صمؾمل٤ملرؼهملمعزملٓملماظضملٓملبؿملهمل م

ممممممموزارةماَملوضمملفم م

اخلطب العصرية
لوزارة األوقاف املصرية
اجلسء األول
إشراف وتكديه

أ.د /حمند خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف
رئيس اجملمس األعمى لمشئون اإلشالمية
وعضو جمنع البحوث اإلشالمية
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ثسى اهلل انشمحٍ انشحٛى

يقـــــذيــخ

ايؼملذملذملّملمٓمربماظضمل ذملمملٌنيم،مواظزملذملذملٯملةمواظلذملذملٯملممسػملذملذمل٥ملمخ ذملمملهموغؾؿملممل٩ملذملذمل٣ملمورد ذملػمل٣ملمد ذملؿملّملغمملم
حمؼملّملمب٢ملمسؾّملمآم،موسػمل٥ملمآظ٣ملمو٫ملقؾ٣ملموع٢ملمتؾٛملمػّملاهمإشممؼ٤ملمماظّملؼ٢ملم .م
وبضملّملم :م
صؿمللٓملغمملمونمغعملّملممظػمللذملمملدةماَمل٩ملؼملذملهملمواًشملؾذملمملىمصذمل٥ملمعزملذملٓملمواظضملذملمملٕماظضملٓملبذمل٥ملموا دذملٯملع٥ملم
حزملمملدماظضملمملمماَملولمعذمل٢ملماًشملذملنملماظضملزملذملٓملؼهملماظؿذمل٥ملموسذملّملتؾملمملموغظملذملْملتؾملمملموزارةماَملموضذملمملفم
اٌزملٓملؼهملممبلمملجّملػمملمسػمل٥ملمعلؿ٤ملىماىؼملؾمل٤ملرؼهملمخٯمللمسمملمم1435مػذمل.م .م
وغلؿشملؿملٛملمونمغعمل٤مللم:مإنمػْملاماظغملؿمملبمؼؽمضملّملمغعملشملهملمهذمل٤مللمػمملعذملهملمصذمل٥ملمتؽملذملمملولماظعملسملذملمملؼمملم
اظضملزملٓملؼهملمع٢ملمعؽملصملذمل٤ملرمذذملٓملس٥ملم،مومبذملمملمغقملعذمل٠ملمونمؼلذملؾمل١ملماٮملدذملؿؼملٓملارمسػملؿملذمل٣ملمصذمل٥ملمترملذملغملؿمل٠ملم
وس٥ملمدؼؽمل٥ملم٫ملقؿملُملممسُملم،موحٕملمورؽمل٥ملم٫ملمملدقم،موعذمل٢ملموػذمل١ملماٌ٤مل٪ملذمل٤ملسمملتماظؿذمل٥ملم
تؽملمملوهلمملم :م
 .1وػؼملؿملهملماظؿكشملؿملٙملمص٥ملمحؿملمملةماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم.
 .2تٓملتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملتمووثٓملهمص٥ملمحؿملمملةماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم.
 .3خشمل٤ملرةما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملم.
 .4حٓملعهملماظؿٯملسنملمبفملض٤ملاتماظؽملمملسموحمملجمملتؾمل١ملماَملدمملدؿملهملم.
 .5خشمل٤ملرةماظؿغملظملريمواظؿكٓملؼنملمواظظملؿ٤ملىمبّملونمسػمل١ملم.
 .6اظٓملذ٤ملةمواحملل٤ملبؿملهملموخشمل٤ملرةمط٠ملمعؽملؾملؼملمملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم.
 .7سؽملمملؼهملما دٯملممبمملٌٓملوةموإطٓملاع٣ملمهلمملمودورػمملمص٥ملماٌرملمملرطهملماظ٤ملرؽملؿملهملم.
وضّملمراسؿملؽملمملمصؿمل٣ملمعمملمرمنملمونمؼؿقػمل٥ملمب٣ملماًشملؿملنملمع٢ملماظؾضملّملمسذمل٢ملمتؽملذملمملولماَملذذملكمملصم
ووماهلؿملؽ ذملمملتمووماٌقملدل ذملمملتم،مومب ذملمملمزمظملذملذملٚملمظػملؼملؽمل ذملربمػؿملؾؿذملذمل٣ملموضّملد ذملؿملؿ٣ملم،موتؽملذملذملٛملمتغملذملذملٓملارم
اظؿفٓملؤمسػمل٥ملماٌؽملذملمملبٓملمووماًشملؾذملمملىم،مسػملذمل٥ملمدمذمل٤ملمعذملمملمطذملمملنمزمذملمّملثمؼذمل٤ملممونمزجمبضملذمل٘ملم
اًشملؾمملىمبمملٌؽملربمص٥ملماظزملٓملاسمملتماظلؿملمملدؿملهملموائملبؿملهملم .م
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طؼمل ذملمملموغؽمل ذملمملمراسؿملؽمل ذملمملمونمؼغملذملذمل٤ملنماًشمل ذملمملبماظذملذملّملؼؽمل٥ملمحمعملعمل ذملمملًمظٓملد ذملمملظهملماٌلذملذملفّملم،مرمؼملذملذملٛملم
وٮملؼظملٓملقم،موؼؾملّملفمإشممهعملؿملٞملمعزملمملحلماظؾٯملدمواظضملؾذملمملدم،معذمل٢ملمعؽملشملػملذملٞملمونمذذملٓملهللمآم
(سٔملموج٠مل)مضممل٩مل١ملمسػمل٥ملمعٓملاسمملةمػْملهماٌزملمملحلم،ممصقؿملىملمتغمل٤ملنماٌزملػملقهملمصـؼملهملمذذملٓملهللم
آم .م
وإغؽملمملمٌممل٪مل٤ملنمبكملذنمآمتضملمملشممص٥ملمخشملؿؽملمملمظػملضملذملمملمماٌعملؾذمل٠ملم1436مػذملذملمسػملذمل٥ملموعذمل٠ملمونم
غزملّملرمص٥ملمغؾملمملؼؿ٣ملماىٔملىماظـذملمملغ٥ملمعذمل٢ملماًشملذملنملماظضملزملذملٓملؼهملم،مظؽملسملذملٛملمهذملوملمؼذملّملماظلذملمملدةم
اَمل٩ملؼملهملمواًشملؾمملىموطـٓملمع٢ملممنذمل٤ملذجمظػملؼمل٤مل٪ملذمل٤ملهللماظ٤ملاحذملّملم،معذملٓملاسنيمعذملمملمؼلذملؿفّملمعذمل٢ملم
ضسملمملؼمملمظمم٪مل٤ملىمصعمل٣ملماظ٤ملاضذملٛملم،معذملٛملمدرادذملهملمماٌلذملؿفّملاتمواظعملسملذملمملؼمملماظضملزملذملٓملؼهملمدرادذملهملم
سػملؼملؿملهملمواصؿملهملمعؿكزملزملهملمظمم٪مل٤ملىمث٤ملابوملماظرملٓملهللموععملممل٫ملّملهماظضملمملع٣مل .م
م
م
م

أ.د  /حمًذ خمزبس مجؼّ
ٔصٚشاألٔقبف
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حنٕ ػبو خذٚذ يٍ انؼًم ٔاإلَزبج
ا
أًٔل :انؼُبصش :م

ٔدػى ادلُزح انٕطُٙ

 -1مضؿملؼملهملماظ٤ملضوملمظممحؿملمملةماظظملٓملد.م م
 -2مضؿملؼملهملماظ٤ملضوملمظممحؿملمملةماَملع١ملم.م

 -3وػؼملؿملهملماظضملؼمل٠ملموعغملمملغؿ٣ملمظمما دٯملم.م
 -4إتعملمملنماظضملؼمل٠مل.

 -5دس١ملماٌؽملؿيملماظ٤ملرين .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :م

األدنخ يٍ انقشآٌ :م

 -1ضممللمتضملمملشم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملماظػملٌملؿملػم٠ملعمموعماظؽملفمؾملعممملرعممآؼعمؿعمؿملػم٢ملؿممصَؼملعمقعم٤ملػمغعمذملمملمآؼعمذملهملَماظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿمموعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملمآؼعمذملهملَم
غملذمل١ملػمموعمظِؿعمضملػمػملَؼملغمذمل٤ملامسعمذملّملعمدعمماظلممذملؽملِنيعمموعماظْقِلعمذملمملبعمم
اظؽملفمؾملعممملرؿممعغمؾػمزملِٓملعمةًمظِؿعمؾػمؿعمطملغمذمل٤ملامصَسملػمذملػملًمملمعِذمل٢ملػممرعمبمم ُ

عموطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمصَزملفمػملْؽملعممملهغممتعمظملْزملِؿملػملًمملم}م[ا دٓملاى:م .]12م

 -2وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمظْؿعمؽملػمصملُٓملػممغعمظملْٕملؽممععممملمضَذملّملفمععموملػممظِطملعمذملّملٍم

وعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممخعمؾِريؽممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعمم}م[ايرملٓمل:م.]18

 -3وضذملممللمتضملذملمملشم:م{موعمضُذملذمل٠ملؿمماسػمؼملعمػملُذملذمل٤ملامصَلعمذملؿملعمٓملعمىماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمؼملعم َػملغملُذملذمل١ملػمموعمرعمدغمذملذمل٤ملظُ٣ملغمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذملذمل٤ملنعمم

ممؽغملُ١ملػممبِؼملعممملمطُؽملػمؿغم١ملػممتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}
وعمدعمؿغمٓملعمدقمونعممإؿمظَ٥ملمسعممملظِ١ملؿمماظْطملعمؿملػمنملِموعماظرملفمؾملعممملدعمةِمصَؿملغمؽملعمؾ غم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل]105:

 -4وضذملممللمتضملذملمملشم:م{مصَذملكملؿمذعمامضُسملِذملؿملعموملِماظزملفمذملػملَمملةُمصَمملغػمؿعمرملِذملذملٓملغموامصِذملذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿمموعمابػمؿعمطملغمذملذمل٤ملامعِذملذمل٢ملػمم

عماذطُٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممطَـِريؼمامظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اىؼملضملهمل.]10:
صَسملػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمو ػم

عمٓملطُ١ملػممصِؿملؾملعمممل}م[ػ٤ملد:م.]61م
 -5وضممللمتضملمملشم:م{ػغم٤ملعمموَغػمرملعمَفملطُ١ملػممعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿمموعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
 -6وضممللمتضملمملشم:م{موعمآخعمٓملغمونعممؼعمسملػمٓملؿمبغم٤ملنعممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممؼعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعممعِ٢ملػممصَسملػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ}م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[مأٌملع٠مل]20:
األدنخ يٍ انسُخ :م

 -1س٢ملمابذمل٢ملمعلذملضمل٤ملدم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مسذمل٢ملماظذملؽمل مم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم
ضمملل:م"مٮملمتعمٔملغمولغممضَّملععممملمسعمؾػمّملٍمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمحعمؿفم٥ملمؼغملػمفملَلعممسعم٢ملػمموَرػمبعمذملٛملؿممخِزملعمذملممللـم:مسعمذمل٢ملػمم
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ؿملؼملذملمملم
سغمؼملغمٓملغمهِمصِؿملؼملعممملموَصْؽملعممملهغم؟موعمسعم٢ملػممذعمؾعممملبِ٣ملِمصِؿملؼملعممملموَبػمٯملهغم؟موعمسعم٢ملػممععممملظِ٣ملِمعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمماطْؿعملعمذملؾعم٣ملغمموعمصِ عم

وَغػمظملَعملَ٣ملغم؟موعمسعم٢ملػممسٍػملؼمل٣ملِمععممملذعمامسعمؼملِ٠ملعممصِؿمل٣ملِ؟"(ماٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل).

 -2وسذملذملذمل٢ملمسؾذملذملذملّملمآمبذملذملذمل٢ملمسؾذملذملمملسم(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملذملممل)مضذملذملمملل:مضذملذملممللمردذملذملذمل٤مللمآم م
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ع٢ملموعل٥ملمطمملٮملٌملمع٢ملمسؼمل٠ملمؼّملؼ٣ملموعل٥ملمعطملظمل٤ملرامظ٣مل".مم

(ماٌضملف١ملماَملودٙملم).م

 -3سعمذملذمل٢ملؿمماظٔملقمبعمؿملػمذملذملٓملؿممبػمذملذمل٢ملؿمماظْضملعمذملذمل٤ملفمامؿمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مسعمذملذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملذمل٥ملممم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
عمّملطُ١ملػممحعمؾػمػملَ٣ملغممصَؿملعمفملْتِ٥ملعممبِقغمٔملػمععمهملِماظْقعمشملَنملِمسعمػملَذمل٥ملمزَؾملػمذملٓملؿمهِم
ودػمل١مل)مضَممللعمم"مَملَنػممؼعمفملْخغمْملعمموَح غم
صَؿملعمِؾؿملضملعمؾملعمذملمملمصَعمؿملغملُذملذملٝملفمماظػملٌملذملذمل٣ملغممبِؾملعمذملمملموعمجػمؾملعمذملذمل٣ملغمم،مخعمؿملػمذملذملٓملؽممظَذملذمل٣ملغممعِذملذمل٢ملػمموَنػممؼعملػمذملفملَلعمماظؽملفمذملمملسعمموَسػمشملَذملذمل٤ملػمهغمموَوػمم

ععمؽملعمضملغم٤ملهغمم"(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -4وسعمذملذمل٢ملػمموَغعمذملذملٕملـمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعمم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل):م"مععممملمعِ٢ملػممعغملػمػملِ١ملـممؼعمطملػمٓملؿمسغممشَٓملػمدؼمذملمملم،موَوػممؼعمذملٔملػمرعمهللغممزعمرػمسؼمذملمملم،مصَؿملعم ْفملطُذمل٠ملغممعِؽملػمذمل٣ملغممرَؿملػمذملٓملؽمم،موَوػمم
إؿمغػملعممملنؽمم،موَوػممبعمؾملؿمؿملؼملعمهملٌمإؿمٮملٌملمطَمملنعممظَ٣ملغممبِ٣ملِم٫ملعمّملعمضَهملٌم".ممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -5وسعم٢ملػمموَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍ(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م
ّملطُ١ملػممصَلِؿملػملَهملٌ،مصَكملؿمنؿممادػمؿعمشملَمملهللعمموَنػممظَمملمتعمعملُذمل٤ملمعمم
ضَممللعم:م"مإؿمنػممضَمملععموملِماظلفممملسعمهملُموعمصِ٦ملمؼعمّملِموَحعم ِ
حعمؿفم٥ملمؼعمطملػمٓملؿمدعمؾملعممملمصَػملْؿملعمطملػمٓملؿمدػمؾملعمممل"م(اَملدبماٌظملٓملدمظػملؾكمملري).

 -6وسذملذمل٢ملمسممل٩ملرملذملذملهملم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملممل)مونمردذملذمل٤مللمآمضذملممللم:م"مإؿمنفممآَم(مسذملٔملمومجذملذمل٠مل)م
عمّملطُ١ملػممسعمؼملعمػملًمملموَنػممؼغمؿػمعملِؽملعم٣ملغمم"م(اٌضملف١ملماَملودٙملم).
ؼغمقِنملقممإؿمذعمامسعمؼملِ٠ملعمموَح غم

 -7وسعم٢ملػممطَضملػمنملِمب٢ملمسغمفػمٓملعمةَ(ر٪مل٥ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعم:مععمذملٓملفممسعمػملَذمل٥ملماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآم

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممم
َ٫ملذملقعممملبغممر غم
سػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مممرعمجغمذمل٠ملؽم،مصَذملٓملعموَىمو ػم
عِ٢ملػممجِػملّْملِهِموعمغعمرملعممملرِ٣ملِ،مصَعملَمملظُ٤ملا:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ:مظَذمل٤ملػمم َطذملمملنعممػعمذملْملعمامصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِ؟،م

صَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)":إؿمنػممطَمملنعممخعمٓملعمجعممؼعملػمضملعم٥ملمسعمػملَ٥ملموعمظَّملِهِم
٫ملِطملعممملرؼمامصَؾملغم٤ملعممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَذملمملنعممخعمذملٓملعمجعممؼعملػمذملضملعم٥ملمسعمػملَذمل٥ملموَبعمذمل٤ملعمؼػم٢ملؿممذعمذملؿملػمكعمؿملػم٢ملؿمم

طَؾِريعمؼػم٢ملؿممصَؾملغم٤ملعممصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذملم ٣ملِ،موعمإؿمنػممطَذملمملنعممؼعملػمذملضملعم٥ملمسعمػملَذمل٥ملمغعمظملْلِذمل٣ملِمؼغمضملِظملٍملؾملعمذملمملمصَؾملغمذمل٤ملعممصِذمل٦ملم
دعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَمملنعممخعمٓملعمجعممرؿمؼعممملىؼمموعمعغمظملَمملخعمٓملعمةًمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم".

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل) م
م
م
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ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

ايؼملّملمٓم،مواظزملٯملةمواظلٯملممسػمل٥ملمردذمل٤مللمآم،موسػملذمل٥ملمآظذمل٣ملمو٫ملذملقؾ٣ملموعذمل٢ملمواٮملهم،م

وبضملّملم :م

صؾضملّملموؼمملممضٯمل٩مل٠ملمدؿ٤ملدهللموعؿؽملمملما دٯملعؿملهملمسمملعمملًمػفٓملؼذملمملًم،موتلذملؿعملؾ٠ملمسمملعذملمملًمآخذملٓملم،م

غلفمللمآمتضملمملشممونمرمضمل٠ملمػْملاماظضملمملممخذملريامعذمل٢ملمدذملػملظمل٣ملم،موونمرمضملذمل٠ملمخػملظملذمل٣ملمخذملريام
عؽملذملذمل٣ملم،مطؼملذملذملمملمغذملذملّملس٤ملممآمجذملذمل٠ملموسذملذملٯملموغلذملذملفملظ٣ملمونمرمضملػملذملذمل٣ملمسذملذملمملممغزملذملذملٓملموسذملذملٔملةمظ دذملذملٯملمم
واٌلػملؼملني،مو٫ملٯملحمملمَملح٤ملاهل١ملمظممط٠ملمعغملمملن .م

واَملعهملماظضملمملضػملهملمػ٦ملماظيتمتفملخْملمع٢ملمعممل٪ملؿملؾملمملميممل٪ملٓملػمملموتلذملؿظملؿملّملمعؽملذمل٣ملماظذملّملروسم

واظضملربم،موتؿكشمل٥ملماظزملضملمملبمبمملظضملؼمل٠ملماىمملدمواظزملربماىؼملؿمل٠ملم .م

وظعملّملمضّملؾمسما دٯملمماظضملؼمل٠مل،موطٓملؾممماظضملذملمملعػملنيمواٌؽملذملؿفنيم،مواسؿذملربهمذذملٓملصمملًموجؾملذملمملداًم
و٫مل٤ملرةمعغمضملؾممٓملةمس٢ملمذاتما غلمملنموادؿضملّملادات٣مل،مصؾمملظضملؼملذمل٠ملمؼذملقملدمميما غلذملمملنمردذملمملظؿ٣ملم

ا سؼملمملرؼذملذملهملمظممػذملذملْملهماَملرض،موبمملظضملؼملذملذمل٠ملمؼؿشمل ذملمملبٞملمعذملذملٛملمدسذملذمل٤ملةماظعملذملذملٓملآنمإشمما سؼمل ذملمملرم
عمٓملطُ١ملػمم
وا ٫ملٯملحمظممػْملهماَملرض.مضممللمتضملمملشم:م{مػغم٤ملعمموَغػمرملعمذملَفملطُ١ملػممعِذمل٢ملعمماَملرػمضؿمموعمادػمذملؿعمضملػمؼمل عم

صِؿملؾملعمممل}م[ػ٤ملد .]61:م

ذمل٠ملموؼق ذملمملربم
واغشملٯملض ذملمملًمعذملذمل٢ملمػذملذملْملهماظذملذملّملس٤ملة،موخذملذملْملما دذملذملٯملممزمذملذملىملؾممسػملذملذمل٥ملماظضملؼملذمل غم

اظغمللعمذملذمل٠ملم،موؼذملذملّملس٤ملمإشمماىذملذملّملممموبذملذملْمللماىؾملذملذملّملمعذملذمل٢ملموجذملذمل٠ملمهزملذملؿمل٠ملماظذملذملٓملممزقمواٮملغؿظملذملمملهللم

بشملؿملممؾذملمملتمايؿملذملمملةم،موإسؼملذملمملرماَملرضموإ٫ملذملذملٯملحؾملمممل،موعذمل٢ملمثذملذمل١ملمؼغملذملذمل٤ملنماظؽملؾملذملذمل٤ملضمبذملمملظ٤ملر٢ملم

واظٓملض٦ملمبمملجملؿؼملٛمل.

وظعملّملمحصمل٦ملماظضملؼمل٠ملمظمما دٯملمممبؽملٔملظهملمخممل٫ملذملهملمواحذملماممسصملذملؿمل١مل،موؼغملظملذمل٦ملمظمم

إزؾملذمل ذملمملرمذظذملذملذملٟملمتؽملؾؿملذملذملذمل٣ملماظعملذملذملذملٓملآنمإشمماظلذملذملذملضمل٦ملمواٮملبؿطملذمل ذملمملىمعذملذملذمل٢ملمصسملذملذملذمل٠ملمآمظمماَملرضم

مبكؿػملٝملماَملدمملظؿملنملموذؿ٥مل اظ٤ملدممل٩مل٠ملماظيتمذٓملسؾملمملم،مضممللمتضملذملمملشمم{:ػغمذمل٤ملعمماظٌملذملْملِيمجعمضملعمذمل٠ملعمم
مملموطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرؿمزػمضِ٣ملِموعمإؿمظَؿملػم٣ملِماظؽملقمرملغم٤ملر} م
َظغملُ١ملغمماَملَرػمضعممذعمظُ٤ملظًمملمصَمملعػمرملغم٤ملامصِ٦ملمععمعمؽملمملطِؾِؾملعم عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌػملٟمل:م]15

صمملظضملؼمل٠ملمخريمظ غلمملنمع٢ملمونمؼلذملفمللماظؽملذملمملس،مَملنمتذملٓملكم اظضملؼملذمل٠ملمؼذملقملديمإشمماظظملعملذملٓملم

واظؾشملمملظهمل،موظممػْملامؼعمل٤مللماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"مَملَنػممؼعمفملْخغمذملْملعمموَحعمذملّملغمطُ١ملػمممحعمؾػمػملَذمل٣ملغمم

صَؿملعمفملْتِ٦ملعممبِقغمٔملػمععمهملِماظْقعمشملَنملِمسعمػملَ٥ملمزَؾملػمٓملؿمهِمصَؿملعمؾِؿملضملعمؾملعممملمصَؿملعمغملُٝملفمماظػملٌمل٣ملغممبِؾملعممملموعمجػمؾملعم٣ملغممخعمؿملػمٓملؽممظَذمل٣ملغممعِذمل٢ملػمموَنػممؼعملػمذملفملَلعمم

اظؽملفممملسعمموَسػمشملَ٤ملػمهغمم،موَوػممععمؽملعمضملغم٤ملهغمم"م(رواهماظؾكمملريمسعم٢ملؿمماظٔملقمبعم ػمؿملٓملؿممبػم٢ملؿمماظْضملعم٤ملفمامؿم) .م
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وٕمؼفملعٓملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممبمملٮملغزملٓملافمس٢ملمهزملؿمل٠ملماٌضملذملمملشمإٮملمظػملضملؾذملمملدة،مصذملكملذام

ضسملذملذملؿملوملماظزملذملذملٯملةمصذملذملـعم١ملفمماٮملغؿرملذملذملمملرمظمماَملرضموادذملذملؿـؼملمملرمطذملذمل٠ملمرمملضمملتؾملذملذملممل،موادذملذملؿكٓملاجم

طؽمل٤ملزػ ذملمملموخرياتؾمل ذملمملموبٓملطمملتؾمل ذملمملم،مض ذملممللمتضمل ذملمملشممم:م{صَ ذملكملؿمذعمامضُسملِ ذملؿملعموملِماظزملفمذملذملٯملةُمصَمملغؿعمرملِذملذملٓملغموامصِذملذمل٦ملم
عماذطُٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممطَـِريؼمامظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغمذمل٤ملنعمم}[اىؼملضملذملهمل:م،]10م
اَملَرػمضؿمموعمابػمؿعمطملغم٤ملامعِ٢ملػممصَسملػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمو ػم

وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{موعمظَعملَذملذملّملػممععمغملٌملؽملفم ذملمملطُ١ملػممصِذملذمل٦ملماظْ ذملفملَرػمضؿمموعمجعمضملعمػملْؽملعم ذملمملمَظغملُذملذمل١ملػممصِؿملؾملعم ذملمملمععمضملعم ذملمملؼِٖملعممضَػملِؿملػملً ذملمملمععم ذملمملم

عمرملغملُٓملغمونعم}[اَملسٓملاف .]10:م م
ت ػم

وطْملامؼعملٓملرما دٯملممونماظضملؼمل٠ملماظزملذملمملحلمتؿذملّملمآثذملمملره،مووؾذمل٥ملمٔذملمملرهمعذمل٢ملمطذمل٠ملم

غملػملِ١ملـممؼعمطملػمٓملؿمسغممشَٓملػمدؼمذملممل،موَوػممؼعمذملٔملػمرعمهللغممزعمرػمسؼمذملممل،م
جؾملهمل،مصؿملعمل٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مععممملمعِ٢ملػممع ػم
صَؿملعم ْفملطُ٠ملغممعِؽملػم٣ملغممرَؿملػمٓملؽمموَوػممإؿمغػملعممملنؽمموَوػممبعمؾملؿمؿملؼملعمهملٌ،مإؿمظٌملذملمملم َطذملمملنعممظَذمل٣ملغممبِذمل٣ملِم٫ملعمذملّملعمضَهملٌم"م(عؿظملذملٞملمسػملؿملذمل٣مل).ممودذملؽ٠ملم

اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موَيقمماْظغملَلػمنملِموَرْؿملعمذملنملغم؟مضَذملممللعممم " :سعمؼملعمذمل٠ملغمماظٓملفمجغمذمل٠ملؿممبِؿملعمذملمّملِهِ،م

عموطُ٠ملقممبعمؿملػمٛملـممععمؾػمٓملغمورـم" (رواهما عمملمموضمّملمبلؽملّملمحل٢مل) .م

وضّملم٪ملٓملبعمماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موخػملظملمملؤهموروهللماَملعـػملهملمظمماىذملّملممم

ومممملردهملماظضملؼمل٠ملمواظؽملٔملولمإشممعؿملّملانمايؿملمملة،مصػمل١ملمؼلذملؿكظملّ٤ملامبمملظضملؼملذمل٠ملموٕمزمؿعملذملٓملوام

اظضملمملعػملني،مب٠ملمطٓملؾمع٤ملاماظضملؼمل٠ملمواظضملمملعػملنيموادذملؿؽملغملٓملواماًؼملذمل٤مللموماظغمللذمل٠مل;مَملنؾمماظضملؼملذمل٠ملم
ظممسغمٓملفما دٯملممػ٤ملمبْمللماىؾملّملمع٢ملموج٠ملمإذذملؾمملهللمحمملجذملهملمإغلذملمملغؿملهملمحمػملّػملذملهمل،موػذمل٤ملم

٪ملٓملبمع٢ملم٪ملٓملوبماظضملؾمملدةموهعملؿملٞملم رادةمآموحغملؼملؿ٣ملمظمماَملرضمواظلؾمضمل٦ملمظؾؽملذملمملىم

ايؿملمملةموصٞملعممعرملؿملؽؿ٣ملمتؾمملركموتضملمملشم .م

وظضمل٠ملؾممخريمذمملػّملمسػمل٥ملمذظٟملمعمملمطمملنمتمملرد٣ملمردذمل٤مللمآمم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم

ع٢ملمسؼمل٠ملماظؿفمملرةمورسذمل٦ملماظطملذملؽمل١ملمظمممحؿملمملتذمل٣ملمضؾذمل٠ملماظؽملؾمؾذمل٤ملؾمة،مومممملردذملؿ٣ملمظػملٔملؾمراسذملهملموشذملٓملسم
اظؽملكؿملذملذمل٠ملمظمماٌّملؼؽملذملذملهملموؼؾم ذملمملمماظؽملؾذملذمل٤ملؾمة،موعـػمل ذملؾملمملموؼسمل ذملمملًمع ذملمملموردمظمماظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمسذملذمل٢ملم

تفملجريماظذملؽمل

مع٤ملدذمل٥ملم(مسػملؿملذمل٣ملماظلذملٯملمم)مظؽملظمللذمل٣ملمٔذملمملنمدذملؽمل٤ملاتمؼرملذملؿطمل٠ملمصؿملؾملذملمملموجذملرياًمظمم

بؿملوملمذضملؿملنملم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)،مضممللمتضملذملمملشم:م{مضَمملظَذملموملػممإؿمحػمذملّملعماػغمؼملعممملمؼعمذملمملموَبعمذملوملِمادػمذملؿعمفملْجِٓملػمهغممإؿمنفمم
خعمؿملػمٓملعممععم٢ملؿممادػمؿعمفملْجعمٓملػمتعمماظْعملَ٤ملؿميقمماظْذملفملَعِنيغمم مضَذملممللعممإؿمغممذمل٦ملموُرؿمؼذملّملغمموَنػمموُغػمغملِقعمذملٟملَمإؿمحػمذملّملعمىمابػمؽملعمؿعمذمل٦ملفمم

ػعممملتعمؿملػم٢ملؿممسعمػملَ٥ملموَنػممتعمفملْجغمٓملعمغِ٦ملمثعمؼملعممملغِ٦ملعممحِفعميملـممصَكملؿمنػمموَتػمؼملعمؼملػمذملوملعممسعمرملػمذملٓملؼمامصَؼملِذمل٢ملػممسِؽملػمذملّملِكَموعمععمذملمملموُرؿممؼذملّملغمم

وَنػمموَذغمٞملفممسعمػملَؿملػمٟملَمدعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظزملفممملظِقِنيعمم مضَممللعممذعمظِذملٟملَممبعمؿملػمؽملِذمل٦ملموعمبعمؿملػمؽملعمذملٟملَم

غممو ِطؿمل٠ملؽم} م
وَؼفمؼملعممملماظْفملَجعمػملَؿملػم٢ملؿممضَسملعمؿملػموملغممصَػملَمملمسغمّملػموعمانعممسعمػملَ٦ملفمموعماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَ٥ملمععممملمغعمعملُ٤ملل عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظعملزملٗمل:م26م-م]28
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إنما دذملذملذملٯملممؼذملذملذملّملس٤ملموتؾمملسذملذملذمل٣ملمإشمما غؿذمل ذملمملجمواظضملؼملذملذملذمل٠ملمسػملذملذملذمل٥ملمادذملذملذملؿـؼملمملرماٌذملذملذمل٤ملاردم

اٌؿمملحهملمهل١ملمد٤ملاىموطمملغوملمعمملدؼهملموممعمملظؿملهملموممبرملٓملؼهملموت٤ملزؿملظملؾملمملممبمملمزمعملذملٞملمتعملذملّملعؾمل١مل،م
وادذملؿطملؽملمملىػ١ملمسذمل٢ملماظؿؾضملؿملذملذملهملمظطملريػذمل١ملم،موؼؾملذملّملفمإشممسؼملذملمملرةماَملرضم،مصؿملقملدذملٕملمغؾملسملذملذملهملم

ظمماظٔملراسهملمواظزملؽملمملسهملمواظؿفمملرةمصؿملؿؽملمملولماظعملذملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملمتػملذملٟملماٌضملذملمملغ٦ملمظممآؼذملمملتم
سّملؼّملةموطـريةم،مصؿمل٤ملجؾملؽملمملمإشممإحؿملمملىماَملرضموزراسؿؾملمملموادؿـؼملمملرػمملمبعمل٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشمم :

{م صَػملْؿملعمؽملػمصملُٓملػمما ؿمغلعممملنغممإؿمظَذمل٥ملمرَضملعممملعِذمل٣ملِم موَغفمذملمملم٫ملعمذملؾعمؾػمؽملعممملماظْؼملعمذملمملىعمم٫ملعمذملؾكممملم مثغمذمل١ملفممذعمذملعملَعملْؽملعممملماَملَرػمضعممذعمذملعملنممملم م

صَفملَغػمؾعمؿػمؽملعممملمصِؿملؾملعممملمحعمؾكممملم موعمسِؽملعمؾؼممملموعمضَسملػمؾؼممملم موعمزعمؼػمؿغم٤ملغؼممملموعمغعمكػمػملًممل وعمحعمّملعما٩ملِٞملعممشُػملْؾؼمممل وعم َصمملطِؾملعمذملهملًموعموَبكمممل ععمؿعممملسؼمذملمملم
َظغملُ١ملػمموعمَملَغػمضملعمممل ِعغملُ١ملػم}[سؾٕمل:م.]32-24م

وػؽملمملكمت٤ملجؿملؾملمملتمضٓملآغؿملهملموؼسملؼممملمإشمماظؿؽملؼملؿملذملهملماظزملذملؽملمملسؿملهملمبغملذمل٠ملموذذملغملمملهلمملمظممإرذملمملرم

اظسمل٤ملابٙملماظرملٓملسؿملهمل،مواظيتمٮملمتغمل٢ملمونمتؿفملت٥ملمإٮملمبمملظضملؼملذمل٠ملمواظؾذملْمللموا غؿذملمملجم،مصعملذملّملم
وذذملمملرماظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمإشمم٫ملذملؽملمملسهملمايّملؼذملذملّملم {:موعموَغػمٔملعمظْؽملعمذملمملماظْقعمّملِؼذملذملّملعممصِؿملذملذمل٣ملِمبعمذملفملْسؽممذعمذملذملّملِؼّملؽمم
وعمععمؽملعمذملذملمملصِٛملغممظِػملؽملفمذملذملمملسؿمم}[ايّملؼذملذملّمل:م،]25مو٫ملذملذملؽملمملسهملماظذملذملّملروهللموسذملذملّملةمايذملذملٓملبم{موَنؿمماسػمؼملعمذملذمل٠ملػمم
دعم ذملمملبِطملعممملتٍموعمضَذملذملّملممرػممصِذملذمل٦ملماظلفمذملذملٓملػمدِموعماسػمؼملعمػملُذملذمل٤ملام٫ملعم ذملمملظِقؼمممملمإؿمغممذملذمل٦ملمبِؼملعم ذملمملمتعمضملػمؼملعمػملُذملذمل٤ملنعممبعمزملِذملذملريؽمم}[د ذملؾفمل.]11:م

ؿمما٫ملذملذملذملذملؽملعمٛملؿمماظْظملُ ْػملذملذملذملذملٟملَمبِفملَسػمؿملغمؽملِعمؽملذملذملذملذملمملم
و٫ملذملذملذملذملؽملمملسهملماظلذملذملذملذملذملظمل٢ملموآٌملاطذملذملذملذملذملنمل{مصَفملَوػمحعمؿملػمعمؽملذملذملذملذملمملمإؿمظَ ػمؿملذملذملذملذمل٣ملِموَن ػم

وعموعمحػمؿملِؽملعمممل}[اٌقملعؽمل٤ملن:م.]27م م

موإنماَملعذملهملمسؽملذملذملّملعمملمهلذملذمل٢ملمظممسؼملػملذملؾملممل،مدذملذمل٤ملفمتذملذملؿكػملٗملمبذملكملذنمآمعذملذمل٢ملمتلذملػملٙملم

وسّملا٩ملؾملمملمسػملؿملؾملمملم،مود٤ملفمترملضملٓملمبغملٓملاعؿؾملمملموسٔملتؾملذملمملم،مودذمل٤ملفمهؼملذمل٠ملمسعملؿملذملّملتؾملمملموصغملٓملػذملمملم،م
وتعملّملع٣ملمظ٧ملخٓملؼ٢ملمتضملٓمل٪مل٣ملمسػملؿملؾمل١ملم،موتّملس٤ملػ١ملمإظؿمل٣ملم.موعؾممملموػذمل٦ملم٪ملذملضملؿملظملهملمعؾملٔملوعذملهملم..موعؾمذملمملم
وػ٦ملمصعملريةمعلؿفّملؼهملمظظملسمل٠ملمشريػمملم;مصكملغؾملمملمظ٢ملمهؼمل٠ملمصغملٓملاًم،موظ٢ملمتّملس٤ملمإظؿمل٣ملم..موظ٤ملم

دسوملمصػمل٢ملمؼعملؾ٠ملمعؽملؾملمملمإٮملمضػملؿملٯملً.

م

وحؿ٥ملمؼؿقعملٞملمنمملحماَملعهملموتظمل٤ملضؾملمملمظممجمممللماظضملؼمل٠ملمصكملغؾملمملمهؿذملمملجمونمتذملمكم

دػملؾؿملؿؾملمملموت٤ملاطػملؾملممل،موتؽملشملػملٞملمظممعؿملّملانما غؿمملجموا تعملمملن .م

م وا تعملمملنمػّملفمتٓملبذمل٤ملي،مصؾملذمل٤ملمعذمل٢ملمودذملٕملماظمبؿملذملهملمظمما دذملٯملم،مَملنما تعملذملمملنم

ظمماجملؿؼملٛملماٌلػمل١ملمزذملمملػٓملةمدذملػمل٤ملطؿملهملمتذملٯملزمماٌلذملػمل١ملمظممحؿملمملتذمل٣مل،مواجملؿؼملذملٛملمظمم

تظملمملسػمل٣ملموإغؿمملج٣مل،مصٯملمؼغملظمل٦ملماظظملذملٓملدمونمؼذملقملديماظضملؼملذمل٠ملم٫ملذملقؿملقمملًمبذمل٠ملممٮملمبذملّملمونمؼغملذمل٤ملنم

٫ملقؿملقمملًموعؿعملؽملمملً،محؿ٥ملمؼغمل٤ملنما تعملمملنمجٔملىاًمع٢ملمدػمل٤ملط٣ملماظظملضملػمل٦مل.

وا تعملمملنمظمماٌظملؾمل٤ملمما دٯملع٦ملمظؿملٕملمػّملصمملًمدػمل٤ملطؿملمملًمصقلنمل،مب٠ملمػ٤ملمزذملمملػٓملةم
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حسملذملذملمملرؼهملمتذملذملقملديمإشممرضذملذمل٦ملماىذملذملؽملٕملماظؾرملذملذملٓملي،موسػملؿملذملذمل٣ملمتعملذملذمل٤ملممايسملذملذملمملرات،موؼضملؼملذملذملٓملم
اظغمل٤ملن،موتـٓملىمايؿملمملة،موتؽملضملٖمل،مث١ملمػ٤ملمضؾ٠ملمذظٟملمطػمل٣ملمػّملفمع٢ملموػذملّملافماظذملّملؼ٢ملم

ؼلؼمل٤ملمب٣ملماٌلػمل١ملموؼٓملض٥ملمب٣ملمظممعٓمل٪ملمملةمآموا خذملٯملصمظذمل٣ملم;مَملنمآمٮملمؼعملؾذمل٠ملمعذمل٢ملم
اظضملؼمل٠ملمإٮملمعمملمطمملنمخمملظزملمملًمظ٤ملجؾمل٣مل،موإخٯملصماظضملؼمل٠ملمٮملمؼغمل٤ملنمإٮملمبكملتعملمملغ٣مل .م

ظذملذملْملظٟملمطمملغذملذملوملمعشملمملظؾذملذملهملماظٓملدذملذمل٤مللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مونمؼذملذملؿعمل٢ملما غل ذملمملنم

سؼملػمل٣ملم:م"إنمآمزمنملمإذامسؼمل٠ملموحّملط١ملمسؼملٯملًمونمؼؿعملؽمل٣مل"م(مرواهماظؾؿملؾملعمل٦مل).م م

صضملؽملّملعمملمحـؽملمملمرد٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممسػملذمل٦ملمإتعملذملمملنماظضملؼملذمل٠ملمبعمل٤ملظذمل٣ملم:مم

إنمآمزمذملنملمإذامسؼملذملذمل٠ملموحذملذملّملط١ملمسؼملذملذملٯملمونمؼؿعملؽملذملذمل٣ملم،مصكملغذمل٣ملمرصذملذملٛملمعؽملٔملظذملذملهملما تعملذملمملنمإظذملذمل٦ملم

ومسذملذمل٦ملماٌؽملذملمملزلم،موجضملػملذملذمل٣ملمدذملؾؿمل٠ملمر٪ملذملذمل٤ملانمآموحؾذملذمل٣ملمم،م وجضملػملؽملذملمملمغؿذملذملّملبٓملموغذملذملّملركموغذملذمل٣ملم
ودمملسمغؾملسملهملماَملعهمل،موسػمل٤ملمذفملغؾملممل،موادؿعملمملعهملمحؿملمملتؾملممل،مصؾمل٤ملماظذملْمليمؼؽملظملذملٛملماظؽملذملمملسموؼعملذملؿمل١ملم

اظؾؽملمملىماظعمل٤مليماظرملمملعِمل،مواجملؿؼملٛملماظزملمملحلماظصملمملصٓمل،موػ٤ملمدظؿمل٠ملمسػملذملم٥ملمايذملٓملصمسػملذملم٥ملم
وداىماظ٤ملاجنملمطمملعٯملمظمماظضملؼمل٠مل،موادؿؽملظملمملدماىؾملّملمظممإبٯملش٣ملمتمملمما حلذملمملن،مطؼملذملمملم

وغ٣ملمبٓملػمملنموا٪ملُملمسػمل٦ملمإخٯملصمآٌملىمظضملؼملػمل٣ملم،موسّملممتظملٓملؼشمل٣ملمظممحعمل٤ملقمورؽمل٣مل.م م

وٮملذذملذملٟملمظممونمورؽملؽمل ذملمملمايؾؿملذملذملنملمؼشملمملظذملذملنملماىؼملؿملذملذملٛملمبممل تعمل ذملمملنمحؿذملذمل٥ملمؼ ذملؽملؾمل٘ملم،م

وزمعملٞملمآعمملظ٣مل،موؼٓملؼّملمع٢ملمط٠ملمسمملعذمل٠ملمظممعزملذملٓملمونمؼٔملطذمل٦ملمضػملؾذمل٣ملمبذملممل خٯملص،موؼؽملعملذمل٦ملم

ظؾذملذمل٣ملمبممل حل ذملمملن،موؼضملػملذملذمل١ملموغذملذمل٣ملمظذملذمل٢ملمتضملػملذملذمل٤ملمعٓملتؾؿذملذمل٣ملمإٮملمةلذملذمل٢ملماظضملؼملذملذمل٠ملموجذملذمل٤ملدةما غؿ ذملمملج،م

ودٯملعهملماظزملؽملٛملموغؾ٠ملماٌعملزملّمل .م

وظممإرذملمملرمدسذمل١ملم اٌؽملذملؿيملماظذمل٤ملرينمم ٮملمبذملّملمظؽملذملمملمعذمل٢ملموضظملذملهملمجذملمملدةمغلذملؿشملؿملٛملمعذمل٢ملم

خٯملهلمملماظؽملؾمل٤ملضمبمملجملؿؼملٛملمواظٓملض٦ملمب٣ملمإشمموصسمل٠ملمور٢ملمغضملؿملٖملمصؿمل٣مل.م م

إنمدس١مل اٌؽملؿيملماظ٤ملرينمظممط٠ملماظصملذملٓملوفمؼرملذملغمل٠ملمحفذملٓملماَملدذملمملسمظممبؽملذملمملىم

دوظهملمض٤ملؼهملم،موذظٟملمع٢ملمخذملٯمللمرصذملٛملمضذملّملرةماٌؽملذملؿيملماظؿؽملمملصلذملؿملهملم،مصؾملذمل٤ملمجذملٔملىم ٮملؼؿفذملٔملوم

ع٢ملمدسؼمل٣ملم،مصغملػملؼملمملموضؾػملؽملمملمسػمل٥ملمذٓملا٩مل٣ملمطػملؼملمملموسشملؿملؽملمملماٌؽملذملؿفنيمواٌزملذملؽملضملنيماظظملٓمل٫ملذملهملم

واظّملاصٛملمظٓملصذملٛملمضّملرتذمل٣ملماظؿؽملمملصلذملؿملهملمظؽملزملذملؿملنملمبذملْملظٟملمسزملذملظمل٤ملرؼ٢ملمةفذملٓملمواحذملّمل،مصؽملذملؾينم

اضؿزملمملدغمملمودمل٢ملمج٤ملدةمعؽملؿفمملتؽملمملم،ط٠ملمذظذملٟملمبكملضؾمملظؽملذملمملمسػملؿملؾملذملممل،مودا٩ملؼملذملمملمٮملمبذملّملمظؽملذملمملمونم

غؿؿملعمل٢ملمونمآمٮملمؼطملريمعممل بعمل٤ملممحؿ٥ملمؼطملريوامعمملمبفملغظمللؾمل١مل .م
م
م
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أًٔل  :انؼُبصش :

أًْٛخ انزخطٛط يف حٛبح انفشد ٔاجملزًغ

 .1وػؼملؿملهملماظؿكشملؿملٙملمظمما دٯملمم .م

 .2اظعملٓملآنمماظغملٓملؼ١ملمؼٓملذّملغمملمإشمماظؿكشملؿملٙملم.
 .3اظؿكشملؿملٙملمظممحؿملمملةماَملغؾؿملمملىمواظٓملد٠ملم.

 .4سؽملممل٫ملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملٓملماظؿكذملذملذملشملؿملٙملماظؽملمملجذملذملذملذملذملذملُملم .م

 .5حمملجؿؽملمملمإشمماظؿكشملؿملٙملمظؿطملؿملريمواضضملؽملمملماٌضملممل٫ملٓمل.

 .6اظؿكشملؿملٙملماىؿملّملمؼقملديمإشممادؿعملٓملارماَملدٓملةمواجملؿؼملٛملم .م

ثبَٛب :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 -1ضمملل مآ متضملمملشم:م{ موَصَقعملِؾػمؿغم١ملػم موَغفمؼملعمممل مخعمػملَعملْعمؽملمملطُ١ملػم مسعمؾعمـؼمممل موعمو فمَغغملُ١ملػم مإؿمظَؿملػمؽملعمممل مظَممل متغمٓملػمجعمضملغم٤ملنعم م م
صَؿعمضملعممملظَ٥ملماظػملٌمل٣ملغمماظْؼملعمػملِٟملُماظْقعمٞملقممظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعممرعمبقمماظْضملعمٓملػمشؿمماظْغملَٓملؿمؼ١ملؿمم}م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[د٤ملرةماٌقملعؽمل٤ملنم:م115م/م ]116م
 -2موضمملل متضملمملشم :م{ضَممللعم متعمٔملػمرعمسغم٤ملنعم مدعمؾػمٛملعم مدِؽملِنيعم مدعموَبؼمممل مصَؼملعمممل محعمزملعمّملػمتغم١ملػم مصَْملعمرغموهغم مصِ٦ملم
دغمؽملػمؾغمػملِ٣ملِمإؿمظٌملمملمضَػملِؿملػملًمملمعِؼملفممملمتعم ْفملطُػملُ٤ملنعمم مثغم١ملفممؼعمفملْتِ٦ملمعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمذعمظِٟملَمدعمؾػمٛملؽممذِّملعمادؽممؼعم ْفملطُػملْ٢ملعممععممملم

ضَّملفمعػمؿغم١ملػم مظَؾملغم٢ملفم مإؿمظٌملممل مضَػملِؿملػملًممل معِؼملفمممل متغمقػمزملِؽملغم٤ملنعم م مثغم١ملفم مؼعمفملْتِ٦مل معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِ مذعمظِٟملَ مسعممملمؽم مصِؿمل٣ملِم

ؼغمطملعممملثغمماظؽملفممملسغمموعمصِؿمل٣ملِمؼعمضملػمزملِٓملغمونعمم}م[مد٤ملرةمؼ٤ملدٝملم-م:47م]49م م

٢مل مضُ٤ملفمةٍ موعمعِ٢ملػم مرؿمبعممملطِ ماظْكعمؿملػم٠ملؿمم
 -3موضمملل متضملمملشم :م{وعموَسِّملقموا مظَؾملغم١مل مععمؾمممل مادػمؿعمشملَضملػمؿغم١مل معِؾم ػم
غموطُ١ملػم موعمآخعمٓملؿمؼ٢ملعم معِ٢ملػم مدغموغِؾملؿم١ملػم مظَممل متعمضملػمػملَؼملغم٤ملغعمؾملغم١ملغم ماظػملٌمل٣ملغمم
تغمٓملػمػِؾغم٤ملنعم مبِ٣ملِ مسعمّملغموفم ماظػملٌمل٣ملِ موعمسعمّمل فم

ؼعمضملػمػملَؼملغمؾملغم١ملػم موعمععمممل متغمؽملػمظملِعملُ٤ملا معِ٢ملػم مذعم٦ملػمىٍ مصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مؼغم٤ملعمففم مإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػم موعموَغػمؿغم١ملػم مظَمملم
تغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}م[اَملغظملمملل]60م.

-4وضممللمتضملذملمملشمم:مم{محعمؿفمذمل٥ملممإؿمذعمامبعمػملَذملٜملعمممبعمذملؿملػم٢ملعممماظلفمذملّملفمؼػم٢ملؿممموعمجعمذملّملعمممعِذمل٢ملػمممدغموغِؾملؿمؼملعمذملمملممضَ٤ملػمعؼمذملمملممظَذملمملمم

عمعذملذملفملْجغم٤ملجعمم
َؾملذملذملذمل٤ملنعممضَ٤ملػمًظذملذملمملم م َضذملذملمملظُ٤ملامعمؼذملذملمملمذعماماظْ َعملذملذملذملٓملػمغعمؿملػم٢ملؿممإؿمنفممعمؼذملذملفملْجغم٤ملجعممو عم
غملذملذملمملدغمونعممؼعمظملْعمل غم
عمؼ َ
ضمصَؾملعم٠ملػممغعمفػمضملعم٠ملغممظَٟملَمخعمٓملػمجؼممملمسعمػملَ٥ملموَنػممتعمفػمضملعم٠ملعممبعمؿملػمؽملعمؽملعممملموعمبعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػمم
عغمظملْلِّملغمونعممصِ٦ملماظْفملَرػم ؿم

دعمّملكمام مضَممللعممععممملمععمغملٌملؽملمم٦ملمصِؿمل٣ملِمرعمبمم٦ملمخعمؿملػمٓملؽممصَفملَسِؿملؽملغم٤ملغِ٦ملمبِعملُ٤ملفمةٍموَجػمضملعم٠ملػممبعمؿملػمذملعمؽملغملُ١ملػممموعمبعمؿملػمذملؽملعمؾملغم١ملػممم

رعمدػمعؼممملم مآتغم٤ملغِ٦ملمزغمبعمٓملعمماظْقعمّملِؼّملِمحعمؿفم٥ملمإؿمذعمامدعممملوعمىمبعمؿملػم٢ملعمماظزملفمّملعمصَؿملػم٢ملؿممضَذملممللعممماغػمظملُكغمذمل٤ملامم
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حعمؿفم٥ملمإؿمذعمامجعمضملعمػملَذمل٣ملغمممغعمذملمملرؼماممضَذملممللعمممآتغمذمل٤ملغِ٦ملمموُصْذملٓملؿم ػمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِممضِشملْذملٓملؼمامم مصَؼملعمذملمملممادػمذملشملَمملسغم٤ملامموَنػمم
ؼعمصملْؾملعمٓملغموهغمموعمععممملمادػمؿعمشملَمملسغم٤ملامظَ٣ملغممغعمعملْؾؼمممل}[اظغملؾملٝمل]97-93

األدنخ يٍ انسُخ:

 -1سعم٢ملػم مسعمممل٩ملِرملعمهملَم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملمملم) م’ضَمملظَوملػمم:م٭ملظَعملَ٠ملفم مؼعم٤ملػممؽم مطَمملنعم مؼعمفملْتِ٦مل مسعمػملَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملممم م
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م) مإؿمٮملٌمل مؼعمفملْتِ٦مل م مصِؿمل٣ملِ مبعمؿملػموملعم موَبِ٦مل مبعمغملْٓملـم موَحعمّملعم مرَٓملعمصَ٦ملؿم ماظؽملفمؾملعممملرؿمم
صَػملَؼملفمممل موُذِنعم مظَ٣ملغم مصِ٦مل ماظْكغمٓملغموجؿم مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ مِمظَ١ملػم مؼعمٓملغمسػمؽملعمممل مإؿمٮملٌمل موعمضَّملػم موَتعممملغعمممل مزُؾملػمٓملؼما مصَكغمؾممٓملعمم

بِ٣ملِ موَبغم٤مل مبعمغملْٓملـم مصَعملَممللعم مععمممل مجعممملىعمغعمممل ماظؽملفمؾِ٦ملقم م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) م :مصِ٦مل مػعمْملِهِم

اظلفممملسِهملِ مإؿمٮملٌمل مَملَعػمٓملـم محعمّملعمثعم مصَػملَؼملفمممل مدعمخعم٠ملعم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مضَممللعم مَملَبِ٦مل معمبغملْٓملـم موَخػمٓملؿمجػم مععم٢ملػم مسِؽملػمّملعمكَم

ضَممللعم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ مإؿمغفمؼملعمممل مػغمؼملعمممل مابػمؽملعمؿعمممليعم مؼعمضملػمؽملِ٦مل مسعمممل٩ملِرملعمهملَ موعموَدػمؼملعممملىعم مضَممللعم موَذعمضملعمٓملػمتعم م َوغفم٣ملغمم

ضَّملػم موُذِنعم مظِ٦مل مصِ٦مل ماظْكغمٓملغموجؿم مضَممللعم ماظزملقمقػمؾعمهملَ مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ مضَممللعم ماظزملقمقػمؾعمهملَ مضَممللعم مؼعممملم

رعمدغم٤مللعم مآِ مإؿمنفم مسِؽملػمّملِي مغعممملضَؿعمؿملػم٢ملؿم موَسػمّملعمدػمتغمؾملغمؼملعمممل مظِػملْكغمٓملغموجؿم مصَكغمْملػم مإؿمحػمّملعماػغمؼملعمممل مضَممللعم":م

ضَّملػم موَخعمْملػمتغمؾملعمممل مبِمملظـفمؼملعم٢ملؿم" م(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملري) موشري مذظٟمل مع٢مل ماَملحّملاث ماظيتم

تغمرملِري مإشم مختشملؿملٙمل ماظؽمل

م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) م :مظػملؾملفٓملة مواظـمملبؿهملم

بمملدؿظملممل٪ملهملمظممطؿنملماظلؽملهملمواظلريةم.

ذملٓملطِنيعمممؼعم٤ملػمععمؽِذملْملٍمم(ؼذمل٤ملممموحذملّملم)م
 -2وسعم٢ملػمماظْؾعمٓملعماىِم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم) مضَممللعمم:مظَعملِؿملعمؽملمملماظْؼملغمرملػم ؿم
وعموَجػمػملَٕملعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)جعمؿملػمرملؼممملمعِ٢ملػمماظٓملقمععمذملمملةِمموعموَعفمذملٓملعمممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػمممسعمؾػمذملّملعممم

اظػملٌمل٣ملِمم-مسؾّملمآمب٢ملمجؾريم–موعمضَممللعم"مظَمملمتعمؾػمٓملعمحغم٤ملامإؿمنػممرعموَؼػمؿغمؼملغم٤ملغعممملمزَؾملعمٓملػمغعممملمسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممصَػملَذملمملمم

تعمؾػمٓملعمحغم٤ملاموعمإؿمنػممرعموَؼػمؿغمؼملغم٤ملػغم١ملػممزَؾملعمذملٓملغمواممسعمػملَؿملػمؽملعمذملمملممصَػملَذملمملممتغمضملِؿملؽملغم٤ملغعمذملمملمم"مصَػملَؼملفمذملمملممظَعملِؿملؽملعمذملمملممػعمٓملعمبغمذمل٤ملاممحعمؿفمذمل٥ملمم

رعموَؼػموملغمماظؽملمملعممملىعممؼعمرملػمؿعمّملِدػمنعممصِ٦ملماظْفعمؾعم٠ملؿممرعمصَضملػم٢ملعممسعم٢ملػممدغم٤ملضِؾملؿم٢ملفممضَذملّملػمممبعمذملّملعمتػمممخعم َػملذملمملخِػملُؾملغم٢ملفممم

ؿملؼملذملذملهملَمم،مصَعملَذملذملممللعمممسعمؾػمذملذملّملغمماظ ٌملػملذملذمل٣ملِممسعمؾملؿمذملذملّملعمممإؿمَظذملذمل٦ملفممماظؽملفمِؾذملذمل٦ملقمم م
ؿملؼملذملذملهملَمماظْطملعمؽملِ عم
صَفملَخعمذملذملْملغموامؼعمعملُ٤مل ُظذملذمل٤ملنعممماظْطملعمؽملِ عم

(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملمم)موَنػممظَذملمملممتعمؾػمٓملعمحغمذمل٤ملاممصَذملفملَبعم٤ملػماممصَػملَؼملفمذملمملمموَبعمذمل٤ملػمامم٫ملغمذملمٓملؿمفعمموغمجغمذملذمل٤ملػغمؾملغم١ملػمم
صَفملُ٫ملِؿملنملعممدعمؾػمضملغم٤ملنعممضَؿِؿملػملًمملم(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري)مم.مم

عمضذملذملمملصـمم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)ممضَذملذملممللعمممم:م َطذملذملمملنعممماظؽملفمِؾذملذملذمل٦ملقمم م
 -3وسذملذمل٢ملممدعمذملذملضملػمّملِممبػمذملذمل٢ملؿممموَِبذملذمل٦ملممو ٌمل
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملمم)مؼعمضملغمذمل٤ملدغمغِ٦ملمموعموَغعمذملمملممععمذملٓملؿمؼ٘ملؽمممبِؼملعمغملٌملذملهملَ،ممصَعملُػملْذملوملغمم:مظِذمل٦ملممععمذملممللؽمم،مم
ٮمل"مضُػملْذملوملغمم:مصَمملظـقمػملُذملىملِ؟مم
مملظرملذملشملْٓملؿم؟ممضَذملممللم:م" َ
ٮمل"مضُػملْذملوملغمم:مصَ فم
وُو٫ملِ٦ملمبِؼملعممملظِ٦ملمطُػملخمل٣ملِ؟مضَذملمململمعم:م" َ
ضَممللمعم:ماظـقمػملُىملغمموعماظـقمػملُىملغممطَذملـِريمؽم،مموَنػممتعمذملّملعمهللعممموعمرعمثعمؿعمذملٟملَمموَشْؽملِؿملعمذملمملىعمممخعمؿملػمذملٓملؽمممعِذمل٢ملػممموَنػممتعمذملّملعمسعمؾملغم١ملػممم

عمؿغملَظملٌملظملُ٤ملنعمماظؽملفممملسعممصِ٦ملموَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمم،موعمععمؾملػمؼملعممملموَغػمظملَعملْذملوملعمممصَؾملغمذمل٤ملعمممظَذملٟملَمم٫ملعمذملّملعمضَمهملٌم،محعمؿفمذمل٥ملمممممممممممم
سعممملظَهملًمؼعم
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3اظػملٍملعملْؼملعمهملَمتعمٓملػمصَضملغمؾملعممملمصِذمل٦ملممصِذمل٦ملمماعػمٓملعموَتِذملٟملَ،مموعمظَضملعمذمل٠ملفممماظػملٌملذمل٣ملعمممؼعمٓملػمصَضملغمذملٟملَم،ممؼعمؽملػمؿعمظملِذملٛملغمممبِذملٟملَممغعمذملمملسؽمم،مم
وعمؼغمسملعمٓملقممبِٟملَمآخعمٓملغمونعم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م.مم

 -4عموضذملذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملّذملذمل٣ملِم(م٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١ملمم)مظِفملَ٫ملػمذملذملقعممملبِ٣ملِم(مؼذملذمل٤ملممبذملذملّملرم)م:م
عمدذمل٤مللعممماظػملّذمل٣ملِمم
"وَذِريغموامسعمػملَ٦ملفممصِ٦ملماظْؼملعمؽملػمذملٔملؿملؿمم"مصَعملَذملممللعممماظْقغمؾعمذملمملبغمممبػمذمل٢ملغممماظْؼملغمؽملػمذملْملِرؿم م:ممؼعمذملمملممر غم

وَرعموَؼػموملمػعمْملعماماظْؼملعمؽملػمٔملؿملعمموَععمؽملػمٔملؿملؽمموَغػمٔملعمَظغملَذمل٣ملغممماظػملّذمل٣ملغممم َصػملَذملؿملػمٕملعمممظَؽملعمذملمملمموَنػممغعمؿعمعملَّملؾمععمذمل٣ملغممموعمظَذملمملممغعمؿعمذملفملَخؾمٓملعممم

غملؿملّملعمةُ؟مضَذملمملل عمم:م"مبعمذمل٠ملػمممػغمذمل٤ملعممماظذملٓملؾموْيغممموعماظْقعمذملٓملػمبغممم
ْؼمل ِ
سعمؽملػم٣ملغمموَمػممػغم٤ملعمماظٓملؾموْيغمموعماظْقعمٓملػمبغمموعماظ عم
غملؿملّملعمةُم".مضَممللعممصَكملؿمنؾممػعمْملعمامظَؿملػمٕملعممبِؼملعمؽملػمٔملؿملـمماغػمشملَػملِٞملػممبِؽملعممملمإظَ٥ملموَدػمغعم٥ملمععمذملمملىِمماظْعملَذمل٤ملػممؿممم
ْؼمل ِ
وعماظ عم

صَكملؿمغؾم٦ملمسعممملظِ١ملؽممبِؾملعمذملمملمموعمبِعملُػملُؾِؾملعمذملممل،ممبِؾملعمذملمملممضَػملِؿملذملنملؽمممضَذملّملػمممسعمٓملعمصْذملوملممسغمْملغموبعمذملهملَممععمممل٩ملِذمل٣ملِمموعمععمذملمملىؽمممطَذملـِريؽمممظَذملمملمم

ؼعمؽملػمٔملعمحػممثغم١ملؾممغعمؾػمؽملِ٦ملمسعمػملَؿملػمؾملعممملمحعم٤ملػم٪ملؼممملموعمغعمعملْْملِفغممصِؿمل٣ملِماْظـملغِؿملعمهملَمصَؽملعمرملػمذملٓملعمبغممموعمغغمعملَمملتِذمل٠ملغممموعمغغمطملعمذمل٤ملؾمرغمم1م عمعذملمملمم
دِ٤ملعماػعممملمعِ٢ملػمماظْعملُػملُنملِم(معطملمملزيماظ٤ملاضّمليم)مم.

 -5وسؽملذملذملّملعمملموؼملضملذملذملوملماَملحذملذملٔملابمظػملذملذملؾملف٤ملممسػملذملذمل٥ملماٌّملؼؽملذملذملهملمظممشذملذملٔملوةماًؽملذملذملّملقم
غّملبمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ماظؽملمملسمووخذملربػ١ملممخذملربممسذملّملوػ١ملم

،موذذملمملورػ١ملمظمموعذملذملٓملػ١ملم:موؼذملذملربزمعذملذمل٢ملماٌّملؼؽملذملذملهملموممؼغملذملذمل٤ملنمصؿملؾملذملمملم،موزمذملمملربؾمل١ملم
سػملؿملؾملمملموظممرٓملضؾملمملم؟مصفملذمملرمدذملػملؼملمملنمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممبمملًؽملذملّملق،مموضذملممللم:مؼذملمملمم
ردذملذمل٤مللمآمإغذملذملمملمطؽملذملذملمملمبذملذملفملرضمصذملذملمملرسمإذامخت٤ملصؽملذملذملمملماًؿملذملذمل٠ملمخؽملذملذملّملضؽملمملمسػملؿملؽملذملذملمملم،م
صذملذملفملسفؾؾمل١ملمذظذملذملٟملم،مووحؾذملذمل٤ملاماظـؾذملذملمملتمظمماٌّملؼؽملذملذملهملم،مووعذملذملٓملػ١ملمردذملذمل٤مللمآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مبمملىّملم،مووسّملػ١ملماظؽملزملٓمل،مإذامػ١ملم٫ملربوامواتعملذمل٤ملام،مم
ووعٓملػ١ملمبمملظشملمملسهملم.م(دؾ٠ملماهلّملىمواظٓملذمملدم)مم.مم

ا
ثبنــثب  :ادلٕضـــٕع:

إنؾممآم(سٔملموج٠ملم)مٕمسمػملٞملما غلمملنمسؾـؼممملم،مبذمل٠ملممجضملذمل٠ملمظذمل٣ملمظممايؿملذملمملةمردذملمملظهملًمم

وػذملذملّملصًمملمؼلذملذملضمل٥ملمظؿقعملؿملعملذملذمل٣ملم،مضذملممللمدذملذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشمم:م{موَصَقعملِذملذملؾػمؿغم١ملػمموَغفمؼملعمذملمملمخعمػملَعملْؽملعمذملمملطُ١ملػممسعمؾعمـؼمذملمملم

وعمو فمَغغملُ١ملػممإؿمظَؿملػمؽملعمذملمملمظَذملمملمتغمٓملػمجعمضملغمذمل٤ملنعمم م صَؿعمضملعمذملمملظَ٥ملماظػملٌملذمل٣ملغمماظْؼملعمػملِذملٟملُماظْقعمذملٞملقممظَذملمملمإؿمظَذمل٣ملعممإؿمظٌملذملمملمػغمذمل٤ملعممرعمبقمماظْضملعمذملٓملػمشؿمم

اْظغملَٓملؿمؼ١ملؿم}م[اٌقملعؽمل٤ملنم:م115م،م.]116

م وػذملْملاماهلذملّملفمظذمل٢ملمؼؿقعملذملٞملمإٮملمبؿذملّملبريـمموإسذملّملادٍموختشملذملؿملٙملٍمم،مصممل غلذملمملنماظذملذملْمليم

ؼلريمسػمل٥ملمشريمػّملىمٮملمؼضملٓملفمظ٣ملموجؾملهملم،موٮملمؼذملّملركمظذمل٣ملمشمملؼذملهملمم،مصؾملذمل٤ملمإغلذملمملنؽممتؿضملذملمملورهم

اظسمل ذملٓملبمملتمظؿل ذملعملشمل٣ملم٫مل ذملٓملؼٛملماحملذملذمل٢ملم،مب ذملممل٩ملٕملماي ذملممللم،مذ ذملعمل٦ملماظ ذملؽملظملٕملم،مضػملؿملذملذمل٠ملما ن ذملمملزمووم م
م
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سّملت٣ملم،مضممللمسؼملٓملم)مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)م:ممإغممذمل٦ملموَطْذملٓملعمهغمماظٓملفمجغمذمل٠ملعمموَنػمموَرعماهغممؼعمؼملػمرملِذمل٦ملمدعمذملؾعمؾملػمػملَػملًمملم"وَيػمم:م
ظَمملمصِ٦ملموَعػمٓملؿمماظذملّملقمغػمؿملعممملموعمظَذملمملمصِذمل٦ملموَعػمذملمٓملؿمماآلخِذملٓملعمةٍ.م(ماآلدابماظرملذملٓملسؿملهملمٮملبذمل٢ملمعظملػملذملُملم)م،موضذملّملم٫ملذملُملمظمم

ايذملذملّملؼىملمسعمذملذمل٢ملؿممابػمذملذمل٢ملؿممسعمؾفم ذملمملسـمم(مرعم٪ملِذملذمل٦ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعم ذملمملم)مضَ ذملممللم:مضَ ذملممللعمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملقمم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل):م"غِضملػمؼملعمؿعممملنؿممععمطملػمؾغم٤ملنؽممصِؿملؾملؿمؼملعممملمطَـِريؽممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿمماظزملممقفمهملُموعماظْظملَٓملعما "(م٫ملقؿملُملماظؾكمملريم)م .م
واظؿكشملؿملٙملممظػملؼمللؿعملؾ٠ملموخْملمبمملَملدؾمملبم،موػ٤ملمٮملمؼؿؽملمملص٥ملمعٛملماظؿ٤ملط٠ملمسػملذمل٥ملمآم

تضملمملشم،مصٯملمحٓملجمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمؼعمل٤مللم"مإنمذمملىمآمدفملصضمل٠ملمطْملام"م،مضذملممللمتضملذملمملشمم:مم

عمرملذملذملذملذملمملىعمماظ ٌملػملذملذملذملذملذمل٣ملغم}م م
ؿمغذملذملذملذملذمل٦ملمصَممل ِسذملذملذملذملذمل٠ملؽممذعمِظذملذملذملذملٟملَم َشذملذملذملذملذملّملؼمام مإٌملؿمظذملذملذملذملمملموَنػممؼ عم
ِرملذملذملذملذملذمل٦ملػمىٍمإ مم
{موعمَظذملذملذملذملمملمتعم ُعملذملذملذملذملذمل٤ملظَ٢ملفممظ عم
[اظغملؾملٝمل:م،23م]24مم،موضّملموذمملرماظعملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملمظممضزملذملهملمذيماظعملذملٓملغنيمإشمموغذمل٣ملموخذملْملم

بمملَملد ذملؾمملب،موخشملّ ذملٙملمظػملؼملل ذملؿعملؾ٠مل،وص٥ملمذظذملذملٟملمؼعملذملذمل٤مللمآمتضمل ذملمملشمم:م{حعمؿفمذملذمل٥ملمإؿمذعمامبعمػملَذملذملٜملعممبعم ذملؿملػم٢ملعمم
اظلفمذملّملفمؼػم٢ملؿمموعمجعمذملّملعممعِذملذمل٢ملػممدغموغِؾملؿمؼملعمذملمملمضَ٤ملػمعؼمذملمملمظَذملمملمؼعمغملَذملمملدغمونعممؼعمظملْعملَؾملغمذمل٤ملنعممضَ٤ملػمظًذملمملم مضَذملمملظُ٤ملامؼعمذملمملمذعماماظْعملَذملٓملػمغعمؿملػم٢ملؿممإؿمنفمم

ؼعمفملْجغم٤ملجعمموعمععمفملْجغم٤ملجعممعغمظملْلِّملغمونعممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممصَؾملعم٠ملػممغعمفػمضملعمذمل٠ملغممظَذملٟملَمخعمٓملػمجؼمذملمملمسعمػملَذمل٥ملموَنػممتعمفػمضملعمذمل٠ملعممبعمؿملػمؽملعمؽملعمذملمملم
وعمبعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػممدعمّملكمام مضَممللعممععممملمععمغملٌملؽملمم٦ملمصِؿمل٣ملِمرعمبمم٦ملمخعمؿملػمٓملؽممصَفملَسِؿملؽملغم٤ملغِ٦ملمبِعملُ٤ملفمةٍموَجػمضملعمذمل٠ملػممبعمؿملػمذملؽملعمغملُ١ملػمموعمبعمؿملػمذملؽملعمؾملغم١ملػممرعمدػمعؼمذملممملم
مآتغم٤ملغِ٦ملمزغمبعمٓملعمماظْقعمّملِؼّملِمحعمؿفمذمل٥ملمإؿمذعممامدعمذملمملوعمىمبعمذملؿملػم٢ملعمماظزملفمذملّملعمصَؿملػم٢ملؿممضَذملممللعمماغػمظملُكغمذمل٤ملامحعمؿفمذمل٥ملمإؿمذعمامجعمضملعمػملَذمل٣ملغمم

غعممملرؼمامضَممللعممآتغم٤ملغِ٦ملموُصْٓملؿم ػممسعمػملَؿملػم٣ملِمضِشملْٓملؼمام صَؼملعممملمادػمشملَمملسغم٤ملاموَنػممؼعمصملْؾملعمٓملغموهغمموعمععممملمادػمؿعمشملَمملسغم٤ملامظَ٣ملغممغعمعملْؾؼممملم}م م
ممموظممضزملذملذملهملمغ ذمل

[اظغملؾملٝمل.]97-93مم م

مآمؼ٤ملدذملذملٝملم(مسػملؿملذملذمل٣ملماظلذملذملٯملمم)مط ذملمملنماظؿكشمل ذملؿملٙملمدذملذملؾؾؼممملمظؽملف ذملمملةم

اظؾٯملدمواظضملؾمملدمعذمل٢ملمجممملسذملهملمعؾملػملغملذملهمل،موخشملذملٓملمحمذملّملقمم،مضذملمملممبذملْملظٟملمغذمل

مآمؼ٤ملدذملٝملم م

(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)ممظممخشملهملمادؿطملٓملقمتؽملظملؿملْملػمملمطمٕملمسرملذملٓملةمدذملؽملهمل،موذظذملٟملمظممتفملوؼذمل٠ملم
ؼ٤ملدٝملمظٓملؤؼمملماٌػملٟملمطؼملمملمحغمل٦ملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمسػمل٥ملمظلمملغ٣ملمظممض٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشم:م{ضَذملممللعمم

تعمٔملػمرعمسغم٤ملنعممدعمؾػمٛملعممدِؽملِنيعممدعموَبؼممملمصَؼملعممملمحعمزملعمّملػمتغم١ملػممصَْملعمرغموهغممصِ٦ملمدغمؽملػمؾغمػملِ٣ملِمإؿمظٌملمملمضَػملِؿملػملًمملمعِؼملفممملمتعمذمل ْفملطُػملُ٤ملنعم مثغمذمل١ملفمم
ؼعمفملْتِ٦ملمعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمذعمظِٟملَمدعمذملؾػمٛملؽممذِذملّملعمادؽممؼعمذملفملْ ُطػملْ٢ملعممععمذملمملمضَذملّملفمعػمؿغم١ملػممظَؾملغمذمل٢ملفممإؿمظٌملذملمملمضَػملِؿملػملًذملمملمعِؼملفمذملمملمتغمقػمزملِذملؽملغم٤ملنعم مثغمذمل١ملفمم

ؼعمفملْتِ٦ملمعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمذعمظِٟملَمسعممملمؽممصِؿمل٣ملِمؼغمطملعممملثغمماظؽملفممملسغمموعمصِؿمل٣ملِمؼعمضملػمزملِٓملغمونعمم}م(مدذمل٤ملرةمؼ٤ملدذملٝملم-م:47م49م)م

ظعملذملذملّملموازنمد ذملؿملّملغمملمؼ٤ملدذملذملٝملمسػملؿملذملذمل٣ملماظلذملذملٯملممبذملذملنيما غؿ ذملمملجماٌذملذملؿعمل٢ملمواظضملؼملذملذمل٠ملماظذملذملّملؤوبممم
واٮملدؿؾملٯملكماظٓملذؿملّملم،ممواٮملدخمملرماحملغمل١مل،مظعملّملمودركماٌرملغملػملهملمصظملغملٓملمظمماي٠ملممموٕم
كملنماٌزملذملػملقهملماظضملمملعذملهملمسؽملذملّملهمععملّملؾممعذملهملم
ؼؾك٠ملمب٣ملمسػمل٥ملمع٢ملمدذملفؽمل٤ملهمزػملؼملؼمذملمملموسذملّملواغؼممملم،مصذمل ؾمم

سػمل٥ملماٌزملػملقهملماًممل٫ملهملم،موػْملهمدروسمبمملظطملهملماَملػؼملؿملهملم،مصٯملمؼؽملؾطمل٦ملماٮملطؿظملمملىمبضملٓملضم
اٌرملغملػملهملمصعملٙملمواظ٤ملض٤ملفمسؽملّملػمملم،مب٠ملمؼؽملؾطمل٦ملماظلضمل٦ملم رممملدماٌكٓملجمع٢ملماَملزعهمل .م
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وع٢ملمورادمونمؼؿضملػمل١ملماظؿكشملؿملٙملمصػملؿملؿفملع٠ملمػفٓملةماظؽمل

م(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم

صعملّملمطمملنم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممن٤ملذجؼممملمظػملعملممل٩ملّملمواٌضملػملخمل١ملم،مصماهموػذمل٤ملمظممرحػملذملهملم
اهلفٓملةمسمشملٙملموؼّملبٓملموؼـٞملمظممغزملٓملمآم(سٔملؾمموج٠ملؾم)مووٮملًمووخريؼما.مإغذمل٣ملمؼذملفملت٦ملمبضملػملذمل٦ملم

ب٢ملموب٥ملمرمملظنملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)م;مظؿملؽملمملممظممصٓملاذ٣ملمسػمل٥ملمدؾؿمل٠ملماظؿؼمل٤ملؼذمل٣ملمم،موؼلذملػملٟملم

رٓملؼعملًمملموسِٓملؼمامشذملريمعذملفملػ٤مللموٮملمعضملؿذملمملدمم،موسمؿؾذملململمظمماظطملذملمملرمحؿذمل٥ملمؼؾملذملّملوماظشملػملذملنملمسػملؿملذمل٣ملم
وسػملذملذمل٥ملم٫ملذملمملحؾ٣ملم،موؼذملذملّملبٓملمعذملذمل٢ملمؼفملتؿملذملذمل٣ملمظمماظطملذملمملرمبمملَملخؾذملمملرمواظشملضملذملمملم،موعذملذمل٢ملمؼضملظملذملذمل٦ملمسػملذملذمل٥ملم
اآلثمملرم،موزمل٢ملماغؿعملمملىمع٢ملمؼعمل٤ملممبغمل٠ملمعؾملؼملهملم،موػغم٤ملمظممػعمْملامطػملّ٣ملمعؿ٤ملطذمل٠ملؽممسػملذمل٥ملمآم

تضمل ذملمملشممعغمضملػملؽملؼم ذملمملموغذملذمل٣ملمظممعضملؿملذملذملهملمآممتضمل ذملمملشمممصؿملعملذملذمل٤مللمظزملذملذملمملحؾ٣ملمم:م{م..ظَ ذملمملمتعمقػمذملذملٔملعمنػممإؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعمم
ععمضملعمؽملعمممل[}..اظؿ٤ملبهمل ]40:م .م

وع٢ملمحل٢ملماظؿكشملؿملٙملمواَملخْملمبمملٌرملذمل٤ملرةمعضملؼمذملمملمعذملمملمطذملمملنمعؽملذمل٣ملم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١ملم)م:مظممشٔملوةمبّملرمحنيمضذملممللمَمل٫ملذملقمملب٣ملم:م"موَذِذملريغمواممسعمػملَذمل٦ملؾمممصِذمل٦ملمماظْؼملعمؽملػمذملٔملؿملؿمم"صَعملَذملممللعممم

اظْقغمؾعممملبغممبػم٢ملغمماظْؼملغمؽملػمْملِرؿمم:ممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملّ٣ملِموَرعموَؼػموملمػعمْملعماماظْؼملعمؽملػمٔملؿملعمموَععمؽملػمٔملؿملؽمموَغػمٔملعمَظغملَ٣ملغمماظػملّ٣ملغممصَػملَذملؿملػمٕملعممم
غملؿملذملّملعمةُ؟ممضَذملممللعمم:م"مبعمذمل٠ملػمممػغمذمل٤ملعممم
ْؼمل ِ
ظَؽملعممملموَنػممغعمؿعمعملَّملؾمععم٣ملغمموعمظَمملمغعمؿعمفملَخؾمٓملعممسعمؽملػمذمل٣ملغممموَمػممػغمذمل٤ملعممماظذملٓملؾموْيغممموعماظْقعمذملٓملػمبغممموعماظ عم

غملؿملّملعمةُم".مضَممللعممصَذملكملؿمنؾمممػعمذملْملعماممظَذملؿملػمٕملعمممبِؼملعمؽملػمذملٔملؿملـممماغػمشملَػملِذملٞملػمممبِؽملعمذملمملممإظَذمل٥ملمموَدػمغعمذمل٥ملمم
ْؼمل ِ
اظٓملؾموْيغمموعماظْقعمٓملػمبغمموعماظ عم

ععممملىِماظْعملَ٤ملػممؿممصَكملؿمغؾم٦ملمسعممملظِ١ملؽممبِؾملعممملموعمبِعملُػملُؾِؾملعممملم،مبِؾملعممملمضَػملِؿملنملؽممضَذملّملػمممسعمٓملعمصْذملوملممسغمْملغموبعمذملهملَممععمممل٩ملِذمل٣ملِمموعمععمذملمملىؽمممطَذملـِريؽمممظَذملمملمم

ؼعمؽملػمٔملعمحػممثغم١ملؾممغعمؾػمؽملِ٦ملمسعمػملَؿملػمؾملعممملمحعم٤ملػم٪ملؼممملموعمغعمعملْْملِفغممصِؿمل٣ملِماظْـملغِؿملعمهملَمصَؽملعمرملػمٓملعمبغمموعمغغمعملَمملتِ٠ملغمموعمغغمطملعم٤ملؾمرغمممععممملمدِ٤ملعماػعممملمعِ٢ملػمم
اظْعملُػملُنملِم(معطملمملزيماظ٤ملاضّمليم) .م

وص٥ملمشٔملوةموحّملمؼّملؼٓملماٌضملٓملطهملمبمملضؿذملّملارمحعملّذملمٞملمبذمل٣ملماٌلذملػملؼمل٤ملنماظؽملزملذملٓملمظمموولم

اٌضملٓملطهملم،مموػ٤ملمسمشملٙملمظػملؼملؿملّملانمختشملؿملشملًمملمتؿملٔملمبمملٌٓملوغذملهملم،مصعملذملّملماغلذملقنملمسؾذملّملمآم

ب٢ملموب٦ملمب٢ملممدػمل٤مللمبـػملىملماىؿملٖملمضؾ٠ملمبّملاؼذملهملماٌضملٓملطذملهملمم،مموعذملٛملمذظذملٟملمؼضملؿملذملّملماظذملؽمل

م م

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مت٤ملزؼٛملماىؿملٖملمظؿمللؿملشملٓملمسػمل٥ملماٌؿملّملانم،موؼ٤ملزهللماٌلػملؼملنيم
سػمل٥ملموعمملط٢ملماظعملؿذملممللمم،موسؽملذملّملعمملمخذملمملظٝملماٌلذملػملؼمل٤ملنماًشملذملهملمدارتمسػملذملؿملؾمل١ملماظذملّملوا٩ملٓملمم،م
صعملّملمروىما عذملمملمماظؾكذملمملريممبلذملؽملّملهمعذمل٢ملمحذملّملؼىملممماظْؾعمذملٓملعماىِمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مضَذملممللعمم:م
ػمٓملطِنيعممؼعم٤ملػمععمؽِْملٍموعموَجػمػملَٕملعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممجعمؿملػمرملؼمذملمملمعِذمل٢ملػمماظٓملقمععمذملمملةِم
ظَعملِؿملؽملعممملماظْؼملغمرمل ؿم

غم٤ملغذملمملم
وعموَعفمٓملعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممسؾّملمآمب٢ملمجؾري(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مموعمضَذملممللعممم:م"مظَذملمملمتعمؾػمٓملعمحغمذمل٤ملامإؿمنػممرعموَؼػمؿغمؼمل عم
زَؾملعمٓملػمغعممملمسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممصَػملَمملمتعمؾػمٓملعمحغم٤ملاموعمإؿمنػممرعموَؼػمؿغمؼملغم٤ملػغم١ملػممزَؾملعمٓملغموامسعم َػملؿملػمؽملعممملمصَػملَمملمتغمضملِؿملؽملغم٤ملغعمممل"مصَػملَؼملفممملمظَعملِؿملؽملعمذملمملمػعمٓملعمبغمذمل٤ملام

ػممبذملذملذملّملعمتػمم م
ػممدذملذملذمل٤ملضِؾملؿم٢ملفمم َضذملذملذملّمل عم
عممسذملذملذمل٢مل غم
عمؾذملذملذمل٠ملؿممرعم َمص ػمضملذملذملذمل٢مل عم
عمرملذملذملذملؿعمّملِدػمنعمم ِصذملذملذمل٦ملماظْفعم
مملذمل ذملمملىعممؼ ػم
عمؿذملذملذمل٥ملمرعمو ػمَؼذملذملذملوملغمماظؽمل عم
ح فم
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خعمػملَذملمملخِػملُؾملغم٢ملفممصَفملَخعمذملذملْملغموامؼعمعملُ٤ملظُذملذمل٤ملنعمم:ماظْطملعمؽملِؿملؼملعم ذملهملَماظْطملعمؽملِؿملؼملعمذملهملَمصَعملَ ذملممللعممسعمؾػمذملذملّملغمماظػملٌمل ذمل٣ملِمسعمؾملؿمذملذملّملعممإؿمظَذملذمل٦ملفمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملقمم م

غمجذمل٤ملػغمؾملغم١ملػممصَفملُ٫ملِذملؿملنملعمم
م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)موَنػممظَمملمتعمؾػمٓملعمحغم٤ملامصَذملفملَبعم٤ملػمامصَػملَؼملفمذملمملموَبعمذمل٤ملػمام٫ملغمذملٓملؿمفعممو غم

دعمؾػمضملغم٤ملنعممضَؿِؿملػملًمملم .م

وص٥ملمشٔملوةماًؽملّملقمسمشملٙملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)مموؼلؿرملذملريمو٫ملذملقمملب٣ملمم،م

وؼفملعٓملمةظملٓملماًؽملّملقمح٤مللماٌّملؼؽملهملم،موػ٤ملموعٓملمٕمؼغملذمل٢ملمعضملػمل٤ملعؼمذملمملمظممخشملذملٙملماظضملذملٓملبم

ظمماظعملؿممللم;مظؿملقمملصٚملمسػمل٥ملماظّملوظهملمع٢ملماَملسّملاىماٌمبزملنيمبؾملمملم،ماحملممل٫ملٓملؼ٢ملمهلذملمملمم،م
حؿ٥ملمطرملٝملمآمشؼملؾمل١ملم،مووزاحمػؼملؾمل١ملم .م

ومإنمع٢ملمحل٢ملماظؿكشملؿملٙملمحل٢ملمت٤ملزؿملٝملماٌؾملذملمملراتم،مبذملفملنمتسملذملٛملماظٓملجذمل٠ملم

ظممع٤مل٪ملضمل٣ملماٌؽملمملدنملمظؿملقل٢ملماظضملؼمل٠ملم،مؼصملؾملٓملمذظٟملمجػملؿملؼممملمعذمل٢ملمخذملٯمللمسذملّملةمع٤ملاضذملٝملم

ظػملؽمل

مم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مغْملطٓملمعؽملؾملمملم :م

 -1اخؿؿملمملرهمَملدمملعهملمب٢ملمزؼذملّملم(مر٪ملذمل٦ملممآمسؽملؾملؼملذملمملمم)مضممل٩ملذملّملؼممامىذملؿملٖملمعذمل٢ملمجؿملذمل٤ملشمم
اٌلػملؼملنيمسػمل٥ملماظٓملش١ملمع٢ملم٫ملطملٓملمدؽمل٣ملم.

 -2تٓملتؿملؾ٣ملمظعملمملدةماىؿملٖملمظممشٔملوةمعقملتهملم;مَملج٠ملمهعملؿملذملٞملماظؽملزملذملٓملممسػملذمل٥ملماظذملٓملومم،م
حؿملىملمو٪ملٛملمط٠ملمرج٠ملمظممع٤مل٪ملضمل٣مل.

 -3اخؿؿملمملرهمظٔملؼّملمب٢ملمثمملبوملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم) م;مظؿملؿضملػمل١ملماظػملطملهملماظضملرباغؿملهملموؼؿ٤ملشمم
اظمصمهملمظ٣ملم( ٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م.م

 -4اخؿؿملمملرهمٌضملذملمملذمبذمل٢ملمجؾذمل٠ملم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممٌؾملؼملذملهملمامظعملسملذملمملىمظممماظذملؿملؼمل٢ملم;م
ظظملعملؾمل٣ملموسػملؼمل٣ملموبٓملاسؿ٣مل .م

ع٢ملمػْملامغٓملىمعّملىمإدراط٣ملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مٌؾملمملراتمط٠ملمصذملٓملدمعذمل٢ملم

و٫ملقمملب٣ملم،مموعّملىماٮملدؿظملمملدةمعؽملؾملمملمةل٢ملمت٤ملزؿملظملؾملمملم.

وسػمل٥ملماٌلؿ٤ملىماظرملكزملذمل٦ملممؼ٤ملجذمل٣ملمماظذملؽمل مم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممو٫ملذملقمملب٣ملمم

إشمماظؽملصملٓملمظػملؼمللؿعملؾ٠ملمغصملٓملةَمتّملبريـمموحلمملبٍمظزملٓملوفماظٔملع٢ملموعذملؿطملرياتممايؿملذملمملة م،ممصؾملذملمملمم
ػ٤ملمدضملّملمب٢ملموب٦ملموضذملمملصم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مؼعملذمل٤مللم:م َطذملمملنعممماظؽملفمؾِذمل٦ملقممم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١ملم)مؼعمضملغم٤ملدغمغِ٦ملموعموَغعممملمععمٓملؿمؼ٘ملؽممبِؼملعمغملٌملهملمعم،مصَعملُػملْوملغمم:مظِ٦ملمععمممللمؽم،موُو٫ملِذمل٦ملممبِؼملعمذملمملظِ٦ملممطُػملخملذمل٣ملِ؟ممضَذملممللعمم:م

ٮمل"مضُػملْوملمغم:مصَمملظـقمػملُىملِ؟مضَممللمعم:م"اظـقمػملُذملىملغممموعماظـقمػملُذملىملغمممطَذملـِريؽمم،مموَنػمم
ٮمل"مضُػملْوملغمم:مصَمملظرملفمشملْٓملؿم؟مضَممللمعم:م" َ
"َ

عمؿغملَظملٌملظملُ٤ملنعمماظؽملفممملسعممصِ٦ملموَؼػمّملِؼؾملؿم١ملمػم،موعمععمؾملػمؼملعمذملمملمم
تعمّملعمهللعمموعمرعمثعمؿعمٟملَموَشْؽملِؿملعممملىعممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمموَنػممتعمّملعمسعمؾملغم١ملػممسعممملظَهملًمؼعم
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وَغػمظملَعملْوملعممصَؾملغم٤ملعممظَٟملَم٫ملعمّملعمضَهملمؽم،محعمؿفم٥ملماظػملٍملعملْؼملعمهملَمتعمٓملػمصَضملغمؾملعممملمصِ٦ملمصِ٦ملممماعػمٓملعموَتِٟملَم،موعمظَضملعم٠ملفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمٓملػمصَضملغمٟملَم،م

ؼعمؽملػمؿعمظملِٛملغممبِٟملَمغعممملسؽمم،موعمؼغمسملعمٓملقممبِٟملَمآخعمٓملغمونعم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)،م م
صؾملْملامت٤ملجؿمل٣ملؽممإشمموعٓملؼ٢مل :م

ماَملولم:مماظؿكشملؿملٙمل مظألدٓملةمظممعلؿعملؾػملؾملمملماٌمملديمختشملؿملشملًمملمؼعملؿملؾملمملم٫ملٓملوفماظٔملعمملن .م

اظـمملغ٦ملم:مصسمل٠ملماظؽملظملعملهملمسػمل٥ملماَملػ٠مل.م م

وضذملذملذملّملمتضملػملذملذملذمل١ملمسؼملذملذملذملٓملمبذملذملذمل٢ملماًشملذمل ذملمملبم(مر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣ملم)ممذظذملذملذملٟملمعذملذملذمل٢ملماظٓملدذملذملذمل٤ملل م

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م،مصكملذامب٣ملمسمشملٙملمظػملّملوظهملما دٯملعؿملهملمصؿملعملؿمل١ملمصؿملؾملمملماظّملواوؼ٢ملم،م
وؼٓملتنملماظ٤ملٮملةم،موؼذملؽملصمل١ملمبؿملذملوملماٌذملممللم،موحذملنيمتؿضملذملٓملضماظّملوظذملهملمجملمملسذملهملمظممسؾملذملّملهم

زملذملذمل٢ملمإدارةماَملزعذملذملهملمواظؿكشمل ذملؿملٙملمٌ٤ملاجؾملؿؾمل ذملمملم،موػذملذمل٤ملمبؾملذملذملْملاماظظملغملذملذملٓملموػذملذملْملهما دارةمم

ؼعملظملٔملمبمملظّملوظهملما دٯملعؿملهملماظظملؿؿملهملمضظملٔملاتموادضملهملم،مدمملدتمبؾملمملماظّملغؿملمملمذٓملضمملًموشٓملبمملًم.م م

ث١ملمجمملىمحظملؿملّملهمسؼملٓملمب٢ملمسؾّملماظضملٔملؼٔملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مماظْمليموسمملدماظؿكشملذملؿملٙملم

ظػملذملذملؾٯملدم;مظؿملضملؿملذملذملّملمت٤ملزؼذملذملٛملماٌذملذمل٤ملاردمظػملذملذملؾٯملدمبمملظضملّملاظذملذملهملماٮملجؿؼملمملسؿملذملذملهملمآٌملجذملذمل٤ملؾمةم،موسمشملذملذملٙملم
ٮملدذملذملؿطملٯمللماظظملذملممل٩مل٘ملمعذملذمل٢ملماظٔملطذملمملةم;مظؿملضملؿملذملذملّملمت٤ملزؼضملذملذمل٣ملمصؿملؼملذملمملمؼؽملظملذملذملٛملماظؽملذملمملسم،مصؿملذملذمل٤ملزؾممهللمسػملذملذمل٥ملم

اظظملعملٓملاىم،مث١ملمؼلّملماظّملؼ٤ملنم،مث١ملمؼغمٔملوؾمجماظرملؾمملبماظْمليمٮملمؼلؿشملؿملٛملماظؽملغملمملحم،مث١ملمؼضملشملذمل٥ملم
صعملٓملاىموػ٠ملماظغملؿمملبم،مويل٢ملمختشملؿملشمل٣ملمو٫ملّملض٣ملمعٛملمرب٣ملمؼؾمملركمآمظذمل٣ملمحؿذمل٥ملمورضملذمل١ملم
ايؿمل٤ملانمواظشملريمسػمل٥ملمرؤوسماىؾممللم .م

عمملموح٤ملجؽملذملمملمإشممػذملْملاماظؿكشملذملؿملٙملمظممحؿملمملتؽملذملمملم;مظؽملقعملذملٞملماظغملذملـريمظذملّملؼؽملؽملمملمووغظمللذملؽملمملم

وبٯملدغمملم! م

إنماظضملصملؼمل ذملمملىمػذملذمل١ملماظذملذملْملؼ٢ملمؼضملٓملصذملذمل٤ملنمػذملذملّملصؾمل١ملمصؿملكشملشملذملذمل٤ملنمظؾػمل٤ملشذملذمل٣مل،مص ذملكملنمط ذملمملغ٤ملام

وصذملذملٓملادؼمامطذملمملغ٤ملامغذملمملجقنيم،موإنمطذملمملغ٤ملامضذملمملدةمطذملمملغ٤ملامظرملذملذملضمل٤ملبؾمل١ملمعػملذملذملؾملؿممؼملِنيموبمملٌلذملذملقملوظؿملهملم

ضممل٩ملؼملنيم .م

إنمبػملذملذملّملغمملمظممحمملجذملذملهملمعمملدؾمذملذملهملمإشممونمغسملذملذملٛملمخشملشملًذملذملمملمض٤ملؼذملذملهملمتذملذملؽملؾمل٘ملمةممل٪ملذملذملٓملػمملم

وعلذملذملذملؿعملؾػملؾملمملمظممطذملذملذمل٠ملماجملذمل ذملمملٮملتماظٔملراسؿملذملذملذملهملمواظؿفمملرؼذملذملذملهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملذملذملذملهملمواٮملضؿزملذمل ذملمملدؼهملم

واظضمللذملذملذملذملغملٓملؼهملموا دارؼذملذملذملذملهمل،موٮملبذملذملذملذملّملؾممونمتٓملاسذملذملذملذمل٦ملمػذملذملذملذملْملهمماًشملذملذملذملذملٙملمايظملذملذملذملذملمملزمسػملذملذملذملذمل٥ملم

اظغملظملمملىات،وتغم ِعملؿمل١ملمعؾّملومتغملمملصقملماظظملٓملصممبمملمزمعملٞملماظضملّملاظهملماظرملمملعػملهملم،مصؾذملّملونممختشملذملؿملٙملمم
دػملؿمل١ملمووس٦ملمٌلؿعملؾػملؽملمملم،موإدراكمٌمملمح٤ملظؽملمملمظ٢ملمؼؿقعملٞملمظؽملمملمتعملّملممورصمملػؿملهمل .م
م
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وصذملذمل٥ملماظ٤ملضذملذملوملماي ذملمملظ٦ملمتذملذملٓملمبٯملدغ ذملمملممبؽملضملشملذملذملٝملمخشملذملذملريمظممتمملرسمؾمل ذملممل،مٮملمؼلذملذملؼملُملم

بمملظظمل٤مل٪مل٥ملم،مب٠ملمٮملبّملمع٢ملما سّملادماىؿملّمل،مواظؿكشملذملؿملٙملماظلذملػملؿمل١مل،مواَملخذملْملمبمملَملدذملؾمملب،م
وحل٢ملماظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآ،مواظـعملهملمصؿمل٣مل،مصػملؿملقّملدمط٠ملمعؽملمملمردمملظؿ٣ملموػّملصذمل٣ملمظممايؿملذملمملةم
،موظؿملفؿؾملذملذملّملمظؿقعملؿملذملذملٞملمػّملصذملذمل٣ملم،موبػملذملذمل٤مل موعػملذملذمل٣مل،مصذملذملمملظؿكشملؿملٙملماظلذملذملػملؿمل١ملمواظضملؼملذملذمل٠ملماىذملذملمملدم

ػممذطَذملٓملـمموَوػمموُغػمـعمذمل٥ملم
ٔٓملتؾملؼملمملمحؿملمملةمرؿملؾهملمووجٓملمحل٢مل،مضممللمتضملمملشم:م{ععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم٫ملعممملظِقؼممملمعِ٢مل عم
وعمػغم٤ملعممعغمقملػمعِ٢ملؽممصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفم٣ملغممحعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِفملَحػملعم٢ملؿممععممملمطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}م م

[اظؽملق٠مل .]97م

وظػملؿكشملذملؿملٙملموػؼملؿملذملذملهملمؽممظممحؿملمملتؽملذملمملماًممل٫ملذملذملهملم،مصذملكملغؾمل١ملمؼعمل٤ملظذملذمل٤ملنم:م"ماظؿذملذملّملبريمغزملذملذملٝملم

اٌضملؿملرملهملم"م،موؼعمل٤ملظ٤ملن:مم"معمملمسممللمع٢ملماضؿزملذملّملم"م،موحلذمل٢ملماظؿذملّملبريموتزملذملٓملؼٝملماَملعذمل٤ملرم
وصٞملما عغملمملغمملتماٌؿمملحذملهملموسذملّملممتغملػملؿملذملٝملماظذملؽملظملٕملمصذمل٤ملقمرمملضؿؾملذملمملموحذملّملموػذمل١ملمس٤ملاعذمل٠ملم

ادؿعملٓملارماَملدٓملةمواجملؿؼملٛملم .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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رشرٛت األٔنٕٚبد ٔأثشِ يف حٛبح انفشد ٔاجملزًغ

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 -1ما دٯملممؼٓملاس٦ملمتٓملتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملت.

 -2متٓملتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملتمسػمل٥ملمعلؿ٤ملىماظظملٓملدمواَملدٓملةم.
 -3ووظ٤ملؼمملتمؼظملؿعملّملػمملماجملؿؼملٛملماٌضملممل٫ملٓمل.

 -4وثٓملمتٓملتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملتمظممتعملّملمماَملع١ملمواجملؿؼملضملمملتم.
 -5منمملذجمع٢ملماَملوظ٤ملؼمملتم:م

 -اظضملػمل١ملمضؾ٠ملماظضملؼمل٠ملم.

 تعملّملؼ١مل مضسملمملى مح٤ملا٩مليمل ماظؽملمملس مع٢مل مإرضملمملم ماىممل٩ملٛمل موعّملاواةمآٌملؼ٘ملمسػمل٥ملمحيملماظؽملمملصػملهملموتغملٓملارماظضملؼملٓملةم.

 -تعملّملؼ١ملماَملطـٓملماحؿؿملمملجؼممملمسػمل٥ملماَملض٠ملم.

 تعملّملؼ١ملماظضملمملمؾمماظؽملظملٛملمسػمل٥ملمضممل٫ملٓملماظؽملظملٛملموومحمّملودماظؽملظملٛملم. اظضملظمل٤ملمواظزملظملُملمووشممع٢ملماٌضملمملضؾهملمواٮملغؿعملمملمم. -إبٓملاىماٌضمللٓملمووشممع٢ملمإغصملمملرهم.

 صسمل٠مل ماَملمؾم مسػمل٥مل مدممل٩ملٓمل ماَملضمملرب مظم ما حلمملن مإظؿملؾملممل مواظ٤ملصمملىما
ثبَٛب  :األدنخ :

ةعملؾملمملم.

مممممممممممماألدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى :

 -1ضممللمتضملمملشم :م{ؼعملػمفملَظُ٤ملغعمٟملَمععممملذعمامؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعممضُ٠ملػم مععممملموَغػمظملَعملْؿغم١ملمعمم٢ملػممخعمؿملػمٓملـممصَػملِػملْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿمم
وعماظْفملَضْٓملعمبِنيعم موعماظْؿملعمؿعممملععم٥مل موعماظْؼملعملعممملطِنيؿم موعمابػم٢ملؿم ماظلفمِؾؿمل٠ملؿم موعمععمممل متعمظملْضملعمػملُ٤ملا معِ٢ملػم مخعمؿملػمٓملـم مصَكملؿمنفمم

اظػملٌمل٣ملعممبِ٣ملِمسعمِػملؿمل١ملؽمم}[ماظؾعملٓملةم]215-م.

قغملْؼملعمهملِ موعماظْؼملعم٤ملػمسِصملَهملِ ماظْقعملعم عمؽملهملِم
 -2وضمملل متضملمملشم :م{ادػمهللغم مإؿمظَ٥مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم مرعمبممٟملَ مبِمملظْ ِ
وعمجعممملدِظْؾملغم١ملػممبِمملظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعم٢ملغمم}م[اظؽملق٠مل:م.]125

ػمٓملطُ٤ملا مبِ٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل موعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿم مإؿمحػملعممملغؼممملم
 -3وضمملل متضملمملشم :م{وعماسػمؾغمّملغموا ماظػملٌمل٣ملعم موعمظَممل متغمرمل ؿم
وعمبِْملِيماظْعملُٓملػمبعم٥ملموعماظْؿملعمؿعممملععم٥ملموعماظْؼملعملعممملطِنيؿمموعماظْفعممملرؿممذِيماظْعملُٓملػمبعم٥ملموعماظْفعممملرؿمماظْفغمؽملغمنملِم
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمقِنملقمم
وعماظزملفممملحِنملِمبِمملظْفعمؽملػمنملِموعمابػم٢ملؿمماظلفمِؾؿمل٠ملؿمموعمععممملمععم َػملغملَوملػمموَؼػمؼملعم غم

ععم٢ملػممطَمملنعممعغمكػمؿعممملظًمملمصَكغم٤ملرؼمام}م[اظؽمللمملى:م.]36
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 -4وضممللمتضملمملشمم:مم{ وعموْعغمٓملػمموَػػمػملَٟملَمبِمملظزملفمػملَمملةِموعما٫ملػمشملَؾِٓملػممسعمػملَؿملػمؾملعممملمظَمملمغعملػمفملَظُٟملَمرؿمزػمضًمملمغعمقػم٢ملغمم
غعمٓملػمزغمضُٟملَموعماظْضملعممملضِؾعمهملُمظِػملؿفمعملْ٤ملعمى }م[ر٣مل]123:مم.

 -5وضممللمتضملمملشم{ :خغمْملِماظْضملعمظملْ٤ملعمموعموْعغمٓملػممبِمملظْضملغمٓملػمفِموعموَسػمٓملؿمضػممسعم٢ملؿمماظْفعممملػِػملِنيعم"}م

[اَملسٓملاف .]199 :م

األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػممجعممملبِٓملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَمملل معم:موَسػمؿعمٞملعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملػممبعمؽملِ٥ملمسغمْملػمرعمةَمسعمؾػمّملؼمامظَ٣ملغممسعم٢ملػمم
دغمبغمٓملـممصَؾعمػملَٜملعممذعمظِٟملَمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممصَعملَممللعم:م"موَظَٟملَمععمممللؽممشَؿملػمٓملغمهغمم

".مصَعملَممللعممٮملَ،مصَعملَممللعمم"مععم٢ملػممؼعمرملػمؿعمٓملؿمؼ٣ملِمعِؽملمم٥ملم"م.مصَمملذػمؿعمٓملعماهغممغغمضملعمؿملػمذمل١ملغممبػم٢ملغممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِماظْضملعمّملعموؿمىقمم
بِـعمؼملعممملغِؼملِممل٩ملعمهملِمدِرػمػعم١ملـممصَفعممملىعممبِؾملعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل ) مصَّملعمصَضملعمؾملعممملمإؿمظَؿملػم٣ملِم

ثغم١ملفممضَممللعمم"ابػمّملعموْمبِؽملعمظملْلِٟملَمصَؿعمزملعمّملفمقػممسعمػملَؿملػمؾملعممملمصَكملؿمنػممصَسملعم٠ملعممذعم٥ملػمىؽممصَألَػػمػملِٟملَمصَكملؿمنػممصَسملعم٠ملعمم
سعم٢ملػمموَػػمػملِٟملَمذعم٥ملػمىؽممصَػملِْملِىمضَٓملعمابعمؿِٟملَمصَكملؿمنػممصَسملعم٠ملعممسعم٢ملػممذِىمضَٓملعمابعمؿِٟملَمذعم٥ملػمىؽممصَؾملعمغملَْملعمام

وعمػعمغملَْملعمام"م.مؼعمعملُ٤مللغممصَؾعمؿملػم٢ملعممؼعمّملعمؼػمٟملَموعمسعم٢ملػممؼعمؼملِؿملؽملِٟملَموعمسعم٢ملػممذِؼملعممملظِٟملَ.م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م.

 -2وسعم٢ملػممحعمغملِؿمل١ملؿممبػم٢ملؿممحِٔملعمامـمم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م
ضَممللعمم " :اظْؿملعمّملغمماظْضملغمػملْؿملعممملمخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملعمماظْؿملعمّملِماظلقمظملْػملَ٥ملم،موعمابػمّملعموْمبِؼملعم٢ملػممتعمضملغم٤مللغمم،موعمخعمؿملػمٓملغمماظزملفمّملعمضَهملِم
سعم٢ملػممزَؾملػمٓملؿممشِؽملؼم٥مل،موعمععم٢ملػممؼعملػمؿعمضملػمظملِٝملػممؼغمضملِظملٌمل٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمم،موعمععم٢ملػممؼعملػمؿعمطملػم٢ملؿممؼغمطملػمؽملِ٣ملِماظػملٌمل٣ملغممم"مم

(عؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم).

 -3وسعم٢ملػممسعم٤ملػمنؿممبػم٢ملؿمموَبِ٦ملمجغمقعمؿملػمظملَهملَمسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :مآخعم٥ملماظؽملفمؾِ٦ملقمم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م( مبعمؿملػم٢ملعم مدعمػملْؼملعممملنعم موعموَبِ٦مل ماظّملر مداى م ،مصَٔملعمارعم مدعمػملْؼملعممملنغمم م
وَبعممملماظّملفمرػمدعماىِمصَٓملعموَىموُمفمماظّملفمرػمدعماىِمعغمؿعمؾعمْملممظَهملًمصَعملَممللعممظَؾملعمممل م :مععممملمذعمفملْغغمٟملِ؟ مضَمملظَوملػم م:م موَخغم٤ملكَم
وَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمظَؿملػمٕملعممظَ٣ملغممحعممملجعمهملٌمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعمممل م ،مصَفعممملىعمموَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمصَزملعمؽملعمٛملعممظَ٣ملغممرَضملعممملعؼممملم

صَعملَممللعم:مطُ٠ملػمم،مضَممللعمم:مصَكملؿمغمم٦ملم٫ملعمممل٩ملِ١ملؽمم،مضَممللعمم:مععممملموَغعممملمبِـملطِ٠ملـممحعمؿفم٥ملمتعمفملْطُ٠ملعمم،مضَممللمعم:مصَفملَطَ٠ملعمم

 ،مصَػملَؼملفممملمطَمملنعمماظػملٌملؿملػم٠ملغممذعمػعمنملعمموَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمؼعمعملُ٤ملمغممضَممللعم م :مغعم١ملػم م ،مصَؽملعممملمعممثغم١ملفممذعمػعمنملعممؼعمعملُ٤ملمغمم
صَعملَممللعمم :مغعم١ملػم م،مصَػملَؼملفممملمطَمملنعممعِ٢ملػممآخِٓملؿمماظػملٌملؿملػم٠ملؿممضَممللعممدعمػملْؼملعممملنغم م:مضُ١ملؿمماآلنعمم،مصَزملعمػملٌملؿملعممملم،مصَعملَممللعمم
ظَ٣ملغم مدعمػملْؼملعممملنغم م :مإؿمنفم مظِٓملعمبممٟملَ مسعمػملَؿملػمٟملَ محعمعملنمممل ،موعمظِؽملعمظملْلِٟملَ مسعمػملَؿملػمٟملَ محعمعملنمممل م ،موعمَملَػػمػملِٟملَ مسعمػملَؿملػمٟملَم

حعمعملنمممل ،مصَفملَسػمٙملِمطُ٠ملفممذِيمحعمٞملدملمحعمعملٌمل٣ملغم .مصَفملَتعم٥ملماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم) مصَْملعمطَٓملعمم
ذعمظِٟملَمظَ٣ملغممصَعملَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"٫ملعمّملعمقعممدعمػملْؼملعممملنغم"م

(٫ملقؿملُملماظؾكمملريم).
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 -4وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـم م(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم) موَنفممعغمضملعممملذؼمام(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم) مضَممللعمم:م
بعمضملعمـعمؽملِ٦مل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) م(ؼضملين مإشم ماظؿملؼمل٢مل) مضَممللعم م:م
"إؿمغفمٟملَمتعمفملْتِ٥ملمضَ٤ملػمعؼممملمعِ٢ملػمموَػػم٠ملؿمماْظغملِؿعممملبِ م ،مصَمملدػمسغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمذعمؾملعممملدعمةِموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملم
اظػملٌمل٣ملغمموعموَغمم٥ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م ،مصَكملؿمنػممػغم١ملػمموَرَمملسغم٤ملامظِْملعمظِٟملَمصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌمل٣ملعمماصْؿعمٓملعمضعمم

سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم مخعمؼملػمٕملعم م٫ملعمػملَ٤ملعماتٍ مصِ٦مل مطُ٠ملمم مؼعم٤ملػممـم موعمظَؿملػمػملَهملٍ م ،مصَكملؿمنػم مػغم١ملػم موَرَمملسغم٤ملا مظِْملعمظِٟملَم
صَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػم موَنفم ماظػملٌمل٣ملعم ماصْؿعمٓملعمضعم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم م٫ملعمّملعمضَهملً متغمقملػمخعمْملغم معِ٢ملػم موَشْؽملِؿملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػم مصَؿغمٓملعمدقم مصِ٦ملم

ك موعمطَٓملعما٩ملِ١ملعم موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم م ،موعماتفمٞملؿم مدعمسػم٤ملعمةَم
صُعملَٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػم م ،مصَكملؿمنػم مػغم١ملػم موَرَمملسغم٤ملا مظِْملعمظِٟملَ مصَكملؿمؼفمممل َ
اظْؼملعمصملْػملُ٤ملمؿممصَكملؿمغفم٣ملغممظَؿملػمٕملعممبعمؿملػمؽملعمؾملعممملموعمبعمؿملػم٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمحِفعممملبؽم"م(معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم).

 -5موس٢مل موَب٦مل ماظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١ملم)مضَممللعمم:م"إؿمنفممصَسملػم٠ملعمماظْضملعممملظِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْضملعممملبِّملِمطَظملَسملػم٠ملؿمماظْعملَؼملعمٓملؿممظَؿملػمػملَهملَ ماظْؾعمّملػمرؿممسعمػملَ٥ملم
دعمممل٩ملِٓملؿمماظْغملَ٤ملعماطِنملِ"م(مدؽمل٢ملموب٦ملمداودم).

 -6موسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)موَنفممرعمجغمٯملمجعممملىعممإؿمظَ٥ملماظؽملفمؾِ٦ملممم(م٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مصَعملَمملل معم :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ موَيقم ماظؽملفممملسؿم موَحعمنملقم مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ؟ موعموَيقمم
اَملَسػمؼملعمممللؿمموَحعمنملقممإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ؟مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣مل مِ(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"م

وَحعمنملقمماظؽملفممملسؿممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥ملموَغػمظملَضملغمؾملغم١ملػممظِػمل فمؽملمملسؿم،موعموَحعمنملقمماَملَسػمؼملعمممللؿممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِم

ػممتغملَرملِٝملغممسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًم،موَوػممتعمعملْسملِ٦ملمسعمؽملػم٣ملغممدعمؼػمؽملؼممملم
تعمضملعممملظَ٥ملمدغمٓملغمورؽممتغمّملػمخِػملُ٣ملغممسعمػملَ٥ملمعغملػمػملِ١ملـمم،موَو عم
،موَوػممتعمشملْٓملغمدغممسعمؽملػم٣ملغممجغم٤ملسؼمممل،موعمَملَنػمموَعػمرملِ٦ملعممععمٛملعمموَخـم مصِ٦ملمحعممملجعمهملٍموَحعمنملقممإؿمظَ٦ملفممعِ٢ملػمموَنػمم

وَسػمؿعمغملِٝملعم مصِ٦مل مػعمْملعما ماظْؼملعملػمفِّملِ م -مؼعمضملػمؽملِ٦مل مععملػمفِّملعم ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ م -مذعمؾملػمٓملؼما ،موعمععم٢ملعم مطَٝملفمم

شَسملعمؾعم٣ملغممدعمؿعمٓملعمماظػملٌمل٣ملغممسعم٤ملػمرعمتعم٣ملغم،موعمععم٢ملػممطَصملَ١ملعممشَؿملػمصملَ٣ملغمموعمظَ٤ملػممذعممملىعمموَنػممؼغمؼملػمسملِؿملعم٣ملغمموَعػمسملعممملهغممععمألَم
اظػملٌمل٣ملغممضَػملْؾعم٣ملغممرعمجعممملىؼممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِم،موعمععم٢ملػممععمرملعم٥ملمععمٛملعمموَخِؿمل٣ملِمصِ٦ملمحعممملجعمهملٍمحعمؿفم٥ملمؼعمؿعمؾملعمؿملفمفملَم

ظَ٣ملغمموَثػمؾعموملعمماظػملٌمل٣ملغممضَّملعمععم٣ملغممؼعم٤ملػممعممتعمٔملغمولغمماَملَضّْملعمامؿمم"م(ماٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦ملم).

 -7وسعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم مجعممملىعم مرعمجغم٠ملؽم مإؿمظَ٥مل مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(مصَعملَممللعمم:مععم٢ملػمموَحعمٞملقمماظؽملفممملسؿممبِقغملػم٢ملؿمم٫ملعمقعممملبعمؿِ٥مل؟مضَممللعمم:ممممممممممم
"موُعقمٟملَم"م،مضَممللعممثغم١ملفممععم٢ملػممضَممللعمم"مثغم١ملفمموُعقمٟملَم"م،مضَممللعممثغم١ملفممععم٢ملػممضَممللعمم"مثغم١ملفمموُعقمٟملَم"م،م
ضَممللعممثغم١ملفممععم٢ملػممضَممللعمم"مثغم١ملفمموَبغم٤ملكَم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
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 -8وسعم٢ملػممسغمٓملػموعمةَمبػم٢ملؿمماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿمم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)وَنفممسعمؾػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملعمماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿممحعمّملفمثعم٣ملغمم
وَنفم مرعمجغمٯملً معِ٢ملعم ماَملَغػمزملعممملرؿم مخعمممل٫ملعم١ملعم ماظٔملقمبعمؿملػمٓملعم مسِؽملػمّملعم مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١ملم)مصِ٦ملمذِٓملعماجؿمماظْقعمٓملفمةِماظٌملؿِ٥ملمؼعملػمعملُ٤ملنعممبِؾملعممملماظؽملفمكػم٠ملعممصَعملَممللعمماَملغزملمملريم:مدعمٓملممحؿمم

اظْؼملعممملىعم مؼعمؼملغمٓملقم م ،مصَفملَبعم٥مل مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم مصَمملخػمؿعمزملعمؼملغم٤ملا مسِؽملػمّملعم مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١ملم)مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممظِػملٔملقمبعمؿملػمٓملؿمم:م"مادػمٞملؿممؼعممملمزغمبعمؿملػمٓملغمم

ا

ثغم١ملفمموَرػمدِ٠ملؿمماظْؼملعممملىعممإؿمظَ٥ملمجعممملرؿمكَ".م(م٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

ثبنثب  :ادلٕضٕع :

ع٢ملماظ٤ملاجؾمملتماظرملٓملسؿملهملمظغمل٠ملمعلػمل١ملمونمؼؽملسملؾٙملمظّملؼ٣ملمعؿملٔملانماظّملؼ٢ملماظزملقؿملُملم،م

صريتنملماَملواعٓملماظرملٓملسؿملهملمواظؿضملمملظؿمل١ملما دٯملعؿملهملمحلنملمو٪ملضملؾملمملمظممدؼ٢ملمآمتضملمملشمم،م

حؿ٥مل مٮمل مؼقملخٓمل معممل مضّملعؾم٣مل ماظّملؼ٢مل موو مؼعملّملممم معممل موخٓمله ،موو مؼسملؿملٛمل ماظظملممل٪مل٠مل مبمملغرملطملمملظ٣ملم

بمملٌظملسمل٤ملل م،مصؿملصمل٢ملمآٌملىموغ٣ملمحمل٢ملؽمموايممللموغ٣ملمخمّملوهلل م،مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم :

ممؽغملُ١ملػممبِمملظْفملَخػملعمٓملؿمؼ٢ملعمموَسػمؼملعممملظًمملم م .ماظٌملْملِؼ٢ملعمم٪ملعم٠ملفممدعمضملػمؿملغمؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْقعمؿملعممملةِماظّملقمغػمؿملعممملموعمػغم١ملػمم
{ضُ٠ملػممػعم٠ملػممغغمؽملعمؾ غم
ؼعمقػملعمؾغم٤ملنعمموَغفمؾملغم١ملػممؼغمقػملِؽملغم٤ملنعمم٫ملغمؽملػمضملؼمممل }[ماظغملؾملٝملم103م–م104م] .م

واظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل محمملص٠مل مبغملـري مع٢مل ماآلؼمملت ماظيت متٓملشنمل ماٌلػمل١مل مظم ماظلضمل٦ملم

دم٤مل ماَملصسمل٠مل مواَملطؼمل٠مل مظم مط٠مل مذ٦ملى م ،موتشملمملظؾ٣مل مبفملن مؼلؿظملٓمل مجؾملّمله مظؿقعملؿملٞملم

اَملوشممظممسؼملػمل٣ملماظّملؼينمواظّملغؿمل٤مليمعضملؼمممل،مع٢ملمػْملهماآلؼمملتمض٤ملظ٣ملمتضملمملشم  { :عموطَؿعمؾػمؽملعممملم
ظَ٣ملغم مصِ٦مل ماظْفملَظْ٤ملعماحؿم معِ٢ملػم مطُ٠ملمم مذعم٦ملػمىٍ مععم٤ملػمسِصملَهملً موعمتعمظملْزملِؿملػملًممل مِظغملُ٠ملمم مذعم٦ملػمىٍ مصَكغمْملػمػعمممل مبِعملُ٤ملفمةٍ موعموْعغمٓملػمم

ضَ٤ملػمععمٟملَ مؼعمفملْخغمْملغموا مبِفملَحػملعمؽملِؾملممل} [اَملسٓملاف  ، ]145 :موض٤ملظ٣مل مج٠مل مذفملغ٣مل :م{وعمإؿمذعما محغمؿملممؿملؿغم١ملػمم

بِؿعمقِؿملفمهملٍ مصَقعمؿملقم٤ملا مبِفملَحػملعم٢ملعم معِؽملػمؾملعمممل م}[اظؽمللمملى  ]86:م ،موض٤ملظ٣مل مدؾقمملغ٣مل { :ادػمهللغم مإؿمظَ٥مل مدعمِؾؿمل٠ملؿمم

قغملْؼملعمهملِموعماظْؼملعم٤ملػمسِصملَهملِماظْقعملعمؽملعمهملِموعمجعممملدِظْؾملغم١ملػممبِمملظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعم٢ملغم} م[اظؽملق٠مل ،]125:م
رعمبممٟملَمبِمملظْ ِ

وض٤ملظ٣ملمتضملمملشم :م{وعمضُ٠ملػممظِضملِؾعممملدِيمؼعمعملُ٤ملظُ٤ملاماظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعم٢ملغمم}[ا دٓملاى :م، ]53مإشممشريم

ذظٟملمع٢مل ماآلؼمملتماظيتمؼرملؿؼمل٠ملمسػملؿملؾملمملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملموطػملؾملمملمتّملس٤ملماٌلػمل١ملمبمملظلضمل٦ملم

اظّملؤوبمدم٤ملماَملصسمل٠ملمواَملطؼمل٠ملمظممط٠ملمذ٦ملى .م

وظم ماظلؽملهمل ماظؽملؾ٤ملؼهمل مإذمملرات مإشم مو٪ملٛمل مط٠مل مذ٦ملى مظم معغملمملغ٣مل ماىّملؼٓمل مب٣مل،م

وسّملمماٮملغرملطملممللمبمملظؽمل٤ملاص٠ملمس٢ملمايعمل٤ملقمواظ٤ملاجؾمملتم،مصؾملْملامدؿملّملغمملمدػملؼملمملنماظظملمملرد٦ملم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) ماظْملي مآخعم٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملقم م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مبعمؿملػمؽملعم٣ملغم موبني موَبِ٦ملم

اظّملرداىم ،م َصٔملعمارعممدعمػملْؼملعممملنغمموَبعممملماظّملفمرػمدعماىِمصَٓملعموَىموُمفمماظّملفمرػمدعماىِمعؾؿْملظهملم ،مصَعملَممللعممظَؾملعممملمععممملمذعمفملْغغمٟملِم
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ضَمملظَوملػمم:موَخغم٤ملكَموَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمظَؿملػمٕملعممظَ٣ملغممحعممملجعمهملٌمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعمممل،مصَفعممملىعمموَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمصَزملعمؽملعمٛملعممظَ٣ملغمم
رَضملعممملعؼممملمصَعملَممللعممطُ٠ملػممضَممللعممصَكملؿمغمم٦ملم٫ملعمممل٩ملِ١ملؽم مضَممللعممععممملموَغعممملمِبـملطِ٠ملـممحعمؿفم٥ملمتعم ْفملطُ٠ملعممضَممللعممصََفملطَ٠ملعمم ،مصَػملَؼملفممملم
طَمملنعمماظػملٌملؿملػم٠ملغممذعمػعمنملعمموَبغم٤ملماظّملفمرػمدعماىِمؼعمعملُ٤ملمغممضَممللعمم :مغعم١ملػمم ،مصَؽملعممملمعممثغم١ملفممذعمػعمنملعممؼعمعملُ٤ملمغممصَعملَمملل معم :مغعم١ملػم م،م

صَػملَؼملفمممل مطَمملنعم معِ٢ملػم مآخِٓملؿم ماظػملٌملؿملػم٠ملؿم مضَممللعم مدعمػملْؼملعممملنغم م :مضُ١ملؿم ماآلنعم مصَزملعمػملٌملؿملعمممل م ،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغم مدعمػملْؼملعممملنغم م :مإؿمنفمم

ظِٓملعمبممٟملَمسعمػملَؿملػمٟملَمحعمعملنمممل،موعمظِؽملعمظملْلِٟملَمسعمػملَؿملػمٟملَمحعمعملنمممل،موعمَملَػػمػملِٟملَمسعمػملَؿملػمٟملَمحعمعملنمممل،مصَفملَسػمٙملِمطُ٠ملفممذِيمحعمٞملدملم

حعمعملٌمل٣ملغم،مصَفملَتعم٥ملماظؽملفمؾِ٦ملفمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممصَْملعمطَٓملعممذعمظِٟملَمظَ٣ملغممصَعملَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقم(م٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل( :م"٫ملعمّملعمقعممدعمػملْؼملعممملنغم".م
وؼؿسملُملمع٢ملمت٤ملجؿملؾملمملتماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل )مَمل٫ملقمملب٣ملمظممع٤ملا٪ملٛملم

سّملؼّملة مون متعملّملؼ١مل ماَملوظ٤ملؼمملت مع٢مل مووجنمل ماظ٤ملاجؾمملت م ،مَملغؾملممل مهّملث مت٤ملازغؼمممل مظمم

حؿملمملةما غلمملنموعضملمملذ٣ملم.مم م

وعٓملاسمملة ماَملوظ٤ملؼمملت مظم محؿملمملتؽملممل متلؿػملٔملم ماظضملػمل١مل مبمملظ٤ملاضٛمل مواظظملعمل٣مل مبمملظ٤ملاجؾمملتم

اظرملٓملسؿملهمل معضملؼمممل ،موهلْملا مصعملّمل مضّملؾمم ما دٯملم ماظضملػمل١مل مسػمل٥مل ماظضملؼمل٠مل م ،مورصٛمل مذفملن ماظضملػملؼملمملىم
اظضملمملعػملنيمسػمل٥ملماظضملمملبّملؼ٢ملمبطملريمسػمل١مل،مصضمل٢ملموَب٦مل ماظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفممرعمدغم٤مللعمم

اظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م مضَممللعمم :م"إؿمنفممصَسملػم٠ملعمماظْضملعممملظِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْضملعممملبِّملِمطَظملَسملػم٠ملؿمماظْعملَؼملعمٓملؿمم
ظَؿملػمػملَهملَ ماظْؾعمّملػمرؿم مسعمػملَ٥مل مدعمممل٩ملِٓملؿم ماْظغملَ٤ملعماطِنملِ م" م ،مصمملظضملػمل١مل مذفٓملة مواظضملؼمل٠مل مٔٓملة م ،ماظضملػمل١مل مواظّملم
واظضملؼمل٠ملمع٤ملظ٤ملد،مواظضملػمل١ملمعٛملماظضملؼمل٠ملم،مواظٓملواؼهملمعٛملماظّملراؼهمل .م

وإغؽملممل مإذ مغؿغملػمل١مل مس٢مل متٓملتؿملنمل ماَملوظ٤ملؼمملت مصؾملؽملمملك معرملغملٯملت متؿعملػملنمل مصؿملؾملممل ماَملعهمل م،م

سػملؿملؽملمملمونمغٓملتؾؾملمملموغؾقىملمهلمملمس٢ملمحػمل٤مللم،مصؾملْملامووشممع٢ملمونمغؾملؿ١ملمبفملع٤ملرمػ٦ملمع٢ملم

غ٤ملاص٠ملماظضملؾمملداتم ،مطؼمل٢مل مؼؾملؿ١ملمبزملؿملمملمماٮملثؽملنيمواًؼملؿملٕملمع٢ملمط٠ملمودؾ٤ملهلل م،موػ٤ملم
ظػمل٤ملاجؾمملتمعسملؿملٛملم،مويعمل٤ملقماظضملؾمملدمآط٠ملم،موومطؼمل٢ملمزمٓملصمسػمل٥ملمحيملماظؽملمملصػملهملموػ٤ملم

ٌزملمملحل ماظضملؾمملد معضملشمل٠مل م ،مصمملظْملؼ٢مل مزمف٤ملن موؼضملؿؼملٓملون معٓملات موعٓملات متشمل٤ملسؼمممل موتؽملظملػملًمملم

عٛملماحؿؿملمملجمبضمل٘ملموػػملؿملؾمل١ملموجرياغؾمل١ملموبينمورؽملؾمل١ملمإشمماظشملضملمملممواظغمللمملىمواظّملواىم

واحؿؿملمملجموورمملغؾمل١ملمإشممععمل٤ملعمملتمودمملدؿملهملمٮملمتلؿعملؿمل١ملمحؿملمملةموبؽملممل٩مل٣ملمإٮملمبؾملمملم،موخبممل٫ملهملم

ظممجممملٮملتماظزملقهملمواظؿضملػملؿمل١ملم،مصؾملقملٮملىمغْملطٓملػ١ملمبفملعٓملؼ٢ملم :م

ووهلؼملممل م :مون مضسملمملى مح٤ملا٩مليمل ماظؽملمملس مواظعملؿملمملم ممبؿشملػملؾمملت محؿملمملتؾمل١مل مظؿملٕمل مجمٓملدم

غمملصػملهمل،مإمنمملمػ٤ملمواجنملمذٓملس٦ملموورينم،مؼعمل٤مللمغؾؿملؽملمملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل ( :م"ععممملم

آععم٢ملعممبِ٦ملمععم٢ملػممبعممملتعممذعمؾػمضملعممملنعمموعمجعممملرغمهغممجعمممل٩ملِٛملؽم مإؿمظَ٥ملمجعمؽملػمؾِ٣ملِ موعمػغم٤ملعممؼعمضملػمػملَ١ملغم" م( موخٓملج٣ملماظؾٔملارم) م،م
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وؼعمل٤مللمايٞملمدؾقمملغ٣ملم:م{ موَرعموَؼػموملعمماظٌملْملِيمؼغمغملَْملممبغممبِمملظّملممؼ٢ملؿمم مصَْملعمظِٟملَماظٌملْملِيمؼعمّملغمهللقمماظْؿملعمؿِؿمل١ملعمم م م

وعمظَمملمؼعمقغم٘ملقممسعمػملَ٥ملمرَضملعممملمؿمماظْؼملِلػمغملِنيؿم}م[ماٌمملس٤ملنم1م–م3م] .م

صكملذا مطمملن مػْملا مجٔملاى مع٢مل مٮمل مزم٘مل مشريه موػ٤مل مٮمل متػملٟمل مصؼملممل مبمملظؽملممل ممب٢ملم

ٮملؼقملدي محٞمل مآ متضملمملشم؟ مؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل :م{ موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمغملْؽملِٔملغمونعم ماظْملفمػعمنملعمم

وعماظْظملِسملفمهملَموعمظَمملمؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملغعمؾملعممملمصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمصَؾعمرملممٓملػمػغم١ملػممبِضملعمْملعمابٍموَظِؿمل١ملـم}م[اظؿ٤ملبهملم:م34م]م،موؼعمل٤مللم

غملغملُ١ملػممصِ٦ملمدعمعملَٓملعمم مضَمملظُ٤ملامظَ١ملػممغعمٟملُمعِ٢ملعمماظْؼملغمزملعمػملخملنيعمم م
دؾقمملغ٣ملمخممملرؾؼممملموػ٠ملماظؽملمملرم:م{ععممملمدعم َػمل َ

ِلغملِنيعمم} م[اٌّملثٓمل:م 42م /م،]44موؼعمل٤مللمدؾقمملغ٣مل:م{ػعممملموَغػمؿغم١ملػممػعمقملغمظَمملىِم
وعمظَ١ملػممغعمٟملُمغغمشملْضملِ١ملغمماظْؼمل ػم

تغمّملػمسعم٤ملػمنعم مظِؿغمؽملػمظملِعملُ٤ملا مصِ٦مل مدعم ِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مصَؼملِؽملػمغملُ١مل معفم٢ملػم مؼعمؾػمكعم٠ملغم موعمععم٢ملػم مؼعمؾػمكعم٠ملػم مصَكملؿمغفمؼملعمممل مؼعمؾػمكعم٠ملغم مسعم٢ملم

ػمٓملطُ١ملػم مثغم١ملفم مظَممل مؼعمغملُ٤ملغغم٤ملام
غعمؾم ظملْلِ٣ملِ موعماظػملٌمل٣ملغم ماظْطملعمؽملِ٦ملقم موعموَغػمؿغم١ملغم ماظْظملُعملَٓملعماىغم موعمإؿمنػم متعمؿعم٤ملعمظٌمل٤ملػما مؼعملػمؿعمؾػمّملِلػم مضَ٤ملػمعؼمممل مشَؿمل عم
وَعػمـعممملَظغملُ١ملػم}[حمؼملّملم:م .]38م

وسػمل٥ملماظضملغملٕملمع٢ملمذظٟملمصكملنمجٔملاىماحمللؽملنيماٌؽملظملعملنيمجّملمسصملؿمل١ملمسؽملّملمآم

تضملمملشم موسؽملّمل ماظؽملمملس ،مؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل :م{ععمـعم٠ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم موَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػم مصِ٦ملم

دعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمطَؼملعمـعم٠ملؿممحعمؾفمهملٍموَغػمؾعمؿعموملػممدعمؾػمٛملعممدعمؽملعممملبِ٠ملعممصِ٦ملمطُ٠ملمممدغمؽملػمؾغمػملَهملٍمعِممل٩ملعمهملُمحعمؾفمهملٍموعماظػملٌمل٣ملغممؼغمسملعممملسِٝملغمم

ظِؼملعم٢ملػممؼعمرملعممملىغمموعماظػملٌمل٣ملغمموعمادِٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اظؾعملٓملة:م]261م،موؼعمل٤مللمغؾؿملؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
 :م" مععمممل معِ٢ملػم مؼعم٤ملػممـم مؼغمزملػمؾُِملغم ماظْضملِؾعممملدغم مصِؿمل٣ملِ مإؿمٮملٌمل مععمػملَغملَمملنؿم مؼعمؽملػمٔملؿمٮملَنؿم مصَؿملعمعملُ٤مللغم موَحعمّملغمػغمؼملعمممل ماظػملٌملؾملغم١ملفم موَسػمٙملِم
عغمؽملػمظملِعملًمملمخعمػملَظملًممل،موعمؼعمعملُ٤مللغمماآلخعمٓملغمماظػملٌملؾملغم١ملفمموَسػمٙملِمعغمؼملػملِغملًمملمتعمػملَظملًمملم"م(معؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

اظـمملغ٦مل م:مونمضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملسمععملّملممسػمل٥ملموظٝملمحفهملموحفهملمبضملّملمحفهملم

ا دٯملم ماظيت مػ٦مل محفهمل ماظظملٓملؼسملهمل م ،موع٢مل موظٝمل مسؼملٓملة مغمملصػملهمل م ،مصمملَملول ماظْملي مػ٤ملم
ضسملمملى مح٤ملا٩مليمل ماظؽملمملس مإ٫ملٯملح مظػملظملٓملد مواجملؿؼملٛمل م ،مواآلخٓمل ماظْملي مػ٤مل محيمل ماظؽملمملصػملهملم

وتغملٓملارماظضملؼملٓملةمٮملمسمٓملجمس٢ملمدا٩ملٓملةم٫ملٯملحماظؽملظملٕملم،موا ٫ملٯملحمععملّملممسػمل٥ملماظزملٯملحمم
وضّملمؼزملريمذظٟملم٪ملٓملورؼؼممملموعغمقعمؿفمؼملؼممملمظممعـ٠ملماظصملٓملوفماٮملضؿزملمملدؼهملماظيتممنٓملمبؾملمملم .م

طؼملمملمونماَملولمعزملػملقهملمسمملعهملم،مواظـمملغ٦ملمؼّملخ٠ملمظممدا٩ملٓملةماٌزملمملحلماًممل٫ملهملم،م

واظضملمملممععملّملممسػمل٥ملماًمملصم،مواَملس١ملمغظملضملؼممملمععملّملممسػمل٥ملمحمّملودماظؽملظملٛملموومضممل٫ملٓملماظؽملظملٛملم .م
واَملول ماظْملي مػ٤مل مضسملمملى مح٤ملا٩مليمل ماظؽملمملس مٮمل مسمٓملج مس٢مل مط٤ملغ٣مل مصٓملض مسني مووم

صٓملضمطظملمملؼهملم،موٮملمذٟملمونماظظملٓملضمواظ٤ملاجنملمسؿملؽملؿملؼممملمطمملنموممطظملممل٩ملؿملؼممملمععملّملممسػمل٥ملمدممل٩ملٓملم
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اظؽمل٤ملاص٠مل مٮمل مسػمل٥مل محيمل ماظؽملمملصػملهمل موتغملٓملار ماظضملؼملٓملة مصقلنمل م ،موهلْملا مصكملغؽملممل مغٓملى ماظؽمل

م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعملّملممضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملسمسػمل٥ملماٮملسؿغملمملفمظممعلفّملهم

ػ٤ملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل ) م:م"موَحعمنملقمماظؽملفممملسؿممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥ملموَغػمظملَضملغمؾملغم١ملػممظِػملؽملفممملسؿم م،م
ػممتغملَرملِٝملغممسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملً،موَوػمم
وعموَحعمنملقمماَملَسػمؼملعمممللؿممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥ملمدغمٓملغمورؽممتغمّملػمخِػملُ٣ملغممسعمػملَ٥ملمعغملػمػملِ١ملـم،موَو عم

تعمعملْسملِ٦ملمسعمؽملػم٣ملغممدعمؼػمؽملؼمممل،موَوػممتعمشملْٓملغمدغممسعمؽملػم٣ملغممجغم٤ملسؼمممل م،موعمَملَنػمموَعػمرملِ٦ملعم مععمٛملعمموَخـم مصِ٦ملمحعممملجعمهملٍموَحعمنملقممإؿمظَ٦ملفمم
عِ٢ملػم موَنػم موَسػمؿعمغملِٝملعم مصِ٦مل مػعمْملعما ماظْؼملعملػمفِّملِ م -مؼعمضملػمؽملِ٦مل مععملػمفِّملعم ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ م -مذعمؾملػمٓملؼما ،موعمععم٢ملعم مطَٝملفمم

شَسملعمؾعم٣ملغممدعمؿعمٓملعمماظػملٌمل٣ملغممسعم٤ملػمرعمتعم٣ملغم م،موعمععم٢ملػممطَصملَ١ملعممشَؿملػمصملَ٣ملغمموعمظَ٤ملػممذعممملىعمموَنػممؼغمؼملػمسملِؿملعم٣ملغمموَعػمسملعممملهغممععمألَماظػملٌمل٣ملغممضَػملْؾعم٣ملغمم
رعمجعممملىؼممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِم،موعمععم٢ملػممععمرملعم٥ملمععمٛملعمموَخِؿمل٣ملِمصِ٦ملمحعممملجعمهملٍمحعمؿفم٥ملمؼعمؿعمؾملعمؿملفمفملَمظَ٣ملغمموَثػمؾعموملعمماظػملٌمل٣ملغممضَّملعمععم٣ملغمم

ؼعم٤ملػممعممتعمٔملغمولغمماَملَضّْملعمامؿمم"م .م

وضّملمغعمل٠ملمحفهملما دٯملمموب٤ملمحمملعّملماظطملٔملاظ٦ملمظممإحؿملممل٩مل٣ملمس٢مل موب٦ملمغزملٓملماظؿؼملمملرم

ون مرجٯمل مجمملى مؼ٤ملدهلل مبرملٓمل مب٢مل مايمملرث موضمملل م :مضّمل مسٔملعومل مسػمل٥مل ماييمل مصؿفملعٓملغ٦ملم
برمل٦ملى؟ مصعملممللمظ٣ملمط١ملموسّملدتمظػملؽملظملعملهمل؟ مصعملمملل م :موظظمل٦ملمدرػ١مل ،مضممللمبرملٓمل م:م مصفمليمذ٦ملىم
تؾؿطمل٦ملمةفٟمل؟ متٔملػّملؼمامووماذؿؿملمملضًمملمإشمماظؾؿملوملموومابؿطملمملىمعٓمل٪ملمملةمآ؟ مضمملل م :مابؿطملمملىم
عٓمل٪ملمملةمآ م ،مضمملل م :مصكملنمو٫ملؾوملمعٓمل٪ملمملةمآمتضملمملشممووغوملمظممعؽملٔملظٟملموتؽملظملٞملموظظمل٦ملم

درػ١مل موتغمل٤ملن مسػمل٥مل مؼعملني مع٢مل معٓمل٪ملمملة مآ متضملمملشم موتظملضمل٠مل مذظٟمل؟ مضمملل م :مغضمل١مل مضممللم
اذػنملمصفملسشملؾملمملمسرملٓملةموغظملٕمل م ،معّملؼ٢ملمؼعملسمل٦ملمدؼؽمل٣مل م ،موصعملريمؼٓملممذضملـ٣مل م ،موعضملؿمل٠ملمؼطملينم

سؿملمملظ٣مل م ،موعٓملب٦مل مؼؿؿمل١مل مؼظملٓملح٣مل م ،موإن مض٤ملي مضػملؾٟمل متضملشملؿملؾملممل مواحّملؼما مصمملصضمل٠مل م ،مصكملنم

إدخمملظٟملماظلٓملورمسػمل٥ملمضػملنملماٌلػمل١ملموإشمملثهملماظػملؾملظملمملنموطرملٝملماظسملٓملموإسمملغهملماظسملضملؿملٝملم

وصسمل٠ملمع٢ملمعممل٩ملهملمحفهملمبضملّملمحفهملما دٯملمم،مض١ملمصفملخٓملجؾملمملمطؼملمملموعٓملغمملكم،موإٮملمصعمل٠ملمظؽملمملم
عمملمظممضػملؾٟمل؟ مصعملمملل :مؼمملموبمملمغزملٓملمدظملٓمليموض٤ملىمظممضػمل

 ،مصؿؾل١ملمبرملٓملم -مرضم٣ملمآم

-مووضؾ٠ملمسػملؿمل٣ملموضممللمظ٣مل م :ماٌممللمإذامصمٛملمع٢ملمودِملماظؿفمملراتمواظرملؾؾملمملتماضؿسملوملم

اظؽملظملٕمل مون متعملسمل٦مل مب٣مل مورٓملؼما مصفملزؾملٓملت ماَملسؼملمملل ماظزملممليمملت م ،موضّمل مآظ٦مل مآ مسػمل٥ملم

غظملل٣ملمونمٮملمؼعملؾ٠ملمإٮملمسؼمل٠ملماٌؿعملنيم .م

وع٢مل ممنمملذج ماَملوظ٤ملؼمملت ماظيت مؼؽملؾطمل٦مل مون مؼػملؿظملومل مإظؿملؾملممل ماٌقملع٢مل م :مون ماظضملظمل٤ملم

واظزملظملُمل مووشم مع٢مل ماٮملغؿزملمملر م ،مضمملل متضملمملشم م :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مإؿمذعما موَ٫ملعممملبعمؾملغم١ملغم ماظْؾعمطملػم٦ملغم مػغم١ملػمم

ؼعمؽملؿعمزملِٓملغمونم،موعمجعمٔملعماىغممدعمؿملممؽعمهملٍمدعمؿملممؽعمهملٌمعممـػمػملُؾملعممملمصَؼملعم٢ملػممسعمظملَمملموعموَ٫ملػمػملَُملعممصَفملَجػمٓملغمهغممسعمػملَ٥ملمآِمإؿمغفم٣ملغممٮملمؼغمقِنملقمم
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اظصملٌملمملظِؼملِني} م[ ماظرمل٤ملرى :م ]40-39م ،مصكملذا مطمملن ماٮملغؿزملمملر موردقم ماظضملّملوان مٮمل مظ٤ملم مصؿمل٣ملم
وٮملسّملوانموٮملمعقملاخْملةم،مصكملنماٌطملظملٓملةموصسمل٠ملمووظؿملٞملمبمملٌقملع٢مل .م

وع٢ملمػْملهماظؽملؼملمملذجموؼسملؼممملمونماظزملّملضذملهملمحممللماظزملقهملمووشممع٢ملماظ٤مل٫ملؿملذملهمل:مصضمل٢ملم

وب٦ملمػٓملؼذملٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضمملل:مجمملىمرج٠ملمإشممردذمل٤مللمآ م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١ملم) مصعملمملل م:مؼمملمرد٤مللمآ م،مويماظزملّملضهملموسصمل١ملموجٓملا؟مضمملل م" مونمتزملّملقمووغوملم

٫ملقؿملُملمذقؿملُملم،مخترمل٥ملماظظملعملٓملموتفملع٠ملماظطملؽمل٥ملم،موٮملمتؾمل٠ملمحؿ٥ملمإذامبػملطملوملمايػملعمل٤ملم"م

ضػملومل م:مظظملٯملنمطْملا م،موظظملٯملنمطْملا،موضّملمطمملنمظظملٯملنم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م،موع٢ملمث١ملم

صكملن ما حلمملن مظم موضومل ماظزملقهمل مواظضملمملصؿملهمل م ،موصسمل٠مل مووطـٓمل موجٓملؼما مع٢مل مبْملل ماٌممللم
حممللمآٌملضمواضمابماَملج٠مل.م م

وع٢ملمذظٟملم٪ملٓملورةماظ٤ملس٦ملمبمتؿملنمل ماَملوظ٤ملؼمملتمظممبمملبماظزملّملضهملماىمملرؼهملمعـػملًمملم

ظم مػْملا ماظٔملعمملن مون مؼ٤ملج٣مل مطـري مع٢مل ماظؽملمملس موع٤ملاهل١مل مظم مبمملبٍ مواحّمل مع٢مل موب٤ملابم

اظزملّملضمملت مطؼمل٢مل مؼؾين معلفّملؼما مظم مضٓملؼهمل مؼ٤ملجّمل مبؾملممل معلمملجّمل موطـٓمل مع٢مل محمملجهملم

اٌزملػملني م،مظمماظ٤ملضوملماظْمليمػ٦ملمظمموعٕملمممايمملجهملمإشممعلؿرملظمل٥ملموومعّملردهملمووم

شريمذظٟملمع٢ملمعزملمملحلماظؽملمملسموعٓملاصعملؾمل١ملماظسملٓملورؼهمل م،موومعمملمتعملؿسملؿمل٣ملمعزملػملقهملماظّملؼ٢ملم

واظؾٯملد مواظضملؾمملد م ،مصكملن مطمملن مؼؾؽملؿمل٣مل مظؽملظملل٣مل مصػملؿملظملضمل٠مل معممل مؼرملمملى م ،موإن مطمملن مؼؾؽملؿمل٣مل مٓم

صؼملزملمملحلماظضملؾمملدمواحؿؿملمملجمملتؾمل١ملممممملمزمؾ٣ملمآموؼٓملشنملمصؿمل٣مل م;مَملنمذظٟملمدظؿمل٠ملمسػمل٥ملم
ا خٯملصموسػمل٥ملمابؿطملمملىمعمملمسؽملّملمآم .م

وع٢مل ماَملوظ٤ملؼمملت ماظيت مؼعملٓملرػممل ما دٯملم مون مإبٓملاى ماٌضمللٓمل موإسظملمملىه مووشم مع٢ملم

إغصملمملره م ،مؼعمل٤ملل مايٞملؾم مدؾقمملغ٣مل {:وعمإؿمنػم مطَمملنعم مذغمو مسغملػمٓملعمةٍ مصَؽملعمصملِٓملعمةٌ مإؿمظَ٥مل مععمؿملػملعمٓملعمةٍ موعموَنػمم

تعمزملعمّملفمضُ٤ملا مخعمؿملػمٓملؽم مَظغملُ١ملػم مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػم متعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}[اظؾعملٓملة ،]280:موؼعمل٤ملل ماظؽمل

م( م٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)م:م" مععم٢ملػممغعمظملَؾمٕملعممسعم٢ملػممعغمقملػمعِ٢ملـممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممطُٓملعمبِماظّملغمؾمغػمؿملعممملمغعمظملَؾمٕملعمماظػملَؾم٣ملغممسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًم
عِ٢ملػممطُٓملعمبِمؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعمععم٢ملػممؼعملعمؾمٓملعممسعمػملَ٥ملمعغمضملػملِٓملـممؼعملعمؾمٓملعمماظ َػملؾم٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِمصِ٦ملماظّملغمؾمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِموعمععم٢ملػمم
دعمؿعمٓملعممعغملػمػملِؼملؼممملمدعمؿعمٓملعمهغمماظػملَؾم٣ملغممصِ٦ملماظّملغمؾمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِموعماظػملَؾم٣ملغممصِ٦ملمسعم٤ملػمنؿمماظْضملعمؾػمّملِمععممملمطَمملنعمماظْضملعمؾػمّملغممصِ٦ملم

سعم٤ملػمنؿمموَخِؿمل٣ملِموعمععم٢ملػممدعمػملَٟملَمرَٓملؿمؼعملًمملمؼعمػملْؿعمؼملِٕملغممصِؿمل٣ملِمسِػملْؼملؼممملمدعمؾملعمؾم٠ملعمماظػملَؾم٣ملغممظَ٣ملغممبِ٣ملِمرَٓملؿمؼعملًمملمإؿمظَ٥ملماظْفعم عمؾمؽملهملِم
وعمععممملماجػمؿعمؼملعمٛملعممضَ٤ملػممؽممصِ٦ملمبعمؿملػموملٍمعِ٢ملػممبغمؿملغم٤ملتِماظػملَؾم٣ملِمؼعمؿػمػملُ٤ملنعممطِؿعممملبعمماظػملَؾم٣ملِموعمؼعمؿعمّملعمارعمدغم٤ملغعم٣ملغممبعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػممإؿمظَؾممملم

عمذطَٓملعمػغم١ملغم ماظػملَؾم٣ملغم مصِؿملؼملعم٢ملػمم
غعمٔملعمظَوملػم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملغم ماظلعمؾمغملِؿملؽملعمهملُ موعمشَرملِؿملعمؿػمؾملغم١ملغم ماظٓملعمؾمحػمؼملعمهملُ موعمحعمظملَؾمؿػمؾملغم١ملغم ماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَهملُ مو عم

سِؽملػمّملعمهغمموعمععم٢ملػممبعمشملَؾمفملَمبِ٣ملِمسعمؼملعمػملُ٣ملغممظَ١ملػممؼغملػمٓملؿمهللػممبِ٣ملِمغعملعمؾغم٣ملغمم"م(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم) .م
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وظضمل٠مل مع٢مل موذّمل ماَملزعمملت ماظيت مغؿضملٓملض مهلممل ماظؿمل٤ملم م ،مب٠مل مػ٦مل مودمملس موزعمملتم

طـرية م :موزعهمل مسّملم ماظ٤ملس٦مل مبمملظعملسملمملؼممل ماى٤ملػٓملؼهمل مواٌزملريؼهمل م ،مواٮملػؿؼملمملم مبعملسملمملؼمملم

بضملؿملّملةمس٢ملماظ٤ملاضٛملم،موع٢ملمذظٟملم٪ملٓملورةماظ٤ملس٦ملمبمتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملتم،موع٢ملمػؽملمملمروؼؽملمملم
ع٢مل مزمٓملص مسػمل٥مل ماٌظملسمل٤ملل موؼمك ماَملصسمل٠مل م ،موع٢مل مزمٓملص مسػمل٥مل مبضمل٘ملم

اٌلؿقؾمملتموؼغمظملٓملممطمظمماظظملٓملا٩مل٘ملمواظ٤ملاجؾمملتموومؼؿلمملػ٠ملمظمماحملٓملعمملتم،ماَملعٓملم

اظْمليمؼلؿػملٔملمماٌضملٓملصهملمبظملعمل٣ملماَملوظ٤ملؼمملتموطؿملظملؿملهملماٌ٤ملازغهملمبنيماٌزملمملحلمواٌظملمملدّملم

واظمجؿملُملمبؿملؽملؾملمملمإذامتضملمملر٪ملومل .م

وضّملمطمملنماب٢ملمسؼملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مؼعمل٤مللمَملػ٠ملماظضملٓملاق م:معمملمودػمفملًظَغمل١ملمس٢ملم

اظزملطملرية مووَجػمٓملعم َوطُ١مل مسػمل٥مل ماظغملؾرية م م(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل) م ،مؼضملين معممل موطـٓمل مدقملاظغمل١مل مس٢ملم
اظزملطملممل٩ملٓملمعٛملمجٓملوتغمل١ملمسػمل٥ملماظغملؾممل٩ملٓملم.ممم م

وحؿ٥مل مغغمل٤ملن مواسني ممبرملغملٯملتؽملممل مضمملدرؼ٢مل مسػمل٥مل محػملؾملممل مٮملبغمّملؾم مووٮملً مع٢مل مإ٫ملٯملحم

اَملدٓملة ماظيت مػ٦مل مغ٤ملاة ماجملؿؼملٛمل م ،مصؽملٓملتنمل مووظ٤ملؼمملت مايؿملمملة ماَملدٓملؼهمل مواظيت مع٢ملم

وػؼملؾملمملم:ماظربمواظزملػملهملمبنيموصٓملادماَملدٓملةم،مصػملّملؼؽملمملمعرملغملػملهملماظضملعمل٤ملقمبنيماَملبؽملمملىمواآلبمملىمم

واظيتماػؿ١ملؾممبؾملمملماظعملٓملآنموطـريؼمامعمملمهّملؾمثمسؽملؾملمملمووعٓملمبربماظ٤ملاظّملؼ٢ملم،موخبممل٫ملهملماَملم م،م

صعملمملل مايٞملؾممدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم م:م{وعموعم٫ملفمؿملػمؽملعممملماظْكملؿمغػملعممملنعممبِ٤ملعماظِّملعمؼػم٣ملِمإؿمحػملعممملغؼممملمحعمؼملعمػملَؿػم٣ملغمموُعقم٣ملغممطُٓملػمػؼممملم
وعموعم٪ملعمضملعمؿػم٣ملغممطُٓملػمػؼممملموعمحعمؼملػمػملُ٣ملغمموعمصِزملعممملظُ٣ملغممثعمػملَمملثغم٤ملنعممذعمؾملػمٓملؼمامحعمؿفم٥ملمإؿمذعمامبعمػملَٜملعمموَذغمّملفمهغمموعمبعمػملَٜملعمموَرػمبعمضملِنيعممدعمؽملعمهملًم

َذغملُٓملعممغِضملػمؼملعمؿعمٟملَماظٌملؿِ٦ملموَغػمضملعمؼملػموملعممسعمػملَ٦ملفمموعمسعمػملَ٥ملموعماظِّملعميفمموعموَنػمموَسػمؼملعم٠ملعمم
ضَممللعممرعمبممموَوػمزؿمسػمؽملِ٦ملموَنػممو ػم

٫ملعممملظِقؼمممل متعمٓملػم٪ملعممملهغم موعموَ٫ملػمػملُِملػم مظِ٦مل مصِ٦مل مذغمرممؼفمؿِ٦مل مإؿمغمم٦مل متغمؾػموملغم مإؿمظَؿملػمٟملَ موعمإؿمغمم٦مل معِ٢ملعم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم م،م

وُوظَؽِٟملَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مغعمؿعمعملَؾفم٠ملغم مسعمؽملػمؾملغم١ملػم موَحػملعم٢ملعم مععمممل مسعمؼملِػملُ٤ملا موعمغعمؿعمفعممملوعمزغم مسعم٢ملػم مدعمؿملممؽعممملتِؾملؿم١ملػم مصِ٦مل موَ٫ملػمقعممملبِم

اظْفعمؽملفمهملِموعمسػمّملعمماظزملممّملػمقؿمماظٌملْملِيمطَمملغغم٤ملامؼغم٤ملسعمّملغمونعمم}[ماَملحعملمملفم:م16/15م]م .م

وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَمملل معم :مجعممملىعم مرعمجغم٠ملؽم مإؿمظَ٥مل مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِم م

( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مصَعملَممللعم م :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣مل مِ ،مععم٢ملػم موَحعمٞملقم ماظؽملفممملسؿم مبِقغملػم٢ملؿمم
٫ملعمقعممملبعمؿِ٦مل؟مضَممللعم م:م"وُعقمٟملَ" مضَممللعم:مثغم١ملفممععم٢ملػم؟مضَمملل معم:م"مثغم١ملفمموُعقمٟملَ" مضَمملل معم:مثغم١ملفممععم٢ملػم؟مضَممللعم م:م
"ثغم١ملفمموُعقمٟملَ"مضَممللمعم:مثغم١ملفممععم٢ملػم؟مضَممللعمم:م"مثغم١ملفمموَبغم٤ملكَ"م(م٫ملقؿملُملماظؾكمملريم)م .م

وتعملّملؼ١ملماَملمؾممػؽملمملم;مظسملضملظملؾملمملموحمملجؿؾملمملمإشممعٔملؼّملمرسمملؼهملموسؽملمملؼهملموَملوظ٤ملؼؿؾملمملمبمملٮملػؿؼملمملمم .م
طؼملممل مونؾم مع٢مل ماَملوظ٤ملؼمملت :ماٮملػؿؼملمملم مبٓملسمملؼهمل ماَملبؽملمملى موتٓملبؿملؿؾمل١مل متٓملبؿملهمل متؿظملٞمل معٛملم

عؾمملدئ ما دٯملم م :متعملّملم مووظ٤ملؼمملت ماظمبؿملهمل مع٢مل محؿملىمل ماَملخٯملق م ،موايظملمملز مسػمل٥ملم
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اظضملؾمملدة م ،موتعملّملؼ١مل ماظعملّملوة ماظزملممليهمل م ماظيت متؿؼملـ٠مل مظم مرد٤ملل مآ م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل م) مو٫ملقمملبؿ٣مل ماظغملٓملام م ،معٛمل معٓملاسمملة مسّملم ما عضملمملن مظم ماظٓملصمملػؿملهمل مظّملرجهمل مخٓملقم
آٌملوىة م ،موو ماظعملل٤ملة مواظرملّملة مظّملرجهمل ماغضملّملام ماظٓملضمهمل م ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مدعمػملَؼملعمهملَ ،مسعم٢ملػم موَبِ٦ملم

ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م) موَنفم ماظْفملَضْٓملعمهللعم مبػم٢ملعم محعممملبِٕملـم مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م موَبػمزملعمٓملعم ماظؽملفمؾِ٦ملفمم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(مؼغمعملَؾمم٠ملغمماظْقعملعم٢ملعممصَعملَممللعمم:مإؿمنفممظِ٦ملمسعمرملعمٓملعمةًمعِ٢ملعمماظْ٤ملعمظَّملِمععممملمضَؾفمػملْوملغمموعماحِّملؼمام
عِؽملػمؾملغم١ملػمم،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمغفم٣ملغممععم٢ملػممظَمملمؼعمٓملػمحعم١ملػممظَمملمؼغمٓملػمحعم١ملػم"م م

[٫ملقؿملُملمعلػمل١مل].م م

صكملذا موحلؽملممل متٓملتؿملنمل مووظ٤ملؼمملتؽملممل مووحلؽملممل مت٤ملزؿملٝمل مرمملضمملتؽملممل موصمؿملٛمل مإعغملمملغمملتؽملممل ماظضملػملؼملؿملهملم

واظـعملمملصؿملهملمواٌمملدؼهملموصٞملمػْملهماَملوظ٤ملؼهملمصكملنمذظٟملمبٯملمذٟملمؼلؾمل١ملمظممغؾملسملؿؽملمملمورضؿملؽملمملم

وتعملّملعؽملمملمبكملذنمآمتضملمملشمم .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ا
أًٔل :انؼُبصش:

خطٕسح اإلسشاف ٔانزجزٚش ػهٗ انفشد ٔاجملزًغ

ا دٯملممدؼ٢ملماظ٤ملدشملؿملهملمواٮملسؿّملال .م

حممملربهملما دٯملممظ دٓملافمواظؿؾْملؼٓمل.
ع٢ملم٫مل٤ملرما دٓملافمواظؿؾْملؼٓمل:م

مو -ا دٓملافمظممادؿكّملامماٌمملى .م
ب-ما دٓملافمظممادؿكّملامماظشملمملضهمل.

جم-ما دٓملافمظمماظشملضملمملممواظرملٓملابمواظػملؾمملس.

د -ا دٓملافمظمماظ٤ملٮمل٩مل١ملماظضملمملعهملمواًممل٫ملهمل.
م
ػذملم-ما دٓملافمظمماظغملؼملمملظؿملمملت .م

خشمل٤ملرةما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل.

ا دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمع٢ملمودؾمملبمػٯملكماَملع١مل.

ع٢مل مسؽملمملؼهمل ما دٯملم مبمملٌمملل مذٓملهلل مايفٓمل مسػمل٥مل ماظلظملؿمل٣مل مواٌؾْملر ،موػ٤ملم

غ٤ملسمملنم:

ممممممو-محعمفػمٓملؽمميٞملماظطملري.ممم م

ا
ثبَٛب  :األدنخ

مممممبم-ممحعمفػمٓملؽمميٞملماٌمملل .م

األدنخ يٍ انقشآٌ :

 -1ضمملل متضملمملشم :م{...وعمظَممل متغمؾعمْملممرػم متعمؾػمْملِؼٓملؼما م مإؿمنفم ماظْؼملغمؾعمْملممرؿمؼ٢ملعم مطَمملغغم٤ملا مإؿمخػم٤ملعمانعمم
ؿمموطَمملنعمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِٓملعمبمم٣ملِمطَظملُ٤ملرؼما}م[ا دٓملاى:م،26م.]27
اظرملفمؿملعممملرِني عم

 -2وضممللمتضملمملشم:م{...وعمطُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م

[اَملسٓملاف:م.]31

موطَمملنعممبعمؿملػم٢ملعمم
 -3وضممللمتضملمملشم :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مإؿمذعما موَغػمظملَعملُ٤ملامظَ١ملػممؼغملػمٓملؿمصُ٤ملاموعمظَ١ملػممؼعمعملْؿغمٓملغموا عم
ذعمظِٟملَمضَ٤ملعماعؼمممل}م[اظظملٓملضمملن.]67:

 -4وضمملل متضملمملشم :م{وعمظَممل متعمفػمضملعم٠ملػم مؼعمّملعمكَ مععمطملػمػملُ٤ملظَهملً مإؿمظَ٥مل مسغمؽملغمعملِٟملَ موعمظَممل متعمؾػملغمشملْؾملعمممل مطُ٠ملفمم
اظْؾعملػمٙملِمصَؿعمعملْضملغمّملعممععمػملُ٤ملعؼممملمععمقػملغم٤ملرؼمام}م[ا دٓملاى.]29:م
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 -5وضممللمتضملمملشم:م{ موعماظلفمؼملعممملىعممرعمصَضملعمؾملعممملموعموعم٪ملعمٛملعمماظْؼملِؿملٔملعمانعمموَظٌملمملمتعمشملْطملعم٤ملػمامصِ٦ملماظْؼملِؿملٔملعمانؿمم
موعموَضِؿملؼملغم٤ملاماظْ٤ملعمزػمنعممبِمملظْعملِلػمٙملِموعمظَمملمتغمكػملِٓملغمواماظْؼملِؿملٔملعمانعم}م[اظٓملضم٢مل.]9-7:

 -6وضممللمتضملمملشم :م{ موعموَ٫ملػمقعممملبغمماظرملممؼملعمممللؿممععممملموَ٫ملػمقعممملبغمماظرملممؼملعمممللؿمم مصِ٦ملمدعمؼملغم٤ملمـمم

وعمحعم ِؼملؿمل١ملـمم موعمزِ٠ملدملمعِ٢ملػممؼعمقػمؼملغم٤ملمـمم مٮملمبعممملرؿمدٍموعمٮملمطَٓملؿمؼ١ملـمم مإؿمغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملامضَؾػم٠ملعمم

ذعمظِٟملَمعغمؿػمٓملعمصِنيعم}[اظ٤ملاضضملهمل-41:م.]45م

 -7موضممللمتضملمملشم:م{موعمظَمملمتغمقملػمتغم٤ملاماظلقمظملَؾملعممملىعمموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملغمماظٌملؿِ٦ملمجعمضملعم٠ملعمماظػملٌمل٣ملغممَظغملُ١ملػممضِؿملعممملعؼممملم
وعمارػمزغمضُ٤ملػغم١ملػممصِؿملؾملعممملموعماطْلغم٤ملػغم١ملػمموعمضُ٤ملظُ٤ملامظَؾملغم١ملػممضَ٤ملػمظًمملمععمضملػمٓملغموصًممل}م[اظؽمللمملى.]5:

األدنخ يٍ انسُخ:

 -1ضممللما عمملمماظؾكمملريمرضم٣ملمآمظمم٫ملقؿملق٣ملم:مبعممملبغممضَ٤ملػملؿممآِمتعمضملعممملظَ٥ملمضُ٠ملػمم

ععم٢ملػم محعمٓملفممعم مزؿمؼؽملعمهملَ مآِ ماظٌملؿِ٦مل موَخػمٓملعمجعم مظِضملِؾعممملدِهِ ،موعمضَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) :م" مطُػملُ٤ملا موعماذػمٓملعمبغم٤ملا موعماظْؾعملغم٤ملا موعمتعمزملعمّملفمضُ٤ملا مصِ٦مل مشَؿملػمٓملؿم مإؿمدػمٓملعمافٍ موعمظَممل مععمكِؿملػملَهملٍ م"م
وعمضَممللعممابػم٢ملغممسعمؾفممملسـم م(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) :مطُ٠ملػممععممملمذِؽػموملعمموعماظْؾعمٕملػمم(وعماذػمٓملعمبػم)مععممملم
ذِؽػموملعممععممملموَخػمشملَفملَتػمٟملَماثػمؽملعمؿعممملنؿممدعمٓملعمفؽمموَوػممععمكِؿملػملَهملٌ .م

 -2وسعم٢ملػممسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿممذغمضملعمؿملػمنملٍمسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمسعم٢ملػممجعمّملممهِمضَممللعمم:مجعممملىعمموَسػمٓملعمابِ٦مللممإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمم

آِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مؼعملػمفملَظُ٣ملغممسعم٢ملؿمماظْ٤ملغم٪ملغم٤ملىِم؟مصَفملُرعماهغممثعمٯملَثؼممملمثعمٯملَثؼممملم،مثغم١ملفممضَممللعممم

ػغملَْملعماماظْ٤ملغم٪ملغم٤ملىغممصَؼملعم٢ملػممزعمادعممسعمػملَ٥ملمػعمْملعمامصَعملَّملػمموَدعممملىعمموعمتعمضملعمّملفمىموعمزَػملَ١ملعم"
" عم

(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٦مل).

 -3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم :مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمٓملػم٪ملعم٥مل مظَغملُ١ملػم مثعمٯملَثؼمممل موعمؼعمغملْٓملعمهغم مَظغملُ١ملػم مثعمٯملَثؼمممل ،مصَؿملعمٓملػم٪ملعم٥مل مَظغملُ١ملػم موَنػمم

تعمضملػمؾغمّملغموهغمموعمٮملَمتغمرملػمٓملؿمطُ٤ملامبِ٣ملِمذعمؿملػمؽؼمممل ،موعموَنػممتعمضملػمؿعمزملِؼملغم٤ملامبِقعمؾػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمٮملَمتعمظملَٓملفمضُ٤ملا،م
عمموطَـػمٓملعمةَماظلقمقملعمالؿمموعمإؿم٪ملعممملسعمهملَماظْؼملعمممللؿم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
عمؼغملْٓملعمهغممَظغملُ١ملػمم ِضؿمل٠ملعمموعمضَمملل عم
وعم

 -4وسعم٢ملػم مخعم٤ملػمظَهملَ ماَملَغػمزملعممملرؿمؼفمهملِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) مضَمملظَوملػم مدعمؼملِضملػموملغم ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم ":مإؿمنفم مرؿمجعممملٮملً مسم٤مل٪مل٤ملن مصِ٥مل مععمممللؿم ماظػملٌمل٣ملِ مبِطملعمؿملػمٓملؿم محعمٞملدمل ،مصَػملَؾملغم١ملغمم
اظؽملفممملرغممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م.

 -5وس٢مل ماظْؼملِعملّْملعمامؿم مبػم٢ملؿم مععمضملػمّملِي مطَٓملؿمبعم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعمم

آِ(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمعملُ٤مللغم ":مععمممل مععمػملَفمل مآدعمعِ٦مللم موؿمسعممملىؼم مذعمٓملكما معِ٢ملػم مبعمشملْؽملِ٣ملِ،م
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حعملػمنملغممابػم٢ملؿممآدعممعمم ُوطُػملَمملتؽم،مؼغمعملِؼملػم٢ملعمم٫ملغمػملْؾعم٣ملغم،مصَكملؿمنػممطَمملنعممظَمملمععمقعممملظَهملَ،مصَـغمػملُىملؽممظِشملَضملعممملعِ٣ملِ،م

وعمثغمػملُىملؽممظِرملعمٓملعمابِ٣ملِ،موعمثغمػملُىملؽممظِؽملعمظملَلِ٣ملِ"م(ذضملنملما تمملن) .م

ا
ثبنثب :ادلٕضٕع

إنما دٯملممدؼ٢ملماظ٤ملدشملؿملهملمواٮملسؿّملالم،مواظعمللٙملمواٌؿملٔملانم،موبؾملْملهماٌؾمملدئم

تؿملٔمل مس٢مل مشريه مع٢مل ماَملدؼمملن مظم مط٠مل مغ٤ملاح٦مل مايؿملمملة ،مظم موحغملمملع٣مل موت٤ملجؿملؾملمملت٣مل،م
وع٤ملاضظمل٣مل مظم ماظضملمملدات مواظضملؾمملدات ،مواٌضملمملعٯملت مواظؿزملٓملصمملت ،مواَملخٯملق مواظلػمل٤ملك،م

واظضملعمل٠مل مواظظملغملٓمل ،مصمملظؿ٤ملدٙمل مواٮملسؿّملال مو٫مل٠مل مع٢مل مو٫مل٤ملظ٣مل ماظؿفمرملٓملؼضملؿملهمل م ،موعؾمملد٩مل٣ملم

اَملدمملدؿملهملم،مضممللمتضملمملشم:م(م عموطَْملعمظِٟملَمجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػمموُعفمهملًموعمدعمشملمملً)مم[ماظؾعملٓملةم .]143:م

وطْملظٟملمع٢ملمو٫مل٤ملل ما دٯملم ماظؿرملٓملؼضملؿملهملموؼسملؼمممل:محظملٚملماَملع٤ملرماظسملٓملورؼهملمظػملؽملفممملس،م

وػ٦مل :ماظّملممؼ٢مل ،مواظؽملفمظملٕمل ،مواٌمملل ،مواظضملِٓملػمض ،مواظضملعمل٠مل ،موع٢مل مػْملا ماٌؽملشملػملٞمل مجمملىتم
اظؽملقمزمل٤ملصماظرملفمٓملسؿملهملمهْملممرمع٢ملما دٓملافمواظؿفمؾْملؼٓمل،موتؽملػمؾمل٥ملمس٢ملماظؾك٠ملمواظؿفمعملؿري .م

طذملذملْملظٟملموطذملذملّملما دذملذملٯملممونماٌل ذملػمل١ملمايذملذملٞملمعضملؿذملذملّمللمظممحؿملمملتذملذمل٣ملم،موععملؿزملذملذملّملمظمم

وع٤ملرهمطػملذملؾملممل،مٮملمإؿمصْذملٓملاطَموٮملمتظملذملٓملؿمؼٙملَمم،مٮملمشُػملُذمل٤ملموٮملمعغمفمملمصَذملمملةَ،مٮملمإدذملٓملافموٮملمتعملذملؿري،مَملغذمل٣ملم
ؼؽملشملػملٞملمظممذظٟملمع٢ملمتضملمملظؿمل١ملما دٯملمماظيتمتذملفملعٓملهمبمملٮملسؿذملّملالمواظؿذمل٤ملازنمواٮملضؿزملذملمملدم

ظممصمؿملٛملماَملع٤ملر،موتؽملؾملمملهمس٢ملما دٓملافمواظؿؾْملؼٓمل،مصضملعم٢ملػممسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿممذغمضملعمؿملػمنملٍ،مسعم٢ملػمموَبِؿملذمل٣ملِم

سعم٢ملػممجعمّملممهِموَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مضَذملممللعممم":مطُػملُذملم٤ملاموعماذػمذملٓملعمبغم٤ملاموعماظْؾعملغمذمل٤ملام
وعمتعمزملعمّملفمضُ٤ملامصِ٦ملمشَؿملػمٓملؿممإؿمدػمٓملعمافٍموعمظَذملمملمععمكِؿملػملَذملهملٍم"،مضذملممللماٌؽملذملمملويم(رضمذمل٣ملمآمتضملذملمملشم):موػذملْملام
اًذملذملربمج ذملمملعٛملمظظملسمل ذملممل٩مل٠ملمتذملذملّملبريماٌذملذملٓملىمغظمللذملذمل٣مل،مصممل دذملذملٓملافمؼسملذملذملٓملمبمملىلذملذملّملمواٌضملؿملرملذملذملهمل،م
واًؿملٯملىمتسملٓملمبمملظؽملظملٕملمحؿملىملمتغمغمللؾؾملمملماظضملغمفػمنمل،موبمملظّملغؿملمملمحؿملذملىملمتغمغمللذملنملماٌعملذملوملمعذمل٢ملم

اظؽملمملس،موبمملآلخٓملةمحؿملىملمتغمغمللنملما ث١ملم .م

وعمضَممللعممابػم٢ملغممسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م:مطُ٠ملػممععممملمذِؽػموملعمموعماظْؾعمٕملػمموعماذػمذملٓملعمبػممععمذملمملمذِذملؽػموملعمممععمذملمملم

ؿممدذملذملٓملعمفؽمموَوػممععمكِؿمل َػملذملذملهملٌمم.موؼعملذملذملذمل٤مللموبذملذمل٤ملمبغملذملذملٓملماظزملّملؼٞمل(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣مل)مم:م م
عمؿذملذملمملن عم
وَخػمشملَفمل ػمَتذملذملٟملَماثػمؽملعم

مإغ٦ملمَملبطمل٘ملموػذمل٠ملمبؿملذملوملمؼؽملظملعملذمل٤ملنمرزقموؼذملمملممظممؼذمل٤ملممواحذملّملمم،مصمملٮملضؿزملذملمملدمظممما غظملذملمملقم
رٓملؼٞملماظطملؽمل٥ملمواظلضملمملدةمواظٓملاحهملمصظمل٦ملماَملثٓمل:مععممملمسعمممللعممععم٢ملؿمماضْؿعمزملعمّملعمم،موظمماَملثذملٓملموؼسملؼمذملمملم:م
ع٢ملماضؿزملّملموشؽملمملهمآ،موع٢ملمبْملرموصعملٓملهمآم .م
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طؼمل ذملمملمعذملذملّملحمآمدذملذملؾقمملغ٣ملموتضمل ذملمملشمماحمل ذملمملصصملنيممسػملذملذمل٥ملمػذملذملْملهماظ٤ملد ذملشملؿملهملموػذملذملْملام

اظؿ٤ملازنموسّملؾمػ١ملمع٢ملمسؾمملدماظٓملضم٢ملماظْملؼ٢ملمؼؽملذملمملظ٤ملنمطذمل٠ملمخذملريمورمذملٔملونماظطملٓملصذملهملممبذملمملم
غمواموطَمملنعممبعمذملؿملػم٢ملعممذعمظِذملٟملَم
٫ملربوا،مصعملممللمدؾقمملغ٣مل{:وعماظٌملْملِؼ٢ملعممإؿمذعماموَغػمظملَعملُ٤ملامظَ١ملػممؼغملػمٓملؿمصُ٤ملاموعمظَ١ملػممؼعمعملْؿغمٓمل عم

ضَ٤ملعماعؼمممل}م[اظظملٓملضمملن .]67:م

إنما دٓملافمع٢ملموعٓملاضمػْملهماَملعؾمهملم،موآصهملمع٢ملمآصمملتماظضملزملٓملمايّملؼىملم،موداىم

صؿفممملك مؼؾملّملؾمد ماَملع١مل مواجملؿؼملضملمملت ،موؼؾّملؾمد ماَملع٤ملال مواظـٓملوات ،موػ٤مل مدؾنمل مظػملضملعمل٤ملبمملتم

واظؾػملؿملمملت ماظضملمملجػملهملمواآلجػملهمل،مصمملٌلٓملفمٮملمؼعمعملّملرمغضملؼملهملمآمحٞملفممضّملرػممل م،مصؿملؿؽملمملولمػْملهم

اظؽملضملؼملهملممبمملمؼؽملؾطمل٦ملمهلمملمع٢ملماحملمملصصملهملمسػملؿملؾملممل،موادؿضملؼملمملهلمملمصؿملؼملمملمخغمػملعملوملمظ٣مل،موادؿكّملاعؾملمملم
صؿملؼملمملمزمنملقممآمتضملمملشمموؼٓمل٪مل٥مل م،مبمملظعملزملّمل موبمملٮملسؿّملالمواظؿ٤ملدٙمل م،مدونمإدٓملافموٮملم
تعملؿري،مصؾملْملامػ٤ملمذفملنما غلمملنماٌقملع٢مل،موػْملامعمملموضمملممآمسػملؿمل٣ملمايؿملمملة،مووضمملممسػملؿمل٣ملم

ػْملا ماظغمل٤ملن م ،مطؼملممل مضمملل مدؾقمملغ٣مل{:وعماظلفمؼملعممملىعم مرعمصَضملعمؾملعمممل موعموعم٪ملعمٛملعم ماظْؼملِؿملٔملعمانعم موَظٌملممل متعمشملْطملعم٤ملػما مصِ٦ملم

اظْؼملِؿملٔملعمانؿم م موعموَضِؿملؼملغم٤ملا ماظْ٤ملعمزػمنعم مبِمملظْعملِلػمٙملِ موعمظَممل متغمكػملِٓملغموا ماظْؼملِؿملٔملعمانعم} م[ ماظٓملضم٢مل ]9-7:م،م م

ٮملمرطملؿملمملن:مٮملمومملوزمظػملقّملمم.موٮملمإخلمملر:مٮملمغعملٗملمسؽمل٣مل،موٮملمتشملظملؿملٝملمصؿمل٣مل .م

وع٢مل ماىّملؼٓمل مبمملظْملطٓمل مون ما دٯملم مؼلضمل٥مل مإشم مإضمملعهمل ماضؿزملمملد مدا٩مل١مل معؿني م،م

ودمملد٣مل ماٌضملمملعٯملت ماظرملٓملسؿملهمل ،م مظْملظٟمل محٓملم مط٠مل معممل مع٢مل مذفملغ٣مل ما خٯملل مبؾملْملهم

اٌضملمملعٯملتم،مصؽملؾمل٥ملمس٢ملما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمغؾملؿملمملمذّملؼّملؼما،مصعملممللمسٔملفممع٢ملمضممل٩مل٠مل {:معمطُػملُ٤ملام
وعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}[اَملسٓملاف ]31:م،موضممللمج٠ملؾمموسٯملمظمم

ؿمموطَمملنعمم
ذمممماٌؾْملرؼ٢مل...{:وعمظَمملمتغمؾعمْملممرػممتعمؾػمْملِؼٓملؼمام مإؿمنفمماظْؼملغمؾعمْملممرؿمؼ٢ملعممطَمملغغم٤ملامإؿمخػم٤ملعمانعمماظرملفمؿملعممملرِني عم
اظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِٓملعمبمم٣ملِمطَظملُ٤ملرؼما}[ا دٓملاى :م،]27-26مصمملظؿؾْملؼٓملماٌؽملؾمل٦ملمسؽمل٣مل مإغظملمملقماٌممللمظمم

شريمحعمل٣ملم،موتظملٓملؼعمل٣ملمصؿملؼملمملمٮملمؼؽملؾطمل٦مل .م

وظم مترملؾؿمل٣مل ماٌؾْملر مظم مػْمله ماآلؼهمل مبمملظرملؿملشملمملن مظم مدػمل٤ملط٣مل ماظلؿمللمل م ،موظمم

سزملؿملمملغ٣ملمظٓملب٣ملم،مإذضملمملرمبفملنم٫ملظملهملماظؿؾْملؼٓملمع٢ملموضؾُملماظزملظملمملتماظيتمرمنملمسػمل٥ملماظضملمملض٠ملم

ونمؼؾؿضملّملمسؽملؾملمملم،محؿ٥ملمٮملمؼغمل٤ملنممممملثٯملًمظػملرملؿملشملمملنماىمملحّملمظؽملضمل١ملمرب٣ملم،ماظغملمملصٓملمبؾملممل.م م

وع٢مل مث١مل مطمملن ماٌؾْملرون مإخ٤ملان ماظرملؿملمملرني; مَملغؾمل١مل مؼؽملظملعمل٤ملن مظم ماظؾمملر٠مل،م

وؼؽملظملعمل٤ملن مظم ماظرملٓمل ،موؼؽملظملعمل٤ملن مظم ماٌضملزملؿملهمل ،مصؾمل١مل مرصعملمملى ماظرملؿملمملرني موو٫ملقمملبؾمل١مل،م
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صمملظرملؿملشملمملن مٮمل مؼقملدي محٞمل ماظؽملضملؼملهمل ،مطْملظٟمل مإخ٤ملاغ٣مل ماٌؾْملرون مٮمل مؼقملدون محٞملم

اظؽملضملؼملهمل،موحعملؾملمملمونمؼؽملظملعمل٤ملػمملمظمماظشملمملسمملتموايعمل٤ملقمشريمعؿفمملوزؼ٢ملموٮملمعؾْملرؼ٢مل.

صممل دٓملاف معظمللّملة مظػملؽملظملٕمل مواٌمملل مواجملؿؼملٛمل ،مواظؿعملؿري معـػمل٣مل ،محؾٕمل مظػملؼملممللم

س٢مل ماغؿظملمملهلل م٫ملمملحؾ٣مل مب٣مل مواغؿظملمملهلل ماىؼملمملسهمل مع٢مل مح٤ملظ٣مل ،موا دٓملاف مواظؿعملؿري مزمّملثمملنم
اخؿٯملٮملً مظم ماحملؿملٙمل ماٮملجؿؼملمملس٦مل موايؿملمملة ماٮملضؿزملمملدؼهمل م ،مواغؿرملمملر ماىٓملا٩مل١مل مبغمل٠ملم

وغ٤ملاسؾملممل،مبممل ٪ملمملصهملمإشممصلمملدماظعملػمل٤ملبمواَملخٯملقم،مظْملظٟملموعٓملمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشمم

اٌقملعؽملني مبمملظؿ٤ملازنمواظؿ٤ملدٙملمظمماظؽملظملعملهملم،مصعملممللمدؾقمملغ٣مل{ :وعمظَمملمتعمفػمضملعم٠ملػممؼعمّملعمكَمععمطملػمػملُ٤ملظَهملًم
إؿمظَ٥ملمسغمؽملغمعملِٟملَموعمظَمملمتعمؾػملغمشملْؾملعممملمطُ٠ملفمماظْؾعملػمٙملِمصَؿعمعملْضملغمّملعممععمػملُ٤ملعؼممملمععمقػملغم٤ملرؼمام} م[ا دٓملاى،]29:موؼعمل٤مللم

غمواموطَمملنعممبعمؿملػم٢ملعممذعمظِٟملَمضَ٤ملعماعؼمممل}م م
دؾقمملغ٣مل:م{واظٌملْملِؼ٢ملعممإؿمذعماموَغػمظملَعملُ٤ملامظَ١ملػممؼغملػمٓملؿمصُ٤ملاموعمظَ١ملػممؼعمعملْؿغمٓمل عم

[اظظملٓملضمملن:م .]67م

صمملظؿ٤ملجؿمل٣ملماظعملٓملآغ٦ملمؼٓملذّملما غلمملنمإشممونمؼغمل٤ملنمعؿ٤ملدشملًمملمظمموع٤ملرهمطػملؾملممل،معضملؿّملٮملًم

ظممإغظملمملقموع٤ملاظ٣مل،مةؿملىملمٮملمؼغمل٤ملنمخبؿملٯملًموٮملمعلٓملصًمملم;مَملنما دٓملافمواظؾك٠ملمؼقملدؼمملنمب٣ملم
إشممونمؼزملريمعْملع٤ملعؼممملمع٢ملماًػملٞملمواًمملظٞملم،موعطملؼمل٤ملعؼممملمعؽملعملشملضملؼممملمس٢ملماظ٤مل٫مل٤مللمإشممعؾؿطملمملهم

بلؾنملم٪ملؿملمملهللمعمملظ٣مل،مواحؿؿملمملج٣ملمإشممشريه .م

إنماظؽملمملزٓملماظؿمل٤ملممظمموح٤ملالمطـريـممع٢ملماظؽملمملسمسػمل٥ملماخؿٯملفمرؾعملمملتؾمل١ملمؼٓملاػ١ملم

ضّملمبمملظطمل٤ملامظمما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمظممصمؿملٛملمذؽ٤ملن محؿملمملتؾمل١ملمووع٤ملرػ١مل،مصكملذامغصملٓملغمملم

إشمم عصملمملػٓملما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمظممحؿملمملةماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملمنّملػمملمطـريةًموعؿضملّملدةًم

،مصؽملٓملىمإدٓملاصًمملمظمماظشملضملمملممواظرملٓملابمعٛملمونما دٯملممغؾمل٥ملموتؾمملس٣ملمس٢ملمذظٟملم،مصعملممللم

تضملمملشمم{:وعمطُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م[اَملسٓملاف،]31:موضممللم
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م ":مععمممل مععمػملَفمل مآدعمعِ٦مللم موؿمسعممملىؼم مذعمٓملكما معِ٢ملػم مبعمشملْؽملِ٣ملِ ،محعملػمنملغم مابػم٢ملؿم مآدعممعمم
ُوطُػملَمملتؽم ،مؼغمعملِؼملػم٢ملعم م٫ملغمػملْؾعم٣ملغم ،مصَكملؿمنػم مطَمملنعم مظَممل مععمقعممملظَهملَ ،مصَـغمػملُىملؽم مظِشملَضملعممملعِ٣ملِ ،موعمثغمػملُىملؽم مظِرملعمٓملعمابِ٣ملِ ،موعمثغمػملُىملؽمم

ظِؽملعمظملَلِ٣ملِ"(مذضملنملما تمملن) .م

وطْملظٟملمغؾمل٥ملما دٯملممس٢ملما دٓملافمظمماٌػملؾٕملمجبمملغنملماظشملضملمملممواظرملٓملابم،م

ب٠مل مغؾمل٥مل محؿ٥مل مس٢مل ما دٓملاف مظم ماظزملّملضمملت ،مصعملمملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظمم

حّملؼىمل مسؼملٓملومب٢ملمذضملؿملنملماظْمليمذطٓملغمملهمآغظملًممل:م" مطُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعماظْؾعملغم٤ملاموعمتعمزملعمّملفمضُ٤ملام

صِ٦مل مشَؿملػمٓملؿم مإؿمدػمٓملعمافٍ موعمظَممل مععمكِؿملػملَهملٍ"  ،مطْملظٟمل مغٓملى مإدٓملاصًممل مظم ماظ٤ملٮمل٩مل١مل ماظضملمملعهمل مواًممل٫ملهملم

وذظٟمل مظػملؿظملمملخٓمل مواظؿضملمملز١مل مواظؿغملرب ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَغفم٣ملغمم م
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طَمملنعم مؼعمعملُ٤مللغم :مبِؽػمٕملعم ماظشملٌملضملعممملمغم مرَضملعممملمغم ماظْ٤ملعمظِؿملؼملعمهملِ مؼغمّملػمسعم٥مل مإؿمظَؿملػم٣ملِ ماظْفملَشْؽملِؿملعممملىغم موعمؼغمؿػمٓملعمكُ ماظْؼملعملعممملطِنيغمم

(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)،موإدٓملاصًمملمظمماظغملؼملمملظؿملمملت،مصؽملفّملموض٤ملاعؼممملمع٢ملماظؽملمملس مؼؿؾمملػ٤ملنمبغملـٓملةم

ا غظملمملق موظ٤مل مبمملظّملفمؼ٢مل متغملربؼما موتظملمملخٓملؼما م ،موإدٓملاصًممل مظم مادؿكّملام ماٌمملى م ،محؿملىملم

ؼلؿكّملم مبضمل٘مل ماظؽملمملس ماٌمملى مادؿكّملاعؼمممل مصؿمل٣مل مدٓملفؽم مذّملؼّمل م ،مصكملغؾمل١مل مؼؾملّملرون ماٌمملىم

ظممايعمل٤ملل،موظمماظؾؿمل٤ملت،موظمماٌّملارس،موظمماظشملٓملضمملتمؼطمللػمل٤ملنمبؾملمملمدؿملمملراتؾمل١ملم
خبٓملارؿمل١مل ماٌؿملممله مدون م٪ملمملبٙمل مممممل مؼلؾنمل مإػّملارؼما مظػملؼملمملى موإصلمملدؼما مظػملشملٓملؼٞمل ،مإغؾمل١ملم

ٮملؼّملرونمونمآمتضملمملشممدؿملقمملدؾؾمل١ملمسػمل٥ملمط٠ملمغعملشملهملمعمملىمؼؾملّملروغؾملممل،مصمملٌمملىموشػمل٥ملمعمملم

ظممايؿملمملة ،مب٠ملمػ٤ملمايؿملمملة،مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعممملىِمطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمحعم٦ملدملم
وَصَػملَمملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}م[اَملغؾؿملمملى .]30:م

صػملؽملؿٞمل مآ مصؿملؼملممل موغٔملظ٣مل مآ متضملمملشم مع٢مل ماظلؼملمملى مرؾمل٤ملرؼما ،موضّمل مغؾمل٥مل م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مس٢ملما دٓملافمظمماٌمملىمحؿ٥ملمظمماظ٤مل٪مل٤ملىم،مصظمل٦ملمدؽمل٢ملماظؽمللممل٩مل٦ملمواب٢ملم
عمملج٣ملمونماظؽمل

ػغملَْملعماماظْ٤ملغم٪ملغم٤ملىغمم
م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مت٤مل٪ملفملمثٯملثؼممملمثٯملثؼممملمث١ملمضمملل ":عم

صَؼملعم٢ملػم مزعمادعم مسعمػملَ٥مل مػعمْملعما مصَعملَّملػم موَدعممملىعم موعمتعمضملعمّملفمى موعمزَػملَ١ملعم" ،موسعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو م(ر٪مل٦ملم

آمسؽملؾملؼملممل)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم)مععمٓملفممبِلعمضملػمّملٍموعمػغم٤ملعممؼعمؿعم٤ملعم٪ملفمفملُ،مصَعملَممللعم:م"ععممملم

ػعمْملعما ماظلفمٓملعمفغم م؟ مصَعملَممللعم م :موَصِ٦مل ماظْ٤ملغم٪ملغم٤ملىِ مإؿمدػمٓملعمافؽم م؟ مضَممللعم م :مغعمضملعم١ملػم م ،موعمإؿمنػم مطُؽملػموملعم مسعمػملَ٥مل مغعمؾملعمٓملـمم

جعممملرـم"م(مدؽمل٢ملمانمعمملجهمل) .م

وطْملظٟمل منّمل مإدٓملاصًممل مظم مادؿكّملام ماظشملمملضهمل م ،مصؽملٓملى ماظغملـري مع٢مل ماظؽملمملسم

ؼلٓملص٤ملن مظم مادؿكّملام ماظشملمملضهمل مبلظمل٣مل مذّملؼّمل موو مبطملظملػملهمل موسّملم مإدراك مظألع٤ملر مووم
تغملمملد٠ملموومدم٤ملهم،مب٠ملمإنمبضملسملؾمل١ملمؼلٓملض٤ملغؾملممل،موؼؿؾملٓملب٤ملنمع٢ملمدّملادمص٤ملاتريػممل،موػْملام

حمٓملممذٓملسؼمممل م;مَملنمذظٟملمؼضملّملقممخؿملمملغهملمظألعمملغهملم،موإػّملاراًمظػملؼملممللماظضملمملم،موإدٓملاصًمملمظمم
اظرملؾمل٤ملات مواٌػملْملات ،موعؽملرملفمل مذظٟمل مطػمل٣مل ماىؾمل٠مل مواظطملظملػملهمل م ،مواظؾضملّمل مس٢مل متضملمملظؿمل١ملم

ا دٯملم،موع٢ملمث١ملفممصعملّملمحٓملمما دٯملممط٠ملمعصملمملػٓملما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملموحؿملمملةماظمفمم
ٌمملمظممذظٟملمع٢ملمو٪ملٓملارمدغؿمل٤ملؼهملمووخٓملوؼهملم.م م

وًشمل٤ملرة ما دٓملاف مواظؿؾْملؼٓمل مضٓملر ما دٯملم محغملؼملؼمممل مذٓملسؿملكمممل موػ٤مل :مايفٓمل مسػمل٥ملم

اظلظملؿمل٣مل موعؽملضمل٣مل مع٢مل ماظؿزملٓملف مظم ماٌمملل مبغمل٠مل موغ٤ملاس٣مل ،موجضمل٠مل مظ٣مل موظؿملؼمممل مؼضملشملؿمل٣مل مضّملرم

حمملجؿ٣مل ،مصعملمملل متضملمملشم {:موعمظَممل متغمقملػمتغم٤ملا ماظلقمظملَؾملعممملىعم موَعػم٤ملعماَظغملُ١ملغم ماظٌملؿِ٦مل مجعمضملعم٠ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مَظغملُ١ملػم مضِؿملعممملعؼممملم

وعمارػمزغمضُ٤ملػغم١ملػم مصِؿملؾملعمممل موعماطْلغم٤ملػغم١ملػم موعمضُ٤ملظُ٤ملا مظَؾملغم١ملػم مضَ٤ملػمظًممل مععمضملػمٓملغموصًممل}[اظؽمللمملى ]5:م ،مصمملآلؼهمل ماظغملٓملتهملم
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غؾملومل ماَملوظؿملمملى مس٢مل مإسشملمملى ماظلظملؾملمملى مع٢مل ماظؿملؿمملع٥مل موع٤ملاهل١مل ماظيت مجضملػملؾملممل مآ معؽملمملطم

سؿملرملؾمل١مل،مخرملؿملهملمإدمملىةماظؿزملٓملفمصؿملؾملمملمًظملهملموحٯملعؾمل١مل،موآٌملادمبمملظلظملؾملمملىمط٠ملمع٢ملمٮملم

زمل٢ملماحملمملصصملهملمسػمل٥ملمعمملظ٣ملمظزملطملٓمله،موومظسملضملٝملمسعملػمل٣مل،موومظل٤ملىمتزملٓملصمملت٣ملمد٤ملاىموطمملنم

ع٢ملماظؿملؿمملع٥ملموممع٢ملمشريػ١مل .م

وايفٓملمؼؽملعملل١مل مإشممضلؼملني:ماَملول:مايفٓملميٞمل ماظطملريمعـ٠مل :مايفٓمل مسػمل٥ملم

اٌظملػملٕملمصكملغ٣ملمتؽملٛملمع٢ملماظؿزملٓملفمظممعمملظ٣ملمحممملصصملهملمسػمل٥ملمحعمل٤ملقماظطملري،مصعملّملمحفٓملم

اظٓملد٤مللم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسػمل٥ملمعضملمملذموبمملهللمعمملظ٣ملمظممدؼؽمل٣مل-مم م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهمدضملؿملّملمب٢ملمعؽملزمل٤ملر) .م

واظـمملغ٦مل :مايفٓمل ميٞمل ماٌمملل م عـ٠مل :مايفٓمل مسػمل٥مل ماظزملطملري مواظلظملؿمل٣مل مواٌؾْملرم

واجملؽمل٤ملنمصكملنمظممايفٓملمسػمل٥ملمػقملٮملىمعزملػملقهملمتضمل٤ملدمسػملؿملؾمل١مل موسػمل٥ملماٌممللمبممليظملٚمل،م

ذظٟملمَملنماٌممللمإمنمملمػ٤ملمعممللمآ،مؼعمل٤مللمدؾقمملغ٣مل:م{آعِؽملغم٤ملام ِبمملظػملٌمل٣ملِموعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِموعموَغػمظملِعملُ٤ملا معِؼملفممملم
جعمضملعمػملَغملُ١ملػم معغملػمؿعمكػمػملَظملِنيعم مصِؿمل٣ملِ مصَمملظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا معِؽملػمغملُ١ملػم موعموَغػمظملَعملُ٤ملا مظَؾملغم١ملػم موَجػمٓملؽم مطَؾِريؽم} م[ايّملؼّمل :م،]7م

وؼعمل٤ملل مدؾقمملغ٣مل :م{ وعمآتغم٤ملػغم١ملػم معِ٢ملػم مععمممللؿم ماظػملٌمل٣ملِ ماظٌملْملِي مآتعممملطُ١ملػم م} م[اظؽمل٤ملر :م ،]33مصؽملق٢ملم

علؿكػملظمل٤ملن مصؿملؼملممل مهومل موؼّملؼؽملممل مع٢مل موع٤ملال ،مصؼمل٢مل موحل٢مل ماٮملدؿكٯملف مطمملغومل مظ٣ملم

حٓملؼهمل ماظؿزملٓملف مظم معمملظ٣مل ،موع٢مل مودمملى ماٮملدؿكٯملف موو مٕ مؼغمل٢مل موػٯملً مظ٣مل موجنمل مونم

ؼغمل٤ملنمظ٣ملموظ٦مللممزم٤مللمبؿملؽمل٣ملموبنيما دٓملافمواظؿؾْملؼٓمل.م م

وظ دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمو٪ملٓملارموخؿملؼملهملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل،محؿملىملمؼقملديمإشمم

اٮملدؿكظملمملف مبؽملضمل١مل مآ مواٮملغطملؼملمملس مظم ماظرملؾمل٤ملات مواَملغمملغؿملهمل موحنمل ماظـٓملاى موغلؿملمملنم

احملٓملوعني ،مطؼملممل مؼقملدي مإشم مزؾمل٤ملر مرؾعملهمل معمصهمل متضملؿملٖمل مسػمل٥مل ماظظمل٤ملاحٖمل موتسملؿملؿملٛملم
اظـٓملوات مواخؿٯملل ماظؿ٤ملازن مظم ماجملؿؼملضملمملت ،مصعملّمل مذم مآ متضملمملشم ماظمف موسمملب٣ملم
وت٤ملسّملموػػمل٣ملمظممطؿمملب٣ملم،مإذمضممللمتضملمملشم:م{ موعموَ٫ملػمقعممملبغمماظرملممؼملعمممللؿممععممملموَ٫ملػمقعممملبغمماظرملممؼملعمممللؿمم

مصِ٦ملمدعمؼملغم٤ملمـمموعمحعم ِؼملؿمل١ملـمم موعمزِ٠ملدملمعِ٢ملػممؼعمقػمؼملغم٤ملمـمم مٮملمبعممملرؿمدٍموعمٮملمطَٓملؿمؼ١ملـم م مإؿمغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملامضَؾػم٠ملعمم

ذعمظِٟملَمعغمؿػمٓملعمصِنيعم}ممممم[اظ٤ملاضضملهمل-41:م.]45م م

طؼملمملمونماظؿؾْملؼٓملموا دٓملافمؼقملديمبزملمملحؾ٣ملمإشممإ٪ملمملسهملماٌممللموتؾّملؼّملماظـٓملوة،م

صغمل١ملمع٢ملمثٓملواتمسصملؿملؼملهملمووع٤ملالمرممل٩ملػملهملمبّملدػمملماظؿؾْملؼٓملمووػػملغملؾملمملما دٓملاف،مووصؽملمملػمملم

د٤ملىماظؿّملبري،موضّملمغؾملمملغمملما دٯملممس٢ملمإ٪ملمملسهملماٌممللممواظؿك٤ملضمصؿمل٣ملمبطملريمحٞملم،مصظمل٦ملم
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حّملؼىملماٌطملريةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:ممسضملؽملمملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ؿمموطَـػمٓملعمةَماظلقمقملعمالؿم"موطْملظٟملم
ؼعمل٤ملل":مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَٓملؿمهعممَظغملُ١ملػممثعمٯملَثؼممملم ِضؿمل٠ملعمموعمضَممللعمموعمإؿم٪ملعممملسعمهملَماظْؼملعممملل عم
ضممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م" مإؿمنفممرؿمجعممملظًمملمؼعمؿعمكعم٤ملفم٪ملغم٤ملنعممصِ٦ملمععمممللؿمماظػملٌمل٣ملِمبِطملعمؿملػمٓملؿممحعمٞملدملمصَػملَؾملغم١ملػمم

اظؽملفممملرغممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ" .م

وا دٓملاف مواظؿؾْملؼٓمل مػؼملممل مع٢مل مودؾمملب ماظسملٯملل مظم ماظّملؼ٢مل مواظّملغؿملممل ،موسّملمم

اهلّملاؼهملمٌزملمملحلماٌضملمملشمواٌضملمملد،مضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممٮملمؼعمؾملػمّملِيمععم٢ملػممػغم٤ملعممعغملػمٓملؿمفؽمم

غمماظْملطْٓملعمم٫ملعمظملْقؼممملموَنػممطُؽملػمؿغم١ملػممضَ٤ملػمعمملًم
طَْملفمابؽم}[شمملصٓمل ]28:م،موضممللمدؾقمملغ٣مل:م{ موَصَؽملعمسملػمٓملؿمبغممسعم ػمؽملغملُ١مل مم

عغملػمٓملؿمصِنيعم}[اظٔملخٓملف ]5:موضمملل مدؾقمملغ٣مل :م{ مطَْملعمظِٟملَ مزغمؼمم٢ملعم مظِػملْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم مععمممل مطَمملغغم٤ملام

ؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}[مؼ٤ملغٕمل .]12:م

صممل دٓملاف مزمٓملم ما غلمملن محمؾهمل مآ م(سٔمل موج٠مل) مامسضمل٤ملا مض٤ملل مآ متضملمملشم:م

{ عموطُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمٮملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممٮملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م[اَملسٓملاف.]31:موعمملذامؼزملؽملٛملم
ع٢ملمحغمٓملؿمممحمؾهملمآ؟!موػ٠ملمؼظملػملُملمإغلمملنمحٓملع٣ملمآمتضملمملشممع٢ملمحمؾؿ٣مل؟!مإغ٣ملمؼضملؿملٖملم

ظممضػملٞمل،موؼضملؿملٖملمظمما٪ملشملٓملاب،موؼضملؿملٖملمظمموٕمغظملل٦مل،موإنموحمملروملمب٣ملماظّملغؿملمملم

ع٢ملمط٠ملمجمملغنمل .م

وطْملظٟمل ما دٓملاف مواظؿؾْملؼٓمل مع٢مل موضزملٓمل ماظشملٓملق مإشم مجؾملؽمل١مل ،مضمملل متضملمملشم:م

{..وعموَنفم ماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم مػغم١ملػم موَ٫ملػمقعممملبغم ماظؽملفممملرؿم}[شمملصٓمل .]43:مب٠مل مإن ما دٓملاف مواظؿؾْملؼٓملم

ؼرملغملٯملنمجٓملتهملمسػمل٥ملماظضملمملٕمطػمل٣ملموؼّملصٛملمٔؽملؾملمملماظسملضملظملمملىمواظظملعملٓملاىموعؿ٤ملدشمل٤ملامايممللم
رؿملػملهملمحؿملمملتؾمل١ملموؼٓملثؾملمملموجؿملمملهل١ملماٌلؿعملؾػملؿملهمل .م

صمملظؿمملرؼِمل مواظ٤ملاضٛمل مؼؽملؾؽمملن مبمملظضملٯملضهمل ماظشملٓملدؼهمل مبني معلؿ٤ملى ماظٓملصمملػؿملهمل مواظؾْملخم

واظمف ماظْملي مؼضملؿملٖمل مصؿمل٣مل ماَملصٓملاد موبني معضملّملٮملت ماٮملغّملثمملر مواهلٯملك ماظيت مزمؿؼمل٠ملم

ون مؼزملمملب مبؾملممل مجمؿؼملٛمل معممل م ،مصغملػملؼملممل مزادت معضملّملٮملت ما دٓملاف موا غظملمملق مزادتم
احؿؼملمملٮملت ماظلعمل٤ملط مواظمدي ماٮملجؿؼملمملس٦مل ماظيت مرمبممل مو٫ملؿملنمل مبؾملممل ماجملؿؼملٛمل مظمم

عٓملحػملهمل متمملظؿملهمل ،موػْمله مدؽملهمل مط٤ملغؿملهمل موذٓملسؿملهمل مٮمل متؿؾّملل; مضمملل متضملمملشم :م{وعمإؿمذعما موَرعمدػمغعمممل موَنػمم
غغمؾملػمػملِٟملَمضَٓملػمؼعمهملًموَععمٓملػمغعممملمعغمؿػمٓملعمصِؿملؾملعممملمصَظملَلعمعملُ٤ملامصِؿملؾملعممملمصَقعمٞملفممسعمػملَؿملػمؾملعممملماظْعملَ٤ملػملغممصَّملعمعفمٓملػمغعممملػعممملمتعمّملػمعِرياً} م

م[ا دٓملاى:م .]16م
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صممل دٓملاف مواظؿؾْملؼٓمل مرٓملؼٞمل مع٢مل مرٓملق مطظملٓملان ماظؽملضملؼملهمل ،مؼقملدي مإشم ماهلٯملكم

ُؾملمملم
واظؿّملعري ،مضمملل متضملمملشم :م{ وعم٪ملعمٓملعمبعم ماظػملٌمل٣ملغم مععمـعمػملًممل مضَٓملػمؼعمهملً م َطمملغعموملػم مآعِؽملعمهملً معغمشملْؼملعمؽِؽملفمهملً مؼعمفملْتِؿملؾملعمممل مرؿمزػمض عم
ِؼملمملم
مممعغملَمملنـمم َصغملَظملَٓملعمتػممبِفملَغػمضملغم١ملؿمماظػملٌمل٣ملِمصَفملَذعماضَؾملعممملماظػملٌمل٣ملغممظِؾعممملسعمماظْفغم٤ملهللؿمموعماظْكعم٤ملػمفِمب عم
رعمشَّملؼمامعِ٢ملػممطُ٠مل عم

طَمملغغم٤ملامؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل]112:م .م

َملج٠ملمذظٟملمطمملنماظؿقْملؼٓملماظرملٓملس٦ملماٌلؿؼملٓملمع٢ملما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمواظمف،م

ب٠ملموايىملمسػمل٥ملماظؿعملػمل٠ملمع٢ملمعؾمملػيملمايؿملمملةماظّملغؿملمملمضّملرمعمملمؼلؿشملؿملٛملما غلمملن،مظغملؿملٯملم
تلؿملشملٓمل مسػملؿمل٣مل مذؾمل٤ملاتؾملممل موعػملْملاتؾملممل موتلؿملممٓمله محؿملىمل مترملمملى ،مصؿملزملري مسؾّملؼما مهلممل ،مصمملَملصٓملادم

ؼغملؿلؾ٤ملنمض٤ملتؾمل١ملمبمملدؿضملٯمل٩ملؾمل١ملمسػمل٥ملماظرملؾمل٤ملاتمواٌػملْملاتموادؿطملؽملممل٩ملؾمل١ملمسؽملؾملممل.م م
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م

حشيخ انزالػت ثأقٕاد انُبط ٔحبخبرٓى األسبسٛخ

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 -1حىملما دٯملممسػمل٥ملماظماح١ملموا حلمملنمبنيماظؽملمملسمظمماٌضملمملعػملهمل.م
 -2مايىملمسػمل٥ملماظغمللنملمايٯمللم،مواظؿقْملؼٓملمع٢ملماظغمللنملماًؾؿملىملم.
 -3اظؽملؾمل٦ملمس٢ملماظطملٖملم،مواٮملحؿغملمملرم،موشٯملىماَملدضملمملر.م

 -4اظؽملؾمل٦ملمس٢ملماظؿٯملسنملمبفملرزاقماظؽملمملسمووض٤ملاتؾمل١مل .م

ا
ثبَٛب :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ :م

 -1ضممللمتضملمملشم:م{وعموَحػملِؽملغم٤ملامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م[اظؾعملٓملة:م]195م

 -2وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامطُػملُذمل٤ملامعِذمل٢ملػممرَؿملممؾعمذملمملتِمععمذملمملمرعمزعمضْؽملعمذملمملطُ١ملػممم
غمون}م[اظؾعملٓملة:م .]172م
عماذغملُٓملغموامظِػملٌمل٣ملِمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممإؿمؼفممملهغممتعمضملػمؾغمّمل عم
و ػم

 -3ومض ذملممللمتضمل ذملمملشمم:م{ؼعم ذملمملموَؼقمؾملعم ذملمملماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملامظَ ذملمملمتعم ذمل ْفملطُػملُ٤ملاموَعػمذملذمل٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػم ذملعمؽملغملُ١ملػمم
ُلذملغملُ١ملػمم
ػممتغملُ٤ملنعممتِفعممملرعمةًمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِذمل ػمؽملغملُ١ملػمموعمظَذملمملمتعمعملْؿغمػملُذمل٤ملاموَغػمظمل عم
بِمملظْؾعممملرِ٠ملؿممإؿمظٌملمملموَن عم

ؿمإنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممِبغملُ١ملػممرعمحِؿملؼملؼممملم}م[اظؽمللمملى:م.]29

 -4وضممللمتضملمملشم:م{وعمععم٢ملػممؼعمطملػمػملُ٠ملػممؼعمفملْتِمبِؼملعممملمشَ٠ملعمؾممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمثغمذمل١ملعمؾممتغمذمل٤ملعمصٌملم٥ملمطُذمل٠ملغمؾمم
ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان.]161/
غعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػمم َ

 -5وضممللمتضملمملشم:م{موعمؼػم٠ملؽممظِػملْؼملغمشملَظملخملظملِنيعمم ماظٌملذملْملِؼ٢ملعممإؿمذعماماطْمؿذملمملظُ٤ملامسعمػملَذمل٥ملماظؽملفمذملمملسؿمم
ؼعملػمؿعم٤ملػمصُ٤ملنعمم موعمإؿمذامطمملظُ٤ملػغم١ملػمموَوػمموعمزعمغغم٤ملػغم١ملػممؼغمكػملِٓملغمونعمم}

[موولمد٤ملرةماٌشملظملظملني].م م

األدنخ يٍ انسُخ :م م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم
سعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(مر٪مل٦ملماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعممملم)مضَممللعم:مضَممللعممر غم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ماظٓملفماحِؼملغم٤ملنعممؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغمماظٓملفمحػمؼملعم٢ملغمم،مارػمحعمؼملغمذمل٤ملام
عمؼملغملُ١ملػممععم٢ملػممصِ٦ملماظلفمؼملعممملىِ"م(دؽمل٢ملماظمعْملي).م
ععم٢ملػممصِ٦ملماَملَرػمضؿممؼعمٓملػمح ػم
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ومسعمذملذمل٢ملػممجعم ذملمملبِٓملؿممبػمذملذمل٢ملؿممسعمؾػم ذملّملِماظػملٌمل ذمل٣ملِم(رعم٪ملِذملذمل٦ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعم ذملمملم)موَنفممرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِم م

ٯملمدعمذملذملؼملػمقؼممملمإؿمذعمامبعمذملمملهللعمم
(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضَذملممللعمم:م" عمرحِذملذمل١ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممرعمجغمذملذمل ً
وعمإؿمذعماماذػمؿعمٓملعمىموعمإؿمذعماماضْؿعمسملعم٥مل"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مسعمذملذمل٢ملػمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملممم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ٮملمؼغمؾعممملظِ٦ملماظْؼملعمٓملػمىغممععممملموَخعمْملعممعِؽملػمذمل٣ملغمم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"مؼعمفملْتِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممزعمععممملنؽمم َ

ٯمللؿمموَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري).
وَعِ٢ملعمماظْقعم َ

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملم
موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعم:مضَذملممللعممر غم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"طُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَذمل٥ملماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿممحعمذملٓملعمامؽم،مدعمعغمذمل٣ملغم،موعمععممملظُذمل٣ملغم،م
وعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

ومسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مععمٓملفممسعمػملَ٥ملم٫ملغمؾػمٓملعمةٍمعِ٢ملػممرَضملعممملمـم،مصَفملَدػمخعم٠ملعممؼعمّملعمهغممصِؿملؾملعمممل،مصَؽملعممملظَذملوملػمموَ٫ملعمذملمملبِضملغم٣ملغمم

ٯمل،مصَعملَممللعم:م"مؼعممملم٫ملعممملحِنملعمماظشملٌملضملعممملمؿم،مععممملمػعمذملْملعما؟م"،مضَذملممللعم:موَ٫ملعمذملمملبعمؿػم٣ملغمماظلفمذملؼملعممملىغمم
بعمػملَ ً

ٯملمجعمضملعمػملْؿعمذملذمل٣ملغممصَذملذمل٤ملػمقعمماظشملٌملضملعمذملذملمملمؿممحعممؿفمذملذمل٥ملمؼعمذملذملٓملعماهغمم
ؼعمذملذملمملمرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِ،مضَذملذملممللعم:م"موَصَذملذمل َ
اظؽملفممملسغم"،مثغم١ملفممضَممللعم:م"مععم٢ملػممشَٖملفممصَػملَؿملػمٕملعممعِؽملفمممل"م(دؽمل٢ملماظمعْملي).

وسعمذملذمل٢ملػممععمضملػمؼملعمذملذملٓملؿممبػمذملذمل٢ملؿممسعمؾػمذملّملِماظػملٌملذمل٣ملِماظْضملعمذملذملّملعموؿميممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممضَذملممللعمم:مضَذملممللعمم

ٮملمخعممملرِلملؽم"
ٮملمؼعمقعمػمؿغملِٓملغممإؿم ٌمل
رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م":م َ

(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

عمدذملذملذمل٤مللغممآِم م
عمؼذملذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣مل)ممم َضذمل ذملممللعم:م َضذمل ذملممللعممر غم
و عمسذملذملذمل٢ملػمموَِبذمل ذمل٦ملممػغمٓمل ػم

ِؾملذملمملم
غمٓملؼذملّملغمموَنػممؼغمطملػمػملِذمل٦ملعممب عم
عممحغملْٓملعمةًم،مؼ ؿم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"مععم٢ملؿمماحعمػمؿغملَٓمل غم

سعمػملَذملذمل٥ملماظْؼملغملػمذملذملػملِؼملِنيعم،مصَؾملغمذملذمل٤ملعممخعمذملذملمملرِلملؽممم"م(علذملذملؽملّملموضمذملذملّملم)م،موظممرواؼذملذملهملم:م م

(...موضّملمبعم ؿمٓمل٩ملعموملمعؽمل٣ملمذعهملمآمورد٤ملظ٣مل)م

(طؽملٔملماظضملؼملممللمظممدؽمل٢ملماَملض٤ملالمواَملصضملمملل).

وس٢ملمسغمؼملعمٓملعممب٢ملماًشملمملبم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضممللم:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعممآِم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م(ععم٢ملؿمماحعمػمؿغملَٓملعممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمذملػملِؼملِنيعممرَضملعممملعؼمذملمملم
٪ملعمٓملعمبعم٣ملغممآُمبِمملظْفغمْملعمامؿمموعماظْكملؿمصْػملَمملسؿمم)م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل).

غمؼملذملمملم)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ومسعم٢ملؿممابػمذمل٢ملؿممسغمؼملعمذملٓملعمم(ر٪ملذمل٦ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمؽملػمؾمل عم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"مععم٢ملؿمماحعمػمؿغملَٓملعممرَضملعممملعؼممملموَرػمبعمضملِنيعممظَؿملػمػملَهملًم،مصَعملَّملػممبعمٓملؿمئعممعِ٢ملعممآم،م
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وعمآمبعمٓملؿمئؽممعِؽملػمذمل٣ملغمم،موعموَؼقمؼملعمذملمملموَػػمذمل٠ملؿممسعمٓملػم٫ملعمذملهملٍمزَذمل٠ملفممصِذملؿملؾملؿم١ملغمماعػمذملٓملغمؤؽممجعمممل٩ملِضملؼمذملمملم،مصَعملَذملّملػمم

بعمٓملؿمِ٩ملعموملػممعِؽملػمؾملغم١ملػممذِعفمهملُمآ"(معلؽملّملموضمّمل).

وسعمذمل٢ملػمممععمضملػمعملِذمل٠ملؿمممبػمذمل٢ملؿمممؼعملعمذملمملرـممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضذملمملل:ممسضملذملوملغممردذملذمل٤مللمآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمل٤ملل:م"ععمذمل٢ملػمممدعمخعمذمل٠ملعمممصِذمل٦ملممذعمذمل٦ملػمىٍممعِذمل٢ملػممموَدػمذملضملعممملرؿممم
اظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممظِؿملغمطملعمػملخملؿملعم٣ملغممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممطَمملنعممحعمعملنممملمسعمػملَذمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملِمموَنػممؼغمعملْضملِذملّملعمهغمممبِضملغمصملْذمل١ملـمممعِذمل٢ملعممم

مملعذملذملهملِم"م(رواهموضمذملذملذملّمل).موسؽملذملذملذملّملماظؾؿملؾملعملذملذملذمل٦ملمظمماظلذملذملؽمل٢ملم
اظ فمؽملذملذملمملرؿممعمؼذملذملذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعم عم
اظغملربىم"طَمملنعممحعمعملنممملمسعمػملَ٥ملمآِموَنػممؼعمعملْْملِصَذمل٣ملغممصِذمل٦ملمعغمضملػمصملَذمل١ملـممعِذمل٢ملعمماظؽملفمذملمملرؿممؼعمذمل٤ملػممعمم

اظْعملِؿملعممملععمهملِ" .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :م

اظْقعمؼملػمّملغممِٓمرعمبممماظضملعممملظَؼملِؿملػم٢ملعم،موعماظضملعممملضِؾعمهملُمظِػملْؼملغمؿفمعملِؿملػم٢ملعم،موعمٮملَمسغمّملػموعمانعممإؿمٮملٌمل مسعمػملَ٥مل ماظصملٌملمملظِؼملِؿملػم٢ملعم،م

عمغمملم
وعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملمآُموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼػمٟملَمظَ٣ملغمموعمظِ٦ملقمماظزملفممملظِقِؿملػم٢ملعم م ،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنفممدعمؿملممّملعم
وعمغعمؾِؿملفمؽملعمممل معغمقعمؼملفمّملاً مسعمؾػمّملغمهغم موعمرعمدغم٤ملػمظُ٣ملغم مإؿمععممملمغم ماَملَغؾِؿملعممملىِ موعماظْؼملغمٓملػمدعمػملِؿملػم٢ملعم ،موعموَصْسملعم٠ملغم مخعمػملْٞملؿم مآِم

وَجػمؼملعمضملِؿملػم٢ملعم ،م٫ملعمػملَ٤ملعماتغم مآِ موعمدعمٯملَعغم٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ،موعمسعمػملَ٥مل مآظِ٣ملِ موعم٫ملعمقػمؾِ٣ملِ موعماظؿفممملبِضملِؿملػم٢ملعم مظَؾملغم١ملػم مبِكملؿمحػملعممملنـمم
إؿمظَ٥ملمؼعم٤ملػممؿمماظّملممؼػم٢ملؿم .م

وعمملمبضملّمل:مص كملنما دذملٯملممب٤ملدذملشملؿملؿ٣ملمول٤ملظؿملذملهملمعؽملؾملفذمل٣ملمجذملمملىممبذملمملمؼؿؼملمملذذمل٥ملمعذملٛملم

حؿملذمل ذملمملةموتؾمملسذملذملذمل٣ملماٮملجؿؼملمملسؿملذملذملذملهملم،موؼؿ٤ملاصذملذملذملٞملمعذملذملذملٛملمتشملػملضملذمل ذملمملتؾمل١ملماٌضملؿملرملذمل ذملؿملهملمواحؿؿملمملجذمل ذملممملتؾمل١ملم
اظّملغؿمل٤ملؼهمل،مصٯملمؼزملشملّملممعٛملمرؾؿملضملؿؾمل١ملماظؾرملٓملؼهملمبذمل٠ملمؼؾملذملْملبؾملمملموؼزملذمل٤ملنمطؿملمملغؾملذملممل،موٮملمؼعملذملٝملم

حممل٩ملٯملًمدونمرشؾمملتؾمل١ملما غلمملغؿملهملمب٠ملمؼرملؾضملؾملمملموؼؽملصمل١ملمدواصضملؾملمملمدونمعؿمل٠ملموومحؿملٝملم،مصؾمل٤ملم
دؼ٢ملمذمملع٠ملمظغمل٠ملمغ٤ملاح٦ملمايؿملمملة،مصٯملموّملموعٓملؼمامعذمل٢ملموعذمل٤ملرماظذملّملغؿملمملمزمؿمملجذمل٣ملماظؽملذملمملس،م

إٮملموجّملمظ٣ملماظضملٯملجماَملعـ٠ملماظؽملمملجُملماظذملْمليممؼضملذملممل مػذملْملاماَملعذملٓملمظممطؿذملمملبمآمودذملؽملهملم

ردذملذمل٤ملظ٣ملم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١مل)مم،مضذملذملممللمتضملذملذملمملشمم:م{اظْؿملعمذملذمل٤ملػممعمم َوطْؼملعمػملْذملذملوملغممَظغملُذملذمل١ملػممدِؼذملذملعمؽملغملُ١ملػمم
وعموَتػمؼملعمؼملػموملغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممغِضملػمؼملعمؿِ٦ملموعمرعم٪ملِؿملوملغممَظغملُ١ملغمما ؿمدػمٯملمعممدِؼؽملؼمممل}م[اٌممل٩ملّملة:م .]3م

وظعملّملمجمملىتماظرملٓملؼضملهملما دٯملعؿملهملمبلؾ٠ملماظؿضملمملعذمل٠ملمايذملٯمللم،موبؿؿمللذملريمماَملعذمل٤ملرم

سػمل٥ملماظضملؾمملدم،موحـذملوملمسػملذمل٥ملمتؾذملمملدلماٌؽملذملمملصٛملمبذملنيماظؽملذملمملسممبذملمملمزمعملذملٞملمهلذمل١ملماظلذملضملمملدةم

واٮملدذملذملؿعملٓملارم،مصذملفملعٓملتمبذملمملظماح١ملموا حلذملمملنمبذملذملنيماظؽمل ذملمملسمظمماظؿضملمملعذملذمل٠ملمحؿذملذمل٥ملمتؽملؿرملذملذملٓملم

بؿملؽملؾمل١ملماٌذمل٤ملدةمواحملؾذملهملم،مموؼرملذملؿملٛملماظؿضملذملمملونمواظؿذملـملزرممممظممعضملذملمملعٯملتؾمل١ملمم،مضذملممللمتضملذملمملشمم:م

{وعموَحػملِؽملغم٤ملامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}[اظؾعملٓملة:م]195م،موسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػمذمل٢ملؿممسعمؼملػمذملٓملـموم-م
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عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:م"اظٓملفماحِؼملغمذمل٤ملنعمم
رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعممملم-مضَممللعم:مضَممللعممر غم
عمؼملغملُ١ملػممععم٢ملػممصِ٦ملماظلفمؼملعممملىِ" م
ؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغمماظٓملفمحػمؼملعم٢ملغم،مارػمحعمؼملغم٤ملامععم٢ملػممصِ٦ملماَملَرػمضؿممؼعمٓملػمح ػم

م(دؽمل٢ملماظمعْملي).م م

موٌمملمطمملنما غلمملنمجمؾ٤ملٮملًمسػمل٥ملمحنملماٌممللمحٓملؼزملمملًمسػمل٥ملمرػملؾذمل٣ملموهزملذملؿملػمل٣ملم-م

َملنمب٣ملمض٤ملاممحؿملمملت٣ملمواغؿصملمملمموعذملٓملمهموعضملمملذذمل٣ملم-مجذملمملىماظرملذملٓملهللمايؽملؿملذملٝملمبممليذملىملمسػملذمل٥ملم
اظلضمل٦ملمظممهزملؿمل٠ملماٌممللمواطؿلمملب٣ملمممذملمملموذنمآمبذمل٣ملموذذملٓملس٣ملمعذمل٢ملمرذملٓملقماظغمللذملنملم

ايٯمللمواظضملؼمل٠ملماٌؾمملحم،مصفملبمملحمط٠ملمطلنملمظؿملٕملمصؿمل٣ملماسؿّملاىموٮملمزػملذمل١ملموٮملم٪ملذملٓملرمسػملذمل٥ملم

اظطملريم،مضممللمتضملمملشمم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعمذملمملتِمععمذملمملمرعمزعمضْؽملعمذملمملطُ١ملػمموعماذػمذملغملُٓملغموامظِػملٌملذمل٣ملِمإؿمنػمم
طُؽملػمؿغم١ملػممإؿمؼفممملهغممتعمضملػمؾغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م .]172م

وعذملذمل٢ملمثذملذمل١ملفممحـذملذملوملماظرملذملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملعؿملهملماظؿذملمملجٓملماٌلذملػمل١ملمسػملذملذمل٥ملماظلذملذملؾمل٤ملظهملمواظؿمللذملذملٓملم،م

واظلؼملمملحهملموحل٢ملماٌضملمملعػملذملهملم،موغؾذمل٠ملماَملخذملٯملقمظمماظؾؿملذملٛملمواظرملذملٓملاىم،موحسملذملموملمسػملذمل٥ملم

اظرملظملَعملَهملمواظضملعمشملٝملمبكملخ٤ملاغ٣ملماٌلػملؼملني،مٮملمؼطملمملظ٦ملمظمماظٓملممبُمل،موٮملمؼؾذملمملظٜملمظمماظؿغمللقمذملنمل،م
وٮملمؼٓملػٞملمط٤ملاػ٠ملمإخ٤ملاغ٣ملم،مصْملظٟملمدؾنملمإشمموجذمل٤ملدماظربطذملهملمظمماظذملٓملزقم،مواظلذملضملهملم

ظمماَملع٤ملال،مَملنماظؽمل

(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممٮملمزمذملم٘ملموعؿذمل٣ملمإٮملمسػملذمل٥ملمعذملمملمصؿملذمل٣ملم

اظؽملظملٛملمهل١ملمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةم،مصعملّملمدسمملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مممبمملظٓملضمذملهملمٌذمل٢ملم

صضملذملذمل٠ملمذظذملذملٟملم،ممصضملعمذملذمل٢ملػممجعم ذملمملبِٓملؿممبػمذملذمل٢ملؿممسعمؾػم ذملّملِماظػملٌمل ذمل٣ملِم-مرعم٪ملِذملذمل٦ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعم ذملمملمم-موَنفممرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌمل ذمل٣ملِم م

ٯملمدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعمامبعممملهللعمموعمإؿمذعماماذػمذملؿعمٓملعمىموعمإؿمذعمام
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممضَممللعمم:م"رعمحِ١ملعمماظػملٌمل٣ملغممرعمجغم ً

اضْؿعمسملعم٥مل"م(٫ملقؿملُملماظؾكذملمملري)م.موظممرواؼذملهملمظػملمعذملْمليمعذمل٢ملمحذملّملؼىملمجذملمملبٓملم–موؼسملذملمملًم-م
ضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"مشَظملَٓملعمماظػملٌمل٣ملغممظِٓملعمجغم٠ملـممطَمملنعممضَؾػم َػملغملُ١ملػم،م َطذملمملنعمم
دعمؾملػمٯملًمإؿمذعمامبعممملهللعم،مدعمؾملػمٯملًمإؿمذعماماذػمؿعمٓملعمى،مدعمؾملػمٯملًمإؿمذعماماضْؿعمسملعم٥مل"م .م

وظمماٌعملمملبذمل٠ملمحٓملعذملذملوملماظرملذملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملعؿملهملمطذملذمل٠ملم٫ملذملذمل٤ملرماٌضملذملمملعٯملتماحملٓملعذملذملهملم،م

اظيتمتقملديمإشمماظغمللنملمماًؾؿملىملم،مواظيتمعذمل٢ملمذذملفملغؾملمملمونمتذمل٤ملشٓملماظزملذملّملورم،موتظمللذملّملم
اظضملٯملضذملذملهملمبذملذملنيماٌل ذملػملؼملنيم،مصقٓملعذملذملوملموطذملذمل٠ملموعذملذمل٤ملالماظؽمل ذملمملسمبمملظؾمملرذملذمل٠ملم،مواظطملذملذملٖملمظمم

اظؿضملمملع٠ملمبنيماٌلػملؼملنيم،مومحٓملعوملماحؿغملمملرماظلػملٛملماَملدمملدؿملهملماظيتمزمؿذملمملج٤ملنمإظؿملؾملذملمملم
ورصذملذملٛملمودذملذملضملمملرػمملم،موحٓملعذملذملوملماظؿسملذملذملؿملؿملٞملمسػملذملذمل٥ملمسؾذملذملمملدمآمظممورزاضؾملذملذمل١ملم،مواظؿٯملسذملذملنملم

بفملض٤ملاتؾمل١ملمومحمملجمملتؾمل١ملماَملدمملدؿملهملم.م م
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صغمل٠ملمذظٟملمع٢ملماحملٓملعذملمملتمواظغمللذملنملماًؾؿملذملىملمم;مَملغذمل٣ملمإثذملٓملاىمبطملذملريمحذملٞملمسػملذمل٥ملم

حلمملبموض٤ملاتماظؽملمملسموحمملجمملتؾمل١ملماَملدمملدؿملهملم،مب٠ملمغ٤ملهللمع٢ملموغ٤ملاهللماظطملػملذمل٤مللم(اظلذملٓملضهمل)م

وآمتؾمملركموتضملمملشممؼعمل٤ملل:م{ وعمععم٢ملػممؼعمطملػمػملُ٠ملػممؼعمذملفملْتِمبِؼملعمذملمملمشَذمل٠ملعمؾممؼعمذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمثغمذمل١ملعمؾممتغمذمل٤ملعمصٌملم٥ملمطُذمل٠ملغمؾمم

ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان.]161/مود٤ملفمؼلذملفمللممسؽملذمل٣ملمما غلذملمملنمم
غعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػمم َ

ٮملمتعمٔملغمولغممضَّملعمععممملمسعمؾػمذملّملٍممؼعمذمل٤ملػممعممم
ؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم،مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مم:م"م َ

اظعملِؿملعممملععمهملِمحعمؿفم٥ملمؼغملػمفملَلعممسعم٢ملػممسغمؼملغمٓملؿمهِمصِؿملؼملعممملموَصْؽملعممملهغم،موعمسعم٢ملػممسِػملْؼملِ٣ملِم ِصؿمل١ملعممصَضملعم٠ملعم،موعمسعم٢ملػممععممملظِ٣ملِمعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمم

ٯملهغمم"م(رواهماظمعْملي) .م
اطْؿعملعمؾعم٣ملغمموعم ِصؿمل١ملعمموَغػمظملَعملَ٣ملغم،موعمسعم٢ملػممجِلػمؼملِ٣ملِم ِصؿمل١ملعمموَبػم َ

وٌمملمطمملغوملماٌغملمملدنملماًؾؿملـهملمحمٓملعهملم;مٌمملمؼمتفمنملمسػملؿملؾملمملمع٢ملمزػمل١ملـمموسّملوانم،م

وسّملممهعملؿملٞملماظضملّمللمواٌلمملواةمبنيماٌلػملؼملني،مصعملّملمحْملفمرغمملمعؽملؾملمملمدؼؽملؽملذملمملمايؽملؿملذملٝملمم،م

ودذملذملّملفمماَملبذملذمل٤ملابماٌ٤مل٫مل ذملػملهملمإظؿملؾملذملممملم،مموحذملذملٓملؿمصمسػملذملذمل٥ملمت٤ملجؿمل ذمل٣ملِماٌل ذملػمل١ملموإرذ ذملمملدِمهمحؿذملذمل٥ملم

ؼغمل٤ملنعممحٓملؼزملؼممملمسػمل٥ملمتؽملعملؿملهملِمعغملمملدؾِ٣ملمع٢ملمط٠ملمممطلنملٍمخؾؿملىملٍموومعذملممللـممحمذملٓملفمممم،موعذمل٢ملمثذمل١ملفمم
حٓملفممماظغمللنملعمماًؾؿملىملمبغمل٠ملماظشملٓملقمواَملدمملظؿملنملم .م

وع٢ملمذظٟملم:موط٠ملموع٤ملالماظؽملمملسمبمملظؾمملر٠ملم،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملام

ٮملمتعمعملْؿغمػملُذمل٤ملام
ػممتغملُ٤ملنعممتِفعممملرعمةًمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعم َ
ٮملموَن عم
ٮملمتعم ْفملطُػملُ٤ملاموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿممإؿم ٌمل
َ

ُلغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممِبغملُذمل١ملػممرعمحِؿملؼملؼمذملمملم}م[اظؽمللذملمملى:م.]29موسعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملمآم
وَغػمظمل عم

سؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:م"مطُذمل٠ملقمماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿممسعم َػملذمل٥ملماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿمم
حعمٓملعمامؽم،مدعمعغم٣ملغم،موعمععممملظُ٣ملغم،موعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

إنفمماٌؿفملعمم٠ملعممظممسمملٕماظؽملمملسماظؿمل٤ملممؼٓملىموغ٣ملمسمملٕؽممتطملؿملفمٓملتمصؿمل٣ملمطذملـريؽممعذمل٢ملماظعملِذملؿملعم١ملم

اظزملؾمقؿملقهملم،موتؾّملفمظوملمصؿمل٣ملماٌظملمملػؿمل١ملغمماٌلذملؿعملؿملؼملهملمم،مسذملمملٕؽممدعمذملؿملػمشملَٓملعممتمصؿملذمل٣ملماٌذملمملدةمسػملذمل٥ملم

غظملذمل٤ملسؿمممطذملـريمعذمل٢ملماظؽملذملمملسم،موإؼـذملمملرغممماٌذملممللؿممػعمذملؿملػمؼملعم٢ملمسػملذمل٥ملمضُػملذمل٤ملبِؾمل١مل،ممصٓملاحذملم٤ملامرمؼملضملذملذمل٤ملنم
اظّملؾمغؿملمملمبغمل٠ملمممرٓملؼٞملموؼلؿغملـِٓملونمعؽملؾملمملمبفمليمممدذملؾؿمل٠مل،موتلذملمملػػملم٤ملامظممصمذملٛملمماَملعذمل٤ملالم،مٮملم

ؼؾملؼملؾمل١ملمحٯمللموممحٓملامم،محؿ٥ملم٫ملذملّملعمقمسػملذملمؿملؾمل١ملممإخؾذملمملرغمماٌزملذملشملظمل٥ملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ٯمللؿمم
ٮملمؼغمؾعممملظِ٦ملماظْؼملعمٓملػمىغممععممملموَخعمْملعممعِؽملػم٣ملغمموَعِ٢ملعمماظْقعمذملم َ
ودػمل١ملم)ممبعمل٤ملظِ٣ملم:م"ؼعمفملْتِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممزعمععممملنؽمم َ

وَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

وغصملٓملاًمٌمملمؼمتذملنملمسػملذمل٥ملماظغمللذملنملماًؾؿملذملىملممعذمل٢ملمآصذملمملتٍمموذذملٓملورـمممجذملمملىتمذذملٓملؼضملهملم

ا دٯملمم٪ملمملبشملهملًمظؿزملٓملصمملتماظؾؿملٛملمواظرملذملٓملاىمواظؿضملذملمملعٯملتماٌمملظؿملذملهملممبذملمملمزمعملذملٞملماظؿذمل٤ملازنم

بذملذملنيمدذملذملضملػم٦ملماظؿف ذملمملرمظممهزمل ذملؿمل٠ملماَملرب ذملمملح،مودذملذملضملػمم٦ملماظضملمملعذملذملهملمظممتػملؾؿملذملذملهملماحؿؿملمملج ذملمملتؾمل١مل،م
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صقٓملعوملمط٠ملمعمملمؼقملديمإشمماظؿٯملسنملمبفملض٤ملاتماظؽملمملسموحمملجذملمملتؾمل١ملماَملدمملدذملؿملهملم،موعذمل٢ملم

ذظٟملم:ماظطملٖملمجبؼملؿملٛملم٫مل٤ملرهم:م م

صعملّملموطّملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمحٓملعهملمػْملهماآلصهملماًشملريةم-موػ٦ملماظطملٖملم-موت٤ملسذملّملم

سػملؿملؾملمملمبمملظ٤ملؼ٠ملمواًلٓملانم،مٌذمل٢ملمؼؿٯملسذملنملمبذملمملظ٤ملزنمواظغملؿملذمل٠ملمم،مصعملذملممللمدذملؾقمملغ٣ملم:م{وعمؼػمذمل٠ملؽمم

عمغذمل٤ملػغم١ملػمم
ظِػملْؼملغمشملَظملخملظملِنيعمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممإؿمذعماما ْطؿمملظُ٤ملامسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممؼعملػمؿعم٤ملػمصُ٤ملنعمم موعمإؿمذامطذملمملظُ٤ملػغم١ملػمموَوػمموعمز غم
ؼغمكػملِٓملغمونعمم}[موولمد٤ملرةماٌشملظملظملني].م م
وضذملذملّملمحذملذملْملرمغذمل

مآمذذملضملؿملنملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممض٤ملعذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملمخبذملذملٕملم

اظؽملمملسموذؿملمملىػ١ملمواظؿشملظملؿملٝملمظمماٌغملؿملممللمواٌؿملٔملانم،مطؼملمملمحغملذمل٦ملممآم(مسذملٔملموجذمل٠ملم)مذظذملٟملم

ٮملمتعمؾػمكعملغمذمل٤ملاماظؽملفمذملمملسعمم
سؽمل٣ملمظمماظعملٓملآنم،مصعملمملل{:موعمؼعممملمضَ٤ملػممؿمموَوػمصُذمل٤ملاماظْؼملِغملْؿملعمذملممللعمموعماظْؼملِؿملذملٔملعمانعممبِمملظْعملِلػمذملٙملِموعمم َ

ٮملمتعمضملػمـعم٤ملػمامصِ٦ملماَملَعمرػمضؿممعغمظملْلِّملِؼ٢ملعم}[ػ٤ملد:م.]85م م
وَذػمؿملعممملىعمػغم١ملػمموعم َ

صمملظْمليمؼطملٖملماظؽملمملسمؼضملؿربمآطذملٯملًمظػملقذملٓملام;مَملنؾمماظ٤ملاجذملنملعممسػملذمل٥ملماظؾذملممل٩ملٛملماظزملذملّملقغمم

ظممبؿملضمل٣مل،موونمٮملمسمّملعمهللموٮملمؼطملٖملفمموٮملمسمذمل٤ملن،مبذمل٠ملمؼغملذمل٤ملنمإخؾذملمملرغمهم٫ملذملقؿملقؼممملم٫ملِذملّملضًممل،م

صكملنمدظٌملٕملموشٖملفمموخمملنمطمملنمآطٯملًمظػملؼملممللمايٓملام.م م

وعذملذمل٢ملماظطملذملذملٖملم:مدسقمماظذملذملٓملديىمظممثؽملمملؼذملمملماىؿملذملذملّملم،مومبؿملضملذملذمل٣ملمصمؿملضملذملمملًمبعملؿملؼملذملذملهملماىؿملذملذملّملم

دونمبؿملمملنماظ٤ملاضٛملموايعملؿملعملهملم،موطْملظٟملمإخظملذملمملىماظضملؿملذملنملماٌ٤ملجذمل٤ملدمظمماظلذملػملضملهملم،مصذملكملنم

بمملهللمبؿملضملؼممملمؼضملػملَ١ملمونفممصؿمل٣ملمسؿمل٤ملب ًمملمضّملمٮملمؼشملٌملػملٛملماٌرملذملميمسػملؿملؾملذملمملمإٮملّمبضملذملّملمحذملنيمؼغمضملؿذملربمبؾملذملْملام
آطذملذملٯملًمظػملقذملذملٓملام;مَملنماظ٤ملاجذملذملنملمسػملؿملذملذمل٣ملمونمؼؽملزملعمذملذملُملعمم خ٤ملاغذملذمل٣مل،موونمزمذملذملنملفممهلذملذمل١ملمعذملمملمزمؾقمذملذمل٣ملم

ظؽملظملل٣ملم،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممم
ٯمل،مصَعملَ ذملممللعم:م"مؼعم ذملمملم
ععمذملذملٓملفممسعمػملَذملذمل٥ملم٫ملغمذملذملؾػمٓملعمةٍمعِذملذمل٢ملػممرَضملعمذملمملمـم،مصَفملَدػمخعمذملذمل٠ملعممؼعمذملذملّملعمهغممصِؿملؾملعمذملممل،م َصؽملعممملظَذملذملوملػمموَ٫ملعمذملمملبِضملغم٣ملغممبعمػملَذملم ً

ٯملمجعمضملعمػملْؿعم٣ملغمم
غممؼمملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ،مضَممللعم:م"موَصَ َ
٫ملعممملحِنملعمماظشملٌملضملعممملمؿم،مععممملمػعمْملعما؟"،مضَممللعم:موَ٫ملعممملبعمؿػم٣ملغمماظلفمؼملعممملى عم
صَ٤ملػمقعمماظشملٌملضملعممملمؿممحعمؿفم٥ملمؼعمٓملعماهغمماظؽملفممملسغمم"،مثغم١ملفممضَممللعم:م"مععم٢ملػممشَٖملفممصَػملَؿملػمٕملعممعِؽملفمممل"م م

(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

وطْملظٟملمع٢ملماٌغملمملدنملماًؾؿملـذملهملمماظذمليتمحٓملعؾملذملمملما دذملٯملممومغؾملذمل٥ملمسؽملؾملذملممل:ماحؿغملذملمملرم

اظلػملٛملماَملدمملدؿملهملماظذمليتمزمؿمملجؾملذملمملماظؽملذملمملسم،مورصذملٛملمودذملضملمملرػمملم،موتٯملسذملنملمبضملذمل٘ملماظؿفذملمملرم

بفملض٤ملاتماظؽملمملسمو٪ملٓملورؼمملتمحؿملمملتؾمل١مل .م

واٮملحؿغمل ذملمملرم:محذملذملؾٕملمع ذملمملمزمؿذملذملمملجمإظؿملذملذمل٣ملماظؽملذملذملمملسمعذملذمل٢ملمعذملذملممللموومعؽملظملضملذملذملهملموومسؼملذملذمل٠ملم،م

واٮملعؿؽملمملهللمس٢ملمبؿملضمل٣ملموبْملظ٣ملمحؿ٥ملمؼٓملتظملٛملمدضملٓملهموؼطملػملذمل٤ملمشذملٯملىؼممشذملريمعضملؿذملمملدم،مبلذملؾنملمضػملّؿذمل٣ملم
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عٛملمذّملةمايمملجهملمإظؿمل٣ملم،مظؿقزملؿمل٠ملموطربمطلنملمممغمل٢ملم.موػْملامظؿملٕملمخممل٫ملمملًمبذملمملَملض٤ملاتم

ب٠ملمػ٤ملمسمملمؽممظممط٠ملمعمملمزمؿمملج٣ملماظؽملمملسموؼعملضمل٤ملنمظممحٓملجـممووم٪ملذملؿملٞملـممإذامصعملذملّملموومضَذمل٠ملفممم
وومارتظملٛملمدضملٓملهمارتظملمملسمملًمصمملحرملمملًم،مد٤ملاىؼممطمملنمرضملمملعمملًموومظؾمملدمملًموومدواىؼمؼمموومسعملمملراًم،موومشريم

ذظٟملممممملمزمؿمملج٣ملماظؽملمملسم.م م

صكملنماظضملّملاظهملماٮملجؿؼملمملسؿملهملمظمماٌضملمملعٯملتما غلذملمملغؿملهملمتعملؿسملذمل٦ملمونمؼٓملسذمل٥ملماظؽملذملمملسم

حعمل٤ملقموحمملجمملتمبضملسملؾمل١ملماظؾضمل٘ملم،موونمٮملمؼغمل٤ملنمط٠ملمعؽملؾمل١ملمدؾؾمملًمظممتسملؿملؿملٞملماظضملؿملٖملم

سػمل٥ملماآلخٓملموا ٪ملٓملارممبزملمملي٣مل،مصْملظٟملمممذملمملمتلذملؿؽملغملظمل٣ملماظظملشملذملٓملماظلذملػملؿملؼملهملموتمصذملٛملمسؽملذمل٣ملم
اظشملؾؿملضملهملما غلمملغؿملهمل،موضؾ٠ملمذظٟملمهٓملع٣ملماَملدؼمملنماظلؼملمملوؼهملم;مذظٟملمَملغ٣ملمعلؾنملمظػملظملٓملضهملم

علؿؽملؾوملمظػملغملٓملاػؿملهملمواظسملطملؿملؽملهملم،مع٤ملظّملمظـعملمملصهملمايعملّملمواظؾطملسملذملمملىمبذملنيماظؽملذملمملس،مطؼملذملمملموغذمل٣ملم

٪ملٓملارمبمملظؽملمملسم،مواظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممؼعمل٤ملل:م"ٮملم٪ملعمٓملعمرعمموٮملم٪ملِٓملعمارعم"م م

(رواهموضمّملمظممعلؽملّمله)م .م

ظعملّملمسمملغ٥ملمطـريمع٢ملماٌلػملؼملنيمع٢ملماحؿغملمملرماظلػملٛملماظسملذملٓملورؼهملموشذملٯملىمودذملضملمملرػممل،م

وٮملمؼٔملالمذظٟملمظممازدؼمملد،ممممملموثفمٓملمسػمل٥ملمعضملؿملرملهملمطـريمعذمل٢ملماظؽملذملمملس،موودىمبؾملذمل١ملمإشمم
زؼمملدةمايمملجهملمواظضمل٤ملزم،موخممل٫ملذملهملماظظملعملذملٓملاىموو٫ملذملقمملبمايمملجذملمملتم،موػذملْملامبشملؾضملذمل٣ملمصؿملذمل٣ملم

إ٪ملٓملارمبؾمل١مل،موػ٤ملموؼسملؼمذملمملمعؽملؾملذمل٦ملمسؽملذمل٣ملمذذملٓملسؼمممل;مصعملذملّملمتسملذملمملصٓملمتماَملحمملدؼذملىملماظؽملؾ٤ملؼذملهملمسػملذمل٥ملم

اظؿرملؽملؿملٛملمسػمل٥ملماحملؿغملٓملؼ٢ملمَملرزاقمووض٤ملاتماظؽملمملسمبطملؿملهملماظؿطملمملظ٦ملمظممودضملمملرػممل،موعذمل٢ملم

عممحغملْٓملعمةًم،مؼغمٓملؿمؼّملغمموَنػممؼغمطملػمػملِ٦ملعممبِؾملعمذملمملمسعمػملَذمل٥ملم
ذظٟمل:مض٤ملظ٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"ععم٢ملؿمماحعمػمؿغملَٓمل غم

اظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم،مصَؾملغم٤ملعممخعممملرِلملؽمم"م(علؽملّملموضمّمل)م،م م

وظممرواؼهملم:م(...موضذملّملمبعمٓملؿم٩ملعمذملوملػممعِؽملػمذمل٣ملغممذِعفمذملهملُمآِمموردذمل٤ملظِم٣مل)م(طؽملذملٔملماظضملؼملذملممللمظممدذملؽمل٢ملم

اَملض٤ملالمواَملصضملمملل).موسعمذمل٢ملؿممابػمذمل٢ملؿممسغمؼملعمذملٓملعمم(مر٪ملذمل٦ملمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمذملمملم)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مضَممللعمم:م"ععم٢ملؿمماحعمػمؿغملَٓملعممرَضملعممملعؼممملموَرػمبعمضملِنيعممظَؿملػمػملَهملًم،مصَعملَّملػممبعمٓملؿمئعممعِ٢ملعممآم،موعمآمبعمٓملؿمئؽمم
عِؽملػم٣ملغمم،موعموَؼقمؼملعممملموَػػم٠ملؿممسعمٓملػم٫ملعمهملٍمزَ٠ملفممصِؿملؾملؿم١ملغمماعػمٓملغمؤؽممجعمممل٩ملِضملؼمممل،مصَعملَّملػممبعمٓملؿم٩ملعموملػممعِؽملػمؾملغم١ملػممذِعفمهملُمآ" م

(رواهموضمّملمظممعلؽملّمله) .م

مومممملمٮملذٟملمصؿمل٣ملمونماحؿغملمملرماظلػملٛملمزمؼمل٠ملمظممرؿملمملت٣ملمبْملورماهلذملٯملكمواظذملّملعمملرم;م

ٌمملمؼلذملؾؾ٣ملمعذمل٢ملمزػملذمل١ملموشذملٯملىٍمظمماَملدذملضملمملرم،موإػذملّملارـممظؿفذملمملرةماٌلذملػملؼملنيمو٫ملذملؽملمملسؿؾمل١مل،م

وتسملذملؿملؿملٞملـممَملبذملذمل٤ملابماظضملؼملذملذمل٠ملمواظذملذملٓملزقم،مواغؿرملذملمملرمايعملذملذملّملمواظغملٓملاػؿملذملذملهملمبذملذملنيماَملصذملذملٓملادمممذملمملم
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ؼلذملذمل ذملمملسّملمسػملذملذملذملذمل٥ملمتظملغملذملذملذملذملٟملماجملؿؼملذملذملذملذملٛملمواغؾملؿملذملذمل ذملمملرماظضملٯملضذملذمل ذملمملتمبذملذملذملذملنيموصذملذملذملذملٓملادهمم;مظذملذملذملذملْملظٟملم م

ضذملذملممللماظذملذملؽمل

ٮملمخعمذملذملمملرِلملؽمم)م(رواهمعلذملذملػمل١مل)م،م
م(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١ملم)مم:م(ٮملَمؼعمقعمػمؿغملِذملذملٓملغممإؿم ٌمل

(واًمملرلملمػ٤ملماآلث١مل).م م

وظؿملضملػمل١ملماحملؿغملٓملمونمػْملاماظذملٓملبُملماظٔملا٩ملذملّملماظذملْمليمرمؽملؿملذمل٣ملمعذمل٢ملماحؿغملذملمملرهمحذملٓملامم،م

َملغ٣ملمظؿملٕملمغصملريمزؼمملدةمظمماظؾسملمملسهملموٮملمظمم٫ملظملمملتؾملمملم،موٮملمغصملريمخّملعهملمخممل٫ملهملمؼعملذملّملعؾملمملم
اظؾممل٩ملٛملم،مإمنمملمػ٤ملمإىمملىمو٫ملقمملبمايمملجمملتمإشممذٓملاىمحمملجمملتؾمل١ملمبذملفملطـٓملمعذمل٢ملمؤمملغؾملذملمملم
ايعملؿملعملؿملهملم;مع٢ملموج٠ملمذظٟملمطمملنماحملؿغملٓملمظػمللػملضملهملمعػملضمل٤ملغمملًم،موخمملرؽمملً،موضّملمبٓمل٩ملذملوملمعؽملذمل٣ملم

ذعهملمآمورد٤ملظ٣ملم،موت٤ملسذملّملهمآمبمملظضملعملذملمملبماَملظذملؿمل١مل،مصمضملعمذمل٢ملػممسغمؼملعمذملٓملعممبػمذمل٢ملؿممماظْكعمشملٌملذملمملبِم(ر٪ملذمل٦ملم

آمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعمم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِمم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)م:م"اظْفعممملظِذملذملنملغممععمذملذملٓملػمزغموقؽمم

غمؼملذملذملذملٓملعممبذملذملذمل٢ملماًشملذمل ذملمملبم م
ْضملذملذملذمل٤ملنؽمم"م(اظلذمل ذملؽمل٢ملماظغملذملذملذملربىمظػملؾؿملؾملعملذملذملذمل٦مل)مم،موسذملذملذمل٢ملمس عم
غملذملذملذملٓملغممععمػمل غم
وعماظْؼملغمقعمػمؿ ِ

عمدذمل٤مللعممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مممؼعم ُعملذمل٤مللغم:م"ععمذملم٢ملؿمم
(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مدعمؼملِضملػموملغممر غم
س"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م
ٯمل ؿم
احعمػمؿغملَٓملعممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممرَضملعممملعؼممملم٪ملعمٓملعمبعم٣ملغممآُمبِمملظْفغمْملعمامؿمموعما ؿمصْ َ

صمملظؿذملمملجٓملماظذملذملْمليمؼٔملؼذملذملّملمظمماظلذملذملضملٓملمعذملذمل٢ملمشذملذملريمعذملذملربرممموومؼغملذملذملؿ١ملمع ذملمملمظمماظلذملػملضملهملمعذملذمل٢ملم

سؿملذملذمل٤ملب،موومؼذملذملؾكٕملمظمماظغملؿملذملذمل٠ملمواظذملذمل٤ملزن،موومؼؿٯملسذملذملنملمب ذملفملض٤ملاتماظؽمل ذملمملسموحمملج ذملمملتؾمل١ملم

اظسملٓملورؼهملمؼضملّملمآطٯملًمظػملقٓملام .م

وعمملماظؿمملجٓملماظذملْمليمؼذملٓملوفمبمملظؽملذملمملسمؼذملٓملوفمآمبذمل٣مل،موعذمل٢ملمؼذملٓملضمؾمل١ملمؼٓملضمذمل٣ملمآ،م

وع٢ملمؼؿمللٓملمسػملؿملؾمل١ملمؼؿمللٓملمآمسػملؿمل٣ملم،موع٢ملم٫ملّملقمظممبؿملضمل٣ملموذٓملا٩مل٣ملمغذملممللماَملجذملٓملماظضملصملذملؿمل١ملم

واظـذملذملذمل٤ملابماىٔملؼذملذملذمل٠مل،موؼغملظملؿملذملذملذمل٣ملمذذملذملذملٓملصًمملموصكذملذملذملٓملؼمامونمؼؽملذمل ذملممللماىؽملذملذملذملهملمبظملسملذملذملذمل٠ملمآممتضملذملذملمملشممم

ورضمؿذملذمل٣مل;مصعملذملذملّملمروىماظمعذملذملْمليمع ذمل٢ملػممحذملذملّملؼىملموَبِذملذمل٦ملمدعم ذمل ِضملؿملّملٍم،مض ذملممللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مم:م"ماظؿفممملجِٓملغمماظزملفمّملغموقغمماَملَعِنيغممععمٛملعمماظؽملفمؾِؿملممنيعم،موعماظزملممّملممؼعملِنيعم،موعماظرملقمؾملعمّملعماىِ" .م

ػغملْملامجمملىما دذملٯملممبرملذملٓملؼضملؿ٣ملماًمملظذملّملةمداسؿملؼمذملمملمإشمماًذملريمواظضملذملّمللمواظؿلذملمملعُملم

وحممملربؼممملمظغمل٠ملممعمملمػ٤ملمصمملدّملموؼسملٓملمبمملظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم;مَملنماظؿلضملريمعذمل٢ملمشذملريم٪ملذملٓملورةم

زػمل١ملمطؾريم،مواٮملحؿغملمملرمغ٤ملهللمع٢ملماظؿٯملسنملمبمملَملدضملمملرموادؿطملٯمللمحمملجهملماحملؿمملجنيم.م م
وٮملمذذملذملٟملمونمظطملذملذملٯملىماَملدذملضملمملرمآث ذملمملرؼمامدذملؿملممؽهملًمسػملذملذمل٥ملماظظملذملذملٓملدمواجملؿؼملذملذملٛمل،مصعملذملذملّملمؼضملفذملذملٔملم

اظظملعملريمسعم٢ملمذِٓملاىِمحمملجمملتذمل٣ملماظسملذملٓملورؼهمل،موضذملّملمؼؿقؼملفمذمل٠ملمدؼ٤ملغؼمذملمملمؼضملفعمذملٔملمسذمل٢ملمودا٩ملؾملذملممل،موضذملّملم
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ؼػملففملمإشممرٓملقمحمٓملعهملمظػملقزمل٤مللمسػمل٥ملماٌممللؿم،موتؿضملؼملفمٞملماظظملف٤ملةمبنيماظؽملمملس،موتؾملؿمذمل٢ملم
اظذملذملٓملوابِٙملُ،موتؽملعملَشملِذملذملٛملماظزملممذملذملٯملت;موظذملذملْملامرويمسؽملذملذمل٣ملم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)ممماظ٤ملسؿملذملذملّملعمم
اظرملّملؼّملمٌ٢ملمدخعم٠ملمظممذ٦ملىٍمع٢ملمودضملمملرؿمماٌلػملؼملنيمزػملؼملؼمذملمملموسغمذملّملواغؼممملمظِؿملغمطملعمػملخملؿملعمذمل٣ملغمممسػملذملؿملؾمل١مل،م

صضملعم٢ملػممععمضملػمعملِذمل٠ملؿمممبػمذمل٢ملؿمممؼعملعمذملمملرـمممر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملمضذملمملل:ممسضملذملوملغممردذمل٤مللمآمم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
عمعملذملمملمم
ودػمل١مل)م ؼعمل٤ملل:م"ععم٢ملػممدعمخعم٠ملعممصِ٦ملمذعم٦ملػمىٍمعِ٢ملػمموَدػمضملعممملرؿمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممظِؿملغمطملعمػملخملؿملعم٣ملغممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممطَمملنعممح نم

سعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِموَنػممؼغمعملْضملِّملعمهغممبِضملغمصملْ١ملـممعِذمل٢ملعممماظؽملفمذملمملرؿمممؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمم"م(رواهموضمذملّملم).موسؽملذملّملماظؾؿملؾملعملذمل٦ملم
ظمماظل ذملؽمل٢ملماظغملذملذملربىم"طَ ذملمملنعممحعمعملنم ذملمملمسعمػملَذملذمل٥ملمآِموَنػمممؼعمعملْْملِصَذملذمل٣ملغممصِذملذمل٦ملمعغمضملػمصملَذملذمل١ملـممعِذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملرؿممؼعمذملذمل٤ملػممعمم

اظْعملِؿملعممملععمهملِ" .م
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م
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خطٕسح انزكفري ٔانزخشٚت ٔانفزٕٖ ثذٌٔ ػهى

َ
أًٔل  :انؼُبصش:

 .1ا دٯملممدؼ٢ملماظ٤ملدشملؿملهملمواٮملسؿّملالم .م

 .2ا دٯملممؼٓملص٘ملماظؿرملّملؾمدمواظطملػمل٤ملؾممواظؿؾمشملٓملف.مم

 .3اظؿقذملذملذملْملؼٓملمعذملذملذمل٢ملمتغملظملذملذملذملريماٌلذمل ذملػملؼملنيم،موبؿملذمل ذملمملنمو٪ملذملذملذملٓملارمهمسػملذملذملذمل٥ملماظظملذملذملذملٓملدم
واجملؿؼملٛملم.مم م

 .4طؿملٝملمغضملممل مزمملػٓملةماظؿغملظملري؟.م م
 .5خشمل٤ملرةماظظملؿ٤ملىمبّملونمسػمل١مل .م

َ
ثبَٛب  :األدنخ

األدنخ يٍ انقشآٌ

ِؿغملُ٤ملغغمذملذمل٤ملامذغمذملذملؾملعمّملعماىعممسعمػملَذملذمل٥ملم
ُع ذملهملًموعمدعم ذملشملًمملمظعم
 -1ض ذملممللمآمتضمل ذملمملشم:م{ عموطَذملذملْملعمظِٟملَمجعمضملعمػملْؽملعم ذملمملطُ١ملػممو فم
ػمؾملذملمملم
عمؾملؿملّملؼماموعمععممملمجعمضملعمػملْؽملعممملماظْعملِؾػمػملَذملهملَماظٌملِؿذمل٦ملمطُؽملػمذملوملعممسعمػملَؿمل عم
عمؼغملُ٤ملنعمماظٓملفمدغم٤مللغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممذ ؿم
اظؽملفممملسؿمموعم

ِريةًم
ٮملمظِؽملعمضملػمػملَ١ملعممععم٢ملػممؼعمؿفمؾِٛملغمماظٓملفمدغم٤مللعممعِؼملفمذمل٢ملػممؼعمؽملػمعملَػملِذملنملغممسعمػملَذمل٥ملمسعمعملِؾعمؿملػمذمل٣ملِموعمإؿمنػممطَمملغعمذملوملػممَظغملَذملؾ عم
ؿمإ ٌمل
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعممبِمملظؽملفمذملمملسؿمم
ٮملمسعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممػعمّملعمىماظػملٌمل٣ملغمموعمععممملمطَمملنعمماظػملٌمل٣ملغممظِؿملغمسملِؿملٛملعممإؿمتعمذمل عم
ؿمإ ٌمل
حؿمل١ملؽمم}[اظؾعملٓملة:م.]143
ظَٓملعمىغموفؽممرعم ِ

عملذملذملؽملعمهملِم
صملذملذملهملِماظْق عم
ْؼملذملذملهملِموعماظْؼملعم٤ملػمسِ َ
قغمل عم
عمبذملذملٟملَمبِمملظْ ِ
ذمل٥ملمدذملذملذملِؾؿمل٠ملؿممر مم
 -2وضذملذملممللمتضملذملذملمملشم:م{ادػمهللغممإؿمَظذمل عم
وعمجعممملدِظْؾملغم١ملػممبِمملظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعم٢ملغم}[اظؽملق٠مل. [125:

 -3وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملا إؿمذعما ٪ملعمٓملعمبػمؿغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمصَؿعمؾعمؿملفمؽملغمذملم٤ملاموعمٮملم
تعمعملُ٤ملظُ٤ملامظِؼملعم٢ملػم وَظْعملَ٥ملمإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملغمماظلفمٯملمعممظَلػموملعممعغمقملػمعِؽملمملًمتعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعممسعمذملٓملعمضعمم اظْقعمؿملعمذملمملةِماظذملّملقمغػمؿملعممملم
صَضملِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمععمطملعممملغِ١ملغممطَـِريعمةٌمطَْملعمظِٟملَ طُؽملؿغم١ملػممعِ٢ملػممضَؾػم٠ملغممصَؼملعم٢ملفمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملامإؿمنفم

اظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِرياً}[اظؽمللمملى.]94:

 -4وضممللمتضملمملشم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمقملػمذغمونعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِمبِطملعمؿملػمٓملؿممععممملماطْؿعملعمؾغم٤ملامصَعملَّملِم

احػمؿعمؼملعمػملُ٤ملامبغمؾملػمؿعممملغمملًموعمإؿمثػمؼملمملًمعغمؾِؿملؽملمملً}]اَملحٔملاب م:م. [58
 -5وضممللمتضملمملشم:م{مصَؼملعم٢ملػمموَزْػملَ١ملغممعِؼملفم٢ملؿمماصْؿعمٓملعمىمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمطَْملِبؼممملمظِؿملغمسملِ٠ملفمماظؽملفممملسعممبِطملعمؿملػمٓملؿمم
ٮملمؼعمؾملػمّملِيماظْعملَ٤ملػممعمماظصملٌملمملظِؼملِنيعمم}[اَملغضملمملم:م.]144
سِػملْ١ملـممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمم َ
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األدنخ يٍ انسُخ
 -1سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)م مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم
ضَممللعمم:م(إؿمنفمماظّملممؼ٢ملعممؼغملػمٓملؽمموعمظَذمل٢ملػممؼغمرملعمذملمملدفمماظذملّملممؼ٢ملعمموَحعمذملّملؽممإؿمٮملٌملمشَػملَؾعمذمل٣ملغممصَلعمذملّملممدغمواموعمضَذملمملرؿمبغم٤ملام
وعموَبػمرملِٓملغمواموعمادػمؿعمضملِؿملؽملغم٤ملامبِمملظْطملعمّملػموعمةِموعماظٓملفموػمحعمهملِموعمذعم٦ملػمىٍمعِ٢ملعمماظّملقمظْفعمهملِ).
م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).
 -2وسذمل٢ملموغذملٕملم (مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممونمردذمل٤مللمآم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م
طمملنمؼعمل٤ملل:م"مٮملَمتغمرملعمّملممدغموامسعمػملَ٥ملموَغػمظملُ ِلذملغملُ١ملػمممصَؿملغمرملعمذملّملفمدعممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملػممصَذملكملؿمنفممضَ٤ملػمعؼمذملمملمذعمذملّملفمدغموام
سعمػملَذملذمل٥ملموَغػمظملُلِذملذملؾملؿم١ملػممصَرملعمذملذملّملفمدعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿم١ملػممصَؿِػملْ ذملٟملَمبعمعملَمملؼعم ذملمملػغم١ملػممظمماظزملفمذملذمل٤ملعماعِٛملؿمموعماظذملذملّملممؼعممملرؿمم
(رعمػػمؾعممملغِؿملفمهملًمابػمؿعمّملعمسغم٤ملػعممملمععممملمطَؿعمؾػمؽملعممملػعممملمسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم)م"(.رواهموب٤ملمداود).
 -3وسعمذملذمل٢ملؿممابػمذملذمل٢ملؿممسعمؾفمذملمملسـمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِم(م٫ملذملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمؼفمذملمملطُ١ملػمموعماظْطملغم ُػملذمل٤ملفممصِذمل٦ملماظذملّملممؼ٢ملؿم،مصَكملؿمغفمؼملعمذملمملموَػػمػملَذملٟملَمععمذمل٢ملػمم
طَمملنعممضَؾػمػملَغملُ١ملغمماظْطملغمػملُ٤ملقممصِ٦ملماظّملممؼ٢ملؿم"(.رواهما عمملمموضمّملمواظؽمللممل٩مل٦ملمواب٢ملمعمملجهمل) .م
 -4سعمذمل٢ملؿممابػمذملذمل٢ملؿممدِذملريؿمؼ٢ملعممدعمذملذملؼملِضملػموملغممموَبعمذملمملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)ممؼعم ُعملذمل٤مللغممضَذملممللعمموَبغمذملذمل٤ملم
ّملؼذملّملعمةٍمصَذملكملؿمنفمم
اظْعملَمملدِ١ملؿمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم:مم"مععمذمل٢ملػمموَذعمذملمملرعممإؿمظَذمل٥ملموَخِؿملذمل٣ملِمبِقعم ِ
اظْؼملعمٯملَِ٩ملغملَهملَمتعمػملْضملعمؽملغم٣ملغممحعمؿفم٥ملموعمإؿمنػممطَمملنعمموَخعممملهغممَملَبِؿمل٣ملِموعموُعمم٣ملِم".م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
عمؼملذملذملذملّملٍم م
َ٫ملذملذملقعممملبغممعغمق فم
حذملذملذملّملفمثعمؽملعممملمو ػم
 -5وسعمذملذمل٢ملػممسعمؾػمذملذملّملِماظذملذملذملٓملفمحػمؼملعم٢ملؿمممبػمذملذمل٢ملؿمموَِبذملذملذمل٥ملمظَؿملػم َػملذملذمل٥ملمضَذملذملممللعمم:م عم
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مموَغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملامؼعملِريغمونعممععمذملٛملعمماظؽملفمؾِذملم٦ملؾمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١ملم)م صَؽملعممملمعممرعمجغمذمل٠ملؽممعِذملؽملػمؾملغم١ملػممصَذملمملغػمشملَػملَٞملعممبعمضملػمسملغمذملؾملغم١ملػممإؿمظَذمل٥ملمحعمؾػمذمل٠ملـممععمضملعمذمل٣ملغممصَفملَخعمذملْملعمهغممصَظملَذملٔملؿمهللعمم
صَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم:م"مٮملَمؼعمقِذمل٠ملقممظِؼملغملػمذملػملِ١ملـمموَنػممؼغمذملٓملعموممهللعمم
عغملػمػملِؼملؼمممل".م(رواهموب٤ملمداودمو٫ملقق٣ملماَملظؾمملغ٦مل) .م م
 -6سعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ممر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مموَنفممرعمدغم ذمل٤ململعمماظػملٌمل ذمل٣ملِم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"إؿمذعمامضَممللعمماظٓملفمجغم٠ملغممظِفملَخِؿمل٣ملِمؼعممملم َطمملصِٓملغممصَعملَّملػممبعممملىعممبِ٣ملِموَحعمّملغمػغمؼملعممملم"م
م(رواهماظؾكمملري).

 -7وظمماظزمل ذملقؿملقنيمسذملذمل٢ملمسؾذملذملّملمآمبذملذمل٢ملمسؼملذملذملٓملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼمل ذملممل)مونماظ ذملؽمل

م م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممضممللم:م"موَؼقمؼملعممملماعػمٓملؿمئـممضَممللعممَملَخِؿمل٣ملِمؼعممملمطَمملصِٓملغمم.مصَعملَذملّملػممبعمذملمملىعمم
بِؾملعممملموَحعمّملغمػغمؼملعممملمإؿمنػممطَمملنعممطَؼملعممملمضَممللعمموعمإؿمٮملٌملمرعمجعمضملعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ".

 -8موس٢ملموب٦ملمذرم(مر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممضذملمملل:مضذملممللمردذمل٤مللمآمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

عمدذملذملذمل٤مللعمماظ ٌملػملذمل ذمل٣ملِم(م٫ملذمل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذملذمل٣ملمودذمل ذملػمل١ملم)مؼعم ُعملذملذملذمل٤مللغمم:م م
غممدذمل ذملؼملِٛملعممر غم
ودذمل ذملػمل١ملم)م:مو فمَغذملذملذمل٣مل عم
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"م...وعمععم٢ملػممدعمسعممملمرعمجغمٯملًمبِمملْظغملُظملْٓملؿمموَوػممضَممللعممسعمّملغموفمماظػملٌمل٣ملِموعمظَؿملػمٕملعممطَْملعمظِٟملَمإؿمٮملٌملمحعممملرعممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم–م

رجٛملمسػملؿمل٣ملم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

ػمقمملبعمماظٓملفموْىؿممصَذملكملؿمغفمؾملغم١ملػمموَسػمذملّملعماىغمماظلقمذملؽملعم٢ملؿمم
ؿمؼمملطُ١ملػمموعموَ٫مل عم
 -9وسعم٢ملػممسغمؼملعمٓملعممبػم٢ملؿمماظْكعمشملٌملمملبِمضَممللعممإ فم
وَسػمؿملعمؿػمؾملغم١ملغمماَملَحعممملدِؼىملغمموَنػممؼعمقػمظملَصملُ٤ملػعممملمصَعملَمملظُ٤ملامبِمملظٓملفموْىؿممصَسملعمػملٍمل٤ملاموعموَ٪ملعمػملٍمل٤ملام

(دؽمل٢ملماظّملارضشملين) .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ايؼملذملذملّملمٓ،مواظزملذملذملٯملةمواظلذملذملٯملممسػملذملذمل٥ملمردذملذمل٤مللماظػملّذملذمل٣مل،موسػملذملذمل٥ملمآظذملذمل٣ملمو٫ملذملذملقؾ٣ملموععمذملذمل٢ملم

اػؿّملىمبؾملغمّملاهم،موبضملّمل:م م

وإنماظذملذملّملؼ٢ملم
صػملعملذملذملّملموعذملذملٓملمآمدذملذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشممسؾذملمملدهمبمملٮملدذملذملؿعملمملعهملمواٮملسؿذملذملّملالم،م م

ا دذملذملذملٯملع٦ملمؼضملذملذملمملرضماظؿشملذملذملذملٓملفمواظؿضملزملذملذملذملنمل،موزمذملذملذملممماظؿضملّملدؼذملذملذملهملماظـعملمملصؿملذملذملذملهملمواظّملؼؽملؿملذملذملذملهملم

وايسملذملذملمملرؼهملموؼؽملؾذملذملْملماظضملؽملزملذملذملٓملؼهملمم،موؼذملذملّملس٤ملمظػمل٤ملدذملذملشملؿملهملمماظذملذمليتمذعمذملذملٓملعمؾمفعممبؾملذملذملمملموُعؾمذملذملهملَمايؾؿملذملذملنملم
اٌزملشملظمل٥ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)م،موجضملػملذملؾملمملموُععمؾمذملهملًمودذملشملًمملمبذملنيمدذملممل٩ملٓملؿمماَملُعذمل١مل،مصعملذملممللم

عمؼغملُذملذمل٤ملنعمم
ِؿغملُ٤ملغغمذملذمل٤ملامذغمذملذملؾملعمّملعماىعممسعمػملَذملذمل٥ملماظؽملعمؾم ذملمملسؿممموعم
تضمل ذملمملشم:م{م عموطَذملذملْملعمظِٟملَمجعمضملعمػملْؽملعم ذملمملطُ١ملػمموُععمؾم ذملهملًموعمدعم ذملشملًمملمظعم
عمؾملؿملّملؼما}[اظؾعملٓملة:م]143م .م
اظٓملعمؾمدغم٤مللغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممذ ؿم

وغؾملمملػ١ملمس٢ملماظطملػمل٤ملمواٮملدمٯملل ،صعملذملممللمتضملذملمملشم:م{مؼعممملوَػػمذمل٠ملعمماظغملِؿعمذملمملبِمٮملمتعمطملػمػملُذمل٤ملامصِذمل٦ملم

دِؼِؽملغملُ١ملػمم}م(اآلؼهملم171مد٤ملرةماظؽمللمملى)م،مصٯملمإصٓملاطموٮملمتظملذملٓملؼٙملم،مٮملمشػملذمل٤ملموٮملممتشملذملٓملفموٮملم

ترملذملذملّملدمظمما دذملذملٯملمم،مإغذملذمل٣ملمدؼذملذمل٢ملماظ٤ملدذملذملشملؿملهملمواٮملسؿذملذملّملالمواظضملذملذملّمللمم،مدؼذملذمل٢ملماظٓملضمذملذملهملم
واظؿلمملعُملمواظ٤ملصمملىمواظزملّملقم،مدؼ٢ملماَملخٯملقمايؼملؿملّملةماظظملممل٪ملػملهمل.

وٕمتضملٓملفماظؾرملٓملؼهملمغصملمملعمملًموٮملمدؼؽملذملمملًماذذملؿؼملػملوملمعؾمملد٩ملذمل٣ملممسػملذمل٥ملماظ٤ملدذملشملؿملهملمواظلذملؼملمملحهملم

واظؿمللذملذملٓملمطممل دذملذملٯملمم;مَملنمتضملمملظؿملؼملذملذمل٣ملمتؿظملذملذملٞملمورؾؿملضملذملذملهملما غلذملذملمملنماظسمل ذملضملؿملٝملم{مغمؼٓملؿمؼذملذملّملغمماظػملٌملذملذمل٣ملغمموَنػمم

ؼغمكعمظملخملٝملعممسعمؽملػمغملُ١ملػمموعمخغمػملِٞملعمماظْكملؿمغػملعممملنغمم٪ملعمذملضملِؿملظملمملًم}[اظؽمللذملمملى:م،]28موظذملْملاموو٫ملذمل٥ملماظذملؽمل مم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(مبمملظعملزملّملمواٮملسؿّملالمواظؿمللٓملمواظلؼملمملحهملم،مصعملممللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(:م
"إؿمنفمماظذملذملّملممؼ٢ملعممؼغملػمذملذملٓملؽمم،موعمظَذملذمل٢ملػممؼغمرملعم ذملمملدفمماظذملذملّملممؼ٢ملعمموَحعمذملذملّملؽممإؿمٮملٌملمشَػملَؾعمذملذمل٣ملغمم،مصَلعمذملذملّملممدغمواموعمضَ ذملمملرؿمبغم٤ملاموعموَبػمرملِذملذملٓملغموام
وعمادػمؿعمضملِؿملؽملغم٤ملامبِمملظْطملعمّملػموعمةِموعماظٓملفموػمحعمهملِموعمذعم٦ملػمىٍمعِ٢ملعمماظّملقمظْفعمهملِ".م(رواهماظؾكمملري) .م

وظممع٤ملاجؾملهملماظؿقّملؼمملتماًشملذملريةماظذمليتممت٤ملاجذمل٣ملم اجملؿؼملذملٛملمعذمل٢ملماىؼملمملسذملمملتم

اظؿغملظملريؼذملذملذملهملماظذملذملذمليتمتؿؾؽملذملذملذمل٥ملما رػذملذملمملبمواظؿشملذملذملذملٓملفم،موعذملذملذمل٢ملمدسذملذملمملةماظضملؽملذملذملذملٝملمواظؿكٓملؼذملذملذملنملم
واٌؿلذملذملٓملسنيمظمماظظملؿذملذمل٤ملىمبطملذملذملريمسػمل ذمل١ملمم،محذملذملىملؾمما دذملذملٯملممسػملذملذمل٥ملماظ ذملّملس٤ملةمب ذملمملظيتمػذملذمل٦ملم
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وحل٢ملم،مصعملممللمتضملمملشم{:وعمظَمملمتغمفعممملدِظُ٤ملاموَػػم٠ملعمماْظغملِؿعممملبِمإؿمظٌملمملمبِمملظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعمذمل٢ملغممإؿمظٌملذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم
غملذمل١ملػمموعماحِذملّملؽمم
زَػملَؼملغم٤ملامعِؽملػمؾملغم١ملػمموعمضُ٤مل ُظذمل٤ملامآععمؽملفمذملمملمبِمملظٌملذملْملِيموُغػمذملٔملؿملعممإؿمظَؿملػمؽملعمذملمملموعموُغػمذملٔملؿملعممإؿمظَذملؿملػمغملُ١ملػمموعمإؿمظَؾملغمؽملعمذملمملموعمإؿمظَؾملغم ُ

وعمغعمقػمذملذمل٢ملغممظَذملذمل٣ملغممعغملػم ذملػملِؼملغم٤ملنعمم}م[اظضملؽملغملؾذملذمل٤ملت:م.]46موض ذملممللمتضمل ذملمملشمم{:مادػمهللغممإؿمظَذملذمل٥ملمدعم ذملِؾؿمل٠ملؿممرعمبمم ذملٟملَم

قغملْؼملعمهملِموعماظْؼملعم٤ملػمسِصملَهملِماظْقعملعمؽملعمهملِموعمجعممملدِظْؾملغم١ملػممبِمملظٌملؿِ٦ملمػِ٦ملعمموَحػملعم٢ملغممإؿمنفممرعمبفمٟملَمػغم٤ملعمموَسػمػملَذمل١ملغممبِؼملعمذمل٢ملػمم
بِمملظْ ِ
٪ملعم٠ملفممسعم٢ملػممدعمؾِؿملػملِ٣ملِموعمػغم٤ملعمموَسػمػملَ١ملغممبِمملظْؼملغمؾملػمؿعمّملِؼ٢ملعم}مم[اظؽملق٠مل:م.]125م م
ظْملظٟملمحْملرماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(ممعذمل٢ملماظطملػملذمل٤ملمظمماظؿذملّملؼ٢مل،مووغغملذملٓملم

سػمل٥ملمع٢ملمبمملظٜملمع٢ملمو٫ملقمملب٣ملمظمماظؿضملؾّملمواظؿعملرملٝملمعؾمملظطملهملمختٓملج٣ملمس٢ملمحّملؾمماٮملسؿذملّملالمم

صضمل٢ملموغٕملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم(ممطذملمملنمؼعملذمل٤ملل:م
"م ٮملَمتغمرملعمّملممدغموامسعمػملَ٥ملموَغػم ُظمللِغملُ١ملػممصَؿملغمرملعمّملفمدعممسعمػملَذملؿملػمغملُ١ملػممصَذملكملؿمنفممضَ٤ملػمعؼمذملمملمذعمذملّملفمدغموامسعمػملَذمل٥ملموَغػم ُظمللِذملؾملؿم١ملػممصَرملعمذملّملفمدعمم

اظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمؾملؿم ١ملػممصَؿِػملْٟملَمبعمعملَمملؼعمذملمملػغم١ملػممصِذمل٥ملماظزملفمذمل٤ملعماعِٛملؿمموعماظذملّملممؼعممملرؿمم(رعمػػمؾعممملغِؿملفمذملهملًمابػمؿعمذملّملعمسغم٤ملػعممملمععمذملمملمطَؿعمؾػمؽملعممملػعمذملمملم

سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم)م"(.رواهموب٤ملمداود) .م

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:مضَذملممللعممر غم

ودػمل١ملم(:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمؼفمذملمملطُ١ملػمموعماظْطملغمػملُذمل٤ملفممصِذمل٦ملماظذملّملممؼ٢ملؿم،مصَكملؿمغفمؼملعمذملمملموَػػمػملَذملٟملَمععمذمل٢ملػممطَذملمملنعممضَذملؾػمػملَغملُ١ملغمم

اظْطملغمػملُذملذمل٤ملقممصِذملذمل٦ملماظذملذملّملممؼ٢ملؿم"(.رواهما عذملمملمموضمذملذملّملمواظؽمللذملممل٩مل٦ملموابذملذمل٢ملمعمملجذملذملهمل).مصممل دذملذملٯملممؼذملذملٓملص٘ملم
اظطملػمل٤ملمواظؿشملٓملفمواظؿرملّملدمظمماظّملؼ٢ملم;مَملغ٣ملمخٯملفمعمملمجمملىمب٣مل .م

وععمذملذمل٢ملمتفملعفمذملذمل٠ملمععملممل٫ملذملذملّملعمماظرملؾمذملذملٓملهللمظمماظضملؾ ذملمملداتمواٌضمل ذملمملعٯملتمواآلدابِمواَملخذملذملٯملقم

واَملواعِٓملمواظؽملؾم٤ملاػ٦ملمتؾؿملؾم٢ملمونمظ٣ملمععملزملّمل ًامطؾرياًموشمملؼهملمسغمصملؼملذمل٥مل،موػذمل٦ملمصمذملٛملغمماظغملػملِؼملذملهملم
وشٓملسغمماحملؾؾمهملموزرهللغمماَملُظظملهملموغرملٓملماٌ٤ملدؾمةمبنيموصٓملادِماَملعؾمهمل،موايىملؾممسػملذمل٥ملماظؿؽملممل٫ملغمذملٓملم

واظؿضملذملذملمملونم،مواظؾضملذملذملّملغممسذملذمل٢ملمودذملذملؾمملبماظضملذملذملّملاوةمواظؾطملسملذملذملمملىموعذملذملمملمزمؼملِذملذمل٠ملمسػملذملذمل٥ملماظغملٓملاػذملذملهملم

واظرملؾمذملذملقؽملمملىم،موعذملذملمملمؼذملذملـريماَملحعملذملذملمملدعممواَمل٪ملذملذملطملمملنم،مواظؿقذملذملْملؼٓملغمماظرملذملذملّملؼّملمعِذملذمل٢ملماظشملّضملذملذمل٢ملمظمم
اٌلػملؼملنيمواظؿؾمرملؾملريمبؾمل١ملموإدمملىةِماظصمل٢ملمممبؾملذمل١ملمواتؾملذملمملعمؾمل١ملمبؾّملسذملهملٍموومطظملذملٓملموومصلذمل٤ملقـممووم

غظملمملقموومزػمل١ملـمموومجؾمل٠ملم،موع٢ملمث١ملمصذملكملنما دذملٯملممدؼذمل٢ملماظ٤ملدذملشملؿملهملمواظمؿمللذملٓملموماظؿلذملمملعُملم،م
ودؼ٢ملماحملؾهملمواَملظظملهملمواظؿضملمملونم،موظؿملٕملمدؼ٢ملمضؿ٠ملموومختٓملؼنملموومإرػمملبم .م

وعمملمعمملمزمّملثمع٢ملمتغملظملريموتشملٓملفموشػمل٤ملمظممجمؿؼملضملؽملممل..موعمملمؼؽملرملفملمسؽمل٣ملمع٢ملمتٓملوؼٛملم

وإرػمملبمومدظملٟملمظػملّملعمملىماظربؼؽهمل،موتظملفذملريمظػملؼمللذملمملط٢ملموآٌملطؾذملمملتموآٌملاصذملٞملماظضملمملعذملهملم
واًممل٫ملهمل،موختٓملؼنملمظػملؼملؽملرملـملتم،مصغملػملؾملمملمموسؼملممللمإجٓملاعؿملهملمدخؿملػملهملمسػملذمل٥ملمبٯملدغذملمملموسػملذمل٥ملم

سمملداتؽملذملذملذملذملمملموتعملمملظؿملذملذملذملذملّملغمملم،مإغؾملذملذملذملذملمملمإصلذملذملذملذملمملدمظمماَملرضموإذذملذملذملذملمملسهملمظػملٓملسذملذملذملذملنملمواًذملذملذملذمل٤ملفم،م م
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وادذملذملؿؾملّملافمظألعذملذمل٢ملمواَملعذملمملنمواٮملرؼملؽؽملذملمملنم،موا دذملذملٯملممبذملذملٓمليىمعؽملؾملذملمملم،موطذملذملْملظٟملمطذملذمل٠ملم
علػمل١ملمؼقملع٢ملمبمملظػملّذمل٣ملمواظؿملذمل٤ملمماآلخذملٓملمبذملٓمليىمعؽملؾملذملمممل،مصذملمّملؼؽملؽملمملمايؽملؿملذملٝملمحذملْملؾممرمعذمل٢ملمإرػذملمملبمم

اآلخذملذملٓملؼ٢ملم،موغؾملذملذمل٥ملمسذملذمل٢ملمتٓملوؼذملذملٛملماآلعذملؽملنيموختذملذمل٤ملؼظملؾمل١مل،موحذملذملٓملؾممماظؿضملذملذملّمليمسػملذملذملؿملؾمل١ملم،مَملغذملذمل٣ملم
إجٓملاممتفملْبمملهماظرملٓملؼضملهملمواظظملشملٓملةم،مؼعملذملم٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(:م٭ملمععمذمل٢ملػمموَذعمذملمملرعممإؿمظَذمل٥ملم
وَخِؿمل٣ملِمبِقعمّملِؼّملعمةٍمصَكملؿمنفمماظْؼملعمٯملَِ٩ملغملَهملَمتعمػملْضملعمؽملغم٣ملغممحعمؿفم٥ملموعمإؿمنػممطَمملنعمموَخعممملهغممَملَبِؿمل٣ملِموعموُعمم٣ملِم٬ملم م

م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) م

عمؼملذملذملذملّملٍم م
َ٫ملذملذملذملقعممملبغممعغمق فم
حذملذملذملّملفمثعمؽملعممملمو ػم
ؿممبذملذملذمل٢ملؿمموَِبذملذملذمل٥ملمظَؿملػم َػملذملذملذمل٥ملم َضذملذملذملممللعمم:م عم
عمؾذملذملذملّملِماظذملذملذملٓملفمحػمؼملعم٢مل ػم
و عمسذملذملذمل٢ملػممس ػم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(مموَغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملامؼعملِذملريغمونعممععمذملٛملعمماظؽملفمؾِذملم٦ملؾمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(مم
صَؽملعممملمعممرعمجغم٠ملؽممعِؽملػمؾملغم١ملػممصَمملغػمشملَػملَٞملعممبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمحعمؾػمذمل٠ملـممععمضملعمذمل٣ملغممصَفملَخعمذملْملعمهغممصَظملَذملٔملؿمهللعممصَعملَذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(مم:م"مٮملَمؼعمقِ٠ملقممظِؼملغملػمػملِ١ملـمموَنػممؼغمٓملعموممهللعممعغملػمػملِؼملؼممملم" .م

م(رواهموب٤ملمداودمو٫ملقق٣ملماَملظؾمملغ٦مل)م م

وٮملمتغمل٢ملمظ٤ملرينمسمملض٠ملمونمؼعملؾ٠ملممبصملمملػٓملمايٓملقمواظؿكٓملؼنملمواظؿّملعريماظيتم

ٮملمتغمل٢ملمبفمليمحممللمع٢ملماَملح٤ملالمونمتغمل٤ملن تصملمملػٓملاًمدػملؼملؿملمملًمععملؾ٤ملٮملً،موومجمٓملدمتضملذملؾريم

س٢ملماظٓملوي،موومجمٓملدماحؿفمملج،مصسملٯملًمس٢ملمون ؼغمل٤ملنمعرملمملرطمملًمصؿملؾملممل،موومعقملؼّملاًمهلذملممل،ممووم
عؿضملمملرظملمملًمعضملؾملمملمإٮملمإذامطمملنمضّملماغلػملِملمع٢مل ط٠ملمعضملمملغ٦ملماظ٤ملرؽملؿملهمل،مصكملنمع٢ملمؼلػملٟملمػْملهم

اٌلمملظٟملماظؿغملظملريؼهملموو اظؿكٓملؼؾؿملهملموومؼعملّملممسػمل٥ملماظظملؿ٤ملىمبذملّملونمسػملذمل١ملمظذمل٢ملمرمؽملذمل٥ملمإٮملم
حلٓملةموغّملعمملًمود٤ملىمسمملضؾهملم.م م

إنما دٯملم وذٓملؼضملؿ٣ملماظلؼملقهملمعؽملْملمغٔملولماظ٤ملح٦ملمسػملذمل٦ملمدذملؿملّملغمملمحمؼملذملّملم(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(ممتؽملٛمل ويمتضملّملؾممد٤ملاىموطمملنمسػمل٦ملمو٫ملقمملبماظذملّملؼمملغمملتماٌكمملظظملذملهملمووم

سػملذملذمل٦ملماٌؿؾمقذملذملّملؼ٢ملمظمماظّملؼمملغ ذملهملمم،مطؼمل ذملمملمؼؿذملذملربومممذملذمل٢ملمزمؼملػملذملذمل٤ملنماظلذملذملٯملحمسػملذملذمل٦ملماَملعذملذملهملم
وسمٓملج٤ملنمسػمل٦ملماجملؿؼملٛملم;مظعمل٤مللماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(م" :عذمل٢ملمضمذمل٠ملم

سػملؿملؽملمملماظلٯملحمصػملؿملٕملمعؽملمملم"م(معؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م .م

وؼؿ٤ملسذملذملّملماظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمعذملذمل٢ملمؼلذملذملؿق٠ملماظعملؿذملذمل٠ملمودمماَملبٓملؼذملمملىمبمملظضملعمل ذملمملبماَملظ ذملؿمل١مل،م

ؼعمل٤مللمتضملمملظ٦مل:م{وعمععم٢ملػممؼعمعملْؿغم٠ملػممعغمقملػمعِؽملؼممملمعغمؿعمضملعمؼملممّملؼمامصَفعمٔملعماؤغمهغممجعمؾملعمذملؽملفم١ملغممخعممملظِذملّملؼمامصِؿملؾملعمذملمملموعمشَسملِذملنملعمماظػملٌملذمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمظَضملعمؽملعم٣ملغمموعموَسعمّملفممظَ٣ملغممسعمْملعمابؼممملمسعمصملِؿملؼملؼممملم}م[اظؽمللمملى:م .]93م

صممل دذملذملٯملمموطّذملّملمسػملذملذمل٦ملمحظملذملذملٚملمايٓملع ذملمملتم-محٓملعذملذملهملماظ ذملؽملظملٕملمواظضملذملذملٓملضمواٌ ذملممللم-م

وحْملرمعذمل٢ملماظضملذملّملوانمسػملؿملؾملذملمملم،موذذملٓملهللمايذملّملودمواظضملعمل٤ملبذملمملتم٫ملذملؿملمملغهملمظؿػملذملٟملمايعملذمل٤ملقم،م
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صغمل٠ملمعذمل٢ملمؼٓملػذملنملموؼظملذملٔملهللماآلعذملؽملنيموؼرملذملؾملٓملماظلذملٯملحم ؼغملذمل٤ملنمعذمل٢ملموػذمل٠ملماظظمللذملمملدموعذمل٢ملم
احملذملمملربنيموؼلذملذملؿقٞملمض٤ملظذملذمل٣ملمتضمل ذملمملظ٦مل:م{مإؿمغفمؼملعمذملمملمجعمذملذملٔملعماىغمماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممؼغمقعمذملمملرؿمبغم٤ملنعمماظػملٌملذملذمل٣ملعمموعمرعمدغمذملذمل٤ملظَ٣ملغمم
وعمؼعملػمضملعم٤ملػمنعمممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممصَلعممملدؼماموَنػممؼغمعملَؿفمػملُذمل٤ملاموَوػممؼغمزملعمذملػملٌملؾغم٤ملاموَوػممتغمعملَشملٌملذملٛملعمموَؼػمذملّملِؼؾملؿم١ملػمموعموَرػمجغمػملُؾملغمذمل١ملػممعِذمل٢ملػمم
خِػملَمملفٍموَوػممؼغمؽملػمظملَ٤ملػمامعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿممذعمظِٟملَمظَؾملغم١ملػممخِٔملػميؽممصِذمل٦ملماظذملّملقمغػمؿملعممملموعمظَؾملغمذمل١ملػمم ِصذمل٦ملماْظذملـملخِٓملعمةِمسعمذملْملعمابؽمم

صملؿمل١ملؽم}[اٌممل٩ملّملةم.]33م م
سعم ِ

صممل رػمملبموا ٪ملٓملارمبمملظؽملمملسمواظؿضملّمليمسػملؿملؾمل١ملموػ١ملمآعؽملذمل٤ملنمم،موضذملْملفماَملحغملذملمملممم

واظظملؿمملوىمجٔملاصمملًمسػمل٥ملماظؽملمملسمظؿملٕملمع٢ملماظّملؼ٢ملمظممذ٦ملىم .م

واٌؿفملع٠ملمظممزعمملغؽملمملمػْملامرمّملمونمبضمل٘ملماظؽملمملسمو٫ملؾُملمؼشملػملٞملماَملحغملمملممطؿملظملؼملذملمملم

ؼرملذملمملىمبذملذملّملونمسػملذمل١ملموٮملمبزملذملذملريةم،مصؼملذمل٢ملمواصذملٞملممػذمل٤ملاهمواتؾذملذملٛملمصغملذملٓملهمورػملذملذملٞملمظذمل٣ملمسؾذملمملراتم
اٌّملحمواظـؽملمملىم،موع٢ملمخمملظظمل٣ملمظممبضمل٘ملماَملصغملمملرمواَملع٤ملرمورػملٞملمسػملؿملذمل٣ملموبرملذملٛملماَملظعملذملمملبم
واظزملظملمملتم،مورمبمملمو٫مل٠ملمذظٟملمإشممو٫ملظمل٣ملمبمملظٓملدةموآًملوجمس٢ملماٌػملهملم-واظضملؿملمملذمبمملٓم
-مجملٓملدمصضملػمل٣ملمعضملزملؿملهملموومارتغملمملبمطؾريةمةٞملمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم.م م

وإنمعذملذمل٢ملموخشملذملذملٓملمتػملذملذملٟملماَملحغمل ذملمملمماٌؿل ذملمملػ٠ملمبؾملذملمملمػذملذمل٤ملم(اظذملمؿغملظملري)م،مص ذملكملذامذذملذملٓملغمفم

آٌملىمبممل دٯملممودخ٠ملمصؿمل٣ملمؼعملؿملؽملمملًمصذملٯملمرمذمل٤ملزمايمغملذمل١ملمسػملؿملذمل٣ملمبذملمملًٓملوجمعؽملذمل٣ملمإٮملمةفذملهملم

ضمملرضملهملموؼعملنيمجمملزمم،مٮملمبمملظصملؽمل٤ملنمواظرملغمل٤ملكمواَملوػمملممواظؿكٓمل٫ملمملتمواهلذمل٤ملىمماظذملْمليم
زمغمل١ملمب٣ملما غلمملنمجملٓملدمػ٤ملاهمع٢ملمشريمبؿملؽملهملمع٢ملمربماظضملمملٌني .م

وعذملذمل٢ملمسِصملذملذمل١ملؿممذظذملذملٟملمج ذملمملىتممغزملذملذمل٤ملصماظغملؿ ذملمملبماظغملذملذملٓملؼ١ملمب ذملمملحمامماٌل ذملػملؼملنيم–مم

دؼؽملؾمل١ملمووسٓملا٪ملذملمؾمل١ملم-ممحؿذمل٥ملمؼغملذمل٤ملنماٌلذملػمل١ملمسػملذمل٥ملمبزملذملريةمعذمل٢ملموعذملٓملهمم،مضذملممللمتضملذملمملشم:ممممممم
{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملام إؿمذعما ٪ملعمذملٓملعمبػمؿغم١ملػممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمصَؿعمؾعمؿملفمؽملغمذمل٤ملاموعمٮملمتعمعملُ٤مل ُظذمل٤ملامظِؼملعمذمل٢ملػمم وَظْعملَذمل٥ملم

ِريةٌم
إؿمظَ ػمؿملغملُ١ملغمماظلفمذملٯملمعممظَلػمذملوملعممعغمقملػمعِؽملذملمملًمتعمؾػمؿعمطملغمذمل٤ملنعممسعمذملٓملعمضعمم اظْقعمؿملعمذملمملةِماظذملّملقمغػمؿملعممملمصَضملِؽملػمذملّملعمماظػملٌملذمل٣ملِمععمطملعمذملمملغِ١ملغممطَذملـ عم
طَذملذملْملعمظِٟملَ طُؽملذملذملؿغم١ملػممعِذملذمل٢ملػممضَؾػمذملذمل٠ملغممصَؼملعمذملذمل٢ملفمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَ ذمل ػمؿملغملُ١ملػممصَؿعمؾعمؿملفم غمؽملذملذمل٤ملامإؿمنفمم اظػملٌملذملذمل٣ملعممطَ ذملمملنعممبِؼملعم ذملمملمتعمضملػمؼملعمػملُذملذمل٤ملنعمم
خعمؾِرياً}[اظؽمللمملى .]94:م

صؽملؾملمملػ١ملمونمؼشملػملعمل٤ملاماظغملظملٓملمسػمل٥ملمع٢ملموزؾملٓملما دٯملممحؿ٥ملمؼؿؾنيمحعملؿملعملذملهملماَملعذملٓملمم،م

صكملن ع٢ملموسػمل٢ملمإدٯملع٣ملموجنملمسػملؿملؽملمملمضؾذمل٤مللمإدذملٯملع٣ملموايغملذمل١ملمسػملؿملذمل٣ملمبممل دذملٯملمممزذملمملػٓملاًم

ْؼملذملذملذملقملػمعِؽملِنيعمم
عممؼذملذملذملقملػمذغمونعمماظ غم
عماظذملذملذملْملِؼ٢مل غم
إشممون ؼذملذملفملت٦ملمعذملذملمملمؼؽملذملذملمملض٘ملمذظذملذملذملٟمل،مضذملذملممللمتضملذملذملمملشم:م{و ٌمل
وعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِمبِطملعمؿملػمذملٓملؿممععمذملمملماطْؿعملعمذملؾغم٤ملامصَعملَذملّملِماحػمؿعمؼملعم ُػملذمل٤ملامبغمؾملػمؿعممملغذملمملًموعمإؿمثػمؼملذملمملًمعغمؾِؿملؽملذملمملًم}م[اَملحذملٔملاب:مم،[58م

صٓملعؿمل٣ملمبمملظغملظملٓملمع٢ملموسصملذمل١ملماَملذىموا ؼذملٯملممظذمل٣مل،مثذمل١ملمحذملْملرمغمملمايذملٞملم-ممدذملؾقمملغ٣ملم–معذمل٢ملم
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ايغمل١ملمسػمل٥ملماَملع٤ملرمبٯملمسػمل١ملموٮملمبزملريةم،مصعملمملل:م{وعمٮملمتعمعملْٝملغممععممملمظَؿملػمٕملعممظَٟملَمبِذمل٣ملِمسِػملْذمل١ملؽممإؿمنفمم
اظلفمؼملػمٛملعمموعماظْؾعمزملعمٓملعمموعماظْظملُقملعمادعممطُ٠ملقمموُوػمظَؽِٟملَمطَمملنعممسعمؽملػم٣ملغممععملػمؽغم٤ملٮملً}[ا دٓملاى :م .[36م

موطْملظٟملمبؿملؽملوملماظلؽملهملماظؽملؾ٤ملؼهملمخشمل٤ملرةمإرٯملقماظغملظملٓملممبفذملٓملدماظصملذمل٢ملمواهلذمل٤ملىم

بطملريمسػمل١ملموحْملؾمرتماٌلػمل١ملمع٢ملمذظٟمل،مصعملممللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(مم:م"مإؿمذعمامضَذملممللعمم
اظٓملفمجغم٠ملغممظِفملَخِؿمل٣ملِمؼعممملمطَمملصِٓملغممصَعملَذملّملػممبعمذملمملىعممبِذمل٣ملِموَحعمذملّملغمػغمؼملعممملمم"م(رواهماظؾكذملمملري).مموظمماظزملذملقؿملقنيم

س٢ملمسؾّملمآمب٢ملمسؼملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مون اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم(ممضذملممللم:م

"موَؼقمؼملعممملماعػمذملٓملؿمئـممضَذملممللعمممَملَخِؿملذمل٣ملِمؼعمذملمملمطَذملمملصِٓملغمممم صَعملَذملّملػممبعمذملمملىعممبِؾملعمذملمملموَحعمذملّملغمػغمؼملعممملمإؿمنػممطَذملمملنعممطَؼملعمذملمملمضَذملممللعمموعمإؿمٮملٌملم

رعمجعمضملعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِم".م ويمإذامضػملوملم غلمملنمؼذملمملمطذملمملصٓملمصكملغذمل٣ملمؼؾذمل٤ملىمبؾملذملمملمإعذملمملموغذملوملموومػذمل٤ملمصذملكملنم
طمملنمظؿملٕملمطْملظٟمل رجٛملمذظٟملما ث١ملمسػملؿملٟملمصؿملكرملذمل٥ملمسػملؿملذملٟملمبذملفملنمتغملذمل٤ملنمطذملمملصٓملم ًامبضملذملّملم

إدٯملعٟملم.م م

إنمظػملؿغملظملريموخشملمملراًمسصملؿملؼملهملم،موؼمتنملمسػملؿملذمل٣ملموعذمل٤ملرمسصملؿملؼملذملهملمم،مصعملذملٝملمسؽملذملّملمحذملّملكم

وؼؾملممل اٌلػمل١ملموٮملمهغمل١ملمإٮملمةغمل١ملمذٓملس٦ملم،مصكملنموثٓملماظؿغملظملريمسػمل٥ملماظظملذملٓملد،مواىؼملمملسذملهملم
اٌلػملؼملهملم،موسػمل٥ملما دٯملممسؼمل٤ملعمملً،مصسملذملٓملرهمسػملذمل٥ملماظظملذملٓملدم:مإذامحغملؼملذملوملمسػملؿملذمل٣ملمبذملمملظغملظملٓملم

صؼملضملؽملمملهموغٟملمحغملؼملوملمبٓملدت٣مل،موحغملؼملوملمسػملؿمل٣ملمبمملًػمل٤ملدمظمماظؽملمملرم،موصٓملضوملمبؿملؽمل٣ملموبني

اعٓملوت٣مل،موٕموضمل٠ملمظ٣ملموٮملؼهملمسػمل٥ملمووٮملدهم،موٮملمعرياثمظ٣مل،موٮملتزمل٠ملمسػملؿملذمل٣مل،موٮملم تّملصؽملذمل٣ملم
ظممععملمملبٓملماٌلػملؼملني،موٮملمرم٤ملزماظؿ٤ملارثمبؿملؽمل٣ملموبنيموبؽملمملىهموزوج٣ملم;مَملغٟمل حغملؼملذملوملم

سػملؿمل٣ملمبمملظغملظملٓملم،مصؿملمتنملمسػمل٥ملمػْملامايغمل١ملموع٤ملرمطذملـريةمصغملؿملذملٝملمتٓمل٪ملذملمملػمملموؼؾملذملمملماٌلذملػمل١ملم
بٯملمدظؿمل٠ملموٮملمروؼهمل،مإنمذظٟملمخشملٓملمسصملؿمل١مل .م

ووعذملمملم٪ملذملٓملرهمسػملذمل٥ملماىؼملمملسذملهملماٌلذملػملؼملهملم:مصكملغذمل٣ملمؼرملذملؿوملماظغملػملؼملذملهملموؼظملذملٓملقماظزملذملٝملم ،م

وؼطملذملذملٓملسماظضملذملذملّملاوةمواظؾطملسمل ذملمملىمظمماظؽملظملذملذمل٤ملسم،موسم ذملمملظٝملمع ذملمملمدسذملذملوملماظرملذملذملٓملؼضملهملمإظؿملذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملم

اظؿضملمملون واظؿـملظٝملمواظؿؽملممل٫ملذملٓملمم،موؼطملػملذملٞملمبذملمملبم اظؿؽملممل٫ملذملُملمواظذملّملس٤ملةمإشممآمبذملمملظيتمػذمل٦ملم
وحل٢مل،م إذماظّملاس٦ملمإشممآمٮملمؼؾملؼمل٣ملماظذملؿغملظملريموإمنذملمملمعؾذملّملمؤهما ٫ملذملمٯملحمواظمشؿملذملنملم

ظمما دٯملمم،موبؿملمملنمحممملدؽمل٣ملموصسملممل٩ملػمل٣ملمودس٤ملةماظؽملمملسمإظؿملذمل٣ملم،موعذملمملمونمؼ٤ملاجذمل٣ملماظؽملذملمملسم
بمملظؿغملظملريمعذمل٢ملمضؾذمل٠ملمونمؼعملذملؿمل١ملمسػملذملؿملؾمل١ملم ايفذملهملمصؾملذملْملاموعذملٓملمخشملذملريمؼمتذملنملمسػملؿملذمل٣ملمعظملمملدذملّملم

سصملؿملؼملهمل .م

ووعمملم٪ملٓملرهمسػمل٥ملما دٯملم سؼمل٤ملعممل صكملنمػقملٮملىماظْمليمؼغملظملٓملونماظؽملمملسمبذملٯملمحفذملهملم

ؼرملذملذمل٤ملػ٤ملنممسضملذملذملهملما دذملذملٯملم،موؼصملؾملذملذملٓملونمونمدؼذملذمل٢مل ا دذملذملٯملممدؼذملذمل٢ملما رػ ذملمملبمودذملذملظملٟملم
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اظذملذملّملعمملىم،مواغؿؾمل ذملمملكماَملسذملذملٓملاضموغؾملذملذملنملماَملعذملذمل٤ملالم،موؼرملذملذمل٤ملػ٤ملن ٫ملذملذمل٤ملرةما دذملذملٯملمممب ذملمملم
زمّملث٤ملغ٣ملم ،إذمػْملهماظغملػملؼملهملمتلؾنملمهل١ملمسّملمماحمامماظّملعمملىمواَملعذمل٤ملالمواَملسذملٓملاضم
حؿملىملمحغملؼمل٤ملامبمملظغملظملٓملمصٓملتؾ٤ملامسػمل٥ملمػْملاماظغملظملٓملمعمملمؼعملزملّملونموعمملمؼٓملؼذملّملونموػذملْملاموعذملٓملم

خشملريم .م

إنمضسمل ذملؿملهملماظذملذملؿغملظملريممواظؿكٓملؼذملذملنملمواظظملؿذملذمل٤ملىمبذملذملّملونمسػملذملذمل١ملمضسمل ذملؿملهملمخشملذملذملريةم،مصمغملذملذمل١ملم

صٓملضوملماَملعهملمظمماظعملٓملونماًمملظؿملهملم،موط١ملمزظوملمبؾملذملمملموضذملّملاممعذملمملمطمملغذملوملم ظؿذملٔمللم،مو٪ملذملػملوملم

صؿملؾملمملموصؾملمملممعمملمطمملغوملمظؿسمل٠ملموذظٟملمبمملظؿؾمملسماَملعذملٓملمسػملذمل٥ملمبضملذمل٘ملماظؽملذملمملسمحؿذمل٥ملمتٓملتذملنملم

سػمل٥ملمذظٟملموع٤ملرمخشملريةم .م

وسٯملجمػْملهماظصملذملمملػٓملةمؼؿؼملـذمل٠ملمظممت٤ملسؿملذملهملماجملؿؼملذملٛملماٌلذملػمل١ملممبغملمملصذملهملمورؿملمملصذمل٣ملمم،م

وون غ٤مل٪ملذملذملُملمهلذملذمل١ملمخشملذملذملٓملمػذملذملْملاماٌ ذملؽملؾمليملمو٪ملذملذملٓملرهموعل ذملمملو٩مل٣ملموعظملمملدذملذملّملهمظممايممل٪ملذملذملٓملم
واٌلؿعملؾ٠ملم،موون تغمل٤ملنماظؿ٤ملسؿملهملمواظمبؿملهملماظزملممليهملمسػمل٥ملماًريمٮملمسػملذمل٥ملمػذملْملاماَملعذملٓملم

اًشملذملريمظؽملغملذمل٤ملنم سػملذمل٥ملمبزملذملريةمعذمل٢ملموعٓملغذملمملم،موونمغضملذملممل ماَملصذملٓملادماظذملْملؼ٢ملموضضملذمل٤ملامصؿملؼملذملمملم
وضضمل٤ملامصؿمل٣ملمبفملنمغٔملؼ٠مل سؽملؾمل١ملماظرملؾؾملهملمواظطملرملمملوةماظيتمرٓملوتمسػملؿملؾمل١ملموغ٤مل٪ملُملمهل١ملمايذملٞملم

بمملظؿ٤ملسؿملهملماظزملمملدضهمل واظؽملزملؿملقهملماهلمملدصهملم ،صغملذمل١ملمعذمل٢ملموغذملمملسماذمذملّملس٤ملامواشذملموامبذملّملسمملةم
٪ملٯمللموصلمملدمزؽمل٤ملاموغؾمل١ملمسػمل٥ملمخريمووغؾملذمل١ملمحمعملذمل٤ملنموظغملذملؽملؾمل١ملمعلذملؿملؽ٤ملنممهلذمل١ملمصلذملمملىتم

وصؾملمملعؾمل١مل وض٠ملفممإدراطؾمل١ملم،مصٯملمبذملّملمعذمل٢ملمتذمل٤ملجؿملؾملمؾمل١ملموإزاظذملهملمطذمل٠ملماظطملرملذملمملوةماظذمليتمسػملعملذملوملم

بفملذػمملغؾمل١مل.

وع٢ملمث١ملفممطمملنماظؽملؾمل٦ملمس٢ملمتغملظملريماٌلػملؼملنيمجٔملاصمملًمبّملونمسػمل١ملموومدؽملّملمذذملٓملس٦ملمم،م

ضممللمتضملمملشم:م{مصَؼملعم٢ملػمموَزْػملَ١ملغممعِؼملفم٢ملؿمماصْؿعمٓملعمىمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمطَْملِبؼممملمظِؿملغمسملِ٠ملفمماظؽملفمذملمملسعممبِطملعمؿملػمذملٓملؿممسِػملْذمل١ملـممإؿمنفمم

ٮملمؼعمؾملػم ذملّملِيماظْعملَذملذمل٤ملػممعمماظصملٌمل ذملمملظِؼملِنيعمم}[اَملغضمل ذملمملم:م.]144مص ذملكملنمطذملذملـرياًمعذملذمل٢ملماظضملمملعذملذملهملمؼظملذملذمليتم
اظػملٌملذملذمل٣ملعمم َ
بضملسملؾمل١ملمبضملسملمملًممبمملمٮملمؼضملػملؼمل٤ملنم،مصؿفّملػ١ملمؼعمل٤ملظ٤ملنم:مػْملامحٯمللموػ٤ملممممملمحٓملع٣ملمآم،م

وومؼعمل٤ملظ٤ملنم:مػْملامحٓملامموػ٤ملممممملموحػمل٣ملمآم،موعمملمؼضملػمل١ملمػْملاماظذملْمليمؼظملذمليتمبطملذملريمسػملذمل١ملم
ونمآمدممل٩ملػمل٣ملمسؼملمملمضممللمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم؟موصٯملمؼضملػمل١ملموغ٣ملمإذامو٪ملذمل٠ملمذكزملذملمملًمصفملحذمل٠ملمظذمل٣ملمعذملمملم
حٓملممآموومحٓملممعمملموح٠ملمآمظ٣ملمصعملّملمبمملىمبكملٔ٣ملموطمملنمسػملؿمل٣ملمعـ٠ملموزرمعذملمملمسؼملػملذمل٣ملمعذمل٢ملم

عمامحذملٯمللؽمم
عمؿغملُ١ملغمماْظغملَْملِبعممػعمْمل عم
إث١ملمبلؾنملمصؿ٤ملاه؟مضممللمتضملمملشم{:موعمٮملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملامظِؼملعممملمتعمزملِٝملغمموَظْلِؽمل غم
وعمػعمْملعمامحعمذملٓملعمامؽممظِؿعمظملْؿعمذملٓملغموامسعمػملَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِماظْغملَذملْملِبعممإؿمنفمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼعمظملْؿعمذملٓملغمونعممسعمػملَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِماظْغملَذملْملِبعممٮملم

ؼغمظملْػملِقغم٤ملنم مععمؿعممملهللؽممضَِػملؿمل٠ملؽمموعمظَؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽمموَِظؿمل١ملؽم}[اظؽملق٠مل .]117-116:م
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وػمملمػ٤ملموب٤ملمبغملٓملمر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم(مؼعملذمل٤مللمويممسذملمملىمتصملػملذملينموويمورضمتعملػملذملينم

إذاموغمملمضػملوملمظممطؿمملبمآمبطملريمسػمل١ملم)(مرواهماب٢ملمعمملج٣مل) .م
م ودؽ٠ملماظرملضمل

مس٢ملمعلذملفملظهملمصعملذملممللمٮملموحلذملؽملؾملمملمصعملذملممللمظذمل٣ملمو٫ملذملقمملب٣ملمضذملّملمادذملؿقؿملؿملؽملمملم

ظٟملمصعملممللمظغمل٢ملماٌٯمل٩ملغملهملمٕمتلؿق٦ملمحنيمضمملظوملم(مٮملمسػمل١ملمظؽملمملمإٮملمعمملمسػملؼملؿؽملمملم) م

م(ماب٢ملماظعملؿمل١ملمظممإسٯملمماٌ٤ملضضملنيم٫ملذمل218م،مواآلؼهملم:م32ع٢ملمد٤ملرةماظؾعملٓملة).م م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
وس٢ملموَب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)ممضذملممملل:مضَذملممللعممر غم

ودػمل١ملم(مم:م" ععمذمل٢ملػمم ُوصْؿِذمل٦ملعممبِطملعمؿملػمذملٓملؿممسِػملْذمل١ملـممطَذملمملنعممإؿمثػمؼملغمذمل٣ملغممسعمػملَذمل٥ملمععمذمل٢ملػمموَصْؿعمذملمملهغمم"م(رواهموبذملم٤ملمداودمظمم

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم(:م"مععمذمل٢ملػمموُصْؿِذمل٦ملعممبِظملُؿػمعمؿملذملمملم
دؽملؽمل٣مل) .وظممرواؼهملم:مضَممللعممر غم
شَؿملػمٓملعممثعمؾعموملٍم،مصَكملؿمغفمؼملعممملمإؿمثػمؼملغم٣ملغممسعمػملَ٥ملمععم٢ملػمموَصْؿعممملهغم".م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل) .م

وسعمذملذمل٢ملػممسغمؼملعمذملذملٓملعممبػمذملذمل٢ملؿمماظْكعمشملٌمل ذملمملبِم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مضَ ذملممللعمم:مإؿمؼفم ذملمملطُ١ملػمموعموَ٫ملػمذملذملقعممملبغمماظذملذملٓملفمويؿمم

صَذملذملكملؿمغفمؾملغم١ملػمموَسػمذملذملّملعماىغمماظلقمذملذملؽملعم٢ملؿمموَسػمؿملعمذملذملؿػمؾملغم١ملغمماَملَحعممملدِؼذملذملىملغمموَنػممؼعمقػمظملَصملُ٤ملػعمذملذملمملمصَعملَذملذملمملظُ٤ملامبذملذملمملظٓملفمويمصَسملعمذملذملػملٍمل٤ملام

وعموَ٪ملعمػملٍمل٤ملا)م(دؽمل٢ملماظّملارضشملين)م .م
م

م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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انششٕح ٔاحملسٕثٛخ ٔخطٕسح كم يًُٓب ػهٗ انفشد ٔاجملزًغ

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 .1اظؽملؾمل٦ملمس٢ملموط٠ملموع٤ملالماظؽملمملسمبمملظؾمملر٠مل.
 .2اظؿقْملؼٓملمع٢ملماظٓملذ٤ملة .م

 .3اظٓملذ٤ملةمتعمل٤ملؾمضمبؽملؿملمملنماجملؿؼملٛمل.
 .4اظٓملذ٤ملةموتضملشملؿمل٠ملمعزملمملحلماظضملؾمملد.

 .5اظؿقْملؼٓملمع٢ملمادؿكّملامماظؽملظمل٤ملذماظ٤ملزؿملظمل٦ملمظػملؼملزملمملحلماظرملكزملؿملهمل.

ا
ثبَٛب  :األدنخ:

األدنـخ يٍ انقشآٌ:

ْقغملَؾممملمؿم
 .1ضممللمتضملمملشم:م{موعمٮملَمتعمفملْطُػملُ٤ملاْ وَعػم٤ملعماَظغملُ١ملمبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملمبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿمموعمتغمّملػمظُ٤ملاْمبِؾملعممملمإؿمظَ٥ملماظ غم
ظِؿعم ْفملطُػملُ٤ملاْمصَٓملؿمؼعملمملًمعِؾم٢ملػمموَعػم٤ملعمالؿمماظؽملعمؾممملسؿممبِممل ؿمثػم١ملؿمموعموَغؿغم١ملػم تعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}

م[اظؾعملٓملة.]188:

 .2وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاْمٮملَمتعم ْفملطُػملُ٤ملاْموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمؽملعمغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم}م

[اظؽمللمملى.]29:

ًمؼغملُ٢ملمظَؾم٣ملغممغعمزملِؿملنملؽممعِؾمؽملػمؾملعممملموعمععم٢ملمؼعمرملػمظملَٛملػمم
 .3وضممللمتضملمملشم:م{ مععمؾم٢ملمؼعمرملػمظملَٛملػم ذعمظملَمملسعمهملًمحعملعمؽملعمهمل عم
ًمؼغملُ٢ملمظَؾم٣ملغممطِظملْ٠ملؽممعِؾمؽملػمؾملعمممل}م[اظؽمللمملى.]85:
ذعمظملَمملسعمهملً دعمؿملِؾمؽعمهمل عم

 .4وضممللمتضملمملشم:م{مدعمؼملعمؾممملسغم٤ملنعممظِػملْغملَْملِبِم َوطَؾممملظُ٤ملنعممظِػمللغمؾمقػموملِ}م[اٌممل٩ملّملة.]42:
األدنـخ يٍ انسُخ:

ِ٥ملمبغملْٓملعمةَمغظملؿملٛملمب٢ملمايمملرثم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآم
 .1سعم٢ملػمموَب عم
مملىطُ١ملػم موعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػمم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مضَممللعم م -مظم محفهمل ماظ٤ملداهلل -م :م"… مإؿمنفم مدِععم عم
ّملطُ١ملػم مػعمْملعما مصِ٦ملم
عما٪ملغملُ١ملػم محعمٓملعمامؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مطَقغمٓملػمععمهملِ مؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػم مػعمْملعما مصِ٦مل مبعمػملَ ِ
وعموَسػمٓمل عم

عمبغملُ١ملػم مصَؿملعملػمفملَظُغملُ١ملػم مسعم٢ملػم موَسػمؼملعممملِظغملُ١ملػم مصَٯملَ متعمٓملػمجِضملغم٤ملا مبعمضملػمّملِيم
ػمٓملطُ١ملػم مػعمْملعما موعمدعمؿعمػملْعملَ٤ملػمنعم مر فم
ذعمؾمل ؿم

ػمسملغملُ١ملػممرؿمضَمملبعممبعمضملػم٘ملـمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).م
طُظملٌملمملرؼماموَوػمم٪ملغمػملٌملمملظًمملمؼعمسملػمٓملؿمبغممبعمضمل غم

 .2سعم٢ملػمموُممممدعمػملَؼملعمهملَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعممملم) موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ػمسملغملُ١ملػمموَظْقعم٢ملغممبِقغمففمؿِ٣ملِمعِ٢ملػممبعمضملػم٘ملـمم،م
ؿمغغملُ١ملػممتعمكػمؿعمزملِؼملغم٤ملنعممإؿمظَ٦ملفمموعمظَضملعم٠ملفممبعمضمل عم
ضَممللعمم:م" مإ فم
صَؼملعم٢ملػممضَسملعمؿملػموملغممظَ٣ملغممبِقعمٞملممموَخِؿمل٣ملِمذعمؿملػمؽؼممملمبِعملَ٤ملػمظِ٣ملِمصَكملؿمغفمؼملعممملموَضْشملَٛملغممظَ٣ملغممضِشملْضملعمهملًمعِ٢ملعمماظؽملفممملرؿممصَٯملَم

ؼعمفملْخغمْملػمػعمممل"م.م(رواهماظؾكمملري).
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 .3وسعم٢ملػممثعم٤ملػمبعممملنعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مظَضملعم٢ملعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م
"ماظٓملفماذِ٦ملعمموعماظْؼملغمٓملػمتعمرملِ٦ملعمموعماظٓملفما٩ملِٖملعمم"ممؼعمضملػمؽملِ٦مل:ماظٌملْملِيمؼعمؼملػمرملِ٦ملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعممملمم.

(رواهما عمملمموضمّملمظممعلؽملّمله).

 .4وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:مضَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)":اظٓملفماذِ٦ملموعماظْؼملغمٓملػمتعمرملِ٦ملمصِ٦ملماظؽملفممملرؿم"م(رواهماظشملرباغ٦ملمظمماظزملطملري).

 .5وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م" مععم٢ملؿممادػمؿعمضملػمؼملعم٠ملعممرعمجغمػملًمملمعِ٢ملػممسِزملعممملبعمهملٍموعمصِ٦ملمتِػملْٟملَماظْضملِزملعممملبعمهملِمععم٢ملػممػغم٤ملعمم
وَرػم٪ملعم٥ملمظِػملٌمل٣ملِمعِؽملػم٣ملغممصَعملَّملػممخعممملنعمماظػملٌمل٣ملعمموخمملنعممرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموخمملنعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم)م

مممممممممم(اٌلؿّملرك).

 -6وس٢ملموب٦ملمضمؿملّملماظلمملسّملي م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضمملل م:مادؿضملؼمل٠ملمرد٤مللمآم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مرجٯملمسػمل٥ملم٫ملعمّملعمضَمملتِمبعمؽملِ٦ملمدغمػملؿمل١مل ؼغمّملػمسعم٥ملماب٢ملماظػملُؾمؿؾؿملؾمهملم

صػملؼملؾمممل مجمملى محعممملدعمؾعم٣مل م ،مضمملل مػْملا معممل ُظغملُ١مل موػْملا مػعمّملِؼؾمهمل ،مصعملمملل مرد٤ملل مآم م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"صؾملٯملّ مجعمػملَلوملعم مظم مبؿملوملِ موَبؿملٟملَ مووعؾمٟملَ حؿؾم٥ملم
ِؼؿغملُ١ملمإنػممطؽملوملعمم٫ملعممملدِضًمملم" مثغم١ملمؾمخعمشملَؾؽملمملمصَقِؼملّملعممآ ووَثؽمل٥ملمسعمػملؿملػم٣ملمثغم١ملؾمم
تفملتِؿملغملُ١ملمػعمّمل ؾم
ضمملل :موعؾمممل مبعمضملّملغم مصكملغؾم٦مل موَدػمؿضملػمؼملِ٠ملغم ماظٓملعمؾمجغم٠مل معِؽملغملُ١مل سػملَ٥مل ماظضملؼمل٠ملؿم مممممل موظّمملغ٦مل مآم

صؿملفملت٦ملمؼعمل٤ملل:م ػْملامعمملظُغمل١ملموػْملامػّملؾمؼهملموُػػمّملِؼوملػم ظ٦ملموصٯملمجعمػملٕملمعمظممبؿملوملم

ِوبؿمل٣ملمووعِؾم٣ملمحؿؾم٥ملمتعمفملتِؿملعم٣ملغممػعمّملؼؾمؿ٣ملم،موآمٮمل ؼفملخْملغمموحّملؽممعؽملػمغمل١ملمذؿملؽؼممملمبطملريمحعملّ٣ملم
إٮملمظعمل٦ملمآمزمؼملػملُ٣ملغممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل  ،صألسػمٓملؿمص٢ملعمؾم موحّملؼمامعؽملغمل١ملمظعمل٦ملمآمؼعمقؼمل٠ملغمم

ؽم،موومبعملٓملةمهلممل خ٤ملارؽمم،موومذمملةًمتعمؿملػمضملعمٓملغمم،مث١ملؾممرصٛملمؼّملعمهغممحؿؾم٥ملمرغم٩ملِ٦ملعمم
ؼم
بعمضملريؼمامظ٣ملمرغمشمملىم
بؿملمملضمإبِشملِ٣ملمِؼعمل٤ملل:م(اظػملؾملغم١ملمػ٠ملػممبػملطملوملعممبزملػمٓملمسؿملينمومسػمٛملموُذغ٦مل).مم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكمملري).

 -7وس٢ملػمموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿميمم م(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم) موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م" مظَمملم٪ملعمٓملعمرعمموعمظَمملم٪ملِٓملعمارعمم"م(.اٌلؿّملرك مسػمل٥ملماظزملقؿملقني)،م
وظممضزملهملماٌكٔملوعؿملهملماظيتمدٓملضوملمخريمدظؿمل٠ملمسػمل٥ملمهٓملؼ١مل اظٓملذ٤ملةم;مصعملّملم

صَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) :م" موَتعمرملػمظملَٛملغممصِ٥ملمحعمّملدملمعِ٢ملػممحغمّملغمودِم

اظػملٌمل٣ملِم" م؟مثغم١ملفممضَمملمعممصَمملخػمؿعمشملَنملعممصَعملَممللعمم :م" موعماؼػم١ملغمماظػملٌمل٣ملِمظَ٤ملػمموَنفممصَمملرِؼملعمهملَمبِؽملػموملعممعغمقعمؼملفمّملٍم
دعمٓملعمضَوملػممظَعملَشملَضملػموملغممؼعمّملعمػعممملم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ايؼملّمل مٓ مربؾم ماظضملمملٌني م ،واظضملمملضؾهمل مظػملؼملؿعملني م ،موٮمل مسّملوان مإٮمل مسػمل٥ملم

اظصملمملٌنيم،مووذؾملّملموظّمملمإظ٣ملمإٮملمآ وحّملهمٮملمذٓملؼٟملمظ٣مل،م وظ٦ملغمؾمماظزملمملينيم،مذؾملمملدةًم

ودؾمخٓملػممل مسؽملّمله مسغمّملة مظؿمل٤ملم ماظّملؼ٢مل م ،ووذؾملّمل مون مغؾؿملؽملممل محمؼملّملؼما مسؾّمله مورد٤ملظ٣مل م،م

آٌملد٠ملغم مرضمهملً مظػملضملمملٌني م ،موحمفهملً ظػمللمملظغملني ،موحفهملً مسػمل٥مل ماًػملٞمل موصمضملني،م
اظػملؾمل١ملم٫مل٠ملؿممودػمل١ملموبمملركمسػمل٥ملمسؾّملكمورد٤ملظٟمل حمؼملّملم،موسػمل٥ملمآظ٣ملموو٫ملقمملب٣ملموع٢ملم
دمملرمسػمل٥ملمغؾملفؾمل١ملمواضؿظمل٥ملموثٓملػ١ملمإشممؼ٤ملمماظّملؼ٢مل .وبضملّمل :مم م

صكملن ماٌؿؿؾٛمل مظرملٓملؼضملهمل ما دٯملم مؼٓملى ون ماٌمملل ماظزملمملحل مض٤ملام مايؿملمملة م ،موظعملّملم

وصمٛمل ماَملغؾؿملمملى مواظٓملد٠مل مضمملرؾهمل مسػمل٥مل اظّملؼمملغهمل مبمملظؿ٤ملحؿملّمل مظم معػملػملؾمل١مل م ،موسػمل٥مل محظملٚملم

اٌممللمواظؽملظملٕملمواظضملعمل٠ملمواظضملٓملض.

طؼملممل مون ما دٯملم مؼّملس٤مل مإشم مطلنمل اٌمملل موادؿـؼملمملره موتؽملؼملؿملؿ٣مل مبمملظشملٓملقم

اٌرملٓملوسهمل م ،موؼفملب٥مل موي مسّملوان مسػمل٥مل محعمل٤ملق ماظؽملمملس اٌمملظؿملهمل مدون مدؾنمل معرملٓملوهلل،م

صؿملعمل٤ملل مج٠مل مذفملغ٣مل م :م{ؼعمممل موَؼغمؾمؾملعمممل ماظَؾمْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملاْ مٮملَ متعم ْفملطُػملُ٤ملاْ موَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم مبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم}م

[اظؽمللمملى]29:موؼعمل٤ملل ج٠ملؾممذفملغ٣مل:م{ موعمٮملَمتعم ْفملطُػملُ٤ملاْموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملمبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملمبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم وعمتغمّملػمظُ٤ملاْمبِؾملعممملم
ْقغملَؾممملمؿممظِؿعمفملْطُػملُ٤ملاْمصَٓملؿمؼعملمملًمعِؾم٢ملػم وَعػم٤ملعمالؿمماظؽملعمؾممملسؿممبِممل ؿمثػم١ملؿمموعموَغؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم} م
إؿمظَ٥ملماظ غم

ممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]188

وطؼملمملمونماظضملّملوانمسػمل٥ملماظّملممواظضملٓملض عؽملغملٓملمٮملمؼعملؾ٠ملم،مصغملْملظٟملماظضملّملوانمسػمل٥ملم

اٌممللم،موظممخشملؾهملماظ٤ملداهللمبؿملعمؾم٢ملعمماظؽمل غمؾم– سػملؿمل٣ملماظزملٯملةمواظلٯملم– معمملمؼؽملؾطمل٦ملميعمل٤ملقم

اظؽملمملسماٌمملظؿملهملمع٢ملمضّملادهمل،مصعملممللمبضملّمل ونمتلمملىلم :م(مويمذؾملٓملمػْملام؟مويمبػملّملمػْملام؟م
ػمٓملطُ١ملمػعمْملعمامصِ٦مل
مملىطُ١ملموعموَعػم٤ملعمَظغملُ١مل سعمػملَؿملػمغملُ١ملمحعمٓملعمامؽممطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملمػعمْملعمامصِ٦ملمذعمؾمل ؿم
صَكملؿمنعمؾممدِععم عم

ّملطُ١ملػممػعمْملعمام)م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).
بعمػملَ ِ

صؼمل٢ملمخمملظٝملموعٓمل مآمبفملط٠ملمايٓملام صؾمل٤ملماٌضملؿّملي م،موٮملمؼٓمل٪مل٥مل ماٌلػمل١ملمونم

ؼغمكػمٓملجمغظملل٣ملمس٢ملمغشملمملقمحمؾهملمآمبمملسؿّملا٩مل٣ملمَ ،ملنمآمؼعمل٤ملل:م{إؿمنعمؾمماظػملّ٣ملعممٮملَمؼغمقِنملِؾمم

اظْؼملغمضملػمؿعمّملِؼ٢ملعمم}[ماٌممل٩ملّملة.]190:
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إنمع٢ملمرٓملقماطؿلمملبماٌممللماظْملي حٓملعؿ٣ملمذٓملؼضملؿؽملمملمهٓملتؼممملمجمملزعممل اظٓملذ٤ملةم،م

وخْملؼما موإسشملمملىؼم موت٤ملدشملًممل م ،موذظٟمل ًشملٓملػممل ماظغملؾري مسػمل٥مل ماجملؿؼملضملمملت ما غلمملغؿملهمل م،م

صؾمل٦مل مع٢مل موذّملؾم ماَملعٓملاض ماٮملجؿؼملمملسؿملهمل صؿغملًممل مبمملَملع١مل م ،مصؾمل٦مل متظملؿٟمل مبمملجملؿؼملٛمل مصؿغملًمملم
ذرؼضملؼمممل ،موتؾملّملر موخٯملق ماَملعهمل موطؿملمملغؾملممل وتضمل٤ملد مسػملؿملؾملممل مبمملظ٤ملبمملل مواظّملعمملر مظم ماَملدٓملم

واجملؿؼملضملمملت مواَملصٓملاد مواٌمملل مظم اظّملغؿملممل موؼ٤ملم ماظضملٓملض مسػمل٥مل ماظغملؾري ماٌؿضملمملل م،م
صكملذامصرملوملماظٓملذ٤ملةمظمموعهملمع٢ملماَملع١مل وادػمؿعمؼملػمٓملعموماظؽملمملسمتضملمملرؿملعمؾملمملمصمملسػمل١ملمونماظسملؼملممل٩ملٓملم

ضّملمعمملتوملم،موونمغصملمملمماَملعهملمضّمل ضُ٤ملؿمؾمضم،مصعملّملمذّملؾمدماظرملٓملهللمسػمل٥ملمآخْملػمملموداصضملؾملمملم

واظلمملس٦مل مبؿملؽملؾملؼملممل مبفملن مجضملػملؾمل١مل عشملٓملودؼ٢مل مس٢مل مرضمهمل مآ م ،معؿضملٓمل٪ملني مظلكشمل٣ملم

وشسملؾ٣مل،م َص٢ملػممثعم٤ملػمبعممملنعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مظَضملعم٢ملعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م

"اظٓملفماذِ٦ملعمموعماظْؼملغمٓملػمتعمرملِ٦ملعمموعماظٓملفما٩ملِٖملعمم" مؼعمضملػمؽملِ٦مل:ماظٌملْملِيمؼعمؼملػمرملِ٦ملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل مموعممل دخػملوملماظٓملذ٤ملةم
سؼملػملًمملمإٮملمسمملضؿ٣مل،موٮملمجمؿؼملضملؼممملمإٮملموصلّملت٣ملم،مصغمل٠ملؽممعؽملؾمل١ملمزمملٕ آٌملترمل٦ملمَملخْملهماظْمليم

زمؼملػمل٣مل مسػمل٥مل ماى٤ملر مظم محغملؼمل٣مل م ،موو ماظؿلمملػ٠مل مظم مسؼملػمل٣مل ،مواظطملػملصملهمل سػمل٥مل مع٢ملم م
ٮملمؼّملصٛملمذؿملؽؼممملم،موتعملشملؿملنملموجؾمل٣ملموعمملع٣ملمحؿ٥ملمرمضملػمل٣ملمؼؾملمملبمع٢ملمعٓملاجضملؿ٣ملم; واظّملاصٛملم

هلممل مس٤ملن مطؾري مسػمل٥مل ماظصملػمل١مل م ،موسػمل٥مل مترملفؿملٛمل ماظصملمملٌني م ،موعظمللّمل مظعملػمل٤ملبؾمل١مل مسػمل٥مل

اآلخٓملؼ٢مل،ماظْملؼ٢ملمتفملب٥ملموذواضؾمل١ملماظلػملؿملؼملهملم،موعصملؾملٓملػ١ملماٌلؿعملؿمل١مل،موسعملؿملّملتؾمل١ملمايؿملهمل
س٢مل مدصٛمل ماظٓملذ٤ملة م; مواظلمملس٦مل مبؿملؽملؾملؼملممل مراضـم مظظملضملػملؾملؼملممل موععملٓملؽم مٌؽملغملَٓملػؼملممل م ،مواظٓملا٪مل٦مل

طمملظظملمملس٠مل م .مصمملظٓملذ٤ملة مغم موط٠مل مظألع٤ملال مبمملظؾمملر٠مل ،موتؽملمملول مظػمللقومل م ،مؼعمل٤ملل متضملمملشم:م م

{وعمٮملَ متعم ْفملطُػملُ٤ملاْ موَعػم٤ملعماَظغملُ١مل مبعمؿملػمعمؽملغملُ١مل مبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم} م[اظؾعملٓملة :م ،]188موؼعمل٤ملل مدؾقمملغ٣مل مظم مذفملنم
اظؿملؾمل٤ملد{ :دعمؼملعمؾممملسغم٤ملنعم ظِ ْػملغملَْملِبِم َوطَؾممملظُ٤ملنعم ظِػمللغمؾمقػموملِ}م م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌممل٩ملّملةم]42م م

ؼغمٓملوىمس٢ملمسؼملٓملم(مر٪مل٦ملمآ سؽمل٣مل)م وغ٣مل ضممللمبمملبمملن ع٢مل اظلقومل ؼفملطػملؾملؼملممل اظؽملمملسمم:م
اظٓملذممل وعؾملٓملماظٔملاغؿملهمل (وخٓملج٣مل اب٢ملمجٓملؼٓملمظممتظمللريهم(/6م)240موسٔملاهمظمماظّملرم
اٌؽملـ٤ملرم(/3م)81موؼسملؼممملمظضملؾّملمب٢مل ضمؿملّمل)م .م

وٕ مؼؿ٤ملضٝمل ماَملعٓمل مسػمل٥مل مجمٓملد ماظؽملؾمل٦مل مسؽملؾملممل موذعؾملممل م ،مب٠مل متضملّملى مذظٟمل مظؿملزمل٠ملم

إشم حّملماظػملضمل٢ملماظزملٓملؼُملماظْمليمؼضملينماظشملٓملدمع٢ملمرضمهملمآمتضملمملشمم،موعمملمػْملامإٮملم
َملن اظٓملذ٤ملةمضؿ٠ملمظغملظملمملىاتماجملؿؼملٛمل،مودس٤ملةم٫ملٓملزمهملمهلّملممودمملدمملت٣ملماظيتمؼعمل٤ملمم

سػملؿملؾملممل ازدػمملرهموتعملّملع٣ملم،موػ٦ملمتعملّملؼ١ملموػ٠ملماظغملظملمملىةمواًربةم،مصكملذامتعملؾملعملٓملمػقملٮملىم
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وتزملّملر اٌرملؾملّملعم موربمملبغم ماَملع٤ملال ماظْملؼ٢مل مٮمل مسػمل١مل مهل١مل موٮمل مطظملمملىة موٮمل مععملّملرة مسػمل٥ملم

ضؿملمملدة دصهملماَملع٤ملر،مصكملنماجملؿؼملٛملم ؼزملريمسػمل٦ملمذظملمملمجغمٓملغمفٍمػمملرم،معضملٓملضمظٯملغؾملؿملمملرمظمم

وؼهمل يصملهملم،مصؾمل٤ملموإنمبّملامض٤ملؼمملًمظممزمملػٓملهم،مإٮملموغ٣ملمخمملومٍمع٢ملمويمعسملؼمل٤ملنم،معمملمػ٤مل
إٮمل مجمٓملد مضرملٓملة مخمملرجؿملهمل مٮمل مؼؿضملّملى ممسغملؾملممل مضؿملؼملهمل ماَملع٤ملال ماظٔملا٩ملػملهمل ماظيت مذغملػملؾملؿممل

وحّملدتمعضملمملٌؾملمملم .م

إن م٪ملضملمملف ماظؽملظمل٤ملس مع٢مل محم

ماٌمملل مؼضملؿملؽمل٤ملن ماظظملمملدّملؼ٢مل مسػمل٦مل مإصلمملدػ١مل ،م

وؼلمملػؼمل٤ملنمع٢ملمحؿملىملمٮملمؼرملضملٓملونمظممتعمل٤ملؼ٘ملمضّملراتمجمؿؼملضملؾمل١ملموصرملػمل٣ملم،مصقؾؾمل١ملم

ظػملؼملمملل ؼّملصضملؾمل١مل موؼل٤ملضؾمل١مل مإشم مارتغملمملب مخشملؿملؽهمل ماظٓملذ٤ملة مودصٛمل ماجملؿؼملٛمل مإشمم

اهلمملوؼهمل م ،مصكملن مٕ ؼؿقؼملػمل٤ملا ماٌلؽ٤ملظؿملهمل ماظيت موغؿملشملومل مبؾمل١مل مصكملغؾمل١مل مؼضملٓمل٪مل٤ملن موغظمللؾمل١ملم
ووػػملؿملؾمل١ملموجمؿؼملضملؾمل١مل إظ٦ملماهلٯملكمشريماٌؾمملذٓملمواظْمليمضّملمٮملمؼصملؾملٓملموثٓملهمظمموضوملم

دٓملؼٛملم،موإمنمملمؼلعملٙمل اجملؿؼملٛملمسػمل٥ملماٌّملىماظشمل٤ملؼ٠ملمسؽملّملعمملمؼؿق٤مللماجملٓملممإظ٦ملم

بٓمليىمواظربيىمإظ٦ملمجمٓملم بظملضمل٠ملماظٓملذ٤ملةم،موسؽملّملعمملمؼؿق٤مللم٫ملمملحنملماظغملظملمملىةمإشمم
ط١ملمعؾملؼمل٠ملم،موسؽملّملعمملمؼؿق٤مللماظرملكٗمل اظؿمملص٣ملمإشممضممل٩ملّملموومعلؽ٤مللموومحؿ٥ملمع٤ملزٝملم

ظممشريمعغملمملغ٣مل.

صظمل٦ملمايّملؼىملماظرملٓملؼٝملم:مس٢ملماب٢ملمسؾمملس ( ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم) مضممللم:مضممللم

رد٤مللمآم( م٫ملػمل٦ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم) م" مععم٢ملؿم ادؿضملؼمل٠ملعممرجٯملًمع٢ملم سزملمملبهملٍموظممتػملٟملَم
اظضملزملمملبهملِمع٢ملمػ٤ملمور٪مل٥ملمِٓمعؽمل٣ملمصعملّملمخمملنعم آَموخمملنعممرد٤ملظَ٣ملغمموخمملنعمماٌقملعؽملني".م م

(اٌلؿّملركموضممللم:ػْملامحّملؼىمل ٫ملقؿملُملما دؽملمملدموٕمسمٓملجممله).

وع٢مل موضؾُمل مووخٕملؿمؾم ماَملدمملظؿملنمل اٌػملؿ٤ملؼهمل مظػملقزمل٤ملل مسػمل٥مل ماظٓملذ٤ملة :متضملشملؿمل٠ملغمم

عزملمملحل ماظؽملمملس مواظؿل٤ملؼٝمل مظم مإنمملزػممل مإشم ون مؼؿ١مل موخْمل ماظٓملذ٤ملة ،موظم مذظٟملم

خؿملمملغهمل مظألعمملغهمل ماظيت مؼعمل٤ملل مآ متضملمملظ٦مل مصؿملؾملممل{:ؼعممملوَؼغمؾمؾملعمممل ماظَؾمْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملاْ مٮملَ متعمكغم٤ملغغم٤ملاْ ماظػملّ٣ملعمم

وعماظٓملعمؾمدغم٤مللعم وعمتعمكغم٤ملغغم٤ملاْ موَععممملغعمممل ِتغملُ١ملػم موعموَغؿغم١ملػم متعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم

َدطُ١ملػمم
وعماسػمػملَؼملغم٤ملاْ وَغعمؾمؼملعمممل وَعػم٤ملعما ُظغملُ١ملػم وعموَوػمٮمل غم

صِؿػمؽملعمهملٌ وعموَنعمؾمماظػملّ٣ملعممسِؽملّملعمهغمموَجػمٓملؽممسعمصملِؿمل١ملؽمم}م[اَملغظملمملل.]28،27:

وػغملْملا متسملؿملٛمل ماَملعمملغمملت مبلؾنمل ماظٓملذ٤ملة  ,وتقملط٠مل مبلؾؾؾملممل موع٤ملال ماظؽملمملسم

بمملظؾمملر٠مل ،موتؿق٤ملل ماَملسؼملمملل ماظرملٓملؼظملهمل مإشم موسؼملمملل ظزمل٤مل٫ملؿملهمل م ،مطٓملذ٤ملة ماٌلؽ٤ملظنيم
ظممعرملمملرؼٛملماظّملوظهملماظضملؼملٓملاغؿملهملمع٢ملمضؾ٠ملمبضمل٘ملمو٫ملقمملب اَملسؼملممللم،موطٓملذ٤ملةمبضمل٘ملم

اٌرملٓملصني مسػمل٥مل ماَملسؼملمملل مع٢مل موج٠مل ماظؿعملزملري مبمملظضملؼمل٠مل م ،موسّملم تؽملظملؿملْمل ماظرملٓملوطم
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اٌربعهملمبمملظضملعمل٤ملدم،موسّملمماظ٤ملصمملىممبمملمسػملؿملؾملمملمع٢ملماظؿٔملاعمملت  .صمملٌٓملترمل٦ملمسم٤ملنماَملعمملغهملم
اظيت مسغمؾملؿمّملعم مبؾملممل مإظؿمل٣مل م ،موتؽملٛمل مايٞمل مس٢مل م٫ملمملحؾ٣مل م،وؼرملفٛمل سػمل٥مل م٪ملؿملمملهلل ماظْملع١مل م،م

وخٓملاب ماظسملؼملممل٩ملٓمل موإػّملار ماظرملٓملف مواظغملٓملاعهمل م .مواظٓملاذ٦مل مطْملظٟمل ؼلمملسّمل مآٌملترمل٦ملم

سػمل٥ملموع٤ملالماظؽملمملسمبمملظؾمملر٠ملم،موؼؽملؼمل٦ملمصؿمل٣ملماًػملٞملماظلؿمللملم،موؼؿمللٓملمظ٣مل اظؿقغمل١ملمصؿملؼملمملم
ػ٤ملمحٞملمظطملريهم،موؼلؿق٠ملمعمملمظؿملٕملمظ٣ملم،موع٢ملموج٠ملمػْملامطمملنماظٓملاذ٦مل وآٌملترمل٦ملم

عػملضمل٤ملغنيمسػمل٥ملمظلمملنمغؾؿملؽملمملمحمؼملّملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م،مصضمل٢ملمسؾّمل آمب٢ملمسؼملٓملوم

(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل) مضممللم:مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م:م"ظضملؽملهملُمآِ سػمل٥ملم
اظٓملاذِ٦ملموآٌملتعمرملِ٦مل"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهملم)م،موي:ماآلخْملمواٌضملشمل٦مل.

صمملظٓملذ٤ملةمظمما دٯملممحمٓملعهملمبفملؼهملِ ٫مل٤ملرةمطمملغوملم،موبفمليماد١ملممسؿملوملم،مد٤ملاىم

ومسؿملوملمػّملؼهمل موممعغملمملصفملةم،مصمملَملمسمملىمٮمل تطملريمع٢ملمايعملممل٩ملٞملمذؿملؽؼممملم،مواظضملربةمظػملقعملممل٩ملٞملم
واٌضملمملغ٦مل مٮمل مظألظظملمملز مواٌؾمملغ٦مل  .وع٢مل ماٌعملٓملر م ظم ماظرملٓملؼضملهمل ما دٯملعؿملهمل مون مػّملاؼمملم

اظضملؼملمملل مشػمل٤ملل– موػ٤مل ماًؿملمملغهمل مظم اٌطملؽمل١مل م ،مواظلٓملضهمل مع٢مل ماظطملؽملؿملؼملهمل مضؾ٠مل ماظعمللؼملهمل م.م
ؼعملممللم:مش٠ملمظمماٌطملؽمل١ملمؼطمل٠ملمشػمل٤ملٮمل صؾمل٤ملمشممللم،موط٠ملمع٢ملمخمملنمظممذؿمللملمخظملؿملهملمصعملّملم

ش٠ملعمؾمم– موآٌملادمبمملظضملؼملممللمط٠ملمع٢ملمت٤ملشم سؼملٯملمظػملؼمللػملؼملنيم،موػْملامؼرملؼمل٠ملماظلػملشملمملنم
وغ٤ملؾماب٣مل موع٤ملزظملؿمل٣مل م ،موؼؼمممل مطمملغومل معلقملوظؿملمملتؾمل١مل  ,وعؾملؼملممل ماخؿػملظملومل معٓملتؾمملتؾمل١مل موتؽمل٤ملسوملم

درجمملتؾمل١مل م ،مصضمل٢مل موب٦مل مضمؿملّمل ماظلمملسّملي مضمملل  :ادؿضملؼمل٠مل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مرجٯملمسػمل٥ملم٫ملعمّملعمضَمملتِمبعمؽملِ٦ملمدغمػملؿمل١مل ؼغمّملػمسعم٥ملماب٢ملماظػملُؾمؿؾؿملؾمهملمصػملؼملؾممملمجمملىمحعممملدعمؾعم٣ملم،م

ضمملل مػْملا معممل ُظغملُ١مل موػْملا مػعمّملِؼؾمهمل صعملمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :مصؾملٯملّم

جعمػملَلوملعم مظم مبؿملوملِ موَبؿملٟملَ مووعؾمٟملَ حؿؾم٥مل متفملتِؿملٟمل م ػعمّملِؼؾمؿغمٟمل مإنػم مطؽملوملعم م٫ملعممملدِضًممل م ،مثغم١ملم

ؾمخعمشملَؾؽملممل مصَقِؼملّملعم مآ ووَثؽمل٥مل مسعمػملؿملػم٣مل مثغم١ملؾم مضمملل م :موعؾمممل مبعمضملّملغم مصكملغؾم٦مل موَدػمؿضملػمؼملِ٠ملغم ماظٓملعمؾمجغم٠مل معِؽملغملُ١مل

سػملَ٥ملماظضملؼمل٠ملؿمممممملموظّمملغ٦ملمآمصؿملفملت٦ملمؼعمل٤مللم:مػْملامعمملظُغمل١ملموػْملامػّملؾمؼهملموُػػمّملِؼوملػم ظ٦ملم

وصٯملمجعمػملٕملمعمظممبؿملوملمِوبؿمل٣ملمووعِؾم٣ملمحؿؾم٥ملمتعمفملتِؿملعم٣ملغممػعمّملؼؾمؿ٣ملم،موآمٮمل ؼفملخْملغمموحّملؽممعؽملػمغمل١ملمذؿملؽؼممملم

بطملري محعملّ٣مل مإٮمل مظعمل٦مل مآ مزمؼملػملُ٣ملغم مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهمل  ،صألسػمٓملؿمص٢ملعمؾم موحّملؼما معؽملغمل١مل مظعمل٦مل مآم

ؽم،موومبعملٓملةمهلممل خ٤ملارؽمم،موومذمملةًمتعمؿملػمضملعمٓملغمم،مث١ملؾممرصٛملمؼّملعمهغممحؿؾم٥ملمرغم٩ملِ٦ملعمم
ؼم
ؼعمقؼمل٠ملغممبعمضملريؼمامظ٣ملمرغمشمملىم

بؿملمملضمإبِشملِ٣ملمِؼعمل٤ملل( :اظػملؾملغم١ملمػ٠ملػممبػملطملوملعممبزملػمٓملمسؿملينمومسػمٛملموُذغ٦ملم) م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري)
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صظمل٦مل مػْملا مايّملؼىمل موسؿملّمل مذّملؼّمل مٌ٢مل ؼلؿطمل٠مل مغظمل٤ملذه موؼلؿؾؿملُمل مظؽملظملل٣مل مونم

ؼفملخْملمعمملمٮملمزم٠ملمظ٣ملموخْملهم،موإنموظؾل٣ملموث٤ملابممل علؿضملمملرةمطمملهلّملؼهملمواظ٤ملدمملرهملموشريم
ذظٟملم،مصؾملْملامخؿملمملغهملمظمماَملعمملغهملم،مودقوملمٮمل ؼؾمملركمآمظ٣ملمصؿمل٣ملموٮملمظممغظملل٣ملموٮملمظمم

ووٮملده موٮمل مظم مسممل٩ملػملؿ٣مل موٮمل مإغظملمملض٣مل مظم اَملعمملغهمل وٮمل معفملطػمل٣مل موٮمل معرملٓملب٣مل م ،مصغمل٠مل مجل١ملم

غؾومل مع٢مل محٓملام مصمملظؽملمملر مووشم مب٣مل م ،مطؼملممل ظم محّملؼىمل مطضملنمل ماب٢مل مسفٓملة ماَملغزملمملريم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضممللم:مضممللمظ٦ملمرد٤مللمآ (٫ملػمل٦ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) :م"ٮملمؼّملخ٠ملغمم

اىؽملهملَ مي١ملؽم مغؾوملعم مع٢مل مدقوملٍ م ،موط٠ملغمؾم مي١ملـم غؾوملعم مع٢مل مدقوملٍ مصمملظؽملمملرغم مووشم مب٣مل م…"مم

(اٌضملف١ملماظزملطملريم)م.مصؿملؿضملنيمسػمل٥ملمايمملط١مل وع٢ملمظ٣ملموٮملؼهملمتؿضملػملٞملمبفملع٤ملرماظؽملمملسمونم

ٮملؼعملؾ٠مل ماهلّملؼهمل ممم٢مل مٕ مؼغمل٢مل معضملؿمملدؼما ا ػّملاى مإظؿمل٣مل مضؾ٠مل موٮملؼؿ٣مل م ،مصؾمل٦مل مظم مػْملام
اٌعملمملممتضملؿربمرذ٤ملة.

وع٢ملمث١ملمصكملغ٣ملمؼؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمون زمْملرمادؿطملٯمللموزؿملظملؿ٣ملموعغملمملغ٣ملم،مبفملنم

رمضمل٠مل مذظٟمل مدؾؾؼمممل مىْملب ماٌمملل م ،مواظـٓملاى مع٢مل خٯملل موداى ماظضملؼمل٠مل م ،مصؿملقمملب٦ملم

ورممملع٠مل مَملج٠مل مون مؼؽملمملل معشملمملعٛمل معمملدؼهمل مظم مسؼملػمل٣مل م ،مصْملظٟمل اٌغمللنمل معغمللنملم

خؾؿملىملم،مووخْملمظػملؼملممللمبطملريمحٞملم،موَملج٠ملمػْملامحٓملؾمممرد٤مللمآم(٫ملػمل٦مل آمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١ملم)ماظٓملذ٤ملةم،مهْملؼٓملؼمامظػملؼمللػملؼملنيمع٢ملمذٓملػمملم،موإبضملمملدؼمامهل١ملمع٢مل ٪ملٓملرػمملم،موضممملؼهملم

ظّملؼؽملؾمل١ملم،موضممملؼهملمَملع٤ملاهل١ملم،موضممملؼهملمظػملؼملفؿؼملٛملمسؼمل٤ملعمملًم.مصغمل١ملمع٢مل عصملمملٕماغؿؾملغملوملمم

وط١مل مع٢مل مدعمملى م٪ملؿملضملومل م ،موط١مل مع٢مل محعمل٤ملق مرؼمللومل م ،معممل مو٪ملمملسؾملممل موعممل رؼمللؾملممل مإٮملم
اظٓملاذ٤ملن موآٌملترمل٤ملن مصقلؾؾمل١مل مآ ماظْملي مٮمل متؽملمملم مسؿملؽمل٣مل م ،مووؼ٠مل مهل١مل مممممل سؼملػملوملم

وؼّملؼؾمل١ملمووؼ٠ملمهل١ملممممملمؼغمللؾ٤ملن.

صفمليؾم مخري مؼٓملج٥مل مظم مض٤ملم مععملؿملمملس اظغملظملمملىة مصؿملؾمل١مل معممل مؼؿٔملظٝمل مب٣مل مآٌملىوس م

ظٓملؤدممل٩مل٣ملمع٢ملمضٓملابني؟!موويؾممإغؿمملجمؼٓملو٥مل َملسؼملممللمٮملمتلريمسؽملّملػ١ملمإٮملمبضملّملمػّملاؼمملم

اظٓملاذني موآٌملترملني م؟! مصمملظٓملذ٤ملة متؾملّملر ايعمل٤ملق م ،موتضملشمل٠مل ماٌزملمملحل م ،موبؾملممل مؼعملّملمم
اظلظملؿمل٣مل ماًمملع٠مل ،موؼؾضملّمل ماجملّمل ماظضملمملع٠مل م ،صغمل١مل م٪ملعمؿملضملوملػم مع٢مل محٞمل م ،مووَػّملرتػم مع٢ملم
طٓملاعهملم،مورصضملوملػممع٢ملمظؽؿمل١ملم،مووػمملغوملمع٢ملمطٓملؼ١مل  .إنماظٓملذ٤ملةمضسملؿملهملمخشملريةمؼؽملؾطمل٦ملم

اظؿزملّمليمهلمملمبعمل٤ملةمواَملخْملمسػمل٥ملمعؿضملمملرؿملؾملمملمبؿملّملمع٢مل حّملؼّمل .م
م
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ػُبٚخ اإلسالو ثبدلشأح ٔإكشايّ ذلب
ا
أًٔل  :انؼُبصش:

ٔدٔسْب يف ادلشبسكخ انٕطُٛخ

 -1تغملٓملؼ١ملمآمظؾينمآدم.

 -2عغملمملغهملمآٌملوةمظمما دٯملم.م

٫ -3مل٤ملرمزػمل١ملمآٌملوةمظمماىمملػػملؿملهملم.مم

 -4رسمملؼهملما دٯملممآٌملوةمظممصمؿملٛملمعٓملاح٠ملمحؿملمملتؾملممل.مم

 -5ايىملمسػمل٥ملمعٓملاسمملةمحٞملماظؽمللمملىم،موعضملمملذٓملتؾمل٢ملمبمملٌضملٓملوفم .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ

األدنخ يٍ انقشآٌ

-1مض ذملممللمآمتضمل ذملمملشمم:مم{وعمظَعملَذملذملّملػممطَٓملفمعػمؽملعم ذملمملمبعمؽملِذملذمل٦ملمآدعممعمموعمحعمؼملعمػملْؽملعم ذملمملػغم١ملػممصِذملذمل٦ملماظْؾعمذملذملٓملممموعماظْؾعمقػمذملذملٓملؿمم
وعمرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػممعِ٢ملعمماظشملٌملؿملممؾعممملتِموعمصَسملفمػملْؽملعممملػغم١ملػممسعمػملَ٥ملمطَـِريـممعِؼملفم٢ملػممخعمػملَعملْؽملعممملمتعمظملْسملِؿملػملًممل} م

م[ا دٓملاى.]70:

-2موضذملممللمتضملذملمملشم:مم{ ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظؽملفمذملمملسغممإؿمغفمذملمملمخعمػملَعملْؽملعمذملمملطُ١ملػممعِذمل٢ملػممذعمطَذملٓملـمموعموُغػمـعمذمل٥ملموعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملطُ١ملػمم
عمعغملُ١ملػممسِ ػمؽملذملذملذملّملعمماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملِموَتػم َعملذملذملذملمملطُ١ملػممإؿمنفمماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملعممسعمِػملذملذملذملؿمل١ملؽمم
عمضملذملذملذملمملرعمصُ٤ملامإؿمنفمم َو ْطذملذملذملٓمل عم
ذذملذملذملضملغم٤ملبؼممملموعمضَؾعممملِ٩ملذملذملذمل٠ملعممظِؿ عم
غم

خعمؾِريؽم}[ايفٓملات:م.]13م

-3موض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{موعمظَؾملغمذملذمل٢ملفممعِـػمذملذمل٠ملغمماظٌمل ذملْملِيمسعمػملَ ذملؿملػممؾملؿم٢ملفممبِ ذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعمظِػملٓملممجعم ذملممللؿممسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿم٢ملفمم
غملؿمل١ملؽمم}م[اظؾعملٓملة:م]228م .م
ؽممح ِ
دعمرعمجعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔمل عم

-4موضممللمتضملمملشم:م{ظِػملٌملذمل٣ملِمعغمػملْذملٟملُماظلفمذملؼملعممملوعماتِموعماظْذملفملَرػمضؿممؼعمكػم ُػملذملٞملغممععمذملمملمؼعمرملعمذملمملىغممؼعمؾملعمذملنملغممظِؼملعمذمل٢ملػمم
غمماظْملطُ٤ملرعم}[اظرمل٤ملرى .]49:م
ؼعمرملعممملىغممإؿمغعممملثؼممملموعمؼعمؾملعمنملغممظِؼملعم٢ملػممؼعمرملعممملى قم

صملذملؿمل١ملؽمم
-5موضممللمتضملمملشم:مم{وعمإؿمذعمامبغمرملممٓملعمموَحعمّملغمػغم١ملػممبِمملظْفملُغػمـعم٥ملمزَ٠ملفمموعمجػمؾملغمذمل٣ملغممعغملػمذمل٤ملعمدكماموعمػغمذمل٤ملعممطَ ِ

()58مؼعمؿعم٤ملعمارعمىمعِ٢ملعمماظْعملَ٤ملػممؿممعِ٢ملػممدغم٤ملىِمععممملمبغمرملممٓملعممبِ٣ملِموَؼغمؼملػم ِلغملُ٣ملغممسعمػملَ٥ملمػغمذمل٤ملنـمموَمػممؼعمّملغمدقمذمل٣ملغممصِذمل٦ملم
ُؼملذملذملذمل٤ملنعم}م[اظؽملقذملذملذمل٠مل:م،58م.]59موضذملذملممللمتضملذملذملمملشم:م{وعمإؿمذعمام
عمقغمل غم
عممعذملذملمملمؼ ػم
مملمدذملذملمملى عم
اظؿذملذملذملٓملعمابِموََظذملذمل عم
قم
اظْؼملعم٤ملػمىغمودعمةُمدغمؽِػملَوملػمم مبِفملَيمممذعمغػمنملٍمضُؿِػملَوملػم}م[اظؿغمل٤ملؼٓمل:م،8م.]9

-6وضممللمتضملمملشم:م{ ععم٢ملػممسعمؼملِذمل٠ملعمم٫ملعمذملمملظِقؼممملمعِذمل٢ملػممذعمطَذملٓملـمموَوػمموُغػمـعمذمل٥ملموعمػغمذمل٤ملعممعغمذملقملػمعِ٢ملؽممصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفمذمل٣ملغمم
حعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِفملَحػملعم٢ملؿممععممملمطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل:م.]97
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-7وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:مم{ظِػملٓملممجعم ذملممللؿممغعمزملِ ذملؿملنملؽممعِؼملفم ذملمملمتعمذملذملٓملعمكَماظْ٤ملعماظِذملذملّملعمانؿمموعماظْ ذملفملَضْٓملعمبغم٤ملنعمموعمظِػملؽملمملعم ذملمملىِم
زملذملذملذملؿملؾمملًم
ِؼملذملذملذملمملم َضذملذملذملذمل٠ملفممعِ ػمؽملذملذملذملذمل٣ملغمموَوػممط غمَـذملذملذملذملٓملعممغعم ِ
مملمتذملذملذملذملٓملعمكَماظْ٤ملعماِظذملذملذملذملّملعمانؿمموعماْظذملذملذملفملَضْٓملعمبغم٤ملنعممع فم
ِؼملذملذملذمل عم
زملذملذملذملؿملنملؽممع فم
غعم ِ

ععمظملْٓملغمو٪ملمملً}[اظؽمللمملى .]37:م

-8وضممللمتضملمملشم:مم{وعماظْ٤ملعماظِذملّملعماتغممؼغمٓملػم٪ملِذملضملػم٢ملعمموَوػمظَذملمملدعمػغم٢ملفممحعمذمل٤ملػمظَؿملػم٢ملؿممطَذملمملعِػملَؿملػم٢ملؿممظِؼملعمذمل٢ملػمموَرعمادعمم
مملمتغملَػملٌملذملذملٝملغمم
فمموطِلػمذملذمل٤ملعمتغمؾملغم٢ملفممبِذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِمظَذمل غم
وَنػممؼغمذملذملؿِ١ملفمماظٓملفم٪ملعمذملمملسعمهملَموعمسعمػملَذملذمل٥ملماظْؼملعم٤ملػمظُذملذمل٤ملدِمظَذملذمل٣ملغممرؿمزػمضُؾملغمذملذمل٢مل عم

غعمظملْٕملؽممإؿمظٌملمملموغمدػمضملعمؾملعممملمظَمملمتغمسملعممملرفمموعماظِّملعمةٌمبِ٤ملعمظَّملِػعممملموعمظَمملمععم٤ملػمظُ٤ملدؽممظَ٣ملغممبِ٤ملعمظَّملِهِموعمسعمػملَ٥ملماظْ٤ملعمارؿمثِمعِـػمذمل٠ملغمم
ذعمظِٟملَمصَكملؿمنػمموَرعمادعمامصِزملعممملظًمملمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِؽملػمؾملغمؼملعممملموعمتعمرملعممملوغمرـممصَػملَمملمجغمؽملعمذملمملحعممسعمػملَؿملػمؾملؿمؼملعمذملمملموعمإؿمنػمموَرعمدػمتغمذمل١ملػمم

مملدطُ١ملػممصَػملَمملمجغمؽملعممملحعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممإؿمذعمامدعمػملٌملؼملػمؿغم١ملػممععممملمآتعمؿملػمؿغم١ملػممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعماتفمعملُ٤ملام
وَنػممتعملػمؿعمٓملػم٪ملِضملغم٤ملاموَوػمظَ عم

اظػملٌمل٣ملعمموعماسػمػملَؼملغم٤ملاموَنفمماظػملٌمل٣ملعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممبعمزملِريؽم}م[اظؾعملٓملة:م]233م.

-9وضممللمتضملذملمملشم:مم{م وعمضَسملعمذمل٥ملمرعمبقمذملٟملَموَظٌملذملمملمتعمضملػمؾغمذملّملغموامإؿمظٌملذملمملمإؿمؼفمذملمملهغمموعمبِمملظْ٤ملعماظِذملّملعمؼػم٢ملؿممإؿمحػملعمذملمملغؼممملمإؿمعفمذملمملم
ؼعمؾػمػملُطملعم٢ملفممسِؽملػمّملعمكَماْظغملِؾعمٓملعمموَحعمذملّملغمػغمؼملعممملموَوػممطِم ػملَمملػغمؼملعمذملمملمصَػملَذملمملمتعم ُعملذمل٠ملػممظَؾملغمؼملعمذملمملموُفدملموعمظَذملمملمتعمؽملػمؾملعمٓملػمػغمؼملعمذملمملموعم ُضذمل٠ملػمم
غمؼملذملمملم
ظَؾملغمؼملعممملمضَ٤ملػمظًمملمطَٓملؿمتؼممملم موعماخػمظملِ٘ملػممظَؾملغمؼملعممملمجعمؽملعممملحعمماظْملقملمممعِ٢ملعمماظٓملفمحػمؼملعمهملِموعمضُ٠ملػممرعمبمممارػمحعمؼملػمؾمل عم

طَؼملعممملمرعمبفمؿملعممملغِ٦ملم٫ملعمطملِريؼما}م[ا دٓملاى،23:م.]24

عملذملغملُؽملغم٤ملام
-10موضممللمتضملمملشم:م{وعمعِذمل٢ملػممآؼعممملتِذمل٣ملِموَنػممخعمػملَذملمٞملعممَظغملُذمل١ملػممعِذمل٢ملػمموَغػمظملُ ِلذملغملُ١ملػمموَزػموعماجؼمذملمملمظِؿ ػم
إؿمظَؿملػمؾملعممملموعمجعمضملعم٠ملعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػممععم٤ملعمدفمةًموعمرعمحػمؼملعمهملًمإؿمنفممصِ٦ملمذعمظِٟملَمظَـملؼعممملتٍمظِعملَ٤ملػممـممؼعمؿعمظملَغملٌملٓملغمونعمم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظٓملوم:م.]21

األدنخ يٍ انسُخ

 -1ؼعملذملذمل٤مللموعذملذملريماٌذملذملقملعؽملنيمسؼملذملذملٓملمبذملذمل٢ملماًشمل ذملمملبم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم):مطُؽملفم ذملمملمصِذملذمل٦ملم
عمذطَذملٓملعمػغم٢ملفمماظػملٌملذمل٣ملغممرعموَؼػمؽملعمذملمملمظَؾملغمذمل٢ملفمم
اظْفعممملػِػملِؿملفمهملِمظَمملمغعمضملغمّملقمماظؽملمملعممملىعممذعمؿملػمؽؼممملمصَػملَؼملفممملمجعمذملمملىعمماظْكملؿمدػمذملػملَمملمغممو عم

بِْملعمظِٟملَمسعمػملَؿملػمؽملعممملمحعمعملنممملم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -2وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم
سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:م"مععم٢ملػممطَمملغعموملػممظَ٣ملغمموُغػمـعم٥ملمصَػملَ١ملػممؼعمؽِّملػمػعممملموعمظَ١ملػممؼغمؾملؿمؽملػمؾملعمذملمملموعمظَذمل١ملػممؼغمذملقملػمثِٓملػمموعمظَذملّملعمهغمم

ِ٥ملماظْملطُ٤ملرعمم-موَدػمخعمػملَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمماظْفعمؽملفمهملَم".م(دؽمل٢ملموب٥ملمداود).م
قم
سعمػملَؿملػمؾملعممملم-مضَممللعممؼعمضملػمؽمل

 -3وس٢ملموغٕملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مسذمل٢ملماظذملؽملفم

م(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممضَذملممللعمم:ممممم

"مععم٢ملػممسعمممللعممجعممملرؿمؼعمؿعمؿملػم٢ملمحعمؿفم٥ملمتعمؾػمػملُطملعممملمجعممملىعممؼعم٤ملػممعمماظعملِؿملعممملععمهملِموغعممملموعمػغم٤ملعممطَؾملعمذملمملتعمؿملػم٢ملؿمم"مو٪ملعمذمل١ملفمم

و٫ملعممملبِضملعم٣ملغمم(.مرواهمعلػمل١ملم).
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عمدذمل٤مللعمم
 -4وس٢ملمسغمعملْؾعمهملَمبػمذمل٢ملعممسعمذملمملعِٓملـمماظْفغمؾملعمؽملِذمل٦ملفمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)م:ممضذملمململم:مدعمذملؼملِضملػموملغممر غم
اظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:ممؼعمعملُ٤مللغمم:م"ععم٢ملػممطَمملغعموملػمموعمضَممللعممععمٓملفمةًمععم٢ملػممطَمملنعممظَ٣ملغمم
فمموطَلعممملػغم٢ملفممعِ٢ملػممجِّملفمتِ٣ملِمطُذمل٢ملفممظَذمل٣ملغمم
ثعمػملَمملثغممبعمؽملعممملتٍمصَزملعمؾعمٓملعممسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفممصَفملَرْضملعمؼملعمؾملغم٢ملفمموعمدعمعملَمملػغم٢مل عم

حِفعممملبؼممملمعِ٢ملػمماظؽملفممملرؿم"م(معلؽملّملموضمّمل).

عمدذمل٤مللعممآِم(م٫ملذملػمل٥ملمآم
 -5وس٢ملموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماًُذملّملػمرؿميؾمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مموَنفممر غم
ّملطُ١ملػممثعم ذملٯملَثغممبعمؽملعم ذملمملتٍموَوػممثعمػملَ ذملمملثغمموَخعمذملذمل٤ملعماتٍم
مملمؼغملُذملذمل٤ملنغممظِفملَحعم ذمل ِ
سػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)مضَ ذملممللعم:م"مظَ ذمل عم
صَؿملغمقػملِ٢ملغممإؿمظَؿملػمؾملؿم٢ملفممإؿمظٌملمملمدعمخعم٠ملعمماىَؽملفمهملَم"(مرواهماظمعْملي).م

عمدذملذملذمل٤مللغمماظ ٌملػملذمل ذمل٣ملِم م
ِمبذملذملذمل٢ملؿممععممملِظذمل ذملٟملٍم(مر٪ملذمل ذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣ملم)م َضذمل ذملممللعمم:م َضذمل ذملممللعممر غم
ػممسذملذملذمل٤ملػمف ػم
وسذملذملذمل٢مل عم
 -6عم
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:مم"ععم٢ملػممطُذمل٢ملفممظَذمل٣ملغممثعمػملَذملمملثغممبعمؽملعمذملمملتٍموَوػممثعمػملَذملمملثغمموَخعمذمل٤ملعماتٍموَوػمم
بِؽملػمؿعممملنؿمموَوػمموُخػمؿعممملنؿمماتفمعملَ٥ملماظػملٌمل٣ملعممصِؿملؾملؿم٢ملفمموعموَحػملعم٢ملعممإؿمظَؿملػمؾملؿم٢ملفممحعمؿفم٥ملمؼعمذملؾِ٢ملفمموَوػممؼعمؼملغمذملؿػم٢ملعممطُذمل٢ملفمم

ظَ٣ملغممحِفعممملبؼممملمعِ٢ملػمماظؽملفممملرؿمم"م(علؽملّملموضمّمل).

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
 -7وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممضَذملممللعمم:مجعمذملمملىعممرعمجغمذمل٠ملؽممإؿمظَذمل٥ملمر غم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م صَعملَممللعمم:مؼعمذملمملمرعمدغمذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِمععمذمل٢ملػمموَحعمذملٞملقمماظؽملفمذملمملسؿممبِقغملػمذمل٢ملؿمم
٫ملعمقعممملبعمؿِ٦مل؟مضَممللعمم:م"وُعقمٟملَم"،مضَممللعمم:مثغم١ملفممععم٢ملػمم؟مضَذملممللعمم:م"ثغمذملم١ملفمموُعقمذملٟملَم"م،مضَذملممللعمم:مثغمذمل١ملفمم
ععم٢ملػمم؟مضَممللعمم:م"ثغم١ملفمموُعقمٟملَ"م،مضَممللعم:مثغم١ملفممععم٢ملػمم؟مضَممللعمم":مثغم١ملفمموَبغم٤ملكَ"

(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -8وسذمل٢ملمسممل٩ملرملذملذملهملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملممل)م،مضمملظذملوملم:مدعمذملفملَظْوملغممرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(م٫ملذملػمل٥ملمآم
عمدذمل٤مللغمم
سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مسعم٢ملؿمماظْفعممملرؿمؼعمهملِمؼغم ػمؽملغملِقغمؾملعممملموَػػمػملُؾملعمذملمملموَتغملػمذملؿعمفملْمععمٓملغمموَمػممٮملَ؟مصَعملَذملممللعممظَؾملعمذملمملمر غم
اظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)":مغعمضملعم١ملػممتغملػمؿعمفملْععمٓملغم"مضَمملظَذملوملػمممسعمممل٩ملِرملعمذملهملُ:مصَكملؿمغفمؾملعمذملمملمتعملػمذملؿعمقػمؿملِ٥ملم
صَؿعملػم ذملغملُوملغم،مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)مم"مذعماكَمإؿمذػمغغمؾملعم ذملمملمإؿمذعمام
دغملَؿعموملػم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
عم

 -9وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم
ضَممللعمم":مظَمملمتغمؽملػمغملَُملغمماظْؾِغملْٓملغممحعمؿفم٥ملمتغملػمؿعمفملْذعمنعمموعمظَمملماظـفمؿملممذملنملغممحعمؿفمذمل٥ملمتغملػمذملؿعمفملْععمٓملعمم"مصَعملِؿملذمل٠ملعمم:مؼعمذملمملمرعمدغمذمل٤مللعمم

اظػملٌمل٣ملِمطَؿملػمٝملعممإؿمذػمغغمؾملعممملمم؟ممضَممللعمم":مإؿمذعمامدعمغملَؿعموملػمم"...م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

10م-موس٢ملموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م

ضَممللعم:م"ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملِٓموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿممصَٯملَمؼغمقملػمذِمجعممملرعمهغم،موعمادػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملام

بِمملظؽملمملعممملىِمخعمؿملػمٓملؼمامصَكملؿمغفمؾملغم٢ملفممخغمػملِعملْ٢ملعممعِ٢ملػمم٪ملِػملَٛملـم،موعمإؿمنفمموَسػم٤ملعمجعممذعم٦ملػمىٍمصِ٦ملماظسملممػملَٛملؿمموَسػمٯملَهغم،م
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صَكملؿمنػممذعمػعمؾػموملعممتغمعملِؿملؼملغم٣ملغممطَلعمٓملػمتعم٣ملغم،موعمإؿمنػممتعمٓملعمطْؿعم٣ملغممظَ١ملػممؼعمٔملعملػمموَسػم٤ملعمجعم،مصَمملدػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملامبِمملظؽملمملعممملىِمخعمؿملػمٓملؼما)م
(وخٓملج٣ملماظؾكمملري).

-11موسعم٢ملػممجعممملبِٓملؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِمآِ(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١ملم)م:ممصِ٦ملمخغمشملْؾعمؿِ٣ملِمبِضملعمٓملعمصَمملتعممضمملل:م"ماتفمعملُذمل٤ملامآَم ِصذمل٦ملماظؽملمملعمذملمملىِ،مصَذملكملؿمغفمؾملغم٢ملفممسعمذمل٤ملعمانؽمم

ذملّملطُ١ملغم،ماتفمكعمذملذملْملػمتغمؼملغم٤ملػغم٢ملفممبِفملَععممملغعمذملذملهملِمآِ،موعمادػمذملذملؿعمقػمػملَػملْؿغم١ملػممصُذملذملٓملغموجعمؾملغم٢ملفممِبغملَػملِؼملعمذملذملهملِمآِم".م
سِؽملػمذمل عم
غملذملذمل٤ملنعممععمضملػمؽملعمذملذملمملهغمماتفمكعمذملذملْملػمتغمؼملغم٤ملػغم٢ملفممسعمػملَذملذمل٥ملمذعمذملذملٓملػمطِمآِ،موعمػغمذملذمل٤ملعممضَ٤ملػم ُظذملذملم٣ملغم:م
صَؿملغمقػمؿعمؼملعمذملذمل٠ملغمموَنػممؼعم ُ

{صَكملؿمعػملعممملكٌمبِؼملعمضملػمٓملغموفٍموَوػممتعملػمٓملؿمؼُملؽممبِكملؿمحػملعممملنـم}م[اظؾعملٓملة:م]229م(ذضملنملما تمملن).

-12موس٢ملموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم):ممضَممللعمم:مضَممللعمماظؽملفمؾِذمل٦ملقمم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ِلذملغملِنيؿممطَمملظْؼملغمفعممملػِذملّملِمصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِ،م
ودػمل١ملم)م:مم(:ماظلفممملسِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظْفملَرػمععمػملَهملِموعماظْؼمل ػم

وَوػممطَمملظٌملْملِيمؼعمزملغم٤ملمغمماظؽملفمؾملعممملرعمموعمؼعمعملُ٤ملمغمماظػملٌملؿملػم٠ملعم) .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

م ايؼملذملّملغممٓمربِؾمماظضملذملمملٌني،مواظزملذملٯملةُمواظلذملٯملمغممسػملذمل٥ملمععمذمل٢ملموردذملػمل٣ملمآُمرضمذملهملًم

ظػملضملمملٌني،موسػمل٥ملمآظ٣ملمو٫ملقؾ٣ملموع٢ملماػؿّملىمبؾملّملؼ٣ملمودػملٟملمرٓملؼعمل٣ملمإشممؼ٤ملمماظّملِؾمؼ٢مل .م
وععمؾممملمبضملّمل:مصكملنمآم-مدذملؾقمملغ٣ملموتضملذملممملشمم-مضذملّملمطذملٓملممبذملينمآدممصمؿملضملذملمملًمم،موصسملذملػملؾمل١ملم

سػمل٥ملمدممل٩ملٓملماٌكػمل٤ملضمملت،مصعملممللمتضملمملشمم{:وعمظَعملَّملػممطَٓملفمعػمعمؽملمملمبعمؽملِ٦ملمآدعممعمموعمحعمؼملعمػملْؽملعمذملمملػغم١ملػممصِذمل٦ملماظْؾعمذملٓملممم
ِؼملذملذملذملذمل٢ملػممخعمػملَعملْعمؽملذملذمل ذملمملم
َسملذملذمل ذملػملْؽملعممملػغم١ملػممسعم َػملذملذملذملذمل٥ملم َطذملذمل ذملـِريـممع فم
ممؾذملذمل ذملمملتِموعمص فم
عمقذملذملذملذملٓملؿمموعمرعمزعمضْعمؽملذملذمل ذملمملػغم١ملػمم ِعذملذملذملذمل٢ملعمماظشملٌملؿملعم
وعماظْؾ ػم

تعمظملْسملِؿملػملًممل}[ا دٓملاى .]70:م

وظعملّملمرصذملٛملما دذملٯملممعغملمملغذملهملماٌذملٓملوةمم،مووطٓملعؾملذملمملممبذملمملمٕمؼغملٓملعؾملذملمملمبذمل٣ملمدؼذمل٢ملمدذمل٤ملاه;م

صمملظؽمللمملىمظمما دذملٯملممذذملعملممل٩ملٞملماظٓملجذملممللمم،مخغمػملعملذملمملمعذمل٢ملمو٫ملذمل٠ملمواحذملّملم-مخػملعملذملمملمعذمل٢ملمذطذملٓملم

ووغـ٥مل-مؼعملضملّملمط٠ملمعؽملؾملؼملمملمبمملآلخٓمل،موؼفملغٕملمبذمل٣ملمظممػذملْملهمايؿملذملمملة،مصمملظؽمللذملمملىمواظٓملجذملممللم

ظمما غلمملغؿملهملمدذمل٤ملاىمم،مضذملممللمسذملٔملمعذمل٢ملمضممل٩ملذمل٠مل:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظؽملفمذملمملسغمممإؿمغفمذملمملمخعمػملَعملْؽملعمذملمملطُ١ملػممعِذمل٢ملػممذعمطَذملٓملـمم
وعموُغػمـعم٥ملموعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػممذغمضملغم٤ملبؼممملموعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإؿمنفمموَطْٓملعمععمغملُ١ملػممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػمعملَمملطُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمػملِذملمؿمل١ملؽمم

خعمؾِريؽم}[ايفٓملات:م.]13م م

وػذملذملذمل٦ملمعضملذملذملذمل٣ملمظممجمملغذملذملذملنملماظضملؾذمل ذملمملداتمسػملذملذملذمل٥ملمضذملذملذملّملمماٌلذمل ذملمملواةم،مضذمل ذملممللمتضملذمل ذملمملشممم :م

ِؿذملذملذملمملتِم
ْؼملذملذملذملقملػمعِؽملِنيعمموعماظْؼملغمقملػمعِعمؽملذملذملذملمملتِموعماظْ َعملذملذملذملمملغِؿِنيعمموعماظْعملَمملغعم
غملذملذملذملػملِؼملعممملتِموعماظ غم
{مإؿمنفمماظْؼملغم ػملذملذملذملػملِؼملِنيعمموعماظْؼمل ػم

ذذملذملذملضملعممملتِم م
ذذملذملذملضملِنيعمموعماظْكعمممل ِ
عماظزملذملذملذملمملبِٓملعماتِموعماظْكعمممل ِ
عماظزملذملذملذملمملبِٓملؿمؼ٢ملعممو فم
عماظزملذملذملذملمملدِضَمملتِمو فم
عماظزملذملذملذملمملدِضِنيعممو فم
و فم

م م
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ْقذملذمل ذملمملصِصملِنيعمم ُصذملذمل ذملٓملغموجعمؾملغم١ملػمم
عماظزملذملذمل ذملمملم٩ملِؼملعممملتِموعماظ عم
عماظزملذملذمل ذملممل٩ملِؼملِنيعممو فم
عمزملذملذملذملذملّملممضَمملتِمو فم
عمزملذملذملذملذملّملممضِنيعمموعماظْؼملغمؿ عم
وعماظْؼملغمؿ عم

وعماظْقعممملصِصملَمملتِموعماظْملفماطِٓملؿمؼ٢ملعمماظػملٌمل٣ملعممطَـِريؼماموعماظْملفماطِٓملعماتِموَسعمّملفمماظػملٌمل٣ملغممظَؾملغمذمل١ملػممععمطملػمظملِذملٓملعمةًموعموَجػمذملٓملؼمامسعمصملِؿملؼملؼمذملمملم}م
[اَملحٔملاب:م.]35موضممللمدؾقمملغ٣ملم{:صَمملدػمؿعمفعممملبعممظَؾملغم١ملػممرعمبقمؾملغم١ملػمموَغمم٦ملمظَمملموُ٪ملِؿملٛملغممسعمؼملعمذمل٠ملعممسعممملعِذمل٠ملـمم
ػمسملغملُ١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػم٘ملـم}[آلمسؼملٓملان:م .]195م
ػممذطَٓملـمموَوػمموُغػمـعم٥ملمبعمضمل غم
عِ ػمؽملغملُ١ملػممعِ٢مل عم

وسػمل٥ملمذظذملٟملمصذملمملٌٓملوةمضلذملؿملؼملهملماظٓملجذمل٠ملمظمماَملحغملذملمملمماظرملذملٓملسؿملهملم،مهلذملمملمعذملمملمظذمل٣ملمعذمل٢ملم

ايعملذملذملذمل٤ملقم،موسػملؿملؾملذمل ذملمملموؼسملذمل ذملمملمعذملذملذمل٢ملماظ٤ملاجؾذمل ذملمملتمعذمل ذملمملمؼٯمل٩ملذملذملذمل١ملمتغمل٤ملؼؽملؾملذمل ذملمملموصشملٓملتؾملذمل ذملمملم،ممضذمل ذملممللم م

ل"م(دؽمل٢ملموب٥ملمداود) .م
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م"إؿمغفمؼملعممملماظؽملمملعممملىغممذعمعملَممل٩ملِٞملغمماظٓملممجعمممل ؿم

جذملذملّملؼٓملمبمملظذملذملْملطٓملمونموولمتغملػملؿملذملذملٝملمإهلذملذمل٦ملم٫ملذملذملّملرمظ غلذملمملنمط ذملمملنمظػملٓملجذملذمل٠ملمواٌذملذملٓملوةم

غممادذملغملُ٢ملػمم
صمؿملضملمملً،محؿملىملممضممللمآمظ غلذملمملنماَملولم-مآدمموزوجذملم٣ملم-م:م{وعمضُػملْؽملعمذملمملمؼعمذملمملمآدعمم ػم
ُ٤ملغذملمملم
غمؼملمملموعمظَمملمتعمعملْٓملعمبعممملمػعمذملْملِهِماظرملفمذملمفعمٓملعمةَمصعمَؿغمل عم
َموطُػملَمملمعِؽملػمؾملعممملمرعمشَّملؼمامحعمؿملػمىملغممذِؽػمؿ عم
وَغػموملعمموعمزعموػمجغمٟملَماظْفعمؽملفمهمل عم

عِ٢ملعمماظصملٌملمملظِؼملِنيعم}م[اظؾعملٓملة:م .]35م

وٕمتضملٓملفماظؾرملٓملؼهملمدؼؽملمملًموٮملمحسملمملرةًمسؽملؿملوملمبذملمملٌٓملوةموصمذمل٠ملمسؽملمملؼذملهملمووهمرسمملؼذملهملم

طممل دٯملم;مصعملّملمهّملثمسذمل٢ملماٌذملٓملوةمووطذملّملمسػملذمل٥ملمعغملمملغؿؾملذملمملموسصملذمل١ملمعؽملٔملظؿؾملذملممل،موجضملػملذملؾملمملم

عٓملص٤ملسهملماظٓملوسمسمملظؿملهملماظعملّملر،مهلمملماٮملسؿؾمملرماَملمس٥ملمواٌعملمملمماَملسػملذمل٥مل،محؿملذملىملمتؿؼملؿذملٛملم

برملكزملؿملهملمحممعهملموحعمل٤ملقمععملٓملرةموواجؾمملتمعضملؿربة.م م

وعٛملمػْملامصعملّملمطػملّظملؾملمملمآم(مسٔملموج٠ملم)معـػملؼملمملمطػملّذملٝملماظٓملجذمل٠ملمدذمل٤ملاىمبلذمل٤ملاىمم،مإٮملم

ع ذملمملمط ذملمملنمخممل٫ملكم ذملمملمبؾمل ذملمملموؼؿؽملمملدذملذملنملمعذملذملٛملمصشملٓملتؾمل ذملممل،مرضم ذملهملًمبؾمل ذملمملموعٓملاس ذملمملةمظسملذملذملضملظملؾملمملمم،مصؾملذملذمل٦ملم

طمملظٓملجذملذمل٠ملمظمماٌشملمملظؾذملذملهملمبمملظؿغملذملمملظؿملٝملماظرملذملذملٓملسؿملهمل،موعذملمملمؼمتفمذملنملمسػملؿملؾملذملمملمعذملذمل٢ملمجذملذملٔملاىاتمووم

سعمل٤ملبمملتم،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{ وعمظَؾملغمذمل٢ملفممعِـػمذمل٠ملغمماظٌملذملْملِيمسعمػملَذملؿملػمؾملؿم٢ملفممبِذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعمظِػملٓملممجعمذملممللؿممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم٢ملفمم
غملؿمل١ملؽمم}م[اظؾعملٓملة:م]228م ،م
ؽممح ِ
دعمرعمجعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔمل عم

ػممذطَذملٓملـمموَوػمموُغـعمذمل٥ملموعمػغمذمل٤ملعممعغمذملقملػمعِ٢ملؽممصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفمذمل٣ملغمم
موضممللمدؾقمملغ٣مل:م{مععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم٫ملعممملظِقمملًمعِذمل٢مل عم

حعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِفملَحػملعم٢ملؿممععممملمطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}مم[اظؽملق٠مل:م]97م م

مملمغغملَمملظًذملمملمعِذمل٢ملعمم
وضممللمتضملمملشم:م{وعماظلفممملرؿمقغمموعماظلفممملرؿمضَهملُمصَمملضْشملَضملغم٤ملاموَؼػمّملِؼعمؾملغمؼملعممملمجعمٔملعماىؼممبِؼملعممملمطَلعمؾعم عم

غملؿمل١ملؽمم}م[اٌممل٩ملّملة:م ]38م
ؽممح ِ
اظػملٌمل٣ملِموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔمل عم
م
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وظعملّملمبػملٜملمع٢ملمتغملٓملؼ١ملما دٯملممظػملؼملٓملوةمونمخزملٗملمهلمملمد٤ملرةمع٢ملماظعملٓملآنممسمملػمملم

٭ملمدذملذمل٤ملرةماظؽملل ذملمملىم٬ملمصذملذملّمللفممذظذملذملٟملمسػملذملذمل٥ملماػؿؼمل ذملمملمما دذملذملٯملممب ذملمملٌٓملوةماػؿؼملمملع ذملمملًمطذملذملؾرياًم،م
خبٯملفمعمملمطمملنمسػملؿمل٣ملموعٓملػمملمظمماىمملػػملؿملهملمضؾ٠ملما دٯملم.م م
ظعملّملمطمملغوملماظؾرملٓملؼهملمضؾ٠ملمبضملـهملماظؽمل

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) ظمم٪ملٯملظهملمسؼملؿملذملمملىم

وجمملػػملؿملذملذملهملمجؾملذملذملٯملى،مٮملمتضملذملذملٓملفمعضملٓملوصذملذملمملًمموٮملمتؽملغملذملذملٓملمعؽملغملذملذملٓملاًمم،مصعملذملذملّملمزػملؼملذملذملوملماٌذملذملٓملوةمظمم

اىمملػػملؿملهملمزػملؼملمملًمذّملؼّملاًم،محؿملذملىملمطذملمملنماظضملذملٓملبمظمماىمملػػملؿملذملهملمؼؽملصملذملٓملونمإشمماٌذملٓملوةم
سػمل٥ملموغؾملمملمعؿمملهللمعذمل٢ملماَملعؿضملذملهملماظذمليتم تؿػملغمل٤ملغؾملذملمملموؼؿ٤ملارث٤ملغؾملذملمملم،موؼؿزملذملٓملص٤ملنمصؿملؾملذملمملمطمؼملذملمملمم

ؼرملمملىون.

طؼملمملمطمملغ٤ملامؼغملٓملػ٤ملنماظؾؽملمملت،موؼؽّملوغؾمل٢ملمظمماظمابموحؿملذملمملىمخرملذملؿملهملماظضملذملمملر،موضذملّملم

وغغملذملذملٓملما دذملذملٯملممػذملذملْملهماظضملذملمملدةم،مو٫ملذملذمل٤ملرػمملماظعملذملذملٓملآنمظمموبرملذملذملٛملم٫ملذملذمل٤ملرةم،مصعمل ذملممللمتضمل ذملمملشم:م م

صملؿمل١ملؽمم مؼعمؿعمذمل٤ملعمارعمىمعِذمل٢ملعمماظْعملَذمل٤ملػممؿمم
{موعمإؿمذعمامبغمرملممٓملعمموَحعمّملغمػغم١ملػممبِمملَملُغػمـعم٥ملمزَ٠ملفمموعمجػمؾملغم٣ملغممعغملػم٤ملعمدكماموعمػغم٤ملعممطَ ِ
عِذملذمل٢ملػممدغمذملذمل٤ملىِمععم ذملمملمبغمرملممذملذملٓملعممبِ ذمل٣ملِموَؼغمؼملػملِ ذملغملُ٣ملغممسعمػملَذملذمل٥ملمػغمذملذمل٤ملنـمموَمػممؼعمّملغمدقمذملذمل٣ملغممصِذملذمل٦ملماظؿقمذملذملٓملعمابِموَظَ ذملمملمدعم ذملمملىعممععم ذملمملم

عمقغملُؼملغم٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل.]59:موضّملمبذملمملظٜملمآمدذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشممظمما غغملذملمملرمسػملذملؿملؾمل١ملمظمم
ؼ ػم
دص٢ملماظؾؽملمملت،مصعملمملل{:موعمإؿمذعماماظْؼملعم٤ملػمىغمودعمةُمدغمؽِػملَوملػمم مبِفملَيمممذعمغػمنملٍمضُؿِػملَوملػم}[اظؿغمل٤ملؼٓمل .]9:م

وطذملمملغ٤ملامطذملذملْملظٟملمٮملمؼ٤ملرثذملذمل٤ملنماٌذملذملٓملوةم،موؼذملذملٓملونموغؾملذملمملمظذملؿملٕملمهلذملمملمحذملذملٞملمظمما رثم،م

وطْملظٟملمٕمؼغملذمل٢ملمظػملؼملذملٓملوةمسػملذمل٥ملمزوجؾملذملمملمويمحذملٞمل،موظذملؿملٕملمظػملشملذملٯملقمسذملّملدمحمذملّملود،م
وظؿملٕملمظؿضملّملدماظٔملوجمملتمسذملّملدمعضملذملني،موطذملمملغ٤ملامإذامعذملمملتماظٓملجذمل٠ملموظذمل٣ملمزوجذملهملموووٮملدم

ع٢ملمشريػممل،مطمملنماظ٤ملظّملماَملطربموحٞملمبٔملوجهملموبؿمل٣ملمع٢ملمشريه،مصؾمل٤ملمؼضملؿربػمملمإرثؼممملمطؾعملؿملذملهملم

وع٤ملالموبؿمل٣ملم،مصضملذمل٢ملمابذمل٢ملمسؾذملمملسم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مضذملمملل:مطذملمملنماظٓملجذمل٠ملمإذامعذملمملتم
وبذمل٤مله،موومضمذملذمل٤مله،مصؾملذملذمل٤ملموحذملذملٞملمبمملعٓملوتذملذمل٣ملمإنمذذملمملىموعلذملذملغملؾملممل،موومزمؾلذملذملؾملمملمحؿذملذمل٥ملمتظملؿذملذملّمليم

بزملّملاضؾملممل،موومت٤ملتمصؿملْملػنملممبمملهلمملم(مرواه وب٤ملمداود .).م

وطذملمملغ٤ملاموؼسملذملمملًمؼغمغملٓملػذملذمل٤ملنمإعذملمملىػ١ملمسػملذملذمل٥ملماظٔملغذملممل،موؼؿعملممل٪ملذملذمل٤ملنمسػملذملذمل٥ملمذظذملذملٟملموجذملذملٓملاًم،م

مملمتغملْٓملؿمػغمذمل٤ملامصَؿعمؿملعمذملمملِتغملُ١ملػممسعمػملَذمل٥ملماظْؾِطملعمذملمملىِمإؿمنػممورعمدػمنعممتعمقعمزملقمذملؽملؼممملم
حؿ٥ملمغٔمللمض٤مللمآمتضملمملشم:م{وعمظَ غم

ظِؿعمؾػمؿعمطملغم٤ملامسعمٓملعمضعمماظْقعمؿملعممملةِماظّملقمغػمؿملعمممل}م[اظؽمل٤ملر:م.]33موػْملامطمملنمحممللمآٌملوةمظمماىمملػػملؿملذملهملم
ضؾ٠ملما دٯملم .م
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صػملؼملذملمملمجذملمملىما دذملذملٯملمموغذملٔمللماظعملذملذملٓملآنمرصذملٛملمآمعغملمملغذملهملماٌذملذملٓملوةمووسٔملػذملمملمووطٓملعؾملذملمملم،م

ؼعمل٤مللموعريماٌقملعؽملنيمسؼملٓملماب٢ملماًشملذملمملبم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)ممطُؽملفمذملمملم ِصذمل٦ملماظْفعممملػِػملِؿملفمذملهملِمظَذملمملم
عمذطَٓملعمػغم٢ملفمماظػملٌمل٣ملغممرعموَؼػمؽملعممملمظَؾملغم٢ملفممبِْملعمظِٟملَمسعمػملَؿملػمؽملعممملمحعمعملنمممل م
غعمضملغمّملقمماظؽملمملعممملىعممذعمؿملػمؽؼممملمصَػملَؼملفممملمجعممملىعمماظْكملؿمدػمػملَمملمغممو عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

وج٠ملمظعملّملمحٓملصما دٯملمموذّملمايٓملصمسػمل٥ملمحظملٚملمطٓملاعهملمآٌملوةم،مواحذملمامم

ذكزملؿملؿؾملمملم اٌضملؽمل٤ملؼذملهمل،مودذمل٤ملاػمملمبمملظٓملجذمل٠ملمظمموػػملؿملذملهملماظ٤ملجذمل٤ملبمواَملداى،مووثؾذملوملمهلذملمملم
حعملؾملذملمملمظمماظؿزملذملذملٓملفموعؾمملذذملذملٓملةمصمؿملذملذملٛملمايعملذملذمل٤ملقمطقذملذملٞملماظؾؿملذملذملٛمل،موحذملذملٞملماظرملذملذملٓملاىموشذملذملريم

ذظٟمل،مضممللمتضملمملشمم{:ظِػملٓملممجعمممللؿممغعمزملِؿملنملؽممعِؼملفممملماطْؿعملعمؾغم٤ملاموعمظِػملؽملمملعمذملمملىِمغعمزملِذملؿملنملؽممعِؼملفمذملمملماطْؿعملعمذملؾػم٢ملم}م

[اظؽمللمملى،]32:موجضمل٠ملمهلمملمحٞملماٌرياثمصعملممللمتضملمملشمم:م{مظِػملٓملممجعمذملممللؿممغعمزملِذملؿملنملؽممعِؼملفمذملمملمتعمذملٓملعمكَم
اظْ٤ملعماظِّملعمانؿمموعماظْفملَضْٓملعمبغم٤ملنعمموعمظِػملؽملمملعممملىِمغعمزملِؿملنملؽممعِؼملفممملمتعمٓملعمكَماظْ٤ملعماظِّملعمانؿمموعماظْفملَضْٓملعمبغم٤ملنعممعِؼملفممملمضَ٠ملفممعِؽملػمذمل٣ملغمموَوػمم

طَـغمٓملعممغعمزملِؿملؾمملًمععمظملْٓملغمو٪ملمملً}ممم[اظؽمللمملى ]37:م

وػغملْملامصمملٌٓملوةُمظممز٠ملمتضملمملظؿمل١ملما دٯملمماظعمل٤ملتهملموت٤ملجؿملؾملمملتِ٣ملمايغملؿملؼملهملمتضملذملؿملٖملم

حؿملمملةًمطٓملتهملمظممجمؿؼملضملؾملمملماٌلػمل١مل،محؿملمملةًمعِػملقملػمملمايظملمملوةُمواظؿغملذملٓملؼ١ملمعذمل٢ملمووفملمؼذمل٤ملمم

تعملّملغمممصؿمل٣ملمإشممػْملهمايؿملمملة،معغمٓملورؼمامبغمل٠ملمحممللمع٢ملموح٤ملالمحؿملمملتؾملمملم،موعمملًمطمملغوملم،مووم

بؽملؿمملًم،مووموخؿمملَم،موومزوجهملم،مووماعٓملوةمع٢ملمدممل٩ملٓملموصٓملادماجملؿؼملٛملم .م

صظمل٦ملمبمملبماظربموو٫مل٥ملمآمتضملمملشممبؾملمملمبضملّمل سؾمملدتذمل٣ملمم،مودسذملمملمإشممإطٓملاعؾملذملمملمإطٓملاعؼمذملمملم

خممل٫ملكمممل،موحىملفممسػمل٥ملماظضملؽملمملؼهملمبؾملذملممملم،مصعملذملممللممتضملذملمملشمم{:وعمضَسملعمذمل٥ملمرعمبقمذملٟملَموَظٌملذملمملمتعمضملػمؾغمذملّملغموامإؿمظٌملذملمملمإؿمؼفمذملمملهغممم
وعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿممإؿمحػملعممملغؼممملمإؿمعفممملمؼعمؾػمػملُطملعم٢ملفممسِؽملػمّملعمكَماْظغملِؾعمٓملعمموَحعمّملغمػغمؼملعممملموَوػممطِػملَمملػغمؼملعممملمصَػملَذملمملمتعمعملُذمل٠ملػممظَؾملغمؼملعمذملمملموُفدملم

وعمظَمملمتعمؽملػمؾملعمٓملػمػغمؼملعممملموعمضُ٠ملػممظَؾملغمؼملعممملمضَ٤ملػمظًمملمطَٓملؿمتؼممملم موعماخػمظملِ٘ملػممظَؾملغمؼملعممملمجعمؽملعممملحعمماظْملقملمممعِ٢ملعمماظٓملفمحػمؼملعمهملِموعمضُذمل٠ملػمم

رعمبمممارػمحعمؼملػمؾملغمؼملعممملمطَؼملعممملمرعمبفمؿملعممملغِ٦ملم٫ملعمطملِريؼما}[ا دٓملاى،23:م.]24مم م

صذملذملفمليمتغملذملذملٓملؼ١ملموسصملذملذمل١ملغممعذملذمل٢ملمونمؼعملذملذملٓملنمآمحعملؾملذملذملمملمةعملذملذمل٣ملمم،مورمضملػملذملذملؾملمملماٌزملذملذملشملظمل٥ملمم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موحذملٞملفمماظؽملذملمملسم ةلذمل٢ملماظزملذملقؾهملموإدذملّملاىماٌضملذملٓملوفم،مصضملذمل٢ملم

عمدذمل٤مللؿممآم(٫ملذملػمل٥ملمآممسػملؿملذمل٣ملم
وَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَمر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملمم،مضَممللعم  :جعممملىعممرعمجغم٠ملؽممإؿمظَ٥ملمر غم
ؿمم٫ملذملقعممملبعمؿِ٦مل؟مضَذملممللعم:م"وُعقمذملٟملَم"مضَذملممللعم:م
ودػمل١مل)مم،مصَعملَممللعم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعم آ!مععم٢ملػمموَحعمٞملقممبِقغملػمذمل٢مل عم

ثغم١ملفم ععمذمل٢ملػم؟مضَذملممللعم:م"وُعقمذملٟملَم"مضَذملممللعم:مثغمذمل١ملفممععمذمل٢ملػم؟مضَذملممللعم:م"وُعقمذملٟملَم"مضَذملممللعم:مثغمذمل١ملفمم ععمذمل٢ملػم؟مضَذملممللعمم"ثغمذمل١ملفمم
وَبغم٤ملكَ".م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).م م
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وظممبمملبماظزملػملهملمرس٥ملما دٯملمغممحٞملفممآٌملوةمبؽملؿذملمملًم:مصمٓملصذملٛملمذذملفملغعمؾملممل،موسذملّملفمػمملمغضملؼملذملهملًم

سصملؿملؼملهملًموػِؾذملهملًمطٓملتذملهملمم،مرمذملنملمعٓملاسمملتؾملذملمملموإطٓملاعغمؾملذملمملموإسٔملازػذملمملمم،مصعملذملممللمتضملذملمملشمم{:مظِػملٌملذمل٣ملِم
عغمػملْٟملُماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿممؼعمكػمػملُٞملغممععممملمؼعمرملعممملىغممؼعمؾملعمنملغممظِؼملعم٢ملػممؼعمرملعمذملمملىغممإؿمغعممملثؼمذملمملموعمؼعمؾملعمذملنملغممظِؼملعمذمل٢ملػممؼعمرملعمذملمملىغمم

اظْملطُ٤ملرعم}[اظرمل٤ملرى:م .]49م
قم

ث١ملفمموعٓملمآمبكملطٓملاعؾملمملمرظملػملهملًم،موحىملفممسػمل٥ملمرسمملؼؿؾملمملموا حلمملنمإظؿملؾملممل،مضذملمممللمتضملذملمملشمم

{:موعماظْ٤ملعماظِذملذملّملعماتغممؼغمٓملػم٪ملِذملذملضملػم٢ملعمموَوػمظَ ذملمملدعمػغم٢ملفممحعمذملذمل٤ملػمظَؿملػم٢ملؿممطَ ذملمملعِ َػملؿملػم٢ملؿممظِؼملعمذملذمل٢ملػمموَرعمادعمموَنػممؼغم ذملؿِ١ملفمماظٓملفم٪ملعم ذملمملسعمهملَم
مملمتغملَػملٌملٝملغممغعمظملْٕملؽممإؿمظٌملذملمملموغمدػمذملضملعمؾملعممملمظَذملمملمتغمسملعمذملمملرفمم
فمموطِلػم٤ملعمتغمؾملغم٢ملفممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِمظَ غم
وعمسعمػملَ٥ملماظْؼملعم٤ملػمظُ٤ملدِمظَ٣ملغممرؿمزػمضُؾملغم٢مل عم

وعماظِّملعمةٌمبِ٤ملعمظَّملِػعممملموعمظَمملمععم٤ملػمظُ٤ملدؽممظَ٣ملغممبِ٤ملعمظَّملِهِ}[اظؾعملٓملة:م]233م .م

وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مم:م"مععم٢ملػممطَمملغعموملػممظَ٣ملغمموُغػمـعم٥ملمصَػملَ١ملػممؼعمؽِّملػمػعممملموعمظَ١ملػممؼغمؾملؿمؽملػمؾملعممملموعمظَ١ملػممؼغمقملػمثِٓملػمموعمظَذملّملعمهغممسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملم-مضَذملممللعمم

ِ٥ملماظْملطُ٤ملرعمم-موَدػمخعمػملَذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغمماظْفعمؽملفمذملهملَم".م(رواهموبذملم٤ملمداود).موظمم٫ملذملقؿملُملممعلذملػمل١ملمعذمل٢ملم
قم
ؼعمضملػمؽمل
حّملؼىملموغٕملمر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملممونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممضمملل:م"مععمذمل٢ملػمممسعمذملممللعممم

جعممملرؿمؼعمؿعمؿملػم٢ملمحعمؿفم٥ملمتعمؾػمػملُطملعممملمجعمذملمملىعمممؼعمذمل٤ملػممعممماظعملِؿملعممملععمذملهملِمموغعمذملمملمموعمػغمذمل٤ملعمممطَؾملعمذملمملتعمؿملػم٢ملؿممم،مو٪ملعمذمل١ملفمممو٫ملعمذملمملبِضملعم٣ملغممم" ،موظمم
علؽملّملموضمّملمع٢ملمحّملؼىملمسغمعملْؾعمهملَمبػم٢ملؿممسعممملعِٓملـمماظْفغمؾملعمؽملِ٦ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضذملممللم:ممدعمذملؼملِضملػموملغمم

رعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغمم":ععم٢ملػممطَمملغعموملػم-موعمضَممللعممععمٓملفمةًم-مععم٢ملػممطَمملنعممظَذمل٣ملغمم

فمموطَلعممملػغم٢ملفممعِ٢ملػممجِّملفمتِ٣ملِمطُذمل٢ملفممظَذمل٣ملغممحِفعممملبؼمذملمملم
ثعمػملَمملثغممبعمؽملعممملتٍمصَزملعمؾعمٓملعممسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفممصَفملَرْضملعمؼملعمؾملغم٢ملفمموعمدعمعملَمملػغم٢مل عم
عِ٢ملػمماظؽملفممملرؿم"م .م

وظممبذملمملبما حلذملمملنمرسذملذمل٥ملما دذملذملٯملمغممحذملذملٞملفمماٌذملذملٓملوةموخؿؼمذملممل،مصقذملذملىملؾممسػملذملذمل٥ملمإطٓملاعؾملذملمملم

وا حلمملنمإظؿملؾملمملم،مووسّملمع٢ملموحل٢ملمإظؿملؾملمملموجٓملاًمسصملؿملؼملمملً،مصضملؽملّملماظمعْمليمعذمل٢ملمحذملّملؼىملم

َوبِ٦ملمدعمضملِؿملّملٍماًُّملػمرؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مممضَذملممللعمم:م
"مظَمملمؼعمغملُ٤ملنغممظِفملَحعمّملِطُ١ملػممثعمػملَمملثغممبعمؽملعممملتٍموَوػممثعمػملَمملثغمموَخعم٤ملعماتٍمصَؿملغمقػملِ٢ملغممإؿمظَؿملػمؾملؿم٢ملفممإؿمظٌملمملمدعمخعم٠ملعمماىَؽملفمذملهملَمم".م

وظممعلؽملّملموضمّملمع٢ملمحّملؼىملمسعم٤ملػمفِمبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغمذمل٤مللغمم

اظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم":مععم٢ملػممطُ٢ملفممظَ٣ملغممثعمػملَمملثغممبعمؽملعممملتٍموَوػممثعمػملَمملثغمموَخعم٤ملعماتٍموَوػممبِؽملػمؿعمذملمملنؿمموَوػمم
وُخػمؿعممملنؿمماتفمعملَ٥ملماظػملٌملذمل٣ملعممصِذملؿملؾملؿم٢ملفمموعموَحػملعمذمل٢ملعممإؿمظَذملؿملػمؾملؿم٢ملفممحعمؿفمذمل٥ملمؼعمذملؾِ٢ملفمموَوػممؼعمؼملغمذملؿػم٢ملعمم ُطذمل٢ملفممظَذمل٣ملغممحِفعممملبؼمذملمملمعِذمل٢ملػمم

اظؽملفممملرؿم" .م

وظممبمملبمايٓملؼمملتمطٓملفممما دذملٯملمماٌذملٓملوةمصفملسشملمملػذملمملمايٓملؼذملهملمظمماخؿؿملذملمملرماظذملٔملوجم

دذملذملذملذملذملفملَظْوملغممم م
بذملذملذملذملذملمملظعملؿمل٤ملدماظرملذملذملذملذملذملٓملسؿملهمل.مصضملذملذملذملذملذمل٢ملمسممل٩ملرملذملذملذملذملذملهملم(ر٪ملذملذملذملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملذملذملذملذملمملم)م،مضمملظذملذملذملذملذملوملم:م عم
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رعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم مآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مممسعمذمل٢ملؿممماظْفعممملرؿمؼعمذملهملِممؼغم ػمؽملغملِقغمؾملعمذملمملمموَػػمػملُؾملعمذملمملمموَتغملػمذملؿعمفملْععمٓملغممموَمػممٮملَ؟م
صَعملَممللعممظَؾملعممملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم":مغعمضملعم١ملػممتغملػمؿعمفملْععمٓملغمم"مضَمملظَوملػممسعمممل٩ملِرملعمهملُم:مصَكملؿمغفمؾملعمذملمملمم

تعملػمذملذملؿعمقػمؿملِ٥ملمصَؿعملػمذملذملغملُوملغمم،مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)":مذعماكَمإؿمذػمغغمؾملعمذملمملمإؿمذعمام
دغملَؿعموملػمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِذملم٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآم
عم

سػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضَذملممللعمم:م"مظَذملمملمتغمذمل ػمؽملغملَُملغمماظِْؾغملْذملذملٓملغممحعمؿفمذملذمل٥ملمتغملػمذملذملؿعمفملْذعمنعمموعمظَذملمملماظـفمؿملممذملذملنملغممحعمؿفمذملذمل٥ملمتغملػمذملذملؿعمفملْععمٓملعمم" م
عمامدغملَؿعموملػمم...م)م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م
مصَ ِعملؿمل٠ملعمم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمطَؿملػمٝملعممإؿمذػمغغمؾملعممملم؟مضَممللعمم:م"إؿمذ عم

صكملذامشّملتمآٌملوةمزوجهملمصكملغؾملمملمٮملمتغمل٤ملنمظممز٠ملمذذملٓملؼمضملهملما دذملٯملممطؼملذملمملمطمملغذملوملم

سؽملذملذملّملماآلخذملذملٓملؼ٢ملم،موظغملذملذمل٢ملممس ذملمملمبؾمل ذملمملمإشمماظضملػملؿمل ذملمملىم،موجضملذملذمل٠ملمرب ذملمملطماظذملذملٔملواجمعذملذمل٢ملمغضملؼملذملذمل٣ملم

دذملذملؾقمملغ٣ملمسػملذملذمل٥ملمسؾ ذملمملدهم،مصعمل ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{وعمعِذملذمل٢ملػممآؼعممملتِ ذمل٣ملِموَنػممخعمػملَذملذملٞملعممَظغملُذملذمل١ملػممعِذملذمل٢ملػمموَغػمظملُلِ ذملغملُ١ملػمم

وَزػموعماجؼمذملمملمظِؿعملػمذملغملُؽملغم٤ملامإؿمظَؿملػمؾملعمذملمملموعمجعمضملعمذملذمل٠ملعممبعمؿملػمذملعمؽملغملُ١ملػممععمذملذمل٤ملعمدفمةًموعمرعمحػمؼملعمذملهملًمإؿمنفممصِذملذمل٦ملمذعمظِذملٟملَمظَـملؼعمذملمملتٍمظِعملَذملذمل٤ملػممـمم

ؼعمؿعمظملَغملٌملٓملغمونعمم}[اظٓملوم،]21:موسؽملّمل٩ملْملمووجنملما دٯملممهلمملم٫ملّملاضمملًمتغملٓملتذملمملًمورصضملذملهملمظرملذملفملغؾملمملم
،مصعملممللمتضملمملشم{:موعمآتغم٤ملاماظؽملمملعممملىعمم٫ملعمّملغمضَمملتِؾملؿم٢ملفممغِقػمػملَهملًمصَكملؿمنػممرِؾػم٢ملعممَظغملُ١ملػممسعم٢ملػممذعم٦ملػمىٍمعِؽملػمذمل٣ملغممغعمظملْلؼمذملمملم
َصغملُػملُ٤ملهغممػعمؽملِؿملؽؼممملمععمٓملؿمؼؽؼمذملمملم}مم[اظؽمللذملمملى:م،]4مصذملٯملممرمذمل٤ملزمَملحذملّملموطْذمل٠ملمعؾملٓملػذملمملمووماظؿزملذملٓملفمصؿملذمل٣ملم
بطملريمإذغؾملمملماظغملمملع٠ملمور٪ملمملػمملمايعملؿملعمل٦مل،مصكملذامعمملمتٔملوجوملمصكملنمسػمل٥ملماظذملٔملوجمونمؼؽملظملذملٞملم
سػملؿملؾملمملم،مواظؽملظملعملذملهملمترملذملؼمل٠ملماظشملضملذملمملممواظرملذملٓملابمواٌػملذملؾٕملمواٌلذملغمل٢ملم،موعذملمملمهؿذملمملجمإظؿملذمل٣ملم

اظٔملوجهملمظعمل٤ملاممبّملغؾملمملمظعمل٤ملظ٣ملمتضملمملشم{:ظِؿملغمؽملػمظملِٞملػممذغمومدعمضملعمهملٍمعِ٢ملػممدعمضملعمؿِ٣ملِموعمععمذمل٢ملػممضُذملّملِرعمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمرؿمزػمضُذمل٣ملغمم
صَػملْؿملغمؽملػمظملِٞملػممعِؼملفممملمآتعممملهغمماظػملٌمل٣ملغم}مم[اظشملٯملق .]7:م

وع٢ملمعصملمملػٓملمتغملٓملؼ١ملما دٯملممظػملؼملٓملوةمطٔملوجم:مسؽملمملؼؿ٣ملمةعملذمل٤ملقماظٔملوجذملمملتم،مض٤ملظذمل٣ملم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظممخشملؾؿ٣ملمظممحفهملماظذمل٤ملداهللم:مم"ماتفمعملُذمل٤ملامآَمصِذمل٦ملماظؽملمملعمذملمملىِ،م
ػمّملطُ١ملغم،ماتفمكعمْملػمتغمؼملغم٤ملػغم٢ملفممبِفملَععممملغعمهملِمآِ،موعمادػمؿعمقػمػملَػملْؿغم١ملػممصُٓملغموجعمؾملغم٢ملفممِبغملَػملِؼملعمذملهملِمآِم
صَكملؿمغفمؾملغم٢ملفممسعم٤ملعمانؽممسِؽمل عم
ػممؼغملُ٤ملنعممععمضملػمؽملعممملهغمماتفمكعمْملػمتغمؼملغم٤ملػغم٢ملفممسعمػملَ٥ملمذعمٓملػمطِمآِ،موعمػغم٤ملعممضَ٤ملػمظُذمل٣ملغم:م{مصَكملؿمعػملعمذملمملكٌم
".مصَؿملغمقػمؿعمؼملعم٠ملغمموَن عم

بِؼملعمضملػمٓملغموفٍموَوػممتعملػمٓملؿمؼُملؽممبِكملؿمحػملعممملنـم}م[اظؾعملٓملة]229:م(ذضملنملما تمملن).م م

٢ملمطَذملمملنعممم
وس٢ملموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَمر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملممسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مممضَذملممللعمم:م"ععمذمل ػمم

ذمل٢ملمعِذمل٢ملػممم٪ملِذملػملَٛملـم،مم
ؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملِٓموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿممصَٯملَمؼغمقملػمذِمجعممملرعمهغم،موعمادػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملامبِمملظؽملمملعممملىِمخعمؿملػمذملٓملؼماممصَذملكملؿمغفمؾملغم٢ملفمممخغمػملِعملْ عمم
لموَسػمذمل٤ملعمجعم،مم
َلٓملػمتعم٣ملغم،موعمإؿمنػممتعمٓملعمطعمْؿذمل٣ملغمممظَذمل ػمم١ملمؼعمذملٔملعم ػمم
وعمإؿمنفمموسػم٤ملعمجعممذعم٦ملػمىٍمصِ٦ملماظسملممػملَٛملؿمموسػمٯملَهغم،مصَكملؿمنػممذعمػعمؾػموملعممتغمعملِؿملؼملغم٣ملغممط عم

صَمملدػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملا مبِمملظؽملمملعممملىِ مخعمؿملػمٓملؼما" مم(ممموخٓملج٣ملماظؾكمملري) م
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وػغملذملذملْملامجضملذملذمل٠ملما دذملذملٯملمغممهلذملذملمملمحعمل٤ملضذملذملمملًمسصملؿملؼملذملذملهملًممسػملذملذمل٥ملمزوجؾملذملذملممل،معذملذمل٢ملماٌضملمملذذملذملٓملةم

بمملٌضملٓملوفموا حلذملمملنمواظٓملصذملٞملموا طذملٓملام،مَملغؾملذملمملمتعملذمل٤ملممبضملؼملذمل٠ملمسصملذملمؿمل١ملمظممبؿملؿؾملذملممل،مموٮملم

وػ٤ملمتٓملبؿملهملماَملوٮملدماظْملؼ٢ملمؼؿغمل٤ملفمنمعؽملؾمل١ملماجملؿؼملٛمل،موع٢ملماجملؿؼملٛمل تؿغمل٤ملنماظّملوظذملهملم

اٌلػملؼملهملم،مصزملٯملحماجملؿؼملٛملمبزملٯملحؾملممل،موصلمملدهمبظمللمملدػممل .م

وظممحممللمط٤ملغِؾملمملموجؽملؾؿملهملًمصعملذملّملمحذملىملفممسػملذمل٥ملمس٤ملغؾملذملمملموعلذملمملسّملتؾملمملمورسمملؼؿؾملذملممل،مصظملذمل٦ملم

اظزملقؿملقني:مع٢ملمحّملؼىملموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملممضَذملممللعممم:مضَذملممللعمماظؽملفمؾِذمل٦ملقمم(٫ملذملػمل٥ملم
ِلغملِنيؿممطَمملظْؼملغمفعممملػِّملِمصِ٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم،م
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم":اظلفممملسِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظْفملَرػمععمػملَهملِموعماظْؼمل ػم

وَوػم:مطَمملظٌملْملِيمؼعمزملغم٤ملمغمماظؽملفمؾملعممملرعمموعمؼعمعملُ٤ملمغمماظػملٌملؿملػم٠ملعم".

ػ ذملمملػ٦ملماٌذملذملٓملوةماٌل ذملػملؼملهملماظذملذمليتمر٪مل ذملؿملوملمب ذملمملٓمربكم ذملمملموبممل دذملذملٯملممدؼؽمل ذملمملًمومبقؼمل ذملّملمم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممغؾؿملكممملمورد٤ملٮملً،مػمملػ٦ملمضّملمحغمظملٌملوملمبلؿملمملجمسصملؿمل١ملمع٢ملماظؿغملذملٓملؼ١ملم
،مووعشملٓملتمسػملؿملؾملمملمدقنملماظٓملدمملظهملمصؿملسملمملًمع٢ملمايظملٚملمواظزمل٤ملنم،مواٮملػؿؼملذملمملممواظٓملسمملؼذملهملم

حؿ٥ملمسّملتمعرملمملرطهملمض٤ملؼهملموصضملمملظهملمظممايؿملمملةم،مٮملمتزملػملُملمايؿملمملةمإذامصلّملت .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ثشاءح اإلسالو يٍ انؼًهٛبد اًلَزحبسٚخ ٔانزفدريٚخ ٔانزخشٚجٛخ

َ
أًٔل :انؼُبصش

 .1ا دٯملممدؼ٢ملماَملع٢ملمواَملعمملنم.مم
 .2حٓملعهملماظؽملظملٕملما غلمملغؿملهملم.

 .3طٝملماَملذىمععملؿملمملسمًريؼهملما غلمملنم.

 .4بٓملاىةما دٯملممع٢ملماظعملؿ٠ملمواظؿكٓملؼنملمواظؿظملفريم.
ا
ثبَٛب  :األدنخ

 .5اظظملٓملقمبنيماظؿسملقؿملهملمبمملظؽملظملٕملمواظضملػملؼملؿملمملتماٮملغؿقمملرؼهملم .م

األدنخ يٍ انقشآٌ

 -1ضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممظَؾملغم١ملػممٮملَمتغمظملْلِّملغموام ِصذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿممضَذملمملظُ٤ملامإؿمغفمؼملعمذملمملمغعمقػمذمل٢ملغمم
عغمزملػمػملِقغم٤ملنعمم مموَٮملَمإؿمغفمؾملغم١ملػممػغم١ملغمماظْؼملغمظملْلِّملغمونعمموعمَظغملِ٢ملػممٮملَمؼعمرملػمضملغمٓملغمونعم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م،11م]12م م

 -2وضممللمتضملمملشم:م{عِ٢ملػمموَجػم٠ملؿممذعمظِٟملَمطَؿعمؾػمؽملعممملمسعمػملَ٥ملمبعمؽملِ٦ملمإؿمدػمٓملعماِ٩ملؿمل٠ملعمموَغفم٣ملغممععم٢ملػممضَؿعم٠ملعمم
َملرػمضؿمم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَؿعمذمل٠ملعمماظؽملفمذملمملسعممجعم ِؼملؿملضملؼمذملمملموعمععمذمل٢ملػمم
غعمظملْلؼممملمبِطملعمؿملػمٓملؿممغعمظملْٕملـمموَوػممصَلعمذملمملدٍمصِذمل٦ملمام َ
وَحػمؿملعممملػعممملم َصغملَفملَغفمؼملعممملموَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمظَعملَّملػممجعممملىعمتػمؾملغم١ملػممرغمدغمػملُؽملعممملمبِمملظْؾعمؿملممؽملعممملتِمثغم١ملفممإؿمنفمم

َملرػمضؿممظَؼملغملػمٓملؿمصُ٤ملنعمم}[اٌممل٩ملّملةم:م.]32
طَـِريؼمامعِؽملػمؾملغم١ملػممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصِ٦ملما َ

 -3وضذملممللمتضملذملمملشم:م{ ؿمؼذملذملٯملَفِمضُذملذملٓملعمؼػمٖملـمم مإؿمؼٯملَصِؾملؿمذملذمل١ملػممرؿمحػمػملَذملذملهملَماظرملممذملذملؿعممملىِموعماظزملفمذملؿملػمٝملِم م
٢ملمجغمذملذمل٤ملهللـمموعمآععمذملذملؽملعمؾملغم١ملػممعِذملذمل٢ملػمم
صَػملْؿملعمضملػمؾغمذملذملّملغموامرعمبفممػعمذملذملْملعماماظْؾعمؿملػمذملذملوملِم ماظٌمل ذملْملِيموَرْضملعمؼملعمؾملغمذملذمل١ملػممعِذملذملم ػم

خعم٤ملػمفٍ}[د٤ملرةمضٓملؼٖمل].

 -4وضممللمتضملذملمملشم:م{ ُطؽملػمذملؿغم١ملػممخعمؿملػمذملٓملعمموُعفمذملهملٍموُخػمٓملؿمجعمذملوملػممظِػملؽملفمذملمملسؿممتعمذملفملْعغمٓملغمونعممبِذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِم
وعمتعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعممسعم٢ملؿمماظْؼملغمؽملػمغملَٓملؿمموعمتغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموعمظَذمل٤ملػممآععمذمل٢ملعمموَػػمذمل٠ملغمماظْغملِؿعمذملمملبِمظَغملَذملمملنعممخعمؿملػمذملٓملؼمام

ظَؾملغم١ملػممعِؽملػمؾملغم١ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمموعم َوطْـعمٓملغمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعمم}م[آلمسؼملٓملان:م.]110م

 -5وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{وعمسعمذملذملّملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغمماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملامعِ ذمل ػمؽملغملُ١ملػمموعمسعمؼملِػملُذملذمل٤ملاماظزملفم ذملمملظِقعممملتِم
َملرػمضؿممطَؼملعممملمادػمؿعمكػمػملَٝملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممعِذمل٢ملػممضَذملؾػمػملِؾملؿم١ملػمموعمظَؿملغمؼملعمغملخملذملؽملعم٢ملفممظَؾملغمذمل١ملػمم
ظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملػممصِ٦ملما َ
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دِؼذملذملؽملعمؾملغم١ملغمماظٌملذملذملْملِميمارػمتعمسملعمذملذمل٥ملمظَؾملغمذملذمل١ملػمموعمظَؿملغمؾعمذملذملّملممظَؽملفمؾملغم١ملػممعِذملذمل٢ملػممبعمضملػمذملذملّملِمخعمذملذمل٤ملػمصِؾملؿم١ملػمموَعػمؽملؼمذملذملمملمؼعمضملػمؾغمذملذملّملغموغعمؽملِ٦ملم
ٮملَؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعممبِ٦ملمذعمؿملػمؽؼممملموعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعمم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؽمل٤ملر:م]55

 -6وضممللمتضملذملمملشمم{:موعماظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼغمذملقملػمذغمونعمماظْؼملغمذملقملػمعِؽملِنيعمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملعمذملمملتِمبِطملعمؿملػمذملٓملؿممععمذملمملماطْؿعملعمذملؾغم٤ملام

صَعملَّملِماحػمؿعمؼملعمػملُ٤ملامبغمؾملػمؿعممملغؼممملموعمإؿمثػمؼملؼممملمعغمؾِؿملؽملؼممملم}[اَملحٔملابم.]58

األدنخ يٍ انسُخ

م

 -1سعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممرعمدغمذملم٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم)٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مم:م"ماظْؼملغملػمػملِ١ملغممععمذمل٢ملػممدعمذملػملِ١ملعمماظْؼملغملػمذملػملِؼملغم٤ملنعممعِذمل٢ملػممظِلعمذملمملغِ٣ملِموعمؼعمذملّملِهِم،موعماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملغممععمذمل٢ملػمموَعِؽملعمذمل٣ملغمم

اظؽملفممملسغممسعمػملَ٥ملمدِععمممل٩ملِؾملؿم١ملػمموعموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم"م(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -2وسعم٢ملؿممسعمؾػمذملّملماظػملٌملذمل٣ملِمبػمذمل٢ملمسعمؼملػمذملٓملؿمومبػمذمل٢ملؿمماظْضملعمذملمملصؿمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مونفممرعمجغمذملٯملًمدعمذملفملَلعمم

يماظْؼملغملػم ذملػملِؼملِنيعممخعمؿملػم ذملٓملؽمم؟مضَ ذملممللعمم:م"ععمذملذمل٢ملػممدعم ذملػملِ١ملعمم
رعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌمل ذمل٣ملِم)٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مم َو قم
اظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعممعِ٢ملػممظِلعممملغِ٣ملِموعمؼعمّملِهِم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -3ومسعمذمل٢ملػممدعمذملػملَؼملعمهملَمبػمذمل٢ملؿممسغمؾعمؿملػمذملذملّملِمآِمبػمذملذمل٢ملؿممعِقػمزملعمذمل٢ملـمماًَشملْؼملِذملذمل٦ملمم،مسعمذملذمل٢ملػمموَبِؿملذمل٣ملِ،موعمطَمملغعمذملذملوملػممظَذملذمل٣ملغمم

٫ملغمقػمؾعمهملٌ،مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم)٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"ععمذمل٢ملػمموَ٫ملػمذملؾعمُملعممعِذملؽملػمغملُ١ملػممآعِؽملؼمذملمملم
صِ٦ملمدِٓملػمبِ٣ملِمعغمضملعممملصً٥ملمصِ٦ملمجعملعمّملِهِمسِؽملػمّملعمهغممضُ٤ملتغممؼعم٤ملػمعِ٣ملِمصَغملَفملَغفمؼملعممملمحِؿملٔملعمتػممظَ٣ملغمماظّملقمغػمؿملعمممل"م

(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -4وسعمذملذمل٢ملػممسعمؾػمذملذملّملِماظػملٌملذملذمل٣ملِمبػمذملذمل٢ملؿممععملػمذملذملضملغم٤ملدٍمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَذملذملممللعمم:مضَذملذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم م

)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم:م"دِؾعممملبغمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممصُلغم٤ملقؽمموعمضِؿعممملظُ٣ملغممطُظملْٓملؽمم"م

(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -5وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغممآِم)٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودذملػمل١مل)م:م"ععمذملذمل٢ملػمموَسعمذملمملنعممسعمػملَذملذمل٥ملمضَؿػمذملذمل٠ملؿممعغمذملذملقملػمعِ٢ملـمموعمظَذملذمل٤ملػممبِرملعمذملشملْٓملؿممطَػملِؼملعمذملهملٍم،مظَعملِذملذمل٦ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملعممسعمذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفمم
ععمغملْؿغم٤ملبؽممبعمؿملػم٢ملعممسعمؿملػمؽملعمؿملػم٣ملِم:مآؼِٕملؽممعِ٢ملػممرعمحػمؼملعمهملِماظػملٌمل٣ملِ".م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل).

 -6وسعمذملذمل٢ملػممسعمؾػمذملّملِمآِمبذملذمل٢ملمعلذملضمل٤ملدم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مسعمذملذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملممم)٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)ممضَممللعمم:م"ععم٢ملػممحعمؼملعم٠ملعممسعمػملَؿملػمؽملعممملماظلممٯملَحعممصَػملَؿملػمٕملعممعِؽملفمممل"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -7وروىماظمعْمليمظممدؽملؽمل٣ملمع٢ملمحذملّملؼىملموبذمل٦ملمدعمذملضملِؿملّملٍماظْكغمذملّملػمرؿمىفمموعموَبذملم٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم

(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مسعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممضَممللعم:مم(ظَذمل٤ملػمموَنفمموَػػمذمل٠ملعمم
َملطَؾفمؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممصِ٥ملماظؽملفممملرؿمم).
عمٓملطُ٤ملامصِ٥ملمدعممؿممعغمقملػمعِ٢ملـمم َ
اظلفمؼملعممملىِموعموَػػم٠ملعمماَملَرػمضؿمماذػمؿ عم
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َ
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

اظْقعمؼملػمّملغممِٓمرعمبممماظضملعممملظَؼملِؿملػم٢ملعم،مايؼملّملمٓماظْمليمخػملعملؽملمملمظضملؾمملدت٣مل م،مووعٓملغمملمبؿ٤ملحؿملّملهم

ورمملسؿ٣مل م،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملمآُموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼػمٟملَمظَ٣ملغمم ،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنفممدعمؿملممّملعمغعممملموعمغعمؾِؿملفمعمؽملمملم
عغمقعمؼملفمّملاً مسعمؾػمّملغمهغم موعمرعمدغم٤ملػمظُ٣ملغم مإؿمععممملمغم ماَملَغؾِؿملعممملىِ موعماظْؼملغمٓملػمدعمػملِؿملػم٢ملعم ،موعموَصْسملعم٠ملغم مخعمػملْٞملؿم مآِ موَجػمؼملعمضملِؿملػم٢ملعم،م
٫ملعمػملَ٤ملعماتغم مآِ موعمدعمٯملَعغم٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ،موعمسعمػملَ٥مل مآظِ٣ملِ موعم٫ملعمقػمؾِ٣ملِ موعماظؿفممملبِضملِؿملػم٢ملعم مظَؾملغم١ملػم مبِكملؿمحػملعممملنـم مإؿمظَ٥مل مؼعم٤ملػممؿمم

اظّملممؼػم٢ملؿم.موبضملّمل:م م

صكملن مآ م -مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم م– مخػملٞمل ما غلمملن موجضملػمل٣مل مخػملؿملظملهمل مظم ماَملرضم

ظؿملعمضملػمؼملعمٓملغمػممل م ،مووغضمل١مل مسػملؿمل٣مل مبؽملضملؼملهمل ماَملع٢مل مووحمملر٣مل مبلؿملمملج مع٢مل ماظسمل٤ملابٙمل ماظزملمملرعهمل ماظيتم

تؽملٛملماٌضملؿّملؼ٢ملمع٢ملماظ٤مل٫مل٤مللمإشممإزػمملقمغظملل٣ملمووماغؿعملمملصمحٓملؼؿ٣ملم،مضممللمتضملمملشمم:م

عمٓملطُ١ملػممصِؿملؾملعممملمصَمملدػمؿعمطملػمظملِٓملغموهغممثغم١ملفممتغم٤ملبغم٤ملامإؿمظَؿملػم٣ملِمإؿمنفممرعمبمم٦ملمضَٓملؿمؼنملؽمم
{ػغم٤ملعمموَغػمرملعم َفملطُ١ملػممعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿمموعمادػمؿعمضملػمؼمل عم
عغمفِؿملنملؽمم}[ػ٤ملد:م .]61م

وإذامطمملنمآمتؾمملركموتضملمملشممضّملمع٢ملفممسػمل٥ملما غلمملنمبؽملضملؼملهملماَملع٢ملمصمملغ٣ملمدؾقمملغ٣ملم

جضمل٠مل مادؿّملاعهمل مػْمله ماظؽملضملؼملهمل معٓملػ٤ملغؼمممل مبمملظؿؼمللٟمل مبمملظرملٓملهلل مواظ٤ملض٤ملف مسؽملّمل محّملودهم
وآداب٣ملم،مصكملذامعمملموػؼمل٠ملما غلمملنماظضملؼمل٠ملمبمملظّملؼ٢ملموتظملػملوملمع٢ملماظسمل٤ملابٙملماظرملٓملسؿملهملمغٔملهللم
آ مسٔمل موج٠مل مسؽمل٣مل مػْمله ماظؽملضملؼملهمل ماظلمملبطملهمل مووظؾل٣مل مظؾمملس ماى٤ملهلل مواً٤ملف م ،م مصعملممللم

تضملمملشم م :م( وعم٪ملعمٓملعمبعم ماظػملٌمل٣ملغم مععمـعمٯملً مضَٓملػمؼعمهملً مطَمملغعموملػم مآعِؽملعمهملً معقمشملْؼملعمؽِؽملفمهملً مؼعمفملْتِؿملؾملعمممل مرؿمزػمضُؾملعمممل مرعمشَّملاً معمم٢مل مطُ٠ملممم

عمعغملَمملنـمم َصغملَظملَٓملعمتػممبِفملَغػمضملغم١ملؿمماظػملٌمل٣ملِمصَفملَذعماضَؾملعممملماظػملٌمل٣ملغممظِؾعممملسعمماىُ٤ملهللؿممواً٤ملفممبمملمطمملغ٤ملامؼزملؽملضمل٤ملنم)م م

[اظؽملق٠ملم:م .]112م

إنماظضملمملٕماظؿمل٤ملممتضملمؼ٣ملمع٤ملجمملتمسؽملؿملظملهملمع٢ملماً٤ملفموماظظملٔملهللموسّملمماٮملدؿعملٓملارمم

غؿؿملفهملمضؿملمملممبضمل٘ملماَملصٓملادمشريماٌلؽ٤ملظنيم،مب٠ملمشريماظضملعملٯملىمبمملٮملسؿّملاى مسػمل٥ملمبضمل٘ملم

اَملصٓملادمبمملظعملؿ٠ملمواٮملخؿشملمملفم،موسػمل٥ملمبضمل٘ملماٌؽملرملؽمملتمبمملظؿّملعريمواظؿكٓملؼنملم،موػ٤ملمعمملم
ؼلؼمل٥مل ماآلن مبصملمملػٓملة م ماظؿظملفريات ماٮملغؿقمملرؼهمل موا رػمملبؿملهمل م ،موا دٯملم مبضملؿملّمل مط٠ملم

اظؾضملّمل مس٢مل مػْمله ماظضملؼملػملؿملمملت موبٓمليى معؽملؾملممل مومم٢مل مؼؽملظملْملػممل موو مؼرملمملرك مصؿملؾملممل م ،مَملن مظمم

ذظٟملمػّملممظؾؽملؿملمملنمآم،موإصلمملدمظمماَملرضم،موتٓملوؼٛملمظ٧ملعؽملنيم،موحؿملؽملؼملمملمؼ٤ملاجؾمل٤ملنم

مبمملمؼظملضملػمل٤ملغ٣ملمؼّملؾمس٤ملنموغؾمل١ملمؼزملػملق٤ملنموٮملمسمٓملب٤ملنم،مصؾملقملٮملىم٫ملّملقمصؿملؾمل١ملمض٤مللمآم

تضملمملشمم:م{وعمإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممظَؾملغم١ملػممٮملَمتغمظملْلِّملغموامصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممضَمملظُ٤ملامإؿمغفمؼملعممملمغعمقػم٢ملغممعغمزملػمػملِقغم٤ملنعمم م موَٮملَم
إؿمغفمؾملغم١ملػممػغم١ملغمماظْؼملغمظملْلِّملغمونعمموعمَظغملِ٢ملػممٮملَمؼعمرملػمضملغمٓملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م،11م .]12م
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إنمغضملؼملهملماَملع٢مل،مترملغمل٠ملمعٛملماظضملمملصؿملهملمواظٓملزق م،ماٌػملٟملَمايعملؿملعمل٦ملعممظػملّملغؿملممل..مصضمل٢مل

سؾؿملّملمآمب٢ملمحمزمل٢ملـمماَملغزملمملريمس٢ملماظؽمل

م)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضمملل م :م"ععم٢ملػمم

وَ٫ملػمؾعمُملعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممآعِؽملؼممملمصِ٦ملمدِٓملػمبِ٣ملِمعغمضملعممملصً٥ملمصِ٦ملمجعملعمّملِهِمسِؽملػمّملعمهغممضُ٤ملتغممؼعم٤ملػمعِ٣ملِم َصغملَفملَغفمؼملعممملمحِؿملٔملعمتػممظَ٣ملغمم

اظّملقمغػمؿملعمممل"م(رواهماظمعْملي) .م

صمملَملع٢مل ػ٤مل م:مارؼملؽؽملمملنماظظملٓملد واَملدٓملةمواجملؿؼملٛملمدومنمملمخ٤ملفمسػمل٥ملماظؽملظملٕملم

٢ملمونمؼضملؿّمليمسػملؿملؾمل١مل وحّملمدونموج٣ملمحٞملم،موظعملّملمذطٓملم
واظضملٓملضمواٌممللم،مواَملع٢ملمعِ ػم

ػْملا ماٌضملؽمل٥مل مظم مض٤ملل مآ متضملمملشم :م{ ماظٌملْملِي َورْضملعمؼملعمؾملغم١ملػم معِ٢ملػم مجغم٤ملهللـم موعمآععمؽملعمؾملغم١ملػم معِ٢ملػمم

خعم٤ملػمفٍ }[د٤ملرة ماظظملؿمل٠مل :م ،]4صظمل٦مل ماىؼملٛمل مبني مإرضملمملعؾمل١مل مع٢مل مج٤ملهلل مووعؽملؾمل١مل مع٢ملم

خ٤ملفم،مغضملؼملهملمسصملؼمل٥ملمَملنما غلمملن ٮملمؼؽملضمل١ملموٮملمؼلضملّملمإٮملمبؿقزملؿمل٠ملمػمملتنيماظؽملضملؼملؿنيم

عضملمملًم،مإذمٮملمسؿملٖملمعٛملماى٤ملهللم،موٮملموع٢ملمعٛمل اً٤ملفم،موتغملؼمل٠ملماظؽملضملؼملهملمبمملجؿؼملمملسؾملؼملممل .

صظمل٦مل مرحمملب ماَملع٢مل م ،مؼفملع٢ملغم ماظؽملمملس مسػمل٥مل موع٤ملاهل١مل موحممملرعؾمل١مل مووسٓملا٪ملؾمل١مل م..م

وظم زٯملل ماَملع٢مل ،مؼضملؾّملون مربؾمل١مل موؼعملؿملؼمل٤ملن مذٓملؼضملؿ٣مل موؼّملس٤ملن مإشم مدؾؿملػمل٣مل م ..مظمم

رحمملبِ ماَملع٢مل موزػملِ٣مل تضمل١مل ماظشملؼملفملغؿملؽملهملُ ماظؽملظمل٤ملس م ،موؼل٤ملدػممل ماهلّملوى م ،موتٓملصٓملف مسػملؿملؾملمملم
اظلضملمملدةم،موتقملديماظ٤ملاجؾمملت بمملرؼملؽؽملمملنم،مع٢ملمشريمخ٤ملفِمػسمل١ملـمموٮملمحٓملعمملن.

إنمسعملّملماَملع٢ملمظ٤ملماغظملٓملطمدمملسهملمظٓملوؼوملمطؿملٝملمتضمل١ملماظظمل٤مل٪مل٥ملموتؿضملشمل٠ملماٌزملمملحلم

وؼغملـٓمل اهلٓملج ..مصظمل٦مل مز٠مل ماَملع٢مل مواَملعمملن مهػمل٤مل ماظضملؾمملدة ،موؼزملري ماظؽمل٤ملم مدؾمملتمملً،م

واظشملضملمملممػؽملؿملؽمملً،مواظرملٓملابمعٓملؼؽمملً،مَملنماَملع٢ملمواَملعمملنمػؼملمملمػّملفمط٠ملماجملؿؼملضملمملتم

سػمل٥ملماخؿٯملفمعرملمملربؾملممل م،مب٠ملمػ٤ملمعشملػملنملماظرملضمل٤ملبمطمملصهملمبٯملمادؿـؽملمملى م،موؼرملؿّملماَملعٓملم
ومل ،موإذا موعؽملومل ممنومل م;م
ومل م َوعِؽملعم ػم
خبممل٫ملهمل مظم ماجملؿؼملضملمملت ماٌلػملؼملهمل م ،ماظيت مإذا مآععمؽملعم ػم
صمملغؾـٞملمسؽملؾملمملموع٢ملموإتمملن م،مإذمٮملموع٢ملمبٯملمإتمملن م،مإذمونماَملع٢ملموا تمملنمضٓملؼؽملمملنم،م
صٯملمؼؿقعملٞملماَملع٢ملمإٮملمبممل تمملنم..مضممللمتضملمملشم { :اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمظَ١ملػممؼعمػملْؾِلغم٤ملامإؿمتعممملغعمؾملغم١ملػم

بِصملُػملْ١ملـمموُوػمظَؽِٟملَمظَؾملغم١ملغمماَملَعػم٢ملغمموعمػغم١ملػممعغمؾملػمؿعمّملغمونعم}م[اَملغضملمملم:م ]82م

إذاما تذملذملذملمملنم٪ملذملذملذملذملمملهللمصٯملموعذملذملذملمملنممممممممممموٮملمدغؿملذملذملذملذملذملذملممل ٌذملذملذملذملذملذملذمل٢ملمٕمزم٦ملمدؼؽملذملذملذملذملذملذملممل

وع٢ملمر٪مل٦ملمايؿملذملذملذملمملةمبطملذملذملذملريمدؼ٢ملممممممممممممصعملذملذملذملذملّملمجذملذملضملذملذملذملذمل٠ملماظظملؽملذملذملذملذملذملمملى هلذملذملذملذملمملمضذملٓملؼؽملذملذملممل

وايٞملماظْمليمٮملمعٓملاىمصؿمل٣ملمونما دٯملممبٓملئمع٢ملما رػمملبموع٢ملماظعملممل٩ملؼملنيمب٣ملم،م

ووغ٣ملمدؼ٢ملماَملع٢ملمواَملعمملنم،مواظلػمل١ملمواظلٯملمم;مَملغ٣ملمدؼ٢ملمؼزمل٤ملن ماظؽملظملٕمل ما غلمملغؿملهملم

وزمٓملم ماٮملسؿّملاى مسػملؿملؾملممل مٌممل مهلممل مع٢مل محٓملعهمل مععملٓملرة م ،محؿ٥مل مإغ٣مل مجضمل٠ملم م
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اٮملسؿّملاى مسػمل٥ملمغظملٕملمواحّملةماسؿّملاىمسػمل٥ملماظؽملمملسمصمؿملضملمملم،مصعملممللمج٠ملمذفملغ٣ملم{عِ٢ملػمم

وَجػم٠ملؿم مذعمظِٟملَ مطَؿعمؾػمؽملعمممل مسعمػملَ٥مل مبعمؽملِ٦مل مإؿمدػمٓملعماِ٩ملؿمل٠ملعم موَغفم٣ملغم مععم٢مل مضَؿعم٠ملعم مغعمظملْلمملً مبِطملعمؿملػمٓملؿم مغعمظملْٕملـم موَوػم مصَلعممملدٍ مصِ٦ملم

اَملَرػمضؿمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَؿعم٠ملعمماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملمملً وعمععم٢ملػمموَحػمؿملعممملػعممملم َصغملَفملَغفمؼملعممملموَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملمملًموعمظَعملَّملػمم
جعممملىعمتػمؾملغم١ملػممرغمدغمػملُؽملعممملمبِمملظْؾعمؿملممؽملعممملتِمثغم١ملفممإؿمنفممطَـِرياًمعممؽملػمؾملغم١ملمبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصِ٦ملماَملَرػمضؿممظَؼملغملػمٓملؿمصُ٤ملنعم}م م

[اَملسٓملافم]32:م .م

وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م)ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل):م" ععم٢ملػمموَسعممملنعممسعمػملَ٥ملمضَؿػم٠ملؿممعغمقملػمعِ٢ملـمموعمظَ٤ملػممبِرملعمشملْٓملؿممطَػملِؼملعمهملٍم،مظَعملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملفمموعمجعم٠ملفممععمغملْؿغم٤ملبؽمم
بعمؿملػم٢ملعممسعمؿملػمؽملعمؿملػم٣ملِم:مآؼِٕملؽممعِ٢ملػممرعمحػمؼملعمهملِماظػملٌمل٣ملِ".م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل) .موروىماظمعْمليمظممدؽملؽمل٣ملم
ع٢ملمحّملؼىملموب٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿمىفمموعموَب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مسعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم

عمٓملطُ٤ملامصِ٥ملم
)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م مضَممللعمم:م"ظَ٤ملػمموَنفمموَػػم٠ملعمماظلفمؼملعممملىِموعموَػػم٠ملعمماَملَرػمضؿمماذػمؿ عم
َملطَؾفمؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممصِ٥ملماظؽملفممملرؿمم" .م
دعممؿممعغمقملػمعِ٢ملـمم َ

ظؿملٕملمػْملامصقلنملم،ممب٠مل مإنما دٯملممؼؽملؾمل٥ملمس٢ملماٌلػمل١ملمس٢ملمجمٓملدما ؼْملاىم

بمملظػمللمملنم،ممصضملعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م)ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم)٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م:م"اظْؼملغملػمػملِ١ملغممععم٢ملػممدعمػملِ١ملعمماظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعممعِ٢ملػممظِلعممملغِ٣ملِموعمؼعمّملِهِم،موعماظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممععم٢ملػمموَعِؽملعم٣ملغمم
اظؽملفممملسغم مسعمػملَ٥مل مدِععمممل٩ملِؾملؿم١ملػم موعموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم"(دؽمل٢مل ماظمعْملي) .موظم مرواؼهمل مسعمؾػمّمل ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢مل مسعمؼملػمٓملؿموم

بػم٢ملؿم ماظْضملعممملصؿم– مر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل م -مونفم مرعمجغمٯملً مدعمفملَلعم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
يماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممخعمؿملػمٓملؽمم؟مضَممللعم:م"ععم٢ملػممدعمػملِ١ملعمماظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعممعِ٢ملػممظِلعممملغِ٣ملِموعمؼعمّملِهِم" م
ودػمل١مل)م َو قم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) م

صٯملمخريمصؿملؼمل٢ملمؼّملس٦ملما تمملنموػ٤ملمؼقملذىماظؽملمملسمبمملظعمل٤مللمواظظملضمل٠ملم،مٮملمغلؿشملؿملٛملمونم

غلؼمل٦ملمعـ٠ملمػْملامعقملعؽملمملًم،موضّملمتربومعؽمل٣ملمرد٤مللمآ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) محؿملىملمضمملل:م

"ععم٢ملػممحعمؼملعم٠ملعممسعمػملَؿملػمؽملعممملماظلممٯملَحعممصَػملَؿملػمٕملعممعِؽملفمممل"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

ومًشمل٤ملرةمػْملاماَملعٓملمغؾ٣ملماظٓملد٤مللم)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مسػمل٥ملمونمجمٓملدم

دؾمملبماٌلػمل١ملمَملخؿمل٣ملماٌلػمل١ملمصل٤ملقم،مصضملعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممععملػمضملغم٤ملدٍم)ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م

ضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :م"دِؾعممملبغم ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مصُلغم٤ملقؽم موعمضِؿعممملظُ٣ملغمم

طُظملْٓملؽم"مم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).مصكملذامٕمؼلؿشملٛملمآٌملىمونمؼظملضمل٠ملمخرياًمعٛملموخؿمل٣ملموومجمؿؼملضمل٣ملمصٯملم

وض٠مل مع٢مل مون مؼغملٝمل موذاه موتلٟمل مذٓمله مس٢مل ماظؽملمملس م ،موػ٤مل مظم مذظٟمل معفملج٤ملر م ،م
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مضمملل متضملمملشم :م{طُؽملػمؿغم١ملػم مخعمؿملػمٓملعم موُعفمهملٍ موُخػمٓملؿمجعموملػم مظِػملؽملفممملسؿم متعمفملْعغمٓملغمونعم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ موعمتعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعم مسعم٢ملؿمم
اظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿم موعمتغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعمظَ٤ملػم مآععم٢ملعم موَػػم٠ملغم ماْظغملِؿعممملبِ مظَغملَمملنعم مخعمؿملػمٓملؼما مظَؾملغم١ملػم معِؽملػمؾملغم١ملغم ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم

وعم َوطْـعمٓملغمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعمم}م[آلمسؼملٓملان:م ]110م

إغؽملمملمظممزع٢ملماخؿػملشملوملمصؿمل٣ملماٌظملمملػؿمل١ملمصلؼمل٦ملما رػمملبمجؾملمملد ًا مومس٦ملماظؾطمل٦ملم

سّملٮملً م ،موظؾٕمل ماظؾمملر٠مل مث٤ملب مايٞمل م ،مواغشملػملعملومل موب٤ملاق ماظّملسمملؼهمل مظؿؿؾمل١مل ما دٯملمم
بممل رػمملبم 0م

وا دٯملممبٓمليىمع٢ملمػْملاماٮملصماىم،مصػملظملٚملما دٯملممعفملخ٤ملذمع٢ملمعمملدةماظلٯملمم;م

َملن ما دٯملم مواظلٯملم مؼػملؿعملؿملمملن مظم مت٤ملصري ماظشملؼملفملغؿملؽملهمل مواَملع٢مل مو٫ملؿملمملغهمل مايٓملعمملت م،م
وآمتضملمملشممع٢ملمومسممل٩مل٣ملماظلٯملمم،مورد٤مللما دٯملم م)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مؼّملس٤ملم
اظؽملمملس مإشم ماظلٯملم ماظْملي مرمؼملٛمل ماظعملػمل٤ملب مسػمل٥مل ماحملؾهمل مصؿملعمل٤ملل م)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) م :م" مٮملَمتعمّملػمخغمػملُ٤ملنعمماظْفعمؽملفمهملَمحعمؿفم٥ملمتغمقملػمعِؽملغم٤ملاموعمٮملَمتغمقملػمعِؽملغم٤ملامحعمؿفم٥ملمتعمقعممملبقم٤ملا م،موَوعمٮملَموَدٍملغمظغملُ١ملػمم
سعمػملَ٥ملمذعم٥ملػمىٍمإؿمذعمامصَضملعمػملْؿغمؼملغم٤ملهغممتعمقعممملبعمؾػمؿغم١ملػمموَصْرملغم٤ملاماظلفمٯملَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م0م م

وععم٢مل متفملعفم٠مل مععملممل٫ملّملعم ماظرملؾمٓملهلل مظم ماظضملؾمملدات مواٌضملمملعٯملت مواآلدابِ مواَملخٯملقم

واَملواعِٓملمواظؽملؾم٤ملاػ٦ملمتؾؿملؾم٢ملمونمظ٣ملمععملزملّمل ًا مطؾرياًموشمملؼهملمسغمصملؼمل٥مل،موػ٦ملمصمٛملغمماظغملػملِؼملهملم
وشٓملسغمماحملؾؾمهملموزرهللغمماَملُظظملهملموغرملٓملماٌ٤ملدؾمةمبنيموصٓملادِماَملعؾمهمل،موايىملؾممسػمل٥ملماظؿؽملممل٫ملغمٓملم

واظؿضملمملون م ،مواظؾضملّملغم مس٢مل مودؾمملب ماظضملّملاوة مواظؾطملسملمملى موعممل مزمؼملِ٠مل مسػمل٥مل ماظغملٓملاػؿملهملم
واظرملؾمقؽملمملى م ،موعممل مؼـري ماَملحعملمملدعم مواَمل٪ملطملمملن م ،مواظؿقْملؼٓملغم ماظرملّملؼّمل معِ٢مل ماظشملّضمل٢مل مظمم

اٌلػملؼملنيمواظؿؾمرملؾملريمبؾمل١ملموإدمملىةِماظصمل٢ملمممبؾمل١ملمواتؾملمملعؾمل١مل مبؾّملسهملٍموومطظملٓملموومصل٤ملقـممووم

غظملمملقموومزػمل١ملـمموومجؾمل٠ملم،موع٢ملمث١ملمصكملنما دٯملممدؼ٢ملماظ٤ملدشملؿملهملمواظؿمللٓملمواظؿلمملعُملم،م
ودؼ٢ملماحملؾهملمواَملظظملهملمواظؿضملمملونم،موظؿملٕملمدؼ٢ملمضؿ٠ملموومختٓملؼنملموومإرػمملبم .م

وعممل معمملمزمّملث مع٢ملمتغملظملريموختٓملؼنملموتظملفريموشػمل٤ملمظممجمؿؼملضملؽملممل..موعمملمؼؽملرملفملمسؽمل٣ملم

ع٢مل متٓملوؼٛمل موإرػمملب مودظملٟمل مظػملّملعمملى ماظربؼؽهمل م ،موتظملفري مظػملؼمللمملط٢مل موآٌملطؾمملتم

وآٌملاصٞمل ماظضملمملعهمل مواًممل٫ملهمل ،موختٓملؼنمل مظػملؼملؽملرملـملت م ،مصغملػملؾملممل م موسؼملمملل مإجٓملاعؿملهمل مدخؿملػملهملم

سػمل٥مل مبٯملدغممل موسػمل٥مل مسمملداتؽملممل موتعملمملظؿملّملغممل م ،مإغؾملممل مإصلمملد مظم ماَملرض موإذمملسهمل مظػملٓملسنملم
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واً٤ملف م ،موادؿؾملّملاف مظألع٢مل مواَملعمملن مواٮملرؼملؽؽملمملن م ،موا دٯملم مبٓمليى معؽملؾملممل م،م

وطْملظٟمل مط٠مل معلػمل١مل مؼقملع٢مل مبمملظػملّ٣مل مواظؿمل٤ملم ماآلخٓمل مبٓمليى معؽملؾملممل ،مصّملؼؽملؽملممل مايؽملؿملٝمل محْملؾمرم
ع٢مل مإرػمملب ماآلخٓملؼ٢مل م ،موغؾمل٥مل مس٢مل متٓملوؼٛمل ماآلعؽملني موخت٤ملؼظملؾمل١مل ،موحٓملؾمم ماظؿضملّمليم

سػملؿملؾمل١ملم،مَملغ٣ملمإجٓملاممتفملْبمملهماظرملٓملؼضملهملمواظظملشملٓملةم،مؼعمل٤مللم)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"مععم٢ملػمم

وَذعممملرعممإؿمظَ٥ملموَخِؿمل٣ملِمبِقعمّملِؼّملعمةٍمصَكملؿمنفمماظْؼملعمٯملَ٩ملِغملَهملَمتعمػملْضملعمؽملغم٣ملغممحعمؿفم٥ملموعمإؿمنػممطَمملنعمموَخعممملهغممَملَبِؿمل٣ملِموعموُعمم٣ملِم"م

(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م،موسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿممبػم٢ملؿمموَبِ٥ملمظَؿملػمػملَ٥ملمضَممللعمم:محعمّملفمثعمؽملعممملموَ٫ملػمقعممملبغممعغمقعمؼملفمّملٍم

عمٛمل ماظؽملفمؾِ٦ملؾم م)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مم
)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م موَغفمؾملغم١ملػم مطَمملغغم٤ملا مؼعملِريغمونعم مع عم

صَؽملعممملمعم مرعمجغم٠ملؽم معِؽملػمؾملغم١ملػم مصَمملغػمشملَػملَٞملعم مبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػم مإؿمظَ٥مل محعمؾػم٠ملـم مععمضملعم٣ملغم مصَفملَخعمْملعمهغم مصَظملَٔملؿمهللعم مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم م

)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم:م"مٮملَمؼعمقِ٠ملقممظِؼملغملػمػملِ١ملـمموَنػممؼغمٓملعموممهللعممعغملػمػملِؼملؼممملم"م م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهموب٤ملمداودمو٫ملقق٣ملماَملظؾمملغ٦مل) م
وٮملمتغمل٢ملمظ٤ملرينمسمملض٠ملمونمؼعملؾ٠ملممبصملمملػٓملمايٓملقمواظؿكٓملؼنملمواظؿّملعريماظيتم
ٮملمؼعملٓملػمملمذٓملهللموومدؼ٢ملمبفمليمحممللمع٢ملماَملح٤ملالم،مصسملٯملًمس٢ملمون ؼغمل٤ملنمعرملمملرطمملًمصؿملؾملممل،م
وومعقملؼّملاًمهلممل،موومعؿضملمملرظملمملًمعضملؾملمملمإٮملمإذامطمملنمضّملماغلػملِملمع٢مل ط٠ملمعضملمملغ٦ملماظ٤ملرؽملؿملهمل،مصكملنم
ع٢مل مؼلػملٟمل مػْمله ماٌلمملظٟمل ماظؿغملظملريؼهمل موو اظؿكٓملؼؾؿملهمل موو ماظؿظملفريؼهمل مظ٢مل مرمؽمل٥مل مإٮملم
حلٓملةموغّملعمملًمود٤ملىمسمملضؾهمل .م
وٮملمؼؽملغملٓمل موحّمل موغؽملممل مظممزٓملوفمادؿـؽملممل٩ملؿملهمل مظممتمملرؼِملمعزملٓملغمملماظضملٔملؼٔملة م،مصكملعممل مونم
ؼغمل٤ملن مور٢مل موو مٮمل مؼغمل٤ملن م ،موضّمل مؼصمل٢مل ماظؾضمل٘مل م مع٢مل ماظْملؼ٢مل مؼظملفٓملون موغظمللؾمل١مل موغؾمل١ملم
ؼعمل٤ملع٤ملنمبضملؼمل٠ملمبشمل٤ملظ٦ملموؼسملق٤ملنمبفملرواحؾمل١ملمع٢ملموج٠ملمصغملٓملةم،مموومعضملؿعملّملم،موودؼ٢ملم،م
وػْملامصؾمل١ملمخمملرلملم،مصؾملؽملمملكمصٓملقمبنيماظؿسملقؿملهملمبمملظؽملظملٕملموبنيمع٢ملمؼظملفٓملمغظملل٣ملم ؼْملاىم
اآلخٓملؼ٢ملمصػملؿملٕملمػؽملمملكمذٓملهللمؼؾؿملُملموومرمؿملٔملمذظٟمل .م
وظمماظضملؼملػملؿملمملتماٮملغؿقمملرؼهملمتؿضملّملدماىٓملا٩مل١ملم،مصؼملظملفٓملمغظملل٣ملمد٤ملاىمو٫ملمملبمشريهم
وممٕمؼزملنملمعؽملؿقٓملمؼضملف٠ملمبؽملظملل٣ملمإظ٦ملماهلٯملكمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةم،موضّملمغؾمل٥ملمايٞملم
دؾقمملغ٣ملموتضملمملشممس٢ملمضؿ٠ملماظؽملظملٕملم،مووماٮملسؿّملاىمسػملؿملؾملمملمبفمليمظ٤ملنمع٢ملماَملظ٤ملان م
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ُلغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعمم ِبغملُ١ملػممرعمحِؿملؼملؼمممل}[اظؽمللمملى:م ]29موضممللم
صعملممللمدؾقمملغ٣ملم:م{وعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاموَغػمظمل عم
عم٫ملمملطُ١ملػم مبِ٣ملِ مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
وؼسملمملَ{:وعمظَممل متعمعملْؿغمػملُ٤ملا ماظؽملفمظملْٕملعم ماظٌملؿِ٦مل محعمٓملفممعم ماظػملٌمل٣ملغم مإؿمظٌملممل مبِمملظْقعمٞملمم مذعمِظغملُ١ملػم مو فم
تعمضملػمعملِػملُ٤ملنعم}[اَملغضملمملم :م ،]151مصكملن مصففمٓمل مس٢مل مبضملّمل مظم مشريه مصؾمل٤مل مضمملت٠مل موعظمللّمل موعضملؿّملم
سػمل٥ملماآلخٓملؼ٢مل.

سػمل٥مل مون مػْمله ماظؿظملفريات ما جٓملاعؿملهمل مإذا مادؿرملٓملت موٕ مت٤ملاج٣مل مبؿملعملصملهملم

وحٔملممع٢ملماىؼملؿملٛملموطػملوملماَملخسملٓملمواظؿملمملبٕمل،موارتّملتمسػمل٥ملمو٫ملقمملبؾملمملمواحملٓمل٪ملنيم

هل١مل،مواظزملمملعؿنيمس٢ملمجٓملا٩ملؼملؾمل١مل،مواٌمددؼ٢ملمواًممل٩ملظملني .م
م
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اًليزُبع ػٍ سذاد فٕارري انكٓشثبء
َ
أًٔل  :انؼُبصش:

أكم نهسحذ ٔخٛبَخ نهٕطٍ

 -1ايذملذملىملمسػملذملذمل٥ملماظغمللذملذملنملمايذملذملٯمللم،مواظؿقذملذملْملؼٓملمعذملذمل٢ملموطذملذمل٠ملموعذملذمل٤ملالماظؽملذملذملمملسم
بمملظؾمملر٠مل.م

 -2ضممملؼهملماٌممللماظضملمملممظمما دٯملمم٪ملٓملورةمذٓملسؿملهمل .م
٫ -3ملذمل٤ملرماٮملسؿّملاىاتمسػمل٥ملماٌممللماظضملذملمملم.

 -4اظؿؾملٓملبمع٢ملمدصٛملمص٤ملاتريماظغملؾملٓملبمملىمواٌمملىموط٠ملمظػمللقوملموخؿملمملغهملمظػمل٤ملر٢مل.ممم م
َ
ثبَٛب  :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ

عماذذملغملُٓملغموام
 -1ضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْؽملعمذملمملطُ١ملػممو ػم
ظِػملٌمل٣ملِمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممإؿمؼفممملهغممتعمضملػمؾغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م.]172م

 -2وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامظَمملمتعم ْفملطُػملُ٤ملاموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمذملعمؽملغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِذمل٠ملؿممإؿمظٌملذملمملم
ُلذملغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمم َطذملمملنعممِبغملُذمل١ملػمم
ػممتغملُ٤ملنعممتِفعممملرعمةًمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاموَغػمظمل عم
وَن عم

رعمحِؿملؼملؼمممل}[اظؽمللمملى:م .]29م

 -3ومضممللمتضملمملشم:مم{وعمععم٢ملػممؼعمطملػمػملُ٠ملػممؼعمفملْتِمبِؼملعممملمشَ٠ملعمؾممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمثغم١ملعمؾممتغم٤ملعمصٌمل٥ملمطُذمل٠ملغمؾمممغعمظملْذملٕملـمم
ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان.]161/
ععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػمم َ

 -4وضممللمتضملمملشم:م{مَظ٤ملػمٮملَمؼعمؽملػمؾملعممملػغم١ملغمماظٓملعمؾمبعمؾممملغِؿملغمؾم٤ملنعمموعماَملَحػمؾعممملرغممسعم٢ملمضَ٤ملػمظِؾملؿم١ملغمما ؿمثػم١ملعمموعم َوطْػملِؾملؿم١ملغمم
اظلغمؾمقػموملعممظَؾِؽػمٕملعممععممملمطَمملغغم٤ملاْمؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعمم}م[اٌممل٩ملّملة:م.]63

 -5وضممللمتضملمملشم{:مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمْملِؼ٢ملعممىعماععمؽملغم٤ملاموَوػمصُ٤ملامبِمملظْضملغمعملُ٤ملدِ}[اٌممل٩ملّملة:م.]1

ؾمدذمل٤مللعمموعمتعمكغم٤ملغغمذمل٤ملام
 -6وضممللمتضملمملشم{:مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمْملِؼ٢ملعممىعماععمؽملغمذمل٤ملامظَذملمملمتعمكغم٤ملغغمذمل٤ملاماظػملَؾمذمل٣ملعمموعماظٓملعم غم
وَععممملغعممملِتغملُ١ملػمموعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}م[اَملغظملمملل:م .]27م

األدنخ يٍ انسُخ

سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملػمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَذملممللعمم:مم
"وَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممرَؿملممنملؽممٮملمؼعمعملْؾعم٠ملغممإؿمٮملٌملمرَؿملممؾؼمممل،موعمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمموَععمٓملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممبِؼملعممملموَععمٓملعمم

بِ٣ملِماظْؼملغمٓملػمدعمػملِنيعم،مصَعملَممللعممدؾقمملغ٣ملغم{:مؼعممملموَؼقمؾملعمذملمملماظٓملقمدغمذمل٠ملغممطُػملُذمل٤ملامعِذمل٢ملػمماظشملٌملؿملممؾعمذملمملتِموعمامسػمؼملعمػملُذمل٤ملام
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قمؾملذملمملم
٫ملعممملظِقؼممملمإؿمغمم٦ملمبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممسعمِػملؿمل١ملؽم}[اٌقملعؽمل٤ملنم]51:موعمضَممللعمم(سٔملفمموج٠ملفم):م{مؼعمذملمملموَؼ عم
فممذطَذملٓملعمماظٓملفمجغمذمل٠ملعمم
اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػمم}[اظؾعملذملٓملةم]172:مثغمذمل١مل عم
ؼغمشملِؿملذمل٠ملغمماظلفمذملظملَٓملعمموَذػمذملضملعمىملعمموَشْؾعمذملٓملعممؼعمؼملغمذملّملقممؼعمّملعمؼػمذمل٣ملِمإؿمظَذملم٥ملماظلفمذملؼملعممملىِم:مؼعمذملمملمرعمبمممؼعمذملمملمرعمبممموعمععمشملْضملعمؼملغمذملذمل٣ملغمم
حعمٓملعمامؽمموعمععمرملػمٓملعمبغم٣ملغممحعمٓملعمامؽمموعمععمػملْؾعملغم٣ملغممحعمٓملعمامؽمموعمشُْملِيعممبِمملظْقعمٓملعمامؿم،مصَفملَغفم٥ملمؼغملػمؿعمفعممملبغممظِْملعمظِٟملَم"
م(رواهمعلػمل١مل).
وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ٯمللؿمم
ٮملمؼغمؾعممملظِ٦ملماظْؼملعمٓملػمىغممععممملموَخعمذملْملعممعِؽملػمذمل٣ملغمموَعِذمل٢ملعمماظْقعمذملم َ
ودػمل١مل):م"ؼعمفملْتِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممزعمععممملنؽمم َ
وَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
وسعم٢ملػممجعمذملمملبِٓملؿممبػمذمل٢ملؿممسعمؾػمذملّملِماظػملٌمل٣ملِم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مموَنفممر غم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعممِظغملَضملػمنملِمبػم٢ملؿممسغمفػمذملٓملعمةَ:مم"مؼعمذملمملمطَمضملػمذملنملغممبػمذمل٢ملعممسغمفػمذملٓملعمةَ،مإؿمغفمذمل٣ملغممظَذمل٢ملػممؼعمذملّملػمخغم٠ملعمم
اظْفعمؽملفمهملَمظَقػم١ملؽممغعمؾعموملعممعِ٢ملػممدغمقػموملٍم،ماظؽملفممملرغمموَوػمظَ٥ملمبِ٣ملِ"م(علؽملّملموضمّمل)م.

وسعم٢ملػممطَـِريؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِماظْؼملغمٔملعمغِذمل٥ملمممسعمذمل٢ملػمموَبِؿملذمل٣ملِمسعمذمل٢ملػممجعمذملّملممهِمعمم(ر٪ملذمل٥ملمآمسذملؽملؾملم١مل)م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم:م"اظْؼملغملػمذملػملِؼملغم٤ملنعممسِؽملػمذملّملعممذغمذملٓملغمورِؾملؿم١ملػممإؿمٮملٌملم
ضممللعممر غم
ذعمٓملػمرًمملمحعمٓملفممعممحعمٯملَٮملًموَوػممذعمٓملػمرًمملموَحعم٠ملفممحعمٓملعماعؼمذملمملم"م(اظلذملؽمل٢ملماظغملذملربىمظػملؾؿملؾملعملذمل٦مل)م،مومظمم
رواؼهملمس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مبػملظملٚملم(اظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعممسعمػملَ٥ملمذغمٓملغمورِؾملؿم١ملػم)م
(رواهموب٤ملمداود).

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:
اظْقعمؼملػمّملغممِٓمرعمبممماظضملعممملظَؼملِؿملػم٢ملعم،موعماظضملعممملضِؾعمهملُمظِػملْؼملغمؿفمعملِؿملػم٢ملعم،موعمٮملَمسغمّملػموعمانعممإؿمٮملٌملمسعمػملَ٥مل ماظصملٌملمملظِؼملِؿملػم٢ملعم،م
عمغمملم
وعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملمآُموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼػمٟملَمظَ٣ملغمموعمظِ٦ملقمماظزملفممملظِقِؿملػم٢ملعم م ،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنفممدعمؿملممّملعم

وعمغعمؾِؿملفمؽملعمممل معغمقعمؼملفمّملاً مسعمؾػمّملغمهغم موعمرعمدغم٤ملػمظُ٣ملغم مإؿمععممملمغم ماَملَغؾِؿملعممملىِ موعماظْؼملغمٓملػمدعمػملِؿملػم٢ملعم ،موعموَصْسملعم٠ملغم مخعمػملْٞملؿم مآِم
وَجػمؼملعمضملِؿملػم٢ملعم ،م٫ملعمػملَ٤ملعماتغم مآِ موعمدعمٯملَعغم٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ،موعمسعمػملَ٥مل مآظِ٣ملِ موعم٫ملعمقػمؾِ٣ملِ موعماظؿفممملبِضملِؿملػم٢ملعم مظَؾملغم١ملػم مبِكملؿمحػملعممملنـمم

إؿمظَ٥ملمؼعم٤ملػممؿمماظّملممؼػم٢ملؿم .م

وعمملمبضملّمل:مصكملنما غلمملنمٌمملمطمملنمجمؾ٤ملٮملًمسػمل٥ملمحنملماٌذملممللمحٓملؼزملذملمملًممسػملذمل٥ملمرػملؾذمل٣ملم
وهزملؿملػمل٣ملم-مَملنمبذمل٣ملمضذمل٤ملاممحؿملمملمتذمل٣ملموماغؿصملذملمملمموعذملٓملمهموعضملمملذذمل٣ملم-مجذملمملىماظرملذملٓملهللمايؽملؿملذملٝملم

بممليىملمسػمل٥ملماظلذملضمل٦ملمم ظممهزملذملؿمل٠ملماٌذملممللمواطؿلذملمملب٣ملمممذملمملموذنمآمبذمل٣ملموذذملٓملس٣ملمعذمل٢ملم
رٓملقماظغمللنملمايٯمللمواظضملؼمل٠ملماٌؾذملمملحم،مصفملبذملمملحمطذمل٠ملمطلذملنملمظذملؿملٕملمصؿملذمل٣ملماسؿذملّملاىموٮملم
ِمعذملمملم
زػمل١ملموٮملم٪ملٓملرمسػمل٥ملماظطملريم،مضممللمتضملمملشم{:مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامطُػملُذمل٤ملامعِذمل٢ملػممرَؿملممؾعمذملمملت عم
عماذغملُٓملغموامظِػملٌمل٣ملِمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممإؿمؼفممملهغممتعمضملػمؾغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م .]172م
رعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػممو ػم
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صضملػملَ٥ملماٌلػمل١ملؿمموَنػممؼؿقٓملفمىمايٯمللعممصِ٦ملموَيمممسؼمل٠ملـممؼعملذمل٤ملمغممبِذمل٣ملِ;محؿذمل٥ملمؼؿعملؾفمذمل٠ملغممآم

عؽملػم٣ملغمموسؼملمملظَ٣ملغمماظزملفمذملممليهملَ،موؼلذملؿفِؿملنملغممدسذملمملىعمهغمم،موؼٓملصذملٛملغممضذملّملرعمهغم،موؼغمضملػمػملِذمل٦ملمذذملفملغعم٣ملغم،موؼغمضملصملِذمل١ملغممظَذمل٣ملغمم

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
وجٓملعمهغم،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم
ودػمل١مل)م:م"عمؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممرَؿملممنملؽممٮملمؼعمعملْؾعم٠ملغممإؿمٮملٌملمرَؿملممؾؼمممل،موعمإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمموَععمذملٓملعمماظْؼملغمذملقملػمعِؽملِنيعممبِم عمؼملذملمملم

وَععمٓملعممبِذمل٣ملِماظْؼملغمٓملػمدعمذملػملِنيعمم،مصَعملَذملممللعمممدذملؾقمملغ٣ملغم:م{م ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٓملقمدغمذمل٠ملغمم ُط ُػملذمل٤ملامعِذمل٢ملػمماظشملٌملؿملممؾعمذملمملتِموعماسػمؼملعم ُػملذمل٤ملام
٫ملعممملظِقؼممملمإؿمغمم٦ملمبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممسعمِػملؿمل١ملؽم}[اٌقملعؽمل٤ملنم]51:م،موعمضَممللعممسٔملفمموج٠ملفم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم
شملؿملذمل٠ملغمماظلفمذملظملَٓملعمم
فممذطَذملٓملعمماظٓملفمجغمذمل٠ملعممؼغم ِ
آععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْؽملعمذملمملطُ١ملػمم}م[اظؾعملذملٓملةم]172:مثغمذمل١مل عم

وَذػمضملعمىملعمموَشْؾعمٓملعممؼعمؼملغمّملقممؼعمّملعمؼػم٣ملِمإؿمظَ٥ملماظلفمذملؼملعممملىِم:مؼعمذملمملمرعمبمممؼعمذملمملمرعمبممموعمععمشملْضملعمؼملغمذمل٣ملغممحعمذملٓملعمامؽمموعمععمرملػمذملٓملعمبغم٣ملغممحعمذملٓملعمامؽمم
وعمععمػملْؾعملغم٣ملغممحعمٓملعمامؽمموعمشُْملِيعممبِمملظْقعمٓملعمامؿم،مصَفملَغفم٥ملمؼغملػمؿعمفعممملبغممظِْملعمظِٟملَ"م(رواهمعلػمل١مل).
صظمل٦ملمػْملامايّملؼىملمؼرملريماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م إشممخشملذمل٤ملرةموطذمل٠ملم

اٌممللمايٓملاممبذملفمليمرٓملؼعملذملهملمطمملغذملومل،موويمودذملؿملػملهملمحزملذملػملوملم،ممصمملٌذملممللمايذملٓملاممدذملؾنملم
ٌؽملذملذملٛملمإجمملبذملذملهملماظذملذملّملسمملىم،موإشذملذملٯملقمبذملذملمملبماظلذملذملؼملمملىم،مصمملٌذملذملممللمايذملذملٓملاممرٓملؼذملذملٞملمعلذملذملؿضملٓملم،م

حمظمل٤ملفمبمملًشملٓملم،مؼؽملؿؾمل٦ملمبزملمملحؾ٣ملمإشمماظؽملمملرم،مصضملعم٢ملػممجعممملبِٓملؿممبػمذمل٢ملؿممسعمؾػمذملّملِماظػملٌملذمل٣ملِم(ر٪ملذمل٦ملمآم

سؽملؾملؼملممل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) ضَذملممللعمممِظغملَضملػمذملنملِمبػمذمل٢ملؿممسغمفػمذملٓملعمةَ:مم(مؼعمذملمملمطَضملػمذملنملغمم
بػم٢ملعممسغمفػمٓملعمةَ،مإؿمغفم٣ملغممظَ٢ملػممؼعمّملػمخغم٠ملعمماظْفعمؽملفمهملَمظَقػم١ملؽممغعمؾعموملعممعِ٢ملػممدغمقػموملٍم،ماظؽملفممملرغمموَوػمظَ٥ملمبِ٣ملِ)م م

(علؽملّملموضمّمل)م.

وعذملذمل٢ملمثذملذمل١ملفممحٓملعذملذملوملماظرملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملعؿملهملمطذملذمل٠ملم٫ملذملذمل٤ملرماٌضملذملمملعٯملتماحملٓملعذملذملهملماظذملذمليتم

تقملديمإشمماظغمللنملماًؾؿملىملم،مواظيتمع٢ملمذفملغؾملمملمونمت٤ملشٓملماظزملّملورم،موتظمللذملّملماظضملٯملضذملهملم
بنيماٌلػملؼملنيم .م

وٌمملمطمملغوملماٌغملمملدنملماًؾؿملـهملمحمٓملعهملم;مٌمملمؼمتفمنملمسػملؿملؾملمملمع٢ملمزػمل١ملـمموسّملوانم،م

وسّملممهعملؿملٞملماظضملّمللمواٌلمملواةمبنيماٌلػملؼملني،مصعملّملمحْملفمرغمملمعؽملؾملمملمدؼؽملؽملذملمملمايؽملؿملذملٝملمم،م

ودّملفمماَملب٤ملابماٌ٤مل٫ملػملهملمإظؿملؾملمملم،موحٓملؿمصمسػمل٥ملمت٤ملجؿمل٣ملِماٌلػمل١ملموإرذمملدِهمحؿ٥ملمؼغملذمل٤ملنعمم

حٓملؼزملؼممملمسػمل٥ملمتؽملعملؿملهملِمعغملمملدؾِ٣ملمع٢ملمط٠ملمممطلنملٍمخؾؿملذملىملٍموومعذملممللـممحمذملٓملفمممم،موعذمل٢ملمثذمل١ملفممحذملٓملفممم
اظغمللنملعمماًؾؿملىملمبغمل٠ملماظشملٓملقمواَملدمملظؿملنمل .م

ٮملم
وع٢ملمذظٟملم:موط٠ملموع٤ملالماظؽملمملسمبمملظؾمملر٠ملم،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملام َ

ٮملمتعمعملْؿغمػملُذمل٤ملام
ٮملموَنػممتعمغملُذمل٤ملنعممتِفعمذملمملرعمةًمسعمذمل٢ملػممتعمذملٓملعماضـممعِذملؽملػمغملُ١ملػمموعمم َ
تعمفملْطُػملُ٤ملاموَعػمذمل٤ملعماظَغملُ١ملػممبعمؿملػمذملؽملعمغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِذمل٠ملؿممإؿمم ٌمل
وَغػمظملُلعمغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممبِغملُ١ملػممرعمحِؿملؼملؼمممل}[اظؽمللمملى:م.]29موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مم
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ضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"طُذمل٠ملقمماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿممسعمػملَذمل٥ملماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿممحعمذملٓملعمامؽم،م
دعمعغم٣ملغم،موعمععممملظُ٣ملغم،موعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

واٌممللمإعمملمونمؼغملذمل٤ملنمعذملمملٮملًمسمملعذملمملًموومخممل٫ملذملمملًم،مصمملٌذملممللمماظضملذملمملمممحمؼملذمل٦ملمممب٤ملجذملنملمم

اظرملٓملهللمعـ٠ملمضممملؼذملهملمماٌذملممللمماًذملمملص;ممبذمل٠ملممإنماٌذملممللمماظضملذملمملمممضذملّملممؼغملذمل٤ملنمموذذملّملممحٓملعذملهملمم

ظغملـٓملةمايعمل٤ملقماٌؿضملػملعملهملمب٣مل،موتضملّملدماظْملع١ملماٌمملظغملهملمظ٣مل،موظذملْملظٟملممحذملْملرمما دذملٯملم معذمل٢ملمم
دٓملضؿ٣ملمووما ٪ملذملٓملارمبذمل٣ملم،مضذملممللمتضملذملمملشمم:م{ وعمععمذمل٢ملػممؼعمطملػم ُػملذمل٠ملػممؼعمذملفملْتِمبِؼملعمذملمملمشَذمل٠ملعمؾممؼعمذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمثغمذمل١ملعمؾمم

ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}مم[آلمسؼملٓملان.]161/
تغم٤ملعمصٌمل٥ملمطُ٠ملغمؾممغعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػمم َ

وظعملذملذملذملّملمتسملذملذملؼملمؽملوملماظرملذملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملعؿملهملماَملحغملذملذملمملممواٌؾذملذملمملدئميؼملمملؼذملذملذملهملماٌذملذملممللم

وهذملذملٓملؼ١ملماٮملسؿذملذملّملاىمسػملؿملذملذمل٣ملم،مورػملؾذملذملوملمعذملذمل٢ملماظظملذملذملٓملدمضممملؼذملذملهملمعمملظذملذمل٣ملماً ذملمملصمحؿذملذمل٥ملموظذملذمل٤ملم
ادؿرملذملذملؾملّملمظممدذملؾؿمل٠ملمذظذملذملٟملم،موعؾمذملذملمملماٌػملغملؿملذملذملهملماظضملمملعذملذملهملمصؾملذملذمل٦ملمعذملذمل٢ملمعلؽ٤ملظؿملذملذملهملموظذملذمل٦ملماَملعذملذملٓملم
واٌلػملؼملنيمصمؿملضملمملًم،مَملنمعؽملظملضملؿؾملمملمتضمل٤ملدمسػمل٥ملماظؽملذملمملسمطمملصذملذملهملموظعملذملذملّملمصذملٓملضمآمسػملذملؿملؾملم١ملم

ضممملؼؿؾملذملذملمملم،موؼذملذملّملخ٠ملمذظذملذملٟملمظممغشمل ذملذملمملقماٌلذملذملؽ٤ملظؿملهملمواَملعذملذملٓملمبذملمملٌضملٓملوفمواظؽملؾملذملذمل٦ملمسذملذمل٢ملم

اٌؽملغملٓملم .م

إنفمماٌؿفملعمم٠ملعممظممسمملٕماظؽملمملسماظؿمل٤ملممؼٓملىموغ٣ملمسمملٕؽممتطملؿملفمٓملتمصؿمل٣ملمطذملـريؽممعذمل٢ملماظعملِذملؿملعم١ملم

اظزملؾمقؿملقهملم،موتؾّملفمظوملمصؿمل٣ملماٌظملمملػؿمل١ملغمماٌلذملؿعملؿملؼملهملمم،مسذملمملٕؽممدعمذملؿملػمشملَٓملعممتمصؿملذمل٣ملماٌذملمملدةمسػملذمل٥ملم

غظملذمل٤ملسؿمممطذملـريمعذمل٢ملماظؽملذملمملسم،موإؼـذملمملرغممماٌذملممللؿممػعمذملؿملػمؼملعم٢ملمسػملذمل٥ملمضُػملذمل٤ملبِؾمل١مل،ممصٓملاحذملم٤ملامرمؼملضملذملذمل٤ملنم
اظّملؾمغؿملمملمبغمل٠ملمممرٓملؼٞملموؼلؿغملـِٓملونمعؽملؾملمملمبفمليمممدذملؾؿمل٠مل،موتلذملمملػػملم٤ملامظممصمذملٛملمماَملعذمل٤ملالم،مٮملم

ؼؾملؼملؾمل١ملمحٯمللموممحٓملامم،محؿ٥ملم٫ملذملّملعمقمسػملذملمؿملؾمل١ملممإخؾذملمملرغمماٌزملذملشملظمل٥ملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ٯمللؿمم
ٮملمؼغمؾعممملظِ٦ملماظْؼملعمٓملػمىغممععمذملمملموَخعمذملْملعممعِؽملػمذمل٣ملغمموَعِذمل٢ملعمماظْقعمذملم َ
ودػمل١مل)مبعمل٤ملظِ٣مل:م"ؼعمفملْتِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممزعمععممملنؽمم َ

وَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

وظمماآلوغهملماَملخريةمطـٓملتم٫مل٤ملرماٮملسؿذملّملاىاتمسػملذمل٥ملماٌػملغملؿملذملهملماظضملمملعذملهملمواٌذملممللم

اظضملمملممَملدؾمملبمذؿ٥ملمع٢ملمبؿملؽملؾملذملمملم:م٪ملضملٝملماظعملؿمل١ملما تمملغؿملذملهملمواَملخٯملضؿملذملهملمظذملّملىماظضملذملمملعػملنيم

سػملؿمل٣ملمواٌؿضملمملعػملنيمب٣ملم،موعمملمن١ملمس٢ملمذظٟملمعذملم٢ملماظظمللذملمملدماٮملجؿؼملذملمملس٦ملمواٮملضؿزملذملمملديم،م
وسػملوملم٫ملؿملقمملتمتلؿطملؿملىملمبسملٓملورةمضممملؼهملماٌممللماظضملمملممع٢ملماظلمملرضنيمواٌكؿػمللنيم،م

واظطملػمل٤ملظنيمواظؽملزملؾممملبنيموآٌملترملنيمواَملصٌملمملضنيم،موآٌملابنيمواٌعملذملمملعٓملؼ٢ملم،موعذمل٢ملموطػملذملهملم

اظلقوملمومم٢ملمؼفملطػمل٤ملنموع٤ملالماظؽملمملسمبمملظؾمملر٠ملموؼؾطمل٤ملغؾملمملمس٤ملجذملمملًمم،موعذمل٢ملماٌمةذملنيم

ع٢ملماظ٤ملزممل٩ملٝملماظضملمملعهملمومم٢ملمؼؿػملظمل٤ملنموؼلٓملض٤ملنموؼؾْملرونموؼسملؿملضمل٤ملنماٌذملممللمواظ٤ملضذملوملم
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وممذملذمل٢ملمؼلذملذملؿطملػمل٤ملنماٌ ذملممللماظضمل ذملمملممٌؽمل ذملمملصضملؾمل١ملموع ذملـملربؾمل١ملماظرملكزمل ذملؿملهملموائملبؿملذملذملهملمعذملذمل٢ملمدونم

اظؽملمملسمصمؿملضملمملًمَملغؾمل١ملمدؾؾ٤ملامو٪ملٓملاراًمجلؿملؼملهملمبمملظؽملمملسموبمملجملؿؼملٛملموبمملَملعهملما دٯملعؿملهملم .م
وسػمل٥ملمعٓملماظضملزمل٤ملرمواَملزعؽملذملهملمؼؿضملذملٓملضماٌذملممللماظضملذملمملممظٯملسؿذملّملاىاتمم،موإنمتطملذملريتم

ظمماظرملذملذملغمل٠ملمواظشملٓملؼعملذملذملهملمواَملدذملذملػمل٤ملبمإٮملّمونمعسملذملذملؼمل٤ملغؾملمملمواحذملذملّملم،موؼؿؼملـذملذمل٠ملمذظذملذملٟملمظمم
ادؿؽـمملرموحّملماَملصٓملادمب٣ملموحّملهمبّملونمحٞملم،مووماغؿٔملاهللمعػملغملؿملؿ٣ملمع٢ملمجمؼمل٤ملهللماظؽملذملمملسم
إظؿمل٣ملمبّملونمحٞملم،موومد٤ملىمادؿكّملاع٣ملموومإتٯملص٣ملم،موومسّملمموداىمعمملمسػملؿملذمل٣ملمعذمل٢ملمحعملذمل٤ملقم

اظّملوظهملم،موؼػملقٞملمبْملظٟملمط٠ملمع٢ملمؼضملؿّمليمسػمل٥ملماٌممللماظضملمملممطؼمل٢ملمؼلٓملقماظغملؾملٓملبمملىمووم

ؼؿٯملسنملمظممسّملاداتمضٓملاىتؾملممل،موومدٓملضهملمودذملٯملطؾملمملمووبٓملاجؾملذملممل،موطذملْملظٟملمعذمل٢ملمؼضملؿذملّملميم
سػملذملذمل٥ملموعذملذملٯملكماظّملوظذملذملهمل،موومزمؿذملذملممللمسػملذملذمل٥ملم٫ملذملذملٓملفمدسذملذمل١ملمٮملمؼلذملذملؿقعمل٣مل،موومؼذملذملٔملورمبؿملمملغذملذملمملتم
ظػملقزمل٤مللمسػمل٥ملمسشملمملىمع٢ملماظؿؼمل٤ملؼ٢ملمٮملمؼلؿقعمل٣مل،موومزمؿذملممللمظػملقزملذمل٤مللمسػملذمل٥ملمإدذملغملمملنم

ؿملضملذملذملمملمؼسملذملذملؿملضمل٤ملنماظظملٓمل٫ملذملذملذملهملموايذملذملذملٞملمسػملذملذملذمل٥ملمعلذملذملذملؿقعملؿمل٣ملم
عذملذملذملّملس١ملمٮملمؼلذملذملذملؿقعمل٣مل،مصؾملذملذملذملقملٮملىمصم ؼم

ايعملؿملعملؿملني.م م

وع٢ملمث١ملفممصكملغ٣ملمرمنملمذٓملسؼممملمدذملّملادمصذملمملت٤ملرةماظغملؾملٓملبذملمملىمواٌذملمملىمظممع٤ملسذملّملػممل،مَملنم

ذظٟملمػ٤ملمععملؿسمل٥ملماظضملعملّملماظعملممل٩مل١ملمبنيمأٌملودؼ٢ملمهلْملهماًّملعمملتمطرملذملٓملطهملماظغملؾملٓملبذملمملىم،م

واىؾملهملمأٌملودةمبمملٌمملىموبنيماٌرملمكمظممػْملهماًّملعمملت،موٮملمرم٤ملزماظؿؾملٓملبمعذمل٢ملم

اظلّملاد،مصعملّملموعٓملمآمسٔملموج٠ملمبمملظ٤ملصمملىمبذملمملظضملعمل٤ملدمظممض٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشمم:م{مؼعمذملمملموَؼغمؾمؾملعمذملمملماظَؾمذملْملِؼ٢ملعمم
ىعماععمؽملغم٤ملاموَوػمصُ٤ملامبِمملظْضملغمعملُ٤ملدِ}[اٌممل٩ملّملة:م ،]1صؾملْملهماآلؼهملماظغملٓملتهملمسمملعهملمترملؼمل٠ملمطذمل٠ملماظضملعملذمل٤ملدم
واظضملؾمل٤ملدمواٮملظؿٔملاعمملتماظيتمؼػملؿٔملممبؾملمملماظرملكٗملمعٛملمشريه .م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآممسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم:م(اظْؼملغملػمذملػملِؼملغم٤ملنعمم
وظممايّملؼىملماظرملٓملؼٝملمؼعمل٤مللمر غم

سِؽملػمّملعممذغمٓملغمورِؾملؿم١ملػممإؿمٮملٌملمذعمٓملػمرًمملمحعمٓملفممعممحعمٯملَٮملًموَوػممذعمٓملػمرًمملموَحعم٠ملفممحعمٓملعماعؼمممل)م م

(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل) م

مومظممرواؼهملمس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)بػملظملٚمل:م(اظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعممسعمػملَ٥ملمذغمٓملغمورِؾملؿم١ملػم)م م

(رواهموب٤ملمداود) .م

صمملظضملعملذملذملّملمذذملذملٓملؼضملهملماٌؿضملمملضذملذملّملؼ٢مل،موآمجذملذمل٠ملموسذملذملٯملموعذملذملٓملمبمملظ٤ملص ذملمملىمب ذملمملظضملعمل٤ملدم،مصؾملذملذملقملٮملىم

اظْملؼ٢ملمؼؿؾملٓملب٤ملنمع٢ملمدصٛملمذ٦ملىمتضملمملضّملوامسػملؿمل٣مل،موؼفملخْملونموذؿملمملىمهل١مل،موتؿؽملضمل٤ملنم م
م
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ع٢ملمدصٛملموذؿملمملىمسػملؿملؾمل١ملموخشملؽ٤ملامع٢ملموجؾملني:م م
اَملول:مسّملمماظ٤ملصمملىمبمملظضملعمل٤ملد .م

واظـمملغ٦مل:موغؾمل١ملمؼفملخْملونمحعمل٤ملضمملًمظؿمللوملمهل١ملموؼؿؾملٓملب٤ملنمع٢ملمدصٛملمحعمل٤ملقمسػملؿملؾمل١مل .م

صمملظ٤ملاجنملمسػملؿملؾمل١ملمونمؼّملصضمل٤ملامعمملمؼشملػملنملمعؽملؾمل١مل .م

وسػملؿمل٣ملم صكملنماٮملعؿؽملذملمملهللمسذمل٢ملمدذملّملادمصذمل٤ملاتريماٌذملمملىمواظغملؾملٓملبذملمملىمحمذملٓملممذذملٓملسمملًم;مَملمنم

ذظٟملمؼضملؿربمإخٯملظًمملمبمملظرملٓملطمبنيماىؾملهملماٌذملٔملودةمظػملغملؾملٓملبذملمملىمواٌذملمملىموبذملنيماٌرملذملمك،م

ِؾملذملمملم
غمٓملطُ١ملػمموَنػممتغمقملعمدغمؾمواماظْفملَععممملغعممملتِمإؿمظَ٥ملموَػػمػمل عم
وذظٟملمخؿملمملغهملمظألعمملغهمل،مضممللمتضملمملشم:م{إؿمنعمؾمماظػملَؾم٣ملعممؼعمفملْع غم
غملذمل١ملػممبِذمل٣ملِمإؿمنعمؾمماظػملَؾمذمل٣ملعمم
صمل ُ
وعمإؿمذعمامحعمغملَؼملػمؿغم١ملػممبعمؿملػم٢ملعمماظؽملعمؾمذملمملسؿمموَنػممتعمقػمغملُؼملغمذمل٤ملامبِمملظْضملعمذملّملػملؿممإؿمنعمؾمماظػملَؾمذمل٣ملعممغِضملِؼملعمؾمذملمملمؼعمضملِ ُ

طَمملنعممدعم ِؼملؿملضملؼممملمبعمزملِريؼما}[اظؽمللمملى:م.]58ممصؾملْملهماآلؼهملمسمملعهملمترملؼمل٠ملمط٠ملماَملعمملغمملتم،مث١ملمغؾملذمل٥ملم
آمتضملمملشممس٢ملمخؿملمملغؿ٣ملمدذملؾقمملغ٣ملمم،موخؿملمملغذملهملمردذمل٤ملظم٣ملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مموخؿملمملغذملهملم

اٌلذملػملؼملنيمبضملسملذملؾمل١ملمظذملؾضمل٘ملم صعملذملممللمتضملذملمملشم:م{ؼعمذملمملموَؼغمؾمؾملعمذملمملماظَؾمذملْملِؼ٢ملعممىعماععمؽملغمذمل٤ملامظَذملمملمتعمكغم٤ملغغمذمل٤ملاماظػملَؾمذملذمل٣ملعمم
وعماظٓملعمؾمدغم٤مللعمموعمتعمكغم٤ملغغم٤ملاموَععممملغعممملِتغملُ١ملػمموعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}[اَملغظملمملل:م.]27م

سػملذملذملذمل٥ملموغؽملذمل ذملمملمغقملطذملذملذملّملمونمايعملذملذملذمل٤ملقمواظ٤ملاجؾذمل ذملمملتمعؿؾمملدظذملذملذملهملم،موغؾملؿملذملذملذملنملمبعملذملذملذملٓملاىم

اظضملذملذملّملاداتمونمؼؿقذملذملٓملواماظّملضذملذملهملمظممسؼملػملذملذملؾمل١ملمظمماٌ٤ملاسؿملذملذملّملماٌعملذملذملٓملرةم،موونمٮملمتغملذملذمل٤ملنم
ػؽملمملكمتعملّملؼٓملاتمجٔملاصؿملهملمتغمل٢ملمونمتسملٓملمبفملحّملمع٢ملماٌ٤ملارؽملنيم .م

طؼملمملمغقملطّملمونمادذملؿكّملامماٌذملمملىمووماظغملؾملٓملبذملمملىمبذملفمليمظذمل٤ملنمعذمل٢ملموظذمل٤ملانما دذملٓملافم

وا صلذملذملمملدمحمذملذملٓملممذذملذملٓملسمملً،مبذملذمل٠ملمإنماظصملذملذملٓملوفماظذملذمليتمتذملذملٓملمبؾملذملذملمملماظذملذملؾٯملدمهذملذملؿ١ملمتٓملذذملذملؿملّملم

اٮملدؿؾملٯملكم،موخبممل٫ملهملمظممجمممللماظشملمملضهملمواٌؿملمملهمواظغملؾملٓملبمملى .م
م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

حشيخ ادلبل انؼبو ٔاخلبص

 -1عؽملٔملظهملماٌممللمظمما دٯملم.

 -2ضممملؼهملماٌممللماظضملمملمم٪ملٓملورةمذٓملسؿملهمل.

٫ -3ملذمل٤ملرماٮملسؿّملاىاتمسػمل٥ملماٌممللماظضملذملمملم.
 -4حٓملعهملماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماٌممللماًمملص.

 -5ع٢مل محظملمملز ما دٯملم مسػمل٥مل ماٌمملل معممل مذٓملس٣مل مع٢مل محّملود مووحغملمملمم
يؼملمملؼؿ٣مل.

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ :

 -1ضممللمتضملمملشم :م{ مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامظَمملمتعمفملْطُػملُ٤ملاموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمؽملعمغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿمم
ُلغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعمم
إؿمظٌملمملموَنػممتعمغملُ٤ملنعممتِفعممملرعمةًمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاموَغػمظمل عم

ِبغملُ١ملػممرعمحِؿملؼملؼمممل}م[اظؽمللمملى:م ]29م

 -2وضمملل متضملمملشم :م(وعمٮمل متعم ْفملطُػملُ٤ملا موَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم مبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم موعمتغمّملػمظُ٤ملا مبِؾملعمممل مإؿمظَ٥ملم
اظْقغمغملٌملمملمؿممظِؿعم ْفملطُػملُ٤ملامصَٓملؿمؼعملمملًمعِ٢ملػمموَعػم٤ملعمالؿمماظؽملفممملسؿممبِمملظْفملِثػم١ملؿمموعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم)م

[اظؾعملٓملة]188:م.

 -3وضممللمتضملمملشم:م{...وعمععم٢ملػممؼعمطملػمػملُ٠ملػممؼعمفملْتِمبِؼملعممملمشَ٠ملعمؾممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمثغم١ملعمؾممتغم٤ملعمصٌمل٥ملمطُ٠ملغمؾمم
غعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػممٮملَمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان.]161/

صملؿمل١ملؽمم}م
مملدطُ١ملػممصِؿػمؽملعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغممسِؽملػمّملعمهغمموَجػمٓملؽممسعم ِ
 -4وضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملموَعػم٤ملعما ُظغملُ١ملػمموعموَوػمظَ غم
[اظؿطملمملب٢مل:م.]15

 -5وضممللمتضملمملشم:م{وعمظَمملمتغمقملػمتغم٤ملاماظلقمظملَؾملعممملىعمموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملغمماظٌملؿِ٦ملمجعمضملعم٠ملعمماظػملٌمل٣ملغممَظغملُ١ملػممضِؿملعممملعؼمممل}م
[اظؽمللمملى:م.]5

 -6وضممللمتضملمملشم:م{مإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعم ْفملطُػملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعمالعمماظْؿملعمؿعممملععم٥ملمزُػملْؼملؼممملمإؿمغفمؼملعممملمؼعم ْفملطُػملُ٤ملنعمم
م

صِ٦ملمبغمشملُ٤ملغِؾملؿم١ملػممغعممملرؼماموعمدعمؿملعمزملػمػملَ٤ملػمنعممدعمضملِريؼمام}م[اظؽمللمملى:م]10
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األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1سعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآم
سعمػملؿملػم٣ملِ مودعمػملٌمل١ملعم) م :م" متعمضملِٕملعم مسعمؾػمّملغم ماظّملممؼؽملعممملرؿم موعمسعمؾػمّملغم ماظّملممرػمػعم١ملؿم موعمسعمؾػمّملغم ماظْكعمؼملِؿملزملعمهملِ م،م
َٖمل"م
تعمضملِٕملعمموعماغػمؿعمغملَٕملعمم،موعمإؿمذعمامذِؿملٟملَمصَٯملَماغػمؿعمعمل عم

(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل،موػ٤ملمظمماظؾكمملريمبؽملق٤مله)

 -2وسعم٢ملػم مخعم٤ملػمظَهملَ ماظْفملَغػمزملعممملرؿمؼفمهملِ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملعمممل) مضَمملظَوملػم :مدعمؼملِضملػموملغم ماظؽملفمؾِ٦ملفمم م
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمعملُ٤مللغم :م"إؿمنفم مرؿمجعممملظًممل مؼعمؿعمكعم٤ملفم٪ملغم٤ملنعم مصِ٦مل مععمممللؿم ماظػملٌمل٣ملِم
بِطملعمؿملػمٓملؿممحعمٞملدمل،مصَػملَؾملغم١ملػمماظؽملفممملرغممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).مممممم

مممممم(مؼؿك٤مل٪مل٤ملنم)مويم:مؼؿزملٓملص٤ملنمظممعممللماٌلػملؼملنيمبمملظؾمملر٠مل.

 -3وعمس٢ملماظْضملغمٓملػمسؿم مبػم٢ملؿم مسعمؼملِريعمةَمسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمسعمّملِيدمل،مضَممللعم:مخعمممل٫ملعم١ملعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملػممطِؽملػمّملعمةَم

ؼغمعملَممللغممظَ٣ملغم:ماعػمٓملغمؤغمماظْعملَؿملػمٕملؿممبػم٢ملغممسعممملبِٕملـم،مرعمجغمػملًمملمعِ٢ملػممحعمسملعمٓملعمععم٤ملػمتعممإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿممآِم

(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م صِ٦مل موَرػمضـم ،م َصعملَسملعم٥مل مسعمػملَ٥مل ماظْقعمسملػمٓملعمعِ٦ملمم مبِمملظْؾعمؿملممؽملعمهملِ م،م
صَػملَ١ملػم عممتغملُ٢ملػم مظَ٣ملغم مبعمؿملممؽملعمهملٌ ،مصَعملَسملعم٥مل مسعمػملَ٥مل ماعػمٓملؿمئؿم ماظْعملَؿملػمٕملؿم مبِمملظْؿملعمؼملِنيؿم ،مصَعملَممللعمم

َعغملَؽملػمؿعم٣ملغم معِ٢ملعم ماظْؿملعمؼملِنيؿم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ مذعمػعمؾعموملػم موعمآِ م -موَوػمم
اظْقعمسملػمٓملعمعِ٦ملقم :مإؿمنػم مو ػم

وعمرعمبممماْظغملَضملػمؾعمهملِم-موَرػم٪ملِ٦مل،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ععم٢ملػمم
حعمػملَٝملعم مسعمػملَ٥مل مؼعمؼملِنيـم مطَمملذِبعمهملٍ مظِؿملعمعملْؿعمشملِٛملعم مبِؾملعمممل مععمممللعم موَخِؿمل٣ملِ مظَعملِ٦ملعم مآَ موعمػغم٤ملعم مسعمػملَؿملػم٣ملِم

شَسملػمؾعممملنغم" مضَممللعم مرعمجعممملىغم :موعمتعمػملَممل مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م{إؿمنفمم
اظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمرملػمؿعمٓملغمونعممبِضملعمؾملػمّملِمآِموعموَؼػمؼملعممملغِؾملؿم١ملػممثعمؼملعمؽملؼممملمضَػملِؿملػملًممل} م[آل مسؼملٓملان:م]77مصَعملَممللعمم

عمٓملطَؾملعمممل مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ م؟ مضَممللعم :م" ماظْفعمؽملفمهملُ م" مضَممللعم:م
اعػمٓملغمؤغم ماظْعملَؿملػمٕملؿم :مععممملذعما مظِؼملعم٢ملػم مت عم

عمٓملطْؿغمؾملعممملمظَ٣ملغممطُػملٌملؾملعممملم(معلؽملّملما عمملمموضمّمل).
صَمملذػمؾملعمّملػمموَغمم٦ملمضَّملػممت عم

 -4وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ععم٢ملػمموَسعممملنعممزَمملظِؼملؼممملمبِؾعممملرِ٠ملـممظِؿملعمّملػمحعم٘ملعممبِؾعممملرِػملِ٣ملِمحعمعملنممملمصَعملَّملػممبعمٓملؿمئعمم
عِ٢ملػم مذِعفمهملِ مآِ م(سعمٔملفم موعمجعم٠ملفم) موعمذِعفمهملِ مرعمدغم٤ملظِ٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمععم٢ملػمم

َوطَ٠ملعم مدِرػمػعمؼملؼمممل معِ٢ملػم مرؿمبؼمممل مصَؾملغم٤ملعم معِـػم٠ملغم مثعمٯملثٍ موعمثعمٯملثِنيعم مزعمغػمؿملعمهملً ،موعمععم٢ملػم مغعمؾعموملعم مظَقػمؼملغم٣ملغمم

عِ٢ملػممدغمقػموملٍمصَمملظؽملفممملرغمموَوػمظَ٥ملمبِ٣ملِ"م(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل) .م

 -5وسعم٢ملػممزعمؼػمّملِمبػم٢ملؿمموَدػمػملَ١ملعم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ِضؿمل٠ملعممظَ٣ملغممصِ٦ملمرعمجغم٠ملـممطَمملنعممؼغمؼملػملِٟملُمبِٓملعموْسؿممدعمابفمؿِ٣ملِمسِؽملػمّملعمماظْعملِؿعمممللؿم:مادػمؿغمرملػمؾملؿمّملعممصُػملَمملنؽمم
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صَعملَممللعم :م"إؿمغفم٣ملغم ماظْـملنعم مؼعمؿعمعملَػملٌملنملغم مصِ٦مل ماظؽملفممملرؿم" مضِؿمل٠ملعم :موعمظِ١ملعم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م؟ مصَعملَممللعم:م

"شَ٠ملفم مذعمؼملػمػملَهملً مؼعم٤ملػممعم مخعمؿملػمؾعمٓملعم" مصَعملَ ممللعم مرعمجغم٠ملؽم معِ٢ملعم ماظْعملَ٤ملػممؿم :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ ،مإؿمغمم٦ملم
وَخعمْملػمتغممذِٓملعماطَؿملػم٢ملؿممؼعم٤ملػممعممطَْملعماموعمطَْملعمامضَممللعم:م"ذِٓملعماطَمملنؿممعِ٢ملػممغعممملرـم"م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عزملؽملٝملمسؾّملماظٓملزاق)

 -6وس٢ملموَبِ٦ملمحغمؼملعمؿملػمّملٍماظلفممملسِّملِيممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونفمماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مادػمؿعمضملػمؼملعم٠ملعممرعمجغمٯملًمعِ٢ملعمماَملَزػمدِمؼغمعملَممللغممظَ٣ملغممابػم٢ملغمماظػملٍملؿػمؾِؿملفمهملِمسعمػملَ٥ملماظزملفمّملعمضَهملِمصَػملَؼملفممملم

ضَّملِمعممضَممللعممػعمْملعمامَظغملُ١ملػمموعمػعمْملعماموُػػمّملِيعممظِ٦ملمضَممللعممصَؾملعمٯملٌملمجعمػملَٕملعممصِ٦ملمبعمؿملػموملِموَبِؿمل٣ملِم،م

وَوػممبعمؿملػموملِموُعمم٣ملِمصَؿملعمؽملػمصملُٓملعممؼغمؾملػمّملعمىمظَ٣ملغمموَمػممٮملَموعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمّملِهِمٮملَمؼعمفملْخغمْملغمموَحعمّملؽمم
عِؽملػم٣ملغممذعمؿملػمؽؼمممل مإؿمٮملٌملمجعممملىعم مبِ٣ملِمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمؼعمقػمؼملِػملُ٣ملغم مسعمػملَ٥ملمرعمضَؾعمؿِ٣ملِمإؿمنػم مطَمملنعممبعمضملِريؼمامظَ٣ملغمم

رغمشَمملىؽمم،موَوػممبعمعملَٓملعمةًمظَؾملعممملمخغم٤ملعمارؽمم،موَوػممذعممملةًمتعمؿملػمضملعمٓملغمم،مثغم١ملفم مرعمصَٛملعممبِؿملعمّملِهِمحعمؿفم٥ملمرعموَؼػمؽملعممملمسغمظملْٓملعمةَم

إؿمبػمشملَؿملػم٣ملِم-ماظػملٌملؾملغم١ملفممػعم٠ملػممبعمػملٌملطملػموملغمماظػملٌملؾملغم١ملفممػعم٠ملػممبعمػملٌملطملػموملغممثعمٯملَثؼمممل)م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -7موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم) مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم :م"ؼعمفملْتِ٦مل مسعمػملَ٥مل ماظؽملفممملسؿم مزعمععممملنؽم مٮملَ مؼغمؾعممملظِ٦مل ماظْؼملعمٓملػمىغم مععمممل موَخعمْملعم معِؽملػم٣ملغم موَعِ٢ملعمم
اظْقعمٯملَلؿمموَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -8وس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مون ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ضممللم:م"طُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽممدعمعغم٣ملغمموعمععممملظُ٣ملغمموعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغمم".

ممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)

 -9وسعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) مضَممللعم :م"وَتعمّملػمرغمونعممععممملماظْؼملغمظملْػملِٕملغم".مضَمملظُ٤ملا :ماظْؼملغمظملْػملِٕملغممصِؿملؽملعممملمععم٢ملػممٮملَمدِرػمػعم١ملعمم
َظ٣ملغم موعمٮملَ مععمؿعممملهللعم .مصَعملَممللعم م"إؿمنفم ماظْؼملغمظملْػملِٕملعم معِ٢ملػم موُعفمؿِ٦مل مؼعمفملْتِ٦مل مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ مبِزملعمٯملَةٍم
عمزطَمملةٍ ،موعمؼعمفملْتِ٦مل مضَّملػم مذعمؿعم١ملعم مػعمْملعما ،موعمضَْملعمفعم مػعمْملعما ،موعم َوطَ٠ملعم مععمممللعم مػعمْملعما،م
وعم٫ملِؿملعممملمـم مو عم

وعمدعمظملَٟملَ مدعممعم مػعمْملعما ،موعم٪ملعمٓملعمبعم مػعمْملعما ،مصَؿملغمضملػمشملَ٥مل مػعمْملعما معِ٢ملػم محعملعمؽملعممملتِ٣ملِ ،موعمػعمْملعما معِ٢ملػمم
حعملعمؽملعممملتِ٣ملِ ،مصَكملؿمنػم مصَؽملِؿملعموملػم محعملعمؽملعممملتغم٣ملغم مضَؾػم٠ملعم موَنػم مؼغمعملْسملعم٥مل مععمممل مسعمػملَؿملػم٣ملِ موُخِْملعم معِ٢ملػمم

خعمشملَمملؼعممملػغم١ملػممصَشملُٓملؿمحعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ،مثغم١ملفممرُٓملؿمحعممصِ٦ملماظؽملفممملرؿم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
اٜثــبس:

 -1وسعم٢ملؿم ماظْقعملعم٢ملؿم مبػم٢ملؿم مسعمػملِ٦ملدمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مظَؼملفمممل ماحػمؿغمسملِٓملعم موَبغم٤مل مبعمغملْٓملـمم
(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مؼعمممل مسعمممل٩ملِرملعمهملُ ماغػمصملُٓملؿمي ماظػملخملعملْقعمهملَ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملفمممل مغعمرملػمٓملعمبغم معِ٢ملػمم
شملؿملظملَهملَماظٌملؿِ٦ملمطُؽملفممملمغعمػملْؾعملغمؾملعمممل،مصَكملؿمغفممملم
ظَؾعمؽملِؾملعمممل،موعماظْفعمظملْؽملعمهملَماظٌملؿِ٦ملمطُؽملفممملمغعمزملػمشملَؾُِملغممصِؿملؾملعممملم،موعماظْعملَ ِ
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طُؽملفممملمغعمؽملػمؿعمظملِٛملغممبِْملعمظِٟملَمحِنيعممطُؽملفممملمغعمػملِ٦ملموَعػمٓملعمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم،مصَكملؿمذعمامعِوملقممصَمملرػمدغمدِؼ٣ملِمإؿمظَ٥ملم
سغمؼملعمٓملعم،مصَػملَؼملفممملمععممملتعمموَبغم٤ملمبعمغملْٓملـمموَرػمدعمػملَوملػممبِ٣ملِمإؿمظَ٥ملمسغمؼملعمٓملعم،مصَعملَممللعممسغمؼملعمٓملغم:مرعمحِؼملعمٟملَماظػملٌمل٣ملغمم
ظَعملَّملػمموَتػمضملعمؾػموملعممععم٢ملػممجعممملىعممبعمضملػمّملعمكَ)م(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل).

 -2وطمملن معغمضملعم ػمؿملعملؿملنملغم مسػمل٥مل مبؿملومل معمملل مسؼملٓمل ،مصغملؽملٕمل مبؿملومل ماٌمملل مؼ٤ملعؼمممل مص٤ملجّملم

صؿمل٣مل مدرػؼملؼمممل مصّملصضمل٣مل مإشم ماب٢ملـم مظضملؼملٓمل ،مضمملل معضملؿملعملؿملنمل :مث١مل ماغزملٓملصومل مإشمم

بؿمليت،مصكملذامرد٤مللمسؼملٓملمضّملمجمملىغ٦ملمؼّملس٤ملغ٦مل،مصفؽوملمصكملذاماظّملرػ١ملمظمم

ؼّملهمصعملممللمظ٦مل:موزمٟملمؼمملمعضملؿملعملؿملنمل،مووجّملتمسػمل٦ملؾممظممغظمللٟملمذؿملؽؼمممل؟مضممللم

ضػملومل:معمملمذاكمؼمملموعريماٌقملعؽملني؟مضمملل:موردتمونمختممل٫ملؼملينموعهملمحمؼملّملم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مظممػْملاماظّملرػ١مل؟!م(اظ٤ملرهللمٮملب٢ملموب٦ملماظّملغؿملممل) .م

ا
ثبنثب  -ادلٕضٕع :م

إنفم ماٌممللمغضملؼملهملمع٢ملمغضمل١ملمآم(سٔملموج٠مل)ماظيتموغضمل١ملمبؾملمملمسػمل٥ملمسؾمملدهمظؿلؿعملؿمل١ملم

ب٣ملمذؽ٤ملغؾمل١مل،موػ٤ملمغ٤ملهللمع٢ملموغ٤ملاهللماظٔملؼؽملهملمظممػْملهمايؿملمملةماظّملغؿملممل،مطؼملمملمضممللمتضملمملشم:م
(اظْؼملعمممللغم موعماظْؾعمؽملغم٤ملنعم مزؿمؼؽملعمهملُ ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّملقمغػمؿملعمممل موعماظْؾعممملضِؿملعممملتغم ماظزملفممملظِقعممملتغم مخعمؿملػمٓملؽم مسِؽملػمّملعم مرعمبممٟملَ مثعم٤ملعمابمملًم

وعمخعمؿملػمٓملؽمموَععمٯملً)م[اظغملؾملٝمل:م .]46م

وٮمل مؼؽملغملٓمل موحّمل معممل مظػملؼملمملل مع٢مل موػؼملؿملهمل مظم متلؿملري موع٤ملر مايؿملمملة ،مواظؽملؾمل٤ملضم

بمملَملصٓملاد مواَملع١مل مظؿقعملؿملٞمل مودممل٩مل٠مل ماظضملؿملٖمل ماظغملٓملؼ١مل ،مواظٓملض٥مل مإشم معّملارج ماظؿعملّملم،م

و٫ملّملقموعريماظرملضملٓملاىموضمّملمذ٤ملض٦ملمحؿملىملمضمملل :م

بمملظضملِذملذملذملذملذملػمل١ملؿممواٌذملذملذملذملذملممللؿممؼعمؾينماظؽملؾمذملذملذملمملسغممعغمػملْذملذملذملغملَؾملغم١ملغمممممممممممممممظذملذمل١ملمؼغمنبعممعغمػملْٟملٌمسػملذملذملذملذمل٥ملمجؾملذملذملذملذملذمل٠ملـمموإضذملذملذملذملذملذملذملذملذملٯمللؿم م

صمملٌمملل مضِ٤ملام مايؿملمملة ما غلمملغؿملفمهمل م ،مب٣مل مؼقملدي ما غلمملن مردمملظؿ٣مل ،موب٣مل مؼعملسمل٦ملم

حمملجمملت٣مل ،موػ٤مل مدٯملح٣مل مظم ماٌؾملؼملمملت مواٌػملؼملمملت ،موؼقملؼّمل مذظٟمل معممل مضمملظ٣مل ماظلػملٝمل :م"م

اٌممللمدٯملحماٌقملع٢مل،موَملنموتٓملكمعمملٮملًمزممملدؾينمآمسػملؿمل٣ملمخريمع٢ملموحؿمملجمإشمم

اظؽملمملس"،مضممللمتضملمملشم:م{وعمظَمملمتغمقملػمتغم٤ملاماظلقمظملَؾملعممملىعمموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملغمماظٌملؿِ٦ملمجعمضملعم٠ملعمماظػملٌمل٣ملغممَظغملُ١ملػممضِؿملعممملعؼمممل} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؽمللمملى:م ]5م

وعٛمل مونفم ماٌمملل مؼغملؿلنمل مػْمله ماَملػؼملؿملهمل مظم مايؿملمملة ،مإٮمل مون ما دٯملم مجضملػمل٣ملم

ودؿملػملهملمٮملمشمملؼهمل،مصمملٌممللمظمما دٯملممودؿملػملهملمظضملؾمملدةمآمتضملمملشمموإضمملعهملمذٓملس٣ملماٌشملؾملٓمل،م

وودؿملػملهمل مظػملزملٯملح موا ٫ملٯملح ،موودؿملػملهمل مظػملرب مواظزملػملهمل مواظؿغملمملص٠مل مبني ماٌلػملؼملني،م م
م
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و ودؿملػملهملمظّملس١ملمضسملمملؼمملماٌلػملؼملني،مصٯملمرم٤ملزمظ غلمملنمونمؼٓملصضمل٣ملمص٤ملقمعؽملٔملظؿ٣مل،موٮملمونم

ؼغمل٤ملنمػ٤ملماظطملمملؼهملمظممحؿملمملت٣ملم،مصمملٌممللمودؿملػملهملمإذامادؿكّملممظمماظزملٯملحمطمملنمغضملؼملهمل،م

طؼملمملمضمملل م(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"غِضملػم١ملعمماظْؼملعمممللغم ماظزملفممملظُِملغم مظِػملْؼملعمٓملػمىِ ماظزملفممملظُِملؿم" م(اَملدبم

اٌظملٓملد) م،موإذامادؿغمكّملممظم ماظظمللمملدمطمملنموبمملٮملً،موذعملمملىؼمموتضملمملدهملًمسػمل٥ملم٫ملمملحؾ٣مل،مطؼملمملم
ضممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م:م"تعمضملِٕملعممسعمؾػمّملغمماظّملممؼؽملعممملرؿمموعمسعمؾػمّملغمماظّملممرػمػعم١ملؿمموعمسعمؾػمّملغمماظْكعمؼملِؿملزملعمهملِ،م
تعمضملِٕملعمموعماغػمؿعمغملَٕملعمم،موعمإؿمذعمامذؿملٟملَمصَٯملَماغػمؿعمعملَٖملعم"م م

[ويمإذامو٫ملمملبؿ٣ملماظرمل٤ملطهملمصٯملموخٓملجوملمعؽمل٣ملمبمملٌؽملعملمملش] م

واٌممللمإعممل مونمؼغمل٤ملنمعمملٮملًمسمملعؼممملموومخممل٫ملؼمممل،مصمملٌمملل ماظضملمملم مظ٣ملمضممملؼهملممب٤ملجنملم

اظرملٓملهللمعـ٠ملمضممملؼهملماٌممللماًمملص;مب٠ملمإنماٌممللماظضملمملمموذّملمحٓملعهملمظغملـٓملةمايعمل٤ملقم

اٌؿضملػملعملهمل مب٣مل ،موتضملّملد ماظْملع١مل ماٌمملظغملهمل مظ٣مل ،موظْملظٟمل محْملر ما دٯملممع٢مل مإتٯملص٣ملموو مدٓملضؿ٣ملم
ووما ٪ملٓملارمب٣ملم،مضممللمتضملمملشمم:م{وعمععم٢ملػممؼعمطملػمػملُ٠ملػممؼعمفملْتِمبِؼملعممملمشَ٠ملعمؾممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمثغم١ملعمؾممتغم٤ملعمصٌمل٥ملمطُ٠ملغمؾمم

ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان .]161/م
غعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػمم َ

وظعملذملّمل متسملؼملؽملومل ماظرملٓملؼضملهمل ما دٯملعؿملهمل ماَملحغملمملم مواٌؾمملدئ ميؼملمملؼذملهمل ماٌممللم

وهٓملؼ١مل ماٮملسؿّملاى مسػملؿمل٣مل م ،مورػملؾومل مع٢مل ماظظملٓملد مضممملؼهمل معمملظ٣مل ماًمملص محؿ٥مل موظ٤ملم

ادؿرملؾملّملمظممدؾؿمل٠ملمذظٟملم،مصضملعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعممدعمؼملِضملػموملغمم

اظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):مؼعمعملُ٤مللغم":مععم٢ملػممضُؿِ٠ملعممدغمونعممعمملظِ٣ملِمصَؾملغم٤ملعممذعمؾملؿملّملؽم" م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) م

وعؾمذملمملماٌػملغملؿملهملماظضملمملعذملهملمصممليظملمملزمسػملؿملؾملمملمعلؽ٤ملظؿملؿؽملممل مصمؿملضملؼمممل،مَملنمعؽملظملضملؿؾملمملمتضمل٤ملدمسػمل٥ملم

اظؽملمملس مطمملصذملهمل م ،موظعملذملّمل مصٓملض مآ مسػملؿملؾمل١مل مضممملؼؿؾملذملممل م ،موؼّملخ٠مل مذظٟمل مظم مغشملذملمملقم
اٌلؽ٤ملظؿملهملمواَملعٓملمبمملٌضملٓملوفمواظؽملؾمل٦ملمس٢ملماٌؽملغملٓمل .م

صقؼملمملؼهملماٌمملل ماظضملمملمم٪ملٓملورةمذٓملسؿملهمل م،مَملن مب٣مل متّملارممذؽ٤ملنماظؾٯملدمواظضملؾمملد م،م

وؼضملؿربماٮملسؿّملاىمسػملؿمل٣ملماسؿّملاىؼممسػمل٥ملمجمؼمل٤ملهللماَملصٓملادمواجملؿؼملٛملم،مَملنماظْمليمؼلٓملقم
ع٢ملماٌممللماظضملمملممصكملغ٣ملمؼلٓملقمع٢ملماَملعهملمطػملؾملممل،موسػملؿمل٣ملمإث١ملمط٠ملمع٢ملمظ٣ملمحٞملمظم مػْملام

اٌمملل م ،مصلٓملضؿ٣ملموسصمل١ملمجٓملعؼممملمع٢ملمدٓملضهملماٌممللماًمملص،مطمملنمعغمضملعم ػمؿملعملِؿملنملمسػمل٥ملمبؿملوملم
عممللمسؼملٓمل ،مصغملؽملٕملمبؿملوملماٌممللمؼ٤ملعؼممملمص٤ملجّملمصؿمل٣ملمدرػؼملؼممملمصّملصضمل٣ملمإشمماب٢ملـم مظضملؼملٓمل ،مضممللم

عغمضملؿملعملؿملنمل :مث١ملماغزملٓملصوملمإشم مبؿمليت ،مصكملذامرد٤مللمسؼملٓملمضّملمجمملىغ٦ملمؼّملس٤ملغ٦مل ،مصفؽوملم
صكملذا ماظّملرػ١مل مظم مؼّمله مصعملمملل مظ٦مل :موزمٟمل مؼممل معغمضملؿملعملؿملنمل ،مووجّملت مسػمل٦ملؾم مظم مغظمللٟملم
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ذؿملؽؼمممل؟مضممللمضػملومل:معمملمذاكمؼمملموعريماٌقملعؽملني؟مضمملل:موردتمونمختممل٫ملؼملينموعهملمحمؼملّملم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مظممػْملاماظّملرػ١مل؟!م م

صغملؼملمملمرمنملمايظملمملزمسػمل٥ملموع٤ملالماظؽملمملسماًممل٫ملهمل مرمنملمايظملمملزمسػمل٥ملماٌممللم

اظضملمملم ،مصعملّمل مجمملىمظم مايّملؼىمل:م مونمرجٯملً مدٓملقملػملهملً مع٢ملماظطملؽملؿملؼملهملمضؾ٠ملمتعمللؿملؼملؾملمملم-م
وػ٥ملمعممللمسمملمم-مصؾؿملفم٢ملماظؽمل

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) وغ٣ملمؼؿعملػملنملمظمماظؽملمملرمبلؾؾؾملممل،م

صضملعم٢ملػم مزعمؼػمّملِ مبػم٢ملؿم موَدػمػملَ١ملعم :موَنفم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م م ِضؿمل٠ملعم مظَ٣ملغم مصِ٦مل مرعمجغم٠ملـم مطَمملنعمم
ؼغمؼملػملِٟملُمبِٓملعموْسؿممدعمابفمؿِ٣ملِمسِؽملػمّملعمماظْعملِؿعمممللؿم:مادػمؿغمرملػمؾملؿمّملعممصُػملَمملنؽممصَعملَممللعم:م"إؿمغفم٣ملغمماظْـملنعممؼعمؿعمعملَػملٌملنملغممصِ٦ملماظؽملفممملرؿم"م

ؿم:مؼمملم
ِضؿمل٠ملعم:موعمظِ١ملعممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم؟مصَعملَممللعم:م"شَ٠ملفممذعمؼملػمػملَهملًمؼعم٤ملػممعممخعمؿملػمؾعمٓملعم" مصَعملَممللعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملعمماظْعملَ٤ملػمم عم

موطَْملعما مضَممللعم :م"ذِٓملعماطَمملنؿم معِ٢ملػم مغعممملرـم"،مم
رعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ ،مإؿمغمم٦مل موَخعمْملػمتغم مذِٓملعماطَؿملػم٢ملؿم مؼعم٤ملػممعم مطَْملعما عم
واظطملػمل٤ملل معضملؽملممله م :ماظلٓملضهمل مظم مخظملؿملهمل مع٢مل ماٌؿمملهلل مع٢مل مخػملٝمل ما عمملم ،موط٠مل ماٌضملمملغ٦ملم

هلْملهماظغملؼملػملهملمتقملطّملمونماظطملػمل٤مللمػ٤ملماظلٓملضهملمع٢ملماٌممللماظضملمملم .م

وع٢مل مػؽملممل موجنمل مسػمل٥مل مط٠مل معلػمل١مل مون مزممم ماٌمملل ماظضملمملم ،موون مؼغمل٤ملن موعؿملؽملؼممملم

سػملؿمل٣مل ،محمملصصملًممل مظ٣مل ،مهلْملا مضمملل متضملمملشم– مسػمل٥مل مظلمملن مدؿملّملغممل مؼ٤ملدٝمل– م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم):م

{اجػمضملعمػملْؽملِ٥ملمسعمػملَ٥ملمخعمٔملعما٩ملِ٢ملؿمماَملَرػمضؿممإؿمغمم٥ملمحعمظملِؿملٚملٌمسعمِػملؿمل١ملؽم}م[ؼ٤ملدٝمل:م .]55م

إنماٌممللماظضملمملمموعمملغهملمسؽملّملمط٠ملمع٢ملمؼغمل٤ملنمهوملمؼّملهمذ٦ملىمعؽمل٣مل،مصؿملفنملمسػملؿمل٣ملم

ون مزممملصٚملمسػمل٥ملمتػملٟملماَملعمملغهمل،موونمؼٓملسمملػممل،موونمؼٓملدػمملمطمملعػملهملمشريمعؽملعمل٤مل٫ملهملم،مضممللم

عمامحغملَؼملػمؿغم١ملمبعمؿملػم٢ملعمماظؽملفممملسؿمم
غمٓملطُ١ملػمموَنمتغمقملعمدقمواماَملَععممملغعممملتِمإؿمظَ٥ملموَػػمػملِؾملعممملموعمإؿمذ عم
تضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمفملْع غم
صملغملُ١ملمبِ٣ملِمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممدعم ِؼملؿملضملمملًمبعمزملِرياً} م
وَنمتعمقػمغملُؼملغم٤ملامبِمملظْضملعمّملػملؿممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممغِضملِؼملفممملمؼعمضملِ ُ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؽمللمملى]58:

وممممل مؼّملل مسػمل٥مل مسصمل١مل محٓملعهمل ماٌمملل ماظضملمملم معممل مجمملى مظم ماظزملقؿملقني مع٢ملم

حّملؼىملموَبِ٦ملمحغمؼملعمؿملػمّملٍماظلفممملسِّملِيمم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ادػمؿعمضملػمؼملعم٠ملعممرعمجغمٯملًمعِ٢ملعمماَملَزػمدِمؼغمعملَممللغممظَ٣ملغممابػم٢ملغمماظػملٍملؿػمؾِؿملفمهملِمسعمػملَ٥ملماظزملفمّملعمضَهملِمصَػملَؼملفممملمضَّملِمعممضَممللعممػعمْملعمام

َظغملُ١ملػمموعمػعمْملعماموُػػمّملِيعممظِ٦ملمضَممللعم:م"صَؾملعمٯملٌملمجعمػملَٕملعممصِ٦ملمبعمؿملػموملِموَبِؿمل٣ملِم،موَوػممبعمؿملػموملِموُعمم٣ملِمصَؿملعمؽملػمصملُٓملعممؼغمؾملػمّملعمىم

ظَ٣ملغمموَمػممٮملَم وعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمّملِهِمٮملَمؼعمفملْخغمْملغمموَحعمّملؽممعِؽملػم٣ملغممذعمؿملػمؽؼممملمإؿمٮملٌملمجعممملىعممبِ٣ملِمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمؼعمقػمؼملِػملُ٣ملغمم

سعمػملَ٥ملمرعمضَؾعمؿِ٣ملِمإؿمنػممطَمملنعممبعمضملِريؼمامظَ٣ملغممرغمشَمملىؽمم،موَوػممبعمعملَٓملعمةًمظَؾملعممملمخغم٤ملعمارؽمم،موَوػممذعممملةًمتعمؿملػمضملعمٓملغمم،مثغم١ملفممرعمصَٛملعممبِؿملعمّملِهِم

حعمؿفم٥ملمرعموَؼػمؽملعممملمسغمظملْٓملعمةَمإؿمبػمشملَؿملػم٣ملِم-ماظػملٌملؾملغم١ملفممػعم٠ملػممبعمػملٌملطملػموملغمماظػملٌملؾملغم١ملفممػعم٠ملػممبعمػملٌملطملػموملغممثعمٯملَثؼمممل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
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وظعملّمل متٓملب٥مل مو٫ملقمملب مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مسػمل٥مل مايظملمملزم

سػمل٥مل ماٌمملل ماظضملمملم موعٓملاسمملة محٓملعؿ٣مل ،م مصؾملممل مػ٤مل ماظزملّملؼٞمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مٌممل مت٤ملشمم
اًٯملصهمل مظم م٫ملؾؿملقهمل موٮملؼؿ٣مل مسمٓملج مع٢مل مبؿملؿ٣مل موا٪ملضملؼمممل محؾػمل٣مل مسػمل٥مل مسمملتعمل٣مل مذاػؾؼمممل مإشمم

اظل٤ملقمعؿمملجٓملؼمامظؿملضملؿملٖملمع٢ملمطلنملمؼّمله،مصؿملؽملمملدىمسػملؿمل٣ملمسؼملٓملمب٢ملماًشملمملبم(ر٪مل٦ملمآم

سؽمل٣مل) مضممل٩ملٯملً :مؼممل موبممل مبغملٓمل مضّمل مطظملؿملؽملمملك ماجػملٕمل مٌزملمملحل ماٌلػملؼملني ،مث١مل مؼؽملمملدى مسؼملٓملم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسػمل٥ملموب٥مل مسؾؿملّملةمب٢ملماىٓملاحموعنيماَملعهملموؼعمل٤مللمؼمملموبمملمسؾؿملّملة:م

اجضمل٠مل مَملب٥مل مبغملٓمل معممل مؼغملظملؿمل٣مل مووػػمل٣مل مع٢مل مبؿملومل ماٌمملل ،مصؿملعمل٤ملل موب٤مل مسؾؿملّملة :مظ٣مل مععملّملارم

ذمملة مظم مط٠ملمؼ٤ملمموظؿملػملهملم،موظ٣ملمث٤ملبمظم ماظزملؿملٝملموث٤ملبمظم ماظرملؿمملى،مٮملمؼفملخْملمث٤ملبم

اظزملؿملٝمل مإٮمل مإذا مدػمل١مل مث٤ملب ماظرملؿمملى ،موؼلؿؼملٓمل موب٤مل مبغملٓمل مسػمل٥مل مػْملا معٓملاسؿملؼمممل محٞملفم ماَملعهملم

حٓملؼزملؼمممل مسػمل٥مل معمملهلممل ماظضملمملم محؿ٥مل مغؾملمملؼهمل محؿملمملت٣مل م ،مصضملعم٢ملؿم ماظْقعملعم٢ملؿم مبػم٢ملؿم مسعمػملِ٦ملدمل م(ر٪مل٦مل مآم

غم٤ملمبغملْٓملـممضَممللعم:مؼعممملمسعمممل٩ملِرملعمهملُماغػمصملُٓملؿميماظػملخملعملْقعمهملَماظٌملؿِ٦ملمطُؽملفممملمغعمرملػمٓملعمبغمم
سؽملؾملؼملممل)م ضَممللعم:مظَؼملفممملماحػمؿغمسملِٓملعمموَب عم
شملؿملظملَهملَ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملفمممل مغعمػملْؾعملغمؾملعمممل ،مصَكملؿمغفمممل مطُؽملفممملم
عِ٢ملػم مظَؾعمؽملِؾملعمممل ،موعماظْفعمظملْؽملعمهملَ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملفمممل مغعمزملػمشملَؾُِملغم مصِؿملؾملعمممل م ،موعماظْعملَ ِ

غعمؽملػم ؿعمظملِٛملغم مبِْملعمظِٟملَ محِنيعم مطُؽملفمممل مغعمػملِ٦مل موَعػمٓملعم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم ،مصَكملؿمذعما معِوملقم مصَمملرػمدغمدِؼ٣ملِ مإؿمظَ٥مل مسغمؼملعمٓملعم ،مصَػملَؼملفممملم

ععممملتعمموَبغم٤ملمبعمغملْٓملـمموَرػمدعمػملَوملػممبِ٣ملِمإؿمظَ٥ملمسغمؼملعمٓملعم،مصَعملَممللعممسغمؼملعمٓملغم:مرعمحِؼملعمٟملَماظػملٌمل٣ملغممظَعملَّملػمموَتػمضملعمؾػموملعممععم٢ملػممجعممملىعمم

بعمضملػمّملعمكَ)م(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل) .م

موٌذملمملمتذملذمل٤ملشمماًٯملصذملذملهملمسؼملذملذملٓملمبذملذمل٢ملماًشمل ذملمملبم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مدذملمملرمبمملٌل ذملػملؼملنيم

وسصمل١ملمدريةمحمملصصملًمملمهل١ملموَملع٤ملاهل١ملمعٓملاسؿملؼممملمحٓملعهملماٌممللماظضملذملمملممحؿذمل٥ملمإغذمل٣ملمدذملممملرمؼ٤ملعذملمملم

صٓملوىموبعملمملرؼماممسمملغؼممملمصعملممللمٌ٢ملمػْملهماَملبعملذملمملرم؟مصعملذملممملظ٤ملامظذمل٣ملم:مإغؾملذملمملمظضملؾذملّملمآمبذمل٢ملمسؼملذملٓملم،م
صعملممللم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م:م٪ملؼمل٤ملػمملمإشممبؿملوملماٌممللمصذمل٤ملآمعذملمملممسؽملذملوملمإٮملمبمملدذمل١ملموعذملريم

اٌقملعؽملني،مإذامرسوملمػؽملمملموومػؽملمملكمضمملظ٤ملام:مدس٤ملػذملمملمإغؾملذملمملموبعملذملمملرمابذمل٢ملموعذملريماٌذملقملعؽملنيم،م
ردوػمملمإشممبؿملوملماٌمملل.مم م

وػمملمػ٤ملماًػملؿملظملهملماظٓملاذّملمسؼملٓملمب٢ملمسؾّملماظضملٔملؼٔملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مؼلذملؿّملس٥ملموحذملّملم

سؼملمملظ٣ملمظؿملقمملدؾ٣ملمس٢ملمرسؿملؿ٣ملموؼ٤ملضّملموعريماٌقملعؽملنيمعزملؾمملحؼممملمظؿملؿ١ملمايلذملمملبمظمم٪ملذمل٤مل٩مل٣ملم

،مو ٌمملماغؿؾمل٥ملمحلمملبماظٓملج٠ملمبّملومؼلذملفمللموعذملريماٌذملقملعؽملنيمسؼملذملٓملمبذمل٢ملمسؾذملّملماظضملٔملؼذملٔملمسذمل٢ملم
٫ملقؿ٣ملموس٢ملمووٮملدهم،م صؿملعمل٤ملممسؼملٓملمبذمل٢ملمسؾذملّملماظضملٔملؼذملٔملمإشمماٌزملذملؾمملحمصؿملشملظملؽذمل٣ملمثذمل١ملمؼ٤ملضذملّملم

عزملذملذملذملؾمملحؼممملمآخذملذملذملٓملمم،مصؿمللذملذملفمللماظٓملجذملذملذمل٠ملموعذملذملذملريماٌذملذملذملقملعؽملنيمسذملذملذمل٢ملمذظذملذملذملٟملماظضملؼملذملذملذمل٠ملم،مصؿملعملذملذملذمل٤مللم م

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م:مسؽملّملعمملمطؽملوملموحمملدؾٟملمس٢ملماظٓملسؿملهملمطؽملذملمملمغلؿسملذمل٦ملىممبزملذملؾممملحمؼ٤ملضذملّملم
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بٔملؼوملمع٢ملمبؿملوملمعذملممللماٌلذملػملؼملنيم،م وعذملمملموضذملّملماغؿعملذمل٠ملمايذملّملؼىملمواظلذملقملالمسؽملذمل٥ملموسذمل٢ملم

ووٮملديمووضّملتمشذملريهمعذمل٢ملمعذملمملظ٦ملمماًذملمملصمَملغذمل٣ملمٮملمزمذمل٠ملمظؽملذملمملمسؽملّمل٩ملذملْملمونمغلؿسملذمل٦ملىم
مبزملؾمملحمؼ٤ملضّملمبٔملؼوملمع٢ملمعممللماٌلػملؼملني .م

صمملٌمملل ماظضملمملم معِػملْٟملٌ مظػملؼمللػملؼملني مصمؿملضملؼمممل ،موظؿملٕمل معِ ْػملغملًممل مظظملِؽعمهمل معضملؿملفمؽملهمل مع٢مل ماظؽملمملس،م

واظعملممل٩ملؼمل٤ملن مسػملؿمل٣مل مإغفمؼملممل مػ١مل موُععمؽملمملى مظم محِظملْصمل٣مل موهزملؿملػمل٣مل م ،مو٫ملعمٓملػمص٣مل مَملػػمػمل٣مل ،مصٯمل مزم٠ملقمم
َملحّملٍمونمؼضملؿّمليعممسػملؿمل٣مل،موومؼفملخغمْملعممعؽمل٣ملمعمملمٮملمؼلؿقٞملقم،م مَملنمذظٟملمؼضملّمل مخؿملمملغهمل موزُػملؼملؼممملم

واسؿّملاىؼممسػمل٥ملماٌلػملؼملنيمصمؿملضملؼمممل .م

واٌؿفملعمم٠ملغم مظم مسمملٕ ماظؽملمملس ماظؿمل٤ملم مؼٓملى موغ٣مل مسمملٕؽم متطملؿملفمٓملت مصؿمل٣مل مطـريؽم مع٢مل ماظعملِؿملعم١ملم

اظزملؾمقؿملقهمل م ،موتؾّملفمظومل مصؿمل٣مل ماٌظملمملػؿمل١ملغم ماٌلؿعملؿملؼملهمل م ،مسمملٕؽم مدعمؿملػمشملَٓملعمت مصؿمل٣مل ماٌمملدة مسػمل٥ملم

غظمل٤ملسؿم مطـري مع٢مل ماظؽملمملس م ،موإؼـمملرغم ماٌممللؿم مػعمؿملػمؼملعم٢مل مسػمل٥مل مضُػمل٤ملبِؾمل١مل ،مصٓملاح٤ملا مرمؼملضمل٤ملنم
اظّملؾمغؿملمملمبغمل٠ملمممرٓملؼٞملموؼلؿغملـِٓملون معؽملؾملمملمبفمليمممدؾؿمل٠مل،مومتلمملػػمل٤ملا مظممصمٛمل ماَملع٤ملال،مٮملم

ؼؾملؼملؾمل١مل محٯملل موممحٓملام م،محؿ٥ملم٫ملّملعمق مسػملؿملؾمل١مل مإخؾمملرغم ماٌزملشملظمل٥مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ٯمللؿمم
ٮمل مؼغمؾعممملظِ٦ملماظْؼملعمٓملػمىغممععممملموَخعمْملعممعِؽملػم٣ملغمموَعِ٢ملعمماظْقعم َ
ودػمل١مل) مبعمل٤ملظِ٣مل:م"ؼعمفملْتِ٦ملمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممزعمععممملنؽمم َ

وَمػممعِ٢ملػمماظْقعمٓملعمامؿم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

وسػمل٥مل معٓمل ماظضملزمل٤ملر مواَملزعؽملهمل مؼؿضملٓملض ماٌمملل ماظضملمملم مظٯملسؿّملاىات م ،موإن متطملريتم

ظم ماظرملغمل٠مل مواظشملٓملؼعملهمل مواَملدػمل٤ملب مإٮملّ مون معسملؼمل٤ملغؾملممل مواحّمل م ،موؼؿؼملـ٠مل مذظٟمل مظمم
ادؿؽـمملرموحّملماَملصٓملادمب٣ملموحّملهمبّملونمحٞملم،مووماغؿٔملاهللمعػملغملؿملؿ٣ملمع٢ملمجمؼمل٤ملهللماظؽملمملسم

إظؿمل٣ملمبّملونمحٞملم،موومد٤ملىمادؿكّملاع٣ملموومإتٯملص٣مل .م

وظمماآلوغهملماَملخريةمطـٓملتم٫مل٤ملرماٮملسؿّملاىاتمسػمل٥ملماٌػملغملؿملهملماظضملمملعهملمواٌممللم

اظضملمملممَملدؾمملبمذؿ٥ملمع٢ملمبؿملؽملؾملذملممل:م٪ملضملٝملماظعملؿمل١ملما تمملغؿملهملمواَملخٯملضؿملهملم،موغؿيملمس٢ملمذظٟملم

طـريمع٢مل ماظظمللذملمملدماٮملجؿؼملمملس٦ملمواٮملضؿزملذملمملديم،مع٢ملموج٠ملمذظٟملمحذملٓملممآماٮملسؿّملاىم

سذملػمل٥مل ماَملعذمل٤ملال مبفملي م٫مل٤ملرة معذمل٢مل ماظذملزمل٤ملر م ،مصعملذملمملل مسٔملفم موج٠ملفم :م{وعمٮمل متعم ْفملطُػملُ٤ملا موَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػمم

بعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم مبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم موعمتغمّملػمظُ٤ملا مبِؾملعمممل مإؿمظَ٥مل ماظْقغمغملٌملمملمؿم مظِؿعم ْفملطُػملُ٤ملا مصَٓملؿمؼعملمملً معِ٢ملػم موَعػم٤ملعمالؿم ماظؽملفممملسؿم مبِمملظْفملِثػم١ملؿمم

وعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة]188:م .م

وع٢ملم٫مل٤ملرماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماٌممللماظضملمملمم:ماظلٓملضهمل،مووماظلشمل٤مل م،مووماظؿقمملؼغم٠مل،مووم

اٮملخؿٯملس م ،موو ماظٓملممذ٤ملة م ،موو ماظمبقمُملغم مع٢مل ماظ٤ملزؿملظملهمل م ،موو متسملؿملؿملٛمل موضومل مسؼملػمل٣مل ماظْمليم

ؼؿعملممل٪مل٥مل مغصملريه موجٓملؼما ،موو مادؿطملٯملل ماٌمملل ماظضملمملم مَملشٓملاض مدؿملمملدؿملهمل محٔملبؿملهمل مصؽ٤ملؼهمل م،م
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وشري مذظٟمل مع٢مل م٫مل٤ملر ماٮملسؿّملاى م ،موذعمٓملعمهلل ماظضملعمل٤ملبهمل مسػمل٥مل مذظٟمل م ،مصعملممللم

ٮمل معِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِموعماظػملٌمل٣ملغمم
مملمغغملَممل ً
تضملمملشم {:وعماظلفممملرؿمقغمموعماظلفممملرؿمضَهملُمصَمملضْشملَضملغم٤ملاموَؼػمّملِؼعمؾملغمؼملعممملمجعمٔملعماىؼممبِؼملعممملمطَلعمؾعم عم

غملؿمل١ملؽم}[اٌممل٩ملّملة:م ،]38مب٠ملمذٓملهللمحّملمايٓملابهملمٌ٢ملمؼلشمل٤ملمسػملؿمل٣ملمشزملؾؼممملمصعملمملل:م
سعمٔملؿمؼٔملؽممحعم ِ
{ مإؿمغفمؼملعممملمجعمٔملعماىغمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمقعممملرؿمبغم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموعمؼعملػمضملعم٤ملػمنعممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممصَلعممملدؼماموَنػممؼغمعملَؿفمػملُ٤ملام
وَوػممؼغمزملعمػملٌملؾغم٤ملاموَوػممتغمعملَشملٌملٛملعمموَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمموعموَرػمجغمػملُؾملغم١ملػممعِ٢ملػممخِػملَمملفٍموَوػممؼغمؽملػمظملَ٤ملػمامعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿممذعمظِٟملَمظَؾملغم١ملػمم

صملؿمل١ملؽم}م[اٌممل٩ملّملة:م .]33م
خِٔملػميؽممصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعمظَؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمسعمْملعمابؽممسعم ِ

وع٢ملم٫مل٤ملرماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماٌممللماظضملمملممطْملظٟملماشؿزملمملبماَملرضمب٤مل٪ملٛملماظؿملّملم

سػملؿملؾملممل مزػملؼملؼمممل ،موو ماٮملسؿّملاى مسػمل٥مل موعٯملك ماظّملوظهمل مواَملوضمملف ،مصضمل٢مل مسعمممل٩ملِرملعمهملَ م(ر٪مل٦مل مآم

سؽملؾملممل)مس٢ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م"ععم٢ملػممزَػملَ١ملعمم ِضؿملّملعممذِؾػمٓملـممعِ٢ملعمماَملَرػمضؿمم
رُ٤ملممضَ٣ملغممعِ٢ملػممدعمؾػمٛملؿمموَرعم٪ملِنيعم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

وطؼملمملمحٓملمما دٯملمماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماٌممللماظضملمملمم،مطْملظٟملمحٓملمماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملم

اٌممللماًمملصموجضملػمل٣ملمحمٓملعؼممملمسػمل٥ملماظطملريم ،مصضمل٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مونم

اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضممللم:م"طُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽممدعمعغم٣ملغمموعمععممملظُ٣ملغمم

وعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغمم".م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

إنمآمتضملمملشممبٓملضمؿ٣ملموصسملػمل٣ملمؼؿفمملوزموؼضملظمل٤ملمس٢ملمسؾّملهمصؿملؼملمملمطمملنمبؿملؽمل٣ملموبنيم

رب٣مل،مصمملٓمتضملمملشممؼطملظملٓملمعمملمطمملنمظممحعمل٣ملمدؾقمملغ٣مل،موعمملمعمملمؼؿضملػملٞملمةعمل٤ملقماظضملؾمملدمصكملنم

آ متضملمملشم مٮمل مؼطملظملٓمل محؿ٥مل مؼطملظملٓمل مظ٣مل ماٌصملػمل٤ملم موؼضملظمل٤مل مسؽمل٣مل ،مصكملذا مٕ مؼضملٝملغم مصكملن مآم م

(سٔمل موج٠مل) مؼعملؿٗمل مظ٣مل مظم ماآلخٓملة مع٢مل محلؽملمملت ماظصملمملٕ ممبممل مؼظمل٦مل محعمل٣مل ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٥ملم

ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضَممللعم :م"وَتعمّملػمرغمونعممععممملم

اظْؼملغمظملْػملِٕملغم".مضَمملظُ٤ملا :ماظْؼملغمظملْػملِٕملغممصِؿملؽملعممملمععم٢ملػممٮملَمدِرػمػعم١ملعممظَ٣ملغمموعمٮملَمععمؿعممملهللعم.مصَعملَممللعمم"إؿمنفمماظْؼملغمظملْػملِٕملعممعِ٢ملػمم

عمزطَمملةٍ ،موعمؼعمفملْتِ٦مل مضَّملػممذعمؿعم١ملعممػعمْملعما ،موعمضَْملعمفعممػعمْملعما،م
وُعفمؿِ٦مل مؼعمفملْتِ٦مل مؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمبِزملعمٯملَةٍموعم٫ملِؿملعممملمـممو عم
وعم َوطَ٠ملعممععمممللعممػعمْملعما ،موعمدعمظملَٟملَمدعممعممػعمْملعما ،موعم٪ملعمٓملعمبعم مػعمْملعما ،مصَؿملغمضملػمشملَ٥ملمػعمْملعمامعِ٢ملػممحعملعمؽملعممملتِ٣ملِ ،موعمػعمْملعمام

عِ٢ملػم محعملعمؽملعممملتِ٣ملِ ،مصَكملؿمنػم مصَؽملِؿملعموملػم محعملعمؽملعممملتغم٣ملغم مضَؾػم٠ملعم موَنػم مؼغمعملْسملعم٥مل مععمممل مسعمػملَؿملػم٣ملِ موُخِْملعم معِ٢ملػم مخعمشملَمملؼعممملػغم١ملػمم

صَشملُٓملؿمحعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ،مثغم١ملفممرُٓملؿمحعممصِ٦ملماظؽملفممملرؿم" .م

وظعملّمل موضٝمل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مخشملؾهمل مسٓملصهمل مظم محفهملم

اظ٤ملداهللمووسػمل٢ملمظػملّملغؿملمملمطػملؾملمملمحٓملعهملماَملع٤ملالمصعملممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مظم مػْملهم

اًشملؾهملماظؾػملؿملطملهملماظٓملا٩ملضملهمل:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغمموَيقممؼعم٤ملػممـممػعمْملعما؟مضَمملظُ٤ملام:مؼعم٤ملػممؽممحعمٓملعمامؽمم،مضَممللعمم:م
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صفمليمبعمػملَّملٍمػعمْملعما؟مضَمملظُ٤ملام:مبعمػملَّملؽممحعمٓملعمامؽمم،مضَممللعمم:مصفمليمذعمؾملػمٓملـممػعمْملعمام؟مضَمملظُ٤ملام:مذعمؾملػمٓملؽممحعمٓملعمامؽمم،مضَممللعم:م
ّملطُ١ملػمم
عما٪ملغملُ١ملػممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممحعمٓملعمامؽممطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعمامصِ٦ملمبعمػملَ ِ
مملىطُ١ملػمموعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػمموعموَسػمٓمل عم
صَكملؿمنفممدِععم عم

ػعمْملعما"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)مم .م

ػغملْملا مؼّملس٤مل ما دٯملم موتؾمملس٣مل مإشم محٓملعهمل ماٮملسؿّملاى مسػمل٥مل ماٌمملل ماظضملمملم م،م

واظّملس٤ملةمإشمماحمامموع٤ملالماظؽملمملسماًممل٫ملهملم،موسّملمماظؿضملٓملضمهلمملمووطػملؾملمملمبمملظؾمملر٠ملم م
وبؾملْملامحظملِٚملَما دٯملمماٌممللعممو٫ملمملغعم٣ملمس٢ملماظظملَلمملد;محؿ٥ملمؼقملدمميمدورعمهمبمملسؿؾمملرهم

ضؿملؼملهملً م ٮملمشِؽمل٥ملمسؽملؾملمملمظممحِظملْٚملمغصملمملممايؿملمملةما غلمملغؿملهمل،موهعملؿملٞملموػّملاصؾملمملمايسملمملرؼفمهملم
وا غلمملغؿملفمهمل،مواظيتمدونمعٓملاسمملتؾملمملموحِظملْٚملمغصملمملعؾملمملمسمٓملبماظضملمملظَ١مل م،موتعملؿقؿمل٠ملمايؿملمملةم

ا غلمملغؿملفمهملموؼعمعملٝملمسشملمملؤػمملموادؿـؼملمملرغمػمملمظممػْملاماظ٤ملج٤ملد .م

موخٯمل٫ملهمل ماظعمل٤ملل :مإغؽملممل مرمنمل مون مدممملصٚمل مسػمل٥مل ماٌمملل ماظضملمملم م ،مودممل٩ملٓمل معٓملاصٞملم

اظّملوظهمل مع٢مل ماٌّملارس ،مواٌضملمملػّمل ،مواٌلؿرملظملؿملمملت ،مواظشملٓملضمملت موودممل٩مل٠مل ماظؽملعمل٠مل،م
ودممل٩ملٓملمآٌملاصٞملماظضملمملعهملمبمملسؿؾمملرػمملمعػملغملًمملمظؽملمملمصمؿملضملؼممملم،مووعمملغهملمظمموسؽملمملضؽملمملم .م

وغقملطّمل مون ماٮملسؿّملاى مسػملؿملؾملممل موذّمل مجٓملعؼمممل مع٢مل ماٮملسؿّملاى مسػمل٥مل ماٌمملل ماًمملص م،م

ووغ٣ملمرمنملمسػملؿملؽملمملمصمؿملضملؼممملمونمغؿزملّملىمظغمل٠ملموظ٤ملانماظؿكٓملؼنملمووما صلمملدماظيتمتغمل٢ملم

ونمتشملممللمػْملهماٌؽملرملـملتِماظضملمملعهملَ،معقملطّملؼ٢ملمسػمل٥ملمونماٌلمملسمبؾملمملمختٓملؼنملموومإصلمملدم

ؼضملّملمجٓملتهملمذٓملسؿملهملموخؿملمملغهملمورؽملؿملهمل.
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أًٔل  :انؼُبصش:

احلفبظ ػهٗ ادلٛبِ ٔرششٛذ اسزخذايٓب

 -1اٌمملىمغضملؼملهملمع٢ملموسصمل١ملماظؽملضمل١ملما هلؿملهمل.ممممممم
 -2ماٌمملىمو٫مل٠ملمايؿملمملةم...موسؽملزملٓملماظؿشملؾملري.

 -3اظعملزملذملذملّملمواٮملسؿذملذملّملالمعذملذمل٢ملموػذملذمل١ملماٌؾذملمملدئما دذملذملٯملعؿملهملم،موؼؿفملطذملذملّملمسػملذملذمل٥ملمذظذملذملٟملمظمم
ايظملمملزمسػمل٥ملماٌؿملمملهموتٓملذؿملّملمادؿؾملٯملطؾملممل،موسّملمما دٓملافمصؿملؾملممل.مممممممم

 -4غؾمل٦ملما دٯملممس٢ملمتػمل٤ملؼىملماٌؿملممله.

 -5وػؼملؿملذملذملهملماظضملٯملضذملمملتماظّملوظؿملذملذملهملمظممايظملذملمملزمسػملذملذمل٥ملمع٤ملاردغذملمملماٌممل٩ملؿملذملذملهملم،مودورماَملزػذملذملٓملم
واَملوضمملفمظممذظٟمل .م
ا
ثبَٛب :األدنخ.

ممممممماألدنخ يٍ انقشآٌ .م

ذملؼملمملىِمععمذملمملىؼممصَؿغمزملػمذملؾُِملغمماظْذملفملَرػمضغممعغمكػمسملعمذملٓملفمةًم
 -1ضممللمتضملمملشم:م{موَظَ١ملػممتعمٓملعمموَنفمماظػملٌمل٣ملعمموَغػمٔملعملعممعِ٢ملعمماظلفم عم
إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَشملِؿملٝملؽممخعمؾِريؽم}م[اييمل:م.]63

 -2وضممللمتضملمملشم:م{موَصَٓملعموَؼػمؿغم١ملغمماظْؼملعممملىعمماظٌملْملِيمتعمرملػمٓملعمبغم٤ملنعمم مموَوَغػمؿغم١ملػمموَغػمٔملعمظْؿغمؼملغم٤ملهغممعِ٢ملعمماظْؼملغمٔملػمنؿمموَمػمم
عمرملغملُٓملغمونعمم}
غعمقػم٢ملغمماظْؼملغمؽملػمٔملؿمظُ٤ملنعمم مظَ٤ملػممغعمرملعممملىغممجعمضملعمػملْؽملعممملهغمموُجعممملجؼممملمصَػملَ٤ملػمظَمملمت ػم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظ٤ملاضضملهمل:م68م:م ]70م

مملؤطُ١ملػممشَ٤ملػمرؼمامصَؼملعم٢ملػممؼعمفملْتِؿملغملُ١ملػممبِؼملعممملىٍمععمضملِنيـمم}
 -3وضممللمتضملمملشم:م{مضُ٠ملػمموَرعموَؼػمؿغم١ملػممإؿمنػمموَ٫ملػمؾعمُملعممععم غم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماٌػملٟمل ]30:م

 -4وضممللمتضملمملشم:م{ وعماظػملٌمل٣ملغممخعمػملَٞملعممطُ٠ملفممدعمابفمهملٍمعِذمل٢ملػممععمذملمملىٍمصَؼملِذملؽملػمؾملغم١ملػممععمذمل٢ملػممؼعمؼملػمرملِذمل٦ملمسعمػملَذمل٥ملمبعمشملْؽملِذمل٣ملِم
غممعذملمملم
وعمعِؽملػمؾملغم١ملػممععم٢ملػممؼعمؼملػمرملِ٦ملمسعمػملَ٥ملمرؿمجػمػملَؿملػم٢ملؿمموعمعِؽملػمؾملغم١ملػممععم٢ملػممؼعمؼملػمرملِذمل٦ملمسعمػملَذمل٥ملموَرػمبعمذملٛملـممؼعمكػمػملُذملٞملغمماظػملٌملذمل٣مل عم

ؼعمرملعممملىغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍمضَّملِؼٓملؽمم}مممممممم[اظؽمل٤ملر:م.]45مم م

 -5وضممللمتضملمملشم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعممملىِمطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمحعم٦ملدملموَصَػملَمملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملغؾؿملمملى:م ]30م

 -6وضممللمتضملمملشم:م{ إؿمذػممؼغمطملعمرملممؿملغملُ١ملغمماظؽملقمضملعمذملمملسعمموَععمؽملعمذملهملًمعِؽملػمذمل٣ملغمموعمؼغمؽملعمذملٔملمملغممسعمػملَذملؿملػمغملُ١ملػممعِذمل٢ملعمماظلفمذملؼملعممملىِمععمذملمملىؼمم
ممٓملطُ١ملػممبِ٣ملِموعمؼغمْملػمػِنملعممسعم ػمؽملغملُ١ملػممرؿمجػمٔملعمماظرملفمذملؿملػمشملَمملنؿمموعمظِؿملعمذملٓملػمبِٙملَمسعمػملَذمل٥ملمضُػملُذمل٤ملِبغملُ١ملػمموعمؼغمـعمؾممذملوملعممبِذمل٣ملِم
ظِؿملغمشملَؾمل عم
اظْفملَضّْملعمامعمم}م[اَملغظملمملل:م.]11
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َدذملغملَؽملفممملهغممصِذمل٦ملماَملرػمضؿمموعمإؿمغفمذملمملمسعمػملَذملم٥ملم
 -7وضممللمتضملمملشم:م{موعموَغٔملعمظْؽملعممملمعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممبِعملَذملّملعمرـممصَفمل ػم
ذعمػعممملبٍمبِ٣ملِمظَعملَمملدِرغمونعم}م[ماٌقملعؽمل٤ملن .]18:م

األدنخ يٍ انسُخ:

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
 -1سعم٢ملػمموَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممر غم
َملطْػملَذملهملَمصَؿملعمقػمؼملعمذملّملعمهغممسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملموَوػممؼعمرملػمذملٓملعمبعمم
ودػمل١مل)":مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَؿملعمٓملػم٪ملعم٥ملمسعم٢ملؿمماظْضملعمؾػمّملِموَنػممؼعم ْفملطُذمل٠ملعمما َ
اظرملفمٓملػمبعمهملَمصَؿملعمقػمؼملعمّملعمهغممسعمػملَؿملػمؾملعممملم".م(م٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػمذمل٣ملِم
 -2وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)ممضَذملممللعمم:مرعموَىمر غم
ودعمػملٌمل١ملعم)مرعمجغمٯملًمؼعمؿعم٤ملعم٪ملفمفملُم،مصَعملَممللعمم":مٮملَمتغملػمٓملؿمفػمم،مٮملَمتغملػمٓملؿمفػم".م(مدؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل).

عمدذمل٤مللعممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػمذمل٣ملِم
 -3وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مموَنفممر غم
ودعمػملٌمل١ملعم)مععمٓملفممبِلعمضملػمّملٍموعمػغم٤ملعممؼعمؿعم٤ملعم٪ملفمفملُم،مصَعملَممللعمم:م"ععممملمػعمذملْملعماماظلفمذملٓملعمفغمم"؟مصَعملَذملممللعمم:موَ ِصذمل٦ملماظْ٤ملغم٪ملغمذمل٤ملىِم

إؿمدػمٓملعمافؽمم؟مضَممللعمم":مغعمضملعم١ملػمم،موعمإؿمنػممطُؽملػموملعممسعمػملَ٥ملمغعمؾملعمٓملـممجعممملرـم".م(مدؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل).

عمدذمل٤مللعمم
 -4وسعم٢ملػممسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿممذغمذملضملعمؿملػمنملٍ،مسعمذمل٢ملػمموَبِؿملذمل٣ملِ،مسعمذمل٢ملػممجعمذملّملممهِم(ر٪ملذمل٦ملمآمسذملؽملؾمل١مل)م،موَنفممر غم

اظػملٌمل ذمل٣ملِم(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِموعمدعم ذملػملٌمل١ملعمم)مضَ ذملممللعم:م"طُػملُذملذمل٤ملاموعماذػمذملذملٓملعمبغم٤ملاموعمتعمزملعمذملذملّملفمضُ٤ملا،مموعماظؾعملغمذملذمل٤ملامشَؿملػمذملذملٓملعممم
ععمكِؿملػملَهملٍموعمظَمملمدعمٓملعمفٍم"موظممرواؼهملم:م"مصِ٦ملمشَؿملػمٓملؿممإؿمدػمٓملعمافٍموعمٮملَمععمكِؿملػملَهملٍ"م(مرواهموضمّمل).م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
 -5سعم٢ملػممعغمضملعممملذِمبػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعمم:ضَذملممللعممر غم
عماردِموعمضَمملرؿمسعمهملِماظشملٌملٓملؿمؼٞملؿمموعماظصملخمل٠ملمم"
ودػمل١مل):م"ماتفمعملُ٤ملاماظْؼملعمٯملَسِ٢ملعمماظـفمٯملَثعمماظْؾعمٓملعمازعممظمماظْؼملعم٤مل ؿم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملموب٦ملمداود).

 -6وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مضَذملممللعم:م
"ظَمملمؼعمؾغم٤ملظَ٢ملفمموَحعمّملغمطُ١ملػممصِ٦ملماظْؼملعممملىِماظّملفما٩ملِ١ملؿممثغم١ملفممؼعمطملػمؿعملِ٠ملغممعِؽملػم٣ملغم"(رواهمعلػمل١مل) .م
ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

ممذملذملمملمٮملذذملذملٟملمصؿملذملذمل٣ملمونماٌذملذملمملىمسزملذملذملنملمايؿملذملذملمملةمظممطمملصذملذملهملمعؽملمملحؿملؾملذملذملمملم،محؿملذملذملىملم

ٮمل ؼلذملؿشملؿملٛملما غلذملمملنمونمؼضملذملؿملٖملمبّملوغذمل٣ملم،مممذملمملمؼؿشملػملذملنملمخػملذملٞملماظذمل٤ملس٦ملمسؽملذملّملماىؼملؿملذملٛملم

بفملػؼملؿملؿ٣ملموتٓملذؿملّملمادؿؾملٯملط٣ملم،موايظملمملزمسػملؿمل٣ملم،مصؾمل٤ملم٪ملٓملورةمظممايؿملمملةم،مضممللمتضملذملمملشمم:م

{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعممملىِمطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمحعم٦ملدملموَصَػملَمملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}م[اَملغؾؿملمملى:م.]30
مإنمواجؾؽملمملمدم٤ملماٌمملىمؼؿؼملـ٠ملمظمماظؽملعملمملطماظؿمملظؿملهمل:
ووٮملً:ماحملمملصصملهملمسػمل٥ملماٌمملىموعزملمملدره :م
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إنماٌمملىمثٓملوةمشمملظؿملهملمغظملؿمللهملم،موظغمل٢ملماظؽملذملمملسمٮملمؼعملذملّملروغؾملمملمحذملٞملمضذملّملرػممل;مَملنم

آمتضملمملشممػؿملفملػمملمظغمل٠ملماٌكػمل٤ملضمملتمجممملغمملًمظمماَملغؾملمملرمواظؾقمملرمواَملعشملمملرم،مطؼملمملمضممللم

غملذمل١ملغمم
غملذمل١ملػمموعمدعمذملكفمٓملعممظَ ُ
تضملمملشم:م{م وعموَغٔملعملعممعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممصَذملفملَخػمٓملعمجعممبِذمل٣ملِمعِذمل٢ملعمماظـفمؼملعمذملٓملعماتِمرؿمزػمضذملمملًمظٌمل ُ
اظْظملُػملْ ذملٟملَمظِؿعمفػمذملذملٓملؿميعممصِذملذمل٦ملماظْؾعمقػمذملذملٓملؿممبِ ذملفملَعػمٓملؿمهِموعمدعمذملذملكفمٓملعممَظغملُذملذمل١ملغمماَملَغػمؾملعم ذملمملرعمم}[إب ذملٓملاػؿمل١مل:م.]32مموض ذملممللم

مملمعمملىػعممملموعمععمٓملػمسعممملػعمممل} م
تضملمملشم:م{موعماَملرػمضعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمدعمحعممملػعممملم موَخػمٓملعمجعممعِؽملػمؾملعم عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؽملمملزسمملتم:م30م،م ]31م
وع٢ملمصسمل٠ملمآمتضملمملشممسػمل٥ملمسؾمملدهمونمجضمل٠ملماٌمملىمورخذملٗملماَملذذملؿملمملىمم;مَملغذمل٣ملم

ووجذملذملّملهموػؿملذملذملفملهمظػملؽملذملذملمملسمبذملذمل٤ملصٓملة،موػذملذملْملامعذملذملمملمجمضملذملذمل٠ملمطذملذملـرياًمعذملذمل٢ملماظؽملذملذملمملسمٮملمزملذملذمل٤ملنم

وٮملؼعملذملذملّملرونمػذملذملْملهماظؽملضملؼملذملذملهملماظضملصملؿملؼملذملذملهملمإٮملمإذامصعملذملذملّملوػمملموومحٓملعذملذمل٤ملامعؽملؾمل ذملمملموظذملذمل٤ملمغل ذملؾؿملمملًم،م
دمملسؿؾملمملمؼّملركما غلمملنمضّملرماٌمملىموصممل٩ملّملت٣مل.موضّملمضؿمل٠ملمضّملتمملً:م"مٮملمؼضملٓملفماظرملذمل٦ملىمإٮملم

بظملعملّملهم" .م

وممذملذملمملمؼؽملؾطملذملذمل٦ملمونمؼضملػملذملذمل١مل:مونماٌذملذملمملىمخمملم٫ملذملذملهملمٮملمؼعملؾذملذمل٠ملماظٔملؼذملذملمملدةمعـذملذمل٠ملماظـذملذملٓملوةم

اظٔملراسؿملذملذملهملموومايؿمل٤ملاغؿملذملذملهملم;مَملنمآمتضمل ذملمملشممؼعملذملذمل٤ملل:م{وعموَغٔملعمظْؽملعم ذملمملمعِذملذمل٢ملعمماظلفمذملذملؼملعممملىِمععم ذملمملىؼممبِعملَذملذملّملعمرـمم
َدغملَؽملفممملهغممصِ٦ملماَملرػمضؿمموعمإؿمغفممملمسعمػملَ٥ملمذعمػعممملبٍمبِ٣ملِمظَعملَمملدِرغمونعمم}مممممم[ماٌقملعؽمل٤ملن .]18:م
صَفمل ػم

وإذامط ذملمملنما غل ذملمملنمٮملمؼلذملذملؿشملؿملٛملمونمؼضمل ذملؿملٖملمبطملذملذملريماٌ ذملمملىم،مواٌ ذملمملىمحمذملذملّملودم

صمملظ٤ملاجذملذملنملمسػملذملذمل٥ملماظؾرملذملذملٓملمونمزمذملمملصصمل٤ملامسػملذملذمل٥ملمػذملذملْملهماظـذملذملٓملوةماظؽملظملؿمللذملذملهملموٮملمؼلذملؿملؽ٤ملامإظؿملؾملذملمملم

ب ذملمملظؿػمل٤ملثموا ػذملذملّملارمظممشذملذملريموجؾملؾمل ذملمملماظزمل ذملقؿملُملمووما دذملذملٓملافمظمماٮملدذملذملؿؾملٯملكمظطملذملذملريم

حمملجهملموومعزملػملقهملمهلمملماسؿؾمملرػمملمسؽملّملماظضملعملٯملىمع٢ملماظؽملمملسم .م

وظعملّملمغؾ٣ملمسػملؼملمملىم"اىؿمل٤ملظ٤ملجؿملممل"موشريػ١ملمسػمل٥ملمونماٌمملىمع٢ملموػذمل١ملمعمغمل٤ملغذملمملتم

اظؾؿملؽهملموونمايمملجهملمإظؿمل٣ملمسمملعهملم،موونماظؾرملذملٓملؼهملمععملؾػملذملهملمسػملذمل٥ملموزعذملهملمظمماٌؿملذملمملهمت٤ملذذملٟملم
ونمتغمل٤ملنمػْملهماَملزعهملمع٢ملمودؾمملبمايٓملوبمبنيماظؽملمملس،موونماٌمملىمظمماٌلؿعملؾ٠ملم
دؿملغمل٤ملنموػ١ملمووشػمل٥ملمع٢ملماظذملؾمولمورمبذملمملمزؾملذملٓملتمعقملذذملٓملاتمهلذملْملهماَملزعذملهملمغػملقصملؾملذملمملم

اظؿمل٤ملم .م
ممم

موإذاموعضملؽملمملماظؽملصملٓملمظممتضملمملظؿمل١ملما دٯملممووحغملمملع٣ملمنّملموغ٣ملمسؽمل٥ملمسؽملمملؼهملمبمملظطملهملم

بممليظملمملز مسػمل٥مل ماظـٓملوة ماٌممل٩ملؿملهمل موذظٟمل مع٢مل مخٯملل مسّملة مت٤ملجؿملؾملمملت معػملٔملعهمل مظػملؽملمملس م،م

تؿؽملمملول ماى٤ملاغنملماَملخٯملضؿملهمل،مواى٤ملاغنمل ماظعملمملغ٤ملغؿملهمل م،مواظيتمغ٤مل٪ملقؾملممل مظمماَملع٤ملرم

اآلتؿملهمل :م
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-ماٮملدؿكّملامماَملعـ٠ملمظػملؼملمملىم :م

ؼؽملؾطمل٦ملمظ غلمملنمونمؼلؿكّملم ماٌمملىماٮملدؿكّملامماَملعـ٠ملمبمملسؿؾمملرمونماٌمملىم

ع٢مل موسصمل١مل ماظؽملضمل١مل ماظيت موغضمل١مل مآ مبؾملممل مسػملؿمل٣مل موسػمل٥مل ماظغملممل٩ملؽملمملت مايؿملهمل مع٢مل مح٤ملظ٣مل م،م

وؼؿؼملـ٠ملماٮملدؿكّملامماَملعـ٠ملمظػملؼملمملىمظمماٮملظؿٔملاممبمملآلت٦مل :م

و-ماحملمملصصملهملمسػمل٥ملماٌمملىمغعملؿملمملًمرمملػٓملاً :م
ممم

موتغمل٤ملنماحملمملصصملهملمسػمل٥ملمرؾملمملرةماٌمملىموغعملمملوت٣ملمبضملّملممتػمل٤ملث٣ملمبفمليمعػمل٤ملثمع٢ملم

اٌػمل٤ملثمملت ماظيت مختٓملج٣مل مس٢مل مخزملممل٩ملزمل٣مل مورؾمل٤ملرؼؿ٣مل ماظيت مووجّمله مآ مسػملؿملؾملممل م،م

ووضمل٠ملماٌمملىمخؾؿملـمملًمشريمرؿملنملم٪ملمملراًمشريمغمملصٛمل،موونمؼلؿكّملمماٌمملىمظمماَملشٓملاضم

اظؽملمملصضملهملمٮملمظمماَملشٓملاضماظسملمملرةموآصهملمايسملمملرةمايّملؼـهملموغؾملمملمٕمتٓملاهللمذظٟملمظمم
ادؿكّملام ماٌمملى مصغملمملن متػمل٤ملث ماٌمملى مظم ماَملغؾملمملر مواظؾقمملر موشريػممل مدؾؾمملً مظم مع٤ملتم

طـري مع٢مل ماظغملممل٩ملؽملمملت مايؿملهمل مظم ماٌمملى موو مإ٫ملمملبؿؾملممل ممبممل مؼسملٓملػممل موؼسملٓمل ما غلمملن معضملؾملممل.م
مملؤطُ١ملػممشَ٤ملػمراًمصَؼملعم٢ملمؼعمفملْتِؿملغملُ١ملمبِؼملعممملىمعفمضملِنيـمم} .م
ضممللمتضملمملشم:م{مضُ٠ملػمموَرعموَؼػمؿغم١ملػممإؿمنػمموَ٫ملػمؾعمُملعممععم غم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماٌػملٟمل:م ]30م

ب-مسّملمما دٓملافمظمماٌمملى :م
ممم

مظعملّمل مغؾمل٥مل ما دٯملم مس٢مل ما دٓملاف مص٥مل ماٌمملى مطؼملممل مغؾمل٥مل مس٢مل ما دٓملاف مظمم

اظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مودفملظ٣مل مس٢مل ماظ٤مل٪مل٤ملى مصفملراه مثٯملثمملً مثٯملثمملً ،مث١مل مضمملل م":م

ط٠مل مذ٦ملى مصعملّمل مروى موطـٓمل مع٢مل م٫ملقمملب٦مل مس٢مل مسممل٩ملرملهمل موجمملبٓمل مون موسٓملابؿملمملً مجمملى مإشمم

ػْملاماظ٤مل٪مل٤ملىم"،مصؼمل٢ملمزادمسػمل٥ملمػْملامصعملّملمودمملىموتضملّملىموزػمل١مل(رواهماظؽمللممل٩مل٦مل،مووب٤ملم
داودمبػملظملٚملمصؼمل٢ملمزادمسػمل٥ملمػْملاموومغعملٗمل).م م

وروى ماب٢مل معمملج٣مل مون مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مروى مرجٯملًم

ؼؿ٤مل٪ملفملمصعملمملل:م"ٮملمتلٓملفمٮملمتلٓملف"( ماب٢ملمعمملجهمل).موؼّملخ٠ملمظممإرمملرما دٓملافمط٠ملم
عمملمؼعملٛمل مهومل مؼّملي ما غلمملن مع٢ملماَملذؿملمملىمواآلٮملتمواَملدواتمواٌلمملط٢مل مصؿملفنملم
سػملؿمل٣مل مون مزممملصٚمل مسػملؿملؾملممل مووٮمل مؼظمللّملػممل موو مؼضملؿّملي مسػملؿملؾملممل مبممل تٯملف موو ما ػؼملمملل مووم

إ٪ملمملسؿؾملمملمصؿسملؿملٛملمبْملظٟملمثٓملوةمسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمطػمل٣مل .م

ثمملغؿملمملً:ماظضملؽملمملؼهملمبمملٌزملمملدرماٌممل٩ملؿملهمل :م

ممم

مع٢مل ماظؿ٤ملجؿملؾملمملت ما دٯملعؿملهمل ماظؽملؾمل٥مل مس٢مل متػمل٤ملؼىمل ماٌمملى مبفملي مدؾنمل مع٢ملم

اَملدؾمملبم،مصمملٌمملىمودمملسمايؿملمملةمطؼملمملمضممللمتضملمملشم{:وعمععممملموَغٔملعملعمماظػملّ٣ملغممعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمعِ٢ملم
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عفممملىمصَفملَحػمؿملعممملمبِ٣ملِماَملرػمضعممبعمضملػمّملعممععم٤ملػمتِؾملعمممل}[.اظؾعملٓملة:م،]164موض٤ملظ٣ملمتضملمملشم{:موعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيعمموَغٔملعملعمم
عِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممصَفملَخػمٓملعمجػمؽملعممملمبِ٣ملِمغعمؾعممملتعممطُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍ}[اَملغضملمملم:م .]99م

مم

موع٢ملماَملحمملدؼىملماظؽملؾ٤ملؼهملماظرملٓملؼظملهملماظ٤ملاردةمص٥ملماظضملؽملمملؼذملهملمبمملٌزملذملمملدرماٌممل٩ملؿملذملهملم،م

عمملموردمس٢ملمعضملمملذمبذمل٢ملمجؾذمل٠ملمونمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مضذملمملل:م"ماتفمعملُذمل٤ملام
اظْؼملعمٯملَسِ٢ملعمماظذملـفمٯملَثعمماظْؾعمذملٓملعمازعممصِذمل٥ملماظْؼملعمذمل٤ملعمارؿمدِموعمضَمملرؿمسعمذملهملِماظشملٌملٓملؿمؼذملٞملؿمموعماظصملخملذمل٠ملممم".م(رواهموبذمل٤ملمداودم

وحلؽمل٣ملماَملظؾمملغ٦مل).موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم

ذملّملطُ١ملػممصِذملذمل٦ملماظْؼملعم ذملمملىِماظذملذملّملفما٩ملِ١ملؿممم(ويماظٓملاطذملذملّمل)مثغمذملذمل١ملفممؼعمطملػمؿعملِذملذمل٠ملغمم
وعمدعم ذملػملٌمل١ملعم)مضَ ذملممللعم:م"ظَ ذملمملمؼعمؾغمذملذمل٤ملظَ٢ملفمموَحعمذمل غم
عِؽملػم٣ملغم"(رواهمعلػمل١مل) .م

م م-ماظؿ٤ملسؿملهملمخبشملٓملمتػمل٤ملثماٌزملمملدرماٌممل٩ملؿملهمل:
ممم

مخػملٞمل مآ ماَملرض موعممل مسػملؿملؾملممل مع٢مل موغؾملمملر موةمملر مغصملؿملظملهمل مٮمل مهؼمل٠مل موي مغ٤ملهللم

ع٢ملموغ٤ملاهللماظؿػمل٤ملثم،معؿ٤ملازغهملمٮملمخػمل٠ملمصؿملؾملمملم،م٫ملممليهملميؿملمملةما غلمملنموضؿملمملع٣ملممبؾملؼملؿ٣ملمم

تػملٟملمػ٦ملمصشملٓملةمآماظيتمصشملٓملماظغمل٤ملنمواَملذؿملمملىمسػملؿملؾملممل،مضممللمتضملمملشم {:موعموَغٔملعمظْؽملعممملمعِ٢ملعمم

اظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممرَؾملغم٤ملراًم}[.اظظملٓملضمملن:م.]48مومضممللمتضملمملشم {:م٫ملغمؽملػمٛملعمماظػملٌمل٣ملِماظٌملْملِيموَتػمعملَ٢ملعممطُ٠ملفمم

ذعم٦ملػمىٍ م}[اظؽملؼمل٠مل .]88:م

صمملٌمملىمصشملٓملهمآمع٢ملمشريمخؾىملموٮملمتػمل٤ملثموٮملمخػمل٠ملمص٥ملماظؿغمل٤ملؼ٢ملم٫ملمملحلمظعملسملمملىم

احؿؿملمملجمملتماٌكػمل٤ملضمملت،مإمنمملمؼفملت٦ملماًػمل٠ملمواظؿػمل٤ملثمواًؾىملممبمملمؼظملضملػمل٣ملما غلمملنم

ع٢ملمإدمملىةمظممادؿكّملاممػْملهماظؽملضملؼملهملموادؿضملؼملمملهلمملم،مصمملٌلؽ٤مللمس٢ملمتػمل٤ملثماٌمملىم

وعزملمملدرهمإذاًمػ٤ملما غلمملنماظْمليمادؿفمملبمظصملػملؼمل٣ملموجؾملػمل٣ملمضممللمتضملمملشم {:مإؿمغفم٣ملغممطَمملنعمم
زَػملُ٤ملعمملًمجعمؾملغم٤ملٮملًم}[اَملحٔملاب:م]72م .م

وٕ مؼؿؾٛمل ما غلمملن موح٦مل مرب٣مل ماظْملي مػّملاه ماظلؾؿمل٠مل موو٪ملمملى مظ٣مل ماظشملٓملؼٞملم

وورذّملهمإشممط٠ملمخريموحظملصمل٣ملمع٢ملمط٠ملمذٓمل،مضممللمتضملمملشم {:موعموَنمظٌمل٤ملؿممادػمؿعمعملَمملعغم٤ملامسعمػملَ٥ملم

اظشملٌملٓملؿمؼعملَهملِمظَفملَدػمعملَؿملػمؽملعممملػغم١ملمعفممملىمشَّملعمضمملً}[اى٢مل:م .]16م
مم

مم صفمل٫مل٠مل ماٌؿملممله ماظضملْملبهمل مع٢مل ماَملعشملمملر ماظيت متؿق٤ملل مإشم موغؾملمملر موةريات م،م

بممل ٪ملمملصهمل مإشم ماَملغؾملمملر ماٌؿفؼملّملة مص٥مل ملمملل ماظغملٓملة ماَملر٪ملؿملهمل موجؾمملل ماىػملؿملّملم
اٌ٤ملج٤ملدة مص٥مل ماظعملشملؾني مواآلبمملر مواظضملؿمل٤ملن مص٥مل مج٤ملف ماَملرض .مصمملَملغؾملمملر مػ٦ملم

اٌ٤ملرد ماظٓمل٩ملؿملل٦مل مظػملؼملؿملممله ماظضملْملبهمل محؿملىمل مؼضملؿؼملّمل مطـري مع٢مل ماظؾرملٓمل مسػملؿملؾملممل مص٥مل موشٓملاضم
اظٔملراسهملمواظؿزملؽملؿملٛملموت٤ملصريمعؿملمملهماظرملٓملبمواظؽملصملمملصهمل .م
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تؽملؼملؿملهملماٌ٤ملاردماٌممل٩ملؿملهمل:م م

مممسػملؿملؽملمملمص٥ملمدؾؿمل٠ملمتؽملؼملؿملهملمع٤ملاردغمملماٌممل٩ملؿملهملمونمغلػملٟملمرٓملؼعملني :م
اظشملٓملؼٞملماَملول:ماظؿ٤ملسؿملهملمخبشملٓملمادؿؽملٔملافماٌ٤ملاردماٌممل٩ملؿملهمل :م

ممم

مإن مادؿؽملٔملاف ماٌ٤ملارد ماٌممل٩ملؿملهمل مؼضملّمل معرملغملػملهمل مع٢مل معرملمملطػملؽملممل ماظضملزملٓملؼهمل مةؿملىملم

و٫ملؾُمل ما غلمملن مص٥مل ماظضملمملٕ معؾملّملد مبفملغ٣مل مضّمل مؼفملت٦مل مؼ٤ملم مظؿملٕمل مبؾضملؿملّمل مرمّمل مون ماٌمملىم

ٮملؼغملظملؿمل٣مل موذظٟمل مظؿملٕمل مظعملػملهمل ماٌمملى مصكملن مآ متضملمملشم مخػملٞمل ماٌمملى مطمملف مىؼملؿملٛمل مخػملعمل٣ملم

وظغمل٢ملمزػمل١ملما غلمملنمظؽملظملل٣ملموظطملريهموطظملٓملاغ٣ملمبؽملضملؼملهملماٌمملىمػؼملمملماظػملْملانمودؼمملمبممل غلمملنم

إشممػْملهماظضملمملضؾهملماظ٤ملخؿملؼملهمل.مضممللمتضملمملشم:م{ موعمإؿمنمتعمضملغمّملقمواْمغِضملػمؼملعموملعمماظػملّ٣ملِمٮملَمتغمقػمزملغم٤ملػعممملمإؿمنفمم
ا ؿمغلعممملنعممظَصملَػملُ٤ملمؽممطَظملٌملمملرؽم م}[إبٓملاػؿمل١مل:م]34م،مصمملدؿؽملٔملافماٌمملىمغعملؿمل٘ملماحملمملصصملهملمسػملؿمل٣ملم
صػملؽملغمل٢ملمسػمل٥ملموس٦ملمع٢ملمػْملامطػمل٣ملمحؿملىملمإنمذظٟملمإغْملارمبمملًشملٓملماظْمليمبمملتمؼؾملّملدم

اظؾرملٓملؼهملمطػملؾملممل .م

ممموؼؿؼملـ٠ملمادؿؽملٔملافماٌ٤ملاردماٌممل٩ملؿملهملمصؿملؼملمملمؼػمل٦مل :م

 -1ادؿكّملامماٌؿملمملهمظممشريمعمملمخػملعملوملمظ٣مل:م م

ممممصمملٌمملىمخػملعمل٣ملمآمتضملمملشممظؿملق٦ملمب٣ملموومؼلعملؿمل٣ملما غلمملنموايؿمل٤ملانم،موظؿملغمل٤ملنمودذملؿملػملهملم
ظػملشملؾملمملرةمواظؽملصملمملصهملموظؿضملؿملٖملمصؿملذمل٣ملماَملحؿملذملمملىماظذمليتمزمؿذملمملجمإظؿملؾملذملمملما غلذملمملنمصذمل٥ملمعفملطػملذمل٣ملم،م

طؼملمملمضممللمتضملمملشم:م{موعموَغٔملعمظْؽملعممملمعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممرَؾملغم٤ملراًم مظِؽملغمقػمؿملِذمل٦ملعممبِذمل٣ملِمبعمػملْذملّملعمةًمعفمؿملػمؿذملمملًموعمغغملػمذملعملِؿملعم٣ملغمم
عِؼملفممملمخعمػملَعملْؽملعممملموَغػمضملعممملعذملمملًموعموَغعممملدِذمل٦ملفممطَذملـِرياًم}[ماظظملٓملضذملمملن:م48م،م.]49ممموض٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشم:م{موعمؼغمؽملعمذملٔملمملغمم

ذملٓملطُ١ملمبِذمل٣ملِم}م[اَملغظمل ذملمملل:م]11م،مصذملذملٯملمرمذملذمل٤ملزمظ غلذملمملنمونم
سعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملمعممذملذمل٢ملماظلفمذملذملؼملعممملىمععمذملمملىمظخملؿملغمشملَؾملممذمل عم

ؼسملؿملٛملماٌمملىمص٥ملمشريمعمملمخػملعمل٣ملمآمظ٣ملموذظٟملمبكملػّملارهمص٥ملمشريمحمػمل٣مل .م
-2مما دمملىةمظممادؿكّملامماٌؿملمملهم :م

ممموع٢ملمعصملمملػٓملما دمملىةمص٥ملمادؿكّملامماٌمملىمود٤ملىمادؿضملؼملمملظ٣ملمعمملمؼػمل٦مل :م

-1م سذملذملّملممإ٫ملذملذملٯملحم٫ملذملذملؽملمملبريماٌؿملذملذملمملهمصذملذمل٥ملماٌؽملذملذملمملزلمواحملذملذملٯملتمواٌزملذملذملمملحلماظضملمملعذملذملهملم
واًممل٫ملهمل .م

-2مزمملػٓملةمشل٠ملماظلؿملمملراتمبمملٌمملىماظزملمملحلمظػملرملٓملبمبزمل٤ملرةمصؿملؾملمملمإدمملىةمإشمم
ادؿضملؼملممللماٌمملى .م

-3مرشماظرمل٤ملارهللمبمملٌؿملمملهماظؽملعملؿملهملمبزمل٤ملرةمتقملدىمإشمما دٓملافمص٥ملماٌمملى .م
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-4ما دمملىةمظممريماَملرا٪مل٦ملماظٔملراسؿملهملموايّملا٩ملٞملماظضملمملعهملموذظٟملمبمكماٌمملىمؼطملؼملٓملم
اَملرضماظٔملراسؿملهملموايّملا٩ملٞملمظطملريمحمملجهمل .م

اظشملٓملؼٞملماظـمملغ٦مل:ماظؿ٤ملسؿملهملمخبشملٓملما دٓملاف :م

ممم

مٌمملمطمملنما دٓملافمص٥ملماٌمملىمعصملؾملٓملمع٢ملمعصملمملػٓملمادذملؿؽملٔملافماٌذمل٤ملاردماٌممل٩ملؿملذملهملم

صكملنما دذملٯملممغؾملذمل٥ملمسذمل٢ملما دذملٓملافمصذمل٥ملمسّملؼذملّملمعذمل٢ملماآلؼذملمملتمواَملحمملدؼذملىملماظؽملؾ٤ملؼذملهملم،م

وحـؽملمملمسػمل٥ملماظعملزملّملمواٮملسؿّملالموبنيمونماظؿؾْملؼٓملمعّملخ٠ملمعذمل٢ملمعذملّملاخ٠ملما دذملٓملافم،م

وحلذملذملؾؽملمملمصذملذمل٥ملمذمماٌلذملذملٓملصنيمونمآمتضملذملذملمملشممٮملمزمذملذملؾؾمل١ملمطؼملذملذملمملمٮملمزمذملذملنملماظصملذملذملمملٌنيم

غملذملٓملؿمصُ٤ملاْمإؿمغفمذمل٣ملغممٮملَمؼغمقِذملنملقمماظْؼملغملػمذملٓملؿمصِنيعمم}م
واٌظمللّملؼ٢مل،مضممللمتضملمملشم:م م{موطُػملُ٤ملاْموعماذػمٓملعمبغم٤ملاْموعمٮملَمت ػم

[اَملسٓملاف:م]31م،موطؼملمملمغؾمل٥ملمس٢ملما دٓملافمغؾملذمل٥ملمسذمل٢ملماظؿؾذملْملؼٓملم،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{مإؿمنفمم

ؿمموطَمملنعمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِٓملعمبمم٣ملِمطَظملُ٤ملراًم م}[ما دٓملاى:م .]27م
اظْؼملغمؾعمْملممرؿمؼ٢ملعممطَمملغغم٤ملاْمإؿمخػم٤ملعمانعمماظرملفمؿملعممملرِني عم

ممم

مواظظملٓملق مبني ما دٓملاف مواظؿؾْملؼٓمل م :مون ما دٓملاف مػ٤مل مومملوز مايّمل مظمم

ادؿؾملٯملكمايٯمللماٌؾمملحم ،موعمملماظؿؾْملؼٓملمصؾمل٤ملمادؿطملٯملل مايٯمللماٌؾمملحمصؿملؼملمملمحٓملمم
آموإنمض٠ملؾمم،مصؼمل٢ملمومملوزمايّملمظممادؿكّملامماٌمملىموظ٤ملمص٥ملماظؽملصملمملصهملمواظشملؾملمملرةم

اظرملٓملسؿملهمل مصعملّمل مودٓملف موودمملى .مصظمل٦مل مايّملؼىمل :مون مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مضمملل:م"مطػمل٤ملامواذٓملب٤ملاموتزملّملض٤ملامواظؾل٤ملامظممشريمإدٓملافموٮملمخمؿملػملهملم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهموضمّملمواظؽمللممل٩مل٦ملمواب٢ملمعمملجهملموايمملط١مل)م م

ممم

موطمملنم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) معـمملٮملًمص٥ملماٮملسؿّملالمص٥ملمادؿكّملامماٌمملىم،م

عٛملمونمبضمل٘ملماظؽملمملسمؼلٓملفمظمماظ٤مل٪مل٤ملى،موضّملمغؾملمملغمملمس٢ملما دٓملافمص٥ملماٌمملىم،مصظمل٦ملم

ايّملؼىملم:مونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) معٓملؾممبلضملّملمب٢ملموب٥ملموضمملصموػ٤ملم

ؼؿ٤مل٪ملفملمصعملمملل:م"عمملمػْملاماظلٓملفمؼمملمدضملّمل" م؟مصعملممللموظمماظ٤مل٪مل٤ملىمدٓملفم؟مضمملل ":مغضمل١ملم
وإنمطؽملوملمسػمل٥ملمغؾملٓملمجمملرم"(مرواهموضمّملم) .م

موػؼملؿملهملماظضملٯملضمملتماظّملوظؿملهملمظممايظملمملزمسػمل٥ملماٌ٤ملاردماٌممل٩ملؿملهملم :م

إنماظضملٯملضمملتماظّملوظؿملهملمظممايظملمملزمسػمل٥ملماٌ٤ملاردماٌممل٩ملؿملهملمتؿؼملـ٠ملمظممتشمل٤ملرم

اظضملٯملضمملتماظّملبػمل٤ملعمملدؿملهملماٌزملٓملؼهملمعٛملمدولمح٤ملضماظؽملؿمل٠ملم،موتظملضملؿمل٠ملمدورماٌقملدلمملتم

اظّملؼؽملؿملهمل مع٢مل م(اَملزػٓمل ،مواَملوضمملف م ،مواظغملؽملؿمللهمل م) مظم ماظؿضملمملع٠مل معٛمل مضسملؿملهمل معؿملممله ماظؽملؿمل٠ملم

ظػملؼمللمملػؼملهمل مظم متظملضملؿمل٠مل ماظؿ٤ملاجّمل ماٌزملٓملي مظم مدول مح٤ملض ماظؽملؿمل٠مل م ،مع٢مل مخٯمللم
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اظؾضملـمملت ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل م ،موو ماظّملؼؽملؿملهمل م ،موو ماظـعملمملصؿملهمل ،ممبممل مؼسملؼمل٢مل متظملؾمل١مل مع٤ملضٝمل معزملٓملم

واحؿؿملمملجمملتؾملمملمظػملؼملؿملممله .م

طؼملمملمتعمل٤ملمماظعمل٤ملىماظضملمملٌؿملهملمبمملظؿؽمللؿملٞملمعٛملمجمؼمل٤ملسهملماظّملولماظْملؼ٢ملمؼرملمط٤ملنم

ظممغؾملٓملمواحّملمبمملظؿضملمملونماظّملوظ٦ملمبنيمايغمل٤ملعمملتم،مظؿعمللؿمل١ملمسمملدلمظػملؼملؿملمملهم،م٪ملؼملمملغمملَم

ظػملؿ٤مل٫مل٠مل مٮملتظملمملضؿملمملت مععملؾ٤ملظهمل مظم مدؾؿمل٠مل مإدارة موصسمل٠مل مٌ٤ملارد ماٌؿملممله ماٌرملمطهمل م،م

حؿ٥ملمتغمل٢ملمتعملػملؿمل٠ملماَمل٪ملٓملارمظػملقّملماَملدغ٥ملمبضملؿملّملامس٢ملمعؾّملومايٞملماٌشملػملٞملمظػملّملولم

اظيتمتٓملموومتؽملؾٛملمع٢ملمورا٪ملؿملؾملمملماَملغؾملمملر .م
م
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انضكبح ٔسذ حبخبد اجملزًغ (يصشف سذاد د ٌٕٚانغبسيني)

َ
أًٔل:انؼُبصش :

 -1عؽملٔملظهملماظٔملطمملةمظمما دٯملمم .م

 -2اٌضملمملغ٦ملماظلمملعؿملهملمظػملٔملطمملةمظمما دٯملمم(اظٔملطمملةمرؾملمملرةمومنمملىموزؼمملدة)م.
. -3معزملمملرفماظٔملطمملةم.

 -4اظٔملطمملةمع٤ملردمودمملد٦ملمٌزملٓملفماظطملمملرعنيموطظملمملظهملماظضملمملجٔملؼ٢ملم.

َ
ثبَٛب:األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ:

اظٔملطَمملةَموعمععممملمتغمعملَّملممعغم٤ملاْمَملَغظملُ ِلغملُ١ملمعمم٢ملػمم
 -1ضممللمتضملمملشم:م{موعموَضِؿملؼملغم٤ملاْماظزملفمٯملَةَموعمآتغم٤ملاْم فم
خعمؿملػمٓملـممتعمفِّملغموهغمم ِسؽملّملعمماظػملّ٣ملِمإؿمنفمماظػملّ٣ملعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممبعمزملِريؽمم}(اظؾعملٓملة:م .)110م

 -2موضمملل متضملمملشم :م{اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مبِمملظْطملعمؿملػمنملِ موعمؼغمعملِؿملؼملغم٤ملنعم ماظزملفمٯملةَ موعمعِؼملفممملم
رعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم}[اظؾعملٓملة.]3:مم

 -3موضممللمتضملمملشم:م{مخغمْملػممعِ٢ملػمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممٓملغمػغم١ملػمموعمتغمٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعممملموعم٫ملعم٠ملممم
دغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽمم}[ماظؿ٤ملبهمل.]103:
سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟملَم عم

عماغغملُ١ملػمم
 -4موضمملل متضملمملشم :م{ مصَكملؿمن متعممملبغم٤ملاْ موعموَضَمملعغم٤ملاْ ماظزملفمٯملَةَ موعمآتعم٤ملغماْ ماظٔملفمطَمملةَ مصَكملؿمخػم٤مل غم
صِ٦ملماظّملممؼ٢ملؿمموعمغغمظملَزملمم٠ملغمماآلؼعممملتِمظِعملَ٤ملػممـممؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}[اظؿ٤ملبهمل.]11:

 -5موضمملل متضملمملشم :م{ضُ٠ملػم مإؿمنفم مرعمبمم٦مل مؼعمؾػملغمٙملُ ماظٓملممزػمقعم مظِؼملعم٢مل مؼعمرملعممملىغم معِ٢ملػم مسِؾعممملدِهِم
وعمؼعمعملّْملِرغممظَ٣ملغمموعمععممملموَغظملَعملْؿغم١ملمعمم٢ملمذعم٦ملػمىٍمصَؾملغم٤ملعممؼغمكػمػملِظملُ٣ملغمموعمػغم٤ملعممخعمؿملػمٓملغمماظٓملفمازؿمضِنيعم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[مدؾفمل.]39:مم م

 -6موضمملل متضملمملشم :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مصِ٦مل موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم محعمٞمللم مععمضملػمػملُ٤ملمؽم م مظِػمللفمممل٩ملِ٠ملؿمم
وعماظْؼملعمقػمٓملغمومؿم}[اٌضملمملرج:م،24م.]25

 -7موضممللمتضملمملشم :م{ مإؿمغعمؾمؼملعممملماظزملعمؾمّملعمضَمملتغممظِػملْظملُعملَٓملعماىموعماظْؼملعملعممملطِنيؿمموعماظْضملعممملعِػملِنيعممسعمػملَؿملػمؾملعممملم

وعماظْؼملغمقملعمظَؾمظملَهملِ مضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمصِ٦مل ماظٓملؿمؾمضَمملبِ موعماظْطملعممملرؿمعِنيعم موعمصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملّ٣ملِ موعمابػم٢ملؿمم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل .]60:م
ؽممح ِ
اظلعمؾمِؾؿمل٠ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملًمعِؾم٢ملعمماظػملّ٣ملِموعماظػملّ٣ملغممسعمِػملؿمل١مل عم

األدنخ يٍ انسُخ :

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -1سعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعممملم)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)":بغمؽملِ٦ملعمما ؿمدػمٯملَمغممسعمػملَذمل٥ملمخعمؼملػمذملٕملـممذعمذملؾملعممملدعمةِموَنػممٮملَمإؿمظَذمل٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌملذمل٣ملغمموعموَنفمم
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ِماظٔملطَذملمملةِموعمحعمذمليملمممماظْؾعمؿملػمذملوملِموعم٫ملعمذمل٤ملػممؿمم
عغمقعمؼملفمّملؼمامسعمؾػمّملغمهغمموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمموعمإؿمضَمملمؿمماظزملفمٯملَةِموعمإؿمؼؿعممملى فم

رعمععمسملعممملنعم"(.معؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -2وس٢ملماب٢ملمسؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ػمعذملمملم
بضملذملىملمعضملذملمملذماًم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممإشمماظذملؿملؼمل٢ملمصعملذملممللمظذمل٣مل:م"مإؿمغفمذملذملٟملَمتعمذملفملْتِ٦ملمضَ٤مل ؼم
عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم،م
وَػػم٠ملعممطِؿعممملبٍمصَمملدػمسغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمذعمؾملعممملدعمةِموَنػممظَذملمملمإؿمظَذمل٣ملعممإؿمظٌملذملمملماظػملٌملذمل٣ملغمموعموَمغممذمل٦ملمر غم
صَ ذملكملؿمنػممػغمذملذمل١ملػمموَرَ ذملمملسغم٤ملكَمظِذملذملْملعمظِٟملَمصَ ذملفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممسعمذملذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفمماصْؿعمذملذملٓملعمضعممسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿم١ملػمم

خعمؼملػمٕملعمم٫ملعمػملَ٤ملعماتٍمصِذمل٦ملمطُذمل٠ملمممؼعمذمل٤ملػممـمموعمظَؿملػمػملَذملهملٍم،مصَذملكملؿمنػمموَرَذملمملسغم٤ملامظِذملْملعمظِٟملَمصَذملفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمم

اظػملٌمل٣ملعممسعمٔملفمموعمجعم٠ملفمماصْؿعمٓملعمضعممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممم٫ملعمذملّملعمضَهملًمصِذمل٦ملموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػممتغمقملػمخعمذملْملغممعِذمل٢ملػمموَشْؽملِؿملعمذملممل٩ملِؾملؿم١ملػمم
َموطَذملذملٓملعما٩ملِ١ملعمموَعػمذملذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم
وعمتغمذملذملٓملعمدقممصِذملذمل٦ملمصُعملَذملذملٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػمم،مصَذملكملؿمنػممػغمذملذمل١ملػمموَرَذملمملسغم٤ملكَمظِذملذملْملعمظِٟملَمصَكملؿمؼفمذملمملك عم
وعماتفمٞملؿممدعمسػم٤ملعمةَماظْؼملعمصملْػملُ٤ملمؿممصَكملؿمغفمؾملعممملمظَؿملػمٕملعممبعمؿملػمؽملعمؾملعممملموعمبعمؿملػم٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمسعمٔملفمموعمجعم٠ملفممحِفعممملبؽمم".م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علؽملّملموضمّمل).

 -3وسعمذمل٢ملػممموَغعمذملذملٕملمبػمذملذمل٢ملمععممملظِذملٟملٍم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)سعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل)موَغفم٣ملغممضَممللعمم:م"م إؿمنفمماظْؼملعملػمفملَظَهملَمظَذملمملمتعمقِذمل٠ملقممإؿمظٌملذملمملمظِـعمػملَمملثعمذملهملٍمظِذملْملِيمصَعملْذملٓملـممعغمذملّملػمضِٛملـمم،موَوػمم

ظِْملِيمشُٓملػممـممعغمظملْصملِٛملـمم،موَوػممظِْملِيمدعممـممعغم٤ملجِٛملـمم"م(علؽملّملموضمّمل)م.

 -4وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿميممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعمم:موُ٫ملِذملؿملنملعممرعمجغمذمل٠ملؽممصِذمل٦ملم
سعمؾملػمّملِمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصِذمل٦ملمثِؼملعمذملمملرـممابػمؿعممملسعمؾملعمذملمملم َصغملَـغمذملٓملعممدعمؼػمؽملغمذمل٣ملغممم-م
ويماذذملذملمىمٔ ذملمملرم ًاموتػملظملذملذملوملموسػملؿملذملذمل٣ملمدصذملذملٛملمٔؽملؾمل ذملمملموػذملذملْملهماي ذملمملٮملتمتؿغملذملذملٓملرم

طذملـرياًم،-مصَعملَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:م"تعمزملعمذملذملّملفمضُ٤ملامسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِم،م
صَؿعمزملعمذملذملّملفمقعمماظؽملفم ذملمملسغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمصَػملَذملذمل١ملػممؼعمؾػمػملُذملذملٜملػممذعمظِذملٟملَموعمصَ ذملمملىعممدعمؼػمؽملِ ذمل٣ملِم،مصَعملَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظِطملغمٓملعمععمممل٩ملِ٣ملِم:مخغمْملغموامععممملموعمجعمّملػمتغم١ملػمموعمظَؿملػمٕملعممَظغملُ١ملػممإؿمظٌملمملمذعمظِٟملَ"
قؿملُملؽم).
ممممممممممممممممممم(رواهماظمعْمليمومضَممللعمم:محعمّملِؼىملؽممحعملعم٢ملؽمم٫ملعم ِ

 -5وس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةَمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضمملل:مضذملممللمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"عمملمعِ٢ملمؼ٤ملمـممؼزملذملؾُِملماظضملؾذملمملدغممصؿملذمل٣ملمإٮملمعػملَغملذملمملنمؼؽملذملٔملٮملن،مصؿملعملذمل٤مللم
وحّملغمػؼملممل:ماظػملّؾملذملم ١ملؾمموسذملٙملِمعؽملظملعملًذملمملمخػملظملًذملممل،موؼعملذمل٤مللماآلخذملٓمل:ماظػملّؾملذمل١ملؾمموسذملٙملِممملذملغملمملم

تػملظملًممل"م(رواهماظؾكمملريؾمموعلػمل١مل).مم
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 -6وسعمذملذمل٢ملػممسعمؾػم ذملّملِمآِمبػمذملذمل٢ملؿممععملػمذملذملضملغم٤ملدٍم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مض ذملمملل:مض ذملممللمردذملذمل٤مللمآم
مملظٔملطَذملمملةِم،موعمدعماوغموامععمٓملػم٪ملعمذملمملطُ١ملػمم
(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م(حعمزملممذملؽملغم٤ملاموَعػمذملذمل٤ملعماَظغملُ١ملػممبِ فم
بِمملظزملفمّملعمضَهملِ،موعموَسِّملقموامظِػملْؾعمٯملىِماظّملقمسعممملىعمم).م(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل).

َ
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ايؼملّملغممِٓماظْمليمجضمل٠ملماظٔملطمملةَمرطؽملذملمملًممعذمل٢ملممورطذملمملنمما دذملٯملم م،موصٓمل٪ملعمذملمؾملمملمسػملَذمل٥ملمم

اَملشؽملؿملمملىِمعِ٢ملعمماٌقملعؽملنيعممرُؾملػمٓملةًمظِألع٤ملالؿم،موع٤ملادمملةًمظػملظملعملٓملاىِمواٌلمملطنيؿم،موس٤ملغذملمملًممظلذملممل٩ملٓملؿممم
اٌلؿقعملخملنيعم .م

ٟملَمظذمل٣ملمموعذملٓملعمممغؾؿملفمذمل٣ملممبفملخذملْملِمماظٔملطذملمملةِممعذمل٢ملعممم
نمٮملمإظ٣ملعممإٮملّمآُموحّملعمهغممٮملمذذملٓملؼ م
ووذؾملّملغممو ػم

اٌ٤ملدٓملؼ٢ملعمم،مصعملممللمدؾقمملغ٣ملم{:مخغمْملػممعِ٢ملػمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممٓملغمػغم١ملػمموعمتغمٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعممملموعم٫ملعم٠ملممم

دغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽمم}[ماظؿ٤ملبهمل ]103:م
سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟملَم عم

ووذؾملّملغممونفممدؿملّملغمملموغؾؿملؽملمملمحمؼملّملاًمسؾّملغمهمورد٤ملظُ٣ملماٌؾضملذمل٤ملثغمممرضمذملهملًممِظػملضملذملمملظَؼملنيعمممم

وخريمع٢ملموغظملٞملمسػمل٥ملماظظملعملٓملاىمواحملؿذملمملجني م.م٫ملذملػملٌمل٥ملممآُمسػملؿملذمل٣ملِمموسػملَذمل٥ملممآظذمل٣ملِمماظشملؿملذملؾنيمم

اظشملمملػٓملؼ٢ملم،موسػمل٥ملم٫ملقمملبؿ٣ملماظطملذملٓملمماٌؿملذملمملعني،مموسػملذمل٥ملمماظؿذملمملبضملنيمموعذمل٢ملممتذملؾضملؾمل١ملممبكملحلذملمملنمم

إشممؼ٤ملمماظّملؼ٢مل،موبضملّمل:

مصذملكملنما دذملذملٯملممؼعملذملذمل٤ملممسػملذملذمل٥ملمرطذملممل٩ملٔملمض٤ملؼذملذملهملم،موودذملذملٕملمثمملبؿذملذملهمل ،وض٤ملاسذملذملّملم

عمابشملهمل،متٓملدِملماظضملعملؿملّملةماظزملقؿملقهملمظممغظملٕملماٌلذملػمل١مل،موتطملذملٓملسمصؿملذمل٣ملمحذملنملماظضملؾذملمملدةم
ٓمتضملمملشم،موتؽملؼمل٦ملمصؿمل٣مل روحماَملظظملهملمواحملؾهملم خ٤ملاغذمل٣ملماٌلذملػملؼملني،موعذمل٢ملمبذملنيمتػملذملٟملم
اَملدٕملماظذمليتمؼعملذمل٤ملممسػملؿملؾملذملمملما دذملٯملمممصٓملؼسملذملهملماظٔملطذملمملةم،ممصظملذمل٦ملمايذملّملؼىملماٌؿظملذملٞملمسػملؿملذمل٣ملم

ؼعمل٤مللماظؽمل

ؿمدذملٯملَمغممسعمػملَذمل٥ملمخعمؼملػمذملٕملـممذعمذملؾملعممملدعمةِموَنػممٮملَم
م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م":مبغمؽملِذملم٦ملعمما ػم

ِماظٔملطَذملمملةِموعمحعمذمليملممماظْؾعمؿملػمذملوملِم
إؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمموعموَنفممعغمقعمؼملفمّملؼمامسعمؾػمّملغمهغمموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمموعمإؿمضَذملمملمؿمماظزملفمذملٯملَةِموعمإؿمؼؿعمذملمملى فم

وعم٫ملعم٤ملػممؿممرعمععمسملعممملنعم" .م

وظعملذملذملّملمووجذملذملنملمآمدذملذملؾقمملغ٣ملموتضملذملذملمملشمماظٔملطذملذملمملةمسػملذملذمل٥ملمسؾذملذملمملدهم،متقملخذملذملْملمعذملذمل٢ملم

وشؽملؿملممل٩ملؾمل١ملموتٓملدمسػمل٥ملمصعملٓملا٩ملؾمل١مل،مصؾمل٦ملمسؾمملدةمعمملظؿملذملهملماجؿؼملمملسؿملذملهملمعؾملؼملذملهملم،موػذمل٦ملماظظملٓملؼسملذملهملم

اظـمملغؿملهملمظمما دٯملمم،مضٓملغذملوملمظمماظعملذملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملمبمملظزملذملٯملةمظممسرملذملٓملاتماٌ٤ملا٪ملذملٛملم،مم

تضملصملؿملؼملذملذملمملًمظرملذملذملفملغؾملمملم،موتؽمل٤ملؼؾملذملذملمملًمبذملذملْملطٓملػممل،موتٓملشؿملؾذملذملمملًمظممودا٩ملؾملذملذملمملم،موتٓملػؿملؾذملذملمملًمعذملذمل٢ملمعؽملضملؾملذملذملممل،مووم
اظؿلذملمملػ٠ملممصؿملؾملذملممل،مموتضملذملذملّملدمذطٓملػذملمملمتذملمملرةًممبػملظملذملذملٚملما غظملذملمملقم،موتذملمملرةًممبػملظملذملذملٚملماظٔملطذملمملةم،موثمملظـذملذملهملًمم
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بػملظملذملذملٚملماظزملذملذملّملضهملم،مصظملذملذمل٦ملمعشملػملذملذملٛملمدذملذمل٤ملرةماظؾعملذملذملٓملةمؼزملذملذملٝملمآماٌذملذملؿعملنيماظذملذملْملؼ٢ملمؼؽملؿظملضملذملذمل٤ملنم
بؾملّمليمطؿمملب٣ملمصؿملعمل٤مللم:م{ اظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممبِمملظْطملعمؿملػمذملنملِموعمؼغمعملِؿملؼملغمذمل٤ملنعمماظزملفمذملٯملةَموعمعِؼملفمذملمملمرعمزعمضْؽملعمذملمملػغم١ملػمم

ؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة] .3:

موظممع٤مل٪ملذملٛملمآخذملٓملعمممعذمل٢ملمغظملذملٕملماظلذمل٤ملرةمؼعملذمل٤مللمدذملؾقمملغ٣ملم:م{موعموَضِؿملؼملغمذمل٤ملاْمماظزملفمذملٯملَةَمم

غموهم ِسؽملّملعمماظػملّذمل٣ملِممإؿمنفمماظػملّذمل٣ملعمممبِؼملعمذملمملممتعمضملػمؼملعمػملُذمل٤ملنعممم
اظٔملطَمملةَموعمععممملمتغمعملَّملممعغم٤ملاْمَملَغظملُ ِلغملُ١ملمعمم٢ملػممخعمؿملػمٓملـممتعمفِّمل غم
وعمآتغم٤ملاْم فم

بعمزملِريؽمم}[اظؾعملٓملة:م.]110

وؼعمل٤مللمدؾقمملغ٣ملم:م{خغمْملػممعِ٢ملػمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممذملٓملغمػغم١ملػمموعمتغمذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعمذملمملموعم٫ملعمذمل٠ملممم

َمدغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل:م .]103م
سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟمل عم

م إغؾملمملمصٓملؼسملذملهملمٮملزعذملهملمؼغملظملذملٓملمعذمل٢ملمجقذملّملػمملم،موؼظمللذملٞملمعذمل٢ملمعؽملضملؾملذملمملم،موؼعملمملتذمل٠ملمعذمل٢ملم

هذملذملّملىمصممملسذملذملهملماٌل ذملػملؼملنيمبمطؾمل ذملمملم،مؼعملذملذمل٤مللمآمدذملذملؾقمملغ٣ملم:م{مصَ ذملكملؿمنمتعم ذملمملبغم٤ملاْموعموَضَ ذملمملعغم٤ملاْم

عماغغملُ١ملػممصِذملذمل٦ملماظذملذملّملممؼ٢ملؿمموعمغغمظملَزملممذملذمل٠ملغمماآلؼعم ذملمملتِمظِعملَذملذمل٤ملػممـممؼعمضملػمػملَؼملغمذملذمل٤ملنعمم}م
اظٔملطَ ذملمملةَمصَ ذملكملؿمخػم٤مل غم
اظزملفم ذملٯملَةَموعمآتعمذملذمل٤ملغماْم فم
[اظؿ٤ملبهمل]11:م،موحلؾؽملمملمونماًػملؿملظملهملماَملولموبمملمبغملٓمل(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممجؾملٔملمجؿملرملمملًمطذملؾرياًم
ظعملؿممللمآٌملتّملؼ٢ملماظْملؼ٢ملماعؿؽملضملذمل٤ملامسذمل٢ملمدصذملٛملماظٔملطذملمملةم،موضذملممللمم:مم"موعماظػملٌملذمل٣ملِمَملُمضَذملمملتِػملَ٢ملفممععمذمل٢ملػمم

فمماظٔملطَمملةَمحعمٞملقمماظْؼملعمممللؿمم،موعماظػملٌمل٣ملِمظَ٤ملػممععمؽملعمضملغمذمل٤ملغِ٦ملمسِعملَذملمملٮملًمطَذملمملغغم٤ملام
عماظٔملطَمملةِم،مصَكملؿمن فم
صَٓملفمقعممبعمؿملػم٢ملعمماظزملفمٯملَةِمو فم

ؼغمقملعمدقموغعم٣ملغممإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿممآِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظَعملَمملتعمػملْؿغمؾملغم١ملػممسعمػملَ٥ملمععمؽملػمضملِ٣ملِم،مصَعملَذملممللعممسغمؼملعمذملٓملغمم:م

ذمل٦ملمبغملْذملذملٓملـممظِػملْعملِؿعم ذملممللؿممصَضملعمٓملعمصْذملذملوملغمموَغفمذملذمل٣ملغمم
صَ٤ملعماظػملٌمل ذمل٣ملِمععم ذملمملمػغمذملذمل٤ملعممإؿمٮملٌملموَنػممرعموَؼػمذملذملوملغمماظػملٌملذملذمل٣ملعممضَذملذملّملػممذعمذملذملٓملعمحعمم٫ملعمذملذملّملػمرعمموَبِذمل عم

اظْقعمٞملقم".م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

وضّملمذٓملهللمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشمماظٔملطمملةميغمل١ملمسمملظؿملهملمووشٓملاضمدمملعؿملهملم،متضمل٤ملدم

سػمل٥ملماَملصٓملادمواجملؿؼملضملمملتمبمملظظملسمل٠ملماظضملصملؿمل١مل،مواًريماظضملؼملؿمل١مل ،مؼعملذمل٤مللمتضملذملمملشمم:م{ مخغمذملْملػمم
عِ٢ملػمموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمذملّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممذملٓملغمػغم١ملػمموعمتغمذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعمذملمملموعم٫ملعمذمل٠ملمممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمذملػملَمملتعمٟملَمدعمذملغملَ٢ملؽممظَؾملغمذمل١ملػمم

وعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل .]103:م

صمملظٔملطمملةمرؾملمملرةمظػملؼملممللمومنمملىمظ٣ملم،مورؾملمملرةمظؽملظملٕملماظطملينمع٢ملماظرملذملُملمواظؾكذمل٠ملم

ورؾملمملرةمظؽملظملٕملماظظملعملريمع٢ملمايلّملموايعملذملّملم،مودذملّملمحمملجذملهملماظظملعملذملٓملاىموإشؽملذملمملمؤػ١ملمورصذملٛملم

اظظملعملذملذملٓملمس ذملؽملؾمل١ملم،مووضمملؼذملذملهملمظػملؼملفؿؼملذملذملٛملمعذملذمل٢ملمدذملذملكٙملمآموشسملذملذملؾ٣ملم،موصؿملؾمل ذملمملمتـؾؿملذملذملوملمَملوا٫ملذملذملٓملم

احملؾذملذملهملمواظماحذملذمل١ملم،مواٌذملذمل٤ملدةمواظؿغملذملمملتٝملمواظذملذملؿٯملح١ملم،مظؿملرملذملذملضملٓملماظظملعملذملذملريمظمماجملؿؼملذملذملٛملم

اٌلػمل١ملموغ٣ملموعذملمملمممتضملذملمملونممٮملمتشملذملمملح٢ملمم،مووعذملمملمممإؼـذملمملرممٮملموثذملٓملة،ممووعذملمملمممعلذملمملواةمموسشملذملٝملممم
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وإخمملى،مٮملمزػمل١ملمومٮملمجظملمملىم،مصػملؿمللوملماظٔملطمملةمحم٘ملمعذملممللممؼقملخذملْملممعذمل٢ملمماىؿملذمل٤ملبمم،مبذمل٠ملمم

ػ٦ملمشٓملسمظػملٓملوصهملمواظٓملضمهملمظمماظعملػمل٤ملب .م

ػممؼذمل٤ملقعممذغمذملُملفممغعمظملْلِذمل٣ملِم
مصمملظٔملطمملةمرؾملمملرةمظؽملظملٕملماظطملينمع٢ملماظرملُملمواظذملؾطمل٘ملمم:م{وعمععمذمل٢مل غم

صَفملُوظَؽِذملٟملَمػغمذمل١ملغمماظْؼملغمظملْػملِقغمذملذمل٤ملنعمم}م[ايرملذملٓمل:م]9م،موػذمل٦ملمظمماىمملغذملذملنملماآلخذملٓملمرؾملذملمملرةمظذملؽملظملٕملم

اظظملعملريمع٢ملمايعملّملموايلّملمواظسملذملطملمؿملؽملهملمسػملذملم٥ملمذظذملٟملماظطملذملين،موعذمل٢ملمذذملفملنما حلذملمملنمونم
ؼلؿؼملؿمل٠ملمضػملنملما غلمملنم،موسػمل٥ملماىؼملػملهملمصؾمل٦ملمرؾملمملرةمظػملؼملفؿؼملٛملمطػمل٣ملموشؽملؿملممل٩مل٣ملموصعملٓملا٩ملذمل٣ملم

ع٢ملمس٤ملاع٠ملماهلّملممواظؿظملٓملضهملمواظزملٓملاهللم،مصضمل٢ملماب٢ملمسؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظذملؽمل مممم

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مبضملىملمعضملمملذاًم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مإشمماظؿملؼمل٢ملمصعملذملممللممظذمل٣مل:م"إؿمغفمذملٟملَم
تعمفملْتِ٦ملمضَ٤ملػمعؼممملموَػػم٠ملعممطِؿعممملبٍمصَمملدػمسغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمذعمؾملعممملدعمةِموَنػممظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملماظػملٌمل٣ملغمموعموَغمم٦ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِمصَكملؿمنػمم
ػغم١ملػمموَرَمملسغم٤ملكَمظِْملعمظِٟملَمصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملفمموعمجعم٠ملفمماصْؿعمٓملعمضعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممخعمؼملػمٕملعمم٫ملعمذملػملَ٤ملعماتٍمصِذمل٦ملم

طُ٠ملمممؼعم٤ملػممـمموعمظَؿملػمػملَهملٍمصَكملؿمنػمموَرَمملسغم٤ملامظِْملعمظِٟملَمصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملفمموعمجعم٠ملفمماصْؿعمٓملعمضعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًم
صِ٦ملموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػممتغمقملػمخعمْملغممعِ٢ملػمموَشْؽملِؿملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػمموعمتغمٓملعمدقممصِ٦ملمصُعملَٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػممصَكملؿمنػممػغم١ملػمموَرَمملسغم٤ملكَمظِْملعمظِٟملَمصَكملؿمؼفمذملمملكَم

عموطَذملذملٓملعما٩ملِ١ملعمموَعػمذملذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم،موعماتفمذملذملٞملؿممدعمسػمذملذمل٤ملعمةَماظْؼملعمصملْػملُذملذمل٤ملمؿممصَكملؿمغفمؾملعمذملمملمظَذملؿملػمٕملعممبعمؿملػمؽملعمؾملعمذملمملموعمبعمذملؿملػم٢ملعمماظػملٌملذمل٣ملِمسعمذملذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفمم

حِفعممملبؽمم"م.م(علؽملّملموضمّمل) .م

طؼملمملموغؾملمملمرؾملمملرةمظػملؼملممللموحظملصمل٣مل،ممصعملّملموخذملٓملجمايذملمملط١ملمسعمذمل٢ملػممجعمذملمملبِٓملؿممبػمذمل٢ملؿممسعمؾػمذملّملِم

اظػملٌمل٣ملِم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٥ملمممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممضذملممللمم:م"مإؿمذعماموَدفمؼػمذملوملعمم
عمزطَمملةَمععممملظِٟملَمصَعملَّملػمموَذػمػعمؾػموملعممسعمؽملػمٟملَمذعمٓملفمهغمم"م،موسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)م

مملظٔملطَمملةِم،موعمدعماوغموام
ضمملل:مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"محعمزملممؽملغم٤ملاموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبِ فم
ػم٪ملمملطُ١ملػممبِمملظزملفمّملعمضَهملِم،موعموَسِّملقموامظِػملْؾعمٯملىِماظّملقمسعممملىعم.م"(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل).
ععمٓمل عم

وطؼملمملمونماظٔملطمملةمرؾملمملرةمظػملطملينمواظظملعملريم،مورؾملمملرةمظػملؼملممللمصؾملذمل٦ملمدذملؾنملممظؽملؼملذملمملىمم

اٌذملممللمموبٓملطؿذمل٣ملمم،موػذملْملهممحعملؿملعملذملهملممٮملمعٓملؼذملهملممصؿملؾملذملمملمموٮملذذملٟملمم،ممصعملذملّملمموصزملذملُملممسؽملؾملذملمملمماظغملؿذملمملبمم
اظضملٔملؼٔمل،مووطّملتؾملمملماظلؽملهملماٌشملؾملٓملةم،مؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{ضُذمل٠ملػمممإؿمنفممرعمبممذمل٦ملممؼعمؾػملغمذملٙملُمماظذملٓملممزػمقعمممظِؼملعمذمل٢ملمم

ؼعمرملعممملىغممعِ٢ملػممسِؾعممملدِهِموعمؼعمعملّْملِرغممظَ٣ملغمموعمععممملموَغظملَعملْؿغم١ملمعمم٢ملمذعم٦ملػمىٍمصَؾملغم٤ملعممؼغمكػمػملِظملُ٣ملغمموعمػغم٤ملعممخعمؿملػمٓملغمماظٓملفمازؿمضِنيعم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[دؾفمل]39:م م

وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل(مسعمذملذمل٢ملػممرعمدغمذملذمل٤مللؿمماظػملٌمل ذمل٣ملِم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

عمعذملمملم
ودػمل١مل)موَغفم٣ملغممضَممللعمم:م"ععممملمغعمعملَزملعموملػمم٫ملعمّملعمضَهملٌمعِ٢ملػممععمممللـمموعمععمذملمملمزعمادعمماظػملٌملذمل٣ملغممسؾذملّملاًممبِضملعمظملْذمل٤ملـممإؿمظٌملذملمملمسِذملٔملكمامو عم
تعم٤ملعما٪ملعمٛملعمموَحعمّملؽممظِػملٌمل٣ملِمإؿمظٌملمملمرعمصَضملعم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمم"مم(رواهمعلػمل١ملم) .م
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صمملظٔملطمملةمػ٦ملماظلؾؿمل٠ملميزمل٤مللماظؽملؼملذملمملىممواظربطذملهملمم،مصضملذمل٢ملموبذمل٦ملمػٓملؼذملٓملةَم(ر٪ملذمل٦ملم

آمسؽمل٣مل(مضذملممللمم:مضذملممللمردذمل٤مللمآم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:م"عذملمملمعِذمل٢ملمؼذمل٤ملمـممؼزملذملؾُِملم
اظضملؾمملدغممصؿمل٣ملمإٮملمعػملَغملذملمملنمؼؽملذملٔملٮملن،مصؿملعملذمل٤مللموحذملّملغمػؼملممل:ماظػملّؾملذمل١ملؾمموسذملٙملِمعؽملظملعملًذملمملمخػملظملًذملممل،موؼعملذمل٤مللم

اآلخٓملم:ماظػملّؾمل١ملؾمموسٙملِممملغملمملمتػملظملًممل"م(رواهماظؾكمملريؾمموعلػمل١مل)م.مم

إنماظٔملطمملةمحٞملمواجنملمسػمل٥ملماَملشؽملؿملمملىمظػملظملعملٓملاىم،مواعؿقذملمملنمتذملؿق٢ملمآمبذمل٣ملم

اَملشؽملؿملمملىم،مصؾمل٦ملمظؿمللوملمعؽملهملمتنتمبؾملمملماظطملينمسػمل٥ملماظظملعملريم،موٮملمجمذملٓملدمتظملسملذمل٠ملمؼؿظملسملذمل٠ملم
ذمل٢ملمؼكذملٓملجمزطمملتذمل٣ملمع٤ملضؽملذملمملًمبؾملذملمملم
بؾملمملمسػملؿمل٣ملم،موإمنذملمملمػذمل٦ملمصذملٓملضؽممصذملٓملضعممآمودامىهمظذملؿملضملػمل١ملمع غم
حمملعّملاًمٓموذمملطٓملاًمظ٣ملمسػمل٥ملمودا٩ملؾملمملمصؿملقملدؼؾملمملمس٢ملمرؿملنملمغظملٕملم،موبذملنيمعذمل٢ملمسمٓملجؾملذملمملم-م

وػ٤ملمطمملرهم-مطفملغؾملمملمعطملٓملمموومشٓملاعذملهملمسػملؿملذمل٣ملم،مطؼملذملمملمػذمل٤ملمحذملممللماٌؽملذملمملصعملنيمعذمل٢ملماَملسذملٓملابم

غملذمل١ملغمم
اظْملؼ٢ملمضممللمآمسؽملؾمل١مل:م{ وعمعِذمل٢ملعمماظْذملفملَسػمٓملعمابِمععمذمل٢ملػممؼعمؿفمكِذملْملغممععمذملمملمؼغمؽملػمظملِذملٞملغممععمطملػمٓملعمعؼمذملمملموعمؼعمؿعمذملٓملعمبفمٗملغممبِ ُ
اظّملفموعما٩ملِٓملعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممدعما٩ملِٓملعمةُماظلفم٤ملػمىِموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمػملِؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م .]98م

ػْملهمػ٦ملماظٔملطمملةمجضملػملؾملمملما دٯملممرابشملمملًمبنيماظطملينمواظظملعملريم،مصمملظطملينمؼذملٓملح١ملم

اظظملعملذملذملريم،مواظظملعملذملذملريمزملذملذمل٢ملمإشمماظطملذملذملينمم،ممصؿؿعملذملذمل٤ملىماظٓملابشملذملذملهملمواظضملٯملضذملذملهملمبؿملؽملؾملؼملذملذملمملم;مَملنم
اظؽملظمل٤ملسمجمؾ٤ملظهملمسػمل٥ملمحنملمع٢ملموحل٢ملمإظؿملؾملممل .م

إنماظٔملطمملةمسٯملجمٌرملذملغملػملهملماظظملعملذملٓملم،مػذملْملهماٌضملسملذملػملهملماٮملجؿؼملمملسؿملذملهملماظذمليتمسفذملٔملم

اظضملمملٕمس٢ملمحػملؾملمملموسفذملٔملتماَملغصملؼملذملهملماظؾرملذملٓملؼهملمسػملذمل٥ملماظعملسملذملمملىمسػملؿملؾملذملمملمصذملمكملنما دذملٯملممضذملّملم

صٓملضماظٔملطمملةمدواىمو٫ملؿملٯملًموسٯملجمملًمجْملرؼمملًمي٠ملمػْملهماٌرملغملػملهملم،مصؾمل٦ملمعذمل٤ملردمودذملمملسم

ظػملضملمملجٔملؼ٢ملماظْملؼ٢ملمٮملمؼلؿشملؿملضمل٤ملنماظضملؼملذمل٠ملم،مواَملراعذمل٠ملماظٯملتذمل٦ملمعذملمملتمسذملؽملؾمل٢ملموزواجؾملذمل٢ملمم
وٮملمعممللمهل٢ملم،مواظؿملؿمملع٥ملمواظرملؿمل٤ملخموآٌمل٪مل٥ملمواٌعملضملّملؼ٢ملموع٢ملمو٫ملذملمملبؿؾمل١ملماظغملذمل٤ملارثم

صفملضضملّملتؾمل١ملمس٢ملماظغمللنمل .م

إنما دٯملممٕمؼؽملٕملمػقملٮملىم،مظعملّملمصٓملضمآمهل١ملمظمموع٤ملالماَملشؽملؿملذملمملىمحعملذملمملًم

عضملػمل٤ملعمملًموصٓملؼسملهملمععملٓملرةمثمملبؿهملمػ٦ملماظٔملطمملةم،مضممللمتضملمملشمم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعممصِ٦ملموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػممحعمذملٞمللمم
ععمضملػمػملُ٤ملمؽمم مظِػمللفمممل٩ملِ٠ملؿمموعماظْؼملعمقػمٓملغمومؿم}[اٌضملمملرج:م،24م،]25مصمملهلذملّملمفماَملولمعذمل٢ملماظٔملطذملمملةمػذمل٤ملم

إشؽملمملىماظظملعملٓملاىمبؾملمملم.م م

وظعملّملمحّملدمآمتضملمملشممعزملذملمملرفماظٔملطذملمملةمووػػملذملؾملمملماٌلذملؿقعملنيمهلذملمملممبعملؿسملذمل٥ملم

سػملذملذمل١ملموحغملؼملذملذملهملم،مموسذملذملّمللمورضمذملذملهملمم،مصرملذملذملؼملػملوملمصمؿملذملذملٛملماظشمل٤ملا٩ملذملذملٝملماظظملعملذملذملريةمواظؾممل٩مللذملذملهملم
واٌلؿسملضملظملهملم،موطظملػملذملوملمهلذمل١ملمعذملمملمؼطملؽملذملؿملؾمل١ملمسذمل٢ملمذلم اظلذملقملال،موسذمل٢ملمايمملجذملهملم ،.مصعملذملممللم
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عملمملطِنيؿمموعماظْضملعممملعِػملِنيعممسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملموعماظْؼملغمقملعمظَؾمظملَذملهملِمضُػملُذمل٤ملبغمؾملغم١ملػمم
دؾقمملغ٣ملم:م{مإؿمغعمؾمؼملعممملماظزملعمؾمّملعمضَمملتغممظِػملْظملُعملَٓملعماىموعماظْؼمل عم
وعمصِ٦ملماظٓملؿمؾمضَمملبِموعماظْطملعممملرؿمعِنيعمموعمصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملّ٣ملِموعمابػم٢ملؿمماظلعمؾمِؾؿمل٠ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملًمعِؾم٢ملعمماظػملّذمل٣ملِموعماظػملّذمل٣ملغممسعمِػملذملؿمل١ملؽمم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م .]60م
حِ
عم

وإذامغصملٓملغمملمإشممعزملمملرفماظٔملطمملةماظـؼملمملغؿملذملهملمظ٤ملجذملّملغمملمونمعذمل٢ملموبذملٓملزمعزملذملمملرصمؾملمملم:م

"اظطملمملرعني"موػ١ملماظْملؼ٢ملمادؿّملاغ٤ملامظممشريمعضملزملؿملهملمآم،موومهؼملػمل٤ملاماظّملؼ٤ملنموتضملذملْملرم

سػملؿملؾمل١ملموداؤػمملم،مومٮملمؼعملّملرمونمسػمل٥ملمدذملّملادػمملم،مصؿملفذمل٤ملزماظذملّملصٛملمإظذملؿملؾمل١مل،مَملغؾملذمل١ملمصعملذملٓملاىم
اظؿملّملم .م

صظملذملذملذمل٦ملمداخذملذملذمل٠ملماجملؿؼملذملذملذملٛملمتغملذملذملذمل٢ملمونمؼ٤ملجذملذملذملّملمعذملذملذمل٢ملمزمفذملذملذمل١ملمسذملذملذمل٢ملمإضذملذملذملٓملاضم

اآلخٓملؼ٢ملمخممملصهملمونمؼؿضملٓمل٪مل٤ملام صٯملسموومتؿؽملضمل٤ملامس٢ملماظؿلّملؼّمل،مغؿؿملفذملهملم٪ملذملؿملٞملمذاتم

اظؿملّملم،مإٮملمونماظٔملطمملةمعؽملقذملوملمهلذملقملٮملىمتفملعؿملؽملذملمملًممسػملذمل٥ملموعذمل٤ملاهل١ملمةؿملذملىملمإغذمل٣ملمإذامعذملمملموضذملٛملم

احملصمل٤ملرمصكملنمظمماظٔملطمملةمدؾملؼملمملًمٌ٤ملاجؾملهملمعـ٠ملمػْملهمايمملٮملتم.م م

واظطملذملمملرع٤ملنم:مصمذملذملٛملمشذملمملرمم،موو٫ملذملذمل٠ملماظطملذملذملٓملممظمماظػملطملذملذملهملم:ماظػملذملذملٔملومم،موعؽملذملذمل٣ملمض٤ملظذملذمل٣ملم

تضملمملشممظممجؾملؽمل١ملم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممرعمبفمؽملعممملما٫ملػمٓملؿمفػممسعمؽملفممملمسعمْملعمابعممجعمؾملعمؽملفم١ملعممإؿمنفممسعمْملعمابعمؾملعممملم َطذملمملنعمم

شَٓملعماعؼم ذملمملم}م[اظظملٓملض ذملمملن:م]65م،موعؽملذملذمل٣ملممسذملذمل٦ملماظطمل ذملمملرمم،مَملنماظذملذملّملؼ٢ملمضذملذملّملمظٔملعذملذمل٣ملم،مصعملذملذملّملمروىم
اظشملربيمس٢ملموب٦ملمجضملظملٓملم-ودم٤ملهمس٢ملمضؿمملدة:-ماظطملمملرم:ماٌلذملؿّملؼ٢ملمظممشذملريمدذملٓملفم،م
وؼؽملؾطمل٦ملمظ عمملممونمؼعملسمل٦ملمسؽملؾمل١ملمع٢ملمبؿملوملماٌممللم(تظمللريماظشملربي).م م

صمملظطملمملرع٤ملنم ػ١ملماٌذملّملؼؽمل٤ملنماظضملذملمملجٔملونمسذمل٢ملموصذملمملىمدؼذمل٤ملغؾمل١مل،مصذملكملنموضضملذملم٤ملامظمم

سفٔمل،موجنملمسػمل٥ملماٌلػملؼملنيمعّملؾممؼّملماظضمل٤ملنمهل١ملمع٢ملماظٔملطذملمملة;مظذملؿؼملغملنيموعـذملمملهلم١ملمعذمل٢ملم
دّملادمدؼ٤ملغؾمل١مل،موع٢ملمادؿؼملٓملارػ١ملمظممردمملظؿؾمل١ملم.م م

صضمل٢ملموَغعمٕملمبػم٢ملمععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم(سعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممم

وَغفم٣ملغممضَممللعمم:م"مإؿمنفمماظْؼملعملػمفملَظَهملَمظَمملمتعمقِ٠ملقممإؿمظٌملمملمظِـعمػملَمملثعمهملٍمظِْملِيمصَعملْذملٓملـممعغمذملّملػمضِٛملـمموَوػممظِذملْملِيمشُذملٓملػممـممعغمظملْصملِذملٛملـمموَوػمم

ظِْملِيمدعممـممعغم٤ملجِٛملـمم"م(علؽملّملموضمّمل)م .م
ممواظظملعملٓملماٌذملّملضٛملم:مويماظرملذملّملؼّملمواظذملْمليموظزملذملٞملم٫ملذملمملحؾ٣ملمبذملمملظمابم;مواظطملذملٓملمم
اٌظملصملذملذملٛملم:مع ذملمملمؼػملٔملعذملذمل٣ملموداؤهمإجؾ ذملمملراًمصذملذمل٤ملقمرمملضؿذملذمل٣ملم;مواظذملذملّملمماٌ٤ملجذملذملٛملم:مضسمل ذملؿملهملمإرظمل ذملمملىم
اظظملؿؽملهملمودصٛملماظّملؼهمل .م
وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعمموُ٫ملِذملؿملنملعممرعمجغمذمل٠ملؽممصِذمل٦ملمسعمؾملػمذملّملِم
رعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)مممصِذمل٦ملمثِؼملعمذملمملرـممابػمؿعممملسعمؾملعمذملمملم َصغملَـغمذملٓملعممدعمؼػمؽملغمذمل٣ملغممم-مويماذذملمىم
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عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم
ٔمملرماًموتػملظملوملموسػملؿمل٣ملمدصٛملمٔؽملؾملمملموػْملهمايمملٮملتمتؿغملٓملرمطـرياً-م،مصَعملَذملممللعممر غم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مم:م"تعمزملعمّملفمضُ٤ملامسعمػملَؿملػم٣ملِم"،مصَؿعمزملعمّملفمقعمماظؽملفممملسغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمصَػملَذمل١ملػممؼعمؾػمػملُذملٜملػممذعمظِذملٟملَم
وعمصَ ذملمملىعممدعمؼػمؽملِ ذمل٣ملِم،مصَعملَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)مممظِطملغمٓملعمععمممل٩ملِ ذمل٣ملِم:م"خغمذملذملْملغموامععم ذملمملم
قؿملُملؽمم).م
ؽمم٫ملذمل ِ
وعمجعمّملػمتغم١ملػمموعمظَؿملػمٕملعممَظغملُ١ملػممإؿمظٌملذملمملمذعمظِذملٟملَم"م(رواهماظمعذملْمليموممضَذملممللعمم:محعمذملّملِؼىملؽممحعملعمذمل٢مل عم

وض٤ملظ٣مل(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م"خغمْملغموامععممملموعمجعمّملػمتغم١ملػمموعمظَؿملػمٕملعممَظغملُ١ملػممإؿمظٌملمملمذعمظِٟملَ"مؼذملّمللمسػملذمل٥ملم
ختظملؿملٝملماظّملؼ٢ملمس٢ملماٌّملؼ٢ملم،موختػملؿملٗملمذعؿ٣ملمع٢ملماٌشملمملظؾهملماٌلؿعملؾػملؿملهملم،موبؿملمملنموغذمل٣ملم
ظذملؿملٕملمسؽملذملذملّملهمذذمل٦ملىم،مصؿشملؿملذملذملنملمضػملذمل٤ملبؾمل١ملممبذملمملموخذملذملْملوام،مصؿمللذملؾمل٠ملمسػملذملؿملؾمل١ملمتذملٓملكمعذملمملمبعملذملذمل٦ملم،م
وظؿملؿرملمملركماٌؿزملّملض٤ملنمظمموجٓملماٌضمل٤ملغهملموث٤ملابؾملمملم،موظؿملغمل٤ملنمذظٟملمدغمؽملفم٣ملمحلؽملهملم .م

صؾملذملذملْملامدظؿملذملذمل٠ملمسػملذملذمل٥ملمونماظطملذملذملمملرعنيماظذملذملْملؼ٢ملمادذملذملؿّملاغ٤ملاميمملجذملذملهملمودمملدذملذملؿملهملم،مووم
٪ملذملذملؼملؽمل٤ملامدؼؽملذملمملًمصػملذملذملٔملعؾمل١ملمدصذملذملٛملماظذملذملّملؼ٢ملم،موومهؼملػملذملذمل٤ملامضممملظذملذملهملمعذملذمل٢ملموجذملذمل٠ملمإرظملذملمملىماظظملؿؽملذملذملهملم،م
ػذملذملقملٮملىماظطمل ذملمملرع٤ملنمؼفملخذملذملْملونمعذملذمل٢ملمع ذملممللماظٔملط ذملمملةممع ذملمملمؼظملذملذمل٦ملمبذملذملّملؼ٤ملغؾمل١ملم،محؿذملذمل٥ملمؼؿقعملذملذملٞملم

اظؿغملمملص٠ملماٮملجؿؼملمملس٦ملماظْمليمزمظملذملٚملمسػملذمل٥ملماجملؿؼملذملٛملمتعم٤ملعمازغمغذمل٣ملم،مبذملمملظضملعمشملْٝمل،م واٌذمل٤ملدفمة،م
وا ؼـمملرم،موغعملذملمملىماظلفمذملٓملؿمؼٓملةم،موغعمؾػمذملْملمدغمذملؼملغم٤ملمماَملَحػمعملَذملمملدمواظؿفمقمملدغمذملّملِمم،مصذملمكملنمصٓملؼسملذملهملماظٔملطذملمملةمم
ع٤ملردمودمملسمظغملظملمملظهملماظضملمملجٔملؼ٢مل.

وبذملذملْملظٟملمتلذملذملٓمليمروحماحملؾذملذملهملمواٌذملذمل٤ملدةموا خذملذملمملىممظمموصؽذملذملّملةماٌلذملذملػملؼملنيم
وشؽملؿملمملىموصعملٓملاىم،محؿ٥ملمؼزملريماجملؿؼملٛملمطمملىلّملماظ٤ملاحّملم،مطؼملذملمملمؼعملذمل٤مللماظذملؽمل م(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)م:م"عـذملذمل٠ملماٌذملذملقملعؽملنيمظممتذملذمل٤ملادػ١ملموتذملذملٓملاضمؾمل١ملموتضمل ذملمملرظملؾمل١ملمطؼملـذملذمل٠ملم
اىلّملم ،إذاماذؿغمل٥ملمعؽمل٣ملمسسمل٤ملمتّملاس٥ملمظ٣ملمدممل٩ملٓملماىلذملذملّملمبمملظلؾملٓملموايؼمل٥مل" م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)

وسعم٢ملػمموَب٦ملمدعم ِضملؿملّملِماظْكغمّملػمرؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل(مضَممللعم:مبعمؿملػمؽملعمؼملعممملمغعمقػم٢ملغممصِ٦ملمدعمذملظملٓملمععمذملٛملعمم

اَظؽملؾِذملذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)م،مإؿمذػممجعمذملمملىعممرعمجغمذملذمل٠ملمسعمػملَذملذمل٥ملمرعماحِػملَذملذملهملمظَذملذمل٣ملغمممضَ ذملممللعمم:مصَفعمضملعمذملذمل٠ملعمم
ؼعمزملػمٓملؿمفغممبعمزملعمٓملعمهغممؼعمؼملِؿملؽمل ًمملموعمذِؼملعممملٮملًم،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مم"مععم٢ملػممطَمملنعمم
ععمضملعم٣ملغممصَسملػم٠ملغممزَؾملػمٓملـممصَػملْؿملعمضملغمّملػممبِ٣ملِمسعمػملَ٥ملمععم٢ملػممٮملَمزَؾملػمٓملعممظَ٣ملغمم،موعمععم٢ملػممطَمملنعممظَ٣ملغممصَسملػم٠ملمعِ٢ملمزعمادمصَػملؿملعمضملغمّملػممبِذمل٣ملِم

سعمػملَ٥ملمععم٢ملػممٮملَمزعمادعممظَ٣مل"غمم ،مضَممللعمم:مصَذملْملعمطَٓملعممعِذمل٢ملموَ٫ملػمذملؽملعممملفِماَظْؼملعمذملممللؿممععمذملمملمذعمطَذملٓملم،محعمؿفمذمل٥ملمرعموَؼػمؽملعمذملمملموَغعمذمل٣ملغمم
ٮملحٞملمَملَحعمّملٍمعؽملمملمصِ٦ملمصَسملػم٠مل".م(وخٓملج٣ملموضمّملموعلػمل١مل) .م

صؾملذملذملقملٮملىمووشممبمملظٔملطذملمملةمعذملذمل٢ملماظذملذملْملؼ٢ملماعؿؾملؽملذملذمل٤ملاماظؿلذملذمل٤مللموجضملػملذملذمل٤ملهمعؾملؽملذملذملهملمدذملؾملػملهملم

صماػ١ملمؼشملمملردونماظؽملمملسمظممطذمل٠ملمعغملذملمملنمسػملذملم٥ملموبذمل٤ملابماٌلذملمملجّملمبذمل٠ملممظممداخػملذملؾملمملم
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وظمماظرمل٤ملارهللموظممإذمملراتمآٌملورم،مورمبمملمرٓملض٤ملاماَملب٤ملابمسػمل٥ملمدذملمملطؽملؿملؾملمملموويذمل٤ملام

ظمماٌلفملظهملمإشممشريمذظٟملمع٢ملماظزمل٤ملرمأٌملرؼهملماظيتمٮملمختظمل٥ملمسػمل٥ملموحّمل .م

صضملػملؿملؽملمملمونمغؿْملطٓملماٌلذملؿقعملنيموحمملجذملمملتؾمل١ملم،مواظسملذملضملظملمملىمو٪ملذملضملظملؾمل١ملم،مواظظملعملذملٓملاىم

وصعملٓملػ١ملم،مواحملؿمملجنيموعضملمملغمملتؾمل١ملم،مصغمل١ملمع٢ملمودٓملةمتٓملاطؼملوملمدؼ٤ملغؾملمملم،موطذمل١ملمعذمل٢ملمبؿملذملوملم

عذملذملٓملضمعذملذمل٢ملمؼضمل٤ملظذملذمل٣ملم،موطذملذمل١ملمعذملذمل٢ملموغذملمملسمتضملٓمل٪ملذملذمل٤ملامظؽملمملزظذملذملهملموومعزملذملؿملؾهملمادذملؿؽملٔملصؿؾمل١مل،موطذملذمل١ملمعذملذمل٢ملم
رجممللمو٫ملؿملؾ٤ملامةمملٮملتمغظمللؿملهملمجٓملاىماظ٤ملاضذملٛملماَملظذملؿمل١ملم،موطذمل١ملمعذمل٢ملمذذملٓملصمملىمتظملذملؿمل٘ملموسؿملذملؽملؾمل١ملم
ع٢ملماظّملعٛملمٮملمرمّملونمعمملمؼرملذملمونمبذمل٣ملمحمملجذملمملتؾمل١ملماظسملذملٓملورؼهملم،مسذمل٢ملموبذمل٦ملمػٓملؼذملٓملةم(ر٪ملذمل٦ملم

آمسؽمل٣مل(مس٢ملماظؽمل

غمقملعِ٢ملـممطُٓملعمػمبذملهملًمعِذمل٢ملػمم
م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممضممللم:م"مععم٢ملػممغعمظملٌملٕملعممسعم٢ملػممع ػم

غمضمللِذملٓملـممؼعملفمذملٓملعمماظػملٌملذملم٣ملغمم
ُٓملبِمؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعمععم٢ملػممؼعملفمٓملعممسعمػملَذمل٥ملمع ػم
ُٓملبِماظّملقمغػمعمؿملمملمغعمظملٌملٕملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممط عم
ط عم

ِؼملمملمدعمذملمؿعمٓملعمهغمماظ ٌملػملذمل٣ملغممظمماظذملّملقمغػمعمؿملمملموعماآلخِذملٓملعمةِموعماظ ٌملػملذمل٣ملغمممظمم
سعمػملَؿملػم٣ملِمظمماظّملقمغػمعمؿملمملموعماآلخِٓملعمةِموعمععم٢ملػممدعمذملؿعمٓملعممعغملػمذملػمل ؼم
خؿمل٣ملِم....م"(مايّملؼىملمرواهمعلػمل١مل) م
ِمعمملم َطمملنعمماظْضملعمؾػمّملغممظممسعم٤ملػمنؿمموَ ِ
سعم٤ملػمنؿمماظْضملعمؾػمّمل عم

وظؽملضملػمل١ملػممونمع٢ملموحنملماَملسؼملممللماظيتمؼغمؿعملٓملبمبؾملذملمملمإشممآممتضملذملمملشمم:ممإدخذملممللم

اظلٓملورمسػمل٥ملماظعملػملذمل٤ملبمبفملؼذملهملمودذملؿملػملهمل،موبفملؼذملهملم٫ملذمل٤ملرة،موبذملفمليمظذمل٤ملنمعذمل٢ملمومظذمل٤ملانماظعملٓملبذملمملت،م

وػْملامػ٤ملمج٤ملػٓملمردمملظهملما دٯملمم،مس٢ملماب٢ملمسؼملٓملم–م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م-مضذملمملل:مضذملممللم

رد٤مللمآم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مم:م"موَحعمذملنملقمماظ فمؽملذملمملسؿممإؿمظَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِموَغػمظملَضملعمؾملغمذمل١ملػممظِػملؽملفمذملمملسؿمم،م
وعموَحعمنملقمماَملَسػمؼملعمذملممللؿممإؿمظَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِمدغمذملٓملغمورـممتغمّملػمخِ ُػملذمل٣ملغممسعمػملَذمل٥ملمعغملػمذملػملِ١ملـمم،موَوػممتعممغملْرملِذملٝملغممسعمؽملػمذمل٣ملغممطُٓملػمبعمذملهملًم،موَوػمم

تعمعملْسملِ٦ملمسعمؽملػم٣ملغممدِؼؽملؼممملم،موَوػممتغمشملْٓملعمدغممسعمؽملػم٣ملغممجغم٤ملسؼممملم"م(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل) .م م
م
م
م
م
م
م
م
م

مم م
م
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ادلشبسكخ اإلجيبثٛخ ٔانٕفبء نهٕطٍ

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

يف حٛبح انُج( ٙصه ٙاهلل ػهٔ ّٛسهى)

 -1حذملنملماظذملذمل٤ملر٢ملمواظ٤ملصذملمملىمظذملذمل٣ملموعذملٓملمشٓملؼذملذملٔمليمورؾؿملضملذملهملمرؾذملذملٛملمآماظؽملظملذملذمل٤ملسم
سػملؿملؾملممل.م

 -2دس٤ملةما دٯملممإشمما رممملبؿملهمل.

 -3ا رممملبؿملهملم٫ملظملهملماَملغؾؿملمملىمواٌقملعؽملني.
 -4ع٤ملاضٝملمع٢ملما رممملبؿملهملمظممحؿملمملةماظؽمل

م(٫ملػمل٦ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م.

 -5اظلػملؾؿملهملمآصهملمخشملريةمؼضمل٤ملدم٪ملٓملرػمملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل .م

َ
ثبَٛب  :األدنخ

األدنخ يٍ انقشآٌ

ٮملمتعمضملعمذملمملوعمغغم٤ملامسعمػملَذمل٥ملمام ؿمِثػمذمل١ملؿمم
 -1ضممللمتضملمملشم{ :وعمتعمضملعممملوعمغغم٤ملامسعمػملَ٥ملماظْؾِذملٓملممموعماظؿفمعملْذمل٤ملعمىموعمم َ
وعماظْضملغمّملػموعمانؿمموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممذعمّملِؼّملغمماظْضملِعملَمملبِ}[اٌممل٩ملّملة:م.]2

 -2وضممللمتضملمملشم:م{طُؽملػمؿغم١ملػممخعمؿملػمٓملعمموُعفمهملٍموُخػمٓملؿمجعمذملوملػممظِػملؽملفمذملمملسؿممتعمذملفملْعغمٓملغمونعممبِذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِم
غملذملمملنعمم
وعمتعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعممسعم٢ملؿمماظْؼملغمؽملػمغملَٓملؿمموعمتغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموعمظَذمل٤ملػممآععمذمل٢ملعمموَػػمذمل٠ملغمماْظغملِؿعمذملمملبِمَظ َ
خعمؿملػمٓملؼمامظَؾملغم١ملػممعِؽملػمؾملغم١ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمموعم َوطْـعمٓملغمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م]110

 -3وضممللمتضملمملشم:م{وعماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتغممبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػمموَوػمظِؿملعممملىغممبعمضملػم٘ملـممؼعمفملْعغمٓملغمونعمم
عمماظٔملطَذملمملةَم
بِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعمؼعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعممسعمذمل٢ملؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَذملٓملؿمموعمؼغمعملِؿملؼملغمذمل٤ملنعمماظزملفمذملٯملةَموعمؼغمقملػمتغمذمل٤ملن فم
وعمؼغمشملِؿملضملغمذملذمل٤ملنعمماظػملٌملذملذمل٣ملعمموعمرعمدغمذملذمل٤ملظَ٣ملغمموُوظَؽِذملذملٟملَمدعمذملذملؿملعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغمماظػملٌملذملذمل٣ملغممإؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممسعمٔملؿمؼذملذملٔملؽمم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م.]71
حِ
عم

 -4وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظْؼملغمّملعمؾمثِؾمٓملغمم مضُ١ملػممصَفملَغْملِرػمم موعمرعمبعمؾمٟملَم َصغملَؾِؾمٓملػمم موعمثِؿملعممملبعمذملٟملَم
صَشملَؾملؿمؾمٓملػمم موعماظٓملغمؾمجػمٔملعممصَمملػػمفغمٓملػمم موعمظَمملمتعمؼملػمؽملغم٢ملمتعملعمػمؿغملْـِٓملغمم موعمظِٓملعمبِؾمٟملَمصَممل٫ملػمؾِٓملػمم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌّملثٓملم1م:م7م]

- 115 -

 -5وضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملامؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعممصِذمل٦ملماظْكعمؿملػمذملٓملعماتِموعمؼعمذملّملػمسغم٤ملغعمؽملعممملمرعمشَؾؼمذملمملم
مملموطَمملغغم٤ملامظَؽملعممملمخعممملذِضملِنيعم}م[اَملغؾؿملمملى:م]90
وعمرعمػعمؾؼم عم

 -6وضذملممللمتضملذملمملشم:مم{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامادػمذملؿعمفِؿملؾغم٤ملامظِػملٌملذمل٣ملِموعمظِػملٓملفمدغمذمل٤ململؿممإؿمذعمام
عمسمملطُ١ملػممظِؼملعممملمؼغمقػمؿملِؿملغملُ١ملػمموعماسػمػملَؼملغم٤ملاموَنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمقغم٤مللغممبعمؿملػم٢ملعمماظْؼملعمٓملػمىِموعمضَػملْؾِ٣ملِموعموَغفمذمل٣ملغمم
د عم

إؿمظَؿملػم٣ملِمتغمقػمرملعمٓملغمونعمم}[اَملغظملمملل:م.]24

ٮملمؼغمطملعمؿملممٓملغممععممملمبِعملَ٤ملػممـممحعمؿفم٥ملمؼغمطملعمؿملممٓملغموامععممملمبِفملَغػمظملُلِؾملؿم١ملػمم}
 -7وضممللمتضملمملشم{:مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمم َ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظٓملسّمل:م ]11م

األدنخ يٍ انسُخ

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
 -1سعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(رعم٪ملِذمل٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمذملمملم)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممر غم
ٮملموَنفممضَذمل٤ملػمعِ٦ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععممملموَرْؿملعمؾعمذملٟملِمعِذمل٢ملػممبعمػملْذملّملعمةٍموعموَحعمؾفمذملٟملِمإؿمظَذمل٦ملفم،موعممظَذمل٤ملػمم َ

مملمدغملَؽملػموملغممشَؿملػمٓملعمكِ"م(رواهماظمعْمليموماب٢ملمحؾذملمملن)م.موظمم
وَخػمٓملعمجغم٤ملغِ٦ملمعِؽملػمٟملِم،مععم عم
علؽملّملموضمّملمسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعم:موعمضَذملٝملعمماظؽملفمؾِذمل٦ملقمم(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مممسعمػملَذمل٥ملماظْقعمذملٔملػموعمرعمةِ،مصَعملَذملممللعم:م"سعمػملِؼملػمذملوملغمموَغفمذملٟملِمخعمؿملػمذملٓملغمموَرػمضؿممامِٓ،م
ِمعذملمملم
ٮملموَنفمموَػػمػملَٟملِموَخػمٓملعمجغمذمل٤ملغِ٦ملمعِؽملػمذملٟمل عم
َملرػمضؿممإؿمظَ٥ملمآِمسعمٔملفمموعمجعم٠ملفم،موعمظَ٤ملػم َ
وعموَحعمنملقمما َ

خعمٓملعمجػموملغم" .م

 -2وس٢ملموب٦ملمدضملؿملّملماًّملريم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللم:ممسضملوملمرد٤مللمآم
(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مممؼعملذمل٤مللم:م"ععمذملذمل٢ملػممرعموَىمعِذمل ػمؽملغملُ١ملػممعغم ػمؽملغملَذملٓملؼمامصَػملْؿملغمطملعمؿملممذملٓملػمهغممبِؿملعمذملذملّملِهِم
َ٪ملذملذملذملضملعمٝملغمم
عملذملذملذملؿعمشملِٛملػممصَؾِعملَػملِْؾذمل ذمل٣ملِموعمذعمِظذمل ذملٟملَمو ػم
ِلذمل ذملمملغِ٣ملِم َصذمل ذملكملؿمنػممَظذملذملذمل١ملػممؼ ػم
عملذملذملذملؿعمشملِٛملػممصَؾِػمل عم
َصذمل ذملكملؿمنػممَظذملذملذمل١ملػممؼ ػم

ا تمملن"(رواهمعلػمل١مل).

 -3وعمسعمذملذمل٢ملػممحغمْملعمؼػمظملَذملذملهملَمبػمذملذمل٢ملؿمماظْؿملعمؼملعمذملمملنؿمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم
ٮملمؼعمؾملػمؿعم١ملقممبِفملَعػمٓملؿمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممصَػملَؿملػمٕملعممعِذملؽملػمؾملغم١ملػم،موعمععمذمل٢ملػمم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععم٢ملػمم َ
ظَ١ملػممؼغمزملػمؾُِملػمموعمؼغمؼملػملِ٦ملمغعمممل٫ملِقؼممملمظِػملٌمل٣ملِموعمظِٓملعمدغم٤ملظِ٣ملِموعمِظغملِؿعممملبِ٣ملِموعم ؿمععممملعِ٣ملِموعمظِضملعممملعفمذملهملِماظْؼملغملػمذملػملِؼملِنيعمم

صَػملَؿملػمٕملعممعِؽملػمؾملغم١ملػمم"م(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل).

عم:مذطِذملٓملعمماظؽملفمؾِذمل٦ملقمم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -4وسعم٢ملػمموَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِذملٟملٍم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَمملل غم
ؿم،موطَ ذملمملنعمم
ؿم،موطَ ذملمملنعمموَجػمذملذمل٤ملعمدعمماظؽملفم ذملمملس عم
سػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)ممصَعملَ ذملممللعم:مطَ ذملمملنعمموَحػملعمذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملس عم
وَذػمفعمٛملعمماظؽملفممملسؿم.موعمظَعملَذملّملػممصَذملٔملؿمهللعمموَػػمذمل٠ملغمماظْؼملعمّملِؼؽملعمذملهملِمظَؿملػمػملَذملهملً،مصَذملمملغػمشملَػملَعملُ٤ملامضِؾعمذمل٠ملعمماظزملفمذمل٤ملػمتِ،م
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صَؿعمػملَعملٌملمملػغم١ملػممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مموعمضَذملّملػممدعمذملؾعمعملَؾملغم١ملػممإؿمَظذمل٥ملماظزملفمذمل٤ملػمتِ،م
وعمػغم٤ملعممسعمػملَ٥ملمصَٓملعمسـممظِفملَبِ٦ملمرَػملْقعمهملَمسغمٓملػميـم،مععممملمسعمػملَؿملػم٣ملِمدعمٓملػمجؽممصِ٦ملمسغمؽملغمعملِ٣ملِماظلفمذملؿملػمٝملغم،موعمػغمذمل٤ملعمم

ؼعمعملُ٤مللغم:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،مظَ٢ملػممتغمٓملعماسغمذمل٤ملام"مؼعمذملٓملغمدقمػغم١ملػم،مثغمذمل١ملفممضَذملممللعم:مظِػملْظملَذملٓملعمسؿمم(وعمجعمذملّملػمغعممملهغمم

بعمقػمٓملؼما)موَوػمم(إؿمغفم٣ملغممظَؾعمقػمٓملؽم)مويموادٛملماًشمل٤ملمدٓملؼضملمملم(رواهماب٢ملمعمملج٣مل).

 -5وسعم٢ملػممسعمػملِ٦ملدملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:طُؽملفممملمإؿمذعمامحعمؼملِ٦ملعمماظْؾعمذملفملْسغم،موعمظَعملِذمل٦ملعمماظْعملَذمل٤ملػممغمم
مملمؼغملُذمل٤ملنغمموَحعمذملّملؽممعِؽملفمذملمملم
عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممصَػملَذمل عم
اظْعملَ٤ملػممعم،ماتفمعملَؿملػمؽملعمذملمملمبِٓمل غم
وَدػمغعم٥ملمإؿمظَ٥ملماظْعملَ٤ملػممؿممعِؽملػم٣ملغم)م(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).موضممللم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م:مَظعملَذملّملػمم

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مموعمػغمذمل٤ملعمم
رعموَؼػمؿغمؽملعممملمؼعم٤ملػممعممبعمذملّملػمرـمموعمغعمقػمذمل٢ملغممغعمػملُذمل٤ملذغممبِٓمل غم
مم،موطَمملنعممعِ٢ملػمموَذعمّملممماظؽملفممملسؿممؼعم٤ملػمععمؽِْملٍمبعمفملْدؼممملم(علؽملّملموضمّمل).
وَضْٓملعمبغمؽملعممملمإؿمظَ٥ملماظْضملعمّملغمو عم

 -6وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم–(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)-موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعمم:م"طُ ٍملػملغملُذمل١ملػمممرعماهللـم،م عموطُ ٍملػملغملُذمل١ملػمممععملػمذملؽغم٤مللؽمممسعمذمل٢ملػمممرعمسِؿملفمؿِذمل٣ملِ،مما ؿمععمذملمملمغممم

رعماهللـمموعمععملػمذملذملؽغم٤مللؽممسعمذملذمل٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ ذمل٣ملِ،موعماظٓملفمجغمذملذمل٠ملغممرعماهللـممصِذملذمل٦ملموَػػمػملِ ذمل٣ملِموعمػغمذملذمل٤ملعممععملػمذملذملؽغم٤مللؽممسعمذملذمل٢ملػمم

رعمسِؿملفمؿِ٣ملِ،موعمآٌَملػموَةُمرعماسِؿملعمذملهملٌممصِذمل٦ملممبعمؿملػمذملوملِممزعموػمجِؾملعمذملمملمموعمععملػمذملؽغم٤ملظَهملٌممسعمذمل٢ملػمممرعمسِؿملفمؿِؾملعمذملممل،مموعماًَذملمملدِمغممم
رعماهللـممصِ٦ملمععمممللؿممدعمؿملممّملِهِموعمععملػمؽغم٤مللؽممسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -7وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعم:مضَممللعممر غم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"اظْؼملغمقملػمعِ٢ملغمماظٌملْملِيمؼغمكعممملظِٙملُماظؽملفممملسعم،موعمؼعمزملػمؾِٓملغممسعمػملَ٥ملموَذعماػغم١ملػم،موَسػمصملَذمل١ملغمم
ٮملمؼعمزملػمؾِٓملغممسعمػملَ٥ملموَذعماػغم١ملػم"
ٮملمؼغمكعممملظِٙملُماظؽملفممملسعم،موعم َ
وَجػمٓملؼمامعِ٢ملعمماظْؼملغمقملػمعِ٢ملؿمماظٌملْملِيم َ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل).

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
 -8وس٢ملموَغعمٕملعممبػم٢ملعممععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممر غم
ّملطُ١ملػممصَلِذملؿملػملَهملٌ،مصَذملكملؿمنػممادػمذملؿعمشملَمملهللعمم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمنػممضَمملععموملِماظلفممملسعمهملُموعمبِؿملعمّملِموَحعمذمل ِ

ٮملمتعمعملُ٤ملمعممحعمؿفم٥ملمؼعمطملػمٓملؿمدعمؾملعممملمصَػملْؿملعمطملػمٓملؿمدػمؾملعمممل"م(اَملدبماٌظملٓملد).
وَنػمم َ

 -9وسذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملماظذملذملّملفمرػمدعماىِم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مض ذملممللم:مدعم ذملؼملِضملػموملغممرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌمل ذمل٣ملِم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م"ععممملمعِ٢ملػممثعمٯملثعمهملِمغعمظملَٓملـممصِ٦ملمضَٓملػمؼعمهملٍموعمٮملَمبعمّملػموـممٮملمتغمعملَذملمملمغممم
صِ ذملؿملؾملؿم١ملغمماظزملفم ذملٯملَةُمإٮملٌملمادػمذملذملؿعمقػم٤ملعمذعممسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿم١ملغمماظرملفم ذملؿملػمشملَمملنغم،مصَضملعمػملَؿملػم ذملٟملَمبِمملظْفعمؼملعممملسعم ذملهملِ،مصَكملؿمغفمؼملعم ذملمملم

م

ؼعم ْفملطُ٠ملغمماظْملمم٩ملػمنملغممعِ٢ملعمماظْطملعمؽملعم١ملؿمماظْعملَممل٫ملِؿملعمهملَ"م(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع  .م

َقهملُم
ايَؼملػمّملغممِٓماظْملِيموَععمٓملعممسِؾمملدعمهغممبِمملىِّملمممواٮملجؿِؾملمملدِ،مواظلفمضملػم٦ملؿم ظِؼملمملمصِؿمل٣ملِمععمزملػمل عم

اظضملِؾمملدِ ،موايِٓملصؿم مسػملَ٥مل مرغمضِ٦ملمم موازدِػمملرؿم اظؾِٯملَدِ ،مووَذػمؾملعمّملغم موَنػم مٮملَ مإؿمظ٣ملعم مإؿمٮملٌمل مآُ موعمحػمّملعمهغمم

ٮملذعمٓملؿمؼٟملَ ظَ٣ملغم م ،مجعمضملعم٠ملعم ماظلفمضملػم٦ملعم مإؿمشم ماظغملَؼملممللؿم ما ؿمغلعممملغِ٦ملمم مرَؾِؿملضملعمهملً بعمرملعمٓملؿمؼفمهملً ،مواظٓملقمضِ٦ملفمم
َ
بِمملَملَو٪ملمملهللؿممإؿمشمماَملَحػملعم٢ملؿممشَمملؼعمهملًمدِؼؽملِؿملفمهملً .م

ووَذػمؾملعمّملغم موَنفم معغمقؼملفمّملؼما مسعمؾػمّملغم مآِ مورعمد٤ملظُ٣ملغم ،موعم٫ملظملِؿملقم٣ملغم معِ٢ملػم خعمػملْعملِ٣ملِ موحعمؾِؿملؾغم٣ملغم ،مسعمػملٌمل١ملعمم

وُعفمؿعم٣ملعم مععمضملمملغِ٦مل ماهلِؼملفمهملِ مواظضملعمٔملؿمتعمهملِ ،وشَٓملعمسعم مصِؿملؾمل١مل مضُ٤ملفم َة ما ؿمرادعمةِ م ،موغعمظملٌملٓملعمػغم١مل معِ٢ملػم م٫ملغم٤ملعمرؿم

اٮملدِؿغملمملغعمهملِ مواهلَٔملؿمتعمهملِ ،م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل موسعمػملَ٥مل مآظ٣ملِ مو٫ملعمقػمؾِ٣ملِ مذعموي اَملَخٯملَقؿمم

اظعملَ٤ملتعمهملِ،موسعمػملَ٥ملمععم٢ملػممتعمؾِضملعمؾملغم١ملمبكملؿمحلعممملنـممإؿمشممؼعم٤ملػممؿم اظّملممؼ٢ملؿم.موبضملّمل:م م

صػملعملّمل مجغمؾِ٠مل ما غلمملن مبظملشملٓملت٣مل مسػمل٥مل محنمل ماظ٤ملر٢مل مواظرملضمل٤ملر مبمملٮملغؿؼملمملى مإظؿمل٣ملمم،م

ؼرملمك مظم مػْملا مصمؿملٛمل ماظؽملمملس مسػمل٥مل متؽمل٤ملهلل موسٓملاضؾمل١مل مواخؿٯملف معرملمملربؾمل١ملمم ،موسؽملّملعمملم

جمملىما دٯملممدؼ٢ملماظظملشملٓملةموا غلمملغؿملهملمٕمؼعملٝملمظمموج٣ملمػْملاماٌؿمل٠ملماظشملؾؿملضمل٦ملمب٠ملم

وضٓمل مذظٟمل مودسممل مإظؿمل٣مل مم ،موجضملػمل٣مل مدؾؿملٯمل مظػملضملؼمل٠مل ماظزملمملحل موصضمل٠مل ماًريات موزؼمملدةم
اظؿؼملمملدٟملمبنيموبؽملمملىماظ٤ملر٢ملماظ٤ملاحّمل.م م

صؼملقؾهملماظ٤ملر٢ملمرؾؿملضملهملمرؾٛملمآماظؽملظمل٤ملسمسػملؿملؾملممل،موضّملماضمنمحنملماظ٤ملر٢ملم

ظم ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مةنمل ماظؽملظملٕمل ،مضمملل متضملمملشم {:موعمظَ٤ملػم موَغفمممل مطَؿعمؾػمؽملعمممل مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم وَنػم ماُضْؿغمػملُ٤ملام

وَغػمظملُلغملُ١ملػمموَوػمماُخػمٓملغمجغم٤ملامعِ٢ملػممدِؼعممملرطُ١ملػممعفممملمصَضملعمػملُ٤ملهغممإؿمظٌملممل ضَِػملؿمل٠ملؽممعِؽملػمؾملغم١ملػم}م[اظؽمللمملى.]66:

وع٢مل مث١ملفم مصػملؿملٕمل مشٓملؼؾمملً مون مؼغمقنمل ما غلمملن مورؽمل٣مل ماظْملي مغرملفمل مسػمل٥مل مور٪مل٣مل،م

وذنملفممسػمل٥مل مثٓملاه،موتٓملسٓملهللمبنيمجؽملؾمملت٣ملم،موظؿملٕملمشٓملؼؾمملً مونمؼرملضملٓملما غلمملنمبممليؽملنيم

اظزملمملدق مظ٤ملرؽمل٣مل مسؽملّملعممل مؼغمطملمملدره مإشم معغملمملنـم مآخٓمل م ،مصؼملممل مذظٟمل مإٮمل مدظؿمل٠ملؽم مسػمل٥مل مض٤ملةم

اٮملرتؾمملطمو٫ملّملقماٮملغؿؼملمملى .م

إن ماظ٤ملر٢مل ماظْملي مؼؽملضمل١مل موبؽملمملؤه مبمملَملع٢مل مواظشملؼملفملغؿملؽملهمل مظم موطؽملمملص٣مل م ،موتؽملؼمل٤ملم

وس٤ملادػ١مل مع٢مل مخريات٣مل مؤٓملات٣مل ،مظؿملقؿ١مل مسػمل٥مل مط٠مل مصٓملد مون مؼؽملؾمل٘مل مب٤ملاجؾمملت٣ملم

وعلقملوظؿملؾممملت٣ملمدم٤مله،موع٢ملموػ١ملمتػملٟملماظ٤ملاجؾمملت م:محمؾؾمؿغم٣ملمو٫ملؿملمملغؿغم٣ملم،مواظّملصمملهللغممسؽمل٣ملم،م
واحملمملصصملهملمسػمل٥ملمعٓملاصِعمل٣ملموع٤ملاردِماٮملضؿزملمملدِمصؿمل٣ملم،موايِٓملصمسػمل٥ملمعغملؿلعمؾمملت٣ملموس٤ملاعِ٠ملم

بؽملممل٩مل٣مل مورخممل٩ملِ٣مل م ،موايْملرغم مع٢مل مط٠ملؾم معممل مؼقملدي مإشم مػّملع٣مل موختٓملؼؾ٣مل م ،مصَػملِػملْ٤ملعمرَ٢ملؿم مصِ٦ملم
ا ؿمدػمٯملمؿممذعمفملْنؽممسعمصملِؿمل١ملؽم،مواظؿفمظملْٓملؿمؼٙملُمصِ٦ملمحعمعملخمل٣ملِمخعمشملَٓملؽممجعم ِلؿمل١ملؽمم.مم م
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هذملىملما غلذملمملنمسػملذمل٥ملمحذملنملمورؽملذمل٣ملمم،م
إنمتضملمملظؿمل١ملمدؼؽملؽملمملما دذملٯملع٦ملمايؽملؿملذملٝملم ُ

وظضمل٠ملمخريمدظؿمل٠ملـممسػملذمل٥ملمذظذملٟملم:معذملمملموسػملؽملذمل٣ملمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممسذمل٢ملمم

حؾمم٣ملمووصممل٩مل٣ملمظ٤ملرؽمل٣ملمعغملهمل،موػ٤ملمؼطملمملدرػمملمعؾملذملمملجٓملؼمامإشمماٌّملؼؽملذملهملم–مطؼملذملمملمظممايذملّملؼىملم

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم
اظزملقؿملُملم–مصعملّملمرويمس٢ملمابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمذملمملم)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممر غم
(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م(ععمذملمملموَرْؿملعمؾعمذملٟملِمعِذملذمل٢ملػممبعمػملْذملذملّملعمةٍموعموَحعمؾفمذملٟملِمإؿمظَذملذمل٦ملفم،موعمظَذملذمل٤ملػمٮملَموَنفممضَذملم٤ملػمعِ٦ملم
وَخػمٓملعمجغمذملذمل٤ملغِ٦ملمعِؽملػمذملٟملِم،مععمذملمملمدعمذملغملَؽملػموملغممشَؿملػمذملذملٓملعمكِ)(رواهماظمعذملذملْمليمومابذملذمل٢ملمحؾذملمملن).موظممعلذملؽملّملم

وضمّملمسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:موعمضَٝملعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم

سعمػملَ٥ملماظْقعمٔملػموعمرعمةِم-مضٓملؼهملمإشممجؽملنملماٌّملؼؽملهملم،مصَعملَممللعم:م"سعمػملِؼملػمذملوملغمموَغفمذملٟملِمخعمؿملػمذملٓملغمموَرػممضؿممآِم،م
ِمعذمل ذملمملم
عمجذملذملذمل٤ملغِ٦ملمعِ ػمؽملذمل ذملٟمل عم
عمجذملذملذمل٠ملفم،موعمَظذملذملذمل٤ملػمٮملَموَنفمموَػػم َػملذمل ذملٟملِموَخػمٓمل غم
ِمسذملذملذملٔملفممو عم
َحذملذملذملنملقمماَملَرػمضؿممإؿمَظذملذملذمل٥ملمآ عم
وعمو عم

خعمٓملعمجػموملغم".

عمملموروسعمؾملمملمع٢ملمطػملؼملمملت!مضمملهلمملمايؾؿملنملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) موػ٤ملمؼ٤ملدممهللم

ورؽمل٣مل،مإغؾملمملمتغملرملٝملمس٢ملمحؾدمل٣ملماظضملؼملؿملٞمل،موتضملػملٍملعمل٣ملماظغملؾريمب٤ملرؽمل٣ملموبػملّملهمعغملهملماٌغملٓملعهمل،م

ػممعغملَمملغعمهملٍمصِ٦مل مغعمظملْلِ٣ملِ ،مإغؾملمملماَملرضماظيتموظّملمصؿملؾملممل،موغرملفملمصؿملؾملممل،موذنملفممصؿملؾملممل،م
ظِؼملعممملمهلمملمعِ٢مل عم
وتٔملوفمج مصؿملؾملممل ،مصؿملؾملممل مذطٓملؼمملتؽم مٮمل متغمؽملل٥مل ،مصمملظ٤ملر٢مل مذاطٓملة ما غلمملن ،مصؿمل٣مل ماَملحؾمملبم

واَمل٫ملقمملبم،مصؿمل٣ملماآلبمملىمواَملجّملاد .م

وػ٤ملمعضملػمل١مل ماظؾرملٓملؼهمل ،مؼغمقنملم
غم
وظ٤ملٮملمونمرد٤مللمآ م(٫ملػمل٥مل مآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م

ورؽمل٣ملمٌمملمضممللمػْملا ماظعمل٤مللماظْمليمظ٤ملمودركمط٠ملغم مإغلمملنـممعضملؽملمملهمظٓملوؼؽملمملمحنمل ماظ٤ملر٢ملم

ؼؿفػمل٥ملمظمموصم٠ملم٫مل٤ملرهموو٫ملّملقمعضملمملغؿمل٣مل .م

وحِنيعم ماغػمؿعمعملَ٠ملعم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) معغمؾملعممملجِٓملاً معغمسملػمشملَٓملؾماً مإؿمشم ماٌَّملِؼعمؽملهملِ م ،مدعمفملَلعمم

فماحهملَ مواظلفمغملِؿملؽملعمهملَ ،مواَملَعػم٢ملعمم
آَ موَنػم مؼغمقؾممنملعم مإؿمظَ ػمؿمل٣ملِ موعمرَؽملعم٣ملغم ماظـفممملغِ٦مل موعمؼغمؽملػمٔملؿملعم مسعمػمل عمؿمل٣ملِ مصِؿمل٣ملِ ماظٓمل عم

٩ملرملهملَ م -مرعم٪ملِ٦ملعم مآُ مسعمؽملػمؾملممل -مضَمملظَوملػم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِم
واظشملٍملؼملعمفملغِؿملعمؽملهملَ م ،مصَضملعم٢ملػم موُممم ماٌُقملعِؽملنيعم مسعمممل عم

عمغملهملَ م ،موَو موَذعمّملفم م"ممممممممممممممم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :م"اظػملؾملغم١ملفم محعمؾممنملػم مإؿمظَؿملؽملعمممل ماٌَّملِؼ عمؽملهملَ ،مطَقغمؾممؽملعمممل مع ٌمل

( م رواهماظؾكمملري).مػغملْملامطمملنمععمـعمػملُؽملمملموضّملوتغمؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مزمؼمل٠ملمظممضػملؾِ٣ملم
اظشملمملػٓملمحمؾؿعم٣ملماظزملمملدضهملمظػمل٤ملر٢ملؿم .م

وحنمل ماظظملٓملد مظ٤ملرؽمل٣مل موبػملّمله مٮمل مؼؽملؾطمل٦مل مون مؼعملٝمل مسؽملّمل ماٌرملمملسٓمل مواظضمل٤ملارٝملم

واَملحمملدؿملٕمل;مب٠ملمٮملبّملمونمؼمج١ملمإشممدػمل٤ملكم٫ملمملحلمغمملصٛملمظػملظملٓملدمواجملؿؼملٛملم،مصكملؿمنفمم

َذغملَمملٮملً معغمؿعمؽملعم٤ملممسعمهملً ،موػؼملؾملممل مووسٯملػمملم
ظِقغمنملمم ماظ٤ملعمرَ٢ملؿم مواظ٤ملعمصَمملىِ مظ٣مل م٫ملغم٤ملعمرعماً معغمؿعمضملعمّملممدةً ،موو ػم
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ووصمػملؾملممل م :ماٌرملمملرطهملما رممملبؿملهملمظممإ٫ملٯملح٣مل،مواٌُلعممملػعمؼملعمهملُمصِ٦ملماظؽملقمؾملغم٤ملضؿممب٣ملم،موػْملام
عمملمدسمملمإظؿمل٣ملما دٯملمم.م م

صكملن ما دٯملم مدسممل ماٌلػمل١مل مإشم ما رممملبؿملهمل مظم مط٠مل معممل مع٢مل مذفملغ٣مل مخّملعهملم

اظ٤ملر٢ملمورصضملؿ٣مل ،مووزؾملٓملمػْملهماظّملس٤ملةمظممطـريمع٢ملماٌ٤ملاضٝملماظظملٓملدؼهملمواىؼملمملسؿملهملم
ر٤ملالمحؿملمملةماظظملٓملدمعؽملْمل غضمل٤ملعهملموزظملمملرهمحؿ٥ملمغؾملمملؼهملمحؿملمملت٣ملم.مصمملٌلػمل١ملمٮملمؼعملٝملمع٢ملم

اَملحّملاث مع٤ملضٝمل ماٌؿظملٓملج  ،مب٠مل مرمنمل مون مؼغمل٤ملن مإرممملبؿملمملً م ،مؼلضمل٥مل مإشم ماَملعٓملم

بمملٌضملٓملوف مواظؽملؾمل٦مل مس٢مل ماٌؽملغملٓمل موس٢مل ماظظمللمملد مواظؿلؿملنمل واٮملدمٓملاف مواظصملػمل١مل ،مصؼملمملم
ادؿقٞملماٌلػملؼمل٤ملنماًريؼهملمإٮملمبْملظٟملم،موظ٢ملمؼضمل٤ملدمجمّملماٌلػملؼملنيموٮملمسٔملتؾمل١ملمإٮملم

إذامسمملدتمهل١ملمإرممملبؿملؿؾمل١ملماظيتمػ٦ملمعزملّملرمخريتؾمل١ملم،مؼعمل٤مللمتضملمملشم{:طُؽملػمؿغم١ملػممخعمؿملػمٓملعمموُعفمهملٍم
وُخػمٓملؿمجعموملػم مظِػملؽملفممملسؿم متعمفملْعغمٓملغمونعم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ موعمتعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعم مسعم٢ملؿم ماظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿم موعمتغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعمظَ٤ملػم مآععم٢ملعمم

وَػػم٠ملغمماْظغملِؿعممملبِمَظغملَمملنعممخعمؿملػمٓملؼمامظَؾملغم١ملػممعِؽملػمؾملغم١ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمموعم َوطْـعمٓملغمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م]110م م

وظعملّملمحمملولماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مونمؼؾىملمػْملهما رممملبؿملهملمظمم

حؿملمملة ماظؽملمملس ،مورمؾملّمل مظم مبؽملممل٩ملؾملممل مظم مغظمل٤ملدؾمل١مل م ،مصضمل٢مل موب٦مل مدضملؿملّمل ماًّملري م(ر٪مل٦ملم

آ مسؽمل٣مل) مضمملل م :ممسضملومل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمل٤ملل م :م"ععم٢ملػم مرعموَىم
عِ ػمؽملغملُ١ملػم معغم ػمؽملغملَٓملؼما مصَػملْؿملغمطملعمؿملممٓملػمهغم مبِؿملعمّملِهِ مصَكملؿمنػم مظَ١ملػم مؼعملػمؿعمشملِٛملػم مصَؾِػملِلعممملغِ٣ملِ مصَكملؿمنػم مظَ١ملػم مؼعملػمؿعمشملِٛملػم مصَؾِعملَػملْؾِ٣ملِ موعمذعمظِٟملَم

وَ٪ملػمضملعمٝملغم ما تمملن"(رواه معلػمل١مل) .مصفملطّمل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مسػمل٥مل م٪ملٓملورة مونم
ؼغمل٤ملنماٌلػمل١ملمإرممملبؿملؼممملمظممحؿملمملت٣ملم،مصؿمللمملرهللمظممتطملؿملريماٌؽملغملٓملمواظظمللمملدمَملغ٣ملمواجنملم،م

طؼملمملمونمتطملؿملري اٌؽملغملٓملمغظملل٣ملمواجنملمآخٓمل .م

إغؽملممل مٮمل مغؾمملظٜمل مإذا مضػملؽملممل :مإنفم ما رممملبؿملهمل مػ٦مل مايؿملمملة موو مػ٦مل ماظّملؼ٢مل مطػمل٣ملم

صمملظّملؼ٢مل مٕ مؼعمل١مل مظم مور٪مل٣مل مسػمل٦مل ماظلػملؾؿملهمل مواًؼمل٤ملل مواظؿعملمملسٕمل مواظغملل٠مل موإمنممل مضمملمم

سػمل٦مل ما رممملبؿملهمل م ،موإن مذؽومل مصعمل٠مل ماظْملاتؿملهمل معؽملْمل مون مخمملرنمل مآ مغؾؿمل٣مل م(٫ملػمل٦مل مآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مبعمل٤ملظ٣مل {:مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظْؼملغمّملعمؾمثِؾمٓملغمم مضُ١ملػممصَفملَغْملِرػمم موعمرعمبعمؾمٟملَم َصغملَؾِؾمٓملػمم موعمثِؿملعممملبعمٟملَمصَشملَؾملؿمؾمٓملػمم م
وعماظٓملغمؾمجػمٔملعممصَمملػػمفغمٓملػمم موعمظَمملمتعمؼملػمؽملغم٢ملمتعملعمػمؿغملْـِٓملغمم موعمظِٓملعمبِؾمٟملَمصَممل٫ملػمؾِٓملػمم}[مد٤ملرةماٌّملثٓمل:1م0]7م م

وا رممملبؿملهمل متضملين ماٮملدؿفمملبهمل مواظؿػملؾؿملهمل ،مواظشملمملسهمل مواٌلمملرسهمل مإشم ماًري،م

وظعملّملمخمملرنملمآمغؾؿمل٣ملممبضملينما رممملبؿملهملمظغمل٦ملمؼسملؼمل٢ملمَملعؿ٣ملم٫ملٯملحؿملؿؾملمملموبعملممل٩ملؾملمملمإظ٦ملم

اَملبّملمصعملممللمدؾقمملغ٣مل:م{مؼعممملموَؼغمؾمؾملعممملماظَؾمْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاْمادػمؿعمفِؿملؾغم٤ملاْمظِػملّ٣ملِموعمظِػملٓملعمؾمدغم٤مللؿممإؿمذعمامدعمسعممملطُ١ملمظِؼملعممملم
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ؼغمقػمؿملِؿملغملُ١ملػم موعماسػمػملَؼملغم٤ملاْ موَنعمؾم ماظػملّ٣ملعم مؼعمقغم٤مللغم مبعمؿملػم٢ملعم ماظْؼملعمٓملػمىِ موعمضَػملْؾِ٣ملِ موعموَغعمؾم٣ملغم مإؿمظَؿملػم٣ملِم

تغمقػمرملعمٓملغمونعم}[اَملغظملمملل 0]24:مصممل رممملبؿملهمل م٫ملظملهمل ماَملغؾؿملمملى مواٌقملعؽملني مظم مط٠مل مزعمملنم
وعغملمملن م ،مضمملل متضملمملشم {:مإؿمغفمؾملغم١ملػممطَمملغغم٤ملا مؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعم مصِ٦مل ماظْكعمؿملػمٓملعماتِ موعمؼعمّملػمسغم٤ملغعمؽملعمممل مرعمشَؾؼمممل موعمرعمػعمؾؼممملم
عموطَمملغغم٤ملامظَؽملعممملمخعممملذِضملِنيعم}م[اَملغؾؿملمملى .]90:م

وظعملّمل طمملن مرد٤ملل مآ (٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)اٌضملػمل١مل ماَملول مظ رممملبؿملهملم

رش١مل مطـٓملة ماظرملّملا٩ملّمل مواحمل٢مل ماظيت متضملٓملض مهلممل مػ٤مل موو٫ملقمملب٣مل ،موضّمل ماغشملؾضملومل مط٠ملم

وسؼملمملظ٣ملموتزملٓملصمملت٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مبؽملصملٓملت٣ملما رممملبؿملهملم،مصؾمل٤ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) مخري ممن٤ملذج مظم ما رممملبؿملهمل م– مإذ مظم مدػمل٤ملط٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
اظؿشملؾؿملٞملماظضملؼملػمل٦ملمظػملعملٓملآنماظغملٓملؼ١مل،-مصعملّملمطمملنم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) موج٤ملدماظؽملمملسم
ووذفضملؾمل١مل،مؼضملشمل٦ملمصعملريػ١مل ،موؼطملؿملىملمعػملؾمل٤ملصؾمل١مل،موؼؽملزملٓملمعصملػمل٤ملعؾمل١مل،محؿ٥ملمضمملل موَغعمٕملغمم

موطَمملنعمم
موطَمملنعم موَجػم٤ملعمدعم ماظؽملفممملسؿم ،عم
ب٢مل مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) م :مطَمملنعم موَحػملعم٢ملعم ماظؽملفممملسؿم ،عم
وَذػمفعمٛملعم ماظؽملفممملسؿم .موعمظَعملَّملػم مصَٔملؿمهللعم موَػػم٠ملغم ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ مظَؿملػمػملَهملً ،مصَمملغػمشملَػملَعملُ٤ملا مضِؾعم٠ملعم ماظزملفم٤ملػمتِ ،مصَؿعمػملَعملٌملمملػغم١ملػمم

غم١مل مإؿمظَ٥مل ماظزملفم٤ملػمتِ ،موعمػغم٤ملعم مسعمػملَ٥مل مصَٓملعمسـمم
رعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمضَّملػم مدعمؾعمعملَؾمل ػم
ظِفملَبِ٦ملمرَػملْقعمهملَمسغمٓملػميـم،مععممملمسعمػملَؿملػم٣ملِمدعمٓملػمجؽممصِ٦ملمسغمؽملغمعملِ٣ملِماظلفمؿملػمٝملغم،موعمػغم٤ملعممؼعمعملُ٤مللغم:م" مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،م

ظَ٢ملػم متغمٓملعماسغم٤ملا" مؼعمٓملغمدقمػغم١ملػم ،مثغم١ملفم مضَممللعم :مظِػملْظملَٓملعمسؿم م(وعمجعمّملػمغعممملهغم مبعمقػمٓملؼما) موَوػم م(إؿمغفم٣ملغم مظَؾعمقػمٓملؽم) موي موادٛملم

اًشمل٤ملمدٓملؼضملمملم(مرواهماب٢ملمعمملج٣مل) .م

وضممللمسعمػملِ٦مللمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل):مطُؽملفممملمإؿمذعمامحعمؼملِ٦ملعمماظْؾعمفملْسغم،موعمظَعملِ٦ملعمماظْعملَ٤ملػممغمماظْعملَ٤ملػممعم،م

مملمؼغملُ٤ملنغمموَحعمّملؽممعِؽملفممملموَدػمغعم٥ملمإؿمظَ٥ملماظْعملَ٤ملػممؿممعِؽملػم٣ملغمم
اتفمعملَؿملػمؽملعممملمبِٓملعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصَػملَ عم

(اٌلؿّملرك مظػملقمملط١مل) .موضمملل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) :مظَعملَّملػم مرعموَؼػمؿغمؽملعمممل مؼعم٤ملػممعم مبعمّملػمرـم موعمغعمقػم٢ملغم مغعمػملُ٤ملذغمم
موطَمملنعم معِ٢ملػم موَذعمّملممم
بِٓملعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) ،موعمػغم٤ملعم موَضْٓملعمبغمؽملعمممل مإؿمظَ٥مل ماظْضملعمّملغمومم ،عم
اظؽملفممملسؿممؼعم٤ملػمععمؽِْملٍمبعمفملْدؼممملم(علؽملّملموضمّمل) .م

وضمملظومل موم ماٌقملعؽملني ماظلؿملّملة مخّملرمهمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) :موَبػمرملِٓملػم مصَ٤ملعماظػملٌمل٣ملِم

ظَمملؼغمكػمٔملؿمؼٟملَ ماظػملٌمل٣ملغم موَبعمّملؼما مصَ٤ملعماظػملٌمل٣ملِ مإؿمغفمٟملَ مظَؿعمزملِ٠ملغم ماظٓملفمحِ١ملعم موعمتعمزملػمّملغمقغم ماظْقعمّملِؼىملعم موعمتعمقػمؼملِ٠ملغم ماْظغملَ٠ملفمم
عمتغملْلِنملغمماظْؼملعمضملػمّملغمومعمموعمتعمعملْٓملؿميماظسملفمؿملػمٝملعمموعمتغمضملِنيغممسعمػملَ٥ملمغعم٤ملعما٩ملِنملِماظْقعمٞملممم(متفقمسػملؿمل٣مل( .م
وعم

صكملذامطؽملوملمحمؾكممملمظٓملد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،مصغمل٢ملمإرممملبؿملكممملمسؽملّملم

ط٠مل موعٓمل مع٢مل مذفملغ٣مل متؾملّملؼّمل موع٢مل ماظ٤ملر٢مل ،مووع٢مل ماجملؿؼملٛمل .موٮمل متؽملؿصملٓمل مع٢مل مؼفملخْملم

بؿملّملك،مصػملؿملٕملمػ٤ملمووشممعؽملٟملمبمملظلؾٞمل .م
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صممل رممملبؿملهمل متضملين :ماظرملضمل٤ملر مبمملٌلؽ٤ملظؿملهمل مواٌرملمملرطهمل ماظظملمملسػملهمل مظم ماجملؿؼملٛملم

بمملظؿ٤ملجؿمل٣مل موا ٫ملٯملح مواٮملرتعملمملى مبمملظ٤ملر٢مل مواٌ٤ملارؽملني ،موػ٦مل م٫ملظملهمل مو٫ملقمملب ماهلؼملهملم

اظضملمملظؿملهملم،ماظلمملسنيمدوعمملمإشممتعملّملؼ١ملماًريموععملمملوعهملماظرملٓملمواظظمللمملد،مصمملٌلػمل١مل ٮملمؼعملٝملم

دمملطؿمملً موعمملم ماٌؽملغملٓمل ،موظغملؽمل٣مل مؼؿكْمل مع٤ملضظملمملً مإرممملبؿملمملً مصضملكممملٮملً ،مؼّملس٤مل ماظؽملمملس مإشم ماًريم
وؼؽملؾملمملػ١ملمس٢ملماظرملٓمل،مؼفملعٓملمبمملٌضملٓملوفموؼؽملؾمل٥ملمس٢ملماٌؽملغملٓمل،مزمنملمظػملؼمللػملؼملنيمعمملمزمنملم

ظؽملظملل٣مل م،موؼؾطمل٘ملمظػملؼمللػملؼملنيمعمملمؼؾطملسمل٣ملمظؽملظملل٣ملم،موػغملْملامؼغمل٤ملنمإرممملبؿملمملنممظممجمؿؼملضمل٣ملم،م
وع٢ملمث١ملمؼؿقعملٞملمصؿمل٣ملمض٤مللمآمتضملمملشم:مم{عماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمموعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتغممبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػمموَوػمظِؿملعممملىغممبعمضملػم٘ملـمم
شملؿملضملغم٤ملنعمم
عمماظٔملطَمملةَموعمؼغم ِ
ؼعمفملْعغمٓملغمونعممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعمؼعمؽملػمؾملعم٤ملػمنعممسعم٢ملؿمماظْؼملغمؽملػمغملَٓملؿمموعمؼغمعملِؿملؼملغم٤ملنعمماظزملفمٯملةَموعمؼغمقملػمتغم٤ملن فم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م .]71م
اظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموُوظَؽِٟملَمدعمؿملعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممحعم ِ

وعمملمإذامطمملنمآٌملىمظمموادٍمواٌلػملؼمل٤ملنمظمموادمآخٓمل،مإذامطمملنمشمملصٯملًمس٢ملم

وع٤ملرماٌلػملؼملنيموػؼمل٤ملعؾمل١ملموعرملغملٯملتؾمل١مل،مٮملمػعم١ملفممظ٣ملمإٮملمغظملل٣مل،مصمملسػمل١ملمونمػْملهمػ٦ملم
اظلػملؾؿملهملمبضملؿملؽملؾملمملموذاتؾملممل،ماظلػملؾؿملهملماظيتمجضملػملوملمػْملاما غلمملنمسؾمملرةمس٢ملمسسمل٤ملمعؾؿ٤ملرم،م

ٮمل م٫ملػملهمل مظ٣مل مب٤ملرؽمل٣مل موٮمل ممبفؿؼملضمل٣مل ماظْملي مؼضملؿملٖمل مصؿمل٣مل م; مَملن ما رممملبؿملهمل ،مإمنممل متضملينم

عرملمملرطهملماظؽملمملسمظممحٔملغؾمل١ملموصٓملحؾمل١مل،مواظؿظملمملس٠ملمعضملؾمل١ملم،موا رممملبؿملهملمتضملين:ماظؿظملمملس٠ملم
عٛمل موي محّملث مع٢مل ماَملحّملاث ماظيت متٓمل مبؾملممل ماظ٤ملر٢مل م ،مصَضملعم٢ملػم محغمْملعمؼػمظملَهملَ مبػم٢ملؿم ماظْؿملعمؼملعممملنؿمم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"عمنػممٮملَمؼعمؾملػمؿعم١ملقممبِفملَعػمٓملؿمم

اظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم مصَػملَؿملػمٕملعم معِؽملػمؾملغم١ملػم ،موعمععم٢ملػم مظَ١ملػم مؼغمزملػمؾُِملػم موعمؼغمؼملػملِ٦مل مغعمممل٫ملِقؼمممل مظِػملٌمل٣ملِ موعمظِٓملعمدغم٤ملظِ٣ملِ موعمِظغملِؿعممملبِ٣ملِم
وعم ؿمععممملعِ٣ملِموعمظِضملعممملعفمهملِماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممصَػملَؿملػمٕملعممعِؽملػمؾملغم١ملػمم"(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل).

إن مع٢مل موبٓملز ممسمملت ما رممملبؿملهمل مظم ماظرملكزملؿملهمل ما دٯملعؿملهمل مدس٤ملتؾملممل مظغمل٦ملم

ؼؿقؼمل٠ملم٫ملمملحؾؾملممل اٌلؽ٤ملظؿملهمل،مصٯملمؼعملٝملمع٢ملماَملحّملاثمع٤ملضظملمملًمدػملؾؿملمملً،مصمملٌلػمل١ملمعلؽ٤مللم
س٢مل مغظملل٣مل موس٢مل زوجؿ٣مل مووبؽملممل٩مل٣مل موس٢مل مجمؿؼملضمل٣مل موورؽمل٣مل ،مصضملعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعمم

(ر٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل م)انفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم":غمٍملظغملُ١ملػم مرعماهللـم،م

غم٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ ،موعماظٓملفمجغم٠ملغم مرعماهللـم مصِ٦ملم
عموطُ ٍملػملغملُ١ملػم مععملػمؽغم٤مللؽم مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ ،ما ؿمععممملمغم مرعماهللـم موعمععملػمؽ ؽم
وَػػمػملِ٣ملِموعمػغم٤ملعممععملػمؽغم٤مللؽممسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ،موعمآٌَملػموَةُمرعماسِؿملعمهملٌمصِ٦ملمبعمؿملػموملِمزعموػمجِؾملعممملموعمععملػمؽغم٤ملظَهملٌمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِؾملعمممل،م

وعماًَمملدِمغممرعماهللـممصِ٦ملمععمممللؿممدعمؿملممّملِهِموعمععملػمؽغم٤مللؽممسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).م م
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صؼمل٢ملمعصملمملػٓملما رممملبؿملهملمدس٤ملةما دٯملممإشمماظؿضملمملونمبنيماظؽملمملسمسػمل٥ملماظربم

واظؿعمل٤ملى; مظعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم {:موعمتعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظْؾِٓملمم موعماظؿفمعملْ٤ملعمى موعمٮملَ متعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ما ؿمثػم١ملؿمم
وعماظْضملغمّملػموعمانؿمموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممذعمّملِؼّملغمماظْضملِعملَمملبِ}[اٌممل٩ملّملة .]2:م

وع٢مل معصملمملػ ٓمل ما رممملبؿملهمل مطْملظٟمل محٓملص ما دٯملم مسػمل٥مل ماٮملخؿٯملط مبمملظؽملمملسم

وحسمل٤ملرمصمضملؾمل١مل،موزؼمملرةمعٓملؼسملؾمل١ملم،موحسمل٤ملرمجؽملممل٩ملٔملػ١مل،موع٤ملادمملتؾمل١ملمظمموحٔملاغؾمل١ملم،م

غمؼملمملم -مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٦ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ِم
صضملعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعم -مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾمل عم
اٌقملع٢ملماظْمليمسممملظٙملماظؽملمملسموؼزملربسعمػملَ٥ملموَذعماػغم ١ملػم،موَسػمصملَ١ملغمموَجػمٓملؼمامعِ٢ملعمماظْؼملغمقملػمعِ٢ملؿمماظٌملْملِيمٮملَم
غمكمملظِٙملُماظؽملفممملسعم،موعمٮملَمؼعمزملػمؾِٓملغممسعمػملَ٥ملموَذعماػغم١ملػم"(مدؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل)
ؼ عم

إنما رممملبؿملذملذملهملمخػملذملذملٞملمداصذملذملٛملمإشمماَملع ذملمملم،موإنماَملعذملذملهملماظؿملذملذمل٤ملمموضذملذملّملمتؽملمملوذذملذملؿؾملمملم

اظضملّملاوات ع٢ملمط٠ملمجمملغنمل،مصكملغؾملمملموحذمل٤ملجمعذملمملمتغملذمل٤ملنمإشمموغذملمملسمإرمذملمملبؿملنيمظؿملغملرملذملظمل٤ملام

سؽملؾملمملمعمملمتضملمملغ٦ملمعؽمل٣ملموتعملمملد٦مل،مد٤ملاى بمملٌذملممللموممبمملىؾملذملّملموممبمملظ٤ملضذملوملموممبذملمملظٓملوي،موعذملمملم
اظلذملػملؾؿملهملمواظؿعملذملمملسٕملمسذمل٢ملمتػملؾؿملذملهملم غذملذملّملاىاتماظ٤ملاجذملنملم،موسذملّملمماٮملػؿؼملذملمملممبرملذملفملنماظطملذملذملريم

واظؿكػملٗملمع٢ملماظؿؾضملمملتم،مواظظملٓملارمع٢ملماٌلقملوظؿملمملتم،مواَملغمملغؿملهملم،مواَملثٓملةم،مواظؿ٤ملاطذمل٠ملمم

وإظعملذملذملمملىماَملضمذملذملممللمبضملؿملذملذملّملاًممسذملذمل٢ملماظذملذملؽملظملٕملمواظذملذملْملاتممطذملذمل٠ملمذظذملذملٟملمظذملذملؿملٕملممعذملذمل٢ملموخذملذملٯملقم

اٌلػملؼملني .م

طـريمع٢ملماظؽملمملسمٮملمؼرملمملرط٤ملنمظمماخؿؿملمملرمممـػملؿملؾمل١ملمووماظؿضملؾريمس٢ملمآراىػ١ملم

بمملٌ٤ملاصعملهمل موو مبمملظٓملص٘مل ،إغؾمل١مل مبْملظٟمل مؼؿكػمل٤ملن مس٢مل محٞمل مع٢مل محعمل٤ملضؾمل١مل ماظّملدؿ٤ملرؼهملم
وس٢ملمعلؽ٤ملظؿملهملمع٢ملمعلؽ٤ملظؿملمملتؾمل١ملماظ٤ملرؽملؿملهمل.
وؼؾني ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موػؼملؿملهمل مػْمله ماظعملؿملؼملهمل ما دٯملعؿملهمل م،م

صريذّملموعؿ٣ملمإشمماٮملظؿٔملاممبمملظضملؼمل٠ملما رممملب٦ملمواٌرملمملرطهملماظ٤ملرؽملؿملهملمع٢ملمصمؿملٛملموبؽملمملىم
اظ٤ملر٢ملمَملج٠ملمغؾملسملؿ٣ملمورصضملؿ٣مل،موتعملّملع٣ملموازدػمملره،محؿ٥ملموظ٤ملمطمملغوملماظعملؿملمملعهملمتػمل٤ملحم

ّملطُ١ملػمم
ظم ماَملصٞمل ،مصؿملعمل٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) (:مإؿمنػم مضَمملععموملِ ماظلفممملسعمهملُ موعمبِؿملعمّملِ موَحعم ِ
صَلِؿملػملَهملٌ،مصَكملؿمنػممادػمؿعمشملَمملهللعمموَنػممٮملَمتعمعملُ٤ملمعممحعمؿفم٥ملمؼعمطملػمٓملؿمدعمؾملعممملمصَػملْؿملعمطملػمٓملؿمدػمؾملعمممل)م(اَملدبماٌظملٓملد).م م

إغؾملممل معؾمملظطملهمل مظم مايىملؾم مسػمل٥مل مشٓملس ماَملذفمملر موحظملٓمل ماَملغؾملمملر مظؿؾعمل٥مل ماظّملغؿملمملم

سمملعٓملة مإشم مآخٓمل موعّملػممل ماٌضملػمل٤ملم مسؽملّمل مخمملظعملؾملممل م ،مصمملٌلػمل١مل مٮملبّمل موون مؼغمل٤ملن مإرممملبؿملؼممملم

حؿ٥مل مضؿملمملم اظلمملسهمل موحؿ٥مل مآخٓمل مرعٞمل مظم محؿملمملت٣مل ،مووٮمل مترملطملػمل٣مل ماَملحّملاث مس٢ملم

اٌرملمملرطهملمبؿملّملهمحؿ٥ملمظ٤ملمطمملغوملموحّملاثماظعملؿملمملعهملمويصملمملتؾملممل،موونمؼؾمملدرمإشممشٓملسم
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تػملٟملماظظمللؿملػملهملمضؾ٠ملميصملمملتماظلمملسهمل م،مصػملؿملٕملماٌؾمل١ملمونمؼلؿصمل٠ملمبصمل٠ملمػْملهماظرملفٓملة،م
وومؼفملط٠ملمع٢ملمٔٓملػمملم..ماٌؾمل١ملمونمؼغمل٤ملنمإرممملبؿملمملًمظمميصملؿ٣ملماظيتمؼضملؿملرملؾملمملموٮملمترملطملػمل٣ملم

اَملحّملاثمس٢ملمذظٟملمظممذ٦ملى.

وظم ماٌعملمملب٠مل محْملر مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مع٢مل ماظ٤ملحّملةم

واظضملٔملظهمل اظلػملؾؿملفمهمل،موبنيموغؾملمملموٓملؾممسػمل٥ملم٫ملمملحؾؾملمملمط٠ملمسؽملمملىموبػملؿملفمهمل،مصضمل٢ملموب٦ملماظّملفمرػمدعماىِم
(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضمملل:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم":عمملمعِ٢ملػمم

ثعمٯملثعمهملِ مغعمظملَٓملـم مصِ٦مل مضَٓملػمؼعمهملٍ موعمٮملَ مبعمّملػموـم مٮمل متغمعملَمملمغم مصِؿملؾملؿم١ملغم ماظزملفمٯملَةُ مإٮملٌمل مادػمؿعمقػم٤ملعمذعم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملغم ماظرملفمؿملػمشملَمملنغم،م
صَضملعمػملَؿملػمٟملَمبِمملظْفعمؼملعممملسعمهملِ،مصَكملؿمغفمؼملعممملمؼعمفملْطُ٠ملغمماظْملمم٩ملػمنملغممعِ٢ملعمماظْطملعمؽملعم١ملؿمماظْعملَممل٫ملِؿملعمهملَ"(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل) .م

ودم٢ملمظممعـ٠ملمػْملهماٌؽملمملدؾهملماظضملصملؿملؼملهملمسػملؿملؽملمملمونمغعملؿّمليمبٓملد٤ملظؽملمملم(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مط٠مل موح٤ملاظ٣مل م ،موغضملؼمل٠مل مجمملػّملؼ٢مل مسػمل٥مل مون مغفمل٫مل٠مل ما رممملبؿملهملم
واٌرملمملرطهملماظ٤ملرؽملؿملهملمحؿ٥ملمغٓملتعمل٦ملمبؾػملّملغمملموورؽملؽملمملموجمؿؼملضملؽملمملم،موػْملامظ٤ملنمع٢ملموظ٤ملانم

اٮملحؿظملمملل ممبؿملٯملد مرد٤ملظؽملممل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م ،مصكملن إ٫ملٯملح اَملصٓملاد

واجملؿؼملضملمملت زمؿمملج إشم ون تفمل٫ملؿمل٠مل ضؿملؼملهمل ا رممملبؿملهمل صؿملؼملممل بؿملؽملؽملممل ،وون مغظملضملممػملؾملممل

حؿ٥مل ؼؿ١مل اظؿطملؿملري {:مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممٮملَمؼغمطملعمؿملممٓملغممععممملمبِعملَ٤ملػممـممحعمؿفم٥ملمؼغمطملعمؿملممٓملغموامععممملمبِفملَغػمظملُلِؾملؿم١ملػمم} .م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظٓملسّمل:م ]11م

صممل رممملبؿملهملمػ٦ملماظيتمتؾينماظظملٓملدمبؽملمملىؼممدػملؿملؼملؼمممل،موإذامذضملٓملماظظملٓملدممبلؽ٤ملظؿملؿ٣ملم

ومملهمجمؿؼملضمل٣ملموػؼملفم٣مل معمملمضّملمرمّملهمع٢ملمدػملؾؿملمملتمصؿمل٣مل،مصؿملضملؼمل٠ملمسػمل٥ملمتطملؿملريػمملموومإزاظؿؾملمملم
بمملظؿضملمملونمعٛملمععم٢ملمؼؽملؿؾملف٤ملنمغظملٕملماٌؽملؾمليملمووؼملضملؾمل١ملمغظملٕملماظؿزمل٤ملرات .م

صغمل١مل مزمؿمملجغم مورؽملغمؽملممل ماظؿمل٤ملم مإشم مضػمل٤ملبٍ مدػملؿملؼملهملٍ عؽملظملؿقهمل مسػمل٥مل مط٠ملمم موب٤ملابِم

اًري;مواسؿملهملمةٞملمممربممؾملمملمسمملٌهملمةعمل٤ملقؿممع٢ملمح٤ملهلممل .وط١ملمزمؿمملجغممورؽملغمؽملمملماظؿمل٤ملممإشمم

صم٤ملهللـممعؿـملظظملهملمعؿضملمملوغهملمتعملؿملهمل،متؿضملمملع٠ملغممبؿملؽملؾملممل بكملحلمملنـممظؿؽملرملفملماَملعفمهملُماظيتمورادغمملمآُمونم

دمؿملممل مظم مرحمملبِؾملممل مظم موعمملنـم وارؼملؽؽملمملن ،مورؽملؽملممل مظم محمملجهملٍ مإشم متـملظظملِؽملممل مع٢مل موج٠ملم
وغؿمللؿضملؿملّملعممض٤ملفمتعم٣ملموضمملغ٤ملغعم٣مل،مظممحمملجهملٍمإظؿملؽملمملموخ٤ملةمعؿقمملبنيمآعؽملني عشملؼملؽؽملني.م م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

دٔس انشجبة يف ثُبء اجملزًغ

 -1سؽملمملؼهملما دٯملممبمملظرملؾمملبم .م

 -2م٪ملٓملورةما صمملدةمع٢ملمرمملضمملتماظرملؾمملبموحل٢ملمت٤ملجؿملؾملؾملمملم.
 -3اظرملؾمملبمواظضملؼمل٠ملم.

 -4منمملذجمع٢ملمدورماظعملؿملمملداتماظرملؾمملبؿملهملمظممبؽملمملىماَملورمملنم.

 -5اظضملٯملضهملمبنيماظرملؾمملبمواظرملؿمل٤ملخمسٯملضهملمتغملمملع٠ملمٮملمسٯملضهملم٫ملٓملاهللم.

 -6اظّملورماظذمل٤ملرينمظرملذملؾمملبماىمملعضملذملهملمؼؿؼملـذمل٠ملمظممحمٓمل٫ملذمل٣ملمسػملذمل٥ملماظؿظملذمل٤ملقم
واٮملبؿغملمملرمٮملماظؿكٓملؼنملمواهلّملمم.

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ:

ْقغملْ١ملعمم٫ملعمؾِؿملكممملم}
ضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملمؼعمقػمؿملعم٥ملمخغمْملِماْظغملِؿعممملبعممبِعملُ٤ملفمةٍموعمآتعمؿملػمؽملعممملهغمماظ غم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[عٓملؼ١ملم:م ]12م
وضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؾملغم١ملػممصِؿػمؿملعمهملٌمآععمؽملغم٤ملامبِٓملعمبممؾملؿم١ملػمموعمزؿمدػمغعممملػغم١ملػممػغمّملؼمى}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظغملؾملٝملم:م ]13م
وضمملل متضملمملشم:م{مصَؾعمرملفمٓملػمغعممملهغممبِطملغمػملَذملمملمـمممحعمِػملذملؿمل١ملـممم.مصَػملَؼملفمذملمملممبعمػملَذملٜملعمممععمضملعمذمل٣ملغممماظلفمذملضملػم٦ملعمممضَذملممللعمممؼعمذملمملمم

بغمؽملعم٦ملفممإؿمغمم٦ملموَرعمىمصِ٦ملماظْؼملعمؽملعممملمؿمموَغمم٦ملموَذػمبعمقغمٟملَمصَمملغػمصملُٓملػممععممملذعمامتعمٓملعمىمضَممللعممؼعممملموَبعمذملوملِمم
اصْضملعم٠ملػممععممملمتغمقملػمععمٓملغممدعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعمم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظزملمملصمملتم:م101م،م]102

عمقغملُؼملعممملنؿممصِ٦ملماظْقعمذملٓملػمثِممإؿمذػممغعمظملَرملعمذملوملػممم
وضمملل متضملمملشم:م{وعمدعماوغمودعمموعمدغمػملَؿملػمؼملعممملنعممإؿمذػممؼ ػم

ِقغملْؼملِؾملؿم١ملػممذعممملػِّملِؼ٢ملعمم.مصَظملَؾملفمؼملػمؽملعممملػعممملمدغمػملَؿملػمؼملعممملنعمم عموطُػملنممملمآتعمؿملػمؽملعممملم
صِؿمل٣ملِمشَؽملعم١ملغمماظْعملَ٤ملػممؿمم عموطُؽملفممملمظ غم

حغملْؼملؼممملموعمسِػملْؼملؼممملم}[اَملغؾؿملمملىم:م،78م .]79م
غم

األدنخ يٍ انسُخ

 -1سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م
ضَممللعمم:م"دؾػمضملعمهملٌمؼغمصملِػملٍملؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممصِ٦ملمزِػملخمل٣ملِمؼعم٤ملػممعممٮملَمزِ٠ملفممإؿمٮملٌملمزِػملٍمل٣ملغمما ؿمععممملمغمماظْضملعممملدِلغمم
وعمذعم ذملمملبلممغعمرملعم ذملفملَمصِذملذمل٦ملمسِؾعم ذملمملدعمةِمرعمبمم ذمل٣ملِمم،موعمرعمجغمذملذمل٠ملؽممضَػملْؾغمذملذمل٣ملغممعغمضملعمػملٌملذملذملٞملؽممصِذملذمل٦ملماظْؼملعملعم ذملمملجِّملِم،م
وعمرعمجغمذملذملٯملَنؿممتعمقعممملبفمذملمملمصِذملذمل٦ملمآِماجػمؿعمؼملعمضملعمذملمملمسعم َػملؿملػمذمل٣ملِموعمتعمظملَٓملفمضَذملمملمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم،موعمرعمجغمذملذمل٠ملؽممرَػملَؾعمؿػمذملذمل٣ملغمم
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اعػمٓملعموَةٌمذعماتغممععمؽملػمزملِنملٍموعمجعمؼملعمممللـممصَعملَممللعممإؿمغمم٦ملموَخعممملفغمماظػملٌملذمل٣ملعمم،موعمرعمجغمذمل٠ملؽممتعمزملعمذملّملفمقعمم

ؽممذطَذملٓملعمماظػملٌملذمل٣ملعممخعممملظِؿملؼمذملمملم
وَخػمظملَ٥ملمحعمؿفم٥ملمٮملَمتعمضملػمػملَ١ملعممذِؼملعممملظُ٣ملغممععممملمتغمؽملػمظملِٞملغممؼعمؼملِؿملؽملغمذمل٣ملغمم،موعمرعمجغمذمل٠مل عم
صَظملَممل٪ملعموملػممسعمؿملػمؽملعممملهغم"(واهماظؾكمملري)

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم
 -2سعم٢ملػمموَبِ٥ملمبعمذملٓملػمزعمةَماَملَدػمذملػملَؼملِ٥ملممم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم
(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل):مم"ٮملَمتعمذملذملٔملغمولغممضَذملذملّملعمععممملمسعمؾػم ذملّملٍمؼعمذملذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععم ذملهملِممحعمؿفمذملذمل٥ملم
ؼغملػمفملَلعممسعم٢ملػممسغمؼملػمٓملؿمهِمصِؿملؼملعممملموَصْؽملعممملهغمموعمسعم٢ملػممسِػملْؼملِ٣ملِمصِؿملؼملعممملمصَضملعم٠ملعمموعمسعم٢ملػممععممملظِ٣ملِمعِذمل٢ملػمموَؼػمذمل٢ملعمم

اطْؿعملعمؾعم٣ملغمموعمصِؿملؼملعممملموَغػمظملَعملَ٣ملغمموعمسعم٢ملػممجِلػمؼملِ٣ملِمصِؿملؼملعممملموَبػمٯملَهغمم"(رواهماظمعْملي).

 -3وسعمذملذمل٢ملػممسعمؼملػمذملذملٓملومبػمذملذمل٢ملؿمٍمععمؿملػمؼملغمذملذمل٤ملنـمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مضَ ذملممللعمم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِم
(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)م:مظِٓملعمجغمذملذمل٠ملـمموعمػغمذملذمل٤ملعممؼعمضملِصملُذملذمل٣ملغمم":اشْؿعمذملؽملِ١ملػممخعمؼملػملؼمذملمملمضَؾػمذملذمل٠ملعمم
٫ملذملقفمؿعمٟملَمضَؾػمذمل٠ملعممدعمذملعملَؼملِٟملَ،موعمشِؽملعمذملمملكَمضَؾػمذمل٠ملعمم
خعمؼملػمٕملـمم:مذعمؾعممملبعمٟملَمضَؾػم٠ملعممػعمٓملعمعِٟملَم،موعم ِ

صَعملْٓملؿمكَم،موعمصَٓملعماشَٟملَمضَؾػم٠ملعممذغمطملػمػملِٟملَم،موعمحعمؿملعممملتِٟملَمضَؾػم٠ملعممععم٤ملػمتِٟملَ"م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٦مل)

غمٓملؼذملّملغمماظؽملفمؾِذمل٥ملفمم
 -4وس٢ملموغٕملمب٢ملمعمملظٟملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللم:مجعمذملمملىعممذعمذملؿملػمِملؽممؼ ؿم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصَفملَبػمشملَفملَماظْعملَ٤ملػممغممسعمؽملػم٣ملغمموَنػممؼغم٤ملعمدممذملضملغم٤ملامظَذمل٣ملغممصَعملَذملممللعمماظؽملفمؾِذمل٥ملقمم
(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)م"ظَ ذملؿملػمٕملعممعِؽملفم ذملمملمععمذملذمل٢ملػممظَذملذمل١ملػممؼعمذملذملٓملػمحعم١ملػمم٫ملعم ذملطملِريعمغعممملموعمؼغمذملذمل٤ملعمضخملٓملػمم
طَؾِريعمغعمممل"م(رواهماظمعْملي)م .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:مممممممممممممم

ممماظضملذمل ذملمملظَؼملِؿملػم٢ملعم،مايؼملذملذملذملّملمٓماظذملذملذملْمليمخػملعملؽملذملذملمملمظضملؾمملدتذملذملذمل٣ملم،مووعٓملغذمل ذملمملم
عمؼملذملذملذملّملغممِٓمرعمب عم
اظْق ػم

بؿ٤ملحؿملّملهمورمملسؿ٣مل،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملمآُموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼػمٟملَمظَ٣ملغمم،موعمغعمرملػمؾملعمّملغمموَنفممدعمذملؿملممّملعمغعممملم
ْسملذملذملذمل٠ملغممخعم ْػملذملذملذملٞملؿممآِم
ػمدذملذملػملِؿملػم٢ملعم،موعموَص عم
ؿمعذملذملمملمغمماَملَغؾِعمؿملذملذملمملىِموعماظْؼملغمٓمل عم
عمدذملذملذمل٤ملػمظُ٣ملغممإ عم
عمؾذملذملذملّملغمهغمموعمر غم
عمؼملذملذملذملّملاًمس ػم
وعمغعمؾِؿملفمعمؽملذملذملمملمعغمق فم

ػملذملمملنـمم
عم٫ملذملقػمؾِ٣ملِموعماظؿفمذملممملبِضملِؿملػم٢ملعممظَؾملغمذمل١ملػممبِكملؿمح عم
وَجػمؼملعمضملِؿملػم٢ملعم،م٫ملعمػملَ٤ملعماتغممآِموعمدعمٯملَعغم٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِ،موعمسعم َػملذمل٥ملمآظِذمل٣ملِمو عم

إؿمظَ٥ملمؼعم٤ملػممؿمماظّملممؼػم٢ملؿم.مموبضملّمل:م م

مصذملذملكملنماظرملذملذملؾمملبمعٓملحػملذملذملهملماظعملذملذمل٤ملةممواظؽملرملذملذملمملطم،مؼؿؼملؿملذملذملٔملمصؿملؾملذملذملمملماظرملذملذملكٗملمبذملذملمملظؿظملؿُملم

اظْملػينم،مواظعمل٤ملةماظؾّملغؿملهملم،مواَملع٠ملماظ٤ملادذملٛملم،مواٮملغظملؿذملمملحمسػملذمل٥ملمطذمل٠ملموظذمل٤ملانمايؿملذملمملةم

بفملطربمغزملؿملنملم،مٮملمؼؾملّملومظ٣ملمبممللمحؿ٥ملمؼٓمل٪مل٦ملمآعمملظذمل٣ملم،موزمعملذملٞملمرؼمل٤ملحذمل٣ملم،موػذمل٤ملمبؾملذملْملهم

اٌؿملذملذملذملٔملاتمضذملذملذمل٤ملةمٮملمتضملذملذملذملّملهلمملمظمممنذملذملذمل٤ملمايؿملذملذملذملمملةموازدػمملرػذملذملذملمملمإذاموحلذملذملذمل٢ملمادذملذملذملؿطملٯملظ٣ملم
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وادذملذملؿـؼملمملرهمظممجمذملذملمملٮملتمايؿملذملذملمملةماٌكؿػملظملذملذملهملم،موهلذملذملْملامضذملذملممللمآمتضملذملذملمملشممسذملذمل٢ملمػذملذملْملهم

آٌملحػملهملمع٢ملماظضملؼملٓملماظيتمسذملربمسؽملؾملذملمملمبذملمملظعمل٤ملةم:م{ماظػملٌملذمل٣ملغمماظٌملذملْملِيمخعمػملَ َعملغملُذمل١ملػممعِذمل٢ملػمم٪ملعمذملضملػمٝملٍمثغمذمل١ملفمم

جعمضملعم٠ملعممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِم٪ملعمضملػمٝملٍمضُ٤ملفمةًمثغم١ملفممجعمضملعم٠ملعممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمضُ٤ملفمةٍم٪ملعمضملػمظملًمملموعمذعمؿملػمؾعمهملؼمم}م[اظٓملوم .]54:م

مضذملذملذمل٤ملةمظمماظغملؿملذمل ذملمملنماىلذملذملذملّمليم،موظمماظؾؽملذمل ذملمملىما غلذمل ذملمملغ٦ملم،موظمماظؿغملذملذملذمل٤ملؼ٢ملم

اظؽملظملل٦ملمواظضملعملػمل٦مل،مصؾمل٦ملمآٌملحػملهملماظيتمؼلؿشملؿملٛملما غلمملنمونمؼضملشمل٦ملمصؿملؾملذملمملمعذملمملمٮملمؼعملذملّملرم

سػملؿمل٣ملمظممعٓملاح٠ملماظضملؼملٓملم .م

وهلْملاماسؿؽمل٥ملما دٯملممبمملظرملؾمملبمسؽملمملؼهملمصممل٩ملعملهملم،مصعملّملمماظعملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملماظضملّملؼذملّملم

ع٢ملماظؽملؼملمملذجماظرملمملبهملمع٢ملماَملغؾؿملمملىموآٌملدذملػملنيم،موشريػذمل١ملمعذمل٢ملماظزملذملمملينيم،مظؿملغمل٤ملغذمل٤ملام

ضّملوةم٫ملممليهملمظرملؾمملبماٌلػملؼملنيم،مورب٥ملماظؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مجذملؿملٯملًمعذمل٢ملم

ذذمل ذملؾمملبماظزملذمل ذملقمملبهملماظغملذملذملذملٓملامماظذملذملذملْملؼ٢ملم٪ملذملذملذملٓملب٤ملاموروهللماَملعـػملذملذملذملهملمظمماظؾذملذملذملْمللمواظضملشملذمل ذملمملىم،م

واظؿسملقؿملهملمواظظملّملاىم،مواظضملػمل١ملمواظضملؼمل٠ملم،مصغملمملغ٤ملامخريمضمملدةمووصسمل٠ملمدمملدةم،موظعملّملم٫ملذمل٤ملرم
اظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمػذملذملْملهمايعملؿملعملذملذملهملمظممضزملذملذملهملمو٫مل ذملقمملبماظغملؾملذملذملٝملم،موػذملذمل١ملمذ ذملؾمملبمض ذملمملع٤ملام

داسنيمظؿ٤ملحؿملّملمآمتضملمملشممظممجمؿؼملٛملمرطملوملمصؿمل٣ملماظ٤ملثؽملؿملهملم،مواغؿرملٓملمصؿمل٣ملما يمملدم.م م

ضذملممللمتضملذملمملشمم:م{مإؿمغفمؾملغمذملذمل١ملػممصِؿػمؿملعمذملهملٌمآععمؽملغمذملذمل٤ملامبِذملذملٓملعمبممؾملؿم١ملػمموعمزؿمدػمغعمذملمملػغم١ملػممػغمذملّملؼمىم}م[اظغملؾملذملذملٝملم]13:موظظملذملذملٚملم

( اظظملؿؿملهملم)مؼؽملشملؾذملٞملمسػملذمل٥ملمآٌملحػملذملهملماظٔملعؽملؿملذملهملماظذمليتمؼشملػملذملٞملمسػملؿملؾملذملمملمعٓملحػملذملهملماظرملذملؾمملبمبغملذمل٠ملم
خزملممل٩ملزملؾملمملمومسمملتؾملمملم .م

وػْملامخػملؿمل٠ملماظٓملضم٢ملمإبٓملاػؿمل١ملم(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)مؼعمل٤ملممب٤ملاجؾ٣ملماظّملس٤مليمظمم

عٓملحػملهملماظرملؾمملبموؼؿقّملىمجمؿؼملضملمملًمشظمل٠ملمسعملػمل٣ملمصضملؾّملمعمملمؼزملذملؽملٛملمبؿملذملّملهم،موػذملْملامعمملحغملذملمملهم

اظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملم سػمل٥ملمظلمملنماظعملذمل٤ملممحذملنيمحشملذمل١ملماًػملؿملذمل٠مل(مسػملؿملذمل٣ملماظلذملٯملمم)مو٫ملذملؽملمملعؾمل١ملم،م
ضممللمتضملمملشمم:م{مضَمملظُ٤ملامععم٢ملػممصَضملعم٠ملعممػعمْملعمامبِـملظِؾملعمؿِؽملعممملمإؿمغفم٣ملغممظَؼملِذمل٢ملعممماظصملٌملذملمملظِؼملِنيعممم مضَذملمملظُ٤ملاممدعمذملؼملِضملػمؽملعممملممصَؿؼمذمل٥ملمم

ػؿمل١ملم}م[اَملغؾؿملمملىم:م]59،60م .م
عمْملطُٓملغمػغم١ملػممؼغمعملَممللغممظَ٣ملغممإؿمبػمٓملعما ِ
ؼ ػم

طؼملمملموذمملرماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمإشممعمملمووتؿمل٣ملمدؿملّملغمملمدػملؿملؼملمملنم(مسػملؿمل٣ملماظلذملٯملمم)معذمل٢ملم

واصٓملماظظملشملؽملهملموحّملةماظْملطمملىموػ٤ملمظممعٓملحػملهملماظرملذملؾمملبم،مصعملذملممللم:م{موعمدعماوغمودعمموعمدغمذملػملَؿملػمؼملعممملنعممم

ِقغملْؼملِؾملؿمذملذمل١ملػممذعم ذملمملػِّملِؼ٢ملعمم م
عمقغملُؼملعمذملمملنؿممصِذملذمل٦ملماظْقعمذملذملٓملػمثِمإؿمذػممغعمظملَرملعمذملذملوملػممصِؿملذمل٣ملِمشَذملؽملعم١ملغمماظْ َعملذملذمل٤ملػممؿمم عموطُؽملفمذملمملمظ غم
إؿمذػممؼ ػم
عمدذملكفمٓملػمغعممملممععمذملٛملعمممدعماوغمودعمماظْفِؾعمذملممللعمممؼغملعمذملذملؾممقػم٢ملعمم
حغملْؼملؼمذملمملمموعمسِػملْؼملؼمذملمملممو عم
صَظملَؾملفمؼملػمؽملعممملػعمذملمملممدغمذملػملَؿملػمؼملعممملنعممم عموطُػملنمذملمملممآتعمؿملػمؽملعمذملمملمم غم
دغملُ١ملػممصَؾملعمذمل٠ملػممموَغػمذملؿغم١ملػممم
وعماظشملٌملؿملػمٓملعمم عموطُؽملفممملمصَمملسِػملِنيعمم موعمسعمػملٌملؼملػمؽملعممملهغمم٫ملعمؽملػمضملعمهملَمظَؾغم٤ملسـممَظغملُ١ملػممظِؿغمقػمزملِعمؽملغملُ١ملػممعِ٢ملػممبعمفملْ ِ

ذمملطِٓملغمونعمم}م[اَملغؾؿملمملىم:م78ذمل]80مم .م
عم
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وػْملامزم٦ملم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)مغ٤ملديمظؿملقؼمل٠ملمسنملػمماظّملس٤ملةم،موؼؽملؾمل٘ملمبمملَملعمملغذملهملم

ظممض٤ملةموسٔملمماظرملؾمملب،مٮملمؼسملضملٝملم،موٮملمؼؿؾملمملونم،موٮملمؼماجٛملمس٢ملمتغملمملظؿملٝملماظ٤ملراثذملهملم،م

عٛملمعمملموتمملهمآمع٢ملماٌقملػٯملتماظيتمٮملمتؿ٤ملصٓملمإٮملمظػملرملؾمملبم{مؼعمذملمملممؼعمقػمؿملعمذمل٥ملممخغمذملْملِمماْظغملِؿعمذملمملبعممم

ْقغملْ١ملعمم٫ملعمؾِؿملكممملم}م[عٓملؼ١مل]12:م .م
بِعملُ٤ملفمةٍموعمآتعمؿملػمؽملعممملهغمماظ غم
وػْملام غذمل

مآمع٤ملدذمل٥ملم(سػملؿملذمل٣ملماظلذملٯملم)مظممرؼضملذملمملنمذذملؾمملب٣ملم،محؿملؽملؼملذملمملمصذملٓملفممإشمم

ورضمعّملؼ٢ملم،موجّملمجمؿؼملضملمملًماغضملّملعوملمصؿمل٣ملماظعملؿمل١ملمٮملمؼضملؾفملمبمملظسملذملضملظملمملىم،طؿػملذملٟملماٌذملٓملوتنيم
اظػملؿنيما٪ملشملٓملتؾملؼملمملمايمملجهملمإشممع٤ملاردماظٓملجممللم،مصـذملمملرتمذم٤ملتذمل٣ملموصشملٓملتذمل٣ملماظلذملػملؿملؼملهملم،م

طؼملمملمؼؽملؾطمل٦ملمونمؼظملضملذمل٠ملماظرملذملؾمملبمذوواماظرملذملؾملمملعهملم،موػذمل٤ملمشٓملؼذملنملمظممومرضمٮملمؼضملٓملصؾملذملمملم،مٮملم

دؽملّملمظ٣ملمصؿملؾملمملموٮملمزؾملريم،متػملؾؿملهملمظّملواهللمآٌملوىةمواظؽملفّملةمواٌضملٓملوفم،مؼعملذمل٤مللمتضملذملمملشمم:ممممم

{موعمظَؼملفم ذملمملموعمرعمدعممععم ذملمملىعممععمذملذملّملػمؼعم٢ملعمموعمجعمذملذملّملعممسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِموُعفم ذملهملًمعِذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملسؿممؼعملػم ذملعملُ٤ملنعمموعموعمجعمذملذملّملعممعِذملذمل٢ملػممدغموغِؾملؿمذملذمل١ملغمم

اعػمٓملعموَتعمؿملػم٢ملؿممتعمْملغمودعمانؿممضَممللعممععممملمخعمشمل غمْؾغملُؼملعممملمضَمملظَؿعممملمظَمملمغعملػمعملِ٦ملمحعمؿفمذمل٥ملممؼغمزملػمذملّملِرعممماظٓملممسعمذملمملىغممموعموَبغم٤ملغعمذملمملممذعمذملؿملػمِملؽممم

طَؾِريؽمم مصَلعمعملَ٥ملمظَؾملغمؼملعممملمثغم١ملفممتعم٤ملعمظٌمل٥ملمإؿمظَ٥ملماظصملخمل٠ملمممصَعملَذملممللعمممرعمبمممإؿمغممذمل٦ملممظِؼملعمذملمملمموَغػمٔملعمظْذملوملعمممإؿمظَذمل٦ملفمممعِذمل٢ملػمممخعمؿملػمذملٓملـممم
صَعملِريؽمم}م[ماظعملزملٗمل]23،24:م .م
وضذملذملّملمحذملذملىملماظ ذملؽمل

م(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)ماظرمل ذملؾمملبمسػملذملذمل٥ملمصضملذملذمل٠ملماً ذملريمم

واظشملمملسهملم،موبنيمهلذمل١ملمصسملذمل٠ملماظضملؾذملمملدةم،مٮملدذملؿملؼملمملمظممعٓملحػملذملهملماظرملذملؾمملبم،محؿملذملىملمؼصملػملذملؾمل١ملم

آمظممزػمل٣ملم،مصعملممللمظممحّملؼـ٣ملماظرملٓملؼٝملم:م"دعمؾػمضملعمهملٌمؼغمصملِػملٍملؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممصِ٦ملمزِػملخمل٣ملِمؼعم٤ملػممعممٮملَمزِذمل٠ملفمم

إؿمٮملٌملمزِػملٍملذملذمل٣ملغمم،ما ؿمععمذملمملمغمماظْضملعمذملمملدِلغمم،موعمذعمذملمملبلممغعمرملعمذملفملَمصِذملذمل٦ملمسِؾعمذملمملدعمةِمرعمبممذمل٣ملِم،موعمرعمجغمذملذمل٠ملؽممضَػملْؾغمذملذمل٣ملغممعغمضملعمػملٌملذملذملٞملؽممصِذملذمل٦ملم
اظْؼملعملعممملجِّملِم،موعمرعمجغمٯملَنؿممتعمقعممملبفممملمصِ٦ملمآِماجػمؿعمؼملعمضملعممملمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمتعمظملَٓملفمضَمملمسعمػملَؿملػم٣ملِم،موعمرعمجغم٠ملؽممرَػملَؾعمؿػمذمل٣ملغمماعػمذملٓملعموَةٌم
ذعماتغممععمؽملػمزملِنملٍموعمجعمؼملعمممللـممصَعملَممللعممإؿمغمم٦ملموَخعممملفغمماظػملٌمل٣ملعمم،موعمرعمجغم٠ملؽممتعمزملعمّملفمقعمموَخػمظملَ٥ملمحعمؿفمذمل٥ملمٮملَمتعمضملػمػملَذمل١ملعمم

ؽممذطَٓملعمماظػملٌمل٣ملعممخعممملظِؿملؼممملمصَظملَممل٪ملعموملػممسعمؿملػمؽملعممملهغمم"(٫ملذملمقؿملُملماظؾكذملمملريم).م
ذِؼملعممملظُ٣ملغممععممملمتغمؽملػمظملِٞملغممؼعمؼملِؿملؽملغم٣ملغمم،موعمرعمجغم٠مل عم
صفضملذملذمل٠ملمعؽملٔملظذملذملهملماظرمل ذملمملبماظشمل ذملممل٩ملٛملمٓمتضمل ذملمملشممتػملذملذمل٦ملمعؽملٔملظذملذملهملما ع ذملمملمماظضمل ذملمملدلمٌ ذملمملمٌٓملحػملذملذملهملم

اظرملؾمملبمع٢ملمخزملممل٩ملٗملمتؿملٔملػمملمس٢ملمشريػمملمع٢ملمعٓملاح٠ملماظضملؼملٓملم.م م

وضذملذملّملماػذملذملؿ١ملماظٓملدذملذمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مبمملظمرمل ذملؾمملبماػؿؼملمملعذملمملًمطذملذملؾرياًم،م

تٓملبؿملهملم،موت٤ملجؿملؾملمملًموتضملػملؿملؼملمملًم،مصضمل٢ملماب٢ملمسؾذملمملسم(٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)ضذملممللم:م"مطُؽملػمذملوملغممخعمػملْذملٝملعمم

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مؼعم٤ملػمعؼمذملمملمصَعملَذملممللعمم"ؼعمذملمملمشُذملذملٯملَمغممإؿمغممذملذمل٥ملموُسعمػملخملؼملغمذملذملٟملَمطَػملِؼملعمذملمملتٍم
ر غم
ٟملم،مإؿمذعمامدعمذملفملَظْوملعممصَمملدػمذملفملَلؿمماظػملٌملذمل٣ملعممم،موعمإؿمذعمام
احػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممؼعمقػمظملَصملْٟملَم،ماحػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممتعمفِّملػمهغممتغمفعممملػعم َ
ادػمؿعمضملعمؽملػموملعممصَمملدػمؿعمضملِ٢ملػممبِمملظػملٌمل٣ملِم،موعماسػمػملَ١ملػمموَنفمماَملُعفمهملَمظَ٤ملؿمماجػمؿعمؼملعمضملعموملػممسعمػملَذمل٥ملموَنػممؼعمؽملػمظملَضملغمذمل٤ملكَمبِرملعمذمل٥ملػمىٍمظَذمل١ملػمم
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ؼعمؽملػمظملَضملغم٤ملكَمإؿمٮملٌملمبِرملعم٥ملػمىٍمضَذملّملػممطَؿعمؾعمذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغممظَذملٟملَم،موعمظَذمل٤ملؿمماجػمؿعمؼملعمضملغمذمل٤ملامسعمػملَذمل٥ملموَنػممؼعمسملغمذملٓملقمموكَمبِرملعمذمل٥ملػمىٍمظَذمل١ملػمم

ؼعمسملغمٓملقموكَمإؿمٮملٌملمبِرملعم٥ملػمىٍمضَّملػممطَؿعمؾعم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمٟملَ،مرغمصِضملعموملِماَملَضْٯملَمغمموعمجعمظملٌملوملِماظزملقمقغمٝملغمم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظمعْملي) م

طؼمل ذملمملمونماظ ذملؽمل

م(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملمم)مط ذملمملنمطذملذملـرياًمع ذملمملمؼشملػملذملذملنملمعرملذملذمل٤ملرةم

اظرملؾمملبم،موؼؽملٔمللمسػمل٥ملمروؼؾمل١مل،مطؼملمملمحّملثمظممشٔملوةموحّملم،محذملنيمغذملٔمللمسػملذمل٥ملمروؼؾملذمل١ملم

مبٯملضمملةماٌرملٓملطنيمخمملرجماٌّملؼؽملهملم .م

وإذامطمملنما دٯملممضّملماػؿ١ملمبمملظرملؾمملبمػْملاماٮملػؿؼملمملمم،موووٮملهمػْملهماظضملؽملمملؼذملهملم

اظظملممل٩ملعملهملمصٯملمبّملمإذاًمع٢ملماٮملدؿظملمملدةمع٢ملمرمملضمملتماظرملؾمملبمظممسزملٓملغمملم،موحل٢ملمت٤ملجؿملؾملؾملمملم
صؿملؼملمملمسمّملممبؽملمملىماظ٤ملر٢ملمبؽملمملىؼممض٤ملؼمملًماضؿزملذملمملدؼمملموثعملمملصؿملذملمملًم،موػذملْملامعذملمملمصضملػملذمل٣ملماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مصعملّملمطمملنمسمؿربمذطمملىماظرملؾمملبمع٢ملم٫ملقمملبؿ٣ملموؼضملؾملّملمإظؿملؾمل١ملممبمملمؼؿظملٞملم
عمدذمل٤مللعمم
وإعغملمملغمملتمط٠ملمواحّملمعؽملؾمل١ملم،مصضمل٢ملماب٢ملمسؼملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضممللم:مضذملممللمم(ر غم

آِم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػملم١مل)م:م"م إؿمنفممعِذمل٢ملعمماظرملفمذملفعمٓملؿممذعمذملفعمٓملعمةًمٮملَمؼعملػمذمل ُعملٙملُموعمرعمضُؾملعمذملمملموعمػِذمل٦ملعممععمـعمذمل٠ملغمم
اظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمّملممثغم٤ملغِ٦ملمععممملمػِذمل٦ملعممصَ٤ملعمضَذملٛملعمماظؽملفمذملمملسغممصِذمل٦ملمذعمذملفعمٓملؿمماظْؾعممملدِؼعمذملهملِموعموعمضَذملٛملعممصِذمل٦ملمغعمظملْلِذمل٦ملموَغفمؾملعمذملمملم

عمدذمل٤مللغمم
عمدذمل٤مللعممآِموَمخػمؾِٓملػمغعمذملمملمبِؾملعمذملمملم،مصَعملَذملممللعممر غم
اظؽملفمكػمػملَهملُمضَممللعممسعمؾػمّملغممآِمصَمملدػمؿعمقػمؿملعمؿملػموملغممصَعملَذملمملظُ٤ملامؼعمذملمملمر غم

آِم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملمػِ٦ملعمماظؽملفمكػمػملَهملُم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م

ووعٓملماظٓملد٤مللم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مودمملعهملمب٢ملمزؼّملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)م

ونمؼؿضملػمل١ملماظلٓملؼمملغؿملهملمصؿضملػملؼملؾملمملمظمموضوملمضزملريم،مصضمل٢ملػممخعممملرؿمجعمهملَمبػم٢ملؿممزعمؼػمّملِمبػم٢ملؿممثعممملبِوملٍم،مسعمذمل٢ملػمم

وَبِؿمل٣ملِمزعمؼػمّملِمبػم٢ملؿممثعممملبِوملٍم،مضَممللعمم:موَععمٓملعمغِ٦ملمرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)موَنػمموَتعمضملعمػملٌملذمل١ملعممظَذمل٣ملغمم
طَػملِؼملعممملتٍمعِ٢ملػممطِؿعممملبِمؼعمؾملغم٤ملدعممضَممللعمم:مإؿمغمم٦ملموعماظػملٌمل٣ملِمععممملمآععم٢ملغممؼعمؾملغمذمل٤ملدعممسعم َػملذمل٥ملمطِؿعمذملمملبٍمضَذملممللعمم:مصَؼملعمذملمملمععمذملٓملفمم

بِ٦ملمغِزملػمٝملغممذعمؾملػمٓملـممحعمؿفم٥ملمتعمضملعمػملٌملؼملػمؿغم٣ملغممظَ٣ملغممضَممللعمم:مصَػملَؼملفممملمتعمضملعمػملٌملؼملػمؿغم٣ملغممطَمملنعممإؿمذعمامطَؿعمنملعممإؿمظَ٥ملمؼعمؾملغم٤ملدعممطَؿعمؾػمذملوملغمم
إؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػمم،موعمإؿمذعمامطَؿعمؾغم٤ملامإؿمظَؿملػم٣ملِمضَٓملعموْتغممظَ٣ملغممطِؿعممملبعمؾملغم١ملػم.م(دؽمل٢ملماظمعْملي) م

وٮملمغضملفذملذملنملمسؽملذملذملّملعمملمغذملذملٓملىمد ذملؿملّملغمملمود ذملمملعهملمبذملذمل٢ملمزؼذملذملّملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼمل ذملممل)مظمم

اظـمملعؽملهملمسرملٓملةمع٢ملمسؼملٓملهم،موضّملموٮملهماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مإعذملٓملةمجذملؿملٖملمصؿملذمل٣ملم

طؾمملرماظزملقمملبهملم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)موطذملمملنموولمبضملذملىملمؼؿذملمملبٛملمتؽملظملؿملذملْملهمظممزعذمل٢ملم
دؿملّملغمملموب٦ملمبغملٓملماظزملّملؼٞملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)م،مبػملذملٜملمذظذملٟملماىذملؿملٖملماظذملْمليمضذملمملدهمػذملْملام

اظرملمملبمثٯملثهملموٮملفمع٢ملمو٫ملقمملبمرد٤مللم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملمػملٌمل١ملعم)م،مصػملؼملذملمملمجػملذملٕملموبذمل٤ملم
بغملٓملمظػملكٯملصهملموذمملرمسػملؿمل٣ملمشريمواحّملمونمؼٓملدماىؿملٖملمخ٤ملصمملًمسػملذملؿملؾمل١ملم،مصذملكملغؾمل١ملمخذملمملص٤ملامونم
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ؼشملؼملٛملماظؽملمملسمظمماىذملؿملٖملمبضملذملّملمعذمل٤ملتمردذمل٤مللمآم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م،مطؼملذملمملم
وذمملرمسػملؿمل٣ملمبضملسملؾمل١ملمونمؼطملريمودمملعهملميّملاثهملمدؽمل٣ملم،مصمملعؿؽملٛملموب٤ملمبغملٓملمعذمل٢ملمردماىذملؿملٖملمووم

تطملؿملريماظعملممل٩ملّملم،مووعٓملمبكملغظملمملذهم،موضممللم:مٮملموحذمل٠ملمراؼذملهملمسعملذملّملػمملمردذمل٤مللمآم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مصفملغظملْملماىؿملٖملممب٢ملمصؿمل٣ملم،موادؿفملذنموب٤ملمبغملٓملماظعملممل٩ملّملمودمملعهملمظممونمؼفملذنم
ظضملؼملذملذملٓملمبذملذمل٢ملماًشمل ذملمملبم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مظمما ضمملعذملذملهملم،مَملغذملذمل٣ملمذومرويمغممل٫ملذملذملُملمظ دذملذملٯملمم

صفملذنمظ٣ملم.مودمملرمودمملعهملمجبؿملرملذمل٣ملمصؽملزملذملٓملػ١ملممآمغزملذملٓملاًمسصملؿملؼملذملمملًم،موردػذمل١ملمإشمماٌّملؼؽملذملهملم

دمملٌنيم.مم م

وطذملمملنمدذملؿملّملغمملمسؼملذملذملٓملمبذملذمل٢ملماًشملذملمملبم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مؼلؿرملذملذملريمسؾذملذملّملمآممبذملذمل٢ملم

سؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)موؼعملٓملب٣ملمعؽمل٣ملم،مروىمونماٌؾملمملجٓملؼ٢ملمضمملظ٤ملامظضملؼملٓملم(ر٪ملذمل٦ملمآم

ُؾملذمل٤مللؿممإؿمنفممظَذمل٣ملغمم
سؽمل٣مل)م:موَٮملمتعمّملػمسغم٤ملموَبػمؽملعممملىعمغعممملمطَؼملعممملمتعمذملّملػمسغم٤ملمابػمذمل٢ملعممسعمؾفمذملمملسـم؟مضَذملممللعم:مذعماطُذملم١ملػممصعمَؿذمل٥ملماْظغمل غم

ظِلعممملغؼممملمدعمقملوٮمل،موعمضَػملْؾؼممملمسعمعملُ٤ملٮملم(.ذٓملحماظلؽملهملم:مظ عمملمماظؾطمل٤ملي)م .م

ػْملاموضّملموج٣ملما دٯملمماظرملذملؾمملبمإشممادذملؿـؼملمملرمرمملضذملمملتؾمل١ملمصؿملؼملذملمملمؼؽملظملذملٛملماظضملؾذملمملدم

واظؾٯملدموذظٟملمس٢ملمرٓملؼٞملماظضملػمل١ملمواظضملؼملذمل٠ملم،مصعملذملّملمدسذملمملما دذملٯملممإشمماَملخذملْملمبذملمملظضملػمل١ملم،م

وحىملمسػمل٥ملمرػملؾ٣ملموغرملٓملهم،مضذملمململمتضملذملمملشمم:م{مؼعمٓملػمصَذملٛملؿممماظػملٌملذمل٣ملغممماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممآععمؽملغمذمل٤ملاممعِذمل ػمؽملغملُ١ملػممموعماظٌملذملْملِؼ٢ملعممم

وُوتغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعممدعمرعمجعممملتٍموعماظػملٌمل٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؽمم}م[اجملمملدظهمل]11:م .م

ٌرملذملٓملقمسػملؼملذملمملىمظممذذملؿ٥ملماظؿكزملزملذملمملتموصذملمملدتم
وظْملظٟملمبٓملزمظممتذملمملرؼِملماٌلذملػملؼملنيما ُ

اظؾرملٓملؼهملمعؽملؾمل١ملموتمملمإصمملدةمطمملب٢ملمدؿملؽملمملم،موايل٢ملمب٢ملماهلؿملذملـ١ملم،مواظذملٓملازيم،موجذملمملبٓملمبذمل٢ملم
حؿملذملذملمملنموشريػذملذمل١ملمممذملذمل٢ملمتٓملطذملذمل٤ملامخػملظملؾملذملذمل١ملمثذملذملٓملوةمسػملؼملؿملذملذملهملمخذملذملّملعوملماظؾرملذملذملٓملؼهملمظممطمملصذملذملهملم

اجملمملٮملت .م

وإنما دٯملممٮملمؼعملؾ٠ملمونمؼضملذملؿملٖملماظرملذملؾمملبمسمملظذملهملمسػملذمل٥ملماجملؿؼملذملٛملم،مبذمل٠ملمدسذملمملم
اظرملؾمملبمإشمماظضملؼمل٠ملموا غؿذملمملجم،مصضملذمل٢ملممطَضملػمذملنملِمبذمل٢ملمسغمفػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعم:مععمذملٓملفمم
سعمػملَ٥ملماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مرعمجغم٠ملؽم،مصَٓملعموَىموَ٫ملػمقعممملبغممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م عِ٢ملػممجِػملّْملِهِموعمغعمرملعممملرِ٣ملِ،مصَعملَمملظُ٤ملا:مؼعممملمرعمدغمذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِ:مظَذمل٤ملػممطَذملمملنعممػعمذملْملعمامصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمم
اظػملٌمل٣ملِ؟،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)":إؿمنػممطَمملنعممخعمٓملعمجعممؼعملػمضملعم٥ملمسعمػملَذمل٥ملموعمظَذملّملِهِم
٫ملِطملعممملرؼمامصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَذملمملنعممخعمذملٓملعمجعممؼعملػمذملضملعم٥ملمسعمػملَذمل٥ملموَبعمذمل٤ملعمؼػم٢ملؿممذعمذملؿملػمكعمؿملػم٢ملؿممطَذملؾِريعمؼػم٢ملؿمم
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صَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَمملنعممؼعملػمذملضملعم٥ملمسعمػملَذمل٥ملمغعمظملْلِذمل٣ملِمؼغمضملِظملٍملؾملعمذملمملمصَؾملغمذمل٤ملعممصِذمل٦ملمدعمذملؾِمؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِ،موعمإؿمنػمم
طَمملنعممخعمٓملعمجعممرؿمؼعممملىؼمموعمعغمظملَمملخعمٓملعمةًمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم" .م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل)م م
وضّملمسؼمل٠ملماظؽمل

م(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مظممذذملؾمملبم٣ملمبٓملسذمل٦ملماظطملذملؽمل١ملم،مطؼملذملمملم

سؼمل٠ملمبمملظؿفذملمملرةمظممعذملممللماظلذملؿملّملةمخّملرمذملهملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملممل)م،مصؾملذمل٠ملمظرملذملؾمملبؽملمملمودذمل٤ملةم
وضّملوةمظممرد٤مللمآم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م؟م،موخبممل٫ملهملمظمماشؿؽملمملممذذملؾمملبؾمل١ملمظمم
اًذملريم،مصضملذمل٢ملعممم عغمضملعمذملمملذِمبذمل٢ملمجعمؾعمذمل٠ملـم،مضَذملممللعم:مضَذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذملم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م:م
"ٮمل تعمٔملغمولغممضَّملِععممملمسعمؾػمّملٍمؼعمذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمحعمؿفمذمل٥ملمؼغملػمذملفملَلعممسعمذمل٢ملػمموَرػمبعمذملٛملؿممخِزملعمذملممللـم:مسعمذمل٢ملػممسغمؼملغمذملٓملغمهِمصِؿملؼملعمذملمملم
وَصْؽملعممملهغم؟موعمسعم٢ملػممذعمؾعممملبِ٣ملِمصِؿملؼملعممملموَبػمٯملهغم؟موعمسعم٢ملػممععممملظِ٣ملِمعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمماطْؿعملعمؾعم٣ملغمموعمصِؿملؼملعممملموَغػمظملَعملَ٣ملغم؟موعمسعمذمل٢ملػممسعمػملِؼملذمل٣ملِم
ععممملذعمامسعمؼملِ٠ملعممصِؿمل٣ملِ؟"م م
ممممم(رواهماظشملرباغ٦ملم،موطْملاموخٓملج٣ملماظمعْمليموضممللم:حّملؼىملم٫ملقؿملُمل)م .م
وذطٓملهم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)ماظرملؾمملبمبضملّملماظضملؼملٓملمع٢ملمبذملمملبمذطذملٓملماًذملمملصم
بضملّملماظضملمملممٌمملمٌٓملحػملهملماظرملؾمملبمع٢ملمخزمل٤مل٫ملؿملهملمظؿمللوملمظطملريػمملمع٢ملمعٓملاح٠ملماظضملؼملٓملم .م
وضّملمروؼؽملمملمظممسزملٓملغمملمايممل٪ملٓملممنمملذجمظشملمملضمملتمع٢ملماظرملؾمملبماظضملمملع٠ملماٌؽملذملؿيملم
واٌؾؿغملٓملماظْمليمادؿشملمملهللمونمسمّملممغظملل٣ملمعمملدؼمملًموسمّملمماظؾرملٓملؼهملمسػملؼملؿملمملًموتعملؽملؿملذملمملًم،موإذام
ٕمتلؿـؼملٓملموعؿؽملمملمرمملضمملتماظرملؾمملبمصؼملؿ٥ملمتؽملؾمل٘ملم؟مؼعمل٤مللماظرملمملسٓملم :م
إذاماٌذملذملذملذملذملٓملىموسؿملؿذملذملذملذملذملذمل٣ملماٌذملذملذملذملذملذملذملٓملوىةمغمملذذملذملذملذملذملؽمملًمممممممممممممممممممممممممصؼملشملػملؾؾملذملذملذملذملذملذملمملمطؾملذملذملذملذملذملٯملًمسػملؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٣ملمذذملذملذملذملذملذملذملذملّملؼذملذملذملذملذملذملذملّملؽم م
إغؽمل ذملمملمظممحمملجذملذملهملمإشممونمغضملؿملذملذملّملمتفملػؿملذملذمل٠ملماظرمل ذملؾمملبمت ذملفملػؿملٯملًمعؾؽملؿمل ذملمملًمسػملذملذمل٥ملماظضملػملذملذمل١ملم
واظّملؼ٢ملماظزملقؿملُملمودصضمل٣ملمإشمماظضملؼمل٠ملموا غؿمملجمواٮملبؿغملمملرمبضملؿملّملاًمسذمل٢ملمتػملذملٟملماظـعملمملصذملمملتم
اظيتمتلذملٓملبوملممإشمموخٯملضؿملذملمملتماجملؿؼملذملٛملمسمملعذملهملمواظرملذملؾمملبمخممل٫ملذملهملم،موونمغطملذملٓملسمظمم
غظمل٤ملسماظرملؾمملبماحمامماآلخٓملم .م
طؼمل ذملمملموغذملذمل٣ملمظذملذمل٢ملمؼ ذملؽملؾمل٘ملمجمؿؼملذملذملٛملمإٮملمبمملظؿضمل ذملمملونماٌـؼملذملذملٓملماظعمل ذملممل٩مل١ملمسػملذملذمل٥ملماحملؾذملذملهملم
واٌذملذمل٤ملدةمواٮملحذملذملمامماظغملمملعذملذمل٠ملمبذملذملنيماظرمل ذملؾمملبمواظرمل ذملؿمل٤ملخم،محؿملذملذملىملمؼظملؿملذملذملّملماظرمل ذملؾمملبمعذملذمل٢ملم
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حغملؼملهملماظرملؿمل٤ملخم،موؼظملؿملّملماظرملؿمل٤ملخمع٢ملمرمملضهملموض٤ملةماظرملؾمملب،مصؿمل٤ملج٣ملمط٠ملمواحذملّملمعؽملؾملؼملذملمملم
رمملضؿ٣ملمإشممعمملمؼضمل٤ملدمغظملضمل٣ملمخرياًمسػمل٥ملماظ٤ملر٢ملمواٌ٤ملارؽملنيم،موػْملاماظؿضملمملونموحٓملىمعمملم
ؼغمل٤ملنمبنيمطمملصهملمورؿملمملفماجملؿؼملٛملموصؽمملت٣ملمورؾعملمملت٣ملم،موخممل٫ملهملمبنيماظشملمملظنملموودذملؿمملذهم
،مصشملمملظنملماظضملػمل١ملمرمنملمسػملؿمل٣ملمونمسمظمل٘ملماىؽملمملحمٌضملػملؼمل٣ملم،موؼؿْملظ٠ملمظ٣ملمط٦ملمؼظملؿملذملّملمعذمل٢ملم
سػملؼمل٣ملم،مورمينمعؽمل٣ملمخربةًموخرياًم.م م
ضممللماب٢ملمسؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م:مذظػملوملمرمملظؾمملًمصضملٔملزتمعشملػمل٤ملبذملمملًممم،موضذملممللم
بضمل٘ملمايغملؼملمملىم:مع٢ملمٕمزمؿؼمل٠ملمذلماظؿضملػمل١ملمدمملسهملمبعمل٥ملمظممذلماىؾمل٠ملموبّملاًم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مودبماظّملغؿملمملمواظّملؼ٢مل).م م
وظمماٌعملمملب٠ملمرمنملمسػمل٥ملماظضملمملٕمونمؼؿ٤ملا٪ملٛملمظشملٯملب٣ملمصؿملؾملٖملمهل١ملموؼٓملضمؾمل١ملم
وؼزملربمسػملؿملؾمل١ملم،مضممللمبضملذمل٘ملم اظلذملػملٝملم:معذمل٢ملمتغملذملربمبضملػملؼملذمل٣ملموتٓملصٌملذملٛملمو٪ملذملضمل٣ملمآمبذمل٣ملم،موعذمل٢ملم
ت٤ملا٪ملٛملمبضملػملؼمل٣ملمرصضمل٣ملمآمب٣ملممصغملػملؼملمملمازدادمسػمل١ملماظضملمملٕمازدادمت٤ملا٪ملضمل٣ملم،مصضملعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌملذمل٣ملِم
عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
بػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿمماظْضملعممملصؿمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممر غم
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ظَؿملػمٕملعممعِؽملفممملمععم٢ملػممظَ١ملػممؼعمٓملػمحعم١ملػمم٫ملعمطملِريعمغعمممل،موعمؼغم٤ملعمضخملٓملػممطَؾِريعمغعمممل"(اَملدبماٌظملٓملد)م .م
سػملذمل٥ملموغؽملذملمملمغقملطذملذملّملمونمعذملمملمزمذملّملثمعذملذمل٢ملمبضملذمل٘ملمرذملٯملبماىمملعضملذملمملتم٪ملذملّملماظعملذملؿمل١ملم
اىمملعضملؿملهملمووخٯملقمرمملظنملماظضملػمل١ملم،م٪ملٓملوبمع٢ملماظظمللمملدمواظؿكٓملؼنملموحؿملمملغمملًم،مط٠ملمذظٟملم
ؼؿؽملذملمملص٥ملمعذملذملٛملمعذملمملمرمذملذملنملمونمؼغملذملذمل٤ملنمرمملظذملذملنملماظضملػملذملذمل١ملمعذملذمل٢ملماظعملذملؿمل١ملمواَملخذملذملٯملقم،موٮملمتغملذملذمل٢ملم
ةممللمع٢ملماَملح٤ملالمونمؼؿظملٞملمعٛملمذم٤ملةموعٓملؤةماظرملؾمملبم،مموٓمدرماظعملممل٩مل٠ملم:ممم م
صذملذملذملكملذامرزضذملذملذملوملعممخذملذملػملؿملذملذملذملذملعملهملمحمؼملذملذملذمل٤ملدةممممممممممممممصعملذملذملذملذملذملذملذملّملِما٫ملذملذملذملذملشملذملظملذملمملكَمععمللؾمذملذملذملذمل١ملغمماَملرزاقؿم م
صذملذملمملظؽملذملذملمملسغممػذملذملذملْملامحذملذملصملذملذملذملذمل٣ملغممعذملذملممللؽم،موذاممممممممممممممسذملذملذملػملذملذملذملذمل١ملؽمموذاكمعذملذملذملذملغملذملذملذملذملذملمملرمغمماَملخذملذملٯملقؿم م
واٌذملذملممللغممإنمذملذملذمل١ملمتذملذملّملفمخذملٓملهغممعذملقذملذملزملذملؽملذملذمل ًمملممممممممممممممبمملظذملذملضملذملذملذملػملذملذملذمل١ملمطذملذملذملذملمملنمغذملذملؾملذملذملفملؼذملذملهملما عذملذملذملٯملقؿم م
واظذملضملذملػملذملذمل١ملغممإنمظذملذمل١ملمتغملذملؿذملؽملذملظملذملذمل٣ملغمملذملذملممل٩ملذملذملذمل٠ملؽمممممممممممممممتذملذملذملضملذملذملػملؿملذملذملذملذمل٣ملِمطذملذملمملنمعذملذملشملذملذملؿملذملهملما خذملذملظملذملذملمملق م
ٮملمتذملقذمللذملؾذمل٢ملفمماظذملضملذملػملذمل١ملمؼذملذملذملؽملذملظملذملذملذملٛملغمموحذملذملّملهغمممممممممممممممعذملذملذملذملمملظذملذملذمل١ملمؼذملذملذملذملؿذملذمل٤ملفمجمربؾمذملذملذملذملذملغم٣ملغممبذملذملذملذملكذملذملذملذملٯملق
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ظبْشح أطفبل انشٕاسع ٔأًْٛخ رشثٛخ انُشء ٔانؼُبٚخ ثبنٛزٛى
ا
أًٔل  :انؼُبصش:
 -1حعمل٤ملقماظشملظمل٠ملمظمما دٯملمم .م

 -2متٓملبؿملهملماَملرظملممللموتؽملرملؽؿؾمل١ملمسػمل٥ملماظـعملهملمواٮملدؿعملمملعهملم.
 -3اآلثمملرماٌمتؾهملمسػمل٥ملمإػؼملممللمتٓملبؿملهملماظؽملٖملىم.
 -4حٞملماظؿملؿؿمل١ملمو٪ملٓملورةماظضملؽملمملؼهملمب٣ملم.

 -5ودؾمملبمزمملػٓملةمورظملممللماظرمل٤ملارهللم .م

مممممممممممممممممممممممممو-مماظشملٯملقمواًٯملصمملتماَملدٓملؼهمل .
ممممب-اظؿلٓملبمع٢ملماظؿضملػملؿمل١ملم .م

ممممجم–ماَملو٪ملمملهللماٮملضؿزملمملدؼهملمظؾضمل٘ملماَملدٓملم .م

 -6سٯملجماٌرملغملػملهملمودورماٌقملدلمملتمورجممللماَملسؼملممللم .م
وم-مواجنملماَملشؽملؿملمملىمورجممللماَملسؼملمملل .م

بم-مواجنملماٌقملدلمملتمواهلؿملؽمملتماظّملس٤ملؼهملم،مواظؿضملػملؿملؼملؿملهمل،مواظرملؾمملبؿملهمل،م م
مممممممممواٮملجؿؼملمملسؿملهملم .م

 -7موػؼملؿملهملماظؿضملػملؿمل١ملموت٤ملصريمصٓملصماظضملؼمل٠ملمواظعملسملمملىمسػمل٥ملماظؾشملمملظهمل .م
 -8وػؼملؿملهملماظزملقؾهملماظزملممليهملموخشمل٤ملرةمرصعملمملىماظل٤ملىم .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ

األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى :

صملؿمل١ملؽمم}
ػمٮملدطُ١ملػممصِؿػمؽملعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغمم ِسؽملّملعمهغمموَجػمٓملؽممسعم ِ
 -1ضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملموَعػم٤ملعما ُظغملُ١ملػمموعموَو غم

م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿطملمملب٢ملم:م .]15م

ُلغملُ١ملػم موعموَػػمػملِؿملغملُ١ملػم مغعممملراًم
 -2وضمملل متضملمملشم :م{ مؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مضُ٤ملا موَغػمظمل عم
وعمضُ٤ملدغمػعممملماظؽملفممملسغمموعماظْقِفعممملرعمةُمسعمػملَؿملػمؾملعممملمععمٯملِ٩ملغملَهملٌمشِٯملزٌمذِّملعمادؽممٮملمؼعمضملػمزملغم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمم

ععممملموَععمٓملعمػغم١ملػمموعمؼعمظملْضملعمػملُ٤ملنعممععممملمؼغمقملػمععمٓملغمونعمم}.م[اظؿقٓملؼ١مل .]6:م

 -3وضمملل متضملمملشم :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا موعماتفمؾعمضملعمؿػمؾملغم١ملػم مذغمرممؼفمؿغمؾملغم١ملػم مبِكملؿمتعممملنـم موَظْقعمعملْؽملعمممل مبِؾملؿم١ملػمم
ذغمرممؼفمؿعمؾملغم١ملػم موعمععمممل موَظَؿػمؽملعممملػغم١ملػم معِ٢ملػم مسعمؼملعمػملِؾملؿم١ملػم معؾم٢ملػم مذعم٦ملػمىٍ مطُ٠ملقم ماعػمٓملؿمئـم مبِؼملعمممل مطَلعمنملعمم

رعمػِنيؽم}م[اظشمل٤ملر .]21:م
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َدغملَؽملػموملغممعِ٢ملػممذغمرممؼفمؿِ٦ملمبِ٤ملعمادٍمشَؿملػمٓملؿممذِيمزعمرػمهللـممسِؽملػمّملعمم
 -4وضممللمتضملمملشم:م{رعمبفمؽملعممملمإؿمغمم٦ملمو ػم
بعمؿملػمؿِٟملَماظْؼملغمقعمٓملفممؿممرعمبفمؽملعممملمظِؿملغمعملِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمػملَمملةَم َصمملجػمضملعم٠ملػمموَصْؽِّملعمةًمعؾم٢ملعمماظؽملفممملسؿممتعمؾملػم٤ملؿميم
إؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػمموعمارػمزغمضْؾملغم١ملػممعؾم٢ملعمماظـفمؼملعمٓملعماتِمظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمرملػمغملُٓملغمونعم}م[إبٓملاػؿمل١مل .]37:م

 -5وضممللمتضملمملشم:م{رعمبفمؽملعممملمػعمنملػممظَؽملعممملمعِ٢ملػمموَزػموعماجِؽملعممملموعمذغمرممؼفممملتِؽملعممملمضُٓملفمةَموَسػمؿملغم٢ملـمموعماجػمضملعمػملْعمؽملمملم
ظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعممإؿمععممملعؼممملم}م[اظظملٓملضمملن .]74:م

 -6وضمملل متضملمملشم :م{ موعموْعغمٓملػم موَػػمػملَٟملَ مبِمملظزملفمػملَمملةِ موعما٫ملػمشملَؾِٓملػم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مظَممل مغعملػمفملَظُٟملَ مرؿمزػمضًمملم
غؾمقػم٢ملغممغعمٓملػمزغمضُٟملَموعماظْضملعممملضِؾعمهملُمظِػملؿفمعملْ٤ملعمى}م[ر٣ملم:م .]132م

 -7وضممللمتضملمملشم:م{ موعمإؿمذػممضَممللعممظُعملْؼملعممملنغممظِمملبػمؽملِ٣ملِموعمػغم٤ملعممؼعمضملِصملُ٣ملغممؼعممملمبغمؽملعم٦ملفممظَمملمتغمرملػمٓملؿمكْمبِمملظػملٌمل٣ملِم
صملؿمل١ملؽم م وعموعم٫ملفمؿملػمؽملعمممل ماظْكملؿمغػملعممملنعم مبِ٤ملعماظِّملعمؼػم٣ملِ محعمؼملعمػملَؿػم٣ملغم موُعقم٣ملغم موعمػػمؼمؽملمملم
إؿمنفم ماظرملممٓملػمكَ مظَصملُػملْ١ملؽم مسعم ِ

ؿمماذغملُٓملػممظِ٦ملموعمظِ٤ملعماظِّملعمؼػمٟملَمإؿمظَ٦ملفمماظْؼملعمزملِريغمم
سعمػملَ٥ملموعمػػم٢ملـمموعمصِزملعممملظُ٣ملغممصِ٦ملمسعممملععمؿملػم٢ملؿمموَن ػم

غمؼملمملم
موعمإؿمنػممجعممملػعمّملعماكَمسعمػملَ٥ملموَنػممتغمرملػمٓملؿمكَمبِ٦ملمععممملمظَؿملػمٕملعممظَٟملَمبِ٣ملِمسِػملْ١ملؽممصَػملَمملمتغمشملِضملػمؾمل عم

ِٛمل مدعم ِؾؿمل٠ملعم مععم٢ملػم موَغعممملبعم مإؿمظَ٦ملفم مثغم١ملفم مإؿمظَ٦ملفمم
وعم٫ملعممملحِؾػمؾملغمؼملعمممل مصِ٦مل ماظّملقمغػمؿملعمممل مععمضملػمٓملغموصًممل موعماتفمؾ ػم

ممؽغملُ١ملػممبِؼملعممملمطُؽملػمؿغم١ملػممتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعمم مؼعممملمبغمؽملعم٦ملفممإؿمغفمؾملعممملمإؿمنػممتعمٟملُمعِـػمعملَممللعممحعمؾفمهملٍم
ِضملغملُ١ملػممصَفملُغعمؾ غم
ععمٓملػمج غم

َؿغملُ٢ملػممصِ٦ملم٫ملعمكػمٓملعمةٍموَوػممصِ٦ملماظلفمؼملعممملوعماتِموَوػممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممؼعمفملْتِم
عِ٢ملػممخعمٓملػمدعملـممصعم
بِؾملعمممل ماظػملٌمل٣ملغم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَشملِؿملٝملؽم مخعمؾِريؽم م مؼعمممل غممبؽملعم٦ملفم موَضِ١ملؿم ماظزملفمػملَمملةَ موعموْعغمٓملػم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِم
وعماغػم٣ملعممسعم٢ملؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿمموعما٫ملػمؾِٓملػممسعمػملَ٥ملمععممملموَ٫ملعممملبعمٟملَمإؿمنفممذعمظِٟملَمعِ٢ملػممسعمٔملػممؿمماظْفملُعغم٤ملرؿمم م

وعمظَمملمتغمزملعمضملممٓملػممخعمّملفمكَمظِػملؽملفممملسؿمموعمظَمملمتعمؼملػمٖملؿممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممععمٓملعمحؼممملمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمقِنملقمم

طُ٠ملفم معغمكػمؿعمممللـم مصَكغم٤ملرـم م موعماضْزملِّملػم مصِ٦مل مععمرملػمؿملِٟملَ موعماشْسملغم٘ملػم معِ٢ملػم م٫ملعم٤ملػمتِٟملَ مإؿمنفمم

وَغػمغملَٓملعمماظْفملَ٫ملػم٤ملعماتِمظَزملعم٤ملػمتغمماظْقعمؼملِريؿمم}م[ظعملؼملمملنم:م13م:م .]19م

عمؿمملععم٥مل مضُ٠ملػم مإؿم٫ملػمػملَمملحؽم مظَؾملغم١ملػم مخعمؿملػمٓملؽم موعمإؿمنػمم
 -8موضمملل متضملمملشم :م{ موعمؼعملػمفملَظُ٤ملغعمٟملَ مسعم٢ملؿم ماظْؿملعم

عماغغملُ١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممؼعمضملػمػملَ١ملغمماظْؼملغمظملْلِّملعممعِ٢ملعمماظْؼملغمزملػمػملُِملؿمموعمظَ٤ملػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغمم
تغمكعممملظِشملُ٤ملػغم١ملػممصَكملؿمخػم٤مل غم

غملؿمل١ملؽمم}م[اظؾعملٓملة.]220:م م
عمؿغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممحعم ِ
ظَفملَسػمؽملعم

 -9موضمملل متضملمملشم :م{وَظَ١ملػم مؼعمفِّملػمكَ مؼعمؿِؿملؼملؼمممل مصَـملوعمى م موعموعمجعمّملعمكَ م٪ملعممملظنمممل مصَؾملعمّملعمىم
وعموعمجعمّملعمكَمسعمممل٩ملِػملًمملمصَفملَشْؽملعم٥ملم مصَفملَعفممملماظْؿملعم ِؿؿمل١ملعممصَػملَمملمتعمعملْؾملعمٓملػمم}م[اظسملق٥مل:م.]9-6

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1مسعم٢ملػمموَبِ٥ملمعغم٤ملدعم٥ملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)سعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ضَممللعم م" مإؿمغفمؼملعمممل مععمـعم٠ملغم ماظْفعمػملِؿملٕملؿم ماظزملفممملظُِملؿم موعماظْفعمػملِؿملٕملؿم ماظلفم٤ملػمىِ مطَقعممملعِ٠ملؿم ماظْؼملِلػمٟملِم
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وعمغعممملصِِملؿمماْظغملِريؿممصَقعممملعِ٠ملغمماظْؼملِلػمٟملِمإؿمعفممملموَنػممؼغمقػمْملِؼعمٟملَموعمإؿمعفممملموَنػممتعمؾػمؿعممملهللعممعِؽملػم٣ملغمموعمإؿمعفممملموَنػمم

تعمفِّملعممعِؽملػم٣ملغممرؿمزمًمملمرَؿملممؾعمهملًموعمغعممملصِِملغمما ْظغملِريؿممإؿمعفممملموَنػممؼغمقػمٓملؿمقعممثِؿملعممملبعمٟملَموعمإؿمعفممملموَنػممتعمفِّملعممرؿمزمًمملم

خعمؾِؿملـعمهملًم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -2وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم مآِمم م
( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مؼعمعملُ٤مللغم م :م" مطُ ٍملػملغملُ١ملػم مرعماهللـم موعلؽ٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ م،م

وعما ؿمععممملمغممرعماهللـمموعلؽ٤مللمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِم،موعماظٓملفمجغم٠ملغممرعماهللـممصِ٦ملموَػػمػملِ٣ملِموعلؽ٤مللمسعم٢ملػمم
رعمسِؿملفمؿِ٣ملِم،موعماظْؼملعمٓملػموَةُمصِ٦ملمبعمؿملػموملِمزعموػمجِؾملعممملمرعماسِؿملعمهملٌموعلؽ٤ملظهملمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِؾملعممملم،موعماظْكعممملدِمغمم

صِ٦مل مععمممللؿم مدعمؿملممّملِهِ مرعماهللـم موعلؽ٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِ فمؿملؿِ٣ملِ م" ،مضَممللعم مصَلعمؼملِضملػموملغم مػعمقملغمٮملَىِ معِ٢ملعمم

اظؽملفمؾِ٦ملممم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موعموَحػملِنملغمماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)م

ضَممللعم م :م"وعماظٓملفمجغم٠ملغم مصِ٦مل مععمممللؿم موَبِؿمل٣ملِ مرعماهللـم موعلؽ٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ م ،م َصغملُ ٍملػملغملُ١ملػم مرعماهللـمم
عموطُ ٍملػملغملُ١ملػممعلؽ٤مللمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ"(.رواهماظؾكمملري) .م

 3م -موس٢ملمععمضملػمعملِ٠ملـممب٢ملمؼعملعممملرـمم( مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مسعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم( م٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مضَممللعم :م" مععمممل معِ٢ملػم مسعمؾػمّملٍ مؼعملػمؿعمٓملػمسِؿمل٣ملِ ماظػملٌمل٣ملغم مرعمسِؿملفمهملً مؼعمؼملغم٤ملتغم مؼعم٤ملػممعم مؼعمؼملغم٤ملتغمم
وعمػغم٤ملعممشَمملشلممظِٓملعمسِؿملفمؿِ٣ملِمإؿمٮملٌملمحعمٓملفممعمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِماظْفعمؽملفمهملَ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم) .م

 -4وس٢ملمدعمؾمل٠ملؿممبػم٢ملمدعمضملػمّملٍم،مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(مم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممضَممللعمم:م"وَغعممملم
عموطَمملصِ٠ملغمماظْؿملعم ِؿؿمل١ملؿممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِمػعمغملَْملعماموعمضَممللعمم:مبِكمل٫ملػمؾضملعمؿملػم٣ملِماظلفمؾفممملبعمهملِموعماظْ٤ملغمدػمشملَ٥مل"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملماظؾكمملري)م م

 -5وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم مطُؽملػموملغم مخعمػملْٝملعم مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعم٤ملػمعؼمممل مصَعملَممللعم :م" مؼعمممل مشُٯملَمغم مإؿمغمم٥مل موُسعمػملخملؼملغمٟملَ مطَػملِؼملعممملتٍم
احػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممؼعمقػمظملَصملْٟملَماحػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممتعمفِّملػمهغممتغمفعممملػعمٟملَمإؿمذعمامدعمفملَظْوملعممصَمملدػمفملَلؿمماظػملٌمل٣ملعمم
وعمإؿمذعما مادػمؿعمضملعمؽملػموملعم مصَمملدػمؿعمضملِ٢ملػم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعماسػمػملَ١ملػم موَنفم ماَملُعفمهملَ مظَ٤ملؿم ماجػمؿعمؼملعمضملعموملػم مسعمػملَ٥مل موَنػمم
ؼعمؽملػمظملَضملغم٤ملكَمبِرملعم٥ملػمىٍمظَ١ملػممؼعمؽملػمظملَضملغم٤ملكَمإؿمٮملٌملمبِرملعم٥ملػمىٍمضَّملػممطَؿعمؾعم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممظَٟملَموعمظَ٤ملؿمماجػمؿعمؼملعمضملغم٤ملامسعمػملَ٥ملم

وَنػم مؼعمسملغمٓملقموكَ مبِرملعم٥ملػمىٍ مظَ١ملػم مؼعمسملغمٓملقموكَ مإؿمٮملٌمل مبِرملعم٥ملػمىٍ مضَّملػم مطَؿعمؾعم٣ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػمٟملَ مرغمصِضملعموملِم

اَملَضْٯملَمغمموعمجعمظملٌملوملِماظزملقمقغمٝملغم"(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

 -6وس٢ملمسغمـػمؼملعممملنماظْقعممملرِؾِ٦ملؾممضَممللعم :مدعمؼملِضملػموملغممابػم٢ملعممسغمؼملعمٓملعم( مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم) مؼعمعملُ٤مللغمم
ظِٓملعمجغم٠ملـم :م وَدممبِ مابػمؽملعمٟملَ ،مصَكملؿمغفمٟملَ مععملػمؽغم٤مللؽم مسعم٢ملػم موعمظَّملِكَ م ،مععممملذعما موَدفمبػمؿعم٣مل مغم؟ موعمععممملذعمام

سعمػملٌملؼملػمؿعم٣ملغم؟موعموَغفم٣ملغممععملػمؽغم٤مللؽممسعم٢ملػممبِٓملممكَموعمرَ٤ملعماسِؿملعمؿِ٣ملِمظَٟملَم.م(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل)ممممممممممممممممممممممممممممممم
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مم م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :

مإنؾم مممّممل مصشملٓمل مآ متضملمملشم ماظؽملظملٕمل ما غلمملغؿملهمل مسػملؿمل٣مل محمؾهملُ ماَملوٮملد م ،مصمملظعملػمل٤ملبغمم

عؿضملػملعملهملمبؾمل١ملم،موؼلضمل٥ملما غلمملنمظم محؿملمملت٣ملمع٢ملمبّملاؼؿؾملمملمإشممغؾملمملؼؿؾملمملم ،موجٔملىؽممطؾريؽمم
ع٢مل مدضملؿمل٣مل مَملجػملؾمل١مل م ،مصؾمل١مل مضٓملةٌ مظػملضملني،وزؼؽملهملٌ مظػملقؿملمملة ،موصَػملَْملعماتؽم مظألطؾمملد ،مؤٓملاتؽمم

ظػملظملقملاد م ،مودؾنملؽم مع٢مل مودؾمملب مدخ٤ملل ماىؽملهمل مٌ٢مل موحل٢مل متفملدؼؾؾمل١مل م ،موراس٥ملم

حعمل٤ملضؾمل١مل م ،موَملج٠مل مػْملا مطمملن مع٢مل مدسمملى مسؾمملد ماظٓملضم٢مل مض٤ملل مآ متضملمملشم م:م
{...وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مرعمبفمؽملعمممل مػعمنملػم مظَؽملعمممل معِ٢ملػم موَزػموعماجِؽملعمممل موعمذغمرممؼفممملتِؽملعمممل مضُٓملفمةَ موَسػمؿملغم٢ملـم موعماجػمضملعمػملْ عمؽملمملم

ظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعم مإؿمععممملعؼمممل م} م[اظظملٓملضمملن ]74:مطؼملممل مدسممل مزطٓملؼممل م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) مبفملن مؼٓملزض٣مل مآم
تضملمملشمماظ٤ملظّمل،مضممللمتضملمملشمم:م{ػغمؽملعممملظِٟملَمدعمسعممملمزعمطَٓملؿمؼفممملمرعمبفم٣ملغممضَممللعممرعمبمممػعمنملػممظِ٦ملمعِ٢ملػممظَّملغمغػمٟملَم

ذغمرممؼفمهملً مرَؿملممؾعمهملً مإؿمغفمٟملَ مدعمؼملِؿملٛملغم ماظّملقمسعممملىِ} م[آل مسؼملٓملان ]38:م ،موجضمل٠مل مآم م

(سٔمل مؾموج٠ملؾم) ماظضملشملٝمل مسػملؿملؾمل١مل مواظٓملوصهمل مبؾمل١مل مبمملبؼمممل مع٢مل موب٤ملاب ماظٓملضمهمل م ،مصضمل٢مل موب٥ملم
ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَؾفم٠ملعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممايَلعم٢ملعمم
بػم٢ملعممسعمػملِ٦ملدملموعمسِؽملػمّملعمهغمماَملَضْٓملعمهللغممبػم٢ملغممحعممملبِٕملـمماظؿفمؼملِؿملؼملِ٦ملؾممجعممملظِٕملؼم ما،مصَعملَممللعمماَملَضْٓملعمهللغم م:مإؿمنفممظِ٦ملم
سعمرملعمٓملعمةًمعِ٢ملعمماظ٤ملعمظَّملِمععممملمضَؾفمػملْوملغممعِؽملػمؾملغم١ملػمموَحعمّملؼما م،مصَؽملعمصملَٓملعممإؿمَظؿملػم٣ملِمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١ملم)مثغم١ملفممضَممللعمم:م"ععم٢ملػممٮملَمؼعمٓملػمحعم١ملغممٮملَمؼغمٓملػمحعم١ملغم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م .م

ظعملّمل ماسؿؽمل٥مل ما دٯملم مسؽملمملؼهمل مصممل٩ملعملهملً مبمملَملرظملمملل موتٓملبؿملؿؾمل١مل متٓملبؿملهملً مهعملٞمل مظألبؽملمملىم

وظ٧ملبمملىمدضملمملدةًمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةم،مصمملسؿؽمل٥ملما دٯملممبمملظشملظمل٠ملمضؾ٠ملمونمؼفملت٦ملمظػملقؿملمملةم

صفملعٓملمراشؾ٥ملماظٔملواجمبمملٮملغؿعملمملىمواٮملخؿؿملمملرمسػمل٥ملمودمملسماظّملؼ٢ملم،مَملنؾمماظؾؿمل٤ملتمإذامذمملهللم
صؿملؾملمملمج٤ملقمما تمملنماغضملغمللوملمآثمملرهمسػمل٥ملموػػمل٣ملمخريؼماموبٓملؼما،مودضملمملدةًموػؽملمملىؼمم،موػْملامعمملم

وذمملرمإظؿمل٣ملماظٓملد٤مللم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)محنيمضمملل م :م" م ...مصَمملزْظملَٓملػممبِْملعماتِماظّملممؼ٢ملؿمم

تعمٓملؿمبعموملػممؼعمّملعماكَم" م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) م،مصكملذامعمملموَػعم٠ملفمماٌ٤ملظ٤ملدمسػمل٥ملموب٤ملؼ٣ملمصؾملؼملمملمعفملع٤ملرانم
بمملخؿؿملمملرموحل٢ملماَملمسمملىمظ٣مل م،مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)م :م" ماظطملغمٯملمغمم
عغمٓملػمتعمؾملعم٢ملؽممبضملعملؿملعملؿ٣مل مؼغمْملػمبعمُملغممسعمؽملػم٣ملغممؼعم٤ملػممعمماظلفممملبِٛملؿم،موعمؼغملعمؼملفم٥مل،موعمؼغمقػمػملَٞملغممرعموْدغم٣ملغم"(دؽمل٢ملماظمعْملي) م،م
صؾملْملهمصمػملهملٌمع٢ملماظلؽمل٢ملماٌلؿقؾهملمظػملؼمل٤ملظ٤ملد م،موصؿملؾملمملمإزؾملمملرؽممظظملٓملحهملماآلبمملىمبمملٌ٤ملظ٤ملدم،م
وإدخممللؽممظػملؾؾملفهملمواظلٓملورمسػمل٥ملماَملػ٠ملمواَملحؾمملبمواظظملعملٓملاىم.م م

ث١مل مؼفملعٓمل ما دٯملم مبضملّمل مذظٟمل مبمملظضملؽملمملؼهمل مبمملٌ٤ملظ٤ملد مظم معٓملاح٠مل محؿملمملت٣مل م ،مصظمل٦ملم

عٓملحػملهملماظشملظمل٤ملظهملمنّملماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مزمؽمل٤ملمسػملؿملؾمل١ملموؼغمٯملسؾغمؾمل١ملم،مصضمل٢ملم
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وَغعمٕملعممبػم٢ملعممععممملظِٟملٍم( مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)م،مضممللغم:مإؿمنػممطَمملنعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)مم
ظَؿملغمكعممملظِشملُؽملعمممل م ،محعمؿفم٥مل مؼعمعملُ٤مللعم مظِفملَخـم مظِ٦مل م٫ملعمطملِريـم :م"ؼعمممل موَبعمممل مسغمؼملعمري مٍ ،مععمممل مصَضملعم٠ملعم ماظؿطملري" م(٫ملقؿملُملم

اظؾكمملري) م،م وعٛملمػْملهماظٓملضمهملمت٤ملجؿمل٣ملؽممظألرظملممللموتفملدؼنملؽمموتؾملْملؼنملؽمموتّملرؼنملؽممسػمل٥ملم

وحغملمملمماظّملؼ٢ملموتضملمملظؿملؼمل٣ملم.م م

ػْمله متضملمملظؿمل١مل ما دٯملم موت٤ملجؿملؾملمملت٣مل ماظيت متؾني مونؾم مظألرظملمملل محعمل٤ملضًمملم

وواجؾمملتٍ ،مإذامعمملمحمملصٚملمسػملؿملؾملمملماآلبمملىغممصكملغؾمل١ملمدؿملفؽمل٤ملنمٔٓملتؾملمملمبٓملؼمامورضمهملًموخريؼما م،م
وع٢مل مث١ملفم مصكملغؾم٣مل مؼؽملؾطمل٦مل مسػمل٥مل ماظ٤ملاظّملؼ٢مل مرسمملؼهمل معممل موػؾ٣مل مآ مهل١مل مع٢مل مذرؼهملٍ مووبؽملمملى م،م
وحظملصملؾمل١ملمع٢ملمط٠ملمعمملمؼؿلؾنملمظمم٪ملٓملرػ١ملم،مصكملغؾمل١ملماظـٓملوةمايعملؿملعملؿملهملمظؽملمملمظمماظّملغؿملمملم

واآلخٓملةم،موػ١ملمبمملبؽممع٢ملموب٤ملابماىؽملهملمٌ٢ملمسينمبمبؿملؿؾمل١ملمورسمملؼؿؾمل١ملموإ٫ملٯملحؾمل١ملم،م

صربقمػ١ملمؼضمل٤ملدمسػملؿملؽملمملمظممضؾ٤ملرغمملمإنمطمملغ٤ملام٫ملممليني .م

إن ماظ٤مل ظّمل مضٓملةُ مسنيـم مظ٤ملاظّملؼ٣مل مإذا مطمملن معلؿعملؿملؼملؼمممل مظم مدػمل٤ملط٣مل م ،مغممل٪ملفؼمممل مظمم

تظملغملريه م ،محػملؿملؼملؼمممل مظم متزملٓملص٣مل ،مسظملؿملظملًممل مظم مودػمل٤ملب٣مل م ،معؿؼمللغملًممل مبؿضملمملظؿمل١مل مدؼؽمل٣مل م ،معؿفملدؿملكممملم

بفملخٯملق مغؾؿملؾم٣مل م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) م ،مدمملظغملًممل مدرب ماظزملممليني م ،مذظٟمل ماَملعٓملم

اظْمليمرمضمل٠ملمتٓملبؿملهملماظؽملٖملىمواجؾهملًمسػمل٥ملماآلبمملىمواَملعؾملمملتم ،موعلقملوظؿملفمهملًمطربىمؼرملمكم

صؿملؾملمملماجملؿؼملٛملمبفملدٓملهم;مظؽملزمل٠ملمإشمماظؽملؼمل٤ملذجماَملعـ٠ملماظْمليمورادهما دٯملممَملبؽملممل٩ملؽملممل.م م

م

مؼعمل٤ملل ماظْعملَممل٪ملِ٦مل موَبغم٤مل عممبغملْٓملؿم مبػم٢ملغم ماظْضملعمٓملعمبِ٦ملمم م( مرعمحِؼملعم٣ملغم ماظػملٌمل٣ملغم م) م :م"اسػمػملَ١ملػم موَنفم ماظزملفمؾِ٦ملفمم

وَععممملغعمهملٌ مسِؽملػمّملعم موعماظِّملعمؼػم٣ملِ موعمضَػملْؾعم٣ملغم ماظشملٌملمملػِٓملعم مجعم٤ملػمػعمٓملعمةٌ مغعمظملِؿمللعم ٌهمل مدعممملذعمجعمهملٌ مخعممملظِؿملعمهملٌ مسعم٢ملػم مطُ٠ملمم مغعمعملْٖملـمم

وعم٫ملغم٤ملرعمةم،موعمػغم٤ملعممضَمملبِ٠ملؽممِظغملُ٠ملمممغعمعملْٖملـمموعمضَمملبِ٠ملؽممِظغملُ٠ملمممععممملمؼغمؼملعمممللغممبِ٣ملِمإظَؿملػم٣ملِمصَكملؿمنػممسغم٤ملممدعمماظْكعمؿملػمٓملعمموعمسغمػملخملؼملعم٣ملغمم
غمموطُ٠ملقممعغمضملعمػملخمل١ملـممظَ٣ملغمموعمعغمقملعمدممبٍم
غعمرملعمفملَمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمضملِّملعممصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِمؼغمرملعممملرؿمطُ٣ملغممصِ٦ملمثعم٤ملعمابِ٣ملِموَبعم٤ملعماه عم

،موطَمملنعمماظْ٤ملؿمزػمرغممصِ٦ملمرعمضَؾعمهملِماظْعملَؿملمم١ملؿمم
وعمإؿمنػممسغم٤ملممدعمماظرملفمٓملفمموعموُػػمؼملِ٠ملعممإػػمؼملعمممللعمماظْؾعمؾملعمممل٩ملِ١ملؿممذعمعملِ٦ملعمموعمػعمػملَٟملَ م عم

ُلغملُ١ملػمموعموَػػمػملِؿملغملُ١ملػممغعممملرؼمام}وعمععمؾملػمؼملعممملمطَمملنعمماظْفملَبغمم
بِ٣ملِموعماظْ٤ملعمظِ٦ملمممسعمػملَؿملػم٣ملِ.موعمضَّملػممضَممللعممتعمضملعممملظَ٥مل :م{ مضُ٤ملاموَغػمظمل عم

ؼعمزملغم٤ملغغم٣ملغممعِ٢ملػممغعممملرؿمماظّملقمغػمؿملعممملمصَؿملعمؽملػمؾعمطملِ٦ملموَنػممؼعمزملغم٤ملغعم٣ملغممعِ٢ملػممغعممملرؿمماظْـملخِٓملعمةِ،موعمػغم٤ملعمموَوػمظَ٥ملموعم٫ملِؿملعممملغعمؿغم٣ملغممبِفملَنػمم

ؼغمقملعمدممبعم٣ملغم موعمؼغمؾملعمْملممبعم٣ملغم موعمؼغمضملعمػملخملؼملعم٣ملغم مععمقعممملدِ٢ملعم ماظْفملَخػمػملَمملقؿم موعمؼعمقػمظملَصملَ٣ملغم معِ٢ملػم ماظْعملُٓملعمغعممملىِ ماظلقم٤ملىِ موعمظَممل مؼغمضملعم٤ملممدعمهغمم

اظؿفمؽملعمضملقم١ملعم موعمظَممل مؼغمقعمؾممنملعم مإظَؿملػم٣ملِ ماظٔملممؼؽملعمهملَ موعموَدػمؾعممملبعم ماظٓملفمصَمملػِؿملعمهملِ م َصؿملغمسملعمؿملممٛملعم مسغمؼملغمٓملعمهغم مصِ٦مل مرَػملَؾِؾملعمممل مإذعما مطَؾغمٓملعمم

وعمؼعمؾملػمػملِٟملَمػعمػملَمملكَماظْفملَبعمّملِ"(.اٌّملخ٠ملمٮملب٢ملمايمملج)م .م

صمملظشملظمل٠مل مإذن م٫ملقؿملظملهملٌ مبؿملسملمملىغم مغعملؿملهمل مظم موؼّملي موب٤ملؼ٣مل موع٢مل مؼغمٓملبؾمؿمل٣مل م ،مصكملنم

وحلؽمل٤ملا متٓملبؿملؿ٣مل مغرملفمل م٫ملممليًممل ،موإن مودمملىوا مغرملفمل مسػمل٥مل ماظل٤ملى مواظظمللمملد م ،موع٢مل مث١مل مصكملنم
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سػمل٥ملماآلبمملىموآٌملبنيمونمؼّملرط٤ملامونماَملرظملممللموعمملغهملٌمظمموسؽملمملضؾمل١ملم،مؼغملػمفملَظُ٤ملنمسؽملؾملمملم

وعمملممآم(سٔمل مؾموج٠ملؾم)م،مصضملعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعم( مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعممآِم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)ممؼعمعملُ٤مللغم :م" مطُػملٍملغملُ١ملػممرعماهللـمموعلؽ٤مللمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِم،موعما ؿمععممملمغممرعماهللـمم
وعلؽ٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ ،موعماظٓملفمجغم٠ملغم مرعماهللـم مصِ٦مل موَػػمػملِ٣ملِ موعلؽ٤ملل مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ م ،موعماظْؼملعمٓملػموَةُ مصِ٦ملم

بعمؿملػموملِمزعموػمجِؾملعممملمرعماسِؿملعمهملٌموعلؽ٤ملظهملمسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِؾملعممملم،موعماظْكعممملدِمغممصِ٦ملمععمممللؿممدعمؿملممّملِهِمرعماهللـمموعلؽ٤مللؽمم

سعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ" م،مضَممللعممصَلعمؼملِضملػموملغممػعمقملغمٮملَىِمعِ٢ملعمماظؽملفمؾِ٦ملممم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)مموعموَحػملِنملغمم
اظؽملفمؾِ٦ملفمم( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)ممضَممللعم م ":موعماظٓملفمجغم٠ملغممصِ٦ملمععمممللؿمموَبِؿمل٣ملِمرعماهللـمموعلؽ٤مللؽممسعم٢ملػمم
ـمموطُ ٍملػملغملُ١ملػممعلؽ٤مللؽممسعم٢ملػممرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ"(.عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
رعمسِؿملفمؿِ٣ملِ،مصَغملُ ٍملػملغملُ١ملػممرعماهلل عم

وع٢مل مػؽملممل مصكملن ما ػؼملمملل مظم متٓملبؿملهمل ماَملرظملمملل مإػؼملممللؽم مظػملؼمللقملوظؿملهمل ماٌؽمل٤ملرهملم

بمملآلبمملى مواجملؿؼملٛمل مطػمل٣مل م ،موؼمتنمل مسػملؿملؾملممل مس٤ملاضنملغم موخؿملؼملهمل م ،مب٠مل موعرملمملط٠مل معقملجؾمػملهملم

تؽملؿصملٓملػمملماَملعهملمصؿملؼملمملمبضملّمل م،مصؼملمملذامغؽملؿصملٓملمع٢ملمػْملاماىؿمل٠ملماٌؾملٔملومماظْمليمغٓملاهماآلنم
وػ٤ملمؼعملسمل٦ملماظلمملسمملتماظشمل٤ملؼػملهملمع٢ملمؼ٤ملع٣ملموومؼ٤ملع٣ملمطػملخمل٣ملمظمماظرملؾممملرهللمبٯملمروابٙملمودٓملؼهملٍم
وومبٓملوابٙملمودٓملؼهملٍم٪ملضملؿملظملهملٍم،مواظْملؼ٢ملمؼغمشملػملٞملمسػملؿملؾمل١ملمورظملممللماظرمل٤ملارهللم،موعمملمؼؽملؿيملمس٢ملم

ذظٟملمع٢ملمضسملمملؼمملماَملحّملاثماحملؼملؾمػملهملمجبٓملا٩مل١ملمعؿؽمل٤ملسهملم؟م م

إنؾممػقملٮملىمإغؾمؼملمملمػ١ملمغؿؿملفهملمإػؼملممللـمموومتٓملبؿملهملمدؿملؽهملمآلبمملىمٮملمؼضملٓملص٤ملنمذؿملؽمملًمس٢ملم

ا دٯملممواظعملؿمل١ملما غلمملغؿملهملم ،مإنؾممػْملاماىؿمل٠ملمع٢ملماَملرظملممللمٮملمزاظ٤ملامظممسؼملٓملماظٔملػ٤ملرم

نّملػ١مل مظم مع٤ملاضٝمل ماظلؿملمملرات موظم مإذمملرات مآٌملور م ،موسؽملّمل موب٤ملاب ماحملٯملتم
واٌؿمملجٓمل م ،مؼٓملععمل٤ملن ماٌمملرة مبؽملصملٓملاتؾمل١مل ماظؾممل٩مللهمل موبـؿملمملبؾمل١مل ماظٓملفمثفمهمل م ،موػغملْملا مؼغمل٤ملنم

اَملرظملمملل ماظْملؼ٢مل مػ١مل مذغمخػمٓملؽم مظألعهمل مواجملؿؼملٛمل م؟! ،موػغملْملا مؼغمؽملػملعم٤ملػمن م؟ مإغؾملممل مزمملػٓملةم
تلؿ٤ملجنمل ماظّملرادهمل مواظؾقىمل م ،مواٮملغؿؾممله مإشم مخشملٓمل محمّملق مؼؾضملىمل مسػمل٥مل ماظعملػملٞملم

واٮمل٪ملشملٓملاب م ،موؼؾملّملد ماَملع٢مل مواظلؾمٯملم ماٮملجؿؼملمملس٦مل م .متغمٓملى معممل ماظلؾنمل مظم مػْملهم
اظصملمملػٓملةم،مواغؿرملمملرػمملمؼ٤ملعؼممملمبضملّملمؼ٤ملمم؟مٮملمذٟملموغؾملمملمغمملوهملمس٢ملمسّملةمودؾمملبم ،مجػملٍملؾملمملم

ترملريمإشممخػمل٠ملـممطؾريمظمماجملؿؼملٛمل .م

م

مإنمع٢ملمودؾمملبمػْملهماظصملمملػٓملةمختػمل٦ملماَملب٤ملؼ٢ملمس٢ملمتٓملبؿملهملمووٮملدػؼملمملم،مإعمملم

بلؾنملماظظملعملٓملماظْملي مسمؿمل١ملمسػمل٥ملمبضمل٘ملمبؿمل٤ملتماجملؿؼملٛملم ،مصٯملمرمّملماظشملظمل٠ملمعمملمؼغملظملؿمل٣ملم
ع٢مل مطلمملىٍ مودواىٍ موشْملاى م ،موٮمل مرمّمل مع٢مل مؼضملشملؿمل٣مل معممل مؼلؿضملني مب٣مل مسػمل٥مل مدّملمم مرععمل٣ملم

وعؿشملػملؾمملتمحؿملمملت٣ملم ،مصكملغ٣ملمسمٓملجمع٢ملماظؾؿملوملمبمملحـؼممملمس٢ملمعزملّملرـممظػملضملؿملٖملمصكملعؾممملمونمؼسملشملٓملم
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ظػملضملؼمل٠مل مظم معؾملؽملهملٍ مذعممملضّهملٍ موو متؿػملعملظمل٣مل موؼّملي ماظل٤ملى مواىٓملتهمل ،مصؿملؽملرملفمل مظم ماجملؿؼملٛملم
جمٓملعؼممملم،موؼزملؾُملمخشملٓملؼمامسػمل٥ملماظؽملظملٕملمواٌممللمواظضملِٓملض .م

وع٢ملمودؾمملبؾملمملموؼسملؼممملماظؽملممٔملاهللمواظرملعملمملقمبنيماَملب٤ملؼ٢ملمعِؼملؾممملمرمضمل٠ملماظشملظمل٠ملمؼؾملٓملبم

ع٢ملمحمؿملٙملماَملدٓملةماٌ٤ملب٤ملىة م;مظؿملؾقىملمس٢ملمو٫ملّملضمملىمؼعملسمل٥ملمعضملؾمل١ملمجغم٠ملفمموضؿ٣مل م،مصكملنم

طمملغ٤ملام ضٓملغمملىمد٤ملىٍمورصعملمملىمذٓملـممضمملدوهمإشممد٤ملىماَملخٯملقمووضؾُملماظضملمملداتم،موو٫ملؾُملم
وداةمخشملٓملـممسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمبفملدٓملهم،مؼسملٓملموٮملمؼؽملظملٛملم،موؼظمللّملموٮملمؼزملػملُملم،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملم

عغم٤ملدعم٥مل م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملمم م( م٫ملػمل٥مل مآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م)مضَمملل معم:م" مإؿمغفمؼملعممملمععمـعم٠ملغمم

اظْفعمػملِؿملٕملؿم ماظزملفممملظُِملؿم ،موعماظْفعمػملِؿملٕملؿم ماظلفم٤ملػمىِ ،مطَقعممملعِ٠ملؿم ماظْؼملِلػمٟملِ ،موعمغعممملصِِملؿم ماْظغملِري مِ ،مصَقعممملعِ٠ملغمم

اظْؼملِلػمٟملِ م :مإؿمعفمممل موَنػم مؼغمقػمْملِؼعمٟملَ ،موعمإؿمعفمممل موَنػم متعمؾػمؿعممملهللعم معِؽملػم٣مل مغم ،موعمإؿمعفمممل موَنػم متعمفِّملعم معِؽملػم٣ملغم مرؿمزمًممل مرَؿملممؾعمهملً م،م
وعمغعممملصِِملغمماْظغملِريؿمم:مإؿمعفممملموَنػممؼغمقػمٓملؿمقعممثِؿملعممملبعمٟملَم،موعمإؿمعفممملموَنػممتعمفِّملعممرؿمزمًمملمخعمؾِؿملـعمهملًم"مم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

وع٢ملمػْملهماَملدؾمملبماظيتموغؿفوملمورظملممللماظرملؾم٤ملارهللمطـٓملةمحمملٮملتماظشملّٯملقم

وعمملمؼزملقؾؾملمملمع٢ملمترملٓملدمو٪ملؿملمملهللم،موعمملمؼضملعملنملمذظٟملممع٢ملمترملؿوملموصٓملاقم،موع٢ملماٌضملػمل٤ملمم

ؼعملؿملؽملؼممملمونؾمماظشملظمل٠ملمإذامصؿُملمسؿملؽملؿمل٣ملمسػمل٥ملماظّملغؿملمملموٕمرمّملموُعكممملمهؽمل٤ملمسػملؿمل٣ملم،مووبمملمؼغمرملظملِٞملم

سػملؿمل٣مل موؼٓملسممله مصكملغ٣مل مدؿملمب٥مل مسػمل٥مل ماظظمللمملد مواٮملدمٓملاف م ،موؼؽملّملصٛمل مدم٤مل ماىٓملتهملم
واظٓملذؼػملهمل م،موع٢ملمػؽملمملمغّملركممبضملسملؼممملمع٢ملمحغملؼملهملمآمتضملمملشممظممجضمل٠ملماظشملّٯملقموبطمل٘ملعمم
ايٯمللم،موغّملركموخشملمملرهموآثمملرهمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم.م م

وطْملظٟملمع٢ملمودممل٩مل٠ملما ػؼملممللمظممتٓملبؿملهملماظؽملٖملىمصضمل٠ملماٌؽملغملٓملاتموعمملعؾمل١ملم;م

مممملمرمضمل٠ملمع٢ملماظ٤ملاظّملؼ٢ملموآٌملبنيمضّملوةًمدؿملؽهملًمصؿملعملػملّّملماَملبؽملمملىمآبمملىػ١ملم،موؼلريونم

سػمل٥ملمغؾملفؾمل١ملم .م

ظعملّملمبؿملؾم٢ملمظؽملمملماظرملؾمٓملهللمايؽملؿملٝملمونمتٓملبؿملهملماظؽملٖملىمرمنملمونمتغمل٤ملنمخمملظؿملهملًمع٢ملم

اظغملْملب م; مظؿملؽملرملفمل ماَملرظملمملل موضّمل متضمل٤ملؾمدوا مسػمل٥مل ماظزملّملق م ،مواظزملؾمٓملاحهمل م ،مواىٓملوة مظمم

اظعمل٤مللمواظضملؼمل٠مل ،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم( مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مسعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿممآِم( م٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) موَغفم٣ملغم مضَمملل معم :م" مععم٢ملػم مضَممللعم مظِزملعمؾِ٦ملدمل :متعمضملعمممللعم مػعممملكَ م ،مثغم١ملفم مظَ١ملػم مؼغمضملػمشملِ٣ملِ مصَؾملؿم٦ملعمم

طَْملػمبعمهملٌ"(علؽملّمل موضمّمل) م ،مبؾملْملا ماهلّملي ماظؽملؾ٤ملي مؼؽملؾطمل٦مل مون مغٓملبؾم٦مل مووٮملدغممل موغؽملرملؾمؽؾمل١ملم
اظؽملرملفملة ما دٯملعؿملهمل ماظزملقؿملقهمل م ،متػملٟمل ماظمبؿملهمل ما تمملغؿملهمل ماظيت مؼؿؽملٔملؾمػ٤ملن مصؿملؾملممل مس٢ملم

اظغملْملب م ،موزمعملعمل٤ملن ماٮملدؿعملمملعهمل م ،موتغملؿؼمل٠مل مذكزملؿملمملتؾمل١مل مبمملًُػملُٞمل ماظعملَ٤ملؼ١مل م ،مواظلػمل٤ملكم

اَملعـ٠ملم .م
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وطْملظٟملمع٢ملموػ١ملمودؾمملبمػْملهماظصملمملػٓملة م:ماظػملعملشملمملىموجمؾمل٤ملظ٤ملا مماظؽمللنملم،م

صقني مهؼمل٠مل مآٌملوة مدظملمملحؼمممل موٮمل متلؿشملؿملٛمل مون متؿكػملٗمل مع٢مل مضمػملؾملممل م،صكملغؾملممل مبضملّملم

اظ٤ملٮملدة مضّمل متؿكػملٗمل معؽمل٣مل مبمط٣مل موعمملم معلفّملٍ موو معػملففملٍ م ،موو مضمملرسهمل مرٓملؼٞمل مظؿملػملعمل٥ملم
عزملريهماحملؿ٤ملمم،موط١ملمع٢ملمورظملممللمؼضملؿملرمل٤ملنمظمماظرمل٤ملارهللمٮملمؼضملٓملص٤ملنمهل١ملموبؼممملموٮملم

وعكمممل،م وػعمقملٮملىمخعمشملٓملػ١ملموطربمع٢ملمشريػ١ملم،مَملغؾمل١ملمؼؽملعملؼمل٤ملنمسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمطػمل٣ملمبلؾنملم
جؾملمملظهملمغلعمؾؾمل١مل،موغصملٓملةماجملؿؼملٛملمإظؿملؾمل١ملم .م

وٮملذٟملمونؾمموض٤ملهللما غلمملنمظمماظٔملغمملمدؾؾ٣ملماىؾمل٠ملمخبشمل٤ملرت٣مل م،موبمملظضملعمل٤ملبهملم

اظيتمتؽملٔمللمبمملظٔملاغ٦مل ،مصػملعملّملمحعمْملؾمرما دٯملممع٢ملماظعملٓملبمع٢ملماظٔملغممل م،مصعملممللمتضملمملشم :م{وعمظَمملم

تعمعملْٓملعمبغم٤ملاماظٔملممغعممملمإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممصَمملحِرملعمهملًموعمدعممملىعممدعمؾِؿملػملًممل}م[ا دٓملاى]32:مواظ٤ملاجنملمسػمل٥ملماجملؿؼملٛملم

طػمل٣ملمونمؼؿضملمملونمسػمل٥ملمغرملٓملماظظملسملؿملػملهمل ،موحممملربهملماظٓملذؼػملهمل ،موذظٟملمبؿؿمللريموع٤ملرماظٔملؾمواج،م

وت٤ملصريمعلمملط٢ملمظػملرملؾمملبم،مواظضملؼمل٠ملمسػمل٥ملمضسملمملىمزمملػٓملةماظضملؽمل٤ملدهملم .م

ممممم

موع٢مل مودؾمملب ماغؿرملمملر مورظملمملل ماظرمل٤ملارهلل م :ماظؿملؿ١مل ،مصغمل٠مل مرظمل٠مل مصَعملَّملعم موب٤ملؼ٣مل ،مووم

وحّملػؼملممل مصػمل١مل مرمّمل مععم٢مل مؼغملْظملُػمل٣مل موؼعمل٤ملم مسػمل٥مل مذؽ٤ملغ٣مل م ،موػقملٮملى ماَملرظملمملل مٕ مؼمطؾمل١ملم

ا دٯملم مبؿ٤ملجؿملؾملمملت٣مل ماظٓملذؿملّملة م ،مصؿملفملعٓمل ماَملو٫ملؿملمملى موط٠مل مع٢مل مظ٣مل م٫ملػملهمل مضٓملابهمل مبؿملؿؿمل١مل مونم

زملؽمل٤ملا معضملمملعػملؿ٣مل م ،موؼعمل٤ملع٤ملا مسػمل٥مل مذؽ٤ملغ٣مل م،وؼرملٓملص٤ملا مسػمل٥مل متفملدؼؾ٣مل محؿ٥مل مؼمب٥مل مسػمل٥ملم

اًري ،موؼؽملرملفمل مسػمل٥مل ماٌغملمملرم ماًػملعملؿملهمل م ،مواظظملسملممل٩مل٠مل ماظؽملظمللؿملهمل م ،موضّمل مدمملق ما دٯملمم
اظضملّملؼّملمع٢ملماظؽملزمل٤ملصماظعملٓملآغؿملهملمواَملحمملدؼىملماظؽملؾ٤ملؼهملماظيتمتٓملشّنملمظممطظملمملظهملماظؿملؿؿمل١ملم

ورسمملؼؿ٣ملمواظعملؿملمملممسػمل٥ملمذؽ٤ملغ٣مل،مواظلضمل٦ملمظممعزملمملي٣ملم،موتؽملؼملؿملهملمعمملظ٣ملمإنمطمملنمظ٣ملمعممللم،م
وإن مٕ مؼغمل٢مل مظ٣مل معمملل موغظملٞمل مسػملؿمل٣مل موطلممله مابؿطملمملى موج٣مل مآ م(تضملمملشم) ،مضمملل متضملمملشم م:م

عماغغملُ١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغمم
{ وعمؼعملػمفملَظُ٤ملغعمٟملَمسعم٢ملؿم ماظْؿملعمؿعممملععم٥ملمضُ٠ملػممإؿم٫ملػمػملَمملحؽممظَؾملغم١ملػممخعمؿملػمٓملؽمموعمإؿمنػممتغمكعممملظِشملُ٤ملػغم١ملػممصَكملؿمخػم٤مل غم

غملؿمل١ملؽمم} م
ؽممح ِ
عمؿغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔمل عم
ؼعمضملػمػملَ١ملغمماظْؼملغمظملْلِّملعممعِ٢ملعمماظْؼملغمزملػمػملُِملؿمموعمظَ٤ملػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممظَفملَسػمؽملعم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة]220:م م
ِؿغملْظملػملَ٣مل م ،موإمنممل مذظٟمل مظػملعملٓملؼنملم
وظؿملٕمل مبمملظسملٓملورة مون مؼغمل٤ملن ماظؿملؿؿمل١مل مشٓملؼؾؼمممل مظعم

واظطملٓملؼنمل م ،مصممل ٫ملٯملحموعٓملمجمملعٛملمٌمملمزمؿمملجمإظؿمل٣ملماظؿملؿؿمل١ملم ،مصعملّملمزمؿمملجمإشمماٌممللم
صؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمبٓملؼماموسشملمملىؼممعمملدؼؼممملم،وضّملمزمؿمملجمإشممع٢ملمؼؿمملجٓملمظ٣ملمظممعمملظ٣ملموومع٢ملم

ؼعمل٤ملممسػمل٥ملمزراسؿ٣مل ،مووم٫ملؽملمملسؿ٣مل ،مصؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمػ٤ملماظعملؿملمملممبْملظٟملم ،موضّملمٮملمزمؿمملجم

اظؿملؿؿمل١ملمإشمماٌممللم،إمنمملمزمؿمملجمإظ٦ملماظؿعمل٤ملؼ١ملمواظمبؿملهملم،مصؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمػؽملمملمرسمملؼهملًم
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وتٓملبؿملهملً،موضّملمٮملمؼؽملعملزمل٣ملمػْملاموٮملمذاك،إمنمملمتغمل٤ملنمحمملجؿ٣ملموذّملؾممعمملمتغمل٤ملنمإشمماظضملشملٝملم
وايؽمل٤ملموا حلمملسمبمملَملب٤ملةم،مصؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمإذؾمملهللمذظٟملمسؽملّملهم .م

ؼلفمللماظؽمل

وضّملمؼغمل٤ملنما ٫ملٯملحمظممتعمل٤ملؼ١ملمزؼطمل٣ملمووماس٤ملجمملج٣ملم‘مصعملّملمجمملىموحّملماظؽملمملسم

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:مع١ملؾممو٪ملٓملبمؼؿؿملؼمل٦ملم؟مصعملممللم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م) مؼشملػملنملمع٢ملم

ودػمل١مل م) م :مع١ملؾممطؽملوملم٪ملمملربمملمعؽمل٣ملموظّملكم" مصمملظؽمل

اظلممل٩مل٠ملمونمؼضملمملع٠ملماظؿملؿؿمل١ملمعضملمملعػملهملموظّملهم،مصؿملؽملصملٓملمإظ٦ملمعمملمؼزملػملق٣ملموؼعمل٤ملع٣ملموؼرملّملمسسملّملهممم
وجمملىت ماعٓملوة مبشملظملػملؿني مهلممل مإشم موم ماٌقملعؽملني مسممل٩ملرملهمل م( مر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) متلفملهلمملم
اظزملّملضهمل م ،مصػمل١مل موّمل مسممل٩ملرملهمل مسؽملّملػممل مذؿملؽؼمممل متؿزملّملق مب٣مل مإٮمل متٓملة م ،مصفملسشملؿؾملممل ماظؿؼملٓملة م،م
صفملخْملتمآٌملوةماظؿؼملٓملةموذعملّؿؾملمملمغزملظملنيم،مغزملٝملمهلْملهماظشملظملػملهملموغزملٝملمهلْملهماظشملظملػملهملم،م

صؿضملفؾوملمسممل٩ملرملهملمع٢ملمصضملػملؾملمملم،مصفملخربتماظؽمل

مم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مصعملمملل م :م" مإنؾمم

آمضّملمووجنملمهلمملماىؽملهملم"(.اب٢ملمحؾمملنمواظشملرباغ٦مل)م .م

وضّملمضممللمداوودم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مظممعؽملمملجمملت٣ملمظٓملب٣ملم:مإهل٦ملمعمملمجٔملاىمع٢ملم

ودؽملّملماظؿملؿؿمل١ملمواَملرعػملهملمابؿطملمملىموجؾملٟملم؟مضممللم:مجٔملاؤهمونموزػمل٣ملمظممزػمل٦ملمؼ٤ملممٮملز٠ملم

إٮملمزػمل٦ملمم،معضملؽملمملهمز٠ملمسٓملذ٦ملمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل.م(ماظلؿمل٤ملر٦ملمظمماظّملرماٌؽملـ٤ملر) .م

مممممممإنؾم مػؽملمملك مدورؼما مػمملعكمممل مسػمل٥مل ماٌقملدلمملت ماٌضملؽملؿملؾمهمل موممله مػْمله ماظصملمملػٓملة م ،مصؾملْملهم

اظصملمملػٓملةمهؿمملجمإشمماظغملـريمع٢ملماظٓملسمملؼهملماظيتمت٤ملصٓملمعمملمزمؿمملجمإظؿمل٣ملمػقملٮملىماَملرظملممللم

ع٢مل موذغملمملل ماظٓملسمملؼهمل ماظٯملزعهمل م ،مإٮمل موغ٣مل مضّمل متضملفٔمل مسؽمل٣مل مايغمل٤ملعمملت مخممل٫ملهمل مظم محمملظهملم
تظملرمل٦ملماظصملمملػٓملةمواغؿرملمملرػمملمبرملغمل٠ملمطؾريموسػمل٥ملمغشملمملقـمموادٛملم .م

وع٢ملمػؽملمملمصٯملمؼعملؿزملٓملماَملعٓملمسػمل٥ملمسؼمل٠ملمايغمل٤ملعهملمصعملٙملم ،مب٠ملماظ٤ملاجنملمسػمل٥ملم

ط٠مل موصٓملاد ماجملؿؼملٛمل موخبممل٫ملهملٍ مرجمملل ماَملسؼملمملل موعقملدلمملت ماجملؿؼملٛمل ماٌّملغ٦ملم

اظؿضملمملون مع٢مل موج٠مل مإرممملد ماي٠مل ماظؽملمملجُمل مواظلٓملؼٛمل مظؿػملٟمل ماظصملمملػٓملة ماظلؿملؽهمل م ،موؼعملٛملم
اظّملورماَملطربمسػمل٥ملماَملشؽملؿملمملىمورجممللماَملسؼملممللمصكملنؾممع٤ملاجؾملهملمعـ٠ملمتػملٟملممع٢ملمخٯمللم

سؼمل٠ملماٌرملمملرؼٛملماظٯملزعهملمظْملظٟملم .م

وػْملاماظّملورماظْمليمؼقملدؼ٣ملماَملشؽملؿملمملىمع٢ملمبمملبمض٤مللمآمتضملمملشمم:م(وتضملمملوغ٤ملام

سػمل٥مل ماظرب مواظؿعمل٤ملى) .موػ٤مل موؼسملممل مؼعمل٤ملم مسػمل٥مل مصؾمل١ملـم مدضؿملٞملـم مظؽملصملٓملة ما دٯملم مإشمم

اجملؿؼملٛملمسػمل٥ملموغؾم٣ملمطلظملؿملؽملهملمواحّملةمإنمشٓملضوملمشٓملضوملمبمملىؼملؿملٛمل م ،موإنمنوملمنمملم

صمؿملٛملمع٢ملمصؿملؾملممل ،مطؼملمملمضممللمدؿملّملغمملمرد٤مللمآم( م٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م) مضمملل":ععمـعم٠ملغمم
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اظْعملَممل٩ملِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل محغمّملغمودِ مآِ موعماظْ٤ملعماضِٛملؿم مصِؿملؾملعمممل مطَؼملعمـعم٠ملؿم مضَ٤ملػممـم مادػمؿعمؾملعمؼملغم٤ملا مسعمػملَ٥مل مدعمظملِؿملؽملعمهملٍ مصَفملَ٫ملعممملبعمم

بعمضملػمسملغمؾملغم١ملػمموَسػمٯملَػعممملموعمبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػمموَدػمظملَػملَؾملعممملم َصغملَمملنعمماظٌملْملِؼ٢ملعممصِ٦ملموَدػمظملَػملِؾملعممملمإؿمذعمامادػمؿعمعملَ٤ملػمامعِ٢ملعمماظْؼملعممملىِمععمٓملقموام

سعمػملَ٥مل م ععم٢ملػم مصَ٤ملػمضَؾملغم١ملػم مصَعملَمملظُ٤ملا مظَ٤ملػم موَغفمممل مخعمٓملعمضْؽملعمممل مصِ٦مل مغعمزملِؿملؾِؽملعمممل مخعمٓملػمضًممل موعمظَ١ملػم مغغمقملػمذِ مععم٢ملػم مصَ٤ملػمضَؽملعمممل مصَكملؿمنػمم
ػمٓملطُ٤ملػغم١ملػم موعمععمممل موَرعمادغموا مػعم َػملغملُ٤ملا مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمإؿمنػم موَخعمْملغموا مسعمػملَ٥مل موَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػم مغعمفعم٤ملػما موعمغعمفعم٤ملػمام
ؼعمؿ غم

جعم ِؼملؿملضملؼمممل".مم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

إنؾم موشؽملؿملمملى ماجملؿؼملٛمل مظؿملل٤ملا ممبضملٔملل مس٢مل ماآلثمملر ماظلػملؾؿملهمل ماظيت متؽملؿيمل مس٢ملم

تظملرمل٦مل متػملٟمل ماظصملمملػٓملة مظم ماجملؿؼملٛمل ،مب٠مل مػ١مل موول ماظؽملمملس متسملٓملرؼما معؽملؾملممل م ،موهلْملام
صمملظؿضملمملون مظم مسٯملج متػملٟمل ماظصملمملػٓملة موعٓمل م٪ملٓملوري مؼظملٓمل٪مل٣مل ما دٯملم ،موؼّملس٤مل مإظؿمل٣ملم
اظ٤ملاضٛمل ماَملظؿمل١مل ماظْملي مؼضملؿملٖمل مصؿمل٣مل مػقملٮملى ماَملرظملمملل ماظْملؼ٢مل مػ١مل م٪ملقمملؼممل مآبممل٩ملؾمل١ملم

ووعؾملمملتؾمل١مل،م٪ملقمملؼمملما ػؼملممللموسّملمماظؿضملمملونم .م

إنؾم مزمملػٓملة مورْظملمملل ماظرملؾم٤ملارهلل م -موعممل مؼؽملؿيمل مسؽملؾملممل مع٢مل مضسملمملؼممل ماَملحّملاثم

احملؼملؾمػملهملمبفملغ٤ملاهللـممع٢ملماىٓملا٩مل١ملم– مػ٦ملمزمملػٓملةمسمملعهملم،مهؿمملجمإشممتغملمملتٝملٍموتضملمملونـمم
بني مصمؿملٛمل ماٌقملدلمملت ماٌّملغؿملهمل موايغمل٤ملعؿملهمل مسػمل٥مل مطمملصهمل معلؿ٤ملؼمملتؾملممل م ،موصمؿملٛملم

ختزملزملمملتؾملمملمي٠ملمػْملهماظصملمملػٓملةم،موع٤ملاجؾملؿؾملمملمسػمل٥ملمودٕملموض٤ملاسّملمسػملؼملؿملهمل،متؿظملٞملمعٛملم

اظعملؿمل١مل ما غلمملغؿملهمل م ،موتضملمملظؿمل١مل ما دٯملم ماظلؼملقهمل م ،مممؿـػملني مت٤ملجؿمل٣مل ماظؽمل

م( م٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)محنيمضممللم:م"مععمـعم٠ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممصِ٦ملمتعم٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػممععمـعم٠ملغمم
اظْفعملعمّملِمإؿمذعماماذػمؿعمغملَ٥ملمعِؽملػم٣ملغممسغمسملػم٤ملؽممتعمّملعماسعم٥ملمظَ٣ملغممدعمممل٩ملِٓملغمماظْفعملعمّملِمبِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥ملم".م م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(م٫ملقؿملُملممعلػمل١مل) م

م

م
م
م
م
م
م
م
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يجذأ احلق يقبثم انٕاخت ٔسٛهخ إلصالذ اجملزًغ

ا
أًٔل  :انؼُبصش :

 -1ايٞملمواظ٤ملاجنملمعؾّملومإدٯملع٦ملمؼعملؿمل١ملماظؿ٤ملازنمظممحؿملمملةماٌلػمل١مل.

 -2اظؿعملّملممواظٓملض٦ملمايسملمملريمعٓملػ٤ملنمبفملداىماظ٤ملاجؾمملتموعضملٓملصهملمايعمل٤ملق.م
 -3ايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنملمظممايؿملمملةماٮملجؿؼملمملسؿملهمل.

 -4ايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنملمبنيماٌ٤ملار٢ملمواظّملوظهمل.م

 -5ايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنملمظمماظضملؼمل٠ملماظضملمملمموماًمملص.

 -6محٞملماظشملٓملؼٞمل .م
ا
ثبَٛب  :األدنخ :

ممممممممماألدنخ يٍ انقشآٌ  :م

ّملطُ١ملػمموعمإؿمؼفمممليعممصَمملرػمػعمؾغم٤ملنؿمم}مم
 -1ضممللمتضملمملشم:م{...موعموَوػمصُ٤ملامبِضملعمؾملػمّملِيموُوفِمبِضملعمؾملػم ِ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م .]40م

غمٓملطُ١ملػم موعمؼغمـعمؾمموملػمم
 -2وضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مإؿمن متعمؽملػمزملغمٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمؽملزمل ػم
عماعغملُ١ملػم}م[حمؼملّمل:م.]7
وَضّْمل عم

 -3وضمملل متضملمملشم :م{...وعمظَؾملغم٢ملفم معِـػم٠ملغم ماظٌملْملِي مسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ موعمظِػملٓملممجعمممللؿم مسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفمم
غملؿمل١ملؽم}م[اظؾعملٓملة:م.]228
دعمرعمجعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔملؽممحعم ِ

ِ٢ملمذطَٓملـم موَوػمموُغـعم٥ملموعمػغم٤ملعممعغمقملػمعِ٢ملؽممصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفم٣ملغمم
 -4وضممللمتضملمملشم:م{ععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم٫ملعممملظِقؼممملمع عم
حعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػمموَجػمٓملعمػغم١ملمبِفملَحػملعم٢ملؿممععممملمطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}[اظؽملق٠مل:م.]97

 -5وضمملل متضملمملشم :م{ وعمسعمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا معِؽملغملُ١ملػم موعمسعمؼملِػملُ٤ملا ماظزملفممملظِقعممملتِم
ظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملػم مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم م طَؼملعمممل مادػمؿعمكػمػملَٝملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم معِ٢مل مضَؾػمػملِؾملؿم١ملػم موعمظَؿملغمؼملعمغملخملؽملعم٢ملفم مظَؾملغم١ملػمم
دِؼؽملعمؾملغم١ملغم ماظٌملْملِي مارػمتعمسملعم٥مل مظَؾملغم١ملػم موعمظَؿملغمؾعمّملممظَؽملفمؾملغم١مل معِ٢ملػم عممبضملػمّملِ مخعم٤ملػمصِؾملؿم١ملػم موَعػمؽملؼمممل عممؼضملػمؾغمّملغموغعمؽملِ٦مل مظَمملم

دعملُ٤ملنعمم}[اظؽمل٤ملر:م.]55
ؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعممبِ٦ملمذعمؿملػمؽؼممملموعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماْظظملَممل ِ

عمؼغملَظملخملٓملػمم
 -6وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمنمتعمؿفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممؼعمفػمضملعم٠ملػممظَغملُ١ملػممصُٓملػمضَمملغؼممملمو غم
صملؿمل١ملؿم}م[اَملغظملمملل:م.]29
سعمؽملغملُ١ملػممدعمؿملممؽعممملِتغملُ١ملػمموعمؼعمطملػمظملِٓملػممَظغملُ١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممذغموماظْظملَسملػم٠ملؿمماظْضملعم ِ

 -7وضممللمتضملمملشمم...{:صَمملذػمطُٓملغموغِ٦ملموَذػمطُٓملػمطُ١ملػمموعماذػمغملُٓملغموامظِ٦ملموعمظَمملمتعمغملْظملُٓملغمونؿم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماظؾعملٓملة:م]15

مممممممممممممممممممممم م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

األدنخ يٍ انسُخ:

 -1سعم٢مل مِابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مطُؽملػموملغم مخعمػملْٝملعم مرعمدغم٤مللؿم مآِم
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعم٤ملػمعؼمممل مصَعملَممللعم :م"ؼعمممل مشُٯملَمغم مإؿمغمم٦مل موُسعمػملخملؼملغمٟملَ مطَػملِؼملعممملتٍ،م

احػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممؼعمقػمظملَصملْٟملَ،ماحػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممتعمفِّملػمهغممتغمفعممملػعمٟملَ("...دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

 -2وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مععملػمضملغم٤ملدٍ م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملم

ُ٤ملامؼمملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمغفمؾملعممملمدعمؿعمغملُ٤ملنغممبعمضملػمّملِىموَثعمٓملعمةٌموعموُعغم٤ملرؽممتغمؽملػمغملِٓملغموغعمؾملعممملم".مضَمملظ عم
رعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمطَؿملػمٝملعممتعمفملْعغمٓملغممععم٢ملػمموَدػمرعمكَمعِؽملفممملمذعمظِٟملَ؟مضَممللعم:م" متغمقملعمدقمونعمماظْقعمٞملفمماظٌملْملِىم

سعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمموعمتعملػمفملَظُ٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمماظٌملْملِيمَظغملُ١ملػم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -3وسعم٢ملػممعغمضملعممملذِمبػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مطُؽملػموملغممرؿمدػمفعمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملم
غمقملخِٓملعمةُماظٓملفمحػم٠ملؿممصَعملَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذعممبػم٢ملعمم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظَؿملػمٕملعممبعمؿملػمؽملِ٦ملموعمبعمؿملػمؽملعم٣ملغممإؿمٮملٌملمع ػم

جعمؾعم٠ملـم" .مضُػملْوملغم مظَؾفمؿملػمٟملَ مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ .مثغم١ملفم مدعممملرعم مدعممملسعمهملً مثغم١ملفم مضَممللعم :م"عمؼمملم
عغمضملعممملذعم مبػم٢ملعم مجعمؾعم٠ملـم" .مضُػملْوملغم مظَؾفمؿملػمٟملَ مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ .مثغم١ملفم مدعممملرعم مدعممملسعمهملَ مثغم١ملفمم

ضَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذعممبػم٢ملعممجعمؾعم٠ملـم".مضُػملْوملغممظَؾفمؿملػمٟملَمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ.مضَممللعم:م"ػعم٠ملػمم
تعمّملػمرؿمى مععمممل محعمٞملقم ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَ٥مل ماظْضملِؾعممملدِ" .مضَممللعم مضُػملْوملغم ماظػملٌمل٣ملغم موعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغم موَسػمػملَ١ملغم .مضَممللعم:م

ػمٓملطُ٤ملا مبِ٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل" .مثغم١ملفم مدعممملرعمم
"صَكملؿمنفم محعمٞملفم ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَ٥مل ماظْضملِؾعممملدِ موَنػم مؼعمضملػمؾغمّملغموهغم موعمٮملَ مؼغمرمل ؿم
دعممملسعمهملًمثغم١ملفممضَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذعممبػم٢ملعممجعمؾعم٠ملـم".مضُػملْوملغممظَؾفمؿملػمٟملَمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ.م

ضَممللعم:م"ػعم٠ملػممتعمّملػمرؿمىمععممملمحعمٞملقمماظْضملِؾعممملدِمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمإؿمذعمامصَضملعمػملُ٤ملامذعمظِٟملَ".مضَممللعم:مضُػملْوملغمم
اظػملٌمل٣ملغمموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمموَسػمػملَ١ملغم.مضَممللعم:م"وَنػممٮملَمؼغمضملعمْملممبعمؾملغم١ملػم"(.معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم) .م

 -4وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػم ٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) مضَممللعم :م"حعمٞملقم ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مدِومللم" م ِضؿمل٠ملعم مععمممل مػغم٢ملفم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعمم

اظػملٌمل٣ملِ؟مضَممللعم:م"إؿمذعمامظَعملِؿملؿعم٣ملغممصَلعمػملخمل١ملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ،موعمإؿمذعمامدعمسعممملكَمصَفملَجِؾػم٣ملغم،موعمإؿمذعمامادػمؿعمؽملػمزملعمقعمٟملَم
صَمملغػمزملعمُملػممظَ٣ملغم،موعمإؿمذعمامسعمشملَٕملعممصَقعمؼملِّملعمماظػملٌمل٣ملعممصَرملعمؼملممؿػم٣ملغم،موعمإؿمذعمامععمٓملؿمضعممصَضملغمّملػمهغم،موعمإؿمذعمامععممملتعمم

صَمملتفمؾِضملػم٣ملغم"(معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم) .م

 -5وسعم٢ملػم مسعمؼملػمٓملؿمو مبػم٢ملؿم ماَملَحػم٤ملعمصؿم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م"وَٮملَمإؿمنفممَظغملُ١ملػممسعمػملَ٥ملمغِلعمممل ِ٩ملغملُ١ملػممحعمعملنمممل موعمظِؽملِلعممملِ٩ملغملُ١ملػممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم

غمذغملُ١ملػم مععم٢ملػم عممتغملْٓملعمػغم٤ملنعم ،موعمٮملَم
عمعملغملُ١ملػم مسعمػملَ٥مل مغِلعمممل ِ٩ملغملُ١ملػم مصَٯملَ مؼغم٤ملرِؽػم٢ملعم مصُٓمل عم
حعمعملنمممل ،مصَفملَعفمممل مح ٍمل
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ؼعمفملْذعمنفم مصِ٥مل مبغمؿملغم٤ملِتغملُ١ملػم مععم٢ملػم متعمغملْٓملعمػغم٤ملنعم ،موَٮملَ موعمإؿمنفم محعمعملٌملؾملغم٢ملفم مسعمػملَؿملػمغملُ١ملػم موَنػم متغمقػملِؽملغم٤ملام

إؿمظَؿملػمؾملؿم٢ملفممصِ٥ملمطِلػم٤ملعمتِؾملؿم٢ملفمموعمرَضملعممملعِؾملؿم٢ملفم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).

اٜثبس:

 -1وس٢ملموغٕملمب٢ملمعمملظٟملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونموبمملمبغملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م
ٌمملمب٤ملؼٛمل مبمملًٯملصهملم٫ملضملّمل ماٌؽملربممصقؼملّملمآمو موثؽمل٥مل مسػملؿمل٣مل مث١ملمضممللم :موَعؾممملم

ػمٓملطُ١ملػم ،مصَكملؿمنػم موَحػملعمؽملػموملم
بعمضملػمّملغم موَؼؾمؾملعمممل ماظؽملؾممملسغم مصَكملؿمغؾم٦مل مضَّملػم موغمظّؿملومل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم موعمظَلػمومل مبِكعمؿمل ؿم
صَفملَسِؿملؽملغم٤ملغِ٦مل م ،موعمإؿمنػم موَدعمفملْت مصَعملَ٤ملؾمعغم٤ملغِ٦مل ،ماظزملؾمّملػمقغم موَععممملغعمهملٌ موعما ْظغملَْملِبغم مخِؿملعممملغعمهملٌ،م

وعماظسملؾمضملِؿملٝملغم مصِؿملغملُ١ملػم مضَ٤ملؿميؾم مسِؽملػمّملِي محعمؿؾم٥مل موُرؿمؼُملعم مسعمػملَؿملػم٣ملِ محعمعملّ٣ملغم م-إنػم مذعممملىعم ماظػملّ٣ملغم،-م

وعماظْعملَ٤ملؿميؾممصِؿملغملُ١ملػمم٪ملعمضملِؿملٝملؽممسِؽملػمّملِيمحعمؿؾم٥ملمآخغمْملعمماظْقعمٞملؾممعِؽملػم٣ملغمم-إنػممذعممملىعمماظػملّ٣ملغم،-مظَمملم

ؼعمّملعمهللغم مضَ٤ملػممؽم ماظْفِؾملعممملدعم مصِ٦مل مدعمؾِؿمل٠ملؿم ماظػملّ٣ملِ مإظّممل م٪ملعمٓملعمبعمؾملغم١ملػم ماظػملّ٣ملغم مبِمملظْملؾملؾم ،موعمظَممل متعمرملِؿملٛملغمم
اظْظملَمملحِرملعمهملُ مصِ٦مل مضَ٤ملػممـم مضَٙملّ مإظّممل مسعمؼملؾمؾملغم١ملػم ماظػملّ٣ملغم مبِمملظْؾعمػملَمملىِ ،موَرِؿملضملغم٤ملغِ٦مل مععمممل موَرَضملػمومل ماظػملّ٣ملعمم

وعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم مصَكملؿمذعما مسعمزملعمؿملػمومل ماظػملّ٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم مصَػملَممل مرَمملسعمهملَ مظِ٦مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم .مضُ٤ملعغم٤ملا مإظَ٥ملم

عمؼملغملُ١ملػمماظػملّ٣ملغمم(اظلريةماظؽملؾ٤ملؼهملمٮملب٢ملمػرملمملم).
٫ملعمػملَممل ِتغملُ١ملػممؼعمٓملػمح ػم

 -2وضممللمدؿملّملغمملمسػمل٦ملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مظممخشملؾهملمظ٣ملمخشملؾؾملمملمبزملظملني:م
ػمٓملطُ١ملػم ،موعم مَظغملُ١ملػمم
وَعفمممل مبعمضملػمّملغم مصَعملَّملػم مجعمضملعم٠ملعم ماَظػملٌمل٣ملغم مدغمؾػمقعممملغعم٣ملغم مظِ٦مل مسعم َػمل ػمؿملغملُ١ملػم محعمعملنمممل مبِ٤ملؿمٮملَؼعمهملِ موَع ؿم

سعمػملَ٦ملفم معِ٢ملعم ماَظْقعمٞملمم معِـػم٠ملغم ماَظٌملْملِي مظِ٦مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم ،موعماَظْقعمٞملقم موَوػمدعمٛملغم ماَظْفملَذػمؿملعممملىِ مصِ٦ملم
اَظؿفم٤ملعما٫ملغمٝملِموعمموَ٪ملػمؿملعمعملُؾملعممملمصِ٦ملماَظؿفمؽملعمممل٫ملغمٝملِ،مٮملَمؼعمفػمٓملؿميمظِفملَحعمّملٍمإؿمٮملٌملمجعمٓملعمىمسعمػملَؿملػم٣ملِموعممٮملَم

ؼعمفػمٓملؿميمسعمػملَؿملػم٣ملِمإؿمٮملٌملمجعمٓملعمىمظَ٣ملغم،موعممظَ٤ملػممطَمملنعممظِفملَحعمّملٍموَنػممؼعمفػمٓملؿميعممظَ٣ملغمموعممٮملَمؼعمفػمٓملؿميعممسعمػملَؿملػم٣ملِم

َظغملَمملنعممذعمظِٟملَمخعممملظِزملمملًمظِػملٌمل٣ملِمدغمؾػمقعممملغعم٣ملغمم(مغؾمليملماظؾٯملشهملم) .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :

ا غلمملن معّملغ٦مل مبظملشملٓملت٣مل م ،مٮمل مؼلؿشملؿملٛمل مون مؼضملؿملٖمل ممبضملٔملل مس٢مل مشريه،م

وٮملؼعملسمل٦مل محمملجؿ٣مل موحّمله ،موإضمملعهمل مايؿملمملة موإغرملمملى مايسملمملرة مواظضملؼملٓملان مؼؿشملػملنملم

مذطَٓملـم موعموُغػمـعم٥ملم
اظؿضملمملؼٖمل مبني ماظؽملمملس ،مضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملػم معِ٢ملػم عم
عمعغملُ١ملػم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ موَتػم َعملمملطُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعم ِػملؿمل١ملؽمم
وعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػم مذغمضملغم٤ملبؼمممل موعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعم مظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملا مإؿمنفم موَطْٓمل عم

خعمؾِريؽم} م[ايفٓملات:م]13م،موػْملاماظؿضملمملؼٖملمظ٢ملمؼؿ١ملموٮملمؼغمل٤ملنمدػملؼملؿملكممملمعؿ٤ملازغؼممملمإٮملمإذام
ضمملممسػمل٥ملمعؾّملومعضملٓملصهملمايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنمل،موػ٤ملمعؾّملومإدٯملع٦ملمو٫ملؿمل٠ملموت٤ملجؿمل٣ملم

ربمملغ٦ملمسصملؿمل١ملمؼمب٥ملمسػملؿمل٣ملماٌقملع٢ملمع٢ملمخٯمللمعضملٓملصؿ٣ملمبّملؼؽمل٣مل،مصفملغوملمتعملٓملومض٤مللمآم
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تضملمملشم:م{إؿمؼفممملكَمغعمضملػمؾغمّملغمموعمإؿمؼفممملكَمغعملػمؿعمضملِنيغم} م[اظظملمملههمل:م]5م،مصمملظضملؾمملدةمحٞملمآمتضملمملشممسػمل٥ملم
خػملعمل٣ملموواجؾؾمل١ملمدم٤مله،موا سمملغهملمع٢ملمآمتضملمملشممًػملعمل٣ملمعؽملقؿ٣ملموسشملمملؤه،مصقٞملمآم
سػمل٥ملمسؾمملدهمععملّملممسػمل٥ملمرػملنملما سمملغهمل،مصضملعم٢ملػممعغمضملعممملذِمبػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:م

طُؽملػموملغم مرؿمدػمفعم ماظؽملفمؾِ٥ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظَؿملػمٕملعم مبعمؿملػمؽملِ٦مل موعمبعمؿملػمؽملعم٣ملغم مإؿمٮملٌمل معغمقملػمخِٓملعمةُ ماظٓملفمحػم٠ملؿمم

صَعملَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذعم مبػم٢ملعممجعمؾعم٠ملـم" .مضُػملْوملغممظَؾفمؿملػمٟملَمرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِموعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ.مثغم١ملفممدعممملرعممدعممملسعمهملً مثغم١ملفمم

ضَممللعم :م"ؼعمممل معغمضملعممملذعم مبػم٢ملعم مجعمؾعم٠ملـم" .مضُػملْوملغم مظَؾفمؿملػمٟملَ مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ .مثغم١ملفم مدعممملرعم مدعممملسعمهملَ مثغم١ملفمم

ضَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذعممبػم٢ملعممجعمؾعم٠ملـم".مضُػملْوملغممظَؾفمؿملػمٟملَمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ.مضَممللعم:م"ػعم٠ملػممتعمّملػمرؿمىمععممملم

حعمٞملقمماظػملٌمل٣ملِمسعمػملَ٥ملماظْضملِؾعممملدِ٬مل.مضَممللعممضُػملْوملغمماظػملٌمل٣ملغمموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمموَسػمػملَ١ملغم.مضَممللعم:م"صَكملؿمنفممحعمٞملفمماظػملٌمل٣ملِمسعمػملَ٥ملم
اظْضملِؾعممملدِ موَنػم مؼعمضملػمؾغمّملغموهغم موعمٮملَ مؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملا مبِ٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل" .مثغم١ملفم مدعممملرعم مدعممملسعمهملً مثغم١ملفم مضَممللعم :م"ؼعمممل معغمضملعممملذعم مبػم٢ملعمم

جعمؾعم٠ملـم".مضُػملْوملغممظَؾفمؿملػمٟملَمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمدعمضملػمّملعمؼػمٟملَ.مضَممللعم:م"ػعم٠ملػممتعمّملػمرؿمىمععممملمحعمٞملقمماظْضملِؾعممملدِمسعمػملَ٥ملم
اظػملٌمل٣ملِ مإؿمذعما مصَضملعمػملُ٤ملا مذعمظِٟملَ" .مضَممللعم :مضُػملْوملغم ماظػملٌمل٣ملغم موعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغم موَسػمػملَ١ملغم .مضَممللعم :م"وَنػم مٮملَ مؼغمضملعمْملممبعمؾملغم١ملػم"،م
وطْملظٟمل مو٪ملُمل مظؽملممل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مػْملا ماٌؾّملو موبؿملؽمل٣مل مظم مض٤ملظ٣مل م:م

"احػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممؼعمقػمظملَصملْٟملَماحػمظملَٚملِماظػملٌمل٣ملعممتعمفِّملػمهغممتغمفعممملػعمٟملَ" .م

وسػمل٥مل مػْملا ماٌؾّملو م– مايٞمل مععملمملب٠مل ماظ٤ملاجنمل م– متغمؾؽمل٥مل مايسملمملرات موتضملؼملٓملم

اظؾٯملد موؼضمل١مل ماظزملٯملح موؼفملت٦مل ما ٫ملٯملح ،موؼؿقعملٞمل ماظؿؼملغملني مظم ماَملرض ،مطؼملممل مضممللم

تضملمملشم:م{وعمسعمّملعمماظػملٌمل٣ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعمسعمؼملِػملُ٤ملاماظزملفممملظِقعممملتِمظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿمم
طَؼملعمممل مادػمؿعمكػمػملَٝملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم معِ٢ملػم مضَؾػمػملِؾملؿم١ملػم موعمظَؿملغمؼملعمغملخملؽملعم٢ملفم مظَؾملغم١ملػم مدِؼؽملعمؾملغم١ملغم ماظٌملْملِي مارػمتعمسملعم٥مل مظَؾملغم١ملػمم

ػمٓملطُ٤ملنعممبِ٦ملمذعمؿملػمؽؼممملموعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَم
وعمظَؿملغمؾعمّملممظَؽملفمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمخعم٤ملػمصِؾملؿم١ملػمموَعػمؽملؼممملمؼعمضملػمؾغمّملغموغعمؽملِ٦ملمظَمملمؼغمرمل ؿم

صَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر:م]55موضممللمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم:م{ععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم٫ملعممملظِقؼممملمعِ٢ملػمم

عمذطَٓملـم موَوػم موُغػمـعم٥مل موعمػغم٤ملعم معغمقملػمعِ٢ملؽم مصَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفم٣ملغم محعمؿملعممملةً مرَؿملممؾعمهملً موعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػم موَجػمٓملعمػغم١ملػم مبِفملَحػملعم٢ملؿم مععممملم

طَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل:م .]97م

إن معضملٓملصهمل ما غلمملن محعمل٤ملضَ٣مل موواجؾمملتِ٣مل موضملػمل٣مل مإغلمملغؼمممل مإرممملبؿملؼمممل مظم مجمؿؼملضمل٣ملم

غمملصضملؼمممل مظ٤ملرؽمل٣مل مٮمل مؼزملشملّملم معٛمل ماآلخٓملؼ٢مل مع٢مل مح٤ملظ٣مل مصؾمل٤مل مٮمل مؼضملؿّملي مسػمل٥مل محعمل٤ملقم

اآلخٓملؼ٢مل مصٯمل مؼفملخْمل معممل مظؿملٕمل مظ٣مل موٮمل مؼغمؽملٔملعمهللغم معؽمل٣مل معممل مػ٤مل مظ٣مل مصقني مإذٍ مٮمل منّمل محعملّملؼمام

وٮملحلّملؼماموٮملموغمملغؿملهملً،موتضمل١ملماحملؾهملمواٌ٤ملدة .م

وعممل مجؾمل٠مل ما غلمملن مةعمل٤ملض٣مل موواجؾمملت٣مل مدم٤مل مسؼملػمل٣مل موودٓملت٣مل موورؽمل٣مل موسؼملػمل٣ملم

وجرياغ٣مل مووضٓملاغ٣مل مصؿملفضمل٠مل ماجملؿؼملٛمل مؼضملمملغ٦مل ماظغملـري مع٢مل ماٌرملغملٯملت مواآلصمملت ،مَملنم
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ظم مذظٟمل ماخؿٯملٮملً مظػملؿ٤ملازن ،موإذا ماسؿؼملّملت ماَملعهمل معؾّملو ماظلؾمل٤ملظهمل مواٌشملمملظؾهملم

بممليعمل٤ملق مووشظملػملومل معؾّملو ماظعملؿملمملم مبمملظ٤ملاجنمل مصكملغؾملممل مودٓملهلل مإشم ماظٔملوال ،مصقٓملصغمم
ا غلمملنؿممسػمل٥ملمحعمل٣ملموتٓملطُ٣ملمواجؾعم٣ملمػ٤ملماَملثٓملةمواَملغمملغؿملهمل،موضّملمضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمغفمؾملعممملمدعمؿعمغملُ٤ملنغممبعمضملػمّملِىموَثعمٓملعمةٌموعموُعغم٤ملرؽممتغمؽملػمغملِٓملغموغعمؾملعمممل".مضَمملظُ٤ملامؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم
طَؿملػمٝملعممتعمفملْعغمٓملغممععم٢ملػمموَدػمرعمكَمعِؽملفممملمذعمظِٟملَ؟مضَممللعم:م"تغمقملعمدقمونعمماظْقعمٞملفمماظٌملْملِىمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمموعمتعملػمفملَظُ٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمم

اظٌملْملِىمَظغملُ١ملػم"،مواَملثٓملةمواَملغمملغؿملهملمهؿمل٠ملماجملؿؼملٛملمإشممدمملحهملمع٢ملماظزملٓملاهلل،موػْملامٮملم
ؼؿظملٞملمعٛملمعٓملادما دٯملمموػّملص٣ملمع٢ملمإضٓملارمعؾّملومايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنمل .م

إنمايٞملمظؿملٕملمػّملؼهملمتضملشمل٥ملموٮملمشؽملؿملؼملهملمتطملؿزملنمل ،موإمنمملمػ٤ملمغؿؿملفهملمحؿؼملؿملهملم

ظػملعملؿملمملممبمملظ٤ملاجنملموظغمل٠ملمدضمل٦ملـمموثٓملغمهموعؽملظملضملؿ٣ملموإنمضَ٠ملؾم .م

إنمعضملٓملصذملهملمايعملذمل٤ملقمواظ٤ملاجؾذملمملتمدذملؾؿمل٠ملماظؽملؾملذمل٤ملضمبذملمملظؾٯملدمواظٓملضذمل٦ملمبمملَملعذملهمل،م

وػ٦ملمحعمل٤ملقمعؿؾمملدظهملمبنيماَملصٓملادمؼضمل١ملمغظملضملؾملمملمسػمل٥ملماىؼملؿملٛملموٮملمتفملت٦ملمظمم٫ملمملحلمصٓملدم

دونماآلخٓمل،مصؾملؽملمملكمعـٯملًمحعمل٤ملقمظ٧ملبمملىمواَملعؾملمملتمظمموسؽملذملمملقماَملبؽملذملمملىمرمذملنملموداؤػذملمملم
وعٓملاسمملتؾملممل،موظممععملمملبػملؾملمملمحعمل٤ملقمظألبؽملمملىمظمموسؽملمملقماآلبذملمملىمواَملعؾملذملمملت،مصقذملٞملماظمبؿملذملهملم
واظؿؾملْملؼنملمواظؿضملػملؿمل١ملموشريهمواجنملمسػمل٥ملماآلبمملى،مؼعملمملبػملذمل٣ملمحذملٞملماظذملربمعذمل٢ملماَملبؽملذملمملىمهلذمل١مل،م

صٯملبّملمظ٧ملبمملىمونمؼقملدوامواجؾمملتؾمل١ملمظؿمللمملسّملواماَملبؽملمملىمسػمل٥ملمايٞملماظذملْمليمهلذمل١مل،مصذملٓملح١ملم

آمواظّملؼماموسمملنموظّملهمسػمل٥ملمبٓمله،مموػْملامرد٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مؼ٤ملجذمل٣ملم
اآلبمملىمإشممعمملمتشملؿملذملنملمبذمل٣ملمغظملذمل٤ملسممبؽملذملؿملؾمل١ملموؼلذملمملسّملػ١ملمسػملذمل٥ملماظذملرب،مصضملعمذمل٢ملؿمماظؽملقمضملػمؼملعمذملمملنؿممبػمذمل٢ملؿمم

بعمرملِريـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمماغػمشملَػملَٞملعممبِ٦ملموَبِ٥ملمؼعمقػمؼملِػملُؽملِ٦ملمإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصَعملَممللعم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمم اظػملٌمل٣ملِماذػمذملؾملعمّملػمموَغممذمل٥ملمضَذملّملػممغعمقعمػملْذملوملغمماظؽملقمضملػمؼملعمذملمملنعممطَذملْملعماموعمطَذملْملعمامعِذمل٢ملػمم
ععممملظِ٦مل.مصَعملَذملممللعمم"وَ ُطذمل٠ملفممبعمؽملِؿملذملٟملَمضَذملّملػممغعمقعمػملْذملوملعممعِـػمذمل٠ملعممععمذملمملمغعمقعمػملْذملوملعمماظؽملقمضملػمؼملعمذملمملنعمم".مضَذملممللعممٮملَ.مضَذملممللعمم"م

ػممؼغملُ٤ملغغمذمل٤ملامإؿمظَؿملػمذملٟملَم ِصذمل٦ملماظْؾِذملٓملمممدعمذمل٤ملعماىؼمم".م
صَفملَذػمؾملؿمّملػممسعمػملَ٥ملمػعمْملعمامشَؿملػمٓملؿميم-مثغمذمل١ملفممضَذملممللعمم":موَؼعملغمذملٓملقمكَموَن عم

ضَممللعممبعمػملَ٥مل.مضَممللعم:م"صَٯملَمإؿمذؼما"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

وحعمل٤ملق ماَملبؽملمملى مواآلبمملى متفملت٦مل مظم معٓملاحػملؾملممل موحلنمل متّملرج مآٌملاح٠ملم

اظضملؼملٓملؼهمل مظ غلمملن ،مصكملذا مطؽملومل ماظؿمل٤ملم مابؽملؼمممل مصفملغومل مشّملؼما موبؽم م ،موػغملْملا متؿطملري مايعمل٤ملقم

واظ٤ملاجؾمملت مظم مط٠مل معٓملحػملهمل مس٢مل مشريػممل .مظغمل٢مل مايٞمل مععملمملب٠مل ماظ٤ملاجنمل مبني ماآلبمملىم
واَملبؽملمملىمضّملمؼغمل٤ملنماظ٤ملصمملىمب٣ملمع٢ملمضِؾ٠ملمآمتضملمملشم،مصؾملْملامخػملؿمل٠ملماظٓملضم٢ملمإبٓملاػؿمل١ملم

(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) مؼعمؾعمٓملقم موبممله موؼلػملٟمل مط٠مل ماظلؾ٠مل مظم مػّملاؼؿ٣مل موإرذمملده ،مث١مل مؼػملعمل٥مل معؽمل٣ملم
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ػؿمل١ملعم مإؿمغفم٣ملغم مطَمملنعمم
اظزملّملود موا سٓملاض ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{وعماذػمطُٓملػم مصِ٦مل ماظْغملِؿعممملبِ مإؿمبػمٓملعما ِ

٫ملِّملممؼعملًمملمغعمؾِؿملكممملم مإؿمذػممضَممللعممظِفملَبِؿمل٣ملِمؼعممملموَبعموملِمظِ١ملعممتعمضملػمؾغمّملغممععممملمظَمملمؼعملػمؼملعمٛملغمموعمظَمملمؼغمؾػمزملِٓملغمموعمظَمملمؼغمطملػمؽملِ٦ملمسعمؽملػمٟملَم
ذعمؿملػمؽؼممملم مؼعممملموَبعموملِمإؿمغمم٦ملمضَّملػممجعممملىعمغِ٦ملمعِ٢ملعمماظْضملِػملْ١ملؿممععممملمظَ١ملػممؼعمفملْتِٟملَمصَمملتفمؾِضملػمؽملِ٦ملموَػػمّملِكَم٫ملِٓملعمارًمملمدعم٤ملؿمؼكممملم
مؼعممملموَبعموملِمظَمملمتعمضملػمؾغمّملِماظرملفمؿملػمشملَمملنعممإؿمنفمماظرملفمؿملػمشملَمملنعممطَمملنعممظِػملٓملفمحػمؼملعم٢ملؿممسعمزملِؿملكممملم مؼعممملموَبعموملِمإؿمغمم٦ملموَخعممملفغمم

وَنػم مؼعمؼملعملفمٟملَ مسعمْملعمابؽم معِ٢ملعم ماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿم مصَؿعمغملُ٤ملنعم مظِػملرملفمؿملػمشملَمملنؿم موعمظِؿملكمممل م مضَممللعم موَرعماشِنملؽم موَغػموملعم مسعم٢ملػمم

ػؿمل١ملغم مظَؽِ٢ملػم مظَ١ملػم متعمؽملػمؿعم٣ملِ مظَفملَرػمجغمؼملعمؽملفمٟملَ موعماػػمفغمٓملػمغِ٦مل مععمػملِؿملكمممل م مضَممللعم مدعمػملَمملمؽم مسعمػملَؿملػمٟملَم
آظِؾملعمؿِ٦مل مؼعمممل مإؿمبػمٓملعما ِ

دعمفملَدػمؿعمطملػمظملِٓملغممظَٟملَمرعمبمم٦ملمإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممبِ٦ملمحعمظملِؿملكمممل}م[عٓملؼ١مل:م41م-م .]47م

صؾملْملامرصٞملماٮملب٢ملماٌقملع٢مل،موػْملامردقمماَملبماظغملمملصٓمل،مصغملمملنماىٔملاىمع٢ملمآم

تضملمملشممظمموظّملهمإمسمملسؿمل٠ملم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)ماظْمليمورمملس٣ملمصؿملؼملمملمٮملمؼغمشملمملهللمصؿمل٣ملموحّملمع٢ملم

اًػملٞمل:م{صَؾعمرملفمٓملػمغعممملهغممبِطملغمػملَمملمـممحعمػملِؿمل١ملـمم مصَػملَؼملفممملمبعمػملَٜملعممععمضملعم٣ملغمماظلفمضملػم٦ملعممضَممللعممؼعممملمبغمؽملعم٦ملفممإؿمغمم٦ملموَرعمىمصِ٦ملم
اظْؼملعمؽملعممملمؿم موَغمم٦مل موَذػمبعمقغمٟملَ مصَمملغػمصملُٓملػم مععممملذعما متعمٓملعمى مضَممللعم مؼعمممل موَبعموملِ ماصْضملعم٠ملػم مععمممل متغمقملػمععمٓملغم مدعمؿعمفِّملغمغِ٦مل مإؿمنػمم

ذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م[اظزملمملصمملت:م،101م .]102م

وػؽملمملك مايعمل٤ملق مواظ٤ملاجؾمملت ماٌؿؾمملدظهمل مبني موصٓملاد ماَملدٓملة ماظ٤ملاحّملة،م

صػملػملٔملوج محعمل٤ملق مسػمل٥مل ماظٔملوجهمل موظػملٔملوجهمل محعمل٤ملق مسػمل٥مل ماظٔملوج ،موآ متضملمملشم مؼعمل٤ملل:م

غملؿمل١ملؽم}م
ؽممح ِ
{ وعمظَؾملغم٢ملفممعِـػم٠ملغمماظٌملْملِيمسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعمظِػملٓملممجعمممللؿممسعمػملَؿملػمؾملؿم٢ملفممدعمرعمجعمهملٌموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔمل عم
[اظؾعملٓملة:م،]228موضّملمبؿملفم٢ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مذظٟملمبعمل٤ملظ٣مل":وَٮملَمإؿمنفممَظغملُ١ملػمم

عمعملغملُ١ملػم مسعمػملَ٥مل مغِلعممملِ٩ملغملُ١ملػم مصَٯملَ مؼغم٤ملرِؽػم٢ملعمم
سعمػملَ٥مل مغِلعممملِ٩ملغملُ١ملػم محعمعملنمممل موعمظِؽملِلعممملِ٩ملغملُ١ملػم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم محعمعملنمممل ،مصَفملَعفمممل مح ٍمل

ػممتغملْٓملعمػغم٤ملنعم،موَٮملَموعمإؿمنفممحعمعملٌملؾملغم٢ملفممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم
ػممتغملْٓملعمػغم٤ملنعم،موعمٮملَمؼعمفملْذعمنفممصِ٥ملمبغمؿملغم٤مل ِتغملُ١ملػممععم٢مل عم
غمذغملُ١ملػممععم٢مل عم
صُٓمل عم

وَنػممتغمقػملِؽملغم٤ملامإؿمظَؿملػمؾملؿم٢ملفممصِ٥ملمطِلػم٤ملعمتِؾملؿم٢ملفمموعمرَضملعممملعِؾملؿم٢ملفم" .م

طؼملمملمصٓملضما دٯملممحعمل٤ملضًمملمبنيماٌلػمل١ملمووخؿمل٣ملماٌلػمل١ملمبؿملفمؽملؾملمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم موحمملدؼىمل مسّملؼّملة معؽملؾملممل مض٤ملظ٣مل :م"حعمٞملقم ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿمم

دِومللم"م ِضؿمل٠ملعم:مععممملمػغم٢ملفممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ؟مضَممللعم:م"إؿمذعمامظَعملِؿملؿعم٣ملغممصَلعمػملخمل١ملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ،موعمإؿمذعمامدعمسعممملكَمصَفملَجِؾػم٣ملغم،م
وعمإؿمذعما مادػمؿعمؽملػمزملعمقعمٟملَ مصَمملغػمزملعمُملػم مظَ٣ملغم ،موعمإؿمذعما مسعمشملَٕملعم مصَقعمؼملِّملعم ماظػملٌمل٣ملعم مصَرملعمؼملممؿػم٣ملغم ،موعمإؿمذعما مععمٓملؿمضعم مصَضملغمّملػمهغم،م

وعمإؿمذعما مععممملتعم مصَمملتفمؾِضملػم٣ملغم" ،مصغمل٠مل محٞمل مع٢مل مػْمله مايعمل٤ملق مػ٤مل محٞمل مظٟمل مسػمل٥مل موخؿملٟملم

اٌلػمل١مل،موواجنملمظ٣ملمسػملؿملٟمل .م

وطْملامحعمل٤ملقماىمملرماظيتمجضملػملؾملمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مذٓملرًمملمظ تمملنم

صعملَممللعم:م" ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿممصَػملْؿملغمقػملِ٢ملػممإؿمظَ٥ملمجعممملرؿمهِ"(معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم)،م م
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صغمل٠مل محٞملمع٢ملمحعمل٤ملقماىريةمطغملٝملماَملذى موحل٢ملماٌضملمملعػملهمل،موعلمملسّملت٣ملم

حني مزمؿمملج ماٌلمملسّملة ،موسؿملمملدت٣مل مإذا معٓملض ،موتؾملؽملؽؿ٣مل مظم مصٓملح٣مل ،موتضملٔملؼؿ٣مل مظمم

عزملؿملؾؿ٣مل،موشريمذظٟملمػ٦ملمظٟملمحعمل٤ملقمسػمل٥ملمجمملرك،موظممغظملٕملماظ٤ملضوملمػ٦ملمسػملؿملٟملم

واجؾمملتمظ٣مل .م

وػؽملمملك محعمل٤ملق موواجؾمملت معؿؾمملدظهمل مبني ماٌضملػمل١مل مواظؿػملؼملؿملْمل ،مصقٞمل ماَملدؿمملذم

سػمل٥ملماظؿػملؼملؿملْملمع٢ملماَملدبمواظؿ٤ملضريمواظشملمملسهملمؼعملمملبػمل٣ملمحٞملماظؿػملؼملؿملْملمسػمل٥ملمودؿمملذهمع٢ملم
حؿملىملمتعملّملؼ١ملماظضملػمل١ملماظؽملمملصٛملموحل٢ملماَملداىمواظٓملسمملؼهملمظػملؿٯملعؿملْمل .م

م إن ماَملخْمل ممبؾّملو مععملمملبػملهملِ م مايٞمل مبمملظ٤ملاجنمل م٪ملٓملورة مذٓملسؿملهمل موجمؿؼملضملؿملهملم

ظسملؼملمملن ماظضملّملل مبني ماظؽملمملس مواظؿضملمملؼٖمل مظم مدٯملم مووعمملن ،مصكملذا مغصملٓملغممل مإشم مػْملام

اٌؾّملومبنيم٫ملمملحنملماظضملؼمل٠ملمواظضملمملع٠ملموجّملغمملمونما دٯملممضّملمبنيمحعمل٤ملقموواجؾمملتم
اظشملٓملصني،مصمملظضملمملع٠ملمرمنملمسػملؿمل٣ملمونمؼػملؿٔملممبفملخٯملضؿملمملتماظضملؼمل٠ملماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملما دٯملمم
ع٢مل ماظزملّملق مواظ٤ملصمملى مبمملظضملعمل٤ملد ،مووداى ماَملعمملغهمل مظم ماظضملؼمل٠مل موشريه مسػمل٥مل ماظ٤ملج٣ملم

اٌشملػمل٤ملب مواظرملغمل٠مل مآٌملش٤ملب ،مصضملعم٢ملػم مسعمّملِىمم مبػم٢ملؿم مسعمؼملِريعمةَ ماْظغملِؽملػمّملِىمم مضَممللعم :مدعمؼملِضملػموملغمم

رعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم :م"ععم٢ملؿم مادػمؿعمضملػمؼملعمػملْؽملعممملهغم معِ ػمؽملغملُ١ملػم مسعمػملَ٥مل مسعمؼملعم٠ملـمم

َصغملَؿعمؼملعمؽملعممملمعِكػمؿملعمشملًمملمصَؼملعممملمصَ٤ملػمضَ٣ملغممطَمملنعممشُػملُ٤ملٮملًمؼعمفملْتِ٥ملمبِ٣ملِمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ".مضَممللعم:مصَعملَمملمعممإؿمظَؿملػم٣ملِمرعمجغم٠ملؽمم

وَدػم٤ملعمدغممعِ٢ملعمماَملَغػمزملعممملرؿممطَفملَغمم٦ملموَغػمصملُٓملغممإؿمظَؿملػم٣ملِمصَعملَممللعم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِماضْؾعم٠ملػممسعمؽملمم٥ملمسعمؼملعمػملَٟملَ،مضَممللعم:م

عماموطَْملعما.مضَممللعم:م"وعموَغعممملموَضُ٤ملظُ٣ملغمماآلنعم:مععم٢ملؿممادػمؿعمضملػمؼملعمػملْؽملعممملهغمم
"وعمععممملمظَٟملَ" مضَممللعممدعمؼملِضملػمؿغمٟملَمتعمعملُ٤مللغممطَْمل عم
موطَـِريؿمهِ مصَؼملعمممل موُوتِ٥ملعم معِؽملػم٣ملغم موَخعمْملعم موعمععمممل مغغمؾملؿم٥ملعم مسعمؽملػم٣ملغمم
عِ ػمؽملغملُ١ملػم مسعمػملَ٥مل مسعمؼملعم٠ملـم مصَػملْؿملعمفِلملػم مبِعملَػملِؿملػملِ٣ملِ عم

اغػمؿعمؾملعم٥مل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م .م

ؼعمل٤ملل ما عمملم ماٌؽملمملوي م(رضم٣مل مآ متضملمملشم) م :موػْملا معل٤ملق مظؿقٓملؼ٘ملم

اظضملؼملمملل مسػمل٥مل ماَملعمملغهمل موهْملؼٓملػ١مل مع٢مل ماًؿملمملغهمل موظ٤مل مظم متمملص٣ملٍ" ،موضّمل مجمملى موا٪ملقؼممملم

٫ملٓملزمًممل مظم مض٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا موَوػمصُ٤ملا مبِمملظْضملغمعملُ٤ملدِ} م[اٌممل٩ملّملة :م،]1م

وض٤ملظ٣مل :م{ موعموَوػمصُ٤ملا مبِضملعمؾملػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مإؿمذعما مسعممملػعمّملػمتغم١ملػم} م[ ماظؽملق٠مل م ،]91موص٥مل معـ٠مل مض٤ملل ماظؽمل

م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"اظْؼملغملػمػملِؼملغم٤ملنعم مسِؽملػمّملعم مذغمٓملغمورِؾملؿم١ملػم مإؿمٮملٌمل مذعمٓملػمرًممل محعمٓملفممعم محعمٯملَٮملً ،موَوػمم
ذعمٓملػمرًممل موَحعم٠ملفم محعمٓملعماعؼمممل"(اظلؽمل٢مل ماظغملربى مظػملؾؿملؾملعمل٦مل) ،مطؼملممل مبؿملفم٢مل مظم ماٌعملمملب٠مل محعمل٤ملقم

اظ ضملمملع٠مل ،موضّمل مطظملػملؿؾملممل مظ٣مل ماظّملس٤ملة ما دٯملعؿملهمل مطمملعػملهمل مشري معؽملعمل٤مل٫ملهمل ،مووظٔملعومل م٫ملمملحنملم
اظضملؼمل٠ملمبفملداىمػْملهمايعمل٤ملق،مصؼمل٢ملمذظٟملمونما دٯملممو٪ملٛملموجٓملماظضملمملع٠ملمظممعٓملتؾهملم
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ع٢مل ماظعملّملادهمل مسمملظؿملهمل ،موت٤ملسّمل مع٢مل مؼفملط٠مل محعمل٣مل مبفملذّمل ماظضملْملاب ،موص٥مل مػْملا مؼعمل٤مللم

اظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصؿملؼملمملمؼٓملوؼ٣ملمس٢ملمرب٣ملمدؾقمملغ٣ملم:م"مضَممللعمماظػملٌمل٣ملغم:مثعمٯملَثعمهملٌموعمَغمملم
خعمزملػمؼملغمؾملغم١ملػم مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،مرعمجغم٠ملؽم موَسػمشملَ٥مل مبِ٦مل مثغم١ملفم مشَّملعمرعم ،موعمرعمجغم٠ملؽم مبعممملهللعم محغمٓملكما مصََفملطَ٠ملعم مثعمؼملعمؽملعم٣ملغم،م

وعمرعمجغم٠ملؽممادػمؿعمفملْجعمٓملعمموَجِريؼمامصَمملدػمؿعم٤ملػمصَ٥ملمعِؽملػم٣ملغمموعمظَ١ملػممؼغمضملػمٙملِموَجػمٓملعمهغم"( م٫ملقؿملُملماظؾكمملريم)،موػْملام

ٌمملمؼمتنملمسػمل٥ملموطػمل٣ملمع٢ملمصلمملدمطؾري،مب٠ملموعٓملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبكملسشملممل٩مل٣ملمحعمل٣ملم

بضملّمل ماظضملؼمل٠مل معؾمملذٓملة مضؾ٠مل مون مؼؾملّملو مبّملغ٣مل مع٢مل مض٤ملة ماظضملؼمل٠مل ،مصضملعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعمم

(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم)":وَسػمشملُ٤ملاماَملَجِريعمم

وَجػمٓملعمهغم،مضَؾػم٠ملعمموَنػممؼعمفِٝملفممسعمٓملعمضُ٣ملغم"(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

واٌ٤ملارؽمل٤ملنمهل١ملمحعمل٤ملقمسػمل٥ملماظّملوظهملمعؽملؾملممل:مضممملؼؿؾمل١ملموضممملؼهملمممؿػملغملمملتؾمل١ملم

وت٤ملصري ماَملع٢مل مواٮملدؿعملٓملار ،مو٪ملؼملمملن م ماٌلغمل٢مل ماٌٯمل٩مل١مل مواظؿؼملػملٟمل مواظضملؼمل٠مل ،موحٓملؼهملم

اظؿؽملعمل٠مل موحٓملؼهمل ماظٓملوي ،مو٪ملؼملمملن ماظؿضملػملؿمل١مل مواظزملقهمل ،موإضمملعهمل مآٌملاصٞمل ماظضملمملعهمل مطمملظؽملعمل٠ملم

واٌ٤ملا٫ملٯملت ،مواٌؿملممله ماظؽملصملؿملظملهمل ،مو٪ملؼملمملن محٓملؼهمل ماظضملؾمملدة ،م موهعملؿملٞمل ماظضملّملل مبنيم

اظؽملمملس ،موػْملا موب٤مل مبغملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مظم مطػملؼملمملت٣مل ماَملوشم مظألعهمل مبضملّمل مون مب٤ملؼٛملم

بمملًٯملصهملمؼ٤مل٪ملُملمجػملؿملؼممملمدورمايمملط١ملمظممإضمملعهملماظضملّمللمبنيماحملغمل٤ملعنيموضممملؼؿؾمل١ملم

صؿملعمل٤ملل:موَعؾممملمبعمضملػمّملغمموَؼؾمؾملعممملماظؽملؾممملسغممصَكملؿمغؾم٦ملمضَّملػمموغمظّؿملوملمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمموعمظَلػموملمبِكعمؿملػمٓملؿمطُ١ملػم،مصَكملؿمنػمموَحػملعمؽملػموملم
صَفملَسِؿملؽملغم٤ملغِ٦ملم،موعمإؿمنػمموَدعمفملْتمصَعملَ٤ملؾمعغم٤ملغِ٦مل،ماظزملؾمّملػمقغمموَععممملغعمهملٌموعماْظغملَْملِبغممخِؿملعممملغعمهملٌ،موعماظسملؾمضملِؿملٝملغممصِؿملغملُ١ملػمم

ّ٣مل،-موعماظْعملَ٤ملؿميؾممصِؿملغملُ١ملػمم٪ملعمضملِؿملٝملؽممسِؽملػمّملِيم
ضَ٤ملؿميؾممسِؽملػمّملِيمحعمؿؾم٥ملموُرؿمؼُملعممسعمػملَؿملػم٣ملِمحعمعملّ٣ملغمم-إنػممذعممملىعمماظػمل غم

حعمؿؾم٥مل مآخغمْملعم ماظْقعمٞملؾم معِؽملػم٣ملغم م-إنػم مذعممملىعم ماظػملّ٣ملغم ،-مظَممل مؼعمّملعمهللغم مضَ٤ملػممؽم ماظْفِؾملعممملدعم مصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملّ٣ملِ مإظّمملم
٪ملعمٓملعمبعمؾملغم١ملػم ماظػملّ٣ملغم مبِمملظْملؾملؾم ،موعمظَممل متعمرملِؿملٛملغم ماظْظملَمملحِرملعمهملُ مصِ٦مل مضَ٤ملػممـم مضَٙملّ مإظّممل مسعمؼملؾمؾملغم١ملػم ماظػملّ٣ملغم مبِمملظْؾعمػملَمملىِ،م

رؿملضملغم٤ملغِ٦ملمععممملموَرَضملػموملماظػملّ٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغممصَكملؿمذعمامسعمزملعمؿملػموملماظػملّ٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغممصَػملَمملمرَمملسعمهملَمظِ٦ملمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم.م
وَ ِ

عمؼملغملُ١ملػمماظػملّ٣ملغم .م
ضُ٤ملعغم٤ملامإظَ٥ملم٫ملعمػملَمملِتغملُ١ملػممؼعمٓملػمح ػم

م

موعؾممملماظ٤ملاجؾمملتماظيتمسػمل٥ملمماٌ٤ملار٢ملمومملهمورؽمل٣ملم-موتغمضملّملقممع٢ملماَملعمملغمملتماظيتم

رمنملمسػملؿمل٣ملمونمؼعمل٤ملممبؾملمملمضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمفملْعغمٓملغمطُ١ملػمموَنػممتغمقملعمدقمواماظْفملَععممملغعممملتِمإؿمظَ٥ملموَػػمػملِؾملعمممل}م

[اظؽمللمملى :م ]58مَملغ٣مل مدؿملغملفملل مسؽملؾملممل مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهمل مضمملل متضملمملشم :م{وعماتفمعملُ٤ملا مؼعم٤ملػمعؼمممل متغمٓملػمجعمضملغم٤ملنعم مصِؿمل٣ملِم

إؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمثغم١ملفممتغم٤ملعمصٌمل٥ملمطُ٠ملقممغعمظملْٕملـممععممملمطَلعمؾعموملػمموعمػغم١ملػممظَمملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم} م[اظؾعملٓملة:م ]281م– مغعمل٤مللم
ػْمله ماظ٤ملاجؾمملت مػ٦مل م :ماحملمملصصملهمل مسػمل٥مل ماٌمملل ماظضملمملم مطمملٌٓملاصٞمل ماظضملمملعهمل مواظشملٓملق،م

وحمملصٯملتماظؽملعمل٠مل،موعقملدلمملتماظضملؼمل٠مل،موايّملا٩ملٞمل ماظضملمملعهملم ،مواٌّملارسمواىمملعضملمملتم
- 151 -

واٌلؿرملظملؿملمملت ،مواحمام ماظعمل٤ملاغني ماٌؽملصملؼملهمل مظألسؼملمملل ،موغرملٓمل مثعملمملصهمل ماظماح١ملم
واظؿلمملعُملمواحملؾهملمبنيموبؽملمملىماظ٤ملر٢ملمصمؿملضملؼمممل،مصٓملدمملظهملما دٯملممضّملمًّزملؾملمملماظعملٓملآنم

اظغملٓملؼ١ملمسؽملّملعمملمحّملدموػّملافعممعؾملؼملهملِماظؽمل

ماظغملٓملؼ١ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م،مرد٤مللم

اظٓملضمهملموا غلمملغؿملهملمصعملمملل:م{وعمععممملموَرػمدعمػملْؽملعممملكَمإؿمظٌملمملمرعمحػمؼملعمهملًمظِػملْضملعممملظَؼملِنيعم}[اَملغؾؿملمملى:م .]107م

وع٢مل موػ١مل مايعمل٤ملق محٞمل ماظشملٓملؼٞمل مواحملمملصصملهمل مسػمل٥مل مآداب٣مل م ،مواحمام ماظعمل٤ملاغنيم
وا رذمملداتماًممل٫ملهملمبمملظلريمصؿمل٣ملمظألصٓملادموآٌملطؾمملتمحظملمملزمملمسػمل٥ملموع٢ملماجملؿؼملٛملم

ودٯملعؿ٣مل.م م

وع٢مل محٞمل ماظ٤ملر٢مل مسػمل٥مل موبؽملممل٩مل٣مل مطْملظٟمل ماٌرملمملرطهمل مظم متؽملؼملؿملؿ٣مل مزراسؿملؼمممل،م

واضؿزملمملدؼؼمممل ،مودؿملمملدؿملؼمممل ،موسػملؼملؿملؼمممل ،مودس١مل ماٌؽملؿفمملت ماظ٤ملرؽملؿملهمل ،موا دؾملمملم مظم مت٤ملزؿملٝملم

اظرملؾمملب مظم معقملدلمملت موذٓملطمملت مرجمملل ماَملسؼملمملل موو٫ملقمملب ماٌزملمملغٛمل ،مواحمامم
اآلخٓمل معٛمل ماخؿٯملف ماغؿؼملممل٩مل٣مل ماظّملؼين موو ماظـعملمملظم ،موو ماظلؿملمملد٦مل موسّملم ماظػملف٤ملى مإشمم

اظضملؽملٝمل موا رػمملب م ،موو مإذمملسهمل ماظظمل٤مل٪مل٥مل مواظؿكٓملؼنمل موضم٠مل ماظلٯملح مظم موج٣ملم
اٌ٤ملارؽملني ماٌلمملٌني ماآلعؽملني م ،موو محٓملاس ماظ٤ملر٢مل موضممملت٣مل مع٢مل ماىؿملٖملم

واظرملٓملرهمل،موآًملوجمس٢ملمإرمملرماظعملمملغ٤ملنموا صلمملدمواظظمللمملدماٮملجؿؼملمملس٦مل،موشريمذظٟملم

ع٢ملماظ٤ملاجؾمملتماظٯملزعهملمسػمل٥ملماٌ٤ملار٢ملمومملهمورؽمل٣ملم .م

إن مآ مسٔمل موج٠مل مػ٤مل ماظغملٓملؼ١مل مسصملؿمل١مل ماى٤ملد ،مخٔملا٩ملؽمل٣مل مٮمل متؽملظملّمل ،موسشملمملؤهم

ٮمل ؼؽملعملشملٛمل،موعٛملمػْملامؼٓملؼّملمع٢ملماظضملؾّملمون مؼعملّملممبنيمؼّملؼ٣ملمذؿملؽؼممملمحؿ٥ملمؼـؿملؾ٣مل،مؼعمل٤مللم

ُٓملطُ١ملػم موعماذػمغملُٓملغموا مظِ٦مل موعمظَممل عممتغملْظملُٓملغمونؿم} م[اظؾعملٓملة :م،]152م
َذط ػم
مملذطُٓملغموغِ٦مل مو ػم
آ متضملمملشم :م{صَ ػم
وؼٓملبٙملمآم(سٔملموج٠مل)مبنيمعمملمؼعملّملع٣ملماظضملؾّملموعمملمتؽملق٣ملمآمإؼمملهم،مطفملغ٣ملمؼرملمطمسػملؿمل٣ملم

غمٓملطُ١ملػمم
ونمؼعملّملممووٮملًمحؿ٥ملمؼضملشملؿمل٣مل،مصؿملعمل٤ملل:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمنػممتعمؽملػمزملغمٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممؼعمؽملػمزمل ػم

عماعغملُ١ملػم} م[حمؼملّمل:م]7مط٠ملمػْملامعٛملمشؽملمملهمس٢ملمخػملعمل٣مل; مظغملؽمل٣ملمدؾقمملغ٣ملمؼٓملؼّملم
وعمؼغمـعمؾمموملػمموَضّْمل عم

ونمؼؾىملمظممسؾمملدهمعؾّملوًمعؾملؼملؼممملممموػ٤ملممونمع٢ملمؼٓملؼّملغممسػملؿمل٣ملمونمؼعملّملممووٮملً .م

ظغملؽملؽملمملمػؽملمملمٮملبّملمونمغرملريمإشممعؾّملومٮملمؼؽملؾطمل٦ملمونمسمظمل٥ملمسػمل٥ملموحّملموػ٤ملمونم

ػْمله مايعمل٤ملق مواظ٤ملاجؾمملت مظم ماَمل٫مل٠مل مسؾمملدة مؼؿ٤ملج٣مل مبؾملممل ماظضملؾمملد مإشم مآ متضملمملشمم
ضؾ٠ملمط٠ملمذ٦ملى،مصؼملـػملًمملم٫ملػملهملماظٓملح١ملموبٓملماآلبمملىمسؾمملدةمؼؿعملٓملبمبؾملمملما غلمملنمإشممآم

تضملمملشم،مصمملىٔملاىمسػملؿملؾملمملمع٢ملمآمتضملمملشم مٮملممع٢ملماظضملؾّمل،موهلْملامحنيمجمملىمرج٠ملمإشمم
اظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م مضممل٩ملػملًممل :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مإؿمنفم مظِ٥مل مضَٓملعمابعمهملً موَ٫ملِػملُؾملغم١ملػمم
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وعمؼعمعملْشملَضملغم٤ملغِ٥مل موعموُحػملِ٢ملغم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم موعمؼغملِؿملؽغم٤ملنعم مإؿمظَ٥ملفم ،موعموَحػمػملُ١ملغم مسعمؽملػمؾملغم١ملػم موعمؼعمفػمؾملعمػملُ٤ملنعم مسعمػملَ٥ملفم .مصَعملَممللعم:م

"ظَؽِ٢ملػممطُؽملػموملعممطَؼملعممملمضُػملْوملعمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمتغملِظملٍملؾملغم١ملغمماظْؼملعم٠ملفمموعمٮملَمؼعمٔملعمالغممععمضملعمٟملَمعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمزَؾملؿمريؽممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممععممملم
دغمعػموملعممسعمػملَ٥ملمذعمظِٟملَ"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) موٕمؼٓملخٗملمظ٣ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ونمؼعملمملرضملؾمل١ملمطؼملمملمضمملرضمل٤مله،موػْملاماَملعٓملمسمملممظممط٠ملمايعمل٤ملقمواظ٤ملاجؾمملت،مصضملػمل٥ملم

ط٠مل مواحّمل مصؿملؽملممل مون مؼضملشمل٦مل ماظْملي مسػملؿمل٣مل محؿ٥مل موإن مٕ مؼفملخْمل ماظْملي مظ٣مل ،مصػمل٤مل مغصملٓملغمملم
إشمماظضملؼمل٠ملمعـػملًمملمظ٤ملجّملغمملمآمتضملمملشممزمنملمإتعملمملنماظضملؼمل٠ملم،طؼملمملموخربمبْملظٟملماظؽمل

م

عمّملطُ١ملػم مسعمؼملعمٯملً موَنػمم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼغمقِنملقم مإؿمذعما مسعمؼملِ٠ملعم موَح غم

ؼغمؿػمعملِؽملعم٣ملغم"(اظشملرباغ٦مل)،مصؾملْملامؼضملينمونمإتعملمملنماظضملؼمل٠ملمسؾمملدةمضؾ٠ملمونمؼغمل٤ملنموصمملىؼممةٞملم
٫ملمملحنملماظضملؼمل٠مل،موػغملْملامرمنملمونمتغمل٤ملنمغصملٓملتؽملمملمظألع٤ملر،مونمغضملمملع٠ملمآمتضملمملشممظمم

وسؼملمملظؽملمملموسٯملضمملتؽملمملمضؾ٠ملمونمغضملمملع٠ملماظضملؾمملد .م

وػغملْملامإنمٕمؼقملدفممإظؿملٟملمعمملمػ٤ملمظٟملمصػملؿملٕملمػْملامعل٤ملشًمملمونمتؾملؼمل٠ملموتمكم

عمملمػ٤ملممواجنملمسػملؿملٟمل،مب٠ملمودمممعمملمسػملؿملٟملموض١ملمب٤ملاجؾٟملمضممل٫ملّملؼماموج٣ملمآمتضملمملشم،مصؾمل٤ملم

اٌغملمملصلمل مواجملمملزي مواحملمملدنمل ،مصكملن ما غلمملن مإذا مودى معممل مسػملؿمل٣مل مصمملٓ معـؿملؾ٣ملم

وعغملٓملع٣ملموٮملمؼسملؿملٛملموجٓمله،مضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفم٣ملغممععم٢ملػممؼعمؿفمٞملؿمموعمؼعمزملػمؾِٓملػممصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمسملِؿملٛملغمموَجػمٓملعمم

اظْؼملغمقػملِؽملِنيعم م} م[ؼ٤ملدٝمل :م ،]90موضمملل :م{إؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا موعمسعمؼملِػملُ٤ملا ماظزملفممملظِقعممملتِ مإؿمغفمممل مظَمملم
غغمسملِؿملٛملغمموَجػمٓملعممععم٢ملػمموَحػملعم٢ملعممسعمؼملعمػملًممل}م[اظغملؾملٝمل:م .]30م

وظؽملضملػمل١مل موغ٣مل معممل م٪ملمملسومل موعهمل موٮمل مػػملٟمل مجمؿؼملٛمل مإٮمل محؿملؽملؼملممل متطملمملص٠مل ماظؽملمملسم

وتٓملط٤ملا معؾّملو مايٞمل مععملمملب٠مل ماظ٤ملاجنمل ،مصمملظؾضملّمل مس٢مل مػْملا ماٌؾّملو مبغمضملػمّملؽم مس٢مل مهعملؿملٞملم

اظضملّملاظهمل ماٮملجؿؼملمملسؿملهمل ،مورٓملؼٞمل مظؽملرملٓمل ماظظمل٤مل٪مل٥مل مواَملغمملغؿملهمل مواظغملـري مع٢مل ماظضملػمل٠مل ماظؾمملرؽملهملم
واظصملمملػٓملة ،موػْملا مؼقملدي مإشم متعمل٤ملؼ٘مل مبؽملؿملمملن ماجملؿؼملٛمل ،موػْملا معممل مؼفملبممله ماظضملمملض٠ملم

ظ٤ملرؽمل٣مل،مصؼملمملمبمملظغمل١ملمبمملٌقملع٢ملماٌكػملٗمل؟!مإغ٣ملمؼؿؼملؽمل٥ملماظٓملصضملهملمواظضملػمل٤ملمجملؿؼملضمل٣ملموورؽمل٣مل،م
وع٢ملمثعم١ملفممصؾمل٤ملمحٓملؼٗملمسػمل٥ملمػْملاماٌؾّملومواظعملؿملمملممب٣ملمٌمملمصؿمل٣ملمع٢ملمغرملٓملماًريمواَملع٢ملم

واَملعمملنمواينملمواظ٤مل٩ملمملم .م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

يٍ أٔخّ انؼظًخ يف احلضبسح اإلساليٛخ

 -1مسصملؼملهملمايسملمملرةما دٯملعؿملهملموج٤ملاغؾؾملمملماَملخٯملضؿملهمل .م
 -2مع٢ملمووج٣ملمسصملؼملهملمايسملمملرةما دٯملعؿملهمل :م
مو -اظضملّمللم.

ب -اظٓملضمهمل.
م

ممممممممممممجذمل-مماحماممآدعؿملهملما غلمملن .م

مممممممممممممد-مماظعملّملرةمسػمل٥ملماظضملؿملٖملمماٌرملمكممعٛملماآلخٓملؼ٢مل .م

مممممممممممممػذمل-معٓملاسمملتؾملمملميمملجمملتماظٓملوحمواىلّملمعضملؼمممل .م
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُ٤ملغغم٤ملا مضَ٤ملفماعِنيعم مظِػملٌمل٣ملِ مذغمؾملعمّملعماىعم مبِمملظْعملِلػمٙملِم
وعمظَممل مؼعمفػمٓملؿمععم فمؽملغملُ١ملػم مذعمؽملعمـملنغم مضَ٤ملػممـم مسعمػملَ٥مل موَظٌملممل متعمضملػمّملِظُ٤ملا ماسػمّملِظُ٤ملا مػغم٤ملعم موَضْٓملعمبغم مظِػملؿفمعملْ٤ملعمى موعماتفمعملُ٤ملام

اظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممخعمؾِريؽممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}م[اٌممل٩ملّملة:م.]8

 -2وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملػم معِ٢ملػم م عمذطَٓملـم موعموُغػمـعم٥مل موعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػمم
عمعغملُ١ملػممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػمعملَمملطُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعم ِػملؿمل١ملؽممخعمؾِريؽمم}مم
ذغمضملغم٤ملبؼممملموعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإؿمنفمموَطْٓمل عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ايفٓملات:م.]13

 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ظَعملَّملػم موَرػمدعمػملْؽملعمممل مرغمدغمػملَؽملعمممل مبِمملظْؾعمؿملِؾمؽملعممملتِ موعموَغػمٔملعمظْؽملعمممل مععمضملعمؾملغم١ملغم ماْظغملِؿعممملبعمم
وعماظْذملؼملِؿملٔملعمانعممظِؿملعمعملُ٤ملمعمماظؽملعمؾممملسغممبِمملظْعملِلػمٙملِ}م[ايّملؼّمل:م.]25

ِؿغملُ٤ملغغم٤ملا مذغمؾملعمّملعماىعم مسعمػملَ٥ملم
 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ م عموطَْملعمظِٟملَ مجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػم موُعفمهملً موعمدعمشملًممل مظعم
عمؾملؿملّملؼما}م[اظؾعملٓملة:م.]143
عمؼغملُ٤ملنعمماظٓملفمدغم٤مللغممسعمػملَؿملػمغملُ١ملػممذ ؿم
اظؽملفممملسؿمموعم

 -5وؼعمل٤مللمتضملمملشم{:وعمععممملمطَمملنعممرعمبقمٟملَمظِؿملغمؾملػمػملِٟملَماظْعملُٓملعمىمبِصملُػملْ١ملـمموعموَػػمػملُؾملعممملمعغمزملػمػملِقغم٤ملنعم}ممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ػ٤ملد:م.]117

عمؼغملُ١ملػم موعماتفمعملُ٤ملام
 -6وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{إؿمغفمؼملعمممل ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مإؿمخػم٤ملعمةٌ مصَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملا مبعمؿملػم٢ملعم موَخعم٤مل ػم

اظػملٌمل٣ملعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم}م[ايفٓملات:م.]10
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 -7وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملامبِقعمؾػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمظَمملمتعمظملَٓملفمضُ٤ملاموعماذػمطُٓملغموامغِضملػمؼملعموملعمم

عماغمملم
اظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مإؿمذػم مطُؽملػمؿغم١ملػم موَسػمّملعماىؼم مصَفملَظٌملٝملعم مبعمؿملػم٢ملعم مضُػملُ٤ملِبغملُ١ملػم مصَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملػم مبِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِ مإؿمخػم٤مل ؼم
َْملطُ١ملػم معِؽملػمؾملعمممل مطَْملعمظِٟملَ مؼغمؾعمؿملمم٢ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مَظغملُ١ملػم مآؼعممملتِ٣ملِم
عموطُؽملػمؿغم١ملػم مسعمػملَ٥مل مذعمظملَممل محغمظملْٓملعمةٍ معِ٢ملعم ماظؽملفممملرؿم مصَفملَغػمعمل عم

ظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمؾملػمؿعمّملغمونعمم}م[آلمسؼملٓملان:م.]103

 -8وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم متعمؾعم٤ملفمىغموا ماظّملفمارعم موعماظْكملؿمتعممملنعم معِ٢ملػم مضَؾػمػملِؾملؿم١ملػم مؼغمقِؾقم٤ملنعم مععم٢ملػمم

١مل محعممملجعمهملً معِؼملفمممل موُوتغم٤ملا موعمؼغمقملػمثِٓملغمونعم مسعمػملَ٥ملم
ػعممملجعمٓملعم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم موعمظَممل مؼعمفِّملغمونعم مصِ٦مل م٫ملغمّملغمورؿمػِ ػم

وَغػمظملُلِؾملؿم١ملػم موعمظَ٤ملػم مطَمملنعم مبِؾملؿم١ملػم مخعمزملعمممل٫ملعمهملٌ موعمععم٢ملػم مؼغم٤ملقعم مذغمُملفم مغعمظملْلِ٣ملِ مصَفملُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغمم
اظْؼملغمظملْػملِقغم٤ملنعم}[ايرملٓمل:م .]9م

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1مسعم٢ملعمػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعم:موَخػمؾعمٓملعمغِ٦مل موَبغم٤مل مدغمظملْؿملعممملنعم موَنفمم

غمٓملطُ١ملػم م(ؼضملين ماظؽمل
ػِٓملعمضْ٠ملعم مضَممللعم مظَ٣ملغم:مدعمفملَظْؿغمٟملَ مععممملذعما مؼعمفملْع غم

م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مصَٔملعمسعمؼملػموملعمم

عمٓملطُ١ملػم مبِمملظزملفمٯملَةِ موعماظزملممّملػمقؿم موعماظْضملعمظملَمملفِ موعماظْ٤ملعمصَمملىِ مبِمملظْضملعمؾملػمّملِ موعموَدعماىِ ماَملَععممملغعمهملِ مضَممللعم موعمػعمْملِهِم
وَغفم٣ملغم موَع عم
٫ملِظملَهملُمغعمؾِ٦ملدمل٫(.ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

 -2موسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ضَممللعم :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَؼملفمممل مضَسملعم٥مل ماظْكعمػملْٞملعم مطَؿعمنملعم مسِؽملػمّملعمهغم مصَ٤ملػمقعم مسعمٓملػمذِ٣ملِ مإؿمنفم مرعمحػمؼملعمؿِ٦مل مدعمؾعمعملَوملػمم

شَسملعمؾِ٦مل"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

-3موسعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَ م(ر٪مل٦ملمآ مسؽملؾملممل)مضَمملظَوملػم م:مضَّملِمعم مغعممملسؽممعِ٢ملعمماَملَسػمٓملعمابِمسعمػملَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملممم

مملغغملُ١ملػم م؟ مضَمملظُ٤ملا م :مغعمضملعم١ملػم م ،مصَعملَمملظُ٤ملا م :مَظغملِؽملفممملم
(٫ملعمػملٌمل٥مل مآ مسعمػملؿملػم٣ملِ مودعمػملٌمل١ملعم) مصَعملَمملظُ٤ملا م :موَتغمعملَؾممػملُ٤ملنعم م٫ملِؾػمؿملعم عم

وعماظػملٌمل٣ملِمععممملمغغمعملَؾمم٠ملغم،مصَعملَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم):م"وعموَعػمػملِٟملُموَنػممطَمملنعمماظػملٌمل٣ملغممضَّملػممغعمٔملعمهللعمم

عِ ػمؽملغملُ١ملغمماظٓملفمحػمؼملعمهملَم"؟م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

-4وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممجعمضملػمظملَٓملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:م"مطَمملنعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملم

آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)مإؿمذعما مضَّملِمعم معِ٢ملػم مدعمظملَٓملـم متغمػملُعملخمل٦ملعم مبِزملِؾػمؿملعممملنؿم موَػػم٠ملؿم مبعمؿملػمؿِ٣ملِ ،مضَممللعم:موعمإؿمغفم٣ملغم مضَّملِمعم معِ٢ملػمم

دعمظملَٓملـم مصَلغمؾِٞملعم مبِ٦مل مإؿمظَؿملػم٣ملِ ،مصَقعمؼملعمػملَؽملِ٦مل مبعمؿملػم٢ملعم مؼعمّملعمؼػم٣ملِ ،مثغم١ملفم مجِ٦ملىعم مبِفملَحعمّملِ مابػمؽملعم٦ملػم مصَمملرِؼملعمهملَ ،مصَفملَرػمدعمصَ٣ملغمم

خعمػملْظملَ٣ملغم،مضَممللعم:مصَفملُدػمخِػملْؽملعممملماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَ،مثعمػملَمملثعمهملًمسعمػملَ٥ملمدعمابفمهملٍم"[٫ملقؿملُملمعلػمل١مل] .م

م-5وسعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"اظٓملفماحِؼملغم٤ملنعم مؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغم ماظٓملفمحػمؼملعم٢ملغم ،مارػمحعمؼملغم٤ملا مععم٢ملػم مصِ٥مل ماَملَرػمضؿمم
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عمؼملغملُ١ملػممععم٢ملػممصِ٥ملماظلفمؼملعممملىِ،ماظٓملفمحِ١ملغممذغمفػمؽملعمهملٌمعِ٢ملعمماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿممصَؼملعم٢ملػمموعم٫ملعمػملَؾملعممملموعم٫ملعمػملَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمموعمععم٢ملػمم
ؼعمٓملػمح ػم
ضَشملَضملعمؾملعممملمضَشملَضملعم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغم"(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

 -6موس٢مل مجمملبٓمل ماىضملظمل٦مل مس٢مل ماظرملضمل

مضمملل:موجّمل مسػمل٦ملؾم مب٢مل موب٦مل مرمملظنمل م(ر٪مل٦ملم

آمسؽمل٣مل)مدرس٣ملمسؽملّملمرج٠ملمغزملٓملاغ٦مل،مصفملضؾ٠ملمب٣ملمإشممذٓملؼُملماظعملممل٪مل٦ملممسمممل٫ملؼمل٣مل،مضمملل:م
صفمملى مسػمل٦ملقم مصعملمملل:مػْملا ماظّملرهلل مدرس٦مل موٕ موبٛمل موٕ موػنمل ،مصعملمملل مذٓملؼُمل مظػملؽملزملٓملاغ٦مل:م
عممل متعمل٤ملل مصؿملؼملممل مؼعمل٤ملل موعري ماٌقملعؽملني م؟ مصعملمملل ماظؽملزملٓملاغ٦مل :معممل ماظّملرهلل مإٮمل مدرس٦مل موعمملم

وعري ماٌقملعؽملني مسؽملّملي مبغملمملذب ،مصمملظؿظملومل مذٓملؼُمل مإشم مسػمل٦مل مصعملمملل:مؼممل موعري ماٌقملعؽملنيم

ػ٠مل مع٢مل مبؿملؽملهمل م؟ مصسملقٟمل مسػمل٦مل موضمملل:مو٫ملمملب مذٓملؼُمل ،معمملظ٦مل مبؿملؽملهمل ،مصعملسمل٥مل مبؾملممل مذٓملؼُملم
ظػملؽملزملٓملاغ٦مل،مضممللمصفملخْملهماظؽملزملٓملاغ٦ملموعرمل٥ملمخغمشمل٥ملؼممث١ملمرجٛملمصعملمملل:موعمملموغمملمصفملذؾملّملمونم

ػْمله موحغملمملم ماَملغؾؿملمملى ،موعري ماٌقملعؽملني مؼّملغؿملين مإشم مضممل٪ملؿمل٣مل مؼعملسمل٦مل مسػملؿمل٣مل ،موذؾملّمل مإنم

ٮمل مإظ٣مل مإٮمل مآ مووذؾملّمل مون محمؼملّملا مسؾّمله مورد٤ملظ٣مل ،ماظّملرهلل موآ مدرسٟمل مؼممل موعريم

اٌقملعؽملني،ماتؾضملوملماىؿملٖملمووغوملمعؽملشملػملٞملمإشمم٫ملظملنيمصكٓملجوملمع٢ملمبضملريكماَملورق،م

صعملمملل:موعمملمإذمودػملؼملوملمصؾمل٦ملمظٟمل،موضمػمل٣ملمسػمل٥ملمصٓملس.م[اظؾّملاؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمٮملب٢ملمطـري] .م
 -7موذطٓمل ماب٢مل مسلمملطٓمل مون ماًػملؿملظملهمل ماظضملؾمملد٦مل موبممل مجضملظملٓمل ماٌؽملزمل٤ملر مطؿنمل مردمملظهملم

إشم مد٤ملار مب٢مل مسؾّمل مآ مضممل٪مل٦مل ماظؾزملٓملة مضممل٩ملٯملً مظ٣مل :ماغصملٓمل ماَملرض ماظيت مسمممل٫مل١مل مصؿملؾملمملم
صٯملنماظعملممل٩ملّملمصٯملغؼممملماظؿمملجٓملمصمملدصضملؾملمملمإشممصٯملنـمماظعملممل٩ملّمل.مصغملؿنملمإظؿمل٣ملمد٤ملار:مإنماظؾؿملؽملهملمضّملم

ضمملعومل مسؽملّملي موغؾملممل مظظملٯملنـم ماظؿمملجٓمل ،مصػمللومل موخٓملجؾملممل مع٢مل مؼّملؼ٣مل مإٮمل مبؾؿملؽملهمل ،مصغملؿنمل مإظؿمل٣ملم

وب٤مل مجضملظملٓمل ماٌؽملزمل٤ملر:موآ ماظْملي مٮمل مإظ٣مل مإٮمل مػ٤مل مظؿعمّملصضملؽملفمؾملممل مإشم مصٯملن ماظعملممل٩ملّمل!مصغملؿنملم
إظؿمل٣مل مد٤ملار:موآ ماظْملي مٮمل مإظ٣مل مإٮمل مػ٤مل مٮمل موخٓملجؿؾملممل مع٢مل مؼّمل مصٯملنـم ماظؿمملجٓمل مإٮمل مةٞمل!م

صػملؼملممل مجمملىه ماظغملؿمملب مضمملل موب٤مل مجضملظملٓمل:معألتغمؾملممل موآ مسّملٮملً ،م٫ملمملر مضسملمملت٦مل مؼٓملدوغين مإشمم

ايٞمل(.تمملرؼِملمدعرملٞملمٮملب٢ملمسلمملطٓمل).م م
ا
ثبنثب ً :ادلٕضٕع:

إنمايسملمملرة ما دٯملعؿملهمل مسصملؿملؼملهمل موسٓملؼعملهمل ،موتٓملاث ماٌلػملؼملني معػمل٦ملى مبمملظغملؽمل٤ملزم

واى٤ملاػٓمل ماظـؼملؿملؽملهمل ماظيت ماغّملثٓملت مسرب متمملرؼِمل مر٤ملؼ٠مل ،موٮمل مؼؽملؾطمل٦مل موبّملؼما مون متغمل٤ملنم

حمملظهمل ماظسملضملٝمل مواظمدؾمي مايسملمملري ماظيت مؼضملمملغؿملؾملممل ماٌلػملؼمل٤ملن ماظؿمل٤ملم محمؾشملهمل موعـؾشملهملم
ظضملٔملا٩ملؼملؽملممل،مصؾمل٦ملمعٓملحػملهملمعقملضؿهملمٮملمتلمملويمظممسؼملٓملماظٔملع٢ملمذؿملؽؼمممل .م
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ظعملّمل مبؽمل٥مل ماٌلػملؼمل٤ملن محسملمملرتؾمل١مل مسػمل٥مل مدسممل٩مل١مل مض٤ملؼهمل موضؿمل١مل موخٯملضؿملهملمرادكهمل مطمملظضملّمللم

واظٓملضمهمل موايٞمل مواٌ٤ملازغهمل مبني معؿشملػملؾمملت ماظٓملوح مواىلّمل ،مواٌ٤ملا٩ملؼملهمل مبني مط٠ملم

رؾعملمملتماجملؿؼملٛمل .م

واظضملّملل مع٢مل موػ١مل مودٕمل مايسملمملرة ما دٯملعؿملهمل ،موع٢مل معٯملحمؾملممل ماظيت متّمللم

سػمل٥مل مسصملؼملؿؾملممل ،مإغ٣مل مع٢مل موػ١مل معغمعملَ٤ملؿمؾمععممملتِ مايؿملمملة ماظظملٓملدؼهمل مواَملدٓملؼهمل مواٮملجؿؼملمملسؿملهملم
واظلؿملمملدؿملهمل مظم ماجملؿؼملٛمل ماٌلػمل١مل ،موضّمل مجضمل٠مل ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مػّملف مإردمملل ماظٓملد٠ملم

ػ٤مل مإضمملعهمل ماظضملّملل ،مصعملمملل متضملمملشم:م{ظَعملَّملػم موَرػمدعمػملْؽملعمممل مرغمدغمػملَؽملعمممل مبِمملظْؾعمؿملِؾمؽملعممملتِ موعموَغػمٔملعمظْؽملعمممل مععمضملعمؾملغم١ملغم ماْظغملِؿعممملبعمم

وعماظْذملؼملِؿملٔملعمانعم مظِؿملعمعملُ٤ملمعم ماظؽملعمؾممملسغم مبِمملظْعملِلػمٙملِ} م[ايّملؼّمل :م ،]25مصضملصملؼملهمل ماظؽملصملمملم ما دٯملع٦ملم

تؿفػمل٥مل مظم موغ٣مل مؼعمل٤ملد موتؾمملس٣مل مإشم ماظضملّملل معٛمل ماظضملّملو مطمملظزملّملؼٞمل ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم:م
{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُ٤ملغغم٤ملا مضَ٤ملفماعِنيعم مظِػملٌمل٣ملِ مذغمؾملعمّملعماىعم مبِمملظْعملِلػمٙملِ موعمظَممل مؼعمفػمٓملؿمععم فمؽملغملُ١ملػم مذعمؽملعمـملنغم مضَ٤ملػممـمم

سعمػملَ٥مل موَظٌملممل متعمضملػمّملِظُ٤ملا ماسػمّملِظُ٤ملا مػغم٤ملعم موَضْٓملعمبغم مظِػملؿفمعملْ٤ملعمى موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مخعمؾِريؽم مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}م
[اٌممل٩ملّملة:م،]8مؼضملينمٮملمزمْؼملِػملَؽملفمغمل١ملمبطمل٘ملمض٤ملممسػمل٥ملمزػملؼملؾمل١مل .م

إن ماظضملّملل مظم متٓملاث ماٌلػملؼملني موثعملمملصؿؾمل١مل مودوظؿؾمل١مل مل٠مل ماظٓملاس٦ملم

واظٓملسؿملهمل ،مل٠مل مط٠مل مرؾعملمملت ماجملؿؼملٛمل مدون متؿملؿملٔمل موو مادمؿملمملز مبني مسصملؿمل١مل موحعملري،م

صؾملْملا ماًػملؿملظملهمل ماظضملؾمملد٦مل موب٤مل مجضملظملٓمل ماٌؽملزمل٤ملر مؼغملؿنمل مردمملظهمل مإشم مد٤ملار مب٢مل مسؾّمل مآم

ضممل٪مل٦مل ماظؾزملٓملة مضممل٩ملٯملً مظ٣مل:ماغصملٓمل ماَملرض ماظيت مسمممل٫مل١مل مصؿملؾملممل مصٯملن ماظعملممل٩ملّمل مصٯملغؼمممل ماظؿمملجٓملم
صمملدصضملؾملمملمإشممصٯملنـمماظعملممل٩ملّمل.مصغملؿنملمإظؿمل٣ملمد٤ملار:مإنماظؾؿملؽملهملمضّملمضمملعوملمسؽملّمليموغؾملمملمظظملٯملنـمم

اظؿمملجٓمل ،مصػمللومل موخٓملجؾملممل مع٢مل مؼّملؼ٣مل مإٮمل مبؾؿملؽملهمل ،مصغملؿنمل مإظؿمل٣مل موب٤مل مجضملظملٓمل ماٌؽملزمل٤ملر:موآم

اظْملي مٮمل مإظ٣مل مإٮمل مػ٤مل مظؿعمّملصضملؽملفمؾملممل مإشم مصٯملن ماظعملممل٩ملّمل! مصغملؿنمل مإظؿمل٣مل مد٤ملار :موآ ماظْمليم م
ٮمل مإظ٣مل مإٮمل مػ٤مل مٮمل موخٓملجؿؾملممل مع٢مل مؼّمل مصٯملنـم ماظؿمملجٓمل مإٮمل مةٞمل!مصػملؼملممل مجمملىه ماظغملؿمملب مضممللم

وب٤ملمجضملظملٓمل:معألتغمؾملمملموآمسّملٮملً،م٫ملمملرمضسملمملت٦ملمؼٓملدوغ٦ملمإشممايٞمل[.تمملرؼِملمدعرملٞملمٮملب٢ملم
سلمملطٓمل] ،مإغ٣مل ماظضملّملل ماظْملي مػ٤مل مودمملس ماٌػملٟمل مودسمملعهمل مع٢مل موػ١مل مدسممل٩مل١مل مغؾملسملهملم
اَملع١مل ،موهلْملا مضؿمل٠مل :م((إنؾم مآَ مؼؽملزملٓملغم ماظّملوظهملَ ماظضملمملدظهملَ موظ٤مل مطمملغوملػم مطمملصٓملةً ،موسمْملغملغمم

اظّملوظهملَماظصملمملٌهملَموظ٤ملمطمملغوملػممعلػملؼملهملً)(طؿمملبمايلؾهملمٮملب٢ملمتؿملؼملؿملهمل) .م

وػْملا ماَمل٫مل٠مل مايسملمملري ما دٯملع٦مل ماظضملصملؿمل١مل م– ماظضملّملل م– مٕ مؼعملٝمل مسؽملّملم

حّملود ماٌلػملؼملني مب٠مل موغزملٝمل مشري ماٌلػملؼملني مظم ماظّملوظهمل ما دٯملعؿملهمل مظّملرجهمل مجضملػملوملم

وحّملمضسملمملةماٌلػملؼملنيمزمغمل١ملمظزملمملحلمغزملٓملاغ٦ملمسمممل٫مل١ملماًػملؿملظملهمل،مصضمل٢ملمجمملبٓملماىضملظمل٦ملم
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س٢مل ماظرملضمل

مضمملل :موجّمل مسػمل٦ملقم مب٢مل موب٦مل مرمملظنمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مدرس٣مل مسؽملّمل مرج٠ملم

غزملٓملاغ٦مل ،مصفملضؾ٠مل مب٣مل مإشم مذغمٓملؼُمل ماظعملممل٪مل٦مل م مسمممل٫ملؼمل٣مل ،مضمملل :مصفمملى مسػمل٦مللم مصعملمملل :مػْملام

اظّملرهلل مدرس٦مل موٕ موبٛمل موٕ موػنمل ،مصعملمملل مذٓملؼُمل مظػملؽملزملٓملاغ٦مل :معممل متعمل٤ملل مصؿملؼملممل مؼعمل٤مللم

وعري ماٌقملعؽملني م؟ مصعملمملل ماظؽملزملٓملاغ٦مل:معممل ماظّملرهلل مإٮمل مدرس٦مل موعممل موعري ماٌقملعؽملني مسؽملّمليم

بغملمملذب،مصمملظؿظملوملمذغمٓملؼُملمإشممسػمل٦ملؾممصعملمملل:مؼمملموعريماٌقملعؽملنيمػ٠ملمع٢ملمبؿملؽملهملم؟مصسملقٟملم
سػمل٦مل موضمملل:مو٫ملمملب مذٓملؼُمل ،معمملظ٦مل مبؿملؽملهمل ،مصعملسمل٥مل مبؾملممل مذٓملؼُمل مظػملؽملزملٓملاغ٦مل ،مضمملل مصفملخْملهم

اظؽملزملٓملاغ٦مل موعرمل٥مل مخغمشمل٥ملؼم مث١مل مرجٛمل مصعملمملل:موعممل موغممل مصفملذؾملّمل مون مػْمله موحغملمملم ماَملغؾؿملمملى،م

وعري ماٌقملعؽملني مؼّملغؿملين مإشم مضممل٪ملؿمل٣مل مؼعملسمل٦مل مسػملؿمل٣مل ،موذؾملّمل مون مٮمل مإظ٣مل مإٮمل مآ مووذؾملّملم

ون محمؼملّملا مسؾّمله مورد٤ملظ٣مل ،ماظّملرهلل موآ مدرسٟمل مؼممل موعري ماٌقملعؽملني ،ماتؾضملومل ماىؿملٖملم
ووغومل معؽملشملػملٞمل مإشم م٫ملظملني مصكٓملجومل مع٢مل مبضملريك ماَملورق م[وي مدعملشملومل ماظّملرهلل]م

صعملمملل:موعمملمإذمودػملؼملوملمصؾمل٦ملمظٟمل،موضمػمل٣ملمسػمل٥ملمصٓملس.م(اظؾّملاؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمٮملب٢ملمطـري) .م
صؼملممل موسصملؼمل٣مل مغصملمملعؼمممل ،موعممل موسٓملضؾملممل محسملمملرة متػملٟمل ماظيت مؼصملػمل٠مل ماظضملّملل مصؿملؾملممل مط٠ملم

ورؿملمملف ماجملؿؼملٛمل،مظعملّملمدمملدتمظممحسملمملرةما دٯملممودوظؿ٣ملمسػمل٥ملمعٓملمتمملرسمؾملمملموسربم
عٓملاحػملؾملمملماٌكؿػملظملهملمعظملمملػؿمل١ملمتؾملّملفمإشمماظعملسملمملىمسػمل٥ملمط٠ملمغصمل١ملماظؿضمللٝملمواٮملدؿؾّملادم

وا ذسمملنماٌْملل،موسػمل٥ملمط٠ملمعمملمصؿمل٣ملما٪ملشملؾملمملدموتؽملغملؿمل٠ملموغؿمل٠ملمع٢ملمطٓملاعهملما غلمملنم

وط٠مل مذظٟمل م سمملدة مطٓملاعهمل ما غلمملن مإظؿمل٣مل مورصضمل٣مل مإشم معلؿ٤ملى ما غلمملغؿملهمل ماظٯمل٩ملٞمل مب٣ملم

بطمل٘ملماظؽملصملٓملمس٢ملمظ٤ملغ٣ملموومجؽملل٣ملماغشملٯملضًمملمع٢ملمض٤مللمآمتضملمملشم:م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفممملم

عمعغملُ١ملػم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِم
خعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملػم معِ٢ملػم م عمذطَٓملـم موعموُغػمـعم٥مل موعمجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػم مذغمضملغم٤ملبؼمممل موعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعم مظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملا مإؿمنفم م َوطْٓمل عم

وَتػمعملَمملطُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمِػملؿمل١ملؽممخعمؾِريؽمم}م[ايفٓملات:م .]13م

وإذامطمملنماظؽملمملسمضؾ٠ملما دٯملممضّملماغعمللؼمل٤ملامإشممدمملدةموسؾؿملّملمصعملّملمد٤ملىم

ا دٯملم مبني مبين ما غلمملن ،موؼغملظمل٦مل مػؽملممل مون مغْملطٓمل مض٤ملل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) م :م"ععم٤ملػمظَ٥مل ماظْعملَ٤ملػممؿم معِؽملػمؾملغم١ملػم"(دؽمل٢مل ماظؽمللممل٩مل٦مل) ،موبْملظٟمل مرصٛمل مضّملر ماظٓملضؿملٞمل مإشمم
اظّملرجهمل ماظيت مجضملػملومل مذط٤ملان م– موطمملن مبزملقؾهمل مايلني م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مؼعمل٤مللم
ٮملب٢مل ماظٔملبري م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) موػ٤مل مع٢مل مدمملدات ماظضملٓملب موظم مجمػملٕمل معضملمملوؼهملم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مخػملؿملظملهمل ماٌلػملؼملني :مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م

"ععم٤ملػمظَ٥مل ماظْعملَ٤ملػممؿم معِؽملػمؾملغم١ملػم"،مووغمملمع٤ملشممرد٤مللمآ م(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مووغوملماب٢ملم

اظٔملبريمب٢ملماظضمل٤ملاممب٢ملمخ٤ملؼػملّمل،مصؽملق٢ملموطٓملمموٮملىؼممووحل٢ملمصضملػملًممل .م
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وع٢ملموػ١ملماظّملسممل٩مل١مل ماظيتمضمملعوملمسػملؿملؾملممل مايسملمملرة ما دٯملعؿملهملماظٓملضمهمل،موتؾّملوم

سؽملمملؼهمل ما دٯملم مبؾىملؾم مخػملٞمل ماظٓملضمهمل مظم مضػمل٤ملب موتؾمملس٣مل مع٢مل موول موػػملهمل مظم ماظعملٓملآنم
اظغملٓملؼ١مل ،مصعملّمل ماصؿؿقومل مد٤ملر ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مطػملؾملممل م -مسّملا مد٤ملرة ماظؿ٤ملبهمل م -مبمملظؾلؼملػملهملم
اظيت مترملؿؼمل٠مل مسػمل٥مل مامسني مع٢مل مومسمملى مآ مسٔمل موج٠مل م– ماظٓملضم٢مل ماظٓملحؿمل١مل م– مدونم

شريػؼملممل ،مصظمل٦مل مذظٟمل مدٮملظهمل مسػمل٥مل متعملّملؼ١مل ماظٓملضمهمل مظم ما دٯملم ،مسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملم
آ مسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مضَممللعم:م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَؼملفمممل مضَسملعم٥مل ماظْكعمػملْٞملعم مطَؿعمنملعمم
سِؽملػمّملعمهغممصَ٤ملػمقعممسعمٓملػمذِ٣ملِمإؿمنفممرعمحػمؼملعمؿِ٦ملمدعمؾعمعملَوملػممشَسملعمؾِ٦مل"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)،موضّملمبضملىملمآمغؾؿمل٣ملم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مرضمهمل مىؼملؿملٛمل مخػملعمل٣مل ،مؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعمععمممل موَرػمدعمػملْؽملعممملكَ مإؿمظٌملممل مرعمحػمؼملعمهملًم

ظِػملْضملعممملظَؼملِنيعم} م[اَملغؾؿملمملى:م ،]107موع٢مل مرضمؿ٣مل مم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موغ٣مل مطمملن مؼضملشملٝملم
سػمل٥ملماَملرظملممللموؼٓملقؾممهل١مل،موؼعملؾؾمػملؾمل١ملموؼسملؼملؾمؾمل١ملموؼّملاسؾؾمل١مل،موجمملىهمغمملسمع٢ملماَملسٓملابم
صٓملووه مؼغمعملؾؾم٠مل مايل٢مل مب٢مل مسػمل٦مل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مصؿضملفؾمؾ٤ملا موضمملظ٤ملا :متغمعملَؾممػملُ٤ملنعمم

مملغغملُ١ملػم؟ مضَمملظُ٤ملا :مغعمضملعم١ملػم .مصَعملَمملظُ٤ملا :مَظغملِؽملفمممل موعماظػملٌمل٣ملِ مععمممل مغغمعملَؾمم٠ملغم .مصَعملَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم
٫ملِؾػمؿملعم عم
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"وعموَعػمػملِٟملُ موَنػم مطَمملنعم ماظػملٌمل٣ملغم مضَّملػم مغعمٔملعمهللعم معِ ػمؽملغملُ١ملػم ماظٓملفمحػمؼملعمهملَ" ،موٕ متغمل٢مل مع٤ملاضٝمل مسؽملمملؼؿ٣ملم

ورضمؿ٣مل مبمملَملرظملمملل مبمملٌ٤ملاضٝمل ماظضملمملبٓملة ،مب٠مل مطمملغومل ممسؿ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ظّملرجهمل مون ماَملرظملمملل مظؿضملػملعملؾمل١مل مب٣مل مطمملغ٤ملا مؼلؿعملؾػمل٤ملغ٣مل مإذا مجمملى مع٢مل مدظملٓمل مظؿملّملاسؾؾمل١مل،م

وطفملغ٣مل مظؿملٕمل موعمملع٣مل مع٢مل ماهلؼمل٤ملم مواٌرملمملش٠مل مشريػ١مل!ممؼعمل٤ملل مسؾّمل مآ مب٢مل مجضملظملٓمل مب٢ملم

وب٦ملمرمملظنملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل):ممطَمملنعممرعمدغم٤مللغمماظػملَؾم٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مإؿمذعمامضَّملِمعمم
عِ٢ملػممدعمظملَٓملـممتغمػملُعملِؾم٦ملعممبِزملِؾػمؿملعممملنؿمموَػػم٠ملؿممبعمؿملػمؿِ٣ملِمضَممللعم:موعمإؿمغعمؾم٣ملغممضَّملِمعممعِ٢ملػممدعمظملَٓملـممصَلغمؾِٞملعممبِ٦ملمإؿمظَؿملػم٣ملِمصَقعمؼملعمػملَؽملِ٦ملم

عمٯملثهملًم
بعمؿملػم٢ملعم مؼعمّملعمؼػم٣ملِ مثغم١ملعمؾم مجِ٦ملىعم مبِفملَحعمّملِ مابػمؽملعم٦ملػم مصَمملرِؼملعمهملَ مصَفملَرػمدعمصَ٣ملغم مخعمػملْظملَ٣ملغم مضَممللعم:مصَفملُدػمخِػملْؽملعمممل ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَ مث عم
سعمػملَ٥مل مدعمابعمؾمهملٍ"[٫ملقؿملُمل معلػمل١مل] ،ممظعملّمل ملػملومل مرضمؿ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) ماظؾؾملممل٩مل١ملم
اظيت مٮمل متضملعمل٠مل م ،مصغملمملن مزمىملؾم ماظؽملمملس مسػمل٥مل ماظٓملصٞمل مبؾملممل محؿ٥ملمسؽملّملماظْملبُمل ،مصعملّمل مروىم

ا عمملممعلػمل١ملمونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضمملل:م"إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَؿعمنملعمما ؿمحػملعممملنعمم

سعمػملَ٥مل مطُ٠ملمم مذعم٥ملػمىٍ مصَكملؿمذعما مضَؿعمػملْؿغم١ملػم مصَفملَحػملِؽملغم٤ملا ماظْعملِؿػمػملَهملَ موعمإؿمذعما مذعمبعمقػمؿغم١ملػم مصَفملَحػملِؽملغم٤ملا ماظْملفمبػمُملعم موعمظْؿملغمقِّملفمم

عمّملطُ١ملػم مذعمظملْٓملعمتعم٣ملغم مصَػملْؿملغمٓملؿمحػم مذعمبِؿملقعمؿعم٣ملغم"،مطؼملمملمحىملفممسػمل٥ملمسّملم مهؼملؿملػملؾملممل معممل مٮمل متشملؿملٞمل ،مصعملّملم
وَح غم

ِ٢مل ماَملَغػمزملعممملرؿم ،مصَكملؿمذعما مجعمؼملعم٠ملؽم مصَػملَؼملفمممل مرعموَىم
دعمخعم٠ملعم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)محعمممل٩ملِشملًممل مظِٓملعمجغم٠ملـم مع عم

اظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) محعم٢ملفم مإؿمظَؿملػم٣ملِ م ،موعمذعمرعمصَوملػم مسعمؿملػمؽملعممملهغم م ،مصَفملَتعممملهغم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م
َلغملَ٢ملعم مصَعملَممللعم م :م"ععم٢ملػم مرعمبقم مػعمْملعما ماظْفعمؼملعم٠ملؿم"؟م
م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مصَؼملعملعمُملعم مذعمصَٓملعمتعم٣ملغم مص عم
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ظِؼملعم٢ملػم مػعمْملعما ماظْفعمؼملعم٠ملغم م؟ مضَممللعم:مصَفعممملىعم مصَؿؼم٥مل معِ٢ملعم ماَملَغػمزملعممملرؿم مصَعملَممللعم م:مػغم٤ملعم مظِ٦مل مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ،م
ذغملَممل مظِ٦ملم
صَعملَممللعم م ":موَٮملَ متعمؿفمعملِ٦مل ماظػملٌمل٣ملعم مصِ٦مل مػعمْملِهِ ماظْؾعمؾملؿمؿملؼملعمهملِ ماظٌملؿِ٦مل مععمػملٌملغملَٟملَ ماظػملٌمل٣ملغم مإؿمؼفممملػعمممل"؟!مصَكملؿمغفم٣ملغم م عم

وَغفمٟملَمتغمفِؿملضملغم٣ملغمموعمتغمّملػم٩ملِؾغم٣ملغم"(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل) .م
إغؾملممل ماظٓملضمهمل ماظيت محىمل مسػملؿملؾملممل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مووخربغممل موغ٣ملم

ظ٢ملمؼٓملح١ملمآمتضملمملشممإٮملمو٫ملقمملبؾملممل،مصضمل٢ملمسؾّملمآمب٢ملمسؼملٓملوم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضممللم

 :مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مو مدػمل١مل) :م"اظٓملفماحِؼملغم٤ملنعم مؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغم ماظٓملفمحػمؼملعم٢ملغم،م
عمؼملغملُ١ملػم مععم٢ملػم مصِ٦مل ماظلفمؼملعممملىِ ،ماظٓملفمحِ١ملغم مذغمفػمؽملعمهملٌ معِ٢ملعم ماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿم،م
ارػمحعمؼملغم٤ملا مععم٢ملػم مصِ٦مل ماَملَرػمضؿم مؼعمٓملػمح ػم
صَؼملعم٢ملػم موعم٫ملعمػملَؾملعمممل موعم٫ملعمػملَ٣ملغم ماظػملٌمل٣ملغم موعمععم٢ملػم مضَشملَضملعمؾملعمممل مضَشملَضملعم٣ملغم ماظػملٌمل٣ملغم"(دؽمل٢مل ماظمعْملي) ،موظْملا مٮمل متضملفنملم

حني متٓملى مون مآ متضملمملشم مودخ٠مل ماعٓملوة ماظؽملمملر مبلؾنمل محؾٕمل مضشملهمل موذظٟمل مظعمللمملوةم
ضػملؾؾملممل م ،مووغ٣مل متضملمملشم مودخ٠مل مرجٯمل ماىؽملهمل مبلؾنمل مرضمؿ٣مل مبغملػملنمل مؼػملؾملىمل مع٢مل مذّملةم

اظضملشملٖملمصريققممظ٣ملموؼٓملضم٣ملموؼلعملؿمل٣مل .م

سػمل٥مل مػْملا ماظؽملق٤مل مدمملر ماجملؿؼملٛمل ماٌلػمل١مل مصزملمملر معماضمًممل مؼٓملح١مل مصؿمل٣مل ماظعمل٤مليم

اظسملضملؿملٝمل ،مٮمل مؼؾملمملن مصؿمل٣مل مؼؿؿمل١مل ،موٮمل مؼْملل مصؿمل٣مل محمؿمملج ،مؼعمل٤ملم مط٠مل مراهللـم مصؿمل٣مل مب٤ملاجؾ٣ملم

دم٤مل مرسؿملؿ٣مل ،مصؾملْملا مسؼملٓمل مب٢مل مسؾّمل ماظضملٔملؼٔمل محمملط١مل ماظّملوظهمل ما دٯملعؿملهمل ماظ٤ملادضملهمل مؼرملطملػمل٣ملم

حمملل ماعٓملوة مد٤ملداى مظم معزملٓمل ،مصػملعملّمل موردػملومل مآٌملوة مردمملظهمل مإشم ماًػملؿملظملهمل م– موطمملنم

بٓملؼّمل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مزمؼمل٠مل مإظؿمل٣مل موي مردمملظهمل موإنمطمملغومل مع٢مل مآحمملد ماظؽملمملس،م
صكٓملج مبٓملؼّمل مع٢مل معزملٓمل مصّملصضملومل مإظؿمل٣مل مصٓملت٤ملغهمل ماظل٤ملداى مع٤ملٮملة مذي مو٫ملؾُمل مطؿمملبمملم

تْملطٓمل مصؿمل٣مل مون مهلممل محممل٩ملشملممل مضزملريا مووغ٣مل مؼغمعملؿق١مل مسػملؿملؾملممل معؽمل٣مل مصؿملغملٓملق مدجمملجؾملممل ،مصغملؿنمل:م م

"بل١ملمآماظٓملضم٢ملماظٓملحؿمل١ملمع٢ملمسؾّملمآمسؼملٓملموعريماٌقملعؽملنيمإشممصٓملت٤ملغهملماظل٤ملداىم

ع٤ملٮملةمذيمو٫ملؾُمل،مبػملطملينمطؿمملبٟملموعمملمذطٓملتمع٢ملمضِزملعمٓملمحممل٩ملشملٟملمووغ٣ملمؼغمّملخ٠ملمسػملؿملٟملم
عؽمل٣مل مصؿملغملٓملق مدجمملجٟمل ،مصعملّمل مطؿؾومل مظٟمل مطؿمملبؼمممل مإشم موؼ٤ملب مب٢مل مذٓملحؾؿمل٠مل م -موطمملنم

وؼ٤ملب مسمملعػمل٣مل مسػمل٥مل معزملٓمل م-مآعٓمله مون مؼؾين مظٟملِ مذظٟمل محؿ٥مل مزمزملؽمل٣مل مظٟمل مممممل مختمملصنيم

إن مذمملى مآ مواظلٯملم" ،موطؿنمل مإشم موؼ٤ملب مب٢مل مذٓملحؾؿمل٠مل :مع٢مل مسؾّمل مآ مسؼملٓمل موعريم

اٌقملعؽملني مإشم ماب٢مل مذٓملحؾؿمل٠مل موعممل مبضملّمل:مصكملن مصٓملت٤ملغهمل مع٤ملٮملة مذي مو٫ملؾُمل مطؿؾومل مإظ٦ملؾمم

تْملطٓمل مضِزملعمٓمل محممل٩ملشملؾملممل مووغ٣مل مؼغملٓملق معؽمل٣مل مدجمملجؾملممل موتلفملل مهزملؿملؽمل٣مل مهلممل ،مصكملذا مجمملىكم
طؿمملب٦مل مػْملا مصمملرطنمل موغومل مبؽملظمللٟمل مإظؿمل٣مل محؿ٥مل مهزملؽمل٣مل مهلممل ،مصػملؼملممل مجمملى ماظغملؿمملب مإشمم

وؼ٤ملبمرطنملمبؾّملغ٣ملمحؿ٥ملموت٥ملماىؿملٔملةمؼلفمللمس٢ملمصٓملت٤ملغهملمحؿ٥ملموضٛملمسػملؿملؾملمملموإذامػ٦ملم
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د٤ملداى معلغملؿملؽملهمل مصفملسػملؼملؾملممل ممبممل مطؿنمل مب٣مل موعري ماٌقملعؽملني مصؿملؾملممل موحزملؽمل٣مل مهلممل م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مدريةمسؼملٓملمٮملب٢ملمسؾّملمايغمل١مل) .م
وع٢مل موسصمل١مل ماظلؼملمملت ماظيت متؿملٔملت مبؾملممل مايسملمملرة ما دٯملعؿملهمل مون مط٤ملغوملم

جمؿؼملضملؼمممل معمابشملًممل موؼملٛمل ماَملخ٤ملةُ مصمؿملٛملعم موسسملممل٩مل٣مل ،مصػمل١مل متؾملؿ١مل مايسملمملرة ما دٯملعؿملهملم
صعملٙملمبمملظظملٓملدمطظملٓملد،موإمنمملماػؿؼملوملمب٣ملمبمملسؿؾمملرهموحّملةمظؾؽملمملىماجملؿؼملٛمل،مػْملهماَملخ٤ملةم
صٓمل٪ملؾملممل مآ متضملمملشم مسػملؿملؽملممل موربٙمل مبؾملممل مبني مصمؿملٛمل ماٌقملعؽملني ،مؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{إؿمغفمؼملعممملم
عمؼغملُ١ملػم موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم}م
اظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مإؿمخػم٤ملعمةٌ مصَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملا مبعمؿملػم٢ملعم موَخعم٤مل ػم
[ايفٓملات :م ،]10مواآلؼهمل ماظيت مبّملوت مبكملثؾمملت ماَملخ٤ملة مبني ماٌلػملؼملني مخؿؼملوملم

بعمل٤ملظ٣مل م"وعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم"موي:ماتعمل٤ملا مآ مصؿملؼملممل مذطٓمل مظم مػْمله ماآلؼهمل مع٢ملم

اَملخ٤ملة مظضملػملغمل١مل متٓملضم٤ملن ،مصؿفملع٠مل مطؿملٝمل مسػملٞمل مآ متضملمملشم ماظٓملجمملى مظم مرضمؿ٣مل مسػمل٥ملم
عٓملاسمملة ماَملخ٤ملة!! موطفملن مآ متضملمملشم مؼعمل٤ملل مظؽملممل :مظ٢مل مورضمغمل١مل محؿ٥مل مؼٓملح١مل مبضملسملغمل١ملم

بضملسملؼمممل .م

إن مع٢مل موج٠ملؾم ماظؽملضمل١مل ماظيت ماعنتؾم مآ متضملمملشم مبؾملممل مسػمل٥مل مغؾؿمل٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)موسػمل٥ملماظزملقمملبهملمعضمل٣ملم اٮملسؿزملمملممةؾ٠ملمآمتضملمملشممواظؿفملظؿملٝملمبنيمضػمل٤ملبؾمل١مل،مؼعمل٤مللم

جؼملِؿملضملؼمممل موعمظَممل متعمظملَٓملفمضُ٤ملا موعماذػمطُٓملغموا مغِضملػمؼملعموملعم ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَؿملػمغملُ١ملػم مإؿمذػم مطُؽملػمؿغم١ملػمم
تضملمملشم:م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملا مبِقعمؾػم٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ م عم

وَسػمّملعماىؼم مصَفملَظٌملٝملعم مبعمؿملػم٢ملعم مضُػملُ٤ملبِغملُ١ملػم مصَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملػم مبِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِ مإؿمخػم٤ملعماغؼمممل موعمطُؽملػمؿغم١ملػم مسعمػملَ٥مل مذعمظملَممل محغمظملْٓملعمةٍ معِ٢ملعم ماظؽملفممملرؿمم

صَفملَغػمعملَْملعمطُ١ملػم معِؽملػمؾملعمممل مطَْملعمظِٟملَ مؼغمؾعمؿملمم٢ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مظَغملُ١ملػم مآؼعممملتِ٣ملِ مظَضملعمػملٌملغملُ١ملػم متعمؾملػمؿعمّملغمونعم م}[آل مسؼملٓملان :م ،]103مإنم

ػْمله ماىؼملمملسؿملهمل مواٮملهمملد مواظؿغملمملتٝمل مبني مصمؿملٛمل ماٌلػملؼملني مع٢مل موػ١مل ممسمملت مػْملام

اظّملؼ٢مل ماظضملصملؿمل١مل ،موإغٟمل مظؿلؿرملضملٓمل مذظٟمل مط٠مل م٫ملٯملة مووغومل متعملٓملو ماظظملمملههمل محني متزمل٠مل مإشمم
ض٤مللمآمتضملمملشم:م{إؿمؼفممملكَمغعمضملػمؾغمّملغمموعمإؿمؼفممملكَمغعملػمؿعمضملِنيغمم ماػػمّملِغعممملماظزملممٓملعماطَماظْؼملغملػمؿعم ِعملؿمل١ملعم}مم م

ممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظظملمملههمل:م،5م]6م م

صفملغوملموحّملكمتزملػمل٦ملموتؽملمملج٦ملمربٟمل،مصػملؼملمملذامٕمتغمل٢ملماآلؼهملماظغملٓملتهمل":مإؼمملكم

وسؾّمل موإؼمملك مودؿضملني" مبزملؿملطملهمل ماٌظملٓملد؟ موٌمملذا مٕ متغمل٢مل م" ماػّملغ٦مل ماظزملٓملاطم

اٌلؿعملؿمل١مل"؟ مذظٟمل مَملن مآ متضملمملشم مؼٓملؼّملك مون متؿقّملث مبػمللمملن ماَملعهمل مطػملؾملممل ،مؼٓملؼّملم

اَملعهمل مطػملؾملممل مجلّملؼما مواحّملؼما موطؿملمملغؼمممل مواحّملؼما ،موظم م٫ملٯملة ماىؼملمملسهمل مشمملؼهمل ماظضملربة ،مظعملّملم

جضمل٠مل مآ متضملمملشم مصسملػملؾملممل مسػمل٥مل م٫ملٯملة ماٌؽملظملٓملد مدؾضملؼمممل موسرملٓملؼ٢مل مدرجهمل ،مصػملؼملمملذا؟ معٛمل مونم

ضممل٩ملٯملً مضّمل مؼعمل٤ملل :موغممل مظم مبؿمليت موحّملي موضٓملب مإشم ماًرمل٤ملهلل مووبضملّمل مس٢مل مرؤؼهمل معمملم
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ؼزملٓملصين مس٢مل مخرمل٤ملس٦مل ،موٮمل مؼغمل٤ملن مٔهمل مجممملل مَملن مؼٓملاغ٦مل ماظؽملمملس مصؿملّملخ٠مل مظمم
غظملل٦مل مذ٦ملى مع٢مل ماظٓملؼمملى! مغعمل٤ملل:مٮمل م ،مإن مآ متضملمملشم مٮمل مؼٓملؼّملك موحّملك موظغمل٢مل مؼٓملؼّملكم
ودٙملماظزملٝملمعٛملمإخ٤ملتٟملماٌلػملؼملني،معٛملماظغملؿملمملنماظغملمملع٠ملمظألعهمل .م

ػْملا ماٌؽملؾمليمل ما دٯملع٦مل ماظْملي مضمملعومل مسػملؿمل٣مل موسصمل١مل محسملمملرة مػ٤مل ماٌؽملؾمليملم

اظْملي متٓملب٥مل مسػملؿمل٣مل مض٤ملم مشػملؾؾمل١مل محنمل مإخ٤ملاغؾمل١مل مصـملثٓملوػ١مل مسػمل٥مل موغظمللؾمل١مل معٛمل مذّملةم
حمملجؿؾمل١مل ،م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم متعمؾعم٤ملفمىغموا ماظّملفمارعم موعماظْكملؿمتعممملنعم معِ٢ملػم مض ػمَؾػملِؾملؿم١ملػم مؼغمقِؾقم٤ملنعم مععم٢ملػم مػعممملجعمٓملعم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم موعمظَمملم

ؼعمفِّملغمونعم مصِ٦مل م٫ملغمّملغمورؿمػِ١ملػم محعممملجعمهملً معِؼملفمممل موُوتغم٤ملا موعمؼغمقملػمثِٓملغمونعم مسعمػملَ٥مل موَغػمظملُلِؾملؿم١ملػم موعمظَ٤ملػم مطَمملنعم مبِؾملؿم١ملػمم

خعمزملعمممل٫ملعمهملٌ موعمععم٢ملػم مؼغم٤ملقعم مذغمُملفم مغعمظملْلِ٣ملِ مصَفملُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغم ماظْؼملغمظملْػملِقغم٤ملنعم} م[ايرملٓمل:م ،]9موهلْملا مٕ مؼٓملعمم
اظؿمملرؼِملماظؾرملٓمليمسػمل٥ملماعؿّملادهمعـ٠ملمػْملهماظزمل٤ملرماظيتمحّملثوملمع٢ملمو٫ملقمملبماظؽمل

م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مؼ٤ملم ماهلفٓملة ،مؼؿغملمملصػمل٤ملن موؼؿغملمملتظمل٤ملن ،مسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعم م(ر٪مل٦ملم
ِ١مل مبِفملَحعمٞملفم مبِّملِؼؽملعممملرؿمهِ موعمظَممل مدِرػمػعمؼملِ٣ملِ معِ٢ملػمم
آ مسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:مظَعملَّملػم مرعموَؼػمؿغمؽملعمممل م،موعمععمممل ماظٓملفمجغم٠ملغم ماظْؼملغملػمػمل غم
وَخِؿمل٣ملِ ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم م(عزملؽملٝمل ماب٢مل موب٦مل مذؿملؾهمل) ،مػْمله ماَملخ٤ملة محني مصمضملومل مضػمل٤ملبم

اٌلػملؼملني م٫ملمملرت ماَملعهمل مطؿملمملغؼمممل معؿؼملمملدغملًممل مض٤ملؼؼمممل ،موعممل محني مخظملوملعم م٪مل٤ملؤػممل موتطملػملؾوملم
اَملثٓملةمواَملغمملغؿملهملمسػمل٥ملماظغملـريؼ٢ملمح٠ملماظسملضملٝملمظمماجملؿؼملٛملمو٪ملضملغمٝملعممطؿملمملنماَملعهمل .م
م

موظعملّمل مطمملغومل مايسملمملرة ما دٯملعؿملهمل مظم مج٤ملػٓملػممل ماظؿٔملاعؼمممل موخٯملضؿملؼمممل مضؾ٠مل مونم

تغمل٤ملنمحسملمملرةمإغؿمملجموادؿؾملٯملكمصمملىمملغنملماَملخٯملض٦ملم–مواظْمليمشمملبمس٢ملمحسملمملراتم

اظّملغؿملممل مضّملتؼمممل موحّملؼـؼمممل م– موػ١مل معٓملتغملٔملات مايسملمملرة ما دٯملعؿملهمل ،موعٛمل مػْملا ماٮملظؿٔملامم
اَملخٯملض٦مل موعٛمل مػْملا ماٌؽملؾمليمل ماظعمل٤ملؼ١مل مبٓملهلل ماٌلػملؼمل٤ملن مظم ماظؽمل٤ملاح٦مل ماظضملػملؼملؿملهملم
وضّملع٤ملامإدؾملمملعمملتمشريتموج٣ملماظؿمملرؼِمل،موعمملمع٢ملمسػمل١ملمع٢ملماظضملػمل٤ملممايّملؼـهملمإٮملموصؿمل٣ملم

و٫مل٤مللمإدٯملعؿملهملمسٓملبؿملهملمتؾّملومٌ٢ملمؼؾقىملمظممتمملرؼِملمػْملهماظضملػمل٤ملم،موعمملمذظٟملمإٮملمَملنم

ا دٯملم محٓملر مسعمل٠مل ماٌلػمل١مل مظؿملؿؿملُمل موعمملع٣مل ما صمملدة مع٢مل مسػمل٤ملم ماظّملغؿملممل مطػملؾملممل مصؾملسملؼملؿؾملمملم

اظضملعملػملؿملهمل ما دٯملعؿملهمل موو٪ملمملصومل مإظؿملؾملممل مع٢مل مإبّملاسمملت ماٌلػملؼملني معممل مجضملػملؾملممل محسملمملرة مٮملم

تمملثػملؾملممل محسملمملرة ،محسملمملرة معؿغملمملعػملهمل موؼملٛمل مبني ماىمملغنمل ماَملخٯملض٦مل مواىمملغنملم

اٌمملدي ،مصممليسملمملرة ما دٯملعؿملهمل متؿل١مل مبمملظرملؼمل٤ملل مواظؿغملمملع٠مل ،مصؾمل٦مل م متؽملصملؿمل١ملؽم مطمملع٠ملم
ظضملٯملضهمل ما غلمملن مبمملظغمل٤ملن موايؿملمملة موسٯملضؿ٣مل مبٓملب٣مل مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم ،مث١مل مػ٦مل متؽملصمل١ملم

سٯملضؿ٣مل معٛمل مبين مجؽملل٣مل ،مإغؾملممل محسملمملرة ماٮملسؿّملال مواظ٤ملدشملؿملهمل ،ممودشملؿملهمل مظؿملٕمل مصؿملؾملممل مشػمل٤ملم
ظم مجمملغنمل ماظٓملوح موٮمل مرطملؿملمملن مظم مجمملغنمل ماٌمملدة ،مودشملؿملهمل مت٤ملا٩مل١مل مبني محعمل٤ملق ماظظملٓملدم
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وعؿشملػملؾمملت ماجملؿؼملٛمل ،مودشملؿملهمل متغمضملؽمل٥مل مبضملؼملمملرة ماظّملغؿملممل مظغمل٢مل مػّملصؾملممل ماَملمس٥مل مػ٤ملم

ِؿغملُ٤ملغغم٤ملام
اآلخٓملة ،مو٫ملّملق مآ ماظضملصملؿمل١مل مإذ مؼعمل٤ملل :م{ عموطَْملعمظِٟملَ مجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػم موُعفمهملً موعمدعمشملًممل مظعم

عمؾملؿملّملؼما} م[اظؾعملٓملة:م،]143مصؼملمملموح٤ملجؽملمملم
عمؼغملُ٤ملنعم ماظٓملفمدغم٤مللغم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مذ ؿم
ذغمؾملعمّملعماىعم مسعمػملَ٥مل ماظؽملفممملسؿم موعم
إشم مون مغضمل٤ملد مإشم مػْمله ماٌؾمملدئ مواظعملؿمل١مل ماَملخٯملضؿملهمل مواظّملسممل٩مل١مل مايسملمملرؼهمل ماظيتم

تؿملٔملتمبؾملمملمحسملمملرتؽملمملمسربماظؿمملرؼِملمواظيتمصؿملؾملمملمعلمملسّملتؽملمملمظمماٌلؿعملؾ٠ملم .م
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أخال ق اإلسالو يف انزؼبيم يغ انضؼفبء ٔرٖٔ اًلحزٛبخبد اخلبصخ
ا
أًٔل  :انؼُبصش:
 .1ا دٯملممدؼ٢ملماظٓملصٞملمواظٓملضمهمل.

 .2عغملمملغهملماظسملضملظملمملىمسؽملّملمآمتضملمملشم.

 .3عٓملاسمملةما دٯملممظْملوىماٮملحؿؿملمملجمملتماًممل٫ملهملموحعمل٤ملضؾمل١مل.
 .4عٓملاسمملةما دٯملمميعمل٤ملقماظؿملؿمملع٥ملمواٌلمملطني.
 .5حفظ اإلسالم لحقوق المرأة المادية واألدبية .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 .1ضمملل متضملمملشم :م{...وعمرعمحػمؼملعمؿِ٦مل موعمدِضملعموملػم مطُ٠ملفم مذعم٦ملػمىٍ مصَلعم َفملطْؿغمؾغمؾملعمممل مظِػملٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمؿفمعملُ٤ملنعمم
اظٔملطَمملةَموعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممبِـملؼعممملتِؽملعممملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم}م[اَملسٓملاف:م.]156
وعمؼغمقملػمتغم٤ملنعمم فم
 .2وضمملل متضملمملشم :م{ظَؿملػمٕملعم مسعمػملَ٥مل ماظسملقمضملعمظملَمملىِ موعمظَممل مسعمػملَ٥مل ماظْؼملعمٓملػم٪ملعم٥مل موعمظَممل مسعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَمملم
ؼعمفِّملغمونعم مععمممل مؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم محعمٓملعمجؽم مإؿمذعما مغعمزملعمقغم٤ملا مظِػملٌمل٣ملِ موعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِ مععمممل مسعمػملَ٥مل ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم معِ٢ملػمم
حؿمل١ملؽم م موعمظَممل مسعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مإؿمذعما مععمممل موَتعم٤ملػمكَ مظِؿعمقػمؼملِػملَؾملغم١ملػم مضُػملْوملعم مَظمملم
دعمِؾؿمل٠ملـم موعماظػملٌمل٣ملغم مشَظملُ٤ملرؽم مرعم ِ
وَجِّملغم مععمممل موَحػمؼملِ ُػملغملُ١ملػم مسعمػملَؿملػم٣ملِ متعم٤ملعمظٌمل٤ملػما موعموَسػمؿملغمؽملغمؾملغم١ملػم متعمظملِؿمل٘ملغم معِ٢ملعم ماظّملفمعػمٛملؿم محعمٔملعمغؼمممل موَظٌملممل مؼعمفِّملغموام
ععممملمؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمم مإؿمغفمؼملعممملماظلفمِؾؿمل٠ملغم مسعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعملػمؿعمفملْذِغغم٤ملغعمٟملَموعمػغم١ملػمموَشْؽملِؿملعممملىغممرعم٪ملغم٤ملامبِفملَنػمم
عمؼغملُ٤ملغغم٤ملامععمٛملعمماظْكعم٤ملعماظِٝملِموعمرَؾعمٛملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَ٥ملمضُػملُ٤ملبِؾملؿم١ملػممصَؾملغم١ملػممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل:م91م-م.]93
 .3وضمملل متضملمملشم :م{وعمؼعملػمفملَظُ٤ملغعمٟملَ مسعم٢ملؿم ماظْؿملعمؿعممملععم٥مل مضُ٠ملػم مإؿم٫ملػمػملَمملحؽم مظَؾملغم١ملػم مخعمؿملػمٓملؽم موعمإؿمنػمم
عماغغملُ١ملػم موعماظػملٌمل٣ملغم مؼعمضملػمػملَ١ملغم ماظْؼملغمظملْلِّملعم معِ٢ملعم ماظْؼملغمزملػمػملُِملؿم موعمظَ٤ملػم مذعممملىعم ماظػملٌمل٣ملغمم
تغمكعممملظِشملُ٤ملػغم١ملػم مصَكملؿمخػم٤مل غم
عمؿغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممحعمغملِؿمل١ملؽم}م[اظؾعملٓملة:م.]220
ظَفملَسػمؽملعم
خ ذملمملصُ٤ملام
٪ملذملذملضملعممملصًمملم عم
ِؾملذملذمل١ملػممذغمر فمممؼ ذملهملًم ِ
 .4وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{وعمْظ ذملؿملعمكػمٖملعمم ٌملاظ ذملْملِؼ٢ملعممَظذملذمل٤ملػممتعمٓملعم ُطذملذمل٤ملام ِعذملذمل٢ملػممخعم ْػملظمل ؿم
مملع٥ملمم
عمؿعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمظْعمؿملعملُ٤ملظُ٤ملامضَ٤ملػمظًمملمدعمّملِؼّملؼمام مإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمفملْطُػملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعمالعمماظْؿملعمؿعمذمل عم
سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممصَػملْؿمل فم
دضملِريؼما} م[اظؽمللمملىً9:مل10م].
زُػملْؼملؼممملمإؿمغفمؼملعممملمؼعمفملْطُػملُ٤ملنعم مصِ٦ملم غمبشملُ٤ملغِؾملؿم١ملػم مغعممملرؼماموعمدعمؿملعمزملػمػملَ٤ملػمنعم م عم
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 .5وضممللمتضملمملشم:م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مظَممل مؼعمقِ٠ملقم مَظغملُ١ملػم موَنػم متعمٓملؿمثغم٤ملا ماظؽملمملعممملىعم مطَٓملػمػؼمممل موعمظَمملم
تعمضملػمسملغمػملُ٤ملػغم٢ملفم مظِؿعمْملػمػعمؾغم٤ملا مبِؾعمضملػم٘ملؿم مععمممل مآتعمؿملػمؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مإؿمظٌملممل موَنػم مؼعمفملْتِنيعم مبِظملَمملحِرملعمهملٍ معغمؾعمؿملممعمؽملهملٍم
وعمسعممملذِٓملغموػغم٢ملفم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ مصَكملؿمنػم مطَٓملؿمػػمؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مصَضملعملعم٥مل موَنػم متعمغملْٓملعمػغم٤ملا مذعمؿملػمؽؼمممل موعمؼعمفػمضملعم٠ملعمم
اظػملٌمل٣ملغممصِؿمل٣ملِمخعمؿملػمٓملؼمام َطـِريؼما}م[اظؽمللمملى:م.]19
 .6وضمملل متضملمملشم :م{وعمؼعملػمؿعمظملْؿغم٤ملغعمٟملَ مصِ٦مل ماظؽملمملعممملىِ مضُ٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملغم مؼغمظملْؿِؿملغملُ١ملػم مصِؿملؾملؿم٢ملفم موعمععمممل مؼغمؿػمػملَ٥ملم
سعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مصِ٦مل ماظْغملِؿعممملبِ مصِ٦مل مؼعمؿعممملععم٥مل ماظؽملمملعممملىِ ماظػملٌملمملتِ٦مل مظَممل متغمقملػمتغم٤ملغعمؾملغم٢ملفم مععمممل مطُؿِنملعم مظَؾملغم٢ملفمم

وعمتعمٓملػمشَؾغم٤ملنعمموَنػممتعم ػمؽملغملِقغم٤ملػغم٢ملفمموعماظْؼملغملػمؿعمسملػمضملعمظملِنيعممعِ٢ملعمماظْ٤ملؿمظّْملعمانؿمموعموَنػممتعمعملُ٤ملعغم٤ملامظِػملْؿملعمؿعممملععم٥ملم

مملنمبِ٣ملِمسعمػملِؿملؼملؼمممل}م[اظؽمللمملى:م.]127ممممممم
بِمملظْعملِلػمٙملِموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُ٤ملامعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَ عم

األدنخ يٍ انسُخ :

 .1سعم٢ملػم معغمزملػمضملعمنملِ مبػم٢ملؿم مدعمضملػمّملٍ مضَممللعم:مرعموَى مدعمضملػمّملؽم م(مرعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) موَنفم مظَ٣ملغم مصَسملػم ًػملمملم
سعمػملَ٥مل مععم٢ملػم مدغموغعم٣ملغم ،مصَعملَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ػعم٠ملػم متغمؽملػمزملعمٓملغمونعمم
وعمتغمٓملػمزعمضُ٤ملنعممإؿمظٌملمملمبِسملغمضملعمظملَممل ِ٩ملغملُ١ملػم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 .2وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
ِلغملِنيؿم ،مطَمملظْؼملغمفعممملػِّملِ مصِ٦مل مدعمؾِؿمل٠ملؿمم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"اظلفممملسِ٦مل مسعمػملَ٥مل ماَملَرػمععمػملَهملِ موعماٌ ػم

اظػملٌمل٣ملِ،موَوؿمماظعملَممل٩ملِ١ملؿمماظػملٌملؿملػم٠ملعمماظزملفمممل٩ملِ١ملؿمماظؽملفمؾملعممملرعم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملريم) .م

 .3وسعم٢ملػم موَغعمٕملـم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم):موَنفم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مطَمملنعمم

ِؼمملم
صِ٦مل مشَٔملعماةٍ ،م َصعملَممللعم:م"إؿمنفم موَضْ٤ملعماعؼمممل مبِمملظْؼملعمّملِؼ عمؽملهملِ مخعمػملْظملَؽملعمممل ،مععمممل مدعم َػملغملْؽملعمممل مذِضملػمؾؼمممل موعمٮملَ معمادؼم

إؿمظٌملمملموعمػغم١ملػممععمضملعمؽملعممملمصِؿمل٣ملِ،محعمؾعملعمؾملغم١ملغمماظضملغمْملػمرغم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 .4وس٢ملمسعمؾػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مؼعمٓملػمصَضملغم٣ملغم مإؿمظَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥ملم
آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم :م"اظٓملفماحِؼملغم٤ملنعم مؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مارػمحعمؼملغم٤ملا موَػػم٠ملعمم
عمؼملغملُ١ملػم موَػػم٠ملغم ماظلفمؼملعممملىِ ماظٓملفمحِ١ملغم مذعمفػمؽملعمهملٌ معِ٢ملعم ماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿم مصَؼملعم٢ملػمم
اظْفملَرػمضؿم مؼعمٓملػمح ػم
وعم٫ملعمػملَؾملعممملموعم٫ملعمػملَ٣ملغمموعمععم٢ملػممضَشملَضملعمؾملعممملمضَشملَضملعم٣ملغم"م(رواهمايمملط١ملمص٥ملماٌلؿّملرك).

غملؿمل١ملؿممبػم٢ملؿممعغمضملعممملوؿمؼعمهملَمسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمضَممللعم:مععممملمحعمٞملقممزعموػمجعمهملِموَحعمّملِغعممملمسعمػملَؿملػم٣ملِ؟م،م
 .5وسعم٢ملػممحعم ِ
ضَممللعم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"تغمشملْضملِؼملغمؾملعمممل مإؿمذعما مرَضملِؼملػموملعم ،موعمتعمغملْلغم٤ملعمػعمممل مإؿمذعمام
اطْؿعملعمؿملػموملعم،موعمظَمملمتعمسملػمٓملبِماظْ٤ملعمجػم٣ملعمموعمظَمملمتغمعملَؾممقػم٣ملغم،موعمظَمملمتعمؾملػمفغمٓملػممإؿمظٌملمملمصِ٦ملماظْؾعمؿملػموملِ"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(علؽملّملموضمّمل-ماظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٥ملم) .م
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 .6وسعم٢ملػم موَغعمٕملـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) :م٭مل مععم٢ملػم مسعمممللعم مابػمؽملعمؿعمؿملػم٢ملؿم موَوػم مثعمػملَمملثعم مبعمؽملعممملتٍ ،موَوػم موُخػمؿعمؿملػم٢ملؿم موَوػم مثعمػملَمملثعمم

وَخعم٤ملعماتٍ ،محعمؿفم٥مل مؼعمؾِ٢ملفم مموَوػم مؼعمؼملغم٤ملتعم مسعمؽملػمؾملغم٢ملفم ،مطُؽملػموملغم موَغعمممل موعمػغم٤ملعم مطَؾملعممملتعمؿملػم٢ملؿم٬ملموعموَذعممملرعمم

بِفملُ٫ملػمؾغمضملعمؿملػم٣ملِماظلفمؾفممملبعمهملِموعماظْ٤ملغمدػمشملَ٥ملم"م)رواهموضمّمل(.

عمدذمل٤مللغمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمم
 .7وسعم٢ملػمموَغعمٕملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مضَذملممللعمم:م َطذملمملنعمممر غم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)مصِ٦ملمبعمضملػم٘ملؿمموَدػمظملَمملرؿمهِموعمشُػملَمملمؽمموَدػم٤ملعمدغممؼغمعملَممللغممظَ٣ملغم:موَغػمفعمرملعمذملهملُممؼعمقػمذملّملغمو،ممصَعملَذملممللعممم

ظَذملذمل٣ملغممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِم(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِموعمدعم ذملػملٌمل١ملعم):م٭ملؼعم ذملمملموَغػمفعمرملعم ذملهملُمرغموعمؼػمذملذملّملعمكَمدعمذملذمل٤ملػم ًضمملم

بِمملظْعملَ٤ملعمارؿمؼٓملؿم٬مل م)رواهمعلػمل١مل(.

 .8وس٢ملمؼعمقػمؿملعم٥ملمبػم٢ملؿممسغمعملَؿملػم٠ملـممضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغممسعمؾػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمبػمذمل٢ملعممموَبِذمل٦ملمموَوػمصَذمل٥ملمم(ر٪ملذمل٦ملمم
آمسؽملذملذمل٣مل)مؼعمعملُذملذمل٤مللغم:م"طَ ذملمملنعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِموعمدعم ذملػملٌمل١ملعمم)م غمؼغملْـِذملذملٓملغمم
شملؿملذمل٠ملغممماظزملفمذملػملَمملةَ،مموعمؼغمعملَزملممذملٓملغممماظْكغمشملْؾعمذملهملَ،مموعمظَذملمملممؼعمذملفملْغعمٝملغممموَنػمم
اظْملطْٓملعم،موعمؼغمعملِ٠ملقمماظػملٌملطملػمذمل٤ملعم،مموعمؼغم ِ
مم

ِلغملِنيؿممصَؿملعمعملْسملِ٦ملعممظَ٣ملغمماظْقعممملجعمهملَ"م)دؽمل٢ملماظؽمللممل٩مل٦مل( .م
ؼعمؼملػمرملِ٦ملعممععمٛملعمماظْفملَرػمععمػملَهملِ،موعماظْؼمل ػم
م

ا
ثبنثب  -ادلٕضٕع:
ا دٯملممدؼ٢ملماظٓملصٞملمواظٓملضمهملمواحملؾهملمواٌ٤ملدة،مرمضمل٠ملمىؼملؿملٛملماظظملؽمملتم

واظشمل٤ملا٩ملٝملمص٥ملماجملؿؼملٛملمحعملؾملمملمص٥ملماظضملؿملٖملماظغملٓملؼ١ملموايؿملمملةماظلضملؿملّملة،موؼٓملاس٥ملمصؿمل٣ملم

اظسملضملؿملٝملمضؾ٠ملماظعمل٤ملىمواظزملطملريمضؾ٠ملماظغملؾري،موآٌملؼ٘ملمضؾ٠ملماظزملقؿملُمل،مب٠ملمإنمذؽوملم

صعمل٠ملمؼٓملاس٥ملمحٞملمايؿمل٤ملان،مصْملاكمعمملمؼؿسملُملمع٢ملمت٤ملجؿملؾملمملت٣ملموتضملمملظؿملؼمل٣مل،مصضملعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِم

بػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م"سغمْملممبعموملِم
ٮمل مػِ٦ملعم موَرْضملعمؼملعمؿػمؾملعممملم
اعػمٓملعموَةٌ مصِ٦مل مػِٓملفمةٍ مدعمفعمؽملعمؿػمؾملعمممل محعمؿفم٥مل مععممملتعموملػم ،مصَّملعمخعمػملَوملػم مصِؿملؾملعمممل ماظؽملفممملرعم ،م َ
ػمؾملممل متعمفملْطُ٠ملغم معِ٢ملػم مخعمرملعممملشؿم ماَملَرػمض" )٫ملقؿملُمل ماظؾكمملري(م
وعمٮملَدعمعملَؿػمؾملعمممل ،مإؿمذػم محعمؾعملعمؿػمؾملعمممل ،موعمٮملَ مػِ٦ملعم متعمٓملعمطَؿ عم
ذظٟمل مَملنؾم مرضمهمل مآ مسٔملفم موج٠ملفم مودضملومل مط٠ملؾم مذ٦ملى ،مضمملل متضملمملشم...{:وعمرعمحػمؼملعمؿِ٦ملم

اظٔملطَمملةَ موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مبِـملؼعممملتِؽملعممملم
وعمدِضملعموملػم مطُ٠ملفم مذعم٦ملػمىٍ مصَلعم َفملطْؿغمؾغمؾملعمممل مظِػملٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمؿفمعملُ٤ملنعم موعمؼغمقملػمتغم٤ملنعم م فم

ؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم}م[اَملسٓملاف:م .]156م

وتؿفػمل٥ملماظٓملضمهملمص٥ملمترملٓملؼضملمملتما دٯملمماظؿ٥ملمع٢ملموػؼملؾملمملمعٓملاسمملةماظظملؽمملتم

اظسملضملؿملظملهمل ماظؿ٥مل مٮمل متعمل٤ملى مسػمل٥مل مضسملمملى مح٤ملا٩ملفؾملممل ،موو ماظلضمل٥مل مص٥مل معزملممليؾملممل م ،موػ٥ملم
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صؽمملت معؾملؼملهمل مص٥مل ماجملؿؼملٛمل مٮمل متغمل٢مل مون مؼطملظملػملؾملممل ،مَملنؾم ما دٯملم مٮمل مؼضملٓملف معممل مؼلؼمل٥ملم

بمملظظملؽمملت ماٌ ؾملؼملرملهمل م ،مصمملىؼملؿملٛمل مصؿمل٣مل مد٤ملاى ماظٓملؾمج٠مل موآٌملوة ،ماظزملطملري مواظغملؾري ،ماظطملؽمل٥ملم

واظظملعملريم،مإغ٣ملمدؼ٢ملمؼغمقّملثماظؿغملمملع٠ملموؼعملؿمل١ملماظؿ٤ملازنمبنيموصٓملادماجملؿؼملٛمل،ممصؿملؽملضملغملٕملم

وثٓملمذظٟملمسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمبفملدٓملهمحؾؼممملموحؽملمملغؼممملموع٤ملدةمودضملمملدة .م

م

موحنيمؼضملشمل٦ملما دٯملمماظسملضملظملمملىمعٔملؼّملؼمامع٢ملماظٓملسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهمل،مصكملنمذظٟملمص٥ملم

ع زملػملقهملماَملض٤ملؼمملىمواَمل٫ملقمملىمواَملشؽملؿملمملىمإذمؼٔملولمايعملّملموايلّملموآٌملضماظؽملظملل٦مل،م

وتضمل١ملقم مروح ماظ٤مل٩ملمملم مواظلٯملم ،موؼصملؾملٓمل ماجملؿؼملٛمل مبزمل٤ملرة متٓمل٪مل٥مل مآ م(سٔملوج٠مل)م
وتلؿ٤ملجنمل مرضمؿ٣مل ،مصمملًري مواظربطهمل مٮمل مه٠ملقم مإٮمل مبلؾنمل معٓملاسمملة مػقملٮملى ماظسملضملظملمملىم

واظعملؿملمملم مسػمل٥مل مضسملمملى مح٤ملا٩ملفؾمل١مل ،م مصضملعم٢ملػم معغمزملػمضملعمنملِ مبػم٢ملؿم مدعمضملػمّملٍ مضَممللعم :مرعموَى مدعمضملػمّملؽم مب٢مل موب٥ملم

وضمملص م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) موَنفم مظَ٣ملغم مصَسملػمػملًممل مسعمػملَ٥مل مععم٢ملػم مدغموغعم٣ملغم ،مصَعملَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) :م٭ملػعم٠ملػم متغمؽملػمزملعمٓملغمونعم موعمتغمٓملػمزعمضُ٤ملنعم مإؿمظٌملممل مبِسملغمضملعمظملَممل ِ٩ملغملُ١ملػم٬مل ،موػْمله محعملؿملعملهمل مؼقملطّملػممل ماظؽملؾ٥ملم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) معؾؿملؽملؼمممل مصسمل٠مل مػقملٮملى ماظسملضملظملمملى مورظملمملظًممل مطمملغ٤ملا موو معٓمل٪مل٥مل مووم

ذؿمل٤ملخؼمممل موو مصعملٓملاى موو مغلمملىؼم ،مصػملعملّمل مجضملػملؾمل١مل مآ متضملمملشم محم٠مل مغصملٓمله مودؾنمل مرضمؿ٣مل،م
صؼمل٢مل مور٪ملمملػ١مل مر٪مل٦مل مسؽمل٣مل ،موع٢مل موشسملؾؾمل١مل موو ماغؿعملزملؾمل١مل محعمل٤ملضؾمل١مل موضّملرػ١مل مشسملنملم

سػملؿمل٣ملم .م

وضّملمو٫ملٝملمآمسٔملموج٠ملمحمملهل١ملموبنيمضّملرػ١مل،مصؾمل١ملمعٛملم٪ملضملظملؾمل١ملمؼؿؼملؽملؾم٥ملم

وحّملػ١ملمظ٤ملمرمّملمعمملمؼغملؾمل١ملمب٣ملمص٥ملمخّملعهملمدؼؽمل٣ملموورؽمل٣مل،موػْملامعمملموذمملرمإظؿمل٣ملماظعملٓملآنم

اظغملٓملؼ١مل مظم مض٤ملل مآ متضملمملشم م :م{ظَؿملػمٕملعم مسعمػملَ٥مل ماظسملقمضملعمظملَمملىِ موعمظَممل مسعمػملَ٥مل ماظْؼملعمٓملػم٪ملعم٥مل موعمظَممل مسعمػملَ٥ملم

اظٌملْملِؼ٢ملعممظَمملمؼعمفِّملغمونعممععممملمؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعممحعمٓملعمجؽممإؿمذعمامغعمزملعمقغم٤ملامظِػملٌمل٣ملِموعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِمععممملمسعمػملَ٥ملماظْؼملغمقػملِؽملِنيعممعِ٢ملػمم
حؿمل١ملؽم م موعمظَممل مسعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مإؿمذعما مععمممل موَتعم٤ملػمكَ مظِؿعمقػمؼملِػملَؾملغم١ملػم مضُػملْوملعم مظَممل موَجِّملغم م عمعمملم
دعمِؾؿمل٠ملـم موعماظػملٌمل٣ملغم مشَظملُ٤ملرؽم مرعم ِ

وَحػمؼملِ ُػملغملُ١ملػممسعمػملَؿملػم٣ملِمتعم٤ملعمظٌمل٤ملػماموعموَسػمؿملغمؽملغمؾملغم١ملػممتعمظملِؿمل٘ملغممعِ٢ملعمماظّملفمعػمٛملؿممحعمٔملعمغؼممملموَظٌملمملمؼعمفِّملغموامععممملمؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل:م91م-م ]92م

مممم صكملذامطمملنمػْملامحمملهل١ملموحممللماًمملظٞملمعضملؾمل١مل،موإذامطمملغوملمػْملهمعغملمملغؿؾمل١ملمسؽملّملمآم
(سٔملفم موج٠ملفم) مصغملؿملٝمل مبؽملممل معضملؾمل١مل م؟ مظؽملؽملصملٓمل مطؿملٝمل مطمملن ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ؼؿضملمملع٠ملمعٛملمػقملٮملىماظسملضملظملمملى،مٮملمدؿملؼملمملموضّملمسمملتؾ٣ملمآم(سٔملموج٠ملم)مظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملم

ظمموحّملػ١ملموػ٤ملم:مسؾّملمآمب٢ملموممعغملؿ٤ملمم -مطمملنمطظملؿملٝملماظؾزملٓملم -مموت٥ملمرد٤مللم

آم(٫ملػملّ٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م وسؽملّملهم٫ملؽملمملدؼّملمضٓملؼٖملمسؿؾهملموذؿملؾهملمابؽملمملمربؿملضملهملمووب٤مل مجؾمل٠ملم
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واظضملؾمملس مب٢مل مسؾّمل ماٌشملػملنمل مووعؿملهمل مب٢مل مخػملٝمل مواظ٤ملظؿملّمل مب٢مل ماٌطملرية ،مؼؽملمملجؿملؾمل١ملم

وؼّملس٤ملػ١مل مإشم ما دٯملم مرجمملى مون مؼلػمل١مل مبكملدٯملعؾمل١مل مشريػ١مل ،مصعملمملل :مؼممل مرد٤ملل مآم

وضٓمل٩ملينموسػملؼملينممممملمسػملؼملٟملمآمتضملمملشم،موطٓملرمذظٟملموٕمؼضملػمل١ملمترملمملشػمل٣ملمبمملظعمل٤ملم،مصغملٓملهم

رد٤ملل مآ م(٫ملػملّ٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضشملضمل٣مل مظغملٯملع٣مل موسؾٕمل مووسٓملض مسؽمل٣مل مصؽملٔملظوملم
اآلؼمملت مع٢مل مض٤ملل مآ متضملمملشم م{:سعمؾعمٕملعم موعمتعم٤ملعمظٌمل٥مل م موَنػم مجعممملىعمهغم ماظْفملَسػمؼملعم٥مل م موعمععمممل مؼغمّملػمرؿمؼٟملَم

عمعمملم
اظْملطْٓملعمىم موَعفممملمععم٢ملؿممادػمؿعمطملػمؽملعم٥ملم مصَفملَغػموملعممظَ٣ملغممتعمزملعمّملفمىم مو عم
ظَضملعمػملٌمل٣ملغممؼعمٔملفمطٌمل٥ملم موَوػممؼعمْملفمطٌملٓملغممصَؿعمؽملػمظملَضملعم٣ملغم م مم

سعمػملَؿملػمٟملَ موَظٌملممل مؼعمٔملفمطٌمل٥مل م موعموَعفمممل مععم٢ملػم مجعممملىعمكَ مؼعملػمضملعم٥مل م موعمػغم٤ملعم مؼعمكػمرملعم٥مل م مصَفملَغػموملعم مسعمؽملػم٣ملغم متعمػملَؾملفم٥مل}م
[سؾٕمل:م:1م.]10مصغملمملنمرد٤مللمآم(٫ملػملّ٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،مؼغملٓملع٣ملموؼعمل٤مللمإذامرآه:م

"عٓملحؾؼممملممب٢ملمسمملتؾينمصؿمل٣ملمرب٦مل٬ملموؼعمل٤ملل:م٭ملػ٠ملمظٟملمع٢ملمحمملجهمل" .م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(تظمللريماب٢ملمطـري-متظمللريمروحماٌضملمملغ٦مل) م

مممممظعملّملمطمملنم٫ملػمل٤ملاتمآمودٯملع٣ملمسػملؿمل٣ملمؼلضمل٥ملمظممضسملمملىمح٤ملا٩مليملمػقملٮملىماظسملضملظملمملى،م
وؼٔملور معٓملؼسملؾمل١مل موسمظملٝمل مع٢مل مآٮملعؾمل١مل ،موؼشملضمل١مل مجممل٩ملضملؾمل١مل م ،موؼعملسمل٥مل مس٢مل مشمملرعؾمل١مل م،م
وؼؾملٖملموؼؾٖملمهل١ملموؼٓملضمؾمل١مل،ممصؼمل٢ملموحل٢ملمإشممماظسملضملظملمملىممزادمضٓملبؼممملمع٢ملمرضمهملمآم

(سٔملموج٠مل)،مضممللمتضملمملشمم:م{إؿمنفم مرعمحػمؼملعموملعم ماظػملٌمل٣ملِ مضَٓملؿمؼنملؽم معِ٢ملعم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} م[اَملسٓملاف:م،]56م

واظؽمل

م( ٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼظملضمل٠ملمػْملامعضملؾمل١ملمواظلضملمملدةمتعمطملػمؼملغمٓملمضػملؾ٣ملمواظٓملضمهملمتألم

ُ٤ملل:م
حؽملمملؼمملم٫ملّملػمره،مصضمل٢ملمؼعمقػمؿملعم٥ملمبػم٢ملؿم مسغمعملَؿملػم٠ملـم مضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغم مسعمؾػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢ملعم موَبِ٦مل موَوػمصَ٥مل مؼعمعمل غم

غملـِٓملغم ماظْملممطْٓملعم ،موعمؼغمعملِ٠ملقم ماظػملٌملطملػم٤ملعم ،موعمؼغمشملِؿمل٠ملغمم
٭ملطَمملنعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) مؼغم ْ

ِلغملِنيؿمم
َن مؼعمؼملػمرملِ٦ملعم مععمٛملعم ماظْفملَرػمععمػملَهملِ ،موعماظْؼمل ػم
اظزملفمػملَمملةَ ،موعمؼغمعملَزملممٓملغم ماظْكغمشملْؾعمهملَ ،موعمظَممل مؼعمفملْغعمٝملغم م( مؼلؿغملرب) مو ػم
صَؿملعمعملْسملِ٦ملعم مظَ٣ملغم ماظْقعممملجعمهملَ٬مل(دؽمل٢مل ماظؽمللممل٩مل٦مل) موؼؾني مث٤ملاب مع٢مل مدضمل٥مل مص٥مل مخّملعهمل مػقملٮملىم
اظسملضملظملمملى موذوى ماٮملحؿؿملمملجمملت ماًممل٫ملهمل ،مصَضمل٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم:م

ِلغملِنيؿم،مطَمملظْؼملغمفعممملػِّملِم
ضَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"اظلفممملسِ٦ملمسعمػملَ٥ملماَملَرػمععمػملَهملِموعماٌ ػم

صِ٦مل مدعم ِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ ،موَوؿم ماظعملَممل٩ملِ١ملؿم ماظػملٌملؿملػم٠ملعم ماظزملفمممل٩ملِ١ملؿم ماظؽملفمؾملعممملرعم" مصؿملممل مظ٣مل مع٢مل مث٤ملاب مجٔملؼ٠مل موصسمل٠ملم
سصملؿمل١ملمٌ٢ملمصَضملعم٠ملمصِضملػم٠ملماٌزملشملظمل٥ملمواضؿظمل٥ملموثٓملماٌُفؿؾ٥ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) .م

وظؽملؽملصملٓملمطؿملٝملمزممملصٚملما دٯملممسػمل٥ملمحعمل٤ملقمػقملٮملىماظسملضملظملمملىماظْملؼ٢ملمطٓملعؾمل١ملم

آم(سٔملموج٠ملم)مورصٛملمضّملرػ١مل؟مإنما دٯملممؼؽملصملٓملمإشممػْملاماظضملفٔملموومآٌملضمسػمل٥ملم

اخؿٯملف موغ٤ملاس٣مل موععملّملاره مسػمل٥مل موغ٣مل مابؿٯملى مع٢مل مآ م(سٔمل موج٠مل م)،ٮملبّمل مون مغؿػملعملمملهم

وغؿعملؾػمل٣ملمبممل ظٓمل٪ملمملمواظزملربمواظّملسمملىمصؾمل٤ملمعؽملقهملمع٢ملمآمؼٓملصٛملمبؾملمملماٌقملع٢ملموؼغملظملخملٓملمبؾملمملمع٢ملم
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خشملمملؼمملهم ،مضممللمتضملمملشم:م{ععمممل موَ٫ملعممملبعم معِ٢ملػم معغمزملِؿملؾعمهملٍ مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم موعمظَممل مصِ٦مل موَغػمظملُ ِلغملُ١ملػم مإؿمظٌملممل مصِ٦ملم

مملتغملُ١ملػمم
طِؿعممملبٍ معِ٢ملػم مضَؾػم٠ملؿم موَنػم مغعمؾػمٓملعموَػعمممل مإؿمنفم مذعمظِٟملَ مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مؼعملِريؽم م مِظغملَؿملػمػملَممل متعمفملْدعم٤ملػما مسعمػملَ٥مل مععمممل مصَ عم

آتمملطُ١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقممطُ٠ملفممعغمكػمؿعمممللـممصَكغم٤ملرـم}م[ايّملؼّمل:م،22م]23موسعم٢ملػمم
وعمظَمملمتعمظملْٓملعمحغم٤ملامبِؼملعممملم عم

وَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م"ععمممل مؼغمزملِؿملنملغمم

اٌُلػمػملِ١ملعم معِ٢ملػم مغعمزملعمنملٍ موعمٮملَ موعم٫ملعمنملٍ ،موعمٮملَ مػعم١ملدمل موعمٮملَ محغمٔملػمنـم موعمٮملَ موَذؼمى موعمٮملَ مشَ١ملدمل ،محعمؿفم٥مل ماظرملفم٤ملػمطَهملِم
غمرملمملطُؾملعمممل،مإؿمظٌملمملمطَظملٌملٓملعمماظػملٌمل٣ملغممبِؾملعممملمعِ٢ملػممخعمشملَمملؼعممملهغم"م(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري)موع٢ملمث١ملفممصؼمل٢ملمابؿػمل٥ملمص٥ملم
ؼ عم
وظّمله موو موػػمل٣مل موو مغظملل٣مل مبرمل٦ملى مع٢مل مذظٟمل مصػملؿمل٤ملض٢مل متمملم ماظؿملعملني مون مػْملا مع٢مل مآم

رضمهملًمب٣ملمموعؽملقهملًمإظؿمل٣مل،مموظؿملزملربموظؿملؿضملػمل١ملمطؿملٝملمؼؿضملمملع٠ملمعٛملماٮملبؿٯملىموطؿملٝملمزممملصٚملم

سػمل٥ملمحعمل٤ملقماظسملضملظملمملى .م

وايْملر مط٠مل مايْملر مع٢مل ماظلكٓملؼهمل مواٮملدؿؾملٔملاى ممب٢مل مطمملن مػْملا محمملظ٣مل مصعملّملم

ضممللمآم(سٔملموج٠مل):م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامظَمملمؼعملػمكعمٓملػممضَ٤ملػممؽممعِ٢ملػممضَ٤ملػممـممسعملعم٥ملموَنػممؼعمغملُ٤ملغغم٤ملام

ُلغملُ١ملػم موعمظَمملم
خعمؿملػمٓملؼما معِؽملػمؾملغم١ملػم موعمظَممل مغِلعممملىؽم معِ٢ملػم مغِلعممملىٍ مسعملعم٥مل موَنػم معمؼغملُ٢ملفم مخعمؿملػمٓملؼما معِؽملػمؾملغم٢ملفم موعمظَممل متعمػملْؼملِٔملغموا موَغػمظمل عم

ؿمتمملنؿم موعمععم٢ملػم مظَ١ملػم مؼعمؿغمنملػم مصَفملُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغمم
تعمؽملعممملبعمٔملغموا مبِمملظْفملَظْعملَمملبِ مبِؽػمٕملعم ماظِمملدػم١ملغم ماظْظملُلغم٤ملقغم مبعمضملػمّملعم ماظْكمل عم

اظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}م[ايفٓملات:م]11مصؿملقٓملمماظؿضملٓملضمهل١ملمبؽملصملٓملةمهؼمل٠ملمازدراىؼم،موومبعمل٤مللم
ؼؽملممللمع٢ملمحمملظؿؾمل١مل،موومبضملؼمل٠ملمؼؽملؿعملٗملمع٢ملمحعملؾمل١ملم،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م

ضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م :م"ظَممل متعمقعممملدعمّملغموا ،موعمظَممل متعمؽملعممملجعمرملغم٤ملا ،موعمظَمملم

عماغمملم
ػمسملغملُ١ملػم مسعمػملَ٥مل مبعمؿملػمٛملؿم مبعمضملػم٘ملـم ،م عموطُ٤ملغغم٤ملا مسِؾعممملدعم مآِ مإؿمخػم٤مل ؼم
تعمؾعممملشَسملغم٤ملا ،موعمظَممل متعمّملعمابعمٓملغموا ،موعمظَممل مؼعمؾِٛملػم مبعمضمل غم
اظْؼملغملػمػملِ١ملغم موَخغم٤مل ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم ،مظَممل مؼعمصملْػملِؼملغم٣ملغم موعمظَممل مؼعمكػمْملغمظُ٣ملغم ،موعمظَممل مؼعمقػمعملِٓملغمهغم ماظؿفمعملْ٤ملعمى مػعممملػغمؽملعمممل٬مل موعمؼغمرملِريغم مإؿمظَ٥ملم

٫ملعمّملػمرؿمهِ مثعمػملَمملثعم مععمٓملفماتٍ م٭ملةَلػمنملِ ماعػمٓملؿمئـم معِ٢ملعم ماظرملفمٓملمم موَنػم مؼعمقػمعملِٓملعم م َوخعممملهغم ماظْؼملغملػمػملِ١ملعم ،مطُ٠ملقم ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿمم

سعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽم،مدعمعغم٣ملغم،موعمععممملظُ٣ملغم،موعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم"مم(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم) م

إنؾم ماٌلػمل١مل م٫ملمملحنمل مودبٍ موخػملٞملـم مج١ملؾم مزمل٢مل مص٥مل معضملمملعػملهمل ماظؽملمملس مصمؿملضملؼممملم

وؼؿفملدبمص٥ملمتضملمملعػمل٣ملمعٛملموحؾمملب٣ملمع٢ملمذوىماٮملحؿؿملمملجمملتماًممل٫ملهملمووماظسملضملظملمملى،موظعملّملم

سػملؼملؽملمملما دٯملممعمملذا مغعمل٤مللمإذامروؼؽملمملمع٢ملمابؿػمل٥ملمبؾٯملى،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآم

عمدػملٌمل١ملعم) :م" مععم٢ملػم مرعموَى معغمؾػمؿعمػملً٥مل ،مصَعملَممللعم:م
سؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مو عم
ايَؼملػمّملغم مظِػملٌمل٣ملِ ماظٌملْملِي مسعممملصَمملغِ٦مل معِؼملفمممل مابػمؿعمػملَمملكَ مبِ٣ملِ ،موعمصَسملفمػملَؽملِ٦مل مسعمػملَ٥مل مطَـِريـم معِؼملفم٢ملػم مخعمػملَٞملعم متعمظملْسملِؿملػملًممل،م

ظَ١ملػم مؼغمزملِؾػم٣ملغم مذعمظِٟملَ ماظؾعمػملَمملىغم م" م(دؽمل٢مل ماظمعْملي) موإنؾممػْملامع٢ملمذغملٓملمآمتضملمملشممسػمل٥ملمغضملؼمل٣ملمم
- 168 -

وظؽملضملػمل١ملمونماظزملقؿملُملمضّملمتٓملضموونماظطملؽمل٥ملمضّملمؼظملؿعملٓملموونماي٥ملفممدؿملؼمل٤ملتم،موط٠ملم

ذ٦ملىمسؽملّملمآمبعملّملر .م

وع٢ملمحعمل٤ملقماظسملضملظملمملىماظيتمطظملػملؾملمملمهل١ملما دٯملممت٤ملصريمايؿملمملةماظغملٓملتهمل مظمم

اٌفملط٠مل مواٌرملٓملب مواٌلغمل٢مل ،موت٤ملصري مدور ماظٓملسمملؼهمل ماظزملقؿملهمل مواٮملجؿؼملمملسؿملهمل مهل١مل م،م
وع٢ملماٌضملػمل٤ملممونمغلؾهملماظضملفٔملمختؿػملٝملمبنيمػقملٮملىمصػملؽملؽملؼمل٦ملمصؿملؾمل١ملماظشملمملضمملتماظغملمملعؽملهملم
وظؽمل٤ملزظملؾملممل مظم محمػملؾملممل ،مصؼملؽملؾمل١مل مع٢مل مؼعملّملر مسػمل٥مل مسؼمل٠مل مإبّملاس٦مل مصغملٓملى ،موعؽملؾمل١مل مع٢ملم

ؼعملّملر مسػمل٥مل مسؼمل٠مل مرؼممل٪مل٦مل مبّملغ٦مل م ،مصؾمل٤مل مإذا مذمملرك ماظؽملمملس مصؿملؼملممل مؼعملّملر مسػملؿمل٣مل مووجّملم

ٌلهملمحمملغؿملهملممم٢ملمح٤ملظ٣مل،مخٝملؾممسؽمل٣ملماَملٕماظؽملظملل٦مل،مووحٕملؾممبفملغ٣ملمجٔملىمع٢ملمجمؿؼملٛملم

زمؾ٣ملموزممملصٚملمسػملؿمل٣مل .م

وع٢مل محعمل٤ملق ماظسملضملظملمملى مايظملمملز مسػمل٥مل موع٤ملاهل١مل مإن مطمملغ٤ملا مؼؿمملع٥مل مضّمل مصعملّملوام

اآلبمملى،مصعملّملموعٓملما دٯملمماَملو٫ملؿملمملى،موط٠ملمع٢ملمظ٣ملم٫ملػملهملمضٓملابهملمبؿملؿؿمل١ملمونمزمل٢ملمإظؿمل٣ملم

وؼعمل٤ملممسػمل٥ملمذؽ٤ملغ٣ملمواظعملؿملمملممبمملحؿؿملمملجمملت٣ملمورسمملؼهملموع٤ملاظ٣ملمإنمطمملنمع٢ملمذوىماَملع٤ملالم

طؼملممل مضمملل متضملمملشم مس٢مل مػقملٮملى ماظْملؼ٢مل مؼفملطػمل٤ملن موع٤ملال ماظؿملؿمملع٥مل موو مؼؾملؼملػمل٤ملغؾملممل مووم

ؼلؿطملػملّ٤ملغؾملممل مص٥مل معزملممليؾمل١مل ماظرملكزملؿملهمل ،موخممل٫ملهمل مص٥مل معضملمملعػملهمل ماظؿملؿؿملؼملمملت{:وعمؼعملػمؿعمظملْؿغم٤ملغعمٟملَم

صِ٦مل ماظؽملمملعممملىِ مضُ٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملغم مؼغمظملْؿِؿملغملُ١ملػم مصِؿملؾملؿم٢ملفم موعمععمممل مؼغمؿػمػملَ٥مل مسعمػملَؿملػمغملُ١ملػم مصِ٦مل ما ْظغملِؿعممملبِ مصِ٦مل مؼعمؿعممملععم٥مل ماظؽملمملعممملىِم

اظػملٌملمملتِ٦مل مظَممل متغمقملػمتغم٤ملغعمؾملغم٢ملفم مععمممل مطُؿِنملعم مظَؾملغم٢ملفم موعمتعمٓملػمشَؾغم٤ملنعم موَنػم متعم ػمؽملغملِقغم٤ملػغم٢ملفم موعماظْؼملغملػمؿعمسملػمضملعمظملِنيعم معِ٢ملعمم

اظْ٤ملؿمظّْملعمانؿمموعموَنػممتعمعملُ٤ملعغم٤ملامظِػملْؿملعمؿعممملععم٥ملمبِمملظْعملِلػمٙملِموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُ٤ملامعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممبِ٣ملِمسعمػملِؿملؼملؼمممل}مم
[اظؽمللمملى:م]127م واظعمللٙملمػ٤ملماظضملّملل،موػ٤ملمؼعملؿسمل٥ملممم٢ملمضمملممسػمل٥ملمعزملمملحلماظؿملؿؿمل١ملمونم
ؼؿعمل٥ملمآمصؿملؾملمملموؼٓملسمملػمملمطؼملمملمؼٓملس٥ملمعمملظ٣مل،وضممللمتضملمملشم:م{وعمؼعملػمفملَظُ٤ملغعمٟملَمسعم٢ملؿمماظْؿملعمؿعممملععم٥ملمضُ٠ملػمم

عماغغملُ١ملػم موعماظػملٌمل٣ملغم مؼعمضملػمػملَ١ملغم ماظْؼملغمظملْلِّملعم معِ٢ملعم ماظْؼملغمزملػمػملُِملؿم موعمظَ٤ملػمم
إؿم٫ملػمػملَمملحؽم مظَؾملغم١ملػم مخعمؿملػمٓملؽم موعمإؿمنػم متغمكعممملظِشملُ٤ملػغم١ملػم مصَكملؿمخػم٤مل غم
ذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممظَفملَسػمؽملعمؿعمغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممحعمغملِؿمل١ملؽم}[اظؾعملٓملة:م]220م صؾملْملامت٤ملجؿمل٣ملمع٢ملمآم(سٔملموج٠مل)م
بٓملسمملؼهملماظؿملؿؿمل١ملموإ٫ملٯملحمعمملظ٣ملموحمملظ٣ملمد٤ملاىمطمملنمػْملاماظؿملؿؿمل١ملممضٓملؼؾؼممملموومشٓملؼؾؼمممل،موظ٤ملمتفملعػملؽملمملم

اآلؼهملموغصملٓملغمملمسػمل٥ملموج٣ملماظؿقّملؼّملمص٥ملمع٤ملضٛملمطػملؼملهملم(إ٫ملٯملح)مث١ملمصغملٓملغمملمظممبّملا٩ملػملؾملمملم

اظػملطمل٤ملؼهملموعمملمؼٓملادصؾملمملموحمملوظؽملمملمونمغسملٛملمهلمملمويمبّملؼ٠ملمظطمل٤ملي -مرودؿملؼممملمووموصعملؿملؼمممل -مظمم

ع٤مل٪ملضملؾملممل مظ٤ملجّملغممل مون ماظضملٓملبؿملهمل مص٥مل مسؼملعملؾملممل مواتلمملسؾملممل مسمملجٔملة مس٢مل مون مت٤ملاصؿملؽملممل مبغملػملؼملهملم

تعمل٤ملم مععملمملم مطػملؼملهمل م(إ٫ملٯملح) مص٥مل مػْملا ماٌ٤مل٪ملٛمل م ،مصممل ٫ملٯملح موعٓمل مجمملعٛمل مٌممل مزمؿمملجم

إظؿمل٣مل ماظؿملؿؿمل١مل م ،مصعملّمل مزمؿمملج مإشم ماٌمملل مصؿملغمل٤ملن ما ٫ملٯملح مبٓملؼما موسشملمملىؼم معمملدؼؼمممل م،وضّملم
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زمؿمملجمإشممع٢ملمؼؿمملجٓملمظ٣ملمظممعمملظ٣ملموومع٢ملمؼعمل٤ملممسػمل٥ملمزراسؿ٣ملم،مووم٫ملؽملمملسؿ٣ملم،مصؿملغمل٤ملنم

ا ٫ملٯملحمػ٤ملماظعملؿملمملممبْملظٟملمطؼملمملمضممللمسؼملٓملمب٢ملماًشملٌملمملبم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل):م"ابؿطمل٤ملام

بفملع٤ملال ماظؿملؿمملع٥مل ،مٮمل متفملطػملؾملممل ماظزملفمّملضهمل م" م(اظلؽمل٢مل ماظغملربى مظػملؾؿملؾملعمل٥مل) م ،موضّمل مٮمل مزمؿمملجم

اظؿملؿؿمل١ملمإشمماٌممللم،موإمنمملمزمؿمملجمإشمماظؿعمل٤ملؼ١ملمواظمبؿملهملمصؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمػؽملمملمرسمملؼهملًم

وتٓملبؿملهملًم،موضّملمٮملمؼؽملعملزمل٣ملمػْملاموٮملمذاكم،موإمنمملمتغمل٤ملنمحمملجؿ٣ملمإشمماظضملشملٝملموايؽمل٤ملمم

وا حلمملسمبمملَملب٤ملة،مصؿملغمل٤ملنما ٫ملٯملحمإذؾمملهللمذظٟملمسؽملّمله ،م
وَملج٠ملمػْملامطمملنمتٓملشؿملنملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظممطظملمملظهملماظؿملؿؿمل١مل،م

صضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م
"طَمملصِ٠ملغم ماظْؿملعمِؿؿمل١ملؿم مظَ٣ملغم موَوػم مظِطملعمؿملػمٓملؿمهِ ،موَغعمممل موعمػغم٤ملعم مطَؾملعممملتعمؿملػم٢ملؿم مصِ٦مل ماظْفعمؽملفمهملِ" موعموَذعممملرعم مععممملظِٟملٌ مبِمملظلفمؾفممملبعمهملِم
وعماظْ٤ملغمدػمشملَ٥ملم(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل م) موطمملنماظؿقْملؼٓملماَملطؿملّملمواظ٤ملسؿملّملماظرملّملؼّملمص٥ملمض٤مللمآم

تضملمملشم :م{وعمظْؿملعمكػمٖملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَ٤ملػم متعمٓملعمطُ٤ملا معِ٢ملػم مخعمػملْظملِؾملؿم١ملػم مذغمرممؼفمهملً م٪ملِضملعممملصًممل مخعممملصُ٤ملا مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم مصَػملْؿملعمؿفمعملُ٤ملام
اظػملٌمل٣ملعم موعمظْؿملعمعملُ٤ملظُ٤ملا مضَ٤ملػمظًممل مدعمّملِؼّملؼما م مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعم ْفملطُػملُ٤ملنعم موَعػم٤ملعمالعم ماظْؿملعمؿعممملععم٥مل مزُػملْؼملؼمممل مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمفملْطُػملُ٤ملنعمم
صِ٦ملمبغمشملُ٤ملغِؾملؿم١ملػممغعممملرؼماموعمدعمؿملعمزملػمػملَ٤ملػمنعممدعمضملِريؼما}م[اظؽمللمملى:م،9م .]10م

وبؾملْملا مٮمل مؼمك ما دٯملم ماظؿملؿمملع٥مل مغؾملؾؼمممل مظألو٫ملؿملمملى موو ماظشملمملعضملني موو معلؿطملػمل٦ملم

حممللؿمم٪ملضملظملؾمل١مل ،موإمنمملمؼرملّملؾمدمسػمل٥ملمحظملصملؾمل١ملموتضملؾملّملػ١ملمبمملظٓملسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهملم،مظؽٯملمتسملؿملٛملم
حعمل٤ملضؾمل١مل موتغمؾملػمؼملعم٠مل متٓملبؿملؿؾمل١مل ،مصؽملفّمل ماجملؿؼملٛمل مؼضملمملغ٥مل مع٢مل مز٤ملاػٓمل مدػملؾؿملهمل مطفملرظملممللم
اظرمل٤ملارهللمواظضملمملرػملنيمواٌؿل٤ملؾمظني .م

طؼملممل مؼٓملاس٥مل ما دٯملم محعمل٤ملق مآٌملوة مص٥مل مط٠مل معٓملاح٠مل مسؼملٓملػممل موؼقملطّمل مسػملؿملؾملمملم

صؾمل٦ملمإنمطمملغوملمرظملػملهملًم٫ملطملريةًمؼزمل٤ملغؾملمملموزممملصٚملمسػمل٥ملمحعملؾملمملمظممايؿملمملةمواظمبؿملهملمواظٓملؾمسمملؼهملم

عـ٠ملماظْملفمطَٓملمد٤ملاىؼممبل٤ملاى،محؿ٥ملمص٥ملماظظملٓملحهملممبفؿملؽؾملمملمإشممايؿملمملةم،مبضملّملمونمطمملغ٤ملامص٥ملم
اىمملػػملؿملهملمزمٓملع٤ملغؾملمملمحٞملمايؿملمملةمضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعما مبغمرملممٓملعم موَحعمّملغمػغم١ملػم مبِمملظْفملُغػمـعم٥مل مزَ٠ملفم موعمجػمؾملغم٣ملغمم

َمم
عغملػم٤ملعمدكما موعمػغم٤ملعم م َطصملِؿمل١ملؽم م مؼعمؿعم٤ملعمارعمى معِ٢ملعم ماظْعملَ٤ملػممؿم معِ٢ملػم مدغم٤ملىِ مععمممل مبغمرملممٓملعم م ِب٣ملِ موَؼغمؼملػملِغملُ٣ملغم مسعمػملَ٥مل مػغم٤ملنـم مو ػم

ؼعمّملغمدقم٣ملغم مصِ٦مل ماظؿقمٓملعمابِ موَظَممل مدعممملىعم مععمممل مؼعمقػمغملُؼملغم٤ملنعم} م[اظؽملق٠مل:م ،58م ]59مب٠ملمرمضمل٠ملما حلمملنمص٥ملم
تٓملبؿملؿؾملمملمرٓملؼعملًمملمإشممعٓمل٪ملمملةماظٓملضم٢ملمو٫ملػملؿؾملمملم٫ملػملهملمٓمربماظضملمملٌنيم،مصضمل٢ملمسعمؾػمّملِ ماظ ٌملػمل٣ملِ مبػم٢ملعمم

سعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مؼعمٓملػمصَضملغم٣ملغم مإؿمظَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَ ػمؿمل٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م"اظٓملفماحِؼملغم٤ملنعمم

ؼعمٓملػمحعمؼملغمؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممارػمحعمؼملغم٤ملاموَػػم٠ملعمماظْفملَرػمضؿممؼعمٓملػمحعمؼملػمغملُ١ملػمموَػػم٠ملغمماظلفمؼملعممملىِماظٓملفمحِ١ملغممذعمفػمعمؽملهملٌمعِ٢ملعمماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿمم
صَؼملعم٢ملػمموعم٫ملعمػملَؾملعممملموعم٫ملعمػملَ٣ملغمموعمععم٢ملػمم َضشملَضملعمؾملعممملم َضشملَضملعم٣ملغم"مم(رواهمايمملط١ملمص٥ملماٌلؿّملرك)م.
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وآٌملوة مإن مطمملغومل مزوجهمل مصقعملؾملممل مسػمل٥مل مزوجؾملممل ماظضملرملٓملة مبمملٌضملٓملوف موا حلمملنم

إظؿملؾملممل مصكملن مطٓملػؾملممل مصٯمل مؼصملػملؼملؾملممل ،موٮمل مؼؾكلؾملممل محعملؾملممل ،موضّملرػممل مصٯمل مؼّملري موؼ٢مل مؼغمل٤ملن ماًري،م

طؼملممل مضمملل ماظعملٓملآن :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مظَممل مؼعمقِ٠ملقم مظَغملُ١ملػم موَنػم متعمٓملؿمثغم٤ملا ماظؽملمملعممملىعم مطَٓملػمػؼمممل موعمظَمملم
ِرملهملٍ معغمؾعمؿملمم عمؽملهملٍ موعمسعممملذِٓملغموػغم٢ملفمم
تعمضملػمسملغمػملُ٤ملػغم٢ملفم مظِؿعمْملػمػعمؾغم٤ملا مبِؾعمضملػم٘ملؿم مععمممل مآتعمؿملػمؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مإؿمظٌملممل موَنػم مؼعمفملْتِنيعم م ِبظملَمملح عم
بِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ مصَكملؿمنػم مطَٓملؿمػػمؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مصَضملعملعم٥مل موَنػم متعمغملْٓملعمػغم٤ملا مذعمؿملػمؽؼمممل موعمؼعمفػمضملعم٠ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مصِؿمل٣ملِ مخعمؿملػمٓملؼما مطَـِريؼما}م

[اظؽمللمملى :م ]19مواظضملرملٓملة مبمملٌضملٓملوف مع٢مل ماظعمل٤ملاعهمل ماظزملقؿملقهمل ماظيت مودؽملّملػممل ماظعملٓملآن مإشمم
غم١ملم
اظٓملجمملل مظم مض٤ملل مآ متضملمملشم{:اظٓملممجعمممللغم مضَ٤ملفماعغم٤ملنعم مسعمػملَ٥مل ماظؽملمملعممملىِ مبِؼملعمممل مصَسملفم٠ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مبعمضملػمسملعمؾمل ػم

سعمػملَ٥مل مبعمضملػم٘ملـم موعمبِؼملعمممل موَغػم َظملعملُ٤ملا معِ٢ملػم موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم مصَمملظزملفممملظِقعممملتغم مضَمملغِؿعممملتؽم محعمممل ِصصملَمملتؽم مظِػملْطملعمؿملػمنملِ مبِؼملعمممل محعمظملِٚملَم
اظػملٌمل٣ملغم}[اظؽمللمملى:م]34موػ٥ملماظٓملسمملؼهملمواظؽملظملعملهمل موايظملمملز مسػملؿملؾمل٢مل ،موظؿملٕمل مذظٟملمتظملسملؿملػملًمملمظػملٓملج٠ملم

سػمل٥مل مآٌملوة مص٥مل مذ٦ملى موإمنممل ماظظملسمل٠مل مبمملظؿعمل٤ملى ،موع٢مل مث١ملؾم مطمملن مت٤ملجؿمل٣مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآم

ؿمل١ملمبػم٢ملؿممعغمضملعممملوعمؿمؼهملَمسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمضَممللعم:مععممملمحعمٞملقمم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظٓملسمملؼؿؾملمملمواظعملؿملمملممسػمل٥ملمذفملغؾملممل،مصضملعم٢ملػممحعمغملِ ؿم
ػمجهملِ موَحعمّملِغعمممل مسعمػملَؿملػم٣ملِ؟ مضَممللعمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م" غمتشملْضملِؼملغمؾملعمممل مإؿمذعما مرَضملِؼملػموملعم ،موعمتعمغملْلغم٤ملعمػعمممل مإؿمذعمام
زعمو عم

اطْؿعملعمؿملػموملعمم،موعمظَمملمتعمسملػمٓملبِماظْ٤ملعمجػم٣ملعمموعمظَمملم غمتعملَؾممقػم٣ملغم،موعمظَمملمتعمؾملػمفغمٓملػممإؿمظٌملمملمصِ٦ملماظْؾعمؿملػموملِ" .م

صضمل٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم
موػ٥مل مإن مطمملغومل موعكمممل مصربػممل مواجنمل موحل٢مل م٫ملقؾؿؾملممل مووجنمل ،م عم

(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم)مضَممللعم:مجعممملىعممرعمجغم٠ملؽممإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مصَعملَممللعم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمم

اظػملٌمل٣ملِمععم٢ملػمموَحعمٞملقمماظؽملفممملسؿممبِقغملػم٢ملؿمم٫ملعمقعممملبعمؿِ٦مل؟مضَممللعم:م"وُعقمٟملَ"مضَممللعم:مثغم١ملفممععم٢ملػم؟مضَممللعم:م"ثغم١ملفمموُعقمٟملَ"مضَممللعم:م

ثغم١ملفم مععم٢ملػم؟ مضَممللعم:م"ثغم١ملفم موُعقمٟملَ" مضَممللعم:مثغم١ملفم مععم٢ملػم؟ مضَممللعم:م"ثغم١ملفم موَبغم٤ملكَ" م(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملري) ،موطٓملر ماَملمم
ثٯملث معٓملات مَملغؾملممل مو٪ملضملٝمل مبّملغؼمممل مووض٤ملى مسمملرظملهمل ،موضّمل مؼفملت٦مل مسػملؿملؾملممل موضومل متغمل٤ملن موذّملم
احؿؿملمملجؼممملمإشمماظٓملسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهملم .م

وػغملْملا مؼٓملاس٦مل ما دٯملم ماظسملضملظملمملى مسػمل٥مل ماخؿٯملف موغ٤ملاسؾمل١مل موتؾمملؼ٢مل مودؾمملبم

٪ملضملظملؾمل١مل،معمملمبنيمعٓملؼ٘ملمووممصعملريموومؼؿؿمل١ملمووماعٓملوةم٫ملطملريةموومعلؽملؾمهمل،موومموحّملمع٢ملمذويم
اٮملحؿؿملمملجمملتماًممل٫ملهمل،موؼضملػملؼملؽملمملما دٯملممطؿملٝملمغؿضملمملع٠ملمعضملؾمل١ملموغٓملاس٦ملمذضمل٤ملرػ١مل،موظؽملضملػمل١ملم

وغؾمل١ملمصمؿملضملؼممملمؼؿؼملؽمل٤ملنماظلضمل٦ملمظمماًريمموتعملّملؼ١ملمعمملمب٣ملمحظملٚملماظّملؼ٢ملمواَملورمملن،مشريمونم
اظضملْملرمحممللمدونمصضمل٠ملمعمملمؼعمل٤ملممب٣ملماَمل٫ملقمملى،موظؽمل٤ملض٢ملمتمملمماظؿملعملنيمونمعلمملسّملتؽملمملمهل١ملم

عمملدؼؼممملم وعضملؽمل٤ملؼؼممملمؼضمل٤ملدمخريػمملمسػملؿملؽملمملموسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمبفملدٓمله،محؿملىملمتضمل١ملماحملؾهملمواظلٯملم.
م
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اإلديبٌ ٔأثشِ ادلذيش ػهٗ انفشد ٔاجملزًغ

ا
أًٔل  -انؼُبصش:

-1ماًؼملٓملمومماًؾممل٩ملىملم .م

-2مع٢ملمععملممل٫ملّملماظرملٓملؼضملهملمايظملمملزمسػمل٥ملماظؽملظملٕملمواظضملعمل٠ملم .م

3م–ماظضملربةمبممل دغملمملرموتطملؿملؿملنملماظضملعمل٠ملموظؿملٕملمبمملَملمسمملىمووماٌلؼملؿملمملتم .م
-4مع٤ملضٝملما دٯملممع٢ملماٌكّملراتمبفملغ٤ملاسؾملممل .م
-5مخشمل٤ملرةما دعمملنمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل .م

-6متسملمملصٓملماىؾمل٤ملدمودورمعقملدلمملتماظّملوظهملمظػملعملسملمملىمسػمل٥ملما دعمملنم .م

-7م٪ملٓملورةمترملّملؼّملماظضملعمل٤ملبهملمسػمل٥ملمومملرماٌكّملراتمواظسملٓملبمسػمل٥ملموؼّملؼؾمل١ملمبعمل٤ملةم م

ا
ثبَٛب  -األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ضممللمتضملمملشمم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمغفمؼملعممملماظْكعمؼملػمٓملغمموعماظْؼملعمؿملػملِٓملغمموعماظْفملَغزملعممملبغمموعماظْفملَزػمظَمملمغمم

رؿمجػمٕملؽم معمم٢ملػم مسعمؼملعم٠ملؿم ماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملهغم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمظملْػملِقغم٤ملنعم م مإؿمغفمؼملعمممل مؼغمٓملؿمؼّملغم ماظرملفمؿملػمشملَمملنغمم
غمّملطُ١ملػم مسعم٢مل م ِذطْٓملؿمم
وَن مؼغم٤ملضِٛملعم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملغم ماظْضملعمّملعماوعمةَ موعماظْؾعمطملػمسملعممملىعم مصِ٦مل ماظْكعمؼملػمٓملؿم موعماظْؼملعمؿملػملِٓملؿم موعمؼعمزمل فم
رؿملضملغم٤ملا ماظٓملفمدغم٤مللعمم
رؿملضملغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعموَ ِ
اظػملٌمل٣ملِ موعمسعم٢ملؿم ماظزملفمػملَمملةِ مصَؾملعم٠ملػم موَغؿغم١مل معغمؾمؽملػمؿعمؾملغم٤ملنعم م موعموَ ِ
وعماحػمْملعمرغموامصَكملؿمنمتعم٤ملعمظٌملؿملػمؿغم١ملػممصَمملسػمػملَؼملغم٤ملاموَغفمؼملعممملمسعمػملَ٥ملمرعمدغم٤ملظِؽملعممملماظْؾعمػملَممل غمماظْؼملغمؾِنيغم}

م[اٌممل٩ملّملة-90:م .]92م

ُلغملُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مطَمملنعم م ِبغملُ١ملػم مرعمحِؿملؼملؼمممل م موعمععم٢ملم
 -2وضمملل متضملمملشم :م{ ..موعمظَممل متعمعملْؿغمػملُ٤ملا موَغظمل عم
موطَمملنعم مذعمظِٟملَ مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِم
ؼعمظملْضملعم٠ملػم مذعمظِٟملَ مسغمّملػموعماغؼمممل موعمزُػملْؼملؼمممل مصَلعم٤ملػمفعم مغغمزملػمػملِؿمل٣ملِ مغعممملرؼما عم

ؼعملِريؼما}م[اظؽمللمملى.]30-29

 -3وضمملل متضملمملشم{:وعمظَممل متغمػملْعملُ٤ملا مبِفملَؼػمّملِؼغملُ١ملػم مإؿمظَ٥مل ماظؿفمؾملػمػملُغملَهملِ موعموَحػملِؽملغم٤ملا مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼغمقِنملقمم
اظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م[اظؾعملٓملةم.]195

 -4وضمملل متضملمملشم :م{ مضُ٠ملػم مظَممل مؼعملػمؿعم٤ملؿمي ماظْكعمؾِؿملىملغم موعماظشملٌملؿملممنملغم موعمظَ٤ملػم موَسػمفعمؾعمٟملَ مطَـػمٓملعمةُم
اظْكعمؾِؿملىملِمصَمملتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممؼعممملموُوظِ٦ملماظْفملَظْؾعممملبِمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعمم[اٌممل٩ملّملةم:م]100م.

غمػمملم
ُلغملُ١ملػمموعموَػػمػملِؿملغملُ١ملػممغعممملرؼماموعمضُ٤ملد عم
 -5وضممللمتضملمملشم:م{ مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامضُ٤ملاموَغػمظمل عم
اظؽملفممملسغم موعماظْقِفعممملرعمةُ مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مععمػملَممل ِ٩ملغملَهملٌ مشِػملَمملزٌ مذِّملعمادؽم مظَممل مؼعمضملػمزملغم٤ملنعم ماظػملٌمل٣ملعم مععمممل موَععمٓملعمػغم١ملػمم

وعمؼعمظملْضملعمػملُ٤ملنعممععممملمؼغمقملػمععمٓملغمونعمم}[اظؿقٓملؼ١ملم]6:م.
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األدنخ يٍ انسُخ :

 - 1مسعم٢ملػمموَب٦ملمعغم٤ملدعم٥ملماَملَذػمضملعمٓملؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
غملغملِٓملـممحعمٓملعمامؽم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،موظممرواؼهملمٮملب٢ملمعمملجهملمع٢ملم
ودػمل١مل)مضَممللعم:م"طُ٠ملقممع ػم

حّملؼىملماب٢ملمسؼملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) م:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِ م م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

َدغملَٓملعممطَـِريغمهغمم،مصَعملَػملِؿملػملُ٣ملغممحعمٓملعمامؽم".
غملغملِٓملـممحعمٓملعمامؽم،موعمععممملمو ػم
ودػمل١مل)م"طُ٠ملقممع ػم

- 2موسعم٢ملػممدعمؼػمػملَ١ملـمماظْقِؼملػمؿملعمٓملؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مممضَممللعمم:مضَّملِعػموملغممسعمػملَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مععمٛملعمموَ٫ملػمقعممملبِ٦ملمعِ٢ملعمماظْؿملعمؼملعم٢ملؿمم،مصَعملُػملْؽملعممملم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم!م

إؿمنفم مظَؽملعمممل مذعمٓملعمابؼمممل مغعمؿفمكِْملغمهغم مغعمؿعمعملَ٤ملفمى مبِ٣ملِ مسعمػملَ٥مل موَسػمؼملعممملظِؽملعمممل موعمسعمػملَ٥مل مبعمٓملػمدِ مبِٯملدِغعمممل م ،موعمغعمقػم٢ملغمم
غغمضملعممملظِيملغمموَسػمؼملمملٮملمذعمّملِؼّملعمةًمصَؽملغمعملَ٤ملفمىمبِ٣ملِموعمؼعمؿعمعملَ٤ملفموػمنعممبِ٣ملِم.مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ مم(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مػعم٠ملػممؼغملػمغملِٓملغمم؟م"مضَممللعمم:مضُػملْوملغمم:مغعمضملعم١ملػمم.مضَممللعمم:م"مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملهغمم"

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(موخٓملج٣ملموب٤ملمداوود).

 - 3موسعم٢ملػمموُممممدعمػملَؼملعمهملَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل) مضَمملظَوملػم:م(مغعمؾملعم٥ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممسعم٢ملػممطُ٠ملمممعغملػمغملِٓملـمموعمعغمظملَؿممٓملـم)م(وخٓملج٣ملموب٤ملمداوود).

 - 4مموس٢ملمابػم٢ملعممسغمؼملعمٓملعم م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) م مضَممللعم :مرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) :م" مظَضملعم٢ملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظْكعمؼملػمٓملعم موعمذعممملرؿمبعمؾملعمممل موعمدعممملضِؿملعمؾملعمممل موعمبعمممل٩ملِضملعمؾملعمممل موعمعغمؾػمؿعممملسعمؾملعمممل موعمسعمممل٫ملِٓملعمػعممملم
وعمعغمضملػمؿعمزملِٓملعمػعممملموعمحعممملعِػملَؾملعممملموعماظْؼملعمقػمؼملغم٤ملظَهملَمإؿمظَؿملػم٣ملِ"م(رواهموب٤ملمداود).

– 5موس٢ملموعما٩ملِ٠ملـمماظْقعمسملػمٓملعمعِ٥ملممموَنفممرَمملرؿمقعممبػم٢ملعممدغم٤ملعمؼػمّملٍماظْفغمضملػمظملِ٥ملفممدعمفملَلعمماظؽملفمؾِ٥ملفمم(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسعم٢ملؿمماظْكعمؼملػمٓملؿم ،مصَؽملعمؾملعم٥مل موَوػممطَٓملؿمهعمموَنػممؼعمزملػمؽملعمضملعمؾملعمممل ،مصَعملَممللعم:إؿمغفمؼملعممملموَ٫ملػمؽملعمضملغمؾملعممملم

ِظػملّملفموعماىِ مصَعملَممللعم :م"إؿمغفم٣ملغم مظَؿملػمٕملعم مبِّملعموعماىٍ موعمَظغملِؽملفم٣ملغم مدعماىؽم" م(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل) موضمملل مسؾّملم
مملىطُ١ملػممصِؿملؼملعممملمحعمٓملفممعمم
آمب٢ملمعلضمل٤ملدم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) :مإؿمنفممآَمظَ١ملػممؼعمفػمضملعم٠ملػممذِظملَ عم

سعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم)م(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل) .م

 - 6موس٢ملموغٕمل م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مون مرد٤مللمآ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ضمملل ":مضمملل مآ مسٔمل موج٠مل :مععم٢ملػم متٓملكَ ماًؼملٓملعم موػ٤مل مؼعملّْملِرغم مسػملؿمل٣ملِ مظَفملَدػمعملِؿملعمؽملفم٣ملغم معؽمل٣ملم
َملطْلغم٤ملعمغفم٣ملغممإؼمملهمظمم
ظممحعمصملِريعمةِماظعملُّملسؿم،موععم٢ملػممتٓملكَمايَٓملؿمؼٓملعمموػ٤ملمؼعملّملرغممسػملؿمل٣ملم َ

حصملريةِماظعملّملسؿم"م(وخٓملج٣ملماظؾٔملار).

- 7موسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِمم(٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ٮملَم٪ملعمٓملعمرعمموعمٮملَم٪ملِٓملعمارعم"م(وخٓملج٣ملماب٢ملمعمملجهملموشريه).
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اٜثبس :

س٢ملمموبؿمل٣ملمممضممللممسضملوملممم
 -1س٢ملموب٦ملمبغملٓملمب٢ملمسؾّملماظٓملضم٢ملمب٢ملمايمملرثممم م

:مم"ماجػمؿعمؽملِؾغم٤ملاماظْكعمؼملػمٓملعممصَكملؿمغفمؾملعممملموُمقمماظْكعمؾعمممل٩ملِىملِم،مإؿمغفم٣ملغمم
مسـؼملمملنم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممؼعمل٤ملل م
طَمملنعممرعمجغم٠ملؽممعِؼملفم٢ملػممخعمٯملَمضَؾػم َػملغملُ١ملػممؼعمؿعمضملعمؾفمّملغممصَضملعمػملِعملَؿػم٣ملغمماعػمٓملعموَةٌمشَ٤ملؿمؼفمهملٌم،مصَفملَرػمدعمػملَوملػممإؿمظَؿملػم٣ملِم

جعممملرؿمؼعمؿعمؾملعممملمصَعملَمملظَوملػممظَ٣ملغمم:موَغعممملموَدػمسغم٤ملكَمظِػملرملفمؾملعممملدعمةِمصَمملغػمشملَػملَٞملعممععمٛملعممجعممملرؿمؼعمؿِؾملعممملم،مصَشملَظملِعملَوملػمم

طُػملٌملؼملعممملمدعمخعم٠ملعممبعممملبؼممملموَشْػملَعملَؿػم٣ملغممدغموغعم٣ملغممحعمؿفم٥ملموَصْسملعم٥ملمإؿمظَ٥ملماعػمٓملعموَةٍموعم٪ملِؿملؽعمهملٍمسِؽملػمّملعمػعممملمشُٯملَمؽمم

وعمبعممملرِؿملعمهملُمخعمؼملػمٓملـمم،مصَعملَمملظَوملػمم:مإؿمغمم٦ملموعماظػملٌمل٣ملِمععممملمدعمسػم٤ملعمتغمٟملَمظِػملرملفمؾملعممملدعمةِم،موعمَظغملِ٢ملػممدعمسػم٤ملعمتغمٟملَم
ظِؿعمعملَٛملعممسعمػملَ٦ملفمموَوػممتعمرملػمٓملعمبعممعِ٢ملػممػعمْملِهِماظْكعمؼملػمٓملؿممطَفملْدؼممملموَوػممتعمعملْؿغم٠ملعممػعمْملعماماظْطملغمٯملَمعمم،مضَممللعمم:م

صَمملدػمعملِؿملؽملِ٦ملمعِ٢ملػممػعمْملعماماظْكعمؼملػمٓملؿممطَفملْدؼممملم،مصَلعمعملَؿػم٣ملغممطَفملْدؼممملم،مصَعملَممللعمم:مزؿمؼّملغموغِ٦ملمصَػملَ١ملػممؼعمٓملؿممػمم
حعمؿفم٥ملموعمضَٛملعممسعمػملَؿملػمؾملعممملموعمضَؿعم٠ملعمماظؽملفمظملْٕملعمم،مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملاماظْكعمؼملػمٓملعمم;مصَكملؿمغفمؾملعممملموعماظػملٌمل٣ملِمٮملَمؼعمفػمؿعمؼملِٛملغمم

ا ؿمتعممملنغمموعمإؿمدػمععممملنغمماظْكعمؼملػمٓملؿممإؿمٮملٌملموَوػمذعمٟملَموَنػممؼغمكػمٓملؿمجعمموَحعمّملغمػغمؼملعممملم٫ملعممملحِؾعم٣ملغم.ممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٦مل).
م
مممممممممممممممممم
 -2وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :م" مظَؼملفمممل محغمٓملممععموملِ ماظْكعمؼملػمٓملغم مععمرملعم٥ملم
وَ٫ملػمقعممملبغممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِ م م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمبعمضملػم٘ملـم،مصَعملَمملظُ٤ملام:م

حغمٓملممععموملِماظْكعمؼملػمٓملغمموعمجغمضملِػملَوملػممسعمّملػمٮملًمظِػملرملممٓملػمكِم"

مممممممممممممممممم(ذطٓملهماٌؽملْملريمظمماظمشؿملنملمواظمػؿملنملموضمملل:مرواهماظشملرباغ٦ملؾم).
 -3وسعم٢ملػمموَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مطُؽملػموملغمموَدػمعملِ٦ملموَبعممملمسغمؾعمؿملػمّملعمةَموعموَبعممملم
سملؿملِملؿممزعمػػم٤ملـمموعمتعمؼملػمٓملـمم،مصَفعممملىعمػغم١ملػممآتٍمصَعملَممللعمم:مإؿمنفمم
رَػملْقعمهملَموعموُبعم٦ملفممبػم٢ملعممطَضملػمنملٍمعِ٢ملػممصَ ِ
اظْكعمؼملػمٓملعم مضَّملػم محغمٓملممععموملػم م ،مصَعملَممللعم موَبغم٤مل مرَػملْقعمهملَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) :م( مضُ١ملػم مؼعمممل موَغعمٕملغمم

صَفملَػػمٓملؿمضْؾملعممملمصَفملَػػمٓملعمضْؿغمؾملعمممل)م(اظؾكمملريموعلػمل١مل)م.

 -4ورغمصٛملعممإشممسؼملٓملمب٢ملمسؾّملماظضملٔملؼٔملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مض٤ملمؽم مؼرملٓملب٤ملنماًؼملٓملمصفملعٓملم
بسملٓملبؾمل١مل مصعملؿمل٠مل مظ٣مل م :مإن مصؿملؾمل١مل م٫ملممل٩ملؼملؼمممل ،مصعملمملل :مابّملؤوا مب٣مل ،مث١مل مضمملل م :موعمملم

مسضملوملمض٤ملظ٣ملم(سٔملموج٠مل)م:م"موعمضَّملػممغعمٔملفملعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممصِ٦ملماْظغملِؿعممملبِموَنػممإؿمذعمامدعمؼملِضملػمؿغم١ملػمم

ِمؼغملْظملَٓملغممبِؾملعممملموعمؼغملػمؿعمؾملػمٔملعموُمبِؾملعمممل)..م(اظؽمللمملىم:م .)140م
آؼعممملتِماظػملٌمل٣مل غم
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ظعملّمل مجمملى ما دٯملم مبٓملدمملظهمل مإشم ماظؾرملٓمل موح٠ملفم مهل١مل مصؿملؾملممل ماظشملؿملؾمملت م ،موحٓملفممم

سػملؿملؾمل١مل مصؿملؾملممل ماًؾممل٩ملىمل مضمملل متضملمملشم م{اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمؿفمؾِضملغم٤ملنعم ماظٓملفمدغم٤مللعم ماظؽملفمؾِ٦ملفم ماظْفملُعمم٦ملفم ماظٌملْملِيم
فؿمل٠ملؿم عممؼفملْعغمٓملغمػغم١ملػم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ موعمؼعمؽملػمؾملعممملػغم١ملػم مسعم٢ملؿمم
معغملْؿغم٤ملبؼمممل مسِؽملػمّملعمػغم١ملػم مصِ٦مل ماظؿفم٤ملػمرعماةِ موعماظْكملؿمغػم ِ
ؼعمفِّملغموغعم٣ملغم عم

اظْؼملغمؽملػمغملَٓملؿم موعمؼغمقِ٠ملقم مظَؾملغم١ملغم ماظشملٌملؿملممؾعممملتِ موعمؼغمقعمٓملمممغم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملغم ماظْكعمؾعمممل٩ملِىملعم موعمؼعمسملعمٛملغم مسعمؽملػمؾملغم١ملػم مإؿم٫ملػمٓملعمػغم١ملػمم
وعماظْفملَشْػملَممللعمماظٌملؿِ٦ملمطَمملغعموملػممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممصَمملظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامبِ٣ملِموعمسعمٔملفمرغموهغمموعمغعمزملعمٓملغموهغمموعماتفمؾعمضملغم٤ملاماظؽملقم٤ملرعمماظٌملْملِيم

وُغػمٔملؿملعم مععمضملعم٣ملغم موُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغم ماظْؼملغمظملْػملِقغم٤ملنعم م} م[اَملسٓملاف م :م ]157موتضملمملر٦مل ماًؼمل٤ملرم
واٌكّملرات مواٌلغملٓملات مع٢مل مػْمله ماًؾممل٩ملىمل م ،موذظٟمل مَملغ٣مل مؼؿلؾنمل مظم م٪ملٓملرم

اظؽملظملٕملموػٯملطؾملممل،مؼعمل٤مللمتضملمملشم {:موعمظَمملمتغمػملْعملُ٤ملامبِفملَؼػمّملِؼغملُ١ملػممإؿمظَ٥ملماظؿفمؾملػم ُػملغملَهملِموعموَحػملِؽملغم٤ملامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمم

ؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}[اظؾعملٓملةم،]195موسعم٢ملؿممابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعمم:مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغممآِمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ٮملَم٪ملعمٓملعمرعمموعمٮملَمإؿم٪ملػمٓملعمارعم" .م

وٌمملمطمملغوملماظرملٓملؼضملهملما دٯملعؿملهملمػّملصؾملمملماظٓمل٩ملؿملٕملمايظملمملزمسػمل٥ملمعزملمملحلماظضملؾمملدم

ع٢ملماٌظملمملدّملمواَمل٪ملٓملارماظيتمتػملقٞملمبؾمل١ملمحٓملؾمعومل مط٠ملفم معمملمؼْملػنملغم ماظضملعمل٠مل موومؼرمل٤ملممشغمم

سػملؿمل٣مل م،موومسمٓملج٣ملمس٢ملموسؿمل٣ملموإدراط٣ملم،مصقغمٓملممعوملماًؼملٓملمواٌكّملراتمبفملغ٤ملاسؾملؼملمملم،م
ضمملل مآ متضملمملشم :م{ مؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مإؿمغفمؼملعمممل ماظْكعمؼملػمٓملغم موعماظْؼملعمؿملػملِٓملغم موعماظْفملَغزملعممملبغم موعماظْفملَزػمظَمملمغمم

رؿمجػمٕملؽم معِ٢ملػم مسعمؼملعم٠ملؿم ماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملهغم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمظملْػملِقغم٤ملنعم م مإؿمغفمؼملعمممل مؼغمٓملؿمؼّملغم ماظرملفمؿملػمشملَمملنغم موَنم
غمّملطُ١ملػممسعم٢ملمذِطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِموعمسعم٢ملؿمم
ؼغم٤ملضِٛملعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملغمماظْضملعمّملعماوعمةَموعماظْؾعمطملػمسملعممملىعممصِ٦ملماظْكعمؼملػمٓملؿمموعماظْؼملعمؿملػملِٓملؿمموعمؼعمزمل فم

اظزملفمػملَمملةِمصَؾملعم٠ملػمموَغؿغم١ملمعغمؾمؽملػمؿعمؾملغم٤ملنعمم موعموَرِؿملضملغم٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعموَرِؿملضملغم٤ملاماظٓملفمدغم٤مللعمموعماحػمْملعمرغموامصَكملؿمنمتعم٤ملعمظٌملؿملػمؿغم١ملػمم

صَمملسػمػملَؼملغم٤ملا موَغفمؼملعمممل مسعمػملَ٥مل مرعمدغم٤ملظِؽملعمممل ماظْؾعمػملَممل غم ماظْؼملغمؾِنيغم} م[اٌممل٩ملّملة -90:م ]92م ،مصضملؽملّملعممل ممسٛملعمم
و٫ملقمملبغمماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م مػْملهماآلؼمملت مطمملغوملِماظ٤ملضظملهملُماَملخريةُمعٛملم

اظرملؾمل٤ملةِ ماظيت معمملظومل مإظؿملؾملممل ماظؽملظمل٤ملسغم م ،مواعؿـػمل٤ملا م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾمل١مل موور٪ملمملػ١مل م) مَملعٓملم

آ(سٔمل موج٠مل) م ظم مايمملل ،مصفملرؼعملوملِ ماًؼمل٤ملرغم محؿ٥مل مجٓملت مظم مدغملٟملِ ماٌّملؼؽملهملِ م،م
صضملعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم (:مطُؽملػموملغم موَدػمعملِ٦مل موَبعمممل مسغمؾعمؿملػمّملعمةَ موعموَبعمممل مرَػملْقعمهملَم
سملؿملِملؿم مزعمػػم٤ملـم موعمتعمؼملػمٓملـم ،مصَفعممملىعمػغم١ملػم مآتٍ م ،مصَعملَممللعم م :مإؿمنفم ماظْكعمؼملػمٓملعم مضَّملػمم
وعموُبعم٦ملفم مبػم٢ملعم مطَضملػمنملٍ معِ٢ملػم مصَ ِ

حغمٓملممععموملػم م ،م َصعملَممللعم موَبغم٤مل مرَػملْقعمهملَ(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) :م( مضُ١ملػم مؼعمممل موَغعمٕملغم مصَفملَػػمٓملؿمضْؾملعمممل مصَفملَػػمٓملعمضْؿغمؾملعمممل)م

(اظؾكمملري موعلػمل١مل) م ،م وػْملا ماٌ٤ملضٝمل مؼّملل مسػمل٥مل مدٓملسهمل ماٮملغعملؿملمملد مواٮملعؿـممللم
َملعٓملمآمتضملمملشمم .م
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وظعملّملموخربماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مس٢ملمػْملاماظٔملعمملنماظْمليمتغملـٓملمصؿمل٣ملم

وغ٤ملاهلل ماٌلغملٓملات مهومل معلؼملؿملمملت مخمؿػملظملهمل ،مظّملرجهمل موضمل٠مل مبضمل٘مل مذمملرب٦مل ماًؼملٓملم
ؼّملس٦ملموغ٣ملمٮملمؼرملٓملبماًؼملٓملماظيتمحٓملؾمعؾملمملمآ (سٔملموج٠مل)،مس٢ملموَبِ٦ملمععممملظِٟملٍماَملَذػمضملعمٓملؿمىممم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَغفم٣ملغم مدعمؼملِٛملعم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مؼعمعملُ٤مللغم :م"ظَؿملعمرملػمٓملعمبعم٢ملفم مغعممملسؽم معِ٢ملػم موُعفمؿِ٥مل ماظْكعمؼملػمٓملعمم
ؼغملعمؼملقم٤ملغعمؾملعممملمبِطملعمؿملػمٓملؿممادػمؼملِؾملعمممل"،مهلْملامو٪ملٛملما دٯملممو٫ملظملًمملمسمملعؼممملمظػملكؼملٓملمؼؽملشملؾٞملمسػمل٥ملمويمغ٤ملهللـمم
ع٢ملماَملغ٤ملاهللماٌضملٓملوصهملمووماظيتمتغملؿقّملثمع٢ملماٌلغملٓملات،مصضملعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَ م(ر٪مل٦ملمآم

َدغملَٓملعممصَؾملغم٤ملعممحعمٓملعمامؽم" ،موسؽملّملمعلػمل١ملموؼسملؼممملمع٢ملم
سؽملؾملممل) مونمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِممضَممللعم:م"طُ٠ملقممذعمٓملعمابٍمو ػم
حّملؼىمل مابػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

غملغملِٓملـممحعمٓملعمامؽم ،موعمععم٢ملػممذعمٓملؿمبعمماظْكعمؼملػمٓملعممصِ٥ملماظّملقمغػمؿملعممملمصَؼملعممملتعمم
ودػمل١مل):م"طُ٠ملقممعغملػمغملِٓملـممخعمؼملػمٓملؽم ،موعمطُ٠ملقممع ػم
وعمػغم٤ملعممؼغمّملػمعِؽملغمؾملعممملمظَ١ملػممؼعمؿغمنملػممظَ١ملػممؼعمرملػمٓملعمبػمؾملعممملمصِ٥ملماآلخِٓملعمةِم"،مطؼملمملموخٓملجموب٤ملمداودمواظمعْمليمسعم٢ملػمم

جعممملبِٓملؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعممضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م

َدغملَٓملعم مطَـِريغمهغم مصَعملَػملِؿملػملُ٣ملغم محعمٓملعمامؽم" ،مصؼمل٢مل مػؽملممل مغضملػمل١مل مون ماد١مل ماًؼملٓمل مذمملع٠مل مظغمل٠مل معمملم
"ععمممل مو ػم

ؼغملغملٓمل مجؽملل٣مل معؾملؼملممل موحّملث ماظؽملمملس مظ٣مل مع٢مل مومسمملى ،مود٤ملاىؼم موطمملن معممل٩ملضملؼمممل موم مجمملعّملؼما،م

رمملٌمملمت٤ملاصٓملمصؿمل٣ملماٌضملؽمل٥ملماحملٓملمموػ٤ملما دغملمملر،موإمنمملماسؿربمإدغملمملرماىؽملٕملمدونم

اظعملّملرَ ،ملن ماَملعٓمل مٮمل مؼؿضملػملٞمل مبعملّملر معضملني موٮمل مبرملمملرب معضملني ،مب٠مل معممل مودغملٓمل مجؽملل٣مل مويفمم
ذمملربٍمصؾمل٤ملمحٓملاممطؼملمملمدظوملماَملحمملدؼىملماظرملٓملؼظملهملماٌْملط٤ملرةموشريػممل .م

صمملًؼملٓمل محٓملعؾملممل مآ م(سٔمل موج٠مل) م مصؾمل٦مل محٓملام مإشم مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهمل م ،مب٠مل مإنم

اظػملضملؽملهمل متزمل٠مل مإشم مط٠مل مع٢مل ماعؿّملت مؼّمله مهلممل مع٢مل مضٓملؼنمل موو مبضملؿملّمل ،مصضمل٢مل مابػم٢ملعم مسغمؼملعمٓملعمم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضمملل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"ظَضملعم٢ملعم ماظػملٌمل٣ملغمم

اظْكعمؼملػمٓملعمموعمذعممملرؿمبعمؾملعممملموعمدعممملضِؿملعمؾملعممملموعمبعمممل٩ملِضملعمؾملعممملموعمعغمؾػمؿعممملسعمؾملعممملموعمسعمممل٫ملِٓملعمػعممملموعمعغمضملػمؿعمزملِٓملعمػعممملموعمحعممملعِػملَؾملعممملموعماظْؼملعمقػمؼملغم٤ملظَهملَم

ؿمإظَؿملػم٣ملِ"(وخٓملج٣مل موب٤مل مداود م) ،موظِ١ملعم مٮمل م؟! مويصملهمل متضملمملر٦مل ماًؼملٓمل مواٌكّملرات مػ٦ملم

يصملهملمدعمل٤ملط ما تمملنمع٢ملمضػملنمل ماٌقملع٢مل ،مصضمل٢ملموَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآمسؽمل٣مل) م َونفمم

رعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م"ٮملَ مؼعمٔملػمغِ٥مل ماظٔملفماغِ٥مل محِنيعم مؼعمٔملػمغِ٥مل موعمػغم٤ملعمم

غمؾملمملم
عغمقملػمعِ٢ملؽم ،موعمٮملَمؼعملػمٓملؿمقغم ماظلفممملرؿمقغممحِنيعممؼعملػمٓملؿمقغمموعمػغم٤ملعممعغمقملػمعِ٢ملؽم ،موعمٮملَمؼعمرملػمٓملعمبغمماظْكعمؼملػمٓملعممحِنيعممؼعمرملػمٓملعمب عم
وعمػغم٤ملعم معغمقملػمعِ٢ملؽم" م(عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل) ،مصغملؿملٝمل مب٣مل مإن معمملت موػ٤مل مسػمل٥مل مػْملا مايمملل؟! موػغمؽملمملكم
خمملتهملٌمود٤ملومع٢ملمذظٟملمواظضملؿملمملذمبمملٓ؟! م
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وؼػملؿقٞمل مبؿقٓملؼ١مل ماًؼملٓمل ماٌكّملرات مجبؼملؿملٛمل موغ٤ملاسؾملممل موعلؼملؿملمملتؾملممل ،موط٠ملم

عمملؼقملثٓمل مسػمل٥مل ماظؽملرملمملط ماظْملػين موايمملظهمل ماظؽملظمللؿملهمل مٌؿضملمملرؿملؾملممل ،موط٠مل معممل مؼؿّملاوظ٣ملم

اٌؿضملمملر٤ملنمممّمملمؼطملؿملنملماظضملعمل٠ملموومؼظملؿممٓملماىل١ملمصؾمل٤ملمحٓملامؽم،مؼلؿ٤مليمظممذظٟملمط٠ملمعمملم

٢مل،مصضملعم٢ملػمموُممممدعمػملَؼملعمهملَم(ر٪مل٦ملم
ؼّملخ٠ملماىل١ملمبفمليمرٓملؼعملهملمطمملغومل:مبرملٓملبٍموومذعم١ملـمؾمموومحعمعملْ ـم

آمسؽملؾملممل)مضَمملظَوملػم:م(غعمؾملعم٥ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسعم٢ملػممطُ٠ملمممعغملػمغملِٓملـمموعمعغمظملَؿممٓملـم)،م
صمملٌكّملرات مداى مسسملمملل مؼظملؿٟمل مبرملؾمملب مجمؿؼملضملؽملممل مصؿملفضملػملؾمل١مل مجــؼمممل مػمملعّملةً ،موسعمل٤ملظًمملم

خمملوؼهمل،موضػمل٤ملبؼممملمصمملرشهملًمظمماظ٤ملضوملماظْمليمدمؿمملجمصؿمل٣ملمإشممرجممللمؼػملؾ٤ملنمغّملاىماظ٤ملر٢ملم

دصمملسؼممملمس٢ملماَملرضمواظضملٓملض،موؼغمل٤ملغ٤ملنمظؾؽملهملمودمملدؿملهملمظممتؽملؼملؿملهملماظ٤ملر٢مل .م

وٌمملمطمملنمظػملكؼملٓملمواٌكّملراتمتفملثريمسػمل٥ملمسعمل٠ملما غلمملنمغؾمل٥ملمآمذمملربؾملمملم

س٢ملماظعملٓملبمع٢ملماظضملؾمملدةموخممل٫ملهملماظزملٯملةم،مصعملمملل م(سٔملموج٠مل):م{ مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملام
ػممدغملَمملرعمىمحعمؿفم٥ملمتعمضملػمػملَؼملغم٤ملامععممملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم}م[اظؽمللمملى .]43:م
ظَمملمتعمعملْٓملعمبغم٤ملاماظزملفمػملَمملةَموعموَغػمؿغم١مل غم

جّملؼٓمل مبمملظْملطٓمل موغ٣مل مضّمل مثؾومل ممبممل مٮمل مؼّملهلل مجممملٮملً مظػملرملٟمل مخشملٓمل ماًؼملٓملم

واٌكّملراتموو٪ملٓملارػؼملممل ماظزملقؿملهمل م واظؽملظمللؿملهملمواٮملجؿؼملمملسؿملهملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل،م

صؾملؼملممل معظملؿمملح مط٠مل مذٓمل م ،مطؼملممل مورد مظم مو٫ملؿملهمل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) َملب٦ملم

اظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) محؿملىمل مضَممللعم ...":موعمظَممل متعمرملػمٓملعمبعم٢ملفم ماظْكعمؼملػمٓملعم مصَكملؿمغفمؾملعمممل معِظملْؿعممملحغم مطُ٠ملممم
ذعمٓملدمل"...م(رواهماظؾكمملريمظمماَملدبماٌظملٓملد) .م

س٢ملم موبؿمل٣ملمم مضممللممسضملوملممم
س٢ملم موب٦ملمبغملٓملمب٢ملمسؾّملماظٓملضم٢ملمب٢ملمايمملرثمم م م
و م

مسـؼملمملن)ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مؼعمل٤ملل :م" م ماجػمؿعمؽملِؾغم٤ملا ماظْكعمؼملػمٓملعم مصَكملؿمغفمؾملعمممل موُمقم ماظْكعمؾعمممل٩ملِىملِ م ،مإؿمغفم٣ملغم مطَمملنعمم
رعمجغم٠ملؽممعِؼملفم٢ملػممخعمٯملَمضَؾػم َػملغملُ١ملػممؼعمؿعمضملعمؾفمّملغممصَضملعمػملِعملَؿػم٣ملغمماعػمٓملعموَةٌمشَ٤ملؿمؼفمهملٌم،مصَفملَرػمدعمػملَوملػممإؿمظَؿملػم٣ملِمجعممملرؿمؼعمؿعمؾملعممملمصَعملَمملظَوملػممظَ٣ملغمم
:موَغعممملموَدػمسغم٤ملكَمظِػملرملفمؾملعممملدعمةِمصَمملغػمشملَػملَٞملعممععمٛملعممجعممملرؿمؼعمؿِؾملعممملم،مصَشملَظملِعملَوملػممطُػملٌملؼملعممملمدعمخعم٠ملعممبعممملبؼممملموَشْػملَعملَؿػم٣ملغممدغموغعم٣ملغمم

حعمؿفم٥ملموَصْسملعم٥ملمإؿمظَ٥ملماعػمٓملعموَةٍموعم٪ملِؿملؽعمهملٍمسِؽملػمّملعمػعممملمشُٯملَمؽمموعمبعممملرِؿملعمهملُمخعمؼملػمٓملـمم،مصَعملَمملظَوملػمم:مإؿمغمم٦ملموعماظػملٌمل٣ملِمععممملم
دعمسػم٤ملعمتغمٟملَمظِػملرملفمؾملعممملدعمةِم،موعمَظغملِ٢ملػممدعمسػم٤ملعمتغمٟملَمظِؿعمعملَٛملعممسعمػملَ٦ملفمموَوػممتعمرملػمٓملعمبعممعِ٢ملػممػعمْملِهِماظْكعمؼملػمٓملؿممطَفملْدؼممملموَوػمم

تعمعملْؿغم٠ملعممػعمْملعماماظْطملغمٯملَمعمم،مضَممللعمم:مصَمملدػمعملِؿملؽملِ٦ملمعِ٢ملػممػعمْملعماماظْكعمؼملػمٓملؿم مطَفملْدؼممملم،مصَلعمعملَؿػم٣ملغممطَفملْدؼممملم،مصَعملَممللعمم:م

زؿمؼّملغموغِ٦مل مصَػملَ١ملػم مؼعمٓملؿممػم محعمؿفم٥مل موعمضَٛملعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل موعمضَؿعم٠ملعم ماظؽملفمظملْٕملعم م ،مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملا ماظْكعمؼملػمٓملعم; مصَكملؿمغفمؾملعمممل موعماظػملٌمل٣ملِم

ٮملؼعمفػمؿعمؼملِٛملغم ما ؿمتعممملنغم موعمإؿمدػمععممملنغم ماظْكعمؼملػمٓملؿم مإؿمٮملٌمل موَوػمذعمٟملَ موَنػم مؼغمكػمٓملؿمجعم موَحعمّملغمػغمؼملعمممل م٫ملعممملحِؾعم٣ملغم م"،م
َ
صمملٌّملع٢مل م -مغصملٓملؼما مظطملؿملمملب مسعملػمل٣مل -مضّمل مؼٓملتغملنمل مآثمملعؼمممل مخشملرية ،مطمملظعملؿ٠مل ،موواظلٓملضهمل،م
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وواظؿكٓملؼنمل ،موواظؿّملعري ،موظْملا مدضمل٥مل موسّملاؤغممل م صلمملد مذؾمملبؽملممل مس٢مل مرٓملؼٞمل ما دعمملنم

واٌكّملرات،موتؿمللريمايزمل٤مللمسػملؿملؾملؼملمملمبفملٔمملنمخبلهمل .م

صممل دعمملن مٮمل مؼعملٝمل موثٓمله مسؽملّمل ماظظملٓملد موحّمله ،مب٠مل مؼؿضملّملى مػْملا ماظ٤ملبمملى مإشمم

اجملؿؼملٛمل،م صؿؿظملرمل٥ملماىٓملتهمل،موؼعمل٠ملماَملع٢ملمواَملعمملن،موتغملـٓملمحمملٮملتماظشملٯملق،موؼغملـٓملم
اظظمللمملد،موتطملؿملنملماٌ٤ملدةمواحملؾهملمبنيماظؽملمملس،موتؿّملغ٥ملماَملخٯملقم،موتؿقشمل١ملماظعملؿمل١مل،م
وؼسملؿملٛمل ماظرملٓملف مصؿملقملدي مذظٟمل محؿؼملؼمممل مإشم متظملغملٟمل ماَملدٓمل موخٓملاب ماظؾؿمل٤ملت مواغؾملؿملمملرم

اجملؿؼملضملمملتم،مط٠ملمذظٟملمبلؾنملماًؼملٓملمواٌلغملٓملاتم .م

واظؽملمملزٓملمإشمماجملؿؼملضملمملتماظيتمؼغملـٓملمصؿملؾملمملما دعمملنمؼرملمملػّملمذظٟملمب٤مل٪مل٤ملح،م

صٯملبّمل مع٢مل متغملمملتٝمل ماىؾمل٤ملد مظػملعملسملمملى مسػمل٥مل مػْمله ماظصملمملػٓملة ماًشملرية ماٌّملعٓملة م،م

وعغملمملصقؿؾملممل مس٢مل مرٓملؼٞمل ماظمبؿملهمل مايلؽملهمل مظم ماظؾؿمل٤ملت ،موس٢مل مرٓملؼٞمل ماٌّملارسم

وودممل٩مل٠مل ما سٯملم ،موس٢مل مرٓملؼٞمل ماظضملػملؼملمملى مواَملدبمملى مواٌظملغملٓملؼ٢مل مبؿ٤ملسؿملهمل ماظؽملمملسم

بمملَمل٪ملٓملار ماىلؼملؿملهمل مواظؽملظمللؿملهمل مواٮملجؿؼملمملسؿملهمل ماظؽملمملوهمل مس٢مل ما دعمملن مضمملل متضملمملشم م:م

{ ..وعمتعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظْؾِٓملمم موعماظؿفمعملْ٤ملعمى موعمظَممل متعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظْكملؿمثػم١ملؿم موعماظْضملغمّملػموعمانؿم موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مإؿمنفمم
اظػملٌمل٣ملعم مذعمّملِؼّملغم ماظْضملِعملَمملبِ}[اٌممل٩ملّملة م ]2:م ،مذظٟمل مونفم ما دعمملن مبٯملىؽم مسصملؿمل١مل موصلمملد مذرؼٛمل،م
ودٯملحؽم مبفملؼّملي موسّملاى ما دٯملم مظؿّملعري مطؿملمملن ماَملعهمل موإ٪ملضملمملف موخٯملضؾملممل م ،مواظعملسملمملىِم

سػمل٥مل معضملؽمل٤ملؼؾممملتؾملممل موإذٮملظِؾملممل ،موإخسملمملسِؾملممل مواغغمللمملرػممل م ،موع٢مل مث١ملؾم مصكملغ٣مل مرمنمل مسػمل٥ملم

اجملؿؼملٛمل م م٪ملٓملورة ماظؿ٤ملسؿملهمل ما دٯملعؿملهمل ماٌعملؽملضملهمل مبفمل٪ملٓملار ماًؼملٓمل مواٌكّملراتم

واظؿّملخني مةؿملىمل مترملؼمل٠مل مط٠مل مصؽمملت ماجملؿؼملٛمل ،موت٤مل٪ملُمل ماَمل٪ملٓملار ماظيت متزملؿملنملم

اظظملٓملدمواَملدٓملةمع٢ملمجٓملاىماغؿرملمملرمػْمله ماآلصمملتموتؾني مون ما دٯملم مٕمزمٓملممػْملهم
اًؾممل٩ملىمل مإٮمل مٌممل مهؼملػمل٣مل مع٢مل م٪ملٓملر محم٘مل ،مصضمل٢مل موعما٩ملِ٠ملـم ماظْقعمسملػمٓملعمعِ٥ملمم موَنفم مرَمملرؿمقعم مبػم٢ملعمم

دغم٤ملعمؼػمّملٍ ماظْفغمضملػمظملِ٥ملفم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)دعمفملَلعم ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مسعم٢ملؿم ماظْكعمؼملػمٓملؿم،م

صَؽملعمؾملعممملموَوػممطَٓملؿمهعمموَنػممؼعمزملػمؽملعمضملعمؾملعمممل،مصَعملَممللعم:مإؿمغفمؼملعممملموَ٫ملػمؽملعمضملغمؾملعممملمِظػملّملفموعماىِمصَعملَممللعم:م"إؿمغفم٣ملغممظَؿملػمٕملعممبِّملعموعماىٍموعمَظغملِؽملفم٣ملغمم

ؿملؼملمملم
مملىطُ١ملػممصِ عم
دعماىؽم"،موضممللمسؾّملمآمب٢ملمعلضمل٤ملد(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل):م(إؿمنفممآَمظَ١ملػممؼعمفػمضملعم٠ملػممذِظملَ عم
حعمٓملفممعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم) .م

إن مواجنمل ماَملدٓملة مون مهمملصٚمل مسػمل٥مل مسعمل٤ملل موبؽملممل٩ملؾملممل مع٢مل مخشملٓمل ماًؼملٓملم

واٌكّملرات مواظلؼمل٤ملم ماظؾؿملسملمملى ،محؿ٥مل مغضملممل

ماجملؿؼملٛمل مع٢مل ما دعمملن موؼؽملؿرملٓملم

اَملعمملن ،موؼل٤ملد ماظلٯملم ،موؼغمل٤ملن ماظ٤مل٩ملمملم مؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مضُ٤ملام
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ُلغملُ١ملػم موعموَػػمػملِؿملغملُ١ملػم مغعممملرؼما موعمضُ٤ملدغمػعمممل ماظؽملفممملسغم موعماظْقِفعممملرعمةُ مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مععمػملَممل٩ملِغملَهملٌ مشِػملَمملزٌ مذِّملعمادؽم مظَمملم
وَغػمظمل عم

ؼعمضملػمزملغم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعممععممملموَععمٓملعمػغم١ملػمموعمؼعمظملْضملعمػملُ٤ملنعممععممملمؼغمقملػمععمٓملغمونعمم}[اظؿقٓملؼ١ملم .]6:م

وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ضَممللعم :م" مطُ ٍملػملغملُ١ملػم مرعماهللـم مصَؼملعملػمقملغمولؽم مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣ملِ ،مصَمملَملَعِريغم ماظٌملْملِي مسعمػملَ٥مل ماظؽملفممملسؿم مرعماهللـم موعمػػم٤ملعمم
ععملػمقملغمولؽممسعمؽملػمؾملغم١ملػم ،م وعماظٓملفمجغم٠ملغم مرعماهللـممسعمػملَ٥ملموَػػم٠ملؿم مبعمؿملػمؿِ٣ملِموعمػػم٤ملعممععملػمقملغمولؽممسعمؽملػمؾملغم١ملػم ،موعماظْؼملعمٓملػموَةُمرعماسِؿملعمهملٌم
سعمػملَ٥مل مبعمؿملػموملِ مبعمضملػمػملِؾملعمممل موعموعمظَّملِهِ موعمػػم٦ملعم مععملػمقملغموظَهملٌ مسعمؽملػمؾملغم١ملػم ،موعماظْضملعمؾػمّملغم مرعماهللـم مسعمػملَ٥مل مععمممللؿم مدعمؿملممّملِهِ موعمػػم٤ملعمم

موطُ ٍملػملغملُ١ملػم مععملػمقملغمولؽم مسعم٢ملػم مرعمسِؿملفمؿِ٣مل"(وخٓملج٣مل ماظؾكمملري)،م
ععملػمقملغمولؽم مسعمؽملػم٣ملغم ،موَٮملَ م َصغملُ ٍملػملغملُ١ملػم مرعماهللـم عم
صؿملؽملؾطمل٦مل متسملمملصٓمل ماىؾمل٤ملد مصؿعمل٤ملم ماظّملول مايغمل٤ملعمملت مبغمل٠مل معممل مع٢مل مذفملغ٣مل مون مرمؽملنملم

ذؾمملبؽملمملمخممملرٓملما دعمملنمواٌكّملرات .م

ورمنمل مسػمل٥مل ماجملؿؼملٛمل مبفملدٓمله مون مؼعملٝمل مظم موج٤مله مومملر ماٌكّملراتم

واٌؾملٓملبنيموآٌملوجنيمواٌؿمملجٓملؼ٢ملمبمملٌلغملٓملات،موؼلمملسّملمايغمل٤ملعمملتمظمماظعملسملمملىم

سػمل٥ملمػْملهماظصملمملػٓملةماظيتمتؾملّملدمجمؿؼملضملؽملمملمظمموسٔملمعمملمتػملٟملم -موػ١ملمذؾمملبؽملمملمووبؽملمملؤغمملم

 م وون مترملّملد ماظضملعمل٤ملبهمل ماظٓملادسهمل مسػمل٥مل مع٢مل مؼضملؾـ٤ملن مبضملعمل٤ملل مذؾمملبؽملممل ،محؿ٥مل مؼلؿعملٓملماجملؿؼملٛملموؼؽملضمل١ملمبمملَملع٢ملمواظزملقهمل،مصعملّملمرغمصٛملعممإشممسؼملٓملمب٢ملمسؾّملماظضملٔملؼٔمل م(ر٪مل٦ملمآم

سؽمل٣مل)م ض٤ملمؽممؼرملٓملب٤ملنماًؼملٓملمصفملعٓملمبسملٓملبؾمل١ملمصعملؿمل٠ملمظ٣ملم:مإنمصؿملؾمل١ملم٫ملممل٩ملؼملؼممملمصعملممللمابّملؤوامب٣ملم
ث١ملمضممللم:موعمملممسضملوملمض٤ملظ٣ملمتضملمملشم :م{وعمضَّملػممغعمٔملفملعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممصِ٦ملماْظغملِؿعممملبِموَنػممإؿمذعمامدعمؼملِضملػمؿغم١ملػمم

ِمؼغملْظملَٓملغممبِؾملعممملموعمؼغملػمؿعمؾملػمٔملعموُمبِؾملمملم}..اآلؼهملمم[اظؽمللمملىم:م140م].م(صؿمملوىماب٢ملمتؿملؼملؿملهمل) .م
آؼعممملتِماظػملٌمل٣مل غم

صمملٌلػمل١مل ماظْملي مؼلري مسػمل٥مل ما تمملن مواهلّملى ،موؼؿفؽملنمل مط٠مل معممل مؼْملػنملم

اظضملعمل٠ملمع٢ملمطمٓملموومعلغملٓملماعؿـمملٮملًمَملعٓملمآم(سٔملموج٠ملم)مؼؽملظملٛملمغظملل٣ملموؼؽملظملٛملمجمؿؼملضمل٣مل م،م

وؼؽملممللماظـ٤ملابم،مصضمل٢ملموغٕملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم

ضمملل ":مضمملل مآ م(سٔمل موج٠مل) م :م(ععم٢ملػم متٓملكَ ماًؼملٓملعم موػ٤مل مؼعملّْملِرغم مسػملؿمل٣ملِ مظَفملَدػمعملِؿملعمؽملفم٣ملغم معؽمل٣مل مظمم
حعمصملِريعمةِ ماظعملُّملسؿم ،موععم٢ملػم متٓملكَ مايَٓملؿمؼٓملعم موػ٤مل مؼعملّملرغم مسػملؿمل٣مل مَملَطْلغم٤ملعمغفم٣ملغم مإؼممله مظم محصملريةِم

اظعملّملسؿم) .م
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إنمتٓملك ماًؼملٓملمواٌكّملراتمظ٤ملمٕمؼغمل٢ملمواجؾؼممملمذٓملسؿملؼممملمٮملسؿربهماظضملعملٯملىمع٢ملم

عغملمملرم ماَملخٯملق ،مصؾمل٤مل مؼؿؼملمملذ٥مل معٛمل ماظظملشملٓملة ماظلػملؿملؼملهمل ،موهلْملا منّمل مدؿملّملغممل موبممل مبغملٓملم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مؼؽملفملىمبؽملظملل٣ملمس٢ملمذظٟملمطػمل٣مل ،محؿ٥ملمظمماىمملػػملؿملهملمضؾ٠ملمونمؼضملٓملفم
ا دٯملم ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل ماظْضملعممملظِؿملعمهملِ مضَممللعم :م" مدغمؽِ٠ملعم موَبغم٤مل مبعمغملْٓملـم ماظزملممّملممؼٞملغم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مصِ٦ملم
ععمفػمؼملعمٛملـممعِ٢ملػمموَ٫ملػمقعممملبِمرعمدغم٤مللؿممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):مػعم٠ملػممذعمٓملؿمبػموملعممخعمؼملػمٓملؼمامصِ٦ملم

اظْفعممملػِػملِؿملفمهملِ؟مضَممللعم:موَسغم٤ملذغممبِمملِٓ،مضَمملظُ٤ملا:موعمظِ١ملعممذعماكَم؟مصَعملَممللعم:مطُؽملػموملغمموَ٫ملغم٤ملنغممسِٓملػم٪ملِ٦ملموعموَحػمظملَٚملُم

عغمٓملغموىعمتِ٦مل،مظِفملَغفم٣ملغممععم٢ملػممذعمٓملؿمبعمماظْكعمؼملػمٓملعممطَمملنعممظِضملِٓملػم٪ملِ٣ملِموعمعغمٓملغموىعمتِ٣ملِمعغمسملعمؿملممضملؼممملم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عضملٓملصهملماظزملقمملبهملمَملب٦ملمغضملؿمل١ملم) م
م
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ا
أًٔل :انؼُبصش

دسٔط يٍ اذلدشح انُجٕٚخ انششٚفخ

-1مبنيمؼّمليمسمملممػفٓمليمجّملؼّمل .م
-2مع٢ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةم:م م

و-ماظـؾمملتمسػمل٥ملماٌؾّملو.ممم م

ب-مدرسماَملخْملمبمملَملدؾمملبم .م
ج-معضملؿملهملمآمسٔملموج٠مل.ممم م

د-مماظؿسملقؿملهملمواظؾْمللمواظظملّملاى .م

م-3مدورماَملعهملمظممذطٓملىماهلفٓملةم .م
م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ :

 -1مضمملل متضملمملشم :م{وعمظَعملَّملػم مطُْملممبعموملػم مرغمدغم٠ملؽم معِ٢ملػم مضَؾػمػملِٟملَ مصَزملعمؾعمٓملغموا مسعمػملَ٥مل مععمممل مطُْملممبغم٤ملام
وعموُوذغموا محعمؿفم٥مل موَتعممملػغم١ملػم مغعمزملػمٓملغمغعمممل موعمظَممل معغمؾعمّملمملعم مِظغملَػملِؼملعممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ موعمظَعملَّملػم مجعممملىعمكَ معِ٢ملػم مغعمؾعمكملؿمم

اظْؼملغمٓملػمدعمػملِنيعم}[اَملغضملمملم:م.]34

 -2موضمملل متضملمملشم :م{ مإؿمغفمممل مظَؽملعمؽملزملغمٓملغم مرغمدغمػملَؽملعمممل موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مصِ٦مل ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّملقمغػمؿملعمممل موعمؼعم٤ملػممعمم
ؼعمعملُ٤ملمغمماظْفملَذػمؾملعممملدغم}[شمملصٓمل .]51:م

عمؼملغملُٓملغم مبِٟملَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مطَظملَٓملغموا مظِؿملغمـػمؾِؿغم٤ملكَ موَوػم مؼعمعملؿغمػملُ٤ملكَ موَوػمم
 -3موضمملل متضملمملشم :م{وعمإؿمذػم مؼ ػم
ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملكَموعمؼعمؼملػمغملُٓملغمونعمموعمؼعمؼملػمغملُٓملغمماظػملٌمل٣ملغمموعماظػملٌمل٣ملغممخعمؿملػمٓملغمماظْؼملعممملطِٓملؿمؼ٢ملعمم}[اَملغظملمملل:م.]30

 -4وضممللمتضملمملشم{:وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمعِ٢ملمبعمؿملػم٢ملؿمموَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػممدعمّملؾماًموعِ٢ملػممخعمػملْظملِؾملؿم١ملػممدعمّملؾماًمصَفملشْرملعمؿملػمؽملعممملػغم١ملػمم
صَؾملغم١ملػممٮملَمؼغمؾػمزملِٓملغمونعم}[ؼٕمل]9:م.

 -5موضممللمتضملمملشم:م{ مإؿمظٌملمملمتعمؽملػمزملغمٓملغموهغممصَعملَّملػممغعمزملعمٓملعمهغمماظػملٌمل٣ملغممإؿمذػمموَخػمٓملعمجعم٣ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممطَظملَٓملغموامثعممملغِ٦ملعمم
اثػمؽملعمؿملػم٢ملؿممإؿمذػممػغمؼملعممملمصِ٦ملماظْطملعممملرؿممإؿمذػممؼعمعملُ٤مللغممظِزملعممملحِؾِ٣ملِمظَممل متعمقػمٔملعمنػممإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعممععمضملعمؽملعممملمصَفملَغػمٔملعملعمم

مدغملِؿملؽملعمؿعم٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعموَؼفمّملعمهغم مبِفغمؽملغم٤ملدٍ مظَ١ملػم متعمٓملعموػمػعمممل موعمجعمضملعم٠ملعم مطَػملِؼملعمهملَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مطَظملَٓملغموام
اظػملٌمل٣ملغم عم

غملؿمل١ملؽمم}[اظؿ٤ملبهملم40:م].
ؽممح ِ
َ٥ملموطَػملِؼملعمهملُماظػملٌمل٣ملِمػِ٦ملعمماظْضملغمػملْؿملعممملموعماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملؿمؼٔمل عم
اظلقمظملْػمل عم
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 -6موضمملل متضملمملشم :م{وعمعِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم مععم٢ملػم مؼعمرملػمٓملؿمي مغعمظملْلعم٣ملغم مابػمؿِطملعممملىعم مععمٓملػم٪ملعممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ موعماظػملٌمل٣ملغمم
رعمىغموفؽممبِمملظْضملِؾعممملدِ}[اظؾعملٓملة:م .]207م

 -7موضمملل متضملمملشم :م{ظِػملْظملُعملَٓملعماىِ ماظْؼملغمؾملعممملجِٓملؿمؼ٢ملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم موُخػمٓملؿمجغم٤ملا معِ٢ملػم مدِؼعممملرؿمػِ١ملػمم
وعموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم مؼعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعم مصَسملػمػملًممل معِ٢ملعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمرؿم٪ملػم٤ملعماغؼمممل موعمؼعمؽملػمزملغمٓملغمونعم ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم موُوظَؽِٟملَم

ػغم١ملغمماظزملفممملدِضُ٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعممتعمؾعم٤ملفمىغمواماظّملفمارعمموعماظْكملؿمتعممملنعممعِ٢ملػممضَؾػمػملِؾملؿم١ملػممؼغمقِؾقم٤ملنعممععم٢ملػمم

ػعممملجعمٓملعممإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػمموعمظَمملمؼعمفِّملغمونعممصِ٦ملم٫ملغمّملغمورؿمػِ١ملػممحعممملجعمهملًمعِؼملفممملموُوتغم٤ملاموعمؼغمقملػمثِٓملغمونعممسعمػملَ٥ملم
وَغػمظملُلِؾملؿم١ملػم موعمظَ٤ملػم مطَمملنعم مبِؾملؿم١ملػم مخعمزملعمممل٫ملعمهملٌ موعمععم٢ملػم مؼغم٤ملقعم مذغمُملفم مغعمظملْلِ٣ملِ مصَفملُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغمم

اظْؼملغمظملْػملِقغم٤ملنعمم}م[ايرملٓمل:م،8م.]9

األدنخ يٍ انسُخم :م

 -1ع٤ملضٝملماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممسؽملذملّملعمملموتذمل٥ملم إظؿملذمل٣ملمسؼملذمل٣ملموبذمل٤ملمرمملظذملنملم
ؼلمملوع٣ملمصؿملؼملمملموغٟملمظ٤ملموردتمَملسشملؿملؽملمملك،مظٔملوجؽملمملك،مٌػملغملؽملمملك،مث١مل ؼعمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مػذملذملْملهماظضملؾذملمملرةمواىؼملػملذملذملهملماًمملظذملذملّملةمسػملذملذمل٥ملمعذملذملّملىماظؿ ذملمملرؼِملم :م

"وآمؼمملمس١ملم!مظ٤ملمو٪ملذملضمل٤ملاماظرملذملؼملٕملمظممتذملؿملينمواظعملؼملذملٓملمظمم لذملمملظ٦ملمسػملذمل٥ملمونم
وتذملذملٓملكمػذملذملْملاماَملعذملذملٓمل مذملموػذملذمل٤ملماظذملذملّملؼ٢مل مذملمعذملمملمتٓملطؿذملذمل٣ملمحؿذملذمل٥ملمؼصملؾملذملذملٓملهمآموو وػػملذملذملٟملم

دوغ٣مل"(.اظلريةماظؽملؾ٤ملؼهمل مٮملب٢ملمػرملمملم(.م

صملذملذملٓملتغممإؿمَظذملذمل٥ملموَ ْضذملذملذملّملعمامؿمم
ـمماظزملذملذملذملّملؼٞملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)م َضذملذملممللعمم:مغعم َ
 -2وسذملذمل٢ملمموبذملذمل٦ملمبغملذملذملٓمل مم
اٌُرملػمٓملؿمطنيعمموعمغعمق٢ملغممظمماظطملعممملرؿمموعمػغم١ملػممسعمػملَ٥ملمرغمؤغمودِؽملمملم،مصعملػملذملوملغمم:مؼعمذملمملمردذمل٤مللعممآم،مظَذمل٤ملػمم

وَنفمموَحعمّملعمػغم١ملػممغعمصملَٓملعممتعمقػموملعممضَّملعمععمؿمل٣ملِمَملَبػمزملعمٓملعمغعممملم.مصَعملَممللعمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"م عمعذملمملم
زَؽملقمٟملَمؼعممملموَبمملمبعمغملٓملـممبمملثؽملعمؿملػم٢ملؿممآمثعممملظِـغمؾملغمؼملعمممل"مم(عغمؿفمظملَٞملؽممسعمػملَؿمل٣ملِ)م .م

 -3منبرج يٍ رضحٛخ انصحبثخ سضٕاٌ اهلل رؼبىل ػهٓٛىم:

أ -من٤ملذجمتسملقؿملهمل وب٦ملمبغملٓملماظزملّملؼٞملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مبمملٌممللموبمملظؽملظملٕملمع٢ملم
وج٠ملمرمملسهملمآمواهلفٓملةمعٛمل رد٤مللمآمواحؿؼملمملٮملتمتضملٓمل٪مل٣ملمظغمل٠ملموغ٤ملاهللم
اَملذىمواٌكمملرٓملمظممغظملل٣ملموظمموػػمل٣ملموظم ووٮملده.

ب  -اظؿسملقؿملهملمبمملظؽملظملٕمل:مووبٓملزمعـممللمسػملؿمل٣ملمدؿملّملغمملمسػمل٦ملمب٢ملموب٦ملمرمملظنملم(ر٪مل٦ملمآم
سؽمل٣مل)محؿملىمل غمملممظممصٓملاشمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مؼظملّملؼ٣ملمبؽملظملل٣مل.مم

ت -ممن٤ملذجمتسملقؿملهملماَملغزملمملرممبمملهل١ملمظؽملزملٓملةمإخ٤ملاغؾمل١ملماجملمملػّملؼ٢ملمظممدؾؿمل٠ملم

آ موصؿملؾمل١مل مغٔملل مض٤ملل مآ متؾمملرك موتضملمملشم {:مظِػملْظملُعملَٓملعماىِ اٌُؾملعممملجِٓملؿمؼ٢ملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعمم
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وُخػمٓملؿمجغم٤ملامعِ٢ملمدِؼعممملرؿمػِ١ملػمموعموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم ؼعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعممصَسملػمٯملًمعمم٢ملعمماظػملٌمل٣ملِموعمرؿم٪ملػم٤ملعماغمملًموعمؼعمؽملزملغمٓملغمونعمم

اظػملٌمل٣ملعم وعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموُوػمظَؽِٟملَمػغم١ملغم اظزملفممملدِضُ٤ملنعم }[ايرملٓمل:م.]8

ث -ماظؿسملقؿملهمل مبمملٌمملل  :مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مسغمـػمؼملعممملنعم ماظؽملفمؾملػمّملِيمم ،موَنفم م٫ملغمؾملعمؿملػمؾؼمممل محِنيعم موَرعمادعمم
اظْؾملؿمفػمٓملعمةَ مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ ،مضَممللعم مظَ٣ملغم مطُظملٌملمملرغم مضُٓملعمؼػمٖملـم :موَتعمؿملػمؿعمؽملعمممل م٫ملغمضملػمػملُ٤ملطًممل ،مصَغملَـغمٓملعم مععممملظُٟملَم

سِؽملػمّملعمغعمممل ،موعمبعمػملَطملػموملعم مععمممل مبعمػملَطملػموملعم مثغم١ملفم متغمٓملؿمؼّملغم موَنػم متعمكػمٓملغمجعم مبِؽملعمظملْلِٟملَ موعمععممملظِٟملَ ،موعماظػملٌمل٣ملِ مظَمملم

َسشملَؿمل غمػمؿغملُ١ملػم مععممملظِ٦مل موَتغمكعمػملٍمل٤ملنعم مدعمؾِؿملػملِ٦مل؟م
عمؼغملُ٤ملنغم مذعمظِٟملَ ،مصَعملَممللعم مظَؾملغم١ملػم :موَرعموَؼػمؿغم١ملػم مإؿمنػم مو ػم
ؿمّملطُ١ملػمموَغمم٦ملمضَّملػممجعمضملعمػملْوملغممظَؾملغم١ملػممععممملظِ٦مل،مصَؾعمػملَٜملعممذعمظِٟملَماظؽملفمؾِ٦ملفمم
صَعملَمملظُ٤ملا:مغعمضملعم١ملػم،مصَعملَممللعم:موُذػمؾمل غم

٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم ،مصَعملَممللعم :م م"رعمبُِملعم م٫ملغمؾملعمؿملػمنملؽم ،مرعمبُِملعم م٫ملغمؾملعمؿملػمنملؽم" موصؿمل٣مل مغٔمللم
ض٤ملظ٣مل متضملمملشم {:وعمعِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم مععم٢مل مؼعمرملػمٓملؿمي مغعمظملْلعم٣ملغم مابػمؿِطملعممملىعم مععمٓملػم٪ملعممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ وعماظػملٌمل٣ملغمم

رعمىغموفؽممبِمملظْضملِؾعممملدِ} م.م(٫ملقؿملُملماب٢ملمحؾمملن).

وسعم٢ملػممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعممملم)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١ملم)مظَمملمػِفػمٓملعمةَمبعمضملػمّملعمماظْظملَؿػمُملؿمموعمَظغملِ٢ملػممجِؾملعممملدؽمموعمغِؿملفمهملٌم،موعمإؿمذعمامادػمؿغمؽملػمظملِٓملػمتغم١ملػممصَمملغػمظملِٓملغموا" م

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :

مم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

مايؼملذملذملّملمٓمربماظضملذملذملمملٌنيم،ماٌػملذملذملٟملماظعملذملذملّملوسماظلذملذملٯملمم،مجمذملذملٓمليماظػملؿملذملذملمملظ٦ملم

واَملؼمملمم،موجمّملدماظرملؾمل٤ملرمواَملس٤ملام،مدؾقمملغ٣مل"مجضمل٠ملماظػملؿمل٠ملمواظؽملؾملمملرمخػملظملهملمٌذمل٢ملمورادم

ونمؼْملطٓملموومورادمذغمل٤ملرام"،مووذؾملّملمونمٮملمإظذمل٣ملمإٮملمآموحذملّملهمٮملمذذملٓملؼٟملمظذمل٣ملم،مخزملذملؽملمملم

خبريمطؿمملبموغٔمللم،مووطٓملعؽملمملمخبريمغ

مورد٠ملم،مووهمسػملؿملؽملمملماظؽملضملؼملهملمخبريمدؼذمل٢ملمذذملٓملهلل،م

ووذؾملّملمونمدؿملّملغمملمحمؼملّملاًمسؾّملهمورد٤ملظ٣مل،مودىماَملعمملغهملموبػملٜملماظٓملدذملمملظهملموغزملذملُملماَملعذملهملم
وجمملػّملمظممدؾؿمل٠ملمآمحؿ٥ملموتمملهماظؿملعملنيم،ماظػملؾمل١ملم٫مل٠ملمودػمل١ملموبمملركمسػملؿمل٣ملموسػمل٥ملمآظذمل٣ملم

اَملرؾملمملرموو٫ملقمملب٣ملماَملخؿملمملرمواظؿمملبضملنيمهل١ملمبكملحلمملنمإشممؼ٤ملمماظّملؼ٢مل.مموبضملّملم;;;م م

صؼملؽملذملذملْملموؼذملمملممضٯمل٩ملذملذمل٠ملمودسذملذملوملموعؿؽمل ذملمملما دذملذملٯملعؿملهملمسمملعذملمملًمػفٓملؼ ذملمملًم،معسملذملذمل٥ملمخبذملذملريهم

وذٓملهم،معسمل٥ملمبـملٮملع٣ملموجٓملاح٣ملم،مبفملصٓملاح٣ملمووتٓملاح٣ملم،موادؿعملؾػملوملمسمملعمملًمػفٓملؼكممملمجّملؼذملّملاًم

غلفمللمآمتضملمملشممونمرمضمل٠ملمػْملاماظضملمملممخريؼمامع٢ملمدػملظمل٣ملم،موونمرمضمل٠ملمخػملظمل٣ملمخريؼمامعؽمل٣ملمم
طؼملمملمغّملس٤ملهمجذمل٠ملموسذملٯملمونمرمضملػملذمل٣ملمسذملمملممغزملذملٓملموسذملٔملةمظ دذملٯملممواٌلذملػملؼملني،مو٫ملذملٯملحؼممملم
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َملح٤ملاهل١ملمظممط٠ملمعغملمملنموحني .م

وظعملّملمطمملنمع٢ملمسمملدةمدؿملّملغمملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مونمؼذملْملطٓملم

وتؾمملس٣ملممبٓملورماَملؼمملمموبغملٓملؾمماَملس٤ملاممموطمملنم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مطـريامعمملمسممملرذملنملم

وتؾمملس٣ملمبعمل٤ملظذمل٣ملم"موؼؾملذملمملم اظؽملذملمملسمإنمظغملذمل١ملمعضملذملمملٕمصذملمملغؿؾمل٤ملامإشممعضملذملمملٌغمل١ملموإنمظغملذمل١ملمغؾملمملؼذملهملم
صمملغؿؾمل٤ملامإشممغؾملمملؼؿغمل١ملم،مإن اٌقملع٢ملمبنيمخممملصؿني:موج٠ملمضّملمعسمل٥ملمٮملمؼّملرىمعمملمآم
٫ملمملغٛملمصؿمل٣ملمووج٠ملمضذملّملمبعملذمل٥ملمٮملمؼذملّملرىمعذملمملم آمضذملمملضمصؿملذمل٣ملم،مصػملؿملفملخذملْملماظضملؾذملّملمعذمل٢ملمغظمللذمل٣ملم
ظؽملظملل٣ملم،موع٢ملمدغؿملمملهمآلخٓملت٣ملموع٢ملماظرملؾؿملؾهملمضؾ٠ملماهلٓملم،موع٢ملمايؿملمملةمضؾ٠ملماٌ٤ملتم" .م

واَملعذملذملهملماظضملمملضػملذملذملهملمػذملذمل٦ملماظذملذمليتمتفملخذملذملْملمعذملذمل٢ملمعممل٪مل ذملؿملؾملمملميممل٪ملذملذملٓملػمملم،موتلذملذملؿظملؿملّملمعذملذمل٢ملم

اظذملذملّملروسمواظضملذملذملربم،موإنماٌؿذملذملّملبٓملمٌضملذملذملمملغ٦ملماهلفذملذملٓملةماظرملذملذملٓملؼظملهملمؼلذملذملؿؽملؾٙملمعؽملؾملذملذملمملمدرودذملذملمملًم
سصملؿملؼملذملذملهمل،موؼلذملذملؿكػملٗملمعؽملؾملذملمملمص٤ملا٩ملذملذملّملمصمذملذملهمل،موؼػملقذملذملٚملمصؿملؾملذملمملمحغملؼملذملمملًمبذملمملػٓملةمؼلذملذملؿظملؿملّملمعؽملؾملذملمملم
اَملصٓملادمواَملعذملهملمبضملمملعذملهملمظممذذملؿ٥ملمجمذملمملٮملتمايؿملذملمملة،موعذمل٢ملمتػملذملٟملماظذملّملروسمواظظمل٤ملا٩ملذملّملم

وايغمل١ملمعمملمؼػمل٦مل:مم م

م(موم)ماظـؾمملتمسػمل٥ملماٌؾّملوم:م م

صؾمل٤ملمعذمل٢ملموػذمل١ملمدرموسماهلفذملٓملةماظذمليتمرمذملنملمونمؼلذملؿظملؿملّملمعؽملذمل٣ملماٌلذملػملؼمل٤ملنم،م

صقنيم٫ملّملهللماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مبّملس٤ملتذمل٣ملموسؼملذمل٠ملمسػملذمل٥ملمغرملذملٓملمردذملمملظؿ٣ملم

وضذملذملٝملماٌرملذملذملٓملط٤ملنمظممرٓملؼذملذملٞملمدس٤ملتذملذمل٣ملمعلذملذملؿكّملعنيمطذملذمل٠ملمود ذملمملظؿملنملماظعملؼملذملذملٛملمواظذملذملؾشملٖملم
واظؿؽملغملؿمل٠ملمواظؿضملْملؼنملمظؿملـؽمل٤ملهمسؽملؾملمملم،موتؽملضمل٤ملهمع٢ملمودا٩ملؾملمملم،محؿ٥ملمو٫ملذمل٠ملمبؾملذمل١ملماىؽملذمل٤ملنم

عمؼملغملُذملٓملغممبِذملٟملَماظٌملذملْملِؼ٢ملعممطَظملَذملٓملغموامظِؿملغمـػمؾِؿغمذمل٤ملكَموَوػمم
إشمماظضملؼمل٠ملمسػمل٥ملمضؿػمل٣ملمواًٯملصمعؽمل٣ملم:م{موعمإؿمذػممؼ ػم
ْؼملمملطِٓملؿمؼ٢ملعمم}م[اَملغظملمملل .]30:م
غممخؿملػمٓملغمماظ عم
عمؼملغملُٓملغمماظػملٌمل٣ملغمموعماظػملٌمل٣مل عم
عمؼملغملُٓملغمونعمموعمؼ ػم
ؼعمعملْؿغمػملُ٤ملكَموَوػممؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملكَموعمؼ ػم

وظعملذملذملّملمواجذملذمل٣ملماظٓملدذملذمل٤مللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)ماظرملذملذملّملا٩ملّملمبضملٔملتذملذملهملماظٓملج ذملممللمو٫ملذملذملربم

اَملض٤ملؼمملىموؼعملنيماٌؿ٤ملطػملنيموإتمملنماٌ٤ملحّملؼ٢ملم:م"موآمؼذملمملس١ملمظذمل٤ملمو٪ملذملضمل٤ملاماظرملذملؼملٕملم
ظممتؿملينمواظعملؼملٓملمظممؼلمملريمسػمل٥ملمونموتٓملكمػْملاماَملعٓملمعمملمتٓملطؿ٣ملمحؿ٥ملمؼصملؾملذملٓملهمآم

ووموػػملٟملمدوغ٣ملم".م م

إنمسػمل٥ملماَملعهملمونمت٤ملض٢ملمبفملنمع٢ملمطمملنمظممعضملؿملهملماًمملظٞملمظذمل٢ملمؼسملذملٓملهموذىم،م

وإنمحعملؿملعملهملماظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآمػ٦ملمايزمل٢ملمايزملني.م م
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بم-مدرسماَملخْملمبمملَملدؾمملبم :م

وع٢ملموػ١ملماظّملروسماظيتمرمنملمسػمل٥ملماَملعهملماٮملدؿظملمملدةمعؽملؾملممل:مدرسماَملخذملْملم

بمملَملد ذملؾمملبموسذملذملّملمماظؿ٤ملاطذملذمل٠مل.مص ذملكملنما دذملذملٯملممدؼذملذمل٢ملمٮملمؼضملذملذملٓملفماظؿ٤ملاطذملذمل٠ملم،مبذملذمل٠ملمزممملربذملذمل٣ملم
وؼؽملؾْملهم،موٮملمؼضملٓملفماظؿ٤ملاغ٦ملمواظغملل٠ملمواًؼمل٤مللم،موإمنمملمػ٤ملمدؼ٢ملماَملخذملْملمبمملَملدذملؾمملبم

ػممذطَٓملـمموَوػمموُغػمـعمذمل٥ملموعمػغمذمل٤ملعممعغمذملقملػمعِ٢ملؽمم
واظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآم،مضممللمتضملمملشم{:مععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم٫ملعممملظِقؼممملمعِ٢مل عم
صَػملَؽملغمقػمؿملِؿملعمؽملفم٣ملغممحعمؿملعممملةًمرَؿملممؾعمهملًموعمظَؽملعمفػمٔملؿمؼعمؽملفمؾملغم١ملػمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِفملَحػملعم٢ملؿممععممملمطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمؼملعمػملُذمل٤ملنعمم}[اظؽملقذمل٠مل:م.]97م
وظممايذملذملّملؼىملمسعمذملذمل٢ملػممسغمؼملعمذملذملٓملعممبػمذملذمل٢ملؿمماظْكعمشملٌملذملمملبِم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم

َؼملذملمملم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"مظَ٤ملػممو فمَغغملُ١ملػممتعمؿعم٤ملعمطٌملػملُ٤ملنعممسعمػملَ٥ملمآِمحعمذملٞملفممتعم٤ملعمطٍملػملِذمل٣ملِم،مظَذملٓملعمزعم َضغملُ١ملػممط عم
ؼعمٓملػمزغمقغمماظشملٌملؿملػمٓملعمم،متعمطملػمذملّملغمومخِؼملعمممل٫ملؼمذملمملموعمتعمذملٓملغموحغممبِشملَمملغؼمذملمملم".متطملذملّملو:متذملْملػنملموولماظؽملؾملذملمملر،موتذملٓملوح:م

تٓملجٛملمآخٓملماظؽملؾملمملر.م(رواهماظمعْملي)م .م

هلذملذملْملامروؼؽملذملذملمملمردذملذمل٤مللمآمم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١ملم)مؼسملذملذملٛملمخشملذملذملهملماهلفذملذملٓملةم

مبؽملؿؾمل٥ملماظّملضهملموايغملؼملهملمعلذملؿكّملعمملًماظظملغملذملٓملمواظضملعملذمل٠ملممصعملؾذمل٠ملمونمؼؾملذملمملجٓملمإشمماٌّملؼؽملذملهملم

تضملمملػذملذملّملمعذملذملٛملموػػمل ذملؾملمملمسػملذملذمل٥ملمغزملذملذملٓملت٣ملموضممملؼذملذملهملمدس٤ملتذملذمل٣ملم،مصغملمملغذملذملوملمب ذملؿملضمليتماظضملعملؾذملذملهملماَملوشمم

واظـمملغؿملهمل .م

إنما دٯملممدؼ٢ملما سّملادمواظؿكشملؿملٙملماىؿملّملم،مصعملّملموسذملّملماظٓملدذمل٤مللماظغملذملٓملؼ١ملم

(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)ممظغملذملذمل٠ملموعذملذملٓملمسّملتذملذمل٣ملمبذملذملمملظٓملش١ملمعذملذمل٢ملمسزملذملذملؼملهملمآمظذملذمل٣ملم،موذظذملذملٟملم
بمملخؿؿملمملرهماظ٤ملضوملماٌؽملمملدذملنملمواظٓملصؿملذملٞملماٌؽملمملدذملنملموودذملمملظؿملنملماظؿضملؼملؿملذملهملمواظؿؼمل٤ملؼذمل٣ملمسػملذمل٥ملم

اظعمل٤ملمم،موؼؿفػمل٥ملمذظٟملمحذملنيموعٓمل"سػملؿملذملممل"مونمؼؽملذملمملممظممصٓملاذذمل٣ملم،موحذملنيماوذمل٣ملمغمملحؿملذملهملم

اىؽمل٤ملبمعذملٛملموغذمل٣ملمطذملمملنمؼعملزملذملّملماٌّملؼؽملذملهملماٌؽملذمل٤ملرةملذملمملٮملم،موحذملنيمزذمل٠ملمبمملظطملذملمملرمثٯملمثذملهملم

وؼذملمملم،مواخؿؿملذملمملرهمٌذملذمل٢ملمؼؾملّملؼذملذمل٣ملماظشملٓملؼذملذملٞملم،موتذملّملبريموعذملذملٓملماظشملضملذملمملممواظرملذملذملٓملابم،مواخؿؿملذملمملرهم

ٌ٢ملمؼفملت٦ملمظ٣ملمبفملخؾمملرماظضملّملو .م

وؼذمل٤ملممونمودسذملوملموعذملهملما دذملٯملمماظؿكشملذملؿملٙملماىؿملذملّمل،موغلذملؿملوملمضسملذملؿملهملماَملخذملذملْملم

بمملَملدؾمملبم٫ملمملرتمظممعقملخٓملةماظٓملطنملموصعملّملتمسٔملتؾملمملموتٓملطوملمعغملمملغؿؾملمملماظٓملؼمملدؼهمل.موضّملم
وعٓملغمملمآمبممل سّملادمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم{:وعموَسِّملقموامظَؾملغمذمل١ملػممععمذملمملمادػمذملؿعمشملَضملػمؿغم١ملػمم
غموطُ١ملػم}م[ماَملغظملمملل .]60:م
عِ٢ملػممضُ٤ملفمةٍموعمعِ٢ملػممرؿمبعممملطِماظْكعمؿملػم٠ملؿممتغمٓملػمػِؾغم٤ملنعممبِ٣ملِمسعمّملغموفمماظػملٌمل٣ملِموعمسعمّمل فم
مإنماٌ٤ملضٝملمؼؿشملػملنملمع٢ملماٌلػملؼملنيمتظملضملؿمل٠ملمػْملاماٌؾذملّملوما دذملٯملع٦ملماهلذملمملمم

وػذملذمل٤ملماَملخذملذملْملمبمملَملدذملذملؾمملبموتسملذملذملمملصٓملماىؾملذملذمل٤ملدمظمممدذملذملؾؿمل٠ملماظضملؼملذملذمل٠ملمسػملذملذمل٥ملمغؾملسملذملذملهملماَملعذملذملهملم
ا دٯملعؿملهملمورصضملهملمذفملغؾملممل.م م
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جم-معضملؿملهملمآمسٔملموج٠ملم :م

إنمعضملؿملهملمآمَملغؾؿملممل٩مل٣ملموووظؿملممل٩مل٣ملماٌذملقملعؽملنيموغزملذملٓملت٣ملمهلذمل١ملمػذمل٦ملمدذملٯملحماَملعذمل٢ملم

واَملعمملن،موع٢ملم٫مل٤ملرمذظٟملم:مٌمملموذنمآمظٓملد٤ملظ٣ملمبمملهلفٓملةم،مخٓملجمبزملقؾهملموب٦ملمبغملذملٓملم

اظزملّملؼٞملمصفملضمملعمملمظممشمملرمث٤ملرمثٯملثمظؿملذملمملل،موضذملٓملؼٖملمتشملػملذملنملمماظذملؽمل

مو٫ملذملمملحؾ٣مل،مووضملذمل٠ملم

ٌ٢ملمؼفملت٦ملمبؾملؼملمملمعممل٩ملهملمع٢ملما ب٠مل،موتؾقىملمسؽملؾملؼملمملمظممرب٤ملهللماظزملقٓملاى،محؿ٥ملموحذملّملقم

اًشملٓملموسصمل١ملماًشملنملم،مٌمملمبػملٜملماٌرملٓملط٤ملنمبمملبماظطملذملمملر،مضذملممللموبذمل٤ملمبغملذملٓملم(ر٪ملذمل٦ملمآم

سؽملذملذمل٣مل)مظػملٓملدذملذمل٤مللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم):م"مؼعم ذملمملمردذملذمل٤مللعممآم،مظَذملذمل٤ملػمموَنفمموَحعمذملذملّملعمػغم١ملػممغعمصملَذملذملٓملعمم

تعمقػموملعممضَّملعمععمؿمل٣ملِمَملَبػمزملعمٓملعمغعممملم.مصَعملَممللعمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممض٤ملظذملهملماٌذملقملع٢ملماظ٤ملاثذملٞملمعذمل٢ملم
عضملؿملهملمآمظ٣مل:م"ؼمملموبمملمبغملٓمل،م(ععممملمزَؽملقمٟملَمبمملثؽملعمؿملػم٢ملؿممآمثعممملظِـغمؾملغمؼملعمممل)،مو٫ملذملّملقمآمتضملذملمملشممحؿملذملىملم

غمؼملذملمملم
ضممللم:م{مإؿمظٌملمملمتعمؽملػمزملغمٓملغموهغممصَعملَّملػممغعمزملعمٓملعمهغمماظػملٌمل٣ملغممإؿمذػمموَخػمٓملعمجعمذمل٣ملغمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممطَظملَذملٓملغموامثعمذملمملغِ٦ملعمماثػممؽملعمذملؿملػم٢ملؿممإؿمذػممػ عم
غممدذملغملِؿملؽملعمؿعم٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعموَؼفمذملّملعمهغمم
صِ٦ملماظْطملعممملرؿممإؿمذػممؼعمعملُ٤مللغممظِزملعممملحِؾِ٣ملِمظَمملمتعمقػمٔملعمنػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممععمضملعمؽملعممملمصَذملفملَغػمٔملعملعمماظػملٌملذمل٣مل عم

َ٥ملموطَػملِؼملعمذملهملُماظػملٌملذمل٣ملِمػِذمل٦ملعمماظْضملغمػملْؿملعمذملمملموعماظػملٌملذملم٣ملغمم
بِفغمؽملغم٤ملدٍمظَ١ملػممتعمٓملعموػمػعممملموعمجعمضملعم٠ملعممطَػملِؼملعمهملَماظٌملْملِؼ٢ملعممطَظملَٓملغمواماظلقمظملْػمل عم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل .]40:م
ؽممح ِ
سعمٔملؿمؼٔمل عم

وطْملظٟملماَملعٓملمٌمملمتؾضملؾملؼملمملمدٓملاضهملمبذمل٢ملمعمملظذملٟملمحؿذمل٥ملميذملٞملمبؾملؼملذملممل،موػذمل٤ملمسػملذمل٥ملم

صٓملسمظذمل٣مل،مصمملظؿظملذملوملموبذمل٤ملمبغملذملٓمل،مصعملذملمملل:مؼذملمملمردذمل٤مللمآمػذملْملاماظشملػملذملنملمضذملّملميعملؽملذملممل،مصعملذملممللم
اظؽمل م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"ٮملمهذملٔملنمإنمآمعضملؽملذملممل".مصغملذملمملنمطذملْملظٟملم،مإذم٫ملذملّملم

آمدٓملاضهمل،موسمملدمودراج٣ملمبضملّملمونموسشمل٥ملماَملعمملنمظٓملد٤مللمآم،موسٓملضمسػملؿملذمل٣ملماظذملٔملادم
واٌؿمملهلل،مب٠ملموسمملدمؼزملّملموؼٓملدمط٠ملمع٢ملمؼػملعملمملهمظممرٓملؼعمل٣ملمؼشملػملنملمحمؼملّملامو٫ملمملحؾ٣مل .م
وؼؽملؾطمل٦ملمظ غلمملنمونمؼضملػمل١ملمونمعضملؿملهملمآمػذملْملهماظذمليتمغلذملؿظملؿملّملػمملمعذمل٢ملمحذملّملثم

اهلفٓملةماظؽملؾ٤ملؼهملممظؿمللوملمخممل٫ملذملهملمبمملظٓملدذمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م،مبذمل٠ملمإغؾملذملمملمظغملذمل٠ملم

عذملذملذملقملع٢ملمتعملذملذملذمل٦ملمحملذملذملذمل٢مل،مضذملذملممللمتضملذملذملمملشمم:م{إنمآمعذملذملذملٛملماظذملذملذملْملؼ٢ملماتعملذملذملذمل٤ملامواظذملذملذملْملؼ٢ملمػذملذملذمل١ملم
حملؽمل٤ملن}م[اظؽملق٠مل:م.]128م م
د-ماظؿسملقؿملهملمواظؾْمللمواظظملّملاى .م
إنماهلفٓملةماظؽملؾ٤ملؼهملمتضملػمل١ملما غلمملنمطؿملٝملمتغمل٤ملنماظؿسملذملقؿملهملمعذمل٢ملموجذمل٠ملمإسذملٯملىم

طػملؼملهملمآمتضملمملشم،مصعملّملماتسملقوملمظممػْملهماهلفٓملةمعضملذملمملٕما تذملمملنماظزملذملمملدق،محؿملذملىملم
٪ملذملق٥ملماٌؾملذملمملجٓملونمر٪ملذمل٤ملانمآمسػملذملؿملؾمل١ملممبذملفملع٤ملاهل١ملمووذملمملرتؾمل١ملموعلذملمملطؽملؾمل١ملمظممعغملذملهملم

وتٓملط٤ملػمملمظممدؾؿمل٠ملمآ،مو٫ملّملقمصؿملؾمل١ملمض٤مللمآمتضملمملشم:م{وعذمل٢ملماظؽملذملمملسمعذمل٢ملمؼرملذملٓمليم
غظملل٣ملمابؿطملمملىمعٓمل٪ملمملتمآ}[اظؾعملٓملة .]207:م
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وػْملهممنذملمملذجمعذمل٢ملمتسملذملقؿملهملم٫ملذملقمملبهملمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م

اظْملؼ٢ملم٪ملق٤ملامبفملغظمللؾمل١ملمووع٤ملاهل١مل .م

من٤ملذجمتسملقؿملهمل وب٦ملمبغملٓملماظزملّملؼٞملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مبمملٌممللموبذملمملظؽملظملٕملمعذمل٢ملم

وج٠ملمرمملسهملمآمواهلفٓملةمعٛمل رد٤مللمآمواحؿؼملذملمملٮملتمتضملٓمل٪ملذمل٣ملمظغملذمل٠ملموغذمل٤ملاهللماَملذىم

ظممغظملل٣ملموظمموػػمل٣ملموظم ووٮملده .م

اظؿسملقؿملهملمبمملظؽملظملٕمل:مووبٓملزمعـممللمسػملؿمل٣ملمدؿملّملغمملمسػملذمل٦ملمبذمل٢ملموبذمل٦ملمرمملظذملنملم(ر٪ملذمل٦ملم

آمسؽمل٣مل)ممحؿملىمل غمملممظممصٓملاشمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممؼظملّملؼ٣ملمبؽملظملل٣مل.مم

م

ممن٤ملذجمتسملقؿملهملماَملغزملمملرممبمملهل١ملمظؽملزملٓملةمإخذمل٤ملاغؾمل١ملماجملمملػذملّملؼ٢ملمظممدذملؾؿمل٠ملم

ُؾملذملمملجِٓملؿمؼ٢ملعمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمموُخػمٓملؿمجغمذمل٤ملام
آموصؿملؾمل١ملمغٔمللمض٤مللمآمتؾذملمملركموتضملذملمملشمم {:مظِػملْظملُعملَذملٓملعماىِم اٌ عم

عمدذمل٤ملظَ٣ملغمم
عِذمل٢ملمدِؼعمذملمملرؿمػِ١ملػمموعموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم ؼعمؾػمؿعمطملغمذمل٤ملنعممصَسملػمذملٯملًمعممذمل٢ملعمماظػملٌملذمل٣ملِموعمرؿم٪ملػمذمل٤ملعماغمملًموعمؼعمؽملزملغمذملٓملغمونعمماظػملٌملذمل٣ملعمم وعمر غم

وُوػمظَؽِٟملَمػغم١ملغم اظزملفممملدِضُ٤ملنعمم}م[ايرملٓمل:م.]8

اظؿسمل ذملقؿملهملمبمملٌ ذملمملل :مصضملعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمسغمـػمؼملعم ذملمملنعمماظؽملفمؾملػم ذملّملِيمم،موَنفمم٫ملغمذملذملؾملعمؿملػمؾؼممملمحِذملذملنيعمموَرعمادعمم

اظْؾملؿمفػمذملٓملعمةَمإؿمظَذمل٥ملماظْؼملعمّملِؼؽملعمذملهملِ،مضَذملممللعممظَذمل٣ملغممطُظملٌملذملمملرغمم ُضذملٓملعمؼػمٖملـم:موَتعمؿملػمؿعمؽملعمذملمملم٫ملغمذملضملػمػملُ٤ملطًممل،مصَغملَـغمذملٓملعممععمممل ُظذملٟملَمسِؽملػمذملذملّملعمغعمممل،م

مملمؼغملُذمل٤ملنغممذعمظِذملٟملَ،مصَعملَذملممللعمم
وعمبعمػملَطملػموملعممععممملمبعمػملَطملػموملعممثغم١ملفممتغمٓملؿمؼّملغمموَنػممتعمكػمٓملغمجعممبِؽملعمظملْلِٟملَموعمععممملظِذملٟملَ،موعماظػملٌملذمل٣ملِمظَذمل عم
ظَؾملغم١ملػم:موَرعموَؼػمذملؿغم١ملػممإؿمنػمموَسػمشملَؿملػمذملؿغمغملُ١ملػممععمذملمملظِ٦ملموَتغمكعمػملٍملذمل٤ملنعممدعمذملؾِؿملػملِ٦مل؟مصَعملَذملمملظُ٤ملا:مغعمضملعمذمل١ملػم،مصَعملَذملممللعم:موُذػمذملؾملؿمّملغمطُ١ملػمم

وَغمم٦ملمضَّملػممجعمضملعمػملْوملغممظَؾملغم١ملػممععممملظِ٦مل،مصَؾعمػملَٜملعممذعمظِٟملَماظؽملفمؾِ٦ملفمم٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم،مصَعملَذملممللعم:م٭ملرعمبِذملُملعمم

٫ملغمؾملعمؿملػمنملؽم،مرعمبُِملعمم٫ملغمؾملعمؿملػمنملؽم٬ملموصؿمل٣ملمغٔمللمض٤ملظ٣ملمتضملمملشم{:موعمعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿممععم٢ملمؼعمرملػمٓملؿميمغعمظملْلعم٣ملغممابػمؿِطملعمذملمملىعمم
ععمٓملػم٪ملعممملتِماظػملٌمل٣ملِ وعماظػملٌمل٣ملغممرعمىغموفؽممبِمملظْضملِؾعممملدِ} م.م(٫ملقؿملُملماب٢ملمحؾمملن).
-3مدورماَملعهملمظممذطٓملىماهلفٓملة .م

إنماَملعهملماظيتمتٓملؼّملمونمختٓملجمع٢ملمتؿملؾملؾملممل،موتذملؽملؾمل٘ملمعذمل٢ملمطؾ٤ملتؾملذملممل;مٮملمبغمذملّملؾممونم

تفملخْملمبفملدؾمملبماظؽملفمملة،موسغمّملعمدماظؽملؾمل٤ملض،مث١ملمتؽملشمل٤مليمضػمل٤ملبؾملمملمسػمل٥ملمدٓملاجمع٢ملماظؿ٤ملط٠ملم

سػمل٥ملمآم،موونمتؿـ٠ملمظػملؼملؽملؾمليملماظْمليمرمس٣ملمهلذملمملمربؾملذملمملم،مورؾعملذمل٣ملمردذمل٤ملهلمملم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م،موونمتؾملفذملذملٓملماظلذملذمل٤ملىمواظضملمزملذملؿملمملنم،موؼؿفػملٌملذملذمل٥ملمذظذملذملٟملمظممػفػمذملذملٓملماٌضملممل٫ملذملذمل٦ملم
واظْملغ٤ملبماظيتمووػعمؽملوملماَملعهمل،موبّملفمدتمض٤ملاػممل،موػٔملفمتمطِؿملمملغؾملممل;مظعمل٤مللماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"موٮملموُخربط١ملمععم٢ملماٌلػمل١مل؟مععم٢ملمدػملِ١ملماٌلػملؼمل٤ملنمع٢ملمظلمملغ٣ملموؼذملّمله،م
واٌقملع٢مل:مععم٢ملموَعِؽمل٣ملماظؽملمملسمسػمل٥ملموع٤ملاهل١ملمووغظمللؾمل١مل،مواٌؾملذملمملجٓمل:مععمذمل٢ملمػفعمذملٓملماًشملممملؼذملمملم
واظْملغ٤ملب،مواجملمملػّمل:مععمذمل٢ملمجمملػعمذملّملمغظمللذمل٣ملمظممرمملسذملهملمآ"م(مسذملٔملموجذمل٠مل)مم(علذملؽملّملمموضمذملّمل)،م
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وض٤ملظذمل٣ملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:مضَذملممللعم:م"اظْؼملغملػمذملػملِ١ملغممععمذمل٢ملػممدعمذملػملِ١ملعمماظْؼملغملػمذملػملِؼملغم٤ملنعممعِذمل٢ملػممظِلعمذملمملغِ٣ملِم
وعمؼعمّملِهِموعماظْؼملغمؾملعممملجِٓملغممععم٢ملػممػعمفعمٓملعممععممملمغعمؾملعم٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم".م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م م

إنمعظملؾمل٤ملمماهلفٓملةمؼضملؽمل٥ملمونمغؾملفٓملماظل٤ملىمبغمل٠ملموذغملمملظ٣ملموونمغ٤ملدهللماظغمللذمل٠ملم

بغملذملذمل٠ملموظ٤ملاغذملذمل٣ملم،موونمغؾمل ذملمملجٓملمإشممآمبفملرواحؽمل ذملمملمووجل ذملمملدغمملمضممل٫ملذملذملّملؼ٢ملمعٓمل٪مل ذملمملت٣ملم،مموونم

ٮملغلذملذمللملمإشمما دذملذملٯملممبؿزملذملذملٓملصمملتؽملمملماًمملرؽذملذملهملم،مصذملذملمملهلفٓملةمعضملؽملمملػذملذملمملمونمغطملذملذملٔملوماظزملذملذملقٓملاىم
ظؽملضملؼملٓملػمملم،موونمغلؿـؼملٓملمطؽمل٤ملزماَملرضموونمغعملؿق١ملماظضملعملؾمملتمواٌزملذملمملسنملموونمدمذملممملصٚملم

سػمل٥ملموع٢ملماظ٤ملر٢ملمودٯملعهملموبؽملممل٩مل٣ملم،موونمدمنملماظ٤ملر٢ملموغسملق٦ملمع٢ملموجػمل٣ملمبفملرواحؽملذملمملم
ووبؽملممل٩ملؽملمملمووع٤ملاظؽملمملم،موونمغضملؿملّملمإظؿمل٣ملموجممملدهمعلؿػملؾملؼملنيماظعملّملوةمع٢ملمردذمل٤مللمآم٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملمظمماظ٤ملٮملىمواينملمظػملذمل٤ملر٢ملممصعملذملّملمغصملذملٓملمإشمم"معغملذملهملمم"معلذملعملٙملمرودذمل٣ملم

حنيمػذملمملجٓملمخممملرؾذملمملًمإؼمملػذملممل:م"وآمإغذملٟملمًذملريمورمضمآموموحذملنملمورضمآمإظذمل٦ملممم

وظ٤ملٮملموغ٦ملموخٓملجوملمعؽملٟملمعمملمخٓملجومل" .م
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َ
أًٔل  :انؼُبصش :م

فضم ٕٚو اجلًؼخ ٔآداثّ م

-1مؼ٤ملمماىؼملضملهملمسؿملّملمظػملؼمللػملؼملني.مم م

-2مماظؿقْملؼٓملمع٢ملمتٓملكم٫ملٯملةماىؼملضملهملم .م
-3مع٢ملمآدابمؼ٤ملمماىؼملضملهمل.ممممممممم م

-4معمملمؼلؿقنملمصضملػمل٣ملمؼ٤ملمماىؼملضملهمل .م

َ
ثبَٛب  :األدنخ .

األدنخ يٍ انقشآٌ

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م( مؼفملَؼقمؾملعمممل مٱظٌملْملِؼ٢ملعم مىاععمؽملغم٤ملاْ مإؿمذعما مغغم٤ملدِىعم مظِػملزملفمػملَ٤ملةِ معِ٢مل مؼعم٤ملػممؿمم

ٱظْفغمؼملغمضملعمهملِ مفعمٱدػمضملعم٤ملػماْ مإؿمظَ٥مل م ِذطْٓملؿم مٱظػملٌمل٣ملِ موعمذعمرغمواْ مٱظْؾعمؿملػمٛملعم مذعمِظغملُ١ملػم مخعمؿملػمٓملؽم ٌملمظغملُ١ملػم مإؿمن مطُؽملؿغم١ملػمم
تعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم)م[اىؼملضملهمل.]9:مم

موطُػملُ٤ملام
عمؿغملُ١ملػم مسِؽملػمّملعم مطُ٠ملمم مععملػمفِّملٍ عم
 -2وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل مبعمؽملِ٦مل مآدعممعم مخغمْملغموا مزؿمؼؽملعم
وعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعمم}م[اَملسٓملاف:م.]31

 -3وضممللمتضملمملشم:م{ظَؾملغم١ملػممععممملمؼعمرملعممملىغمونعممصِؿملؾملعممملموعمظَّملعمؼػمؽملعممملمععمٔملؿمؼّملؽم}م[ق:م]35م .م
األدنخ يٍ انسُخ:

 -1سعم٢ملػمموب٦ملمػِغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآ مسؽمل٣مل)مضممللم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مم:خعمؿملػمٓملغممؼعم٤ملػممـممرَػملَضملعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِماظرملفمؼملػمٕملغممؼعم٤ملػممغمماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مصِؿمل٣ملِمخغمػملِذملٞملعممآدعممغمم،موعمصِؿملذمل٣ملِم
وُدػمخِذملذملذمل٠ملعمماظْفعمؽملفمذملذملذملهملَم،موعمصِؿملذملذملذمل٣ملِموُخػمذملذملذملٓملؿمجعممعِؽملػمؾملعمذملذملذملمملم،موعمٮملَمتعم ُعملذملذملذمل٤ملمغمماظلفمذملذملذملمملسعمهملُمإؿمٮملٌملمصِذملذملذمل٦ملمؼعمذملذملذمل٤ملػممؿمم

اظْفغمؼملغمضملعمهملِ(.وخٓملج٣ملموضمّملموعلػمل١مل).

 -2موسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)موَنفممرعمدغمذملذمل٤مللعممآِم(٫ملعمذملذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِم
وعمدعم ذملػملٌمل١ملعم)مضَ ذملممللعم:م"مععم ذملمملمرَػملَضملعم ذملوملِماظرملفمذملذملؼملػمٕملغمموعمظَ ذملمملمشَٓملعمبعمذملذملوملػممسعمػملَذملذمل٥ملمؼعمذملذمل٤ملػممـممخعمؿملػمذملذملٓملـممعِذملذمل٢ملػممؼعمذملذمل٤ملػممؿمم
اظْفغمؼملغمضملعمهملِ،مػعمّملعماغعممملمآُمظَذمل٣ملغمموعموَ٪ملعمذمل٠ملفمماظؽملفمذملمملسعممسعمؽملػمذمل٣ملغم،مصَمملظؽملفمذملمملمسغممظَؽملعمذملمملمصِؿملذمل٣ملِمتعمؾعمذملٛملؽم،مػغمذمل٤ملعممظَؽملعمذملممل،م

وعمظِػملْؿملعمؾملغم٤ملدِمؼعم٤ملػممغمماظلفمؾػموملِ،موعمظِػملؽملفمزملعممملرعمىمؼعم٤ملػممغمماظْفملَحعمّملِ م)م(رواهما عمملمموضمّمل مظمماٌلؽملّمل)

 -3ومسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)موَنفممرعمدغمذملذمل٤مللعممآِم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ػمل١مل)مذطَٓملعممؼعم٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مصَعملَممللعمم:م"صِؿملذمل٣ملِمدعمذملمملسعمهملٌمٮملَمؼغم٤ملعماصِعملُؾملعمذملمملمسعمؾػمذملّملؽممعغملػمذملػملِ١ملؽمم،موعمػغمذمل٤ملعمم
عم
ود

عمدذملذملذمل٤مللغممآِم
َذذمل ذملمملرعممر غم
ؿمؼذمل ذملمملهغمم"م،موعمو عم
شملذمل ذملمملهغممإ فم
َمذذمل ذملؿملػمؽؼممملم،مإؿمٮملٌملموَسػم َ
عملذمل ذملفملَلغممآ عم
غمزملذمل ذملػملخمل٦ملم،مؼ ػم
َضذمل ذملممل٩ملِ١ملؽممؼ عم

(٫ملػملىمملٓمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبِؿملعمّملِهِمؼغمعملَػملخملػملُؾملعمممل.موخٓملج٣ملماظؾغمكمملريموعلػمل١مل.
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 -4وس٢ملمومماٌقملعؽملنيمسعمممل٩ملِرملعمهملَم(رعم٪ملِ٥ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعممملم)مضَمملظَوملػمم:مبعمؿملػمؽملعمؼملعممملموَغعممملمضَمملسِذملّملعمةٌمسِؽملػمذملّملعمم
رعمدغمذملذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)جعممملىعممثعمٯملَثعمذملهملُمغعمظملَذملذملٓملـممعِذملذمل٢ملعمماظْؿملعمؾملغمذملذمل٤ملدِمصَمملدػمذملذملؿعمفملْذعمنعمم

عمذطَٓملعمماظْقعمّملِؼىملعمموعمصِؿملذمل٣ملِمسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٥ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضَذملممللعمم:ممممم
وَحعمّملغمػغم١ملػم.مو عم

"متعمذملذملّملػمرؿمؼ٢ملعممسعمػملَذملذمل٥ملمععم ذملمملمحعملعمذملذملّملغموغعممملم".مضُػملْذملذملوملغمم:ماظػملٌملذملذمل٣ملغمموعمرعمدغمذملذمل٤ملظُ٣ملغمموَسػمػملَذملذمل١ملغم.مضَ ذملممللعمم":مصَ ذملكملؿمغفمؾملغم١ملغمم
حعملعمّملغموغعممملمسعمػملَذمل٥ملماظْعملِؾػمػملَذملهملِماظٌملؿِذمل٥ملمػغمذملّملِؼؽملعممملمظَؾملعمذملمملموعم٪ملعمذملػملٍمل٤ملامسعمؽملػمؾملعمذملمملم،موعمسعمػملَذمل٥ملماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِماظٌملؿِذمل٥ملم

ػغمّملِؼؽملعممملمظَؾملعممملموعم٪ملعمػملٍمل٤ملامسعمؽملػمؾملعممملم،موعمسعمػملَ٥ملمضَ٤ملػمظِؽملعممملمخعمػملْٝملعمما ؿمععممملمؿممآعِنيعمم"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ماظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل)

 -5سعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م
ْفؽملعممملبعمهملِمثغم١ملفممرعماحعمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَٓملفمبعممبعمّملعمغعمذملهملًم،م
ضَممللعمم:م"مععم٢ملؿمماشْؿعملعم٠ملعممؼعم٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمهملِمشُلػم٠ملعمماظ عم
وعمععمذملذمل٢ملػممرعماحعممصِذملذمل٥ملماظلفمذملمملسعمهملِماظـفممملغِؿملعمذملهملِم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَذملذملٓملفمبعممبعمعملَذملذملٓملعمةًم،موعمععمذملذمل٢ملػممرعماحعممصِذملذمل٥ملماظلفمذملمملسعمهملِم

اظـفممملظِـعمهملِم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَٓملفمبعممطَؾػمرملؼممملموَضْٓملعمنعمم،موعمععم٢ملػممرعماحعممصِ٥ملماظلفممملسعمهملِماظٓملفمابِضملعمهملِم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَذملٓملفمبعمم

دعمجعممملجعمهملًم،موعمععم٢ملػممرعماحعممصِ٥ملماظلفممملسعمهملِماظْكعممملعِلعمذملهملِم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَذملٓملفمبعممبعمؿملػمسملعمذملهملًم،مصَذملكملؿمذعمامخعمذملٓملعمجعمم
عمماظْملطْٓملعمم"(رواهمعلػمل١مل).
ا ؿمععممملمغممحعمسملعمٓملعمتِماظْؼملعمٯملَِ٩ملغملَهملُمؼعملػمؿعمؼملِضملغم٤ملن مم

عمدذمل٤مللغممآِم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملم
 -6وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل)م،مضَممللعمم:مضَممللعممر غم
اظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ععممملمعِ٢ملػممعغملػمػملِ١ملـممؼعمؼملغم٤ملتغممؼعمذمل٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِم،موَوػممظَؿملػمػملَذملهملَماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِم،مإؿمٮملٌملم
وعمضَمملهغممآمصِؿػمؽملعمهملَماظْعملَؾػمٓملؿم"(.وخٓملج٣ملموضمّملممواظمعِْملي) .م

 -7وسعمذملذمل٢ملػمموَوػمسؿممبػمذملذمل٢ملؿمموَوػمسـمم(ر٪ملذملذمل٥ملمآمسؽملذملذمل٣مل)م،مضَذملممللعمم:مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملم
اظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م" ععمذمل٢ملػمماشْؿعملعمذمل٠ملعممؼعمذمل٤ملػممعمماىُؼملغمضملعمذملهملِموعمشَلفمذمل٠ملعمم،موعمبعمغملٌملذملٓملعمموعمابػمؿعمغملَذملٓملعمم،موعمدعمغعمذملمملم
غملذملذمل٠ملمممخغمشملْذملذمل٤ملعمةٍمؼعمكػمشملُ٤ملػعمذملذملمملموَجػمذملذملٓملغممدعمذملذملؽملعمهملٍم٫ملِذملذملؿملعممملعغمؾملعممملم
وعمادػمذملذملؿعمؼملعمٛملعمموعموَغػمزملعمذملذملوملعمم،مطَذملذملمملنعممظَذملذمل٣ملغممبِ ُ

وعمضِؿملعممملعغمؾملعمممل".م(رواهماظمعْملي).

 -8وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملم٦ملممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)،م
مملم،معذملمملم
ضَممللعم:م"اظزملفمػملَ٤ملعماتغمماظْكعمؼملػمٕملغم،موعماظْفغمؼملغمضملعمهملُمإؿمظَ٥ملماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مطَظملٌملمملرعماتؽممظِؼملعممملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمذمل عم
ظَ١ملػممتغمطملػمٖملعمماْظغملَؾعمممل٩ملِٓملغمم"(.وخٓملج٣ملموضمّملموعلػمل١مل).

 -9سعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَ،موعموَبِذملذمل٦ملمدعمذمل ِضملؿملّملٍماظْكغمذملذملّملػمرؿميممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مضَمملظَذملممل:مضَ ذملممللعمم
ذملٓملطِؾملؿم١ملغمماظْفغمؼملغمضملعمذملمملتِمم
رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ظَؿملعمؽملػمؿعمؾملؿمؿملعم٢ملفمموَضْ٤ملعمامؽممسعم٢ملػممتعم ػم
وَوػممظَؿملغمكػمؿعمؼملعم٢ملفممسعمػملَ٥ملمضُػملُ٤ملبِؾملؿم١ملػم،مثغم١ملفممظَعمؿملغملُ٤ملغغم٢ملفممعِ٢ملعمماظْطملعممملصِػملِنيعم"(٫ملقؿملُملماب٢ملمخٔملتهمل).
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َ
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ايؼملّملمٓمواظزملٯملةم،مواظلٯملممسػمل٥ملمرد٤مللمآم،موسػمل٥ملمآظذمل٣ملمو٫ملذملقؾ٣ملموعذمل٢ملم

واٮملهم،موعمملمبضملذملّمل:م م
صؼملؼملمملمٮملذٟملمصؿمل٣ملمونمؼ٤ملمماىؼملضملهملمػ٤ملمخريماَملؼذملمملممودذملؿملّملػمملم،موؼغملظملؿملذمل٣ملمذذملٓملصمملًم
وصكٓملاًمونمآمتؾمملركموتضملمملشمماخؿزملذمل٣ملمبمملظذملْملطٓملمواظـؽملذملمملىمظممطؿمملبذمل٣ملماظغملذملٓملؼ١ملمصعملذملممللمسذملٔملم
ع٢ملمضممل٩مل٠ملم{:مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمذعمامغغم٤ملدِيعممظِػملزملفمػملَمملةِمعِ٢ملػممؼعم٤ملػممؿمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِمصَمملدػمذملضملعم٤ملػمامإؿمظَذمل٥ملم
ِذطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِموعمذعمرغمواماظْؾعمؿملػمٛملعممذعمِظغملُ١ملػممخعمؿملػمٓملؽممَظغملُ١ملػممإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}[د٤ملرةماىؼملضملهملم:م .]9م
وسعم٢ملػمموب٦ملمػِغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)م":خعمؿملػمٓملغممؼعم٤ملػممـممرَػملَضملعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِماظرملفمؼملػمٕملغممؼعم٤ملػممغمماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مصِؿمل٣ملِمخغمػملِٞملعممآدعممغمم،موعمصِؿمل٣ملِموُدػمخِ٠ملعمم
اظْفعمؽملفمهملَم،موعمصِؿمل٣ملِموُخػمٓملؿمجعممعِؽملػمؾملعمممل،موعمٮملَمتعمعملُ٤ملمغمماظلفممملسعمهملُمإؿمٮملٌملمصِ٦ملمؼعم٤ملػممؿمماظْفغمؼملغمضملعمهملِ" .م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملموضمّملموعلػمل١ملم)
وؼ٤ملمماىؼملضملهملمػ٤ملمعؽملقهملمآمتضملمملشمموػؾؿ٣ملمهلْملهماَملعهملم،مصضملعم٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم،م
وعمسعمذمل٢ملػممرؿمبػمضملِذمل٦ملمممبػمذمل٢ملؿممحِذملٓملعماشـم،مسعمذمل٢ملػممحغمْملعمؼػمظملَذملذملهملَم،مضَذملمملٮملَم:مضَذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغممآِم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِم
ِم،مو َطذملمملنعمم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)م":موَ٪ملعم٠ملفمماظػملٌمل٣ملغممسعم٢ملؿمماظْفغمؼملغمضملعمهملِمععم٢ملػممطَمملنعممضَؾػمػملَؽملعممملم،م َصغملَمملنعممظِػملْؿملعمؾملغم٤ملدِمؼعم٤ملػممغمماظلفمؾػمومل عم
ظِػملؽملفمزملعممملرعمىمؼعم٤ملػممغمماَملَحعمّملِم،مصَفعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممبِؽملعممملم،مصَؾملعمّملعماغعممملماظػملٌمل٣ملغممظِؿملعم٤ملػممؿمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِ،مصَفعمضملعمذمل٠ملعمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملَم،م
عمم،موطَْملعمظِٟملَمػغم١ملػممتعمؾعمٛملؽممظَؽملعممملمؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِم،مغعمقػمذمل٢ملغمماآلخِذملٓملغمونعممعِذمل٢ملػمموَػػمذمل٠ملؿمم
وعماظلفمؾػموملعمم،مواَملَحعمّمل عم
غملػمل١مل)م.
اظّملقمغػمؿملعمممل،موعماَملَوفمظُ٤ملنعممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِم،ماظْؼملعمعملْسملِ٦ملقممظَؾملغم١ملػممضَؾػم٠ملعمماظْكعمٯملَ٩ملِٞملؿم".م(وخٓملج٣ملمع ػم
وسذملذمل٢ملموغذملذملٕملمبذملذمل٢ملمعمملظذملذملٟملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مظممض٤ملظذملذمل٣ملمسذملذملٔملموجذملذمل٠مل:م{ظَؾملغمذملذمل١ملػممععم ذملمملم
ؼعمرملعممملىغمونعممصِؿملؾملعممملموعمظَّملعمؼػمؽملعممملمععمٔملؿمؼّملؽم}م[ق:م]35م"مضممللم:مؼؿفػمل٥ملمهل١ملمظممط٠ملمصمضملهمل.م م
وع٢ملمػؽملمملمصعملّملمذّملدماظؽمل

م(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)سػمل٥ملمعذمل٢ملمؼؿؾملذملمملونمظمم

تٓملكم٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهملمدومنذملمملمدذملؾنملموومسذملْملرمعرملذملٓملوهللم،مصضملذمل٢ملمسعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَ،موعموَبِذمل٦ملم
دعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿميممم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضَمملظَممل:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم):م
عمٓملطِؾملؿم١ملغمماظْفغمؼملغمضملعممملتِ،موَوػممظَؿملغمكػمؿعمؼملعم٢ملفممسعمػملَ٥ملمضُػملُذمل٤ملبِؾملؿم١ملػم،مثغمذمل١ملفممظَعمؿملغملُذمل٤ملغغم٢ملفممعِذمل٢ملعمم
"ظَؿملعمؽملػمؿعمؾملؿمؿملعم٢ملفمموَضْ٤ملعمامؽممسعم٢ملػممت ػم
اظْطملعممملصِػملِنيعم"(٫ملقؿملُملماب٢ملمخٔملتهمل) .م
- 191 -

وظؿمل٤ملمماىؼملضملهملمصسملممل٩مل٠ملمطـريةمعؽملؾملممل:مم م

م موغ٣ملموصسمل٠ملماَملؼمملممسؽملّملغمملموػ٠ملما دٯملم،مصؾمل٤ملمسؿملّملمظؽملممل،مموػ٤ملماظؿملذمل٤ملمماظذملْمليم

خػملٞملمآمصؿمل٣ملمآدم،موصؿملذمل٣ملمودخػملذمل٣ملمآماىؽملذملهمل،موصؿملذمل٣ملموخٓملجذمل٣ملمآمعؽملؾملذملممل،موصؿملذمل٣ملمتعملذمل٤ملمم

اظلمملسهمل .م

ػْملامؼ٤ملمماىؼملضملهملمماظْمليمػّملاغمملمآمإظؿمل٣ملم-مدم٢ملموعهملما دٯملمموو٪ملذمل٠ملمسؽملذمل٣ملم

اَملع١ملمع٢ملمضؾػملؽملمملم،مؼعمل٤مللماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ععممملمرَػملَضملعمذملوملِماظرملفمذملؼملػمٕملغمموعمظَذملمملمم
شَٓملعمبعموملػممسعمػملَ٥ملمؼعم٤ملػممـممخعمؿملػمٓملـممعِ٢ملػممؼعم٤ملػممؿمماظْفغمؼملغمضملعمهملِ،مػعمّملعماغعممملمآُمظَ٣ملغمموعموَ٪ملعم٠ملفمماظؽملفمذملمملسعممسعمؽملػمذمل٣ملغم،مصَمملظؽملفمذملمملسغمم
ظَؽملعممملمصِؿمل٣ملِمتعمؾعمٛملؽم،مػغم٤ملعممظَؽملعمممل،موعمظِػملْؿملعمؾملغم٤ملدِمؼعم٤ملػممغمماظلفمؾػموملِ،موعمظِػملؽملفمزملعممملرعمىمؼعم٤ملػممغمماظْفملَحعمّملِم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهما عمملمموضمّملمظمماٌلؽملّمل)

موعؽملؾملمملم:مونمصؿمل٣ملمدمملسهملمتظملؿُملمصؿملؾملمملموب٤ملابماظلؼملمملىمصؿمللؿفمملبماظّملسمملىموؼعملؾذمل٠ملماظٓملجذملمملىم

ػمل١مل)مذطَذملٓملعممؼعمذمل٤ملػممعمم
عم
سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمود

اظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مصَعملَممللعمم:م"صِؿمل٣ملِمدعممملسعمهملٌمٮملَمؼغم٤ملعماصِعملُؾملعممملمسعمؾػمّملؽممعغملػمػملِ١ملؽمم،موعمػغمذمل٤ملعممضَذملممل٩ملِ١ملؽممؼغمزملعمذملػملخمل٦ملم،مؼعملػمذملفملَلغممآَم
ذعمؿملػمؽؼممملم،مإؿمٮملٌملموَسػمشملَمملهغممإؿمؼفممملهغمم"،موعموَذعممملرعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبِؿملعمّملِهِمؼغمعملَػملخملػملُؾملعمممل .م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملماظؾغمكمملريموعلػمل١مل) م
مصمملظؽملمملسغممظؽملمملمصؿمل٣ملمتؾٛمل،ماظؿملؾمل٤ملدمشّملاًمواظؽملزملمملرىمبضملّملمشّملم،مطؼملمملم٫ملُملمسذمل٢ملماظذملؽمل

م

(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)م،موٮملمذذملذملٟملمظممونمؼذملذمل٤ملمماىؼملضملذملذملهملمػذملذمل٤ملماظضملؿملذملذملّملماَملدذملذملؾ٤ملس٦ملم
ظػملؼمللػملؼملني،مضممللماب٢ملماظعملؿمل١مل:موػ٤ملمؼ٤ملممأٌملؼّملمهل١ملمإذامدخػمل٤ملاماىؽملهمل،موػ٤ملمؼ٤ملممسؿملّملم

هل١ملمظمماظّملغؿملممل.م م

ػمؾملمملم)مضَمملظَوملػمم:مبعمؿملػمؽملعمؼملعممملموَغعممملمضَمملسِذملّملعمةٌمسِؽملػمذملّملعمم
موس٢ملمومماٌقملعؽملنيمسعمممل٩ملِرملعمهملَم(ر٪مل٦ملماظػملٌمل٣ملغممسعمؽمل عم

رعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممجعممملىعممثعمٯملَثعمهملُمغعمظملَٓملـممعِ٢ملعمماظْؿملعمؾملغم٤ملدِمصَمملدػمذملؿعمفملْذعمنعمموَحعمذملّملغمػغم١ملػم.م
ذمل٥ملمعذملمملم
عمذطَٓملعمماظْقعمّملِؼىملعمموعمصِؿمل٣ملِمسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملمػمل١مل)مضَذملممللعمم:م"متعمذملّملػمرؿمؼ٢ملعممسعمػملَ عم
و عم

حعملعمّملغموغعممملم".مضُػملْوملغمم:ماظػملٌمل٣ملغمموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمموَسػمػملَذمل١ملغم.مضَذملممللعمم:م"مصَذملكملؿمغفمؾملغم١ملغممحعملعمذملّملغموغعممملمسعمػملَذمل٥ملماظْعملِؾػمػملَذملهملِماظٌملؿِذمل٥ملم
ػغمّملِؼؽملعممملمظَؾملعممملموعم٪ملعمػملٍمل٤ملامسعمؽملػمؾملعممملم،موعمسعمػملَ٥ملماظْفغمؼملغمضملعمهملِماظٌملؿِ٥ملمػغمّملِؼعمؽملمملمظَؾملعممملموعم٪ملعمذملػملٍمل٤ملامسعمؽملػمؾملعمذملمملم،موعمسعمػملَذمل٥ملمضَ٤ملػمظِمعمؽملذملمملم

خعمػملْٝملعمما ؿمععممملمؿممآعِنيعمم"م(ماظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل) .م

موعؽملؾملمملم:مونمؼ٤ملمماىؼملضملهملمدؾنملمظممتغملظملذملريماظلذملؿملؽمملتمورصذملٛملماظذملّملرجمملتم،مصضملعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملم

ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم،مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م،مضَممللعم:م"اظزملفمػملَ٤ملعماتغمماظْكعمؼملػمذملٕملغمم،موعماظْفغمؼملغمضملعمذملهملُم

إؿمظَ٥ملماظْفغمؼملغمضملعمهملِم،مطَظملٌملمملرعماتؽممظِؼملعممملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعممملم،مععممملمظَ١ملػممتغمطملػمٖملعمماْظغملَؾعمممل٩ملِٓملغم".م(وخٓملج٣ملموضمّملموعلػمل١مل) .م
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ضممللماظضملػملؼملمملىمعضملؽمل٥ملماٌطملظملٓملةمظ٣ملمعمملمبنيماىؼملضملذملؿنيموثٯملثذملهملموؼذملمملممونمايلذملؽملهملم

بضملرملٓملموعـمملهلمملمو٫ملمملرمؼ٤ملمماىؼملضملهملماظْمليمصضمل٠ملمصؿملذمل٣ملمػذملْملهماَملصضملذملممللماىؼملؿملػملذملهملمظممعضملؽملذمل٥ملم

ايلؽملهملماظيتموضمل٠ملمبضملرملٓملموعـمملهلمملم.وٌمملمدذملؽ٠ملماظذملؽمل

م(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممسذمل٢ملم

عملذملفِّملِم
اظغملظملمملراتمضممللم":ماظْؼملعمرملػم٦ملغممسعمػملَ٥ملماَملَضّْملعمامؿممإؿمظَ٥ملماظْفغمؼملغمضملعمذملمملتِم،موعماظْفغمػملُذمل٤ملسغمم ِصذمل٦ملماظْؼمل ػم
ْؼملغملَمملرؿمهِم،مضَممللعمم:مععم٢ملػممصَضملعم٠ملعممذعمظِٟملَمسعممملشعممبِكعمؿملػمٓملـمم
خِٯملَفعمماظزملفمػملَ٤ملعماتِم،موعمإؿمبػمٯملَ غمماظْ٤ملغم٪ملغم٤ملىِمصِ٦ملماظ عم

ـمم،موطَمملنعممعِ٢ملػممخعمشملِؿملؽعمؿِ٣ملِمطَؿملعم٤ملػممؿمموعمظَّملعمتػم٣ملغمموُعقم٣مل".م(اٌلذملؽملّملماىذملمملعٛمل)،موسعمذمل٢ملػممسعمؾػمذملّملِم
وعمععممملتعممبِكعمؿملػمٓمل عم
آِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م

غمضملذمل ذملهملِم،مإؿمٮملٌملموعم َضذمل ذملمملهغممآمصِؿػمعمؽملذمل ذملهملَم
غمضملذمل ذملهملِم،موَوػممظَؿملػم َػملذمل ذملهملَماظْفغمؼمل عم
غممؼذملذملذمل٤ملػممعمماظْفغمؼمل عم
عمؼملذملذملذمل٤ملت عم
غملذمل ذملػملِ١ملـممؼ غم
" عمعذمل ذملمملم ِعذملذملذمل٢ملػممع ػم

اظْعملَؾػمٓملؿم"(.وخٓملج٣ملموضمّملممواظمعِْملي) .م

موظعملّملمذٓملهلل آمظؽملمملمؼ٤ملمماىؼملضملهملمدم٢ملماٌلػملؼملنيمظؿملغمل٤ملنمسؿملّملؼمامودذملؾ٤ملسؿملكمممل،م

وعقملتٓملؼما دورؼكمذملمملمربمملغؿملكمذملممل،مؼػملؿعملذمل٦ملمصؿملذمل٣ملماظؽملذملمملسمسػملذمل٥ملمرمملسذملهملمآ،مسػملذمل٥ملمطػملؼملذملهملماظؿعملذمل٤ملى،م

سػمل٥مل ذطٓملمآمسٔملفمموج٠ملفم،مطُٓملهمصؿمل٣مل اظزملؿملمملم،مصٯمل ؼؽملؾطمل٦ملماظزملذملؿملمملممظممؼذمل٤ملمماظضملمؿملذملّمل،مصؾملذمل٤ملم
وذؾ٣ملمبمملظضملؿملّملماظلؽمل٤ملي،موهلْملا طمملنماظزملؿملمملممظممؼ٤ملمماظضملؿملّمل حٓملاعؼمممل،موظممؼ٤ملمماىؼملضملذملهملم
عغملٓملوػؼمممل.موعضملؽمل٥ملماظزملؿملمملم ػؽملمملم٫ملؿملمملمماظؿشمل٤ملقمهلل،مععم٢ملمورادمون ؼؿشمل٤ملفمهللمبمملظزملؿملمملممظممؼ٤ملمم

اىؼملضملهملمصْملظٟمل عغملٓملوه،موظغمل٢ملمإذامورادمونمؼعملسمل٦ملمعذملمملمصذملمملتمسػملؿملذمل٣مل،مووم ٫ملذملمملدفمؼ٤ملعؼمذملمملم
ع٢ملماَملؼمملمماظيت ؼغمل٢ملقممصؿملؾملمملماظزملؿملمملم،مطذملفملنم٫ملذملمملدفمؼذمل٤ملممسٓملصذملهمل،موومؼذمل٤ملممسمملذذمل٤ملراى،م ووم

٫ملمملممؼ٤ملعؼمممل ضؾػمل٣ملموؼ٤ملعؼممملمبضملّمله،مصٯملمحٓملجمسػملؿمل٣مل .م

وهلْملامصمٌملػمل٣ملمآمبؾملْملهماظزملٯملة اَملدذملؾ٤ملسؿملهمل،م٫ملذملٯملةم اىؼملضملذملهملماظذمليتمصٓمل٪ملذملؾملمملم

آمظممػْملاماظؿمل٤ملم،موجضملػملؾملمملمبّمللم٫ملٯملةماظصملؾملٓمل ،صذملكملذامغغمذمل٤ملديمإظؿملؾملذملمملمٕمؼعملعمذملٛملمعلذملػملؼملؼممملم

ونمؼؿكػملٌملذملذملٝملمسؽملؾملذملذملممل،مصٓمل٪ملذملذملؾملمملمسػملذملذمل٥ملماظٓملجذملذملمململمدونماظؽمللذملذملمملى،موسػملذملذمل٥ملماٌعملذملذملؿملؼملنيمدونم
اٌلمملصٓملؼ٢مل،موسػمل٥ملماَمل٫ملقفممملىمدونمآٌمل٪مل٥مل،موظغمل٢ملمإذا ٫ملػملٌمل٥مل اٌلمملصٓملماىؼملضملذملهمل،مووم
٫ملذملػملٌملوملماٌذملٓملوةماىؼملضملذملهمل،مصذملٯملمحذملٓملجمسػملؿملؾملذملممل،موضذملّملمطذملمملنم اظؽمللذملمملىمؼذملْملػنبمإشمم علذملفّملم

اظذملؽمل فمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مممظمم٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهمل،موظمم اظزملذملػمل٤ملاتماًؼملذملٕملم ،م
ؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{مؼعمممل وَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمذعمامغغم٤ملدِيعممظِػملزملفمػملَمملةِ عِذمل٢ملػممؼعمذمل٤ملػممؿمم اظْفغمؼملغمضملعمذملهملِمصَمملدػمذملضملعم٤ملػمام
إؿمظَ٥ملم ِذطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِموعمذعمرغمواماظْؾعمؿملػمٛملعم}م[اىؼملضملهمل .]9:م

مصؿملؽملؾطمل٦ملمونمتؿضملشملٌمل٠ملموسؼملممللماظّملغؿملمملمإذامغ٤ملديمظػملزملٯملةمع٢ملمؼذمل٤ملمماىؼملضملذملهمل،م

ؼعمذملذملّملعمهلل اظؾذملممل٩ملٛملمبؿملضملذملذمل٣ملم،موؼعمذملذملّملعمهللماٌرملذملذملميمذذملذملٓملا٩مل٣مل،موؼعمذملذملّملعمهللماٌلذملذملؿفملجٓملمإجمملرتذملذمل٣مل ،وؼعمذملذملّملعمهللم
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اظضملمملع٠ملمسؼملػمل٣مل ،ؼعمّملعمسغم٤ملنمػقملٮملىموسؼملذملمملهل١مل،موؼذملْملػؾ٤ملنمإشمم٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهمل،م إشممذطذملٓملم
آمسٔملفمموج٠ملفم،مإشم ػْملهماىؼملمملسهملماظيتمووجؾؾملمملمآمتضملمملشممظممط٠ملمم ودؾ٤ملهلل .م

وإذامطمملنما دٯملممدؼ٢ملماىؼملمملسهمل،موظذملؿملٕملمدؼؽملؼمذملمملمصٓملدؼكمذملممل،مٮملمزمذملنملمظػملؼمللذملػمل١ملم

ون ؼضملؿملٖملموحّمله،م"مإمنمملمؼفملط٠ملماظْمل٩ملنملمع٢ملماظطملؽمل١ملماظعملممل٫ملؿملهملم"م(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل)،

"اٌذملقملع٢ملمظػملؼملذملقملع٢ملمطمملظؾؽملؿملذملمملن،مؼرملذملّملقممبضملسملذمل٣ملمبضملسملؼمذملمملم"م(٫ملذملقؿملُملماظؾكذملمملريم) و "ؼذملّملمآم
سػمل٥ملماىؼملمملسهملم"م(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل)م،مصكملغ٣ملمحىملفممسػملذمل٥ملم٫ملذملٯملةماىؼملمملسذملهملمطذمل٠ملفممؼذمل٤ملمم
طمذملٕملمعذملٓملات،م صزملذملٯملةماىؼملمملسذملذملهملم دذملؽملفمهملمعقملطٌملذملّملة،مبذمل٠ملمواجؾذملذملهملمظممعذملْملػنملما عذملمملمم

وضمّمل.مصؾملذمل٤ملمؼذملٓملىم ون ٫ملذملٯملةماىؼملمملسذملهملمواجؾذملهملممسػملذمل٥ملماظٓملجذملممللمإٮملمعذمل٢ملمسذملْملر،مصؼملعمذمل٢ملم

ٮملسْملرمظ٣ملمٮملمؼؽملؾطمل٦ملمون ؼزملػملخمل٦مل وحّملهم ،صكملنماظؽمل فمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مػذمل١ملفممونم
زمٓملممقمسػمل٥ملمض٤ملممبؿمل٤ملتؾمل١مل;مَملغؾمل١ملمؼؿكػملٌملظمل٤ملامس٢ملم٫ملٯملةماىؼملمملسهمل (٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م م

وٕمؼغمفِذملذملٔملمظٓملجذملذمل٠ملـمموسؼملذملذمل٥ملمذمملدذملذملٛملماظذملذملّملفمارمونمؼزملذملػمل٦ملمظممبؿملؿذملذمل٣ملمعذملمملمداممؼلذملذملؼملٛملم

اظؽملّملاى،مضممللمظ٣مل" :مٮملموجّملمظٟملمرخزملهملم"(مدؽمل٢ملموب٦ملمداودم( .م

وذظذملذملٟملمظؿملفؿؼمل ذملٛملم اٌل ذملػملؼمل٤ملنمطذملذمل٠ملفممؼذملذمل٤ملممسػملذملذمل٥ملمػذملذملْملهماظزمل ذملػمل٤ملات،مصؿعملذملذمل٤ملىم

٫ملٯملتؾمل١مل،موتؿ٤ملثفمٞملم رابشملذملؿؾمل١مل،موترملذملؿّملقممسٯمل٩ملذملٞملم وخذمل٤ملفمتؾمل١مل،مؼلذملفمللمبضملسملذملؾمل١ملمسذمل٢ملمبضملذمل٘مل،م
صكملذامشمملبموحّملػ١ملمس٢مل اىؼملمملسهملمدفملظ٤ملامسؽمل٣مل،مصذملكملذامطذملمملنم عٓملؼسملؼمذملمملمسذملمملدوه،موإنمطذملمملنم
عرملطمل٤ملٮملًموسمملغ٤مله،موإن طمملنمغمملدؿملؼممملمذطٌملٓملوه،موػغملْملامطمملنماجملؿؼملٛمل اٌلػمل١مل .م

مثذمل١ملمؼذملفملت٦ملماظرملذملٓملهللما دذملٯملع٦ملمظؿمل٤ملجذملنملم ٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهملمظمم طذمل٠ملمممودذملؾ٤ملهلل،م

٫ملٯملةماىؼملمملسذملهملمظممعلذملفّملمايذمل٦ملمم،مو٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهملمظمماٌلذملفّملم اىذملمملعٛمل،م وػذمل٤ملم
وؼملقمٛملموطرب،موػ٤ملموؼملقمٛملمواجنمل،مووؼملقمٛملمعظملٓملوض،مسمذملٓملجماٌلذملػمل١ملمعذمل٢ملمبؿملؿذمل٣مل،م وو
عذمل٢ملمعؿفذملذملٓمله،موومعذمل٢ملمويمممعغملذملمملنمػذملذمل٤ملمصؿملذمل٣مل،مإذاممسذملذملٛملماظؽملذملّملاى،مظؿملفؿملذملذملنملمغذملذملّملاىمآ،م

وؼقملدمميمصٓملض آ،موؼػملؿعمل٦ملمعٛملموخؿمل٣ملمسػملذمل٥ملمرمملسذملهملمآ،م{مإؿمذعمامغغمذمل٤ملدِيعمم ظِػملزملفمذملػملَمملةِمعِذمل٢ملػمم

ؼعم٤ملػممؿم اظْفغمؼملغمضملعمهملِمصَمملدػمضملعم٤ملػمامإؿمظَ٥ملم ِذطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِ}م[اىؼملضملهمل .]9:م

إغ٣ملمدضمل٦ملمإشممذطذملٓملمآ;مَملنفمم٫ملذملٯملةماىؼملضملذملهملمسؾذملمملدةمٓ،موخشملؾذملهملم اىؼملضملذملهملم

خشملؾهمل ظْملطٓملمآ،مظؿمللوملمظْملطٓملمصٯملنموٮملمسذملٯملن،مضذملّملمسمشملذملنملماًشملؿملذملنملمظممضسملذملمملؼمملم
اظؽملذملمملس،م وؼؿقذملّملفمثمسذمل٢ملمعرملذملغملٯملتماظؽملذملمملس،مورمؿملذملنملمسذمل٢ملمتلذملمملؤٮملتماظؽملذملمملس،موظغملذمل٢ملم

تصمل٠ملقمماًشملؾهمل ضمملعهملمذطٓمل آ،مؼؿكػملٌملػملؾملمملمذطٓملمآ،مواظؿذملْملطريمبذملمملٓ،موبفملمسذملمملىمآ،م

وبػملعملمملىمآ،موةلمملب آ،موبّملؼ٢ملمآ،موبظملٓملا٩مل٘ملمآ،موةٓملعمملتمآ.مػذمل٦ملم ذطذملٓملم
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ٓ;موظْملظٟملمتؾّملومبممليؼملّمل آ،موبمملظرملؾملمملدةمونمٮملمإظذمل٣ملمإٮملمآ،موونم حمؼملذملّملؼمامردذمل٤مللم

آ،موبممليىملمسػمل٥ملمتعمل٤ملىمآ .م

م موعذملذمل٢ملمحعملذملذمل٤ملقموواجؾ ذملمملتمػذملذملْملاماظؿملذملذمل٤ملمماظضملصمل ذملؿملم١ملمسػملؿملؽمل ذملمملم–مؼذملذمل٤ملمماىؼملضملذملذملهملم–م

اظؿؾغملريمإشمماظزملٯملةموإتؿملمملنماٌلفّملمضؾ٠ملماَملذان،موػذملْملهمدذملؽملهملمعؾملفذمل٤ملرة،مػفٓملػذملمملم

اظغملـريمع٢ملماظؽملمملسمعٛملموغؾملمملمع٢ملموج٠ملماظعملٓملبمملتمووغظملٕملماظشملمملسمملتم،مؼعمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مممطؼملمملمظمماظزملقؿملقني:م"ععم٢ملؿمماشْؿعملعمذمل٠ملعممؼعمذمل٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِمشُلػمذمل٠ملعمماظْفعمؽملعممملبعمذملهملِمثغمذمل١ملفمم

رعماحعمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَٓملفمبعممبعمّملعمغعمهملًم،موعمععم٢ملػممرعماحعمم ِصذمل٥ملماظلفمذملمملسعمهملِماظـفممملغِؿملعمذملهملِم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَذملٓملفمبعممبعمعملَذملٓملعمةًم،موعمععمذمل٢ملػمم
رعماحعممصِ٥ملماظلفممملسعمهملِماظـفممملظِـعمهملِم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَذملٓملفمبعممطَؾػمرملؼمذملمملموَضْذملٓملعمنعمم،موعمععمذمل٢ملػممرعماحعممصِذمل٥ملماظلفمذملمملسعمهملِماظٓملفمابِضملعمذملهملِم

َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَٓملفمبعممدعمجعممملجعمهملًم،موعمععم٢ملػممرعماحعممصِ٥ملماظلفمذملمملسعمهملِماظْكعممملعِلعمذملهملِم َصغملَفملَغفمؼملعمذملمملمضَذملٓملفمبعممبعمؿملػمسملعمذملهملًم،مصَذملكملؿمذعمام
عمماظْملطْٓملعم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م.
خعمٓملعمجعمما ؿمععممملمغممحعمسملعمٓملعمتِماظْؼملعمٯملَِ٩ملغملَهملُمؼعملػمؿعمؼملِضملغم٤ملن مم

وظممايذملذملّملؼىملماظزمل ذملقؿملُملمؼعملذملذمل٤مللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مم:م"مععمذملذمل٢ملػمماشْؿعملعمذملذمل٠ملعممؼعمذملذمل٤ملػممعمم

ذمل٤ملةٍم
اىُؼملغمضملعمذملذملهملِموعمشَلفمذملذمل٠ملعمم،موعمبعمغملٌملذملذملٓملعمموعمابعمػمؿغملَذملذملٓملعمم،موعمدعمغعمذملمملموعمادػمذملذملؿعمؼملعمٛملعمموعموَغػمزملعمذملذملوملعمم،مطَذملمملنعممظَذملذمل٣ملغممِبغملُذملذمل٠ملمممخغمشملْذمل عم
ؼعمكػمشملُ٤ملػعممملموَجػمٓملغممدعمؽملعمهملٍم٫ملِؿملعممملعغمؾملعممملموعمضِؿملعممملعغمؾملعمممل".م(رواهماظمعْملي) .م
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َ
أًٔل  :انؼُبصش:

حشيخ ادلسبخذ ٔاحلفبظ ػهٗ قذسٛزٓب

 -1عغملمملغهملماٌلفّملموعؽملٔملظؿ٣ملمظمما دٯملم.
 -2صسمل٠ملمبؽملمملىماٌلمملجّملموسؼملمملرتؾملممل.
 -3سٯملضهملماٌلػمل١ملمبمملٌلفّمل.
 -4ايظملمملزمسػمل٥ملمضّملدؿملهملماٌلمملجّملموحٓملعهملماٮملسؿّملاىمسػملؿملؾملممل.
 -5ع٢ملمآدابماٌلمملجّملمطٓملاػهملمرصٛملماَمل٫مل٤ملاتمصؿملؾملممل.

 -6ايظملمملزمسػمل٥ملمعغملمملغهملماظضملػملؼملمملىموت٤ملضريػ١مل.م م
َ
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ضممللمتضملمملشم:م{موعموَنفمماظْؼملعملعممملجِّملعممظِػملٌمل٣ملِمصَٯملمتعمّملػمسغم٤ملامععمٛملعمماظػملٌمل٣ملِموَحعمّملؼما}[اى٢مل.]18:
 -2وضممللمتضملمملشم:م{مإؿمغفمؼملعممملمؼعمضملػمؼملغمٓملغممععملعممملجِّملعمماظػملٌمل٣ملِمععم٢ملػممآععم٢ملعممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعمذمل٤ملػممؿمماْظذملـملخِٓملؿمموعموَضَذملمملمعمم
اظزملفمػملَمملةَموعمآتعمذمل٥ملماظٔملفمطَذملمملةَموعمظَذمل١ملػممؼعمكػمذملٖملعممإؿمظٌملذملمملماظػملٌملذمل٣ملعممصَضملعملعمذمل٥ملموُوظَؽِذملٟملَموَنػممؼعمغملُ٤ملغغمذمل٤ملامعِذمل٢ملعمم
اظْؼملغمؾملػمؿعمّملِؼ٢ملعم}م[اظؿ٤ملبهمل.]18:
غمْملطَٓملعممصِؿملؾملعممملمادػمذملؼملغم٣ملغمم ؼغملعمذملؾممُملغممظَذمل٣ملغمم
 -3وضممللمتضملمملشم:م{مصِ٦ملمبغمؿملغم٤ملتٍموَذِنعمماظػملٌمل٣ملغمموَنػممتغمٓملػمصَٛملعمموعمؼ ػم
صِؿملؾملعممملمبِمملظْطملغمذملّملغموممموعماظْـمل٫ملعمذملممللؿمم م رؿمجعمذملممللؽممٮملمتغمػملْؾملؿمذملؿملؾملؿم١ملػمم تِفعمذملمملرعمةٌموعمٮملمبعمؿملػمذملٛملؽممسعمذمل٢ملػمم ِذطْذملٓملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
اظٔملطَمملةِمؼعمكعممملصُ٤ملنعممؼعم٤ملػمعمملًمتعمؿعمعملَػملٌملنملغممصِؿمل٣ملِماظْعملُػملُ٤ملبغم وعماظْفملَبػمزملعممملرغم
وعمإؿمضَمملمؿمماظزملفمٯملةِموعمإؿمؼؿعممملىِ فم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماظؽمل٤ملر.]37-36:
ٍموطُػملُ٤ملاموعماذػمذملٓملعمبغم٤ملام
عمؿغملُ١ملػممسِؽملػمّملعممطُ٠ملمممععملػمفِّمل عم
 -4وضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملمبعمؽملِ٦ملمآدعممعممخغمْملغموامزؿمؼؽملعم
وعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}[اَملسٓملاف.]31:
 -5وضممللمتضملمملشم:م{م وعمععم٢ملػمموَزْػملَ١ملغممعِؼملفمذمل٢ملػممععمؽملعمذملٛملعممععملعمذملمملجِّملعمماظػملٌملذمل٣ملِموَنػممؼغمذملْملػمطَٓملعممصِؿملؾملعمذملمملمادػمذملؼملغم٣ملغمم
وعمدعمضملعم٥ملمصِ٦ملمخعمٓملعمابِؾملعممملموُوظَؽِٟملَمععممملمطَمملنعممظَؾملغم١ملػمموَنػممؼعمّملػمخغمػملُ٤ملػعممملمإؿمظٌملمملمخعمذملممل٩ملِظملِنيعممظَؾملغمذمل١ملػممصِذمل٦ملم
م

صملؿمل١ملؽم}[اظؾعملٓملة.]114:
اظّملقمغػمؿملعممملمخِٔملػميؽمموعمظَؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمسعمْملعمابؽممسعم ِ
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األدنخ يٍ انسُخ :
-1مسعم٢ملػمموَب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مضذملمملل:ممممم
"موَحعمنملقمماظؾِٯملدِمإظَ٥ملمآِمععملعممملجِّملغمػعممملم،موعموبػمطملعمذمل٘ملغممماظذملؾِٯملَدِممإظَذمل٥ملممآِمودػمذمل٤ملعماضُؾملعممملم"م(رواهم
علػمل١مل) .م
عمدذمل٤مللعممماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملم
-2موسعم٢ملؿممسغمـػمؼملعممملنعممبػم٢ملؿممسعمظملٌملمملنعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعم:مدعمذملؼملِضملػموملغمممر غم
آمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مؼعمعملُذملذمل٤مللغم:م"مععمذملذمل٢ملػممبعمؽملعمذملذمل٥ملمععملػم ذملفِّملؼمامظِػملٌمل ذمل٣ملِمبعمؽملعمذملذمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملغممظَذملذمل٣ملغممصِذملذمل٦ملماظْفعمؽملفم ذملهملِم
عِـػمػملَ٣ملغم"(رواه معلػمل١مل) .م
-3موسعم٢ملػمموَبِ٦ملماظّملفمرػمدعماىِم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعمماظػملٌملذملم٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
عملذملفِّملغمم
عمتغملَظملٌمل٠ملعمماظػملٌمل٣ملغممظِؼملعم٢ملػممطَمملنعمماظْؼمل ػم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م"اظْؼملعملػمفِّملغممبعمؿملػموملغممطُ٠ملمممتعمعملِ٦ملدملم،موعم
بعمؿملػمؿعم٣ملغممبِمملظٓملفموػمحؿمموعماظٓملفمحػمؼملعمهملِموعماظْفعم٤ملعمازؿممسعمػملَ٥ملماظزملممٓملعماطِمإؿمظَذمل٥ملمرؿم٪ملػمذمل٤ملعمانؿمماظػملٌملذمل٣ملِمإؿمظَذمل٥ملماظْفعمؽملفمذملهملِم"مم
(رعموعماهغمماظشملٌملؾعمٓملعماغِذملذمل٦ملقممصِذملذمل٦ملماظْغملَذملؾِريؿمموعماظْفملَوػمدعمذملٙملِموعماظْؾعمذملذملٔملفمارغمموعمضَذملممللعم:مإؿمدػمذملؽملعممملدغمهغممحعملعمذملذمل٢ملؽم،مضُػملْذملذملوملغم:م
قؿملُملؿم)م.م(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّملموعؽملؾٛملماظظمل٤ملا٩ملّمل) .م
وعمرؿمجعمممللغمماظْؾعمٔملفمارؿممطُػملٍملؾملغم١ملػممرؿمجعمممللغمماظزملفم ِ
٦ملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م
-4موسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٥ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممسعمذملذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملذمل دمل
ضمملل:م"مععم٢ملػممشَّملعمامإؿمظَ٥ملماظْؼملعملػمفِّملِموَوػممرعماحعمموَسعمّملفمماظػملٌمل٣ملغممظَ٣ملغممظمماظْفعمؽملفمهملِمغغمٔملغمٮملًمطُػملٌملؼملعممملمشَذملّملعماموَوػمم
رعماحعمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
 -6موسذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمػٓملؼذملذملٓملةم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممونمردذملذمل٤مللمآم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مضمملل:م"مإؿمذعمامضُػملْوملعممظِزملعممملحِؾِٟملَمؼعمذمل٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِموَغػمزملِذملوملػمموعما ؿمععمذملمملمغممؼعمكػمشملُذملنملغممم
صَعملَّملػممظَطملعم٤ملػمتعمم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
 -7موسعمذملذمل٢ملػمماظلفمذملذملممل٩ملِنملِمبػمذملذمل٢ملؿممؼعمٔملؿمؼذملذملّملعمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممضَذملذملممللعمم:م(مطُؽملػمذملذملوملغممضَممل٩ملِؼملؼمذملذملمملمصِذملذمل٦ملم
اظْؼملعملػمفِّملِمصَقعمزملعمؾعمؽملِ٦ملمرعمجغمذمل٠ملؽممم-مويمرعذملمملغ٦ملممبممليزملذملؾمملىمم،موػذمل٦ملمايزملذمل٥ملماظزملذملطملمملرم-م
صَؽملعمصملَٓملػمتغممصَكملؿمذعمامسغمؼملعمٓملغممبػم٢ملغمماظْكعمشملٌملمملبِمصَعملَذملممللعممم:ماذػمػعمذملنملػممصَذملفملْتِؽملِ٦ملمبِؾملعمذملْملعممؼػم٢ملؿم،مصَفِؽػمؿغمذمل٣ملغممبِؾملؿمؼملعمذملمملم،م
غمؼملذملمملم
ضَممللعمم:مععم٢ملػمموَغػمؿغمؼملعممملموَوػممعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمموَغػمؿغمؼملعمممل؟مضَمملظَمملم:معِذمل٢ملػمموَػػمذمل٠ملؿمماظشملٌملذملممل٩ملِٝملِم،مضَذملممللعمم:مظَذمل٤ملػممطُؽملػمؿ عم
عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
عملذملفِّملِمر غم
عماتغملُؼملعممملمصِذمل٦ملمع ػم
عِ٢ملػمموَػػم٠ملؿمماظْؾعمػملَّملِمظَفملَوػمجعمضمل غمػمؿغملُؼملعممملمتعمٓملػمصَضملعممملنؿمموَ٫ملػم٤مل عم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل).م(مرواهماظؾكمملري) .م
َ
مثبنثب  :ادلٕضٕع:
ايؼملذملذملّملمٓمربماظضملذملذملمملٌنيم،مووذذملذملؾملّملمونمٮملمإظذملذمل٣ملمإٮملمآموحذملذملّملهمٮملمذذملذملٓملؼٟملمظذملذمل٣ملم،م
ووذؾملّملمونمحمؼملّملاًمسؾّملهمورد٤ملظ٣ملم،م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملموسػمل٥ملمآظ٣ملمو٫ملقؾ٣ملموع٢مل
اػؿّملىمبؾملّملؼ٣ملمودػملٟملمرٓملؼعمل٣ملمإشممؼ٤ملمماظّملؼ٢مل،موبضملذملذملذملذملذملذملذملّمل:ممم
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صكملنمظػملؼمللمملجّملمعغملمملغهملمسصملؿملؼملهملمووػؼملؿملهملمبمملظطملذملهملمسؽملذملّملماٌلذملػملؼملنيم،مصؾملذمل٦ملمبؿملذمل٤ملتم

آمسذملٔملموجذمل٠ملممظممور٪ملذملذمل٣مل،موعذملٓملمآمتضملذملمملشممبٓملصضملؾملذملمملمموترملذملؿملؿملّملػمملموتضملصملذملؿمل١ملمضذملذملّملرػمملم;م

ظضملؾمملدت٣ملموذطذملٓملهم،موتذملٯملوةمطؿمملبذمل٣ملمم،مووداىمردذملمملظهملمغؾؿملذمل٣ملمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م،م
وغرملٓملمتضملمملظؿملؼمل٣ملموتؾػملؿملذملٜملمعؽملؾملفذمل٣ملمم،مصعملذملممللمتضملذملمملشم:مم{مصِذمل٦ملمبغمؿملغمذمل٤ملتٍموَذِنعمماظػملٌملذمل٣ملغمموَنػممتغمٓملػمصَذملٛملعمم

غمْملطَٓملعممصِؿملؾملعممملمادػمؼملغم٣ملغممؼغملعمؾممُملغممظَ٣ملغممصِؿملؾملعممملمبِمملظْطملغمّملغموممموعماظْـمل٫ملعمممللؿمم مرؿمجعمممللؽممٮملمتغمػملْؾملؿمؿملؾملؿم١مل تِفعمذملمملرعمةٌموعمٮملم
وعمؼ ػم

اظٔملطَ ذملمملةِمؼعمكعم ذملمملصُ٤ملنعممؼعم٤ملػمع ذملمملًمتعمؿعمعملَػملٌملذملذملنملغممصِؿمل ذمل٣ملِم
بعمؿملػمذملذملٛملؽممسعمذملذمل٢ملػمم ِذطْذملذملٓملؿمماظػملٌمل ذمل٣ملِموعمإؿمضَ ذملمملمؿمماظزملفمذملذملٯملةِموعمإؿمؼؿعم ذملمملىِمم فم

اظْعملُػملُ٤ملبغمموعماظْفملَبػمزملعممملرغم}م[اظؽمل٤ملر]37-36:م،مث١ملمطٓملفمعؾملذملمملممآم-مدذملؾقمملغ٣ملمم-مبذملفملنممو٪ملذملمملصؾملمملم

إشممغظمللذملذمل٣ملمإ٪مل ذملمملصهملمتضملصملذملؿمل١ملموترملذملذملٓملؼٝملم،مصعمل ذملممللمتضمل ذملمملشمم:م{موعموَنفمماظْؼملعملعمذملمملجِّملعممظِػملٌمل ذمل٣ملِمصَذملذملٯملم
تعمّملػمسغم٤ملامععمٛملعمماظػملٌمل٣ملِموَحعمّملؼما}م[ماى٢مل]18:م .م

وظممايذملّملؼىملماظعملّملدذمل٦ملمسذمل٢ملموبذمل٦ملمدذملضملؿملّملماًذملّملريمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مونم

رد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممضممللمصؿملؼملمملمؼٓملوؼ٣ملمس٢ملمرب٣ملم( :مإنمبؿمل٤ملت٦ملمظمم

اَملرضماٌلمملجّملم،موإنمزواريمصؿملؾملمملمسؼملمملرػممل،مصشمل٤ملب٥ملمظضملؾّملمتشملؾملذملٓملمظممبؿملؿذمل٣ملمثذمل١ملم
زارغ٦ملمظممبؿمليتم،موحٞملمسػمل٥ملمأٌملورمونمؼغملٓملممزا٩ملٓمله)م(رواهموب٤ملمغضملؿمل١مل).م م

صٔملا٩ملذملذملٓملماٌلذملذملفّملمػذملذمل٤ملم٪ملذملذملؿملٝملمآم،مواظسملذملذملؿملٝملمإذامغذملذملٔمللمبلذملذملمملحهملمماظغملٓملعذملذملمملى،م

وعؽمل ذملمملزلماظضملصملؼمل ذملمملىمغ ذملممللمعذملذمل٢ملمجذملذمل٤ملدػ١ملموصسمل ذملػملؾمل١مل،مصغملؿملذملذملٝملمبسمل ذملؿملٝملممغذملذملٔمللمب ذملفملطٓملمم

اَملطٓملعني،موح٠ملفممبؾؿملوملمربماظضملمملٌنيم؟ صقٞملمسػمل٥ملمأٌملورمونمؼغملٓملممزا٩ملٓملهم،معمملم
ونمؼّملخ٠ملمبؿملؿ٣ملمحؿ٥ملمؼ٤ملط٠ملمب٣ملمعػملٟملمؼعمل٤ملل:ماظػملؾمل١ملماشظملٓملمظ٣مل..ماظػملذملؾمل١ملمارضمذمل٣ملمعذملمملم

داممظممجمػمللذملذمل٣ملماظذملذملْمليم٫ملذملذملػمل٥ملمصؿملذملذمل٣ملمحؿذملذمل٥ملمسمذملذملٓملجمعذملذمل٢ملماٌلذملذملفّمل،مطؼملذملذملمملمروىم
اظؾكمملريمظمم٫ملقؿملق٣ملمع٢ملمحذملّملؼىملموبذمل٦ملمػٓملؼذملٓملةم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مسذمل٢ملماظذملؽمل

م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممضممللم:م"٫ملعمػملَمملةُماظْفعمؼملِؿملٛملؿمم–ماظْفعمؼملعممملسعمهملِم–متعمٔملؿمؼّملغممسعمػملَذمل٥ملم٫ملعمذملػملَمملتِ٣ملِم
ذملّملطُ١ملػممإؿمذعمامتعم٤ملعم٪ملفمذملفملَم
صِ٦ملمبعمؿملػمؿِ٣ملِموعم٫ملعمػملَمملتِ٣ملِمصِذمل٦ملمدغمذمل٤ملضِ٣ملِمخعمؼملػملؼمذملمملموعمسِرملػمذملٓملؿمؼ٢ملعممدعمرعمجعمذملهملًم،مصَذملكملؿمنفمموَحعم عم
ِؾملذملمملم
ذمل١ملمؼعمكػمذملٙملُمخعمشملْذمل٤ملعمةًمإؿمظٌملذملمملمرعمصَضملعمذمل٣ملغممآُمب عم
صَفملَحػملعم٢ملعمموعموَتعم٥ملماظْؼملعملػمفِّملعممظَمملمؼغمٓملؿمؼّملغممإؿمظٌملمملماظزملفمذملػملَمملةَمظَ ػمم
دعمرعمجعمهملًموعمحعمٙملٌملمسعمؽملػمذمل٣ملغممخعمشملِؿملؽعمذملهملًمحعمؿفمذمل٥ملمؼعمذملّملػمخغم٠ملعمماظْؼملعملػمذملفِّملعمموعمإؿمذعمامدعمخعمذمل٠ملعمماظْؼملعملػمذملفِّملعممطَذملمملنعمم

صِ٦ملم٫ملعمػملَمملةٍمععممملمطَمملغعموملػممتعمقػمؾِلغم٣ملغمموعمتغمزملعمػملخمل٦ملمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَذملهملُمععمذملمملمدعمامعممصِذمل٦ملمععمفػمػملِلِذمل٣ملِماظٌملذملْملِيم

ؼغمزملعمػملخمل٦ملمصِؿمل٣ملِماظػملٌملؾملغم١ملفمماشْظملِٓملػممظَ٣ملغمم،ماظػملٌملؾملغم١ملفممارػمحعمؼملػم٣ملغمم،مععممملمظَ١ملػممؼغمقػمّملِثػممصِؿمل٣ملِ" .م
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٢ملم
وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملدملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضذملمملل:مم"ممععمذمل ػم

شَّملعمامإؿمظَ٥ملماظْؼملعملػمفِّملِموَوػممرعماحعمموَسعمّملفمماظػملٌمل٣ملغممظَ٣ملغممظمماظْفعم فمؽملهملِمغغمٔملغمٮملًمطُػملٌملؼملعمذملمملمشَذملّملعمماموَوػممرعماحعمم"م(عؿظملذملٞملمسػملؿملذمل٣مل)م
صفمليؾممرصضملهملموسصمل١ملمع٢ملمػْملهماظٓملصضملهمل؟موويمضّملرمورصٛملمع٢ملمػْملاماظعملّملر؟ م

وطْملظٟملمطٓملفمعؾملمملمرد٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م،مصذملمفملخربمبفملغؾملذملمملمموصسملذمل٠ملم

اظؾعملمملهللمظمماَملرضم،مووحنملماظؾعملمملهللمإشممآمدؾقمملغ٣ملم،مصظمل٦ملم٫ملقؿملُملمعلػمل١ملمعذمل٢ملم
حّملؼىملمسغمـػمؼملعممملنعممبػم٢ملؿممسعمظملٌملمملنعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مس٢ملماظؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م

وغذملذمل٣ملمضذملذملممللمم:م"موَحعمذملذملنملقمماظذملذملؾِٯملدِمإظَذملذمل٥ملمآِمععملعمذملذملمملجِّملغمػعممملم،موعموبػمطملعمذملذمل٘ملغمماظذملذملؾِٯملَدِمإظَذملذمل٥ملمآِم
ودػمذمل٤ملعماضُؾملعممملم"م،موذظذملٟملمَملغؾملذملمملمتذملقملديمدوراًمعذمل٢ملموػذملذمل١ملماَملدوار،موػذمل٤ملماٮملتزملذملممللمبذملذملنيمم

اَملرضمواظلذملؼملمملىم،مبذملذملنيماظضملؾذملذملّملموربذملذمل٣ملم،مصؾملذمل٦ملماظؾعملضملذملذملهملماظشملذملمملػٓملةماظذملذمليتمتؾملظملذملذمل٤ملمإظؿملؾملذملمملم

اظؽملظمل٤ملسم،موتلغمل٢ملمإظؿملؾملمملماظعملػمل٤ملبم،مسمػمل٤ملمصؿملؾملمملماٌلػمل١ملمعٛملمخمملظعملذمل٣ملم،مصؿملؾغملذمل٦ملمسػملذمل٥ملم
خشملؿملؽؿذمل٣ملم،مورمذملّملدمت٤ملبؿذمل٣ملم،مؼذملفملويمإظؿملؾملذملمملممعؽملعملشملضملذملمملًممسذمل٢ملم٫ملذملكنملمايؿملذملمملةماٌمملدؼذملهمل،مم
عؿقذملٓملراًممعذمل٢ملمضؿملذمل٤ملدماهلؼملذمل٤ملمماظّملغؿمل٤ملؼذملهمل،مصؿملفذملذملّملمصؿملؾملذملمملمععممٓملاتِذملمٛملعممعذمل٢ملمرؼذملمملضماىؽملذملذملهملمم،م
فمؾملذملمملم
وؼؿضملٓملضمظؽملظملقمملتمآم(مسٔملفمموج٠مل)م،مووعمملمط٤ملنماَملدذمل٤ملاقموبطملذمل٘ملمامظؾعملذملمملهللمصمػملِفملَغ عم

عصملؽملهملماظْطملِٖملؾمموعماظْكِّملعماهللموعماظْفملَؼػمؼملعممملنماْظغملَمملذِبعمهملموعمإؿمخػمػملَمملفماظْ٤ملعمسػمّملموعماظْكملؿمسػمٓملعماضمسعمذمل٢ملػمم ِذطْذملٓملمم

اظػملٌمل٣ملم،موعمشَؿملػمٓملمذعمظِٟملَممممملمظممعضملؽملمملهم.

مومممملمؼّمللمسػمل٥ملمعغملمملغهملماٌلمملجّملموسصمل١ملمعؽملٔملظؿؾملمملمسؽملّملمآم،موغذمل٣ملم-مدذملؾقمملغ٣ملم

وتضمل ذملمملشم-مػذملذمل٤ملماظذملذملْمليمرشٌملذملذملنملمظممبؽملممل٩ملؾمل ذملمملموسؼملمملرتؾمل ذملممل،مصعمل ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{مإؿمغفمؼملعم ذملمملمؼعمضملػمؼملغمذملذملٓملغمم
ذمل٥ملماظٔملطَذملمملةَموعمظَذملذمل١ملػمم
فم
ععملعمذملمملجِّملعمماظػملٌملذمل٣ملِمععمذملذمل٢ملػممآععمذملذمل٢ملعممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموعماظْؿملعمذملذمل٤ملػممؿمماظْذملـملخِٓملؿمموعموَضَذملمملمعمماظزملفمذملػملَمملةَموعمآتعمذمل

ػممؼغملُ٤ملغغمذمل٤ملامعِذمل٢ملعمماظْؼملغمؾملػمؿعمذملّملِؼ٢ملعمم}[اظؿ٤ملبذملهمل:م،]18مصؾِؽملذملمملمىم
ؼعمكػمٖملعممإؿمظٌملمملماظػملٌمل٣ملعممصَضملعملعمذمل٥ملموُوظَؽِذملٟملَموَن عم

ذملْملظٟملمرشذملنملماظذملؽمل
ٌمل
اٌلمملجّملمع٢ملموسصمل١ملماظعملُٓملعمبمٌ٢ملموخػملٗملمٓمسٔملموج٠ملم;موط

م

(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)ممظممبؽملممل٩ملؾمل ذملمملموحذملذملىملفممسػملذملذمل٥ملمسؼملمملرتؾمل ذملممل،ممووععمذملذملٓملعممبؿشملؾملؿمريؿمػذملذملمملم
عمظملذملمملنعممم(ر٪ملذمل٦ملم
وتؽملصملؿملظملِؾملمملم،موتؽملٔملؼؾملؿمؾملعممملموتشملؿملِؿملؾِؾملمملم،مصظمل٦ملماظزملقؿملقنيمسعم٢ملؿممسغمـػمؼملعممملنعممبػم٢ملؿممس ٌمل

آمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممؼعمعملُ٤مللغمم:م"مععم٢ملػممبعمؽملعمذمل٥ملمم
ععملػمفِّملؼمامظِػملٌمل٣ملِمبعمؽملعم٥ملماظػملٌمل٣ملغممظَ٣ملغممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِمعِـػمػملَ٣ملغم"م .م

وس٢ملمسممل٩ملرملهملَمر٪مل٦ملمآمسؽملؾملمملمضمملظومل:موععمٓملعممرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم

بؾؽملمملىماٌلمملجِّملِممممممظمماظّملور-مؼضملين:مظم اظعملؾممل٩مل٠مل-موونمتغمؽملعمصملٌملٝملموتغمشملَؿملفمنمل .م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملموضمّملمووب٤ملمداود) م
- 199 -

وَملػؼملؿملهملموعغملمملغهملموضّملدؿملهملماٌلمملجّملمظمما دٯملممطذملمملنموولمسؼملذمل٠ملمظٓملدذمل٤مللم

آم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممبمملٌّملؼؽملهملماٌؽمل٤ملرةمػ٤ملمبؽملمملىماٌلفّملماظذملْمليمودذملٕملم
سػملذملذمل٥ملماظؿعملذملذمل٤ملىمعذملذمل٢ملموولمؼذملذمل٤ملممم،مصغمل ذملمملنماٌلذملذملفّملمػذملذمل٤ملماظٓملطؿملذملذملٔملةماَملوشممواظمػملؾؽملذملذملهملم
اَملدمملد ذملؿملهملمظممتغملذملذمل٤ملؼ٢ملماجملؿؼملذملذملٛملماٌل ذملػمل١ملمم،مصؾملذملذمل٤ملماٌّملردذملذملهملماظمب٤ملؼذملذملهملماظغملذملذملربىم
اظيتمتمب٥ملمصؿملؾملمملماَملعهمل،مطؾريػمملمو٫ملطملريػممل.م م

وعمملمداممربماظضملمملٌنيمضّملمرصٛملمذذملفملنماٌلذملمملجّملمووسػملذمل٥ملمذطٓملػذملمملم،موطذملْملظٟملم

رد٤ملظ٣ملماظغملٓملؼ١ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممصٯملمبّملمظؽملمملمونمدممعؾملممل،موغٓملصٛملمضذملّملرػمملمم،م
وونمغؿقػمل٥ملمبـملدابؾملمملم،مورسمملؼهملمحٓملعؿؾملممل،موايظملمملزمسػمل٥ملمضّملدذملؿملؿؾملمملم;مظؽملغملذمل٤ملنمسؾذملمملداًمم

خممل٪ملضملنيمخمملذضملنيمظٓملبؾمماظضملذملمملٌنيم،مسذملمملعػملنيمبلذملؽملهملمخذملريمآٌملدذملػملنيمم(٫ملذملػمل٥ملمآم

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملماظّملفمرػمدعماىِم)ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعم:مدعمذملؼملِضملػموملغممر غم

عمتغملَظملٌملذمل٠ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممظِؼملعمذمل٢ملػمم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممؼعمعملُ٤مللغم":ماظْؼملعملػمفِّملغممبعمؿملػموملغممطُذملم٠ملمممتعمعملِذمل٦ملدملمم،موعم
طَمملنعمماظْؼملعملػمفِّملغممبعمؿملػمؿعم٣ملغممبِمملظٓملفموػمحؿمموعماظٓملفمحػمؼملعمهملِموعماظْفعم٤ملعمازؿممسعمػملَ٥ملماظزملممٓملعماطِمإؿمظَذمل٥ملمرؿم٪ملػمذمل٤ملعمانؿمماظػملٌملذمل٣ملِم

إؿمظَ٥ملماظْفعمؽملفمهملِم"(مرعموعماهغمماظشملٌملؾعمٓملعماغِ٦ملقممصِ٦ملماْظغملَؾِريؿمموعماظْفملَوػمدعمٙملِ) .م

إنمسٯملضهملماٌلػمل١ملمبمملٌلفّملمسٯملضهملمتضملصملؿمل١ملموت٤ملضريموإجٯملل،موسٯملضذملهملمسؾذملمملدةم

وخرملذملذمل٤ملهللم،موؼصملؾملذملذملٓملمذظذملذملٟملماظؿذملذمل٤ملضريممظممدذملذملػمل٤ملط٣ملم،موعػملؾلذملذمل٣ملم،موعٓملاسمملتذملذمل٣ملمضّملدذملذملؿملهملم

عمؿغملُ١ملػممسِؽملػمّملعممطُذمل٠ملممم
مملمبؽملِ٦ملم َآدعممعممخغمْملغموامزؿمؼؽملعم
اٌغملمملنم،مؼؿفػمل٥ملمذظٟملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشمم:م{ؼعم عم
ٍموطُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملاموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م[اَملسٓملاف .]31:م
ععملػمفِّمل عم
صمملٌلمملجّملمإمنمملمجضملػملوملمظػملْملطٓملمواظشملمملسهملم،موضذملّملممثؾذملوملمونماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآم

ْملطْٓملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمسعمذملذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفمموعماظزملفمذملٯملَةِم
سػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضذملممللمظممذذملفملغؾملمملم:م"...مإؿمغفمؼملعمذملمملمػذملذمل٦ملمظِذمل ِ
وعمضِٓملعماىعمةِماظْعملُٓملػمآنؿم"(مرواهمعلػمل١مل) .م

صظملؿملؾملمملمتقملدىماظزملػمل٤ملاتمصممملسهملموصٓملادى،موصؿملؾملمملمؼّملس٤ملماٌلػمل١ملمرب٣ملموحذملّملهمم،م

وؼعملٓملوماظعملٓملآنمبؿّملبٓملموخرمل٤ملهللم،مواٮملجؿؼملذملمملهللميظملصملذمل٣ملمموعّملاردذملمؿ٣ملم،موإ٪ملذملمملصؿؾملمملممإشمم
آمتضملذملذملمملشممتعملؿسملذملذمل٦ملمذذملذملٓملصؾملمملموتؿملٔملػذملذملمملمسذملذمل٢ملمبعملؿملذملذملهملماظؾعملذملذملمملهللمم،موذظذملذملٟملمعذملذملمملمؼ٤ملجذملذملنملم

احماعؾملممل .م

وهلْملهماَملػؼملؿملهملماظضملصملؿملؼملهملموُعِٓملػمغذملمملممبٓملاسذملمملةمحٓملعؿؾملذملمملم،مواحملمملصصملذملهملمسػملمؿملؾملذملمملممعذمل٢ملم

ط٠ملمعمملٮملمؼؿؽملمملدنملمعٛملمعمملمبغمؽملؿملوملمظ٣ملم،مضممللمتضملمملشم{:موعمععم٢ملػمموَزْػملَ١ملغممعِؼملفم٢ملػممععمؽملعمٛملعممععملعممملجِّملعمم
غمْملطَٓملعممصِؿملؾملعممملمادػمؼملغم٣ملغمموعمدعمضملعم٥ملمصِ٦ملمخعمٓملعمابِؾملعممملموُوظَؽِٟملَمععممملم َطذملمملنعممظَؾملغمذمل١ملػمموَنػممؼعمذملّملػمخغمػملُ٤ملػعممملم
اظػملٌمل٣ملِموَنػممؼ ػم
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إؿمظٌملذملذملذملذملمملمخعمذملذملذملذملممل٩ملِظملِنيعممظَؾملغمذملذملذملذمل١ملػممصِذملذملذملذمل٦ملماظذملذملذملذملّملقمغػمؿملعممملمخِذملذملذملذملٔملػميؽمموعمظَؾملغمذملذملذملذمل١ملػممصِذملذملذملذمل٦ملماظْذملذملذملذملـملخِٓملعمةِمسعمذملذملذملذملْملعمابؽمم

صملؿمل١ملؽم}[اظؾعملٓملة..]114:مظْملظٟملمغؾمل٥ملماظؽمل
سعم ِ

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)ممسذمل٢ملماظؾؿملذملٛملم

واظرملٓملاىمظمماٌلفّملم،موومإغرملذملمملدمماظسملذملمملظهملم،موومسذمل٢ملمإؼذملْملاىماٌزملذملػملنيمواٌٯمل٩ملغملذملهملم

بٓملا٩ملقذملذملهملمطٓملؼؾملذملذملذملهملمطفملطذملذمل٠ملمثذملذملذمل٤ملمموومبزملذملذملذمل٠ملموومطذملذملٓملاثموومدم٤ملػذملذملمملمم،موومونمؼلذملذملذملؿؾملمملنم

بمملٌلفّملموومؼغمضملؾىملمصؿمل٣ملم،موشريمذظٟملمع٢ملماآلدابماظيتمرمنملمعٓملاسمملتؾملممل.م م

وعذمل٢ملماَملعذملذمل٤ملرماظذملذمليتمؼؽملؾطملذملذمل٦ملمعمٓملاسمملتؾملذملمملم:مسذملّملممرصذملذملٛملماظزملذملذمل٤ملتمحؿذملذمل٥ملمبذملمملظعملٓملاىةم

واظذملذملْملطٓمل،مَملنماٌزملذملػمل٦ملمزمؿذملمملجمإشمماظؿذملذملّملبٓملمواًرملذملذمل٤ملهلل،مواظعملذملمملرئمؼرملذملذملطملػمل٣ملمبٓملصذملذملٛملم

٫مل٤ملت٣مل;مهلْملامغؾمل٥ملماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممس٢ملمرصٛملماظزمل٤ملتمصضملعم٢ملػمموَبِذمل٥ملم

دعم ِضملؿملّملٍم)ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:ماسعمػمؿغملَٝملعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)ممظمم

اظْؼملعملػمذملفِّملِمصَلعمذملؼملِضملعمؾملغم١ملػممؼعمفػمؾملعمذملذملٓملغمونعممبِذملمملظْعملِٓملعماىعمةِم َصغملَرملعمذملذملٝملعمماظلممذملذملؿػمٓملعمم،موعمضَ ذملممللعمم:م"موَٮملَمإؿمنفممطُ ٌملػملغملُذملذمل١ملػمم
ػمسملغملُ١ملػممسعمػملَ٥ملمبعمضملػمذمل٘ملـممظمماظْعملِذملٓملعماىعمةِم"م
ػمسملغملُ١ملػممبعمضملػمسملؼممملموعمٮملَمؼعمٓملػمصَٛملػممبعمضمل غم
عغمؽملعممملجـممرعمبفم٣ملغممصَٯملَمؼغمقملػمذِؼعم٢ملفممبعمضمل غم

وَوػممضَممللعم":مظمماظزملفمٯملَةِ"م(وخٓملج٣ملموب٤ملمداوود).م م

عملذملفِّملِم
وسعم٢ملػمماظلفمممل٩ملِنملِمبػم٢ملؿممؼعمٔملؿمؼّملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:م(مطُؽملػموملغممضَممل٩ملِؼملؼممملمصِذمل٦ملماظْؼمل ػم

صَقعمزملعمذملذملؾعمؽملِ٦ملمرعمجغمذملذمل٠ملؽمم-مويمرعذملمملغ٦ملمبممليزملذملؾمملىم،موػذملذمل٦ملمايزملذملذمل٥ملماظزملذملطملمملر-مصَؽملعمصملَذملذملٓملػمتغمم
صَكملؿمذعمامسغمؼملعمٓملغممبػم٢ملغمماظْكعمشملٌملمملبِمصَعملَممللعمم:ماذػمػعمنملػممصَفملْتِؽملِ٦ملمبِؾملعمْملعمؼػم٢ملؿم،مصَفِؽػمؿغم٣ملغممبِؾملؿمؼملعمذملمملم،مضَذملمململعمم:مععمذمل٢ملػمم

وَغػمؿغمؼملعممملموَوػممعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمموَغػمؿغمؼملعمممل؟مضَمملظَمملم:معِ٢ملػمموَػػمذمل٠ملؿمماظشملٌملذملممل٩ملِٝملِم،مضَذملممللعممم:مظَذمل٤ملػممطُؽملػمؿغمؼملعمذملمملمعِذمل٢ملػمموَػػمذمل٠ملؿمم
عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
عملذملفِّملِمر غم
عماتغملُؼملعممملمصِذمل٦ملمع ػم
اظْؾعمػملَّملِمظَفملَوػمجعمضمل غمػمؿغملُؼملعممملمتعمٓملػمصَضملعممملنؿمموَ٫ملػم٤مل عم

ودػمل١مل)م(.مرواهماظؾكمملري) .م

وعذملذمل٢ملمثذملذمل١ملمصكملغذملذمل٣ملمرمذملذملنملمسذملذملّملممرصذملذملٛملماظزملذملذمل٤ملتمظمماٌلذملذملمملجّملم،مموا غزملذملذملمملتم

ظػملكشملؾهملمؼ٤ملمماىؼملضملذملهمل;ميذملّملؼىملموبذمل٦ملمػٓملؼذملٓملةم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممونمردذمل٤مللمآم

(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مض ذملممللم:م"مإؿمذعمامضُػملْذملذملوملعممظِزملعم ذملمملحِؾِٟملَمؼعمذملذمل٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعم ذملهملِموَغػمزملِذملذملوملػمم
وعما ؿمععممملمغممؼعمكػمشملُنملغممصَعملَّملػممظَطملعم٤ملػمتعمم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م م

ظغمل٢ملمعمملمغٓملاهماظؿمل٤ملممع٢ملمخم مملظظملذملهملمطذملـريمعذمل٢ملماظؽملذملمملسمهلذملْملهماَملػذملّملافماظضملمملظؿملذملهملم

واظيتمع٢ملموجػملؾملمملمبؽملؿملذملوملماٌلذملمملجّملممَملعذملٓملمزمذملٔملنماظعملػملذمل٤ملب،محؿملذملىملمغذملٓملىموغلذملؼملٛملم

ارتظملمملهللماَمل٫مل٤ملاتمواظؿرمل٤ملؼٖملمسػمل٥ملماٌزملػملنيم،موػْملامخممملظٝملمظؿضملذملمملظؿمل١ملما دذملٯملم،م
ٮملمسْملرمظظملمملسػمل٣ملموعمملممآمسٔملموج٠ملم،مَملغ٣ملمبْملظٟملمؼضملشمل٠ملموداىمذضملممل٩ملٓملمآ،مصؿملغملذمل٤ملنم
ع٢ملماظصملمملٌنيماظْملؼ٢ملمت٤ملسّملػ١ملمآم(مسٔملموج٠مل)مبمملظضملعملمملبماَملظؿمل١ملم،مصعملذملممللمتضملذملمملشمم:م
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ِؾملذملمملم
غمْملطَٓملعممصِؿملؾملعمذملمملمادػمذملؼملغم٣ملغمموعمدعمذملضملعم٥ملمصِذمل٦ملمخعمٓملعماب عم
{موعمععم٢ملػمموَزْػملَ١ملغممعِؼملفم٢ملػممععمؽملعمٛملعممععملعممملجِّملعمماظػملٌمل٣ملِموَنػممؼ ػم
وُوظَؽِٟملَمععممملمطَمملنعممظَؾملغم١ملػمموَنػممؼعمّملػمخغمػملُ٤ملػعممملمإؿمظٌملمملمخعمممل٩ملِظملِنيعممظَؾملغم١ملػممصِ٦ملماظذملّملقمغػمؿملعممملمخِذملٔملػميؽمموعمظَؾملغمذمل١ملػممصِذملم٦ملم

صملؿمل١ملؽمم}[اظؾعملٓملة.]114:
اظْـملخِٓملعمةِمسعمْملعمابؽممسعم ِ

صضملػملذملذمل٥ملماٌل ذملػملؼملنيمونمؼٓملاسذملذمل٤ملامحٓملعذملذملهملمبؿملذملذمل٤ملتمآمسذملذملٔملموجذملذمل٠ملم،موسذملذملّملممرصذملذملٛملم

اظزمل٤ملتمصؿملؾملممل،مووؽملؿملنمل اٌلمملجّملماظزملٓملاسمملتمائملبؿملهملمواظلؿملمملدذملؿملهملماظذمليتمتذملقملديم

إشمماظؿظملٓملضهمل.ممم

وٮملمرمذملذملذمل٤ملزمذذملذملذملٓملسمملًماعؿؾملذملذملذملمملنموترملذملذملذمل٤ملؼ٣ملمومازدراىمسػملؼملذملذملذملمملىما دذملذملذملٯملمم،موسذملذملذملّملمم

احماعؾملذمل١ملمموتذملذمل٤ملضريػ١ملم،مصؾملذمل١ملمورثذملذملهملماَملغؾؿملذملمملىم،موػذملذمل١ملمػذملّملاةمػذملذملْملهماَملعذملهملمماظذملذملْملؼ٢ملم
ؼؽملريونمهلمملماظشملٓملؼٞملم،موؼضملػملؼمل٤ملنماظؽملمملسماًريم.م
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ا
رطٕٚش انؼشٕائٛبد ٔسػبٚخ انفقشاء يصهحخ نهفقري ٔانغىن يؼب

َ
أًٔل  :انؼُبصش:

ا دٯملممدؼ٢ملماظماح١ملمواظؿغملمملص٠ملم.

ايىملمسػمل٥ملما غظملمملقمظممدؾؿمل٠ملمآم.

رسمملؼهملماظظملعملٓملاىمعمملدؼمملًمو٫ملقؿملمملًموتضملػملؿملؼملؿملمملًم.

خشمل٤ملرةماظضملرمل٤ملا٩ملؿملمملتمسػمل٥ملماجملؿؼملٛملم.

ح٠ملمعرملغملػملهملماظظملعملٓملم٪ملٓملورةمٮملدؿعملٓملارماجملؿؼملٛملم.
مممموم–مبؿ٤ملصريمصٓملصماظضملؼمل٠ملم .م

ممممبم_مبمملظؿغملمملص٠ملمواظؿضملمملونم .م
ا
ثبَٛب  :األدنخ

ممممجم_مزمٓملصماظظملعملٓملاىمسػمل٥ملماظضملؼمل٠ملموا غؿمملجم.ممممم

األدنخ يٍ انقشآٌ

 -2ضممللمتضملمملشمم:م{مععمـعم٠ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِممطَؼملعمـعمذمل٠ملؿممم
حعمؾفمهملٍموَغػمؾعمؿعموملػممدعمؾػمٛملعممدعمؽملعممملبِ٠ملعممصِ٦ملمطُذمل٠ملممممدغمذملؽملػمؾغمػملَهملٍممعِممل٩ملعمذملهملُممحعمؾفمذملهملٍمموعماظػملٌملذمل٣ملغمممؼغمسملعمذملمملسِٝملغممم

ظِؼملعم٢ملػممؼعمرملعممملىغمموعماظػملٌمل٣ملغمموعمادِٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽمم}[ماظؾعملٓملةم .]261:م

ذملّملطُ١ملغممم
 -3وضمملل متضملمملشم:م{موعموَغػمظملِعملُ٤ملامعِ٢ملػممععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػممعِ٢ملػممضَؾػم٠ملؿمموَنػممؼعمفملْتِ٦ملعمموَحعم عم
اظْؼملعم٤ملػمتغممصَؿملعمعملُ٤مللعممرعمبمممظَ٤ملػمظَمملموَخفمٓملػمتعمؽملِ٦ملمإؿمظَ٥ملموَجعم٠ملـممضَٓملؿمؼذملنملٍممصَفملَ٫ملفمذملّملفمقعممموعم َوطُذمل٢ملػممم
عِ٢ملعمماظزملفممملظِقِنيعمم.موعمظَ٢ملػممؼغمقملعمخممٓملعمماظػملٌمل٣ملغممغعمظملْلؼمذملمملممإؿمذعمامجعمذملمملىعممموَجعمػملُؾملعمذملمملمموعماظػملٌملذمل٣ملغمممخعمذملؾِريؽممم

بِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعمم}م[ماٌؽملمملصعمل٤ملنم:م10م،م11م].

 -4وضذملذملممللمتضملذملذملمملشم:مم{مإؿمغفمؼملعمذملذملمملماظزملفمذملذملّملعمضَمملتغممظِػملْظملُعملَذملذملٓملعماىِموعماظْؼملعملعم ذملمملطِنيؿمموعماظْضملعمذملذملمملعِػملِنيعمم
سعمػملَؿملػمؾملعممملموعماظْؼملغمقملعمظٌملظملَهملِمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمصِذمل٦ملماظٓملممضَذملمملبِموعماظْطملعمذملمملرؿمعِنيعمموعمصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم

غملؿمل١ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل.]60:
حِ
وعمابػم٢ملؿمماظلفمِؾؿمل٠ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملًمعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِموعماظػملٌمل٣ملغممسعمِػملؿمل١ملؽمم عم

ِؾملذملمملم
 -5وضذملممللمتضملذملمملشمم:م{خغمذملذملْملػممعِذملذمل٢ملػمموَعػمذملذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمذملذملّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممذملذملٓملغمػغم١ملػمموعمتغمذملذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممب عم
َمدغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽمم}
وعم٫ملعم٠ملمممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟمل عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل:م]103

 -6وضذملممللمتضملذملمملشم:م{مػعمذملمملموَغػمذملذملؿغم١ملػممػعمقملغمظَذملمملىِم غمتذملذملّملػمسعم٤ملػمنعممظِؿغمؽملػمظملِعملُذملذمل٤ملامصِذملذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
صَؼملِ ػمؽملغملُ١ملػممععم٢ملػممؼعمؾػمكعم٠ملغمموعمععم٢ملػممؼعمؾػمكعم٠ملػممصَكملؿمغفمؼملعممملمؼعمؾػمكعم٠ملغممسعم٢ملػممغعمظملْلِذمل٣ملِمموعماظػملٌملذمل٣ملغممماظْطملعمؽملِذمل٦ملقممم
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ذملٓملطُ١ملػممثغمذملذمل١ملفممظَ ذملمملمعمؼغملُ٤ملغغمذملذمل٤ملام
لمضَ٤ملػمعؼم ذملمملمشَؿملػمذمل عم
وعموَغػمذملذملؿغم١ملغمماظْظملُعملَذملذملٓملعماىغمموعمإؿمنػممتعمؿعم٤ملعمظٌملذملذمل٤ملػمامؼعملػمذملذملؿعمؾػمّملِ ػم

وَعػمـعممملَظغملُ١ملػمم}[حمؼملّملم:م.]38

األدنخ يٍ انسُخ

 -1سعمذملذمل٢ملػمماظؽملقمضملػمؼملعم ذملمملنؿممبػمذملذمل٢ملؿممبعمرملِذملذملريـممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعمم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم
ذملقملعِؽملِنيعممصِذملذمل٦ملمتعمذملذمل٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمذملذملٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمم
(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١مل)مم:م"ععمـعمذملذمل٠ملغمماظْؼملغمذمل ػم
وعمتعمضملعممملرُ ظملِؾملؿم١ملػممععمـعم٠ملغمماظْفعملعمذملّملِمإؿمذعماماذػمذملؿعمغملَ٥ملمعِؽملػمذمل٣ملغممسغمسملػمذمل٤ملؽممتعمذملّملعماسعم٥ملمظَذمل٣ملغممدعمذملممل٩ملِٓملغمماظْفعملعمذملّملِم

بِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥مل"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

 -2وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمدعمذمل ِضملؿملّملٍماظْكغمذملّملػمرؿمىممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعمم:مبعمؿملػمؽملعمؼملعمذملمملمغعمقػمذمل٢ملغممظمم
دعمظملَٓملـممععمٛملعمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مإؿمذػممجعممملىعممرعمجغم٠ملؽممسعمػملَ٥ملمرعماحِػملَهملٍمظَ٣ملغممضَذملممللعمم

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
صَفعمضملعمذمل٠ملعممؼعمزملػمذملذملٓملؿمفغممبعمزملعمذملذملٓملعمهغممؼعمؼملِؿملؽملؼمذملمملموعمذِذملذملؼملعممملٮملًمصَعملَذملممللعممر غم

ودػمل١مل)م":م ععم٢ملػممطَمملنعممععمضملعم٣ملغممصَسملػمذمل٠ملغممزَؾملػمذملٓملـممصَػملْؿملعمضملغمذملّملػممبِذمل٣ملِمسعمػملَذمل٥ملمععمذمل٢ملػممٮملَمزَؾملػمذملٓملعممظَذمل٣ملغمموعمععمذمل٢ملػمم
ذملْملطَٓملعممعِذمل٢ملػمم
طَمملنعممظَ٣ملغممصَسملػم٠ملؽممعِذمل٢ملػممزعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمذملّملػممبِذمل٣ملِمسعممػملَذمل٥ملمععمذمل٢ملػممٮملَمزعمادعممظَذمل٣ملغمم،مضَذملممللعمم:مصَ عم
مملمذطَٓملعممحعمؿفم٥ملمرعموَؼػمؽملعممملموَغفم٣ملغممٮملَمحعمٞملفممَملَحعمّملٍمعِؽملفممملمظممصَسملػم٠ملـم"
وَ٫ملػمؽملعممملفِماظْؼملعمممللؿممععم عم

(رواهمعلػمل١ملم)م.

 -3وسذملذمل٢ملمسؼملذملذملٓملومبذملذمل٢ملماظضمل ذملمملصم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مض ذملممللم:مض ذملممللمردذملذمل٤مللمآم

(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل):مممم"ؼ ذملمملمسعمؼملػمذملذملٓملغمومغِضملػمذملذمل١ملعمماٌ ذملمململماظزمل ذملمملحلمعذملذملٛملماظٓملجذملذمل٠ملم
اظزملمملحل"مم(وخٓملج٣ملما عمملمموضمّملمووب٢ملمحؾمملن).

 -4وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآم
سعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعمم):م"مإؿمنفممعِؼملفممملمؼعمػملْقعمٞملغمماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملعممعِذمل٢ملػممسعمؼملعمػملِذمل٣ملِموعمحعملعمذملؽملعممملتِ٣ملِمبعمضملػمذملّملعممععم٤ملػمتِذمل٣ملِم:م

عمٓملطَ٣ملغمم،موعمعغمزملػمقعمظملًمملموعمرفمثعم٣ملغمم،موَوػممععملػمفِّملؼمامبعمؽملعممملهغمم،موَوػممبعمؿملػمؿؼمذملمملم
سِػملْؼملؼممملمغعمرملعمٓملعمهغمم،موعموعمظَّملؼمام٫ملعممملظِقؼممملمت عم
ٮملِبػمذملذمل٢ملؿمماظلفم ذملِؾؿمل٠ملؿممبعمؽملعم ذملمملهغمم،موَوػممغعمؾملػمذملذملٓملؼماموَجػمذملذملٓملعماهغمم،موَوػمم٫ملعمذملذملّملعمضَهملًموَخػمٓملعمجعمؾملعم ذملمملمعِذملذمل٢ملػممععممملظِ ذمل٣ملِمصِذملذمل٦ملم

٫ملِقفمؿِ٣ملِموعمحعمؿملعممملتِ٣ملِم،متعمػملْقعمعملُ٣ملغممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمععم٤ملػمتِ٣ملِ"م(.موخٓملج٣ملماب٢ملمعمملجهمل)

 -5وسعم٢ملؿمماظْؼملغمؽملػمْملِرؿممبػم٢ملؿممجعمٓملؿمؼٓملـممسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمضَممللعممطُؽملفممملمسِؽملػمّملعممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصِ٥ملم٫ملعمّملػمرؿمماظؽملفمؾملعممملرؿممضَممللعممصَفعممملىعمهغممضَ٤ملػممؽممحغمظملَمملةٌمسغمٓملعماةٌمعغمفػمؿعمذملمملبِ٥ملماظؽملممؼملعمذملمملرؿمم
ػممعسملعمذملٓملعممبعمذمل٠ملػممطُػملٍملؾملغمذمل١ملػممعِذمل٢ملػممعغمسملعمذملٓملعممصَؿعمؼملعمضملفمذملٓملعمم
وَوؿمماظْضملعمؾعممملىِمعغمؿعمعملَػملخملّملِيماظلقمؿملغم٤ملفِمسعممملعفمؿغمؾملغم١ملػممعِذمل٢مل مغم
وعمجػم٣ملغممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظِؼملعممملمرعموَىمبِؾملؿم١ملػممعِ٢ملعمماظْظملَمملضَهملِمصَذملّملعمخعم٠ملعمم
ثغم١ملفممخعمٓملعمجعممصَفملَععمٓملعممبِٯملَٮملًمصَفملَذفمنعمموعموَضَمملمعممصَزملعمػملٌمل٥ملمثغم١ملفممخعمشملَنملعممصَعملَممللعمم{:مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفمذملمملسغمم
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عمبغملُ١ملغمماظٌملْملِىمخعمػملَ َعملغملُ١ملػممعِ٢ملػممغعمظملْٕملـمموعماحِّملعمةٍ}مإؿمظَذمل٥ملمآخِذملٓملؿمماآلؼعمذملهملِم{مإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمم
اتفمعملُ٤ملامر فم
ؽممعذملمملم
طَمملنعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممرعمضِؿملؾؼممملم}موعماآلؼعمهملَماظٌملؿِ٥ملمصِ٥ملماظْقعمرملػمٓملؿمم{اتفمعملُذمل٤ملاماظػملٌملذمل٣ملعمموعمظْؿعمؽملػمصملُذملٓملػممغعمظملْذملٕمل عم
ضَّملفمععموملػممظِطملعمّملٍموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعم}تعمزملعمّملفمقعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملػممدِؼؽملعممملرؿمهِمعِذمل٢ملػممدِمرػمػعمؼملِذمل٣ملِمعِذمل٢ملػممثعم٤ملػمبِذمل٣ملِم
ػمم٫ملذملمملهللؿممتعمؼملػمذملٓملؿمهِم-محعمؿفمذمل٥ملمضَذملممللعمم-موعمظَذمل٤ملػممبِرملِذملٞملمممتعمؼملػمذملٓملعمةٍم".مضَذملممللعمم
ػمم٫ملذملمملهللؿممبغمذملٓملممهِمعِذمل٢مل عم
عِ٢مل عم
صَفعممملىعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملعمماَملَغػمزملعممملرؿممبِزملغمٓملفمةٍمطَمملدعمتػممطَظملٍمل٣ملغممتعمضملػمفِذملٔملغممسعمؽملػمؾملعمذملمملمبعمذمل٠ملػممضَذملّملػممسعمفعمذملٔملعمتػمم-م

ضَذملممللعمم-مثغمذملذمل١ملفممتعمؿعمذملمملبعمٛملعمماظؽملفمذملمملسغممحعمؿفمذملذمل٥ملمرعموَؼػمذملذملوملغمم َطذملذمل٤ملػمععمؿملػم٢ملؿممعِذملذمل٢ملػممرَضملعمذملمملمـمموعمثِؿملعمذملمملبٍمحعمؿفمذملذمل٥ملم
رعموَؼػموملغمموعمجػم٣ملعممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمؿعمؾملعمػملٌمل٠ملغممطَفملَغفم٣ملغممعغمْملػمػعمؾعمهملٌمصَعملَذملممللعمم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مععم٢ملػممدعم٢ملفممصِذمل٥ملما ؿمدػمذملٯملَمؿممدغمذملؽملفمهملًمحعملعمذملؽملعمهملًم
صَػملَ٣ملغمموَجػمٓملغمػعممملموعموَجػمٓملغممععم٢ملػممسعمؼملِذملم ٠ملعممبِؾملعمذملمملمبعمضملػمذملّملعمهغممعِذمل٢ملػممشَؿملػمذملٓملؿمموَنػممؼعمذملؽملػمعملُٗملعممعِذمل٢ملػمموُجغمذمل٤ملرؿمػِ١ملػمم
ذعم٥ملػمىؽمموعمععم٢ملػممدعم٢ملفممصِ٥ملما ؿمدػمٯملَمؿممدغمؽملفمهملًمدعمؿملممؽعمهملًمطَمملنعممسعمػملَؿملػم٣ملِموؿمزػمرغمػعمذملمملموعموؿمزػمرغممععمذمل٢ملػممسعمؼملِذمل٠ملعمم

اٜثــبس

بِؾملعممملمعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِمعِ٢ملػممشَؿملػمٓملؿمموَنػممؼعمؽملػمعملُٗملعممعِ٢ملػمموَوػمزعمارؿمػِ١ملػممذعم٥ملػمىؽم"(.رواهمعلػمل١مل)

 -1م س٢ملموب٦ملمجضملظملذملٓملمسذمل٢ملمحمؼملذملّملمبذمل٢ملمسػملذمل٦ملموغذمل٣ملممسذملٛملمسػملذمل٦ملمبذمل٢ملموبذمل٦ملمرمملظذملنملم
(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللم:م"إنمآمصذملٓملضمسػملذمل٥ملماَملشؽملؿملذملمملىمظمموعذمل٤ملاهل١ملمبعملذملّملرم
عمملمؼغملظمل٦ملمصعملٓملاىػ١ملمصذملكملنمجذملمملس٤ملاموومسذملٓملواموجؾملذملّملوامصؾؼملؽملذملٛملماَملشؽملؿملذملمملىموحذملٞملم

سػمل٥ملمآمونمزممملدؾؾمل١ملمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملموؼضملْملبؾمل١ملمسػملؿمل٣مل"م(.رواهماظؾؿملؾملعمل٦مل).

 -2وس٢ملموَؼقم٤ملبغممبػم٢ملغمموعما٩ملِ٠ملـمماظٓملفمادِؾِ٦ملقم،مضَممللعم:مضَّملِعػموملغمماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَمصَفملَخػمؾعمٓملعمغِ٦ملمرعمجغمذمل٠ملؽمم-م
جعممملرؽممظِمملبػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم-موَغفم٣ملغمموَتعم٥ملمابػم٢ملعممسغمؼملعمٓملعمموَرػمبعمضملعمهملُمآظَمملفٍمعِذمل٢ملػممضِؾعمذمل٠ملؿممعغمضملعممملوؿمؼعمذملهملَ،موعموَرػمبعمضملعمذملهملُم
شملؿملظملَذملهملٌمصَفعمذملمملىعممإؿمظَذمل٥ملم
آظَمملفٍمعِ٢ملػممضِؾعمذمل٠ملؿممإؿمغػملعمذملمملنـممآخعمذملٓملعم،موعموَظْظملَذملمملنؿممعِذمل٢ملػممضِؾعمذمل٠ملؿممآخعمذملٓملعم،موعمضَم ِ

اظلقمذملذمل٤ملقؿممؼغمٓملؿمؼذملذملّملغممسعمػملَظملً ذملمملمظِٓملعماحِػملَؿِ ذمل٣ملِمبِ ذملّملِرػمػعم١ملـممغعملِ ذملؿملؽعمهملً،مصَعملَذملذملّملػممسعمٓملعمصْذملذملوملغمماظٌمل ذملْملِيمجعم ذملمملىعمهغم،م

صَفملَتعمؿملػمذملذملوملغممدغمذملذملٓملممؼفمؿعم٣ملغم،مصَعملُػملْذملذملوملغم:مإؿمغممذملذمل٦ملموُرؿمؼذملذملّملغمموَنػمموَدػمذملذملفملَظَٟملِمسعمذملذمل٢ملػممذعمذملذمل٦ملػمىٍموعموُحِذملذملنملقمموَنػمم

تعمزملػمّملغمضِؿملؽملِ٦مل؟مضُػملْوملغم:موَظَؿملػمٕملعممضَّملػمموَتعموملػمموَبعممملمسعمؾػمّملِماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿمموَرػمبعمضملعمذملهملُمآظَذملمملفٍمعِذمل٢ملػممضِؾعمذمل٠ملؿمم
عغمضملعممملوؿمؼعم ذملهملَ،موعموَرػمبعمضملعم ذملهملُمآظَذملذملمملفٍمعِذملذمل٢ملػممضِؾعمذملذمل٠ملؿممإؿمغػملعمذملذملمملنـممآخعمذملذملٓملعم،موعموَظْظملَ ذملمملنؿممعِذملذمل٢ملػممضِؾعمذملذمل٠ملؿممآخعمذملذملٓملعم،م

شملؿملظملَ ذملهملٌ؟مضَمملظَذملذملوملػم:مبعمػملَذملذمل٥مل،مضُػملْذملذملوملغم:مصَ ذملكملؿمغمم٦ملمرعموَؼػمؿغمذملذمل٣ملغممؼعمشملْػملُذملذملنملغممسعمػملَظملً ذملمملمبِ ذملّملِرػمػعم١ملـممغعملِ ذملؿملؽعمهملً،م
وعمضَ ِ

شملؿملظملَهملَمصَفملَظْعملَمملػعممملمسعمػملَ٥ملمزَؾملػمذملٓملؿمهِمثغمذمل١ملفممذعمػعمذملنملعمم
ضَمملظَوملػم:مععممملمبعممملتعممحعمؿفم٥ملمصَٓملفمضَؾملعمممل،مصَفملَخعمْملعمماظْعملَ ِ
صَ٤ملعمجفمؾملعمؾملعممملمثغم١ملفممجعممملىعم،مصَعملُػملْوملغم:مؼعممملمععمضملػمرملعمٓملعمماظؿقمففممملرؿممععمذملمملمتعمزملػمذملؽملعمضملغم٤ملنعممبِمملظذملّملقمغػمؿملعمممل،موعمابػمذمل٢ملغممسغمؼملعمذملٓملعمم
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وَتعمؿػم٣ملغمماظْؾعممملرؿمحعمذملهملَمسعمرملعمذملٓملعمةُمآظَذملمملفِمدِرػمػعمذمل١ملـمموعم٪ملعمذملُملـم،مصَفملَ٫ملػمذملؾعمُملعممماظْؿملعمذمل٤ملػممعممؼعمشملْػملُذملنملغممظِٓملعماحِػملَؿِذمل٣ملِم

سعمػملَظملًمملمبِّملِرػمػعم١ملـممغعملِؿملؽعمهملً .م(حػملؿملهملماَملوظؿملمملى).

 -3ضممللمسؾّملمآمب٢ملمسٓملوة(ر٪ملذمل٥ملمآمسؽملذمل٣مل)مم:ممضذملممللمسؼملذملٓملمسذملمملمماظٓملعذملمملدةم:مظعملذملّملم
ػؼملؼملوملمونموغٔمللمسػملذمل٥ملموػذمل٠ملمطذمل٠ملمبؿملذملوملمعـذمل٠ملمسذملّملدػ١ملم،مصذملكملنماظٓملجذمل٠ملمٮملم

ؼؾملػملٟملمسػمل٥ملمغزملٝملمبشملؽمل٣مل.م(ذٓملحماظلؽملهملمظػملؾطمل٤ملي)م .م

م
ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

عمغمملم
اظْقعمؼملػمّملغممِٓمرعمبممماظضملعممملظَؼملِؿملػم٢ملعم،مواظزملٯملةمواظلٯملممسػمل٥ملموذٓملفمآٌملدػملنيمدعمؿملممّملعم

عغمقعمؼملفمّملموعمسعمػملَ٥ملمآظِ٣ملِموعم٫ملعمقػمؾِ٣ملِم،موع٢ملمتؾضملؾمل١ملمبِكملؿمحػملعممملنـممإؿمظَ٥ملمؼعم٤ملػممؿمماظّملممؼػم٢ملؿم.موبضملّملم...م م

صكملنمظغمل٠ملمإغلمملن م٪ملٓملورات٣ملمواحؿؿملمملجمملت٣ملماظيتمٮملتغمل٢ملمون مزمؿملمملموو مؼضملؿملٖملم

بّملوغؾملمملموػ٦ملم:ماٌشملضمل١ملمواٌرملٓملبممواٌلغمل٢ملمواٌػملؾٕملم،مصٯملمؼ٤ملجّملمبرملٓملمؼلؿطملينم
س٢ملمواحّملةمع٢ملمتػملٟملماظسملٓملوراتموػْملامعمملوصٓملهمآم(سٔملموج٠مل)مآلدمم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)م

ظمماىؽملهملماظيتمودغملؽمل٣ملمإؼمملػمملم،مصعملممللمتضملمملشمم:م{ مإؿمنفم مظَٟملَ موَظٌملممل متعمفغم٤ملهللعم مصِؿملؾملعمممل موعمظَممل متعمضملػمٓملعمى م م

وعموَغفمٟملَمظَمملمتعمصملْؼملعمفملُمصِؿملؾملعممملموعمظَمملمتعمسملػمقعم٥ملم}[ر٣مل:م118م-مم119م] .م

ظعملّمل مجمملى ما دٯملم مظؿملقعملٞمل مظػملؽملمملس ماظلضملمملدة مظم ماظّملغؿملممل مواظظمل٤ملز مظم ماآلخٓملةم

مبممل مؼ٤ملصٓمل مهل١مل م٪ملٓملوراتؾمل١مل مواحؿؿملمملجمملتؾمل١مل م ،موػْملا مٮملؼؿفملت٥مل مإٮمل مإذا متضملمملع٠مل ماظؽملمملسم

بمملظؿغملمملص٠مل مواظماح١مل مظم مومس٥مل معضملمملغؿمل٣مل موحعملعمل٤ملا مذظٟمل متشملؾؿملعملممل مسؼملػملؿملممل مواضضملؿملممل م ،موإٮملم

اتلضملوملماظظملف٤ملةمبنيماظؽملمملسم،موو٫ملؾُملماجملؿؼملٛملمرؾعملؿملمملمتل٤ملدهماَملحعملمملدمٮملماٌ٤ملدةمم

وٮملماظماح١ملم0م م

وهلذملذملْملامضذملذملممللماظذملذملؽمل

م(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١مل)مظممايذملذملّملؼىملماظذملذملْمليمرواهم

اظؽملضملؼملمملنمب٢ملمبرملريم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:م

{مععمـعم٠ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممظممتعم٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػممععمـعم٠ملغمماظْفعملعمّملِمإؿمذعماماذػم عمذملؿغملَ٥ملمعِؽملػمذمل٣ملغمم
سغمسملػم٤ملؽممتعمّملعماسعم٥ملمظَ٣ملغممدعمممل٩ملِٓملغمماظْفعملعمّملِمبِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥ملم}.م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

ب٠ملمإنمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مضذملّملمغظملذمل٥ملما تذملمملنمسؼملذمل٢ملمؼذملٓملىم

احملؿ ذملمملجموٮملمؼلذملذملّملمحمملجؿذملذمل٣ملموومؼذملذملٓملىماى ذملممل٩ملٛملموٮملمؼذملذملٓملدمج٤ملسؿذملذمل٣ملم،مصمضملعمذملذمل٢ملؿممابػمذملذمل٢ملؿممسعمؾفم ذملمملسـممم

(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)ممضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ععممملمؼغمقملػمعِ٢ملغممععم٢ملػمم م
م
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بعممملتعممذعمؾػمضملعممملنعمموعمجعممملرغمهغممرمملوـممإؿمظَ٥ملمجعمؽملػمؾِ٣ملِ".موظممرواؼهملم:م"موػ٤ملمؼضملػمل١ملمب٣مل"مممممممممممممممممم م

(وخٓملج٣ملماظشملرباغ٦مل) .م

وَملج٠ملمونمؼعمل٤ملىماجملؿؼملٛملموؼؿـملظٝملموؼؽملزملذملؾملٓملمظممب٤ملتعملذملهملمواحذملّملةمطمملمىلذملّملم

اظ٤ملاحذملذملذملّملمطمملغذملذملذملوملمتضملذمل ذملمملظؿمل١ملما دذملذملذملٯملمموت٤ملجؿملؾملمملتذملذملذمل٣ملمبٓملسمملؼذملذملذملهملماظظملعملذملذملذملريم٫ملذمل ذملقؿملمملمواضؿزملذمل ذملمملدؼمملم
واجؿؼملمملسؿملمملممبذملمملمؼذملؿٯملىمموآدعؿملؿذمل٣ملم،مصذملمملسؿربما دذملٯملممرسمملؼذملهملماظظملعملذملريمصٓملؼسملذملهملمسػملذمل٥ملمطذمل٠ملم

علػمل١ملمظممحذملّملودمرمملضمملتذمل٣ملمؼػملؿذملٔملممبفملدا٩ملؾملذملمملمعذمل٢ملمبذملمملبمصذملٓملوضماظغملظملمملؼذملمملتم،موعذمل٢ملمػذملْملهم

اظؿ٤ملجؿملؾملذملذملمملتماظٓملذ ذملؿملّملةم:معذملذملمملمرواهمعلذملذملػمل١ملمظمم٫ملذملذملقؿملق٣ملمسذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمدذملذملضملؿملّملماًذملذملّملريم م

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضمملل:مبؿملؽملؼملمملمدم٢ملمظممدظملٓملمعذملٛملماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مإذم

جمملىمرج٠ملمسػمل٥ملمراحػملهملمظ٣ملم،مضمملل:مصفضمل٠ملمؼزملٓملفمبزملٓملهمتؿملؽملمملمولمملٮملم،مصعملذملممللمردذمل٤مللم

آم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مععم٢ملػممطَمملنعممععمضملعم٣ملغممصَسملػم٠ملغممزَؾملػمٓملـممصَػملْؿملعمضملغمّملػممبِ٣ملِمسعمػملَ٥ملمععمذمل٢ملػممٮملَمزَؾملػمذملٓملعمم

ذملْملطَٓملعممعِذمل٢ملػمم
ظَ٣ملغمم،م وعمععم٢ملػممطَمملنعممظَ٣ملغممصَسملػمذمل٠ملؽممعِذمل٢ملػممزعمادٍمصَػملْؿملعمضملغمذملّملػممبِذمل٣ملِمسعمػملَذمل٥ملمععمذمل٢ملػممٮملَمزعمادعممظَذمل٣ملغمم".مضَذملممللعممصَ عم
مملمذطَٓملعممحعمؿفم٥ملمرعموَؼػمؽملعممملموَغفم٣ملغممٮملَمحعمٞملفممَملَحعمّملٍمعِؽملفممملمصِ٥ملمصَسملػم٠ملـم .م
وَ٫ملػمؽملعممملفِماظْؼملعمممللؿممععم عم

وط ذملمملنم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)مٮملمؼشملؿملذملذملٞملمونمؼذملذملٓملىمسٓملؼمملغ ذملمملموٮملمجممل٩ملضمل ذملمملًمموٮملم

٫ملمملحنملمحمملجهملمٮملمرمّملمعمملمؼلّملمحمملجؿ٣ملمإٮملمدمملرهللمإشممدّملمحمملجؿ٣ملمودسذمل٤ملةمو٫ملذملقمملب٣ملم

بمملظ٤ملض٤ملفمإشممج٤ملارهمورصٛملمعضملمملغمملت٣مل،مصضملعم٢ملؿمماظْؼملغمؽملػمْملِرؿممبػم٢ملؿممجعمٓملؿمؼٓملـممسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمضَممللعمم:مطُؽملفممملمسِؽملػمذملّملعمم

رعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصِ٥ملم٫ملعمّملػمرؿمماظؽملفمؾملعممملرؿممضَممللعم:مصَفعمذملمملىعمهغممضَذمل٤ملػممؽممحغمظملَذملمملمةٌمسغمذملٓملعماةٌم
عغمفػمؿعممملبِ٥ملماظؽملممؼملعممملرؿمموَوؿمماظْضملعمؾعممملىِمعغمؿعمعملَػملخملّملِىماظلقمذملؿملغم٤ملفِمسعمذملمملعفمؿغمؾملغم١ملػممعِذمل٢ملػممعغمسملعمذملٓملعممبعمذمل٠ملػمم ُطػملٍملؾملغمذمل١ملػممعِذمل٢ملػممعغمسملعمذملٓملعمم

صَؿعمؼملعمضملفمٓملعمموعمجػم٣ملغممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظِؼملعممملمرعموَىمبِؾملؿم١ملػممعِ٢ملعمماظْظملَمملضَهملِمصَّملعمخعم٠ملعممثغمذمل١ملفمم

عمبغملُذمل١ملغمم
خعمٓملعمجعممصَفملَععمٓملعممبِٯملَٮملًمصَفملَذفمنعمموعموَضَمملمعممصَزملعمػملٌمل٥ملمثغم١ملفممخعمشملَنملعممصَعملَممللعمم{:مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفمذملمملسغمماتفمعملُذمل٤ملامر فم
اظٌملْملِىمخعمػملَ َعملغملُ١ملػممعِ٢ملػممغعمظملْٕملـمموعماحِذملّملعمةٍم}مإؿمظَذمل٥ملمآخِذملٓملؿمماآلؼعمذملهملِم{إؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمم َطذملمملنعممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملػممرعمضِؿملؾؼمذملمملم}م

[اظؽمللمملى]1:موعماآلؼعمهملَماظٌملؿِ٥ملمصِ٥ملماظْقعمرملػمٓملؿمم{اتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمظْؿعم ػمؽملصملُٓملػممغعمظملْٕملؽممععممملمضَذملّملفمععموملػممظِطملعمذملّملٍموعماتفمعملُذمل٤ملام

ػمم٫ملذملمملهللؿممبغمذملٓملممهِم
اظػملٌمل٣ملعم}[مايرملٓملم]18متعمزملعمّملفمقعممرعمجغم٠ملؽممعِ٢ملػممدِؼؽملعممملرؿمهِمعِ٢ملػممدِرػمػعمؼملِذمل٣ملِمعِذمل٢ملػممثعم٤ملػمبِذمل٣ملِمعِذمل٢مل عم
عِ٢ملػمم٫ملعممملهللؿممتعمؼملػمٓملؿمهِم-محعمؿفم٥ملمضَممللعمم-موعمظَذمل٤ملػممبِرملِذملٞملمممتعمؼملػمذملٓملعمةٍم".مضَذملممللعممصَفعمذملمملىعممرعمجغمذمل٠ملؽممعِذمل٢ملعمماَملَغػمزملعمذملممملرؿمم
بِزملغمٓملفمةٍمطَمملدعمتػممطَظملٍمل٣ملغممتعمضملػمفِٔملغممسعمؽملػمؾملعممملمبعم٠ملػممضَّملػممسعمفعمٔملعمتػمم-مضَممللعمم-مثغم١ملفممتعمؿعممملبعمٛملعمماظؽملفممملسغممحعمؿفم٥ملمرعموَؼػمذملوملغمم
عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م
طَ٤ملػمععمؿملػم٢ملؿممعِ٢ملػممرَضملعممملمـمموعمثِؿملعممملبٍمحعمؿفمذمل٥ملمرعموَؼػمذملوملغمموعمجػمذمل٣ملعممر غم

ؼعمؿعمؾملعمػملٌملذملذمل٠ملغممطَفملَغفمذملذمل٣ملغممعغمْملػمػعمؾعمذملهملٌمصَعملَ ذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"ععمذملذمل٢ملػممدعمذملذمل٢ملفممصِذملذمل٥ملم
ا ؿمدػمٯملَمؿممدغمؽملفمهملًمحعملعمؽملعمهملًمصَػملَ٣ملغمموَجػمٓملغمػعممملموعموَجػمٓملغممععم٢ملػممسعمؼملِذمل٠ملعممبِؾملعمذملمملمبعمضملػمذملّملعمهغممعِذمل٢ملػممشَؿملػمذملٓملؿمموَنػممؼعمذملؽملػمعملُٗملعممعِذمل٢ملػمم
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وُجغم٤ملرؿمػِ١ملػممذعم٥ملػمىؽمم،موعمععم٢ملػممدعم٢ملفممصِ٥ملما ؿمدػمٯملَمؿممدغمؽملفمهملًمدعمؿملممؽعمهملًمطَمملنعممسعمػملَؿملػم٣ملِموؿمزػمرغمػعممملموعموؿمزػمرغممععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعمم
بِؾملعممملمعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِمعِ٢ملػممشَؿملػمٓملؿمموَنػممؼعمؽملػمعملُٗملعممعِ٢ملػمموَوػمزعمارؿمػِ١ملػممذعم٦ملىؽم".م(مرواهمعلػمل١مل) م

وضّملمرشنملما دٯملممظمما غظملمملقمظممدؾؿمل٠ملمآم،مو٪ملمملسٝملمث٤ملاب٣ملمسؽملّملمآم

(سٔملموج٠ملم)مضممللمتضملمملشم:م{مععمـعم٠ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمطَؼملعمـعم٠ملؿممحعمؾفمهملٍم

ٌمل٣مل مؼغمسملعممملسِٝملغم مظِؼملعم٢ملػم مؼعمرملعممملىغم موعماظػملٌمل٣ملغم موعمادِٛملؽمم
وَغػمؾعمؿعموملػم مدعمؾػمٛملعم مدعمؽملعممملبِ٠ملعم مصِ٦مل مطُ٠ملمم مدغمؽملػمؾغمػملَهملٍ معِممل٩ملعمهملُ محعمؾفمهملٍ موعماظػمل غم

سعمِػملؿمل١ملؽمم}[ماظؾعملٓملةم261م] .م

وضّمل مجضمل٠مل مآ متضملمملشم معممل مؼؽملظملعمل٣مل ماٌقملع٢مل مع٢مل معمملظ٣مل مظم مدؾؿمل٠مل مآ متشملؾملرياًم

وتٔملطؿملهملً مظػملؽملظملٕمل مواٌمملل معضملممل ،مصعملمملل متضملمملشم م :م{خغمْملػم معِ٢ملػم موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم م٫ملعمّملعمضَهملً متغمشملَؾملممٓملغمػغم١ملػمم

دغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمػملِؿملؼملؽممملم}م م
وعمتغمٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعممملموعم٫ملعم٠ملمممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟملَم عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهملم:م103م] م

وظشملمملٌممل محْملر ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مع٢مل مخشمل٤ملرة ماغؿرملمملر ماظظملعملٓملم

وآثمملره ماٌّملعٓملة مسػمل٥مل ماظظملٓملد مواجملؿؼملٛمل مع٢مل مػْملا مض٤ملظ٣مل م :م" مإن ماظٓملج٠مل مإذا مشٓملمم

(وي:مادؿّملانم)محّملثمصغملْملبمووسّملمصفملخػملٝمل"م(رواهماظؾكمملري)م،موطمملنمطـريامعمملم
ؼلؿضملؿملْمل م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مع٢مل ماظظملعملٓمل موؼعمل٤ملل :م" ماظػملؾمل١مل مإغ٦مل موس٤ملذ مبٟمل مع٢ملم
اظظملعملٓملم"م،موؼعمل٤مللم"ماظػملؾمل١ملمإغ٦ملموس٤ملذمبٟملمع٢ملماظظملعملٓملمواظعملػملهملمواظْملظهملم،مووس٤ملذمبٟملمع٢ملم

ونموزػمل١ملمووموزػمل١ملم"مم(رواهموب٤ملمداودم) .م

وظْملاموجنملمسػملؿملؽملمملماظضملؼمل٠ملمسػمل٥ملماظعملسملمملىمسػمل٥ملماظظملعملٓملمحؿ٥ملمٮملؼغمل٤ملنمسؾؽمملمثعملؿملٯملم

سػمل٥ملماظظملعملريمع٢ملمجؾملهملموسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمع٢ملمجؾملهملموخٓملىم 0م

وعممل معرملغملػملهمل ماظضملرمل٤ملا٩ملؿملمملت ماظيت مؼضملمملغ٦مل معؽملؾملممل ماجملؿؼملٛمل مصؿؿشملػملنمل متسملمملصٓملم

اىؾمل٤ملد مبني مصمؿملٛمل ماىؾملمملت ماٌضملؽملؿملهمل مظؿقعملؿملٞمل ماظؿشمل٤ملؼٓمل ماظغملمملع٠مل مهلْمله ماٌؽملمملرٞمل م،م

ظؿملٕمل مصعملٙمل مسؼملٓملاغؿملممل موظغمل٢مل موؼسملممل ماجؿؼملمملسؿملممل موإغلمملغؿملممل م; مَملن مػْملا مؼضملؿرب ممبـمملبهمل مإغعملمملذم

جؿمل٠ملمجّملؼّملمؼعملشمل٢ملمتػملٟملماظضملرمل٤ملا٩ملؿملمملتمع٢ملمخمؿػملٝملماَملعٓملاضماٮملجؿؼملمملسؿملهملم 0م

إن ما دٯملم مبؿرملٓملؼضملمملت٣مل ماظضملصملؿملؼملهمل مظم ماجملمملل ماٮملجؿؼملمملس٦مل مؼؽملٔملهلل ماظطمل٠مل مع٢ملم

اظزملّملورموؼرملضملٓملماىؼملؿملٛملموغؾمل١ملمعؿلمملوونمظممايعمل٤ملقمواظ٤ملاجؾمملتمصؿملقممماظظملعملريماظطملينم
وؼضملشملٝملماظطملينمسػمل٥ملماظظملعملريموػْملامؼزملنملمظممعزملػملقهملماٮملثؽملنيمسػمل٥ملماظل٤ملاىم،مصؿملفينم

اظطملين مٔٓملة م٫ملّملضؿ٣ملمسػمل٥مل ماظظملعملريمحؾمملموطٓملاعهملموتعملّملؼٓملاًمعؽمل٣ملموعٓمل٪ملمملةمٓ م(سٔملموج٠مل) م،م
وه عملؿملعملمملمظألع٢ملماٮملجؿؼملمملس٦ملمظػملفؼملؿملٛملم،مطؼملمملمؼرملضملٓملماظظملعملريمبـملدعؿملؿ٣ملموإغلمملغؿملؿ٣ملمورسمملؼهملم
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اجملؿؼملٛملمظ٣ملم،مصؿملٔملدادموٮملىؼممظ٤ملرؽمل٣ملموحؾكممملمظ٣ملم،موسؼملٯملًمسػمل٥ملمرضؿمل٣ملموحٓمل٫ملمملًمسػمل٥ملموعؽمل٣ملم

وادؿعملٓملارهم0م م

وػْملا معممل مطمملن مزمٓملص مسػملؿمل٣مل مدػملظملؽملممل ماظزملمملحل م( مر٪مل٦مل مآ مسؽملؾمل١مل م) مؼقملثٓملونم

ٮملؼلؿفملثٓملون م ،م مؼضملؼملػمل٤ملن مآلخٓملتؾمل١مل مضؾ٠مل مدغؿملمملػ١مل م ،مصضمل٢مل موؼ٤ملب مب٢مل موا٩مل٠مل ماظّملاد٦ملم
ضمملل:مضّملعوملماٌّملؼؽملهملمصفملخربغ٦ملمرج٠مل– مجمملرمٮملب٢ملمسؼملٓملم– موغ٣ملموت٥ملماب٢ملمسؼملٓملموربضملهملم

وٮملفمع٢ملمضؾ٠ملمعضملمملوؼهملم،مووربضملهملموٮملفمع٢ملمضؾ٠ملمإغلمملنموخٓملم،مووظظملمملنمع٢ملمضؾ٠ملمآخٓملمم

وضشملؿملظملهملم،مصفمملىمإشمماظل٤ملقمؼٓملؼّملمسػملظملمملمظٓملاحػملؿ٣ملمبّملرػ١ملمغلؿملؽهملم،مصعملّملمسٓملصوملماظْمليم

جمملىهمصفملتؿملوملمدٓملؼؿ٣ملمصعملػملوملم:مإغ٦ملمورؼّملمونمودفملظٟملمس٢ملمذ٦ملىمووحنملمونمتزملّملضين:م

ضػملوملم:موظؿملٕملمضّملموتوملموبمملمسؾّملماظٓملضم٢ملموربضملهملموٮملفمع٢ملمضؾ٠ملمعضملمملوؼهملمووربضملهملمآٮملفم
ع٢ملمضؾ٠ملمإغلمملنمآخٓملمووظظملمملنمع٢ملمضؾ٠ملمآخٓملموضشملؿملظملهملم:مضمملظوملم:مبػمل٥ملمضػملوملم:مصكملغ٦ملمروؼؿ٣ملم

ؼشملػملنملمسػملظملمملمبّملرػ١ملمغلؿملؽهملمضمملظوملم:معمملمبمملتمحؿ٥ملمصٓملضؾملمملمصفملخْملماظعملشملؿملظملهملمصفملظعملمملػمملمسػمل٥ملم
زؾملٓملهمث١ملمذػنملمص٤ملجؾملؾملمملمث١ملمجمملىمصعملػملوملم:مؼمملمعضملرملٓملماظؿفمملرمعمملمتزملؽملضمل٤ملنمبمملظّملغؿملمملمواب٢ملم

سؼملٓملموتؿ٣ملماظؾمملرحهملمسرملٓملة مآٮملفمدرػ١ملمو٪ملُملم،مصفمل٫ملؾُمل ماظؿمل٤ملممؼشملػملنملمظٓملاحػملؿ٣ملمسػملظملمملم

بّملرػ١ملمغلؿملؽهملم(حػملؿملهملماَملوظؿملمملى)م .م

صٯمل مبّمل مإذا مع٢مل متسملمملصٓمل ماىؾمل٤ملد مظػملعملسملمملى مسػمل٥مل متػملٟمل ماٌرملغملػملهمل موتشمل٤ملؼٓملم

اظضملرمل٤ملا٩ملؿملمملتمرضمهملمبلغملمملغؾملمملماظْملؼ٢ملموعٓملغمملمبفملنمغؾملؿ١ملمبفملع٤ملرػ١ملموغلؾملٓملمسػملؿملؾملمملموطْملظٟملم
ٮملبّمل مع٢مل ماظضملؼمل٠مل مسػمل٥مل مدّمل مج٤ملسهمل مط٠مل مجممل٩ملٛمل مودم مس٤ملرة مط٠مل مسمملر موعّملاواة مط٠ملم

عٓملؼ٘ملموإشمملثهملمط٠ملمعػملؾمل٤ملفموإسمملغهملمط٠ملمحمؿمملجم،مصؼمل٢ملمٮملمؼٓملح١ملمٮملمؼٓملح١ملموع٢ملمٕم

ؼؾملؿ١ملمبفملعٓملماٌلػملؼملنيمصػملؿملٕملمعؽملؾمل١ملمصضمل٢ملمسعمؾػمّملعممآِمبػم٢ملعممسغمؼملعمٓملعمم،مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعممملموَخػمؾعمٓملعمهغمم

وَنفممرعمدغم٤مللعممآِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضَممللعمم:م"اظْؼملغملػمػملِ١ملغمموَخغم٤ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممٮملَمؼعمصملْػملِؼملغم٣ملغمم،م
وعمٮملَؼغملػمػملِؼملغم٣ملغمم،موعمععم٢ملػممطَمملنعممصِ٦ملمحعممملجعمهملِموَخِؿمل٣ملِمطَمملنعمماظػملٌمل٣ملغممصِ٦ملمحعممملجعمؿِ٣ملِم،موعمععم٢ملػممصَٓملفمجعممسعم٢ملػممعغملػمػملِ١ملـمم
طُٓملػمبعمهملًمصَٓملفمجعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممطُٓملغمبعممملتِمؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِم،موعمععم٢ملػممدعمؿعمٓملعممعغملػمػملِؼملؼممملمدعمؿعمٓملعمهغمماظػملٌمل٣ملغممؼعم٤ملػممعمم

اظْعملِؿملعممملععمهملِ"(.عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) 0م
م

ممممم م

م م

م
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َ
أًٔل  :انؼُبصش:

َؼًخ األيٍ ٔاًلسزقشاس م

 .1ايظملمملزمسػمل٥ملماظؽملظملٕملمواٌممللمواظضملٓملضمظمما دٯملم .م
 .2اَملع٢ملماٮملجؿؼملمملس٦مل .م
 .3اَملع٢ملماظؽملظملل٦مل .م

 .4دورغمملمظممايظملمملزمسػمل٥ملموع٢ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ

األدنخ يٍ انقشآٌ

 -1ضذملذملممللمتضملذملذملمملشم:م{وعمإؿمنػممتعمضملغمذملذملّملقموامغِضملػمؼملعمذملذملهملَماظ ٌملػملذملذمل٣ملِمظَذملذملمملمتغمقػمزملغمذملذمل٤ملػعممملمإؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممظَطملعمظملُذملذمل٤ملرؽمم
حؿمل١ملؽم}[اظؽملق٠مل .]18:م
رعم ِ

غم٤ملاماذطُٓملغموامغِضملػمؼملعموملعمماظػملٌمل٣ملِمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممإؿمذػممػعمذمل١ملفمم
 -2وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽمل ػم
ضَ٤ملػممؽمموَنػممؼعمؾػملغمشملُ٤ملامإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػمموَؼػمّملِؼعمؾملغم١ملػمم َصغملَٝملفمموَؼػمّملِؼعمؾملغم١ملػممسعم ػمؽملغملُ١ملػمموعماتفمعملُذمل٤ملاماظػملٌملذمل٣ملعمموعمسعمػملَذمل٥ملم

اظػملٌمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}م[اٌممل٩ملّملة:م.]11م

ػؿمل١ملغممرعمبممماجػمضملعمذمل٠ملػممػعمذملْملعمامبعمػملَذملّملؼمامآعِمؽملؼمذملمملموعمارػمزغمقػمم
 -3وضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذػممضَممللعممإؿمبػمذملٓملعما ِ
وَػػمػملَ٣ملغممعِ٢ملعمماظـفمؼملعمٓملعماتِمععم٢ملػممآععم٢ملعممعِذملؽملػمؾملغم١ملػممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموعماظْؿملعمذمل٤ملػممؿمماظْذملـملخِٓملؿممضَذملممللعمموعمععمذمل٢ملػممطَظملَذملٓملعمم

صَفملُععمؿممضملغم٣ملغممضَػملِؿملػملًمملمثغم١ملفمموَ٪ملػمشملَٓملقمهغممإؿمظَ٥ملمسعمْملعمابِماظ فمؽملمملرؿمموعمبِؽػمٕملعمماظْؼملعمزملِريغم}م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م]126م

 -4وضممللمتضملمملشم:م{اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمظَذمل١ملػممؼعمػملْؾِلغمذمل٤ملامإؿمتعمذملمملغعمؾملغم١ملػممبِصملُػملْذمل١ملـمموُوظَؽِذملٟملَمظَؾملغمذمل١ملغمم
اظْفملَعػم٢ملغمموعمػغم١ملػممعغمؾملػمؿعمّملغمونعم}م[اَملغضملمملم:م.]82

ؿملؾملذملمملم
 -5وضذملممللمتضملذملمملشم:م{موعم٪ملعمذملذملٓملعمبعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممععمـعمػملًذملمملمضَٓملػمؼعمذملهملًمطَمملغعمذملذملوملػممآعِؽملعمذملهملًمعغمشملْؼملعمؽِؽملفمذملهملًمؼعمفملْتِ عم
مممعغملَ ذملمملنـمم َصغملَظملَذملذملٓملعمتػممبِ ذملفملَغػمضملغم١ملؿمماظػملٌمل ذمل٣ملِمصَفملَذعماضَؾملعم ذملمملماظػملٌملذملذمل٣ملغممظِؾعم ذملمملسعمم
رؿمزػمضُؾملعم ذملمملمرعمشَذملذملّملؼمامعِذملذمل٢ملػممطُذملذمل٠مل عم

اظْفغم٤ملهللؿمموعماظْكعم٤ملػمفِمبِؼملعممملمطَمملغغم٤ملامؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل:م.]112

 -6وضممللمتضملمملشم:م{وَوعمظَ١ملػممغغمؼملعمغملخمل٢ملػممظَؾملغمذمل١ملػممحعمٓملعمعؼمذملمملمآعِؽملؼمذملمملمؼغمفػمؾعمذمل٥ملمإؿمظَؿملػمذمل٣ملِمثعمؼملعمذملٓملعماتغمم ُطذملم٠ملممم
ذعم٦ملػمىٍمرؿمزػمضًمملمعِ٢ملػممظَّملغمغفممملموعمَظغملِ٢ملفمم َوطْـعمٓملعمػغم١ملػممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}م[اظعملزملٗمل:م0]57م

 -7وضذملممللمتضملذملمملشم:مم{ وعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملمبعمؿملػمذملؽملعمؾملغم١ملػمموعمبعمذملؿملػم٢ملعمماظْ ُعملذملٓملعمىماظٌملؿِذمل٦ملمبعممملرعمطْؽملعمذملمملمصِؿملؾملعمذملمملم ُضذملذملٓملؼمىم
زَمملػِٓملعمةًموعمضَّملفمرػمغعممملمصِؿملؾملعممملماظلفمؿملػمٓملعممدِريغموامصِؿملؾملعممملمظَؿملعممملظِ٦ملعمموعموَؼفممملعؼممملمآعِؽملِنيعم}[دؾفمل:م.]18
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 -8وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{مصَػملْؿملعمضملػمؾغمذملذملّملغموامرعمبفممػعمذملذملْملعماماظْؾعمؿملػم ذملوملِم ماظٌمل ذملْملِيموَرْضملعمؼملعمؾملغمذملذمل١ملػممعِذملذمل٢ملػمم
جغم٤ملهللـمموعمآععمؽملعمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممخعم٤ملػمفٍ}م[ضٓملؼٖمل:م،3م]4م .م

األدنخ يٍ انسُخ

س٢ملمابػمذمل٢ملؿممسغمؼملعمذملٓملعممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم):مونفممردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ؿمتذملمملنؿم،م
ودػمل١مل)مطَمملنعممإؿمذعمامرعموَىماظْؾملؿمػملَممللعممضَممللعم"ماظػملٌملؾملغم١ملفمموَػِػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمؽملعممملمبِمملظْذملفملَعػم٢ملؿمموعماظْكمل عم
وعماظلفمػملَمملععمهملِموعماظْكملؿمدػمػملَمملمؿمم،موعماظؿفم٤ملػم ِصؿملٞملؿممظِؼملعممملمتغمقِنملقمموتٓمل٪مل٥مل،مرعمبقمؽملعممملموعمرعمبقمٟملَماظػملٌمل٣ملغم".

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظمعْمليمواب٢ملمحؾمملنمظمم٫ملقؿملق٣مل)

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم
وس٢ملمسعمؾػمّملماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملمسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)ممضَذملممللعم:مرعموَؼػمذملوملغممر غم

(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)مؼعمشملُ٤ملفغممبِمملْظغملَضملػمؾعمهملِ،موعمؼعمعملُ٤مللغم:م"ععمذملمملموَرْؿملعمؾعمذملٟملِموعموَرْؿملعمذملنملعمم
رؿمزمَ ذملٟملِ،مععم ذملمملموَسػمصملَؼملعم ذملٟملِموعموَسػمصملَذملذمل١ملعممحغمٓملػمععمؿعم ذملٟملِ!موعماظٌمل ذملْملِيمغعمظملْذملذملٕملغممعغمقعمؼملفم ذملّملٍمبِؿملعم ذملّملِهِ،م

ظَقغمٓملػمععمهملُماظْؼملغمقملػمعِ٢ملؿمموَسػمصملَ١ملغممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمحغمٓملػمععمهملًمعِؽملػمٟملِ،مععممملظِ٣ملِموعمدعمعِ٣ملِ،موعموَنػممغعمصملُذمل٢ملفممبِذمل٣ملِم

إؿمظٌملمملمخعمؿملػمٓملؼما"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣ملم).

وسذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمحذملذملٓملةماظٓملضمملذذملذمل٦ملمسذملذمل٢ملمسؼملذملذمل٣ملم،مونماظ ذملؽمل

م(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مضمملل:م"ظَمملمؼعمقِ٠ملقممععمممللغمماعػمٓملؿمئـممعغملػمػملِ١ملـممإظٌملمملمبِشملِؿملنملمِغعمظملْٕملـممعِؽملػم٣مل"

(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل).

موسعم٢ملػممدعمػملَؼملعمهملَمبػم٢ملؿممسغمؾعمؿملػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممعِقػمزملعم٢ملـمماظْكعمشملْؼملِ٥ملمممسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمضَممللعمم:مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مععم٢ملػممو٫ملػمؾعمُملعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممآعِؽملمملًمظممدٓملبِ٣ملِم،م
عغمضملعممملصَ٥ملؼممظممجعملعمّملِهِم،مسِؽملػمّملعمهغممضُ٤ملتغممؼعم٤ملػمعِ٣ملِم،م َصغملَفملغفمؼملعممملمحِؿملٔملعمتػممظَ٣ملغمماظّملقمغػمؿملعممملم"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظمعْملي)ممممم
وسعم٢ملػمموَغعمٕملـممضَممللعم:مععممملمخعمشملَؾعمؽملعممملماظؽملفمؾِ٦ملقمم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مإؿمظٌملذملمملمضَذملممللعم:م

"ظَمملمإؿمتعممملنعممظِؼملعم٢ملػممظَمملموَععممملغعمهملَمظَ٣ملغم،موعمظَمملمدِؼ٢ملعممظِؼملعم٢ملػممظَمملمسعمؾملػمّملعممظَ٣ملغم"

م(رواهما عمملمموضمّملم) م

َ
ثبنثب  :ادلٕضٕع :

اظْقعمؼملػمذملذملّملغممظِػملٌمل ذمل٣ملِمرعمبممماظضملعم ذملمملظَؼملِنيعم،موضمذملذملّملغمهغممدذملذملؾقمملغعم٣ملغممضمذملذملّملؼمامؼػملؿملذملذملٞملغممِبفذملذملٯمللؿمموجؾملؿم ذمل٣ملِم

وسصملؿمل١ملؿممدػملشملمملغِ٣ملِ،مووَذػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظ٣ملعممإؿمٮملٌملمآُموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼٟملَمظَ٣ملغم،مظَذمل٣ملغممعغممػملْذملٟملُماظلفمذملؼملعم٤ملعماتِم
وعماَملَرػمضؿمموعمععممملمصِؿملؾملؿم٢ملفم،موعمػغم٤ملعممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍمضَّملِؼٓملؽم،مووَذػمؾملعمّملغمموَنفممدؿملّملعمغعممملمعغمقعمؼملفمّملؼمامسعمؾػمّملغممآِم
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وعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغم،مدؿملّملماَملغؾؿملذملمملىموآٌملدذملػملني،م٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسػملؿملذمل٣ملِموسػملَذمل٥ملمآظِذمل٣ملِمو٫ملذملقؾِ٣ملِموصمضملذملنيعمم

وسػملَ٥ملمععم٢ملػممتؾضملعمؾملغم١ملػممبكملحلمملنـممإظَ٥ملمؼ٤ملمؿمماظّملممؼ٢ملؿم .م

وعمملمبضملّملم:مصكملنمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممخػملٞملماًػملٞملمبعملّملرت٣ملم،موربمملػ١ملمةغملؼملؿذمل٣ملم،م

ووغضمل١ملمسػملؿملؾمل١ملمبؽملضمل١ملمطـريةموسصملؿملؼملهملمٮملمتضملذملّملموٮملمهزملذمل٥ملم،مصعملذملممللمتضملذملمملشممم{:وعمإؿمنػممتعمضملغمذملّملقموام

حؿمل١ملؽم}[اظؽملق٠مل .]18:م
غِضملػمؼملعمهملَماظػملٌمل٣ملِمظَمملمتغمقػمزملغم٤ملػعممملمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَطملعمظملُ٤ملرؽممرعم ِ

وضّملموعٓملمآمتضملمملشممسؾمملدهمصمؿملضملمملًمونمؼْملطٓملوامغِضملؼملعم٣ملغممسػملؿملؾمل١ملم،مصعملممللمتضملذملمملشم:م{عمؼذملمملم

غم٤ملاماذطُٓملغموامغِضملػمؼملعموملعمماظػملٌمل٣ملِمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممإؿمذػممػعم١ملفممضَ٤ملػممؽمموَنػممؼعمؾػملغمشملُ٤ملامإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػمموَؼػمذملّملِؼعمؾملغم١ملػمم
وَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽمل ػم

َصغملَٝملفمموَؼػمّملِؼعمؾملغم١ملػممسعم ػمؽملغملُ١ملػمموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعمم}م[اٌممل٩ملذملّملة:م]11م،م

وضممللمتضملمملشم{:م ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغمماذػمطُٓملغموامغِضملػمؼملعموملعمماظػملٌملذمل٣ملِمسعمػملَذملؿملػمغملُ١ملػممػعمذمل٠ملػممعِذمل٢ملػممخعمذملمملظِٞملـممشَؿملػمذملٓملغمماظػملٌملذمل٣ملِم

غملذملذملذمل٤ملنعمم}م[صذمل ذملمملرٓمل:م]3م .م
مملمػذملذملذمل٤ملعمم َصذمل ذملفملَغفم٥ملمتغمقملػم َص ُ
عمماظلذملذملذملؼملعممملىِموعماْظذمل ذملفملَرػمضؿممَظذمل ذملمملمإؿمَظذملذملذمل٣ملعممإٌملؿمظذمل ذمل غم
عمؼذملذملذملٓملػمزغم ُضغملُ١ملػمم ِعذملذملذمل٢مل فم

وعذملذمل٢ملموسصملذملذمل١ملمغضملذملذمل١ملؿممآمتضمل ذملمملشمماظذملميتمرمذملذملنملمونمغذملذملْملطُٓملعمػمملموغغمذملذملْملطخملٓملعممبؾمل ذملمملم:مغضملؼمل ذملهملَماَملعذملذمل٢ملم
واٮملدؿعملٓملار،مصؾمل٦ملمع٢ملموج٠ملمممغضمل١ملمآمتضملمملشممسػمل٥ملما غلذملمملنم;مصؾذملّملوغؾملمملمٮملمؼؾملذملّملومبذملممللم،م
وٮملمتشملؼملذملذملؽ٢ملمغظملذملذملٕملؽمم،موٮملمؼؾملؽمل ذملفملمإغل ذملمملنمبممليؿمل ذملمملةمحؿذملذمل٥ملمظذملذمل٤ملمووتذملذمل٥ملماظذملذملّملغؿملمملمةذملذملْملاصريػممل.م

صمملَملع٢ملمظ غلمملنموػ١ملمع٢ملمرضملمملع٣ملموذٓملاب٣مل،مصعملّملمرم٤ملهللموؼضملشملٖملمصؿملزملرب،موظغملؽمل٣ملمسممملفم

صٯملمؼغملمملدمؼؾملؽملفملمبٓملاحهملمبممللموٮملمؼؾملّملومظ٣ملمحممللم .م

وع٢ملمث١ملفممصكملنماَملعذمل٢ملمغضملؼملذملهملٌمسصملؿملؼملذملهملم،مٮملمؼضملذملٓملفمضذملّملرػمملمإٮملمعذمل٢ملمصعملذملّملػمملم،موػذمل٤ملم

عشملػملنملماظؽملمملسموصمضملني،متػملٟملماظؽملضملؼملذملهملمرػملؾؾملذملمملمإبذملٓملاػؿمل١ملغممسػملؿملذمل٣ملماظلذملٯملممَملػػملِذمل٣ملِموض٤ملعِذمل٣ملِ،م

ػؿمل١ملغممرعمبِؾمماجػمضملعم٠ملػممػعمذملعمْملعمامبعمػملَّملاًمآعِؽملذملمملًموعمارػمزغمقػمم
ضممللعممآُمتضملمملظَ٥ملمحغملمملؼهملًمسؽملػم٣ملغم:م{موعمإؿمذػممضَممللعممإؿمبػمٓملعما ِ
وَػػمػملَ٣ملغممعِ٢ملعمماظـعمؾمؼملعمٓملعماتِمععم٢ملػممآععم٢ملعممعِؽملػمؾملغم١ملمبِمملظػملّ٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿم}[اظؾعملٓملة:م .]126م

صكملبٓملاػؿمل١ملغممسػملؿمل٣ملماظلذملٯملممدذملفمللمآم-سذملٔملموجذمل٠ملم-مونمتغمذمل٢ملفممسػملذمل٥ملمعغملذملهملمبذملمملَملع٢ملم

واظذملذملٓملزقم،موضذملذملّملعمؾممماَملعذملذمل٢ملمسػملذملذمل٥ملماظذملذملٓملزق،مَملنماظذملذملٓملزقمٮملمؼغملذملذمل٤ملنمظذملذمل٣ملمرضملذملذمل١ملموٮملمؼلذملذملؿشملؿملٛملم
اٌذملٓملىماظؾقذملذملىملمسؽملذمل٣ملمإذامصُعملذملذملّملماَملعذملذمل٢ملم،مصؾذملمملَملع٢ملمؼؾملؽملذملفملما غلذملمملنموؼرملذملضملٓملمبػملذملذملْملةماظشملضملذملمملمم
واظرملٓملابم،مصمملدؿفمملبمآمظّملسمملىمغؾؿمل٣ملموخػملؿملػمل٣مل،موجضمل٠ملمع٢ملمعغملذملهملمعلذملؿعملٓملاًموبػملذملّملاًمآعؽملذملمملًم

بكملرادت٣ملموعرملؿملؽؿ٣مل،موجضملػملؾملمملمورؽملمملًمظ دٯملممبضملّملماخؿؿملمملرهمظػملؼملزملذملشملظمل٥ملم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مغؾؿملمملًمسٓملبؿملمملً،موذظٟملمبربطهملمدسمملىمإبٓملاػؿمل١ملمسػملؿمل٣ملماظلٯملم .م

وع٤ملد٥ملمسػملؿمل٣ملماظلٯملممٌمملموظعمل٥ملماظضملزملمملم–مطؼملمملموعٓملعمهمربغم٣ملمج٠ملموسٯملم–موروىموغؾملمملم

ضّملماغعملػملؾوملػممإشممحؿملهملٍمتلضمل٥مل،موظَؾم٥ملمعّملبٓملاًموٕمؼػملؿظملوملػممع٢ملمذّملةماً٤ملف،مصؾمل٤ملموح٤ملجم
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عمملمؼغمل٤ملنمظممعـ٠ملمػذملْملهمايمملظذملهملمإشمماَملعذمل٢مل،مصفملسػملؼملذمل٣ملمربذمل٣ملموغذمل٣ملمعذمل٢ملماآلعذملؽملنيمظؿملؾملذملّملوم

مملمجذملمملنلمم
رعموػمس٣ملم،موتلغمل٢ملمغظملل٣ملم،مغمملداهمربغم٣ملمضممل٩ملٯملً{:وعموَنػمموَظْٞملؿممسعمزملعممملكَمصَػملَؼملفممملمرعمآػعممملمتعمؾملػمؿعمٔملقممطَفملَغفمؾملعم عم
وعمظٌمل٥ملمعغمّملػمبِٓملؼماموعمظَ١ملػممؼغمضملعمعملخملنملػممؼمملمعغم٤ملدعم٥ملموَضْؾِ٠ملػمموعمٮملمتعمكعمٝملػممإؿمغعمؾمٟملَمعِ٢ملعمماآلعِؽملِنيعمم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماظعملزملٗمل ]31:م
طؼملعممملماعؿعم٢ملفممآُمجذمل٠ملفممجٯمل ُظذمل٣ملغممسػملَذمل٥ملموػػمذمل٠ملؿمم ُضذملٓملؼٖملـم،مصقؾعمذملمملػغم١ملػممبٓملعمشَذملّملِماظضملذملؿملٖملؿممصِذمل٦ملم

ايؿملمملةِ،مواَملعػمذمل٢ملؿممصِذمل٦ملماَملورذملمملنؿم،مضذملممللعممتضملذملمملظَ٥ملمسذملؽملػمؾملغم١ملػم:م{مصَػملْؿملعمضملػمؾغمذملّملغموامرعمبفممػعمذملْملعماماظْؾعمؿملػمذملوملِم م
اظٌملْملِيموَرْضملعمؼملعمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممجغم٤ملهللـمموعمآععمؽملعمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممخعم٤ملػمفٍ}م[ضٓملؼٖمل:م،3م]4م .م

ومممملمؼّمللمسػمل٥ملموػؼملؿملهملمػْملهماظؽملضملؼملذملهملمعذملمملمرواهماظمعذملْمليموشذملريهمعذمل٢ملمحذملّملؼىملم

ابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مونفممرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)م َطذملمملنعممإؿمذعمامرعموَىم
ؿمتذملمملنؿم،موعماظلفمذملػملَمملععمهملِمموعماظْكملؿمدػمذملػملَمملمؿمم،موعماظؿفم٤ملػم ِصؿملذملٞملؿمم
اظْؾملؿمػملَممللعممضَممللعمم":اظػملٌملؾملغم١ملفمموَػِػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمؽملعمذملمملمبِمملظْذملفملَعػم٢ملؿمموعماظْكمل عم

ظِؼملعممملمتغمقِنملقمموتٓمل٪مل٥مل،مرعمبقمؽملعممملموعمرعمبقمٟملَماظػملٌمل٣ملغم".م(رواهماظمعْمليمواب٢ملمحؾمملنمظمم٫ملقؿملق٣مل) .م

صمملَملع٢ملمغضملؼملهملٌ،مواخؿٯملظ٣ملمذٓملؽمموغعملؼملهمل،مب٠ملمإنماخؿٯملظ٣ملمؼقملثٓملمحؿ٥ملمظمماظضملؾذملمملداتم

–موػ٦ملماهلّملفماَملولمع٢ملمخػملٞملما غلذملمملنم–موهلذملْملامطمملغذملوملم٫ملذملٯملةماًذمل٤ملفمخمؿػملظملذملهملم

سذملذمل٢ملم٫ملذملذملٯملةماَملعذملذمل٢ملمظمم٫ملذملذملظملؿؾملمملموػؿملؽؿؾملذملممل،موايذملذمليملمطذملذملْملظٟملمؼرملذملذملمطمظمموج٤ملبذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملم
ا غل ذملمملنموعذملذمل٢ملماظشملٓملؼذملذملٞمل;مص ذملكملذامط ذملمملنماظشملٓملؼذملذملٞملمشذملذملريمآعذملذمل٢ملمصذملذملٯملمرمذملذملنملمسػملؿملذملذمل٣ملمايذملذمليمل،م

صمملظضملؾمملداتمٮملمؼؿفملت٥ملما تؿملمملنمبؾملمملمسػمل٥ملموطؼمل٠ملم٫ملذمل٤ملرػمملمإٮملمبؽملضملؼملذملهملماَملعذمل٢ملمواٮملدؿعملذملذملٓملار.م م
وٮملمؼغمطملؿملممٓملمآمسػمل٥ملمض٤ملمـمموعؽملعمؾمل١ملمورخمملىعمػ١ملمإٮملمحنيمؼغملظملُٓملونمبؽملضمل١ملمآ{،موعم٪ملعمٓملعمبعمماظػملٌملذمل٣ملغمم
مممعغملَمملنـمم َصغملَظملَذملٓملعمتػممبِذملفملَغػمضملغم١ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
ععمـعمػملًمملمضَٓملػمؼعمهملًمطَمملغعموملػممآعِؽملعمهملًمعغمشملْؼملعمؽِؽملفمهملًمؼعمفملْتِؿملؾملعممملمرؿمزػمضُؾملعممملمرعمشَّملؼمامعِ٢ملػممطُ٠مل عم

صَفملَذعماضَؾملعممملماظػملٌمل٣ملغممظِؾعممملسعمماظْفغم٤ملهللؿمموعماظْكعم٤ملػمفِمبِؼملعممملمطَمملغغم٤ملامؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم}[اظؽملق٠مل:م .]112م

واٌؿفملعذمل٠ملمظممجذمل٤ملػمٓملماظرملذملٓملؼضملهملما دذملٯملعؿملهملمظذملؿملػملقٚملمب٤مل٪ملذمل٤ملحموغؾملذملمملمضذملّملمجذملمملىتم

ظؿقعملؿملٞملمعزملمملحلماظضملؾمملدمبمملَملع٢ملمواٮملدؿعملٓملار،مصقظملصملوملمظػملؽملمملس-مطمملصهملم–محعملذمل٤ملضؾمل١ملمظمم
دؼؽملؾمل١ملم،مووغظمللؾمل١ملم،موسعمل٤ملهل١مل،مووع٤ملاهل١ملم،مووسٓملا٪ملؾمل١ملم،موجضملػملوملمايظملمملزمسػملذمل٥ملمػذملْملهم

اظسملذملذملٓملورؼمملتمعذملذمل٢ملموػذملذمل١ملمععملممل٫ملذملذملّملػمملماظذملذمليتمٮملمتلذملذملؿعملؿمل١ملمايؿملذملذملمملةمإٮملمبؾملذملذملممل،مَملنما غلذملذملمملنم

زمؿمملجمظممحؿملمملت٣ملمإشمماَملع٢ملمسػمل٥ملمغظملل٣ملمودؼؽمل٣ملموسٓمل٪مل٣ملموعمملظ٣مل .م

وعذملذمل٢ملمثذملذمل١ملفممصعملذملذملّملمحذملذملٓملمما دذملذملٯملمماٮملسؿذملذملّملاىمسػملذملذمل٥ملماظغملػملؿمل ذملمملتماًؼملذملذملٕملم،مواسؿذملذملربم

عٓملتغملؾؾملمملمصمملدعملمملًمعمملمٕمزمّملثمت٤ملبهملم،موعؽملؾملممل:محٓملعهملماظؽملظملٕمل:مصعملّملمغؾمل٥ملماظرملمملرهللمايغملذملؿمل١ملم

س٢ملمضؿ٠ملماظؽملظملٕملمٌمملمهلمملمع٢ملمحٓملعهملمسؽملّملمآمسذملٔملموجذمل٠ملم،مصعملذملممللمتضملذملمملشم:م{موعمظَذملمملمتعمعملْؿغممػملُذمل٤ملام
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اظؽملفمظملْٕملعمماظٌملؿِ٦ملمحعمٓملفممعمماظػملٌمل٣ملغممإؿمظٌملمملمبِمملظْقعمٞملمم}م[ا دٓملاى33:م]م،مث١ملمجضمل٠ملمسذملٔملموجذمل٠ملمضؿذمل٠ملمغظملذملٕملم
واحّملةممبـمملبهملمضؿ٠ملمظػملؽملمملسمصمؿملضملذملمملًم،مصعملذملممللمتضملذملمملشمم:م{معِذمل٢ملػمموَجػمذمل٠ملؿممذعمظِذملٟملَمطَؿعمؾػمؽملعمذملمملمسعمػملَذمل٥ملم

بعمؽملِ٦ملمإؿمدػمٓملعماِ٩ملؿمل٠ملعمموَغفم٣ملغممععم٢ملػممضَؿعم٠ملعممغعمظملْلؼممملمبِطملعمؿملػمٓملؿممغعمظملْٕملـمموَوػممصَلعممملدٍمصِ٦ملماظْفملَرػمضؿمم َصغملَفملَغفمؼملعممملمضَؿعمذمل٠ملعمماظؽملفمذملمملسعمم

جعم ِؼملؿملضملؼممملموعمععم٢ملػمموَحػمؿملعممملػعممملم َصغملَفملَغفمؼملعممملموَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼممملم}م[اٌممل٩ملّملةم32:م] .م

واَملعٓملمٮملمؼعملٝملم–مػؽملممل-مسؽملّملمحّملماظعملؿ٠ملماٌمملديمصعملٙمل،مب٠ملمؼرملؼمل٠ملموؼسملؼممملماظعملؿذمل٠ملم

اٌضملؽملذملذمل٤مليمظممذذملذملؿفم٥ملم٫ملذملذمل٤ملرهمووذذملذملغملمملظ٣مل،مدذملذمل٤ملاىمطذملذملمملنمذظذملذملٟملمبذملذملممل ذٮمللمووماظعملؾملذملذملٓملموومم

اظؿضملذملذملْملؼنملموومد ذملػملنملمايٓملؼذملذملهملم،موومبطملذملذملريمذظذملذملٟملمعذملذمل٢ملماظزملذملذمل٤ملر،مصقٓملعذملذملهملماظ ذملؽملظملٕملماٌقملعؽملذملذملهملم
وسصمل١ملمسؽملّملمآمعذمل٢ملمحٓملعذملهملماظغملضملؾذملهمل;مطؼملذملمملمجذملمملىمظممضذمل٤مللماظؽملفمؾِذملذمل٦ملم–م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودذملذملػمل١مل-مخممملرؾؼمذملذملمملماظغملضملؾذملذملهمل:م"ععمذملذملمملموَرْؿملعمؾعمذملذملٟملِ!موعموَرْؿملعمذملذملنملعممرؿمزمَذملذملٟملِ!مععمذملذملمملموَسػمصملَؼملعمذملذملٟملِموعموَسػمصملَذملذمل١ملعمم
حغمٓملػمععمؿعمٟملِ!موعماظٌملْملِيمغعمظملْٕملغممعغمقعمؼملفمّملٍمبِؿملعمّملِهِمظَقغمٓملػمععمهملُماظْؼملغمقملػمعِ٢ملؿمموَسػمصملَذمل١ملغممسِؽملػمذملّملعمماظػملٌملذمل٣ملِمحغمٓملػمععمذملهملًمعِؽملػمذملٟملِم
ععممملظِ٣ملِموعمدعمعِ٣ملِموعموَنػممغعمصملُ٢ملفممبِ٣ملِمإؿمٮملمخعمؿملػمٓملؼما"م(مرواهماب٢ملمعمملجهمل) .م

طْملظٟملمغؾمل٥ملماظرملمملرهللمس٢ملموط٠ملموعذمل٤ملالماظؽملذملمملسمبمملظؾمملرذمل٠ملميٓملعؿؾملذملمملم،مصعملذملّملموعفمذمل٢ملعمم

ا دذملذملٯملممعذملممللماٌلذملػمل١مل،مصؼملؽملذملذملٛملماٌلذملػمل١ملمعذملذمل٢ملموطذملذمل٠ملمايذملذملٓملامم،موعؽملضملذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملماٌغملمملدذملذملنملم
اًؾؿملـهملماحملٓملعهملماظيتمٮملمتؿظملٞملمعٛملماظرملٓملهللم،مووعفمؽملعم٣ملغممع٢ملماظؿضملّمليمسػملؿمل٣ملمصفملوجنملمضشملذملٛملم
ؼّملماظلمملرق;محظملمملزًمملمسػمل٥ملماٌممللمع٢ملماظسملؿملمملهللم،موحذملْملرماَملعذملهملمعذمل٢ملمونمؼفملطذمل٠ملمبضملسملذملؾمل١ملم

َمتذمل ْفملطُػملُ٤ملاْموَعػمذمل٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمذملعمؽملغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِذمل٠ملؿمم
عممللمبضمل٘مل،مضممللمتضملمملشم{:مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملاْمٮمل عم

َنمتغملُ٤ملنعممتِفعمذملمملرعمةًمسعمذمل٢ملمتعمذملٓملعماضـممعممذملؽملغملُ١ملػمم}[اظؽمللذملمملى:م]29موحذملٓملمماظؿضملذملّمليمسػملؿملذمل٣ملمزػملؼملؼمذملمملم
إؿمٮملٌملمو عم
وسّملوغؼمممل،مضممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ٮملمؼعمقػم٠ملغممععمممللغمماعٓملئمعغملػمػملِ١ملـممإٮملمبِشملِؿملذملنملمغعمظملْذملٕملـممم

عِؽملػم٣مل"(جمؼملٛملماظٔملوا٩ملّمل) .م

وطْملظٟملمحظملٚملماظرملمملرهللمظػملضملٓملضمحٓملعؿذمل٣ملمصفملوجذملنملم٫ملذملؿملمملغؿ٣ملم،موت٤ملسذملّملماٌمكذملمملظٝملم

بمملظػملضملؽملهملم،مصعملممللمتضملذملمملشم:م{إؿمنفمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼعمٓملػمعغمذمل٤ملنعمماظْؼملغمقػمزملعمذملؽملعممملتِماظْطملعممملصِػملَذملمملتِماظْؼملغمقملػمعِؽملعمذملمملتِمظُضملِؽملغمذمل٤ملام
صملؿمل١ملؽم}م[دذمل٤ملرةماظؽملذمل٤ملر:م،]23مطذملْملظٟملمغؾملذمل٥ملماظرملذملمملرهللم
صِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِموعمظَؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽممسعم ِ

س٢ملماٮملضمابمع٢ملماظظملمملحرملهملمصعملممللمتضملمملشمم:م{موعمظَمملمتعمعملْٓملعمبغم٤ملاماظٔملممغعممملمإؿمغفمذمل٣ملغمم َطذملمملنعممصَمملحِرملعمذملهملًموعمدعمذملمملىعمم

دعمؾِؿملػملًمملم}م[ا دٓملاىم]32:م،موسػمل٥ملمذظٟملمصكملنموضضملوملمػْملهماىٓملتهملماظؽملغملٓملاىمطمملنمايّملؾممم
وطمملغوملماظضملعمل٤ملبهملمطؼملمملمؼزمل٤ملرػمملمض٤ملظ٣ملمتضملذملمملشم:م{اظٔملفماغِؿملعمذملهملُموعماظٔملفماغِذمل٦ملمصَمملجػمػملِذملّملغموامطُذمل٠ملفمموعماحِذملّملٍم
ذملْملطُ١ملػممبِؾملؿمؼملعمذملمملمرعموْم صَذملهملٌمصِذمل٦ملمدِؼذمل٢ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمإؿمنػمم ُطؽملػمذملؿغم١ملػممتغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممبِمملظػملٌملذمل٣ملِم
عِؽملػمؾملغمؼملعممملمعِممل٩ملعمهملَمجعمػملّْملعمةٍموعمظَمملمتعمفملْخغم ػم
وعماظْؿملعم٤ملػممؿمماظْـملخِٓملؿمموعمظْؿملعمرملػمؾملعمّملػممسعمْملعمابعمؾملغمؼملعممملمرَممل٩ملِظملَهملٌمعِ٢ملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم}م[اظؽمل٤ملر .]2:م
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وبضملّملمونموعٓملما دذملٯملممةظملذملٚملمايٓملعذملمملتمعذمل٢ملماظذملؽملظملٕملمواٌذملممللمواظضملذملٓملضموطذملّملم

طذملذملذملْملظٟملمسػملذملذملذمل٥ملماَملعذملذملذمل٢ملماٮملجؿؼملذمل ذملمملس٦ملم،مصذمل ذملفملعفم٢ملعمما دذملذملذملٯملمماجملمؿؼملذملذملذملٛملمعذملذملذمل٢ملماظظمل٤مل٪ملذملذملذمل٥ملم
واٮمل٪ملذملذملشملٓملابمملتمواظؽملٔملاس ذملمملتمواظرمل ذملعملمملقم،مصفملوجذملذملنملمرمملسذملذملهملموٮملةماَملعذملذمل٤ملرمظممرمملسذملذملهملمآم

فمدذمل٤مللعمم
رؿملضملغمذمل٤ملاْماظٓمل غم
رؿملضملغمذمل٤ملاْماظػملّذمل٣ملعمموعموَ ِ
صعملممللموػ٤ملمو٫ملّملقماظعملممل٩ملػملني:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملاْموَ ِ

وعموُوػمظِ٦ملماَملَعػمٓملؿممعِؽملغملُ١ملػم}م[اظؽمللمملى]59م،مصؾمملظ٤ملٮملةمؼعملذملؿمل١ملمآماظضملذملّمللمظمماَملرضم،موبذملمملظ٤ملٮملةم
ؼؽملؿزملٝملمظػملؼملصملػملذمل٤ملممعذمل٢ملمزمملٌذمل٣مل،موبذملمملظ٤ملٮملةمهعملذمل٢ملماظذملّملعمملى،موتغمزملذملمملنماَملسذملٓملاضموؼغمعملذملمملمم

ذٓملهللمآ .م

ووعفم٢ملعمماَملسٓملاضمصقعمٓملفممعممسػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمؼطملؿذملمملبموخذملمملهموومؼلذملضمل٥ملمبمملظؽملؼملؿملؼملذملهملمووم

ؼلكٓملمع٢ملموخؿملذمل٣ملموومؼلذملؿؾملٔملئمبذمل٣ملموومؼػملؼملذملٔمله،مضذملممللمتضملذملمملشم:م{مؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامٮملم

َنمؼغملُذمل٢ملفمم
َنمؼغملُ٤ملغغم٤ملامخعمؿملػمٓملؼمامعممؽملػمؾملغم١ملػمموعمٮملمغِلعممملىمعمم٢ملمغمملعممملىمسعملعم٥ملمو عم
ؼعملػمكعمٓملػممضَ٤ملمؽممعمم٢ملمضَ٤ملػممـممسعملعم٥ملمو عم
خعمؿملػمذملذملٓملؼمامعمم ذملؽملػمؾملغم٢ملفمموعمٮملمتعمػملْؼملِذملذملٔملغمواموَغظملُلعم ذملغملُ١ملػمموعمٮملمتعمؽملعم ذملمملبعمٔملغموامبِمملَملَظْعملَذملمملبِمبِذملذملؽػمٕملعمماٮملِدػمذملذمل١ملغمماظْظملُلغمذملذمل٤ملقغممبعمضملػمذملذملّملعمم

ا ؿمتعممملنؿمموعمععم٢ملمظٌمل١ملػممؼعمؿغمنملػممصَفملُوػمظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}م[ايفٓملات .]11م

ووعفم٢ملعمماجملؿؼملٛملمع٢ملمإذمملسهملماظظملمملحرملهمل،مصعملممللمتضملذملمملشم:م{إؿمنفمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼغمقِؾقمذمل٤ملنعمموَنم

تعمرملِؿملٛملعمماظْظملَمملحِرملعمهملُمصِ٦ملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامظَؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽمموَِظذملؿمل١ملؽممصِذمل٦ملماظذملّملقمغػمؿملعممملموعماآلخِذملٓملعمةِموعماظػملٌملذمل٣ملغممؼعمضملػمػملَذمل١ملغمم

وعموَغؿغم١ملػممٮملمتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر]19:موضممللمتضملمملشم{:ظَؽِ٢ملمظٌمل١ملػممؼعمؽملؿعمذمل٣ملِماظْؼملغمؽملعمذملمملصِعملُ٤ملنعمموعماظٌملذملْملِؼ٢ملعممصِذمل٦ملم
ُضػملُ٤ملبِؾملؿم١ملمعفمٓملعمضؽمموعماظْؼملغمٓملػمجِظملُ٤ملنعممصِ٦ملماظْؼملعمّملِؼؽملعمذملهملِمظَؽملغمطملػمٓملؿمؼعمؽملفمذملٟملَمبِؾملؿمذمل١ملػممثغمذمل١ملفممٮملمؼغمفعممملوؿمرغموغعمذملٟملَمصِؿملؾملعمذملمملمإؿمظٌملذملمملم

ضَػملِؿملػملًممل}م[اَملحٔملاب .]60م

وضّملمذٓملهللمآممتضملمملشممماظعملزملمملصموايّملودمواظضملعمل٤ملبمملتماظرملٓملسؿملهملمزواجٓملمظؿملغمقملعمعمم٢ملعمم

اظؽمل ذملمملسعممسػملذملذمل٥ملمدع ذملممل٩ملؾمل١ملمووسٓمل٪ملذملذملؾمل١ملمووعذملذمل٤ملاهل١ملم،موإٮملمدغم ذملػملؾوملمغضملؼملذملذملهملماَملعذملذمل٢ملم–مواظضملؿمل ذملمملذغمم

بمملٓ-موصرملمملماىؾمل٠مل،موذمملهللماظصملػمل١مل،مودغمػملؾوملماٌؼملؿػملغملذملمملت،مووطذمل٠ملماظعملذمل٤مليماظسملذملضملؿملٝمل،م
وسؼملوملماظظمل٤مل٪مل٥ملم،موتضملشملػملوملماٌزملمملحلم،موطـٓملماهلٓملجم .م

إنماَملع٢ملمٮملمؼؿقعملٞملمظممحؿملمملةماظؽملمملسممبفٓملدموعؽملؾمل١ملمسػمل٥ملمدعذملممل٩ملؾمل١ملمووعذمل٤ملاهلم١ملم

صؾملْملاموع٢ملمغمملضٗملم،مب٠ملمإنمذظٟملمظ٢ملمؼؿقعملٞملمإٮملمبرملذملضمل٤ملرما غلذملمملنمبذملمملَملع٢ملماظذملّملاخػمل٦ملم

ظممغظمللذملذمل٣مل،موضػملؾذملذمل٣ملموتظملغملذملذملريه،موإحلمملدذملذمل٣ملمبمملظشملؼملفملغؿملؽملذملذملهملمواظل ذملغملؿملؽملهمل،موبضملذملذملّملهمسذملذمل٢ملمود ذملؾمملبم
اً٤ملفمواظعملػملٞملمواٮملغٔملسمملج.موػْملامٮملمؼؿفملت٥ملمإٮملمإذاموع٢ملماظضملؾّملمسػمل٥ملمدؼؽمل٣ملمصػمل١ملمؼظملذملنتم
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صؿمل٣مل،مووع٢ملمسػمل٥ملمغظملل٣ملمع٢ملماظصملػمل١ملمواٮملسؿّملاى،مووع٢ملمسػمل٥ملمسٓمل٪مل٣ملموسعملػمل٣ملموعمملظذمل٣مل،موطذمل٠ملم
ػْملامٮملمؼشملؼملُملمظممايزمل٤مللمسػملؿمل٣ملمإٮملمظممز٠ملماظّملؼ٢ملماظذملْمليموطؼملػملذمل٣ملمآمسذملٔملموجذمل٠ملم
ظألعهمل،مور٪ملؿمل٣ملمهلمملمدؼؽملمملًم،موٮملموػ٤ملمدؼ٢ملما دٯملمماظضملصملؿمل١مل،ماظذملْمليمذذملٓملهللمآمسذملٔملموجذمل٠ملم
صؿملذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملماظضملعملممل٩ملذملذملّملمواَملحغمل ذملمملممع ذملمملمإذاموخذملذملْملماظضملؾذملذملّملمبؾمل ذملممل،مصكملغذملذمل٣ملمزمزملذملذمل٠ملمسػملذملذمل٥ملماَملعذملذمل٢ملم

واَملعمملن،مواظلغملؿملؽملهملمواٮملرؼملؽؽملمملن .م

صؼملِ٢ملػمموػ١ملمممس٤ملاع٠ملؿمماَملع٢ملمواٮملدؿعملٓملارؿمما تمملنغممبمملِٓمتضملمملظَ٥ملمواجؿؽملمملبغممغ٤ملاػؿملِذمل٣ملِ،م

صملػملْذمل١ملـمموُوػمظَؽِذملٟملَمظَؾملغمذمل١ملغمماَملَعػمذمل٢ملغمم
طؼملمملمضممللعممدؾقمملغعم٣ملغم:م{م اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملاموعمظَذمل١ملػممؼعمػملْؾِلغمذمل٤ملامإؿمتعمذملمملغعمؾملغم١ملػممبِ ُ
وعمػغم١ملػممعغمؾملػمؿعمّملغمونعم}[اَملغضملمملم]82:م،مصؼملعم٢ملػممحعملٌملٞملعمما تمملنعم،مواجؿؽملعمذملنملعممماظ ِضملزملذملؿملمملنعم،موػؾعمذمل٣ملغممآُم
تضملمملظَ٥ملماَملع٢ملعممورزضَذمل٣ملغمماَملعذملمملنعمم،مبذمل٠ملمإنمدذملضملمملدةماظذملّملغؿملمملموغضملؿملؼملؾملذملمملمظممهعملؿملذملٞملماَملعذمل٢ملم،م

ض ذملممللم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)م:م"مععمذملذمل٢ملػممو٫ملػمذملذملؾعمُملعممعِ ذمل ػمؽملغملُ١ملػممآعِؽمل ذملمملًمظممدذملذملٓملبِ٣ملِم،معغمضملعم ذملمملصَ٥ملؼممظمم
جعملعمّملِهِم،مسِؽملػمّملعمهغممضُ٤ملتغممؼعم٤ملػمعِ٣ملِم،م َصغملَفملغفمؼملعممملمحِؿملٔملعمتػممظَ٣ملغمماظّملقمغػمؿملعممملم"م(رواهماظمعْملي) .م

إنماَملعذملذمل٢ملمواٮملدذملذملؿعملٓملارمظذملؿملٕملمعلذملذملؽ٤ملظؿملهملمايذملمملط١ملموحذملذملّملهم،موٮملمعلذملذملؽ٤ملظؿملهملماظضمل ذملمملظِ١ملؿمم

وحذملذملّمله،مبذملذمل٠ملمعلذملذملؽ٤ملظؿملهملماىؼملؿملذملذملٛمل،مصضملػملذملذمل٥ملمطذملذمل٠ملمإغلذملمملنماظعملؿملذملمملمغمممبلذملذملقملوظؿملفمؿ٣ملموواجؾذملذمل٣ملمظمم
احملمملصصملذملهملمسػملذمل٥ملمػذملْملهماظؽملممضملؼملذملذملهملم;مصذملمملَملع٢ملغممغضملؼملذملهملٌمظػملفؼملؿملذملذملٛمل،متذملمملجٓملؼما،موعغمضملػملخملؼملؼمذملممل،موعغمظملغملخملذملذملٓملؼما،م

وإسٯملعؿملكمممل،موشريػ١ملمع٢ملمصمؿملٛملمورؿملمملفماظ٤ملر٢مل .م

وحٓمليمبمملٌلػمل١ملمونمزمذملمملصٚملمسػملذمل٥ملمػذملْملهماظؽملضملؼملذملهملم،موؼرملذملغملٓملمآمتضملذملمملشممسػملؿملؾملذملمملم;م

مملةمٮملمتشملمملقمبّملوغؾملمملم،مصمملظؽملضمل١ملمتـؾوملمبمملظرملغملٓملموتْملػنملمبمملىق٤ملدم،مضممللمتضملمملشمم
غم
َملنمايؿمل

عمغغملُ١ملػمموعمظَ ذملؽِ٢ملػممطَظملَذملذملٓملػمتغم١ملػممإؿمنفمممسعمذملذملْملعمابِ٦ملم
عمبغملُذملذمل١ملػممظَ ذملؽِ٢ملػممذعم ذملغملَٓملػمتغم١ملػممظَفملَزؿمؼذملذملّمل فم
ظممذظذملذملٟمل:م{وعمإؿمذػممتعم ذملفملَذفمنعممر قم
ظَرملعمّملِؼّملؽمم}[إبٓملاػؿمل١مل:م .]7م

صكملذامذمملهللماَملع٢ملمظمموعهملم،موارؼملفملنمط٠ملمصٓملدمصؿملؾملذملمملمسػملذمل٥ملمغظمللذمل٣ملموعمملظذمل٣ملموسٓمل٪ملذمل٣ملم

غعمضملِذملذمل١ملعمماجملؿؼملذملذملٛملمةؿملذملمملةمػمملد٩ملذملذملهملمعلذملذملؿعملٓملةم،مٮملمرسذملذملنملمصؿملؾملذملمملم،موٮملما٪ملذملذملشملٓملابم،موٮملمضػملذملذملٞملم،م
وغعمضملِ١ملعمماجملؿؼملٛملمطْملظٟملمبمملظؿعملذملّملممواٮملزدػذملمملرمحؿملذملىملمإغذمل٣ملمٮملمتذملٓملوجموذملمملرةم،موٮملمتؽملذملؿيملم

٫ملذملذملؽملمملسهملم،موٮملم تٓملبذملذمل٤ملمزراسذملذملهملمإٮملمظممعـذملذمل٠ملمػذملذملْملاماىذملذمل٤ملماآلعذملذمل٢ملماظزملذملذملمملظمم،مبذملذمل٠ملموغعمضملِذملذمل١ملعمم

اجملؿؼملٛملمبضملٯملضمملتمرؿملؾهملمعٛملمجرياغ٣ملمع٢ملماظّملولماَملخٓملىمإذمٮملماسؿّملاىم،موٮملمخؿملمملغهملمم

وٮملمغعمل٘ملمظضملؾملّمل .م
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ػْملامػ٤ملمدؼذمل٢ملما دذملٯملمماظذملّملاس٦ملمظغملذمل٠ملموعذمل٢ملمووعذملمملنموادذملؿعملٓملارم،ماظؽملمملبذملْملمظغملذمل٠ملم

سذملذملّملوانموإرػذملمملبم،مصظملذملذمل٦ملمايذملذملّملؼىملماظرملذملذملٓملؼٝملمؼعملذملذمل٤مللمردذملذمل٤مللمآم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)م"ٮملمإتمملنمٌ٢ملمٮملموعمملغهملمظ٣ملم،موٮملمدؼ٢ملمٌ٢ملمٮملمسؾملّملمظ٣ملم" م

م(مرواهما عمملمموضمّمل)م م

صممل تمملنمعزملّملرماَملعمملنم،مو٫ملّملقماظرملمملسٓملمحنيمضممللم :م

إذاما تذملذملذملذملذملمملنم٪ملذملذملذملذملذملذملمملهللمصٯملموعذملذملذملذملذملذملمملنمممممممممممممممموٮملمدغؿملذملذملذملذملذملذملذملممل ٌذملذملذملذملذمل٢ملمٕمزم٦ملمدؼؽملذملذملذملذملذملذملممل
وع٢ملمر٪مل٦ملمايؿملذملذملذملذملذملذملذملمملةمبطملذملذملذملذملذملذملذملريمدؼ٢ملمممممممممممممممممصعملذملذملذملذملّملمجذملذملضملذملذملذمل٠ملماظظملؽملذملذملذملمملى هلذملذملمملمضذملذملٓملؼؽملذملذملذملممل
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انؼهى ٔانؼقم

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 -1عؽملٔملظهملماظضملػمل١ملمواظضملػملؼملمملىمظمما دٯملم.م م

ذملٯملممإشمماظؿظملغملذمل ذمل ؿمٓملموإسؼملذمل ذملممللماظضملعملذملذملذمل٠ملموا بذملذملذملّملاهللم
ٍمل
 -2دسذملذملذمل٤ملةما دذملذمل
واٮملبؿغملمملر.م

 -3اظضملػمل١ملمواَملخٯملق.

 -4ودبمرمملظنملماظضملػمل١ملم.

 -5رٯملبماظضملػمل١ملمؼؾؽمل٤ملنموٮملمؼؾملّملع٤ملن.
 -6خشمل٤ملرةماظظملؿ٤ملىمبّملونمسػمل١ملم.
ا
ثبَٛب  :األدنخ:

 -7اظضملػمل١ملماظْمليمغٓملؼّمله .م

األدنخ يٍ انقشآٌ :

 -1مضممللمتضملمملشم:م{ذعمؾملؿمّملعمماظػملٌمل٣ملغمموَغفم٣ملغممظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمموعماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَهملُموعموُوظُ٤ملماظْضملِػملْ١ملؿممضَممل٩ملِؼملؼممملمبِمملظْعملِلػمذملٙملِم
غملؿمل١ملغم}م[آلمسؼملٓملان:م.]18
ْق ِ
ظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظ عم

 -2وضممللمتضملمملشمم:م{ ؼعمٓملػمصَٛملؿمماظػملٌمل٣ملغمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامعِذملؽملػمغملُ١ملػمموعماظٌملذملْملِؼ٢ملعمموُوتغمذمل٤ملاماظْضملِػملْذمل١ملعممدعمرعمجعمذملمملتٍم
وعماظػملٌمل٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؽم}م[اجملمملدظهمل:م.]11

 -3موضممللمتضملذملمملشم:م{مإؿمنفممصِذمل٦ملمخعمػملْذملٞملؿمماظلفمذملؼملعممملوعماتِموعماظْذملفملَرػمضؿمموعماخػمؿِػملَذملمملفِماظػملٌملمؿملػمذمل٠ملؿمموعماظؽملفمؾملعمذملمملرؿمم
ظَـملؼعممملتٍمظِذملفملُوظِ٦ملماظْفملَظْؾعمذملمملبِم م اظٌملذملْملِؼ٢ملعممؼعمذملْملػمطُٓملغمونعمماظػملٌملذمل٣ملعممضِؿملعممملعؼمذملمملموعمضُضملغمذمل٤ملدؼماموعمسعمػملَذمل٥ملمجغمؽملغمذمل٤ملبِؾملؿم١ملػمم
وعمؼعمؿعمظملَغملٌملٓملغمونعممصِ٦ملمخعمػملْٞملؿمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿممرعمبفمؽملعممملمععممملمخعمػملَعملْوملعممػعمْملعمامبعممملرِػملًذملمملمدغمذملؾػمقعممملغعمٟملَم

صَعملِؽملعممملمسعمْملعمابعمماظؽملفممملرؿمم}م[مآلمسؼملٓملانم190م-م.]191

 -4موض ذملممللمتضمل ذملمملشمم:م{إؿمنفممصِذملذمل٦ملمخعمػملْذملذملٞملؿمماظلفمذملذملؼملعممملوعماتِموعماظْ ذملفملَرػمضؿمموعماخػمؿِػملَ ذملمملفِماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملؿمموعماظؽملفمؾملعم ذملمملرؿمم
وعماظْظملُػملْٟملِماظٌملؿِ٦ملمتعمفػمٓملؿميمصِ٦ملماظْؾعمقػمٓملؿممبِؼملعممملمؼعمؽملػمظملَٛملغمماظؽملفممملسعمموعمععممملموَغػمٔملعملعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظلفمذملؼملعممملىِمعِذمل٢ملػمم

ععمذملمملىٍمصَفملَحػمؿملعمذملمملمبِذمل٣ملِماظْذملفملَرػمضعممبعمم ضملػمذملّملعممععم٤ملػمتِؾملعمذملمملموعمبعمذملذملىملفممصِؿملؾملعمذملمملمعِذمل٢ملػمم ُطذمل٠ملمممدعمابفمذملهملٍموعمتعمزملػمذملٓملؿمؼٝملِماظٓملممؼعمذملمملحؿمم
وعماظلفمقعممملبِماظْؼملغملعمكفمٓملؿممبعمؿملػم٢ملعمماظلفمؼملعممملىِموعماظْفملَرػمضؿممظَـملؼعممملتٍمظِعملَ٤ملػممـممؼعمضملػمعملِػملُ٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة:م.]164

 -5موضممللمتضملمملشم:م{موَظَ١ملػممتعمذملٓملعمموَنفمماظػملٌملذمل٣ملعمموَغػمذملٔملعملعممعِذمل٢ملعمماظلفمذملؼملعممملىِمععمذملمملىؼممصَفملَخػمٓملعمجػممؽملعمذملمملمبِذمل٣ملِمثعمؼملعمذملٓملعماتٍم
عغمكػمؿعمػملِظملًمملموَظْ٤ملعماغغمؾملعممملموعمعِذمل٢ملعمماظْفِؾعمذملممللؿممجغمذملّملعمدؽممبِذملؿمل٘ملؽمموعمحغمؼملػمذملٓملؽممعغمكػمؿعمػملِذملٝملؽمموَظْ٤ملعماغغمؾملعمذملمملموعمشَٓملعمابِؿملذملنملغمم
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دغم٤ملدؽمم م وعمعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿمموعماظذملّملفموعمابممموعماظْفملَغػمضملعمذملمملمؿممعغمكػمؿعمػملِذملٝملؽمموَظْ٤ملعماغغمذمل٣ملغممطَذملْملعمظِٟملَمإؿمغفمؼملعمذملمملمؼعمكػمرملعمذمل٥ملم
اظػملٌمل٣ملعممعِ٢ملػممسِؾعممملدِهِماظْضملغمػملَؼملعممملىغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممشَظملُ٤ملرؽمم}م[صمملرٓمل:م.]28-27

 -6موض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{موعمعِذملذمل٢ملػممآؼعممملتِ ذمل٣ملِمخعمػملْذملذملٞملغمماظلفمذملذملؼملعممملوعماتِموعماظْ ذملفملَرػمضؿمموعماخػمؿِػملَ ذملمملفغمموَظْلِ ذملؽملعمِؿغملُ١ملػمم
وعموَظْ٤ملعماِغغملُ١ملػممإؿمنفممصِ٦ملمذعمظِٟملَمظَـملؼعممملتٍمظِػملْضملعممملظِؼملِنيعمم}م[اظٓملوم:م.]22

 -7وضممللمتضملمملشمم{:ماضْٓملعموْمبِمملدػم١ملؿممرعمبممٟملَماظٌملْملِيمخعمػملَٞملعمم مخعمػملَٞملعمماظْكملؿمغػملعممملنعممعِ٢ملػممسعمػملَٞملـمم ماضْذملٓملعموْم
وعمرعمبقمٟملَماظَْفملطْٓملعممغمم ماظٌملْملِيمسعمػملٌمل١ملعممبِمملظْعملَػملَ١ملؿمم مسعمػملٌمل١ملعمماظْكملؿمغػملعممملنعممععممملمظَ١ملػممؼعمضملػمػملَ١ملػم}م

[ماظضملػملٞملم1م–م5م].

 -8وضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممظَؾملغم١ملغمماتفمؾِضملغم٤ملامععممملموَغػمٔملعملعمماظػملٌمل٣ملغممضَمملظُ٤ملامبعم٠ملػممغعمؿفمؾِٛملغممععممملموَظْظملَؿملػمؽملعممملمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
آبعممملىعمغعممملموَوعمظَ٤ملػممطَمملنعممآبعممملؤغمػغم١ملػممظَمملمؼعمضملػمعملِػملُ٤ملنعممذعمؿملػمؽؼممملموعمظَمملمؼعمؾملػمؿعمّملغمونعمم}م[اظؾعملٓملة:م.]170م

فمدذمل٤مللؿممضَذملمملظُ٤ملام
 -9موضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممظَؾملغم١ملػممتعمضملعممملظَ٤ملػمامإؿمظَ٥ملمععمذملمملموَغػمذملٔملعملعمماظػملٌملذمل٣ملغمموعمإؿمظَذمل٥ملماظٓمل غم
حعملػمؾغمؽملعممملمععممملموعمجعمّملػمغعممملمسعمػملَؿملػم٣ملِمآبعممملىعمغعممملموَوعمظَ٤ملػممطَمملنعممآبعممملؤغمػغم١ملػممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعممذعمؿملػمؽؼممملموعمظَمملمؼعمؾملػمؿعمّملغمونعم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌممل٩ملّملة:م]104

 -10ضزملهملمع٤ملد٥ملم(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)معٛملماظضملؾّملماظزملمملحلمظممذفملنمرػملنملماظضملػمل١ملم،مضممللم
تضملمملشم:م{مضَممللعممظَ٣ملغممعغم٤ملدعم٥ملمػعم٠ملػمموَتفمؾِضملغمٟملَمسعمػملَ٥ملموَنػممتغمضملعمػملخملؼملعم٢ملؿممعِؼملفممملمسغمػملخملؼملػموملعممرغمذػمّملؼما}

م[اظغملؾملٝمل ]66:م

األدنخ يٍ انسُخ :

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -1س٢ملموبذمل٦ملماظذملّملفمرػمدعماىِمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مممضَذملممللعمم:مدعمذملؼملِضملػموملغممر غم
ُنملمصِؿمل٣ملِمسِػملْؼملؼمذملمملمدعمذملػملَٟملَماظػملٌملذمل٣ملغممبِذمل٣ملِمرَٓملؿمؼعملًذملمملم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م"مععم٢ملػممدعمػملَٟملَمرَٓملؿمؼعملًمملمؼعمشملْػمل غم
عِذملذمل٢ملػممرُذملذملٓملغمقؿمماظْفعمؽملفم ذملهملِ،موعمإؿمنفمماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَ ذملهملَمظَؿعمسملعمذملذملٛملغمموَجػمؽملِقعمؿعمؾملعم ذملمملمرؿم٪ملؼم ذملمملمظِشملَمملظِ ذملنملِماظْضملِػملْذملذمل١ملؿم،موعمإؿمنفمم
ؿملؿذملمملنغممصِذمل٦ملمجعمذمل٤ملػمفِم
اظْضملعممملظِ١ملعممظَؿملعملػمؿعمطملػمظملِٓملغممظَ٣ملغممععم٢ملػممصِ٦ملماظلفمؼملعم٤ملعماتِ،موعمععم٢ملػممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿم،موعماظْقِ عم

اظْؼملعمممل ىِ،موعمإؿمنفممصَسملػمذمل٠ملعمماظْضملعمذملمملظِ١ملؿممسعمػملَذمل٥ملماظْضملعممملبِذملّملِ،مطَظملَسملػمذمل٠ملؿمماظْعملَؼملعمذملٓملؿممظَؿملػمػملَذملهملَماظْؾعمذملّملػمرؿممسعمػملَذمل٥ملمدعمذملممل٩ملِٓملؿمم
اْظغملَ٤ملعماطِ ذملنملِ،موعمإؿمنفمماظْضملغمػملَؼملعم ذملمملىعمموعمرعمثعم ذملهملُماظْفملَغػمؾِؿملعم ذملمملىِ،موعمإؿمنفمماظْفملَغػمؾِؿملعم ذملمملىعممظَذملذمل١ملػممؼغم٤ملعمرممثغمذملذمل٤ملامدِؼؽملعم ذملمملرؼمامموعمظَ ذملمملم

دِرػمػعمؼملؼمممل،موعمرفمثغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعم،مصَؼملعم٢ملػمموَخعمْملعمهغمموَخعمْملعممبِقعمٚملدملموعماصِٓملـم"(مدؽمل٢ملموب٦ملمداود).م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
 -2وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمذعمردملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعم:مضَذملممللعممظِذمل٦ملمر غم
ِؿمملبِماظػملٌمل٣ملِمخعمؿملػمٓملؽممظَٟملَمعِ٢ملػمموَنػممتغمزملعمذملػملخمل٦ملعمم
ودػمل١مل)":مؼعممملموَبعممملمذعمردملمظَفملَنػممتعمطملػمّملغموعممصَؿعمضملعمػملٌمل١ملعممآؼعمهملًمعِ٢ملػممطعم
َمرطْضملعمهملٍ،موعمظَفملَنػممتعمطملػمّملغموعممصَؿعمضملعمػملٌمل١ملعممبعممملبؼممملمعِ٢ملعمماظْضملِػملْ١ملؿممسغمؼملِ٠ملعممبِ٣ملِموَوػممظَ١ملػممؼغمضملػمؼملعم٠ملػممخعمؿملػمذملٓملؽممعِذمل٢ملػمموَنػمم
عِممل٩ملعمهمل عم

عممرطْضملعمهملٍ"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م
تغمزملعمػملخمل٦ملعمموَظْٝمل عم
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عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
 -3وسعم٢ملػممحغمْملعمؼػمظملَهملَمبػم٢ملؿمماظْؿملعمؼملعممملنؿمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممظِذمل٦ملمر غم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"صَسملػم٠ملغمماظْضملِػملْ١ملؿممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػممصَسملػم٠ملؿمماظْضملِؾعممملدعمةِ،موعمخعمؿملػمٓملغممدِؼِؽملغملُ١ملغمماظْ٤ملعمرعمهللغمم"

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهمايمملط١ملمظمماٌلؿّملرك) م

عمدذمل٤مللؿممآِمم(٫ملذملػمل٥ملمآم
عم:مذطِٓملعممظِٓمل غم
 -4وسعم٢ملػمموَبِ٦ملموُععممملععمهملَماظؾعممملػِػملِ٦ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَمملل غم
عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مرعمجغمٯملَنؿمموَحعمذملّملغمػغمؼملعممملمسعممملبِذملّملؽمموعماآلخعمذملٓملغممسعمذملمملظِ١ملؽم،مصَعملَذملممللعممر غم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مصَسملػم٠ملغمماظضملعممملظِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظضملعممملبِّملِمطَظملَسملػمػملِ٦ملمسعمػملَ٥ملموَدعمػمغمملطُ١ملػم"،مثغمذمل١ملفممضَذملممللعمم

رعمدغمذملذمل٤مللغممآِم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل):م"إؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعمموعمععمٯملَِ٩ملغملَؿعمذملذمل٣ملغمموعموَػػمذملذمل٠ملعمماظلفمذملذملؼملعم٤ملعماتِم
وعماَملَرعم٪ملِذملذملنيعممحعمؿفمذملذمل٥ملماظؽملفمؼملػمػملَذملهملَمصِذملذمل٦ملمجغمقػمٓملؿمػعمذملمملموعمحعمؿفمذملذمل٥ملمايُذملذمل٤ملتعممظَؿملغمزملعمذملػملٍمل٤ملنعممسعمػملَذملذمل٥ملمعغمضملعمػملخملذملذمل١ملؿمم

اظؽملفممملسؿمماًَؿملػمٓملعم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -5وسعم٢ملػممسغمٓملػموعمةَمبػم٢ملؿمماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿمم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضَممللعممضَمملظَذملوملػممظِذملم٦ملمسعمممل٩ملِرملعمذملهملُمم(مر٪ملذمل٦ملمآم
سؽملؾملمملم):مؼعممملمابػم٢ملعمموُخػمؿِ٥ملمبعمػملَطملعمؽملِ٥ملموَنفممسعمؾػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملعممسعمؼملػمذملٓملـمومععمذملمملرلممبِؽملعمذملمملمإؿمَظذمل٥ملماظْقعمذمليملمممصَمملظْعملَذمل٣ملغمم
صَلعمممل٩ملِػملْ٣ملغممصَكملؿمغفم٣ملغممضَّملػممحعمؼملعم٠ملعممسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسِػملْؼملؼممملمطَـِريؼمام-مضَذملممللعمم-م
عمدذملذملذمل٤مللؿمماظ ٌملػملذملذمل٣ملِم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذملذمل٣ملم
مملمسذملذملذمل٢ملػممر غم
ذملْملطُٓملغمػعم عم
عممؼذملذمل ػم
َذذملذملؿملعممملى عم
غممسذملذملذمل٢ملػممو ػم
َلذملذملمملىعمظْؿغم٣مل عم
ؿملؿذملذملذمل٣ملغممص عم
صَػملَعملِ غم

مملمذطَذملٓملعمموَنفمماظؽملفمؾِذمل٥ملفممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مممضَذملممللعمم
ودػمل١مل)ضَممللعممسغمٓملػموعمةُم:م َصغملَمملنعممصِؿملؼملعمذمل عم

"إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممٮملَمؼعمؽملػمؿعمٔملؿمهللغمماظْضملِػملْ١ملعممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿمماغػمؿِٔملعماسؼممملموعمَظغملِ٢ملػممؼعمعملْؾِ٘ملغمماظْضملغمػملَؼملعممملىعممصَؿملعمٓملػمصَٛملغمماظْضملِػملْذمل١ملعمم
ععمضملعمؾملغم١ملػمموعمؼغمؾػمعملِ٥ملمصِ٥ملماظؽملفممملسؿممرغمىغمودؼممملمجغمؾملفممملٮملًمؼغمظملْؿغم٤ملغعمؾملغم١ملػممبِطملعمؿملػمٓملؿممسِػملْ١ملـممصَؿملعمسملِػملٍمل٤ملنعمموعمؼغمسملِػملٍمل٤ملنعمم"

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم]

 -6وس٢ملموَب٦ملمطَؾػمرملعمهملَماَملَغػمؼملعممملرؿمىممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَغفم٣ملغممدعمؼملِٛملعممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م"مإؿمغفمؼملعممملماظّملقمغػمؿملعممملمَملَرػمبعمضملعمهملِمغعمظملَٓملـممسعمؾػمّملٍمرعمزعمضَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممععممملٮملًموعمسِػملْؼملؼممملمصَؾملغم٤ملعمم

ؼعمؿفمعملِ٥ملمصِؿمل٣ملِمرعمبفم٣ملغمموعمؼعمزملِ٠ملغممصِؿمل٣ملِمرعمحِؼملعم٣ملغمموعمؼعمضملػمػملَ١ملغممظِػملٌمل٣ملِمصِؿمل٣ملِمحعمعملنممملمصَؾملعمْملعمامبِفملَصْسملعم٠ملؿمماظْؼملعمؽملعممملزؿملؿم،م

وعمسعمؾػمّملٍمرعمزعمضَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممسِػملْؼملؼممملموعمظَ١ملػممؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغممععممملٮملًمصَؾملغم٤ملعمم٫ملعممملدِقغمماظؽملممؿملفمهملِمؼعمعملُ٤مللغممظَ٤ملػمموَنفممظِ٥ملمععممملٮملًم

ظَضملعمؼملِػملْوملغممبِضملعمؼملعم٠ملؿممصُٯملَنـممصَؾملغم٤ملعممبِؽملِؿملفمؿِ٣ملِمصَفملَجػمٓملغمػغمؼملعممملمدعم٤ملعماىؽم،موعمسعمؾػمّملٍمرعمزعمضَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممععممملٮملًموعمظَ١ملػممؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغمم
سِػملْؼملؼممملمصَؾملغم٤ملعممؼعمكػمؾِٙملُمصِ٥ملمععممملظِ٣ملِمبِطملعمؿملػمٓملؿممسِػملْ١ملـممٮملَمؼعمؿفمعملِ٥ملمصِؿمل٣ملِمرعمبفم٣ملغمموعمٮملَمؼعمزملِ٠ملغممصِؿمل٣ملِمرعمحِؼملعم٣ملغمم

ٮملؼعمضملػمػملَ١ملغممظِػملٌمل٣ملِمصِؿمل٣ملِمحعمعملنممملمصَؾملعمْملعمامبِفملَخػمؾعمىملِماظْؼملعمؽملعممملزؿملؿم،موعمسعمؾػمّملٍمظَ١ملػممؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممععممملٮملًموعمٮملَمسِػملْؼملؼممملم
وعم َ
صَؾملغم٤ملعممؼعمعملُ٤مللغممظَ٤ملػمموَنفممظِ٦ملمععممملٮملًمظَضملعمؼملِػملْوملغممصِؿمل٣ملِمبِضملعمؼملعم٠ملؿممصُٯملَنـممصَؾملغم٤ملعممبِؽملِؿملفمؿِ٣ملِمصَ٤ملؿمزػمرغمػغمؼملعممملمدعم٤ملعماىؽم"م
(دؽمل٢ملماظمعْملي).
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م

ا
ثبنثب :ادلٕضٕع :

مممملمٮملمذٟملمصؿمل٣ملمونماظضملػمل١ملمظ٣ملمعغملمملغهملمسمملظؿملهملمظمما دٯملمم;مَملغ٣ملمحؿملمملةماظعملػملذمل٤ملبم

وغ٤ملرماَملبزملمملر،مب٣ملمؼؾػملذملٜملما غلذملمملنمعؽملذملمملزلماَملبذملٓملارم،موبذمل٣ملمؼشملذملمملهللمآم(سذملٔملموجذمل٠مل)،موبذمل٣ملم

ؼضملؾذملذملّملم،موبذملذمل٣ملمؼ٤ملح ذملّملم،موبذملذمل٣ملمؼغمؼملعمففم ذملّملموبذملذمل٣ملمت٤مل٫ملذملذمل٠ملماَملرح ذملمملمم،مموبذملذمل٣ملمتٓملصذملذملٛملماَملعذملذمل١ملموسػملذملذمل٥ملم
اظّملرجمملتم،مصممل دٯملممدؼ٢ملماظضملػمل١ملم،مٮملمؼغمضملٓملعمفغممدؼذمل٢ملؽممعـػملُذمل٣ملموذذملمملدمبذملمملظضملػمل١ملموحذملىملفممسػملؿملذمل٣ملم،م
ورشنملمظممرػملؾ٣ملم،موغذمل٤ملفمهممبغملمملغذملهملموػػملذمل٣ملم،مووسػملذمل٥ملمعذمل٢ملمضذملّملرػ١ملم،موبذملنيمصسملذمل٠ملماظضملػملذمل١ملم

ووثٓملهمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةم،موح٘ملفممسػملذمل٥ملماظذملؿضملػمل١ملمواظؿضملػملذملؿمل١ملم،موحلذملؾؽملمملمونموولمآؼذملمملتم

غٔملظذملذملوملمعذملذمل٢ملماظذملذمل٤ملح٦ملمسػملذملذمل٥ملمضػملذملذملنملمردذملذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)موذذملمملرتمإشمم
صسمل٠ملماظضملػمل١ملم،محؿملىملموعٓملتمبمملظعملٓملاىةموػ٦ملمعظملؿمملحماظضملػمل١ملم،موغ٤ملػوملمبمملظعملػمل١ملموػذمل٤ملموداةم

غعمل٠ملماظضملػمل١ملم،موذظٟملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م{اضْٓملعموْمبِمملدػم١ملؿممرعمبممٟملَماظٌملْملِيمخعمػملَٞملعمم مخعمػملَٞملعمماظْكملؿمغػملعممملنعمم

ػملذملمملنعممععمذملمملمظَذمل١ملػممؼعمضملػمػملَذمل١ملػمم} م
عِ٢ملػممسعمػملَٞملـمم ماضْٓملعموْموعمرعمبقمٟملَماظْذملَفملطْٓملعممغمم ماظٌملذملْملِيمسعمػملٌملذمل١ملعممبِذملمملظْعملَػملَ١ملؿمم مسعمػملٌملذمل١ملعمماظْكملؿمغ عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظضملػملٞمل-1:م]5م م
صؾملْملهموولم٫ملؿملقهملمتلؼمل٤ملمبعملّملرماظعملػمل١مل،موتؽملذمل٤ملؿمؾمهمبعملؿملؼملذملهملماظضملػملذمل١مل،موتضملػملذمل٢ملمايذملٓملبم

سػمل٥ملماَملُعِؾمؿملعمؾمهملماظطملمملصػملهمل،مووضمل٠ملماظػملؾؽملهملماَملوشممظممبؽملمملىمط٠ملمإغلمملنمسصملذملؿمل١ملمونمؼعملذملٓملوموونم

ؼؿضملػملَؾم١ملم،مصؾملْملامإنمدلمسػمل٥ملمذ٦ملىمصكملمنمملمؼّمللمسػملذمل٥ملمونمعغملمملغذملهملماظضملػملذمل١ملمظمما دذملٯملممٮملم
تذملذملّملاغؿملؾملمملمعغملمملغذملذملهملم،مطؼمل ذملمملمض ذملممللمربؽمل ذملمملمظممطؿمملبذملذمل٣ملم:م{ضُذملذمل٠ملػممػعمذملذمل٠ملػممؼعملػمذملذملؿعم٤ملؿميماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممؼعممضملػمػملَؼملغمذملذمل٤ملنعمم
وعماظٌملْملِؼ٢ملعممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعممإؿمغفمؼملعممملمؼعمؿعمْملعمطٌملٓملغمموُوظُ٤ملماظْفملَظْؾعممملبِ}م[اظٔملعٓمل .]9:م

وظعملذملذملّملمسذملذملينما دذملذملٯملمموسصملذملذمل١ملماظضملؽملمملؼذملذملهملمب ذملمملظضملػمل١مل،موحذملذملىملمومتؾمملسذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملمرػملؾ ذملم٣مل،م

واظؾقىملمواظؿظملغملريمظممط٠ملمعؿملّملانمع٢ملمعؿملمملدؼ٢ملماٌضملٓملصهمل،موط٠ملمجمممللمع٢ملمجمذملمملٮملتم

ايؿمل ذملمملةم،مواظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمطؿ ذملمملبماظضملػملؼمل ذملمملىماظذملمْملؼ٢ملمووتذملذمل٤ملاماظضملػملذملذمل١مل،موظممػذملذملْملامؼعملذملذمل٤مللم
اظضملػملؿمل١ملمايغملؿمل١ملم{:مبعم٠ملػممػغم٤ملعممآؼعممملتؽممبعمؿملممؽملعممملتؽممصِ٦ملم٫ملغمّملغمورؿمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمموُوتغمذمل٤ملاماظْضملِػملْذمل١ملعمموعمععمذملمملمؼعمفػمقعمذملّملغمم

بِـملؼعممملتِؽملعممملمإؿمظٌملمملماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}م[اظضملؽملغملؾ٤ملت .]49:م

وظعملّملموو٪ملُملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)معغملمملغهملماظضملػمل١ملموصسملؿملػملهملمرػملؾ٣ملم

ظممحّملؼىملمؼذملّملصٛملمم طذمل٠ملمعذمل٢ملمضذملٓملوهمبؿذملّملبٓملمإشمماٌلذملمملرسهملمظممرػملذملنملماظضملػملذمل١ملم،موإصؽملذملمملىم
اظضملؼملٓملمظممدؾؿمل٠ملمهزملؿملػمل٣ملم،مصعملمملل":مععم٢ملػممدعمػملَٟملَمرَٓملؿمؼعملًمملمؼعمشملْػملُنملغممصِؿمل٣ملِمسِػملْؼملؼممملمدعمػملَٟملَماظػملٌملذمل٣ملغممبِذمل٣ملِم
رذملٓملغمقؿمماظْفعمؽملفمذملهملِ،موعمإؿمنفمماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَذملهملَمظَؿعمسملعمذملٛملغمموَجػمؽملِقعمؿعمؾملعمذملمملمرؿم٪ملؼمذملمملمظِشملَمملظِذملنملِماظْضملِػملْذمل١ملؿم،موعمإؿممنفمم
رَٓملؿمؼعملًمملمعِذمل٢ملػمم ُ

اظْضملعمذملمملظِ١ملعممظَؿملعملػمذملذملؿعمطملػمظملِٓملغممظَذملذمل٣ملغممععمذملذمل٢ملػممصِذملذمل٦ملماظلفمذملذملؼملعم٤ملعماتِ،موعمععمذملذمل٢ملػممصِذملذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿم،موعماظْقِؿملؿعمذملمملنغممصِذملذمل٦ملمجعمذملذمل٤ملػمفِم
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اظْؼملعمذملذملمملىِ،موعمإؿمنفممصَسملػمذملذمل٠ملعمماظْضملعمذملذملمملظِ١ملؿممسعمػملَذملذمل٥ملماظْضملعممملبِذملذملّملِ،مطَظملَسملػمذملذمل٠ملؿمماظْعملَؼملعمذملذملٓملؿممظَؿملػمػملَذملذملهملَماظْؾعمذملذملّملػمرؿممسعمػملَذملذمل٥ملمدعمذملذملممل٩ملِٓملؿمم

اْظغملَ٤ملعماطِنملِ،موعمإؿمنفمماظْضملغمػملَؼملعممملىعمموعمرعمثعمهملُماظْفملَغػمؾِؿملعممملىِ،موعمإؿمنفمماظْفملَغػمؾِؿملعمذملمملىعممظَذمل١ملػممؼغم٤ملعمرممثغمذمل٤ملامدِؼؽملعمذملمملرؼماموعمظَذملمملمدِرػمػعمؼملؼمذملمملم،م

وعمرفمثغمذملذمل٤ملاماظْضملِػملْذملذمل١ملعم،مصَؼملعمذملذمل٢ملػمموَخعمذملذملْملعمهغمموَخعمذملذملْملعممبِقعمذملذملٚملدملموعماصِذملذملٓملـمم"(مد ذملؽمل٢ملموبذملذمل٦ملمداود)،موسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمذعمردملم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممظِ٦ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)م":ؼعمذملمملموَبعمذملممملمذعمردملمظَذملفملَنػمم
تعمطملػمّملغموعممصَؿعمضملعمػملٌمل١ملعممآؼعمهملًمعِذمل٢ملػممطِؿعمذملمملبِماظػملٌملذمل٣ملِمم خعمؿملػمذملٓملؽممظَذملٟملَمعِذمل٢ملػمموَنػممتغمزملعمذملػملخمل٦ملعممعِممل٩ملعمذملهملَمرعمطْضملعمذملهملٍ،موعمظَذملفملَنػممتعمطملػمذملّملغموعمم
عممرطْضملعمهملٍ" م
صَؿعمضملعمػملٌمل١ملعممبعممملبؼممملمعِ٢ملعمماظْضملِػملْ١ملؿممسغمؼملِ٠ملعممبِ٣ملِموَوػممظَ١ملػممؼغمضملػمؼملعم٠ملػممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمموَنػممتغمزملعمػملخمل٦ملعمموَظْٝمل عم

(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

إنماظؿضملػملُؾم١ملمواظؿضملػملؿمل١ملمرغموحما دٯملم،مٮملمبعملمملىمى٤ملػٓملهموٮملمطظملمملظذملهملمٌلذملؿعملؾػمل٣ملمإٮملَؾمم

بؾملؼملذملممل،مصضملذمل٢ملموبذملذمل٦ملموعمملعذملهملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممضذملمملل:ممضذملممللممردذملذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودذملذملػمل١مل)":ماظْضملعمذملذملمملظِ١ملغمموعماظْؼملغمذملذملؿعمضملعمػملِؾم١ملغممذعمذملذملٓملؿمؼغملَمملنؿممصِذملذمل٦ملماَملَجػمذملذملٓملؿمم"م(مرواهمابذملذمل٢ملمعمملجذملذمل٣ملم)م.مصشملؾؿملضملذملذملهملم

ا دذملذملٯملممتظملذملذملٓملضمسػملذملذمل٥ملماَملعذملذملهملماٌل ذملػملؼملهملمونمتغملذملذمل٤ملنموعذملذملهملمعؿضملػملؼملذملذملهملمتٓملتظملذملذملٛملمصؿملؾمل ذملمملمغلذملذملؾهملم
اٌـعملظملني،موتؾملؾٙملموومتؽملضملّملممغلؾهملماىمملػػملنيم،مصكملنمضؿملؼملهملماظضملػملذمل١ملمظمما دذملٯملممطمعملؿملؼملذملهملم

ايؿملمملةمبمملظؽمللؾهملمظ غلمملن .م

وطْملظٟملموسػمل٥ملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمع٢ملمذفملنماظضملػمل١مل،مصضملؾفمٓملمسؽمل٣ملمبمملظلذملػملشملمملنم،مصعملذملممللم

تضملمملشم:م{اظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمفعممملدِظُ٤ملنعممصِ٦ملمآؼعمذملمملتِماظػملٌملذمل٣ملِمبِمطملعمؿملػمذملٓملؿممدغمذملػملْشملَمملنـمموَتعمذملمملػغم١ملػممطَؾغمذملٓملعممععمعملْؿؼمذملمملمسِؽملػمذملّملعمماظػملٌملذمل٣ملِم
وعمسِؽملػمّملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملام}[شمملصٓمل،]35:موضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمفعممملدِظُ٤ملنعممصِ٦ملمآؼعممملتِماظػملٌمل٣ملِم

بِطملعمؿملػمٓملؿممدغمػملْشملَمملنـمموَتعممملػغم١ملػممإؿمنػممصِ٦ملم٫ملغمّملغمورؿمػِ١ملػممإؿمظٌملمملمطِؾػمٓملؽممععممملمػغم١ملػممبِؾعممملظِطملِؿمل٣ملِم}[شمملصٓمل .]56:م

ورح١ملمآمدؿملّملغمملمسػملؿملكممملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)حنيمضمملل(:ماظضملػمل١ملمخريؽممعذمل٢ملماٌذملممللمم

اظضملػمل١ملمزمٓملدٟملمووغذملوملمم هذملٓملسماٌذملممللم،مواظضملػملذمل١ملمحذملمملط١ملمواٌذملممللمحمغملذمل٤ملمم،مواٌذملممللم
تؽملعملزمل٣ملماظؽملظملعملهملمواظضملػمل١ملمؼٔملط٤ملمبممل غظملمملق).م م

صمملظضملػمل١ملم٪ملٓملورةمعغمػملِقفمهمل،موحمملجذملهملمعمملدفمذملمهملم،مسػملؿملؾملذملمملمتؿ٤ملضذملٝملمدذملضملمملدةما غلذملمملنمظمم

اظّملغؿملمملمواآلخٓملة .وعذمل٢ملمػم ؽملذملمملمطذملمملنمرػملذملنملماظضملػملذمل١ملمصٓملؼسملذملهملًم،مطؼملذملمملمروىمابذمل٢ملمعمملجذملهملمسعمذمل٢ملػمم
عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م
وَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعم:مضَذملممللعممر غم

"رَػملَنملغمماظْضملِػملْ١ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملٌمسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممعغملػمػملِ١ملـمم" .م

إنما دٯملممضّملمرصذملٛملمعؽملذملمملزلماظضملػملؼملذملمملىموضذملّملفممرمجؾملذمل٤ملدعممػ١ملم،مومسذملمملمبذملّملرجمملمتؾمل١ملم

حؿذملذمل٥ملمضذملذملٓملعمغعمؾمل١ملمايذملذملٞملمدذملذملؾقمملغ٣ملمبؽملظمللذملذمل٣ملموعٯمل٩ملغملؿذملذمل٣ملمظمماظرمل ذملؾملمملدةمب٤ملحّملاغؿملؿذملذمل٣ملموا ضذملذملٓملارم

بضملّملاظؿ٣مل،مضممللمتضملمملشم{:م ذعمؾملؿمّملعمماظػملٌملذمل٣ملغمموَغفمذمل٣ملغممظَذملمملمإؿمظَذمل٣ملعممإؿمظٌملذملمملمػغمذمل٤ملعمموعماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَذملهملُموعموُو ُظذمل٤ملماظْضملِػملْذمل١ملؿممضَممل٩ملِؼملؼمذملمملم
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غملذملؿمل١ملغمم}[آلمسؼملذملٓملان:م.]18مطؼملذملمملموذذملمملدممآمسذملٔملموجذمل٠ملم
ْق ِ
بِمملظْعملِلػمٙملِمظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼذملٔملغمماظ عم

مبغملمملغهملماظضملػملؼملمملىمورصٛملمع٢ملمذفملغؾمل١ملم،موبنيموغؾملذمل١ملموطـذملٓملماظؽملذملمملسمخرملذملؿملهملمٓممبذملمملمودرطذمل٤ملام
ع٢ملمآثمملرمضُّملرت٣ملموسصملؼملؿ٣مل،مصعملممللمتضملمملشممبضملّملمونمظظملَوملماَملغصملمملرمإشممغِضملؼمل٣ملموآؼمملت٣مل:م{وَظَذمل١ملػمم
تعمٓملعمموَنفمماظػملٌمل٣ملعمموَغػمٔملعملعممعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممصَفملَخػمٓملعمجػمؽملعممملمبِ٣ملِمثعمؼملعمٓملعماتٍمعغمكػمؿعمػملِظملًمملموَظْ٤ملعماغغمؾملعمذملمملموعمعِذمل٢ملعمماظْفِؾعمذملممللؿمم

جغمذملذملّملعمدؽممبِ ذملؿمل٘ملؽمموعمحغمؼملػمذملذملٓملؽممعغمكػمؿعمػملِذملذملٝملؽمموَظْ٤ملعماغغمؾملعم ذملمملموعمشَٓملعمابِؿملذملذملنملغممدغمذملذمل٤ملدؽمم موعمعِذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملسؿمموعماظذملذملّملفموعمابممم
وعماظْفملَغػمضملعممملمؿممعغمكػمؿعمػملِٝملؽمموَظْ٤ملعماغغم٣ملغممطَْملعمظِٟملَمإؿمغفمؼملعممملمؼعمكػمرملعم٥ملماظػملٌمل٣ملعممعِ٢ملػممسِؾعمذملمملدِهِماظْضملغمػملَؼملعمذملمملىغممإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعممسعمٔملؿمؼذملٔملؽمم

شَظملُ٤ملرؽمم}م[صمملرٓمل:م.]28-27

غممذذملفعمٓملؽمم
موضممللمتضملمملشم:ممػغم٤ملعمماظٌملْملِيموَغػمٔملعملعممعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمععممملىؼممَظغملُ١ملػممعِؽملػم٣ملغممذعمٓملعمابؽمموعمعِؽملػم٣مل عم

صِؿمل ذمل٣ملِمتغملِ ذملؿملؼملغم٤ملنعمم مؼغمؽملػمؾِذملذملوملغممَظغملُذملذمل١ملػممبِ ذمل٣ملِماظذملذملٔملفمرػمهللعمموعماظٔملفمؼػمؿغمذملذمل٤ملنعمموعماظؽملفمكِؿملذملذمل٠ملعمموعماظْفملَسػمؽملعم ذملمملبعمموعمعِذملذمل٢ملػممطُذملذمل٠ملممم
اظـفمؼملعمٓملعماتِمإؿمنفممصِ٦ملمذعمظِٟملَمظَـملؼعمهملًمظِعملَ٤ملػممـممؼعمؿعمظملَغملٌملٓملغمونعم}م[اظؽملق٠مل.]11،10:

وظػملضملػملؼملمملىمعغملمملغهملمسصملؿملؼملهملمحظملصملؾملمملمهل١ملماظرملٓملهللمظضملصمل١ملمضّملرػ١ملمظمماَملعذملهملمم،مصؾملذمل١ملم

ورثذملهملماَملغؾؿملذملمملىموػذمل١ملماٌظملسملذملػمل٤ملنمبضملذملّملماَملغؾؿملذملمملىمسػملذملذمل٥ملمدذملممل٩ملٓملماظؾرملذملذملٓملمم،مصضملعمذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملموُععممملععمذملذملهملَم

عمدذمل٤مللؿممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مرعمجغمذملٯملَنؿمم
عم:مذطِٓملعممظِٓمل غم
اظؾعممملػِػملِ٦ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَمملل غم
عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"صَسملػمذمل٠ملغمم
وَحعمّملغمػغمؼملعممملمسعممملبِّملؽمموعماآلخعمذملٓملغممسعمذملمملظِ١ملؽم،مصَعملَذملممللعممر غم

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
اظضملعممملظِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظضملعممملبِذملّملِمطَظملَسملػمذملػملِ٦ملمسعمػملَذمل٥ملموَدػمغعمذملمملطُ١ملػمم"مثغمذمل١ملفممضَذملممللعممر غم

ؿمػذملمملم
عمؿذمل٥ملماظؽملفمؼملػمػملَذملهملَمصِذمل٦ملمجغمقػمٓمل عم
ودػمل١مل):م"ِنفمماظػملٌمل٣ملعمموعمععمٯملَِ٩ملغملَؿعم٣ملغمموعموَػػم٠ملعمماظلفمؼملعم٤ملعماتِموعماَملَرعم٪ملِنيعممح فم
وعمحعمؿفم٥ملمايُ٤ملتعممظَؿملغمزملعمػملٍمل٤ملنعممسعمػملَ٥ملمعغمضملعمػملخمل١ملؿمماظؽملفممملسؿمماًَؿملػمٓملعم"دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

وعذملذملذمل٢ملمػذملذملذملْملؼ٢ملمايذملذملذملّملؼـنيماظرملذملذملذملٓملؼظملنيموشريػؼملذمل ذملمملمتؿسملذملذملذملُملمعغملمملغذملذملذملهملماظضملػملؼملذمل ذملمملىم

وعؽملٔملظؿؾمل١ملم،مو٫ملّملقمآماظضملصملؿمل١ملمحؿملىملمضمملل{:ؼعمٓملػمصَٛملؿمماظػملٌمل٣ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم

وُوتغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعممدعمرعمجعممملتٍموعماظػملٌمل٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؽم}م[اجملمملدظهمل .]11:م

وإذامطمملنما دٯملممدؼ٢ملماظضملػمل١ملمصؾملذمل٤ملموؼسملؼمذملممملمدؼذمل٢ملماظضملعملذمل٠ملمواظظملغملذملٓمل،مؼذملّملس٤ملمإشمم

اظؿظملغملٓملموإسؼملممللماظضملعمل٠ملموا بّملاهللمواٮملبؿغملمملر،مصمملظضملعمل٠ملمدٓملماظؿغملٓملؼ١ملمواظؿرملذملٓملؼٝملما هلذمل٦ملم
ظ غلمملنم،مصعملّملمعؿملفم ٔملهمآمب٣ملم،موب٣ملمذذملٓملص٣ملموصسملذملػمل٣ملمسػملذمل٥ملمشذملريهمعذمل٢ملماظغملممل٩ملؽملذملمملتم،موسػملذمل٥ملم
ودمملد٣ملمطمملنماظؿغملػملؿملٝملمظؾينماظؾرملذملٓملمبضملؾذملمملدةمآمتضملذملمملشمموحذملّملهم،موا تذملمملنممبذملمملموغذملٔمللم

ع٢ملمطؿنملموعمملمورد٠ملمع٢ملمرد٠مل .م

ممممممجّملؼٓملمبمملظْملطٓملمونمحظملٚملماظضملعمل٠ملمؼضملّملموحذملّملمععملممل٫ملذملّملماظرملذملٓملؼضملهملما دذملٯملعؿملهملم،م

وذظٟملمبمملسؿؾمملرهمواحّملؼمامع٢ملماظغملػملؿملمملتماًؼملٕملماظيتماتظملعملوملمطمملصهملماظرملٓملا٩ملٛملمواَملدؼمملنم
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سػمل٥ملمحظملصملؾملمملمواحملمملصصملهملمسػملؿملؾملمملم،موع٢ملمث١ملفممصكملنما دٯملممحمملصٚملمسػمل٥ملماظضملعملذمل٠ملم،موحذملٓملمم

اٮملسؿّملاىمسػملؿمل٣ملمبرمللملمؼضملشملػمل٣ملمس٢ملمإدراكمعؽملمملصضمل٣ملم،موع٢ملمذظٟملم–مسػمل٥ملمدؾؿمل٠ملماٌـذملممللم-م
وغ٣ملمحٓملممذٓملبماٌلذملغملٓملاتموطذمل٠ملمعذملمملمؼظمللذملّملماظضملعملذمل٠ملم،مضذملممللمتضملذملمملشمم:م{مؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم

آَععمؽملغم٤ملامإؿمغفمؼملعممملماظْكعمؼملػمٓملغمموعماظْؼملعمؿملػملِٓملغمموعماظْفملَغػمزملعممملبغمموعماظْفملَزػمظَمملمغممرؿمجػمٕملؽممعِ٢ملػممسعمؼملعم٠ملؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿمم َصذملمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملهغمم
ظَضملعم ٌملػملغملُذملذمل١ملػممتغمظملْػملِقغمذملذمل٤ملنعمم}[اٌممل٩ملذملذملّملةم]90:موٮملمشٓملابذملذملهملمظمماػؿؼمل ذملمملمماظعملذملذملٓملآنماظغملذملذملٓملؼ١ملمبمملظضملعملذملذمل٠ملم
واظضملؽملمملؼهملمب٣ملم،مَملغ٣ملمػؾهملمع٢ملمآمسٔملموج٠مل .م

واٌؿفملع٠ملمظمماظعملٓملآنماظغملذملمٓملؼ١ملمرمذملّملموغذمل٣ملمزمذملىملمسػملذمل٥ملماظذملؿظملغملريمظممعػملغملذمل٤ملتم

اظلؼمل٤ملاتمواَملرضمبفملدمملظؿملنملمخمؿػملظملهملم،مظؿملقملطّملمسػمل٥ملمعغملمملغهملماظضملعمل٠ملمواظضملػمل١ملم،مإذماظضملعملذمل٠ملم
آظذملذملهملماظذملذملؿظملغملري،مواظضملػملذملذمل١ملمٔٓملتذملذمل٣مل،مصؾ ذملمملظضملػمل١ملمؼعمعملذملذملٝملما غل ذملمملنمسػملذملذمل٥ملمايعمل ذملممل٩ملٞمل،موتعمذملذملٔملولمسؽملذملذمل٣ملم
شِرملمملوةماىؾمل٠مل،موؼغمقٓملفمرمع٢ملمرؿمقممماَملوػمملمموآًُملاصمملتم،موبذملْملظٟملمطذملمملنما دذملٯملممدؼذمل٢ملعممم

اظظملغملٓمل،مودؼ٢ملعمماظضملعمل٠مل،مودؼ٢ملعمماظضملػمل١مل .م

وضّملمدسمملغمملمربؽملمملم-مدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم-مإشممادؿكّملاممغضملؼملهملماظضملعمل٠ملمظمماظؿظملغملذملٓملم

واظؿفملع٠ملمظممز٤ملاػٓملماظغملذمل٤ملنمظػمل٤ملضذمل٤ملفمسػملذمل٥ملمسصملؼملؿذمل٣ملمدذملؾقمملغ٣ملمموتضملذملمملشممووحّملاغؿملؿذمل٣ملمم،م
ضممللمتضملمملشم:م{مإؿمنفممصِ٦ملمخعمػملْٞملؿمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْذملفملَرػمضؿمموعماخػمؿِػملَذملمملفِماظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿمموعماظؽملفمؾملعمذملمملرؿممموعماظْظملُػملْذملٟملِم
اظٌملؿِ٦ملمتعمفػمٓملؿميمصِ٦ملماظْؾعمقػمٓملؿممبِؼملعممملمؼعمؽملػمظملَٛملغمماظؽملفممملسعمموعمععممملموَغػمٔملعملعمماظػملٌمل٣ملغممعِذمل٢ملعمماظلفمذملؼملعممملىِمعِذمل٢ملػممععمذملمملىٍمصَفملَحػمعمؿملذملمملم
غملذملكفمٓملؿمم
عماظلذملقعممملبِماظْؼمل عم
بِ٣ملِماظْفملَرػمضعممبعمضملػمّملعممععم٤ملػمتِؾملعممملموعمبعمىملفممصِؿملؾملعممملمعِ٢ملػممطُ٠ملمممدعمابفمهملٍموعمتعمزملػمٓملؿمؼٝملِماظٓملممؼعممملحؿممو فم

بعمذملؿملػم٢ملعمماظلفمذملذملؼملعممملىِموعماظْذملفملَرػمضؿممظَـملؼعمذملمملتٍمظِعملَذملذمل٤ملػممـممؼعمضملػمعملِػملُذملذمل٤ملنعم}[اظؾعملذملذملٓملة.]164:موضذملممللمتضملذملمملشم{:موعمعِذملذمل٢ملػمم
آؼعممملتِ٣ملِمخعمػملْٞملغمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعماخػمؿِػملَمملفغمموَظْلِذملؽملعمِؿغملُ١ملػمموعموَظْذمل٤ملعماِغغملُ١ملػممإؿمنفممصِذمل٦ملمذعمظِذملٟملَمظَـملؼعمذملمملتٍم

ظِػملْضملعممملظِؼملِنيعمم}م[اظٓملوم:م.]22

واٌؿؿؾٛملمظػملؾؿملمملنماظعملٓملآغ٦ملمؼٯملحٚملمبمملدؿؼملٓملارمايذمل٘ملمسػملذملم٥ملماظؿضملعملذمل٠ملمواظؿظملغملذملٓملم

بزملذملؿملٜملمعؿضملذملّملدةمظمم٫ملذمل٤ملرمعمادصذملهملم،مدمذملذمل٤ملم{ظضملػملغملذمل١ملمتضملعملػملذمل٤ملنم}موو{موصذملٯملمتضملعملػملذملذمل٤ملنم}مووم

{ظعمل٤ملممؼضملعملػمل٤ملنم}موو{مظِعملَ٤ملػممـممؼعمؿعمظملَغملٌملذملٓملغمونعمم}موو{ظِعملَذمل٤ملػممـممؼعمظملْعملَؾملغمذمل٤ملنعمم}موشذملريمذظذملٟملمظمماظلذملؿملمملقم

اظعملٓملآغذملذمل٦ملم،مظؿقملطذملذملّملماظذملؽملؾمليملماظعملٓملآغذملذمل٦ملماظظملٓملؼذملذملّملمظمماظذملذملّملس٤ملةمإشمما تذملمملنموضؿملمملعذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملم
احمامماظضملعمل٠ملم،مواظّملس٤ملةمإشمما بّملاهللمواٮملبؿغملمملر.

وظعملّملمعّملحمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشمماظذملْملؼ٢ملمؼلذملؿكّملع٤ملنمسعملذمل٤ملهل١ملمظمماظذملؿظملغملريم

وذمفممشريػ١ملمحؿملىملمضممللمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم:م{إؿمنفممذعمٓملفمماظذملّملفموعمابمممسِؽملػمذملّملعمماظػملٌملذمل٣ملِماظزملقمذمل١ملقمماظْ غمذملؾغملْ١ملغمم
اظذملذملذملْملِؼ٢ملعممَظذملذملمملمؼعمضملػمعملِ ُػملذملذملذمل٤ملنعم}[اَملغظملذملذملمملل.]22:مصؼملذملذملذمل٢ملمتغملذملذملذملٓملؼ١ملما دذملذملذملٯملممظػملضملعملذملذملذمل٠مل:مغضمل غمؿملذملذملذمل٣ملمسػملذملذملذمل٥ملم
ٌمل
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اٌعملػملّملؼ٢ملماظْملؼ٢ملمٮملمؼغمضملؼملِػمل٤ملنموذػمملغؾمل١ملم،موهْملؼٓملهمعذمل٢ملماظؿعملػملؿملذملّملماَملسؼملذمل٥ملمواظؿضملزملذملنملم

اَمل٫مل١ملم،مصعملممللمتضملمملشمم:م{وعمإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممظَؾملغم١ملغمماتفمؾِضملغم٤ملامععممملموَغٔملعملعمماظػملّ٣ملغممضَمملظُ٤ملاْمبعم٠ملػممغعمؿفمؾِذملٛملغممععمذملمملموَظْظملَؿملػمعمؽملذملمملم
سعمػملَؿملػم٣ملِمآبعممملىغعممملموَوعمظَ٤ملػممطَمملنعممآبعممملؤغمػغم١ملػممٮملَمؼعمضملػمعملِػملُذمل٤ملنعممذعمذملؿملػمؽمملًموعمٮملَمؼعمؾملػمؿعمذملّملغمونعمم}م[اظؾعملذملٓملة:م]170م،موضذملممللم

تضملمملشم:م{ وعمإؿمذعمامضِؿمل٠ملعممظَؾملغمذمل١ملػممتعمضملعمذملمملظَ٤ملػمامإؿمظَذمل٥ملمععمذملمملموَغػمذملٔملعملعمماظػملٌملذمل٣ملغمموعمإؿمظَذمل٥ملماظٓملفمدغمذمل٤مللؿممضَذملمملظُ٤ملامحعملػمذملؾغمؽملعممملمععمذملمملم

وعمجعمّملػمغعممملمسعمػملَؿملػم٣ملِمآبعممملىعمغعممملموَوعمظَ٤ملػممطَمملنعممآبعممملؤغمػغم١ملػممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعممذعمؿملػمؽؼممملموعمظَمملمؼعمؾملػمؿعمّملغمونعم}م[اٌممل٩ملّملة:م]104م م
طؼملذملمملمرصذملذمل٘ملماظٓملدذملذمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مظػملؼمللذملػمل١ملمونمؼغملذملذمل٤ملنمإعفمضملذملذملهملم-م

ؼضملينمتمملبضملؼممملمظمماًريمواظرملٓملم،موومصؿملؼملمملمؼؽملظملٛملموومؼسملٓملم-مصضملعم٢ملػممحغمْملعمؼػمظملَهملَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مم
مملمتغملُ٤ملغغمذملذمل٤ملامإؿمعفمضملعمذملهملً،متعمعملُ٤ملظُذملذمل٤ملنعم:مإؿمنػمم
ضَذملممللعم:مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"ظَذمل عم
وَحػملعمذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملسغمموَحػملعم ذملؽملفمممل،موعمإؿمنػممزَػملَؼملغمذملذمل٤ملامزَػملَؼملػمؽملعم ذملممل،موعمَظغملِذملذمل٢ملػمموعمرخملؽملغمذملذمل٤ملاموَغػمظملُلعم ذملغملُ١ملػم،مإؿمنػمموَحػملعمذملذمل٢ملعمم
صملػملِؼملغم٤ملا"مم(دؽمل٢ملماظمعْملى) م
غمقلِؽملغم٤ملا،موعمإؿمنػمموَدعممملىغموام َصػملَمملمتعم ْ
اظؽملفممملسغمموَنػممت ػم

طؼملمملموعٓملغمملم سٔملموج٠ملمبمملدذملؿكّملامماظضملعملذمل٠ملموتعمل٤ملؼؿذمل٣ملمبذملمملظضملػمل١ملماظؽملذملمملصٛملماظذملْمليمؼغمذملمْملػِنملمسذمل٢ملم
٫ملمملحؾ٣ملماىؾمل٠ملموؼؽملريمظ٣ملماظشملٓملؼٞملم،مصمملىؾمل٠ملمداىمخشملريموعذملٓملضمسسملذملمملل،مإذامو٫ملذملمملبم
اظضملؾّملمطمملنم٫ملمملحؾ٣ملمسػملذمل٥ملمخشملذملٓملمسصملذملؿمل١مل،موسػملذمل٥ملمذذملظملريمػمملوؼذملهمل،موإنمٕمؼؿذملّملاركمغظمللذمل٣ملم

وؼغمؽملعمذملذمل٤ملممرػممسعملػملذملذمل٣ملمب ذملمملظضملػمل١ملماظؽمل ذملمملصٛملمط ذملمملنم٫مل ذملمملحؾ٣ملمظممسذملذملّملادماهلػملغملذملذمل٥ملمواٌذملذمل٤ملت٥ملماَملحؿمل ذملمملى،م
صمملىمملػ٠ملمرٓملؼعمل٣ملمعصملػمل١ملموعلذملؿعملؾػمل٣ملمشذملمملع٘ملمم،موٮملمؼٓملجذمل٥ملمعذمل٢ملمورا٩ملذمل٣ملموعذمل٠مل،مموضذملّملمؼعملذملٓملوم
وؼغملؿنملموؼظملؾمل١ملماًشملمملب،مورمبذملمملمزملذمل٢ملماظػملطملذملمملتماَملجؽملؾؿملذملهملماَملخذملٓملى،مظغملؽملذمل٣ملمجمملػذمل٠ملمم

ظممد ذملػمل٤ملطؿملمملت٣ملممب ذملمملمٮملمؼؿظملذملذملٞملمعذملذملٛملموخذملذملٯملقما دذملذملٯملمموودبماظ ذملؽمل

م(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)،موػْملامػ٤ملماىؾمل٠ملماظْمليمذع٣ملمآمتضملمملشممظمماظعملٓملآنم،مصعملذملممللمتضملذملمملشم:م{مخغمذملْملِم

اظْضملعمظملْذملذمل٤ملعمموعموْعغمذملذملٓملػممبِ ذملمملظْضملغمٓملػمفِموعموَسػمذملذملٓملؿمضػممسعمذملذمل٢ملؿمماظْفعم ذملمملػِػملِنيعم}م[اَملسذملذملٓملاف]199:م;مظذملذملْملظٟملمنذملذملّملهم

عؽملؾذملذمل٤ملذؼمامظمماجملؿؼملذملذملٛملماظزملذملمملحلم،مسذملذمل٢ملموَبذملذمل٦ملمطَؾػمرملعمذملهملَماَملَغػمؼملعمذملمملرؿمىممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)موَغفمذملذمل٣ملغمم
دعمؼملِٛملعممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م"إؿمغفمؼملعممملماظّملقمغػمؿملعممملمَملَرػمبعمضملعمهملِمغعمظملَٓملـممسعمؾػمذملّملٍمرعمزعمضَذمل٣ملغمم

اظػملٌمل٣ملغممععمذملمملٮملًموعمسِم ػملْؼملؼمذملمملمصَؾملغمذمل٤ملعممؼعمؿفمعملِذمل٥ملمصِؿملذمل٣ملِمرعمبفمذمل٣ملغمموعمؼعمزملِذمل٠ملغممصِؿملذمل٣ملِمرعمحِؼملعمذمل٣ملغمموعمؼعمضملػمػملَذمل١ملغممظِػملٌملذمل٣ملِمصِؿملذمل٣ملِمحعمعملنمذملمملمصَؾملعمذملْملعمام

بِفملَصْسملعم٠ملؿمماظْؼملعمؽملعممملزؿملؿم،موعمسعمؾػمّملٍمرعمزعمضَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغممسِػملْؼملؼممملموعمظَ١ملػممؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغممععمذملمملٮملًمصَؾملغمذمل٤ملعمم٫ملعمذملمملدِقغمماظؽملممؿملفمذملهملِمؼعم ُعملذمل٤مللغممظَذمل٤ملػمم
ذمل١ملم
ًموظَ ػم
مملمدذمل٤ملعماىؽمم،موعمسعمؾػمذملّملٍمرعمزعمضَذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغممععمذملمملٮمل عم
َؾملذمل٤ملعممبِؽملِؿملفمؿِذمل٣ملِم َصفملَجػمٓملغمػغمؼملعمذمل عم
ِ٥ملمعمملٮملًمظَضملعمؼملِػملْوملغممبِضملعمؼملعمذمل٠ملؿممصُذملٯملَنـممص غم
وَنفممظ عم
ذمل١ملم
ْؼملمملمصَؾملغم٤ملعممؼعمكػمؾِٙملُمصِ٥ملمععممملظِ٣ملِمبِطملعمؿملػمٓملؿممسِػملْ١ملـممٮملَمؼعمؿفمعملِ٥ملمصِؿمل٣ملِمرعمبفمذمل٣ملغمموعمٮملَمؼعمزملِذمل٠ملغمم ِصؿملذمل٣ملِمرعمحِؼملعمذمل٣ملغمموعمٮملَمؼعممضملػمػملَ غم
ؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغممسِػمل ؼم

َنم
َؾملذمل٤ملعممؼعم ُعملذمل٤مللغممَظذمل٤ملػممو فم
عمعملمملمصَؾملعمْملعمامِبفملَخػمؾعمىملِماظْؼملعمعمؽملمملزؿملؿم،موعمسعمؾػمّملٍمظَ١ملػممؼعمٓملػمزغمضْ٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغممععمذملمملٮملًموعمٮملَمسِػملْؼملؼمذملمملمص غم
ظِػملٌمل٣ملِمصِؿمل٣ملِمح نم

غمؼملمملمدعم٤ملعماىؽم"(دؽمل٢مل ماظمعْملى)م م
ظِ٦ملم عمعمملٮملًمظَضملعمؼملِػملْوملغممصِؿمل٣ملِمبِضملعمؼملعم٠ملؿمم ُصٯملَنـممصَؾملغم٤ملعممبِؽملِؿملفمؿِ٣ملِمصَ٤ملؿمزػمرغمػ عم
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ع٢ملمػؽملمملمؼؿسملُملمظؽملمملمضؿملؼملهملماظضملػمل١ملماظؽملمملصٛملماٌؾينمسػملذمل٥ملمخػملذملٞملمضذمل٤ملؼ١ملم،مصذملمملظضملػمل١ملمدذملٓملمغؾملسملذملهملم

اَملع١ملم،مواَملخٯملقمععملؿملمملسمتشمل٤ملرػمملموتعملّملعؾملمملمورصضملهملمذذملفملغؾملمملم،مواظضملػملذمل١ملموحذملّملهمٮملمؼزملذملؽملٛملم

ا غلمملنماظغملمملع٠ملماظلضملؿملّملم،مإنمٕمؼٓملاصعمل٣ملموخٯملقموضؿمل١ملم،مو٫ملّملقماظرملمملسٓملمحنيمضممللم :م
جمربذملقمذملذمل٣ملغممبِذملذملكعمذملٯملق
١ملمؼذملغمذملؿذملعمذمل٤ملفم ػم
قذمللعمنبفمماظذملضملِذملػمل١ملعممؼعمذملؽملذملظملٛملغمموعمحذملذملّملعمهغم ممممممممممم عذملذملمملمظَ ػم
ٮملمتعم ػم

وع٢ملمث١ملمصمملظضملػمل١ملموحّملهمٮملمؼزملذملؽملٛملماظلذملضملمملدةمظػملؾرملذملٓملؼهملمم،مإنمٕمؼٓملاصعملذمل٣ملموخذملٯملقم

وضؿمل١مل،موظ٢ملمتعمل٤ملممغؾملسملهملمَملعؿؽملمملمإٮملمبؾملؼملمملمعضملؼمممل،مظؿعملّملممط٠ملماًريمظػملؾرملٓملؼهمل،ماظذمليتمخغمػملعملذملوملم

ظؿضملؾّملمربؾملمملمدضملّملموتؾملؽملفمل،موتضملؿملٖملمظممرؼملفملغؿملؽملهمل .م م

صضملؽملّملعمملمربشملوملماَملعهملمبنيماظضملػمل١ملمواَملخذملٯملقمم،مسمملذذملوملممظممسذملٔملةمورصضملذملهملمبذملنيم

اَملع١ملم،موحؿملىملمطمملنماًػملذملٞملمواظضملػملذمل١ملمتذمل٤ملوعني،مطذملمملنماظٓملضذمل٦ملمم،موطذملمملنماٮملزدػذملمملر،موٕم
ؼضملٓملفمظمماظؿمملرؼِملمعـ٠ملمحسملمملرةموعؿؽملمملماظضملصملؿملؼملهمل،ماظيتمطمملنمودمملدؾملمملماظضملػمل١ملمواَملخذملٯملقم
اظظملممل٪ملذملػملهملماٌلذملذملؿعملمملةمعذملذمل٢ملما دذملذملٯملمم،مو٫ملذملذملّملقماظ ذملؽمل

ماظغملٓملؼ١مل(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)م

عممعغملَمملرؿممعمماظْفملَخػمػملَمملقؿم"م(رواهمايمملط١ملمظمماٌلؿّملرك) م
حؿملىملمضمملل:م"إؿمغفمؼملعممملمبغمضملِـػموملغممظِفملُتعمؼملمم١مل عم

مجذملذملّملؼٓملمبمملظذملذملْملطٓملمونماظضملػملذملذمل١ملماظؽملذملذملمملصٛملمػذملذمل٤ملماظضملػملذملذمل١ملماظذملذملْمليمؼعملذملذمل٤ملدم٫ملذملذملمملحؾ٣ملمإشمم

اظظملسملممل٩مل٠ملم،موزمؼملػمل٣ملمسػمل٥ملماظؿقػمل٦ملمبمملَملخٯملقماظضملمملظؿملذملهملم،موؼ٤ملجؾملؾملذملمملموؼٓملذؾمذملّملػمملموزمذملمملصٚملم

سػملؿملؾملمملم،مصؼمل٢ملمٔٓملاتماظضملػمل١ملماظؽملمملصٛملموغ٣ملمؼلذملمملسّملمسػملذمل٥ملماظؾؽملذملمملىمواظذملؿضملؼملريم،موظذملؿملٕملماهلذملّملمم
واظؿكٓملؼنملم،مؼلمملسّملمظمما ٫ملٯملحمٮملما صلذملمملدم،مصضملػملذمل٥ملمطذمل٠ملمرمملظذملنملمسػملذمل١ملمونمؼؿكػملذملٞملم
بذملفملخٯملقما دذملذملٯملمم،موونمؼؿذملفملدبمبذملـملدابماظضملػملؼملذملمملىم،موونمؼلذملذملكٓملماظضملػملذملذمل١ملماظذملذملْمليمتضملػملؼملذملذمل٣ملم

ًّملعهملماظؾرملٓملؼهملموبؽملمملىماظعملذملؿمل١ملمظمماظؽملظملذمل٤ملسمم،محؿذمل٥ملمٮملمتؽملؿرملذملٓملماظظمل٤مل٪ملذمل٥ملموؼضملذمل١ملماظظمللذملمملدم،م
صؾملؿمؼملفمهملُمرمملظذملنملماظضملػملذمل١ملماٮملبؿغملذملمملرموا بذملّملاهللمواظؿظملذمل٤ملق،مٮملماهلذملّملممواظؿمكٓملؼذملنملموا صلذملمملد،م
صمملظضملػمل١ملمؼّملصٛملم٫ملذملمملحؾ٣ملمإشمماظؾؽملذملمملىمٮملماهلذملّملم،موإشممادذملؿكّملامماظضملعملذمل٠ملمٮملمإشممإػؼملمملظذمل٣ملم

وٮملمإشممتضملشملؿملػمل٣مل .م

وٮملبّملمظشملمملظنملماظضملػمل١ملمع٢ملمآدابمرمذملنملمونمؼؿقػملذمل٥ملمبؾملذملمملم،مغؿضملػملؼملؾملذملمملمممذملمملمصضملػملذمل٣ملمم

دؿملّملغمملمع٤ملد٥ملمطػملؿمل١ملمآمم(مسػملؿمل٣ملماظلٯملم)م–م وػذمل٤ملمغذمل

معٓملدذمل٠ملمعذمل٢ملمووظذمل٦ملماظضملذملٔملممعذمل٢ملم

اظٓملد٠ملم–معٛملمسؾّملٍمع٢ملمسؾمملدمآمؼؿضملػمل١ملمعؽملذمل٣مل،مطؼملذملمملمحغملذمل٦ملماظعملذملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملمذظذملٟملمظمم
ض٤ملظ٣ملمتضملمملشمم:م{م ضَممللعممظَ٣ملغممعغم٤ملدعمذمل٥ملمػعمذمل٠ملػمموَتفمؾِضملغمذملٟملَمسعمػملَذمل٥ملموَنػممتغمضملعمػملخملؼملعمذمل٢ملؿممعِؼملفمذملمملمسغمػملخملؼملػمذملوملعممرغمذػمذملّملؼمام م
ضَممللعممإؿمغفمٟملَمظَ٢ملػممتعملػمؿعمشملِؿملٛملعممععمضملِ٦ملعمم٫ملعمؾػمٓملؼمام م عموطَؿملػمٝملعممتعمزملػمؾِٓملغممسعمػملَ٥ملمععممملمظَ١ملػممتغمقِٙملْمبِذمل٣ملِمخغمؾػمذملٓملؼمام مضَذملممللعمم
دعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغمم٫ملعممملبِٓملؼماموعمظَمملموَسػمزملِ٦ملمظَٟملَموَعػمٓملؼمام}م[اظغملؾملٝمل66م–م.]69
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وظعملّملمطمملنمظمماَملعهملما دٯملعؿملهملممنذملمملذجمعذمل٢ملماظضملػملؼملذملمملىماظذملْملؼ٢ملموثػمذملٓملغموامايؿملذملمملةم
بضملػملؼملؾملذمل١ملمووخٯملضؾملذمل١ملم،موإسؼملذملممللمصغملذملٓملػ١ملم،معذملؽملؾمل١ملمسػملذمل٥ملمدذملؾؿمل٠ملماٌـذملمملل:مسؾذملّملمآمبذمل٢ملم
سؾمملسم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)محربماَملعهملموتٓملصممملنماظعملذملٓملآن،مسغمذملٓملؿمفعممبرملذملؿملِملماٌظمللذملٓملؼ٢ملم،م
وسؾّملمآمبذمل٢ملمسؼملذملٓملمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)معذمل٢ملماظلذملؾضملهملماٌغملـذملٓملؼ٢ملمظٓملواؼذملهملمايذملّملؼىمل،م
وعضملمملذمب٢ملمجؾ٠ملمحمملع٠ملمظ٤ملاىماظضملػملؼملمملىمؼ٤ملمماظعملؿملمملعذملهملم،مووتذمل٥ملمعذمل٢ملمبضملذملّملػ١ملمو٩ملؼملذملهملموسذملٯملمم
عػملقملواماَملرضمسػملؼملؼممملمعؽملؾمل١ملم:ماب٢ملماظؽملظملؿملٕملماظّملعرملعمل٦ملماظْمليمغؾٜملمظمماظشملنملمووولمع٢ملم
اطؿرملذملذملٝملماظذملذملّملورةماظّملع٤ملؼذملذملهملم،مووبذملذمل٤ملمبغملذملذملٓملماظذملذملٓملازيم،موابذملذمل٢ملمدذملؿملؽملممل،موشريػذملذمل١ملمطذملذملـريمممذملذمل٢ملم
وصمملدواماظؾرملٓملؼهملمبضملػملؼملؾمل١ملموطمملغ٤ملامعـػملًمملمزمؿْملىمبؾمل١ملم،مصمملظ٤ملاجنملمسػمل٥ملمذذملؾمملبماَملعذملهملمونم
زمذملذملْملوامحذملذملْملوػ١ملموونمؼؽملؾملػملذملذمل٤ملامعذملذمل٢ملماظضملػملذملذمل١ملمحؿذملذمل٥ملمؼؽملؾملسملذملذمل٤ملامبمملَملعذملذملهملم،مسػملذملذمل٥ملمونمعذملذمل٢ملم
اًشمل٤ملرةممبغملمملنمونمؼؿزملّملىما غلمملنمظػملظملؿ٤ملىمبّملونمسػملذمل١مل،مصؿملسملذمل٠ملماظؽملذملمملس،مؼعملذمل٤مللم
اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م٭ملإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممٮملَمؼعمؽملػمؿعمٔملؿمهللغمماظْضملِػملْ١ملعممعِذمل٢ملعمماظؽملفمذملمملسؿمماغػمؿِٔملعماسؼمذملمملموعمَظغملِذمل٢ملػمم

ؼعمعملْؾِ٘ملغمماظْضملغمػملَؼملعممملىعممصَؿملعمٓملػمصَٛملغمماظْضملِػملْ١ملعممععمضملعمؾملغمذمل١ملػمموعمؼغمؾػمعملِذمل٥ملمصِذمل٥ملماظؽملفمذملمملسؿممرغمىغمودؼمذملمملمجغمؾملفمذملمملٮملًمؼغمظملْؿغمذمل٤ملغعمؾملغم١ملػممبِطملعمؿملػمذملٓملؿمم
سِػملْ١ملـممصَؿملعمسملِػملٍمل٤ملنعمموعمؼغمسملِػملٍمل٤ملنعمم٬مل[م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم] .م
وعذملذمل٢ملمػذملذملْملامؼؿسملذملذملُملمونما دذملذملٯملممؼذملذملّملس٤ملمإشمماظضملػملذملذمل١ملمو غمؼقذملذملٓملرماظضملعملذملذمل٠ملم،موزمذملذملىملؾمم
سػملذملذمل٥ملماظؽملصملذملذملٓملمظمماظغملذملذمل٤ملن،موؼغمؽملرملِذملذمللملماظضملعملػملؿملذملذملهملماظضملػملؼملؿمل ذملهملمماظذملذمليتمتؾذملذملّملهللموتؾؿغمل ذملٓملم،موؼذملذملٓملص٘ملم
اظضملعملػملؿملذملذملهملماىمملػػملذملذملهملماٌلؿل ذملػملؼملهملمظغملذملذمل٠ملمع ذملمملمؼؿ٤ملارثذملذمل٣ملماظؽمل ذملمملس،مدونمعؽملمملضرملذملذملهملمظ ذمل٣ملمم،مصمملَملعذملذملهملم
ا دذملذملٯملعؿملهملمٮملمتغملذملذمل٢ملمهلذملذملمملمونمتذملذملؽملؾمل٘ملمإٮملمبذملذملمملظضملػمل١ملم،موٮملمتغملذملذمل٢ملمهلذملذملمملمونمتؿؾذملذمل٤ملومعغملذملذملمملنم
اظزملّملارةمإٮملمبمملظضملػمل١ملم،موٮملمتغمل٢ملمهلمملمونمتعملسمل٦ملمسػمل٥ملماظؿكػملٝملمواَملعذملٓملاضمواظظملعملذملٓملمإٮملم
بمملظضملػمل١ملم،موٮملمتغمل٢ملمهلمملمونمتعمل٤ملدمشريػمملمإٮملمبذملمملظضملػمل١ملم،مصذملمملظضملػمل١ملمػذمل٤ملماَملدذملمملسمظ٤ملحذملّملتؾملمملم،م
ػ٤ملماَملدمملسمظظملٯملحؾملمملموصٓملادؼماموصممملسمملتم،مصمملظضملػمل١ملمعفملع٤ملرمب٣ملمضؾ٠ملماظضملؼمل٠ملم،مَملغ٣ملمودمملسم
ظذملذمل٣ملمضذملذملممللمآممتضمل ذملمملشمم:م{صَذملذملمملسػمػملَ١ملػمموَغفمذملذمل٣ملغممظَذملذملمملمإؿمظَذملذمل٣ملعممإؿمظٌملذملذملمملماظػملٌملذملذمل٣ملغمموعمادػمذملذملؿعمطملػمظملِٓملػممظِذملذملْملعمغػمؾِٟملَموعمظِػملْؼملغمذملذملقملػمعِؽملِنيعمم
وعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِموعماظػملٌمل٣ملغممؼعمضملػمػملَ١ملغممعغمؿعمعملَػملعمٌملؾغملُ١ملػمموعمععمـػم٤ملعماطُ١ملػم}م[حمؼملّمل:م .]19م
سػملذملذمل٥ملمونماظضملػملذملذمل١ملماظذملذملْمليمغٓملؼذملذملّملهمػذملذمل٤ملماظضملػملذملذمل١ملماظذملذملْمليمؼذملذملؾينموٮملمؼؾملذملذملّملمم،موظذملؿملٕملم
اظضملػمل١ملماظرملٓملس٦ملمصقلنملم،مإمنمملمػ٤ملماظضملػمل١ملماظْمليمؼفملخْملمبفملؼّملؼؽملمملمإشمماظؿعملّملممظممصمؿملٛملم
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جمذمل ذملمملٮملتمايؿملذمل ذملمملةم،معذملذملذمل٢ملماظشملذملذملذملنملمواهلؽملّملدذملذملذملهملم،مواظزملذمل ذملؿملّملظهملم،موظممجمذمل ذملممللماظؽملعملذملذملذمل٠ملم،م
واظؿلػملؿملُملم،مواظٔملراسهملم،مواظزملؽملمملسهملم،موشريمذظٟملمع٢ملماجملمملٮملتماظيتمتؿعملّملممبؾملمملماَملعذملهملم
واجملؿؼملٛملم،مظْملامضممللمغؾؿملؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م(مع٢ملمدػملٟملمرٓملؼعملًمملمؼشملػملُذملنملمصؿملذمل٣ملم
سػملؼملؼممملممدػملٟملمآمب٣ملمرٓملؼعملًمملمع٢ملمرُٓملغمقؿمماىؽملفمهملِم)موادذملؿكّملاممطػملؼملذملهملم(سػملؼملؼمذملممل)مغغملذملٓملةمظؿظملؿملذملّملم
اظضملؼمل٤ملممواظرملؼمل٤مللمظغمل٠ملموغ٤ملاهللماظضملػمل١ملماظؽملمملصٛمل.م م
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احلفبظ ػهٗ انجٛئخ ٔدٔسِ يف انزًُٛخ

ا
أًٔل – انؼُبصش:

 -1اظؽملصملمملصهملمدػمل٤ملكمإدٯملع٦ملموإغلمملغ٦مل.

 -2اظؽملصملمملصهملموحّملموػ١ملمدؾ٠ملماظ٤ملضمملؼهملمع٢ملماَملعٓملاض .م

 -3ا دٯملممدؾٞملمط٠ملماٌؽملصملؼملمملتماظّملوظؿملذملهملمظمماظذملّملس٤ملةمإشممايظملذملمملزم
سػمل٥ملماظؾؿملؽهمل.

 -4ضممملؼهملماظؾؿملؽهملمعلؽ٤ملظؿملهملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملمواظّملوظهمل.
 -5خشمل٤ملرةماظؿػمل٤ملثمسػمل٥ملمحؿملمملةماظؾرملٓمل.

 -6اظؽملؾمل٦ملمس٢ملمضشملٛملماظرملفٓملموومحٓملقماظٔملرهللمحؿ٥ملمعٛملماَملسّملاىم .م
 -7خشمل٤ملرةموٓملؼٝملماَملرا٪مل٦ملماظٔملراسؿملهملمواٮملسؿّملاىمسػملؿملؾملممل.م
 -8خشمل٤ملرةماظؿضملّمليمسػمل٥ملماٌؿملمملهموتػمل٤ملؼـؾملممل.

ا
ثبَٛب – األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ :

 -1ضذملممللمتضملذملمملشم:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظْؼملغمذملّملفمثممٓملغمم مضُذمل١ملػممصَفملَغػمذملْملِرػمم موعمرعمبفمذملٟملَم َصغملَؾممذملٓملػمم موعمثِؿملعممملبعمذملٟملَم
صَشملَؾملممٓملػمم موعماظٓملقمجػمٔملعممصَمملػػمفغمٓملػمم موعمظَمملمتعمؼملػمؽملغم٢ملػممتعملعمػمؿغملْـِٓملغمم}م[ماٌّملثٓملم1م–م6م] م

 -2وضممللمتضملمملشم:م{ ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامإؿمذعمامضُؼملػمذملؿغم١ملػممإؿمظَذمل٥ملماظزملفمذملػملَمملةِمصَمملشْلِذملػملُ٤ملام
دغملُ١ملػمموعموَرػمجغم َػملغملُ١ملػممإؿمظَ٥ملم
ِؼغملُ١ملػممإؿمظَ٥ملماظْؼملعمٓملعماصِٞملؿمموعماعػملعمقغم٤ملامبِٓملغمىغمو ِ
غم٤ملػغملُ١ملػمموعموَؼػمّملعم
وغمج عم

اْظغملَضملػمؾعمؿملػم٢ملؿمموعمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممجغمؽملغمؾؼممملمصَذملمملرٌملؾملفمٓملغمواموعمإؿمنػممطُؽملػمذملؿغم١ملػممععمٓملػم٪ملعمذمل٥ملموَوػممسعمػملَذمل٥ملمدعمذملظملَٓملـمموَوػمم
جعمذملذملمملىعمموَحعمذملذملّملؽممعِذملذمل ػمؽملغملُ١ملػممعِذملذمل٢ملعمماظْطملعمذملذملممل٩ملِٙملِموَوػممظَمملععملػمذملذملؿغم١ملغمماظؽملمملعمذملذملمملىعممصَػملَذملذمل١ملػممتعمفِذملذملّملغموامععمذملذملمملىؼمم
غمٓملؼذملّملغمماظػملٌملذمل٣ملغمم
ػغملُ١ملػمموعموَؼػمّملِؼغملُ١ملػممعِؽملػم٣ملغممععممملمؼ ؿم
صَؿعمؿملعمؼملفمؼملغم٤ملام٫ملعم ِضملؿملّملؼمامرَؿملممؾؼممملمصَمملعػملعمقغم٤ملامبِ٤ملغمجغم٤مل ِ

ذملٓملطُ١ملػمموعمظِؿملغمذملؿِ١ملفممغِضملػمؼملعمؿعمذمل٣ملغممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملػمم
غمٓملؼذملّملغممظِؿملغمشملَؾملمم عم
ظِؿملعمفػمضملعم٠ملعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممعِ٢ملػممحعمٓملعمجـمموعمظَغملِذمل٢ملػممؼ ؿم
عمرملغملُٓملغمونعمم}[ماٌممل٩ملّملةم6م].
ظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممت ػم

 -3وضذملممللمتضملذملمملشمم:م{طُػملُذملذمل٤ملاموعماذػمذملذملٓملعمبغم٤ملامعِذملذمل٢ملػممرؿمزػمقؿمماظػملٌملذملذمل٣ملِموعمظَذملمملمتعمضملػمـعمذملذمل٤ملػمامصِذملذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿمم
عغمظملْلِّملِؼ٢ملعمم}م[اظؾعملٓملة:م.]60

 -4وضممللمتضملمملشم:م{وعمظَمملمتغمظملْلِّملغموامصِذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿمممبعمضملػمذملّملعممإؿم٫ملػمذملػملَمملحِؾملعممملموعمادػمسغمذمل٤ملهغممخعم٤ملػمصًذملمملم
وعمرَؼملعمضملؼممملمإؿمنفممرعمحػمؼملعموملعمماظػملٌمل٣ملِمضَٓملؿمؼنملؽممعِ٢ملعمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م[ماَملسٓملافم56م].
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 -5وضممللمتضملمملشمم:م{مزَؾملعمٓملعمماظْظملَلعممملدغممصِ٦ملماظْؾعمٓملممموعماظْؾعمقػمٓملؿممبِؼملعممملمطَلعمؾعموملػمموَؼػمّملِيماظؽملفممملسؿمم
ظِؿملغمْملِؼعملَؾملغم١ملػممبعمضملػم٘ملعمماظٌملْملِيمسعمؼملِػملُ٤ملامظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمٓملػمجِضملغم٤ملنعمم}م[ماظٓملومم41م].

 -6وضممللمتضملمملشمم:م{م...وعمظَمملمتعمضملػمؿعمّملغموامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغمضملػمؿعمّملِؼ٢ملعمم}م
[اظؾعملٓملة،190موطْملاماٌممل٩ملّملةم.]87

 -7وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{موعمإؿمذعمامتعمذملذمل٤ملعمظٌمل٥ملمدعمذملذملضملعم٥ملمصِذملذمل٦ملماظْ ذملفملَرػمضؿممظِؿملغمظملْلِذملذملّملعممصِؿملؾملعم ذملمملموعمؼغمؾملػمػملِ ذملٟملَم
م

اظْقعمٓملػمثعمموعماظؽملفملػم٠ملعمموعماظػملٌمل٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْظملَلعممملدعم}[ماظؾعملٓملةم205م].مم

األدنخ يٍ انسُخ :

عمدذمل٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
 -1سعم٢ملػمموَبِ٥ملمععممملظِٟملٍماَملَذػمضملعمٓملؿمىممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَممللعممر غم
ؿمتذملمملنؿمموعماظْقعمؼملػمذملّملغممظِػملٌملذمل٣ملِمتعمؼملػمذملألُماظْؼملِؿملذملٔملعمانعمم،م
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ماظشملٍملؾملغم٤ملرغممذعمذملشملْٓملغمما عم
وعمدغمذملذملؾػمقعممملنعمماظػملٌملذملذمل٣ملِموعمامظْقعمؼملػمذملذملّملغممظِػملٌملذملذمل٣ملِمتعمؼملػمذملذمل٧ملنؿمم-موَوػممتعمؼملػمذملذملألُم-مععمذملذملمملمبعمذملذملؿملػم٢ملعمماظلفمذملذملؼملعم٤ملعماتِم
ػمػذملمملنؽمم،موعماظزملفمذملؾػمٓملغمم٪ملِذملؿملعممملىؽمم،موعماظْعملُذملٓملػمآنغممحغمففمذملهملٌم
وعماَملَرػمضؿمموعماظزملفمٯملَةُ،مغغم٤ملرؽمموعماظزملفمّملعمضَهملُمبغمٓمل عم

ظَٟملَموَوػممسعمػملَؿملػمٟملَ،مطُ٠ملقمماظؽملفممملسؿممؼعمطملػمّملغمومصَؾعمممل٩ملِٛملؽممغعمظملْلعم٣ملغممصَؼملغمضملػمؿِعملُؾملعممملموَوػممعغم٤ملبِعملُؾملعمممل"

(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم).

 -2وسعم٢ملػممدضملّملمب٢ملموب٦ملموضمملصم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مموَنفمماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممرِؿملنملؽممؼغمقِذملنملقمماظشملخملؿملذملنملعمم،مغعمصملِؿملذملٝملؽممؼغمقِذملنملقمماظؽملفمصملَمملصَذملهملَم،م
طَٓملؿمؼ١ملؽممؼغمقِنملقمماْظغملَٓملعممعمم،مجعم٤ملعمادؽممؼغمقِنملقمماظْفغم٤ملدعمم،مصَؽملعمصملخملظملُ٤ملاموَصْؽملِؿملعم عمذملؿغملُ١ملػمم،موعمٮملَمتعمرملعمذملؾفمؾملغم٤ملام

َملطْؽملعممملفعممصِ٦ملمدغمورؿمػعمممل"(.دؽمل٢ملماظمعْملي) .م
بِمملظْؿملعمؾملغم٤ملدِماظٌملؿِ٦ملمتعمفػمؼملعمٛملغمما َ

 -3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملم٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم
ضَممللعمم"مظَ٤ملػمٮملَموَنػمموَذغمٞملفممسعمػملَ٥ملماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم-موعمصِ٥ملمحعمّملِؼىملِمزغمػعمؿملػمٓملـممسعمػملَذمل٥ملموُعفمؿِذمل٥ملم-م

َملععمٓملػمتغمؾملغم١ملػممبِمملظلمم٤ملعماكِمسِؽملػمّملعممطُ٠ملممم٫ملعمٯملَةٍم"م(معؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
َ

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
 -4وسعم٢ملػممجعممملبِٓملؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:موَتعممملغعمذملمملمر غم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصَٓملعموَىمرعمجغمٯملًمذعمضملِـؼممملمضَّملػممتعمظملَٓملفمقعممذعمضملػمٓملغمهغممصَعملَممللعمم"موَععمذملمملم َطذملمملنعممؼعمفِذملّملغمم
دذملكعمهملٌمصَعملَذملممللعمم
ػعمْملعمامععممملمؼغملعمغملخمل٢ملغممبِذمل٣ملِمذعمذملضملػمٓملعمهغمم".موعمرعموَىمرعمجغمذملٯملًمآخعمذملٓملعمموعمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمثِؿملعمذملمملبؽمموعم ِ

"وَععممملمطَمملنعممػعمْملعمامؼعمفِّملغممععممملىؼممؼعمطملػملِ٠ملغممبِ٣ملِمثعم٤ملػمبعم٣ملغمم"(مدؽمل٢ملموب٦ملمداودم) م

 -5وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٥ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)سعم٢ملؿمماظؽملفمؾِذملذمل٥ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م
ضَممللعممم":ما ؿمتعممملنغممبِسملػمٛملؽمموعمدعمؾػمضملغم٤ملنعمموَوػممبِسملػمذملٛملؽمموعمدِذملؿقم٤ملنعممذغمذملضملػمؾعمهملًمصَفملَصْسملعمذملػملُؾملعممملمضَذمل٤ملػملغممٮملَم
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ٌملٓملؼذملٞملؿمم،موعماظْقعمؿملعمذملمملىغممذغمذملضملػمؾعمهملٌمعِذمل٢ملعمم
إؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌملذمل٣ملغمم،موعموَدػمغعممملػعمذملمملمإؿمععممملرَذملهملُماَملَذعمىمسعمذمل٢ملؿمماظشمل ؿم
ا ؿمتعممملنؿم"(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم) م

عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذملم٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -6وس٢ملمابػمذمل٢ملؿمممسغمؼملعمذملٓملعمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)ممضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"مإؿمنفممعِ٢ملعمماظرملفمفعمٓملؿممذعمفعمٓملعمةًمٮملَمؼعملػمعملُٙملُموعمرعمضُؾملعممملموعمإؿمغفمؾملعممملمععمـعمذمل٠ملغمماظْؼملغملػمذملػملِ١ملؿمم
صَقعمّملممثغم٤ملغِ٥ملمععممملمػِ٥ملعمم" .مصَ٤ملعمضَٛملعمماظؽملفمذملمملسغممصِذمل٥ملمذعمذملفعمٓملؿمماظْؾعمذمل٤ملعمادِى.مضَذملممللعممسعمؾػمذملّملغمماظػملٌملذمل٣ملِم
وعموعمضَذملٛملعممصِذملذمل٥ملمغعمظملْلِذملذمل٥ملموَغفمؾملعمذملمملماظؽملفمكػمػملَذملذملهملُمصَمملدػمذملذملؿعمقػمؿملعمؿملػموملغمممثغمذمل١ملفممضَذملمملظُ٤ملامحعمذملذملّملممثػمؽملعممملمععمذملمملمػِذملذمل٥ملعممؼعمذملمملم

ذملْملطَٓملػمتغممذعمظِذملٟملَمظِضملغمؼملعمذملٓملعممضَذملممللعمم
رعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمضَممللعممصَعملَممللعمم"مػِذمل٥ملعمماظؽملفمكػمػملَذملهملُم".مضَذملممللعممصَ عم
عماموطَْملعما(.معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم) م
ػممتغملُ٤ملنعممضُػملْوملعممػِ٥ملعمماظؽملفمكػمػملَهملُموَحعمنملقممإؿمظَ٥ملفممعِ٢ملػممطَْمل عم
َملَن عم

 -7وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿمىممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذملم٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ِمعذملمملم
عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣مل عم
ؿمؼمملطُ١ملػمموعماظْفغمػملُ٤ملسعممصِ٥ملماظشملٍملٓملغمضَمملتِ".مضَمملظُ٤ملامؼعمذملمملمر غم
ودػمل١مل)مضَممللعم:م"مإ فم
ظَؽملعمذملمملمبغمذملذملّمللممعِذملذمل٢ملػممععمفعممملظِلِذملؽملعممملمغعمؿعمقعمذملذملّملفمثغممصِؿملؾملعمذملممل.مضَذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودذملػمل١مل)م:م"مصَذملكملؿمذعماموَبعمؿملػمذملؿغم١ملػممإؿمٮملٌملماظْمؼملعمفػمػملِذملذملٕملعممصَذملفملَسػمشملُ٤ملاماظشملٌملٓملؿمؼذملذملٞملعممحعمعملٌملذمل٣ملغمم".مضَذملمملظُ٤ملاموعمععمذملمملم

ؿمموطَذملذملٝملقمماَملَذعمىموعمرعمدقمماظلفم ذملٯملَمؿمموعماَملَعػمذملذملٓملغممبِ ذملمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِم
حعمعملٍملذملذمل٣ملغممضَ ذملممللعمم"مشَذملذمل٘ملقمماظْؾعمزملعمذملذملٓمل عم
وعماظؽملفمؾملػم٥ملغممسعم٢ملؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿمم"(معؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم) م

عمدذمل٤مللغمماظمػملٌمل٣ملِ(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -8وسعم٢ملػممعغمضملعممملذِمبػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعممضَذملممللعممر غم
سػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١مل)م:م"ماتفمعملُذملذمل٤ملاماظْؼملعمٯملَسِذملذمل٢ملعمماظذملذملـفمٯملَثعمماظْؾعمذملذملٓملعمازعممصِذملذمل٥ملماظْؼملعمذملذمل٤ملعمارؿمدِموعمضَمملرؿمسعمذملذملهملِم
اظشملٌملٓملؿمؼٞملؿمموعماظصملخمل٠ملممم"(مدؽمل٢ملموب٦ملمداودم) م

عمدذمل٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملمآم
 -9وسعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم

ْؼملمملىِماظٓملفماطِّملِ"(مدؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهملم) .م
عمّملطُ١ملػممصِ٦ملماظ عم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ٮملَمؼعمؾغم٤ملظَ٢ملفمموَح غم

 -11وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمبعمذملذملٓملػمزعمةَماَملَدػم ذملػملَؼملِ٦ملمممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعم:مضُػملْذملذملوملغممؼعم ذملمملمغعمؾِذملذمل٥ملفمماظػملٌمل ذمل٣ملِم
سعمػملخملؼملػمؽملِذملذمل٥ملمذعم ذملؿملػمؽؼممملموَغػمؿعمظملِذملذملٛملغممبِ ذمل٣ملِمضَ ذملممللعمم"ماسػمذملذملٔملؿملؿمماَملَذعمىمسعمذملذمل٢ملػممرَٓملؿمؼذملذملٞملؿمماظْؼملغملػم ذملػملِؼملِنيعمم"م

(٫ملذمل ذملقؿملُملمعلذمل ذملػمل١ملم)،موظممرواؼذملذملذملهملمووردػذمل ذملمملما عذمل ذملمملمماظمؾكذمل ذملمملريمظمماَملدبم
اٌظملٓملد:م"مموَعِٙملِماَملَذعمىمسعم٢ملػممرَٓملؿمؼٞملؿمماظؽملفممملسؿم"

 -11وسعمذملذمل٢ملػممحغمْملعمؼػمظملَ ذملهملَمبذملذمل٢ملموُدعم ذملؿملػمّملٍم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)موَنؾمماظؽملفمؾِذملذمل٦ملفمم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مضَممللعمم":ععم٢ملػممآذعمىماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممصِ٦ملمرُٓملغمضِؾملؿم١ملػمموعمجعمؾعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِمظَضملػمؽملعمؿغمؾملغم١ملػمم"

م(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦ملم)م م

ممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع

صكملنماظّملؼ٢ملما دٯملع٦ملمضّملمجمملىمظؾؽملمملىمجمؿؼملذملٛملمإغلذملمملغ٦ملممعـذملمملظ٦ملممعؿغملمملعذمل٠ملمظمم

صمؿملٛملماظؽمل٤ملاح٦ملماَملخٯملضؿملهملمواٮملجؿؼملمملسؿملهملمواٮملضؿزملمملدؼهملمواظلؿملمملدؿملهملم،مووؼسملؼمذملممملماظزملذملقؿملهملم
٫ملؿملمملغهملميؿملمملةماٌلػملؼملنيموا غلمملغؿملهملمصمضملمملى .م

ظعملّملماػؿ١ملما دٯملممبزملقهملما غلمملنماػؿؼملمملعؼممملمسصملؿملؼملؼممملمصقـفمذمل٣ملغممسػملذمل٥ملماظؽملصملمملصذملهملم،م

ووعٓملهمبؾملممل،مَملغؾملمملمع٢ملمودؾمملبم٫ملقهملماَملبّملانم،مصفملخربغذملمملم(دذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشم)موغذمل٣ملموغذملٔمللم

ع٢مل اظلؼملمملىمعمملىؼممرؾمل٤ملرؼما،مضممللمتضملمملشم{:موعمػغم٤ملعمماظٌملذملْملِيموَرػمدعمذمل٠ملعمماظٓملممؼعمذملمملحعممبغمرملػمذملٓملؼمامبعمذملؿملػم٢ملعممؼعمذملّملعميػمم

رعمحػمؼملعمؿِ٣ملِموعموَغػمٔملعمظْؽملعممملمعِذمل٢ملعمماظلفمذملؼملعممملىِمععمذملمملىؼممرَؾملغمذمل٤ملرؼمام}[اظظملٓملضذملمملن:م.]48مػذملْملاماٌذملمملىماظشملؾملذمل٤ملرمػذمل٤ملم
غصملمملصهملٌمظألبّملانمودٯملعهملٌمهلمملم ،طؼملمملموخربغمملمتؾمملركموتضملمملشمموغ٣ملمزمنملماظؿ٤ملابنيموزمذملنملم

اٌؿشملؾملٓملؼ٢مل،مصعملمملل {:مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِذملنملقمماظؿفمذمل٤ملفمابِنيعمموعمؼغمقِذملنملقمماظْؼملغمؿعمشملَؾملممذملٓملؿمؼ٢ملعمم}،موسعمذمل٢ملػممدذملضملّملم
ب٢ملموب٦ملموضمملصم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعمم:م(مإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمم
رِؿملنملؽممؼغمقِنملقمماظشملخملؿملنملعمم،مغعمصملِؿملٝملؽممؼغمقِنملقمماظؽملفمصملَمملصَذملهملَ،مطَذملٓملؿمؼ١ملؽممؼغمقِذملنملقمماْظغملَذملٓملعممعمم،مجعمذمل٤ملعمادؽممؼغمقِذملنملقمم

َملطْعمؽملذمل ذملمملفعمم ِصذملذملذمل٦ملم
ػمؼملذملذملذملٛملغمما َ
عمرملذملذملذملؾفمؾملغم٤ملامِبذمل ذملمملظْؿملعمؾملغم٤ملدِماظٌملِؿذمل ذمل٦ملممتعمف عم
ْفذملذملذمل٤ملدعمم،مصَؽملعمصملخمل ُظملذملذملذمل٤ملاموَصْؽملِعمؿملذملذمل عمذملؿغملُ١ملػمم،موعمٮملَمت عم
اظ غم

دغمورؿمػعمممل)[.رواهماظمعْملي] .م

وٌذملذملمملمطمملغذملذملوملماظؽملصملمملصذملذملهملم٪ملذملذملٓملورؼهملمظممحؿملذملذملمملةما غلذملذملمملنم،مٮملزعذملذملهملمظذملذمل٣ملم،مجضملػملذملذملؾملمملم

ا دٯملممغزملٝملما تمملنم،مصضملعمذمل٢ملػمموَبِذمل٥ملمععممملظِذملٟملٍماَملَذػمذملضملعمٓملؿمىممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعمم:مضَذملممللعمم

رعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م(اظشملٍملؾملغمذملذمل٤ملرغممذعمذملشملْٓملغمما ؿمتعمذملمملنؿمموعماظْقعمؼملػمذملذملّملغممظِػملٌملذمل٣ملِمتعمؼملػمذملألُم
اظْؼملِؿملٔملعمانعم،موعمدغمؾػمقعممملنعمماظػملٌمل٣ملِموعماظْقعمؼملػمّملغممظِػملٌمل٣ملِمتعمؼملػم٧ملنؿمم-موَوػممتعمؼملػمألُم-مععممملمبعمؿملػم٢ملعمماظلفمؼملعم٤ملعماتِموعماَملَرػمضؿمم
وعماظزملفمذملٯملَةُمغغمذملذمل٤ملرؽمموعماظزملفمذملذملّملعمضَهملُمبغمٓملػمػعمذملمملنؽمموعماظزملفمذملذملؾػمٓملغمم٪ملِذملؿملعممملىؽمموعماظْعملُذملذملٓملػمآنغممحغمففمذملهملٌمظَذملٟملَموَوػممسعمػملَؿملػمذملٟملَمطُذملذمل٠ملقممم

اظؽملفممملسؿممؼعمطملػمّملغمومصَؾعمممل٩ملِٛملؽممغعمظملْلعم٣ملغممصَؼملغمضملػمؿِعملُؾملعممملموَوػممعغم٤ملبِعملُؾملعمممل)(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).م م

واػؿؼملمملمما دٯملممبمملظؽملصملمملصهملمٮملمؼّملاغؿمل٣ملماػؿؼملذملمملممظمماظرملذملٓملا٩ملٛملماَملخذملٓملى،مصػملذمل١ملم

ؼضملذملذملّملمؼؽملصملذملذملٓملمإظؿملؾمل ذملمملمسػملذملذمل٥ملموغؾمل ذملمملمجمذملذملٓملدمد ذملػمل٤ملكممإغل ذملمملغ٦ملمعٓملشذملذمل٤ملبمصؿملذملذمل٣ملموومعؿضمل ذملمملرفمسػملؿملذملذمل٣ملم

اجؿؼملمملسؿملؼممملمزمصمل٥ملم٫ملذملمملحؾ٣ملمبذملمملظعملؾ٤مللماٮملجؿؼملذملمملس٦ملمصعملذملٙملمم،مبذمل٠ملمجضملػملذملؾملمملما دذملٯملممضسملذملؿملهملًمم

،مؼـمملبمصمملسػملؾملمملموؼفملث١ملمتمملرطؾملممل.م م
إتمملغؿملهملًمتؿزمل٠ملمبمملظضملعملؿملّملةم غم

وع٢ملمثعم١ملفممصكملنما دٯملممؼفملخْملمبؿملّملموتؾمملس٣ملمإشمماظضملؿملٖملمظممبؿملؽهملمرمملػٓملةمغعملؿملذملهملم،م

وؼذملذملّملس٤ملػ١ملمإشممايظملذملمملزمسػملذملذمل٥ملماظؾؿملؽذملذملهملماظذملذمليتمؼضملذملؿملٖملمصؿملؾمل ذملمملما غلذملمملنم،مإتمملغؼمذملمملمعؽملذملذمل٣ملممبذملمملم

ظػملؾؿملؽهملمع٢ملموثٓملمخشملريمسػمل٥ملم٫ملقهملما غلمملنموعضملمملذ٣ملمووخٯملض٣ملم،موػذمل٤ملمبذملْملظٟملمضذملّملمدذملؾٞملم
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طذملذمل٠ملماٌؽملصملؼملذملذملمملتماظضملمملٌؿملذملذملهملمظمماظذملذملّملس٤ملةمإشمماٮملػؿؼملذملذملمملممبمملظؾؿملؽذملذملهملموايظملذملذملمملزمسػملؿملؾملذملذملمملم،م

صفملرد٥ملمجمؼمل٤ملسهملمع٢ملماٌؾمملدئماظيتمتضملؿربمع٢ملموػذمل١ملما جذملٓملاىاتماظ٤ملضممل٩ملؿملذملهملمظػملقظملذملمملزم

سػملذملذمل٥ملماظؾؿملؽذملذملهملماظؾرملذملذملٓملؼهملم،موؼؿؼملـذملذمل٠ملمذظذملذملٟملمظممسؽملمملؼؿذملذمل٣ملمبشملؾمل ذملمملرةما غل ذملمملنموغصملمملصؿذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملم

خٯمللماظّملس٤ملةمإشممتؽملصملؿملٝملماىلذملّملمواظـؿملذملمملب،مصمرملذملٓملهللماظ٤مل٪ملذمل٤ملىمظػملزملذملػمل٤ملاتماًؼملذملٕملم
ظمماظؿمل٤ملممواظػملؿملػملهملم،موووجنملماظطمللذمل٠ملمعذمل٢ملماىؽملمملبذملهملمم،مصعملذملممللمتضملذملمملشمم:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم
ػملذملقغم٤ملام
ِؼغملُ١ملػممإؿمظَذمل٥ملماظْؼملعمٓملعماصِذملٞملؿمموعماع عم
غم٤ملػغملُ١ملػمموعموَؼػمذملّملعم
آععمؽملغم٤ملامإؿمذعمامضُؼملػمؿغم١ملػممإؿمظَ٥ملماظزملفمػملَمملةِمصَمملشْلِػملُ٤ملاموغمج عم

دغملُ١ملػمموعموَرػمجغمػملَغملُ١ملػممإؿمظَ٥ملماْظغملَضملػمؾعمؿملػم٢ملؿمموعمإؿمنػممطُؽملػمذملؿغم١ملػممجغمؽملغمؾؼمذملمملمصَذملمملرٌملؾملفمٓملغمواموعمإؿمنػممطُؽملػمذملؿغم١ملػممععمٓملػم٪ملعمذمل٥ملموَوػمم
بِٓملغمىغمو ِ
سعمػملَ٥ملمدعمظملَٓملـمموَوػممجعممملىعمموَحعمّملؽممعِ ػمؽملغملُ١ملػممعِ٢ملعمماظْطملعمممل٩ملِٙملِموَوػممظَمملععملػمؿغم١ملغمماظؽملمملعممملىعممصَػملَ١ملػممتعمفِّملغموامععممملىؼممصَؿعمؿملعمؼملفمؼملغم٤ملام

ػغملُ١ملػمم وعموَؼػمّملِؼغملُ١ملػممعِؽملػمذمل٣ملغممععمذملمملمؼغمٓملؿمؼذملّملغمماظػملٌملذمل٣ملغممظِؿملعمفػمضملعمذمل٠ملعممسعمػملَذملؿملػمغملُ١ملػممعِذمل٢ملػمم
٫ملعم ِضملؿملّملؼمامرَؿملممؾؼممملمصَمملعػملعمقغم٤ملامبِ٤ملغمجغم٤مل ِ
عمرملذملغملُٓملغمونعمم}[اٌممل٩ملذملّملة:م]6م،م
ذملٓملطُ١ملػمموعمظِؿملغمذملؿِ١ملفممغِضملػمؼملعمؿعمذمل٣ملغممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُذمل١ملػممت ػم
حعمٓملعمجـمموعمَظغملِ٢ملػممؼغمٓملؿمؼّملغممظِؿملغمشملَؾملمم عم

وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظْؼملغمّملفمثممٓملغمم مضُ١ملػممصَفملَغػمْملِرػمم موعمرعمبفمٟملَم َصغملَؾممٓملػمم موعمثِؿملعممملبعمٟملَمصَشملَؾملممٓملػمم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌّملثٓمل-1:م]4

وسذملذملذمل٢ملمجذملذملذملمملبٓملؿممبذملذملذمل٢ملؿممسؾذملذملذملّملِمآمم(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملذملذملممل)مضذملذملذملمملل:موتمملغذملذملذملمملمردذملذملذمل٤مللغممآم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصٓملوىمرجغمٯملًمذذملضملِـؼمممملمضذملّملمتظملذملٓملفمقعممذعمذملضملٓملغمهغم،مصمعملذملمملل:م(موعذملمملمطذملمملنمػذملْملام
دذملكعمهملمصعملذملمملل:م(موَعذملمملمطذملمملنم
ؼعمفّملغممعمملمؼغملعمغملخمل٢ملغممب٣ملمذعمضملػمٓملعمهعم؟م)،موروىمرجغمٯملًمآخذملٓملمسػملؿملذمل٣ملمثؿملذملمملبؽممو ِ
ػْملامرمّملغممعمملمؼعمطمللِ٠ملغممب٣ملمث٤ملبعم٣ملغم؟م)م(رواهموب٤ملمداود) .م
وضّملمحىملفمماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسػمل٥ملمادذملؿكّملامماظلذمل٤ملاكموتشملؾملذملريماظظملذمل١ملم

ع٢ملمبعملمملؼمملماظشملضملمملم،مصضمل٢ملموبذمل٦ملمػٓملؼذملٓملةم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣مل)ممونماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م

ضذملمملل(:مظَذملذمل٤ملػمٮملَموَنػمموَذغمذملذملٞملفممسعمػملَذملذمل٥ملموُعفمؿِذملذمل٦مل-موَوػممسعمػملَذملذمل٥ملماظؽملفمذملمملسؿم-مَملَععمذملذملٓملػمتغمؾملغم١ملػممبِمملظلممذملذمل٤ملعماكِمععمذملذملٛملعممطُذملذمل٠ملممم
٫ملعمٯملَةٍ)م(رواهماظؾكمملري) .م

واظْمليمٮملذٟملمصؿمل٣ملمونمطـرياًمع٢ملماَملوبؽذملهملمإمنذملمملمتؽملؿعملذمل٠ملمغؿؿملفذملهملمسذملّملمماظضملؽملمملؼذملهملم

بمملظؽملصملمملصهملم،موونمإجٓملاىاتموزارةماظزملقهملماظ٤ملضممل٩ملؿملهملمَملطـٓملماَملعذملٓملاضمتذملّملس٤ملمإشممشلذمل٠ملم
اظؿملّملؼ٢ملمضؾ٠ملماَملط٠ملموبضملّملهم،موإشمماظؿؾمل٤ملؼهملماىؿملذملّملةمظػملؼملغملذملمملنم،موإشممشلذمل٠ملماظظملمملطؾملذملهملم
واًسملٓملمشلٯملًمجؿملّملاًم،موإشممحل٢ملماظشملؾمل٦ملموغصملمملصهملمودواتذمل٣مل،موطذمل٠ملمػذملْملامؼؽملؾـذملٞملمعذمل٢ملم

روحما دٯملمموحـ٣ملمسػمل٥ملماظؽملصملمملصهمل .م

جّملؼٓملمبمملظْملطٓملمونمضممملؼهملماظؾؿملؽهملمٮملمتعملؿزملٓملمسػمل٥ملمذذملكٗملمدونمآخذملٓملم،مإمنذملمملمػذمل٦ملم

علذملذملؽ٤ملظؿملهملمعرملذملذملمطهملمبذملذملنيماىؼملؿملذملذملٛملموصذملذملٓملاداًم،موصممملسذملذملمملتٍم،موحغمل٤ملعذملذملمملتٍم،مصذملذملممملجملؿؼملٛملم
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اظٓملاض٦ملمػ٤مل اظْمليمزممملصٚملمسػمل٦ملمبؿملؽؿ٣مل،موزمؼملؿملؾملمملمع٢ملمويمتػملذمل٤ملثمووموذمى،مَملغذمل٣ملمجذملٔملىم
عؽملؾمل ذملمملم،موَملغؾمل ذملممل ععملذملذملٓملمد ذملغملؽملمملهموصؿملؾمل ذملمملمع ذملفملواه،موَملغؾمل ذملمملمسؽملذملذمل٤ملانمػ٤ملؼؿذملذمل٣مل،مودظؿملذملذمل٠ملمد ذملػمل٤ملط٣ملم

وحسملمملرت٣مل.م م

وجمملىتماظؿ٤ملجؿملؾملمملت اظّملؼؽملؿملهملمحمملعػملذملهملمبذملنيمرؿملمملتؾملذملمملماظذملّملس٤ملةماٌقملطذملّملةمظػملقظملذملمملزم

سػمل ذمل٥ملماظؾؿملؽذملذملهملم،مبذملذملٓملؼماموةذملذملٓملؼماموجذملذمل٤ملؼما،موإغل ذملمملغؼمممل،موحؿمل٤ملاغؼم ذملممل،موغؾمملتؼم ذملممل،مإشممشذملذملريمذظذملذملٟملمعذملذمل٢ملم
عظملٓملداتماظؾؿملؽهملَ ،ملغؾملذملمملمصمؿملضملؼمذملممملمعؽملصمل٤ملعذملهملمواحذملّملةمظغملؿملذملمملنمواحذملّملم،مصذملّملسمملما دذملٯملمممإشمم

ايظملمملزمسػمل٥ملمغصملمملصؿؾملمملمورؾملمملرتؾملذملمملموصممملهلذملمملموض٤ملتؾملذملمملمودذملٯملعؿؾملممل،موتؽملقؿملذملهملماَملذىمسؽملؾملذملمملم،م
عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملم
صظمل٦ملمايّملؼىمل:مسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممضَذملممللعمم:مضَذملممللعممر غم

ؿمتذملمملنغممبِسملػمذملٛملؽمموعمدعمذملؾػمضملغم٤ملنعمموَوػممبِسملػمذملٛملؽمموعمدِذملؿقم٤ملنعممذغمذملمضملػمؾعمهملًمصَفملَصْسملعمذملػملُؾملعممملمضَذمل٤ملػملغمم
آمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)م(:مما عم

ؿمتذملمملنؿمم)م
ٌملٓملؼذملٞملؿمم،موعماظْقعمؿملعمذملمملىغممذغمذملضملػمؾعمهملٌمعِذمل٢ملعمما عم
ٮملإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمم،موعموَدػمغعممملػعممملمإؿمععممملرَهملُماَملَذعمىمسعمذمل٢ملؿمماظشمل ؿم
َ

(٫ملذملقؿملُملمعلذملػمل١مل).مموطػملؼملذملذملهملماَملذىمترملذملذملؿؼمل٠ملمسػملذملذمل٥ملمطذمل٠ملمعذملمملمؼسملذملذملٓملموؼذملذملقملذيمعـذملذمل٠ملماظرملذملذمل٤ملكم
وايفٓملمظمماظشملٓملؼٞملمواظؽملفمملدهملموشريمذظٟملمع٢ملمط٠ملمعمملمػ٤ملمعقملذموومعسملٓملمبممل غلمملن .م

وع٢ملمت٤ملجؿملؾملمملتماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملميؼملمملؼذملهملماظؾؿملؽذملهملمواحملمملصصملذملهملمسػملؿملؾملذملمملم:مغؾملؿملذمل٣ملمسذمل٢ملم

اظظمللمملدموا صلمملدمظمماَملرضمبفمليم٫مل٤ملرةمعذمل٢ملم٫ملذمل٤ملرماظظمللذملمملدماٌضملؽملذمل٤مليمووم اٌذملمملديم،م
عماذذملذملذملذملٓملعمبغم٤ملام ِعذملذملذملذمل٢ملػممرؿمزػمقؿمماظ ٌملػملذملذملذملذمل٣ملِموعمَظذملذملذملذملمملمتعمضملعمػمـذملذملذملذمل٤ملػمام ِصذملذملذملذمل٦ملماْظذملذملذملذملفملَرػمضؿمم
صعملذملذملذملذملممللمتضملذملذملذملذملمملشمم:م{طُ ُػملذملذملذملذمل٤ملامو ػم
ؿملؾملذملمملم
عغمظملْلِّملِؼ٢ملعم}[اظؾعملٓملة]60:م،موضممللمدؾقمملغ٣مل:م{موعمإؿمذعمامتعم٤ملعمظٌمل٥ملمدعمضملعم٥ملمصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممظِؿملغمظملْلِّملعممصِ عم
وعمؼغمؾملػمػملِ ذملٟملَماظْقعمذملذملٓملػمثعممموعماظؽملفملػمذملذمل٠ملعمموعماظػملٌملذملذمل٣ملغممظَذملذملمملمؼغمقِذملذملنملقمماظْظملَلعمذملذملمملدعمم}م[اظؾعملذملذملٓملة]205:م ،وضذملذملممللمآم

تضملمملشم {:وعمظَمملمتغمظملْلِّملغموامصِ٦ملماظْذملفملَرػمضؿممبعمضملػمذملّملعممإؿم٫ملػمذملػملَمملحِؾملعممملموعمادػمسغمذمل٤ملهغممخعم٤ملػمصًذملمملموعمرَؼملعمضملؼمذملمملمإؿمنفممرعمحػمؼملعمذملوملعمم
اظػملٌمل٣ملِمضَٓملؿمؼنملؽممعِ٢ملعمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م[اَملسٓملاف .]56:م

وضّملمغؾمل٥ملما دٯملمماٌلػملؼملنيمس٢ملمونمزمٓملض٤ملامزرسؼمذملممل،موومؼعملشملضملذمل٤ملامذذملفٓملؼما،محؿذمل٥ملم

عمدذملذملذمل٤مللغمماظ ٌملػملذمل ذمل٣ملِم م
َمسذملذملذمل٢ملػمموَبِؿملذمل ذمل٣ملِم َضذمل ذملممللعمم َطذمل ذملمملنعممر غم
عمؼذملذملذملّملعمة عم
عممبذملذملذمل٢ملؿممبغمٓمل ػم
ػممدذمل ذملػملَؿملػمؼملعممملن ػم
عذملذملذملٛملماَملسذملذملذملّملاى،مص عمضملذملذملذمل٢مل غم

(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مإؿمذعماموَعفمذملذملٓملعمموَعِذملذملريؼمامسعمػملَذملذمل٥ملمجعمذملؿملػمٖملـمموَوػممدعمذملذملٓملؿمؼفمهملٍموَوػم٫ملعمذملمملهغممصِذملذمل٥ملمخعمممل٫ملفمذملؿِ٣ملِم
بِؿعمعملْ٤ملعمىماظػملٌمل٣ملِموعمععم٢ملػممععمضملعم٣ملغممعِ٢ملعمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعممخعمؿملػمٓملؼمامثغم١ملفممضَممللعم:م"ماشْذملٔملغموامبِمملدػمذمل١ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمصِذمل٥ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمم

اظػملٌمل٣ملِمضَمملتِػملُ٤ملامععم٢ملػممطَظملَٓملعممبِمملظػملٌمل٣ملِماشْٔملغمواموعمٮملَمتعمطملغمػملٍمل٤ملاموعمٮملَمتعمطملػمّملِرغمواموعمٮملَمتغمؼملعمـممػملُ٤ملامٮملَمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاموعمِظؿملّملؼما" م
(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم)م م
وػذملذملْملاموبذملذمل٤ملمبغملذملذملٓملماظزملذملذملّملؼٞملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممؼ٤مل٫ملذملذمل٦ملمضذملذملممملدةمجؿمل٤ملذذملذمل٣ملمضممل٩ملػملًذملذملمملم:م م
م
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عمٓملةًم
ذمل٤ملامذذملف عم
(ظَمملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملامطَؾِريؼمامػعمٓملعمعؼمممل،موعمظَمملماعػمٓملعموَةً،موعمظَمملموعمِظؿملّملؼما،موعمظَمملمتغمكػمٓملؿمبغم٤ملامسغمؼملػمٓملعماغؼمذملممل،موعمظَذملمملمتعمعملْشملَضملغم عم
إؿمظٌملمملمظِؽملعمظملْٛملـم،موعمظَمملمتعمضملػمعملِٓملغمنفممبعمؾملؿمؿملؼملعمذملهملًمإؿمظٌملذملمملمظِؽملعمظملْذملٛملـم،موعمظَذملمملمتعمقػمذملٓملؿمضُ٢ملفممغعمكػمػملًذملممل،موعمظَذملمملمتغمطملعمٓملمم ُضؽملفمذمل٣ملغم،موعممظَذملمملمتعمطملػمذملّملِرػم،موعمظَذملمملم
تغمؼملعمـمم٠ملػم،موعمظَمملمتعمفػمؾغم٢ملػم،موعمظَمملمتعمطملػمػملُ٠ملػم")(ماظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦ملم) م
وعِذملذمل٢ملعمماظضملؽملمملؼذملذملهملِمب ذملمملظغمل٤ملنؿممواظؾؿملؽذملذملهملِمايذملذملىملقممسػملَذملذمل٥ملماظٔملراس ذملهملِ،موجضملػمػملُؾملعمذملذملمملمعِذملذمل٢ملػمموبذملذمل٤ملابِم
اظزملّملضمملتِ،مطؼملمملمحـؽملمملماظؽمل ؿمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسػمل٥ملمسؼملمملرةماَملرضموغرملٓملماًريم
ظممجؽملؾمملتؾملمملموبْمللمٔٓملاتؾملمملمظ غلمملنمواظشملذملريموايؿملذمل٤ملان:مصظملذمل٦ملمايذملّملؼىملمسعمذمل٢ملػممجعمذملمملبِٓملـممم
عمدذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مم :م
ب٢ملمسؾّملمآم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعمم:مضَذملممللعممر غم
(م ععممملمعِ٢ملػممعغملػمػملِ١ملـممؼعمطملػمٓملؿمسغممشَٓملػمدؼممملمإؿمٮملٌملمطَمملنعممععممملم ُوطِ٠ملعممعِؽملػم٣ملغممظَ٣ملغمم٫ملعمّملعمضَهملٌموعمععممملمدغمذملٓملؿمقعممعِؽملػمذمل٣ملغممظَذمل٣ملغمم٫ملعمذملّملعمضَهملٌم
وعمععممملم َوطَ٠ملعمماظلفمؾغمٛملغممعِؽملػم٣ملغممصَؾملغم٤ملعممظَ٣ملغمم٫ملعمّملعمضَهملٌموعمععممملم َوطَػملَوملِماظشملٌملؿملػمٓملغممصَؾملغم٤ملعممظَ٣ملغمم٫ملعمذملّملعمضَهملٌمموعمٮملَمؼعمذملٓملػمزعمؤغمهغممم(مويم:م
ٮملمؼؽملعملزمل٣ملموؼفملخْملمعؽمل٣مل)موَحعمّملؽممإؿمٮملٌملمطَمملنعممظَذمل٣ملغمم٫ملعمذملّملعمضَهملٌم)(٫ملذملقؿملُملمعلذملػمل١مل).مموظمماظزملذملقؿملقنيم
عذملذمل٢ملمحذملذملّملؼىملموغذملذملٕملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممونماظ ذملؽمل م(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مضذملذملمممللم :م
(م ععممملمعِ٢ملػممعغملػمػملِ١ملـممؼعمطملػمٓملؿمسغممشَٓملػمدؼمذملمملموَوػممؼعمذملٔملػمرعمهللغممزعمرػمسؼمذملمملمصَؿملعمفملْ ُطذمل٠ملغممعِؽملػمذمل٣ملغممرَؿملػمذملٓملؽمموَوػممإؿمغػملعمذملمملنؽمموَوػممبعمؾملؿمؿملؼملعمذملهملٌمإؿمٮملٌملم
طَمملنعممظَ٣ملغممبِ٣ملِم٫ملعمّملعمضَهملٌم) .م
وعِ٢ملػممذظٟملَماحملمملصصملهملُمسػملَذمل٥ملماظـذملٓملوةِماظٔملراسؿملذملهملِ،مضذملمممللعمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م م
(مععم٢ملػمموَحػمؿملعممملموَرػم٪ملؼممملمععمؿملػمؿعمهملًمصَػملَ٣ملغممصِؿملؾملعممملموَجػمٓملؽمموعمععممملم َوطَػملَوملِماظْضملعممملصِؿملعمهملُمعِؽملػمؾملعممملمصَؾملغم٤ملعممظَ٣ملغمم٫ملعمّملعمضَهملٌ) م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مرواهموضمّملمظممعلؽملّمله)م م

٢ملمإغلمملنـممووػممبعمؾملؿملؼملهملٍمووػممرممل٩ملٓملـم.م م
واظْضملعممملصِؿملعمهملُم:مػِ٦ملعممط٠ملقممععم٢ملػممؼشملػملنملغمماظٓملزقعممعِ ػم

وعمملمعمملمزمّملثماآلنمع٢ملماسؿّملاىمسػمل٥ملماَملرضماظٔملراسؿملهملمووٓملؼظملؾملذملمملمصؾملذمل٤ملممإػذملّملارم

ظػملـٓملوةماظٔملراسؿملهمل،موتسملؿملؿملٛملمٌ٤ملردمع٢ملموػ١ملمع٤ملاردما غؿمملج،موإػٯملكمَملضذمل٤ملاتماظضملؾذملمملد،م

ذظذملذملٟملمَملغذملذمل٣ملمؼذملذملقملديمإشممإ٪مل ذملضملمملفماظٓملضضملذملذملهملماظٔملراسؿملذملذملهمل،ممم ذملمملمؼسملذملذملشملٓملغمملمٮملدذملذملؿريادماظل ذملػملٛملم

وَملدمملد ذملؿملهملمطذملذملمملظعملؼملُملمعذملذملـٯمل،موطذملذملْملظٟملمؼذملذملقملديماٮملسؿذملذملّملاىمسػملذملذمل٥ملماظٓملضضملذملذملهملماظٔملراسؿملذملذملهملمإشمم
ا دؾملمملممبؽملزملؿملنملمطؾريممظممتػمل٤ملثماظؾؿملؽذملهملم،مصؼملذمل٢ملماٌضملػملذمل٤ملممونماٌلذملمملحمملتِماًسملذملٓملاىعمم
هلمملمدورمعؾمل١ملمظممسؼملػملؿملهملمتؽملعملؿملهملماهل٤ملاىمعذمل٢ملمشذملمملزمثذملمملغ٦ملموطلذملؿملّملماظغملٓملبذمل٤ملن،مواظذملْمليمضذملّملم

ؼؿلؾنملمظمماظضملّملؼّملمع٢ملماَملعٓملاض،موع٢ملمثعم١ملفممصكملنمويماسؿّملاىمبفمليم٫مل٤ملرةمع٢ملماظزمل٤ملرم

سػمل٥ملماٌلمملحمملتمأٌملروسهملموايّملا٩ملٞملماٌؽملؿرملذملٓملةمؼذملقملديمبؽملذملمملمإشمموعذملٓملؼ٢ملمخشملريؼذمل٢ملم
ؼؾملّملدانموع٢ملمودٯملعهملماجملؿؼملٛملم٫ملقؿملؼممملموٮملموػؼملممل:مضػملهملماظطملْملاىموتػمل٤ملثماهل٤ملاى .م

صذملمملَملرضمغضملؼملذملذملهملمعذملذمل٢ملمغضملذملذمل١ملمآم(سذملذملٔملموجذملذمل٠مل)مجضملذملذمل٠ملمآمصؿملؾملذملمملموضذملذمل٤ملاتماظضملؾذملمملد،م

ص٤ملجنملمسػملؿملؽملمملمونمغرملغملٓملهمسػملؿملؾملمملموونمدمل٢ملمادؿضملؼملمملهلمملمصؿملؼملمملمخػملعملوملمظ٣مل،مؼعمل٤مللمتضملمملشم:م
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{موعمآؼعمهملٌمظَؾملغم١ملغمماظْفملَرػمضغمماظْؼملعمؿملػمؿعمهملُموَحػمؿملعمؿملػمؽملعممملػعممملموعموَخػمٓملعمجػمؽملعممملمعِؽملػمؾملعممملمحعمؾكممملمصَؼملِؽملػم٣ملغممؼعم ْفملطُػملُ٤ملنعمم موعمجعمضملعمػملْؽملعممملمصِؿملؾملعممملم
كؿمل٠ملـمموعموَسػمؽملعممملبٍموعمصَففمٓملػمغعممملمصِؿملؾملعممملمعِ٢ملعمماظْضملغمؿملغم٤ملنؿمم مظِؿملعم ْفملطُػملُ٤ملامعِذمل٢ملػممثعمؼملعمذملٓملؿمهِموعمععمذملمملمسعمؼملِػملَؿػمذمل٣ملغمم
جعمؽملفممملتٍمعِ٢ملػممغعم ِ

عمرملغملُٓملغمونعم}[ؼٕمل-33م35م] م
وَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمموَصَػملَمملمؼ ػم

وحٓمل٫ملؼممملمع٢ملما دٯملممسػمل٥ملموضمملؼهملماظؾؿملؽهملمودٯملعؿؾملمملمصعملّملمحْملرغمملمع٢ملمإصلمملدماظؾؿملؽذملهملم

مبمملمغعملمص٣ملمظممحعملؾملمملمع٢ملممممملردذملمملتمشريمدذملػملؿملؼملهملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م{مزَؾملعمٓملعمماظْظملَلعممملدغممصِ٦ملم

اظْؾعمٓملممموعماظْؾعمقػمٓملؿممبِؼملعممملمطَلعمؾعموملػمموَؼػمّملِيماظؽملفممملسؿممظِؿملغمْملِؼعملَؾملغم١ملػممبعمضملػم٘ملعمماظٌملْملِيمسعمؼملِػملُ٤ملامظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمٓملػمجِضملغم٤ملنعم}م م

[اظٓملوم.]41:م م

صظمل٦ملماظ٤ملضوملماظْمليمنّملمصؿمل٣ملمع٢ملمؼؽملصملٝملمورمؼمل٠ملماظرملذمل٤ملارهللمواجملؿؼملذملٛمل،منذملّملم

ع٢ملمؼؿضملؼملّملمونمؼػملعمل٦ملمبمملظعملؼملمملعهملمومبكػملظملمملتمايظملٓملمواظؾؽملمملىمظمماظشملٓملضمملتماظضملمملعهملم،مدونم

حٓملعهملموومعٓملاسمملةميعمل٤ملقماظشملٓملؼٞمل،مصؿملفنملمايظملمملزمسػمل٥ملماظشملٓملؼٞملماظضملذملمملمماظذملْمليمتذملٓملم

اظؽملمملسمصؿمل٣مل،موسػمل٥ملمغصملمملصؿ٣ملمووظّمملمؼػملعمل٦ملماظؽملمملسمصؿمل٣ملموذيمب٠ملمسػملؿملؾمل١مل ونمتؽملضملذمل٤ملاماَملذىم

،مصظمل٦ملمايّملؼىملمسعم٢ملػمموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمذملّملػمرؿميممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مموَنفمماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَذملممللعم:م"م إؿمؼفمذملمملطُ١ملػمموعماظْفغم ُػملذمل٤ملسعممبِمملظشملٍملٓملغمضَذملمملتِمصَعملَذملمملظُ٤ملامؼعمذملمملمرعمدغمذمل٤مللعممآِمععمذملمملمظَؽملعمذملمملمعِذمل٢ملػمم
ٌملٓملؼذملٞملعممحعمعملٌملذمل٣ملغممم،م
ععمفعممملظِلِؽملعممملمبغمّمللممغعمؿعمقعمّملفمثغممصِؿملؾملعممملمصَعملَذملممللعمم(:مإؿمذعماموَبعمؿملػمذملؿغم١ملػممإؿمٮملٌملماظْؼملعمفػمػملِذملٕملعممصَذملفملَسػمشملُ٤ملاماظشمل ؿم
ؿمموطَذملٝملقمماَملَذعمىموعمرعمدقمماظلفمذملٯملَمؿمم
ضَمملظُ٤ملاموعمععممملمحعمٞملقمماظشملٌملٓملؿمؼٞملؿممؼعممملمرعمدغم٤مللعممآِم؟مضَممللعممشَ٘ملقمماظْؾعمزملعمذملٓمل عم
وعماَملَعػمٓملغممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِموعماظؽملفمؾملػم٦ملغمم،مسعم٢ملؿمماظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿم" م

(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

وٮملبّملمونمؼغمل٤ملنما غلمملنمسػمل٥ملموس٦ملمتمملممبعملسملمملؼمملماظؾؿملؽهملمووػؼملؿملذملهملمايظملذملمملمزمسػملؿملؾملذملمملمم

وخشمل٤ملرةمتػمل٤ملثؾملمملماظيتمتضملذمل٤ملدمبمملظسملذملٓملرمسػملؿملذمل٣ملموسػملذمل٥ملماآلخذملٓملؼ٢مل،موٮملبذملّملمونمغغمضملعمػملِؾمذمل١ملعممذظذملٟملم

ووٮملدغذملمملمظمماٌذملذملّملارسمواظؽملذملذمل٤ملاديموصمؿملذملذملٛملم٫ملذملذملٓملوحماظؿضملػملذملؿمل١ملمعؽملذملذملْملمغضمل٤ملعذملذملهملموزظملذملمملرػ١ملم

غصملمملصهملموعذملمملطؽملؾمل١ملمووؼملؿملػملذملؾملم مملمحؿذمل٥ملمؼؿضملذمل٤ملدوامسػملذمل٥ملمذظذملٟملم،مصممليظملذملمملزمسػملذمل٥ملماظؾؿملؽذملهملموعذملٓملم

عغملؿلنملمغؿضملػملؼمل٣مل وغمب٥ملمسػملؿمل٣ملم،موٮملبّملمونمؼغمل٤ملنماظغملؾمملرمضّملوةمحلؽملهملمظػملزملذملطملمملر،مصؼملذملمملذام
غؽملؿصملٓملمع٢ملمرظمل٠ملمؼٓملىمواظّملؼذمل٣ملمووموحذملّملػؼملمملمؼٓملعذمل٦ملمبمملظعملؼملمملعذملهملمعذمل٢ملمذذملٓملصهملماٌؽملذملٔمللمظمم

رٓملؼٞملماظؽملمملسموومسػمل٥ملمدشملُملمجمملرهم،موعمملذامغؿ٤ملضٛملمع٢ملمرظملذمل٠ملمؼذملٓملىماظغملؾذملمملرمؼؾزملذملعمل٤ملنم

ظمماظشملٓملؼٞملم،موومؼغملؿؾ٤ملنمسػمل٥ملماىّملرانموومشريمذظٟملمع٢ملمجٓملا٩مل١ملماظؿػمل٤ملثماظلذملؼملضمل٦ملم
واظؾزملذملذملٓمليمواظػملظملصملذملذمل٦ملماظذملذمليتمغٓملاػذملمملمؼ٤ملعؿملؼمذملمملم!مٮملذذملذملٟمل موغذملذمل٣ملمدؿملؽملرملذملفملمسػملذملذمل٥ملمػذملذملْملاماظلذملػمل٤ملك،م

صمملظ٤ملظذملذملذملذملّملم٫ملذملذملذملؽملضملهملموبؿملذملذملذملذمل٣ملمطؼملذملذملذملمملمؼعمل٤ملظذملذملذملذمل٤ملن،مظذملذملذملذملْملامٮملبذملذملذملذملّملمعذملذملذملذمل٢ملمإسذملذملذملمملدةماظؾؽملذملذملذملمملىم،موهلذملذملذملذملْملام م
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ص ذملكملنمذذملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملممتذملذملٓملص٘ملمعـذملذمل٠ملمػذملذملْملاماظل ذملػمل٤ملكموػذملذملْملهماٌؼملمملرد ذملمملتمجملمملصمملتؾمل ذملمملمم

َملخٯملقماٌلػملؼملنيم.م م

موٌمملمطمملنماٌمملىمسزملنملمايؿملمملةموٮملمتغمل٢ملمونمتعمل٤ملممحؿملمملةمبّملوغ٣مل،مطؼملذملمملموخربغذملمملم

ربؽملمملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعممملىِمطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمحعم٦ملدملموَصَػملَمملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملغؾؿملمملى:م]30م م

حذملٓملصما دذملذملٯملممسػملذملذمل٥ملموضمملؼذملذملهملمعزملذملمملدرهمعذملذمل٢ملماظؿػملذملذمل٤ملثمضممملؼذملذملهملمظزملذملذملقهملما غلذملمملن،م

وػذملذملْملهموضمملؼذملذملهملمظػملؼملفؿؼملذملذملٛملمسمملعذملذملهمل;مإذمضممملؼذملذملهملمعزملذملذملّملرماٌؿملذملذملمملهموؼؽملمملبؿملضملذملذمل٣ملمػذملذمل٦ملمضممملؼذملذملهملم

ظػملؼملفؿؼملٛملمطمملصهمل،مطؼملمملمغؾمل٥ملمس٢ملماظؿضملّمليمسػملؿمل٣ملموتػمل٤ملؼـ٣مل،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآم

عمّملطُ١ملػممصِ٦ملماظْؼملعمذملمملىِم
سؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"مٮملَمؼعمؾغم٤ملظَ٢ملفمموَح غم
اظٓملفماطِّملِ"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل)،مذظذملٟملمَملنماظؾذمل٤مللمظمماٌذملمملىماظٓملاطذملّملم اظذملْمليمٮملمؼؿقذملٓملكم

ؼغمػملذمل٤ملمممثغمماٌذملمملىموؼظمللذملّملهموؼزملذملؾُملمعزملذملّملرمسذملّملومىموعذملٓملضمووذىمٌذمل٢ملمؼلذملؿضملؼمل٠ملم ػذملْملام
اٌمملىماظْمليموظعمل٥ملمبمملَملذىمصؿمل٣ملم،مصعملّملموطذملّملمماَملرؾذملمملىمونماظؾذمل٤ململمواظطملذملممل٩ملٙملمعذمل٢ملموخشملذملٓملم
علذملؾؾمملتماظؿػملذمل٤ملثموغعملذمل٠ملماَملعذملٓملاضماظظملؿمملطذملهمل،مبذمل٠ملمظذملؿملٕملماظؽملؾملذمل٦ملمععملزملذمل٤ملرؼممامسػملذملم٥ملماٌذملمملىم

اظٓملاطّملمصعملذملٙملم،مبذمل٠ملمطذملمملنماظؽملؾملذمل٦ملم وؼسملؼمذملممملمسذمل٢ملماظؾذمل٤مللمظمماٌذملمملىماىذملمملريم،مصعملذملّملمغؾملذملم٥ملم

رد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مونمؼؾذملممللمظمماٌذملمملىماىذملمملريم;مَملنمصؿملذمل٣ملمتػمل٤ملؼـؼمذملممملم
ظػملؼملذملذملمملىموإصلذملذملمملدؼممامظذملذملذمل٣ملم،موػذملذملْملامعذملذملمملمغذملذملٓملامهموغػملقصملذملذملذمل٣ملمظممسزملذملذملٓملغمملماظذملذملذملٓملاػ٢ملمعذملذمل٢ملمبضملذملذملذمل٘ملم
اظلػمل٤ملطؿملمملتماًمملرؽهملماظذمليتمتٓملتغملذملنملمظممحذملٞملمغؾملذملٓملماظؽملؿملذمل٠ملماظضملصملذملؿمل١ملم-مذذملٓملؼمملنمايؿملذملمملةم

وعؿؽملظمللؾملممل-مع٢ملماسؿّملاىمسػملؿمل٣ملمبمملظٓملفمدم،مواٮملدذملؿكّملاممماىذملممل٩ملٓملم،موتػمل٤ملؼذملىملمعؿملمملػذمل٣ملمبكملظعملذملمملىم

اظؽملفمملدمملتمواٌػمل٤ملثمملتم،مو٫ملٓملفمخمػملظملذملمملتماٌزملذملمملغٛملم،ماظذمليتممتلذملؾنملمظممغمعملذمل٠ملمطذملـريم
ع٢ملماَملعٓملاضمواَملوبؽهملماظسملمملرةمبزملقهملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل .م

وظ٤ملمغشملٞملماظؽملؿمل٠ملمظرملغملمملمحمملظ٣ملمع٢ملماظؿضملّملؼمملتمواٌكمملظظملمملتماظيتموضضملوملمسػملؿملذمل٣ملمعذمل٢ملم

بينما غلمملنمزػملؼملؼممملموسّملواغؼمممل،مصػملعملّملمتضملٓملضمغؾملٓملماظؽملؿمل٠ملمواجملمملريماٌممل٩ملؿملهملمٌكمملظظملذملمملتم

سػملذملذمل٥ملمعلذملذملؿ٤ملىمعزملذملذملٓمل،مبػملطملذملذملوملم132موظظملًذملمملموم438مخممملظظملذملذملهملمعذملمملمبذملذملنيموسؼملذملممللمردمموعؾذملمملنـمم
وود٤ملارموزراسهمل،م[محلنملمإحزملذملممل٩ملؿملهملموزارةماظذملٓمليمطؼملذملمملمذطذملٓملتم٫ملذملقؿملظملهملماىؼملؾمل٤ملرؼذملهملم

ظممسّملدػمملماظزملمملدرمظمم15مصرباؼٓملم2014مم]م .م

وع٢ملمث١ملمصكملنمإصلمملدماٌؿملمملهموومتضملٓملؼ٘ملماَملعمملط٢ملماظيتمؼٓملتمملدػمملماظؽملمملسمبكملظعملمملىم

اظظملسملٯملتمصؿملؾملمملمصلمملدمظػملؾؿملؽهملماظيتموعٓملغمملماظرملذملٓملهللمايؽملؿملذملٝملمبمملحملمملصصملذملهملمسػملؿملؾملذملممل،مصؿملؽملؾطملذمل٦ملم
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اظضملؽملمملؼذملهملمبمملظؾؿملؽذملذملهملمواظؾضملذملذملّملمسذملذمل٢ملمطذملذمل٠ملمعذملمملمؼػمل٤ملثؾملذملمملموؼظمللذملذملّملماظظملشملذملذملٓملةماظذملذمليتمصشملذملذملٓملمآماظغملذملذمل٤ملنم

سػملؿملؾملممل .م

وع٢ملموػ١ملمودممل٩مل٠ملمايظملمملزمسػمل٥ملماٌؿملمملهم:ماظؿضملذملمملونمظممعؽملذملٛملماٮملسؿذملّملاىمسػملؿملؾملذملمملمووم

إػّملارػممل،مصكملنماٌمملىمغضملؼملهملمؼؽملؾطمل٦ملمونمدمذملمملصٚملمسػملؿملؾملذملمملموونمغٓملذذملّملمادذملؿكّملاعؾملمملم،مصمضملعمذمل٢ملػمم

وَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)م مسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممضَذملمممللعمم:مثعمٯملَثعمذملهملٌمٮملَم
غمؼغملَػملخملؼملغمؾملغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِم...م(موذطٓملمعؽملؾمل١ملم):مرعمجغم٠ملؽممععمؽملعمٛملعممصَسملػم٠ملعممععممملىٍمصَؿملعم ُعملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملغممؼعمذمل٤ملػممعمم
اظْعملِؿملعممملععمهملِماظْؿملعم٤ملػممعمموَعػمؽملعمضملغمٟملَمصَسملػمػملِ٦ملمطَؼملعممملمععمؽملعمضملػموملعممصَسملػم٠ملعممععممملمظَ١ملػممتعمضملػمؼملعم٠ملػممؼعمّملعماكَ .م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش :

فضم انشٓبدح ٔكشايخ انشٓٛذ

 -1صسمل٠ملماظرملؾملمملدةموعؽملٔملظهملماظرملؾملّملاىم0م
 -2طٓملاعهملماظرملؾملؿملّملمسؽملّملمآم0م

 -3ذظملمملسهملماظرملؾملؿملّملمَملػػمل٣ملمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم0م

 -4ع٢ملمػ٤ملماظرملؾملؿملّملم؟.
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ضممللمتضملمملشم:م{وعمظِؿملعمضملػمػملَ١ملعمماظػملٌمل٣ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمؼعمؿفمكِْملعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممذغمؾملعمّملعماىعمم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م ]140م

فمدذمل٤مللعممصَفملُوظَمؽِذملٟملَمععمذملٛملعمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمموَغػمضملعمذمل١ملعمماظػملٌملذمل٣ملغمم
 -2وضممللمتضملمملشم:م{وعمععم٢ملػممؼغمشملِذملٛملؿمماظػملٌملذمل٣ملعمموعماظٓمل غم
سعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممعِذمل٢ملعمماظؽملفمؾِذملؿملممنيعمموعماظزملممذملّملممؼعملِنيعمموعماظرملقمذملؾملعمّملعماىِموعماظزملفمذملمملظِقِنيعمموعمحعملغمذمل٢ملعمموُوظَؽِذملذملٟملَم

رعم ِصؿملعملًمملم}م[اظؽمللمملى:م.]69

 -3وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملوَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامععممملمَظغملُ١ملػممإؿمذعمام ِضؿمل٠ملعممَظغملُ١ملغمماغػمظملِٓملغموامصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمم
اظ ػملٌمل٣ملِماثفممملضَػملْؿغم١ملػممإؿمظَ٥ملماظْذملفملَرػمضؿمموَرعم٪ملِذملؿملؿغم١ملػممبِمملظْقعمؿملعمذملمملةِماظذملّملقمغػمؿملعممملمعِذمل٢ملعمماظْذملـملخِٓملعمةِمصَؼملعمذملمملمععمؿعمذملمملهللغمم
اظْقعمؿملعممملةِماظّملقمغػمؿملعممملمصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمإؿمظٌملمملمضَِػملؿمل٠ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل:م.]38

 -4وضممللمتضملمملشم:م{ وعمظَمملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملامظِؼملعم٢ملػممؼغمعملْؿعمذمل٠ملغممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِموَعػمذمل٤ملعماتؽممبعمذمل٠ملػمموَحػمؿملعمذملمملمىؽمم
وعمَظغملِ٢ملػممظَمملمتعمرملػمضملغمٓملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م.]154

 -5وضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمماذػمؿعمٓملعمىمعِ٢ملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمموَغػمظملُلعمؾملغم١ملػمموعموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممبِذملفملَنفممظَؾملغمذمل١ملغمم
اظْفعمؽملفمهملَم ؼغمعملَذملمملتِػملُ٤ملنعممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِمصَؿملعمعملْؿغم ُػملذمل٤ملنعمموعمؼغمعملْؿعم ُػملذمل٤ملنعمموعمسػمذملّملؼمامسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمحعمعملنمذملمملمصِذمل٦ملم
فؿمل٠ملؿمموعماظْعملُٓملػمآنؿمم}م[اظؿ٤ملبهمل:م.]111
اظؿفم٤ملػمرعماةِموعماظْكملؿمغػم ِ

 -6وضممللمتضملمملشم:م{وعمظَمملمتعمقػملعمؾعم٢ملفمماظٌملْملِؼ٢ملعممضُؿِػملُ٤ملامصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِموَعػم٤ملعماتؼمذملمملمبعمذمل٠ملػمموَحػمؿملعمذملمملىؽمم
سِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػممؼغمٓملػمزعمضُ٤ملنعم}م[آلمسؼملٓملان:م.]169

 -7وضممللمتضملمملشم:م{ضُ٠ملػممظَ٢ملػممؼغمزملِؿملؾعمؽملعممملمإؿمظٌملمملمععممملمطَؿعمنملعمماظػملٌملذمل٣ملغممظَؽملعمذملمملمػغمذملم٤ملعممععم٤ملػمظَمملغعمذملمملموعمسعم َػملذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِم
صَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}م[اظؿ٤ملبهمل:م.]51

 -8وضممللمتضملمملشم:م{وعماظرملقمؾملعمّملعماىغممسِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػممظَؾملغم١ملػمموَجػمٓملغمػغم١ملػمموعمغغم٤ملرغمػغم١ملػمم}م[ايّملؼّمل:م]19
م
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األدنخ يٍ انسُخ:

 -1س٢ملمدعمؾملػم٠ملعممبػم٢ملعمموَبِ٥ملموُععممملععمهملَم،مسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمسعم٢ملػممجعمّملممهِموَنفمماظؽملفمؾِ٥ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"مععم٢ملػممدعمفملَلعمماظػملٌمل٣ملعمماظرملفمؾملعممملدعمةَمبِزملِّملػمقـممبعمػملٌملطملعمذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغممععمؽملعمذملمملزؿملعمماظرملقمذملؾملعمّملعماىِم
وعمإؿمنػممععممملتعممسعمػملَ٥ملمصِٓملعماذِ٣ملِم"(.رواهمعلػمل١مل).م

 -2وَنفمموُمفمماظٓملقمبعمؿملممٛملؿممبِؽملػموملعمماظْؾعمٓملعماىِموعمػِ٦ملعمموُمقممحعممملرؿمثعمهملَمبػم٢ملؿممدغمذملٓملعماضَهملَموَتعمذملوملِماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملم
َمو َطذملمملنعمم
آُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مصَعملَمملظَذملوملػمم:ممؼعمذملمملمغعمؾِذمل٦ملفممآِم،موَظَذملمملمتغمقعمذملّملممثغمؽملِ٦ملمسعمذمل٢ملػممحعممملرؿمثعمذملهمل عم
ضُؿِ٠ملعممؼعم٤ملػممعممبعمّملػمرـمم،موَ٫ملعممملبعم٣ملغممدعمؾملػم١ملؽممشَٓملػمعمبؽمم-مويمٮملمؼضملٓملفمظذمل٣ملمرامـمم-مصَذملكملؿمنػمم َطذملمملنعممصِذمل٦ملم
اظْفعمؽملفمهملِم٫ملعمؾعمٓملػمتغمموعمإؿمنػممطَمملنعممشَؿملػمٓملعممذعمظِٟملَماجػمؿعمؾملعمّملػمتغممسعمػملَؿملػم٣ملِمصِ٦ملماظ غمْؾغملَذملمملىِم،مضَذملممللعمم":معمؼذملمملم

فممابؽملعمٟملِموَ٫ملعممملبعمماظْظملِٓملػمدعموػمسعمماظْفملَسػمػملَ٥مل"
وُمفممحعممملرؿمثعمهملَممإؿمغفمؾملعممملمجِؽملعممملنؽممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِم،موعمإؿمن ػم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكمملري)

 -3وس٢ملموب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَعمم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)ممسذمل٢ملماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م
ضَ ذملممللعم:م"ماغػمؿعمذملذملّملعمبعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممظِؼملعمذملذمل٢ملػممخعمذملذملٓملعمجعممصِذملذمل٦ملمدعم ذملؾِؿملػملِ٣ملِمظَ ذملمملمؼغمكػمٓملؿمجغمذملذمل٣ملغممإؿمظٌمل ذملمملمإؿمتعم ذملمملنؽممبِذملذمل٦ملم
وعمتعمزملػمّملِؼٞملؽممبِٓملغمدغمػملِ٦ملموَنػمموُرػمجِضملعم٣ملغممبِؼملعممملمغعمممللعممعِ٢ملػمموَجػمٓملـمموَوػممشَؽملِؿملؼملعمهملٍموَوػمموُدػمخِػملَ٣ملغمماظْفعمؽملفمذملهملَم،م
وعمظَ٤ملػمظَمملموَنػمموَذغمٞملفممسعمػملَ٥ملموُعفمؿِ٦ملمععممملمضَضملعمّملػمتغممخعمػملْٝملعممدعمٓملؿمؼفمهملٍموعمظَ٤ملعمدِدػمتغمموَغمم٦ملموُضْؿعم٠ملغممصِذمل٦ملم

دعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغممثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغمم"(رواهماظؾكمملري) .م

 -4وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم(رعم٪ملِذملذمل٦ملعمماظػملٌمل ذملم٣ملغممسعمؽملػمذملذمل٣ملغمم)موَنفممرعمدغمذملذمل٤مللعممآِم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
َمؼغملْػملَ١ملغمموَحعمّملؽممصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿممآِم-موعماظػملٌملذمل٣ملغمم
ودػمل١مل)مضَممللعمم:م"وعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمّملِهِمٮمل غم

ػممؼغملْػملَذملذمل١ملغممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿملػملِ٣ملِم-مإؿمٮملٌملمجعمذملمملىعممؼعمذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِموعماظػملٌملذملذمل٤ملػمنغممظَذمل٤ملػمنغمماظذملذملّملفممؿمم
وَسػمػملَذمل١ملغممبِؼملعمذمل٢مل غم
وعماظٓملممؼُملغممرؿمؼُملغمماظْؼملِلػمٟملِ".م(رواهماظؾكمملري) .م

 -5موسعم٢ملػمماٌِعملّْملعمامؿممبػم٢ملؿممععمضملػمّملِيمطَٓملؿمبعممضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
فمؾملؿملّملِمسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمدِوملقممخِزملعمممللـم:مؼغمطملػمظملَذملٓملغممظَذمل٣ملغممصِذمل٦ملموَوفملؿممدعمصْضملعمذملهملٍ،موعمؼعمذملٓملعمىم
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مظِػملرمل ؿم
ععمعملْضملعمّملعمهغممعِ٢ملعمماىَؽملفمذملهملِ،موعمؼغمفعمذملم مملرغممعِذمل٢ملػممسعمذملْملعمابِماظعملَؾػمذملٓملؿم،موعمؼعمذملفملْععم٢ملغممعِذمل٢ملعمماظظملَذملٔملعمهللؿمماَملَطْؾعمذملٓملؿم،م
وعمؼغم٤مل٪ملعمٛملغممسعمػملَ٥ملمرعموْدِ٣ملِمتعممملجغمماظ٤ملعمضَمملرؿم،ماظؿملعممملضُ٤ملتعمذملهملُمعِؽملػمؾملعمذملمملمخعمؿملػمذملٓملؽممعِذمل٢ملعمماظذملّملقمغػمؿملعممملموعمععمذملمملمصِؿملؾملعمذملممل،م

وعمؼغمٔملعموفمجغمماثػمؽملعمؿعمؿملػم٢ملؿمموعمدعمؾػمضملِنيعممزعموػمجعمهملًمعِ٢ملعممايُ٤ملرؿمماظضملِنيؿم،موعمؼغمرملعمذملظملٌملٛملغممصِذمل٦ملمدعمذملؾػمضملِنيعمممعِذمل٢ملػمم

وَضَمملرؿمبِ٣ملِم"م(رواهماظمعْملي).

 -6وس٢ملموب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)مضَممللعمم:مدعمؼملِضملػموملغمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودذملذملػمل١مل)مؼعمعملُذملذمل٤مللغمم:م"وعماظٌملذملذملْملِيمغعمظملْلِذملذمل٦ملمبِؿملعمذملذملّملِهِمظَذملذمل٤ملػمٮملَموَنفممرؿمجعمذملذملمملٮملًمعِذملذمل٢ملعمماظْؼملغمذملذملقملػمعِؽملِنيعمم
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ٮملتعمشملِؿملذملذملنملغمموَغػمظملُلغمذملذملؾملغم١ملػمموَنػممؼعمؿعمكعمػملٌملظملُذملذمل٤ملامسعمؽملممذملذملم٦ملم،موعمٮملَموَجِذملذملّملغممععمذملذملمملموَحػمؼملِػملُؾملغمذملذمل١ملػممسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِمععمذملذملمملم
َ
تعمكعمػملٌملظملْوملغممسعمذمل٢ملػممدعمذملٓملؿمؼفمهملٍمتعمطملػمذملٔملغمومصِذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿممآِم،موعماظٌملذملْملِيمغعمظملْلِذمل٦ملمبِؿملعمذملّملِهِمظَذمل٤ملعمدِدػمتغمم
وَغمم٦ملموُضْؿعم٠ملغممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿممآِمثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغممثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغممثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغمذمل١ملفمم

وُضْؿعم٠ملغم"م(رواهماظؾكمملري).

 -7سعم٢ملػمموَبِ٦ملمعغم٤ملدعم٥ملم(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)مضَممللعممجعممملىعممرعمجغم٠ملؽممإؿمظَ٥ملماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآم
ذملْملطْٓملؿمموعماظٓملفمجغمذمل٠ملغمم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصَعملَممللعم:ماظٓملفمجغم٠ملغممؼغمعملَمملتِ٠ملغممظِػملْؼملعمطملػمؽملعم١ملؿمموعماظٓملفمجغم٠ملغممؼغمعملَمملتِ٠ملغممِظػمل مم
ِؿغملُذمل٤ملنعممطَػملِؼملعمذملهملُم
عمىمعغملَمملغغم٣ملغممصَؼملعم٢ملػممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿممآِم؟مضَممللعم:م"مععم٢ملػممضَمملتعم٠ملعممظعم
ؼغمعملَمملتِ٠ملغممظِؿملغمٓمل عم
آِمػِ٦ملعمماظْضملغمػملْؿملعممملمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿممآِم"م(رواهماظؾكمملري).

 -8موس٢ملموَغعمٕملمبػم٢ملمععممملظِٟملٍم(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمذمل٣ملغمم)مؼغمقعمذملّملممثغممسعمذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٥ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَذملممللعمم:م"مععمذملمملمعِذمل٢ملػمموَحعمذملّملٍمؼعمذملّملػمخغم٠ملغمماظْفعمؽملفمذملمهملَمؼغمقِذملنملقمموَنػممؼعمٓملػمجِذملٛملعممإؿمظَذمل٥ملم
ذملذملؾملؿملّملِمصَكملؿمغفمذملذمل٣ملغممؼعمؿعمؼملعمؽملفمذملذمل٥ملموَنػمم
اظذملذملّملقمغػمؿملعممملموعموَنفممظَذملذمل٣ملغممععمذملمملمسعمػملَذملذمل٥ملماَملَرػمضؿممعِذملذمل٢ملػممذعمذملذمل٥ملػمىٍمشَؿملػمذملذملٓملغمماظرملفم ؿم

ؼعمٓملػمجِٛملعممصَؿملغمعملْؿعم٠ملعممسعمرملػمٓملعممععمٓملفماتٍمظِؼملعممملمؼعمٓملعمىمعِ٢ملعمماْظغملَٓملعماععمهملِم"(رواهمعلػمل١مل).م

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
 -9سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(مرعم٪ملِذمل٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمذمل٣ملغممم)مضَذملممللعممم:مجعمذملمملىعممرعمجغمذمل٠ملؽممإؿمظَذمل٥ملمر غم
غمٓملؼذملّملغمم
(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مصَعملَممللعمم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموَرعموَؼػموملعممإؿمنػممجعممملىعممرعمجغم٠ملؽممؼ ؿم
وَخػمْملعممععممملظِ٦مل؟مضَذملممللعمم:م"مصَػملَذملمملمتغمضملػمشملِذمل٣ملِمععممملظَذملٟملَم"مضَذملممللعمم:موَرعموَؼػمذملوملعممإؿمنػممضَذملمملتعمػملَؽملِ٦ملم؟مضَذملممللعمم:م
عمؾملؿملّملؽمم"مضَذملممللعمم:موَرعموَؼػمذملوملعممإؿمنػمم
"ضَمملتِػملْ٣ملغمم"م َضممللعم:موَرعموَؼػموملعممإؿمنػممضَؿعمػملَؽملِ٦مل؟مضَممللعمم:م"صَفملَغػموملعممذ ؿم
ضَؿعمػملْؿغم٣ملغمم؟مضَممللعمم:م"ػغم٤ملعممصِ٦ملماظؽملفممملرؿم"م(رواهمعلػمل١مل).

 -10وسعم٢ملػممدعم ِضملؿملّملِمبػم٢ملؿممزعمؼػمّملٍم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٥ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م
عمؾملؿملّملؽمموعمععم٢ملػممضُؿِ٠ملعممدغمونعمموَػػمػملِ٣ملِموَوػممدغمونعممدعمعِذمل٣ملِم
ضَممللعمم:م"مععم٢ملػممضُؿِ٠ملعممدغمونعممععممملظِ٣ملِمصَؾملغم٤ملعممذ ؿم
عمؾملؿملّملؽمم"م(رواهموب٤ملمداود).
وَوػممدغمونعممدِؼؽملِ٣ملِمصَؾملغم٤ملعممذ ؿم

عمدذمل٤مللغمم
 -11وسعم٢ملػممثعم٤ملػمبعممملنعممععم٤ملػمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)مضَممللعم:مضَذملممللعممر غم
اظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ؼغم٤ملذِٟملُموَنػممتعمّملعماسعم٥ملمسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملغمماظْذملفملُععم١ملغممعِذمل٢ملػممطُذمل٠ملممم
عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِ،موَعِذمل٢ملػمم
وُصُٞملـممطَؼملعممملمتعمّملعماسعم٥ملماظَْفملطَػملَهملُمسعمػملَ٥ملمضَزملػمضملعمؿِؾملعمممل"ممضَذملممللعم:مضُػملْؽملعمذملممل:مؼعمذملمملمر غم

ػممتغملُ٤ملغغمذملذمل٤ملنعممشُـعم ذملمملىؼممطَطملغمـعم ذملمملىِم
ضِػملٌمل ذملهملٍمبِؽملعم ذملمملمؼعم٤ملػمععمؽِ ذملْملٍ؟مضَ ذملممللعم:م"وَغػمذملذملؿغم١ملػممؼعم٤ملػمععمؽِ ذملْملٍمطَ ذملـِريؽم،موعمَظغملِذملذمل٢مل عم
غموطُ١ملػم،موعمؼعمفػمضملعم٠ملغممصِ٦ملمضُػملُذمل٤ملِبغملُ١ملغمماظْذمل٤ملعمػػم٢ملعمم"م
اظلفمؿملػم٠ملؿم،متغمؽملػمؿعمٔملعمهللغمماظْؼملعمؾملعممملبعمهملُمعِ٢ملػممضُػملُ٤ملبِمسعمّمل مم

ِموطَٓملعماػِؿملعمهملُماظْؼملعم٤ملػمتِ"
ضَممللعم:مضُػملْؽملعمممل:موعمععممملماظْ٤ملعمػػم٢ملغم؟مضَممللعم:م"حغمنملقمماظْقعمؿملعممملة عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهموضمّمل) م
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ا
ثبنثب  :ادلٕضــٕع :م

ايؼملّملمٓمربماظضملمملٌنيم،ماظْمليمورد٠ملمردػمل٣ملمعؾرملٓملؼ٢ملموعؽملذملْملرؼ٢مل،مووذذملؾملّملم

ونمٮملمإظ٣ملمإٮملمآموحّملهمٮملمذٓملؼٟملمظ٣ملمإظ٣ملمواحّملمبٓملمطٓملؼ١ملم،مووذذملؾملّملمونمدذملؿملّملغمملموغؾؿملؽملذملمملم
حمؼملذملذملّملامسؾذملذملّملمآموردذملذمل٤ملظ٣ملم،ماظػملذملذملؾمل١ملم٫ملذملذمل٠ملمود ذملػمل١ملموب ذملمملركمسػملؿملذملذمل٣ملموسػملذملذمل٥ملمآظذملذمل٣ملمو٫مل ذملمقؾ٣ملم

وصمضملني0م م

وعمملمبضملّملم،مصؿملمملموؼؾملمملماٌلػملؼمل٤ملنم:م م

إنمبػملذملذمل٤مل عمماَملػذملذملّملافماظغملذملذملربىموغؿملذملذمل٠ملعمماظطملمملؼ ذملمملتماظضملصملؼملذملذمل٥ملمظممػذملذملْملهمايؿمل ذملمملةم

ؼلؿػملٔملممتسملقؿملمملتمجِلمملعمملًمعغملمملصِؽهملمهلمملم،موٮملمرؼنملمونممس٤ملماَملػّملافموذٓملفماٌعملممل٫ملّملم
وغؾ٠ملماظطملمملؼمملتمؼعملؿسمل٦ملممس٤ملماظؿسملقؿملمملتموذٓملصؾملممل،مورض٦ملمعؽملمملزهلمملم،موؼفملت٦ملمظمماظذملْملروةم

عؽملؾملذملمملماظؿسملذملقمؿملهملمبذملمملظؽملظملٕملم،موبذملْمللماظذملٓملوحم–ماظذمليتمػذمل٦ملموسذملٔملمعمملتػملذملٟملم–مرخؿملزملذملهملمظمم
دؾؿمل٠ملمآمغزملٓملةمظّملؼؽمل٣ملم،مورشؾهملمظممسٔملةماظؾٯملدموطٓملاعهملماظضملؾمملد0مم م

وٮملمعٓملاىمظممونماظرملذملؾملؿملّملمورصذملٛملماظؽملذملمملسمدرجذملهملمبضملذملّملماَملغؾؿملذملمملىمواظزملذملّملؼعملنيم;م

صمملظرملؾملمملدةما٫ملشملظملمملىمع٢ملمآمواجؿؾمملىم،موػ٦ملمعؽملقذملهملمتؽملقؾملذملمملمآمَملحذملنملمخػملعملذمل٣ملمإظؿملذمل٣ملم

بضملّملماَملغؾؿملمملىمواظزملّملؼعملنيمواضٓملىوامظممذظٟملمض٤مللمآمتضملمملشمم:م{وعمظِؿملعمضملػمػملَ١ملعمماظػملٌملذمل٣ملغمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم
آععمؽملغم٤ملاموعمؼعمؿفمكِْملعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممذغمؾملعمّملعماىعمم}م[آلمسؼملٓملان:م]140م،موض٤مللمآمتضملمملشمم:م{وعمععمذمل٢ملػممؼغمشملِذملٛملؿمم
اظػملٌملذملذمل٣ملعمموعماظٓملفمدغمذملذمل٤مللعممصَفملُوظَؽِ ذملٟملَمععمذملذملٛملعمماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعمموَغػمضملعمذملذمل١ملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَ ذملؿملػمؾملؿم١ملػممعِذملذمل٢ملعمماظؽملفممؾِ ذملؿملممنيعمموعماظزملممذملذملّملممؼعملِنيعمم
وعماظرملقمذملذملؾملعمّملعماىِموعماظزملفم ذملمملظِقِنيعمموعمحعملغمذملذمل٢ملعمموُوظَؽِ ذملٟملَمرعم ِصؿملعملً ذملمملم}م[اظؽملل ذملمملى:م]69م.وطؿملذملذملٝملمٮملمم؟موضذملذملّملم
ادؿضملػمل٥ملماظرملؾملؿملّملممسػمل٥ملمذؾمل٤ملات٣ملم،مواغؿزملٓملمسػمل٥ملمرشؾمملت٣ملم،موادمخٗملمايؿملذملمملةمظممغؿملذمل٠ملم

ذٓملفماظرملؾملمملدةمظممدؾؿمل٠ملمآ؟ م

ودمذملذمل٢ملمإذمدمؿملذملذمل٦ملمؼذملذمل٤ملمماظرمل ذملؾملؿملّملمإمن ذملمملمغضملذملذملينمذ ذملؾملؿملّملماظذملذملّملامرؼ٢ملماظذملذملّملغؿملمملمواآلخذملذملٓملةم،م

وغْملطٓملموغظمللؽملمملمواىؼملؿملٛملمبؾملذملقملٮملىماظذملْملؼ٢ملمارتعملذمل٤ملامبذملفملرواحؾمل١ملمإشممآمسذملٔملموجذمل٠ملموصذملمملزوام

بٓمل٪ملذملذمل٤ملاغ٣ملم،موغلذملذملؿؽملؾمل٘ملمػؼملؼملذملذملمملمتـمملضػملذملذملوملمإشمماَملرضم،مور٪ملذملذملؿملوملمبممليؿملذملذملمملةماظذملذملّملغؿملمملمعذملذمل٢ملم

غملذمل١ملغمماغػمظملِذملٓملغموامصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذملم٣ملِماثفمذملمملضَػملْؿغم١ملػمم
غملذمل١ملػممإؿمذعمامضِؿملذمل٠ملعممظَ ُ
اآلخٓملةم:م{ؼعممملوَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامععممملمظَ ُ
إؿمظَ٥ملماظْفملَرػمضؿمموَرعم٪ملِؿملؿغم١ملػممبِمملظْقعمؿملعممملةِماظّملقمغػمؿملعممملمعِ٢ملعمماظْـملخِٓملعمةِمصَؼملعممملمععمؿعممملهللغمماظْقعمؿملعمذملمملةِماظذملّملقمغػمؿملعممملمصِذمل٦ملماظْذملـملخِٓملعمةِم

إؿمظٌملذملمملمضَػملِؿملذملذمل٠ملؽم}م[اظؿ٤ملبذملذملهمل:م]38م.موغطملذملذملؾٙملموض٤ملاع ذملمملمسػملذملذمل٥ملمع ذملمملوطٓملعؾمل١ملمآمبذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملمغضمل ذملؿمل١ملموؼعملؽملذملذمل٤ملام
بزملّملقموسّملمآمهل١ملمب٣ملمصؽملمملظ٤ملهم،محؿملذملىملمؼعملذمل٤مللمايذملٞملمدذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشم:م{وعمظَذملمملمتعمعملُ٤ملظُذمل٤ملام
ظِؼملعم٢ملػممؼغمعملْؿعمذمل٠ملغممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِموَعػمذمل٤ملعماتؽممبعمذمل٠ملػمموَحػمؿملعمذملمملىؽمموعمظَغملِذمل٢ملػممظَذملمملمتعمرملػمذملضملغمٓملغمونعمم}م[اظؾعملذملٓملة:م،]154م
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وغغمٓملعمجمم٥ملموغظمللذملؽملمملمبرملذملؾملمملدةمظممدذملؾؿملػمل٣ملم،موجبذملٔملاىمطذملٓملؼ١ملموطذملٓملعؾمل١ملمآمبذمل٣مل،موٕمٮملم،موضذملّملم

ضممللماظؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل):مم"مععمذمل٢ملػممدعمذملمفملَلعمماظػملٌملذمل٣ملعمماظرملفمذملؾملعممملدعمةَمبِزملِذملّملػمقـممبعمػملٌملطملعمذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغمم

ععمؽملعممملزؿملعمماظرملقمؾملعمّملعماىِموعمإؿمنػممععممملتعممسعمػملَ٥ملمصِٓملعماذِ٣ملِم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

إنماًذملذمل٤ملفمعذملذمل٢ملموٕماظعملؿذملذمل٠ملمموحذملذملنملمايؿملذملمملةم،مواًرملذملؿملهملمعذملذمل٢ملماٌذملذمل٤ملتمػذملذمل٦ملم

وطـٓملمعمملؼعملضملّملماظؽملمملسمس٢ملمخ٤ملضمشؼملمملرماٌضملمملركمصّملاىمظػملذملّملؼ٢ملموظػملذمل٤ملر٢ملم،موعذمل٢ملموجذمل٠ملم

ذظٟملموطٓملممآماظرملؾملؿملّملمبفملسصمل١ملماظغملٓملاعمملتموعؽملؾملممل:مم م

ووٮملم:مونم٫ملظملعملؿ٣ملمعٛملمآمعسملؼمل٤ملغهملماظٓملبُملممبفٓملدماظ٤ملصمملىمعؽمل٣ملمبؾذملْمللماظذملؽملظملٕملم،م

واظ٤ملسّملمايٞملمع٢ملمآم(سذملٔملموجذمل٠ملم)مجذملٔملاىمذظذملٟملمػذمل٤ملماىؽملذملهملم،مؼعملذمل٤مللمدذملؾقمملغ٣ملم:م{إؿمنفمم

اظػملٌمل٣ملعمماذػمؿعمٓملعمىمعِ٢ملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمموَغػمظملُلعمؾملغم١ملػمموعموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممبِفملَنفممظَؾملغم١ملغمماظْفعمؽملفم َهملمؼغمعملَمملتِػملُ٤ملنعممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم
صَؿملعمعملْؿغمػملُ٤ملنعمموعمؼغمعملْؿعمػملُ٤ملنعمموعمسػمّملؼمامسعمػملَؿملػم٣ملِمحعمعملنممملمصِ٦ملماظؿفمذمل٤ملػمرعماةِموعماظْكملؿمغػمفِؿملذمل٠ملؿمموعماظْعملُذملٓملػمآنؿمم}م[اظؿ٤ملبذملهمل:م.]111م

إذامآماٌرملميم،مواظـؼمل٢ملماىؽملهملم،مٮملمبذمل٠ملمإغؾملذملمملمجؽملذملمملنمظمماىؽملذملهملم،مصعملذملّملمرويموَنفمموُمفمم

اظٓملقمبعمؿملممٛملؿممبِؽملػموملعمماظْؾعمٓملعماىِموعمػِ٦ملعمموُمقممحعممملرؿمثعمهملَمبػمذمل٢ملؿممدغمذملٓملعماضَهملَموَتعمذملوملِماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م
َمو َطذملمملنعممضُؿِذمل٠ملعممؼعمذمل٤ملػممعممبعمذملّملػمرـمم،موَ٫ملعمذملمملبعم٣ملغممدعمذملؾملػم١ملؽمم
صَعملَمملظَوملػمم:مؼعممملمغعمؾِ٦ملفممآِم،موَظَمملمتغمقعمّملممثغمؽملِ٦ملمسعم٢ملػممحعممملرؿمثعمذملهمل عم

شَٓملػمعمبؽمم-مويمٮملمؼضملٓملفمظذمل٣ملمرامـمم-ممصَذملكملؿمنػمم َطذملمملنعممصِذمل٦ملماظْفعمؽملفمذملهملِم٫ملعمذملؾعمٓملػمتغمموعمإؿمنػمم َطذملمملنعممشَؿملػمذملٓملعممذعمظِذملٟملَم
اجػمؿعمؾملعمّملػمتغممسعمػملَؿملػم٣ملِمصِ٦ملماظ غمْؾغملَمملىِم،مضَممللعمم":مؼعممملموُمفممحعممملرؿمثعمهملَممإؿمغفمؾملعممملمجِؽملعممملنؽممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِم،موعمإؿمنفممابػمؽملعمٟملِم

وَ٫ملعممملبعمماظْظملِٓملػمدعموػمسعمماظْفملَسػمػملَ٥مل"مم(رواهماظؾكمملري) .م م

ثمملغؿملمملم:معمملوخربمآمتضملمملشممب٣ملمع٢ملمونماظرملؾملّملاىموحؿملمملىؽمموظؿملل٤ملاموع٤ملاتذملمملم،مؼعملذمل٤مللم

تضملمملشمم:م{ وعمظَمملمتعمقػملعمذملؾعم٢ملفمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم ُضؿِ ُػملذمل٤ملامصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِموَعػم٤ملعماتؼمذملمملمبعمذمل٠ملػمموَحػمؿملعمذملمملىؽممسِؽملػمذملّملعممرعمبممؾملؿمذمل١ملػمم

ؼغمٓملػمزعمضُ٤ملنعمم}[آلمسؼملٓملان:م .]169م

غضمل١ملمإغؾمل١ملموحؿملمملىموظؿملل٤ملاموع٤ملاتمملم،موع٢ملمثذمل١ملمصؾملذمل١ملمصٓملحذمل٤ملنممبذملمملموسشملذملمملػ١ملمآم

(سٔملموج٠ملم)محؿملىملمجؽملهملماًػملّملمماظيتمصؿملؾملمملمعمملٮملمسنيمروتمموٮملموذنممسضملوملموٮملخشملذملٓملم
سػمل٥ملمضػملنملمبرملٓملم،موؼلؿؾرملٓملونمبكملخ٤ملاغؾمل١ملماظعملذملمملدعنيمسػملذملؿملؾمل١ملم،موذظذملٟملميذملؾؾمل١ملمإغذملٔملاهل١ملم
ػذملذملْملهماٌؽملٔملظذملذملهملماظذملذمليتموغذملذملٔملهل١ملمآمإؼمملػ ذملمملمصذملذملٯملمحذملذملٔملنمموٮملمشذملذمل١ملموٮملمػذملذمل١ملم;مبذملذمل٠ملمادؿؾرمل ذملمملرم

وصسمل٠ملموغضملؿمل١ملم،موآمإغؾملمملممظػملقؿملمملةمةٞملموإغ٣ملمظػملٓملزقمةٞمل .م

ثمملظـ ذملمملم:مختظملؿمل ذملٝملمآمظذملذملألٕماظذملذملْمليمرمذملذملّملهماظرمل ذملؾملؿملّملمسؽملذملذملّملماظعملؿذملذمل٠ملمإشممايذملذملّملمم

َؼملذملمملم
فمؾملؿملّملغممعِ٢ملػممععمذملٕملممماظْعملَؿػمذمل٠ملؿممإؿمٮملٌملمط عم
اظْمليمضممللمسؽمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م":مععممملمؼعمفِّملغمماظرمل ؿم

عمّملطُ١ملػممعِ٢ملػممععمٕملممماظْعملَٓملػم٫ملعمهملِم"م(اظمعْملي)،مصػملِ١ملعمماًَ٤ملػمفغممإذا؟.م م
ؼعمفِّملغمموَح غم
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رابضملمملم:م٪ملؼملمملنمآمظػملرملؾملؿملّملمإحّملىمايلؽملؿملنيم:ماظؽملزملٓملمواظطملؽملؿملؼملهملمووماظرملذملؾملمملدةم

واىؽملهملم،مؼعمل٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"ماغػمؿعمذملّملعمبعمماظػملٌملذمل٣ملغممظِؼملعمذمل٢ملػممخعمذملٓملعمجعممصِذمل٦ملمدعمذملؾِؿملػملِ٣ملِمظَذملمملم

ؼغمكػمٓملؿمجغم٣ملغممإؿمظٌملمملمإؿمتعممملنؽممبِ٦ملموعمتعمزملػمّملِؼٞملؽممبِٓملغمدغمػملِ٦ملموَنػمموُرػمجِضملعم٣ملغممبِؼملعمذملمملمغعمذملممللعممعِذمل٢ملػمموَجػمذملٓملـمموَوػممشَؽملِؿملؼملعمذملهملٍموَوػمم

وُدػمخِػملَ٣ملغمماظْفعمؽملفمهملَم"(رواهماظؾكمملري).مإغؾمل١ملمو٫ملقمملبماَملجٓملماظ٤ملصريم،مواظؽملذمل٤ملرماظؿذملمملمماٌذملؽملريمم
ؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{وعماظرملقمؾملعمّملعماىغممسِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػممظَؾملغم١ملػمموَجػمٓملغمػغم١ملػمموعمغغم٤ملرغمػغم١ملػمم}م[ايّملؼّمل:م .]19م

خمملعلمملم:متؿملذملٔملػ١ملمؼذمل٤ملممؼعملذمل٤ملمماظؽملذملمملسمظذملٓملبماظضملذملمملٌنيمبؾملؿملؽذملهملمخممل٫ملذملهملمموبذملٓملؼُملم

رؿملؾهملممتؽملؾضملىملمع٢ملموجلمملدػ١ملمتؿشملمملولمهلمملماَملسؽملذملمملقمموتذملؽملقينمهلذمل٠ملماهلمملعذملمملتممإجذملٯملٮملم

َمؼغملْػملَذمل١ملغمموَحعمذملّملؽممصِذمل٦ملم
واحماعمملمؼعمل٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم:م"وعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمذملّملِهِمٮمل غم

ػممؼغملْػملَ١ملغممصِ٦ملمدعمؾِؿملػملِ٣ملِ-مإؿمٮملٌملمجعممملىعممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِموعماظػملٌملذمل٤ملػمنغممظَذمل٤ملػمنغمم
دعمِؾؿمل٠ملؿممآِم-موعماظػملٌمل٣ملغمموَسػمػملَ١ملغممبِؼملعم٢مل غم

اظّملفممؿمموعماظٓملممؼُملغممرؿمؼُملغمماظْؼملِلػمٟملِ".م(رواهماظؾكمملري) .م

دمملددمملم:ماظؽملفمملةمع٢ملمصؿؽملهملماظعملربم(مويمعذمل٢ملمدذملقملالماٌػملغملذملنيم)مصعملذملّملمرويمونم

رجٯملمضمملل:ممؼمملرد٤مللمآمعمملبممللماٌذملقملعؽملنيمؼظملؿؽملذمل٤ملنمظممضؾذمل٤ملرػ١ملمإٮملماظرملذملؾملؿملّملمضذملممللم:م

"طظمل٥ملمبؾمملرضهملماظلؿمل٤ملفمسػمل٥ملمرود٣ملمصؿؽملهمل"م .م

دمملبضملمملم:مؼؽمرملعمذملٓملفمآماظرملذملؾملّملاىمؼذمل٤ملممايلذملمملبمبذملفملنمؼغمل٤ملغذمل٤ملامووملمعذمل٢ملمؼعملسملذمل٦ملم

بؿملذملؽملؾمل١ملمعذملذملٛملماظؽملؾذملؿملنيمؼعملذملذمل٤مللمتضملذملمملشمم:م{وعموَذػمذملذملٓملعمضَوملِماظْذملفملَرػمضغممبِؽملغمذملذمل٤ملرؿممرعمبممؾملعمذملمملموعموغم٪ملِذملذملٛملعمماْظغملِؿعم ذملمملبغمم
وعمجِ٦ملىعممبِمملظؽملفمؾِؿملممنيعمموعماظرملقمؾملعمّملعماىِموعمضُسملِ٦ملعممبعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػممبِمملظْقعمٞملممموعمػغم١ملػممظَمملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعمم}م[اظٔملعٓمل:م .]69م

ثمملعؽملمملم:مإطٓملاممآمظػملرملؾملؿملّملممبؽملُملمسصملؿملؼملذملهملموبرملذملظملمملسهملمخممزمل٤مل٫ملذملهملمظذمل٣ملمظمموػذمل٠ملم

ذملؾملؿملّملِمسِؽملػمذملذملّملعمماظػملٌملذمل٣ملِمدِذملذملوملقمم
بؿملؿذملذمل٣ملم،مؼعملذملذمل٤مللم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)معؾرملذملذملٓملاًماظرملذملؾملؿملّملم:م"مظِػملرملفمذمل ؿم
خِزملعمممللـم:مؼغمطملػمظملَٓملغممظَ٣ملغممصِ٦ملموَوفملؿممدعمصْضملعمهملٍ،موعمؼعمٓملعمىمععمعملْضملعمّملعمهغممعِ٢ملعمماىَؽملفمهملِ،موعمؼغمفعممملرغممعِ٢ملػممسعمذملْملعمابِماظعملَؾػمذملٓملؿم،م

وعمؼعمفملْععم٢ملغممعِ٢ملعمماظظملَٔملعمهللؿمماَملَ طْؾعمٓملؿم،موعمؼغم٤مل٪ملعمٛملغممسعمػملَ٥ملمرعموْدِذمل٣ملِمتعمذملمملجغمماظ٤ملعمضَذملمملرؿم،ماظؿملعممملضُ٤ملتعمذملهملُمعِؽملػمؾملعمذملمملمخعمؿملػمذملٓملؽممعِذمل٢ملعمم
اظذملذملّملقمغػمؿملعممملموعمععمذملمملمصِؿملؾملعمذملممل،موعمؼغمذملذملٔملعموفمجغمماثػمؽملعمؿعمذملؿملػم٢ملؿمموعمدعمذملذملؾػمضملِنيعممزعموػمجعمذملهملًمعِذملذمل٢ملعممايُذملذمل٤ملرؿمماظضملِذملذملنيؿم،موعمؼغمرملعمذملذملظملٌملٛملغممصِذملذمل٦ملم

دعمؾػمضملِنيعممعِ٢ملػمموَضَمملرؿمبِ٣ملِم"م(رواهماظمعْملي) .م

َملجذملذمل٠ملمػذملذملْملهماظغملٓملاعذملذملهملماظٓملمبمملغؿملذملذملهملمظػملرملذملذملؾملّملاىم،موظضملصملذملذمل١ملمع ذملمملموسذملمّملمآمهلذملذمل١ملمعذملذمل٢ملم

اىٔملاىمروؼؽملمملمعمملؼػمل٦ملم:م م
-مروؼؽملمملمماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مؼؿؼملؽملذمل٥ملمونمٮملمؼؿكػملذملٝملمسذمل٢ملمدذملٓملؼهملم

تطملٔملومظممدؾؿمل٠ملمآم،موعمملمعؽملضمل٣ملمع٢ملمآًملوجمظممط٠ملمدٓملؼهملمإٮملمخرملؿملهملمونمؼرملٞملمسػملذمل٥ملم

و٫ملذملقمملب٣ملم،وطذملمملنم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مؼؿؼملؽملذمل٥ملمونمؼعملؿذملذمل٠ملمذذملؾملؿملّملامظممدذملذملؾؿملم٠ملمآم
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عذملذملٓملاتمعؿضملذملذملّملدةم،مؼعملذملذمل٤مللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"وعماظٌملذملذملْملِيمغعمظملْلِذملذمل٦ملمبِؿملعمذملذملّملِهِمظَذملذمل٤ملػمٮملَموَنفمم
رؿمجعممملٮملًمعِ٢ملعمماظْؼملغمذملقملػمعِؽملِنيعممٮملَمتعمشملِؿملذملنملغمموَغػمظملُلغمذملؾملغم١ملػمموَنػممؼعمؿعمكعمػملٌمل ُظملذمل٤ملامسعمؽملممذمل٦ملم،موعمٮملَموَجِذملّملغممععمذملمملموَحػمؼملِػملُؾملغمذمل١ملػمم

سعمػملَؿملػم٣ملِمععممملمتعمكعمػملٌملظملْوملغممسعم٢ملػممدعمٓملؿمؼفمهملٍمتعمطملػمٔملغمومصِ٦ملمدعم ِؾؿمل٠ملؿممآِم،موعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمذملّملِهِمظَذمل٤ملعمدِدػمتغمموَغممذمل٦ملم
وُضْؿعم٠ملغممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿممآِمثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغممثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغممثغم١ملفمموُحػمؿملعممملمثغم١ملفمموُضْؿعم٠ملغم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكمملري)

ممممممم-مروؼؽملمملماظرملؾملؿملّملموحّملهمع٢ملموػ٠ملماىؽملهملمػذمل٤ملمعذمل٢ملمؼؿؼملؽملذمل٥ملمونمؼٓملجذملٛملمإشمماظذملّملغؿملمملم
ظؿملؽملممللمذٓملفموطٓملاعهملماظعملؿ٠ملمظممدذملؾؿمل٠ملمآمسذملّملةمعذملٓملاتم،مؼعملذمل٤مللم:م(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١ملم)م":مععممملمعِ٢ملػمموَحعمّملٍمؼعمّملػمخغم٠ملغمماظْفعمؽملفمهملَمؼغمقِنملقمموَنػممؼعمٓملػمجِٛملعممإؿمظَ٥ملماظذملّملقمغػمؿملعممملموعموَنفممظَذمل٣ملغممععمذملمملمسعمػملَذمل٥ملم
فمؾملؿملّملِمصَكملؿمغفم٣ملغممؼعمؿعمؼملعمؽملفم٥ملموَنػممؼعمٓملػمجِذملٛملعممصَؿملغمعملْؿعمذمل٠ملعممسعمرملػمذملٓملعممععمذملٓملفماتٍمظِؼملعمذملمملمؼعمذملٓملعمىم
اَملَرػمضؿممعِ٢ملػممذعم٥ملػمىٍمشَؿملػمٓملغمماظرمل ؿم

عِ٢ملعمماْظغملَٓملعماععمهملِم"(رواهمعلػمل١مل).

مممممم وظغمل٢ملمع٢ملمػ٤ملماظرملؾملؿملّملم؟ممظعملّملمبنيماظذملؽمل

اظرملؾملؿملّملمػ٤ملم:م م

ماظغملذملٓملؼ١ملم(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مونم

-1مع٢ملماسؿؽملٞملمايٞملمووخػملٗملمظ٣ملمو٪ملذملق٥ملمظممدذملؾؿملػمل٣ملموبذملْمللمدعذمل٣ملمظذملريويم

ِؿغملُذمل٤ملنعمم
ذفٓملةمايٞملمبذمل٣ملم،موظممذذملفملغ٣ملمضذملممللم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"مععمذمل٢ملػممضَمملتعمذمل٠ملعممظعم

طَػملِؼملعمهملُمآِمػِ٦ملعمماظْضملغمػملْؿملعممملمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿممآِم"م(رواهماظؾكمملري).

2م–ماظْمليمؼفملب٥ملماظّملغؿملهملموؼٓملص٘ملماٌْملظهملمواهل٤ملانم،موؼعملمملوممع٢ملمزمذملمملولمونم

عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
ؼلؿ٤ملشممسػمل٥ملمعمملظ٣ملموومعؿمملس٣ملم،موضذملّملمجعمذملمملىعممرعمجغمذمل٠ملؽممإؿمظَذمل٥ملمر غم

غمٓملؼذملّملغمموَخػمذملْملعممععمذملمملظِ٦ملم؟مضَذملممللعمم:م"مصَػملَذملمملم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)مصَعملَممللعمم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموَرعموَؼػموملعممإؿمنػممجعمذملمملىعممرعمجغمذمل٠ملؽممؼ ؿم

تغمضملػمشملِ٣ملِمععممملظَٟملَ"مضَممللعم:موَرعموَؼػمذملوملعممإؿمنػممضَذملمملتعمػملَؽملِ٦ملم؟مضَذملممللعمم:م"ضَمملتِػملْذمل٣ملغمم"مضَذملممللعمم:موَرعموَؼػمذملوملعممإؿمنػممضَؿعمػملَؽملِذمل٦ملم؟م

عمؾملؿملّملؽمم"مضَممللعم:موَرعموَؼػموملعممإؿمنػممضَؿعمػملْؿغم٣ملغمم؟مضَممللعمم:م"ػغم٤ملعممصِ٦ملماظؽملفممملرؿم"م(رواهمعلػمل١مل) .م
ضَممللعم:مم"صَفملَغػموملعممذ ؿم
3م–ماظْمليمؼْملودمس٢ملمور٪مل٣ملموسٓمل٪مل٣ملموورؽمل٣ملم،مصػملؿملٕملماظ٤ملر٢ملمواظضملذملٓملضموضذمل٠ملم

خشملٓملاًموعغملمملغهملمسؽملّملماٌلػمل١ملمع٢ملمغظمللذمل٣ملمودؼؽملذمل٣ملموعمملظذمل٣ملموعؿمملسذمل٣ملم،موضذملّملمضذملممللم(٫ملذملػمل٥ملمآم

عمؾملؿملّملؽمموعمععمذمل٢ملػممضُؿِذمل٠ملعممدغمونعمموَػػمػملِذمل٣ملِموَوػممدغمونعممدعمعِذمل٣ملِم
سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:م"مععم٢ملػممضُؿِ٠ملعممدغمونعممععممملظِ٣ملِمصَؾملغم٤ملعممذ ؿم
عمؾملؿملّملؽمم"(رواهموب٤ملمداود) .م
وَوػممدغمونعممدِؼؽملِ٣ملِمصَؾملغم٤ملعممذ ؿم

مممممم وغقملطذملذملّملموغذملذمل٣ملمعذملذملمملرؼملٛملمصؿملؽملذملذملمملمرذملذملمملعٛملموٮملموذملذملٓملومسػملؿملؽملذملذملمملمعؿفذملذملٓملئموٮملمتشملذملذملمملولمسػملؿملؽملذملذملممملم
عؿشملمملولمإٮملمَملغؽملمملمترملؾـؽملمملمبمملظّملغؿملمملماظظملمملغؿملهملمووخػملذملّملغمملمإشمماهلذمل٤ملىماظذملْمليمؼضملؼملذمل٥ملموؼزملذمل١مل،م
وتعملمملتػملؽملمملمسػمل٥ملمايشملمملمماظظملمملغ٦ملم،موتؽملمملصلذملؽملمملمصؿملؼملذملمملمٮملموزنممظذمل٣ملمسؽملذملّملمآم،موآثٓملغذملمملماظظملمملغؿملذملهملم
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سػمل٥ملماظؾمملضؿملهملمم،موضّملمحْملرغمملماظؽمل

ماظغملٓملؼ١ملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مع٢ملمذظذملٟملمحذملنيم

ضممللم:م"ؼغم٤ملذِٟملُموَنػممتعمّملعماسعم٥ملم سعمػملَذملؿملػمغملُ١ملغمماظْذملفملُععم١ملغممعِذمل٢ملػمم ُطذمل٠ملممم ُو ُصذملٞملـممطَؼملعمذملمملمتعمذملّملعماسعم٥ملماظْفملَطَػملَذملهملُمسعمػملَذمل٥ملم

ضَزملػمضملعمؿِؾملعمممل"ممضَممللعم:مضُػملْؽملعمممل:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ،موَعِ٢ملػممضِػملٌملهملٍمبِؽملعممملمؼعم٤ملػمععمؽِذملْملٍ؟مضَذملممللعم:م"وَغػمذملؿغم١ملػممؼعم٤ملػمععمؽِذملْملٍمطَذملـِريؽم،م
غموطُ١ملػم،موعمؼعمفػمضملعمذمل٠ملغممصِذمل٦ملم
ػممتغملُ٤ملغغم٤ملنعممشُـعممملىؼممطَطملغمـعممملىِماظلفمؿملػم٠ملؿم،متغمؽملػمؿعمٔملعمهللغمماظْؼملعمؾملعممملبعمهملُمعِ٢ملػممضُػملُ٤ملبِمسعمّمل مم
وعمَظغملِ٢مل عم

ِموطَٓملعماػِعمؿملذملذملهملُم
حذملذملذملنملقمماظْقعمعمؿملذملذملمملة عم
عمعذمل ذملمملماْظذملذملذمل٤ملعمػػم٢ملغم؟م َضذمل ذملممللعم:م" غم
ضُ ُػملذملذملذمل٤ملِبغملُ١ملغمماْظذملذملذمل٤ملعمػػم٢ملعم"م.م َضذمل ذملممللعم:مضُػملْعمؽملذملذملممل:مو عم

اظْؼملعمذملذمل٤ملػمتِ"(رواهموضمذملذملّمل)م،مصػمل ذملؽملغمل٢ملمووصؿمل ذملمملىمظذملذملّملعمملىمعذملذمل٢ملمدذملذملؾعملؽملمملمسػملذملذمل٥ملمدربماظرمل ذملؾملمملدةم،م
وظؽملسملٛملمغزملنملموسؿملؿملؽملمملمدا٩ملؼملمملمض٤مللمايٞملمدؾقمملغ٣ملم:م{ضُ٠ملػممظَ٢ملػممؼغمزملِؿملؾعمؽملعممملمإؿمظٌملمملمععمذملمملمطَؿعمذملنملعمماظػملٌملذمل٣ملغمم

ظَؽملعممملمػغم٤ملعممععم٤ملػمظَمملغعممملموعمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم}م[اظؿ٤ملبهمل:م .]51م

طؼملمملمغقملطّملمونمضؿذمل٠ملماَملبٓملؼذملمملىمشذملّملرؼماموخؿملمملغذملهملمحؿذمل٥ملمظذمل٤ملمطذملمملغ٤ملامخمذملمملظظملنيمظمم

اظّملؼ٢ملمووماظضملعملؿملّملةموعٓملمٮملمؼعملٓملهمدؼ٢ملموٮملمسعمل٠ملمدػملؿمل١ملموٮملمإغلمملغؿملهملمد٤ملؼهمل،موونما دذملٯملمم
ؼٓملص٘ملمط٠ملمعصملمملػٓملماظظمللمملدموا صلذملمملدمواظؿكٓملؼذملنملمواظؿذملّملعريم،موغقملطذملّملممونماظضملؼملػملؿملذملمملتم

اٮملغؿقمملرؼذملذملهملمواظؿظملفريؼذملذملهملمحمذملذمل٘ملمإصل ذملمملدمٮملمسٯملضذملذملهملمظذملذمل٣ملمبمملظرمل ذملؾملمملدةمظممد ذملؾؿمل٠ملمآمعذملذمل٢ملم
ضٓملؼنملموومبضملؿملّملم،موونماٌظملفٓملمظؽملظملل٣ملمعؽملؿقٓملمؼضملف٠ملمبؽملظملل٣ملمإشممغمملرمجؾملذملؽمل١مل،مموونمعزملذملٓملم

ػ٦ملماظّملرهللمايزملنيمظػملضملٓملوبهملمواظعملػملنملماظؽملذملمملب٘ملمظ دذملٯملمم،موونماظذملْملودمسذمل٢ملمضممملػذملمملم
واجذملذملنملمذذملذملٓملس٦ملمموورذملذملينم،موونمحممملوظذملذملهملماظؽملؿملذملذمل٠ملمعؽملؾمل ذملمملمػذملذمل٦ملمحممملوظذملذملهملمظسملذملذملٓملبماَملعذملذملهملم

ا دذملذملٯملعؿملهملممطػمل ذملؾملمملمظممضػملؾؾمل ذملمملماظؽمل ذملمملب٘ملمظزمل ذملمملحلمسذملذملّملوػمملماظزمل ذملؾملؿمل٤ملغ٦مل،موطذملذمل٠ملمعذملذمل٢ملمؼضملؽملؿملذملذمل٣ملم

إ٪ملضملمملفموعؿؽملمملمظٯملدؿؿملٯملىمسػمل٥ملمخرياتؾملمملمموععملذملّملراتؾملممل،مصػملؽملعملذملٝملم٫ملذملظملمملمواحذملّملامظممدذملؾؿمل٠ملم

اظْملودمس٢ملمدؼؽملؽملمملموورؽملؽملمملمابؿطملمملىمعٓمل٪ملمملةمآمتضملمملشممووصمملىميٞملمػذملْملاماظذمل٤ملر٢ملمماظذملْمليم
عؽملقؽملمملماظغملـريمم،موضّملمآنممووانمردماىؼملؿمل٠مل.م م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش :

األيبَخ يف انقٕل ٔانؼًم

 -1ماَملعمملغهملموعؽملٔملظؿؾملمملمظمما دٯملم.

 -2موثٓملمتسملؿملؿملٛملماَملعمملغهملمسػمل٥ملماظظملٓملدماجملؿؼملٛمل.
 -3مخشمل٤ملرةماظغملػملؼملهملموعلؽ٤ملظؿملهملمضممل٩ملػملؾملمملم.

 -4ماظؽملؼمل٤ملذجماظؾرملٓمليماَملعـ٠ملمظألعمملغهمل.

 -5مجٔملاىمتسملؿملؿملٛملماَملعمملغهملمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةم.
 -6م٪ملؿملمملهللماَملعمملغهملمع٢ملمسٯملعمملتماظلمملسهمل .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

غمٓملطُ١ملػم موَنػم متغمقملدقموا ماظْفملَععممملغعممملتِ مإؿمظَ٥مل موَػػمػملِؾملعمممل موعمإؿمذعمام
 -1ضمملل متضملمملشم :م{إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمفملْع غم
صملغملُ١ملػممبِ٣ملِمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمم
حغملَؼملػمؿغم١ملمبعمؿملػم٢ملعمماظؽملفممملسؿمموَنػممتعمقػمغملُؼملغم٤ملامبِمملظْضملعمّملػملؿممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممغِضملِؼملفممملمؼعمضملِ ُ
عم

طَمملنعممدعم ِؼملؿملضملؼممملمبعمزملِريؼما}[اظؽمللمملىم:م.]58م

 -2وضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا ماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمضُ٤ملظُ٤ملا مضَ٤ملػمظًممل مدعمّملِؼّملؼما م م
غم٤ملبغملُ١ملػمموعمععم٢ملػممؼغمشملِٛملؿمماظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغممصَعملَّملػممصَمملزعمم
ؼغمزملػمػملُِملػممَظغملُ١ملػمموَسػمؼملعممملَظغملُ١ملػمموعمؼعمطملػمظملِٓملػممَظغملُ١ملػممذغمغ عم

صَ٤ملػمزؼمامسعمصملِؿملؼملؼممملم مإؿمغفممملمسعمٓملعم٪ملػمؽملعممملماظْفملَععممملغعمهملَمسعمػملَ٥ملماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعماظْفِؾعمممللؿممصَفملَبعمؿملػم٢ملعمم

وَنػممؼعمقػمؼملِػملْؽملعمؾملعممملموعموَذػمظملَعملْ٢ملعممعِؽملػمؾملعممملموعمحعمؼملعمػملَؾملعممملماظْكملؿمغػملعممملنغممإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممزَػملُ٤ملعؼممملمجعمؾملغم٤ملظًممل}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملحٔملاب:م70م-م]72

 -3وضمملل متضملمملشم :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مظِفملَععممملغعممملتِؾملؿم١ملػم موعمسعمؾملػمّملِػِ١ملػم مرعماسغم٤ملنعم م موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػمم

سعمػملَ٥مل م٫ملعمػملَ٤ملعماتِؾملؿم١ملػم مؼغمقعممملصِصملُ٤ملنعم م موُوظَؽِٟملَ مػغم١ملغم ماظْ٤ملعمارؿمثغم٤ملنعم م ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمٓملؿمثغم٤ملنعمم

اظْظملِٓملػمدعموػمسعممػغم١ملػممصِؿملؾملعممملمخعممملظِّملغمونعم}[اٌقملعؽمل٤ملنم:م9م-م.]11م

 -4وضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مظَممل متعمكغم٤ملغغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعماظٓملفمدغم٤مللعم موعمتعمكغم٤ملغغم٤ملام
مملدطُ١ملػم مصِؿػمؽملعمهملٌ موعموَنفمم
وَععممملغعمممل ِتغملُ١ملػم موعموَغػمؿغم١ملػم متعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم م موعماسػمػملَؼملغم٤ملا موَغفمؼملعمممل موَعػم٤ملعما ُظغملُ١ملػم موعموَوػمظَ غم

صملؿمل١ملؽم}[اَملغظملممللم:م27م،م.]28
اظػملٌمل٣ملعممسِؽملػمّملعمهغمموَجػمٓملؽممسعم ِ

 -5وضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمعفمممل متعمكعممملصَ٢ملفممعِ٢ملػممضَ٤ملػممـممخِعمؿملمملغعمهملًمصَمملغػمؾِْملػم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػممسعمػملَ٥ملمدعم٤ملعماىٍ مإؿمنفمم
اظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمقِنملقمماظْكعمممل٩ملِؽملِنيعم}م[اَملغظملمملل:م.]58
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ػمسملغملُ١ملػم مبعمضملػمسملؼمممل مصَػملْؿملغمقملعمدمم ماظٌملْملِي ماؤػمتغمؼملِ٢ملعم موَععممملغعمؿعم٣ملغمم
 -6وضمملل متضملمملشم :م{...صَكملؿمنػم موَعِ٢ملعم مبعمضمل غم
ِؼملمملم
مملمتغملْؿغمؼملغم٤ملاماظرملفمؾملعممملدعمةَموعمععم٢ملػممؼعمغملْؿغمؼملػمؾملعممملمصَكملؿمغفم٣ملغممآثِ١ملؽممضَػملْؾغم٣ملغمموعماظػملٌمل٣ملغممب عم
وعمظْؿملعمؿفمٞملؿمماظػملٌمل٣ملعممرعمبفم٣ملغمموعمظَ عم

تعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اظؾعملٓملة:م.]283

عم٢مل مإؿمنػم متعمفملْععمؽملػم٣ملغم مبِعملِؽملػمشملَمملرـم مؼغمقملعمدممهِ مإؿمظَؿملػمٟملَم
 -7وضمملل متضملمملشم :م{وعمعِ٢ملػم موَػػم٠ملؿم ماْظغملِؿعممملبِ مع ػم
وعمعِؽملػمؾملغم١ملػممععم٢ملػممإؿمنػممتعمفملْععمؽملػم٣ملغممبِّملِؼؽملعممملرـممظَمملمؼغمقملعمدممهِمإؿمظَؿملػمٟملَمإؿمظٌملمملمععممملمدغمعػموملعممسعمػملَؿملػم٣ملِمضَممل٩ملِؼملؼممملمذعمظِٟملَم

بِفملَغفمؾملغم١ملػم مضَمملظُ٤ملا مظَؿملػمٕملعم مسعمػملَؿملػمؽملعمممل مصِ٦مل ماظْفملُعممؿملممنيعم مدعمِؾؿمل٠ملؽم موعمؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ ماْظغملَْملِبعمم
وعمػغم١ملػم مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم م مبعمػملَ٥مل مععم٢ملػم موَوػمصَ٥مل مبِضملعمؾملػمّملِهِ موعماتفمعملَ٥مل مصَكملؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼغمقِنملقمم

اظْؼملغمؿفمعملِنيعم}[آلمسؼملٓملان75:م،م.]76

 -8وضمملل متضملمملشم :م{وعمظَممل متعمعملْٓملعمبغم٤ملا مععمممللعم ماظْؿملعمِؿؿمل١ملؿم مإؿمظٌملممل مبِمملظٌملؿِ٦مل مػِ٦ملعم موَحػملعم٢ملغم محعمؿفم٥مل مؼعمؾػمػملُٜملعمم
وَذغمّملفمهغمموعموَوػمصُ٤ملاماظْغملَؿملػم٠ملعمموعماظْؼملِؿملٔملعمانعممبِمملظْعملِلػمٙملِمظَمملمغغمغملَػملخملٝملغممغعمظملْلؼممملمإؿمظٌملمملموغمدػمضملعمؾملعممملموعمإؿمذعمامضُػملْؿغم١ملػمم
صَمملسػمّملِظُ٤ملا موعمظَ٤ملػم مطَمملنعم مذعما مضُٓملػمبعم٥مل موعمبِضملعمؾملػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ موَوػمصُ٤ملا مذعمِظغملُ١ملػم موعم٫ملفممملطُ١ملػم مبِ٣ملِ مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم

تعمْملعمطٌملٓملغمونعمم}م[اَملغضملمملم:م.]152

 -9وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموَوػمصُ٤ملامبِمملظْضملغمعملُ٤ملدِ}...م[اٌممل٩ملّملة:م .]1م
األدنخ يٍ انسُخ :

 -1س٢ملمسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(مرعم٪ملِ٦ملعممآُمسعمؽملػمؾملغمؼملعممملم)مضَممللعم:مموَخػمؾعمٓملعمغِ٦ملموَبغم٤ملمدغمظملْؿملعممملنعمم

غمٓملطُ١ملػم م( مؼضملين مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م٫ملػمل٥مل مآم
وَنفم مػِٓملعمضْ٠ملعم مضَممللعم مظَ٣ملغم :مدعمفملَظْؿغمٟملَ مععممملذعما مؼعمفملْع غم

عمٓملطُ١ملػم م(ؼعمفملْعغمٓملغم) مبِمملظزملفمػملَمملةِ موعماظزملممّملػمقؿم موعماظْضملعمظملَمملفِم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) :م٭ملصَٔملعمسعمؼملػموملعم موَغفم٣ملغم موَع عم
وعماظْ٤ملعمصَمملىِمبِمملظْضملعمؾملػمّملِموعموَدعماىِماظْفملَععممملغعمهملِ،مضَممللعم:موعمػعمْملِهِم٫ملِظملَهملُمغعمؾِ٦ملدمل٬مل

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م

 -2وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(مرعم٪ملِ٦ملعممآُمسعمؽملػم٣ملغمم)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م٭ملوَدممماَملَععممملغعمهملَمإؿمظَ٥ملمععم٢ملؿمما٩ملػمؿعمؼملعمؽملعمٟملَ،موعمٮملَمتعمكغم٢ملػممععم٢ملػممخعممملغعمٟملَم٬مل

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)

 -3وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م( مرعم٪ملِ٦ملعم مآُ مسعمؽملػم٣ملغم م) موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) مضَممللعم :م"آؼعمهملُ ماظْؼملغمؽملعممملصِٞملؿم مثعمٯملَثؽم مإؿمذعما محعمّملفمثعم مطَْملعمبعم ،موعمإؿمذعما موعمسعمّملعم موَخػمػملَٝملعم،م
وعمإؿمذعماماؤػمتغمؼملِ٢ملعممخعممملنعم"(موخٓملج٣ملماظؾكمملري).
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 -4وسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مععمممل مخعمشملَؾعمؽملعمممل مغعمؾِ٦ملقم مآِم م
(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مإؿمظٌملمملمضَممللعم:م"ظَمملمإؿمتعممملنعممظِؼملعم٢ملػممظَمملموَععممملغعمهملَمظَ٣ملغم،موعمظَمملمدِؼ٢ملعممظِؼملعم٢ملػمم

ظَمملمسعمؾملػمّملعممظَ٣ملغمم"(وخٓملج٣ملموضمّملمواظؾٔملار).

 -5وس٢مل موَبِ٦مل معغم٤ملدعم٥مل ماَملَذػمضملعمٓملؿميمم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم م) مضَممللعم م :مضَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقمم م
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م"اظْكعممملزؿمنغم ماَملَعِنيغم ماظٌملْملِي مؼغمقملعمدممي مععمممل موُعِٓملعم مبِ٣ملِ مرَؿملممؾعمهملًم

غعمظملْلغم٣ملغمموَحعمّملغمماظْؼملغمؿعمزملعمّملممضَؿملػم٢ملؿم"(موخٓملج٣ملماظؾكمملري).

 -6وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمب٢ملمعلضمل٤ملدم(رعم٪ملِ٦ملعممآُمسعمؽملػم٣ملغم)مضَممللعمم:مطُؽملػموملغمموَرػمسعم٥ملمشَؽملعمؼملؼممملمظِضملغمعملْؾعمهملَم
بػم٢ملؿم موَبِ٦مل معغمضملعمؿملػمٙملٍ ،مصَؼملعمٓملفم مبِ٦مل ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) مووب٤مل مبغملٓمل موعموَغعممملم

شُٯملَمؽممصَعملَممللعممظِ٦ملم:م"ؼعممملمشُٯملَمغممػعم٠ملػممعِ٢ملػممظَؾعم٢ملـمم؟مضُػملْوملغمم:مغعمضملعم١ملػم،موعمَظغملِؽملمم٦ملمعغمقملػمتعمؼملعم٢ملؽم،م
ضَممللعم :مصَؾملعم٠ملػم معِ٢ملػم مذعممملةٍ مظَ١ملػم مؼعمؽملػمٔملغم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل ماظْظملَقػم٠ملغم م؟ مصَفملَتعمؿملػمؿغم٣ملغم مبِرملعممملةٍ ،مصَؼملعملعمُملعم م٪ملعمٓملػمسعمؾملعمممل،م

صَؽملعمٔملعملعم مظَؾعم٢ملؽم مصَقعمػملَؾعم٣ملغم مصِ٦مل مإؿمغعممملىٍ ،مصَرملعمٓملؿمبعم موعمدعمعملَ٥مل موَبعمممل عممبغملْٓملـم ،مثغم١ملفم مضَممللعم مظِػملسملفمٓملػمهللؿم:م

اغػمعملَػملِٗملمصَعملَػملَٗملعم،مضممللمث١ملموتؿملؿ٣ملمبضملّملمػْملام َصعملُػملْوملغم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمسعمػملخملؼملػمؽملِ٦ملمعِ٢ملػمم

ػعمْملعماماظْعملَ٤ملػملؿمم،ضمملل:مصَؼملعملعمُملعممرعموْدِ٦ملموعمضَممللعم:مؼعمٓملػمحعمؼملغمٟملَماظػملٌمل٣ملغممإؿمغفمٟملَمشُػملَؿملمم١ملؽممعغمضملعمػملٌمل١ملؽمم"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملموضمّمل)م

 -7وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعممآُمسعمؽملػم٣ملغم)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م
"اظْؼملغملػمؿعمرملعممملرغممعغمقملػمتعمؼملعم٢ملؽم"[وخٓملج٣ملموب٤ملمداوود].

 -8وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م
"إؿمذعما مجعمؼملعمٛملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماَملَوفمظِنيعم موعماآلخِٓملؿمؼ٢ملعم مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ مؼغمٓملػمصَٛملغم مِظغملُ٠ملمم مشَمملدِرـم مظِ٤ملعماىؽمم
صَ ِعملؿمل٠ملعممػعمْملِهِمشَّملػمرعمةُمصُٯملَنؿممبػم٢ملؿممصُٯملَنـم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -9وس٢مل موب٦مل مدعم ِضملؿملّملٍ ماظْكغمّملػمرؿمىمم م( مرعم٪ملِ٦ملعم مآُ مسعمؽملػم٣ملغم م) مضَممللعم م :مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم م
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"إؿمنفم معِ٢ملػم موَسػمصملَ١ملؿم ماَملَععممملغعمهملِ مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِم

اظٓملفمجغم٠ملعممؼغمظملْسملِ٥ملمإؿمظَ٥ملماعػمٓملعموَتِ٣ملِموعمتغمظملْسملِ٥ملمإؿمظَؿملػم٣ملِمثغم١ملفممؼعمؽملػمرملغمٓملغممدِٓملفمػعمممل"(وخٓملج٣ملمعلػمل١مل).

 -10وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"إؿمذعمام٪ملغمؿملممضملعموملِماَملَععممملغعمهملُمصَمملغػمؿعمصملِٓملؿمماظلفممملسعمهملَمضَممللعممطَؿملػمٝملعممإؿم٪ملعممملسعمؿغمؾملعممملمؼعممملم
رعمدغم٤مللعممآِمضَممللعممإؿمذعماموُدػمؽملِّملعمماَملَعػمٓملغممإؿمظَ٥ملمشَؿملػمٓملؿمموَػػمػملِ٣ملِمصَمملغػمؿعمصملِٓملؿمماظلفممملسعمهملَ" م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م
م
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مممممم

ثبنثب  :ادلٕضٕع :

مإن مع٢مل موبٓملز معٯملعُمل ماظّملؼ٢مل ما دٯملع٦مل مووػ١مل موخٯملضؿملمملت٣مل مخػملٞمل ماَملعمملغهمل،م

اظيت مؼعمل٤ملم مسػملؿملؾملممل مبؽملمملى ماٌّملغؿملهمل ،مواظيت مؼغمل٤ملن مبؾملممل محظملٚمل ماظضملؼملٓملان ،موإ٫ملٯملح محممللم
اَملعهمل،مواظيتمٮملمبعملمملىمظّملوظهملمبّملوغؾملممل،مَملنمسػملؿملؾملمملمعّملارماظـعملهملمظممصمؿملٛملماٌضملمملعٯملت م،م

غمٓملطُ١ملػم موَنػم متغمقملدقموام
وع٢مل مثعم١ملفم موعٓملغممل مآ م(سٔمل موج٠مل) مبؾملممل مصعملمملل مدؾقمملغ٣مل{ :إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمفملْع غم

عمقغملُؼملغم٤ملامبِمملظْضملعمّملػملؿممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممغِضملِؼملفممملم
عمامحغملَؼملػمؿغم١ملمبعمؿملػم٢ملعمماظؽملفممملسؿمموَنػممت ػم
اظْفملَععممملغعممملتِمإؿمظَ٥ملموَػػمػملِؾملعممملموعمإؿمذ عم

صملغملُ١ملػممبِ٣ملِمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممدعمؼملِؿملضملؼممملمبعمزملِريؼما}[اظؽمللمملىم:م ،]58م
ؼعمضملِ ُ
مممممممممؼعمل٤مللماٌظمللٓملون":ماَملعمملغهملمسػمل٥ملموغ٤ملاهلل:م م

 -1وعمملغهملماظضملؾّملمعٛملمرب٣مل:موػ٦ملمعمملمسغمؾملّملمإظؿمل٣ملمحظملصمل٣ملمع٢ملماٮمل٩ملؿؼملمملرممبمملموعٓملهمب٣ملم
واٮملغؿؾملمملى مسؼملممل مغؾملممله مسؽمل٣مل ،موادؿضملؼملمملل معرملمملسٓمله موج٤ملارح٣مل مصؿملؼملممل مؼؽملظملضمل٣مل موؼعملٓملب٣ملم

ع٢ملمرب٣مل،مَملنماٌضملممل٫مل٦ملعممطػملٌملؾملمملمخؿملمملغهملمٓمسٔملموج٠مل.م

 -2وعمملغهملماظضملؾّملمعٛملماظؽملمملس،موع٢ملمذظٟمل:مردماظ٤ملدا٩ملٛملمإشمموربمملبؾملممل،موسّملمماظطملٖملم
وحظملٚمل ماظلٓمل مودم٤مل مذظٟمل مممممل مرمنمل مظألػ٠مل مواَملضٓملبني موسمملعهمل ماظؽملمملسم
وايغملمملم ،موؼّملخ٠مل مظم مذظٟمل :مسّملل ماَملعٓملاى معٛمل ماظٓملسؿملهمل م ،موسّملل ماظضملػملؼملمملىم
عٛمل ماظضمل٤ملام مبفملن مؼٓملذّملوػ١مل مإشم ماٮملسؿعملمملدات ماظلػملؿملؼملهمل ،مواَملسؼملمملل ماظيتم

تؽملظملضملؾمل١مل مظم مدغؿملمملػ١مل مووخٓملاػ١مل مع٢مل موع٤ملر ماظمبؿملهمل مايلؽملهمل موطلنمل مايٯملل،م
وع٢مل ماٌ٤ملاسٚمل مواَملحغملمملم ماظيت متعمل٤ملي مإتمملغؾمل١مل موتؽملعملْملػ١مل مع٢مل ماظرملٓملورم

واآلثمملمموتٓملشؾؾمل١ملمظمماًريموا حلمملن،موسّمللماظٓملج٠ملمعٛملمزوج٣ملمبفملٮملمؼظملرمل٦ملم

وحّمل ماظٔملوجني مدٓملؼما مظ٧ملخٓمل ،موٮمل مدؿملؼملممل ماظلٓمل ماظْملي مسمؿٗمل مبؾملؼملممل موٮمل مؼشملػملٛملم

سػملؿمل٣ملمسمملدةًمد٤ملاػؼملممل،مصضمل٢ملموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿمىممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مؼعمعملُ٤مللغم:مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م" مإؿمنفممعِ٢ملػم موَذعمٓملممماظؽملفممملسؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمععمؽملػمٔملؿمظَهملًم
ؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِماظٓملفمجغم٠ملعممؼغمظملْسملِ٥ملمإؿمظَ٥ملماعػمٓملعموَتِ٣ملِموعمتغمظملْسملِ٥ملمإؿمظَؿملػم٣ملِمثغم١ملفممؼعمؽملػمرملغمٓملغممدِٓملفمػعمممل"

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)

 -3وعمملغهملما غلمملنمعٛملمغظملل٣ملمبفملٮملمسمؿمملرمظؽملظملل٣ملمإٮملمعمملمػ٤ملماَمل٫ملػملُملمواَملغظملٛملمظ٣ملمظمم
مممم

اظّملؼ٢ملمواظّملغؿملممل،مووٮملمؼعمعملّْملغممعممسػمل٥ملمسؼمل٠ملمؼسملٓملهمظممآخٓملت٣ملموومدغؿملممله .م

موٌمملمطمملنماَملغؾؿملمملىمواظٓملد٠ملم(مسػملؿملؾمل١ملماظلٯملمم)ممضّملوتؽملمملموود٤ملتؽملمملموجّملغمملمونم

وػ١ملمخػملٞملماتزملظمل٤ملامب٣ملمػْملاماًػملٞمل،مصؾمل١ملموعؽملمملىغممآم(مسٔملموج٠ملم)مسػمل٥ملموعمحؿمل٣مل م
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َؼملمملم
مضمملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٓملفمدغم٤مللغم مبعمػملخملٜملػم مععمممل موُغػمٔملؿملعم مإؿمظَؿملػمٟملَ معِ٢ملػم مرعمبممٟملَ موعمإؿمنػم مظَ١ملػم متعمظملْضملعم٠ملػم مص عم
بعمػملٌملطملػموملعم مرؿمدعممملظَؿعم٣ملغم موعماظػملٌمل٣ملغم مؼعمضملػمزملِؼملغمٟملَ معِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَممل مؼعمؾملػمّملِي ماظْعملَ٤ملػممعمم

اْظغملَمملصِٓملؿمؼ٢ملعم}[اٌممل٩ملّملةم:م،]67موضمملل(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"وٮملمتغمفملَعممؽملغم٤ملغ٦ملمووغمملموعنيغمم
ععم٢ملػممظمماظلؼملمملى،مؼفملتؿملينمخربغمماظلؼملمملىم٫ملؾمملحؼممملموعلمملىؼم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

صكػملٞملماَملعمملغهملممممملمرمنمل مظممحٞملماَملغؾؿملمملىمواظٓملد٠مل،مظْملظٟملمػ١ملمؼفملعٓملونم

ب٣مل ،موزمـ٤ملن مسػملؿمل٣مل ،موؼقملطّمل مذظٟمل مدقملال مػٓملض٠مل مسصملؿمل١مل ماظٓملوم موبممل مدظملؿملمملن مس٢مل مدؼ٢ملم

ا دٯملمموس٢ملم٫ملظملهملِمغؾؿمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موخربهموغ٣ملمؼفملعٓملمبِمملظزملفمػملَمملةِموعماظزملممّملػمقؿمم

وعماظْضملعمظملَمملفِموعماظْ٤ملعمصَمملىِمبِمملظْضملعمؾملػمّملِموعموَدعماىِماظْفملَععممملغعمهملِمصعملَممللعممظ٣ملمػٓملض٠ملم:مػعمْملِهِم٫ملِظملَهملُمغعمؾِ٦ملدملممصفملب٤ملدظملؿملمملنم

ظممػْملاماٌ٤مل٪ملٛملمؼْملطٓملمعمملمرآهموػ١ملمعمملمتؿملٔملما دٯملم .م

وظعملّمل متعمؼملعمـفم٠ملعم مخػملٞمل ماَملعمملغهمل مظم موسػمل٥مل م٫مل٤ملره مووطؼمل٠مل معضملمملغؿمل٣مل مظم مذكٗملم

دؿملّملغمملمحمؼملّملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)محؿ٥ملمإنموسّملاىهموخزمل٤ملع٣ملمطمملغ٤ملامؼػملعملؾ٤ملغ٣ملم

بمملظزملمملدقماَملعني،موحنيمػمملجٓملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)موعٓملمسػملؿملكممملمب٢ملموب٦ملمرمملظنملم

( ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونمؼؽملمملممظممصٓملاذ٣ملموونمؼؽملؿصملٓملمظريدماَملعمملغمملتِماٌ٤ملدسهملَمسؽملّملهمإشمم
وػػملؾملممل،موػ١ملمض٤ملممطظملمملرمغممل٫ملؾ٤ملهماظضملّملاى،مووخٓملج٤ملهموآذوهموآذوامو٫ملقمملبعم٣ملمووخْملوام
ط٠ملمعمملمتػملغمل٤ملن،مذظٟملمَملنماٌقملع٢ملمٮملمه٠ملمظ٣ملماًؿملمملغهملمحؿ٥ملمعٛملموسّملا٩مل٣مل،موآم

تضملمملشم مؼعمل٤ملل :م{وعمإؿمعفمممل متعمكعممملصَ٢ملفم معِ٢ملػم مضَ٤ملػممـم مخِؿملعممملغعمهملً مصَمملغػمؾِْملػم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم مسعمػملَ٥مل مدعم٤ملعماىٍ مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعمم
ظَمملؼغمقِنملقم ماظْكعمممل٩ملِؽملِنيعم} م[اَملغظملمملل :م ،]58مصمملٌقملع٢مل مٮمل مؼضملٓملف ماًؿملمملغهمل محؿ٥مل معٛملم
اًممل٩ملؽملني،مصضملعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(مرعم٪ملِ٦ملعممآُمسعمؽملػم٣ملغمم)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١ملم):م"وَدممماَملَععممملغعمهملَمإؿمظَ٥ملمععم٢ملؿمما٩ملػمؿعمؼملعمؽملعمٟملَموعمٮملَمتعمكغم٢ملػممععم٢ملػممخعممملغعمٟملَ" .م
إنمخؿملمملغهملماَملعمملغهملم٫ملظملهملمع٢ملم٫ملظملمملتماظؽملظملمملق،مجضملػملذملؾملمملماظذملؽمل

م(٫ملذملمػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مسٯملعهملمؼضملٓملفمبؾملمملماٌؽملمملصعمل٤ملن،مصعملممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل):مم"ممآؼعمذملهملُماظْؼملغمؽملعمذملمملصِٞملؿمم

عممخذملمملنعم"،ممبذمل٠ملمإنماظذملؽمل
ثعمٯملَثؽمم:مإؿمذعمامحعمّملفمثعممطَْملعمبعم،موعمإؿمذعماموعمسعمذملّملعمموَخػمػملَذملٝملعم،موعمإؿمذعماماؤػمتغمؼملِذمل٢مل عم

م

ؿمتذملمملنعمم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مغظمل٥ملما تمملنمس٢ملمخممل٩مل٢ملماَملعمملغهملموعسملؿملضملؾملمملمصعملمملل:م"ظَذملممملمإ عم

ظِؼملعم٢ملػممظَمملموَععممملغعمهملَمظَ٣ملغم،موعمظَمملمدِؼ٢ملعممظِؼملعم٢ملػممظَمملمسعمؾملػمّملعممظَ٣ملغمم"،موذظٟملمٌمملمؼمتنملمسػملذمل٥ملمخؿملمملغذملهملماَملعمملغذملهملم
عذملذمل٢ملمضشملؿملضمل ذملهملٍمبذملذملنيموصذملذملٓملادماجملؿؼملذملذملٛملموتؾ ذملمملش٘ملـممؼظملسملذملذمل٦ملمإشمماظؽملذملذملٔملاهللمواظرمل ذملعملمملقموصل ذملمملدم

اٌضملمملعٯملتمبنيماظؽملمملس،موتغملّملقمسماحملمملط١ملمبمملظضملّملؼّملمعذمل٢ملماظعملسملذملمملؼمملماظذمليتمؼضملذملّملقممدذملؾؾؾملمملم

اَملولمخؿملمملغهملماَملعمملغهمل .م
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مإن ماَملعمملغهمل معلؽ٤ملظؿملهمل مطربى مسؾملّمل مآ مبؾملممل مإشم ما غلمملن مَملغ٣مل ماٌكػمل٤ملقم

اٌغملػملٝمل مع٢مل مضؾ٠مل مآ م(سٔمل موج٠مل) ،موضّمل موسشملممله مآ م(سٔمل موج٠مل) مع٢مل ماظؽملضمل١مل ماظيتم

تضملؿملؽمل٣مل مسػمل٥مل موداى معلؽ٤ملظؿملؿ٣مل مواظعملؿملمملم مبفملعمملغؿ٣مل ،مضمملل متضملمملشم :م{إؿمغفمممل مسعمٓملعم٪ملػمؽملعمممل ماظْفملَععممملغعمهملَ مسعمػملَ٥ملم

اظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعماظْفِؾعمممللؿممصَفملَبعمؿملػم٢ملعمموَنػممؼعمقػمؼملِػملْؽملعمؾملعممملموعموَذػمظملَعملْ٢ملعممعِؽملػمؾملعممملموعمحعمؼملعمػملَؾملعممملماظْكملؿمغػملعممملنغممإؿمغفم٣ملغمم

طَمملنعممزَػملُ٤ملعؼممملمجعمؾملغم٤ملظًممل}[اَملحٔملابم]72مواَملعمملغهملمػؽملمملمطؼملمملمضممللمصمؾمل٤ملرماٌظمللٓملؼ٢مل:مط٠ملم
ذ٦ملىمؼقملت٢ملما غلمملنمسػملؿمل٣ملمع٢ملموعٓملـمموغؾمل٦ملموذفملنؿممدؼ٢ملـممودغؿملمملم،مصمملظرملٓملهللمطػمل٣ملموعمملغهمل .م

وع٢ملمصمػملهملمػْملهماَملعمملغمملت م:موعمملغهملماظعمل٤مللمواظضملؼمل٠مل،مصمملظغملػملؼملهملموعمملغهمل،مرمنملم

سػمل٥ملمضممل٩ملػملؾملمملمونمؼؿعمل٦ملمآم(سٔملموج٠مل)مصؿملؾملممل،مٌمملمهلمملمع٢ملمخشمل٤ملرةموعمملمؼمتنملمسػملؿملؾملمملم

ع٢مل مخري مطؾري موو مذٓمل معلؿشملري ،مصعملّمل متٓملصٛمل م٫ملمملحؾؾملممل مإشم معٓملاتنمل ماظزملّملؼعملني ،موضّملم

تؾمل٤مليمب٣ملمظممدرطمملتماهلمملظغملني،مصضمل٢ملمبِٯملَلؿممبػم٢ملؿمماظْقعممملرؿمثِماظْؼملغمٔملعمغِ٥ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م
عمؿغملَػملٌمل١ملغمم
عمّملطُ١ملػم مظَؿملعم
ؼعمعملُ٤مللغم :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم :م"إؿمنفم موَح عم
بِمملْظغملَػملِؼملعمهملِمعِ٢ملػممرؿم٪ملػم٤ملعمانؿمماظػملٌمل٣ملِمععممملمؼعمصملُ٢ملقمموَنػممتعمؾػمػملُٜملعممععممملمبعمػملَطملعموملػممصَعمؿملغملْؿغمنملغمماظػملٌمل٣ملغممظَ٣ملغممبِؾملعممملمرؿم٪ملػم٤ملعماغعم٣ملغمم

عمؿغملَػملٌمل١ملغم مبِمملْظغملَػملِؼملعمهملِ معِ٢ملػم مدعمكعمٙملِ ماظػملٌمل٣ملِ مععمممل مؼعمصملُ٢ملقم موَنػم متعمؾػمػملُٜملعمم
عمّملطُ١ملػم مظَؿملعم
إؿمظَ٥مل مؼعم٤ملػممؿم مؼعمػملْعملَمملهغم موعمإؿمنفم موَح عم
ععممملبعمػملَطملعموملػممصَؿملعمغملْؿغمنملغمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِمبِؾملعممملمدعمكعمشملَ٣ملغممإؿمظَ٥ملمؼعم٤ملػممؿممؼعمػملْعملَمملهغم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).م م

ؼممطؾريام
إنمطػملؼملهملًمضّملمختٓملجمع٢ملمص١ملما غلمملنمبٯملمتظملغملريموٮملمروؼهملمصؿلؾنملمبٯملى ؼم

ٮملمتغمل٢ملمتّملارط٣مل،ممظْملظٟملموجنملمسػمل٥ملما غلمملنموٮملمؼؽملشملٞملمإٮملمبمملظعمل٤مللماظٓملذؿملّملماظْمليم

قمؾملمملم
ؼزملػملُمل موٮمل مؼسملٓمل م ،مؼؾين موٮمل مؼؾملّملم ،مؼضملؼملٓمل موٮمل مسمٓملب م ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼ عم
اظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا ماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمضُ٤ملظُ٤ملا مضَ٤ملػمظًممل مدعمّملِؼّملؼما م مؼغمزملػمػملُِملػم مظَغملُ١ملػم موَسػمؼملعممملَظغملُ١ملػم موعمؼعمطملػمظملِٓملػم مظَغملُ١ملػمم

مسصملِؿملؼملؼمممل}[اَملحٔملاب :م 70م -م ]71م،م
غم٤ملبغملُ١ملػم موعمععم٢ملػم مؼغمشملِٛملؿم ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم مصَعملَّملػم مصَمملزعم مصَ٤ملػمزؼما عم
ذغمغ عم

وظْملظٟملمطمملنمت٤ملجؿمل٣ملما دٯملممإشمماظؿـؾوملمواظؿقعملٞملمع٢ملمط٠ملمعمملمؼعملممللموومؼرملمملهلل م،مإذم

مملىطُ١ملػممصَمملدِٞملؽمم
ظؿملٕملمط٠ملمعمملمؼغمعملممللمؼغمزملّملقم،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمنػممجعم عم
بِؽملعمؾعمكملـممصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملاموَنػممتغمزملِؿملؾغم٤ملامضَ٤ملػمعؼممملمبِفعمؾملعممملظَهملٍمصَؿغمزملػمؾِقغم٤ملامسعمػملَ٥ملمععممملمصَضملعمػملْؿغم١ملػممغعممملدِعِنيعم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ايفٓملات:م ]6م

طؼملمملمونماَملعمملغهملمظمماظعمل٤مللمتؿشملػملنملماظزملّملقموسّملمماظؿقّملثمبّملونمسػمل١مل،م

وع٢مل مذظٟمل ما صؿمملى مظم مدؼ٢مل مآ م(سٔمل موج٠مل) مبطملري مسػمل١مل ،مصمملظؿقّملث مبمملد١مل ماظّملؼ٢ملم

وعمملغهمل موعلؽ٤ملظؿملهمل مهؿمملج مإشم مسػمل١مل ،مذظٟمل مَملن مع٢مل مؼظمليت مؼغمؾعمػملخملٜملغم موؼغم٤ملضٛمل مس٢مل مآم

(سٔملوج٠مل)،موط٤ملغ٣ملمؼؿغملػمل١ملمظممدؼ٢ملمآمبّملونمسػمل١ملمخؿملمملغهملمٓمورد٤ملظ٣مل،مؼعمل٤مللمآم
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تضملمملشم:م{ضُ٠ملػممإؿمغفمؼملعممملمحعمٓملفممعممرعمبمم٦ملعمماظْظملَ٤ملعماحِٖملعممععممملمزَؾملعمٓملعممعِؽملػمؾملعممملموعمععممملمبعمشملَ٢ملعمموعماظْكملؿمثػم١ملعمموعماظْؾعمطملػم٦ملعممبِطملعمؿملػمٓملؿمم
ػمٓملطُ٤ملا مبِمملظػملٌمل٣ملِ مععمممل مظَ١ملػم مؼغمؽملعمٔملمملػم مبِ٣ملِ مدغمػملْشملَمملغؼمممل موعموَنػم متعمعملُ٤ملظُ٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مععمممل مظَمملم
اظْقعمٞملمم موعموَنػم متغمرمل ؿم

عمؿغملُ١ملغمماْظغملَْملِبعمم
تعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم} م[اَملسٓملاف:م،]33موضممللمدؾقمملغ٣مل:م{وعمظَمملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملامظِؼملعممملمتعمزملِٝملغمموَظْلِؽمل غم

ػعمْملعما محعمػملَممللؽم موعمػعمْملعما محعمٓملعمامؽم مظِؿعمظملْؿعمٓملغموا مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ ما ْظغملَْملِبعم مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمظملْؿعمٓملغمونعم مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِم

اْظغملَْملِبعممظَمملمؼغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل:م .]116م

وعمملماَملعمملغهملمظمماظضملؼمل٠ملمصؿؿشملػملنملمونمؼٓملاضنملما غلمملنمرب٣ملم(دؾقمملغ٣ملموتضملمملشم)م

د٤ملاىؼم موطمملن م٫ملمملحنمل ماظضملؼمل٠مل محممل٪ملٓملؼما موم مشممل٩ملؾؼمممل ،مود٤ملاىؼم موطمملن مسؼملٯملً مسمملعؼمممل موم مخممل٫ملؼمممل،م

وضّملمضممللموحّملمايغملؼملمملى:مع٢ملماظزملضملنملمب٠ملمرمبمملمطمملنمع٢ملماٌلؿؾضملّملمووماٌلؿقؿمل٠ملم

ون منضمل٠مل مظغمل٠مل مإغلمملن مجؽملّملؼؼمممل موو مذٓملرؿملؼمممل مزمٓملد٣مل ،مصممليمملرس مضّمل مزمؿمملج مإشم مع٢ملم

زمٓملد٣مل ،موآٌملاضنمل مضّمل مزمؿمملج مإشم مع٢مل مؼٓملاضؾ٣مل ،موظغمل٢مل مع٢مل ماظلؾمل٠مل مون مغٓملب٦مل مظمم

ط٠ملمإغلمملنم٪ملؼملريؼمامحؿملؼمؾممملمؼؽملؾ٘ملمبممليٞملموؼّملصٛملمإظؿمل٣ملمراضؾؽملمملهموومٕمغٓملاضؾ٣مل،مَملغ٣ملمؼٓملاضؾ٣ملم

ع٢ملمٮملمتفملخْملهمدؽملهملموٮملمغ٤ملم،مصضمل٢ملمسؾّملمآمب٢ملمدؼؽملمملر،مضمملل:مخٓملجوملمعٛملماب٢ملمسؼملٓملم

إشممعغملهمل،مصضملٓملدؽملممل،مصمملدمّملرمسػملؿملؽملمملمراهللمع٢ملمجؾ٠ملـم،مصعملممللمظ٣ملماب٢ملمسؼملٓمل:موراهللم؟مضمملل:م
غضمل١مل ،مضمملل :مبضملين مذمملةً مع٢مل ماظطملؽمل١مل ،مضمملل :مإغ٦مل مممػمل٤ملك ،مضمملل :مض٠مل مظلؿملّملك :موطػملؾملمملم

اظْمل٩ملنمل م ،مضمملل :مصفملؼ٢مل مآ مسٔمل موج٠مل م؟ مضمملل ماب٢مل مسؼملٓمل :مصفملؼ٢مل مآ!! مث١مل مبغمل٥مل ،مث١ملم
اذماهمبضملّملغممصفملسؿعمل٣مل(دريموسٯملمماظؽملؾٯملى) .م

م

م عمملموسصمل١ملمػّمليمدؼؽملؽملمملموػذمل٤ملمؼفملعٓملغذملمملمبممليظملذملمملزمسػملذمل٥ملماَملعمملغذملهملمظممطذمل٠ملمذذمل٦ملى،م

َملنمع٢ملمسٯملعمملتمضؿملمملمماظلمملسهملم٪ملذملؿملمملهللماَملعمملغذملهملمواظؿؾمظملذملٓملؼٙملمصؿملؾملذملمملمواظؿؾمؾملذملمملوغمنمظممودا٩ملؾملذملممل،م
وتطملػملؿملنملماٌزملمملحلماًممل٫ملؾمهملمسػملذمل٥ملماٌزملذملمملحلماظضملمملعؾمذملهملمصؿعملشملذملٛملماَملرحذملمملمموؼغملذملمملىماىذمل٤ملارم

صضمل٢ملمسؾّملمآمب٢ملمسؼملٓملومب٢ملماظضملمملصم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)موغ٣ملممسٛملمرد٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مضمملل:م"مإؿمنفممآَمؼغمؾػمطملِ٘ملغمماظْظملُقػمٖملعمموعماظؿفمظملَققمٖملعمم،موعماظٌملذملْملِيمغعمظملْذملٕملغممعغمقعمؼملفمذملّملٍم
بِؿملعمّملِهِ،مظَمملمتعمعملُ٤ملمغمماظلفممملسعمهملُمحعمؿفم٥ملمؼغمكعم٤ملفمنعمماظْفملَعِنيغم،موعمؼغمقملػمتعمؼملعم٢ملعمماظْكعمممل٩ملِ٢ملغم،محعمؿفم٥ملمؼعمصملْؾملعمذملٓملعمماظْظملُقػمذملٖملغمم
ذملٓملةَم
شملؿملضملعمهملُماظْفملَرػمحعممملمؿم،موعمدغم٤ملىغمماظْفِ٤ملعمارؿم"[موخٓملج٣ملموضمذملّملم]،موسعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغممٓملعمؼػم عم
وعماظؿفمظملَققمٖملغم،موعمضَ ِ
(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مسذمل٢ملماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مضذملمملل:م"إؿمذعمام٪ملغمذملؿملممضملعموملِماَملَععممملغعمذمل ُهملم

صَمملغػمؿعمصملِٓملؿمماظلفممملسعمهملَ"مضَممللعم:مطَؿملػمٝملعممإؿم٪ملعممملسعمؿغمؾملعمممل؟مضَممللعم:م"إؿمذعماموغمدممّملعمماَملَعػمٓملغممإؿمظَذمل٥ملمشَؿملػمذملٓملؿمموَػػمػملِذمل٣ملِمصَذملمملغػمؿعمصملِٓملؿمم

اظلفممملسعمهملَم"(وخٓملج٣ملما عمملمماظؾكمملري)،موط٠ملمإغلمملنمٮملمؼقملديمعمملمرمنملمسػملؿمل٣ملمع٢ملموعمملغذملهملم
وومؼٓملاضنملماظؽملمملسموٮملمؼٓملاضنملمآم(مسٔملموج٠مل)مصؾمل٤ملمخممل٩مل٢مل،موآمٮملمزمنملماًذملممل٩ملؽملني،م
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ضممللمتضملمملشم:م{...مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼغمقِنملقممععم٢ملػممطَمملنعممخعم٤ملفماغؼممملموَثِؿملؼملؼممملم مؼعملػمؿعمكػمظملُ٤ملنعممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿمموعمظَمملم
ؼعملػمؿعمكػمظملُ٤ملنعممعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِموعمػغم٤ملعممععمضملعمؾملغم١ملػممإؿم ذػممؼغمؾعمؿملممؿغم٤ملنعممععمذملمملمظَذملمملمؼعمٓملػم٪ملعمذمل٥ملمعِذمل٢ملعمماظْعملَذمل٤ملػملؿمموعمطَذملمملنعمماظػملٌملذمل٣ملغممبِؼملعمذملمملم

ؼعمضملػمؼملعمػملُذملذمل٤ملنعممعغمقِؿملشملًذملممل}[اظؽمللذملمملى:م،107م،]108موضذملذملّملمغؾملمملغذملمملمآم(سذملذملٔملموجذملذمل٠مل)مسذملذمل٢ملماًؿملمملغذملذملهمل،م
صعملممللمتضملمملشم:م{ ؼعممملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامظَذملمملمتعمكغم٤ملغغمذمل٤ملاماظػملٌملذمل٣ملعمموعماظٓملفمدغمذمل٤مللعمموعمتعمكغم٤ملغغمذمل٤ملاموَععممملغعمذملمملتِغملُ١ملػمم

وعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}م[اَملغظملمملل:م .]27م
م

موبؿملفم٢ملماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مونمخذملممل٩مل٢ملماَملعمملغذملهملمدذملؿملضملْملبمبلذملؾؾؾملمملم

ظمماظؽملمملر،مود٤ملفمتغمل٤ملنمسػملؿمل٣ملمخٔملؼؼممملموغّملاعهملمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل،مصضمل٢ملمابػم٢ملؿممسغمؼملعمذملٓملعمم(ر٪ملذمل٦ملمآم

سؽملؾملؼملممل)ممضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"مإؿمذعمامجعمؼملعمذملٛملعممامظػملٌملذمل٣ملغمماَملَوفمظِذملنيعمم
وعماآلخِٓملؿمؼ٢ملعممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمؼغمٓملػمصَٛملغممِظغملُ٠ملمممشَمملدِرـممظِذمل٤ملعماىؽممصَ ِعملؿملذمل٠ملعممػعمذملْملِمهِمشَذملّملػمرعمةُمصُذملٯملَنؿممبػمذمل٢ملؿممصُذملٯملَنم"م

(وخٓملج٣ملمعلػمل١مل)،مصؿملمملمهلمملمع٢ملمصسملؿملقهملمودٙملماًٯمل٩ملٞمل!!موضمل٠ملماٌلذملػمل١ملمحٓملؼزملؼمذملمملمسػملذمل٥ملم
اَملعمملغهملمحمملصصملًمملمهلممل،موؼغملظمل٦ملمظممخذملممل٩مل٢ملماَملعمملغذملهملمضذمل٤ملٮملًموومسؼملذملٯملًمونماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مخزملؿملؼمل٣ملمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملمم صضملذمل٢ملموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(مر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مضَذملممللعم:مضَذملممللعمم
رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مثعمػملَمملثعمهملٌموَغعممملمخعمزملػمؼملغمؾملغم١ملػممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِم،موعمععمذمل٢ملػممطُؽملػمذملوملغمم

ؽممبذملمملهللعممحغمذملٓملكمامصََفملطَذمل٠ملعمم
خعمزملػمؼملعم٣ملغممخعمزملعمؼملػمؿغم٣ملغممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِ:مرعمجغم٠ملؽمموَسػمشملَ٥ملمبِ٦ملمثغمذمل١ملفممشَذملّملعمرعمم،موعمرعمجغمذمل٠مل عم
ثعمؼملعمؽملعم٣ملغمم،موعمرعمجغم٠ملؽممادػمؿعمفملْجعمٓملعمموَجِريؼمامصَمملدػمؿعم٤ملػمصَ٥ملمعِؽملػم٣ملغمم،موعمظَ١ملػممؼغم٤ملصِ٣ملِموَجػمٓملعمهغم" م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملماب٢ملمعمملج٣مل) م
وٮملمصػملؿملقذملذملْملرماىؼملؿملذملذملٛملمعذملذمل٢ملماظضملعمل٤ملبذملذملهملماظذملذمليتمتؽملؿصملذملذملٓملمعسملذملذملؿملٛملماَملعمملغذملذملهمل،موسػملذملذمل٥ملم

اجملؿؼملذملذملٛملمبغملذملذمل٠ملمورؿملمملصذملذمل٣ملمونمؼٓملجذملذملٛملمإشممطؿ ذملمملبمربذملذمل٣مل،مود ذملؽملهملمغؾؿمل٣مل(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملمسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)،مصؿزملظمل٤ملماظعملػمل٤ملبم،موتؿ٤ملحّملماٌرملمملسٓمل،موتؿغملمملع٠ملماَملدوارمظٓملصضملهملمػذملْملاماظذمل٤ملر٢ملم،م

وؼؿقعملٞملمعضملؽمل٥ملماًٯملصهملمظممػْملهماَملعذملهملمم،موتؽملشملذملٞملمخبريؼؿؾملذملمملمصمؿملذملٛملماَملعذمل١ملموغغملذمل٤ملنم
عـمملظًمملمومن٤ملذجؼممملمعرملٓملؾمصًمملمهلْملاماظّملؼ٢ملماظضملصملؿمل١مل.م م
م
م
م
م
م

م م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

سسبنخ ادلسدذ

 -1عغملمملغهملماٌلفّملمووػؼملؿملؿ٣مل.
 -2صسمل٠ملمسؼملمملرةماٌلمملجّمل.

 -3دورماٌلفّملموردمملظؿ٣ملمظمما دٯملم .م

و-مدورماٌلفّملمظمماظّملس٤ملةمإشممآمتضملمملشم .م
ب-مدورماٌلفّملمظممغرملٓملماظضملػمل١مل .م

ج -مردمملظهمل ماٌلفّمل مودوره مظم متعمل٤ملؼ١مل ماَملخٯملق موايؼملمملؼهمل مع٢ملم
اٮملدمٓملاف .م

مدم-مدورماٌلفّملمظممت٤ملحؿملّملماَملعهمل .م

مػذملم-مدورماٌلفّملمظممضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملس .م

 -4ردمملظهملماٌلفّملماٮملجؿؼملمملسؿملهمل .م

 -5اٌلفّملماىمملعٛملمووثٓملهمظمماجملؿؼملٛمل .م
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ:

غمْملطَٓملعممصِؿملؾملعممملمادػمؼملغم٣ملغممؼغملعمؾممُملغمم
 -1ؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{مصِ٦ملمبغمؿملغم٤ملتٍموَذِنعمماظػملٌمل٣ملغمموَنػممتغمٓملػمصَٛملعمموعمؼ ػم
ظَ٣ملغم مصِؿملؾملعمممل مبِمملظْطملغمّملغمومم موعماآل٫ملعمممللؿم م مرؿمجعمممللؽم مٮمل متغمػملْؾملؿمؿملؾملؿم١ملػم متِفعممملرعمةٌ موعمٮمل مبعمؿملػمٛملؽم مسعم٢ملػم مذِطْٓملؿم ماظػملٌمل٣ملِم
اظٔملطَمملةِ مؼعمكعممملصُ٤ملنعم مؼعم٤ملػمعؼمممل متعمؿعمعملَػملٌملنملغم مصِؿمل٣ملِ ماظْعملُػملُ٤ملبغم موعماَملَبػمزملعممملرغم م
وعمإؿمضَمملمؿم ماظزملفمٯملةِ موعمإؿمؼؿعممملىِ م فم

غم١مل معِ٢ملػم مصَسملػمػملِ٣ملِ موعماظػملٌمل٣ملغم مؼعمٓملػمزغمقغم مععم٢ملػم مؼعمرملعممملىغمم
ظِؿملعمفػمٔملؿمؼعمؾملغم١ملػم ماظػملٌمل٣ملغم موَحػملعم٢ملعم مععمممل مسعمؼملِػملُ٤ملا موعمؼعمٔملؿمؼّملعمػ ػم
بِطملعمؿملػمٓملؿممحِلعممملبٍ}م[اظؽمل٤ملر .]38-36:م

 -2موؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمضملػمؼملغمٓملغم مععملعممملجِّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مععم٢ملػم مآععم٢ملعم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعماظْؿملعم٤ملػممؿم ماظْـملخِٓملؿمم

اظٔملطَمملةَ موعمظَ١ملػم مؼعمكػمٖملعم مإؿمظٌملممل ماظػملٌمل٣ملعم مصَضملعملعم٥مل موُوظَؽِٟملَ موَنػم مؼعمغملُ٤ملغغم٤ملام
وعموَضَمملمعم ماظزملفمػملَمملةَ موعمآتعم٥مل م فم
عِ٢ملعمماظْؼملغمؾملػمؿعمّملِؼ٢ملعم}م[اظؿ٤ملبهمل.]18:

غمْملطَٓملعم مصِؿملؾملعمممل مادػمؼملغم٣ملغمم
 -3موؼعمل٤مللمتضملمملشم :م{وعمععم٢ملػم موَزْػملَ١ملغم معِؼملفم٢ملػم مععمؽملعمٛملعم مععملعممملجِّملعم ماظػملٌمل٣ملِ موَنػم مؼ ػم
وعمدعمضملعم٥مل مصِ٦مل مخعمٓملعمابِؾملعمممل موُوظَؽِٟملَ مععمممل مطَمملنعم مظَؾملغم١ملػم موَنػم مؼعمّملػمخغمػملُ٤ملػعمممل مإؿمظٌملممل مخعمممل٩ملِظملِنيعم مظَؾملغم١ملػم مصِ٦ملم

صملؿمل١ملؽم}[اظؾعملٓملة.]114:
اظّملقمغػمؿملعممملمخِٔملػميؽمموعمظَؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمسعمْملعمابؽممسعم ِ

مممع ػملفِّملٍ}[اَملسٓملاف]31:
 -4موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ؼعممملمبعمؽملِ٦ملمآدعممعممخغمْملغموامزؿمؼؽملعمؿعمغملُ١ملػممسِؽملػمّملعممطُ٠مل عم
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مممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

غم٤ملػغملُ١ملػم م ِسؽملّملعم مطُ٠ملممم
 -5وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ضُ٠ملػم موَععمٓملعم مرعمبمم٦مل مبِمملظْعملِلػمٙملِ موعموَضِؿملؼملغم٤ملاْ موغمج عم
ععملػمفِّملٍ}م[اَملسٓملاف.]29:

 -6موؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ مظَؼملعملػمفِّملؽم موُدممٕملعم مسعمػملَ٥مل ماظؿفمعملْ٤ملعمى معِ٢ملػم موَوفملؿم مؼعم٤ملػممـم موَحعمٞملقم موَنػمم
تعمعملُ٤ملمعممصِؿمل٣ملِمصِؿمل٣ملِمرؿمجعمممللؽممؼغمقِؾقم٤ملنعمموَنػممؼعمؿعمشملَؾملفمٓملغمواموعماظػملٌمل٣ملغممؼغمقِنملقمماظْؼملغمشملٌملؾملممٓملؿمؼ٢ملعم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل:م ]108م
األدنخ يٍ انسُخ :

 -1مسعم٢ملػممسغمـػمؼملعممملنعم مبػم٢ملؿم مسعمظملٌملمملنـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفممرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مضمملل:م"ععم٢ملػممبعمؽملعم٥ملمععملػمفِّملؼمامظِػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥مل"م-مضَممللعمم غمبغملَؿملػمٓملؽممحعملِؾػموملغمموَغفم٣ملغممضَممللعمم"م

ؼعمؾػمؿعمطملِ٥ملمبِ٣ملِموعمجػم٣ملعمماظػملٌمل٣ملِممبعمؽملعم٥ملماظػملٌمل٣ملغممظَ٣ملغممبعمؿملػمؿؼممملمصِ٥ملماظْفعمؽملفمهملِ"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -2موسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم:م"وَحعمنملقمماظْؾِٯملَدِمإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمععملعممملجِّملغمػعمممل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظ فمؽملؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ضمملل:م

ٌمل٣مل مظَ٣ملغم مصِ٥مل ماظْفعمؽملفمهملِ مغغمٔملغمٮملً مطُػملٌملؼملعمممل مشَّملعما موَوػمم
"ععم٢ملػم مشَّملعما مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ موَوػم مرعماحعم موَسعمّملفم ماظػمل غم

رعماحعم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -4موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمجغمذملٯملًمموَدػمذمل٤ملعمدعم م-موَوؿمماعػمذملٓملعموَةًممدعمذمل٤ملػمدعماىعممم-م
طَمملنعممؼعمعملُ١ملقمماظْؼملعملػمفِّملعممويمرمؼملٛملماظعملؼملمملعهملموػ٦ملماظغملؽملمملدهملم مصَؼملعممملتعم،مصَلعمفملَلعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسعمؽملػم٣ملغم،مصَعملَمملظُ٤ملا:مععممملتعم.مضَممللعم:م"وَصَٯملَمطُؽملػمؿغم١ملػممآذعمغػمؿغمؼملغم٤ملغِ٦مل م

ممممممم[مويموسػملؼملؿؼمل٤ملغ٦ملم]مبِ٣ملِمدغمظٍمل٤ملغِ٦ملمسعمػملَ٥ملمضَؾػمٓملؿمهِ"موَوػممضَممللعممضَؾػمٓملؿمػعممملم-مصَفملَتعم٥ملمضَؾػمٓملعمهغممم م
مممممممصَزملعمػملٌمل٥ملمسعمػملَؿملػم٣ملِم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -5موسعم٢ملػم موَبِ٦مل ماظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمعملُ٤مللغم :م"اظْؼملعملػمفِّملغم مبعمؿملػموملغم مطُ٠ملمم متعمعملِ٦ملدمل ،موعمتغملظمل٠مل مآ مٌ٢مل مطمملنم

اظْؼملعملفِّملغممبؿملؿعم٣ملغممبمملظٓملفموػمحؿم،موعماظٓملفمحػمؼملعمهملِ،موعماظْفعم٤ملعمازمِسعمػملَ٥مل ماظزملممٓملعماطِمإشممر٪مل٤ملانمآم
إشمماىؽملهمل"(اٌضملف١ملماَملودٙملمظػملشملرباغ٦مل).

 -6موسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُم
سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم متعمضملعممملظَ٥مل مؼغمؽملعممملدِي مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ :موَؼػم٢ملعم مجِريعماغِ٦مل؟ موَؼػم٢ملعمم
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٢ملمؼعمؽملػمؾعمطملِ٦ملمظَ٣ملغمموَنػممؼغمفعممملوؿمرعمكَ؟مصَؿملعمعملُ٤مللغم:موَؼػم٢ملعمم
جِريعماغِ٦مل؟مصَؿعمعملُ٤مللغمماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُ:مرعمبفمؽملعمممل،موعمععم ػم

سغمؼملفممملرغمماظْؼملعملعممملجِّملِ؟"(موخٓملج٣ملمايمملرثمب٢ملموب٦ملمودمملعهملمظممعلؽملّمله).

 -7مو مسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم":إؿمذعما مرعموَؼػمؿغم١ملػم مععم٢ملػم مؼعمؾِؿملٛملغم موَوػم مؼعمؾػمؿعممملهللغم مصِ٦مل ماٌَلػمفِّملِ ،مصَعملُ٤ملظُ٤ملا:مظَممل موَرػمبعمُملعمم

اظػملٌمل٣ملغم متِفعممملرعمتعمٟملَ ،موعمإؿمذعما مرعموَؼػمؿغم١ملػم مععم٢ملػم مؼعمؽملػمرملغمّملغم مصِؿمل٣ملِ م٪ملعممملظٌملهملًم[ويمظمماٌلفّمل] مصَعملُ٤ملظُ٤ملا:م
ظَمملمرعمدفمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمٟملَ"(دؽمل٢ملماظمعْملي).مم

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:
إنمظػملؼمللمملجّملموػؼملؿملهملمسصملؼمل٥مل،مودورؼماممومس٥ملمظمماجملؿؼملٛملماٌلػمل١مل،مصؾمل٦ملم
بؿمل٤ملت مآ متضملمملشم ،موعٓمل مبٓملصضملؾملممل موذطٓمل مامس٣مل مصؿملؾملممل ،مؼعمل٤ملل م(سٔمل موج٠مل) م :م{ مصِ٦مل مبغمؿملغم٤ملتٍم
وَذِنعم ماظػملٌمل٣ملغم موَنػم متغمٓملػمصَٛملعم موعمؼغمْملػمطَٓملعم مصِؿملؾملعمممل مادػمؼملغم٣ملغم مؼغملعمؾممُملغم مظَ٣ملغم مصِؿملؾملعمممل مبِمملظْطملغمّملغمومم موعماآل٫ملعمممللؿم م مرؿمجعمممللؽم مٮملم
اظٔملطَمملةِ مؼعمكعممملصُ٤ملنعم مؼعم٤ملػمعؼممملم
تغمػملْؾملؿمؿملؾملؿم١ملػم متِفعممملرعمةٌ موعمٮمل مبعمؿملػمٛملؽم مسعم٢ملػم م ِذطْٓملؿم ماظػملٌمل٣ملِ موعمإؿمضَمملمؿم ماظزملفمٯملةِ موعمإؿمؼؿعممملىِ م فم
تعمؿعمعملَػملٌملنملغم مصِؿمل٣ملِ ماظْعملُػملُ٤ملبغم موعماَملَبػمزملعممملرغم مظِؿملعمفػمٔملؿمؼعمؾملغم١ملػم ماظػملٌمل٣ملغم موَحػملعم٢ملعم مععمممل مسعمؼملِػملُ٤ملا موعمؼعمٔملؿمؼّملعمػغم١ملػم معِ٢ملػم مصَسملػمػملِ٣ملِم
وعماظػملٌمل٣ملغممؼعمٓملػمزغمقغممععم٢ملػممؼعمرملعممملىغممبِطملعمؿملػمٓملؿممحِلعممملبٍ}م[اظؽمل٤ملر.]38-36:م م
واٌلمملجّملمورؾملٓملماَملعمملط٢ملمظمماَملرض،مووحنملماظؾعملمملهللمإشممآمسٔملموج٠ملم
طؼملمملمضممللماظؽمل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م"وَحعمنملقم ماظْؾِٯملَدِ مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مععملعممملجِّملغمػعمممل"،مظْملام
ذٓملصؾملممل مآ مبؽمللؾؿؾملممل مإظؿمل٣مل ،موظعملّمل موذمملر مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم مإشم مػْملا ماٌضملؽمل٥مل مظم مطؿمملب٣ملم
اظضملٔملؼٔمل ،مصعملمملل :م{وعموَنفم ماظْؼملعملعممملجِّملعم مظِػملٌمل٣ملِ م َصػملَممل متعمّملػمسغم٤ملا مععمٛملعم ماظػملٌمل٣ملِ موَحعمّملؼما} م[اى٢مل ،]18:مإغ٣ملم
بؿملومل ماَملتعملؿملمملى ،موعفملوى ماظزملممليني،ضػمل٤ملبؾمل١مل معضملػملعملهمل مب٣مل ،موغظمل٤ملدؾمل١مل متؿ٤ملق مدوعؼمممل مإظؿمل٣مل،م
صظمل٦ملمحّملؼىملماظلؾضملهملماظْملؼ٢ملمؼصملػملؾمل١ملمآمظممزػمل٣ملمؼ٤ملممٮملمز٠ملمإٮملمزػمل٣ملمذطٓملمعؽملؾمل١مل:م
"...موعمرعمجغم٠ملؽم مضَػملْؾغم٣ملغم معغمضملعمػملٌملٞملؽم مصِ٦مل ماظْؼملعملعممملجِّملِ("..عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،موطْملامظممايّملؼىملماآلخٓملم
ؼعمل٤مللم(٫ملػمل٥مل مآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"اظْؼملعملػمفِّملغم مبعمؿملػموملغم مطُ٠ملمم متعمعملِ٦ملدمل ،موعمتغملظمل٠ملمآمٌ٢ملمطمملنم
اظْؼملعملفِّملغم مبؿملؿعم٣ملغم مبمملظٓملفموػمحؿم ،موعماظٓملفمحػمؼملعمهملِ ،موعماظْفعم٤ملعماز مِسعمػملَ٥مل ماظزملممٓملعماطِ مإشم مر٪مل٤ملان مآ مإشمم
اىؽملهملم" .م
وَملنمع٤ملضٛملماٌلفّملمػ٤ملمع٤ملضٛملماظعملػملنملمع٢ملمويمبػملّملمإدٯملع٦ملمصعملّملمطمملنموولم

عممل مضمملم مب٣مل ماظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مبمملٌّملؼؽملهمل مبؽملمملى ماٌلفّمل ،موذظٟمل مظؿصملؾملٓملم

صؿمل٣مل مذضملممل٩ملٓمل ما دٯملم ،موظؿعملمملم مصؿمل٣مل ماظزملػمل٤ملات ماظيت متٓملبٙمل مآٌملى مبٓملب ماظضملمملٌني ،موتؽملعمل٦ملم
اظعملػملنمل مع٢مل مودران ماَملرض ،موودغمملس مايؿملمملة ماظّملغؿملممل،مصؾؽمل٥ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
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علفّمل مضؾمملى ،موػ٤مل ماظْملي موُدممٕملعم مسػمل٥مل ماظؿعمل٤ملى مع٢مل موول مؼ٤ملم ،مؼعمل٤ملل ماب٢مل مطـريم

(رضم٣ملمآ) :محـ٣مل مسػمل٥مل ماظزملٯملة مظم معلفّمل مضُؾمملى ماظْملي مودٕمل مع٢مل موول مؼ٤ملمؿم مبؽملممل٩مل٣ملم

سػمل٥مل ماظؿعمل٤ملى ،موػ٦مل مرمملسهمل مآ ،مورمملسهمل مرد٤ملظ٣مل ،موصمضملؼمممل مظغملػملؼملهمل ماٌقملعؽملني موععمضملعملِٯملم
وع٤مل٩ملٯملمظ دٯملممووػػمل٣مل .م

وبؽملمملىماٌلمملجّملمابؿطملمملىموج٣ملمآمتضملمملشمموتؾملؿملؽؿؾملمملمظػملؼملؿضملؾّملؼ٢ملمسؾمملدةٌ مسصملؿملؼملهملُم

اَملجٓملمجػملؿملػملهملماظعملّملر،مصعملّملمضممللماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععم٢ملػممبعمؽملعم٥ملمععملػمفِّملؼمامظِػملٌمل٣ملِم

تعمضملعممملظَ٥مل م -مضَممللعم مبغمغملَؿملػمٓملؽم محعملِؾػموملغم موَغفم٣ملغم مضَممللعم م -مؼعمؾػمؿعمطملِ٥مل مبِ٣ملِ موعمجػم٣ملعم ماظػملٌمل٣ملِ م -مبعمؽملعم٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مظَ٣ملغم مبعمؿملػمؿؼمممل مصِ٥ملم
اظْفعمؽملفمهملِ" ،مصؾملغملْملا محسملفمؽملممل ما دٯملم مسػمل٥مل مبؽملمملى ماٌلمملجّمل موسؼملمملرتؾملممل ،موجضمل٠مل مسؼملمملرتؾملمملم
واظضملؽملمملؼهملمبؾملمملمدظؿملػملًمملمسػمل٥ملم٫ملّملقما تمملن،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{إؿمغفمؼملعمممل مؼعمضملػمؼملغمٓملغم مععملعممملجِّملعم ماظػملٌمل٣ملِم

اظٔملطَمملةَ موعمظَ١ملػم مؼعمكػمٖملعم مإؿمظٌملممل ماظػملٌمل٣ملعم مصَضملعملعم٥ملم
ععم٢ملػم مآععم٢ملعم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعماظْؿملعم٤ملػممؿم ماظْـملخِٓملؿم موعموَضَمملمعم ماظزملفمػملَمملةَ موعمآتعم٥مل م فم

وُوظَؽِٟملَ موَنػم م عمؼغملُ٤ملغغم٤ملا معِ٢ملعم ماظْؼملغمؾملػمؿعمّملِؼ٢ملعم} م[اظؿ٤ملبهمل،]18:موتغمل٤ملن مسؼملمملرة ماٌلمملجّمل مبؾؽملممل٩ملؾملمملم
وتؽملصملؿملظملؾملممل موصٓملذؾملممل موإغمملرتؾملممل،م مطؼملممل متغمل٤ملن مسؼملمملرتؾملممل مبمملظزملٯملة مصؿملؾملممل موطـٓملة ماظمدد مسػملؿملؾملمملم

يسمل٤ملرماىؼملمملسمملتموتضملػمل١ملموتضملػملؿمل١ملماظضملػمل٤ملمماظؽملمملصضملهمل.م م

صمملٌلفّملمعغملمملنمظػملكرمل٤ملهللمواظلف٤ملدمٓمربماظضملمملٌني،موػ٤ملمطْملظٟملمعغملمملنم

ظػملمبؿملهملموبؽملمملىما غلمملن،موػ٤ملمعغملمملنمظؾؽملمملىم٫ملٓملحماَملخٯملقما دٯملعؿملهملماظرملمملعِمل،مصظمل٦ملم
اٌلفّملمتعملمملمماًشملنملمواحملممل٪ملٓملاتماظيتمتغم٤ملعمجمم٣ملغمماظؽملمملسمظغمل٠ملمخريمو٫ملٯملحمظػملّملؼ٢ملم

واظّملغؿملممل .م

وهلْمله ماَملػؼملؿملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل مظػملؼمللمملجّمل موُعِٓملػمغممل مبمملحملمملصصملهمل مسػملؿملؾملممل مع٢مل مط٠مل معمملٮملم

ؼؿؽملمملدنمل معٛمل معممل مبغمؽملؿملومل مظ٣مل م ،مظْملظٟمل مغؾمل٥مل ماظؽمل

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مس٢مل ماظؾؿملٛملم

واظرملٓملاى مظم ماٌلفّمل موو مإغرملمملد ماظسملمملظهمل موو مون مؼفملط٠مل ما غلمملن مث٤ملعؼمممل موو مبزملٯملً موؼّملخ٠ملم

اٌلفّمل،موومونمؼغملؿؾملمملنعممبمملٌلفّملموومؼغمضملؾىملعممصؿمل٣مل .م

وع٢مل مث١مل مصكملغ٣مل مؼؽملؾطمل٦مل مسػمل٥مل مط٠مل مع٢مل مؼْملػنمل مإشم ماٌلفّمل مون مؼٓملاس٦ملم

حٓملعؿ٣مل موؼؿفملدب مبـملداب٣مل ماظيت مبؿملؽملؿؾملممل مظؽملممل ماظلؽملهمل ماظؽملؾ٤ملؼهمل ماٌشملؾملٓملة م ،مصؼملـٯملً مؼّملخ٠ملم

بٓملجػمل٣مل ماظؿملؼملؽمل٥مل مضممل٩ملٯملً :ماظػملٌملؾملغم١ملفم ماصْؿعمُملػم مظِ٦مل موَبػم٤ملعمابعم مرعمحػمؼملعمؿِٟملَ ،موسمٓملج مبمملظؿمللٓملى مضممل٩ملٯملً:مم
اظػملٌملؾملغم١ملفم مإؿمغمم٦مل موَدػمفملَظُٟملَ معِ٢ملػم مصَسملػمػملِٟملَ ،م موسػمل٥مل ماظّملاخ٠مل مظػملؼمللفّمل موو ماًمملرج معؽمل٣مل مونم

ترمل٦مل مبمملظلغملؿملؽملهمل مواظ٤ملضمملر ،مصضمل٢مل موب٦مل مضَؿعممملدعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مس٢ملماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآم

ػمرطْؿغم١ملػم مصَزملعمػملٍمل٤ملا موعمععممملم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل)ضمملل :م"إؿمذعما موَتعمؿملػمؿغم١ملغم ماظزملفمٯملَةَ مصَضملعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مبِمملظلفمغملِؿملؽملعمهملِ م ،مصَؼملعمممل موَد عم
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مملتغملُ١ملػم مصَفملَتِؼملقم٤ملا" م(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملري) ،موعؽملؾملممل مسّملم مرصٛمل ماظزمل٤ملت مظم ماٌلفّمل ،مصضملعم٢ملػمم
صَ عم
اظلفمممل٩ملِنملِ مبػم٢ملؿم مؼعمٔملؿمؼّملعم مضَممللعم :م مطُؽملػموملغم مضَممل٩ملِؼملؼمممل مصِ٦مل ماظْؼملعملػمفِّملِ مصَقعمزملعمؾعمؽملِ٦مل مرعمجغم٠ملؽم مصَؽملعمصملَٓملػمتغم مصَكملؿمذعمام

سغمؼملعمٓملغم مبػم٢ملغم ماظْكعمشملٌملمملبِ مصَعملَممللعم م:ماذػمػعمنملػم مصَفملْتِؽملِ٦مل مبِؾملعمْملعمؼػم٢ملؿم م.مصَفِؽػمؿغم٣ملغم مبِؾملؿمؼملعمممل مضَممللعم م:مععم٢ملػم موَغػمؿغمؼملعمممل موَوػمم
عِ٢ملػم موَؼػم٢ملعم موَغػمؿغمؼملعمممل م؟ مضَمملظَممل م :معِ٢ملػم موَػػم٠ملؿم ماظشملٌملممل٩ملِٝملِ م .مضَممللعم م :مظَ٤ملػم مطُؽملػمؿغمؼملعمممل معِ٢ملػم موَػػم٠ملؿم ماظْؾعمػملَّملِم

ظَفملَوػمجعمضملػم غمؿغملُؼملعمممل ،متعمٓملػمصَضملعممملنؿم موَ٫ملػم٤ملعماتعمغملُؼملعمممل مصِ٦مل مععملػمفِّملِ مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م

(٫ملقؿملُمل م ماظؾكمملري).وض٤ملظ٣مل :مصقزملؾين ،موي :مرعمملغ٦مل مبممليزملؾمملى ،موػ٦مل مايزمل٥ملم
اظزملطملمملر .م

وعؽملؾملممل مسّملم مإغرملمملد ماظسملمملظهمل مظم ماٌلمملجّمل م ،مظؽملؾمل٦مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مس٢ملمذظٟمل،مصضمل٢مل موَب٦مل مػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل):موغفم٣مل ممسٛملعم مردغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥ملم

ٮملم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م مؼعمل٤مللغم :م" مععم٢ملػم مدعمؼملِٛملعم مرعمجغمٯملً مؼعمؽملػمرملغمّملغم م٪ملعممملظٌملهملً مظم ماٌَلػمفِّملِ مصَػملْؿملعمعملُ٠ملػم :م َ

رعمدفمػمملمآُمسعمػملَؿملػمٟملَم،مصكملنفمماٌَلعممملجِّملعممظَ١ملػممتغمؾػم٢ملعممظِؾملْملعما"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)،مإشممشريمذظٟملمع٢ملم

اآلداب ماظيت مهمملصٚمل مسػمل٥مل مػؿملؾهمل موغصملمملصهمل ماٌلفّمل ،موهعملٞمل مصمػملهمل مع٢مل مردمملظؿ٣ملم

اىػملؿملػملهمل.م م

ظعملّمل مطمملن ماٌلفّمل مػ٤ملماىمملعضملهملَ ماَملوشم ماظيت مرب٥مل مصؿملؾملممل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مو٫ملقمملب٣مل مسػمل٥مل مؼّملؼ٣مل مخري متٓملبؿملهمل ،موطمملن ماظزملقمملبهمل مر٪مل٤ملان مآم

وودبمملم
سػملؿملؾمل١مل مسمؿػملظمل٤ملن مإشم مػْمله ماٌّملردهمل مصؿملزملؿملؾ٤ملن مصؿملؾملممل مسػملؼملؼمممل موػّملى موصسملممل٩مل٠مل م ؼم
ووحغملمملعؼمممل معممل ماتلضملومل مظْملظٟمل مووضمملتؾمل١مل ،مظم محؿملمملت٣مل م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موبضملّملم
مممملت٣مل،موظؿملٕملمودلفممسػمل٥ملمذظٟملممممملمرواهموب٤ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)محنيمعٓملممؼ٤ملعؼممملم

ظم ماظل٤ملق مسػمل٥مل ماٌرملؿطملػملني مبؿفمملراتؾمل١مل ،مصعملمملل موغؿ١مل مػؾملؽملممل موعرياث مرد٤ملل مآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مظمماٌلفّمل؟!مصعملمملع٤ملامدٓملاسؼممملمصػمل١ملمرمّملوامصؿمل٣ملمإٮملماظعملٓملآنمووم

اظْملطٓمل موو مجممملظٕمل ماظضملػمل١مل ،مصعملمملظ٤ملا :موؼ٢مل معممل مضػملومل مؼممل موبممل مػٓملؼٓملة؟ مصعملمملل :مػْملا معرياثم

حمؼملّملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مؼغمعملَلفم١ملغممبنيمورثؿ٣ملمومظؿملٕملمع٤ملارؼـ٣ملمدغؿملمملط١ملممممممم م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ماٌضملف١ملماَملودٙملمظػملشملرباغ٦مل) .م

صمملٌلفّمل معّملردهمل مظػملضملػمل١مل مواظؿضملػملؿمل١مل ،موعؽملؾومل ماظمبؿملهمل مواظؿـعملؿملٝمل ،مصؿمل٣مل مؼؿكٓملجم

اظضملػملؼملمملىمواَملبشملممللمواظعملمملدةمواٌظملغملٓملون،موصؿمل٣ملمؼػملؿعمل٦ملماٌلػملؼمل٤ملنمسػمل٥ملمعممل٩ملّملةماظعملٓملآنم
واظلؽملهمل ،مب٠مل مإن ماٌلفّمل مؼغمضملّملؾم معّملردهمل مظؿضملػملؿمل١مل ماٌلػملؼملني مط٠مل موع٤ملر محؿملمملتؾمل١مل ،مع٢ملم

٫ملؽملٛمل مايؿملمملة موبؽملمملى مايسملمملرات ،موغرملٓمل ماظـعملمملصمملت ،موتؽملؼملؿملهمل ماٌؾملمملرات ،موتٯملح١مل ماَملع١مل،م
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وت٤ملا٫مل٠مل ماجملؿؼملضملمملت ،مصمملٌلفّمل مػ٤مل ماٌّملردهمل ماظيت متمب٥مل مصؿملؾملممل ماظؽملظمل٤ملس متٓملبؿملهملم

روحؿملهمل مبمملتزملمملهلممل مخبمملظعملؾملممل موثؽملمملى متفملدؼهمل ماظزملٯملة مواظؿضملؾّمل مصؿمل٣مل،مواٌلفّمل مػ٤مل ماٌّملردهملم
اظيت مؼؿضملػمل١مل مصؿملؾملممل موع٤ملر ماظّملؼ٢مل مط٠مل ماٌلػملؼملني :ماظٓملجمملل مواظؽمللمملى ،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعمم
ٮمل متعمؼملػمؽملعمضملغم٤ملا مإؿمععممملىعمم
(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م" م َ

اظػملٌمل٣ملِ مععملعممملجِّملعم ماظػملٌمل٣ملِ"(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملري) ،مصظمل٦مل ماٌلفّمل مؼؿضملػمل١مل ماظٓملج٠مل موآٌملوة م–م
اظغملؾريمواظزملطملريموع٤ملرماظّملؼ٢مل،موعغملمملرمماَملخٯملق .م

وظعملّمل مبّملو ماٌلفّمل مدوره مايؿمل٤ملي معؽملْمل مسزملٓمل ماظؽملؾ٤ملة م ،موٕ متعملؿزملٓمل موزؿملظملهملم

اٌلفّمل مظم موول ماَملعٓمل مسػمل٥مل ماظزملٯملة مصعملٙمل م ،مب٠مل مطمملن ماٌلفّمل موؼسملؼمممل معٓملطٔمل مايغمل١ملم
وا دارة ،مواظّملس٤ملة موا رذمملد ،موت٤ملسؿملهمل ماٌلػملؼملني ،مطمملن مدارؼما مجملػملٕمل ماظرمل٤ملرى،م

تؽملمملضٖمل مصؿمل٣مل موع٤ملر ماَملعهمل مسػمل٥مل م٪مل٤ملى ماظغملؿمملب مواظلؽملهمل ،مطؼملممل مطمملن محم٠مل ماظعملسملمملى موا صؿمملىم
واظضملػمل١مل موا سٯملم ،موشري مذظٟمل مع٢مل موع٤ملر ماظّملؼ٢مل مواظّملوظهمل ،موع٢مل مث١مل مسػملومل معؽملٔملظهملم

اٌلفّملمسؽملّملماٌلػملؼملني .م

وطمملن ماٌلفّمل مظم مسزملٓمل ماظؽملؾ٤ملة مععملٓملؼما ميٓملطهمل ما دٯملم مدػملؼملؼمممل موحٓملبؼمممل ،مجمملعضملؼممملم

وجمملعضملهمل ،موظم مسزملٓمل ماظؿمملبضملني موعممل متٯمله م٫ملمملرت ماٌلمملجّمل مظم مط٠مل معغملمملن موظم مط٠ملم

ضشملٓمل مع٢مل ماَملضشملمملر ما دٯملعؿملهمل معٓملاطٔمل مإذضملمملهلل مظػملضملػمل١مل ،مرمؿؼملٛمل مصؿملؾملممل مرٯملب ماظضملػمل١ملم
ورمػملل٤ملنمظضملػملؼملمملىماَملعهملمطممل عمملم موب٦مل محؽملؿملظملهمل م ،موا عمملم معمملظٟمل م ،موا عمملم ماظرملمملصضمل٦مل م،م

وا عمملم موضمّمل م ،موطؾمملر متٯملعْملتؾمل١مل م ،موسػملؼملمملى ماَملعزملمملر مطمملظـ٤ملري مواَملوزاس٦مل م ،مواب٢ملم

سؿملؿملؽملهملم،موشريػ١ملم .م

صغملمملن مظػملؼمللمملجّمل مدور مطؾري مظم مغرملفملة موتشمل٤ملر ماٌْملاػنمل ماظظملعملؾملؿملهمل ماَملربضملهملم

اظغملربى ،مطؼملممل مطمملغومل متػملٟمل ماٌلمملجّمل مغ٤ملاة مظػملؿضملػملؿمل١مل ماىمملعضمل٦مل مظم مجممملل ماظضملػمل٤ملمم
اظرملٓملسؿملهملمع٢ملمصعمل٣ملموو٫مل٤مللموتظمللريموحّملؼىملموسعملممل٩ملّمل،مووطربمعـممللمسػمل٥ملمذظٟملماىمملعٛملم

اَملزػٓمل ممبزملٓمل ،مواىمملعٛمل ماَملع٤ملي مبّملعرملٞمل ،موجمملعٛمل ماظٔملؼؿ٤ملغهمل مبؿ٤ملغٕمل ،مصؾمل٦مل ماظيتم

رعمبفموملػم ماَملجؿملمملل موجؽملّملتؾمل١مل مًّملعهمل معزملمملحل ماَملعهمل م ،موخٓملجومل موجؿملمملٮملً مضمػملومل مردمملظهملم

ا دٯملم مسرب ماظؿمملرؼِمل م ،مصمملٌلفّمل معقملدلهمل ماجؿؼملمملسؿملهمل م ،موتٓملب٤ملؼهمل م ،مواضؿزملمملدؼهملم
ودؿملمملدؿملهملم،موسلغملٓملؼهملموظ٣ملمدورمصضملممللمظممصمؿملٛملمػْملهماٌؽملمملح٦مل .م

وهلْملا ماظّملور ماظضملصملؿمل١مل مظػملؼمللمملجّمل مظم مبؽملمملى ماظؽملظمل٤ملس ،موتؾملْملؼنمل ماَملخٯملق،م

وتٓملبؿملهملماَملجؿملمملل،موتشملؾملريماجملؿؼملٛملماٌلػمل١ملمع٢ملمط٠ملمعمملمؼضملػملٞملمب٣ملممممملمسممملظٝملمػّمليم
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ا دٯملم; محـفمؽملممل مدؼؽملؽملممل مسػمل٥مل مطـٓملة ماظْملػمملب مإشم ماٌلمملجّمل مواظؿٔملوؾمد معؽملؾملممل مبمملظٔملؾمادم

اظشملؿملنمل،مصضملعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضمملل:م

"ععم٢ملػم مشَّملعما مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ موَوػم مرعماحعم موَسعمّملفم ماظػملٌمل٣ملغم مظَ٣ملغم مصِ٥مل ماظْفعمؽملفمهملِ مغغمٔملغمٮملً مطُػملٌملؼملعمممل مشَّملعما موَوػم مرعماحعم"،م
وسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم متعمضملعممملظَ٥مل مؼغمؽملعممملدِي مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ:موَؼػم٢ملعم مجِريعماغِ٦مل؟ موَؼػم٢ملعم مجِريعماغِ٦مل؟ مصَؿعمعملُ٤مللغمم

اظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُ:مرعمبفمؽملعمممل ،موعمععم٢ملػم مؼعمؽملػمؾعمطملِ٦مل مظَ٣ملغم موَنػم مؼغمفعممملوؿمرعمكَ؟ مصَؿملعمعملُ٤مللغم:موَؼػم٢ملعم مسغمؼملفممملرغم ماظْؼملعملعممملجِّملِ؟" موػْملام
ع٢مل مسصملؿمل١مل مصسمل٠مل مآ متضملمملشم مسػمل٥مل مسؾمملده مون مؼغمرملعمٓملممهللعم مهل١مل معممل مؼزملػملُمل موح٤ملاهل١مل مث١ملم

ؼـؿملؾؾمل١ملمسػملؿمل٣مل .م

وظم ماٌلفّمل مؼػملؿعمل٦مل ماٌلػملؼمل٤ملن مظم مػْملا ماى٤مل ما تمملغ٦مل ماظْملي مؼؾىملم

روح ماظؿـملظٝمل مبؿملؽملؾمل١مل ،ممصؿملضملؼمل٠ملمط٠مل مصٓملد مسػمل٥مل متضملؼملؿملٞمل معضملمملغ٦مل ماَملخ٤ملة موتزملظملؿملهمل ماظؽملظمل٤ملسم
ع٢مل ماظرملقؽملمملى موتظملٓملؼيمل ماظغملٓملبمملت م ،موايىملؾم مسػمل٥مل ماظؾْملل موا غظملمملق موتظملعملّملم

احملؿمملجني ،مودّمل محمملجؿؾمل١مل ،مواظؽملصملٓمل مظم موح٤ملال مآٌمل٪مل٥مل م ،موعّمل مؼّمل ماظضمل٤ملن مٌ٢ملم

ؼضملمملغ٤ملنمع٢ملماظظملعملٓملمواظسملؿملٞمل،مودّملمحمملجمملتماظؿملؿمملع٥ملمواٌلمملطنيمواغؿرملمملهل١ملمع٢ملمعْملظٌملهملم

اظلقملال ،مصمملظؿغملمملص٠مل ماٮملجؿؼملمملس٦مل مظم مز٠مل ماٌلمملجّمل متربز مآثمملره ماظمب٤ملؼهمل ماظؽملمملصضملهمل مظمم
عضملمملىهمل ماظؽملظمل٤ملس موإ٫ملٯملح ماظعملػمل٤ملب موتؾملْملؼنمل ماظلػمل٤ملك مواظرملضمل٤ملر ماَملخ٤ملي مبني موصٓملادم

اجملؿؼملٛمل.مم م

إن مظػملؼمللفّمل مدورؼما مسصملؿملؼملؼمممل مظم متعمل٤ملؼهمل مووا٫ملٓمل م ماَملخ٤ملة ما تمملغؿملهمل مبنيم

اٌلػملؼملنيموعمملمؼلؿؿؾضملؾملمملمع٢ملماحملؾهمل،مواظؿٔملاورمواظؿ٤ملا٫مل٠ملموسؿملمملدةمآٌملؼ٘مل،موإجمملبهملم

اظّملس٤ملة ،موإسمملغهمل ماحملؿمملج مواظسملضملؿملٝمل موإصرملمملى ماظلٯملم ،مورٯملضهمل ماظ٤ملج٣مل مورؿملنملم

اظغملػملؼملهمل ،مواظؿ٤ملا٪ملٛمل موضؾ٤ملل مايٞمل ،مواظضملظمل٤مل مواظلؼملمملحهمل مودصٛمل ماظلؿملؽهمل مبمملظيت مػ٦ملم
وحل٢مل ،موا ؼـمملر موحل٢مل ماظصمل٢مل ،موغزملٓملة ماٌصملػمل٤ملم ،مودم ماٌلػمل١مل مإذا موجّملت معؽمل٣ملم

ػظمل٤ملة ،موتضملػملؿمل١مل ماىمملػ٠مل ،موا حلمملن مإشم ماىمملر ،موإطٓملام ماظسملؿملٝمل ،مووداى مايعمل٤ملقم

إشمموػػملؾملممل،مواظؽملزملُملمظغمل٠ملمعلػمل١مل،موػْملامطػمل٣ملمعؽملشملػملعمل٣ملمبؿملوملمآ،موظمماٌلمملجّملموؼسملؼممملم
تؿفػمل٥ملموحّملةماٌلػملؼملنيمحنيمؼعملظمل٤ملنم٫ملظمل٤ملصًمملمعؿلمملوؼهملمظمماظزملٯملة،موط١ملمػ٤ملمسصملؿمل١ملم

ػْملاماٌرملؾملّملمحنيمؼعملٝملماٌلػملؼمل٤ملنم٫ملظملًمملمواحّملؼمامظمماظزملٯملةموضّملمذابوملمواغزملؾملٓملتم

صمؿملٛمل ماظظمل٤ملارقمحمعملعملنيمض٤مللمآمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعمممل ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مإؿمخػم٤ملعمةٌ مصَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملا مبعمؿملػم٢ملعمم

عمؼغملُ١ملػم موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم}[ايفٓملات:م،]10موظضمل٠ملمدممل٩ملػملًمملمؼلفملل:مٌمملذام
َوخعم٤مل ػم
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ٮملمو٫ملػمل٦ملمظممبؿمليتمحؿ٥ملموط٤ملنموضٓملبمظػملكرمل٤ملهللمصٯملمؼغمل٤ملنمثعمؼملفمهملمجمممللمظػملٓملؼمملى،موٮملم

ورىمعمملمؼزملٓملصينمس٢ملمخرمل٤ملس٦مل؟!!مظغمل٢ملفممآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممؼٓملؼّملكمعٛملمشريكمع٢ملم

اٌلػملؼملني ،مؼٓملؼّملك معٛمل مإخ٤ملتٟمل مٮمل مؼٓملؼّملك موحّملك ،موهلْملا مصكملغٟمل متعملٓملو مظم مد٤ملرةم

اظظملمملههمل:م{إؿمؼفممملكَ مغعمضملػمؾغمّملغم موعمإؿمؼفممملكَ مغعملػمؿعمضملِنيغم م ماػػمّملِغعمممل ماظزملممٓملعماطَ ماظْؼملغملػمؿعم ِعملؿمل١ملعم م} م[اظظملمملههمل:م ،5م]6م
صػملؼملمملذا مٕ متغمل٢مل ماآلؼهمل م :م"إؼمملك موسؾّمل موإؼمملك مودؿضملني ..ماػّملغ٦مل ماظزملٓملاط "...مسػمل٥ملم

ودمملسموغٟملموغوملموحّملكماظْمليمتؽملمملج٦ملمربٟمل؟!!مإنمآ متؾمملركموتضملمملشممؼٓملؼّملمعؽملٟملم
ون متضملرب مبػمللمملن ماىؼملؿملٛمل مهعملؿملعملًممل مظػمل٤ملحّملة موظظملؿؼمممل مظألخ٤ملة ماظيت مربٙمل مآ مبؾملممل مبنيم

اٌ٤ملحّملؼ٢مل ،موَملج٠مل مػْملا مطػمل٣مل مجضمل٠مل مآ مصسمل٠مل م٫ملٯملة ماىؼملمملسهمل مسصملؿملؼملؼمممل مطؼملممل مجمملىم

س٢مل مابػم٢ملؿم مسغمؼملعمٓملعم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم م:م
"٫ملعمٯملَةُ ماظْفعمؼملعممملسعمهملِ متعمظملْسملغم٠ملغم م٫ملعمٯملَةَ ماظْظملَْملمم مبِلعمؾػمٛملـم موعمسِرملػمٓملؿمؼ٢ملعم مدعمرعمجعمهملً"(عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل) ،مإغ٣ملم
اٌلفّمل ماظْملي مرمؼملٛمل موٮمل مؼظملٓملق ،مؼ٤ملحّمل مضػمل٤ملب ماٌلػملؼملني مضؾ٠مل مون مؼ٤ملحّملم

وجلمملعؾمل١مل .م

مصمملٌلفّمل مزممملصٚمل مسػمل٥مل ماَملظظملهمل مبني ماٌلػملؼملني ،موؼؽملؼملؾم٦مل ماحملؾهمل مبنيم

اظضملؾمملد،موع٢ملمادؿكّملمماٌلفّملمظممشريمعمملمورادهمآمسٔملموج٠ملمظؾؿمل٤ملت٣ملمصعملّملمارتغملنملم

زػملؼملؼمممل مسصملؿملؼملؼمممل ،مواحؿؼمل٠مل مإٔؼمممل معؾؿملؽملؼمممل ،معزملّملاضًممل مظعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{وعمععم٢ملػم موَزْػملَ١ملغم معِؼملفم٢ملػمم

ععمؽملعمٛملعم مععملعممملجِّملعم ماظػملٌمل٣ملِ موَنػم مؼغمْملػمطَٓملعم مصِؿملؾملعمممل مادػمؼملغم٣ملغم موعمدعمضملعم٥مل مصِ٦مل مخعمٓملعمابِؾملعمممل موُوظَؽِٟملَ مععمممل مطَمملنعم مظَؾملغم١ملػم موَنػمم

ؼعمّملػمخغمػملُ٤ملػعمممل مإؿمظٌملممل مخعمممل٩ملِظملِنيعم مظَؾملغم١ملػم مصِ٦مل ماظّملقمغػمؿملعمممل مخِٔملػميؽم موعمظَؾملغم١ملػم مصِ٦مل ماظْـملخِٓملعمةِ مسعمْملعمابؽمم

صملؿمل١ملؽم}[اظؾعملٓملة ]114:مصمملٌلمملجّمل مٮمل متلؿكّملم مظم ماظموؼيمل مظلػملضملهمل ،موو مظػملؾقىمل مس٢ملم
سعم ِ

ظُعملشملهمل ،موو مظ سٯملن مس٢مل موي مسؼمل٠مل مع٢مل مذفملغ٣مل مون مؼرملٞمل م٫ملٝمل ماٌلػملؼملني ،موو متٔملقم
وحّملةماجملؿؼملٛمل،موومؼّملس٤ملمإشممصؿؽملهمل،مط٠ملمػْملامزػمل١ملمسصملؿمل١مل،مزمؿؼمل٠ملمصمملسػمل٣ملمسعملمملبؼممملم

وظؿملؼملؼممملمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةمواظضملؿملمملذمبمملٓ .م

ظؿملؿؽملممل مغغمقؿمل٦مل مدور ماٌلفّمل ماىمملعٛمل ،ماظْملي مرمؼملٛمل مضػمل٤ملب ماٌلػملؼملني مضؾ٠ملم

ونمرمؼملٛملموجلمملدػ١مل،مإغؽملمملمةمملجهملمإشممونمؼ٤ملجّملمظممط٠ملمبػملّملمع٢ملمبٯملدغمملمعلفّملم

جمملعٛمل ،مؼعملّملم مظػملؼملفؿؼملٛمل ماظضملّملؼّمل مع٢مل ماًّملعمملت ماظمب٤ملؼهمل مواَملخٯملضؿملهمل مصسملٯملً مس٢ملم

اًّملعمملت ماٮملجؿؼملمملسؿملهمل مواظزملقؿملهمل م وشريػممل ،مممممل مؼضملؿملّمل مظػملؼمللفّمل مدوره موعغملمملغؿ٣مل مظمم
اجملؿؼملٛمل،مطؼملمملمطمملنمسػمل٥ملمسؾملّملماظؽمل
م

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مودػملظملؽملمملماظزملمملحل .م
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ا
أًٔل ً :انؼُبصش:

خهق احلٛبء ٔاحلفبظ ػهٗ األػشاض

 -1عؽملٔملظهملمايؿملمملىمظمما دٯملم.

 -2ايؿملمملىمع٢ملم٫ملظملمملتماَملغؾؿملمملىمواظزملؾمممليني.
 -3عصملمملػٓملمايؿملمملىمووضلمملع٣مل .م
ٓٔ -4ملاتمايؿملمملى.

 -5وثٓملم٪ملضملٝملمايؿملمملىمظممدػمل٤ملطؿملمملتماظؽملمملس.

 -6وثٓملمايؿملمملىمظممايظملمملزمسػمل٥ملماَملسٓملاض.م

 -7ايؿملمملىمع٢ملموػ١ملمدؾ٠ملماظ٤ملضمملؼهملمع٢ملماظؿقٓملشماىؽملل٦مل.
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{صَفعممملىعمتػم٣ملغم مإؿمحػمّملعماػغمؼملعمممل متعمؼملػمرملِ٦مل مسعمػملَ٥مل مادػمؿِقػمؿملعممملىٍ مضَمملظَوملػم مإؿمنفمم
وَبِ٦مل مؼعمّملػمسغم٤ملكَ مظِؿملعمفػمٔملؿمؼعمٟملَ موَجػمٓملعم مععمممل مدعمعملَؿملػموملعم مظَؽملعمممل مصَػملَؼملفمممل مجعممملىعمهغم موعمضَٗملفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظْعملَزملعمٗملعمم
ضَممللعممظَمملمتعمكعمٝملػممغعمفعم٤ملػمتعممعِ٢ملعمماظْعملَ٤ملػممؿمماظصملٌملمملظِؼملِنيعم}م[اظعملزملٗمل:م.]25

 -2وؼعمل٤ملل متضملمملشم م :م{ مضُ٠ملػم مظِػملْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مؼعمطملغمسملقم٤ملا معِ٢ملػم موَبػمزملعممملرؿمػِ١ملػم موعمؼعمقػمظملَصملُ٤ملا مصُٓملغموجعمؾملغم١ملػمم
ذعمظِٟملَ م َوزػمطَ٥مل مظَؾملغم١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مخعمؾِريؽم مبِؼملعمممل مؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم موعمضُ٠ملػم مظِػملْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِ مؼعمطملػمسملغمسملػم٢ملعم معِ٢ملػمم

وَبػمزملعممملرؿمػِ٢ملفم موعمؼعمقػمظملَصملْ٢ملعم مصُٓملغموجعمؾملغم٢ملفم موعمظَممل مؼغمؾػمّملِؼ٢ملعم مزؿمؼؽملعمؿعمؾملغم٢ملفم مإؿمظٌملممل مععمممل مزَؾملعمٓملعم معِؽملػمؾملعمممل موعمظْؿملعمسملػمٓملؿمبػم٢ملعمم

بِكغمؼملغمٓملؿمػِ٢ملفم مسعمػملَ٥مل مجغمؿملغم٤ملبِؾملؿم٢ملفم موعمظَممل مؼغمؾػمّملِؼ٢ملعم مزؿمؼؽملعمؿعمؾملغم٢ملفم مإؿمظٌملممل مظِؾغمضملغم٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفم موَوػم مآبعمممل٩ملِؾملؿم٢ملفم موَوػم مآبعممملىِم
بغمضملغم٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفم موَوػم موَبػمؽملعمممل٩ملِؾملؿم٢ملفم موَوػم موَبػمؽملعممملىِ مبغمضملغم٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفم موَوػم مإؿمخػم٤ملعماغِؾملؿم٢ملفم موَوػم مبعمؽملِ٦مل مإؿمخػم٤ملعماغِؾملؿم٢ملفم موَوػمم

بعمؽملِ٦مل موَخعم٤ملعماتِؾملؿم٢ملفم موَوػم مغِلعمممل٩ملِؾملؿم٢ملفم موَوػم مععمممل مععم َػملغملَوملػم موَؼػمؼملعممملغغمؾملغم٢ملفم موَوؿم ماظؿفممملبِضملِنيعم مشَؿملػمٓملؿم موُوظِ٦ملم
اظْكملؿمرػمبعمهملِ معِ٢ملعم ماظٓملممجعمممللؿم موَوؿم ماظشملخملظملْ٠ملؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَ١ملػم مؼعمصملْؾملعمٓملغموا مسعمػملَ٥مل مسعم٤ملػمرعماتِ ماظؽملمملعممملىِ موعمظَمملم

ؼعمسملػمٓملؿمبػم٢ملعم مبِفملَرػمجغمػملِؾملؿم٢ملفم مظِؿملغمضملػمػملَ١ملعم مععمممل مؼغمكػمظملِنيعم معِ٢ملػم مزؿمؼؽملعمؿِؾملؿم٢ملفم موعمتغم٤ملبغم٤ملا مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موَؼقم٣ملعمم
اظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعمم}م[اظؽمل٤ملر:م،30م.]31

 -3وؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مظَممل متعمّملػمخغمػملُ٤ملا مبغمؿملغم٤ملتعم ماظؽملفمؾِ٦ملمم مإؿمظٌملممل موَنػمم
ؼغمقملػمذعمنعم مَظغملُ١ملػم مإؿمظَ٥مل مرَضملعممملمـم مشَؿملػمٓملعم مغعممملزِٓملؿمؼ٢ملعم مإؿمغعممملهغم موعمَظغملِ٢ملػم مإؿمذعما مدغمسِؿملؿغم١ملػم مصَمملدػمخغمػملُ٤ملا مصَكملؿمذعمام
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رَضملِؼملػمؿغم١ملػم مصَمملغػمؿعمرملِٓملغموا موعمظَممل معغملػمؿعمفملْغِلِنيعم مظِقعمّملِؼىملٍ مإؿمنفم مذعمِظغملُ١ملػم مطَمملنعم مؼغمقملػمذِي ماظؽملفمؾِ٦ملفمم
صَؿملعملػمؿعمقػمؿملِ٦مل معِ ػمؽملغملُ١ملػم موعماظػملٌمل٣ملغم مظَممل مؼعملػمؿعمقػمؿملِ٦مل معِ٢ملعم ماظْقعمٞملمم موعمإؿمذعما مدعمفملَظْؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مععمؿعممملسؼممملم

صَمملدػمفملَظُ٤ملػغم٢ملفممعِ٢ملػمموعمرعماىِمحِفعممملبٍ مذعمِظغملُ١ملػمموَرْؾملعمٓملغممظِعملُػملُ٤مل ِبغملُ١ملػمموعمضُػملُ٤ملبِؾملؿم٢ملفمموعمععممملمطَمملنعممَظغملُ١ملػم موَنػمم

تغمقملػمذغموا مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمظَممل موَنػم متعمؽملػمغملِقغم٤ملا موَزػموعماجعم٣ملغم معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِهِ موَبعمّملؼما مإؿمنفم مذعمِظغملُ١ملػم مطَمملنعم مسِؽملػمّملعمم
اظػملٌمل٣ملِمسعمصملِؿملؼملؼممملم}م[اَملحٔملاب:م.]53

 -4وؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{موَظَ١ملػممؼعمضملػمػملَ١ملػممبِفملَنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمٓملعمى}م[اظضملػملٞمل .]14:م
األدنخ يٍ انسُخ:

 -1سعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) :م"ا ؿمتعممملنغم مبِسملػمٛملؽم موعمدعمؾػمضملغم٤ملنعم م -موَوػم مبِسملػمٛملؽم موعمدِؿقم٤ملنعم -مذغمضملػمؾعمهملً ،مصَفملَصْسملعمػملُؾملعمممل مضَ٤ملػملغمم

ٮمل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمٮملٌمل ماظػملٌمل٣ملغم ،موعموَدػمغعممملػعمممل مإؿمععممملرَهملُ ماَملَذعمى مسعم٢ملؿم ماظشملٌملٓملؿمؼٞملؿم ،موعماظْقعمؿملعممملىغم مذغمضملػمؾعمهملٌ معِ٢ملعمم
َ

ا ؿمتعممملنؿم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -2وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) موَنفم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآ مسعمػملؿملػم٣ملِ مودعمػملٌمل١ملعم)م
ضَممللعم مظِألَذعميملمم ماظْضملعمزملعمٓملؿميمم م :م"إؿمنفم مصِؿملٟملَ مخعمزملػمػملَؿعمؿملػم٢ملؿم مؼغمقِؾقمؾملغمؼملعمممل ماظػملٌمل٣ملغم م :ماظْقِػملْ١ملعم م،م
وعماظْقعمؿملعممملىعم"(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل).

 -3وسعم٢ملػمموَغعمٕملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم)م
:م"إؿمنفممِظغملُ٠ملمممدِؼ٢ملـممخغمػملُعملًممل،موعمخغمػملُٞملغمما ؿمدػمٯملَمؿمماظْقعمؿملعممملىغم"[دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل].

 -4وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م
"إؿمنفم معِؼملفمممل موَدػمرعمكَ ماظؽملفممملسغم معِ٢ملػم مطَػملَمملمؿم ماظؽملقمؾغم٤ملفمةِ ماَملوشممإؿمذعما مظَ١ملػم متعملػمؿعمُملؿم مصَممل٫ملػمؽملعمٛملػمم
ععممملمذِؽػموملعم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -5وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مدعم ِضملؿملّملٍ ماظْكغمّملػمرؿميمم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم م :مطَمملنعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موَذعمّملفم محعمؿملعممملىؼم معِ٢ملعم ماظْضملعمْملػمرعماىِ مصِ٦مل مخِّملػمرؿمػعمممل ،مصَكملؿمذعما مرعموَى مذعمؿملؼمػمؽمملم
عمؼغملْٓملعمػغم٣ملغممسعمٓملعمصْؽملعممملهغممصِ٦ملموعمجػمؾملؿم٣ملِم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -6وسعم٢ملػمموَبِ٦ملموُععممملععمهملَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥مل مآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م
"اظْقعمؿملعممملىغم موعماظْضملِ٥ملقم مذغمضملػمؾعمؿعممملنؿم معِ٢ملعم ما ؿمتعممملنؿم موعماظْؾعمْملعماىغم موعماظْؾعمؿملعممملنغم مذغمضملػمؾعمؿعممملنؿم معِ٢ملعمم

اظؽملممظملَمملقؿم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).
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 -7وس٢مل مسِؼملػمٓملعمان مبػم٢ملؿم محغمزملعمؿملػم٢ملـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٥ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ٮمل مؼعمفملْتِ٥مل مإؿمٮملٌمل مبِكعمؿملػمٓملـم .مصَعملَممللعم مبغمرملعمؿملػمٓملغم مبػم٢ملغم مطَضملػمنملٍ مإؿمغفم٣ملغمم
ودػمل١مل) موَغفم٣ملغم مضَممللعم :م"اظْقعمؿملعممملىغم م َ
قغملْؼملعمهملِ موَنفممعِؽملػم٣ملغم موعمضَمملرؼماموعمعِؽملػم٣ملغممدعمغملِؿملؽملعمهملً".مصَعملَممللعم مسِؼملػمٓملعمانغمموُحعمّملممثغمٟملَم
عمعغملْؿغم٤ملبؽممصِ٥ملماظْ ِ
سعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موعمتغمقعمّملممثغمؽملِ٥ملمسعم٢ملػمم٫ملغمقغمظملِٟملَم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
 -8موسعم٢ملػم موَغعمٕملـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م:ععمممل مطَمملنعم ماظظملُقػمٖملغم مصِ٦مل مذعم٦ملػمىٍ مإؿمظٌملممل مذعممملغعم٣ملغم ،موعمععمممل مطَمملنعم مايَؿملعممملىغم مصِ٦مل مذعم٦ملػمىٍم
إؿمظٌملمملمزعماغعم٣ملغم"مم(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -9وس٢مل مدػملؼملمملن م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضمملل :مضمملل مرد٤مللغم مآ م(٫ملػملٌمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل):م" مإنفم مربغملُ١مل محعمؿمل٦ملؽم مطٓملؼ١ملؽم مؼلؿقؿمل٦مل معِ٢ملػم مسؾّملِه مإذا مرعمصٛملعم مؼعمّملعمؼ٣ملِ مإظؿمل٣ملم
ونمؼعمٓملغمدػؼملمملم٫ملِظملْٓملاَم"م(دؽمل٢ملموب٦ملمداود).

 -10وسعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مبػم٢ملؿم مععملػمضملغم٤ملدٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"ادػمؿعمقػمؿملغم٤ملا معِ٢ملعم ماظػملٌمل٣ملِ محعمٞملفم ماظْقعمؿملعممملىِ" مضَممللعم مضُػملْؽملعمممل مؼعممملم
رعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مإؿمغفمممل مظَؽملعملػمؿعمقػمؿملِ٥مل موعماظْقعمؼملػمّملغم مظِػملٌمل٣ملِ ،مضَممللعم :م"ظَؿملػمٕملعم مذعماكَ موعمَظغملِ٢ملفمم
اٮملِدػمؿِقػمؿملعممملىعم معِ٢ملعم ماظػملٌمل٣ملِ محعمٞملفم ماظْقعمؿملعممملىِ موَنػم متعمقػمظملَٚملَ ماظٓملفموْسعم موعمععمممل موعمسعم٥مل ،موعمتعمقػمظملَٚملَم
٢مل موَرعمادعم ماآلخِٓملعمةَ متعمٓملعمكَ مزؿمؼؽملعمهملَم
اظْؾعمشملْ٢ملعم موعمععمممل محعم٤ملعمى ،موعمتعمؿعمْملعمطٌملٓملعم ماظْؼملعم٤ملػمتعم موعماظْؾِػملَ٥مل ،موعمععم ػم

اظّملقمغػمؿملعمممل،مصَؼملعم٢ملػممصَضملعم٠ملعممذعمظِٟملَمصَعملَّملِمادػمؿعمقػمؿملعممملمعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمحعمٞملفمماظْقعمؿملعممملىِ"
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -11وسعم٢ملػم موَدػمؼملعممملىعم مبِؽملػموملِ موَبِ٥مل مبعمغملْٓملـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَمملظَوملػم :متعمٔملعموفمجعمؽملِ٥مل ماظٔملقمبعمؿملػمٓملغمم
وعمععمممل مظَ٣ملغم مصِ٥مل ماَملَرػمضؿم معِ٢ملػم مععمممللـم موعمٮملَ مععمؼملػمػملُ٤ملكٍ موعمٮملَ مذعم٥ملػمىٍ مشَؿملػمٓملعم مصَٓملعمدِ٣ملِ م -مضَمملظَوملػم م-م

َصغملُؽملػموملغم موَسػمػملِٝملغم مصَٓملعمدعم٣ملغم موعم َوطْظملِؿمل٣ملِ مععمؽغم٤ملغعمؿعم٣ملغم م عمووَدغم٤ملدغم٣ملغم موعموَدغمققم ماظؽملفم٤ملعمى مظِؽملعمممل٪ملِقِ٣ملِم

وعموَسػمػملِظملُ٣ملغم موعموَدػمؿعمعملِ٥مل ماظْؼملعممملىعم موعموَخػمٓملؿمزغم مشَٓملػمبعم٣ملغم موعموَسػمفِ٢ملغم موعمظَ١ملػم م َوطُ٢ملػم موُحػملِ٢ملغم موَخػمؾِٔملغم م عموطَمملنعمم

ؼعمكػمؾِٔملغم مظِ٥مل مجعممملرعماتؽم معِ٢ملعم ماَملَغػمزملعممملرؿم م عموطُ٢ملفم مغِلػم٤ملعمةَ م٫ملِّملػمقـم م-مضَمملظَوملػم م-م عموطُؽملػموملغم موَغػمعملُ٠ملغمم
اظؽملفم٤ملعمى معِ٢ملػم موَرػمضؿم ماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿم ماظٌملؿِ٥مل موَضْشملَضملعم٣ملغم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م٫-ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل -مسعمػملَ٥مل مرعموْدِ٥مل موعمػػم٥ملعم مسعمػملَ٥مل مثغمػملُـعم٥ملػم مصَٓملػمدعمِملـم م -مضَمملظَوملػم م -مصَفِؽػموملغم مؼعم٤ملػمعؼممملم
وعماظؽملفم٤ملعمى مسعمػملَ٥مل مرعموْدِ٥مل مصَػملَعملِؿملوملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م٫-ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل -موعمععمضملعم٣ملغمم

غعمظملَٓملؽم معِ٢ملػم موَ٫ملػمقعممملبِ٣ملِ مصَّملعمسعممملغِ٥مل مثغم١ملفم مضَممللعم م٭ملإؿمخػم مإؿمخػم٬مل.مظِؿملعمقػمؼملِػملَؽملِ٥مل مخعمػملْظملَ٣ملغم م -مضَمملظَوملػم م-م
صَمملدػمؿعمقػمؿملعمؿملػموملغم موعمسعمٓملعمصْوملغم مشَؿملػمٓملعمتعمٟملَ مصَعملَممللعم موعماظػملٌمل٣ملِ مظَقعمؼملػمػملُٟملِ ماظؽملفم٤ملعمى مسعمػملَ٥مل مرعموْدِٟملِم
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وَذعمّملقممعِ٢ملػممرغمطُ٤ملبِٟملِمععمضملعم٣ملغم.مضَمملظَوملػم محعمؿفم٥مل موَرػمدعم٠ملعم مإؿمظَ٥ملفم موَبغم٤ملمعمبغملْٓملـم مبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمبِكعممملدِمـمم
َصغملَظملَؿػمؽملِ٥ملمدِؿملعممملدعمهملَماظْظملَٓملعمسؿمم َصغملَفملَغفمؼملعممملموَسػمؿعمعملَؿػمؽملِ٥مل(.عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
اٜثبس:

 -1مس٢مل مسغمٓملػموعمة مبػم٢ملؿم ماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿم مسعم٢ملػم موَبِؿمل٣ملِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم موَبغم٤مل مبعمغملْٓملـمم
اظزملممّملممؼٞملغم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موعمػغم٤ملعم مؼعمكػمشملُنملغم ماظؽملفممملسعم :مؼعمممل مععمضملػمرملعمٓملعم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم،م

ادػمؿعمقػمؿملغم٤ملا معِ٢ملعم مآِ ،مصَ٤ملعماظٌملْملِي مغعمظملْلِ٦مل مبِؿملعمّملِهِ مإؿمغمم٦مل مظَفملَزَ٠ملقم محِنيعم موَذػمػعمنملغم مإؿمظَ٥ملم
اظْطملعمممل٩ملِٙملِمصِ٦ملماظْظملَسملعممملىِمعغمؿعمعملَؽملممضملؼممملمبِـعم٤ملػمبِ٦ملمادػمؿِقػمؿملعممملىؼممعِ٢ملعممآِمسعمٔملفمموعمجعم٠ملفمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ذضملنملما تمملنمظػملؾؿملؾملعمل٦مل).

 -2موسعم٢ملؿم ماظْفملَحػمؽملعمٝملِ مبػم٢ملؿم مضَؿملػمٕملـم م َضممللعم:مضَممللعم مسغمؼملعمٓملغم مبػم٢ملغم ماظْكعمشملٌملمملبِ م(رعم٪ملِ٦ملعم مآُ مسعمؽملػم٣ملغم):م
ععم٢ملػممطَـغمٓملعمم٪ملعمقِغملُ٣ملغممضَػملٌملوملػممػعمؿملػمؾعمؿغم٣ملغم ،موعمععم٢ملػممطَـغمٓملعممعِٔملعماحغم٣ملغممادػمؿغمكِٝملفممبِ٣ملِ،موعمععم٢ملػمم َوطْـعمٓملعممعِ٢ملػمم

ذعم٦ملػمىٍ مسغمٓملؿمفعم مبِ٣ملِ ،موعمععم٢ملػم مطَـغمٓملعم مطَػملَمملعغم٣ملغم مطَـغمٓملعم مدعمعملَشملُ٣ملغم ،موعمععم٢ملػم مطَـغمٓملعم مدعمعملَشملُ٣ملغم مضَ٠ملفم محعمؿملعممملؤغمهغم،م
غم٣ملمععممملتعممضَػملْؾغم٣ملغممم(ذضملنملما تمملن).
وعمععم٢ملػممضَ٠ملفممحعمؿملعممملؤغمهغممضَ٠ملفمموعمرعمسغم٣ملغم،موعمععم٢ملػممضَ٠ملفمموعمرعمس غم

 -3موس٢ملمإؿمؼعممملسؿم مبػم٢ملؿم معغمضملعممملوؿمؼعمهمل مبػم٢ملؿم مضُٓملفمة مضَممللعم:مطُؽملفمممل مسِؽملػمّملعم مسغمؼملعمٓملعم مبػم٢ملؿم مسعمؾػمّملِ ماظْضملعمٔملؿمؼٔملؿم مصَْملغمطِٓملعمم
سِؽملػمّملعمهغمماظْقعمؿملعممملىغم،مصَعملَممللعم:ماظْقعمؿملعممملىغممعِ٢ملعمماظّملممؼ٢ملؿم،مصَعملَممللعممسغمؼملعمٓملغم:مبعم٠ملػممػغم٤ملعمماظّملممؼ٢ملغممطُػملٍمل٣ملغمم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(حػملؿملهملماَملوظؿملمملى).

 -4موسعم٢مل موعمػنملمبػم٢ملؿم معغمؽملعمؾمم٣ملٍ مضَممللعم:م ماظْكملؿمتعممملنغم مسغمٓملػمؼعممملنؽم م،موعمظِؾعممملدغم٣ملغم ماظؿفمعملْ٤ملعمى،موعمععممملظُ٣ملغم ماظْظملِعملْ٣ملغمم
،موعمزؿمؼؽملعمؿغم٣ملغمماظْقعمؿملعممملىغمممعزملؽملٝملماب٢ملموب٦ملمذؿملؾهملم.

 -5موعمضَممللعم ماظْقعملعم٢ملغم :موَرػمبعمٛملؽم مععم٢ملػم مطُ٢ملفم مصِؿمل٣ملِ مطَمملنعم مطَمملعِٯمل ،موعمععم٢ملػم متعمضملعمػملٌملٞملعم مبِ٤ملعماحِّملعمةٍ معِؽملػمؾملغم٢ملفمم

طَمملنعم معِ٢ملػم م٫ملعممملظِقِ٦مل مضَ٤ملػمعِ٣ملِ مدِؼ٢ملؽم مؼغمٓملػمذِّملغمهغم م ،موعمسعمعملْ٠ملؽم مؼغملعمّملممدغمهغم م ،موعمحعملعمنملؽم مؼعمزملغم٤ملغغم٣ملغم م،م
وعمحعمؿملعممملىؽممؼعمعملُ٤ملدغمهغممم(اآلدابماظرملٓملسؿملهملمٮملب٢ملمعظملػملُمل).

 -6موضَممللعم ماظْفملَ٫ملػمؼملعمضملِ٦ملقم م(رضم٣مل مآ) مدعمؼملِضملػمومل موَسػمٓملعمابِؿملكمممل مؼعمعملُ٤مللغم :مععم٢ملػم مطَلعممملهغم ماظْقعمؿملعممملىغمم
ثعم٤ملػمبعم٣ملغممظَ١ملػممؼعمٓملعمماظؽملفممملسغممسعمؿملػمؾعم٣ملغم"(اآلدابماظرملٓملسؿملهملمٮملب٢ملمعظملػملُمل).

 -7موس٢مل مسعمممل٩ملِرملعمهمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) مضمملظومل :مععمغملَمملرؿممغم ماظْفملَخػمػملَمملقؿم مسعمرملعمٓملعمةٌ مؼعمعملْلِؼملغمؾملعمممل ماظػملٌمل٣ملغم مظِؼملعم٢ملػمم
مملسهملِ مآِ ،موعمإؿمسػمشملَمملىغم ماظلفمممل٩ملِ٠ملؿم،م
وَحعمنملفم :م٫ملِّملػمقغم ماظْقعمّملِؼىملِ ،موعم٫ملِّملػمقغم ماظؿعمفملدمم٦مل مظم مرَ عم
وعمعغمغملَمملصَفملَةُ ماظزملفمؽملِؿملٛمل ،موعمحِظملْٚملُ ماظْفملَععممملغعمهملِ ،موعم٫ملِ َػملهملُ ماظٓملفمحِ١ملؿم ،موعمتْملعمعقم١ملؽم مظِػملزملفممملحِنملِ ،موإؿمضْٓملعماىغمم

اظسملفمؿملػمٝملِ،موعماظْقعمؿملعممملىغممرعموْدغمؾملعممملممم(عغملمملرمماَملخٯملقمٮملب٢ملموب٦ملماظّملغؿملممل).
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 -8موس٢ملم مدعمػملْؼملعممملن ماظظملَمملردِ٦ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم :م مإؿمذعما موَرعمادعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمٔملفم موعم مجعم٠ملفمم
ػم٣ملماظْقعمؿملعممملىعممظَ١ملػممتعمػملْعملَ٣ملغممإؿمظٌملمملمععمعملِؿملؿمملًمعغمؼملػمعملَؿمملً
ػعمػملَمملكَمسعمؾػمّملٍمغعمٔملعمهللعممعِؽملػم٣ملغمماظْقعمؿملعممملىعم،مصَكملؿمذعمامغعمٔملعمهللعممعِؽمل غم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٮملدؿْملطمملرمٮملب٢ملمسؾّملماظرب).

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

م

مخػملٞمل مايؿملمملى مع٢مل موصسمل٠مل ماَملخٯملق مووجػملؾملممل مووسصملؼملؾملممل مضّملرؼما مووطـٓملػممل مغظملضملؼمممل;م

ب٠مل مػ٤ملموػ١ملمظ٤ملازم ما غلمملغؿملهمل ،مصؼمل٢مل مٮمل محؿملمملى مصؿمل٣مل مظؿملٕمل معضمل٣مل مع٢مل ما غلمملغؿملهمل مإٮمل ماظػملق١ملم

واظّملم،مإغ٣ملمعضملؿملمملر ماَملخٯملق مايلؽملهمل موسٯملعؿؾملممل; مب٠مل مػ٤مل مروس معغملمملرم ماَملخٯملق،مطؼملمملم

عمٓملةٌم
ورد مس٢مل موم ماٌقملعؽملني م مسعمممل٩ملِرملعمهمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) مضمملظومل :م" عمعغملَمملرؿممغم ماظْفملَخػمػملَمملقؿم مسعمرمل عم

ػمقماظؿعمفملدمم٦ملمظممرَمملسعمهملِمآِ،موعمإؿمسػمشملَمملىغمم
ؼعمعملْلِؼملغمؾملعممملماظػملٌمل٣ملغممظِؼملعم٢ملػمموَحعمنملفم:م٫ملِّملػمقغمماظْقعمّملِؼىملِ،موعم٫ملِّمل غم
عمعغملَمملصَفملَةُ ماظزملفمؽملِؿملٛمل ،موعمحِظملْٚملُ ماظْفملَععممملغعمهملِ ،موعم٫ملِػملَهملُ ماظٓملفمحِ١ملؿم ،موعمتْملعمعقم١ملؽم مظِػملزملفممملحِنملِم[و ػ٤ملم
اظلفمممل٩ملِ٠ملؿم ،مو غم

ونمؼعمقػمظملٚمل مذععممملععم٣ملموؼعمشملْٓملح مس٢ملمغعمظملْل٣ملمذعممفمماظؽملفممملسمظ٣ملمإنمٕ مؼعمقػمظملَصمل٣مل]،موإؿمضْٓملعماىغمماظسملفمؿملػمٝملِ،م
وعماظْقعمؿملعممملىغممرعموْدغمؾملعمممل".م م

موخػملٞملمايؿملمملىممسهملمبمملرزةمتؿملٔملمػْملاماظّملؼ٢ملماظضملصملؿمل١مل،مصمملظؽمل

م(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآمسعمػملؿملػمذمل٣ملِمم

ودعمػملٌمل١ملعم) مؼعمل٤ملل:م"إؿمنفممِظغملُ٠ملمممدِؼ٢ملـممخغمػملُعملًممل،موعمخغمػملُذملٞملغممما ؿمدػمذملٯملَمؿممماظْقعمؿملعمذملمملىغمم"،مصممليؿملذملمملىمظذملؿملٕملمعذمل٢ملم
غ٤ملاص٠ملماَملخذملٯملقمظمما دذملٯملممبذمل٠ملمػذمل٤ملمعذمل٢ملم٫ملذملؼملؿمل١ملماظذملّملؼ٢ملموجذملٔملىمعؽملذمل٣ملموذذملضملؾهملمعذمل٢ملم

ذضملؾ٣مل،مطؼملمملمجمملىمظممايّملؼىمل:م"ا ؿمتعممملنغممبِسملػمٛملؽمموعمدعمؾػمضملغم٤ملنعمم-موَوػممبِسملػمٛملؽمموعمدِؿقم٤ملنعم-مذغمذملضملػمؾعمهملً،مم

ٌملٓملؼذملٞملؿم،مموعماظْقعمؿملعمذملمملىغمممذغمذملضملػمؾعمهملٌمم
ٮملمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغم،موعموَدػمغعممملػعمذملمملممإؿمععممملرَذملهملُمماَملَذعمىمسعمذمل٢ملؿممماظشمل ؿم
صَفملَصْسملعمػملُؾملعممملمضَ٤ملػملغمم َ

عِ٢ملعمما ؿمتعممملنؿم"،مإغ٣ملمخػملٞملمزمؾ٣ملمآمسٔملموج٠ملموؼٓمل٪ملمملهمظضملؾمملدهماظزملذملممليني،مصضملعمذمل٢ملؿمممابػمذمل٢ملؿممم

سعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػمل ػمؿمل٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعممظِألَذعميملممماظْضملعمزملعمذملٓملؿميمممم:م

"إؿمنفممصِؿملذملذملٟملَمخعمزملػمذملذملػملَؿعمؿملػم٢ملؿممؼغمقِؾقمؾملغمؼملعمذملذملمملماظػملٌملذملذمل٣ملغم:ماظْقِػملْذملذمل١ملعم،موعماظْقعمؿملعمذملذملمملىعم"،مبذملذمل٠ملمإنمايؿملذملذملمملىمؼذملذملٓملتؾٙملمم

بممل ت ذملمملن،مص ذملكملذامش ذملمملبمايؿمل ذملمملىمش ذملمملبما ت ذملمملن،مصظملذملذمل٦ملمايذملذملّملؼىملمسذملذمل٢ملمسؾذملذملّملمآمبذملذمل٢ملم

سؼملٓمل(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مضذملمملل:مض ذملممللمردذملذمل٤مللمآ(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"اظْقعمؿملعمذملمملىغمم
وعماظْكملؿمتعممملنغممضُٓملؿمغعممملمجعم ِؼملؿملضملؼممملم،مصَكملؿمذعمامرغمصِٛملعمموَحعمّملغمػغمؼملعممملمرغمصِٛملعمماظْـملخعمٓملغم"م م

(اٌلؿّملركمسػمل٥ملماظزملقؿملقنيمظػملقمملط١مل) .م
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وايؿمل ذملمملىمج ذملمملعٛملمظغملذملذمل٠ملمخزمل ذملممللماًذملذملري،مؼذملذملّملصٛملما غل ذملمملنمإشممصضملذملذمل٠ملماحملمملدذملذمل٢ملم

وؼؾضملّملهمس٢ملماظعملؾممل٩ملُمل،معمملماتزملٝملمب٣ملمعلػمل١ملؽممإٮملمحمملزماًريماظغملـري،موابؿضملّملمب٣ملمسذمل٢ملمماظرملذملٓملمم

اٌلؿشملري،موغممللمب٣ملماظـ٤ملابماظضملصملؿمل١مل،مصضمل٢ملمسِؼملػمٓملعمانمبػم٢ملؿممحغمزملعمؿملػم٢ملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعمذمل٢ملؿممم
ٮملمؼعمفملْتِ٥ملمإؿمٮملٌملمبِكعمؿملػمٓملـم".مصَعملَممللعممبغمرملعمؿملػمٓملغممبػمذمل٢ملغممم
اظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موَغفم٣ملغممضَممللعم:م"اظْقعمؿملعممملىغمم َ

دغملِؿملؽملعمهملً.م م
قغملْؼملعمهملِموَنفممعِؽملػم٣ملغمموعمضَمملرؼماموعمعِؽملػم٣ملغمم عم
طَضملػمنملٍمإؿمغفم٣ملغمم عمعغملْؿغم٤ملبؽممصِ٥ملماظْ ِ

موايَؿملِ٦ملقممع٢ملم٫ملظملمملتمآمسٔملموج٠ملمصظمل٦ملمايّملؼىمل:م"إنفم مربغملُ١مل محعمؿمل٦ملؽم مطٓملؼ١ملؽمم

ؼلؿقؿمل٦ملمعِ٢ملػممسؾّملِهمإذامرعمصٛملعممؼعمّملعمؼ٣ملِمإظؿمل٣ملمونمؼعمٓملغمدفمػؼملمملم٫ملِظملْٓملؼما"،موس٢ملمعضملؽمل٥ملماتزملمملفمآم
تضملمملشممبْملظٟملمؼعمل٤مللماظظملريوزآبمملدي:م مووَعؾمممل محؿملمملىغم ماظٓملبؾم م -متؾمملرك موتضملمملشم م -مع٢مل مسؾّملهم

صؽمل٤ملهلل مآخٓمل مٮمل متّملرط٣مل ماَملَوػمملم موٮمل متغملؿملؾمظمل٣مل ماظضملعمل٤ملل ،مصكملؿمغفم٣مل محؿملمملىغم مطٓملمـم موبٓملدمل موجغم٤ملدٍ ،مصكملؿمغفم٣ملم

خري مطٓملؼ١مل مؼعملؿق٥مل مع٢مل مسؾػمّمله مإؿمذا مرعمصَٛملعم مإؿمظؿمل٣مل مؼّملؼ٣مل موَن مؼٓملدفمػؼملممل م٫ملِظملٓملاً ،موؼلؿقؿمل٦مل م َونم

ؼضملْملؾمب مذا مذعمؿملػمؾهمل مذمملبومل مص٥مل ما ؿمدٯملم .موطمملن مزمؿمل٥مل مب٢مل معضملمملذ مؼعمل٤ملل :مدؾقمملن مع٢ملم
ؼْملغنملمسؾػمّملغمهموؼلؿق٥ملمػ٤ملمم(بزملممل٩ملٓملمذويماظؿؼملؿملؿملٔمل) .م

وخػملٞملمايؿملمملىمع٢ملموسصمل١ملماَملخٯملقماظيتمهػملٌمل٥ملمبؾملذملمملماَملغؾؿملذملمملىمواظزملذملمملي٤ملن،م

صضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعممماظؽملفمؾِذمل٦ملقممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم):م"إؿمنفممعِؼملفمذملمملمم

وَدػمرعمكَماظؽملفممملسغممعِ٢ملػممطَػملَمملمؿمماظؽملقمؾغمذمل٤ملفمةِممإؿمذعمامظَذمل١ملػمممتعملػمذملؿعمُملؿمممصَممل٫ملػمذملؽملعمٛملػمممععمذملمملممذِذملؽػموملعمم"،مصؾملذملْملامردذمل٤مللمآم
(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مبػملذملذملٜملمعذملذمل٢ملمايؿملذملمملىمشمملؼؿذملذمل٣ملمطؼملذملمملمؼعملذملذمل٤مللموبذملذمل٤ملمدذملضملؿملّملماًذملذملّملريم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م:م مطَمملنعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موَذعمّملفممحعمؿملعممملىؼممعِ٢ملعمماظْضملعمذملْملػمرعماىِممصِذمل٦ملمم

خِّملػمرؿمػعمممل،مصَكملؿمذعمامرعموَىمذعمؿملػمؽؼممملمعمؼغملْٓملعمػغم٣ملغممسعمٓملعمصْؽملعممملهغممصِ٦ملموعمجػمؾملؿمذمل٣ملِمم،مصغملذملمملنمماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملمم

ودػمل١مل)محؿملؿملكممملموسصمل١ملمعمملمؼغمل٤ملنمايؿملمملى،مٮملمرممملب٣ملموحّملاًممبمملمؼغملٓمله،موإنمش٘ملفممذظٟملمع٢ملم
راحؿ٣ملمػ٤مل،محؿ٥ملمشمملرمسػملؿمل٣ملمرب٣ملمووغٔمللمضٓملآغؼمذملمملمؼضملػملذمل١ملمصؿملذمل٣ملماظمؽملذملمملسمطؿملذملٝملمؼؿضملذملمملعػمل٤ملنمعذملٛملم

حؾؿملؾ٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١مل)،مضذملممللممدذملؾقمملغ٣ملم:م{ؼعمذملمملمموَؼقمؾملعمذملمملمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممآععمؽملغمذمل٤ملاممظَذملمملممتعمذملّملػمخغمػملُ٤ملامم

بغمؿملغمذمل٤ملتعممماظؽملفمؾِذملذمل٦ملمممإؿمظٌملذملمملموَنػممؼغمذملذملقملػمذعمنعممَظغملُذملذمل١ملػممإؿمظَذملذمل٥ملمرَضملعمذملمملمـممشَؿملػمذملذملٓملعممغعمذملمملزِٓملؿمؼ٢ملعممإؿمغعمذملمملهغمموعمَظغملِذملذمل٢ملػممإؿمذعمامدغمسِؿملذملذملؿغم١ملػمم
صَ ذملمملدػمخغمػملُ٤ملامصَ ذملكملؿمذعمامرَضملِؼملػمذملذملؿغم١ملػممصَمملغػمؿعمرملِذملذملٓملغمواموعمظَ ذملمملمعغملػمؿعمفملْغِلِذملذملنيعممظِقعم ذملّملِؼىملٍمإؿمنفممذعمِظغملُذملذمل١ملػممطَ ذملمملنعممؼغمذملذملقملػمذِيم

اظؽملفمؾِذملذمل٦ملفممصَؿملعملػمذملذملؿعمقػمؿملِ٦ملمعِذملذمل ػمؽملغملُ١ملػمموعماظػملٌملذملذمل٣ملغممظَذملذملمملمؼعملػمذملذملؿعمقػمؿملِ٦ملمعِذملذمل٢ملعمماظْقعمذملذملٞملممموعمإؿمذعمامدعمذملذملفملَظْؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفممععمؿعممملسؼمذملذملمملم
صَمملدػمذملفملَظُ٤ملػغم٢ملفممعِذملذمل٢ملػمموعمرعماىِمحِفعمذملمملبٍمذعمِظغملُذملذمل١ملػمموَرْؾملعمذملذملٓملغممظِعملُػملُذملذمل٤ملِبغملُ١ملػمموعمضُػملُذملذمل٤ملبِؾملؿم٢ملفمموعمععمذملمملمطَذملمملنعممَظغملُذملذمل١ملػمموَنػمم

تغمقملػمذغموامرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمظَمملموَنػممتعم ػمؽملغملِقغم٤ملاموَزػموعماجعم٣ملغممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِموَبعمّملؼمامإؿمنفممذعمِظغملُ١ملػمم َطذملمملنعمممسِؽملػمذملّملعممماظػملٌملذمل٣ملِمم

سعمصملِؿملؼملؼمممل}[اَملحٔملاب:م .]53م
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ومايؿملمملىغمماٌؼملّملوحمظممطٯملمماظؽملفم ممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مإغفمؼملذملمملممؼغمٓملؼذملّملممبذمل٣ملمم

اًُػملُذملٞملعممماظذملذملْمليمؼعمقغمذملىملقمممسػملذملذمل٥ملمصضملذملذمل٠ملماىؼملؿملذمل٠ملمم،موتذملذملٓملكِماظعملؾذملؿملُملم،مصفملعفمذملمملمماظسملذملذملضملٝملمواظضملفذملذملٔملغمم

اظْمليمؼ٤ملجنملماظؿعملزملريعممظممذ٦ملىمع٢ملمحعمل٤ملقمآموومحعمل٤ملقمسؾمملدهم،مصػملؿملٕملمػ٤ملمعذمل٢ملمم
ايؿملمملىم،مإغفمؼملمملمػ٤ملم٪ملضملٝملؽمموخعم٤ملعمرؽمم،موسفٔملؽمموعؾملمملغهملم،موآموسػمل١ملم" م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(جمملعٛملماظضملػمل٤ملمموايغمل١ملمٮملب٢ملمرجنملمايؽملؾػمل٥مل) .م
وايؿملمملىمؼغمل٤ملنمع٢ملمآمتضملمملشمموع٢ملماظؽملظملٕملموعذمل٢ملمماظؽملذملمملس،مموعذملمملممايؿملذملمملىممعذمل٢ملمم

آمتضملمملشممصؾمل٤ملموسػمل٥ملمدرجمملتمايؿملذملمملى،ممصؿمللذملؿق٦ملمماظضملؾذملّملممعذمل٢ملممربذمل٣ملممونمرمذملّملهممحؿملذملىملمم

غؾملممله،موػْملامايؿملمملىماظْمليمبنيماظضملؾّملمورب٣ملمضّملمبؿملؽملذمل٣ملممايذملّملؼىملم:م"ادػمذملؿعمقػمؿملغم٤ملاممعِذمل٢ملعممماظػملٌملذمل٣ملِمم
حعمٞملفمماظْقعمؿملعممملىِ"مضَممللعممضُػملْؽملعممملمؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمإؿمغفممملمظَؽملعملػمؿعمقػمؿملِ٥ملموعماظْقعمؼملػمّملغممظِػملٌمل٣ملِ،مضَذملممللعمم:م"ظَذملؿملػمٕملعمممذعماكَ،م

وعمَظغملِذملذمل٢ملفمماٮملِدػم ذملؿِقػمؿملعممملىعممعِذملذمل٢ملعمماظػملٌمل ذمل٣ملِمحعمذملذملٞملفمماظْقعمؿملعم ذملمملىِموَنػممتعمقػم َظمل ذملٚملَماظذملذملٓملفموْسعمموعمععم ذملمملموعمسعمذملذمل٥مل،موعمتعمقػمظملَ ذملٚملَم

ذمل٢ملموَرعمادعمماآلخِذملٓملعمةَممتعمذملٓملعمكَممزؿمؼؽملعمذملهملَمماظذملّملقمغػمؿملعمممل،مم
اظْؾعمشملْ٢ملعمموعمععممملمحعم٤ملعمى،موعمتعمؿعمذملْملعمطٌملٓملعممماظْؼملعمذمل٤ملػمتعممموعماظْؾِػملَذمل٥مل،مموعمععم مػم
صَؼملعم٢ملػممصَضملعمذمل٠ملعمممذعمظِذملٟملَممصَعملَذملّملِممادػمذملؿعمقػمؿملعممملممعِذمل٢ملعممماظػملٌملذمل٣ملِممحعمذملٞملفممماظْقعمؿملعمذملمملىِم"،موظِذمل١ملعمممٮملمغلذملؿقؿمل٦ملممعذمل٢ملممآم

تضملمملشممودم٢ملمغؿعملػملنملمظممغضملؼمل٣ملموإحلمملغ٣ملموٮملمغلؿطملينمسؽمل٣ملمرٓملصهملمسني،مودمذمل٢ملممهذملوملمم

عم١ملمعذمل٢ملممخذملريمه،موغؿذملؽملظملٕملممظممجذمل٤مله،مم
مسضمل٣ملموبزملٓمله،موػذمل٤ملمماظذملْمليممخػملعملؽملذملمملموؼٓملزضؽملذملمملممصَذملؽملغمشملْضمل مغم
وغضملؿملٖملمسػمل٥ملمور٪مل٣مل،مصغملؿملٝملمٮملمغلذملؿق٦ملممعؽملذمل٣مل؟م!موهلذملْملامموعٓملغذملمملمماظذملؽمل مم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملمم
غملذملؿمل١ملـممم
حِ
ودػمل١مل)معـٯملًمبمملظؿفملعمؿقمٓملؿمموظ٤ملمطؽملمملمظممخػمل٤ملةمحؿملذملمملىؼمممعذمل٢ملممآمتضملذملمملشم،ممصضملذمل٢ملممبعمؾملػمذملٔملؿمممبػمذمل٢ملؿممم عم

عمدذمل٤مللعمممآِمسعم٤ملػمرعماتغمؽملعمذملممل،ممععمذملمملممغعمذملمفملْتِ٦ملمعِؽملػمؾملعمذملمملمموعمععمذملمملممغعمذملْملعمرغم؟مم
سعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِمسعم٢ملػممجعمّملممهِم،مضَممللعمم:مضُػملْوملغمم:مؼعممملمر غم

ضَذملممللعم:م"احػمظملَذملذملٚملْمسعم٤ملػمرعمتعمذملذملٟملَمإؿمٮملٌملمعِذملذمل٢ملػممزعموػمجعمؿِذملذملٟملَ،موَوػممععمذملمملمععم َػملغملَذملذملوملػممؼعمؼملِؿملؽملغمذملذملٟملَ"،مضَذملممللعم:مضُػملْذملذملوملغم:مؼعمذملمملم

ٮملم
رعمدغم٤مللعممآِ،موَرعموَؼػموملعممإؿمنػممطَمملنعمماظْعملَ٤ملػممغممبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػممصِذمل٦ملممبعمضملػمذمل٘ملـم؟ممضَذملممللعمم":مإؿمنؿممادػمذملؿعمشملَضملػموملعممموَنػمم َ

تغمٓملؿمؼعمؾملعممملموَحعمّملؼما،مصَٯملَمتغمٓملؿمؼعمؽملفمؾملعمممل"،مضُػملْوملغم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعممآِمصَكملؿمنػممطَمملنعمموَحعمّملغمغعممملمخعممملظِؿملؼممملم؟مضَذملممللعمم":مصَمملظػملٌملذمل٣ملغممم

وَحعمٞملقمموَنػممؼغملػمؿعمقػمؿملعممملمعِؽملػم٣ملغممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿم"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود)،مصكملذامطمملنمػْملامحذملممللماٌذملقملع٢ملم
حؿذملذمل٥ملمظممخػمل٤ملاتذملذمل٣ملمصؼمل ذملمملمب ذملممللمػذملذملقملٮملىماٌؿغملرملذملذملظملنيماٌؿذملذملؾفقنيمبغملرملذملذملٝملماظضملذملذمل٤ملراتم

وإزؾملمملرماظعملؾممل٩ملُمل موعذملمملمماًٯمل٩ملذملٞمل!!!مصمملظضملؾذملّملممإذامسػملذمل١ملممونمآمغذملمملزٓملممإظؿملذمل٣مل;مموورثذمل٣ملممػذملْملامم

حؿملمملىمعؽمل٣ملمتضملمملشم،موإذامتؿملعمل٢ملماظضملؾذملّملممونمآمعشملػملذملٛملمسػملؿملذمل٣ملممودؿمللذملفملظ٣ملممؼذمل٤ملممماظعملؿملمملعذملهملممسذمل٢ملمم

طذمل٠ملممعذملمملمماضمصذملوملممؼذملّملاه،ممصكملغذمل٣ملممدذملؿملكف٠ملمصؿملعملؾذمل٠ملممسػملذمل٥ملمماظظملسملذملؿملػملهملمموؼذملمكمماظٓملذؼػملذملهمل،مٌذملمملمم

احؿسملٓملماَملد٤ملدمب٢ملمؼٔملؼّملم(رضم٣ملمآ)مبغمل٥مل،مصعملؿمل٠ملمظ٣ملم:معمملمػْملاماىٔملهللم؟مضذملمملم:معذملمملممظذمل٦ملمم
ٮملموجٔملهللموع٢ملموحٞملمبْملظٟملمعؽمل٥مل؟!موآمظ٤ملموتؿملوملمبذملمملٌطملظملٓملةممعذمل٢ملممآم–(مسذملٔملمموجذمل٠ملم)م
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-مَملػؼملؾمذملذملينمايؿملذملمملىمعؽملذملذمل٣ملمممذملمملمضذملذملّملم٫ملذملؽملضملومل،مإنماظٓملجذملذمل٠ملمظؿملغملذملذمل٤ملنمبؿملؽملذملذمل٣ملموبذملذملنيماظٓملجذملذمل٠ملم

اظْملغنملماظزملطملريمصؿملضملظمل٤ملمسؽمل٣ملموٮملمؼٔملالمعلؿقؿملؿملمملمعؽمل٣مل .م

ووعمملمايؿملمملىمع٢ملماظؽملمملسمصؾمل٤ملمعشملػملذمل٤ملبمموػذمل٤ملممعذمل٢ملممعغملذملمملرممماَملخذملٯملقممطذملْملظٟمل،مم

عمؼملذملمملنؿممم
وػ٤ملمؼغمل٤ملنمبغملٝملماَملذىموتذملٓملكمماجملذملمملػٓملةممبذملمملظعملؾؿملُمل،ممرغموؿميعمموَنفممحغمْملعمؼػمظملَذملهملَممبػمذمل٢ملعممماظْؿمل عم

ٌملٓملؼذملٞملعممم
(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَتعم٥ملماظْفغمؼملغمضملعمهملَمعغمؿعمفملخٓملؼما معمص٤ملعمجعمّملعمماظؽملفممملسعممضَذملّملػممماغػمزملعمذملٓملعمصُ٤ملاممصَؿعمؽملغملَذملنملفممماظشمل ؿم
سعم٢ملػمماظؽملفممملسؿم،موعمضَممللعمم:مظَمملمخعمؿملػمٓملعممصِؿملؼملعم٢ملػممظَمملمؼعملػمؿعمقِ٦ملمعِ٢ملػمماظؽملفممملسؿم .م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ودبماظّملؼ٢ملمواظّملغؿملمملمظػملؼملمملوردي) .م

ووعمملمحؿملمملىمآٌملىمع٢ملمغظملل٣ملم:مصؾملذمل٤ملممحؿملذملمملىمماظؽملظملذمل٤ملسمماظرملذملٓملؼظملهملمماظضملٔملؼذملٔملةمماظٓملصؿملضملذملهملمم

ع٢ملمر٪ملمملػمملمظؽملظمللؾملمملمبمملظؽملعملٗملموضؽملمملسؿؾملمملمبمملظّملونمصؿملفّملمغظمللذمل٣ملممعلذملؿقؿملؿملؼممملممعذمل٢ملممغظمللذمل٣ملممحؿذمل٥ملمم

طذملفملنممظذملذمل٣ملمغظملْلذملنيممؼلذملذملؿقؿمل٦ملمبكملحذملّملاػؼملمملممعذملذمل٢ملماَملخذملذملٓملى،موػذملْملامموطؼملذملذمل٠ملمعذملمملممؼغملذملذمل٤ملنمعذملذمل٢ملم
ايؿملذمل ذملمملى،مصذمل ذملكملنماظضملؾذملذملذملّملمإذامادذملذملذملؿقؿمل٥ملمعذملذملذمل٢ملمغظمللذملذملذمل٣ملمصؾملذملذملذمل٤ملمبذمل ذملفملنمؼلذملذملذملؿقؿمل٦ملمعذملذملذمل٢ملمشذملذملذملريهم

وجّملر(.عّملارجماظلمملظغملني) م

وعذملذمل٢ملمعصملذملذملمملػٓملمايؿملذملذملمملى:مونػممؼغمشملؾملممذملذملٓملماٌلذملذملػمل١ملمظلذملذملمملغ٣ملمعذملذمل٢ملماظظملقذملذملٖملمواظٓملذؼػملذملذملهملم

صذملذمل(اٌلذملػمل١ملمعذملذمل٢ملمدذملػمل١ملماٌلذملػملؼمل٤ملنمعذملذمل٢ملمظلذملمملغ٣ملموؼذملذملّمله)م(٫ملذملذملقؿملُملماظؾكذملمملرى).مصممليؿملذملمملىم
علؿقنملؽممظممط٠ملمعمملمؼزملّملرمس٢ملما غلمملنمع٢ملمض٤مللموومسؼمل٠مل .م

طْملظٟملمع٢ملمعصملمملػٓملمايؿملمملى:مونمؼؿ٤ملض٥ملما غلمملنموؼؿقمملذ٥ملمطذمل٠ملؾمممعذملمملممرمػملذملنملمم

ظ٣ملماظل٤ملىمع٢ملمع٤ملاردماظرملؾ٣ملموعذمل٤ملار٢ملمماظرملذملممل٩ملضملمملت،ممصؼملذمل٢ملممايؿملذملمملىممونمزمذملٓملصمماٌلذملػمل١ملمم

سػملذملذمل٥ملممسضملؿذملذمل٣ملمصذملذملٯملمؼعملذملذمل٤مللموومؼظملضملذملذمل٠ملمعذملمملمؼػملذملذمل٤ملثممسضملؿذملذمل٣مل،موؼضملٓمل٪ملذملذمل٣ملمظػمللذملذملكٓملؼهملمواَملضمملوؼذملذمل٠ملم
اٌطملٓمل٪ملهمل.مضممللماظْفملَ٫ملػمؼملعمضملِ٦ملقمم(رضمذمل٣ملممآ):مدعمذملؼملِضملػموملمموَسػمٓملعمابِؿملكمذملمملممؼعم ُعملذمل٤مللغم:مععمذمل٢ملػمممطَلعمذملمملهغممماظْقعمؿملعمذملمملىغممم

ثعم٤ملػمبعم٣ملغممظَ١ملػممؼعمٓملعمماظؽملفممملسغممسعمؿملػمؾعم٣ملغم"م م
اظؽمل

وع٢ملمايؿملمملىماظؿضملظملذملٝملممسذمل٢ملممضذمل٤مللممعذملمملممٮملمؼػملؿملذملٞمل،مموظؽملذملمملممسذملربةممصؿملؼملذملمملممطذملمملنممؼزملذملؽملضمل٣ملمم

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)محذملنيممؼعملذمل٤ملل:مم"عذملمملممبذملممللمموضذمل٤ملامممؼعمل٤ملظذمل٤ملنمطذملْملاموطذملْملا"م

(ذٓملحمعرملغمل٠ملماآلثمملرمظػملشملقمملوى)،موطمملنمؼغملينمس٢ملموذؿملمملىمطـرية،مصػملْؽملؿفملسعممبذمل٣ملم(٫ملذملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موظؽملؿكػملٞملمبفملخٯملقما دذملٯملممحؿذمل٥ملمغضملذملممل مػذملْملامايذملممللماٌفملدذملمملويم

اظذملذملْمليم٫ملذملذملٓملغمملمإظؿملذملذمل٣مل،مصػملعملذملذملّملم٫ملذملذملٓملغمملمغلذملذملؼملٛملمطذملذمل٠ملمضؾ ذملؿملُملمعذملذمل٢ملماظعملذملذمل٤مللمظمماظشملٓملض ذملمملتموظمم

اٌ٤ملا٫ملذملذملٯملتموظمماَملعذملمملط٢ملماًممل٫ملذملذملهملمواظضملمملعذملذملهمل،م٫ملذملذملٓملغمملمغذملذملٓملىمعذملذمل٢ملمرم ذملمملػٓملمبمملٌضملممل٫ملذملذمل٦ملم
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وؼؿصملمملػٓملمبمملظعملؾممل٩ملُملمظم مو٪ملُملماظؽملؾملمملرمووعمملمماظؽملذملمملسمدومنذملمملموازهللمعذمل٢ملمإتذملمملنموومرادهللـمم
ع٢ملمحؿملمملى .م

وعذملذمل٢ملمعصملذملذملمملػٓملمايؿملذملذملمملىموؼسملؼمذملذملممل:محممملصصملذملذملهملماٌذملذملٓملوةماٌلذملذملػملؼملهملمسػملذملذمل٥ملمطٓملاعؿؾملذملذملمملم

وحرملؼملؿؾملممل،موعٓملاضؾهملمربؾملممل،موحظملصملؾملمملمحٞملعممزوجؾملممل،مواظؾضملّملمس٢ملمعلمملظٟملماظٓملؼؾهملموعذمل٤ملار٢ملمم

اظٓملذؼػملهملم،مصقؿملمملىماٌذملٓملوةممػذمل٤ملممدذملؿملمملجؾملمملمموحزملذملؽملؾملمملمموضممملػذملمملمماظذملْمليممهؼملذمل٦ملممبذمل٣ملممذذملٓملصؾملمممل،م

وتزملذمل٤ملنممبذملذمل٣ملمسٓمل٪ملذملذملؾملممل،موهظملذملٚملممبذملذمل٣ملممسضملؿؾملذملممل،مظذملذملْملامدسذملمملمما دذملذملٯملممإشممرسمملؼؿذملذمل٣ملموتؽملؼملؿملؿذملذمل٣مل،م

وجضملػمل٣ملمع٢ملموَجعم٠ملممماظؽملضمل١ملماظيتمعمؼؽملضمل١ملمبؾملمملماٌقملعؽملذمل٤ملنمماٌعملٓملبذمل٤ملن،مموتؿقػملذمل٥ملممبذمل٣ملممسعمعملذملؿملٯملتمم

اَملدذملذملٓمل،موسٓملؼعمل ذملمملتماَمل٫ملذملذمل٤ملل،مؼػملؿٔملعؽملذملذمل٣ملموؼؿكْملغذملذمل٣ملمد ذملؽملؽملؼممملمورٓملؼعملً ذملمملمترملذملذملنيمسػملؿملذملذمل٣ملم،مض ذملممللم

تضملمملشم:م{صَفعممملىعمتػم٣ملغممإؿمحػمّملعماػغمؼملعممملمتعمؼملػمرملِ٦ملمسعمػملَ٥ملمادػمؿِقػمؿملعممملىٍمضَمملظَوملػممإؿمنفمموَبِذمل٦ملممؼعمذملّملػمسغم٤ملكَممظِؿملعمفػمٔملؿمؼعمذملٟملَمم
وَجػمٓملعممععممملمدعمعملَؿملػموملعممظَؽملعممملمصَػملَؼملفممملمجعممملىعمهغمموعمضَٗملفممسعمػملَؿملػم٣ملِماظْعملَزملعمٗملعممضَممللعممظَمملمتعمكعمٝملػممغعمفعمذمل٤ملػمتعمممعِذمل٢ملعممماظْعملَذمل٤ملػممؿممم
اظصملٌملمملظِؼملِنيعم}[اظعملزملٗمل .]25:م

إنموصمذملذمل٠ملمثؿملذملمملبمتؿذملذملٔملؼ٢ملمبذملذمل٣ملماٌذملذملٓملوةماٌلذملػملؼملهملمثؿملذملمملبمايؿملذملمملى،موع ذمل٢ملممحؿمل ذملمملىم

آٌملوةمش٘ملماظؾزملذملٓملمموحظملذملٚملمماظظملذملٓملجمموسذملّملمممإبذملّملاىمماظٔملؼؽملذملهمل،مموػذملْملاممعذملمملمموعذملٓملممبذمل٣ملمماظعملذملٓملآنمم

اظغملٓملؼ١ملمحؿملىملمضمملل:م{موعمضُ٠ملػممظِػملْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِمؼعمطملػمسملغمسملػم٢ملعممعِ٢ملػمموَبػمزملعممملرؿمػِ٢ملفمموعمؼعمقػمظملَصملْذمل٢ملعمممصُذملٓملغموجعمؾملغم٢ملفممم
وعمظَمملمؼغمؾػمّملِؼ٢ملعممزؿمؼؽملعمؿعمؾملغم٢ملفممإؿمظٌملمملمععممملمزَؾملعمٓملعممعِؽملػمؾملعممملموعمظْؿملعمسملػمٓملؿمبػم٢ملعممبِكغمؼملغمذملٓملؿمػِ٢ملفمممسعمػملَذمل٥ملممجغمؿملغمذمل٤ملبِؾملؿم٢ملفممموعمظَذملمملممؼغمؾػمذملّملِؼ٢ملعممم

غمضملذمل٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفممموَوػمم
غمضملذمل٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفممموَوػمموَبػمؽملعمذملممل٩ملِؾملؿم٢ملفممموَوػمموَبػمؽملعمذملمملىِممب غم
غمضملذمل٤ملظَؿِؾملؿم٢ملفممموَوػممآبعمذملممل٩ملِؾملؿم٢ملفممموَوػممآبعمذملمملىِممب غم
زؿمؼؽملعمؿعمؾملغم٢ملفممإؿمظٌملذملمملممظِؾ غم
إؿمخػم٤ملعماغِؾملؿم٢ملفمموَوػممبعمؽملِ٦ملمإؿمخػم٤ملعماغِؾملؿم٢ملفمموَوػممبعمؽملِ٦ملموَخعم٤ملعماتِؾملؿم٢ملفمموَوػممغِلعمممل٩ملِؾملؿم٢ملفمم َو ػمومععممملمععم َػملغملَذملوملػممموَؼػمؼملعمذملمملغغمؾملغم٢ملفممموَوؿمم
اظؿفممملبِضملِنيعممشَؿملػمٓملؿمموُوظِ٦ملماظْكملؿمرػمبعمهملِمعِ٢ملعمماظٓملممجعمممللؿمموَوؿمماظشملخملظملْ٠ملؿمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممظَذمل١ملػمممؼعمصملْؾملعمذملٓملغمواممسعمػملَذمل٥ملممسعمذمل٤ملػمرعماتِمم

اظؽملمملعممملىِموعمظَمملمؼعمسملػمٓملؿمبػم٢ملعممبِفملَرػمجغمػملِؾملؿم٢ملفممظِؿملغمضملػمػملَ١ملعممععممملمؼغمكػمظملِنيعممعِ٢ملػممزؿمؼؽملعمذملؿِؾملؿم٢ملفممموعمتغم٤ملبغمذمل٤ملاممإؿمظَذمل٥ملمماظػملٌملذملم٣ملِمجعم ِؼملؿملضملؼمذملمملمم

وَؼقم٣ملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر .]31:م

إنمايؿمل ذملمملىمؼذملذملّملصٛملم٫مل ذملمملحؾ٣ملمإشمماحملمملصصملذملذملهملمسػملذملذمل٥ملموسذملذملٓملاضماظؽمل ذملمملس،موؼزملذملذملٓملفم

غمسملذمل٤ملامم
ذملقملعِؽملِنيعمممؼعمطمل قم
ْؼمل ػم
٫ملمملحؾ٣ملمسذمل٢ملمماظؿػملذملْملذممبذملمملظؽملصملٓملمماحملذملٓملم،موظذملْملظٟملمؼعملذمل٤مللممتضملذملمملشمم:م{ضُذمل٠ملػمممظِػمل غم
عِذملذملذملذمل٢ملػمموَبػمزملعمذملذمل ذملمملرؿمػِ١ملػمموعمؼعمقػم َظملصملُذملذملذملذمل٤ملامصُذملذملذملذملٓملغموجعمؾملغم١ملػممذعمظِذملذمل ذملٟملَموَزػم َطذملذملذملذمل٥ملمظَؾملغمذملذملذملذمل١ملػممإؿمنفمماظػملٌملذملذملذملذمل٣ملعممخعمذملذمل ذملؾِريؽممبِؼملعمذملذمل ذملمملم

ؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم}[اظؽمل٤ملر،]30:موعمملماغضملّملاممايؿملمملىمصؿملقملديمإشممسّملمماٌؾذملمملٮملةمبمملغؿؾملذملمملكموسذملٓملاضم
اظؽملمملس،موٮملمؼّملريمع٢ملمؼظملضمل٠ملمذظٟملموغ٣ملمؼفملث١ملمبغملذمل٠ملممطػملؼملذملهملممؼعمل٤ملهلذملممل،مموبغملذمل٠ملممغصملذملٓملةممحمٓملعذملهملمم

١مل)م
ؼشملػملعملؾملمملم،مس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مسذمل٢ملممردذمل٤مللممآم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممومدذملػمل م

عمقمملَظذمل مَهملم،م
ٮملمع عم
ػمركَمذعمظِذملٟملَمم َ
ضممللم:م"مسعمػملَذمل٥ملممطُذمل٠ملممممغعمظملْذملٕملـمممعِذمل٢ملؿمممابػمذمل٢ملؿمممآدعممعممطُؿِذملنملعمممحعمذملٚمل٨ملممعِذمل٢ملعممماظٔملممغعمذملمملمموَد عم
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ذملؼملمملهللغممم،موعماظْعمؿملذملّملغمممزؿمغعممملػعمذملمملمم
مملػمملماظ فمؽملصملَذملٓملغممم،موعماظٓملممجػمذمل٠ملغمممزؿمغعممملػعمذملمملمماظْؼملعمرملػمذمل٦ملغممم،موعماآلُذغمنغممزؿمغعممملػعمذملمملمماظلفم عم
َصمملظْضملعمؿملػم٢ملغممزؿمغعم عم

غمزملذملّملممقغمممذعمظِذملٟملَمموَوػممؼغمغملَْمل غمممبذمل٣ملغممم
اظعمْؾشملْٖملغمم،موعماظػملخمللعممملنغممزؿمغعمذملمملهغممماظْغملَذملٯملَمغممم،موعماظْعملَػملْذملنملغمممؼعمؿعمؼملعمؽملفمذمل٥ملمموعمؼعمرملػمذملؿعمؾملؿم٦ملمموعمؼ عم

اظْظملَٓملػمجغم"(اٌلؿّملرك مظػملقمملط١مل) ،موػ٤ملمبؽملق٤مله مظمم(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل م)وشريه .م

إنمعذملذمل٢ملموخشملذملذملٓملمعصملذملمملػٓملمضػملذملذملهملمايؿملذملمملىمعذملمملمغذملذملٓملاهمعذملذمل٢ملمبضملذملذمل٘ملمايذملمملٮملتماظرملذملمملذةم

طمملظؿقٓملشماىؽملل٦مل،موظ٤ملمسػمل١ملمػْملاماظرملمملبماظْمليمؼصملذملم٢ملموغذمل٣ملممخذملٯملممبكملحذملّملىمماظظملؿؿملذملمملتمم

ظؿملؿقٓملشمبؾملمملموومسمّملشمحؿملمملىػمملمونمآمتضملمملشممعشملػملٛملمسػملؿمل٣ملمغمملزٓملمإظؿملذمل٣ملممٮملغٔملجذملٓملمممسذمل٢ملمم

ػْملهماظعملؾممل٩ملُمل،موادؿقؿملمملمع٢ملمآمدؾقمملغ٣مل،مصؼمل٢ملمادؿقؿملمملمع٢ملمآمتضملمملشممسذملٓملفممطؿملذملٝملمم

زممملصٚملمسػمل٥ملموسذملٓملاضمماظؽملذملمملسمماظذمليتممحٓملعؾملذملمملممآمتضملذملمملشمممطقٓملعذملهملممبؿملؿذمل٣ملممايذملٓملام،ممطؼملذملمملمم

جمملىمظممايذملّملؼىملمماظؽملؾذمل٤مليمماظرملذملمٓملؼٝمل،موطؼملذملمملممضذملممللمماظذملؽمل مم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم):م

"طُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽممدعمعغم٣ملغمموعمععممملظُذمل٣ملغممموعمسِٓملػم٪ملغمذمل٣ملغمم"م(٫ملذملقؿملُملممعلذملػمل١ملم)،موإنمسػملذمل٥ملم
ا غلمملنمونمؼؽملصملٓملمإشممعذملمملمرمذملنملمونمتغمضملمملعذمل٠ملمبذمل٣ملمزوجذمل٣ملمووموخؿذمل٣ملموومابؽملؿذمل٣مل،موػذملْملامعذملمملم

سمملع٠ملمب٣ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)موحذملّملماظرملذملؾمملبمسؽملذملمّملعمملمسؼملذمل٠ملماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسػمل٥ملم٫ملٓملص٣ملمسذمل٢ملمصمملحرملذملهملماظٔملغذملممل،مصضملعمذمل٢ملػممموَبِذمل٦ملمموُععممملععمذملهملَمم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)م

ضَممللعمم:مإؿمنفممصَؿؼم٥ملمذعممملبكممملموَتعم٥ملماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مصَعملَممللعمم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعممآِما٩ملػمذملْملعمنػممم

ظِ٦ملمبِمملظٔملممغعممملم،مصَفملَضْؾعم٠ملعمماظْعملَ٤ملػممغممسعمػملَؿملػم٣ملِمصَٔملعمجعمٓملغموهغمموعمضَمملظُ٤ملا:مععم٣ملػممععم٣ملػم.مصَعملَممللعمم:مادػمغغم٣ملػمم،مصَّملعمغعممملمعِؽملػمذمل٣ملغمممضَٓملؿمؼؾؼمذملمملممم
ٮملمموعماظػملٌمل٣ملِمجعمضملعمػملَؽملِ٦ملماظػملٌملذمل٣ملغمممصِذملّملعماىعمكَمم.مضَذملممللعممم:م
ضَممللعمم:مصَفعمػملَٕملعممضَممللعمم":موَتغمقِؾقم٣ملغممَملُعممٟملَ"م؟مضَممللعمم:م َ

عمدذمل٤مللعممم
ٮملموعماظػملٌملذمل٣ملِممؼعمذملمملممر غم
"وعمٮملَاظؽملفممملسغممؼغمقِؾقم٤ملغعم٣ملغممَملُعفمؾملعممملتِؾملؿم١ملػمم.مضَممللعمم:موَصَؿغمقِؾقمذمل٣ملغمممٮملِبػمؽملعمؿِذملٟملَم"م؟مضَذملممللعممم:م َ

آِمجعمضملعمػملَؽملِ٦ملماظػملٌمل٣ملغممصِّملعماىعمكَمضَممللعمم:م"وعمٮملَماظؽملفممملسغممؼغمقِؾقم٤ملغعم٣ملغممظِؾعمؽملعممملتِؾملؿم١ملػمم.مضَممللعمم:موَصَؿغمقِؾقم٣ملغممَملُخػمؿِٟملَم

ٮملموعماظػملٌمل٣ملِمجعمضملعمػملَؽملِ٦ملماظػملٌمل٣ملغممصِّملعماىعمكَم.مضَممللعمم":موعمٮملَماظؽملفممملسغممؼغمقِؾقم٤ملغعم٣ملغممَملَخعم٤ملعماتِؾملؿم١ملػمم.مضَذملممللعممم
"؟مضَممللعمم:م َ

ٮملموعماظػملٌمل٣ملِمجعمضملعمػملَؽملِ٦ملماظػملٌمل٣ملغممصِّملعماىعمكَم.مضَممللعمم":موعمٮملَماظؽملفمذملمملسغمممؼغمقِؾقم٤ملغعمذمل٣ملغممم
:موَصَؿغمقِؾقم٣ملغممظِضملعمؼملفمؿِٟملَم"؟مضَممللعم:م َ

ٮملموعماظ ٌملػملذمل٣ملِممجعمضملعمػملَؽملِذمل٦ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممصِذملّملعماىعمكَمم.مضَذملممللعممم:م
ظِضملعمؼملفممملتِؾملؿم١ملػمم.مضَممللعمم:موَصَؿغمقِؾقمذمل٣ملغمممظِكعممملظَؿِذملٟملَم"م؟مضَذملممللعممم:م َ

وعمٮملَاظؽملفممملسغممؼغمقِؾقم٤ملغعم٣ملغممظِكعممملٮملَتِؾملؿم١ملػم"م.مضَممللعمم:مصَ٤ملعم٪ملعمٛملعممؼعمذملّملعمهغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمضَذملممللعممم":ماظػملٌملؾملغمذمل١ملفممماشْظملِذملٓملػمممذعمغػمؾعمذمل٣ملغممم
وعمرَؾملممٓملػممضَػملْؾعم٣ملغمم،موعمحعمزملمم٢ملػممصَٓملػمجعم٣ملغم،مصَػملَ١ملػممعمؼغملُ٢ملػممبعمضملػمّملغممذعمظِٟملَماظْظملَؿعم٥ملمؼعمػملْؿعمظملِوملغممإؿمظَ٥ملمذعم٦ملػمىٍ"م م

(علؽملّملموضمّمل) .م

إنمآم(سذملذملٔملموجذملذمل٠مل)مذذملذملٓملهللمظؽملذملذملمملمطذملذمل٠ملمعذملذملمملمعذملذمل٢ملمذذملذملفملغ٣ملمونمزمظملذملذملٚملماَملسذملذملٓملاضم

وؼزملذملذمل٤ملغؾملممل،موعذملذمل٢ملموجذملذمل٠ملمذظذملذملٟملمذذملذملٓملهللمحذملذملّملماظعملذملذملْملف،مؼعملذملذمل٤مللمتضملذملمملشم:م{وعماظٌملذملذملْملِؼ٢ملعممؼعمٓملػمعغمذملذمل٤ملنعمم
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اظْؼملغمقػمزملعمؽملعممملتِمثغم١ملفممظَ١ملػممؼعمفملْتغم٤ملامبِفملَرػمبعمضملعمهملِمذغمؾملعمّملعماىعممصَمملجػمػملِذملّملغموػغم١ملػمممثعمؼملعمذملمملغِنيعمممجعمػملْذملّملعمةًمموعمظَذملمملممتعمعملْؾعمػملُذمل٤ملاممظَؾملغمذمل١ملػممم

ذعمؾملعممملدعمةًموَبعمّملؼماموعموُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعمم إؿمظٌملمملماظٌملْملِؼ٢ملعممتعممملبغم٤ملامعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمذعمظِٟملَموعموَ٫ملػمذملػملَقغم٤ملاممصَذملكملؿمنفممم

حؿمل١ملؽمم}م[اظؽمل٤ملر:م،4م .]5م
اظػملٌمل٣ملعممشَظملُ٤ملرؽممرعم ِ

إنمع٢ملموثٓملماغضملّملاممايؿملمملىمصلمملدمايؿملمملةمطػملؾملممل،مصممليؿملمملىم–مطؼملمملمضذملممللمبضملسملذملؾمل١ملم

–معرملؿٞملمع٢ملمايؿملمملة،مصْملػمملب٣ملمصلمملدمظػملقؿملذملمملةمطػملذملؾملممل،مصذملكملذامبؽملذملمملمٮملمنذملّملمابؽملؼمذملمملمؼضملؾذملفملمبذملفملبٍ،م

وٮمل٫ملطملريؼمامؼ٤ملضٓملمطؾريؼما،موٮملمتػملؼملؿملْملؼمامزممممودؿمملذؼما،موضػملؿمل٠ملمايؿملمملىمٮملمؼضملؾفملمبذملّملغمغغم٤ملمممػؼملؿذمل٣مل،م
وٮملمؼؾ ذملمملظ٦ملمبممليظمل ذملمملزمسػملذملذمل٥ملمضذملذملّملره،موٮملمرمذملذملّملمع ذملمملمزمـذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملماظظملسمل ذملممل٩مل٠ملمصؿملؽملشملػملذملذملٞملمظمم
اجؿٯملبمذؾمل٤ملات٣ملمشذملريمعؾذملممللـممةذملٞملمآمتضملذملمملشمموٮملمحذملٞملماظؽملذملمملس،مو٫ملذملّملقماٌضملزملذمل٤ملمم

عمُملؿممصَممل٫ملػمذملؽملعمٛملػمممععمذملمملممذِذملؽػموملعمم"مصغملؼملذملمملمؼعملذمل٤مللم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)محنيمضمملل:م"إؿمذعمامظَ١ملػممتعملػمذملؿ م

اب٢ملمرجنملم(رضم٣ملمآ):ممع٢ملمٕمؼلؿُملؿمم٫ملؽملٛملمعمملمذمملى،مصكملنفمماٌمملغٛملعممع٢ملمصضمل٠ملماظعملؾذملممل٩ملُملمم
ػ٤ملمايؿملمملى،مصؼمل٢ملمٕمؼغمل٢ملمظ٣ملمحؿملمملىؽمماغؾملؼملٟملمظممطُ٠ملمممصقرملمملىموعؽملغملٓمل،موعذملمملممتؿؽملذملٛملممعِذمل٢ملمم

غمؿغملَرملممذملظملًمملمشذملريمعؾذملممللـمم
عـػمل٣ملمععم٢ملمظ٣ملمحؿملمملىمم(جمملعٛملماظضملػمل٤ملمموايغمل١مل)،مصغمل٢ملمحعمؿملِؿملكممملموٮملمتغمل٢ملمععم
برمل٦ملى،مصممليؿملمملىمؼضملينماظؿفملعمؿقمٓملعمموخ٤ملفمإزؾملذملمملرماظضملؿملذملنملمواظعملؾذملؿملُمل،موايؿملذملمملىمبذملْملظٟملمػذمل٤ملم

اظْمليمؼظملٓملقمبنيما غلمملنموايؿمل٤ملان،مصممليؿمل٤ملانمػ٤ملماظْمليمٮملمؼؾمملظ٦ملممبمملمادذملؿممعؽملذمل٣ملم
وعمملمزؾملٓمل،مإنمسّملممعؾذملمملٮملةما غلذملمملنمبكملزؾملذملمملرماظعملذمل٤مللماظؾذملْمليىمواظظملضملذمل٠ملماظعملؾذملؿملُملمعضملؽملذملمملهم

اغضملّملاممايؿملمملىمسؽملّمله،مواغضملّملاممايؿملمملىمؼضملينماغضملّملامما تمملنمطؼملمملمدؾٞمل،موطؼملمملمجذملمملىم
ؿمتذملمملنؿممم
ظممحّملؼىملماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"اظْقعمؿملعمذملمملىغممموعماظْضملِذمل٥ملقمممذغمذملضملػمؾعمؿعممملنؿمممعِذمل٢ملعممما عم
وعماظْؾعمْملعماىغمموعماظْؾعمؿملعممملنغممذغمضملػمؾعمؿعممملنؿممعِ٢ملعمماظؽملممظملَمملقؿم"،مواظضمل٦ملمعضملؽملمملهمظمماَمل٫مل٠ملماظْضملعمفػمٔملغممصِذمل٦ملمماْظغملَػملَذملمملمؿم،مم
اظلذملغملُ٤ملتغمممسعمؼملفمذملمملممصِؿملذمل٣ملِممإؿمثػمذمل١ملؽمممظَذملمملممععمذملمملممعمؼغملُذمل٤ملنغمممظِػملْكعمػملَذمل٠ملؿمممصِذمل٦ملمم
وعماظْؼملغمٓملعمادغممبِ٣ملِمصِ٦ملمػعمْملعماماظْؼملعمعملَذملمملمؿمممػغمذمل٤ملعممم قم

اظػملخمللعممملنؿم،مووعمملماظؾعمؿملمملنمصكملمنذملمملممورادمعؽملذمل٣ملممبمملظذملْملممماظؿفمضملؼملقمذملٞملممظمماظ قمؽملشملذملٞملممواظؿفمظملممل٫ملغمذملُملمموإزؾملذملمملرمم

اظؿفمعملّملقمممصؿمل٣ملمسػمل٥ملماظؽملمملسموطفملغ٣ملمغعم٤ملهللمع٢ملماظضملغمفػمنملمواظغملِؾػمٓمل ،موضذملممللمما عذملمملممموبذمل٤ملممحذملمملهم-

رضمذملذمل٣ملمآ:-ممإنماٌذملذملٓملىمإذاماذذملذملؿّملمحؿملذملذملمملؤهم٫ملذملذملمملنمسٓمل٪ملذملذمل٣مل،مودصذملذمل٢ملمعلذملذملمملوؼ٣مل،موغرملذملذملٓملم

حممملدؽمل٣مل.موع٢ملمذػنملمحؿملمملؤهمذػنملمدٓملوره،موع٢ملمذػنملمدٓملورهمػمملنمسػملذمل٥ملمماظؽملذملمملسمم

وعغمعملومل،موع٢ملمعغمعملوملمووذي،موع٢ملمووذيمحٔملن،موع٢ملمحٔملنمصَعملَّملعممسعملػملذمل٣ملم،موعذمل٢ملممو٫ملذملؿملنملمم

ظممسعملػمل٣ملمطمملنموطـٓملمض٤ملظ٣ملمسػملؿمل٣ملمٮملمظ٣مل.موٮملمدواىمٌ٢ملمٮملمحؿملمملىمظ٣مل .م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

دسٔط يٍ اإلسشاء ٔادلؼشاج

 -1عضملفٔملةما دٓملاىمواٌضملٓملاجمتغملٓملؼ١ملمظػملؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مووعؿ٣مل.

 -2ع٢ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملما دٓملاىمواٌضملٓملاج:مممم
مو -ما دٯملممدؼ٢ملماظظملشملٓملة.

بمذملمع٢ملمبنيماظرملّملا٩ملّملمواحمل٢ملمؼ٤ملظّملماَملع٠مل .م

جذملممذملمبؿملمملنمصسمل٠ملموعغملمملغهملمغؾؿملؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) .م

دمذملمض٤ملةما تمملنمووثٓملػمملمظممحؿملمملةماٌقملع٢ملم–موب٤ملمبغملٓملماظزملّملؼٞمل م

ممممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)من٤ملذجؼممملم–م .م
ػذملمذملمصسمل٠ملماظزملٯملةموعؽملٔملظؿؾملممل .م

مو -عغملمملغهملماٌلفّملماَملضزمل٥ملمظمما دٯملمموواجؾؽملمملمدم٤مله.

زم -ع٢ملمعرملمملػّملماظٓملحػملهملماٌؾمملرطهملمودٮملٮملتؾملممل.مم

ا
ثبَٛب  :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{دغمؾػمقعممملنعمماظٌملْملِيموَدػمٓملعمىمبِضملعمؾػمّملِهِمظَؿملػمػملًمملمعِ٢ملعمماظْؼملعملػمفِّملِماظْقعمٓملعمامؿمم
مملرطْؽملعممملمحعم٤ملػمظَ٣ملغممظِؽملغمٓملؿمؼعم٣ملغممعِ٢ملػممآؼعممملتِؽملعممملمإؿمغفم٣ملغممػغم٤ملعماظلفمؼملِؿملٛملغمم
إؿمظَ٥ملماظْؼملعملػمفِّملِماظْفملَضْزملعم٥ملماظٌملْملِيمبعم عم
اظْؾعمزملِريغم}م[ا دٓملاى:م.]1

ِؾغملُ١ملػممموعمععمذملمملممشَذمل٤ملعمىمم موعمععمذملمملمم
٫ملذملمملح غم
 -2موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعماظؽملفمفػم١ملؿممإؿمذعمامػعم٤ملعمىم مععممملم٪ملعمذمل٠ملفممم عم
ؼعمؽملػمشملِٞملغممسعم٢ملؿمماظْؾملعم٤ملعمىم مإؿمنػممػغم٤ملعممإؿمظٌملمملموعمحػم٦ملؽممؼغم٤ملحعم٥ملم مسعمػملٌملؼملعم٣ملغممذعمّملِؼّملغمماظْعملُذمل٤ملعمىمم مذغموم

عِذملذملٓملفمةٍمصَمملدػمذملذملؿعم٤ملعمىم موعمػغمذملذمل٤ملعممبِمملظْ ذملفملُصُٞملؿمماظْ ذملفملَسػمػملَ٥ملم مثغمذملذمل١ملفممدعمغعم ذملمملمصَؿعمذملذملّملعمظٌمل٥ملم م َصغملَ ذملمملنعممضَ ذملمملبعمم

ضَ٤ملػمدعمؿملػم٢ملؿمم َو ػموموَدػمغعم٥ملم مصَفملَوػمحعم٥ملمإؿمظَ٥ملمسعمؾػمذملّملِهِممععمذملمملمموَوػمحعمذمل٥ملمم مععمذملمملممطَذملْملعمبعممماظْظملُذملقملعمادغمممععمذملمملمم

ذملذملّملمرعمآهغممغعمٔملػمظَذملهملًموُخػمذملذملٓملعمىم مسِؽملػمذملذملّملعممدِذملذملّملػمرعمةِم
رعموَىم موَصَؿغمؼملعممملرغموغعمذملذمل٣ملغممسعمػملَذملذمل٥ملمععمذملمملمؼعمذملذملٓملعمىم موعمظَعملَ ػم
اظْؼملغمؽملػمؿعمؾملعم٥ملم مسِؽملػمّملعمػعممملمجعمؽملفمهملُماظْؼملعمفملْوعمىم مإؿمذػممؼعمطملػمرملعمذمل٥ملمماظلممذملّملػمرعمةَممععمذملمملممؼعمطملػمرملعمذمل٥ملمم مععمذملمملممزعما عمم

م

اظْؾعمزملعمٓملغمموعمععممملمرَطملعم٥ملم مظَعملَّملػممرعموَىمعِ٢ملػممآؼعممملتِمرعمبمم٣ملِماْظغملُؾػمٓملعمى}م[اظؽملف١مل:م1م-م.]18
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األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) مضَممللعم :م"وُتِؿملوملغم مبِمملظْؾغمٓملعماقؿم م -موعمػغم٤ملعم مدعمابفمهملٌ موَبػمؿملعم٘ملغم مرَ٤ملؿمؼ٠ملؽم مصَ٤ملػمقعم ماظْقِؼملعممملرؿمم

َٓملطِؾػمؿغم٣ملغم محعمؿفم٥مل موَتعمؿملػموملغمم
وعمدغمونعم ماظْؾعمطملػم٠ملؿم مؼعمسملعمٛملغم محعممملصِٓملعمهغم مسِؽملػمّملعم معغمؽملػمؿعمؾملعم٥مل مرَٓملػمصِ٣ملِ م– مضَممللعم :مص عم

بعمؿملػموملعمماظْؼملعمعملّْملِسؿمم-مضَممللعمم-مصَٓملعمبعمشملْؿغم٣ملغممبِمملظْقعمػملْعملَهملِماظٌملؿِ٥ملمؼعمٓملػمبِٙملُمبِ٣ملِماَملَغػمؾِؿملعممملىغمم-مضَممللعمم-م

ثغم١ملفم مدعمخعمػملْوملغم ماظْؼملعملػمفِّملعم م َصزملعمػملٌملؿملػموملغم مصِؿمل٣ملِ م عمرطْضملعمؿعمؿملػم٢ملؿم مثغم١ملفم مخعمٓملعمجػموملغم مصَفعممملىعمغِ٥مل مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغمم
(سعمػملَؿملػم٣ملِماظلفمٯملَمغم)مبِكملؿمغعممملىٍمعِ٢ملػممخعمؼملػمٓملـمموعمإؿمغعممملىٍمعِ٢ملػممظَؾعم٢ملـممصَمملخػمؿعمٓملػمتغمماظػملٌملؾعم٢ملعممصَعملَممللعممجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغمم
(سعمػملَؿملػم٣ملِماظلفمٯملَمغم)ماخػمؿعمٓملػمتعمماظْظملِشملْٓملعمةَ.مثغم١ملفممسعمٓملعمجعممبِؽملعممملمإؿمظَ٥ملماظلفمؼملعممملىِمصَمملدػمؿعمظملْؿعمُملعممجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغمم
صَ ِعملؿمل٠ملعم :مععم٢ملػم موَغػموملعم؟ مضَممللعم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم.م ِضؿمل٠ملعم :موعمععم٢ملػم مععمضملعمٟملَ؟ مضَممللعم معغمقعمؼملفمّملؽم.م ِضؿمل٠ملعم موعمضَّملػمم

بغمضملِىملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ؟ مضَممللعم مضَّملػم مبغمضملِىملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ.مصَظملُؿُِملعم مظَؽملعمممل مصَكملؿمذعما موَغعمممل مبِـملدعممعم مصَٓملعمحفمنملعم مبِ٥مل موعمدعمسعممملم

ظِ٥مل مبِكعمؿملػمٓملـم "...مث١مل مذطٓمل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مع٢مل مظعملؿملؾمل١مل مظمم

اظلؼملمملواتمحؿملىملمظعمل٦ملمظمماظلؼملمملىماظـمملغؿملهملمابين ماظْكعممملظَهملِ مسِؿمللعم٥مل مابػم٢ملؿم مععمٓملػمؼعم١ملعمم

وعمؼعمقػمؿملعم٥مل مبػم٢ملؿم مزعمطَٓملؿمؼفممملىعم م(سػملؿملؾملؼملممل ماظلٯملم) موظم ماظـفممملظِـعمهملِ مظعمل٦مل مؼغم٤ملدغمٝملعم م(سػملؿمل٣ملم

اظلٯملم) موظم ماظٓملفمابِضملعمهملِ مظعمل٦مل مإؿمدػمرؿمؼٕملعم م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) موظم ماظْكعممملعِلعمهملِ مظعمل٦ملم
ػعممملرغمونعم م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) موظم ماظلفممملدِدعمهملِ مظعمل٦مل معغم٤ملدعم٥مل(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) ،محؿ٥ملم
ِضملهملِم
و٫مل٠مل مإشم ماظلؼملمملى ماظلمملبضملهمل مؼعمل٤ملل :م"...ثغم١ملفم مسعمٓملعمجعم مبِؽملعمممل مإؿمظَ٥مل ماظلفمؼملعممملىِ ماظلفممملب عم

صَمملدػمؿعمظملْؿعمُملعم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم مصَعملِؿمل٠ملعم :مععم٢ملػم مػعمْملعما؟ مضَممللعم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم ،م ِضؿمل٠ملعم :موعمععم٢ملػم مععمضملعمٟملَ؟ مضَممللعمم

عغمقعمؼملفمّملؽم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م ِضؿمل٠ملعم موعمضَّملػم مبغمضملِىملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ؟ مضَممللعم مضَّملػم مبغمضملِىملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ.م

صَظملُؿُِملعم مظَؽملعمممل مصَكملؿمذعما موَغعمممل مبِكملؿمبػمٓملعماػِؿمل١ملعم م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) معغملػمؽملِّملؼما مزَؾملػمٓملعمهغم مإؿمظَ٥مل ماظْؾعمؿملػموملِم

ٮمل مؼعمضملغم٤ملدغمونعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ،م
اظْؼملعمضملػمؼملغم٤ملرؿم ،موعمإؿمذعما مػغم٤ملعم مؼعمّملػمخغمػملُ٣ملغم مطُ٠ملفم مؼعم٤ملػممـم مدعمؾػمضملغم٤ملنعم موَظْٝملعم مععمػملَٟملٍ م َ

ثغم١ملفم مذعمػعمنملعم مبِ٥مل مإؿمظَ٥مل ماظلممّملػمرعمةِ ماظْؼملغمؽملػمؿعمؾملعم٥مل موعمإؿمذعما موعمرعمضُؾملعمممل مطَـملذعمانؿم ماظْظملِؿملعمػملَهملِ موعمإؿمذعمام
ثعمؼملعمٓملغمػعمممل مطَمملظْعملِٯملَلؿم م -مضَممللعم م -مصَػملَؼملفمممل مشَرملِؿملعمؾملعمممل معِ٢ملػم موَعػمٓملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مععمممل مشَرملِ٥ملعم متعمطملعمؿملفمٓملعمتػم مصَؼملعممملم

وَحعمّملؽم معِ٢ملػم مخعمػملْٞملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مؼعملػمؿعمشملِؿملٛملغم موَنػم مؼعمؽملػمضملعمؿعمؾملعمممل معِ٢ملػم محغملػمؽملِؾملعمممل.مصَفملَوػمحعم٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مإؿمظَ٥ملفم مععممملم
وَوػمحعم٥مل مصَظملَٓملعمضعم مسعمػملَ٥ملفم مخعمؼملػملِنيعم م٫ملعمٯملَةً مصِ٥مل مطُ٠ملمم مؼعم٤ملػممـم موعمظَؿملػمػملَهملٍ مصَؽملعمٔملعمظْوملغم مإؿمظَ٥ملم
عغم٤ملدعم٥مل م٫-ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل -مصَعملَممللعم مععمممل مصَٓملعمضعم مرعمبقمٟملَ مسعمػملَ٥مل موُعفمؿِٟملَ مضُػملْوملغمم

ٮملم
ٟمل مصَمملدػمفملَظْ٣ملغم ماظؿفمكػمظملِؿملٝملعم مصَكملؿمنفم موُعفمؿعمٟملَ م َ
خعمؼملػملِنيعم م٫ملعمٯملَةً .مضَممللعم مارػمجِٛملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبمم َ

شملؿملعملُ٤ملنعم مذعمظِٟملَ مصَكملؿمغمم٥مل مضَّملػم مبعمػملَ٤ملػمتغم مبعمؽملِ٥مل مإؿمدػمٓملعما ِ٩ملؿمل٠ملعم موعمخعمؾعمٓملػمتغمؾملغم١ملػم .مضَممللعم مصَٓملعمجعمضملػموملغمم
ؼغم ِ
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إؿمظَ٥مل مرعمبمم٥مل مصَعملُػملْوملغم مؼعمممل مرعمبمم مخعمظملخملٝملػم مسعمػملَ٥مل موُعفمؿِ٥مل .مصَقعمٙملٌمل مسعمؽملمم٥مل مخعمؼملػملؼمممل مصَٓملعمجعمضملػموملغمم
ٮمل مؼغمشملِؿملعملُ٤ملنعم مذعمظِٟملَم
ٙمل مسعمؽملمم٥مل مخعمؼملػملؼمممل .مضَممللعم مإؿمنفم موُعفمؿعمٟملَ م َ
إؿمظَ٥مل معغم٤ملدعم٥مل مصَعملُػملْوملغم محعم ٌمل

صَمملرػمجِٛملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممٟملَ مصَمملدػمفملَظْ٣ملغم ماظؿفمكػمظملِؿملٝملعم.م -مضَممللعم م -مصَػملَ١ملػم موَزعملػم موَرػمجِٛملغم مبعمؿملػم٢ملعم مرعمبمم٥ملم

تعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل موعمبعمؿملػم٢ملعم معغم٤ملدعم٥مل م -مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظلفمٯملَمغم م -محعمؿفم٥مل مضَممللعم مؼعمممل معغمقعمؼملفمّملغم مإؿمغفمؾملغم٢ملفمم

خعمؼملػمٕملغم م٫ملعمػملَ٤ملعماتٍ مطُ٠ملفم مؼعم٤ملػممـم موعمظَؿملػمػملَهملٍ مِظغملُ٠ملمم م٫ملعمٯملَةٍ مسعمرملػمٓملؽم مصَْملعمظِٟملَ مخعمؼملػملغم٤ملنعم م٫ملعمٯملَ ًة.م
وعمععم٢ملػم مػعم١ملفم مبِقعملعمؽملعمهملٍ مصَػملَ١ملػم مؼعمضملػمؼملعمػملْؾملعمممل مطُؿِؾعموملػم مظَ٣ملغم محعملعمؽملعمهملً مصَكملؿمنػم مسعمؼملِػملَؾملعمممل مطُؿِؾعموملػم مظَ٣ملغم مسعمرملػمٓملؼمام
ممؽهملًم
نمل مذعمؿملػمؽؼمممل مصَكملؿمنػم مسعمؼملِػملَؾملعمممل مطُؿِؾعموملػم مدعمؿملعم
وعمععم٢ملػم مػعم١ملفم مبِلعمؿملممؽعمهملٍ مصَػملَ١ملػم مؼعمضملػمؼملعمػملْؾملعمممل مظَ١ملػم م غمتغملْؿعم ػم

وعماحِّملعمةً م -مضَممللعم م -مصَؽملعمٔملعمظْوملغم محعمؿفم٥مل ماغػمؿعمؾملعمؿملػموملغم مإؿمظَ٥مل معغم٤ملدعم٥مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) مصَفملَخػمؾعمٓملػمتغم٣ملغم مصَعملَممللعم مارػمجِٛملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممٟملَ مصَمملدػمفملَظْ٣ملغم ماظؿفمكػمظملِؿملٝملعم .مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغمم

اظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصَعملُػملْوملغم :مضَّملػم مرعمجعمضملػموملغم مإؿمظَ٥مل مرعمبمم٥مل محعمؿفم٥ملم
ادػمؿعمقػمؿملعمؿملػموملغممعِؽملػم٣ملغمم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -2و مسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م"ظَؼملفممملمطَمملنعممظَؿملػمػملَهملُموُدػمٓملؿميعممبِ٦ملموعموَ٫ملػمؾعمقػموملغممبِؼملعمغملٌملهملَم،مصَصملِضملػموملغممبِفملَعػمٓملؿميمم
[وي ماذػمؿعمّملفم مسػمل٦ملفم موػِؾػمؿغم٣مل] ،موعمسعمٓملعمصْوملغم موَنفم ماظؽملفممملسعم م غمعغملَْملممبِ٦ملفم مصَعملَضملعمّملعم معغمضملػمؿعمٔملؿمٮملً محعمٔملؿمؼؽملؼمممل،م
ضَممللعم :مصَؼملعمٓملفم مبِ٣ملِ مسعمّملغموقم مآِ موَبغم٤مل مجعمؾملػم٠ملـم ،مصَفعممملىعم محعمؿفم٥مل مجعمػملَٕملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِ م ،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغمم

طَمملظْؼملغملػمؿعمؾملػمٔملؿمئؿم م :مػعم٠ملػم مطَمملنعم معِ٢ملػم مذعم٦ملػمىٍ م؟ مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم م:مغعمضملعم١ملػم مضَممللعم م:مععمممل مػغم٤ملعم؟ مضَممللعم م:مإؿمغفم٣ملغم موُدػمٓملؿميعم مبِ٦مل ماظػملٌملؿملػمػملَهملَ مضَممللعم:مإؿمظَ٥مل موَؼػم٢ملعم م؟م

ضَممللعمم:مإؿمظَ٥ملمبعمؿملػموملِماظْؼملعمعملّْملِسؿمم؟مضَممللعمم:مثغم١ملفمموَ٫ملػمؾعمقػموملعممبعمؿملػم٢ملعممزَؾملػمٓملعماغعمؿملػمؽملعممملم؟مضَممللعمم:مغعمضملعم١ملػمم
ضَممللعم م :مصَػملَ١ملػم مؼغمٓملؿم موَغفم٣ملغم م غمؼغملَْملممبغم٣ملغم م ،مععمكعممملصَهملَ موَنػم مؼعمفػمقعمّملعمهغم ماظْقعمّملِؼىملعم مإؿمنػم مدعمسعمممل مضَ٤ملػمععم٣ملغمم

إؿمظَؿملػم٣ملِ ،مضَممللعم م :موَرعموَؼػموملعم مإؿمنػم مدعمسعم٤ملػمتغم مضَ٤ملػمععمٟملَ متغمقعمّملممثغمؾملغم١ملػم مععمممل محعمّملفمثػمؿعمؽملِ٦مل م؟ مصَعملَممللعمم

رعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م :مغعمضملعم١ملػم .مصَعملَممللعم :مػعمؿملفمممل مععمضملػمرملعمٓملعم مبعمؽملِ٦مل مطَضملػمنملِم
بػم٢ملؿم مظُقملعميدمل محعمؿفم٥مل مضَممللعم م:مصَمملغػمؿعمظملَسملعموملػم مإؿمظَؿملػم٣ملِ ماظْؼملعمفعممملظِٕملغم م ،موعمجعممملؤغموا محعمؿفم٥مل مجعمػملَلغم٤ملام

إؿمظَؿملػمؾملؿمؼملعمممل ،مضَممللعم م:محعمّملممثػم مضَ٤ملػمععمٟملَ مبِؼملعمممل محعمّملفمثػمؿعمؽملِ٦مل م.مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م:مإؿمغمم٦مل موُدػمٓملؿميعم مبِ٦مل ماظػملٌملؿملػمػملَهملَ ،مضَمملظُ٤ملا م:مإؿمظَ٥مل موَؼػم٢ملعم م؟ مضَممللعم م:مإؿمظَ٥مل مبعمؿملػموملِم
اظْؼملعمعملّْملِسؿمم،مضَمملظُ٤ملام:مثغم١ملفمموَ٫ملػمؾعمقػموملعممبعمؿملػم٢ملعممزَؾملػمٓملعماغعمؿملػمؽملعممملم؟مضَممللعم:مغعمضملعم١ملػممضَممللعم:مصَؼملِ٢ملػممبعمؿملػم٢ملؿمم
عغمزملعمظملخملٞملـم ،موعمعِ٢ملػم مبعمؿملػم٢ملؿم موعما٪ملِٛملـم مؼعمّملعمهغم مسعمػملَ٥مل مرعموْدِ٣ملِ م ،معغمؿعمضملعمفممؾؼمممل مظِػملغملَْملِبِ مزعمسعم١ملعم مضَمملظُ٤ملا م:م

وعمػعم٠ملػم متعملػمؿعمشملِؿملٛملغم موَنػم متعمؽملػمضملعموملعم مظَؽملعمممل ماظْؼملعملػمفِّملعم م؟ موعمصِ٦مل ماظْعملَ٤ملػممؿم مععم٢ملػم مضَّملػم مدعممملصَٓملعم مإؿمظَ٥ملم
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ذعمظِٟملَماظْؾعمػملَّملِم،موعمرعموَىماظْؼملعملػمفِّملعم،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م

صَْملعمػعمؾػموملغمموَغػمضملعموملغمم،مصَؼملعممملمزؿمظْوملغمموَغػمضملعموملغممحعمؿفم٥ملماظْؿعمؾعمٕملعممسعمػملَ٦ملفممبعمضملػم٘ملغمماظؽملفمضملػموملِم،مضَممللعمم:م

صَفِ٦ملىعم مبِمملظْؼملعملػمفِّملِ موعموَغعمممل موَغػمصملُٓملغم محعمؿفم٥مل موغم٪ملِٛملعم مدغمونعم مدعمارؿم مسِعملَممللـم موَوػم مسغمعملَؿملػم٠ملـم مصَؽملعمضملعمؿقم٣ملغم م،م

وعموَغعممملموَغػمصملُٓملغممإؿمظَؿملػم٣ملِم،مضَممللعمم:م عموطَمملنعممععمٛملعممػعمْملعمامغعمضملػموملؽممظَ١ملػمموَحػمظملَصملْ٣ملغممضَممللعمم:مصَعملَممللعمماظْعملَ٤ملػممغم:مم

وَعفممملماظؽملفمضملػموملغممصَ٤ملعماظػملٌمل٣ملِمظَعملَّملػمموَ٫ملعممملبعم"م(علؽملّملموضمّمل).

 -3ومسعم٢ملػمموَبِ٦ملمذعمردملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضُػملْوملغممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموَىقممععملػمفِّملٍموغم٪ملِٛملعمم
عمام".مضُػملْوملغم مثغم١ملفم موَىلم؟ مضَممللعم م"اظْؼملعملػمفِّملغمم
صِ٥مل ماَملَرػمضؿم موَوفملغم؟ مضَممللعم :م"اظْؼملعملػمفِّملغم ماظْقعمٓمل غم

ػمرطَؿػمٟملَ ماظزملفمٯملَةُم
اَملَضْزملعم٥مل" .مضُػملْوملغم مطَ١ملػم مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل؟ مضَممللعم م"وَرػمبعمضملغم٤ملنعم مدعمؽملعمهملً ،موعموَؼػمؽملعمؼملعمممل موَد عم
صَزملعم٠ملمممصَؾملغم٤ملعممععملػمفِّملؽم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -4وسعم٢ملػم مسعمممل٩ملِرملعمهملَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملعمممل) مضَمملظَوملػم:مظَؼملفمممل موُدػمٓملؿميعم مبِمملظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْفملَضْزملعم٥مل موَ٫ملػمؾعمُملعم مؼعمؿعمقعمّملفمثغم ماظؽملفممملسغم مبِْملعمظِٟملَ ،مصَمملرػمتعمّملفم مغعممملسؽمم
عِؼملفم٢ملػممطَمملنعم مآععمؽملغم٤ملا مبِ٣ملِ موعم٫ملعمّملفمضُ٤ملهغم ،موعمدعمضملعم٤ملامبِْملعمظِٟملَ مإؿمظَ٥مل موَبِ٦مل مبعمغملْٓملـم مرعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم،م

صَعملَمملظُ٤ملا :مػعم٠ملػم مظَٟملَ مإؿمظَ٥مل م٫ملعممملحِؾِٟملَ مؼعمٔملػمسغم١ملغم موَغفم٣ملغم موُدػمٓملؿميعم مبِ٣ملِ ماظػملٌملؿملػمػملَهملَ مإؿمظَ٥مل مبعمؿملػموملِم

اظْؼملعمعملّْملِسؿم ،مضَممللعم:موَوعم مضَممللعم مذعمظِٟملَ؟ مضَمملظُ٤ملا:مغعمضملعم١ملػم ،مضَممللعم:مظَؽِ٢ملػم مطَمملنعم مضَممللعم مذعمظِٟملَ مظَعملَّملػمم

٫ملعمّملعمقعم ،مضَمملظُ٤ملا:موَوعم متغمزملعمّملممضُ٣ملغم موَغفم٣ملغم مذعمػعمنملعم ماظػملٌملؿملػمػملَهملَ مإؿمظَ٥مل مبعمؿملػموملِ ماظْؼملعمعملّْملِسؿم موعمجعممملىعم مضَؾػم٠ملعمم

وَنػم مؼغمزملػمؾُِملعم؟ مضَممللعم:مغعمضملعم١ملػم ،مإؿمغمم٦مل مظَفملَ٫ملغمّملممضُ٣ملغم مصِؿملؼملعمممل مػغم٤ملعم موَبػمضملعمّملغم معِ٢ملػم مذعمظِٟملَ موُ٫ملعمّملممضُ٣ملغم مبِكعمؾعمٓملؿمم
اظلفمؼملعممملىِمصِ٦ملمشَّملػموعمةٍموَوػممرعموػمحعمهملٍم(اٌلؿّملركمسػمل٥ملماظزملقؿملقنيمظػملقمملط١مل).

 -5و مسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ظَؼملفممملمسغمٓملؿمجعممبِ٥ملمععمٓملعمرػمتغممبِعملَ٤ملػممـممظَؾملغم١ملػمموَزْظملَمملرؽممعِ٢ملػممغغمقعممملسـممؼعمكػمؼملِرملغم٤ملنعمم
وغمجغم٤ملػعمؾملغم١ملػم موعم٫ملغمّملغمورعمػغم١ملػم مصَعملُػملْوملغم مععم٢ملػم مػعمقملغمٮملَىِ مؼعمممل مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم مضَممللعم مػعمقملغمٮملَىِ ماظٌملْملِؼ٢ملعمم

ؼعمفملْطُػملُ٤ملنعممظُقغم٤ملمعمماظؽملفممملسؿمموعمؼعمعملَضملغم٤ملنعممصِ٥ملموَسػمٓملعما٪ملِؾملؿم١ملػم"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود).

 -6وس٢مل موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ضَممللعم :م"إؿمنفم مععمـعمػملِ٦مل موعمععمـعم٠ملعم ماَملَغػمؾِؿملعممملىِ معِ٢ملػم مضَؾػمػملِ٦مل مطَؼملعمـعم٠ملؿم مرعمجغم٠ملـم مبعمؽملعم٥مل مبعمؿملػمؿؼمممل مصَفملَحػملعمؽملعم٣ملغمم
وعموَجػمؼملعمػملَ٣ملغممإؿمٮملٌملمععم٤ملػم٪ملِٛملعممظَؾِؽملعمهملٍمعِ٢ملػممزعماوؿمؼعمهملٍم،مصَفعمضملعم٠ملعمماظؽملفممملسغممؼعمشملُ٤ملصُ٤ملنعممبِ٣ملِموعمؼعمضملػمفعمؾغم٤ملنعممظَ٣ملغمم

وعمؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم م :مػعمٯملٌمل موغم٪ملِضملعموملػم مػعمْملِهِ ماظػملٌملؾِؽملعمهملُ م ،مضَممللعم م :مصَفملَغعمممل ماظػملٌملؾِؽملعمهملُ موعموَغعمممل مخعممملتِ١ملغمم

اظؽملفمؾِؿملممنيعم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ممممممم ع٢مل ماَملٕ مؼفملت٦مل ماَملع٠مل ،مصؾضملّمل ماظضملمملم ماظْملي مسغمٓملف مظم محؿملمملة ماظؽمل
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبضملمملممائملن،محؿملىملمصعملّملماظؽمل

م

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) مزوج٣مل مايؽمل٤ملن مخّملرمهمل مبؽملومل مخ٤ملؼػملّمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) موسؼمل٣مل موبمملم

رمملظنمل ،موٮملض٥مل مع٢مل ماًػملٞمل معممل مٮملض٥مل مصغملمملن ماظؿغملٓملؼ١مل مع٢مل مآ متضملمملشم مظ٣ملم

وَملعؿ٣مل محؿملىمل مرصضمل٣مل مإشم معغملمملن مٕ مؼزمل٠مل مإظؿمل٣مل مسػمل١مل ماًٯمل٩ملٞمل ،موػْمله ماظٓملحػملهملم

اٌؾمملرطهمل مدؿصمل٠مل معزملّملرؼما م مؼلؿػملؾمل١مل معؽمل٣مل ماٌلػملؼمل٤ملن ماظّملروس مواظضملرب،م
وتْملطٓملػ١مل مدا٩ملؼملؼمممل مبّملورػ١مل موممله مخمملظعملؾمل١مل مووعؿؾمل١مل ،مو متؽملقؾمل١ملمع٢مل ماظؿغملٓملؼ١ملم
عمملمرمضملػملؾمل١ملمخريموعهملموخٓملجوملمظػملؽملمملس .م

مػْمله ماٌضملفٔملة ماظيت موضٝمل موعمملعؾملممل ماظضملعمل٠مل ماظؾرملٓملي مسمملجٔملؼما ،مظؿملفملت٦ملم

اظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل معضملػملؽملؼمممل مون ماَملعٓمل مؼؿضملػملٞمل مبعملّملرة مآ متضملمملشم ماظْملي مودٓملىم

غمؾقمملنعم ماظٌملْملِي موَدػمٓملى مبِضملعمؾػمّملِهِ مظَؿملػمػملًممل معِ٢ملعمم
بضملؾّمله ،مصؿملعمل٤ملل مآ مسٔمل موج٠مل :م{د ػم
مملرطْؽملممل محعم٤ملػمظَ٣ملغم مظِؽملغمٓملؿمؼعم٣ملغم معِ٢ملػمم
اظْؼملعملػمفِّملِ ماظْقعمٓملامؿم مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْفملَضْزملعم٥مل ماظٌملْملِي مب عم

آؼمملتِؽملمملمإؿمغفم٣ملغممػغم٤ملعمماظلفمؼملِؿملٛملغمماظْؾعمزملِريغم}[ا دٓملاى .]1:م

وعٛمل مدٮملظهمل مػْمله ماظٓملحػملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل مسػمل٥مل ماظؿغملٓملؼ١مل مظػملؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مووعؿ٣مل مصعملّمل مطمملغومل ماظّملروس ماٌلؿظملمملدة معؽملؾملممل مجػملؿملػملهمل ماظعملّملرم

وسصملؿملؼملهملماظؽملظملٛمل :م

وع٢مل مػْمله ماظّملروس ماظضملصملؿملؼملهمل مواٌضملمملغ٦مل ماىػملؿملػملهمل ما تمملن مبشملٯملضهملم

اظعملّملرة ما هلؿملهمل،ماظيت مٮملهّملػممل محّملود ،مو ماظيت مودٓملت مبٓملد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مع٢مل معغملهمل ماٌغملٓملعهمل مإشم مبؿملومل ماٌعملّملس ،مث١مل مسٓملجومل مب٣ملم

إشممدّملرةماٌؽملؿؾمل٥ملمخممضًمملمايفنملم،مسربماظلؼملمملواتماظلؾٛمل .م
اظؽمل

ٕمتلؿ٤ملسنملمسعمل٤مللماٌرملٓملطنيمرٯملضهملماظعملّملرةما هلؿملهمل،مإغؾمل١ملمؼغملْملممب٤ملنم
م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)معؽملغملٓملؼ٢ملموغ٣ملمادؿشملمملهللمونمؼْملػنملمإشممبؿملوملم

اٌعملّملس ،مث١مل مؼضمل٤ملد مظؿملزملؾُمل مبني مزؾملٓملاغؿملؾمل١مل ،موٕ مؼػملؿظملؿ٤ملا مإشم موغ٣مل م(٫ملػمل٥ملم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مٕ مؼعمل٠مل مهل١مل :مدعمٓملعمؼػموملغم ،موإمنممل مضمملل :موُدػمٓملؿميعم مب٦مل ،مصؽمللؾ٤ملام

اظظملضمل٠ملمإشممضّملرةماظؾرملٓملمصفملغغملٓملوه،موظ٤ملمردوهمإشممضّملرةمآمتضملمملشممظ٤ملجّملوام

اَملعٓملمؼلريؼما،مموإذامطمملنما غلمملنماظؿمل٤ملممضّملمادؿشملمملهللمونمؼٓملتمملدماظظملسملمملى،موونم
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ؼزمل٠ملمإشمماظعملؼملٓملمظممجٔملىمؼلريمع٢ملماظٔملع٢مل،موونمؼضملربماحملؿملشملمملت،موؼزملؽملٛملم

عم٢ملمخػملٞملما غلمملنمونمؼغمفٓمليمػْملامايّملثم
آٌملطؾمملتماظظملسملممل٩ملؿملهمل،موصؿملضملفٔملمع عم

اظضملصملؿمل١مل مَملطٓملم مخمػمل٤ملق م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)؟!! مصضملػمل٥مل مضّملرة ماظظملمملس٠ملم

ؼغمل٤ملنماظظملضمل٠مل،مطؼملمملمونمج٤ملدةماظزملؽملضملهملمتؿ٤ملضٝملمسػمل٥ملمضّملرةماظزملمملغٛمل،موصمملس٠ملم

اٌضملفٔملةمػ٤ملمآماظعملمملدرمسػمل٥ملمط٠ملمذ٦ملى .م

إغؽملمملمغؿضملػمل١ملمع٢ملمعضملفٔملةما دٓملاىمواٌضملٓملاجماظػملف٤ملىمإشممآمتضملمملشممط٠ملم

وضومل ،مٮمل مدؿملؼملممل موضومل ماظرملّملة ،موظم ماظػملف٤ملى مإشم مآ متضملمملشم مرمّمل ماظضملؾّملم

غظملل٣ملمضّمل متضملػملٞملمبفملدؾمملبماظعمل٤ملةمواظضملصملؼملهملمصريتعمل٦ملموؼٓملتظملٛملموؼلؼمل٤ملمص٤ملقمط٠ملم

ذّملةموط٠ملمحمؽملهمل،مصؿملكٓملجمع٢ملمغشملمملقمضّملرةماظؾرملٓملمظؿملفّملمغظملل٣ملمعضملمملغؼممملمبعملّملرةم

ربماظؾرملٓملمج٠ملموسٯمل .م

وع٢مل ماظّملروس ماٌلؿظملمملدة موؼسملؼمممل مع٢مل مػْمله ماٌضملفٔملة ماظضملصملؿملؼملهمل مونم

ا دٯملم مدؼ٢مل ماظظملشملٓملة ،مؼعمل٤ملل ماظرملؿملِمل محمؼملّملماظطملٔملاظ٦مل م(رضم٣مل مآ):م"موص٥ملم
ظؿملػملهملما دٓملاىمواٌضملٓملاجمتفملطّملتماظزملظملهملماَملوشممهلْملاماظّملؼ٢ملموػ٥ملموغ٣ملمدؼ٢ملم

اظظملشملٓملة .مصظمل٥مل مايّملؼىمل :م"...ثغم١ملفم موُتؿملوملغم مبِكملؿمغعممملىٍ معِ٢ملػم مخعمؼملػمٓملـم موعمإؿمغعممملىٍ معِ٢ملػم مظَؾعم٢ملـمم

صَمملخػمؿعمٓملػمتغم ماظػملٌملؾعم٢ملعم مصَعملَممللعم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم م(سعمػملَؿملػم٣ملِ ماظلفمٯملَمغم) ماخػمؿعمٓملػمتعم ماظْظملِشملْٓملعمةَ ...م" مإنم

دٯملعهمل ماظظملشملٓملة مظنمل ما دٯملم ،موؼلؿقؿمل٠مل مون متغمظملؿُمل موب٤ملاب ماظلؼملمملى مظٓملج٠ملم

صمملدّمل ماظلٓملؼٓملة مسػملؿمل٠مل ماظعملػملنمل ،مإن ماظظملشملٓملة ماظٓملدؼؽهمل مطمملظضملني مايؼملؽهمل مٮملتلؿمل٠ملم

إٮمل مضْملرؼما مود٤ملادؼما ،مورمبممل موُخظمل٥مل مػْملا ماظل٤ملاد ماظغملٓملؼ٣مل موراى موظ٤ملان مزاػؿملهمل،م
وعصملمملػٓمل معٔملوضهمل ،موؼ٤ملم متغمل٤ملن ماظضملؾمملدات م مغظمللؾملممل مدؿمملرؼما مظظملشملٓملة مصمملدّملة مصكملنم

ػْمله ماظضملؾمملدات ماًؾؿملـهمل ،متضملؿرب موغٔملل مرتؾهمل مع٢مل ماٌضملممل٫مل٥مل ماظظملمملجٓملة،"..م

صممل دٯملم مػ٤مل ماظّملؼ٢مل ماظْملى مؼػمل

مغ٤ملازهلل ماظظملشملٓملة مظم مت٤ملازن مبني ماظٓملوحم

واىلّمل مواٌزملمملحل مو ماٌظملمملدّمل ،مو ماظّملغؿملممل مو ماآلخٓملة ،مطؼملممل مطمملن مػْملا مع٢ملم

وػ١مل مودٓملار مدٓملسهمل ماغؿرملمملر ما دٯملم مو مإضؾمملل ماظؽملمملس مسػملؿمل٣مل مسػمل٥مل ماظٓملش١مل ممممملم
ؼ٤مل٪ملٛمل موعمملع٣مل مع٢مل مس٤ملا٩ملٞمل موسعملؾمملت ،م مضمملل متضملمملشم :م{صَفملَضِ١ملػم موعمجػمؾملعمٟملَ مِظػملّملِؾمؼ٢ملؿمم
حعمِؽملؿملظملًممل مصِشملْٓملعمتعم ماظػملَؾم٣ملِ ماظَؾمؿِ٦مل مصَشملَٓملعم ماظؽملعمؾممملسعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مظَممل متعمؾػمّملِؼ٠ملعم مظِكعمػملْٞملؿم ماظػملَؾم٣ملِ مذعمظِٟملَم

اظّملِؾمؼ٢ملغمماظْعملَؿملِؾم١ملغمموعمَظغملِ٢ملعمؾمم َوطْـعمٓملعمماظؽملعمؾممملسؿممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}[اظٓملومم،]30:موع٢ملموػ١ملمعضملمملٕم
ػْمله ماظظملمة ممسمملحهمل ما دٯملم مواظؾضملّمل مس٢مل مط٠مل معصملمملػٓمل ماظضملؽملٝمل مو ماظؿرملّملد،م
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ؿمؼّمل ماظػملٌمل٣ملغم م ِبغملُ١ملغم ماظْؿملغملػمٓملعم موعمظَممل مؼغمٓملؿمؼّملغم م ِبغملُ١ملغمم
ؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم :م{...ؼغمٓمل غم

اظْضملغملػمٓملعم }...م[اظؾعملٓملة :م ،]185موؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل :م{...وعمععمممل مجعمضملعم٠ملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم

صِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم معِ٢ملػم محعمٓملعمجـم م }...م[اييمل :م ،]78موؼعمل٤ملل مغؾؿملؽملممل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ٮمل معمؼغملُ٤ملنغم مصِ٥مل مذعم٥ملػمىٍ مإؿمٮملٌمل مزعماغعم٣ملغم موعمٮملَ مؼغمؽملػمٔملعمهللغم معِ٢ملػم مذعم٥ملػمىٍ مإؿمٮملٌملم
ودػمل١مل):م" مإؿمنفم ماظٓملممصْٞملعم م َ

ذعممملغعم٣ملغمم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

وع٢ملموػ١ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمػْملهماٌضملفٔملةماظضملصملؿملؼملهملمواظٓملحػملهملم

اىػملؿملػملهمل مػ٤مل مونفم ماحمل٢مل متؿؾضملؾملممل ماٌؽملُمل ،موونفم موضومل ماذؿّملاد ماحمل٢مل مػ٤ملم

بّملاؼهملماظظملٓملج،مصؾملْملامرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼضملمملغ٦ملمع٢ملموػ٠ملم
عغملهمل معممل مؼضملمملغؿمل٣مل مع٢مل ماظزملّملمم موا سٓملاض موا ؼْملاى مواظؿؽملغملؿمل٠مل ،موسمٓملج مَملػ٠ملم

اظشملممل٩ملٝملمصريجٛملمعغمشملَمملرعمدؼمامداع٦ملعمماظعملّملعني،مث١ملمؼّملخ٠ملمعغملهملمعٓملةموخٓملىمظمم

ج٤ملارمطمملصٓمل،مث١ملمع٢ملمبنيمػْملهماظرملّملا٩ملّملمواحمل٢ملمؼ٤ملظّملماَملع٠مل،مصؿمللؿسملؿملظمل٣ملم

آمسٔملموج٠ملمظمماٌألماَملسػمل٥ملمظؿمللؼمل٤ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مس٢ملم

اَملرضموعمملمصؿملؾملممل،موٮملمصػملْؽملؿضملػمل١ملمطؿملٝملمغٓملتعمل٦ملمص٤ملقمط٠ملماحمل٢ملمعؿضملػملعملنيمصعملٙملم

بمملظٓملجمملىمظممآماظضملصملؿمل١ملماظغملٓملؼ١مل .م

صظمل٦ملمودٙملماحمل٢ملمواذؿّملادماظغملٓملوبمواتلمملهللماًشمل٤ملبمؼؽملؾـٞملمصفٓملم

اَملع٠ملموزمؿمل٦ملمغ٤ملرمايؿملمملةموعمملممط٠ملمعؾؿ٠ملـمم٫ملربمسػمل٥ملمبٯمل٩مل٣ملموهؼمل٠ملمػْملهم

احمل٢مل معلؿضملؿملؽملؼم ممل مبمملٓ مسٔمل موج٠مل ،مصؾمل٤مل مدؾقمملغ٣مل مطمملذٝمل ماظسملٓمل موعظملٓملجم
عمؼغملْرملِٝملغم ماظلقم٤ملىعمم
اظغملٓملوب،مؼعمل٤مللمتضملمملشم:مم{وَعفم٢ملػم مؼغمفِؿملنملغم ماظْؼملغمسملػمشملَٓملفم مإؿمذعما مدعمسعممملهغم موعم

وعمؼعمفػمضملعم ُػملغملُ١ملػممخغمػملَظملَمملىعمماظْفملَرػمضؿمموَإؿمظَ٣ملؽممععمٛملعمماظػملٌمل٣ملِمضَػملِؿملػملًمملمععممملمتعمْملعمطٌملٓملغمونعم}م[اظؽملؼمل٠مل:م .]62م

وع٢مل مدروس ما دٓملاى مواٌضملٓملاج مبؿملمملن مصسمل٠مل مغؾؿملؽملممل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)ماظْمليمؼؿفػمل٥ملمظممػْملاماٌقملتٓملماَملُععمؼمل٦ملؾمماظضملصملؿمل١ملماظْمليمععمـفم٠ملعممصؿمل٣ملم
ط٠ملغممغ

موعؿعم٣مل،مإغ٣ملمعقملتٓملماَملضزمل٥ملماظْمليممصمٛملمآمتضملمملشممصؿمل٣ملماَملغؾؿملمملىم

صمؿملضملؼمممل ،مواظضملفنمل ماظضملفمملب محني متفملت٦مل ماظزملٯملة مصؿملؿّملاصٛمل ماَملغؾؿملمملى موؼفمؾمل١ملم

ؼزملػمل٦مل مإعمملعؼمممل ،مصؿملفملخْمل مجربؼ٠مل م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) مبؿملّمل ماظؽمل
ودػمل١مل)مصؿملعملّملع٣ملمعضملػملؽملؼممملمإعمملعهملماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

محمؼملّملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مٮملمَملعؿ٣ملم

صعملٙمل موإمنممل مظألغؾؿملمملى موآٌملدػملني موصمضملني ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآم

سؽمل٣مل)مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"...صَقعممملغعموملِ ماظزملفمٯملَةُم
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١مل مصَػملَؼملفمممل مصَٓملعمشْوملغم معِ٢ملعم ماظزملفمٯملَةِ مضَممللعم مضَممل٩ملِ٠ملؽم مؼعمممل معغمقعمؼملفمّملغم مػعمْملعما مععممملظِٟملٌ م٫ملعممملحِنملغمم
صَفملَععمؼملػمؿغمؾملغم ػم

اظؽملفممملرؿم مصَلعمػملخمل١ملػم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ،مصَمملظْؿعمظملَوملقم مإؿمظَؿملػم٣ملِ مصَؾعمّملعموَغِ٥مل مبِمملظلفمٯملَمؿم٫("...ملقؿملُمل معلػمل١مل)،موطفملنم

آ مسٔمل موج٠مل مبْملظٟمل مؼٓملؼّمل مون مؼٓملد٠مل مبٯملشًممل مإشم مسؾمملده مصمؿملضملؼمممل مون مدؼ٢ملم

اَملغؾؿملمملىمواحّمل،مصػملعملّملمجمملىمصمؿملٛملماَملغؾؿملمملىمبمملظؿ٤ملحؿملّملماًمملظٗمل،مضممللمتضملمملشم:م

{وعمععمممل موَرػمدعمػملْؽملعمممل معِ٢ملػم مضَؾػمػملِٟملَ معِ٢ملػم مرعمدغم٤مللـم مإؿمظٌملممل مغغم٤ملحِ٦مل مإؿمظَؿملػم٣ملِ موَغفم٣ملغم مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملممل موَغعممملم

صَمملسػمؾغمّملغمونؿم} م[اَملغؾؿملمملى:م ،]25مصمملَملغؾؿملمملى مإخ٤ملة مظضملٯملت ،مدؼؽملؾمل١مل مواحّمل مطؼملممل مظمم
ايّملؼىمل:م"ماَملَغػمؾِؿملعممملىغممإؿمخػم٤ملعمةٌمظِضملعمٯملٌملتٍموُعفمؾملعممملتغم غمؾمل١ملػممذعمؿفم٥ملموعمدِؼؽملغم غمؾمل١ملػمموعماحِّملؽم"[٫ملقؿملُملماظؾكمملري] .م

م وظم مإعمملعؿ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظألغؾؿملمملى مإذمملرة مإشم مونفم موعٓملم

اظؽملؾ٤ملة مضّمل مخؿ١مل ،موونفم مػْملا ماظؽمل

ماظغملٓملؼ١مل مػ٤مل مخمملتؾمل١مل ،مطؼملممل مجمملى مظمم

ايّملؼىمل :م"إؿمنفم مععمـعمػملِ٦مل موعمععمـعم٠ملعم ماَملَغػمؾِؿملعممملىِ معِ٢ملػم مضَؾػمػملِ٦مل مطَؼملعمـعم٠ملؿم مرعمجغم٠ملـم مبعمؽملعم٥مل مبعمؿملؼمػمؿمملم

صَفملَحػملعمؽملعم٣ملغم موعموَجػمؼملعمػملَ٣ملغم مإؿمٮملٌمل مععم٤ملػم٪ملِٛملعم مظَؾِؽملعمهملٍ معِ٢ملػم مزعماوؿمؼعمهملٍ ،مصَفعمضملعم٠ملعم ماظؽملفممملسغم مؼعمشملُ٤ملصُ٤ملنعم مبِ٣ملِم
وعمؼعمضملػمفعمؾغم٤ملنعم مظَ٣ملغم موعمؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم م :مػعمٯملٌمل موغم٪ملِضملعموملػم مػعمْملِهِ ماظػملٌملؾِؽملعمهملُ ،مضَممللعم :مصَفملَغعمممل ماظػملٌملؾِؽملعمهملُ موعموَغعممملم

خعممملتِ١ملغم ماظؽملفمؾِؿملممنيعم"(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملرى) ،موَملنفم مػْملا محّملث مظم ماٌلفّملم
اَملضزمل٥ملمعؾملؾٙملماظٓملدمملٮملتموعؾضملىملماَملغؾؿملمملى،مصظمل٦ملمذظٟملمإذمملرةمع٢ملمآمسٔملم
وج٠ملموغ٣ملمو٪ملٛملمضممملؼهملماٌعملّملدمملتمظمماَملرضمظممؼّملمػْملاماظؽمل

ووعؿ٣مل .م

ماظغملٓملؼ١ملم

وع٢مل ماظّملروس ماٌلؿظملمملدة مع٢مل مػْمله ماظٓملحػملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل مطْملظٟمل مبٓملطهملم

اظؽملزملُمل مظػملؼمللػملؼملني ،مصؾلؾنمل مغزملُمل مدؿملّملغممل مع٤ملد٥مل م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) مظلؿملّملغمملم
حمؼملّملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مخظملٝملمآمتضملمملشممسؽمل٣ملموس٢ملموعؿ٣ملماظزملٯملةم

اٌظملٓملو٪ملهمل مإشم مطمٕمل م٫ملػمل٤ملات ،مؼعمل٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"م

...صَظملَٓملعمضعم مسعمػملَ٥ملفم مخعمؼملػملِنيعم م٫ملعمٯملَةً مصِ٥مل مطُ٠ملمم مؼعم٤ملػممـم موعمظَؿملػمػملَهملٍ مصَؽملعمٔملعمظْوملغم مإؿمظَ٥مل معغم٤ملدعم٥ملم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصَعملَممللعم مععمممل مصَٓملعمضعم مرعمبقمٟملَ مسعمػملَ٥مل موُعفمؿِٟملَ؟ مضُػملْوملغم مخعمؼملػملِنيعمم
ٮمل مؼغمشملِؿملعملُ٤ملنعمم
٫ملعمٯملَةً .مضَممللعم :مارػمجِٛملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممٟملَ مصَمملدػمفملَظْ٣ملغم ماظؿفمكػمظملِؿملٝملعم مصَكملؿمنفم موُعفمؿعمٟملَ م َ
ذعمظِٟملَ مصَكملؿمغمم٥مل مضَّملػم مبعمػملَ٤ملػمتغم مبعمؽملِ٥مل مإؿمدػمٓملعما٩ملِؿمل٠ملعم موعمخعمؾعمٓملػمتغمؾملغم١ملػم ،"...موٮمل مصػملؽملّملرك مضؿملؼملهملم
اظؽملزملؿملقهملموبٓملطؿؾملممل،موظعملّملم ًٗملمظؽملمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ماظّملؼ٢ملم

طػمل٣ملمظمماظؽملزملؿملقهملمحؿملىملمؼعمل٤ملل:م"اظّملممؼ٢ملغم ماظؽملفمزملِؿملقعمهملُ" مضُػملْؽملعمممل مظِؼملعم٢ملػم م؟مضَممللعم" مظِػملٌمل٣ملِم

وعمِظغملِؿعممملبِ٣ملِموعمظِٓملعمدغم٤ملظِ٣ملِموعمَملَ٩ملِؼملفمهملِماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعمموعمسعممملعفمؿِؾملؿم١ملػم"مممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
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وع٢ملموػ١ملمعمملمؤٓملت٣ملمػْمله ماظػملؿملػملهملماٌؾمملرطهملممتػملٟملماهلّملؼهمل ماظيتمرجٛملم

بؾملممل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موػ٦مل ماظزملٯملة مشٓملة ماظشملمملسمملت ،موروسم

اظعملٓملبمملت،موسؼملمملدماظّملؼ٢مل،موسزملمملمماظؿملعملني،مظعملّملمورادمآمتضملمملشممونمتغمظملٓملضم
اظزملٯملةمعؾمملذٓملةمدونمودمملرهملمجربؼ٠ملم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)موومشريهمظؿغمل٤ملنماظزملػملهملَم

اظّملا٩ملؼملهملمبنيماٌلػمل١ملموبنيمرب٣مل،مظعملّملمرجٛملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

بؾملْملهماظ٤ملدؿملػملهملماظيتمؼٓملتعمل٦ملمبؾملمملماٌلػمل١ملمإشممععملمملبػملهملمآمسٔملموج٠مل،موَملج٠ملم

ونماظزملٯملةمػ٦ملماظزملػملهملماٌؾمملذٓملةمبنيماظضملؾّملمورب٣ملمجضملػملؾملمملمآمتضملمملشممسؼملمملدم

اظّملؼ٢مل،مؼعمل٤مللمحفهملما دٯملمماظطملٔملاظ٦ملم(رضم٣ملمآ):مم...موعمملمورىمونمػْملهم

اظضملصملؼملهمل مطػملؾملممل مظػملزملٯملة مع٢مل محؿملىمل موسؼملمملهلممل ماظصملمملػٓملة مإٮمل مون مؼسملمملف مإظؿملؾملمملم
ععملزمل٤ملد ماٌؽملمملجمملة ،مصكملن مذظٟمل مؼؿعملّملم مسػمل٥مل ماظزمل٤ملم مواظٔملطمملة مواييملم

وشريه ...م م م(إحؿملمملى مسػمل٤ملم ماظّملؼ٢مل) ،موظم مصٓملض ماظزملٯملة مظم مػْمله ماظػملؿملػملهملم
دٮملظهملمسػمل٥ملمسصملؿمل١ملمصسمل٠ملمآمتضملمملشممسػمل٥ملمسؾمملده،مصعملّملماغؿؾمل٥ملماَملعٓملمبغمل٤ملغؾملمملم

طملؼمممل مظم ماظضملؼمل٠مل موطملني مظم ماظـ٤ملاب ،مصؾمل٠مل مػؽملمملك مصسمل٠مل موؼلٓمل موسصمل١ملم

ع٢مل مذظٟمل!! مإن مآ مسٔمل موج٠مل مؼعمل٤ملل مظؽملؾؿمل٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظمم

غظملٕملماظل٤ملرةم– مد٤ملرةما دٓملاى :-م{وَضِ١ملؿم ماظزملفمػملَمملةَ مظِّملغمظُ٤ملكِ ماظرملفمؼملػمٕملؿم مإؿمظَ٥مل مشَلعمٞملؿمم

اظػملٌملؿملػم٠ملؿمموعمضُٓملػمآنعمماظْظملَفػمٓملؿممإؿمنفممضُٓملػمآنعمماظْظملَفػمٓملؿممطَمملنعممععمرملػمؾملغم٤ملدؼمام موعمعِ٢ملعمماظػملٌملؿملػم٠ملؿممصَؿعمؾملعمففمّملػممبِ٣ملِم

غعممملصِػملَهملًمظَٟملَمسعملعم٥ملموَنػممؼعمؾػمضملعمـعمٟملَمرعمبقمٟملَمععمعملَمملعؼممملمععمقػمؼملغم٤ملدؼمام}م[ا دٓملاى:م،78م]79م م

وع٢مل موػ١مل معممل مرمنمل مون مغؿضملػملؼمل٣مل مع٢مل مػْمله مايمملدثهمل موؼسملؼمممل ما تمملنم

اٌشملػملٞمل مبمملظطملؿمل٤ملب ماظيت موخرب مسؽملؾملممل ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل موو ماظٓملد٤ملل ماظغملٓملؼ١ملم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م موعؽملؾملممل ما تمملن مبمملٓ موعٯمل٩ملغملؿ٣مل ،موطؿؾ٣مل موردػمل٣مل،م

واظؿمل٤ملم ماآلخٓمل موعممل مصؿمل٣مل مع٢مل محلمملب موجٔملاى م ،موجؽملهمل موغمملر م ،موعؿملٔملان مو٫ملٓملاط م،م

وشري م مذظٟمل ،مصفملب٤مل مبغملٓمل ماظزملّملؼٞمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مإمنممل ماطؿلنمل مظعملنملم
(اظزملممّملممؼٞمل) مع٢مل مػْملا ماظؿمل٤ملم ماظْملي مبّملت مصؿمل٣مل مض٤ملة مإتمملغ٣مل موؼعملؿملؽمل٣مل مبزملّملقم
اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،مظعملّملمػٓملهللمإظؿمل٣ملماٌرملٓملط٤ملنموظؿملٕملمسؽملّملػ١ملم

ودغ٥مل مرؼنمل مون مػْملا ماظؿمل٤ملم مػ٤مل ماظْملي مدؿملرملؾملّمل مغؾملمملؼهمل ماظضملٯملضهمل مبني ماظؽمل

م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مووب٦ملمبغملٓملمحنيمؼؾػملطمل٣ملماًرب،مظغملؽملؾمل١ملموجّملوامعمملمٕم

ؼؿ٤ملضضمل٤مله،مصضملعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعمممل)مضَمملظَوملػم:مظَؼملفممملموُدػمٓملؿميعممبِمملظؽملفمؾِ٦ملممم م
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(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْفملَضْزملعم٥مل م َو٫ملػمؾعمُملعم مؼعمؿعمقعمّملفمثغم ماظؽملفممملسغمم

بِْملعمظِٟملَ ،مصَمملرػمتعمّملفم مغعممملسؽم معِؼملفم٢ملػم مطَمملنعم مآععمؽملغم٤ملا مبِ٣ملِ موعم٫ملعمّملفمضُ٤ملهغم ،موعمدعمضملعم٤ملا مبِْملعمظِٟملَ مإؿمظَ٥مل موَبِ٦ملم

عمبغملْٓملـم مرعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم ،مصَعملَمملظُ٤ملا :مػعم٠ملػم مظَٟملَ مإؿمظَ٥مل م٫ملعممملحِؾِٟملَ مؼعمٔملػمسغم١ملغم موَغفم٣ملغم موُدػمٓملؿميعم مبِ٣ملِم
اظػملٌملؿملػمػملَهملَمإؿمظَ٥ملمبعمؿملػموملِماظْؼملعمعملّْملِسؿم،مضَممللعم:موَوعممضَممللعممذعمظِٟملَ؟مضَمملظُ٤ملا:مغعمضملعم١ملػم،مضَممللعم:مظَؽِ٢ملػممطَمملنعمم
ضَممللعم مذعمظِٟملَ مظَعملَّملػم م٫ملعمّملعمقعم ،مضَمملظُ٤ملا :موَوعم متغمزملعمّملممضُ٣ملغم موَغفم٣ملغم مذعمػعمنملعم ماظػملٌملؿملػمػملَهملَ مإؿمظَ٥مل مبعمؿملػموملِم

اظْؼملعمعملّْملِسؿم موعمجعممملىعم مضَؾػم٠ملعم موَنػم مؼغمزملػمؾُِملعم؟ مضَممللعم :مغعمضملعم١ملػم ،مإؿمغمم٦مل مظَفملَ٫ملغمّملممضُ٣ملغم مصِؿملؼملعمممل مػغم٤ملعم م َوبػمضملعمّملغمم

عِ٢ملػممذعمظِٟملَموُ٫ملعمّملممضُ٣ملغممبِكعمؾعمٓملؿمماظلفمؼملعممملىِمصِ٦مل مشَّملػموعمةٍ موَوػممرعموػمحعمهملٍمم،مإنما تمملنمبمملظطملؿملنملم
دظؿمل٠ملمسػمل٥ملمض٤ملةماظؿزملّملؼٞملموض٤ملةماظؿملعملني،مصؼملمملمظمما تمملنمبمملٌُرملعممملػّملمصٓملقم
بني معزملّملق موجمملحّمل ،مصممل تمملن مبمملظطملؿملنمل مػ٤مل ماظْملي مؼظملٓملق مبني ماٌقملع٢ملم

واظغملمملصٓملماىمملحّمل،ماظغملمملصٓملمٮملمؼقملع٢ملمإٮملممبمملمؼٓملاهموومؼّملرط٣ملمة٤ملاد٣ملمعؽملؿقؿملؼممملم
إشمماٌمملدؼهملماظؾقؿهمل،موعمملماٌقملع٢ملمصؾمل٤ملمؼزملّملقمبغمل٠ملمشؿملنملموخربمب٣ملماظعملٓملآنم

اظغملٓملؼ١مل موعممل مثؾومل مظم ماظلؽملهمل ماظؽملؾ٤ملؼهمل ماظرملٓملؼظملهمل موعممل مذظٟمل مإٮمل مظعمل٤ملة مؼعملؿملؽمل٣ملم

بزملّملقماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) .م

مو مع٢مل موػ١مل مغؿممل٩مليمل مرحػملهمل ما دٓملاى مواٌضملٓملاج معضملٓملصهمل معغملمملغهمل ماٌلفّملم

اَملضزمل٥ملمظممطؿملمملنمػْملهماَملعهمل،مإذمإغ٣ملمععملٓملىمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) ،موعضملٓملاج٣مل مإشم ماظلؼملمملوات ماظضملػمل٥مل ،موطمملن ماظعملؾػملهمل ماَملوشم ماظيت م٫ملػمل٥ملم

إظؿملؾملمملماٌلػملؼمل٤ملن مظم ماظظملمة ماٌغملؿملهمل ،موٮمل مترملّمل ماظٓملممحمملل مبضملّمل ماٌلفّملؼ٢مل مإٮملم

إظؿمل٣مل،مصضمل٢ملموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ٮمل متغمرملعمّملقم ماظٓملممحعمممللغم مإؿمٮملٌمل مإؿمظَ٥مل مثعمٯملَثعمهملِ مععملعممملجِّملعم ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْقعمٓملعمامؿم موعمععملػمفِّملِم
ضَممللعم:م" م َ

اظٓملفمدغم٤مللؿم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمععملػمفِّملِ ماَملَضْزملعم٥مل"(عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل) ،موظمم

ذظٟملمت٤ملجؿمل٣ملمظػملؼمللػملؼملنيمبفملنمؼضملٓملص٤ملامعؽملٔملظؿ٣مل،موؼلؿرملضملٓملوامعلؽ٤ملظؿملؿؾمل١ملمدم٤مله .م
مإن مػْملا ماظٓملبٙمل مبني ماٌلفّملؼ٢مل -ماٌلفّمل مايٓملام مواٌلفّملم

اَملضزمل٥مل -مظؿملرملضملٓمل ما غلمملن ماٌلػمل١مل مون مظغملٯمل ماٌلفّملؼ٢مل مضّملدؿملؿ٣مل ،مصؾملْملام

ابؿّملو ما دٓملاى معؽمل٣مل موػْملا ماغؿؾمل٥مل ما دٓملاى مإظؿمل٣مل ،موطفملن مػْملا مؼ٤ملح٦مل مون مع٢ملم
صٓملفمط مظم ماٌلفّمل ماَملضزمل٥مل مؼ٤ملذٟمل مون مؼظملٓملممط مظم ماٌلفّمل مايٓملام ،مإنؾمم
عغمضملػمفٔملةَ ما دٓملاىِ مواٌضملٓملاجؿم مبؽملؾؿملممؽملمملم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موضمل٠ملغم ماٌلفّملعمم
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وسؽملمملقؿممسغمؼمل٤ملمؿمماٌلػملؼملنيعم،مٮملمؼعمقِ٠ملقممظػملفؼملؿملٛملؿمماظؿؾملمملوغمنغممظمم
اَملضْزملعم٥ملموعمملغعمهملًمظمم ػم
حِؼملمملؼعمؿِ٣ملِمورؿمسمملؼعمؿِ٣ملِموعمدصٛملماَملخػمشملمملرؿممسعمؽملػم٣مل .م

وعممل ماهلّملف ماَملمس٥مل مع٢مل مػْمله ماظٓملحػملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل مصعملّمل موصزملقومل مسؽمل٣ملم

آؼمملت ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل ،مصمملٓ متضملمملشم مؼعمل٤ملل :م{دغمؾػمقعممملنعم ماظٌملْملِي موَدػمٓملعمى مبِضملعمؾػمّملِهِم

مملرطْؽملعمممل محعم٤ملػمظَ٣ملغم مظِؽملغمٓملؿمؼعم٣ملغمم
ظَؿملػمػملًممل معِ٢ملعم ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْقعمٓملعمامؿم مإؿمظَ٥مل ماظْؼملعملػمفِّملِ ماظْفملَضْزملعم٥مل ماظٌملْملِي مبعم عم
عِ٢ملػم مآؼعممملتِؽملعمممل مإؿمغفم٣ملغم مػغم٤ملعم ماظلفمؼملِؿملٛملغم ماظْؾعمزملِريغم} م[ا دٓملاى :م،]1مصمملهلّملفم(م..ظؽملٓملؼ٣ملمع٢ملم

آؼمملتؽملممل)..موظممحّملؼىملماظعملٓملآنمس٢مل ماٌضملٓملاجمؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{ظَعملَّملػم مرعموَىم

عِ٢ملػم مآؼعممملتِ مرعمبمم٣ملِ ما ْظغملُؾػمٓملعمى} م[اظؽملف١مل :م ،]18مصمملٓ مسٔمل موج٠مل موراد مون مؼؿؿملُملم

ظٓملد٤ملظ٣مل مصٓمل٫ملهمل ماٮملرٯملهلل مسػمل٥مل ماٌصملمملػٓمل ماظغملربى مظعملّملرت٣مل ،محؿ٥مل متأل مضػملؾ٣ملم

ثعملهمل مصؿمل٣مل موادؿؽملمملدؼما مإظؿمل٣مل ،مظؿملٔملداد مض٤ملة مظم مع٤ملاجؾملهمل م ماظضملعملؾمملت ماظيت مه٤مللم

دون متؾؿملػملٜمل مردمملظهمل ما دٯملم ،مظعملّمل مذمملى مآ متؾمملرك موتضملمملشم مون مؼغمٓملؿميعم مغؾؿمل٣ملم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م٫مل٤ملرؼمامظـ٤ملابمماظزملمملينيموسعملمملبمماظضملممل٫ملنيممظمم

٫مل٤ملر متؽملؾلمل مسؼملممل موسّملؾمه مآ متضملمملشم مظػملظملٓملؼعملني ،موعؽملؾملممل م مػْمله ماظزمل٤ملرة ماظيتم

تغمؽملؾلملمس٢ملمضؾُملماظطملؿملؾهملموحٓملعؿؾملمملموسمملضؾهملموػػملؾملممل:مصضملعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦ملم

آ مسؽمل٣مل)م َضممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م"ظَؼملفمممل مسغمٓملؿمجعم مبِ٥ملم
ععمٓملعمرػمتغم مبِعملَ٤ملػممـم مظَؾملغم١ملػم موَزْظملَمملرؽم معِ٢ملػم مغغمقعممملسـم مؼعمكػمؼملِرملغم٤ملنعم موغمجغم٤ملػعمؾملغم١ملػم موعم٫ملغمّملغمورعمػغم١ملػم،م

صَعملُػملْوملغم :مععم٢ملػم مػعمقملغمٮملَىِ مؼعمممل مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم؟ مضَممللعم:مػعمقملغمٮملَىِ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمفملْطُػملُ٤ملنعم مظُقغم٤ملمعم ماظؽملفممملسؿمم
وعمؼعمعملَضملغم٤ملنعم مصِ٥مل موَسػمٓملعما٪ملِؾملؿم١ملػم" ،مؼممل مظ٣مل مع٢مل معؽملصملٓمل مصصملؿملٛمل مؼؽملؾطمل٦مل مون مؼلؿ٤ملسؾ٣مل مض٤ملمم

ٮملسؼمل٠مل مهل١مل مإٮمل ماظ٤ملض٤ملهلل مظم موسٓملاض ماظؽملمملس مواغؿعملممل٫ملؾمل١مل موترمل٤ملؼؾملؾمل١ملم

َملشٓملاض مدغؿمل٤ملؼهمل مدغؿملؽهمل ،معؿؽملمملدني مون مآ متضملمملشم محٓملؾمم ماً٤ملض مظمم

اَملسٓملاض موجضمل٠مل محٓملعؿؾملممل مطقٓملعهمل ماظغملضملؾهمل ،موونفم ماظؽمل

ودػمل١مل)موعٓملغمملمبممل سٓملاضمس٢ملماظشملضمل٢ملمظمماَملسٓملاض .م
موع٢ملماٌرملمملػّملماظيتمذمملػّملػمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)معمملمرآهم

ع٢ملمحممللمععم٢ملػممؼعمل٤ملظ٤ملنمعمملٮملمؼظملضملػمل٤ملن،مصضملعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م

وَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م"رعموَؼػموملغم مظَؿملػمػملَهملَ موُدػمٓملؿميعم مبِ٦ملم
رؿمجعممملٮمل متغمعملْٓملعمضغم مذِظملَمملػغمؾملغم١ملػم مبِؼملعمعملَمملرؿمؼ٘ملعم معِ٢ملػم مغعممملرـم ،مضُػملْوملغم م:مععم٢ملػم مػعمقملغمٮملىِ مؼعمممل مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم م؟م
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ضَممللعم م :مػعمقملغمٮملىِ مخغمشملَؾعممملىغم معِ٢ملػم موُعفمؿِٟملَ مؼعمفملْعغمٓملغمونعم ماظؽملفممملسعم مبِمملظْؾِٓملمم ،موعمؼعمؽملػملعم٤ملػمنعم موَغػمظملُلعمؾملغم١ملػمم
وعمػغم١ملػممؼعمؿػمػملُ٤ملنعمماْظغملِؿعممملبعمموَصَٯملمؼعمضملػمعملِػملُ٤ملنعم"(علؽملّملما عمملمموضمّمل) .م

وعلٟمل ماًؿمملم مبؾملْمله ماظٓملدمملظهمل ماظيت موردػملؾملممل مخػملؿمل٠مل ماظٓملضم٢مل مإبٓملاػؿمل١ملم

(سػملؿمل٣ملماظلٯملم)مهلْملهماَملعهمل،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مععملػمضملغم٤ملدٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعمم

ػؿمل١ملعممظَؿملػمػملَهملَموُدػمٓملؿمىعممبِ٥ملمصَعملَممللعمم
رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ظَعملِؿملوملغممإؿمبػمٓملعما ِ

ؼعممملمعغمقعمؼملفمّملغمموَضْٓملؿمئػمموُعفمؿعمٟملَمعِؽملمم٥ملماظلفمٯملَمعمموعموَخػمؾِٓملػمػغم١ملػمموَنفمماظْفعمؽملفمهملَمرَؿملممؾعمهملُماظؿقمٓملػمبعمهملِمسعمْملػمبعمهملُم
اظْؼملعممملىِ موعموَغفمؾملعمممل م ِضؿملضملعممملنؽم موعموَنفم مشِٓملعمادعمؾملعمممل مدغمؾػمقعممملنعم ماظػملٌمل٣ملِ موعماظْقعمؼملػمّملغم مظِػملٌمل٣ملِ موعمٮملَ مإؿمظَ٣ملعم مإؿمٮملٌمل ماظػملٌمل٣ملغمم
وعماظػملٌمل٣ملغمم َوطْؾعمٓملغم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).مم م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

أثش انضكبح يف انزكبفم اًلخزًبػٙ

 -1صسمل٠ملما غظملمملقمظممدؾؿمل٠ملمآم.
 -2عؽملٔملظهملماظٔملطمملةمظمما دٯملمم.

 -3ايغملؼملهملمع٢ملمعرملٓملوسؿملهملماظٔملطمملة.

 -4ع٢ملماَمل٫ملؽملمملفماظيتمونملمصؿملؾملمملماظٔملطمملةم(اظٔملروهللمواظـؼملمملر).
 -5اٌزملمملرفماظرملٓملسؿملهملمظظملٓملؼسملهملماظٔملطمملةم.

 -6آدابمرمنملمعٓملاسمملتؾملمملمسؽملّملمإخٓملاجماظٔملطمملة.
 -7سعمل٤ملبهملمعمملغٛملماظٔملطمملةم.مممم م

ا
ثبَٛب  :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ:

اظٔملطَذملذملمملةَموعمععمذملذملمملمتغمعملَذملذملّملممعغم٤ملام
 -1ؼعملذملذمل٤مللمآمتضملذملذملمملشم:م{وعموَضِؿملؼملغمذملذمل٤ملاماظزملفمذملذملػملَمملةَموعمآتغمذملذمل٤ملام فم

ؿمنماظػملٌمل٣ملعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممبعمزملِريؽم}م
ظِفملَغػمظملُ ِلغملُ١ملػممعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممتعمفِّملغموهغممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمإ فم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]110

ِؾملذملمملمم
 -2وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{مخغمْملػممعِذمل٢ملػممموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػممم٫ملعمذملّملعمضَهملًممتغمشملَؾملممذملٓملغمػغم١ملػممموعمتغمذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػمممب عم
دغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽمم}
وعم٫ملعم٠ملمممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟملَم عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماظؿ٤ملبهمل.]103:

 -3وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموَغػمظملِعملُ٤ملامعِذمل٢ملػمممرَؿملممؾعمذملمملتِممععمذملمملممطَلعمذملؾػمؿغم١ملػممم
وعمعِؼملفممملموَخػمٓملعمجػمؽملعممملمَظغملُ١ملػممعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿمموعمظَمملمتعمؿملعمؼملفمؼملغم٤ملاماظْكعمؾِؿملىملعممعِؽملػمذمل٣ملغمممتغمؽملػمظملِعملُذمل٤ملنعممموعمظَلػمذملؿغم١ملػممم

بِـملخِْملِؼ٣ملِم ؿمإظٌملمملموَنػممتغمطملػمؼملِسملغم٤ملامصِؿمل٣ملِموعماسػمػملَؼملغم٤ملاموَنفمماظػملٌمل٣ملعممشَؽملِ٦مللممحعم ِؼملؿملّملؽم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]267

 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيموَغػمرملعمفملَمجعمؽملفممملتٍمععمضملػمٓملغموذعممملتٍموعمشَؿملػمٓملعممععمضملػمٓملغموذعمذملمملتٍمم
قمعذملمملنعمممعغمؿعمرملعمذملمملبِؾملؼممملمموعمشَؿملػمذملٓملعمممعغمؿعمرملعمذملمملبِ٣ملٍمم
وعماظؽملفمكػم٠ملعمموعماظٔملفمرػمهللعممعغمكػمؿعمػملِظملًمملم ُوطُػملُ٣ملغمموعماظٔملفمؼػمؿغمذمل٤ملنعممموعماظٓمل فم

طُػملُ٤ملامعِذمل٢ملػمممثعمؼملعمذملٓملؿمهِممإؿمذعماموَثػمؼملعمذملٓملعممموعمآتغمذمل٤ملاممحعمعملٌملذمل٣ملغمممؼعمذمل٤ملػممعمممحعمزملعمذملمملدِهِمموعمظَذملمملممتغملػمذملٓملؿمصُ٤ملاممإؿمغفمذمل٣ملغمممظَذملمملمم

ؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م[اَملغضملمملم:م.]141
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 -5وؼعملذملذمل٤مللمتضملذملمملشم:م{مإؿمغعمؾمؼملعمذملمملماظزملعمؾمذملذملّملعمضَمملتغممظِػملْظملُعملَذملذملٓملعماىموعماظْؼملعملعمذملمملطِنيؿمموعماظْضملعمذملمملعِػملِنيعمم
سعمػملَؿملػمؾملعممملموعماظْؼملغمقملعمظَؾمظملَهملِمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمصِ٦ملماظٓملؿمؾمضَمملبِموعماظْطملعممملرؿمعِنيعمموعمصِ٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملّذمل٣ملِموعمابػمذمل٢ملؿمم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م.]60
ؽممح ِ
اظلعمؾمِؾؿمل٠ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملًمعِؾم٢ملعمماظػملّ٣ملِموعماظػملّ٣ملغممسعمِػملؿمل١مل عم

 -6وؼعملذملذمل٤مللمتضملذملذملمملشمم:م{اظٌملذملذملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُذملذمل٤ملنعمموَعػمذملذمل٤ملعماظَؾملغم١ملػممبِمملظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملؿمموعماظؽملفمؾملعمذملذملمملرؿممدِذملذملٓملكمام
وعمسعمػملَمملغِؿملعمهملًمصَػملَؾملغم١ملػمموَجػمٓملغمػغم١ملػممسِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػمموعمظَمملمخعم٤ملػمفؽممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػمموعمظَمملمػغم١ملػممؼعمقػمٔملعمغغم٤ملنعم}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]274مم

 -7وؼعملذملذمل٤مللمتضملذملذملمملشم:مم{وعماظٌملذملذملْملِؼ٢ملعممصِذملذمل٦ملموَعػمذملذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػممحعمذملذملٞمللممععمضملػمػملُذملذمل٤ملمؽمم مظِػمللفمذملذملممل٩ملِ٠ملؿمم
وعماظْؼملعمقػمٓملغمومؿم}[اٌضملمملرج:م،24م.]25

َؾملغملُذمل١ملػممم
 -8وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{مضُ٠ملػممإؿمغفمؼملعممملموَغعممملمبعمرملعمٓملؽممعِذملـػم ُػملغملُ١ملػمممؼغمذمل٤ملحعم٥ملممإؿمظَذمل٦ملفممموَغفمؼملعمذملمملممإؿمظ غم

ذملٓملطِنيعمم ماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممظَ ذملمملم
إؿمظَذملذمل٣ملؽمموعماحِذملذملّملؽممصَمملدػمذملذملؿعمعملِؿملؼملغم٤ملامإؿمظَؿملػمذمل٣ملِموعمادػمذملذملؿعمطملػمظملِٓملغموهغمموعموعمؼػمذملذمل٠ملؽممظِػملْؼملغمرملػمذمل ؿم
اظٔملطَمملةَموعمػغم١ملػممبِمملظْـملخِٓملعمةِمػغم١ملػممطَمملصِٓملغمونعم}م[صزملػملومل:م،6م.]7
ؼغمقملػمتغم٤ملنعمم فم

 -9وؼعملذملذمل٤مللمتضملذملذملمملشم:م {ؼعمذملذملمملموَؼقمؾملعمذملذملمملماظٌملذملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملامإؿمنفممطَذملذملـِريؼمامعِذملذمل٢ملعمماظْفملَحػمؾعمذملذملمملرؿمم
وعماظٓملقمػػمؾعممملنؿممظَؿملعم ْفملطُػملُ٤ملنعمموَعػمذمل٤ملعمالعممماظؽملفمذملمملسؿمممبِمملظْؾعممملرِذمل٠ملؿممموعمؼعمزملغمذملّملقمونعمممسعمذمل٢ملػمممدعمذملِؾؿمل٠ملؿممماظػملٌملذمل٣ملِمم

وعماظٌملْملِؼ٢ملعممعمؼغملْؽملِٔملغمونعمماظْملفمػعمنملعمموعماظْظملِسملفمهملَموعمظَمملمؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملغعمؾملعممملمصِ٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿممماظػملٌملذمل٣ملِممصَؾعمرملممذملٓملػمػغم١ملػممم

بِضملعمْملعمابٍموَِظؿمل١ملـمم مؼعم٤ملػممعممؼغمقػمؼملعم٥ملمسعمػملَؿملػمؾملعممملمصِذمل٦ملممغعمذملمملرؿمممجعمؾملعمذملؽملفم١ملعمممص غمَؿغملْذمل٤ملعمىممبِؾملعمذملمملممجِؾعمذملمملػغمؾملغم١ملػممم

وعمجغمؽملغم٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمزُؾملغم٤ملرغمػغم١ملػممػعمْملعمامععممملمطَؽملعمٔملػمتغم١ملػممظِفملَغػمظملُ ِلغملُ١ملػممصَْملغموضُ٤ملامععممملمطُؽملػمؿغم١ملػممعمتغملْؽملِٔملغمونعم}م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؿ٤ملبهمل:م،34م.]35

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1سعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِ م (٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م ":مبغمؽملِ٦ملعم ما ؿمدػمٯملَمغممسعمػملَ٥ملمخعمؼملػمٕملـممذعمؾملعممملدعمةِموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمموعموَنفمم
ماظٔملطَمملةِ موعمحعميملمم ماظْؾعمؿملػموملِ موعم٫ملعم٤ملػممؿمم
عغمقعمؼملفمّملؼما مسعمؾػمّملغمهغم موعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغم موعمإؿمضَمملمؿم ماظزملفمٯملَةِ موعمإؿمؼؿعممملىِ فم

رعمععمسملعممملنعم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).ممم

 -2وس٢مل ماب٢مل مسؾمملس م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مون ماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) بضملىمل معضملمملذؼما م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مإشم ماظؿملؼمل٢مل مصعملمملل مظ٣مل :م"إؿمغفمٟملَ متعمفملْتِ٦ملم

ضَ٤ملػمعؼممملموَػػم٠ملعممطِؿعممملبٍمصَمملدػمسغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمذعمؾملعممملدعمةِموَنػممظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملماظػملٌمل٣ملغمموعموَغمم٦ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِمم
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صَكملؿمنػم مػغم١ملػم موَرَمملسغم٤ملكَ مظِْملعمظِٟملَ مصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػم موَنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم ماصْؿعمٓملعمضعم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػمم
خعمؼملػمٕملعمم٫ملعمػملَ٤ملعماتٍمصِ٦ملمطُ٠ملمممؼعم٤ملػممـمموعمظَؿملػمػملَهملٍم،مصَكملؿمنػمموَرَمملسغم٤ملامظِْملعمظِٟملَمصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌمل٣ملعمم

سعمٔملفم موعمجعم٠ملفم ماصْؿعمٓملعمضعم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم م٫ملعمّملعمضَهملً مصِ٦مل موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم متغمقملػمخعمْملغم معِ٢ملػم موَشْؽملِؿملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػم موعمتغمٓملعمدقمم

موطَٓملعما٩ملِ١ملعم موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم موعماتفمٞملؿمم
صِ٦مل مصُعملَٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػم م ،مصَكملؿمنػم مػغم١ملػم موَرَمملسغم٤ملكَ مظِْملعمظِٟملَ مصَكملؿمؼفممملكَ عم

ػم٢مل ماظػملٌمل٣ملِ مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم محِفعممملبؽم)(علؽملّملم
دعمسػم٤ملعمةَ ماظْؼملعمصملْػملُ٤ملمؿم مصَكملؿمغفمؾملعمممل مظَؿملػمٕملعم مبعمؿملػمؽملعمؾملعمممل موعمبعمؿمل عم

وضمّمل).وس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"عممل معِ٢مل مؼ٤ملمـم مؼزملؾُِمل ماظضملؾمملدغم مصؿمل٣مل مإٮمل مع َػملغملمملن مؼؽملٔملٮملن،م

صؿملعمل٤ملل موحّملغمػؼملممل :ماظػملّؾمل١ملؾم موسٙملِ معؽملظملعملًممل مخػملظملًممل ،موؼعمل٤ملل ماآلخٓمل :ماظػملّؾمل١ملؾم موسٙملِم

مملغملمملمتػملظملًممل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).مم

 -3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم :م"بعمؿملػمؽملعمممل مرعمجغم٠ملؽم مبِظملَٯملَةٍ معِ٢ملعم ماَملَرػمضؿم مصَلعمؼملِٛملعم م٫ملعم٤ملػمتؼمممل مصِ٥مل مدعمقعممملبعمهملٍ :مادػمٞملؿمم

ػمجهملٌم
حعمّملِؼعملَهملَ مصُٯملَنـم ،مصَؿعمؽملعمقفم٥مل مذعمظِٟملَ ماظلفمقعممملبغم مصَفملَصْٓملعم عم مععممملىعمهغم مصِ٥مل محعمٓملفمةٍ مصَكملؿمذعما مذعمٓمل عم
عِ٢ملػم متِػملْٟملَ ماظرملممٓملعماجؿم مضَّملِ مادػمؿعم٤ملػمسعمؾعموملػم مذعمظِٟملَ ماظْؼملعممملىعم مطُػملٌمل٣ملغم مصَؿعمؿعمؾفمٛملعم ماظْؼملعممملىعم مصَكملؿمذعما مرعمجغم٠ملؽمم

ضَممل٩ملِ١ملؽم مصِ٥مل محعمّملِؼعملَؿِ٣ملِ مؼغمقعم٤ملمملغم ماظْؼملعممملىعم مبِؼملِلػمقعممملتِ٣ملِ ،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغم مؼعمممل مسعمؾػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مععممملم

ادػمؼملغمٟملَ؟ مضَممللعم مصُٯملَنؽم ،مظِٯملِدػم١ملؿم ماظٌملْملِى مدعمؼملِٛملعم مصِ٥مل ماظلفمقعممملبعمهملِ ،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغم مؼعمممل مسعمؾػمّملعمم

٢مل مادػمؼملِ٥مل؟ مصَعملَممللعم :مإؿمغمم٥مل مدعمؼملِضملػموملغم م٫ملعم٤ملػمتؼمممل مصِ٥مل ماظلفمقعممملبِم
اظػملٌمل٣ملِ مظِ١ملعم متعملػمفملَظُؽملِ٥مل مسعم ؿم
اظٌملْملِىمػعمْملعمامععممملؤغمهغممؼعمعملُ٤مللغممادػمٞملؿم محعمّملِؼعملَهملَمصُٯملَنـممٮملِدػمؼملِٟملَ،مصَؼملعممملمتعمزملػمؽملعمٛملغممصِؿملؾملعممملمضَممللعم:م

وَعفمممل مإؿمذعما مضُػملْوملعم مػعمْملعما مصَكملؿمغمم٥مل موَغػمصملُٓملغم مإؿمظَ٥مل مععمممل مؼعمكػمٓملغمجغم معِؽملػمؾملعمممل مصَفملَتعمزملعمّملفمقغم مبِـغمػملُـِ٣ملِ ،موعمآطُ٠ملغمم

وَغعممملموعمسِؿملعممملظِ٥ملمثغمػملُـؼمممل،موعموَرغمدقممصِؿملؾملعممملمثغمػملُـعم٣ملغم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -4وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل):مضَممللعمم:م"ضَممللعمماظػملٌمل٣ملغمموَغػمظملِٞملػممؼعممملمابػم٢ملعممآدعممعمموُغػمظملِٞملػممسعمػملَؿملػمٟمل"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -5وسعم٢ملػم مدعممملظِ١ملؿم مبػم٢ملؿم مسعمؾػمّملِ مآِ مسعم٢ملػم موَبِؿمل٣ملِ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملممل) م مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملممم

(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) ضَممللعم ":مصِؿملؼملعمممل مدعمعملَوملِ ماظلفمؼملعممملىغم موعماظْضملغمؿملغم٤ملنغم موَوػم مطَمملنعم مسعمـعمٓملؿمؼكممملم
اظْضملغمرملػمٓملغم،موعمععممملمدغمعملِ٦ملعممبِمملظؽملفمسملػمُملؿممغِزملػمٝملغمماظْضملغمرملػمٓملؿم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).
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 -6وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مدعم ِضملؿملّملٍ ماظْكغمّملػمرؿميمم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم
اظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) ضَممللعم م:م"ظَؿملػمٕملعم مصِؿملؼملعمممل مدغمونعم مخعمؼملػملعمهملِ موَوػمدغمٞملـم معِ٢ملعم ماظؿفمؼملػمٓملؿم م٫ملعمّملعمضَهملٌم
وعمظَؿملػمٕملعممصِؿملؼملعممملمدغمونعممخعمؼملػمٕملؿمموَوعماقـممعِ٢ملعمماظْ٤ملعمرؿمقؿمم٫ملعمّملعمضَهملٌموعمظَؿملػمٕملعممصِؿملؼملعممملمدغمونعممخعمؼملػمٕملؿمم

ذعموػمدٍمعِ٢ملعمما ؿمبِ٠ملؿمم٫ملعمّملعمضَهملٌ"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -7وسعم٢ملػم معغمقعمؼملفمّملِ مبػم٢ملؿم مسعمػملِ٦ملدمل موَغفم٣ملغم مدعمؼملِٛملعم مسعمػملِ٦ملفم مبػم٢ملعم موَبِ٦مل مرَمملظِنملٍ م(رعم٪ملِ٦ملعم مآُم

سعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم :م" مإؿمنفم مآَ مصَٓملعمضعم مسعمػملَ٥مل ماظْفملَشْؽملِؿملعممملىِ مصِ٦مل موَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم مبِعملَّملػمرؿم مععمممل معمؼغملْظملِ٦ملم
صُعملَٓملعماىعمػغم١ملػم ،مصَكملؿمنػم مجعممملسغم٤ملا موعمسعمٓملغموا موَوػممجعمؾملعمّملغموا مصَؾِؼملعمؽملػمٛملؿم ماظْفملَشْؽملِؿملعممملىِ ،مصَقعمٞمللم مسعمػملَ٥مل مآِم

وَنػممؼغمقعممملدِؾعمؾملغم١ملػممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعمؼغمضملعمْملممبعمؾملغم١ملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ"(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل).

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

إن ما دٯملم مدؼ٢مل مؼعمل٤ملم مسػمل٥مل ماظؾْملل مواظضملشملمملى موا غظملمملق ،موؼغملٓمله ماظرملُملم

واظؾك٠مل موا علمملك ،مظْملظٟمل محؾنمل مإشم مبؽملؿمل٣مل مون متغمل٤ملن مغظمل٤ملدؾمل١مل مدكؿملهمل ،مووطظملؾمل١ملم

عضملشملمملىة مغّملؼهمل ،موو٫ملمملػ١مل مبمملٌلمملرسهمل مإشم مدواس٦مل ماظرب م موا حلمملن م ،موون مرمضملػمل٤ملام

تعملّملؼ١ملماًريمظػملؽملمملسمػ٤ملمسؼملػملؾمل١ملماظّملا٩مل١مل،مٮملمؼؽملظملغمل٤ملنمسؽمل٣ملم٫ملؾمملح معلمملى،مصكملذاماعؿـػمل٤ملام
ظْملظٟملمطمملغ٤ملامع٢ملماآلعؽملنيمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل،مٮملمسممملص٤ملنمإذامخمملفماظؽملمملس،موٮملمزمٔملغ٤ملنم

إذا محٔملن ماظؽملمملس ،موظم مذظٟمل مؼعمل٤ملل مدؾقمملغ٣مل :م{اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم موَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػم مبِمملظػملٌملؿملػم٠ملؿمم
وعماظؽملفمؾملعممملرؿممدِٓملكماموعمسعمػملَمملغِؿملعمهملًمصَػملَؾملغم١ملػمموَجػمٓملغمػغم١ملػممسِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػمموعمظَمملمخعم٤ملػمفؽممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػمموعمظَمملمػغم١ملػممؼعمقػمٔملعمغغم٤ملنعم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]274مم م

ػْملا;موضّملماضؿسملوملمإرادةمآم– تضملمملشم-مونمؼغمل٤ملنمظمماظؽملمملسمشذملينموصعملذملريمم

ظؿملؿضملمملوغ٤ملامصمؿملضملؼممملمسػمل٥ملمسؼملمملرةماَملرض،مَملغذمل٣ملم–مدذملؾقمملغ٣ملمموتضملذملمملشمم-مظذمل٤ملمخػملعملؾملذمل١ملمصمؿملضملؼمذملمملم
وشؽملؿمل ذملمملىمظؾشملػملذملذملوملمعزمل ذملممليؾمل١ملم،موٕمؼغملذملذمل٢ملمظػملقؿمل ذملمملةمعضملؽملذملذمل٥ملؼمم،موظذملذمل٤ملمخػملعملؾملذملذمل١ملمطػملذملذملؾمل١ملمصعملذملذملٓملاىم
ظظمللّملتمعضملؿملرملؿؾمل١ملم،موػمملغوملمحؿملمملتؾمل١ملم،موظغمل٢ملمذذملمملىمايغملذملؿمل١ملماًذملؾريمونمؼذملٓملزقمبضملذمل٘ملم
اظؽملمملسمع٢ملموؼّمليموغذملمملسمآخذملٓملؼ٢ملم،موونمؼؾملذملنملماظطملِؽملعمذمل٥ملمظعملذمل٤ملمـممظؿملضملشملذمل٤ملامض٤ملعؼمذملمملمآخذملٓملؼ٢ملم،م

صػملؼملزملػملقهملماظؾرملٓملمصسمل٠ملمبضملسملؾمل١ملمسػمل٥ملمبضمل٘ملمظمماظٓملزقم،مصعملممللمدؾقمملغ٣مل:م{وعماظػملٌمل٣ملغممصَسملفمذمل٠ملعممم

ػمسملذملغملُ١ملػمممسعمػملَذملذمل٥ملمبعمضملػمذملذمل٘ملـممصِذمل٦ملمماظذملذملٓملممزػمقؿم}م[اظؽملقذملذمل٠مل:م]71م،مموضذملممللمدذملذملؾقمملغ٣ملم:م{غعمقػمذملذمل٢ملغممضَلعمذملذملؼملػمؽملعممملم
بعمضمل عم
بعمؿملػم ذملؽملعمؾملغم١ملػممععمضملِؿملرملعمذملذملؿعمؾملغم١ملػممصِذملذمل٦ملماظْقعمؿملعم ذملمملةِماظذملذملّملقمغػمؿملعممملموعمرعمصَضملػمؽملعم ذملمملمبعمضملػمسملعمذملذملؾملغم١ملػممصَذملذمل٤ملػمقعممبعمضملػمذملذمل٘ملـممدعمرعمجعم ذملمملتٍمظِؿملعمؿفمكِذملذملْملعمم
بعمضملػمسملغمؾملغم١ملػممبعمضملػمسملؼممملمدغمكػمٓملؿمؼكممملموعمرعمحػمؼملعموملغممرعمبممٟملَمخعمؿملػمٓملؽممعِؼملفممملمؼعمفػمؼملعمضملغم٤ملنعم}م[اظٔملخٓملف:م .]32م
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وآم(سٔملموجذمل٠ملم)م ابؿػملذمل٥ملماظطملذملينمبطملؽملذملمملهمظؿملؽملصملذملٓملموؼضملشملذمل٦ملمايذملٞملمووذمل٤ملدمغظمللذمل٣ملم

بممل غظمل ذملمملقمظممد ذملؾؿمل٠ملمآموممؼؾكذملذمل٠مل،موطذملذملْملامابؿػملذملذمل٥ملماظظملعملذملذملريمبظملعملذملذملٓملهمظؿملؽملصملذملذملٓملموؼلذملذملؿضملظملٝملم
وؼزملربموممؼػمليملمبمملبمايٓملام؟موظعملّملموغٔمللمآمتضملمملشممع٢ملماظذملٓملزقمعذملمملمؼغملظملذمل٦ملماىؼملؿملذملٛمل،م

صف٤ملهللماظظملعملريموحمملجهملماحملؿمملجمغمملوهملمس٢ملمخب٠ملمبضملذمل٘ملماَملشؽملؿملذملمملى،مصمضملعمذمل٢ملػمممعغمقعمؼملفمذملّملِممبػمذمل٢ملؿممم

سعمػملِ٦ملدملموَغفم٣ملغممدعمؼملِٛملعممسعمػملِذمل٦ملفمممبػمذمل٢ملعممموَبِذمل٦ملممرَمملظِذملنملٍمم(رعم٪ملِذمل٦ملعمممآُمسعمؽملػمذمل٣ملغمم)مضَذملممللعمم:مإؿمنفممآَمصَذملٓملعمضعمممسعمػملَذمل٥ملمم

اظْفملَشْؽملِؿملعممملىِمصِ٦ملموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػممبِعملَّملػمرؿممععممملمعمؼغملْظملِ٦ملمصُعملَذملمٓملعماىعمػغم١ملػم،مصَذملكملؿمنػمممجعمذملمملسغم٤ملامموعمسعمذملٓملغمواممجعمؾملعمذملّملغموامم َصؾِؼملعمؽملػمذملٛملؿممم

اظْفملَشْؽملِؿملعممملىِ ،مصَقعمٞمللممسعمػملَ٥ملمآِموَنػممؼغمقعممملدِؾعمؾملغم١ملػممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعمؼغمضملعمْملممبعمؾملغم١ملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ .م

وٌمملمطمملنما غلمملنمبشملؾضمل٣ملمجمؾ٤ملٮملًمسػمل٥ملمحنملماٌمملل،محٓملؼزملؼمذملمملمسػملذمل٥ملماضؿؽملممل٩ملذمل٣ملم

وصمضمل٣مل،محؿ٥ملمإغ٣ملمؼظملغملٓملمظممغظملل٣ملموطـٓملممممملمؼظملغملٓملمظممشريه،موحؿ٥ملمإغ٣ملمظذمل٤ملمووتذمل٦ملمعذملمملم
ظمماَملرضمصمؿملضملؼمممل،مب٠ملمظ٤ملماعؿػملٟملمخٔملا٩مل٢ملماظٓملضمهملماظضملػملؿملذملمملمٌذملمملمر٤ملسذملوملمظذمل٣ملمغظمللذمل٣ملمونم

ؼؽملظملٞملمعؽملؾملمملمبلضملهمل،مطؼملمملمضممللمربؽملمملم–مدؾقمملغ٣ملم:-م{ضُ٠ملػممظَ٤ملػمموَغػمؿغم١ملػممتعمؼملػمِػملغملُ٤ملنعممخعمذملٔملعما٩ملِ٢ملعمممرعمحػمؼملعمذملهملِمم

ػملغملْؿغم١ملػممخعمرملػمؿملعمهملَماظْكملؿمغػمظملَمملقؿمم عموطَمملنعمماظْكملؿمغػملعممملنغممضَؿغم٤ملرؼمام}م[ا دٓملاى:م .]100م
رعمبمم٦ملمإؿمذؼمامظَفملَع عم

ع٢ملموج٠ملمذظٟملموعٓملمآمسؾمملدهماَملشؽملؿملذملمملىمبممل غظملذملمملقمواظزملذملّملضهملمعذمل٢ملموعذمل٤ملاهل١ملم

اظيتمرزضؾمل١ملمإؼمملػممل،موادؿكػملظملؾمل١ملمصؿملؾملذملمملم،مصعملذملممللمتضملذملمملشم:مم{ؼعممملوَؼقمؾملعمذملمملمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممآععمؽملغمذمل٤ملامموَغػمظملِعملُذمل٤ملامم

عِؼملفممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػممعِ٢ملػممضَؾػم٠ملؿمموَنػممؼعمفملْتِ٦ملعممؼعم٤ملػممؽممظَمملمبعمؿملػمٛملؽممصِؿمل٣ملِموعمظَمملمخغمػملٌملهملٌموعمظَذملمملممذعمذملظملَمملسعمهملٌمموعماْظغملَذملمملصِٓملغمونعمممػغمذمل١ملغممم

اظصملٌملذملذملمملظِؼملغم٤ملنعم}م[اظؾعملذملذملٓملة:م]254م،مثذملذمل١ملفمموسذملذملّملػ١ملمبمملظٔملؼذملذملمملدةممواظؽملؼملذملذملمملىم،موعسملذملذملممملسظملهملماَملجذملذملٓملم
واظـ٤ملابم،مصعملممللمتضملمملشم:م{ععمـعم٠ملغمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِممطَؼملعمـعمذمل٠ملؿمممحعمؾفمذملهملٍمم

وَغػمؾعمؿعموملػممدعمؾػمٛملعممدعمؽملعممملبِ٠ملعممصِ٦ملمطُ٠ملمممدغمؽملػمؾغمػملَهملٍمعِممل٩ملعمهملُمحعمؾفمهملٍموعماظػملٌمل٣ملغممؼغمسملعممملسِٝملغممظِؼملعم٢ملػممؼعمرملعممملىغمموعماظػملٌملذمل٣ملغممموعمادِذملٛملؽممم

سعمِػملؿمل١ملؽمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمثغم١ملفممظَمملمؼغمؿػمؾِضملغم٤ملنعممععممملموَغػمظملَعملُ٤ملامععمؽملكممملموعمظَذملمملمموَذؼمىم

ظَؾملغم١ملػمموَجػمٓملغمػغم١ملػممسِؽملػمّملعممرعمبممؾملؿم١ملػمموعمظَمملمخعم٤ملػمفؽممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممموعمظَذملمملممػغمذمل١ملػمممؼعمقػمٔملعمغغمذمل٤ملنعمم}م[اظؾعملذملٓملةم:م،261م.]262م

عمدذمل٤ملظِ٣ملِمموعموَغػمظملِعملُذمل٤ملاممعِؼملفمذملمملممجعمضملعم َػملغملُذمل١ملػمممعغملػمذملؿعمكػمػملَظملِنيعمممصِؿملذمل٣ملِممصَمملظٌملذملْملِؼ٢ملعممم
وضممللمتضملمملشمم:م{آعِؽملغم٤ملامبِمملظػملٌملذمل٣ملِمموعمر غم

آععمؽملغم٤ملامعِ ػمؽملغملُ١ملػمموعموَغػمظملَعملُ٤ملامظَؾملغم١ملػمموَجػمٓملؽممطَؾِريؽمم}م[ايّملؼّمل:م]7مموظممايّملؼىملمس٢ملموب٦ملمػٓملؼذملٓملةَم
(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مممضذملمملل:مضذملممللمردذملذمل٤مللمآم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم):م"عذملمملمعِذمل٢ملمؼذملذمل٤ملمـمم
ؼزملؾُِملماظضملؾذملمملدغممصؿملذمل٣ملمإٮملمعػملَغملذملمملنمؼؽملذملٔملٮملن،مصؿملعملذمل٤مللموحذملّملغمػؼملممل:ماظػملّؾملذمل١ملؾمموسذملٙملِمعؽملظملعملًذملمملمخػملظملًذملممل،م

وؼعملذملذمل٤مللماآلخذملذملٓمل:ماظػملّؾملذملذمل١ملؾمموسذملذملٙملِممملذملذملغملمملمتػملظملًذملممل"م(رواهماظؾكذملمملريؾم)م،موسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةَم-م

وؼسملمملًم-موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مضَذملممللعممم:م"مضَذملممللعممماظػملٌملذمل٣ملغممم:موَغػمظملِذملٞملػمممؼعمذملمملممابػمذمل٢ملعممم

آدعممعمموُغػمظملِٞملػممسعمػملَؿملػمٟمل"م(م٫ملقؿملُملماظؾكمملريم) .م
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وٌمملمطمملنما دٯملممدؼؽملؼممملمؼعمل٤ملممسػمل٥ملمرطممل٩ملٔملمض٤ملؼذملهملمم،موودذملٕملمثمملبؿذملهملم ،تطملذملٓملسمظممم

غظملٕملماٌلػمل١ملمحنملماظضملؾذملمملدةمٓمتضملذملمملشم،موتؽملؼملذملم٦ملمصؿملذمل٣ملم روحماَملظظملذملهملمواحملؾذملهملم خ٤ملمتذملم٣ملم

اٌلػملؼملنيم،مطمملنمع٢ملمبنيمتػملٟملماَملدٕملماظيتمؼعمل٤ملممسػملؿملؾملمملما دذملٯملمممصٓملؼسملذملهملماظٔملطذملمملةم،مم
اظذملذمليتمجضملػمل ذملؾملمملمآم–تضمل ذملمملشمم–مرطؽملؼم ذملمملمودمملد ذملؿملؼممملمعذملذمل٢ملمورط ذملمملنما دذملذملٯملم،مصمظملذملذمل٦ملمايذملذملّملؼىملم
اٌؿظملٞملمسػملؿمل٣ملمؼعمل٤مللماظذملؽمل

م(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م":بغمؽملِذملم٦ملعمما ؿمدػمذملٯملَمغممسعمػملَذملم٥ملمخعمؼملػمذملٕملـمم

ِماظٔملطَذملمملةِم
عمدذمل٤ملظُ٣ملغمموعمإؿمضَذملمملمؿمماظزملفمذملٯملَةِموعمإؿمؼؿعمذملمملى فم
ذعمؾملعممملدعمةِموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمموعموَنفممعغمقعمؼملفمّملؼمامسعمؾػمذملّملغمهغمموعمر غم

عمسملذملمملنعمم"،مصؾملذمل٦ملماظذملٓملط٢ملماظـمملظذملىملممظمما دذملٯملممم،مووجؾؾملذملمملمآم-م
وعمحعميملممماظْؾعمؿملػموملِموعم٫ملعمذمل٤ملػممؿممرعمع عم

تضملمملشم-مسػمل٥ملمسؾمملدهم،متقملخْملمع٢ملموشؽملؿملممل٩ملؾمل١ملموتٓملدمسػمل٥ملمصعملذملٓملا٩ملؾمل١مل،مصؾملذمل٦ملمحذملٞملمواجذملنملم
ظػملظملعملٓملاىمظممعممللماَملشؽملؿملمملىم،مطؼملمملمضممللمربؽملمملم–مدؾقمملغ٣ملم:-م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعممصِ٦ملموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػممحعمذملٞمللممم

ععمضملػمػملُ٤ملمؽمم مظِػمللفمذملممل٩ملِ٠ملؿممموعماظْؼملعمقػمذملٓملغمومؿمم}م[اٌضملذملمملرجم:م،24م.]25موظممحذملّملؼىملمعضملذملمملذممبذمل٢ملمجؾذمل٠ملم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممحنيمبضملـذملم٣ملماظذملؽمل مم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌملم١ملعم)مإشمماظذملؿملؼمل٢ملمضذملممللمظذمل٣مل:م
عمدذمل٤مللغمم
"إؿمغفمٟملَمتعمفملْتِ٦ملمضَ٤ملػمعؼممملموَػػم٠ملعممطِؿعممملبٍمصَمملدػمسغمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمذعمؾملعممملدعمةِموَنػممظَمملمإؿمظَذمل٣ملعممإؿمظٌملذملمملماظػملٌملذمل٣ملغمموعموَغممذمل٦ملمر غم

اظػملٌمل٣ملِم،مصَكملؿمنػممػغم١ملػمموَرَمملسغم٤ملكَمظِْملعمظِٟملَمصَفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌملذمل٣ملعممسعمذملٔملفمموعمجعمذمل٠ملفمماصْؿعمذملٓملعمضعممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممخعمؼملػمذملٕملعمم

٫ملعم ذملػملَ٤ملعماتٍمصِذملذمل٦ملمطُذملذمل٠ملمممؼعمذملذمل٤ملػممـمموعمظَؿملػمػملَ ذملهملٍم،مصَ ذملكملؿمنػمموَرَ ذملمملسغم٤ملامظِذملذملْملعمظِٟملَمصَ ذملفملَسػمػملِؼملػمؾملغم١ملػمموَنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممسعمذملذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفمم
اصْؿعمٓملعمضعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًمصِ٦ملموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػممتغمقملػمخعمذملْملغممعِذمل٢ملػمموَشْؽملِؿملعمذملممل٩ملِؾملؿم١ملػمموعمتغمذملٓملعمدقممصِذمل٦ملمصُعملَذملٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػمم،مصَذملكملؿمنػمم

عمؾملذملمملم
ػغم١ملػمموَرَمملسغم٤ملكَمظِْملعمظِٟملَمصَكملؿمؼفممملكَم عموطَٓملعما٩ملِ١ملعمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم،موعماتفمٞملؿممدعمسػم٤ملعمةَماظْؼملعمصملْػملُ٤ملمؿممصَكملؿمغفمؾملعممملمظَؿملػمٕملعممبعمؿملػمؽمل عم
وعمبعمؿملػم٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمسعمٔملفمموعمجعم٠ملفممحِفعممملبؽمم".م(علؽملّملموضمّمل) .م

صمملظٔملطمملةمصٓملؼسملهملمٮملزعهملمؼغملظملٓملمع٢ملمجقّملػمملم،موؼظمللٞملمع٢ملمعؽملضملؾملممل،موؼعملمملت٠ملمع٢ملم

هّملى مصممملسهمل ماٌلػملؼملني مبمطؾملممل م ،مؼعمل٤ملل مآ مدؾقمملغ٣مل :م{ مصَكملؿمن متعممملبغم٤ملاْ موعموَضَمملعغم٤ملاْم

عماغغملُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم موعمغغمظملَزملمم٠ملغم ماآلؼعممملتِ مظِعملَ٤ملػممـم مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم م}م
اظٔملطَمملةَ مصَكملؿمخػم٤مل غم
اظزملفمٯملَةَ موعمآتعم٤ملغماْ م فم
[اظؿ٤ملبهمل،]11:موحلؾؽملمملمونماًػملؿملظملهملماَملولموبمملمبغملٓملم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم)ممجؾملٔملمجؿملرملؼممملمطؾريؼمام
ظعملؿممللمآٌملتّملؼ٢ملماظْملؼ٢ملماعؿؽملضمل٤ملامس٢ملمدصٛملماظٔملطمملة،موضمملل:م( موعماظػملٌمل٣ملِمَملُضَمملتِػملَ٢ملفممععم٢ملػممصَٓملفمقعمم

ماظٔملطَمملةَ محعمٞملقم ماظْؼملعمممللؿم م ،موعماظػملٌمل٣ملِ مظَ٤ملػم مععمؽملعمضملغم٤ملغِ٦مل مسِعملَمملٮملً مطَمملغغم٤ملام
عماظٔملطَمملةِ م ،مصَكملؿمنفم فم
بعمؿملػم٢ملعم ماظزملفمٯملَةِ مو فم

ؼغمقملعمدقموغعم٣ملغممإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم) مظَعملَمملتعمػملْؿغمؾملغم١ملػممسعمػملَ٥ملمععمؽملػمضملِ٣ملِم) م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

وَملػؼملؿملهملماظٔملطمملةموسصمل١ملمعؽملٔملظؿؾملمملممجمملىماَملعٓملمبؾملذملمملمظمماظعملذملٓملآنماظغملذملٓملؼ١ملمععملٓملوغؼمذملمملم

بمملظزملذملذملٯملةمظممسرملذملذملٓملاتماٌ٤ملا٪ملذملذملٛملم،ممتضملصملؿملؼملؼم ذملمملمظرمل ذملفملغؾملممل،موتؽمل٤ملؼؾملؼم ذملمملمبذملذملْملطٓملػممل،موتٓملشؿملؾؼم ذملمملمظمم
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ودا٩ملؾملممل،موتٓملػؿملؾؼممملمع٢ملمعؽملضملؾملذملممل،ممووماظؿلذملمملػ٠ملممصؿملؾملذملممل،مموعذمل٢ملمذظذملٟملمض٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشم :م{وعموَضِؿملؼملغمذمل٤ملامم

عمارطَضملغمذملذمل٤ملامععمذملذملٛملعمماظذملذملٓملفماطِضملِنيعم}م[اظؾعملذملذملٓملة:م]43م،موض٤ملظذملذمل٣ملمدذملذملؾقمملغ٣ملم :م
اظٔملطَذملذملمملةَمو ػم
اظزملفمذملذملػملَمملةَموعمآتغمذملذمل٤ملام فم
اظٔملطَمملةَموعمععممملمتغمعملَّملممعغم٤ملاْمَملَغظملُ ِلغملُ١ملمعمم٢ملػممخعمؿملػمٓملـممتعمفِّملغموهغمم ِسؽملّملعمماظػملّذمل٣ملِممإؿمنفمم
{موعموَضِؿملؼملغم٤ملاْماظزملفمٯملَةَموعمآتغم٤ملاْم فم

اظذملذملذملْملِؼ٢ملعممآععم غمؽملذملذملذمل٤ملاموعمسعمؼملِ ُػملذملذملذمل٤ملام
زملذملذملذملريؽمم}[اظؾعملذملذملذملٓملة:م.]110موض٤ملظذملذملذمل٣مل:م{إؿمنفمم ٌمل
ِؼملذملذملمملمتعمضملػمؼملعم ُػملذملذملذمل٤ملنعممبعم ِ
اظ ّػملذملذملذمل٣ملعممب عم

اظٔملطَمملةَمظَؾملغم١ملػمموَجػمذملٓملغمػغم١ملػمممسِؽملػمذملّملعمممرعمبممؾملؿمذمل١ملػممموعمظَذملمملممخعمذمل٤ملػمفؽمممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممم
اظزملفممملظِقعممملتِموعموَضَمملعغم٤ملاماظزملفمػملَمملةَموعمآتعم٤ملغمام فم

رؿملضملغمذمل٤ملامم
اظٔملطَذملمملةَمموعموَ ِ
وعمظَمملمػغم١ملػممؼعمقػمٔملعمغغم٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة:م]277م،موض٤ملظ٣ملم:م{وعموَضِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمػملَمملةَموعمآتغم٤ملام فم

اظٔملطَذملمملةَمموعموَضْٓملؿم٪ملغمذمل٤ملامم
اظٓملفمدغم٤مللعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعمم}م[اظؽمل٤ملر:م ]56م،م{وعموَضِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمػملَمملةَموعمآتغمذمل٤ملامم فم

اظػملٌمل٣ملعممضَٓملػم٪ملؼممملمحعملعمؽملؼممملموعمععممملمتغمعملَّملممعغم٤ملامظِفملَغػمظملُ ِلغملُ١ملػممعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممتعمفِّملغموهغممسِؽملػمذملّملعممماظػملٌملذمل٣ملِممػغمذمل٤ملعمممخعمؿملػمذملٓملؼمامموعموَسػمصملَذمل١ملعممم

حذملؿمل١ملؽمم}م[أٌملعذمل٠ملم:م]20م،مإشممشذملريمذظذملٟملمعذمل٢ملم
وَجػمٓملؼماموعمادػمذملؿعمطملػمظملِٓملغموامماظػملٌملذمل٣ملعمممإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمممشَظملُذمل٤ملرؽمممرعم ِ

اآلؼمملت .م

واظلذملٓملقممظممػذملْملاماٮملضذملمانم:مونماظزملذملٯملةمصؿملؾملذملمملمتغملذملنيمظضملٯملضذملهملماٌلذملػمل١ملمبٓملبذمل٣ملم

وع٤ملٮملهم،مواظٔملطمملةمصؿملؾملمملمتغملذملنيمظضملٯملضذملهملماٌلذملػمل١ملمبكملخ٤ملتذمل٣ملمظممػذملْملهمايؿملذملمملة،مصمملظزملذملٯملةم

حٞملمٓمتضملمملشمم،مواظٔملطمملةمحٞملمظػملضملؾمملد .م

وضّملمتضملّملدمذطٓملػمملمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملممتمملرةًمبػملظملذملٚملماظٔملطذملمملةمم–مطؼملذملمملمدذملؾٞملمذطذملٓملهمظمم

اآلؼمملت-مم،موتمملرةًمبػملظملٚملما غظملمملقم،طؼملمملمظممعشملػملذملٛملمدذمل٤ملرةماظؾعملذملٓملةم،محؿملذملىملمؼزملذملٝملمآم
اٌؿعملنيماظْملؼ٢ملمؼؽملؿظملضمل٤ملنمبؾملّمليمطؿمملب٣ملمصؿملعمل٤ملل:م{اظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممبِمملظْطملعمؿملػمذملنملِموعمؼغمعملِؿملؼملغمذمل٤ملنعمم
اظزملفمٯملةَموعمعِؼملفممملمرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم}م]اظؾعملٓملة]3:م،مومثمملظـهملًمبػملظملٚملماظزملذملّملضهملمم،مطؼملذملمملمظممض٤ملظذمل٣ملم

دؾقمملغ٣مل:م{خغمْملػممعِ٢ملػمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممٓملغمػغم١ملػمموعمتغمٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعممملموعم٫ملعم٠ملمممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمذملػملَمملتعمٟملَم
دغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل:م .]103م
عم

وضّملمذٓملهللمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشمماظٔملطمملةميغمل١ملمسمملظؿملهملمووشٓملاضمدمملعؿملهملم،متضمل٤ملدمسػمل٥ملم

اَملصٓملادمواجملؿؼملضملمملتمبمملظظملسمل٠ملماظضملصملؿمل١مل،مواًريماظضملؼملؿمل١مل،موع٢ملمتػملٟملمايغمل١ملم :م

ممونماظٔملطمملةمرؾملمملرةمظػملؽملظملٕملماظؾرملٓملؼهمل،مصظمل٦ملمجمملغنملماَملشؽملؿملمملىمصؾمل٦ملمرؾملذملمملرةمظذملؽملظملٕملماظطملذملينمم

ع٢ملماظرملُملمواظؾك٠ملم،مؼعمل٤مللمتضملذملمملشمم:م{خغمذملْملػممعِذمل٢ملػمموَعػمذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمذملّملعمضَهملًمتغمشملَؾملممذملٓملغمػغم١ملػمموعمتغمذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػممبِؾملعمذملمملم
وعم٫ملعم٠ملمممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمم٫ملعمػملَمملتعمٟملَمدعمغملَ٢ملؽممظَؾملغم١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمػملِؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل]103:موؼعملذمل٤مللمدذملؾقمملغ٣ملم:م

{وعمععم٢ملػممؼغمذمل٤ملقعمممذغمذملُملفمممغعمظملْلِذمل٣ملِممصَفملُوظَؽِذملٟملَممػغمذمل١ملغممماظْؼملغمظملْػملِقغمذمل٤ملنعممم}[ايرملذملٓملم:م.]9موظممايذملّملؼىملم:مسعمذمل٢ملػممم

مملت:م
وَغعمٕملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)":ثعمػملَمملثؽممعغمؾملػمِػملغملَذمل ؽمم
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ذغمُمللممعغمشملَمملهللؽمم،موعمػعم٤ملؼمىمعغمؿفمؾعمٛملؽمم،موعمإؿمسػمفعممملبغمماظْؼملعمٓملػمىِمبِؽملعمظملْلِ٣ملِ"(ذضملنملما تمملن).موظمماىمملغنملم
اآلخٓملمرؾملمملرةمظؽملظملٕملماظظملعملريمع٢ملمايعملّملموايلّملمواظسملطملؿملؽملهمل .م

مونماظٔملطمملةمرؾملمملرةمظػملؼملممللموهزملنيمظ٣مل:مصغملؼملمملمونماظٔملطمملةمتشملؾملٓملماظؽملظملٕملماظؾرملٓملؼهمل،م

صؾمل٦ملمطْملظٟملمتشملؾملريمظػملؼملمملل،مَملنمتضملػملٞملمحٞملماظطملريمبمملٌممللمرمضملػمل٣ملمعػمل٤ملثؼممملم،مٮملمؼشملؾملٓملمإٮملم

بكملخٓملاج٣ملمعؽمل٣مل،مصضمل٢ملمجمملبٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعمم:م

"ععم٢ملػمموَدفمىم عمزطَمملةَمععممملظِ٣ملمصَعملَّملػممذعمػعمنملعممسعمؽملػم٣ملغممذعمٓملفمهغم"(اٌضملف١ملماَملودٙملمظػملشملرباغ٦مل).م م

مطؼملمملمونماظٔملطمملةمدؾنملمظؽملؼملذملمملىمماٌذملممللمموبٓملطؿذمل٣ملمم،موػذملْملهممحعملؿملعملذملهملممٮملمعٓملؼذملهملممصؿملؾملذملمملمم،ممصعملذملّملمم

وصزملُملمسؽملؾملمملماظغملؿمملبماظضملٔملؼٔمل،مووطذملّملتؾملمملمماظلذملؽملهملمماٌشملؾملذملٓملة،ممؼعملذمل٤ملل متضملذملمملشمم:م{وعمععمذملمملمموَغػمظملَعملْذملؿغم١ملػممم
عِ٢ملػممذعم٦ملػمىٍمصَؾملغم٤ملعممؼغمكػمػملِظملُذمل٣ملغممموعمػغمذمل٤ملعمممخعمؿملػمذملٓملغممماظذملٓملفمازؿمضِنيعمم}م[دذملؾفملم:م.]39موظممايذملّملؼىملمسذمل٢ملمموبذمل٦ملمم

ػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضممللم":مععممملمغعمعملَزملعموملػمم٫ملعمذملّملعمضَهملٌم

عِ٢ملػممععمممللـمم،موعمععممملمزعمادعمماظػملٌمل٣ملغممسؾّملاًمبِضملعمظملْذمل٤ملـممإؿمظٌملذملمملمسِذملٔملكمام،موعمععمذملمملمتعم٤ملعما٪ملعمذملٛملعمموَحعمذملّملؽممظِػملٌملذمل٣ملِمإؿمظٌملذملممملمرعمصَضملعمذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملغمم"م

(رواهمعلػمل١ملمظمم٫ملقؿملق٣مل)،موسعم٢ملػمموَبِذمل٥ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مسعمذمل٢ملؿممماظؽملفمؾِذمل٥ملمممم(٫ملذملػمل٥ملمم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م"بعمؿملػمؽملعممملمرعمجغم٠ملؽممبِظملَٯملَةٍمعِ٢ملعمماَملَرػمضؿممصَلعمؼملِٛملعمم٫ملعم٤ملػمتؼممملمصِ٥ملمدعمقعممملبعمهملٍ:مادػمٞملؿمم

حعمّملِؼعملَهملَمصُٯملَنـم،مصَؿعمؽملعمقفم٥ملمذعمظِٟملَماظلفمقعممملبغممصَفملَصْٓملعم عممععممملىعمهغممصِ٥ملمحعمٓملفمةٍمصَذملكملؿمذعماممذعمذملٓملػمجعمهملٌممعِذمل٢ملػمممتِػملْذملٟملَمم
اظرملممٓملعماجؿممضَّملِمادػمؿعم٤ملػمسعمؾعموملػممذعمظِٟملَماظْؼملعممملىعممطُػملٌمل٣ملغممصَؿعمؿعمؾفمٛملعمماظْؼملعممملىعممصَذملكملؿمذعماممرعمجغمذمل٠ملؽمممضَذملممل٩ملِ١ملؽمممصِذمل٥ملممحعمّملِؼعملَؿِذمل٣ملِمم

ؼغمقعم٤ملمملغمماظْؼملعممملىعممبِؼملِلػمقعممملتِ٣ملِ،مصَعملَممللعممظَ٣ملغممؼعممملمسعمؾػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمععممملمادػمؼملغمٟملَ؟مضَذملممللعمممصُذملٯملَنؽم،ممظِٯملِدػمذمل١ملؿممماظٌملذملْملِىمم

دعمذملذملؼملِٛملعممصِذملذمل٥ملماظلفمذملذملقعممملبعمهملِ،مصَعملَذملممللعممظَذملذمل٣ملغممؼعمذملمملمسعمؾػمذملذملّملعمماظػملٌملذملذمل٣ملِمظِذملذمل١ملعممتعملػمذملفملَظُؽملِ٥ملمسعمذملذمل٢ملؿممادػمذملذملؼملِ٥مل؟مصَعملَذملممللعم:مإؿمغممذملذمل٥ملم
دعمؼملِضملػموملغمم٫ملعم٤ملػمتؼممملمصِ٥ملماظلفمقعممملبِماظٌملْملِىمػعمذملْملعماممععمذملمملؤغمهغمممؼعم ُعملذمل٤مللغمممادػمذملٞملؿمممحعمّملِؼعملَذملهملَممصُذملٯملَنـمممٮملِدػمذملؼملِٟملَ،مم

صَؼملعممملمتعمزملػمؽملعمٛملغممصِؿملؾملعممملمضَممللعم:موَعفممملمإؿمذعمامضُػملْوملعممػعمذملْملعماممصَذملكملؿمغمم٥ملمموَغػمصملُذملٓملغمممإؿمظَذمل٥ملممععمذملمملممؼعمكػمذملٓملغمجغمممعِؽملػمؾملعمذملمملممصَفملَتعمزملعمذملّملفمقغممم

بِـغمػملُـِ٣ملِ ،موعمآطُ٠ملغمموَغعممملموعمسِؿملعممملظِ٥ملمثغمػملُـؼمممل،موعموَرغمدقممصِؿملؾملعممملمثغمػملُـعم٣ملغم" .م

سػمل٥ملمونماظٔملطمملةمهلمملمصسملممل٩مل٠ملمعؾملؼملهملم،موآثمملرماجؿؼملمملسؿملهملمسصملؿملؼملهملمتؿؼملـ٠ملمظممدّملؾممحمملجهملم

اظظملعملٓملاىمورصٛملماظظملعملٓملمسذملؽملؾمل١ملمم،موغرملذملٓملماحملؾذملهملمبذملنيموصذملٓملادماجملؿؼملذملٛملماٌلذملػمل١مل،مومتعمل٤ملؼذملهملمم

ووا٫ملٓملماحملؾهملمواظماح١ملمبؿملؽملؾمل١مل،مصػملؿمللوملماظٔملطمملةمحم٘ملمعذملممللممؼقملخذملْملممعذمل٢ملمماىؿملذمل٤ملب،مم

ب٠ملمػ٦ملمشٓملسمظػملٓملوصهملمواظٓملضمهملمظمماظعملػمل٤ملب .م

وع٢ملمث١ملفممرشٌملنملمآمظمموداىماظٔملطمملةم،مووثؽمل٥ملمسػمل٥ملماٌذملٔملطخملنيمواٌؿزملذملّملضنيم

ب ذملمملظظملَٯملَحمواظؽملف ذملمملحمظمماظذملذملّملغؿملمملمواآلخذملذملٓملةم،مصعمل ذملمململمتضمل ذملمملشم:م{ضَذملذملّملػمموَصْػملَذملذملُملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذملذمل٤ملنعمم م
اظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممصِ٦ملم٫ملعمػملَمملتِؾملؿم١ملػممخعممملذِضملغم٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممسعم٢ملؿمماظػملٌملطملػم٤ملؿممعغمضملػمٓملؿم٪ملغم٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػمم
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ػملٔملطَمملةِمصَمملسِػملُ٤ملنعم}م[اٌقملعؽمل٤ملن-1:م،]4مث١ملفمممعموعمسعمّملعمػغم١ملموؿمراثهملماظظملِذملٓملػمدعموسماَملَسػمػملَذمل٥ملم،مصعملذملممللم
ظِ فم
تضملمملشم:م{وُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْ٤ملعمارؿمثغم٤ملنعمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمٓملؿمثغم٤ملنعمماظْظملِٓملػمدعموػمسعممػغم١ملػممصِؿملؾملعممملمخعممملظِّملغمونعم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌقملعؽمل٤ملن:م،10م .]11م

وع٢ملماَمل٫ملؽملمملفماظيتمونملمصؿملؾملمملماظٔملطمملة:م(ماظٔملروهللمواظـؼملمملرم) :م

صعملّملمووػمجؾعمؾملمملمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممبعمل٤ملظ٣مل:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآَععمؽملغم٤ملاموَغػمظملِعملُ٤ملامعِ٢ملػم رَؿملممؾعمذملمملتِم

ععممملمطَلعمؾػمؿغم١ملػمموعمعِؼملفممملموَخػمٓملعمجػمؽملعممملمَظغملُ١ملػممعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿم وعمظَذملمملمتعمؿملعمؼملفمؼملغمذمل٤ملاماظْكعمؾِؿملذملىملعممعِؽملػمذمل٣ملغممتغمؽملػمظملِعملُذمل٤ملنعمموعمظَلػمذملؿغم١ملػمم

بِـملَخِْملِؼ٣ملِ إؿمظٌملمملموَنػممتغمطملػمؼملِسملغم٤ملامصِؿمل٣ملِموعماسػمػملَؼملغم٤ملاموَنفمماظػملٌمل٣ملعممشَؽملِ٦مللممحعم ِؼملؿملّملؽمم}[اظؾعملٓملة]267:م،موض٤ملظذمل٣ملم:م
{موعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيموَغػمرملعمفملَمجعمؽملفممملتٍمععمضملػمٓملغموذعممملتٍ وعمشَؿملػمٓملعممععمضملػمٓملغموذعممملتٍموعماظؽملفمكػم٠ملعمموعماظٔملفمرػمهللعممعغمكػمؿعمػملِظملًمملم ُوطُػملُ غمم
ذمل٣مل

وعماظٔملفمؼػمؿغم٤ملنعمموعماظٓملقمعفممملنعممعغمؿعمرملعممملبِؾملؼممملموعمشَؿملػمٓملعممعغمؿعمرملعممملبِ٣ملٍمطُػملُذمل٤ملام عِذمل٢ملػممثعمؼملعمذملٓملؿمهِمإؿمذعماموَثػممؼملعمذملٓملعمموعمآَتغمذمل٤ملامحعمعملٌملذمل٣ملغممؼعمذمل٤ملػممعمم

حعمزملعممملدِهِم}[ماَملغضملمملم:م .]141م
صعملّملمبنيماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)ماظؽملممزملمملبماظْمليمونملمصؿمل٣ملماظٔملطذملمملةم،م

ٌمل١مل)م
صضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿميممم)رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػمل عمم

ضَممللعمم:م"ظَؿملػمٕملعممصِؿملؼملعممملمدغمونعممخعمؼملػملعمهملِموَوػمدغمٞملـممعِ٢ملعمماظؿفمؼملػمٓملؿمم٫ملعمذملّملعمضَهملٌمم ،موعمظَذملؿملػمٕملعمممصِؿملؼملعمذملمملممدغمونعممخعمؼملػمذملٕملؿممم

وَوعماقـممعِ٢ملعمماظْ٤ملعمرؿمقؿمم٫ملعمّملعمضَهملٌم،موعمظَؿملػمٕملعممصِؿملؼملعممملمدغمونعممخعمؼملػمٕملؿممذعموػمدٍمعِ٢ملعمما ؿمبِ٠ملؿمم٫ملعمّملعمضَهملٌ" .م

صمملظٔملطمملةمونملمظممط٠ملمعمملموغؾؿؿ٣ملماَملرضموبػملٜملماظؽملزملمملبموومضؿملؼملؿ٣مل،ماسؿؼملذملمملدؼممامسػملذمل٥ملمم

سؼمل٤ملممض٤مللمآمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامموَغػمظملِعملُذمل٤ملاممعِذمل٢ملػمممرَؿملممؾعمذملمملتِممععمذملمملممطَلعمذملؾػمؿغم١ملػممموعمعِؼملفمذملمملمم

وَخػمٓملعمجػمؽملعممملمَظغملُ١ملػممعِ٢ملعمماظْفملَرػمضؿم}...م[اظؾعملٓملة،]267:مؼعمل٤مللماب٢ملمجٓملؼذملٓملمم(رضمذمل٣ملممآ):مؼضملذملينمم

بْملظٟملمج٠ملمثؽملمملؤه:مووغظملعمل٤ملاموؼسملؼمذملمملممممذملمملمموخٓملجؽملذملمملممظغملذمل١ملممعذمل٢ملمماَملرض،مصؿزملذملّملض٤ملامموزطذمل٤ملامم
ع٢ملماظؽملك٠ملمواظغملٓملمموايؽملشملهملمواظرملضملري،موعمملمووجؾوملمصؿمل٣ملماظزملذملّملضهملممعذمل٢ملممغؾذملمملتمماَملرضم

(تظمللريماظشملربي)،موطْملامسؼمل٤ملممض٤مللماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم)ماظلذملمملبٞملم:م"مصِؿملؼملعمذملمملمم

دعمعملَوملِماظلفمؼملعممملىغم"...مايذملّملؼىمل،ممصؿفذملنملمماظٔملطذملمملةممصؿملؼملذمل ممملموخٓملجؿذمل٣ملمماَملرضموبػملذملٜملممغزملذملمملبؼممملمم–م

وػذملذمل٤ملمعذملذملمملمؼعملذملذملّملرمخبؼمللذملذملهملموودذملذملٞمل،موػذملذمل٦ملمتلذملذملمملويم50مطؿملػملذملذملهملمبمملظغملؿملذملذمل٠ملماٌزملذملذملٓمليمعذملذمل٢ملم

ايؾ٤ملب،موومضؿملؼملهملمذظذملٟملممعذمل٢ملمماًسملذملمملرممواظظملمملطؾملذملهملمموصمؿملذملٛملمموغذمل٤ملاهللمماظذملٔملروهللممواظـؼملذملمملرم-م

صكملذامبػملذملٜملمماظذملٔملرهللممػذملْملهمماظعملؿملؼملذملهملمموومزادموجؾذملوملممصؿملذمل٣ملمماظٔملطذملمملة،مموإذامضذمل٠ملممسذمل٢ملممذظذملٟملممٕم
ونملمصؿمل٣ملماظٔملطمملةمإٮملمونمؼؿشمل٤ملهللم٫ملمملحؾ٣ملمبزملّملضهملمتفملخْملمب٣ملمإشمماىؽملهملموتعملؿملذمل٣ملممحذملٓملممغذملمملرمم
جؾملؽمل١مل .م
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وعمملمس٢ملماظعملّملرماظ٤ملاجنملمإخٓملاج٣ملمعؽملؾملمملمصؿملكؿػملٝملمةلنملمرٓملؼعملهملماظلعمل٦ملم،مصؼملمملمدذملعمل٦ملم

بٯملمطػملظملهملموٮملمعقملوغهمل،مطؼملمملمظ٤ملمدعمل٦ملممبمملىماٌشملٓملم،مووماظضملؿمل٤ملنم،مصظملؿمل٣ملماظضملرملذملٓملم،موعذملمملمدذملعمل٦ملم
بغملػملظملهملموعقملوغهملمطؼملؿملمملهماآلبمملرماظيتمختٓملجمبمملآلٮملتموشريػذملمملمصظملؿملذمل٣ملمغزملذملٝملماظضملرملذملٓملمم،مصضملعمذمل٢ملم

دعممملظِ١ملؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِمآِم،مسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملممل) مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م

ضَممللعمم:م"صِؿملؼملعممملمدعمعملَوملِماظلفمؼملعممملىغمموعماظْضملغمؿملغم٤ملنغم،موَوػممطَمملنعممسعمـعمٓملؿمؼكممملماظْضملغمرملػمٓملغمم ،موعمععممملمدغمعملِ٦ملعممبِمملظؽملفمسملػمُملؿممغِزملػمذملٝملغممم

اظْضملغمرملػمٓملؿمم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

صػملؿمللمملرهللمط٠ملمعلػمل١ملمبكملخٓملاجمزطمملةمزرسذمل٣ملمؤذملٓمله،محؿذمل٥ملمؼذملقملديمذذملغملٓملمػذملْملهمم

اظؽملضملؼملهملماظيتموغضمل١ملمآمسػملؿملذمل٣ملمبؾملذملممل،م صؾملذمل٤ملماظذملْمليمخػملعملؾملذملمملموووجذملّملػمملموػذمل٤ملماظذملْمليممنمملػذملمملم

عمقذملذملذمل٢ملغمم
غم٤ملغذملذملذمل٣ملغمموَمػممغ ػم
غمثذملذملذمل٤ملنعمم موَو ػمَغذملذملذملؿغم١ملػممتعمٔملػمرعمس عم
وو٫ملذمل ذملػملقؾملمملم،مؼعملذملذملذمل٤مللمتضملذمل ذملمملشم:م{وَ َصذملذملذملٓملعموَؼػمؿغم١ملػمم عمعذمل ذملمملمتعمقػمٓمل غم

اظٔملفمارؿمسغم٤ملنعم}م[اظ٤ملاضضملهمل:م،63م.]64مصمملٓمتضملمملشممػ٤ملماظْمليمزمؿمل٥ملماَملرضمبمملظؽملؾذملمملتمبضملذملّملم
ع٤ملتؾملممل،موػ٤ملماظعملمملدرمسػمل٥ملمإخٓملاجماظؽملؾمملتماَملخسملٓملماٌـؼملٓملمعذمل٢ملماظؾذملْملورمواظشملذملنيمشسملكمذملممملم

رٓملؼكمممل .م

وظ٤ملموخٓملجماَملشؽملؿملمملىمزطمملةموع٤ملاهل١ملمبشملٓملؼعملهملم٫ملقؿملقهملمٌمملمروؼؽملمملمصعملريؼماموٮملمعلذملغملؿملؽملؼمممملموٮملم

جممل٩ملضملؼممملموٮملمحمٓملوعؼمعمممل،موػْملامعمملمحّملثمظممسزملٓملماًػملؿملظملهملماظضملذملمملدلما عذملمملمماظٔملاػذملّملمسؼملذملٓملم
ب٢ملمسؾّملماظضملٔملؼٔملم-مرضم٣ملمآم-اظْمليموضمملمماظضملّمللمظمماظؽملمملسموسٓملؾمفماَملشؽملؿملذملمملىمةذملٞملم

اظظملعملٓملاىم،مصػملؼملمملمجغمؼملضملوملماظٔملطمملةمظممسؾملذملّملهموورادوامت٤ملزؼضملؾملذملمملمٕمرمذملّملوامصعملذملريؼممامواحذملّملؼممام
ظممودممملىماَملعهمل!موطمملنمزمغمل١ملموعهملمتؿذملّملمحذملّملودػمملمعذمل٢ملماظزملذملنيمذذملٓملضًممملمإشممبذملمملرؼٕملم

شٓملبؼمذملممل،موعذملذمل٢ملمحذملذملّملودمدذملؿملؾريؼمململ ذملمملٮملًمإشمماحملذملؿملٙملماهلؽملذملذملّمليمجؽمل٤ملبؼمذملمممل،موعذملذملٛملمذظذملذملٟملمٕم
رمذملذملّملوامعل ذملغملؿملؽملؼممملمواحذملذملّملؼمامؼفملخذملذملْملماظٔملط ذملمملةم،موصذملمملضماٌ ذملممللمظممبؿملذملذملوملمع ذملممللماٌل ذملػملؼملنيم

صفمل٫ملّملرم-مرضم٣ملمآم-موعٓملؼمامبفملداىماظّملؼ٤ملنم،موضمملل:ممماضسمل٤ملامس٢ملماظطملذملمملرعني،مصعملسملذمل٥ملم
دؼ٤ملنماظؽملمملسمموعمملزالماٌممللمصممل٩ملسملؼمممل،مصفمل٫ملّملرموعذملٓملؼممامبكملسؿذملمملقماظضملؾؿملذملّملمصذملفملسؿعملؾمل١ملموعذملمملزالم

اٌممللمصممل٩ملسملؼممملمظممخٔملؼؽملهملماظّملوظذملهملما دذملٯملعؿملهملم،مصذملفملعٓملمبؿذملٔملوؼيملماظرملذملؾمملبمصذملٔملوجؾمل١ملموبعملذمل٦ملم

اٌمملل .م

وٕمؼؾملؼمل٠ملما دٯملممةغملؼملهملمترملٓملؼضمل٣ملموعٓملمعزملذملمملرفمماظٔملطذملمملةمم،مصعملذملّملممبؿملؽملؾملذملمملممآمتضملذملمملشممم

مبعملؿسمل٥ملمسػمل١ملموحغملؼملهمل،موسّمللمورضمهملم،موحّملدػمملمبـؼملمملغؿملهملمو٫ملؽملمملفم،مصعملممللمدؾقمملغ٣مل:م

{مإؿمغعمؾمؼملعم ذملمملماظزملعمؾمذملذملّملعمضَمملتغممظِػملْظملُعملَذملذملٓملعماىموعماظْؼملعملعم ذملمملطِنيؿمموعماظْضملعم ذملمملعِػملِنيعممسعمػملَؿملػمؾملعم ذملمملموعماظْؼملغمقملعمظَؾمظملَ ذملهملِمضُػملُ ذمل٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمصِذملذمل٦ملم
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اظٓملؿمؾمضَذملمملبِموعماظْطملعمذملمملرؿمعِنيعمموعمصِذملذمل٦ملمدعمذملِؾؿمل٠ملؿمماظػملّذمل٣ملِموعمابػمذملذمل٢ملؿمماظلعمؾمذملِؾؿمل٠ملؿممصَٓملؿمؼسملعمذملهملًمعِؾمذملذمل٢ملعمماظػملّذمل٣ملِموعماظػملّذملذمل٣ملغممسعمػملِذملؿمل١ملؽمم

غملؿمل١ملؽم}[اظؿ٤ملبهمل:م.]60م م
حِ
عم

صذملذملذملٯملم غمتزملذملذملذملٓملفغمماظٔملطذملذملمملةُمظطملذملذملذملريؿممػذملذملذملقملٮملىِ،موؼؽملؾطملذملذملذمل٦ملمسػملذملذملذمل٥ملمأٌملطذملذملذمل٦ملمونمؼؿقذملذملذملٓملىم

اٌلؿقعملنيمظٔملطمملت٣ملمحؿفم٥ملمتعمعملَٛملعممظممععم٤ملػمضِضملؾملمملموؼغمقملعمدفمىماظْؼملعمعملْزمل٤ملدغممعِؽملػمؾملممل،مصكملغفمذمل٣ملغمممعذملمملمماذػم عمذملؿغملَ٥ملمم

صَعملِريؽممإٮملٌملمبعملَذملّملػمرؿمممعذملمملممضَزملفمذملٓملعمممشَؽملِذمل٦مللم،مموظَذمل٤ملػمممودفمىماَْملَشؽملؿملذملمملىغمممزعمطذملمملةَمموعػمذمل٤ملاظِؾمل١ملممظمم عمعزملذملمملرؿمصِؾملممل،ممظَؼملذملمملمم

ِلذملغملؿملؽملؼممملممووػممعغمضملػمذملّملعمعؼممملمم،مإٮملٌملمونماظ٤ملاضذملذملٛملمؼغمضملشملذمل٦ملممذذملؾملمملدةًممبممل داغذملهملممسػملذملذمل٥ملم
وعمجعمذملّملػمتعمممصعملذملريؼماممووػممع ػم

اَملشؽملؿملمملىمظِزملعممملحلماظظملُعملَٓملاى .م

سػمل٥ملموغ٣ملمؼؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملمأٌملط٦ملمعٓملاسمملةمسّملةموع٤ملرمسؽملّملمإخٓملاجماظٔملطمملةم،موعؽملؾملمملم :م

مونمسمٓملجمزطمملت٣ملمعذمل٢ملمورؿملذملنملماَملعذمل٤ملالمووج٤ملدػذملمملمووحؾؾملذملمملمإظؿملذمل٣ملم،معؾؿضملذملّملؼمامسذمل٢ملم

اظٓملديىمعؽملؾملمملم،مطؼملمملموعٓملمآم–مدؾقمملغ٣ملم-م;مَملنمآمرؿملنملمٮملمؼعملؾ٠ملمإٮملمرؿملؾؼممملم،مؼعملذمل٤مللم

تضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاْموَغظملِعملُ٤ملاْمعِ٢ملمرَؿملممؾعممملتِمععممملمطَلعمذملؾػمؿغم١ملػمموعمعِؼملفمذملمملموَخػمٓملعمجػمؽملعمذملمملمَظغملُذمل١ملمعممذمل٢ملعمم
اَملَرػمضؿمموعمٮملَمتعمؿملعمؼملفمؼملغمذملذمل٤ملاْماظْكعمؾِؿملذملذملىملعممعِؽملػمذملذمل٣ملغممتغمؽملظملِ ُعملذملذمل٤ملنعمموعمظَلػمذملذملؿغم١ملمبِـملخِْملِؼذملذمل٣ملِمإؿمٮملٌملموَنمتغمطملػمؼملِسملغمذملذمل٤ملاْمصِؿملذملذمل٣ملِم

وعماسػمػملَؼملغمذمل٤ملاْموَنفمماظػملّذمل٣ملعممشَؽملِذمل٦مللممحعم ِؼملؿملذملّملؽمم}م[اظؾعملذملٓملةم]267:م،موؼعملذمل٤مللمتضملذملمملشمم:م{ظَذمل٢ملػمممتعمؽملعمذملمملظُ٤ملامماظْؾِذملذملٓملفمم

حعمؿفم٥ملمتغمؽملػمظملِعملُ٤ملامعِؼملفممملمتغمقِؾقم٤ملنعمموعمععممملمتغمؽملػمظملِعملُ٤ملامعِ٢ملػممذعم٦ملػمىٍمصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممبِ٣ملِمسعمِػملؿمل١ملؽمم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م ]92م

موَنػممؼشملػملُنملعمماظْؼملغمٔملعمطخمل٦ملمبِؾملعممملموجػم٣ملعممآِمتضملمملظَ٥ملم،مووظّمملمؼظمللّملمزطمملتذمل٣ملمبذملمملٌ٢ملمواَملذىم،مصذملكملنم

آمتضملمملشممؼعمل٤مللم:م{مؼعممملوَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامظَمملمتغمؾػمشملِػملُ٤ملام٫ملعمّملعمضَمملِتغملُ١ملػممبِمملظْؼملعم٢ملممموعماظْفملَذعمى}ممم م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م]264م م
موؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{اظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعمموَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِممثغمذمل١ملفمممظَذملمملممؼغمؿػمؾِضملغمذمل٤ملنعمممععمذملمملمموَغػمظملَعملُذمل٤ملامم

ععمؽملكممملموعمظَمملموَذؼمىمظَؾملغمذمل١ملػممموَجػمذملٓملغمػغم١ملػمممسِؽملػمذملّملعمممرعمبممؾملؿمذمل١ملػممموعمظَذملمملممخعمذمل٤ملػمفؽمممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػممموعمظَذملمملممػغمذمل١ملػمممؼعمقػمٔملعمغغمذمل٤ملنعممم مضَذمل٤ملػملؽممم

ععمضملػمٓملغموفؽم موعمععمطملػمظملِٓملعمةٌ مخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمم٫ملعمّملعمضَهملٍ مؼعمؿػمؾعمضملغمؾملعممملموَذؼمىموعماظػملٌمل٣ملغممشَؽملِ٦مللممحعمػملِؿمل١ملؽمم}م[اظؾعملٓملة:م262م-م .]263م

مونمسمٓملجمزطمملت٣ملموضوملموج٤ملبؾملمملمدونمتذملفملخريمم;مظعمل٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشمم:م{وعمآتغمذمل٤ملاممحعمعملٌملذمل٣ملغمممؼعمذمل٤ملػممعممم

حعمزملعممملدِهِموعمظَمملمتغملػمٓملؿمصُ٤ملامإؿمغفم٣ملغممظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم}م[اَملغضملمملم:م .]141م

وضّملمحْملفمرعمماظرملفمٓملهلل -موبعمذملمملظَٜملعممظمماظؿفمقذملْملؼٓملم-معذمل٢ملمععمؽملػمذملٛملماظٔملفمطذملمملة;مبذمل٠ملموعم٫ملعمذملٝملمعمملغِضملؿملؾملذملمملم

بمملًُٓملغموجمع٢ملعمما دٯملم،موذظٟملمبِؽملعمٗملممماظعملٓملآن اظغملٓملؼ١مل،مواظلقمؽملفمهملماٌُشملَؾملفمذملٓملعمة;مضذملممللمآم-م

عمماظٔملطَمملةَموعمػغم١ملػممبِمملظْـملَخِٓملعمةِمػغم١ملػممطَمملصِٓملغمونعم}م
ػمٓملطِنيعمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممظَمملمؼغمقملػمتغم٤ملن فم
تضملمملشمم:-م{وعموعمؼػم٠ملؽممظِػملْؼملغمرمل ؿم
[صزملػملومل:م،6م،]7مصقعمزملعمٓملعمػ١ملمبنيماظرملممٓملػمكمواظغملُظملٓمل .م
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صػملؿملقذملذملْملرماٌلذملػمل١ملمعذملذمل٢ملماظؿؾملذملمملونمظمموداىمحذملذملٞملماظظملعملذملذملٓملاىمعذملذمل٢ملماظٔملطذملمملةم،مصعملذملذملّملمجذملمملىم

اظ٤ملسذملذملّملماظرملذملذملّملؼّملمواظمػؿملذملذملنملماَملطؿملذملذملّمل،مظممحذملذملٞملمت ذملمملركماظٔملط ذملمملة،مبفملد ذملػمل٤ملبمتٓملتضملذملذملّملمعؽملذملذمل٣ملم

اظظملٓملا٩ملٗملموتؾملؿٔملمظ٣ملماظعملػمل٤ملب،موتذملْملوبممظذمل٣ملمماَملصؽذملّملة،مموتعملرملذملضملٓملقمممعؽملذمل٣ملمماىػملذمل٤ملدغمممواَملبذملّملانغممم،م
صؿملعمل٤مللمتضملمملظَ٥مل:م{موعماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممعمؼغملْؽملِذملٔملغمونعممماظذملْملفمػعمنملعممموعماظْظملِسملفمذملهملَمموعمظَذملمملممؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملغعمؾملعمذملمملممصِذمل٦ملممدعمذملِؾؿمل٠ملؿممماظػملٌملذمل٣ملِمم

صَؾعمرملممذملذملٓملػمػغم١ملػممبِضملعمذملذملْملعمابٍموَظِذملؿمل١ملـم مؼعمذملذمل٤ملػممعممؼغمقػمؼملعمذملذمل٥ملمسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملمصِذملذمل٦ملمغعمذملمملرؿممجعمؾملعمذملؽملفم١ملعممص غمَؿغملْذملذمل٤ملعمىمبِؾملعمذملمملمجِؾعمذملمملػغمؾملغم١ملػمم
ػذملذملذملْملعمام عمعذملذملمملمطَعمؽملذملذملذملٔملػمتغم١ملػممظِفملَغػمظملُ ِلذملذملغملُ١ملػمم َصذملذملذملْملغموضُ٤ملام عمعذملذملمملمطُ ػمؽملذملذملذملؿغم١ملػممعمتغملِْؽملذملذملذملٔملغمونعمم}م
١ملم عم
ُؾملذملذملذمل٤ملرغمػغم ػم
وعمجغم غمؽملذملذملذمل٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمز غم

[اظؿ٤ملبهمل35:34:م ]،مصمملظذملْمليمرمؼملذملٛملماٌذملممللموٮملمؼذملقملديمزطمملتذمل٣ملمٮملمرمؼملذملٛملمظممايعملؿملعملذملهملم
عمملٮملًموإمنمملمرمؼملٛملمحشملؾؼممملمدؿملرملؿضمل٠ملمصؿمل٣ملمغمملرؼمامؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملمواظضملؿملمملذمبمملٓ .م

وس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل ممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مضممللم:م"مععمذمل٢ملػممم

آتمملهغممآُمعمملٮملًمصػمل١ملمؼغمقملدمممزطمملتعم٣مل،معغمـمم٠ملعممظ٣ملمؼ٤ملمعمماظعملؿملمملعهملِمذغمفمملسمملًموضْٓملعمهللعممظذمل٣ملممزعمبؿملؾؿذملمملنؿم،ممؼغمشمل٤ملممضذمل٣ملغممم
ؼ٤ملمعمماظعملؿملمملعهملِ،مثغم١ملفممؼفملخْملغممبِػملِؾملػمٔملؿمععمؿعمؿملػم٣ملِمويػم:مذِّملػمضَؿملػم٣ملِمث١ملفممؼعمل٤مللغم:موغمملمعمملظُٟملَ،موغمملمطؽملٔملغمكَ"مث١ملفممتذملٯملمم

اظؽمل قمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م{موعمظَمملمؼعمقػملعمؾعم٢ملفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمؾػمكعمػملُذمل٤ملنعمممبِؼملعمذملمملممآَتعمذملمملػغم١ملغممماظػملٌملذمل٣ملغمممعِذمل٢ملػممم
صَسملػمػملِ٣ملِمػغم٤ملعممخعمؿملػمذملٓملؼماممظَؾملغمذمل١ملػمممبعمذمل٠ملػمممػغمذمل٤ملعمممذعمذملٓمللمممظَؾملغمذمل١ملػمممدعمذملؿملغمشملَ٤ملفمضُ٤ملنعمممععمذملمملممبعمكِػملُذمل٤ملاممبِذمل٣ملِممؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمموعمظِػملٌملذمل٣ملِمم
ِريم} م
عِريعماثغمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعماظػملٌمل٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾ ؽم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[مآلمسؼملٓملان180:م](رواهماظؾكمملري).ممممم

وظَذملذمل١ملػممؼعمعملِ ذملٝملِماظْقعمذملذملّملقممسِؽملػمذملذملّملعمماظضملغمعمل٤ملبعم ذملهملِماَملُخػمٓملعموؿمؼفمذملهملِمٌ ذملمملغٛملماظٔملط ذملمملةم،مبعمذملذمل٠ملػممؼعمؿعمضملذملذملّملفمىمذظِ ذملٟملَمإشمم

واجملؿؼملذملذملذملٛملم،مواظذملذملذمليتمتؿؼملـذملذملذمل٠ملمظمماىذملذملذمل٤ملهللم
عم
ؿمؼذملذملهملِ،ماظذملذملذمليتمتضملذملذملذمل١ملقمماظظملذملذملذملٓملدعمم
غمعمل٤ملبذملذملهملِماظّملقمغػمؿملعم٤مل فم
اظضمل عم
واظعملقٙمل،ممحؿملىملمتؽملٛملماظلؼملمملىمضشملٓملػمملم،موتؽملٛملماَملرضمغؾمملتؾملمملموذذملفٓملػمملم،مصضملعمذمل٢ملػمممسؾذملّملِمم

آِمبذملذمل٢ملؿممسؼملذملذملٓملعمم(ر٪ملِذملذمل٦ملعممآُمسؽملؾملؼملذملممل)مضَذملممللعم:موَضْؾعمذملذمل٠ملعممسعمػملَؿملػمؽملعمذملمملمرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
غمؾملذملمملجِمٓملؿمؼ٢ملعممخعمؼملػمذملٕملؽممإؿمذعمامابػمؿغمػملِؿملذملؿغم١ملػممبِؾملؿمذمل٢ملفم،موعموَسغمذمل٤ملذغممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموَنػمم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)،مصَعملَذملممللعم:م"مؼعمذملمملمععمضملػمرملعمذملٓملعمماظْؼمل عم

ذمل٤ملامزطَ ذملمملةَموَعػمذملذمل٤ملعماظِؾملؿم١ملػممإؿمظٌملذملمملمعغمؽملِضملغمذملذمل٤ملاماظْعملَشملْذملذملٓملعممعِذملذمل٢ملعمم
ػمرطُ٤ملػغم٢ملفم"مم-موذطذملذملٓملمعؽملؾملذملمملم–م"موعمظَذملذمل١ملػممؼعمؼملػمؽملعمضملغمذمل عم
تغمذملذملّمل ؿم
اظلفمؼملعممملىِ،موعمظَ٤ملػمظَمملماظْؾعمؾملعمممل٩ملِ١ملغممظَ١ملػممؼغمؼملػمشملَٓملغموا"...مم(وخٓملجعم٣ملماب٢ملغممعمملجعم٣ملمواظؾؿملؾملعمل٦ملقم) .م

عمٓملطمملتٍمم
وعِؽملػمؾملمملمذعمػمملبغمماٌممللؿممبفمليمممغ٤ملهللـممعِ٢ملعمماآلصمملتِم،مووػممبعمعملمملىغممسعمؿملػمؽملِ٣ملِموععمقػمٞملغممعمملمب٣ملِمعِ٢ملػممب عم

صذملذملمعمىماٌ ذملممللعمماظغملذملذملـريعمماظذملذملْمليمٕمتغمذملذملقملعمدفمم عمزطمملتغمذملذمل٣ملغمم،مٮملمؼعمظملِذملذمل٦ملمبطملعمذملذملٓملعمضؿمماظرملفمذملذملكػمٗملؿمموحمملجعمؿِ ذمل٣ملِم،م
ورغمبفمؼملمملموثػمعملَ٠ملعمماظّملفمؼػم٢ملغممطمملػِػملَ٣ملغم،موسعمٓملفمضعممغعمظملْلعم٣ملغممظ صْٯملسؿممواٌُلمملىعمظَهملِ،مؼعمل٤مللغممآُمسعمٔملفمموجعمذمل٠ملفمم:م

{مإؿمغفم ذملمملمبعمػملَ٤ملػمغعم ذملمملػغم١ملػممطَؼملعم ذملمملمبعمػملَ٤ملػمغعم ذملمملموَ٫ملػمذملذملقعممملبعمماظْفعمؽملفم ذملهملِمإؿمذػمموَضْلعمذملذملؼملغم٤ملامظَؿملعمزملػمذملذملٓملؿمعغمؽملفمؾملعممملمعغمزملػم ذملؾِقِنيعمم موعمظَ ذملمملم

ؼعملػمؿعمـػمؽملغم٤ملنعمم مصَشملَمملفعممسعمػملَؿملػمؾملعممملمرَذملممل٩ملِٝملؽمممعممذمل٢ملممرفمبممذملٟملَمموعمػغمذمل١ملػمممغعمذملممل٩ملِؼملغم٤ملنعممم مصَفملَ٫ملػمذملؾعمقعموملػمممطَمملظزملفمذملٓملؿمؼ١ملؿممم م
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َصؿعمؽملعممملدعموامعغمزملػمؾِقِنيعمم موَنؿمماشّْملغموامسعمػملَذمل٥ملممحعمذملٓملػمِثغملُ١ملػمممإؿمنمطُؽملذملؿغم١ملػممم٫ملعمذملمملرؿمعِنيعممم مصَذملمملغشملَػملَعملُ٤ملامموعمػغمذمل١ملػممم

مملذملغملِنيؽممم موعمشَذملّملعموػماممسعمػملَذمل٥ملممحعمذملٓملػمدٍممضَذملمملدِرؿمؼ٢ملعمم م
ؼعمؿعمكعممملصَؿغم٤ملنعمم موَنمظٌملمملمؼعمّملػمخغمػملَؽملفمؾملعممملماظْؿملعم٤ملػممعممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملممع ػم

صَػملَؼملفممملمرعموَوػمػعممملمضَمملظُ٤ملامإؿمغفممملمظَسملعممملظٍمل٤ملنعمم مبعم٠ملػممغعمقػم٢ملغممععمقػمٓملغموعغم٤ملنعمم مضَممللعمموَوػمدعمشملُؾملغم١ملػمموَظَ١ملػمموَضُذمل٠ملممٌملظغملُذمل١ملػممم
ظَ٤ملػمظَمملمتغملعمؾممقغم٤ملنعمم مضَمملظُ٤ملامدغمذملؾػمقعممملنعمممرعمبممؽملعمذملمملممإؿمغفمذملمملممطُؽملفمذملمملممزَذملمملظِؼملِنيعممم مصَفملَضْؾعمذمل٠ملعمممبعمضملػمسملغمذملؾملغم١ملػمممسعمػملَذمل٥ملممبعمضملػمذمل٘ملـممم

ؼعمؿعمػملَمملوعمعغم٤ملنعمم مضَمملظُ٤ملامؼعممملموعمؼػمػملَؽملعممملمإؿمغفممملمطُؽملفممملمرَمملشِنيعمم مسعملعم٥ملمرعمبقمؽملعممملموَنمؼغمؾػمّملِظَؽملعممملمخعمؿملػمٓملاًمعممؽملػمؾملعمذملمملممإؿمغفمذملمملممإؿمظَذمل٥ملمم

رعمبممؽملعممملمرعماشِؾغم٤ملنعم م مطَْملعمظِٟملَماظْضملعمْملعمابغمموعمظَضملعمْملعمابغمماظْـملخِٓملعمةِم َوطْؾعمٓملغممظَ٤ملػممطَمملغغم٤ملامؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}م م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ماظعملػمل١ملم:م33-17م]م م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

حتٕٚم انقجهخ دسٔط ٔػرب

 -1صسملممل٩مل٠ملمذؾملٓملمذضملؾمملن .م

 -2ه٤ملؼ٠ملماظعملؾػملهملم-مواظّملروسماٌلؿظملمملدة:
مو -عغملمملغهملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل).

ب -اظّملس٤ملةمإشمموحّملةماَملعهمل.
م
ج -ودشملؿملهملماَملعهملم .م
م

دم-وج٤ملبماتؾمملهللماظؽمل

ػذمل-ماخؿؾمملرماٌقملعؽملنيم.

ا
ثبَٛب  :األدنخ:

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ورمملسؿ٣مل.

و-ماظٓملبمملطماظ٤ملثؿملٞملمبنيماٌلفّملمايٓملاممواٌلفّملماَملضزمل٥مل .م

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{دعمؿملعمعملُ٤مللغمماظلقمظملَؾملعممملىغممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿممععممملموعمظٌملمملػغم١ملػممسعم٢ملػممضِؾػمػملَؿِؾملؿم١ملغمماظٌملؿِ٦ملم

طَمملغغم٤ملا مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مضُ٠ملػم مظِػملٌمل٣ملِ ماظْؼملعمرملػمٓملؿمقغمموعماظْؼملعمطملػمٓملؿمبغم مؼعمؾملػمّملِي مععم٢ملػم مؼعمرملعممملىغم مإؿمظَ٥مل م٫ملِٓملعماطٍ معغملػمؿعمعملِؿمل١ملـمم
عمؼغملُ٤ملنعمم
ِؿغملُ٤ملغغم٤ملا مذغمؾملعمّملعماىعم مسعمػملَ٥مل ماظؽملفممملسؿم موعم
م عموطَْملعمظِٟملَ مجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػم موُعفمهملً موعمدعمشملًممل مظعم

عمؾملؿملّملؼما موعمععمممل مجعمضملعمػملْؽملعمممل ماظْعملِؾػمػملَهملَ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملػموملعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مإؿمظٌملممل مظِؽملعمضملػمػملَ١ملعم م مععم٢ملػمم
اظٓملفمدغم٤مللغم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مذ ؿم

ؼعمؿفمؾِٛملغم ماظٓملفمدغم٤مللعم معِؼملفم٢ملػم مؼعمؽملػمعملَػملِنملغم مسعمػملَ٥مل مسعمعملِؾعمؿملػم٣ملِ موعمإؿمنػم مطَمملغعموملػم مَظغملَؾِريعمةً مإؿمظٌملممل مسعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعمم
حؿمل١ملؽم م م
مملغغملُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مبِمملظؽملفممملسؿم مظَٓملعمىغموفؽم مرعم ِ
ػعمّملعمى ماظػملٌمل٣ملغم موعمععمممل مطَمملنعم م ماظػملٌمل٣ملغم مظِؿملغمسملِؿملٛملعم مإؿمتعم عم

ضَّملػم مغعمٓملعمى متعمعملَػملٍملنملعم موعمجػمؾملؿمٟملَ مصِ٦مل ماظلفمؼملعممملىِ مصَػملَؽملغم٤ملعمظخمل عمؿملؽملفمٟملَ مضِؾػمػملَهملً متعمٓملػم٪ملعممملػعمممل مصَ٤ملعملمم موعمجػمؾملعمٟملَم
غم٤ملػغملُ١ملػممذعمشملْٓملعمهغممموعمإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعمم
ذعمشملْٓملعمماظْؼملعملػمفِّملِماظْقعمٓملعمامؿمموعمحعمؿملػمىملغممععممملمطُؽملػمؿغم١ملػممصَ٤ملعمظٍمل٤ملاموغمج عم

ؿم١ملموعمععممملماظػملٌمل٣ملغممبِطملعممملصِ٠ملـممسعمؼملفممملمؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعمم}
وُوتغم٤ملاماظْغملِؿعممملبعممظَؿملعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمموَغفم٣ملغمماظْقعمٞملقممعِ٢ملػممرعمبممؾمل ػم

ممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م142م-م]144مممممممم

ِؾغملُ١ملغمماظػملٌمل٣ملغمموعمؼعمطملػمظملِٓملػمم
 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ضُ٠ملػممإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممتغمقِؾقم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعممصَمملتفمؾِضملغم٤ملغِ٦ملمؼغمقػمؾ ػم
غم٤ملبغملُ١ملػمموعماظػملٌمل٣ملغممشَظملُ٤ملرؽممرعمحِؿمل١ملؽمم}م[آلمسؼملٓملان:م.]31
َظغملُ١ملػممذغمغ عم

 -3وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ععم٢ملػممؼغمشملِٛملؿمماظٓملفمدغم٤مللعممصَعملَّملػمموَرَمملهللعمماظػملٌمل٣ملعمموعمععم٢ملػممتعم٤ملعمظٌمل٥ملمصَؼملعممملوَرػمدعمػملْؽملعممملكَم
سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممحعمظملِؿملصملًممل}م[اظؽمللمملى:م.]80
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عمبغملُ١ملػممصَمملسػمؾغمّملغمونؿم}
فمؿغملُ١ملػمموُعفمهملًموعماحِّملعمةًموعموَغعممملمر قم
 -4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمنفممػعمْملِهِموُع غم

مممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملغؾؿملمملى:م.]92
األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػمموُدعممملععمهملَ بػم٢ملؿممزعمؼػمّملٍم(ر٪مل٦ملعممآُمسؽملػم٣ملغم)مضَممللعمم:مضُػملْوملغم  :ؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ ظَ١ملػمم

وَرعمكَ متعمزملغم٤ملمغم مذعمؾملػمٓملاً معِ٢ملعم ماظرملقمؾملغم٤ملرؿم مععمممل متعمزملغم٤ملمغم معِ٢ملػم مذعمضملػمؾعممملنعم؟ ضَممللعم :م"ذعمظِٟملَ مذعمؾملػمٓملؽمم

ؼعمطملػمظملُ٠ملغمماظؽملفممملسغممسعمؽملػم٣ملغممبعمؿملػم٢ملعممرعمجعمنملٍ وعمرعمععمسملعممملنعم،موعمػغم٤ملعممذعمؾملػمٓملؽممتغمٓملػمصَٛملغممصِؿمل٣ملِماَملَسػمؼملعمممللغممإؿمظَ٥ملم

رعمبمم اظْضملعممملظَؼملِنيعم،مصَفملُحِنملقمموَنػممؼغمٓملػمصَٛملعممسعمؼملعمػملِ٥ملموعموَغعممملم٫ملعمممل٩مل١مل" (دؽمل٢ملماظؽمللممل٩مل٦مل) .م

 -2وسعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَموُمممماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم(مرعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعممملم)موَغفمؾملعممملمضَمملظَوملػمم:مطَمملنعممرعمدغم٤مللغمم
اظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمزملغم٤ملمغم محعمؿفم٥مل مغعمعملُ٤مللعم مظَممل مؼغمظملْشملِٓملغم م موعمؼغمظملْشملِٓملغم محعمؿفم٥ملم
غعمعملُ٤مللعممظَمملمؼعمزملغم٤ملمغم،موعمععممملمرعموَؼػموملغممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)مادعمػمؿغملْؼملعم٠ملعمم

٫ملِؿملعممملمعممذعمؾملػمٓملـممضَٙملٍملمإؿمظٌملمملمرعمععمسملعممملنعمم،موعمععممملمرعموَؼػمؿغم٣ملغممصِ٦ملمذعمؾملػمٓملـمم َوطْـعمٓملعممعِؽملػم٣ملغمم٫ملِؿملعممملعؼممملمصِ٦ملمذعمضملػمؾعممملنعم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -3وس٢مل ماظرباى مب٢مل مسمملزب م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم ماظؽمل فم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل)مطمملنعمموولعممعمملمضَّملِمعمماٌّملؼؽملهملَمغعمٔملعملعممسػمل٥ملموَجػمّملعمادِهِم–موومضممللموَخػم٤ملعماظِ٣ملِ-م

ع٢مل ماَملغزملمملر م ،موعموَغفم٣مل م٫ملعمػملٌمل٥مل مضِؾعم٠ملعم مبعمؿملػموملِ ماظْؼملعمعملّْملِسؿم مدؿفمهمل مسعمرملعمٓملعم مذعمؾملػمٓملاً ،موَوػم مدعمؾػمضملعمهملم

موطَمملنعم مؼغمضملػمفِؾغم٣ملغم موَنػم عممتغملُ٤ملنعم مضِؾػمػملَؿغم٣ملغم مضِؾعم٠ملعم ماظْؾعمؿملػموملِ ،موعموَغفم٣ملغم م٫ملعمػملٌمل٥مل موَوفملعمم
سعمرملعمٓملعم مذعمؾملػمٓملاً ،عم
٫ملعمٯملةٍ م٫ملٯملػممل م٫ملٯملةَ ماظْضملعمزملػمٓملؿم ،موعم٫ملعمػملٌمل٥مل مععمضملعم٣ملغم مض٤ملمؽم ،مصَكعمٓملعمج مرجغم٠ملؽم معِؼملفم٢مل م٫ملعمػملٌمل٥ملم

ععمضملعم٣ملغم،مصَؼملعمٓملفممسعمػملَ٥ملموَعمػػم٠ملؿممععملػمفِّملِموعمػغم١ملػممرعماطضملغم٤ملنعممصعملممللعمموَذػمؾملعمّملغممبِمملِٓمظَعملَّملػمم٫ملعمػملٌملؿملػموملغمم

ععمٛملعم مرعمدغم٤مللؿم مآ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١مل) مضِؾعم٠ملعم مععمغملٌملهملَ مصَّملعمارغموا -مطَؼملعمممل مػغم١مل م-م
موطَمملغعمومل ماظؿملعمؾملغم٤ملدغم مضَّملػم موَسػمفعمؾعمؾملغم١مل مإذػم مطَمملنعم مؼغمزملعمػملخمل٦مل مضِؾعم٠ملعم مبعمؿملػموملِم
ضِؾعم٠ملعم ماظْؾعمؿملػموملِ ،عم

َغغملَٓملغموامذعمظِٟملَ.
اظْؼملعمعملّْملسؿم،مووَػػم٠ملغمما ْظغملِؿعممملبِ،مصَػملؼملفممملموعمظٌمل٥ملموجػمؾمل٣ملغممضِؾعم٠ملماظْؾؿملػموملِمو ػم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؾكمملري).

 -4ومسعم٢ملػمموَبِ٥ملمذعمردملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضُػملْوملغممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم:مموَىقممععملػمفِّملٍم
وغم٪ملِٛملعم مصِ٥مل ماَملَرػمضؿم موَوفملغم؟ مضَممللعم م :م" ماظْؼملعملػمفِّملغم ماظْقعمٓملعمامغم م" م ،مضُػملْوملغم م :مثغم١ملفم موَىلم م؟م

ضَممللعم م :م"اظْؼملعملػمفِّملغم ماَملَضْزملعم٥مل" ،مضُػملْوملغم م :مطَ١ملػم مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل م؟ مضَممللعم :م"وَرػمبعمضملغم٤ملنعم مدعمؽملعمهملً م،م
ِّمل"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
ػمرطَؿػمٟملَماظزملفمٯملَةُمصَزملعم٠ملمممصَؾملغم٤ملعممععملػمف ؽم
وعموَؼػمؽملعمؼملعممملموَد عم
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وسعم٢ملػم ماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿم مبػم٢ملؿم مبعمرملِريـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم

(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"عمثعم٠ملغم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِ٥مل متعم٤ملعمادممػِ١ملػم موعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمم
وعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػم مععمـعم٠ملغم ماظْفعملعمّملِ مإؿمذعما ماذػمؿعمغملَ٥مل معِؽملػم٣ملغم مسغمسملػم٤ملؽم متعمّملعماسعم٥مل مظَ٣ملغم مدعمممل٩ملِٓملغم ماظْفعملعمّملِم

بِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥مل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ظعملّملمصسمل٠ملمآمتضملمملشممبضمل٘ملماظرملؾمل٤ملرمسػمل٥ملمبضمل٘مل،موجضمل٠ملمهلمملمع٢ملمأٌملاؼمملمعمملم

زمىملماٌقملع٢ملمسػمل٥ملمايٓملصمسػمل٥ملمادؿطملٯملهلمملمبمملَملسؼملممللماظزملممليهملم،موإنمع٢ملمػْملهم

اظرملؾمل٤ملرم:مذؾملٓملمذضملؾمملنماٌغملٓملم،ماظْمليمؼؿرملضملنملمصؿمل٣ملماًريموتٓملصٛملمصؿمل٣ملماَملسؼملممللمإشمم

ربماظضملمملٌني .م

ػْملا ماظرملؾملٓمل ماظضملصملؿمل١مل مظ٣مل معغملمملغهمل مسصملؿملؼملهمل م ،موعؽملٔملظهمل مرصؿملضملهمل مسؽملّمل مرد٤ملل مآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصغملمملنمسمزمل٣ملممبٔملؼّملمع٢ملماظضملؾمملدةم،موؼغملـٓملمصؿمل٣ملمع٢مل اظزملؿملمملم م،م
صغملمملنموطـٓملمعمملمؼزمل٤ملممظممذضملؾمملن،مصضمل٢ملمسعمممل٩ملِرملعمهملَم(مرعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعممملم)موَغفمؾملعممملمضَمملظَوملػمم:مطَمملنعمم
رعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمزملغم٤ملمغم محعمؿفم٥مل مغعمعملُ٤مللعم مظَممل مؼغمظملْشملِٓملغم م ،موعمؼغمظملْشملِٓملغم محعمؿفم٥ملم

غعم عملُ٤مللعممظَمملمؼعمزملغم٤ملمغمم،موعمععممملمرعموَؼػموملغممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)مادعمػمؿغملْؼملعم٠ملعمم٫ملِؿملعممملمعمم
ذعمؾملػمٓملـممضَٙملٍملمإؿمظٌملمملمرعمععمسملعممملنعم،موعمععممملمرعموَؼػمؿغم٣ملغممصِ٦ملمذعمؾملػمٓملـمموَطْـعمٓملعممعِؽملػم٣ملغمم٫ملِؿملعممملعؼممملمصِ٦ملمذعمضملػمؾعممملنعم .م

وسؽملّملعمملمدغمؽ٠ملمس٢ملمذظٟملموخربم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعمم)موغ٣ملمذؾملٓملمتغمٓملصٛملمصؿمل٣ملم

اَملسؼملممللمإشممآمتضملمملشم،ممصظمل٦ملمايّملؼىملماظْمليمرواهما عمملمماظؽمللممل٩مل٦ملم،مسعم٢ملػمموُدعممملععمهملَ

بػم٢ملؿممزعمؼػمّملٍم(ر٪مل٦ملعممآُمسؽملػم٣ملغم)مضَممللعمم:مضُػملْوملغم :ؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم ،ظَ١ملػمموَرعمكَمتعمزملغم٤ملمغممذعمؾملػمٓملاًمعِ٢ملعمم

اظرملقمؾملغم٤ملرؿممععممملمتعمزملغم٤ملمغممعِ٢ملػممذعمضملػمؾعممملنعم  ،ضَممللعم م:م" مذعمظِٟملَمذعمؾملػمٓملؽممؼعمطملػمظملُ٠ملغمماظؽملفممملسغممسعمؽملػم٣ملغممبعمؿملػم٢ملعممرعمجعمنملٍ

وعمرعمععمسملعممملنعم،موعمػغم٤ملعممذعمؾملػمٓملؽممتغمٓملػمصَٛملغممصِؿمل٣ملِماَملَسػمؼملعمممللغممإؿمظَ٥ملمرعمبمم اظْضملعممملظَؼملِنيعم،مصَفملُحِنملقمموَنػممؼغمٓملػمصَٛملعممسعمؼملعمػملِ٥ملم

وعموَغعممملم٫ملعمممل٩ملِ١ملؽم" .م

وصِ٦ملمذؾملٓملؿممذضملؾمملنعممادؿفمملبعممآُمتضملمملظَ٥ملمظٓملشؾهملِمغؾؿملمم٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصِ٦ملم

تعمق٤ملؼ٠ملؿمماظعملؾػملهملِمعِ٢ملعمماٌلفّملِماَملضزملعم٥ملمإظَ٥ملماظغملضملؾهملِماٌرملٓملصهمل،مضؾػملهملِماًػملؿمل٠ملؿممإبٓملاػؿمل١ملعمم
(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) ،موظم مػْملا مايّملث مع٢مل ماظّملروس مواظضملرب ماظغملـري مواظغملـري ،مواَملعهملم

ا دٯملعؿملهمل مظم مػْملا ماظضملزملٓمل مظم موذّمل مايمملجهمل مإشم مون متفملخْمل معؽمل٣مل ماظّملروس مواظضملربم

وايػمل٤مللماظيتمتضملممل معرملغملٯملتؾملمملموتّملوايمجٓملاحؾملممل ..م
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ٔيٍ ْزِ انذسٔط عغملمملغهملماظؽمل

وج٠ملم :م

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسؽملّملمرب٣ملمسٔملم

صػملعملّمل مطمملن ماٌزملشملظمل٥مل(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼؿف٣مل موػ٤مل مظم معغملهمل مإشم مبؿملوملم

اٌعملّملس مجمملسٯمل ماظغملضملؾهمل مبؿملؽمل٣مل موبني مبؿملومل ماٌعملّملس م ،موي مطمملن مؼؿف٣مل موؼزملػمل٦ملم

ظػملعملؾػملؿنيمعضملؼمممل،موبضملّملمونمػمملجٓملمإشم اٌّملؼؽملهمل وجمملىماظؿ٤ملجؿمل٣ملما هل٦ملمظ٣ملمونمؼؿ٤ملج٣ملم
إشممبؿملوملماٌعملّملسمتضملْملفمرمسػملؿمل٣ملمونمرمؼملٛملمبنيماظعملؾػملؿني،مصؼملغملىملماظؽمل

(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مو دػمل١مل) م مؼؿ٤ملج٣مل مظم م٫ملٯملت٣مل مبفملعٓمل مرب٣مل مإشم مبؿملومل ماٌعملّملس مدؿهمل مسرملٓمل مذؾملٓملؼما مووم
دؾضملهملمسرملٓملمذؾملٓملؼماموػ٤ملمظمماٌّملؼؽملهملماٌؽمل٤ملرة،موطمملن(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مزمنملمونم

ؼؿ٤ملج٣ملمظمم٫ملٯملت٣ملمإشمماٌلفّملمايٓملام،موعٛملمػْملاماظؿ٤ملج٣ملمطمملنماٌزملشملظمل٥ملم(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م مؼؿػملؾملٝملمذ٤ملضًمملمإشمماٮملومملهمإشمماٌلفّمل ايٓملام ،م موطمملنمؼٓملج٤ملم
آمبعملػملؾ٣مل،موؼّملس٤ملمبػمللمملنمحمملظ٣مل،مع٤ملضؽملؼممملمبفملنمرب٣ملمدؿملقعملٞملمرجمملىه،مصمملدؿفمملبمآمظ٣مل،م

ووطٓملع٣ملمبؿقعملؿملٞملمعمملمؼفملعػمل٣ملموؼٓملج٤مله م،مصفملعٓملهمونمؼؿ٤ملج٣ملمإشمماظغملضملؾهملماٌرملٓملصهمل،موغٔمللم

فمؼملمملىِ مصَػملَؽملغم٤ملعمظخملؿملعمؽملفمٟملَ مضِؾػمػملَهملً متعمٓملػم٪ملعممملػعمممل مصَ٤ملعملممم
ض٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{ مضَّملػم مغعمٓملعمى متعمعملَػملٍملنملعم موعمجػمؾملؿمٟملَ مصِ٦مل ماظل عم

غم٤ملػغملُ١ملػممذعمشملْٓملعمهغمموعمإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعمم
وعمجػمؾملعمٟملَمذعمشملْٓملعمماظْؼملعملػمفِّملِماظْقعمٓملعمامؿمموعمحعمؿملػمىملغممععممملمطُؽملػمؿغم١ملػممصَ٤ملعمظٍمل٤ملاموغمج عم

وُوتغم٤ملاماْظغملِؿعممملبعممظَؿملعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمموَغفم٣ملغمماظْقعمٞملقممعِ٢ملػممرعمبممؾملؿم١ملػمموعمععممملماظػملٌمل٣ملغممبِطملعممملصِ٠ملـممسعمؼملفممملمؼعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم}[اظؾعملٓملة:م

 ،]144مصؿق٤ملظومل ماظعملؾػملهمل مع٢مل مبؿملومل اٌعملّملس مإشم ماظغملضملؾهمل ماٌرملٓملصهمل موتصمل٠مل مطْملظٟملم
إشممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل.

وطمملنمظممػْملاماظؿضملؾريماظعملٓملآغ٦ملم{صَػملَؽملغم٤ملعمظخملؿملعمؽملفمٟملَمضِؾػمػملَهملًمتعمٓملػم٪ملعممملػعمممل} معمملمؼرملريمإشم

وغؾملمملمت٤ملاصٞملمر٪ملمملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م،موػ٦ملمدٮملظهملمسػمل٥ملمحمؾهملمآم

ظٓملد٤ملظ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م محؿملىمل موجؾمل٣مل مإشم ماظعملؾػملهمل ماظيت مؼٓمل٪ملمملػممل م ،مضممللم

٫ملمملحنملماٌؽملمملر:م"موَيػم م:مإؿمغفمؽملعمممل مغعمٓملعمى متعمعملَػملٍملنملعم موعمجػمؾملؿمٟملَ موَؼقمؾملعمممل ماظٓملفمدغم٤مللغم موعمتعمٓملعمدقمدعمهغم ماظْؼملعمٓملفمةَ مبعمضملػمّملعمم

اظْؼملعمٓملفمةِ مصِ٦مل ماظلفمؼملعممملىِ مععمزملػمّملعمرؿم ماظْ٤ملعمحػم٦ملؿم موعمضِؾػمػملَهملِ ماظّملقمسعممملىِ م; ماغػمؿِصملَمملرؼما مظِؼملعمممل متعمٓملػمجغم٤ملهغم معِ٢ملػم مغغمٔملغمولؿمم

اظْفملَعػمٓملؿم مبِؿعمقػم٤ملؿمؼ٠ملؿم ماظْعملِؾػمػملَهملِ ،مصَلفمٓملعم مبعمضملػمسملغمؾملغم١ملػم متعمعملَػملٍملنملعم ماظْ٤ملعمجػم٣ملِ مبِمملظّملقمسعممملىِ م ،موعمحعم ِعملؿملعملَهملُ ماظّملقمسعممملىِ مػِ٦ملعمم
ذغمضملغم٤ملرغمماظْعملَػملْنملِمبِمملظْقعممملجعمهملِمإؿمظَ٥ملمسِؽملعممملؼعمهملِمآِمتعمضملعممملظَ٥ملمصِؿملؼملعممملمؼعمشملْػملُنملغم،موعم٫ملِّملػمقغمماظؿفم٤ملعمجقم٣ملِمإؿمظَؿملػم٣ملِمصِؿملؼملعممملم

عمعمملم
ؼعمٓملػمشَنملغمم،موعمظَمملمؼعمؿعم٤ملعمضٌملٝملغممسعمػملَ٥ملمتعمقػمٓملؿمؼٟملِماظػملخمللعممملنؿممبِمملظْفملَظْظملَمملزِم،مصَكملؿمنفممآَمؼعمؽملػمصملُٓملغممإؿمظَ٥ملماظْعملُػملُ٤ملبِمو عم

وَدعمٓملفمتػم م ،مصَكملؿمنػم موعماصَعملَؿػمؾملعمممل ماظْفملَظْلِؽملعمهملُ مصَؾملؿم٦ملعم متعمؾعمٛملؽم مظَؾملعمممل م ،موعمإؿمظٌملممل مطَمملنعم ماظّملقمسعممملىغم مظَطملػم٤ملؼما مؼغمؾػمطملِسملغم٣ملغم مآُم
تعمضملعممملظَ٥مل ،مصَمملظّملقمسعممملىغم ماظّملممؼؽملِ٦ملقم مظَممل مؼعمؿعمقعمعملٌملٞملغم م ؿمإظٌملممل مبِكملؿمحػملعممملسؿم ماظّملفماسِ٦مل مبِمملظْقعممملجعمهملِ مإؿمظَ٥مل مسِؽملعممملؼعمهملِ مآِم
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تعمضملعممملظَ٥مل م ،موعمسعم٢ملػم مػعمْملعما ماظْكملؿمحػملعممملسؿم مؼغمضملعمؾممٓملغم ماظػملخمللعممملنغم مبِمملظسملفمٓملعماسعمهملِ موعماظِمملبػمؿِؾملعمممللؿم"( متظمللري ماٌؽملمملر)،م
صٓمل٪ملمملمرد٤مللمآمم(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مع٢ملمر٪ملمملمرب٣ملم،مورمملسهملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مع٢مل رمملسهمل مرب٣مل م ،موظْملظٟمل مضمملل :م{ مصَػملَؽملغم٤ملعمظخملؿملعمؽملفمٟملَ مضِؾػمػملَهملً متعمٓملػم٪ملعممملػعمممل}وضممللم

ظممآؼهملموخٓملي:م{وظل٤ملفمؼضملشملؿملٟمل ربٟملمصم٪مل٦مل}.م م
ا
ٔيٍ انذسٔط ادلسزفبدح أٚضب ون مه٤ملؼ٠مل ماظعملؾػملهمل موعٓملغم مآ مدؾقمملغ٣ملم
وتضملمملشممرمنمل اظؿلػملؿمل١ملمظ٣مل،مودٓملسهملماٮملدؿفمملبهملمَملعٓملمآمتضملمملشممووعٓملمرد٤ملظ٣مل م(٫ملػمل٥ملم

آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):مصغمل١ملمطمملنمػقملٮملىماظزملقمملبهملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾمل١مل)مظممضؼملهملماظؿرملٓملؼٝملم
هلْملهماظّملس٤ملة؟!مسؽملّملعمملمجمملىػ١ملمخربمه٤ملؼ٠ملماظعملؾػملهملموػ١ملمظمم٫ملٯملتؾمل١ملم،مصضمل٢ملماظرباىم

ب٢ملمسمملزبم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽمل فممم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مطمملنعمموولعممعمملمضَّملِمعمم

اٌّملؼؽملهملَ مغعمٔملعملعم مسػمل٥مل موَجػمّملعمادِهِ م– موو مضمملل موَخػم٤ملعماظِ٣ملِ -مع٢مل ماَملغزملمملر م ،موعموَغفم٣مل م٫ملعمػملٌمل٥مل مضِؾعم٠ملعمم

ػممتغملُ٤ملنعممضِؾػمػملَؿغم٣ملغمم
ً،موطَمملنعممؼغمضملػمفِؾغم٣ملغمموَن عم
بعمؿملػموملِماظْؼملعمعملّْملِسؿممدؿفمهملمسعمرملعمٓملعممذعمؾملػمٓملاً،موَوػممدعمؾػمضملعمهملمسعمرملعمٓملعممذعمؾملػمٓملا عم

ضِؾعم٠ملعمماظْؾعمؿملػموملِ،موعموَغفم٣ملغمم٫ملعمػملٌمل٥ملموَوفملعمم٫ملعمٯملةٍم٫ملٯملػمملم٫ملٯملةَماظْضملعمزملػمٓملؿم،موعم٫ملعمػملٌمل٥ملمععمضملعم٣ملغممض٤ملمؽم،مصَكعمٓملعمجم

رجغم٠ملؽممعِؼملفم٢ملم٫ملعمػملٌمل٥ملمععمضملعم٣ملغم،مصَؼملعمٓملفممسعمػملَ٥ملموَعمػػم٠ملؿممععملػمفِّملِموعمػغم١ملػممرعماطضملغم٤ملنعممصعملممللعمموَذػمؾملعمّملغممبِمملِٓمظَعملَّملػمم

٫ملعمػملٌملؿملػموملغممععمٛملعممرعمدغم٤مللؿممآم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١مل)مضِؾعم٠ملعممععمغملٌملهملَمصَّملعمارغموا-مطَؼملعممملمػغم١ملم-مضِؾعم٠ملعمم

اظْؾعمؿملػموملِ .م

وظم محّملؼىمل ماب٢مل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) م :م(بؿملؽملؼملممل ماظؽملمملس مظم م٫ملٯملةم

اظزملؾُمل مبعملُؾمملىمإذمجمملىػ١مل مآتٍمصعملمملل :مإنمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م مضّملم
وُغٔمللمسػملؿمل٣ملماظػملؿملػملهمل،موضّملموُعِٓملعممونمؼعملؿعملؾ٠ملماظغملضملؾهمل،مصمملدؿعملؾػمل٤ملػممل،موطمملغوملموج٤ملػؾمل١ملمإشمم

اظرملمملممصمملدؿّملاروامإشمماظغملضملؾهملم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

صؼملممل موسصمل١مل مادؿفمملبهمل ماظزملقمملبهمل م(ر٪مل٤ملان مآ مسػملؿملؾمل١مل) مَملعٓمل مآ م ،مصػمل١ملم

ؼؽملؿصملٓملوامحؿ٥ملمؼغمؿؼمل٤ملام٫ملٯملتؾمل١مل!!موإمنمملمه٤ملظ٤ملامظممايممللموػ١ملمظممػؿملؽهملماظٓملط٤ملهللم
ع٢ملمضؾػملهملمبؿملوملماٌعملّملسمإشمماومملهماظؾؿملوملمايٓملام،محؿملىملمورادمآمهل١مل،موػغملْملام

ذفملن ماٌلػمل١مل ماظزملمملدق مؼّملور معٛمل موعٓمل مآ محؿملىمل مدار ،موحؿملـؼملممل ماو٣مل مص٤ملؿمجػمؾملعمؿغم٣ملغم مدم٤ملم

آ:م{وعمظِػملٌمل٣ملِماظْؼملعمرملػمٓملؿمقغمموعماظْؼملعمطملػمٓملؿمبغممصَفملَؼػمؽملعمؼملعممملمتغم٤ملعمظٍمل٤ملامصَـعم١ملفمموعمجػم٣ملغمماظػملٌمل٣ملِمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمموعمادِٛملؽممسعم ِػملؿمل١ملؽم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م .]115م

ظعملّملمسػملّؼمل٤ملغمملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾمل١مل)مطؿملٝملمغلؿعملؾ٠ملموواعٓملموتضملمملظؿمل١ملما دٯملممبؾملْملهم

اظلٓملسهملمادؿفمملبهملمَملعٓملمآمتضملمملشممووعٓملمرد٤ملظ٣ملم(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م،مصػملؽملؿق٤مللم
- 313 -

طؼملمملمه٤مللماظزملقمملبهمل مظممحمملدثمه٤ملؼ٠ملماظعملؾػملهمل،مغؿق٤مللمبغمل٠ملمض٤ملةموثعملهملمورذمملضهملم
إشممعؽملؾمليملما دٯملممبغملػملؿملمملت٣ملموجٔمل٩ملؿملمملت٣ملم،مطؼملمملمه٤مللماظطملٓملقمماٌؿملمملعنيموػ١ملمرط٤ملهلل.م م
ا
ٔيٍ أْى يب جيت أٌ َزؼهًّ يٍ ْزا احلذس أٚضب  :مون اٮملبؿٯملىم

واٮملخؿؾمملرمواٮملعؿقمملنمع٢ملمدؽمل٢ملمآمظممخػملعمل٣مل:م م

صعملّملمطمملنمه٤ملؼ٠ملماظعملِؾػملهملمع٢ملمبؿملوملماٌعملّملس مإشمماظغملضملؾهملماٌرملٓملصهمل موعٓملؼمامذمملضًممل مسػمل٥ملم
اظؽملظمل٤ملس،مإٮملمسػمل٥ملماظْملؼ٢ملمػّملىمآ،موذظٟملمبؿلػملؿمل١ملماَملعٓملمٓمسٔملموج٠مل،مصكملنمآم

تضملمملشممؼظملضمل٠ملمعمملمؼرملمملىموزمغمل١ملمعمملمؼٓملؼّمل،موظ٣ملمايغملؼملهملماظؿمملعهملموايفهملماظؾمملظطملهملم،مؼعمل٤مللم

تضملمملشم :م{ م وعمععمممل مجعمضملعمػملْؽملعمممل ماظْعملِؾػمػملَهملَ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملوملعم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مإؿمٮملٌمل مظِؽملعمضملػمػملَ١ملعم مععم٢ملػم مؼعمؿفمؾِٛملغم ماظٓملفمدغم٤مللعم معِؼملفم٢ملػمم
ؼعمؽملعملَػملِنملغم مسعمػملَ٥مل مسعمعملِؾعمؿملػم٣ملِ موعمإؿمنػم مطَمملغعموملػم مَظغملَؾِريعمةً مإؿمٮملٌمل مسعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مػعمّملعمى ماظػملٌمل٣ملغم موعمععمممل مطَمملنعم ماظػملٌمل٣ملغمم

حؿمل١ملؽمم}[اظؾعملٓملة:م.]143م م
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممبِمملظؽملفممملسؿممظَٓملعمىغموفؽممرعم ِ
ظِؿملغمسملِؿملٛملعممإؿمتعم عم

وس٢مل ماظرباى مب٢مل مسمملزب م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضمملل :م(وطمملن ماظْملي معمملت مسػمل٥ملم

اظعملؾػملهملمضؾ٠ملمونمه٤مللمضؾ٠ملماظؾؿملوملمرجممللمضؿػمل٤ملا،مٕمغّملرؿممعمملمغعمل٤مللمصؿملؾمل١مل،مصفملغٔمللمآم

مملغغملُ١ملػم} مويم٫ملٯملتغمل١ملم،مصؾنيمسٔملموج٠ملموغ٣ملمع٢ملم
سٔملموج٠مل:م{وعمععممملمطَمملنعمماظػملٌمل٣ملغممظِؿملغمسملِؿملٛملعممإؿمتعم عم
رضمؿ٣ملمبضملؾمملدهماٌقملعؽملنيمٮملمؼسملؿملٛملموسؼملمملهل١مل،مصغملؿملٝملمؼصمل٢ملماظؽملمملسمونم٫ملٯملتؾمل١ملمإشمم

بؿملوملماٌعملّملسمبمملرػملهمل .م

ضمملل مبضمل٘مل موػ٠مل ماظضملػمل١مل :مطمملن مظم مجضملػم٠مل ماظعملؾػملهمل مإشم مبؿملومل ماٌعملّملس مث١ملم

ه٤ملؼػملؾملمملمإشم اظغملضملؾهملمحغمل١ملمسصملؿملؼملهملمواخؿؾمملرمظػملؼمللػملؼملنيمواٌؽملمملصعملنيمواٌرملٓملطني.مممممممم م
صفملعممل ماٌلػملؼمل٤ملن صعملمملظ٤ملا :ممسضملؽملممل موورضملؽملممل{ موضمملظ٤ملا مآععمؽملفمممل مبِ٣ملِ مطُ٠مللم معِ٢ملػم مسِؽملػمّملِم

رعمبممؽملعمممل}[آل مسؼملٓملان :م ]7وػ١مل ماظْملؼ٢مل مػّملى مآ موٕ تغمل٢مل مطؾرية مسػملؿملؾمل١مل م ،مووعمملم
اٌرملٓملط٤ملنمصعملمملظ٤ملا:مطؼملمملمرجٛملمإشممضؾػملؿؽملمملمؼ٤ملذٟملمونمؼٓملجٛملمإشم دؼؽملؽملممل،مووعمملماظؿملؾمل٤ملدم

صعملمملظ٤ملا:مخمملظٝملمضِؾػمػملهملماَملغؾؿملمملى.م م

ووعمملماٌؽملمملصعمل٤ملنمصعملمملظ٤ملا:معمملمؼّملري حمؼملّمل موؼ٢ملمؼؿ٤ملج٣مل؟! إنمطمملغومل ماظعملؾػملهملم

اَملوشم محعملًممل مصعملّمل متٓملطؾملممل ،وإن مطمملغومل ماظـمملغؿملهمل مػ٦مل مايٞمل صعملّمل مطمملن مسػمل٥مل مبمملر٠مل م،م
وطـٓملت موضمملوؼ٠مل ماظلظملؾملمملى مع٢مل ماظؽملمملس م ،موطمملغومل مطؼملممل مضمملل مآ متضملمملشم{:وعمإؿمنػم مطَمملغعموملػمم

َظغملَؾِريعمةًمإؿمٮملٌملمسعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممػعمّملعمىماظػملٌمل٣ملغم}م[اظؾعملٓملة . ]143:م

وطمملغومل ما عؿقمملغؼمممل مع٢مل مآ مظضملؾمملده ،مظريى مععم٢مل مؼؿفمؾٛملغم ماظٓملد٤ملل معؽملؾمل١مل ممم٢ملم

ؼعمؽملػمعملَػملِنملغم مسػمل٥مل مسعمعملِؾعمؿمل٣مل ،وطـٓملت موضمملوؼ٠ملغم ماظلظملؾملمملى معِ٢مل ماظؽملمملس م ،مووخرب مربؽملممل مدؾقمملغ٣ملم
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رد٤ملظ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) ممبممل مدؿملعمل٤ملظ٤ملغ٣مل مسؽملّمل ماظؿق٤ملؼ٠مل مضؾ٠مل مون مؼؿ١مل ،موػْملام

ع٢ملما سفمملزماظطملؿمل

مظػملعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملم،صعملمملل:م{مدعمؿملعمعملُ٤مللغمماظلقمظملَؾملعممملىغممعِ٢ملػمماظؽملفممملسؿممععممملموعمٮملٌملػغم١ملػمم

سعم٢ملػم مضِؾػمػملَؿِؾملؿم١ملػم ماظٌملؿِ٦مل مطَمملغغم٤ملا مسعمػملَؿملػمؾملعمممل}[اظؾعملٓملة :م ]142مث١مل موغٔملل مآ مج٤ملاب ماظلظملؾملمملى مظمم

ض٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{ضُ٠ملػم مظِػملٌمل٣ملِ ماظْؼملعمرملػمٓملؿمقغم موعماظْؼملعمطملػمٓملؿمبغم مؼعمؾملػمّملِي مععم٢ملػم مؼعمرملعممملىغم مإؿمظَ٥مل م٫ملِٓملعماطٍ معغملػمؿعم ِعملؿمل١ملـم م}م
[اظؾعملٓملة :م ]142م ،موي مونؾم مايغمل١مل مواظؿزملٓملف مواَملعٓمل مطػمل٣مل مٓ مصقؿملـؼملممل وعمجفمؾملعمؽملمملم

تعم٤ملعمجفمؾملػمؽملممل ،وظ٤ملموعمجفمؾملعمؽملمملمط٠ملمؼ٤ملممعٓملاتمإشممجؾملمملتمسّملؼّملةمصؽملق٢ملمسؾؿملّملهموظممتزملٓملص٣ملم
وخّملؾماع٣مل.

طمملنمػْملاماظؿق٤ملؼ٠ملماخؿؾمملرؼمامَمل٫ملقمملبمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

وعضملٓملصهملمٌّملىمادؿفمملبؿؾمل١ملموتزملّملؼعملؾمل١ملمَملواعٓملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م.م
صمملٌقملعؽمل٤ملنماظزملمملدض٤ملنمظممإتمملغؾمل١ملمٮملمؼرملغمل٤ملنمظممويمذ٦ملىمؼفملعٓملمب٣ملمرد٤مللمآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مصؾمل١ملمسػمل٥ملمؼعملنيمجمملزممبفملنمط٠ملمعمملمجمملىمب٣ملمرد٤مللمآمحٞملم

ٮمل عٓملؼهملمصؿمل٣ملمَملغ٣ملمغ

معٓملد٠ملم .م

كزنك يٍ أْى انذسٔط ادلسزفبدح يٍ حتٕٚم انقجهخ ٔسطٛخ األيخ

ظعملّملمو٫ملؾم٠ملموردؾمِملمػْملامايّملثمعؾّملومودشملؿملهملمػْملهماَملعهمل،مصعملّملمصمضملوملمبنيم

ضؾػملؿني مسصملؿملؼملؿني م ،مضؾػملهمل مإبٓملاػؿمل١مل م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) مووتؾمملس٣مل م ،موضؾػمل٣مل مع٤ملد٥مل م(سػملؿمل٣ملم

اظلٯملم) موشريه مع٢مل موغؾؿملمملى مبين مإدٓملا٩ملؿمل٠مل ،مصفملعهمل ما دٯملم موعهمل مودٙمل ،موع٢مل مث١مل مضممللم

آمتضملمملشممعضملػملٯملًمذظٟملمايّملث:م{ عموطَْملعمظِٟملَمجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػمموُعؾمهملًموعمدعمشملمملً}[اظؾعملٓملة:م .]143م

صؾمل٦ملمودشملؿملهملمذمملعػملهملمجمملعضملهمل:مودشملؿملهملمظمماٮملسؿعملمملدمواظؿزمل٤ملر،موودشملؿملهملمظمم

اظرملضملممل٩ملٓملمواظؿضملؾّمل،موودشملؿملهمل مظمماَملخٯملقمواظلػمل٤ملك،موودشملؿملهملمظمماظؽملصمل١ملمواظؿرملٓملؼٛمل،م

وودشملؿملهمل مظم ماَملصغملمملر مواٌرملمملسٓمل م ،مجممملغؾهمل مظػملطملػمل٤مل مواظؿعملزملري م ،مص٤ملدشملؿملهمل ماَملعهملم

ا دٯملعؿملهملمودشملؿملهملمذمملعػملهمل .م

وحٓملي مبمملٌلػملؼملني مون مؼضمل٤ملدوا مإشم مودشملؿملؿؾمل١مل ماظيت مذٓملصؾمل١مل مآ مبؾملممل،م

وحٓملي ممب٢مل مطظملّٓملوا ماٌلػملؼملني موصلؾمعمل٤ملا ماٌزملػملقني مون مؼؽملؾملػمل٤ملا مع٢مل مودشملؿملهملم

ا دٯملم.

ٔيٍ أْى يب أمثشرّ ْزِ انهٛهخ ادلجبسكخ ٔحذح األيخ

حؿملىملمطمملن اظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موعضمل٣ملماٌلػملؼمل٤ملنمؼلؿعملؾػمل٤ملنم

بؿملومل ماٌعملّملس مبفملعٓمل مع٢مل آ مظؿملقملطّمل مظػملضملمملٌني مون مدس٤ملة مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآم
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سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظؿمللومل مبّملسؼمممل مع٢مل ماظٓملد٠مل ،مإمنممل مجمملىت متفملؼؿملّملؼما موتفملطؿملّملؼما موتؿؼملؿملؼملؼممملم

ظػملٓملدمملٮملتماظلمملبعملهمل.مم م

وػغملْملاموحؾمّملمآمػْملهماَملعهمل،موحؾمّملػمملمظممإهلؾملمملمورد٤ملهلمملمودؼؽملؾملممل وضؾػملؿؾملممل،م

وحّملػممل مسػمل٥مل ماخؿٯملف ماٌ٤ملار٢مل مواَملجؽملمملس مواَملظ٤ملان مواظػملطملمملت ،موٕ مرمضمل٠مل

وحّملتؾملممل متعمل٤ملم مسػمل٥مل مذ٦ملى مع٢مل مذظٟمل ،موظغمل٢مل متعمل٤ملم مسػمل٥مل مسعملؿملّملتؾملممل وضؾػملؿؾملممل ،موظ٤ملم
تظملٓملضومل مظم مع٤ملارؽملؾملممل مووجؽملمملدؾملممل مووظ٤ملاغؾملممل موظطملمملتؾملممل ،مإغؾملممل ماظ٤ملحّملة اظيت متػملؿملٞمل مبؾينم

عمبغملُ١ملػمم
ا غلمملن،مو٫ملّملقمآماظضملصملؿمل١ملمحؿملىملمضمملل:م{إؿمنفممػعمْملِهِموُعفمؿغمغملُ١ملػمموُعفمهملًموعماحِّملعمةًموعموَغعممملمر قم
صَمملسػمؾغمّملغمونؿم}مم[اَملغؾؿملمملى:م .]92م

طمملن مه٤ملؼ٠مل ماظ عملؾػملهمل مع٢مل ماٌلفّمل ماَملضزمل٥مل مإشم ماٌلفّمل مايٓملام مدردؼممملم

طؾريؼمامظمماظ٤ملحّملة،مصمملٓمتضملمملشمموعٓملغمملمونمغغمل٤ملنمعؿقّملؼ٢ملمعؿقمملبنيم،مصٓملبؽملمملمواحّمل،م

وطؿمملبؽملمملمواحّمل،مورد٤ملظؽملمملمواحّمل،موضؾػملؿؽملمملمواحّملة،مصػملؼملمملذامٮملمغغمل٤ملن سػمل٥ملمضػملنملمرج٠ملم
واحّمل؟! مصفّملؼٓمل مبفملعؿؽملممل ما دٯملعؿملهمل ماظيت مهلممل مرب مواحّمل ،مورد٤ملل مواحّمل م ،موطؿمملبم

واحّمل مػ٤مل ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل ،موضؾػملهمل مواحّملة م ،مون متغمل٤ملن مسػمل٥مل مضػملنمل مرج٠مل مواحّمل م،م

و٫ملّملق ماظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) محؿملىمل مضمملل م :م"ععمـعم٠ملغم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِ٥ملم

تعم٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػم مععمـعم٠ملغمماظْفعملعمّملِمإؿمذعماماذػمؿعمغملَ٥ملمعِؽملػم٣ملغممسغمسملػم٤ملؽممتعمّملعماسعم٥ملمظَ٣ملغممدعمممل٩ملِٓملغمم

اظْفعملعمّملِ مبِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥مل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .مصؿملفنملمونمتغمل٤ملنموحّملتؽملمملمظممآموٓم
هوملمراؼهملمواحّملةموػّملفمواحّملموودؿملػملهملمواحّملةموعؽملشملػملٞملمواحّمل،موغصملمملممواحّملم.م

صمملٌلػملؼمل٤ملن معؾملؼملممل متؾمملسّملت وضشملمملرػ١مل مودوهل١مل مواخؿػملظملومل موجؽملمملدؾمل١ملم

ووظ٤ملاغؾمل١ملمؼؿفؾمل٤ملنمإشممضؾػملهملمواحّملة،مصؿؿ٤ملحّمل س٤ملارظملؾمل١ملموعرملمملسٓملػ١مل،موؼلؿرملضملٓملونم

اٮملغؿؼملمملى ماظٓملوح٦مل مواظّملؼين مواظضملمملرظمل٦مل مظم ماومملػؾمل١مل إشم موضّملس مبعملضملهمل مووذٓملفم
عغملمملنماخؿمملرهمربماظضملٔملةمدؾقمملغ٣ملمبؿملؿؼممملمظ٣مل،مووعٓملمبكملضمملعؿ٣مل واظشمل٤ملافمح٤ملظ٣ملمواٮملومملهم

إظؿمل٣ملمظممط٠ملم٫ملٯملة .م

إنماَملعهملما دٯملعؿملهملموح٤ملجمعمملمتغمل٤ملنمإشمموحّملةماظزملٝملمظممز٠ملماظصملٓملوفم

اظعملمملدؿملهملماظيتمتٓملمبؾملمملماظضملمملٕماظؿمل٤ملم،محؿملىملمٮملمعغملمملنمصؿمل٣ملمظػملسملضملظملمملىموٮملمظػملؼملؿظملٓملضني.

ٔيٍ أْى انذسٔط ادلسزفبدح يٍ حتٕٚم انقجهخ اظٓملبمملطماظ٤ملثؿملٞملمبنيم

اٌلفّمل مايٓملام ممبغملهمل اٌغملٓملعهمل مواٌلفّمل ماَملضزمل٥مل مبمملظعملّملس ،موإزؾملمملر ماظضملٯملضهملم
اظعمل٤ملؼهملمبؿملؽملؾملؼملممل،محؿملىملمجضملػملؾملؼملممل آمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممذعملؿملعملني،مصمملٌلفّملمايٓملاممػ٤ملم
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وولمعلفّملمو٪ملٛملمظضملؾمملدةمآ ،واٌلفّملماَملضزمل٥ملمػ٤مل مثمملغ٦ملماٌلمملجّمل،مطؼملمملموردم
ظم مايّملؼىمل ماظرملٓملؼٝمل مس٢مل ماظزملقمملب٦مل اىػملؿمل٠مل م َوبِ٥مل مذعمردمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م:م
ضُػملْوملغم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م :موَىقم مععملػمفِّملٍ موغم٪ملِٛملعم مصِ٥مل ماَملَرػمضؿم موَوفملغم م؟ مضَممللعم م :م"اظْؼملعملػمفِّملغمم

اظْقعمٓملعمامغم"،مضُػملْوملغمم:مثغم١ملفمموَىلمم؟مضَممللعمم ":ماظْؼملعملػمفِّملغمماَملَضْزملعم٥مل"،مضُػملْوملغمم:مطَ١ملػممبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعممملم؟مضَممللعم:م
ػمرطَؿػمٟملَماظزملفمٯملَةُمصَزملعم٠ملمممصَؾملغم٤ملعممععملػمفِّملؽم" .م
"وَرػمبعمضملغم٤ملنعممدعمؽملعمهملًم،موعموَؼػمؽملعمؼملعممملموَد عم

إنمع٢ملموػ١ملمعمملمؼؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمعضملٓملصؿ٣مل:معغملمملغهملماٌلفّملماَملضزمل٥ملمظمم

طؿملمملنمػْملهماَملعهمل،مإذمإغ٣ملمععملٓملىمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،موعضملٓملاج٣ملمإشمم
اظلؼملمملوات ماظضملػمل٥مل ،موطمملن ماظعملؾػملهمل ماَملوشم ماظيت م٫ملػمل٥مل مإظؿملؾملممل ماٌلػملؼمل٤ملن ،موٮمل مترملّملم

اظٓملممحمملل مبضملّمل ماٌلفّملؼ٢مل مإٮمل مإظؿمل٣مل ،مصضمل٢مل موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملممم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م"ٮملَ متغمرملعمّملقم ماظٓملممحعمممللغم مإؿمٮملٌمل مإؿمظَ٥مل مثعمٯملَثعمهملِ مععملعممملجِّملعم ماظْؼملعملػمفِّملِم
اظْقعمٓملعمامؿم موعمععملػمفِّملِ ماظٓملفمدغم٤مللؿم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعماٌَلػمفِّملِ ماَملَضْزملعم٥مل"(عؿظملٞملم

سػملؿمل٣مل) ،موظم مذظٟمل مت٤ملجؿمل٣مل مظػملؼمللػملؼملني مبفملن مؼضملٓملص٤ملا معؽملٔملظؿ٣مل ،موؼلؿرملضملٓملوا معلؽ٤ملظؿملؿؾمل١ملم
دم٤مله .م

ظعملّمل مربٙمل م مآ متضملمملشم مبني ماٌلفّملؼ٢مل م -ماٌلفّمل مايٓملام مواٌلفّملم

اَملضزمل٥مل -مظؿملرملضملٓمل ماٌلػمل١مل مون مظغملٯمل ماٌلفّملؼ٢مل مضّملدؿملؿ٣مل ،مصؾملْملا مابؿّملو ما دٓملاى معؽمل٣ملم
وػْملا ماغؿؾمل٥مل ما دٓملاى مإظؿمل٣مل ،مضمملل متضملمملشم} :دغمؾػمقعممملنعم اظٌملْملِي موَدػمٓملعمى مبِضملعمؾػمّملِهِ مظَؿملػمٯملً معمم٢ملعمم

مملرطْؽملعمممل محعم٤ملػمظَ٣ملغم مظِؽملغمٓملؿمؼعم٣ملغم معِ٢ملػم آؼعممملتِؽملعمممل مإؿمغفم٣ملغمم
اظْؼملعملػمفِّملِ ماظْقعمٓملعمامؿم مإؿمظَ٥مل اظْؼملعملػمفِّملِ ماَملَضْزملعم٥مل ماظٌملْملِي عممب عم

ػغم٤ملعمماظلفمؼملِؿملٛملغمماظؾعمزملِريغم{[ا دٓملاىم:م .]1م

وطفملنمػْملامؼ٤ملح٦ملمونمٮملمؼظملزمل٠ملماٌلػمل١ملمبنيمػْملؼ٢ملماٌلفّملؼ٢ملم،مصؼمل٢ملم

صٓملفمط مظم ماٌلفّمل ماَملضزمل٥مل مؼ٤ملذٟمل مون مؼظملٓملممط مظم ماٌلفّمل مايٓملام م ،موع٢مل مػؽملمملم

صزملؿملمملغهملمواحّملمعؽملؾملؼملمملم٫ملؿملمملغهملمظ٧ملخٓمل،مواظؿظملٓملؼٙمل مظممواحّملمعؽملؾملؼملمملمتظملٓملؼٙمل ظمماآلخٓمل،م

طؼملممل موغ٣مل مرمنمل مضممملؼؿؾملؼملممل معضملؼمممل مو٫ملؿملمملغؿؾملؼملممل معضملؼمممل ،مصكملذا مطمملن مآ مضّمل مربٙمل بنيم
اٌلفّملؼ٢مل،مصؼمل٢ملمبمملبمووشممونمؼغمل٤ملنماظٓملبٙملمبنيمسؼملمملرمػْملؼ٢ملماٌلفّملؼ٢مل .م

وظ٢ملمتلؿشملؿملٛملماَملعهملمونمهمملصٚملمسػمل٥ملمععملّملدمملتؾملمملمإٮملمبمملٮملسؿؼملمملدمسػمل٥ملمآمسٔملم

وج٠مل موتعمل٤ملاه مووٮملً مث١مل مب٤ملحّملة م٫ملظملؾملممل ،مث١مل مبمملظضملؼمل٠مل موا غؿمملج محؿ٥مل متؿػملٟمل مض٤ملتؾملمملم

وشْملاىػمملموطلمملىػمملمودواىػمملمودٯملحؾملمملمصؿؼملؿػملٟملمطػملؼملؿؾملمملموحٓملؼؿؾملمملموإرادتؾملممل .م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

قًٛخ انٕقذ

 -1ضؿملؼملهملماظ٤ملضوملمظمما دٯملم .م

وػؼملؿملهملماظ٤ملضوملمظممحؿملمملةماٌلػمل١مل.

 -3ايىملمسػمل٥ملماشؿؽملمملمماظ٤ملضوملموادؿـؼملمملره

 -4وثٓملممتؽملصملؿمل١ملماظ٤ملضوملمظممحؿملمملةماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل.

ثبَٛب  :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ؼعملذملذمل٤مللمتضمل ذملمملشم:م{وعماظْضملعمزملػمذملذملٓملؿمم مإؿمنفمماظْكملؿمغػملعم ذملمملنعممظَظملِذملذمل٦ملمخغملػمذملذملٓملـمم مإؿمظٌملذملمملماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعمم
آععمؽملغم٤ملاموعمسعمؼملِػملُ٤ملاماظزملفممملظِقعممملتِموعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػمامبِمملظْقعمٞملممموعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػمامبِمملظزملفمؾػمٓملؿم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظضملزملٓمل:م1م-م.]3

 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعماظْظملَفػمٓملؿمم موعمظَؿملعمممللـممسعمرملػمٓملـمم موعماظرملفمظملْٛملؿمموعماظْ٤ملعمتػمٓملؿمم موعماظػملٌملؿملػم٠ملؿمم
ذمل١ملؽممظِذملْملِيممحِفػمذملٓملـمم}م[اظظملفذملٓملم:م1م-م،]5م
إؿمذعمامؼعملػمذملٓملؿممم مػعمذمل٠ملػمممصِذمل٦ملممذعمظِذملٟملَممضَلعم م
وؼعمل٤مللم:م{وعماظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿمممإؿمذعمامؼعمطملػمرملعمذمل٥ملمم موعماظؽملفمؾملعمذملمملرؿمممإؿمذعمامتعمفعمػملٌملذمل٥ملمم موعمععمذملمملممخعمػملَذملٞملعممم

اظْملطَٓملعمموعماظْذملفملُغػمـعم٥ملمم مإؿمنفممدعمذملمضملػمعمؿملغملُ١ملػممظَرملعمذملؿفم٥ملم}م[اظػملؿملذمل٠ملم:م1م-م ،]4موؼعملذمل٤ملل:م
فم
عمعذملذملذملمملم
عمبذملذملذملٟملَمو عم
فمسذملذملذملٟملَمر قم
دذملذملذملفعم٥ملم م عمعذملذملذملمملموعمد عم
عماظسملذملذملذملقعم٥ملم موعماظػملٌمل ػمؿملذملذملذمل٠ملؿممإؿمذعمام عم
{و قم

ضَػملَ٥مل}[.اظسملق٥مل:م1م-م.]3

 -3وؼعمل٤مللمآمتضملمملشمم:م{وعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملمماظػملٌملؿملػمذمل٠ملعممموعماظؽملفمؾملعمذملمملرعمممآؼعمؿعمذملؿملػم٢ملؿمممصَؼملعمقعم٤ملػمغعمذملمملممآؼعمذملهملَمم
عمبغملُذمل١ملػممموعمظِؿعمضملػمػملَؼملغمذمل٤ملامم
اظػملٌملؿملػم٠ملؿمموعمجعمضملعمػملْؽملعممملمآؼعمهملَماظؽملفمؾملعممملرؿممعغمؾػمزملِٓملعمةًمظِؿعمؾػمؿعمطملغم٤ملامصَسملػمػملًمملمعِ٢ملػممر مم

سعمّملعمدعمماظلممؽملِنيعمموعماظْقِلعممملبعمم عموطُ٠ملفممذعم٦ملػمىٍمصَزملفمػملْؽملعممملهغممتعمظملْزملِؿملػملًممل}

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ا دٓملاى:م.]12

عملذملغملُؽملغم٤ملامم
 -4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعمعِ٢ملػممرعمحػمؼملعمؿِ٣ملِمجعمضملعم٠ملعممَظغملُ١ملغمماظػملٌملؿملػمذمل٠ملعممموعماظؽملفمؾملعمذملمملرعمممظِؿ ػم
عمرملغملُٓملغمونعم}م[اظعملزملٗمل:م.]73
صِؿمل٣ملِموعمظِؿعمؾػمؿعمطملغم٤ملامعِ٢ملػممصَسملػمػملِ٣ملِموعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممت ػم

 -5وؼعملذملذمل٤مللمتضمل ذملمملشم:م{وعمآؼعم ذملهملٌمظَؾملغمذملذمل١ملغمماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملغممغعملػم ذملػملَِملغممعِؽملػمذملذمل٣ملغمماظؽملفمؾملعم ذملمملرعممصَ ذملكملؿمذعمامػغمذملذمل١ملػمم
عغمصملْػملِؼملغمذملذمل٤ملنعمم موعماظرملفمذملذملؼملػمٕملغممتعمفػمذملذملٓملؿميمظِؼملغملػمذملذملؿعمعملَٓملدملمظَؾملعم ذملمملمذعمظِ ذملٟملَمتعمعملْ ذملّملِؼٓملغمماظْضملعمٔملؿمؼذملذملٔملؿمم

اظْضملعمِػملؿمل١ملؿمم موعماظْعملَؼملعمٓملعممضَّملفمرػمغعممملهغممععمؽملعممملزؿملعممحعمؿفمذمل٥ملممسعمذملمملدعمممطَذملمملظْضملغمٓملػمجغم٤ملنؿممماظْعملَذملّملِؼ١ملؿممم م
- 318 -

ظَذملمملماظرملفمذملذملؼملػمٕملغممؼعمؽملػمؾعمطملِذملذمل٦ملمظَؾملعمذملمملموَنػممتغمذملذملّملػمرؿمكَماظْعملَؼملعمذملذملٓملعمموعمظَذملمملماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملغممدعمذملمملبِٞملغمماظؽملفمؾملعمذملمملرؿمم
عموطُ٠مللممصِ٦ملمصَػملَٟملٍمؼعملػمؾعمقغم٤ملنعم}م[ؼٕمل:م37م-م.]40

 -6وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وَضِذمل١ملؿممماظزملفمذملػملَمملةَممظِذملّملغمظُ٤ملكِمماظرملفمذملؼملػمٕملؿمممإؿمظَذمل٥ملممشَلعمذملٞملؿممماظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿممم
وعمضُٓملػمآنعمماظْظملَفػمٓملؿممإؿمنفممضُٓملػمآنعمماظْظملَفػمٓملؿممطَمملنعممععمرملػمؾملغم٤ملدؼمام موعمعِ٢ملعمماظػملٌملؿملػم٠ملؿممصَؿعمؾملعمففمّملػمم

بِ٣ملِمغعممملصِػملَهملًمظَٟملَمسعملعم٥ملموَنػممؼعمؾػمضملعمـعمٟملَمرعمبقمٟملَمععمعملَمملعؼممملمععمقػمؼملغم٤ملدؼما}م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ا دٓملاى:م،78م.]79

 -7و ؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وَؼعمقػملعمنملغمماظْكملؿمغػملعممملنغمموَنػممؼغمؿػمٓملعمكَمدغمّملؼمى}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظعملؿملمملعهملم:م.]36

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1سعم٢ملػممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعمم:مضَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل)م:م"غِضملػمؼملعمؿعممملنؿممععمطملػمؾغم٤ملنؽممصِؿملؾملؿمؼملعممملمطَـِريؽممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿمماظزملممقفمهملُموعماظْظملَٓملعما غم"

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -2ومسعم٢ملػم معغمضملعممملذِ مبػم٢ملؿم مجعمؾعم٠ملـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ظَممل متعمٔملغمولغم مضَّملِععمممل مسعمؾػمّملٍ مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ محعمؿفم٥مل مؼغملػمفملَلعم مسعم٢ملػمم

وَرػمبعمٛملؿم مخِزملعمممللـم :مسعم٢ملػم مسغمؼملغمٓملغمهِ مصِؿملؼملعمممل موَصْؽملعممملهغم؟ موعمسعم٢ملػم مذعمؾعممملبِ٣ملِ مصِؿملؼملعمممل موَبػمػملَمملهغم؟ موعمسعم٢ملػمم
ععممملظِ٣ملِمعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمماطْؿعملعمؾعم٣ملغمموعمصِؿملؼملعممملموَغػمظملَعملَ٣ملغم؟موعمسعم٢ملػممسعمػملِؼمل٣ملِمععممملذعمامسعمؼملِ٠ملعممصِؿمل٣ملِ"؟

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل).

 -3موسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم
ُ٣مل م :م"اشْؿعمؽملِ١ملػم مخعمؼملػملؼمممل مضَؾػم٠ملعم مخعمؼملػمٕملـم م:م
اظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مظِٓملعمجغم٠ملـم موعمػغم٤ملعم مؼعمضملِصمل غم
ذعمؾعممملبعمٟملَ مضَؾػم٠ملعم مػِٓملعمعِٟملَ م ،موعم٫ملِقفمؿعمٟملَ مضَؾػم٠ملعم مدعمعملَؼملِٟملَ ،موعمشِؽملعممملىعمكَ مضَؾػم٠ملعم مصَعملْٓملؿمكَ،م
وعمصَٓملعماشَٟملَمضَؾػم٠ملعممذغمطملػمػملِٟملَ،موعمحعمؿملعممملتعمٟملَمضَؾػم٠ملعممععم٤ملػمتِٟملَ"(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).

 -4و سعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿممبػم٢ملؿمموَبِ٥مل معمبغملْٓملعمةَمسعم٢ملػم موَبِؿمل٣ملِ موَنفممرعمجغمٯملًمضَممللعم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمم
اظػملٌمل٣ملِ موَىقم ماظؽملفممملسؿم مخعمؿملػمٓملؽم م؟مضَممللعم :م"ععم٢ملػم مرَممللعم مسغمؼملغمٓملغمهغم موعمحعملغم٢ملعم مسعمؼملعمػملُ٣ملغم م".مضَممللعمم
صَفملَىقمماظؽملفممملسؿممذعمٓمللم؟مضَممللعم:م"ععم٢ملػممرَممللعممسغمؼملغمٓملغمهغمموعمدعممملىعممسعمؼملعمػملُ٣ملغم"

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملماظمعْملي).

ػملٌمل٣ملم
 -5وسعم٢ملػمم٫ملعمكػمٓملـم ماظْطملعممملعِّملِيمم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظ غم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مم:م"اظػملٌملؾملغم١ملفممعمبمملرؿمكْمظِفملُعفمؿِ٦ملمصِ٦ملمبغمغملُ٤ملرؿمػعمممل"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود).
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 -6وس٢مل ماظْقعملعم٢مل ماظْؾعمزملػمٓملؿميؾم م(رضم٣مل مآ) :مرَػملَؾػموملغم مخغمشملَنملعم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م مصِ٦ملم
اظْفغمؼملغمضملعمهملِمصَفملَسػمؿملعمؿػمؽملِ٦ملمصَػملَٔملؿمعػموملغممرعمجغمػملًمملمعِ٢ملػمموَ٫ملػمقعممملبِماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مصَلعمفملَظْؿغم٣ملغممسعم٢ملػممذعمظِٟملَمصَعملَممللعم:مطَمملنعممؼعمعملُ٤مللغممصِ٦ملمخغمشملْؾعمؿِ٣ملِمؼعم٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمهملِ:م

" مإؿمنفم ماظْؼملغمقملػمعِ٢ملعم مبعمؿملػم٢ملعم مععمكعممملصَؿعمؿملػم٢ملؿم مبعمؿملػم٢ملعم موَجعم٠ملـم مضَّملػم مععمسملعم٥مل مظَممل مؼعمّملػمرؿمي مطَؿملػمٝملعمم

٫ملعمؽملعمٛملعم مآُ مصِؿمل٣ملِ ،موعمبعمؿملػم٢ملعم موَجعم٠ملـم مضَّملػم مبعمعملِ٦ملعم مظَممل مؼعمّملػمرؿمي مطَؿملػمٝملعم مآُ مبِزملعممملغِٛملـم مصِؿمل٣ملِ،م
صَػملْؿملعمؿعمٔملعموفمدِ ماظْؼملعمٓملػمىغم مظِؽملعمظملْلِ٣ملِ ،موعمعِ٢ملػم مدغمغػمؿملعممملهغم مظِـملخِٓملعمتِ٣ملِ ،موعمعِ٢ملعم ماظرملفمؾعممملبِ مضَؾػم٠ملعم ماظْؾملعمٓملعممؿم،م
ؿمغغملُ١ملػممخغمػملِعملْؿغم١ملػممظِػملْـملخِٓملعمةِموعماظّملقمغػمؿملعممملمخغمػملِعملَوملػممَظغملُ١ملػم،م
وعمعِ٢ملعمماظزملممقفمهملِمضَؾػم٠ملعمماظلفمعملَ١ملؿم،مصَكمل فم

وعماظٌملْملِي مغعمظملْلِ٦مل مبِؿملعمّملِهِ مععمممل مبعمضملػمّملعم ماظْؼملعم٤ملػمتِ معِ٢ملػم معغملػمؿعمضملػمؿعمنملٍ موعمععمممل مبعمضملػمّملعم ماظّملقمغػمؿملعمممل مدعمارؽمم

إؿمظٌملمملماظْفعمؽملفمهملُموعماظؽملفممملرغم"م(ذضملنملما تمملن).

 -7وع٢مل مطػملؼملمملت مايل٢مل ماظؾزملٓملى :معممل مع٢مل مؼ٤ملم مؼؽملرملٞمل مصفٓمله مإٮمل مغمملدىم

عؽملمملدمع٢ملمضؾ٠ملمايٞمل:مؼمملماب٢ملمآدمم،موغمملمخػملٞملمجّملؼّملم،موسػمل٥ملمسؼملػملٟملم

ذؾملؿملّملم،مصؿٔملودمعؽمل٥ملمبضملؼمل٠ملم٫ملمملحلمصكملغ٦ملمٮملموس٤ملدمإشممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم)
ا

ثبنثب  :ادلٕضٕع:

( تٓملتؿملنملماٌّملاركموتعملٓملؼنملماٌلمملظٟملمظػملعملممل٪مل٦ملمسؿملمملض).م

إنمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممخػملٞملماًػملذملٞملمبعملّملرتذمل٣ملم،موربذملمملػ١ملمةغملؼملؿذمل٣مل،مووغضملذمل١ملم

سػملؿملؾمل١ملمبذملؽملضمل١ملمطذملـريةموسصملؿملؼملذملهملمٮملمتضملذملّملموٮملمهزملذمل٥مل،مصعملذملممللمتضملذملمملشم:م{موعمإؿمنػممتعمضملغمذملّملقموامغِضملػمؼملعمذملهملَم

حؿمل١ملؽم}[اظؽملق٠مل]18:م،موع٢ملمتػملٟملماظؽملضمل١ملماظيتمؼؿعملػملذملنملم
اظػملٌمل٣ملِمظَمملمتغمقػمزملغم٤ملػعممملمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَطملعمظملُ٤ملرؽممرعم ِ

صؿملؾملمملما غلمملنم٫ملؾمملحمعلمملى:مغضملؼملهملماظ٤ملضوملم،ماظيتمشظمل٠ملمسؽملؾملمملماظغملـريون،مؼعمل٤مللمدؾقمملغ٣ملم
وتضملمملشمم-معْملطٓملؼمامبؾملْملهماظؽملضملؼملهمل-م:م{وعمدعمكفمٓملعممَظغملُ١ملغمماظرملفمؼملػمٕملعمموعماظْعملَؼملعمٓملعممدعما٩ملِؾعمؿملػم٢ملؿمموعمدعمكفمٓملعممَظغملُذمل١ملغمم

ػمزملذمل٤ملػعممملممإؿمنفمم
عمآتمملطُ١ملػممعِ٢ملػممطُ٠ملمممععممملمدعمفملَظْؿغمؼملغم٤ملهغمموعمإؿمنػممتعمضملغمّملقموامغِضملػمؼملعموملعمماظػملٌمل٣ملِمظَمملمتغمق غم
اظػملٌملؿملػم٠ملعمموعماظؽملفمؾملعممملرعمم مو عم

اظْكملؿمغػملعم ذملمملنعممظَصملَػملُذملذمل٤ملمؽممطَظملٌمل ذملمملرؽمم}[إبذملذملٓملاػؿمل١مل:م]34-33م،موؼعملذملذمل٤مللمتضمل ذملمملشممظممدذملذمل٤ملرةموخذملذملٓملى:م
{وعمجعمضملعمػملْؽملعممملماظػملٌملؿملػم٠ملعمموعماظؽملفمؾملعممملرعممآؼعمؿعمؿملػم٢ملؿممصَؼملعمقعم٤ملػمغعممملمآؼعمهملَماظػملٌملؿملػم٠ملؿمموعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملممآؼعمذملهملَمماظؽملفمؾملعمذملمملرؿمممعغمؾػمزملِذملٓملعمةًممظِؿعمؾػمؿعمطملغمذمل٤ملامم

َزملذملذملذملػملْؽملعممملهغمم
ذذملذملذمل٦ملػمىٍمص فم
ِلذملذملذملمملبعمم عمو ُطذملذملذمل٠ملفمم عم
اظلذملذملذملؽملِنيعمموعماظْق عم
َؼملذملذملذمل٤ملام عمسذملذملذملّملعمدعمم مم
غملذملذملذمل١ملػمموعمظِؿعمضملػمػمل غم
عمب ُ
َسملذملذملذملػملًمملم ِعذملذملذمل٢ملػممر مم
ص ػم

تعمظملْزملِؿملػملًممل}[ا دٓملاى:م .]12م

صمملظ٤ملضوملماظْمليم ؼضملؿملرمل ٣ملما غلمملنم عِ ٢ملػم مجغم ؼملػملهملِ ماظ ؽملممضملعم١ملؿم ،مبعم ٠ملػم مػغم٤ملعم م عِ ٢ملػم موَجعمػملخمل ؾملعممملم

ذٓملعمصِؾملعممملم،مَملغ٣ملموشػمل٥ملمعمملمتػملغمل٣ملما غلمملنمظممػْملهمايؿملمملةم،مصضملػمل٥ملماظضملمملض٠ملمونمؼلؿعملؾ٠ملم
ووَ ػم
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وؼمملع٣ملمادؿعملؾممللماظسملؽملنيمظػملـٓملوةماظٓملا٩ملضملهمل؟مٮملمؼظملٓملطمص٥ملمضػملؿملػملؾملمملموٮملمطـريػممل،مؼعمل٤مللم
اظرملمملسٓملم:م م

ؿملٛمل
َصمملظ٤ملعمضْوملغم وَسػمصملَ١ملغم ععمممل سغمؽملِؿملوملعم بِقِظملْصملِ٣ملِ مممممممممممممممممممممم وعموَرعماهغم وَدػمؾملعم٠ملعم ععمممل سعمػملَؿملػمٟملَ ؼعمسملِ غم

وؼعمل٤مللما عمملممايل٢ملماظؾزملٓمليمرضم٣ملمآم:مؼمملماب٢ملمآدم،مإمنذملمملموغذملوملموؼذملمملم،م

طػملؼملمملمذػنملمؼ٤ملمؽممذػنملمبضملسملٟمل .م

وظعملذملذملّملمسذملذملينما دذملذملٯملممبمملظ٤ملضذملذملوملمسؽملمملؼذملذملهملمبمملظطملذملذملهمل،موحذملذملٓملصمسػملذملذمل٥ملمبؿمل ذملمملنمسصملؼملؿذملذمل٣ملم

ووػؼملؿملؿذملذمل٣ملم،موحذملذملىملمسػملذملذمل٥ملمذ ذملطملػمل٣ملمبمملظشملمملس ذملمملتمواظعملٓملب ذملمملت،موحذملذملْملرموذذملذملّملماظؿقذملذملْملؼٓملمعذملذمل٢ملم

اظؿظملذملذملٓملؼٙملمصؿملذملذمل٣مل،مووغذملذملْملرماٌظملذملذملٓملرنيمظممووضذملمملتؾمل١ملمعذملذمل٢ملمايلذملذملٓملةمواظؽملّملاعذملذملهملمسػملذملذمل٥ملمذظذملذملٟملم
اظؿظملذملذملٓملؼٙملمؼذملذمل٤ملمماظعملؿملمملعذملذملهمل،محؿملذملذملىملمؼعملذملذمل٤مللمضممل٩ملػملذملذملؾمل١ملمحؿملؽملؽ ذملْملٍ:م{ؼعم ذملمملظَؿملػمؿعمؽملِ٦ملمضَذملذملّملفمعػموملغممظِقعمؿملعمذملمملتِ٦مل}م

[اظظملفٓمل:م]24م،موحؿملىملمؼعمل٤ملظ٤ملنمظممحلذملٓملةموغّملاعذملهملموؼسملؼمذملمممل:م{مرعمبفمؽملعمذملمملمموَخممٓملػمغعمذملمملممإؿمظَذمل٥ملمموَجعمذمل٠ملـممم

ضَٓملؿمؼنملٍمغغمفِنملػممدعمسػم٤ملعمتعمٟملَموعمغعمؿفمؾِٛملؿمماظٓملقمدغم٠ملعم}[إبٓملاػؿمل١مل:م .]44م

٢ملمع٤مل٪ملذملٛملـممم
وظضملصملؿمل١ملؿممذٓملعمفِماظ٤ملضوملِمووػؼملؿملؿِ٣ملِموضلعم١ملعممآُمتضملمملظَ٥ملمب٣ملِم،مصِ٦ملموطـٓملعممعِذملم ػم

صِذملذمل٦ملمطؿمملبِذملذمل٣ملِماظغملذملذملٓملؼ١ملؿم،مصؿملعمللذملذمل١ملمبذملذملمملظظملفٓملمظممض٤ملظذملذمل٣ملممتضملذملذملمملظَ٥مل:م{وعماظْظملَفػمذملذملٓملؿمم موعمظَؿملعمذملذملممللـممسعمرملػمذملذملٓملـمم}م
[اظظملفٓمل،]2-1:موؼعمللِ١ملمبمملظ ّػملؿمل٠ملمواظؽملؾملمملرمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م{وعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذعمامؼعمطملػمرملعم٥ملم موعماظؽملفمؾملعممملرؿمم

عماظسملذملذملذملقعم٥ملم م
إؿمذعمامتعمفعم ٌملػملذملذمل٥ملم}م[اظػملؿملذملذمل٠ملم:م،1م]2م،موؼعمللذملذمل١ملمبمملظسملذملذملق٥ملمظممض٤ملظذملذمل٣ملممتضملذملذملمملشمم:م{و قم
وعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذعمامدعمفعم٥مل}[اظسملق٥مل:م،1م ]2م،موؼعملل١ملمبمملظضملزملٓملمظممض٤ملظذمل٣ملممتضملذملمملشمم:م{موعماظْضملعمزملػمذملٓملؿمم م

إؿمنفمما ؿمغلعممملنعممظَظملِ٦ملمخغملػمٓملـمم}[اظضملزملٓمل،1:م...]2مإشممشريمذظٟملمع٢ملماآلؼمملت .م

وإذاموضل١ملمآمتضملمملشممبرمل٦ملىمع٢ملمخػملعملذمل٣ملمصكملغذمل٣ملمبذملْملظٟملمؼػملظملذملوملموغصملمملرغذملمملمإظؿملذمل٣ملم،م

وؼؽملؾؾملؽملمملمإظ٦ملمجػملؿمل٠ملمعؽملظملضملؿ٣ملموسصملؿمل١ملمآثمملرهم،موماي٘ملمممسػمل٥ملماٮملدذملؿظملمملدةمعؽملذمل٣ملم،ممصذملممملظضملصملؿمل١ملم
ٮملمؼعمللذملذمل١ملمإٮملمبرملذملذمل٦ملىمسصملذملؿمل١ملم،موضَلعمذملذملؼملغم٣ملغممدذملذملؾقمملغ٣ملمبفملوضذملمملتٍمطذملذملـريةٍ،مووجذملذملٔملاىمعذملذمل٢ملماظذملذملٔملع٢ملم
طمملظظملفٓملؿمم،مواظزملؾُملؿمم،مواظسملقعم٥ملم،مواظضملزملٓملم،مواظػملؿمل٠ملؿمموشريمذظٟمل،مإمنمملمطمملنمظظملؿؼممملمظألغصملذملمملرم
دم٤ملعمػمملمظضملصملؿمل١ملمدٮملظؿؾملمملمسػملؿمل٣مل،موىػملؿمل٠ملمعمملماذؿؼملػملوملمسػملؿمل٣ملمع٢ملمعؽملمملصٛملموآثمملر.م م

صضملػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمؼضمل٦ملمػْملهمايعملؿملعملذملهملموؼلذملريمسػملذمل٥ملمػذملّملاػمملم،مؼعملذمل٤مللمتضملذملمملشم:م

{إؿمنفممصِ٦ملماخػمؿِػملَمملفِماظػملٌملؿملػم٠ملؿمموعماظؽملفمؾملعممملرؿمموعمععممملمخعمػملَٞملعمماظػملٌمل٣ملغممصِ٦ملماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿممظَـملؼعمذملمملتٍممظِعملَذمل٤ملػممـممم

ؼعمؿفمعملُ٤ملنعم}[ؼ٤ملغٕمل .]6:م

طذملذملْملظٟملممحصملذملذمل٦ملماظ٤ملضذملذملذملوملمبؽملزملذملذملؿملنملٍمواصذملذملٓملـممعذملذملذمل٢ملماظضملؽملمملؼذملذملهملمظمماظلذملذملؽملهملماظؽملؾ٤ملؼذملذملذملهملم

اٌشملؾملٓملةم،محؿملىملمبنيماظؽمل

م (٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضؿملؼملهملماظ٤ملضذملوملمووػؼملؿملؿذمل٣مل،مصؿملؼملذملمملم
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وردمظممطـريمع٢ملماَملحمملدؼىمل،معرملريؼمامإشممونماٌذملقملع٢ملمبذملنيمخمذملمملصؿنيمم،مبذملنيموجذمل٠ملم
ضّملمعسمل٥ملمٮملمؼّملريمعمملمآم٫ملمملغٛملمصؿمل٣مل،موبنيموج٠ملمضذملّملمبعملذمل٦ملمٮملممؼذملّملريمعذملمملمآمضذملمملضـممم

صؿمل٣مل،مصضمل٢ملماظْقعملعم٢ملماظْؾعمزملػمٓملؿميؾمم،مضذملممللم:مرَػملَؾػمذملوملغممخغمشملَذملنملعمماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مم
َ٫ملذملقعممملبِماظؽملفمؾِذمل٦ملممم(م٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مم
صِ٦ملماظْفغمؼملغمضملعمهملِمصَذملفملَسػمؿملعمؿػمؽملِ٦ملمصَػملَٔملؿمعػمذملوملغممرعمجغمػملًذملمملمعِذمل٢ملػممو ػم
صَلعمفملَظْؿغم٣ملغممسعم٢ملػممذعمظِٟملَمصَعملَممللعم:مطَمملنعممؼعمعملُ٤مللغممصِذمل٦ملمخغممشملْؾعمؿِذمل٣ملِمؼعمذمل٤ملػممعمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِ:م"مإؿمنفمماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملعمممبعمذملؿملػم٢ملعممم

ععمكعممملصَؿعمؿملػم٢ملؿممبعمؿملػم٢ملعمموَجعم٠ملـممضَّملػممععمسملعم٥ملمظَمملمؼعمّملػمرؿميمطَؿملػمٝملعمم٫ملعمؽملعمٛملعممآُمصِؿمل٣ملِ،موعمبعمؿملػم٢ملعمموَجعم٠ملـممضَّملػممبعمعملِ٦ملعممظَمملم

ؼعمذملذملّملػمرؿميمطَؿملػمذملذملٝملعممآُمبِزملعمذملمملغِٛملـممصِؿملذمل٣ملِ،مصَػملْؿملعمؿعمذملذملٔملعموفمدِماظْؼملعمذملذملٓملػمىغممظِؽملعمظملْلِذمل٣ملِ،موعمعِذملذمل٢ملػممدغمغػمؿملعمذملمملهغممظِـملخِٓملعمتِذمل٣ملِ،موعمعِذملذمل٢ملعمم
ؿمغغملُ١ملػممخغمػملِعملْذملذملؿغم١ملػممظِػملْ ذملـملخِٓملعمةِموعماظذملذملّملقمغػمؿملعممملم
اظرملفمذملذملؾعممملبِمضَؾػمذملذمل٠ملعمماظْؾملعمذملذملٓملعممؿم،موعمعِذملذمل٢ملعمماظزملممذملذملقفمهملِمضَؾػمذملذمل٠ملعمماظلفم ذملعملَ١ملؿم،مصَ ذملكمل فم
خغمػملِعملَوملػممَظغملُ١ملػم،موعماظٌملْملِيمغعمظملْلِ٦ملمبِؿملعمّملِهِمععممملمبعمضملػمّملعمماظْؼملعم٤ملػمتِمعِ٢ملػممعغملػمذملؿعمضملػمؿعمنملٍمموعمععمذملمملممبعمضملػمذملّملعممماظذملّملقمغػمؿملعممملممدعمارؽمم

إؿمظٌملمملماظْفعمؽملفمهملُموعماظؽملفممملرغم" .م
طؼملمملمونماظؽمل

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مجضملذمل٠ملم ماظ٤ملضذملوملمعذمل٢ملماظذملؽملضمل١ملماظضملصملؿملؼملذملهملم

اظذملذمليتموغضملذملذمل١ملمآمبؾملذملمملمسػملذملذمل٥ملما غلذملمملن،موإنمدلمػذملذملْملامسػملذملذمل٥ملمذذملذمل٦ملىمصكملمنذملمملمؼذملّمللمسػملذملذمل٥ملم
عمؿذملمملنؿممععمطملػمؾغمذمل٤ملنؽممصِؿملؾملؿمؼملعمذملمملمطَذملـِريؽممعِذمل٢ملعمم
وػؼملؿملؿ٣مل،محؿملىملمؼعمل٤مللمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم):م"مغِضملػمؼملعم

اظؽملفممملسؿم:ماظزملممقفمهملُموعماظْظملَٓملعما غمم" .م

ثذملذمل١ملمؼقملطّذملذملّملماظؽملعمؾمؾِذملذمل٦ملعمؾمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مسػملذملذمل٥ملموػؼملؿملذملذملهملماظذملذملٔملع٢ملمومضؿملؼملؿذملذمل٣ملم،م

صؿملعملٓملؾمرمعلقملوظؿملهملما غلمملنمسؽمل٣ملموعمملممآمتضملذملمملشممؼذمل٤ملمماظعملؿملمملعذملهملمم،مصضملذمل٢ملمعغمضملعمذملمملذِممبػمذمل٢ملؿمممجعمؾعمذمل٠ملـممم،م
ضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم:م"مَظمملمتعمذملٔملغمولغمممضَذملّملععممملممسعمؾػمذملّملٍممؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمم

حعمؿفم٥ملمؼغملػمفملَلعممسعم٢ملػمموَرػمبعمٛملؿممخِزملعمممللـم:مسعم٢ملػممسغمؼملغمٓملغمهِمصِؿملؼملعممملموَصْؽملعممملهغم؟موعمسعم٢ملػممذعمؾعممملبِ٣ملِمصِؿملؼملعممملموَبػمػملَذملمملهغم؟مموعمسعمذمل٢ملػممم
ععممملظِ٣ملِمعِ٢ملػمموَؼػم٢ملعمماطْؿعملعمؾعم٣ملغمموعمصِؿملؼملعممملموَغػمظملَعملَ٣ملغم؟موعمسعم٢ملػممسعمػملِؼمل٣ملِمععممملذعمامسعمؼملِ٠ملعممصِؿمل٣ملِ؟م" م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل) .م
وػغملْملام:مؼلفمللما غلمملنمسذمل٢ملمسؼملذملٓملهمسمملعؾمذملهمل،موسذمل٢ملمذذملؾمملب٣ملمخممل٫ملؾمذملهملمم،مصمملظرملذملؾمملبم

جٔملىمع٢ملماظضملؼملذملٓمل،مظغملذمل٢ملمظذمل٣ملمضؿملؼملذملهملمعؿؼملؿملؾمذملٔملةمبمملسؿؾذملمملرهمدذمل٢ملؾممايؿمل٤ملؼذملهملماظّملاصعملذملهمل،موعٓملحػملذملهملم

اظعمل٤ملةمبنيم٪ملضملظملني:م٪ملضملٝملماظشملظمل٤ملظهملمو٪ملضملٝملماظرملؿملك٤ملخهملم،مضممللمتضملذملمملشم:م{ماظػملٌملذمل٣ملغمماظٌملذملْملِميم
خعمػملَعملَغملُ١ملػممعِ٢ملػمم٪ملعمضملػمٝملٍمثغمذمل١ملفممجعمضملعمذمل٠ملعممعِذمل٢ملػممبعمضملػمذملّملِم٪ملعمذملضملػمٝملٍم ُضذمل٤ملفمةًمثغمذمل١ملفممجعمضملعمذمل٠ملعممعِذمل٢ملػممبعمضملػمذملّملِم ُضذمل٤ملفمةٍم٪ملعمذملضملػمظملًمملم

وعمذعمؿملػمؾعمهملًم}[اظٓملوم .]54:م

ط٠ملمذظٟملمؼْملطّٓملما غلمملنمبعملؿملؼملذملهملماظ٤ملضذملوملمم،موؼذمل٤ملضٚملمصؿملذمل٣ملما حلذملمملسمبفملػؼملؿملذملهملم

اظٔملع٢ملم،مصكملنمػْملاماظٔملع٢ملمإذامعسمل٥ملمٮملمؼضمل٤ملد،مودٓملسمملنمعذملمملمتسملذمل٦ملموؼؽملعملسملذمل٦ملمم،موػذملمْملام
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عذملمملمسذملربمسؽملذمل٣ملممايلذمل٢ملماظؾزملذملٓمليم-مرضمذمل٣ملمآم-مبعمل٤ملظذمل٣ملماظؾػملؿملذملٜمل:م"عذملمملمعذمل٢ملمؼذمل٤ملممؼؽملرملذملٞملم
صفٓملهمإٮملموؼؽملمملدي:مؼمملماب٢ملمآدمموغمملمخػملٞملمجّملؼّمل،موسػمل٥ملمسؼملػملذملٟملمذذملؾملؿملّمل،مصؿذملٔملوؾمدمعذملينم

بضملؼملذملذمل٠ملم٫مل ذملمملحلمص ذملكملغ٦ملمٮملموسذملذمل٤ملدمإشممؼذملذمل٤ملمماظعملؿملمملعذملذملهمل"م،مص ذملكملذامط ذملمملنمعذملذملٓملورمؼذملذمل٤ملممظذملذمل٣ملمػذملذملْملهم

اَملػؼملؿملهملمصغملؿملٝملممبٓملورمسمملم؟! م

وظ٤ملمتّملبٓملما غلمملنمظ٤ملجّملمونمسؼملٓملهمحمّملودمجّملؼمام،مطؼملمملمبنيماظذملؽمل

مم(م٫ملذملػمل٥ملمم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م{وَسػمؼملعممملرغمموُعفمؿِ٦ملمععمذملمملممبعمذملؿملػم٢ملعممماظلممذملؿممنيعمممإؿمظَذمل٥ملمماظلفمذملؾػمضملِنيعم،مموعموَضَػملٍملؾملغمذمل١ملػمممععمذمل٢ملػمممؼعمفغمذمل٤ملزغممم

ذعمظِٟملَم}(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل)م،مودؿ٤ملنمدؽملهملم-مظممايعملؿملعملهمل-مٮملمتغملمملدمتضملّملمذؿملؽؼممملمعذملْملط٤ملرؼممام
ظ٤ملمتفملع٠ملماظضملؾّملموتظملشمل٢مل،موطـريمع٢ملماظؽملذملمملسمٮملممؼرملذملضملٓملمبعملؿملؼملذملهملمػذملْملاماظذملٔملع٢ملموٮملمبفملػؼملؿملؿذمل٣ملم

وطفملنموعٓملؼمامعمملمطمملن!موظ٤ملمدضٞملموحلنملمظ٤ملجّملمونماظضملؼملٓملم٪ملؿملٞملموضزملري .م

إنمظػمل٤ملضوملموػؼملؿملهملًمسصملؿملؼملهملمظممحؿملمملةماٌلػمل١ملم،مب٠ملمػ٤ملمايؿملذملمملةُممطػملذملؾملمملم،مػذملْملام

اظ٤ملضوملمإعمملمونمؼغمل٤ملنما غلمملنمصؿملذمل٣ملمخمملدذملٓملؼمام،موإعؾمذملمملمونمؼغملذمل٤ملنمصذملممل٩ملٔملؼما،موذظذملٟملمةلذملنملم

ادؿطملٯملظ٣ملمظضملؼملٓملهم،مَملنماظضملؼملٓملماظْمليمؼضملؿملرمل٣ملما غلمملنمػ٤ملمأٌملرسهملماظيتمرمينمٔمملرػذملمملم
ظمماظّملارماآلخٓملةم،مصكملنمزرس٣ملمخبريموسؼمل٠ملـمم٫ملذملمملحلمطذملممملنمعذمل٢ملماظذملْملؼ٢ملمؼغمؽملذملمملدىمسػملذملؿملؾمل١ملم
ظمماظّملارماآلخٓملةم:م{طُػملُ٤ملاموعماذػمٓملعمبغم٤ملامػعمؽملِؿملؽؼممملمبِؼملعممملموَدػمػملَظملْؿغم١ملػممصِ٦ملماظْفملَؼفممملمؿمماظْكعممملظِؿملعمهملِم} م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[ايمملضهمل:م.]24م م

وعمملمع٢ملمزرسذمل٣ملمبمملٌضملممل٫ملذمل٦ملمواٌكمملظظملذملمملتم،موجؾملذمل٠ملمضؿملؼملذملهملماظ٤ملضذملوملمو٪ملذملؿملضملؾم٣ملممظمم

حؿملمملت٣مل،مصلؿملفملت٦ملمسػملؿمل٣ملمؼ٤ملمؽممؼضملٓملفمصؿمل٣ملمضّملرهموضؿملؼملهملماظضملؼمل٠ملمصؿمل٣مل،مودمملسؿؾملمملمؼؽملذملّملممؼذمل٤ملممٮملم

ؼؽملظملضمل٣ملماظؽملّملم .م

ذملٓملمع٤ملجؾذملذملذملممملمظػملؿذملذملذملْملطٓملم
ؼم
وضذملذملذملّملمجضملذملذملذمل٠ملمايذملذملذملٞملمدذملذملذملؾقمملغ٣ملماظذملذملذملؿضملؼملريمورذملذملذمل٤مللماظضملؼملذملذمل

واٮملدؿؾزملمملر،موجضمل٠ملماظضملؼملٓملماظْمليمزمؿملمملهما غلمملنمحفهملمسػملؿمل٣مل.مضممللماب٢ملمطذملـريمرضمذمل٣ملم
آمظممتظمللريمػْملهماآلؼهمل:مويمووعممعمملمسرملؿ١ملمظمماظّملغؿملمملموسؼملمملراًمظذمل٤ملمطؽملذملؿ١ملمممذمل٢ملمؼؽملؿظملذملٛملم

بممليٞملمٮملغؿظملضملؿ١ملمب٣ملمظممعّملةمسؼملٓملط١مل؟! م

ممظْملظٟملمصكملنمع٢ملماظؿ٤ملصؿملٞملمواظلضملمملدةِمونمؼّملركما غلمملنمضؿملؼملهملموضؿ٣ملموسؼملذملٓملهم،م

وونمؼزملٓملفعممػْملاماظ٤ملضوملمظمماظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمواظّملس٤ملةمإشممآم،مواَملعذملٓملمبذملمملٌضملٓملوفم
واظؽملؾمل٦ملمس٢ملماٌؽملغملٓملم،موتضملػملّذمل١ملماظضملػملذمل١ملماظؽملذملمملصٛملمواظذملْملطٓملموضذملٓملاىةماظعملذملٓملآنم،موظممطذمل٠ملموعذملٓملـمم

ؼضمل٤ملدمسػملؿمل٣ملموسػمل٥ملمجمؿؼملضمل٣ملمبمملظؽملظملٛمل،مصؼمل٢ملمصَضملعم٠ملعممذظٟملمودركمضؿملؼملهملَموج٤ملدهِمظممايؿملمملة .م
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ضممللماب٢ملماظعملؿمل١مل مذملمرضمم٣ملمآمذمل:موضَوملغمما غلمملنمػ٤ملمسؼملٓملهمظممايعملؿملعملذملهمل،موػذمل٤ملم

تٓملقممععمٓملفمماظلقمملب،مصؼملمملمطمملنمع٢ملموضؿ٣ملمٓموبمملٓمصؾمل٤ملمحؿملمملتغم٣ملغمموسغمؼملغمٓملغمه،موشؿملغمذملٓملمذظذملٟملمظذملؿملٕملم

حمل٤ملبؼممملمع٢ملمحؿملمملت٣ملموإنمسمملشمصؿمل٣ملمسعمؿملٖملعمماظؾؾملممل٩مل١مل .م

صذملمملظٔملع٢ملمغضملؼملذملذملهملمسصملؼملذملذمل٥ملموعؽملقذملذملهملمطذملذملربى،مرمِذملنملغمماشؿؽملمملعغمؾملذملمملمصِذملذمل٦ملمطُذمل٠ملمممعٓملاحذملذمل٠ملؿمم

٢ملمؼّملعمؼػمذملم٣ملِمدونعمم
٢ملمبذملؿملػمم ؿم
اظضملغمؼملٓملؿمم،محؿ٥ملمٮملمؼغمل٤ملنعممحغمفهملًمسػمل٥ملما غلمملنِممإذعمام٪ملعمؿملفمضملعم٣ملغمموتظملَ ٌملػملوملعممعِذملم ػم

٢ملمحممللـم،مهلْملامطمملنمواجؾؼممملمسػمل٥ملمطذمل٠ملمعلذملػمل١ملمموذملمملهعمموضؿِذمل٣ملِمونػمم
نمؼٓملتعمعملِ٦ملعممصؿمل٣ملِمإظَ٥ملموحلعم ؿم
َو ػم
ؿملؼملذملمملم
زممملصٚملَمسػملؿمل٣ملِمحممملصصملهملمذذملّملؼّملةمم،موونػممزمذملٓملصعممسػملَذمل٥ملماشؿؽملمملعذمل٣ملممواٮملدذملؿظملمملدةِمعؽملػمذمل٣ملغممص عم

ؼؽملظملضملغمذملذمل٣ملغممصِذملذمل٦ملمدغؿمل ذملمملهمووخذملذملٓملاهم،مطؼمل ذملمملمحـؽمل ذملمملمسػملذملذمل٥ملمذظذملذملٟملمرد ذمل٤ململمآم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
ودػمل١مل)،مصضملعم٢ملػممسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿممععمؿملػمؼملغم٤ملنـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنعمؾمماظؽملعمؾمؾِ٦ملعمؾممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)م
ضَ ذملممللعممظِٓملعمجغمذملذمل٠ملـمموعمػغمذملذمل٤ملعممؼعمضملِصملُذملذمل٣ملغمم:مم"ماشْؿعم ذملؽملِ١ملػممخعمؼملػملؼم ذملمملمضَؾػمذملذمل٠ملعممخعمؼملػمذملذملٕملـمم:مذعمذملذملؾعممملبعمٟملَمضَؾػمذملذمل٠ملعممػِٓملعمعِ ذملٟملَ،م
وعم٫ملِقفمؿعمٟملَمضَؾػم٠ملعممدعمعملَؼملِٟملَم،موعمشِؽملعممملكَمضَؾػم٠ملعممصَعملْٓملؿمكَم،موعمصَٓملعماشَٟملَمضَؾػمذمل٠ملعممذغمذملطملػمػملِٟملَمم،موعمحعمؿملعممملتعمذملٟملَمضَؾػمذمل٠ملعمم

ععم٤ملػمتِٟملَ" .م

وع٢ملمحممملصصملهملما دٯملممسػملذمل٥ملماظ٤ملضذملوملمحـذمل٣ملمسػملذمل٥ملماظؿذملؾغملريمم،مورشؾؿذمل٣ملمظممونم

ؼؾّملوماٌلػمل١ملموسؼملممللمؼ٤ملع٣ملمغرملؿملشملًمملمرؿملنملماظؽملظملٕمل،معغملؿؼمل٠ملماظضملٔملمم،مصكملنمايٓملصمسػملذمل٥ملم
اٮملغؿظملمملهللمع٢ملموولماظؿملذمل٤ملممؼلذملؿؿؾٛملماظٓملشؾذملهملماظعمل٤ملؼذملهملمظمموٮملمؼسملذملؿملٛملمدذملمملم٩ملٓملماظؿملذمل٤ملمممدذملّملىم،م

صظملذملذمل٦ملمايذملذملّملؼىملمؼعملذملذمل٤مللماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"ماظػملٌملؾملغمذملذمل١ملفممبعمذملمملرؿمكْمظِذملفملُعفمؿِ٦ملمصِذملذمل٦ملم

غمبغملُ٤ملرؿمػعمممل"،موظ٤ملمبّملوتموعؿؽملمملمؼ٤ملعؾملمملمطؼملمملمحىملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظ٤ملجذملّملتم

ظممذظذملذملٟملماظربطذملذملهملمواًذملذملريماظغملذملذملـريموتذملذمل٤ملصريماظؽملظملعمل ذملمملتماظؾمملػصملذملذملهملمظممادذملذملؿؾملٯملكماظشملمملضذملذملهملم

واظغملؾملٓملبمملى.

وعمظعملّملمتٓملعمبفم٥ملمو٫ملقمملبغم ماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مسػملَ٥ملمذظذملٟملَمم،مصذملممملشؿؽملعمؼمل٤ملام

اظ٤ملضذملوملعمممووحلذملؽملغمم٤ملامادذملذملؿـؼملمملرعمهغمم،مصغملذملمملغغمم٤ملامػذملذملّملاةًمظػملؾرملذملٓملؼهملٍمم،مو٪ملذملمملىغمموامعرملذملمملس٠ملعمماظؽملذمل٤ملرؿمممصِذملذمل٦ملم

ٮملم
١ملمؼغمسملذملؿملمممضملغم٤ملاموضؿؼمذملممملمصِؿملؼملعمذملممملم َ
ُملم،موسػملذمل١ملـمممغذملمملصٛملـممم،موظَذملم ػم
٢ملمسؼمل٠ملـمم٫ملمملظِ ـم
بِعملمملهللؿمماَملرضؿممبِؼملعممملمضّملفمعغم٤ملهغممعِ ػم

عمدذمل٤مللغمممآِمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)م
١ملمعؽملػمذملم٣ملغممر غم
٢ملماظذملْملِميمحذملْملفممرعمػغم ػم
ؼؽملظملٛملغمم،مَملغفم٣ملغممعِذملم٢ملعمماظطملذملؾػمم ؿم

اظزملذملقفمهملَمم
بعمل٤ملظِ٣ملِ:م"غِضملػمؼملعمؿعممملنؿممععمطملػمؾغم٤ملنؽممصِؿملؾملؿمؼملعممملمطَـِريؽممعِ٢ملعمماظؽملفممملسؿم:ماظزملممقفمهملُموعماظْظملَذملٓملعما غمم".موَيػمموَنفمم مم
وعماظْظملَذملٓملعما عمممغِضملػمؼملعمؿعمذملمملنؿممؼطملظملذملذمل٠ملمسؽملؾملؼملذملمملمطذملذملـريمعذمل٢ملماظؽملذملمملسمورمؾملػملذملذمل٤ملنمضذملذملّملرػمؼملممل،موٮملمؼعمل٤ملعذملذمل٤ملنم
مملمؼظملؿملّملغممصؾملعم٤ملغممخعممملدِٓملؽم .م
ةٞملمذغملٓملػؼملمملم،مصكملذعمامظَ١ملػممؼلؿضملػمؼملِػملْؾملغمؼملعممملما ؿمغلمملنغممصِؿملؼملعم غم
- 314 -

طمملغ٤ملاموحٓملصماظؽملمملسمسػملذمل٥ملمووضذملمملتؾمل١ملمٌضملذملٓملصؿؾمل١ملمبفملػؼملؿملؿؾملذملممل،مموظضملػملؼملؾملذمل١ملمبذملفملغؾمل١ملم

علؽ٤ملظ٤ملنمسؽملؾملمملموعمملممآمسٔملموج٠ملم،مضذملممللعمممابذمل٢ملغمممعلذملضمل٤ملدٍممر٪ملذمل٦ملعممآُمسؽملذمل٣ملغمم:م(ععمذملممملمغعمذملمّملِ ػمعوملغمم

١ملمؼعم ؿمٔمل ػمدمصؿمل٣ملِمسؼملعمػملِ٦مل).م م
وملمذعم ػمؼمللغم٣ملغم;مغعملٗملعممصؿمل٣ملِموجػملِ٦مل،موظَ ػم
سػملَ٥ملمذ٦ملػمىٍمغّملعمعِ٦ملمسػملَ٥ملمؼ٤ملمـممشٓملبعم ػم
ظعملّملمبػملطملوملمسؽملمملؼهملمودٯملصؽملمملمبمملظ٤ملضذملوملممونموظظملذمل٤ملمامطؿؾؼمذملممملمصذمل٥ملممسؼملذمل٠ملمماظؿملذمل٤ملمممواظػملؿملػملذملهملمم

ظؿملضملذملذملٓملفماٌلذملػمل١ملمطؿملذملذملٝملمؼعملسملذملذمل٦ملموضؿذملذمل٣ملمود ذملمملسمملتمحؿملمملتذملذمل٣ملمصؿملؼملذملمملمؼؽملظملضملذملذمل٣ملموؼٓمل٪ملذملذمل٦ملمربذملذمل٣ملمس ذملٔملم
وج٠مل،موع٢ملممنمملذجمدريمدػملظملؽملمملماظزملمملحلمص٥ملمادؿـؼملمملرماظ٤ملضوملموايذملٓملصمسػملؿملذمل٣ملمما عذملمملممم

اظعملممل٪مل٦ملموب٤مل مؼ٤ملدٝملمتػملؼملؿملْملما عمملمموب٦ملمحؽملؿملظملهمل،موخْملمؼؾقىملمظممعلفملظهملمصعملؾملؿملذملهملم،موػذمل٤ملمم

ظمماظػملقصملمملتماَملخريةمع٢ملمحؿملمملت٣مل،مصؿملعمل٤مللمتػملؼملؿملْملهماظعملممل٪مل٦ملمإبذملٓملاػؿمل١ملممبذمل٢ملمماىذملٓملاحم:م

عذملذملٓملضموبذملذمل٤ملمؼ٤ملدذملذملٝملمصفملتؿملؿذمل٣ملموسذملذمل٤ملدهمص٤ملجّملتذملذمل٣ملمعطملرملذملؿملؼممملمسػملؿملذملذمل٣مل،مصػملؼملذملمملموصذملمملقمضذملممللمظذملذمل٦مل:مؼذملمملم

إبٓملاػؿمل١ملمعمملمتعملذمل٤مللممظممعلذملفملظهملممطذملْملام؟مضػملذملموملمظممعـذمل٠ملممػذملْملهممايذملممللم؟!مضذملممللمم:مٮملمبذملفملسمم

بذملذملْملظٟمل،مغذملذملّملرسمظضملػملذملذمل٣ملمؼؽملفذملذمل٤ملمبؾملذملمملمغ ذملمملجـم.مومنذملذملّملموؼسملؼمذملمملما عذملمملمماحملذملذملّملثمحمؼملذملذملّملمبذملذمل٢ملم

ايلذملذمل٢ملماظرملذملؿملؾمملغ٦ملم٫ملذملمملحنملموبذملذمل٦ملمحؽملؿملظملذملذملهملموغذملذمل٣ملمطذملمملنمٮملمؼؽملذملمملمماظػملؿملذملذمل٠ملمإٮملمضػملذملؿملٯملً،مومطذملمملنم
ؼٔملؼ٠ملمغ٤ملع٣ملمبمملٌمملىمع٢ملموج٠ملماظعملٓملاىةمواظّملرادهمل .م

ػغملذملذملْملامط ذملمملنمحٓمل٫ملذملذملؾمل١ملماظرملذملذملّملؼّملمسػملذملذمل٥ملمووض ذملمملتؾمل١مل،مط ذملمملغ٤ملامؼضملػملؼملذملذمل٤ملنمونمػذملذملْملام

اظ٤ملضذملذملوملمشؽملؿملؼملذملذملهملمووغذملذمل٣ملمصٓمل٫ملذملذملهملمرمذملذملنملمونمتلذملذملؿطمل٠ملموونمتطملؿ ذملؽمل١ملمظضملؾ ذملمملدةمآم-دغمذملذملؾػمقعممملغعم٣ملغمم
وعمتعمضملعممملظَ٥مل-موهلْملامعمملمطمملنمؼظمل٤ملتموحّملػ١ملمذؿملؽؼممملمع٢ملموضؿ٣مل،موظؿملٕملمطؼملمملمؼظملضملذمل٠ملماظغملذملـريونمم
ـممتلذملكٙملمآم
اآلنمع٢ملمإ٪ملمملسهملمظػمل٤ملضوملممواظضملؼملٓملمظممشذملريمرمملسذملهملمآم،مبذمل٠ملمظمموسؼملذملمملل غم

وتػملقٞملماظسملٓملرمبمملٌقملعؽملني،مٮملمؼؾمملظ٤ملنمبكمل٪ملمملسهملمووضمملتؾمل١ملمدغمّملى،موظذمل٤ملمدذملفملظؿؾمل١ملم
ورد٤ملظ٣مل،م غم
س٢ملمحمملهل١ملمضمملظ٤ملا:مغٓملؼّملمونمغعملؿ٠ملماظ٤ملضوملمبرمل٦ملىمعذمل٢ملماظؿلذملػملؿملهمل،مموعذملمملمدرىمػذملقملٮملىمونم
ع٢ملمضؿ٠ملموضؿ٣ملمصعملّملمضؿ٠ملمظممايعملؿملعملذملهملمغظمللذمل٣مل،موظغملذمل٢ملماظغملذملـريمظممشظملػملذملهملم،مؼقملطذملّملمذظذملٟملم
ايغملؼملهملماظطملمملظؿملهمل:م"اظ٤ملضوملمطمملظلؿملٝملمإنمٕمتعملشملضمل٣ملمضشملضملٟملم"،مصؾملذمل٠ملممؼذملّملركممػذملْملاممطذملـريمم

ع٢ملماظرملؾمملبماظْملؼ٢ملمؼعملؿػمل٤ملنمووضمملتؾمل١ملموؼسملؿملضمل٤ملغؾملمملموعمملمماظرملمملذمملتمعٛملمع٤ملاضٛملماظؿ٤ملا٫ملذمل٠ملمم

سػمل٥ملماظرملؾغملهملماظّملوظؿملهمل؟!مظعملّملمو٫ملؾقوملمػْملهماٌ٤ملاضٛملمظممطـريمعذمل٢ملمماَملحؿملذملمملنممع٤ملاضذملٛملمم
تعملمملرٛملمٮملمت٤ملا٫مل٠مل،مصمملٌلؿكّملع٤ملنمهلمملمضّملمؼؿ٤ملا٫ملذملػمل٤ملنممعذملٛملمماظطملٓملبذملمملىم،موؼؽملعملشملضملذمل٤ملنممسذمل٢ملمم
اظؿ٤ملا٫مل٠ملمعٛملماَملضذملمملربم،مواظؿ٤ملا٫ملذمل٠ملممعذملٛملمماَملػذمل٠ملممواَملوٮملد،مإذمإغؾملذمل١ملممؼعملسملذمل٤ملنممعضملصملذمل١ملمم

اظ٤ملضوملموعمملمماَملجؾملٔملةما ظغملموغؿملذملهملم،ممصؾملذمل٤ملممع٤ملجذمل٤ملدممجبلذملّملهممعذملٛملمموػػملذمل٣مل،مموظغملذمل٢ملممسعملػملذمل٣ملمم

وتظملغملذملذملريهمعذملذملٛملمشريػذملذمل١مل،موؼصملذملذمل٢ملمعذملذمل٢ملمؼظملضملػملذملذمل٤ملنمذظذملذملٟملمونمحمؿملذملمملػ١ملمصذملذمل٥ملمػذملذملْملاماظ٤ملجذملذمل٤ملدم
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ذملٓملكَمدغمذملذملّملؼمى}[اظعملؿملمملعذملذملهملم:م،]36مػذملذمل٠ملم
دذملذملّملى؟!مضذملممللمتضملذملمملشمم:م{وَؼعمقػملعمذملذملنملغمماظْكملؿمغػملعمذملمملنغمموَنػممؼغمؿػمذمل عم

ش ذملمملبمسذملذمل٢ملمػذملذملقملٮملىموغؾملذملذمل١ملمعلذملذملؽ٤ملظ٤ملنمسذملذمل٢ملمطذملذمل٠ملمدذملذملمملسهملمبذملذمل٠ملمطذملذمل٠ملمدضؿملعملذملذملهملمتسمل ذملؿملٛملمعذملذمل٢ملم
وسؼملمملرػ١مل؟!مإنمضؿذمل٠ملمماظ٤ملضذملوملممسػملذمل٥ملممػذملْملامماظؽملقذمل٤ملممإػذملٯملكممظػملظملذملٓملد،مموإ٪ملذملمملسهملممظػملفؼملمملسذملهمل،مم

صمملظضملمملض٠ملمػ٤ملماظْمليمؼّملركمونماظٔملع٢ملموغظملمملسمتذملمددمم،موونماظذملّملضمممل٩ملٞملماظذمليتمتذملٓملقممسػملؿملذمل٣ملمم

تؽملعملٗملمع٢ملمحؿملمملت٣ملم،مورعمحِ١ملعممآُمذ٤ملض٦ملمإذمؼعمل٤ملل:مم م
دعمضٌملذملذملذملذملذملمملتغمم َضػملْذملذملذملذملنملِماظْؼملعمذملذملذملذملذملذمل ػمٓملىِمضذملذملذملممل٩ملػملذملذملذملهملؽمممظذمل٣ملغم
وضممللمآخٓملم :م

ممممممممإنفممايؿملذملذملمملةعمممدضذملذملذملذملذملممل٩ملذملذملٞملؽمموثذملذملذملذملذمل٤ملاغِ٦مل م

موعمععمذملذملمملماظْؼملعمذملذملٓملػمىغممإؿمٮملٌملمرعماطِذملذملذملنملؽممزَؾملػمذملذملذملذملٓملعممسغمؼملذملٓملؿمهممممسعمذملذمل َػملذمل٥ملمدعمظملَذملذملذملذملذملٓملـممؼغمظملِؽملػمؿملذملذملذملذملذملِ٣ملمبِمملظؿملعمذملذملذمل٤ملػممؿمموعماظرملفمذملذمل ػمؾملذملذملذملذمل ؿمٓمل م

ممؼعمؾِؿملذملذملذملذملوملغمموعمؼغمسملػمذملذملقِ٥ملمطَ٠ملمؼعمذملذملذمل٤ملمـمموعمظَؿملػمذملذملذملػملَهملٍمممممبعمضملِؿملػمذملذملذملذملذملّملؼمامسعم٢ملػمماظّملقمغػمؿملعمذملذملذملذملمملمضَذملذملذملٓملعمؼػمؾؼمذملذملذملمملمإؿمظَ٥ملماظعملَؾػمذملذملذمل ؿمٓمل م
وعذملذمل٢ملمثذملذمل١ملفممصكملغذملذمل٣ملمؼؽملؾطملذملذمل٦ملمسػملذملذمل٥ملماظضملمملضذملذمل٠ملمونمؼطملؿ ذملؽمل١ملموضؿذملذمل٣مل،موونمزمذملذملٓملصمسػملذملذمل٥ملم

اٮملدؿظملمملدةماظغملمملعػملهملمعؽمل٣ملمصؿملؼملمملمؼؽملظملضملذمل٣ملمظممدؼؽملذمل٣ملموظممدغؿملذملمملهمم،موصؿملؼملذملمملمؼضملذمل٤ملدمسػملذمل٥ملماَملعذملهملم

بمملًريمواظلضملمملدةمواظؽملؼملمملىم،محؿفم٥ملمتؿقعملٌملٞملعممظ٣ملغمماظلضملمملدةُمصِ٦ملماظّملقمغؿملمملمواظظمل٤ملزغممصِ٦ملماآلخٓملةِ،م

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِموَيقمماظؽملفمذملمملسؿممخعمؿملػمذملٓملؽمم؟م
ِ٦ملمبغملْٓملعمةَم(ر٪مل٦ملعممآُمسؽمل٣ملغم)موَنفممرعمجغمذملٯملًممضَذملممللعممم:مؼعمذملمملمر غم
سعم٢ملػمموَب عم
ضممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)":ععم٢ملػممرَممللعممسغمؼملػمٓملغمهغمموعمحعملغم٢ملعممسعمؼملعمػملُ٣ملغمم" .م

وؼضملؼمل٠ملمجمملػّملؼمامسػمل٥ملماٮملغؿظملذملمملهللمب٤ملضؿذمل٣ملموادذملؿـؼملمملرهماٮملدذملؿـؼملمملرماَملعـذمل٠ملم;مصذملكملنم

اظ٤ملضذملوملممدذملذملٓملؼٛملماٮملغعملسملذملمملى،موعذملمملمعسملذملذمل٥ملمعؽملذمل٣ملمصكملغذملذمل٣ملمٮملمؼضملذمل٤ملدموبذملذملّملؼمام.موعذملمملموحلذمل٢ملمعذملمملمضمملظذملذمل٣ملم
ايلذملذمل٢ملماظؾزملذملذملٓملي:مودرطذملذملوملموض٤ملاعذملمملمطذملمملغ٤ملامسػملذملذمل٥ملمووضذملمملتؾمل١ملموذذملذملّملؾممعذملؽملغمل١ملمحٓمل٫ملذملمملمسػملذملذمل٥ملم

دراػؼملغمل١ملمودغمملغريط١مل .م

وٌمملمطمملنماظ٤ملضوملمػ٤ملمايؿملمملةمصؿؽملصملؿمل١ملماظ٤ملضوملمؼضملذملينمتؽملصملذملؿمل١ملمايؿملذملمملةم،موهلذملْملام

اَملعٓملمموػؼملؿملؿ٣ملماظؾمملظطملهمل،مَملنمتؽملصملؿمل١مل اظ٤ملضوملمع٢ملموػ١ملماظ٤ملدممل٩مل٠ملماظذمليتمتغملذمل٢ملما غلذملمملنم
ع٢ملمهعملؿملٞملموػّملاص٣ملماظيتمرمسؾملمملمظؽملظملل٣مل،مصؿملؿعمل٢ملمسؼملػمل٣مل،موؼلضمل٥مل جمملػّملؼمامإشممإنذملمملزمهم

بفملحل٢ملم٫مل٤ملرة،مصؿملؽملّملصٛملمدم٤ملماظؿشمل٤ملؼٓملمواظٓملض٦ملمبؽملظملل٣ملمومبفؿؼملضمل٣ملم،مصؼملمملمصمملزمصٓملدمسػملذمل٥ملمم

شريهمإٮملّمبكملدراط٣ملمظعملؿملؼملهملماظ٤ملضوملموعؾمملدرت٣ملمظٯملدؿظملمملدةمعؽمل٣ملمبغمل٠ملمعمملمؼلؿشملؿملٛمل .م

ومع٢ملمث١ملفممصكملنمسّملممتؽملصملذملؿمل١ملمماظ٤ملضذملوملمموومإدذملمملىةمادذملؿمطملٯملظ٣ملمسمػملذملٞملماظغملذملـريمعذمل٢ملم

اٌرملذملذملغملٯملت،مممذملذملمملمؼمؿلذملذملؾنملمظممتذملذملفملخٓملماجملؿؼملضملذملذملمملتم،مصذملذملكملنمتعملذملذملّملمماَملعذملذمل١ملموازدػذملذملمملرم
حسملمملرتؾملمملموغؾملسملؿؾملمملمٮملمؼغمل٤ملنمإٮملمةل٢ملمادؿـؼملمملرػمملمظػمل٤ملضوملمومإدارتؾملمملمظ٣مل .م
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واغشملٯملضً ذملمملمعذملذمل٢ملمضذملذمل٤مللمآمتضملذملممملشم:م{...وعمذعمطخملذملذملٓملػمػغم١ملػممبِفملَؼفم ذملمملمؿمماظػملٌمل ذمل٣ملِمإؿمنفممصِذملذمل٦ملمذعمظِ ذملٟملَم

ظَـملؼعمذملمملتٍممِظغملُذملذمل٠ملممم٫ملعمذملذملؾفممملرـممذعمذملذملغملُ٤ملرـم}[إبذملذملٓملاػؿمل١مل:م]5مصذملكملنماٌؽملمملدذملذملؾمملتماظلذملؽمل٤ملؼهملم–مطؾملذملذملْملاماظرملذملذملؾملٓملم
اظغملٓملؼ١ملمذؾملٓملمذضملؾمملنم–متفملت٦ملمظؿْملطٓملغمملممبٓملورماظٔملع٢مل،مصؿملؿْملطٓملما غلمملنمونمسمملعؼممملمضذملّملمعذملٓملؾمم
ؾمموؼزملذملػملُملمعذملمملمصلذملّملموؼلذملؿعملؿمل١ملم
ع٢ملمحؿملمملت٣ملمظؿملعملٝملمعٛملمغظملل٣ملموضظملهملمحلمملب،مظؿملغمعملَ٤ملمممعممعمملماس٤ملج غم
سػملذملذمل٥ملمرٓملؼذملذملٞملمآمسذملذملٔملموجذملذمل٠ملمضؾذملذمل٠ملمصذملذمل٤ملاتماَملوان،مصؼملؽملذملذملْملمػذملذملْملاماظ٤ملضذملذملوملمعذملذمل٢ملماظضمل ذملمملمم
اٌممل٪مل٦ملمعٓملمبٟملمسمملممطمملع٠ملمع٢ملمسؼملٓملكمصػملؿقمملدنملمغظمللٟملمػ٠ملمطذملمملنمػذملْملاماظضملذملمملممظمم

طظملهملمحلؽملمملتٟملموممطمملنمذؿملؽؼممملمآخٓمل؟!موػ٠ملمتسملؼمل٢ملمبعملمملىكمظؿذملّملركمسمملعؼمذملمملمآخذملٓملمظؿلذملؿّملركم

عذملمملمصمملتذملذملٟمل؟!مسػملؿملذملذملٟملمونمتؿؾزملذملذملٓملماظشملٓملؼذملذملٞملموتؿكذملذملْملمعذملذمل٢ملمػذملذملْملهماَملؼذملمملمماظشملؿملؾذملذملهملماٌؾمملرطذملذملهملم
صٓمل٫ملهملمظؿغمعملَ٤ملمممعممعلمملركمدم٤ملمآخٓملتٟمل،موتضملؿربممبٓملورماَملؼمملمموتعمعملَػملٍملنملِماظػملؿمل٠ملمواظؽملؾملمملر،مؼعمل٤مللم

آمتضملمملشم:م{ؼغمعملَػملخملنملغم ماظػملٌمل٣ملغم ماظػملٌملؿملػم٠ملعم م وعماظؽملفم ؾملعممملرعم مإؿمنفم مصِ٦مل مذعمظِٟملَ م ظَضملِؾػمٓملعمةً م ظِفملُوظِ٦مل ماظْفملَبػمزملعممملرؿم} م مممم م
ممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم [اظؽمل٤ملر:م ]44م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

كٛف َسزقجم شٓش سيضبٌ؟

 -1رعسملمملنمعؽملقهملمربمملغؿملهملمظألعهملما دٯملعؿملهمل.
 -2رعسملمملنمعّملردهملمظألعهمل.

 -3ادؿضملّملادماظزملقمملبهملمواظلػملٝملماظزملمملحلمظٓملعسملمملن.
 -4اظؿ٤ملبهملماظؽملزمل٤ملح .م

 -5تشملؾملريماظؽملظملٕملمع٢ملمع٤ملاغٛملماظٓملضمهملمواٌطملظملٓملة.
 -6رعسملمملنمذؾملٓملمسؼمل٠ملمٮملمطل٠مل.

 -7عؽملؾمليملما دٯملممظممتٓملذؿملّملماٮملدؿؾملٯملكم.
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُؿِنملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملغم ماظزملممؿملعممملمغم مطَؼملعمممل مطُؿِنملعمم
سعمػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم معِ٢ملػم مضَؾػمِػملغملُ١ملػم مظَضملعمػملٌملغملُ١ملػم متعمؿفمعملُ٤ملنعم م موَؼفممملعؼمممل مععمضملػمّملغمودعماتٍ مصَؼملعم٢ملػم مطَمملنعم معِ ػمؽملغملُ١ملػمم
عمسػملَ٥مل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمشملِؿملعملُ٤ملغعم٣ملغم مصِّملػمؼعمهملٌ مرَضملعممملمغمم
ععمٓملؿمؼسملؼمممل موَوػم مسعمػملَ٥مل مدعمظملَٓملـم مصَضملِّملفمةٌ معِ٢ملػم موَؼفممملمـم موُخعمٓملعم مو عم

ِلغملِنيـم مصَؼملعم٢ملػم متعمشملَ٤ملفمهللعم مخعمؿملػمٓملؼما مصَؾملغم٤ملعم مخعمؿملػمٓملؽم مظَ٣ملغم موعموَنػم متعمزملغم٤ملعغم٤ملا مخعمؿملػمٓملؽم مَظغملُ١ملػم مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػمم
ع ػم

تعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم م مذعمؾملػمٓملغم مرعمععمسملعممملنعم ماظٌملْملِي موُغػمٔملؿملعم مصِؿمل٣ملِ ماْظعملُٓملػمآنغم مػغمّملؼمى مظِػملؽملفممملسؿم موعمبعمؿملممؽملعممملتٍ معِ٢ملعمم

اظْؾملغمّملعمى موعماظْظملُٓملػمضَمملنؿم مصَؼملعم٢ملػم مذعمؾملؿمّملعم معِ ػمؽملغملُ١ملغم ماظرملفمؾملػمٓملعم مصَػملْؿملعمزملغمؼملػم٣ملغم موعمععم٢ملػم مطَمملنعم مععمٓملؿمؼسملؼمممل موَوػم مسعمػملَ٥ملم

ِؿغملْؼملِػملُ٤ملام
دعمظملَٓملـم مصَضملِّملفمةٌ معِ٢ملػم موَؼفممملمـم موُخعمٓملعم مؼغمٓملؿمؼّملغم ماظػملٌمل٣ملغم مِبغملُ١ملغم ماظْؿملغملػمٓملعم موعمظَممل مؼغمٓملؿمؼّملغم م ِبغملُ١ملغم ماظْضملغملػمٓملعم موعمظ غم

اظْضملِّملفمةَ موعمظِؿغمغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل مععمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متعمرملػمغملُٓملغمونعم م موعمإؿمذعما مدعمفملَظَٟملَم

سِؾعممملدِي مسعمؽملمم٦مل مصَكملؿمغمم٦مل مضَٓملؿمؼنملؽم موُجِؿملنملغم مدعمسػم٤ملعمةَ ماظّملفماهللؿم مإؿمذعما مدعمسعممملنؿم مصَػملْؿملعملػمؿعمفِؿملؾغم٤ملا مظِ٦ملم
وعمظْؿملغمقملػمعِؽملغم٤ملامبِ٦ملمظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمٓملػمذغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م183م-م.]186

عمبغملُ١ملػم موعمجعمؽملفمهملٍ مسعمٓملػم٪ملغمؾملعمممل ماظلفمؼملعممملوعماتغمم
 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعمدعممملرؿمسغم٤ملا مإؿمظَ٥مل مععمطملػمظملِٓملعمةٍ معِ٢ملػم مر مم
وعماظْفملَرػمضغمموُسِّملفمتػممظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعم}م[آلمسؼملٓملان:م.]133

 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{...وعمتغم٤ملبغم٤ملا مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موَؼقم٣ملعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
تغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر:م.]31
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 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا متغم٤ملبغم٤ملا مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ متعم٤ملػمبعمهملً مغعمزملغم٤ملحؼمممل مسعملعم٥ملم
عمبغملُ١ملػم موَنػم م غمؼغملَظملخملٓملعم مسعم ػمؽملغملُ١ملػم مدعمؿملممؽعمممل ِتغملُ١ملػم موعمؼغمّملػمخِ َػملغملُ١ملػم مجعمؽملفممملتٍ متعمفػمٓملؿمي معِ٢ملػم متعمقػمؿِؾملعممملم
ر قم

اظْفملَغػمؾملعممملرغم مؼعم٤ملػممعم مظَممل مؼغمكػمٔملؿمي ماظػملٌمل٣ملغم ماظؽملفمؾِ٦ملفم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مععمضملعم٣ملغم مغغم٤ملرغمػغم١ملػم مؼعملػمضملعم٥مل مبعمؿملػم٢ملعمم

وَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػم موعمبِفملَؼػمؼملعممملغِؾملؿم١ملػم مؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مرعمبفمؽملعمممل موَتػمؼملِ١ملػم مظَؽملعمممل مغغم٤ملرعمغعمممل موعماشْظملِٓملػم مظَؽملعمممل مإؿمغفمٟملَ مسعمػملَ٥مل مطُ٠ملممم
ذعم٦ملػمىٍمضَّملِؼٓملؽم}م[اظؿقٓملؼ١مل:م.]8

 -5ومؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{موطُػملُ٤ملاْموعماذػمٓملعمبغم٤ملاْموعمٮملَمتغملػمٓملؿمصُ٤ملاْمإؿمغعمؾم٣ملغممٮملَمؼغمقِنملغمؾمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعمم}م

[اَملسٓملافم:م]31م.

 -6وؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم :م{ موعمظَممل متغمؾعمْملِؾمرػم متعمؾػمْملِؼٓملؼما مإؿمنفم ماظْؼملغمؾعمْملِؾمرؿمؼ٢ملعم مطَمملغغم٤ملام
ؿمموطَمملنعمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِٓملعم ؾمبِ٣ملِمطَظملُ٤ملرؼما م}ا دٓملاى[م،26م.]27
إؿمخػم٤ملعمانعمماظرملفمؿملعممملرِني عم

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1سعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل)موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ضَممللعم م"إؿمذعما مجعممملىعم مرعمععمسملعممملنغم مصُؿممقعموملػم موَبػم٤ملعمابغم ماظْفعمؽملفمهملِ موعمشُػملخملعملَوملػم موَبػم٤ملعمابغم ماظؽملفممملرؿمم
وعم٫ملغمظملخملّملعمتِماظرملفمؿملعممملرِنيغم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -2وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
ْؼملغملْؿغم٤ملبعمهملُ مإؿمظَ٥مل ماظزملفمػملَمملةِ ماظٌملؿِ٦مل مبعمضملػمّملعمػعمممل ،مطَظملٌملمملرعمةٌ مظِؼملعمممل مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل م"،م
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"اظزملفمػملَمملةُ ماظ عم

ضَممللعم:م"موعماظْفغمؼملغمضملعمهملُ مإؿمظَ٥مل ماظْفغمؼملغمضملعمهملِ ،موعماظرملفمؾملػمٓملغم م ؿمإظَ٥مل ماظرملفمؾملػمٓملؿم" م -مؼعمضملػمؽملِ٦مل مرعمععمسملعممملنعم مإؿمظَ٥ملم

رعمععمسملعممملنعم م– م"طَظملٌملمملرعمةٌ مظِؼملعمممل مبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمممل م"مضَممللعم:مثغم١ملفم مضَممللعم مبعمضملػمّملعم مذعمظِٟملَ:م"مإؿمظٌملممل معِ٢ملػم مثعمػملَمملثٍ"م

عمغغملْىملِم
 -مضَممللعم:مصَضملعمٓملعمصْوملغم موَنفم مذعمظِٟملَ مظِفملَعػمٓملـم محعمّملعمثعم م:-م"إؿمظٌملممل معِ٢ملعم ماظْكملؿمذػمٓملعماكِ مبِمملِٓ ،موعم

اظزملفمظملْعملَهملِ ،موعمتعمٓملػمكِ ماظلقمؽملفمهملِ م"مضَممللعم:مضُػملْوملغم:مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم مآِ ،موَعفمممل ماظْكملؿمذػمٓملعماكُ مبِمملِٓ مصَعملَّملػمم

سعمٓملعمصْؽملعممملهغم ،مصَؼملعمممل مغعمغملْىملغم ماظزملفمظملْعملَهملِ م؟ مضَممللعم :م" مصَفملَنػم متغمؾعممملؼِٛملعم مرعمجغمػملًممل مثغم١ملفم متغمكعممملظِٝملعم مإؿمظَؿملػم٣ملِم
تغمعملَمملتِػملَ٣ملغممبِلعمؿملػمظملِٟملَ،موعموَعفممملمتعمٓملػمكُماظلقمؽملفمهملِممصَمملظْكغمٓملغموجغممعِ٢ملعمماظْفعمؼملعممملسعمهملِ"(علؽملّملموضمّمل).

 -3و مسعم٢ملػم مطَضملػمنملِ مب٢مل مسغمفػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)موَنؾم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم)مخعمٓملعمجعممؼعم٤ملػمعؼممملمإؿمظَ٥ملماظْؼملِؽملػمؾعمٓملؿممصَعملَممللعممحِنيعممارػمتعمعملَ٥ملمدعمرعمجعمهملً:مآعِنيعم،مثغم١ملفممارػمتعمعملَ٥ملم

ِـهملَ مصَعملَممللعم :مآعِنيعم ،مصَػملَؼملفمممل مغعمٔملعملعم مسعم٢ملؿمم
اَملُخػمٓملعمى مصَعملَممللعم :مآعِنيعم ،مثغم١ملفم مارػمتعمعملَ٥مل ماظـفممملظ عم
اظْؼملِؽملػمؾعمٓملؿم موعمصَٓملعم عم مضُػملْؽملعمممل :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مظَعملَّملػم مدعمؼملِضملػمؽملعمممل معِؽملػمٟملَ مطَٯملعؼمممل ماظْؿملعم٤ملػممعم مععمممل مطُؽملفممملم

غعملػمؼملعمضملغم٣ملغم مضَؾػم٠ملعم ماظْؿملعم٤ملػممؿم؟ مضَممللعم":وعمدعمؼملِضملػمؿغمؼملغم٤ملهغم؟" مضَمملظُ٤ملا :مغعمضملعم١ملػم ،مضَممللعم":إؿمنفم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملعمم
- 319 -

ػمومل مدعمرعمجعمهملً ،مصَعملَممللعم :مبعمضملغمّملعم ،مععم٢ملػم موَدػمرعمكَم
(سعمػملَؿملػم٣ملِ ماظَلعمٯملمعم) مسعمٓملعمضعم مظِ٦مل محِنيعم مارػمتعمعملَؿمل غم

وَبعم٤ملعمؼػم٣ملِ مسِؽملػمّملعم ماظْغملِؾػمٓملؿم موَوػم موَحعمّملعمػغمؼملعمممل مظَ١ملػم مؼغمّملػمخِٯملهغم ماظْفعمؽملفمهملَ ،مضَممللعم :مضُػملْوملغم :مآعِنيعم،م
وعمضَممللعم:مبعمضملغمّملعم مععم٢ملػم م غمذطِٓملػمتغم مسِؽملػمّملعمهغم موعمظَ١ملػم مؼغمزملعم٠ملمم مسعمػملَؿملػمٟملَ ،مصَعملُػملْوملغم:مآعِنيعم ،مثغم١ملفم مضَممللعم:م

بعمضملغمّملعممععم٢ملػمموَدػمرعمكَمرعمععمسملعممملنعم،مصَػملَ١ملػممؼغمطملػمظملَٓملػممظَ٣ملغم،مصَعملُػملْوملغم:مآعِنيعم"م

(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل).

 -4وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)موَعمنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم :م"ععم٢ملػم م٫ملعممملمعم مرعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعممملبؼمممل مشُظملِٓملعم مظَ٣ملغم مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ"[عؿظملٞملم

سػملؿمل٣مل]،موسعمؽملػم٣مل م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَعمنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعمم

":ععم٢ملػممضَمملمعممرعمععمسملعممملنعممإؿمتعممملغؼممملموعماحػمؿِلعممملبؼممملمشُظملِٓملعممظَ٣ملغممععممملمتعمعملَّملفممعممعِ٢ملػممذعمغػمؾِ٣ملِ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -5وسعم٢ملػم مسؾّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مععملػمضملغم٤ملدٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مس٢مل ماظؽملفمؾِ٥ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل)مضَممللعم":ظَػملٌمل٣ملغم موَصْٓملعمحغم مبِؿعم٤ملػمبعمهملِ مسعمؾػمّملِهِ معِ٢ملػم مرعمجغم٠ملـم مغعمٔملعملعم مععمؽملػمٔملؿمٮملً موعمبِ٣ملِ مععمؾملػم َػملغملَهملٌ موعمععمضملعم٣ملغمم

رعماحِػملَؿغم٣ملغم مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مرَضملعممملعغم٣ملغم موعمذعمٓملعمابغم٣ملغم مصَ٤ملعم٪ملعمٛملعم مرعموْدعم٣ملغم مصَؽملعممملمعم مغعم٤ملػمععمهملً مصَمملدػمؿعمؿملػمعملَٚملَ موعمضَّملػم مذعمػعمؾعموملػمم

رعماحِػملَؿغم٣ملغم محعمؿفم٥مل ماذػمؿعمّملفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظْقعمٓملقم موعماظْضملعمشملَٖملغم،موَوػم مععمممل مذعممملىعم ماظػملٌمل٣ملغم ،مضَممللعم موَرػمجِٛملغم مإؿمظَ٥ملم
عمعغملَمملغِ٦مل،مصَٓملعمجعمٛملعممصَؽملعممملمعممغعم٤ملػمععمهملًمث١ملفممرعمصَٛملعممرعموْدعم٣ملغممصَكملؿمذعمامرعماحِػملَؿغم٣ملغممسِؽملػمّملعمهغم"

(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).م

 -6وس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مس٢مل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م)م

صِؿملؼملعممملمؼعمقػمغملِ٦ملمسعم٢ملػم مرعمبمم٣ملِمسعمٔملفمموعمجعم٠ملفمموغ٣ملمضَممللعم:م"وَذػمغعمنملعممسعمؾػمّملؽممذعمغػمؾؼممملمصَعملَممللعمماظػملٌملؾملغم١ملفمماشْظملِٓملػمم

ظِ٦مل مذعمغػمؾِ٦مل مصَعملَممللعم متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل :موَذػمغعمنملعم مسعمؾػمّملِي مذعمغػمؾؼمممل مصَضملعمػملِ١ملعم موَنفم مظَ٣ملغم مرعمبكمممل مؼعمطملػمظملِٓملغمم
اظْملفمغػمنملعم موعمؼعمفملْخغمْملغم مبِمملظْملفمغػمنملِ م ،مثغم١ملفم مسعممملدعم مصَفملَذػمغعمنملعم مصَعملَممللعم موَيػم مرعمبمم ماشْظملِٓملػم مظِ٦مل مذعمغػمؾِ٦مل،م
صَعملَممللعم متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل مسعمؾػمّملِي موَذػمغعمنملعم مذعمغػمؾؼمممل مصَضملعمػملِ١ملعم موَنفم مظَ٣ملغم مرعمبكمممل مؼعمطملػمظملِٓملغم ماظْملفمغػمنملعم موعمؼعمفملْخغمْملغمم

بِمملظْملفمغػمنملِ ،مثغم١ملفم مسعممملدعم مصَفملَذػمغعمنملعم مصَعملَممللعم موَيػم مرعمبمم ماشْظملِٓملػم مظِ٦مل مذعمغػمؾِ٦مل ،مصَعملَممللعم متعمؾعممملرعمكَم
وعمتعمضملعممملظَ٥مل :موَذػمغعمنملعم مسعمؾػمّملِي مذعمغػمؾؼمممل مصَضملعمػملِ١ملعم موَنفم مظَ٣ملغم مرعمبكمممل مؼعمطملػمظملِٓملغم ماظْملفمغػمنملعم موعمؼعمفملْخغمْملغم مبِمملظْملفمغػمنملِ،م

ِـهملِم
اسػمؼملعم٠ملػم مععمممل مذِؽػموملعم مصَعملَّملػم مشَظملَٓملػمتغم مظَٟملَ مضَممللعم مسعمؾػمّملغم ماظْفملَسػمػملَ٥مل مظَممل موَدػمرؿمي موَضَممللعم مصِ٦مل ماظـفممملظعم

وَوػمماظٓملفمابِضملعمهملِماسػمؼملعم٠ملػممععممملمذِؽػموملعم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -7وضمملل ماب٢ملغم مرجنمل مرضم٣مل مآ م :م موظعملّمل مطمملن ماظلػملٝملغم مرضمؾمل١مل مآ مؼعمّملػمسغم٤ملنم
آ مدؿهملَ موذؾملٓملـم مونػم مؼغمؾػملّطملؾمل١مل مذؾملٓملعم مرعسملمملن ،مث١مل مؼعمّملػمسغم٤ملن مآ مدؿهملَ موذؾملٓملـم مونػمم
ؼعمؿعملؾفمػمل٣ملمعؽملؾمل١ملم(ظشملممل٩ملٝملماٌضملمملرف) .م
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ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :

ؼ٤ملذٟمل مون مؼّملخ٠مل مسػملؿملؽملممل مػْملا ماظسملؿملٝمل ماظضملٔملؼٔمل ماظْملي مؼٔملورغممل مط٠مل مسمملم معٓملةم

وٮمل موػ٤مل مذؾملٓمل مرعسملمملن ماٌؾمملرك ،مذؾملٓمل متؿشملػملٛمل مإظؿمل٣مل مضػمل٤ملب ماٌقملعؽملني ،موتؿرمل٤ملف مظؾػمل٤ملش٣ملم
وصؽّملة ماٌؿعملني ،مغؾملمملرغمهغم معزمل٤ملنؽم مبمملظزملؿملمملم م ،موظؿملػملُ٣ملغم معضملؼمل٤ملرؽم مبمملظعملؿملمملم م ،متؾملنملقم مصؿمل٣مل مرؼمملحغمم

اَملغٕملمبمملٓ،موو٤ملدماَملغظملٕملغمممبمملمسؽملّملػمملمدم٤ملمآمسٔملموج٠مل،مإغ٣ملمعؽملقهملمربمملغؿملهملمهلْملهم
اَملعهمل،مصؾمل٤ملمذؾملٓملؽم مسصملٌملؼمل٣مل مآُ موطٓملفمع٣مل م ،مووَسػمصمل١ملعم ماظـ٤ملاب مظزملغم٤ملفماع٣مل موض٤ملفماع٣مل ،مععمؽملعمقعمؾملغم١ملػم مع٢ملم

اَملج٤ملرؿم معممل مظؿملٕمل مظطملريؿمهِ مع٢مل ماظرملقمؾملغم٤ملر ،مصفضمل٠مل موجٓملعم م٫ملممل٩ملؼملؿمل٣مل مٮمل مايلؽملهمل مبضملرملٓملـم موٮملم

بلؾضملِؼملممل٩ملهمل ،مب٠مل موَوػمط٠ملعم ماَملعٓمل مإشم مغظملل٣مل ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ موعموَبِ٥مل مدعم ِضملؿملّملٍ م(ر٪مل٥مل مآم
سؽملؾملؼملممل)مضَمملٮملَ:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم مؼعمعملُ٤مللغم:م

إؿمنفم ماظزملفم٤ملػممعم مظِ٥مل موعموَغعمممل موَجػمٔملؿمى مبِ٣ملِ مإؿمنفم مظِػملزملفمممل٩ملِ١ملؿم مصَٓملػمحعمؿعمؿملػم٢ملؿم مإؿمذعما موَصْشملَٓملعم مصَٓملؿمحعم موعمإؿمذعما مظَعملِ٥ملعم ماظػملٌمل٣ملعمم
صَٓملؿمحعم .موعماظٌملْملِى مغعمظملْٕملغم معغمقعمؼملفمّملٍ مبِؿملعمّملِهِ مظَكغمػملُ٤ملفغم مصَ١ملؿم ماظزملفمممل٩ملِ١ملؿم م َورْؿملعمنملغم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ معِ٢ملػم مرؿمؼُملؿمم

اظْؼملِلػمٟملِ"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

وذؾملٓمل م مرعسملمملن ممبـمملبهمل مد٤ملق مؼغمؿؿملقغم٣مل مآ مسٔمل موجضمل٠مل مظضملؾمملده مط٠مل مسمملم معٓملةم

ظؿملؿمملجٓملوا مصؿمل٣مل معٛمل مربؾمل١مل ماظؿفمملرة ماظٓملاةهمل ،متسملمملسٝمل مصؿمل٣مل مايلؽملمملت ،موتٔملداد مصؿمل٣ملم

ودؾمملبماٌطملظملٓملة،مواىؽملهملمتؿٔملؼ٢ملموتؿؾملؿملفملمٮملدؿعملؾممللماظزملممل٩ملؼملنيماظعملممل٩ملؼملني،متغمظملؿفمُمل موب٤ملابؾملممل م،م
واظؽملمملرمتطملػملٞملموب٤ملابؾملممل،موتغملػملل٠ملماظرملؿملمملرني،موؼؿلمملبٞملماظضملؾمملدمإشمماًريات .م

إن مبػمل٤مل مذؾملٓمل مرعسملمملن مو٫ملؿملمملع٣مل موضؿملمملع٣مل مغضملؼملهمل مسصملؿملؼملهمل موعِؽملؾمهمل مجػملؿملػملهمل ،مصغملمملنم

اظزملقمملبهمل مواظؿمملبضمل٤ملن م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾمل١مل) مؼلؿضملّملون مظٓملعسملمملن ،موؼؿؾملؿملفملون مٮملشؿؽملمملمم

اظظملٓمل٫ملهملم،طؼملمملمغعمل٠ملماب٢ملغممرجنمل(مرضم٣ملمآ):مطمملغ٤ملامؼّملس٤ملنمآمتضملمملشممدؿهملموذؾملٓملمونم

ؼؾػملطملؾمل١مل مرعسملمملن ،مث١ملمؼّملس٤ملغ٣مل مدؿهمل موذؾملٓمل مون مؼؿعملؾ٠مل معؽملؾمل١مل ،موضمملل مزمؿمل٥مل مب٢مل موب٦مل مطـريم

طمملن مع٢مل مدسممل٩ملؾمل١مل :ماظػملؾمل١مل مدػملؼملين مإشم مرعسملمملن مودػمل١مل مظ٦مل مرعسملمملن موتلػملؼمل٣مل معينم
عؿعملؾٯمل ،مصغملمملغ٤ملا مر٤ملال ماظضملمملم مظم مرحمملب مرعسملمملن ،مؼلؿعملؾػمل٤ملغ٣مل مبمملظّملسمملىم
واظضملؾمملدة،وؼ٤ملدس٤ملغ٣ملمبمملظعملٓملآنموبمملظضملؾمملدة .م

إن مذؾملٓملمرعسملمملن معّملردهمل متمب٥مل مصؿملؾملممل ماَملعهمل ما دٯملعؿملهمل ،متؿضملػمل١مل ماظزملرب موتؿػملعمل٢ملم

درودؼممملمظممتعمل٤ملؼهملما رادة،مصؿملفّملماٌلػملؼمل٤ملنمظممغؾملمملرهمٔٓملةماظزملربمواٮملغؿزملمملرمسػمل٥ملم

اظرملؾمل٤ملات ،مورمّملون مظم مظؿملػمل٣مل مظْملة ماٌؽملمملجمملة مواظ٤ملض٤ملف مبني مؼّملي مربؾمل١مل ،موتؿفلّملم

صؿمل٣ملمعٯملعُمل ماظؿٯملح١ملمبني ماٌلػملؼملني مسمملعؿؾمل١ملموخممل٫ملؿؾمل١مل ،مسػملؼملممل٩ملؾمل١ملموسمملعؾمؿؾمل١ملمطؾريػ١ملم
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و٫ملطملريػ١مل ،مظؿملغمل٤ملن ماىؼملؿملٛمل مؼّملؼما مواحّملةً ،موبؽملمملىؼم معؿغملمملعٯملً ،مظّملصٛمل متؿملمملرات ماظظملنت،م

ووع٤ملاجماحمل٢مل .م

مصغملؿملٝمل مغلؿعملؾ٠ملمػْملاماظسملؿملٝملماظغملٓملؼ١مل؟موطؿملٝملمغلؿضملّملمٮملشؿؽملمملممػْملهماظظملٓمل٫ملهملم

اظضملصملؿملؼملهمل؟م م

إنماظْمليمؼٓملؼّملمونمؼٔملرهللمور٪ملؼممملمٮملبّملمونمؼضملّملػمملمورمؾملٔملػمملمظػملٔملراسهمل،موومطؼملمملم

ؼعمل٤مللماظضملػملؼملمملىماظضملمملعػمل٤ملن:ماظؿكػملؿملهملمضؾ٠ملماظؿقػملؿملهملم،ػغملْملامؼؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملمط٠ملمعلػمل١ملمونم
ؼضملّملمغظملل٣ملمورمؾملٔملػمملموؼقملػػملؾملمملمٮملدؿعملؾممللماظؽملظملقمملتمواظٓملضممملتمواًريات،مووولمذلملم
غلؿعملؾ٠ملمب٣ملماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١ملم:ماظؿ٤ملبهملماظؽملزمل٤ملحم،وٮمل مصػملؽمللؿعملؾ٠مل مػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل مبؿ٤ملبهملم

غزمل٤ملح متطملل٠مل مذغ٤ملبؽملممل ،موتشملؾملٓمل مضػمل٤ملبؽملممل :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا متغم٤ملبغم٤ملا مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ متعم٤ملػمبعمهملًم
غمّملخِ َػملغملُ١ملػم مجعمؽملفممملتٍ متعمفػمٓملؿمي معِ٢ملػم متعمقػمؿِؾملعممملم
عمبغملُ١ملػم موَنػم م غمؼغملَظملخملٓملعم مسعم ػمؽملغملُ١ملػم مدعمؿملممؽعممملِتغملُ١ملػم موعمؼ ػم
غعمزملغم٤ملحؼمممل مسعملعم٥مل مر قم

اظْفملَغػمؾملعممملرغم مؼعم٤ملػممعم مظَممل مؼغمكػمٔملؿمي ماظػملٌمل٣ملغم ماظؽملفمؾِ٦ملفم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مععمضملعم٣ملغم مغغم٤ملرغمػغم١ملػم مؼعملػمضملعم٥مل مبعمؿملػم٢ملعم موَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمم
وعمبِفملَؼػمؼملعممملغِؾملؿم١ملػم مؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مرعمبفمؽملعمممل موَتػمؼملِ١ملػم مظَؽملعمممل مغغم٤ملرعمغعمممل موعماشْظملِٓملػم مظَؽملعمممل مإؿمغفمٟملَ مسعمػملَ٥مل مطُ٠ملمم مذعم٦ملػمىٍ مضَّملِؼٓملؽم}م

[اظؿقٓملؼ١مل:م،]8موٮمل مؼعملؾ٠مل مآ مإٮمل ماظؿ٤ملبهمل ماظؽملزمل٤ملح،م مصؼملممل مػ٦مل م؟ مإغؾملممل ماظؿ٤ملبهمل ماًمملظزملهملم

اظزملمملدضهمل ماىمملزعهمل ماظيت متق٤مل معممل مضؾػملؾملممل مع٢مل ماظلؿملؽمملت موتػمل١مل مذضملىمل ماظؿممل٩ملنمل مووؼملضمل٣مل،م
وتغملظمل٣مل مسؼملممل مطمملن مؼؿضملمملرممله مع٢مل ماظّملغمملىات ،مؼعمل٤ملل ماب٢مل مطـري م :موهلْملا مضمملل ماظضملػملؼملمملى:م

اظؿ٤ملبهمل ماظؽملزمل٤ملح مػ٦ملمون مؼغمعملػملٛملعم مس٢مل ماظْملغنمل مظم مايممل٪ملٓمل ،موؼؽملّملمعم مسػمل٥مل معممل مدػملٝمل معؽمل٣ملم

ظم ماٌممل٪مل٦مل ،موؼضملٔملؿمم مسػمل٥مل موٮمل مؼظملضمل٠مل مظم ماٌلؿعملؾ٠مل ،مث١مل مإن مطمملن مايٞمل مآلدع٦مل مردؾمهم
إظؿمل٣ملم .م

طؼملممل مون ماظ٤ملاجنمل مسػمل٥مل مع٢مل مؼلؿعملؾ٠مل مرعسملمملن مبؿ٤ملبهمل مغزمل٤ملح مون مؼعملػملٛمل مس٢ملم

اظْملغنمل م :موعممل ماٌلؿطملظملٓمل موػ٤مل مٮمل مؼٔملال مؼضملزمل٦مل مآ متضملمملشم مصؾمل٤مل مطمملٌلؿؾملٔملئ مبمملٓم
واظضملؿملمملذ مبمملٓ ،م مإذ ماظؿممل٩ملنمل مٮملبّمل مون مؼضملؿملٖمل محمملظهمل ماظؿ٤ملبهمل مصؿملرملضملٓمل مبمملظؽملّملم مَملن ماظؽملّملمم

سػمل٥مل ممصضمل٠ملماٌضملزملؿملهمل مودمملس ماظؿ٤ملبهمل مصؿملقمق ماظعملػملنمل مغّملعؼمممل مسػمل٥مل معممل مصضملػمل٣مل مووشسملنمل مب٣ملم

رب٣ملموبعمضملغمّملعم مسؽمل٣ملمبلؾؾ٣ملم ،موعمملمون مؼؿ٤ملبموحٯملوةماٌضملزملؿملهملمظم مغظملل٣ملمصؾملْملهمٮمل متعملؾ٠ملموبّملؼمام
صٯملبّملمع٢ملمغّملمماظعملػملنملمحؿ٥ملمتعملؾ٠ملماظؿ٤ملبهمل .م

وعمملمسٔملتؿ٣ملموٮملمؼضمل٤ملدمإشمماٌضملزملؿملهملمصؾملؽملمملموعٓملمٮملبّملمونمغػملؿظملوملمإظؿمل٣ملم:مإنمطـريؼمام

ع٢مل ماظؽملمملس ممسضمل٤ملا ماَملحمملدؼىمل ماظيت متٓملشنمل مظم ماظؿ٤ملبهمل مصمملشموا موػمملغومل مسػملؿملؾمل١ملم

اٌضملممل٫مل٦مل م ،مطقّملؼىمل م":وعماظٌملْملِى مغعمظملْلِ٥مل مبِؿملعمّملِهِ مظَ٤ملػم مظَ١ملػم متغمْملػمغِؾغم٤ملا مظَْملعمػعمنملعم ماظػملٌمل٣ملغم مِبغملُ١ملػم موعمظَفعممملىعمم
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بِعملَ٤ملػممـم مؼغمْملػمغِؾغم٤ملنعم مصَؿملعملػمؿعمطملػمظملِٓملغمونعم ماظػملٌمل٣ملعم مصَؿملعمطملػمظملِٓملغم مظَؾملغم١ملػم" م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) م،مطؿملٝمل منؼملٛمل مبني مػْملام
ايّملؼىمل ماظرملٓملؼٝمل موبني ماذماط مون مؼضملمملػّمل ماظؿممل٩ملنمل مرب٣مل موٮمل مؼضمل٤ملد مإشم ماٌضملزملؿملهمل؟م

ب٠مل موطـٓمل مع٢مل مػْملا محّملؼىمل ماظزملقؿملقني :مس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مس٢ملم

عمقغملِ٦مل مسعم٢ملػم مرعمبمم٣ملِ مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم موغ٣مل مضَممللعم:م
رد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مصِؿملؼملعمممل مؼ ػم
"وَذػمغعمنملعم مسعمؾػمّملؽم مذعمغػمؾؼمممل مصَعملَممللعم ماظػملٌملؾملغم١ملفم ماشْظملِٓملػم مظِ٦مل مذعمغػمؾِ٦مل مصَعملَممللعم متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل موَذػمغعمنملعم مسعمؾػمّملِيم

ذعمغػمؾؼمممل مصَضملعمػملِ١ملعم موَنفم مظَ٣ملغم مرعمبكمممل مؼعمطملػمظملِٓملغم ماظْملفمغػمنملعم موعمؼعمفملْخغمْملغم مبِمملظْملفمغػمنملِ مثغم١ملفم مسعممملدعم مصَفملَذػمغعمنملعم مصَعملَممللعم موَيػم مرعمبممم

اشْظملِٓملػممظِ٦ملمذعمغػمؾِ٦ملمصَعملَممللعممتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ٥ملمسعمؾػمّملِيموَذػمغعمنملعممذعمغػمؾؼممملمصَضملعمػملِ١ملعمموَنفممظَ٣ملغممرعمبكممملمؼعمطملػمظملِٓملغمماظْملفمغػمنملعمم
وعمؼعمفملْخغمْملغم مبِمملظْملفمغػمنملِ مثغم١ملفم مسعممملدعم مصَفملَذػمغعمنملعم مصَعملَممللعم موَيػم مرعمبمم ماشْظملِٓملػم مظِ٦مل مذعمغػمؾِ٦مل مصَعملَممللعم متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥ملم

وَذػمغعمنملعم مسعمؾػمّملِي مذعمغػمؾؼمممل مصَضملعمػملِ١ملعم موَنفم مظَ٣ملغم مرعمبكمممل مؼعمطملػمظملِٓملغم ماظْملفمغػمنملعم موعمؼعمفملْخغمْملغم مبِمملظْملفمغػمنملِ ماسػمؼملعم٠ملػم مععمممل مذِؽػموملعمم
صَعملَّملػم مشَظملَٓملػمتغم مظَٟملَ مضَممللعم مسعمؾػمّملغم ماظْفملَسػمػملَ٥مل مظَممل موَدػمرؿمي موَضَممللعم مصِ٦مل ماظـفممملظِـعمهملِ موَوػم ماظٓملفمابِضملعمهملِ ماسػمؼملعم٠ملػم مععممملم

ذِؽػموملعم"،مػ٠مل مؼضملين مػْملا مون مآ متضملمملشم مؼظملؿُمل مظؽملممل موب٤ملاب ماٌضملممل٫مل٦مل م؟ مطٯمل مطٯمل ،مإنم

اظؿ٤ملبهمل ماٌعملؾ٤ملظهمل مػ٦مل ماظيت مؼعملٝمل م٫ملمملحؾؾملممل مدمملسهمل ماظؿ٤ملبهمل مغمملدعؼمممل مسمملزعؼمممل مبزملّملق مبؿملؽمل٣ملم
وبني مآ متضملمملشم موٮمل مؼضملزمل٦مل مآ متضملمملشم موبّملاً م– مٮملبّمل مع٢مل مػْملا موإٮمل مٮمل متعملؾ٠مل ماظؿ٤ملبهمل;م

ث١مل معمملذا مؼزملؽملٛمل ماظضملؾّمل محني متسملضملٝمل مغظملل٣مل معٓملة موخٓملى موتطملػملؾ٣مل مسػمل٥مل ماٌضملزملؿملهمل مبضملّمل مونم
سمملػّمل مآ موٮمل مؼظملضملػملؾملممل م؟ مػ٠مل مؼؿملفملس مع٢مل معطملظملٓملة مآ متضملمملشم مظ٣مل م؟ مب٠مل مٮملبّمل مون مؼلؿفملغٝملم
اظؿ٤ملبهمل ماظؽملزمل٤ملح ماظزملمملدضهمل ماظيت مؼضملمملػّمل مآ مصؿملؾملممل معٓملة موخٓملى موٮمل مؼضملزمل٦مل م ،مث١مل مإن مسمملدم

إشم ماٌضملزملؿملهمل مؼضمل٤ملد مإشم ماظؿ٤ملبهمل محؿ٥مل مؼؿطملػملنمل مسػمل٥مل ماظرملؿملشملمملن مظم مػْمله مايٓملبم

اظّملا٩ملٓملة مبؿملؽمل٣مل موبؿملؽمل٣مل م ،مصمملٌشملػمل٤ملب مون مؼغمل٤ملن ما غلمملن مدمملسهمل ماظؿ٤ملبهمل مسمملزعؼمممل مسػمل٥مل متٓملكم

اٌضملزملؿملهملموسّملمماظٓملج٤ملهللمإظؿملؾملممل .م

وظعملّملمو٫مل٠ملمايممللمبمملظغملـريؼ٢ملمونمؼفملعؽمل٤ملامسْملابمآمتضملمملشممٮملمسممملص٤ملنمع٢ملم

اٌضملممل٫مل٦مل موٮمل مؼؽملٔملجٓملون م؟ معممل مػغملْملا مطمملن ماظزملقمملبهمل مواظؿمملبضمل٤ملن موع٢مل مبضملّملػ١مل مع٢ملم

اظزملممليني م :مضمملل مسؼملٓملو مب٢مل ماظضملمملص م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسؽملّمل مع٤ملت٣مل م :ماظػملؾمل١مل موعٓملتؽملمملم

صضملزملؿملؽملممل،مومغؾملؿملؿؽملمملمصٓملطؾؽملممل،مومٮملمؼلضملؽملمملمإٮملمسظمل٤ملك،مٮملمإظ٣ملمإٮملمآ،مث١ملمرددػمملمحؿ٥ملمعمملت،م
و مضمملل مسؼملٓمل مب٢مل مسؾّمل ماظضملٔملؼٔمل م(رضم٣مل مآ) مسؽملّمل مع٤ملت٣مل م:موجػملل٤ملغ٦مل ،مصفملجػملل٤مله مصعملمملل م:م

وغممل ماظْملي موعٓملتين مصعملزملٓملت مو مغؾملؿملؿين مصضملزملؿملومل ،مو مظغمل٢مل مٮمل مإظ٣مل مإٮمل مآ،مث١مل مرصٛمل مرود٣ملم
صفملحّملؾم ماظؽملصملٓمل ،مصعملمملظ٤ملا م :مإغٟمل متؽملصملٓمل مغصملٓملؼما مذّملؼّملؼما مؼممل موعري ماٌقملعؽملني ،مصعملمملل م :موتمملغ٦ملم

حسملٓملة معممل مػ١مل مبكملغٕمل مو مٮمل مج٢مل ،مث١مل مضُؾ٘مل م(رضم٣مل مآ)م مومسضمل٤ملا متمملظؿملؼمممل مؼؿػمل٤مل:م{تِػملْٟملَم
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اظّملفمارغم ماظْـملخِٓملعمةُ مغعمفػمضملعمػملُؾملعمممل مظِػملٌملْملِؼ٢ملعم مظَممل مؼغمٓملؿمؼّملغمونعم مسغمػملُ٤ملكما مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم موعمظَممل مصَلعممملدؼما موعماظْضملعممملضِؾعمهملُم

ظِػملْؼملغمؿفمعملِنيعم}م[اظعملزملٗمل:م .]83م

صػملؽملؿنمل مإشم مآ متضملمملشم مظم مػْمله ماَملؼمملم ماٌؾمملرطهمل مت٤ملبهمل مخمملظزملهمل م٫ملمملدضهملم

غزمل٤ملحؼمممل متطمللػملؽملممل مع٢مل ماظْملغ٤ملب ،موتشملؾملٓمل مضػمل٤ملبؽملممل موتقملػػملؽملممل مٮملدؿعملؾمملل مط٠مل مخري مع٢مل مربؽملمملم
دؾقمملغ٣ملموتضملمملشممظمموؼمملممماظشملمملسمملتمواظؽملظملقمملتم .م

صفملػ١مل معممل مؼؽملؾطمل٦مل مون مؼغمضملؽمل٥مل مب٣مل ماٌقملع٢مل ماآلن مظم مادؿعملؾمملل مرعسملمملن متفملػؿمل٠ملم

غظملل٣ملموضػملؾ٣ملمٮملدؿعملؾممللماظؽملظملقمملتماظٓملبمملغؿملهملمظممػْملهماَملؼمملمماظشملؿملؾهملماٌؾمملرطهمل،مووػ١ملمعمملم

ظممذظٟملمونمؼٔملؼ٠ملمط٠ملمواحّملمعؽملمملمع٤ملاغٛملماظٓملضمهملمواٌطملظملٓملة،مصؾملؽملمملكمع٤ملاغٛملمهفنملم

اظٓملضمهملمواٌطملظملٓملةمواظؽملظملقمملتماظٓملبمملغؿملهمل،مصٯملبّملمع٢ملمتشملؾملريماظؽملظملٕمل مع٢ملمػْملهماٌ٤ملاغٛملم
اآلنمضؾ٠ملمص٤ملاتماَملوان،موظعملّملمطمملنموحّملماٌرملمملؼِملمعٛملموغمملسمؼعملؿملؼمل٤ملنمظؿملػملهملماظلمملبٛملم
واظضملرملٓملؼ٢مل مع٢مل مرعسملمملن مظم معلفّمل مع٢مل ماٌلمملجّمل مصْملطٓمل مهل١مل معممل مغعملػمل٣مل ماب٢مل مرجنملم

(رضم٣ملمآ):م".....مومضّملمجمملىمظمممحّملؼىملماب٢ملمسؾمملسمعٓملص٤ملسمملم:مإنمآمؼؽملصملٓملمظؿملػملهملم

اظعملّملر مإشم ماٌقملعؽملني مع٢مل موعهمل محمؼملّمل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مو مدػمل١مل) مصؿملضملظمل٤مل مسؽملؾمل١ملم
وؼٓملضمؾمل١مل مإٮمل موربضملهمل :معّملع٢ملعم مطمٓمل موسمملضًممل موعرملمملحؽملؼمممل موضمملرٛملعم مرح١مل("....ظشملممل٩ملٝملم

اٌضملمملرف)  ،مصعملمملل موحّملػ١مل مظػملرملؿملِمل :مبؿملين موبني موحّمل موضمملرب٦مل مذ٦ملى مصؾمل٠مل موشمملدرم
اٌلفّملمماآلنمودم٢ملمظممج٤ملفماظػملؿمل٠ملموو٫ملػمل٣ملمووص٘ملمعمملمبؿملينموبؿملؽمل٣ملمع٢ملماظعملشملؿملضملهمل؟م

صمملظؿظملومل ماىؼملؿملٛمل مإشم مون ماظ٤ملضومل مضّمل مصمملت موون ماظؿؾملؿملقمل م مواٮملدؿضملّملاد موإزاظهمل مػْملهم
اٌ٤ملاغٛملمزمل٢ملمونمؼغمل٤ملنمضؾ٠ملمدخ٤مللمرعسملمملن .م

إذن مصؼمل٤ملاغٛمل ماظٓملضمهمل مواٌطملظملٓملة موايفنمل ماظيت مهفنمل ماظؽملظملقمملتم

واٌؽملُمل ماظٓملبمملغؿملهمل مظم مسؼمل٤ملم ماَملؼمملم موظم ماَملؼمملم مواظػملؿملمملظ٦مل ماظظملممل٪ملػملهمل موؼسملؼمممل :مإدعمملنم

اًؼملٓملمواٌكّملرات،موسعمل٤ملقماظ٤ملاظّملؼ٢مل،مواٌرملمملحؽملهمل،موضشملؿملضملهملماظٓملح١ملم،موعمملماًؼملٓملم
صؿملغملظمل٦مل مون مذمملربؾملممل موع٢مل ماعؿّملت مؼّمله مصؿملؾملممل معػملضمل٤ملن معشملٓملود مع٢مل مرضمهمل مآ متضملمملشم،م

صضمل٢مل مابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م:مضمملل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م

"ظَضملعم٢ملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظْكعمؼملػمٓملعم موعمذعممملرؿمبعمؾملعمممل موعمدعممملضِؿملعمؾملعمممل موعمبعمممل٩ملِضملعمؾملعمممل موعمعغمؾػمؿعممملسعمؾملعمممل موعمسعمممل٫ملِٓملعمػعمممل موعمعغمضملػمؿعمزملِٓملعمػعمممل موعمحعممملعِػملَؾملعممملم
وعماظْؼملعمقػمؼملغم٤ملظَهملَ مإؿمظَؿملػم٣ملِ" م(مرواه موب٤مل مداود)،مإغؾملمملمصٓمل٫ملهملمسصملؿملؼملهملمدؽملقوملمظغمل٠ملمع٢ملمؼٓملؼّملمونم

ؼؿ٤ملب مظضمل٠مل مآ متضملمملشم مؼرملؼملػمل٣مل مبٓملضمؿ٣مل موؼغمؾعمطملمم٘ملغم مإظؿمل٣مل مػْمله ماظلؼمل٤ملم ،موؼعملؿملؼمل٣مل مسػمل٥ملم

رٓملؼٞملمرمملسؿ٣مل،مصؿملؽملممللمخرييماظّملغؿملمملمواآلخٓملة .م
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ووعمملمسمملقؾمماظ٤ملاظّملؼ٢ملمصؾمل٤ملمحمٓملوممع٢ملمرضمهملمآموسظمل٤ملهمإذمإنمآمٮملمؼعملؾ٠ملم

عؽمل٣مل مذؿملؽؼمممل ،مصضملؼملػمل٣مل محمؾٙمل معٓملدود ،م مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل موُععممملععمهملَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م :مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ثعمٯملثعمهملٌمٮملمؼعمعملْؾعم٠ملغمماظػملٌمل٣ملغممظَؾملغم١ملػمم٫ملعمٓملػمصًمملموعمٮملَمسعمّملػمٮمل:مسعممملقلم،م
عمعغملَْملممبؽم مبِمملظْعملَّملعمرؿم" م(اظلؽملهمل مٮملب٢مل موب٦مل مسممل٫مل١مل) ،مصمملظضملمملق مع٢مل موػ٠مل مايٓملعمملنم
وعمععمؽملفممملنؽم ،مو غم

حؿ٥مل مظم ماَملؼمملم ماظيت مؼضمل١مل مصؿملؾملممل ماًري موؼرملؼمل٠مل مآ مسؾمملده مبمملظضملظمل٤مل ،مإغ٣مل مبضملعمل٤ملض٣ملم

حمٓملوم مع٢مل مدخ٤ملل ماىؽملهمل ،مصضملعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملممم

ٮملمؼعمّملػمخغم٠ملغمماظْفعمؽملفمهملَمععمؽملفممملنؽمم،موعمٮملَمسعممملقلمم،موعمٮملَمعغمّملػمعِ٢ملغممخعمؼملػمٓملـمم"م
(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعمم:م" َ

(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٦مل)،مصمملظ٤ملاظّملانمرٓملؼعملٟملمإشممعٓمل٪ملمملةمآمتضملمملشمموومدكشمل٣ملم
واظضملؿملمملذمبمملٓ،مصضملعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِم

(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مرؿم٪ملعمممل مآِ مصِ٦مل مرؿم٪ملعمممل ماظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿم ،موعمدعمكعمٙملُ مآِ مصِ٦مل مدعمكعمٙملِم
اظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿمم"(ذضملنملما تمملنمظػملؾؿملؾملعمل٦مل) .م

ووعممل ماٌرملمملح٢مل م– موػ٤مل ماظْملي مبؿملؽمل٣مل موبني موخؿمل٣مل مذقؽملمملى موضشملؿملضملهمل موسّملاوةم

بلؾنمل مغظملل٣مل ماَملعمملرة مبمملظل٤ملى -ممصكملغ٣ملمحمف٤ملبمس٢ملمسظمل٤ملمآموعطملظملٓملت٣ملمورضمؿ٣ملمط٠ملم
وضومل،محؿ٥ملمظمماَملوضمملتماظيتمؼضمل١ملمصؿملؾملمملمسظمل٤ملمآمصمؿملٛملماظضملؾمملد،مصضملعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م"تغمظملْؿعمُملغمموَبػم٤ملعمابغمماظْفعمؽملفمهملِم

ٮمل مرعمجغمٯملً مطَمملغعموملػمم
ٮمل مؼغمرملػمٓملؿمكُ مبِمملظػملٌمل٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل ،م ؿمإ ٌمل
ؼعم٤ملػممعم ماٮملِثػمؽملعمؿملػم٢ملؿم موعمؼعم٤ملػممعم ماظْكعمؼملِؿملٕملؿم مصَؿملغمطملػمظملَٓملغم مِظغملُ٠ملمم مسعمؾػمّملٍ م َ
بعمؿملػمؽملعم٣ملغم موعمبعمؿملػم٢ملعم موَخِؿمل٣ملِ مذعمقػمؽملعممملىغم ،مصَؿملغمعملَممللغم موَغػمصملِٓملغموا مػعمْملعمؼػم٢ملؿم محعمؿفم٥مل مؼعمزملػمشملَػملِقعمممل ،موَغػمصملِٓملغموا مػعمْملعمؼػم٢ملؿمم
حعمؿفم٥مل مؼعمزملػمشملَػملِقعمممل،موَغػمصملِٓملغموامػعمْملعمؼػم٢ملؿممحعمؿفم٥ملمؼعمزملػمشملَػملِقعمممل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)،مصؾمل٠ملمتغمسملعمؿملممٛملغممث٤ملابم
٫ملؿملمملعٟمل موضؿملمملعٟمل موتظمل٤ملت مصٓمل٫ملهمل مٮمل متّملري موتّملرطؾملممل معٓملة موخٓملى موم مٮمل مع٢مل موج٠ملم
بغمطملسملٟمل مظظملٯملن موو مصٯملن؟! مسمملع٠مل ماظؽملمملس مبفملخٯملضٟمل موغومل مٮمل مبفملخٯملضؾمل١مل ،مصمملَملخٯملقم

سؽملّملغممل مدم٢مل ماٌلػملؼملني مسؾمملدة مغؿضملؾّمل مبؾملممل مٓ مسٔمل موج٠مل ،مصفملحلِ٢مل مإشم ماظؽملمملس متعملٓملبؼممملم
إشم مآ متضملمملشم ،موظؽ٢مل مصضملػملوملعم مظَؿملغمقعم٤ملظ٢ملفم مآ مظٟمل مضػمل٤ملب ماظضملؾمملد ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم:م

{وعمظَممل متعملػمؿعم٤ملؿمي ماظْقعملعمؽملعمهملُ موعمظَممل ماظلفمؿملممؽعمهملُ مادػمصَٛملػم مبِمملظٌملؿِ٦مل مػِ٦ملعم موَحػملعم٢ملغم مصَكملؿمذعما ماظٌملْملِي مبعمؿملػمؽملعمٟملَ موعمبعمؿملػمؽملعم٣ملغمم

سعمّملعماوعمةٌ مطَفملَغفم٣ملغم موعمظِ٦مللم محعم ِؼملؿمل١ملؽم م}[صزملػملومل :م ،]34مإن م٫ملٯملح مذات ماظؾني مجػملؿمل٠مل ماظعملّملرم
سصملؿمل١ملماظـ٤ملاب،مصضملعم٢ملػم موَبِ٥مل ماظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملم

ِٓملطُ١ملػم مبِفملَصْسملعم٠ملعم معِ٢ملػم مدعمرعمجعمهملِ ماظزملممؿملعممملمؿم موعماظزملفمٯملَةِ موعماظزملفمّملعمضَهملِ م".م
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م:م" موَٮملَ موُخػمؾ غم
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ضَمملظُ٤ملا مبعمػملَ٥مل .مضَممللعم م" م٫ملعمٯملَحغم مذعماتِ ماظْؾعمؿملػم٢ملؿم مصَكملؿمنفم مصَلعممملدعم مذعماتِ ماظْؾعمؿملػم٢ملؿم مػِ٥ملعم ماظْقعممملظِعملَهملُ م" م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م
ووعممل مضشملؿملضملهمل ماظٓملح١مل مصكملغؾملممل محفمملب مشػملؿملٚمل مبني ما غلمملن موبني مرضمهمل مآم

تضملمملشم،موضمملرٛملماظٓملح١ملمحمغمل٤ملممسػملؿمل٣مل مبممليٓملعمملنمع٢ملمدخ٤مللماىؽملهمل،مصضملعم٢ملؿم ماظٔملقمػػمٓملؿمىممم

وَنفم معغمقعمؼملفمّملعم مبػم٢ملعم مجغمؾعمؿملػمٓملؿم مبػم٢ملؿم معغمشملْضملِ١ملـم موَخػمؾعمٓملعمهغم موَنفم موَبعممملهغم موَخػمؾعمٓملعمهغم موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ(٫ملػمل٥مل مآم

ٮمل مؼعمّملػمخغم٠ملغم ماظْفعمؽملفمهملَ مضَمملرِٛملغم مرعمحِ١ملـم"(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل) ،مصعملمملرٛمل مرضم٣ملم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م" َ
ظ٢ملمرمّملمظمموظّملهمبٓملطهمل،موظ٢ملمرمّملمظممعمملظ٣ملمبٓملطهمل،موظ٢ملمرمّملمغظملل٣ملمع٤ملصعملًمملمظممويم

ذ٦ملى،موظ٢ملمؼؾملؿّمليمإشممويمخري،موعمملمذظٟملمإٮملمَملنمبؿملؽمل٣ملموبنيمآمتضملمملشممضشملؿملضملهمل،م

صضملعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م"مإؿمنفمم
اظػملٌمل٣ملعم مخعمػملَٞملعم ماظْكعمػملْٞملعممحعمؿفم٥ملمإؿمذعمامصَٓملعم عممعِؽملػمؾملغم١ملػممضَمملععموملِماظٓملفمحِ١ملغممصَعملَمملظَوملػم:مػعمْملعمامععمعملَمملمغمماظْضملعمممل٩ملِْملِمعِ٢ملعمم

اظْعملَشملِؿملضملعمهملِ ،مضَممللعم :مغعمضملعم١ملػم موَععمممل متعمٓملػم٪ملعمؿملػم٢ملعم موَنػم موَ٫ملِ٠ملعم مععم٢ملػم موعم٫ملعمػملَٟملِ موعموَضْشملَٛملعم مععم٢ملػم مضَشملَضملعمٟملِ مضَمملظَوملػمم

بعمػملَ٥مل.مضَممللعممصَْملعماكَمظَٟملِ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،مإنمضمملرٛملماظٓملح١ملمعشملٓملودمع٢ملمرضمهملمآمتضملمملشمم
عػملضمل٤ملنمبؽملٗملمطؿمملبمآمسٔملموج٠مل،مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{صَؾملعم٠ملػم مسعملعمؿملػمؿغم١ملػم مإؿمنػم متعم٤ملعمظٌملؿملػمؿغم١ملػم موَنػمم

مملعغملُ١ملػم م موُوظَؽِٟملَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَضملعمؽملعمؾملغم١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مصَفملَ٫ملعمؼملفمؾملغم١ملػمم
تغمظملْلِّملغموا مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم موعمتغمعملَشملخملضملغم٤ملا موَرػمحعم عم
وعموَسػمؼملعم٥ملموَبػمزملعممملرعمػغم١ملػم}[حمؼملّمل:م،22م .]23م

ٮملبّمل مون مغٔملؼ٠مل مػْمله مايفنمل ماظيت مهفنمل مسؽملممل مرضمهمل مآ متضملمملشمم

وغؿكػملٗمل مع٢مل مػْمله ماٌ٤ملاغٛمل ماظيت متؽملٛمل مسؽملممل مصسمل٠مل مآ مسٔمل موج٠مل مودم٢مل مععملؾػمل٤ملنم

سػمل٥ملمػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١ملمضؾ٠ملمونمغغمل٤ملنمع٢ملموػ٠ملمايٓملعمملنمظمموضوملمؼؿعملػملنملمصؿمل٣ملم

اظضملؾمملدمظممصسمل٠ملمآمدؾقمملغ٣مل،مصمملحملٓملوممحعملًمملمع٢ملمزمٓملممصسمل٠ملمآمتضملمملشممظممػْملام

اظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١مل،مصضملعم٢ملػم مطَضملػمنملِ مب٢مل مسغمفػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)موَنؾم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مخعمٓملعمجعم مؼعم٤ملػمعؼمممل مإؿمظَ٥مل ماظْؼملِؽملػمؾعمٓملؿم مصَعملَممللعم محِنيعم مارػمتعمعملَ٥مل مدعمرعمجعمهملً :مآعِنيعم ،مثغم١ملفم مارػمتعمعملَ٥ملم

اَملُخػمٓملعمى مصَعملَممللعم:مآعِنيعم ،مثغم١ملفم مارػمتعمعملَ٥مل ماظـفممملظِـعمهملَ مصَعملَممللعم:مآعِنيعم ،مصَػملَؼملفمممل مغعمٔملعملعم مسعم٢ملؿم ماظْؼملِؽملػمؾعمٓملؿم موعمصَٓملعم عمم
ضُػملْؽملعمممل :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مظَعملَّملػم مدعمؼملِضملػمؽملعمممل معِؽملػمٟملَ مطَٯملعؼمممل ماظْؿملعم٤ملػممعم مععمممل مطُؽملفمممل مغعملػمؼملعمضملغم٣ملغم مضَؾػم٠ملعم ماظْؿملعم٤ملػممؿم؟م

ضَممللعم":وعمدعمؼملِضملػمؿغمؼملغم٤ملهغم؟"مضَمملظُ٤ملا:مغعمضملعم١ملػم ،مضَممللعم":إؿمنفم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملعم م(سعمػملَؿملػم٣ملِ ماظَلعمٯملمعم)مسعمٓملعمضعم مظِ٦مل محِنيعمم

١مل مؼغمّملػمخِٯملهغمم
ارػمتعمعملَؿملػموملغم مدعمرعمجعمهملً ،مصَعملَممللعم :مبعمضملغمّملعم ،مععم٢ملػم موَدػمرعمكَ موَبعم٤ملعمؼػم٣ملِ مسِؽملػمّملعم ماظْغملِؾػمٓملؿم موَوػم موَحعمّملعمػغمؼملعمممل مَظ ػم

اظْفعمؽملفمهملَ ،مضَممللعم:مضُػملْوملغم:مآعِنيعم ،موعمضَممللعم:مبعمضملغمّملعم مععم٢ملػم م غمذطِٓملػمتغم مسِؽملػمّملعمهغم موعمظَ١ملػم مؼغمزملعم٠ملمم مسعمػملَؿملػمٟملَ ،مصَعملُػملْوملغم:م

آعِنيعم،مثغم١ملفممضَممللعم:مبعمضملغمّملعممععم٢ملػمموَدػمرعمكَمرعمععمسملعممملنعم،مصَػملَ١ملػممؼغمطملػمظملَٓملػممظَ٣ملغم،مصَعملُػملْوملغم:مآعِنيعم"م .م
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وغغمْملؾمطٓمل م-ودم٢مل مغلؿعملؾ٠مل مػْملا ماظرملؾملٓمل ماٌؾمملر مك -مبفملن موسصمل١مل معممل مؼؿعملٓملب مب٣ملم

اظزملممل٩مل١ملمونمؼقملديمط٠ملؽممعؽملمملمسؼملػمل٣ملماٌؽمل٤ملطمب٣ملمسػمل٥ملموطؼمل٠ملموج٣ملمعؿعملؽملؼممملمظ٣ملمطفملحل٢ملمعمملم

ؼغمل٤ملنما تعملمملنمعٓملاضؾؼممملمٓمتضملمملشم،موؼؿضملمملع٠ملمعٛملمع٢ملمؼؿضملمملع٠ملمعضمل٣ملمبغمل٠ملمحنملمواحمامم

وتعملّملؼٓملموٮملمؼؿفملصٝملموٮملمؼؿغملمملد٠ملموٮملمؼسملفٓملمةفهملموغ٣ملم٫ملممل٩مل١مل .م

ممممممممممممموع٢ملموػ١ملمعمملمرمنملمونمؼغمضملؽمل٥ملمب٣ملماٌقملع٢ملموػ٤ملمؼلؿضملّملمٮملدؿعملؾممللمػْملاماظرملؾملٓملم
اظغملٓملؼ١ملمهلنيماظؽملؿملهملموت٤ملجؿمل٣ملماظعملزملّملمإشممآمتضملمملشمموحّملهمصكملنماظزملؿملمملمماٌعملؾ٤مللم

اظْمليمتغمطملظملٓملمب٣ملماظْملغ٤ملبموتٓملصٛملمب٣ملماظّملرجمملتمػ٤ملمعمملمطمملنمإتمملغؼممملمواحؿلمملبؼمممل،مصضملعم٢ملػمموَبِ٥ملم

ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م)موَعمنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مضَممللعم:م"ععم٢ملػم م٫ملعممملمعمم

رعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعممملبؼمممل مشُظملِٓملعم مظَ٣ملغم مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ"،مؼعمل٤مللماب٢ملمحفٓملمرضم٣ملمآ:م
وي معقملعؽملؼمممل محمؿلؾؼمممل ،موآٌملاد مبممل تمملن ماٮملسؿعملمملد مةٞمل مصٓمل٪ملؿملهمل م٫مل٤ملع٣مل ،موبمملٮملحؿلمملبم
رػملنمل ماظـ٤ملاب مع٢مل مآ متضملمملشم ،موضمملل ماًشملمملب٦مل :ماحؿلمملبؼمممل موي مسٔملتهمل ،موػ٤مل مونم
ؼزمل٤ملع٣مل مسػمل٥مل معضملؽمل٥مل ماظٓملشؾهمل مظم مث٤ملاب٣مل ،مرؿملؾهمل مغظملل٣مل مبْملظٟمل مشري معلؿـعمل٠مل مظزملؿملمملع٣مل موٮملم

علؿشملؿمل٠مل مَملؼمملع٣مل م(صؿُمل ماظؾمملري) ،مصمملظزملؿملمملم مإتمملغؼمممل مؼضملين مون مؼغمل٤ملن ماظؾمملسىمل مسػمل٥ملم
اظزملؿملمملمموهؼمل٠ملماى٤ملهللمواظضملشملٖملمٮملمجمٓملدماظؿضمل٤ملدموٮملمحؿملمملىؼممع٢ملماظؽملمملسموٮملمتعملػملؿملّملؼمام

ٌ٢ملمح٤ملظ٣ملمب٠ملمونمؼغمل٤ملنماظؾمملسىملمظ٣ملمسػمل٥ملماظزملؿملمملمماسؿعملمملدهمصٓمل٪ملؿملهملماظزملؿملمملممواظؿعملٓملبم

ب٣ملمإشممآمتضملمملشم .م
م

مواظزملممل٩مل١مل ماحملؿلنمل مػ٤مل ماظْملي مؼؾمل٤ملن مسؽملّمله ماى٤ملهلل مواظضملشملٖمل مظم مدؾؿمل٠ملم

إر٪ملمملىمآمتضملمملشممورجممل٩مل٣ملمظممسصملؿمل١ملمث٤ملاب٣مل،مصقمملظ٣ملموحممللمشريماحملؿلنملمطٓملجػملنيم

ؼضملؼملٯملنمظممسؼمل٠ملمعممل،مرجٛملموحّملػؼملمملمآخٓملماظؽملؾملمملرمعؿضملؾؼممملمعغمفؾملّملؼمامٮملمؼغملمملدمؼعملؿمل١ملم٫ملػملؾ٣ملم

ع٢مل مذّملة ماظؿ ضملنمل مظغملؽمل٣مل مرجٛمل مبفملجٓمل م موصري موعمملل مطـري م ،مواظـمملغ٦مل مرجٛمل معٓملتمملحؼمممل مشريم
جمؾمل٤ملدموٮملمعؿضملنملمظغملؽمل٣ملمٕمؼٓملجٛملمإٮملمبمملظعملػملؿمل٠ملمع٢ملماٌممللماظْمليمٮملمؼغملظمل٦ملمذؿملؽؼممملموٮملم

ؼلّملمحمملجهمل،مصمملَملولمؼغمل٤ملنمعلٓملورؼمامبفملجٓملهمرؿملنملماظؽملظملٕملمسػمل٥ملماظٓملش١ملممممملمؼرملضملٓملمب٣ملم
ع٢مل ماظؿضملنمل موا رػمملق مواظضملؽملمملى ،مواظـمملغ٦مل مؼغمل٤ملن محٔملؼؽملؼمممل معغملؿؽؾؼمممل مٮمل متؽملظملضمل٣مل مراحؿ٣مل مبضملّملم

ص٤ملاتماَملجٓمل .م

وطْملظٟمل ماظعملممل٩مل١مل ماحملؿلنمل مػ٤مل ماظْملي مؼؾمل٤ملن مسػملؿمل٣مل ماظلؾملٓمل مور٤ملل ماظعملؿملمملمم

وضٓملاىةماظعملٓملآنمعمملمداممػْملامدؾؿملػملًمملمٌٓمل٪ملمملةمآمتضملمملشمموعطملظملٓملةمعمملمتعملّملممع٢ملمذغؾ٣مل .م
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إنمذؾملٓملمرعسملمملنمذؾملٓملماجؿؾملمملدموجّملموسؼمل٠مل،مٮملمطل٠ملموطم٤ملل،مصؼملمملموطـٓملممعمملمحعملعمل٣ملم

اٌلػملؼمل٤ملنمسػمل٥ملمعٓملمتمملرسمؾمل١ملماظشمل٤ملؼ٠مل موػ١ملم٫ملغم٤ملفمممظممػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١مل،مظؿملؿضملػمل١ملم
اٌقملعؽمل٤ملنمظممط٠ملمزعمملنموغ٣ملمذؾملٓملمبْمللموسشملمملىممودصٛملمٌلريةماَملعهملمدم٤ملماظؿعملّملمم

وا غؿمملج .م

ممممممممممماظػملؾمل١ملموسؽملمملمسػمل٥ملم٫ملؿملمملممرعسملمملنموضؿملمملع٣ملمإتمملغؼممملمواحؿلمملبؼمممل،موالػملؽملمملمصؿمل٣ملمؼمملمع٤ملٮملغمملم

بؽملظملقهملمع٢ملمصؿمل٘ملمج٤ملدكمٮملمغرملعمل٥ملمبضملّملػمملموبّملؼما .م

م م تلؿعملؾ٠ملماَملعهملماظضملٓملبؿملهملموا دٯملعؿملهملمذؾملٓملمرعسملمملنماٌضملصمل١ملموػ٦ملمعظملضملؼملهملمبمملَملع٠مل،م

دممل٩ملػملهملمآمتضملمملشممونمؼغمل٤ملنمسمملممت٢ملموخريموبٓملطهملمسػملؿملؽملمملمصمؿملضملممل،موونمؼغمل٤ملنمسمملمم

وع٢ملمودٯملممظػملؾرملٓملؼهملمصمضملمملى.

م م م ومبمملمونمذؾملٓملمرعسملمملنمذؾملٓملم٫ملؿملمملمموسؾمملدةموتٓملبؿملهملموض٤ملةمإرادةم،موػْملهما رادةم

اٌغملؿلؾهمل مؼؽملؾطمل٦مل مون متؿضملّملى مإشم م٪ملؾٙمل ماظلػمل٤ملك ماٮملدؿؾملٯملط٦مل مظػملظملٓملد مواَملدٓملةم
بمملظؿضملعمل٠ملمواٮملتٔملانموايغملؼملهملمواظمذؿملّملم،موع٢ملمث١ملمصػملؽملؿكْملمع٢ملماظزملؿملمملممجممملٮملم رادةم

حعملؿملعملؿملهملمٌٔملؼّملمع٢ملماظضملؼمل٠ملموا غؿمملجمع٢ملمجؾملهملموتٓملذؿملّملماٮملدؿؾملٯملكمع٢ملمجؾملهملموخٓملىم،م

حؿ٥ملمغٓمل٪مل٦ملمآم(سٔملؾمموج٠ملؾم)مبلػمل٤ملطؽملمملماٌؽملسملؾٙملمبسمل٤ملابٙملماظرملٓملهللمظممذؾملٓملمرعسملمملنم
ذؾملٓملماًريمواظربموا حلمملن م،موظؿملغمل٢ملمذضملمملرغممل ماظؿغملمملص٠ملمواظمذؿملّملم،مؼعمل٤مللمدؾقمملغ٣ملم

وتضملمملشم:م{ موطُػملُ٤ملاْموعماذػمٓملعمبغم٤ملاْموعمٮملَمتغملػمٓملؿمصُ٤ملاْمإؿمغعمؾم٣ملغممٮملَمؼغمقِنملغمؾمماظْؼملغملػمٓملؿمصِنيعم} م[اَملسٓملافم :م ]31م.م
وؼعمل٤ملل مايٞمل مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم :م{ موعمظَممل متغمؾعمْملِؾمرػم متعمؾػمْملِؼٓملؼما مإؿمنفم ماظْؼملغمؾعمْملِؾمرؿمؼ٢ملعم مطَمملغغم٤ملا مإؿمخػم٤ملعمانعمم

ؿمموطَمملنعمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممظِٓملعمبِؾم٣ملِمطَظملُ٤ملرؼما م}م[ا دٓملاىمم]27-26م .م
اظرملفمؿملعممملرِني عم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

ػطبء اهلل نؼجبدِ يف سيضبٌ

 -1مرعسملمملنمعؽملقهملمربمملغؿملهمل.

 -2مرعسملمملنمومملرةمراةهملمعٛملمآمتضملمملشم.
 -3متضملّملدمودؾمملبماٌطملظملٓملةمظممرعسملمملن.
 -4مذظملمملسهملماظزملؿملمملممواظعملٓملآن.

 -5مدسمملىماظزملممل٩مل١ملمعلؿفمملب.ممممم
ا
ثبَٛب  :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُؿِنملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملغم ماظزملممؿملعممملمغم مطَؼملعمممل مطُؿِنملعمم
سعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػم ِػملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمؿفمعملُ٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة:م.]183

 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمغفمممل موَغػمٔملعمظْؽملعممملهغم مصِ٦مل مظَؿملػمػملَهملِ ماظْعملَّملػمرؿم م موعمععمممل موَدػمرعماكَ مععمممل مظَؿملػمػملَهملُ ماظْعملَّملػمرؿم م م
ظَؿملػمػملَهملُ ماظْعملَّملػمرؿم مخعمؿملػمٓملؽم معِ٢ملػم موَظْٝملِ مذعمؾملػمٓملـم م متعمؽملعمٔملفملغم ماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُ موعماظٓملقموحغم مصِؿملؾملعمممل مبِكملؿمذػمنؿم مرعمبممؾملؿم١ملػمم
عِ٢ملػممطُ٠ملممموَعػمٓملـمم مدعمػملَمملمؽممػِ٦ملعممحعمؿفم٥ملمععمشملْػملَٛملؿمماظْظملَفػمٓملؿم}م[اظعملّملر:م1م-م.]5

مملرطَهملٍمإؿمغفممملمطُؽملفممملمعغمؽملػمْملِرؿمؼ٢ملعم}م
 -3موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمغفممملموَغػمٔملعمظْؽملعممملهغممصِ٦ملمظَؿملػمػملَهملٍمعغمؾعم عم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظّملخمملن:م.]3

 -4موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{..إؿمغفمؼملعممملمؼغم٤ملعمصٌمل٥ملماظزملفممملبِٓملغمونعمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِطملعمؿملػمٓملؿممحِلعممملبٍ}م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظٔملعٓمل:م.]10

 -5موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعمامدعمفملَظَٟملَ مسِؾعممملدِي مسعمؽملمم٦ملمصَكملؿمغمم٦ملمضَٓملؿمؼنملؽمموُجِؿملنملغممدعمسػم٤ملعمةَماظّملفماهللؿمم
إؿمذعمامدعمسعممملنؿممصَػملْؿملعملػمؿعمفِؿملؾغم٤ملامظِ٦ملموعمظْؿملغمقملػمعِؽملغم٤ملامبِ٦ملمظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمٓملػمذغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م .]186م

األدنخ يٍ انسُخ انُجٕٚخ:

 -1سعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل)مموَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ضَممللعم :م"إؿمذعما مجعممملىعم مرعمععمسملعممملنغم مصُؿممقعموملػم موَبػم٤ملعمابغم ماظْفعمؽملفمهملِ ،موعمشُػملخملعملَوملػم موَبػم٤ملعمابغم ماظؽملفممملرؿم،م
وعم٫ملغمظملخملّملعمتِماظرملفمؿملعممملرِنيغم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -2وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم)ممضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل):م"ععم٢ملػم م٫ملعممملمعم مرعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعممملبؼمممل مشُظملِٓملعم مظَ٣ملغم مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ م"،م
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وسعمؽملػم٣مل(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم)موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مضَممللعم:م"ععم٢ملػمم

ضَمملمعم مرعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعممملبؼمممل مشُظملِٓملعم مظَ٣ملغم مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ" ،موسعمؽملػم٣مل م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغمم

مملغمملم
سعمؽملػم٣ملغم)مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مضَممللعم:م"ععم٢ملػم مضَمملمعم مظَؿملػمػملَهملَ ماظْعملَّملػمرؿم مإؿمتعم ؼم
وعماحػمؿِلعممملبؼممملمشُظملِٓملعممظَ٣ملغممععممملمتعمعملَّملفممعممعِ٢ملػممذعمغػمؾِ٣ملِ"(ط٠ملمذظٟملمعؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -3وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
طَمملنعم مؼعمعملُ٤مللغم :م"اظزملفمػملَ٤ملعماتغم ماظْكعمؼملػمٕملغم موعماظْفغمؼملغمضملعمهملُ مإؿمظَ٥مل ماظْفغمؼملغمضملعمهملِ موعمرعمععمسملعممملنغم مإؿمظَ٥ملم

رعمععمسملعممملنعممعغمغملَظملخملٓملعماتؽممععممملمبعمؿملػمؽملعمؾملغم٢ملفممإؿمذعماماجػمؿعمؽملعمنملعمماْظغملَؾعمممل٩ملِٓملعم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -4موسعم٢ملػم مدعمؾملػم٠ملؿم مبػم٢ملؿم مدعمضملػمّملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م"إؿمنفم مظم ماظْفعمؽملفمهملِ مبعممملبؼمممل مؼغمعملَممللغم مظَ٣ملغم ماظٓملفمؼفممملنغم ،مؼعمّملػمخغم٠ملغم معِؽملػم٣ملغم ماظزملفمممل٩ملِؼملغم٤ملنعمم
ٮمل مؼعمّملػمخغم٠ملغم مععمضملعمؾملغم١ملػم موَحعمّملؽم مشَؿملػمٓملغمػغم١ملػم ،مؼغمعملَممللغم موَؼػم٢ملعم ماظزملفمممل٩ملِؼملغم٤ملنعم؟م
ؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ م َ
ِٞملمصَػملَ١ملػممؼعمّملػمخغم٠ملػممعِؽملػم٣ملغمموَحعمّملؽم"
صَؿملعمّملػمخغمػملُ٤ملنعممعِؽملػم٣ملغم،مصَكملؿمذعمامدعمخعم٠ملعممآخِٓملغمػغم١ملػمموُشْػمل عم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملممسػملؿمل٣مل).

 -5وس٢ملػم موَب٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مؼعمعملُ٤مللغم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"..واظْملي مغعمظملْٕملغم معغمقعمؼملفمّملٍ مبِؿملعمّملِهِ مظَكغمػملُ٤ملفغم مصَ١ملؿم ماظزملفمممل٩ملِ١ملؿم موَرْؿملعمنملغمم

سِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ معِ٢ملػم مرؿمؼُملؿم ماظْؼملِلػمٟملِ ،موعمظِػملزملفمممل٩ملِ١ملؿم مصَٓملػمحعمؿعممملنؿم مؼعمظملْٓملعمحغمؾملغمؼملعمممل ،مإؿمذعمام
وَصْشملَٓملعممصَٓملؿمحعممبِظملِشملْٓملؿمهِ،موعمإؿمذعمامظعمل٦ملمرعمبفم٣ملغممصَٓملؿمحعممبِزملعم٤ملػمعِ٣ملِ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -6وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) موَنفم ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ضَممللعم:م"..سغمؼملػمٓملعمةٌمصِ٥ملمرعمععمسملعممملنعممتعمعملْسملِ٥ملمحعمففمهملً.موَوػممحعمففمهملًمعضمل٦مل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

عمدذمل٤مللعمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُم
 -7موسعم٢ملػممسعمؾػمذملّملِممآِمبػمذمل٢ملؿمممسعمؼملػمذملٓملـمومم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملؾملؼملذملمملم)موَنفممر غم

سعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)مضَذملممللعم:م"اظزملممذملؿملعممملمغمموعماظْعملُذملذملٓملػمآنغممؼعمرملػمذملذملظملَضملعممملنؿممظِػملْضملعمؾػمذملذملّملِمؼعمذملذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملذملهملِ،مؼعمعملُذملذمل٤مللغمم
اظزملممؿملعممملمغم:موَيػممرعمبمم،مععمؽملعمضملػمؿغم٣ملغمماظشملٌملضملعممملمعمموعماظرملفمؾملعم٤ملعماتِمبِمملظؽملفمؾملعممملرؿم،مصَرملعمذملظملخملضملػمؽملِ٦ملمممصِؿملذمل٣ملِ،مموعمؼعم ُعملذمل٤مللغممم

غمرملذملذملذملذملذملظملٌملضملعممملنؿم"م م
َرملذملذملذملذملذملظملخملضملػمؽملِ٦ملمصِؿملذملذملذملذملذمل٣ملم َضذملذملذملذملممللعم:مصَؿمل عم
اظْ ُعملذملذملذملذملذملٓملػمآنغم:مععمؽملعمضمل غمػمؿذملذملذملذملذمل٣ملغمماظ فمؽملذملذملذملذملذمل٤ملػممعممبِمملظػملٌمل ػمؿملذملذملذملذملذمل٠ملؿم،مص عم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).مم

 -8موسعم٢ملػم مزعمؼػمّملِ مبػم٢ملؿم مخعممملظِّملٍ ماىُؾملعمؽملِ٦ملمم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ععم٢ملػم مصَشملٌملٓملعم م٫ملعمممل٩ملِؼملؼمممل مطَمملنعم مظَ٣ملغم معِـػم٠ملغم موَجػمٓملؿمهِ ،مشَؿملػمٓملعم موَغفم٣ملغم مظَمملم
ؼعمؽملػمعملُٗملغممعِ٢ملػمموَجػمٓملؿمماظزملفمممل٩ملِ١ملؿممذعمؿملػمؽؼمممل"(دؽمل٢ملماظمعْملي).
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 -9و مسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مثعمػملَمملثعمهملٌ مظَممل متغمٓملعمدقم مدعمسػم٤ملعمتغمؾملغم١ملػم:ماظزملفمممل٩ملِ١ملغم محعمؿفم٥مل مؼغمظملْشملِٓملعم ،موعما ؿمععممملمغم ماظضملعممملدِلغم،م
وعمدعمسػم٤ملعمةُماٌَصملْػملُ٤ملمؿم"م(وخٓملج٣ملماظمعْمليموضمملل:ػعمْملعمامحعمّملِؼىملؽممحعملعم٢ملؽم).ممم

ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:

ذؾملٓمل مرعسملمملن معؽملقهمل مربمملغؿملهمل ،موسشملؿملهمل مإهلؿملهمل ،متغمسملمملسٝمل مصؿمل٣مل مايلؽملمملت موؼضملصمل١ملم

اظـ٤ملاب ،موؼطملّملق مآ مسػمل٥مل مسؾمملده ماظؽملظملقمملت ،موؼظملؿُمل مهل١مل موب٤ملابؼمممل مع٢مل ماًري موع٢ملم
اٌطملظملٓملة مواظٓملضمهمل مواظضملؿٞمل مع٢مل ماظؽملمملر ،مذؾملٓمل متظملؿُمل مصؿمل٣مل موب٤ملاب ماىؽملهمل مصٯمل مؼطملػملٞمل معؽملؾملمملم

بمملب،موتطملػملٞملمصؿمل٣ملموب٤ملابماظؽملمملرمصٯملمؼظملؿُملمعؽملؾملمملمبمملب،موتعملؿملّملماظرملؿملمملرني،موؼؽملمملديمعؽملمملدٍ:م

ؼمملمبمملش٦ملماًريموضؾ٠ملم– مصؾملْملاموواغٟملم– موؼمملمبمملش٦ملماظرملٓملموضزملٓملم– مصٯملمعغملمملنمظٟملمظمم
ػْمله ماَملؼمملم ماظشملؿملؾهمل م– ،مصؿملعملؾ٠مل ماٌقملعؽمل٤ملن مسػمل٥مل مربؾمل١مل محمعملعملني ماظطملمملؼهمل ماظغملربى مع٢ملم

اظزملؿملمملم موػ٦مل ماظؿعمل٤ملى ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُؿِنملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملغمم

اظزملممؿملعممملمغممطَؼملعممملمطُؿِنملعممسعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػمِػملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمؿفمعملُ٤ملنعم}م[اظؾعملٓملة:م .]183م

صٓملعسملمملن مػ٤مل ماظرملؾملٓمل ماظْملي ماخؿزمل٣مل مآ متضملمملشم مبظملٓملؼسملهمل ماظزملؿملمملم ماظيت مػ٦ملم

رط٢ملمع٢ملمورطمملنما دٯملم،موػ٤ملماظرملؾملٓملماظْمليموغٔمللمصؿمل٣ملماظعملٓملآن،مؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ذعمؾملػمٓملغمم

رعمععمسملعممملنعم ماظٌملْملِي موُغػمٔملؿملعم مصِؿمل٣ملِ ماظْعملُٓملػمآنغم مػغمّملؼمى مظِػملؽملفممملسؿم موعمبعمؿملممؽملعممملتٍ معِ٢ملعم ماظْؾملغمّملعمى موعماظْظملُٓملػمضَمملنؿم مصَؼملعم٢ملػمم
ذعمؾملؿمّملعم معِ ػمؽملغملُ١ملغم ماظرملفمؾملػمٓملعم مصَػملْؿملعمزملغمؼملػم٣ملغم }..م[اظؾعملٓملة :م ،]185موػغملْملا مذؾملّملت موؼمملع٣مل ماٌؾمملرطهملم

اتزملمملل ماَملرض مبمملظلؼملمملى ،موتؽملٔملل ماظ٤ملح٦مل مبمملظؽمل٤ملر مواظسملؿملمملى ،مصفملذٓملضومل ماَملرض مبؽمل٤ملرم
ربؾملممل مواغعملرملضملومل مزػملؼملمملت ماىمملػػملؿملهمل ماىؾملٯملى،موػ٤ملماظرملؾملٓملماظْمليمؼسمل١ملمبنيمظؿملمملظؿمل٣ملمظؿملػملهملم
اظعملّملر ،ماظؿضملؾّمل مصؿملؾملممل مواظعملؿملمملم مخريؼما مع٢مل ماظؿضملؾّمل مظم موظٝمل مذؾملٓمل،ؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{إؿمغفممملم

وَغػمٔملعمظْؽملعممملهغممصِ٦ملمظَؿملػمػملَهملِماظْعملَّملػمرؿمم موعمععممملموَدػمرعماكَمععممملمظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿمم مظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمموَظْٝملِمذعمؾملػمٓملـمم م

تعمؽملعمٔملفملغم ماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَهملُ موعماظٓملقموحغم مصِؿملؾملعمممل مبِكملؿمذػمنؿم مرعمبممؾملؿم١ملػم معِ٢ملػم مطُ٠ملمم موَعػمٓملـم م مدعمػملَمملمؽم مػِ٦ملعم محعمؿفم٥مل مععمشملْػملَٛملؿمم
اظْظملَفػمٓملؿم}م[اظعملّملر:م1م-م،]5مصؾمل٦ملمظؿملػملهملمبٓملطهملٌمطػملٍملؾملممل،مؼغملـٓملمتؽملٔمللماٌٯمل٩ملغملهملمظممػْملهماظػملؿملػملهملم
ظغملـٓملةمبٓملطؿؾملممل،مواٌٯمل٩ملغملهملمؼؿؽملٔملظ٤ملنمعٛملمتؽملٔمللماظربطهملمواظٓملضمهمل .م

عمملموطـٓملماظضملشملمملؼمملمواٌؽمل٢ملما هلؿملهمل،مواهلؾمملتماظيتماخؿٗملمآمبؾملمملمسؾمملدهمظمم

ذؾملٓملمرعسملمملن،موع٢ملمػْملهماٌؽمل٢ملمواظضملشملمملؼممل :م
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عسملمملسظملهمل ماظـ٤ملاب ،مصظمل٦مل مذؾملٓمل مرعسملمملن مصٓمل٫ملهمل مسصملؿملؼملهمل مظػملؿفمملرة ماظٓملاةهمل معٛملم

آمتضملمملشم،مؼعمل٤مللماب٢ملمرجنملم(رضم٣ملمآ):م"مو ماسػمل١مل مون معسملمملسظملهمل ماَملجٓمل مظألسؼملممللم

تغمل٤ملن مبفملدؾمملب معؽملؾملممل مذٓملف ماٌغملمملن ماٌضملؼمل٤ملل مصؿمل٣مل مذظٟمل ماظضملؼمل٠مل مطممليَٓملم م...و معؽملؾملمملم
ذٓملفماظٔملعمملنمطرملؾملٓملمرعسملمملن..موظمماظزملقؿملقنيمس٢ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)م

ضممللم"مسؼملٓملةمظممرعسملمملنمتضملّمللمةفهمل"،موومضممللم:مم"حفهملمعضمل٦مل"مووردمظممحّملؼىملم

آخٓمل م:م" مون مسؼمل٠مل ماظزملممل٩مل١مل معسملمملسٝمل م" مو مذطٓمل موب٤مل مبغملٓمل مب٢مل موب٦مل معٓملؼ١مل مس٢مل موذؿملمملخ٣ملم
وغؾمل١مل مطمملغ٤ملا مؼعمل٤ملظ٤ملن م:مإذا محسملٓمل مذؾملٓمل مرعسملمملن مصمملغؾلِشمل٤ملا مصؿمل٣مل مبمملظؽملظملعملهمل مصكملن ماظؽملظملعملهمل مصؿمل٣ملم
عسملمملسظملهمل مطمملظؽملظملعملهمل مظم مدؾؿمل٠مل مآ ،مو متلؾؿملقهمل مصؿمل٣مل موصسمل٠مل مع٢مل موظٝمل متلؾؿملقهمل مظم مشريه،م

ضمملل ماظؽملكضمل٦مل م:م٫مل٤ملم مؼ٤ملم مع٢مل مرعسملمملن موصسمل٠مل مع٢مل موظٝمل مؼ٤ملم ،مو متلؾؿملقهمل مصؿمل٣مل موصسمل٠ملم
ع٢مل موظٝمل متلؾؿملقهمل ،مورطضملهمل مصؿمل٣مل موصسمل٠مل مع٢مل موظٝمل مرطضملهمل ،مصػملؼملممل مطمملن ماظزملؿملمملم مظم مغظملل٣ملم

عسملمملسظملًممل موجٓمله مبمملظؽمللؾهمل مإشم مدممل٩ملٓمل ماَملسؼملمملل ،مطمملن م٫ملؿملمملم مذؾملٓمل مرعسملمملن معسملمملسظملًممل مسػمل٥ملم

دممل٩ملٓملماظزملؿملمملممظرملٓملفمزعمملغ٣مل،مومط٤ملغ٣ملمػ٤ملماظزمل٤ملمماظْمليمصٓمل٪مل٣ملمآمسػمل٥ملمسؾمملده،موجضمل٠ملم

٫ملؿملمملع٣مل موحّمل مورطمملن ما دٯملم ماظيت مبين ما دٯملم مسػملؿملؾملممل("..ظشملممل٩ملٝمل ماٌضملمملرف)،م
وظرملٓملف ماظضملؼمل٠مل مظم مرعسملمملن مطمملن ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مرمؿؾملّمل مصؿمل٣مل مظمم

اظضملؾمملدةمعمملٮملمرمؿؾملّملمظممشريه،مع٢ملمذظٟملمعـٯملًمعمملموردمسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآم
سؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:م"طَمملنعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موَجػم٤ملعمدعمماظؽملفممملسؿممبِمملظْكعمؿملػمٓملؿم،م عموطَمملنعمم
وَجػم٤ملعمدعم مععمممل مؼعمغملُ٤ملنغم مصِ٥مل مذعمؾملػمٓملؿم مرعمععمسملعممملنعم ،مإؿمنفم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملعم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظلفمٯملَمغم مطَمملنعم مؼعمػملْعملَمملهغم مصِ٥مل مطُ٠ملمم مدعمؽملعمهملٍم

صِ٥ملمرعمععمسملعممملنعممحعمؿفم٥ملمؼعمؽملػملعمػملِِملعممصَؿملعمضملػمٓملؿمضغممسعمػملَؿملػم٣ملِمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ماظْعملُٓملػمآنعم،م
صَكملؿمذعما مظَعملِؿملعم٣ملغم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم مطَمملنعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)وَجػم٤ملعمدعم مبِمملظْكعمؿملػمٓملؿم معِ٢ملعم ماظٓملممؼُملؿمم
اظْؼملغمٓملػمدعمػملَهملِ"(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل) ،موع٢مل مذظٟمل مون ماظضملؼملٓملة مظم مرعسملمملن موسصمل١مل مث٤ملابؼمممل مع٢ملم
اظضملؼملٓملةمظممشريه،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل)موَنفم ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مضَممللعم:م"..سغمؼملػمٓملعمةٌمظممرعمععمسملعممملنعممتعمعملْسملِ٦ملمحعمففمهملً.موَوػممحعمففمهملًمعضمل٦مل" .م

وع٢مل ماٌؽملُمل ماظٓملبمملغؿملهمل مظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل مون مآ متضملمملشم ماخؿٗملم

اظزملممل٩ملؼملني مبؾمملب مخمملص مظم ماىؽملهمل مٮمل مؼّملخ٠مل معؽمل٣مل مشريػ١مل ،مصضملعم٢ملػم مدعمؾملػم٠ملؿم مبػم٢ملؿم مدعمضملػمّملٍم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م"إؿمنفم مظم ماظْفعمؽملفمهملِم

ٮمل مؼعمّملػمخغم٠ملغم مععمضملعمؾملغم١ملػم موَحعمّملؽمم
بعممملبؼمممل مؼغمعملَممللغم مظَ٣ملغم ماظٓملفمؼفممملنغم ،مؼعمّملػمخغم٠ملغم معِؽملػم٣ملغم ماظزملفمممل٩ملِؼملغم٤ملنعم مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ م َ
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شَؿملػمٓملغمػغم١ملػم ،مؼغمعملَممللغم موَؼػم٢ملعم ماظزملفمممل٩ملِؼملغم٤ملنعم؟ مصَؿملعمّملػمخغمػملُ٤ملنعم معِؽملػم٣ملغم ،مصَكملؿمذعما مدعمخعم٠ملعم مآخِٓملغمػغم١ملػم موُشْػملِٞملعم مصَػملَ١ملػمم

ؼعمّملػمخغم٠ملػممعِؽملػم٣ملغمموَحعمّملؽم" .م

وع٢مل ماظضملشملمملؼممل ما هلؿملهمل مظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل موغ٣مل مصٓمل٫ملهمل مظٔملؼمملدة ماَملجٓمل مس٢مل مرٓملؼٞملم

إصشملمملرماظزملممل٩ملؼملني،مصضملعم٢ملػم مزعمؼػمّملِ مبػم٢ملؿم مخعممملظِّملٍ ماىُؾملعمؽملِ٦ملمم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغمم

اظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"ععم٢ملػم مصَشملٌملٓملعم م٫ملعمممل٩ملِؼملؼمممل مطَمملنعم مظَ٣ملغم معِـػم٠ملغم موَجػمٓملؿمهِ ،مشَؿملػمٓملعم موَغفم٣ملغم مظَمملم

ؼعمؽملػمعملُٗملغم معِ٢ملػم موَجػمٓملؿم ماظزملفمممل٩ملِ١ملؿم مذعمؿملػمؽؼمممل"،مصمملظْملي مؼظملشملٓملم٫ملممل٩ملؼملؼمممل مطفملمنمملمؼلؿفملجٓملمع٢ملمرمػملنملمظ٣ملم
ايلؽملممل ت ،موإذا مطمملن مث٤ملاب ماظزملؿملمملم مسصملؿملؼملؼمممل مصكملن مع٢مل مؼظملشملٓمله مظ٣مل مغظملٕمل ماظـ٤ملاب مع٢ملم
شريمونمؼؽملعملٗملمع٢ملمث٤ملابماظزملممل٩مل١ملمذؿملؽؼمممل،مإغ٣ملمصسمل٠ملمآمسػمل٥ملمػْملهماَملعهمل .م

وممممل مسمؿٗمل مآ مب٣مل مسؾمملده مظم محمملل ماظزملؿملمملم مون مرؿملفمنملعم مرا٩ملقؿؾمل١مل محؿ٥ملم

جضملػملؾمل١ملمسؽملّملهمورؿملنملمرزمًمملمع٢ملماٌلٟمل،مصضمل٢ملػم موَب٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)مؼعمعملُ٤مللغم:م

ضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"..واظْمليمغعمظملْٕملغممعغمقعمؼملفمّملٍمبِؿملعمّملِهِمظَكغمػملُ٤ملفغممصَ١ملؿمم

اظزملفمممل٩ملِ١ملؿمموَرْؿملعمنملغممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمعِ٢ملػممرؿمؼُملؿمماظْؼملِلػمٟملِ،موعمظِػملزملفمممل٩ملِ١ملؿممصَٓملػمحعمؿعممملنؿممؼعمظملْٓملعمحغمؾملغمؼملعمممل،م

إؿمذعماموَصْشملَٓملعممصَٓملؿمحعممبِظملِشملْٓملؿمهِ،موعمإؿمذعمامظعمل٦ملمرعمبفم٣ملغممصَٓملؿمحعممبِزملعم٤ملػمعِ٣ملِ" .م

وع٢ملماهلؾمملتماظيتمؼؾملؾؾملمملمآمتضملمملشممظضملؾمملدهمظممػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١ملمتضملّملدم

ودؾمملب ماٌطملظملٓملة ،مصمملظزملؿملمملم مؼغمغملَظملخملٓملغم مس٢مل ماظضملؾّمل مخشملمملؼممله مطػملؾملممل محؿ٥مل مؼٓملجٛمل مرمملػٓملؼما مع٢ملم
ذغ٤ملب٣مل موبؿمل٘مل ماظعملػملنمل مطفملن مٕ مؼضملػملٞمل مب٣مل مذ٦ملى ،مظغمل٢مل معطملظملٓملة معممل متعملّملم مع٢مل ماظْملغ٤ملبم

عٓملػ٤ملن مبفملن مؼغمل٤ملن ماظزملؿملمملم مإتمملغؼمممل مواحؿلمملبؼمممل ،م مؼعمعمل٤ملل مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

َ٣مل مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ"،مؼعمل٤مللماب٢ملم
ودػمل١مل):م"ععم٢ملػم م٫ملعممملمعم مرعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعممملبؼمممل مشُظملِٓملعم مظ غم

حفٓملم(رضم٣ملمآ):موآٌملاد مبممل تمملن ماٮملسؿعملمملد مةٞمل مصٓمل٪ملؿملهمل م٫مل٤ملع٣مل ،موبمملٮملحؿلمملبم

رػملنمل ماظـ٤ملاب مع٢مل مآ متضملمملشم .موضمملل ماًشملمملب٦مل :ماحؿلمملبممل موي مسٔملتهمل ،موػ٤مل مونم
ؼزمل٤ملع٣مل مسػمل٥مل معضملؽمل٥مل ماظٓملشؾهمل مظم مث٤ملاب٣مل مرؿملؾهمل مغظملل٣مل مبْملظٟمل مشري معلؿـعمل٠مل مظزملؿملمملع٣مل موٮملم

علؿشملؿمل٠مل مَملؼمملع٣مل ،موطْملا مع٢مل مودؾمملب ماٌطملظملٓملة مظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل ماظعملؿملمملم مإتمملغؼممملم
واحؿلمملبؼمممل،مؼعمل٤مللماظؽمل

مملبمملم
م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععم٢ملػم مضَمملمعم مرعمععمسملعممملنعم مإؿمتعممملغؼمممل موعماحػمؿِلعم ؼم

شُظملِٓملعم مظَ٣ملغم مععمممل متعمعملَّملفممعم معِ٢ملػم مذعمغػمؾِ٣ملِ"،مصػملؿملّملركْمط٠ملمعلػمل١ملمونماظٓملطضملمملتماظيتمؼزملػملؿملؾملمملمظممظؿمل٠ملم
رعسملمملنمتزمل٠ملمب٣ملمإشممغظملٕملمغؿؿملفهملماظزملؿملمملمموػ٦ملمتغملظملريمعمملمتعملّملممع٢ملماظْملغ٤ملب،مصػملؿملعمل١ملػمم

ط٠مل معؽملممل معقملعؽملؼمممل مبفملن ماظعملؿملمملم مسؾمملدة متعملٓملب٣مل مع٢مل مآ متضملمملشم ،محمؿلؾؼمممل موجٓمله مسػمل٥مل مآم
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تضملمملشم مصٯمل مؼلؿـعمل٠مل ماظعملؿملمملم موٮمل مؼلؿشملؿمل٠مل مر٤ملل ماظؿؾملفّمل مصكملن ماىٔملاى مسصملؿمل١مل ،مصؼمل٢ملم
تػملؼملفمٕملمصفٓملمعماَملجٓملمػمملنمسػملؿمل٣ملمزٯملمماظؿغملػملؿملٝملم .م

وع٢ملمودؾمملبماٌطملظملٓملةموؼسملؼممملمضؿملمملممظؿملػملهملماظعملّملر،مؼعمل٤مللماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل):م"ععم٢ملػممضَمملمعممظَؿملػمػملَهملَماظْعملَّملػمرؿممإؿمتعممملغؼممملموعماحػمؿِلعممملبؼممملمشُظملِٓملعممظَ٣ملغممععممملمتعمعملَّملفممعممعِ٢ملػممذعمغػمؾِ٣ملِ"،مصؿملمملمهلمملمع٢ملم
ظؿملػملهملمسصملؿملؼملهملمسمٓملجمعؽملؾملمملماٌقملع٢ملماظعملممل٩مل١ملماحملؿلنملمرمملػٓملؼمامع٢ملمذغ٤ملب٣ملمطؿمل٤ملمموظّملت٣ملم

وع٣مل ،موع٢مل مصسمل٠مل مآ مسٔمل موج٠مل مسػمل٥مل مسؾمملده ماٌقملعؽملني مون مجضمل٠مل مظم مظؿملػملهمل ماظعملّملرم
س٤مل٪ملؼممملمس٢ملمضزملٓملموسؼملمملرمػْملهماَملعهملمصفضمل٠ملماظؿضملؾّملمصؿملؾملمملمخريمع٢ملماظؿضملؾّملمظمموظٝملمذؾملٓملم

ظؿملٕملمصؿملؾملمملمظؿملػملهملماظعملّملر،مصغمل٠ملمدمملسهملمع٢ملمدمملسمملتؾملممل،مب٠ملمط٠ملمدضؿملعملهمل،مب٠ملمط٠ملمثمملغؿملهملمع٢ملم

ث٤ملاغؿملؾملمملمهلمملمٔ٢مل،مإنمظؿملػملهملماظعملّملرمػ٦ملماظضملؼملٓملمايعملؿملعمل٦ملمظ غلمملن،مصٯملمتعمل٠ملمسرملوملمطْملام

دؽملهمل ،موظغمل٢مل مض٠مل معٓملت مب٦مل مطْملا مظؿملػملهمل مضّملر م– مبضملّملد مدؽمل٤ملات مسؼملٓملك ،مصكملغؾملممل ماٮملعؿّملادم
ايعملؿملعمل٦ملمظػملضملؼملٓمل،مصلعمممل٩ملِ٠ملػممغظمللٟملمؼمملمسؾّملمآمط١ملمظؿملػملهملمضّملرممممملمعٓملمبٟملمضّمل مادؿطملػملػملؿؾملمملم
وتعملٓملبوملمصؿملؾملمملمووخػملزملوملمٓمسٔملموج٠مل؟موط١ملمظؿملػملهملمضّملرمضزملٓملتمصؿملؾملممل؟مث١ملمػْملهماظظملٓمل٫ملهملم

اظيت مواتؿٟمل مػْمله مآٌملة مػ٠مل متسملؼمل٢مل مإدراطؾملممل معٓملة موخٓملى؟! مط١مل مطمملن مبؿملؽملؽملممل مظمم
اظضملمملمماٌممل٪مل٦ملمع٢ملموغمملسم٫ملمملرواماآلنمهوملماَملرضمظم مضؾ٤ملرػ١ملمزممملدؾ٤ملن!مصٯملم

تغمل٢مل مع٢مل ماحملٓملوعني ،مصكملن مايٓملعمملن مظم مػْمله ماظػملؿملػملهمل مػ٤مل مايٓملعمملن مايعملؿملعمل٦ملم

واظضملؿملمملذمبمملٓ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م" ...مظِػملٌمل٣ملِ مصِؿمل٣ملِ مظَؿملػمػملَهملٌ مخعمؿملػمٓملؽم معِ٢ملػم موَظْٝملِ مذعمؾملػمٓملـم مععم٢ملػم محغمٓملؿممعم مخعمؿملػمٓملعمػعمممل مصَعملَّملػمم
حغمٓملؿممعم("..اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؽمللممل٩مل٦مل) .م

وع٢ملماظضملشملمملؼمملماظٓملبمملغؿملهملمظممػْملاماظرملؾملٓملماٌؾمملركمونماظزملؿملمملممؼرملظملٛملمظػملضملؾّملمطؼملمملم

ؼرملظملٛملماظعملٓملآن،مصضملعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل)موَنفم مرعمدغم٤مللعم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم

آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"اظزملممؿملعممملمغم موعماظْعملُٓملػمآنغم مؼعمرملػمظملَضملعممملنؿم مظِػملْضملعمؾػمّملِ مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،مؼعمعملُ٤مللغم ماظزملممؿملعممملمغم:م

وَيػم مرعمبمم ،مععمؽملعمضملػمؿغم٣ملغم ماظشملٌملضملعممملمعم موعماظرملفمؾملعم٤ملعماتِ مبِمملظؽملفمؾملعممملرؿم ،مصَرملعمظملخملضملػمؽملِ٦مل م مصِؿمل٣ملِ ،موعمؼعمعملُ٤مللغم ماظْعملُٓملػمآنغم :مععمؽملعمضملػمؿغم٣ملغمم
اظؽملفم٤ملػممعم مبِمملظػملٌملؿملػم٠ملؿم ،مصَرملعمظملخملضملػمؽملِ٦مل مصِؿمل٣ملِ ممضَممللعم:مصَؿملغمرملعمظملٌملضملعممملنؿم"،مصشمل٤ملب٥ملمَملػ٠ملماظعملٓملآنمووػ٠ملماظزملؿملمملمم
حنيمرمّملونمع٢ملمؼّملاصٛملمسؽملؾمل١ملمؼ٤ملممٮملمغزملريموٮملمعطملؿملىمل .م

ومممملمخٗملمآمتضملمملشممب٣ملماٌقملعؽملنيماظزملممل٩ملؼملنيمظممػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١ملمونم

جضمل٠ملمدسمملىػ١ملمصؿمل٣ملمعلؿفمملبؼمممل،مواظّملسمملىمع٢ملماٌقملع٢ملمؼلؿفمملبمظممط٠ملموضوملمعمملمدامم

ضّمل مادؿ٤ملص٥مل معممل مب٣مل متغمل٤ملن ماٮملدؿفمملبهمل ،مظغمل٢مل مذؾملٓمل مرعسملمملن موحمملل ماظزملؿملمملم مسؼمل٤ملعؼممملم
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ؼغمل٤ملن مورج٥مل مووضٓملب مإشم ماٮملدؿفمملبهمل ،موهلْملا مذطٓمل مآ مضٓملب٣مل مع٢مل مسؾمملده موإجمملبؿ٣ملم

ظّملسممل٩ملؾمل١ملمودٙملمآؼمملتماظزملؿملمملممصعملممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمذعما مدعمفملَظَٟملَ مسِؾعممملدِي مسعمؽملمم٦مل مصَكملؿمغمم٦مل مضَٓملؿمؼنملؽمم

وُجِؿملنملغم مدعمسػم٤ملعمةَ ماظّملفماهللؿم مإؿمذعما مدعمسعممملنؿم مصَػملْؿملعملػمؿعمفِؿملؾغم٤ملا مظِ٦مل موعمظْؿملغمقملػمعِؽملغم٤ملا مبِ٦مل مظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػم مؼعمٓملػمذغمّملغمونعم}م
[اظؾعملٓملة:م،]186مؼعمل٤مللماب٢ملمطـريم(رضم٣ملمآ):موظممذطٓملهمتضملمملشممػْملهماآلؼهملماظؾمملسـهملم

سػمل٥مل ماظّملسمملى معؿكػملػملهمل مبني موحغملمملم ماظزملؿملمملم مإرذمملد مإشم ماٮملجؿؾملمملد مظم ماظّملسمملى مسؽملّملم

إطؼملمملل ماظضملِّملؾمة ،مب٠مل موسؽملّملعم مط٠ملؾم مصشملٓمل"م(تظمللريماب٢ملمطـري)،موضّملمذطٓملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مون مدس٤ملة ماظزملممل٩مل١مل مععملؾ٤ملظهمل معلؿفمملبهمل مٮمل متٓملد ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملم

آ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م" مثعمػملَمملثعمهملٌ مظَممل متغمٓملعمدقمم
دعمسػم٤ملعمتغمؾملغمؼملػممملظزملفمممل٩ملِ١ملغممحعمؿفم٥ملمؼغمظملْشملِٓملعم،موعما ؿمععممملمغمماظضملعممملدِلغم،موعمدعمسػم٤ملعمةُماٌَصملْػملُ٤ملمؿم" .م

إنمظػملزملؿملمملممث٤ملابؼممملمسصملؿملؼملؼممملممٮملمؼضملػمل١ملمضّملرهمإٮملمآمتضملمملشم،مصؾمل٤ملمر٫ملؿملّملم مظػملضملؾّملم

سؽملّمل مآ مٮمل مؼؽملظملّمل ،مصضمل٢مل موب٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم :م" مضَممللعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم :مطُ٠ملقم مسعمؼملعم٠ملؿم مابػم٢ملؿم مآدعممعم مظَ٣ملغم مإؿمٮملٌملم
اظزملممؿملعممملمعم ،مػغم٤ملعم مظِ٥مل موعموَغعمممل موَجػمٔملؿمى مبِ٣ملِ("..عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،مصـ٤ملابماظزملؿملمملممٮملمايلؽملهملمبضملرملٓملموٮملم
بلؾضملؼملممل٩ملهمل،موإمنمملمػ٤ملمث٤ملابمٮملمؼضملػمل١ملمعّملاهمإٮملمآمسٔملموج٠ملماظْمليمغلنملماظزملؿملمملممإشمم
غظملل٣ملموتغملظمل٠ملمبؿعملّملؼٓملمث٤ملاب٣مل،موظممرواؼهملمهلْملامايّملؼىملماظرملٓملؼٝملمظممعلؽملّملما عمملمم

وضمّملم(رضم٣ملمآ)مس٢ملموب٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مؼعمعملُ٤مللغم م:مدعمؼملِضملػموملغم موَبعمممل ماظْعملَمملدِ١ملؿمم

(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعممؼعمعملُ٤مللغم)م:م"مضَممللعمماظػملٌمل٣ملغممسعمٔملفمموعمجعم٠ملفم:مطُ٠ملقمماظْضملعمؼملعم٠ملؿممطَظملٌملمملرعمةٌمإؿمٮملٌملماظزملفم٤ملػممعم،م
وعماظزملفم٤ملػممغم مظِ٦مل م ،موعموَغعمممل موَجػمٔملؿمي مبِ٣ملِ"،موعمملمغلؾؿ٣مل متضملمملشمماظزملؿملمملممإشممغظملل٣ملمصعملّمل مغعمل٠مل ماب٢ملم

حفٓمل م(رضم٣مل مآ) مس٢مل ماظؾؿملسملمملوي موغ٣مل مضمملل:مواظلؾنمل مظم ماخؿزملمملص ماظزمل٤ملم مبؾملْملهم

أٌملؼهمل موعٓملان :موحّملػؼملممل مون مدممل٩ملٓمل ماظضملؾمملدات مممممل مؼشملػملٛمل ماظضملؾمملد مسػملؿمل٣مل ،مواظزمل٤ملم مدٓملم

بني ماظضملؾّمل موبني مآ متضملمملشم مؼظملضملػمل٣مل مخمملظزملؼمممل موؼضملمملعػمل٣مل مب٣مل مرمملظؾؼمممل مظٓمل٪ملممله ،موإشم مذظٟملم
ا ذمملرة مبعمل٤ملظ٣مل:م٭ملصكملغ٣مل مظ٦مل٬مل.مواآلخٓمل:مون مدممل٩ملٓمل مايلؽملمملت مراجضملهمل مإشم م٫ملٓملف ماٌممللم

وو مادؿضملؼملمملل ماظؾّملن ،مواظزمل٤ملم مؼؿسملؼمل٢مل مطلٓمل ماظؽملظملٕمل موتضملٓملؼ٘مل ماظؾّملن مظػملؽملعملزملمملن ،موصؿمل٣ملم
اظزملرب مسػمل٥مل معسمل٘مل ماى٤ملهلل مواظضملشملٖمل موتٓملك ماظرملؾمل٤ملات ،موإشم مذظٟمل موذمملر مبعمل٤ملظ٣مل:م

٭ملؼّملهلل مذؾمل٤ملت٣مل مع٢مل موجػمل٦مل٬مل(صؿُمل ماظؾمملري) ،موظم مت٤مل٪ملؿملُمل ماٌعملزمل٤ملد مبٓملواؼهمل م" مطُ٠ملقمم
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اظْضملعمؼملعم٠ملؿم مطَظملٌملمملرعمةٌ مإؿمٮملٌمل ماظزملفم٤ملػممعم" مؼعمل٤ملل ماب٢مل مرجنمل م(رضم٣مل مآ) :م" م...صممل دؿـؽملمملى مؼضمل٤ملدم

إشم ماظؿغملظملري مبمملَملسؼملمملل ،موع٢مل موحل٢مل معممل مضؿمل٠مل مظم مذظٟمل معممل مضمملظ٣مل مدظملؿملمملن مب٢مل مسؿملؿملؽملهملم
(رضم٣مل مآ) مضمملل :مػْملا مع٢مل موج٤ملد ماَملحمملدؼىمل مووحغملؼملؾملممل :مإذا مطمملن مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهملم
زممملدنمل مآ مسؾّمله موؼقملدي معممل مسػملؿمل٣مل مع٢مل ماٌصملمملٕ مع٢مل مدممل٩ملٓمل مسؼملػمل٣مل محؿ٥مل مٮمل مؼؾعمل٥مل مإٮملم

اظزمل٤ملم مصؿملؿقؼمل٠مل مآ مسٔمل مو مج٠مل معممل مبعمل٦مل مسػملؿمل٣مل مع٢مل ماٌصملمملٕ ،موؼّملخػمل٣مل مبمملظزمل٤ملمم

اىؽملهمل"(ظشملممل٩ملٝملماٌضملمملرف) .م

م م

م
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ػٕايم انقٕح ٔانُصش ٔأسجبة اذلضميخ ٔانضؼف

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 -1رعسملمملنمذؾملٓملماٮملغؿزملمملراتم.

 -2ع٢ملمس٤ملاع٠ملماظعمل٤ملةمواظؽملزملٓملمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١مل:

مو -ا تمملنماظزملمملدقمواظضملؼمل٠ملماظزملمملحل.
ب -ماظزملربمواظـؾمملتموهؼمل٠ملماٌرملمملق.م
م

جم-ماظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآمسٔملموج٠ملموحّمله،معٛملماَملخْملم
بمملَملدؾمملب .م

د-ماظ٤ملحّملةمواظؿـملظٝمل.

مممممممممػذمل-ما سّملادماىؿملّمل.م م

 -3ع٢ملمودؾمملبماهلٔملتهملمواظسملضملٝملمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١مل:ممم
مو -اظرملعملمملقمواٮملخؿٯملف.م

ب -اظؿؽملمملصٕملمسػمل٥ملماظّملغؿملممل.
م
جم–ماضمافماٌضملممل٫مل٦مل .م

د-ما سفمملبمبمملظغملـٓملة  .م

 -4اظؿفملطؿملّملمسػمل٥ملمونما رػمملبموتٓملوؼٛملماآلعؽملنيمٮملمسٯملضهملمظ٣ملمبمملىؾملمملدم
ا
ثبَٛب  :األدنخ :م

وٮملمبممل دٯملممو٫ملٯملم .م

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{وعمسعمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا معِؽملػمغملُ١ملػم موعمسعمؼملِػملُ٤ملا ماظزملفممملظِقعممملتِم

ظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملػم مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم مطَؼملعمممل مادػمؿعمكػمػملَٝملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم معِ٢ملػم مضَؾػمػملِؾملؿم١ملػم موعمظَؿملغمؼملعمغملخملؽملعم٢ملفم مظَؾملغم١ملػمم
دِؼؽملعمؾملغم١ملغم ماظٌملْملِي مارػمتعمسملعم٥مل مظَؾملغم١ملػم موعمظَؿملغمؾعمّملممظَؽملفمؾملغم١ملػم معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِ مخعم٤ملػمصِؾملؿم١ملػم موَعػمؽملؼمممل مؼعمضملػمؾغمّملغموغعمؽملِ٦ملم

ظَمملؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعممبِ٦ملمذعمؿملػمؽؼممملموعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصَفملُوَظؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر:م.]55

-2وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مإؿمذعما مَظعملِؿملؿغم١ملػم مصِؽعمهملً مصَمملثػمؾغمؿغم٤ملا موعماذػمطُٓملغموام
اظػملٌمل٣ملعممطَـِريؼمامظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اَملغظملمملل:م.]45
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-3وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعمظَعملَّملػم موَرػمدعمػملْؽملعمممل معِ٢ملػم مضَؾػمػملِٟملَ مرغمدغمػملًممل مإؿمظَ٥مل مضَ٤ملػمعِؾملؿم١ملػم مصَفعممملىغموػغم١ملػمم
بِمملظْؾعمؿملممؽملعممملتِمصَمملغػمؿعمعملَؼملػمؽملعممملمعِ٢ملعمماظٌملْملِؼ٢ملعمموَجػمٓملعمعغم٤ملام عموطَمملنعممحعمعملنممملمسعمػملَؿملػمؽملعممملمغعمزملػمٓملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم}م م
[اظٓملوم:م.]47

غمٓملطُ١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مصَػملَممل مشَمملظِنملعم مَظغملُ١ملػم موعمإؿمنػم مؼعمكػمْملغمْظغملُ١ملػم مصَؼملعم٢ملػمم
-4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمنػم مؼعمؽملػمزمل ػم
غمٓملطُ١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِموعمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم} م
ذعماماظٌملْملِيمؼعمؽملػمزمل غم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م.]160

-5وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ وعمععم٢ملمؼعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملػممسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمصَؾملغم٤ملعممحعملػمؾغم٣ملغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممبعممملظِٜملغمموَعػمٓملؿمهِم
ضَّملػممجعمضملعم٠ملعمماظػملٌمل٣ملغممِظغملُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍمضَّملػمراً }[اظشملٯملق:م.]3

غمٓملطُ١ملػمموعمؼغمـعمؾمموملػمم
-6وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ مؼعممملموَؼقمؾملعممملما ظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمنػممتعمؽملػمزملغمٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممؼعمؽملػمزمل ػم

عماعغملُ١ملػم}[حمؼملّمل.]7:
وَضّْمل عم

-7موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{موعموَسِّملقموامظَؾملغم١ملػممععممملمادػمؿعمشملَضملػمؿغم١ملػممعِ٢ملػممضُ٤ملفمةٍموعمعِ٢ملػممرؿمبعممملطِماظْكعمؿملػم٠ملؿمم
غموطُ١ملػم موعمآخعمٓملؿمؼ٢ملعم معِ٢ملػم مدغموغِؾملؿم١ملػم مظَممل متعمضملػمػملَؼملغم٤ملغعمؾملغم١ملغم ماظػملٌمل٣ملغمم
تغمٓملػمػِؾغم٤ملنعم مبِ٣ملِ مسعمّملغموفم ماظػملٌمل٣ملِ موعمسعمّمل فم

ؼعمضملػمػملَؼملغمؾملغم١ملػم موعمععمممل متغمؽملػمظملِعملُ٤ملا معِ٢ملػم مذعم٦ملػمىٍ مصِ٦مل مدعم ِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مؼغم٤ملعمففم مإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػم موعموَغػمؿغم١ملػمم م
ظَمملمتغمصملْػملَؼملغم٤ملنعم}م[اَملغظملمملل:م.]60

عماذطُٓملغمواْم
-8وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملاْ مبِقعمؾػم٠ملؿم اظػملّ٣ملِ مجعمؼملِؿملضملمملً موعمٮملَ متعمظملَٓملفمضُ٤ملاْ مو ػم
غِضملػمؼملعموملعمماظػملّ٣ملِ سعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممإؿمذػممطُؽملؿغم١ملػمموَسػمّملعماىمصَفملَظٌملٝملعممبعمؿملػم٢ملعممضُػملُ٤ملِبغملُ١ملػم صَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملمبِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِم

إؿمخػم٤ملعماغمملً }[آلمسؼملٓملان.]103

رؿملضملغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم موعمظَممل متعمؽملعممملزعمسغم٤ملا مصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملا موعمتعمْملػمػعمنملعمم
-9وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعموَ ِ

زمغملُ١ملػمموعما٫ملػمؾِٓملغموامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممععمٛملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م[اَملغظملمملل:م.]46
رؿم ُ

 -10موؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمظَممل متعمغملُ٤ملغغم٤ملا مطَمملظٌملْملِؼ٢ملعم متعمظملَٓملفمضُ٤ملا موعماخػمؿعمػملَظملُ٤ملا معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِ مععممملم

صملؿمل١ملؽمم}م[آلمسؼملٓملان:م .]105م
جعممملىعمػغم١ملغمماظْؾعمؿملممؽملعممملتغمموعموُوظَؽِٟملَمظَؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽممسعم ِ

األدنخ يٍ انسُخ  :م

 -1سعم٢ملػم موَبِ٦مل معغم٤ملدعم٥مل م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ضَممللعمم:م"اظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممظِػملْؼملغمقملػمعِ٢ملؿممطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿممؼعمرملغمّملقممبعمضملػمسملغم٣ملغممبعمضملػمسملؼممملموعمذعمؾفمٟملَمبعمؿملػم٢ملعمموَ٫ملعممملبِضملِ٣ملِ"م

(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -2وسعم٢ملؿم ماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿم مبػم٢ملؿم مبعمرملِريـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م
م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ععمـعم٠ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممصِ٦ملمتعم٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػمم
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ععمـعم٠ملغم ماظْفعملعمّملِ مإؿمذعما ماذعمػمؿغملَ٥مل معِؽملػم٣ملغم مسغمسملػم٤ملؽم متعمّملعماسعم٥مل مظَ٣ملغم مدعمممل٩ملِٓملغم ماظْفعملعمّملِ مبِمملظلفمؾملعمٓملؿمم

وعماظْقغمؼملفم٥مل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -3وسعم٢ملػم مثعم٤ملػمبعممملنعم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم
َملطَػملَهملُ مإؿمظَ٥ملم
ودػمل١مل) :م"ؼغم٤ملذِٟملُ ماَملُععم١ملغم موَنػم متعمّملعماسعم٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مطَؼملعمممل متعمّملعماسعم٥مل ما َ

ضَزملػمضملعمؿِؾملعمممل" .مصَعملَممللعم مضَممل٩ملِ٠ملؽم م :موعمعِ٢ملػم مضِػملٌملهملٍ مغعمقػم٢ملغم مؼعم٤ملػمععمؽِْملٍ م؟ مضَممللعم م :م"بعم٠ملػم موَغػمؿغم١ملػم مؼعم٤ملػمععمؽِْملٍم

غموطُ١ملغمم
طَـِريؽم م ،موعمظَغملِ فمؽملغملُ١ملػم مشُـعممملىؽم مطَطملغمـعممملىِ ماظلفمؿملػم٠ملؿم م ،موعمَظؿملعمؽملػمٔملؿمسعم٢ملفم ماظػملٌمل٣ملغم معِ٢ملػم م٫ملغمّملغمورؿم مسعمّمل مم

اظْؼملعمؾملعممملبعمهملَ معِ ػمؽملغملُ١ملػم ،موعمظَؿملعمعملْْملِصَ٢ملفم ماظػملٌمل٣ملغم مصِ٦مل مضُػملُ٤ملِبغملُ١ملغم ماظْ٤ملعمػعم٢ملعم" .مصَعملَممللعم مضَممل٩ملِ٠ملؽم م:م م

ؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمععممملماظْ٤ملعمػعم٢ملغمم؟مضَممللعم":حغمنملقمماظّملقمغػمؿملعممملموعمطَٓملعماػِؿملعمهملُماظْؼملعم٤ملػمتِ"

(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

 -4وس٢مل مسعمؼملػمٓملعمو مبػم٢ملؿم مسعم٤ملػمفٍ ماظْفملَغػمزملعممملرؿميمم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِم م
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مبعمضملعمىملعم موَبعمممل مسغمؾعمؿملػمّملعمةَ مبػم٢ملعم ماظْفعمٓملفماحؿم مإؿمظَ٥مل ماظْؾعمقػمٓملعمؼػم٢ملؿم مؼعمفملْتِ٦ملم
ٌمل٣مل مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مػغم٤ملعم م٫ملعممملظَُملعم موَػػم٠ملعمم
بِفِٔملػمؼعمؿِؾملعمممل م عموطَمملنعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػمل غم

اظْؾعمقػمٓملعمؼػم٢ملؿم موعموَعفمٓملعم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم ماظْضملعمػملَمملىعم مبػم٢ملعم ماظْقعمسملػمٓملعمعِ٦ملمم،مصَعملَّملِمعم موَبغم٤مل مسغمؾعمؿملػمّملعمةَ مبِؼملعمممللـم معِ٢ملػمم

اظْؾعمقػمٓملعمؼػم٢ملؿم مصَلعمؼملِضملعموملػم ماظْفملَغػمزملعممملرغم مبِعملُّملغمومؿم موَبِ٦مل مسغمؾعمؿملػمّملعمةَ مصَ٤ملعماصَوملػم م٫ملعمػملَمملةَ ماظزملقمؾػمُملؿم مععمٛملعمم

اظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)مصَػملَؼملفمممل م٫ملعمػملٌمل٥مل مبِؾملؿم١ملػم ماظْظملَفػمٓملعم ماغػمزملعمٓملعمفعم مصَؿعمضملعمٓملفم٪ملغم٤ملا مظَ٣ملغمم

صَؿعمؾعملفم١ملعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) محِنيعم مرعمآػغم١ملػم موعمضَممللعم موَزُ قمؽملغملُ١ملػم مضَّملػمم

دعمؼملِضملػمؿغم١ملػم موَنفم موَبعمممل مسغمؾعمؿملػمّملعمةَ مضَّملػم مجعممملىعم مبِرملعم٦ملػمىٍ؟مضَمملظُ٤ملا:موَجعم٠ملػم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ،مضَممللعم:م

غمٓملطُ١ملػم ،مصَ٤ملعماظػملٌمل٣ملِ مظَممل ماظْظملَعملْٓملعم موَخػمرملعم٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم موعمَظغملِ٢ملػم موَخعمرملعم٥ملم
َصفملَبػمرملِٓملغموا موعموَعممػملُ٤ملا مععمممل مؼعمل قم

سعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم موَنػم متغمؾػملعمٙملَ مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم ماظّملقمغػمؿملعمممل مطَؼملعمممل مبغملِشملَوملػم مسعمػملَ٥مل مععم٢ملػم مطَمملنعم مضَؾػم َػملغملُ١ملػم،م
غملغملُ١ملػممطَؼملعممملموَػػمػملَغملَؿػمؾملغم١ملػمم)(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
صَؿعمؽملعممملصَلغم٤ملػعممملمطَؼملعممملمتعمؽملعممملصَلغم٤ملػعممملموعمتغمؾملػم ِػمل َ

 -5وسعم٢ملػم م مسغمؼملعمٓملعم مبػم٢ملؿم ماظْكعمشملٌملمملب م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضمملل :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤ملل مآم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م)مؼعمل٤ملل:م"ظَ٤ملػم مو فمَغغملُ١ملػم متعم٤ملعمطٌملػملْؿغم١ملػم مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ محعمٞملفم متعم٤ملعمطٍملػملِ٣ملِ،م

ظَٓملعمزعم َضغملُ١ملػممطَؼملعممملمؼعمٓملػمزغمقغمماظشملٌملؿملػمٓملعم،متعمطملػمّملغمومخِؼملعمممل٫ملؼمممل،موعمتعمٓملغموحغممبِشملَمملغؼمممل"(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م
ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع:مم م
إذامطمملنمرعسملمملنمذعمؾملػمٓملماظؿعمل٤ملىمواظزملؿملمملم،موذؾملٓملماظزملربموتٯملوةماظعملٓملآن،موذؾملٓملم

اظؽملظملعملهمل موا حلمملن ،مصؾمل٤مل مطْملظٟمل مذؾملٓملغم ماٮملغؿزملمملرات م ،موذؾملٓمل ماظظملؿ٤ملحمملت ،مإذ مع٢ملفم مآم
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تضملمملشممصؿمل٣ملمسػمل٥ملماَملعهملما دٯملعؿملهملمبمملظؽملزملٓملمسػمل٥ملموسّملا٩ملؾملمملمظمماٌضملمملركماظيتمخممل٪ملؿؾملمملم

ضّملتؼممملموحّملؼـؼمممل،معؽملْملمسزملٓملماظؽملؾ٤ملةمإشممسزملٓملغمملمايممل٪ملٓمل،مصؼملمملمع٢ملمشٔملوةمع٢ملماظطملٔملوات،م
وٮملمعضملٓملطهملمع٢ملماٌضملمملركمخممل٪ملؾملمملماٌلػملؼمل٤ملنمظممػْملاماظرملؾملٓملماظضملصملؿمل١مل مإٮملموهعملٞملمهل١ملم

اظؽملزملٓملمسػمل٥ملموسّملا٩ملؾمل١مل،موطُؿنملمهل١ملماظطملػملؾهملمواظؿؼملغملني،موظممذظٟملمدٮملظهملمسػمل٥ملمضؿملؼملهملم

ػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل موعؽملٔملظؿ٣مل ماظضملصملؿملؼملهمل مسؽملّمل مآ مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم ،موصؿمل٣مل مدٮملظهمل موؼسملؼممملم
سػمل٥ملمونمرعسملمملنمظؿملٕملمذؾملٓملمتغملمملد٠ملموتعملمملسٕملم;مب٠ملمػ٤ملمذؾملٓملمجّملٍمواجؿؾملمملدٍموغرملمملطٍم

وإضؾممللـممسػمل٥ملمط٠ملمعمملمؼٓمل٪مل٦ملمآمتضملمملشم .م

مظممرعسملمملنموضضملوملمشٔملوةمبّملرماظغملربىمحؿملىملمخمملضماٌلػملؼمل٤ملنمصؿملؾملمملموولم

عضملٓملطهمل،مصَٓملفمقمآمصؿملؾملمملمبنيمايٞملمواظؾمملر٠ملم،موذظٟملمظممؼ٤ملمماظلمملبٛملمسرملٓملمع٢ملمذؾملٓملم

رعسملمملنماٌؾمملركمظمماظلؽملهملماظـمملغؿملهملمظػملؾملفٓملةم،معٓملورؼمامبظملؿُملمعغملهملمواظْمليمهم– موؼسملممل-م

ظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماٌؾمملرك مظم ماظضملمملم ماظـمملع٢مل مظػملؾملفٓملة م ،موػ٤مل ماظظملؿُمل ماظضملصملؿمل١مل ماظْمليم

هشملؼملوملمصؿمل٣ملماَمل٫ملؽملمملمموثؾوملمب٣ملمايٞملمواظزمل٤ملابم،موزػٞملماظؾمملر٠مل .م

واٌؿفملع٠ملمظمماظؿمملرؼِملما دٯملع٦ملمرمّملمطـٓملةماغؿزملمملرماٌلػملؼملنيموؼسملمملمظمم

ذؾملٓمل مرعسملمملن ماٌؾمملرك م ،مصظمل٦مل مسمملم م658ػفٓملؼهمل مطمملغومل مع٤ملضضملهمل مسني مجمملظ٤ملت ماظيتم
اغؿزملٓمل مصؿملؾملممل ماٌلػملؼمل٤ملن مسػمل٥مل ماظؿؿمملر ،موظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماٌؾمملرك موؼسملؼمممل مطمملغومل معضملٓملطهملم

اظعملمملددؿملهمل ماظيت ماغؿزملٓمل مصؿملؾملممل ماٌلػملؼمل٤ملن مسػمل٥مل ماظظملٓملس ،موظم متمملرسمؽملممل ماٌضملممل٫ملٓمل مطمملنم

اغؿزملمملرماظضملمملذٓملمع٢ملمذؾملٓمل رعسملمملن،مدؽملهملم 1393مػفٓملؼهمل،مذظٟملماظؿمل٤ملمماظؿمملرسم٦ملماظظملْملم

اظْملي موسمملد مٌزملٓمل مواظ٤ملر٢مل اظضملٓملب٦مل موا دٯملع٦مل معرملمملسٓمل ماظضملٔملة مواظغملٓملاعهمل ،مصرملؾملٓملم
رعسملمملنمػ٤ملمذؾملٓملماظظملؿ٤ملحمملتمواظؾشمل٤ملٮملتمواٮملغؿزملمملرات .م

وإذامطمملغوملماَملؼمملممدوٮملًمبنيماظؽملمملسمبنيمغزملٓملـمموػٔملتهملٍمصكملنمظػملؽملزملٓمل ودؾمملب٣ملم

اظيت مٮمل مؼؿقعملٞمل مإٮمل مبؾملممل ،موظػملؾملٔملتهمل مودؾمملبؾملممل ماظيت مٮمل مؼعمقغم٤ملل مدون وض٤ملسؾملممل مإٮملم

اجؿؽملمملبغمؾملممل ،موضّمل مجمملى مظم ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مودؽملهمل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ سػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

غزمل٤ملص م٫ملٓملزمهمل موا٪ملقهمل ،متؾني مػْمله ماَملدؾمملب ماظيت مع٢مل موخْمل مبؾملممل مصمملز ةٯملوةم

اظؽملزملٓملم،موع٢ملموػؼملػملؾملمملمذاقمعٓملارةماهلٔملتهمل .م

وع٢ملمس٤ملاع٠ملماظعمل٤ملةماظيتمتلمملسّملمسػمل٥ملماظؽملزملٓملم:ما تمملنماظزملمملدقمواظضملؼمل٠ملم

اظزملمملحل م،مواظزملربمواظـؾمملتموهؼمل٠ملماٌرملمملقم،مواظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآ مسٔملموج٠مل-موحّملهم
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عٛملم٫ملّملقماَملخْملمبمملَملدؾمملبم،مواظ٤ملحّملةمواظؿـملظٝمل،معٛملماظؿؽملصملؿمل١ملماظّملضؿملٞملموا سّملادم

اىؿملّملم....إشممشريمذظٟملمع٢ملمس٤ملاع٠ملماظعمل٤ملةمواظؽملزملٓمل.م م

صفملعممل ما تمملن ماظزملمملدق مبمملٓ مدؾقمملغ٣مل مصؿملؿؼملـ٠مل مظم م :مرمملسهمل مآ متضملمملشم م،م

واٮملعؿـمملل مَملواعٓمله موغ٤ملاػؿمل٣مل ،مورمملسهمل مرد٤ملظ٣مل م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م ،موؼؿفػمل٥ملم

ذظٟملمظم مض٤ملظ٣ملمدؾقمملغ٣مل:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظَْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإذعمامظَعملِؿملؿغم١ملػممصِؽعمهملًمصَمملثػمؾغمؿغم٤ملاموعماذػمطُٓملغمواماظػملٌمل٣ملعمم

َ٣مل موعمٮمل متعمؽملعممملزعمسغم٤ملا مصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملا موعمتعمْملػمػعمنملعمم
طَـِرياً مظٌملضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمظملْػملِقغم٤ملنعم م موعموَرِؿملضملغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظ غم

زمغملُ١ملػمموعما٫ملػمؾِٓملغموامإنفمماظػملٌمل٣ملعممععمٛملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م[اَملغظملمملل:م .]46-45م
رؿم ُ

صكملنماٌلػمل١ملمايٞملمؼّملركمونماظؽملزملٓملمٮملمؼفملت٦ملمإٮملمع٢ملمسؽملّملمآمسػمل٥ملمسؾمملدهم

اٌقملعؽملني معممل مداع٤ملا مؼؽملزملٓملون مآ م-حعملّمملً م -مدٓملؾماً موسٯملغؿملهمل م ،موعممل مداع٤ملا مؼلؿعملؿملؼمل٤ملنم

سػمل٥ملمعؽملؾمليملمآ،مبشملمملسهملموعٓملهمواتؾمملهللمرد٤ملظ٣مل م(م٫ملػمل٥مل مآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،مضممللمتضملمملشم :م

عماعغملُ١مل}[حمؼملّمل:م .]7م
غمٓملطُ١ملػمموعمؼغمـعمؾمموملػمموَضّْمل عم
{ ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمنػممتعمؽملػمزملغمٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممؼعمؽملػمزمل ػم

وع٢ملمغزملٓملعمهمآُم-مسٔملموج٠ملم-مصٯملمشمملظِنملعممظ٣ملمع٢ملماظؽملمملس،موظ٢ملمؼسملغمٓملفمهمخغمْملٮملنغمم

غمٓملطُ١ملغمماظػملٌمل٣ملغم مصَػملَمملمشَمملظِنملعممَظغملُ١ملػمموعمإؿمنػممؼعمكػمْملغمظْغملُ١ملػممصَؼملعم٢ملػممذعمام
اًمملذِظني م،مضممللمتضملمملشم:م{ مإؿمنػممؼعمؽملػمزمل ػم
غمٓملطُ١ملػم معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِهِ موعمسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ مصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿم ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم م} م[آل مسؼملٓملان :م.]160م
اظٌملْملِي مؼعمؽملػمزمل غم
وضمملل م -مج٠ملفم مذطٓمله م :-م{وعمظَعملَّملػم مدعمؾعمعملَوملػم مطَػملِؼملعمؿغمؽملعمممل مظِضملِؾعممملدِغعمممل مآٌُملػمدعمػملِنيعم م مإغفمؾملغم١ملػم مظَؾملغم١ملغمم

فممجؽملّملعمغعممملمظَؾملغم١ملغمماظطملعممملظِؾغم٤ملنعم}[اظزملمملصمملت:م .]173:171م
اٌَؽملزملغم٤ملرغمونعمم موعمإن غم

صمملدؿغملؼملممللمحعملؿملعملهملما تمملنموععملؿسملمملهمع٢ملماَملسؼملممللماظزملممليهملم،مهعملٌملٞملماظؽملزملٓملم

واظؿؼملغملني مظػملؼملقملعؽملني م ،مضمملل متضملمملشم :م{ إؿمغفمممل مظَؽملعمؽملػمزملغمٓملغم مرغمدغمػملَؽملعمممل موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مصِ٦مل ماظْقعمؿملعممملةِم

اظّملقمغػمؿملعممملموعمؼعم٤ملػممعممؼعمعملُ٤ملمغمماظْفملَذػمؾملعممملدغم } م[شمملصٓمل ]51:م،موضممللمتضملمملشمم:م{وعمسعمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملام

عِ ػمؽملغملُ١ملػمموعمسعمؼملِػملُ٤ملاماظزملفممملظِقعممملتِمظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممطَؼملعممملمادػمؿعمكػمػملَٝملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػمػملِؾملؿم١ملػمم

وعمظَؿملغمؼملعمغملخملؽملعم٢ملفممظَؾملغم١ملػممدِؼؽملعمؾملغم١ملغمماظٌملْملِيمارػمتعمسملعم٥ملمظَؾملغم١ملػمموعمظَؿملغمؾعمّملممظَؽملفمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمخعم٤ملػمصِؾملؿم١ملػمموَعػمؽملؼممملمؼعمضملػمؾغمّملغموغعمؽملِ٦ملم

ظَمملمؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعممبِ٦ملمذعمؿملػمؽؼممملموعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممبعمضملػمّملعممذعمظِٟملَمصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَمملدِعملُ٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملر:م .]55م

وع٢ملمث١ملفمممصكملغ٣ملمؼؽملؾطمل٦ملمسػملؿملؽملمملمونمغؽملزملٓملمآمتضملمملشممبفملض٤ملاظؽملمملمووسؼملمملظؽملمملموضػمل٤ملبؽملممل،م

وغزملٓملغمملمٓمتضملمملشممؼغمل٤ملنمبؿضملصملؿمل١ملمدؼؽمل٣ملمواعؿـممللموعٓملهموإسٯملىمطػملؼملؿ٣ملموهغملؿمل١ملمذٓملس٣ملم
واىؾملمملدمظممدؾؿملػمل٣مل،مواغؿزملمملرماظؽملظملٕملمسػمل٥ملمذؾمل٤ملاتؾملمملموعػملْملاتؾملمملم،موٮملمؼؿفملت٥ملمذظٟملمإٮملم

بضملٔملا٩مل١مل م٫ملمملدضهمل موضػمل٤ملب مرادكهمل مبممل تمملن م{طَؿعمنملعم ماظػملٌمل٣ملغم مظَفملَشْػملِؾعم٢ملفم موَغعمممل موعمرغمدغمػملِ٦مل مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعمم

ضَ٤ملؿميلممسعمٔملؿمؼٔملؽم}م[اجملمملدظهمل:م .]21م
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صقؿملؽملؼملممل مؼمدِمل ما تمملن مظم مضػملنمل ماٌقملع٢مل مؼغمللؾ٣مل مثعملهمل مصؿملؼملممل مسؽملّمل مآ-

دؾقمملغ٣مل موتضملمملشم -مصريط٢مل مإظؿمل٣مل ،وؼؿ٤ملط٠مل مسػملؿمل٣مل ،وؼشملػملنمل معؽمل٣مل ماٌّملد مواظؿ٤ملصؿملٞمل،

غملؿمل١ملؿم} م
واظؽملزملٓملة مواظؿؼملغملني مضمملل متضملمملشم{ :وعمععمممل ماظؽملفمزملػمٓملغم مإؿمظٌملممل معِ٢ملػم مسِؽملػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ ماظْضملعمٔملؿمؼٔملؿم ماظْقعم ِ

م[آلمسؼملٓملان:م.]126مصكملذنمٮملبّملمع٢ملمإتمملنم٫ملمملدقموسؼمل٠ملم٫ملمملحل.

طْملظٟمل مع٢مل مس٤ملاع٠مل ماظعمل٤ملة موودؾمملب ماظؽملزملٓمل م :ماظزملرب مواظـؾمملت موهؼمل٠ملم

اٌرملمملقم،مصٓملعسملمملنمذؾملٓملماظزملربموتعمل٤ملؼهملما رادةموتغملمملع٠ملمبؽملمملىماظرملكزملؿملهملما دٯملعؿملهمل

برملعملؿملؾملممل ماظٓملوح٦مل مواظؾّملغ٦مل ،معٛمل مهعملؿملٞمل ماظؿعمل٤ملى مواظٓملضمملبهمل ماظّملا٩ملؼملهمل مٓ مسٔمل موج٠مل،م

وط٠مل ػْملا متؽملُمل ماٌلػمل١مل مع٢مل ماظعمل٤ملة معممل مرمضملػمل٣مل مؼعملٝمل موعمملم موسّملا٩مل٣مل مثمملبومل ماىفملش،م

ض٤ملي ا رادة م،مؼزملربموؼزملمملبٓمل موؼٓملابٙمل مإشممونمزمعملٞملمآمظ٣ملماظؽملزملٓمل م ،مضممللمدؾقمملغ٣مل:م

{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا ما٫ملػمؾِٓملغموا موعم٫ملعممملبِٓملغموا موعمرعمابِشملُ٤ملا موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متغمظملْػملِقغم٤ملنعم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[آلمسؼملٓملان:م .]200م
صمملظزملربماظْمليمػ٤ملمٔٓملةماظزملؿملمملمم،مػ٤ملموؼسملمملًمع٢ملمودؾمملبماظؽملزملٓملم،موضّملمضؿمل٠مل:م

"اظزملرب معٛمل ماظؽملزملٓمل م" ،مواٌلػمل١مل مٮمل مؼؿ٤ملضٝمل م٫ملربه مسػمل٥مل ع٤ملاجؾملهمل ماظضملّملو مظم مدمملحهملم
اٌضملٓملطهمل،مب٠ملمإغ٣ملمؼرملؼمل٠ملمصمؿملٛملمغ٤ملاح٦ملمحؿملمملت٣ملمظممرٓملؼٞملمدس٤ملت٣مل ودصمملس٣ملمس٢ملمػْملام

اظّملؼ٢مل.مصمملظزملربمواظـؾمملت،موا طـمملرمع٢ملمذطٓملمآ،مع٢ملموطربماَملدؾمملبمظػملؽملزملٓمل .م

وع٢ملمس٤ملاع٠ملماظعمل٤ملةمواظؽملزملٓملم–وؼسملمملً-م:ماظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآمسٔملموج٠مل–موحّملهم

،مواٮملسؿؼملمملدمسػملؿمل٣ملم،معٛملم٫ملّملقماَملخْملمبمملَملدؾمملبم :م

صكملذا موضٛمل ماٌلػمل١مل مظم مطٓملب مذّملؼّمل مصكملغ٣مل مؼػملففمل مإشم مآ مرب ماظضملمملٌنيم

داسؿملؼمممل :محلؾؽملممل مآ موغضمل١مل ماظ٤ملطؿمل٠مل; مصكملن مع٢مل مودؾمملب ماظؽملزملٓمل م :ماظؿ٤ملط٠مل مسػمل٥مل مآ مسٔملم

ْقغملْ١ملغممإؿمظٌملمملمظِػملٌمل٣ملِمسعمػملَؿملػم٣ملِمتعم٤ملعمطٌملػملْوملغمموعمسعمػملَؿملػم٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمم
وج٠ملم،مو٫ملّملقمربؽملمملمحؿملىملمضمملل {:مإؿمنؿمماظ غم

اظْؼملغمؿعم٤ملعمطخملػملُ٤ملنعم}[د٤ملرة مؼ٤ملدٝمل :م .]67مصؼملٛمل ماذؿّملاد ماَملزعهمل مواظرملّملة مؼغمل٤ملن ماظظملٓملجم
اظعملٓملؼنمل م،مضممللمتضملمملشم:م{حعمؿفم٥مل مإؿمذعما مادػمؿعمؿملػمفملَسعم ماظٓملقمدغم٠ملغم موعمزَؽملقم٤ملا موَغفمؾملغم١ملػم مضَّملػم مطُْملِبغم٤ملا مجعممملىعمػغم١ملػمم

غعمزملػمٓملغمغعممملمصَؽملغمفمم٦ملعممععم٢ملػممغعمرملعممملىغمموعمظَمملمؼغمٓملعمدقممبعمفملْدغمؽملعممملمسعم٢ملؿمماظْعملَ٤ملػممؿمماظْؼملغمفػمٓملؿمعِنيعم}م[ؼ٤ملدٝمل:م .]110م

وظعملّمل موذمملر مآ متضملمملشم مإشم محعملؿملعملهمل ماظؿ٤ملط٠مل مظم ماٌضملمملرك معٛمل ماَملسّملاىم

غمٓملطُ١ملغمماظػملٌمل٣ملغممصَٯملمشَمملظِنملعممَظغملُ١ملػمموعمإؿمنػممؼعمكػمْملغمْظغملُ١ملػممصَؼملعم٢ملػممذعمام
واٮملسؿؼملمملدمسػملؿمل٣ملمصعملمملل:م{ مإؿمنػممؼعمؽملػمزمل ػم
غمٓملطُ١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِموعمسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعم٤ملعمطٌمل٠ملؿمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم} م
اظٌملْملِيمؼعمؽملػمزمل غم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[د٤ملرةمآلمسؼملٓملان.]160:م م
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ؼعمل٤مللماظرمل٤ملطمملغ٦ملمعضملعملؾمملًمسػمل٥ملمػْملهماآلؼهمل:م"ع٢ملمسػمل١ملموغ٣ملمٮملمغممل٫ملٓملمظ٣ملمإٮملمآم

دؾقمملغ٣ملموونمع٢ملمغزملٓملهمآمٮملمشمملظنملمظ٣مل،موع٢ملمخْملظ٣ملمٮملمغممل٫ملٓملمظ٣مل،مص٤ملضموع٤ملرهمإظؿمل٣ملم

وت٤ملط٠ملمسػملؿمل٣ملموٕمؼرملؿطمل٠ملمبطملريه"م(مصؿُملماظعملّملؼٓمل) .م
طؼملمملمونماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)محـؽملمملمسػمل٥ملماظؿ٤ملط٠ملمسػمل٥ملمآمتضملمملشمم

صعملمملل :م( مظَ٤ملػم موَغفمغملُ١ملػم متعم٤ملعمطٌملػملْؿغم١ملػم مسعمػملَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ محعمٞملفم متعم٤ملعمطٍملػملِ٣ملِ ،مظَٓملعمزعم َضغملُ١ملػم مطَؼملعمممل مؼعمٓملػمزغمقغم ماظشملٌملؿملػمٓملعم ،متعمطملػمّملغموم
خِؼملعمممل٫ملؼمممل،موعمتعمٓملغموحغممبِشملَمملغؼممملم)م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

وضّملمغؾملمملغمملمربؽملمملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممس٢ملماظؿغملمملد٠ملمواظؿكمملذلمواظؿ٤ملاط٠مل،مووعٓملغمملم

بمملىّمل وا خٯملص مواٌـمملبٓملة م ،موػْملا مؼعملؿسمل٦مل ماَملخْمل مبمملَملدؾمملب موا سّملادم
اظضمللغملٓملي مواٮملضؿزملمملدي مواٮملجؿؼملمملس٦مل مواَملخٯملض٦مل مبؾؽملمملى ما غلمملن ماظزملمملحل ماظلمملس٦ملم

إشممسؼملمملرةماظغمل٤ملنماظْمليمؼضملٓملفمحٞملمورؽمل٣ملمسػملؿمل٣ملموؼضملؼمل٠ملمَملجػمل٣ملم .م

وظعملّملمروؼؽملمملمظم معضملٓملطهملماظضملمملذٓملمع٢ملمرعسملمملنمحؿملؽملؼملمملمسمملدتماَملعهملمطػملؾملممل إشم

آ ،ماظعملمملدة مواىؽملّمل ،واَملعهمل مع٢مل مورا٩ملؾمل١مل مظم ماٌلمملجّمل ،و٫ملؿملقهمل مآ موطرب مظم

اٌؿملّملان،مٮملحوملمب٤ملادرماظؽملزملٓملم;مَملنمعؽملٔمللماظؽملزملٓملموعّملبٓملهمإمنمملمػ٤ملمآ -سٔملموج٠مل-

طْملظٟمل مؼسملٛمل مآ مسمملعٯملً م مآخٓمل م مظػملعمل٤ملة مودؾؾمملً مع٢مل مودؾمملب ماظؽملزملٓمل م ،موػ٤مل م:م

اظ٤ملحّملة مواظؿـملظٝمل مصؿملؼملممل مبني ماٌقملعؽملني م ،مصكملن ما دٯملم مػ٤مل ماظْملي مؼ٤ملحّمل ماَملعهمل،م

صؿملفضملػملؾملممل متؿؼملمملدٟمل مطمملظؾؽملؿملمملن مآٌمل٫مل٤ملص مؼرملّمل مبضملسمل٣مل مبضملسملمملً ،موؼقملدي مإشم موحّملةم

اٮملوممله مواظظملغملٓمل مواظرملضمل٤ملر مةؿملىمل مإذا ماذؿغمل٥مل معؽمل٣مل مسسمل٤مل ماذؿغمل٥مل مطػمل٣مل ،مصٯمل مسّملاوةم

فمؼملمملم
بؿملؽملؾمل١مل موٮمل متؿملؿملٔمل مبني مسؽملممل٫ملٓملػ١مل ،موٮمل م٫ملٓملاهلل مبني ماظشملؾعملمملت مظعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{إؿمغ عم

اظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مإؿمخػم٤ملعمةٌ}[د٤ملرة مايفٓملات :م ]10م ،موؼمتنمل مسػمل٥مل مػْمله ماَملخ٤ملة ماينملم
واظلٯملممواظؿضملمملونمواظ٤ملحّملة .م

وضّمل موطّمل مػْملا مغؾؿملؽملممل محمؼملّمل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مبعمل٤ملظ٣مل :م" مععمـعم٠ملغمم

اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِ٦مل متعم٤ملعمادممػِ١ملػم موعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػم موعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػم مععمـعم٠ملغم ماظْفعملعمّملِ مإؿمذعما ماذػمؿعمغملَ٥مل معِؽملػم٣ملغم مسغمسملػم٤ملؽمم

تعمّملعماسعم٥مل مظَ٣ملغم مدعمممل٩ملِٓملغم ماظْفعملعمّملِ مبِمملظلفمؾملعمٓملؿم موعماظْقغمؼملفم٥مل م"(علػمل١ملمع٢ملمحّملؼىملماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿم مبػم٢ملؿم مبعمرملِريـم م)،م

وضممللمظممحّملؼىملمآخٓمل:م" اظْؼملغمقملػمعِ٢ملغم مظِػملْؼملغمقملػمعِ٢ملؿم مطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿم مؼعمرملغمّملقم مبعمضملػمسملغم٣ملغم مبعمضملػمسملؼمممل موعمذعمؾفمٟملَ مبعمؿملػم٢ملعمم

وَ٫ملعممملبِضملِ٣ملِم)م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

إن ماظ٤ملحّملة مواظؿـملظٝمل متقملدي مإشم مض٤ملة ماَملعهمل موضّملرتؾملممل مسػمل٥مل مع٤ملاجؾملهملم

اظؿقّملؼمملت م ،موذظٟمل مبفملن متغمل٤ملن م٫ملظملّمملً مواحّملاً مطمملظؾؽملؿملمملن مآٌمل٫مل٤ملص ،موتغمل٤ملن موعهملم
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واحّملةمعؿـملظظملهملمعؿقمملبهملمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملم،مضممللمتضملمملشم:م{وعمإؿمنفممػعمْملِهِموُع غمفمؿغملُ١ملػمموُعفمهملًموعماحِّملعمةًموعموعمَغمملم

عمبغملُ١ملػم مصَمملتفمعملُ٤ملنؿم}[اٌقملعؽمل٤ملن.]52:وضمملل متضملمملشم :م{إؿمنفم مػعمْملِهِ موُع غمفمؿغملُ١ملػم موُعفمهملً موعماحِّملعمةً موعموَغعممملم
ر قم
عمبغملُ١ملػممصَمملسػمؾغمّملغمونؿم}[اَملغؾؿملمملى.]92:مم
ر قم

وٮمل مرؼنمل مون مت٤ملحؿملّمل ماظزملظمل٤ملف مواجؿؼملمملهلل ماظغملػملؼملهمل مػؼملممل ماظّملسمملعهمل ماظ٤ملرؿملّملةم

ظؾعملمملىماَملعهملمودواممدوظؿؾملمملمونمملحمردمملظؿؾملمملم،مصؿملؽملؾطمل٦ملمت٤ملحؿملّملماظزملٝملم،موصمٛملماظغملػملؼملهملم

،مواٮملظؿظملمملفمح٤مللمػّملفمواحّملم،موضؿملمملدةمواحّملةم.مضممللمتضملمملشم :م{ مإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمم

اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمعملَمملتِػملُ٤ملنعم مصِ٦مل مدعمؾِؿملػملِ٣ملِ م٫ملعمظملنمممل مطَفملَغفمؾملغم١ملػم مبغمؽملػمؿملعممملنؽم مععمٓملػم٫ملغم٤ملصؽم} م[اظزملٝمل ،]4:موػغملْملام

ؿملضملمملم
طمملغوملموخٯملقماظلػملٝملماظزملمملحلمسؼملٯملمبعمل٤ملظ٣ملمتضملمملشم :م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملا مبِقعمؾػم٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مجعم ِؼمل ؼم

عماذطُٓملغموا مغِضملػمؼملعموملعم ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مإؿمذػم مطُؽملػمؿغم١ملػم موَسػمّملعماىؼم مصَفملَظٌملٝملعم مبعمؿملػم٢ملعم مضُػملُ٤ملِبغملُ١ملػمم
وعمظَممل متعمظملَٓملفمضُ٤ملا مو ػم

َْملطُ١ملػم معِؽملػمؾملعمممل مطَْملعمظِٟملَم
صَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملػم مبِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِ مإؿمخػم٤ملعماغؼمممل موعمطُؽملػمؿغم١ملػم مسعمػملَ٥مل مذعمظملَممل محغمظملْٓملعمةٍ معِ٢ملعم ماظؽملفممملرؿم مصَفملَغػمعمل عم

ؼغمؾعمؿملمم٢ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مَظغملُ١ملػم مآؼعممملتِ٣ملِ مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم متعمؾملػمؿعمّملغمونعم م} م[آل مسؼملٓملان:م.]103مصٯملمغزملٓملمظعمل٤ملممعؿظملٓملضنيم
عرملؿؿني م ،معؿؾمملشسملني معؿؽملمملصٓملؼ٢مل م ،مٮمل مغزملٓمل مإٮمل مبزملٝمل معٓمل٫مل٤ملص م ،موضػمل٤ملب معؿـملظظملهمل م،م

ووخ٤ملةمشمملعٓملة ...م

وػْملهمضمملسّملةمودمملدؿملهمل مظمما تمملنموا دٯملممظؿملغمل٤ملنماٌلػملؼمل٤ملنمواٌقملعؽمل٤ملنم

وعهملًمواحّملةًم،مصػملعملّملمحىملما دٯملممسػمل٥ملماظؿضملمملون واظمابٙملم،مضممللمآمتضملمملشم:م{وتعمضملعممملوعمغغم٤ملام
سعمػملَ٥ملماظؾِٓملؿمؾممواظؿعمؾمعملْ٤ملعمىموٮملمتعمضملعممملوعمغغم٤ملامسعمػملَ٥ملما ثػم١ملؿممواظْضملغمّملػموعمانؿم }[اٌممل٩ملّملة:م .]2م

طْملظٟمل مع٢مل مس٤ملاع٠مل ماظعمل٤ملة مواظؽملزملٓمل م :ما سّملاد ماىؿملّمل م ،مصكملن ماىؾملمملد مظمم

دؾؿمل٠مل مآ متضملمملشم مزمؿمملج مإشم ما سّملاد ماظْملي مؼ٤ملاطنمل مآٌملحػملهمل ماظيت مؼضملؿملرملؾملمملم

اٌلػملؼمل٤ملن م ،مصكملن مذظٟمل مع٢مل موض٤ملى مس٤ملاع٠مل ماظعمل٤ملة مواظؽملزملٓمل م ،موع٢مل مث١ملفم م مرمنمل مسػمل٥ملم

اَملعهملماظيتمتغمل٤ملنمدا٩ملؼملمملًمسػمل٥ملمعلؿ٤ملىماٌلؽ٤ملظؿملهملماٌؽمل٤ملرهملمبؾملممل،مظْملظٟملمطمملنماَملعٓملم

ا هل٦مل مبكملسّملاد ماظضملّملة م :م{ موعموَسِّملقموا مظَؾملغم١ملػم مععمممل مادػمؿعمشملَضملػمؿغم١ملػم معِ٢ملػم مضُ٤ملفمةٍ موعمعِ٢ملػم مرؿمبعممملطِ ماظْكعمؿملػم٠ملؿمم
غموطُ١ملػم موعمآخعمٓملؿمؼ٢ملعم معِ٢ملػم مدغموغِؾملؿم١ملػم مٮمل متعمضملػمػملَؼملغم٤ملغعمؾملغم١ملغم ماظػملٌمل٣ملغمم
تغمٓملػمػِؾغم٤ملنعم مبِ٣ملِ مسعمّملغموفم ماظػملٌمل٣ملِ موعمسعمّمل فم

ؼعمضملػمػملَؼملغمؾملغم١ملػم}[د٤ملرةماَملغظملمملل:م .]60م

وؼؿسملُملمع٢ملمػْملهماآلؼهملمونمآمتضملمملشمموعٓملمبكملسّملادماظعمل٤ملةموربمملطماًؿمل٠مل،م

وون ماهلّملف مع٢مل مذظٟمل مػ٤مل مإرػمملب ماَملسّملاى موإخمملصؿؾمل١مل مع٢مل مسمملضؾهمل ماظؿضملّملي مسػمل٥ملم
بٯملد ماَملعهمل ،مطؼملممل مؼؿؾني مون مإزؾملمملر ماظعمل٤ملة مظألسّملاى موإخمملصؿؾمل١مل ،موإؼعملمملهلل ماظٓملػؾهملم
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واظٓملسنملمظممضػمل٤ملبؾمل١مل،مزمعملٞملماظؽملزملٓملمسػملؿملؾمل١مل،موزمعملٞملموػّملافما دٯملمموطـٓملمع٢ملموؼهملم

ودؿملػملهملموخٓملىمع٢ملمودممل٩مل٠ملمع٤ملاجؾملهملماَملسّملاى .م

صمملٌشملػمل٤ملب مون مغفملخْمل مجبؼملؿملٛمل ماَملدؾمملب ماٌؿمملحهمل مواٌؿمللٓملة مظم مإسّملادم

اظعمل٤ملة ع٢مل ماظ٤ملدممل٩مل٠مل مايّملؼـهمل ماٌضملممل٫ملٓملة م ،مصممل دٯملم مظم مصمؿملٛمل معضملمملرط٣مل مٕ مؼضملؿؼملّملم

سػمل٥مل ماظضملّملد مصعملٙمل ،وٮمل مسػمل٥مل طـٓملة ماَملدػملقهمل مواٌضملّملات ،وإمنممل مؼؽملصملٓمل إشم مرمملسهملم
اٌلػملؼملنيمووخْملػ١ملمبمملَملدؾمملب اٌؿمملحهملم،مضممللمتضملمملشم:م{طَ١ملػم معِ٢ملػم مصِؽعمهملٍ مضَػملِؿملػملَهملٍ مشَػملَؾعموملػمم

صِؽعمهملًمطَـِريعمةًمبِكملؿمذػمنؿمماظػملٌمل٣ملِموعماظػملٌمل٣ملغممععمٛملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م[اظؾعملٓملة:م.]249

صكملذامعمملموسّملدغمملماظضملّملةم مبعملّملرماٌلؿشملمملهللم،مووخْملغمملمبفملدؾمملبماظعمل٤ملةمواظؽملزملٓمل،م

صكملنمآممتضملمملشممؼؿغملظمل٠ملمسؾمملدهمبضملّملمذظٟمل بمملظؽملزملٓملمواظؿفملؼؿملّملمواظؿؼملغملني .م

وعممل مإذا مابؿضملّملغممل مس٢مل مودؾمملب ماظعمل٤ملة مواظؽملزملٓمل م ،مطمملغومل ماهلٔملتهمل مواظظملرمل٠ملم

واًْملٮملنم،موع٢ملماَملدؾمملبماظيتمتقملديمإشممذظٟمل :م

ماظرملعملمملق مواٮملخؿٯملف م :مصكملن ماظرملعملمملق مؼسملضملٝمل ماَملع١مل ماظعمل٤ملؼهمل موتؿملومل ماَملع١ملم

اظسملضملؿملظملهملم،موع٢ملمػؽملمملمصعملّملمجضمل٠ملما دٯملمموولمغزملؿملقهملمهل١ملمبضملّملماغؿزملمملرػ١ملمظممشٔملوةم

بّملرمحؿملؽملؼملمملماخؿػملظمل٤ملامسػمل٥ملماظطملؽملممل٩مل١ملم– مونمؼ٤ملحّملوام٫ملظمل٤ملصؾمل١ملمورمؼملضمل٤ملاموعٓملػ١ملم،مضممللم

تضملمملشم{ :صَمملتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعموَ٫ملػمػملِقغم٤ملا مذعماتعم مبعمؿملػمِؽملغملُ١ملػم موعم َورِؿملضملغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػمم
عغمقملػمعِؽملِنيعم}م[اَملغظملمملل .]1:م

وظعملّمل مجضمل٠مل مدؾقمملغعم٣مل ماظؿؽملمملزهلل مواٮملخؿٯملف محمٯملنم مظػملسملضملٝمل موداسؿملؼمممل مظػمللعمل٤ملطم

ظممػ٤ملؾمةماظضملفٔملمواظغمللعم٠ملمس٢ملمط٠ملؾممعزملػملقهملٍمدغؿمل٤ملؼؾمهملمووموخٓملوؼؾمهمل ،موظعملؼملهملمدممل٩ملِطملهملمظمم

خممملظنمل ماَملسّملاى ،مصؼمل٢مل مغصملٓمل مغصملٓملعمةً مظم موح٤ملال ماظرملضمل٤ملب معممل٪ملؿملؾملممل موحممل٪ملِٓملػممل وٕم

ؼغمل٢مل معزملمملبؼمممل ممب٤ملت ماظعملػملنمل موسؼملعم٥مل ماظؾزملرية مودرعمك مدٓملفم موعٓملؿم مآ مظم مض٤ملظ٣مل :مممم

{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملامبِقعمؾػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمجعمؼملِؿملضملؼمممل}[مآلمسؼملٓملان:م103م]م،مودٓملفممغؾملؿمل٣ملمدؾقمملغ٣ملمظممض٤ملظ٣مل :
زمغملُ١ملػم }م[اَملغظملممللم:م .]46م
{ وعمٮملمتعمؽملعممملزعمسغم٤ملامصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملاموعمتعمْملػمػعمنملعممرؿم ُ

ظعملّملمغؾملوملماآلؼهملمس٢ملماظؿؽملمملزهللمواٮملخؿٯملفمواظرملعملمملق،مصكملنماظرملعملمملقمإذامدبفمم

ظم مصممملسهمل مصٓملق مووا٫ملٓمل ماٌ٤ملدة مبني موصٓملادػممل ،موزرهلل ماَملحعملمملد مظم مغظمل٤ملدؾملممل،م

واغرملطملػملوملمبؽملظمللؾملمملمس٢ملمسّملوػممل،موع٢ملمث١ملمطؿنملمسػملؿملؾملمملماظظملرمل٠ملمظممجؾملمملدػمملموجؾمل٤ملدػمملم
ظؿقزملؿمل٠مل مععملزمل٤ملدػممل ،مصسملضملظملومل مض٤ملتؾملممل ،مودعملشملومل مػؿملؾؿؾملممل ،موزاظومل مدوظؿؾملممل ،مواظْمليم

ؼؾّملومونماظْمليمؼعملسمل٦ملمسػمل٥ملمطؿملمملنماَملعهملمظؿملٕملمجمٓملدماٮملخؿٯملف،موإمنمملمػ٤ملماًٯملفم
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اٌؾين مسػمل٥مل ماهل٤ملى ،موحنمل ماظصملؾمل٤ملر مواٮملسؿّملاد مبمملظٓملوي ،مواظؿضملزملنمل مظ٣مل ،مإغؾملمملم

اَملغمملغؿملهملماظيتمتّملس٤ملم٫ملمملحؾؾملمملمإشمماظؿؼملمملديمبمملظؾمملر٠ملمواظطملٓملور .م

وظعملّمل مطمملن مرد٤ملل مآ م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مذّملؼّمل ماٮملحماسم

واظؿقْملؼٓملمع٢ملمس٤ملاضنملماٮملخؿزملمملممواظظملٓملضهملمواظؿؽملمملزهللموطمملنمظممحػمل٣ملموتٓملحمملظ٣ملمؼ٤مل٫مل٦ملم

بمملظؿفؼملٛملمواٮملهمملدمظمماظلػمل١ملموظممايٓملبم،مصضمل٢ملمدضملؿملّملمب٢ملماٌلؿملنملمضممللم:مضممللم

رد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ماظرملفمؿملػمشملَمملنغممؼعمؾملغم١ملقممبِمملظْ٤ملعماحِّملِموعماٮملِثػمؽملعمؿملػم٢ملؿم،مصَكملؿمذعمامطَمملغغم٤ملام

ثعمٯملَثعمهملًمظَ١ملػممؼعمؾملغم١ملفممبِؾملؿم١ملػم"(ع٤ملرفملمعمملظٟمل) .م

وضّمل مذؾملّمل ماظ٤ملاضٛمل مون ماظرملعملمملق مواٮملخؿٯملف مؼ٤ملرث ماظظملرمل٠مل مواهلٔملتهمل م ،مَملنم

اظؿؽملمملزهللمصرمل٠ملم،مواظظملرمل٠ملم٪ملضملٝملم،مواظسملضملٝملمع٢ملموض٤ملىمودؾمملبماهلٔملتهملم،مصظمل٦ملمشٔملوةم

وحّمل محؿملؽملؼملممل ماخؿػملٝمل ماٌلػملؼمل٤ملن موتؽملمملزس٤ملا موخمملظظمل٤ملا موعٓمل ماظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)ميعملوملمبؾمل١ملمظشملؼملهملمع٤ملجضملهملموصعملّملتؾمل١ملمدؾضملنيمذؾملؿملّملاًم،موع٢ملمضؾ٠ملماظ٤ملاضٛملمذؾملّملم

رب ماظلؼمل٤ملات مواَملرض م; مظْملظٟمل مجمملى ماظؽملؾمل٦مل مس٢مل ماظؿؽملمملزهلل مظم مض٤ملظ٣مل متضملمملشم:م م

زمغملُ١ملػم}[د٤ملرةماَملغظملمملل:م.]46مم م
{موعمٮملمتعمؽملعممملزعمسغم٤ملامصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملاموعمتعمْملػمػعمنملعممرؿم ُ

طْملظٟملمع٢ملمودؾمملبماهلٔملتهملمواظسملضملٝملم:ماظؿؽملمملصٕملمسػمل٥ملماظّملغؿملمملم،مصكملنماظؿضملػملٞملم

بمملظّملغؿملمملموحممملوظهمل ماظؿػملْملذممبػملْملاتؾملمملم مؼقملديمبمملٌٓملى مإشم مايٓملص مسػمل٥ملمػْملهماظّملغؿملمملم
ظّملرجهمل ماظرملضمل٤ملر مبمملظؾعملمملى ماَملبّملي مبٯمل مع٤ملت محؿ٥مل مؼزمل٠مل مب٣مل مايمملل مون مؼؾمل٤ملن محممللم

اَملعهملمظممغصملٓملهمبمملظؽمللؾهملميممللمدغؿملمملهموؼؽملل٥ملمض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م{طُ٠ملقممغعمظملْٕملـممذعما٩ملِعملَهملُماظْؼملعم٤ملػمتِم
غم٤ملرطُ١ملػممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمصَؼملعم٢ملػممزغمحػمٔملؿمحعممسعم٢ملؿمماظؽملؾممملرؿمموعموُدػمخِ٠ملعمماظْفعمؽملفمهملَمصَعملَّملػممصَمملزعمم
وعمإؿمغفمؼملعممملمتغم٤ملعمصّ٤ملػمنعمموُج عم

وعمععممملماظْقعمؿملعممملةُماظّملقمغػمؿملعممملمإؿمظٌملمملمععمؿعممملهللغمماظْطملغمٓملغمورؿم}[آلمسؼملٓملان .]185:م

ظعملّمل مطمملن ماظؿضملػملٞمل مبمملظّملغؿملممل مع٢مل ماظؾضمل٘مل مدؾؾمملً مظػملؾملٔملتهمل مظم مشٔملوة موحّمل مبضملّملم

اظؽملزملٓمل مظم مبّملاؼؿؾملممل محؿملىمل موذمملر مآ متضملمملشم مإشم مذظٟمل مبعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{حعمؿفم٥مل مإؿمذعمام
صَرملِػملْؿغم١ملػمموعمتعمؽملعممملزعمسػمؿغم١ملػممصِ٦ملماظْفملَعػمٓملؿمموعمسعمزملعمؿملػمؿغم١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِمععممملموَرعماطُ١ملػممععممملمتغمقِؾقم٤ملنعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممععم٢ملػممؼغمٓملؿمؼّملغمم

اظّملقمغػمؿملعممملموعمعِ ػمؽملغملُ١ملػممععم٢ملػممؼغمٓملؿمؼّملغمماظْـملخِٓملعمةَ}[مآلمسؼملٓملان:م .]152م
و٫ملّملقماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)محؿملىملمضممللم:م" م...مصَ٤ملعماظػملٌمل٣ملِ مظَممل ماظْظملَعملْٓملعمم

وَخػمرملعم٥ملمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمموعمَظغملِ٢ملػمموَخعمرملعم٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمموَنػممتغمؾػملعمٙملَمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمماظّملقمغػمؿملعممملمطَؼملعممملمبغملِشملَوملػممسعمػملَ٥ملمععم٢ملػمم
طَمملنعممضَؾػم َػملغملُ١ملػمم،مصَؿعمؽملعممملصَلغم٤ملػعممملمطَؼملعممملمتعمؽملعممملصَلغم٤ملػعممملموعمتغمؾملػمِػملغملَغملُ١ملػممطَؼملعممملموَػػم َػملغملَؿػمؾملغم١ملػمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
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ب٠مل مإن متّملاس٦مل ماَملع١مل مسػمل٥مل ماٌلػملؼملني مواحؿٯملل مورا٪ملؿملؾمل١مل موخرياتؾمل١ملم

ووع٤ملاهل١ملمغمملتيملمس٢ملمحنملماظّملغؿملمملموطٓملاػؿملهملماٌ٤ملتم،موػْملامعمملموطّملهماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملم

عم٢مل مثعم٤ملػمبعممملنعم مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مظم مايّملؼىمل ماظرملٓملؼٝمل م ،مصضمل ػم

َملطَػملَهملُم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م:م" مؼغم٤ملذِٟملُ ماَملُععم١ملغم موَنػم متعمّملعماسعم٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مطَؼملعمممل متعمّملعماسعم٥مل ما َ
إؿمظَ٥مل مضَزملػمضملعمؿِؾملعمممل م" م ،مصَعملَممللعم مضَممل٩ملِ٠ملؽم م:موعمعِ٢ملػم مضِػملٌملهملٍ مغعمقػم٢ملغم مؼعم٤ملػمععمؽِْملٍ م؟مضَممللعمم:م" مبعم٠ملػم موَغػمؿغم١ملػم مؼعم٤ملػمععمؽِْملٍ مطَـِريؽمم

غموطُ١ملغم ماظْؼملعمؾملعممملبعمهملَ معِ ػمؽملغملُ١ملػم م،م
 ،موعمَظغملِ فمؽملغملُ١ملػم مشُـعممملىؽم مطَطملغمـعممملىِ ماظلفمؿملػم٠ملؿم م ،موعمظَؿملعمؽملػمٔملؿمسعم٢ملفم ماظػملٌمل٣ملغم معِ٢ملػم م٫ملغمّملغمورؿم مسعمّمل مم
وعمظَؿملعمعملْْملِصَ٢ملفمماظػملٌمل٣ملغممصِ٥ملمضُػملُ٤مل ِبغملُ١ملغمماظْ٤ملعمػعم٢ملعمم)،مصَعملَممللعممضَممل٩ملِ٠ملؽمم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِموعمععممملماظْ٤ملعمػعم٢ملغمم؟مضَممللعم:م

" محغمنملقم ماظّملقمغػمؿملعمممل م عموطَٓملعماػِؿملعمهملُ ماظْؼملعم٤ملػمتِ م"(.دؽمل٢مل موب٦مل مداود) .موواضٛمل ماَملعهمل ماظؿمل٤ملمعم مرملؾمّملم
ػْملا مايّملؼىمل موؼ٤مل٪ملق٣مل ،مصفملسّملاد ماٌلػملؼملني مطـرية ،مظغملؽملؾملممل مٮمل متظملٓملح م٫ملّملؼعملًممل ،موٮملم

ختؿملٝملمسّملوؼما،مصؾمل١ملمشـمملىمططملـمملىماظلؿمل٠مل.

وع٢ملمودؾمملبماهلٔملتهملمواظسملضملٝملم:ماضمافماظْملغ٤ملبمواٌضملممل٫مل٦ملم،مصعملّملمؼؾؿػمل٦ملم

آمتضملمملشمماَملعهملمبؿفملخريماظؽملزملٓملموومتغملنيماَملسّملاىمبلؾنملماظْملغ٤ملبمواٌضملممل٫مل٦مل،مضممللم

عمؿغملُ١ملػممعغمزملِؿملؾعمهملٌمضَّملػمموَ٫ملعمؾػمؿغم١ملػممعِـػمػملَؿملػمؾملعممملمضُػملْؿغم١ملػمموَغفم٥ملمػعمْملعمامضُ٠ملػممػغم٤ملعممعِ٢ملػممسِؽملػمّملِم
تضملمملشم:م{ موَوعمظَؼملفممملموَ٫ملعممملب ػم

وَغػمظملُ ِلغملُ١ملػم}[آلمسؼملٓملان .]165:م

إن ماظ٤ملض٤ملهلل ظم ماٌضملممل٫مل٦مل مع٢مل موطرب مودؾمملب ماهلٔملتهمل م ،مَملغؾملممل مرٓملؼٞملم

اظرملؿملشملمملن،مصؿمللؿّملرجمع٢ملمؼشملؿملضمل٣ملمحؿ٥ملمؼؾّملومبزملطملممل٩ملٓملماظْملغ٤ملبمث١ملماظغملؾممل٩ملٓملماظيتمؼقملديم

اغؿرملمملرػمملمظمماَملعهملمإشمماهلٔملتهملم،موظعملّملمحْملرغمملمآمتضملمملشممع٢ملماظرملؿملشملمملنمووٮملسؿملؾ٣ملم

سؽملّملعممل مهّملث مس٢مل مشٔملوة موحّمل محؿملىمل مضمملل متضملمملشم :م{ مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم متعم٤ملعمظٌمل٤ملػما معِ ػمؽملغملُ١ملػم مؼعم٤ملػممعمم
اظْؿعمعملَ٥ملماظْفعمؼملػمضملعممملنؿممإؿمغفمؼملعممملمادػمؿعمٔملعمظٌملؾملغم١ملغمماظرملفمؿملػمشملَمملنغممبِؾعمضملػم٘ملؿممععممملمطَلعمؾغم٤ملاموعمظَعملَّملػممسعمظملَمملماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغم١ملػممإؿمنفمم

اظػملٌمل٣ملعممشَظملُ٤ملرؽممحعمِػملؿمل١ملؽم}م[مآلمسؼملٓملان .]155:م

صعملّمل مذطٓملت مػْمله ماآلؼهمل ماٌزملمملب ماىػمل٠مل مظم مشٔملوة موحّمل محؿملىمل مإغؾملمملم

صمضملوملمع٤ملاغٛملماظؽملزملٓملموػ٦ملماظْملغ٤ملبمواٌضملممل٫مل٦مل،موظعملّملمطمملنمظػملرملؿملشملمملنمسػملؿملؾمل١ملمدؾؿمل٠ملم

بفملنمووضضملؾمل١ملمظمماظٔملظ٠مل،مويماهلٔملتهملموسّملمماظـؾمملتمظمماٌضملٓملطهملمبلؾنملمخممملظظملهملموعٓملم
اظٓملد٤ملل م( م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) مممممل مودى مإشم متضملشملؿمل٠مل ماظؽملزملٓمل موسّملم مهعملؿملعمل٣مل،م
وػْملهمدؽملهملمآمتضملمملشممٮملمتؿكػملٝملموٮملمتؿضملشمل٠مل،موػ٦ملمونماهلٔملا٩مل١ملمٮملمتعملٛملمإٮملمبلؾنملم

وسؼملممللمؼزملؿملؾؾملمملماٌلػمل١ملمصؿؾضملّملمسؽمل٣ملماظؽملزملٓملم،موتعملٓملبمإظؿمل٣ملماهلٔملتهمل .م
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إنماجؿؽملذملمملبماٌضملممل٫ملذملذمل٦ملمواظؿقذملذملْملؼٓملمعؽملؾملذملمملمعذملذمل٢ملموسصملذملذمل١ملمودذملذملؾمملبمصذملذملٯملحماَملعذملذملهملم;م

صمملٌضملممل٫مل٦ملمعظملؿمملحمظغمل٠ملمذٓملموعطملٯملقمظغمل٠ملمخريم،موبلؾؾؾملمملمؼؿزملّملهللمطؿملمملنماَملعهملموتٔملولم

ػؿملؾؿؾملمملم،موػْملامعمملمصؾملؼمل٣ملماٌلػملؼمل٤ملنماَملوا٩مل٠ملمر٪ملذمل٤ملانمآمسػملذملؿملؾمل١مل،مصعملذملّملمتؿذملمملبٛملمو٫ملذملؿملهملم
اَملعذملذملٓملاىمواًػملظملذملمملىمإشممضذملذمل٤ملادػ١ملمظمماٌضملذملمملركمبشملمملسذملذملهملمآمواظؾضملذملذملّملمسذملذمل٢ملماٌضملممل٫ملذملذمل٦مل،م

َملغؾملمملمدؾؿمل٠ملماظؽملزملٓمل،موػْملامعمملموطّملهممسؼملٓملمب٢ملماًشملمملبمظممو٫ملؿملؿ٣ملمإشممدضملّملمب٢ملموب٦ملم
وضمملصمر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملموع٢ملمعضمل٣ملمع٢ملماَملجؽملمملد:موعمملمبضملذملّملم،مصذملكملغ٦ملمآعذملٓملكموعذمل٢ملمعضملذملٟملم

ع٢ملماَملجؽملمملدمبؿعمل٤ملىمآمسػمل٥ملمط٠ملمحمملل،مصكملنمتعمل٤ملىمآموصسمل٠ملماظضملّملةمسػمل٥ملماظضملّملو،م
ووض٤ملىماٌغملؿملّملةمظممايذملٓملب.موآعذملٓملكموعذمل٢ملمعضملذملٟملمونمتغمل٤ملغذمل٤ملاموذذملّملماحمادذملمملًمعذمل٢ملم

اٌضملممل٫مل٦ملمعؽملغمل١ملمعذمل٢ملمسذملّملوط١مل،مصذملكملنممذغذمل٤ملبماىذملؿملٖملموخذمل٤ملفمسػملذملؿملؾمل١ملمعذمل٢ملمسذملّملوػ١مل.م
وإمنمملمؼؽملزملٓملماٌلػملؼمل٤ملنممبضملزملؿملهملمسّملوػ١ملمٓ،موظ٤ملٮملمذظٟملمٕمتغمل٢ملمظؽملمملمبؾملذمل١ملمضذمل٤ملة;مَملنم
سّملدغمملمظؿملٕملمطضملذملّملدػ١مل،موٮملمسذملّملتؽملمملمطضملذملّملتؾمل١مل،مصذملكملنمادذملؿ٤ملؼؽملمملمظمماٌضملزملذملؿملهملمطذملمملنمهلذمل١ملم

اظظملسمل٠ملمسػملؿملؽملمملمظمماظعمل٤ملة()....اظضملعملّملماظظملٓملؼّمل) .م

صؼمل٢ملمس٤ملاع٠ملماظؽملزملٓملم:ماٮملبؿضملذملمملدمسذمل٢ملماٌضملممل٫ملذمل٦مل،مَملنماٌضملممل٫ملذمل٦ملمواآلثذملمملممإذام

اضمصؾملمملماٌلػملؼمل٤ملنمتغمل٤ملنموذّملمخشملٓملؼمامسػملؿملؾمل١ملمعذمل٢ملمموسذملّملا٩ملؾمل١ملمم،مواَملذذملّملممخشملذملٓملؼماموإٔؼمذملمملم
ػذملذمل٤ملماجملذملذملمملػٓملةمبمملٌضملممل٫ملذملذمل٦مل،موػذملذملْملامعذملذملمملمغرملذملذملؾملّملهمظمموؼمملعؽملذملذملمملمػذملذملْمله،مصذملذملكملنمارتغملذملذملمملبم

اٌضملممل٫مل٦ملمواآلثمملممواٌ٤ملبعملمملتمواجملمملػٓملةمبؾملمملمع٢ملمودؾمملبمإيمملقماهلٔملا٩مل١ملماٌؿغملٓملرةم

بمملَملعهمل .م

طذملذملْملظٟملمعذملذمل٢ملموػذملذمل١ملمود ذملؾمملبماهلٔملتذملمهملمواظسملذملذملضملٝملم:ما سف ذملمملبمب ذملمملظغملـٓملة :مص ذملكملنم

اٌلػمل١ملماظْمليمؼقملع٢ملمبممليٞملمؼّملاصٛملمسؽمل٣ملمبغمل٠ملمعممل تػملٟمل،موٮملمؼعملضملذملّملهمسذمل٢ملمذظذملٟملمضػملذملهملم

سّملدمووماغضملّملامماظضملؿمملد،موؼصملذمل٠ملمسػملذمل٥ملمتلذملغمل٣ملمبذملممليٞملم واظذملّملصمملهللمسؽملذمل٣مل،محؿذمل٥ملمؼصملؾملذملٓملهم

آموومت٤ملتمدوغ٣ملم..موؼ٤ملممؼٔملػ٤ملماٌلذملػمل١ملممبذمل٢ملمعضملذمل٣ملمعذمل٢ملم وسذملّملاد،موومٌذملمملمعضملذمل٣ملمعذمل٢ملم

سؿمملد،مصكملغ٣ملمؼّملخ٠ملمظممدا٩ملٓملةما سفمملبمبمملظؽملظملٕملمواٮملشمار بذملمملظعمل٤ملةممواظغملـذملٓملةم،موػذملْملام
عمملمؼقملديمب٣ملمإشمماهلٔملتهملم،مصكملنماٌلػملؼملنيمحنيمؼٓملطؽمل٤ملنمظغملـٓملةماظضملذملّملدمم،موؼضملفؾذمل٤ملنم

بفملغظمللؾمل١ملم،موؼؽملل٤ملنمدؽملّملػ١ملماَمل٫ملؿمل٠ملمبؿكػملٍملٝملمسؽملؾمل١ملماظؽملزملذملٓملم،موتغملذمل٤ملنماهلٔملتذملهملم،ممطؼملذملمملم
وضٛملمظممشٔملوةم(حؽملني).م م

صظملذملذمل٦ملمح ذملؽملنيموسفذملذملنملماٌل ذملػملؼمل٤ملنمبغملـذملذملٓملتؾمل١ملموط ذملمملغ٤ملاماثذملينمسرملذملذملٓملموظظملذملمملًمصعمل ذملممللم

بضملسملؾمل١مل:مظ٢ملمغطملػملنملماظؿمل٤ملممع٢ملمضػملهمل،مصعملممللمتضملمملشممخمرباًمس٢ملمذظذملٟمل:م{وعمؼعمذمل٤ملػممعممحغمؽملعمذملؿملػم٢ملـممإؿمذػمم
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وَسػمفعمؾعمؿػمغملُ١ملػممطَـػمٓملعمتغمغملُ١ملػممصَػملَذمل١ملػممتغمطملػمذمل٢ملؿممسعمذملؽملػمغملُ١ملػممذذملؿملؽمملًموعم٪ملعمذملمملضَوملػممسعمػملَذملؿملػمغملُ١ملغمماَملَرػمضغممبِؼملعمذملمملمرعمحغمؾعمذملوملػممثغمذمل١ملفمم

وعمظٌملؿملػمذملذملؿغم١ملػممعغمذملذملّملػمبِٓملؿمؼ٢ملعمم مثغمذملذمل١ملفمموَغػمذملذملٔملعملعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممدعم ذملمغملِؿملؽملعمؿعم٣ملغممسعمػملَذملذمل٥ملمرعمدغمذملذمل٤ملظِ٣ملِموعمسعمػملَذملذمل٥ملماظْؼملغمذملذملقملػمعِؽملِنيعمموعموَغػمذملذملٔملعملعمم
جغمؽملغم٤ملداًمظَ١ملػممتعمٓملعموػمػعممملموعمسعمْملفمبعمماظٌملْملِؼ٢ملعممطَظملَٓملغمواموعمذعمظِٟملَمجعمٔملعماىغمماْظغملَمملصِٓملؿمؼ٢ملعمم مثغم١ملفممؼعمؿغم٤ملبغمماظػملٌمل٣ملغممعِذمل٢ملػمم

حؿمل١ملؽم}م[اظؿ٤ملبهمل.]25،26:موايغملؼملهملمظممذظذملٟملم
بعمضملػمّملِمذعمظِٟملَمسعمػملَ٥ملمععم٢ملػممؼعمرملعممملىغمموعماظػملٌمل٣ملغممشَظملُ٤ملرؽممرعم ِ

ونمؼضملػمل١ملماظضملؾمملدمونماظؽملزملٓملمع٢ملمسؽملّملمآمتضملمملشمم،مموونماَملدؾمملبمظؿمللذملوملموحذملّملػمملمػذمل٦ملم

اظغملمملصؿملهملمظمماٮملغؿزملمملرمودحٓملماَملسّملاى .م

وح٤ملجؽملذملمملمإشممماظؿفملعذمل٠ملم
عم
ػْملهمػ٦ملمععمل٤ملممعمملتماظؽملفمزملٓملم،موودذملؾمملبمماهلٔملتذملهملم ،صؼملذملمملم

واظؿذملذملّملبٓملمصؿملؾمل ذملمملمَملخذملذملْملماظضملذملذملربمواظضملصملذملمملتم،مو٫ملذملذملّملقمآماظضملصملذملؿمل١مل:م{وعمظَؿملعمؽملػمزملغمذملذملٓملعمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملغممععمذملذمل٢ملػمم

ؼعمؽملػمزملغمٓملغمهغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَعملَ٤ملؿميلممسعمٔملؿمؼٔملؽم}م[اييمل:م .]40م

صمملَملعهملماظيتمتٓملؼّملماظؽملزملٓملم-مواظؽملزملٓملمع٢ملمسؽملّمل آم-متذملؽملؾمل٘ملمَملعذملٓملمآمرمملسذملهملم

وسؾمملدةمواظؿٔملاعمملًم،مس٢ملمإتذملمملنمبمملٓمواظؿمل٤ملم اآلخٓملم،مإتذملمملنم٫ملذملمملدقمتذملقملثٓملمبذمل٣ملماآلخذملٓملةم

سػمل٥ملماظّملغؿملمملم،موتلضمل٥ملمإشمماآلخذملٓملةمطؼملذملمملموعذملٓملم آموبذملؿملؾم٢ملموصزملؾمذملم٠ملم،موٮملمتؽمللذمل٥ملمغزملِذملؿملؾؾملمملم
ع٢ملماظّملغؿملمملمظؿغمل٤ملنمض٤ملةمهلمملمسػمل٥ملمدرب اآلخٓملةم،موٮملمتشملػملنملماظّملغؿملمملمظػملّملغؿملممل .م

وعذملذمل٢ملموػذملذمل١ملمود ذملؾمملبماهلٔملتذملذملهملمواٮملغغملل ذملمملرم:ماًػملذملذمل٤ملدمإشمماظٓملاحذملذملهملمواظغمللذملذمل٠ملم

وسّملمماَملخْملمبمملَملدؾمملبم،مصفملعهملممممٮملمتؽملؿيملمشْملاىػمملموطلمملىػمملمودواىػذملمملمودذملٯملحؾملمملموٮملم

تػملٟملمودؾمملبمض٤ملتؾملمملمٮملمعغملمملنمهلمملمظممسمملٕماظؿمل٤ملمموٮملمتلذملؿشملؿملٛملمونمتلذملؿعمل٠ملمبعملٓملارػذملمملم،م
صٯملبّملمعذمل٢ملمونمغضملؼملذمل٠ملم،موونمغؽملذملؿيملم،موونمغلذملضمل٥ملمإشممهعملؿملذملٞملماٮملطؿظملذملمملىماظذملْملات٦ملمظمم

صمؿملٛملماجملمملٮملتموٮملمؼغمل٤ملنمذظٟملمإٮملمبمملىؾملّملمواظضملٓملقمواظزملربمواٌـمملبٓملةم .م

وغقملطّملمونما رػذملمملبموتٓملوؼذملٛملماآلعذملؽملنيمٮملمسٯملضذملهملمظذمل٣ملمبمملىؾملذملمملدموٮملمبممل دذملٯملمم

و٫ملذملذملٯملم،مصعملذملذملّملمحذملذملٓملمما دذملذملٯملممضمؿذملذمل٠ملماظ ذملؽملظملٕملماظذملذمليتمحذملذملٓملممآمإٮملمب ذملممليٞملم،مطؼمل ذملمملمحذملذملٓملمم
اٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماٌممللمووماظضملٓملضموتٓملوؼٛملماآلعؽملني،مب٠ملمجضمل٠ملمجٔملاىمع٢ملمؼضملؿملـذمل٤ملنمظمم

اَملرضمصلمملدؼمامذّملؼّملؼماموحمملمسؼممملم،محؿملىملمؼعمل٤مللمايٞملمدؾقمملغ٣ملم:مم{إؿمغفمؼملعممملمجعمٔملعماىغمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم

ؼغمقعممملرؿمبغم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموعمؼعملػمضملعم٤ملػمنعممصِذمل٦ملماظْذملفملَرػمضؿممصَملعمذملمملدؼماموَنػممؼغمعملَؿفمػملُذمل٤ملاموَوػممؼغمزملعمذملػملٌملؾغم٤ملاموَوػممتغمعملَشملٌملذملٛملعمم
وَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمموعموَرػمجغمػملُؾملغم١ملػممعِ٢ملػممخِػملَمملفٍموَوػممؼغمؽملػمظملَذمل٤ملػمامعِذمل٢ملعمماظْذملفملَرػمضؿممذعممٰظِذملٟملَمظَؾملغمذمل١ملػممخِذملٔملػميؽممصِذمل٦ملماظذملّملقمغػمؿملعممملم
صملؿمل١ملؽمم}م[ماٌممل٩ملّملةم:م]33م م
وعمظَؾملغم١ملػممصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمسعمْملعمابؽممسعم ِ
م

م
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ا
أًٔل :انؼُبصش

أخال ق انصبئًني ٔأْم انقشآٌ

ممم -1ماظزملؿملمملممعّملردهملمظألخٯملقم م

ممم -2مهْملؼٓملماظزملممل٩ملؼملنيمع٢ملمد٤ملىماَملخٯملقم.م

ممم3م-ماظزملربمواظزملؿملمملممضٓملغمملى.

ممم4م -ع٢ملمدػمل٤ملطؿملمملتماظزملممل٩ملؼملنيمظممرعسملمملنم .م
ممم-5مصسمل٠ملمضٓملاىةماظعملٓملآنمووػػمل٣ملمظممرعسملمملنمم

ا
ثبَٛب  :األدنخ:م

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ضممللمتضملذملمملشمم:م{ؼعمذملمملمموَؼقمؾملعمذملمملمماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممآععمؽملغمذمل٤ملاممطُؿِذملنملعمممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملغممماظزملممذملؿملعممملمغمممطَؼملعمذملمملممطُؿِذملنملعممم
سعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػمِػملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمؿفمعملُ٤ملنعمم}م[اظؾعملٓملة .]183:مممم

 -2وضممللمتضملمملشم:مم{ذعمؾملػمٓملغممرعمععمسملعممملنعمماظٌملذملْملِيمموُغػمذملٔملؿملعمممصِؿملذمل٣ملِمماظْعملُذملٓملػمآنغمممػغمذملّملؼمىممظِػملؽملفمذملمملسؿممم
وعمبعمؿملممؽملعممملتٍمعِ٢ملعمماظْؾملغمّملعمىموعماظْظملُٓملػمضَمملنؿممصَؼملعم٢ملػممذعمؾملؿمّملعممعِ ػمؽملغملُ١ملغمماظرملفمؾملػمٓملعممصَػملْؿملعمزملغمؼملػم٣ملغم}...

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظؾعملٓملة:م.]185م

 -3وضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملمؼغم٤ملعمصٌمل٥ملماظزملفممملبِٓملغمونعمموَجػمٓملعمػغم١ملػممبِطملعمؿملػمٓملؿممحِلعممملبٍم}م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظٔملعٓمل:م.]10مممممم م

 -4وضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامما٫ملػمذملؾِٓملغموامموعم٫ملعمذملمملبِٓملغموامموعمرعمابِشملُذمل٤ملامموعماتفمعملُذمل٤ملامم
اظػملٌمل٣ملعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[آلمسؼملٓملان:م.]200م

م م

 -5وضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممإؿمذعمام غمذطِذملٓملعممماظػملٌملذمل٣ملغممموعمجِػملَذملوملػمممضُػملُذمل٤ملبغمؾملغم١ملػممم
وعمإؿمذعمامتغمػملِؿملعموملػممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممآؼعممملتغم٣ملغممزعمادعمتػمؾملغم١ملػممإؿمتعممملغؼممملموعمسعمػملَ٥ملمرعمبممؾملؿم١ملػممؼعمؿعم٤ملعمطٌملػملُ٤ملنعم}

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملغظملمملل]2:م.

م

 -6وضممللمتضملمملشم:م{مإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمؿػمػملُ٤ملنعممطِؿعممملبعمماظػملٌمل٣ملِموعموَضَذملمملعغم٤ملامماظزملفمذملػملَمملةَمموعموَغػمظملَعملُذمل٤ملامم
عِؼملفممملمرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػممدِٓملؾماًموعمسعمػملَمملغِؿملعمهملًمؼعمٓملػمجغم٤ملنعممتِفعممملرعمةًمظَ٢ملػممتعمؾغم٤ملرعمممظِؿملغمذمل٤ملعمصخملؿملعمؾملغم١ملػممموُجغمذمل٤ملرعمػغم١ملػممم

وعمؼعمٔملؿمؼذملذملّملعمػغم١ملػممعِذملذمل٢ملػممصَسملػم ذملػملِ٣ملِمإؿمغفم ذمل٣ملغممشَظملُذملذمل٤ملرؽممذعم ذملغملُ٤ملرؽممموعماظٌمل ذملْملِيموَوػمحعمؿملػمؽملعم ذملمملمإؿمظَؿملػم ذملٟملَمعِذملذمل٢ملعمم

اْظغملِؿعممملبِمػغم٤ملعمماظْقعمٞملقممعغمزملعمّملممضمملًمظِؼملعممملمبعمؿملػم٢ملعممؼعمّملعمؼػم٣ملِمإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعمممبِضملِؾعمذملمملدِهِممظَكعمذملؾِريؽمممبعمزملِذملريؽممم

ثغمذمل١ملفممموَوػمرعمثػمؽملعمذملمملماْظغملِؿعمذملمملبعمماظٌملذملذملْملِؼ٢ملعمما٫ملػمذملذملشملَظملَؿملػمؽملعممملمعِذملذمل٢ملػممسِؾعممملدِغعمذملمملمصَؼملِذملؽملػمؾملغم١ملػممزَذملمملظِ١ملؽممظِؽملعمظملْلِذملذمل٣ملِم
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وعمعِؽملػمؾملغم١ملػممعغمعملْؿعمزملِّملؽمموعمعِؽملػمؾملغم١ملػممدعممملبِٞملؽممبِذملمملظْكعمؿملػمٓملعماتِممبِذملكملؿمذػمنؿممماظػملٌملذمل٣ملِممذعمظِذملٟملَممػغمذمل٤ملعممماظْظملَسملػمذمل٠ملغممم

اْظغملَؾِريغم}م[صمملرٓملم:مم.]31،29م

األدنخ يٍ انسُخ :مممممممممممممم م

م

 -1س٢ملموَب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَذملممللعممماظذملؽمل قممم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملمم
ودػمل١مل):م"ععم٢ملػممظَ١ملػممؼعمّملعمهللػممضَ٤ملػملعمماظذملٔملقمورؿممموعماظضملعمؼملعمذمل٠ملعمممبِذمل٣ملِممصَػملَذملؿملػمٕملعمممِٓمحعممملجعمذملهملٌممظمم

ونػممؼعمّملعمهللعممرَضملعممملععم٣ملغمموعمذعمٓملعمابعم٣ملغم"(٫ملقؿملُمل ماظؾكمملريم) .م

 -2وس٢ملموَب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرد٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملممآم

سػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل):م"مضَ ذملممللعمماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمذملذملٔملفمموعمجعمذملذمل٠ملفم:مطُذملذمل٠ملقممسعمؼملعمذملذمل٠ملؿممابػمذملذمل٢ملؿممآدعممعممظَذملذمل٣ملغممإؿمٮملٌملم
اظزملممؿملعممملمعم،مصَكملؿمغفم٣ملغممظ٦ملموعموَغعممملموَجػمٔملؿمىمبِ٣ملِ،موعماظزملممؿملعممملمغممجغمؽملفمهملٌ،مصَكملؿمذعمامطَمملنعممؼعمذمل٤ملػممغممم٫ملعمذمل٤ملػممؿممم

ّملطُ١ملػممصَ ذملٯملَمؼعمٓملػمصُذملذملىملػممؼعم٤ملػمععمؽِ ذملْملٍموعمٮملَمؼعملػمذملذملكعمنملػم،مصَ ذملكملؿمنػممدعم ذملمملبفم٣ملغمموَحعمذملذملّملؽمموَوػممضَمملتعمػملَذملذمل٣ملغمم
وَحعم ذمل ِ
١ملم
صَػملْؿملعمعملُذمل٠ملػمم:مإغذملذمل٦ملماعػمذملذملٓملغمؤؽمم٫ملعمذملممل٩ملِ١ملؽمم.مواظذملذملْمليمغعمظملْذملذملٕملغممعغمقعمؼملفمذملّملٍممبِؿملعمذملذملّملِهِمظَكغمػملُذملذمل٤ملفغممصَذملذمل ؿم

اظزملفمممل٩ملِ١ملؿمموَرْؿملعمذملنملغمممسِؽملػمذملّملعممماظػملٌملذمل٣ملِممؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِممعِذمل٢ملػممم ؿمرؼذملُملؿممماظْؼملِلػمذملٟملِ،مموعمظِػملزملفمذملممل٩ملِ١ملؿممم

عمبذملذملذمل٣ملغمم َصذملذملذملٓملؿمحعمم
شملذملذملذملٓملؿمهِموعمإؿمذعمامظعملذملذمل٦ملممر فم
شملذملذملٓملعممم َصذملذملذملٓملؿمحعممبِظملِ ْ
غمؼملذملذملممل،مإؿمذعماموَصْ َ
عمؿذملذملمملنؿمممؼعمظملْٓملعمحغمؾمل عم
صَٓملػمحعم

بِزملعم٤ملػمعِ٣ملِ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م م

 -3موس٢ملمسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣ملم)مسذمل٢ملمماظؽملفمؾِذمل٦ملمممم(٫ملذملػمل٥ملممآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ؼعممملمععمضملػمرملعمٓملعمماظرملفمؾعممملبِمععمذمل٢ملؿمممادػمذملؿعمشملَمملهللعمممعِذمل ػمؽملغملُ١ملغممماظْؾعمذملمملىعمةَممصَػملْؿملعمؿعمذملٔملعموفمجػممم

صَكملؿمغفم٣ملغمموَشَ٘ملقممظِػملْؾعمزملعمٓملؿمموعموَحػمزملعمذمل٢ملغمممظِػملْظملَذملٓملػمجؿم،مموعمععمذمل٢ملػمممظَذمل١ملػمممؼعملػمذملؿعمشملِٛملػمممصَضملعمػملَؿملػمذمل٣ملِممبِمملظزملفمذمل٤ملػممؿممم
صَكملؿمغفم٣ملغممظَ٣ملغمموؿمجعممملىؽم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م م

عمدذمل٤مللعمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمم
 -4وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمذملٓملـمومم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملؾملؼملذملمملم)موَنفممر غم

آُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"اظزملممؿملعممملمغمموعماظْعملُٓملػمآنغممؼعمرملػمظملَضملعممملنؿممظِػملْضملعمؾػمذملّملِممؼعمذمل٤ملػممعممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِ،مم

ؼعمعملُ٤مللغمماظزملممؿملعممملمغم:موَيػممرعمبمم،مععمؽملعمضملػمؿغمذمل٣ملغممماظشملٌملضملعمذملمملمعممموعماظرملفمذملؾملعم٤ملعماتِممبِمملظؽملفمؾملعمذملمملرؿم،ممصَرملعمذملظملخملضملػمؽملِ٦ملممم

صِؿملذملذمل٣ملِ،موعمؼعمعملُذملذمل٤مللغمماظْعملُذملذملٓملػمآنغم:مععمؽملعمضملػمؿغمذملذمل٣ملغمماظؽملفمذملذمل٤ملػممعممبِمملظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملؿم،مصَرملعمذملذملظملخملضملػمؽملِ٦ملمصِؿملذملذمل٣ملِم،مضَذملذملممللعم:مم

صَؿملغمرملعمظملٌملضملعممملنؿم"م(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).م م

 -5موسعمذمل٢ملػمممسغمـػمؼملعمذملمملنعممبذمل٢ملؿممسظملذملمملنعممم(رعم٪ملِذمل٦ملعممماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمؽملػمذمل٣ملغمم)مسعمذملذمل٢ملؿمماظؽملفمؾِذمل٦ملمممم(٫ملذملػمل٥ملمآم
ػمٓملطُ١ملػممععم٢ملػممتعمضملعمػملٌمل١ملعمماظْعملُٓملػمآنعممموعمسعمػملٌملؼملعم٣مل"
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضَممللعم:م"خعمؿمل غم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

م م
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 -6وسعمذملذمل٢ملػمموَغعمذملذملٕملؿممبػمذملذمل٢ملؿممععممملظِ ذملٟملٍمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعمم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِ م
(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم ذمل٣ملِمودعم ذملػملٌمل١ملعم):م"إؿمنفممظِػملٌمل ذمل٣ملِموَػػمػملِذملذملنيعممعِذملذمل٢ملعمماظؽملفم ذملمملسؿم،مضَ ذملمملظُ٤ملا:مؼعمذملذملمملم

رعمدغم٤مللعممآِمععم٢ملػممػغم١ملػمم؟مضَممللعم:مػغم١ملػمموَػػم٠ملغمماظْعملُٓملػمآنؿمم،موَػػم٠ملغممآِموعمخعمممل٫ملفمؿغم٣مل"

(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

 -7وسعمذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمعغم٤ملدعمذملذمل٥ملماظْفملَذػم ذملضملعمٓملؿميممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مضَ ذملممللعم:مضَ ذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل ذمل٣ملِم
ْؼملذملذملقملػمعِ٢ملؿمماظٌمل ذملْملِيمؼعمعملْ ذملٓملعموُماظْعملُ ذملٓملػمآنعممطَؼملعمـعمذملذمل٠ملؿمم
(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِموعمدعم ذملػملٌمل١ملعم):م"ععمـعمذملذمل٠ملغمماظ غم
اَملُتػمٓملغمجفمذملهملِ;مرؿمزمُؾملعمذملمملمرَؿملممذملذملنملؽمموعمرَضملػمؼملغمؾملعمذملمملمرَؿملممذملذملنملؽم،موعمععمـعمذملذمل٠ملغمماظْؼملغمذملذملقملػمعِ٢ملؿمماظٌمل ذملْملِيمظَذملمملمؼعمعملْ ذمل عمٓملوُم

غمؾملمملمحغمػملْ٤ملؽم،موعمععمـعم٠ملغمماظْؼملغمؽملعممملصِٞملؿمماظٌملذملْملِيممؼعمعملْذمل عمٓملوُمم
اظْعملُٓملػمآنعممطَؼملعمـعم٠ملؿمماظؿفمؼملػمٓملعمةِمظَمملمرؿمؼُملعممظَؾملعممملموعمرَضملػمؼمل عم

اظْعملُٓملػمآنعممععمـعم٠ملغمماظٓملفمؼػمقعممملغعمذملهملِممرؿمزمُؾملعمذملمملممرَؿملممذملنملؽممموعمرَضملػمؼملغمؾملعمذملمملممعغمذملٓمللمم،موعمععمـعمذمل٠ملغممماظْؼملغمؽملعمذملمملصِٞملؿممماظٌملذملْملِيمممم م
ظَمملمؼعمعملْٓملعموُماظْعملُٓملػمآنعممطَؼملعمـعم٠ملؿمماظْقعمؽملػمصملَػملَهملِمظَؿملػمٕملعممظَؾملعممملمرؿمؼُملؽمموعمرَضملػمؼملغمؾملعممملمعغمٓمللمم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -8ومسعم٢ملػمموَبِ٥ملمععممملظِٟملٍماَملَذػمذملضملعمٓملؿمىمممضَذملممللعممضَذملممللعممرعمدغمذمل٤مللغمماظػملٌملذملم٣ملِم٫-ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ودػمل١مل-م"ماظشملٍملؾملغم٤ملرغممذعمشملْٓملغمما ؿمتعممملنؿمموعماظْقعمؼملػمّملغممظِػملٌمل٣ملِمتعمؼملػمألُماظْؼملِؿملذملٔملعمانعم.موعمدغمذملؾػمقعممملنعمم

اظػملٌمل ذمل٣ملِموعماظْقعمؼملػمذملذملّملغممظِػملٌمل ذمل٣ملِمتعمؼملػمذملذمل٧ملنؿمم-موَوػممتعمؼملػم ذملألُم-مععم ذملمملمبعم ذملؿملػم٢ملعمماظلفمذملذملؼملعم٤ملعماتِموعماَملَرػمضؿمم
وعماظزملفمذملٯملَةُمغغمذمل٤ملرؽمموعماظزملفمذملّملعمضَهملُمبغمٓملػمػعمذملمملنؽمموعماظزملفمذملؾػمٓملغمم٪ملِذملؿملعمممملىؽمموعماظْعملُذملٓملػمآنغممحغمففمذملهملٌمظَذملٟملَموَوػمم

ُؾملذملذمل ذملمملمم" .م
ُؾملذملذملذملمملموَوػممعغم٤ملبِعمل عم
ْلذملذملذملذمل٣ملغممصَؼملغمضملػمؿِعمل عم
عمطملذملذملذملذملّملغمومصعمَؾذملذملذملممل٩ملِٛملؽممغعمظمل عم
سعمػملَ ػمؿملذملذملذملٟملَم ُطذملذملذملذمل٠ملقمماظ فمؽملذملذملذملمملسؿممؼ ػم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملمعلػمل١ملم) .م

ا
ثبنثب  :ادلٕضـــــٕع:م مممممممممممم م

مظعملّملمسغمينما دٯملممسؽملمملؼهملمطذملؾريةمممبغملذملمملرممماَملخذملٯملق،ممصػملعملذملّملممجضملػملذملؾملمملمماظٓملدذمل٤مللمم

(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ماهلذملذملّملفماَملمسذملذمل٥ملمعذملذمل٢ملمبضملـؿذملذمل٣ملماظرملذملذملٓملؼظملهمل،مصضملذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمػٓملؼذملذملٓملةم
(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"إؿمغفمؼملعممملمبغمضملِـػموملغممظِذملفملُتعمؼملمم١ملعممم

٫ملعممملظُِملعمماظْفملَخػمػملَمملقؿم"(علؽملّملموضمّمل)،مصعملّملمذؽمذملٓملسعموملمماظضملؾذملمملداتممظمما دذملٯملمممٌذملمملممصؿملؾملذملمملممعذمل٢ملممم

اٌعملممل٫ملِذملذملّملماظضملصملؿملؼملذملذملهملمواظطملمملؼ ذملمملتماظؽملؾؿملػملذملذملهمل،ماظذملذمليتممتؾملذملذملْملبماظؽملظملذملذمل٤ملس،موتٔملطذملذمل٦ملماظعملػملذملذمل٤ملب،م
وتشملؾملٓملماى٤ملارؿمح،مصؿزمل٠ملمبفمل٫ملقمملبؾملمملمإشمموسػمل٥ملماظّملرجمملت.

م

وع٢ملمػْملهماظضملؾمملدات:م٫ملؿملمملممذؾملٓملمرعسملذملمملنمموعذملمملممتسملذملؼملفمؽملعم٣ملممعذمل٢ملممضٓملبذملمملتممجػملؿملػملذملهمل،مم

صٓملعسملمملنغممعّملردهملمؼمبذمل٥ملممصؿملؾملذملمملمماٌلذملػمل١ملممسػملذمل٥ملممعغملذملمملرممماَملخذملٯملق،ممصمملظزملذملؿملمملمممؼٓملبذمل٦ملممصؿملؽملذملمملمم

اظؿعملذملذمل٤ملى،مواظذملذمليتمجضملػملذملذملؾملمملمآمتضملذملمملشممػذملذملّملصًمملمومسذملذمل٥ملمعذملذمل٢ملماظزملذملؿملمملممظممض٤ملظذملذمل٣مل:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملم
اظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملامطُؿِذملذملنملعممسعمػملَ ذمل ػمؿملغملُ١ملغمماظزملمم ذملؿملعممملمغممطَؼملعم ذملمملمطُؿِذملذملنملعممسعمػملَذملذمل٥ملماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممعِذملذمل٢ملػممضَذملذملؾػمِػملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُذملذمل١ملػمم
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تعمؿفمعملُذملذمل٤ملنعم}[اظؾعملذملذملٓملةم:م،]183مود ذملٓملمخؿ ذملمملمماآلؼذملذملهملماظغملٓملتذملذملهملمب ذملمملظؿعمل٤ملىمونمإسذملذملّملادمضػملذملذمل٤ملبم
اظزملممل٩ملؼملنيمؼصملؾملٓملمع٢ملمط٤ملنمعٓملجٛملماظزملؿملمملممإشمم٪ملؼملريماظزملممل٩مل١ملم،محؿملىملمٮملمرضؿملنملمسػملؿملذمل٣ملمم

إٮملمآم،موعذملذمل٢ملمدٮمل٩ملذملذمل٠ملمماظؿعملذملذمل٤ملىمظمماآلؼذملذملهملماظغملٓملتذملذملهمل:ماظؿقػملذملذمل٦ملممبذملمملَملخٯملقماظغملٓملتذملذملهملم
واظزملظملمملتماظؽملؾؿملػملهملمصضملذملٯملًمموضذمل٤ملٮملًممودغمذملػمل٤ملطًمملمم،مؼعملذمل٤مللمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم):م"اتفمذملٞملؿمممآم

حؿملـغمؼملذملذملمملمطؽملذملذملومل،ممووتِؾذملذملٛملمماظلذملذملؿملؽهملَمايلذملذملؽملهملَممتقغمؾملذملذملممل،مموخذملذملمملظِٞملؿمماظؽملذملذملمملسعمممخبُػملُذملذملٞملـمممحلذملذمل٢ملم" م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(دؽمل٢ملمماظمعْملي).م

وع٢ملموخٯملقماظزملممل٩ملؼملنيم:ماظؿقػمل٦ملمبمملظزملربمموػ٤ملممتٓملوؼ٘ملمظػملذملؽملظملٕملمموتؾملذملْملؼنملمم

ظػملطملٓملا٩ملذملذملٔمل،مورذملذملٓملدمظػملفرملذملذملٛملمواظشملؼملذملذملٛملم،مصمملظزمل ذملؿملمملممايذملذملٞملقممرمضملذملذمل٠ملماٌل ذملػمل١ملعمموودذملذملٛملم٫ملذملذملّملرؼمام
وورؾملذملذملٓملممظل ذملمملغؼممملمووبضملذملذملّملعممسذملذمل٢ملماظرملذملذملٓملؾم،موإذامروىمزظّ ذملهملًماحؿؼملػمل ذملؾملممل،موإنموجذملذملّملمإد ذملمملىةًم٫ملذملذملربم

سػملؿملؾملممل،ممضممللمتضملمملشم:م{مإؿمغعمؾمؼملعممملمؼغم٤ملعمصَؾم٥ملماظزملعمؾممملبِٓملغمونعمموَجػمذملٓملعمػغم١ملػمممبِطملعمؿملػمذملٓملؿمممحِلعمذملمملبٍمم}ممم[اظٔملعذملٓملم:م،]10م

صمملٮملعؿؽملذملمملهللمسذملذمل٢ملماظرملذملذملؾمل٤ملاتمزمؿ ذملمملجمإشممضذملذمل٤ملةمداصضملذملذملهمل،مصؿملزملذملذملربما غلذملمملنمسػملذملذمل٥ملماىذملذمل٤ملهللم
واظضملشملٖملمواظرملؾمل٤ملة،مرمملسهملًمٓمسٔملموج٠ملم،مواتؾمملسؼممملمظؽملؾؿمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) .م

ؼعمل٤مللماب٢ملمرجنملم(رضم٣ملمآ):م"موع٢ملموصسمل٠ملموغ٤ملاهللماظزملربم:ماظزملؿملمملمغم،مصكملغفمذمل٣ملمم

رمؼملٛملغمماظزملربعممسػمل٥ملماَملغ٤ملاهللؿمماظـفمٯملثهملِ،مَملغفم٣ملم٫ملربؽممسػمل٥ملمرمملسهملِمآمسٔملموجذملم٠مل،مو٫ملذملربؽمممسذمل٢ملمم
عضملممل٫مل٦ملمآ،مَملنفمماظضملؾّملعممؼمكُمذؾمل٤ملاتِ٣ملمٓمسٔملموج٠ملموغظمللذمل٣ملممضذملّملممتؽملمملزسذمل٣ملممإظؿملؾملذملممل،مموهلذملْملامم

ظممايّملؼىملماظزملذملقؿملُملمم:م((مإنفممآمسذملٔملمموجذمل٠ملممؼعملذمل٤مللغممم:مطُذمل٠ملقمممسؼملذمل٠ملممابذمل٢ملؿمممآدمعممظذمل٣ملممإٮملٌملم

اظزملممؿملمملمغم،مصكملغفم٣ملمظ٦مل،مووغمملموجٔمليمب٣مل،مإغفم٣ملمتذملٓملكَممذذملؾمل٤ملتعم٣ملممورضملمملععمذمل٣ملمموذذملٓملابعم٣ملممعذمل٢ملمموجػملذمل٦ملمم))،م

وصؿملذملذمل٣ملموؼسملؼمذملذملمملم٫ملذملذملربؽممسػملذملذمل٥ملماَملضذملذملّملارماٌقملٌذملذملهملممبذملذملمملمضذملذملّملمزمزملغمذملذمل٠ملغممظػملزملفمذملذملممل٩مل١ملمعذملذمل٢ملماىذملذمل٤ملهللم

واظضملشملٖملؿم("...جمملعٛمل ماظضملػمل٤ملمموايغمل١مل).مم

م

وع٢ملماظزملذملربمماظذملْمليممؼؽملؾطملذمل٦ملممونمؼزملذملقنملمماٌذملقملع٢ملممظممرعسملذملمملنمماظزملذملربممسػملذمل٥ملمم
عمدذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملمم
وذيماظؽملمملسم،مصَضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مؼعم ُعملذمل٤مللغمم:مضَذملممللعمممر غم
عملذملكعمنملػمممصَذملكملؿمنػممم
ّملطُ١ملػممصَذملٯملَممؼعمٓملػمصُذملىملػمممؼعم٤ملػمععمؽِذملْملٍمموعمٮملَمؼ ػم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمذعمامطَمملنعممؼعم٤ملػممغمم٫ملعم٤ملػممؿمموَحعم ِ
دعممملبفم٣ملغمموَحعمّملؽمموَوػممضَمملتعمػملَ٣ملغممصَػملْؿملعمعملُ٠ملػممإغ٦ملماعػمٓملغمؤؽمم٫ملعمذملممل٩ملِ١ملؽمم"،مصؼملذملٛملممػذملْملامماظؿ٤ملجؿملذمل٣ملمماظؽملؾذمل٤مليمموعذملٛملممعذملمملمم
ؼؽملؾطملذملذمل٦ملمونمؼػملعملؿملذملذمل٣ملماظزملذملؿملمملممظممغظملذملذمل٤ملسماظزمل ذملممل٩ملؼملنيمعذملذمل٢ملماظزملذملذملربموحلذملذمل٢ملماًػملذملذملٞملمنذملذملّملم
بضمل٘ملماظؽملمملسمؼطملسملؾ٤ملنمَملتظمل٣ملماَملدؾمملبموؼـ٤ملرونمعؿضملػملػملنيمبمملظزملذملؿملمملممموطفملغذمل٣ملممػذمل٤ملمماظذملْمليمم
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م

ؼّملس٤ملػ١ملمإشممذظٟمل،موػْملامؼذملّمللممسػملذمل٥ملممونماظزملذملؿملمملمممٕمؼذملؿؼملغمل٢ملممصذملؿملؾمل١مل،ممووغؾملذمل١ملممظذملؿملٕملمم
هل١ملمع٢ملم٫مل٤ملعؾمل١ملمإٮملماى٤ملهللمواظضملشملٖمل.م م
وعذملذمل٢ملماَملخذملذملٯملقماظذملذمليتمؼٔملطؿملؾملذملمملماظزملذملؿملمملممظممغظملذملذمل٤ملسماظزملذملممل٩ملؼملنيمخػملذملذملٞملماظضملظملذملذمل٤ملم
وطصمل١ملماظطملؿملٚملموايػمل١مل،مصؾملْملهماظزملظملمملتماظيتموثؽمل٥ملمآمسػمل٥ملمعذمل٢ملممؼؿزملذملٝملممبؾملذملمملممصعملذملممللم:م
{وعماْظغملَمملزِؼملِنيعمماظْطملعمؿملػمٚملَموعماظْضملعممملصِنيعممسعم٢ملؿمماظؽملفممملسؿمموعماظػملٌمل٣ملغممؼغمقِنملقمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم} م
[آلمسؼملٓملان:م]134مواظؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مزمذملىملمماظزملذملممل٩مل١ملممسػملذمل٥ملمماظؿقػملذمل٦ملمم

بؾملمملمظممض٤ملظ٣مل:م"...مصَكملؿمنػممدعممملبفم٣ملغمموَحعمّملؽمموَوػممضَمملتعمػملَ٣ملغممصَػملْؿملعمعملُ٠ملػممإؿمغمم٥ملماعػمٓملغمؤؽمم٫ملعمممل٩ملِ١ملؽم".م م
وطْملامع٢ملماَملخٯملقماظيتمؼؽملؾطمل٦ملمونمؼغملؿلؾؾملمملماٌقملع٢ملمع٢ملماظزملذملؿملمملممم:ماظضملظملذملهمل،مم
صمملظزملؿملمملممؼٓملب٦ملمو٫ملذملقمملب٣ملممسػملذمل٥ملمماظشملؾملذملٓملممواظضملظملذملمملفممواظذملؿقغمل١ملممظممشٓملا٩ملذملٔملمماظذملؽملظملٕمل،مموهلذملْملامم
وجؾم٣ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ماظرملؾمملبماظْمليمٮملمرمّملمعمملمؼؿذملٔملوجممبذمل٣ملممونمؼضملؿزملذمل١ملمم

بمملظزملؿملمملم،مصضمل٢ملمسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػمذمل٢ملؿمممععملػمذملضملغم٤ملدٍمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مسذمل٢ملمماظؽملفمؾِذمل٦ملمممم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملمم
ودػمل١مل)مضمملل:م"ؼعممملمععمضملػمرملعمٓملعمماظرملفمؾعممملبِمععم٢ملؿممادػمؿعمشملَمملهللعممعِ ػمؽملغملُ١ملغمماظْؾعممملىعمةَمصَػملْؿملعمؿعمٔملعموفمجػممصَكملؿمغفم٣ملغمموَشَ٘ملقممظِػملْؾعمزملعمٓملؿمم
فم٣ملمظَ٣ملغمموؿمجعممملىؽم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،مصفملو٪ملذملُملمم
وعموَحػمزملعم٢ملغممظِػملْظملَٓملػمجؿمموعمععم٢ملػممظَ١ملػممؼعملػمؿعمشملِٛملػممصَضملعمػملَؿملػم٣ملِمبِمملظزملفم٤ملػممؿممصَكملؿمغ غم
اظذملذملؽمل مم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١مل)مونماظزملذملذملؿملمملممموضمملؼذملذملذملهملموودذملذملؿملػملهملمظػملضملظملذملذملذملهمل،موذظذملذملذملٟملمَملنم
اظرمل ذملؿملشملمملنمرمذملذملٓمليمعذملذمل٢ملمابذملذمل٢ملمآدممجمذملذملٓملىماظذملذملّملم،مواظزملذملذمل٤ملممؼسمل ذملؿملٞملمتػملذملذملٟملماجمل ذملمملريم
وؼْملطٓملماظزملؿملمملممبمملٓمسٔملموج٠مل،مصؿملسملضملٝملمداس٦ملماظرملذملؿملشملمملن،مموؼعملذمل٤ملىممداسذمل٦ملمما تذملمملن،مم
وتغملـٓملمبلؾؾ٣ملماظشملمملسمملتموتعمل٠ملماٌضملممل٫مل٦مل.م م
واظزملؿملمملممؼٓملب٦ملمصؿملؽملمملماٮملظؿٔملاممواٮملغسملؾمملطموؼضملممل ماظظمل٤مل٪ملذمل٥ملممواتؾذملمملهللمماهلذمل٤ملى،مم
صظملذملذمل٦ملمذذملذملؾملٓملمرعسمل ذملمملنمتلذملذملٟملماٌل ذملػملؼمل٤ملنمسذملذمل٢ملماظشملضمل ذملمملممواظرملذملذملٓملابمظمموضذملذملوملمواحذملذملّمل،م
وؼظملشملٓملونمظمموضوملمواحّمل،موػْملام غمؼضملػمل١ملماىؼملؿملٛملماظؽملصملمملممواٮملظؿٔملام.م م

وع٢ملموخٯملقماظزملممل٩ملؼملنيم:معٓملاسمملةماظظملعملٓملاىمواظؿملؿمملع٥ملموضسملمملىمحذمل٤ملا٩مليملمماظؽملذملمملسمم

واٌ٤ملاد ذملمملة،مؼؿذملذملْملطٓملمصؿملذملذمل٣ملماظطملذملذملينموخ ذملمملهماظظملعملذملذملري،موزمؽملذملذمل٤ملممسػملؿملذملذمل٣مل،موؼشملضملؼملذملذمل٣ملممم ذملمملمؼفملطذملذمل٠ملمم

وؼلعملؿمل٣ملممممملمؼرملٓملبموؼ٤ملادؿمل٣مل،مموضّملمرشّنملماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملمم)مظممذظذملٟملمم

صعملممللمسػملؿمل٣ملماظزملٯملةمواظلٯملم:م"ع٢ملمصشملّٓملم٫ملممل٩ملؼملمملمطمملنمظ٣ملمعـ٠ملموجٓمله،مع٢ملمشذملريممونمؼذملؽملعملٗملمم
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ع٢ملموجٓملماظزملممل٩مل١ملمذ٦ملى"م(دذملؽمل٢ملمماظمعذملْمليم).مصؿملفذملنملممسػملذمل٥ملمماظزملذملممل٩مل١ملممونمؼرملذملضملٓملمممبذمل٢ملمم٪ملذملمملقممبؾملذمل١ملمم
ايمملل،ممصؿملطملؿملىملمعػملؾمل٤ملصؾمل١مل،موؼلضمل٥ملمظممجػملنملماٌزملمملحلمهلذمل١ملممودصذملٛملمماَملذىممسذملؽملؾمل١مل،ممعذمل٢ملممبذملمملبمم

ض٤ملظذملذملذمل٣ملممتضملذمل ذملمملشم:م{وعماصضملعمػملُذملذملذمل٤ملاماًَذملذملذملريعممظَضملعمػملَغملُذملذملذمل١ملمتغمظملػملِقغمذملذملذمل٤ملنعم}[ايذملذملذمليمل:م77م]،مواَملجذملذملذملٓملمظممرعسملذمل ذملمملنم
عسملمملسٝمل ،ممصؾملؽملؿملؽؼممملمظغمل١ملموؼؾملمملماظزملممل٩ملؼمل٤ملن مصمملدؿؾعمل٤ملا ماًريات.م

م

وؼؿفػمل٥ملماظؿضملمملونممسػمل٥ملماظربمواًريممبذملنيمماٌلذملػملؼملنيممظمم٫ملذمل٤ملرةممعذملمملمموصمػملذملؾملمملممموعذملمملمم

ور ّضؾملذملذملذمل ذملمملممظممضذملذملذملذملذمل٤مللمماظذملذملذمل ذملؽمل م(٫ملذملذملذمل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذملذملذملذمل٣ملمودذملذملذمل ذملػمل١مل):م"اٌلذملذملذمل ذملػمل١ملموخذملذملذملذملذمل٤ملماٌلذملذملذمل ذملػمل١ملم م

ٮملمؼصملػملؼملذملذمل٣ملموٮملمؼلذملػملؼمل٣مل،معذملذمل٢ملمطذملمملنمظممحمملجذملذملهملموخؿملذملذمل٣ملمطذملمملنمآمظممحمملجؿذملذمل٣مل،موعذملذمل٢ملمصذملذملٓملؾمجمسذملذمل٢ملم

علػمل١ملمطٓملبهملمع٢ملمطُٓملعمبماظّملغؿملممل،مصٓملؾمجمآمسؽمل٣ملمطٓملبهملمع٢ملمطُٓملعمبمؼذمل٤ملممماظعملؿملمملعذملهمل،مموعذمل٢ملممدذملمممعلذملػملؼملؼممملمم
دمهمآمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل" م(عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل).م م

سؾمملدمآمم:ممصؼمل٢ملمعؽملمملممةىملمس٢ملمصعملريمصفملرضملؼمل٣ملم؟موع٢ملمعؽملذملمملممموجذملّملممؼؿؿملؼملؼمذملمملممصذملـملواهمم؟مم،م

وع٢ملمعؽملمملمرويمسٓملؼمملغؼممملمصغمللمملهم؟ م

إنماظزمل ذملؿملمملممظممحعملؿملعملؿذملذمل٣ملمػذملذمل٤ملماظؿعملذملذملٓملبمإشممآمتضمل ذملمملشممبذملذملمكمايذملذملٯمللمعذملذمل٢ملمرضمل ذملمملمم

وذٓملابموذؾمل٤ملات،موعضملػمل٤ملمموغ٣ملمظذمل٢ملممؼؿذملفملتؾم٥ملمماظؿعملذملٓملبممبذملمكمماٌؾمملحذملمملتممإٮملمبضملذملّملمماظؿعملذملٓملبممبذملمكمم
ذملّملهللػمممضَذمل٤ملػملعممماظذملٔملقمورؿممموعماظضملعمؼملعمذمل٠ملعممم
احملٓملعمملت،موهلْملامضممللماظؽمل م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععم٢ملػممظَ١ملػممؼعم عم
بِ٣ملِمصَػملَؿملػمٕملعممِٓمحعممملجعمهملٌمظممونػممؼعمّملعمهللعممرَضملعممملععم٣ملغمموعمذعمٓملعمابعم٣ملغم"،مصمملٓمسٔملموج٠ملمظؿملٕملمةمملجذملهملممإشمماظضملؾذملمملدمم

وإشممرمملس ذملمملتؾمل١مل،مٮملمتؽملظملضملذملذمل٣ملمرمملسذملذملهملماظشمل ذملممل٩ملضملني،موٮملمتسملذملذملٓملهمعضملزملذملذملؿملهملماظضملممل٫ملذملذملني،مصذملذملكملنمٕمتعمعمؿعملَذملذمل٤ملفممػمم
وخذملٯملقغممماظزملذملممل٩مل١ملمبزملذملؿملمملع٣ملممصذملذملٯملمضؿملؼملذملهملممظذملذمل٣ملمَملغذملذمل٣ملم َصعملَذملّملعممماظطملذملذملٓملضعمماَملػذمل١ملممعؽملذملذمل٣مل،مَملنمآمٕمؼذملذملٓملدمونم
ؼضملْملبماظضملؾمملدمبذملمكممعذملمملممؼرملذملؿؾمل٤ملنمموؼذملفملظظمل٤ملن،مموظغملؽملذمل٣ملممورادمعذملؽملؾمل١ملممونمؼعمذملّملعمسغم٤ملاممعلذملمملوئمماَملخذملٯملقمم

واظيتمعؽملؾملمملمض٤مللماظٔملورمواظضملؼمل٠ملمب٣مل،مصذملفملػ٤ملنمماظزملذملؿملمملمممتذملٓملكمماظرملذملٓملامبمواظشملضملذملمملم،مموضذملّملمموردمسذمل٢ملمم

ػمضملٟملَ،مموبعمزملعم غمذملٓملكَ،مموعمظِلعمذمل غممملغٟملَ،ممسعمذمل٢ملؿممم
دؿملّملغمملمجمملبٓملم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مض٤ملظذمل٣ملم:مإؿمذعمام٫ملغمذملؼملػموملعمممصَػملْؿملعمزملغمذمل١ملػمممدعمذملؼمل غم

عمدهللػمموَذعمىماظْكعمذملمملدِمؿم،مموعمظْذملؿملعمغملُ٢ملػمممسعمػملَؿملػمذملٟملَمم عموضَذملمملرؽممموعمدعمذملغملِؿملؽملعمهملٌممؼعمذمل٤ملػممعممم٫ملِذملؿملعمممل ِعٟملَ،مموعمظَذملمملمم
اظْغملَْملِبِ،موعماظْؼملعمقعمذملمملرؿممؿم،ممو عم

ْٓملكَ موعم٫ملعم ػم٤مل ِعٟملَ مدعم٤ملعماىؼمم(عزملؽملٝمل ماب٢ملموب٦ملمذؿملؾهمل)،موعمملموبػملٜملمض٤مللماظرملمملسٓمل :م
عمتفػمضملعم٠ملػم مؼعم٤ملػممعمم ِصشمل ؿم

إذامٕمؼغمل٢ملمظمماظلؼملذملٛملمعينمتزملذملمملونممممممممممموظممبزملذملٓمليمش٘ملموظممعؽملشملعمل٦ملم٫ملؼملوملغم

صقذملصمل٦ملمإذاًمع٢ملم٫ملذمل٤ملع٦ملماى٤ملهللمواظصملؼملذملمملمممممممممصكملنمضػملوملمإغ٦ملم٫ملؼملوملمؼ٤ملعذمل٦ملمصؼملمملم٫ملؼملذملوملغم م
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ص ذملكملنمط ذملمملنمؼذملذمل٤ملمم٫مل ذملؿملمملعٟملمطؿملذملذمل٤ملممصشملذملذملٓملكمصؼمل ذملمملذامصضملذملذمل٠ملمبذملذملٟملماظزمل ذملؿملمملم؟!مصؿملؽملؾطملذملذمل٦ملمسػملذملذمل٥ملم

اظزملممل٩مل١ملمونمؼؿكػملٞملمجبؼملؿمل٠ملماَملخٯملقموونمؼؿقزمل٢ملمبمملظزملؿملمملممع٢ملمط٠ملمذٓمل،مصضمل٢ملموَبذمل٦ملمم
ػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرد٤مللغممآِم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم):م"إؿمذعمام َطذملمملنعممم

ّملطُ١ملػم،مصَٯملمؼعمٓملػمصُىملػمموعمٮملمؼعمزملػمكعمنملػم،مصَكملنػممدعمذملمملبفم٣ملغممموحعمذملّملؽممموَوػممضَمملتعمػملَذمل٣ملغم،ممصَػملْؿملعمعملُذمل٠ملػمم:مإغممذمل٦ملمم
ؼعم٤ملػممغمم٫ملعم٤ملػممؿمموَحعم ِ
٫ملعمممل٩ملِ١ملؽم"(عؿظملٞملؽممسعمػملَؿملػم٣ملِ)،مصعمل٤مللماظزملممل٩مل١ملمٌ٢ملمؼضملؿذملّمليممسػملؿملذمل٣ملمم(مإغذمل٦ملمم٫ملذملممل٩مل١ملمم)مطذملفملنمماظزملذملؿملمملممم
حزمل٢ملمزمؿؼمل٦ملمب٣ملموؼؿعمل٤ملىمسػمل٥ملمغ٤ملازهللماظرملٓملمواىؾمل٠ملمواظشملذملؿملٖمل،ممصضملػملذمل٥ملممطذمل٠ملمم٫ملذملممل٩مل١ملمم

ونمؼلؿؼملّملمع٢ملم٫ملؿملمملع٣ملمعمملمؼؿقزمل٢ملمب٣ملموؼؿعمل٤ملىمسػملذمل٥ملممتذملٓملكمماحملٓملعذملمملت،ممصغملؿملذملٝملمممبذمل٢ملمم
تعمٓملػمضَ٥ملمب٣ملمسٔملتؿ٣ملمإشممتٓملكماحملٓملعمملتمطفملغ٤ملاهللماظؿّملخني،مواٌكّملراتموشذملريممذظذملٟملمم

ونمؼٓملتّملمبضملّملمإصشملمملرهمعٓملتؿملؼممملمظمموحسملمملنمتػملٟملماٌؽملغملٓملاتمظؿملؾملّملممعذملمملممبؽملذملمملهممظممغؾملذملمملرهمم
ع٢ملمض٤ملةما رادة،مصؿملمملمدضملمملدةمع٢ملماشؿؽمل١ملمصٓمل٫ملهملمػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١ملمصطملذملريممعلذملمملرممحؿملمملتذمل٣ملمم

ووضؾ٠ملمسػمل٥ملمرٓملؼٞملمآمسٔملموج٠مل،موؼمملمذعملمملوةمع٢ملم٪ملذملؿملضملؾملمملمموػؿذملٟملممحٓملعذملهملممػذملْملامماظرملذملؾملٓملمم

ودغلذملذمل٣ملمبمملٌضملممل٫ملذملذمل٦مل.ممصؼملؼملذملمملمرمذملذملنملمسػملذملذمل٥ملمماظزملذملممل٩مل١ملمونمزمظملذملذملٚملمظلذملمملغ٣ملموج٤ملارحذملذمل٣ملمسذملذمل٢ملم

اٌكمملظظملمملتمواظرملؿممل٩مل١ملموض٤مللماظٔملورممممملمؼْملػنملمبـ٤ملابم٫ملؿملمملع٣ملممووجٓمله،موٮملمؼؽملممللمعؽملذمل٣ملمم

عمؼذملذملذملٓملعمةَم(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣مل)م َضذملذملممللعم:م َضذملذملممللعمماظذملذملؽمل قمم م
صضملذملذملذمل٢ملػمموَِبذملذملذمل٦ملمػغمٓمل ػم
إٮملماىذملذملذمل٤ملهللمواظضملشملذملذملذملٖمل،م عم

(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل):م"مرغمبفمم٫ملعمذملممل٩ملِ١ملـممحعمصملٍملذمل٣ملغمممعِذملذمل٢ملػمم٫ملِذملؿملعممملعِ٣ملِماظْفغمذملذمل٤ملهللغمموعماظْضملعمشملَذملذملٖملغم،موعمرغمبفمم
ضَممل٩ملِ١ملـممحعمصملٍمل٣ملغممعِ٢ملػممضِؿملعممملعِ٣ملِماظلفمؾملعمٓملغم"م(علؽملّملموضمّمل).

م

وع٢ملموخٯملقماظزملممل٩ملؼملنيم:م٫ملؿملمملغهملماظػمللمملنموحظملصمل٣ملم،مس٢ملماً٤ملضمصؿملؼملمملمؼظمللّملم

سػملؿمل٣ملم٫ملؿملمملع٣ملمموضؿملمملع٣ملمم،مصضملػمل٥ملماٌلػمل١ملموٮملمؼؿغملػمل١ملمإٮملمبمملًريموزمذملْملرممعذمل٢ملممدذملنملؾممماظؽملذملمملسمم
وذؿؼملؾمل١مل،موٮملمؼؿغملػمل١ملمصؿملؼملمملمٮملمؼضملؽملؿملذمل٣مل،ممضذملممللمماظذملؽمل مم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم):م"اٌلذملػمل١ملمم

ع٢ملمدػمل١ملماٌلػملؼمل٤ملنمع٢ملمظلمملغ٣ملموؼّمله".م م

مممممواغصملٓملمطؿملٝملمطمملنماظلػملٝملماظزملمملحلم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾمل١مل)مؼضملؿملرمل٤ملنممرعسملمملنم؟مم

سمملذ٤ملهممبعملػمل٤ملبؾمل١ملموعرملذملمملسٓملػ١مل،ممطذملمملنمماظ٤ملاحذملّملممعذملؽملؾمل١ملممم٫ملذملمملبٓملؼماممسػملذمل٥ملمماظرملذملّملا٩ملّمل،ممزمذملمملصٚملمم

سػمل٥ملممؼ٤ملع٣ملموٮملمؼرمل٤ملهم٫مل٤ملع٣ملم،موعؾممملمظؿملػملُ٣ملمصغملمملنمؼعملسملؿمل٣ملمظمماظعملؿملمملممواظ٤ملض٤ملفمبذملني مؼذملّمليمم
ع٤ملٮملهمموتٯملوةماظعملٓملآن.

م

وعذملذمل٢ملموخذملذملٯملقماظزملذملممل٩ملؼملنيم:ممعٓملاضؾذملذملهملمآمظمماظلذملذملٓملمواظضملػملذملذمل٢مل،مصذملذملمىماظزملذملممل٩مل١ملمم

ؼٓملاضنملمغظملل٣مل،مؼعملّملرممػؿملؾهملمع٤ملٮملهم،موارٯملس٣ملمسػمل٥ملمط٠ملمحٓملطمملت٣مل،مصذملٯملممؼظملغملذملٓملمممونمؼظمللذملّملممم
٫ملؿملمملع٣ملموظ٤ملمت٤ملارىمس٢ملماَملسنيم،موتػملٟملمعؽملٔملظهملما حلذملمملنمماظضملصملؼملذمل٥مل،ممؤذملٓملةممآٌملاضؾذملهملمم
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ظممذؾملٓملماظزملؿملمملمم،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعمضملػمػملَ١ملغممخعمممل٩ملِؽملعمهملَماظْفملَسػمؿملغم٢ملؿمموعمععمذملمملممتغمكػمظملِذمل٦ملمماظزملقمذملّملغمورغمم}م[شذملمملصٓملم:م،]19م

وػؽملذملمملكممصذملٓملقممبذملذملنيمعٓملاضؾذملهملمماًذملمملظٞملمموعٓملاضؾذملذملهملماٌكػملذمل٤ملقممصؼملٓملاضؾذملهملمماًذملمملظٞملمصؿملؾملذملمملممسذملذملٔملم،م

وعٓملاضؾذملذملهملماٌكػملذملذمل٤ملقمصؿملؾمل ذملمملمذلم،مموطذملذمل١ملمزمؿ ذملمملجماٌل ذملػمل١ملمإشممونمؼٓملبذملذمل٦ملمغظمللذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملم

عٓملاضؾذملذملهملمآمدا٩ملؼملذملذملمملمواظضملذملذملمملرص٤ملنمؼعمل٤ملظذملذمل٤ملن:مٮملمزملذملذمل٢ملمسؾذملذملّملمصؿملؼملذملذملمملمبؿملؽملذملذمل٣ملموبذملذملنيمآمإٮملم
م

وحل٢ملمآمصؿملؼملمملمبؿملؽمل٣ملموبنيماظؽملمملس.م

وزمْملرغمملماظٓملد٤مللم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)معذمل٢ملمماَملخذملٯملقمماظلذملؿملؽهملمماظذمليتممتقذمل٤ملمم

ذمل٤مللم:م
ث٤ملابماَملسؼملذملممللمماظزملذملممليهمل،مموهذملؾٙملمماظضملؼملذمل٠مل،ممصضملذمل٢ملمموَبِذمل٦ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مؼعمعملُ غمم
مملر،مم
ضِؿمل٠ملعممظِػملؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمإؿمنفممصُٯملَغعمذملهملًممتعمعملُذمل٤ملمغممماظػملٌملؿملػمذمل٠ملعممموعمتعمزملغمذمل٤ملمغممماظؽملفمؾملعمذمل عم
وعمتعمظملْضملعم٠ملغم،موعمتعمزملفمّملفمقغم،موعمتغمقملػمذِيمجِريعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعممملم؟مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)م:م

ٮملمخعمؿملػمذملٓملعممصِؿملؾملعمذملممل،مػِذملذمل٦ملعممعِذملذمل٢ملػمموَػػمذملذمل٠ملؿمماظؽملفمذملمملرؿم"مضَذملمملظُ٤ملام:موعمصُٯملَغعمذملهملٌمتغمزملعمذملػملخمل٦ملماظْؼملعمغملْؿغم٤ملبعمذملهملَ،موعمتعمزملفمذملذملّملفمقغممبِذملفملَثػم٤ملعمارـمم
"َ

[اَملثذملذمل٤ملارم:مصمذملذملٛملمثذملذمل٤ملرموػذملذمل٤ملماظعملشملضملذملذملهملمعذملذمل٢ملماظػملذملذملنبماجملظملذملذملٝمل،مؼضملذملذملينمتؿزملذملذملّملقمبمملظعملػملؿملذملذمل٠مل]،م م
َػذملذملذمل٠ملؿمم
ػذملذمل٦ملعممم ِعذملذمل٢ملػمممو ػم
عمدذملذمل٤مللغممماظ ٌملػملذملذمل٣ملِمم(٫ملذملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذملذمل٣ملممودذملذملػمل١ملم):م" ِ
َحذملذملّملؼمامم؟مصَ َعملذملذملممللعمممر غم
وعمٮملَمغمتذملذملقملػمذِيممو عم

اظْفعمؽملفمهملِ"(اَملدب ماٌظملٓملدمظػملؾكمملري).م

م

صممل دٯملممؼغمٓملؼّملمع٢ملماظزملذملممل٩مل١ملمماظضملمملبذملّملمممونمؼؿقػملٌملذمل٥ملممبغملذمل٠ملممخغمػملُذملٞملـمممطذملٓملؼ١ملـم،مموصضملذمل٠ملـممم

ضذملذمل٤ملؼ١ملـم،موضذملذمل٤مللـممصمؿملذملذمل٠ملـم،مض ذملممللم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل):م"وطؼملذملذمل٠ملغمماٌذملذملقملعؽملنيمإتمملغؼم ذملمملم

وحلؽملغمؾمل١ملمخغمػملُعملًممل،موخؿملمملرغمط١ملمخؿملمملرغمط١ملمظؽمللممل٩ملِؾمل١مل";مم(دؽمل٢ملمماظمعْملي)،موس٢ملموبذمل٦ملممػٓملؼذملٓملةمم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مس٢ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موغ٣ملمدغمذملؽِ٠ملممسذمل٢ملمموطـذملٓملممعذملمملممؼغمذملّملخِ٠ملغممم

اظؽملمملسعمماىؽملهمل،مضمملل:م"تعمل٤ملىمآموحغمل٢ملماًُػملُٞمل".مودغمؽِ٠ملمس٢ملموطـٓملمعمملمؼغمّملخِ٠ملغمماظؽملذملمملر،مم
صعملمملل:م"اظظمل١ملغممواظظملٓملػمجغم";م(مرواهماظمعْملي).مم

م

وعذملذمل٢ملموخذملذملٯملقماظزملذملممل٩ملؼملنيمظممرعسملذملمملن:مموغؾملذملذمل١ملمؼرملذملطملػمل٤ملنمجذملذمل٠ملمؾممووضذملمملتؾمل١ملمظمم

رعسملمملنمظممتٯملوةماظعملذملٓملآنمماظغملذملٓملؼ١ملمموعّملاردذملؿ٣مل،مممحؿملذملىملمممربذملٙملممآمتضملذملمملشمممظممطؿمملبذمل٣ملمم

اظغملٓملؼ١ملمبنيم٫مل٤ملممرعسملمملنمواظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملم،ممصؾملْملاماظظملسمل٠ملمطػمل٣ملمظٓملعسملمملنمعذملمملممطذملمملنممإٮملم

عمسملذملمملنعممماظٌملذملْملِيمموُغػمذملٔملؿملعممم
ظغمل٤ملغ٣ملمزٓملصًمملمظؽملٔملولماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١مل،مؼعملذمل٤مللممآمتضملذملمملشمم:م{ذعمذملؾملػمٓملغمممرعمع عم

صِؿمل٣ملِماظْعملُٓملػمآنغممػغمّملؼمىمظِػملؽملفمذملمملسؿممموعمبعمؿملممؽملعمذملمملتٍممعِذمل٢ملعممماظْؾملغمذملّملعمىمموعماظْظملُٓملػم َضذملمملنؿمممصَؼملعمذمل٢ملػمممذعمذملؾملؿمّملعمممعِذمل ػمؽملغملُ١ملغممماظرملفمذملؾملػمٓملعممم

صَػملْؿملعمزملغمؼملػم٣ملغم}م[اظؾعملٓملة:م،]185مصؿفملع٠ملمطؿملٝملمرتؾمنملعممصٓملضماظزملؿملمملممسػملذمل٥ملممغذملٔملولمماظعملذملٓملآنممظمم
ػْملاماظرملؾملٓمل؟!مب٠ملمإنمظؿملػملهملماظعملّملرماظيتمصسملػملؾملمملمآمسػملذمل٥ملمموظذملٝملممذذملؾملٓملممضذملّملمموذذملمملرمماظعملذملٓملآنمم

اظغملٓملؼ١ملمإشممونمدؾنملمتظملسملؿملػملؾملمملمغٔملولماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمصؿملؾملمملمصعملممللمتضملمملشم:مم{إؿمغفممملموَغػمٔملعمظْؽملعمذملمملهغممم
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صِ٦ملمظَؿملػمػملَهملِماظْعملَّملػمرؿمم موعمععممملموَدػمرعماكَمععممملمظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿمم مظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمموَظْذملٝملِممذعمذملؾملػمٓملـممم متعمؽملعمذملٔملفملغممم

اظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَهملُموعماظٓملقموحغممصِؿملؾملعممملمبِكملؿمذػمنؿممرعمبممؾملؿم١ملػممعِ٢ملػممطُ٠ملممموَعػمٓملـمم مدعمػملَمملمؽممػِ٦ملعممحعمؿفم٥ملمععمشملْػملَٛملؿمماظْظملَفػمٓملؿم} م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اظعملّملر:م1م–م]5م.م م

إنؾمماٌؽملٔملظهملماظيتمجضملػملؾملمملمآم(مسٔملؾمموج٠ملؾم)ممَملػذمل٠ملمماظعملذملٓملآنممماظذملْملؼ٢ملممؼرملذملؿطملػمل٤ملنمم

ب٣ملمتٯملوةموتّملبٓملؼماموسؼملٯملًممع٢ملمورض٥ملمووسػمل٥ملماٌؽملمملزل،مصؼملذمل٢ملممعؽملذملمملممٮملمؼؿؼملؽملذمل٥ملممونمؼغملذمل٤ملنمم

ع٢ملموػ٠ملمآماٌعملٓملبنيمعؽمل٣ملمتضملذملمملشم؟ممسعمذمل٢ملػممموَغعمذملٕملؿمممبػمذمل٢ملؿمممععممملظِذملٟملٍمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملم)مضَذملممللعممم:م

ضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآمسعمػملؿملػم٣ملِمودعمػملٌمل١ملعم)م:م"إؿمنفممظِػملٌمل٣ملِموَػػمػملِنيعممعِذمل٢ملعممماظؽملفمذملمملسؿمم"م،مضَذملمملظُ٤ملامم:مؼعمذملمملمم

رعمدغمذملذمل٤مللعممآِمععمذملذمل٢ملػممػغمذملذمل١ملػم؟مضَذملممللعم":مػغمذملذمل١ملػمموَػػمذملذمل٠ملغمماظْعملُذملذملٓملػمآنؿم،موَػػمذملذمل٠ملغممآِموعمخعمممل٫ملفمذملذملؿغم٣ملغم"(دذملؽمل٢ملمابذملذمل٢ملم
عمملج٣مل)،ممصعملمملرئماظعملٓملآنممعؽملؿلنملمإشممآم،مصؼملمملموسصملؼمل٣ملمع٢ملمذٓملفم،مصؾعملّملرمعمملمهظملذملٚملمم
ع٢ملمماظعملٓملآنمؼغمل٤ملنماظرملٓملفمواٌؽملٔملظهمل.م م

صفملػ٠ملماظعملٓملآنمؼٓملصٛملمآمضّملرػ١ملمبنيماظضملؾمملد،مصضملعم٢ملػممسعممملعِٓملؿممبػم٢ملؿمموعماثِػملَذملهملَمموَنفممغعمذملمملصِٛملعممم

بػمذمل٢ملعمممسعمؾػمذملّملِمماظْقعمذملمملرؿمثِمظعملذمل٦ملممسغمؼملعمذملذملٓملعممبِضملغملػمذملظملَمملنعممم عموطَذملمملنعممسغمؼملعمذملٓملغمممؼعملػمذملذملؿعمضملػمؼملِػملُ٣ملغممسعمػملَذمل٥ملممععمغملٌملذملذملهملَ،مصَعملَذملممللعمممععمذملذمل٢ملؿمم
ادػمؿعمضملػمؼملعمػملْوملعممسعمػملَ٥ملموَػػمذمل٠ملؿممماظْذمل٤ملعمادِى؟ممصَعملَذملممللعمم:مابػمذمل٢ملعممموَبػمذملٔملعمىم.مضَذملممللعمم:موعمععمذمل٢ملؿمممابػمذمل٢ملغممموَبػمذملٔملعمى؟ممضَذملممللعممم
ععم٤ملػمظً٥ملمعِ٢ملػممععم٤ملعماظِؿملؽملعمممل.مضَممللعممصَمملدػمؿعمكػمػملَظملْوملعممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممععم٤ملػمظً٥مل؟!مضَممللعم:مإؿمغفم٣ملغممضَمملرؿمئؽممِظغملِؿعممملبِماظػملٌملذمل٣ملِممسعمذملٔملفممم

وعمجعم٠ملفمموعمإؿمغفم٣ملغممسعممملظِ١ملؽممبِمملظْظملَٓملعما٩ملِ٘ملؿم.مضَممللعممسغمؼملعمذملٓملغمم:موَععمذملمملممإؿمنفممغعمؾِذمل فمؿملغملُ١ملػممم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مضَذملّملػممم

ضَممللعم:م"إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمٓملػمصَٛملغممبِؾملعمْملعماماْظغملِؿعممملبِموَضْ٤ملعماعؼممملموعمؼعمسملعمٛملغممبِ٣ملِمآخعمٓملؿمؼ٢ملعم"(٫ملقؿملُمل معلػمل١مل).م م

إنماظضملؾ ذملمملدةماظذملذمليتمتسملذملذملؼمل٢ملمظذملذملٟملمآٮملفمبذملذمل٠ملمعٯملؼذملذملنيمايل ذملؽملمملتمظممد ذملمملسمملتم

عضملّملودةمػ٦ملمضٓملاىةماظعملٓملآن،مصضمل٢ملمسعمؾػمّملعممآِمبػم٢ملعممععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مؼعمعملُ٤مللغم:مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ععم٢ملػممضَٓملعموَمحعمٓملػمصًمملمعِذمل٢ملػمممطِؿعمذملمملبِممآِمصَػملَذمل٣ملغمممبِذمل٣ملِممحعملعمذملؽملعمهملٌ،مم
ٮملموَ ُضذمل٤مللغممموظْذمل١ملممحعمذملٓملػمفؽم،مموعمَظغملِذمل٢ملػممموَظِذملٝملؽمممحعمذملٓملػمفؽممموعمٮملَمؽممحعمذملٓملػمفؽممموعم ِعذملؿمل١ملؽممم
وعمايَلعمؽملعمهملُمبِضملعمرملػمٓملؿمموَعػمـعممملظِؾملعمممل،م َ

حعمٓملػمفؽم"(دؽمل٢ملماظمعْملي)،مصؼملمملموطـٓملمايٓملوفموعمملموسصمل١ملمايلؽملمملت!!م

م

إنؾمماظعملٓملآنمخريمع٢ملمؼّملاصٛملمسؽملٟملمؼ٤ملممٮملموّملمغزملريؼماموٮملمعّملاصضملؼمممل،مصضمل٢ملموبذمل٦ملمم

وعمملعهملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:ممسضملذملوملممردذمل٤مللممآمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملمػمل١مل)مؼعملذمل٤مللم:م

"ؼغمقملػمتعم٥ملمبِمملظْعملُٓملػمآنؿممؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِموعموَػػمػملِ٣ملِماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممطَذملمملغغم٤ملاممؼعمضملػمؼملعمػملُذمل٤ملنعمممبِذمل٣ملِممتعمعملّْملغمعغمذمل٣ملغمممدغمذمل٤ملرعمةُمماظْؾعمعملَذملٓملعمةِمم
عمدذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مثعمٯملَثعمذملهملَمموَعػمـعمذملممللـمممععمذملمملمم
وعمآلغممسِؼملػمٓملعمانعم".موعم٪ملعمٓملعمبعممظَؾملغمؼملعمذملمملممر غم

غعملِؿملؿغمؾملغم٢ملفممبعمضملػمّملغم،مضَممللعم:م" َطفملَغفمؾملغمؼملعممملمشَؼملعممملععمؿعممملنؿمموَوػممزُػملٌملؿعممملنؿممدعمذمل٤ملػمدعماوعمانؿمممبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعمذملمملممذعمذملٓملػمقؽممموَوػممطَفملَغفمؾملغمؼملعمذملمملمم
حِٔملػمضَمملنؿممعِ٢ملػممرَؿملػمٓملـمم٫ملعم٤ملعماففممتغمقعممملجفممملنؿممسعم٢ملػمم٫ملعممملحِؾِؾملؿمؼملعمممل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).م م
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وضّملمبؿملؾم٢ملمماظؽملؾم

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مماظظملٓملقمبنيماٌقملع٢ملماظذملْمليممؼعملذملٓملومم

اظعملٓملآنموؼؿضملمملػّملهموبنيماظْمليمٮملمؼعملذملٓملوممماظعملذملٓملآنمممصعملذملممللم:م"ععمـعمذمل٠ملغممماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملؿممماظذملْمليممؼعمعملْذملٓملعموُمم
ٮملمؼعمعملْذملٓملعموُمم
اظْعملُٓملػمآنعممععمـعم٠ملغمماَملُتػمٓملغمجفمهملِ،مرؿمزمُؾملعممملمرَؿملممنملؽمموعمرَضملػمؼملغمؾملعمذملمملممرَؿملممذملنملؽم،مموعمععمـعمذمل٠ملغممماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملؿممماظذملْمليمم َ
ٮملمرؿمؼُملعممظَؾملعمذملمملمموعمرَضملػمؼملغمؾملعمذملمملممحغمػملْذمل٤ملؽم،مموعمععمـعمذمل٠ملغممماظْؼملغمؽملعمذملمملصِٞملؿممماظذملْمليممؼعمعملْذملٓملعموُمماظْعملُذملٓملػمآنعممم
اظْعملُٓملػمآنعممععمـعم٠ملغمماظؿفمؼملػمٓملعمةِم َ

ٮملمؼعمعملْذملذملٓملعموُماظْعملُذملذملٓملػمآنعمم
ععمـعمذملذمل٠ملغمماظٓملفمؼػمقعممملغعمذملهملِمرؿمزمُؾملعمذملمملمرَؿملممذملذملنملؽمموعمرَضملػمؼملغمؾملعمذملمملمعغمذملذملٓمللمم،موعمععمـعمذملذمل٠ملغمماظْؼملغمؽملعمذملمملصِٞملؿمماظذملذملْمليم َ

ٞملمسػملؿملذمل٣ملم)،مواَملتٓملجذملهملممػذمل٦ملمماظظملمملطؾملذملهملمم
طَؼملعمـعم٠ملؿمماظْقعمؽملػمصملَػملَهملِمظَؿملػمٕملعممظَؾملعممملمرؿمؼُملؽمموعمرَضملػمؼملغمؾملعممملمعغمذملٓمللمم"م(عؿظملذمل م
اظيتموؼملٛملمرؿملنملماظشملضمل١ملمواظٓملا٩ملقهملممصذملؽملظملؾمل١ملممعذمل٢ملممذظذملٟملممممونمضذملمملرئمماظعملذملٓملآنممرا٩ملقؿذمل٣ملمم

زطؿملهمل،موعؽملمملصضمل٣ملمجػملؿملػملهملموضٓملب٣ملمرضمهمل.

م

إنموسػملذملذمل٥ملموػذملذمل٠ملماظعملذملذملٓملآنموجذملذملٓملؼمامػذملذمل١ملماظذملذملْملؼ٢ملمؼعملذملذملٓملؤونمبفملظل ذملؽملؿؾمل١ملموؼؿذملذملّملبٓملونم

بضملعمل٤ملهل١ملموضػمل٤ملبؾمل١مل،مضممللمتضملمملشم:م{طِؿعممملبؽمموَغػمٔملعمظْؽملعممملهغممإؿمظَؿملػمٟملَمعغمؾعممملرعمكٌمظِؿملعمذملّملفمبفمٓملغمواممآؼعممملتِذمل٣ملِمموعمظِؿملعمؿعمذملْملعمطٌملٓملعممم

وُوظُ٤ملماظْفملَظْؾعمذملمملبِم}م[ص،]29:موظعملذملّملمموثؽملذمل٥ملممآمسػملذمل٥ملممعذمل٢ملممتذملٯملممآؼمملتذمل٣ملممظممطؿمملبذمل٣ملمماظضملٔملؼذملٔملممم،م

ضممللممتضملمملشمم:م{مإؿمغفمؼملعمذملمملمماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممماظٌملذملْملِؼ٢ملعمممإؿمذعمام غمذطِذملٓملعممماظػملٌملذمل٣ملغممموعمجِػملَذملوملػمممضُػملُذمل٤ملبغمؾملغم١ملػممموعمإؿمذعمامتغمػملِؿملعمذملوملػممم

سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػممآؼعممملتغم٣ملغممزعمادعمتػمؾملغم١ملػممإؿمتعممملغؼممملموعمسعمػملَ٥ملمرعمبممؾملؿم١ملػممؼعمؿعم٤ملعمطٌملػملُ٤ملنعم}مم[اَملغظملمملل،]2:ممضذملممللممابذمل٢ملممسؾذملمملسمم
(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م:م"متغملظمل٠ملمآمٌ٢ملمضٓملوماظعملٓملآنموسؼملذمل٠ملمممبذملمملممصؿملذمل٣ملممونمٮملمؼسملذمل٠ملممظمم

اظّملغؿملمملموٮملمؼرملعمل٥ملمظمماآلخٓملة،مودظؿمل٠ملمذظٟملمض٤ملظ٣ملمتضملذملمملشمم:مم{مصَؼملعمذمل٢ملؿممماتفمؾعمذملٛملعمممػغمذملّملعمايعمممصَػملَذملمملمم

ؼعمسملِ٠ملقمموعمظَمملمؼعمرملػمذملعملَ٥ملمم مموعمععمذمل٢ملػممموَسػمذملٓملعمضعمممسعمذمل٢ملػممم ِذطْذملٓملؿميممصَذملكملؿمنفمممظَذمل٣ملغمممععمضملِؿملرملعمذملهملًمم٪ملعمذمل ػمؽملغملًمملمموعمغعمقػمرملغمذملٓملغمهغمممؼعمذمل٤ملػممعممم
اظْعملِؿملعممملععمهملِموَسػمؼملعمذمل٥ملمم مضَذملممللعمممرعمبمممظِذمل١ملعمممحعمرملعمذملٓملػمتعمؽملِ٦ملمموَسػمؼملعمذمل٥ملمموعمضَذملّملػمممطُؽملػمذملوملغمممبعمزملِذملريؼمامم مضَذملممللعمممطَذملْملعمظِٟملَمم

وَتعمؿػمٟملَمآؼعممملتغمؽملعممملمصَؽملعملِؿملؿعمؾملعممملم عموطَذملْملعمظِٟملَمماظْؿملعمذمل٤ملػممعمممتغمؽملػملعمذمل٥ملم}م[رذمل٣ملم:123:م،]126موسعمذمل٢ملؿمممابػمذمل٢ملؿمممدِذملريؿمؼ٢ملعممم

ضَذملممللعمم:ماظْؾعمؿملػمذملذملوملغمماظٌملذملْملِيمؼغمعملْذملٓملعموُمصِؿملذمل٣ملِماظْعملُذملذملٓملػمآنغممتعمقػمسملغمذملذملٓملغمهغمماظْؼملعمٯملِ٩ملغملَذملهملُموعمتعمكػمذملذملٓملغمجغممعِؽملػمذملذمل٣ملغمماظرملفمذملؿملعممملرِنيغمم
ِني،مم
ٮملمؼغمعملْذملٓملعموُممصِؿملذمل٣ملِمماظْعملُذملٓملػمآنغمممتعمقػمسملغمذملٓملغمهغممماظرملفمذملؿملعممملر غم
عمؼغملْـغمٓملغممخعمؿملػمٓملغمهغمم،موعماظْؾعمؿملػموملغمماظٌملْملِيم َ
وعمؼعمؿفملِٛملغممبِفملَػػمػملِ٣ملِموعم
سملؿملٞملغممبِفملَػػمػملِ٣ملِموعمؼعمعملِ٠ملقممخعمؿملػمٓملغمهغمم(عزملؽملٝملماب٢ملموب٦ملمذؿملؾهمل).م م
وعمتعمكػمٓملغمجغممعِؽملػم٣ملغمماظْؼملعمٯملِ٩ملغملَهملُم،موعمؼعم ِ

صؾملؽملؿملؽؼم ذملمملمَملػذملذمل٠ملماظعملذملذملٓملآنمواظزمل ذملؿملمملممظمماظذملذملّملغؿملمملمواآلخذملذملٓملة،موع ذملمملموػذملذمل٤ملنماىذملذمل٤ملهللم

واظضملشملٖملمبمملظؽملؾملمملر،مواظلؾملٓملمعٛملماظعملٓملآنمبمملظػملؿمل٠ملمحنيمرمّملػؼملمملماظضملؾّملمؼّملاصضملمملنمسؽمل٣ملمؼذمل٤ملممم

عمدذمل٤مللعمممآِم(٫ملعمذملمػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممم
اظعملؿملمملعهمل،مصضملعمذمل٢ملػمممسعمؾػمذملّملِممآِمبػمذمل٢ملؿمممسعمؼملػمذملٓملـمومم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملؾملؼملذملمملم)موَنفممر غم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"ماظزملممؿملعممملمغمموعماظْعملُٓملػمآنغممؼعمرملػمذملظملَضملعممملنؿمممظِػملْضملعمؾػمذملّملِممصؿملعم ُعملذمل٤مللغممماظزملممذملؿملعممملمغمم:موَيػممرعمبمم،مإؿمغممذمل٦ملمم

ععمؽملعمضملػمؿغم٣ملغمماظشملٌملضملعممملمعمموعماظرملفمؾملعم٤ملعماتِمبِمملظؽملفمؾملعممملرؿممصَرملعمظملخملضملػمؽملِ٦ملمصِؿمل٣ملِ،موعمؼعم ُعملذمل٤مللغممماظْعملُذملٓملػمآنغمم:مععمؽملعمضملػمؿغمذمل٣ملغممماظؽملفمذمل٤ملػممعمممبِمملظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿممم

َصرملعمظملخملضملػمؽملِ٦ملمصِؿمل٣ملِمصَؿملغمرملعمظملٌملضملعممملنؿم"(اٌلؿّملرك مظػملقمملط١مل) .م
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صؿملمملموؼؾملمملماٌلػمل١ملماظزملممل٩مل١ملمم:مظؿملغمل٢ملمذؾملٓملمرعسملمملنمحمشملهملمتطملؿملريمظممحؿملمملتٟملموعمملغذملهملمم

ظمماظضملؼملذملذمل٠ملم،موحٓمل٫ملؼم ذملمملمسػملذملذمل٥ملمإن ذملمملزكماَملسؼمل ذملممللماٌشملػمل٤ملبذملذملهملم،وغرمل ذملمملرًمملمٮملمؼضملذملذملٓملفماظغملػملذملذمل٠ملم
واٌػمل٠ملم،موبرملمملذهملمسؽملّملماٌعملمملبػملهملم،موظؿملؽملؼممملمظممايّملؼىملموتػملشملظملًمملمظمماَملخْملمواظٓملد .م م

وؼمملموؼؾملمملماَملبماظظملممل٪مل٠ملم:مظؿملغمل٢ملمذؾملٓملمرعسملمملنمعّملردذملهملممظمبؿملذملهملمموبؽملممل٩ملذملٟملمم،مصضملػملذمل١ملمم

ووٮملدكمصسملممل٩ملػمل٣ملمووخٯملض٣ملموآداب٣ملمحؿ٥ملمتغمل٤ملنمضّملوةمحلؽملهملم،موظؾؽملهملمظممبؽملذملمملىممجمؿؼملذملٛملمم
عؿؼملؿملٔمل .م م

وؼمملموؼؾملمملماظؿذملمملجٓملمماٌلذملػمل١ملمم:مظذملؿملغمل٢ملممذذملؾملٓملممرعسملذملمملنمماغشملٯملضًذملمملممظممرػملؾذملٟملمماظذملٓملزقمم

ايٯمللمظممومملرتٟملم،مبذملٯملممشذملٖملمم،موٮملمخذملّملاهللمم،موٮملمادذملؿطملٯمللممحمملجذملمملتممو٪ملذملٓملوراتمم

اظؽملمملسم،وط٢ملممسقؼممملم٫ملذملّملوضًمملممظمماظؾؿملذملٛملممواظرملذملٓملاىممطؼملذملمملممسػملؼملؽملذملمملممردذمل٤مللممآم٫ملذملػمل٥ملممآم

عمدذمل٤مللعمممآِم(٫ملذملػمل٥ملممآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل ،مصضملعم٢ملػممجعممملبِٓملؿممبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)موَنفممر غم
اذذملذملذملؿعمٓملعمىم،موعمإؿمذعمام
دذملذملذملؼملػمقؼممملمإؿمذعمامعمبذمل ذملمملهللعمم،موعمإؿمذعمام ػم
عمجذمل ذملٯملًم عم
حذملذملذمل١ملعمماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملغممر غم
سػملؿملذملذملذمل٣ملمودذمل ذملػمل١مل)م َضذمل ذملممللعمم:م"رعم ِ
اضْؿعمسملعم٥مل"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)،معقملدؼؼممملمحٞملماظظملعملٓملاىمع٢ملماظزملّملضمملتمواظٔملط٤ملات.م

وؼمملموؼؾملمملماظشملؾؿملنملماٌلذملػمل١ملمم:مظذملؿملغمل٢ملممذذملؾملٓملممرعسملذملمملنممذذملمملػّملؼماممظذملٟملممظممسؼملػملذملٟملمم،م

وٮملمؼغمل٢ملمػؼملذملٟملممصمذملٛملمماٌذملممللمم،مصغملذمل٢ملممرحؿملؼملؼمذملمملممبمملٌٓمل٪ملذمل٥ملمم،موسػملؿملذملٟملممبشملؿملذملنملمماظغملذملٯملممم

اظْمليمؼؾىملماَملع٠ملمواظٓملجمملىمظممضػمل٤ملبمعٓمل٪ملمملك .م م

وؼمملموؼؾملمملماٌضملػمل١ملماٌلذملػمل١ملمم:مظذملؿملغمل٢ملممذذملؾملٓملممرعسملذملمملنممحمشملذملهملممتطملذملؿملريممواغشملذملٯملقممظمم

عؾملؼملؿٟملماىػملؿملػملهملم،مصغمل٢ملمضّملوةم٫ملممليهملمظشملٯملبٟملم،مصمملحٓملصمسػمل٥ملمتضملػملذملؿملؼملؾمل١ملمماَملخذملٯملقمم

ايؼملؿملّملةم،مصغمل٢ملمسػمل٥ملمحذملْملرممعذمل٢ملممويمسؼملذمل٠ملممضؾذملؿملُملمموومتزملذملٓملفممدذملؿمللملمموعذملمملمممرٯملبذملٟمل،مم
صؾمل١ملمؼؿفملثٓملونمبٟملم،مصضملؽملّملمذظٟملمظ٢ملمؼغمل٤ملنمظغملٯملعٟملمضؿملؼملهمل.
م

م

م

م

م
م
م
م
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سيضبٌ شٓش انرب ٔانصهخ ٔانزكبفم
ا
أًٔل :انؼُبصش:

ًل انقزم ًٔل سفك انذيبء

 -1رعسملمملنمذؾملٓملمتزملظملؿملهملمظػملؽملظمل٤ملسموتشملؾملريمظػملعملػمل٤ملب.

 -2رعسملمملنمصٓمل٫ملهملمظػملؿ٤ملا٫مل٠ملموغؾْملماهلفٓملمواظعملشملؿملضملهمل.
 -3صسمل٠ملماى٤ملدمواظغملٓملممظممذؾملٓملمرعسملمملن.

 -4رعسملمملنمصٓمل٫ملهملمظؿقعملؿملٞملمعؽملؾمليملما دٯملممظمماظؿغملمملص٠ملمبنيموصٓملادماجملؿؼملٛمل.

 -5حٓملعهملماظّملعمملىمظمما دٯملمم.
ا
ثبَٛب :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطُؿِنملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملغم ماظزملممؿملعممملمغم مطَؼملعمممل مطُؿِنملعمم
سعمػملَ٥ملماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػم ِػملغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمؿفمعملُ٤ملنعمم}م[اظؾعملٓملة:م.]183

 -2وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعم٤ملػممعم مظَممل مؼعمؽملػمظملَٛملغم مععمممللؽم موعمظَممل معمبؽملغم٤ملنعم م مإؿمظٌملممل مععم٢ملػم موَتعم٥مل ماظػملٌمل٣ملعم مبِعملَػملْنملٍم
دعمِػملؿمل١ملـم}م[اظرملضملٓملاى:م،88م.]89

 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مجعممملىغموا معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِػِ١ملػم مؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مرعمبفمؽملعمممل ماشْظملِٓملػم مظَؽملعممملم
وعمظِكملؿمخػم٤ملعماغِؽملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مدعمؾعمعملُ٤ملغعمممل مبِمملظْكملؿمتعممملنؿم موعمظَممل متعمفػمضملعم٠ملػم مصِ٦مل مضُػملُ٤ملبِؽملعمممل مشِػملنمممل مظِػملٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملام

حؿمل١ملؽمم}م[ايرملٓمل:م.]10
رعمبفمؽملعممملمإؿمغفمٟملَمرعمىغموفؽممرعم ِ

مملغمملم
 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعماسػمؾغمّملغموا ماظػملٌمل٣ملعم موعمظَممل متغمرملػمٓملؿمطُ٤ملا مبِ٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل موعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿم مإؿمحػملعم ؼم

عملمملطِنيؿم موعماظْفعممملرؿم مذِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْفعممملرؿم ماظْفغمؽملغمنملِم
وعمبِْملِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْؿملعمؿعممملععم٥مل موعماظْؼمل عم

مملغغملُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَممل مؼغمقِنملقمم
وعماظزملفممملحِنملِ مبِمملظْفعمؽملػمنملِ موعمابػم٢ملؿم ماظلفمِؾؿمل٠ملؿم موعمععمممل مععمػملَغملَوملػم موَؼػمؼملعم غم
ععم٢ملػممطَمملنعممعغمكػمؿعممملظًمملمصَكغم٤ملرؼما}م[اظؽمللمملى:م.]36

 -5وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمزملِػملُ٤ملنعم مععمممل موَععمٓملعم ماظػملٌمل٣ملغم مبِ٣ملِ موَنػم مؼغم٤مل٫ملعم٠ملعم موعمؼعمكػمرملعم٤ملػمنعم مرعمبفمؾملغم١ملػمم
وعمؼعمكعممملصُ٤ملنعم مدغم٤ملىعم ماظْقِلعممملبِ م موعماظٌملْملِؼ٢ملعم م٫ملعمؾعمٓملغموا مابػمؿِطملعممملىعم موعمجػم٣ملِ مرعمبممؾملؿم١ملػم موعموَضَمملعغم٤ملام

ممؽهملَم
اظزملفمػملَمملةَ موعموَغػمظملَعملُ٤ملا معِؼملفمممل مرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػم مدِٓملكما موعمسعمػملَمملغِؿملعمهملً موعمؼعمّملػمرعمىغمونعم مبِمملظْقعملعمؽملعمهملِ ماظلفمؿمل عم

وُوظَؽِٟملَمظَؾملغم١ملػممسغمعملْؾعم٥ملماظّملفمارؿمم}م[اظٓملسّمل:م،21م.]22
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عمبغملُ١ملغم ماظٌملْملِي مخعمػملَ َعملغملُ١ملػم معِ٢ملػم مغعمظملْٕملـمم
 -6وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ماتفمعملُ٤ملا مر فم
وعماحِّملعمةٍ موعمخعمػملَٞملعم معِؽملػمؾملعمممل مزعموػمجعمؾملعمممل موعمبعمىملفم معِؽملػمؾملغمؼملعمممل مرؿمجعممملظًممل مطَـِريؼما موعمغِلعممملىؼم موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعمم

اظٌملْملِيمتعملعممملىعمظُ٤ملنعممبِ٣ملِموعماظْفملَرػمحعممملمعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممرعمضِؿملؾؼمممل}م[اظؽمللمملى:م.]1

ػمؾملمملطُ١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعم٢ملؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَ١ملػم مؼغمعملَمملتِػملُ٤ملطُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم موعمظَ١ملػمم
 -7وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ظَممل مؼعمؽمل عم

مملرطُ١ملػم موَنػم متعمؾعمٓملقموػغم١ملػم موعمتغمعملْلِشملُ٤ملا مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼغمقِنملقمم
ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملطُ١ملػم معِ٢ملػم مدِؼعم ؿم
اظْؼملغمعملْلِشملِنيعم}م[اٌؼملؿقؽملهمل:م.]8

 -8وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ععمـعم٠ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمؽملػمظملِعملُ٤ملنعم موَعػم٤ملعماظَؾملغم١ملػم مصِ٦مل مدعم ِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مطَؼملعمـعم٠ملؿم محعمؾفمهملٍم

وَغػمؾعمؿعموملػم مدعمؾػمٛملعم مدعمؽملعممملبِ٠ملعم مصِ٦مل مطُ٠ملمم مدغمؽملػمؾغمػملَهملٍ معِممل٩ملعمهملُ محعمؾفمهملٍ موعماظػملٌمل٣ملغم مؼغمسملعممملسِٝملغم مظِؼملعم٢ملػم مؼعمرملعممملىغمم
وعماظػملٌمل٣ملغمموعمادِٛملؽممسعم ِػملؿمل١ملؽم}م[اظؾعملٓملة:م.]261

 -9وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ظَ٢ملػم متعمؽملعممملظُ٤ملا ماظْؾِٓملفم محعمؿفم٥مل متغمؽملػمظملِعملُ٤ملا معِؼملفمممل متغمقِؾقم٤ملنعم موعمععمممل متغمؽملػمظملِعملُ٤ملا معِ٢ملػمم
ذعم٦ملػمىٍمصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممبِ٣ملِمسعم ِػملؿمل١ملؽم}م[آلمسؼملٓملان:م.]92

األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو م م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م :م ِضؿمل٠ملعم مظِٓملعمدغم٤مللؿم مآِم م
(٫ملعمػملٌمل٥مل مآ مسعمػملؿملػم٣ملِ مودعمػملٌمل١ملعم) م:موَيقم ماظؽملفممملسؿم موَصْسملعم٠ملغم م؟ م َضممللعم م:م"طُ٠ملقم مععمكػمؼملغم٤ملمؿم ماظْعملَػملْنملِ م،م
٫ملعمّملغموقؿم ماظػملخمللعممملنؿم" مضَمملظُ٤ملا م:م٫ملعمّملغموقغم ماظػملخمللعممملنؿم مغعمضملػمٓملؿمصُ٣ملغم ،مصَؼملعمممل مععمكػمؼملغم٤ملمغم ماظْعملَػملْنملِ م؟ مضَممللعم م:م

ٮملمإؿمثػم١ملعممصِؿمل٣ملِ،موعمٮملَمبعمطملػم٦ملعم،موعمٮملَمشِ٠ملفم،موعمٮملَمحعملعمّملعم"م(ماب٢ملمعمملجهمل).
"ػغم٤ملعمماظؿفمعملِ٦ملقمماظؽملفمعملِ٦ملقمم،م َ

 -2وسعم٢ملماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿم مبػم٢ملؿم ماظْضملعم٤ملفمامؿمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م
ٮملم
ضَممللعم :م"دعمبفم مإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػم مدعماىغم ماَملُععم١ملؿم مضَؾػم َػملغملُ١ملغم ماظْقعملعمّملغم موعماظْؾعمطملػمسملعممملىغم مػِ٥ملعم ماظْقعممملظِعملَهملُ ،م َ

ٮمل متعمّملػمخغمػملُ٤ملام
وَضُ٤مللغم متعمقػمػملِٞملغم ماظرملفمضملػمٓملعم موعمَظغملِ٢ملػم متعمقػمػملِٞملغم ماظّملممؼ٢ملعم ،موعماظٌملْملِى مغعمظملْلِ٥مل مبِؿملعمّملِهِ م َ
ممؽغملُ١ملػممبِؼملعممملمؼغمـعمؾمموملغممذعماطُ١ملػمم
اظْفعمؽملفمهملَمحعمؿفم٥ملمتغمقملػمعِؽملغم٤ملاموعمٮملَمتغمقملػمعِؽملغم٤ملا،محعمؿفم٥ملمتعمقعممملبقم٤ملا،موَصَٯملَموُغعمؾ غم
َظغملُ١ملػم؟موَصْرملغم٤ملاماظلفمٯملَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم"(دؽمل٢ملماظمعْملي)م.

 -3وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م م
"ظَمملمؼعمقِ٠ملقممظِؼملغمقملػمعِ٢ملـمموَنػممؼعمؾملػمفغمٓملعممعغمقملػمعِؽملؼممملمصَ٤ملػمقعممثعمػملَمملثٍ،مصَكملؿمنػممععمٓملفمتػممبِ٣ملِمثعمػملَمملثؽممصَػملْؿملعمػملْعملَ٣ملغممصَػملْؿملغملعمػملخمل١ملػمم
سعمػملَؿملػم٣ملِ ،مصَكملؿمنػم مرعمدفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظلفمػملَمملمعم مصَعملَّملِ ماذػمؿعمٓملعمطَممل مصِ٦مل ماظْفملَجػمٓملؿم ،موعمإؿمنػم مظَ١ملػم مؼعمٓملغمدفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مصَعملَّملػم مبعممملىعمم

بِمملظْكملؿمثػم١ملؿم"مزعمادعمموَحػمؼملعمّملغمم"وعمخعمٓملعمجعمماظْؼملغملعمػملخمل١ملغممعِ٢ملعمماظْؾملؿمفػمٓملعمةِ"مم(دؽمل٢ملموب٦ملمداود)م.
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 -4وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل)مضَممللعم:مطَمملنعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل) موَجػم٤ملعمدعم ماظؽملفممملسؿم ،م عموطَمملنعم موَجػم٤ملعمدعم مععمممل مؼعمغملُ٤ملنغم مصِ٦مل مرعمععمسملعممملنعم محِنيعم مؼعمػملْعملَمملهغمم

جِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم ،م عموطَمملنعم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم مؼعمػملْعملَمملهغم مصِ٦مل مطُ٠ملمم مظَؿملػمػملَهملٍ معِ٢ملػم مرعمععمسملعممملنعم مصَؿملغمّملعمارؿمدغم٣ملغم ماظْعملُٓملػمآنعم،م
صَػملَٓملعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) محِنيعم مؼعمػملْعملَمملهغم مجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم موَجػم٤ملعمدغم مبِمملظْكعمؿملػمٓملؿم معِ٢ملعمم

اظٓملممؼُملؿمماظْؼملغمٓملػمدعمػملَهملِم(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م

 -5وسعم٢ملػم موَغعمٕملـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)م َونفم مرعمجغمػملًممل مدعمفملَلعم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م
شَؽملعمؼملؼمممل مبعمؿملػم٢ملعم مجعمؾعمػملَؿملػم٢ملؿم ،مصَفملَسػمشملَمملهغم مإؿمؼفممملهغم ،مصَفملَتعم٥مل مضَ٤ملػمععم٣ملغم مصَعملَممللعم :موَيػم مضَ٤ملػممؿم :موَدػمػملِؼملغم٤ملا،م
صَ٤ملعمآِ مإؿمنفم معغمقعمؼملفمّملؼما مظَؿملغمضملػمشملِ٦مل مسعمشملَمملىؼم مععمممل مؼعمكعممملفغم ماظْظملَعملْٓملعم مصَعملَممللعم موَغعمٕملؽم :مإؿمنػم مطَمملنعمم

ِ١مل محعمؿفم٥مل معمؼغملُ٤ملنعم ماظْكملؿمدػمػملَمملمغم موَحعمنملفم مإؿمظَؿملػم٣ملِم
اظٓملفمجغم٠ملغم مظَؿملغملػمػملِ١ملغم مععمممل مؼغمٓملؿمؼّملغم مإؿمظٌملممل ماظّملقمغػمؿملعمممل ،مصَؼملعمممل مؼغملػمػمل غم
عِ٢ملعمماظّملقمغػمؿملعممملموعمععممملمسعمػملَؿملػمؾملعممملم(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

 -6وسعم٢ملػم معغمقعمؼملفمّملِ مبػم٢ملؿم مجغمؾعمؿملػمٓملـم مضَممللعم :موَخػمؾعمٓملعمغِ٥مل مجغمؾعمؿملػمٓملغم مبػم٢ملغم معغمشملْضملِ١ملـم موَغفم٣ملغم مبعمؿملػمؽملعمممل مػغم٤ملعم مععمٛملعمم
رعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمععمضملعم٣ملغم ماظؽملفممملسغم معغمعملْؾِٯملً معِ٢ملػم محغمؽملعمؿملػم٢ملـم مسعمػملِعملَوملػمم
رعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)ماَملَسػمٓملعمابغم مؼعملػمفملَظُ٤ملغعم٣ملغم محعمؿفم٥مل ما٪ملػمشملَٓملقموهغم مإؿمظَ٥ملم
دعمؼملغمٓملعمةٍ ،مصَكعمشملِظملَوملػم مرؿمدعماىعمهغم م ،مصَ٤ملعمضَٝملعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصَعملَممللعمم

ٮملم
"وَسػمشملُ٤ملغِ٥مل مرؿمدعما٩ملِ٥مل م ،مصَػملَ٤ملػم مطَمملنعم مسعمّملعمدغم مػعمْملِهِ ماظْضملِسملعممملهِ مغعمضملعمؼملؼمممل مظَعملَلعمؼملػمؿغم٣ملغم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم م ،مثغم١ملفم م َ

تعمفِّملغموغِ٥ملمبعمكِؿملٯملًموعمٮملَمطَْملغموبؼممملموعمٮملَمجعمؾعممملغؼمممل"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م .م

 -7وسعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم مؼعمعملُ٤مللغم مؼعم٤ملػممعم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ :مؼعمممل مابػم٢ملعم مآدعممعم مععمٓملؿم٪ملػموملغم مصَػملَ١ملػمم

تعمضملغمّملػمغِ٥مل ،مضَممللعم :مؼعمممل مرعمبمم مطَؿملػمٝملعم موَسغم٤ملدغمكَ موعموَغػموملعم مرعمبقم ماظْضملعممملظَؼملِنيعم؟! مضَممللعم :موَععمممل مسعمػملِؼملػموملعمم

وَنفم مسعمؾػمّملِى مصُٯملَغؼمممل مععمٓملؿمضعم مصَػملَ١ملػم متعمضملغمّملػمهغم موَععمممل مسعمػملِؼملػموملعم موَغفمٟملَ مظَ٤ملػم مسغمّملػمتعم٣ملغم مظَ٤ملعمجعمّملػمتعمؽملِ٥ملم
سِؽملػمّملعمهغم؟مؼعمممل مابػم٢ملعم مآدعممعممادػمؿعمشملْضملعمؼملػمؿغمٟملَمصَػملَ١ملػم متغمشملْضملِؼملػمؽملِ٥مل،مضَممللعم:مؼعمممل مرعمبممم عموطَؿملػمٝملعمموُرْضملِؼملغمٟملَم
وعموَغػموملعم مرعمبقم ماظْضملعممملظَؼملِنيعم؟! مضَممللعم موَععمممل مسعمػملِؼملػموملعم موَغفم٣ملغم مادػمؿعمشملْضملعمؼملعمٟملَ مسعمؾػمّملِى مصُٯملَنؽم مصَػملَ١ملػمم

تغمشملْضملِؼملػم٣ملغم موَععمممل مسعمػملِؼملػموملعم موَغفمٟملَ مظَ٤ملػم موَرْضملعمؼملػمؿعم٣ملغم مظَ٤ملعمجعمّملػمتعم مذعمظِٟملَ مسِؽملػمّملِى؟ مؼعمممل مابػم٢ملعم مآدعممعمم
ادػمؿعملػمعملَؿملػمؿغمٟملَ مصَػملَ١ملػم متعملػمعملِؽملِ٥مل ،مضَممللعم مؼعمممل مرعمبمم مطَؿملػمٝملعم موَدػمعملِؿملٟملَ موعموَغػموملعم مرعمبقم ماظْضملعممملظَؼملِنيعم؟!م

َعممل مإؿمغفمٟملَ مظَ٤ملػم مدعمعملَؿملػمؿعم٣ملغم موعمجعمّملػمتعم مذعمظِٟملَم
ضَممللعم مادػمؿعملػمعملَمملكَ مسعمؾػمّملِى مصُٯملَنؽم مصَػملَ١ملػم متعملػمعملِ٣ملِ مو عم

سِؽملػمّملِى"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م.ممم
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 -8وعمسعم٢ملػمموَغعمٕملؿم مب٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"ععمممل مآععم٢ملعم مبِ٦مل مععم٢ملػم مبعممملتعم مذعمؾػمضملعممملغؼمممل موعمجعممملرغمهغم مجعمممل٩ملِٛملؽم مإؿمظَ٥مل مجعمؽملػمؾِ٣ملِ موعمػغم٤ملعمم

ؼعمضملػمػملَ١ملغممبِ٣ملِ"م(اٌضملف١ملماظغملؾريمظػملشملرباغ٦مل) .م

ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

م

متغملـٓمل مظم مذؾملٓمل مرعسملمملن ماٌؾمملرك مودممل٩مل٠مل ماظماح١مل مواظؿـملظٝمل مبني موصٓملادم

اجملؿؼملٛمل موسػمل٥مل مخمؿػملٝمل معلؿ٤ملؼمملتؾمل١مل ،مصؾمل٤مل م ماظرملؾملٓمل ماظْملي متؿؽملٔملل مصؿمل٣مل ماظٓملضممملتم

واظربطمملت مصؿغمل٤ملن مصٓمل٫ملهمل مظؿٔملطؿملهمل ماظؽملظمل٤ملس موتشملؾملري ماظعملػمل٤ملب مع٢مل ماظغملٓملاػؿملهمل مواظؾطملسملمملىم
وايعملّمل مواظطمل٠مل مظؿق٠مل محمػملؾملممل معرملمملسٓمل ماظؿلمملعُمل مواظؿزملمملصُمل مواظرب مواظؿعمل٥مل ،مصؿملممل مهلممل مع٢ملم

وج٤ملاى مإتمملغؿملهمل مؼرملؿملضملؾملممل مذؾملٓمل مرعسملمملن مصؿملؿ٤ملا٫مل٠مل ماٌؿؾملمملجٓملون موؼربؾم ماظضملمملضّ٤ملن مآعػملني موٮملم
زمٓملعؾمل١ملمآمتضملمملشممع٢ملمصسملػمل٣ملموج٤ملدهموغظملقمملت٣ملمظممػْملاماظرملؾملٓملماظغملٓملؼ١مل .م

إن مو٫ملقمملب ماظعملػمل٤ملب ماظلػملؿملؼملهمل مواظؽملظمل٤ملس ماظشملمملػٓملة مواَملظلؽملهمل ماظزملمملدضهمل مػ١ملم

و٫ملقمملبماٌغملمملغهملماظلمملعؿملهملمواظّملرجهملماظضملصملؿملؼملهملمسؽملّملمربؾمل١ملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممؼعمٓمل٪مل٥ملمسؽملؾمل١ملم
وؼغمٓمل٪ملؿملؾمل١مل ،موظعملّمل مدؽ٠مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :موَيقم ماظؽملفممملسؿم موَصْسملعم٠ملغم م؟ مصَعملَممللعم م:م

"طُ٠ملقممععمكػمؼملغم٤ملمؿمماظْعملَػملْنملِم،م٫ملعمّملغموقؿمماظػملخمللعممملنؿم"م،مضَمملظُ٤ملا م:م٫ملعمّملغموقغمماظػملخمللعممملنؿممغعمضملػمٓملؿمصُ٣ملغم،مصَؼملعممملمععمكػمؼملغم٤ملمغمم

ٮمل مإؿمثػم١ملعم مصِؿمل٣ملِ ،موعمٮملَ مبعمطملػم٦ملعم ،موعمٮملَ مشِ٠ملفم ،موعمٮملَ محعملعمّملعم" ،مصؾملْملام
اظْعملَػملْنملِ؟ مضَممللعم م:م"ػغم٤ملعم ماظؿفمعملِ٦ملقم ماظؽملفمعملِ٦ملقم ،م َ

اظعملػملنمل مػ٤مل محم٠مل مرضمهمل مآ موػّملاؼؿ٣مل ،موآ مسٔمل موج٠مل مؼغمضملػمل٦مل مضّملر م٫ملمملحنمل مػْملام

اظعملػملنمل موؼٓملصٛمل مدرجؿ٣مل ،مب٠مل مٮمل مؼعملؾ٠مل مع٢مل مشريهمذؿملؽؼمممل ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم:م{ؼعم٤ملػممعم مظَممل مؼعمؽملػمظملَٛملغمم
ععمممللؽم موعمظَممل مبعمؽملغم٤ملنعم م مإؿمظٌملممل مععم٢ملػم موَتعم٥مل ماظػملٌمل٣ملعم مبِعملَػملْنملٍ مدعمػملِؿمل١ملـم}[اظرملضملٓملاى:م ،88م ،]89مواظعملػملنمل ماظلػملؿمل١ملم
عضملؽملمملهماظْمليمدػمل١ملمع٢ملماظرملٓملكمواظرملٟملموحمؾهملماظرملٓملمواٌضملممل٫مل٦مل،موؼػملٔملممع٢ملمدٯملعؿ٣ملمع٢ملم

ػْملهماَملذؿملمملىماتزملمملص٣ملمبفمل٪ملّملادػمملمع٢ملما خٯملصمواظضملػمل١ملمواظؿملعملنيموحمؾهملماًري .م
ؼعمل٤ملل ماظعملٓملر

م(رضم٣مل مآ) :م...وَيؿم ماظْكعممملظِٗملغم معِ٢ملعم ماظْفملَوػم٫ملعممملفِ ماظْملفمعِؿملؼملعمهملِ،م

وعماظْؼملغمؿفمزملِٝملغم مبِمملظْفملَوػم٫ملعممملفِ ماظْفعمؼملِؿملػملَهملِ ،موعماظػملٌمل٣ملغم موَسػمػملَ١ملغم.موعمضَّملػم مرغموؿميعم مسعم٢ملػم مسغمٓملػموعمةَ موَغفم٣ملغم مضَممللعم:مؼعمممل مبعمؽملِ٦ملفمم

ظَممل معمتغملُ٤ملغغم٤ملا مظَضملفممملغِنيعم مصَكملؿمنفم مإؿمبػمٓملعماػِؿمل١ملعم مظَ١ملػم مؼعمػملْضملعم٢ملػم مذعمؿملػمؽؼمممل مضَٙملٍمل ،مضَممللعم ماظػملٌمل٣ملغم متعمضملعممملظَ٥مل :م{ مإؿمذػم مجمملىعم مرعمبفم٣ملغمم

بِعملَػملْنملٍمدعم ِػملؿمل١ملـم}.موعمضَممللعممعغمقعمؼملفمّملغممبػم٢ملغممدِريؿمؼ٢ملعم:ماظْعملَػملْنملغمماظلفمِػملؿمل١ملغمموَنػممؼعمضملػمػملَ١ملعمموَنفمماظػملٌمل٣ملعممحعمٞمللم،موعموَنفمم
قؿملُملؿم معغملػمػملِ١ملـم معِ٢ملػم محعمّملِؼىملِم
اظلفممملسعمهملَ مضَممل٩ملِؼملعمهملٌ ،موعموَنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمؾػمضملعمىملغم مععم٢ملػم مصِ٦مل ماظْعملُؾغم٤ملرؿم ،موعمصِ٦مل م٫ملعم ِ

وَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم ":مؼعمّملػمخغم٠ملغم ماظْفعمؽملفمهملَ موَضْ٤ملعمامؽمم
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وَصْؽِّملعمتغمؾملغم١ملػم معِـػم٠ملغم موَصْؽِّملعمةِ ماظشملٌملؿملػمٓملؿم" مؼغمٓملؿمؼّملغم -موعماظػملٌمل٣ملغم موَسػمػملَ١ملغم -موَغفمؾملعمممل معِـػمػملُؾملعمممل مصِ٦مل موغؾملممل مخمملظؿملهمل مع٢ملم
ذعمغػمنملٍ،مدعمػملِؿملؼملعمهملٌمعِ٢ملػممطُ٠ملمممسعمؿملػمنملٍ("..تظمللريماظعملٓملر

)،موغعمل٠ملماب٢ملمطـريم(رضم٣ملمآ)مس٢ملم

دعم ِضملؿملّملِ مبػم٢ملؿم ماظْؼملغملعمؿملممنملِمضَ٤ملػمظَ٣ملغم:ماظْعملَػملْنملغم ماظلفم ِػملؿمل١ملغم مػغم٤ملعم ماظْعملَػملْنملغم ماظزملفمقِؿملُملغم ،موػ٤مل مضػملنمل ماٌقملع٢ملم

َملنمضػملنملماظغملمملصٓملمواٌؽملمملصٞملمعٓملؼ٘مل،مضممللمآمتضملمملشم:م{ظممضػمل٤ملبؾمل١ملمعٓملض} م

(تظمللريماب٢ملمطـري)م م

صؾملْملامضػملنملماٌقملع٢مل،مضػملنمل مزمؼمل٠مل ماًري مٮمل ماظرملٓمل ،مزمؼمل٠مل مبني مجؽملؾمملت٣مل ماينملم

ٮملماظغملٓملاػؿملهمل،مضػملنملمتػملقملهماظزملظملمملىمواظؽملعملمملى،مؼؿؼملؽمل٥ملماًريمظغمل٠ملماظؽملمملسموزمٓملصمدوعؼممملم
سػمل٥ملمتشملؾملريمغظملل٣ملمع٢ملماظطمل٠ملمواظؾطملسملمملى،مؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مجعممملىغموا معِ٢ملػم مبعمضملػمّملِػِ١ملػمم

ؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعم مرعمبفمؽملعمممل ماشْظملِٓملػم مظَؽملعمممل موعمظِكملؿمخػم٤ملعماغِؽملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مدعمؾعمعملُ٤ملغعمممل مبِمملظْكملؿمتعممملنؿم موعمظَممل متعمفػمضملعم٠ملػم مصِ٦مل مضُػملُ٤ملبِؽملعمممل مشِػملنممملم

حؿمل١ملؽمم}م[ايرملٓمل .]10:م
ظِػملٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامرعمبفمؽملعممملمإؿمغفمٟملَمرعمىغموفؽممرعم ِ

وظِ١ملعممٮملمؼغمل٤ملنماٌقملع٢ملمطْملظٟملمواظؾطملسملمملىمواظغملٓملاػؿملهملمهؾٙملمسؼمل٠ملماظضملؾّملموتق٤ملم

وثٓملهم؟!ممصَضملعم٢مل ماظٔملقمبعمؿملػمٓملؿمبػم٢ملؿم ماظْضملعم٤ملفمامؿمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

ضَممللعم:م"دعمبفممإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملػممدعماىغمماَملُععم١ملؿممضَؾػم َػملغملُ١ملغمماظْقعملعمّملغمموعماظْؾعمطملػمسملعممملىغممػِ٥ملعم ماظْقعممملظِعملَهملُ،مٮملَوَضُ٤مللغممتعمقػمػملِٞملغمم

ٮمل متعمّملػمخغمػملُ٤ملا ماظْفعمؽملفمهملَ محعمؿفم٥مل متغمقملػمعِؽملغم٤ملا،م
اظرملفمضملػمٓملعم موعمَظغملِ٢ملػم متعمقػمػملِٞملغم ماظّملممؼ٢ملعم ،موعماظٌملْملِى مغعمظملْلِ٥مل مبِؿملعمّملِهِ م َ

ممؽغملُ١ملػممبِؼملعممملمؼغمـعمؾمموملغممذعماطُ١ملػممَظغملُ١ملػم؟موَصْرملغم٤ملاماظلفمٯملَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم" .م
وعمٮملَمتغمقملػمعِؽملغم٤ملامحعمؿفم٥ملمتعمقعممملبقم٤ملا،موَصَٯملَموُغعمؾ غم
غؿْملطٓمل مػْمله ماٌضملمملغ٦مل ما تمملغؿملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل مودم٢مل مظم مذؾملٓمل مطٓملؼ١مل مؼٓملجٛمل مصؿمل٣ملم

اظطملممل٩ملنمل ،موؼؿ٤ملب ماظضملممل٫مل٦مل ،موؼؽملؿؾ٣مل ماظطملمملص٠مل ،موؼزمل٠مل ماظعملمملرٛمل ،موؼربقم ماظضملمملققم محؿ٥مل مؼٔملؼ٠ملعمم

ايفنمل مبؿملؽمل٣مل موبني مرضمهمل مآ متضملمملشم ،مإذ مإن مو٫ملقمملب ماظعملػمل٤ملب مآٌملؼسملهمل ماظيتم
ظ٤ملثؿؾملممل ماظغملٓملاػؿملهمل مودغلؾملممل مايعملّمل موايلّمل مواظؾطملسملمملى مظ٢مل مؼعملؾ٠مل مآ مهل١مل م٫ملؿملمملعؼمممل موظ٢ملم

ؼزملُملمهل١ملمضؿملمملم .م

وإذا مطمملن مآ م(سٔمل موج٠مل) مؼزمل٠مل مسؾمملده مظم مذؾملٓمل مرعسملمملن ماٌؾمملرك مبمملًريم

وؼطملّملقمسػملؿملؾمل١ملمع٢ملمصسملػمل٣ملمصٯملمعغملمملنمصؿمل٣ملمظػملؾملفٓملموٮملمظػملعملشملؿملضملهملمبنيماظضملؾمملدموٮملمظػملضملعمل٤ملق ،م
وعمملماهلفٓملمواظعملشملؿملضملهملمصكملنمآمتضملمملشممٕمؼغمؾُملمظػملؼملقملع٢ملمونمؼؾملفٓملموخمملهموطـٓملم

ع٢ملمثٯملثمظؿملممللـممسػمل٥ملماَملطـٓمل،موػْملهمرضمهملمع٢ملمآمتضملمملشممونمؼغمضملشمل٦ملماظضملؾّملعممصٓمل٫ملهملم

ثٯملثهملموؼمملممحؿ٥ملمتؾملّملومغظملل٣ملمإنمطمملنمثممل٩ملٓملؼمامظؿملضمل٤ملدمبضملّملمذظٟملمإشممرذّملهموؼزمل٠ملموخمملهم

تعملٓملبؼممملمإشممآمتضملمملشم،مث١ملمٮملمسْملرمظ٣ملمبضملّملمذظٟملمظمماهلفٓملمصَضملعمّملفمادغمماظلؿملؽمملتمٮملمؼٔملالم

ؼغمقزمل٦مل موؼعمضملغمّملقم مسػملؿمل٣مل معمملدام مععملمملرضملؼمممل موخممله ،مصمملظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمل٤ملل:م م
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"ظَممل مؼعمقِ٠ملقم مظِؼملغمقملػمعِ٢ملـم موَنػم مؼعمؾملػمفغمٓملعم معغمقملػمعِؽملؼمممل مصَ٤ملػمقعم مثعمػملَمملثٍ ،مصَكملؿمنػم مععمٓملفمتػم مبِ٣ملِ مثعمػملَمملثؽم مصَػملْؿملعمػملْعملَ٣ملغم مصَػملْؿملغملعمػملخمل١ملػمم

عمٓملطَممل مصِ٦مل ماظْفملَجػمٓملؿم ،موعمإؿمنػم مظَ١ملػم مؼعمٓملغمدفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مصَعملَّملػم مبعممملىعمم
سعمػملَؿملػم٣ملِ ،مصَكملؿمنػم مرعمدفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظلفمػملَمملمعم مصَعملَّملِ ماذػمؿ عم

بِمملظْكملؿمثػم١ملؿم"م(مزعمادعمموَحػمؼملعمّملغم)م"وعمخعمٓملعمجعمماظْؼملغملعمػملخمل١ملغممعِ٢ملعمماظْؾملؿمفػمٓملعمةِ" .م
م

مإن ماظْملي مؼعملمملرٛمل موخممله ماٌلػمل١مل مظرملقؽملمملى مبؿملؽملؾملؼملممل مٮمل مؼعملؾ٠مل مآ متضملمملشم معؽمل٣ملم

سؼملػملًممل موٮمل مؼرملؼملػمل٣مل مبٓملضمؿ٣مل محؿ٥مل مظم ماَملؼمملم ماظيت متضمل١مل مصؿملؾملممل مرضمهمل مآ مسؾمملده ،مصعملّملم

وخٓملجما عمملممعلػمل١ملمسعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآم

ِثؽملعمؿملػم٢ملؿم موعمؼعم٤ملػممعم ماظْكعمؼملِؿملٕملؿم مصَؿملغمطملػمظملَٓملغم مِظغملُ٠ملممم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م"تغمظملْؿعمُملغم موَبػم٤ملعمابغم ماظْفعمؽملفمهملِ مؼعم٤ملػممعم ماٮمل ػم

ٮمل مؼغمرملػمٓملؿمكُ مبِمملظػملٌمل٣ملِ مذعمؿملػمؽؼمممل مإؿمٮملٌمل مرعمجغمٯملً مطَمملغعموملػم مبعمؿملػمؽملعم٣ملغم موعمبعمؿملػم٢ملعم موَخِؿمل٣ملِ مذعمقػمؽملعممملىغم مصَؿملغمعملَممللغم :موَغػمصملِٓملغموام
سعمؾػمّملٍ م َ
ػعمْملعمؼػم٢ملؿم محعمؿفم٥مل مؼعمزملػمشملَػملِقعمممل ،موَغػمصملِٓملغموا مػعمْملعمؼػم٢ملؿم محعمؿفم٥مل مؼعمزملػمشملَػملِقعمممل ،موَغػمصملِٓملغموا مػعمْملعمؼػم٢ملؿم محعمؿفم٥ملم

ؼعمزملػمشملَػملِقعمممل" ،مصغملؿملٝملمؼغمقؾٙملماظضملؾّملم٫ملؿملمملع٣ملموضؿملمملع٣ملموؼغمظمل٤ملممتغممس٠ملمغظملل٣ملمػْملاماظرملؾملٓملماظْمليم
تغمطملظملٓملمصؿمل٣ملماظْملغ٤ملبموتغمٓملصٛملمصؿمل٣ملماظّملرجمملتمظرمل٦ملىمبؿملؽمل٣ملموبنيمصٯملنموومصٯملن؟! م
ضّملمؼعمل٤مللمضممل٩مل٠ملمإنمضٓملؼ

مصٯملغؼممملمد٦ملىماًػملٞمل ،مؼغمل٦ملىغممإظ٦ملفممسػمل٥ملماظٓملش١ملمع٢ملم

إحلمملغ٦ملمإظؿمل٣مل،مو٫ملػملؿ٣ملموضشملضملينمصغملؿملٝملمب٦ملمو٫ملػمل٣ملمووداوممسػمل٥ملم٫ملػملؿ٣مل؟!موغعمل٤مللمٌـ٠ملم

ػْملا مإن م٫ملػملؿٟمل مإؼممله مسؾمملدة متؿضملؾّملغم مبؾملممل مإشم مآ متضملمملشم مبطمل٘مل ماظؽملصملٓمل مسؼملممل مؼلؿقعمل٣ملم

اظضملؾّملماظْمليمضّملمؼغمل٤ملنمعلؿملؽؼمممل،موظعملّملموخٓملجماظؾكمملريمبلؽملّملهمسعم٢ملػممسعمؾػمّملِمآِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مس٢مل ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم م :م"ظَؿملػمٕملعم ماظْ٤ملعما٫ملِ٠ملغمم

ْؼملغملَمملصِلملؿم موعمَظغملِ٢ملؿم ماظْ٤ملعما٫ملِ٠ملغم ماظٌملْملِي مإؿمذعما مضَشملَضملعموملػم مرعمحِؼملغم٣ملغم موعم٫ملعمػملَؾملعمممل" ،مطؼملممل موخٓملج ما عمملمم
بِمملظ غم
علػمل١ملمبلؽملّملهمسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمجغمٯملًمضَممللعممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ:مإؿمنفممظِ٥ملم

ضَٓملعمابعمهملً موَ٫ملِػملُؾملغم١ملػم موعمؼعمعملْشملَضملغم٤ملغِ٥مل ،موعموُحػملِ٢ملغم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم موعمؼغملِؿملؽغم٤ملنعم مإؿمظَ٥ملفم ،موعموَحػمػملُ١ملغم مسعمؽملػمؾملغم١ملػم موعمؼعمفػمؾملعمػملُ٤ملنعمم

سعمػملَ٥ملفم،مصَعملَممللعم :م"ظَؽِ٢ملػم مطُؽملػموملعم مطَؼملعمممل مضُػملْوملعم م َصغملَفملَغفمؼملعمممل متغملِظملٍملؾملغم١ملغم ماظْؼملعم٠ملفم موعمٮملَ مؼعمٔملعمالغم مععمضملعمٟملَ معِ٢ملعم ماظػملٌمل٣ملِم

زَؾملؿمريؽم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم مععمممل مدغمعػموملعم مسعمػملَ٥مل مذعمظِٟملَ"،مؼعمل٤ملل ما عمملم ماظؽمل٤ملوي م(رضم٣مل مآ):م"(ماظْؼملعم٠ملؾم م)م

اظؿمملى م عموطَلػمٓمل ماظلممني موعمتعمرملػمّملِؼّمل ماظْظملَمملى،م م
بِظملَؿػمُملؿم ماظْ ِؼملؿمل١مل :ماظٓملفمععممملد ماظْقعممملرؾم ،موعم م( متغملِظملٍملؾملغم١ملػم م) مبِسملعم١ملمم م فم
وعم( ماظصملٌملؾملؿمري م) ماظْؼملغمضملِني ،موعماظّملفماصِٛمل مظِفملَذعماػغم١ملػم ،موعمضَ٤ملػمظ٣مل :م( موَحػمػملُ١مل مسعمؽملػمؾملغم١ملػم م)بِسملعم١ملمم ماظػملٌملمملم،م م

٢مل ماظْعملَ٤ملػملم ،موعمععمضملػمؽملعممملهغم مطَفملَغفمؼملعمممل متغمشملْضملِؼملؾملغم١ملػمم
(موعمؼعمفػمؾملعمػملُ٤ملنعم م)وَيػم مؼغملِؿملؽغم٤ملنعم ،موعماظْفعمؾملػم٠مل مػغمؽملعمممل ماظْعملَِؾؿملُمل معِ ػم
اظٓملفمععممملد ماظْقعممملرؾم ،موعمػغم٤ملعم متعمرملػمؾِؿمل٣مل مظِؼملعمممل مؼعمػملْقعمعملؾملغم١ملػم معِ٢ملػم ماظْفملَظَ١مل مبِؼملعمممل مؼعمػملْقعمٞمل مآطِ٠مل ماظٓملفمععممملد ماظْقعممملرؾم معِ٢ملػمم

صملؿمل١مل مصِ٦مل مضَشملِؿملضملعمؿ٣مل م،م
اظْفملَظَ١مل ،موعمظَممل مذعم٦ملػمى مسعمػملَ٥مل مػعمْملعما ماظْؼملغمقػملِ٢مل ،مبعم٠ملػم مؼعمعمؽملمملهلُ١ملػم ماظْكملؿمثػم١مل ماظْضملعم ِ
وعمإؿمدػمخعممملهل١ملػم ماظْفملَذعمى مسعمػملَؿملػم٣ملِ م.موعمضِؿمل٠ملعم م:مععمضملػمؽملعممملهغم مإؿمغفمٟمل مبِمملظْكملؿمحػملعممملنؿم مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم متغمكػمٔملؿمؼؾملؿم١ملػم موعمتغمقعمعملخملٓملػغم١ملػمم
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صِ٦مل موَغػمظملُلِؾملؿم١ملػم مِظغملَـػمٓملعمةِ مإؿمحػملعممملغٟمل موعمضَِؾؿملُمل مصِضملػمػملؾمل١ملػم معِ٢ملػم ماظْكِٔملػمي موعماظْقعمعملَمملرعمة مسِؽملػمّمل موَغػمظملُلؾمل١ملػمم

طَؼملعم٢ملػم مؼغملعمٝملؾم ماظْؼملعم٠ملؾم م .موعم ِضؿمل٠ملعم م :مذعمظِٟملَ ماظٌملْملِي مؼعم ْفملطُػملُ٤ملغعم٣ملغم معِ٢ملػم مإؿمحػملعممملغٟمل مطَمملظْؼملعم٠ملمم مؼغمقعمٓملممقم

وَحػمرملعممملىعمػغم١ملػم ،موعماَظػملٌمل٣مل موَسػمػملَ١مل"(ذٓملحم٫ملقؿملُملمعلػمل١ملمظ عمملمماظؽمل٤ملوي)م،مإذؼمامصمملَملذىمواضٛملم
سػمل٥مل ماٌل٦ملى ماٌعملمملرٛمل ،موعممل ماحملل٢مل ماظ٤ملا٫مل٠مل مصـ٤ملاب٣مل مسػمل٥مل مآ متضملمملشم ماظْمليم

ؼضملؿملؽمل٣ملموؼؿ٤ملشمموعٓمله .م

ووعممل ماظ٤ملاظّملان مصؼملممل مؼزملُمل مٌقملع٢مل موبّملؼما مون مؼضملعملؾملؼملممل مخزمل٤مل٫ملؼمممل مظم مػْمله ماَملؼمملمم

اظشملؿملؾهملماٌؾمملرطهمل،مصكملنمسعمل٤ملضؾملؼملمملمزمٓملمما غلمملنمع٢ملماظؽملظملقمملتمواًريات،مصكملنمر٪ملمملم

آمس٢ملماظضملؾّملمعٓملػ٤ملنمبٓمل٪ملمملماظ٤ملاظّملؼ٢مل،مصػملؿملقٓملصمط٠ملمعؽملمملمونمزمصمل٥ملمبٓمل٪ملمملمواظّملؼ٣ملم
وبّملس٤ملةمرؿملؾهملمعؽملؾملؼملمملمصكملنمدسمملىماظ٤ملاظّملؼ٢ملمعلؿفمملب،موضّملموخٓملجما عمملمموب٤ملمداودم

بلؽملّملهمسعم٢ملػم م َوبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفم ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم:م
ٮمل مذعمٟملٌمل مصِؿملؾملؿم٢ملفم مدعمسػم٤ملعمةُ ماظْ٤ملعماظِّملِ موعمدعمسػم٤ملعمةُ ماظْؼملغملعممملصِٓملؿم موعمدعمسػم٤ملعمةُم
"ثعمٯملَثغم مدعمسعم٤ملعماتٍ معغملػمؿعمفعممملبعممملتؽم م َ

اظْؼملعمصملْػملُ٤ملمؿم"،موجمملى مظم مطؿمملب ماَملدب ماٌظملٓملد مظ عمملم ماظؾكمملري مون مرَؿملػملعمػملَهملَ مب٢مل مععمؿملؾممملسمم

طمملن معٛمل ماب٢مل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مؼ٤ملعممل مصعملمملل مظ٣مل:مبغملمملى ماظ٤ملاظّملؼ٢مل مع٢مل ماظضملعمل٤ملق،م

ث١مل مضمملل مظ٣مل ماب٢مل مسؼملٓمل:موتظملٓملق -مؼضملين موختمملف م– مماظؽملمملر ،موهنمل مون متّملخ٠مل ماىؽملهمل؟م

ضػملومل:مإي ،موآ!مضمملل:موح٦مللم مواظّملاك؟ مضػملومل:مسؽملّملي موع٥مل.مضمملل:مص٤ملآ!مظ٤مل موظؽملوملم

هلمملماظغملٯملم،موورضملؼملؿؾملمملماظشملضملمملم،مظؿّملخػمل٢ملماىؽملهملمعمملماجؿؽملؾوملماظغملؾممل٩ملٓمل .م

إن مذؾملٓمل مرعسملمملن مذؾملٓمل مبٓمل مو٫ملػملهمل موتغملمملتٝمل موتغملمملص٠مل مبني ماٌلػملؼملني ،موإذا مطؽملمملم

ةمملجهملمإشممطٓملممآموج٤ملدهمٮملمدؿملؼملمملمظممػْملهماَملؼمملمماٌؾمملرطهملمصضملػملؿملؽملمملماٌلمملرسهملم

إشمماظؾْمللموا غظملمملقمواى٤ملد،مصكملنمآمسٔملموج٠ملمؼغملٓملممع٢ملمؼغملٓملممسؾمملدهموؼضملشمل٦ملم

اظلك٦ملمع٢مل مسؾمملده،مطؼملمملمجمملىمظم ماظزملقؿملقني مسعم٢ملػم موَبِ٥مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآمسؽمل٣مل)م

ؼعمؾػمػملُٜملغم مبِ٣ملِ ماظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضَممللعم :م"ضَممللعم ماظػملٌمل٣ملغم متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل مؼعمممل مابػم٢ملعم مآدعممعمم

وَغػمظملِٞملػم موُغػمظملِٞملػم مسعمػملَؿملػمٟملَ"،مؼعمل٤مللماب٢ملمرجنملم(رضم٣ملمآ):م"ذؾملٓمل مرعسملمملن مذؾملٓمل مرم٤ملد مآم

صؿمل٣مل مسػمل٥مل مسؾمملده مبمملظٓملضمهمل مو ماٌطملظملٓملة مو ماظضملؿٞمل مع٢مل ماظؽملمملر مٮمل مدؿملؼملممل مظم مظؿملػملهمل ماظعملّملر،م م
و مآ متضملمملشم مؼٓملح١مل مع٢مل مسؾمملده ماظٓملضممملى مطؼملممل مضمملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مو مدػمل١مل) م:م"إمنمملم

ؼٓملح١مل مآ مع٢مل مسؾمملده ماظٓملضممملى" مصؼمل٢مل مجمملد مسػمل٥مل مسؾمملد مآ مجمملد مآ مسػملؿمل٣مل مبمملظضملشملمملىم م
و ماظظملسمل٠مل ،مو ماىٔملاى مع٢مل مجؽملٕمل ماظضملؼمل٠مل" م(ظشملممل٩ملٝمل ماٌضملمملرف) ،موهلْملا مطمملن ماظؽمل

م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼٔملدادمج٤ملدهموبْملظ٣ملمظممرعسملمملن،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(رعم٪ملِ٦ملعمم
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اظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعم م:م"طَمملنعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل موَجػم٤ملعمدعم ماظؽملفممملسؿم م ،م عموطَمملنعمم

وَجػم٤ملعمدعممععممملم عمؼغملُ٤ملنغممصِ٦ملمرعمععمسملعممملنعممحِنيعممؼعمػملْعملَمملهغممجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغمم،م عموطَمملنعممجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم مؼعمػملْعملَمملهغممصِ٦ملمطُ٠ملمممظَؿملػمػملَهملٍم
عِ٢ملػم مرعمععمسملعممملنعم مصَؿملغمّملعمارؿمدغم٣ملغم ماظْعملُٓملػمآنعم ،مصَػملَٓملعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) محِنيعم مؼعمػملْعملَمملهغمم

جِؾػمٓملؿمؼ٠ملغم موَجػم٤ملعمدغم مبِمملظْكعمؿملػمٓملؿم معِ٢ملعم ماظٓملممؼُملؿم ماظْؼملغمٓملػمدعمػملَهملِ"،مصظمل٦مل مػْملا مايّملؼىمل مدٮملظهملمسػمل٥مل مزؼمملدةم

ج٤ملد ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مرعسملمملن مس٢مل مشريه مع٢مل ماَملزعمملن ،موظمم

ترملؾؿمل٣ملمج٤ملدهم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبمملظٓملؼُملمآٌملدػملهملموتظملسملؿمل٠ملمج٤ملدهمسػمل٥ملمذظٟملم

ؼعمل٤مللماب٢ملمحفٓملم ":مضمملل ماظٔملؼ٢مل مب٢مل ماٌؽملري موج٣مل ماظؿرملؾؿمل٣مل مبني موج٤ملدؼؿ٣مل م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مبمملًريموبنيموج٤ملدؼهملماظٓملؼُملمآٌملدػملهمل مونمآٌملادمبمملظٓملؼُملمرؼُملماظٓملضمهملم
اظيت مؼٓملدػملؾملممل مآ متضملمملشم م غٔملال ماظطملؿملىمل ماظضملمملم ماظْملي مؼغمل٤ملن مدؾؾؼمممل م ٫ملمملبهمل ماَملرضم

اٌؿملؿهمل موشري ماٌؿملؿهمل ،موي مصؿملضمل١مل مخريه موبٓمله مع٢مل مػ٤مل مبزملظملهمل ماظظملعملٓمل موايمملجهمل موع٢مل مػ٤ملم

بزملظملهمل ماظطملؽمل٥مل مواظغملظملمملؼهمل موطـٓمل مممممل مؼضمل١مل ماظطملؿملىمل ماظؽملمملذؽهمل مس٢مل ماظٓملؼُمل مآٌملدػملهمل"م م
(صؿُملماظؾمملري)،موسعم٢ملػم موَغعمٕملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) موَنفم مرعمجغمػملًممل مدعمفملَلعم ماظؽملفمؾِ٦ملفم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) مشَؽملعمؼملؼمممل مبعمؿملػم٢ملعم مجعمؾعمػملَؿملػم٢ملؿم ،مصَفملَسػمشملَمملهغم مإؿمؼفممملهغم ،مصَفملَتعم٥مل مضَ٤ملػمععم٣ملغم مصَعملَممللعم :م"وَيػم مضَ٤ملػممؿم :موَدػمػملِؼملغم٤ملا،م

صَ٤ملعمآِ مإؿمنفم معغمقعمؼملفمّملؼما مظَؿملغمضملػمشملِ٦مل مسعمشملَمملىؼم مععمممل مؼعمكعممملفغم ماظْظملَعملْٓملعم" مصَعملَممللعم موَغعمٕملؽم :م"إؿمنػم مطَمملنعم ماظٓملفمجغم٠ملغمم
ظَؿملغملػمػملِ١ملغم مععمممل مؼغمٓملؿمؼّملغم مإؿمظٌملممل ماظّملقمغػمؿملعمممل ،مصَؼملعمممل مؼغملػمػملِ١ملغم محعمؿفم٥مل معمؼغملُ٤ملنعم ماظْكملؿمدػمػملَمملمغم موَحعمنملفم مإؿمظَؿملػم٣ملِ معِ٢ملعم ماظّملقمغػمؿملعمممل موعمععممملم

سعمػملَؿملػمؾملعمممل"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
ظعملّملم٪ملٓملبماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ماٌـ٠ملماَملسػمل٥ملمظمماى٤ملدموا غظملمملقم

حؿ٥مل مإغ٣مل مرمبممل مدفملظ٣مل مرج٠مل مث٤ملب٣مل ماظْملي مسػملؿمل٣مل ،مصؿملّملخ٠مل مبؿملؿ٣مل موسمٓملج موضّمل مخػملٛملم
اظـ٤ملب ،مصؿملضملشملؿمل٣مل ماظلممل٩مل٠مل ،مورمبممل ماذمى ماظرمل٦ملى مودصٛمل مٔؽمل٣مل مث١مل مرده مسػمل٥مل مبممل٩ملضمل٣مل،م
حؿ٥ملما٩ملؿػملظملوملمح٤ملظ٣ملماظعملػمل٤ملب،مصعملّملمجمملىمظمم٫ملقؿملُملما عمملممعلػمل١ملموَنفم م٫ملعمظملْ٤ملعمانعم مبػم٢ملعمم

وُععمؿملفمهملَ مضَممللعم :م"وعمآِ مظَعملَّملػم موَسػمشملَمملغِ٦مل مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مععمممل موَسػمشملَمملغِ٦مل،م
وعمإؿمغفم٣ملغم مظَفملَبػمطملعم٘ملغم ماظؽملفممملسؿم مإؿمظَ٦ملفم ،مصَؼملعمممل مبعمٓملؿمحعم مؼغمضملػمشملِؿملؽملِ٦مل محعمؿفم٥مل مإؿمغفم٣ملغم مظَفملَحعمنملقم ماظؽملفممملسؿم مإؿمظَ٦ملفم" ،مطؼملمملم

وخٓملجماظؾكمملريمبلؽملّملهمسعم٢ملػممعغمقعمؼملفمّملِ مبػم٢ملؿم مجغمؾعمؿملػمٓملـم مضَممللعم :موَخػمؾعمٓملعمغِ٥مل مجغمؾعمؿملػمٓملغم مبػم٢ملغم معغمشملْضملِ١ملـم موَغفم٣ملغمم

بعمؿملػمؽملعمممل مػغم٤ملعم مععمٛملعم مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمععمضملعم٣ملغم ماظؽملفممملسغم معغمعملْؾِٯملً معِ٢ملػم محغمؽملعمؿملػم٢ملـمم

سعمػملِعملَوملػم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) ماَملَسػمٓملعمابغم مؼعملػمفملَظُ٤ملغعم٣ملغم محعمؿفم٥مل ما٪ملػمشملَٓملقموهغم مإؿمظَ٥ملم

دعمؼملغمٓملعمةٍ ،مصَكعمشملِظملَوملػم مرؿمدعماىعمهغم م ،مصَ٤ملعمضَٝملعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصَعملَممللعمم م
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"وَسػمشملُ٤ملغِ٥مل مرؿمدعما٩ملِ٥مل م ،م َصػملَ٤ملػم مطَمملنعم مسعمّملعمدغم مػعمْملِهِ ماظْضملِسملعممملهِ مغعمضملعمؼملؼمممل مظَعملَلعمؼملػمؿغم٣ملغم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم م ،مثغم١ملفمم م
ٮملمتعمفِّملغموغِ٥ملمبعمكِؿملٯملًموعمٮملَمطَْملغموبؼممملموعمٮملَمجعمؾعممملغؼممملم" .م
َ
م

مظعملّمل مو٪ملٛمل ما دٯملم مغصملمملعؼمممل مؼسملؼمل٢مل ماظؿغملمملص٠مل مواظؿضملمملؼٖمل ماَملخ٤ملي مبنيم

اٌلػملؼملني،مد٤ملاىؼمموطمملنمذظٟملمع٢ملمخٯمللمصٓملا٩مل٘ملمطمملظٔملطمملة،موممع٢ملمخٯمللمواجؾمملتم

طمملظؽملْملور مواظغملظملمملرات ،موم مطمملن مذظٟمل مع٢مل مخٯملل موب٤ملاب ماظزملّملضمملت مواظؽملظملعملمملت ماظيتم
وسّمل مآ مو٫ملقمملبؾملممل مبضملصملؿمل١مل ماظـ٤ملاب ،موظعملّمل ماسؿرب ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مون مضمملد٦مل ماظعملػملنملم

اظْملي مٮمل مؼشملضمل١مل ماىممل٩ملٛمل موٮمل مؼٓملح١مل ماظؿملؿؿمل١مل معغملْملبؼمممل مبمملظّملؼ٢مل مصمػملهمل مصعملمملل متضملمملشم:م

{وَرعموَؼػموملعم ماظٌملْملِي م غمؼغملَْملممبغم مبِمملظّملممؼ٢ملؿم م مصَْملعمظِٟملَ ماظٌملْملِي مؼعمّملغمهللقم ماظْؿملعمِؿؿمل١ملعم م موعمظَممل مؼعمقغم٘ملقم مسعمػملَ٥ملم

ِلغملِنيؿمم مصَ٤ملعمؼػم٠ملؽممظِػملْؼملغمزملعمػملخملنيعمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممسعم٢ملػمم٫ملعمػملَمملتِؾملؿم١ملػممدعممملػغم٤ملنعمم ماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػمم
رَضملعممملمؿمماظْؼمل ػم
ؼغمٓملعماىغمونعمم موعمؼعمؼملػمؽملعمضملغم٤ملنعمماظْؼملعممملسغم٤ملنعم[اٌمملس٤ملن:م1م–م .]7م

صضملػمل٥مل ماٌلػمل١مل مون مؼلؿرملضملٓمل ماَملخ٤ملة ماظيت موؼملضمل٣مل مبغمل٠مل ماٌلػملؼملني معزملّملاضًمملم

ظعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممإؿمخػم٤ملعمةٌم}م[ايفٓملات:م،]10مصؾملْملاماىممل٩ملٛملماظْمليم
ٮملمرمّملمعمملمؼلّملمج٤ملس٣ملموخ٤ملك،موػْملامآٌملؼ٘ملماظْمليمٮملمرمّملمعمملمؼؿّملاوىمب٣ملموخ٤ملك،م

وػْملاماظضملمملريماظْمليمٮملمرمّملمعمملمؼلؿممب٣ملموخ٤ملكمدؿملقمملدؾٟملمآمتضملمملشممسػملؿمل٣مل،مصؾمل٠ملم

مملمتغملَٓملقمعؼممملموتعملٓملبؼممملمإشممآم
ؼعملعمضملغمٟملَمونمتمكموخمملكمؼؿفملٕموومؼػملؿ٤مليمج٤ملسؼمممل؟!!مإنمٕمتظملضملػملؾمل عم
تضملمملشم مصمملسػمل١مل موغؾملممل مواجؾهمل مسػملؿملٟمل ،مؼعمل٤ملل ماب٢مل محٔملم م(رضم٣مل مآ) :م" موعمصُٓملؿمضعم مسعمػملَ٥ملم

اَملَشْؽملِؿملعممملىِ معِ٢ملػم موَػػم٠ملؿم مطُ٠ملمم مبعمػملَّملٍ موَنػم مؼعمعملُ٤ملعغم٤ملا مبِظملُعملَٓملعما٩ملِؾملؿم١ملػم ،موعمؼغمفػمؾِٓملغمػغم١ملػم ماظلقمػملْشملَمملنغم مسعمػملَ٥مل مذعمظِٟملَ،م

إنػم مظَ١ملػم متعمعملُ١ملػم ماظٔملفمطَ٤ملعماتغم مبِؾملؿم١ملػم،موعمٮملَ مصِ٦مل مدعمممل٩ملِٓملؿم موَعػم٤ملعمالؿم ماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم،مصَؿملغمعملَمملمغم مظَؾملغم١ملػم مبِؼملعمممل مؼعم ْفملطُػملُ٤ملنعمم
عملغملَ٢ملـمم
ٮمل مبغمّملفم معِؽملػم٣ملغم،موعمعِ٢ملػم ماظػملخملؾعممملسؿم مظِػملرملممؿعممملىِ موعماظزملفمؿملػمٝملِ مبِؼملِـػم٠ملؿم مذعمظِٟملَ،موعمبِؼمل ػم
عِ٢ملػم ماظْعملُ٤ملتِ ماظٌملْملِي م َ

عمؼغملُؽملقمؾملغم١ملػم معِ٢ملػم ماظْؼملعمشملَٓملؿم،موعماظزملفمؿملػمٝملِ موعماظرملفمؼملػمٕملؿم،موعمسغمؿملغم٤ملنؿم ماظْؼملعممملرفمةِ،موعمبغمٓملػمػعممملنغم مذعمظِٟملَ:مضَ٤ملػملغم ماظػملٌمل٣ملِم

تضملمملشم{:وعمآتِ مذعما ماظْعملُٓملػمبعم٥مل محعمعملٌمل٣ملغم موعماظْؼملِلػمغملِنيعم موعمابػم٢ملعم ماظلفمِؾؿمل٠ملؿم} .موعمضَممللعمم
عملمملطِنيؿم موعماظْفعممملرؿم مذِيم
تضملمملشم{:وعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿم مإحػملعممملغؼمممل موعمبِْملِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْؿملعمؿعممملععم٥مل موعماظْؼمل عم

مملغغملُ١ملػم}،م
اظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْفعممملرؿم ماظْفغمؽملغمنملِ موعماظزملفممملحِنملِ مبِمملظْفعمؽملػمنملِ موعمابػم٢ملؿم ماظلفمؾِؿمل٠ملؿم موعمععمممل مععم َػملغملَوملػم موَؼػمؼملعم غم
صَفملَوػمجعمنملعم متعمضملعممملظَ٥مل محعمٞملفم ماظْؼملعملعممملطِنيؿم،موعمابػم٢ملؿم ماظلفمؾِؿمل٠ملؿم،موعمععمممل مععمػملَغملَوملػم ماظْؿملعمؼملِنيغم مععمٛملعم محعمٞملمم مذِيم

اظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماصْؿعمٓملعمضعم ما ؿمحػملعممملنعم مإظَ٥مل ماَملَبعم٤ملعمؼػم٢ملؿم،موعمذِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل،موعماظْؼملعملعممملطِنيؿم،موعماظْفعممملرؿم،موعمععممملم
ععم َػملغملَوملػم ماظْؿملعمؼملِنيغم ،موعما ؿمحػملعممملنغم مؼعمعملْؿعمسملِ٦مل مطُ٠ملفم مععمممل م عمذطَٓملػمغعمممل ،موعمععمؽملػمضملغم٣ملغم مإدعممملىعمةٌ مبِٯملَم

ذعمٟملدمل(".احملػمل٥ملمٮملب٢ملمحٔملم)م .م
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سػمل٥ملمونماظؿغملمملص٠ملماظْمليموعٓملغمملما دٯملممب٣ملمٮملمسمٗملماٌلػملؼملنيموحّملػ١ملمب٠ملم

ؼرملؼمل٠مل مط٠مل مبين ما غلمملن مسػمل٥مل ماخؿٯملف معػملػملؾمل١مل مواسؿعملمملداتؾمل١مل مداخ٠مل ماجملؿؼملٛمل،م
ػمؾملمملطُ١ملغم مآُ مسعم٢ملؿم ماظَؾمْملِؼ٢ملعم مظَ١ملػم مؼغمعملَمملتِػملُ٤ملطُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملِؾمؼ٢ملؿم موعمظَ١ملػمم
ٮمل مؼعمؽمل عم
وآ مسٔمل موج٠مل مؼعمل٤ملل :م{ َ

مملرطُ١ملػم موَنػم متعمؾعمٓملغمؾموػغم١ملػم موعمتغمعملْلِشملُ٤ملا مإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػم مإؿمنعمؾم مآَ مؼغمقِنملغمؾم ماظْذملؼملغمعملْلِشملِنيعم}م
ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملطُ١ملػم معِ٢ملػم مدِؼعم ؿم
[اٌؼملؿقؽملهمل :م ;]8مذظٟمل مون مودمملس ماظؿغملمملص٠مل مػ٤مل مطٓملاعهمل ما غلمملن; محؿملىمل مضمملل مآم

عمٓملؿم موعماظْؾعمقػمٓملؿم موعمرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػم معِ٢ملعم ماظشملَؾمؿملِؾمؾعممملتِم
تضملمملشم:م{وعمظَعملَّملػم مطَٓملعمؾمعػمؽملعمممل مبعمؽملِ٦مل مآدعممعم موعمحعمؼملعمػملْؽملعممملػغم١ملػم مصِ٦مل ماظْؾ ؾم
وعمصَسملعمؾمػملْؽملعممملػغم١ملػممسعمػملَ٥ملمطَـِريـممعِؼملعمؾم٢ملػممخعمػملَعملْؽملعممملمتعمظملْسملِؿملٯملً}م[ا دٓملاى:م .]70م

إن ماىؼملٛمل مبني ماظزملؿملمملم مو ما غظملمملق مظم مدؾؿمل٠مل مآ مع٢مل مع٤ملجؾمملت ماىؽملهمل مطؼملمملم

ظم محّملؼىمل مسػمل٦مل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مس٢مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مو مدػمل١مل) مضمملل م:م" مإؿمنفمم

صِ٥مل ماظْفعمؽملفمهملِ مشُٓملعمصًممل متغمٓملعمى مزُؾملغم٤ملرغمػعمممل معِ٢ملػم مبغمشملُ٤ملغِؾملعمممل موعمبغمشملُ٤ملغغمؾملعمممل معِ٢ملػم مزُؾملغم٤ملرؿمػعمممل م".مصَعملَمملمعم موَسػمٓملعمابِ٥مللمم
َصعملَممللعم:مظِؼملعم٢ملػممػِ٥ملعممؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ؟مضَممللعم:م"ظِؼملعم٢ملػمموَرَمملبعم ماظْغملَٯملَمعم،موعموَرْضملعم١ملعمماظشملٌملضملعممملمعم،موعموَدعمامعمم

اظزملممؿملعممملمعم ،موعم٫ملعمػملٌمل٥مل مظِػملٌمل٣ملِ مبِمملظػملٌملؿملػم٠ملؿم موعماظؽملفممملسغم مغِؿملعممملمؽم"(دؽمل٢ملماظمعْملي)،مو مػْمله ماًزملمملل مطػملؾملمملم

تغمل٤ملن مظم مرعسملمملن مصؿملفؿؼملٛمل مصؿمل٣مل مظػملؼملقملع٢مل ماظزملؿملمملم مو ماظعملؿملمملم مواظزملّملضهمل مو مرؿملنمل ماظغملٯملمم
صكملغ٣ملمؼؽملؾمل٥ملمصؿمل٣ملماظزملممل٩مل١ملمس٢ملماظػملطمل٤ملموماظٓملصىمل .م

عممل موسصمل١مل معممل مغٓملاه مظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل مع٢مل مإضؾمملل ماظؽملمملس مسػمل٥مل ماًريم

وحٓمل٫ملؾمل١مل مسػمل٥مل مإصشملمملر ماظزملممل٩ملؼملني موإطٓملام مع٢مل مح٤ملهل١مل ،مإن مرعسملمملن مجمملى مظؿملقٓملكم

اًري مصؿملؽملممل ،مصمملًري مظم مغظمل٤ملدؽملممل مو٫ملٯملً مظغمل٢مل مرعسملمملن محٓملك معممل مطمملن مراطّملؼما مودمملسّملم

بؽملظملقمملت٣مل موج٤مله ما تمملغ٦مل مسػمل٥مل مزؾمل٤ملره ،موٮمل مصػملؿملغمل٢مل مرعسملمملن مبّملاؼهمل مظؽملممل مٮمل مغؾملمملؼهملم
ظػملف٤ملدمواظغملٓملمموا ضؾممللمسػمل٥ملماًري .م

ظعملّمل مسصمل١مل مآ متضملمملشم محٓملعهمل ماظؽملظملٕمل ما غلمملغؿملهمل م ،مصقٓملم ماٮملسؿّملاى مسػملؿملؾملممل مبفمليم

ظ٤ملنمع٢ملموظ٤ملانماٮملسؿّملاىم،موغؾمل٥ملمس٢ملمضؿ٠ملماظؽملظملٕملماظيتمحٓملؾمممآمإٮملمبممليٞملم،موونم

ػقملٮملىماآلٔنيماٌضملؿّملؼ٢ملمسػمل٥ملماظّملعمملىموسػمل٥ملمضؿ٠ملماظؽملظملٕملماظيتمحٓملؾمممآمٮملمسٯملضهملم
هل١ملمبممل دٯملمموٮملمبمملَملدؼمملنموٮملمبممل غلمملغؿملهملم،مد٤ملاىمظممذظٟملمع٢ملمؼعملؿػمل٤ملنماٌّملغؿملنيم

اظضملغمٔملؾمل مظم مشٔملة م ،موو مع٢مل مضؿػمل٤ملا مجؽمل٤ملدغممل ماظؾ٤ملاد٠مل ماظزملممل٩ملؼملني مآٌُملابشملني مسػمل٥ملم

ايّملودم،ماٌُّملاصضملنيمس٢ملماَملورمملنمشّملرؼماموخؿملمملغهملمودظملغملًمملمظػملّملممايٓملاممبّملونمحٞملمم
وػ٤ملموعٓملمٮملمرمٓملؤمسػملؿمل٣ملمإٮملمع٢ملماغلػملِملمع٢ملمدؼؽمل٣ملموإغلمملغؿملؿ٣ملموآدعؿملؿ٣ملمواتؾٛملمشريمدؾؿمل٠ملم

اٌقملعؽملنيم .م
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ا
أًٔل :انؼُبصش:

انؼٛـــذ  -آداثّ ٔضٕاثط انفشحخ فّٛ
-1ماظضملؾمملداتمواَملسؿملمملدمظمما دٯملم.م
-2محغملؼملهملمعرملٓملوسؿملهملماَملسؿملمملدم.

-3مع٢ملماآلدابما دٯملعؿملهملمظمماظضملؿملّمل.

-4ماَملسؿملمملدمتّملس٤ملمإشمماظؿلمملعُملموغؾْملماًٯملصمملت.
ا
ثبَٛب :األدنخ:

-5معصملمملػٓملماظظملٓملحمو٪مل٤ملابشمل٣ملمظمماظضملؿملّمل .م

األدنخ يٍ انقشآٌ:

عمذطَٓملعممادػم١ملعممرعمبمم٣ملِمصَزملعمػملٌمل٥ملم}
 -1ؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{مضَّملػمموَصْػملَُملعممععم٢ملػممتعمٔملعمطٌمل٥ملم مو عم

م[اَملسػمل٥مل:م،14م.]15م

 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم {:مضُ٠ملػم مبِظملَسملػم٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ موعمبِٓملعمحػمؼملعمؿِ٣ملِ مصَؾِْملعمظِٟملَ مصَػملْؿملعمظملْٓملعمحغم٤ملا مػغم٤ملعم مخعمؿملػمٓملؽمم
عِؼملفممملمؼعمفػمؼملعمضملغم٤ملنعم}م[ؼ٤ملغٕمل.]58:

 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمظِؿغمغملْؼملِػملُ٤ملا ماظْضملِّملفمةَ موعمظِؿغمغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل مععمممل مػعمّملعماطُ١ملػمم
وعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمرملػمغملُٓملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م.]185

عمغغملُ١ملػمموعمظَؽِ٢ملػممطَظملَٓملػمتغم١ملػمم
ػممذغملَٓملػمتغم١ملػممظَفملَزؿمؼّمل فم
عمبغملُ١ملػممظَؽِ٢مل عم
 -4وؼعمل٤مللمتضملمملشمم{:وعمإؿمذػممتعمفملَذفمنعممر قم
إؿمنفممسعمْملعمابِ٦ملمظَرملعمّملِؼّملؽم}[إبٓملاػؿمل١مل:م]7م.

 -5وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{اظػملٌمل٣ملغم مؼعمؾػملغمٙملُ ماظٓملممزػمقعم مظِؼملعم٢ملػم مؼعمرملعممملىغم موعمؼعمعملّْملِرغم موعمصَٓملؿمحغم٤ملا مبِمملظْقعمؿملعممملةِم
اظّملقمغػمؿملعممملموعمععممملماظْقعمؿملعممملةُماظّملقمغػمؿملعممملمصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمإٌملؿمظمملمععمؿعممملهللؽم}م[اظٓملسّمل:م.]26

 -6وؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{ذعمِظغملُ١ملػممبِؼملعممملمطُؽملػمؿغم١ملػممتعمظملْٓملعمحغم٤ملنعممصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممبِطملعمؿملػمٓملؿمماظْقعمٞملممموعمبِؼملعممملم
طُؽملػمؿغم١ملػم متعمؼملػمٓملعمحغم٤ملنعم م مادػمخغمػملُ٤ملا موَبػم٤ملعمابعم مجعمؾملعمؽملفم١ملعم مخعممملظِّملِؼ٢ملعم مصِؿملؾملعمممل مصَؾِؽػمٕملعم مععمـػم٤ملعمىم
اظْؼملغمؿعمغملَؾممٓملؿمؼ٢ملعمم}م[شمملصٓمل:م،75م.]76

األدنخ يٍ انسُخ :

-1ممممسعم٢ملػمموَغعمٕملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعممضَّملِمعممرعمدغمذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)م
اظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَموعمظَؾملغم١ملػممؼعم٤ملػمععممملنؿممؼعمػملْضملعمؾغم٤ملنعممصِؿملؾملؿمؼملعمممل،مصَعملَممللعم:م"ععممملمػعمْملعمانؿمماظْؿملعم٤ملػمععممملنؿمم".مضَذملمملظُ٤ملاممطُؽملفمذملمملمم

غم٤مللماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملم):م"إؿمنفمم
غعمػملْضملعمنملغممصِؿملؾملؿمؼملعممملمصِ٥ملماظْفعممملػِػملِؿملفمهملِ.مصَعملَممللعممرعمد غم
اظػملٌمل٣ملعممضَّملػمموَبػمّملعمظَغملُ١ملػممبِؾملؿمؼملعممملمخعمؿملػمٓملؼمامعِؽملػمؾملغمؼملعممملمؼعم٤ملػممعمماَملَ٪ملػمقعم٥ملموعمؼعم٤ملػممعمماظْظملِشملْٓملؿم"م(دؽمل٢ملموب٦ملمداود)
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 -2وسعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم:مصَٓملعمضعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم
آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م" عمزطَمملةَ ماظْظملِشملْٓملؿم مرُؾملػمٓملعمةً مظِػملزملفمممل٩ملِ١ملؿم معِ٢ملعم ماظػملٌملطملػم٤ملؿم موعماظٓملفمصَىملِ،م
وعمرُضملػمؼملعمهملً مظِػملْؼملعملعممملطِنيؿم ،مععم٢ملػم موَدفماػعمممل مضَؾػم٠ملعم ماظزملفمػملَمملةِ ،مصَؾملؿم٦ملعم م عمزطَمملةٌ مععمعملْؾغم٤ملظَهملٌ ،موعمععم٢ملػمم

وَدفماػعممملمبعمضملػمّملعمماظزملفمػملَمملةِ،مصَؾملؿم٦ملعمم٫ملعمّملعمضَهملٌمعِ٢ملعمماظزملفمّملعمضَمملتِ"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

 -3وس٢ملموب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)سعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م
ػملزملممل٩مل١ملؿم مصَٓملػمحعمؿعممملنؿم مؼعمظملْٓملعمحغمؾملغمؼملعمممل :مإؿمذعما موَصْشملَٓملعم مصَٓملؿمحعم ،موعمإؿمذعما مظَعملِ٦ملعم مرعمبفم٣ملغمم
ضَممللعم :م"...مظِ فم
صَٓملؿمحعممبِزملعم٤ملػمعِ٣ملِ"...م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -4وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م
"وَنفم مرعمجغمػملًممل مزعمارعم موَخؼمممل مظَ٣ملغم مصِ٦مل مضَٓملػمؼعمهملٍ موُخػمٓملعمى م ،مصَفملَرػم٫ملعمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَ٥مل مععمّملػمرعمجعمؿِ٣ملِم
ععم َػملغملًممل ،مصَػملَؼملفمممل موَتعم٥مل مسعمػملَؿملػم٣ملِ مضَممللعم:موَؼػم٢ملعم متغمٓملؿمؼّملغم؟ مضَممللعم:موُرؿمؼّملغم موَخؼمممل مظِ٦مل مصِ٦مل مػعمْملِهِم

اظْعملَٓملػمؼعمهملِ،مصَعملَممللعم:مػعم٠ملػممظَٟملَمسعمػملَؿملػم٣ملِمعِ٢ملػممغِضملػمؼملعمهملٍمتعمٓملغمبقمؾملعمممل؟مم َضممللعم:مظَمملمشَؿملػمٓملعمموَغمم٦ملموَحػمؾعمؾػمؿغم٣ملغمم

صِ٦مل ماظػملٌمل٣ملِ ،مضَممللعم:مصَكملؿمغمم٦مل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ مإؿمظَؿملػمٟملَ مبِفملَنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملفم موعمجعم٠ملفم مضَّملػم موَحعمؾفمٟملَم

طَؼملعممملموَحػمؾعمؾػمؿعم٣ملغممصِؿمل٣ملِ"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -5وس٢ملمسعمؾػمّملِ مآِمبػم٢ملعممسغمؼملعمٓملعمم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضَممللعم :موَخعمْملعم مسغمؼملعمٓملغم مجغمؾفم ًهمل معِ٢ملػمم

إؿمدػمؿعمؾػمٓملعمقـم متغمؾعممملهللغم مصِ٦مل ماظلقم٤ملقؿم مصَفملَخعمْملعمػعمممل مصَفملَتعم٥مل مبِؾملعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(م٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مصَعملَممللعم م :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مابػمؿعمٛملػم مػعمْملِهِ متعمفعمؼملفم٠ملػم مبِؾملعمممل مظِػملْ ِضملؿملّملِم

وعماظْ٤ملغمصُ٤ملدِ م،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"إؿمغفمؼملعمممل مػعمْملِهِم

ظِؾعممملسغممععم٢ملػممظَمملمخعمػملَمملقعممظَ٣ملغم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -6وسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) م مضَممللعم م :م"طَمملنعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م
(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) مٮملَ مؼعمطملػمّملغمو مؼعم٤ملػممعم ماظْظملِشملْٓملؿم محعمؿفم٥مل مؼعم ْفملطُ٠ملعم متعمؼملعمٓملعماتٍ م..م
وعمؼعمفملْطُػملُؾملغم٢ملفمموؿمتػمٓملؼما"مم(اظؾكمملري).

٫ملػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغمم
مملن ماظؽملفمؾِ٦ملقم م( عم
 -7وسعم٢ملػم جمملبٓمل مبػم٢ملؿم مسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِم(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضمملل :م"طَ عم
ؿمؼٞمل"م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري)م
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مإؿمذعمامطَمملنعممؼعم٤ملػممغممسِؿملّملٍمخعممملظَٝملعمماظشملٌملٓمل عم

ِرملهملَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل)مضَمملظَوملػم:مدعمخعم٠ملعممسعمػملَ٦ملفممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
 -8وس٢ملمسعمممل٩مل عم
٪ملشملَفعمٛملعم مسعمػملَ٥مل
مملث م ،مصَممل ػم
ودػمل١مل) موعمسِؽملػمّملِي مجعممملرؿمؼعمؿعممملنؿم متغمطملعمؽملممؿملعممملنؿم مبِطملِعمؽملمملىِ مبغم عمضمل عم
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مملل:معِٔملػمععممملرعمةُ ماظرملفم ػمؿملشملَمملنؿمم
ماظْظملِٓملعماشؿم موعمحعم٤ملفملعم موعمجػمؾملعم٣ملغم ،موعمدعمخعم٠ملعم موَبغم٤مل مبعمغملْٓمل مصَمملغػمؿعمؾملعمٓملعمغ٦مل ،موعمضَ عم
سِؽملػمّملعم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)؟! م-ؼلؿؽملغملٓمل -م ،مصَفملَضْؾعم٠ملعم مسعمػملَ ػمؿمل٣ملِ مرعمدغم٤مللغم مآِم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)،مصَعملَممللعم:م"دعمسػمؾملغمؼملعمممل"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

ا

ثبنثب :ادلٕضٕع  :م م

ظعملّملماغعملسمل٥ملمرعسملمملنموودس٣ملماٌلػملؼمل٤ملنموضػمل٤ملبؾمل١ملمعمملزاظوملمب٣ملمعؿضملػملعملهملم،مَملغ٣ملمسؼملفمٓملم

ضػمل٤ملبؾمل١مل مبممل تمملن ،مو٫ملظملومل مصؿمل٣مل مغظمل٤ملدؾمل١مل ،مووخػملزمل٤ملا مٓ مصؿمل٣مل ماظضملؼمل٠مل ،مسٓملص٤ملا محٞملم

رعسملمملنمصزملمملعوملمبشمل٤ملغؾمل١مل مس٢ملماٌظملشملٓملات م،مو٫ملمملعوملمج٤ملارحؾمل١ملمس٢مل ماٌؽملغملٓملاتم،م

صغملمملنمرعسملمملنمصٓمل٫ملهملمظظملضمل٠ملماًرياتم،موع٤ملمسؼممملمظضملؼمل٠ملماظربمواظشملمملسمملت .م

اغعملسمل٥ملمرعسملمملنموضّملمصٓمل ماٌلػملؼمل٤ملنمع٢ملم٫ملؿملمملع٣ملم،موغٓملج٤ملمآمتؾمملركموتضملمملشمم

ونمؼغمل٤ملنمضّملمتٓملكموثمملرؼمامرؿملؾهملًمظممغظمل٤ملسماٌلػملؼملني،مصػملضمل٠ملمعمملمؼعملزملّملهما دٯملممع٢ملم

وراى ماظزملؿملمملم مضّمل مهعملٞمل مظم مضػمل٤ملب ماٌقملعؽملني ،مطؼملممل مغٓملج٤مل مآ متضملمملشم مون مؼغمل٤ملنم

اٌلػملؼمل٤ملنمضّملمخٓملج٤ملامعؽمل٣ملمبؿٔملطؿملهملماظؽملظمل٤ملس،موتزملظملؿملهملماَملرواح،مودٯملعهملماظزملّملورمع٢ملم

اَملحعملمملدمواَمل٪ملطملمملن .م

ودؾمهلل ماٌلػملؼمل٤ملن مذؾملٓمل مرعسملمملن مبفملؼمملع٣مل ماظظملممل٪ملػملهمل ،موظؿملمملظؿمل٣مل ماظضملمملعٓملة ،موضّمل مصمملز مصؿمل٣ملم

ع٢ملمصمملزمبمملظٓملضمهملمواٌطملظملٓملةمواظضملؿٞملمع٢ملماظؽملمملر،موخلٓملمصؿمل٣ملمع٢ملمخلٓملمبلؾنملماظْملغ٤ملبم

واظضملزملؿملمملن ،مغلفملل مآ متضملمملشم مون مؼغمل٤ملن مضّمل مطؿؾؽملممل مصؿمل٣مل مع٢مل ماظظملممل٩ملٔملؼ٢مل ماٌؽملؿزملٓملؼ٢ملم

اظطملمملمنني .م

واظؿمل٤ملم مؼرملٓملق مسػملؿملؽملممل مسؿملّملغم ماظظملشملٓمل ماٌؾمملرك مبؾؾملفؿ٣مل موصٓملحؿ٣مل ،موسمملده مآ مسػملؿملؽملمملم

وسػمل٥ملماَملعهملما دٯملعؿملهملمبمملًريمواظؿملؼمل٢ملمواظربطمملتم .م

وإذ مجضملػمل٣مل مآ م(سٔمل موج٠مل) مظم مغؾملمملؼهمل ماظرملؾملٓمل ماظغملٓملؼ١مل مظؿملظملٓملح ماظزملممل٩ملؼمل٤ملنم

واظشملممل٩ملضمل٤ملن مبشملمملسؿؾمل١ملمٓ م(سٔملموج٠مل)،مصعملّمل مسغمٓملفعممبؿمل٤ملمماىممل٩ملٔملة،م مصؼمل٢ملموهم٫ملؿملمملع٣ملم

وضؿملمملع٣مل،موبْمللمصؿمل٣ملمع٢ملماظضملشملمملىمابؿطملمملىمعٓمل٪ملمملةمآم(سٔملموج٠مل)،مووسشمل٥ملمع٢ملمحٓملع٣مل،م
وو٫مل٠ملمع٢ملمضشملضمل٣مل،موسظملمملمسؼمل٢ملمزػملؼمل٣مل،م٫ملّملقمصؿمل٣ملمض٤مللمايٞملمدؾقمملغ٣مل:م{ضَّملػمموَصْػملَُملعمم

ععم٢ملػم متعمٔملعمطٌمل٥مل} م[اَملسػمل٥مل :م ،]14موذظٟمل مػ٤مل ماظظمل٤ملز ماظضملصملؿمل١مل ،م مَملن ماظضملؿملّمل مظم محؿملمملةم

ا غلمملن مون متغمل٤ملن مسٯملضؿ٣مل مبمملٓ مظم مخري محمملل ،موؼلضمل٥مل مَملن مؼغمل٤ملن مع٢مل موػ٠ملم

اىؽملهمل ،مصغمل٠مل مؼ٤ملم متٓمل مسػملؿمل٣مل مدون مون مؼضملزمل٦مل مآ مصؾمل٤مل مسؿملّمل ،مؼعمل٤ملل ماب٢مل مرجنملم

(رضم٣مل مآ):م"ظؿملٕمل ماظضملؿملّمل مٌ٢مل مظؾٕمل ماىّملؼّمل ،مإمنممل ماظضملؿملّمل مٌ٢مل مرمملسمملت٣مل متٔملؼّمل ،مظؿملٕملم
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اظضملؿملّملمٌ٢ملموؼمل٠ملمبمملظػملؾمملسمواظٓملط٤ملب،مإمنمملماظضملؿملّملمٌ٢ملمشظملٓملتمظ٣ملماظْملغ٤ملب،مظممظؿملػملهملم
اظضملؿملّملمتظملٓملقمخػملٞملماظضملؿٞملمواٌطملظملٓملةمسػمل٥مل ماظضملؾؿملّمل،مصؼمل٢ملمغمملظ٣مل معؽملؾملمملمذ٦ملىمصػمل٣ملمسؿملّمل،موإٮملم
صؾمل٤ملمعشملٓملودمبضملؿملّمل"(مظشملممل٩ملٝملماٌضملمملرف) .م

واظضملؿملّمل مظم ما دٯملم مظ٣مل معضملؽملؿملمملن مطؾريان ،معضملؽمل٥مل مربمملغ٦مل ،موعضملؽمل٥مل مإغلمملغ٦مل،م

صمملٌضملؽمل٥مل ماظٓملبمملغ٦مل مػ٤مل م مون مٮمل مؼؽملل٥مل ما غلمملن مرب٣مل مبمملظضملؾمملدة مظم مؼ٤ملم ماظضملؿملّمل ،مصؿملؾّملوم
اٌلػمل١ملمؼ٤ملع٣ملمبمملظؿغملؾريموبمملظزملٯملةمذملم٫ملٯملةماظضملؿملّملمذملمواظؿعملٓملبمإشممآمسٔملموج٠مل.

ووعممل ماٌضملؽمل٥مل ما غلمملغ٦مل :مصؾمل٤مل مون مؼظملٓملح ما غلمملن مبظملسمل٠مل مآ مسػملؿمل٣مل م،م

وؼؿ٤ملا٫مل٠ملمعٛملمشريهم،موؼرملٛملمسػملؿمل٣ملمع٢ملمصٓملحؿ٣ملم،مع٢ملموج٠ملمػْملامذٓملهللما دٯملممظمم
ط٠ملمسؿملّملمصٓملؼسملهملموذضملريةمعضملؿملؽملهملم،مصرملٓملهللمظممسؿملّملماظظملشملٓملمزطمملةماظظملشملٓمل،مصٓمل٪ملؾملمملماظؽمل

م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مسػمل٥مل ماظغملؾري مواظزملطملري موايٓمل مواظضملؾّمل مواظٓملج٠مل موآٌملوة،م
وجضملػملؾملممل مرؾملٓملة مظػملزملممل٩مل١مل مع٢مل ماظػملطمل٤مل مواظٓملصىمل مورضملؼملهمل مظػملؼمللمملطني ،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم،م

ضَممللعم:مصَٓملعمضعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) م" م عمزطَمملةَ ماظْظملِشملْٓملؿم مرُؾملػمٓملعمةً مظِػملزملفمممل٩ملِ١ملؿم معِ٢ملعمم

عملمملطِنيؿم ،مصَؼملعم٢ملػم موَدفماػعمممل مضَؾػم٠ملعم ماظزملفمػملَمملةِ مصَؾملؿم٦ملعم م عمزطَمملةٌ مععمعملْؾغم٤ملظَهملٌ،م
اظػملٌملطملػم٤ملؿم موعماظٓملفمصَىملِ ،موعمرُضملػمؼملعمهملً مظِػملْؼمل عم
وعمععم٢ملػمموَدفماػعممملمبعمضملػمّملعمماظزملفمػملَمملةِمصَؾملؿم٦ملعمم٫ملعمّملعمضَهملٌمعِ٢ملعمماظزملفمّملعمضَمملتِم"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل) .م

وظممسؿملّملماَمل٪ملق٥ملمذٓملهللماَمل٪ملقؿملهملم،محؿ٥ملمؼ٤ملدٛملما غلمملنمسػمل٥ملمغظملل٣ملمووضمملرب٣ملم

وسػمل٥مل مجرياغ٣مل موصعملٓملاى ماٌلػملؼملني ،مصممل دٯملم مٕ مؼل٢مل ماَمل٪ملقؿملهمل مظؿملرملؾٛمل مو٫ملقمملبم

اَمل٪ملقؿملهملمع٢ملماظػملق١ملم،موظغمل٢ملمظؿملرملؾٛملماظظملعملٓملاىمع٢ملماظػملق١ملماظْمليمضّملمٮملمؼؿ٤ملصٓملمهل١ملمظمم

غم٤ملػغملُ١ملػم مضِؾعم٠ملعم ماظْؼملعمرملػمٓملؿمقؿمم
سؼمل٤ملم ماَملوضمملت،مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{ظَؿملػمٕملعم ماظْؾِٓملفم موَنػم متغم٤ملعمظٍمل٤ملا موغمج عم

وعماظْؼملعمطملػمٓملؿمبِ موعمَظغملِ٢ملفم ماظْؾِٓملفم مععم٢ملػم مآععم٢ملعم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعماظْؿملعم٤ملػممؿم ماظْـملخِٓملؿم موعماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَهملِ موعماْظغملِؿعممملبِ موعماظؽملفمؾِؿملممنيعمم

عملمملطِنيعم موعمابػم٢ملعم ماظلفم ِؾؿمل٠ملؿمم
وعمآتعم٥مل ماظْؼملعمممللعم مسعمػملَ٥مل محغمؾمم٣ملِ مذعموؿمي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْؿملعمؿعممملععم٥مل موعماظْؼمل عم
وعماظلفمممل٩ملِػملِنيعم موعمصِ٦مل ماظٓملممضَمملبِ موعموَضَمملمعم ماظزملفمػملَمملةَ موعمآتعم٥مل ماظٔملفمطَمملةَ موعماظْؼملغم٤ملصُ٤ملنعم مبِضملعمؾملػمّملِػِ١ملػم مإؿمذعمام

ِني ماظْؾعمفملْسؿم موُوظَؽِٟملَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم م٫ملعمّملعمضُ٤ملام
سعممملػعمّملغموا موعماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم مصِ٦مل ماظْؾعمفملْدعممملىِ موعماظسملفمٓملفماىِ موعمح عم
وعموُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْؼملغمؿفمعملُ٤ملنعمم}[اظؾعملٓملة:م .]177م

وٌممل مطمملغومل موعهمل ما دٯملم مػ٦مل مخري موعهمل موخٓملجومل مظػملؽملمملس ،مجمملىت موسؿملمملدغمػمملم

وطٓملمعمماَملسؿملمملد ،مإذمجضملػملؾملمملمايٞملمتؾمملركموتضملمملشممعٓملتؾشملهملمبضملعملؿملّملتؾملممل،مصٓملبٙملمسؿملّملماظظملشملٓملم
بظملٓملؼسملهملماظزملؿملمملم،مصؾمل٤ملمسؿملّملماظظملشملٓملمع٢ملماظزملؿملمملم،موظممايّملؼىملماظرملٓملؼٝمل م(...مظِػملزملفمممل٩مل١ملؿمم

صَٓملػمحعمؿعممملنؿم مؼعمظملْٓملعمحغمؾملغمؼملعمممل :مإؿمذعما موَصْشملَٓملعم مصَٓملؿمحعم ،موعمإؿمذعما مظَعملِ٦ملعم مرعمبفم٣ملغم مصَٓملؿمحعم مبِزملعم٤ملػمعِ٣ملِ )...م(عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل).م
- 374 -

ؼظملٓملح مبظملشملٓمله مط٠مل مؼ٤ملم مسؽملّمل ماظطملٓملوب ،مَملغ٣مل موُحِ٠مل مظ٣مل معممل مطمملن محمٓملعؼمممل مسػملؿمل٣مل مع٢مل موط٠ملم

وذٓملبموصممملهلل،موشريمذظٟمل،موصٓملحهملمدؼؽملؿملهملمبمملظؿ٤ملصؿملٞملمظػملشملمملسهملم،موتفملت٦ملماظظملٓملحهملماظضملمملعهملم

ظم مآخٓمل مرعسملمملن مَملغ٣مل موصخملٞمل مإشم مرمملسهمل مآ مووداى ماظظملٓملؼسملهمل مظم مػْملا ماظرملؾملٓمل ،مصؾمل٤ملم

ؼظملٓملحمبؾملْملؼ٢ملماَملعٓملؼ٢مل،مصظملٓملحهملماٌقملع٢ملمايعملؿملعملؿملهملمبشملمملسهملمآموػّملاؼؿ٣مل ،مؼعمل٤مللمآم

تضملمملشم م :م{ضُ٠ملػم مبِظملَسملػم٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ موعمبِٓملعمحػمؼملعمؿِ٣ملِ مصَؾِْملعمظِٟملَ مصَػملْؿملعمظملْٓملعمحغم٤ملا مػغم٤ملعم مخعمؿملػمٓملؽم معِؼملفمممل مؼعمفػمؼملعمضملغم٤ملنعم}م
[ؼ٤ملغٕمل:م.]58موزمٞملمظػملزملممل٩ملؼملنيماظظملٓملح،مَملغؾمل١ملمحعملعمل٤ملامغزملٓملؼمامطؾريؼمامظممعضملٓملطهملم٪ملمملرؼهملم
همملظظملوملمصؿملؾملمملماظؽملظملٕملمعٛملماظرملؿملشملمملنم٪ملّملماظضملعمل٠ملماظْملي مخػملعمل٣ملمآ م(سٔملموج٠مل) مصؾملْملام

اظضملؿملّملماَملولمسؿملّملماظظملشملٓملمؼفملت٦ملمعٓملتؾشملًمملمبظملٓملؼسملهملماظزمل٤ملم،م موطْملامسؿملّملماَمل٪ملق٥ملمؼفملت٦ملم

عٓملتؾشملًمملمبظملٓملؼسملهملموخٓملىموػ٦ملمصٓملؼسملهملماييمل،مظْملاممس٦ملمسؿملّملماَمل٪ملق٥ملمبؿمل٤ملمماييملم

اَملطرب .م

ػذملْملا ،موضّمل مذٓملسومل ماَملسؿملمملد مظم ما دٯملم ميغمل١مل مدمملعؿملهمل موععملممل٫ملّمل مسمملظؿملهمل،م

ووشٓملاض مغؾؿملػملهمل م ،مٮمل مختٓملج مس٢مل دا٩ملٓملة ماظؿضملؾقمّمل مٓ مربمم ماظضملمملٌني ،مظم مط٠ملمم موضوملٍم

وحنيم،موعؽملؾملممل:مم م

مذطٓمل مآ متضملمملشم موإزؾملمملر مغضملؼملؿ٣مل مسػمل٥مل مسؾمملده ،موذغملٓمله مدؾقمملغ٣مل مسػمل٥مل متمملمم

غضملؼملؿ٣ملموصسملػمل٣ملموت٤ملصؿملعمل٣ملمظضملؾمملده مسػمل٥ملمإتمملم ماظضملؾمملدات،موضّملموعٓملمآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشمم
ِؿغملْؼملِػملُ٤ملا ماظْضملِّملفمةَم
سؾمملده مسؽملّمل مإطؼملمملل ماظضملّملة مبؿغملؾريه موذغملٓمله مصعملمملل مدؾقمملغ٣مل :م{وعمظ غم

عمرملغملُٓملغمونعم}[اظؾعملٓملة :م .]185موذغملٓمل مع٢مل موغضمل١ملم
ِؿغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل مععمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػم مت ػم
وعمظ غم
سػمل٥مل مسؾمملده مبؿ٤ملصؿملعملؾمل١مل مظػملزملؿملمملم موإسمملغؿؾمل١مل مسػملؿمل٣مل ،موعطملظملٓملت٣مل مهل١مل مب٣مل موسؿعملؾمل١مل مع٢مل ماظؽملمملر،م

ونمؼْملطٓمل وهموؼرملغملٓملوه،مَملنمضسملمملىماظضملؾمملدةمواظشملمملسهملمؼعملؿسمل٦ملمع٢ملماٌلػمل١ملمونمؼرملغملٓملعمم

آ تضملمملشم ماظْملي موسمملغ٣مل مسػمل٥مل مذظٟمل ،مصكملغ٣مل معممل م٫ملػملٌمل٥مل موٮمل م٫ملمملمعم مإٮمل مبِؼملعمؽملمم٣مل وت٤ملصؿملعمل٣ملم

دؾقمملغ٣مل م،موعؿ٥ملمذغملٓملماظضملؾّملمربفم٣مل مسػمل٥ملمغضملؼمل٣ملموسّمله مآمتضملمملشممبمملٌٔملؼّملمع٢ملماظؽملضمل١مل،م
عمغغملُ١ملػم}م[إبٓملاػؿمل١مل:م]7م .م
ضممللمتضملمملشمم{ :ظَؽِ٢ملػممذعمغملَٓملػمتغم١ملػممظَفملَزؿمؼّمل فم

وع٢مل ماٌعملممل٫ملّمل ماظضملمملظؿملهمل ماظيت مع٢مل موجػملؾملممل مذٓملسومل ماَملسؿملمملد م :مون متغمل٤ملن مصٓمل٫ملهملم

ظؿ٤ملرؿملّملماظضملٯملضمملتماٮملجؿؼملمملسؿملهملمبمملظؿٔملاورمواظؿٯملض٦مل،مواظؿـملظٝملمواظؿضملمملرفموغرملٓملماٌ٤ملدةم
واظٓملضمهمل مبني ماٌلػملؼملني ،موتٓملدؿملِمل ماَملخ٤ملفمة ماظّملؼؽملؿملفمهمل مبني اٌلػملؼملني مظم معرملمملرقم

٢مل موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملممم
اَملرض موعطملمملربؾملممل ،مصظمل٦مل مايذملذملّملؼىمل مسعم ػم
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(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"موَنفم مرعمجغمػملًممل مزعمارعم موَخؼمممل مظَ٣ملغم مصِ٦مل مضَٓملػمؼعمهملٍ موُخػمٓملعمى م،مصَفملَرػم٫ملعمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَ٥ملم
ععمّملػمرعمجعمؿِ٣ملِمععم َػملغملًممل،مصَػملَؼملفممملموَتعم٥ملمسعمػملَؿملػم٣ملِمضَممللعم:موَؼػم٢ملعممتغمٓملؿمؼّملغم؟مضَممللعم:موُرؿمؼّملغم موَخؼممملمظِ٦ملمصِ٦ملمػعمْملِهِ ماظْعملَٓملػمؼعمهملِ،م

صَعملَممللعم:مػعم٠ملػممظَٟملَمسعمػملَؿملػم٣ملِمعِ٢ملػممغِضملػمؼملعمهملٍمتعمٓملغمبقمؾملعمممل؟ممضَممللعم:مظَمملمشَؿملػمٓملعمموَغمم٦ملموَحػمؾعمؾػمؿغم٣ملغممصِ٦ملماظػملٌمل٣ملِ،مضَممللعم:م"صَكملؿمغمم٦ملم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِمإؿمظَؿملػمٟملَمبِفملَنفمماظػملٌمل٣ملعمم(سعمٔملفمموعمجعم٠ملفم)مضَّملػمموَحعمؾفمٟملَمطَؼملعممملموَحػمؾعمؾػمؿعم٣ملغممصِؿمل٣ملِم" .م

صؿضملؼملؿملٞمل ماظؿٯملحغم١مل مبني موصٓملاد ماَملُعفمهمل اظ٤ملاحّملة ،موت٤ملثؿملٞمل ماظٓملابشملهمل ما تمملغؿملفمهمل،م

ععملزملّملمع٢ملماٌعملممل٫ملّملماظضملصملؿملؼملهملماظيت ذغمٓملسوملػممَملجػمػملؾملمملماَملسؿملمملدمظمما دٯملم،م معزملّملاضًمملم
ظعمل٤ملل ماٌزملشملظمل٥مل م( م٫ملػملٌمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل ودػملٌمل١مل) :م م" ماٌقملع٢مل مظػملؼملقملع٢مل مطمملظؾؽملؿملمملن ،مؼرملّملقمم

بضملسمل٣ملمبضملسملؼمممل"م(مرواهماظؾكمملري).

وع٢ملمععملممل٫ملّملماظضملؿملّملموؼسملؼمممل:ماظؿْملطريغممةٞملممماظسملضملظملمملىمواظضملمملجٔملؼ٢مل،موع٤ملادمملةموػ٠ملم

اظظملمملضهمل مواحملؿمملجني ،وإشؽملمملؤػ١مل مس٢مل مذلمم ماظلقملال مظم مػْملا ماظؿمل٤ملم; محؿ٥مل مترملؼمل٠ملعمم
اظظملٓملحهملُ مط٠ملفم مبؿملوملٍ ،وتضمل١ملفم مط٠مل مودٓملة ،موع٢مل موج٠مل مذظٟمل مذغمٓملؿمسومل ماَملُ٪ملػمقؿملهمل مو٫ملّملضهملم

اظظملِشملْٓمل.

صرملضملرية ماظضملؿملّمل مصٓمل٫ملهمل مظؿؿزملمملصَ٥مل ماظؽملظمل٤ملس موتػملؿعمل٦مل موتؿـملظٝمل ماظعملػمل٤ملبغم ،موتؿ٤ملرّملم

اظزملٯملتغم مواظضملٯملضمملت ،موتٔملول ماظسملطملممل٩مل٢ملغم مواَملحعملمملد ،صؿغم٤مل٫ملعم٠ملغم ماَملرحمملم مبضملّمل ماظعملشملؿملضملهمل،م

ورمؿؼملٛملغم ماَملحؾمملب مبضملّمل مر٤ملل مشؿملمملب ،موتؿزملمملصُمل اَملصؽّملة مواظعملػمل٤ملب مضؾ٠مل ماَملؼّملي،م

وؼضمل١ملماظ٤ملدقممواظزملظملمملىمصمؿملٛملموصٓملادماجملؿؼملٛمل.

وٌممل مطمملن ماظضملؿملّمل مصٓمل٫ملهمل مظػمللٓملور موتعمل٤ملؼهمل ماظٓملوابٙمل ماٮملجؿؼملمملسؿملهمل مطمملغومل مظ٣مل مآدابم

ؼؽملؾطمل٦ملمظػملؼمللػمل١ملمونمؼٓملاسؿملؾملمملموزمٓملصعممسػملؿملؾملممل،موع٢ملمػْملهماآلداب :م

اٮملشؿلممللغممواظؿفؼملقم٠مل،مواظؿشملؿملقمنمل،موظؾٕملموحل٢مل اظـؿملمملبمؼ٤ملمماظضملؿملّمل ،مَملغ٣ملمؼ٤ملمؽمم

رمؿؼملٛمل ماظؽملمملس مصؿمل٣مل ،موضّمل مثؾعموملعم مونفم ماب٢مل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مطمملن مؼطملؿل٠مل مؼ٤ملمم

اظظملِشملْٓمل مضؾ٠مل مون مؼطملّملوعم مإشم ماٌزملػمل٥مل(ع٤ملرفمل معمملظٟمل) ،مووضٓملفم ماظؽمل

م( م٫ملػملٌمل٥مل آ مسػملؿمل٣ملم

ودػملٌمل١مل)مسؼملٓملمب٢ملماًشملمملب،موٕمؼؽملغملٓملػممسػملؿمل٣ملماظؿفؼملقم٠ملمظػملضملؿملّمل،محنيمروىمسغمؼملعمٓملغممجغمؾفمهملًمعِ٢ملػمم

إؿمدػمؿعمؾػمٓملعمقـم متغمؾعممملهللغم مصِ٦مل ماظلقم٤ملقؿم مصَفملَخعمْملعمػعمممل مصَفملَتعم٥مل مبِؾملعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(م٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م
صَعملَممللعم م :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مابػمؿعمٛملػم مػعمْملِهِ متعمفعمؼملفم٠ملػم مبِؾملعمممل مظِػملْ ِضملؿملّملِ موعماظْ٤ملغمصُ٤ملدِ م،مصَعملَممللعم مظَ٣ملغم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم

(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مإؿمغفمؼملعممملمػعمْملِهِمظِؾعممملسغممععم٢ملػممظَمملمخعمػملَمملقعممظَ٣ملغم"(رواهماظؾكمملري) .م
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صؿملؽملؾطمل٦مل مظػملؼمللػمل١مل مون مؼغمل٤ملنعم مظم مػْملا اظؿمل٤ملم مسػمل٥مل موحل٢مل مععمصملؾملٓمل ،مووَتعم١ملمم مػؿملؽهمل،م

وذظٟملمإزؾملمملرؼمامظؽملضملؼملهمل مآمسػملؿمل٣مل ،وذغملٓملؼمامظ٣ملمسػمل٥ملمعمملمتظملسملفم٠ملمب٣مل،مصكملنمآم(سٔملفمموج٠ملفم)م

زمنملمونمؼعمٓملعمىموثٓملعم غضملؼملؿ٣ملمسػمل٥ملمسؾّمله.

وع٢مل مآداب ماظضملؿملّمل م :موٮمل مسمٓملج مظم مسؿملّمل ماظظملشملٓمل مإشم ماظزملٯملة محؿ٥مل مؼفملط٠ملم

تٓملات،مٌمملمرواهماظؾكمملريمسعم٢ملػمموَغعمٕملؿممبػم٢ملؿممععممملظِٟملٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعمم:طَمملنعممرعمدغم٤مللغمم

ٮمل مؼعمطملػمّملغمومؼعم٤ملػممعمماظْظملِشملْٓملؿممحعمؿفم٥ملمؼعم ْفملطُ٠ملعممتعمؼملعمٓملعماتٍم..موعمؼعمفملْطُػملُؾملغم٢ملفمم
اظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م" َ
وؿمتػمٓملؼمام"م(اظؾكمملري) .م

واظلؾنمل مظم مذظٟمل م :ماظؽملؾمل٦مل مس٢مل ماظزمل٤ملم مظم مذظٟمل ماظؿمل٤ملم ،موإؼْملاغممل مبممل صشملمملرم

واغؿؾملمملىماظزملؿملمملم،موع٢ملمٕمرمّملمتٓملامصػملؿملظملشملٓملمسػمل٥ملمويمذ٦ملىمعؾمملح .م

اظؿغملؾريمواىؾملٓملمب٣مل:موؼؾؿّملئ مع٢ملمثؾ٤ملتماظضملؿملّملموؼؽملؿؾمل٦ملمبزملٯملةماظضملؿملّمل،موضّمل ضممللم

ِؿغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل ععمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
ِؿغملْؼملِػملُ٤ملا ماظْضملِّملفمةَ موعمظ غم
آ متضملمملشم{:وعمظ غم

تعمرملػمغملُٓملغمونعم}[اظؾعملٓملةم]185:م،مصؿملؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمرمؾملٓملمبمملظؿغملؾريمع٢ملمحنيمسمٓملجم
ع٢ملمبؿملؿ٣ملمحؿ٥ملمؼفملت٦ملماٌزملػمل٦ملم،ميّملؼىمل سؾّملمآمب٢ملمسؼملٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)م:مونم

رد٤مللمآمطمملنمؼغملربمؼ٤ملمماظظملشملٓملمع٢ملمحؿملىمل سمٓملجمع٢ملمبؿملؿ٣ملمحؿ٥ملمؼفملت٦ملماٌزملػمل٥ملم

(اظلؽمل٢ملماظغملربىمظػملؾؿملؾملعمل٦مل).موس٢ملمغمملصٛمل:مونماب٢ملمسؼملٓمل طمملنمإذامشّملامؼ٤ملمماظظملشملٓملموؼ٤ملمم
اَمل٪ملق٥ملمرمؾملٓملمبمملظؿغملؾريمحؿ٥ملمؼفملت٦ملماٌزملػمل٥مل،مث١مل ؼغملربمحؿ٥ملمؼفملت٦ملما عمملم،مصؿملغملربم

بؿغملؾريهم.م(دؽمل٢ملماظّملارضشملين)م .م

آًملوجمإشمماظزملٯملةمعمملذؿملؼمممل،ميّملؼىمل سػمل٦ملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل :معِ٢ملعم ماَظلقمؽملفمهملِم

وَنػم مؼعمكػمٓملغمجعم مإؿمظَ٥مل ماَظْ ِضملؿملّملِ مععممملذِؿملؼمممل ،م(رواه ماظمعْملي موحلؽمل٣مل م) ،مواظضملؼمل٠مل مسػمل٥مل مػْملام
ايّملؼىمل مسؽملّمل موطـٓمل موػ٠مل ماظضملػمل١مل ،مؼلؿقؾ٤ملن مون مسمٓملج اظٓملج٠مل مإشم ماظضملؿملّمل معمملذؿملؼمممل،م

ووٮملمؼٓملطنملمإٮملمع٢ملمسْملرم .م

ونمؼْملػنملماٌلػمل١ملمإشمماظزملٯملةمع٢ملمرٓملؼٞملموونمؼٓملجٛملمع٢ملمرٓملؼٞملمآخٓملم;م

يّملؼىملمجمملبٓملمبػم٢ملؿممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملغمؼملعمممل) مضمملل:مطَمملنعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) مإؿمذعمامطَمملنعممؼعم٤ملػممغمم ِسؿملّملٍمخعممملظَٝملعمماظشملٌملٓملؿمؼٞملعم م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) م .وذظٟملمظؿملرملؾملّملمظ٣ملم

اظشمل ٓملؼعملمملنمسؽملّملمآمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل،مواَملرضمهّملؾمثمؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملممبمملمسغمؼمل٠ملمسػملؿملؾملمملمع٢ملم
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اًريمواظرملٓملؾمم ،مووم زؾملمملرمذضملممل٩ملٓملما دٯملممظمماظشملٓملؼعملني ،موو مظعملسملمملى مح٤ملا٩مليملماظؽملمملسم،م

ووماظزملّملضهملمسػمل٥ملماحملؿمملجنيم،موومظٔملؼمملرةماَملضمملربمو٫ملػملهملماظٓملح١ملموعٯملضمملةماَملحؾمملب .م
وع٢مل مآداب ماظضملؿملّمل ماظؿؾملؽملؽهمل ماظشملؿملؾهمل ماظيت مؼؿؾمملدهلممل ماظؽملمملس مصؿملؼملممل مبؿملؽملؾمل١مل ،موؼؼمممل مطمملنم

ظظملصملؾملمملم،معـ٠ملمض٤مللمبضملسملؾمل١ملمظؾضمل٘ملم:متعملؾ٠ملمآمعؽملمملموعؽملغمل١مل،موومسؿملّملمعؾمملرك،موعمملموذؾ٣ملم
ذظٟمل مع٢مل مسؾمملرات ماظؿؾملؽملؽهمل ماٌؾمملحهمل ،مصؾمل٦مل مودب مع٢مل مآداب ماظضملؿملّمل ،مظظملضمل٠مل مبضمل٘ملم

اظزملقمملبهمل مهلممل ،مصضمل٢مل مجؾري مب٢مل مغظملري مضمملل م :مطمملن مو٫ملقمملب ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)مإذاماظؿعمل٤ملا ؼ٤ملمماظضملؿملّملمؼعمل٤مللمبضملسملؾمل١ملمظؾضمل٘مل"،متغمعملُؾمم٠ملمعؽملمملموعؽملٟمل"(صؿُملماظؾمملري)م
صمملظؿؾملؽملؽهملمطمملغوملمعضملٓملوصهملمسؽملّملماظزملقمملبهملمورخٗملمصؿملؾملمملموػ٠ملماظضملػمل١مل .م

وٮمل مرؼنمل مون مػْمله ماظؿؾملؽملؽهمل مع٢مل معغملمملرم ماَملخٯملق ،موحممملد٢مل ماٌصملمملػٓملم

اٮملجؿؼملمملسؿملهملمبنيماٌلػملؼملني.م م

وٌممل مطمملن ماظضملؿملّمل مظم ما دٯملم معصملؾملٓملؼما مع٢مل معصملمملػٓمل ماظظملٓملح مبظملسملػم٠مل مآ متضملمملشمم

ورضمؿ٣مل،موإزْؾملمملرماظلٓملورمواظظملٓملحمظمماَملسؿملمملدمع٢ملمذضملممل٩ملٓمل اظّملؼ٢مل،مصكملنمآ تضملمملشممٕم
زمٓملممسػمل٥ملمسؾمملدهماظظملٓملحمصؿملؼملممل مؼلؿقٞملمونمؼظملٓملحما غلمملنمع٢مل وجػمل٣مل،موإنمووشممعمملم

ؼظملٓملحمب٣ملماٌلػمل١ملمت٤ملصؿملٞملمآم– متضملمملشمم -مظ٣ملمبمملظشملمملسهمل،مظْملامحىملفمما دٯملمموتؾمملس٣ملمظمم

ط٠مل محني سػمل٥ملمونمؼظملٓملح٤ملاممبمملمزمؼملّملموؼْملطٓمل ،مث١ملفمم مغؾملمملػ١ملم -مدؾقمملغ٣مل م -مس٢ملمونم
ؼظملٓملح٤ملا مبٔملخٓملف ماظّملغؿملممل موعؿمملسؾملممل ماظٔملا٩مل٠مل ،وو مؼظملٓملح٤ملا مبمملظلشمل٤ملة مظم ماَملرض مبطملريم

ايٞمل ،مصكملن مذظٟمل مؼقملدي مإشم ماظضملْملاب ماٌؾملني مضمملل متضملمملشم :م{ وعمصَٓملؿمحغم٤ملاْ مبِمملظْقعمؿملعممملةِم

اظّملقمغػمؿملعمممل وعمععممملماظْقعمؿملعممملةُماظّملقمغػمؿملعممملمصِ٦ملماآلخِٓملعمةِمإؿمٮملٌملمععمؿعممملهللؽم}[د٤ملرة اظٓملسّمل،]26:موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م
{ذعمِظغملُ١ملػم مبِؼملعمممل مطُؽملػمؿغم١ملػم متعمظملْٓملعمحغم٤ملنعم مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم مبِطملعمؿملػمٓملؿم ماظْقعمٞملمم موعمبِؼملعمممل مطُؽملػمؿغم١ملػم متعمؼملػمٓملعمحغم٤ملنعم م مادػمخغمػملُ٤ملام

غمؿغملَؾممٓملؿمؼ٢ملعم}م[شمملصٓمل:م،75م.]76م م
وَبػم٤ملعمابعممجعمؾملعمؽملفم١ملعممخعممملظِّملِؼ٢ملعممصِؿملؾملعممملمصَؾِؽػمٕملعممععمـػم٤ملعمىماظْؼملعم

صمملظظملٓملحماحملؼمل٤ملدمعمملمؼغمل٤ملن مظممععملمملب٠ملمغضملؼملهملماظؿ٤ملصؿملٞملمبشملمملسهمل ع٢ملماظشملمملسمملت،م

وو مضٓملبهمل مع٢مل ماظعملٓملبمملت ،موو مطظملٓملحهمل ماٌقملع٢مل ماظْملي م مضؾملٓمل مذؾمل٤ملات٣مل ،موضمملوم رشؾمملت٣مل ،مووم
طمملغؿزملمملرمعمملمزمؾ٣ملمآمسػمل٥ملمعمملمٮملمزمؾ٣مل ،ضممللمتضملمملشم:م{ موعمؼعم٤ملػمععمؽِْملٍمؼعمظملْٓملعمحغمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم م

حؿمل١ملغم}[اظٓملومم .] 4،5م
بِؽملعمزملػمٓملؿمماظػملٌمل٣ملِمؼعمؽملزملغمٓملغممععم٢ملمؼعمرملعممملىموعمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظٓملفم ِ

وع٢ملمث١ملفممصٯملمبفملْسعممبمملظػملضملنملمواظػملؾمل٤ملماٌؾمملح،موصِضملػم٠ملمط٠ملمممعمملمؼغمّملخِ٠ملماظؾؾملفهمل ظمم

اظؽملظمل٤ملس ،موٮمل مؼعمضملين مػْملا ماظؿقػملٍمل٠مل مع٢مل ماَملخٯملق مواآلداب م ،مب٠مل مٮمل مبغمّملفم صؿمل٣مل مع٢ملم
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اٮملغسملؾمملطمبمملظسمل٤ملابٙملماظرملٓملسؿملفمهملمواآلدابمآٌملسؿملهمل،مع٢ملمشريمإصٓملاطٍموٮملمتظملٓملؼٙمل،مصضملعم٢ملػمم

وَغعمٕملـم مضَممللعم:مضَّملِمعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَ موعمظَؾملغم١ملػم مؼعم٤ملػمععممملنؿم مؼعمػملْضملعمؾغم٤ملنعمم
صِؿملؾملؿمؼملعمممل ،مصَعملَممللعم :مععمممل مػعمْملعمانؿم ماظْؿملعم٤ملػمععممملنؿم؟ مضَمملظُ٤ملا :مطُؽملفمممل مغعمػملْضملعمنملغم مصِؿملؾملؿمؼملعمممل مصِ٦مل ماظْفعممملػِػملِؿملفمهملِ ،مصَعملَممللعمم

رعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)":مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مضَّملػم موَبػمّملعمَظغملُ١ملػم مبِؾملؿمؼملعمممل مخعمؿملػمٓملؼما معِؽملػمؾملغمؼملعمممل:مؼعم٤ملػممعمم
اظْفملَ٪ملػمقعم٥مل،موعمؼعم٤ملػممعمماظْظملِشملْٓملؿمم"م(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

صمملظضملؿملّمل مظم ما دٯملم مبؾملفهمل موصٓملحهمل مودٓملور موذغملٓمل مٓ مسػمل٥مل ماظؿ٤ملصؿملٞمل مَملداىم

صٓملؼسملهمل ماظزملؿملمملم موو ماييمل م ،مصعملّمل مروى ماظؾكمملري م(رضم٣مل مآ متضملمملشم) مس٢مل مسعمممل٩ملِرملعمهملَم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَمملظَوملػم:مدعمخعم٠ملعم مسعمػملَ٦ملفم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موعمسِؽملػمّملِيم

جعممملرؿمؼعمؿعممملنؿم متغمطملعمؽملممؿملعممملنؿم مبِطملِؽملعممملىِ مبغمضملعممملثعم م ،مصَممل٪ملػمشملَفعمٛملعم مسعمػملَ٥مل ماظْظملِٓملعماشؿم موعمحعم٤ملفملعم موعمجػمؾملعم٣ملغم م ،موعمدعمخعم٠ملعم موَبغم٤ملم

عمبغملْٓمل مصَمملغػمؿعمؾملعمٓملعمغ٦مل م ،موعمضَممللعم :معِٔملػمععممملرعمةُ ماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم مسِؽملػمّملعم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)؟!م
ؼلؿؽملغملٓملم ،مصَفملَضْؾعم٠ملعم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) ،مصَعملَممللعم:م(دعمسػمؾملغمؼملعمممل م).موػْملام
ؼّمللمسػمل٥ملمج٤ملازماظظملٓملحهملمواظطملؽملمملىمبمملٌؾمملحمملتمع٢ملماظغملٯملممواظرملضملٓملمظمماظضملؿملّمل .م

وواجنمل ماٌلػمل١مل مظم مػْملا ماظؿمل٤ملم معٓملاسمملة ماآلداب مواظسمل٤ملابٙمل ماظيت مو٪ملضملؿؾملمملم

اظرملٓملؼضملهملما دٯملعؿملهمل مظٯملحؿظملممللمبمملظضملؿملّمل م ،موعٓملاسمملةمحٓملعمملتمآمتضملمملشم ،مصٯملمرم٤ملزمونم
ؼغمل٤ملنمؼ٤ملمماظضملؿملّملمؼ٤ملممحٔملنموومػ١ملمبمملظؾغملمملىمواظؽملّملبمسػمل٥ملماظٓملاحػملني،موإمنممل مؼغمل٤ملنم

ؼ٤ملممبؾملفهملمودٓملور م ،مؼ٤ملمماظؿٔملاورمواظماح١ملم ،موإزؾملمملرماظظملٓملحمواظلٓملورمواظؾرملمملذهملمظمم
وج٣ملمإخ٤ملاغ٣ملموط٠ملمع٢ملمؼػملعملمملهمع٢ملماٌلػملؼملني .م

وع٢ملم٪مل٤ملابٙملماظظملٓملحهملمظمماَملسؿملمملد:ماظؾضملّملمس٢ملماٌضملممل٫مل٦ملمواٌؽملغملٓملاتم،مواظضملؼمل٠ملم

سػمل٥مل مشٓملس ماحملؾهمل ،موإطٓملام ماَملؼؿمملم ،موإرضملمملم ماظظملعملٓملاى ،مودّمل محمملجهمل ماحملؿمملجني،م
واظّملس٤ملةمإشمماظؿلمملعُملموغؾْملماًٯملصمملتماظيتمتؾضملّملغمملمس٢ملمرٓملؼٞملمآ،مواظغملٝملمس٢ملم

اٌرملمملجذملذملٓملات ،مواظؿكػمل٦مل مس٢مل ماظسملطملممل٩مل٢مل مواظضملذملذملّملاوات ماظيت متظمللّمل مسػملؿملؽملممل مرمملسؿؽملممل مٓم

(سٔملموج٠مل) .م

وايْملر مممممل مؼظملضملػمل٣مل مطـري مع٢مل مبضمل٘مل ماظؽملمملس مظم موؼمملم ماظضملؿملّمل مع٢مل ما دٓملافم

مغظملضملمملم
واظؿؾْملؼٓمل م ،موتؾّملؼّمل اَملع٤ملال مواَملوضمملت ،موارتغملمملب ماحملٓملعمملت ،مصؿملؼملممل مٮمل مؼظملؿملّمل ؼم

ٮملظمماظّملغؿملمملموٮمل ظمماآلخٓملة،مب٠ملمؼضمل٤ملدمسػملؿملؾمل١ملمبمملظسملٓملرمواًلٓملانم .م
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وع٢ملمػْملاماٌؽملشملػملٞملمصكملنما دٓملافمظمماظظملٓملحمعّملسمملة ظػملكٓملوجمس٢ملماٌعملزمل٤ملد م;م

ب٠ملمرمبمملمودىمإشمماظ٤ملض٤ملهللمصؿملؼملمملمٮملمؼٓمل٪مل٦ملمآم(مسٔملموج٠ملم)مع٢ملمعضملممل٫مل٦مل .م

صمملظضملؿملّمل مظؿملٕمل مضشملضملؼمممل مظػملزملػملهمل مبمملٓ متضملمملشم ،موو مغلؿملمملغؼمممل مظػملعملٓملآن ،موو مغؾملمملؼهمل مسؾملّمل

بمملٌلمملجّمل مواىؼملمملسمملت م ،موظؿملٕمل ماغظملٯملتؼمممل مع٢مل ماٌـ٠مل مواَملخٯملق ،موٮمل ماغشملٯملضًمملم
ظػملرملؾمل٤ملات،موو تؽملزملػملًمملمع٢ملماظشملمملسمملت م;مب٠ملمػ٤ملمصٓملحمربمملغ٦مل،مودٓملورمروحمملغ٦مل،مؼظملؿؿُملم

بمملظؿغملؾري واظؿقؼملؿملّملمواظزملّملضهملمواظزملٯملة .م
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ا
أًٔل :انؼُبصش:

ػاليبد قجٕل انطبػخ

 -1وح٤ملالماظؽملمملسمظمماظضملؾمملدةمواظشملمملسهمل .م
 -2ع٢ملمسٯملعمملتمضؾ٤مللماظشملمملسهمل:مم

مو -اٌّملاوعهملمسػمل٥ملماَملسؼملممللماظزملممليهملمبضملّملػممل.
بم–مت٤ملصؿملٞملمآمتضملمملشممظػملضملؾّملمبمملظشملمملسهمل .م
جم-مإخٯملصماظضملؼمل٠ملمٓمتضملمملشمم.م م

دم-ماً٤ملفمع٢ملمسّملمماظعملؾ٤ملل .م

ػذملم-مسّملمماظٓملج٤ملهللمإشمماظْملغنملمبضملّملماظشملمملسهملم .م

 -3مزؾمل٤ملرموثٓملماظشملمملسهملمظمماظلػمل٤ملكمواَملخٯملق.
ا
ثبَٛب :األدنخ:
األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملمؼعمؿعمعملَؾفم٠ملغمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملػمماظْؼملغمؿفمعملِنيعم} [اٌممل٩ملّملة:م.]27

 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{موعماسػمؾغمّملػممرعمبفمٟملَمحعمؿفم٥ملمؼعمفملْتِؿملعمٟملَماظْؿملعمعملِنيغم}[ايفٓمل .]99:م

 -3وؼعمل٤مللمتضملمملشم :م{ مإؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممضَمملظُ٤ملامرعمبقمعمؽملمملماظػملٌمل٣ملغممثغم١ملفممادػمؿعمعملَمملعغم٤ملامتعمؿعمؽملعمٔملفملغممسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملغمم

اظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُ موَظٌملممل متعمكعممملصُ٤ملا موعمظَممل متعمقػمٔملعمغغم٤ملا موعموَبػمرملِٓملغموا مبِمملظْفعمؽملفمهملِ ماظٌملؿِ٦مل مطُؽملػمؿغم١ملػمم

تغم٤ملسعمّملغمونعم}[صزملػملومل:م.]30

 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشمم:مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{صَؼملعم٢ملػممطَمملنعممؼعمٓملػمجغم٤ملمظِعملَمملىعممرعمبمم٣ملِمصَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػمم
سعمؼملعمػملًمملم٫ملعممملظِقؼممملموعمظَمملمؼغمرملػمٓملؿمكْمبِضملِؾعممملدعمةِمرعمبمم٣ملِموَحعمّملؼما}م[اظغملؾملٝمل .]110:م

 -5موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعمععممملموُعِٓملغموامإؿمٮملٌملمظِؿملعمضملػمؾغمّملغمواماظػملٌمل٣ملعممعغمكػمػملِزملِنيعممظَ٣ملغمماظّملممؼ٢ملعممحغمؽملعمظملَمملىعمم
غم٤ملاماظٔملطَمملةَموعمذعمظِٟملَمدِؼ٢ملغمماظعملَؿملممؼملعمهملِ}مممم[اظؾؿملؽملهملم:م .]5م
فم
وعمؼغمعملِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمٯملةَموعمؼغمقملػمت

 -6موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملمعمم٢ملػممخعمرملػمؿملعمهملِمرعمبممؾملؿم١ملمعقمرملػمظملِعملُ٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعمم
ػغم١ملمبِـملؼعممملتِمرعمبممؾملؿم١ملػممؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملمبِٓملعمبممؾملؿم١ملػممظَمملمؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعمم

ؼغمقملػمتغم٤ملنعم مععمممل مآتعم٤ملا موفمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمجِػملَهملٌ موَغفمؾملغم١ملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممؾملؿم١ملػم مرعماجِضملغم٤ملنعم م موُوػمظَؽِٟملَم

ؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعممصِ٦ملماظْكعمؿملػمٓملعماتِموعمػغم١ملػممظَؾملعممملمدعممملبِعملُ٤ملنعم}[اٌقملعؽمل٤ملنم.]61-57
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األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعممملم)وَغفمؾملعممملمضَمملظَوملػمم:مدغمؽِ٠ملعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م
غمؾملمملموعمإؿمنػممضَ٠ملفمم)(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).
وَيقمماظْفملَسػمؼملعمممللؿمموَحعمنملقممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِ؟مضَممللعمم(:موَدػموعمع عم

 -2وس٢ملمسػملعملؼملهملمضمملل :مدفملظوملمومماٌقملعؽملنيمسممل٩ملرملهملم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملمملم)م:م(مؼعممملموُمفمم

اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممطَؿملػمٝملعممطَمملنعممسعمؼملعم٠ملغمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مػعم٠ملػممطَمملنعممؼعمكغمٗملقمم
ذعمؿملػمؽؼممملمعِ٢ملػمماظْفملَؼفممملمؿمم؟مضَمملظَوملػمم:مٮملَم،مطَمملنعممسعمؼملعمػملُ٣ملغممدِتعمهملً)م(رواهماظؾكمملري)م .م

 -3موس٢ملمدظملؿملمملنمب٢مل سؾّملمآماظـعملظمل٦ملم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مضػملوملمؼمملمرد٤مللم
آ م :مض٠مل مظ٦مل مظم ما دٯملم مض٤ملٮملً مٮمل مودفملل مسؽمل٣مل موحّملؼما بضملّملك م؟ مضمملل م :م"ض٠مل:م

آعؽملوملمبمملٓ،مث١ملمادؿعمل١مل"م(رواهمعلػمل١مل) .م

 -4و مسعم٢ملػم موَبِ٦مل موُععممملععمهملَ ماظْؾعممملػِػملِ٦ملمم ،مضَممللعم :مجعممملىعم مرعمجغم٠ملؽم مإؿمظَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
َجٓملعمموعماظْملممطْٓملعم،مععممملظَ٣ملغم؟مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)،مصَعملَممللعمم:موَرعموَؼػموملعممرعمجغمػملًمملمشَٔملعمامؼعمػملْؿعمؼملِٕملغمماظْفمل ػم

(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ظَمملمذعم٦ملػمىعممظَ٣ملغم" مصَفملَسعممملدعمػعممملمثعمػملَمملثعممععمٓملفماتٍ،مؼعمعملُ٤مللغممظَ٣ملغممرعمدغم٤مللغمم
اظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"ظَممل مذعم٦ملػمىعم مظَ٣ملغم" مثغم١ملفم مضَممللعم :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَممل مؼعمعملْؾعم٠ملغم معِ٢ملعمم

غم٣مل"م(مرواهماظؽمللممل٩مل٦ملمظممدؽملؽمل٣مل) .م
اظْضملعمؼملعم٠ملؿممإؿمظٌملمملمععممملمطَمملنعممظَ٣ملغممخعممملظِزملؼمممل،موعمابػمؿغمطملِ٦ملعممبِ٣ملِموعمجػمؾمل غم

 -5وس٢ملمابػم٢ملؿممععملػمضمل٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضَممللعم:مضَممللعممرعمجغم٠ملؽممؼمملمرعمدغم٤مللعممآِموَغغمقملعماخعمْملغمم

بِؼملممل مسعمؼملِػملْؽملممل مظم ماظْفمملػِػملِؿملفمهملِ مضَممللعم :م" مععم٢ملػم موَحػملعم٢ملعم مظم ما ؿمدػمٯملمؿم مظَ١ملػم مؼغمقملعماخعمْملػم مبِؼملمملم

سعمؼملِ٠ملعم مظم ماظْفمملػِػملِؿملفمهملِ ،موعمععم٢ملػم موَدمملىعم مظم ما ؿمدػمٯملمؿم موُخِْملعم مبِمملَملَوفملؿم موعماآلخِٓملؿم" م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -6وس٢مل مسممل٩ملرملهمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) مضمملظومل :مدفملظومل مرد٤ملل مآ (٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) مس٢مل مػْمله ماآلؼهمل :م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمقملػمتغم٤ملنعم مععمممل آتعم٤ملػما موفمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمجِػملَهملٌ}م
[اٌقملعؽمل٤ملن ]60:وػ١ملماظْملؼ٢ملمؼرملٓملب٤ملن اًؼملٓملموؼلٓملض٤ملن ! مضمملل :م" مٮملمؼمملمابؽملهملم
اظزملّملؼٞمل! موظغملؽملؾمل١مل ماظْملؼ٢مل مؼزمل٤ملع٤ملن موؼزملػملّ٤ملن وؼؿزملّملض٤ملن م ،موػ١مل مسممملص٤ملنم
ونمٮملمؼعملؾ٠ملمعؽملؾمل١مل،مووظؽٟملماظْملؼ٢ملمؼلمملرس٤ملنمظم اًريات"م

(مرواهماظمعْملي) .م

 -7موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمذعمرؾم م(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعممظِ٦ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) م :م"اتفمٞملؿم ماظػملٌمل٣ملِ محعمؿملػمـغمؼملعمممل مطُؽملػموملعم ،موعموَتػمؾِٛملؿم ماظلفمؿملممؽعمهملَ مايَلعمؽملعمهملَ متعمؼملػمقغمؾملعمممل ،موعمخعممملظِٞملؿمم

اظؽملفممملسعممبِكغمػملُٞملـممحعملعم٢ملـم"م(رواهماظمعْملي) .م
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ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

عمملمودٓملهللمعمملمتؽملعملسمل٦مل ماَملؼمملمم،موعمملموسف٠ملمعمملمتؽملزملٓملمماظرملؾمل٤ملرمواَملس٤ملامم،موػْملهم

دؽملهمل مايؿملمملة م ،موؼمملم متٓملقم مووس٤ملام متغملٓملقم م ،موعممل مايؿملمملة ماظّملغؿملممل مإٮمل موغظملمملس معضملّملودة م،م

وآجمملل محمّملودة م ،موظم متعملػملنمل ماظّملػٓمل مسرب م ،موظم متطملري ماَملح٤ملال معّملفمطٓمل م ،مؼعمل٤مللم

دؾقمملغ٣مل :م{وعمػغم٤ملعم ماظٌملْملِي مجعمضملعم٠ملعم ماظػملٌملؿملػم٠ملعم موعماظؽملفمؾملعممملرعم مخِػملْ َظملهملً مظِؼملعم٢ملػم موَرعمادعم موَنػم مؼعمْملفمطٌملٓملعم موَوػم موَرعمادعمم
ذغملُ٤ملرؼمام}م[اظظملٓملضمملن .]62:م
غم

ظعملّملماغؿؾمل٥ملمذؾملٓملمرعسملمملنمواغعملسملوملموؼمملع٣ملموظؿملمملظؿمل٣ملم،موودس٣ملماٌلػملؼمل٤ملنموضػمل٤ملبؾمل١ملم

عمملمزاظوملمآدظملهملمظظملٓملاض٣ملمورحؿملػمل٣مل،مَملغ٣ملمسؼملفمٓملمضػمل٤ملبؾمل١ملمبممل تمملنم،مو٫ملظملوملمصؿمل٣ملمغظمل٤ملدؾمل١ملم،م

ووخػملزمل٤ملامٓماظضملؼمل٠مل،ماغعملسمل٥ملمرعسملمملن،موربُملمصؿمل٣ملمع٢ملمربُملم،موخلٓملمصؿمل٣ملمع٢ملمخلٓملم،م

صؾملؽملؿملؽمملً مٌ٢مل م٫ملمملع٣مل موضمملع٣مل إتمملغمملً مواحؿلمملبمملً ،موؼممل محلٓملة مع٢مل مظؿملٕمل مظ٣مل مع٢مل م٫ملؿملمملع٣مل مإٮملم

اى٤ملهللمواظضملشملٖمل،موظؿملٕملمظ٣مل ع٢ملمضؿملمملع٣ملمإٮملماظلؾملٓملمواظؿضملنمل .م

إن ماٌؿفملع٠مل مظم محمملل مطـريـم مع٢مل ماٌلػملؼملني ماظؿمل٤ملم مبضملّمل معسمل٦مل مذؾملٓمل مرعسملمملن،م

رمّملمصٓملضمملًمذمملدضملمملً،موب٤ملغمملمطؾرياًمبنيمحمملهل١ملمظممرعسملمملن موحمملهل١ملمبضملّملهم،مصغملـري معؽملؾمل١ملم

ٮمل مؼضملٓملف مآ مإٮمل مظم مرعسملمملن ،موٮمل مؼضملؾّملون مآ مإٮمل مظم مرعسملمملن ،موٮمل متلؿعملؿمل١ملم

وخٯملضؾمل١مل مإٮمل مظم مرعسملمملن ،محؿ٥مل مإذا معممل ماغعملسمل٥مل مرعسملمملن مسمملدوا مإشم موحسملمملنم
اظْملغ٤ملبمواآلثمملمم،موضشملضمل٤ملاماظضملؾمملدةمواغطملؼملل٤ملامظمماظرملؾمل٤ملاتمواَملػ٤ملاىم،موسمملدوامإشمم

دريتؾمل١مل ماَملوشم موطفملن مضػمل٤ملبؾمل١مل مٕ متؿْملوق محٯملوة ما تمملن م ،موطفملن مج٤ملارحؾمل١مل مٕم

خترملٛملمهلؿملؾهملماٌػملٟملماظّملؼمملنم،مصؾضملّملمونمطمملغ٤ملامظممرعسملمملنموبٓملاراَموتعملؿملمملىم٫ملمملروامبضملّملم

رعسملمملنمجؾمملبٓملةموذعملؿملمملىم،متضملّملوامحّملودمآم،موػؿغمل٤ملامحٓملعمملتمآم،مو٫ملّملقمصؿملؾمل١ملم

ض٤مللمآمسٔملموج٠ملم:م{وعمزعمؼفم٢ملعممظَؾملغم١ملغمماظرملفمؿملػمشملَمملنغمموَسػمؼملعممملظَؾملغم١ملػممصَزملعمّملفمػغم١ملػممسعم٢ملؿمماظلفمِؾؿمل٠ملؿممصَؾملغم١ملػممظَمملم

ؼعمؾملػمؿعمّملغمونعمم}م[اظؽملؼمل٠مل:م .]24م

وطفملغؾمل١مل مبضملؼملػملؾمل١مل مػْملا مؼضملؿعملّملون مون مآ متضملمملشم مرضؿملنمل مسػملؿملؾمل١مل مظم مرعسملمملنم

وشممل٩ملنملمسؽملؾمل١ملمظممشريمرعسملمملنم،م{ؼغمكعممملدِسغم٤ملنعمماظػملٌمل٣ملعمموعماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمععممملمؼعمكػمّملعمسغم٤ملنعممإؿمظٌملمملم

وَغػمظملُلعمؾملغم١ملػمموعمععممملمؼعمرملػمضملغمٓملغمونعمم مصِ٦ملمضُػملُ٤ملبِؾملؿم١ملػممععمٓملعمضؽممصَٔملعمادعمػغم١ملغمماظػملٌمل٣ملغممععمٓملعم٪ملؼممملموعمظَؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽمموَِظؿمل١ملؽممبِؼملعممملم

طَمملغغم٤ملا عممؼغملْْملِبغم٤ملنعم} م[اظؾعملٓملة :م ،9م .]10موعممل موطـٓمل مػقملٮملى ماظؿمل٤ملم ماظْملؼ٢مل موذٓملب٤ملا مظمم
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ضػمل٤ملبؾمل١ملمحنملماٌضملممل٫مل٦ملمواٌؽملغملٓملات،موبطمل٘ملماظشملمملسمملتمواظعملٓملبمملتم،مصػمل١ملمؼغمل٢ملمظرملؾملٓملم

رعسملمملنموثٓملؽممظممغظمل٤ملدؾمل١ملموضػمل٤ملبؾمل١مل .م

وعممل ماٌلػمل١مل مايٞمل مصؿملضملػمل١مل متمملم ماظضملػمل١مل مون مربفم مرعسملمملن مػ٤مل مرب مصمؿملٛملم

اظرملؾمل٤ملرمواَملس٤ملامم،مصؿفّملهمدا٩مل١ملماظزملػملهملمبٓملب٣ملمسٔملموج٠ملم،مصؿمللؿؼملٓملمبضملّملمرعسملمملنمسػمل٥ملم

رمملسهملمآ،مواحملمملصصملهملمسػمل٥ملماظزملػمل٤ملاتمودممل٩ملٓملماظضملؾمملدات،مواظؾضملّملمس٢ملماحملٓملعمملت،م

صؾملؽملؿملؽمملًمظ٣ملمبعملؾ٤مللمرمملسؿ٣مل،موػؽملؿملؽمملًمظ٣ملماظؿفملد٦ملمبذملمملظلػملٝملماظزملمملحل ماظْملؼ٢ملمطمملغ٤ملامؼّملس٤ملنم
آمدؿهملموذؾملٓملمونمؼؾػملطملؾمل١ملمرعسملمملن،مث١ملمؼّملس٤ملغ٣ملمدؿهملموذؾملٓملـمموخٓملىمونمؼؿعملؾػمل٣ملمعؽملؾمل١مل،م

صغمل٠ملمووضمملتؾمل١ملمسؾمملدة.م م

إنؾمماٌلػمل١ملمايٞملمؼضملؼمل٠ملغمماظضملؼمل٠ملمراجؿملمملًمع٢ملمآماظعملؾ٤مللم ،وإذامضؾ٠ملمآم

سؼملػمل٣مل مصؾملْملا مدظؿمل٠مل مون ماظضملؼمل٠مل موضٛمل م٫ملقؿملقمملً مسػمل٥مل ماظ٤ملج٣مل ماظْملي زمؾ٣مل مآ متؾمملركم
وتضملمملشم،ممظغمل٢ملمطؿملٝملمؼضملٓملفغمما غلمملنمونمسؼملػمل٣ملمضّملمضؾ٠ملم،موونماىُؾملّملماظْمليمضمملممب٣ملم

آت٥ملمٔٓملت٣مل؟م م

إنمظعملؾ٤مللماظشملمملسهملمسٯملعمملتمؼضملٓملفمبؾملمملماظضملؾّملمونمآمتضملمملشممتعملؾ٠ملمعؽمل٣ملمسؼملػمل٣ملم

ورمملسؿ٣ملم،موع٢ملمػْملهماظضملٯملعمملتم:م م

اٌّملاوعذملذملهملمسػملذملذمل٥ملماَملسؼمل ذملممللماظزمل ذملممليهملمبضملذملذملّملػمملم:مصذملذملٯملمذذملذملٟملمونماٌل ذملػمل١ملمعشملمملظذملذملنملم

بمملٌّملاوعهملمسػمل٥ملماظشملمملسمملتمواظضملؾمملداتم،مصػملؿملٕملمظػملشملمملسمملتمع٤ملد١ملؽممعضملنيؽمم،محؿ٥ملمإذام م

عمملماغعملسمل٥ملمػْملاماٌ٤ملد١ملمسمملدما غلمملنمإشمماٌضملممل٫مل٦ملمعٓملةموخٓملىم،مب٠ملمإنمع٤ملد١ملم

اظشملمملسمملتمؼلؿؼملٓملمعٛملماظضملؾّملمظممحؿملمملت٣ملمطػملؾملمملم ،مٮملمؼؽملعملسمل٦ملمحؿ٥ملمؼؽملعملسمل٦ملموجػمل٣ملم،مصضملؾمملدةم
آموعٓملمعشملػمل٤ملبمظممصمؿملٛملماَملوضمملتمواَملح٤ملال،ٮملمختؿٗملمب٤ملضوملمدونموضوملم،موػْملام
عمملمطمملنمؼظملضملػمل٣ملماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م،مصػملعملّملمدؽػملوملماظلؿملّملةمسممل٩ملرملهملم(مر٪مل٦ملمآم

سؽملؾملممل م) :مؼعمممل موُمفم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مطؿملٝمل مطمملن مسعمؼملعم٠ملغم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مػعم٠ملػم مطَمملنعمم

ؼعمكغمٗملقم مذعمؿملػمؽؼمممل معِ٢ملػم ماظْفملَؼفممملمؿم م؟ مضَمملظَوملػم :مٮملَ م ،مطَمملنعم مسعمؼملعمػملُ٣ملغم مدِتعمهملً م م(رواه ماظؾكمملري).م م
وضؿمل٠ملمظؾرملٓملمايمملظمم -مرضم٣ملمآم -م:مإنمض٤ملعمملًمؼؿضملؾّملونمورمؿؾملّملونمظممرعسملمملنم،م

صعملمملل م :م"بؽٕمل ماظعمل٤ملم مض٤ملم مٮمل مؼضملٓملص٤ملن مٓ محعملنمممل مإٮمل مظم مذؾملٓمل مرعسملمملن م ،مإن ماظزملمملحلم
اظْمليمؼؿضملؾّملمورمؿؾملّملماظلؽملهملمطػملؾملممل" .م
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صضملػمل٥مل ماٌلػمل١مل مون مؼػملٔملم مغظملل٣مل مبعملّملر مع٢مل ماظضملؾمملدات مؼلؿشملؿملٛمل مون مؼّملاوم مسػملؿمل٣ملم

حؿ٥ملموظ٤ملمطمملنمضػملؿملٯملَ م،مصمملظعملػملؿمل٠مل اظّملا٩مل١مل مؼؽملؼمل٤ملموؼٔملط٤ملم،موظمماظ٤ملضومل مغظملل٣ملمدؿملغمل٤ملنم
ع٢ملموحنملماَملسؼملممللمإشممآمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم .م

وع٢ملمث١ملمؼؿسملُملمونمع٢ملمسٯملعمملتمضؾ٤مللماظشملمملسهملماٌّملاوعهملمواٮملدؿؼملٓملارمسػملؿملؾملمملم،موونم

ؼغمل٤ملنمحمملل ماظضملؾّمل مبضملّملػممل مخرياَمعؽمل٣ملمضؾػملؾملممل،موإنماغعملسمل٥ملمذؾملٓملمرعسملمملن ماٌؾمملرك م،مصكملنم

سؼمل٠مل ماٌلػمل١مل موادؿعملمملعؿ٣مل مسػمل٥مل مذٓملؼضملهمل ما دٯملم مظؿملٕمل مظ٣مل مغؾملمملؼهملٌ م ،مضمملل متضملمملشم:م م

{موعماسػمؾغمّملػممرعمبفمٟملَمحعمؿفم٥ملمؼعمفملْتِؿملعمٟملَماظْؿملعمعملِنيغم}[ايفٓمل.]99:م م

صمملظ٤ملاجنملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمؼلؿعملؿمل١ملمسػمل٥ملمرمملسهملمآمظممط٠ملموضوملموحنيم،موونم

ؼلؿؼملٓمل مسػمل٥مل معممل متضمل٤ملده ع٢مل ماَملسؼملمملل ماظزملممليهمل م ،مؼقملدي معممل مووجنمل مآ مسػملؿمل٣مل م،م
وؼؽملؿؾمل٦مل مسؼملممل محٓملم مآ مسػملؿمل٣مل م ،محؿملىمل موعٓمل مآ مغؾؿمل٣مل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

واٌقملعؽملنيمبمملٮملدؿعملمملعهمل وحـؾمل١ملمسػمل٥ملمعٯملزعؿؾملمملم،مصعملممللمدؾقمملغ٣مل:م{صَمملدػمؿعمعملِ١ملػممطَؼملعممملموُعِٓملػمتعمم
وعمععم٢ملػممتعممملبعممععمضملعمٟملَموعمظَمملمتعمشملْطملعم٤ملػمامإؿمغفم٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممبعمزملِريؽمم}[ػ٤ملد:م.]112موروىمعلػمل١ملمظمم

٫ملقؿملق٣ملمس٢ملمدظملؿملمملنمب٢مل سؾّملمآماظـعملظمل٦ملمضمملل:مضػملوملمؼمملمرد٤مللمآم،مض٠ملمظ٦ملمظمم

ا دٯملممض٤ملٮملًمٮملمودفمللمسؽمل٣ملموحّملؼما بضملّملكم؟مضممللم:م"ض٠مل:مآعؽملوملمبمملٓ،مث١ملمادؿعمل١مل"م .م

صكملن ماٮملدؿعملمملعهمل مسػمل٥مل اظشملمملسهمل مواٮملدؿؼملٓملار مسػملؿملؾملممل مع٢مل م٫ملظملمملت سؾمملد مآم

اٌقملعؽملني م ،مؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم ضَمملظُ٤ملا مرعمبقمؽملعمممل ماظػملٌمل٣ملغم مثغم١ملفم مادػمؿعمعملَمملعغم٤ملا مصَػملَممل مخعم٤ملػمفؽمم

سعمػملَؿملػمؾملؿم١ملػم وعمظَممل مػغم١ملػم مؼعمقػمٔملعمغغم٤ملنعم}[اَملحعملمملف ،]13:موؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مضَمملظُ٤ملا مرعمبقمعمؽملمملم
اظػملٌمل٣ملغم مثغم١ملفم مادػمؿعمعملَمملعغم٤ملا متعمؿعمؽملعمٔملفملغم مسعمػملَؿملػمؾملؿم١ملغم ماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَهملُ موَظٌملممل متعمكعممملصُ٤ملا موعمظَممل متعمقػمٔملعمغغم٤ملا موعموَبػمرملِٓملغموا مبِمملظْفعمؽملفمهملِم
اظٌملؿِ٦ملمطُؽملػمؿغم١ملػممتغم٤ملسعمّملغمونعم}[صزملػملومل.]30:م م

صمملظ٤ملاجنملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمؼّملاوممسػمل٥ملمرمملسهملمآ،موزمْملرمع٢ملماٌكمملظظملمملتم

واٌضملممل٫مل٦مل .مضمملل مايل٢مل ماظؾزملٓملي :مإن مع٢مل مجٔملاى مايلؽملهمل ايلؽملهمل مبضملّملػممل ،موع٢ملم

سعمل٤ملبهملماظلؿملؽهملماظلؿملؽهملُمبضملّملػممل،مصكملذامضؾ٠ملمآماظضملؾّملمصكملغ٣مل ؼ٤ملصعمل٣ملمإشمماظشملمملسهمل،موؼزملٓملص٣ملم

س٢ملماٌضملزملؿملهمل.م م

صكملنمآمتضملمملشممإذامتعملؾ٠ملمسؼمل٠ملمسؾّملموصعمل٣ملمظضملؼمل٠ملم٫ملمملحلمبضملّملهم،مطؼملمملمضممللمبضمل٘ملم

اظلػملٝملم:مث٤ملابمايلؽملهملمايلؽملهملمبضملّملػمملم،مصؼمل٢ملمسؼمل٠ملمحلؽملهملمث١ملموتؾضملؾملمملمةلؽملهملمبضملّملػمملمم

طمملنمذظٟملمسٯملعهملمسػمل٥ملمضؾ٤مللمايلؽملهملماَملوشمم،مطؼملمملمونمع٢ملمسؼمل٠ملمحلؽملهملمث١ملموتؾضملؾملمملم
بلؿملؽهملم،مطمملنمذظٟملمسٯملعهملمسػمل٥ملمردمممايلؽملهملموسّملممضؾ٤ملهلمملم،مصؼمل٢ملمورادمونمؼضملػمل١ملمعّملىم
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ضؾ٤مللمسؼملػمل٣ملمع٢ملمذظٟملم،مصػملؿملضمل٤ملدمغظملل٣ملمسػمل٥ملماظشملمملسهملمواظضملؼمل٠ملماظزملمملحلم،محؿ٥ملمؼغمل٤ملنم

اظضملؼمل٠ملماظـمملغ٦ملمسٯملعهملمسػمل٥ملمضؾ٤مللماظضملؼمل٠ملماَملول .م

صمملظشملمملسهمل ماٌؿعملؾػملهمل متؿؾضملؾملممل معـػملؾملممل م ،موػْملا مع٢مل محلؽملؾملممل موبٓملطؿؾملممل ،مواظلؿملؽهمل موٓملم

إشممعـػملؾملممل.م م

وع٢مل مسٯملعمملت مضؾ٤ملل ماظشملمملسهمل :مون ؼ٤ملصٞمل ماظضملؾّمل مظشملمملسهمل مبضملّملػممل ،موػْملا مع٢ملم

رضمهملمآمتؾمملركموتضملمملشمموصسملػمل٣مل وغ٣ملمؼغملٓملممسؾّمله إذامصضمل٠ملمحلؽملهمل،مووخػملٗملمصؿملؾملمملمٓم

وغ٣ملمؼظملؿُملمظ٣ملمبمملبمملًمإشممحلؽملهملموخٓملىمظؿملٔملؼّملهمعؽمل٣مل ضٓملبمملً،موػْملا مدظؿمل٠ملمسػمل٥ملمر٪مل٥مل مآم

س٢ملماظضملؾّملم،موإذامر٪مل٦ملمآمس٢ملماظضملؾّملموصعمل٣ملمإشممسؼمل٠ملماظشملمملسهملموتٓملكماٌضملزملؿملهملم،مصكملنم
اظؿ٤ملصؿملٞملمظػملضملؼمل٠ملماظزملمملحلمغضملؼملهملمطربى،موظغملؽملؾملمملمٮملمتؿ١ملمإٮملمبؽملضملؼملهملموخٓملىموسصمل١ملمعؽملؾملممل،م

وػ٦ملمغضملؼملهملماظعملؾ٤ملل .م

ممممممممموعذملذمل٢ملمسٯملع ذملمملتمضؾذملذمل٤مللماظشملمملسذملذملهملم:مونمسمػملذملذملٗملماظضملؾذملذملّملغمموسؼملمملظذملذمل٣ملمٓم،ممصذملذملٯملمرمضملذملذمل٠ملم
ظػملكػملذملٞملمصؿملؾملذملمملمغزملذملؿملمؾمملً،مَملنمآمتضملذملمملشممٮملمؼٓمل٪ملذملذمل٥ملمسذملذمل٢ملماظضملؼملذمل٠ملموٮملمؼؿعملؾػملذملذمل٣ملمإٮملمإذامطذملمملنم
خمملظزملمملًمظ٤ملجؾمل٣ملم،موابؿطمل٦ملمب٣ملمر٪ملذملممله،مؼعملذمل٤مللمآمتضملذملمملشم:م{صَؼملعمذمل٢ملػمم َطذملمملنعممؼعمٓملػمجغمذمل٤ملمظِعملَذملمملىعممرعمبممذمل٣ملِم

صَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػممسعمؼملعمػملًمملم٫ملعممملظِقؼممملموعمظَمملمؼغمرملػمٓملؿمكْمبِضملِؾعممملدعمةِمرعمبمم٣ملِموَحعمّملؼما}م[اظغملؾملٝمل:م .]110م

صممل خٯملصمذٓملطمودمملد٦ملمظعملؾ٤مللماَملسؼملممللماظزملممليهملم،مصؾمل٤ملمرطؿملٔملةٌمتعمل٤ملمغممسػملؿملؾملعممملم

اَملسؼملممللغم ،موٮملَ مؼلؿعملؿمل١ملغم مبّملوغِ٣ملِ مظػملؼمللػملِ١ملؿم محعمممللؽم ،موػ٤ملعم مروحغم ماظشملمملسمملتِ ،موج٤ملػٓملغمم
اظضملؾمملداتِ ،مصٯملَ متغمعملْؾعم٠ملغم مرمملسهملٌ مبّملوغِ٣ملِ ،موٮملَ مؼٓملتعملِ٦مل معلػمل١ملؽم مبطملريؿمهِ ،موػغم٤ملعم م٫ملّملقغم ماظؽملؿملهملِم

بمملظؿ٤ملجقم٣ملِمإظَ٥ملمآِمتضملمملظَ٥ملموحّملعمهغم،موتؽملعملؿملهملُماظؽملظملْٕملؿممعِ٢ملعمماظرمل٤ملا٩ملنملِماظؿِ٦ملمتسملغمٓملقممبمملَملسؼملممللؿم،م
وع٢ملمث١ملمرمنملمونمؼعملزملّملما غلمملنمبضملؼملػمل٣ملمعٓمل٪ملمملةمآمتضملمملشممٮملمعّملحماظؽملمملسموحنملممم

اظرملقمؾملٓملةِ م ،مضممللعم متضملمملظَ٥مل :م{وعمععمممل موُعِٓملغموا مإؿمٮملٌمل مظِؿملعمضملػمؾغمّملغموا ماظػملٌمل٣ملعم معغمكػمػملِزملِنيعم مظَ٣ملغم ماظّملممؼ٢ملعم محغمؽملعمظملَمملىعمم
غم٤ملاماظٔملطَمملةَموعمذعمظِٟملَمدِؼ٢ملغمماظعملَؿملممؼملعمهملِم}[اظؾؿملؽملهملم:م .]5م
فم
وعمؼغمعملِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمٯملةَموعمؼغمقملػمت

واٌكػملٗمل مػ٤مل ماظْملي مؼعمل٤ملم مبفملسؼملمملل ماظشملمملسهمل مع٢مل م٫ملٯملة مو٫ملؿملمملم موحيمل موزطمملةم

و٫ملّملضهملموضٓملاىةمظػملعملٓملآنموشريػمملمابؿطملمملىماظـ٤ملابمع٢ملمآموظؿملٕملمرػملؾمملًمظػملؼملّملحمواظـؽملمملىم

ع٢ملماظؽملمملس.م م

صممل غلمملن ماظْملي مؼٓملؼّمل ماظزملٯملة مٮمل مبّمل مون مسمػملٗمل ماظؽملؿملهمل مٓ متضملمملشم محؿ٥مل مؼؽملممللم

اظـ٤ملابمع٢ملمآمتضملمملشم،مطْملظٟملماظزملؿملمملممواظٔملطمملةمواييملموشريمذظٟملمع٢ملماَملسؼملممللم
اظيتمؼؿعملٓملبمبؾملمملمإشممآمتضملمملشممٮملمبّملمونمسمػملٗملما غلمملنماظؽملؿملهملمصؿملؾملمملمٓمتضملمملشم .م
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وع٢ملمث١ملمصضملػملَ٥ملماٌلذملػمل١ملؿمموَنػممؼغمذمل٤ملرخمل٢ملعممغظملْلعمذمل٣ملغممسػملَذمل٥ملما خذملٯملصؿممصِذمل٦ملمحمملظِذمل٣ملِموععملمملظِذمل٣ملِ،م

ووَنػممؼلؿ٤ملؿميعممسؽملّملعمهغمماظضملؼمل٠ملغممصِ٦ملماظلذملٓملممموماظضملػملذمل٢ملؿم،مصذملٯملَمؼغمطملٓملؿمؼذمل٣ملِمثؽملذملمملىغمماٌذملمملدحنيعم،موٮملَمؼغمـؽملِؿملذمل٣ملِم
ذعممقمماظعملمملدحنيعم،مصطملمملؼعمؿغم٣ملغمموَنػممؼغملذمل٤ملنعمماظضملؼملذمل٠ملغمم٫ملذملممليمملًمخمملظزملذملمملًمظ٤ملجػمذمل٣ملِمآِمتضملذملمملظَ٥ملمععملؾذمل٤ملٮملً،م

وسػملؿمل٣ملِموَنػممؼغمؾعمٓملممئعممغظملْلعم٣ملغممعِ٢ملعمماظضملغمفػمنملِمبمملظضملؼمل٠ملؿم،مصـملصَهملُما خذملٯملصؿممإؿمسفذملمملبغمماظْؼملعمذملٓملػمىِمبؽملظمللِذمل٣ملِ.م

ض ذملممللماظظملسمل ذملؿمل٠ملمبذملذمل٢ملمسؿمل ذملمملض:مم"إنمآمٮملمؼعملؾذملذمل٠ملمعذملذمل٢ملماظضملؼملذملذمل٠ملمإٮملم وخػملزملذملذمل٣ملموو٫ملذملذمل٤ملب٣مل،م
صفملخػملزملغم٣ملمعمملمطمملنمٓمخمملظزملمملً،موو٫مل٤ملبغم٣ملمعمملمطمملنمسػمل٥ملماظلؽملهمل"موذطٓمل آمتؾذملمملركموتضملذملمملشمم

وغذملذمل٣ملمٮملمؼعملؾذملذمل٠ملماظضملؼملذملذمل٠ملمإٮملمعذملذمل٢ملماٌذملذملؿعملنيم،مصعملذملذملممللمتضملذملذملمملشم:مم{إؿمغفمؼملعمذملذملمملمؼعمؿعمعملَؾفمذملذمل٠ملغمماظػملٌملذملذمل٣ملغممعِذملذمل٢ملػمم

اظْؼملغمؿفمعملِنيعم}[اٌممل٩ملّملة:م .]27م

وروىماظؽمللممل٩مل٦ملمظممدؽملؽمل٣ملم،مس٢ملموب٦ملموعمملعهملم:مونمرجٯملمدفمللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملم

آمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مصعملذملمملل:مؼذملمملمردذملذمل٤مللمآم:مصَعملَذملممللعم:موَرعموَؼػمذملذملوملعممرعمجغمػملًذملمملمشَذملذملٔملعمامؼعمػملْذملذملؿعمؼملِٕملغمماظْذملفملَجػمٓملعمم
عمػذملمملم
عماظْملطْٓملعم،مععممملظَ٣ملغم؟مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم):م"ظَذملمملمذعمذمل٦ملػمىعممظَذمل٣ملغمم"مصَفملَسعممملد عم
و مم

ثعمػملَمملثعممععمٓملفماتٍ،مؼعمعملُ٤مللغممظَ٣ملغممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم):م"ظَذملمملمذعمذمل٦ملػمىعممظَذمل٣ملغمم"ممويمإذام
سؼمل٠ملماظٓملج٠ملمماظضملؼمل٠ملمؼؾؿطمل٦ملماَملجٓملمع٢ملمآمتضملمملشمموعّملحماظؽملذملمملسمظذمل٣ملمصػملذملؿملٕملمظذمل٣ملمعذمل٢ملم

اظـ٤ملابمذ٦ملىم;مَملغ٣ملمؼٓملؼّملمعّملحماظؽملمملسمظذمل٣ملم،ممثذمل١ملمضذملممللمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم

ودػمل١مل):م"إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَمملمؼعمعملْؾعم٠ملغممعِ٢ملعمماظْضملعمؼملعم٠ملؿممإؿمظٌملمملمععممملمطَمملنعممظَ٣ملغممخعممملظِزملؼمممل،موعمابػمؿغمطملِ٦ملعممبِ٣ملِموعمجػمؾملغم٣ملغم" .م

طْملظٟملمع٢ملمسٯملعمملتمضؾ٤مللماظشملمملسهملم:ماً٤ملفمع٢ملمسّملمماظعملؾ٤مللم،مصمملٓمدذملؾقمملغ٣ملم

عمرملذملغملُٓملػمم صَكملغفمؼملعمذملمملمؼعمرملػمذملغملُٓملغمم
وتضملمملشممشينمس٢ملمرمملسمملتؽملمملموسؾمملداتؽملذملممل،م ضذملممللمسذملٔملموجذمل٠مل:مم{ وعمععمذمل٢ملمؼ ػم

ظِؽملعمظملْلِ ذمل٣ملِموعمععمذملذمل٢ملمطَظملَ ذملٓملعممصَ ذملكملنؾممعمماظػملٌملذملذمل٣ملعممشَؽملِذملذمل٦مللمم حعمؼملِؿملذملذملّملؽم}م[ظعملؼمل ذملمملن]12:م ،وض ذملممللمتضمل ذملمملشم:م{ إنمتعمغملْظملُ ذملٓملغموام

ن تعمرملػم ذملغملُٓملغموامؼعمٓملػم٪ملعمذملذمل٣ملغممظَغملُذملذمل١ملػمم}[اظٔملعذملذملٓمل]7:م
صَ ذملكملنفم اظػملٌملذملذمل٣ملعممشَؽملِذملذمل٦مللممسعم ذملؽملغملُ١ملػمموعمٮملمؼعمٓملػم٪ملعمذملذمل٥ملمظِضملِؾعم ذملمملدِهِماظْغملُظملْ ذملٓملعمموعمإ م
واٌقملع٢ملمعٛملمذّملةمإضؾمملظ٣ملمسػملذمل٥ملم اظشملمملسذملمملتم،مواظؿعملذملٓملبمإشممآمبذملفملغ٤ملاهللماظعملٓملبذملمملتمإٮملم

ونمؼقذملٓملممعذمل٢ملماظعملؾذمل٤مللم،مصضملذمل٢ملمسممل٩ملرملذملهملم
غم
وغ٣ملمعرملظملٞملمسػمل٥ملمغظملل٣ملموذّملما ذظملمملقم،مسمرمل٥مل
(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل)مضمملظومل:مدفملظوملمرد٤مللمآ (٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)س٢ملمػْملهماآلؼهمل:م

آتذملذملذمل٤ملػماموفمضُ ُػملذملذملذمل٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمجِ َػملذملذملذملهملٌم}[اٌقملعؽملذملذملذمل٤ملن ]60:وػذملذملذمل١ملماظذملذملذملْملؼ٢ملم
عممعذملذملذملمملم عم
عماظذملذملذملْملِؼ٢ملعممؼغمقمل غمػمتذملذملذمل٤ملن عم
{و ٌمل

ؼرملٓملب٤ملن اًؼملٓملموؼلٓملض٤ملن !مضمملل:م"مٮملمؼمملمابؽملذملهملماظزملذملّملؼٞمل!موظغملذملؽملؾمل١ملماظذملْملؼ٢ملمؼزملذمل٤ملع٤ملنم
وؼزملػملّ٤ملن وؼؿزملّملض٤ملنم،موػ١ملمسممملص٤ملنمونمٮملمؼعملؾذمل٠ملمعذملؽملؾمل١مل،مووظؽذملٟملماظذملْملؼ٢ملمؼلذملمملرس٤ملنم

ظم اًريات"م(مرواهماظمعْملي) .م
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صضملػمل٥ملماظٓملش١ملمع٢ملمحٓمل٫مل٣ملمسػمل٥ملموداىمػذملْملهماظضملؾذملمملداتماىػملذملؿملٯملتمصكملغذمل٣ملمٮملمؼذملٓملط٢ملم

إشممجؾملّملهم،مب٠ملمؼلؿعمل٠ملموسؼملمملظ٣مل،موؼصملؾملٓملماٮملصؿعملمملرماظؿمملممظضملظملذمل٤ملمآم ورضمؿذمل٣مل،موتؿػملذمللملم
ضػملؾ٣ملمعؾملمملبهملمووجٯملًم،مسمرمل٥ملمونمتٓملدمسػملؿمل٣ملموسؼملمملظ٣ملمواظضملؿملمملذ بمملٓ .م

ظعملّملمطمملنماظلػملٝملماظزملذملمملحلمرمؿؾملذملّملونمظممإتذملمملمماظضملؼملذمل٠ملموإطؼملمملظذمل٣ملموإتعملمملغذمل٣مل،مثذمل١ملم

ؼؾملؿؼملذملذمل٤ملنمبضملذملذملّملمذظذملذملٟملمبعملؾ٤ملظذملذمل٣مل،موسمذملمملص٤ملنمعذملذمل٢ملمرده،موػذملذملقملٮملىماظذملذملْملؼ٢ملمؼقملتذملذمل٤ملنمعذملمملمآتذملذمل٤ملام
وضػملذملذمل٤ملبؾمل١ملموجػملذملذملهمل،مؼضملشملذملذمل٦ملموسمرملذملذمل٥ملموٮملمؼعملؾذملذمل٠ملمعؽملذملذمل٣مل،مؼؿزملذملذملّملقموسمرملذملذمل٥ملمونمتذملذملٓملدمسػملؿملذملذمل٣مل،م

ؼزمل٤ملمم،موؼعمل٤ملمموسمرمل٥ملموٮملمؼغملؿذملنملمظذمل٣ملماَملجذملٓمل.ممضذملممللمبضملذمل٘ملماظلذملػملٝمل:م"مطذملمملغ٤ملامظعملؾذمل٤مللم
فمؼملذملمملم
اظضملؼمل٠ملموذّملمعؽملؾمل١ملماػؿؼملمملعمملًمبمملظضملؼمل٠ملمذات٣ملم،موٕمتلؼملضمل٤ملامض٤مللمآم(سذملٔملموجذمل٠ملم):م{إؿمغ عم

ؼعمؿعمعملَؾفم٠ملغمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظْؼملغمؿفمعملِنيعم}م[اٌممل٩ملّملة]27:م"مصطملريماٌؿعملنيمعمملمػ٤ملمحمملهل١مل؟م م

طْملظٟملمع٢ملمسٯملعمملتمضؾ٤مللماظشملمملسهمل:مسّملمماظٓملج٤ملهلل إشمماظْملغنملمبضملذملّملماظشملمملسذملهملم،م

صذملكملنماظٓملجذملذمل٤ملهللمإشمماظذملذملْملغنملمسٯملعذملذملهملمععملذملذملوملموخلذملذملٓملانم،مض ذملممللمزمذملذمل٦ملمب ذمل٢ملم عضملذملمملذ  :عذملذمل٢ملم
ادؿطملظملٓملمبػمللذملمملغ٣ملموضػملؾذمل٣ملمسػملذمل٥ملماٌضملزملذملؿملهملمعضملعملذمل٤ملد،موسٔملعذمل٣ملمونمؼٓملجذملٛملمإشمماٌضملزملذملؿملهملمبضملذملّملم

اظرملؾملٓملموؼضمل٤ملدمصزمل٤ملع٣ملمسػملؿمل٣ملمعٓملدودم،موبمملبماظعملؾذمل٤مللمظمموجؾملذمل٣ملمعلذملّملودم  .مصذملكملذامطذملٓملؿمهم

اظضملؾّملماظْملغ٤ملبموطٓملؿمهمونمؼضمل٤ملدمإظؿملؾملمملمصػملذملؿملضملػمل١ملموغذمل٣ملمععملؾذمل٤ملل،موإذامتذملْملطٓملم اظذملْملغنملمحذملٔملنم
وغّملممواغضملزملٓملمضػملؾ٣ملمع٢ملمايلذملٓملةمصعملذملّملم ُضؾػملذملوملمت٤ملبؿذمل٣مل،مؼعملذمل٤مللمابذمل٢ملماظعملذملؿمل١ملمظمم عذملّملارجم

اظلمملظغملني:م"وعمملمإذامتْملطٓملماظْملغنملعممصظملٓملحموتػملْملذمصػملذمل١ملمؼعملؾذمل٠ملموظذمل٤ملمعغملذملىملمسػملذمل٥ملمذظذملٟملم

وربضملنيمدؽملهمل"م .م

وضذملذملّملمثؾذملذملوملمظمماظزملذملقؿملقنيمعذملذمل٢ملمحذملذملّملؼىملمابػمذملذمل٢ملؿممععملػمذملذملضمل٤ملدٍم(ر٪ملذملم٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)م

ضَممللعم:مضَممللعممرعمجغم٠ملؽممؼمملمرعمدغم٤مللعممآِموَغغمقملعماخعمْملغممبِؼملمملمسعمؼملِػملْؽملمملمظمماظْفمملػِػملِؿملفمهملِمضَممللعم:م"ععمذمل٢ملػمموَحػملعمذمل٢ملعمم

ظمما ؿمدػمذملذملٯملمؿممظَذملذمل١ملػممؼغمقملعماخعمذملذملْملػممبِؼملذملمملمسعمؼملِذملذمل٠ملعممظمماظْفمملػِػملِؿملفمذملهملِ،موعمععمذملذمل٢ملػمموَدذملمملىعممظمما ؿمدػمذملذملٯملمؿمموُخِذملذملْملعمم

بِمملَملَوفملؿمموعماآلخِٓملؿم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م،مويمس٤ملضنملمبْملغ٤ملب٣ملماظلمملبعملهملموؼسملذملممل;مَملنمظمما دذملمملىةم
بضملّملماظؿ٤ملبهملمحؾ٤ملطمظػملؿ٤ملبهملم،موظضمل٠ملمع٢ملمودٓملارمػْملاماَملعٓملمبمملظضملؼمل٠ملماظزملذملمملحلمبضملذملّملماظؿ٤ملبذملهملم

ضممللمتضملمملشم:ممم{مإٮملمع٢ملمتمملبموآع٢ملموسؼمل٠ملمسؼملٯملم٫ملممليمملمصفملوظؽٟملمؼؾّمللمآمدذملؿملؽمملتؾمل١ملم
حلؽملمملتموطمملنمآمشظمل٤ملرامرحؿملؼملمملم}م[اظظملٓملضمملنم]70م،م{موإغ٦ملمظطملظملذملمملرمٌذمل٢ملمتذملمملبموآعذمل٢ملم
وسؼمل٠ملمسؼملٯملم٫ملممليمملمث١ملماػؿّملىم}م[ر٣ملم:م82م]م،موضممللمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملم
ود ذملػمل١مل):م"مووتؾذملذملٛملماظل ذملؿملؽهملمايل ذملؽملهملمتقؾمل ذملمملم"م(وضمذملذملّملموحل ذملؽمل٣ملماَملظؾ ذملمملغ٦مل)م،مصمملذذملذملماطم
اظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمبضملّملماظؿ٤ملبهملمحٔملممظممعؽملٛملماظٓملج٤ملهللمإشمماظْملغنمل .م
- 388 -

وعذمل٢ملمثذمل١ملمصذملكملنمسٯملعذملهملمضؾذملذمل٤مللماظشملمملسذملهمل:مونمؼصملؾملذملٓملموثٓملػذملمملمظممدذملػمل٤ملكماٌلذملػمل١ملم

ووخٯملض٣ملموعضملمملعٯملت٣ملمعٛملماًػملٞمل،موظممعٓملاضؾهملِمآمظ٣مل،مصكملنماظشملمملسمملتمتضملؿربمودؿملػملهملمع٢ملم
ودممل٩مل٠ملمتٔملطؿملهملماظؽملظمل٤ملسم،موتشملؾملريماظعملػمل٤ملب،مودذملٯملعهملماظزملذملّملورم،موطػملّؼملذملمملمازدادعمماٌلذملػمل١ملم

ؿملضملذملذملذملذملذملذمل٤ملهغمم
شمل غم
ػملؼملذملذملذملذملذملذملمملموسؼملذملذملذملذملذملذملٯملًموػذملذملذملذملذملذملّملؼمى،مضذملذملذملذملذملذملممللمتضملذملذملذملذملذملذملمملشم:م {موعمإؿمنػممتغم ِ
رمملسذملذملذملذملذملذملهملًمازدادمسِ ؼم

تعمؾملػمؿعمذملذملّملغموا} [اظؽملذملذمل٤ملر،]54:موض ذملممللمتضمل ذملمملشم{ :وعماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعمماػػمؿعمذملذملّملعموػمامزعمادعمػغمذملذمل١ملػممػغمذملذملّملؼمىموعمآتعم ذملمملػغم١ملػمم

تعمعملْ٤ملاػغم١ملػم} [حمؼملّمل.]17:ممصمملجملؿعمؼملعمٛملماظْمليمؼذملّملاومموصذملٓملادغمهمسػملذمل٥ملماظشملمملسذملمملتمتسملذملضملٝملم
صؿملذملذمل٣ملمغذملذمل٤ملازؿمهللماظرملذملذملٓملؾمموزمَزملفمذملذمل٢ملمعذملذمل٢ملماظظملل ذملمملد;مذظذملذملٟملمونفمماظضملؾ ذملمملداتمواظشملمملس ذملمملتمتؾملذملذملْملؾمبم
اَملخٯملقموتعمل٤ملمممماظلػمل٤ملكَموتٓملوممضماى٤ملارؿمحعمم،موع٢ملمث١ملمؼؽملزملػملُملمحممللماَملصٓملادموتلذملؼملغم٤ملم

ػمرملذملذملمملىِم
ذمل٥ملمسذملذملذمل٢ملػمماظْظملَق عم
ػمؾملذملذمل عم
فمماظزملذملذملذملٯملةَمتعمؽمل عم
غمماَملعذملذملذملهملم،مضذمل ذملممللمتضملذملذملمملشم{ :مإؿمن فم
اجملؿؼملضملذملذملمملتغمموتلذملذملذمل٤ملد ؾم
وعماظْؼملغم ػمؽملغملَٓملؿم}م[اظضملؽملغملؾ٤ملت،]45:موضممللمتضملمملشم{ :موعمسعمّملعمماظػملٌملذمل٣ملغمماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامعِذمل ػمؽملغملُ١ملػمموعمسعمؼملِػملُذمل٤ملام
اظزملفممملظِقعممملتِمظَؿملعملػمؿعمكػمػملِظملَؽملفمؾملغم١ملمصِ٦ملماَملَرػمضؿممطَؼملعممملمادػمؿعمكػمػملَٝملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممعِ٢ملػممضَؾػمػملِؾملؿم١ملػمموعمظَؿملغمؼملعمغملخملؽملعم٢ملفممظَؾملغم١ملػمم

ذملٓملطُ٤ملنعمم
دِؼؽملعمؾملغم١ملغمماظٌملْملِيمارػمتعمسملعم٥ملمظَؾملغم١ملػمموعمظَؿملغمؾعمّملممظَؽملفمؾملغم١ملػممعِ٢ملػممبعمضملػمذملّملِمخعمذمل٤ملػمصِؾملؿم١ملػمموَعػمؽملؼمذملمملمؼعمضملػمؾغمذملّملغموغعمؽملِ٦ملمٮملمؼغمرملػم ؿم

بِ٦ملمذعمؿملػمؽؼمممل} [اظؽمل٤ملر .]55:م

وسػملؿمل٣مل مصػملؽمللؿضمل٢مل مصمؿملضملمملً مبمملٓ م ،موظؽملّملاوم مسػمل٥مل ماظشملمملسهمل م ،موذمػملٗمل مٓ ماظضملؼمل٠مل م،م

وغضملٔملم مسػمل٥مل مسّملم ماظضمل٤ملدة مإشم ماظْملغنمل معٓملة مثمملغؿملهمل ،مصكملن ماٮملدؿؼملٓملار مسػمل٥مل مرمملسهملم
م

آمسٯملعهملمع٢ملمسٯملعمملتماظعملؾ٤مللم.مم م

م

م م
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ا
أًٔل :انؼُبصش:

-1

دس٤ملةما دٯملممإشمماظلٯملمم.

-3

تلمملعُملما دٯملممعٛملمشريه.

-2
ا
ثبَٛب :األدنخ:

اإلسالو د ٍٚانسالو

-4

اظلٯملممذضملريةمع٢ملمذضملممل٩ملٓملما دٯملمم.

وثٓملماظلٯملممظممحؿملمملةماَملعهمل .م

األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م م{ مؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مادػمخغمػملُ٤ملا مصِ٦مل ماظلممػملْ١ملؿم مطَمملصٌملهملً موعمظَمملم

تعمؿفمؾِضملغم٤ملامخغمشملُ٤ملعماتِماظرملفمؿملػمشملَمملنؿممإؿمغفم٣ملغممَظغملُ١ملػممسعمّملغمولممعغمؾِنيؽم}م[اظؾعملٓملة:م.]208

 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامإؿمذعمام٪ملعمٓملعمبػمؿغم١ملػممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملاموعمظَمملم

تعمعملُ٤ملظُ٤ملا مظِؼملعم٢ملػم موَظْعملَ٥مل مإؿمظَ ػمؿملغملُ١ملغم ماظلفمػملَمملمعم مظَلػموملعم معغمقملػمعِؽملؼمممل متعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعم مسعمٓملعمضعم ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّملقمغػمؿملعمممل مصَضملِؽملػمّملعمم

اظػملٌمل٣ملِمععمطملعممملغِ١ملغممطَـِريعمةٌمطَْملعمظِٟملَمطُؽملػمؿغم١ملػممعِ٢ملػممضَؾػم٠ملغممصَؼملعم٢ملفمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممبِؼملعممملم

تعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؼما}م[اظؽمللمملى:م.]94

 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمإؿمذعما مجعممملىعمكَ ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم مبِـملؼعممملتِؽملعمممل مصَعملُ٠ملػم مدعمػملَمملمؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم

عمبغملُ١ملػم مسعمػملَ٥ملمغعمظملْلِ٣ملِماظٓملفمحػمؼملعمهملَموَغفم٣ملغممععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعممعِ ػمؽملغملُ١ملػممدغم٤ملىؼمامبِفعمؾملعممملظَهملٍ مثغم١ملفممتعممملبعممعِ٢ملػمم
طَؿعمنملعممر قم

بعمضملػمّملِهِموعموَ٫ملػمػملَُملعممصَفملَغفم٣ملغممشَظملُ٤ملرؽممرعمحِؿمل١ملؽم}م[اَملغضملمملم:م.]54

 -4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعموُدػمخِ٠ملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمسعمؼملِػملُ٤ملاماظزملفممملظِقعممملتِمجعمؽملفممملتٍمتعمفػمٓملؿميم

عِ٢ملػممتعمقػمؿِؾملعممملماظْفملَغػمؾملعممملرغممخعممملظِّملِؼ٢ملعممصِؿملؾملعممملمبِكملؿمذػمنؿممرعمبممؾملؿم١ملػممتعمقِؿملفمؿغمؾملغم١ملػممصِؿملؾملعممملمدعمػملَمملمؽمم}م[إبٓملاػؿمل١مل:م]23م.

 -5وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمإؿمذعما مدعمؼملِضملغم٤ملا ماظػملٌملطملػم٤ملعم موَسػمٓملعم٪ملغم٤ملا مسعمؽملػم٣ملغم موعمضَمملظُ٤ملا مظَؽملعمممل موَسػمؼملعممملظُؽملعمممل موعمَظغملُ١ملػمم

وَسػمؼملعمممل ُظغملُ١ملػممدعمػملَمملمؽممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممظَمملمغعمؾػمؿعمطملِ٦ملماظْفعممملػِػملِنيعم}مم[اظعملزملٗمل:م]55م.

ػمؾملمملطُ١ملغمماظػملٌمل٣ملغممسعم٢ملؿمماظٌملْملِؼ٢ملعممظَ١ملػممؼغمعملَمملتِػملُ٤ملطُ١ملػممصِ٦ملماظّملممؼ٢ملؿمموعمظَ١ملػمم
 -6وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ مظَمملمؼعمؽمل عم

مملرطُ١ملػمموَنػممتعمؾعمٓملقموػغم١ملػمموعمتغمعملْلِشملُ٤ملامإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمعملْلِشملِنيعمم م
ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملطُ١ملػممعِ٢ملػممدِؼعم ؿم

مملرطُ١ملػمم
ػمؾملمملطُ١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعم٢ملؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مضَمملتعمػملُ٤ملطُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم موعموَخػمٓملعمجغم٤ملطُ١ملػم معِ٢ملػم مدِؼعم ؿم
إؿمغفمؼملعمممل مؼعمؽمل عم

جغملُ١ملػمموَنػممتعم٤ملعمظٌمل٤ملػمػغم١ملػمموعمععم٢ملػممؼعمؿعم٤ملعمظٌملؾملغم١ملػممصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعمم}مممم
وعمزَمملػعمٓملغموامسعمػملَ٥ملمإؿمخػمٓملعما ِ
م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌؼملؿقؽملهمل:م،8م.]9
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األدنخ يٍ انسُخ :

 -1سعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)مسعم٢ملػممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم:م" ماظْؼملغملػمػملِ١ملغممععم٢ملػممدعمػملِ١ملعمماظؽملفممملسغممعِ٢ملػممظِلعممملغِ٣ملِموعمؼعمّملِهِموعماظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممععم٢ملػمموَعِؽملعم٣ملغمماظؽملفممملسغممسعمػملَ٥ملم
دِععمممل٩ملِؾملؿم١ملػمموعموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػم".م(دؽمل٢ملماظؽمللممل٩مل٦ملم).

 -2وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م

" مٮملَ متعمّملػمخغمػملُ٤ملنعم ماظْفعمؽملفمهملَ محعمؿفم٥مل متغمقملػمعِؽملغم٤ملا ،موعمٮملَ متغمقملػمعِؽملغم٤ملا محعمؿفم٥مل متعمقعممملبقم٤ملا ،موَوعمٮملَ موَدٍملغمظغملُ١ملػم مسعمػملَ٥ملم
ذعم٥ملػمىٍمإؿمذعمامصَضملعمػملْؿغمؼملغم٤ملهغممتعمقعممملبعمؾػمؿغم١ملػم،موَصْرملغم٤ملاماظلفمٯملَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػمم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -3وسعم٢ملػممعغم٤ملدعم٥ملمبػم٢ملؿممزؿمؼعممملدِمبػم٢ملؿممحِْملػمؼعم١ملـمماظلفمضملػمّملِيمم م(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م،مسعم٢ملػمموَبِؿمل٣ملِ،م

سعم٢ملػم مجعمّملممهِ ،محِْملػمؼعم١ملـم مبػم٢ملؿم مسعمؼملػمٓملـمو ،موَغفم٣ملغم مذعمؾملؿمّملعم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مصِ٦ملم

عما٪ملغملُ١ملػم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم محعمٓملعمامؽم،م
مملىطُ١ملػم موعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم موعموَسػمٓمل عم
حعمففمهملِ ماظْ٤ملعمدعماهللؿم ،مصَعملَممللعم :م"وَظَممل مإؿمنفم مدِععم عم
ّملطُ١ملػم مػعمْملعما"مم م
موطَقغمٓملػمععمهملِ مبعمػملَ ِ
ػمٓملطُ١ملػم مػعمْملعما ،عم
موطَقغمٓملػمععمهملِ مذعمؾمل ؿم
طَقغمٓملػمععمهملِ مؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػم مػعمْملعما ،عم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

م

م

مممممممم(علؽملّملموضمّمل).

 -4وسعم٢ملؿمموَب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)،مضَممللعم م:مدعمؼملِضملػموملغممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم :م"حعمٞملقم ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظْؼملغملػمػملِ١ملؿم مخعمؼملػمٕملؽم :مرعمدقم ماظلفمٯملَمؿم ،موعمسِؿملعممملدعمةُم
اظْؼملعمٓملؿمؼ٘ملؿم،موعماتممؾعممملهللغمماظْفعمؽملعمممل٩ملِٔملؿم،موعمإؿمجعممملبعمهملُماظّملفمسػم٤ملعمةِ،موعمتعمرملػمؼملِؿملوملغمماظْضملعممملرِٕملؿم".

(م٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

 -5سعم٢ملػممزغمرعمارعمةَمبػم٢ملؿمموَوػمصَ٥مل م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م،مضمملل:محعمّملفمثعمؽملِ٦ملمسعمؾػمّملغمماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملغممدعمػملَمملمـمم

ضَممللعم:مظَؼملفممملمضَّملِمعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَماغػمفعمظملَ٠ملعمماظؽملفممملسغممضِؾعمػملَ٣ملغم،موعم ِضؿمل٠ملعم:م
ضَّملِمعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(م٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)،مضَّملِمعم مرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ،مضَّملِمعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ،م

ثعمػملَمملثؼمممل،مصَفِؽػموملغممصِ٦ملماظؽملفممملسؿممظِفملَغػمصملُٓملعم،مصَػملَؼملفممملمتعمؾعمؿملفمؽملػموملغمموعمجػمؾملعم٣ملغم،مسعمٓملعمصْوملغمموَنفمموعمجػمؾملعم٣ملغممظَؿملػمٕملعممبِ٤ملعمجػم٣ملِم

غممتغملَػملٌمل١ملعممبِ٣ملِموَنػممضَممللعم:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،موَصْرملغم٤ملاماظلفمػملَمملمعم،م
طَْملفمابٍ،م َصغملَمملنعمموَوفملغممذعم٦ملػمىٍمدعمؼملِضملػمؿغم٣مل عم
وعموَرْضملِؼملغم٤ملا ماظشملٌملضملعممملمعم ،موعم٫ملِػملُ٤ملا ماظْفملَرػمحعممملمعم ،موعم٫ملعمػملٍمل٤ملا مبِمملظػملٌملؿملػم٠ملؿم موعماظؽملفممملسغم مغِؿملعممملمؽم ،متعمّملػمخغمػملُ٤ملا ماظْفعمؽملفمهملَم

بِلعمػملَمملمـم"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملج٣مل)م.

- 391 -

ا
ثبنثب :ادلٕضٕع:

إن ما دٯملم معؽملْمل مبّملاؼؿ٣مل مسؼمل٠مل مسػمل٥مل مغرملٓمل ماظلٯملم م ،موون مؼؿؽملمملول ماظلٯملم مط٠ملم

ج٤ملاغنمل مايؿملمملة ما غلمملغؿملهمل ،مسػمل٥مل معلؿ٤ملى ماَملصٓملاد مواجملؿؼملضملمملت مواظّملول ،موذظٟملم
ع٢ملمخٯمللمعمملمت٤ملج٣ملممب٣ملمع٢ملمتغملمملظؿملٝمل،موعمملمدسمملمإظؿمل٣ملمع٢ملمواجؾمملت،موعمملمغؾمل٥ملمسؽمل٣ملمع٢ملم

حمٓملعمملت،مظؿملطملٓملسمظممضػملنملماٌلػمل١ملمووسؿمل٣ملمووجّملاغ٣ملمحمملظهملمع٢ملماٮملدؿعملٓملارماظؽملظملل٦ملم

واَملع٢ملماجملؿؼملضمل٦ملم،مضممللمتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامادػمخغمػملُ٤ملامصِ٦ملماظلممػملْ١ملؿممطَمملصٌملهملًموعمظَمملم
تعمؿفمؾِضملغم٤ملامخغمشملُ٤ملعماتِماظرملفمؿملػمشملَمملنؿممإؿمغفم٣ملغممَظغملُ١ملػممسعمّملغمولممعغمؾِنيؽم}م[اظؾعملٓملة:م .]208م

وسػمل٥ملمذظٟملمصمملظلٯملممظمما دٯملممودمملسمعؿنيم،مضمملعوملمسػملؿمل٣ملمعؾمملد٩مل٣مل،مودسوملم

إظؿمل٣ملمت٤ملجؿملؾملمملت٣ملم،مورعمب٥ملمسػملؿمل٣ملموتؾمملسعم٣ملم،مووخْملػ١ملمبلػمل٤ملكمرٓملؼعمل٣مل،مواظّملس٤ملةمإظؿمل٣مل،مواظضملؼمل٠ملم
سػمل٥مل مدؿملمملدت٣مل ،محؿ٥مل مؼؽملضمل١مل ماجملؿؼملٛمل مبمملَملع٢مل موؼؿف٣مل موصٓملاده مإشم ماظضملؼمل٠مل مواظؾؽملمملىم
وا غؿمملجمواظٓملخمملى،موؼفملع٢ملماظؽملمملسمسػمل٥ملموغظمللؾمل١ملمووع٤ملاهل١ملمووسٓملا٪ملؾمل١مل،موؼغمل٤ملغ٤ملامع٢ملم

بضملّمل مإخ٤ملاغممل معؿقمملبني ،مصؿملضمل١مل ماظؿلمملعُمل مواظؿضملمملون موا خمملى ،موتٔملول مع٢مل محؿملمملة ماظؽملمملسم

ودؾمملبماظؽملٔملاهللمواظرملقؽملمملىمواظضملّملاوةمواًزملمملمم،موؼزملؾُملمط٠ملمصٓملدمع٢ملموصٓملادماجملؿؼملٛملم

داسؿملمملمإشمماًري،مسمملعٯملمسػمل٥ملمإردمملىمضؿملؼمل٣ملموت٤مل٪ملؿملُملمدؾػمل٣مل .م

وع٢مل مث١مل مصممل دٯملم مؼّملس٤مل مإشم ماظلٯملم ،موزمىمل مسػملؿمل٣مل ،موؼؾملؿملنمل مبمملظؽملمملس مونم

رمؽملق٤ملامإظؿمل٣ملموؼّملخػمل٤ملامصؿمل٣مل،محؿ٥ملمغلؿشملؿملٛملمونمدمعملٞملمعضملمملغ٦ملما دٯملمموعؾمملد٩مل٣ملمظمم

ايؿملمملة ،موحؿملؽملؽْمل متغملؽملؽملممل مون منين مدٯملعمملً مظم ماظؽملظملٕمل م ،مورؼملفملغؿملؽملهمل مظم ماظعملػملنمل م،م

و٫ملظملمملىمظمماظضملعمل٠مل،موإذٓملاضمملًمظمماظٓملوح.م م

وٮملمسفنملمصمملظلٯملممذضملريةمع٢ملمذضملممل٩ملٓملما دٯملمم،مجضملػمل٣ملمآمهؿملهملماٌلػملؼملنيمصؿملؼملمملم

بؿملؽملؾمل١ملممظؿشملؾؿملٞملموتغملنيمعضملمملغ٦ملماظلٯملممظمموح٤ملالمحؿملمملتؾمل١ملموذقملونمعضملمملذؾمل١مل،محؿملىملم

وعٓمل مآ ماٌقملعؽملنيمبفملن مؼؿكْملوهمهؿملهمل مهل١مل مسؽملّملمظعملممل٩ملؾمل١ملموسؽملّملمصٓملاضؾمل١مل.مضمملل متضملمملشم:م

مملرطَهملًمرَؿملممؾعمهملًم}م م
{صَكملؿمذعمامدعمخعمػملْؿغم١ملػممبغمؿملغم٤ملتؼممملمصَلعمػملخملؼملغم٤ملامسعمػملَ٥ملموَغػمظملُلِغملُ١ملػممتعمقِؿملفمهملًمعِ٢ملػممسِؽملػمّملِماظػملٌمل٣ملِمعغمؾعم عم

[اظؽمل٤ملر:م]61م .م

ط٠ملمذظٟملمع٢ملموج٠ملمغرملٓملماَملع٢ملمواظلٯملممبنيموصٓملادماجملؿؼملٛمل;مظؿملؿؼملغملؽمل٤ملامبضملّملم

ذظٟملمع٢ملموداىمعؾملمملعؾمل١ملماظّملؼؽملؿملهملمواظّملغؿمل٤ملؼهمل،موزمعملعمل٤ملامَملبؽملممل٩ملؾمل١مل مووورمملغؾمل١ملمعمملمزمػمل١ملم

ب٣ملمط٠ملمشؿمل٤ملرمسػمل٥ملمبػملّملهمووػػمل٣مل،معغمفّملؾممظممبػمل٤مل مآعمملظ٣ملمورؼمل٤ملحمملت٣مل.م م
- 392 -

وٮملمذٟملمونمع٢ملمشمملؼمملتماٌلػمل١ملمدخ٤مللماىؽملهملم،موظْملظٟملمرد١ملماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ماظشملٓملؼٞملمإظؿملؾملممل موجضمل٠ملمع٢ملمودؾمملبؾملممل مإصرملمملىماظلٯملممحؿ٥ملمتضمل١ملماحملؾهملم

بني ماظؽملمملس مصمؿملضملممل م ،مصعملمملل :م"ٮملَ متعمّملػمخغمػملُ٤ملنعم ماظْفعمؽملفمهملَ محعمؿفم٥مل متغمقملػمعِؽملغم٤ملا موعمٮملَ متغمقملػمعِؽملغم٤ملا محعمؿفم٥ملم
تعمقعممملبقم٤ملاموَوعمٮملَموَدٍملغمظغملُ١ملػممسعمػملَ٥ملمذعم٥ملػمىٍمإؿمذعمامصَضملعمػملْؿغمؼملغم٤ملهغممتعمقعممملبعمؾػمؿغم١ملػمموَصْرملغم٤ملاماظلفمٯملَمعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػمم".م م

ث١ملمإنما دٯملممممبّملظ٤ملظ٣ملماظضملمملممإمنمملمؼضملينماظلٯملمم،مَملغ٣ملمعرملؿٞمللممع٢ملم٫ملظملهملمآم

اظضملصملؿمل١ملموامس٣ملماظغملٓملؼ١ملم(اظلٯملم)،موذظٟملمبزملٓملؼُملمآؼمملتماظعملٓملآنماجملؿملّمل،محؿملىملمضممللم

دؾقمملغ٣مل م– معؿقّملثمملً مس٢مل مومسممل٩مل٣مل مو٫ملظملمملت٣مل :م{ػغم٤ملعم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِي مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملممل مػغم٤ملعم ماظْؼملعمػملِٟملُم
اظْعملُّملقموسغم ماظلفمػملَمملمغم ..م} م[ايرملٓمل :م ،]23موع٢مل مػؽملممل موعٓمل متضملمملشم مصمؿملٛمل ماٌقملعؽملني مونم
ؼّملخػمل٤ملا مظم مػْملا ماٌضملؽمل٥مل ،موون مؼؿفؽملؾ٤ملا معممل مؼؿؽملمملص٥مل مواٌضملمملغ٦مل ماظظملؿملممل٪ملهمل مةعملؿملعملهملم

ا دٯملمموعؾمملدئماظلٯملم .م

واظلممػملْ١ملمواظلٯملممذ٦ملىؽممواحّملم،مػ٤ملماَملع٢ملماٌؽملؾـٞملمع٢ملما تمملنمبمملٓماظ٤ملاحّملم

واظشملؼملفملغؿملؽملهملماظؽملمملبضملهملمع٢ملماتؾمملهللمتضملمملظؿملؼمل٣ملماظلؼملقهملمووحغملمملع٣ملماظضملمملدظهمل،متػملٟملماظيتمجضملػملؾملمملم

دؾقمملغ٣مل مذضملمملر مدؼؽمل٣مل ،مو٪ملؼمل٢مل مع٢مل مخٯملهلممل ماظلغملؿملؽملهمل مظغمل٠مل مسؾمملده ،مضمملل متضملمملشم م{:إؿمنفمم

اظّملممؼ٢ملعممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِماظْكملؿمدػمػملَمملمغم}م[آلمسؼملٓملان:م .]19م

وٕمٮملم؟موػ٤ملماظّملؼ٢ملماحملعملٞملمٌؾّملوِماظلٯملممظؾينما غلمملن،مواظْمليمطظمل٠ملم

دٯملعؿ٣مل مودضملمملدت٣مل مظؿملؾملؽملفمل مظم ماظّملارؼ٢مل -ماظّملغؿملممل مواآلخٓملة ،-مضمملل متضملمملشم{:اظْؿملعم٤ملػممعمم

َوطْؼملعمػملْوملغممَظغملُ١ملػممدِؼعمؽملغملُ١ملػمموعموَتػمؼملعمؼملػموملغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممغِضملػمؼملعمؿِ٦ملموعمرعم٪ملِؿملوملغممَظغملُ١ملغمماظْكملؿمدػمػملَمملمعممدِؼؽملؼمممل}م م

[اٌممل٩ملّملة:م .]3م

وتفملطؿملّملاً مظؿقعملؿملٞمل معؾّملو ماظلٯملم مظم ماَملرض مبني ماظؽملمملس م ،م مصعملّمل مطمملصفمل مآم

اظلمملسني مصؿمل٣مل مواٌشملؾعملني مظ٣مل مسؼملػملؿملمملً مبمملىؽملهمل ،موجضمل٠مل مهؿملؿؾمل١مل مصؿملؾملممل ماظلٯملم ،م مضممللم

تضملمملشم :م{وعمغعممملدعموػما موَ٫ملػمقعممملبعم ماظْفعمؽملفمهملِ موَنػم مدعمػملَمملمؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مظَ١ملػم مؼعمّملػمخغمػملُ٤ملػعمممل موعمػغم١ملػم مؼعمشملْؼملعمضملغم٤ملنعم}م
[اَملسٓملاف:م]46م،موضممللمتضملمملشم:م{خعممملظِّملِؼ٢ملعممصِؿملؾملعممملمبِكملؿمذػمنؿممرعمبممؾملؿم١ملػممتعمقِؿملفمؿغمؾملغم١ملػممصِؿملؾملعممملمدعمػملَمملمؽم} م
وظ٤مل مضمملرغممل مبني ماٌؿملـمملق ماظّملوظ٦مل ماظْملي موسػملؽمل٣مل مغ

م[إبٓملاػؿمل١مل:م .]23م

ما دٯملم محمؼملّملم م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مخشملؾؿ٣مل مظم محفهمل ماظ٤ملداهلل موضٓملر مصؿمل٣مل محعمل٤ملق ماظلػمل١ملم
واظضملّمللمواٌلمملواةمبنيماظؽملمملسم،موبنيمعؿملـمملقماَملع١ملماٌؿقّملةمظممػْملاماجملممللم،م

وطؿملٝمل مون ماٌؿملـمملق ماظؽملؾ٤ملي محعملٞمل موػّملاص٣مل مطمملعػملهمل مشري معؽملعمل٤مل٫ملهمل مظم مغرملٓمل ماظلٯملمم
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اظضملمملٌ٦مل م ،مبؿملؽملؼملممل موخظملٞمل مإسٯملم ماَملع١مل ماٌؿقّملة مظم مإغرملمملى معصملػملهمل مدوظؿملهمل متؽملزملٝملم

اٌصملػمل٤ملعني مع٢مل ماٌمبزملني مبؾمل١مل مع٢مل مخمملرج مػْمله ماٌؽملصملؼملهمل م ،موو محؿ٥مل مع٢مل مبنيم

وسسملممل٩ملؾملمملموغظمللؾمل١ملم .م

واظلؾنملمظممػْملهماٌظملمملرضهملم:مػ٤ملمونمغ

ما دٯملمم(٫ملػمل٤ملاتمآمودٯملع٣ملمسػملؿمل٣مل)م

طمملنم٫ملمملدضمملًمظممدس٤ملاهمظممغرملٓملماظلػمل١ملم،موهعملؿملٞملماظضملّمللم،مواٌلمملواةمبنيماظؽملمملسم،م

ووغ٣مل مٕ مؼغمل٢مل مؼضملؼمل٠مل مع٢مل موج٠مل محلمملب ما غلمملن ماظضملٓملب٦مل موو ما غلمملن ماٌلػمل١مل مصعملٙملم

دونمشريػؼملمملمع٢مل مدممل٩ملٓملماظؽملمملسم،مب٠ملمطمملنمؼغملٓملرمظممخشملمملب٣ملمغّملاىهمظػملؽملمملسمصمؿملضملمملًم،م
وؼزملّملرهمبنيماينيمواآلخٓملمبضملؾمملرةم(موؼؾملمملماظؽملمملس)موبضملؾمملرةم(:مظؿملؾػملٜملماظرملمملػّملمعؽملغمل١ملم
اظطملممل٩ملنمل)مب٠ملمإغ٣ملمطـرياًمعمملمهّملىم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مو٫ملقمملب٣ملمواظضملٓملبمصمؿملضملمملًم

بفملنمعصملػملهملماَملع٢ملمواظلػمل١ملمد٤ملفمتؽملرمللملمآصمملضؾملمملمسػمل٥ملماظضملؾمملدمواظؾٯملدمظممصمةموجؿملٔملةم،م
وطمملنمؼعملل١ملمسػمل٥ملمذظٟملم،موؼعمل٤مللمصؿملؼملمملمؼٓملوؼ٣ملما عمملمماظؾكمملريم:م"م...موآمظؿملؿؼملفم٢ملفمم

ػْملا ماَملعٓملغم محؿ٥مل مؼلري ماظٓملاطنمل مع٢مل م٫ملؽملضملمملى مإشم محسملٓملع٤ملت مٮمل مسممملف مإٮمل مآم م

ووماظْمل٩ملنملمسػمل٥ملمشؽملؼمل٣ملم،موظغملؽملغمل١ملمتلؿضملفػمل٤ملنم"م .م

وعمملماظعملممل٩ملؼمل٤ملنمسػمل٥ملماٌؽملصملؼملمملتماظّملوظؿملهملماظيتموخْملتمسػمل٥ملمسمملتعملؾملمملمغرملٓملماظلٯملمم

ظمماظضملمملٕمصكملغؾمل١ملمٕمؼغمل٤ملغ٤ملامخمػملزملنيمظممدس٤ملتؾمل١ملم;مإذمطمملغ٤ملامؼظملٓملض٤ملنمظممدخممل٩مل٠ملم

وغظمللؾمل١ملمبنيماظطملٓملبمواظرملٓملقم،موبنيمحٞملما غلمملنماظطملٓملب٦ملمظمماَملع٢ملمواظلػمل١ملموحٞملم

شريهمع٢ملمدممل٩ملٓملماظؽملمملس.مممم م

واغشملٯملضمملًمع٢ملمعؾمملدئما دٯملمماظضملمملعهملموععملممل٫ملّملهماٌؾملؼملهملم،مٕمؼعملؿزملٓملماظلٯملممظمم

ا دٯملم مسػمل٥مل موػ٠مل ما تمملن ،موإمنممل م٫ملمملر معؾّملو مظػملؾرملٓملؼهمل مضمملرؾهمل ،مظؿملؽملضملؼمل٤ملا معٛملم
اٌلػملؼملنيمبمملَملع٢ملمواظلضملمملدة،موزمٓمل٫مل٤ملامصمؿملضملمملًمسػمل٥ملمغرملٓملهمظمماَملرضم،مصػملعملّملمجمملىم

ظممحّملؼىملمزغمرعمارعمةَمبػم٢ملؿمموَوػمصَ٥ملم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)،مضمملل:محعمّملفمثعمؽملِ٦ملمسعمؾػمّملغمماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملغممدعمػملَمملمـمم

ضَممللعم:مظَؼملفممملمضَّملِمعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(م٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملَماغػمفعمظملَ٠ملعمماظؽملفممملسغممضِؾعمػملَ٣ملغم،موعمضِؿمل٠ملعم:م
ضَّملِمعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ( م٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) ،مضَّملِمعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ ،مضَّملِمعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ،م

ثعمػملَمملثؼمممل،مصَفِؽػموملغممصِ٦ملماظؽملفممملسؿممظِفملَغػمصملُٓملعم،مصَػملَؼملفممملمتعمؾعمؿملفمؽملػموملغمموعمجػمؾملعم٣ملغم،مسعمٓملعمصْوملغمموَنفمموعمجػمؾملعم٣ملغممظَؿملػمٕملعممبِ٤ملعمجػم٣ملِم

طَْملفمابٍ،م َصغملَمملنعمموَوفملغممذعم٦ملػمىٍمدعمؼملِضملػمؿغم٣ملغممتعمغملَػملٌمل١ملعممبِ٣ملِموَنػممضَممللعم:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،موَصْرملغم٤ملاماظلفمػملَمملمعم،م
وعموَرْضملِؼملغم٤ملا ماظشملٌملضملعممملمعم ،موعم٫ملِػملُ٤ملا ماظْفملَرػمحعممملمعم ،موعم٫ملعمػملٍمل٤ملا مبِمملظػملٌملؿملػم٠ملؿم موعماظؽملفممملسغم مغِؿملعممملمؽم ،متعمّملػمخغمػملُ٤ملا ماظْفعمؽملفمهملَم

بِلعمػملَمملمـم".م م
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وروؼومل مطؿملٝمل مون ماًشملمملب مظغمل٠مل ماظؽملمملس م؟! م مظؿملٕمل مػْملا مصقلنمل ،مب٠مل مإنم

اَملضٓملبمع٢ملمرب٣ملموطٓملع٣ملموسشملظمل٣ملموودهموبٓمله،مػ٤ملماَملدؾٞملمع٢ملمشريهمظممبْمللماظلٯملمم

وإظعملممل٩مل٣مل موإصرملممل٩مل٣مل ،مٌممل مورد مظم مدؽمل٢مل موب٦مل مداود مبلؽملّمله مسعم٢ملػم موَبِ٦مل موُععممملععمهملَم م

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"إؿمنفمموَوػمظَ٥ملماظؽملفممملسؿمم

بِمملظػملٌمل٣ملِمععم٢ملػممبعمّملعموَػغم١ملػممبِمملظلفمػملَمملمؿم" .م

وظعملّمل موطّمل مو٩ملؼملهمل ما دٯملم مظم مط٠مل مسزملٓمل موووان مسػمل٥مل مونفم ماظلٯملم مػ٤مل ماهلّملفم

اَملمس٥ملمع٢ملمردمملظهملما دٯملممووػ١ملمشمملؼمملت٣ملمظمماَملرض،موع٢ملمث١ملمجمملىتماظٓملدمملٮملتم

تمى ; معقملطّملة م٪ملٓملورة ماٌضملمملعػملهمل مظم م٪مل٤ملى ماظلػمل١مل ماظؽملظملل٦مل مواَملدٓملي ،مصؾملْملا مغ٤ملحم

عمٓملطَمملتٍمسعمػملَؿملػمٟملَموعمسعمػملَ٥ملموُععم١ملـمم
(سػملؿمل٣ملماظلٯملم) مسممملرؾ٣ملمرب٣مل:م{ مؼعممملمغغم٤ملحغمماػػمؾِٙملْمبِلعمػملَمملمـممعِؽملفممملموعمب عم

عِؼملفم٢ملػممععمضملعمٟملَ}[ػ٤ملد:م]48م،موػْملامإبٓملاػؿمل١ملم(سػملؿمل٣ملماظلٯملم) مٌمملمو٫مل٠ملمعٛملمموبؿمل٣ملمسؽملّملم

غعملشملهملمٮملمتغمل٢ملمعضملؾملمملمماٮملتظملمملق،موو٫ملٓملموب٤ملهمسػمل٥ملمرٓملدهم،مٕمؼقملثٓملمسؽمل٣ملمونمودمملىمظ٣ملم م
وومغممللمعؽمل٣ملم;موإمنمملمطمملنمعمملمدفػمل٣ملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملم،محؿملىملمضمملل{:ضَممللعمموَرعماشِنملؽمموَغػموملعمم

ػؿمل١ملغممظَؽِ٢ملػممظَ١ملػممتعمؽملػمؿعم٣ملِمظَفملَرػمجغمؼملعمؽملفمٟملَموعماػػمفغمٓملػمغِ٦ملمععمػملِؿملكممملم مضَممللعممدعمػملَمملمؽممسعمػملَؿملػمٟملَم
سعم٢ملػممآظِؾملعمؿِ٦ملمؼعممملمإؿمبػمٓملعما ِ

دعمفملَدػمؿعمطملػمظملِٓملغممظَٟملَمرعمبمم٦ملمإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممبِ٦ملمحعمظملِؿملكمممل}م[عٓملؼ١مل:م،46م]47م .م

وػغملْملا مؼضملين ماظلٯملم مظم معسملؼمل٤ملغ٣مل ماظضملؼملػمل٦مل مإضمملعهمل معؾّملوِ ماظضملشملٝمل مواظرب معٛملم

اظضملّملل مواٌلمملواة موايٓملؼهمل م ،مبضملؿملّملاً مس٢مل ماَملرؼملمملهلل ماظؾرملٓملؼهمل م; مإذ مٮمل مؼلؼمل٥مل ماظلٯملمم

دٯملعمملً مإذا مطمملن م مظزملمملحل مرٓملف مدون ماآلخٓمل ،موإمنممل مؼغمل٤ملن مزػملؼملمملً موذٮملً م ،مظْملا مضممللم

تضملمملشم:م{موعمإؿمنػممجعمؽملعمقغم٤ملامظِػمللفمػملْ١ملؿممصَمملجػمؽملعمُملػممظَؾملعممملموعمتعم٤ملعمطٌمل٠ملػممسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمإؿمغفم٣ملغممػغم٤ملعمماظلفمؼملِؿملٛملغمماظْضملعمِػملؿمل١ملغم}م م

[اَملغظملمملل:م.]61م م

وضّمل موودهلل مآ م -متضملمملشم -موواعٓمله موزواجٓمله مدؾقمملغ٣مل معضملمملغ٦مل ماظلٯملم م ،مصؼملؼملمملم

ٮملذٟملمصؿمل٣ملمونمسؼمل٠ملماظزملممليمملتمؼلؾمل١ملمظممغرملٓملماَملع٢ملمواظلٯملم م،مطؼملمملمونماظؿزملّمليم
ظػملؼملكمملظظملنيمواظضملمملبـنيماظظملمملدّملؼ٢ملمواٌظمللّملؼ٢ملمزمعملٞملماَملع٢ملمواظلٯملمم،موضّملمجمملىمظمم

ايغمل١ملمووماٌـ٠مل:مع٢ملموع٢ملماظضملعمل٤ملبهملمودمملىماَملدب .م

موظْملاممضممللمآمتضملمملشمم:م{ معِ٢ملػمموَجػم٠ملؿممذعمظِٟملَمطَؿعمؾػمؽملعممملمسعمػملَ٥ملمبعمؽملِ٦ملمإؿمدػمٓملعماِ٩ملؿمل٠ملعمموَغفم٣ملغممععم٢ملػمم

ضَؿعم٠ملعممغعمظملْلؼممملمبِطملعمؿملػمٓملؿممغعمظملْٕملـمموَوػممصَلعممملدٍمصِ٦ملماظْفملَرػمضؿممصَغملَفملَغفمؼملعممملمضَؿعم٠ملعمماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼممملموعمععم٢ملػمموَحػمؿملعممملػعممملم

َصغملَفملَغفمؼملعممملموَحػمؿملعممملماظؽملفممملسعممجعم ِؼملؿملضملؼمممل}م[اٌممل٩ملّملة:م .]32م
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واٌضملؽمل٥مل :موغ٣مل مٌممل مطمملغومل ماظؽملظملٕمل ما غلمملغؿملهمل محممعهمل مظم ما دٯملم م ،مطمملن مع٢ملم

وػٓملقمدممغظملٕملمواحّملةمبّملونمحٞملمصغملفملمنمملمضؿ٠ملماظؽملمملسمصمؿملضملمملً،موع٢مل مسؼمل٠ملمسػمل٥ملم

حظملصملؾملمملمو٫ملؿملمملغؿؾملمملموظ٤ملمطمملغوملمواحّملةمصعملٙملمصغملفملمنمملموحؿملمملماظؽملمملسمصمؿملضملمملً.م م

إ ن ما دٯملم موعٓمل مةل٢مل معضملمملعػملهمل ماَملسّملاى ،مسػملٌملؾمل١مل مون مؼضمل٤ملدوا مإشم مرذّملػ١ملم

صؿملغملظمل٤ملا مس٢مل مزػملؼملؾمل١مل موسّملا٩ملؾمل١مل م ،مضمملل مآ متضملمملشم :م{وعمضِؿملػملِ٣ملِ مؼعمممل مرعمبمم مإؿمنفم مػعمقملغمظَمملىِ مضَ٤ملػممؽمم م

ظَمملمؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم مصَممل٫ملػمظملَُملػممسعمؽملػمؾملغم١ملػمموعمضُ٠ملػممدعمػملَمملمؽممصَلعم٤ملػمفعممؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}م[اظٔملخٓملف]89-88:م .م

وبؾملْملا مزمٓملص ما دٯملم مسػمل٦مل مون مؼطملٓملس ماظلٯملم مظم مغظمل٤ملس موتؾمملس٣مل موؼٓملبؿملؾمل١ملم

سػمل٦مل مذظٟمل مبمملظؿشملؾؿملٞمل ماظضملؼملػمل٦مل ،موٮمل مؼضملين مػْملا مإضمملعهمل ماظلٯملم مصؿملؼملممل مبؿملؽملؾمل١مل مصقلنملم
ب٤مل٫ملظملؾمل١ملموتؾمملهللمدؼ٢ملمواحّملم،موظغملؽمل٣ملمؼضملينموؼسملمملمإضمملعهملماظلٯملممعٛملمط٠ملماظؽملمملسمبزملٓملفم

اظؽملصملٓملمس٢ملموجؽملمملدؾمل١ملموودؼمملغؾمل١ملمووظ٤ملاغؾمل١ملم .م

طؼملممل مو٪ملٛمل ما دٯملم مظػملؼمللػملؼملني معؾّملو مسمملعممل مظػملؿضملمملؼٖمل ماظلػملؼمل٦مل مبؿملؽملؾمل١مل موبنيم

شريػ١مل مع٢مل ماظرملضمل٤ملب ،مػْملا ماٌؾّملو مؼؿػملكٗمل مظم م٪ملٓملورة ماظؿضملمملؼٖمل ماٮملرممملب٦مل معٛملم

اآلخٓملؼ٢ملموؼمملمطمملغ٤ملام،موعضملمملعػملؿؾمل١ملمبمملظضملّمللموا غزملمملفمواظؿلمملعُملم،مرمملٌمملمونمػقملٮملىمٕم

ؼزملّملر معؽملؾمل١مل موي مسّملوان مسػمل٦مل ماٌلػملؼملني م ،موٕ مؼؿضملمملوغ٤ملا معٛمل موسّملاى ماٌلػملؼملنيم

ػمؾملمملطُ١ملغمماظػملٌمل٣ملغممسعم٢ملؿمماظٌملْملِؼ٢ملعممظَ١ملػممؼغمعملَمملتِػملُ٤ملطُ١ملػممصِ٦ملماظّملممؼ٢ملؿمموعمظَ١ملػمم
٪ملّملػ١ملم،مضممللمآمتضملمملشم:مم{ظَمملمؼعمؽمل عم
مملرطُ١ملػمموَنػممتعمؾعمٓملقموػغم١ملػمموعمتغمعملْلِشملُ٤ملامإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمعملْلِشملِنيعم م م
ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملطُ١ملػممعِ٢ملػممدِؼعم ؿم
مملرطُ١ملػمم
إؿمغفمؼملعمممل مؼعمؽملػمؾملعممملطُ١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعم٢ملؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مضَمملتعمػملُ٤ملطُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم موعموَخػمٓملعمجغم٤ملطُ١ملػم معِ٢ملػم مدِؼعم ؿم
جغملُ١ملػمموَنػممتعم٤ملعمظٌمل٤ملػمػغم١ملػمموعمععم٢ملػممؼعمؿعم٤ملعمظٌملؾملغم١ملػممصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعمم}م م
وعمزَمملػعمٓملغموامسعمػملَ٥ملمإؿمخػمٓملعما ِ

[اٌؼملؿقؽملهمل:م،8م .]9م

ب٠مل محؿ٥مل مظم معؿملّملان مايٓملبِ مواظعملؿممللؿم; مضٓملر ما دٯملم موغ٣مل مإذا موظعمل٥مل ماظضملّملوقمم

اظلٯملم موجنملعم ماظغملٝملقم مسؽمل٣مل مواسؿؾمملرغمه معغملػملؼملؼمممل معغمؿؼملؿممضملؼمممل مبمملظلٯملم; مسؼملٯملً مبعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم :م

{ م ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مإؿمذعما م٪ملعمٓملعمبػمؿغم١ملػم مصِ٦مل مدعمؾِؿمل٠ملؿم ماظ ٌملػمل٣ملِ مصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملا موعمظَممل متعمعملُ٤ملظُ٤ملا مظِؼملعم٢ملػم موَظْعملَ٥ملم

إؿمظَ ػمؿملغملُ١ملغم ماظلفمػملَمملمعم م ظَلػموملعم معغمقملػمعِؽملؼمممل متعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعم مسعمٓملعمضعم ماظْقعمؿملعممملةِ ماظّملقمغػمؿملعمممل مصَضملِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مععمطملعممملغِ١ملغم مطَـِريعمةٌم

طَْملعمظِٟملَمطُؽملػمؿغم١ملػممعِ٢ملػممضَؾػم٠ملغممصَؼملعم٢ملفمماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػمغملُ١ملػممصَؿعمؾعمؿملفمؽملغم٤ملامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؼمام}م م

[اظؽمللمملى:م .]94م

وَملػؼملؿملهملماظلٯملممظمما دٯملم منّملموغ٣ملمٮملؼٓملتؾٙملمبممل غلمملنمصعملٙملم،مب٠ملمظػملقؿمل٤ملانم

واظؽملؾمملت مواىؼملمملد موؼسملمملً م ،موؼغملظمل٦مل مون مغرملري مإشم مون مطػملؼملهمل م(اظلٯملم) موردت مظمم
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اظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مإحّملى مووربضملني معٓملة م ،مبؿملؽملؼملممل موردت مطػملؼملهمل م(حٓملب) موربٛمل معٓملاتم

صعملٙمل ،مو٪ملٓملورةماظلٯملممظ غلمملنمظمما دٯملممتؽملؾٛملمع٢ملموغ٣ملمدؼ٢ملمؼل٤مليمبنيماظؽملمملسم
صمؿملضملمملًمظمماي عمل٤ملقموظمماظ٤ملاجؾمملتم،مووولمػْملهمايعمل٤ملقمػ٤ملمحٞملم(ماٮملخؿٯملفم)م
صمملٓمتضملمملشممخػملٞملماظؽملمملسمخمؿػملظملنيم{ موظ٤ملمذمملىمربٟملمىضمل٠ملماظؽملمملسموعهملمواحّملةموٮملم

ؼٔملاظ٤ملنمخمؿػملظملني}م[ػ٤ملدم:م]118م .م

وإذامطمملنماٮملخؿٯملفمعرملؿملؽهملمإهلؿملهملمظممخػملٞملماظؽملمملسمٮمل مرادمهلمملم،مصكملنماظضملٯملضهملم

بني ماٌكؿػملظملني م -مصؿملؼملممل مؼعملٓملر ما دٯملم م–ػ٦مل مسٯملضهمل ماظؿضملمملرف مواٮملظؿعملمملى م ،مواظؿضملمملونم
سػمل٥ملماظربمواظؿعمل٤ملىم..مو(اظلٯملم)مػ٤ملمععملؿسمل٥ملمسٯملضهملماظؿضملمملرفموٮملزعؾملمملماَملول .م

جّملؼٓملمبمملظْملطٓملمونما دٯملممؼؽملصملٓملمإشمماظلٯملممسػمل٥ملموغ٣ملماَمل٫مل٠ملمظمماظضملٯملضمملتم

اظّملوظؿملهملموظممسٯملضهملماظؽملمملسمبضملسملؾمل١ملمبؾضمل٘ملم،موونمايٓملوبم٪ملٓملورةموادؿـؽملمملى .م

إن مآصهمل ماآلصمملت م مظم مصػمللظملهمل ماظلٯملم مون مؼٓملتؾٙمل ممبعملممل٫ملّمل ماظلؿملمملدمملت ماظّملوظؿملهملم

وعٔملاجؾملمملماٌؿعملػملنملم،موونمؼؿكػمل٥ملمس٢ملمععملممل٫ملّملماَملخٯملقموشمملؼمملتؾملمملماظـمملبؿهملماظيتمغمملدتم

بؾملمملماظّملؼمملغمملتماظلؼملمملوؼهملم،موحـوملمسػمل٥ملماٮملظؿٔملاممبؾملمملم،موظممػْملهماآلصهملمؼغملؼمل٢ملماظظملٓملقم

بني مغصملٓملة ماظٓملدمملٮملت ما هلؿملهمل مٌظملؾمل٤ملم ماظلٯملم مو٪ملٓملورت٣مل ماظعملزمل٤ملى مطرملٓملط مودمملد٦ملم

ظػملؿعملّملم مواظٓملض٦مل مواظٓملصمملػؿملهمل م ،موبني معضملؽمل٥مل ماظلٯملم مظم معظملؾمل٤ملم ماَملعٔملجهمل ماظؾرملٓملؼهملم
اٌؿعملػملؾهملمحؿملؽملمملًمواٌؿزملمملرسهملمحؿملؽملمملًم،مواظصملمملٌهملمحؿملؽملمملًمآخٓمل .م

وسػملؿمل٣ملمصمملظلٯملممػ٤ملم٫ملؼملمملمماَملعمملنمظمماجملؿؼملضملمملت،متٓملتظملٛملمب٣ملمدسممل٩ملؼمل٣مل،موتضملػمل٤ملم

راؼؿ٣مل،موؼضملؿملٖمل موبؽملمملؤهمظم موع٢ملموادؿعملٓملار م،موؼٔملدػٓمل مهل١ملمب٣ملموج٣مل مايؿملمملةم،مصؿملعمل٤ملىم
اضؿزملمملدػ١مل،موؼضملؿملرمل٤ملنمظممدضملهملمع٢ملماظضملؿملٖملمورشّملمورصمملػؿملهملم .م

وع٢ملمػؽملمملمؼضملػملؼملؽملمملمايٞملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممونمغؽملرملٓملماظلٯملممبنيمووٮملدغمملمووػػملؿملؽملمملم

طػملؼملممل موىؽملممل ماظؾؿمل٤ملت مواٌؽملمملزل ،مضمملل متضملمملشم{:صكملؿمذعما مدعمخعمػملْؿغم١ملػم مبغمؿملغم٤ملتؼمممل مصَلعمػملخملؼملغم٤ملا مسعمػملَ٥ملم

مملرطَهملً مرَؿملممؾعمهملً مطَْملعمظِٟملَ مؼغمؾعمؿملمم٢ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مَظغملُ١ملغم ماظْـملؼعممملتِ مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
وَغػمظملُ ِلغملُ١ملػم متعمقِؿملفمهملً معِ٢ملػم مسِؽملػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ معغمؾعم عم

تعمضملػمعملِػملُ٤ملنعم}[اظؽمل٤ملر]61:م..م م

وػغملْملا مطظمل٠مل مظؽملممل ماظؿرملٓملؼٛمل ما دٯملع٦مل مإذمملسهمل ماظلٯملم مظم مجؽملؾمملت ماجملؿؼملٛملم

حؿ٥ملمؼضمل١ملماَملع٢ملموؼغملـٓملماًريموتظملؿمل٘ملماظربطهملمم .م
م
م
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إػالء اإلسالو نقًٛخ انؼهى ٔحتشميّ نكم أنٕاٌ انغش

ا
أًٔل :انؼُبصش :

مممممم -1مضؿملؼملهملماظضملػمل١ملمظمما دٯملمم.مم م
مممممم -2مصسمل٠ملماظضملػمل١ملمواظضملػملؼملمملى .م

مممممم -3مايىملمسػمل٥ملمرػملنملماظضملػمل١ملمواظضملؼمل٠ملمب٣مل.م م
ممممممم -4ماظضملػمل١ملمواَملخٯملق .م

ممممممم -5مدورماظضملػمل١ملمظممغؾملسملهملماظّملولموتعملّملمماَملع١مل .م

مممممم-6مماظطملٖملمظمماظؿضملػملؿمل١ملمووثٓملهماٌّملعٓملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم .م
ا
ثبَٛب :األدنخ :
األدنخ يٍ انقشآٌ :

مممممم -1مضمملل متضملمملشم:م{اضْٓملعموْ مبِمملدػم١ملؿم مرعمبممٟملَ ماظٌملْملِي مخعمػملَٞملعم م مخعمػملَٞملعم ماظْكملؿمغػملعممملنعم معِ٢ملػم مسعمػملَٞملـمممم

اضْٓملعموْموعمرعمبقمٟملَماظْفملَطْٓملعممغمم ماظٌملْملِيمسعمػملٌمل١ملعممبِمملظْعملَػملَ١ملؿمم مسعمػملٌمل١ملعمماظْكملؿمغػملعممملنعممععممملمظَ١ملػممؼعمضملػمػملَ١ملػم}م[اظضملػملٞمل-1:م.]5م م
ِؼملمملم
مممممم-2موضممللمتضملمملشم:م{ذعمؾملؿمّملعمماظػملٌمل٣ملغمموَغفم٣ملغممظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمموعماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُموعموُوظُ٤ملماظْضملِػملْ١ملؿممضَممل٩مل ؼم

غملؿمل١ملغم}م[آلمسؼملٓملان:م .]18م
ْق ِ
بِمملظْعملِلػمٙملِمظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظ عم

مممم -3موضمملل متضملمملشم :م{وعمسعمػملٌمل١ملعم مآدعممعم ماظْفملَدػمؼملعممملىعم مطُػملٌملؾملعمممل مثغم١ملفم مسعمٓملعم٪ملعمؾملغم١ملػم مسعمػملَ٥مل ماظْؼملعمػملَممل٩ملِغملَهملِم

صَعملَممللعم موَغػمؾِؽغم٤ملغِ٦مل مبِفملَدػمؼملعممملىِ مػعمقملغمظَمملىِ مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػم م٫ملعممملدِضِنيعم مضَمملظُ٤ملا مدغمؾػمقعممملغعمٟملَ مظَممل مسِػملْ١ملعم مظَؽملعمممل مإؿمظٌملممل مععممملم

١ملم
غملؿمل١ملغم مضَممللعم مؼعمممل مآدعممغم موَغػمؾِؽػمؾملغم١ملػم مبِفملَدػمؼملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػم مصَػملَؼملفمممل موَغػمؾعمفملَػغم ػم
ْق ِ
سعمػملٌملؼملػمؿعمؽملعمممل مإؿمغفمٟملَ موَغػموملعم ماظْضملعم ِػملؿمل١ملغم ماظ عم
بِفملَدػمؼملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػم مضَممللعم موَظَ١ملػم موَضُ٠ملػم مظَغملُ١ملػم مإؿمغمم٦مل موَسػمػملَ١ملغم مشَؿملػمنملعم ماظلفمؼملعممملوعماتِ موعماظْفملَرػمضؿم موعموَسػمػملَ١ملغم مععممملم

تغمؾػمّملغمونعمموعمععممملمطُؽملػمؿغم١ملػمم عمتغملْؿغمؼملغم٤ملنعم}[اظؾعملٓملة:م31م-م]33م .م

 -4موضمملل متضملمملشم :م{ؼعمٓملػمصَٛملؿم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا معِ ػمؽملغملُ١ملػم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم موُوتغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعمم

دعمرعمجعممملتٍموعماظػملٌمل٣ملغممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممخعمؾِريؽم}م[اجملمملدظهمل:م.]11م م

 -5موضمملل متضملمملشم:م{ضُ٠ملػم مػعم٠ملػم مؼعملػمؿعم٤ملؿمي ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَممل مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم مإؿمغفمؼملعممملم

ؼعمؿعمْملعمطٌملٓملغمموُوظُ٤ملماظْفملَظْؾعممملبِ}م[اظٔملعٓمل .]9:م

 -6موضمملل متضملمملشم :م{اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمفعممملدِظُ٤ملنعم مصِ٦مل مآؼعممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ مبِطملعمؿملػمٓملؿم مدغمػملْشملَمملنـم موَتعممملػغم١ملػم مطَؾغمٓملعمم
غمؿغملَؾممٓملـمم
ععمعملْؿؼمممل مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمسِؽملػمّملعم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مطَْملعمظِٟملَ مؼعمشملْؾعمٛملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَ٥مل مطُ٠ملمم مضَػملْنملِ مععم

جعمؾفممملرـمم}م[شمملصٓمل .]35:م
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-7موضمملل متضملمملشم:م{ موَظَ١ملػم متعمٓملعم موَنفم ماظػملٌمل٣ملعم موَغػمٔملعملعم معِ٢ملعم ماظلفمؼملعممملىِ مععممملىؼم مصَفملَخػمٓملعمجػمؽملعمممل مبِ٣ملِ مثعمؼملعمٓملعماتٍم

عغمكػمؿعمػملِظملًمملموَظْ٤ملعماغغمؾملعممملموعمعِ٢ملعمماظْفِؾعمممللؿممجغمّملعمدؽممبِؿمل٘ملؽمموعمحغمؼملػمٓملؽممعغمكػمؿعمػملِٝملؽمموَظْ٤ملعماغغمؾملعممملموعمشَٓملعمابِؿملنملغممدغم٤ملدؽممم م
غم٣مل مطَْملعمظِٟملَ مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمكػمرملعم٥مل ماظػملٌمل٣ملعم معِ٢ملػمم
وعمعِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم موعماظّملفموعمابمم موعماظْفملَغػمضملعممملمؿم معغمكػمؿعمػملِٝملؽم موَظْ٤ملعماغ غم

سِؾعممملدِهِماظْضملغمػملَؼملعممملىغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممشَظملُ٤ملرؽمم}م[صمملرٓمل:م .]28-27م

 -8موضمملل متضملمملشم:م{ مبعم٠ملػم مػغم٤ملعم مآؼعممملتؽم مبعمؿملممؽملعممملتؽم مصِ٦مل م٫ملغمّملغمورؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم موُوتغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعم موعمععممملم

ؼعمفػمقعمّملغممبِـملؼعممملتِؽملعممملمإؿمظٌملمملماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}م[اظضملؽملغملؾ٤ملت .]49:م

سموعمععممملمؼعمضملػمعملِػملُؾملعممملمإؿمظٌملمملماظْضملعممملظِؼملغم٤ملنعم}م م
-9موضممللمتضملمملشم:م{وعمتِػملْٟملَماظْفملَعػمـعمممللغممغعمسملػمٓملؿمبغمؾملعممملمظِػملؽملفمممل ؿم

[اظضملؽملغملؾ٤ملت:م .]43م

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

 -1مسعم٢ملػم موَبِ٦مل ماظّملفمرػمدعماىِ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) م -مضَممللعم :-مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مؼعمعملُ٤مللغم:م" مععم٢ملػم مدعمػملَٟملَ مرَٓملؿمؼعملًممل مؼعمشملْػملُنملغم مصِؿمل٣ملِ مسِػملْؼملؼمممل مدعمػملَٟملَ ماظػملٌمل٣ملغم مبِ٣ملِم

رَٓملؿمؼعملًممل معِ٢ملػم مرُٓملغمقؿم ماظْفعمؽملفمهملِ ،موعمإؿمنفم ماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملَ مظَؿعمسملعمٛملغم موَجػمؽملِقعمؿعمؾملعمممل مرؿم٪ملؼمممل مظِشملَمملظِنملِ ماظْضملِػملْ١ملؿم ،موعمإؿمنفمم

اظْضملعممملظِ١ملعم مظَؿملعملػمؿعمطملػمظملِٓملغم مظَ٣ملغم مععم٢ملػم مصِ٦مل ماظلفمؼملعم٤ملعماتِ ،موعمععم٢ملػم مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم ،موعماظْقِؿملؿعممملنغم مصِ٦مل مجعم٤ملػمفِم

اظْؼملعممملىِ ،موعمإؿمنفم مصَسملػم٠ملعم ماظْضملعممملظِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظْضملعممملبِّملِ ،مطَظملَسملػم٠ملؿم ماظْعملَؼملعمٓملؿم مظَؿملػمػملَهملَ ماظْؾعمّملػمرؿم مسعمػملَ٥مل مدعمممل٩ملِٓملؿمم
اْظغملَ٤ملعماطِنملِ ،موعمإؿمنفم ماظْضملغمػملَؼملعممملىعم موعمرعمثعمهملُ ماظْفملَغػمؾِؿملعممملىِ ،موعمإؿمنفم ماظْفملَغػمؾِعمؿملمملىعم مظَ١ملػم مؼغم٤ملعمرممثغم٤ملا مدِؼؽملعممملرؼما موعمظَممل مدِرػمػعمؼملؼمممل،م
وعمرفمثغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعم،مصَؼملعم٢ملػمموَخعمْملعمهغمموَخعمْملعممبِقعمٚملدملموعماصِٓملـم"م(مدؽمل٢ملموب٦ملمداود).م م

 -2موسعم٢ملػم محغمْملعمؼػمظملَهملَ مبػم٢ملؿم ماظْؿملعمؼملعممملنؿم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) م مضَممللعم :مضَممللعم مظِ٦مل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"صَسملػم٠ملغم ماظْضملِػملْ١ملؿم مخعمؿملػمٓملؽم معِ٢ملػم مصَسملػم٠ملؿم ماظْضملِؾعممملدعمةِ ،موعمخعمؿملػمٓملغم مدِؼِؽملغملُ١ملغمم

اظْ٤ملعمرعمهللغمم"م(رواهمايمملط١ملمظمماٌلؿّملرك) .م

 -3موسعم٢ملػم موَبِ٦مل موُععممملععم َهمل ماظؾعممملػِػملِ٦ملمم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :م غمذطِٓملعم مظِٓملعمدغم٤مللؿم مآِم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مرعمجغمٯملَنؿم موَحعمّملغمػغمؼملعمممل مسعممملبِّملؽم موعماآلخعمٓملغم مسعممملظِ١ملؽم ،مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ:م م

"صَسملػم٠ملغمماظضملعممملظِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظضملعممملبِّملِمطَظملَسملػمػملِ٦ملمسعمػملَ٥ملموَدػمغعممملطُ١ملػم"،مثغم١ملفممضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم موعمععمٯملَ ِ٩ملغملَؿعم٣ملغم موعموَػػم٠ملعم ماظلفمؼملعم٤ملعماتِ موعماَملَرعم٪ملِنيعم محعمؿفم٥مل ماظؽملفمؼملػمػملَهملَ مصِ٦ملم

جغمقػمٓملؿمػعممملموعمحعمؿفم٥ملمايُ٤ملتعممظَؿملغمزملعمػملٍمل٤ملنعممسعمػملَ٥ملمعغمضملعمػملخمل١ملؿمماظؽملفممملسؿمماًَؿملػمٓملعم"م(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

 -4م مس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م) مضمملل م :مضمملل مرد٤ملل مآم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ععم٢ملػممشرملؾمؽملعممملمصَػملَؿملٕملعممعؽملفمممل"م(مرواهمعلػمل١ملم)م .م
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 -5موعمضَممللعم مسغمؼملعمٓملغم مبػم٢ملغم ماظْكعمشملٌملمملبِ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم م):متعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعم موعمتعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا مظِػملْضملِػملْ١ملؿمم

اظلغملِؿملؽملعمهملَ موعماظْقِػملْ١ملعم موعمتعم٤ملعما٪ملعمضملغم٤ملا مظِؼملعم٢ملػم متغمضملعمػملخملؼملغم٤ملنعم موعمظْؿملعمؿعم٤ملعما٪ملعمٛملػم مظَغملُ١ملػم مععم٢ملػم متغمضملعمػملخملؼملغم٤ملغعم٣ملغم م ،موعمظَمملم
فم

عمؾملِػملغملُ١ملػم.م(ودبماظّملغؿملمملمواظّملؼ٢مل) .م
ْؼملغملُ١ملػممبِف ػم
عمتغملُ٤ملغغم٤ملامعِ٢ملػممجعمؾعممملبِٓملعمةِماظْضملغمػملَؼملعممملىِمصَػملَمملمؼعمعملُ٤ملمغممسِػمل غم

 -6موسعم٢ملػم مرعمجعممملىِ مبػم٢ملؿم محعمؿملػم٤ملعمةَ مسعم٢ملػم معغمضملعممملذِ مبػم٢ملؿم مجعمؾعم٠ملـم م(رعم٪ملِ٦ملعم مآُ متعمضملعممملظَ٥مل مسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم:م

تعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعم; مصَكملؿمنفم متعمضملعمػملٍملؼملعم٣ملغم مظِػملٌمل٣ملِ متعمضملعممملظَ٥مل مخعمرملػمؿملعمهملٌ ،موعمرَػملَؾعم٣ملغم مسِؾعممملدعمةٌ ،موعمعغمْملعماطَٓملعمتعم٣ملغم متعملػمؾِؿملُملؽم،م
وعماظْؾعمقػمىملعم مسعمؽملػم٣ملغم مجِؾملعممملدؽم ،موعمتعمضملػمػملِؿملؼملعم٣ملغم مظِؼملعم٢ملػم مظَممل مؼعمضملػمػملَ١ملغم م٫ملعمّملعمضَهملٌ ،موعمبعمْملػمظَ٣ملغم مظِفملَػػمػملِ٣ملِ مضُٓملػمبعمهملٌ; مظِفملَغفم٣ملغم مععمضملعممملظِ١ملغمم

ػمٕمل مصِ٦مل ماظْ٤ملعمحػمرملعمهملِ ،موعماظزملفممملحِنملغم مصِ٦ملم
اظْقعمػملَممللؿم موعماظْقعمٓملعمامؿم ،موعمععمؽملعممملرغم موَػػم٠ملؿم ماظْفعمؽملفمهملِ ،موعماظْفملُغ غم
اظْطملغمٓملػمبعمهملِ ،موعماظْؼملغمقعمّملممثغم مصِ٦مل ماظْكعمػملْ٤ملعمةِ ،موعماظّملفمِظؿمل٠ملغم مسعمػملَ٥مل ماظلفمٓملفماىِ موعماظسملفمٓملفماىِ ،موعماظلممػملَمملحغم مسعمػملَ٥ملم
اظْفملَسػمّملعماىِ ،موعماظّملممؼ٢ملغم مسِؽملػمّملعم ماظْفملَجِػملٌملمملىِ ،مؼعمٓملػمصَٛملغم مآُ متعمضملعممملظَ٥مل مبِ٣ملِ موَضْ٤ملعماعؼمممل ،موعمؼعمفػمضملعمػملُؾملغم١ملػم مصِ٦مل ماظْكعمؿملػمٓملؿمم

ضَمملدعمةً موعموَ٩ملِؼملفمهملً ،متغمعملْؿعمؾعمٕملغم مآثعممملرغمػغم١ملػم ،موعمؼغمعملْؿعمّملعمى مبِظملِضملعممملظِؾملؿم١ملػم ،موعمؼغمؽملػمؿعمؾملعم٥مل مإؿمظَ٥مل مرعموْؼِؾملؿم١ملػم ،متعمٓملػمشَنملغمم

اظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُمصِ٦ملمخِػملٌملؿِؾملؿم١ملػم،موعمبِفملَجػمؽملِقعمؿِؾملعممملمتعمؼملػملعمقغمؾملغم١ملػم،مؼعملػمؿعمطملػمظملِٓملغممظَؾملغم١ملػممطُ٠ملقممرعمرْنملٍموعمؼعممملبِٕملـم،محعمؿفم٥ملم

اظْقِؿملؿعممملنغم مصِ٦مل ماظْؾعمقػمٓملؿم موعمػعم٤ملعماعقم٣ملغم ،موعمدِؾعممملهللغم ماظشملٌملؿملػمٓملؿم موعموَغػمضملعممملعغم٣ملغم ،مظِفملَنفم ماظْضملِػملْ١ملعم محعمؿملعممملةُ ماظْعملُػملُ٤ملبِ معِ٢ملعمم

اظْفعمؾملػم٠ملؿم،موعمعِزملػمؾعممملحغمماظْفملَبػمزملعممملرؿممعِ٢ملعمماظصملٍملػملْ١ملؿم ،مؼعمؾػمػملُٜملغممبِمملظْضملِػملْ١ملؿممععمؽملعممملزؿملعم ماظْفملَخػمؿملعممملرؿم،موعماظّملفمرعمجعمهملَماظْضملغمػملْؿملعممملم
صِ٦مل ماظّملقمغػمؿملعمممل موعماظْـملخِٓملعمةِ .موعماظؿفمظملَغملٍملٓملغم مصِؿمل٣ملِ مؼعمضملػمّملِلغم مبِمملظزملممؿملعممملمؿم ،موعمعغمّملعمارعمدعمؿغم٣ملغم مبِمملظْعملِؿملعممملمؿم ،مبِ٣ملِ متغم٤مل٫ملعم٠ملغمم

اظْفملَرػمحعممملمغم ،موعمؼغمضملػمٓملعمفغم ماظْقعمػملَممللغم معِ٢ملعم ماظْقعمٓملعمامؿم ،مإؿمععممملمغم ماظْضملغمؼملفمممللؿم ،موعماظْضملعمؼملعم٠ملغم متعممملبِضملغم٣ملغم ،مؼغمػملْؾملعمؼملغم٣ملغمم

اظلقمضملعمّملعماىعم،موعمؼغمقػمٓملعمعغم٣ملغمماظْفملَذػمعملِؿملعممملىِم(حػملؿملهملماَملوظؿملمملى) .م
ا
ثبنثب  :ادلٕضٕع :م م

إن ماظضملػمل١مل مػ٤مل ماظعمل٤ملة ماظّملاصضملهمل مظألع١مل مدم٤مل ماظؿعملّملم ،موػ٤مل ماَملداة ماظعمل٤ملؼهمل ماظيتم

تؾؽمل٥مل مبؾملممل مايسملمملرات ،موػ٤مل مدظملؿملؽملهمل مايممل٩ملٓملؼ٢مل مإشم مبٓمل ماهلّملاؼهمل مواظؽمل٤ملر ،موَملػؼملؿملؿ٣ملم
وعغملمملغؿ٣مل مجضمل٠مل ما دٯملم مظ٣مل مصسملٯملً مسصملؿملؼملؼمممل موظشملمملظؾ٣مل مذٓملصًممل موغؾٯملً ،مصؾمل٤مل موصسمل٠مل معممل مرشٌملنملم

صؿمل٣ملماظٓملاشنملموجّملفممظممرػملؾ٣ملماظشملمملظنمل،مصمملٓمتؾمملركموتضملمملشممذؾملّملمظؽملظملل٣ملمبمملظ٤ملحّملاغؿملهملم
ؿمّمل ماظػملٌمل٣ملغم موَغفم٣ملغم مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملممل مػغم٤ملعم موعماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملُم
وثؽملؾم٥ملمبمملٌٯمل٩ملغملهملموووظ٦ملماظضملػمل١مل،مضممللمتضملمملشم:م{ذعمؾمل عم

غملؿمل١ملغم}م[آلمسؼملٓملان:م .]18م
ْق ِ
وعموُوظُ٤ملماظْضملِػملْ١ملؿممضَممل٩ملِؼملؼممملمبِمملظْعملِلػمٙملِمظَمملمإؿمظَ٣ملعممإؿمظٌملمملمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظ عم

صؼملمملمع٢ملمذٟملٍ مون ماظضملػمل١ملمظ٣ملمعغملمملغهمل مسمملظؿملهملمظم ما دٯملمم;مَملغ٣مل محؿملمملة ماظعملػمل٤ملبموغ٤ملرم

اَملبزملمملر ،مب٣مل مؼؾػملٜمل ما غلمملن معؽملمملزل ماَملبٓملار م ،موب٣مل مؼشملمملهلل مآ م ،موب٣مل مؼضملؾّمل م ،موب٣مل مؼ٤ملحّمل،م
وب٣ملمؼغمؼملعمففمّملموب٣ملمت٤مل٫مل٠ملماَملرحمملمم،موب٣ملمتٓملصٛملماَملع١ملموسػمل٥ملماظّملرجمملتم،مصممل دٯملممدؼ٢ملم
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اظضملػمل١مل م ،مٮمل مؼغمضملٓملعمفغم مدؼ٢ملؽم معـػملُ٣مل موذمملد مبمملظضملػمل١مل موحىملفم مسػملؿمل٣مل م ،مورشنمل مظم مرػملؾ٣مل م ،موغ٤ملفمهم

مبغملمملغهمل موػػمل٣مل م ،مووسػمل٥مل مع٢مل مضّملرػ١مل م ،موبني مصسمل٠مل ماظضملػمل١مل مووثٓمله مظم ماظّملغؿملممل مواآلخٓملة،م
وح٘ملفممسػمل٥ملماظؿضملػمل١ملمواظؿضملػملؿمل١ملم،موحلؾؽملمملمونموولمآؼمملتمغٔملظوملمع٢ملماظ٤ملح٦ملمسػمل٥ملمضػملنملم

رد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م موذمملرت مإشم مصسمل٠مل ماظضملػمل١مل م ،محؿملىمل موعٓملتم
بمملظعملٓملاىة موػ٦مل معظملؿمملح ماظضملػمل١مل م ،موغ٤ملؾمػومل مبمملظعملػمل١مل موػ٤مل موداة مغعمل٠مل ماظضملػمل١مل م ،موذظٟمل مظمم

ض٤ملظ٣مل متضملمملشم:م{اضْٓملعموْ مبِمملدػم١ملؿم مرعمبممٟملَ ماظٌملْملِي مخعمػملَٞملعم م مخعمػملَٞملعم ماظْكملؿمغػملعممملنعم معِ٢ملػم مسعمػملَٞملـم مماضْٓملعموْ موعمرعمبقمٟملَم
اظَْفملطْٓملعممغمم ماظٌملْملِيمسعمػملٌمل١ملعممبِمملظْعملَػملَ١ملؿمم مسعمػملٌمل١ملعمماظْكملؿمغػملعممملنعممععممملمظَ١ملػممؼعمضملػمػملَ١ملػم}م[اظضملػملٞمل-1:م.]5م م

صؾملْمله موول م٫ملؿملقهمل متؽمل٤ملؿمؾمه مبعملؿملؼملهمل ماظضملػمل١مل ،موتضملػمل٢مل مايٓملب مسػمل٥مل ماَملُعِؾمؿملعمؾمهمل ماظطملمملصػملهمل،م

ووضمل٠مل ماظػملؾؽملهمل ماَملوشم مظم مبؽملمملى مط٠مل مإغلمملن مسصملؿمل١مل مون مؼعملٓملو موون مؼؿضملػملَؾم١مل م ،مصؾملْملا مإنم

دل مسػمل٥مل مذ٦ملى مصكملمنممل مؼّملل مسػمل٥مل مون معغملمملغهمل ماظضملػمل١مل مظم ما دٯملم مٮمل متّملاغؿملؾملممل معغملمملغهمل م،م
وضّمل مدل مسػمل٥مل مذظٟمل موغ٣مل ماٌؽملقهمل ما هلؿملهمل ماظيت مرصٛمل مآ مبؾملممل مععملمملم مآدم مسػمل٥مل معمملمدوغ٣ملم

ع٢مل ماٌٯمل٩ملغملهمل م(سػملؿملؾمل١مل ماظلٯملم)م ،مضمملل متضملمملشم:م{وعمسعمػملٌمل١ملعم مآدعممعم ماظْفملَدػمؼملعممملىعم مطُػملٌملؾملعمممل مثغم١ملفم مسعمٓملعم٪ملعمؾملغم١ملػمم

سعمػملَ٥مل ماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملِ مصَعملَممللعم موَغػمؾِؽغم٤ملغِ٦مل مبِفملَدػمؼملعممملىِ مػعمقملغمظَمملىِ مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػم م٫ملعممملدِضِنيعم مضَمملظُ٤ملا مدغمؾػمقعممملغعمٟملَ مظَمملم

غملؿمل١ملغم مضَممللعم مؼعمممل مآدعممغم موَغػمؾِؽػمؾملغم١ملػم مبِفملَدػمؼملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػم مصَػملَؼملفممملم
ْق ِ
سِػملْ١ملعم مظَؽملعمممل مإؿمظٌملممل مععمممل مسعمػملٌملؼملػمؿعمؽملعمممل مإؿمغفمٟملَ موَغػموملعم ماظْضملعمِػملؿمل١ملغم ماظ عم

وَغػمؾعمفملَػغم١ملػم مبِفملَدػمؼملعمممل٩ملِؾملؿم١ملػممضَممللعمموَظَ١ملػمموَضُ٠ملػممَظغملُ١ملػممإؿمغمم٦ملموَسػمػملَ١ملغم مشَؿملػمنملعم ماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعموَسػمػملَ١ملغممععممملم
١ملم عمتغملْؿغمؼملغم٤ملنعم}[اظؾعملٓملة:م31م-م]33م .م
تغمؾػمّملغمونعمموعمععممملمطُؽملػمؿغم ػم

وظعملّمل مسين ما دٯملم مبمملظضملػمل١مل مسؽملمملؼهمل مصممل٩ملعملهمل م ،موحىمل موتؾمملس٣مل مسػمل٥مل مرػملؾ٣مل ،مواظؾقىملم

واظؿظملغملري مظم مط٠مل معؿملّملان مع٢مل معؿملمملدؼ٢مل ماٌضملٓملصهمل ،موط٠مل مجممملل مع٢مل مجممملٮملت مايؿملمملة م،م
واظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملممب٣ملماظغملـريمع٢ملماآلؼمملتماظيتمترملريمإشممػْملا،مضممللمتضملمملشممم{:مبعم٠ملػممػغم٤ملعمم

آؼعممملتؽممبعمؿملممؽملعممملتؽممصِ٦ملم٫ملغمّملغمورؿمماظٌملْملِؼ٢ملعمموُوتغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعمموعمععممملمؼعمفػمقعمّملغممبِـملؼعممملتِؽملعممملمإؿمظٌملمملماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم} م

م[اظضملؽملغملؾ٤ملت .]49:م

إنؾم ماظضملػمل١مل مؼـؼملٓمل مظزملمملحؾ٣ملماًريمواهلّملاؼهمل ،موصسملػمل٣مل مؼٔملداد مسؽملّمل مرمملظؾ٣مل ،موضّمل مذٓملفم

ايٞمل مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم ماظضملمملٕ موعؿملٔمله مس٢مل مشريه ،مووخرب موغ٣مل مٮمل مؼضملعمل٠مل مآؼمملت٣مل موؼظملؾملؼملؾملممل محٞملم
صؾملؼملؾملممل موؼؽملٔملهلممل ماٌغملمملغهمل ماظٯمل٩ملعملهمل مبؾملممل مإٮمل ماظضملمملٌ٤ملن ،مصعملمملل مدؾقمملغ٣مل :م{ضُ٠ملػم مػعم٠ملػم مؼعملػمؿعم٤ملؿميم

اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَممل مؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم مإؿمغفمؼملعمممل مؼعمؿعمْملعمطٌملٓملغم موُوظُ٤مل ماظْفملَظْؾعممملبِ} م[اظٔملعٓمل :م ]9م،م م
٠ملم م
صمملظضملػمل١مل مظم مذات٣مل مشمملؼهمل م; مؼّملل مسػمل٥مل مذظٟمل معممل مجمملى مسعم٢ملػم معغمضملعممملذِ مبػم٢ملؿم مجعمؾعم ـم

(رعم٪ملِ٦ملعم مآُ متعمضملعممملظَ٥مل مسعمؽملػم٣ملغم م)مضَممللعم:متعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعم; مصَكملؿمنفم متعمضملعمػملٍملؼملعم٣ملغم مظِػملٌمل٣ملِ متعمضملعممملظَ٥مل مخعمرملػمؿملعمهملٌ ،موعمرَػملَؾعم٣ملغمم
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سِؾعممملدعمةٌ،موعمعغمْملعماطَٓملعمتعم٣ملغممتعملػمؾِؿملُملؽم،موعماظْؾعمقػمىملعممسعمؽملػم٣ملغممجِؾملعممملدؽم،موعمتعمضملػمػملِؿملؼملعم٣ملغممظِؼملعم٢ملػممظَمملمؼعمضملػمػملَ١ملغمم٫ملعمّملعمضَهملٌ،موعمبعمْملػمظَ٣ملغمم

ظِفملَػػمػملِ٣ملِ مضُٓملػمبعمهملٌ; مظِفملَغفم٣ملغم مععمضملعممملظِ١ملغم ماظْقعمػملَممللؿم موعماظْقعمٓملعمامؿم ،موعمععمؽملعممملرغم موَػػم٠ملؿم ماظْفعمؽملفمهملِ ،موعماظْفملُغػمٕملغم مصِ٦مل ماظْ٤ملعمحػمرملعمهملِ،م

وعماظزملفممملحِنملغم مصِ٦مل ماظْطملغمٓملػمبعمهملِ ،موعماظْؼملغمقعمّملممثغم مصِ٦مل ماظْكعمػملْ٤ملعمةِ ،موعماظّملفمظِؿمل٠ملغم مسعمػملَ٥مل ماظلفمٓملفماىِ موعماظسملفمٓملفماىِ،م
وعماظلممػملَمملحغممسعمػملَ٥ملماظْفملَسػمّملعماىِ،موعماظّملممؼ٢ملغممسِؽملػمّملعمماظْفملَجِػملٌملمملىِ..م م

ػم٣مل م):متعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعم ،موعمتعمضملعمػملٌملؼملغم٤ملا مظِػملْضملِػملْ١ملؿمم
وعمضَممللعم مسغمؼملعمٓملغم مبػم٢ملغم ماظْكعمشملٌملمملبِ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽمل غم

اظلغملِؿملؽملعمهملَ موعماظْقِػملْ١ملعم موعمتعم٤ملعما٪ملعمضملغم٤ملا مظِؼملعم٢ملػم متغمضملعمػملخملؼملغم٤ملنعم موعمظْؿملعمؿعم٤ملعما٪ملعمٛملػم مَظغملُ١ملػم مععم٢ملػم متغمضملعمػملخملؼملغم٤ملغعم٣ملغم م ،موعمظَممل معمتغملُ٤ملغغم٤ملام
فم
ْؼملغملُ١ملػممبِفعمؾملػم ِػملغملُ١ملػم.م(ودبماظّملغؿملمملمواظّملؼ٢مل) .م
عِ٢ملػممجعمؾعممملبِٓملعمةِماظْضملغمػملَؼملعممملىِمصَػملَمملمؼعمعملُ٤ملمغممسِػمل غم

صشملؾؿملضملهمل ما دٯملم متظملٓملض مسػمل٥مل ماَملعهمل ماٌلػملؼملهمل مون متغمل٤ملن موعهمل معؿضملػملؼملهمل متٓملتظملٛملم

صؿملؾملممل مغلؾهمل ماٌـعملظملني ،موتؾملؾٙمل موو متؽملضملّملم مغلؾهمل ماىمملػػملني م ،مصكملن مضؿملؼملهمل ماظضملػمل١مل مظمم

ا دٯملممطعملؿملؼملهملمايؿملمملةمبمملظؽمللؾهملمظ غلمملن .م

وطْملظٟمل موسػمل٥مل ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مع٢مل مذفملن ماظضملػمل١مل ،مصضملؾفمٓمل مسؽمل٣مل مبمملظلػملشملمملن م ،مصعملممللم

دػملْشملَمملنـم موَتعممملػغم١ملػم مطَؾغمٓملعم مععمعملْؿؼمممل مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِم
تضملمملشم :م{اظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمفعممملدِظُ٤ملنعم مصِ٦مل مآؼعممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ مبِطملعمؿملػمٓملؿم م غم
وعمسِؽملػمّملعمماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملام}[شمملصٓمل،]35:موضممللمتضملمملشم:م{إؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمفعممملدِظُ٤ملنعممصِ٦ملمآؼعممملتِماظػملٌمل٣ملِم

بِطملعمؿملػمٓملؿممدغمػملْشملَمملنـمموَتعممملػغم١ملػممإؿمنػممصِ٦ملم٫ملغمّملغمورؿمػِ١ملػممإؿمظٌملمملمطِؾػمٓملؽممععممملمػغم١ملػممبِؾعممملظِطملِؿمل٣ملِم}[شمملصٓمل .]56:م

وٓ مدر مدؿملّملغممل مسػمل٦ملؾم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) محني مضمملل :ماظضملػمل١مل مخريؽم مع٢مل ماٌمملل م،م

اظضملػمل١مل مزمٓملدٟمل مووغومل مهٓملس ماٌمملل م ،مواظضملػمل١مل محمملط١مل مواٌمملل محمغمل٤ملم م ،مواٌممللم

تؽملعملزمل٣ملماظؽملظملعملهملمواظضملػمل١ملمؼٔملط٤ملمبممل غظملمملق.م م

صمملظضملػمل١ملم٪ملٓملورةمعغمػملِقفمهمل،موحمملجهملمعمملدفمهملم،مسػملؿملؾملمملمتؿ٤ملضٝملمدضملمملدةما غلمملنمظمماظّملغؿملمملم

واآلخٓملة.موع٢مل مػؽملممل مطمملن مرػملنمل ماظضملػمل١مل مصٓملؼسملهملً م ،مطؼملممل مروى ماب٢مل معمملجهمل مسعم٢ملػم موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿمم
ععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"رَػملَنملغمم

اظْضملِػملْ١ملؿممصَٓملؿمؼسملعمهملٌمسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممعغملػمػملِ١ملـمم" .م

ووعممل مس٢مل مصسمل٠مل ماظضملػملؼملمملى موعؽملٔملظؿؾمل١مل م; مصعملّمل معّملح مآ موػ٠مل ماظضملػمل١مل مووثؽمل٥مل مسػملؿملؾمل١ملم

وذٓملصؾمل١مل م ،مورصٛمل معؽملمملزهل١مل موضّملفمر مجؾمل٤ملدعمػ١مل م ،مومسممل مبّملرجمملتؾمل١مل محؿ٥مل مضٓملعمغعمؾمل١مل مايٞملم

دؾقمملغ٣مل مبؽملظملل٣مل موعٯمل٩ملغملؿ٣مل مظم ماظرملؾملمملدة مب٤ملحّملاغؿملؿ٣مل موا ضٓملار مبضملّملاظؿ٣مل ،مضممللم

تضملمملشم{:ذعمؾملؿمّملعم ماظػملٌمل٣ملغم موَغفم٣ملغم مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملممل مػغم٤ملعم موعماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَهملُ موعموُوظُ٤مل ماظْضملِػملْ١ملؿم مضَممل٩ملِؼملؼمممل مبِمملظْعملِلػمٙملِ مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملمملم
غملؿمل١ملغم}[آلمسؼملٓملان.]18:م م
ْق ِ
ػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظ عم
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وضمملل م(سٔمل موج٠مل) :م{ؼعمٓملػمصَٛملؿم ماظػملٌمل٣ملغم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا معِ ػمؽملغملُ١ملػم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم موُوتغم٤ملا ماظْضملِػملْ١ملعمم

دعمرعمجعممملتٍ موعماظػملٌمل٣ملغم مبِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم مخعمؾِريؽم} م[اجملمملدظهمل .]11:موعممل مذظٟمل مإٮمل مَملن ماظضملػملؼملمملىم

وطـٓملماظؽملمملسمعضملٓملصهملمبٓملبؾمل١مل،مووحٓملصماظؽملمملسمسػمل٥ملمتؾػملؿملٜملمطٯملممخمملظعملؾمل١ملم،مب٠ملمػ١ملموطـٓملم

اظؽملمملس مخرملؿملهمل مٓ ممبممل مودرط٤ملا مع٢مل مآثمملر مضُّملرت٣مل موسصملؼملؿ٣مل ،مصعملمملل:م{إؿمغفمؼملعمممل مؼعمكػمرملعم٥مل ماظػملٌمل٣ملعمم
عِ٢ملػممسِؾعممملدِهِماظْضملغمػملَؼملعممملىغممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعمٔملؿمؼٔملؽممشَظملُ٤ملرؽمم}م[صمملرٓمل:م .]28م

وع٢مل مث١مل مصكملن مظػملضملػملؼملمملى معغملمملغهمل مسصملؿملؼملهمل محظملصملؾملممل مهل١مل ماظرملٓملهلل مايؽملؿملٝمل م مظضملصمل١ملم

ضّملرػ١مل مظم ماَملعهمل م ،مصؾمل١مل مورثهمل ماَملغؾؿملمملى موػ١مل ماٌظملسملػمل٤ملن مبضملّمل ماَملغؾؿملمملى مسػمل٥مل مدممل٩ملٓملم

اظؾرملٓمل م ،مصضملعم٢ملػم موَبِ٦مل موُععممملععمهملَ ماظؾعممملػِػملِ٦ملمم م(ر٪مل٦ملمآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :م غمذطِٓملعم مظِٓملعمدغم٤مللؿم مآِ م(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مرعمجغمٯملَنؿمموَحعمّملغمػغمؼملعممملمسعممملبِّملؽمموعماآلخعمٓملغممسعممملظِ١ملؽم،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :م(صَسملػم٠ملغم ماظضملعممملظِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظضملعممملبِّملِ مطَظملَسملػمػملِ٦مل مسعمػملَ٥مل موَدعمػمغمملطُ١ملػم) ،مثغم١ملفم مضَممللعم مرعمدغم٤مللغمم

آِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م(إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمموعمععمٯملَ٩ملِغملَؿعم٣ملغمم عمووَػػم٠ملعمماظلفمؼملعم٤ملعماتِموعماَملَرعم٪ملِنيعممحعمؿفم٥ملم
اظؽملفمؼملػمػملَهملَمصِ٦ملمجغمقػمٓملؿمػعممملموعمحعمؿفم٥ملمايُ٤ملتعممظَؿملغمزملعمػملٍمل٤ملنعممسعمػملَ٥ملمعغمضملعمػملخمل١ملؿمماظؽملفممملسؿمماًَؿملػمٓملعم) م

(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

ظْملظٟملموعٓملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممبلقملالموػ٠ملماظضملػمل١ملمواظٓملج٤ملهللمإظؿملؾمل١ملمصؿملؼملمملمؼرملغمل٠ملم،مصعملمملل:م

اظْملطْٓملؿممإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممظَمملمتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم}م[اظؽملق٠مل:م.]43م م
{صَمملدػمفملَظُ٤ملاموَػػم٠ملعمم مم

ووعمملمس٢ملمايىمل مسػمل٥ملمرػملنمل ماظضملػمل١ملمواظضملؼمل٠ملمب٣مل م،مصكملنمرػملنملماظضملػمل١ملمواظلضمل٦ملمظمم

هزملؿملػمل٣مل مواجنمل مسػمل٥مل مط٠مل معلػمل١مل موعلػملؼملهمل م ،موظعملّمل موو٪ملُمل مرد٤ملل مآم م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)مصسملؿملػملهمل مرػملؾ٣مل مظم محّملؼىمل مؼّملصٛمل مط٠مل مع٢مل مضٓملوه مبؿّملبٓمل مإشمم
اٌلمملرسهمل مظم مرػملنمل ماظضملػمل١مل م ،موإصؽملمملى ماظضملؼملٓمل مظم مدؾؿمل٠مل مهزملؿملػمل٣مل م ،مصعملَممللعم م:م" مععم٢ملػم مدعمػملَٟملَم

رَٓملؿمؼعملًممل مؼعمشملْػملُنملغم مصِؿمل٣ملِ مسِػملْؼملؼمممل مدعمػملَٟملَ ماظػملٌمل٣ملغم مبِ٣ملِ مرَٓملؿمؼعملًممل معِ٢ملػم مرُٓملغمقؿم ماظْفعمؽملفمهملِ ،موعمإؿمنفم ماظْؼملعمػملَممل ِ٩ملغملَهملَ مظَؿعمسملعمٛملغمم
وَجػمؽملِقعمؿعمؾملعمممل مرؿم٪ملؼمممل مظِشملَمملظِنملِ ماظْضملِػملْ١ملؿم ،موعمإؿمنفم ماظْضملعممملظِ١ملعم مظَؿملعملػمؿعمطملػمظملِٓملغم مَظ٣ملغم مععم٢ملػم مصِ٦مل ماظلفمؼملعم٤ملعماتِ ،موعمععم٢ملػم مصِ٦ملم
اظْفملَرػمضؿم ،موعماظْقِؿملؿعممملنغم مصِ٦مل مجعم٤ملػمفِ ماظْؼملعممملىِ ،موعمإؿمنفم مصَسملػم٠ملعم ماظْضملعممملظِ١ملؿم مسعمػملَ٥مل ماظْضملعممملبِّملِ ،مطَظملَسملػم٠ملؿم ماظْعملَؼملعمٓملؿمم
ظَؿملػمػملَهملَماظْؾعمّملػمرؿممسعمػملَ٥ملمدعمممل٩ملِٓملؿمماْظغملَ٤ملعماطِنملِ،موعمإؿمنفمماظْضملغمػملَؼملعممملىعمموعمرعمثعمهملُماظْفملَغػمؾِؿملعممملىِ،موعمإؿمنفمماظْفملَغػمؾِؿملعممملىعممظَ١ملػممؼغم٤ملعمرممثغم٤ملام

دِؼؽملعممملرؼماموعمظَمملمدِرػمػعمؼملؼمممل،موعمرفمثغم٤ملاماظْضملِػملْ١ملعم،مصَؼملعم٢ملػمموَخعمْملعمهغمموَخعمْملعممبِقعمٚملدملموعماصِٓملـم"(مدؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

وضّمل مجمملى مس٢مل مدػملٝمل ماَملعهمل ماظزملمملحل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾمل١مل موور٪ملمملػ١مل) مسّملة معضملمملنم

جّملؼٓملة مبمملظْملطٓمل مواظضملؽملمملؼهمل; متؾني محعملؿملعملهمل ماظشملػملنمل ماظرملٓملس٦مل مظػملضملػمل١مل مواهلؼملهمل ماظيت مؼؽملؾطمل٦مل مونم

ؼغمل٤ملنمسػملؿملؾملمملمرمملظنملماظضملػمل١مل.مع٢ملمذظٟمل:معمملمرويمس٢ملماب٢ملمعلضمل٤ملدم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)ضمملل:م
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ظؿملٕملماظضملػمل١ملمبغملـٓملةماظٓملواؼهمل;موإمنمملماظضملػمل١ملماًرملؿملهمل،موطمملنمايل٢ملماظؾزملٓمليم(ر٪مل٦ملمآم

سؽمل٣مل)مؼعمل٤ملل:ماسؼملػمل٤ملا معممل مذؽؿ١مل مون متضملؼملػمل٤ملا مص٤مل مآ مٮمل مؼقملجٓملط١مل مآ متضملمملشم مسػملؿمل٣مل محؿ٥ملم
تضملؼملػمل٤ملا; مصكملن ماظلظملؾملمملى مػؼملؿؾمل١مل ماظٓملواؼهمل; موإن ماظضملػملؼملمملى مػؼملؿؾمل١مل ماظٓملسمملؼهمل.موعمضَممللعم معمملظٟمل:م

اظضملػمل١مل مغ٤ملر مرمضملػمل٣مل مآ محؿملىمل مؼرملمملى موظؿملٕمل مبغملـٓملة ماظٓملواؼهمل; موظْملظٟمل مضمملل ماظرملمملصضمل٦مل مر٪مل٦ملم
آمسؽمل٣مل:مإذامذطٓملماظضملػملؼملمملىمصؼملمملظٟملماظؽملف١ملماظـمملضنمل;موعمملموحّملموع٢ملؾممسػمل٦ملؾممع٢ملمعمملظٟملم.م م

صمملظضملػمل١مل مغ٤ملر موػّملى م ،مؼضملشملؿمل٣مل مآ متضملمملشم مٌ٢مل ماتعملممله مواتؾٛمل مر٪ملممله م ،مؼعمل٤ملل ما عمملمم

اظرملمملصضمل٦ملم:م م

ٛملمدذملذملذمل٤ملىعممحِذملذملظملذملصمل٦ملممممممممم َصذملذملذملفملَرذعمذملذملّملعمغذملذمل٦ملمإؿمظذملذملذمل٥ملمتعمذملذملٓملكِماٌَذملضملذملممل٫مل٦ملم م
ذغملَذملذملذمل٤ملتغممإؿمظذملذملذمل٥ملم عموطؿملذملذملذمل ـم
عم
وعموَخذملذملذملؾعمذملذملٓملعمغذملذملذملذملذمل٦ملمبِذملذملذملذملذملفملَنفمماظضملِذملذملذملذملػملذملذملذمل١ملعممغذملذملذملذملذملذملذمل٤ملرؽممممممممممموعمغذملذملذملذمل٤ملرغمماظذمل َػملذملذمل٣ملِمٮملمؼغمؾملذملذملذملذملذملّملىمظِضملذملذملذملذملذملممل٫ملذملذمل٦ملم م
وظعملّمل مطمملن مظم ماَملعهمل ما دٯملعؿملهمل ممنمملذج مع٢مل ماظضملػملؼملمملى ماظْملؼ٢مل موثػمٓملغموا مايؿملمملةم

بضملػملؼملؾمل١مل مووخٯملضؾمل١مل م ،موإسؼملمملل مصغملٓملػ١مل ،معؽملؾمل١مل مسػمل٥مل مدؾؿمل٠مل ماٌـمملل :مسؾّمل مآ مب٢ملم

سؾمملس م(مر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل م)محرب ماَملعهمل موتٓملصممملن ماظعملٓملآن ،مسغمٓملؿمفعم مبرملؿملِمل ماٌظمللٓملؼ٢مل م،م
وسؾّمل مآ مب٢مل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل م) مع٢مل ماظلؾضملهمل ماٌغملـٓملؼ٢مل مظٓملواؼهمل مايّملؼىمل،م
وعضملمملذ مب٢مل مجؾ٠مل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) محمملع٠مل مظ٤ملاى ماظضملػملؼملمملى مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهمل م ،مووت٥مل مع٢ملم

بضملّملػ١مل مو٩ملؼملهمل موسٯملم معػملقملوا ماَملرض مسػملؼملؼمممل معؽملؾمل١مل م:ماب٢مل ماظؽملظملؿملٕمل ماظّملعرملعمل٦مل ماظْملي مغؾٜملم

ظم ماظشملنمل مووول مع٢مل ماطؿرملٝمل ماظّملورة ماظّملع٤ملؼهمل م ،مووب٤مل مبغملٓمل ماظٓملازي م ،مواب٢مل مدؿملؽملممل،م
وشريػ١مل مطـري ممم٢مل موصمملدوا ماظؾرملٓملؼهمل مبضملػملؼملؾمل١مل موطمملغ٤ملا معـػملًممل مزمؿْملى مبؾمل١مل م ،مصمملظ٤ملاجنملم

سػمل٥مل مذؾمملب ماَملعهمل مون مزمْملوا محْملوػ١مل موون مؼؽملؾملػمل٤ملا مع٢مل ماظضملػمل١مل محؿ٥مل مؼؽملؾملسمل٤ملا مبمملَملعهمل،م
سػمل٥مل مون مع٢مل ماًشمل٤ملرة ممبغملمملن مون مؼؿزملّملى ما غلمملن مظػملظملؿ٤ملى مبّملون مسػمل١مل ،مصؿملسمل٠ملم
اظؽملمملس ،مؼعمل٤ملل ماظؽمل

ٮمل مؼعمؽملػمؿعمٔملؿمهللغم ماظْضملِػملْ١ملعم معِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿمم
م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"إؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم م َ

اغػمؿِٔملعماسؼمممل موعمَظغملِ٢ملػم مؼعمعملْؾِ٘ملغم ماظْضملغمػملَؼملعممملىعم مصَؿملعمٓملػمصَٛملغم ماظْضملِػملْ١ملعم مععمضملعمؾملغم١ملػم موعمؼغمؾػمعملِ٥مل مصِ٥مل ماظؽملفممملسؿم مرغمىغمودؼمممل مجغمؾملفممملٮملًم
ؼغمظملْؿغم٤ملغعمؾملغم١ملػممبِطملعمؿملػمٓملؿممسِػملْ١ملـممصَؿملعمسملِػملٍمل٤ملنعمموعمؼغمسملِػملٍمل٤ملنعمم"م(م٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم) م

وع٢مل مػْملا مؼؿسملُمل مون ما دٯملم مؼّملس٤مل مإشم ماظضملػمل١مل موؼغمقٓملر ماظضملعمل٠مل م ،موزمىملؾم مسػمل٥ملم

اظؽملصملٓمل مظم ماظغمل٤ملن ،موؼغمؽملرملِلمل ماظضملعملػملؿملهمل ماظضملػملؼملؿملهمل ماظيت متؾّملهلل موتؾؿغملٓمل ،موؼٓملص٘مل ماظضملعملػملؿملهملم

اىمملػػملهمل ماٌلؿلػملؼملهمل مظغمل٠مل معممل مؼؿ٤ملارث٣مل ماظؽملمملس ،مدون معؽملمملضرملهمل مظ٣مل م ،مصمملَملعهمل ما دٯملعؿملهمل مٮملم

تغمل٢مل مهلممل مون متؽملؾمل٘مل مإٮمل مبمملظضملػمل١مل م ،موٮمل متغمل٢مل مهلممل مون متؿؾ٤ملو معغملمملن ماظزملّملارة مإٮمل مبمملظضملػمل١ملم

 ،موٮمل متغمل٢مل مهلممل مون متعملسمل٦مل مسػمل٥مل ماظؿكػملٝمل مواَملعٓملاض مواظظملعملٓمل مإٮمل مبمملظضملػمل١مل م ،موٮمل متغمل٢ملم
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هلمملمونمتعمل٤ملدمشريػمملمإٮملمبمملظضملػمل١ملم،مصمملظضملػمل١ملمػ٤ملماَملدمملسمظ٤ملحّملتؾملمملم،مػ٤ملماَملدمملسمظظملٯملحؾملمملم
وصٓملادؼما موصممملسمملت م ،مصمملظضملػمل١مل معفملع٤ملر مب٣مل مضؾ٠مل ماظضملؼمل٠مل م ،مَملغ٣مل مودمملس مظ٣مل مضمملل مآ متضملمملشم:م
{صَمملسػمػملَ١ملػم موَغفم٣ملغم مظَممل مإؿمظَ٣ملعم مإؿمظٌملممل ماظػملٌمل٣ملغم موعمادػمؿعمطملػمظملِٓملػم مظِْملعمغػمؾِٟملَ موعمظِػملْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم موعماظْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِ موعماظػملٌمل٣ملغم مؼعمضملػمػملَ١ملغمم
عغمؿعمعملَػملعمٌملؾغملُ١ملػمموعمععمـػم٤ملعماطُ١ملػم}م[حمؼملّمل:م .]19م

صمملظضملػمل١ملمؼؾينماَملصٓملادموؼؽملؾمل٘ملمبمملجملؿؼملضملمملت;موب٣ملمتعمل٤ملىماظّملولموتؿعملّملمماَملع١مل;م

واظ٤ملاضٛمل مخري مذمملػّمل مسػمل٥مل مون ماَملع١مل مواظّملول ماظيت ماسؿؼملّملت ماظضملػمل١مل مدؾؿملٯملً مظؽملؾملسملؿؾملمملم;م

٫ملمملرت مظم مععملّملعهمل ماَملع١مل; موون مشريػممل ممم٢مل متعملمملسلومل مبعملؿملومل مظم مذؼ٠مل ماَملع١مل.موع٢ملم

ث١مل مروؼؽملممل مايٞمل محني مذطٓمل ماظضملػمل٤ملم مصمػملهمل موتظملزملؿملٯملً; مضّملم ماظضملػمل٤ملم ماظؿفٓملؼؾؿملهمل مسػمل٥ملم

اظضملػمل٤ملم ماظّملؼؽملؿملهمل; مَملن مسؼملمملرة ماَملرض مإمنممل متغمل٤ملن مبؿشملؾؿملٞمل مغصملٓملؼمملت ماظغملؿمملب مسػمل٥ملم
واضٛمل مايؿملمملة مواَملحؿملمملى .مضمملل مسٔمل موج٠مل :م{وَظَ١ملػم متعمٓملعم موَنفم ماظػملٌمل٣ملعم موَغػمٔملعملعم معِ٢ملعم ماظلفمؼملعممملىِ مععممملىؼمم

صَفملَخػمٓملعمجػمؽملعمممل مبِ٣ملِ مثعمؼملعمٓملعماتٍ معغمكػمؿعمػملِظملًممل موَظْ٤ملعماغغمؾملعمممل موعمعِ٢ملعم ماظْفِؾعمممللؿم مجغمّملعمدؽم مبِؿمل٘ملؽم موعمحغمؼملػمٓملؽم معغمكػمؿعمػملِٝملؽمم

وَظْ٤ملعماغغمؾملعمممل موعمشَٓملعمابِؿملنملغم مدغم٤ملدؽم م موعمعِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم موعماظّملفموعمابمم موعماظْفملَغػمضملعممملمؿم معغمكػمؿعمػملِٝملؽم موَظْ٤ملعماغغم٣ملغم مطَْملعمظِٟملَم

إؿمغفمؼملعمممل مؼعمكػمرملعم٥مل ماظػملٌمل٣ملعم معِ٢ملػم مسِؾعممملدِهِ ماظْضملغمػملَؼملعممملىغم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملؿمؼٔملؽم مشَظملُ٤ملرؽم م مإؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼعمؿػمػملُ٤ملنعم مطِؿعممملبعمم
اظػملٌمل٣ملِ موعموَضَمملعغم٤ملا ماظزملفمػملَمملةَ موعموَغػمظملَعملُ٤ملا معِؼملفمممل مرعمزعمضْؽملعممملػغم١ملػم مدِٓملكما موعمسعمػملَمملغِؿملعمهملً مؼعمٓملػمجغم٤ملنعم متِفعممملرعمةً مظَ٢ملػم متعمؾغم٤ملرعم م م

ذغملُ٤ملرؽم}[صمملرٓمل:م27م-م]30م م
ظِؿملغم٤ملعمصخملؿملعمؾملغم١ملػمموُجغم٤ملرعمػغم١ملػمموعمؼعمٔملؿمؼّملعمػغم١ملػممعِ٢ملػممصَسملػمػملِ٣ملِمإؿمغفم٣ملغممشَظملُ٤ملرؽمم عم

صػملؽملضملّملمإشمماظضملػمل١مل;مصمملظضملػمل١ملمؼؽملؾطمل٦ملمونمؼغمل٤ملنمووٮملً;موثمملغؿملمملً،،،،،،،موسمملذٓملاً;مسػمل٥ملمونم

ؼؿؾضمل٣مل ماظضملؼمل٠مل; مبمملسؿؾمملره ماظمصمهمل مايٓملصؿملهمل مظعمل٤ملاغني ماظضملػمل١مل موغصملٓملؼمملت٣مل; مظؿملؿ١مل مبْملظٟملم
اظؿظملمملس٠ملمبنيماظؽملصملٓملؼهملمواظؿشملؾؿملٞمل.م م

وٮملبّمل مظشملمملظنمل ماظضملػمل١مل مع٢مل مآداب مرمنمل مون مؼؿقػمل٥مل مبؾملممل م ،مغؿضملػملؼملؾملممل مممممل مصضملػمل٣ملم

دؿملّملغممل مع٤ملد٥مل مطػملؿمل١مل مآ م(سػملؿمل٣مل ماظلٯملم) م– موػ٤مل مغ

معٓملد٠مل مع٢مل مووظ٦مل ماظضملٔملم مع٢ملم

اظٓملد٠مل م– معٛمل مسؾّملٍ مع٢مل مسؾمملد مآ مؼؿضملػمل١مل معؽمل٣مل ،مطؼملممل محغمل٥مل ماظعملٓملآن ماظغملٓملؼ١مل مذظٟمل مظمم

ض٤ملظ٣مل متضملمملشم م :م{ضَممللعم مظَ٣ملغم معغم٤ملدعم٥مل مػعم٠ملػم موَتفمؾِضملغمٟملَ مسعمػملَ٥مل موَنػم متغمضملعمػملخملؼملعم٢ملؿم معِؼملفمممل مسغمػملخملؼملػموملعم مرغمذػمّملؼما م م

ضَممللعم مإؿمغفمٟملَ مظَ٢ملػم متعملػمؿعمشملِؿملٛملعم مععمضملِ٦ملعم م٫ملعمؾػمٓملؼما م م عموطَؿملػمٝملعم متعمزملػمؾِٓملغم مسعمػملَ٥مل مععمممل مظَ١ملػم متغمقِٙملْ مبِ٣ملِ مخغمؾػمٓملؼما م مضَممللعمم
دعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغمم٫ملعممملبِٓملؼماموعمظَمملموَسػمزملِ٦ملمظَٟملَموَعػمٓملؼمام}م[اظغملؾملٝمل66م–م ]69م

طؼملمملمونمسػمل٥ملماظضملمملٕمونمؼغمل٤ملنمعؿٔملؼؽملؼممملمجبؼملؿمل٠ملماَملخٯملق،مصمملظضملػمل١مل مإن مٕ مؼٓملاصعمل٣ملم

وخٯملق موضؿملؼملٯمل موزن مظ٣مل موٮمل ماسؿؾمملر ،م وٮمل موثٓمل مظ٣مل مظم مدػمل٤ملك م٫ملمملحؾ٣مل موٮمل مظم متطملؿملريم
اآلخٓملؼ٢مل،مو٫ملّملقماظرملمملسٓملمحنيمضممللم :م
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مممٮملمتعمقػمذمللعمذملذملنبفمماظذملضملِذملػمل١ملعممؼعمذملؽملذملظملٛملغمموعمحذملذملّملعمهغمممممممممممممممممعذملذملمملمظَ١ملػممؼذملغمذملؿذملعمذمل٤ملفمجػممربذملقمذملذمل٣ملغممبِذملذملكعمذملذملذملذملٯملقؿم م

مصٯملبذملذملّملمإذؼمامظػملضمل ذملمملٕموظمشملمملظذملذملنملماظضملػملذملذمل١ملمونمؼؿقػملؿمل ذملمملمبغملذملذملٓملؼ١ملماَملخذملذملٯملقموونمؼغملذملذمل٤ملنم

م

سؼملػملؾملؼملمملمعؿظمل ًعملمملمعٛملمض٤ملهلؼملمملمحؿ٥ملمؼقملثٓملمذظذملٟملمظمماجملؿؼملذملٛمل،مصضملؽملذملّملعمملممربشملذملوملمماَملعذملهملممبذملنيمم

اظضملػمل١ملمواَملخذملٯملقمم،مسمملذذملوملممظممسذملٔملةممورصضملذملهملممبذملنيمماَملعذمل١مل،مموحؿملذملىملممطذملمملنمماًػملذملٞملممواظضملػملذمل١ملمم

تذمل٤ملوعني،ممطذملمملنماظٓملضذملذمل٦ملم،موطذملمملنماٮملزدػذملمملر،موٕمؼضملذملذملٓملفمظمماظؿذملمملرؼِملمعـذملذمل٠ملمحسملذملمملرةموعؿؽملذملمملم
اظضملصملؿملؼملذملذملهملم،ماظذملذمليتمط ذملمملنمودمملد ذملؾملمملماظضملػملذملذمل١ملمواَملخذملذملٯملقماظظملممل٪مل ذملػملهملماٌلذملذملؿعملمملةمعذملذمل٢ملما دذملذملٯملمم،م
و٫ملذملذملّملقماظ ذملؽمل

ماظغملذملذملٓملؼ١ملم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)محؿمل ذملىملممض ذملمملل:م"مإؿمغفمؼملعم ذملمملمبغمضملِـػمذملذملوملغممظِ ذملفملُتعمؼملمم١ملعمم

غملمملرؿممعم ماْظفملَخػمػملَمملقؿم"مم(مرواهمايمملط١مل مظمماٌلؿّملرك)م .م
ععم َ

واظضملػملذملذمل١ملماظؽمل ذملمملصٛملمػذملذمل٤ملماظضملػملذملذمل١ملماظذملذملْمليمؼعملذملذمل٤ملدم٫مل ذملمملحؾ٣ملمإشمماظظملسمل ذملممل٩مل٠ملم،موزمؼملػملذملذمل٣ملمسػملذملذمل٥ملم

وؼٓملذذملّملػمملمموزمذملمملصٚملممسػملؿملؾملذملمملمم،مصؼملذمل٢ملممٔذملٓملاتمماظضملػملذمل١ملمم
اظؿقػمل٦ملمبمملَملخٯملقماظضملمملظؿملهملم،موؼ٤ملجؾملؾملمملم ؾم

اظؽملذملذملمملصٛملموغذملذمل٣ملمؼلذملذملمملسّملمسػملذملذمل٥ملماظؾؽملذملذملمملىمواظذملذملؿضملؼملريم،موظذملذملؿملٕملماهلذملذملّملممواظؿكٓملؼذملذملنملم،مؼلذملذملمملسّملمظمم
ا ٫ملذملذملٯملحمٮملما صل ذملمملدم،مصضملػملذملذمل٥ملمطذملذمل٠ملمرمملظذملذملنملمسػملذملذمل١ملمونمؼؿكػملذملذملٞملمب ذملفملخٯملقما دذملذملٯملمم،موونم

ؼؿفملدبمبـملدابماظضملػملؼملمملىم،موونمؼلكٓملماظضملػملذمل١ملمماظذملْمليممتضملػملؼملذمل٣ملممًّملعذملهملمماظؾرملذملٓملؼهملمموبؽملذملمملىمماظعملذملؿمل١ملمم

ظمماظؽملظملذملذمل٤ملسم،محؿذملذمل٥ملمٮملمتؽملؿرملذملذملٓملماظظمل٤مل٪ملذملذمل٥ملموؼضملذملذمل١ملماظظملل ذملمملد،مصؾملؿمؼملفم ذملهملُمرمملظذملذملنملماظضملػملذملذمل١ملماٮملبؿغمل ذملمملرم
وا بّملاهللمواظؿظمل٤ملق،مٮملماهلّملممواظؿكٓملؼنملموا صلذملمملد،ممصذملمملظضملػمل١ملممؼذملّملصٛملمم٫ملذملمملحؾ٣ملممإشمماظؾؽملذملمملىمم
ٮملماهلّملم ،موإشم مادؿكّملام ماظضملعمل٠ملمٮملمإشم مإػؼملمملظ٣مل موٮملمإشممتضملشملؿملػمل٣مل .م

إغؽملممل مةمملجهمل مإشم متْملطري موبؽملممل٩ملؽملممل موبؽملمملتؽملممل مظم ماٌّملارس مواٌضملمملػّملمواىمملعضملمملت مبظملسمل٠ملم

اظضملػمل١ملم;موحـؾمل١ملمسػمل٥ملمرػملؾ٣ملمخّملعهملمَملغظمللؾمل١ملموجمؿؼملضملمملتؾمل١ملمورصضملهملمَملػػملؿملؾمل١ملمووورمملغؾمل١مل.م م
مممم وجّملؼٓملمبؽملمملمونمغؽملؾ٣ملمونما دٯملممضّملمحٓملمماظطملٖملمبغمل ٠ملموذغملمملظ٣ملمووظ٤ملاغ٣ملم،مصعملممللمغؾؿملؽملمملم
( ٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :م"ععم٢ملػم مشرملؾمعمؽملممل مصَػملَؿملٕملعم م عؽملفمممل" م(رواه معلػمل١مل) م ،موظم مرواؼهمل مظمم
٫ملقؿملُملمعلػمل١ملموؼسملؼممملم"مععم٢ملػممشٖملؾممصَػملَؿملٕملعممع فمؽملمملم"،مذظٟملمَملنماظطملٖملمتٔملوؼٓملموتّملظؿملٕملموإسشملمملىم

ذؾملمملدة موو مضؿملؼملهمل مٌ٢مل مٮمل مؼلؿقٞمل مسػمل٥مل محلمملب مع٢مل مؼلؿقٞمل م ،موػ٤مل مممممل مرمضمل٠مل مبؽملمملىم

اظظملٓملدمػرملمملمٮملمضؿملؼملهملمظ٣ملم،موؼّملعٓملماجملؿؼملضملمملتمبعملؿ٠ملماظغملظملمملىاتموتعملّملؼ١مل مشريػمملمسػملؿملؾملمملم،م

طؼملمملموغ٣ملمؼ٤ملرثماَملحعملمملدمواظسملطملممل٩مل٢ملم،موؼظملؿُملموب٤ملابؼممملمطـريةمع٢ملماظرملٓملمواظظمللمملدم .م
م
م
م
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ادلششٔػــبد اًلقزصبدٚــخ انكجــشٖ م
ا
أًٔل  :انؼُبصش :

ثٛــٍ األيــم ٔانؼًــم

-1اظعملٓملآنمواظلؽملهملمعغمظملضملؼملعممملنمبمملظضملؼمل٠ملم .م
-2اَملع٠ملمبٯملمسؼمل٠ملموعمملنمطمملذبهملم .م
-3ضؿملؼملهملماظضملؼمل٠ملمظمما دٯملمم .م

-4محممملربهملما دٯملممظػملؿملفملسمواظغملل٠ملم .م

-5موػؼملؿملهملمدس١ملماٌرملٓملوسمملتمماظغملربىم.م م
ا
ثبَٛب  :األدنخ
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى:

ض٠ملمؼعمممل مسِؾعممملدِيعم ماظَؾمْملِؼ٢ملعم موَدػمٓملعمصُ٤ملا مسعمػملَ٥مل موَغظملُلِؾملؿم١ملػم مظَممل متعمعملْؽملعمشملُ٤ملا معِ٢ملم
-1ضممللمتضملمملشم:م{ م م

53م]م.م
اظٔملعٓملم :م
حؿمل١ملغممم م}مم[ م
رعمؾمحػمؼملعمهملِماظػملَؾم٣ملِمإؿمنعمؾمماظػملَؾم٣ملعممؼعمطملػمظملِٓملغمماظْملغمؾمغغم٤ملبعممجعمؼملِؿملضملؼمممل إؿمغعمؾم٣ملغممػغم٤ملعمماظْطملعمظملُ٤ملرغمماظٓملعمؾم ِ

-2وضمملل متضملمملشم :م{ مؼعمممل مبعمؽملِ٦ملعمؾم ماذػمػعمؾغم٤ملا مصَؿعمقعملعمؾملغم٤ملا معِ٢ملػم مؼغم٤ملدغمٝملعم موعموَخِؿمل٣ملِ موعمظَممل متعمؿملػمفملَدغم٤ملام

عِ٢ملػممرعموػمحؿمماظػملَؾم٣ملِمإؿمغعمؾم٣ملغممظَمملمؼعمؿملػمفملَسغممعِ٢ملػممرعموػمحؿمماظػملَؾم٣ملِمإؿمظَؾممملماظْعملَ٤ملػممغمماْظغملَمملصِٓملغمونعمم}م[ؼ٤ملدٝملم]87م.

-3وضمملل متضملمملشم:م{ محعمؿعمؾم٥مل مإؿمذعما مادػمؿعمؿملػمفملَسعم ماظٓملغمؾمدغم٠ملغم موعمزَؽملغمؾم٤ملا موَغعمؾمؾملغم١ملػم مضَّملػم مطُْملِبغم٤ملا مجمملىعمػغم١ملػمم

غعمزملػمٓملغمغعممملمصَؽملغمفِؾم٦ملعممععم٢ملمغعمؾمرملعممملىغمموعمٮملمؼغمٓملعمدغمؾممبعمفملْدغمؽملعممملمسعم٢ملؿمماظعملَ٤ملػممؿمماٌُفٓملؿمعِنيعممم}م[مؼ٤ملدٝملم]110م

-4وضممللمتضملمملشم:م{ مصَؼملعم٢ملػم مطَمملنعم مؼعمٓملػمجغم٤ملا مظِعملَمملىعم مرعمبِؾم٣ملِ مصَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػم مسعمؼملعمٯمل م٫ملعممملظِقؼمممل موعمٮمل مؼغمرملػمٓملؿمكْم

بِضملِؾعممملدعمةِمرعمبِؾم٣ملِموَحعمّملؼمام}مم[اظغملؾملٝملم]110م.م

-5وضمملل متضملمملشم :م{ مػغم٤ملعم ماظَؾمْملِي مجعمضملعم٠ملعم مَظغملُ١ملغم ماْظفملَرػمضعم مذعمظُ٤ملظًممل مصَمملعػمرملغم٤ملا مصِ٦مل مععمعمؽملمملطِؾِؾملعممملم

عموطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرؿمزػمضِ٣ملِموعمإؿمظَؿملػم٣ملِماظؽملغمؾمرمل٤ملرغمم}م[اٌػملٟملم]15م.م

-6وضممللمتضملمملشم:م{ مؼعمممل موَؼغمؾمؾملعمممل ماظَؾمْملِؼ٢ملعم مآَععمؽملغم٤ملا مإؿمذعما مغغم٤ملدِيعم مظِػملزملعمؾمػملَمملةِ معِ٢ملػم مؼعم٤ملػممؿم ماظْفغمؼملغمضملعمهملِم

صَمملدػمضملعم٤ملػما مإؿمظَ٥مل م ِذطْٓملؿم ماظػملَؾم٣ملِ موعمذعمرغموا ماظْؾعمؿملػمٛملعم مذعمِظغملُ١ملػم مخعمؿملػمٓملؽم مَظغملُ١ملػم مإؿمنػم مطُؽملػمؿغم١ملػم متعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعم مصَكملؿمذعما مضُسملِؿملعموملِم
عماذطُٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مطَـِريؼما مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
اظزملعمؾمٯملةُ مصَمملغػمؿعمرملِٓملغموا مصِ٦مل ماَملَرػمضؿم موعمابػمؿعمطملغم٤ملا معِ٢ملػم مصَسملػم٠ملؿم مآ م مو ػم

تغمظملْػملِقغم٤ملنعممم}م[اىؼملضملهملمم]10-9م .م
م
م
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األدنخ يٍ انسُخ :

 -1س٢مل موغٕمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م) مس٢مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مضمملل م:م م

"مؼعملِؾمٓملغمواموعمظَمملمتغمضملعملِؾمٓملغموام،موعمبعمرملِؾمٓملغمواموعمظَمملمتغمؽملعمظملِؾمٓملغموام"م(موخٓملج٣ملماظؾكمملريم)م.

 -2وس٢مل موغٕمل مب٢مل معمملظٟمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل م)ضمملل م :مضمملل مرد٤ملل مآم م

ّملطُ١ملػم مصَلِؿملػملَهملٌ مصَكملؿمنػم مادػمؿعمشملَمملهللعم موَنػم م
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م"مإؿمنػم مضَمملععموملػم ماظلعمؾممملسعمهملُ موعمبِؿملعمّملِ موَحعم ِ

مظَمملمؼعمعملُ٤ملمعممحعمؿعمؾم٥ملمؼعمطملػمٓملؿمدعمؾملعممملمصَػملؿملطملٓملدؾملممل"(ماَملدبماٌظملٓملدم)م.

 -3وس٢مل مسممل٩ملرملهمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل م) مون مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

عمّملطُ١ملػممسعمؼملعمٯملًموَنػممؼغمؿػمعملِؽملعم٣ملغمم"
ضمملل:م"مإؿمنؾمماظػملَؾم٣ملعممتعمضملعممملشممؼغمقِنملؾممإؿمذعمامسعمؼملِ٠ملعمموَح غم

(مرواهماظؾؿملؾملعمل٦ملمظمماظرملضملنملم)م.

-4وس٢ملموغٕملمب٢ملمعمملظٟملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مضممللمطمملنمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ؼعمل٤ملل م :م" ماظػملَؾمؾملغم١ملعمؾم مإؿمغِؾم٦مل موَسغم٤ملذغم مبِٟملَ معِ٢ملعم ماظْضملعمفػمٔملؿم موعماْظغملَلعم٠ملؿم ،موعماظْفغمؾػم٢ملؿم موعماظْؾملعمٓملعممؿم مواظْؾغمكػم٠ملؿم،م
وعموَسغم٤ملذغممبِٟملَمعِ٢ملػممسعمْملعمابِماظْعملَؾػمٓملؿم،موعمعِ٢ملػممصِؿػمؽملعمهملِماظْؼملعمقػمؿملعممملعمماظْؼملعمؼملعممملتِم"م(موخٓملج٣ملمعلػمل١مل)م.م م
 -5وس٢مل ماب٢مل مسؼملٓمل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل م) مضمملل مدؽ٠مل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١ملم)ممس٢ملمورْؿملعمنملماظغملَلػمنملِمضممللم:مسعمؼملعم٠ملماظٓملعمؾمجغم٠ملؿممبِؿملعمّملِهِموعمط٠ملغمؾممبعمؿملػمٛملـممععمؾػمٓملغمورـممم"

م(موخٓملج٣ملموضمّملم)م.

وسذملذملذملذملذمل٢ملموبذملذملذملذملذمل٦ملمػٓملؼذملذملذملذملذملٓملةم(مر٪ملذملذملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذملذملذمل٣ملم)مضذملذملذملذملذملممللم:مضذملذملذملذملذملممللممردذملذملذملذملذمل٤مللمآم م

عمّملطُ١ملػممحغمٔملػمععمذملهملًممسعمػملَذمل٥ملممزَؾملػمذملٓملؿمهِممخعمؿملػمذملٓملؽمممظَذمل٣ملغمممعِذمل٢ملػممم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:مم"مظَفملَنػممؼعمقػمؿعمشملِنملعمموَح غم

وَنػممؼعملػمفملَلعمموَحعمّملؼمامصَؿملغمضملػمشملِؿملعم٣ملغمموَوػممؼعمؼملػمؽملعمضملعم٣ملغمم"م(موخٓملج٣ملماظؾكمملريم)م .م
ا
ثبنثب  :ادلٕضــــــٕع

ايؿملمملةمعظملضملؼملهملمبمملَملع٠ملم،مصٯملمؼفملسمعٛملمايؿملمملةم،موٮملمحؿملمملةمعذملٛملماظؿملذملفملسم،مواظضملمملضذمل٠ملم

رمّملمظغمل٠ملمسعملّملةمحػملًمملموومزممملولمسػملذمل٥ملموضذمل٠ملمتعملذملّملؼٓملم،مواَملضمذملٞملمؼذملٓملىمظممطذمل٠ملمحذمل٠ملم

جمؼمل٤ملسهملمع٢ملماظضملعملّملماٌؿرملمملبغملهملم،مومبمملمونم٫ملقؿملُملماظرملذملٓملهللمٮملمتغملذمل٢ملمونمؼؽملذملؿعمل٘ملمعذملٛملم

٫ملقؿملُملماظضملعمل٠ملم،مَملنماظؿرملٓملؼضملمملتمع٤ملجؾملهملمٌزملمملحلماظضملؾذملمملدم،مصعملذملّملمسذملّملؾمماظضملػملؼملذملمملىماظؿملذملفملسم
واظؿؿملؽؿملٕملمع٢ملمرضمهملمآم(سٔملؾمموج٠ملؾمم)مع٢ملماظغملؾممل٩ملٓملم،موؼعملذمل٤مللمايذملٞملمدذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشمم

سػمل٥ملمظلمملنمإبٓملاػؿمل١ملم(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)مظممح٤ملارهمعٛملماٌٯمل٩ملغملهملموضذملّملمبرملؾمذملٓملوهمبكملدذملقمملقم
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(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)مم:مضممللم{موَبعمرملعمؾمذملٓملػمتغمؼملغم٤ملغِ٦ملممسعمػملَذمل٥ملمموَنمععمؾملعمؾمذملؽملِ٦ملعممماْظغملِؾعمذملٓملغمممصَذملؾِ١ملعمممتغمؾعمرملِؾمذملٓملغمونعمم ممضَذملمملظُ٤ملاْمم

بعمرملعمؾمذملذملٓملػمغعممملكَمبِ ذملمملظْقعمٞملؿمؾممصَ ذملٯملَمعمتغملُذملذمل٢ملمعِؾمذملذمل٢ملعمماظْعملَ ذملمملغِشملِنيعمم مضَ ذملممللعمموعمععمذملذمل٢ملمؼعمعملْ ذملؽملعمٙملُمعِذملذمل٢ملمرعمؾمحػمؼملعم ذملهملِمرعمبِؾم ذمل٣ملِمإؿمٮملَؾمم
اظسملعمؾمذملـملظُؾم٤ملنعممم}م[ايفذملذملٓملم:م]56-54مم،مسذمل٢ملمابذملذمل٢ملمسؾذملمملسم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مونمرج ًػملذملمملم
ض ذملممللم:مؼمملردذملذمل٤مللمآمع ذملمملماظغملؾ ذملممل٩ملٓملم؟مض ذملممللم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملم٣ملمود ذملػمل١ملم)م:م"ماظرملذملذملٓملكمب ذملمملٓم
وا ؼمملسمع٢ملمروحمآمواظعملؽمل٤ملطمع٢ملمرضمهملمآم،مع٢ملموضمملهمآمإؼمملػمملموسزملذملؼمل٣ملمعؽملؾملذملمملم

٪ملؼملؽملوملمظ٣ملماىؽملهملم"مم(رواهماظؾٔملارمواظشملرباغ٦ملمظمماَملودٙملم)م.مم م

وػْملامؼضملعمل٤ملبم(سػملؿمل٣ملماظلٯملمم)مؼعمل٤مللمظ٤ملظّملهم:مم{ؼعمذملمملممبعمؽملِذمل٦ملعمؾممماذػمػعمؾغمذمل٤ملاممصَؿعمقعملعمؾملغمذمل٤ملاممعِذمل٢ملػممم

ؼغم٤ملدغمذملذملٝملعمموعموَخِؿمل ذمل٣ملِموعمظَ ذملمملمتعمؿملػمفملَدغمذملذمل٤ملامعِذملذمل٢ملػممرعموػمحؿمماظػملَؾم ذمل٣ملِمإؿمغعمؾمذملذمل٣ملغممظَ ذملمملمؼعمؿملػمذملفملَسغممعِذملذمل٢ملػممرعموػمحؿمماظػملَؾم ذمل٣ملِمإؿمظَؾم ذملمملماظْعملَذملذمل٤ملػممغمم
اْظغملَمملصِٓملغمونعمم}[مؼ٤ملدٝملم]87م،موؼعملذمل٤مللممايذملٞملم(مدذملؾقمملغ٣ملموتضملذملمملشمم)م:مم{ضذملممللممؼعمذملمملممسِؾعمذملمملدِيعممم

ؿملضملذملمملمم
اظَؾمْملِؼ٢ملعمموَدػمٓملعمصُ٤ملامسعمػملَ٥ملموَغظملُلِؾملؿم١ملػممظَمملمتعمعملْؽملعمشملُ٤ملامعِ٢ملمرعمؾمحػمؼملعمهملِماظػملَؾم٣ملِمإؿمنعمؾمماظػملَؾم٣ملعممؼعمطملػمظملِٓملغمماظْملغمؾمغغم٤ملبعممجعم ِؼمل ؼم

حؿمل١ملغمم}م[اظٔملعٓملم]53:ممصذملٯملمؼؿملذملفملسمعذملْملغنملمعذمل٢ملماظضملظملذمل٤ملم،مَملنمآم(سذملٔملؾمم
إؿمغعمؾم٣ملغممػغم٤ملعمماظْطملعمظملُ٤ملرغمماظٓملعمؾم ِ
وج٠ملؾم)ممصؿُملمبمملبماظؿ٤ملبهملموادضملؼممملم،موظممايذملّملؼىملماظعملّملدذمل٦ملمسذمل٢ملمردذمل٤مللمآم(م٫ملذملػمل٥ملم

ٟملمععممملمدعمسعمذمل٤ملتعمؽملِ٦ملػممموعمرعمجعمذمل٤ملتعمؽملِ٦ملػممم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مضممللم:مضممللمآمتضملمملشم:مم{ؼعممملمابػم٢ملعممآَدعممعممإؿمغفم َ

شَظملَذملٓملػمتغمممظَذملذملٟملَمسعمػملَذملذمل٥ملمععمذملمملمطَذملمملنعممعِؽملػمذملذملٟملَموعمٮملموُبعمذملمملظِ٦ملػم،مؼعمذملمملمابػمذملذمل٢ملعممآَدعممعممظَذملذمل٤ملمبعمػملَطملعمذملذملوملػممذغمغغم٤ملبغمذملذملٟملَمسعمؽملعمذملمملنعمم
اظلفمذملؼملعممملىِممثغمذملذمل١ملفممادذملذملؿعمطملػمظملَٓملػمتعمؽملِ٦ملػممشَظملَذملٓملػمتغمممظَذملذملٟملَ،مؼعمذملمملمابػمذملذمل٢ملعممآَدعممعممإؿمغفمذملٟملَممظَذملذمل٤ملموَتعمؿملػمؿعمؽملِذملذمل٦ملػممبِعملُِذملذملٓملعمابِماَملَرػمضؿمم
خعمشملَمملؼعممملمثغم١ملفممظعملِؿملػمؿعمؽملِ٦ملػممٮملَتغمرملػمٓملؿمكمبِ٦ملػممذعمؿملػمؽعممملًمَملَتعمؿملػمؿغمٟملَمبِعملِغمٓملعمابِؾملعممملمععمطملظملِٓملعمةً}م(وخٓملج٣ملماظمعْمليم)م .م

م وٮملمؼؿملفملسمعٓملؼ٘ملمع٢ملمسّملمماظرملذملظملمملىمعؾملؼملذملمملمطذملمملنمعٓمل٪ملذمل٣ملمسسملذملمملظًمملم،مصضملػملؿملذمل٣ملمونمؼفملخذملْملم

بفملدؾمملبماظؿّملاويمعٛملماظؿضملػملٞملمبمملٓمظمماظرملظملمملىم،موظؽملمملمظمموؼ٤ملبم(مسػملؿمل٣ملماظلٯملمم)مودذمل٤ملة،م
ؼعمل٤مللمايٞملمم(مدؾقمملغ٣ملم):م{موعموَؼقم٤ملبعممإؿمذػممغعممملدعمىمرعمبفمذمل٣ملغممموَغممذمل٦ملممععملفمذملؽملِ٦ملعممماظسملقمذملٓملقممموعموَغذملوملعممموَرػمحعمذمل١ملغممم

اظٓملفماحِؼملِنيعمم مصَمملدػمؿعمفعمؾػمؽملعممملمظَ٣ملغمم َصغملَرملعمظملْؽملعممملمععممملمبِ٣ملِمعِ٢ملم٪ملغمٓملدملموعمآتعمؿملػمؽملعممملهغمموَػػمػملَذمل٣ملغممموعمعِذملـػمػملَؾملغم١ملممعفمضملعمؾملغمذمل١ملػمممرعمحػمؼملعمذملهملًمم
عمم٢ملػمم ِسؽملّملِغعممملموعم ِذطْٓملعمىمظِػملْضملعممملبِّملِؼ٢ملعمم}مم[اَملغؾؿملمملىم:م83-84م]م.م م

وإنمطؽملوملمسعملؿملؼملمملمٮملمتؽملفنملمصٯملمتؿملذملفملسمعذمل٢ملمرضمذملهملمآموصذملؿمل٘ملمسشملممل٩ملذمل٣ملم،مصؾملذملْملهم

اعذملذملٓملوةممإبذملذملٓملاػؿمل١ملم(مسػملؿملذملذمل٣ملماظلذملذملٯملم)مسؽملذملذملّملعمملمبرملذملذملٓملتؾملمملماٌمٯمل٩ملغملذملذملهملمبمملظ٤ملظذملذملّملمسػملذملذمل٥ملمطذملذملربمد ذملؽملؾملمملم

تعمل٤ملل:م{ضَمملظَوملػممؼعممملموعمؼػمػملَؿعم٥ملموَوَظِّملغمموعموَغعممملمسعمفغم٤ملزؽمموعمػعمْملعمامبعمضملػمػملِ٦ملمذعمؿملػمكؼممملمإؿمنعمؾممػعمْملعمامظَرملعمذمل٦ملػمىؽمممسعمفِؿملذملنملؽممم
عمٓملطَمملتغمذمل٣ملغمممسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملػممموَػػمذمل٠ملعممماظْؾعمؿملػمذملوملِممإؿمغعمؾمذمل٣ملغمممحعم ِؼملؿملذملّملؽممم
مضَمملظُ٤ملاموَتعمضملػمفعمؾِنيعممعِ٢ملػمموَعػمٓملؿمماظػملَؾم٣ملِمرعمحػمؼملعمهملُماظػملَؾم٣ملِموعمب عم

فؿملّملؽمم}مم[ػ٤ملدم72م–م]73م.م م
ععم ِ
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وإنمطؽملوملمظممحمملظهملمع٢ملم٪ملؿملٞملماظؿملّملمصذملمملسػمل١ملمونمصعملذملريماظؿملذمل٤ملمممضذملّملمؼغملذمل٤ملنمشذملينماظطملذملّملم،مم

وشينماظؿمل٤ملممضّملمؼغمل٤ملنمصعملريماظطملّملم،مواَملؼذملمملممدوملم،موونمآم(متضملذملمملشم)مإذامورادمظػملضملؾذملّملمذذملؿملؼمؽمملم

ذمل٢ملمصَؿملعمغملُذمل٤ملنغممم}م[مؼذملٕملم]36م،مموؼعملذمل٤ململم
وعسملمملهمظ٣ملم{مإؿمغعمؾمؼملعممملموَعػمٓملغمهغممإؿمذعماموَرعمادعممذعمذملؿملػمؽؼممملمموَنػممؼعمعملُذمل٤مللعمممظَذمل٣ملغمممطُ ػمم
دؾقمملغ٣مل موتضملمملشم:م{ععممملمؼعمظملْؿعمُملؿمماظػملَؾم٣ملغممظِػملؽملعمؾممملسؿممعِ٢ملػممرعمحػمؼملعمذملهملٍممصَػملَذملمملممعغمؼملػملِذملٟملَممظَؾملعمذملمملمموعمععمذملمملممؼغمؼملػملِذملٟملْممصَػملَذملمملمم

غملؿمل١ملغمم}م[صمملرٓمل]2:م .م
ْق ِ
عغمٓملػمدِ٠ملعممظَ٣ملغممعِ٢ملػممبعمضملػمّملِهِموعمػغم٤ملعمماظْضملعمٔملؿمؼٔملغمماظ عم

وعؾملؼملذملمملمتغملذملذمل٤ملنماظػملقصملذملمملتماظضملزمل ذملؿملؾهملمظممحؿملمملتذملذملٟملمصؿضملػملذملذملٞملمةؾذملذمل٠ملمآم(س ذملٔملموجذملذمل٠مل)م،م

صؾملْملهمعٓملؼ١ملمم(مسػملؿملؾملمملماظلٯملمم)مسؽملّملعمملمموزػملؼملوملماظّملغؿملمملمظممسؿملؽملؿملؾملمملموٕموذملّملمعػملفذملفملمعذمل٢ملم
آمإٮملممإظؿمل٣ملممضمملظوملم:م{مؼعممملمظَؿملػمؿعمؽملِ٦ملمعِوملغمؾممضَؾػمذمل٠ملعمممػعمذملمْملعمام عموطُؽملذملوملغمممغعملػمذملؿملمملًممععمؾمؽمللِذملؿملؾممملًمم}م[عذملٓملؼ١ملم:م]23م

صغملمملنماظطمل٤ملثمواظٓملضمهملمظممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:م م{صَؽملعممملدعماػعممملمعِ٢ملمتعمقػمؿِؾملعممملموَظٌملمملمتعمقػمٔملعمغِذمل٦ملممضَذملّملػمممجعمضملعمذمل٠ملعممم

رعمبقمٟملِمتعمقػمؿعمٟملِمدعمٓملؿمؼكمممل،موعمػغمٔملمميمإؿمظَؿملػمٟملِمبِفِْملػمهللؿمماظؽملفمكػمػملَهملِمتغملعممملضِٙملْمسعمػملَؿملػمٟملِمرغمرَؾؼممملمجعمؽملِؿملكممملم مم مم َصغملُػملِ٦ملم
وعماذػمٓملعمبِ٦ملموعمضَٓملؿمؾميمسعمؿملػمؽملؼممملمصَكملؿمععمؾممملمتعمٓملعمؼِ٢ملعمؾممعِ٢ملعمماظْؾعمرملعمٓملؿمموَحعمّملؼمامصَعملُ٤ملظِ٦ملمإؿمغِؾم٦ملمغعمْملعمرػمتغممظِػملذملٓملعمؾمحػمؼملعم٢ملؿممم٫ملعمذمل٤ملػمعؼممملمم

صَػملَذملذمل٢ملػمم ُوطَػملِؾمذملذمل١ملعمماظْؿملعمذملذمل٤ملػممعممإؿمغػملِ ذملؿملؼمؾمممل}[معذملذملٓملؼ١ملم.]26-24موػذملذملْملامؼذملذمل٤ملغٕملم(مسػملؿملذملذمل٣ملماظلذملذملٯملمم)مسؽملذملذملّملعمملم
اظؿعملؼمل٣ملماي٤ملتمىفملمإشممآم(سٔملموج٠مل)موادؿؼمللٟملمةؾػمل٣ملمطمملغوملماظٓملضمذملمهملمواظؽملفذملمملةم

حممل٪ملٓملتنيم،موؼعمل٤مللمايٞملمدذملؾقمملغ٣ملم:مم{وعمذعماماظؽملغمؾمذمل٤ملنؿمممإؿمذػممذعمػعمذملنملعمممعغمطملعمممل٪ملِذملؾمملًممصَصملَذمل٢ملعمؾممموَنػممظَذمل٢ملػممم

غعمعملْذملّملِرعممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمصَؽملعمذملمملدعمىمصِذملذمل٦ملماظصملُؾمػملُؼملعمذملمملتِموَنػممظَذملمملمإؿمظَذملذمل٣ملعممإؿمظَؾمذملمملموَغػمذملذملوملعممدغمذملذملؾػمقعممملغعمٟملَمإؿمغِؾمذملذمل٦ملمطُؽملػمذملذملوملغممعِذملذمل٢ملعمم
اظصملَؾممملظِؼملِنيعمم مصَمملدػمؿعمفعمؾػمؽملعممملمظَ٣ملغمموعمغعمفعمؾمؿملػمؽملعممملهغممعِ٢ملعمماظْطملعم١ملؿمؾممم عموطَْملعمظِٟملَمغغمؽملػمفِ٦ملماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعمم} م

[اَملغؾؿملمملىم]88-87:مم .م

شذملذملريمونماَملعذملذمل٠ملمبذملذملٯملمسؼملذملذمل٠ملموعذملذمل٠ملموجذملذمل٤ملفم،ممووعذملمملنـممطمملذبذملذمل٣ملمخمملرؽذملذملهملم،موضذملذملّملمطذملمملنم

دؿملّملغمملمسؼملٓملمب٢ملماًشملمملبم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)مؼعمل٤مللم:مم"مٮملمؼعملضملّملنموحّملط١ملمس٢ملمرػملذملنملم

اظٓملزقموؼعمل٤ملل:ماظػملؾمل١ملمارزضينموضّملمسػملؼملذملوملمونماظلذملؼملمملىمٮملمتشملذملٓملمذػؾؼمذملممملموٮملمصسملذملهملمم"م،م

وٮملمؼغملظملذملذمل٦ملمجمذملذملٓملدماظضملؼملذملذمل٠ملم،مإمنذملذملمملمؼؽملؾطملذملذمل٦ملمونمؼغملذملذمل٤ملنماظضملؼملذملذمل٠ملمعؿعملؽملؼمذملذملمملم،مصضملذملذمل٢ملمسممل٩ملرملذملذملهملم م

(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملؾمل ذملممل)مونماظ ذملؽملؾم ؾمم(م٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)ممض ذملممللم:م"مإؿمنؾممماظػملَؾمذملذمل٣ملعممتعمضملعم ذملمملشمم

عمّملطُ١ملػممسعمؼملعمذملٯملًمموَنػممؼغمؿػمعملِؽملعمذمل٣ملغمم"ممموؼعملذمل٤مللمايذملٞملمدذملؾقمملغ٣ملم:م{مإؿمنعمؾمماظَؾمذملْملِؼم٢ملعمم
ؼغمقِنملؾممإؿمذعمامسعمؼملِ٠ملعمموَح غم
ذمل٢ملموَحػملعمذملذمل٢ملعممسعمؼملعمػملًذملمملم}مم[اظغملؾملذملذملٝملم]30:م
آععمؽملغمذملذمل٤ملاموعمسعمؼملِػملُذملذمل٤ملاماظزملعمؾم ذملمملظِقعممملتِمإؿمغعمؾمذملمملمظَذملمملمغغمسملِذملؿملٛملغمموَجػمذملذملٓملعممععمذمل ػم
صممل دٯملممٕمؼّملهللغمماظ٦ملماظضملؼمل٠ملم،مويمسؼمل٠ملمصقلنملم،موإمنذملمملمؼشملػملذملنملما جذملمملدةموا تعملذملمملنم،م
وذظٟملمعٛملم٪ملٓملورةمعٓملاضؾهملمآمسٔملموج٠ملمظمماظلٓملمواظضملػمل٢ملم،مصمملغذمل٣ملمعذمل٢ملماظزملذملضملنملمبذمل٠ملمرمبذملمملم

طمملنمع٢ملماٌلذملؿم ؾضملّملممووماٌلذملؿقؿمل٠ملمونمنضملذمل٠ملمظغملذمل٠ملماغلذملمملنمحمملردذملمملًمزمٓملدذمل٣ملم،موومعٓملاضؾذملمملًم
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ؼٓملاضؾ٣ملم،موحؿ٥ملمظ٤ملمصضملػملؽملمملمذظٟملمصممليمملرسمضّملمزمؿذملمملجمإشممعذمل٢ملمزمٓملدذمل٣ملم،مموآٌملاضذملنملمضذملّملم
زمؿ ذملمملجماشممعذملذمل٢ملمؼٓملاضؾذملذمل٣ملم،موظغملذملذمل٢ملمعذملذمل٢ملماظلذملذملؾمل٠ملمونمغٓملبذملذمل٦ملمظممطذملذمل٠ملماغل ذملمملنـمم٪ملذملذملؼملريؼمامحؿملؼم ذملمملم

ؼؽملذملذملؾ٘ملمب ذملممليٞملموؼذملذملّملصٛملمإشمماًذملذملريمَملغذملذمل٣ملمؼٓملاضذملذملنملمعذملذمل٢ملمٮملمتفملخذملذملْملهمد ذملؽملهملموٮملمغذملذمل٤ملمم،موظمم
حّملؼىملمجربؼ٠ملماظشمل٤ملؼذمل٠ملمحذملنيمدذملفمللماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مسذمل٢ملما حلذملمملنم

ضممللم:م"ممونمتضملؾّملمآمطفملغٟملمتٓملاهم،مصكملنمٕمتغمل٢ملمتٓملاهم،مصكملغ٣ملمؼٓملاكم"مم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م.م م

وظػملؿفملطؿملّملمسػمل٥ملموػؼملؿملهملماظضملؼملذمل٠ملمدسمملغذملمملماٮملدذملٯملممإشممونمغضملؼملذمل٠ملماشممآخذملٓملميصملذملهملم

ع٢ملمحؿملمملتؽملمملمحؿ٥ملمظ٤ملمٕمغّملركمٔٓملةمػْملاماظضملؼمل٠ملم،موعمملمذظٟملمإٮملممظؾؿملذملمملنمضؿملؼملذملهملماظضملؼملذمل٠ملم
ووػؼملؿملهملما غؿمملجمظألصٓملادمواَملع١ملم،مصضمل٢ملموغٕملمب٢ملمعمملظٟملمر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣ملمضذملممللم:ممضذملممللم

ّملطُ١ملػمممصَلِذملؿملػملَهملٌممصَذملكملؿمنػممم
رد٤مللمآم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م"مإؿمنػممضَمملععموملػمماظلعمؾممملسعمهملُموعمبِؿملعمّملِموَحعمذمل ِ

ادػمؿعمشملَمملهللعمموَنػممظَمملمؼعمعملُ٤ملمعممحعمؿعمؾم٥ملمؼعمطملػمٓملؿمدعمؾملعممملم َصػملؿملطملٓملدؾملمملم"مم(اَملدبماٌظملٓملدم)م.م م

طؼملمملمدسمملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمإشمماظضملؼمل٠ملموجضملػمل٣ملمظممعزملمملفماظضملؾذملمملداتمصعملذملّملمغمملداغذملمملمم

ايٞملمدؾقمملغ٣ملمإشمم٫ملٯملةماىؼملضملهملم–مػْملهماظرملضملريةماظضملصملؿملؼملهملم–مبذملفملعٓملممثذمل١ملم٫ملذملٓملصؽملمملمإشمم
اظضملؼمل٠ملمبفملعٓملمعلمملوـمممظ٣ملمحؿملىملمؼعملذمل٤مللمآمتضملذملمملشم:مم{مؼعمذملمملمموَؼغمؾمؾملعمذملمملمماظَؾمذملْملِؼ٢ملعمممآَععمؽملغمذمل٤ملاممإؿمذعمامغغمذمل٤ملدِميعمم

ظِػملزملعمؾمػملَمملةِمعِ٢ملػممؼعم٤ملػممؿمماظْفغمؼملغمضملعمذملهملِممصَمملدػمذملضملعم٤ملػماممإؿمظَذمل٥ملمم ِذطْذملٓملؿممماظػملَؾمذمل٣ملِمموعمذعمرغمواماظْؾعمؿملػمذملٛملعمممذعمِظغملُذمل١ملػمممخعمؿملػمذملٓملؽمممَظغملُذمل١ملػمممإؿمنػمم
٦ملماَملَرػمضؿمموعمابػمؿعمطملغمذمل٤ملاممعِذمل٢ملػمممصَسملػمذمل٠ملؿمممآم
طُؽملػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغمذمل٤ملنعمممصَذملكملؿمذعماممضُسملِذملؿملعموملِمماظزملعمؾمذملٯملةُممصَمملغػمؿعمرملِذملٓملغمواممصِذمل م

عماذطُٓملغمواماظػملٌملذمل٣ملعمممطَذملـِريؼماممظَضملعمػملٌملغملُذمل١ملػمممتغمظملْػملِقغمذمل٤ملنعمم}م(ماىؼملضملذملهمل:م)10-9موطذملمملنمدذملؿملّملغمملمسذملٓملاكمبذمل٢ملغمم
و ػم
عمملظٟملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مإذام٫ملػمل٥ملماىؼملضملهملماغزملٓملفمص٤ملضٝملمسػمل٥ملمبمملبماٌلفّملمصعملذملممللم

:ماظػملؾمل١ملمإغ٦ملموجؾوملمدس٤ملتٟملمو٫ملػملؿملوملمصٓملؼسملؿٟملم،مواغؿرملٓملتممطؼملمملموعذملٓملتين،مصذملمملرزضينم
ع٢ملمصسملػملٟملمووغوملمخريماظٓملازضنيممم(متظمللريمابذمل٢ملمطذملـريم)م،مموإذامطذملمملنما دذملٯملممؼذملّملس٤ملم

اظ٦ملماظضملؼملذمل٠ملموا غؿذملمملجمصكملغذمل٣ملمؼذملٓملص٘ملم–موبرملذملّملةم–ماظؾشملمملظذملهملمواظغمللذمل٠ملمواظؿلذمل٤مللم–مَملنم
ذظذملذملٟملمعذملذمل٢ملمود ذملؾمملبمت ذملفملخٓملماظذملذملؾٯملدموػذملذملٯملكماظضملؾ ذملمملدموضذملذملّملطمملنماظ ذملؽمل

م(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)مؼلؿضملؿملْملمبمملٓمع٢ملماظضملفذملٔملمواظغمللذمل٠ملم،مصضملذمل٢ملموغذملٕملمبذمل٢ملمعمملظذملٟملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)م

ضممللم:مطمملنمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مؼعمل٤مللم:م"ماظػملَؾمؾملغم١ملعمؾممإؿمغِؾم٦ملموَسغم٤ملذغممبِٟملَمعِذمل٢ملعممم

اظْضملعمفػمٔملؿمموعماْظغملَلعم٠ملؿم،موعماظْفغمؾػم٢ملؿمموعماظْؾملعمٓملعممؿممواظْؾغمكػم٠ملؿم،موعموَسغم٤ملذغممبِٟملَمعِ٢ملػممسعمْملعمابِماظْعملَؾػمٓملؿم،موعمعِذمل٢ملػمممصِؿػمؽملعمذملهملِمم

اظْؼملعمقػمؿملعممملموعماظْؼملعمؼملعممملتِم"م(موخٓملج٣ملمعلػمل١ملم)م.م م

وع٢ملمث١ملمطمملنمتٓملشؿملنملماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مظمماظضملؼمل٠ملموغؾملؿمل٣ملمسذمل٢ملم

اظؾشملمملظذملذملهملمواظغمللذملذمل٠ملمصضملذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمػٓملؼذملذملٓملةم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مؼعملذملذمل٤مللم:ممض ذملممللمردذملذمل٤مللمآم م
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عمّملطُ١ملػممحغمٔملػمععمهملًمسعمػملَ٥ملمزَؾملػمذملٓملؿمهِممخعمؿملػمذملٓملؽمممظَذمل٣ملغمممعِذمل٢ملػممم
(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:م"مظَفملَنػممؼعمقػمؿعمشملِنملعمموَح غم

عمضملذملذملذمل٣ملغمم"م(موخٓملجذملذملذمل٣ملماظؾكذمل ذملمملري)م،موسذمل ذمل٢ملممابذملذملذمل٢ملمسؼملذملذملذملٓملم م
َحذملذملذملّملؼمامصَؿملغمضملػمشملِعمؿملذملذملذمل٣ملغمموَوػممؼعمؼملػمؽمل عم
عملذمل ذملفملَلعممو عم
وَنػممؼ ػم
(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضممللمدؽ٠ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مسذمل٢ملممورْؿملعمذملنملمماظغملَلػمذملنملِممم

ضممللم:مسعمؼملعمذمل٠ملغممماظٓملعمؾمجغمذمل٠ملؿمممبِؿملعمذملّملِهِمم عموطذمل٠ملغمؾمممبعمؿملػمذملٛملـمممععمؾػمذملٓملغمورـمممم"م(وخٓملجذمل٣ملمموضمذملّملم)م.موسذمل٢ملماٌعملذملّملامم م

مملعذملمملمم
م(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مس٢ملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)مم"مععمذملمملمم َوطَذمل٠ملعممموَحعمذملّملؽمممرَضملعم ؼم

ضَٙملُؾممخعمؿملػمٓملؼمامعِ٢ملػمموَنػممؼعم ْفملطُ٠ملعممعِ٢ملػممسعمؼملعم٠ملؿممؼعمّملِهِموعمإؿمنعمؾممغعمؾِ٦ملعمؾمماظػملَؾم٣ملِمدعماوغمدعممسعمػملَؿملػم٣ملِماظلعمؾمػملَمملمم َطذملمملنعمممؼعم ْفملطُذمل٠ملغممم

عِذملذمل٢ملػممسعمؼملعمذملذمل٠ملؿممؼعمذملّملِهِم"م(وخٓملجذملذمل٣ملماظؾكذملمملري)م،موسذملذمل٢ملموبذملذمل٦ملمػٓملؼذملذملٓملةم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مسذملذمل٢ملم
اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مضممللم"ماظلمملس٦ملمسػمل٥ملماَملرعػملهملمواٌلغملنيمطمملجملمملػذملّملم

ظممدؾؿمل٠ملمآم-مووحلؾ٣ملمضممللم–موطمملظعملممل٩مل١ملمٮملؼعمظملؿغمٓملمموطمملظزملممل٩مل١ملمٮملمؼغمظملشملِٓملم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) م
إنممممملمؼّملصٛملمإشمماَملع٠ملموؼؿشملػملنملماىؾملّملمواظضملؼمل٠ملمظزملذملمملحلمماظذملّملؼ٢ملممواظذمل٤ملر٢ملمم،مم

واظظملٓملدمواجملؿؼملٛملمتػملٟملماٌرملذملٓملوسمملتمماظغملذملربىممطؼملرملذملٓملوهللممضؽملذملمملةمماظلذمل٤ملؼٕملمم،موعرملذملٓملوهللمم

ت٤ملذغمل٥ملموذٓملقماظضمل٤ملؼؽملمملتم،موعرملٓملوهللمتؽملؼملؿملهملماظلمملح٠ملماظرملؼملمملظ٦ملموتؽملؼملؿملهملمدؿملؽملمملىم .م

وعذملذملمملمطذملذمل٠ملمذظذملذملٟملمإٮملمظػملؿفملطؿملذملذملّملمسػملذملذمل٥ملموػؼملؿملذملذملهملماظضملؼملذملذمل٠ملموا غؿذملذملمملجم،مإذمإنماَملعذملذمل١ملم

ٮملتػملذملذملٟملمطػملؼملؿؾمل ذملمملموٮملمإرادتؾمل ذملمملمإٮملمإذامسؼملذملذمل٠ملموبؽملمملؤػذملمملمصمؿملضمل ذملمملمسػملذملذمل٥ملمرضؿملؾمل ذملمملموغؾملسملذملذملؿؾملمملم،م
وادذملذملؿشملمملسوملمونمتؽملذملذملؿيملمرضملمملعؾملذملذملمملموذذملذملٓملابؾملمملموطلذملذملمملىػمملمودواىػذملذملمملممودذملذملٯملحؾملمملم،مودذملذملممل٩ملٓملم

ععمل٤ملعمملتمحؿملمملتؾملمملم،موظ٢ملمؼغمل٤ملنمذظٟملمإٮملمبمملظضملػمل١ملمواظضملؼمل٠ملمواظؿكشملؿملٙملماىؿملّمل.م م
م
م
م
م
م

م

م
م
م
م
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أًٔل  :انؼُبصش :

يــبرا قجـــم احلـــح ؟

1ذملما خٯملصموتشملؾملريماظعملػمل٤ملبم.ممممممممممممممممممم م
م2ذملماٌؾمملدرةمإشمماظؿ٤ملبهملماظؽملزمل٤ملحم .م

3ذملمهذملذملذملٓمليماٌذملذملممللمايذملذملذملٯمللم.مممممممممممممممممممم م
م4ممذملموداىماظّملؼ٤ملنم .م

5ذملمغؾْملماًذملذملذملذملٯملفمواظظملذملذملذملٓملضذملذملذملهملم.مممممممممممممممممم م
6مذملماظؿضملفؿمل٠ملمةيملماظظملٓملؼسملهملم .م

-7مضسملمملىماي٤ملا٩مليملموتعملّملت٣ملمسػمل٥ملمحيملماظؽملمملصػملهملموسؼملٓملةماظؽملمملصػملهملم .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنــخ يٍ انقـــشآٌ:

-1مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{وعمظِػملٌمل٣ملِمسعمػملَ٥ملماظؽملفممملسؿممحِيملقمماظْؾعمؿملػموملِمععم٢ملؿممادػمؿعمشملَمملهللعممإؿمظَؿملػم٣ملِمدعمؾِؿملػملًمملم

وعمععم٢ملػممطَظملَٓملعممصَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممشَؽملِ٦مللممسعم٢ملؿمماظْضملعممملظَؼملِنيعم}م[آلمسؼملٓملانم:م .]97م

2م-مموؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعموَذممنػممصِ٦ملماظؽملفممملسؿممبِمملظْقعميملمممؼعمفملْتغم٤ملكَمرؿمجعممملظًمملموعمسعمػملَ٥ملمطُ٠ملممم٪ملعممملعِٓملـمم

عمْملطُٓملغموا مادػم١ملعم ماظػملٌمل٣ملِ مصِ٦مل موَؼفممملمـمم
ؼعمفملْتِنيعم معِ٢ملػم مطُ٠ملمم مصَيملدمل مسعم ِؼملؿملٞملـم م مظِؿملعمرملػمؾملعمّملغموا مععمؽملعممملصِٛملعم مظَؾملغم١ملػم موعمؼ ػم

ععمضملػمػملُ٤مل ععممملتٍمسعمػملَ٥ملمععممملمرعمزعمضَؾملغم١ملػممعِ٢ملػممبعمؾملؿمؿملؼملعمهملِماظْفملَغػمضملعممملمؿمم َصغملُػملُ٤ملامعِؽملػمؾملعممملموعموَرْضملِؼملغم٤ملاماظْؾعمممل٩ملِٕملعمماظْظملَعملِريعم}م م

[اييملم:م .]28م

-3مموؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{صَؼملعم٢ملػممطَمملنعممؼعمٓملػمجغم٤ملمظِعملَمملىعممرعمبمم٣ملِمصَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػممسعمؼملعمػملًمملم٫ملعممملظِقؼممملموعمظَمملمؼغمرملػمٓملؿمكْم

بِضملِؾعممملدعمةِمرعمبمم٣ملِموَحعمّملؼما}م[اظغملؾملٝمل:مم .]110م

م -4موؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامتغم٤ملبغم٤ملامإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمتعم٤ملػمبعمهملًمغعمزملغم٤ملحؼممملمسعملعم٥ملم

عمبغملُ١ملػمموَنػممؼغمغملَظملخملٓملعممسعم ػمؽملغملُ١ملػممدعمؿملممؽعممملتِغملُ١ملػمموعمؼغمّملػمخِ َػملغملُ١ملػممجعمؽملفممملتٍمتعمفػمٓملؿميمعِ٢ملػممتعمقػمؿِؾملعممملماظْفملَغػمؾملعممملرغممؼعم٤ملػممعممظَمملم
ر قم

ؼغمكػمٔملؿمي ماظػملٌمل٣ملغم ماظؽملفمؾِ٦ملفم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مععمضملعم٣ملغم مغغم٤ملرغمػغم١ملػم مؼعملػمضملعم٥مل مبعمؿملػم٢ملعم موَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػم موعمبِفملَؼػمؼملعممملغِؾملؿم١ملػمم

ؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممرعمبفمؽملعممملموَتػمؼملِ١ملػممظَؽملعممملمغغم٤ملرعمغعممملموعماشْظملِٓملػممظَؽملعممملمإؿمغفمٟملَمسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍمضَّملِؼٓمل}م[اظؿقٓملؼ١ملؽم:م.]8م م
 -5مموؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعمظَمملمتعمؽملعممملزعمسغم٤ملامصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملاموعمتعمْملػمػعمنملعممرؿمزمُغملُ١ملػمموعما٫ملػمؾِٓملغموامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعمم

ععمٛملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م[اَملغظملمملل:م .]46م
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األدنخ يٍ انسُخ :

-1سعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم :مدغمؽِ٠ملعم ماظؽملفمؾِ٦ملقم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) موَيقم ماَملَسػمؼملعمممللؿم موَصْسملعم٠ملغم؟ مضَممللعم :م"إؿمتعممملنؽم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِ" م ِضؿمل٠ملعم :مثغم١ملفم مععممملذعما؟ مضَممللعم:م

"جِؾملعممملدؽممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ"مضِؿمل٠ملعم:مثغم١ملفممععممملذعما؟مضَممللعم:م"حعميمللممععمؾػمٓملغمورؽم"م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) .م

 2م -موس٢مل مسؼملٓملو مب٢مل ماظضملمملص م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضمملل م :مضَممللعم مظ٦مل مرد٤ملل مآم

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"وَععممملمسعمػملِؼملػموملعمموَنفمماظْكملؿمدػمػملَمملمعممؼعمؾملػمّملِمغممععممملمطَمملنعممضَؾػمػملَ٣ملغم؟موعموَنفمماظْؾملؿمفػمٓملعمةَم
تعمؾملػمّملِمغممععممملمطَمملنعممضَؾػمػملَؾملعمممل؟موعموَنفمماظْقعميملفممؼعمؾملػمّملِمغممععممملمطَمملنعممضَؾػمػملَ٣ملغم؟"م(وخٓملج٣ملمعلػمل١مل) .م

 -3موس٢ملموَبعم٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملغمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم)مؼعمعملُ٤مللغم:م"ععم٢ملػممحعميملفممظِػملٌمل٣ملِمصَػملَ١ملػممؼعمٓملػمصُىملػم،موعمظَ١ملػممؼعمظملْلغمٞملػم،مرعمجعمٛملعممطَؿملعم٤ملػممؿمموعمظَّملعمتػم٣ملغمموُعقم٣ملغم"م م

(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) .م

م -4موس٢مل مسؼملعمٓملعم مبػم٢ملؿم ماًَشملٌملمملبِ م(رعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم :مدعمؼملِضملػموملغم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِم

مملل مبِمملظؽملممؿملفممملتِ ،موعمإؿمغفمؼملعمممل مِظغملُ٠ملمم ماعػمٓملؿمئـم مععممملم
(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مؼعمعملُ٤مللغم :م"إؿمغفمؼملعمممل ماَملَسػمؼملعم غم
غعم٤ملعمى"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).مم م

 5م-موس٢ملمسؾّملمآمب٢ملمعلضمل٤ملدم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملم

آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) :م"مظَػملٌمل٣ملغمموَصْٓملعمحغممبِؿعم٤ملػمبعمهملِمسعمؾػمّملِهِمعِ٢ملػممرعمجغم٠ملـممغعمٔملعملعممععمؽملػمٔملؿمظًمملموعمبِ٣ملِمععمؾملػم َػملغملَهملٌ،موعمععمضملعم٣ملغمم

رعماحِػملَؿغم٣ملغم ،مسعمػملَؿملػمؾملعمممل مرَضملعممملعغم٣ملغم موعمذعمٓملعمابغم٣ملغم ،مصَ٤ملعم٪ملعمٛملعم مرعموْدعم٣ملغم مصَؽملعممملمعم مغعم٤ملػمععمهملً ،مصَمملدػمؿعمؿملػمعملَٚملَ موعمضَّملػم مذعمػعمؾعموملػمم
رعماحِػملَؿغم٣ملغم ،محعمؿفم٥مل مإؿمذعما ماذػمؿعمّملفم مسعمػملَؿملػم٣ملِ مايَٓملقم موعماظضملعمشملَٖملغم موَوػم مععمممل مذعممملىعم ماظػملٌمل٣ملغم ،مضَممللعم :موَرػمجِٛملغم مإؿمظَ٥ملم

عمعغملَمملغِ٦مل،مصَٓملعمجعمٛملعممصَؽملعممملمعممغعم٤ملػمععمهملً،مثغم١ملفممرعمصَٛملعممرعموْدعم٣ملغم،مصَكملؿمذعمامرعماحِػملَؿغم٣ملغممسِؽملػمّملعمهغمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م .م

 6م -م موسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م" موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،مإؿمنفم مآَ مرَؿملممنملؽم مظَممل مؼعمعملْؾعم٠ملغم مإؿمظٌملممل مرَؿملممؾؼمممل ،موعمإؿمنفم مآَ موَععمٓملعمم

اظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مبِؼملعمممل موَععمٓملعم مبِ٣ملِ ماظْؼملغمٓملػمدعمػملِنيعم ،مصَعملَممللعم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٓملقمدغم٠ملغم مطُػملُ٤ملا معِ٢ملعم ماظشملٌملؿملممؾعممملتِم
وعماسػمؼملعمػملُ٤ملام٫ملعممملظِقؼمممل،مإؿمغمم٦ملمبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممسعم ِػملؿمل١ملؽم} م[اٌقملعؽمل٤ملن:م]51موعمضَممللعم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعمم

شملؿمل٠ملغمماظلفمظملَٓملعمم
فممذطَٓملعمماظٓملفمجغم٠ملعممؼغم ِ
آععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػم} م[اظؾعملٓملة:م]172مثغم١مل عم

وَذػمضملعمىملعمموَشْؾعمٓملعم،مؼعمؼملغمّملقممؼعمّملعمؼػم٣ملِمإؿمظَ٥ملماظلفمؼملعممملىِ،مؼعممملمرعمبمم،مؼعممملمرعمبمم،موعمععمشملْضملعمؼملغم٣ملغممحعمٓملعمامؽم،موعمععمرملػمٓملعمبغم٣ملغممحعمٓملعمامؽم،م

وعمععمػملْؾعملغم٣ملغممحعمٓملعمامؽم،موعمشُْملِيعممبِمملظْقعمٓملعمامؿم،مصَفملَغفم٥ملمؼغملػمؿعمفعممملبغممظِْملعمظِٟملَم؟م"م(وخٓملج٣ملمعلػمل١ملم) .م

 7م -موس٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل) موَنفم مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) مضَممللعم:م"ععم٢ملػممطَمملغعموملػممسِؽملػمّملعمهغممععمصملْػملِؼملعمهملٌمظِفملَخِؿمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعمقعمػملٌملػملْ٣ملغممعِؽملػمؾملعمممل،مصَكملؿمغفم٣ملغممظَؿملػمٕملعممثعم١ملفممدِؼؽملعممملرؽمم
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ػممؼغملُ٢ملػممظَ٣ملغممحعملعمؽملعممملتؽمموُخِْملعمم
وعمٮملَمدِرػمػعم١ملؽم،معِ٢ملػممضَؾػم٠ملؿمموَنػممؼغمقملػمخعمْملعممظِفملَخِؿمل٣ملِمعِ٢ملػممحعملعمؽملعممملتِ٣ملِ،مصَكملؿمنػممظَ١مل عم
عِ٢ملػممدعمؿملممؽعممملتِموَخِؿمل٣ملِمصَشملُٓملؿمحعموملػممسعمػملَؿملػم٣ملِ"م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) .م

 8م -موسعم٢ملػمموَبِ٦ملموَؼقم٤ملبعمماَملَغػمزملعممملرؿميمم م(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل) موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم م:م"مٮملَمؼعمقِ٠ملقممظِٓملعمجغم٠ملـمموَنػممؼعمؾملػمفغمٓملعمموَخعممملهغممصَ٤ملػمقعممثعمٯملَثِمظَؿملعمممللـم،مؼعمػملْؿعمعملِؿملعممملنؿم:م
صَؿملغمضملػمٓملؿمضغممػعمْملعماموعمؼغمضملػمٓملؿمضغممػعمْملعمام،موعمخعمؿملػمٓملغمػغمؼملعممملماظٌملْملِيمؼعمؾػمّملعموُمبِمملظلفمٯملَمؿمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 9مذملموس٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م" ععم٢ملػممغعمظملٌملٕملعم مسعم٢ملػممعغمقملػمعِ٢ملـممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممطُٓملعمبِماظّملقمغػمؿملعمممل،مغعمظملٌملٕملعممآُمسعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػمم
طُٓملعمبِمؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِ،موعمععم٢ملػممؼعملفمٓملعممسعمػملَ٥ملمعغمضملػملِٓملـم،مؼعملفمٓملعممآُمسعمػملَؿملػم٣ملِمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِ،موعمععم٢ملػمم

دعمؿعمٓملعممعغملػمػملِؼملؼم ممل،مدعمؿعمٓملعمهغممآُمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِ،موعمآُمصِ٦ملمسعم٤ملػمنؿمماظْضملعمؾػمّملِمععممملمطَمملنعمماظْضملعمؾػمّملغممصِ٦ملم

سعم٤ملػمنؿمموَخِؿمل٣ملِ"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م .م

ادلٕضــــــــــــــٕع :

إغؽملمملمظممػْملهماَملؼمملمماٌؾمملرطهملمععملؾػمل٤ملنمسػمل٥ملمسؾمملدةمعذمل٢ملموسصملذمل١ملمووجذمل٠ملماظضملؾذملمملدات،م

صفملصؽذملذملّملةماٌذملذملقملعؽملنيماظزملذملذملمملدضنيمتؾملذملذمل٤مليمإشمممحذملذمليملمبؿملذملذملوملمآمايذملذملٓملامم،محؿملذملذملىملمعطملظملذملذملٓملةم
اظْملغ٤ملبمموتغملظملريماظلؿملؽمملتم،موإجمملبهملماظّملس٤ملاتم،مودذملغملنملماظضملذملرباتم،موعرملذملمملػّملةماٌؽملذملمملصٛملم

واًذملرياتم،مصمؿملذملمملمهلذملمملمعذمل٢ملمرمملسذملذملهملم،موؼمملهلذملمملمعذمل٢ملمسؾذملمملدةمتلذملؿؾمل٤مليماظعملػملذملذمل٤ملبمواظضملعملذمل٤ملل،مضذملممللم
تضملمملشممسػمل٥ملمظلمملنمإبٓملاػؿمل١ملمسػملؿمل٣ملماظلٯملمم:م{رعمبفمؽملعممملمإؿمغمم٦ملموَدػمغملَؽملػموملغممعِ٢ملػممذغمرممؼفمؿِ٦ملمبِذمل٤ملعمادٍمشَؿملػمذملٓملؿممذِيم
زعمرػمهللـممسِؽملػمّملعممبعمؿملػمؿِٟملَماظْؼملغمقعمٓملفممؿممرعمبفمؽملعممملمظِؿملغمعملِؿملؼملغم٤ملاماظزملفمذملػملَمملةَمصَمملجػمضملعمذمل٠ملػمموَصْؽِذملّملعمةًمعِذمل٢ملعمماظؽملفمذملمملسؿممتعمؾملػمذمل٤ملؿميمإؿمظَذملؿملػمؾملؿم١ملػمم

وعمارػمزغمضْؾملغم١ملػممعِ٢ملعمماظـفمؼملعمٓملعماتِمظَضملعمػملٌملؾملغم١ملػممؼعمرملػمغملُٓملغمونعم}م[إبذملٓملاػؿمل١ملمم:م]37م،مصذملمملييملمصؿملذمل٣ملمعرملذملمملػّملةمعؽملذملمملصٛملم

دغؿمل٤ملؼذملذملهملمعذملذمل٢ملموذملمملرةمظذملؿملٕملمصؿملؾملذملمملمخلذملٓملان،موعؽملذملمملصٛملموخٓملوؼذملذملهملمعذملذمل٢ملمعطملظملذملٓملةمور٪ملذملذمل٤ملان،مضذملممللم

تضملمملشم:م{ وعموَذممنػممصِ٦ملماظؽملفممملسؿممبِمملظْقعميملمممؼعمفملْتغم٤ملكَمرؿمجعممملظًذملمملموعمسعمػملَذمل٥ملم ُطذمل٠ملممم٪ملعمذملمملعِٓملـممؼعمذملفملْتِنيعممعِذمل٢ملػمم ُطذمل٠ملمممصَذمليملدملم
سعمؼملِؿملٞملـمم مظِؿملعمرملػمؾملعمّملغموامععمؽملعممملصِٛملعممظَؾملغم١ملػمموعمؼعمْملػمطُٓملغموامادػم١ملعمماظػملٌمل٣ملِمصِ٦ملموَؼفممملمـممععمضملػمػملُ٤ملععممملتٍمسعمػملَ٥ملمععمذملمملمرعمزعمضَؾملغمذمل١ملػممعِذمل٢ملػمم

ِؼملذملذملذملذمل٤ملاماظعمْؾذملذملذملذملممل٩ملِٕملعمماظْظملَ ِعملذملذملذملذملريعمم}م[ايذملذملذملذمليمل:م]28-27م،مم م
ػمؾملذملذملذملذملمملموعموَرْضمل غم
ؿملؼملذملذملذملذملهملِماظْفملَغػم عمضملذملذملذملذملمملمؿممصَغملُ ُػملذملذملذملذمل٤ملامعِؽمل عم
بعمؾملؿم عم
طؼملمملمونؾمماييملمع٢ملموصسمل٠ملماَملسؼملمملل،مصضملعم٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(رعم٪ملِذمل٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمذمل٣ملغمم)ضَذملممللعم:مدغمذملؽِ٠ملعمم

اظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م َويقمماَملَسػمؼملعمذملممللؿمموَصْسملعمذمل٠ملغممم؟مضَذملممللعم:م"إؿمتعمذملمملنؽممبِمملظػملٌملذمل٣ملِموعمرعمدغمذمل٤ملظِ٣ملِم"م
ضِؿمل٠ملعم:مثغم١ملفممععممملذعما؟مضَممللعم:م"جِؾملعممملدؽممصِ٦ملمدعمذملؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌملذمل٣ملِم"مضِؿملذمل٠ملعم:مثغمذمل١ملفممععمذملمملذعما؟مضَذملممللعم:م"حعمذمليمللممععمؾػمذملٓملغمورؽمم"،م
واييملمؼؾملذملّملممعذملمملمضؾػملذمل٣ملمعذمل٢ملماظذملْملغ٤ملبمواظلذملؿملؽمملت،مصضملذمل٢ملمسؼملذملٓملومبذمل٢ملماظضملذملمملصمر٪ملذمل٦ملمآم

سؽملؾملؼملمملمضممللم:مضَممللعممظ٦ملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م:م"وَععمذملمملمسعمػملِؼملػمذملوملعمموَنفمماظْكملؿمدػمذملػملَمملمعمم
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ؼعمؾملػمذملّملِمغممععمذملمملمطَذملمملنعممضَؾػمػملَذمل٣ملغم؟موعموَنفمماظْؾملؿمفػمذملذملٓملعمةَمتعمؾملػمذملّملِمغممععمذملمملمطَذملمملنعممضَؾػمػملَؾملعمذملممل؟موعموَنفمماظْقعمذمليملفممؼعمؾملػمذملّملِمغممععمذملمملمطَذملمملنعمم

ضَؾػمػملَ٣ملغم؟"،موس٢ملموبذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم(رعم٪ملِذمل٦ملعمماظػملٌملذمل٣ملغممسعمؽملػمذمل٣ملغمم)،مضَذملممللعم:مدعمذملؼملِضملػمموملغمماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)مؼعمعملُ٤مللغم:م"ععم٢ملػممحعميملفممظِػملٌمل٣ملِمصَػملَ١ملػممؼعمٓملػمصُىملػم،موعمظَ١ملػممؼعمظملْلغمٞملػم،مرعمجعمٛملعممطَؿملعم٤ملػممؿمموعمظَّملعمتػم٣ملغمموُعقم٣ملغم"،مواييملم

اٌربورمدؾنملمظممدخ٤مللماىؽملهملمصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)موَنفممرعمدغمذمل٤مللعمم(آِم
٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"اظْقعميملقمماظْؼملعمؾػمٓملغمورغممظَؿملػمٕملعممظَ٣ملغممجعمٔملعماىؽممإؿمظٌملمملماظْفعمؽملفمهملُ".م م

وع٢ملمسصملؼملهملما دٯملمموعٓملاسمملةماظؿؿمللريمظمماظؿغملمملظؿملٝملماظرملٓملسؿملهمل،موع٢ملمصسملذمل٠ملمآم

تضمل ذملمملشممسػملذملذمل٥ملمسؾ ذملمملدهمونمجضملذملذمل٠ملمػذملذملْملهماظظملٓملؼسملذملذملهملمعذملذملٓملةمواحذملذملّملةمظمماظضملؼملذملذملٓمل،مصمضملذملذمل٢ملػمموَبِذملذمل٦ملم

ػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعم:مخعمشملَؾعمؽملعممملمرعمدغم٤مللغمم(آِم٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعممم)م،مصَعملَذملممللعم:م

ـممؼذملمملم
"وَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممضَذملّملػممصَذملٓملعمضعممآُمسعمػملَذمل ػمؿملغملُ١ملغمماظْقعمذمليملفم،مصَقغمفقمذمل٤ملام"م،مصَعملَذملممللعممرعمجغمذمل٠ملؽم:م َوطُذمل٠ملفممسعمذملمملم عم

َلغملَوملعممحعمؿفم٥ملمضَمملظَؾملعممملمثعمػملَمملثؼمممل،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م:م م
رعمدغم٤مللعممآِ؟مص عم
فمؼملذملمملم
ذملٓملط غمْؿغملُ١ملػم،مصَكملؿمغ عم
"مظَ٤ملػممضُػملْوملغم:مغعمضملعم١ملػممظَ٤ملعمجعمؾعموملػم،موعمظَؼملعمذملمملمادػمذملؿعمشملَضملػمؿغم١ملػمم"،مثغمذمل١ملفممضَذملممللعم:م"ذعمرغموغِذمل٦ملمععمذملمملمتعم عم

ػعمػملَذملذملٟملَمععمذملذمل٢ملػممطَذملمملنعممضَذملذملؾػم َػملغملُ١ملػممِبغملَـػمذملذملٓملعمةِمدغمذملذملقملعماظِؾملؿم١ملػمموعماخػمؿِػملَذملمملصِؾملؿم١ملػممسعمػملَذملذمل٥ملموَغػمؾِؿملعمذملممل٩ملِؾملؿم١ملػم،مصَذملكملؿمذعماموَععمذملذملٓمل غمػمتغملُ١ملػمم

بِرملعم٦ملػمىٍمصَفملْتغم٤ملامعِؽملػم٣ملغممععممملمادػمؿعمشملَضملػمؿغم١ملػم،موعمإؿمذعمامغعمؾملعمؿمل غمػمؿغملُ١ملػممسعم٢ملػممذعم٦ملػمىٍمصَّملعمسغم٤ملهغم"مصمملييملمرمنملمسػملذمل٥ملم
ط٠ملمعلػمل١ملمعلؿشملؿملٛملمتػملذملٟملماظذملٔملادمواظٓملاحػملذملهملممضذملممللمتضملذملمملشمم{وعمظِػملٌملذمل٣ملِمسعمػملَذمل٥ملماظؽملفمذملمملسؿممحِذمليملقمم

اظْؾعمؿملػموملِمععم٢ملؿممادػمؿعمشملَمملهللعممإؿمظَؿملػم٣ملِمدعمؾِؿملٯمل}م[آلمسؼملٓملانم:م]97م .م

صضملػمل٥ملمع٢ملم٫ملّملضوملمغؿملؿ٣ملمووصعمل٣ملمآم(سٔملؾمموج٠ملؾم)مَملداىمػذملْملهماظظملٓملؼسملذملهملمونمسمػملذملٗملمٓم

(سٔملؾمموج٠ملؾم)مَملنماظضملؾمملداتممبمملمصؿملؾملمملماييملمٮملمتغمل٤ملنم٫ملذملقؿملقمهملمإٮملمإذامطمملغذملوملمع٤ملاصعملذملهملمظرملذملٓملهللم

آ،موٮملمتغمل٤ملنمععملؾ٤ملظهملمإٮملمإذامطمملغوملمخمملظزملهملمظ٤ملجؾمل٣ملم(سٔملؾمموج٠ملؾم)،مضممللمتضملمملشم:مم{مصَؼملعم٢ملػممطَمملنعمم

ؼعمٓملػمجغم٤ملمظِعملَمملىعممرعمبمم٣ملِمصَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػممسعمؼملعمػملًمملم٫ملعممملظِقؼممملموعمظَمملمؼغمرملػمذملٓملؿمكْمبِضملِؾعمذملمملدعمةِمرعمبممذمل٣ملِموَحعمذملّملؼمام}م[اظغملؾملذملٝمل:م110م]مضذملممللم
اب٢ملمطـريمرضم٣ملمآم:م{صَؼملعم٢ملػممطَمملنعممؼعمٓملػمجغمذمل٤ملمظِعملَذملمملىعممرعمبممذمل٣ملِم}موَيػم:مثعم٤ملعمابعمذمل٣ملغمموعمجعمذملٔملعماىعمهغمماظزملفمذملمملظُِملعم،م

{صَػملْؿملعمضملػمؼملعم٠ملػممسعمؼملعمٯملم٫ملعمذملمملظِقؼممملم}م،موي:ععمذملمملم َطذملمملنعممعغم٤ملعماصِعملًذملمملمظِرملعمذملٓملػمهللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم{وعمٮملمؼغمرملػمذملمٓملؿمكْمبِضملِؾعمذملمملدعمةِمرعمبممذمل٣ملِم

نم غمرطْؽملعمذملمملماظْضملعمؼملعمذمل٠ملؿمم
وَحعمّملؼما}م وعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيمؼغمٓملعمادغممبِ٣ملِموعمجػمذمل٣ملغمماظػملٌملذمل٣ملِموعمحػمذملّملعمهغممظَذملمملمذعمذملٓملؿمؼٟملَمظَذمل٣ملغم،موعمػعمذملْملعمام ؿم
عمدذمل٤مللؿمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغمم
ػممؼغملُ٤ملنعممخعممملظِزملؼممملمظِػملٌمل٣ملِ،م٫ملذمل٤ملابغممملمسعمػملَذمل٥ملمذعمذملٓملؿمؼضملعمهملِمر غم
اظْؼملغمؿعمعملَؾفم٠ملؿم،مظَمملمبغمّملفمموَن عم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم) .م

مضمملل ماظظملسملؿمل٠مل مب٢مل مسؿملمملض م(رضم٣مل مآ) م :مإن ماظضملؼمل٠مل مإذا مطمملن مخمملظزملؼمممل موٕ مؼغمل٢ملم

٫مل٤ملابؼمذملمملمٕمؼعملؾ٠ملموإذا مطمملن م٫مل٤ملابمملموٕمؼغمل٢ملمخمملظزملمملمٕمؼعملؾ٠مل،محؿ٥ملمؼغمل٤ملنمخمملظزملمملًم
٫مل٤ملابمملً; مواًمملظٗمل مون مؼغمل٤ملن مٓ ،مواظزمل٤ملاب مون مؼغمل٤ملن مسػمل٥مل ماظلؽملهمل م ،موَملػؼملؿملهملم
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ا خٯملصمظمماظضملؾمملدةموعٓملمآم(سٔملموج٠مل) مغؾؿمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مب٣ملمصعملمملل:مم

{إؿمغفممملموَغػمٔملعمظْؽملعممملمإؿمظَؿملػمٟملَماظْغملِؿعممملبعممبِمملظْقعمٞملمممصَمملسػمؾغمّملِماظػملٌمل٣ملعممعغمكػمػملِزملؼممملمظَ٣ملغمماظّملممؼ٢ملعمم} م[ ماظٔملعٓمل:م ]2موَيػم:م
صَمملسػمؾغمّملِ ماظػملٌمل٣ملعم موعمحػمّملعمهغم مظَممل مذعمٓملؿمؼٟملَ مظَ٣ملغم م ،مصضملػمل٥مل مايمملجؾم مون مسمػملٗمل مظم محفؾم٣مل مٓ متضملمملشمم

وؼشملؾملٓملمضػملؾ٣ملمع٢ملمط٠ملمعمملمسممملظٝملما خٯملصموؼؽملمملصؿمل٣ملمع٢ملمرؼمملىمومسضملهملموسفنملموتغملربم

وشٓملور،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمعغم٤ملدعم٥ملماَملذضملٓمليم(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعم:مدغمؽِ٠ملعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملم
آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مسعم٢ملؿم ماظٓملفمجغم٠ملؿم مؼغمعملَمملتِ٠ملغم مذعمفعممملسعمهملً ،موعمؼغمعملَمملتِ٠ملغم محعمؼملِؿملفمهملً ،موعمؼغمعملَمملتِ٠ملغم مرؿمؼعممملىؼم ،موَيقمم

ذعمظِٟملَ مصِ٦مل مدعم ِؾؿمل٠ملؿم مآِ؟ مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م) :م"ععم٢ملػم مضَمملتعم٠ملعمم

ِؿغملُ٤ملنعممطَػملِؼملعمهملُمآِمػِ٦ملعمماظْضملغمػملْؿملعمممل،مصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿممآِ" م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)،مصضملؼمل٠ملمآٌملا٩مل٦ملم
ظعم

بمملر٠ملمٮمل مث٤ملابمصِؿمل٣ملِموعمؼعمفملْثعم١ملغممبِ٣ملِ،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغمم
قمٓملطَمملىِمسعم٢ملؿمم
آِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم م)م:م"مضَممللعممآُمتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ٥مل :م موَغعممملموَشْؽملعم٥ملماظرمل عم

ِٓملطَ٣ملغمم" م،مصممل خٯملصمسػملؿمل٣ملم
اظرملممٓملػمكِ،مععم٢ملػممسعمؼملِ٠ملعممسعمؼملعمػملًمملموَذػمٓملعمكَمصِؿمل٣ملِمععمضملِ٦ملمشَؿملػمٓملؿمي،متعمٓملعمطْؿغم٣ملغمموعمذ ػم

عّملارمضؾ٤مللمصمؿملٛملماَملسؼملممللم .م

صؼمل٢ملمغذمل٤ملىمومداىمػذملْملهماظرملذملضملريةمسػملؿملذمل٣ملمونمؼؾذملمملدرمبمملظؿ٤ملبذملهملمعذمل٢ملمصمؿملذملٛملماظذملْملغ٤ملبممم

واٌضملممل٫مل٦ملم،مصمملظؿ٤ملبهملُمع٢ملموسصمل١ملماَملسؼملمملل،مضممللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامتغم٤ملبغمذمل٤ملام

ػممؼغملَظملخملذملذملٓملعممسعمذمل ػمؽملغملُ١ملػممدعمذملؿملممؽعممملِتغملُ١ملػمموعمؼغمذملذملّملػمخِ َػملغملُ١ملػممجعمؽملفمذملمملتٍم
عمبغملُذملذمل١ملػمموَن غم
إؿمظَذملذمل٥ملماظػملٌملذملذمل٣ملِمتعم٤ملػمبعمذملهملًمغعمزملغمذملذمل٤ملحؼممملمسعملعمذملذمل٥ملمر قم

تعم فػمٓملؿميمعِذمل٢ملػممتعمقػمؿِؾملعمذملمملماظْفملَغػمؾملعمذملمملرغممؼعمذمل٤ملػممعممظَذملمملمؼغمكػمذملٔملؿميماظػملٌملذمل٣ملغمماظؽملفمؾِذمل٦ملفمموعماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامععمضملعمذمل٣ملغممغغمذمل٤ملرغمػغم١ملػمم
ؼعملػمضملعم٥ملمبعمؿملػم٢ملعمموَؼػمّملِؼؾملؿم١ملػمموعمبِفملَؼػمؼملعممملغِؾملؿم١ملػممؼعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممرعمبفمؽملعممملموَتػمؼملِ١ملػممظَؽملعممملمغغم٤ملرعمغعممملموعماشْظملِٓملػممظَؽملعممملمإؿمغفمٟملَمسعمػملَذمل٥ملمطُذمل٠ملممم

ذعم٦ملػمىٍمضَّملِؼٓمل}م[اظؿقٓملؼ١ملؽمم:م،]8موضّملممضَممللعمماظْضملغمػملَؼملعممملىغم:ماظؿفم٤ملػمبعمهملُماظؽملفمزملغم٤ملحغممػ٦ملموَنػممؼغمعملػملذملٛملعممسعمذمل٢ملؿمم

اظْملفمغػمنملِمصِ٦ملماظْقعمممل٪ملِٓمل،موؼؽملّملمعممسعمػملَ٥ملمععممملمدعمػملَٝملعممعِؽملػم٣ملغممصِ٦ملماظْؼملعمممل٪ملِ٦مل،موؼضملٔملؿمممسعمػملَ٥ملموَظٌملذملمملمؼعمظملْضملعمذمل٠ملعمم
صِ٦ملماظْؼملغملػمؿعمعملْؾعم٠ملؿم،مثغم١ملفممإؿمنػممطَمملنعمماظْقعمٞملقممظِـملدعمعِ٦ملدملمرعمدفمهغممإؿمظَؿملػم٣ملِمبِشملَٓملؿمؼعملِ٣ملِ م(تظمللريماب٢ملمطـري) .م

صمملظؿ٤ملبهملمدؾنملمظػملظملٯملحمواظلؾمضملمملدةمواٌَقؾهمل،مضممللمتضملذملمملشمم:م{وعمتغم٤ملبغمذمل٤ملامإؿمظَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِمجعمؼملِؿملضملؼمذملمملم

وَؼقم٣ملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممظَضملعمػملٌملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}م[اظؽمل٤ملرم]31:م،موػ٦ملمع٢ملموحنملممماَملسؼملذملممللمإشممآممضذملممللم

تضملذملذملمملشم:م{إؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممؼغمقِذملذملنملقمماظؿفمذملذمل٤ملفمابِنيعمموعمؼغمقِذملذملمنملقمماظْؼملغمؿعمشملَؾملممذملذملٓملؿمؼ٢ملعم}م[اظؾعملذملذملٓملة:م]222م;مبذملذمل٠ملمإغفمذملذمل٣ملم
دؾقمملغ٣ملمؼظملٓملحمبؿ٤ملبهملماظؿممل٩ملؾنيمعٛملموغفمذمل٣ملمدذملؾقمملغ٣ملمشذملينلممسذمل٢ملماىؼملؿملذملٛمل،مصضملذمل٢ملمسؾذملّملمآمبذمل٢ملم
علضمل٤ملدم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مضممللمردذمل٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م:مم"مظَػملٌملذمل٣ملغمموَصْذملٓملعمحغمم

بِؿعم٤ملػمبعمهملِمسعمؾػمّملِهِمعِ٢ملػممرعمجغمذمل٠ملـممغعمذملٔملعملعممععمؽملػمٔملؿمظًذملمملمموعمبِذمل٣ملِمععمؾملػمػملَغملَذملهملٌ،موعمععمضملعمذمل٣ملغممرعماحِػملَؿغمذمل٣ملغم،ممسعمػملَؿملػمؾملعمذملمملمرَضملعممملعغمذمل٣ملغمموعمذعمذملٓملعمابغم٣ملغم،م
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صَ٤ملعم٪ملعمٛملعممرعموْدعم٣ملغممصَؽملعممملمعممغعم٤ملػمععمهملً،مصَمملدػمؿعمؿملػمعملَٚملَموعمضَّملػممذعمػعمؾعموملػممرعماحِػملَؿغم٣ملغم،محعمؿفم٥ملمإؿمذعماماذػمؿعمّملفممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمايَذملٓملقمم
وعماظضملعمشملَٖملغمموَوػممععمذملمملمذعمذملمملىعمماظػملٌملذمل٣ملغم،مضَذملممللعم:موَرػمجِذملٛملغممإؿمظَذمل٥ملمععمغملَذملمملغِم٦مل،مصَٓملعمجعمذملٛملعممصَؽملعمذملمملمعممغعم٤ملػمععمذملهملً،مثغمذمل١ملفممرعمصَذملٛملعمم

رعموْدعم٣ملغم،مصَكملؿمذعمامرعماحِػملَؿغم٣ملغممسِؽملػمّملعمهغمم".مم م

وظؿملضملػمل١ملمايمملجمبزملذملظملهملمخممل٫ملذملهملمواٌلذملػمل١ملمبزملذملظملهملمسمملعذملهملمونفممبذملمملبعمماظؿ٤ملبذملهملمعظملؿذمل٤ملحمعؾملؼملذملمملم

بػملٜملماىُٓملػممغمموسعمصملُ١ملما ث١ملغم،مضممللمآمتضملمملشم:م{وعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيمؼعمعملْؾعم٠ملغمماظؿفم٤ملػمبعمذملهملَمسعمذمل٢ملػممسِؾعمذملمملدِهِموعمؼعممضملػمظملُذمل٤ملم
سعم٢ملؿمماظلفمؿملممؽعممملتِموعمؼعمضملػمػملَ١ملغممععممملمتعمظملْضملعمػملُ٤ملنعم}م[اظرمل٤ملرىم:م]25م،موضممللمدؾقمملغ٣مل:مم{وعمععمذمل٢ملػممؼعمضملػمؼملعمذمل٠ملػممدغمذمل٤ملىؼمام

وَوػممؼعمصملْػملِ١ملػممغعمظملْلعم٣ملغممثغم١ملفممؼعملػمؿعمطملػمظملِٓملؿمماظػملٌمل٣ملعممؼعمفِّملِماظػملٌمل٣ملعممشَظملُ٤ملرؼمامرعمحِؿملؼملؼمممل}م[اظؽمللذملمملىم:م]110م،موضذملممللمتضملذملمملشم:م
{ضُ٠ملػممؼعممملمسِؾعممملدِيعمماظٌملْملِؼ٢ملعمموَدػمٓملعمصُ٤ملامسعمػملَ٥ملموَغػمظملُلِؾملؿم١ملػممظَمملمتعمعملْؽملعمشملُ٤ملامعِ٢ملػممرعمحػمؼملعمهملِماظػملٌمل٣ملِمإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمطملػمظملِذملٓملغمم
حؿمل١ملغمم}م[اظٔملعذملٓملم:م53م]،مصضملػملذمل٥ملماٌلذملػمل١ملمونمزمذملٓملصم
اظْملقمغغم٤ملبعممجعم ِؼملؿملضملؼممملمإؿمغفم٣ملغممػغم٤ملعمماظْطملعمظملُذمل٤ملرغمماظذملٓملفم ِ
سػمل٥ملماظؿ٤ملبهملمضؾ٠ملماييمل،مَملغ٣ملمؼٓملج٤ملمونمؼضمل٤ملدمعطملظملذمل٤ملراًمظذمل٣ملم،موؼؽملؾطملذمل٦ملمسػملؿملذملم٣ملمونمرممملػذملّملمم

غظملل٣ملموػ٤ملاهمواظرملؿملشملمملن،موؼعملػملذملٛملممسذمل٢ملماظذملْملغ٤ملب،موؼؽملذملّملممسػملذمل٥ملمعذملمملمصذملمملت،مومؼضملذملٔملممسٔملعذملمملم
٫ملذملمملدضممملمسػملذمل٥ملمسذملّملمماظضملذملذمل٤ملدةمإشمماظذملْملغ٤ملبمعذملٓملةموخذملذملٓملىم،موؼذملٓملدماٌصملذملمملٕمإشمموػػملذملذملؾملممل،م
حؿ٥ملمؼعمظملِّملعممسػمل٥ملمآمتضملمملشمموظؿملٕملمسػملؿمل٣ملمذ٦ملى.

طؼملمملممرمنملمسػمل٥ملمع٢ملمورادماييملمونمؼؿقذملٓملىماٌذملممللمايذملٯمللمظؽملظملعملذملمملتمايذمليملم

واظضملؼملٓملةمودممل٩ملٓملماظضملؾمملداتم،موذظٟملمٌمملمظ٣ملمع٢ملموثٓملمرؿملنملمظممضؾ٤مللماظضملؾمملدة،مصمملٓمسذملٔملم
عمدذمل٤مللغمم
وج٠ملمرؿملنملمٮملمؼعملؾ٠ملمإٮملمرؿملؾؼممملممصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل)ممضَممللعم:مضَذملممللعممر غم

آِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م:م"موَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغم،مإؿمنفممآَمرَؿملممنملؽممظَذملمملمؼعمعملْؾعمذمل٠ملغممإؿمظٌملذملمملمرَؿملممؾؼمذملممل،موعمإؿمنفمم

آَموَععمٓملعمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممبِؼملعممملموَععمٓملعممبِ٣ملِماظْؼملغمٓملػمدعمػملِنيعم،مصَعملَممللعم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٓملقمدغم٠ملغممطُػملُ٤ملامعِ٢ملعمماظشملٌملؿملممؾعمذملمملتِم
وعماسػمؼملعمػملُ٤ملام٫ملعممملظِقؼمممل،مإؿمغمم٦ملمبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعممسعمِػملؿمل١ملؽم}م[اٌقملعؽمل٤ملن:م]51موعمضَممللعم:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعمم

شملؿملذمل٠ملغمماظلفمذملظملَٓملعمم
فممذطَذملٓملعمماظٓملفمجغمذمل٠ملعممؼغم ِ
آععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػم}م[اظؾعملذملٓملة:م]172مثغمذمل١مل عم
وَذػمذملذملضملعمىملعمموَشْؾعمذملذملٓملعم،مؼعمؼملغمذملذملّملقممؼعمّملعمؼػمذمل٣ملِمإؿمظَذملذمل٥ملماظلفمذملذملؼملعممملىِ،مؼعم ذملمملمرعمبمم،مؼعمذملمملمرعمبمم،موعمععمشملْضملعمؼملغمذملذمل٣ملغممحعمذملذملٓملعمامؽم،موعمععمرملػمذملذملٓملعمبغم٣ملغمم

حعمٓملعمامؽم،موعمععمػملْؾعملغم٣ملغممحعمٓملعمامؽم،موعمشُْملِيعممبِمملظْقعمٓملعمامؿم،مصَفملَغفم٥ملمؼغملػمؿعمفعممملبغممظِْملعمظِٟملَ؟م"،مصمملٌذملممللمايذملٯمللم

واظغمللذملذملنملماظشملؿملذملذملنملمؼرملذملذملٓملحماظزملذملذملّملرم،موؼغمللذملذملنملماظشملؼملفملغؿملؽملذملذملهمل،موؼضملذملذملنيمسػملذملذمل٥ملماظشملمملسذملذملهملم،مم

صمملييملمسؾمملدةمتقملدفمىمبمملظؽملظملٕملمواٌممللمعضملؼمممل،مصؿملفنملمونمؼغمل٤ملنماٌممللمحذملٯملٮملً،ممخمملظزملذملمملم
ع٢ملمط٠ملمذممل٩ملؾهملم .م
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طؼملمملمرمنملمسػمل٥ملمعذمل٢ملمورادمايذمليملموسذملٔملممسػملذمل٥ملموداىمػذملْملهماظرملذملضملريةمونمؼلذملمملرهللم

ذملٓملةَمم
ظلّملادمعمملمسػملؿمل٣ملمع٢ملمدؼ٤ملنموحعمل٤ملقمظ٧ملخٓملؼ٢ملمَملغ٣ملمظؿملٕملمع٢ملمحعمل٣مل،مصضملذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػم عم

(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل)م:موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"ععمذمل٢ملػممطَمملغعمذملوملػممسِؽملػمذملّملعمهغمم
ععمصملْػملِؼملعمهملٌمظِفملَخِؿمل٣ملِمصَػملْؿملعمؿعمقعمػملٌملػملْ٣ملغممعِؽملػمؾملعمممل،مصَكملؿمغفم٣ملغممظَؿملػمٕملعممثعمذمل١ملفممدِؼؽملعمذملمملرؽمموعمٮملَمدِرػمػعمذمل١ملؽم،معِذملم٢ملػممضَؾػمذمل٠ملؿمموَنػممؼغمقملػمخعمذملْملعمم
غملذمل٢ملػممظَذمل٣ملغممحعملعمذملؽملعممملتؽمم ُوخِذملْملعممعِذمل٢ملػممدعمذملؿملممؽعممملتِموَخِؿملذمل٣ملِمصَشملُٓملؿمحعمذملوملػمم
ظِفملَخِؿمل٣ملِمعِ٢ملػممحعملعمذملؽملعممملتِ٣ملِ،مصَذملكملؿمنػممظَذمل١ملػممؼعم ُ

سعمػملَؿملػم٣ملِ"م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري)م،مصػملعملّملمحْملرما دٯملممط٠ملمايذملْملرمعذمل٢ملماظؿؾملذملمملونمظمموداىم
اظّملفمؼ٢ملم،مووماٌشمل٠ملمواظؿذملفملخريمظممضسملذملممل٩مل٣ملم،مووماظؿلذملمملػ٠ملموسذملّملمماٮملطذملماثممبفملدا٩ملذمل٣ملمم،م
صؼمل٢ملمسٔملممسػمل٥ملمضسملمملىماظّملؼ٢ملموردمايعمل٤ملقمإشممو٫ملقمملبؾملمملموسمملغ٣ملمآموؼلؾمٓملمظذمل٣ملم،مم َصضملذملم٢ملػمم

وَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغمم)،مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَذملممللعم:م"ععمذمل٢ملػمموَخعمذملْملعمم

وَعػم٤ملعمالعمماظؽملفممملسؿممؼغمٓملؿمؼّملغمموَدعماىعمػعممملموَدفمىماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػم٣ملغم،موعمععم٢ملػمموَخعمْملعمػمملممؼغمٓملؿمؼّملغممإؿمتػمٯملَصَؾملعممملموَتػمػملَظملَ٣ملغمماظػملٌمل٣ملغم"ممم م

(وخٓملج٣ملماظؾكمملري)م.م م

وػْملامٌذملممملمظػملذملّملفممؼ٢ملمعذمل٢ملمخشملذمل٤ملرةمسػملذمل٥ملماَملعذمل٤ملالموعذملمملمسمػملّظملذمل٣ملمظمماظؽملظملذمل٤ملسمعذمل٢ملم

٪ملطملممل٩مل٢ملموموحعملمملدم،مصضملػمل٥ملمع٢ملمؼٓملؼذملّملمايذمليملمونمؼغمضملفذمل٠ملمبعملسملذملمملىماظذملّملؼ٤ملنموردماٌصملذملمملٕم

إشمموػػملؾملمملمصؾملذملْملاموبذملٓملومظػملْملعذملهملموورجذمل٥ملمظػملعملمؾذمل٤ملل،موؼؽملؾطملذمل٦ملمسػملذمل٥ملمعذمل٢ملمؼٓملؼذملّملمايذمليملمونم
ؼؿؽملؾفم٣ملمإشممعمملمؼغمقؾٙملماظضملؼمل٠ملموومتؽملٛملمضؾ٤ملظ٣ملم:مطمملٌرملمملحؽملهملمواظعملشملؿملضملهمل،ممصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملموَؼقمذمل٤ملبعمم

عمدذملذملػملٌمل١ملعمم)مضَذملذملممللعم:م م
٫ملذملذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَ ػمؿملذملذمل٣ملِمو عم
عمدذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِم( عم
اَملَغػمزملعمذملذملمملرؿميممم(ر٪ملذملذمل٥ملمآمسؽملذملذمل٣مل)م:موَنفممر غم
"مٮملَمؼعمقِ٠ملقممظِٓملعمجغم٠ملـمموَنػممؼعمؾملػمفغمٓملعمموَخعممملهغممصَ٤ملػمقعممثعمٯملَثِمظَؿملعمممللـم،مؼعمػملْؿعمعملِؿملعممملنؿم:مصَؿملغمضملػمذملٓملؿمضغممػعمذملْملعماموعمؼغمضملػمذملٓملؿمضغمم

ػعمْملعما،موعمخعمؿملػمٓملغمػغمؼملعممملماظٌملْملِيمؼعمؾػمّملعموُمبِمملظلفمٯملَمؿمم"،مصمملهلفٓملمضّملمؼغمل٤ملنمدذملؾؾؼممملمظؿذملفملخريم–موومحفذملنملم

ذملٓملةَم م
عمؼذملذمل عم
–ماٌطملظملذملذملذملٓملةمواظـذملذملذمل٤ملابمعذملذملذمل٢ملمآمتضملذملذملذملمملشمموضؾذملذملذمل٤مللماَملسؼملذملذملذملمملل،مصضملذملذملذملم٢ملػمموَِبذملذملذمل٦ملمػغمٓمل ػم

(مر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مموَنفممرعمدغمذملم٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)مضَذملممللعم:م"متغمظملَذملؿفمُملغمموَبػمذمل٤ملعمابغمم
اىَؽملفمهملِمؼعم٤ملػممعمماظِمملثػمؽملعمؿملػم٢ملؿمموعماًَؼملِؿملٕملؿممصَؿملغمطملػمظملَٓملغممصِؿملؾملؿمؼملعممملمظِؼملعم٢ملػممظَمملمؼغمرملػمٓملؿمكُمبِمملظػملٌمل٣ملِمذعمؿملػمؽؼممملمإؿمظٌملمملماٌُؾملػمؿعمفِذملٓملعمؼػم٢ملؿم،م

ؼغمعملَممللعم:مرغمدقموامػعمذملْملعمؼػم٢ملؿممحعمؿفمذمل٥ملمؼعمزملػمذملشملَػملِقعممملم"م،مصمملظعملشملؿملضملذملهملمٮملمتؿؽملمملدذملنملمعذملٛملموخذملٯملقما دذملٯملمم
بزملذملذملظملهملمسمملعذملذملهملمووخذملذملٯملقمايذملذمليملمبزملذملذملظملهملمخممل٫ملذملذملهملم،موحذملذملْملرماٌل ذملػملؼملنيموذذملذملّملمعذملذملمملمؼغملذملذمل٤ملنم

اظؿقْملؼٓملمع٢ملمتضملذملمملر٦ملمودذملؾمملبماظعملشملؿملضملذملهملمواظظملٓملضذملهملموحذملـؾمل١ملمسػملذمل٥ملماظزملذملربمصعملذملممللمتضملذملمملشمم:مم

عمماظزملذمل ذملمملبِٓملؿمؼ٢ملعمم}م
عممعذملذملذملٛمل فم
عما٫ملذمل ذملؾِٓملغموامإؿمنفمماظ ٌملػملذملذملذمل٣مل عم
غملذملذملذمل١ملػممو ػم
زم ُ
عمتذملذملذملْملػمػعمنملعممرؿم ُ
ْرملذمل ذملػملُ٤ملاموعم
{وعمَظذمل ذملمملمتعمعمؽملذمل ذملمملزعمسغم٤ملامصَؿعمظمل عم
[اَملغظملمملل]46:موَملنؾم ماظؽملظمل٤ملسمظممحممللماًزملمملممواظؿؽملمملصٓملمحمغمل٤ملعهملمبؽمل٤ملازهللماٮملغظملضملممللم
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واظضملؽمل ذملمملدمواظغملذملذملربم،موا ٫ملذملذملٯملحمؼعملسملذملذمل٦ملمسػملذملذمل٥ملمطذملذمل٠ملمػذملذملْملامومؼغمػملذملذملؿملمم٢ملماظؽملظملذملذمل٤ملسماٌؿزملذملذملػملؾهملم
وزمٓملرػمملمع٢ملمدواصٛملماظؿفملبؾم٦ملمواظضملؽملمملدم .م

موظعملّملمجضمل٠ملما دٯملمماظزملذملػملمُملمخذملريؼمامظممطذمل٠ملموحؿملمملغذمل٣ملمصعملذملممللمتضملذملمملشمم:م{وعماظزملقمذملػملُْملغمم

خعمؿملػمٓملؽم}مم[اظؽمللمملىم:مم]128موجضمل٠ملماظغملٯملممصؿمل٣ملمع٢ملمخريماظغملٯملمموجضمل٠ملمظ٣ملموسصملذمل١ملماَملجذملٓملم
صعملممللم(سٔملموج٠مل):م{ظَمملمخعمؿملػمٓملعممصِ٦ملمطَـِريـممعِ٢ملػممغعمفػم٤ملعماػغم١ملػممإٌملؿمظذملمملمععمذمل٢ملػمموَععمذملٓملعممبِزملعمذملّملعمضَهملٍموَوػممععمضملػمذملٓملغموفٍموَوػمم

إؿم٫ملػمػملَمملحـممبعمؿملػم٢ملعمماظؽملفممملسؿمموعمععم٢ملػممؼعمظملْضملعم٠ملػممذعمظِٟملَمابػمؿِطملعممملىعممععمٓملػم٪ملعممملتِماظػملٌمل٣ملِمصَلعم٤ملػمفعممغغمقملػمتِؿمل٣ملِموَجػمٓملؼمامسعمصملِؿملؼملؼمذملمملم}م

[اظؽمللذملذملمملىم:م]114مصؼملذملذمل٢ملمورادماظـذملذمل٤ملابماىٔملؼذملذمل٠ملموراحذملذملهملماظسملذملذملؼملريم،موضؾذملذمل٤مللماظضملؾذملذملمملدةم
صػملؿملقػمل١ملمسػمل٥ملماىمملػ٠مل،موظؿملضملٝملغممس٢ملماٌضملؿّمليموظؿملعملؾ٠ملماظزملذملػملُملم{مصَؼملعمذمل٢ملػممسعمظملَذملمملموعموَ٫ملػمذملػملَُملعمم

صَفملَجػمٓملغمهغممسعمػملَ٥ملمٱظػملٌمل٣ملِ}م[اظرمل٤ملرى]4:م .م

مػْملامبمملظؽمللؾهملمٌ٢ملمٕمؼذملقملدمصٓملؼسملذملهملمايذمليملمعذمل٢ملمضؾذمل٠ملموسذملٔملممسػملذمل٥ملمودا٩ملؾملذملمملمػذملْملام

اظضملمملمم،ووعؾممملمع٢ملمودىمصٓملؼسملهملماييملموؼٓملؼّملمونمزميملمغمملصػملهملمصؽملعمل٤مللمظ٣ملمإنؾممػؽملمملكمعمملمػ٤ملم

ووشممع٢ملمحيملماظؽملمملصػملهملمموسؼملٓملةماظؽملمملصػملهملمعـ٠مل:مضسملمملىمح٤ملا٩مليملماٌلػملؼملنيم،مصذملكملنماظؽملذملمملزٓملم
إشممواضٛملماٌلػملؼملنيماآلنمرمّملمعؽملؾمل١ملماظظملعملريماظْمليمٮملمرمّملمعمملمؼلّملمج٤ملس٣ملم،مغمملػؿملذملٟملم

سذملذمل٢ملمعػملؾلذملذمل٣ملموعلذملذملغملؽمل٣ملم،مواٌذملذملٓملؼم٘ملماظذملذملْمليمٮملمرمذملذملّملمدواىهم،مواَملراعذملذمل٠ملم،مواظؿملؿذملذملمملع٥ملمم
واظضمل٤ملاغٕملم،مواظسملضملظملمملىم،مواظضملفٔملةم،موع٢ملمٮملمسممل٩مل٠ملمهلذمل١ملم،مػذملقملٮملىموشريػذمل١ملمػذمل١ملموحذملٞملم

بعملسملمملىمح٤ملا٩ملفؾمل١ملمواظعملؿملمملممسػمل٥ملمذؽ٤ملغؾمل١مل .م

ضممللماب٢ملماظعملؿمل١ملمرضم٣ملمآم:موضّملمدلماظضملعمل٠ملمواظؽملعمل٠ملمواظظملشملٓملةمووذملمملربماَملعذمل١ملم

سػمل٥ملماخؿٯملفموجؽملمملدذملؾملمملموعػملػملذملؾملمملمودمػملذملؾملمملمسػملذمل٥ملمونماظمؿعملذملٓملبمإشممربماظضملذملمملٌنيمواظذملربم
وا حلمملنمإشممخػملعمل٣ملمع٢ملموسصمل١ملماَملدؾمملبماىمملظؾذملهملمظغملذمل٠ملمخذملري،موونمو٪ملذملّملادػمملمعذمل٢ملم

وطربماَملدؾمملبماىمملظؾهملمظغمل٠ملمذٓمل،مصؼملمملمادؿغمفػمػملؾِوملمغضملذمل١ملغممآ،موادذملؿغمّملصضملوملمغعملؼملذمل٣ملممبـذمل٠ملم

رمملسؿذمل٣ملموا حلذملمملنمإشممخػملعملذمل٣ملم صعملسملذملمملىمحذمل٤ملا٩مليملماظؽملذملمملسمواظعملؿملذملمملممسػملذمل٥ملمذذملؽ٤ملغؾمل١ملمعذمل٢ملم
خػملٞملماَملغؾؿملمملىمواظٓملد٠مل،مصفملذٓملفماًػملٞملمحمؼملذملّملم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)متزملذملٝملمظؽملذملمملم
ممل)مخػملعمل٣ملمصؿعمل٤ملل:م"طَػملٌملمملموعماظػملٌمل٣ملِمععمذملمملمؼغمكػمٔملؿمؼذملٟملَماظػملٌملذمل٣ملغمموَبعمذملّملؼما،م
اظلؿملّملةمخّملرمهملم(ر٪مل٥ملمآمسؽملؾمل غم
إؿمغفمٟملَمظَؿعمزملِ٠ملغمماظذملٓملفمحِ١ملعم،موعمتعمقػمؼملِذمل٠ملغمماظغملَذمل٠ملفم،موعمتعمغملْلِذملنملغمماٌَضملػمذملّملغمومعم،موعمتعمعملْذملٓملؿميماظسملفمذملؿملػمٝملعم،موعمتغمضملِذملنيغمم

سعمػملَ٥ملمغعم٤ملعما٩ملِنملِمايَٞملمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م .م
وحذملىملماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)مسػملذمل٥ملمضسملذملمملىمحذمل٤ملا٩مليملماظؽملذملمملسموتؽملظملذملؿملٕملم

طذملذملٓملبؾمل١مل،مواظؿؿمللذملذملريمسػملذملذمل٥ملمعضمللذملذملٓملػ١ملمواظلذملذملممسػملذملذملؿملؾمل١ملمصؼملذملذمل٢ملمصضملذملذمل٠ملمػذملذملْملامصؾملذملذمل٤ملممع٤ملسذملذمل٤ملدم
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بممل سمملغهمل،معقملؼّملمبمملظؿ٤ملصؿملٞملمم،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم

(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م:م٭ملععم٢ملػممغعمظملٌملٕملعممسعم٢ملػممعغمقملػمعِ٢ملـممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممطُذملٓملعمبِماظذملّملقمغػمؿملعمممل،مغعمظملٌملذملٕملعممآُم
سعمؽملػم٣ملغممطُٓملػمبعمهملًمعِ٢ملػممطُٓملعمبِمؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِ،موعمععمذمل٢ملػممؼعملفمذملٓملعممسعمػملَذمل٥ملمعغمضملػملِذملٓملـم،مؼعملفمذملٓملعممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمصِذمل٦ملماظذملّملقمغػمؿملعممملم

ِمعذملمملم
وعماظْـملخِٓملعمةِ،موعمععم٢ملػممدعمؿعمٓملعممعغملػمػملِؼملؼمممل،مدعمؿعمٓملعمهغممآُمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعماظْـملخِٓملعمةِ،موعمآُمصِ٦ملمسعم٤ملػمنؿمماظْضملعمؾػمذملّمل عم

طَمملنعمماظْضملعمؾػمّملغممصِ٦ملمسعم٤ملػمنؿمموَخِؿمل٣ملِ"مرواهمعلػمل١ملم.موسػمل٥ملمػذملْملاماظذملؽملؾمليملماظعملذمل٤ملؼ١ملمدذملمملرماظزملذملقمملبهملم
واظزمل ذملمملي٤ملن،مصعملذملذملّملمط ذملمملنمسؼملذملذملٓملمبذملذمل٢ملماًشمل ذملمملبم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)ممؼؿضملمملػذملذملّملماَملراعذملذمل٠مل،م

ؼلذملذملعمل٦ملمهلذملذمل٢ملماٌ ذملمملىمظ ذملؿملٯملً،ممصؿملفذملذملنملمسػملؿملؽمل ذملمملمونمغل ذملريممسػملذملذمل٥ملمػذملذملْملاماٌ ذملؽملؾمليملما دذملذملٯملع٦ملم
اٌلؿؽملريماظْمليمرمس٣ملمظؽملمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مواَمل٩ملؼملهملماَملسٯملممع٢ملمبضملّمله.مم

إن مضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملسمٮملمسمٓملجمس٢ملمط٤ملغ٣ملمصٓملضمسنيموومصذملٓملضممطظملمملؼذملهمل،مموٮملمذذملٟملمم

ونماظظملٓملضمواظ٤ملاجنملمسؿملؽملؿملؼممملمطمملنموممطظملممل٩ملؿملؼممملمععملّملممسػمل٥ملمدذملممل٩ملٓملمماظؽمل٤ملاصذمل٠ملممٮملمسػملذمل٥ملممحذمليملمم

اظؽملمملصػملهملموتغملٓملارماظضملؼملٓملةمصقلنملم .م

طؼملمملمونمضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملسمواظعملؿملمملمممبؿشملػملؾذملمملتممحؿملذملمملتؾمل١ملممظذملؿملٕملممجمذملٓملدممغمملصػملذملهمل،مم

إمنمملمػ٤ملمواجنملمذٓملس٦ملموورين،مؼعمل٤مللمغؾؿملؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م:م"ععممملمآععم٢ملعممبِذمل٦ملمم

ععم٢ملػممبعممملتعممذعمذملؾػمضملعممملنعممموعمجعمذملمملرغمهغمممجعمذملممل٩ملِٛملؽمممإؿمظَذمل٥ملممجعمؽملػمؾِذمل٣ملِمموعمػغمذمل٤ملعمممؼعمضملػمػملَذمل١ملغمم"م(وخٓملجذمل٣ملمماظؾذملٔملار) م،مموؼعملذمل٤مللمم

ايذملذملٞملمدذملذملؾقمملغ٣مل:م{وَرعموَؼػمذملذملوملعمماظَؾمذملْملِيم غمؼغملَذملْملِؾمبغممبِمملظ ذملّملِؾمؼ٢ملؿممصَذملذملْملعمظِٟملَماظَؾم ذملْملِيمؼعمذملذملّملغمهللغمؾمماظْؿملعمؿِذملؿمل١ملعمموعمظَ ذملمملم

ِلذملغملِنيؿمم}م،موػذمل٤ملمم ععملذملّملممسػملذمل٥ملموظذملٝملمحفذملهملموحفذملهملمبضملذملّملمحفذملهملم
ؼعمقغم٘ملقممسعمػملَ٥ملمرَضملعمذملمملمؿممماظْؼمل ػم
ا دٯملمماظيتمػ٦ملمحفهملماظظملٓملؼسملهملم،موع٢ملموظٝملمسؼملٓملةمغمملصػملهملمم .م
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ا
أًٔل  :انؼـُبصـش :

انـذٚـــٍ ادلؼــبيـهــــخ

1م-ماٌعملممل٫ملّملماظضملػملؿملمملمظػملرملٓملؼضملهملما دٯملعؿملهملم .م
-2مٔٓملاتمماظضملؾمملداتمظمما دٯملمم .م

-3مصسملممل٩مل٠ملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملمواظلػمل٤ملكماظشملؿملنملمظمما دٯملمم .م
-4معؽملؾمليملما دٯملمماظلؼملُملمظمماظؾؿملٛملمواظرملٓملاى .م

-5ماٮملغسملؾمملطماَملخٯملض٦مل:ماَملعمملغهملم،ماظزملّملقم،ماظ٤ملصمملىمبمملظ٤ملسّمل .م

6م-مدس٤ملةما دٯملممإشمماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملم(عٛملماَملرظملممللموماًّملمموماَملسّملاىم) .م

-7مردممل٩مل٠ملم مَملبؽملمملىماَملعهملم(ماظشملؾؿملنمل-ماٌؾملؽملّملسم–ماٌّملرسم–ماظضملمملع٠ملم-ماظزملمملغٛملم .)..م
-8موثٓملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملم .م

ا
ثبَٛب  :األدنخ :

األدنـــــخ يٍ انقــشآٌ :

-1ضممللمتضملمملشم:م{ معمضَّملػم مطَمملنعم مظَغملُ١ملػم مصِ٦مل مرعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ موُدػم٤ملعمةٌ محعملعمؽملعمهملٌ مظِؼملعم٢ملػم مطَمملنعم مؼعمٓملػمجغم٤ملم
اظػملٌمل٣ملعمموعماظْؿملعم٤ملػممعمماآلخِٓملعمموعمذعمطَٓملعمماظػملٌمل٣ملعممطَـِريؼما}م[اَملحٔملاب]21:م.م م

-2مومضممللمتضملمملشم:م{مخغمْملِماظْضملعمظملْ٤ملعمموعموْعغمٓملػممبِمملظْضملغمٓملػمفِموعموَسػمٓملؿمضػممسعم٢ملؿمماظْفعممملػِػملِنيعمم} ممممممممم م

[اَملسٓملاف:م .]199م

 -3موضمملل مآ متضملمملشم:م م{ موضُ٠ملػم مظضملؾمملدي مؼعمل٤ملظ٤ملا ماظٌمليت مػ٦ملعم موحل٢ملغم مإنفم ماظرملفمؿملشملمملنعمم
ؼعمؽملٔملعم غممبؿملؽملعمؾملغم١ملمإنفمماظرملفمؿملشملمملنعممطمملنمظ غلمملنؿممسّملوؾماًمعغمؾؿملؽملمملًمم}مم[ما دٓملاىم]53مممم .م

 -4موضمملل متضملمملشم :م{ مضَّملػم موَصْػملَُملعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم م ماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مصِ٦مل م٫ملعمػملَمملتِؾملؿم١ملػم مخعممملذِضملغم٤ملنعممم
ػملٔملطَمملةِ مصَمملسِػملُ٤ملنعم مموعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػمم
وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مسعم٢ملؿم ماظػملٌملطملػم٤ملؿم معغمضملػمٓملؿم٪ملغم٤ملنعم مموعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مظِ فم

ظِظملُٓملغموجِؾملؿم١ملػم محعممملصِصملُ٤ملنعم م مإؿمظٌملممل مسعمػملَ٥مل موَزػموعماجِؾملؿم١ملػم مووػم مععمممل مععمػملَغملَوملػم موَؼػمؼملعممملغغمؾملغم١ملػم مصَكملؿمغفمؾملغم١ملػم مشَؿملػمٓملغمم
ععمػملُ٤ملعِنيعممصَؼملعم٢ملؿممابػمؿعمطملعم٥ملموعمرعماىمذعمظِٟملَمصَفملُوػمظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْضملعممملدغمونعممموعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممظِفملَععممملغعممملتِؾملؿم١ملػمم

وعمسعمؾملػمّملِػِ١ملػم مرعماسغم٤ملنعم موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مسعمػملَ٥مل م٫ملعمػملَ٤ملعماتِؾملؿم١ملػم مؼغمقعممملصِصملُ٤ملنعم موُوػمظَؽِٟملَ مػغم١ملغمم

اظْ٤ملعمارؿمثغم٤ملنعممماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمٓملؿمثغم٤ملنعمماظْظملِٓملػمدعموػمسعممػغم١ملػممصِؿملؾملعممملمخعممملظِّملغمونعم}مم م

[ماٌقملعؽمل٤ملنم:م]11-1م .م
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 -5موضمملل متضملمملشم {:مؼعمممل مبغمؽملعم٦ملفم موَضِ١ملؿم ماظزملفمػملَمملةَ موعموْعغمٓملػم مبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ موعماغػم٣ملعم مسعم٢ملؿم ماظْؼملغمؽملػمغملَٓملؿم موعما٫ملػمؾِٓملػمم
سعمػملَ٥ملمععممملموَ٫ملعممملبعمٟملَمإؿمنفممذعمظِٟملَمعِ٢ملػممسعمٔملػممؿمماظْفملُعغم٤ملرؿمم}مم[مظعملؼملمملنم]17مم .م

 -6موضممللمتضملمملشم:م{ مصَؾِؼملعمممل مرعمحػمؼملعمهملٍ معمم٢ملعم ماظػملّ٣ملِ مظِؽملوملعم مظَؾملغم١ملػم موعمظَ٤ملػم مطُؽملوملعم مصَصملّمملً مشَػملِؿملٚملَ ماظْعملَػملْنملِم
ٮملَغظملَسملقم٤ملاْ معِ٢ملػم محعم٤ملػمظِٟملَ مصَمملسػمٝملغم مسعمؽملػمؾملغم١ملػم موعمادػمؿعمطملػمظملِٓملػم مظَؾملغم١ملػم موعمذعممملوؿمرػمػغم١ملػم مصِ٦مل ماَملَعػمٓملؿم مصَكملؿمذعمام

سعمٔملعمعػموملعممصَؿعم٤ملعمطٌمل٠ملػممسعمػملَ٥ملماظػملّ٣ملِمإؿمنفمماظػملّ٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمؿعم٤ملعمطخملػملِنيعمم}م[مالمسؼملٓملان:م]195م .م

 -7ومضممللمتضملمملشم{ :مإؿمغفممملمسعمٓملعم٪ملػمؽملعممملماظْفملَععممملغعمهملَمسعمػملَ٥ملماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضؿمموعماظْفِؾعمممللؿممصَفملَبعمؿملػم٢ملعمم
وَنػممؼعمقػمؼملِػملْؽملعمؾملعممملموعموَذػمظملَعملْ٢ملعممعِؽملػمؾملعممملموعمحعمؼملعمػملَؾملعممملماظْكملؿمغػملعممملنغممإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممزَػملُ٤ملعؼممملمجعمؾملغم٤ملظًمملم}م م

[اَملحٔملاب:م]72مم.م م

 -8وضممللمتضملمملشم:م{معغمقعمؼملفمّملؽممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِموعماظٌملْملِؼ٢ملعممععمضملعم٣ملغمموَذِّملفماىغممسعمػملَ٥ملماْظغملُظملٌملمملرؿممرغمحعمؼملعممملىغمم
بعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػم متعمٓملعماػغم١ملػم مرغمطٌملضملؼمممل مدغمففمّملؼما مؼعمؾػمؿعمطملغم٤ملنعم مصَسملػمػملًممل معِ٢ملعم ماظػملٌمل٣ملِ موعمرؿم٪ملػم٤ملعماغؼمممل مدِؿملؼملعممملػغم١ملػم مصِ٦ملم
وغمجغم٤ملػِؾملؿم١ملػممعِ٢ملػمموَثعمٓملؿمماظلقمفغم٤ملدِم}مم[اظظملؿُملم]29م .م

-9وضممللمتضملمملشم{ :وعموَوػمصُ٤ملامبِمملظْضملعمؾملػمّملِمإؿمنفمماظْضملعمؾملػمّملعممطَمملنعممععملػمؽغم٤ملظًمملم}م[ا دٓملاى:م .]34م

األدنـــخ يٍ انســـُخ :

 1مس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضمملل :مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) :م" موتعمّملػمرغمونعم معممل ماٌُظملْػملِٕملغم؟ مذمل مصعملمملظ٤ملا :ماٌظملْػملٕملغم مصؿملؽملممل مع٢مل مٮمل مدرػ١مل مظ٣مل،م

وٮملعؿمملهلل،مصعملمملل:مإن ماٌظملْػملٕملعم مععم٢ملػم مؼفملت٦مل مؼ٤ملم ماظعملؿملمملعهمل; مبزملٯملة،مو٫ملؿملمملم،موزطمملة،م

وؼفملت٦مل مضّمل مذعمؿعم١ملعم مػْملا ،موضْملفعم مػْملا ،مووط٠مل معمملل مػْملا ،مودظملٟمل مدم مػْملا،م

و٪ملٓملب مػْملا ،مصؿملغمضملشملَ٥مل مػْملا مع٢مل محلؽملمملت٣مل ،موػْملا مع٢مل محلؽملمملت٣مل ،مصكملن مصَؽملؿملعموملػمم

حعملعمؽملمملتغم٣ملغم مذمل مضؾ٠مل مون مؼغمعملْسمل٥مل معممل مسػملؿمل٣مل مذمل موُخِْملعم مع٢مل مخشملمملؼمملػ١مل; مصشملُٓملؿمحعموملػم مسػملؿمل٣مل ،مث١ملم

ؼغمشملْٓملعمحغممظمماظؽملمملر"مممم(وخٓملج٣ملمعلػمل١مل)م .م

-2موس٢ملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مضَممللعممرعمجغم٠ملؽممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ:مإؿمنفممصُػملَمملغعمهملَم
غمْملطَٓملغم معِ٢ملػم م َطـػمٓملعمةِ م٫ملعمػملَمملتِؾملعمممل موعم٫ملِؿملعممملعِؾملعمممل موعم٫ملعمّملعمضَؿِؾملعمممل م،شَؿملػمٓملعم موَغفمؾملعمممل متغمقملػمذِي مجِريعماغعمؾملعمممل مبِػملِلعممملغِؾملعمممل.م
ؼ ػم
ضَممللعم م":ػِ٦ملعم مصِ٦مل ماظؽملفممملرؿم".مضَممللعم مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ مصَكملؿمنفم مصُػملَمملغعمهملَ مؼغمْملػمطَٓملغم معِ٢ملػم مضِػملٌملهملِ م٫ملِؿملعممملعِؾملعممملم
وعم٫ملعمّملعمضَؿِؾملعممملموعم٫ملعمػملَمملتِؾملعممملموعمإؿمغفمؾملعممملمتعمزملعمّملفمقغممبِمملظْفملَثػم٤ملعمارؿممعِ٢ملػمماظْفملَضِٙملِ م–ماظعملشملٛملمع٢ملماىنب-موعمظَمملم

تغمقملػمذِيمجِريعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل.مضَممللعم:مػِ٦ملعممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِ"م(رواهموضمّمل).م م
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 -3موسعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ مآِ مبػم٢ملؿم مععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم

آُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مظَؿملػمٕملعمماظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممبِشملَضملفممملنـم،موعمظَمملمبِػملَضملفممملنـم،موعمظَمملماظْظملَمملحِٖملؿمماظْؾعمْملِيىِم"م م

(علؽملّملموضمّملمم)م.م م

 -4موس٢مل موَغعمٕملؿم مبػم٢ملؿم مععممملظِٟملٍ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م :مضَ٠ملفم مععمممل مخعمشملَؾعمؽملعمممل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مإؿمٮملممضَممللعمم:م"مٮملمإؿمتعممملنعممظِؼملعم٢ملػممٮملموَععممملغعمهملَمظَ٣ملغمم،موعمٮملمدِؼ٢ملعممظِؼملعم٢ملػمم
ٮملمسعمؾملػمّملعممظَ٣ملغمم"ممم(مم٫ملقؿملُملمماب٢ملمحؾمملنمم)م .م

 -5موسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم):م"موَدممماَملَععممملغعمهملَمإؿمظَ٥ملمععم٢ملؿمما٩ملػمؿعمؼملعمؽملعمٟملَم،موعمٮملَمتعمكغم٢ملػممععم٢ملػممخعممملغعمٟملَ".م م

(دؽمل٢ملموب٦ملمداودم)م .م

 -6موس٢ملماب٢ملمعلضمل٤ملدم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللم(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م" حغمٓملؿمؾممعمم
سعمػملَ٥ملماظؽملعمؾممملرؿممطُ٠ملقممػعمؿملِؾم٢ملـممظَؿملِؾم٢ملـممدعمؾملػم٠ملـممضَٓملؿمؼنملٍمعِ٢ملػمماظ ؾمؽملعممملسؿمم"م.م م

(ا عمملمموضمّملمظممعلؽملّمله)م م

 -7مموس٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م(ر٪مل٥مل مآ مسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م"ععم٢ملػم مغعمظملٌملٕملعم مسعم٢ملػم معغمقملػمعِ٢ملـم مطُٓملػمبعمهملً معِ٢ملػم مطُٓملعمبِ ماظّملقمغػمؿملعمممل ،مغعمظملٌملٕملعم مآُ مسعمؽملػم٣ملغم مطُٓملػمبعمهملًم
عِ٢ملػم مطُٓملعمبِ مؼعم٤ملػممؿم ماظْعملِؿملعممملععمهملِ ،موعمععم٢ملػم مؼعملفمٓملعم مسعمػملَ٥مل معغمضملػملِٓملـم ،مؼعملفمٓملعم مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ مصِ٦مل ماظّملقمغػم عمؿملمملم

وعماظْـملخِٓملعمةِ ،موعمععم٢ملػم مدعمؿعمٓملعم معغملػمػملِؼملؼمممل ،مدعمؿعمٓملعمهغم مآُ مصِ٦مل ماظّملقمغػمؿملعمممل موعماظْـملخِٓملعمةِ ،موعمآُ مصِ٦مل مسعم٤ملػمنؿمم

اظْضملعمؾػمّملِمععممملمطَمملنعمماظْضملعمؾػمّملغممصِ٦ملمسعم٤ملػمنؿمموَخِؿمل٣ملِ"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م .م

-8موم(سعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م

ؿمغغملُ١ملػم مظَ٢ملػم متعملعمضملغم٤ملا ماظؽملفممملسعم مبِفملَعػم٤ملعماِظغملُ١ملػم م ،موعمَظغملِ٢ملػم مؼعملعمضملغمؾملغم١ملػم معِ ػمؽملغملُ١ملػم مبعملػمٙملُ ماظْ٤ملعمجػم٣ملِموحغملػم٢ملم
"إ فم

اًُػملُٞملم"م.م(ما عمملمماظؾٔملارمظممعلؽملّملهم)م .م

 -9وس٢مل مجمملبٓمل م(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل):مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م
"رعمحِ١ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مسعمؾػمّملؼما مدعمؼملػمقؼمممل مإؿمذعما مبعممملهللعم م ،مدعمؼملػمقؼمممل مإؿمذعما ماذػمؿعمٓملعمى م ،مدعمؼملػمقؼمممل مإؿمذعما ماضْؿعمسملعم٥مل م،م
دعمؼملػمقؼممملمإؿمذعمامضَسملعم٥مل".مم(٫ملقؿملُملماب٢ملمحؾمملنم)م .م

 -10وس٢ملمسؼملٓمل مب٢مل موب٦مل مدػملؼملهمل:مطؽملومل مشٯملعؼمممل مظم محِفػمٓمل مرد٤ملل مآ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُم

سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) ،موطمملغومل مؼّملي متشملؿملٖمل مظم ماظزملقظملهمل; مصضملػملَؾمؼمل٣مل مرد٤ملل مآ م(٫ملعمػملٌمل٥ملم
آُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مظم مرصٞمل موظني مطؿملٝمل مؼفملط٠مل مصعملمملل مظ٣مل :م"ؼممل مشٯملم مد١مل مآ،م
وطُ٠ملػممبؿملؼملؿملؽملٟمل،موطُ٠ملػمممممملمؼػملؿملٟمل".م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م .م
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ا
ثبنثب  :ادلٕضــــــــــــــــــٕع  :م

إنماظرملٓملؼضملهملما دٯملعؿملهملماظلؼملقهملمهلمملمععملممل٫ملذملّملموشمملؼذملمملتمهعملذملٞملماظلذملضملمملدةممظ غلذملمملنمم

ظمماظذملذملّملغؿملمملمواآلخذملذملٓملةمظؿملذملذملؿؼملغمل٢ملمعذملذمل٢ملمخٯملصؿذملذمل٣ملممظمماَملرض،موضذملذملّملمجذملذملمملىتمماَملحغملذملذملمملمم
اظرملذملذملٓملسؿملهملمدظ ذملؿملٯملموعٓملذذملذملّملاممظؿل ذملمملسّملهمظممهعملؿملذملذملٞملممعزمل ذملمملي٣مل،مووػملذملذملنملمماٌؽمل ذملمملصٛملمظذملذمل٣مل،م
وتذملذملّملصٛملمسؽملذملذمل٣ملماظرملذملذملٓملورممومماٌسمل ذملمملرم،مصؿّملظّذملذمل٣ملممسػملذملذمل٥ملمطذملذمل٠ملممخذملذملري،موتؾملّملؼذملذمل٣ملمإشمماظشملٓملؼذملذملٞملم

اٌلؿعملؿمل١مل.مم م

وعمملمع٢ملمعزملذملػملقهملممظمماظذملّملغؿملمملممواآلخذملٓملةممإٮملموضذملّملممرسمملػذملمملمماظرملذملٓملهلل،مموووجذملّملممهلذملمملممعذملمملمم

ؼغملظمل٠ملمإرممملدػمملموايظملمملزمسػملؿملؾملمملموعمملمع٢ملمعظمللّملةمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملةممإٮملموحْملؾمرمعؽملؾملذملمملمم
وووجّملمهلمملمبّملؼٯملم .م

ضممللماظضملٔملمب٢ملمسؾّملماظلٯملممرضمذمل٣ملممآمتضملذملمملشمم:ماسػملذمل١ملممونمآمدذملؾقمملغ٣ملممٕمؼرملذملٓملهللمم

حغملؼملؼممملمع٢ملموحغملمملعذمل٣ملممإٮملمٌزملذملػملقهملممسمملجػملذملهملمموومآجػملذملهملم،مموومػؼملذملمملمعضملؼمذملمملم،متظملسملذملٯملًممعؽملذمل٣ملممسػملذمل٥ملمم
سؾمملدهم،مثذمل١ملمضذملممللم:موظذملؿملٕملممعذمل٢ملممآثذملمملرمماظػملشملذملٝملممواظٓملضمذملهملممواظؿمللذملمٓملموايغملؼملذملهملممونمؼغملػملذملٝملمم

سؾمملدهماٌرملمملقمبطملؿملذملٓملمصممل٩ملّملةمسمملجػملهملموٮملمآجذملػملهمل،مظغملؽملؾم٣ملمدسمملػ١ملمإشممط٠ملمعمملمؼعملٓملبؾمل١ملمإظؿمل٣ملم م
وعذملذمل٢ملمععملممل٫ملذملذملّملماظرملذملذملٓملؼضملهملما دذملذملٯملعؿملهملماحملمملصصملذملذملهملمسػملذملذمل٥ملماظغملػملؿمل ذملمملتماًؼملذملذملٕملماظذملذمليتم

غمملدىمبؾملذملمملمردذمل٠ملمآماظغملذملٓملامم(سػملذملؿملؾمل١ملماظلذملٯملمم)ممووجذمل٤ملبمماحملمملصصملذملهملممسػملؿملؾملذملمملم،مموػذمل٦ملمم

اظّملؼ٢مل،مواظؽملظملٕمل،مواظضملعمل٠مل،مواظؽمللنمل،مواٌمملل،مواظضملٓملض،موعؽملؾملذملمملمماظؿمللذملٓملممورصذملٛملممايذملٓملجمم
واٌرملعملهملم .م

إنماظطملمملؼذملذملهملماٌؽملرملذملذمل٤ملدةمواظـؼمل ذملٓملةمآٌملجذملذمل٤ملؾمةمعذملذمل٢ملماظشملمملس ذملمملتمواظضملؾ ذملمملداتممظمما دذملذملٯملمم

ػ٦ملمتٔملطؿملهملماظؽملظمل٤ملسمماظؾرملٓملؼهملموتعمل٤ملؼهملم٫ملػملهملما غلمملنمبٓملب٣ملموخمملظعمل٣ملم،مومبذمل٢ملمؼضملؿملرملذمل٤ملنمعضملذمل٣ملمظمم

جمؿؼملضمل٣ملم،مظؿقملت٦ملموطػملؾملمملمإذام٫ملّملضوملماظؽملؿملهملم،ممصمملظزملٯملةمتؽملؾملذمل٥ملمسذمل٢ملماظظملقرملذملمملىمواٌؽملغملذملٓملم،مضذملممللم

تضملمملشم:م{ماتػم٠ملغممععممملموُوحِ٦ملعممإؿمظَؿملػمٟملَمعِ٢ملعمماظْغملِؿعممملبِموعموَضِذمل١ملؿممماظزملفمذمل َػملمملةَممإؿمنفمماظزملفمذملػملَمملةَممتعمؽملػمؾملعمذمل٥ملممسعمذمل٢ملؿممماظْظملَقػمرملعمذملمملىمم
وعماظْؼملغمؽملغملَٓملؿمموعمظَْملِطْٓملغمماظػملٌمل٣ملِموَطْؾعمٓملغمموعماظػملٌمل٣ملغممؼعمضملػمػملَ١ملغممععممملمتعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم}مم[ماظضملؽملغملؾ٤ملتم:م]54م.م م

وبمملظٔملطمملةمتؿـملظٝملمماظعملػملذمل٤ملبمموتؿشملؾملذملٓملمماظؽملظملذمل٤ملسمواَملعذمل٤ملالم،مضذملممللمتضملذملمملشمم:مم{مخغمذملْملػممم

دذملغملَ٢ملؽمممظَؾملغمذمل١ملػممم
ذمل٠ملمممسعمػملَذملؿملػمؾملؿم١ملػمممإؿمنفمم٫ملعمذملٯملتعمٟملَمم عم
عِ٢ملػمموَعػم٤ملعماظِؾملؿم١ملػمم٫ملعمذملّملعمضَهملًممتغمشملَؾملممذملٓملغمػغم١ملػممموعمتغمذملٔملعمطخملؿملؾملؿم١ملػمممبِؾملعمذملمملمموعم٫ملعم م

وعماظػملٌمل٣ملغممدعمؼملِؿملٛملؽممسعمِػملؿمل١ملؽممم}م[ماظؿ٤ملبهملم]103ممم .م
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وبمملظزمل٤ملممؼؿّملربماٌلػمل١ملمسػمل٥ملماظزملربم،موبمملييملموعؽملمملدغمل٣ملمتطملٓملسماظظملسملذملممل٩مل٠ملممظمم

ضػمل٤ملبماٌلػملؼملنيمموتّملس٤ملػ١ملمإشممحممملد٢ملماَملخذملٯملقم،مضذملممللمتضملذملمملشمم:م{ماظْقعمذمليملقممموَذػمذملؾملغمٓملؽممم

عفمضملػمػملُ٤ملععممملتؽمممصَؼملعم٢ملمصَٓملعمضعممصِؿملؾملؿم٢ملفمماظْقعميملفممصَػملَمملمرعمصَىملعمموعمظَمملمصُلغم٤ملقعمموعمظَمملمجِّملعمالعممصِذمل٦ملمماظْقعمذمليملؿمؾمممموعمععمذملمملمم

تعمظملْضملعمػملُ٤ملامعِذمل٢ملػمممخعمؿملػمذملٓملـمممؼعمضملػمػملَؼملػمذمل٣ملغممماظػملٌملذمل٣ملغمممموعمتعمذملٔملعموفمدغمواممصَذملكملؿمنفمممخعمؿملػمذملٓملعممماظذملٔملفمادِمماظؿفمعملْذمل٤ملعمىممموعماتفمعملُذمل٤ملنؿمممؼعمذملمملمموُوظِذمل٦ملمم

اظْفملَظْؾعممملبِم}مم[اظؾعملٓملة:مم197م]م،مصمملظضملؾمملداتمواظشملمملسمملتمهلمملمٔٓملاتمجػملؿملػملهملممحنيموؿؼملٛملمم
عٛملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملمواظلػمل٤ملكماظشملؿملنملم .م

وع٢ملمتؿؾٛملمغزمل٤ملصماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمودؽملؾمهملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)ممرمذملّملمم

وغؾملذملذملمملماسؿؽملذملذملوملممبضملمملعػملذملذملهملماظؽملذملذملمملسمعضملمملعػملذملذملهملمحلذملذملؽملهمل،مموظؽملؽملصملذملذملٓملمإشمماآلؼذملذملهملماظغملٓملتذملذملهملماظذملذمليتم
صمضملوملمو٫مل٤مللمصسملممل٩مل٠ملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملم،ممضذملممللممتضملذملمملشمم:م{خغمذملْملِمماظْضملعمظملْذمل٤ملعممموعموْعغمذملٓملػمممبِذملمملظْضملغمٓملػمفِمم
وعموَسػمذملذملٓملؿمضػممسعمذملذمل٢ملؿمماظْفعم ذملمملػِػملِنيعمم}م[اَملسذملذملٓملاف:م]199م.ممصفؼملضملذملذملوملماآلؼذملذملهملماظغملٓملتذملذملهملممو٫ملذملذمل٤مللم

اظظملسملممل٩مل٠ملموعغملمملرمماَملخٯملقمصؿملؼملمملمؼؿضملػملّٞملممبضملمملعػملهملما غلمملنمعٛملماظطملريمم:مم م

اَملولم:مماَملخْملمبمملظضملظمل٤ملمم،موػ٤ملماظلؾمؾمل٠ملماظػملنيممع٢ملموخٯملقماظؽملذملمملسممووسؼملذملمملهل١مل،ممدونم

تغملػملؿملظملؾمل١ملممبمملمٮملمؼشملؿملعمل٤ملنم،موونمؼزمل٠ملماظٓملح١ملماٌعملشمل٤ملسذملهملمم،موونمؼٓملصذملٞملممبذملمملٌقملعؽملنيمم،ممطؼملذملمملمم
وردمسذملذمل٢ملموغذملذملٕملمبذملذمل٢ملمعمملظذملذملٟملمسذملذمل٢ملماظ ذملؽملؾم

م(٫مل ذملػملّ٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملموآظذملذمل٣ملمود ذملػمل١ملم)م:م"ؼلؾمذملذملٓملواموٮملم

تضمللؾمٓملوا،موبرملؾمٓملواموٮملمتؽملظملّٓملوا".مم(عؿظملٞملمسػملؿمل٣ملم)م .م

واظـمملغ٦ملم:مماَملعٓملمبمملظضملٓملفموػ٤ملماٌضملٓملوفمواىؼملؿمل٠ملمع٢ملماَملصضملممللم،موػذمل٤ملممطذمل٠ملممعذملمملمم

وعذملٓملممبذملذمل٣ملمآمتضملذملمملشممم،موادؿقلذملؽمل٣ملمموػذملذمل٠ملماًذملذملريم،مصؿملرملذملؼمل٠ملممطذملذمل٠ملممخذملذملريمعذمل٢ملممرمملسذملذملهملموبذملذملٓملؾمم
وإحلمملنمإشمماظؽملمملس.موٮملمؼْملطٓملماٌضملٓملوفمظمماظعملٓملآنمإٮملمظمماَملحغملمملمماٌؾملؼملهملم .م

واظـمملظىملمم:مما سٓملاضمس٢ملماىمملػػملنيموؼغملذمل٤ملنممػذملْملاممظممسذملّملمممععملمملبػملذملهملمماظلؾمذملظملؾملمملىمم

واىؾملؾمممللممبـ٠ملمصضملػملؾمل١مل،مواٮملبؿضملذملمملدممسذمل٢ملممعضملمملذذملٓملتؾمل١ملمم،مواظزملؾمذملربممسػملذمل٥ملممدذمل٤ملىمموخٯملضؾملذمل١ملمم،م

سؼملٯملمبعمل٤ملظ٣ملمتضملمملشم:مم{موإذامخمملرؾؾمل١ملماىمملػػمل٤ملنمضمملظ٤ملامدٯملعؼممملم}مم[ماظظملٓملضمملنم63مم]م .م

ٌمملممغٔمللممض٤ملظ٣ملمتضملمملشم:مم{موعموَسػمٓملؿمضػممسعم٢ملؿمماظْفعمذملمملػِػملِنيعممم}م،مضذملممللممسغملٓملعذملهملمم:ممضذملممللمم

رد٤مللمآم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م:م"ؼمملمجربؼ٠مل،معمملمػْملام؟مضمملل:مإنؾممربؾمذملٟملممؼعملذمل٤مللم:م
"ػ٤ملمونمتزمل٠ملمع٢ملمضشملضملٟمل،موتضملشمل٦ملمع٢ملمحٓملعٟمل،موتضملظمل٤ملمسؼمل٢ملمزػملؼملٟمل" .م
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صف ذملمملىما دذملذملٯملممظؿملؾملذملذملْملبماظل ذملػمل٤ملكمواَملخذملذملٯملقموؼلذملذملؼمل٤ملمب ذملمملظؽملظمل٤ملسمإشممدرج ذملمملتم

اظٓملض٦ملمواظؿقسملٓملم،موؼّملس٤ملمإشممحل٢ملماظؿضملمملع٠ملمعٛملماآلخٓملؼ٢ملموؼضملّملمذظذملٟملمعذمل٢ملموسصملذمل١ملم

اظضملؾمملداتمواظعملٓملبمملتمإشممربماَملرضمواظلؼمل٤ملات .م

وٌمملمطمملنماظّملؼ٢ملماٌضملمملعػملهملمظمماظعملذمل٤مللمواظظملضملذمل٠ملمواَملخذملٯملقمم،مصعملذملّملممصغملذملمملنممغؾؿملؽملذملمملمم

ذملٯملموخػملعملًذملممل،ممصذملفملزؾملٓملمماظظملؾملذمل١ملمم
غم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موظنيمماظؽملمملسمضذمل٤ملٮملم،مموورؾملذملٓملػ١ملممصضمل

اظزملقؿملُملمظ دٯملممدػمل٤ملطًمملمسؼملػملؿملؼممملممسٓملصؽملمملممموثذملٓملهممظممعضملمملعػملؿذمل٣ملممظػملؽملذملمملسمموخممملظشملؿذمل٣ملمهلذمل١مل،مم

عمدذمل٤مللؿممم
صغملمملنمغِضمل١ملماظعملّملوةممواَملد٤ملةمطؼملمملمضممللمآم–مدؾقمملغ٣ملم:-م{عمضَّملػممطَمملنعممَظغملُ١ملػممصِذمل٦ملممر غم

عمذ َطذملذملذملٓملعمماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملعمم َطذملذملـِريؼما}م
خذملذملذملٓملعممو عم
ػمجذملذملذمل٤ملماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملعمموعماظْعمؿملذملذملذمل٤ملػممعمماآل ِ
ِؼملذملذملذمل٢ملػمم َطذملذملمملنعممؼعمٓمل غم
عملذملذملؽملعمهملٌمظ عم
ُدذملذملذمل٤ملعمةٌمح عم
اظ ٌملػملذملذملذمل٣ملِمو ػم
[اَملحٔملاب.]21:موضّملموعٓملغمملمبمملتؾمملس٣ملم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم) .م

صؿملفنملمس ػمل٥ملمطذمل٠ملمعلذملػمل١ملموعلذملػملؼملهملمونمزملذمل٢ملمإشمماظؽملذملمملسمضذمل٤ملٮملموسؼملذملٯملم،مموونم

ؼؿكريمع٢ملماظغملػملؼملمملتموحلؽملؾملمملم،موع٢ملماىؼمل٠ملموصسملذملػملؾملمملمم،محؿذمل٥ملمؼؽملرملذملٓملماٌذمل٤ملدةمواَملظظملذملهملم

بنيموػػمل٣ملموو٫ملّملضممل٩مل٣ملموجمؿؼملضمل٣ملم .م

مصمملظعمل٤مللمايل٢ملماظػملشملؿملٝملممؼظملؿُملمعطملمملظؿملٞملماظعملػمل٤ملبم ،موؼ٤ملرثماحملؾذملهملممواظؿعملذملّملؼٓملمم،م

وؼّمللمسػمل٥ملممس٤ملمغظملل٣ملم،مموسظملهملمظلذملمملغ٣ملم،ممضذملمململمتضملذملمملشمم:مم{وضُذمل٠ملػمممظضملؾذملمملديممؼعمل٤ملظذمل٤ملامماظٌملذمليتمم

ػ٦ملعمموحل٢ملغممإنفمماظرملفمؿملشملمملنعممؼعمؽملٔملعم غممبؿملؽملعمؾملغم١ملمإنفمماظرملفمؿملشملمملنعممطمملنمظ غلمملنؿممسّملوؾماًمعغمؾؿملؽملمملًمم} م

[ا دٓملاىم:م]53م .م

عمدذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُم
وسعمؾػمّملماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممععملػمضملغم٤ملدٍم(ر٪ملذمل٥ملمآمسؽملذمل٣مل)م،مضَذملممللعممم:مضَذملممللعمممر غم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ظَؿملػمٕملعمماظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظشملٌملضملفممملنؿمموعمٮملماظػملٌملضملفممملنؿمموعمٮملماظْظملَمملحِٖملؿمموعمٮملماظْؾعمْملِيىِم"م( مرواهم
اظؾٔملارم)م .م

إنماٌضملمملعػملذملذملهملمايلذملذملؽملهملممواَملخذملذملٯملقم-موػذملذمل٦ملمدذملذملػملضملهملمغذملذملمملدرةم-متغملرملذملذملٝملممعضملذملذملّملنمم

ا غلمملنموتصملؾملذملٓملممسذمل٤ملمصغملذملٓمله مم،مواظؽملذملمملسممٮملمزمؾذمل٤ملنمماظضملمملبذملّملمماٌؿغملذملربمم،موإمنذملمملممزمؾذمل٤ملنمم

ِؼملذملمملمم
اظؾلؾممملمماهلؿملؾم٢ملم ماٌؿ٤ملا٪ملٛملم،موػْملهم٫ملظملمملتمغؾؿملؽملمملممماظيتمصمٛملمبؾملمملمعذمل٢ملممح٤ملظذمل٣ملمم:م{مصَؾ عم

رعمحػمؼملعمهملٍمعمم٢ملعمماظػملّ٣ملِمظِؽملوملعممظَؾملغم١ملػمموعمظَ٤ملػممطُؽملوملعممصَصملّمملًمشَػملِؿملٚملَماظْعملَػملْذملنملِممٮملَغظملَسملقمذمل٤ملاْممعِذمل٢ملػمممحعم٤ملػمظِذملٟملَممصَذملمملسػمٝملغممم
سعمؽملػمؾملغم١ملػمموعمادػمذملؿعمطملػمظملِٓملػمممظَؾملغمذمل١ملػممموعمذعمذملمملوؿمرػمػغم١ملػمممصِذمل٦ملمماَملَعػمذملٓملؿمممصَذملكملؿمذعماممسعمٔملعمعػمذملوملعمممصَؿعم٤ملعمطٌملذمل٠ملػمممسعمػملَذمل٥ملمماظػملّذملم٣ملِمإؿمنفمماظػملّذمل٣ملعممم

ؼغمقِنملقمماظْؼملغمؿعم٤ملعمطخملػملِنيعمم}م[المسؼملٓملانم159:م]م .م

- 427 -

وإذامتؿؾضملؽمل ذملمملمموخؾ ذملمملرماٌل ذملػملؼملنيماٌكػملزملذملذملنيمماَملوا٩ملذملذمل٠ملموجذملذملّملغمملممونمسمملعذملذملهملمعذملذمل٢ملم

دخػملذملذمل٤ملامظمما دذملذملٯملممظذملؿملٕملمإٮملمبلذملذملؾنملمخغمػملُذملذملٞملمرووهمعذملذمل٢ملمعلذملػمل١ملمصذملفملضٓملفمتمضػملذملذمل٤ملبؾمل١ملمضؾذملذمل٠ملم

سعمل٤ملهل١ملمونما دٯملممػ٤ملمدؼ٢ملمآمايٞملمصّملخػمل٤ملامصؿمل٣ملموص٤ملاجؼممملمم .م

وضّملمحْملرغمملمرد٤مللمآم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)معذمل٢ملمدذمل٤ملىماًػملذملٞملمواٌضملمملعػملذملهملم

اظلؿملؽهملمظػملؽملمملسمحؿ٥ملموظ٤ملمطؽملوملمسمملبّملؼمامزاػّملؼمامصؾمل٦ملمتسملؿملٛملماَملجٓملمواظـ٤ملابم م

إنمدؼ٢ملما دذملٯملمممػذمل٤ملممدؼذمل٢ملمماظلذملؼملمملحهملمواظؿمللذملٓمل ممظممصمؿملذملٛملمماٌضملذملمملعٯملتم،مموضذملّملمم

نممسقذملمملًممظممبؿملضملذمل٣ملموذذملٓملا٩مل٣ملم;ممصضملذمل٢ملم
وثؽمل٥ملم(غؾؿملؽملمملم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مسػمل٥ملمعذمل٢ملممطذملممل م
جمملبٓملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل):مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م"رعمحِ١ملعمماظػملٌمل٣ملغمم

سعمؾػمّملؼمامدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعمامبعممملهللعمم،مدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعماماذػمؿعمٓملعمىم،مدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعماماضْؿعمسملعم٥ملم،مدعمؼملػمقؼممملمإؿمذعمامضَسملعم٥مل" م

(رواهماب٢ملمحؾمملنم)م .م

صؿملفنملمسػملذمل٥ملمماٌلذملػمل١ملمموٮملمؼلذملؿطمل٠ملممحمملجذملهملمماظؽملذملمملسمموصعملذملٓملػ١ملمموذذملّملةممحمملجذملمملتؾمل١ملمم،م

صؾملْملامؼذملغمضملّملمع٢ملماظؿضمللريمواظؿسملؿملؿملٞملمسػمل٥ملماظؽملمملسممممملمؼ٤ملشٓملماظزملّملورم،موؼٔملؼذملّملمماَملحعملذملمملدمم،م

وؼؽملرملٓملماظغملٓملاػؿملهملمواظؾطملسملمملىموػْملامعمملمٮملمؼٓملؼّملهما دذملٯملممموٮملمتعملؾػملذمل٣ملمماظؽملظملذمل٤ملسمماٌقملعؽملذملهملم،م
وظؿملضملػمل١ملماظٓملج٠ملماظلذملؼملُملمظممبؿملضملذمل٣ملموذذملٓملا٩مل٣ملمونمآمممدذملريضم٣ملمظمماظذملّملغؿملمملمواآلمخذملٓملةم،م

صضملذملذمل٢ملمابذملذمل٢ملمعلذملذملضمل٤ملدم(مر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)مسذملذمل٢ملماظ ذملؽمل

م(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)ممض ذملمملل:م م

"وٮملموخربط١ملممب٢ملمزمٓملممسػمل٥ملماظؽملمملرم؟مممهٓملمماظؽملمملرمسػمل٥ملمط٠ملمضٓملؼنملمػنيمدؾمل٠مل"مم م

(موخٓملج٣ملماظمعْمليم)مم .م

بؾملْملامؼغمل٤ملنماٌلذملػمل١ملمممضٓملؼؾذملمملًممعذمل٢ملمماظؽملذملمملسممصذملكملذامموحذملنملممآمتضملذملمملشممسؾذملّملؼماممجضملذمل٠ملمم

حمؾؿ٣ملمظممضػمل٤ملبماًػملٞملم م

وط٠ملمػذملمْملامراجذملٛملممإشممحلذمل٢ملمماٌضملمملعػملذملهملموحلذمل٢ملماًػملذملٞملم،ممصممل غلذملمملنمماٌذملقملع٢ملمم

ؼؿضملمملع٠ملمعٛملماًَػملْٞملماٌضملمملعػملهملماظيتمزمنملمونمؼضملمملعػمل٣ملماظؽملمملسمبؾملمملمم،مصؿملغمقلؾمذمل٢ملممخؽمػملُعملَذمل٣ملمموٮملم
ؼؾؿطمل٦ملمع٢ملموراىممذظٟملمإٮملمموج٣ملممآم.م م

وظغملذملذمل٦ملمتغملذملذمل٤ملنعمماٌضملمملعػملذملذملهملمحلذملؽملهملمرمذملذملنملم٪ملذملذملؾٙملماظلذملػمل٤ملطؿملمملتماَملخٯملضؿملذملذملهملم،مموعؽملؾملذملمملم

اَملعمملغذملذملهملمماظذملذمليتمرمذملذملنملمونػممؼؿفمزملِذملذملٝملمبؾمل ذملمملماٌل ذملػمل١ملم;مَملغؾمل ذملمملمعذملذمل٢ملماظذملذملّملممؼ٢مل،موظـعملػمل ذملؾملمملموبعمذملذملوملم

اظلؼملمملواتمواَملرضمواىؾممللمحعمؼملػمػملَؾملذملمملمموضمَػملَؾملذملمملمما غلذملمملن،ممضذملممللممتضملذملمملشمم:م{مإؿمغفمذملمملممسعمٓملعم٪ملػمذملعمؽملمملمم

اظْفملَععممملغعمذملذملهملَمسعمػملَذملذمل٥ملماظلفمذملذملؼملعممملوعماتِموعماظْذملذملفملَرػمضؿمموعماظْفِؾعمذملذملممللؿممصَذملذملفملعمَبؿملػم٢ملعمموَنػممؼعمقػمؼملِػملْؽملعمؾملعمذملذملمملموعموَذػمذملذملظملَعملْ٢ملعممعِؽملػمؾملعمذملذملمملم
وعمحعمؼملعمػملَؾملعممملماظْكملؿمغػملعممملنغممإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممزَػملُ٤ملعؼممملمجعمؾملغم٤ملظًمملم}[اَملحٔملاب:م]72م .م
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وضّملموعمرعمدمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمعمملمؼقملطخملّملموػؼملؿملفمهملمػْملاماًُػملُذملٞملمماظغملذملٓملؼ١ملمظػملٓملجذمل٠ملمماَملعذملنيمم

غمؼملمملممعمؼذملمملمم
ظمموطـٓملمع٢ملمع٤مل٪ملٛمل،مع٢ملمذظٟملمسػمل٥ملمدؾؿمل٠ملماٌـممللمض٤ملظُذمل٣ملمممتضملذملمملشممم:مم{مضَمملظَذملوملػمممإؿمحػمذملّملعماػ عم
ِني م}م[اظعملزملٗمل:م ]26م
٢ملمادعمػمؿفملْجعمٓملػمتعم ماظْعملَ٤ملؿميقم ماْظفملَع غم
وَبعموملِ مادعمػمؿفملْجِٓملػمهغم مإؿمنفممخعمؿملػمٓملعم مععم ؿم

طؼملمملموعٓملغمملممآمتضملذملمملشممظممطؿمملبذمل٣ملمةظملذملٚملماَملعمملغذملمملتموودا٩ملؾملذملمملمظمممض٤ملظذمل٣ملمتضملذملمملشمم:م

غمٓملطُ١ملػمموَنػممتغمقملعمدقمواماظْفملَععممملغعممملتِمإؿمظَ٥ملموَػػمػملِؾملعممملم}م[اظؽمللمملى:م .]58م
{إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمفملْع غم

وحْملرمآمتضملمملشمماٌقملعؽملنيمع٢ملماًؿملمملغهملمبغملمملصهملموذذملغملممملهلمملم،مَملنمخذملممل٩مل٢ملماَملعمملغذملهملمم

عسملؿملٛملمظػملقعمل٤ملقم،موععملشملٛملمَملوا٫ملذملٓملماحملؾذملهملم،موؼػملقعملذمل٣ملمشسملذملنملمآمتضملذملمملشممظمماظذملّملغؿملمملم

وسذملذملْملابمآمظمماآلخذملذملٓملةم،مض ذملممللممتضمل ذملمملشم:م{ؼعم ذملمملموَؼقمؾملعم ذملمملماظٌمل ذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملامظَ ذملمملمتعمكغم٤ملغغمذملذمل٤ملاماظػملٌملذملذمل٣ملعمم

وعماظٓملفمدغم٤مللعمموعمتعمكغم٤ملغغم٤ملاموَععممملغعممملِتغملُ١ملػمموعموَغػمؿغم١ملػممتعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمم}م[اَملغظملمملل:م]27م .م
موػْملامممممملموذمملرمإظؿمل٣ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)ممصضملذمل٢ملموَغعمذملٕملؿمممبػمذمل٢ملؿمممععممملظِذملٟملٍمم،م

ؿمتذملمملنعممم
ضَممللعمم:مضَ٠ملفممععممملمخعمشملَؾعمؽملعممملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِمم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم) ممإؿمٮملممضَذملممللعممم:م"مٮملمإ عم

ظِؼملعم٢ملػممٮملموَععممملغعمهملَمظَ٣ملغمم،موعمٮملمدِؼ٢ملعممظِؼملعم٢ملػممٮملمسعمؾملػمّملعممظَ٣ملغم"ممم(وخٓملج٣ملما عمملمموضمّملمم)م .م

موؼعملذملذمل٤مللم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مموؼسملؼمذملذملمملم:م"ممودممماَملعمملغذملذملهملمإشممععمذملذمل٢ملما٩ملؿعمؼملؽملعمذملذملٟمل،م

وٮملخت٢ملمععم٢ملمخمملغعمٟملم"مممممم(وخٓملج٣ملمايمملط١ملمظممعلؿّملرط٣ملمم) م

ومممملمؼّمللمسػمل٥ملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملموماغسملؾمملطماظلػمل٤ملكماظزملّملقمظمماٌضملذملمملعٯملتم،م

صمملٌلػمل١ملممايٞملم٫ملمملدقمظممطذمل٠ملموض٤ملاظذمل٣ملمووصضملمملظذمل٣ملم،مٮملمخ٤ملصًذملمملمعذمل٢ملمسعملذملمملبم،موٮملمػٓملوبذملمملم
ع٢ملمسْملابم،موٮملمةـؼممملمس٢ملمعزملػملقهملمذكزملؿملهملم،مموٮملمعـملربمدغؿمل٤ملؼهملم.م م
موٮملمصػملؿملزملّملقماٌلػمل١ملمعٛملموخؿمل٣ملم،موضّملمرويمونؾمماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م

ض ذملمملل:مم"مطَؾغمذملذملٓملعمتػممخؿملمملغذملذملهملمونمهذملذملّملممثموخ ذملمملكمحذملذملّملؼـؼممملم،مػذملذمل٤ملمظذملذملٟملمعزملذملذملّملممق،مووغذملذملوملمظذملذمل٣ملم

طمملذب"مم(وخٓملج٣ملموضمّمل)م .م

ممو٫ملّملقمض٤مللماظعملممل٩مل٠ملمم:م م

سذمل٤ملممدمظلذملمملغٟملمض٤مللماظزملّملقمتعمقػمٚملَمب٣ملمممممممإنماظػمللذملمملنمٌذملذملمملمسذمل٤ملفمدػمتعممعضملذملذملؿذملمملدغم م

وع٢ملماَملخٯملقماظيتمتغمل٤ملنمدظؿملٯملمسػمل٥ملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملمواغسملؾمملطماظلذملػمل٤ملكم

ا غلمملغ٦ملماظ٤ملصمملىمبمملظضملؾملّملموػ٤ملمخػملٞملمطٓملؼ١ملم،معذمل٢ملمموخذملٯملقمما دذملٯملممم،مطؼملذملمملمممضذملممللممآم

دؾقمملغ٣ملمموتضملمملشم:م{موعموَوػمصُ٤ملامبِمملظْضملعمؾملػمّملِمإؿمنفمماظْضملعمؾملػمّملعممطَمملنعممععملػمؽغم٤ملظًمملم}م[ا دذملٓملاىم:م]34م،مموضذملممللم

ظمم٫ملظملمملتموػ٠ملماىؽملهملم:م{موعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممظِفملَععممملغعممملتِؾملؿم١ملػمموعمسعمؾملػمّملِػِ١ملػممرعماسغم٤ملنعمم} م

[اٌضملمملرج:م]32مم .م
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موإذامغصملٓملغذملذملمملممإشممدذملذملريةمايؾؿملذملذملنملمم(٫ملذملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمودذملذملػمل١ملم)مظؽملفملخذملذملْملممع٤ملضظملًذملذملمملم
واحّملؼمامعذمل٢ملمماٌ٤ملاضذملٝملمماظضملصملؿملؼملذملهملمممظمماظ٤ملصذملمملىمبذملمملظضملؾمل٤ملدم،معؽملؾملذملمملم:ممعذملمملمطذملمملنمضؾذمل٠ملممشذملٔملوةمم
"بّملر"محني موخربهمحْملؼظملهملمب٢ملماظؿملؼملمملن،م":مونمطظملٌملمملرم"ضٓملؼٖمل"مضذملّملمموخذملْملوهممضؾذمل٠ملممونم
غملؿمل٠مل،مصعملذملمملظ٤ملاممإغغملذمل١ملممتٓملؼذملّملونممحمؼملذملّملؼما،ممضػملؽملذملمملم:معذملمملممغٓملؼذملّملممإٮملم
ؼّملخ٠ملماٌّملؼؽملهملمػ٤ملمووبمملمح عم
اٌّملؼؽملهمل م،مصفملخْملوامعؽملمملمسعمؾملػمّملمآموعؿملـمملض٣ملمظؽملؽملزملٓملصَ٢ملفممإشمماٌّملؼؽملهملموٮملمغعملمملتذمل٠ملممعضملذملٟملممؼذملمملمم
ردذملذمل٤مللمآم،مموعذملذملٛملموغذملذمل٣ملمط ذملمملنمظمموذذملذملّملمايمملجذملذملهملمإشمماظٓملج ذملممللمظؿملعمل ذملمملتػمل٤ملامعضملذملذمل٣ملم٪ملذملذملّملم
اٌرملٓملطني،موبمملظٓملش١ملمع٢ملمط٠ملمممػْملا،مضممللمهلؼملمملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١مل)مم:مم
"اغزملٓملصَمملمغعمظملِ٦ملمهل١ملمبضملعمؾملػمّملِػ١مل،موغلؿضملنيمآمسػملؿملؾمل١مل".م(٫ملقؿملُملمعلػمل١ملم)مم.م م
إنمط ذملمملنمػذملذملْملامػذملذمل٤ملموص ذملمملىماٌل ذملػملؼملنيمظطملذملذملريماٌل ذملػملؼملنيمم،مصغملؿملذملذملٝملمؼغملذملذمل٤ملنموص ذملمملىغمم
اٌلػملؼملنيمظػملؼمللػملؼملنيم؟!م .م
ظعملذملذملّملمدسذملمملما دذملذملٯملممإشمماٌضملمملعػملذملذملهملمايلذملؽملهملمعذملذملٛملمطذملذمل٠ملموسسملذملمملىماجملؿؼملذملذملٛملمورظملذملمملٮملم
وذؿمل٤ملخؼممملموغلمملىمورجمملٮملم،مصعملّملمطمملنماظؽمل م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ممزملذمل٢ملمعضملمملعػملذملهملمم
اَملرظملممللموؼظملؿمل٘ملمسػملؿملؾمل١ملمع٢ملمحؽملمملغ٣ملموزمذملؾؾمل١ملمموؼعملؾػملذملؾمل١ملمموؼذملّملاسؾؾمل١ملمموؼٯملسذملؾؾمل١ملمموؼلذملمفمللم
سؽملؾمل١ملم،موؼلػمل١ملمسػملؿملؾمل١مل،موتلذملُملممسػملذمل٥ملممرؤودذملؾمل١ملمموؼسملذملٛملممؼذملّملهمماظرملذملٓملؼظملهملممسػملذمل٥ملممخذملّملػ١مل،مم
وؼّملس٤ملمهل١ملموؼسملضملؾمل١ملمظممحفٓملهمم،مب٠ملموؼلؿؼملٛملمإشمموحذملمملدؼـؾمل١ملمم،مصؾملذملْملاممردذمل٤مللممآم
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موت٦ملمبرملٓملابمصرملٓملبمعؽمل٣ملموس٢ملمتؿملؽمل٣ملماب٢ملمسؾمملسموس٢ملمؼلمملرهم
اَملذؿملمملخم-مطؾمملرماظزملقمملبهملم-ممصعملذملممللممٮملبذمل٢ملممسؾذملمملس"مموتذملفملذنممظذمل٦ملممونموسشملذمل٦ملممػذملقملٮملىمم"م
صعملممللم:مٮملموآمؼمملمرد٤مللمآمٮملمووثٓملمبؽملزملؿمل معؽملٟملموحّملؼمام،مضممللمصؿػملذمل٣ملمم(مدصضملذمل٣ملممإظؿملذمل٣ملمم)م
رد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظممؼّملهمم(٫ملقؿملُملمماظؾكمملري)م .م
وع٢ملمصمممللمدريت٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)معضملمملعػملؿ٣ملمايلؽملهملمعٛملماًذملّملمممصضملذمل٢ملمم
سممل٩ملرملهملم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملذملمملم) ممضمملظذملومل م:معذملمملمم٪ملذملٓملبممردذمل٤مللممآمبؿملذملّملهممخمملدعؼمذملمملممظذمل٣ملممضذملٙملّ،مموٮملم
اعذملذملٓملوة،موٮملم٪ملذملذملٓملبمردذملذمل٤مللمآمبؿملذملذملّملهمذذملؿملؽؼممملمضذملٙملّ،مإٮملمونمرممملػذملذملّملمظممدذملؾؿمل٠ملمآ،موٮملم
خغمؿملممٓملمبنيموعٓملؼ٢ملمضٙملّمإٮملمطمملنموحؾؾملؼملمملمإظؿمل٣ملموؼلٓملػؼملمملمإٮملمونممؼغملذمل٤ملنممإٔؼمذملممل،ممصذملكملذاممطذملمملنمم
إٔؼممملمطمملنموبضملّملماظؽملذملمملسممعذمل٢ملمما ثذمل١ملم،مموٮملمماغذملؿعمل١ملممظؽملظمللذمل٣ملممعذمل٢ملممذذمل٦ملىممؼذملقملت٥ملممإظؿملذمل٣ملممحؿذمل٥ملمم
تؽملؿؾملٟملمحٓملعمملتمآم(سٔملموج٠مل)مصؿملؽملؿعمل١ملمٓمم(٫ملقؿملُملمماظؾكمملري)م .م
ض ذملممللموغذملذملٕملم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)مخذملذملّملعوملماظؽملؾذملذمل٥ملم(٫مل ذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مسرملذملذملٓملم

دؽملنيمبمملٌّملؼؽملهملمووغمملمشٯملممظؿملٕملمط٠ملموعٓملىمطؼملمملمؼرملؿؾمل٥ملم٫ملمملحؾ٥ملمونموطذمل٤ملنممسػملؿملذمل٣ملممعذملمملمم
ضممللمشممعٓملةموفمضٙملموعمملمضممللمشممٌمملمصضملػملوملمػْملاموٕمٕمتظملضمل٠ملمػْملامم م

(مدؽمل٢ملمموب٤ملمداودم)م .م
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موٌمملمطمملغذملوملممحعملؿملعملذملهملمماظذملّملؾمؼ٢ملممتؿفػملّذمل٥ملممسؼملػملؿملكمذملمملممظممإحلذملمملنممعضملمملعػملذملهملمماظؽملؾمذملمملس،ممصذملكملنؾممم

عظملؾمل٤ملمممماٌضملمملعػملهملموادٛملمؼرملؼملعم٠ملمط٠ملؾممسٯملضمملتماٌلػمل١ملموشريماٌلػمل١ملم،مصقـؽملذملمملما دذملٯملمم
سػمل٥ملماظؿضملمملع٠ملمعٛملماظضملّملومعضملمملعػملذملهملمحلذملؽملهملمصغملذملمملنم٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملممؼؿضملمملعذمل٠ملممعذملٛملمم

وسّملا٩مل٣ملموػ٤ملمعؿؼملغملّ٢ملمعؽملؾمل١مل،مصػمل١ملمغضملٓملفمظمماظلريةمواظؿمملرؼِملممورح١ملمعؽمل٣ملمعٛملموسّملا٩ملذمل٣ملمم

رش١ملمعمملمطمملنمؼٯملضؿمل٣ملمعؽملؾمل١ملمع٢ملماَملذىمصغملمملنمعـذملمملٮملمممظألخذملٯملقممايلذملؽملهملم،ممعذملمملذامموضذمل٤مللممم
سذمل٢ملممرجذمل٠ملممػذملّملىممآمبذمل٣ملممايؿملذملمملرىممم؟م!مم،مصمملظذملّملؼ٢ملماٌضملمملعػملذملهملموؼؾملذملمملماظشملؾؿملذملنملمممصغملذمل٢ملم
رحؿملؼملؼممملممبمملٌٓمل٪مل٥ملموخظملٝملمسؽملؾمل١ملماآلٮملمموٮملمتـعمل٠ملمسػملؿملؾمل١ملموسػملؿملٟملمبشملؿملذملنملماظغملذملٯملمموعذملمملم

ؼؾىملماَملع٠ملمظمماظؽملظمل٤ملسموماظٓملجمملىمظممماظعملػمل٤ملبم.م م

اظذملذملّملؼ٢ملماٌضملمملعػملذملذملهملمموؼؾمل ذملمملماٌؾملؽملذملذملّملسم،ممصغملذملذمل٢ملمخمػملزملؼم ذملمملمظممسؼملػملذملذملٟملموتضملمملعذملذمل٠ملمعذملذملٛملم

اظؽملمملسمبفملعمملغهملمو٫ملّملقموٮملمتعملػملٞملمع٢ملماظٓملزقمصؾمل٤ملمعغملؿ٤ملبمعٛملماَملج٠ملم.م م

اظّملؼ٢ملماٌضملمملعػملهملموؼؾملمملماٌلػمل١ملممممصػملؿغمل٢ملموخٯملضٟملمحلؽملهملمعٛملماظؽملمملسمم،مصضمل٢ملػمموَبِ٦ملم

ذعمردمل،موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعممم)مضَذملممللعمممظَذمل٣ملغم م:م"اتفمذملٞملؿمممآَمحعمؿملػمـغمؼملعمذملمملممطُؽملػمذملوملعم،مموعموَتػمؾِذملٛملؿممم

اظلفمؿملممؽعمهملَماظْقعملعمؽملعمهملَمتعمؼملػمقغمؾملعمممل،موعمخعممملظِٞملؿمماظؽملفممملسعممبِكغمػملُٞملـممحعملعم٢ملـمم"ممم(علؽملّملما عمملمموضمّملمم) .م

اظذملذملّملؼ٢ملماٌضملمملعػملذملذملهملموؼؾملذملذملمملماٌذملذملّملرسمممصضملػملّذملذمل١ملموبؽملذملذملمملىماٌلذملذملػملؼملنيمعذملذملمملمؼذملذملؽملظملضملؾمل١ملمظمماظذملذملّملغؿملمملم

واآلخٓملةموط٢ملموغوملمضّملوتؾمل١ملمظمماٌضملمملعػملهملمواظؽملزملُملموصضمل٠ملماًرياتموتٓملكماٌؽملغملٓملاتم.م م
اظّملؼ٢ملماٌضملمملعػملهملموؼؾملذملمملماٌذمل٤ملار٢ملماظزملذملمملحلمم:مصضملمملعذمل٠ملماظؽملذملمملسمطؼملذملمملمهذملنملمونمؼضملذملمملعػمل٤ملكم

وطذملذمل٢ملمعؿ٤ملا٪مل ذملضملؼممملموٮملمتعملمملبذملذمل٠ملماظل ذملؿملؽهملمبمملظل ذملؿملؽهملممبذملذمل٠ملمضمملبذملذمل٠ملمامظل ذملؿملؽهملمبممليل ذملؽملهملم،ووتعملذملذمل٢ملمسؼملػملذملذملٟملم،م

وٮملتؿؾٛملمس٤ملراتماظؽملمملسم،مموط٢ملمحمؾؼممملمظّملؼؽملٟمل،مخمػملزملؼممملمظ٤ملرؽملٟملم،مإرممملبؿملؼممملمٮملمدػملؾؿملؼممملم .م

صمملٌلػمل١ملمايٞملمػ٤ملماظْمليمؼمج١ملمإدذملٯملع٣ملمإشممدذملػمل٤ملطؿملمملتمإرممملبؿملذملهملممظممواضذملٛملمم

حؿملمملت٣ملم،مظؿملضمل٤ملدموثٓملمذظٟملمسػملؿمل٣ملموسػمل٥ملماجملؿؼملٛملمبغمل٠ملمعمملمػ٤ملمعظملؿملّملمو٫ملمملحلموصؿمل٣ملماظؽملظملذملٛملم
ظضملمملعذملذملهملماٌل ذملػملؼملنيمم،مصػملعملذملذملّملمجضملذملذمل٠ملماظذملذملؽمل

ماظغملذملذملٓملؼ١ملم(٫ملعم ذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعم ذملػملٌمل١ملعم)محلذملذمل٢ملم

اٌضملمملعػملهملمواظضملٯملضهملمعٛملماآلخٓملؼ٢ملمع٢ملمطؼملذملممللمما تذملمملنممصضملعمذمل٢ملػممموَبِذمل٦ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَم م(ر٪ملذمل٥ملمآم

سؽمل٣مل)،مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملِٓموعماظْؿملعم٤ملػممؿمم

اظْـملخِٓملؿم،مصَػملَمملمؼغمقملػمذِممجعممملرعمهغم،مععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملِٓموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماظْـملخِٓملؿم،مصَػملْ غمؿملغملْٓملؿممػمم٪ملعمؿملػمظملَ٣ملغم،مععمذمل٢ملػممم َطذملمملنعممم

ؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملِٓموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماظْـملخِٓملؿم،مصَػملْؿملعمعملُ٠ملػممخعمؿملػمٓملؼماموَوػممظِؿملعمزملػمؼملغموملػمم"م(علؽملّملما عمملمموضمّملم) .م

ممموضممللم"مإغغمل١ملمظ٢ملمتلضمل٤ملاماظؽملمملسمبفملع٤ملاظغمل١ملموظغمل٢ملمؼلذملضملؾمل١ملممعذملؽملغمل١ملممبلذملٙملمماظ٤ملجذمل٣ملمم

وحل٢ملماًػملٞمل"م(رواهماظؾٔملار) .م
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وظممععملمملب٠ملمذظٟملمضّملمتغمل٤ملنماٌضملمملعػملهملماظلذملؿملؽهملممعذملٛملمماظؽملذملمملسممدذملؾؾمملًممظذملّملخ٤مللمماظؽملذملمملرمم

حؿ٥ملموظ٤ملمعٛملماٮملجؿؾملمملدمظمماظضملؾمملدات،مٌمملمرويمس٢ملموبذمل٦ملممػٓملؼذملٓملةمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣مل)مم

ذملْملطَٓملغممعِذملذمل٢ملػممطَـػمذملذملٓملعمةِم٫ملعمذملذملػملَمملتِؾملعممملموعم٫ملِذملذملؿملعممملعِؾملعممملم
ضذملذملمملل:مضَذملذملممللعممرعمجغمذملذمل٠ملؽممؼعمذملذملمملمرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِ:مإؿمنفممصُػملَمملغعمذملذملهملَمؼغمذمل ػم
عمدذمل٤مللعممم
وعم٫ملعمّملعمضَؿِؾملعمممل،مشَؿملػمٓملعمموَغفمؾملعممملمتغمقملػمذِيمجِريعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل.مضَممللعمم":ػِ٦ملعممصِ٦ملماظؽملفمذملمملرؿمم".مضَذملممللعمممؼعمذملمملممر غم

غمْملطَٓملغممعِ٢ملػممضِػملٌملهملِم٫ملِؿملعممملعِؾملعممملموعم٫ملعمّملعمضَؿِؾملعممملموعم٫ملعمذملػملَمملتِؾملعممملمموعمإؿمغفمؾملعمذملمملممتعمزملعمذملّملفمقغمممبِمملظْذملفملَثػم٤ملعمارؿمممعِذمل٢ملػممم
اظػملٌمل٣ملِمصَكملؿمنفممصُػملَمملغعمهملَمؼ ػم

اظْفملَضِٙملِم-ماظعملشملٛملمع٢ملماىنب-موعمظَمملمتغمقملػمذِيمجِريعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل.مضَممللعم:م"ػِ٦ملعممصِ٦ملماظْفعمؽملفمهملِ" م

(رواهموضمّمل) .م

وػؽملذملمملكممارتؾذملمملطمموثؿملذملٞملممبذملنيمماَملخذملٯملقمموا تذملمملن،مموطذمل٠ملممسؼملذمل٠ملممؼعملذمل٤ملمممبذمل٣ملمماظضملؾذملذملّملم

اٌلػمل١ملمزمؿذملمملجممإشمماَملخذملٯملقممايؼملؿملذملّملةممواظزملذملظملمملتممايلذملؽملهملمموٮملذذملٟملممونمعذمل٢ملممصعملذملّملمم

ا تمملنمواظؿعمل٤ملىمصعملذملّملممصعملذملّملممتػملذملٟملمماَملخذملٯملقمم،موطػملؼملذملمملممطذملمملنمماٌذملقملع٢ملمموطؼملذمل٠ملمموخٯملضذملمملًمم
طمملنموطـٓملمإتمملغمملًم.واٮملظؿٔملامممبغملمملرمماَملخذملٯملقممصؿملذمل٣ملممتعمل٤ملؼذملهملمم رادةما غلذملمملنمموتٓملؼؽملؾملذملمملمم

سػمل٥ملمحنملماًريموصضملػمل٣ملمواظؾضملّملمس٢ملماظرملٓملموتٓملطذمل٣ملمم،موبذملْملظٟملممتؿقعملذملٞملممدذملضملمملدةمماظعملػملذملنملمم،م
وظؽملمملمظممرد٤مللمآم(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١ملم)مودذمل٤ملةممحلذملؽملهملممظمماظؿقػملذمل٦ملممبذملمملَملخٯملقمم

اظغملٓملتهملمواظزملظملمملتمايلؽملهملم،مواظيتمتضمل٤ملدمبمملظؽملظملٛملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛملمواَملعهملم .م

ب٠ملمإنماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملمواًػملذملٞملماظعملذمل٤ملؼ١ملممتذملّملس٤ملممإظؿملؾملذملمملمماظظملشملذملٓملمماظلذملػملؿملؼملهمل،ممصؾملذمل٦ملم

وخٯملقمصممل٪ملػملهملمؼلؿقٞملم٫ملمملحؾؾملمملماظؿغملٓملؼ١ملمواظـؽملمملىم.

مممموع٢ملموثٓملماٌضملمملعػملهملمايلؽملهملموحل٢ملماًػملٞملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملذملٛملموؼعمسملؼمذملمملموغذمل٣ملم

ؼغملذملذمل٤ملنمدذملذملؾؾؼممملمظممذذملؿمل٤ملهللماحملؾذملذملهملمواظٓملضمذملذملهملمبذملذملنيموصذملذملٓملادماجملؿؼملذملذملٛملم،موإزاظذملذملهملمودذملؾمملبم

اظرملعملمملقمم .م

إغ٣ملمحنيمؼؿضملمملع٠ملماظؽملمملسمعضملمملعػملهملمحلؽملهملممبضملسملؾمل١ملمعٛملمبضمل٘ملمؼل٤ملدمظممجمذملؿؼملضملؾمل١ملمم

اظزملّملقم،ممواَملعمملغهمل،مواظ٤ملصمملىمبمملظ٤ملس٤ملدم،ممواظؿ٤ملا٪ملٛملم،مواحمامماظغملؾريمواظضملشملٝملمسػملذمل٥ملمم

اظزملطملريموتعملؾ٠ملماظؽملزملؿملقهملمووداىماظ٤ملاجؾمملتمبغمل٠ملمدضّذملهملمموإخذملٯملصم،محؿملؽملؽذملْملٍممظذمل٢ملمنذملّملم
علؿطملِٯملموومشمملذكممملموومدمملرضًمملمموومعؿشملٓملصًمملموومعؽملقٓملصًمملم .م

إنماٌضملمملعػملهملماظشملؿملؾهملمت٤ملرثماظؿعمل٤ملىمواظ٤ملرهللموتغمللنملمثعملذملهملمماآلخذملٓملؼ٢ملمم،مووػملذملنملمم

اًذملذملريمواظربطذملذملهملم،موتغملذملذمل٤ملنمدذملذملؾؾؼممملممظممرصذملذملٛملماظذملذملّملرجمملتممومايزملذملذمل٤مللمسػملذملذمل٥ملمسظملذملذمل٤ملممآم
وعطملظملٓملت٣ملم.ممم م
م
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انؼشش األٔل يٍ ر٘ احلدخ ..يُبسك ٔفضبئم
ا
أًٔل  :انؼُبصش:

 -1دؽملهملمآمتضملمملشممظممتظملسملؿمل٠ملمبضمل٘ملماَملزعؽملهملمسػمل٥ملمبضمل٘مل .م

 -2صسمل٠ملماظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمظممػْملهماظضملرملٓملموصسمل٠ملم٫ملؿملمملممؼ٤ملممسٓملصهمل.م
 -3وض٤ملهللمشمملظنملمعؽملمملدٟملماييملمصؿملؾملممل.

 -4معرملمملرطهملماظؽملمملسمظػملقفؿمليملمظمموسؼملممللماظربمواظشملمملسهمل.
 -5ماَمل٪ملقؿملهملموصعملؾملؾملمملموعرملمملرطهملماٌسملق٦ملمظػملؼملقٓملم.
 -6اظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمٮملمؼعملٝملمسؽملّملمحّملودماظضملؾمملدات.
ا
ثبَٛب :األدنخ:

األدنخ يٍ انقشآٌ:

-1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{إؿمنفم مسِّملفمةَ ماظرملقمؾملغم٤ملرؿم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ ماثػمؽملعمممل مسعمرملعمٓملعم مذعمؾملػمٓملؼما مصِ٦مل مطِؿعممملبِم

اظػملٌمل٣ملِمؼعم٤ملػممعممخعمػملَٞملعمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضعممعِؽملػمؾملعممملموَرػمبعمضملعمهملٌمحغمٓملغممؽمم}م[اظؿ٤ملبهمل:م]36م.

-2وؼعمل٤مللمتضملمملشمم:م{وعماظْظملَفػمٓملؿمم موعمظَؿملعمممللـممسعمرملػمٓملـمم موعماظرملفمظملْٛملؿمموعماظْ٤ملعمتػمٓملؿم}م[اظظملفٓمل:م1م-م .]3م
-3وؼعمل٤ملل متضملمملشم م :م{ظَ٢ملػم مؼعمؽملعمممللعم ماظػملٌمل٣ملعم مظُقغم٤ملعغمؾملعمممل موعمظَممل مدِععممملؤغمػعمممل موعمَظغملِ٢ملػم مؼعمؽملعممملظُ٣ملغم ماظؿفمعملْ٤ملعمىم

ِؿغملَؾممٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممسعمػملَ٥ملمععممملمػعمّملعماطُ١ملػمموعمبعمرملممٓملؿمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م م
عِ ػمؽملغملُ١ملػممطَْملعمظِٟملَمدعمكفمٓملعمػعممملمَظغملُ١ملػممظ غم

[اييمل:م]37م .م

-4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{مإؿمغفممملموَسػمشملَؿملػمؽملعممملكَماظْغملَ٤ملػمثعمٓملعمم مصَزملعم٠ملمممظِٓملعمبممٟملَموعماغػمقعمٓملػمم}[اظغمل٤ملثٓمل:م،1م .]2م
-5وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{ععم٢مل مجعممملى مبِمملظْقعملعمؽملعمهملِ مصَػملَ٣ملغم مسعمرملػمٓملغم موَعػمـعممملظِؾملعمممل موعمععم٢مل مجعممملى مبِمملظلفمؿملممؽعمهملِ مصَٯملَم

ٮملمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعمم}[ماَملغضملمملمم .]160:م
ؼغمفػمٔملعمىمإؿمٮملٌملمعِـػمػملَؾملعممملموعمػغم١ملػمم َ

-6وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل م َوؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملاْ موَغظملِعملُ٤ملاْ معِؼملفمممل مرعمزعمضْعمؽملمملطُ١مل معمم٢مل مضَؾػم٠ملؿم موَنم

ٮملمبعمؿملػمٛملؽممصِؿمل٣ملِموعمٮملَمخغمػملٌملهملٌموعمٮملَمذعمظملَمملسعمهملٌموعماْظغملَمملصِٓملغمونعممػغم١ملغمماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}[اظؾعملٓملة]254:م م
ؼعمفملْتِ٦ملعممؼعم٤ملػممؽمم ٌمل

األدنخيٍ انسـُخ :

عمدذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملِمم(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغممم
ممللعم:مضَذملممللعمممر غم
 -1سعم٢ملػممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)ممضَذمل م

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم):م"ععممملمعِ٢ملػمموَؼفممملمـمماظْضملعمؼملعم٠ملغمماظزملفممملظُِملغممصِؿملؾملعممملموَحعمنملقممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمعِ٢ملػممػعمْملِهِماظْفملَؼفمذملمملمؿمم"م
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ؼعمضملػمؽملِ٦ملماظْضملعمرملػمٓملعم،مضَمملظُ٤ملا:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ،موعمظَمملماظْفِؾملعممملدغممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ؟مضَممللعم:م"وعمظَمملماظْفِؾملعمذملمملدغممم
َ١ملمؼعمٓملػمجِٛملػممعِ٢ملػممذعمظِٟملَمبِرملعم٦ملػمىٍ"مم
صِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،مإؿمظٌملمملمرعمجغم٠ملؽممخعمٓملعمجعممبِؽملعمظملْلِ٣ملِموعمععممملظِ٣ملِمصَػمل ػم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) م
م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م

 -2موس٢ملماب٢ملمسؼملٓملم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملمم)مسذمل٢ملماظذملمؽمل

ضمملل:م"مععممملمعِ٢ملػمموَؼفممملمـمموَسػمصملَ١ملغممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِموعمظَمملموَحعمنملقممإؿمظَ ػمؿمل٣ملِماظْضملعمؼملعم٠ملغممصِؿملؾملؿم٢ملفممعِذمل٢ملػممػعمذملْملِهِماظْفملَؼفمذملمملمؿمم
عماظؿغملْؾِريؿمموعماظؿفمقػم ِؼملؿملّملِ"
اظْضملعمرملػمٓملؿم،مصََفملطْـِٓملغموامصِؿملؾملؿم٢ملفممعِ٢ملعمماظؿفمؾملػمِػملؿمل٠ملؿممو فم

 -3سذمل٢ملمجعمذملمملبِٓملـمممبذمل٢ملمسؾذملذملّملمامٓم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملمملم)مونماظذملؽمل

(رواهموضمّمل).م

م(م٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم)مضمملل:مم"موَصْسملعم٠ملغمموَؼفممملمؿمماظّملقمغػمؿملعممملموَؼفممملمغمماظْضملعمرملػمٓملؿمم"م-مؼعمضملػمؽملِ٦ملمسعمرملػمٓملعممذِيماظْقِففمهملِم-م ِضؿمل٠ملعم:م
وعمظَمملمعِـػمػملُؾملغم٢ملفممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِم؟مضَممللعم:م"موعمظَمملمعِـػمػملُؾملغم٢ملفممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمإؿمظٌملمملمرعمجغم٠ملؽممسعمظملٌملٓملعمموعمجػمؾملعم٣ملغمم

صِ٦ملماظؿقمٓملعمابِم"م(رواهماظؾٔملارمووب٤ملمؼضملػمل٥مل).

 -4وس٢ملموَبِ٦ملمضَؿعممملدعمةَم،موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مدغمؽِ٠ملعممسعمذمل٢ملػمم٫ملعمذمل٤ملػممؿمم

ؼعم٤ملػممؿممسعمٓملعمصَهملَم؟مصَعملَممللعم:م" غمؼغملَظملخملٓملغمماظلفمؽملعمهملَماظْؼملعمممل٪ملِؿملعمهملَموعماظْؾعممملضِؿملعمهملَم"م(رواهمعلػمل١مل).

 -5وس٢ملموُممممدعمػملَؼملعمهملَ -مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل-مسعم٢ملؿمماظ فمؽملؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعممم)موَغفمذمل٣ملغممم

ضَممللعم:م"مععم٢ملػمموَرعمادعمموَنػممؼعمؽملػمقعمٓملعممصِ٦ملمػِػملَممللؿممذِيماظْقِففمهملِ،مصَػملَمملمؼعمفملْخغمْملػممعِ٢ملػممذعمضملػمٓملؿمهِموعموَزْظملَمملرؿمهِم"م

(رواهموضمّمل) .م

 -6موسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممضُٓملػمطٍمضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م:

"مإؿمنفمموَسػمصملَ١ملعمماَملَؼفممملمؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمؼعم٤ملػممغمماظؽملفمقػمٓملؿممثغم١ملفممؼعم٤ملػممغمماظْعملَٓملممموعمػغم٤ملعمماظٌملْملِىمؼعمػملِؿمل٣ملِم"م

(رواهموب٤ملمداودمواظؾؿملؾملعمل٦ملم).

عمدذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م
 -7موسعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملذملممل)مموَنفممر غم

ضَممللعم:م"مععممملمسعمؼملِ٠ملعممآدعمعِ٥مللممعِ٢ملػممسعمؼملعم٠ملـممؼعم٤ملػممعمماظؽملفمقػمٓملؿمموَحعمذملنملفممإؿمظَذمل٥ملماظػملٌملذمل٣ملِمعِذمل٢ملػممإؿمػػمذملٓملعماقؿمماظذملّملفممؿمم
إؿمغفمؾملعمذملمملمظَؿعمذملفملْتِ٥ملمؼعمذملذمل٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمبِعملُٓملغموغِؾملعمذملمملموعموَذػمذملذملضملعممملرؿمػعممملموعموَزْٯملَصِؾملعمذملمملموعمإؿمنفمماظذملّملفممعممظَؿملعمعملَذملذملٛملغممعِذملذمل٢ملعمماظػملٌملذملم٣ملِم

ِؼملغملَمملنـممضَؾػم٠ملعمموَنػممؼعمعملَٛملعممعِ٢ملعمماَملَرػمضؿممصَشملِؿملؾغم٤ملامبِؾملعممملمغعمظملْلؼممملم"(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م
ب عم
ا
ثبنثب  :ادلٕضـــــٕع :

ٔثؼذ :مصؼمل٢مل مرضمهمل مآ متضملمملشم مبضملؾمملده مون مجضمل٠مل مهل١مل مع٤ملاد١مل مظػملكريات م،م

تسملمملسٝمل مصؿملؾملممل مايلؽملمملت م ،موؼلؿغملـٓملون مصؿملؾملممل مع٢مل ماَملسؼملمملل ماظزملممليمملت م ،مػْملهم
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اٌ٤ملاد١مل مهلممل معٔملؼهمل مظؿمللومل مظطملريػممل مع٢مل ماَملوضمملت م ،محؿملىمل مؼؿفّملد مصؿملؾملممل مغرملمملط ماظضملؾّملم

صؿمللمملرهللمإشمماًرياتمظؿملؿعملٓملبمع٢ملمربماَملرضمواظلؼمل٤ملاتم .م

وضّملمصسمل٠ملمآمتضملمملشممبضمل٘ملماَملزعؽملهملمسػمل٥ملمبضمل٘ملم،مصظملسملؾم٠ملمبضمل٘ملماظرملؾمل٤ملر م-م

وػ٦ملماَملذؾملٓملمايٓملم م– مسػمل٥ملمشريػمملمع٢ملماظرملؾمل٤ملرم،مصعملممللمتضملمملشم  {:مإؿمنفممسِّملفمةَماظرملقمؾملغم٤ملرؿمم

عمضملهملٌم
سِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِماثػمؽملعمممل سعمرملعمٓملعممذعمؾملػمٓملاًمصِ٦ملمطِؿعممملبِماظػملٌمل٣ملِمؼعم٤ملػممعممخعمػملَٞملعمماظلفمؼملعممملوعماتِ وعماظْفملَرػمضعممعِؽملػمؾملعممملموَرػمب عم

حغمٓملغممؽم م}[د٤ملرة ماظؿ٤ملبهمل:م .]36موصسملفم٠ملمذؾملٓملمرعسملمملن مسػمل٥ملمدممل٩ملٓملماظرملؾمل٤ملر م،موصسملفم٠ملمظؿملػملهملم
اظعملّملرمسػمل٥ملمدممل٩ملٓملماظػملؿملمملظ٦ملم،مضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمممل موَغػمٔملعمظْؽملعممملهغم مصِ٦مل مظَؿملػمػملَهملِ ماظْعملَّملػمرؿم م موعمععمممل موَدػمرعماكَ مععممملم

ظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿمم مظَؿملػمػملَهملُماظْعملَّملػمرؿممخعمؿملػمٓملؽممعِ٢ملػمموَظْٝملِمذعمؾملػمٓملـم}م[اظعملّملر:م-1م.]3م م

طؼملممل مصسملفم٠مل -متؾمملرك موتضملمملشم م -مبضمل٘مل ماَملؼمملم مسػمل٥مل مبضمل٘مل م ،مصظملسمل٠مل ماظضملرملٓملم

اَملوعملمع٢ملمذؾملٓملمذيمايفهملمسػمل٥ملمدممل٩ملٓملماَملؼمملم ،موجضمل٠ملماظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمصؿملؾملمملموطـٓملم
ث٤ملابؼمممل مووسصمل١مل موجٓملؼما م مع٢مل ماظضملؼمل٠مل مصؿملؼملممل مد٤ملاػممل مع٢مل ماَملؼمملم; مصؾمل٦مل موؼمملمؽم مذٓملؼظملهملٌ مصممل٪ملػملهملٌم

سمملظؿملهمل ماظعملّملر م ،موػ٦مل موسصمل١مل ماظٔملع٢مل مبٓملطهملً; مإذ مهلممل عغملمملغهملٌ مسصملؿملؼملهملٌ مسؽملّمل مآ متضملمملشم م،م

صؾمل٦مل سعمرملػمٓملؽممعؾمملرطمملتؽممطـريةُمايلؽملمملت م،مسمملظؿملهملماظّملعمؾمرجمملت م ،عؿؽمل٤ملؿمؾمسهملماظشملَؾممملسمملت م،مصؾمل٦ملم
وصسمل٠ملموؼمملمماظضملمملممطػمل٣مل،محؿملىملمرمؿؼملٛملمصؿملؾملمملمحفمملجمبؿملوملمآمايٓملاممظممورؾملٓملمبعملضملهملم
ع٢مل ماَملرض م ،مح٤ملل ماظغملضملؾهمل ماٌرملٓملصهمل مؼشمل٤ملص٤ملن م ،موؼؿلمملبعمل٤ملن مإشم ماظشملمملسمملت م،م

وؼؿؽملمملصل٤ملنمظمماًرياتم،موظؿملؿٔملودوامخبريمزادمسؼملٯملًمبعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{وعمتعمٔملعموفمدغمواْم

صَكملؿمنفممخعمؿملػمٓملعمماظٔملفمادِماظؿفمعملْ٤ملعمىموعماتفمعملُ٤ملنؿممؼعممملموُوػمظِ٦ملماَملَظْؾعممملبِ}م[اظؾعملٓملة:م .]197م

تػملٟملماَملؼمملم ماٌؾمملرطهملمسٓملفما دٯملممضّملرػمملم،مووعٓملماٌلػملؼملنيمونمؼلمملرس٤ملام

إشمماٮملغؿظملمملهللمبفملوضمملتؾملمملمرشؾهملمظمماظؿعملٓملبمإشممآمسٔملموج٠ملماظْمليمرمٔملىمايلؽملهملم
بضملرملٓملموعـمملهلمملم،مضممللمدؾقمملغ٣مل{:ععم٢ملمجعممملىمبِمملظْقعملعمؽملعمهملِمصَػملَ٣ملغممسعمرملػمٓملغمموَعػمـعممملظِؾملعممملموعمععم٢ملمجعممملىمبِمملظلفمؿملممؽعمهملِم
صَٯملَمؼغمفػمٔملعمىمإؿمٮملٌملمعِـػمػملَؾملعممملموعمػغم١ملػممٮملَمؼغمصملْػملَؼملغم٤ملنعمم}[ماَملغضملمملمم.]160:م
وع٢ملمصسملممل٩ملػملؾملممل :م

ون مآ متضملمملشم موضل١مل مبؾملممل مظم مطؿمملب٣مل ماظغملٓملؼ١مل م ،موٮمل مؼعملل١مل مآ متضملمملشم مإٮملم

بضملصملؿمل١مل،موٮملمرم٤ملزمًػملعمل٣ملمونمؼعمللؼمل٤ملامإٮملمب٣مل ،صمملظعملَلعم١ملمبؾملمملمؼّمللغمؾممسػمل٥ملمسصملؼملؿؾملمملمورصضملهملم
عغملمملغؿؾملممل موتضملصملؿمل١مل مآ متضملمملشم مهلممل م ،موتؽمل٤ملؼؾملؼمممل مبرملفملغؾملممل موصسملػملؾملممل م ،موإرذمملدؼما مَملػؼملؿملؿؾملمملم
وعغملمملغؿؾملممل موعؽملٔملظؿؾملممل م ،مضمملل مدؾقمملغ٣مل م {:وعماظْظملَفػمٓملؿم م موعمظَؿملعمممللـم مسعمرملػمٓملـم م مواظرملظملٛمل مواظ٤ملتٓمل م}م

[اظظملفٓمل 1:م -م،]3مواظزملقؿملُملماظْمليمسػملؿمل٣ملمصمؾمل٤ملرماٌظمللٓملؼ٢ملمونماظػملؿملمملظ٦ملماظضملرملٓملممػ٦ملم
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سرملٓملمذيمايفهملم،موضّملموردمس٢ملماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مموغ٣ملمضممللمظممتظمللريم

ػْملهماآلؼمملتم"ماظضملرملٓمل:مسعمرملػمٓملغمماظؽملفمقػمٓملؿمم،موعماظْ٤ملعمتػمٓملغممؼعم٤ملػممغممسعمٓملعمصَهملَم،موعماظرملفمظملْٛملغممؼعم٤ملػممغمماظؽملفمقػمٓملؿم".م م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(رواهماظؽمللممل٩مل٦ملمظمماظلؽمل٢ملماظغملربى،مسعم٢ملػممجعممملبِٓملـم) .م

ونفممآم متضملمملشم م غٗملفممظممطؿمملب٣ملماظضملٔملؼٔملمسػمل٥ملمذطٓملهمصؿملؾملمملم;متضملصملؿملؼملؼممملمٓممتضملمملشممم

وإسٯملعؼممملمبظملسملؿملػملهملمػْملهماظضملرملٓمل،موإزؾملمملرؼمامظرملضملممل٩ملٓملػمملم،محؿملىمل ممسمملػمملماَملؼمملمماٌضملػمل٤ملعمملت م،م

عمْملطُٓملغموا مادػم١ملعم مآِ مصِ٦مل موَؼفممملمـم مععمضملػمػملُ٤ملععممملتٍ مسعمػملَ٥مل مععمممل مرعمزعمضَؾملغم١ملػم معِ٢ملػم مبعمؾملؿمؿملؼملعمهملِم
صعملمملل متضملمملشم :م{ وعمؼ ػم

اَملَغػمضملعممملمؿم} م[اييمل:م.]27موضممللماب٢ملمسؾمملسم– مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم– ممػ٦ملموؼمملمماظضملرملٓملم.م
صمملَملؼمملمماٌضملػمل٤ملعمملتمػ٦ملماظضملرملٓملمظممض٤مللموطـٓملماظلػملٝملمواظضملػملؼملمملى.م م
وغؾملممل موصسمل٠مل موؼمملم ماظّملغؿملممل مطؼملممل مغٗمل مبْملظٟمل محّملؼىمل ماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِم

ُِمل مصِؿملؾملعمممل موَحعمنملقم مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِ معِ٢ملػم مػعمْملِهِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم) محؿملىمل مضمملل :م"ععمممل معِ٢ملػم موَؼفممملمـم ماظْضملعمؼملعم٠ملغم ماظزملفممملظ غم

اظْفملَؼفممملمؿم"مؼعمضملػمؽملِ٦مل ماظْضملعمرملػمٓملعم ،مضَمملظُ٤ملا:مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ ،موعمظَممل ماظْفِؾملعممملدغم مصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ؟ مضَممللعم:م"وعمظَمملم

اظْفِؾملعممملدغممصِ٦ملمدعم ِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،مإؿمظٌملمملمرعمجغم٠ملؽممخعمٓملعمجعممبِؽملعمظملْلِ٣ملِموعمععممملظِ٣ملِمصَػملَ١ملػممؼعمٓملػمجِٛملػممعِ٢ملػممذعمظِٟملَمبِرملعم٦ملػمىٍ"م م

(وخٓملج٣ملماظؾكمملريم) .م

وغؾملممل معغملمملن مٮملجؿؼملمملهلل ماظضملؾمملدات مصؿملؾملممل م ،مصمملظزملٯملة ،مواظزملؿملمملم م ،مواظّملسمملى،م

واظزملّملضهمل ،مواىؾملمملد ،موضٓملاىة ماظعملٓملآن ،مو ِذطْٓمل مآ م -متضملمملشم م -موبٓمل ماظ٤ملاظّملؼ٢مل ،مو٫ملػملهملم
اَملرحمملم،مواَملعٓملمبمملٌضملٓملوف،مواظؽملفمؾمل٦ملمس٢ملؿمماٌؽملغملٓمل،موشريػمملمع٢ملعمماظعملُٓملغمبمملتم -مػ٦ملمظمم

سرملٓملمذيمايفهملموصسمل٠ملمعؽملؾملمملمظممشريػممل;ميّملؼىملماب٢ملمسعمؾفممملسـمم-مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم-م

س٢ملؿمماظؽمل

م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م مضمملل:م"عمملمع٢ملمسعمؼملعم٠ملـمموَزػمطَ٥ملمسِؽملػمّملعممآم-مسٔملموج٠ملم

-موٮملموَسػمصملَ١ملموَجػمٓملؼمامع٢ملمخعمؿملػمٓملـممؼضملؼملػمل٣ملمظممسعمرملػمٓملؿمماَملَ٪ملػمقعم٥مل"،مضِؿمل٠ملعم:موٮملماىِؾملمملدمظم مدؾؿمل٠ملم

آ؟مضمملل:م"وٮملماىِؾملعممملدمظممدؾؿمل٠ملمآمم(سٔملموج٠مل)مإٮملٌملمرعمجغم٠ملؽممخعمٓملعمجعممبِؽملعمظملْلِ٣ملِموعمععممملظِ٣ملِ،م
صػمل١ملمؼعمٓملػمجِٛملػممع٢ملمذظٟملمبِرملعم٦ملػمىٍ"م(رواهماظّملارع٦ملم) .م

ودم٢ملمغضملؿملٖملمظم مزٯمللمػْملهماَملؼمملمماٌؾمملرطهملمع٢ملمذؾملٓملمذيمايفهملمؼؽملؾطمل٦ملم

سػملؿملؽملمملمون غطملؿؽملؼملؾملممل موٮملمغسملؿملضملؾملمملم،موونمغؿلمملبِٞملمإشمماًرياتمصؿملؾملممل م،موونمغرملطملػملؾملمملمبمملظضملؼمل٠ملم

اظزملعمؾممملحل م ،م صمملظضملؼمل٠مل ماظزملمملحل مصؿملؾملممل موحنملؾم مإشم مآ م مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم مممممل مد٤ملاػممل مع٢ملم
اَملؼمملم،مظعمل٤مللمرد٤ملظؽملمملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم) مظممايّملؼىملم:م" وَصْسملعم٠ملغم موَؼفممملمؿم ماظّملقمغػمؿملعممملم

وَؼفممملمغم ماظْضملعمرملػمٓملؿم م"م -مؼعمضملػمؽملِ٦مل مسعمرملػمٓملعم مذِي ماظْقِففمهملِ م -مضِؿمل٠ملعم:موعمظَممل معِـػمػملُؾملغم٢ملفم مصِ٦مل مدعمؾِؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ م؟ مضَممللعم:م"م

وعمَظمملمعِـػمػملُؾملغم٢ملفممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمإٌملؿمظمملمرعمجغم٠ملؽممسعمظملٌملٓملعمموعمجػمؾملعم٣ملغممصِ٦ملماظؿقمٓملعمابِم"(رواهماظؾٔملارمووب٤ملمؼضملػمل٥مل).م م
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وع٢ملمػْملامايّملؼىملمؼؿسملُملمونمػْملهماَملؼمملم موصسمل٠ملموؼمملمماظلؽملهملمطػملؾملمملم،موونم
اظضملؼمل٠مل ماظزملمملحل مصؿملؾملممل م -موؼكمممل مطمملن مغ٤ملس٣مل م -موصسمل٠مل معؽمل٣مل مظم مشريػممل ،موون ماظضملمملع٠مل مظمم
ػْملهماظضملرملٓملموصسمل٠ملمع٢ملماجملمملػّملمظممدؾؿمل٠ملمآماظْمليمرجٛملمبؽملظملل٣ملموعمملظ٣ملم.م م
موؼ لؿقنملما طـمملرمع٢ملماظضملؾمملداتمع٢ملم٫ملٯملةمو٫ملؿملمملمموذطٓملمظممػْملهماَملؼمملمم،م
وآطّملػممل م٫مل٤ملم مؼ٤ملم مسٓملصهمل مظطملري مايمملج ،موضّمل مخٗمل ماظؽمل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م)م
٫ملؿملمملممؼ٤ملممسٓملصهملمع٢ملمبنيموؼمملممسرملٓملمذيمايفهملممبٔملؼّملمسؽملمملؼهملم،موبؿملؾم٢ملمصسمل٠ملم٫ملؿملمملع٣ملم،م
صعملّملمثؾوملمس٢ملموب٦ملمضؿمملدةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
دؽ٠مل مس٢مل م٫مل٤ملم مؼ٤ملم مسٓملصهمل مصعملمملل ":مؼغملظملّٓمل ماظلؽملهمل ماٌممل٪ملؿملهمل مواظؾمملضؿملهمل م" م(رواه معلػمل١مل).م
ػممؼغملَظملخملٓملعمماظلفمؽملعمهملَم
وضمملل(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"٫ملِؿملعممملمغممؼعم٤ملػممؿممسعمٓملعمصَهملَموَحػمؿعملِنملغممسعمػملَ٥ملماظػملٌمل٣ملِموَن غم
اظٌملؿِ٥ملمضَؾػمػملَ٣ملغمموعماظلفمؽملعمهملَماظٌملؿِ٥ملمبعمضملػمّملعمهغم"(رواهمعلػمل١مل) .مم م
صمملظزملؿملمملم مع٢مل موصسمل٠ملماَملسؼملممللماظزملممليهمل م،موضّملمو٪ملمملص٣ملمآمإشممغظملل٣مل ظضملصمل١ملم
ذفملغ٣ملموسػمل٤ملمضّملره،مصعملممللمدؾقمملغ٣ملمظممايّملؼىملماظعملّملد٦مل  [:ط٠ملمسؼمل٠ملماب٢ملمآدممظ٣ملم
إٮمل ماظزمل٤ملم مصكملغ٣مل مظ٦مل مووغممل موجٔملي مب٣مل (عؿظملٞمل مسػملؿمل٣مل)  .مصػملػملزمل٤ملم مصسمل٠مل مسصملؿمل١مل موث٤ملابم
سؼملؿمل١مل م ،موضّمل م٫ملُمل مظم مايّملؼىمل م" مع٢مل م٫ملمملم مؼ٤ملعممل مظم مدؾؿمل٠مل مآ مبمملسّمل مآ معؽمل٣ملم
جؾملؽمل١ملمعلريةمعممل٩ملهملمسمملمم".وسػملؿمل٣ملمصؿملل٢ملمظػملؼمللػمل١ملمونمؼزمل٤ملمماظؿلٛملم;مَملغؾملمملمع٢مل ماظضملؼمل٠ملم
اظزملمملحلمم م
اظؿغملؾريمواظؿقؼملؿملّملمواظؿؾملػملؿمل٠ملمواظْملطٓمل :
وع٢ملماَملسؼملممللماظيتموردمصؿملؾملمملماظؽملٗملمسػمل٥ملموج٣ملماًزمل٤ملصما طـمملرمع٢ملمذطٓملم
آمسؼمل٤ملعمملموع٢ملماظؿغملؾريمخزمل٤مل٫ملمملًمظعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{ مظؿملرملؾملّملوامعؽملمملصٛملمهل١ملموؼْملطٓملوام
اد١مل مآ مظم موؼمملم معضملػمل٤ملعمملت سػمل٥مل معممل مرزضؾمل١مل مع٢مل مبؾملؿملؼملهمل ماَملغضملمملم م} م[اييمل م،]28م
وصمؾمل٤ملرماظضملػملؼملمملىمسػمل٥ملمونماٌعملزمل٤ملدمبمملآلؼهملم:موؼمملمماظضملرملٓمل .م
وس٢ملماب٢ملمسؼملٓملم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل م) مس٢ملماظؽمل م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م
ضمملل:م" مععممملمعِ٢ملػمموَؼفممملمـمموَسػمصملَ١ملغممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِموعمظَمملموَحعمنملقممإؿمظَ ػمؿمل٣ملِماظْضملعمؼملعم٠ملغممصِؿملؾملؿم٢ملفممعِ٢ملػممػعمْملِهِماظْفملَؼفممملمؿمم
اظْضملعمرملػمٓملؿم ،مصَفملَطْـِٓملغموا مصِؿملؾملؿم٢ملفم معِ٢ملعم ماظؿفمؾملػمِػملؿمل٠ملؿم موعماظؿفمغملْؾِريؿم موعماظؿفمقػم ِؼملؿملّملِ" م(رواه موضمّمل) .موضممللم
اظؾكمملري:مطمملنماب٢ملمسؼملٓملمووب٤مل ػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مسمٓملجمملنمإشمماظل٤ملقمظمم
وؼمملم ماظضملرملٓمل مؼغملربان موؼغملرب ماظؽملمملس بؿغملؾريػؼملممل .موضمملل :موطمملن مسؼملٓمل مؼغملرب مظم مضؾؿ٣ملم
مبؽمل٥مل مصؿمللؼملضمل٣مل موػ٠مل ماٌلفّمل مصؿملغملربون ،موؼغملرب موػ٠مل اَملد٤ملاق محؿ٥مل متٓملتيمل معؽمل٥ملم
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م

تغملؾرياً.موطمملنماب٢ملمسؼملٓملمؼغملربممبؽمل٥ملمتػملٟملماَملؼمملمموخػملٝملماظزملػمل٤ملات وسػمل٥ملمصٓملاذ٣مل،م
وظممجمػملل٣ملموممرملمملهمتػملٟملماَملؼمملممصمؿملضملمملً .م م
وؼلؿقنملمظػملؼمللػمل١ملمونمرمؾملٓملمبمملظؿغملؾريمظممػْملهماَملؼمملمموؼٓملصٛملم٫مل٤ملت٣ملمب٣مل مظمم

اٌلمملجّمل مواٌؽمل مملزل مواظشملٓملضمملت مواَملد٤ملاق موشريػممل ،مرمؾملٓمل مب٣مل ماظٓملجمملل ،موتلٓمل مب٣ملم

اظؽمللمملى م ،مإسٯملغمملً مبؿضملصملؿمل١مل مآ متضملمملشم م ،موذظٟمل مع٢مل موول مؼ٤ملم مع٢مل موؼمملم مذي مايفهملم
وؼلؿؼملٓمل مإشم مسزملٓمل مآخٓمل مؼ٤ملم مع٢مل موؼمملم ماظؿرملٓملؼٞمل ،موػ٤مل مع٢مل ماظلؽمل٢مل ماٌؾملف٤ملرة ماظيتم

ؼؽملؾطمل٦ملمإحؿملمملؤػمملمظممػْملهماَملؼمملم.م م

ووعمملماظؿغملؾريماًمملصماٌعملؿملّملمبفملدبمملرماظزملػمل٤ملاتماٌظملٓملو٪ملهمل،مصؿملؾّملومع٢ملمصفٓملم

ؼ٤ملممسٓملصهملموؼلؿؼملٓملمحؿ٥ملمسزملٓملمآخٓملمؼ٤ملممع٢ملموؼمملمماظؿرملٓملؼٞملم;مظعمل٤ملظ٣ملمتضملمملشم{:واذطٓملوام

آ مظم موؼمملم معضملّملودات} م[اظؾعملٓملة :م .]203موظعمل٤ملظ٣مل(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"وَؼفممملمغمم
اظؿفمرملػمٓملؿمؼٞملؿمموَؼفممملمغمم َوطْ٠ملـم،موعمذغمٓملػمبٍ،موعم ِذطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِ"م(مرواهمعلػمل١ملموشريه) .م

ماظزملّملضهمل :موػ٦مل مع٢مل مصمػملهمل ماَملسؼملمملل ماظزملممليهمل ماظيت مؼلؿقنمل مظػملؼمللػمل١ملم

قمؾملمملم
ا طـمملر معؽملؾملممل مظم مػْمله ماَملؼمملم ،موضّمل حىمل مآ م -متضملمملشم -مسػملؿملؾملممل م ،مصعملمملل :م{ؼعمممل موَؼ عم

اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاْموَغظملِعملُ٤ملاْمعِؼملفمممل رعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملمعمم٢ملمضَؾػم٠ملؿمموَنمؼعمفملْتِ٦ملعممؼعم٤ملػممؽممٮملٌملمبعمؿملػمٛملؽممصِؿمل٣ملِموعمٮملَمخغمػملٌملهملٌ وعمٮملَم

ذعمظملَمملسعمهملٌموعماْظغملَمملصِٓملغمونعممػغم١ملغمماظصملٌملمملظِؼملغم٤ملنعم}[اظؾعملٓملة،]254:موضمملل م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م:م

{عمملمغعملزملوملم٫ملّملضهملمع٢ملمعمملل}(رواهمعلػمل١مل) .م

وبمملظؽملصملٓمل مإشم مػْمله ماَملؼمملم م -مسرملٓمل مذي مايفهمل م -منّمل موغؾملممل محصملؿملومل مبؾملْملهم

اٌغملمملغهملموتػملٟملماٌؽملٔملظهملم;مٮملجؿؼملمملهللموعؾملمملتماظضملؾمملداتمصؿملؾملمملم،موػ٦ملماظزملٯملةم،مواظزملؿملمملمم،م

واظزملّملضهملم،مووض٤ملهللمشمملظنملمعؽملمملدٟملماييملمصؿملؾملممل،موٮملمؼؿفملت٦ملمذظٟملمظممشريػمملم،مصظملؿملؾملمملمؼ٤ملمم

اظموؼهملم وػ٤ملماظؿمل٤ملمماظـمملع٢ملمع٢ملمذيمايفهمل م،موصؿملؾملمملمؼ٤ملممسٓملصهمل،موػ٤ملماظؿمل٤ملمماظؿمملدٛملم
ع٢ملمذيمايفعمؾمهمل م،موػ٤ملمؼ٤ملمؽممعضملٓملوفؽم بمملظظملسمل٠ملموطـٓملةماَملجٓملموشظملٓملانماظْملغنمل م ،مصضمل٢ملم

جعممملبِٓملـم(مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم م:مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم):م"مإؿمذعما مطَمملنعمم

ؼعم٤ملػممغممسعمٓملعمصَهملَمصَكملؿمنفممآَمتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ٥ملمؼغمؾعممملػِ٦ملمبِؾملؿم١ملغمماظْؼملعمػملَمملِ٩ملغملَهملَ،مصَؿملعمعملُ٤مللغم:ماغػمصملُٓملغموامإؿمظَ٥ملمسِؾعممملدِيم

وَتعم٤ملػمغِ٦مل مذغمضملػمـؼمممل مشُؾػمٓملؼما م٪ملعممملحممنيعم معِ٢ملػم مطُ٠ملمم مصَيملدمل مسعمؼملِؿملٞملـم ،موُذػمؾملؿمّملغمطُ١ملػم موَغمم٦مل مضَّملػم مشَظملَٓملػمتغم مظَؾملغم١ملػم ،مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م" مصَؼملعمممل معِ٢ملػم مؼعم٤ملػممـم م َوطْـعمٓملعم مسعمؿِؿملعملًممل معِ٢ملعم ماظؽملفممملرؿم معِ٢ملػم مؼعم٤ملػممؿمم
سعمٓملعمصَهملَ".م(رواهماظؾؿملؾملعمل٦ملمظممذضملنملما تمملنم،مواب٢ملمخٔملتهملمظمم٫ملقؿملق٣مل) .م
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وظم م٫ملقؿملُمل معلػمل١مل مس٢مل مسممل٩ملرملهمل م( مر٪مل٦مل مآ سؽملؾملممل م) مون مرد٤ملل مآم م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضمملل:م" ععممملمعِ٢ملػممؼعم٤ملػممـمم َوطْـعمٓملعمموَنػممؼغمضملػمؿِٞملعمماظػملٌمل٣ملغممصِؿمل٣ملِمسعمؾػمّملؼمامعِ٢ملعمماظؽملفممملرؿمم
عِ٢ملػممؼعم٤ملػممؿممسعمٓملعمصَهمل،موعمإؿمغفم٣ملغممظَؿملعمّملػمغغم٤ملمثغم١ملفممؼغمؾعممملػِ٦ملمبِؾملؿم١ملغمماظْؼملعمٯمل٩ملِغملَهملُم".م م

وصؿملؾملمملمطْملظٟملمؼ٤ملمماظؽملعمؾمقٓمل،موػ٤ملماظؿمل٤ملمماظضملمملذٓملمع٢ملمذيمايفعمؾمهملم،موػ٤ملموصسمل٠مل

اَملؼمملم ،موصؿمل٣مل معضملصمل١مل موسؼملمملل ماظؽملغمؾملغمٟمل :مع٢مل مرع٦مل ماىؼملٓملة م ،موحعمػملْٞمل ماظٓملعمؾموس ،موذبُمل

اهلَّملػمي،مواظشملَؾم٤ملافم،مواظلعمؾمضمل٦مل،مو٫ملٯملةماظضملؿملّمل،موذبُملماَملُ٪ملقؿملهمل،مواجؿؼملمملهلل اٌلػملؼملنيم
ظمم٫ملٯملةماظضملؿملّمل،موتؾملؽملؽهملمبضملسملؾمل١ملمبضملسملؼمممل م،مصظمل٦ملمحّملؼىملمسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممضُٓملػمطٍمضَممللعم م :مضَممللعمم

رعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م ":مإؿمنفم موَسػمصملَ١ملعم ماَملَؼفممملمؿم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ مؼعم٤ملػممغم ماظؽملفمقػمٓملؿم مثغم١ملفمم
ؼعم٤ملػممغمماظْعملَٓملممموعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيمؼعمػملِؿمل٣ملِ"م(رواهموب٤ملمداودمواظؾؿملؾملعمل٦ملم) .م

صمملظلضملؿملّمل مع٢مل ماشؿؽمل١مل مػْمله ماَملؼمملم  ،موتعملٓملب مصؿملؾملممل مإشم مع٤ملٮمله مبمملظشملمملسمملت م،م

حؿ٥مل مؼغمل٤ملن معرملمملرطمملً مظػملقفؿمليمل مظم موسؼملمملل ماظرب مواظشملمملسهمل م ،مصضملعم٢ملػم موُممم مدعمػملَؼملعمهملَ -مر٪مل٦ملم

آمسؽملؾملممل -مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم)موَغفم٣ملغم مضَممللعم:م"مععم٢ملػم موَرعمادعم موَنػم مؼعمؽملػمقعمٓملعم مصِ٦ملم
ػِػملَممللؿممذِيماظْقِففمهملِم،مصَػملَمملمؼعمفملْخغمْملػممعِ٢ملػممذعمضملػمٓملؿمهِموعموَزْظملَمملرؿمهِم"(علؽملّملموضمّمل) .م

إغؾملممل مضؼملهمل ماٌرملمملرطهمل مظػملقفؿمليمل مظم ماظضملؾمملدة مواظشملمملسهمل م ،محؿملىمل مبني ماظؽمل

م

(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مظم مايّملؼىمل مون ماٌلػمل١مل ماظْملي مٕ مؼغمعملَّملفمر مظ٣مل ماييمل مصٯملم
زمٓملمماظـ٤ملابمع٢ملماٌرملمملرطهملمظػملقفؿمليملمظمموسؼملمملهل١ملم،مع٢ملمسّملممضٗملماظرملضملٓملم،موتعملػملؿمل١ملم

اظصملظملٓملم،مترملؾؾملمملمبمملحملٓملعنيمحؿ٥ملمؼؽملؿؾمل٤ملامع٢ملم٫ملٯملةماظضملؿملّملموذبُملماَمل٪ملمملح٦ملم .م

واَمل٪ملقؿملهملمدؽملهملمعقملطّملةمصضملػملؾملمملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) موحىملفمم

سػمل٥ملمصضملػملؾملمملمٌمملمصؿملؾملمملمع٢ملماظؿعملٓملبمإشممآم -مسٔملموج٠مل -مبكملراضهملماظّملعمملىم،موٌمملمصؿملؾملمملم

ع٢مل مدّملدمل م يمملجهمل ماظظملعملٓملاى مواٌلمملطني م ،موصؿملؾملممل مإحؿملمملى مظلؽملهمل موبؿملؽملممل مإبٓملاػؿمل١مل م -مسػملؿمل٣ملم

اظلٯملمم،-مصؾمل٦ملمدؽملهملمعقملطّملةمسػمل٥ملمط٠ملمعلػمل١ملمحمملجمملًموومشريمحمملجمذطٓملاًمووموغـ٥ملم،م
ؼؽملؾطمل٦مل مظغمل٠مل مضمملدر مع٤ملدٓمل موٮمل مؼّملسؾملممل م ،مَملغؾملممل مذضملرية مسصملؿملؼملهمل مع٢مل مذضملممل٩ملٓمل ماظّملؼ٢ملم

ا دٯملع٦ملمايؽملؿملٝملمضممللمآمتضملمملشم:م{ظَ٢ملػممؼعمؽملعمممللعمماظػملٌمل٣ملعممظُقغم٤ملعغمؾملعممملموعمظَمملمدِععممملؤغمػعممملموعمَظغملِ٢ملػممؼعمؽملعممملظُ٣ملغمم

ِؿغملَؾممٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممسعمػملَ٥ملمععممملمػعمّملعماطُ١ملػمموعمبعمرملممٓملؿمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م
اظؿفمعملْ٤ملعمىمعِ ػمؽملغملُ١ملػممطَْملعمظِٟملَمدعمكفمٓملعمػعممملمَظغملُ١ملػممظ غم
[اييمل:م]37م،موضممللمتضملمملشم:م{صَزملعم٠ملمممظِٓملعمبممٟملَموعماغػمقعمٓملػم}م[اظغمل٤ملثٓمل:م]2م،مومسعم٢ملػمموَغعمٕملـممضَممللعمم:م

٪ملعمقفم٥مل ماظؽملفمؾِ٥ملقم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م ِبغملَؾػمرملعمؿملػم٢ملؿم موَعػمػملَقعمؿملػم٢ملؿم موَضْٓملعمغعمؿملػم٢ملؿم مذعمبعمقعمؾملغمؼملعمممل مبِؿملعمّملِهِم
فم٥ملموطَؾفمٓملعمموعموعم٪ملعمٛملعممرؿمجػمػملَ٣ملغممسعمػملَ٥ملم٫ملِظملَمملحِؾملؿمؼملعممملم"م(مرواهمعلػمل١ملم)م،موس٢ملم م
وعمدعمؼمل عم
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سؾّمل مآ مب٢مل مسؼملٓمل( مر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) م :مون مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآم

سػملؿمل٣ملودػمل١مل) م دمٓمل مؼ٤ملم ماَمل٪ملق٥مل مبمملٌّملؼؽملهمل م ،مضمملل م :موطمملن مإذا مٕ مؼؽملقٓمل مؼْملبُملم

بمملٌزملػمل٥مل"م(رواهماظؽمللممل٩مل٦مل) .م

واَمل٪ملقؿملهمل مع٢مل موصسمل٠مل ماَملسؼملمملل ماظيت مؼؿعملٓملب مبؾملممل ما غلمملن مإشم مرب٣مل مظمم

ػْملاماظؿمل٤ملمم،مصضمل٢ملمسعمممل٩ملِرملعمهملَ-مر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل-موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م

ضَممللعم:م" م ععممملمسعمؼملِ٠ملعممآدعمعِ٥مللممعِ٢ملػممسعمؼملعم٠ملـممؼعم٤ملػممعمماظؽملفمقػمٓملؿمموَحعمنملفممإؿمظَ٥ملماظػملٌمل٣ملِمعِ٢ملػممإؿمػػمٓملعماقؿمماظّملفممؿممإؿمغفمؾملعممملم

ِؼملغملَمملنـممضَؾػم٠ملعمم
ظَؿعمفملْتِ٥ملمؼعم٤ملػممعمماظْعملِؿملعممملععمهملِمبِعملُٓملغموغِؾملعممملموعموَذػمضملعممملرؿمػعممملموعموَزْٯملَصِؾملعممملموعمإؿمنفمماظّملفممعممظَؿملعمعملَٛملغممعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمب عم
وَنػممؼعمعملَٛملعممعِ٢ملعمماَملَرػمضؿممصَشملِؿملؾغم٤ملامبِؾملعممملمغعمظملْلؼممملم"(دؽمل٢ملماظمعْملي) .م

ورمنملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملماظْمليمؼٓملؼّملمونمؼغمسملق٦ملموزمٓملصمسػمل٥ملماتؾمملهللماظلؽملهملم

ون مؼؿفملطّمل مع٢مل مد٢مل ماَمل٪ملقؿملهمل مسؽملّمل مذٓملا٩ملؾملممل موذظٟمل مبلقملال موػ٠مل ماًربة م ،مصظمل٦ملم

٫ملقؿملُمل معلػمل١ملمس٢ملمجمملبٓملمب٢ملمسؾّملمآمونمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضمملل:م
"مٮملَمتعمْملػمبعمقغم٤ملامإؿمٮملٌملمعغملِؽملفمهملًمإؿمٮملٌملموَنػممؼعمضملػملغمٓملعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممصَؿعمْملػمبعمقغم٤ملامجعمْملعمسعمهملًمعِ٢ملعمماظسملفمفملْنؿم".م(واىَْملسهملم
:معمملمادؿغملؼمل٠ملمدؽملهملموٕمؼّملخ٠ملمظمماظـمملغؿملهمل) .م

طؼملمملماذمطما دٯملممونمتغمل٤ملنماَمل٪ملقؿملهملمخمملظؿملهملمع٢ملماظضملؿمل٤ملبم،مصعملّملمروىم

وب٤ملمداودمس٢ملماظرباىمب٢ملمسمملزبمونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مضمملل:م" موَرػمبعمٛملؽممٮملَم

تعمفغم٤ملزغم مصِ٥مل ماَملَ٪ملعممملحِ٥مل ماظْضملعم٤ملػمرعماىغم مبعمؿملمم٢ملؽم مسعم٤ملعمرغمػعمممل موعماظْؼملعمٓملؿمؼسملعمهملُ مبعمؿملمم٢ملؽم مععمٓملعم٪ملغمؾملعمممل موعماظْضملعمٓملػمجعممملىغم مبعمؿملمم٢ملؽمم

ػممؼغملُ٤ملنعممصِ٥ملماظلمم٢ملمممغعمعملْٗملؽم.م
زَػملْضملغمؾملعممملموعماْظغملَلِريغمماظٌملؿِ٥ملمٮملَمتعمؽملػمعملَ٥مل".مضَممللعممضُػملْوملغممصَكملؿمغمم٥ملم َوطْٓملعمهغمموَن عم
ضَممللعمم"مععممملمطَٓملؿمػػموملعممصَّملعمسػم٣ملغمموعمٮملَمتغمقعمٓملممعػم٣ملغممسعمػملَ٥ملموَحعمّملٍم".مضَممللعمموَبغم٤ملمدعماوغمدعممظَؿملػمٕملعممظَؾملعممملمعغمِمللم .م

(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

ػْملا موضّمل موج٣مل ما دٯملم مإشم ما حلمملن مظم مؼ٤ملم ماَمل٪ملقؿملهمل م مإشم ماظظملعملٓملاىم

واحملؿمملجنيم،مموإنمع٢ملماَملصسمل٠ملمٌ٢ملمودٛملمآمسػملؿملؾمل١ملممونمؼؿزملّملقمبمملَمل٪ملقؿملهملمطػملؾملمملم

صؾملْملاموضٓملبمظػملؿعمل٤ملىمووسصمل١ملمظػملـ٤ملابم،موضّملموجمملزما دٯملممظػملؼملسملق٦ملممونمؼفملط٠ملمعؽملؾملمملم

وونمؼؾملّمليمظعملٓملابؿ٣ملموو٫ملّملضممل٩مل٣ملم،موومونمرمضمل٠ملمذظٟملموثٯملثؼممملم،موط٠ملمذظٟملمععملؾ٤مللمإنمذمملىم

آمممطؼملمملمطمملنمؼظملضمل٠ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مصظمل٦ملمحّملؼىملمسممل٩ملرملهملمم(ر٪مل٦مل مآم

اظرملمملةمووعٓملمبمملظؿزملّملقمبؾملمملمصمؿملضملمملً،مصػملؼملمملم
سؽملؾملمملم)مٌمملمذعمبُملعمماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مم ؾم

دعمفملل مسممل٩ملرملهمل مصعملمملظومل مذعمػعمنمل مطػملؾملممل مإٮمل ماظغملَؿِٝمل ،مصعملمملل م م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل م) م:م"بعملِ٦ملم
طػملُؾملمملمإٮملماظغملَؿِٝمل"م(موخٓملج٣ملماظمعْمليم)م .م
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طؼملمملمغقملطّملمونماظضملؼمل٠ملماظزملمملحلمٮملمؼعملٝملمسؽملّملمحّملودماظضملؾمملداتم،موإمنمملمؼرملؼمل٠ملم

ط٠مل معممل مصؿمل٣مل مغظملٛمل ماظظملٓملد مواجملؿؼملٛمل م ،مع٢مل ماَملخٯملق ماظغملٓملتهمل م ،مواظضملؼمل٠مل موا غؿمملج م،م

واظؾْمللمواظضملشملمملىم،مواظؿغملمملص٠ملمواظماح١مل .م

وإذا مطؽملممل مضّمل مسٓملصؽملممل مسصملؼملهمل مػْمله ماَملؼمملم موصسملػملؾملممل موذٓملصؾملممل موصسمل٠مل ماظضملؼمل٠ملم

اظزملمملحل مصؿملؾملممل م ،مصػملؽملقٓملص مسػمل٥مل ماًري مظم مػْمله ماَملؼمملم محؿ٥مل مغغمل٤ملن موػٯمل مبعملؾ٤مللم
دس٤ملةماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مظؽملمملم،مصكملنماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

دسمملمظؽملمملمع٢مل مشريمونمؼٓملاغمملم،مصظمل٦ملمحّملؼىمل مسممل٩ملرملهمل م– مر٪مل٦مل مآمسؽملؾملممل م– مضمملظوملم:مٌمملم

روؼوملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مرؿملنملماظؽملظملٕملم،مضػملوملمؼمملرد٤مللمآم،مادهللمآم

ظ٦مل م ،مصعملمملل م :م" ما ظػملؾمل١مل ماشظملٓمل مظضملممل٩ملرملهمل معممل متعملّملم مع٢مل مذغؾؾملممل موعممل متفملخٓمل م ،موعممل مودٓملؾمت موعمملم

وسػملؽملوملم"مصسملقغملوملمسممل٩ملرملهملمحؿ٥ملمدعملٙملمرودؾملمملمظممحفٓملػمملمع٢ملماظسملقٟملم،مصعملممللمهلمملم

رد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"موؼلٓملكمدسممل٩مل٦مل" م؟ مصعملمملظومل:موعمملمظ٦ملمٮملمؼلٓملغ٦ملم

دسمملؤكم،صعملممللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"وآمإغؾملمملمظّملسممل٩مل٦ملمَملعيتمظممط٠ملم٫ملٯملةم"م م

ممممممممممممممممم(٫ملقؿملُملماب٢ملمحؾمملنم255/29مبمملبمذطٓملمعطملظملٓملةمآمج٠ملموسٯملم).م م

صقعمٓملؿميلم مبمملٌلػمل١مل مون مؼرملغملٓملعم مآ م -متضملمملشم م -مسػمل٥مل مصسملػملؾملممل موصسملػم٠مل ماظضملؼمل٠ملم

اظزملمملحلمصؿملؾملممل،موونمؼرملغملٓملعمهم -مسٔملموج٠ملم -مسػمل٥ملمبغمػملُ٤ملشؾملمملموػ٤ملمظمموعػم٢ملـمموسمملصؿملهملم،موونم

ؼضملٓملف مهلْمله ماَملؼمملم مصسملػملؾملممل ،موؼعملّملر مهلممل مضّملرػممل ،موزمٓملص مسػمل٥مل ماٮملجؿؾملمملد مصؿملؾملمملم

بمملَملسؼملممللماظزملممليهملم .م
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أًٔل  :انؼُبصش :

احلـح ٔٔحـذح األيـخ

ممممممممم-1موحّملةماظزملٝملمع٢ملمشمملؼمملتمعؽملمملدٟملماييملم .م

مممممممممم-2معصملمملػٓملماظ٤ملحّملةمبنيماٌلػملؼملنيمظمماييمل .م

مممممممممم-3موثٓملماييملمظممإذطمملىمروحماَملخ٤ملةمبنيماٌلػملؼملني .م
مممممممممم-4مع٢ملمٔٓملاتماظ٤ملحّملةم :م

ممممممممممممممممممممممممم-ماظؿغملمملع٠ملمواظؿضملمملونم .م

ممممممممممممممممممممممممممممممممم-ما خٯملصمظمماظؿضملمملع٠ملمبنيموصٓملادماَملعهمل .م
ممممممممممممممممممممممممممممممممم-مغؾْملماظظملٓملضهملممواًٯملفمم0مممم م

ممممممممممممممممممممممممممممممممم-مودبماي٤ملارموودبماًٯملفم.مممممممممممممممممممممم م
ا
ثبَٛب  :األدنـخ :
األدنخ يٍ انقشآٌ انكشٚى :

عمبغملُ١ملػممصَمملسػمؾغمّملغمونؿم}م
 -1مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم{:إؿمنفممػعمْملِهِموُع غمفمؿغملُ١ملػمموُعفمهملًموعماحِّملعمةًموعموَغعممملمر قم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اَملغؾؿملمملى:م.]92
عمبغملُ١ملػممصَمملتفمعملُ٤ملنؿم}
فمؿغملُ١ملػمموُعفمهملًموعماحِّملعمةًموعموَغعممملمر قم
 -2وؼعمل٤مللمتضملمملشم{:وعمإؿمنفممػعمْملِهِموُع غم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌقملعؽمل٤ملن:م.]52

عماذطُٓملغمو ماْغِضملػمؼملعمهملَم
 -3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملاْ مبِقعمؾػم٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مجعم ِؼملؿملضملؼمممل موعمٮملَ متعمظملَٓملفمضُ٤ملاْ مو ػم

مملموطُؽملؿغم١ملػمم
اظػملٌمل٣ملِمسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممإؿمذػممطُؽملؿغم١ملػمموَسػمّملعماىمصَفملَظٌملٝملعممبعمؿملػم٢ملعممضُػملُ٤ملِبغملُ١ملػممصَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملمبِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِمإؿمخػم٤ملعماغؼم عم

َْملطُ١مل معممؽملػمؾملعمممل مطَْملعمظِٟملَ مؼغمؾعمؿملمم٢ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مَظغملُ١ملػم مآؼعممملتِ٣ملِ مظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػمم
سعمػملَ٥ملعم مذعمظملَممل محغمظملْٓملعمةٍ معمم٢ملعم ماظؽملفممملرؿم مصَفملَغعمل عم

تعمؾملػمؿعمّملغمونعم}[ممآلمسؼملٓملانم.]103

 -4وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{اظْقعميملقمموَذػمؾملغمٓملؽممعفمضملػمػملُ٤ملععممملتؽممصَؼملعم٢ملمصَٓملعمضعممصِؿملؾملؿم٢ملفمماظْقعميملفممصَٯملَمرعمصَىملعمم

وعمٮملَمصُلغم٤ملقعمموعمٮملَمجِّملعمالعممصِ٦ملماظْقعميملممموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُ٤ملاْمعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممؼعمضملػمػملَؼملػم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمموعمتعمٔملعموفمدغمواْمصَكملؿمنفممخعمؿملػمٓملعمم
اظٔملفمادِماظؿفمعملْ٤ملعمىموعماتفمعملُ٤ملنؿممؼعممملموُوػمظِ٦ملماَملَظْؾعممملبِمظَؿملػمٕملعممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممجغمؽملعممملحؽمموَنمتعمؾػمؿعمطملغم٤ملاْمصَسملػمٯملًمعمم٢ملم

َؼملمملم
عماذطُٓملغموهغم مط عم
ر ممفمبغملُ١ملػم مصَكملؿمذعما موَصَسملػمؿغم١مل معمم٢ملػم مسعمٓملعمصَمملتٍ مصَمملذػمطُٓملغمواْ ماظػملٌمل٣ملعم م ِسؽملّملعم ماظْؼملعمرملػمضملعمٓملؿم ماظْقعمٓملعمامؿم مو ػم
ػعمّملعماطُ١ملػم موعمإؿمن مطُؽملؿغم١مل معمم٢مل مضَؾػمػملِ٣ملِ مظَؼملِ٢ملعم ماظسملفمـملظخملنيعم مثغم١ملفم م َوصِؿملسملغم٤ملاْ معِ٢ملػم محعمؿملػمىملغم موَصَمملضعم ماظؽملفممملسغمم

حؿمل١ملؽمم}[اظؾعملٓملةم197م،م198م،م.]199
وعمادػمؿعمطملػمظملِٓملغمواْماظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممشَظملُ٤ملرؽممرفم ِ
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 -5وؼعمل٤ملل متضملمملشم:م{وعموَذممنمصِ٦ملماظؽملفممملسؿممبِمملظْقعميملمممؼعمفملْتغم٤ملكَمرؿمجعممملٮملًموعمسعمػملَ٥ملمطُ٠ملممم٪ملعممملعِٓملـمم

عمْملطُٓملغموا مادػم١ملعم ماظػملٌمل٣ملِ مصِ٦مل موَؼفممملمـمم
ؼعمفملْتِنيعم معِ٢مل مطُ٠ملمم مصَيملدمل مسعم ِؼملؿملٞملـم مظِؿملعمرملػمؾملعمّملغموا مععمؽملعممملصِٛملعم مظَؾملغم١ملػم موعمؼ ػم
عفمضملػمػملُ٤ملععممملتٍمسعمػملَ٥ملمععممملمرعمزعمضَؾملغم١ملمعمم٢ملمبعمؾملؿمؿملؼملعمهملِماَملَغػمضملعممملمؿممصَغملُػملُ٤ملامعِؽملػمؾملعممملموعموَرْضملِؼملغم٤ملاماظْؾعمممل٩ملِٕملعمماظْظملَعملِريمثغم١ملفمم

ظْؿملعمعملْسملغم ٤ملا متعمظملَـعمؾملغم١ملػم موعمظْؿملغم٤ملصُ٤ملا مغغمْملغمورعمػغم١ملػم موعمظْؿملعمشملٌمل٤ملفمصُ٤ملا مبِمملظْؾعمؿملػموملِ ماظْضملعم ِؿؿملٞملؿم مذعمظِٟملَ موعمععم٢مل مؼغمضملعمصملخمل١ملػمم

حغمٓملغمععممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ مصَؾملغم٤ملعم مخعمؿملػمٓملؽم مظٌمل٣ملغم م ِسؽملّملعم مرعمبمم٣ملِ موعموُحِػملٌملوملػم مَظغملُ١ملغم ماَملَغػمضملعممملمغم مإؿمٮملٌمل مععمممل مؼغمؿػمػملَ٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم

صَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملاماظٓملممجػمٕملعممعِ٢ملعمماَملَوػمثعممملنؿمموعماجػمؿعمؽملِؾغم٤ملامضَ٤ملػملعمماظٔملقمورؿم}م[ماييملم27م.]30:

 -6وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{ذعمظِٟملَموعمععم٢ملمؼغمضملعمصملخمل١ملػممذعمضملعمممل٩ملِٓملعمماظػملٌمل٣ملِمصَكملؿمغفمؾملعممملمعِ٢ملمتعمعملْ٤ملعمىماظْعملُػملُ٤ملبِ}

[ماييملم:م.]32

عمؼغملُ١ملػمموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمم
 -7وؼعمل٤مللمتضملمملشم{:إؿمغفمؼملعممملماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممإؿمخػم٤ملعمةٌمصَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملامبعمؿملػم٢ملعمموَخعم٤مل ػم

ظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم}[ايفٓملاتمآؼهمل.]10

 -8وؼعمل٤ملل متضملمملشم{:ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْعمؽملمملطُ١مل معمم٢مل مذعمطَٓملـم موعموُغـعم٥مل موعمجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػمم

عمعغملُ١ملػمم ِسؽملّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػمعملَمملطُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعم ِػملؿمل١ملؽممخعمؾِريؽم}
ذغمضملغم٤ملبؼممملموعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإؿمنفمموَطْٓمل عم

[ممايفٓملاتم:م .]13م

األدنـخ يٍ انســُخ :

 -1سعم٢ملػمموَبِ٥ملمعغم٤ملدعم٥مل م(ر٪مل٦مل مآمسؽمل٣مل)مضَممللعممضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل):م"اظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممظِػملْؼملغمقملػمعِ٢ملؿممطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿممؼعمرملغمّملقممبعمضملػمسملغم٣ملغممبعمضملػمسملؼمممل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).مممم

 -2وسعم٢ملػم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ؼعمّملغمماظػملٌمل٣ملِمععمٛملعمماىَؼملعممملسعمهملِ"(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -3وس٢ملمجعممملبٓملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونفممرعمدغم٤مللؿممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعمم
عمبغملُ١ملػمموعماحِّملؽم،موعمإؿمنفمم
صِ٦ملمخغمشملْؾعمؿِ٣ملموعمدعمٙملَموَؼفممملمؿمماظؿفمرملػمٓملؿمؼٞملؿم:م"ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغمموَظَمملمإؿمنفممر فم

وَبعممملطُ١ملػمموعماحِّملؽم،موَظَمملمظَمملمصَسملػم٠ملعممظِضملعمٓملعمبِ٦ملدملمسعمػملَ٥ملموَسػمفعمؼملِ٦ملدمل،موعمظَمملمظِضملعمفعمؼملِ٦ملدملمسعمػملَ٥ملمسعمٓملعمبِ٦ملدمل،م
وعمظَمملمظِفملَحػمؼملعمٓملعممسعمػملَ٥ملموَدػم٤ملعمدعم،موعمظَمملموَدػم٤ملعمدعممسعمػملَ٥ملموَحػمؼملعمٓملعممإؿمظٌملمملمبِمملظؿفمعملْ٤ملعمى،موَبعمػملٌملطملػموملغم" م؟مضَمملظُ٤ملا:م

بعمػملٌملٜملعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم،مثغم١ملفممضَممللعم:م"وَيقممؼعم٤ملػممـممػعمْملعما" م؟مضَمملظُ٤ملا:م
ؼعم٤ملػممؽممحعمٓملعمامؽم،مثغم١ملفممضَممللعم ":موَيقممذعمؾملػمٓملـممػعمْملعما" م؟مضَمملظُ٤ملا:مذعمؾملػمٓملؽممحعمٓملعمامؽم:مضَممللعم:مثغم١ملفممضَممللعم:م

"وَيقم مبعمػملَّملٍ مػعمْملعما"؟ مضَمملظُ٤ملا :مبعمػملَّملؽم محعمٓملعمامؽم ،مضَممللعم :م"صَكملؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مضَّملػم محعمٓملفممعم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػمم
ػمٓملطُ١ملػم،مػعمْملعمامصِ٦ملم
مملىطُ١ملػمموعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػمموعموَسػمٓملعما٪ملعمغملُ١ملػممطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعما،مصِ٦ملمذعمؾمل ؿم
دِععم عم
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ّملطُ١ملػممػعمْملعما،موَبعمػملٌملطملػموملغمم"؟مضَمملظُ٤ملا:مبعمػملٌملٜملعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعممضَممللعم:م
بعمػملَ ِ

"ظِؿملغمؾعمػملخملٜملػمماظرملفممملػِّملغمماظْطملعمممل٩ملِنملعم"(علؽملّملما عمملمموضمّمل،موحػملؿملهملماَملوظؿملمملىمَملب٦ملمغضملؿمل١مل) .م

 -4وسعم٢ملؿم ماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿم مبػم٢ملؿم مبعمرملِريـم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم م
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"ععمـعم٠ملغم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِ٥مل متعم٤ملعمادممػِ١ملػم موعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمم
ػم٣مل مسغمسملػم٤ملؽم متعمّملعماسعم٥مل مظَ٣ملغم مدعمممل٩ملِٓملغم ماظْفعملعمّملِم
وعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػم مععمـعم٠ملغم ماظْفعملعمّملِ مإؿمذعما ماذػمؿعمغملَ٥مل معِؽمل غم

بِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥مل"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
ا
ثبنثب  :ادلـــٕضــــــٕع

تفملت٥مل مصٓملؼسملهمل ماييمل مط٠ملفم مسمملم مظؿْملطٓمل ماَملعهمل مبـ٤ملابؿؾملممل موو٫مل٤ملهلممل م ،موع٢مل مبنيم

ػْملهماظـ٤ملابوملمواَمل٫مل٤مللموغؾملمملموعهملمواحّملة،مواحّملةمظممسعملؿملّملتؾملمملم،موواحّملةمظمم

وجؾملؿؾملممل م ،موواحّملة مظم مضؾػملؿؾملممل م ،موواحّملة مظم مشمملؼؿؾملممل ،مضمملل متضملمملشم م{:إؿمنفم مػعمْملِهِم

وُع غمفمؿغملُ١ملػم موُعفمهملً موعماحِّملعمةً موعموَغعمممل مرعمبقمغملُ١ملػم مصَمملسػمؾغمّملغمونؿم} م[اَملغؾؿملمملى :م ،]92موضمملل متضملمملشم{:وعمإؿمنفمم
عمبغملُ١ملػم مصَمملتفمعملُ٤ملنؿم} م[اٌقملعؽمل٤ملن :م ،]52مصؾؿملفم٢مل مربؽملمملم
ػعمْملِهِ موُع غمفمؿغملُ١ملػم موُعفمهملً موعماحِّملعمةً موعموَغعمممل مر قم

تؾمملرك موتضملمملشم مون مدؼؽملؽملممل مواحّمل موذٓملؼضملؿؽملممل مواحّملة م ،موص٥مل مخمملتهمل ماآلؼهمل ماَملوشمم
عمبغملُ١ملػم مصَمملسػمؾغمّملغمونؿم} مصغملفملن مع٢مل مو٫مل٤ملل ماظّملؼ٢مل موث٤ملابومل مػْمله ماَملعهملم
ضمملل م{وعموَغعمممل مر قم
وحّملتؾملمملموتمملدغملؾملمملمَملغؾملمملمع٤ملحفمّملعمةمص٥ملمسؾمملداتؾملمملم،موص٥ملمخمملتهملماآلؼهملماظـمملغؿملهملمضممللم

عمبغملُ١ملػممصَمملتفمعملُ٤ملنؿم} مإذموحّملةماَملعهملموتمملدغملؾملمملمبـ٤ملابؿؾملمملموايظملمملزمسػمل٥ملم
تضملمملشمم{وعموَغعممملمر قم
ػ٤ملؼؿؾملمملمزمؿمملجمإشممرطؿملٔملةمودمملدؿملهملمتعمل٤ملممسػملؿملؾملمملموٮملموػ٥ملم:ماظؿعمل٤ملىم،ماظؿ٥ملمػ٥ملم

إخٯملصؽم مووٓملد مٓ متضملمملشم مص٥مل ماظضملؾمملدة مواٌضملمملعػملهمل مو ماظلػمل٤ملك م .موؼفملت٥مل مع٤ملد١ملم
اييملمظؿملقملطّملمسػمل٥ملمػْملاماٌضملؽمل٥مل،معضملؽمل٥ملماظ٤ملحّملةماظؿ٥ملمهؿمملجمإشمما خٯملصم

واظؿعمل٤ملىمضممللمتضملمملشمم{اظْقعميملقمموَذػمؾملغمٓملؽممعفمضملػمػملُ٤ملععممملتؽممصَؼملعم٢ملمصَٓملعمضعممصِؿملؾملؿم٢ملفمماظْقعميملفممصَٯملَمرعمصَىملعمم

وعمٮملَمصُلغم٤ملقعمموعمٮملَمجِّملعمالعممصِ٦ملماظْقعميملممموعمععممملمتعمظملْضملعمػملُ٤ملاْمعِ٢ملػممخعمؿملػمٓملـممؼعمضملػمػملَؼملػم٣ملغمماظػملٌمل٣ملغمموعمتعمٔملعموفمدغمواْمصَكملؿمنفمم

خعمؿملػمٓملعمماظٔملفمادِماظؿفمعملْ٤ملعمىموعماتفمعملُ٤ملنؿممؼعممملموُوػمظِ٦ملماَملَظْؾعممملبِ} .م

مإنموحّملةماَملعهملمواسؿزملمملعؾملممل مبّملؼؽملؾملمملموايظملمملز مسػمل٥ملمثعملمملصؿؾملمملمػ٤ملمدٓملمبعملممل٩ملؾملمملم

ودسمملعهملمض٤ملتؾملمملمواظلؾؿمل٠ملمإشممغؾملسملؿؾملمملم،موظْملامطمملغوملمدس٤ملةما دٯملممإشممايظملمملزم

سػمل٥مل مػْملا ماظؿؼملمملدٟمل موغؾْمل ماًٯملف مواظؿظملٓملق مواظؿرملٓملذم ،موضّمل مجمملىت مػْملهم

اظّملس٤ملةم٫ملٓملزمهملموا٪ملقهملمص٥ملمض٤مللمآمتضملمملشم:م{وعماسػمؿعمزملِؼملغم٤ملاْمبِقعمؾػم٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِمجعمؼملِؿملضملؼمممل موعمٮملَم

تعمظملَٓملفمضُ٤ملاْ موعماذػمطُٓملغمو ماْغِضملػمؼملعمهملَ ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَؿملػمغملُ١ملػم مإؿمذػم مطُؽملؿغم١ملػم موَسػمّملعماى مصَفملَظٌملٝملعم مبعمؿملػم٢ملعم مضُػملُ٤ملبِغملُ١ملػم مصَفملَ٫ملػمؾعمقػمؿغم١ملم
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بِؽملِضملػمؼملعمؿِ٣ملِمإؿمخػم٤ملعماغؼممملموعمطُؽملؿغم١ملػممسعمػملَ٥ملعممذعمظملَمملمحغمظملْٓملعمةٍمعمم٢ملعمماظؽملفممملرؿممصَفملَغعملَْملعمطُ١ملمعممؽملػمؾملعممملمطَْملعمظِٟملَمؼغمؾعمؿملمم٢ملغمماظػملٌمل٣ملغمم

ظَغملُ١ملػممآؼعممملتِ٣ملِمظَضملعمػملٌملغملُ١ملػممتعمؾملػمؿعمّملغمونعم}[د٤ملرةمآلمسؼملٓملانم،]103موطمملغوملمدس٤ملةماظؽملؾ٥ملم(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظألعهملمبػملٔملوممصممملسهملماٌلػملؼملنيموسّملمماظظملٓملضهملمواظؿؽملمملزهلل،مصضمل٢ملماب٢ملم
سؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ؼعمّملغمماظػملٌمل٣ملِمععمٛملعمم

اىَؼملعممملسعمهملِ"،مو٪ملٓملبمماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)معـٯملمظألعهملمظممتمملدغملؾملمملموتـملزرػمملم

صعملمملل:م"اظْؼملغمقملػمعِ٢ملغممظِػملْؼملغمقملػمعِ٢ملؿممطَمملظْؾغمؽملػمؿملعممملنؿممؼعمرملغمّملقممبعمضملػمسملغم٣ملغممبعمضملػمسملؼمممل" .م

ووطـٓملمعمملمتؿفػمل٥ملمصؿمل٣ملمروحماَملخ٤ملة،موتٔملؼّملمووا٫ملٓملماحملؾهملمبنيموبؽملمملىماَملعهمل:م

ذضملرية ماييمل ماظيت متضملؿرب مخغمؼملغمٕملعم ما دٯملم م،وخمملعٕملعم ماَملرطمملن مطؼملممل مضمملل ماظؽمل

م

اظضملّملغمملن م -مسػملؿمل٣مل ماظزملٯملة مواظلٯملم،طؼملممل موغؾملممل موؼملٛمل مبمملض٦مل مورطمملن ما دٯملم مظمم
ومس٥ملمعضملمملغؿملؾملمملم،موهػملٞملمجبؼمل٤ملهللماٌلػملنيمظمممسمملىمع٢ملماظٓملض٦ملم،متظملؿمل٘ملمبمملظشملؾملٓملم
وا تمملن،موتؽملفملىمبؾمل١ملمس٢ملماظٓملجٕملمواظؾؾملؿمملن،موا صٟملمواظشملطملؿملمملن،مصؿملغمل٤ملغ٤ملنمعٛملم

اظٓملضم٢مل مبمملظعملػمل٤ملب مواَملبّملان م ،متْملوب ماظظمل٤ملارق مصؿملؼملممل مبؿملؽملؾمل١مل ،موتضملػمل٤ملػ١مل مروحم

اظضملّمللمواٌلمملواة،موٮملمختسملٛملماىؾمملهمإٮملمٓمتضملمملشم .م

وعممل مط٤ملن ماييمل مرمؼملٛمل مورطمملن ما دٯملم مصؿملؾّملو مظم معؽملمملدغمل٣مل ،مصمملظشمل٤ملافم

بمملظؾؿملوملمظمماومملهمواحّملمؼؿظملٞملمعٛملمدورانماَملرضمح٤مللمغظمللؾملمملموعٛملمدوراغؾملمملم

ص٥ملمحم٤ملرػمملموطفملنماظعملػمل٤ملبمضّملماتلعملوملمحٓملطؿؾملمملمعٛملمحٓملطهملماظغمل٤ملنمص٥ملمر٤ملافم

واحّمل مظٓملب مواحّمل م ،موػْملا مع٢مل معصملمملػٓمل ماظ٤ملحّملة مبني موصٓملاد ماَملعهمل مب٠مل مبنيم

اٌقملع٢ملمواظغمل٤ملنمع٢ملمح٤ملظ٣ملمإ٪ملمملصهملمإشممط٤ملنماظشمل٤ملافم٫ملٯملة،ممصضمل٢ملماب٢ملمسؾمملسم

(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) م مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م :م"اظشملٌمل٤ملعمافغمم
بِمملظْؾعمؿملػموملِم٫ملعمٯملةٌ،موظغمل٢ملؾممآَمتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ٥مل موَحعم٠ملفممظَغمل١ملمصؿمل٣ملماظغملٯملم،مصٯملمتغملـٓملوامصؿمل٣ملم

عِ٢ملماظغملٯملم"م(دؽمل٢ملماظؽمللممل٩مل٦مل) .م

طؼملممل مون مايمملجفم مبكملحٓملاع٣مل متؿؽملٛمل مس٢مل موذؿملمملى موحػملؾملممل مآ مظ٣مل موػ٤مل مظم محػمل٣ملم

وحؿ٥مل موػ٤مل م٫ملممل٩مل١مل م ،مممممل مؼٓملتعمل٦مل مبمملٌلػمل١مل موؼلؼمل٤مل مب٣مل مسػمل٥مل مذؾمل٤ملات٣مل موعػملْملات٣مل م،م

غمودغملُ١ملػمم
وعؽملؾملممل مإزاظهمل مذضملٓمل ماظٓملوس مةػملٞمل موو مشريه مظعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{وعمظَممل متعمقػمػملِعملُ٤ملا مرغمى عم

حعمؿفم٥مل مؼعمؾػمػملُٜملعم ماظْؾملعمّملػميغم مععمقِػملٌمل٣ملغم} م[اظؾعملٓملة :م ،]196موض٤ملظ٣مل متضملمملشم{:اظْقعميملقم موَذػمؾملغمٓملؽمم
ععمضملػمػملُ٤ملععممملتؽممصَؼملعم٢ملػممصَٓملعمضعممصِؿملؾملؿم٢ملفمماظْقعميملفممصَػملَمملمرعمصَىملعمموعمظَمملمصُلغم٤ملقعمموعمظَمملمجِّملعمالعممصِ٦ملماظْقعميملمم}م

[اظؾعملٓملة :م ،]197موٮمل مذٟمل مون مػْملا معصملؾملٓمل مؼّملل مسػمل٥مل ماظ٤ملحّملة مواٌلمملواة مبنيم
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سؾمملدمآمتضملمملشمماظْملؼ٢ملمظؾل٤ملامظؾمملدمملمواحّملامووحٓملممط٠ملمعؽملؾمل١ملمع٢ملمحم٠ملمإحٓملاع٣ملم
ضممل٫ملّملؼ٢ملمبؿملؿمملمواحّملم،مٮملمصٓملقمبنيمشؽمل٥ملموومصعملريم٫ملطملريموومطؾريم،مرج٠ملمووماعٓملوة،م

صغمل٠ملمع٢ملمضزملّملمبؿملوملمآمايٓملاممضّملموحٓملمموظؾ٥ملمبمملييمل.م م

ووحّملة ماظزملٝمل مع٢مل مشمملؼمملت معؽملمملدٟمل ماييمل مصؿملؾّملو م مصؿملؾملممل موحّملة ماظضملعملؿملّملة م،م

صمملٌقملع٢ملمضػملؾ٣ملمسمملعٓملمبممل تمملنمعشملؼملؽ٢ملمبْملطٓملماظٓملضم٢مل:م{اظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمتعمشملْؼملعمؽِ٢ملقمم

ْملطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِمتعمشملْؼملعمؽِ٢ملقمماظْعملُػملُ٤ملبغمم}[اظٓملسّمل:م،]28موذضملريةماييملم
ضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػممبِْملِطْٓملؿمماظػملٌمل٣ملِموَظَمملمبِ ِ
وضمل٠ملماٌقملعؽملنيمؼغملـٓملونمع٢ملمذطٓملمآموؼغمرملػمطملعمػمل٤ملنمب٣ملمسؼملمملمد٤ملاه،مصممليمملجؾممؼػمل

م

غّملاى مع٤ملٮمله م"ظؾؿملٟمل ماظػملؾمل١مل مظؾؿملٟمل ،مظؾؿملٟمل مٮمل مذٓملؼٟمل مظٟمل مظؾؿملٟمل م" موشري مايمملجؾمم

مم٢ملمٕمتؿ٤ملصٓملمهل١ملمعقملغهملماييملمعرملطمل٤ملظ٤ملنمبمملظّملسمملىمواظْملطٓملمص٥ملمسؿملّملماَمل٪ملق٥ملم

و٫مل٤ملممؼ٤ملممسٓملصهملماظْملىمضممللمسؽمل٣ملمرد٤مللمآم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملموغؾ٣ملموعؿ٣ملم

إشممصسملػمل٣ملم:م" خعمؿملػمٓملغمماظّملقمسعممملىِمدغمسعممملىغممؼعم٤ملػممؿممسعمٓملعمصَهملَموعمخعمؿملػمٓملغممععممملمضُػملْوملغمموَغعممملموعماظؽملفمؾِؿملقم٤ملنعممعِ٢ملػممضَؾػمػملِ٥ملم

ٮمل مإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمموعمحػمّملعمهغممٮملَمذعمٓملؿمؼٟملَمظَ٣ملغممظَ٣ملغمماظْؼملغمػملْٟملُموعمظَ٣ملغمماظْقعمؼملػمّملغمموعمػغم٤ملعممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممذعم٥ملػمىٍم
َ

ضَّملِؼٓملؽم"(دؽمل٢ملماظمعْملي).م م م

وؼ٤ملممسٓملصهملمرعٔملمظ٤ملحّملةماٌلػملؼملنيموعصملؾملٓملمع٢ملمعصملمملػٓملمض٤ملتؾملمملم،مصممليفؿمليملم

سػمل٥ملماخؿٯملفمظطملمملتؾمل١ملموتؾمملؼ٢ملموظ٤ملاغؾمل١ملموتؾمملسّملموضشملمملرػ١ملمضّملماجؿؼملضمل٤ملامص٥ملم٫ملضملؿملّملم

واحّمل موظؾمملس مواحّمل موػؿظمل٤ملا مبؾملؿمملف مواحّمل مص٥مل موضومل مواحّمل م ،مؼؿضملمملرص٤ملن مصؿملؼملمملم
بؿملؽملؾمل١ملموتؿـملظٝملمضػمل٤ملبؾمل١ملموو٫ملؾُملمط٠ملؽممعؽملؾمل١ملمممـػملًمملمظؾػملّملهمص٥ملمػْملاماٌقملتٓملمايمملص٠ملم

ؼؿّملارد٤ملن معرملمملط٠مل موعؿؾمل١مل موؼؾقـ٤ملن مسٯملجؾملممل موؼضملػملؽمل٤ملن مظػملّملغؿملممل مطػملؾملممل موغؾمل١مل موعهملم

واحّملةموطؿملمملنمواحّمل.م

طؼملمملمؼؾّملوماَملخْملمبمملَملدؾمملبمظمماظلضمل٦ملمبنيماظزملظملمملموآٌملوةم،مصضملػمل٥ملماٌلػمل١ملم

ونمؼؿؼملـ٠ملمع٤ملضٝملماظلؿملّملةمػمملجٓملماظيتمجمملىتمبٓمل٪ملؿملضملؾملمملمظمموادمشريمذيمزرهلل،م
وت٤ملطػملوملمسػمل٥ملمآمحٞملماظؿ٤ملط٠مل،موخْملتمبمملَملدؾمملبموجّملتمظمماظؾقىملمس٢ملم
اٌمملىمظٓمل٪ملؿملضملؾملمملموٕمتؿملفملسمحؿ٥ملمغؾٛملماٌمملىمظٓمل٪ملؿملضملؾملمملم،مصضملػمل٥ملماٌلػمل١ملموٮملمؼؿملفملسم،م

ب٠ملمؼشملؼملٛملمظممرضمهملمآمتضملمملشمموؼفملخْملمبمملَملدؾمملبموعمملموح٤ملجموعؿؽملمملمإشمماظضملؼمل٠ملم

،موغؾْملماظؿغملمملد٠ملمواًؼمل٤مللم.م م

طؼملمملمونمصٓملؼسملهملماييملمتؾضملىملمص٥ملماَملعهملمروحماظؿضملمملونمواظؿغملمملع٠ملموػْملاممممملم

ؼّملس١مل موحّملتؾملممل موؼؽملؼمل٥مل مض٤ملتؾملممل م ،مصقني متؿغملمملع٠مل مص٥مل ماضؿزملمملدػممل موتؿؾمملدلم
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احؿؿملمملجمملتؾملمملمةؿملىملمتعمل٤ملىمط٠ملمورطمملغؾملمملمصكملغؾملمملمتزملؾُملمسزملؿملهملمسػمل٥ملموسّملا٩ملؾملمملم،موظْملام

طمملنمص٥ملماييمل معؽملمملصٛملمدغؿمل٤ملؼهملمطؼملمملمونمصؿمل٣ملمعؽملمملصٛملموخٓملوؼهملمضممللمتضملمملشم:م{وعموَذممنم

صِ٦مل ماظؽملفممملسؿم مبِمملظْقعميملمم مؼعمفملْتغم٤ملكَ مرؿمجعممملٮملً موعمسعمػملَ٥مل مطُ٠ملمم م٪ملعممملعِٓملـم مؼعمفملْتِنيعم معِ٢مل مطُ٠ملمم مصَيملدمل مسعم ِؼملؿملٞملـمم

عمْملطُٓملغموامادػم١ملعمماظػملٌمل٣ملِمصِ٦ملمو فمَؼمملمـممعفمضملػمػملُ٤ملععممملتٍمسعمػملَ٥ملمععممملمرعمزعمضَؾملغم١ملمعمم٢ملم
ظِؿملعمرملػمؾملعمّملغموامععمؽملعممملصِٛملعممظَؾملغم١ملػمموعمؼ ػم

بعمؾملؿمؿملؼملعمهملِماَملَغػمضملعممملمؿممصَغملُػملُ٤ملامعِؽملػمؾملعممملموعموَرْضملِؼملغم٤ملاماظْؾعمممل٩ملِٕملعمماظْظملَعملِري}م.وروىمس٢ملمسؼملٓملومب٢ملمدؼؽملمملرم
س٢مل ماب٢مل مسؾمملس مر٪مل٥مل مآ مسؽملؾملؼملممل مضمملل م :مطمملغومل مسغملمملز موجمؽملهمل موذواجملمملزم
ود٤ملاضؽملمملمص٥ملماىمملػػملؿملهملمصػملؼملمملمجمملىما دٯملممطفملغؾمل١ملمطٓملػ٤ملامونمؼؿفٓملوامص٥ملماييملم

صلفملظ٤ملا ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصفملغٔملل مآ متضملمملشم مض٤ملظ٣مل :م{ظَؿملػمٕملعم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم

جغمؽملعممملحؽم موَن متعمؾػمؿعمطملغم٤ملاْ مصَسملػمٯملً معمم٢مل مر ممفمبغملُ١ملػم مصَكملؿمذعما موَصَسملػمؿغم١مل معمم٢ملػم مسعمٓملعمصَمملتٍ مصَمملذػمطُٓملغمواْ ماظػملٌمل٣ملعم م ِسؽملّملعمم

عماذطُٓملغموهغم مطَؼملعمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمإؿمن مطُؽملؿغم١مل معمم٢مل مضَؾػمػملِ٣ملِ مظَؼملِ٢ملعم ماظسملفمـملظخملنيعم}م
اظْؼملعمرملػمضملعمٓملؿم ماظْقعمٓملعمامؿم مو ػم

ودم٢مل موعهمل مخؿملممٓملةٌ معّملس٤ملة مبمملظؿضملمملون مص٥مل مط٠مل مدؾ٠مل ماًري مإذ مإن مع٢مل مٔٓملاتم

اظ٤ملحّملةماظؿضملمملونمواظؿغملمملع٠ملمص٥ملمط٠ملماظؽمل٤ملاح٦ملماٮملضؿزملمملدؼهملمواظلؿملمملدؿملهملمواظٔملراسؿملهملم

واظّملصمملسؿملهمل مضمملل متضملمملشم :م{وعمتعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظْؾِٓملمم موعماظؿفمعملْ٤ملعمى موعمظَممل متعمضملعممملوعمغغم٤ملا مسعمػملَ٥مل ماظْكملؿمثػم١ملؿمم

وعماظْضملغمّملػموعمانؿم}[اٌممل٩ملّملة:م،]2موضممللمتضملمملشم:م{إؿمغفمؼملعممملماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممإؿمخػم٤ملعمةٌمصَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملامبعمؿملػم٢ملعمم

عمؼغملُ١ملػمموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم}م[ايفٓملات:م .]10م
وَخعم٤مل ػم

وع٢مل مٔٓملات م ماظ٤ملحّملة ما خٯملص موتعمل٤ملى ماظعملػمل٤ملب م ،مصؼمل٢مل ماظؿعمل٤ملى موط٠ملمم

ايٯملل مؼعمل٤ملل مآ :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٓملقمدغم٠ملغم مطُػملُ٤ملا معِ٢ملعم ماظشملٌملؿملممؾعممملتِ موعماسػمؼملعمػملُ٤ملا م٫ملعممملظِقؼمممل مإؿمغمم٦ملم

بِؼملعمممل متعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم مسعمِػملؿمل١ملؽم}[اٌقملعؽمل٤ملن ،]51:موع٢مل ماظؿعمل٤ملى متضملصملؿمل١مل مايٓملعمملت موسّملمم
دظملٟمل ماظّملعمملى موسّملم متٓملوؼٛمل ماآلعؽملني م ،مس٢مل مرٓملؼٞمل ماظؿشملٓملف مواظؿضملزملنمل مظطملريم

ايٞمل،مو٫ملمملحؾ٣ملموبضملّملمعمملمؼغمل٤ملنمس٢ملمايٞمل،موغؾ٣ملمايٞملمسػمل٥ملمػْملا:م{ذعمظِٟملَموعمععم٢ملػمم

ؼغمضملعمصملخمل١ملػممحغمٓملغمععممملتِماظػملٌمل٣ملِمصَؾملغم٤ملعممخعمؿملػمٓملؽممظَ٣ملغممسِؽملػمّملعممرعمبمم٣ملِ}م[اييمل:م.]30م م
واظؽمل

م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل مغؾفم٣مل مسػمل٥مل مػْملا مظم محفهمل ماظ٤ملداهلل مصعملمملل:م

"وَؼقمؾملممل ماظؽملؾممملس :موَيقم مؼعم٤ملػممـم مػعمْملعما"؟ مضَمملظُ٤ملا :مؼعم٤ملػممؽم محعمٓملعمامؽم ،مثغم١ملفم مضَممللعم :م"وَيقم مذعمؾملػمٓملـم مػعمْملعما" م؟م
ضَمملظُ٤ملا :مذعمؾملػمٓملؽم محعمٓملعمامؽم :مضَممللعم :مثغم١ملفم مضَممللعم :م"وَيقم مبعمػملَّملٍ مػعمْملعما"؟ مضَمملظُ٤ملا :مبعمػملَّملؽم محعمٓملعمامؽم ،مضَممللعم:م

عما٪ملغملُ١ملػممطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعما،م
مملىطُ١ملػمموعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػمموعموَسػمٓمل عم
"صَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممضَّملػممحعمٓملفممعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػممدِععم عم
ّملطُ١ملػممػعمْملعما،موَبعمػملٌملطملػموملغم؟ م مضَمملظُ٤ملا:مبعمػملٌملٜملعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغمم
ػمٓملطُ١ملػم،مػعمْملعمامصِ٦ملمبعمػملَ ِ
صِ٦ملمذعمؾمل ؿم

سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعممضَممللعم:مظِؿملغمؾعمػملخملٜملػمماظرملفممملػِّملغمماظْطملعمممل٩ملِنملعم" .م
- 447 -

وا خٯملص مرمؼملٛمل مط٠مل مػْملا مصؾمل٤مل مودمملس ماظضملؾمملدة مضمملل مآ متضملمملشم:م م

{وعمععممملموُعِٓملغموامإؿمظٌملمملمظِؿملعمضملػمؾغمّملغمواماظػملٌمل٣ملعممعغمكػمػملِزملِنيعممظَ٣ملغمماظّملممؼ٢ملعم}[اظؾؿملؽملهمل:م،]5موظممد٤ملرةماييملم

ؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{ظَ٢ملػممؼعمؽملعمممللعمماظػملٌمل٣ملعممظُقغم٤ملعغمؾملعممملموعمظَمملمدِععممملؤغمػعممملموعمَظغملِ٢ملػممؼعمؽملعممملظُ٣ملغمماظؿفمعملْ٤ملعمىمعِ ػمؽملغملُ١ملػمم

طَْملعمظِٟملَ مدعمكفمٓملعمػعمممل مَظغملُ١ملػم مظِؿغمغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل مععمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمبعمرملممٓملؿم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}م م

[اييمل:م،]37مواظؽمل

م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملمطمملنمخمػملزملؼممملمظممحف٣ملمععملؿزملّملامظمم

غظملعملؿ٣ملمس٢ملموغٕملمب٢ملمعمملظٟملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللمحيملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

سػمل٥ملمرح٠ملمرثم،موضشملؿملظملهملمتلمملويموربضملهملمدراػ١ملموومٮملتلمملويم،مث١ملمضممللم:م"ماظػملٌملؾملغم١ملفمم

حعمففمهملٌمٮملَمرؿمؼعممملىعممصِؿملؾملعممملموعمٮملَمدغمؼملػمضملعمهملَ"م م

صضملػمل٥ملماٌلػمل١ملمونمسمٓملجمع٢ملمحف٣ملموضّملمتطملريمزمملػٓملؼماموبمملرؽملمملموبّملامرمملػٓملؼمام

ضػملؾ٣ملم،مغصملؿملظملًمملمص٥ملمتضملمملعػمل٣ملمعٛملماظؽملمملس،محممملصصملًمملمسػمل٥ملموحّملةماظزملٝملمعؿـملظظملًمملمعٛملموبؽملمملىم
جمؿؼملضمل٣مل،موإذامطمملنمآمسٔملموج٠ملمضّملمذٓملهللمظػملؼمللػملؼملنيماجؿؼملمملسمملتمتػمل١ملمذضملـؾمل١ملم
وت٤ملحّمل م٫ملظمل٤ملصؾمل١مل مطزملٯملة ماىؼملمملسهمل مواىُؼملضملهمل مصكملن ماييمل موسصمل١مل مػْملهم

اٮملجؿؼملمملسمملتمصؿمل٣ملمؼؿضملمملرص٤ملنموؼؿـملظظمل٤ملن،مضممللمتضملمملشم :م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإؿمغفممملمخعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملػمم

عمعغملُ١ملػممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػم َعملمملطُ١ملػمم
ػممذطَٓملـمموعموُغػمـعم٥ملموعمجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػممذغمضملغم٤ملبؼممملموعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإؿمنفمم َوطْٓمل عم
عِ٢مل عم

إؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممسعم ِػملؿمل١ملؽممخعمؾِريؽم}م[ايفٓملات:م .]13م
م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

خطجخ ػٛذ األضحٗ

-1مسؿملّملماَمل٪ملق٥ملمرعٔملمظػملؿسملقؿملهملمواظؾْمللمواظضملشملمملى .م

-2مبضمل٘ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمضزملهملماظْملبؿملُملمسػملؿمل٣ملماظلٯملم .م
-3ماَمل٪ملقؿملهملمسؾمملدةموت٤ملدضملهمل .م

-4مع٢ملمصسملممل٩مل٠ملمؼ٤ملمماَمل٪ملق٥مل .م
ا
ثبَٛب  :األدنخ :
األدنخ يٍ انقشآٌ:

 -1ضمملل مآ متضملمملشم :م{ضُ٠ملػم مإؿمنفم م٫ملعمػملَمملتِ٦مل موعمغغملغمغملِ٦مل موعمععمقػمؿملعمممليعم موعمععمؼملعممملتِ٦مل مظِػملٌمل٣ملِ مرعمبممم

اظْضملعممملظَؼملِنيعمم مظَمملمذعمٓملؿمؼٟملَمظَ٣ملغمموعمبِْملعمظِٟملَموُعِٓملػمتغمموعموَغعممملموَوفملغمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم}م[اَملغضملمملم:م،162م .]163م
 -2وضمملل متضملمملشم :م{صَؾعمرملفمٓملػمغعممملهغم مبِطملغمػملَمملمـم محعمِػملؿمل١ملـم م مصَػملَؼملفمممل مبعمػملَٜملعم مععمضملعم٣ملغم ماظلفمضملػم٦ملعم مضَممللعم مؼعمممل مبغمؽملعم٦ملفمم

إؿمغمم٦ملموَرعمىمصِ٦ملماظْؼملعمؽملعممملمؿمموَغمم٦ملموَذػمبعمقغمٟملَمصَمملغػمصملُٓملػممععممملذعمامتعمٓملعمىمضَممللعممؼعممملموَبعموملِماصْضملعم٠ملػممععممملمتغمقملػمععمٓملغمم
دعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػممذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعمم مصَػملَؼملفممملموَدػمػملَؼملعممملموعمتعمػملٌمل٣ملغممظِػملْفعمؾِنيؿمم موعمغعممملدعمؼػمؽملعممملهغمموَنػمم

ػؿمل١ملغم مضَّملػم م٫ملعمّملفمضْوملعم ماظٓملقمؤػمؼعمممل مإؿمغفمممل مطَْملعمظِٟملَ مغعمفػمٔملؿمي ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم مإؿمنفم مػعمْملعما مظَؾملغم٤ملعمم
ؼعمممل مإؿمبػمٓملعما ِ

صملؿمل١ملـم}[اظزملمملصمملت:م101م-م.]107
اظْؾعمػملَمملىغمماظْؼملغمؾِنيغم موعمصَّملعمؼػمؽملعممملهغممبِْملِبػمُملـممسعم ِ

 -3وضممللمتضملمملشم:م{ إؿمغفممملموَسػمشملَؿملػمؽملعممملكَماْظغملَ٤ملػمثعمٓملعمم مصَزملعم٠ملمممظِٓملعمبممٟملَموعماغػمقعمٓملػمم مإؿمنفممذعممملغِؽعمٟملَمػغم٤ملعمم

اظْفملَبػمؿعمٓملغم}[اظغمل٤ملثٓمل].

 -4وضممللمتضملمملشم:م{ذعمظِٟملَموعمععم٢ملػممؼغمضملعمصملخمل١ملػممذعمضملعمممل٩ملِٓملعمماظػملٌمل٣ملِمصَكملؿمغفمؾملعممملمعِ٢ملػممتعمعملْ٤ملعمىماظْعملُػملُ٤ملبِ}م[اييمل:م]32م.

 -5وضممللمتضملمملشم:م{ظَ٢ملػممؼعمؽملعمممللعمماظػملٌمل٣ملعممظُقغم٤ملعغمؾملعممملموعمظَمملمدِععممملؤغمػعممملموعمَظغملِ٢ملػممؼعمؽملعممملظُ٣ملغمماظؿفمعملْ٤ملعمىمعِ ػمؽملغملُ١ملػمم

ِؿغملَؾممٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممسعمػملَ٥ملمععممملمػعمّملعماطُ١ملػمموعمبعمرملممٓملؿمماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}
طَْملعمظِٟملَمدعمكفمٓملعمػعممملمَظغملُ١ملػممظ غم

[اييمل:م .]37م

األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس:

-1مسعم٢ملػممسعمؾّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممضُٓملػمطٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم :م" إؿمنفم موَسػمصملَ١ملعم ماَملَؼفممملمؿم مسِؽملػمّملعم ماظػملٌمل٣ملِ متعمؾعممملرعمكَ موعمتعمضملعممملظَ٥مل مؼعم٤ملػممغم ماظؽملفمقػمٓملؿم مثغم١ملفم مؼعم٤ملػممغم ماظْعملَٓملمم م–م
ؼضملينماظؿمل٤ملمماظْمليمؼػملؿمل٣مل"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م
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 -2وسعم٢ملػم مسعمممل٩ملِرملعمهملَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملممل) موَغفمؾملغم١ملػم مذعمبعمقغم٤ملا مذعممملةً مصَعملَممللعم ماظؽملفمؾِ٥ملقم م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"ععمممل مبعمعملِ٥ملعم معِؽملػمؾملعمممل؟" .مضَمملظَوملػم مععمممل مبعمعملِ٥ملعم معِؽملػمؾملعمممل مإؿمٮملٌمل مطَؿِظملُؾملعمممل .مضَممللعم م"بعمعملِ٥ملعمم
طُػملٍملؾملعممملمشَؿملػمٓملعممطَؿِظملِؾملعمممل"(دؽمل٢ملماظمعْملي).

 -3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمدعم ِضملؿملّملٍماظْكغمّملػمرؿمىممم(ر٪مل٦مل مآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملم
آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"ؼعمممل موَػػم٠ملعم ماظْؼملعمّملِؼؽملعمهملِ مٮملَ متعمفملْطُػملُ٤ملا مظُقغم٤ملمعم ماَملَ٪ملعممملحِ٥ملمم مصَ٤ملػمقعمم

َرملغملَ٤ملػمامإؿمظَ٥ملمرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآم
ثعمٯملَثٍ".موعمضَممللعممابػم٢ملغمماظْؼملغمـعمؽملفم٥ملمثعمٯملَثعمهملِموَؼفممملمـم.مص عم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)موَنفممظَؾملغم١ملػممسِؿملعممملٮملًموعمحعمرملعمؼملؼممملموعمخعمّملعمعؼممملمصَعملَممللعم:م"طُػملُ٤ملاموعموَرْضملِؼملغم٤ملاموعماحػمؾِلغم٤ملام

وَوؿممادفمخِٓملغموا"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

 -4م وسعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:ماظسملفمقعممملؼعممملموعماظْؾملعمّملعماؼعممملمثغمػملُىملؽممٮملِعمػػمػملِٟمل،ممم
وعمثغمػملُىملؽممظَٟمل،موعمثغمػملُىملؽممظِػملْؼملعملعممملطِنيؿم(احملػمل٥ملمٮملب٢ملمحٔملم) .م
ا
ثبنثب  :ادلٕضـــٕع

ػْملامؼ٤ملممسؿملّملغمملماَملطرب،ممسؿملّملماظؿسملقؿملهملمواظؾْمللمواظضملشملمملى،ماظؿسملقؿملهملمبغمل٠ملم

ذ٦ملى مظم مدؾؿمل٠مل معٓمل٪ملمملة مآ مسٔمل موج٠مل ،ماظؿسملقؿملهمل مبمملظؽملظملٕمل مواٌمملل ،ماظؿسملقؿملهملم

بمملَملػ٠ملموبغمل٠ملمذ٦ملى،مصؾملْملامخػملؿمل٠ملماظٓملضم٢ملمإبٓملاػؿمل١ملمسػملؿمل٣ملماظلٯملممؼسملق٦ملمبغمل٠ملم

ذ٦ملىمظممدؾؿمل٠ملمدؼؽمل٣ملموسعملؿملّملت٣ملم،موخٓملجمع٢ملمورؽمل٣ملماظْمليمزمؾ٣ملمصقنملماَملورمملنم
صشملٓملة مظم ماظؽملظمل٤ملس ،مػفٓمل مورؽمل٣مل مبضملّمل م٫ملٓملاهلل مبؿملؽمل٣مل موبني مض٤ملع٣مل ،موبضملّمل مون مسمملغ٥ملم
ع٢مل موبؿمل٣مل مغظملل٣مل معممل مسمملغ٥مل ،مبضملّمل مرصعمل٣مل مب٣مل مشمملؼهمل ماظٓملصٞمل مظم مدس٤ملت٣مل ،موحمملول مبغمل٠ملم

ػؿمل١ملعممإؿمغفم٣ملغمم
عماذطُٓملػممصِ٦ملماظْغملِؿعممملبِمإؿمبػمٓملعما ِ
دؾؿمل٠ملمونمؼلؿؼملؿملػمل٣ملمإشممرٓملؼٞملمآمسٔملموج٠مل:م{و ػم

طَمملنعمم٫ملِّملممؼعملًمملمغعمؾِؿملكممملم مإؿمذػممضَممللعممظِفملَبِؿمل٣ملِمؼعممملموَبعموملِمظِ١ملعممتعمضملػمؾغمّملغممععممملمظَمملمؼعملػمؼملعمٛملغمموعمظَمملمؼغمؾػمزملِٓملغمموعمظَمملمؼغمطملػمؽملِ٦ملم
سعمؽملػمٟملَمذعمؿملػمؽؼممملم مؼعمممل موَبعموملِمإؿمغمم٦ملمضَّملػممجعممملىعمغِ٦ملمعِ٢ملعمماظْضملِػملْ١ملؿممععممملمظَ١ملػم مؼعمفملْتِٟملَمصَمملتفمؾِضملػمؽملِ٦ملموَػػمّملِكَم

٫ملِٓملعمارًممل مدعم٤ملؿمؼكمممل م مؼعمممل موَبعموملِ مظَممل متعمضملػمؾغمّملِ ماظرملفمؿملػمشملَمملنعم مإؿمنفم ماظرملفمؿملػمشملَمملنعم مطَمملنعم مظِػملٓملفمحػمؼملعم٢ملؿمم

سعمزملِؿملكمممل}[عٓملؼ١مل:م 41م -م،]44مث١ملمؼؾػملٜملماَملدبممواظٓملصٞملموحل٢ملماظؿفملدبمعٛملماَملبم
شمملؼؿ٣ملمحنيمؼعمل٤مللمَملبؿمل٣ملم:م{ؼعممملموَبعموملِمإؿمغمم٦ملموَخعممملفغمموَنػممؼعمؼملعملفمٟملَمسعمْملعمابؽممعِ٢ملعمماظٓملفمحػمؼملعم٢ملؿمم
صَؿعمغملُ٤ملنعممظِػملرملفمؿملػمشملَمملنؿمموعمظِؿملكمممل} مٕمؼعمل٠ملمظ٣ملم:مإغٟملمطمملصٓملمجمملحّملموإنمعزملريكماظضملْملابم،م

وٕمؼعمل٠مل:مدؿضملْملبمظم ماظؽملمملر م..مٮمل ،مب٠ملمضمملل :مإغ٦ملموخمملفمونمتلٟمل م– مجمٓملدم
عٕملؾمم...مختؿملػمل٤ملامعّملىماظٓملصٞملمواَملدبمعٛملماَملبمسػمل٥ملماظٓملش١ملمع٢ملمطظملٓملهم!!!مث١ملم

إن ماٌعملمملم مععملمملم مسْملاب موعٛمل مذظٟمل مٕ مؼعمل٠مل :مسْملاب مع٢مل ماىَؾفممملر م ،موإمنممل موت٥ملم
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بمملد١مل مع٢مل مومسمملى مآ متضملمملشم مصؿمل٣مل مرضمهمل محؿ٥مل مٮمل مؼظملفٛمل موذن موبؿمل٣مل م– معؽملؿؾمل٥ملم

اَملدب مواظرب م; مظغمل٢مل مطؿملٝمل مطمملن مردؾم ماَملب ماظغملمملصٓمل م :م{ضَممللعم موَرعماشِنملؽم موَغػموملعم مسعم٢ملػمم
ػؿمل١ملغم مظَؽِ٢ملػم مظَ١ملػم متعمؽملػمؿعم٣ملِ مظَفملَرػمجغمؼملعمؽملفمٟملَ موعماػػمفغمٓملػمغِ٦مل مععمػملِؿملكمممل} مصؾملْملا مردؾم ماَملبم
آظِؾملعمؿِ٦مل مؼعمممل مإؿمبػمٓملعما ِ

اظغملمملصٓملماظْمليمعمملتمسػمل٥ملماظغملظملٓمل .م

ظغمل٢مل مطؿملٝمل مطمملن مجٔملاى مدؿملّملغممل مإبٓملاػؿمل١مل مسػملؿمل٣مل ماظلٯملم م؟! مرزض٣مل مآ متضملمملشمم

ب٤ملظّمل مورمملس٣مل مصؿملؼملممل مٮمل مؼشملؿملٛمل مصؿمل٣مل موحّمل موحّملؼما مظم ماظْملبُمل موإغؾملمملى مايؿملمملة مطػملؾملممل م :م

م{ مصَػملَؼملفممملمبعمػملَٜملعممععمضملعم٣ملغمماظلفمضملػم٦ملعممضَممللعممؼعممملمبغمؽملعم٦ملفممإؿمغمم٦ملموَرعمىمصِ٦ملماظْؼملعمؽملعممملمؿمموَغمم٦ملموَذػمبعمقغمٟملَمصَمملغػمصملُٓملػمم
ععممملذعمامتعمٓملعمىمضَممللعممؼعممملموَبعموملِماصْضملعم٠ملػممععممملمتغمقملػمععمٓملغممدعمؿعمفِّملغمغِ٦ملمإؿمنػم مذعممملىعمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعم}م
عؽملؿؾمل٥مل ماظؾٯملى موشمملؼهمل ماحملؽملهمل مون مؼقملعٓمل ماَملب مبْملبُمل مابؽمل٣مل; مث١مل مععم٢مل ماَملب موععم٢ملم

اٮملب٢مل؟!ماَملبمرج٠ملمبػملٜملمع٢ملماظغملربمسؿؿملمملمورزقموظّملامظممغؾملمملؼمملتماظضملؼملٓمل،مث١ملمػ٤ملم

اظؿمل٤ملممؼقملعٓملمبْملة٣مل!مواٮملب٢ملمذمملبمظممبّملاؼهملمذؾمملب٣ملمبّملظؿمل٠ملمض٤ملظ٣ملم{ مصػملؼملمملمبػملٜملمعضمل٣ملم

اظلضمل٦ملم}...مظممبّملاؼهملمذؾمملب٣مل؟مؼضملينمظمماظل٢ملماظيتمؼغمل٤ملنماظ٤ملظّملمصؿملؾملمملمضٓملةمسنيم
َملبؿمل٣مل موؼغمل٤ملن ماظرملمملب مصؿملؾملممل معٔملػ٤ملؼما مبرملؾمملب٣مل م; مظم مػْمله ماظػملقصملهمل ماظظملمملرضهمل مظم مسؼملٓملم

اظ٤ملظّمل مواظ٤ملاظّمل مؼقملعٓمل ماظ٤ملاظّمل مبْملبُمل موظّمله ...مصؼملمملذا مطمملن مرد ماٮملب٢مل؟! م{ مضَممللعم عممؼمملم

وَبعموملِ ماصْضملعم٠ملػم مععمممل متغمقملػمععمٓملغم} مؼمملوبوملِ م؟! مإغؾملممل مغظملٕمل ماظغملػملؼملهمل مايمملغؿملهمل ماظيت مطمملن مؼعمل٤ملهلمملم
دؿملّملغمملمإبٓملاػؿمل١ملمَملبؿمل٣ملم!محعملًمملمإنماىٔملاىمع٢ملمجؽملٕملماظضملؼمل٠مل;مطؼملمملمتّملؼ٢ملمتّملان;م
بٓملوا مآبمملىط١مل متربط١مل موبؽملمملؤط١مل م; معممل متظملضملػمل٣مل ماظؿمل٤ملم معٛمل مواظّملؼٟمل مدؿػملعملممله مشّملا مع٢ملم

وبؽملممل٩ملٟملم .م

إن ماظّملرس ماَملسصمل١مل مظم مضزملهمل ماظْملبؿملُمل مسػملؿمل٣مل ماظلٯملم مػ٤مل معؽملؿؾمل٥مل ماٮملعؿـممللم

واٮملدؿلٯملم ماظغملمملع٠مل مواٮملغعملؿملمملد ماظؿمملم مَملعٓمل مآ متضملمملشم ،ماعؿـمملل مرمضمل٠مل محٓملصم
اٌلػمل١ملمسػمل٥ملموعٓملمآمتضملمملشممورمملسؿ٣ملموذّملمع٢ملمحٓمل٫مل٣ملمسػمل٥ملمغظملل٣ملمووظّملهمواظّملغؿملمملم

وعممل مصؿملؾملممل ،مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{إؿمغفمؼملعمممل مطَمملنعم مضَ٤ملػملعم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مإؿمذعما مدغمسغم٤ملا مإؿمظَ٥مل ماظػملٌمل٣ملِم
عمقغملُ١ملعممبعمؿملػمؽملعمؾملغم١ملػمموَنػممؼعمعملُ٤ملظُ٤ملامدعمؼملِضملػمؽملعممملموعموَرَضملػمؽملعممملموعموُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْؼملغمظملْػملِقغم٤ملنعمم موعمععم٢ملػمم
وعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِمظِؿمل ػم

ؼغمشملِٛملؿمماظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموعمؼعمكػمٖملعمماظػملٌمل٣ملعمموعمؼعمؿفمعملْ٣ملِمصَفملُوظَؽِٟملَمػغم١ملغمماظْظملَممل٩ملِٔملغمونعم}[اظؽمل٤ملر:م،51م .]52م

عمملموح٤ملجؽملمملمونمغلؿػملؾمل١ملمػْملهماٌضملمملغ٦ملما تمملغؿملهملماظضملصملؿملؼملهملممظممزع٢ملمبّملتم

تػمل٤ملح مظم مآصمملض٣مل مع٤ملجمملت مجّملؼّملة مع٢مل ماظسملٯملل موا يمملد ،موظم مضزملهمل مدؿملّملغمملم
إبٓملاػؿمل١مل مسػملؿمل٣مل ماظلٯملم مدروس موسرب مؼؿ٤ملجنمل مسػملؿملؽملممل مون مغّملؼ١مل ماظؽملصملٓمل مصؿملؾملممل ،مظعملّملم
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واج٣مل مخػملؿمل٠مل ماظٓملضم٢مل محمؽملؼمممل مذّملؼّملة ،موواج٣مل معؾملؼملمملت مجلمملعؼمممل ،مظعملّمل موجّمل مغظملل٣ملم

ؼ٤ملاج٣مل موحّمله مدؿملػملًممل مع٢مل ما يمملد مواظسملٯملل ،ما يمملد ماظْملي مو٫مل٠مل مإشم مونم

عمب٣ملِم
ػؿمل١ملعممصِ٦ملمر مم
ؼّملس٦ملماظؽملؼملٓملودموغ٣ملمزمؿمل٦ملموتؿملومل،مم{وَظَ١ملػممتعمٓملعممإؿمظَ٥ملماظٌملْملِيمحعممملجفممإؿمبػمٓملعما ِ
ػؿمل١ملغممرعمبمم٦ملعمماظٌملْملِيمؼغمقػمؿملِ٦ملموعمؼغمؼملِؿملوملغممضَممللعمموَغعممملموُحػمؿملِ٦ملم
وَنػممآتعممملهغمماظػملٌمل٣ملغمماظْؼملغمػملْٟملَمإؿمذػممضَممللعممإؿمبػمٓملعما ِ
ػؿمل١ملغم مصَكملؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مؼعمفملْتِ٦مل مبِمملظرملفمؼملػمٕملؿم معِ٢ملعم ماظْؼملعمرملػمٓملؿمقؿم مصَفملْتِ مبِؾملعمممل معِ٢ملعمم
وعموُعِؿملوملغم مضَممللعم مإؿمبػمٓملعما ِ

اظْؼملعمطملػمٓملؿمبِ مصَؾغمؾملؿموملعم ماظٌملْملِي مطَظملَٓملعم موعماظػملٌمل٣ملغم مظَممل مؼعمؾملػمّملِي ماظْعملَ٤ملػممعم ماظصملٌملمملظِؼملِنيعم} م[اظؾعملٓملة :م،]258م
ػؿمل١ملعممدعمظِؿملػملًمملم
ؼعمل٤مللماب٢ملمطـريمرضم٣ملمآ:موطمملنمم -مويماظؽملؼملٓملود -مرَػملَنملعممعِ٢ملػممإؿمبػمٓملعما ِ

ػؿمل١ملغم :م{رعمبمم٦ملعم ماظٌملْملِي مؼغمقػمؿملِ٦ملم
سعمػملَ٥مل موغمجغم٤ملدِ ماظٓملفمبمم ماظٌملْملِي مؼعمّملػمسغم٤مل مإؿمظَؿملػم٣ملِ ،مصَعملَممللعم مإؿمبػمٓملعما ِ

وعمؼغمؼملِؿملوملغم} مويمإمنمملماظّملفمِظؿمل٠ملغممسعمػملَ٥ملموغمجغم٤ملدِهِمحغمّملغموثغممػعمْملِهِماظْفملَذػمؿملعممملىِماظْؼملغمرملعممملػعمّملعمةِمبعمضملػمّملعمم
سعمّملعمعِؾملعمممل موعمسعمّملعمعغمؾملعمممل مبعمضملػمّملعم موغمجغم٤ملدِػعمممل ،موعمػعمْملعما مدعمِظؿمل٠ملؽم مسعمػملَ٥مل موغمجغم٤ملدِ ماظْظملَمملسِ٠ملؿم ماظْؼملغمكػمؿعممملرؿم،م

٪ملعمٓملغمورعمةً مظِفملَغفمؾملعمممل مظَ١ملػم متعمقػمّملغمثػم مبِؽملعمظملْلِؾملعمممل مصَػملَممل مبغمّملفم مظَؾملعمممل معِ٢ملػم معغم٤ملجِّملٍ موَوػمجعمّملعمػعمممل ،موعمػغم٤ملعم ماظٓملفمبقمم
اظٌملْملِيموَدػمسغم٤ملمإؿمظَ٥ملمسِؾعممملدعمتِ٣ملِموعمحػمّملعمهغممظَمملمذعمٓملؿمؼٟملَمظَ٣ملغم،مصَضملِؽملػمّملعممذعمظِٟملَمضَممللعمماحملمملجؾمم -موػ٤ملم

اظؽملؼملٓملود{:-وَغعمممل موُحػمؿملِ٦مل موعموُعِؿملوملغم} ،مضمملل مضؿمملدة :موذظٟمل موغ٦مل مووتعم٥مل مبمملظٓملجػملنيم
ادؿقعملممل ماظعملؿ٠مل مصـملعٓمل مبعملؿ٠مل موحّملػؼملممل مصؿملعملؿ٠مل ،موآعٓمل مبمملظضملظمل٤مل مسعم٢ملؿم ماظْـملخعمٓملؿم مصَػملَممل مؼغمعملْؿعم٠ملغم،م
صَْملعمظِٟملَمععمضملػمؽملعم٥ملماظْكملؿمحػمؿملعممملىِموعماظْكملؿمععممملتعمهملِ،موعماظصملٌملمملػِٓملغمم -موعماظػملٌمل٣ملغمموَسػمػملَ١ملغمم -موَغفم٣ملغممععممملموَرعمادعممػعمْملعمامظِفملَغفم٣ملغمم

ظَؿملػمٕملعم مجعم٤ملعمابؼمممل مظِؼملعمممل مضَممللعم مإؿمبػمٓملعماػِؿمل١ملغم موعمظَممل مصِ٦مل مععمضملػمؽملعممملهغم مظِفملَغفم٣ملغم مشَؿملػمٓملغم مععممملغِٛملـم مظِ٤ملغمجغم٤ملدِ ماظزملفممملغِٛملؿم،م
عمعغملَمملبعمٓملعمةً موعمؼغم٤ملػِ١ملغم موَغفم٣ملغم ماظْظملَمملسِ٠ملغمم
وعمإؿمغفمؼملعمممل موَرعمادعم موَنفم مؼعمّملفمسِ٦ملعم مظِؽملعمظملْلِ٣ملِ مػعمْملعما ماظْؼملعمعملَمملمعم مسِؽملعممملدؼما مو غم

ظِْملعمظِٟملَ ،موعموَغفم٣ملغم مػغم٤ملعم ماظٌملْملِي مؼغمقػمؿملِ٦مل موعمؼغمؼملِؿملوملغم مطَؼملعمممل ماضْؿعمّملعمى مبِ٣ملِ مصِٓملػمسعم٤ملػمنغم مصِ٦مل مضَ٤ملػمظِ٣ملِ:م م

{ععمممل مسعمػملِؼملػموملغم مَظغملُ١ملػم معمم٢ملػم مإؿمظَ٣ملٍ مشَؿملػمٓملؿمي} ،موعمظِؾملعمْملعما مضَممللعم مظَ٣ملغم مإؿمبػمٓملعماػِؿمل١ملغم مظَؼملفمممل مادفمسعم٥مل مػعمْملِهِم
ْؼملغملَمملبعمٓملعمةَ:م{صَكملؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼعمفملْتِ٦ملمبمملظرملؼملٕملمعِ٢ملعمماٌرملٓملقمصَفملْتِمبِؾملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعمطملػمٓملؿمبِ} موَيػمم
اظ غم

إؿمذعمامطُؽملػموملعممطَؼملعممملمتّملس٦ملمع٢ملموغٟملمهؿمل٦ملموتؿملوملمصمملظْمليمزمؿمل٦ملموتؿملوملمػغم٤ملعمماظٌملْملِيم

ؼعمؿعمزملعمٓملفمفغممصِ٦ملماظْ٤ملغمجغم٤ملدِ،مصِ٦ملمخعمػملْٞملؿممذوات٣ملمتلكريمط٤ملاطؾ٣ملموحٓملطمملت٣مل،مصؾملْملهماظرملؼملٕملم

تؾّملوممط٠ملمؼ٤ملممع٢ملماٌرملٓملقمصكملنمطؽملوملمإؿمظَؾملؼممملمطَؼملعممملمادفمسعمؿملػموملعممتغمقػمؿملِ٦ملموعمتغمؼملِؿملوملغممصَفملْتِم
ْؼملغملَمملبعمٓملعمةِمصِ٦ملم
بِؾملعممملمعِ٢ملعمماظْؼملعمطملػمٓملؿمبِ؟مصَػملَؼملفممملمسعمػملِ١ملعم مسعمفػمٔملعمهغمموعماغػمعملِشملَمملسعم٣ملغمموعموَغفم٣ملغممظَمملمؼعمعملّْملِرغممسعمػملَ٥ملماظ غم

عمؿغملَػملٌمل١ملغم موعمضَمملععموملػم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ماظْقغمففمهملُ"(تظمللري ماب٢ملم
ػعمْملعما ماظْؼملعمعملَمملمؿم مبغمؾملؿموملعم ،موَيػم موُخػمٓملؿمسعم مصَػملَممل مؼعم

طـري)،مظغمل٢ملمدؿملّملغمملمإبٓملاػؿمل١ملمسػملؿمل٣ملماظلٯملممحنيماخؿػمل٥ملمبٓملب٣ملمورادمونمؼغمٓملؼ٣ملمآم
تضملمملشممضسملؿملهملما حؿملمملىموا عمملتهملمرويماظضملنيمحؿ٥ملمؼضملمملؼ٢ملعممعمملمتشملؼملؽ٢ملغممب٣ملمغظملل٣ملمحنيم
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ػؿمل١ملغم مرعمبمم موَرؿمغِ٦مل مطَؿملػمٝملعم متغمقػم٦ملؿم ماظْؼملعم٤ملػمتعم٥مل مضَممللعمم
رممملدل ماٌػملقّملؼ٢مل :م{وعمإؿمذػم مضَممللعم مإؿمبػمٓملعما ِ
وَوعمظَ١ملػممتغمقملػمعِ٢ملػممضَممللعممبعمػملَ٥ملموعمَظغملِ٢ملػممظِؿملعمشملْؼملعمؽِ٢ملفممضَػملْؾِ٦ملمضَممللعممصَكغمْملػمموَرػمبعمضملعمهملًمعِ٢ملعمماظشملٌملؿملػمٓملؿممصَزملغمٓملػمػغم٢ملفمم

إؿمظَؿملػمٟملَ مثغم١ملفمماجػمضملعم٠ملػممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممجعمؾعم٠ملـممعِؽملػمؾملغم٢ملفممجغمٔملػمىؼما مثغم١ملفممادػمسغمؾملغم٢ملفم مؼعمفملْتِؿملؽملعمٟملَمدعمضملػمؿملؼممملموعماسػمػملَ١ملػمم

غملؿمل١ملؽم} م[اظؾعملٓملة :م ،]260مؼعمل٤ملل ماظعملٓملر
وَنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمٔملؿمؼٔملؽم محعم ِ

م–رضم٣مل مآ:-م

"...صفملخْمل مػْمله ماظشملري محلنمل معممل موعٓمل موذطمملػممل مثغم١ملفم مضَشملَضملعمؾملعمممل مضِشملَضملؼمممل م٫ملِطملعممملرؼما ،موعمخعمػملَٙملَم

ظُقغم٤ملمعمماظْؾعمضملػم٘ملؿم مإؿمظَ٥ملمظُقغم٤ملمؿمماظْؾعمضملػم٘ملؿممععمٛملعم ماظّملفممؿمموعماظٓملممؼٖملؿممحعمؿفم٥ملمؼعمغملُ٤ملنعم موَسػمفعمنملعم ،مثغم١ملفمم
جعمضملعم٠ملعم معِ٢ملػم مذعمظِٟملَ ماظْؼملعمفػمؼملغم٤ملهللؿم ماظْؼملغمكػمؿعمػملِٙملِ مجغمٔملػمىؼما مسعمػملَ٥مل مطُ٠ملمم مجعمؾعم٠ملـم ،موعموعمضَٝملعم مػغم٤ملعم معِ٢ملػمم

حعمؿملػمىملغم مؼعمٓملعمى متِػملْٟملَ ماظْفملَجػمٔملعماىعم موعموَعػملعمٟملَ مرغمىغموسعم ماظشملٌملؿملػمٓملؿم مصِ٦مل مؼعمّملِهِ ،مثغم١ملفم مضَممللعم :متعمضملعممملظَؿملػم٢ملعمم

بِكملؿمذػمنؿمماظػملٌمل٣ملِ،مصَؿعمشملَمملؼعمٓملعمتػممتِػملْٟملَماظْفملَجػمٔملعماىغمموعمرَمملرعمماظّملفممغممإؿمظَ٥ملماظّملفممؿمموعماظٓملممؼٖملغممإؿمظَ٥ملماظٓملممؼٖملؿمم
حعمؿفم٥مل ماظْؿعمفملَععموملػم معِـػم٠ملعم مععمممل مطَمملغعموملػم موَوفمظًممل موعمبعمعملِؿملعموملػم مبِػملَممل مرغمىغموسـم ،مثغم١ملفم مطَٓملفمرعم ماظؽملممّملعماىعم مصَفعممملىعمتػم٣ملغمم

دعمضملػمؿملؼمممل،موَيػممسعمّملػموؼمامسعمػملَ٥ملموَرػمجغمػملِؾملؿم٢ملفم"(تظمللريماظعملٓملر

) .م

وسؿملّملماَمل٪ملق٥ملمسؿملّملماَمل٪ملقؿملهمل،مسؿملّملمإخٯملصماظّملؼ٢ملمٓمسٔملموج٠مل:م{ضُ٠ملػمم

غملغملِ٦ملموعمععمقػمؿملعمممليعمموعمععمؼملعممملتِ٦ملمظِػملٌمل٣ملِمرعمبممماظْضملعممملظَؼملِنيعمم مظَمملمذعمٓملؿمؼٟملَمظَ٣ملغمموعمبِْملعمظِٟملَم
إؿمنفمم٫ملعمػملَمملتِ٦ملموعمغ غم

وُعِٓملػمتغمموعموَغعممملموَوفملغمماظْؼملغملػمػملِؼملِنيعم} م[اَملغضملمملم:م،162م،]163مغْملبُملماَمل٪ملمملح٦ملمظممػْملام

اظؿمل٤ملم متعملٓملبؼمممل مإشم مآ متضملمملشم ،موإغؾملممل مظّملظؿمل٠مل مسػمل٥مل مسصملؿمل١مل مصسمل٠مل مآ مسػمل٥مل مػْملهم
اَملعهمل ،مصمملَمل٪ملقؿملهمل مذبؿملقهمل مت٤ملدممٛملغم مبؾملممل مسػمل٥مل مغظمللٟمل مووػػملٟمل موع٢مل مح٤ملظٟمل ،موعٛملم

ذظٟمل مػ٦مل مضٓملبهمل موسؾمملدة متقملجٓمل مسػملؿملؾملممل ماَملجٓمل ماظضملصملؿمل١مل ،مإن ماَمل٪ملقؿملهمل مذضملريةٌ مع٢ملم

ذضملممل٩ملٓمل مآ مواجنملؽم متضملصملؿملؼملؾملممل مطؼملممل مضمملل متضملمملشم :م{ذعمظِٟملَ موعمععم٢ملػم مؼغمضملعمصملخمل١ملػم مذعمضملعمممل٩ملِٓملعم ماظػملٌمل٣ملِم

صَكملؿمغفمؾملعمممل معِ٢ملػم متعمعملْ٤ملعمى ماظْعملُػملُ٤ملبِ}[اييمل م ،]32مودؽملهمل مع٢مل مدؽمل٢مل ماظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼؽملؾطمل٦ملماٮملظؿٔملاممبؾملممل،موإحؿملمملؤػمملمبمملظضملؼمل٠ملمبؾملممل،مذطٓملىمهلْملامايمملدثم
اظضملصملؿمل١مل ماظْملي متٓملجٛمل مإظؿمل٣مل ماَملعهمل ماٌلػملؼملهمل مظؿضملٓملف مصؿمل٣مل محعملؿملعملهمل موبؿملؾملممل مإبٓملاػؿمل١مل،م

اظْملي متؿؾٛمل معػملؿ٣مل ،مواظْملي متٓملث مغلؾ٣مل موسعملؿملّملت٣مل ،موظؿّملرك مرؾؿملضملهمل ماظضملعملؿملّملة ماظيتم
تعمل٤ملم مبؾملممل موو متعمل٤ملم مسػملؿملؾملممل ،موظؿضملٓملف موغؾملممل ماٮملدؿلٯملم مظعملّملر مآ مظم مرمملسهمل مرا٪ملؿملهملم

واثعملهمل معػملؾؿملهمل مٮمل متلفملل مربؾملممل مٌمملذا؟ موٮمل متؿػملفػمليمل مظم مهعملؿملٞمل مإرادت٣مل مسؽملّمل موولم

إذمملرةمعؽمل٣ملمووولمت٤ملجؿمل٣مل،موٮملمتلؿؾعمل٦ملمظؽملظمللؾملمملمظممغظمللؾملمملمذؿملؽؼمممل،موٮملمختؿمملرمظممعمملم

تعملّملع٣مل مظٓملبؾملممل مػؿملؽهملً موٮمل مرٓملؼعملهملً مظؿعملّملت٣مل مإٮمل مطؼملممل مؼشملػملنمل مػ٤مل مإظؿملؾملممل مون متعملّملم ،مث١ملم
ظؿضملٓملفمونمربؾملمملمٮملمؼٓملؼّملمونمؼضملْملبؾملمملمبمملٮملبؿٯملى،موٮملمونمؼقملذؼؾملمملمبمملظؾٯملى،مإمنمملمؼٓملؼّملم
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ون متفملتؿمل٣مل مرممل٩ملضملهملً معػملؾؿملهملً مواصؿملهملً معقملدؼهمل معلؿلػملؼملهملً مٮمل متعملّملم مبني مؼّملؼ٣مل ،موٮمل متؿفملشمم

سػملؿمل٣مل،مصكملذامسٓملفمعؽملؾملمملماظزملّملقمظممػْملاموسظملمملػمملمع٢ملماظؿسملقؿملمملتمواآلٮملم،موػغملْملام

تغمل٤ملنماظؿغملمملظؿملٝملماظرملٓملسؿملهملمتٓملبؿملهملموتفملدؼؾؼممملمظػملضملؾمملدمٮملمرػملؾؼممملمظػملؼملرملعملهملمسػملؿملؾمل١مل .م
م

مواٌلػمل١مل م مبْملة٣مل ماَمل٪ملقؿملهمل مؼضملرب مس٢مل مذة٣مل مذؾمل٤ملات٣مل موتسملقؿملؿ٣ملم

ةصمل٤ملزمغظملل٣ملمتعملٓملبؼممملمإشممآمتضملمملشم،مصمملَملػ١ملمظؿملٕملماظػملق١ملمواظّملمموظغمل٢ملماظؿعمل٤ملىم

اٌُلػمؿعمغملِؽملفمهملمظمماظعملػملنمل،ماظؿعمل٤ملىماظيتمؼٓملؼّملمآمتضملمملشممونمؼٓملب٦ملماظضملؾمملدمسػملؿملؾملمملمع٢ملم
خٯمللماظضملؾمملداتماظيتمؼرملٓملسؾملمملمهل١مل،مصؾمل٦ملماظيتمتّملصضملؾمل١ملمظغمل٠ملمخري،موتؽملضملؾمل١ملمس٢ملم

ط٠مل مذٓمل ،موتفملخْملػ١مل مإشم مهٓملي معٓمل٪ملمملة مآ متضملمملشم ،م مؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم:م م

عمػمملم
{ ظَ٢ملػممؼعمؽملعمممللعمماظػملٌمل٣ملعممظُقغم٤ملعغمؾملعممملموعمظَمملمدِععممملؤغمػعممملموعمَظغملِ٢ملػممؼعمؽملعممملظُ٣ملغمماظؿفمعملْ٤ملعمىمعِ ػمؽملغملُ١ملػممطَْملعمظِٟملَمدعمكفمٓمل عم
ِؿغملَؾممٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مسعمػملَ٥مل مععمممل مػعمّملعماطُ١ملػم موعمبعمرملممٓملؿم ماظْؼملغمقػملِؽملِنيعم}[اييمل :م ،]37مؼعمل٤مللم
َظغملُ١ملػم مظ غم
اظٔملخمرملٓملي :مواٌضملؽمل٥مل م :مظ٢مل مؼغمٓمل٪مل٥مل ماٌسملق٤ملن مواٌعملٓملممب٤ملن مربفمؾمل١مل مإٮمل ممبٓملاسمملةم

اظؽملؿملهملموا خٯملصمواٮملحؿظملمملزمبرملٓملوطماظؿعمل٤ملىمظممح٠ملمعمملمضٓملبمب٣مل،موشريمذظٟملم
ع٢ملماحملمملصصملمملتماظرملٓملسؿملهملمووواعٓملماظ٤ملرهلل.مصكملذامٕمؼٓملاس٤ملامذظٟملم،مٕمتطمل٢ملمسؽملؾمل١ملم

اظؿسملقؿملهملمواظؿعملٓملؼنملموإنمطـٓملمذظٟملمعؽملؾمل١ملم(اظغملرملمملف) .م
م

موإذا مطمملغومل ماَمل٪ملقؿملهمل مضّمل مذٓملسومل مت٤ملدضملهمل مسػمل٥مل ماظؽملظملٕمل مواَملػ٠ملم

واَملضمملربمواٌلمملطنيمصكملنمظػملؼملسملق٦ملمونمؼفملط٠ملمعؽملؾملمملمعمملمذمملى،موؼّملخٓملموؼؿزملّملقم

مبمملمذمملىمصكملنماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضمملل:مم"طُػملُ٤ملاموعموَرْضملِؼملغم٤ملاموادفمخِٓملغموا"،م

ظغمل٢ملمؼلؿقنملمونمؼعمللؼملؾملمملمثٯملثؼمممل،مصؿملفملط٠ملمػ٤ملمووػػمل٣ملمثػملـؾملمملموؼؾملّمليمثػملـؾملمملموؼؿزملّملقم

بـػملـؾملممل،مصضملعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:ماظسملفمقعممملؼعممملموعماظْؾملعمّملعماؼعممملمثغمػملُىملؽممَملَعمػػمػملِٟمل،م
عملمملطِنيؿم،موسػملؿملؽملمملمونمغّملركمونماظزملّملضهملمعؽملؾملمملمػ٦ملماَملبعمل٥ملم
وعمثغمػملُىملؽممظَٟمل،موعمثغمػملُىملؽممظِػملْؼمل عم

واَملغظملٛملمظزملمملحؾؾملمملمظمماآلخٓملة،مصضملعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملممل)موَغفمؾملغم١ملػممذعمبعمقغم٤ملامذعممملةًم
صَعملَممللعمماظؽملفمؾِ٥ملقمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععممملمبعمعملِ٥ملعممعِؽملػمؾملعمممل؟".مضَمملظَوملػممععممملمبعمعملِ٥ملعممعِؽملػمؾملعممملمإؿمٮملٌملم

طَؿِظملُؾملعمممل.مضَممللعمم"بعمعملِ٥ملعممطُػملٍملؾملعممملمشَؿملػمٓملعممطَؿِظملِؾملعمممل" .م
وؼؽملؾطمل٦مل مون متغمل٤ملن ماَمل٪ملقؿملهمل معصملؾملٓملؼما مع٢مل معصملمملػٓمل مسصملؼملهمل ما دٯملم موغصملمملصؿ٣ملم
ورؾملمملرت٣مل ،مصٯمل مؼؽملؾطمل٦مل ماظْملبُمل مظم معّملاخ٠مل ماظضملؼملمملرات مواظؾؿمل٤ملت موظم ماظرمل٤ملارهللم
واَملزضهمل مووعمملم ماٌلمملجّمل مواٌلؿرملظملؿملمملت موغعمل٠مل ماظضملّملوى ،مواٌؽملمملزٓمل ماٌرملؿملؽملهملم
اٌلؿملؽهملمظ دٯملممواٌلػملؼملني،مطؿملٝملموضّملمحٓملمما دٯملمماظسملٓملر،مصضملعم٢ملؿممابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم
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(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضَممللعم :م ضَممللعم مرعمدغم٤مللغم مآِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآ مسعمػملؿملػم٣ملِ مودعمػملٌمل١ملعم) م:م"ٮملَ م٪ملعمٓملعمرعم موعمٮملَم
إؿم٪ملػمٓملعمارعم"  ،مطؼملممل موعٓملغممل مبؿشملؾملري ماظشملٓملضمملت موإبضملمملد ماَملذى مسؽملؾملممل موسّملفم مذظٟمل مع٢مل مذضملنملم
ا تمملن،مصضملعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعمم:م ضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل):م"ا ؿمتعممملنغممبِ سملػمٛملؽمموعمدعمؾػمضملغم٤ملنعمموَوػممبِسملػمٛملؽمموعمدِؿقم٤ملنعممذغمضملػمؾعمهملًم َصفملَصْسملعمػملُؾملعممملمضَ٤ملػملغممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمم
وعموَدػمغعممملػعممملمإؿمععممملرَهملُماَملَذعمىمسعم٢ملؿمماظشملٌملٓملؿمؼٞملؿمموعماظْقعمؿملعممملىغممذغمضملػمؾعمهملٌمعِ٢ملعمما ؿمتعممملنؿم" .م
صؾملْملامؼ٤ملممؼؽملؾطمل٦ملمونمؼغمل٤ملنمرضمهملمطػمل٣ملموخريؼمامطػمل٣ملموصممملٮملًموسصملؼملهمل،مإغ٣ملموسصمل١ملم
اَملؼممل م،مصضملعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممضُٓملػمطٍم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٥ملممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم:م" إؿمنفمموَسػمصملَ١ملعمماَملَؼفممملمؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمتعمؾعممملرعمكَموعمتعمضملعممملظَ٥ملمؼعم٤ملػممغمماظؽملفمقػمٓملؿممثغم١ملفممؼعم٤ملػممغمماظْعملَٓملمم" م– مؼضملينم
اظؿمل٤ملمماظْمليمؼػملؿمل٣مل -م ،موظممػْملاماظؿمل٤ملمماظضملصملؿمل١ملموضٝملمغؾؿملقمؽملممل م حمؼملّملؽمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
ودػمل١مل)مظممعؽملؼم٥ملمخشملؿملؾؼممملمظممايففممملج،مصْملعمطَٓملمتضملصملؿمل١ملمعغملمملنماييمل،موتضملصملؿمل١ملمزعمملغ٣مل،م
وتضملصملؿمل١مل مؼ٤ملع٣مل ماَملطرب ماظْملي مػ٤مل مؼ٤ملم ماظؽملقٓمل ،موتضملصملؿمل١مل موعٓمل ماظّملعمملى مواَملسٓملاضم
مملل:مخشملَؾعمؽملعممملمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم
عم
واَملع٤ملال;مروىمجعممملبِٓملؽمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مض
ودػمل١مل)مؼ٤ملمماظؽملفمقػمٓملؿم،مصعملمملل:م"ويقممؼعم٤ملػممـمموَسػمصملَ١ملغممحغمٓملػمععمهملً" ؟،مصَعملَمملظُ٤ملا:مؼعم٤ملػمعغمؽملعممملمػْملا،مضمملل:م"صفمليم
ذعمؾملػمٓملـم موَسػمصملَ١ملغم محغمٓملػمععمهملً" ؟ ،مضمملظ٤ملا :مذعمؾملػمٓملعمغمغممل مػْملا ،مضمملل :م"وي مبعمػملَّملٍ موَسػمصملَ١ملغم محغمٓملػمععمهملً"؟ ،مضمملظ٤ملا:م
بعمػملَّملغمغعممملمػْملا،مضمملل:م" صكملنمدِععممملىعمطُ١ملػمموعموَعػم٤ملعماظَغملُ١ملػممسعمػملَؿملػمغملُ١ملػممحعمٓملعمامؽم،مطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػمعِغملُ١ملػممػْملا،مظمم
بعمػملَّملِطُ١ملػممػْملا،مظممذعمؾملػمٓملؿمطُ١ملػممػْملا،مػ٠ملمبعمػملٌملطملػموملغم"؟،مضمملظ٤ملا:مغضمل١مل،مضمملل:م"اظػملؾمل١ملماذؾملّمل" .م
م صلؾقمملنمع٢ملمجضمل٠ملمحٓملعهملماظّملممطقٓملعهملمبؿملؿ٣ملمايٓملام،مصؾملػملّمملماختْملغمملمع٢ملمػْملهم
اٌؽملمملدؾهملماظغملٓملتهملمصٓمل٫ملهملمظػملؿـملظٝملموتضملصملؿمل١ملمعضملمملغ٦ملماَملخ٤ملة؟!مػْملهماَملخ٤ملةمصٓمل٪ملؾملمملمآم
فمؼملمملماظْؼملغمقملػمعِؽملغم٤ملنعممإؿمخػم٤ملعمةٌم
تضملمملشممسػملؿملؽملمملموربٙملمبؾمل مملمبنيمصمؿملٛملماٌقملعؽملني،مؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{إؿمغ عم
صَفملَ٫ملػمػملِقغم٤ملا مبعمؿملػم٢ملعم موَخعم٤ملعمؼػمغملُ١ملػم موعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعمػملٌملغملُ١ملػم متغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم} م[ايفٓملات :م ،]10مواآلؼهملم
اظيت مبّملوت مبكملثؾمملت ماَملخ٤ملة مبني ماٌلػملؼملني مخؿؼملومل مبعمل٤ملظ٣مل م"وعماتفمعملُ٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم مظَضملعمػملٌملغملُ١ملػمم
تغمٓملػمحعمؼملغم٤ملنعم "موي:ماتعمل٤ملامآمصؿملؼملمملمذطٓملمظممػْملهماآلؼهملمع٢ملماَملخ٤ملةمظضملػملغمل١ملمتٓملضم٤ملن،م
صؿفملع٠ملمطؿملٝملمسػملٞملمآمتضملمملشمماظٓملجمملىمظممرضمؿ٣ملمسػمل٥ملمعٓملاسمملةماَملخ٤ملة!!موطفملنمآم
تضملمملشممؼعمل٤مللمظؽملممل:مظ٢ملمورضمغمل١ملمحؿ٥ملمؼٓملح١ملمبضملسملغمل١ملمبضملسملؼمممل،موظؿملضملػمل١ملمط٠ملمواحّملمعؽملمملمونم
وحّملؼمامظ٢مل مؼّملخ٠مل معضمل٣ملمضربه ،مٮملماىؼملمملسهمل ماظظملٯملغؿملهملموٮمل ماظٔملسؿمل١مل ماظظملٯملغ٦مل موٮمل مائملبم
اظظملٯملغ٦مل ،مدؿعملٝمل موحّملك موعمملم مربٟمل مظؿملقمملدؾٟمل مصمملتٞمل مآ مصؿملؼملممل مبؿملؽملٟمل موبنيم
اٌلػملؼملنيمع٢ملموخ٤ملة،موادؿـؼملٓملماظظملٓمل٫ملهملماظضملصملؿملؼملهملمػْملهماَملؼمملمماظشملؿملؾهملماٌؾمملرطهمل .م
م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصـش:

انذسٔط ادلسزفبدح يٍ خطجخ حدخ انٕداع م

 -1ماظؿفملطؿملّملمسػمل٥ملمحٓملعهملماَملغظملٕملمواَملع٤ملالمواَملسٓملاض.

 -2ماظٓملبمملموخشملٓملهمسػمل٥ملماظظملٓملدمواَملعهملمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملة.
 -3ماظ٤مل٫ملؿملهملمبمملظؽمللمملى.

 -4متعملٓملؼٓملػمملميعمل٤ملقما غلمملن .م

 -5موحّملةماَملعهملمواظؽملؾمل٦ملمس٢ملماظضملزملؾؿملهملماظضملؼملؿملمملى .م

ا
ثبَٛب  :األدنـخ:

األدنخ يٍ انقـشآٌ انكشٚى :

ػممووَتػمؼملعمؼملػموملغممسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػممغِضملػمؼملعمؿِ٦ملموعمرعم٪ملِؿملوملغمم
-1ؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{اظْؿملعم٤ملػممعمم َوطْؼملعمػملْوملغممَظغملُ١ملػممدِؼعمؽملغملُ١مل عم
َظغملُ١ملػمما ؿمدػمٯملمعممدِؼؽملؼمممل}[اٌممل٩ملّملة:م .]3م

-2وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعمٮملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاماظؽملفمظملْٕملعمماظٌملؿِ٦ملمحعمٓملفممعمماظػملٌمل٣ملغممإؿمٮملٌملمبِمملظْقعمٞملمم}م[اَملغضملمملم:م.]151م

-3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ مؼعممملوَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا مظَممل متعم ْفملطُػملُ٤ملا موَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم مبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػم مبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿم م
مإؿمظٌملممل موَنػم متعمغملُ٤ملنعم متِفعممملرعمةً مسعم٢ملػم متعمٓملعماضـم معِ ػمؽملغملُ١ملػم موعمظَممل متعمعملْؿغمػملُ٤ملا موَغػمظملُلعمغملُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مطَمملنعم مِبغملُ١ملػمم

رعمحِؿملؼملؼمممل}[اظؽمللمملى:م .]29م

-4موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعموَحعم٠ملفمماظػملٌمل٣ملغمماظْؾعمؿملػمٛملعمموعمحعمٓملفممعمماظٓملممبعمممل}م[اظؾعملٓملة:م.]275

 -5موؼعمل٤مللمتضملمملشم{:ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملاماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمذعمرغموامععممملمبعمعملِ٦ملعممعِ٢ملػمماظٓملممبعممملمإؿمنػمم
طُؽملؿغم١ملػممعغمقملػمعِؽملِنيعم * صَكملؿمنػممظَ١ملػممتعمظملْضملعمػملُ٤ملامصَفملْذعمغغم٤ملامبِقعمٓملػمبٍمعِ٢ملػمماظػملٌمل٣ملِموعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِم} م

[اظؾعملٓملة:م278م-م.،]279

مم٢ملمذطَٓملـممووُغـعم٥ملموجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػممذغمضملغم٤ملبمملًم
-6وؼعمل٤مللمتضملمملشم{:ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإغفممملمخعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملمع عم
عمعغملُ١ملػمم ِسؽملّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػم َعملمملطُ١ملػم}م[ايفٓملات:م.]13م م
وضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإنفمم َوطْٓمل عم

زمغملُ١ملػمم
مملمتؽملعممملزعمسغم٤ملامصَؿعمظملْرملعمػملُ٤ملاموعمتعمْملػمػعمنملعممرؿم ُ
رؿملضملغم٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغمموعمظَ عم
-7موؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{وعموَ ِ
وعما٫ملػمؾِٓملغموامإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممععمٛملعمماظزملفممملبِٓملؿمؼ٢ملعمم}م[اَملغظملمملل:م ]46م
األدنخ يٍ انسُخ انُجٕٚخ :

 -1سعم٢ملػم مجمملبٓمل مب٢مل مسؾّمل مآ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مون ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

مملىطُ١ملػم موعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم محعمٓملعمامؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػمم
ودػمل١مل)خعمشملَنملعم ماظؽملفممملسعم موعمضَممللعم م :م" م ...مإؿمنفم مدِععم عم

ػمٓملطُ١ملػممػعمْملعمامظممبعم َػملّملِطُ١ملػممػعمْملعمام...م"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م
طَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعمامظممذعمؾمل ؿم
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 -2و مسعم٢ملػم موَبِ٦مل مػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ م م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغمم
سعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم):مم"م....مطُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَ٥ملماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽممدعمعغم٣ملغمموعمععممملظُ٣ملغمموعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم"م

(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م .م

 -3و مسعم٢ملػم مسعمؾػمّملِ ماظػملٌمل٣ملِ مب٢مل معلضمل٤ملد م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) م مضَممللعم م :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم م
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ٮملَمؼعمقِ٠ملقممدعممغمماعػمٓملؿمئـممعغملػمػملِ١ملـممؼعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمم
وعموَغمم٥ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِمإؿمٮملٌملمبِكملؿمحػمّملعمىمثعمٯملَثٍماظـفمؿملممنملغمماظٔملفماغِ٦مل موعماظؽملفمظملْٕملغممبِمملظؽملفمظملْٕملؿمموعماظؿفممملرؿمكُم

ظِّملِؼؽملِ٣ملِماظْؼملغمظملَمملرؿمقغممظِػملْفعمؼملعممملسعمهملِ"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -4مومسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم م:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغمم
عمّملطُ١ملػم مسعمػملَ٥مل موَخِؿمل٣ملِ مبِمملظلممػملَمملحؿم مصَكملؿمغفم٣ملغم مظَممل مؼعمّملػمرؿمي مظَضملعم٠ملفمم
سعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"ظَممل مؼغمرملِريغم موَح غم
اظرملفمؿملػمشملَمملنعممؼعمؽملػمٔملؿمهللغممصِ٦ملمؼعمّملِهِمصَؿملعمعملَٛملغممصِ٦ملمحغمظملْٓملعمةٍمعِ٢ملػمماظؽملفممملرؿم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).م

 -5وس٢مل ماب٢مل مسؾمملس م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضمملل :مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآم
سػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"إؿمذعما مزَؾملعمٓملعم ماظٔملممغعمممل موعماظٓملممبعمممل مصِ٦مل مضَٓملػمؼعمهملٍ ،مصَعملَّملػم موَحعمػملٍمل٤ملا مبِفملَغػمظملُلِؾملؿم١ملػم مسعمْملعمابعمم

اظػملٌمل٣ملِ"(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل) .م

 -6مموسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِ مب٢ملمعلضمل٤ملد م(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِم
ِ،موطَمملتِؾعم٣ملغم"
وعمدعمػملٌمل١ملعمم)مضَممللعم:مم"ظَضملعم٢ملعممآُمآطِ٠ملعمماظٓملممبعمممل،موعمعغم٤ملطِػملَ٣ملغم،موعمذعممملػِّملعمؼػم٣مل عم

 -7وس٢ملمسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿمماَملَحػم٤ملعمصؿمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل

(علؽملّملموضمّمل).

م(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م

ضمملل مظم محفهمل ماظ٤ملداهلل :م"وَٮملَ موعمادػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملا مبِمملظؽملمملعممملىِ مخعمؿملػمٓملؼما مصَكملؿمغفمؼملعمممل مػغم٢ملفم مسعم٤ملعمانؽمم

ػمّملطُ١ملػمم...م"(دؽمل٢ملماظمعْملي).
سِؽمل عم

 -8وسعم٢ملػم موَبِ٦مل مغعمسملػمٓملعمةَ م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم م)م
عمبغملُ١ملػم موعماحِّملؽم ،موعمإؿمنفم موعمَبمملطُ١ملػم موعماحِّملؽم ،موَظَممل مظَممل مصَسملػم٠ملعمم
ضَممللعم :م"ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،موَظَممل مإؿمنفم مر فم

ظِضملعمٓملعمبِ٦ملدمل مسعمػملَ٥مل مسعمفعمؼملِ٦ملدمل م ،موعمظَممل مظِضملعمفعمؼملِ٦ملدمل مسعمػملَ٥مل مسعمٓملعمبِ٦ملدمل ،موعمظَممل موَحػمؼملعمٓملعم مسعمػملَ٥مل موَدػم٤ملعمدعم،م م
ػمومل م" ،مضَمملظُ٤ملا :مبعمػملٌملٜملعم مرعمدغم٤مللغم مآِ ،مثغم١ملفمم
وعمظَممل موَدػم٤ملعمدعم مسعمػملَ٥مل موَحػمؼملعمٓملعم ،مإؿمظٌملممل مبِمملظؿفمعملْ٤ملعمى موَبعمػملٌملطمل غم

ضَممللعم:م"موَيقممؼعم٤ملػممـممػعمْملعما"؟م،مضَمملظُ٤ملا :مؼعم٤ملػممؽممحعمٓملعمامؽم،مثغم١ملفممضَممللعم:م"موَيقممذعمؾملػمٓملـممػعمْملعما"؟م،م
ضَمملظُ٤ملا:مذعمؾملػمٓملؽممحعمٓملعمامؽم،مضَممللعم:مثغم١ملفممضَممللعم:م"موَيقممبعمػملَّملٍمػعمْملعما"؟م،مضَمملظُ٤ملامبعمػملَّملؽممحعمٓملعمامؽم،مضَممللعم:م

مملىطُ١ملػم موعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم م" مذمل مضَممللعم :موعمظَممل موَدػمرؿمي مضَممللعم:م م
" مصَكملؿمنفم مآَ مضَّملػم محعمٓملفممعم مبعمؿملػمؽملعمغملُ١ملػم مدِععم عم
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ّملطُ١ملػمم
ػمٓملطُ١ملػم مػعمْملعما،مصِ٦ملمبعمػملَ ِ
عما٪ملغملُ١ملػم،موَمػممظَممل مذملمطَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعما م،مصِ٦ملمذعمؾمل ؿم
وَوػمموَسػمٓمل عم
ػعمْملعماموَبعمػملٌملطملػموملغمم"،مضَمملظُ٤ملا:مبعمػملٌملٜملعممرعمدغم٤مللغممآِ،مضَممللعم:م"مظِؿملغمؾعمػملخملٜملؿمماظرملفممملػِّملغمماظْطملعمممل٩ملِنملعم"

(علؽملّملموضمّمل) .م

ا
ثبنثب  -ادلٕضـٕع:

عمملموح٤ملجماَملعهملمظمموؼمملممحمؽملِؾملمملموذّملا٩ملّملػممل،مووؼمملمم٪ملضملظملؾملمملمو٪ملؿملمملسؾملممل،مإشمم

دروسـم ع٢مل متمملرسمؾملممل متؿفملعؾمػملؾملممل ،موإشم موضظملمملتٍ مسؽملّمل معؽملمملدؾمملتؾملممل متلؿػملؾمل١مل معؽملؾملممل ماظضملرب
وؼؿفّملؾمدمصؿملؾملمملماظضملٔملممسػمل٥ملماىؾملمملدمايٞملؾم،موحممملربهملمط٠ملمبطمل٦مل وصلمملد .م

عمملموح٤ملجؾملمملمإشممدروسـممتلؿضملؿملّملمبؾملمملمطٓملاعؿؾملمملموتٓملدمع٢ملمؼٓملؼّملماظعملسملمملىمسػمل٥مل

طؿملمملغؾملممل،موإنمظممحفهملماظؽمل ؾم م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) ماظ٤ملداسؿملهملمظضملربؼماموع٤ملاسٚمل،م

وصؿملؾملمملمعِ٢ملماظّملروسمعمملمصؿملؾملممل ،مصػمل٤مل تّملبفمٓملػممل ماٌلػملؼمل٤ملنموسؼملػمل٤ملاممبمملمصؿملؾملممل،مظغملمملغوملم
دؾؾؼممملمظلضملمملدتؾمل١ملمظمماظّملغؿملممل واآلخِٓملة.

صؾضملّملمونمادؿعملٓملماظؿرملٓملؼٛملموطؼمل٠ملماظّملؼ٢ملموتوملماظؽملضملؼملهمل ور٪مل٦ملمآمظؽملمملما دٯملمم

دؼؽملؼممملم،مطؼملمملمضممللم-دؾقمملغ٣ملموتضملمملشم:-م{اظْؿملعم٤ملػممعمموَطْؼملعمػملْوملغممظَغملُ١ملػممدِؼؽملعمغملُ١ملػمموعموَتػمؼملعمؼملػموملغممسعمػملَؿملػمغملُ١ملػمم
غِضملػمؼملعمؿِ٦ملموعمرعم٪ملِؿملوملغممظَغملُ١ملػمما ؿمدػمٯملمعممدِؼؽملؼمممل}[اٌممل٩ملّملة:م،]3مخشملنملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل) مظممع٤ملضٝملمسٓملصهملموؼ٤ملمماييملماَملطربمخشملؾهملًمجمملعضملهملً ع٤ملجٔملةم،مورد٥ملمصؿملؾملمملم
ض٤ملاسّملما دٯملمموػّملممعؾمملدئماىمملػػملؿملهمل،موسعمصملّ١ملعممحغمٓملعمملت اٌلػملؼملني،موثؾؾموملماظؽمل

م

(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مغظمل٤ملس ماٌلػملؼملني مو٫مل٤ملل اظّملؼ٢مل موض٤ملاسّمل ماظرملٓملؼضملهملم
ا دٯملعؿملهمل مبضملؾمملراتمت٤ملدؼضملؿملهملمبفملظظملمملزؾملمملموعضملمملغؿملؾملمملمول٤ملهلمملموإرممملزػممل ،ادؿرملؾملّملماظؽملمملسعمم
صؿملؾملمملمسػمل٥ملماظؾٯمل مبعمل٤ملظ٣مل:م"ماظػملؾمل١ملمصمملذؾملّمل" .م

وتغمضملعمّمل مخشملؾهمل محفهمل ماظ٤ملداهلل مددؿ٤ملرؼما مظألعهمل ما دٯملعؿملهمل موعؽملؾملفؼمممل مظػملؾرملٓملؼهملم

صمضملمملى;مصػملعملّملموه آمردمملظؿ٣ملمإشمماظؾرملٓملؼهملمسػمل٥ملمؼّملموذٓملفمووطٓملممرد٤مللمبضملىملم

إشمما غلمملغؿملهملم،موو٪ملٛمل اظّملسممل٩مل١ملمظعملؿملمملمماظّملوظهملما دٯملعؿملهملم،مواظؿؼملغملنيمظّملؼ٢مل آم
-متضملمملشم-مظمماَملرضمإشممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهمل .م

موع٢ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمخشملؾهملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مظمم

حفهملماظ٤ملداهلل:ماظؿفملطؿملّملمسػمل٥ملمحٓملعهملماَملغظملٕملمواَملع٤ملالمواَملسٓملاض .م

إن محِظملْٚمل ماظؽملظمل٤ملس مو٫ملؿملمملغهمل ماظّملعمملى مواَملع٤ملال مواَملسٓملاض مضسملؿملهملٌ مخشملريةم

ؼغمـريػممل مخشملمملب ماظٓملد٤ملل(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م مإشم ماَملعهمل مظم مطػملؼملمملت٣ملم
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اظؿ٤ملدؼضملؿملهمل ،محؿملىمل موطّمل ماظؽمل

)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موغفم٣ملغم مرضمهملٌ مظػملضملمملٌنيعم،م

زمظملٚملُ مظ غلمملنؿم مطٓملاعؿعم٣ملغم ،موظػملؼملفؿؼملٛملؿم مادؿعملٓملارعمهغم موعغملمملغعمؿعم٣ملغم ،مؼزمل٤ملنغم ماَملسٓملاضعمم

واظّملعمملىعم،موزمؼملِ٦ملماظضملعمل٤مللعممواَملع٤ملالعم،مضممللعم)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممصِ٦ملمخشملؾهملِم

ػمعهملِم
مملىطُ١ملػم موعموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػم محعمٓملعمامؽم مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مطَقغمٓمل عم
حفهملِ ماظ٤ملداهللؿم :م" موؼؾملعمممل ماظؽملمملسغم مإؿمنفم مدِععم عم

ّملطُ١ملػممػعمْملعما"م.م م
ػمٓملطُ١ملػممػعمْملعمامظممبعمػملَ ِ
ؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعمامظممذعمؾمل ؿم

ظعملّملمبؿملفم٢ملماظؽمل قمم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) محغمٓملعهملماظّملعمملىمواَملع٤ملال،موو٪ملفمُملم

ظؽملممل ون مػْمله مايُٓملعهمل متغملمملوي محغمٓملعهمل ماظؿمل٤ملم مواظرملؾملٓمل مواظؾػملّمل ،موعضملػمل٤ملمؽم مون محغمٓملعهملم

اظؾػملّمل ايٓملامم -موػ٤ملمعغملهملم -محغمٓملعهملٌمسصملؿملؼملهمل،موحغمٓملعهملماظرملؾملٓملمايٓملامم -موػ٤ملمذؾملٓملم

ذي ايففمهملم-محٓملعهملمسصملؿملؼملهملم،موطْملظٟملمحٓملعهملماظّملممعمملىمواَملع٤ملالمحغمٓملعهملمذّملؼّملةم
وسعمصملؿملؼملهمل .م

بؾملْملا ماظؿ٤ملجؿمل٣مل ماظؽملؾ٤ملي مودفمٕمل ماظٓملد٤ملل م)٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مجملؿؼملٛملـمم

حسملمملرؿميدملمعلؿعملِٓملدملم،متل٤ملدغمهغمماَملُظْظملَهملُم،موتغمٓملػمسعم٥ملمصؿمل٣ملِمايٓملعهملُ،موؼفملخغمْملغممصؿمل٣ملِمط٠ملقممذِيمحٞملدملم
حعملٌمل٣ملغمم،موتعمل٤ملمماظضملٯملضهملُمبؿملػم٢ملعمموصٓملادِهِمسػملَ٥ملماظؿضملمملونؿممواظماحغم١ملؿم،مظؿملؽملؾملسملغم٤ملامصِ٦ملمغلؿمليملـمم

ئ موَنػم مؼضملؿّملِيعم مسػملَ٥مل موخؿمل٣ملِ مبفمليمم مذغمل٠ملـم معِ٢ملعمم
واحّملٍ معغمؿٯملحِ١ملـم م ،مصٯملَ مزم٠ملقم مٮملعٓملؿم ـم

اَملذغملممللؿم،مطؼملمملمبنيماظؽمل

)٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مبعمل٤ملظ٣مل:م" مطُ٠ملقمماظْؼملغملػمػملِ١ملؿممسعمػملَ٥ملم

اظْؼملغملػمػملِ١ملؿممحعمٓملعمامؽممدعمعغم٣ملغمموعمععممملظُ٣ملغمموعمسِٓملػم٪ملغم٣ملغم" .م

َؼملممل متضملّملفمى موحّمل مسػمل٥مل موحّمل ،موظَؼملعمممل مدغمظملِغملَوملم
وظ٤مل تّملبفمٓمل ماظؽملمملس مػْملا ماظغملٯملم ،مظ عم

َؼملمملمخغمشملظملَوملماَملع٤ملال،موٌمملمدغمٓملضَومل،موظَؼملمملماشؿغمزملؾعمومل،موظَضملمملشماظؽملمملسمسؿملرملهملً
اظّملعمملى ،وظ عم

ػؽملؿملؽهملًمصؿملؾملمملمدضملمملدتؾمل١ملماظّملقمغؿمل٤ملؼهملمضؾ٠ملماَملُخٓملوؼفمهمل،مصؾملْملاماظؿقٓملؼ١ملمرمضمل٠مل ا غلمملنعممؼضملؼمل٠ملم

وظٝملمحِلمملبمضؾػم٠ملمونمؼؿضملّملفمىمسػمل٥ملمشَريهمظؿملعملظملٟملمدع٣ملم،موومظؿملفملخغمْمل عمملظ٣ملمدونموجػم٣ملم
حٞملدمل،موَملعِ٢ملماظؽملمملسمسػمل٥ملمدعممل٩ملؾمل١ملمووع٤ملاهل١مل،موٌمملمسمملذ٤ملامظممرسػمنمل وخعم٤ملفم .م

صعملؿػم٠مل ماظؽملظملٕمل مبطملري محٞملدمل محٓملام مبمملظغملؿمملب مواظلؽملفمهمل م ،مصعملّمل مجمملى مظم مطؿمملب مآم م

(مسٔملموج٠ملم)ممض٤ملظُ٣ملمتضملمملشم{:وعمٮملم تعمعملْؿغمػملُ٤ملاماظؽملفمظملْٕملعمماظٌملؿِ٦ملمحعمٓملفممعمماظػملٌمل٣ملغممإؿمٮملٌملمبِمملظْقعمٞملمم}م م
وضّملمحزملٓملماظؽمل

[اَملغضملمملم:م .]151م

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مادؿؾمملحهملماظّملمماحملَٓملفمممظممػْملهم

اظـٯملثهملمصعملممللمظممايّملؼىملماظزملقؿملُمل:م"ٮملَمؼعمقِ٠ملقممدعممغممرعمجغم٠ملـممعغملػمػملِ١ملـممؼعمرملػمؾملعمّملغمموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعمم
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إؿمٮملٌمل ماظػملٌمل٣ملغم موعموَغمم٥مل مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ مإؿمٮملٌمل مبِكملؿمحػمّملعمى مثعمٯملَثٍ ماظـفمؿملممنملغم ماظٔملفماغِ٥مل موعماظؽملفمظملْٕملغم مبِمملظؽملفمظملْٕملؿمم
وعماظؿفممملرؿمكُمظِّملِؼؽملِ٣ملِماظْؼملغمظملَمملرؿمقغممظِػملْفعمؼملعممملسعمهملِ"(دؽمل٢ملموب٦ملمداود) .م

صغملؿملٝمل مؼؿفٓملفمو مبضمل٘مل ماظؽملمملس موؼعملظملِغمل٤ملن ماظّملعمملى ،وؼعمؾملّملِع٤ملن مبغمؽملؿملمملن ماظؽملظملٕمل،م

وضّمل محٓملفمم مآم -مسٔمل موج٠ملم -مذظٟمل م،م مب٠مل مإن ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م

غؾمل٥مل مس٢مل مط٠مل مسؼمل٠مل مؼقملدي مإشم ماظعملؿ٠مل موو ماظعملؿمملل موظ٤مل مطمملن مإذمملرة مبمملظلٯملح م،م
عمّملطُ١ملػم مظَضملعم٠ملفمم
عمّملطُ١ملػم مإؿمظَ٥مل موَخِؿمل٣ملِ مبِمملظلممٯملَحؿم مصَكملؿمغفم٣ملغم مٮملَ مؼعمّملػمرؿمى موَح غم
صعملمملل :م"ٮملَ مؼغمرملِريغم موَح غم
اظرملفمؿملػمشملَمملنعممؼعمؽملػمٔملؿمهللغممصِ٥ملمؼعمّملِهِمصَؿملعمعملَٛملغممظممحغمظملْٓملعمةٍمعِ٢ملعمماظ فمؽملمملرؿم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل) .م

حؿ٥مل اظعملؿممللمظممدؾؿمل٠ملمآم -مسٔملموج٠ملم -مصؿمل٣ملمحعملْ٢ملمظػملّملعمملى،مصمملظْمليمٮملم

ؼغمقمملرؿمبمٮمل ؼغمعملؿعم٠مل،مصغملمملنمم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مإذامورد٠مل جؿملرملؼممملموو٫ملمملػ١ملموٮملم

ؼعمعملؿػمل٤ملامذؿملكؼممملمطؾريؼما،موٮملماعٓملوةموٮملمرظملٯملًم٫ملطملريؼما،مػْملامعٛملماظغملظملمملر ،صؼملمملمبمملظُؽملمملمةُٓملعهملم

دعمملىماٌلػملؼملني؟ م

وطؼملمملمحٓملفممما دٯملمماٮملسؿّملاىمسػمل٥ملماَملغظملٕملمطْملظٟملم٫ملمملنماَملع٤ملالموحٓملمم

اٮملسؿّملاى مسػملؿملؾملممل مشزملؾؼمممل م ،موو مدٓملضهملً م ،موو ماحؿؿملمملٮمل م; مصعملمملل متضملمملشم :م{ مؼعممملوَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعمم
آععمؽملغم٤ملامظَمملمتعم ْفملطُػملُ٤ملاموَعػم٤ملعماَظغملُ١ملػممبعمؿملػمؽملعمغملُ١ملػممبِمملظْؾعممملرِ٠ملؿممإؿمظٌملمملموَنػممتعمغملُ٤ملنعممتِفعممملرعمةًمسعم٢ملػممتعمٓملعماضـممعِ ػمؽملغملُ١ملػمم

ُلغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممطَمملنعممِبغملُ١ملػممرعمحِؿملؼملؼممملم}م[اظؽمللمملى:م .]29م
وعمظَمملمتعمعملْؿغمػملُ٤ملاموَغػمظمل عم

وضّمل مصمٛمل ماظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مبني محٓملعهمل ماٌمملل موحٓملعهملم

اظّملم مواظضملٓملض مظم مدؿملمملق مواحّمل ،موجضمل٠مل ماظلٓملضهمل معؽملمملصؿملهمل مٌممل مؼ٤ملجؾ٣مل ما تمملن،م

صعملمملل:م"...وعمٮملَمؼعملػمٓملؿمقغممحِنيعممؼعملػمٓملؿمقغمموعمػػم٤ملعممعغمقملػمعِ٢ملؽم ."...م

صػملؽملؿٞمل مآ مظم مدعمملى ماٌلػملؼملني مووع٤ملاهل١مل مووسٓملا٪ملؾمل١مل م ،موٮمل مؼفملخْمل موحّملم

عمملٮملً مإٮمل مةعملخمل٣مل; مصمملٓ م -مسٔمل موج٠مل -مد٤ملف مؼلفملل مط٠مل ٫ملمملحنمل معمملل معِ٢مل موؼ٢ملم

اطؿلؾعم٣مل؟موصؿمل١ملعمموغظملعمل٣مل؟ مود٤ملفمؼلفمللماظعملمملت٠مل سؽملّملعمملمؼعمل٤مللماٌعملؿ٤ملل:مدػملْ٣مل ؼمملمربم
صؿمل١ملعممضؿعمػملينم؟م

وع٢ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمخشملؾهملمحفهملماظ٤ملداهلل م:ماظٓملبمملموخشملٓملهمسػمل٥ملم

اظظملٓملدمواَملعهملمظمماظّملغؿملمملمواآلخٓملة .م

حؿملىملمؼعملٝملغمماظٓملد٤مللم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مظممخشملؾهملماظ٤ملداهلل،موؼغم٤ملضٝملم

وعؿ٣ملمسػمل٥ملموعٓملـممحمملد١ملموع٤ملضٝملٍمجمملزم،مصؿملؾؿملمم٢ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مونماظٓملبمملم
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ع٤مل٪مل٤ملهللموبمملر٠مل،مووولمربؼمممل ؼسملضمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مرؿمبمملماظضملؾمملسمب٢ملمسؾّملم

اٌشملٌملػملنمل،مصكملغ٣ملمع٤مل٪مل٤ملهللمطػملٍمل٣ملم .م

صمملظٓملممبممل مبمملر٠مل وحٓملام ،موآم -مسٔمل موج٠ملم -مضّمل محٓملؾمم ماظٓملبممل; مؼعمل٤ملل متضملمملشم م:م

{وعموَحعم٠ملفم ماظػملٌمل٣ملغم ماظْؾعمؿملػمٛملعم موعمحعمٓملفممعم ماظٓملممبعمممل} م[اظؾعملٓملة :م ،]275موؼعمل٤ملل متضملمملشم:م م
{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعمموعمذعمرغموامععممملمبعمعملِ٦ملعممعِ٢ملػمماظٓملممبعممملمإؿمنػممطُؽملؿغم١ملػم معغمقملػمعِؽملِنيعم *

صَكملؿمنػممظَ١ملػممتعمظملْضملعمػملُ٤ملامصَفملْذعمغغم٤ملامبِقعمٓملػمبٍمعِ٢ملػمماظػملٌمل٣ملِموعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِ م}[اظؾعملٓملة:م 278م -م،]279مصؾملْملام
وسؿملّملمذّملؼّملمٌَ٢ملمٕمؼعمؽملؿ٣ملِمس٢ملماظٓملممبممل،مصعملّملمدّملفمما دٯملمماظشملٓملؼٞملمسػمل٥ملمط٠ملمع٢ملم
زممملول مادؿـؼملمملر معمملظ٣مل مس٢مل مرٓملؼٞمل ماظٓملبممل ،مصقٓملؾمم مضػملؿملػمل٣مل موطـريه ،مووسػمل٢ملم

اظٓملد٤ملل(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)محٓملب٣ملمسػمل٥ملماظٓملبمملموآٌملابني،موبؿملؾم٢ملمخشملٓملهمسػمل٥ملم

اجملؿؼملٛملمصعملمملل:م" مإؿمذعمامزَؾملعمٓملعمماظٔملممغعممملموعماظٓملممبعممملمصِ٦ملمضَٓملػمؼعمهملٍ،مصَعملَّملػمموَحعمػملٍمل٤ملامبِفملَغػمظملُلِؾملؿم١ملػممسعمْملعمابعمم

اظػملٌمل٣ملِ" .م

وؼعمل٤ملل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) :م"عمسعم٢ملعم مآُ مآطِ٠ملعم ماظٓملممبعمممل ،موعمعغم٤ملطِػملَ٣ملغم،م

مملمعػملضمل٤ملن،مواظػملضملؽملعمهملُ:مػ٦ملماظشملٓملد عِ٢ملمرضمهملمآم–م
وعمذعممملػِّملعمؼػم٣ملِ ،م عموطَمملتِؾعم٣ملغم" .صـملطِ٠ملماظٓملب عم

(سٔمل موج٠مل) -مصضملػملؿملؽملممل مبؿعمل٤ملى مآ م -مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم م -مووطْ٠مل ايٯملل ،مواظؾغمضملّملم
س٢ملموط٠ملمايَٓملامم،موماظؿضملمملع٠ملمبمملظٓملبمملماظْمليمؼغمشملٓملعمد آطِػملُ٣ملمع٢ملمرضمهملمآمتضملمملشم.

موع٢ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمخشملؾهملمحفهملماظ٤ملداهللم:ماظ٤مل٫ملؿملهملمبمملظؽمللمملى .م

ظعملَّملػمموو٫ملعم٥ملمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مبمملٌٓملوةِمخريؼمامصِ٦ملمخشملؾؿِ٣ملِم

ؼ٤ملم مسٓملصهملَ ،متعملّملؼٓملؼما مٌغملمملغؿِؾملعمممل ،مصعملممللعم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)":وَٮملَ موعمادػمؿعم٤ملػم٫ملغم٤ملام

بِمملظؽملمملعممملىِمخعمؿملػمٓملؼما"(رواهماظمعْملي).موبِؾملْملهِماظ٤مل٫ملؿملهملِماظؽملؾ٤ملؼهملِمغمملظَوملِمآٌملوةُماحماععمؾملعمممل،م
وحصملِؿملعموملػم مبؿعملّملؼٓملؿم مصمؿملػملِؾملعمممل ،مواظ٤ملصمملىِ مظزملؽملؿملضملِؾملعمممل ،مصطملعمّملعمتػم موُعكمممل معغمٓملبممؿملعمهملً ،مووُخؿمملً معغمغملَٓملفمععمهملً،م

وزوجهملً م٫ملممليهملً ،موبؽملؿمملً مرمملػٓملةً ،موو٪ملػمقعموملِ ماظؽمللمملىغم مذٓملؼغملمملتٍ مظػملٓملجممللؿم مصِ٦مل ماظؾؽملمملىِم

واظضملشملمملىِ،مضممللعم م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) م":إغفمؼملعممملماظؽملمملعممملىغممذعمعملَممل٩ملِٞملغمماظٓملممجعمممللؿم"(رواهموب٤ملم

داود) .موبْملظِٟملَ موخْملعمتِ مآٌملوةُ مغزملؿملؾعمؾملعمممل معِ٢ملعم ماظٓملسمملؼهملِ مواظؿضملػملؿمل١ملؿم ،مووُتِؿملقعموملػم مظَؾملعممملم
اٌرملمملرطهملُمصِ٦ملمذؿفم٥ملماٌؿملمملدؼ٢ملؿم.م م

صػملؽملقٓملصمسػملَ٥ملمو٫ملؿملهملِماظؽمل ممم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) موظؽملقػملِ٢ملمإظَ٥ملماظؽمللمملىم

حؿ٥ملمزمل٢ملمآمإظؿملؽملممل،موظؽملضملمملعػملؾمل١ملمعضملمملعػملهملمحلؽملهملم،مؼعمل٤مللماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل(:م"...صمملتفمعمل٤ملامآمظمماظؽمللمملى;مصكملغغمل١ملموخْملت٤ملػ٢ملفممبفملعمملغهملمآ،موادؿقػملػملؿغم١مل
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(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مبؿعمل٤ملىمآ تضملمملشمم

صٓملوجؾمل٢ملفممبغملػملؼملهملمآ"،مصفملعٓملغمملماظؽمل

ظمماظؽمللمملى،موسػملٌملؼملؽملمملمونمغقملديمايعمل٤ملقماظيتمسػملَؿملؽملمملمضِؾعمػملؾمل٢مل ،موبؿملفم٢ملمظؽملمملمونمو٫مل٠ملم

اظظملٓملوجمحٓملاممبعمل٤ملظ٣مل م"وادؿقػملػملؿغم١مل" ،مصمملَمل٫مل٠ملمونماظظملٓملوجمحٓملام،موٮملمزم٠ملقممعؽملؾملمملم
إٮملمعمملموحػمل٣ملمآ  -تضملمملشمم-موضّملموععمٓملغمملمآم-متضملمملشم-مبطمل٘ملممماَملبزملمملر;مصعملمملل-مسٔملفمم

وج٠مل: -م{ضُ٠ملػم ظِػملْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممؼعمطملغمسملقم٤ملامعِ٢ملػمموَبػمزملعممملرؿمػِ١ملػمموعمؼعمقػمظملَصملُ٤ملامصُٓملغموجعمؾملغم١ملػم ذعمظِٟملَموَزػمطَ٥ملم
ظَؾملغم١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مخعمؾِريؽم مبِؼملعمممل مؼعمزملػمؽملعمضملغم٤ملنعم * وعمضُ٠ملػم ظِػملْؼملغمقملػمعِؽملعممملتِ مؼعمطملػمسملغمسملػم٢ملعم معِ٢ملػم موَبػمزملعممملرؿمػِ٢ملفمم

وعمؼعمقػمظملَصملْ٢ملعم صُٓملغموجعمؾملغم٢ملفمموعمٮملمؼغمؾػمّملِؼ٢ملعممزؿمؼؽملعمؿعمؾملغم٢ملفممإؿمٮملٌملمععممملمزَؾملعمٓملعممعِؽملػمؾملعمممل [}...ماظؽمل٤ملر 30:م -م.]31م
صمملَملعٓملمبطمل٘ملممماظؾزملٓملماظْمليمػ٤ملمبعمٓملؼّملماظٔملغمملمؼّمللقممسػمل٥ملمهٓملؼ١ملماظظملٓملوجم;محؿملىملمعؽملٛملم

ِرملهملًم
عمملمؼغمؿ٤مل٫ملفم٠ملمب٣ملمإظؿمل٣مل،مبعمل٤ملظ٣مل م -مسٔملفمموج٠مل–:م{ وعمٮملمتعمعملْٓملعمبغم٤ملاماظٔملممغعم٥ملمإؿمغفم٣ملغممطَمملنعممصَمملح عم

وعمدعممملىعممدعمؾِؿملٯملً }[ا دٓملاى:م .]32م

وإذامطمملنمآم -مدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم -موح٠ملفم ظؽملمملماظٔملواجمعِ٢ملماظؽمللمملى،مصعملّملموععمٓملغمملم

اظٓملد٤ملل م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مبؿعمل٤ملى آ -متضملمملشم -مظم ماظؽمللمملى موا حلمملنم
إظؿملؾمل٢ملفم ،مصضملػمل٥مل ماَملزواج مون مؼغمقلِؽمل٤ملا مظم مإرضملمملعؾمل٢مل ،موطل٤ملتؾمل٢ملفم ،موون مؼغمضملمملذِٓملوػ٢ملفمم
بمملٌضملٓملوف; مؼعمل٤مللمآمتضملمملشم :م{ وعمسعممملذِٓملغموػغم٢ملفممبِمملظْؼملعمضملػمٓملغموفِ مصَكملؿمنػممطَٓملؿمػػمؿغمؼملغم٤ملػغم٢ملفم مصَضملعملعم٥ملم
وَنػم متعمغملْٓملعمػغم٤ملا مذعمؿملػمؽؼمممل موعمؼعمفػمضملعم٠ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مصِؿمل٣ملِ مخعمؿملػمٓملؼما مطَـِريؼما }[اظؽمللمملى :م ،]19موطمملن ماظؽمل

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مخريماظؽملمملسمَملػػملِ٣مل،موػ٤ملمضُّملوتؽملمملم(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل).

م م

وعِ٢مل خٯمللماًُشملؾعمهملماىمملعِضملهملم مغٯملحٚملمونمسػمل٥ملماظؽمللمملىموٮملمؼ٤ملرِؽ٢ملفممصٓملغمشم

اظٓملجممللموحّملؼما ؼعمغملٓملػ٣ملماظٔملوج م،محؿملىملمبؿملفم٢ملماظؽمل
ػْملامحٞمللممظػملٓملجممللمسػمل٥مل اظؽمللمملى .م

م( م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم) مونم

وع٢مل ماظّملروس ماٌلؿظملمملدة مع٢مل مخشملؾهمل محفهمل ماظ٤ملداهلل م :متعملٓملؼٓملػممل ميعمل٤ملقم

ا غلمملن .م

حؿملىملموطّملت مونماظؽملمملسمصمؿملضملؼممملمعؿلمملوونمظمماظؿغملمملظؿملٝمل حعمل٤ملضًمملموواجؾمملتمم

ٮملمصٓملقمبنيمسٓملب٦ملموٮملموسفؼمل٦ملمإٮملمبمملظؿعمل٤ملى،مٮملمتظملممل٪مل٠ملمظممغلنملٍموٮملمتمملؼٔملعممظمم

ظ٤ملنـم،مصمملظؽملمملسمد٤ملادؿملهملمطفملدؽملمملنماٌرملٙملم،مووسػملؽملوملمإسٯملغمملمحعملؿملعملؿملمملمسمملٌؿملمملميعمل٤ملقم
إغلمملنم،موظؿملٕملمخممل٫ملهملمبشملممل٩ملظملهملمع٢ملماظؽملمملس،موؼغمضملػمػملِ٢ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

عمبغملُ١ملػم موعماحِّملؽم ،موعمإؿمنفم موعمَبمملطُ١ملػم موعماحِّملؽم ،موَظَممل مظَمملم
ذظٟمل مبعمل٤ملظ٣مل :م" مؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم ،موَظَممل مإؿمنفم مر فم
صَسملػم٠ملعممظِضملعمٓملعمبِ٦ملدملمسعمػملَ٥ملمسعمفعمؼملِ٦ملدملم،موعمظَمملمظِضملعمفعمؼملِ٦ملدملمسعمػملَ٥ملمسعمٓملعمبِ٦ملدمل،موعمظَمملموَحػمؼملعمٓملعممسعمػملَ٥ملموَدػم٤ملعمدعم،موعمظَمملم
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وَدػم٤ملعمدعم مسعمػملَ٥مل موَحػمؼملعمٓملعم ،مإؿمظٌملممل مبِمملظؿفمعملْ٤ملعمى موَبعمػملٌملطملػموملغم م" ،مضَمملظُ٤ملا :مبعمػملٌملٜملعم مرعمدغم٤مللغم مآِ ،مثغم١ملفم مضَممللعم :م"م

وَيقممؼعم٤ملػممـممػعمْملعما؟م"،مضَمملظُ٤ملا:مؼعم٤ملػممؽممحعمٓملعمامؽم،مثغم١ملفممضَممللعم:م"موَيقممذعمؾملػمٓملـممػعمْملعما؟م"،مضَمملظُ٤ملا:مذعمؾملػمٓملؽمم

حعمٓملعمامؽم،مضَممللعم:مثغم١ملفممضَممللعم:م"موَيقممبعمػملَّملٍمػعمْملعما؟م"،مضَمملظُ٤ملامبعمػملَّملؽممحعمٓملعمامؽم،مضَممللعم:م"مصَكملؿمنفممآَمضَّملػمم
عما٪ملغملُ١ملػم،موَمػممظَممل مذملم
مملىطُ١ملػمموعموَعػم٤ملعماظَغملُ١ملػمم" مذملمضَممللعم:موعمظَمملموَدػمرؿميمضَممللعم:موَوػمموَسػمٓمل عم
حعمٓملفممعممبعمؿملػمعمؽملغملُ١ملػممدِععم عم

ّملطُ١ملػممػعمْملعماموَبعمػملٌملطملػموملغمم"،مضَمملظُ٤ملا:مبعمػملٌملٜملعمم
ػمٓملطُ١ملػممػعمْملعما،مصِ٦ملمبعمػملَ ِ
طَقغمٓملػمععمهملِمؼعم٤ملػم ِعغملُ١ملػممػعمْملعما،مصِ٦ملمذعمؾمل ؿم

رعمدغم٤مللغممآِ،مضَممللعم:م"مظِؿملغمؾعمػملخملٜملؿمماظرملفممملػِّملغمماظْطملعمممل٩ملِنملعمم"م(علؽملّملموضمّملمسعم٢ملػمموَبِ٦ملمغعمسملػمٓملعمةَ) .م

صمملظؽملمملس مصمؿملضملممل مد٤ملادؿملهمل موعمملم ماظرملٓملؼضملهمل مٮمل مصسمل٠مل مظضملٓملب٦مل مسػمل٥مل مسفؼمل٦مل ،موٮملم

ظضملفؼمل٦مل مسػمل٥مل مسٓملب٦مل ،موٮمل مَملضمٓمل مسػمل٥مل مود٤ملد ،موٮمل مَملد٤ملد مسػمل٥مل موضمٓمل مإٮملم

بمملظؿعمل٤ملى م– مطؼملممل مذطٓمل مظم مايّملؼىمل م -م ،موٮمل متمملؼٔمل مبني ماَملصٓملاد مظم متشملؾؿملعملؾملمملم

سػملؿملؾمل١مل م ،مصمملظؽملمملس مطػملؾمل١مل مظم ماظعملؿملؼملهمل ما غلمملغؿملهمل مد٤ملاى م ،م" مطػملغمل١مل مآلدم موآدم مع٢ملم
تٓملاب "واظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مٕمؼفملعٓملماظؽملمملسمبرمل٦ملىمدونمونمؼشملؾعمل٣ملم

سػمل٥ملمغظملل٣ملموبؿملؿ٣ملم،مصظمل٦ملمايّملؼىملم:م"مظ٤ملمونمصمملرؼملهملمبؽملوملمحمؼملّملمدٓملضوملمظعملشملضملوملم

ؼّملػممل" .م

صغمل٠ملمعمملمؼقملديمإشم ماظؿظملٓملضهملمبنيماَملصٓملادمسػمل٥ملمودمملسماىؽملٕمل،مووماظضملٓملق م،م م

ووماظػمل٤ملن،مووماظػملطملهمل،مووماظّملؼ٢ملم،مػ٤ملمخممملظٝملمٌمملمضٓملرهماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

ظممخشملؾؿ٣ملم،موعزملمملدرةمظػملؼملؾّملوما دٯملع٦مل ماظضملمملم م،محؿملىملمحّملفمدمونمودمملسماظؿظملممل٪مل٠ملم
ٮملمسربةمصؿمل٣ملمجبؽملٕمل ،وٮملمظ٤ملن،موٮملمور٢مل،موٮملمض٤ملعؿملهمل،موإمنمملمودمملسماظؿظملممل٪مل٠ملمضؿملؼملهملم
خػملعملؿملهملمراضؿملهملمتٓملصٛمل عغملمملغهملما غلمملنمإشممععملمملعمملتمرصؿملضملهملمجّملكمام،موػ٦ملماظؿعمل٤ملىمواظضملؼمل٠ملم

اظزملمملحلم،مطؼملمملمضممللمربؽملمملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشم:م{ؼعممملموَؼقمؾملعممملماظؽملفممملسغممإغفممملمخعمػملَعملْؽملعممملطُ١ملمعمم٢ملمذعمطَٓملـممووُغـعم٥ملم

وجعمضملعمػملْؽملعممملطُ١ملػممذغمضملغم٤ملبمملًموضَؾعمممل٩ملِ٠ملعممظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملامإنفمموَطْٓملعمععمغملُ١ملػممسِؽملّملعمماظػملٌمل٣ملِموَتػمعملَمملطُ١ملػم}م[ايفٓملات:م.]13م م
طْملظٟمل مع٢مل ماظّملروس ماٌلؿظملمملدة مع٢مل مخشملؾهمل محفهمل ماظ٤ملداهلل م :موحّملة ماَملعهملم

واظؽملؾمل٦ملمس٢ملماظظملٓملضهملمواظضملزملؾؿملهمل .م

صؼملِؼملفممملمحْملفمرعممعؽملػم٣ملغممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممصِ٦ملمحفهملِماظ٤ملداهللؿمماظظملٓملضهملُم

واظؿؽملمملصٓملغم ،مواظؿؽملمملزهللغم مواظؿّملابٓملغم ،مصعملَّملػم مضممللعم مصِ٦مل مخشملؾؿِ٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل):م م

١مل) م
(موَظَمملمإؿمنفمماظرملفمؿملػمشملَمملنعممضَّملػمموَؼِٕملعمموَنػممؼعمضملػمؾغمّملعمهغمماظْؼملغمزملعمػملٍمل٤ملنعم،موعمظَغملِ٢ملػممصِ٦ملماظؿفمقػمٓملؿمؼٖملؿممبعمؿملػمؽملعمؾملغم ػم

( علػمل١مل،مواظمعْمليمواظػملظملٚملمظ٣مل).م م
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ضممللعم ماظضملػملؼملمملىغم :موعضملؽملعم٥مل ماظؿقٓملؼٖملؿم :ماظؿفمقػمٓملؿمؼ٘ملغم مبِمملظرملفمٓملمم مبعمؿملػم٢ملعم ماظؽملفممملسؿم موضمػملُؾملغم١ملػمم

سػملَ٥ملماظظملؿعم٢ملؿممواظؾطملسملمملىِ ،موا صلمملدِمواظرملقؽملمملىِ،مصػملؽملقػمْملعمرػممعِ٢ملػممطُ٠ملمممععم٢ملػممؼغمظملٓملممقغمموعٓملعمغعمممل،م

وؼعمؾغمىملقمماظظملؿعم٢ملعممبؿملؽملعمؽملعمممل،مصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملموُععممملععمهملَمم(رعم٪ملِ٦ملعممآمسعمؽملػم٣ملغم) مضَممللعم:مدعمؼملِضملػموملعممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم م

)ممؼعمكػمشملُنملغممصِ٦ملمحعمففمهملِماظْ٤ملعمدعماهللؿممصَعملَممللعم":ماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممرعمبفمغملُ١ملػمموعم٫ملعمػملٍمل٤ملام
(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م

خعمؼملػملعمغملُ١ملػم موعم٫ملغم٤ملعغم٤ملا مذعمؾملػمٓملعمطُ١ملػم موعموَدقموا مزعمطَمملةَ موَعػم٤ملعماظِغملُ١ملػم موعموَرِؿملضملغم٤ملا مذعما موَعػمٓملؿمطُ١ملػم متعمّملػمخغمػملُ٤ملا مجعمؽملفمهملَم
رعمبممغملُ١ملػم"(رواهماظمعْملي) موعضملؽملعم٥ملموعموَرِؿملضملغم٤ملامذعماموَعػمٓملؿمطُ١ملػم:موَيػم مورؿملضملغم٤ملاموغمٮملةَموع٤ملرؿمطُ١ملػم،مصكملنفمم
رمملسؿعمؾملغم١ملػممواجؾهملٌمصِ٦ملماظّملممؼ٢ملؿم،معؿزملػملَهملٌمبشملمملسهملِمربممماظضملمملٌنيعم.م م
وضّملمبؿملفم٢ملماظؽمل

م-م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل  -ظممخشملؾؿ٣ملمونماسؿزملمملعؽملمملمبمملظغملؿمملبم

واظلؽملفمهملمصؿمل٣ملماظؽملفمملةمعِ٢ملمط٠ملمذٓملدملمود٤ملى،مصكملذاموراد ماٌلػملؼمل٤ملنماظـؾمملتمسػمل٥ملماهلّملاؼهمل،م

صضملػملؿملؾمل١ملمونمؼؿؼمللفمغمل٤ملامبمملظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمواظلؽملفمهملماٌرملٓملفمصهملم ،مصظملؿملؾملؼملمملمدضملمملدةمععم٢ملمتلفمٟملم

بؾملؼملمملمظم اظّملغؿملمملمواآلخِٓملة .م

صؼملممل موح٤ملج ماَملعهمل مإشم معـ٠مل مػْمله ماظّملروس ماظيت مسٓمل٪ملؾملممل ماظٓملد٤مللم م

(٫ملػمل٥مل آ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مظم مخشملؾؿ٣مل ماظيت مودهلل مصؿملؾملممل موعؿ٣مل م ،متلؿػملؾمل١مل معؽملؾملممل ماظضملرب م،م

وتلؿضملؿملّملمبؾملمملمطٓملاعؿؾملممل،موتٓملدمع٢ملمؼٓملؼّملماظعملسملمملىمسػمل٥مل طؿملمملغؾملمملم،موؼؿفّملؾمدمصؿملؾملمملماظضملٔملممسػمل٥ملم
حممملربهملمط٠ملمبطمل٦مل وصلمملد .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ا
أًٔل  :انؼُبصش:

يبرا ثؼــذ احلـــح ؟

-1ذغملٓملمآمتضملمملشممسػمل٥ملمت٤ملصؿملعمل٣ملمَملداىماظضملؾمملدة .م
-2رجمملىمضؾ٤مللماظضملؾمملدةموسّملمماظضملفنمل .م

-3اٌّملاوعهملمسػمل٥ملماظضملؼمل٠ملماظزملمملحلموصؿُملم٫ملظملقهملمجّملؼّملةمعٛملمآمتضملمملشم .م
-4اٌّملاوعهملمواٮملعؿـممللمَملعٓملمآمتضملمملشممادؿػملؾملمملعؼممملمٌضملمملغ٦ملماييملم .م
-5ادؿزملقمملبماظلػمل٤ملكماظعمل٤ملؼ١ملمبضملّملماييملم.ممم

-6بنيماظضملؾمملدةمواظلػمل٤ملكمم .م
ا
ثبَٛب  :األدنـخ:

م م

األدنخ يٍ انقــشآٌ:

مملىطُ١ملػمموَوػمم
ْٓملطُ١ملػممآبعم عم
ْملط ؿم
مملذطُٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممطَ ِ
غملغملُ١ملػممصَ ػم
دَ
-1ؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{صَكملؿمذعمامضَسملعمؿملػمؿغم١ملػممععمؽملعمممل ِ
وَذعمّملفمم ِذطْٓملؼمامصَؼملِ٢ملعمماظؽملفممملسؿممععم٢ملػممؼعمعملُ٤مللغممرعمبفمؽملعممملمآتِؽملعممملمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملموعمععممملمظَ٣ملغممصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمعِ٢ملػمم

خعمػملَمملقـمم وعمعِؽملػمؾملغم١ملػممععم٢ملػممؼعمعملُ٤مللغممرعمبفمؽملعممملمآتِؽملعممملمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملمحعملعمؽملعمهملًموعمصِ٦ملماظْـملخِٓملعمةِمحعملعمؽملعمهملًموعمضِعمؽملمملم

سعمْملعمابعمماظؽملفممملرؿمم موُوظَؽِٟملَمظَؾملغم١ملػممغعمزملِؿملنملؽممعِؼملفممملمطَلعمؾغم٤ملاموعماظػملٌمل٣ملغممدعمٓملؿمؼٛملغمماظْقِلعممملبِ} م

[اظؾعملٓملة:م200م-م .]202م

مملمتغملْظملُٓملغمونؿم} م
ُٓملطُ١ملػمموعماذػمغملُٓملغموامظِ٦ملموعمظَ عم
-2وؼعمل٤مللمآمتضملمملشم:م{صَمملذػمطُٓملغموغِ٦ملموَذػمط ػم

[اظؾعملٓملة:م .]152م

-3وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعماظْؾغمّملػمنعم مجعمضملعمػملْؽملعممملػعمممل مَظغملُ١ملػم معِ٢ملػم مذعمضملعمممل٩ملِٓملؿم ماظػملٌمل٣ملِ مَظغملُ١ملػم مصِؿملؾملعمممل مخعمؿملػمٓملؽمم

مملذطُٓملغموا مادػم١ملعم ماظػملٌمل٣ملِ مسعمػملَؿملػمؾملعمممل م٫ملعم٤ملعماففم مصَكملؿمذعما موعمجعمؾعموملػم مجغمؽملغم٤ملبغمؾملعمممل م َصغملُػملُ٤ملا معِؽملػمؾملعمممل موعموَرْضملِؼملغم٤ملام
صَ ػم
اظْعملَمملغِٛملعمموعماظْؼملغمضملػمؿعمٓملفممطَْملعمظِٟملَمدعمكفمٓملػمغعممملػعممملمَظغملُ١ملػممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتعمرملػمغملُٓملغمونعمم}م[اييمل:م .]36م

عماذغملُٓملغموام
-4وؼعمل٤مللمتضملمملشم:م{مؼعممملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملامطُػملُ٤ملامعِ٢ملػممرَؿملممؾعممملتِمععممملمرعمزعمضْعمؽملمملطُ١ملػممو ػم
ظِػملٌمل٣ملِمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممإؿمؼفممملهغممتعمضملػمؾغمّملغمونعم}م[اظؾعملٓملة:م .]172م

عمغغملُ١ملػم موعمظَؽِ٢ملػم مطَظملَٓملػمتغم١ملػم مإؿمنفمم
مذغملَٓملػمتغم١ملػم مظَفملَزؿمؼّمل فم
عمبغملُ١ملػم مظَؽِ٢ملػم عم
-5وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمإؿمذػم متعمفملَذفمنعم مر قم
سعمْملعمابِ٦ملمظَرملعمّملِؼّملؽم}م[إبٓملاػؿمل١مل:م .]7م

-6وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وَعفم٢ملػم مػغم٤ملعم مضَمملغِوملؽم مآغعممملىعم ماظػملٌملؿملػم٠ملؿم مدعممملجِّملؼما موعمضَممل٩ملِؼملؼمممل مؼعمقػمْملعمرغم ماظْـملخِٓملعمةَم
فمؼملمملم
وعمؼعمٓملػمجغم٤ملمرعمحػمؼملعمهملَمرعمبمم٣ملِمضُ٠ملػممػعم٠ملػممؼعملػمؿعم٤ملؿميماظٌملْملِؼ٢ملعممؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعمموعماظٌملْملِؼ٢ملعممظَمملمؼعمضملػمػملَؼملغم٤ملنعممإؿمغ عم

ؼعمؿعمْملعمطٌملٓملغمموُوظُ٤ملماظْفملَظْؾعممملبِ}م[اظٔملعٓمل:م .]9م
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-7وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{إؿمنفم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم معِ٢ملػم مخعمرملػمؿملعمهملِ مرعمبممؾملؿم١ملػم معغمرملػمظملِعملُ٤ملنعم م موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػمم

معمملم
بِـملؼعممملتِ مرعمبممؾملؿم١ملػم مؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعم م موعماظٌملْملِؼ٢ملعم مػغم١ملػم مبِٓملعمبممؾملؿم١ملػم مظَممل مؼغمرملػمٓملؿمطُ٤ملنعم م وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمقملػمتغم٤ملنعم عم
آتعم٤ملػما موعمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمجِػملَهملٌ موَغفمؾملغم١ملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممؾملؿم١ملػم مرعماجِضملغم٤ملنعم م موُوظَؽِٟملَ مؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعم مصِ٦ملم

اظْكعمؿملػمٓملعماتِموعمػغم١ملػممظَؾملعممملمدعممملبِعملُ٤ملنعم}[اٌقملعؽمل٤ملن:م،57م .]61م

موطُ٢ملػم معِ٢ملعم ماظلفممملجِّملِؼ٢ملعم م موعماسػمؾغمّملػم مرعمبفمٟملَم
-8وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{صَلعمؾممُملػم مبِقعمؼملػمّملِ مرعمبممٟملَ عم
حعمؿفم٥ملمؼعمفملْتِؿملعمٟملَماظْؿملعمعملِنيغمم}[ايفٓمل:م،98م .]99م

عمب٣ملِم
-9وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ م مذعمظِٟملَ موعمععم٢ملػم مؼغمضملعمصملخمل١ملػم محغمٓملغمععممملتِ ماظػملٌمل٣ملِ مصَؾملغم٤ملعم مخعمؿملػمٓملؽم مظَ٣ملغم مسِؽملػمّملعم مر مم
وعموُحِػملٌملوملػم مَظغملُ١ملغم ماظْفملَغػمضملعممملمغم مإؿمظٌملممل مععمممل مؼغمؿػمػملَ٥مل مسعمػملَ ػمؿملغملُ١ملػم مصَمملجػمؿعمؽملِؾغم٤ملا ماظٓملممجػمٕملعم معِ٢ملعم ماظْفملَوػمثعممملنؿمم

فمؼملمملم
ػمٓملطِنيعممبِ٣ملِموعمععم٢ملػممؼغمرملػمٓملؿمكْمبِمملظػملٌمل٣ملِم َصغملَفملَغ عم
وعماجػمؿعمؽملِؾغم٤ملامضَ٤ملػملعمماظٔملقمورؿمم محغمؽملعمظملَمملىعممظِػملٌمل٣ملِمشَؿملػمٓملعممعغمرمل ؿم

قؿملٞملـمم مذعمظِٟملَم
ِ٦ملمعغملَمملنـممدعم ِ
خعمٓملفممعِ٢ملعمماظلفمؼملعممملىِمصَؿعمكػمشملَظملُ٣ملغمماظشملٌملؿملػمٓملغمموَوػممتعمؾملػم٤ملؿميمبِ٣ملِماظٓملممؼُملغممص عم
وعمععم٢ملػممؼغمضملعمصملخمل١ملػممذعمضملعمممل٩ملِٓملعمماظػملٌمل٣ملِمصَكملؿمغفمؾملعممملمعِ٢ملػممتعمعملْ٤ملعمىماظْعملُػملُ٤ملبِ}[اييمل:م،30م .]32م

رؿملضملغم٤ملا ماظػملٌمل٣ملعم موعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغم موعمظَممل متعم٤ملعمظٌمل٤ملػما مسعمؽملػم٣ملغمم
-10وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{ؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظٌملْملِؼ٢ملعم مآععمؽملغم٤ملا موَ ِ
مملمتغملُ٤ملغغم٤ملامطَمملظٌملْملِؼ٢ملعممضَمملظُ٤ملامدعمؼملِضملػمؽملعممملموعمػغم١ملػممظَمملمؼعملػمؼملعمضملغم٤ملنعمم}م م
وعموَغػمؿغم١ملػممتعملػمؼملعمضملغم٤ملنعمم موعمظَ عم

[اَملغظملمملل:م،20م.]21مم م

األدنــخ يٍ انســُخ:

-1سعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مذعمؼملعممملدعمهملَ ماظْؼملعمؾملػمٓملؿمىمم مضَممللعم محعمسملعمٓملػمغعمممل مسعمؼملػمٓملعمو مبػم٢ملعم ماظْضملعممملصؿم م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل)م
وعمػغم٤ملعم مصِ٥مل مدِؿملعممملضَهملِ ماظْؼملعم٤ملػمتِ مصَؾعمغملَ٥مل مرَ٤ملؿمؼٯملً موعمحعم٤ملفملعم موعمجػمؾملعم٣ملغم مإؿمظَ٥مل ماظْفِّملعمارؿم مصَفعمضملعم٠ملعم مابػمؽملغم٣ملغمم
ؼعمعملُ٤مللغم:مؼعممملموَبعمؿعممملهغمموَععممملمبعمرملفمٓملعمكَمرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مِبغملَْملعماموَععممملمبعمرملفمٓملعمكَم

رعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مِبغملَْملعمامضَممللعممصَفملَضْؾعم٠ملعممبِ٤ملعمجػمؾملؿم٣ملِمصَعملَممللعم:مإؿمنفمموَصْسملعم٠ملعمم

ععممملمغغمضملِّملقممذعمؾملعممملدعمةُموَنػممٮملَمإؿمظَ٣ملعممإؿمٮملٌملماظػملٌمل٣ملغمموعموَنفممعغمقعمؼملفمّملؼمامرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ،مإؿمغمم٥ملمضَّملػممطُؽملػموملغممسعمػملَ٥ملم

وَرْؾعممملقـم مثعمٯملَثٍ مظَعملَّملػم مرعموَؼػمؿغمؽملِ٥مل موعمععمممل موَحعمّملؽم موَذعمّملفم مبغمطملػمسملؼمممل مظِٓملعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل)معِؽملمم٥ملموعمٮملَموَحعمنملفم مإؿمظَ٥ملفمموَنػمموَطُ٤ملنعممضَّملِمادػمؿعمؼملػمغملَؽملػموملغممعِؽملػم٣ملغممصَعملَؿعمػملْؿغم٣ملغممصَػملَ٤ملػممعغموملقممسعمػملَ٥ملم
تِػملْٟملَماظْقعمممللؿممَظغملُؽملػموملغممعِ٢ملػمموَػػم٠ملؿمماظؽملفممملرؿم،مصَػملَؼملفممملمجعمضملعم٠ملعمماظػملٌمل٣ملغمما ؿمدػمٯملَمعممصِ٥ملمضَػملْؾِ٥ملموَتعمؿملػموملغمم

اظؽملفمؾِ٥ملفم م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مصَعملُػملْوملغم مابػملغمٙملْ مؼعمؼملِؿملؽملعمٟملَ مصَألُبعممملؼِضملػمٟملَ .مصَؾعملعمٙملَ مؼعمؼملِؿملؽملعم٣ملغم،م

ضَممللعمم:مصَعملَؾعمسملػموملغممؼعمّملِى.مضَممللعمم"ععممملمظَٟملَمؼعممملمسعمؼملػمٓملغمو؟".مضَممللعم:مضُػملْوملغمموَرعمدػمتغمموَنػمموَذػمؿعمٓملؿمطَ،م

ضَممللعم:م"تعمرملػمؿعمٓملؿمطُمبِؼملعممملذعما؟" مضُػملْوملغمموَنػممؼغمطملػمظملَٓملعممظِ٥مل.مضَممللعم:م"وَععممملمسعمػملِؼملػموملعمموَنفمما ؿمدػمٯملَمعممؼعمؾملػمّملِمغمم
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ععمممل مطَمملنعم مضَؾػمػملَ٣ملغم ،موعموَنفم ماظْؾملؿمفػمٓملعمةَ متعمؾملػمّملِمغم مععمممل مطَمملنعم مضَؾػمػملَؾملعمممل ،موعموَنفم ماظْقعميملفم مؼعمؾملػمّملِمغم مععمممل مطَمملنعمم

ضَؾػمػملَ٣ملغم"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل)م .م

-2وسعم٢ملػممعغمضملعممملذِمبػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

وَخعمْملعم مبِؿملعمّملِهِ موعمضَممللعم :م"ؼعمممل معغمضملعممملذغم موعماظػملٌمل٣ملِ مإؿمغمم٥مل مَملُحِؾقمٟملَ موعماظػملٌمل٣ملِ مإؿمغمم٥مل مَملُحِؾقمٟملَ" مصَعملَممللعم:م

"وُو٫ملِؿملٟملَمؼعممملمعغمضملعممملذغممٮملَمتعمّملعمسعم٢ملفممصِ٥ملمدغمبغمٓملؿممطُ٠ملممم٫ملعمٯملَةٍمتعمعملُ٤مللغم:ماظػملٌملؾملغم١ملفمموَسِؽملمم٥ملمسعمػملَ٥ملمذِطْٓملؿمكَم
عمذغملْٓملؿمكَموعمحغملػم٢ملؿممسِؾعممملدعمتِٟملَ"م(دؽمل٢ملموب٦ملمداود)م .م
و غم

-3وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعممضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م
"ععم٢ملػممحعميملفممػعمْملعماماظْؾعمؿملػموملعممصَػملَ١ملػممؼعمٓملػمصُىملػمموعمظَ١ملػممؼعمظملْلغمٞملػممرعمجعمٛملعممطَؿملعم٤ملػممؿمموعمظَّملعمتػم٣ملغمموُعقم٣ملغم" م

(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

-4وسعم٢ملػمموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م
ضَممللعم:م"اظْضملغمؼملػمٓملعمةُمإؿمظَ٥ملماظْضملغمؼملػمٓملعمةِمطَظملٌملمملرعمةٌمظِؼملعممملمبعمؿملػمؽملعمؾملغمؼملعممملموعماظْقعميملقمماظْؼملعمؾػمٓملغمورغممظَؿملػمٕملعممظَ٣ملغممجعمٔملعماىؽممإؿمٮملٌملم

اظْفعمؽملفمهملُ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م

-5وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)م

دغمؽِ٠ملعم موَيقم ماظْضملعمؼملعم٠ملؿم موَصْسملعم٠ملغم؟ مصَعملَممللعم :م"إؿمتعممملنؽم مبِمملظػملٌمل٣ملِ موعمرعمدغم٤ملظِ٣ملِ ،م ِضؿمل٠ملعم مثغم١ملفم مععممملذعما؟ مضَممللعم:م
اظْفِؾملعممملدغممصِ٦ملمدعم ِؾؿمل٠ملؿممآِ،م ِضؿمل٠ملعممثغم١ملفممععممملذعمام؟مضَممللعم:محعميمللممععمؾػمٓملغمورؽم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) .م

-6وسعم٢ملػممابػم٢ملؿممسغمؼملعمٓملعمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مسعم٢ملػمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م
"اظْطملعممملزؿميمصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِموعماظْقعممملجقمموعماظْؼملغمضملػمؿعمؼملِٓملغمموعمصّْملغمماظػملٌمل٣ملِ،مدعمسعممملػغم١ملػممصَفملَجعممملبغم٤ملهغم،موعمدعمفملَظُ٤ملهغمم
صَفملَسػمشملَمملػغم١ملػم"م(دؽمل٢ملماب٢ملمعمملجهمل)م .م

-7وس٢ملمسػمل٦ملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مط٤ملغ٤ملامظعملؾ٤مللماظضملؼمل٠ملموذّملماػؿؼملمملعمملمعؽملغمل١ملم
بمملظضملؼمل٠مل موٕ متلؼملضمل٤ملا مآ مسٔمل مو مج٠مل مؼعمل٤ملل م :م{إؿمغفمؼملعمممل مؼعمؿعمعملَؾفم٠ملغم ماظػملٌمل٣ملغم معِ٢ملعمم
اظْؼملغمؿفمعملِنيعم}(ظشملممل٩ملٝملماٌضملمملرفمٮملب٢ملمرجنمل)م .م

-8ضؿمل٠ملمظػملقل٢ملماظؾزملٓمليم(رضم٣ملمآ)م:م"اييملماٌربورمجٔملاؤهماىؽملهملم؟مضمملل:م
آؼهمل مذظٟمل :مون مؼٓملجٛمل مزاػّملا مظم ماظّملغؿملممل مراشؾممل مظم ماآلخٓملة .مو مضؿمل٠مل مظ٣مل :مجٔملاىم

اييمل ماٌطملظملٓملة م؟ مضمملل :مآؼهمل مذظٟمل م :مون مؼّملهلل مد٦ملى معممل مطمملن مسػملؿمل٣مل مع٢مل ماظضملؼمل٠ملم

اييملماٌربور"م(ظشملممل٩ملٝملماٌضملمملرف)م .م
م
م
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ا
ثبنثب  :ادلـٕضـــــٕع :

مإن موي مسؾمملدة مد٤ملاى موطمملغومل محفؼمممل موم م٫ملٯملة م ،موم مزطمملة مػ٦مل مظم ماظ٤ملاضٛملم

غضملؼملهمل متلؿقٞمل ماظرملغملٓمل م ،م مؼمملع٢مل مغػملؿ١مل مع٢مل ماظٓملضممملت موارتّمله مورض مايٓملعنيم
اٌؾمملرطمملت،مرؾؿ١ملمورمملبمممرملمملط١ملموتؾ٤ملوهمع٢ملماىؽملهملمعؽملٔملظًممل،موػؽملؿملؽؼممملمٌ٢ملمسصملٌمل١ملم

اظرملضملممل٩ملٓملموادؿؽملمملرتمبلضملؿمل٣ملمور٤ملاص٣ملماظؾزملممل٩ملٓمل،مؼمملمع٢ملموضٝملمسػمل٥ملمسٓملصمملتمصؿفّملدتم

عضملمملٕما تمملنمظم مضػملؾ٣ملمحنيمسمملؼ٢ملم٫مل٤ملرةمعمملموذؾؾملؾملمملمبؿمل٤ملممايرملٓمل،مؼمملمع٢ملمرع٥ملم

اىؼملٓملات موػٔملم مإبػملؿملٕمل ماظػملضملني موعضملؾملممل مػٔملم مودمملوس ماظؽملظملٕمل مصعمل٤ملؼومل مروح٣ملم
واذؿّملت مسٔملتؿ٣مل ،مؼمملع٢مل مارتمملد مورض ماَملغؾؿملمملى موتْملطٓمل متمملرؼِمل ماظزملمملينيم

واَملتعملؿملمملى،مإغؾملمملمرحػملهملمسصملؿملؼملهملموعؽملهملمطٓملتهملمع٢ملمآماظضملػمل٥ملماظعملّملؼٓمل،مونمؼغمؿِ١ملفممآم
سػملؿملٟمل مغضملؼملؿ٣مل موتقملدى مصٓملؼسملهمل ماييمل مضؾ٠مل مص٤ملات ماظضملؼملٓمل مهل٥مل مغضملؼملهمل مطربىم
تلؿ٤ملجنملمذغملٓملماٌؽملضمل١ملمج٠ملموسٯملمسػمل٥ملمتمملممػْملهماظؽملضملؼملهملمووداىمػْملهماظظملٓملؼسملهملم
اظؿ٥مل مظ٢مل مؼغملؿؼمل٠مل مث٤ملابؾملممل موؼعمضملػمصملُ١مل مخريػممل مإٮمل مبرملغملٓمل مآ مج٠مل موسٯمل ماظعملممل٩مل٠ملم

مملمتغملْظملُٓملغمونؿم}[اظؾعملٓملة:م]152موذغملٓملمآمسٔملم
اذغملُٓملغموامظِ٦ملموعمظَ عم
ُٓملطُ١ملػمموعم ػم
مملذطُٓملغموغِ٦ملموَذػمط ػم
{صَ ػم
وج٠ملمسػمل٥ملموداىماظشملمملسهملمبفملنمؼصملؾملٓملموثٓملماظؽملضملؼملهملمسػمل٥ملماظػمللمملنمثؽملمملىمواسماصًمملمبظملسمل٠ملم

آ متضملمملشم موت٤ملصؿملعمل٣مل موإحلمملغ٣مل موإدؾممل مغضملؼمل٣مل،وذظٟمل مبغملـٓملة مذطٓمله مواظـؽملمملى مسػملؿمل٣ملم
دؾقمملغ٣ملم،موونمؼصملؾملٓملموثٓملماظؽملضملؼملهملمسػمل٥ملماظعملػملنملمذؾمل٤ملداموحمؾهملمظػملؼملؽملضمل١ملمج٠ملمجٯملظ٣مل،م

صٯملبّمل موون مؼؿضملػملٞمل ماظعملػملنمل مةنمل مآ متضملمملشم ماظْملي مع٢ملفم مصفملصسمل٠مل مووسشمل٥ملم
صفملجٔملل،ووصٞملمَملداىمػْملهماظظملٓملؼسملهملمووسمملنمسػملؿملؾملمملم،موونمؼصملؾملٓملموثٓملماظؽملضملؼملهملممسػمل٥ملم

اى٤ملارح مرمملسهمل مٓ مدؾقمملغ٣مل مواغعملؿملمملدؼما مَملواعٓمله مواجؿؽملمملبؼمممل مظؽمل٤ملاػؿمل٣مل ،مػْملا ماظرملغملٓملم

سػمل٥مل ماظشملمملسهمل مؼغمـػمؼملِٓمل مخريؼما موبٓملطهمل مظم ماظؽملظملٕمل مواظضملؼمل٠مل مورمضملػمل٣مل مععملؾ٤ملظًممل موعفملج٤ملرؼمام

عمغغملُ١ملػمموعمظَؽِ٢ملػممطَظملَٓملػمتغم١ملػممإؿمنفممسعمْملعمابِ٦ملم
ػممذغملَٓملػمتغم١ملػممظَفملَزؿمؼّمل فم
ضممللمتضملمملشم :م{وعمإؿمذػممتعمفملَذفمنعممرعمبقمغملُ١ملػممظَؽِ٢مل عم

ظَرملعمّملِؼّملؽم} م[إبٓملاػؿمل١مل:م]7مصرملغملٓملماظؽملضملؼملهملمؼٔملؼّملػمملمومؼغمـعمعمؼملممٓملػممل،موطظملٓملماظؽملضملؼملهملموجقّملػمملم
ؼغمؽملػمعملِزملغمؾملعممملموتق٤ملػمملم .م
وإن ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) موج٣مل م٫ملقمملبؿ٣مل ماظغملٓملام م(ر٪مل٤ملان مآم

سػملؿملؾمل١ملم)مإذامصٓملش٤ملامع٢ملماظضملؾمملدةمونمؼػملؿٔملع٤ملامذغملٓملمآمسػمل٥ملماظشملمملسهمل،مصضملعم٢ملػممعغمضملعممملذِم

بػم٢ملؿممجعمؾعم٠ملـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)موَخعمْملعممبِؿملعمّملِهِمؼعم٤ملػمعؼممملم

ثغم١ملفممضَممللعم:م"مؼعممملمعغمضملعممملذغممإؿمغمم٦ملمظَفملُحِؾقمٟملَم"مصَعملَممللعممظَ٣ملغممعغمضملعممملذؽم:مبِفملَبِ٦ملموَغػموملعمموعموُعمم٦ملمؼعممملمرعمدغم٤مللعمم
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آِموعموَغعممملموُحِؾقمٟملَ،مضَممللعم:م"ؼعممملمعغمضملعممملذغمموعماظػملٌمل٣ملِمإؿمغمم٥ملمَملُحِؾقمٟملَموعماظػملٌمل٣ملِمإؿمغمم٥ملمَملُحِؾقمٟملَ" مصَعملَممللعم:م

"وُو٫ملِؿملٟملَمؼعممملمعغمضملعممملذغممٮملَمتعمّملعمسعم٢ملفممصِ٥ملمدغمبغمٓملؿممطُ٠ملممم٫ملعمٯملَةٍمتعمعملُ٤مللغم:ماظػملٌملؾملغم١ملفمموَسِؽملمم٥ملمسعمػملَ٥ملمذِطْٓملؿمكَم
عمذغملْٓملؿمكَموعمحغملػم٢ملؿممسِؾعممملدعمتِٟملَ" .م
و غم

وظعملّملمتغملٓملرمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمخؿ١ملمآؼمملتماظرملٓملا٩ملٛملمواَملحغملمملممبْملطٓملمآمتضملمملشمم

ِؿغملَؾممٓملغمواماظػملٌمل٣ملعممسعمػملَ٥ملم
ِؿغملْؼملِػملُ٤ملاماظْضملِّملفمةَموعمظ غم
وذغملٓملهمسػملؿملؾملممل،مصظمل٦ملمآؼمملتماظزملؿملمملممعـٯملً:م{...وعمظ غم

عمرملغملُٓملغمونعم}[اظؾعملٓملة:م،]185موظممآؼمملتماييمل:م{...وعماذػمطُٓملغموهغمم
ععممملمػعمّملعماطُ١ملػمموعمظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممت ػم
طَؼملعممملمػعمّملعماطُ١ملػمموعمإؿمنػممطُؽملػمؿغم١ملػممعِ٢ملػممضَؾػمػملِ٣ملِمظَؼملِ٢ملعمماظسملفممملظخملنيعمم} م[اظؾعملٓملة:م،]198مصؿملؽملؾطمل٦ملمسػمل٥ملم
ع٢ملمع٢ملؾممآمسػملؿمل٣ملمبمملظؿ٤ملصؿملٞملمَملداىمػْملهماظظملٓملؼسملهملمونمؼرملغملٓملمآمتضملمملشممعغملـٓملؼمامع٢ملم

ْٓملطُ١ملػمم
مملذطُٓملغموا ماظػملٌمل٣ملعم مطَْملِط ؿم
غملغملُ١ملػم مصَ ػم
دَ
ذطٓمله معؿؼملـػملًممل مض٤ملظ٣مل مدؾقمملغ٣مل :م{صَكملؿمذعما مضَسملعمؿملػمؿغم١ملػم مععمؽملعمممل ِ
ُ٤ملل مرعمبفمؽملعمممل مآتِؽملعمممل مصِ٦مل ماظّملقمغػمؿملعمممل موعمععمممل مظَ٣ملغم مصِ٦ملم
مملىطُ١ملػم موَوػم موَذعمّملفم مذِطْٓملؼما مصَؼملِ٢ملعم ماظؽملفممملسؿم مععم٢ملػم مؼعمعمل غم
آبعم عم
ِٓملةِم
اظْـملخِٓملعمةِمعِ٢ملػممخعمػملَمملقـمم موعمعِؽملػمؾملغم١ملػممععم٢ملػممؼعمعملُ٤مللغممرعمبفمؽملعممملمآتِؽملعممملمصِ٦ملماظّملقمغػمؿملعممملمحعملعمؽملعمهملًموعمصِ٦ملماظْـملخ عم

حعملعمؽملعمهملً موعمضِؽملعمممل مسعمْملعمابعم ماظؽملفممملرؿم م موُوظَؽِٟملَ مظَؾملغم١ملػم مغعمزملِؿملنملؽم معِؼملفمممل مطَلعمؾغم٤ملا موعماظػملٌمل٣ملغم مدعمٓملؿمؼٛملغمم

اظْقِلعممملبِ}[اظؾعملٓملة:م200م-م .]202م

إن ماييمل مصٓملؼسملهمل مسصملؿملؼملهمل ماظعملّملر مطـرية ماظـ٤ملاب م مصؼمل٢مل موداػممل م موهؼمل٠ملم

عرملعملؿؾملمملموجّملمظْملتؾملمملمظممضػملؾ٣ملمواغضملغملٕملموثٓملػمملمظممحؿملمملت٣ملمت٤ملا٪ملضملمملمٓمتضملمملشمموتْملظػملًمملم
ظ٣مل مصٯمل مؼّملاخ٠مل مغظملل٣مل مطرب موٮمل مؼؽملمملزهلل مرمملسؿ٣مل مسغمفنمل م ،مصؼملممل مع٢مل مرمملسهمل مؼقملدؼؾملمملم
اٌقملع٢ملمبكملخٯملصمو٫ملّملقمغؿملهملمإٮملموتّملصٛملمب٣ملمإشممرمملسهملموخٓملىموسؾمملدةمومس٥مل،م
صٯملمؼٔملالمؼٓملتعمل٥ملمع٢ملمسؾمملدةمإشممسؾمملدةموع٢ملمرمملسهملمإشممرمملسهملمحؿ٥ملمؼؾػملٜملمدرجهملم

ا حلمملن موإن مػْملا مع٢مل مسٯملعمملت مضؾ٤ملل ماظشملمملسهمل م ،مطؼملممل مون ماٌقملع٢مل مٮمل مؼغمضملفنملم
بضملؼملػمل٣مل،موٮملمؼطملممبغملـٓملت٣ملمإذػممٮملمغّملرىمععم٢ملػمماٌعملؾ٤مللمسؼملػمل٣ملمصؽملؾملؽملؽ٣ملموععم٢ملمآٌملدودم

سؼملػمل٣مل مصؽملغمضملٔملؼ٣مل م ،موظعملّمل مبني مآ متضملمملشم مع٢مل م٫ملظملمملت ماٌقملع٢مل مسّملم مإسفمملب٣مل مبضملؼملػمل٣ملم

ووض٤ملص٣ملمبنيمععملمملمماً٤ملفماظٓملجمملىم،ماً٤ملفمع٢ملمسّملممضؾ٤مللماظضملؼمل٠ملم،مواظٓملجمملىم

واظشملؼملٛملمظممضؾ٤ملظ٣ملموغؿمل٠ملمث٤ملاب٣ملمضممللمتضملمملشم :م{إؿمنفمماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممعِ٢ملػممخعمرملػمؿملعمهملِمرعمبممؾملؿم١ملػمم

ػمٓملطُ٤ملنعمم م
عغمرملػمظملِعملُ٤ملنعمم موعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممبِـملؼعممملتِمرعمبممؾملؿم١ملػممؼغمقملػمعِؽملغم٤ملنعمم وعماظٌملْملِؼ٢ملعممػغم١ملػممبِٓملعمبممؾملؿم١ملػممظَمملمؼغمرمل ؿم

وعماظٌملْملِؼ٢ملعم مؼغمقملػمتغم٤ملنعم مععمممل مآتعم٤ملػما موعمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمجِػملَهملٌ موَغفمؾملغم١ملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممؾملؿم١ملػم مرعماجِضملغم٤ملنعم موُوظَؽِٟملَم

ؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعم مصِ٦مل ماظْكعمؿملػمٓملعماتِ موعمػغم١ملػم مظَؾملعمممل مدعممملبِعملُ٤ملنعم} م[اٌقملعؽمل٤ملن :م ،57م ،]61موضؿمل٠ملم
ظػملقل٢مل ماظؾزملٓملي م(رضم٣مل مآ) م :م"اييمل ماٌربور مجٔملاؤه ماىؽملهمل م؟ مضمملل :مآؼهملم
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ذظٟمل:مونمؼٓملجٛملمزاػّملامظمماظّملغؿملمملمراشؾمملمظمماآلخٓملة.مومضؿمل٠ملمظ٣مل:مجٔملاىماييملم

اٌطملظملٓملةم؟مضمملل :مآؼهملمذظٟمل م:مونمؼّملهللمد٦ملىمعمملمطمملن مسػملؿمل٣مل مع٢ملماظضملؼمل٠ملم"،موس٢ملم
سػمل٦ملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضمملل:مط٤ملغ٤ملامظعملؾ٤مللماظضملؼمل٠ملموذّملماػؿؼملمملعمملمعؽملغمل١ملمبمملظضملؼمل٠ملم

وٕمتلؼملضمل٤ملامض٤مللمآمسٔملمومج٠ملم:م{ مإؿمغفمؼملعممملمؼعمؿعمعملَؾفم٠ملغمماظػملٌمل٣ملغممعِ٢ملعمماظْؼملغمؿفمعملِنيعم}.صمملٌقملع٢ملم م
ٮمل مؼؾملؿ١مل م مبغملـٓملة ماظضملؾمملدات موطـٓملة ماظؽمل٤ملاص٠مل مبعملّملر معممل مؼؾملؿ١مل مبعملؾ٤ملل ماظضملؼمل٠مل مع٢ملم

سّملع٣مل،موبعملّملرمعمملمؼؽملضملغملٕملمسػمل٥ملمحؿملمملت٣ملمع٢ملمػْملهماظضملؾمملداتم .م

وظعملّملمرب٥ملمآمتضملمملشممغؾؿمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مسػمل٥ملماظلضمل٦ملمواٮملجؿؾملمملدم

ظمماظشملمملسهملمصٯملمؼلؿزملطملٓملمسؼملٯملمصؿملمط٣ملموٮملمؼلؿغملـٓملمسؼملٯملمصؿملضملفؾ٣ملمضممللمتضملمملشمم{وعمظَمملم

تعمؼملػمؽملغم٢ملػم متعملػمؿعمغملْـِٓملغم م موعمظِٓملعمبممٟملَ مصَممل٫ملػمؾِٓملػم} م[اٌّملثٓمل :م ،6م ]7م ،موظعملّمل موخرب ماظؽمل

م م

(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مبفملنماظضملغمفنملمع٢ملماٌؾملػملغملمملتموحمؾشملمملتماَملسؼملمملل،مصضملعم٢ملؿمم

ابػم٢ملؿممسعمؾفممملسـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م

"اظْؼملغمؾملػمِػملغملَمملتغم مثعمٯملثؽم :مإؿمسػمفعممملبغم ماظْؼملعمٓملػمىِ مبِؽملعمظملْلِ٣ملِ ،موعمذغمُمللم معغمشملَمملهللؽم ،موعمػعم٤ملؼمى معغمؿفمؾِٛملؽم"(علؽملّملم

اظؾٔملار) .موإذا مطمملن ماٌقملع٢مل مضّمل موصعمل٣مل مآ متضملمملشم موودى مصٓملؼسملهمل ماييمل مصػملؿملٕملم
ذظٟملمغؾملمملؼهملمماظشملمملسمملتم،مب٠ملمإنمظّملؼ٣ملماظغملـريمع٢ملماَملسؼملممللماظزملممليهملماظيتمتضملّمللم

ث٤ملابماييملمواظضملؼملٓملةمودممل٩ملٓملماظضملؾمملداتمطمملظلضمل٦ملمظممعزملمملحلماظضملؾمملدموطمملظؽمل٤ملاص٠ملم
ع٢مل ماظزملٯملة مواظزملؿملمملم موطظملمملظهمل ماَملؼؿمملم موسؿملمملدة مآٌمل٪مل٥مل م موشري مذظٟمل مممممل مؼٓملصٛملم
ضّملرهموؼضملػمل٥ملمعؽملٔملظؿ٣ملمسؽملّملمآمتضملمملشمممصضملعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ،مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم

(٫ملعمػملٌمل٥مل مآُ مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) م :م" مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مضَممللعم :مععم٢ملػم مسعممملدعمى مظِ٦مل موعمظِؿملكمممل مصَعملَّملػم مآذعمغػمؿغم٣ملغمم
بِممليَٓملػمبِ ،موعمععمممل متعمعملَٓملفمبعم مإؿمظَ٦ملفم مسعمؾػمّملِي مبِرملعم٦ملػمىٍ موَحعمنملفم مإؿمظَ٦ملفم معِؼملفمممل ماصْؿعمٓملعم٪ملػموملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ ،موعمععممملم
ؼعمٔملعمالغم مسعمؾػمّملِي مؼعمؿعمعملَٓملفمبغم مإؿمظَ٦ملفم مبِمملظؽملفم٤ملعماصِ٠ملؿم محعمؿفم٥مل موُحِؾفم٣ملغم ،مصَكملؿمذعما موَحػمؾعمؾػمؿغم٣ملغم :مطُؽملػموملغم مدعمؼملػمضملعم٣ملغمم

اظٌملْملِيمؼعملػمؼملعمٛملغممبِ٣ملِ،موعمبعمزملعمٓملعمهغمماظٌملْملِيمؼغمؾػمزملِٓملغممبِ٣ملِ،موعمؼعمّملعمهغمماظٌملؿِ٦ملمؼعمؾػمشملِٖملغممبِؾملعمممل،موعمرؿمجػمػملَ٣ملغمماظٌملؿِ٦ملم

ؼعمؼملػمرملِ٦ملمبِؾملعمممل،موعمإؿمنػممدعمفملَظَؽملِ٦ملمظَفملُسػمشملِؿملعمؽملفم٣ملغم،موعمظَؽِ٢ملؿممادػمؿعمضملعممملذعمغِ٦ملمظَفملُ ِسؿملْملعمغفم٣ملغمم"(٫ملقؿملُملماظؾكمملري) م
ممممم مصضملػمل٥ملماٌقملع٢ملمونمرمؿؾملّملمص٥ملماظشملمملسهملموؼّملاوممسػمل٥ملمم٫ملمملحلماَملسؼملممللموؼٓملج٤ملم

ع٢مل مآ متضملمملشم ماظعملؾ٤ملل،وظعملّمل مطمملن محمملل ماظلػملٝمل ماظزملمملحل م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾمل١مل) مبضملّملم

وداىماظضملؼمل٠ملمخ٤ملصًمملموإذظملمملضًمملمووجٯمل،موضّملمو٫ملٝملمآمتضملمملشممحمملهل١ملمبعمل٤ملظ٣مل:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعمم
ؼغمقملػمتغم٤ملنعممععممملمآتعم٤ملػماموعمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمجِػملَهملٌموَغفمؾملغم١ملػممإؿمظَ٥ملمرعمبممؾملؿم١ملػممرعماجِضملغم٤ملنعمم موُوظَؽِٟملَمؼغملعممملرؿمسغم٤ملنعممصِ٦ملم

اظْكعمؿملػمٓملعماتِموعمػغم١ملػممظَؾملعممملمدعممملبِعملُ٤ملنعم}[اٌقملعؽمل٤ملن:م،60م،]61مؼعمل٤مللماب٢ملمطـريم(رضم٣ملمآ):م
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" ..وَيػممػغم١ملػممععمٛملعممإؿمحػملعممملغِؾملؿم١ملػمموعمإؿمتعممملغِؾملؿم١ملػمموعمسعمؼملعمػملِؾملؿم١ملغمماظزملفممملظُِملؿم،معغمرملػمظملِعملُ٤ملنعممعِ٢ملعمماظػملٌمل٣ملِمخعمممل٩ملِظملُ٤ملنعمم
معغملْٓملؿمهِ مبِؾملؿم١ملػم ،مطَؼملعمممل مضَممللعم ماظْقعملعم٢ملغم ماظْؾعمزملػمٓملؿميقم :مإؿمنفم ماظْؼملغمقملػمعِ٢ملعم مجعمؼملعمٛملعمم
عِؽملػم٣ملغم ،موعمجِػملُ٤ملنعم معِ٢ملػم عم

َعؽملؼمممل...موعمضَ٤ملػمظُ٣ملغم:م{وعماظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمقملػمتغم٤ملنعممععممملم
إؿمحػملعممملغؼممملموعمذعمظملَعملَهملً،موعمإؿمنفمماظْؼملغمؽملعممملصِٞملعممجعمؼملعمٛملعم مإؿمدعممملىعمةًموعمو ػم
آتعم٤ملػما موعمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػم موعمجِػملَهملٌ موَغفمؾملغم١ملػم مإؿمظَ٥مل مرعمبممؾملؿم١ملػم مرعماجِضملغم٤ملنعم} موَيػم مؼغمضملػمشملُ٤ملنعم ماظْضملعمشملَمملىعم موػ١ملم
خممل٩ملظمل٤ملن موجػمل٤ملن موَٮمل مؼغمؿعمعملَؾفم٠ملعم معِؽملػمؾملغم١ملػم ،مظِكعم٤ملػمصِؾملؿم١ملػم موَنػم عممؼغملُ٤ملغغم٤ملا مضَّملػم مضَزملفمٓملغموا مصِ٦مل ماظْعملِؿملعممملمؿمم

بِرملغمٓملغموطِماظْكملؿمسعمشملَمملىِ،موعمػعمْملعمامعِ٢ملػممبعممملبِما ذظملمملقمواٮملحؿؿملمملط،مطؼملمملمضممللما عمملمموضمّملم
سعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَموَغفمؾملعممملمضَمملظَوملػم:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمؼغمقملػمتغم٤ملنعممععممملمآتعم٤ملػماموعمضُػملُ٤ملبغمؾملغم١ملػمموعمجِػملَهملٌمػغم٤ملعمماظٌملْملِيم

ؼعملػمٓملؿمقغمموعمؼعمٔملػمغِ٦ملموعمؼعمرملػمٓملعمبغمماظْكعمؼملػمٓملعمموعمػغم٤ملعممؼعمكعممملفغمماظػملٌمل٣ملعم مسٔملفمموج٠ملفم؟ مضمملل:م"ٮملمبِؽملػموملعمموَبِ٦ملم
عمبغملْٓملـم،مؼعممملمبِؽملػموملعمماظزملممّملممؼٞملؿم!موعمظَغملِؽملفم٣ملغمماظٌملْملِيمؼغمزملعمػملخمل٦ملموعمؼعمزملغم٤ملمغمموعمؼعمؿعمزملعمّملفمقغمموعمػغم٤ملعممؼعمكعممملفغمماظػملٌمل٣ملعمم

(سٔملفمموج٠ملؾم)"م(تظمللريماب٢ملمطـري) .م

ظعملّملمسمملدمايمملجمع٢ملمحف٣ملمعطملظمل٤ملرؼمامذغؾ٣ملمإنمذمملىمآمعفملج٤ملرؼمامسػمل٥ملمسؼملػمل٣ملم

عرملغمل٤ملرؼما مسػمل٥مل مدضملؿمل٣مل ،مصػملؿملقْملر ممم٢مل مؼم٫ملّمل مظ٣مل مظؿملظمللّمل محف٣مل ،مصػملؿملكمملظٝمل ماظؽملظملٕملم
واظرملؿملشملمملن م موظؿملضملزملؾملؼملممل ،موظؽملظملؿُمل مصمؿملضملممل م٫ملظملقهمل مجّملؼّملة معٛمل مآ متضملمملشم ،م٫ملظملقهملم

تػملقملػمملمحنملمآموحنملماظؽملمملسموحنملماظغمل٤ملنموايؿملمملة،موظؽملقمملدنملموغظمللؽملمملمسػمل٥ملم

وسؼملمملظؽملممل م٫ملطملرية موم مطؾرية م ،مصٯمل مهعملٓملن م٫ملطملرية م مإن ماىؾمملل مع٢مل مايزمل٥مل م،م م

وٮملمتلؿضملصملؼمل٢ملمطؾريةمصكملنمسظمل٤ملمآموسصمل١ملم،موٮملمغغملعم٤ملممفغممظمماَملسؼملممللماظزملممليهملم
صؽملعمل٤ملل :مدفملصضمل٠مل مدفملت٤ملب مدفملس٤ملد .مب٠مل مبمملدروا مبمملَملسؼملمملل ماظزملممليهمل مووطـٓملوا مع٢ملم

اٮملدؿطملظملمملر مصعملّمل مرجضملؿ١مل مع٢مل مجؾملمملد مٮمل مذ٤ملطهمل مصؿمل٣مل مإشم مجؾملمملد موسصمل١مل موسؼمل٠ملم

عؿ٤ملا٫مل٠ملمإغ٣ملمجؾملمملدماظؽملظملٕملمواظرملؿملشملمملن .م

مممممممصفملغوملموؼؾملمملمايمملجماغؿؾملؿملوملمبظملسمل٠ملمآمتضملمملشممع٢ملمصٓملؼسملهملمؼغمغملظملٓملمآمتضملمملشممم
بؾملمملمماظْملغ٤ملبممورجضملوملمعشملؾملٓملامع٢ملمط٠ملمإث١ملمطؼملممل مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععم٢ملػممحعميملفممػعمْملعماماظْؾعمؿملػموملعممصَػملَ١ملػممؼعمٓملػمصُىملػمموعمظَ١ملػممؼعمظملْلغمٞملػممرعمجعمٛملعممطَؿملعم٤ملػممؿمموعمظَّملعمتػم٣ملغمم

وُعقم٣ملغم"،مصػملضملػملٟملممم٢ململػملؾمل١ملمآمتضملمملشممبمملٌطملظملٓملة،مصٯملمتّملغٕملم٫ملظملقهملمرؾملٓملػمملمآم
ظٟمل،موٮملمتل٤ملدمضػملؾؼممملمبؿملسمل٣ملمآمظٟملمبمملٌطملظملٓملة،مجمملىتماظظملٓمل٫ملهملمصٯملمتسملؿملضملؾملممل.م م

مممممم ظعملّمل مروؼؽملممل مظم ماييمل مطؿملٝمل مؼغمل٤ملن ماٮملعؿـمملل مَملعٓمل مآ متضملمملشم مواٮملغعملؿملمملدم

يغملؼمل٣مل ،مروؼؽملممل مذظٟمل مظم ماظشمل٤ملاف مبؾؿملومل مآ مايٓملام موص٥مل متعملؾؿمل٠مل مايفٓملم

اَملدضملّمل موص٥مل مرع٥مل ماىؼملٓملات موص٥مل ماظلضمل٦مل مبني ماظزملظملممل موآٌملوة ،مصٯمل مؼٔملاح١ملمم
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ايمملج ماظؽملمملس موٮمل مؼظمللٞمل موٮمل مؼٓملصىمل موؼضملصمل١مل مذضملممل٩ملٓمل مآ م متضملمملشم ،موايمملج مبضملّملم
س٤ملدت٣ملمٮملمبّملمونمؼلؿزملقنملمػْملهماٌضملمملغ٦ملممظممحؿملمملت٣ملمودػمل٤ملطؿملمملت٣ملم،مصؿملعملٝملمسػمل٥ملم

وواعٓملمآمرمملسهملموؼؽملعملمملدميغملؼمل٣مل،مؼفملتٓملمبفملعٓملمآموؼؽملؿؾمل٦ملمسؽملّملمغ٤ملاػؿمل٣مل،مسممملظٞملم

اظؽملمملسمخبػملٞملمحل٢ملموؼضملمملعػملؾمل١ملممعضملمملعػملهملم٫ملممليهمل،مزمػمل١مل معٛملماىمملػ٠ملموؼؿ٤ملرهللمس٢ملم
ايٓملامم،موؼلضمل٥ملمظممعزملمملحلماظضملؾمملدمواظؾٯملدم،مإنماييملمظؿملٕملمظعملؾؼممملمتؽملُملمظػملقمملجم
وإمنمملمػ٤ملماعؿـممللمَملواعٓملمآممتضملمملشممؼّملورمعضملؾملمملمحؿملىملمدارتمةـمملمس٢ملمعٓمل٪ملمملةم

آمواظظمل٤ملزمبـ٤ملاب٣مل،مإذماظلضملمملدةمظمماظّملارؼ٢ملمتؽملؾينمسػمل٥ملمحل٢ملماٮملعؿـممللمَملعٓملم

آمتضملمملشمممورمملسهملمرد٤ملظ٣مل م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضممللمتضملمملشم:م{وعمععم٢ملػممؼغمشملِٛملؿمماظػملٌمل٣ملعمم
وعمرعمدغم٤ملظَ٣ملغممصَعملَّملػممصَمملزعممصَ٤ملػمزؼمامسعمصملِؿملؼملؼممملم} م[اَملحٔملاب:م]71مواظرملعملمملىمواظؿضملمملدهملمتؽملؾينمسػمل٥ملم
خممملظظملهملموواعٓملمآمتضملمملشممورد٤ملظ٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضممللمتضملمملشم:م{صَػملْؿملعمقػمْملعمرؿمم

اظٌملْملِؼ٢ملعممؼغمكعممملظِظملُ٤ملنعممسعم٢ملػمموَعػمٓملؿمهِموَنػممتغمزملِؿملؾعمؾملغم١ملػممصِؿػمؽملعمهملٌموَوػممؼغمزملِؿملؾعمؾملغم١ملػممسعمْملعمابؽمموَِظؿمل١ملؽمم}م م
م م
م

م
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[اظؽمل٤ملر:م .]63م

ا
أًٔل  :انؼُبصش:

حقٕ ق اجلبس

-1معغملمملغهملماىمملرمص٥ملما دٯملمم .م
-2مع٢ملمحعمل٤ملقماىمملرم .م
ممم-ما حلمملنمإظؿمل٣ملم .م

ممم-مطٝملماَملذىمسؽمل٣ملمم .م

م م

ممم-مهؼمل٠ملماَملذىمعؽمل٣ملم.ممم

-3موغ٤ملاهللماىريانم م

-4موثٓملمعٓملاسمملةمحعمل٤ملقماىمملرمص٥ملمإ٫ملٯملحماظضملٯملضمملتمبنيموصٓملادماجملؿؼملٛملم .م

ا
ثبَٛب  :األدنـخ:

األدنخ يٍ انقــشآٌ انكشٚى :

-1ؼعمل٤ملل مآ متضملمملشم :م{وعماسػمؾغمّملغمواْ ماظػملّ٣ملعم موعمٮملَ متغمرملػمٓملؿمطُ٤ملاْ مبِ٣ملِ مذعمؿملػمؽمملً موعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿم مإؿمحػملعممملغمملًم
عملمملطِنيؿم موعماظْفعممملرؿم مذِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْفعممملرؿم ماظْفغمؽملغمنملِم
وعمبِْملِي ماظْعملُٓملػمبعم٥مل موعماظْؿملعمؿعممملععم٥مل موعماظْؼمل عم
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملّ٣ملعممٮملَمؼغمقِنملقممععم٢ملم
وعماظزملفممملحِنملِمبِمملىَؽملنملِموعمابػم٢ملؿمماظلفمِؾؿمل٠ملؿمموعمععممملمععمػملَغملَوملػمموَؼػمؼملعم غم

طَمملنعممعغمكػمؿعممملٮملًمصَكغم٤ملراً}م[ماظؽمللمملىم:م]36م .م

-2وؼعمل٤ملل متضملمملشم :م{وعمظَممل متعملػمؿعم٤ملؿمي ماظْقعملعمؽملعمهملُ موعمظَممل ماظلفمؿملممؽعمهملُ مادػمصَٛملػم مبِمملظٌملؿِ٦مل مػِ٦ملعم موَحػملعم٢ملغمم
صَكملؿمذعماماظٌملْملِيمبعمؿملػمؽملعمٟملَموعمبعمؿملػمؽملعم٣ملغممسعمّملعماوعمةٌمطَفملَغفم٣ملغمموعمظِ٦مللممحعم ِؼملؿمل١ملؽم}م[صزملػملومل:م]34م .م

-3موؼعمل٤مللمتضملمملشم{:موعمظَؼملعم٢ملم٫ملعمؾعمٓملعمموعمشَظملَٓملعممإؿمنفممذعمظِٟملَمظَؼملِ٢ملػممسعمٔملػممؿمماظْفملُعغم٤ملرؿم}[اظرمل٤ملرى .]43:م

 -4موؼعمل٤ملل متضملمملشم م :م{ مظَممل مؼعمؽملػمؾملعممملطُ١ملغم ماظػملٌمل٣ملغم مسعم٢ملؿم ماظٌملْملِؼ٢ملعم مظَ١ملػم مؼغمعملَمملتِػملُ٤ملطُ١ملػم مصِ٦مل ماظّملممؼ٢ملؿم موعمظَ١ملػمم

ؼغمكػمٓملؿمجغم٤ملطُ١ملمعمم٢ملمدِؼعممملرؿمطُ١ملػمموَنمتعمؾعمٓملقموػغم١ملػمموعمتغمعملْلِشملُ٤ملامإؿمظَؿملػمؾملؿم١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممؼغمقِنملقمماظْؼملغمعملْلِشملِنيعم}مممممممممم م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[اٌؼملؿقؽملهملم]8:م .م
مذطَٓملـم موعموُغـعم٥مل موعمجعمضملعمػملْعمؽملمملطُ١ملػمم
 -5موؼعمل٤ملل متضملمملشم م {:مؼعمممل موَؼقمؾملعمممل ماظؽملفممملسغم مإؿمغفمممل مخعمػملَعملْعمؽملمملطُ١مل معمم٢مل عم

عمعغملُ١ملػم م ِسؽملّملعم ماظػملٌمل٣ملِ موَتػم َعملمملطُ١ملػم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مسعمِػملؿمل١ملؽم مخعمؾِريؽم}م م
ذغمضملغم٤ملبمملً موعمضَؾعمممل٩ملِ٠ملعم مظِؿعمضملعممملرعمصُ٤ملا مإؿمنفم م َوطْٓمل عم

مممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[مايفٓملاتم]م .م
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األدنخ يٍ انسُخ ٔاٜثبس :

-1مسعم٢ملمػموَبِ٥ملمذغمٓملعمؼػمُملـمماظْكغمٔملعماسِ٥ملممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)موَنفمماظؽملفمؾِذمل٥ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)م

ضَممللعم:م"ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعمذمل٤ملػمممؿمماآلخِذملٓملؿممصَػملْؿملغمقػملِذمل٢ملػممإؿمظَذمل٥ملمجعمذملمملرؿمهِ،وعمععم٢ملػممطَذملمملغعم٦ملغممؤػمعِذمل٢ملغمم
بِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿممصَػملْ غمؿملغملْٓملؿممػم،م٪ملعمؿملػمظملَؾملغم٤ملمعمععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِذملٓملؿممصَػملْؿملعمعملُذمل٠ملػممخعمؿملػمذملٓملؼمم

عملغملُوملػمم"م(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).
وَوػممظِؿمل ػم

-2موس٢ملػمموَبِ٦ملمذغمٓملعمؼػمُملـمماظضملعمّملعموؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مضَذملممللعم:مدعمذملؼملِضملعموملػمموُذغمغعمذملممليعم،موعموَبػمزملعمذملٓملعمتػمم
عممتغملَػملٌمل١ملعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)مصَعملَذملممللعم:م"ععمذمل٢ملػمم َطذملمملنعممؼغمذملقملػمعِ٢ملغمم
سعمؿملػمؽملعمممليعم،محِني عم
بِمملظػملٌمل ذمل٣ملِموعماظؿملعمذملذمل٤ملػممؿمماآلخِذملذملٓملؿممصَػملْ غمؿملغملْذملذملٓملؿممػممجعم ذملمملرعمهغم،موعمععمذملذمل٢ملػممطَ ذملمملنعممؼغمذملذملقملػمعِ٢ملمغمبِمملظػملٌمل ذمل٣ملِموعماظْؿملعمذملذمل٤ملػممؿمماآلخِذملذملٓملم

صَػملْ غمؿملغملْذملذملٓملؿممػمم٪ملعم ذملؿملػمظملَ٣ملغممجعمممل٩ملِٔملعمتعمذملذمل٣ملغم،ضَممللعمم:موعمععم ذملمملمجعمممل٩ملِٔملعمتغمذملذمل٣ملغممؼعم ذملمملمرعمدغمذملذمل٤مللعممآِ؟مضَ ذملممللعممؼعمذملذمل٤ملػممؽمموعمظَؿملػمػملَ ذملهملٌم
وعماظسملممؿملعممملصَهملُمثعمٯملَثعمهملُموَؼفممملمـممصَؼملعممملمطَمملنعمموعمرعماىعممذعمظِٟملَمصَؾملػم٤ملعمم٫ملعمّملعمضَهملٌمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِم،موعمععمذمل٢ملػمم َطذملمملنعممؼغمذملقملػمعِ٢ملغمم

بِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملمِصَػملْؿملعمعملُ٠ملػممخعمؿملػمٓملؼماموَوػممظِؿملعمزملػمؼملغموملػمم"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

-3موسعم٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)ضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)مم:م
"ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظْؿملعم٤ملػممماآلخِٓملؿممصَٯملَمؼغمقملػمذِمجعممملرعمهغم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري).

-4موسعم٢ملػمموَبِذمل٦ملمذغمذملٓملعمؼػمُملـممم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)موَنفممماظؽملفمؾِذمل٦ملفمم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)ضَذملممللعم:م
" وعماظػملٌمل٣ملِمٮملَؼغمقملػمعِ٢ملغمم،موعماظػملٌمل٣ملِمٮملَمؼغمقملػمعِ٢ملغمم،موعماظػملٌمل٣ملِمٮملَمؼغمقملػمعِ٢ملغم،م ِضؿمل٠ملعمموعمععم٢ملػممؼعممملمرعمدغم٤مللعممآِم؟مضَممللعمم
اظٌملْملِيمٮملَمؼعمفملْععم٢ملغممجعممملرغمهغممبعم٤ملعما٩ملِعملَ٣ملغممِ ،ضؿمل٠ملعم:موعمععممملمبعم٤ملعما٩ملِعملُ٣ملغمم؟مضَممللعمم:مذعمٓملقمهغم" م

(٫ملقؿملُملماظؾكمملريموعلؽملّملموضمّمل).
-5موسذمل٢ملمسعمممل٩ملِرملعمذملذملهملَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملممل)مضَمملظَذملذملوملػمم:مدعمذملؼملِضملػموملغممرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم
عمؿذملذملذملذمل٥ملمزَؽملعم ػمؽملذملذملذملذملوملغممو فمَغذملذملذملذمل٣ملغمم
ْفذملذملذملمملرمِح فم
٫ملذملذملذملؿملؽملِ٥ملمبِمملظ عم
ودذملذملذملػمل١ملم)ممؼعم ُعملذملذملذملذمل٤مللغم:م" عمعذملذملذملمملزعمالعممجِؾػمٓملؿمؼذملذملذملذمل٠ملغممؼغم٤مل ِ

دعمؿملغم٤ملعمرممثغم٣ملغم"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).

 -6وسعم٢ملػممسعمؾػمّملِماظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملؿممسعمؼملػمٓملـموم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم):مم
"خعمؿملػمٓملغمماَملَ٫ملػمقعممملبِمسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمخعمؿملػمٓملغمػغم١ملمػمظِزملعممملحِؾِ٣ملِم،موعمخعمؿملػمٓملغمماىِريعمانؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌملذمل٣ملِممخعمؿملػمذملٓملغمػغم١ملػممم

ظِفعممملرؿمهِم"م(دؽمل٢ملماظمعْملي)م.
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 -7وسعم٢ملمػموَبِ٥ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)موَنؾممعمرعمدغمذمل٤مللعمماظػملٌملذملم٣ملِم(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)طَذملمملنعمم
ٮملمتعمقػمعملِٓملعمنفممجعممملرعمةٌمظِفعممملرعمتِؾملعممملموعمظَ٤ملػممصِٓملػمدِ٢ملعممذعممملةٍ"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل).
ؼعمعملُ٤مللغم:م"ؼعممملغِلعممملىعمماظْؼملغملػمػملِؼملعممملتِ م َ

عم):مؼذملمملم
 -8وس٢ملموب٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)معمضممللعم:م ِضؿمل٠ملعممظِػملؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١مل عم
رعمدغم٤مللعمماظػملٌملذمل٣ملِمإؿمنفممم ُصػملَمملغعمذملهملًمتعم ُعملذمل٤ملمغمماظػملٌملؿملػمذمل٠ملعمموعمتعمزملغمذمل٤ملمغمماظؽملفمؾملعمذملمملرعم،موعمتعمظملْضملعمذمل٠ملغم،موعمتعمزملفمذملّملفمقغم،موعمتغمذملقملػمذِيم
جِريعماغعمؾملعممملمبِػملِلعممملغِؾملعمممل؟مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم):م"ظَمملمخعمؿملػمٓملعممصِؿملؾملعمذملممل،مػِذمل٦ملعمم

عِ٢ملػمموَػػم٠ملؿمماظؽملفممملرؿم"م،مضَمملظُ٤ملا:موعمصُػملَمملغعمهملٌمتغمزملعمذملػملخمل٦ملماظْم عمؼملغملْؿغم٤ملبعمذملهملَ،موعمتعمزملفمذملّملفمقغممبِذملفملَثػم٤ملعمارـم،موعمظَذملمملمتغمذملقملػمذِيم

َػذملذملذمل٠ملؿمم
ػذملذملذمل٦ملعمم ِعذملذملذمل٢ملػممو ػم
عمدذملذملذملػملٌمل١ملعم):م" ِ
ِم(٫ملذملذملذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَ ػمؿملذمل ذمل٣ملممِو عم
عمدذملذملذمل٤مللغمماظ ٌملػملذملذملذمل٣مل عم
َحذملذملذملّملؼما؟مصَ َعملذملذملذملممللعممر غم
و عم

اظْفعمؽملفمهملِ"(اَملدبماٌظملٓملدمظػملؾكمملري)م.

 -9وس٢ملماظْؼملِعملّْملعمادِمبػم٢ملؿمماظْفملَدػم٤ملعمدِ(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضممللعم:مضَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)م

ظِفملَ٫ملػمقعممملبِ٣ملِم:م"م"ععممملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممصِ٦ملماظٔملممغعمممل؟م"مضَمملظُ٤ملا:محعمٓملفمععم٣ملغممآُموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغم،مصَؾملغم٤ملعممحعمٓملعمامؽممإؿمظَذمل٥ملم
َ٫ملذملقعممملبِ٣ملِ:م"مظَذملفملَنػمم
ؼعم٤ملػممؿمماظْعملِؿملعممملععمهملِ،مضَممللعم:مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)مظِفمل ػم

ؼعمٔملػمغِذملذمل٦ملعمماظٓملفمجغمذملذمل٠ملغممبِضملعمرملػمذملذملٓملعمةِمغِلػمذملذمل٤ملعمةٍ،موَؼػملعمذملذملٓملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمعِذملذمل٢ملػمموَنػممؼعمٔملػمغِذملذمل٦ملعممبِذملمملعػمٓملعموَةِمجعمذملمملرؿمهِم"،مضَ ذملممللعم:م
صَعملَممللعم:م"مععممملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممصِ٦ملماظلفمٓملؿمضَهملِ؟م"مضَمملظُ٤ملا:محعمٓملفمععمؾملعممملمآُموعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغممصَؾملؿم٦ملعممحعمٓملعمامؽم،مضَممللعم:م

عملذملذملذملٓملؿمقعمم ِعذملذملذمل٢ملػمم
عمرملذملذملذملٓملعمةِموَبػمعمؿملذملذملمملتٍ،موَؼػم عملذملذملذملٓملغممسعمػملَ ػمؿملذملذمل٣ملِم ِعذملذملذمل٢ملػمموَنػممؼ ػم
فمجذملذملذمل٠ملغمم ِعذملذملذمل٢ملػممس ػم
عملذملذملذملٓملؿمقعمماظٓمل غم
"َظذملذملفملَنػممؼ ػم

جعممملرؿمهِ"(علؽملّملموضمّمل)م.

 -10وسعم٢ملػمموَبِ٦ملمذعمردملم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مضَممللعممرعمدغمذمل٤مللغممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم):م"عمؼذملمملم
وَبعممملمذعمردملمإؿمذعمامرَؾعمكػموملعممععمٓملعمضَهملً،مصَفملَطْـِٓملػممععممملىعمػعمممل،موعمتعمضملعممملػعمّملػممجِريعماغعمٟملَ"(٫ملقؿملُملمعلػمل١مل).

 -11وسعم٢ملػممسعمممل٩ملِرملعمهملَم(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعمممل)ضمملظومل:مضُػملْوملغممؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِمإؿمنفممظِ٦ملمجعمذملمملرعمؼػم٢ملؿممصَذملكملؿمظَ٥ملم
وَؼممؾملؿمؼملعممملموُػػمّملِي؟مضَممللعم:م"إؿمظَ٥ملموَضْٓملعمبِؾملؿمؼملعممملمعِؽملػمٟملِمبعممملبؼمممل"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)م.

عمدذمل٤مللعممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذملم٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)م
 -12وسعمذمل٢ملػمموَبِذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمذملذملٓملعمةممعم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)موَنفممر غم
عمّملطُ١ملػممجعممملرعمهغمموَنػممؼعمطملػمٓملؿمزعممخعمرملعمؾعمهملًمصِ٦ملمجِّملعمارؿمهِ"م(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل)م.
ضَممللعم:م"ظَمملمؼعمؼملػمؽملعمٛملػمموَح غم

 -13وجمملىمرج٠ملمإشمماب٢ملمعلضمل٤ملدم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مصعملممللمظ٣مل:مإنمظ٦ملمجمملرؼمامؼذملقملذؼينم
وؼرملؿؼملينموؼسملؿملٞملمسػملذمل٦ملؾم،مصعملذملمملل:ماذػذملنملمصذملكملنمػذمل٤ملمسزملذمل٥ملمآمصؿملذملٟملمصذملفملرٛملمآم

صؿمل٣مل.م(إحؿملمملىمسػمل٤ملمماظّملؼ٢مل)م.
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 -14وس٢ملماظْقعملعم٢ملؿمماظؾزملٓمليم(رضمذمل٣ملمآ)ضذملمملل:مظَذملؿملػمٕملعممحغملػمذمل٢ملغمماظْفِذمل٤ملعمارؿممطَذملٝملفمماظْذملفملَذعمى،م
وعمَظغملِ٢ملفممحغملػم٢ملعمماظْفِ٤ملعمارؿمماحػمؿِؼملعمممللغمماظْفملَذعمى.م(إحؿملمملىمسػمل٤ملمماظّملؼ٢مل).

 -15وس٢ملمايل٢ملماظؾزملٓمليم(رضم٣ملمآ)موغ٣مل:م"طمملنمٮملمؼٓملىمبفملدؼمذملمملمونمتشملضملذمل١ملمجذملمملركم
اظؿملؾمل٤ملديمواظؽملزملٓملاغ٦ملمع٢ملمو٪ملقؿملؿٟمل"م(معغملمملرمماَملخٯملقمظػملكٓملا٩ملشمل٦مل) م .م
ا
ثبنثب  :ادلـٕضـــــــــــٕع  :م

زمٓملصما دٯملممسػمل٥ملمدس١ملمووا٫ملٓملماحملؾهملمبنيموصذملٓملادماجملؿؼملذملٛملمممذملمملمتؽملقذمل٣ملم

ضذملذمل٤ملةموتمملدذملذملغملًممل،موممذملذملمملمؼرملذملذملؿملٛملمروحماظؿضملذملذملمملونمبذملذملنيماظؽملذملذملمملسموؼٔملؼذملذملّملماجملؿؼملذملذملٛملمثؾمملتؼمذملذملمملم

وادؿعملٓملارؼمامعٓملاسمملةُمحعمل٤ملقؿمماىمملرماظيتموسػمل٥ملما دٯملممذفملغؾملمملمواػؿ١ملمبؾملمملموؼؾمؼملمملماػؿؼملمملم،م
ب٠ملمجضملػملؾملمملمع٢ملمسٯملعمملتما تمملن،مصعملّملمجضمل٠ملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١مل)ما تذملمملنعمم

عرملذملذملٓملورًمملمبممل حلذملمملنمإشمماى ذملمملر،مصضملعمذملذمل٢ملمػموَبِذملذمل٦ملمذغمذملذملٓملعمؼػمُملـمماظْكغمٔملعماسِذملذمل٦ملممم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)وَنفمم

اظؽملفمؾِ٦ملفمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)ضَممللعم:م"ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِذملمملٓممِوعماظْؿملعمذمل٤ملػممؿممماْظذملـملخِٓملؿمممصَػملْؿملغمقػملِذمل٢ملػممم

إؿمظَ٥ملمجعممملرؿمهِ"،مطؼملمملمجضمل٠ملمحل٢ملعممعضملمملعػملهملماىمملرموإطٓملاععم٣ملمع٢ملما تمملنموؼسملؼمذملممل،مصَضملذمل٢ملمػمموَبِذمل٦ملمم
ذغمٓملعمؼػمُملـممماظضملعمّملعموؿميممم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَذملممللعم:مدعمذملؼملِضملعموملػممموُذغمغعمذملممليعممم،موعموَبػمزملعمذملٓملعمتػمممسعمؿملػمؽملعمذملممليعممم،محِذملنيعممم

٢ملم َطذملمملنعمممؼغمذملقملػمعِ٢ملمغممبِمملظػملٌملذمل٣ملِمموعماظؿملعمذمل٤ملػممؿممماآلخِذملٓملؿممم
عمتغملَػملٌمل١ملمعماظؽملفمؾِ٦ملؾممغم٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملممعمصَعملَذملممللعممم:م"ععمذملم ػم

صَػملْ غمؿملغملْذملذملٓملؿممػممجعمذملذملمملرعمهغم"،موظعملذملذملّملموو٫ملذملذمل٥ملمآم(سذملذملٔملموجذملذمل٠ملم)مظممطؿمملبذملذمل٣ملماظغملذملذملٓملؼ١ملمبمملىذملذملمملرمووعذملذملٓملم
ػمٓملطُ٤ملامبِ٣ملِمذعمؿملػمؽؼممملموعمبِمملظْ٤ملعماظِّملعمؼػم٢ملؿممإؿمحػملعمذملمملغؼممملم
بممل حلمملنمإظؿمل٣ملمصعملممللمتضملمملشم:م{وعماسػمؾغمّملغمواماظػملٌمل٣ملعمموعمظَمملمتغمرمل ؿم
ْفذمل ذملمملرؿمماظْفغم غمؽملذمل ذملنملِم
ْفذمل ذملمملرؿممذِيماظْعملُٓملعمػمبذملذملذمل٥ملموعماظ عم
عملذمل ذملمملطِنيؿمموعماظ عم
وعمِبذمل ذملْملِيماظْعملُٓملعمػمبذملذملذمل٥ملموعماظْؿملعمم عمؿذمل ذملمملععم٥ملموعماظْؼمل عم
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممظَذملمملمؼغمقِذملنملقممععمذمل٢ملػمم َطذملمملنعمم
وعماظزملفممملحِنملِمبِمملظْفعمؽملػمنملِموعمابػم٢ملؿمماظلفمِؾؿمل٠ملؿمموعمععممملمععم َػملغملَوملػمموَؼػمؼملعم غم

عغمكػمؿعممملظً ذملمملمصَكغمذملذمل٤ملرؼما}[اظؽملل ذملمملى:م،]36وهلذملذملْملامط ذملمملنمطذملذملـريؼمامع ذملمملمؼؽملذملذملٔمللماظذملذمل٤ملح٦ملمسػملذملذمل٥ملماظ ذملؽمل

( ٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مؼ٤مل٫مل٦ملمبمملىذملمملرمحؿذمل٥ملمزذمل٢ملفمماظذملؽمل

م م

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١مل)ممم

ونمآم(سٔملموج٠مل)مدؿملرملٓملهللمعرياثؼممملمبنيماىريانمع٢ملمذّملةماظ٤مل٫ملؿملهملمبؾمل١مل،مصضمل٢ملمسعمممل٩ملِرملعمهملَم

عمدذملذملذمل٤مللعمماظ ٌملػملذملذملذمل٣ملِم(٫ملذملذملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذملذملذمل٣ملمودذملذملذملػمل١ملمم)م م
ػم:مدذملذملذملؼملِضملػموملغمممر غم
(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملذملذملمملم)مضَمملَظذملذملذملومل عم
ؼعمعملُ٤مللغم:م"ععممملمزعمالعممجِؾػمٓملؿمؼ٠ملغممؼغم٤مل٫ملِؿملؽملِ٥ملمبِمملظْفعممملرؿممحعمؿفم٥ملمزَؽملعمؽملػموملغمموَغفم٣ملغممدعمؿملغم٤ملعمرممثغم٣ملغم" .م

إغؾملمملمو٫ملؿملهملمسغمػملْ٤ملؿمؼفمهملٌمؼٓملؼّملمآم(سذملٔملموجذمل٠ملم)مونمؼغمشملَؾملممذملٓملعمممبؾملذملمملماجملؿؼملذملٛملماٌلذملػمل١ملمعذمل٢ملم

اَملحعملمملدمواظضملّملاواتمواٌرملمملحؽملمملتمظؿملل٤ملدهماظ٤ملدماظ٤مل٩ملمملممواظؿضملذملمملونمواظؿغملذملمملتٝمل،مػذملْملهم

ذذمل ذملؿملؼملهملماجملؿؼملذملذملذملٛملماٌلذمل ذملػمل١مل،مصؾملذملذملذملْملامجضملظملذملذملذملٓملمبذملذملذمل٢ملموبذملذملذمل٦ملمرمملظذملذملذملنملم(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذملم٣مل) م
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م ؼرملٓملحمظػملؽملفمملذ٦ملمرؾؿملضملهملمردمملظهملما دٯملمموؼغمؾذملؿملمم٢ملغممظذمل٣ملموػذمل١ملمعٯملعذملُملمػذملْملاماظذملّملؼ٢ملمحذملنيم
رػملنملمعؽمل٣ملمعؾضمل٤ملثمملموػ٠ملمعغملهملم:مسؾّملمآمب٢ملموبذمل٦ملمربؿملضملذملهملموسؼملذملٓملومبذمل٢ملماظضملذملمملصمونمؼعمذملٓملغمدفمم
عؾملمملجٓمليمايؾرملهملمإشممبٯملدػ١مل،مصشملػملنملماظؽملفمملذ٦ملمع٢ملماٌلػملؼملنيمونمزمذملّملث٤ملهمسذمل٢ملم

قمؾملذملمملمم
ػْملاماظّملؼ٢ملماظْمليمخمملظظمل٤ملامب٣ملمض٤ملعؾمل١مل،مصذملؿغملػمل١ملمجضملظملذملٓملم(رم٪ملذمل٦ملمآمسؽملذمل٣مل)مصعملذملمملل:م"وَؼ عم

اظْؼملعمػملِٟملُ مطُؽملفممملمضَ٤ملػمعؼممملموَػػم٠ملعممجعممملػِػملِؿملفمهملٍمغعمضملػمؾغمذملّملغممماَملَ٫ملػمذملؽملعممملمعممم،موعمغعم ْفملطُذمل٠ملغممماظْؼملعمؿملػمؿعمذملهملَمموعمغعمذملفملْتِ٦ملمماظْظملَذمل٤ملعماحِٖملعممم،م
وعمغعمعملْشملَٛملغمماَملَرػمحعممملمعمم،موعمغغملِ٦ملىغمماظْفِ٤ملعمارعمم،ؼعم ْفملطُذمل٠ملغممماظْعملَذمل٤ملؿميقمممعِؽملفمذملمملمماظسملفمذملضملِؿملٝملعممم،م َصغملُؽملفمذملمملممسعمػملَذمل٥ملممذعمظِذملٟملَمم

مملغمملمم
حعمؿفم٥ملمبعمضملعمىملعمماظػملٌمل٣ملمغمإؿمظَؿملػمؽملعممملمرعمدغم٤ملٮملًمعِؽملفممملمغعمضملػمذملٓملؿمفممغمغعملعمذملؾعم٣ملغممم،موعم٫ملِذملّملػمضَ٣ملمم،موعموَععممملغعمؿعمذمل٣ملغممم،موعمسعمظملَمملصَذمل٣ملغممم،مصَذملّملعمسعم عم

عمعمملطُؽملفم ذملمملمغعمضملػمؾغمذملذملّملغممغعمقػمذملذمل٢ملغمموعمآبعممملؤغمغعم ذملمملمعِذملذمل٢ملػممدغموغِ ذمل٣ملِمعِذملذمل٢ملم
إؿمظَذملذمل٥ملمآِمظِؽملغم٤ملعمحممذملذملّملعمهغمم،موعمغعمضملػمؾغمذملذملّملعمهغمم،موعمغعمكػمػملَذملذملٛملم عم

عمايِفعم ذملمملرعمةِموعماَملَوػمثعم ذملمملنؿمم،موعموَععمٓملعمغعم ذملمملمبِزملِذملذملّملػمقؿمماظْقعم ذملّملِؼىملِم،موعموَدعماىِماَملَععممملغعم ذملهملِم،موعم٫ملِ ذملػملَهملِماظذملذملٓملفمحِ١ملؿمم،م
وعمحغملػم٢ملمِاظْفِ٤ملعمارؿمم،موعماْظغملَٝملمممسعم٢ملؿمماظْؼملعمقعممملرؿممؿمم،موعماظذملّملممععممملىِمم،موعمغعمؾملعممملغعمذملمملممسعمذمل٢ملؿممماظْظملَذمل٤ملعماحِٖملؿممم،موعمضَذمل٤ملػملؿممم

اظٔملقمورؿم"...م(علؽملّملما عذملمملممموضمذملّملم)،مبؾملذملْملهماٌؾذملمملدئماظضملصملؿملؼملذملهملمهذمل٤مللماجملؿؼملذملٛملمعذملم٢ملم
اىمملػػملؿملذملذملهملمإشمما دذملذملٯملم،معذملذمل٢ملماهلفذملذملٓملمواظؿعملذملمملرٛملمودذملذمل٤ملىماىذملذمل٤ملارمواظضملذملذملّملاوةمإشمماظذملذملربم

واظزملػملهملموحل٢ملماى٤ملارمواظؿغملمملتٝملمواظؿـملزر .م

إنماىمملرمظممغعمصملَٓملما دٯملممعغمضملنيم،موغممل٫ملِذملٓملمم،موحذملمملرؿمسمم،مووعذملنيمم،مؼغمشملْضملؼملغمذملٟملَممإذام

جغمضملػموملم،وؼغمرملمملركمظمماَملصٓملاحمواٌؽملمملدؾمملت ماظشملؿملؾهملم،موؼغم٤ملاد٦ملموؼغمضملذملٔملمميممظمماٌزملذملممل٩ملنملمم
واَملتذملذملٓملاحم،موؼغمٓملػمذِذملذملّملم،موؼؽملزملعمذملذملُملم،موؼؿضملذملمملوعمنمعضملذملذملٟملمسػملذملذمل٥ملماظذملذملربؾممواظؿعملذملذمل٤ملىم،موؼضملذملذمل٤ملدغمكمإذام
صملذملذملٟملممظمموػػملذملذملٟملممووظذملذملذملّملكم،موٮملم
مملظزملذملذملهملممزمْظمل ُ
ؿم٪ملذملذملوملمم،موؼذملذملٔملورغمكممزؼذملذملمملرةمماَملخذملذمل٤ملؾمةمماً عم
عٓمل ػم

سم٤ملغٟملمظممعممللـمموٮملموػ٠ملـم .م

ضممللما عمملمماظطملٔملاظ٦ملمرضم٣ملمآم:موصمػملهملمحٞملماىمملر:مونمؼؾذملّملوهممبمملظلذملٯملممم،موٮملم

ؼشملؿمل٠ملمعضمل٣ملماظغملٯملمم،موٮملمؼغملـٓملمس٢ملمحمملظذمل٣ملمماظلذملقملالمم،موؼضملذمل٤ملدهممظمماٌذملٓملضمموؼضملٔملؼذمل٣ملممظمم
اٌزملؿملؾهملم،موؼعمل٤ملممعضمل٣ملمظمماظضملذملٔملاىمم،موؼؾملؽملؽذمل٣ملممظمماظظملذملٓملحمم،موؼصملؾملذملٓملمماظرملذملٓملطهملممظمماظلذملٓملورمم

عضملذملذمل٣ملم،موؼزملذملذملظملُملمسذملذمل٢ملمزٮملتذملذمل٣ملم،موٮملمؼؿشملػملذملذملٛملمعذملذمل٢ملماظلذملذملشملُملمإشممس٤ملراتذملذمل٣ملم،موٮملمؼسملذملمملؼعمل٣ملمظمم

و٪ملذملذملٛملماىذملذملْملهللمسػملذملذمل٥ملمجذملذملّملارهم،موٮملمظممعزملذملذملنملماٌ ذملمملىمظممعؿملٔملابذملذمل٣ملم،موٮملمظممعشملذملذملٓملحم

اظمابمظممصؽملممل٩مل٣ملم،موٮملمؼسملؿملٞملمرٓملض٣ملمإشمماظذملّملارمم،موٮملمؼؿؾضملذمل٣ملمماظؽملصملذملٓملممصؿملؼملذملمملممزمؼملػملذمل٣ملممإشمم

دارهم،موؼلذملذملممعذملمملمؼؽملغملرملذملذملٝملمظذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملمس٤ملراتذملذمل٣ملم،موؼؽملضملرملذملذمل٣ملمعذملذمل٢ملم٫ملذملذملٓملسؿ٣ملمإذامغمملبؿذملذمل٣ملمغممل٩ملؾذملذملهملم،م
وٮملؼطملظمل٠ملمس٢ملمعٯملحصملهملمدارهمسؽملّملمشؿملؾؿ٣ملم،موٮملمؼلؼملٛملمسػملؿمل٣ملمطٯملعؼممملم،موؼطملذمل٘ملممبزملذملٓملهممسذمل٢ملمم
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حٓملعؿ٣ملم،موٮملمؼّملؼ١ملماظؽملصملٓملمإشممخمملدعؿ٣ملم،موؼؿػملشملٝملمب٤ملظذملّملهممظممطػملؼملؿذمل٣ملمم،موؼٓملذذملّملهممإشمم
عمملمرمؾملػمل٣ملمع٢ملموعٓملمدؼؽمل٣ملمودغؿملمملهم(إحؿملمملىمسػمل٤ملمماظّملؼ٢مل) .م

وعذملذمل٢ملمحعملذملذمل٤ملقماى ذملمملرمتظملعملذملذملّملمحمملظذملذمل٣ملمٮملمد ذملؿملؼملمملماظظملعملذملذملريموذومايمملجذملذملهملم،موػذملذملْملامعذملذمل٢ملم

عمدذمل٤مللغممماظػملٌملذمل٣ملمم
ا تمملنموآٌملوىةم،مصضملذمل٢ملممابػمذمل٢ملؿمممسعمؾفمذملمملسـممم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملؾملؼملذملمملمم)ضَذملممللعم :مضَذملممللعمممر غم

(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعمم)م:م"ظَذملؿملػمٕملعممماظْؼملغمذملقملػمعِ٢ملغممماظٌملذملْملِيممؼعمرملػمذملؾعمضملغم٤ملممعمجعمذملمملرغمهغمممجعمذملممل٩ملِٛملؽمممإؿمظَذمل٥ملممجعمؽملػمؾِذمل٣ملِم"م

(اَملدبماٌظملٓملدمظػملؾكمملري)،مصممل حلمملنمإشمماىذملمملرممؼرملذملؼمل٠ملممطذمل٠ملمموجذمل٤ملهمماًذملري،مصضملعمذمل٢ملػممم

سعمؾػمّملمِاظػملٌمل٣ملِمبػم٢ملمِسعمؼملػمٓملؿمومبػم٢ملؿمماظْضملعممملصؿم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملمملم)سعم٢ملػممرعمدغم٤مللمِاظػملٌملذمل٣ملممِ(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملمم

ِوعمدعمػملٌمل١ملعمم)وَغفم٣ملغممضَممللعم :م"خعمؿملػمٓملغمماظْفملَ٫ملػمقعممملبِمسِؽملػمّملمعماظػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥ملمخعمؿملػمٓملغمػغم١ملػممظِزملعممملحِؾِ٣ملِم،موعمخعمؿملػمٓملمغماظْفِريعمانؿمم
سِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِمتعمضملعممملظَ٥ملمخعمؿملػمٓملغمػغم١ملػممظِفعممملرؿمهِم"،صممل حلمملنمإشمماىمملرمدظؿمل٠ملمسػمل٥ملم٫ملذملّملقمما تذملمملنمم
بمملٓمتضملمملشمم،وسػمل٥ملماظؿكػملٞملممبغملمملرمماَملخٯملقموسػمل٥ملمطؼملممللماظضملعمل٠ملمورجمملحؿ٣مل .م

وع٢ملمإطٓملامؿمماىمملرؿمموا حلمملنمإظؿمل٣ملم:ماٌُؾمملدرةُمبؿعملّملؼ١ملمػّملؼهملٍمإظؿمل٣ملمضػملؿملػملذملهملمطمملغذملوملم

وومطذملذملذملـرية،مإذمإنماهلّملؼذملذملذملهملمظممذاتؾملذمل ذملمملمردذملذملذمل٤مللمزمؼملذملذملذمل٠ملماظزملذمل ذملػملهملمواَملظظملذملذملذملهمل،صضمل٢ملمموبذملذملذمل٦ملم

ذرـمؾم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣ملم)ضمملل:مضممللمردذمل٤مللممآ(٫ملذملػمل٥ملممآمسػملؿملذمل٣ملممودذملػمل١مل) :م"ؼذملمملمموبذملمملممذرمإذام

رؾكوملعممعٓملضهملًمصذملفملطـِٓملممعذملمملىعمهمماومتضملؾملعمؾمذملّملممجرياغعمذملٟملم"،مصػملػملؼملضملمملعػملذملهملمماظغملٓملتذملهملممواهلذملّملاؼمملمماَملثذملٓملمم

اظشملؿملذملذملنملمظممتذملذملفملظؿملٝملماظعملػملذملذمل٤ملبموإذذملذملمملسهملماحملؾذملذملهملمواَملظظملذملذملهملمبذملذملنيماظؽملذملذملمملسمخممل٫ملذملذملهملماىذملذملريانم
اَملضٓملبني،صضملعم٢ملمػمسعمممل٩ملِرملعمهملَ(رعم٪ملِ٦ملعمماظػملٌمل٣ملغممسعمؽملػمؾملعمممل)مضمملظومل:مضُػملْوملغمعممؼذملممملمرعمدغمذمل٤مللعممماظػملٌملذمل٣ملِممإؿمنفممظِذمل٦ملممجعمذملمملرعمؼػم٢ملمِمصَذملكملؿمظَ٥ملمم

وَؼممؾملؿمؼملعممملموُػػمّملِيم؟مضَممللعم:م"إؿمظَ٥ملموَضْٓملعمبِؾملؿمؼملعممملمعِؽملػمٟملِمبعممملبؼممملم"،وسعم٢ملػمموَبِذمل٦ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(رعم٪ملِذمل٦ملعممماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمؽملػمذمل٣ملغممم)مسعمذمل٢ملؿممم

ٮملمتعمقػمعملِذملذملٓملمعمغفمفعمذملذملمملرعمةٌمظِفعممملرعمتِؾملعمذملذملممل ،م
اظؽملفمؾِ٦ملمم(٫ملعمذملذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعمذملذملػملٌمل١ملعمم)ضَذملذملممللعم:م"ؼعممملغِلعمذملذملمملىعمماٌُلػمذملذملػملِؼملعممملتِ،م َ
موعمظَذملذمل٤ملػممصِٓملػمدِذملذمل٢ملعممذعم ذملمملةٍ"،موض٤ملظذملذمل٣ملمصٓملدذملذمل٢ملمذ ذملمملةم:مػذملذمل٤ملمع ذملمملمصذملذمل٤ملقماي ذملمملصٓملموػ ذمل٤ملمطمملظعملذملذملّملممظ غل ذملمملنم،م
واٌعملزمل٤ملدمايذمل٘ملمسػملذمل٥ملماظؿزملذملّملقموظذمل٤ملمبمملظعملػملؿملذمل٠مل،مؼعملذمل٤مللماظؽملذمل٤ملويم(رضمذمل٣ملمآ)مم:م"موػذملْملامم

اظؽملؾملذملذمل٦ملمسذملذمل٢ملماٮملحؿعمل ذملمملرمغؾملذملذمل٦ملمظػملؼملغمضملشملؿملذملذملهملماٌُؾملّملؼذملذملهملم،موعضملؽمل ذملمملهم:مٮملمتؿؽملذملذملٛملمج ذملمملرةمعذملذمل٢ملماظزملذملذملّملضهملم
واهلّملؼهملمىمملرتؾملذملمملممٮملدذملؿعملٯملهلمملم–مويمظصملؽملؾملذملمملموغؾملذملمملمضػملؿملػملذملهملم-مواحؿعملمملرػذملمملمماٌ٤ملجذمل٤ملدعمممسؽملذملّملػمملممبذمل٠ملمم

و٤ملدممبمملمتؿمللٓملموإنمطمملنمضػملؿملٯملمطظملٓملد٢ملمذمملةموػ٤ملممخريمع٢ملماظضملّملمم،موضّملمضممللمآمتضملذملمملشممم:م
{صَؼملعم٢ملمػمؼعمضملػمؼملعم٠ملػممعِـػمعملَممللمعمذعمرفمةٍمخعمؿملػمٓملمؼماؼعمٓملعمهغمم}م[اظٔملظٔملظهمل:م("...]7ذٓملحمعلػمل١ملمظػملؽمل٤ملوي) .م

وعذملذمل٢ملمحعملذملذمل٤ملقماىذملذملمملرمطذملذملٝملماَملذىمسؽملذملذمل٣ملم،مصؾملذملذملْملامايذملذملٞملمعذملذمل٢ملموسصملذملذمل١ملمحعملذملذمل٤ملقم

اىريان،موإيمملقماَملذىمبمملآلخٓملؼ٢ملموإنمطمملنمحٓملاعؼممملمبزملظملهملمسمملعهملمصكملنمحٓملعؿ٣ملمترملؿّملم

إذامط ذملمملنمعؿ٤ملجؾملؼم ذملمملمإشمماى ذملمملرم،مَملنماَملذؼذملذملهملمظػملف ذملمملرموسصملذملذمل١ملمعذملذمل٢ملموذؼذملذملهملمشذملذملريهمصضملعملمملبؾمل ذملمملم
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عسملذملذملمملسٝملم،مصضملذملذمل٢ملماظْؼملِعملْذملذملّملعمادِمبػمذملذمل٢ملمِاظْفملَدػمذملذمل٤ملعمدمِ(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣ملم)ضمملل:ضَذملذملممللعممرعمدغمذملذمل٤مللغممآِ م

َ٫ملذملقعممملبِ٣ملِمم:م"مععمذملمملممتعمعملُ٤ملظُذمل٤ملنمعممصِذمل٦ملمماظٔملممغعمذملمملمم؟م"مضَذملمملظُ٤ملامم:محعمٓملفمععمذمل٣ملغمممآُم
(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعممم)ظِفمل ػم
عمدذمل٤مللغمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملمم
وعمرعمدغم٤ملظُ٣ملغمم،مصَؾملغمذمل٤ملعمممحعمذملٓملعمامؽمممإؿمظَذمل٥ملممؼعمذمل٤ملػممؿممماظْعملِؿملعممملععمذملهملِمم،ضَذملممللعم:مصَعملَذملممللعمممر غم

وعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)ظِفملَ٫ملػمذملذملقعممملبِ٣ملمِ:م"مظَذملفملَنػممؼعمٔملػمغِذملذمل٦ملعمماظٓملفمجغمذملذمل٠ملغممبِضملعمرملػمذملذملٓملعمةِمغِلػمذملذمل٤ملعمةٍم،موَؼػملعمذملذملٓملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمعِذملذمل٢ملػمموَنػممؼعمٔملػمغِذملذمل٦ملعمم

عمدذمل٤ملظُ٣ملغممم
بِمملعػمٓملعموَةِمجعممملرؿمهِم"،مضَممللعم:مصَعملَممللعم:م"مععممملمتعمعملُ٤ملظُ٤ملنعممصِ٦ملماظلفمٓملؿمضَهملِ؟م"مضَمملظُ٤ملا:محعمٓملفمععمؾملعممملمآُمومعمر غم
صَؾملؿم٦ملعممحعمٓملعمامؽمم،ضَممللعم:م"مظَفملَنػممؼعملػمٓملؿمقعمماظٓملفمجغم٠ملغممعِ٢ملػممسعمرملػمٓملعمةِموَبػمؿملعممملتٍم،وَؼػملعمٓملغممسعمػملَؿملػمذمل٣ملِممعِذمل٢ملػممموَنػممؼعملػمذملٓملؿمقعممم
عِ٢ملػممجعممملرؿمهِم"(علؽملّملموضمّمل)م،مصػملؿملٕملمعضملؽملذمل٥ملممػذملْملاممؼلذملٓملمماظٔملغذملمملممبطملذملريممحػملؿملػملذملهملمماىذملمملرمموإمنذملمملمم

سِصملذملذمل١ملماىذملذملٓملممظممايذملذملمملظؿنيموظممحذملذملٞملماىذملذملمملرموسصملذملذمل١ملمووذذملذملّمل،مَملنماٮملسؿذملذملّملاىمػؽملذملذملمملم
اسؿذملذملّملاىان:ماسؿذملذملّملاىمسػملذملذمل٥ملماَملسذملذملٓملاضم،مواسؿذملذملّملاىمسػملذملذمل٥ملمحعملذملذمل٤ملقماى ذملمملرمم،موضذملذملّملمحذملذملْملرم

اظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ع٢ملموذؼهملماىمملرموذّملماظؿقْملؼٓملمظّملرجهملموغ٣ملموضلذمل١ملمسػملذمل٥ملم

اغؿظملذملمملىما تذملمملنمسؼملذملذمل٢ملمٮملمؼذملفملع٢ملغممجذملمملرهغممذذملذملٓملفمه،صضملعم٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمذغمذملذملٓملعمؼػمُملـمم(ر٪ملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذمل٣مل)موَنفمم

ٮملمؼغمذملذملقملػمعِ٢ملغمم،موعماظػملٌملذملذمل٣ملِم م
ٮملمؼغمذملذملقملػمعِ٢ملغمم،موعماظػملٌمل ذمل٣ملِم َ
اظؽملفمؾِذملذمل٦ملفمم(٫مل ذملػمل٥ملممآمسػملؿملذملذمل٣ملمود ذملػمل١مل)مضَذملذملممللعم:م"وعماظػملٌمل ذمل٣ملِم َ
عمعذملمملمم
ٮملمؼغمقملػمعِ٢ملغمم،م ِضؿمل٠ملعمموعمععم٢ملمػمؼعممملمرعمدغم٤مللعممآِم؟ضَذملممللعممماظٌملذملْملِيممٮملَؼعمذملفملْععم٢ملغمممجعمذملمملرغمهغمممبعم٤ملعما٩ملِعملَذمل٣ملغممم،م ِضؿملذمل٠ملعم :مو عم
َ

بعم٤ملعما٩ملِعملُ٣ملغمم؟مضَممللعم:مذعمٓملقمهغمم"،مصؾملْملاماىمملرماظْمليمٮملمؼٓملاسذمل٦ملمظػملفذمل٤ملارمحعملًذملمملموٮملمحٓملعذملهمل،مؼضملذملؿملٖملم
جمملرغمهمظممخ٤ملفموضػملٞملـممبلؾؾ٣مل،مؼؿ٤ملضٛملمعؽمل٣ملماظسملٓملرموٮملمؼفملع٢ملمسػمل٥ملمغظملل٣ملموعمملظ٣ملموسٓمل٪مل٣مل،م

إغذملذمل٣ملمجذملمملرمٕمؼضملذملذملٓملفما تذملمملنغممإشممضػملؾذملذمل٣ملمدذملؾؿملػملًممل،موضذملذملّملمجضملذملذمل٠ملماظ ذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذملذمل٣ملم

ودػمل١مل)وذيماىمملرمدؾؾؼممملمظممسّملممدخ٤مللماىؽملهملموؼسملؼممملم،مصَضمل٢ملػمموَبِ٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآم

سؽمل٣مل)وَنفممرعمدغم٤مللعممآِم(٫ملذملػملٌمل٥ملممآمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمموعمدعمذملػملٌمل١ملعم)ضَممللعم :م"ظَذملمملممؼعمذملّملػمخغم٠ملغممماظْفعمؽملفمذملهملَممععمذمل٢ملػمممظَذملمملممؼعمذملفملْععم٢ملغممم
جعممملرغمهغممبعم٤ملعما٩ملِعملَ٣ملغم" .م

ذمل٣ملمؼقذملٓملمما غلذملمملنمعذمل٢ملمدخذمل٤مللماىؽملذملمهملم
صفملذىماىمملرمووماغؿعملممل٫مل٣ملمحعملًمملمع٢ملمحعمل٤ملض عم

وإنمطـٓملتمحلؽملمملت٣مل،مإذمإنمدذمل٤ملىماىذمل٤ملارمحمذملؾٙملمظػملضملؼملذمل٠مل،مصذملٯملمؼؽملظملذملٛملمعضملذمل٣ملم٫ملذملٯملةموٮملم

٫ملؿملمملمموٮملم٫ملّملضهمل،صضمل٢ملموبذمل٦ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةَمم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣مل)ممضذملمملل:م ِضؿملذمل٠ملعمممظِػملؽملفمؾِذمل٦ملمممم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُم

سعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعمذملذملػملٌمل١ملعمم):مؼعممملرعمدغمذملذمل٤مللعمماظػملٌملذملذمل٣ملِم،مإؿمنفممصُػملَمملغعمذملذملهملًمتعمعملُذملذمل٤ملمغمماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملعمموعمتعمزملغمذملذمل٤ملمغمماظؽملفمؾملعمذملذملمملرعمم،موعمتعمظملْضملعمذملذمل٠ملغمم،م
وعمتعمزملفمذملذملّملفمقغمم،موعمتغمذملذملقملػمذِيمجِريعماغعمؾملعمذملمملمبِػملِلعمذملمملغِؾملعممملم؟مصَعملَذملممللمعمرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌمل٣ملِ(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذملذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعم):م

ْؼملغملْؿغم٤ملبعمهملَم،موعمتعمزملفمّملفمقغممبِذملفملَثػم٤ملعمارـم،مم
"ظَمملخعمؿملػمٓملعممصِؿملؾملعممملم،ػِ٦ملعممعِ٢ملػمموَػػم٠ملؿمماظؽملفممملرؿم"،ضَمملظُ٤ملا :موعمصُػملَمملغعمهملٌمتغمزملعمػملخمل٦ملماظ عم
وعمظَذملمملتغمقملػمذِيم َوحعمذملذملّملؼمام؟صَعملَذملممللمعمرعمدغمذملذمل٤مللغمماظػملٌملذمل٣ملِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِموعمدعمذملػملٌمل١ملعمم)م:م"ػِذملذمل٦ملعممعِذملذمل٢ملػمموَػػمذملذمل٠ملؿمم

اظْفعمؽملفمهملِم"م(اَملدبماٌظملٓملدمظػملؾكمملري)،موجضمل٠ملمسّملممإؼْملاىماىمملرمسٯملعهملمسػملذمل٥ملمما تذملمملنمم
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بذملمملٓمواظؿملذملذمل٤ملمماَملخذملذملٓمل،صضملعم٢ملػمموَبِذملذمل٦ملمػغمٓملعمؼػمٓملعمةَ(ر٪ملذملذمل٥ملمآمسؽملذملذمل٣مل)سعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملمم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم ذمل٣ملِم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:م"ععم٢ملػممطَمملنعممؼغمقملػمعِ٢ملغممبِمملظػملٌمل٣ملِموعماظؿملعم٤ملػممؿمماآلخِٓملؿمم َصٯملَمؼغمقملػمذِمجعممملرعمهغم" .م

إنما دذملمملىةمإشمماىذملمملرمووماغؿعملممل٫ملذملذمل٣ملمحعملًذملمملمعذملذمل٢ملمحعمل٤ملضذملذمل٣ملمؼضملذملذملّملمعذملذمل٢ملموطذملذملربماظغملؾذملممل٩ملٓملم

اٌظملسملؿملهملمبزملمملحؾؾملمملمإشمماظؽملذملمملرمواظضملؿملذملمملذمبذملمملٓ،موؼضملذملّملموؼسملذملمملممسٯملعذملهملممسػملذمل٥ملماغؿؾملذملمملىمماًذملريمم
عمدذمل٤مللعمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملمم
وصؽملمملىماظّملغؿملمملم،مصضمل٢ملممسعمؾػمّملِمآِمبػمذمل٢ملؿمممسعمؼملػمذملٓملـموم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملؼملذملممل)مونفممر غم

ٮملمتعمعملُذمل٤ملمغممماظلفمذملمملسعمهملُممحعمؿفمذمل٥ملممؼغمكعمذمل٤ملفمنعممم
اظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعمم:م"وعماظٌملْملِيمغعمظملْذملٕملغمممعغمقعمؼملفمذملّملٍممبِؿملعمذملّملِهِمم َ

شملؿملضملعمهملُماَملَرػمحعمذملمملمؿممموعمدغمذمل٤ملىغممم
اَملَعِنيغمموعمؼغمقملػمتعمؼملعم٢ملعمماظْكعمممل٩ملِ٢ملغمم،حعمؿفم٥ملمؼعمصملْؾملعمٓملمعماظْظملُقػمٖملغمموعماظؿفمظملَققمٖملغمم،موعمضَ ِ
اظْفِ٤ملعمارؿم"(علؽملّملموضمّمل) .م

وع٢ملمحعمل٤ملقماىمملرموؼسملؼممملمهؼمل٠ملماَملذىمعؽمل٣ملم،صغملؼملذملممل مضذملممللممايلذمل٢ملممرضمذمل٣ملممآم:م

"ظَ ذملؿملػمٕملعممحغملػمذملذمل٢ملغمماظْفِذملذمل٤ملعمارؿممطَذملذملٝملؾممعماظْ ذملفملَذعمىم،وعمَظغملِذملذمل٢ملفممحغملػمذملذمل٢ملعمماظْفِذملذمل٤ملعمارؿمماحػمؿِؼملعم ذملممللغمماظْ ذملفملَذعمىم"م،م

صؿعمقعمؼملقم٠ملغمموذىماىمملرمع٢ملمذؿمل١ملماظغملٓملاممذويماَملخذملمٯملقماظغملٓملتذملهملممواهلؼملذمل١ملمماظضملمملظؿملذملهملمم،إذم

ؼلؿشملؿملٛملمطـريؽممع٢ملماظؽملمملسمونمؼغملذملٝملؾممموذاهمسذمل٢ملمماآلخذملٓملؼ٢ملمم،ظغملذمل٢ملممونمؼؿقؼملذمل٠ملمموذاػذمل١ملمم

٫ملمملبٓملؼمامحمؿلؾؼممملمصؾملْملهمدرجهملمسمملظؿملهملم:مضممللمتضملذملمملشم:م{وعمظَؼملعمذمل٢ملمم٫ملعمذملؾعمٓملعممموعمشَظملَذملٓملعمممإؿمنفممذعمظِذملٟملَممظَؼملِذمل٢ملػممم

سعمذملذملٔملػممؿمماظْ ذملفملُعغم٤ملرؿمم}[اظرملذملذمل٤ملرى،]43:موض ذملممللمآمتضمل ذملمملشم:م{عمظَذملمملمتعملػمذملذملؿعم٤ملؿميماظْقعملعمذملؽملعمهملُموعمظَ ذملمملماظلفم ذملؿملممؽعمهملُم
اظذملذملذملْملِيمبعمؿملػمعمؽملذملذملذملٟملَموعمبعمؿملػمعمؽملذملذملذمل٣ملغممم عمسذملذملذملّملعماوعمةٌمطَفمل فمَغذملذملذمل٣ملغمموعمِظذملذملذمل٦مللممم
ػذملذملذمل٦ملعمموَحػملعمذملذملذمل٢ملغممم َصذملذملذملكملؿمذعمام ٌمل
ادػم َصذملذملذملٛملػمم ِبذملذملذملمملظٌملؿِ٦ملم ِ
حعم ِؼملؿمل١ملؽم}[صزملػملومل:م]34موظؽملمملمظممرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودذملػمل١ملمم)اظعملذملّملوةممواٌذملىملمم
ظظملعملّملمآذاهموػػمل٣ملموجرياغ٣ملمإبؾممملنماظؾضملـهملماظؽملؾ٤ملؼهملماٌؾمملرطذملهملمم،مصذمل١ملممازادهمذظذملٟملممإٮملمحػملؼملؼمذملمملمم

وسظمل٤ملؼماموعمملحّملثمعؽمل٣ملم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)بضملّملمصؿُملمعغملهملمهل٤ملمع٢ملمو٫ملذملّملقماَملعـػملذملهملم
اظ٤ملاضضملؿملهملمسػمل٥ملمتفملطؿملّملما دٯملممسػمل٥ملما حلمملنمواظزملظملُمل .م

سػمل٥ملموغؽملمملمغقملطّملمونما حلمملنمإشمماىمملرمسؾمملدةمبؿملؽملٟملموبنيمآمتضملمملشمم،صذملٯملممتؿضملػملذمل٠ملمم

بل٤ملىمعضملمملعػملؿ٣ملم،صكملنموجٓملكمسػمل٥ملمآمتضملمملشمم،مصعملّمل مرغمويمونمرجٯملمجذملمملىممإشممابذمل٢ملممعلذملضمل٤ملدمم
(ر٪ملذملذملذمل٦ملمآمسؽملذملذملذمل٣مل)مصعملذمل ذملممللمظذملذملذمل٣ملم:مإنمظذملذملذمل٦ملمجذمل ذملمملرؼمامؼذملذملذملقملذؼينموؼرملذملذملذملؿؼملينموؼسملذمل ذملؿملٞملمسػملذملذملذمل٦ملؾمم؟م
صعملمملل":اذػنملمصكملنمػ٤ملمسزمل٥ملمآمصؿملٟملمصفملرٛملمآمصؿمل٣مل"م(إحؿملذملمملىمسػملذمل٤ملمماظذملّملؼ٢ملم)،مذظذملٟملم
َملنما حلمملنمؼطملػملنملما دمملىةمواظزملػملهملمتعمفغمنملقمماظعملشملؿملضملهمل،موضّملمؼغمل٤ملنمظػملف٤ملارمبضملذمل٘ملغممماَملعذمل٤ملرمم

اظيتمؼغمل٤ملنمصؿملؾملمملمبضمل٘ملموذملممملوزمدونمإيذملمملقمم٪ملذملٓملرممصذملٯملممحذملٓملجممظممذظذملٟمل،مصمملظؿضملمملعذمل٠ملممصؿملؾملذملمملمم
ؼغمل٤ملنمبمملظظملسملذمل٠ملمم،مصضملعمذمل٢ملػممموَبِذمل٦ملممػغمٓملعمؼػمذملٓملعمةممعم(ر٪ملذمل٦ملممآمسؽملذمل٣ملمم)وَنفممرعمدغمذمل٤مللعمممآِم(٫ملعمذملػملٌمل٥ملممآُمسعمػملَؿملػمذمل٣ملِمم
وعمدعمػملٌمل١ملعم)مضَممللعم:مم"ظَمملمؼعمؼملػمؽملعمٛملػمموَحعمّملغمطُ١ملػممجعممملرعمهغمموَنػممؼعمطملػمٓملؿمزعممخعمرملعمؾعمهملًمصِ٦ملمجِّملعمارؿمهِ م"(عؿظملٞملمسػملؿمل٣مل) .م
- 481 -

وضّملمهّملثماظضملػملؼملمملىمس٢ملمحّملودماى٤ملارماظْمليموعٓملما دذملٯملمممبٓملاسمملتذمل٣ملموجضملذمل٠ملمظذمل٣ملم

حٓملعهمل،ؼعمل٤مللماظعملممل٪مل٦ملمسؿملمملضمرضم٣ملمآ:م"واخؿغمػملٝملمصذمل٥ملممحذملّملمماىذملمملرمم،صفذملمملىممسذمل٢ملممسػملذمل٥ملمم

(ر٪مل٥ملمآمسؽمل٣مل):م"مع٢ملممسٛملماظؽملّملاىمصؾمل٤ملمجمملر"،وضؿمل٠ملم:مع٢ملم٫ملذملػمل٥ملممعضملذملٟملمم٫ملذملٯملةمماظزملذملؾُملمم
ص٥ملماٌلفّملمصؾمل٤ملمجمملر،وس٢ملمسممل٩ملرملهملم(ر٪ملذمل٦ملمآمسؽملؾملذملممل):م(حذملّملؾمممغماىذمل٤ملارمموربضملذملم٤ملنمدارامعذمل٢ملمم

طذمل٠ملممجمملغذملنملم"مم(إطؼملذملممللمماٌضملػملذمل١ملممذذملٓملحمم٫ملذملقؿملُملممعلذملػمل١ملم)م،مظغملذمل٢ملمطػملؼملذملمملمضَذملٓملغمبعمماىذملمملرمسعمصملُذملذمل١ملعمم
حعملذملذمل٣مل،مؼعملذملذمل٤مللمايذملمملصٚملمابذملذمل٢ملمحفذملٓملمرضمذملذمل٣ملمآ:م"وادذملذمل١ملماىذملمملرمؼرملذملذملؼمل٠ملماٌلذملػمل١ملعممواظغملذملمملصٓملم

واظضملمملبذملذملّملمواظظملمملدذملذملٞملمواظزملذملذملّملؼٞملمواظضملذملذملّملومواظطملٓملؼذملذملنملمواظؾػملذملذملّمليمواظؽمل ذملمملصٛملمواظسمل ذملمملرمواظعملٓملؼذملذملنملم

واَملجؽمل

مواَملضٓملبمدارؼمامواَملبضملّملم،وظ٣ملمعٓملاتذملنملممبضملسملذملؾملمملمموسػملذمل٥ملممعذمل٢ملممبضملذمل٘ملمم،صفملسٯملػذملمملممعذمل٢ملمم

اجؿؼملضملوملمصؿمل٣ملماظزملظملمملتماَملُولمطػملؾملمملمث١ملموطـٓملػمملموػػمل١ملمجٓملام"(صؿُملماظؾمملري) .م

وظمماآلؼهملماظيتموعٓملمآمتضملذملمملشممصؿملؾملذملمملمبممل حلذملمملنمإشمماىذملمملرمبذملؿملؾم٢ملمصؿملؾملذملمملموغذمل٤ملاهللم

اىريانماظْملؼ٢ملمونملمهل١ملمحعمل٤ملقماى٤ملارموا حلمملنمظمماٌضملمملعػملذملهمل،مؼعملذمل٤مللمتضملذملمملشم:م

ذملٓملطُ٤ملاْممبِذمل٣ملِممذعمذملؿملػمؽمملًمموعمبِمملظْ٤ملعماظِذملّملعمؼػم٢ملؿمممإؿمحػملعمذملمملغمملًمموعمبِذملْملِيمماظْعملُٓملػمبعمذمل٥ملمموعماظْؿملعمؿعمذملمملععم٥ملمم
{وعماسػمؾغمّملغمواْماظػملّ٣ملعمموعمٮملَمتغمرملػم ؿم
عملمملطِنيؿمموعماظْفعممملرؿممذِيماظْعملُٓملػمبعم٥ملموعماظْفعممملرؿمماظْفغمؽملغمنملِموعماظزملفممملحِنملِمبِمملىَؽملنملِموعمابػم٢ملؿمماظلفمذملِؾؿمل٠ملؿممم
وعماظْؼمل عم
ٮملمؼغمقِنملقممععم٢ملمطَمملنعممعغمكػمؿعممملٮملًمصَكغم٤ملراً}[اظؽمللمملى:م ،]36م
مملغغملُ١ملػممإؿمنفمماظػملّ٣ملعمم َ
وعمععممملمععم َػملغملَوملػمموَؼػمؼملعم غم

غملذملمملنؿممموم
ْؼمل َ
واظْفِ٤ملعمارغمم٪ملعمٓملػمبؽممعِ٢ملػمم٪ملغمٓملغموبِماظْعملَٓملعمابعمذملهملِمم،موعؽملؾملذملمملمضُذملٓملػمبغممماظؽملفملعمذملنملِمم،موضُذملٓملػمبغممماظ عم

مملجذملمملنؿممم
عماظلغملَ٢ملؿم،موعمضَّملػممؼعمفملْغعمٕملغمماظْكملؿمغػملعممملنغممبِفعممملرؿمهِماظْعملَٓملؿمؼنملِمععممملمظَمملمؼعمفملْغعمٕملغممبِؽملعملِذملؿملؾِ٣ملِمماظْؾعم ِضملؿملذملّملِمم،موعمؼعمقػمؿعم عم
فم

إؿمظَ٥ملماظؿفمضملعممملوغمنؿمموعماظؿفمؽملعمممل٫ملغمٓملؿممععممملظَمملمؼعمقػمؿعممملجغمماظْفملَغػملِؾعممملىغمماظٌملْملِؼ٢ملعممتعمؽملعممملىعمتػممدِؼعممملرغمػغم١ملػمم،صَكملؿمذعمامظَذمل١ملػمممؼغمقػملِذمل٢ملػممم
طُ٠مللممعِؽملػمؾملغمؼملعممملمبِمملظْـملخعمٓملؿممظَ١ملػممعمؼغملُ٢ملػممصِؿملؾملؿمؼملعممملمخعمؿملػمٓملؽممظِلعمممل٩ملِٓملؿمماظؽملفممملسؿم .م

واىذملذملريانمثٯملثذملذملهملم:مج ذملمملرمظذملذمل٣ملمثٯملثذملذملهملمحعملذملذمل٤ملقموػذملذمل٤ملماٌل ذملػمل١ملماظعملٓملؼذملذملنمل:مظذملذمل٣ملمح ذملٞملمم

اى٤ملار،موحٞملماظعملٓملابهملم،موحٞملما دٯملمم،وجمملرمظ٣ملمحعملمملنموػ٤ملماٌلذملػمل١ملمشذملريماظعملٓملؼذملنمل:م
ظ٣ملمحٞملماى٤ملار،موحٞملما دٯملمم،موجمملرمظ٣ملمحٞملمواحّملموػ٤ملماىذملمملرمشذملريماٌلذملػمل١ملم:مظذمل٣ملم
حٞملماى٤ملار،مصؿملرملؼملػمل٣ملمعمملموعٓملمآمتضملمملشممب٣ملمعذمل٢ملماظذملربموا حلذملمملنمإظؿملذمل٣مل،مدذملؾقمملنمآ!م

حؿ٥ملمع٢ملمػ٤ملمسػمل٥ملمشريمعػملهملما دٯملممؼفملعٓملغمملمربؽملمملمدؾقمملغ٣ملموتضملمملشممونمدمل٢ملمجذمل٤ملاره،م
صؾمل٠ملمبضملّملمػْملامدظؿمل٠ملمسػمل٥ملموػؼملؿملهملماى٤ملارمظمما دٯملم؟!! م

وٮملمذذملذملٟملمونمَملداىمحعملذملذمل٤ملقماى ذملمملرموحلذملذمل٢ملمعضملمملعػملؿذملذمل٣ملموثذملذملٓملؼمامبمملظطملؼم ذملمملمظمماجملؿؼملذملذملٛملم

وحؿمل ذملمملةماظؽمل ذملمملس،مصؾملذملذمل٤ملمؼٔملؼذملذملّملماظماحذملذمل١ملمواظؿضمل ذملمملرٝملمواظؿق ذملمملبؾم،موػ ذمل٤ملممعزملذملذملّملرممظػملؿ ذملـملظٝملم

واظؿذملذمل٤ملادؾممواظؿضملذملذملمملون،مصؾذملذمل٣ملمزمزملذملذمل٠ملمتؾذملذملمملدلماٌؽملذملذملمملصٛملموضسملذملذملمملىماٌزملذملذملمملحلمواٮملدذملذملؿعملٓملارم
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واَملعذملذمل٢مل،موارؼملؽؽملذملذملمملنماظؽملظملذملذمل٤ملس،مودذملذملٯملعهملماظزملذملذملّملور،مصؿشملؿملذملذملنملمايؿملذملذملمملةموؼؾملؽملذملذملفملماظؽملذملذملمملسم

بمملظضملؿملٖملمصؿملؾملممل،مصػمل٤ملموحل٢ملمط٠ملمجمملرمإشممجمملرهميعملٞملماظؽملمملسمَملغظمللؾمل١ملموجملؿؼملضملذملمملتؾمل١ملم
اظل ذملضملمملدةمواَملعذملذمل٢ملمواٮملدذملذملؿعملٓملارمواظؿعملذملذملّملمموظضملمملذذملذمل٤ملامودذملذملٓملةمواحذملذملّملةمصؿؽملزملذملذملؾملٓملماظظملذملذمل٤ملارقم

وتذملذملْملوبماظشملؾعمل ذملمملتموتؽملزملذملذملٓملفماهلؼملذملذمل١ملمإشمما ٫مل ذملمٯملحمواظؾؽمل ذملمملىمواظلذملذملضمل٦ملمدمذملذمل٤ملماظٓملضذملذمل٥ملم

واظؿعملّملم.م م

ػْملا،موظؿملضملػمل١ملمط٠ملمواحّملمعؽملمملمونماىذمل٤ملارمدا٩ملٓملتذمل٣ملموودذملٛملموولذمل٠مل،مواظذمليتمسػملذمل٥ملم

ودمملدؾملمملمؼؽملرملفملماظؿضملمملرفمواظؿـملظٝملماظْمليمضممللمسؽمل٣ملمربؽملمملمتؾمملركموتضملمملشم:م{مؼعمذملمملمموَؼقمؾملعمذملمملمماظؽملفمذملمملسغممم

عمعغملُ١ملػممم ِسؽملذملّملعممم
إؿمغفممملمخعمػملَعملْعمؽملمملطُ١ملمعمم٢ملم عمذطَٓملـمموعموُغـعم٥ملموعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملطُ١ملػمممذغمذملضملغم٤ملبمملًمموعمضَعمؾممل٩ملِذمل٠ملعمممظِؿعمضملعمذملمملرعمصُ٤ملاممإؿمنفمم َوطْذملٓمل عم

اظػملٌمل ذمل٣ملِموَتػمعملَ ذملمملطُ١ملػممإؿمنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممسعمػملِ ذملؿمل١ملؽممخعم ذملؾِريؽم}م[ايفذملذملٓملات:م،]13موؼزملذملذملؾُملماجملؿؼملذملذملٛملمجلذملذملّملؼمام
واحّملؼمامعؿضملمملوغؼممملمظمماًريمعؿسملمملعؽملؼممملمظمماظرملذملّملة،مبذمل٠ملمرمبذملمملمؼؿلذملٛملمعظملؾملذمل٤ملمماىذمل٤ملارمظمم
ا دذملذملٯملممظؿملرملذملذملؼمل٠ملماظعملذملذملٓملىمواٌذملذملّملنمواظذملذملّملولموطذملذمل٠ملمػذملذملقملٮملىمهلذملذمل١ملمحعملذملذملم٤ملقموسػملذملذملؿملؾمل١ملم

واجؾمملت .م
م
م
م
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أًٔل  :انؼُبصــــــش:

يف اسزقجبل انؼبو اجلذٚذ

-1م ضؿملؼملهملماظٔملع٢ملمظمماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمواظلؽملهملماٌشملؾملٓملة.
م-2م ػّملىماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مظممادؿعملؾممللماظرملؾمل٤ملرمواَملس٤ملامم.

-3م اَملع١ملماظٓملاضؿملهملمتّملركمضؿملؼملهملماظ٤ملضوملم،مصؾ٣ملمؼطملريمتمملرؼِملماَملع١ملموايسملمملراتم.
-4م وػ١ملماظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمذطٓملؼمملتماظضملمملمماٌممل٪مل٦ملم.

 -5وػ١ملماظؿؼملؽملؿملمملتمظألعهملمواظ٤ملر٢ملمظمماظضملمملمماٌعملؾ٠ملم.
ا
ثبَٛب  :األدنـخ
األدنـخ يٍ انقشآٌ انكشٚى :

-1مضممللمتضملمملشم{:مإؿمنفممسِّملفمةَماظرملقمؾملغم٤ملرؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِماثػمؽملعممملمسعمرملعمٓملعممذعمؾملػمٓملؼمامصِ٦ملمطِؿعممملبِماظػملٌمل٣ملِمؼعمذمل٤ملػممعممم

خعمػملَٞملعمماظلفمؼملعممملوعماتِموعماظْفملَرػمضعممعِؽملػمؾملعممملموَرػمبعمضملعمهملٌمحغمٓملغممؽممذعمظِٟملَماظّملممؼ٢ملغمماظْعملَذملؿملمم١ملغمممصَػملَذملمملممتعمصملْػملِؼملغمذمل٤ملاممصِذملؿملؾملؿم٢ملفممم

ُ٤ملغغملُ١ملػممطَمملصٌمل ذملهملًموعماسػمػملَؼملغمذملذمل٤ملاموَنفمماظػملٌملذملذمل٣ملعممععمذملذملٛملعمم
ذملٓملطِنيعممطَمملصٌمل ذملهملًمطَؼملعم ذملمملمؼغمعملَ ذملمملتِػمل عم
وَغػمظملُلعم ذملغملُ١ملػمموعمضَ ذملمملتِػملُ٤ملاماظْؼملغمرملػمذمل ؿم
اظْؼملغمؿفمعملِنيعمم}م[اظؿ٤ملبهمل:م36م] .م

-2موضممللمتضملمملشم{:موعمجعمضملعمػملْؽملعممملماظػملٌملؿملػم٠ملعمموعماظؽملفمؾملعممملرعممآؼعمؿعمؿملػم٢ملؿممصَؼملعمقعم٤ملػمغعممملمآؼعمهملَماظػملٌملؿملػمذمل٠ملؿممموعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملممآؼعمذملهملَمم

اظؽملفمؾملعممملرؿممعغمؾػمزملِذملٓملعمةًممظِؿعمؾػمؿعمطملغمذمل٤ملاْممصَسملػمذملٯملًممعممذمل٢ملممر ممفمبغملُذمل١ملػممموعمظِؿعمضملػمػملَؼملغمذمل٤ملاْممسعمذملّملعمدعممماظلممذملؽملِنيعممموعماظْقِلعمذملمملبعممم عموطُذمل٠ملفممم
ذعم٦ملػمىٍمصَزملفمػملْؽملعممملهغممتعمظملْزملِؿملٯملًم}[ما دٓملاىمم:م]12م .م

-3موضممللمتضملمملشم:م{وعماظْظملَفػمٓملؿمم موعمظَؿملعمممللـممسعمرملػمٓملـم}م[اظظملفٓمل:م،1م .]2م

-4موضممللمتضملمملشم:م{وعماظسملقمقعم٥ملم موعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذعمامدعمفعم٥مل}م[اظسملق٥مل:م،1م .]2م

-5موضممللمتضملمملشم{:موعماظْضملعمزملػمٓملؿمم مإؿمنفمماظْكملؿمغػملعممملنعممظَظملِ٦ملمخغملػمٓملـمم مإؿمظٌملمملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمسعمؼملِػملُذمل٤ملامم

اظزملفممملظِقعممملتِموعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػمامبِمملظْقعمٞملممموعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػمامبِمملظزملفمؾػمٓملؿمم}[مد٤ملرةماظضملزملٓملمطمملعػملهمل].مم م

-6موضممللمتضملمملشم{:موعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذػمموَدػمبعمٓملعمم موعماظزملقمؾػمُملؿممإؿمذعماموَدػمظملَٓملعمم}[اٌّملثٓملم:م33م،م34م] .م
-7موضممللمتضملمملشم:م{موعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذعمامسعملػمضملعمٕملعمم موعماظزملقمؾػمُملؿممإؿمذعمامتعمؽملعمظملٌملٕملعم}م[اظؿغمل٤ملؼٓملم:م17م،م18م]م.م
-8موضممللمتضملمملشم:م{وعمابػمؿعمٜملؿممصِؿملؼملعممملمآتعممملكَماظػملٌمل٣ملغمماظّملفمارعمماظْـملخِٓملعمةَموعمظَذملمملممتعمذملؽملػمٕملعمممغعمزملِذملؿملؾعمٟملَممعِذمل٢ملعممم
اظّملقمغػمؿملعممملموعموَحػملِ٢ملػممطَؼملعممملموَحػملعم٢ملعمماظػملٌمل٣ملغممإؿمظَؿملػمٟملَموعمظَمملمتعمؾػمٜملؿمماظْظملَلعمذملمملدعمممصِذمل٦ملمماظْذملفملَرػمضؿمممإؿمنفمماظػملٌملذمل٣ملعممم
ظَمملمؼغمقِنملقمماظْؼملغمظملْلِّملِؼ٢ملعمم}[اظعملزملٗملم:م .]77م
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عمدذمل٤ملظُ٣ملغممموعماظْؼملغمقملػمعِؽملغمذمل٤ملنعممم
9م–موضممللمتضملمملشم:م{موعمضُذمل٠ملؿممماسػمؼملعمػملُذمل٤ملاممصَلعمذملؿملعمٓملعمىمماظػملٌملذمل٣ملغمممسعمؼملعم َػملغملُذمل١ملػممموعمر غم
ممؽغملُ١ملػممبِؼملعممملمطُؽملػمؿغم١ملػممتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملنعم} م
وعمدعمؿغمٓملعمدقمونعممإؿمظَ٥ملمسعممملظِ١ملؿمماظْطملعمؿملػمنملِموعماظرملفمؾملعممملدعمةِمصَؿملغمؽملعمؾ غم

[ماظؿ٤ملبهملم:م .]105م

-10وضممللمتضملمملشم{:مؼمملموَؼقمؾملعممملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذمل٤ملامماتفمعملُذمل٤ملامماظػملٌملذمل٣ملعممموعمظْؿعمؽملػمصملُذملٓملػمممغعمظملْذملٕملؽمممععمذملمملممضَذملّملفمععموملػممم
ظِطملعمّملٍموعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممإؿمنفمماظػملٌمل٣ملعممخعمؾِريؽممبِؼملعممملمتعمضملػمؼملعمػملُ٤ملن}[مايرملٓملمم:م18م]م.

-11موضذملذملممللمتضملذملذملمملشم{:موعمظَعملَذملذملّملػمموَرػمدعمذملذملػملْؽملعممملمعغم٤ملدعمذملذمل٥ملمبِـملؼعممملتِؽملعمذملذملمملموَنػمموَخػمذملذملٓملؿمجػممضَ٤ملػمععمذملذملٟملَمعِذملذمل٢ملعمم
اظصملٍملػملُؼملعممملتِمإؿمظَ٥ملماظؽملقم٤ملرؿمموعمذعمطخملٓملػمػغم١ملػممبِفملَؼفمذملمملمؿممماظػملٌملذمل٣ملِممإؿمنفممصِذمل٦ملممذعمظِذملٟملَممظَـملؼعمذملمملتٍممِظغملُذمل٠ملمممم٫ملعمذملؾفممملرـممم
ذغملُ٤ملرـمم}م[إبٓملاػؿمل١ملم:م]5م .م
عم

-12موضممللمتضملمملشم:م{مدعمؽملغمٓملؿمؼؾملؿم١ملػممآؼعممملتِؽملعممملمصِ٦ملماظْـملصَمملقؿمموعمصِ٦ملموَغػمظملُلِؾملؿم١ملػممحعمؿفم٥ملمؼعمؿعمؾعمؿملفم٢ملعممظَؾملغم١ملػمم
عمؾملؿملّملؽممم} م
وَغفم٣ملغمماظْقعمٞملقمموَوعمظَ١ملػممعمؼغملْٝملِمبِٓملعمبممٟملَم َوغفم٣ملغممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملمممذعم٦ملػمىٍمذ ؿم

[صزملػملوملم:م]53م .م

األد نخ يٍ انســُخ:

 -1س٢ملمرػملقهملمب٢ملمسؾؿملّملمآم(مر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل

(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

و مدػمل١مل) مطمملن مإذا مروى ماهلٯملل مضمملل :م"اظػملٌملؾملغم١ملفم موَػِػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػمؽملعمممل مبِمملظْؿملغمؼملػم٢ملؿمم
وعماظْكملؿمتعممملنؿم،موعماظلفمػملَمملععمهملِموعماظْكملؿمدػمػملَمملمؿم،مرعمبمم٦ملموعمرعمبقمٟملَماظػملٌمل٣ملغم"(دؽمل٢ملماظمعْمليم)

 -2وس٢مل ماب٢مل مسؾمملس م(ر٪مل٦مل مآ مسؽملؾملؼملممل) مضمملل م :مضمملل مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥ملم
آمسػملؿمل٣ملمومدػمل١مل)مممظٓملج٠ملمومػ٤ملمؼضملصمل٣ملم:م"اشْؿعمؽملِ١ملػممخعمؼملػملؼممملمضَؾػم٠ملعممخعمؼملػمٕملـمم:م
ذعمؾعممملبعمٟملَ مضَؾػم٠ملعم مػِٓملعمعِٟملَ م ،موعم٫ملِقفمؿعمٟملَ مضَؾػم٠ملعم مدعمعملَؼملِٟملَ ،موعمشِؽملعممملىعمكَ مضَؾػم٠ملعم مصَعملْٓملؿمكَ،م

وعمصَٓملعماشَٟملَمضَؾػم٠ملعممذغمطملػمػملِٟملَ،موعمحعمؿملعممملتعمٟملَمضَؾػم٠ملعممععم٤ملػمتِٟملَ"(اٌلؿّملركمظػملقمملط١مل).

 -3وس٢مل مسعم٢ملػم م٫ملعمكػمٓملـم ماظْطملعممملعِّملِي م( مر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مسعم٢ملؿم ماظؽملفمؾِ٦ملؿم م(٫ملػمل٥مل مآم
ِ٦ملمبغملُ٤ملرؿمػعمممل" م عموطَمملنعممإؿمذعمامبعمضملعمىملعمم
سػملؿمل٣ملمودػمل١مل):مضَممللعمم"اظػملٌملؾملغم١ملفممبعممملرؿمكْمَملُعفمؿِ٥ملمص غم
ؼماموطَمملنعمم
ؿم.موطَمملنعمم٫ملعمكػمٓملؽممرعمجغمٯملًمتعممملجِٓمل عم
دعمٓملؿمؼفمهملًموَوػممجعمؿملػمرملؼممملمبعمضملعمـعمؾملغم١ملػم مصِ٦ملموَوفملؿمماظؽملفمؾملعممملر عم
عمىموطَـغمٓملعممععممملظُ٣ملغمم.
ؼعمؾػمضملعمىملغممتِفعممملرعمتعم٣ملغممعِ٢ملػمموَوفملؿمماظؽملفمؾملعممملرؿممصَفملَثػمٓمل عم

(وخٓملج٣ملمماَملربضملهملمواظػملظملٚملمَملب٦ملمداود).

 -4و مسعم٢ملؿم ماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿم مبػم٢ملؿم مبعمرملِريـم م م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَمملل :مضَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِم
(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) م"ععمـعم٠ملغم ماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعم مصِ٦مل متعم٤ملعمادممػِ١ملػم موعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمم
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وعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػممععمـعم٠ملغمماظْفعملعمّملِمإؿمذعماماذػمؿعمغملَ٥ملمعِؽملػم٣ملغممسغمسملػم٤ملؽممتعمّملعماسعم٥ملمظَ٣ملغممدعمممل٩ملِٓملغمماظْفعملعمّملِم

بِمملظلفمؾملعمٓملؿمموعماظْقغمؼملفم٥مل"م(موخٓملج٣ملمعلػمل١مل).

 -5ومس٢ملمطَضملػمنملِمب٢ملمسغمفػمٓملعمةَم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:مععمٓملفم مسعمػملَ٥ملماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملم

اظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١مل)مرعمجغم٠ملؽم،مصَٓملعموَىموَ٫ملػمقعممملبغممرعمدغم٤مللؿمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِم

وعمدعمػملٌمل١ملعم) معِ٢ملػممجِػملّْملِهِموعمغعمرملعممملرِ٣ملِ،مصَعملَمملظُ٤ملا:مؼعممملمرعمدغم٤مللعمماظػملٌمل٣ملِ:مظَ٤ملػممطَمملنعممػعمْملعمامصِ٦ملم
دعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ؟ ،مصَعملَممللعم مرعمدغم٤مللغم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) :م"إؿمنػم مطَمملنعمم
خعمٓملعمجعممؼعملػمضملعم٥ملمسعمػملَ٥ملموعمظَّملِهِم٫ملِطملعممملرؼمامصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعم ِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَمملنعممخعمٓملعمجعمم

ؼعملػمضملعم٥مل مسعمػملَ٥مل موَبعم٤ملعمؼػم٢ملؿم مذعمؿملػمكعمؿملػم٢ملؿم مطَؾِريعمؼػم٢ملؿم مصَؾملغم٤ملعم مصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ ،موعمإؿمنػم مطَمملنعمم

ؼعملػمضملعم٥مل مسعمػملَ٥مل مغعمظملْلِ٣ملِ مؼغمضملِظملٍملؾملعمممل مصَؾملغم٤ملعم مصِ٦مل مدعمِؾؿمل٠ملؿم ماظػملٌمل٣ملِ ،موعمإؿمنػم مطَمملنعم مخعمٓملعمجعم مرؿمؼعممملىؼمم
وعمعغمظملَمملخعمٓملعمةًمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم"م(موخٓملج٣ملماظشملرباغ٦مل)م.

 -6وس٢مل موب٦مل مػٓملؼٓملة م(ر٪مل٦مل مآ مسؽمل٣مل) مضَممللعم" موَوػم٫ملعممملغِ٦مل مخعمػملِؿملػملِ٦مل مبِـعمٯملَثٍم م
ٮملَ موَدعمسغمؾملغم٢ملفم محعمؿفم٥مل موَعغم٤ملتعم :م٫ملعم٤ملػممؿم مثعمٯملَثعمهملِ موَؼفممملمـم معِ٢ملػم مطُ٠ملمم مذعمؾملػمٓملـم موعم٫ملعمٯملَةِم

اظسملقمقعم٥ملموعمغعم٤ملػممـممسعمػملَ٥ملموؿمتػمٓملـم"م(وخٓملج٣ملماظؾكمملري) .م

ا
ثبنثب  :ادلـٕضـــــــــــٕع

إنمع٢ملمدؽمل٢ملمآمم(سٔملموج٠مل)ممظمماظغمل٤ملنماخؿٯملفماظػملؿمل٠ملمواظؽملؾملمملرم،موتضملمملضنملم

اظرملؾمل٤ملر مواَملس٤ملام م ،موون مط٠مل مؼ٤ملم متٓمل مسػمل٥مل ما غلمملن م -مػ٤مل مجٔملى مع٢مل محؿملمملت٣مل-مم

دؿملغمل٤ملنمذمملػّملاًمظ٣ملموومسػملؿمل٣ملم ،ممصؼملمملمع٢ملمؼ٤ملممإٮملموؼؽملمملدى:مؼمملمب٢ملمآدمموغمملمؼ٤ملممجّملؼّملم
وسػمل٥ملمسؼملػملٟملمذؾملؿملّملمصمملشؿؽملؼملينمصكملنمشمملبوململل٦ملمظ٢ملمتّملرطينمإشممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم،م
صممل غلمملنمبنيموجػملنيم:موج٠ملمضّملمعسمل٥ملمٮملمؼّملرىمعمملمآمصمملس٠ملمصؿمل٣ملم،مووج٠ملمبمملقـممٮملم

ؼّملرى معممل مآ مضمملضـم م مصؿمل٣مل م ،مواظضملمملض٠مل مع٢مل مؼفملخْمل مع٢مل مذؾمملب٣مل مظرملؿملؾؿ٣مل م ،موع٢مل م٫ملقؿ٣ملم

ظل عملؼمل٣ملم،موع٢ملمدغؿملمملهمآلخٓملت٣ملم،موظعملّملمبنيماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملمظػملؼمللػمل١ملمسّملةمذؾمل٤ملرماظلؽملهملم

اهلفٓملؼهملمضممللمآمتضملمملشم:م{مإؿمنفممسِّملفمةَماظرملقمؾملغم٤ملرؿممسِؽملػمّملعمماظػملٌمل٣ملِماثػمؽملعممملمسعمرملعمٓملعممذعمؾملػمٓملؼمامصِ٦ملمطِؿعممملبِماظػملٌمل٣ملِم
ؼعم٤ملػممعم مخعمػملَٞملعم ماظلفمؼملعممملوعماتِ موعماظْفملَرػمضعم معِؽملػمؾملعمممل موَرػمبعمضملعمهملٌ محغمٓملغممؽم مذعمظِٟملَ ماظّملممؼ٢ملغم ماظْعملَؿملمم١ملغم مصَػملَممل متعمصملْػملِؼملغم٤ملام

ُ٤ملغغملُ١ملػممطَمملصٌملهملًموعماسػمػملَؼملغم٤ملاموَنفمماظػملٌمل٣ملعممععمٛملعمم
ػمٓملطِنيعممطَمملصٌملهملًمطَؼملعممملمؼغمعملَمملتِػمل عم
ُلغملُ١ملػمموعمضَمملتِػملُ٤ملاماظْؼملغمرمل ؿم
صِؿملؾملؿم٢ملفمموَغػمظمل عم

اظْؼملغمؿفمعملِنيعمم}م[اظؿ٤ملبهملم .]36:م
وضّملمسػملؼملؽملمملماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) مطؿملٝملمغلؿعملؾ٠ملماظرملؾمل٤ملرمواَملس٤ملام،م

صظمل٦ملمايّملؼىملماظْمليمرواهما عمملمماظمعْملي م -مرضم٣ملمآم -مبلؽملّملهمع٢ملمحّملؼىملم
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رػملقهملماب٢ملمسؾؿملّملمآم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل

م(م٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)مطمملنمإذام

روىماهلٯمللمضممللم:م"ماظػملؾمل١ملموػػمل٣ملمسػملؿملؽملمملمبمملظؿملؼمل٢ملموا تمملنمواظلٯملعهملموا دٯملممرب٦ملم

وربٟمل مآ م" م مصؿملضملػملؼملؽملممل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مادؿعملؾمملل ماظرملؾمل٤ملر مواَملس٤ملامم

بمملَملع٠ملمظممشّملٍموصسمل٠ملمع٢ملمخٯمللمرػملؾ٣ملمع٢ملمرب٣ملمونمؼؾّملوماظرملؾملٓملم(بمملظؿملؼمل٢ملمواظلٯملعهملم
وا تمملنموا دٯملممرب٦ملموربٟملمآ)مموػ٦ملمإذمملرةمإشممونمربماهلٯمللماظْمليمؼٓملعٔملم

إشمماظٔملع٢ملمػ٤ملمآموػ٤ملماظعملمملدرمسػمل٥ملمتطملؿملريمحممللماٌلػمل١ملمإشمماَملصسمل٠ملمظمماظّملغؿملمملم

وطْملامظمماآلخٓملةم .م

مممممموظعملّملمظظملوملماظعملٓملآنماظغملٓملؼ١ملموغصملمملرغمملمومملهمضؿملؼملهملمػْملاماظٔملع٢ملمووػؼملؿملهملمادؿـؼملمملرهم،م
صؿربزمضؿملؼملهملماظٔملع٢ملمسؽملّملمآمظممط٤ملغ٣ملمع٢ملمصمػملهملمعمملموضل١ملمب٣ملمآمتضملمملشمموٮملمؼعملل١ملم

آ م(سٔمل موج٠مل) مإٮمل ممبممل مػ٤مل مسصملؿمل١مل موعغملني مسؽملّمله مدؾقمملغ٣مل موتضملمملشم مصؿشملمملظضملؽملممل مووضمملتم

طـرية مؼعملل١مل مآ م(سٔمل موج٠مل) مبؾملممل مظؿملربز موػؼملؿملؿؾملممل م ،موحىمل ماجملؿؼملٛمل ماٌلػمل١مل مسػمل٥ملم
اشؿؽملمملعؾملممل م ،موع٢مل مػْمله ماَملوضمملت ماظرملٓملؼظملهمل م :مض٤ملظ٣مل متضملمملشم :م{وعماظْظملَفػمٓملؿم م موعمظَؿملعمممللـم مسعمرملػمٓملـم م}م

تؽملؾؿملؾملؼمممل مظػملؼمللػملؼملني مبفملٮمل مؼؾّملووا مؼ٤ملعؾمل١مل مع٢مل مرػمل٤ملهلل ماظرملؼملٕمل; مب٠مل مع٢مل مرػمل٤ملهلل ماظظملفٓمل م،م
ذظغمل١ملماظ٤ملضومل ماظرملٓملؼٝمل ماٌؾمملركمبّملس٤ملةماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآ مسػملؿمل٣ملمودػمل١مل م) مٌ٢ملمبغملّٓملم

بمملدؿعملؾممللمؼ٤ملع٣ملموبّملوهمبشملمملسهملمرب٣ملم،مصعملّملمرويما عمملمماظشملرباغ٦ملمرضم٣ملمآمبلؽملّملهم
ع٢ملمحّملؼىملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) مونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل) ممضمملل:م

"ب٤ملرك مَملعيت مظم مبغمل٤ملرػممل" ،موضّمل موضل١مل مآ متضملمملشم مب٤ملضومل ماظسملق٥مل مصعملمملل متضملمملشم :م

{ موعماظسملقمقعم٥ملم موعماظػملٌملؿملػم٠ملؿممإؿمذعمامدعمفعم٥ملم} متؽملؾؿملؾملؼممملمظرملٓملفمػْملاماظٔملعمملنموعمملمؼؽملؾطمل٦ملمونمؼظملضمل٠ملم
صؿمل٣مل م ،مصعملّمل موو٫مل٥مل مرد٤ملظؽملممل م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل ماَملعهمل مظم مذكٗمل مدؿملّملغممل موب٦ملم

ػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)م حؿملىملمضممللمظممايّملؼىملماظْمليمرواهما عمملمماظؾكمملرؼٓملضم٣ملم
آمبلؽملّملهمع٢ملمحّملؼىملموب٦ملمػٓملؼٓملةم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مضَممللعم:موَوػم٫ملعممملغِ٦ملمخعمػملِؿملػملِ٦ملمبِـعمٯملَثٍم

ٮملَموَدعمسغمؾملغم٢ملفممحعمؿفم٥ملموَعغم٤ملتعمم:م٫ملعم٤ملػممؿممثعمٯملَثعمهملِموَؼفممملمـممعِ٢ملػممطُ٠ملمممذعمؾملػمٓملـمم،موعم٫ملعمٯملَةِماظسملقمقعم٥ملم،موعمغعم٤ملػممـمم
سعمػملَ٥ملموؿمتػمٓملـممموٮملمؼ٤مل٫مل٦ملماًػملؿمل٠ملمخػملؿملػمل٣ملمإٮملممبمملمػ٤ملمشممللـمموظ٣ملمعغملمملغهملمظممضػملؾ٣مل .م

طؼملممل موضل١مل مآ متضملمملشم مب٤ملضومل مضّمل مؼرملطمل٠مل مبضمل٘مل ماٌلػملؼملني مسؽمل٣مل موػ٤مل موضوملم

اظضملزملٓمل،مصعملممللمتضملمملشم:م{وعماظْضملعمزملػمٓملؿمم مإؿمنفم ماظْكملؿمغػملعممملنعممظَظملِ٦ملمخغملػمٓملـمم مإؿمظٌملمملماظٌملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغم٤ملاموعمسعمؼملِػملُ٤ملام
اظزملفممملظِقعممملتِ موعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػما مبِمملظْقعمٞملمم موعمتعم٤ملعما٫ملعم٤ملػما مبِمملظزملفمؾػمٓملؿم} متؽملؾؿملؾملؼمممل مظضملّملم متسملؿملؿملٛمل ماآلخٓملةم
بمملٮملغرملطملممللمبمملظّملغؿملمملم،موتػملٟملمػ٦ملماظ٤ملدشملؿملهملماظٓملبمملغؿملهملماظيتمورد٥ملمآمتضملمملشممعضملمملٌؾملمملم
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ظألعهملما دٯملعؿملهملمبفملٮملمؼؽملطملؼملٕملما غلمملنمظمماظّملغؿملمملمصؿغمل٤ملنمذطملػمل٣ملماظرملمملش٠ملم،موٮملمؼزملٓملفم
غظملل٣ملمبمملظغملػملؿملهملمس٢ملماظّملغؿملمملموزمٓملعؾملمملمسػمل٥ملمغظملل٣ملم;ب٠ملمؼؿٔملودمع٢ملماظّملغؿملمملمظ٧ملخٓملةمؼفملخْملم
غزملؿملؾ٣ملمعؽملؾملمملموٮملمرم٤ملرمسػمل٥ملمغزملؿملنملماآلخٓملةمصعملممللمتضملمملشممعٓملذّملؼماماجملؿؼملٛملماٌلػمل١مل:م

{وعمابػمؿعمٜملؿم مصِؿملؼملعمممل مآتعممملكَ ماظػملٌمل٣ملغم ماظّملفمارعم ماظْـملخِٓملعمةَ موعمظَممل متعمؽملػمٕملعم مغعمزملِؿملؾعمٟملَ معِ٢ملعم ماظّملقمغػمؿملعمممل موعموَحػملِ٢ملػم مطَؼملعممملم

وَحػملعم٢ملعم ماظػملٌمل٣ملغم مإؿمظَؿملػمٟملَ موعمظَممل متعمؾػمٜملؿم ماظْظملَلعممملدعم مصِ٦مل ماظْفملَرػمضؿم مإؿمنفم ماظػملٌمل٣ملعم مظَممل مؼغمقِنملقمم

اظْؼملغمظملْلِّملِؼ٢ملعم}[اظعملزملٗمل .]77:م

وضّمل موضل١مل مآ م متضملمملشم مبفملجٔملاى مطـرية مع٢مل ماظؽملؾملمملر متؽملؾؿملؾملؼمممل ميل٢مل مادؿـؼملمملرػممل،م

وادؿسملمملصهملمط٠ملمؼ٤ملممتٓملمسػملؿملٟملممبممل متغمل٢ملمونمؼّملرمبمملظؽملظملٛملمسػمل٥ملماٌلػمل١ملموظْملامصعملّملم

وو٫مل٥مل ماظزملمملي٤ملن مون م":غؾملمملرك م٪ملؿملظملٟمل مصفملحل٢مل مإظؿمل٣مل ،مصكملغٟمل مإن موحلؽملومل مإظؿمل٣ملم

اره٠ملمةؼملّملك،موإنمودفملتمإظؿمل٣ملماره٠ملمبْملعٟملموطْملظٟملمظؿملػملؿٟمل"،مصضملػمل٥ملماٌلػمل١ملم
ونمزمل٢ملماٮملدؿظملمملدةمع٢ملمػْملاماظسملؿملٝملماظغملٓملؼ١ملماظْمليمإذامرح٠ملمظ٢ملمؼغمضمل٤ملفمضموظ٢ملم

ؼفملت٦ملمإشممؼ٤ملمماظعملؿملمملعهملم .م
ظعملّمل مبني مظؽملممل ماظؽمل

م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل) مون ماظؽملمملس مص٥مل مشظملػملهمل مس٢مل مػْملهم

اظؽملضملؼملهمل مغضملؼملهمل ماظٔملع٢مل موادؿـؼملمملره مص٥مل ماظؽملمملصٛمل ماٌظملؿملّمل ،مصضملعم٢ملؿم مابػم٢ملؿم مسعمؾفممملسـم مرعم٪ملِ٦ملعم ماظػملٌمل٣ملغمم

سعمؽملػمؾملغمؼملعمممل،مضَممللعم:مضَممللعمماظؽملفمؾِ٦ملقمم(٫ملعمػملٌمل٥ملمآُمسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)م:م"مغِضملػمؼملعمؿعممملنؿممععمطملػمؾغم٤ملنؽممصِؿملؾملؿمؼملعممملمطَـِريؽممعِ٢ملعمم
اظؽملفممملسؿم:ماظزملممقفمهملُموعماظظملَٓملعما غمم"م(٫ملقؿملُملماظؾكمملري)،مصمملظزملقهملمتمملجمسػمل٥ملمرؤوسماَمل٫ملقمملىم
وضّمل موػؾؽملممل مآ متضملمملشم مغضملؼملهمل مايؿملمملة موعّملفم مص٥مل موسؼملمملرغممل مسمملعممل مبضملّمل مسمملم محؿ٥مل مودرطؽملمملم

ػْمله ماَملوضمملت ماٌؾمملرطمملت م ،مواظظملٓملا مػْملا ماظ٤ملضومل ماظْملى مدمؿملممل مصؿمل٣مل موغضملؿملٖمل مطؿملٝملم

تغمل٢ملمونمؼلؿـؼملٓملما غلمملنمسؼملٓملهمورمضملػمل٣ملمسؼملٓملؼمامعؾمملرطًمملمع٢ملمخٯمللماٮملدؿظملمملدةمع٢ملم

اظٔملع٢ملمصؿملؼملمملمؼضمل٤ملدمسػملؿمل٣ملمبمملظٓملبُملماظ٤ملصريم،موؼضمل٤ملدمسػمل٥ملمجمؿؼملضمل٣ملموورؽمل٣ملماظْمليمؼضملؿملٖملم

هومل مزٯملظ٣مل مبمملظؿعملّملم مواٮملزدػمملر مواظٓملض٦مل م ،مصعملّمل مروي مايمملط١مل مرضم٣مل مآ مبلؽملّملهم

ع٢ملمحّملؼىملماب٢ملمسؾمملسم(ر٪مل٦ملمآمسؽملؾملؼملممل)مضممللم:مضممللمرد٤مللمآم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم م

ودػمل١مل) مظٓملج٠مل موػ٤مل مؼضملصمل٣مل :م" ماشؿؽمل١مل مطملممل مضؾ٠مل مطمٕمل م :مذؾمملبٟمل مضؾ٠مل مػٓملعٟملم م
و٫ملقؿٟمل مضؾ٠مل مدعملؼملٟمل موشؽملمملك مضؾ٠مل مصعملٓملك موصٓملاشٟمل مضؾ٠مل مذطملػملٟمل موحؿملمملتٟمل مضؾ٠ملم
ع٤ملتٟملم"م .م

إغ٣ملمؼغمضملػملّ١ملماجملؿؼملٛملماٌلػمل١ملمونمؼطملؿؽمل١ملمػْملهماَملع٤ملرماًؼمللهملماظذمليتمسػملذمل٥ملمرودذملؾملمملم

اشؿؽملمملمموخزملنملمصمةمع٢ملمصماتمسؼملٓملما غلمملنموػ٦ملمصمةماظرملؾمملبمواظظملؿ٤ملةماظيتمبؾملذملمملم
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ؼزملؽملٛملماظرملمملبمعلؿعملؾػمل٣ملم،موؼطملريموج٣ملماَملرضمبلمملسّملؼ٣ملموصغملٓملهماٌلؿؽملريم،موؼٓملصٛملمضّملرهم
سؽملذملذملّملمربذملذمل٣ملمؼذملذمل٤ملمماظعملؿملمملعذملذملهملم،موؼضملذملذمل٤ملدمبذملمملًريماظضملؼملذملؿمل١ملمسػملذملذمل٥ملمورؽملذملذمل٣ملممبذملمملمضذملذملّملممعذملذمل٢ملموسؼملذملممللم

حممملصصملًمملمسػمل٥ملمسؼملٓملهموذؾمملب٣ملمواشؿؽملمملع٣ملمصؿملؼملمملمؼؽملظملٛملموؼظملؿملّملما غلمملغؿملهملمع٢ملمخٯمللمعذملمملمصذملؿُملم
آمظ٣ملمع٢ملمآظؿملمملتموزظملؾملمملمطؼملمملمؼؽملؾطمل٦ملمونمت٤ملزٝملم،موصؾمل١ملمو٫ملقمملبماظذملؽمل

م(٫ملذملػمل٥ملمآم

سػملؿمل٣ملمودػمل١مل)ممضؿملؼملهملماظ٤ملضوملمصعملّملمضّملروهمحٞملمضّملرهم،مصؾملْملامسؼملٓملمب٢ملماًشملذملمملبم(ر٪ملذمل٦ملم

آمسؽملذملذملذملذملذملذمل٣مل)مؼعملذملذملذملذملذملذمل٤مللم:مإغذملذملذملذملذملذمل٦ملمَملطذملذملذملذملذملذملٓملهمونمورىماظٓملجذملذملذملذملذملذمل٠ملمدذملذملذملذملذملذملؾؾملػملٯملم-مصمملر ًشذملذملذملذمل ذملمملم -م
مٮملمظممسؼمل٠ملماظّملغؿملمملموٮملمظممسؼمل٠ملماآلخٓملةمم(اٌعملممل٫ملّملمايلؽملهملمظػمللكمملوي) .م

وؼعملذملذمل٤مللمابذملذمل٢ملماظعملذملؿمل١ملمرضمذملذمل٣ملمآم:مإنمإ٪ملذملمملسهملماظ٤ملضذملوملموذذملذملّملمعذملذمل٢ملماٌذملذمل٤ملتم،مَملنم

إ٪ملمملسهملماظ٤ملضوملمتعملشملٛملمس٢ملمآمواظّملارماآلخٓملةم،مواٌ٤ملتمؼعملشملٛملمس٢ملماظذملّملغؿملمملمووػػملذملؾملمملم)م
غمملػؿملٟملمسؼملمملمدوغ٣ملمبضملذمل٘ملموػذمل٠ملماظضملػملذمل١ملمعذمل٢ملمػذملّمليمظػملذملؽمل

م(م٫ملذملػمل٥ملمآمسػملؿملذمل٣ملمودذملػمل١ملم)م

صؿملؼملمملمؼؽملؾطمل٦ملمظػملؼمللػمل١ملمصضملػمل٣ملمظمماظؿمل٤ملممواظػملؿملػملهملمع٢ملمذطذملٓملموادذملؿـؼملمملرمظػمل٤ملضذملوملمظمموسؼملذملممللم

اظشملمملسهملموضسملمملىمح٤ملا٩مليملماظؽملمملسممبمملمؼـؼملٓملمغظملضملؼممملموخريؼماموبٓملؼماموشريػذملمملماظذمليتمتذملؾنيمعذملؽملؾمليملم
ا دذملٯملممظمماٮملدذملذملؿظملمملدةمعذمل٢ملماظ٤ملضذملذملوملم،مصذملمملظؿمل٤ملممووماظػملؿملػملذملذملهملمآؼذملهملمعذملذمل٢ملمآؼذملمملتمآمؼؽملؾطملذملذمل٦ملم

ايظمل ذملمملزمسػملؿملؾمل ذملمملم،مض ذملممللمتضمل ذملمملشم:مم{وعمجعمضملعمػملْؽملعم ذملمملماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملعمموعماظؽملفمؾملعم ذملمملرعممآؼعمؿعم ذملؿملػم٢ملؿممصَؼملعمقعم٤ملػمغعم ذملمملمآؼعم ذملهملَماظػملٌملؿملػمذملذمل٠ملؿمم
عمبغملُ١ملػمموعمظِؿعمضملػمػملَؼملغم٤ملامسعمذملّملعمدعمماظلممذملؽملِنيعمموعماظْقِلعمذملمملبعمم
وعمجعمضملعمػملْؽملعممملمآؼعمهملَماظؽملفمؾملعممملرؿممعغمؾػمزملِٓملعمةًمظِؿعمؾػمؿعمطملغم٤ملامصَسملػمػملًمملمعِ٢ملػممر مم

عموطُذملذمل٠ملفممذعمذملذمل٦ملػمىٍمصَزملفم ذملػملْؽملعممملهغممتعمظملْزملِ ذملؿملػملًمملم}[ا دذملذملٓملاى،]12:مواٌل ذملػمل١ملماظظملشملذملذمل٢ملمػذملذمل٤ملمعذملذمل٢ملمزملذملذمل٢ملم
ادؿكّملاممغؾملمملرهماظْمليمػ٤ملمجٔملىمعؽمل٣ملمصؿملسملؿملٝملمإشممر٫ملؿملّملمحلؽملمملت٣ملموعذملـملثٓملهمصؿملذمل٣ملمبعملذملّملرم

عمملمؼلؿشملؿملٛملمع٢ملموسؼملممللموصٞملمرمملضؿ٣ملموضّملراتذمل٣ملماظذمليتموػؾذمل٣ملمآمتضملذملمملشممإؼمملػذملمملم،موطذملْملام
ؼلؿـؼملٓملمظؿملػملذمل٣ملمظمماٮملدذملؿضملمملغهملمبذمل٣ملمسػملذمل٥ملمعذملمملمؼٯملضؿملذمل٣ملمعذمل٢ملمعؿمملسذملنملمرذمل٤ملالمظؿملػملذمل٣ملموػذملْملامعذملمملم

رمس٣ملمايٞملمتؾمملركموتضملمملشممظػملؼمللػمل١ملمعذمل٢ملمجضملذمل٠ملماظػملؿملذمل٠ملمدذملغملؽملؼممملمموراحذملهملمواظؽملؾملذملمملرمعضملمملذؼمذملمملمم

وجّملؼمامموغرملمملرًمملمصعملممللمتضملمملشم:م"موعمجعمضملعمػملْؽملعمذملمملماظػملٌملؿملػمذمل٠ملعممظِؾعممملدؼمذملمملم موعمجعمضملعممػملْؽملعمذملمملماظؽملفمؾملعمذملمملرعممععمضملعممملذؼمذملمملم[اظؽملؾذملفملم:م

10م،م]11موضممللمتضملمملشم:مم"مموعمػغم٤ملعمماظٌملْملِيمجعمضملعم٠ملعممَظغملُ١ملغمماظػملٌملؿملػم٠ملعممظِؾعممملدؼممملموعماظؽملفم٤ملػممعممدغمذملؾعممملتؼممملموعمجعمضملعمذمل٠ملعمم
اظؽملفمؾملعممملرعممغغمرملغم٤ملرؼمام"م[اظظملٓملضمملن]47:مم.م م

وعٛملمادؿعملؾممللماظضملمملمماهلفٓملىماىّملؼّملمزممملدنملمآٌملىمغظملل٣ملموؼٓملاجضملؾملمملم،مصؿملعملذملٝملم

سػمل٥ملمعذملمملمضزملذملٓملتمصم ؿملذمل٣ملمغظمللذمل٣ملمصؿمللذملؿّملركمعذملمملمضزملذملٓملمصؿملذمل٣ملم،موعذملمملمضذملمملممبذمل٣ملمعذمل٢ملمسؼملذمل٠ملم٫ملذملمملحلم
صؿملّملواممسػملؿمل٣ملم،صكملنماٌقملع٢ملمص٥ملمربمملطمدا٩مل١ملم،و٫ملربموعزملمملبٓملةموجؾملمملدموجممملػذملّملةمعذملٛملم
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اظذملؽملظملٕملمواظرملذملؿملشملمملنمضذملممللمتضملذملمملشمم:م{ؼعمذملمملموَؼقمؾملعمذملمملماظٌملذملْملِؼ٢ملعممآععمؽملغمذملذمل٤ملاما٫ملػمذملؾِٓملغمواموعم٫ملعمذملمملبِٓملغمواموعمرعمابِشملُذملذمل٤ملام
وعماتفمعملُ٤ملاماظػملٌمل٣ملعممظَضملعم ٌملػملغملُ١ملػممتغمظملْػملِقغم٤ملنعم}[آلمسؼملٓملان]200:م .م

وعٛمل محممملدؾهمل ماظؽملظملٕمل مووٮمل مبفملول مؼلؿشملؿملٛمل ماٌقملع٢مل مون مؼلضملّمل مص٥مل محؿملمملت٣ملم

وآخٓملت٣ملموزمصمل٥ملمبٓمل٪مل٤ملانمآمتضملمملشم،موع٢ملمطمملنمػْملامحمملظ٣ملمعٛملمغظملل٣ملمصؾمل٤ملماظْملط٥ملم

اظضملمملض٠مل،مصضملعم٢ملػممذعمّملفمادِمبػم٢ملؿمموَوػمسـم،مسعم٢ملؿمماظؽملفمؾِ٦ملممم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)،مضَممللعم:م"اظغملَؿملممٕملغمم

ععم٢ملػممدعمانعممغعمظملْلعم٣ملغمموعمسعمؼملِ٠ملعممظِؼملعممملمبعمضملػمّملعمماظْؼملعم٤ملػمتِ،موعماظضملعممملجِٔملغممععم٢ملػمموَتػمؾعمٛملعممغعمظملْلعم٣ملغممػعم٤ملعماػعممملموعمتعمؼملعمؽملفم٥ملمسعمػملَ٥ملم

اظػملٌمل٣ملِ"(دؽمل٢ملماظمعْملي).م م

وظعملّمل مطمملن مسغمؼملعمٓملعم مبػم٢ملعم ماظْكعمشملٌملمملبِ م(رعم٪ملِ٦ملعم مآُ مسعمؽملػم٣ملغم) ،مؼغملؿنمل مإؿمظَ٥مل مبعمضملػم٘ملؿم مسغمؼملفممملظِ٣ملِ،م

َصغملَمملنعممصِ٦ملمآخِٓملؿممعمملمؼغملؿنمل:م" موَنػممحعممملدِنملػم مغعمظملْلعمٟملَمصِ٦ملماظٓملفمخعممملىِمضَؾػم٠ملعممحِلعممملبِماظرملممّملفمةِ،م
مم٪ملمملم
صَكملؿمغفم٣ملغم مععم٢ملػم محعممملدعمنملعم مغعمظملْلعم٣ملغم مصِ٦مل ماظٓملفمخعممملىِ مضَؾػم٠ملعم محِلعممملبِ ماظرملممّملفمةِ مسعممملدعم مععمٓملػمجِضملغم٣ملغم مإؿمظَ٥مل ماظٓمل عم

وعماظْطملِؾػمشملَهملِموعمععم٢ملػمموَظْؾملعمؿػم٣ملغممحعمؿملعممملتغم٣ملغمموعمذغمطملػمػملُ٣ملغممبِؾملعم٤ملعماهغممسعممملدعممععمٓملػمجِضملغم٣ملغممإؿمظَ٥ملماظؽملفمّملعماععمهملِموعماظْقعملػمٓملعمةِ،مصَؿعمْملعمطٌملٓملػمم

ععممملمتغم٤ملسعمٚملُمبِ٣ملِمظِغملَ٦ملػممتعمؽملػمؿعمؾملؿم٦ملعممسعمؼملفممملمؼغمؽملػمؿعمؾملعم٥ملمسعمؽملػم٣ملغمم"(ذضملنملما تمملنم) م

إنماَملعهملماظؿ٥ملمتلؿـؼملٓملموضؿؾملمملموهمملدنملمغظمللؾملمملمهل٥مل موجّملرمبمملظعملؿملمملدةمواظٓملؼمملدةم

واًريؼهمل،موػغملْملامحممللماَملعهملما دٯملعؿملهملماظيتمغؾملػملوملمع٢ملمرد٤ملظؽملمملم٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملم

ودػمل١مل مو٫ملؽملضملومل مسػمل٥مل مػ ّملؼ٣مل م ،مصعملّمل م٫ملؽملضملومل محسملمملرة مشريت موج٣مل ماظؿمملرؼِمل م ،متلؿػملؾمل١ملم

عؽملؾملمملمط٠ملماَملع١ملمعؽملشملػملعملمملتؾملمملمدم٤ملماظؿعملّملممواظٓملض٦ملمظممذؿ٥ملمصٓملوهللماظضملػمل١ملمواٌضملٓملصهملم:م

ظمماظشملنملم،مواهلؽملّملدهملم،مواظزملؿملّملظهملم،مواظظملػملٟملم،موط٠ملماظضملػمل٤ملمما غلمملغؿملهملم،مغمملػؿملٟملمس٢ملم

اظضملػمل٤ملم ماظّملؼؽملؿملهمل ماظيت مطمملغومل معؽملشملػملعملمملت مهلْمله ماظضملػمل٤ملم مواٌضملمملرف مضمملل متضملمملشم :م{ موعمععممملم

عِ٢ملػممدعمابفمهملٍمصِ٦ملماظْفملَرػمضؿمموعمظَمملمرَممل٩ملِٓملـممؼعمشملِريغممبِفعمؽملعممملحعمؿملػم٣ملِمإؿمظٌملمملموُععم١ملؽمموَعػمـعممملظُغملُ١ملػممععممملمصَٓملفمرْؽملعممملمصِ٦ملماظْغملِؿعممملبِم

عِ٢ملػممذعم٦ملػمىٍمثغم١ملفممإؿمظَ٥ملمرعمبممؾملؿم١ملػممؼغمقػمرملعمٓملغمونعمم}[اَملغضملمملم:م]88موضممللمتضملمملشم:م{دعمؽملغمٓملؿمؼؾملؿم١ملػممآؼعممملتِؽملعممملمصِ٦ملم

اظْـملصَمملقؿمموعمصِ٦ملموَغػمظملُلِؾملؿم ١ملػممحعمؿفم٥ملمؼعمؿعمؾعمؿملفم٢ملعممظَؾملغم١ملػمموَغفم٣ملغمماظْقعمٞملقمموَوعمظَ١ملػممؼعمغملْٝملِمبِٓملعمبممٟملَموَغفم٣ملغممسعمػملَ٥ملمطُ٠ملممم

عمؾملؿملّملؽمم}م[صزملػملومل .]53:م
ذعم٦ملػمىٍمذ ؿم

وع٢ملمث١ملمصكملنماَملع١ملماظٓملاضؿملهملم٫ملمملحؾهملمايسملمملرةمػ٦ملماظيتماختْملتمع٢ملماظ٤ملضوملم

ضؿملؼملهمل مسصملؼمل٥مل مووسػملومل مدور ماظضملػمل١مل مواظضملػملؼملمملى م ،مووجٔملظومل ماَملجٓمل مظػملضملمملعػملني مصؽملؾملسملوملم

وارتعملوملمو٫ملمملرتمسػمل٥ملمروسماَملع١ملم .م

وسػملؿمل٣مل مودم٢مل مغلؿعملؾ٠مل مسمملعؼمممل مػفٓملؼؼمممل مجّملؼّملؼما مسػملؿملؽملممل مون مدممملدنمل موغظمللؽملممل مبضملّملم

اغعملسملمملىمسمملمممػفٓمليمبغمل٠ملمعمملمطمملنمصؿمل٣ملمع٢ملمتعملزملريمظممجؽملنملمآموظممحٞملمورؽملؽملمملم،م
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وجمؿؼملضملؽملمملماٌلػمل١ملم،موجمؿؼملضملؽملمملما غلمملغ٦ملمطػمل٣ملم،موعمملمحّملثمظممػْملاماظضملمملممع٢ملمإدمملىةم

ظم مسٓملض م٫مل٤ملرة مػْملا ماظّملؼ٢مل ماظلؼملُمل ماظ٤ملدشمل٦مل ماٌضملؿّملل م ،موبغمل٠مل معممل موثمملره مػْملام

اظضملٓملض ماظل٦ملى مع٢مل مشري ماٌؿكزملزملني مع٢مل متظملٓملق مواخؿٯملف مدبؾم مظم ماجملؿؼملٛملم
اٌلػمل١ملم،مغمملػؿملٟملمس٢ملمآثمملرمػْملاماظؿّملؼ٢ملماظرملغملػمل٦ملمع٢ملمختػملٝملماضؿزملمملديمواجؿؼملمملس٦ملم
وثعملمملظمموصغملٓمليمحممملوظهملمع٢ملموسّملاىماٌلػملؼملنيمٮملدؿؽملٔملافمرمملضمملتمسػملؼملمملىماَملعهملمظمم

اظٓملدمسػمل٥ملمعـرييمػْملاماظظملغملٓملماٌؿشملٓملفماٌؿرملّملدمتؽملهملموومؼلٓملةمم،موحممملوظهملمذطملػملؾمل١ملم
س٢مل مإرممملد محػمل٤ملل مجْملرؼهمل مظػملعملسملمملؼممل ماٌزملريؼهمل مظألعهمل ما دٯملعؿملهمل مسؼملٯمل مبعمل٤ملظ٣مل متضملمملشم:م

{...عمملمصٓملرؽملمملمظمماظغملؿمملبمع٢ملمذ٦ملى}...م .م

صكملذا موردغممل مون مدمل٢مل مادؿعملؾمملل مػْملا ماظضملمملم ماهلفٓملي ماىّملؼّمل مصضملػملؿملؽملممل مون مغضملػمل٦ملم

ضؿملؼملهملماظ٤ملضوملمظممحؿملمملتؽملمملماظؿمل٤ملعؿملهملم،مَملغ٣ملمػ٤ملمايؿملمملةم،موسػمل٥ملماَملعهملمونمتظمللُملماجملممللم
ظضملػملؼملممل٩ملؾملمملماَملزػٓملؼنيماٌؿكزملزملنيمظممحعمل٠ملماظّملس٤ملةمظضملٓملضماظؿّملؼ٢ملمايعملؿملعمل٦ملماظْمليم

ٮمل مشػمل٤مل مصؿمل٣مل موٮمل متشملٓملف ممبؽملؾمليمل مودشمل٦مل مربمملغ٦مل معضملؿّملل متؽملُمل ماٌلػمل١مل ماظظملٓمل٫ملهمل مظعملؿملمملدةم

اظؾرملٓملؼهملمإشممتضملؾؿملّملػمملمٓمربماظضملمملٌنيموتضملؼملريػمملمظغمل٤ملغ٣ملماظظمللؿملُملم .م

صؼملٛملمبّملاؼهملماظضملمملمماىّملؼّملمغؿؼملؽمل٥مل موٮملمؼغمل٤ملن محؾؽملمملمظّملؼؽملؽملمملموومورؽملؽملمملمحؾمملًموج٤ملف،م

حنملعمموخْملمٮملمحنملمسشملمملى،موٮملمحؿ٥ملممتؾمملدلمحعمل٤ملقموواجؾمملتم،مإغؽملمملمغٓملؼّملمونمغؿفمملوزم

ػْملهممآٌملاح٠ملمع٢ملمادسمملىمحنملماَملورمملنمإشممحنملمحعملؿملعمل٦ملمؼعمل٤ملممسػمل٥ملماظؿسملقؿملهملمظمم
دؾؿمل٠ملماظ٤ملر٢ملم،مواظضملؼمل٠ملمَملج٠ملمإغعملمملذهمع٢ملمطؾ٤ملات٣ملموسـٓملات٣ملم،مدضملؿملمملًممإشممتعملّملع٣ملمورضؿمل٣ملم،م

وون مؼؾّملو مط٠مل معؽملممل مبؽملظملل٣مل م ،موظؽملممل مظم مرد٤ملل مآ م(٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل)م م
ود٤ملةمحلؽملهملم،مصريويماظمعْمليمرضم٣ملمآمبلؽملّملهمع٢ملمحّملؼىملمحْملؼظملهملمب٢ملماظؿملؼملمملنم

(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل)مونماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل)مضمملل:م"مٮملمتغمل٤ملغ٤ملامإعضملهملمتعمل٤ملظ٤ملن:م

إنموحل٢ملماظؽملمملسموحلؽملمملم،موإنمزػملؼمل٤ملامزػملؼملؽملمملم،موظغمل٢ملمورؽمل٤ملاموغظمللغمل١ملمإنموحل٢ملم
اظؽملمملس مون مهلؽمل٤ملا موإن مودمملؤوا مصٯمل متصملػملؼمل٤ملا م" موخبممل٫ملهمل مون محٞمل ماظّملؼ٢مل م موحٞملم

اظ٤ملر٢ملمؼّملصضملمملنمإظ٦ملماظضملؼمل٠ملمٮملمإشمماظغملل٠ملم،موؼعمل٤مللماظؽمل

م(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١ملم)م

صؿملؼملممل مرواه موضمّمل م(رضم٣مل مآ) م مبلؽملّمله مع٢مل محّملؼىمل موغٕمل مب٢مل معمملظٟمل م(ر٪مل٦مل مآم

سؽمل٣مل) ":مإذا مضمملعومل ماظلمملسهمل موظم مؼّمل موحّملط١مل مصلؿملػملهمل مصكملن مادؿشملمملهلل موٮمل م مؼعمل٤ملم محؿ٥ملم
ؼطملٓملدؾملمملمصػملؿملطملٓملدؾملمملم"م .م
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وضّملمرويماظشملرباغ٦ملمرضم٣ملمآمبلؽملّملهمع٢ملمحّملؼىملمطَضملػمنملِمب٢ملمسغمفػمٓملعمةَمم(ر٪مل٦ملم

آ مسؽمل٣مل م) مضَممللعم :مععمٓملفم مسعمػملَ٥مل ماظؽملفمؾِ٦ملمم م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) مرعمجغم٠ملؽم ،مصَٓملعموَى موَ٫ملػمقعممملبغمم

رعمدغم٤مللؿم ماظػملٌمل٣ملِ م(٫ملعمػملٌمل٥مل ماظػملٌمل٣ملغم مسعمػملَؿملػم٣ملِ موعمدعمػملٌمل١ملعم) معِ٢ملػم مجِػملّْملِهِ موعمغعمرملعممملرِ٣ملِ ،مصَعملَمملظُ٤ملا :مؼعمممل مرعمدغم٤مللعم ماظػملٌمل٣ملِ:م م
ظَ٤ملػممطَمملنعممػعمْملعمامصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ؟،مصَعملَممللعممرعمدغم٤مللغمماظػملٌمل٣ملِم(٫ملعمػملٌمل٥ملماظػملٌمل٣ملغممسعمػملَؿملػم٣ملِموعمدعمػملٌمل١ملعم)":إؿمنػممطَمملنعمم
خعمٓملعمجعممؼعملػمضملعم٥مل مسعمػملَ٥ملموعمظَّملِهِ م٫ملِطملعممملرؼمامصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعم ِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،موعمإؿمنػم مطَمملنعممخعمٓملعمجعممؼعملػمضملعم٥مل مسعمػملَ٥ملم

وَبعم٤ملعمؼػم٢ملؿممذعمؿملػمكعمؿملػم٢ملؿممطَؾِريعمؼػم٢ملؿممصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِم،موعمإؿمنػممطَمملنعممؼعملػمضملعم٥ملمسعمػملَ٥ملمغعمظملْلِ٣ملِمؼغمضملِظملٍملؾملعممملمصَؾملغم٤ملعمم
صِ٦ملمدعمِؾؿمل٠ملؿمماظػملٌمل٣ملِ،موعمإؿمنػممطَمملنعممخعمٓملعمجعممرؿمؼعممملىؼمموعمعغمظملَمملخعمٓملعمةًمصَؾملغم٤ملعممصِ٦ملمدعمؾِؿمل٠ملؿمماظرملفمؿملػمشملَمملنؿم" .م

ووض٤ملل مظغمل٠مل معؿكزملٗمل مظم مشري ماظضملػمل٤ملم ماظرملٓملسؿملهمل موغومل مسػمل٥مل مثطملٓملـم مع٢مل مثطمل٤ملرم

ا دٯملم موداسؿملهمل مظم مختزملزملٟمل م ،مصمملظشملؾؿملنمل مدؿمللفملل مس٢مل ماظؽملمملحؿملهمل ماظشملؾؿملهمل مظألعهمل م،م
واٌّملرسمدؿمللفمللمس٢ملماظؽملمملحؿملهملماظمب٤ملؼهملمَملبؽملمملىماَملعهملم،وودؿمملذماىمملعضملهملمدؿمللفمللمس٢ملم

اظؽملمملحؿملهملماظظملغملٓملؼهملمواظضملػملؼملؿملهملمظألعهملم،مواظظملٯملحمدؿمللفمللمس٢ملمإرضملمملمماَملعهملمط٠ملؽممظممجممملظ٣ملم
داسؿملهملم،مصػمل٤ملماغرملطمل٠ملمط٠ملؽممعؽملمملممبفمملظ٣ملموختزملزمل٣ملماظْمليمو٪ملضمل٣ملمآمصؿمل٣مل،موودىمدورهم

طؼملمملمؼؽملؾطمل٦ملم،مصلؿملقملديمذظٟملمإشممرظملٓملةمسػملؼملؿملهملمػممل٩ملػملهملمغٓملجٛملمبؾملمملمإشممعمملمطمملنمسػملؿمل٣ملم

دػملظملؽملممل ماظزملمملحل موغغمل٤ملن مجمؿؼملضملؼمممل معؿغملمملعٯمل مٮمل معؿزملمملرسؼمممل م ،موغغمل٤ملن مجمؿؼملضملؼمممل معؽملؿفؼممملم م

ٮملمعلؿؾملػملغملًمملم،موغغمل٤ملنمجمؿؼملضملؼممملمعؿ٤ملحّملؼمامسػمل٥ملمإسٯملىماٌزملػملقهملماظضملػملؿملمملمظػمل٤ملر٢ملمصؽملؾؽملؿمل٣ملم
وغضملؼملؾمٓملهموغٓملتعمل٦ملمب٣ملمونؼملؾمػمل٣ملم،مغفملع٠ملمظممجمؿؼملٛملمؼغملظمل٠ملمشؽملؿمل٣ملماظظملعملريم،موزمممماظزملطملريم

صؿمل٣ملماظغملؾريموزمؽمل٤ملمصؿمل٣ملماظغملؾريمسػمل٥ملماظزملطملريم،مصؿملزملّملقمصؿملؽملمملماظ٤مل٫ملٝملماظْمليمو٫ملٝملمب٣ملم

اظؽمل

م٫ملػمل٥مل مآ مسػملؿمل٣مل مودػمل١مل ماجملؿؼملٛمل ماٌقملع٢مل مصؿملؼملممل مرواه ما عمملم معلػمل١مل م م(رضم٣ملم

آ) مبلؽملّملهمع٢مل محّملؼىملماظؽملقمضملػمؼملعممملنؿممبػم٢ملؿممبعمرملِريـمم(ر٪مل٦ملمآمسؽمل٣مل) ممضَممللعمم:م"مضَممللعممرعمدغم٤مللغمم
اظػملٌمل٣ملِم(٫ملػمل٥ملمآمسػملؿمل٣ملمودػمل١مل):م"ععمـعم٠ملغمماظْؼملغمقملػمعِؽملِنيعممصِ٦ملمتعم٤ملعمادممػِ١ملػمموعمتعمٓملعماحغمؼملِؾملؿم١ملػمموعمتعمضملعممملرُظملِؾملؿم١ملػمم
ععمـعم٠ملغم ماظْفعملعمّملِ مإؿمذعما ماذعمػمؿغملَ٥مل معِؽملػم٣ملغم مسغمسملػم٤ملؽم متعمّملعماسعم٥مل مظَ٣ملغم مدعمممل٩ملِٓملغم ماظْفعملعمّملِ مبِمملظلفمؾملعمٓملؿم موعماظْقغمؼملفم٥مل"،م
وغغمل٤ملنمسػمل٥ملمروسماَملع١ملمٮملمظممذؼػملؾملممل،موغغمل٤ملنمةٞملموجؾملهملمعرملٓملصهملمظّملؼ٢ملمآمسٔملم
وج٠ملموتٓملصمهملمسؼملػملؿملهملمظػملّملؼ٢ملما دٯملع٦ملمايؽملؿملٝملم،موؼّملخ٠ملماظؽملمملسمظممدؼ٢ملمآم

وص٤ملاجؼممملمٌمملمؼٓملوغ٣ملمع٢ملم٫مل٤ملرةمعرملٓملضهملمظ دٯملممسؾمملدةموعضملمملعػملهملمودػمل٤ملطًمملمحسملمملرؼؼممملمظمم

ذؿ٥ملماجملمملٮملتموهوملمويمزٓملوفموعػملؼملمملتم .م
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صضملػملؿملؽملمملمإذامونمغلؿعملؾ٠ملمػْملاماظضملمملمماهلفٓمليماىّملؼّملمبٓملوحمعظملضملؼملهملمبممل تمملن،م

ؼّملصضملؾملمملماَملع٠ملمإشممبْمللماىؾملّملموأٌملؼّملمع٢ملماظضملؼمل٠ملمظممط٠ملماجملمملٮملتم،موظؽملٓملاجٛملم
عمملمصمملتمصؽملفربماظؿعملزملريموغـؼمل٢ملماظؽملفمملحموغلؿـؼملٓملماظ٤ملضوملم،مودممملصٚملمسػمل٥ملما نمملزم،م

وغؿـملظٝملموغؿقمملبمظؽمللضملّملمبمملظظمل٤ملزمبٓمل٪مل٤ملابمآمسٔملموج٠مل .م
م م
م
م

م
م
م

م
م
م
م

م

م
م
م
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م
م
م
و

انفٓشط انؼبو
ادلٕضٕع

انصفحخ

ععملّملعهملم م

3

 1م دم٤ملمسمملممجّملؼّملمع٢ملماظضملؼمل٠ملمواٮملغؿمملجمودس١ملماٌؽملؿيملماظ٤ملرين

 5م

 3م تٓملتؿملنملماَملوظ٤ملؼمملتمووثٓملهمظممحؿملمملةماَملصٓملادمواجملؿؼملضملمملت م

 19م

 5م حٓملعهملماظؿٯملسنملمبفملض٤ملاتماظؽملمملسموحمملجمملتؾمل١ملماَملدمملدؿملهمل م

 38م

 7م اظٓملذ٤ملةمواحملل٤ملبؿملهملموخشمل٤ملرةمط٠ملمعؽملؾملؼملمملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل م

 56م

 2م وػؼملؿملهملماظؿكشملؿملٙملمظممحؿملمملةماَملصٓملادمواجملؿؼملضملمملت م

 4م خشمل٤ملرةما دٓملافمواظؿؾْملؼٓملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل م
 6م خشمل٤ملرةماظؿغملظملريمواظؿكٓملؼنملمواظظملؿ٤ملىمبّملونمسػمل١مل م

 11م
 29م
 47م

 8م سؽملمملؼهملُما دٯملممبمملٌٓملوةموإطٓملاعغم٣ملمهلمملمودورػمملمظمماٌرملمملرطهملماظ٤ملرؽملؿملهمل م

 63م

 10م اٮملعؿؽملمملهللمس٢ملمدّملادمص٤ملاتريماظغملؾملٓملبمملىم"وط٠ملمظػمللقوملموخؿملمملغهملمظػمل٤ملر٢مل" م

 81م

 12م ايظملمملزمسػمل٥ملماٌؿملمملهموتٓملذؿملّملمادؿكّملاعؾملممل م

 97م

 9م بٓملاىةما دٯملممع٢ملماظضملؼملػملؿملمملتماٮملغؿقمملرؼهملمواظؿظملفريؼهملمواظؿكٓملؼؾؿملهمل م

 11م حٓملعهملماٌممللماظضملمملممواًمملص م

 73م
 87م

 13م اظٔملطمملةمودّملمحمملجمملتماجملؿؼملٛملم(عزملٓملفمدّملادمدؼ٤ملنماظطملمملرعني) م

 105م

 15م دورماظرملؾمملبمظممبؽملمملىماجملؿؼملٛمل م

 124م

 14م اٌرملمملرطهملما رممملبؿملهملمواظ٤ملصمملىمظػمل٤ملر٢ملمظممحؿملمملةماظؽمل

م م

 114م

 16م زمملػٓملةمورظملممللماظرمل٤ملارهللمووػؼملؿملهملمتٓملبؿملهملماظؽملٖملىمواظضملؽملمملؼهملمبمملظؿملؿؿمل١مل م

 132م

 18م ع٢ملمووج٣ملماظضملصملؼملهملمظممايسملمملرةما دٯملعؿملهمل م

 152م

 17م عؾّملومايٞملمععملمملب٠ملماظ٤ملاجنملمودؿملػملهملم ٫ملٯملحماجملؿؼملٛمل م

 19م وخٯملقما دٯملممظمماظؿضملمملع٠ملمعٛملماظسملضملظملمملىموذوىماٮملحؿؿملمملجمملتماًممل٫ملهمل م
 20م ا دعمملنمووثٓملهماٌّملعؾمٓملمسػمل٥ملماظظملٓملدمواجملؿؼملٛمل م
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 142م
 162م
 171م

و

ادلٕضٕع

انصفحخ

 21م دروسمع٢ملماهلفٓملةماظؽملؾ٤ملؼهملماظرملٓملؼظملهمل م

 180م

 23م حٓملعهملماٌلمملجّملموايظملمملزمسػمل٥ملمضّملدؿملؿؾملممل م

 195م

 22م صسمل٠ملمؼ٤ملمماىؼملضملهملموآداب٣مل م

 24م تشمل٤ملؼٓملماظضملرمل٤ملا٩ملؿملمملتمورسمملؼهملماظظملعملٓملاىمعزملػملقهملمظػملظملعملري واظطملؽمل٥ملمعضملمملً
 25م غضملؼملهملماَملع٢ملمواٮملدؿعملٓملار م
 26م اظضملػمل١ملمواظضملعمل٠مل م

 188م
م

 202م

209م م
 217م

 27م ايظملمملزمسػمل٥ملماظؾؿملؽهملمودورهمظمماظؿؽملؼملؿملهمل م

228

 29م اَملعمملغهملمظمماظعمل٤مللمواظضملؼمل٠مل م

 246م

 28م صسمل٠ملماظرملؾملمملدةموطٓملاعهملماظرملؾملؿملّملم م
 30م ردمملظهملماٌلفّملم م

 238م
 254م

 31م خػملٞملمايؿملمملىموايظملمملزمسػمل٥ملماَملسٓملاض م

 262م

 33م وثٓملماظٔملطمملةمظمماظؿغملمملص٠ملماٮملجؿؼملمملس٦مل م

 285م

 35م ضؿملؼملهملماظ٤ملضومل م

 307م

 32م دروسمع٢ملما دٓملاىمواٌضملٓملاج م
 34م ه٤ملؼ٠ملماظعملؾػملهملمدروسموسرب م

 36م طؿملٝملمغلؿعملؾ٠ملمذؾملٓملمرعسملمملن؟ م

 37م سشملمملىمآمظضملؾمملدهمظممرعسملمملن م

 273م
 298م
 317م
 328م

 38م س٤ملاع٠ملماظعمل٤ملةمواظؽملزملٓملموودؾمملبماهلٔملتهملمواظسملضملٝمل م

 336م

 40م رعسملمملنمذؾملٓملماظربمواظزملػملهملمواظؿغملمملص٠ملمٮملماظعملؿ٠ملموٮملمدظملٟملماظّملعمملى م

 360م

 42م سٯملعمملتمضؾ٤مللماظشملمملسهمل م

 380م

 39م وخٯملقماظزملممل٩ملؼملنيمووػ٠ملماظعملٓملآن م

 41م اظضملؿملذملذملذملذملّملم-مآداب٣ملمو٪مل٤ملابٙملماظظملٓملحهملمصؿمل٣مل م
 43م ا دٯملممدؼ٢ملماظلٯملم ممممممممم م

 44م إسٯملىما دٯملممظعملؿملؼملهملماظضملػمل١ملموهٓملت٣ملمظغمل٠ملموظ٤ملانماظطملٖمل م

 45م اٌرملٓملوسذملذملمملتماٮملضؿزملمملدؼذملذملهملماظغملؾذملذملٓملىمبؿملذملذمل٢ملماَملعذملذمل٠ملمواظضملؼملذملذمل٠ملم م
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 349م
 370م
 389م
 397م
 406م

و

 46م عذملذملمملذامضؾذملذملذمل٠ملمايذملذملذمليملم؟ م

ادلٕضٕع

انصفحخ

 412م

 47م اظذملّملؼذملذملذمل٢ملماٌضملذملذملمملعذملػملذملذملذملذملهمل م

 421م

 48م اظضملرملٓملماَملولمع٢ملمذيمايفهملم..معؽملمملدٟملموصسملممل٩مل٠مل م

 432م

 49م اييملمووحّملةماَملعهمل م

 441م

 50م خشملؾهملمسؿملّملماَمل٪ملق٥مل م

 448م

 51م اظّملروسماٌلؿظملمملدةمع٢ملمخشملؾهملماظ٤ملداهلل م

 455م

 52م عمملذامبضملّملماييمل؟ م

464

 53م حعمل٤ملقماىمملرم م

472

 54م ظممادؿعملؾممللماظضملمملمماىّملؼّمل م

 482م
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م

طبع بحمد هللا بمطبعت وزارة
األوقاف
طره البلد
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