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Message Digest 

 

Subject: Twelver position of personal Ibn Taymiyyah and his views in each house 

and companions. Presentation and criticism 

Post subject: Spin this study on the position of Shiite Twelver of Shaykh al-Islam Ibn 

Taymiyyah in terms of his character first and faith in each house and companions as 

directing his accusations in these aspects ،it was my work in this message revenue 

these charges and then displayed on what is ahead of facts historic in the history 

books agreed upon when the Sunnis when Shiites and reference books Sheikh Ibn 

Taymiyyah to respond to the charges from the words of Sheikh himself. 

This study includes three chapters: 

The search consists of an introduction and preface and three chapters and a 

conclusion: 

Boot and includes: 

 The first topic: the definition of the Shia Twelver 

 The second topic: Profiles of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Almighty God's 

mercy and includes Omaalvsol are: 

Chapter I: Ibn Taymiyyah's efforts in the face of Shiites 

Chapter II: The position of the Shi'a Twelver personal Ibn Taymiyyah and his 

writings and his views: 

Chapter III: The position of Shia Twelver doctrine of Ibn Taymiyyah in each home 

and the prophet ،God bless them 

Key findings and recommendations that have concluded from this study: 

 That the Shi'a Twelver directing multiple charges Shaykh al-Islam ،whether in 

person or in the belief of all this because the Shaykh al-Islam is the science of the 

flags of the Sunnis and the group Valtan which challenged the doctrine of the 

Sunnis and the community. 

 Shaykh al-Islam is innocent which have of false charges ،and Ascribes his words 

in the books is one of the most love for the Messenger of Allah peace be upon him 

and defend him and every home ،God bless them. 
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 بل٣مآماظٕري٤ماظٕحؿمل٣

واٌضملٖمظػملؼملقملعؽملني،موأٌلمظػملغملمملصٕؼ٤م،ماٌضملػمل٨مع٤مذفملنمسؾمملدهماٌؿعملني،مايؼملٓمٓمربماظضملمملٌني

واٌؽملمملصعملني،مأريٓهمدؾقمملغ٥،موأصػمل٨موأدػمل٣مسػمل٧مع٤مطٕممخػملعمل٥،موأسػمل٧مرب٥مع٤مذفملغ٥مغؾؿملؽملمملم

موسػمل٧مآلمبؿملؿ٥م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وضمملئٓماظطملٕماحملفػملنيمربؼملٓم،موحؾؿملؾؽملمملمإعمملمماٌؿعملني

م.وع٤متؾضملؾمل٣مبكملحلمملنمإديمؼ٦مماظٓؼ٤،موصقمملبؿ٥مأذيضملني،ماظشملمملػٕؼ٤

:مأعمملبضملٓ.مممممممموأنمربؼملًٓامسؾٓهمورد٦ظ٥،موأذؾملٓمأنمالإظ٥مإالمآ

وسؼملػمل٦ام،مصعملٓمصمملغ٦ه،موريػملهملمهلٔاماظٓؼ٤،مصكملنمآمتضملمملديمضٓمدكعيٕمهلٔهماِعهملمسػملؼملمملءمأجالء

،موتؾػملؿملطمل٥،موبٔظ٦اماظ٦دٝمسيماظٓصمملعمسؽمل٥مسيموج٦همع٤مأرادواماظؽملؿمل٢معؽمل٥،مسػمل٧مايظملمملزمسػملؿمل٥

،مصقظملٜمآمهل٣مذطٕاػ٣،موذؾملٓمهل٣ماظؿمملرؼْمسػمل٧مأسؼملمملهل٣،مواظلضمل٨مإلصلمملده،مواظشملضمل٤مصؿمل٥

.موعمملضٓع٦همع٤مصظملقمملتمبؿملسملمملءمغمملصضملهملمسيمدريتؾمل٣ماظضملشملٕةمإديمؼ٦عؽملمملمػٔا

ورزضؽملمملماظلريم،موأسصمل٣مهل٣مسيماٌـ٦بهملمواِجٕ،مصفٖاػ٣مآمس٤ماإلدالممواٌلػملؼملنيمخرياىٖاء

.مسػمل٧مرٕؼعملؾمل٣

وطمملنمظ٥ماظظملسمل٢مسيماىؾملمملدمسيم،موطمملنمع٤مأذؾملٕمػقملالءماظزملظمل٦ةماظٔؼ٤مدكٕػ٣مآمهلٔاماظٓؼ٤

ايػملؿمل٣ماب٤متؿملؼملؿمل٥مرري٥م دؾؿمل٢مغزملٕةماظضملعملؿملٓةماإلدالعؿملهملماظزملقؿملقهملمذؿملْماإلدالممأريٓمب٤مسؾٓ

.مآمتضملمملدي

موصقمملبؿ٥مرض٦انم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وطمملنمضٓوت٥مسيمعؽملؾملمملج٥مورٕؼعمل٥مدؿملٓغمملموغؾؿملؽملمملمربؼملٓم

.مآمسػملؿملؾمل٣

صػمل٣مؼٖدهمذظ١مإالمثؾمملتممًلمورد٦خممًلمسػمل٧معؾٓئ٥م،موسٔب،مودف٤،مأوذيمرري٥مآمتضملمملدي

.موسعملؿملٓت٥

صؼملمملزادهمذظ١مإالض٦ةم،موواج٥ماظشملمملسؽملنيموايمملضٓؼ٤موايمملدٓؼ٤،ممرري٥مآمسيمحؿملمملت٥ُابؿػمل٨صعملٓم

وحفهملمواضقهملموبؿملؽملهملمسيماظٕدمسػمل٧ماٌظملرتؼ٤مواٌسملػملنيمواظغملمملرػنيمهلٔام،مسيموج٥ماًزمل٦م

.ماظٓؼ٤
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وجمملػٓمبلؿملظمل٥موظلمملغ٥موضػملؼمل٥مسيمدؾؿمل٢مإسالءم،مص٦اج٥مط٢مػقملالءمسيمزعمملغ٥،مآتمملهمآمسػملؼملممًلمشٖؼًٕا

.مجضمل٢مآمتضملمملديماظظملٕدوسمععملمملع٥موعـ٦اه،مصػمل٣متفملخٔهمسيمآمظ٦عهملمالئ٣،مطػملؼملهملماي٠

م:أػؿقةمادلوضوع

مػف٦عمملمذٕدمملمع٤ماظرملؿملضملهملم–مأطـٕمع٤مشريهمع٤مسػملؼملمملءمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملم–غممللماب٤متؿملؼملؿملهملم

مخزمل٦صمملم،مصمملب٤متؿملؼملؿملهملمسيمغصملٕمػقملالءمالمحينملمآلماظؾؿملوملم–مسؼمل٦عمملم،موماالثينمسرملٕؼهملم–

اظغملٕامم،موؼؽملؿعملٙمع٤مأضٓارػ٣م،موحيٛمع٤مذفملغؾمل٣م،موأذضمل٢مػقملالءماظرملؿملضملهملمحٕبمملمالػ٦ادةم

صؿملؾملممل،موأذاس٦اماظٓسمملؼمملتماظؾمملرػملهملم،مواإلذمملسمملتماٌطملٕضهملماظيتمتؽملممللمع٤مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

،موطفملنمع٦ضٟماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤ماظرملؿملضملهملمالمدؿملؼملمملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم;مضٓمصؿّمهل٣مبمملبمملمظؿملظملرتوامسػمل٧م

م!ػٔهماظعملمملعهملموتػمل١ماظعملؿملؼملهملم

مظػملعملٓحمسيمسعملؿملٓةمثؽمل٧مسرملٕؼهملػٔاماظؾقىملمؼؿؽملمملولمبضملٚماٌشملمملس٤ماظيتموجؾملؾملمملمسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملماالو

،موع٤مػؽملمملمتربزمأػؼملؿملهملما٦ٌض٦عمسيمطرملٟمموؼؿؽملمملولماظٕدودمسػملؿملؾملمملم-رري٥مآمتضملمملدي-اب٤متؿملؼملؿملهملم

م.اظؾمملر٢م،موغزملٕةماي٠م

م:عشؽؾةماظؾقثم

معمملمع٦ضٟماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤مآلماظؾؿملوملمواظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػمل٧ماىؼملؿملٝم؟

م!مػ٢مؼلؿق٠ماب٤متؿملؼملؿملهملمعشملمملس٤ماظرملؿملضملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهملماظيتمهمملولماظؽملؿمل٢مع٤مسعملؿملٓت٥مودؼؽمل٥م؟

م.سيمصظملقمملتماظؾقىملمج٦ابمواضّمسػمل٧مػٔامطػمل٥م

م:حدودماظؾقثم

م.ؼؿؽملمملولمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديم:محدمذكصيم-م1

م.ؼضملٕضمع٦ضٟماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤ماب٤متؿملؼملؿملهملم:محدمعذػيبم-م2

:محدمعوضوسيم-م3

مم.

م
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م:خؿقارمادلوضوعاأدؾابم

الؼٖالمأسٓاءماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤ماظٓصمملعمس٤ماب٤متؿملؼملؿملهملمضٓمعشملمملس٤ماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم،محؿملىملم-م1

وؼ٦جؾمل٦نمإظؿمل٥مع٤ماظرملؿمملئ٣مواٌشملمملس٤معمملؼؽملٓىمظ٥ماىؾني،م،ماظرملؿملضملهملمهٓؼًٓامؼغملؿملػمل٦نمظ٥ماظؿؾمل٣

متضملمملديماظٔيم-رري٥مآ-صػملؿملٗمػٔامعمملؼلؿقعمل٥مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿمل٥م،موؼؿؼملٖقمظ٥ماظظملقملاد

مم!أصؽمل٧مسؼملٕهمسيمدؾؿمل٢ماظٓصمملعمس٤مػٔاماظٓؼ٤

م.طرملٟمع٦ضٟماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤مآلماظؾؿملوملمواظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػمل٧ماىؼملؿملٝم-م2

ماٌعملمملرغهملمبنيمع٦ضٟماب٤متؿملؼملؿملهملموع٦ضٟماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم;مظؿملؼملؿملٖماظعملمملرئماًؾؿملىملمع٤ماظشملؿملنملم-م3

م:اظدراداتماظلابؼة

وٕمأجٓمع٦ض٦سممًلم،ممسػمل٧مبضملٚمأض٦اهل٣احبـوملمسيمػٔاما٦ٌض٦عمصػمل٣مأجٓمإالمععملمملالتمأوردود

م.اظعملٓعمملءمعؽملؾمل٣مواٌضملمملصٕؼ٤علؿعملاًلمسيماظٕدمسػمل٧ماظرملؿملضملهملم

وػ٦مدسمملوىماٌؽملمملوئنيم،موجٖاػ٣مآمخريًا،موظغمل٤مػؽملمملكمطؿمملبمأرذٓغ٨مذبػملٗماظعملل٣مإظؿمل٥

واظغملؿمملبم،ماظٓطؿ٦رمسؾٓآمب٤مصمملحلماظطملزمل٤:مظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسٕضموغعملٓ،متفملظؿملٟ

.مسؾمملرةمس٤مردمملظهملمدطؿ٦راه

م-رري٥مآ-ع٤مععملٓعمملتمتضملٕؼظملؿملهملمبمملب٤متؿملؼملؿملهملمسيمتػمل١ماظٕدمملظهملمتؿغمل٦نمخشملهملماظؾقىملمو

م-رري٥مآ-وعؽملؾملف٥،موبمملٌؽملمملوئني،موأضلمملعؾمل٣،موعؽملؾملفؾمل٣،مودسمملواػ٣مح٦لمعؽملؾمليملماب٤متؿملؼملؿملهملم

.ممواظظملزمل٢ماِول،موػٔهمادؿطملٕضوملماظؿؼملؾملؿملٓ

رري٥م-وػ٦معؽملمملضرملهملماٌلمملئ٢ماٌؽملؿعملٓةماظضملعملٓؼهملمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم:مث٣مصػملنملماظٕدمملظهمل

غمملض٘معؽملؾملمملمإتؾملمملمماظرملؿملضملهملمظرملؿملْماإلدالممبكملػمملغهملماِغؾؿملمملءمواظزملمملينيم،مدؿهملمصزمل٦لوادؿطملٕق-آ

م.وشؼملٖهمٌؽملمملضنملمأػ٢ماظؾؿملوملموتضملؼملؿملؿ٥مظؿػمل١ماٌؽملمملضنملموأؼسملممًلمدس٦ىمردماِحمملدؼىملماظزملقؿملقهمل،

.مث٣مخمملمتهملماظؾقىمل،مواظظملؾملمملرسماظالزعهملمظػملؾقىمل

م
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م:سالضةماظؾقثمباظدراداتماظلابؼة

إغلمملغممًلموصغملًٕام:مع٤ماب٤متؿملؼملؿملهمل-مخمملصهمل-خيؿٙمػٔاماظؾقىملمبممليٓؼىملمس٤مع٦ضٟماظرملؿملضملهملم

وعؽملؾملفممًلموسعملؿملٓة،مسيمحنيمأنماظٕدمملظهملماظلمملبعملهملمرطٖتمسػمل٧مذيػملهملمع٤ماٌلمملئ٢ماظيتمأثمملرتؾملمملم

م.اظظملٕق،مواظشمل٦ائٟ،مواٌكمملظظمل٦نمالب٤متؿملؼملؿملهملمسػمل٧ماظؽملق٦ماظلمملظٟماظٔطٕ

معـفجماظؾقث

م:اتؾضملوملمسيمحبـ٨مػٔامسٓةمعؽملمملػيملمسػملؼملؿملهملمعؽملؾملممل

حؿملىملمتؿؾضملوملمتمملرؼْماالثينمسرملٕؼهمل،موتمملرؼْماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهمل،موع٤مث٣م:ماٌؽملؾمليملماظؿمملرخي٨

ع٦ضٟماالثينمسرملٕؼهملمع٤ماظرملؿملْمسيمذكزمل٥موآرائ٥مسيمآلماظؾؿملومل،مواظزملقمملبهملمرض٦انمآم

-مرري٥مآ-سػملؿملؾمل٣،موعؽملؾملمملماٌؽملؾمليملماظ٦صظمل٨،محؿملىملموصظملوملمع٦اضٟماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤ماظرملؿملْم

وع٤مث٣ماٌؽملؾمليملماظؽملعملٓيمبعملٓرمعمملصؿّمسػمل٨ما٦ٌديمدؾقمملغ٥موتضملمملدي،محبؿملىملمغعملٓتمع٦اضظملؾمل٣ماظيتم

مطمملنمصؿملؾملمملماتؾملمملعمملتمظػملرملؿملْمبطملريموج٥مح٠،م

م:ضواسدمطؿابةماظؾقثم

م:طمملغوملمأبٕزماظؽملعملمملطماظيتمسؼملػملوملمصؿملؾملمملمطمملظؿمملظ٨

م.ذيٝماٌمملدةماظضملػملؼملؿملهملماٌؿضملػملعملهملمبممل٦ٌض٦عمبعملٓرمادؿشملمملسيتمع٤معزملمملدرػمملموعٕاجضملؾملممل .1

ادؿضملؽملوملمبؾضملٚما٦ٌاضٝماإلظغملرتوغؿملهملمس٤مرٕؼ٠ماإلغرتغومل،موخزمل٦صممًلمععملمملرٝماظظملؿملٓؼ٦ماظيتم .2

م.تـؾوملماتؾملمملعمملتماالثينمسرملٕؼهملمظػملرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآ

تؿؾضملوملمع٦اضٟماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤مذكزملؿملهملماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهمل،موآراءهمسيمآلم .3

م.ماظؾؿملوملمواظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

غعملٓتمع٦اضٟماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤ماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهمل،موطمملنماظؽملعملٓمع٤مخاللم .4

وإبٕازماي٠،موع٤مث٣مبؿملمملنم-مرري٥مآمتضملمملدي-ت٦ضؿملّماظزمل٦رةماظزملقؿملقهملمس٤ماظرملؿملْم

م.سٓممصقهملمعمملؼؽمللؾ٦غ٥مإظؿمل٥معلؿضملؿملؽملهملمبمملِدظهملمد٦اءمطمملغوملمتمملرخيؿملهملمأومسػملؼملؿملهمل

ضؼملوملمبضملٖوماآلؼمملتماظعملٕآغؿملهملمإديمد٦رػممل،موأرضمملعؾملمملمسيماٌزملقٟماظرملٕؼٟمبضملٓماآلؼمملتم .5

م.عؾمملذٕة
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ضؼملوملمبؿكٕؼيملماِحمملدؼىملماظؽملؾ٦ؼهملمع٤معصملمملغؾملممل،موذظ١مبٔطٕمأبٕزمع٤مخٕج٥،مث٣مذطٕمرض٣م .6

م.ايٓؼىمل،مواظغملؿمملب،مواظؾمملب

سّٕصوملمبفملطـٕماِسالمماظٔؼ٤موردمذطٕػ٣مسيماظؾقىملمسيمػمملعرمل٥مإالمع٤مٕمأدؿشملٝماظضملـ٦رم .7

م.سػمل٧متٕذيهملمظ٥

اسؿؼملٓتمظػملؿضملؾريمس٤ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمأحؿملمملغممًلمبغملػملؼملهملماظرملؿملضملهملمصعملٛ،مأوماالثينمسرملٕؼهملم .8

صعملٛ،مأوماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمعضملممًل،موطػملؾملمملمتٓلمسػمل٧ماظٔؼ٤مأسؽملؿملؾمل٣مسيمذبممللمحبـ٨م

م.مػٔا،موػ٣ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل

اسؿؼملٓتمظػملؿضملؾريمس٤ماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمبرملؿملْماإلدالممأحؿملمملغممًل،موبمملظرملؿملْمرري٥مآ،مأوم .9

م.اب٤متؿملؼملؿمل٥مرري٥مآ

ذؼعيػملوملماظؾقىملمخبمملمتهملمع٦جٖةمأذيػملوملمصؿملؾملمملمأػ٣ماظؽملؿمملئيملمعؿسملؼملؽملهملمسٓدًامع٤ماظؿ٦صؿملمملت،م .10

م.وطٔظ١موضضملوملمسٓةمصؾملمملرسمسيمغؾملمملؼهملماظؾقىمل
 م



9 

م:خطةماظؾقث

:موخمملمتهمل،موثالثهملمصزمل٦ل،ممععملٓعهمل،مومتؾملؿملٓ:ؼؿغمل٦نماظؾقىملمع٤

واظٓرادمملتماظلمملبعملهمل،موعؽملؾمليملم،موأػؼملؿملؿ٥،مخؿؿملمملرا٦ٌض٦عاموترملؿؼمل٢مسػمل٧مأدؾمملبم:ادلؼدعةمأعممل

:ممصؿملؿغمل٦نمع٤معؾقـنيمػؼملممل:اظؿؿفقدموأعممل،موخشملؿ٥،ماظؾقىمل

:موؼرملؿؼمل٢مسػمل٧مزيلهملمعشملمملظنمل،مذقعةماالثـىمسشرؼةحملاتمسنمال:ادلؾقثماألول

م.االثؽمل٧مسرملٕؼهملاظؿضملٕؼٟمبمملظرملؿملضمل٥مم:األولمادلطؾب 

مم.ماالثؽمل٧مسرملٕؼهملغرملفملةماظرملؿملضملهملم:اظـاغيمادلطؾب 

م.االثؽمل٧مسرملٕؼهملسعملمملئٓماظرملؿملضملهملمم:اظـاظثمادلطؾب 

م.اظضملزملٕمايٓؼىملسيممماالثؽمل٧مسرملٕؼهملاظرملؿملضملهمل:ماظرابعمادلطؾب 

م.ذؾملمملدةمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمصؿملؾمل٣م:اخلاعسمادلطؾب 

وؼرملؿؼمل٢مسػمل٧م-مرريهماهللمتعادي-حملاتمسنمذقخماإلدالممابنمتقؿقهمم:ادلؾقثماظـاغي

:مزيلهملمعشملمملظنمل

م.ب٤متؿملؼملؿمل٥مرري٥مآمتضملمملديااظؿضملٕؼٟمبم:ادلطؾبماألول 

م.سيمحؿملمملت٥موسعملؿملٓت٥مم-رري٥مآمتضملمملدي-عؽملؾمليملماظرملؿملْمم:ادلطؾبماظـاغي 

م.أبٕزمطؿؾ٥موعقملظظملمملت٥م:ادلطؾبماظـاظث 

م.ذؿمل٦خ٥موتالعؿملٔهم:ادلطؾبماظرابع 

م.ذؾملمملدةمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمصؿمل٥م:ادلطؾبماخلاعس 

 م
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:مأعااظػصولمصفي

:موؼرملؿؼمل٢مسػمل٧مزيلهملمعؾمملحىمل،مجفودمابنمتقؿقةميفمعواجفةماظشقعةم:اظػصلماألول

م.ذؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملأثٕماظؾؿملؽهملمسيمزؾمل٦رما٦ٌاجؾملهملمبنيماب٤متؿملؼملؿملهملموال:ماألولمادلؾقث 

م.ذؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملجؾمل٦دماب٤متؿملؼملؿملهملماظضملػملؼملؿملهملمسيمع٦اجؾملهملمال:ماظـاغيمادلؾقث 

مسيماظٕدمسػمل٧ماظرملؿملضملهملمم-رري٥مآمتضملمملدي-عؽملؾمليملمذؿملْماإلدالمم :اظـاظثمادلؾقث 

م.ماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل

م.ذؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملجؾمل٦دماب٤متؿملؼملؿملهملماظضملؼملػملؿملهملمسيمع٦اجؾملهملمال:ماظرابعمادلؾقث 

م.أثٕمجؾمل٦دماب٤متؿملؼملؿملهملموع٦ضٟماظضملػملؼملمملءمعؽملؾملممل:ماخلاعسمادلؾقث 

م،موآرائه،موعمظػاته،معنمذكصقةمابنمتقؿقةاالثـىمسشرؼةمعوضفماظشقعةم :اظػصلماظـاغي

:ممعؾمملحىملثالثهملوؼرملؿؼمل٢مسػمل٧م

م.مع٤مذكزملؿملهملماب٤متؿملؼملؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملع٦ضٟماظرملؿملضملهمل:مادلؾقثماألول 

م.مع٤معقملظظملمملتماب٤متؿملؼملؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملع٦ضٟماظرملؿملضملهمل:مادلؾقثماظـاغي 

م.مع٤مآراءماب٤متؿملؼملؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملع٦ضٟماظرملؿملضملهمل:مادلؾقثماظـاظث 

،ممعنمسؼقدةمابنمتقؿقةميفمآلماظؾقتماالثـىمسشرؼةعوضفماظشقعةم:اظػصلماظـاظث

م:وؼرملؿؼمل٢مسػمل٧معؾقـني،مواظصقابةمرضوانماهللمسؾقفم

ع٤مسعملؿملٓةماب٤متؿملؼملؿملهملمسيمآلماظؾؿملوملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٦ضٟماظرملؿملضملهملمم:األولمادلؾقث 

م.رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

مع٤مسعملؿملٓةماب٤متؿملؼملؿملهملمسيماظزملقمملبهملمماالثؽمل٧مسرملٕؼهملع٦ضٟماظرملؿملضملهمل:ماظـاغيمادلؾقث 

 .مرض٦انمآمسػملؿمل٥

م.وتؿسملؼمل٤مأػ٣ماظؽملؿمملئيملمواظؿ٦صؿملمملت:مخمملمتهمل 

م.ضائؿةمادلصادرموادلراجع

م.اظػفارس
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 ذغملٕموسٕصذملمملن

ع٤عيمسػمل٨مب٥مع٤مإمتمملممهلٔاماوسيماًؿمملممأت٦ج٥مٓمدؾقمملغ٥موتضملمملديمبممليؼملٓمواظرملغملٕمسػمل٧مم

اظؾقىمل،مصػمل٥مدؾقمملغ٥ماظظملسمل٢مواظـؽملمملءمايل٤،مطؼملمملمؼػملؿمل٠مجباللموجؾمل٥موسصملؿمل٣مدػملشملمملغ٥،م

 وُأصػمل٨موُأدػمل٣مسػمل٧ماظؽمليبماٌزملشملظمل٧،موايؾؿملنملماجملؿؾ٧مدؿملٓماًػمل٠مواظ٦رىمربؼملٓمب٤مسؾٓ

آمإعمملممإٌدػملني،موضمملئٓماظطملٕماحملفػملني،موسػمل٧مآظ٥موصقمملبؿ٥مأذيضملني،مدالعممًلمسشملًٕامزطؿملممًلم

م.إديمؼ٦مماظٓؼ٤

وأت٦ج٥مبفملذي٢مسؾمملراتماظرملغملٕمواظضملٕصمملنمواينملمواظؿعملٓؼٕمواالحرتامم٤ٌمطمملنمهلؼملمملمبضملٓمآم

اظظملسمل٢مسػمل٨عيمعؽملٔموج٦ديمسيمػٔهمايؿملمملةمواظٓيؼيماظغملٕمينبماظػملٔؼ٤مدؾملٕامسػمل٧متٕبؿمليت،م

وتضملمملػٓاغ٨مبمملظٕسمملؼهملمواظضملؽملمملؼهمل،مصالمأعػمل١مإالمأنمأض٦لمأدفمللمآمظ١ماظٕريهملمواٌطملظملٕةمؼمملأع٨،م

وأدفمللمآمأنمجيؼملضملينمب١مسيماظظملٕدوسماِسػمل٧،موأنمجيٖؼ١مسينمخريماىٖاءمسػمل٧معمملضٓعؿؿمل٥م

ظ٨مسيمحؿملمملت١،موأدفمللمآمأنمميٓمسيمسؼملٕكمؼمملأب٨مبمملظشملمملسهملمورضمملمآمؼمملمشضملهملمتؽملريمرٕؼعمل٨م

م.وجٖاكمآمخريماىٖاءمسػمل٧متعملٓمي١ماظؽملزملّمظ٨موإصمملدت٨مسيمحبـ٨مػٔا.عٓىمايؿملمملة

طؼملمملمأذغملٕمع٤مهؼملػملوملمسؽملمملءمتٕبؿمليتمعؽملٔمرظمل٦ظيتمواظؽملزملّمواظؿ٦جؿمل٥مظ٨مخمملظيتمايؾؿملؾهملمصمملؼٖةم

م.أدفمللمآمهلمملمأنمجيٖؼؾملمملمسينمط٢مخريموأنمجيضمل٢مط٢مػٔامسيمع٦ازؼ٤محلؽملمملتؾملممل

سؾٓآم/مطؼملمملمأت٦ج٥مبفملمس٧معضملمملغ٨ماظرملغملٕمواظضملٕصمملنموجٖؼ٢ماالعؿؽملمملنمظلضملمملدةماِدؿمملذماظٓطؿ٦ر

مس١ماٌرملٕفمسػمل٧مػٔهماظٕدمملظهمل،مواظٔيمطمملنموعمملزالمس٦غممًلموعضملؿملؽملممًلمظ٨مبضملٓمآمسؼيموج٢مسيم

ػٔاماظؾقىمل،موٕمؼؾك٢مب٦ضؿ٥موسػملؼمل٥مسيمت٦جؿملؾمل٨موغزملق٨مخاللمإذٕاص٥مسػمل٧مػٔاماظؾقىمل،م

م.أدفمللمآمأنمؼؾمملركمظ٥مسيمسػملؼمل٥موسؼملػمل٥،موأنمجيضمل٢مذظ١مسيمعؿملٖانمحلؽملمملت٥

طؼملمملمأتعملٓممبمملظرملغملٕمإديمجمملعضملهملمأمماظعملٕى،ماظيتموصٕتمط٢ماظلؾ٢مواإلعغملمملغؿملمملت،موعؽملقوملم

ؼٓيتمأعمملعؾمل٣ماظشملٕؼ٠;مظؿػملعمل٨ماظضملػمل٣مواظؽملؾمل٢مع٤معضملؿملؽمل٥،مواظرملغملٕمع٦ص٦لم اظؾمملحـنيماجملمملل،موعؾمل

ظغملػملؿملهملماظٓس٦ةموأص٦لماظٓؼ٤مممـػملهملمسيمسؼملؿملٓػمملمووطؿملػملؾملمملموطمملصهملمعؽملل٦بؿملؾملممل،موإديمذيؿملٝمأسسملمملءم

ػؿملؽهملماظؿٓرؼٗماظٔؼ٤مأعٓوغ٨مبمملظضملػمل٣مواٌضملٕصهمل،مصفٖاػ٣مآمسينمخريماىٖاء،موطٔظ١مأذغملٕم

ممأب٦مزؼٓمعغمل٨ممممممم/مسؾٓاظضملٖؼٖمايؼملؿملٓيمودضملمملدةماظٓطؿ٦ر/ذغملًٕامجٖؼاًلمطاًلمع٤مدضملمملدةماظٓطؿ٦رم
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ؼٔيؼ٤مورملؼملمملمسؽملمملءمضٕاءةمػٔاماظؾقىمل،موعؽملمملضرملؿ٥،مصػملؾملؼملمملمعينماظٓس٦اتماظزملمملدضهملمأنمجيٖؼؾملؼملمملم اظػمل

م.آمخريماىٖاءموأسصملؼمل٥،موأنمؼؾمملركمهلؼملمملمسيمسػملؼملؾملؼملمملموأسؼملمملهلؼملمملمإغ٥مج٦ادمطٕؼ٣

طؼملمملمأذغملٕمط٢مع٤مطمملنمظ٥مصسمل٢مسػمل٨،مودسؼملينمعضملؽمل٦ؼممًلمسيمػٔاماظؾقىملمأدٕت٨،موأخٙمبمملظٔطٕم

زوج٨،موأخ٦ات٨موأخ٦اغ٨ماظٔؼ٤مٕمؼعملزملٕوامسيماظٓسمملءمظ٨،موصٓؼعملمملت٨ماظالت٨مٕمؼعملزملٕنعيمسيم

إدٓاءماظؽملزملّمظ٨،مودسؼمل٨معضملؽمل٦ؼممًل،موذمملرطؽملينمػ٣مػٔاماظؾقىمل،موأخٙمبمملظٔطٕماِخ٦اتم

صػملؾمل٤عيمعينمخمملظٙماظٓس٦ات،موأدفمللمآمأنمجيٖيمم(عٕؼ٣مخمملظٓ،موعٕصوملمسؾٓاىؾمملر)اظطملمملظؿملمملت

اىؼملؿملٝمسينمخريماىٖاء،موأنمؼصيضملػمل٨مدرجمملتؾمل٣مسيماظٓغؿملمملمواآلخٕةمإغ٥مدؾقمملغ٥مأطٕممعلقملول،م

م.وخريمعفملع٦ل،م،موػ٦مدؾقمملغ٥مذبؿملنملماظٓس٦ات،موراصٝماظٓرجمملت

مالأدس٨مبػمل٦غماظغملؼملمملل،موالماإلصمملبهملمسيمط٢معمملأض٦ل،موظغمل٤محمملوظوملمبٔلماىؾملٓ،م:وأخريًا

وادؿظملٕاغماظ٦دٝمواالدؿضملمملغهملمبمملٓ،مػ٦محليبموغضمل٣ماظ٦طؿمل٢،مورش٣مضػملهملماظؾسملمملسهملمسيماظضملػمل٣،م

م.مظغملؽمل٥مدؾقمملغ٥مػ٦ماٌلٓدمِض٦اظؽملمملموأصضملمملظؽملممل،موغلؿطملظملٕهمدؾقمملغ٥مس٤ماظؿعملزملريمواًشملفملمواظؽمللؿملمملن

وآخٕمدس٦اغمملمأنمايؼملٓمٓمربماظضملمملٌني،موصػمل٧مآمودػمل٣مسػمل٧مغؾؿمل٥موحؾؿملؾ٥موخػملؿملػمل٥مربؼملٓم

م.ب٤مسؾٓآ،موسػمل٧مآظ٥موصقؾ٥،موع٤متؾضملؾمل٣مبكملحلمملنمإديمؼ٦مماظٓؼ٤،موايؼملٓمٓمربماظضملمملٌني

 م
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ماظؿؿفقد

م.حملاتمسنماظشقعةماالثـىمسشرؼة:ادلؾقثماألول

م.اظؿعرؼفمباظشقعةماالثـىمسشرؼة:مادلطؾبماألول

م:اظؿعرؼفماظؾغوي

شي) شيةيشياظرملنيموشيالم(ذؿملشي موشيعلشيمملسشيظمَلهمل،موشياْظـملخشيٕمسشيػمَل٧مبشيىملماءموشياظضملشينيمأصالِن،ؼشيٓلمَأحشيٓػؼملشيمملمسشيػمَل٧معضملمملضشي

.موشيِإذشيمملدشيةػي

شيمصػمَلمملنممَض٦ضيظ٥:مصمملْظفملولصي شيمذكصي٦صغي٥غيفصيمذشيؿملؼي َأعمملماْظـملخشيٕمَصعمل٦ضيهل٣م.شياْظفمَلسضي٦شيانموشياْظفملغزملشيمملرصي:موشياظرملؿملضملشيهمل.مَظمملغمملمسغيؽملضي

غٓيؼىمل،مِإذشيامذشياعشيموشياغؿرملٕ:م .مذشيمملعماْظقشي

صي،مأيمصٕق،موذمملؼضملوملماظٕج٢مسػمل٧م:مواظرملغيؿملشيٝماظظملٕقمع٤ماظؽملمملس،مضممللماظرملمملسٕ بفملرٍضمأػػملؾملمملمذغيؿملشي

شياػغيؿمل٣شيمذغيؿملضملشيؿغي٥غيمعغي٤موشيِإنؼي):ماِعٕمعرملمملؼضملهملموذؿملمملسممًل،موعؽمل٥مض٦لمآمتضملمملدي مؼ.م83:ماظزملمملصمملتػم(َظكمِلبضي

ػ٦مسػمل٧معؽملؾملمملج٥مودؼؽمل٥مأيمأنمإبٕاػؿمل٣مسػملؿمل٥ماظلالممع٤مذؿملضملهملمم):ؼعمل٦لماظٖجمملجمسيمػٔهماآلؼهمل

م.م(غ٦حمسػملؿمل٥ماظلالم،موأغزملمملرهموأتؾمملس٥

موط٢مض٦مماجؿؼملضمل٦امسػمل٧مأعٕمصؾمل٣مذؿملضملهمل،مواىؼملمملسهملمذؿملٝ،موأذؿملمملع،موضممللمآمسعيموج٢م

ِٕؼنملػيمذشي١دملمصغي٨مَطمملغصي٦امِإغؼيؾملصي٣ضيمَضؾضي٢صيمعـي٤مبغيفمَلذضيؿملشيمملسغيؾمِل٣مُصضملغي٢شيمَطؼملشيمملمؼشيرملضيؿشيؾملصي٦نشيمعشيمملموشيبشيؿملضي٤شيمبشيؿملضيؽملشيؾملصي٣ضيموشيحغيؿمل٢شي) مم(عؽي

م.()ؼ54:دؾفملػ

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مػ٣ماظٔؼ٤مؼضملؿعملٓونمأنماظؽمليب:ماظؿضملٕؼٟماالصشملالح٨مظإلثؽمل٧مسرملٕؼهمل

مع٤مبضملٓه،موؼضملؿعملٓونمأنمسػملؿملممًلمرض٨مآم()أوص٧مبكملعمملعهملمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥
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سؽمل٥معضملزمل٦م،مواِئؼملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤مذرؼؿ٥مطػملؾمل٣معضملزمل٦ع٦ن،موالو٦زماإلعمملعهملمظطملريػ٣،م

م.()واظٔؼ٤مػ٣مأوهل٣مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،موآخٕػ٣ماٌؾملٓيمربؼملٓماٌؽملؿصملٕمصمملحنملماظلٕداب
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م:وؼصيشملػمل٠مسػمل٧ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملماظضملٓؼٓمع٤ماِمسمملءمعـ٢

مث٣،مع٦د٧مابؽمل٥مإديمجضملظملٕمبضملٓماإلعمملعهملمدمملض٦امِغؾمل٣م;بٔظ١ممس٦امعؽملؾمل٣ماظعملشملضملؿملهملم:اظعملشملضملؿملهمل 

مب٤مسػمل٨مب٤مايل٤مب٤مربؼملٓماٌؽملؿصملٕماٌؾملٓيمإنموضمملظ٦ا،مع٦د٧ممب٦تمماإلعمملعهملضشملضمل٦ا

مإنمادس٦امِغؾمل٣م;سرملٕؼهملماالثينمؼٓس٦نموػقملالء،ماظغملمملز٣مع٦د٧مب٤ماظٕضمملمسػمل٨مب٤مربؼملٓ

مدؽملهملمسيمػقملالءماخؿػملٟمث٣،مرمملظنملمأب٨مب٤مسػمل٨مأوالدمع٤مسرملٕماظـمملغ٨مػ٦ماٌؽملؿصملٕماإلعمملم

مث٣،مدؽملنيمٔمملنماب٤مضممللمع٤موعؽملؾمل٣،مدؽملنيمأربٝماب٤مطمملنمإغ٥مضممللمع٤مصؼملؽملؾمل٣،مأبؿمل٥موصمملة

معضملمملٕمجبؼملؿملٝمسمملٌممًلموطمملن،ماظ٦ضوملمذظ١مسيماظشملمملسهملىمدعيأو،مإعمملعممًلمطمملنمإغ٥معؽملؾمل٣مض٦ممضمملل

مس٤مشمملبموأغ٥،مبػملٞمإذامإعمملعممًلمدؿملزملريمأغ٥معضملؽمل٧مسػمل٧مإعمملعممًلمطمملنمإغ٥مض٦مموضمملل،ماظٓؼ٤

م.()وجإًمسيمظ٥مؼقملذنمأنمإديماظؽملمملسمأسني

ِغؾمل٣مؼٖسؼمل٦نمأغ٥مجمملءمغٙمبكملعمملعهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥موأوالدهمع٤مبضملٓه،م:ماإلعمملعؿملهمل 

م.()موؼؽملؿصملٕونمإعمملعممًلمؼلؼمل٦غ٥ماٌؾملٓيمخيٕج،موؼضملػملؼملؾمل٣ماظرملٕؼضملهمل

وػ٣ماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمأنماٌؾملٓيمػ٦ماإلعمملممبضملٓمايل٤ماظضمللغملٕي،موظٓهم:مأصقمملبماالغؿصملمملر 

م.()ربؼملٓمب٤مايل٤ماظضمللغملٕي،موػ٦مشمملئنملمودؿملقسملٕم،موؼؽملؿصملٕونمرج٦س٥م

غلؾهملمإديماظٕصٚ،موػ٦ماظرتكمبمملزدراءموادؿؾملمملغهمل،مومس٦مبٔظ١مظٕصسملؾمل٣م:ماظٕاصسملهمل 

مرض٨مآمسؽملؾملؼملممل،موزسؼمل٦امأغؾملؼملمملمزػملؼملمملمسػملؿملممًل،مواشؿزملؾمملهم()،موسؼملٕ()اظرملؿملكنيمأبمملمبغملٕ

 .ماًالصهمل
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م.()محعملؾملمملمع٤مصٓك()وعؽملضملمملمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملممل

سؽملٓعمملمم()وضؿمل٢مراصسملهملمِغؾمل٣مرصسمل٦مزؼٓمب٤مسػمل٨مب٤مايلنيمب٤مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنمل

ٍٕ،موسؼملٕ؟مصعملمملل:ماجؿؼملضمل٦مسػملؿمل٥مودفملظ٦همضمملئػملني شظملٕمآمهلؼملممل،م:معمملض٦ظ١مسيمأب٨مبغمل

عمملمسضملوملمأحًٓامع٤مأػ٢مبؿمليتمتربأمعؽملؾملؼملممل،موأغمملمالأض٦لمصؿملؾملؼملمملمإالمخريًا،مصؽملعملسمل٦مبؿملضملؿ٥،م

م()ورصسمل٦ه،موتٕط٦ه،مصػملؾملٔاممس٦مراصسملهمل
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وؼصيشملػملعمل٦غ٥مسػمل٧معرملمملخيؾمل٣موظعملنملماظضملمملعهملمسػمل٧مأػ٢ماظلؽملهملم:ماًمملصهملمأوما٦ًاص 

تٔطٕةمخ٦اصماِعهملمسيمخزملمملئٙماِئؼملهملم)واىؼملمملسهمل،موػؽملمملكمطؿمملبمع٤مطؿؾؾمل٣مامس٥م

م.()وخ٦اصماِعهملمؼعملزملٓونمأغظمللؾمل٣،مػ٣ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم(سػملؿملؾمل٣ماظلالم

غٙمسػمل٧مإعمملعهملماثينم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وذظ١مظعمل٦هل٣مبفملنماظؽمليبم:ماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل 

سرملٕمإعمملعممًلمطؼملمملمأدػملظملؽملممل،مأوهل٣مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،موآخٕػ٣مربؼملٓمب٤مايل٤م

م:اظضمللغملٕي،موػ٣مطمملظؿمملظ٨

م.سػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ايل٤مب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ايلنيمب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥ 

م.سػمل٨مزؼ٤ماظضملمملبٓؼ٤مرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ربؼملٓماظؾمملضٕمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.جضملظملٕماظزملمملدقمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ع٦د٧مب٤مجضملظملٕماظغملمملز٣مرض٨مآمسؽمل٥ 

م.سػمل٨مب٤مع٦د٧ماظٕضمملمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ربؼملٓمب٤مسػمل٨ماى٦ادمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.سػمل٨مب٤مربؼملٓماهلمملديمرض٨مآمسؽمل٥ 

م.ايل٤مب٤مسػمل٨ماظضمللغملٕيمرض٨مآمسؽمل٥ 

م()(صمملحنملماظلٕدابماٌٖس٦ممواظٔيمالوج٦دمظ٥مأصاًل)ربؼملٓمب٤مايل٤ماظضمللغملٕيم 
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م:غشلةماظشقعةماالثـىمسشرؼة:مادلطؾبماظـاغي

حؿملؽملؼملمملمغؿغملػمل٣مس٤مغرملفملةماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مصؽملق٤مغؿغملػمل٣مس٤مع٦ض٦عمظ٥مربمملورمسٓؼٓة،م

م:وػ٨مطمملظؿمملظ٨

اىٔورماظضملعملٓؼهملماِوديمهلٔهماظظملٕضهمل،مواظيتمطمملغوملمػ٨ممبـمملبهملماظظملغملٕةم:ماألولماحملور 

م.اِدمملدؿملهملماظيتمضمملعوملمسػملؿملؾملممل

م.إٌحػملهملماظيتمادؿعملػملوملمصؿملؾملمملمس٤مصٕقماظرملؿملضملهملمبػملعملنملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل:ماظـاغيماحملور 

م.اظضملالضهملمبنيماالثينمسرملٕؼهملمودمملئٕمصٕقماظرملؿملضملهمل:ماظـاظثماحملور 

م.ع٦ضٟمرؤدمملءماظؿرملؿملٝمع٤مسعملمملئٓماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسؽملٓمزؾمل٦رػممل:ماظرابعماحملور 

م.اظصملٕوفماظٓؼؽملؿملهملمواظلؿملمملدؿملهملماظيتمواطؾوملمزؾمل٦رمأصغملمملرماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل:ماخلاعسماحملور 

 م



20 

م:اجلذورماظعؼدؼةماألوديمهلذهماظػرضة:مماحملورماألول،موػو

تضملمملديم-رري٥مآم-واظيتمطمملغوملممبـمملبهملماظظملغملٕةماِدمملدؿملهملماظيتمضمملعوملمسػملؿملؾملممل،مصؽملفٓماب٤متؿملؼملؿملهملم

م.()إنمأص٢مأٌػنملمع٤مإحٓاثماظٖغمملدضهمل:مؼعمل٦لمسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهمل

م.()إنمعؾٓأماظٕصٚمإمنمملمطمملنمع٤ماظٖغٓؼ٠مسؾٓآمب٤مدؾفمل:مث٣مؼعمل٦لمسيمذبؼمل٦عماظظملؿمملوى

مؼ٦اص٠مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسيمأنماب٤مدؾفملمطمملنمع٤م()ث٣منٓماإلعمملمماب٤محفٕماظضمللعملالغ٨

سؾٓآماب٤مدؾفملمع٤مشالةماظٖغمملدضهمل،موظ٥مأتؾمملعمؼعملممللمهل٣ماظلؾؽؿملهملمعضملؿعملٓؼ٤م:ماظٖغمملدضهملمصؿملعمل٦ل

م.(م)م...اإلهلؿملهملمسيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنمل

م.()ؼٔطٕمأنمسؾٓآمب٤مدؾفملمع٤مشالةماظٖغمملدضهملمضممللمعسمل٢م()وطٔظ١ماإلعمملمماظٔػيب

مإديم()واظلؾؽؿملهملموػ٣مأتؾمملعمسؾٓآمب٤مدؾفمل،مأزؾملٕوامبٓسؿؾمل٣مسيمزعمملنمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥

جمملغنملمأنماب٤مدؾفملمضممللمبؽملؾ٦ةمسػمل٨مسيمأولمأعٕه،مث٣مدسمملمإديمأظ٦ػؿملؿ٥،مودسمملماًػمل٠مإديمذظ١م

م.()صفملجمملبؿ٥مذيمملسهملمإديمذظ١مسيموضوملمسػمل٨
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إذًامػؽملمملكمإتظملمملقمبنيمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمع٤مأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمسػمل٧مأنماب٤مدؾفملمطمملنمزغٓؼعملممًل،م

وأغ٥مػ٦مأدمملسمػٔاماٌضملؿعملٓمع٤محؿملىملماظؾٔرةماِودي،مواظؽمل٦اةماِدمملدؿملهملمظضملعملؿملٓةماظؿرملؿملٝماظٔيمصؿمل٥م

م.اسؿعملمملدمبفملظ٦ػؿملهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥

ث٣مغفملت٨مظػملفمملغنملماآلخٕ،موػ٣مرؤوسماظؿرملؿملٝ،موطؾمملرمعؽملصملٕيمػٔامأٌػنمل،مصؽملفٓمع٤ماٌؿعملٓعنيم

،موػ٣مصٕضهملمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم(اظرملؿملضملهمل)مصؾمل٦مؼٕىمأنمأولماظظملٕقمػ٣م()ع٤ماظرملؿملضملهملماظؽمل٦خبيت

وبضملٓهمعضملٕوص٦نم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رض٨مآمسؽمل٥،مواٌلؼمل٦نمبرملؿملضملهملمسػمل٨مسيمزعمملنماظؽمليبم

عيمأربضملهملمع٤ماظزملقمملبهمل،موػ٣م ،م()اٌعملٓادمب٤ماِد٦د)بمملغعملشملمملسؾمل٣مإظؿمل٥،مواظعمل٦لمبكملعمملعؿ٥،موس

،موع٤مواص٠مع٦دت٥مع٦دةمسػمل٨م(()،موسؼملمملرمب٤مؼمملدٕ()،موأب٦مذرماظطملظملمملري()ودػملؼملمملنماظظملمملرد٨
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رض٨مآمسؽمل٥،موضممللمبفملنماد٣ماظؿرملؿملٝمضٓؼ٣،موادؿٓلمبرملؿملضملهملمإبٕاػؿمل٣،موع٦د٧،موسؿملل٧،م

م.()واِغؾؿملمملءمسػملؿملؾمل٣ماظلالم

إنمأولم:مؼعمل٦لم()وع٤معضملمملصٕؼؾمل٣ماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمبؽملظملٗماظعمل٦ل،مربؼملٓمايلنيمآلمطمملذٟماظطملشملمملء

أولمع٤موضٝمبٔرةماظؿرملؿملٝمسيمحعمل٢ماإلدالممػ٦مغظملٗمصمملحنملماظرملٕؼضملهملماإلدالعؿملهمل،وػ٦مػؽملمملم

ؼضملينمأنمبٔرةماظؿرملؿملٝموضضملوملمعٝمبٔرةماإلدالممجؽملؾممًلمإديم،مؼعملزملٓماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

جؽملنملمود٦اءمبل٦اء،موٕمؼٖلمشمملردؾملمملمؼؿضملمملػٓػمملمبمملظلعمل٨،مواظضملؽملمملؼهملمحؿ٧ممنوملموأزػٕتمسيم

مم()حؿملمملت٥مث٣مإٔٔتمبضملٓموصمملت٥

م.م(عـاضشةماظؼولمبلنماظؿشقعمبدأمععمبذورماإلدالمماألودي)

مظ٦مغصملٕغمملمإديمػٔاماظعمل٦لمبؿؼملضمل٤مصقؿؼملممًلمغٓركمبشملالغ٥،مواظٓظؿمل٢مسػمل٧مذظ١

طؿملٟمميغمل٤مظرملٕؼضملهملمأنمتلنملموتػملضمل٤موتلكٛمسػمل٧مع٤مضمملعوملمبٓاؼؿؾملمملمسػمل٧مأؼٓؼؾمل٣،موسػمل٧م-م1

ع٤مبٔظ٦امدعمملئؾمل٣موأرواحؾمل٣مصٓاءمهلممل،مصؽملق٤مغٕىماظظملغملٕماظرملؿملضمل٨موع٦ضظمل٥مع٤ماظزملقمملبهملمرض٦انم

آمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمبزمل٦رةمجػملؿملهملمالدبظمل٧مسػمل٧مأحٓمطمملئؽملممًلمع٤مطمملن،موػٔامواضّمأذٓماظ٦ض٦حم

سيمطالعؾمل٣موتزملٕحيمملتؾمل٣مس٤ماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،مودؽملؾنيمذظ١مالحعملممًلمسيمدؾؾمل٣م

وذؿؼملؾمل٣مظػملزملقمملبهمل،موتغملظملريػ٣موظضملؽملؾمل٣مهل٣،مواظؽملؿمل٢معؽملؾمل٣،موع٤مسٕضماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥م

ودػمل٣مغظملل٥،مصؾمل٢مضمملعوملماظرملٕؼضملهملمسػمل٧مظضمل٤مع٤مضمملعوملمسػمل٧مأؼٓؼؾمل٣،موسػمل٧ماظؽملؿمل٢مع٤مسٕضم

م.صمملحنملماظٕدمملظهملمصػمل٦اتمرب٨مودالع٥مسػملؿمل٥مإديمؼ٦مماظٓؼ٤

اظؽمل٦خبيتموػ٦مع٤مرع٦زماظرملؿملضملهملمؼعمل٦لمبفملنمسؾٓآمب٤مدؾفمل،موطمملنمأزؾملٕماظشملضمل٤مسػمل٧مأب٨م-2

بغملٕ،موسؼملٕ،موسـؼملمملن،مواظزملقمملبهمل،موتربأمعؽملؾمل٣،موسيمع٦ضٝمآخٕمؼعمل٦لمس٤ماب٤مدؾفملموػ٦مأولم

م.()ع٤مذؾملٓماظعمل٦لمبظملٕضمإعمملعهملمسػمل٨مسػملؿمل٥ماظلالم،موأزؾملٕماظرباءةمع٤مأسٓائ٥
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إخؿالفماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مصؿملؼملمملمبؿملؽملؾمل٣مسيمبٓاؼهملماظؿرملؿملٝمصؽملفٓماظؽمل٦خبيتمؼعمل٦لمأنماظؿرملؿملٝم-3

زؾملٕمسػمل٧مؼٓمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥مونٓمآلمطمملذٟماظطملشملمملءمؼعمل٦لمأغ٥مزؾملٕمعٝم

م.بٓاؼهملماإلدالممسػمل٧مؼٓماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

ثممغلتيمإديماحملورماظـاغيمعنمػذهماظؼضقة،موػيمادلرحؾةماظيتمادؿؼؾتمصقفامػذهماظػرضةم

م:سنمصرقماظشقعةمبؾؼبماالثـىمسشرؼة

بمملظؽمللؾهملمظػملرملؿملضملهملماإلثؽمل٧مسرملٕؼهملمػ٨ماعؿٓادمظؽملظملٗماٌضملؿعملٓاتمواِصغملمملرمظػملرملؿملضملهملماظلؾؽؿملهملماظيتم

ري٢مظ٦اءػمملمسؾٓآمب٤مدؾفملمذوماِص٢ماظؿملؾمل٦دي،مث٣مبضملٓمذظ١مادؿعملػملوملمػٔهماظظملٕضهملمبمملظعمل٦لم

بكملعمملعهملمسػمل٨ماظٕضمملمبضملٓمأبؿمل٥مع٦د٧ماظغملمملز٣،مث٣مبكملعمملعهملمابؽمل٥مربؼملٓماظؽملعمل٨ماٌضملٕوفمبمملى٦اد،ث٣م

ث٣مبكملعمملعهملمابؽمل٥مايل٤ماظضمللغملٕي،مث٣مبكملعمملعهملمابؽمل٥مربؼملٓماٌؾملٓيم،مبكملعمملعهملمابؽمل٥مسػمل٨ماهلمملدي

م.()ػذمل252عضملؿعملٓؼ٤مأغ٥ماٌؾملٓيماٌؽملؿصملٕ،موطمملنمزؾمل٦رمػٔهماظظملٕضهملمدؽملهمل

صمملظرملؿملضملهملماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمؼؽملصملؼملؾملمملماإلرمملرماظضملمملممظػملرملؿملضملهملماظطملالةممبمملمؼضملؿعملٓونمع٤مسعملمملئٓم

م.()وضملػملؾمل٣مسػمل٧مرأسمدػمل٣ماظٕصٚمواظطملػمل٦

مععملمملرغهملمصمملحزملهملمبنيمسعملمملئٓماظلؾؽؿملهمل،موسعملمملئٓماظرملؿملضملهملم()وضٓمسعملٓماظرملؿملْمإحلمملنمإهل٨مزؾملري

االثؽمل٧مسرملٕؼهملموخزمل٦صممًلماظرملؿملضملهملماإلثؽمل٧مسرملٕؼهملماٌضملمملصٕة،موضٓمخٕجمبؽملؿؿملفهملمأثؾوملمصؿملؾملمملم

برملغمل٢مواضّمأنماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمعمملػ٨مإالماعؿٓادمظػمللؾؽؿملهملماِوديمبؽملظملٗمسعملمملئٓػمملم

م.()وأصغملمملرػمملموت٦جؾملمملتؾملممل

م
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م:احملورماظـاظث،موػوماظعالضةمبنيماظشقعةماالثـىمسشرؼة،مودائرمصرقماظشقعة

طؼملمملمػ٦معضملػمل٦ممأنماظرملؿملضملهملماغعمللؼملوملمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملمإديمأضلمملم،موصٕقمعؿضملٓدة،مأوصػملؾملمملمبضملٚماظضملػملؼملمملءم

م.()ع٤مأػ٢ماظلؽملهمل،مأومع٤معرملمملؼْماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مإديمعمملؼعملمملربمدؾضملنيمصٕضهمل

وضٓمزؾملٕتماًالصمملتمبؿملؽملؾمل٣مبزمل٦رةمجػملؿملهمل،مصؼملؽملؾمل٣ماظطملالةماظٔؼ٤مخٕج٦امس٤مدائٕةماالدالم،م

،موضٓمذطٕماظٓطؿ٦رمشمملظنملمس٦اج٨مسيمطؿمملب٥مصٕقمعضملمملصٕةمتؽملؿلنملمإديم()وعؽملؾمل٣مع٤مٕمخيٕج

م:االدالممثالثهملمأدؾمملبمسيمتظملٕقماظرملؿملضملهمل

م.اخؿالصؾمل٣مسيمغصملٕتؾمل٣مإديماظؿرملؿملٝ-1

م.اخؿالصؾمل٣مسيمتضملؿملنيمأئؼملؿؾمل٣مع٤مذرؼهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥-2

م.()ط٦نماظؿرملؿملٝمعٓخاًلمظغمل٢مرمملعٝمسيمعفملرب-3

أعمملمبمملظؽمللؾهملمظػملضملالضهملمبنيماالثينمسرملٕؼهملموشريػمملمع٤مر٦ائٟماظرملؿملضملهمل،مصؾملؽملمملكمإتظملمملقمسيمأع٦ر،م

واخؿالفمسيمأع٦رمحؿ٧موصػملوملماظٓرجهملمظػملؿغملظملريمبنيمصٕقماظرملؿملضملهملمبضملسملؾملمملمبضملسملممًل،مصؽملٕىمبضملسملممًلم

ع٤مصٕقماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مؼغملظملٕونماالثينمسرملٕؼهمل،مواظضملغملٗمصمملالثينمسرملٕؼهملمؼغملظملٕونمبضملسملمملمع٤م

ر٦ائٟماظرملؿملضملهمل،مصؽملٕىماظرملؿملضمل٨معريمبمملضٕماظٓاعمملدمؼعمل٦لمبفملنماظظملٕقمأٌط٦رةمسيمحٓؼىملماصرتاقم

صٕقماظرملؿملضملهملموأنماظؽملمملجؿملهملمعؽملؾملمملمػ٨مرمملئظملهملماإلعمملعؿملهمل،موؼٔطٕم:ماِعهملمإديمثالثمودؾضملنيمصٕضهملمػ٨

م.()بفملنمدمملئٕماظظملٕقماإلدالعؿملهملمزبػملٓونمسيماظؽملمملر

م

م
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م:ػومعوضفمرؤداءماظؿشقعمعنماالثينمسشرؼةمسـدمزفورػا:ماحملورماظرابع

أنماظرملؿملضملهملماِوديماظٔؼ٤مطمملغ٦امسػمل٧مسؾملٓمسػمل٨م-مرري٥مآمتضملمملدي-ذطٕمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

م.()طمملغ٦امؼظملسملػمل٦نمأبمملمبغملٕ،موسؼملٕم-مرض٨مآمسؽمل٥-

،موػ٦ممم٤مؼ٦صٟمبمملظؿرملؿملٝمإرالقماد٣ماظؿرملؿملٝمسػمل٧مع٤مؼظملسمل٢م()وضٓمعؽملٝمذٕؼ١ماب٤مسؾٓآ

سػملؿملممًلمسػمل٧مأب٨مبغملٕ،موسؼملٕ،موذظ١مٌكمملظظملؿ٥مٌمملمت٦اتٕمس٤مسػمل٨مسيمذظ١،مواظؿرملؿملٝمؼضملينماٌؽملمملصٕةم

وهلٔامطمملغوملماظرملؿملضملهملم).مواٌؿمملبضملهملمالماٌكمملظظملهملمواٌؽملمملبٔة،مصؿملعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمسيمذظ١

اٌؿعملٓع٦نماظٔؼ٤مصقؾ٦امسػملؿملممًل،مأومطمملغ٦امسيمذظ١ماظٖعمملنمٕمؼؿؽملمملزس٦امسيمتظملسملؿمل٢مأب٨مبغملٕموسؼملٕ،م

وإمنمملمطمملنمغٖاسؾمل٣مسيمتظملسملؿمل٢مسػمل٨موسـؼملمملن،موػٔاممممملؼضملرتفمب٥مسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملماِطمملبٕمع٤م

دفمللمدمملئ٢مذٕؼ١مب٤مسؾٓآم:ماِوائ٢مواِواخٕمحؿ٧مذطٕمعـ٢مذظ١مأب٦ماظعملمملد٣ماظؾػملك٨،مضمملل

ب٤مأب٨ممنٕ،مصعملممللمظ٥مأؼؾملؼملمملمأصسمل٢مأب٦مبغملٕمأومسػمل٨مصعملممللمظ٥مأب٦مبغملٕ،مصعملممللماظلمملئ٢مأتعمل٦لمػٔام

مم.(غضمل٣مإمنمملماظرملؿملضمل٨مع٤مضممللمعـ٢مػٔا:موأغوملمع٤ماظرملؿملضملهمل،مصعملمملل

وعٕدمػٔاماالخؿالفمسيماظطملمملظنملمػ٦ماخؿالصؾمل٣مح٦لماِئؼملهملمع٤مآلماظؾؿملومل،مصؿملٔػؾ٦نمعٔاػنملم

م.()ذؿ٧مسيمأسؿملمملنماِئؼملهملم

طؼملمملمأغؽملمملمغٕىمأنماظرملؿملضملهملماِوائ٢مطمملغ٦امجيػمل٦نماظزملقمملبهملموؼ٦ضٕوغؾمل٣،موؼضملشمل٦غؾمل٣معغملمملغؿؾمل٣،موسيم

اٌعملمملب٢منٓماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمذبؼملضملنيمسػمل٧مظضمل٤ماظرملؿملكنيمأب٨مبغملٕموسؼملٕمرض٨مآم

م.()سؽملؾملؼملمملمواظؿربيمعؽملؾملؼملممل،مب٢موؼ٦جؾ٦نمذظ١

م.بكملدؿـؽملمملءمسؾٓآمب٤مدؾفملموأعـمملظ٥مصكملغؾمل٣مطمملغ٦امؼلؾ٦نماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

وعمملمؼٓلمسػمل٧مإجاللماظؾضملٚمع٤ماظرملؿملضملهملمظػملزملقمملبهملمطؼملمملمذطٕغمملمدمملبعملممًلمض٦لمذٕؼ١ماب٤مسؾٓآ،م

وأؼسملممًلمػٔامزؼٓمب٤مسػمل٨مب٤مايلنيمب٤مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني،مخيربم

                                                           

 

 



26 

أصقمملب٥مبفملغ٥مٕمؼلؼملٝمأحًٓامع٤مآبمملئ٥مؼؿربأمع٤مأب٨مبغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل،مطؼملمملمغعمل٢م

ذظ١مس٤ماظرملؿملضملهمل،موسؽملٓعمملمجمملءهمض٦ممؼؽملؿقػمل٦نماظؿرملؿملٝموع٦دةمآلماظؾؿملوملمورػملؾ٦امعؽمل٥مأنمؼؿربأم

ع٤ماظرملؿملكنيمأب٨مبغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمحؿ٧مؼؾمملؼضمل٦همسؽملٓعمملمخٕجمسػمل٧ماِع٦ؼني،مصعملممللم

إذنم)أغمملمأتربأممم٤مؼؿربأمعؽملؾملؼملممل،مواظرباءةمع٤مأب٨مبغملٕموسؼملٕمبٕاءةمع٤مسػمل٨،مصعملمملظ٦امظ٥م:مهل٣

م.()(غٕصسمل١

اظظروفماظلقادقةمواظدؼـقةماظيتمواطؾتمزفورمأصؽارماظشقعةماالثـىم:ماحملورماخلاعس

م.سشرؼة

م:ماظوضعماظلقاديميفمذظكماظعصر:مأواًل

بٓأمذظ١ماظصملؾمل٦رمسيماظعملٕنماظـمملظىملماهلفٕي،محؿملىملمطمملغوملماظٓوظهملماٌلؿملشملٕةمسػمل٧مايغمل٣مسيمذظ١م

،موهٓؼًٓاممتؿملٖمذظ١ماظضملؾملٓمبلؿملشملٕةما٦ٌاظ٨ماِتٕاكمسػمل٧م()اظ٦ضوملمػ٨ماظٓوظهملماظضملؾمملدؿملهملماظـمملغؿملهمل

ذقملونماًالصهمل،مواظؿٓخ٢مسيمتضملؿملنيماًػملظملمملءموخػملضملؾمل٣،مإذًاماعؿمملزمايغمل٣ماظلؿملمملد٨مسيمذظ١م

م.ماظ٦ضوملمبمملظظمل٦ض٧مواالضشملٕابمملت

مسيمطؿمملب٥معٕوجماظٔػنملمبفملنمسيموضوملماظعمل٦لمبمملظطملؿملؾهملمزؾملٕتماظـ٦راتماظضملػمل٦ؼهملم()وؼٔطٕماٌلضمل٦دي

مػذمل،موزؾملٕمبؾالدمرربدؿمملنمايل٤مب٤مزؼٓماظضملػمل٦يماظٔيمضمملدمػٔهماظـ٦رة250سيمسمملمم

مبضملٓمدؽمل٦اتمضػملؿملػملهملمع٤موصمملةم()ث٣مطمملنمزؾمل٦رماظـ٦راتماإلمسمملسؿملػملؿملهملمسػمل٧مؼٓمايلنيمب٤مح٦ذنمل

م.()وصمملةماإلعمملممايل٤ماظضمللغملٕيمصمملدؿشملمملعمأنمؼقملدٗمسيماظؿملؼمل٤مأولمحٕطهملمإمسمملسؿملػملؿملهمل
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اظوضعماظدؼينميفماظؾقؽةماظيتمزفرتمصقفامصؽرةمشقؾةماإلعام،موػيماظلؿةماظيتم:مثاغقًا

:ممتقزتمبفاماالثـىمسشرؼة  

سـؼملمملنمب٤مدضملؿملٓم)سؽملٓعمملمطمملنمسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملمسيمسزملٕمايريةمواالضشملٕاب،مضمملممرج٢مؼصيٓس٧م

وادس٧مأنمظػملقل٤ماظضمللغملٕيموظًٓامسيماًمملعلهملمع٤مسؼملٕهمزبؿظملؿملممًلمس٤ماظؽملمملسمالؼصملؾملٕمم()(اظضملؼملٕي

ِحٓمشريه،موػ٦ماإلعمملممبضملٓمأبؿمل٥مايل٤،موأنمػٔاماظشملظمل٢ماإلعمملممضٓمادبٔهموطؿملاًلمسؽمل٥مسيم

ضؾٚماِع٦ال،موغمملئؾممًلمجيؿملنملمسؽمل٥مسيماٌلمملئ٢ماظٓؼؽملؿملهمل،مث٣مٌمملمعمملتمسـؼملمملنمادس٧مابؽمل٥مغظملٗم

،مث٣مايل٤ماظلؼملٕي،مث٣موضضملوملماظطملؿملؾهملماظغملربىمب٦صمملةم()دس٦اه،مث٣مخػملظمل٥مايلنيماظؽمل٦خبيت

م.()اظلؼملٕي

مؼؿغملػمل٣مس٤م.()أريٓماظغملمملتنمل:موػٔامطمملتنملمذؿملضمل٨ماثؽمل٧مسرملٕيمؼصيؽملغملٕمصغملٕةماإلعمملمماظطملمملئنملمامس٥

وغصملًٕامظ٦ص٦لمغصملٕؼهملم:عؿملالدماظؽملصملٕؼهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مواظصملٕوفماظٓؼؽملؿملهملماظيتمواطؾؿؾملممل،مصؿملعمل٦ل

اإلعمملعهملمإديمرٕؼ٠معلٓودمبضملٓموصمملةماإلعمملممايل٤ماظضمللغملٕيمع٤مدونموظٓمزمملػٕ،مواظعمل٦لمب٦ج٦دم

وظٓمظ٥مسيماظلٕ،موشؿملؾؿ٥مس٤ماِغصملمملر،موسٓممزؾمل٦رهمظظملرتةمر٦ؼػملهملمجًٓا،مذؾملٓمذظ١ماظعملٕنمتشمل٦رم

جٓؼٓمسيماظؽملصملٕؼهملماإلعمملعؿملهملمػ٦محٓوثماالثينمسرملٕؼهمل،موػ٨مغصملٕؼهملمحٓثوملمسيمصظمل٦فماظرملؿملضملهملم

ا٦ٌد٦ؼهمل،موخمملصهملماىؽملمملحماٌؿرملٓدماظٔيمطمملنمؼقملع٤مبعملمملغ٦نماظ٦راثهملماظضملؼمل٦دؼهملمبرملٓة،موالؼعملؾ٢م

أيمتلمملعّمصؿملؾملممل،موضٓمضممللمذظ١ماىؽملمملحمب٦ج٦دمضمملئؼملهملمعلؾعملهمل،موهٓؼًٓامأمسمملءماِئؼملهملمع٤مضؾشي٢م
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بمملثؿمل٧مسرملٕمإعمملعممًل،موطمملنمؼلؿؾملٓفمع٤موراءمذظ١م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اظٕد٦لماِسصمل٣م

اظٔيمطمملنموج٦دهمرب٢مذ١مم(ربؼملٓمب٤مايل٤ماظضمللغملٕي)إثؾمملتموج٦دماإلعمملمماظـمملغ٨مسرملٕم

م.()وغعملمملشمسيمصظمل٦فماظرملؿملضملهملماإلعمملعؿملهمل
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م:سؼائدماظشقعةماالثـىمسشرؼة:مادلطؾبماظـاظث

سؽملٓعمملممنضمل٤ماظؽملصملٕمسيمػٔهماظظملٕضهملمصكملغؽملمملمنٓمسعملؿملٓةمبضملؿملٓةمط٢ماظؾضملٓمس٤ماي٠،موأصغملمملرًامع٦روثهملم

ع٤مدؼمملغمملتمذؿ٧،مودؽملؾٓأمبضمل٦نمآمتضملمملديمبلٕدماظضملعملمملئٓماظيتممتـ٢مض٦اسٓمأدمملدؿملهملمسيمدؼ٤م

م:االثؽمل٧مسرملٕؼهمل;مإذمع٤مالؼضملؿعملٓمبؾملمملمؼضملٓوغ٥مطمملصًٕاموخمملرجممًلمس٤ماٌػملهمل،موع٤مذظ١

م:اإلعاعـة-1

اإلعمملممسؽملٓػ٣مؼؿ٣متضملؿملؿملؽمل٥مبمملِعٕماإلهل٨،موذظ١مع٤مخاللماظؽملٙ;مإذمجينملمأنمؼؽملٙماإلعمملمم

م.()اظلمملب٠مسػمل٧ماإلعمملمماظالح٠مبمملظضملنيمالبمملظ٦صٟ

ونٓمػٔامجػملؿملممًلمواضقممًلمسيمرواؼمملتؾمل٣موطؿؾؾمل٣ماظيتمؼضملؿؼملٓونمسػملؿملؾملمملمطؼملٕجٝمظضملعملؿملٓتؾمل٣،موع٤م

سػمل٧ماظزملالة،م:مبصيينماإلدالممسػمل٧مزيلهملمأذؿملمملء:"ذظ١معمملرواهماظغملػملؿملينمس٤مأب٨مجضملظملٕمأغ٥مضمملل

صعملػملوملموأيمذ٨ءمع٤مذظ١مأصسمل٢؟مصعملممللم:مواظٖطمملة،مواييمل،مواظزمل٦م،مواظ٦الؼهمل،مضممللمزرارة

م.()"اظ٦الؼهمل

صمملإلعمملعهملمسؽملٓػ٣مػ٨مأدمملسماظٓؼ٤،موسػملؿملؾملمملمعٓارماإلميمملن،موالؼصيعملؾ٢مسؼمل٢مسمملع٢مإالمبمملالسؿعملمملدم

بؾملمملمسػمل٧ماِدٗماظٕاصسملؿملهملماظيتمطمملغوملمع٤ماخرتاسؾمل٣مِغظمللؾمل٣،موبؽمل٦امسػملؿملؾملمملمعمملؼلؼمل٦غ٥مدؼؽملممًلم

عياًلمع٤مسؽملٓمآ،موٕمؼغملؿظمل٦امبٔظ١،مب٢مأضظمل٦امسػمل٧ماِئؼملهملمع٤ماظزملظملمملتمواظعملٓادهملماظيتم عؽمل

التغمل٦نمإالمٓمتضملمملدي،مومممملمأوردوهمسيمػٔاماٌعملمملممسيمرواؼمملتؾمل٣ماٌكؿػملعملهمل،مس٤مأب٨مجضملظملٕمأغ٥مضممللم

م.()"ظ٦مأنماإلعمملممرصيصٝمع٤ماِرضمدمملسهملمٌمملجوملمبفملػػملؾملمملمطؼملمملممي٦جماظؾقٕمبفملػػمل٥"

وؼضملؿعملٓونمأنماإلعمملعهملمأص٢مع٤مأص٦لماظٓؼ٤مالؼؿ٣ماإلميمملنمإالمبمملالسؿعملمملدمبؾملممل،موالجي٦زمصؿملؾملمملم

تعملػملؿملٓماِبمملء،مواِػ٢،موإٌبنيمعؾملؼملمملمسصملؼمل٦ا،مب٢مجينملماظؽملصملٕمصؿملؾملمملمطؼملمملمجينملماظؽملصملٕمسيم

م.()اظؿ٦حؿملٓمواظؽملؾ٦ة

وأغ٥معضملزمل٦مموج٦بممًلمس٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وؼعمل٦ظ٦نمإنعيماإلعمملممعؽملزمل٦صمسػملؿمل٥مع٤مرد٦لمآ

م.()اظغملؾمملئٕمواظزملطملمملئٕمعـ٢ماِغؾؿملمملء
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اثؽملمملمسرملٕمإعمملعممًلم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وؼضملؿعملٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمأنماِئؼملهملمبضملٓماظؽمليب

اخؿمملرػ٣مآمتضملمملديمواصشملظملمملػ٣مظإلعمملعهمل،موؼلؿٓظ٦نمحبٓؼىملمؼؽمللؾ٦غ٥مإديمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥م

اِئؼملهملمع٤مبضملٓيماثينمسرملٕ،مأوهل٣مأغوملم-"صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ضممللمرد٦لمآم:مأغ٥مضمملل

م.()ؼمملسػمل٨،موآخٕػ٣ماظعملمملئ٣ماظٔيمؼظملؿّمسػمل٧مؼٓؼ٥معرملمملرقموعطملمملربؾملممل

وآظ٥،موأسشمل٦ػ٣مح٠م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وظٔامجضملػمل٦امطالممأئؼملؿؾمل٣مطغملالمماظٕد٦لم

م.()اظؿرملٕؼٝ

ب٢محّٕص٦اموصلعيٕوامآؼمملتماظعملٕآنموصٕص٦ػمملمس٤معضملمملغؿملؾملمملمايعملؿملعملؿملهملمإديمعضملمملغ٨مداظهملمسػمل٧ماِئؼملهمل،م

ضممللمأب٦م:مضممللم(ع)وعمملؼٓلمسػمل٧مذظ١معمملذطٕهماظغملػملؿملينمسيمطؿمملب٥مأص٦لماظغملمملسي،مس٤مأب٨مسؾٓآم

ؼمملأبمملمسؾٓآمأالمأخربكم:م(ع)دخ٢مأب٦مسؾٓآماىٓظ٨مسػمل٧مأعريماٌقملعؽملنيمصعملمملل:م(ع)جضملظملٕم

ظيمَصػمَل٥صيمبغيمملْظقشيلشيؽملشيهملغيمجشيمملءمعشي٤)بعمل٦لمآمسٖموج٢م شيٍعمعـي٤موشيػصي٣معـيؽملضيؾملشيمملمخشيؿملضي ػيمَص مجشيمملءمآعغيؽملصي٦نشيموشيعشي٤مؼشي٦ضيعشيؽغي

شيوضينشيمػشي٢ضيماظؽملؼيمملِرمصغي٨موصيجصي٦ػصيؾملصي٣ضيمَصغمُلؾؼيوملضيمبغيمملظلؼيؿملـيؽشيهملغي ضممللمبػمل٧م]90-89:اظؽملؼمل٢م[م(تشيضملضيؼملشيػمُل٦نشيمُطؽملؿصي٣ضيمعشيمملمِإَظمملمتصيفضي

ايلؽملهملمعضملٕصهملماظ٦الؼهملموحؾؽملمملمأػ٢ماظؾؿملومل،مواظلؿملؽهملم:مؼمملأعريماٌقملعؽملني،مجضملػملوملمصٓاك،مصعملمملل

 .()إغغملمملرماظ٦الؼهملموبطملسملؽملمملمأػ٢ماظؾؿملومل،مث٣مضٕأمسػملؿمل٥مػٔهماآلؼهملم

وادؿرملؾملمملداتماظغملػملؿملينمسيمػٔاماجملممللمطـريةمجًٓا،محؿ٧مظغملفملنماظعملمملريءمسيمطؿمملب٥مؼؿزمل٦رمأنم

م.ماإلعمملعهملمأػ٣مع٤ماظؽملشمل٠مبمملظرملؾملمملدتنيمسؽملٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼ٥

إذامطمملنماِئؼملهملمبؾملٔاماظعملٓرماظٔيمؼٕاهماالثينمسرملٕؼهملمبفملغؾمل٣محؿ٧مص٦قم.مموبعمل٨مأنمغؿلمملءل

وٌمملذامٕمتصملؾملٕمػٔهم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-عٕتؾهملماِغؾؿملمملء،مصػملؼملمملذامخؿ٣مآماظؽملؾ٦ةممبقؼملٓ

:ماظلػمللػملهملماظ٦راثؿملهملمسيماِغؾؿملمملءماظلمملبعملني،مب٢مإنمإبٕاػؿمل٣مسػملؿمل٥ماظلالممسؽملٓعمملمضممللمآمتضملمملدي

غييمؼشيؽملشيممللصيماَلمَضممللشيمذصيرـيؼؼيؿغي٨موشيعغي٤مَضممللشيمِإعشيمملعممًلمظغيػملؽملؼيمملِسمجشيمملسغيػمُل١َمِإغـي٨) مؼ.24:ماظؾعملٕةػممم(اظصمَلمملظغيؼملغينيشيمسشيؾملضي
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ٌمملمجضمل٢مآمإبٕاػؿمل٣مإعمملعممًلمدفمللمآمأنمتغمل٦نماِئؼملهملم:مؼعمل٦لماب٤مطـريمسيمدؿملمملقمتظمللريهمظ٩ؼهمل

ع٤مبضملٓهمع٤مذرؼؿ٥،مصفملجؿملنملمإديمذظ١موأخربمأغ٥مدؿملغمل٦نمع٤مذرؼؿ٥مزممل٦ٌن،موأغ٥مالؼؽملمملهل٣م

م.()سؾملٓمآموالؼغمل٦غ٦نمأئؼملهملموالؼصيعملؿٓىمبؾمل٣

صؾمل٣مبرملٕمطلمملئٕماظؾرملٕمصؿملؾمل٣ماظزملمملحلموشريم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وطٔظ١مايممللمسيمغل٢ماظؽمليب

م.اظزملمملحلموػ٣مشريمعضملزمل٦عنيمع٤ماظٖظ٢مواظؽملعملٙ

م:اظؿؼقة-2

وض٧موط٢معمملوض٧مذؿملؽممًلمصؾمل٦موضمملءمظ٥مووضمملؼهمل،متعمل٦لمت٦ؼيقمآمؼمملػٔا،موع٤مسزمل٧مآم:مسيماظػملطملهمل

م.()ٕمتعمل٥مع٤مآمواضؿملهملمإالمبكملحٓاثمت٦بهمل،مورج٢ظيمتعمل٨ظيم

أنمتعمل٦لمأومتظملضمل٢مشريمعمملمتضملؿعملٓمظؿٓصٝماظسملٕرمس٤مغظملل١مأومعمملظ١،مأوم:ممػ٨:سيماالصشملالح

يظملٜمطٕاعؿ١،مطؼملمملمظ٦مطؽملوملمبنيمض٦ممالمؼٓؼؽمل٦نممبمملمتٓؼ٤،موضٓمبػملطمل٦اماظطملمملؼهملمسيماظؿشيضملشيزملؽينمل،م

حبؿملىملمإذامٕمومملرػ٣مسيماظعمل٦لمواظظملضمل٢متضملؼملٓوامإديمإضٕاركمواإلدمملءةمإظؿمل١،مصؿؼملمملذؿملؾمل٣مبعملٓرمعمملم

 .متزمل٦نمب٥مغظملل١موتٓصٝماِذىمسؽمل١;مِنماظسملٕورةمتعملٓرمبعملٓرػممل

وضٓمعـ٢مصعملؾملمملءماظرملؿملضملهملمظٔظ١مبفملنمؼزملػمل٨ماظرملؿملضمل٨معصيؿشيغمَلؿـيظملممًل،مأومؼطملل٢مرجػملؿمل٥مسيماظ٦ض٦ءمبٓاًلمع٤م

م.م()علقؾملؼملمملمسيمبؿملؽهملمدصيؽملـيؿملهملمعؿضملزملـيؾهمل،محبؿملىملمإذامٕمؼظملضمل٢مَظقغيعمَل٥ماِذىمواظسملٕر

وػ٣مؼضملٓوغؾملمملمأصاًلمع٤مأص٦لماظٓؼ٤،موع٤متٕطؾملمملمطمملنممبؽملٖظهملمتٕكماظزملالة،موػ٨مواجؾهملم

معغيؽملضيؾملصي٣ضيمتشيؿؼيعمُل٦ْامَأنمِإاَل)الجي٦زمرصضملؾملمملمحؿ٧مخيٕجماظعملمملئ٣،موؼلؿٓظ٦نمسػمل٧موج٦بؾملمملمبعمل٦ظ٥متضملمملديم

مؼ28:آلمسؼملٕانػم (تصيعمَلمملًة

م.()(اظؿعملؿملهملمدؼينمودؼ٤مآبمملئ٨موالإميمملنم٤ٌمالتعملؿملهملمظ٥)وؼؽمللؾ٦نمإديمأب٨مجضملظملٕماًمملعٗمض٦ظ٥م
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إنعيمتلضملهملمأسرملمملرماظٓؼ٤مسيماظؿعملؿملهملموالدؼ٤م٤ٌمالتعملؿملهملم):موؼلؿٓظ٦نمأؼسملممًلمبٕواؼهملمس٤مأب٨مسؾٓآ

م.()(ظ٥

وػؽملمملمغؿلمملءلمعمملػ٦مػٔاماظٓؼ٤ماظٔيمتلضملهملمأسرملمملرهمتعملؿملهملمودبؾؽهملموعٓاراة؟مػ٢مػٔامػ٦ماظ٦ض٦حم

واظؾؿملمملنموايفهملماظعمل٦ؼهملمسيمدؼؽملؾمل٣موػ٦مطػمل٥متعملؿملهملمودبؾؽهمل؟مب٢معمملع٦ضٝمسٖةماإلدالممع٤مدؼ٤م

م.اظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملماظٔيمطػمل٥مسيماظصملالممووراءماِدؿمملر؟

إنؼيماٌلػمل٣مؼضملؿٖمبٓؼؽمل٥مأعمملممط٢ماظٓغؿملممل،موؼؿؾمملػ٧مبضملعملؿملٓت٥مضٓوةمظغمل٢ماظؽملمملسمسيمأصضملمملظ٥مآعًٕام

م.بمملٌضملٕوفمغمملػؿملممًلمس٤ماٌؽملغملٕ،مواضقممًلمأذٓماظ٦ض٦حمالؼؿكظمل٧موؼؿلرتمطؼملمملمؼعمل٦لمػقملالء

ب٢مواظغملػملؿملينمغظملل٥مؼؽمللنملماظغملٔبمإديمأغؾؿملمملءمآمتضملمملديمع٤مضؾؿمل٢مػٔاماظؾمملبمواظضملؿملمملذمبمملٓ،م

سٓةمع٤مأصقمملبؽملمملمس٤مأريٓمب٤مربؼملٓمب٤مخمملظٓمس٤مسـؼملمملنمب٤م:مصؿملٔطٕماظغملػملؿملينمػٔهماظٕواؼهمل

.ماظؿعملؿملهملمع٤مدؼ٤مآ:مضممللمأب٦مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالم:مسؿملل٧مس٤ممسمملسهمل،مس٤مأب٨مبزملريمضمملل

أؼؿؾملمملماظضملريمإغغمل٣م)إيموآمع٤مدؼ٤مآموظعملٓمضممللمؼ٦دٟم:مضػملوملمع٤مدؼ٤مآ؟مضمملل

م(إغ٨مدعملؿمل٣)وآمعمملطمملغ٦امدٕض٦امذؿملؽممًل،موظعملٓمضممللمإبٕاػؿمل٣]م70:ؼ٦دٟ[(ظلمملرض٦ن

م.(م)وآمعمملطمملنمدعملؿملؼملممل]م89:اظزملمملصمملت[

م.()(وػٔامع٤ماِطمملذؼنملماىمملئٖة)وػؽملمملمؼزملٟما٦ًئ٨مصضمل٢ماِغؾؿملمملءمػٔامبمملظغملٔبمصؿملعمل٦لم

وظ٥مطالممعشمل٦لمسيمػٔاماظلؿملمملق،موإنمطمملنماظغملٔبمجي٦زمسيمحمملالتمعضملؿملؽملهملموربٓدةمبمملظرملٕعمسيم

إرمملرما٦ًفمسػمل٧ماظؽملظملٗمواظٓصمملعمسؽملؾملمملمظغملؽملؾمل٣مؼؿ٦دضمل٦نمسيمعظملؾمل٦مماظغملٔب،موحيؼملػمل٦غ٥مسػمل٧م

م.عزملشملػملّماظؿعملؿملهمل

 م
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م:اظغقؾةمواظرجعة-3

غٔيؼ٤شي):مع٤ماظطملؿملؾ٦بهمل،موػ٨مغعملؿملٚمايسمل٦ر،مضممللمآمتضملمملدي:ماظطملؿملؾهملمسيماظػملطملهمل م(بغيمملْظطملشيؿملضينملغيمؼصيقملضيعغيؽملصي٦نشيماَظ

ع٤مأعٕم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مأيمؼقملعؽمل٦نممبمملمشمملبمسؽملؾمل٣ممبمملمأخربمب٥مرد٦لمآمؼ3:اظؾعملٕةػ

م.()اظؾضملىملمواىؽملهملمواظؽملمملر،موط٢معمملشمملبمسؽملؾمل٣ممممملمأغؾفملػ٣مب٥مصؾمل٦مشؿملنمل

ع٤مرجٝمؼٕجٝمرجضملممًلمورج٦سممًلمواظٕجضملهملمإٌةماظ٦احٓة،مورجضملؿ٥مإديمأػػمل٥م:ماظٕجضملهملمسيماظػملطملهمل

م.()أيمرددت٥مإظؿملؾمل٣

ؼضملؿعملٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمبفملنماإلعمملممايمملديمسرملٕم:ماظطملؿملؾهملمسيماصشملالحماالثينمسرملٕؼهمل

سؽملٓػ٣،موػ٦مايل٤ماظضمللغملٕيمأننملمابؽملممًلمامس٥مربؼملٓمب٤مايل٤ماظضمللغملٕي،موأنمػٔاماالب٤م

م.()شمملبمس٤ماظضملمملٕمواخؿظمل٧مس٤ماِغصملمملر

ؼضملؿعملٓماالثينمسرملٕؼهملمبٕج٦عماِع٦اتمإديماظٓغؿملممل،م:مواظٕجضملهملمسيماصشملالحماالثينمسرملٕؼهمل

وؼصيشملػملعمل٦نمػٔاماٌزملشملػملّمشمملظؾممًلمسػمل٧ماإلعمملمماظـمملغ٨مسرملٕماظٔيمؼلؼمل٦غ٥ماٌؾملٓي،موع٤مؼصملؾملٕمعضمل٥،م

م.وسػمل٧مرج٦عماِئؼملهملمواظٕد٦لمسػملؿمل٥ماظزملالةمواظلالم

إنماظطملؿملؾهملم):مؼعمل٦لماظعملؼمل٨مسيمطؿمملب٥مإطؼملممللماظٓؼ٤موإمتمملمماظؽملضملؼمل٥مسيمإثؾمملتماظطملؿملؾهملموايغملؼملهملمصؿملؾملممل

اظيتموضضملوملمظزملمملحنملمزعمملغؽملمملمسػملؿمل٥ماظلالم،مضٓمظٖعوملمحغملؼملؿؾملممل،موبمملنمحعملؾملممل،موصػملفوملمحفؿؾملمملم

ظػملٔيمذمملػٓغممله،موسٕصؽملمملمع٤مآثمملرمحغملؼملهملمآمسٖموج٢،موادؿعملمملعهملمتٓبريهمسيمحفف٥ماٌؿعملٓعهملمسيم

م.()(اِسزملمملرماظلمملظظملهمل

وػؽملمملمحيؿيملماظعملؼمل٨مبفملنماظلؾنملمسيمشؿملؾهملماٌؾملٓيمػ٦ماظؿقٕزمواظؽملفمملةمع٤مبشمل٘مايغملمملمماظصملمملٌنيم

اظٔؼ٤مذؾؾملؾمل٣مبمملظظملٕاسؽملهملمسيمع٦ضٝمآخٕمع٤مطؿمملب٥،موظٔظ١مطمملغوملمشؿملؾهملماٌؾملٓيمطؼملمملمؼٕىمػ٦م

م.محظملمملزممًلمسػملؿمل٥مع٤مأذاػ٣
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م:عـاضشةماظشقخمابنمتقؿقةمضولماظشقعةماالثـىمسشرؼةمباظغقؾةمواظرجعة

م:موػؽملمملمؼٕدمسػملؿملؾمل٣مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿمل٥مسيمػٔاماىمملغنملمصؿملعمل٦لمسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهمل

موإذامضمملظ٦امإنماظؽملمملسمبلؾنملمزػملؼملؾمل٣ماحؿفنملمسؽملؾمل٣،م)

م.مطمملنماظصملػمل٣مع٦ج٦دًامسيمزع٤مآبمملئ٥موٕمحيؿفؾ٦ا:مضؿمل٢مأواًل

صمملٌقملعؽمل٦نمب٥مرؾعمل٦اماِرضمصؾملالماجؿؼملٝمبؾمل٣مسيمبضملٚماِوضمملتمأومأرد٢مإظؿملؾمل٣م:موضؿمل٢مثمملغؿملممًل

م(رد٦اًلمؼضملػملؼملؾمل٣مذؿملؽممًلمع٤ماظضملػمل٣مواظٓؼ٤

ضٓمطمملنمميغملؽمل٥مأنمؼفملويمإديمطـريمع٤ما٦ٌاضٝماظيتمصؿملؾملمملمذؿملضملؿ٥مطفؾممللماظرملمملمم:موضؿمل٢مثمملظـممًل

م.اظيتمطمملنمصؿملؾملمملماظٕاصسملهملمسمملصؿملهمل،موشريمذظ١مع٤ما٦ٌاضٝماظضملمملصؿملهمل

صكملذامطمملنمػ٦مالميغملؽمل٥مأنمؼٔطٕمذؿملؽممًلمع٤ماظضملػمل٣مواظٓؼ٤مِحٓمِج٢مػٔاما٦ًفمٕم:موضؿمل٢مرابضملممًل

صغملمملنمػٔامعؽملمملضسملممًلمٌمملمأثؾؿ٦همخبالفمع٤مُأرد٢مع٤ماِغؾؿملمملءم،مؼغمل٤مسيموج٦دهمظشملٟموالعزملػملقهمل

واظٕد٢،موُطٔبمصكملغ٥مبػمّلٞماظٕدمملظهمل،موحزمل٢م٤ٌمآع٤مب٥مع٤ماظػملشملٟمواٌزملػملقهملمعمملػ٦مع٤مغضمل٣م

م.()(آمسػملؿمل٥

صؾمل٣مؼضملؿعملٓونمأنمربؼملٓمب٤مايل٤ماظضمللغملٕيمدؿملضمل٦دمسيمآخٕماظٖعمملنمسؽملٓعمملممتؿػمل٨ءماِرضم

م.مبمملظصملػمل٣،مصؿملؼملألػمملمبمملظضملٓل،موؼفملخٔمظػملرملؿملضملهملمحبعملؾمل٣ممم٤مزػملؼملؾمل٣

وؼ٦ردونمسيمذظ١ماظغملـريمع٤ماِدظهملماظيتموضضملؾملمملمهل٣معؽملصملٕيمعٔػؾؾمل٣موغلؾ٦ػمملمطٔبممًلمإديمآلم

اظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موع٤مذظ١معمملرويمس٤مربؼملٓمب٤محيؿمل٧مس٤مجضملظملٕمب٤مربؼملٓمس٤م

مسضملوملم:مإدقمملقمب٤مربؼملٓمس٤محيؿمل٧مب٤ماٌـؽمل٧مس٤مسؾٓآمب٤مبغملريمس٤مسؾؿملٓمب٤مزرارةمضمملل

م.()(ؼظملعملٓماظؽملمملسمإعمملعؾمل٣مؼرملؾملٓما٦ٌد٣مصرياػ٣موالمؼٕوغ٥):مأبمملمسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممؼعمل٦ل

مسيمأص٢مسعملؿملٓةماٌؾملٓيمواظطملؿملؾهملمبفملنعيمػٔهماظظملغملٕةمتٕجٝمإديم()وؼٔطٕماظٓطؿ٦رمغمملصٕماظعملظملمملري

أص٦لمذب٦دؿملهمل،مصمملظرملؿملضملهملمأطـٕػ٣مع٤ماظظملٕس،مواظظملٕسمع٤مأدؼمملغؾمل٣ماجمل٦دؿملهمل،مواجمل٦سم
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تٓس٨مأنمهل٣معؽملؿصملًٕامحؿملممًلمبمملضؿملممًلمعؾملٓؼفملمع٤موظٓمبرملؿمملدٟماب٤مبؾملٕادٟ،مؼصيعملممللمظ٥مأبرملمملوث٤م

م.()وأغ٥مسيمحزمل٤مسصملؿمل٣مع٤مخٕادمملنمواظزملني،موػٔامعشملمملب٠مى٦ػٕمأٌػنملماالثينمسرملٕي

وسيمحبمملرماِغ٦ارمؼٔطٕماجملػملل٨مرجضملهملمأخٕىمشريمرجضملهملماٌؾملٓي،موػ٨مرجضملهملمأض٦اممع٤مأعهملم

وػٔامعٔػنملمخيؿٙمب٥م)ع٤مع٦تؾمل٣مضؾ٢مؼ٦مماظعملؿملمملعهمل،موؼعمل٦لم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ربؼملٓم

واظعملٕآنمذمملػٓمب٥،مضممللمآمسٖموج٢مسيمايرملٕماِطربمؼ٦مم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مآلمربؼملٓ

ضٕيغشيمملػصي٣ضي)اظعملؿملمملعهملم م.ؼ47:اظغملؾملٟػ(مَأحشيًٓامعغيؽملضيؾملصي٣ضيمغصيطملشيمملدغيرضيمَصػمَل٣ضيموحشيرملشي

صيموشيؼشي٦ضيمشي)وضممللمدؾقمملغ٥مسيمحرملٕماظٕجضملهملمضؾ٢مؼ٦مماظعملؿملمملعهملم ـٔيبصيمعـيؼملؼي٤مَص٦ضيجممًلمُأعؼيهملػيمُط٢ـيمعغي٤مغشيقضيرملصي مؼصيغمَل

م.()صفملخربمأنمايرملٕمحرملٕانمسمملمموخمملصمؼ83:اظؽملؼمل٢ػم(مؼصي٦زشيسصي٦نشيمَصؾملصي٣ضيمبغيـملؼشيمملتغيؽملشيممل

واظٓظؿمل٢مسػمل٧مأنمػٔامسيماظٕجضملهملمض٦ظ٥م:موؼلؿٓلمصمملحنملمطؿمملبماظٕجضملهملمسػمل٧محٓوثؾملمملمضمملئاًل

صيموشيؼشي٦ضيمشي)تضملمملدي ـٔيبصيمعـيؼملؼي٤مَص٦ضيجممًلمُأعؼيهملػيمُط٢ـيمعغي٤مغشيقضيرملصي :م،مضممللؼ83:اظؽملؼمل٢ػم(ؼصي٦زشيسصي٦نشيمَصؾملصي٣ضيمبغيـملؼشيمملتغيؽملشيمملمؼصيغمَل

إنماظضملمملعهملمتٖس٣مأنمض٦ظ٥م:ماآلؼمملتمأعريماٌقملعؽملنيمواِئؼملهملمسػملؿمل٥موسػملؿملؾمل٣ماظلالم،مصعملممللماظٕج٢

أصؿملقرملٕمآم:ممؼضملينمسيمؼ٦مماظعملؿملمملعهمل،مصعملممللمسػملؿمل٥ماظلالم(وؼ٦ممسبرملٕمع٤مط٢مأعهملمص٦جممل):متضملمملدي

م!مسٖموج٢مؼ٦مماظعملؿملمملعهملمع٤مط٢مأعهملمص٦جممًلموؼٓعماظؾمملضنيم؟

مم(وحرملٕغمملػ٣مصػمل٣مغطملمملدرمعؽملؾمل٣مأحٓا)الم;موظغملؽمل٥مسيماظٕجضملهمل،موأعمملمآؼهملماظعملؿملمملعهملم

م.()ؼ47:اظغملؾملٟػ

مَأػضي٢ِمعـي٤ضيموشيِإن)وؼلؿٓظ٦نمسػمل٧ماظٕجضملهملمبٕجضملهملمسؿملل٧مسػملؿمل٥ماظلالممصؿملعمل٦ظ٦نمبفملنمآمضممللم

،مصؿملعمل٦ظ٦نمؼ159:اظؽمللمملءػم(ذشيؾمِلؿملًٓامسشيػمَلؿملضيؾمِل٣ضيمؼشيغمُل٦نصيماْظعملغيؿملشيمملعشيهملغيموشيؼشي٦ضيمشيمعشي٦ضيتغي٥غيمَضؾضي٢شيمبغي٥غيمَظؿملصيقملضيعغيؽملشي٤ؼيمِإاَلماْظغملغيؿشيمملبغي

م(صشيػمَلؾصي٦هصيموشيعشيمملمَضؿشيػمُل٦هصيموشيعشيممل)اظسملؼملريمػؽملمملمسمملئٓمإديمسؿملل٧مسػملؿمل٥ماظلالم،مث٣مؼعمل٦لمآمسيمع٦ضٝمآخٕم

م.()،مصكملذًامػ٦مح٨ظيمصالمعؽملمملصمملةمسيمضؿملمملع٥ؼ157:اظؽمللمملءػ
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والوج٥مػؽملمملمظػملؼملعملمملرغهملمبنيمرجضملهملمسؿملل٧مسػملؿمل٥ماظلالمماظيتمأثؾؿؾملمملمآمسيمطؿمملب٥موسيمأحمملدؼىملم

اظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مبؽملزمل٦صمصٕحيهملموٕمؼـؾوملمرجضملهملمأئؼملؿؾمل٣مبفمليمذغمل٢مع٤ماِذغملممللم

م!!صكملنمطمملغوملمرجضملؿ٥محعمل٥مصػملؼملمملذامٕمؼٔطٕػمملمآموٕمؼٔطٕػمملمرد٦ظ٥مسػملؿمل٥ماظزملالةمواظلالم،

ومممملمؼٓلمسػمل٧مأنمػؽملمملكمأصاًلمذب٦دؿملممًلمظضملعملؿملٓةماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيماظٕجضملهمل،مأنم

م.ماجمل٦سمؼقملعؽمل٦نمبمملظٕجضملهملموصغملٕةمزؾمل٦رمع٤مدؿملؽملرملٕماظضملٓل

ومممملمأخربمب٥م):مسيماٌػمل٢مواظؽملق٢مس٤ماظؽملقػملهملماظٖرادذؿؿملهملماجمل٦دؿملهمل()ؼعمل٦لماظرملؾملٕدؿمملغ٨

وعضملؽملمملهمم(أذؿملٖرؼغملممل)دؿملصملؾملٕمسيمآخٕماظٖعمملنمرج٢مامس٥م:مأنمضممللم(زغٓمأودؿممل)زردذوملمسيمطؿمملب٥م

صؿمل٦ضٝماآلصهملمسيمأعٕهمم(بؿؿملمملره)اظٕج٢ماظضملمملٕمؼٖؼ٤ماظضملمملٕمبمملظٓؼ٤مواظضملٓل،مث٣مؼصملؾملٕمسيمزعمملغ٥م

سػمل٧مأػ٢ماظضملمملٕموحيؿمل٨ماظضملٓلموميؿملوملمم(أذؿملٖرؼغملممل)وعػملغمل٥مسرملٕؼ٤مدؽمل٥،مث٣مؼصملؾملٕمبضملٓمذظ١م

اى٦ر،موؼٕدماظلؽمل٤ماٌطملريةمإديمأوضمملسؾملمملماِول،موتؽملعملمملدمظ٥ماٌػمل٦كموتؿؿمللٕمظ٥ماِع٦ر،موؼؽملزملٕم

اغؿؾمل٧مطالمم(اظٓؼ٤ماي٠،موحيزمل٢مسيمزعمملغ٥ماِع٤مواظٓسهملمودغمل٦نماظظملنتموزوالماحمل٤

م.()اظرملؾملٕدؿمملغ٨

إذًامػٔامغٙمواضّمسػمل٧موج٦دمشؿملؾهملمورجضملهملمِذؿملٖرؼغملممل،مصؾمل٦مؼصملؾملٕمث٣مسؽملٓعمملمؼفملت٨ماظصملمملٕم

طؼملمملمؼزمل٦رماظٕاصسملهملماالثينمسرملٕؼهملمايغملمملمماظٔؼ٤مخيؿظمل٨ماٌؾملٓيمبلؾنملمزػملؼملؾمل٣،مم(بؿؿملمملره)

م.ث٣مؼضمل٦دمظػملصملؾمل٦رمعٕةمأخٕىمطؼملمملمؼصملؾملٕمعؾملٓيماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم(أذؿملٖرؼغملممل)صؿملطملؿملنملم

م

م

م

م

م
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م.االسؿؼادمبؿقرؼفماظؼرآنماظؽرؼم-4

اظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمؼصيؽملغملٕونمأنماظعملٕآنمذبؼمل٦عمسؽملٓمأحٓمع٤ماظؾرملٕمطؼملمملمأغٖظ٥مآمتضملمملديمإالم

:مهوملمبمملبم(أص٦لماظغملمملسي)سؽملٓماِئؼملهملماالثينمسرملٕؼهملمصعملٛ،مصؿملٔطٕماظغملػملؿملينمرواؼهملمسيمطؿمملب٥م

م.،موأغؾمل٣مؼضملػملؼمل٦نمسػملؼمل٥مطػمل٥(ع)أغ٥مٕمجيؼملٝماظعملٕآنمطػمل٥مإالماِئؼملهملم

صؾملٔهمرواؼهملمؼٕوؼؾملمملماظغملػملؿملينمس٤مربؼملٓمب٤محيؿمل٧مس٤مأريٓمب٤مربؼملٓمس٤ماب٤مربؾ٦بمس٤م

عمملادعيس٧مأحٓمع٤ماظؽملمملسمأغ٥م:مؼعمل٦لم(ع)مسضملوملمأبمملمجضملظملٕ:مسؼملٕومب٤مأب٨ماٌعملٓاممس٤مجمملبٕمضمملل

عٖيظ٥مآمتضملمملديمإالمسػمل٨مب٤مأب٨م ذيٝماظعملٕآنمطػمل٥مطؼملمملمُأغٖلمإالمطٔاب،موعمملذيضمل٥موحظملصمل٥مطؼملمملمغ

م.(م)(ع)،مواِئؼملهملمع٤مبضملٓهم(ع)رمملظنملم

عيمطؿمملبممًلمبضملؽمل٦انم()وػٔامذؿملْمع٤مذؿمل٦خؾمل٣موسالعؿؾمل٣مؼصيٓس٧ماٌريزامحلنيماظشملربد٨ صزمل٢م)مأظ

ؼٓيس٨مصؿمل٥موض٦عماظؿقٕؼٟمسيماظعملٕآنمعضملؿؼملًٓامم(اًشملمملبمسيمإثؾمملتمهٕؼٟمطؿمملبمربماِربمملب ؼ

م.سػمل٧مأظظمل٨مرواؼهملمحلنملمزسؼمل٥

ب٢مإغ٥ماتؾمل٣ماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مبؿقٕؼٟماظعملٕآنمواظؿ٦ارقملمسػمل٧مذظ١،موٕمؼلؿـينم

ع٤مذظ١مد٦ىمأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،موػٔاماالدؿـؽملمملءمص٦ري;مإذمإنمالزممض٦ظ٥م

م.ت٦ارقملماىؼملؿملٝمسػمل٧مهٕؼٟماظعملٕآنماظغملٕؼ٣

ِنماظعملٕآنماظٔيمسؽملٓمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مواظلمملٕمع٤ماظؿقٕؼٟمبٖسؼملؾمل٣مٕمؼصملؾملٕهمسػمل٨موالم

م.()إبمملنمخالصؿ٥

م:وع٤ماظغملؿنملماظيتمأّظظملؾملمملماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيمإثؾمملتؾمل٣مظؿقٕؼٟماظعملٕآنماظغملٕؼ٣

م.موػ٦مأولمطؿمملبمضممللمبؿقٕؼٟماظعملٕآنماظغملٕؼ٣طؿمملبمدػملؿمل٣مب٤مضؿملٗ-1
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م.طؿمملبمحلنيماظشملربد٨-2

م.اظغملمملسيمظػملغملػملؿملين-3

م.تظمللريماظضملؿملمملذ٨-4

 .تظمللريماظزملمملسيمظػملغملمملذمملغ٨-5

ث٣مخػملٟمع٤مبضملٓػ٣مخػملٟمشريمسمملرصنيموالغمملصؾنيمٕمؼٓروام):محؿملىملمؼعمل٦لمسيمععملٓعهملمتظمللريه

عمملصؽملضمل٦امبمملظعملٕآنموسؼمل٤مأخٔواماظؿظمللريمواظؾؿملمملن،مصضملؼملٓوامإديمرمملئظملهملمؼٖسؼمل٦نمأغؾمل٣مع٤ماظضملػملؼملمملء،م

أب٦مػٕؼٕة،م:مصغملمملغ٦امؼظمللٕوغ٥مهل٣مبمملآلراء،موؼٕدونمتظمللريهمسؼمل٤محيلؾ٦غ٥مع٤مطربائؾمل٣،معـ٢

وأغٗ،مواب٤مسؼملٕ،موغصملٕائؾمل٣،موطمملغ٦امؼضملٓونمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالممع٤مذيػملؿؾمل٣،م

م.(وجيضملػمل٦غ٥مط٦احٓمع٤ماظؽملمملس

إذامطمملنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مواحًٓامع٤ماظؽملمملس،موبرملٕموع٤مغظملٗمجؽملٗماظؾرملٕمصؾمل٢مطمملنم

مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مإظ٥مأممعػمل١مع٤ماٌالئغملهمل؟

وطمملنمخريمع٤م)ث٣مؼلرتد٢ماظغملمملذمملغ٨مسيماغؿعملمملص٥مظػملزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،مصؿملعمل٦لم

ؼلؿؽملٓونمإظؿمل٥مبضملٓهماب٤معلضمل٦دمواب٤مسؾمملسممم٤مظؿملٗمسػمل٧مض٦ظ٥مطـريمتضمل٦ؼ٢موالمظ٥مإديمظؾمملبم

اي٠مدؾؿمل٢،موطمملنمػقملالءماظغملرباءمرمبمملمؼؿعمل٦ظ٦غ٥مع٤متػملعملمملءمأغظمللؾمل٣مشريمخمملئظملنيمع٤معـملظ٥مورمبمملم

وآظ٥موع٤ماآلخٔؼ٤مسؽملؾمل٣مع٤مٕمؼغمل٤مظ٥معضملٕصهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼلؽملٓوغ٥مإديمرد٦لمآم

حبعملؿملعملهملمأح٦اهل٣مٌمملمتعملٕرمسؽملؾمل٣مأنماظزملقمملبهملمطػملؾمل٣مسٓول،موٕمؼغمل٤مِحٓمعؽملؾمل٣مس٤ماي٠م

سٓول،موٕمؼضملػملؼمل٦امأنمأطـٕػ٣مطمملغ٦امؼؾشملؽمل٦نماظؽملظملمملق،موجيرتونمسػمل٧مآ،موؼظملرتونمسػمل٧مرد٦لم

م.()(سيمسٖةموذعملمملق-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣-آم

غضمل٦ذمبمملٓموغربأمإديمآمع٤مػٔاماظعمل٦ل،ماغصملٕمطؿملٟموصػملوملماىٕأةمسؽملٓهمسيموصٟمصقمملبهملم

بفملنمأطـٕػ٣معؽملمملصعمل٦ن،موذبرتأونمسػمل٧مآ،م-مصػمل٧مآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رد٦لمآم

ػقملالءماظزملقمملبهملمػ٣مخريماِعهمل،مواظٔؼ٤مأغٖلمآم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وعظملرتونمسػمل٧مرد٦ظ٥م

ظي)صؿملؾمل٣مضٕآغمملمؼصيؿػمل٧مإديمضؿملمملمماظلمملسهملم غٔيؼ٤شيماظػمَل٥غيمرؼيدصي٦لصيمعؽيقشيؼملؼي ؼياءمعشيضملشي٥صيموشياَظ مرصيحشيؼملشيمملءماْظغمُلظمَلمملِرمسشيػمَل٧مَأذغي

شياػصي٣ضيمبشيؿملضيؽملشيؾملصي٣ضي ِٕمعـي٤ضيموصيجصي٦ػغيؾمِل٣مصغي٨مدغيؿملؼملشيمملػصي٣ضيموشيِرضضي٦شياغممًلماظػمَل٥غيمعـي٤شيمَصسملضياًلمؼشيؾضيؿشيطملصي٦نشيمدصيفؼيًٓامرصيَطضملممًلمتشي ماظلؽيفصي٦دغيمَأثشي
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شيرضيٍعماْظكمِلنغيؿمل٢ِمصغي٨موشيعشيشـيػمُلؾملصي٣ضيماظؿؼي٦ضيرشياةغيمصغي٨معشيشـيػمُلؾملصي٣ضيمذشيظغي١َ َٜمَصـملزشيرشيهصيمذشيشمْلفمَلهصيمَأخضيشيجشيمَط مسشيػمَل٧مَصمملدضيؿشي٦شيىمَصمملدضيؿشيطملضيػمَل

ؽيرؼياعشيمؼصيضملضيفغينملصيمدصي٦ضغي٥غي َٜماظ شيماْظغمُلظمَلمملرشيمبغيؾمِل٣صيمظغيؿملشيطملغيؿمل غٔيؼ٤شيماظػمَل٥صيموشيسشي شيًةمعغيؽملضيؾملصي٣ماظزملؼيمملظغيقشيمملتغيموشيسشيؼملغيػمُل٦امآعشيؽملصي٦اماَظ معؼيطملضيظملغي

مؼ.29:اظظملؿّػم(سشيصملغيؿملؼملممًلموشيَأجضيًٕا

م.وع٦ض٦عمدؾؾمل٣موظضملؽملؾمل٣مظػملزملقمملبهملمغٕاهمالحعملممًلمبضملٓمسعملؿملٓةمهٕؼٟماظعملٕآنمسؽملٓػ٣

صؿمل٥مأضضملمملفمعمملسيمم(عزملقٟمصمملرؼملهمل)وع٤معضملؿعملٓػ٣مسيمطؿمملبمآمتضملمملديمأنمػؽملمملكمعزملقظملممًلمامس٥م

اٌزملقٟما٦ٌج٦دمبنيمأؼٓيماٌلػملؼملني،مب٢مإغؾمل٣مادس٦امأنمػؽملمملكمد٦رةمطمملعػملهملمأدعملشملؾملمملماظزملقمملبهملم

م.(اظ٦الؼهمل)ع٤ماظعملٕآن،موػ٨مد٦رةم

وػؽملمملمغؿلمملءل،مٌمملذامؼعمل٦مماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمبؾٔلماظ٦ضوملمواىؾملٓمسيمتظمللريماظعملٕآنمإذامػ٣م

مؼضملؿربوغ٥مربٕصممًل؟م

م!أظؿملٗمسيمػٔامادؿكظملمملفمبمملظضملعمل٦ل،موتؽملمملضٚماظعمل٦لمعٝماظظملضمل٢؟

مإذمإغؽملمملمٕمغٕىمعلػملؼملممًلمؼعمل٦ممبؾٔلمجؾملٓهمسيمتظمللريمطؿمملبمؼضملؿعملٓمػ٦مأغ٥مربٕفموعؾٓلم

طمملظؿ٦راةمواإلنؿمل٢،مإالمع٤مبمملبمبؿملمملنمأنمػٔهماظغملؿنملمتضملؼٕيضوملمظػملؿقٕؼٟمواظؿؾٓؼ٢،موع٤مبمملبم

بؿملمملنماي٠مصعملٛ،موػٔاماسؿعملمملدمضمملرٝموجمملزممظٓؼؽملمملمبؿقٕؼٟمتػمل١ماظغملؿنملمس٤محعملؿملعملؿؾملمملماِصػملؿملهملم

م.اظيتمجمملءتمع٤مسؽملٓمآمتؾمملركموتضملمملدي،مصمملظرملؿملضملهملمعؿكؾشمل٦نمسيمػٔاماىمملغنملمدبؾشملممًلمذٓؼًٓا

ٌقملظٟمدينمؼٕدمسػمل٧ماظرملؿملضملهملماإلثؽمل٧مسرملٕؼهملممسيمم(اظعملٕآنمواظؿقٕؼٟ)وػؽملمملكمطؿمملبمامس٥م

علفملظهملمهٕؼٟماظعملٕآنموػٔاماٌقملظٟمػ٦مربؼملٓمب٤مسؾٓاظٕري٤ماظلؿملٟموضٓمذيٝمط٢معمملضمملظ٥م

م.اظرملؿملضملهملماإلثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤مسب٦مأربضملنيمطؿمملبممًلمع٤مطؿؾؾمل٣موغزمل٦مصؿملؾملمملمسػمل٧مأنماظعملٕآنمربٕف

م

م

م

م

م

م



40 

م.سؼقدتفمميفماظصقابةموآلماظؾقتمرضوانماهللمسؾقفممأذيعني-5

دػملؼملمملن،م:مارتٓماظؽملمملسمإالمثالثهملمغظملٕ:م(ع)س٤مأب٨مجضملظملٕم):مؼٕويماظغملػملؿملينمحٓؼـممًلمسيمطؿمملب٥

طمملنمأولمع٤مأغمملبمأب٦مدمملدمملن،موسؼملمملر،موأب٦مسٕوة،م:موأب٦ذر،مواٌعملٓاد،موأغمملبماظؽملمملسمبضملٓ

م.()(وذؿرية،مصغملمملغ٦امدؾضملهمل،مصػمل٣مؼضملٕفمح٠مأعريماٌقملعؽملنيمإالمػقملالءماظلؾضملهمل

واتظملعملوملماإلعمملعؿملهملمواظٖؼٓؼهملموا٦ًارجمسػمل٧مأنماظؽملمملطـنيمواظعملمملدشملنيمع٤مأػ٢م):م()وؼعمل٦لماٌظملؿملٓ

اظؾزملٕةمواظرملمملممأذيضملنيمطظملمملرمضاللمعػملضمل٦غ٦نمحبٕبؾمل٣مأعريماٌقملعؽملني،موأغؾمل٣مبٔظ١مسيماظؽملمملرم

م.()(زبػملٓون

اإلعمملعؿملهملمضمملظ٦امبمملظؽملٙماىػمل٨مسػمل٧مإعمملعهملمسػمل٨،موطظملٕوام):م()وؼعمل٦لمغضملؼملهملمآماىٖائٕي

اظزملقمملبهمل،مووضضمل٦امصؿملؾمل٣،مودمملض٦اماإلعمملعهملمإديمجضملظملٕماظزملمملدق،موبضملٓهمإديمأوالدهماٌضملزمل٦عنيم

م.()(سػملؿملؾمل٣ماظلالم،موعقملظٟمػٔاماظغملؿمملبمع٤مػٔهماظظملٕضهمل،موػ٨ماظؽملمملجؿملهملمإنمذمملءمآ

صؾمل٣مؼٕونمأنعيماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،مزػملؼمل٦امسػملؿملممًل،موأخٔواماًالصهملمعؽمل٥،موػٔام

اظظملضمل٢مظ٦مسػمل٧ماصرتاضمأغ٥محزمل٢معؽملؾمل٣مصؾمل٦مالؼصيكٕجؾمل٣مس٤مدائٕةماإلدالم،مظغمل٤ماظٕاصسملهملم

م.االثينمسرملٕؼهملمطظمّلٕوػ٣،مب٢موجضملػمل٦ػ٣مع٤مذٕارماًػمل٠موخمملظٓونمسيماظؽملمملر

مأحٓمرع٦زػ٣موسيمض٦ظ٥مدظؿمل٢مواضّمؼؽملٙمسػمل٧مع٦ضٟماالثينم()ؼعمل٦لمربؼملٓمبمملضٕماجملػملل٨

أغؽملمملم:موسعملؿملٓتؽملمملمسيماظؿربؤ):مسرملٕؼهملمع٤ماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مبغمل٢موض٦حموبٓونمتصيعملؿملهمل
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سمملئرملهمل،م:أب٦مبغملٕ،موسؼملٕ،موسـؼملمملن،موعضملمملوؼهمل،مواظؽمللمملءماِربٝ:مغؿربأمع٤ماِصؽملمملمماِربضملهمل

وحظملزملهمل،موػؽملٓ،موأممايغمل٣،موع٤مذيؿملٝمأذؿملمملسؾمل٣موأتؾمملسؾمل٣،موأغؾمل٣مذٕمخػمل٠مآمسػمل٧موج٥م

م.()(اِرض،موأغ٥مالؼؿ٣ماإلميمملنمبمملٓمورد٦ظ٥مواِئؼملهملمإالمبضملٓماظؿربؤمع٤مأسٓائؾمل٣

وأولمع٤مرضمل٤مسيماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مػ٦ماظؿملؾمل٦ديمسؾٓآمب٤مدؾفملموورث٥مسؽمل٥م

م.اظٕاصسملهملمإديمػٔاماظؿمل٦م

م:ضممللمآمتضملمملدي):مرري٥مآمتضملمملديمسيماظٕدمسػمل٧ماظٕاصسملهملم()ؼعمل٦لماظرملؿملْمربؼملٓمب٤مسؾٓاظ٦ػمملب

شٔيظغي١َ) شياءمظخملؿشيغمُل٦غصي٦ْاموشيدشيشملممًلمُأعؼيهمًلمجشيضملشيػمْلؽملشيمملُط٣ضيموشيَط ،مصكملذامٕمؼغمل٤مؼ143:اظؾعملٕةػم(اظؽملؼيمملِسمسشيػمَل٧مذصيؾملشي

مودشملممًلمصؼمل٤مؼغمل٦نمشريػ٣؟-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-أصقمملبمرد٦لمآم

شيمُطؽملؿصي٣ضي):موضممللمتضملمملدي ِٕجشيوملضيمُأعؼيهملػيمخشيؿملضي ،مصكملذامٕمؼغمل٤مأصقمملب٥مع٤مؼ110:آلمسؼملٕانػم(ظغيػملؽملؼيمملِسمُأخضي

م()(خريػ٣مصؼمل٤مؼغمل٦نمد٦اػ٣؟

وذظ١مبفملغؾمل٣م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ورضملؽملؾمل٣مسيماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مرضمل٤مسيماظؽمليبم

ٕمؼؽملفّمسيمتٕبؿملهملمػقملالء،موأغؾمل٣مطمملغ٦ام-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼضملشمل٦نمصغملٕةمظػملكػمل٠مبفملنعيماظؽمليبم

م.ذٕارماًػمل٠،موػ٣مبٔظ١مؼٕمس٦نمص٦رةمدؿملؽهملمس٤ماإلدالممواٌلػملؼملني

صؾملؽملمملمايٓؼىملمحيؿمملجمإديم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وأعمملمبمملظؽمللؾهملم٦ٌضظملؾمل٣مع٤مآلمبؿملوملماظؽمليبم

بؿملمملنموتظملزملؿمل٢،موذظ١مٌمملمؼصملؾملٕوهمع٤مذٓةمحؾؾمل٣مآللماظؾؿملومل،موتعملٓؼلؾمل٣مهل٣مبؿملؽملؼملمملمحعملؿملعملهملم

اِعٕمعؿؽملمملضسملهملممتمملعممًلمعٝمذظ١،موأسٕضمسيمذظ١ماِدظهملمسػمل٧مأنماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمػ٣م

م:وآللمبؿملؿ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موػٔهماِدظهمل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اظؽمل٦اصنملماٌضملمملدونمظػملؽمليبم
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دس٦اػ٣مأنماظعملٕآنمربٕفموأغ٥مِزؼٓموُأغعملٙمصؿمل٥;مإذمػ٣مبٓس٦اػ٣مػٔهمؼرملغملغمل٦نمسيمأعمملغهملم 

وغٖاػهملمآلماظؾؿملوملمأؼسملممًل،مصفملؼ٤مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥ماظٔيمطمملنمعالزعممًلم

س٤مأخٔماظعملٕآنمطؼملمملمػ٦،موظ٦مدػملؼملؽملمملمجٓاًلمبفملنمسػمل٨مع٤م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ظػملؽمليبم

ضؼمل٤مأئؼملؿؾمل٣ماظٔؼ٤مؼضملػملؼمل٦نماظعملٕآن،مطؼملمملمػ٦مصػملؼملمملذامٕمؼؾػمّلٞمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥ماظعملٕآنم

ظألعهملمطؼملمملمؼضملػملؼمل٥مػ٦؟موأؼ٤مايلنيمٕمؼؾػمّلٞمطؿمملبمآمظػملؽملمملسمإذامصّمض٦هل٣،موأؼ٤مأئؼملهملم

آلماظؾؿملومل؟موالزممدس٦اػ٣مأنمآلماظؾؿملوملمطمملغ٦امطمملمتنيمظػملضملػمل٣،موأيمسػمل٣مإغ٥مطالممآم

واظغملؿمملبماظٓدؿ٦رمواٌؽملؾملمملجماظٔيمتعمل٦ممسػملؿمل٥ماِعهملمبفملطؼملػملؾملممل،موحمملذمملمآلمبؿملوملماظؽملؾ٦ةمس٤م

م.مذظ١

عضملصمل٣مأحمملدؼـؾمل٣موأدظؿؾمل٣مإالمسيماظؽملمملدرمؼٕووغؾملمملمس٤ماِئؼملهمل،موضػملؼملمملمنٓمحٓؼـممًلمؼلؿٓظ٦نم 

صعملٓمجضملػمل٦امطالمماِئؼملهملمدؼؽملممًلمؼعملؿٓونمب٥،م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ب٥مؼؽمللؾ٦غ٥مإديماظؽمليبم

جمملغؾممًل،مب٢مإغؾمل٣مأحؿملمملغممًلمؼلؿؾملٖأونمبغملالمم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ووضضمل٦امطالمماظؽمليبم

أحٓمم()وأوردمعـمملاًلمسػمل٧مذظ١،مصؾملٔامطؼملممللمايؿملٓري-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظؽمليبم

رع٦زػ٣ماٌضملمملصٕؼ٤مؼصملؾملٕمسيمبٕغمملعيملمعؾمملذٕمتؾـ٥مضؽملمملةماظغمل٦ثٕماظٕاصسملؿملهملمؼعملٕأمع٤مصقؿملّم

ث٣مؼلكٕمع٤مايٓؼىمل،موؼؽمللؾ٥م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظؾكمملريمحٓؼـممًلمظػملؽمليبم

،مث٣مؼؿؾملغمل٣مػ٦موأٌؼٝمسػمل٧مايٓؼىملمبغملالممشريمالئ٠م()ظػملؾكمملريمبفملغ٥مػ٦ماظٔيماخرتس٥
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عٝماظضملػمل٣مأنمػٔامايٓؼىملمٕمؼٕدمسؽملٓماظؾكمملريموحٓه،مب٢موردمسؽملٓمشريماظؾكمملري،م

إذًامػٔامحٓؼىملمصقؿملّ،موظغملؽملؾمل٣م!مصغملؿملٟمغزملٓقمطالعؾمل٣مأغ٥مع٤ماخرتاعماظؾكمملري

م.ؼؾرتونماظؽملزمل٦صمظؿملزملػمل٦امإديمعٕادػ٣

رضملؽملؾمل٣مسيمسٕضماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،مدأبماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسػمل٧ماظشملضمل٤م 

،م()وزوجمملت٥ماظشملمملػٕات،مسمملئرملهملمبؽملوملمأب٨مبغملٕم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-سيمسٕضماظؽمليبم

رض٨مآمسؽملؾملؼملممل،موأذؼؿؾمل٣مبمملظلنملمواظرملؿ٣مواظػملضمل٤مواظغملالمماظظملمملح٘مم()وحظملزملهملمبؽملوملمسؼملٕ

صػمل٧مآم-اظٔيمؼؽملٓىمظ٥ماىؾني،مووص٢مبؾمل٣مايٓمإديماالسؿٓاءمسػمل٧مزوجمملتماظؽمليبم

بفملبرملٝماظؿؾمل٣،مب٢موص٢مصؿملؾمل٣مإديمحٓمتغملظملريػ٤،مب٢موؼـؾؿ٦نمحمملدثهملماإلص١م-مسػملؿمل٥مودػمل٣

اظيتمبٕأمآمعؽملؾملمملمسمملئرملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمسيمطؿمملب٥ماظضملٖؼٖمسيمد٦رةماظؽمل٦ر،مطؼملمملمػ٦معضملػمل٦مم

م.ظغمل٢معلػمل٣مظؾؿملنملمعقملع٤مبغملؿمملبمآمتضملمملدي
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وع٤مطمملنمتمملئؾممًلمالؼ٦صٟمعزملٕس٥مبفملغ٥معزملٕعم:"(االضؿزملمملد)مسيمطؿمملب٥م()ؼعمل٦لمذؿملكؾمل٣ماظشمل٦د٨

وآمظعملٓمسػملؼملوملمصمملحؾهملم:مسضملوملمسػملؿملممًلمسػملؿمل٥ماظلالممؼعمل٦ل:ممضممللد٦ء،موروىمحؾهملماظضملٕغ٨

م".اهل٦دجمعػملضمل٦غ٦نمسػمل٧مظلمملنماظؽمليبماِع٨،موضٓمخمملبمع٤ماصرتى

وأعمملم:م"صؿملعمل٦ل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ث٣مؼلرتد٢ماظشمل٦د٨مسيمتشملمملوظ٥مسػمل٧مسٕضماظؽمليبم

إصٕارمسمملئرملهملمصغملؿنملمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالم،موعمملرويمع٤ماحملمملورةمبنيمسؾٓآمب٤م

م.()"موبؿملؽملؾملمملمواعؿؽملمملسؾملمملمع٤متلؼملؿملؿ٥مبفملعريماٌقملعؽملنيمدظؿمل٢مواضّمسػمل٧ماإلصٕار()اظضملؾمملس

وخالصهملمض٦لماظشمل٦د٨مأنمع٤مأصٕمسػمل٧محٕبمسػمل٨مصؾمل٦مطمملصٕ،موػؽملمملمؼغملظمّلٕمسمملئرملهملمرض٨مآم

مممملؼؿؼملٖقمظ٥م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ث٣معمملغٕاهماظؿمل٦ممع٤متشملمملولمسػمل٧مسٕضماظؽمليبم.مسؽملؾملممل

اظظملقملاد،موؼؽملٓىمظ٥ماىؾنيمع٤مطالممرع٦زماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملماٌضملمملصٕؼ٤موع٤مأعـممللمػقملالءم

 .وأعـمملظ٥م(اجملؿؾ٧ماظرملريازي)

م

م

م

م
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م:سؼقدةماظؾداءمسؾىماهللمتعادي-6

،م()بٓأماظرمل٨ءمبٓوًاموبٓاءطيمأيمزؾملٕمزؾمل٦رًامبؿملؽملممًل:ماظصملؾمل٦رمبضملٓماًظملمملءمؼصيعملمملل:ع٤معضملمملغ٨ماظؾٓاءم

شيام)وعؽمل٥مض٦ظ٥متضملمملديم م.ؼ47:اظٖعٕػمم(ؼشيقضيؿشيلغيؾصي٦نشيمؼشيغمُل٦غصي٦امَظ٣ضيمعشيمملماظػمَل٥غيمعـي٤شيمَظؾملصي٣موشيبشي

م.()أيمزؾملٕمهل٣مع٤مآمع٤ماظضملٔابمعمملٕمؼغمل٤مسيمحلؾمملغؾمل٣

صيمع٤مأصّماِص٦لمسؽملٓػ٣مهوملمبمملبم ع٤مطؿمملبماظؿ٦حؿملٓ،مس٤مم(اظؾٓاء)جمملءمسيماظغملمملسيماظٔيمؼصيضمل

عمملسصيصمّل٣شيم)وصؿمل٥مس٤مأب٨مسؾٓآمم(عمملسصيؾٓمآمبرمل٨ءمعـ٢ماظؾٓاء)زرارةماب٤مأسنيمس٤مبضملٚماِئؼملهملم

م.()(آممبـ٢ماظؾٓاء

وؼلؿٓلمصمملحنملماظغملمملسيمسػمل٧مسعملؿملٓةماظؾٓاءمبضملٓةمأدظهملمالدؽملٓمهلمملموالأص٢،موظؿمللوملمعؽملل٦بهملمإديم

م.موالمإديمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظؽمليبم

صؾمل٣مؼٕونمأنمآمتضملمملديمتؾٓومظ٥مبٓاوات،موؼٕؼٓمظػملرمل٨ءمأنمؼغمل٦ن،مث٣مالؼٕؼٓهمبضملٓمذظ١مبلؾنملم

م.عمملحيزمل٢مظ٥مع٤ماظؾٓاء،متضملمملديمآمسؼملمملمؼعمل٦ظ٦نمسػمل٦ًامطؾريًا

وايعملؿملعملهملمعمملسصيؾٓمآمبرمل٨ءمعـ٢ماظؿ٦حؿملٓمظ٥مسٖموج٢،م:مؼعمل٦لماظٓطؿ٦رمشمملظنملمس٦اج٨

واالغعملؿملمملدماظؿمملم،موأعمملماظؾٓاءمصؾمل٦مسعملؿملٓةمؼؾمل٦دؼهملمع٤مضممللمبؾملمملمصعملٓموصٟمرب٥مبمملظؽملعملٙمواىؾمل٢م

م.()واظؿكؾٛمسيماالسؿعملمملد

صٕأىماظٕبمأغ٥مطـٕمد٦ءماظؽملمملسمسػمل٧م:ممصعملٓمجمملءمسيماظؿ٦راة()واظؾٓاءمسيمأصػمل٥مسعملؿملٓةمؼؾمل٦دؼهمل

اِرض،مصؽملٓمماظٕبمخػملعمل٥ماإلغلمملنمسػمل٧ماِرض،موتؽملغملٓمضػملؾ٥،موضممللماظٕبمِرب٦نماإلغلمملنم

م.()اظٔيمخػملعملؿ٥مسػمل٧موج٥ماِرض

                                                           

 

 

 

(  )

 

 



46 

م:اظشقعةماالثـىمسشرؼةمميفماظعصرماحلدؼث:مادلطؾبماظرابع

ٕمخيؿػملٟماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيماظضملزملٕمايٓؼىملمس٤مدمملبعملؿملؾمل٣،مب٢مرمبمملمأضمملص٦اموأزؾملٕوام

م.عضملؿعملٓاتمجٓؼٓةمزبمملظظملهملمب٦ج٥مواضّمظػملرملٕعمٕمتغمل٤مع٦ج٦دةمسيمدمملبعملؿملؾمل٣

وعٝمعٕورماظلؽمل٦اتمواِؼمملممؼٖدادماظؾضملٓمس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،موؼلضمل٦نمسيمغرملٕمعٔػؾؾمل٣،م

واظٓس٦ةمإظؿمل٥مبرملؿ٧ماظ٦دمملئ٢،موؼلؿكٓع٦نمطمملصهملماِدمملظؿملنملمظؽملزملٕةمآرائؾمل٣،موؼزمل٢مبؾمل٣مايٓم

إديمضػملنملماظضملؾمملراتمواِظظملمملزمع٤مطؾمملرمرع٦زػ٣مع٤مأج٢مإضؽملمملعمذيؾمل٦رػ٣موسمملعؿؾمل٣ممبمملمؼٕوغ٥مػ٣،م

واظشملضمل٤مسيمسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مواظشملضمل٤مسيمذكزملؿملمملتمبمملرزةمع٤مسػملؼملمملءماِعهملماظٔؼ٤م

م.ؼصيرملؾملٓمهل٣مبمملظؿعمل٦ىمواظزملالح

ومممملمدمملسٓػ٣مسػمل٧مغرملٕمعٔػؾؾمل٣مػ٦زؾمل٦رمذكزملؿملمملتمعؽملؾمل٣مؼٕونمأغؾملمملمععملٓدهملمظٓرجهملمأنماظضمل٦امم

ؼؿؾضمل٦غؾمل٣محؿ٧مسيماظؾمملر٢مواذؿؾملمملرمػٔهماظرملكزملؿملمملتمسربمودمملئ٢ماإلسالم،مصمملظؿمل٦ممظٓىماظٕاصسملهملم

متؾىملممس٦عؾملمملمحؿ٧مسيمسعمل٦لماِرظملمملل،موػٔهماظعملؽمل٦اتم()مصسملمملئؿملهملم32االثؽملمملمسرملٕؼهملمأطـٕمع٤م

تعمل٦ممبؾىملماحملمملضٕاتمواظٓروسماظٕاصسملؿملهملماظيتمتٓس٦امإديمسعملمملئٓػ٣،موتعمل٦ممبلنملماظزملقمملبهملم

سػمل٧ماٌأل،مواإلدمملءةم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موضٔفموذؿ٣مزوجمملتماظؽمليبم

صػمل٧مآم-هل٣مبفملبرملٝماِظظملمملز،ممممملمؼؽملٓىمظ٥مجؾنيماٌلػمل٣مايٕماظطملؿمل٦رمسػمل٧مدؼؽمل٥،موغؾؿمل٥م

وتؽملعمل٢مغعملاًلمعؾمملذًٕامظػملؼملـملمتمواظػملشملؼملؿملمملتمايلؿملؽملؿملهملموا٦ٌاوؼ٢مواظؽملؿملمملحهمل،موط٢مػٔهمع٤م-مسػملؿمل٥مودػمل٣

وتصملؾملٕمصؿملؾملمملماظؾٓعمواظرملٕطؿملمملتم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اِع٦رماظيتمحٕعؾملمملمآمتضملمملديمورد٦ظ٥م

م.طٓسمملءمايلنيموسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمواالدؿطملمملثهملمبؾملؼملممل

وع٤مأبٕزمرع٦زماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيماظضملزملٕمايٓؼىمل،مواظٔؼ٤مجينملمائرمع٤مأض٦اهل٣،م

م:وعمملؼؾـ٦غ٥مع٤ممس٦ممهوملمدؿمملرمحنملمآلماظؾؿملومل،موغزملٕتؾمل٣موآلماظؾؿملوملمعؽملؾمل٣مبٕاء

م،موػ٦معٕجٝمأطـٕماالثينمسرملٕؼهملمسيم1930وظٓمسيمعرملؾملٓمبكملؼٕانمسمملمم:مسػمل٨ماظللؿمملغ٨-1

اظضملمملٕماظؿمل٦ممبضملٓمدػملظمل٥ما٦ًئ٨،موػ٦مإؼٕاغ٨مؼصيعملؿمل٣مسيمنٟماظضملٕاقماظضملٕب٨،موػ٦مصمملرد٨م

الؼصيفؿملٓماظضملٕبؿملهمل،موػ٦مع٤مدمملغٓمض٦اتماظطملٖوماِعٕؼغملؿملهملمسيمشٖوماظضملٕاقمبظملؿ٦اهماظرملؾملريةماظيتم
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أصٓرػممل،موػ٨متٓس٦اماظضملٕاضؿملنيماظرملؿملضملهملمإديمسٓمماظ٦ض٦فمسيموج٥مض٦اتماظطملٖوماِعٕؼغملؿملهمل،موػ٦م

م.مغظملل٥ماظٔيمدمملسٓماظعمل٦اتماإلؼٕاغؿملهملمسػمل٧مضؿ٢ماظضملٕاضؿملنيماظلؽملهملموتؾملفريػ٣موإبمملدتؾمل٣مومتٖؼعملؾمل٣

وػ٦ماظٔيمصؼملوملمس٤مطؿنملمعٔػؾ٥ماظٕاصسمل٨مسيمتغملظملريمأب٨مبغملٕ،موسؼملٕ،موسـؼملمملن،موسمملئرملهمل،م

وحظملزملهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،موأغؾمل٣مخمملظٓونمسيمغمملرمجؾملؽمل٣،موأنٗمع٤ماظغملالبم

م.واًؽملمملزؼٕ

م.وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مسيمع٦ضضمل٥ماظٕمس٨مبضملٓممج٦ازمإسشملمملءماظلينماظظملعملريمزطمملةماظرملؿملضمل٨

م.وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مبضملٓممصقهملمصالةماظرملؿملضمل٨مخػملٟمأػ٢ماظلؽملهملمسيمعلمملجٓػ٣

وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مسيمع٦ضضمل٥ماظٕمس٨مبفملنمط٢مع٤مٕمؼقملع٤مبمملإلعمملعهملمصؾمل٦مطمملصٕمسيماظٓغؿملمملمخمملظٓمسيم

م.مجؾملؽمل٣مسيماآلخٕة

وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مجب٦ازمتٓخنيمثالثمدؿملفمملراتمصعملٛمالشريمظػملزملمملئ٣ماظٔيمأدع٤مسػمل٧ماظؿٓخني،م

م.موالؼعمل٦ىمسػمل٧متٕط٥

م.وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مجب٦ازمأط٢مرنيمتٕبهملمايلنيمبرملٕطمخػملشمل٥مبمملٌمملءماظعملػملؿمل٢

وػ٦ماظٔيمأصؿ٧مبفملنماظزملالةمسيمعلفٓمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمأصسمل٢مع٤ماظزملالةمسيماٌلفٓماظؽملؾ٦يم

م.اظرملٕؼٟ

عمملمحغمل٣متضملمملر٨ماٌؽملرملشملمملتمظػملٔؼ٤مميمملرد٦نم:مؼعمل٦لماظلمملئ٢:موسيمصؿ٦ىمظ٥مع٤مع٦ضضمل٥مسػمل٧ماظؽملومل

ماِظضملمملبماظٕؼمملضؿملهمل؟

العمملغٝمعؽمل٥مسيمغظملل٥،مغضمل٣مإذامطمملنمسػمل٧مخالفمذٕطمأخٔت٥مسػمل٧مغظملل١مضؼمل٤م:ماى٦اب

معضملمملعػملهملمأوماتظملمملق،مأومعؽملقهملمصالمجي٦ز

وػٔاماظرمل٨ءم،()وحؿ٧مالؼ٦جنملموالؼرملرتطمظ٥مذؾمل٦دم()واظللؿمملغ٨مػ٦مع٤مؼؾؿملّمزواجماٌؿضملهمل

م.ظؿملٗمخمملصممًلمب٥موحٓهمب٢محمملظ٥مطقممللمدمملئٕماظرملؿملضملهملماإلثؽمل٧مسرملٕؼهمل
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مم1979روحمآما٦ٌد٦يماًؼملؿملينماظٔيمضمملدماظـ٦رةماإلؼٕاغؿملهملمسمملمم:ماخلؿقينم-م2

ظإلرمملحهملمبمملٌػمل١،مواظظمل٦زمبػملعملنملمإٌجٝماظٓؼينماظغملؾري،مواظظمل٦زمبػملعملنملمآؼهملمآماظضملصملؼمل٧،مظ٥م

خشملمملبمملتموسعملمملئٓمشٕدؾملمملمسيماظٕاصسملهملمعؽملٔمأنمت٦ديماظٕئمملدهملمإديمؼ٦عؽملمملمػٔامحؿ٧مبضملٓموصمملت٥م

م:وع٤مأض٦اظ٥

 -صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼعمل٦لمسيمخشملؾهملمظ٥مؼػملعملؿملؾملمملمسػمل٧ماظرملضملنملماإلؼٕاغ٨مأنماظٕد٦لم -1

م.ٕمؼلؿشملٝمهعملؿمل٠مايغمل٦عهملماظيتمؼٕؼٓػممل

بفملنمذضملنملمإؼٕانمأصسمل٢مع٤مأػ٢مايفمملزممممممم(اظ٦صؿملهملماظلؿملمملدؿملهملماإلهلؿملهمل)ث٣مؼٔطٕمسيمطؿمملب٥م

م-.صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-سيمسزملٕماظٕد٦لم

عٔيبمحٓؼىملمرد٦لمآم خريم)اظٔيمؼعمل٦لمصؿمل٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اغصملٕمإظؿمل٥موطفملغ٥مؼغمل

م.الح٦لموالض٦ةمإالمبمملٓم(اظعملٕونمضٕغ٨

بؽلؼملمملم "ٕمؼصي٦ص٠مسيمدس٦ت٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-إنماظؽمليبم:م"ث٣مخيشملنملمسيمذضملؾ٥مضمملئاًل

م.سػملؿمل٥مع٤مآمعمملؼلؿق٠،مؼعمل٦ل

ذؿملضملؿ٥مسيمأٌػنمل،مصظمل٨مطؿمملبماظشملؾملمملرةمسيم:موظ٥مع٤مذؿ٣مسمملئرملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمغزملؿملؾفمل،معـ٢

مصالم()،مب٢ما٦ًارج()وأعمملمدمملئٕماظشمل٦ائٟمع٤ماظؽمل٦اصنمل:"مؼعمل٦ل457اجملػملٓماظـمملظىمل،مص

دظؿمل٢مسػمل٧منمملدؿؾمل٣،موإنمطمملغ٦امأذٓمسٔابممًلمع٤ماظغملظملمملر،مصػمل٦مخٕجمدػملشملمملنمسػمل٧مأعريماٌقملعؽملنيم

م()سػملؿمل٥ماظلالممالبضملؽمل٦انماظؿٓؼ٤،مب٢مظػملؼملضملمملرضهملمسيماٌػمل١،مأومشٕضمآخٕ،مطضملمملئرملهملمواظٖبري
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وأذؾمملػؾمل٣،مأومغزملنملمأحٓمسٓوانمظ٥،مأومِحٓماِئؼملهملمسػملؿملؾمل٣ماظلالم،مم()وعضملمملوؼهمل()ورػملقهمل

البضملؽمل٦انماظؿٓؼ٤،مب٢مظضملٓاوةمضٕؼ٘،مأومبينمػمملذ٣مأوماظضملٕبمأومِج٢مضمملت٢موظٓمأبؿمل٥مأومشريم

 "ذظ١،مالؼ٦جنملمزمملػٕأمذ٨ءمعؽملؾملمملمنمملدهملمزمملػٕؼهملموإنمطمملغ٦امأخؾىملمع٤ماظغملالبمواًؽملمملزؼٕ

م.غضمل٦ذمبمملٓمع٤مد٦ءماظعمل٦لمواظضملؼمل٢

وؼٖسؼمل٦نمأنمتعملػملؿملٓهمبؽملمملءمسػمل٧مرأيماِسػمل٣مم(بـملؼهملمآماظضملصملؼمل٧)ا٦ًئ٨مواظٔيمؼػملعملؾ٦غ٥م-م3

م.اي٨مضمملصٓؼ٤مبٔظ١مآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي

ظ٥مصؿمملوىمسيمإبمملحهملماٌؽملغملٕاتمطمملظؿٓخني،مب٢مطمملنمػ٦مميمملرد٥،موظعملٓمضٕأتمظ٥مصؿ٦ىمسيمع٦ضٝم

م:ظ٥موػ٨مطمملظؿمملظ٨مغزملممًل

إذامتفملطٓمب٦ادشملهملماٌزملمملدرماظشملؾؿملهملما٦ٌث٦ضهملمأنمذٕبماظٓخمملنمسمملع٢مض٦ي،مأومع٤مأض٦ىم:ماظلقملال

اظضمل٦اع٢مسيماإلصمملبهملمبفملعٕاضمخشملريةمعـ٢مدٕرمملنماظٕئهملمأوماىػملشملهملماظعملػملؾؿملهملمواظٓعمملشؿملهمل،مصؾمل٢م

"مالؼ٦جنملمايٕعهمل:م"ؼ٦جنملمذظ١محٕعهملماظؿٓخنيمإبؿٓاءطيمأومإدؿٓاعهمًل؟مصفملجمملبما٦ًئ٨مضمملئاًل

م.()وػ٦مؼؾؿملّماظػملشمل٣مسػمل٧مآلماظؾؿملوملموظ٥مصؿمملوىمؼؽملٓىمهلمملماىؾنيمسيمزواجماٌؿضملهمل

،موػ٦مع٤ماظرملكزملؿملمملتماظيتم(آؼهملمآ)اًمملعؽملؽ٨مواظٔيمؼشملػملعمل٦نمسػملؿمل٥مػ٦مأؼسملممًلمظعملنملم-م4

دخػملوملماجملممللماظلؿملمملد٨مبعمل٦ةمأطـٕمع٤مط٦غ٥معٕجضملممًلمدؼؽملؿملممًل،مب٢مإغ٥مأولمعٕجٝمؼؿضملٕضمع٤م

رع٦زماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمأغظمللؾمل٣مظػملضمل٤مواظرملؿ٣،موػ٦معرملؾمل٦رمخبشملمملبمملت٥ماظلؿملمملدؿملهملموإثمملرةم

م.ماظظملنتمسيماظضملمملٕماإلدالع٨،موبغمل٢مأدٟمأنمذضمل٦بؾمل٣متلريمورائؾمل٣مبضملؼمل٧موضالل
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عيس٦نم واٌالحٜمأنمأشػملنملمرع٦زماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملماٌضملمملصٕؼ٤،موإنمٕمؼغمل٤مطػملؾمل٣مدائؼملممًلمؼ

االغؿلمملبمآللماظؾؿملوملمع٤محؿملىملماظؽمللنمل،محؿملىملموٓهمضمملدعممًلمع٤مإؼٕانمأوماهلؽملٓموع٤مأص٢مشريم

سٕب٨موالمعضملٕو،مفمث٣مصففملةمؼٓس٨مأغ٥مع٤مآلماظؾؿملوملموع٤مغل٢مايلنيماب٤مسػمل٨مرض٨مآم

سؽملؾملؼملممل،مأؼسملفملمع٤مؼؽملصملٕمسيمصؿمملواػ٣مظػملؽملمملسمجيٓمأغؾمل٣مالؼٔطٕونماِدظهملمبؿمملتممًل،موػٔامعمملؼٓلمسػمل٧م

م.(اسؿعملٓموأغوملمأسؼمل٧)ادؿكظملمملصؾمل٣مبضملعمل٢ماظلمملئ٢،مصؾمل٣مؼرملمملبؾمل٦نماظؽملزملمملرىمسيمض٦هل٣م

صؾمل٦مظؿملٗمعسملشملًٕامظٔطٕمدظؿمل٢مسػمل٧مصقهملمطالع٥،مطؼملمملمم(آؼهملمآ)وع٤مؼصيشملػملعمل٦نمسػملؿمل٥مع٤مرع٦زػ٣م

م.ؼٕونمبمملسؿؾمملرمأغ٥مؼؿغملػمل٣مس٤مآمعؾمملذٕة،مصؾمل٦محفهملمآمسيمأرض٥مسيماسؿعملمملدػ٣

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:ذفادةمسؾؿاءمادللؾؿنيميفماظشقعةماالثـىمسشرؼة:مادلطؾبماخلاعس

مأذيٝمسػملؼملمملءمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمدمملبعمل٦ػ٣موالحعمل٦ػ٣مسػمل٧مصلمملدمعضملؿعملٓمػٔهماظشملمملئظملهملموضالهل٣م

م:وغضملٕضمػؽملمملمأض٦المأئؼملهملمأٌاػنملماظظملعملؾملؿملهملماِربضملهملمسيماظٕاصسملهملماالثينمسرملٕؼهمل

وزسؼملوملم)ؼعمل٦لمأب٦مبغملٕماىزملمملصمايؽملظمل٨ :()عٔػنملمأتؾمملعماإلعمملممأب٨محؽملؿملظملهملمرض٨مآمسؽمل٥

سػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مم،59:اظؽمللمملء(وأوظ٨ماِعٕمعؽملغمل٣م)ػٔهماظشملمملئظملهملمأنمإٌادمبعمل٦ظ٥متضملمملديم

وأؼسملممًلم،ِنمأوظ٨ماِعٕمذيمملسهملموسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرج٢مواحٓم،آمسؽمل٥موػٔامتفملوؼ٢مصمملدٓم

صعملٓمطمملنماظؽملمملسمعفملع٦رؼ٤مبشملمملسهملمأوظ٨ماِعٕمسيمزعمملنمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موعضملػمل٦ممأنم

صـؾوملمأنمأوظ٨ماِعٕمسيم،سػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمٕمؼغمل٤مإعمملعممًلمسيمأؼمملمماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

وضٓمطمملنمسػمل٧ما٦ٌّظ٧مسػملؿملؾمل٣مرمملسؿؾمل٣معمملٕمؼفملعٕوػ٣م،زعمملنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مطمملغ٦امأعٕاء

م(مبضملزملؿملهمل

:مروىماًاللمبلؽملٓهمس٤ماإلعمملممعمملظ١مأغ٥مضمملل:م()ض٦لماإلعمملممعمملظ١مب٤مأغٗمرض٨مآمسؽمل٥

غزملؿملنملمسيم:مظؿملٗمظ٥مدؾمل٣مأوضمملل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظٔيمؼرملؿ٣مأصقمملبماظؽمليبم"

م.()"اإلدالم
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التغملػملؼمل٦ػ٣موالتٕومسؽملؾمل٣مصكملغؾمل٣م:"وضممللمأذؾملنملمب٤مسؾٓاظضملٖؼٖمدؽ٢معمملظ١مس٤ماظٕاصسملهمل،مصعملمملل

م.()"ؼغملٔب٦ن

م(اظٕواصٚموأد٦أػ٣مطظملمملرمطػملؾمل٣ماِػ٦اءمأػ٢)وؼعمل٦لماإلعمملممعمملظ١

م(اظٕواصٚ)ودصيؽ٢مرري٥مآمس٤مذٕماظشمل٦ائٟمصعملممللم

ٕمأرمأحًٓامع٤م:مثؾوملمبؽملعمل٢ماِئؼملهملمسؽمل٥مأغ٥مضممللم:()ض٦لماإلعمملمماظرملمملصضمل٨مرض٨مآمسؽمل٥

م.()"أصقمملبماِػ٦اءمأطٔبمسيماظٓس٦ى،موالأذؾملٓمبمملظٖورمع٤ماظٕاصسملهمل

م

روىماًاللمسيماظلؽملهملمسٓةمرواؼمملتمس٤ماإلعمملمم:م()ض٦لماإلعمملممأريٓمب٤محؽملؾ٢مرض٨مآمسؽمل٥

ع٤مذؿ٣مأخمملفمسػملؿمل٥م:"مسضملوملمأبمملمسؾٓآمضمملل:س٤مسؾٓاٌػمل١مب٤مسؾٓايؼملؿملٓمضمملل:أريٓمعؽملؾملممل
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ع٤مذؿ٣مأصقمملبماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،مالتفملع٤مسػملؿمل٥مأنم:ماظٕاوصٚمث٣مضمملل:اظغملظملٕمعـ٢

م()"ؼغمل٦نمعٕقمع٤ماظٓؼ٤

صفملص٢مبٓسؿؾمل٣مس٤مزغٓضهملموإيمملد،م:موؼعمل٦لمسؽملؾمل٣مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي

دؼؽملؽملمملماظؿعملؿملهمل،موػ٦مأنمؼعمل٦لمأحٓػ٣م:وتضملؼملٓماظغملٔبمطـريمصؿملؾمل٣موػ٣مؼعملٕونمبٔظ١،محؿملىملمؼعمل٦ظ٦ن

بػمللمملغ٥مخالفمعمملسيمضػملؾ٥،موػٔامػ٦ماظغملٔبمواظؽملظملمملق،موؼٓسعي٦نمعٝمػٔامأغؾمل٣مػ٣ماٌقملعؽمل٦نمدونم

رعؿينم:شريػ٣مع٤مأػ٢ماٌػملهمل،موؼزملظمل٦نماظلمملبعملنيماِوظنيمبمملظٕدةمواظؽملظملمملق،مصؾمل٣مسيمذظ١مطؼملمملمضؿمل٢

بٓائؾملمملمواغلػملومل;مإذمظؿملٗمسيماٌصملؾملٕؼ٤مظإلدالممأضٕبمإديماظؽملظملمملقمواظٕدةمعؽملؾمل٣،موالؼ٦جٓم

م.()إٌتٓونمواٌؽملمملصعمل٦نمسيمرمملئظملهملمأطـٕممممملمؼ٦جٓمصؿملؾمل٣

وع٤مضؾمملئقؾمل٣مترملمملبؾملؾمل٣م:وؼعمل٦لمسؽملؾمل٣ماظرملؿملْمربؼملٓمب٤مسؾٓاظ٦ػمملبمرري٥مآمتضملمملدي

أغؾمل٣مؼسملمملػ٦نماظؿملؾمل٦دماظٔؼ٤مرع٦امعٕؼ٣ماظشملمملػٕةمبمملظظملمملحرملهملم:بمملظؿملؾمل٦د،موهل٣مبؾملمملمعرملمملبؾملمملتمعؽملؾملممل

سمملئرملهملماٌربأةمبمملظؾؾملؿمملن،مودػملؾ٦امبلؾنملمذظ١م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-بعملٔفمزوجهملمرد٦لمآم

إنمدؼؽملمملمبؽملوملمؼضملعمل٦بمخٕجوملموػ٨مسٔراءمصمملصرتسؾملمملمعرملٕكم:ماإلميمملن،موؼرملمملبؾمل٦غؾمل٣مسيمض٦هل٣

بعمل٦هل٣مإنمسؼملٕماشؿزملنملمبؽملوملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،موبػملؾٗماظؿؿملفمملنمصكملغؾملمملمع٤مأظؾلهملماظؿملؾمل٦د،م

وبعملٙماظػملق٧مأومحػملعملؾملمملمأوإسظملمملءماظرمل٦ارب،مػٔامدؼ٤ماظؿملؾمل٦دموإخ٦اغؾمل٣مع٤ماظغملظملٕ،موعؽملؾملمملمأنم

اظؿملؾمل٦دمعلك٦امضٕدةموخؽملمملزؼٕ،موضٓمغعمل٢مأغ٥موضٝمذظ١مظؾضملٚماظٕاصسملهملمسيمآٌؼؽملهملماٌؽمل٦رةم

م.()وشريػممل،مب٢مضٓمضؿمل٢مإغؾمل٣ممتلْمص٦رػ٣مووج٦ػؾمل٣مسؽملٓما٦ٌتموآمأسػمل٣

ػ٣مصٕقموأضلمملمموالغضملؼمل٣مايغمل٣م:س٤ماظرملؿملضملهملمصعملممللم()ودصيؽ٢ماظرملؿملْماب٤مبمملزمرري٥مآمتضملمملدي

سػملؿملؾمل٣،موظغمل٤مأخشملٕػ٣ماظٕاصسملهملموػ٣مطظملٕة;مِغؾمل٣مؼؾطملسمل٦نماٌلػملؼملني،موؼٕونمأػ٢ماظلؽملهملمح٢ظيم
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،موػ٣مؼٕونم(اًؼملؿملؽملؿملهمل)هل٣مدعمملئؾمل٣موأع٦اهل٣،موؼٕونمأنمأئؼملؿؾمل٣مؼضملػملؼمل٦نماظطملؿملنملموؼصيعملممللمهل٣م

مم.()إعمملعهملماظزملٓؼ٠موسؼملٕموسـؼملمملنمبمملرػملهمل،موؼٕونماظزملقمملبهملمطظملٕة،موؼعمل٦ع٦نمبضملؾمملدةمآلماظؾؿملومل
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م.حملاتمسنمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي:مادلؾقثماظـاغي

م:اظؿعرؼفمبشقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي:مادلطؾبماألول

م:امسهموغلؾه -1

ػ٦مذؿملْماإلدالممتعمل٨ماظٓؼ٤مأب٦ماظضملؾمملسمأريٓمب٤ماظرملؿملْماإلعمملمماظضملالعهملمذؾملمملبماظٓؼ٤مأب٨م

احملمملد٤مسؾٓايػملؿمل٣ماب٤ماظرملؿملْماظضملالعهملمذؿملْماإلدالممذبٓماظٓؼ٤مأب٨ماظربطمملتمسؾٓاظلالممب٤م

أب٨مربؼملٓمسؾٓآمب٤مأب٨ماظعملمملد٣ماًسملٕمب٤مربؼملٓمب٤ماًسملٕمب٤مسػمل٨مب٤مسؾٓآماٌضملٕوفم

م.مماظؽملؼملرييمايؽملؾػمل٨ماظظملعملؿمل٥ماِص٦ظ٨ماٌظمللٕ()بمملب٤متؿملؼملؿملهملمايٕاغ٨

موجٓمرجٝمصػملؼملمملمرظملػملهملمػؽملمملكمصٕأى،متؿملؼملمملءمدربمسػمل٧محيملماًسملٕمب٤مربؼملٓمجٓهمإنمضؿمل٢

مَأنمظؽملمملمذطٕماظؽملفمملرمابضي٤مَضممللشيمبٔظ١مصػملعملنملمتؿملؼملؿملهملمؼمملمتؿملؼملؿملهملمؼمملمصعملمملل،مبؽملؿممًلمظ٥موظٓتمضٓماعٕأت٥

موظٓمحبٕانم()بؾملشيمملموشيسٕفإظؿملؾملمملمصؽمللنملمواسصملهملموشيَطمملغشيومل،متشيؿملضيؼملغيؿملهملمتلؼمل٧مأع٥مَطمملغشيوملمربؼملًٓامجٓه

سمملذٕمربؿملٝماِولمدؽملهملمإحٓىمودؿنيمودؿؼملمملئهمل،موه٦لمب٥مأب٦همإديمدعرمل٠مدؽملهملمدؾٝمودؿني،م

م.()وت٦سيمدؽملهملمٔمملنموسرملٕؼ٤مودؾضملؼملمملئهمل

وؼٔطٕماإلعمملمماظٔػيبماظصملٕوفماظيتمدمملػؼملوملمسيمخٕوجمذؿملْماإلدالممرري٥مآمع٤محٕانم

سؽملٓعمملمطمملنمرظملاًل،موػ٨مأنماظؿؿمملرمػمملذي٦متػمل١ماٌؽملشملعملهمل،موأيعمل٦اماِذىمبفملػػملؾملممل،مصظملشيمواظٓماظرملؿملْم

م.()اب٤متؿملؼملؿملهملمبفملدٕت٥مإديماظرملمملم،موىفملوامإديمآمتضملمملديمحؿ٧موصػمل٦امإديمدؼمملرماإلدالم

م:غشلته -2

غرملفملماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمسيمبؿملوملمسػمل٣موصعمل٥مودؼ٤،مصفملب٦هموأجٓادهموإخ٦اغ٥موطـريم

ع٤مأسؼملمملع٥مطمملغ٦امع٤ماظضملػملؼملمملءماٌضملٕوصنيمواٌرملؾمل٦دمهل٣مبمملًريمواظظملسمل٢،معؽملؾمل٣مجٓهماِسػمل٧م

موعؽملؾمل٣مسؾٓايػملؿمل٣مب٤مربؼملٓمب٤متؿملؼملؿملهمل،موسؾٓاظطملينمب٤مربؼملٓمب٤م()اظٕابٝمربؼملٓمب٤ماًسملٕ
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مصمملحنملم()أب٦ماظربطمملتم(ذبٓماظٓؼ٤)تؿملؼملؿملهمل،موجٓهماِدغ٧مسؾٓاظلالممب٤مسؾٓآمب٤متؿملؼملؿملهملم

م.اٌؽملؿعمل٧مع٤مأحمملدؼىملماِحغملمملم:اظؿزملمملغؿملٟماظيتمعؽملؾملممل

وسيمػٔهماظؾؿملؽهملماظضملػملؼملؿملهملماظزملممليهملمطمملغوملمغرملفملةمػٔاماظضملمملٕماىػملؿمل٢ماظٔيمبٓأمبشملػملنملماظضملػمل٣مسػمل٧م

واظٓهموسػملؼملمملءمبالده،موحظملٜماظعملٕآنموػ٦مسيمد٤مصطملرية،مودرسمايٓؼىملمواظظملعمل٥مواِص٦لم

واظؿظمللري،موسصيٕفمبمملظٔطمملءمواظظملشملؽملهملموض٦ةمايظملٜمواظؽملفمملبهملمع٤مصطملٕه،مث٣مت٦دٝمسيمدرادهملم

م.اظضملػمل٦م،موتؾقٕمصؿملؾملممل،مواجؿؼملضملوملمصؿمل٥مصظملمملتماجملؿؾملٓ

طمملنمذؿملْماإلدالممسيمصطملٕهمإذامأرادماٌسمل٨مإديماٌغملؿنملمؼضملرتض٥م:"ضممللمايمملصٜمسؼملٕماظؾٖار

ؼؾمل٦دي،موطمملنمبؿملوملمػٔاماظؿملؾمل٦ديمسيمرٕؼ٠ماظرملؿملْ،مصغملمملنمؼضملرتض٥ممبلمملئ٢مؼلفملظ٥مسؽملؾملممل،م

وطمملنماظرملؿملْمجيؿملؾ٥مدٕؼضملممًلمسؽملؾملمملمحؿ٧متضملفعينملماظؿملؾمل٦ديمعؽمل٥،مث٣مإغ٥مصمملرمطػملؼملمملماجؿمملزمب٥م

خيربهمبفملذؿملمملءممممملمؼٓلمسػمل٧مبشملالنمعمملؼٓؼؽمل٥مع٤مدؼ٤ماظؿملؾمل٦دؼهمل،مصػمل٣مؼػملؾىملمأنمأدػمل٣ماظٕج٢م

م.()"وحلصي٤مإدالع٥،موطمملنمذظ١مبربطهملماظرملؿملْمسػمل٧مصطملٕماظل٤

ماظرملؿملْمضممللم:وؼؽملعمل٢ماظزملظملٓيمض٦لماظٔػيبمس٤مأدػمل٦بماب٤متؿملؼملؿملهملمسيمحؿملمملت٥ماظؿمل٦عؿملهملمصؿملعمل٦ل

مالمصغملمملنمواٌؾؿٓسهملم()واٌضملؿٖظهملمواظٕواصٚما٦ًارجمأض٦الموعضملٕصهملماظٓؼ٤مأص٦لموأعمملماظٓؼ٤ممشٗ

ماٌظملٕرهملمواظرملفمملسهمل،مضٛمعـػمل٥مأذمملػٓمٕماظٔيماظغملٕممع٤مسػملؿمل٥مطمملنمعمملمعٝمػٔامشؾمملرهمصؿملؾملمملمؼرمل٠

مظ٨محغمل٨مضػملوملماظٓغؿمل٦ؼهملمواظٕاحهملماظشملؿملنملمواٌفملط٢ماىؼملؿمل٢ماظػملؾمملسمع٤ماظؽملظملٗمعالذمس٤مواظظملٕاغ

محمملهلمملمسػمل٧متٕطؿؾملمملمذاضؿؾملمملمصػملؼملمملمعٕةمصغملمملغوملمأوالمتٔضؾملمملموٕمضٕسؿملهملمؼ٦عمملمرؾكوملمواظٓت٥مأنمسؽمل٥

مػ٦مأؼ٤مصعملممللمعًٕامطمملنمضٕسممًلمرؾكوملمأغينمإالمالمضمملظوملمآط٢معمملمسؽملٓكمػ٢موضمملل،مإظؿملؾملمملمصشملػملٝ

معؽملؾملمملمذؿملؽممًلمأغغملٕموعممل،مذؾٝمأنمإديمأطػملؾملمملموضضملٓمصفملحسملٕػممل،ماظعملٕسؿملهملمتػمل١مصؿمل٥ماظٔيماٌغملمملنمصفملرت٥

م.()لض٨مطؼملمملمأو
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وػؽملمملمؼؿفػمل٧مبٕمذؿملْماإلدالمموت٦اضضمل٥مورضمملهمبمملظعملػملؿمل٢،مصػمل٣مؼغمل٤مبمملحـممًلمس٤معؿمملعماظٓغؿملممل،موالم

عػملٔاتؾملممل،موٕمؼغمل٤محٕؼزملممًلمأنمؼفملخٔمع٤مػٔهماظٓغؿملمملماظظملمملغؿملهملمبعملٓرمعمملأسشمل٧مطؽملًٖامتٕط٥مظألعهملمع٤م

م.بضملٓه،مصٕري٥مآمتضملمملديمرريهملموادضملهمل

م:رؾؾهمظؾعؾم -3

درسمبٓارمايٓؼىملماظلغملٕؼهملمسيمأولمدؽملهملمثالثمؤمملغنيمودؿؼملمملئهمل،مث٣مجػملٗمعغملمملنمواظٓهم

موؼٔطٕممشٗماظٓؼ٤ماظٓعرملعمل٨مسيم()بمملىمملعٝمسػمل٧معؽملربمأؼمملمماىؼملٝمظؿظمللريماظعملٕآنماظضملصملؿمل٣

اظضملعمل٦دماظٓرؼهملمأنمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمضٓممإديمدعرمل٠مدؽملهملمدؾٝمودؿنيم

ودؿؼملمملئهمل،موأغ٥ممسٝمع٤ماظغملـريمع٤ماظرملؿمل٦خمسيمذظ١ماظ٦ضومل،موذطٕمأغؾمل٣مأطـٕمع٤معمملئيتمذؿملْ،م

وأغ٥ممسٝمعلؽملٓماإلعمملممأريٓمب٤محؽملؾ٢معٕات،مومسٝماظغملؿنملماظلؿهملماظغملؾمملرمواِجٖاء،موع٤م

علؼمل٦سمملت٥معضملف٣ماظشملرباغ٨ماظغملؾري،موسينمبممليٓؼىمل،موضٕأ،موغلْ،موتضملػمل٣ماًٛ،موايلمملبم

سيماٌغملؿنمل،موحظملٜماظعملٕآن،موأضؾ٢مسػمل٧ماظظملعمل٥،موضٕأماظضملٕبؿملهملمسػمل٧ماب٤مسؾٓاظعمل٦ي،مث٣مصؾملؼملؾملممل،م

وأخٔمؼؿفملع٢مطؿمملبمدؿملؾ٦ؼ٥محؿ٧مصؾمل٣ماظؽملق٦،موأضؾ٢مسػمل٧ماظؿظمللريمإضؾمملاًلمطػملؿملممًلمحؿ٧محمملزمصؿمل٥م

ضزملنملماظلؾ٠،موأحغمل٣مأص٦لماظظملعمل٥،موشريمذظ١،مبمملإلضمملصهملمإديمأغ٥موػ٦مبضملٓماب٤مبسملٝمسرملٕةم

م.()دؽملهمل،مصمملغؾؾملٕمأػ٢مدعرمل٠مع٤مصٕطمذطمملئ٥،مودؿملالنمذػؽمل٥،موض٦ةمحمملصصملؿ٥،مودٕسهملمإدراط٥

وع٤مخاللمػٔامؼؿسملّمأغ٥مرري٥مآمتضملمملديمطمملنمسػمل٧مإٌمملممبضملػمل٦مماظٓؼ٤مواظػملطملهمل،موػٔامعمملدمملسٓم

سيمإخٕاجمسعملػملؿملهملمطضملعملػملؿملؿ٥مرري٥مآمتضملمملدي،مضٓعوملمجؾمل٦دًامسصملؿملؼملهملمسيمخٓعهملمسعملؿملٓةماظلػملٟ،م

م.وأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مصفٖاهمآمس٤ماإلدالممواٌلػملؼملنيمخريًا،موأجٖلمظ٥مسيماِجٕمواٌـ٦بهمل

ث٣معمملمتؿملٖمب٥مرري٥مآمتضملمملديمع٤مجٕأت٥مسيماظعمل٦لمبمملي٠،مواِعٕمبمملٌضملٕوفمواظؽملؾمل٨مس٤م

م.ماٌؽملغملٕ،موذفمملسهملموإضٓاممع٤مدونمغظملمملقموالعٕاءموالعٓاػؽملهمل

م
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م:ػقؽؿهمورؾاسهموعذػؾه -4

أعمملمذغملػمل٥ماًمملرج٨مصعملٓمطمملنمأبؿملٚماظؿملرملٕةمأد٦دماظٕأسمواظػملقؿملهملمضػملؿمل٢ماظرملؿملنمل،مذضملٕهمإديم

ذقؼملهملمأذغؿمل٥،مطفملنمسؿملؽملؿمل٥مظلمملغمملنمغمملرعملمملنمربضملهملمع٤ماظٕجممللمجؾمل٦ريماظزمل٦تمصزملؿملّماظػمللمملنم

م.()دٕؼٝماظعملٕاءة

،موطمملنمع٤مصطملٕهم()طمملنمرري٥مآمتضملمملديمسػمل٧معٔػنملماإلعمملممأريٓمب٤محؽملؾ٢مرري٥مآمتضملمملدي

حٕؼزملممًلمسػمل٧مرػملنملماظضملػمل٣مجبٓمواجؿؾملمملد،مصػمل٣متقملثعيٕمصؿمل٥ماظٓغؿملمملموعػملٔاتؾملممل،موٕمتـؽملؿمل٥مس٤مهزملؿمل٢م

م.اظضملػمل٣مورػملؾ٥

ٕمؼؿٖوجمذؿملْماإلدالمم،مب٢مضسمل٧محؿملمملت٥مرري٥مآمسيماظضملػمل٣،مواظؿفملظؿملٟ،مواظعملٕاءة،م

واٌشملمملظضملهمل،مواىؾملمملدمبرملؿ٧مأغ٦اس٥،مصفمملػٓمبػمللمملغ٥موبلؿملظمل٥موبعملػملؼمل٥،موردمسػمل٧ماٌؾؿٓسني،م

ودحٚمحففؾمل٣موأصقؼملؾمل٣،موسػمل٧مرأسمػقملالءماظٕاصسملهملماالثينمسرملٕؼهمل،موػٔاممممملمأدىمإديم

إتؾملمملعؾمل٣مظ٥مرري٥مآمتضملمملديمبفملبرملٝماظؿؾمل٣مط٨مؼؽملمملظ٦معؽمل٥مرري٥مآمتضملمملديمواغؿزملمملرًامظػملؾمملر٢م

اظٔيمػ٣مسػملؿمل٥;مِغ٥مٕمؼظملسملّمزؼٟمعٔػؾؾمل٣،موٕمؼؾنيمخٕوجؾمل٣مس٤ماظٓؼ٤مواي٠مأحٓمعـ٢م

ذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي،مصغملمملنمهل٣مبمملٌٕصمملد،مودكعيٕهمآمتضملمملديموأدؿضملؼملػمل٥مظؽملزملٕةم

اظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،موطمملنمدؾؾممًلمسيمتٕدؿملكؾملمملمإديمؼ٦عؽملمملمػٔا،مصػملػمل٥ماظظملسمل٢مواٌؽملهملمأنمدكٕمظٓؼؽمل٥م

م(م).أعـممللماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديم

م

م

م

م
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م.عـفجماظشقخمرريهماهللميفمحقاتهموسؼقدته:مادلطؾبماظـاغي

م.جفادهميفمدؾقلماهللمتعادي -1

م:ادلعاركماظؼؿاظقةماظيتمخاضفامذقخماإلدالممظـصرةماظدؼنمواظذبمسنمأػؾه

طمملنمرري٥مآمتضملمملديمؼؿؼملؿملٖمبرملكزملؿملهملمصٔةمض٦ؼهملمسيماي٠مالدبمملفمسيمآمظ٦عهملمالئ٣،مصغملمملنم

دؿملظملممًلمعلػمل٦اًلمسػمل٧مأسٓاءماظٓؼ٤مواٌؾؿٓسنيمسيمذظ١ماظٖعمملن،مصػمل٣مؼغملؿٟمرري٥مآمبمملىؾملمملدم

بػمللمملغ٥موبعملػملؼمل٥،مب٢مطمملغوملمظ٥مع٦اضظمل٥ماظلؿملمملدؿملهمل،موجؾملمملدهماظضمللغملٕيمظػملٓصمملعمس٤ماإلدالمموغزملٕةم

م.دؼ٤مآمتضملمملدي،موإسالءمطػملؼملهملماي٠،موإزػمملقماظؾٓعمواٌؽملغملٕات

ػذملمبضملٓمػٖميهملماىؿمل٦شماٌزملٕؼهملمواظرملمملعؿملهملمأعمملممشٖومضمملزانم699صؿملٔطٕماب٤مطـريمأغ٥مسيمسمملمم

دػملشملمملنماٌطمل٦لمسيمع٦ضضملهملماًٖغٓار،مضمملب٢ماب٤متؿملؼملؿملهملمػٔاماظلػملشملمملنموطػملؼمل٥مطالعممًلمذٓؼًٓا،موطمملنم

حيعيضماظؽملمملسمسػمل٧ماظعملؿمملل،موؼرملٓمع٤مسٖائؼملؾمل٣،موؼٕصٝمعضملؽمل٦ؼمملتؾمل٣،موحيـؾمل٣مسػمل٧ماظزملرب،م

م.()وؼؿػمل٦مسػملؿملؾمل٣مآؼمملتماىؾملمملدمواظٕبمملط

وؼٔطٕماب٤مسؾٓاهلمملديمػٔهماظ٦ضضملهمل،موأغ٥محزمل٢مظػملؽملمملسمذٓةمسصملؿملؼملهملمصؿملؾملممل،موزؾملٕمصؿملؾملمملمع٤م

طٕاعمملتمذؿملْماإلدالم،موإجمملبهملمدسمملئ٥،موسصملؿمل٣مجؾملمملده،موض٦ةمإميمملغ٥،موذٓةمغزملق٥مظإلدالم،م

م.()وصٕطمذفمملسؿ٥،موغؾملمملؼهملمطٕع٥،موشريمذظ١مع٤مصظملمملت٥معمملؼظمل٦قماظؽملضملوملموؼؿفمملوزماظ٦صٟ

وؼٔطٕماب٤مطـريمأنمذؿملْماإلدالممخٕجمإديمزبؿمل٣مب٦اليمضمملئٓماظؿرت،موادؿؽملعملٔماظغملـريمع٤م

أدمملرىماٌلػملؼملنيمع٤مؼٓه،موبضملٓمأنممتمغزملٕماٌلػملؼملنيمسػمل٧ماظؿرتمؼٔطٕماب٤مطـريمأؼسملممًلمأنماظرملؿملْم

وأصقمملب٥مداروامسػمل٧ماًؼملمملراتموايمملغمملتمصغمللٕومآغؿملهملماًؼمل٦ر،موذعملعمل٦ماظصملٕوفموأراض٦ام

م.()اًؼمل٦رموسٖروامذيمملسهملمع٤مأػ٢مايمملغمملتماٌؿكٔةمهلٔهماظظمل٦اح٘مصظملٕحماظؽملمملسمبٔظ١

موسيم:ث٣مؼٔطٕماب٤مطـريمأؼسملممًلمعرملمملرطهملمذؿملْماإلدالممسيمضؿممللمأػ٢مجؾممللماىٕدموطلٕوانمصؿملعمل٦ل

مإديمدعرمل٠مجؿمل٘مسيماِصٕممآض٦شماظٓؼ٤مذيممللماظلػملشملؽملهملمغمملئنملمرطنملمعؽمل٥ماظضملرملٕؼ٤ماىؼملضملهملمؼ٦م
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ماٌؿشمل٦سهملمع٤مطـريمخػمل٠موعضمل٥متؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ماظرملؿملْموطلٕوان،موخٕجماىٕدمجؾمملل

موضالهل٣،موعمملموطظملٕػ٣موسعملمملئٓػ٣مغؿملؿؾمل٣مصلمملدماظؽملمملحؿملهمل،مبلؾنملمتػمل١مأػ٢مظعملؿممللمواي٦ارغهمل

موغؾملؾ٦ػ٣مسػملؿملؾمل٣مبؾالدػ٣،موثؾ٦اماجؿمملزوامحنيموػٕب٦اماظؿرتمطلٕػ٣مٌمملماظضمللمملطٕمب٥مسمملعػمل٦امطمملغ٦ا

مإديمرؤدمملؤػ٣مجمملءمبالدػ٣مإديموصػمل٦امعؽملؾمل٣،مصػملؼملمملمطـرياموخؿمل٦هل٣،موضؿػمل٦امأدػملقؿؾمل٣موأخٔوا

طـري،ممخريمبٔظ١موحزمل٢ماظزمل٦ابمعؽملؾمل٣مظػملغملـريموبنيمصمملدؿؽملمملبؾمل٣متؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ماظرملؿملْ

ماىؿمل٘،موضٕرمأع٦المع٤مأخٔوهمطمملغ٦امعمملمبٕدماٌظمللٓؼ٤،مواظؿٖع٦امأوظؽ١مسػمل٧مطؾريمواغؿزملمملر

مضؾ٢مؼغمل٦غ٦اموضؿملمملسؾمل٣،موٕمأراضؿملؾمل٣ماٌمملل،موأضشملضملوملمبؿملوملمإديمحيؼملػمل٦غؾملمملمطـريةمأع٦االمسػملؿملؾمل٣

محيٕع٦نماي٠،موالمدؼ٤مؼٓؼؽمل٦نماٌػملهمل،موالمأحغملمملممؼػملؿٖع٦نموالماىؽملٓمرمملسهملمسيمؼٓخػمل٦نمذظ١

م.(م)ورد٦ظ٥مآمحٕممعممل

ػذملموردتمأخؾمملرمبعملزملٓماظؿرتمبالدماظرملمملمم700وؼٔطٕماب٤مطـريمأغ٥مسيمعلؿؾمل٢مصظملٕمسيمسمملمم

وأغؾمل٣مسمملزع٦نمسػمل٧مدخ٦لمعزملٕموعمملحزمل٢مظػملؽملمملسمع٤مػػملٝموخ٦فمذٓؼٓموػٕوبموإرتظملمملعم

م:"ظألدضملمملرموػؽملمملمؼٔطٕمع٦ضٟمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمع٤مط٢مػٔامصؿملعمل٦ل

مسػمل٧ماظؽملمملسموحٕضماىمملعٝمسيممبفػملل٥مصظملٕمثمملغ٨مسيمتؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْموجػملٗ

ماظظملٕار،مورشنملمسيماإلدٕاعمس٤مذظ١،موغؾمل٧مسيماظ٦اردةمواِحمملدؼىملماآلؼمملتمهل٣ماظعملؿمملل،مودمملق

مإذاماهلٕبمأجٕةمسيمؼؽملظمل٠معمملموأع٦اهل٣،موأنموبالدػ٣ماٌلػملؼملنيمس٤ماظٔبمسيماِع٦المإغظملمملقمسي

مسيماجملمملظٗماظغملٕة،موتمملبٝمػٔهمسيمحؿؼملمملماظؿرتمجؾملمملدمخريا،موأوجنملمطمملنمآمدؾؿمل٢مسيمأغظمل٠

مودغمل٤ماظلريمس٤ماظؽملمملسمصؿ٦ضٟموورضهملممبٕد٦ممإالمأحٓمؼلمملصٕمالماظؾالدمسيمذظ١،موغ٦دي

مًٕوج٥،مظغمل٤ماظؾرملمملئٕمودضوملمبمملظضمللمملطٕماظعملمملػٕةمع٤ماظلػملشملمملنمخبٕوجماظؽملمملسمجفملذؾمل٣،موهٓث

معؽملفمملمواب٤مآمصسمل٢ماب٤موبؿملوملمصزملٕىماب٤مطؾؿملوملمدعرمل٠مبؿمل٦تمملتمع٤مذيمملسهملمخٕجمضٓمطمملن

م.ذيمملسهملمواب٤ماظٖعػملغملمملغ٨مواب٤مد٦ؼٓمواب٤

ماظؾريةمإديموصػمل٦امضٓمبفملغؾمل٣ماًربماظؿرت،موجمملءمبفملعٕماِرجمملفمض٦يماآلخٕمربؿملٝمَأوؼيِلموشيصغي٨

بٔظ١،ممإٌجمع٤ماظؽملمملئنملمعٕد٦ممماظضمللغملٕ،موجمملءعٝماظضملمملعهملمدبٕجمأنماظؾػملٓموغ٦ديمسي

مضٓرمسػمل٧مواِدػملقهملمبمملظضملٓةماظضملمملعهملمع٤مآالفمزيلهملمسب٦مصضملٕضماظرملؾملٕمأثؽملمملءمسيمصمملدؿضملٕض٦ا
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ماٌلمملجٓ،موأذمملعمأئؼملهملمطػملؾملممل،مواتؾضمل٥ماظزملػمل٦اتمسيمذيمملسهملماب٤ماًشملؿملنملمرمملضؿؾمل٣،موضؽملومل

ماظؾػملٓمسيمريمملة،موغ٦ديمإديمتعملؾملعملٕمحػملنملمغمملئنملموأنمحػملنملمإديموصػمل٦امضٓماظؿرتمبفملنمإٌجظمل٦ن

مدؼ٦انمواصػملهمل،موأبشمل٢مواظضمللمملطٕماظلػملشملمملنمعضملمملؼرملؾمل٣،موأنمسػمل٧موإضؾمملهل٣ماظؽملمملسمضػمل٦بمبؿشملؿملؿملنمل

ماظؽملمملسمسػمل٧مب٦اض٧موبعملؿملوملمب٥مأعٕواممممملمأطـٕمادؿكٕج٦امضٓمطمملغ٦اموأضؿملؼمل٦ا،موظغمل٤ماٌلؿكٕج

مخلٕماِصضملممللمػٔهمس٦اضنملمأنمجٕممدػملٟ،مالمعمملمؼٕدمبعمل٨،موٕمسؼملمملمصضملظمل٨ماخؿظمل٦امضٓماظٔؼ٤

معزملٕمإديمسمملئًٓامرجٝمعزملٕمدػملشملمملنمبفملنماِخؾمملرمجمملءتمؼظملػملق٦ن،مث٣مالمأصقمملبؾملمملموغغملٕ،موأن

طياقشيعؽملؾملمملممخٕجمأنمبضملٓ جٓا،مماِعشملمملرمايمملل،موطـٕتمواذؿٓما٦ًفماظرملؼيمملمشي،ماظرملمملم،مصغملـٕماصغي

مسيماالغؿرملمملرمع٤مؼٕؼٓهمعمملموبنيمإٌءمبنيمحي٦لمعمملمواظلؿمل٦لماِوحممللمع٤مبمملظشملٕضمملتموصمملر

موثعملمملاًلمخظملمملصممًلماظؽملمملسمع٤مطـريموخٕج.مراجضمل٦نمإظؿمل٥موإغمملمٓمصؿملؾملممل،مصكملغمملمواظٔػمملبماِرض

مسيماظزملطملمملرمحيؼملػمل٦نمؼضملػملؼمل٦ن،موجضملػمل٦امطمملغ٦امظ٦مهل٣مخريموأوالدػ٣،موآٌؼؽملهملمبفملػػملؿملؾمل٣مؼؿقؼملػمل٦ن

مطـٕةمعٝماظضملػملٟمضػملهملمع٤ماظٓوابمضضملظملوملمواظٕضمملب،موضٓماظٓوابمسػمل٧مواٌرملعملهملماظرملٓؼٓماظ٦ح٢

م.بمملٓمإالمض٦ةموالمح٦لمصالماظرمل٨ءموضػملهملمواى٦عماظرملٓؼٓمواظربدمواظٖظ٠ماِعشملمملر

مواضرتبماظلػملشملمملنما٦ًف،موتفملخٕمع٤مصضملؾهملمخشملهملمسػمل٧مواظؽملمملسماِوديمذيمملدىموادؿؾمل٢

مؼ٦مموطمملن،ماظرملؾملٕمػٔامعلؿؾمل٢مسيمتضملمملديمآمرري٥متؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ماظرملؿملْماظضملٓو،موخٕج

مواظصملظملٕماظؽملزملٕمووسٓػ٣مضػمل٦بؾمل٣مورؿملنملمجفملذؾمل٣موض٦ىمصـؾؿؾمل٣مإٌجمسيماظرملمملممغمملئنملمإديماظلؾومل

شٕيغؼي٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيمبصيطملغي٨شيمثصي٣ؼيمبغي٥غيمسصي٦ضغينملشيمعشيمملمبغيؼملغيضي٢ِمسشيمملَضنملشيموشيعشي٤ضيمذشيظغي١َ)متضملمملديمض٦ظ٥ماِسٓاء،موتالمسػمل٧ ماظػمَل٥صيمَظؿملشيؽملزملصي

مدفملظ٥موضٓ،مدعرمل٠مإديمسمملدمث٣،ماِحٓمظؿملػملهملماظضمللغملٕمسؽملٓموبمملتمؼ60:اييملػ(مَشظمُل٦رظيمَظضملشيظمُل٦ؿيماظػمَل٥شيمِإنؼي

موراءمصلمملقماجمل٨ءمسػمل٧ماظلػملشملمملنمؼلؿقىملمعزملٕمإديماظربؼٓمسػمل٧مؼٕطنملمأنمواِعٕاءماظؽملمملئنمل

موتظملمملرطماظعملمملػٕةمدخ٢موضٓمإالمؼٓرط٥مصػمل٣ماظلمملح٢مإديموص٢مضٓماظلػملشملمملنماظلػملشملمملن،موطمملن

مهل٣محمملجهمل،موضممللمب٥مهل٣مطمملنمإنماظرملمملممإديماظضمللمملطٕموؾملؿملٖمسػمل٧مادؿقـؾمل٣مايمملل،موظغملؽمل٥

مسيموؼلؿطملػمل٥موحيؼملؿمل٥محي٦ر٥مدػملشملمملغممًلمظ٥مأضؼملؽملمملموريمملؼؿ٥ماظرملمملممس٤مأسٕضؿ٣مطؽملؿ٣مإن:مضممللمصؿملؼملممل

مظلؿ٣مأغغمل٣مضٓرمظ٦:مهل٣مضممللماظرملمملم،مث٣مإديماظضمللمملطٕمجٕدتمحؿ٧مبؾمل٣مؼٖلماِع٤،موٕمزع٤

محغملمملع٥موأغؿ٣ماظؽملزملٕ،مصغملؿملٟمسػملؿملغمل٣موجنملمأػػمل٥موادؿؽملزملٕط٣معػمل٦ط٥موالماظرملمملممحغملمملم

اظغملٕة،ممػٔهماظؽملزملٕمهل٣موضؼمل٤،مجفملذؾمل٣مسؽملؾمل٣،موض٦ىمعلؽ٦ظ٦نموأغؿ٣مرسمملئغمل٣موػ٣،مودالرؿملؽمل٥
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مضٓمطمملغ٦امأنمبضملٓمذٓؼًٓامصٕحممًلماظؽملمملسمصٕحماظرملمملممإديماظضمللمملطٕمت٦اصػملوملماظرملمملم،مصػملؼملمملمإديمصكٕج٦ا

مس٦دماظؿرت،موهعمل٠مب٦ص٦لماِراجؿملٟمض٦ؼوملموأع٦اهل٣،مث٣موأػػملؿملؾمل٣مأغظمللؾمل٣مع٤مؼؽل٦ا

مؼعملضملٓمصالماظلظملٕمسػمل٧مضٓرمع٤ماظؽملمملسمسيماظؾػملٓمعؿ٦ديماظؽملقمملسماب٤معزملٕ،موغمملدىمإديماظلػملشملمملن

ذٓؼًٓا،ممزظٖااًلموزيٓة،موزظٖظ٦امسصملؿملؼملهملمذظهملماظؽملمملسمواظ٦ظٓان،مورػ٠ماظؽمللمملءمبٓعرمل٠،مصؿزملمملؼّ

مض٦ةمصؿمل٥مطمملنمٌمملماظرملمملممغمملئنملموج٢،موأنمسٖمآمإالمهل٣مغمملصٕمأالموتؿملعملؽمل٦ا،ماِد٦اقموشػملعملومل

ماهلٕب؟مسػمل٧مسٖمموضٓماآلنمب٥مصغملؿملٟماظؿرتمجؿمل٘ماظؿعملمملءمسػمل٧مؼعمل٦مٕمأولمسمملمماظلػملشملمملنمعٝ

مواظعملظملمملرماظرباريمإديماظؽملمملسمع٤مطـريماظضملٓو،مودخ٢مرضملؼملهملمإالمدعرمل٠مأػ٢مبعمل٨معممل:موؼعمل٦ظ٦ن

مصػملؿملػملق٠ماىؾملمملدمغؿملؿ٥مطمملغوملمع٤ماظؽملمملسمسيمواظزملطملمملر،موغ٦ديماظغملؾمملرمع٤مبفملػمملظؿملؾمل٣مواٌطملٕ

ماب٤ماظعملػملؿمل٢،مودمملصٕمإالمأطمملبٕػمملمع٤مبٓعرمل٠مؼؾ٠ماظؿرت،موٕموص٦لماضرتبمصعملٓ،مبمملىؿمل٘

ماالخؾمملرمعزملٕ،موجمملءتمإديمبؿمل٦تؾمل٣مدؾعملؾمل٣معؽملفممل،موضٓمواب٤مصزملٕيمواب٤موايٕؼٕيمذيمملسهمل

مض٦اممواب٤ماظٕض٧مإبٕاػؿمل٣مواظرملؿملْماظظملمملرض٨ماظٓؼ٤مزؼ٤ماظرملؿملْموخٕجمدٕضنيمإديماظؿرتمب٦ص٦ل

اظضملٓو،ممعالضمملةمسػمل٧مسٖع٥مصعمل٦واماِصٕمماظلػملشملؽملهملمغمملئنملمإديمخؾمملرةمواب٤متؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤موذٕف

مواظشملمملسهمل،موض٦ؼوملمبمملظلؼملٝمصفملجمملبؾمل٣ماظضملٓومضؿممللمسػمل٧مصقٕض٦هماظضملٕبمأعريممبؾملؽملمملمواجؿؼملضمل٦ا

مواظعملؿممللمظػملقٕبمإٌج،موادؿضملٓوامغمملحؿملهملمإديمدعرمل٠مع٤مدالرمرػملنملمذظ١،موخٕجمسػمل٧مغؿملمملتؾمل٣

م.صمملدضهملمبؽملؿملمملت

ماِوديمذيمملدىمع٤مواظضملرملٕؼ٤ماظلمملبٝمسيماٌزملٕؼهملماظٓؼمملرمع٤متؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ماظرملؿملْمورجٝ

ماظضملٓو،موضٓمإديموإًوجماىؾملمملدمسػمل٧محيـؾمل٣مأؼمملممٔمملغؿملهملمعزملٕمبعملػملضملهملماظربؼٓ،موأضمملممسػمل٧

مبٓعرمل٠ماِدضملمملرمشػملوملمإًوج،موضٓمإديمصفملجمملب٦هماظٓوظهملموأسؿملمملنمواظ٦زؼٕمبمملظلػملشملمملنماجؿؼملٝ

ماظؿؿمملرمعػمل١مبفملنماِخؾمملرمجمملءتمايمملل،مث٣مدرػ٣،مواذؿٓمخبؼمللؼملمملئهملموصمملنرخمبؿملٝمجٓا،محؿ٧

مودغمل٤مظٔظ١ماظؽملظمل٦سمسٓدػ٣،مصشملمملبوملموضػملهملمجؿملرمل٥مظسملضملٟمذظ١مسمملع٥مراجضملمملماظظملٕاتمخمملضمضٓ

.م()علؿؾرملٕؼ٤مآعؽملنيمعؽملرملٕحنيمعؽملمملزهل٣مإديماظؽملمملس،موسمملدوا

متػمل١مسيموسمملث٦اػذملمووص٦لماظؿؿمملرمإديمريٙموبضملػملؾ١م702ث٣مؼٔطٕماب٤مطـريمعمملجٕىمسيمسمملمم

مضٓوممظؿفملخٕماظؾػملٓمذٓؼٓا،مواخؿؾٛمخ٦صمملمسصملؿملؼملممل،موخمملص٦امضػملعملمملماظؽملمملسمصلمملدا،موضػمل٠ماِراض٨
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ماظؿؿمملرمبػملعملمملءماٌزملٕؼنيمػقملالءمعٝماظرملمملممىؿمل٘مرمملضهملمالماظؽملمملسماىؿمل٘،موضممللمبؾعملؿملهملماظلػملشملمملن

مصمملجؿؼملٝمبمملِراجؿملٟماظؽملمملسموهٓث.معٕحػملهملمعٕحػملهملمسؽملؾمل٣مؼؿفملخٕوامأنمدؾؿملػملؾمل٣مظغملـٕتؾمل٣،موإمنممل

مبمملظؾػملٓمأغظمللؾمل٣،موغ٦ديماظضملٓو،موذفضمل٦امظعملمملءمسػمل٧موهمملظظمل٦امبمملٌؿملٓانمأٌط٦رماِحٓمؼ٦مماِعٕاء

ماظظملعملؾملمملءمع٤مذيمملسهملموحػملظمل٦امبمملىمملعٝماظعملسملمملةموجػملٗماظؽملمملسمعؽمل٥،مصلغمل٤مأحٓمؼٕح٢مالمأن

مريمملةمع٤ماظ٦اص٢ماظضمللغملٕمإديمتؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْماظعملؿمملل،موت٦ج٥مسػمل٧مواظضملمملعهمل

مإديماظضملٓو،مصفملجمملب٦امظعملمملءمع٤مواظؽملمملسماِعٕاءمسػملؿمل٥مهمملظٟممبمملمصفملسػملؼملؾمل٣ماظعملشملؿملضملهملمسيمبؾمل٣مصمملجؿؼملٝ

مػٔهمسيمإغغمل٣مواظؽملمملسمظألعٕاءمحيػملٟمتؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ماظرملؿملْمعضملؾمل٣،موطمملنموحػملظمل٦امذظ١

م.تضملػملؿملعملمملمالمهعملؿملعملمملمآمذمملءمإنمآ،مصؿملعمل٦لمذمملءمإنمض٢:ماِعٕاءمظ٥معؽملزمل٦رون،مصؿملعمل٦لماظغملٕة

م(مث٣مبصيطمل٨مسػملؿمل٥مظؿملؽملزملٕغ٥مآ)متضملمملديمض٦ظ٥معؽملؾملمملمآمطؿمملبمع٤مأذؿملمملءمذظ١مسيمؼؿفملولموطمملن

مؼصملؾملٕونمػ٦،مصكملغؾمل٣مضؾؿمل٢مأيمع٤ماظؿرتمػقملالءمضؿممللمطؿملظملؿملهملمسيماظؽملمملسمتغملػمل٣موضٓؼم60:اييملػ

ماظرملؿملْمصعملمملل.مخمملظظمل٦همث٣موضوملمسيمرمملسؿ٥مسيمؼغمل٦غ٦امٕماإلعمملم،مصكملغؾمل٣مسػمل٧مبطملمملةموظؿملل٦اماإلدالم

مأح٠مأغؾمل٣موعضملمملوؼهمل،مورأوامسػمل٨مسػمل٧مخٕج٦اماظٔؼ٤ما٦ًارجمجؽملٗمع٤مػقملالء:ماظٓؼ٤متعمل٨

ماٌلػملؼملنيمسػمل٧ماٌلػملؼملني،موؼضملؿملؾ٦نمع٤ماي٠مبكملضمملعهملمأح٠مأغؾمل٣مؼٖسؼمل٦نمعؽملؾملؼملممل،موػقملالءمبمملِعٕ

عسملمملسظملهمل،ممبفملضضملمملفمعؽمل٥مأسصمل٣مػ٦ممبمملمعؿػملؾل٦نمواظصملػمل٣،موػ٣ماٌضملمملص٨مع٤مب٥معؿػملؾل٦نمػ٣معممل

مرأد٨موسػمل٧ماىمملغنملمذظ١مع٤مرأؼؿؼمل٦غ٨مإذا:مظػملؽملمملسمؼعمل٦لمظٔظ١،موطمملنمواظؽملمملسماظضملػملؼملمملءمصؿظملشمل٤

.م()ايؼملٓموٓموغؿملمملتؾمل٣مضػمل٦بؾمل٣موض٦ؼوملماظؿؿمملرمضؿممللمسيماظؽملمملسمصمملضؿػمل٦غ٨،مصؿرملفٝمعزملقٟ

وطمملغوملمسيمؼ٦مماًؼملؿملٗمم(ذعملقنمل)ث٣مؼٔطٕماب٤مطـريمجؾملمملدهمرري٥مآمتضملمملديمسيمعضملٕطهملم

اظؿمملدٝمواظضملرملٕؼ٤مع٤مذضملؾمملنموأغ٥محزمل٢مظػملؼمللػملؼملنيمغزملٕمسصملؿمل٣مصؿملؾملمملموسيمؼ٦مماإلثؽملنيمرابٝم

موعضمل٥ماظؾػملٓمتؿملؼملؿملهملمب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْمدخ٢موصؿمل٥م:"ؼعمل٦لماب٤مطـريم(ؼضملينمرعسملمملن)اظرملؾملٕ

اًري،ممع٤مؼٓؼ٥مسػمل٧مآمؼلٕممبمملموػؽملؽ٦همظ٥مودس٦امب٥ماظؽملمملسماىؾملمملد،مصظملٕحمع٤مأصقمملب٥

مصلمملرمدعرمل٠مإديماظلريمسػمل٧مؼلؿقـ٥ماظلػملشملمملنمإديمؼلريمأنماظرملمملع٨ماظضمللغملٕمغٓب٥مأغ٥موذظ١

مصلفملظ٥مذيؿملضملمملموإؼمملهمػ٦معزملٕ،مصفمملءمإديمؼٕجٝمطمملدمأنمبضملٓمدعرمل٠مإديماجمل٨ءمسػمل٧مصقـ٥مإظؿمل٥

مراؼهملمهوملماظٕج٢مؼعملٟمأنماظلؽملهمل:ماظرملؿملْمظ٥ماظعملؿمملل،مصعملممللمعضملٕطهملمسيمعضمل٥مؼعملٟمأنماظلػملشملمملن
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مبمملظؽملزملٕموبرملٕهماظعملؿممللمسػمل٧ماظلػملشملمملنمعضملؾمل٣،موحٕضمإالمغعملٟمالماظرملمملممجؿمل٘مع٤مض٦ع٥،موسب٤

:ماِعٕاءمظ٥مإٌة،مصؿملعمل٦لمػٔهمسيمسػملؿملؾمل٣معؽملزمل٦رونمإغغمل٣مػ٦مإالمإظ٥مالماظٔيمبمملٓمحيػملٟموجضمل٢

م.تضملػملؿملعملمملمالمهعملؿملعملمملمآمذمملءمإنمآ،مصؿملعمل٦لمذمملءمإنمض٢

مصؿملفملط٢،مواِعٕاءماِجؽملمملدمسػمل٧مؼٓورمأؼسملممًل،موطمملنمػ٦موأصشملٕمضؿمملهل٣معٓةمبمملظظملشملٕماظؽملمملسموأصؿ٧

ماظؽملمملس،موطمملنمصؿملفملط٢مأصسمل٢ماظعملؿممللمسػمل٧مظؿملؿعمل٦وامإصشملمملرػ٣مأنمظؿملضملػملؼملؾمل٣مؼٓهمسيمعضمل٥مذ٨ءمع٤

م«ظغمل٣مأض٦ىمشًٓا،مواظظملشملٕماظضملٓومعالض٦امإغغمل٣»م-ودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧-مض٦ظ٥ماظرملمملعؿملنيمسيمؼؿفملول

مأب٦ماًػملؿملظملهملموطمملن.مآًريمدضملؿملٓمأب٨محٓؼىملمسيمطؼملممل،ماظظملؿّمسمملمماظظملشملٕمسيمسػملؿملؾمل٣مصضملٖم

مثؾمملتممًلماظلػملشملمملنمثؾوملماظعملؿممللمواظؿق٣ماظضمللمملطٕماصشملظملوملماظلػملشملمملن،موٌمملمصقؾهملمسيمدػملؿملؼملمملنماظٕبؿملٝ

مخشمل٦بما٦ٌضٟ،موجٕتمذظ١مسيمتضملمملديمآمؼؾملٕب،موبمملؼٝمالمحؿ٧مصعملؿملٓمجب٦ادهمسصملؿملؼملممًل،موأعٕ

ماظٕوع٨مالجنيماظٓؼ٤محلمملمماِعريمؼ٦عؽٔ،معؽملؾمل٣ماِعٕاءمدمملداتمع٤مذيمملسهملمسصملؿملؼملهمل،موضؿ٢

ماظغملمملع٢ماظلضملؿملٓماٌػمل١مب٤ماظٓؼ٤معضمل٥،موصالحماٌعملٓعنيماِعٕاءمع٤ماظلػملشملمملن،مؤمملغؿملهملمدارمأدؿمملذ

مضٕؼنملماٌلػملؼملنيمسػمل٧ماظؽملزملٕمغٖلماِعٕاء،مث٣مطؾمملرمع٤مإمسمملسؿمل٢،موخػمل٠ماظزملمملحلمب٤ماظلضملؿملٓمب٤

.مواٌؽملهملمايؼملٓموٓمسػملؿملؾمل٣ماٌلػملؼمل٦نمؼ٦عؽٔ،موادؿصملؾملٕماظضملزملٕ

محيٕد٦غؾمل٣ماٌلػملؼمل٦نمبؾمل٣مواآلطمملم،مصفملحمملطمواىؾممللماظؿػمل٦لماضؿقمملممإديماظؿرتمىفملماظػملؿمل٢مجمملءمصػملؼملممل

مآمإالمسٓدهمؼضملػمل٣مالمعمملمعؽملؾمل٣ماظظملفٕ،مصعملؿػمل٦اموضوملمإديمواحٓمض٦سمس٤ماهلٕب،موؼٕع٦غؾمل٣مع٤

ماهلٖميهملمذيمملسهملمعؽملؾمل٣ماضؿق٣مأسؽملمملضؾمل٣،مث٣مصؿسملٕبمايؾممللمسيمبؾمل٣مجيؿملؽ٦نموج٢،موجضملػمل٦امسٖ

مسيمذيمملسهملمعؽملؾمل٣مشٕقمذظ١مبضملٓمواٌؾملمملظ١،مث٣ماِودؼهملمسيمؼؿلمملضشمل٦نمطمملغ٦امضػملؿمل٢،مث٣معؽملؾمل٣مصؽملفممل

مايؼملٓمذٓؼٓة،موٓمسصملؿملؼملهملمشؼملهملماٌلػملؼملنيمس٤مبٔظ١مآماظصملالم،موطرملٟمبلؾنملماظظملٕات

.م()واٌؽملهمل

ػذملمع٤مخٕوجمذؿملْماإلدالممظعملؿممللمبالدماىٕدمواظٕصٚم705ث٣مؼٔطٕماب٤مطـريمعمملحزمل٢مسيمسمملمم

م.مواظؿؿملمملعؽمل٥،موعمملحعمل٠مآمتضملمملديمهل٣مع٤مغزملٕمعقملزرمسػمل٧ماػ٢مػٔهماظؾالدماظسملمملظني

مإعمملمماظعملسملمملةمضمملض٨مأخ٦ماظعملٖوؼينماظٓؼ٤مجاللمحغمل٣ماحملٕممعلؿؾمل٢موسي:م"ؼعمل٦لماب٤مطـري

اظرملمملعؿملهمل،مماىؿمل٦شمع٤مبعمل٨ممب٤ماظلػملشملؽملهملمغمملئنملمخٕجمثمملغؿمل٥مصزملٕى،موسيماب٤مس٤مغؿملمملبهملماظٓؼ٤

                                                           



65 

مبالدمإديماحملٕم،مصلمملروامثمملغ٨مسيمتؿملؼملؿملهملماب٤معٝماىؿمل٘مع٤مرمملئظملهملمؼٓؼ٥مبنيمتعملٓممطمملنموضٓ

ظطملٖوػ٣،مماظرملؿملْمخٕوجمبضملٓمبؽملظملل٥ماِصٕمماظلػملشملؽملهملمغمملئنملمصكٕجمواظؿؿملمملعؽملهملمواظٕصٚماىٕد

مع٤مطـريةمأراض٨ماظسملمملظهمل،موورؽ٦امصٕضؿؾمل٣موع٤معؽملؾمل٣مطـريامخػملعملمملموأبمملدوامسػملؿملؾمل٣مآمصؽملزملٕػ٣

مواىؿمل٘،موضٓمتؿملؼملؿملهملماب٤ماظرملؿملْمصقؾؿ٥مسيمدعرمل٠مإديماظلػملشملؽملهملمغمملئنملمبالدػ٣،موسمملدمصؽملٝ

مػٔهمسيموذفمملسهملمسػملؼملممًلماظرملؿملْمطـري،موأبمملنمخريماظطملٖوةمػٔهماظرملؿملْمذؾمل٦دمبلؾنملمحزمل٢

م.()وشؼملمملمظ٥محلٓامأسٓائ٥مضػمل٦بماعؿألتماظطملٖوة،موضٓ

م:ممعواضػهميفماألعرمبادلعروفمواظـفيمسنمادلـؽرموعـازراتهمععمادلؾؿدسني

طمملنمرري٥مآمؼؽملغملٕمسػمل٧مبضملٚماظرملضملٕاءمعٓحؾمل٣مظػملكػملظملمملءمورصضملؾمل٣مهل٣مإديمعٕتؾهملمآمدؾقمملغ٥م

م:سػمل٧مدؾؿمل٢ماٌـممللمض٦لماٌؿؽمليبمِحٓماًػملظملمملء،وتضملمملدي،وع٤مذظ١مإغغملمملرهمأبؿملمملتماٌؿؽمليب

مأحمملذرهممممملمب٥مأس٦ذموع٤م...مأؤعػمل٥مصؿملؼملمملمب٥مأظ٦ذمع٤مؼممل

مج٦اػٕهمسشملمملؼمملهموأنمج٦دًام...مراحؿ٥ماظؾقٕمأنمت٦ػؼملوملموع٤

مجمملبٕهمأغوملمسصملؼملممًلمؼؾملؿملسمل٦نموالم...مطمملدٕهمأغوملمسصملؼملممًلماظؽملمملسمجيربمال

:"موضٓمطمملنمؼؽملغملٕمسػمل٧ماٌؿؽمليبمػٔهماٌؾمملظطملهملمسيمزبػمل٦ق،موؼعمل٦ل:"موؼٔطٕماب٤مطـريمذظ١مصؿملعمل٦ل

إمنمملمؼزملػملّمػٔامىؽملمملبمآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي،موؼٔطٕمأغ٥مأخربهماظضملالعهملممشٗماظٓؼ٤ماب٤ماظعملؿمل٣م

رري٥مآمأغ٥ممسٝماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤مؼعمل٦لمأبؿملمملتماٌؿؽمليبماظيتمؼلؿطملؿملىملمبؾملمملماًػملظملمملء،م

 .()صؿملعمل٦هلمملماظرملؿملْمسيمدف٦دهمؼٓس٦مآمبؾملمملممبمملمتؿسملؼملؽمل٥مع٤ماظٔلمواًسمل٦عم

-مبٓعرمل٠مورج٣ماظضمل٦اممظ٥;مظغمل٦غ٥مري٧مغزملٕاغؿملممًلمدنملماظؽمليبم()ػذملمصؿؽملهملمسلمملف693سيمسمملمم

صعملؾٚماظؽملمملئنملمايؼمل٦يمسػمل٧مذيمملسهملمع٤ماظضملػملؼملمملء،موضٕبماظرملؿملْم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣
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زؼ٤ماظٓؼ٤ماظظملمملرض٨مرري٥مآمتضملمملديمواسؿعملػمل٥معٝماب٤متؿملؼملؿملهمل،مورمملئظملهملمبمملظضملٔراوؼهملمعٓة،مصالمح٦لم

،موع٤مػؽملمملمطمملغوملمػٔهمايمملدثهملمدؾؾممًلمسيمتفملظؿملٟمذؿملْماإلدالمم()والض٦ةمإالمبمملٓماظضملػمل٨ماظضملصملؿمل٣م

م(اظزملمملرمماٌلػمل٦لمسػمل٧مذمملمتماظٕد٦لمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣)ظغملؿمملبم

ػذملماإلغغملمملرمسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿمل٥مسيماظزملظملمملتمسؽملٓعمملمأغغملٕمسػملؿمل٥مذيمملسهملمع٤ماظرملمملصضملؿملهملم698سيمسمملمم

اٌؿغملػملؼملنيمطالع٥مسيماظزملظملمملت،موأخٔومصؿؿملمملهمايؼمل٦ؼ٥،مصٕدومسػملؿمل٥،مواغؿزملؾ٦مِذؼؿ٥،مودضمل٦مإديم

اظعملسملمملةمواظضملػملؼملمملء،مومتضملؽمل٦مسيمضٔص٥مودؾ٥مورعؿمل٥مبمملظؿفلؿمل٣،موؼٔطٕماظٔػيبماظلؾنملمسيمذظ١مأغ٥م

طمملنمضٓميعملؾمل٣محلٓمظػملرملؿملْ،موتفمل٦ٌمعؽمل٥مبلؾنملمعمملػ٦معضملؾمل٦دمع٤متطملػملؿملصمل٥موصصملمملزؿ٥موصفمملجهملم

مم.()سؾمملرت٥موت٦بؿملك٥ماِظؿمل٣ماٌؽملغمل٨ماٌـريماظؽملظمل٦س،موطمملنمشسملؾ٥مصؿملؾملمملمٓمورد٦ظ٥مبكملجؿؾملمملده

ػذملمسيمذ٦المثمملرمذيمملسهملمع٤مايلٓةمسػمل٧ماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤،موذغمل٦امع٤مأغ٥مؼعملؿمل٣م701سيمسمملمم

ايٓودموؼضملٖرموحيػمل٠مرؤوسماظزملؾؿملمملن،موتغملػمل٣مػ٦مأؼسملممًلمصؿملؼمل٤مؼرملغمل٦معؽمل٥مذظ١،موبؿملعي٤مخشملفملػ٣م

موػؽملمملمإذمملرةمواضقهملمإديمإضمملعؿ٥ميٓودمآمسػمل٧مع٤مخمملظٟماظرملٕؼضملهملموخٕجم()ث٣مدغملؽملوملماِع٦ر

م.سؽملؾملممل،موبمملظؿمملظ٨مطـٕمخزمل٦ع٥موأسٓائ٥موعؽملمملوئؿمل٥

ػذملمحمملدثهملماظرملؿملْماظٔيمطمملنمؼػملؾٗمدظعملممًلمطؾريًامعؿلضملممًلمجًٓا،موؼصيلؼمل٧مإبٕاػؿمل٣م704سيمسمملمم

اظعملشملمملن،موعمملحزمل٢مع٤مأعٕمذؿملْماإلدالممبؿعملشملؿملٝمذظ١ماظٓظ٠،مصؿؽملمملػؾ٥ماظؽملمملسمع٤مط٢مجمملغنمل،م

وضشملضمل٦همحؿ٧مٕمؼٓس٦مصؿمل٥مذؿملؽممًل،موأعٕمحبػمل٠مرأد٥،موطمملنمذامذضملٕموضػمّل٣مأزظملمملرهموطمملغ٦امر٦ااًلم

جًٓا،موحٟمذمملرب٥ماٌلؾ٢مسػمل٧مصؼمل٥ماٌكمملظٟمظػمللؽملهملموادؿؿمملب٥مع٤مطالمماظظملق٘،موأط٢معمملؼطملريم

اظضملعمل٢مع٤مايرملؿملرملهملموعمملالجي٦زمع٤ماحملٕعمملتموشريػممل،موبضملٓػمملمادؿقسملٕماظرملؿملْمربؼملٓماًؾمملزم

اظؾالد٨مصمملدؿؿمملب٥مأؼسملممًلمس٤مأط٢ماحملٕعمملت،موزبمملظشملهملمأػ٢ماظٔعهمل،موطؿنملمسػملؿمل٥معغملؿ٦بممًلمأم

م.()الؼؿغملػمل٣مسيمتضملؾريماٌؽملمملعمملتموالسيمشريػمملممبمملمالسػمل٣مظ٥مب٥

سيمغظملٗماظضملمملممواظرملؾملٕماظٔيمحزملػملوملمصؿمل٥مايمملدثهملماظلمملبعملهملمأؼسملممًلمراحماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤ماب٤م 

تؿملؼملؿملهملمإديمعلفٓماظؿمملرؼْ،موأعٕمأصقمملب٥موعضملؾمل٣محفمملرونمبعملشملٝمصكٕةمطمملغوملمػؽملمملكمبؽملؾملٕم
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ضػمل٦طمتصيٖارموؼصيؽملٔرمهلمملمصعملشملضملؾملممل،موأراحماٌلػملؼملنيمعؽملؾملمملموع٤ماظرملٕكمبؾملممل،مصفملزاحمس٤ماٌلػملؼملنيم

ذؾؾملهملمطمملنمذٕػمملمسصملؿملؼملممًل،موبؾملٔاموأعـمملظ٥محلٓوهموأبٕزومظ٥ماظضملٓاوة،موطٔظ١مبغملالع٥مبمملب٤م

سٕب٨،موأتؾمملس٥مصقصيلٓمسػمل٧مذظ١موس٦دي،موعٝمػٔامٕمتفملخٔهمسيمآمظ٦عهملمالئ٣موالبمملدي،موٕم

م.()ؼزملػمل٦امإظؿمل٥ممبغملٕوه،موأطـٕمعمملغمملظ٦معؽمل٥مايؾٗ

سيمغظملٗماظلؽملهملمسيمعلؿؾمل٢مذيمايفهملمرطنملماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤ماب٤متؿملؼملؿمل٥،موعضمل٥مذيمملسهملمع٤م

أصقمملب٥مإديمجؾ٢ماىٕدمواظغمللٕواغؿملني،موعضمل٥مغعملؿملنملماِذٕافمزؼ٤ماظٓؼ٤مب٤مسٓغمملن،م

م.()صمملدؿؿمملب٦امخػملعملممًلمعؽملؾمل٣،موأظٖع٦ػ٣مبرملٕائٝماإلدالم،مورجٝمعقملؼًٓامعؽملزمل٦رًا

،مسيمؼ٦مماظلؾوملمتمملدٝمذيمملديم()ػذملمعؽملمملزٕت٥مرري٥مآمتضملمملديمعٝماِريٓؼهمل705سيمسمملمم 

اِوديمحسملٕمذيمملسهملمطـريةمع٤ماظظملعملٕاءماِريٓؼهملمإديمغمملئنملماظلػملشملؽملهملمبمملظعملزملٕماِبػمل٠،مودمملظ٦م

غمملئنملماظلػملشملؽملهملمأنمؼغملٟماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤مإعمملرت٥مسؽملؾمل٣،موأنمؼصيلػمل٣مهل٣محمملهل٣،موطمملنماظرملؿملْم

إنمػٔامعمملؼصيؼملغمل٤موالبٓمظغمل٢مأحٓمأنمؼٓخ٢مهوملماظغملؿمملبم:مرري٥مآمحمملضًٕا،موضممللمهل٣

واظلؽملهملمض٦اًلموصضملاًل،موع٤مخٕجمسؽملؾملؼملمملموجنملماإلغغملمملرمسػملؿمل٥،موسيمآخٕماجملػملٗمأغغملٕمايمملضٕونم

سػملؿملؾمل٣،مواتظمل٠مايممللمسػمل٧مأغؾمل٣مخيػملضمل٦نماِر٦اقمايٓؼٓمع٤مرضمملبؾمل٣،موأنمع٤مخٕجمس٤م

اظغملؿمملبمواظلؽملهملمضصيٕبوملمسؽملعمل٥،موصؽملٟماظرملؿملْمجٖءًامسيمرٕؼعملهملماِريٓؼهمل،موبؿملعي٤مصؿمل٥مأح٦اهل٣م

وعلمملظغملؾمل٣مودبؿملالتؾمل٣موعمملسيمرٕؼعملؿؾمل٣مع٤مععملؾ٦لموعٕدودماظغملؿمملب،موأزؾملٕمآماظلؽملهملمسػمل٧مؼٓؼ٥م

م.()وأزيٓمبٓسؿؾمل٣موٓمايؼملٓمواٌؽملهمل

ػذملمسصيعملٓتمظ٥مثالثهملمذبمملظٗمٌؽملمملضرملهملمسعملؿملٓت٥،مصظمل٨مؼ٦مماالثؽملنيمثمملع٤مرجنملمسصيعملٓم705سيمسمملمم 

أولمذبػملٗمظرملؿملْماإلدالممسؽملٓمغمملئنملماظلػملشملؽملهملمبمملظعملزملٕ،موُضٕئوملمسعملؿملٓةماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤م
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اظ٦ادشملؿملهمل،مواجؿؼملٝماظعملسملمملةمواظضملػملؼملمملءموصؿملؾمل٣ماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤،موغمملضرمل٥ماظرملؿملْمطؼملممللماظٓؼ٤مب٤م

م()اظٖعػملغملمملغ٨،مث٣ماغظملزمل٢مايممللمسػمل٧مضؾ٦لماظضملعملؿملٓة،موسمملدماظرملؿملْمإديمعؽملٖظ٥معضملصملؼملممًلمعغملٕعممًل

وطمملنمايمملع٢مسػمل٧مػٔهماالجؿؼملمملسمملتم:مث٣مؼٔطٕماب٤مطـريماظلؾنملمسيمػٔهماالجؿؼملمملسمملتمصؿملعمل٦ل

طؿمملبموردمع٤ماظلػملشملمملنمسيمذظ١مطمملنماظؾمملسىملمسػمل٧مإردمملظ٥مضمملض٨ماٌمملظغملؿمل٥ماب٤مزبػمل٦ف،م

واظرملؿملْمغزملٕماٌؽملؾف٨مذؿملْماىمملذؽملغملريموشريػؼملمملمع٤مأسٓائ٥موذظ١مأنماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤ماب٤م

موطمملنمظػملرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤مع٤م()تؿملؼملؿمل٥مطمملنمؼؿغملػمل٣مسيماٌؽملؾف٨موؼؽمللؾ٥مإديماسؿعملمملدماب٤مسٕب٨

اظظملعملؾملمملءمذيمملسهملمحيلٓوغ٥مظؿعملٓع٥مسؽملٓماظٓوظهمل،مواغظملٕادهمبمملِعٕمبمملٌضملٕوفمواظؽملؾمل٨مس٤ماٌؽملغملٕ،م

م.()ورمملسهملماظؽملمملسمظ٥موربؾؿؾمل٣مظ٥موطـٕةمأتؾمملس٥موضؿملمملع٥مسيماي٠موسػملؼمل٥موسؼملػمل٥

م:دفـهمووصاتهمرريهماهللمتعاديمعلفوغًا

 .()ػذملمبصيضملىملمبمملب٤متؿملؼملؿملهملمعٝمععملٓممإديماإلدغملؽملٓرؼهملمصمملسؿعمل٢مبربج709سيمسمملمم 

 ػذملمجمملءمطؿمملبمدػملشملمملغ٨ممبؽملٝماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤مصؿؿملمملهمبمملظغملظملمملرةمسيمايػمل719ٟسيمسمملمم 

بمملظشملالق،موجصيؼملٝمظ٥ماظعملسملمملة،موس٦تنملمسيمذظ١،مواذؿٓماٌؽملٝمصؾعمل٨مأتؾمملس٥مؼظملؿ٦نمبؾملمملم

 .()خظملؿملهمل

م.()ػذملمحصيؾٗمبعملػملضملهملمدعرمل٠مإلصؿمملئ٥مسيماظشملالقم720سيمسمملمم 

 .()ػذملمُأرػمل٠مدٕاح٥مبضملٓمحؾل٥مزيلهملمأذؾمل721ٕسيمسمملمم 

ػذملمسيمذضملؾمملنمُأخٔماب٤متؿملؼملؿملهملموحصيؾٗمبمملظعملػملضملهملمسيمضمملسهمل،موعضمل٥مأخ٦هم726سيمسمملمم 

م.()ؼقملغل٥ سؾٓاظٕري٤

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

ػذملمعمملتمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمسيمضػملضملهملمدعرمل٠مظؿملػملهملم728سيمسمملمم 

االثؽملنيماظضملرملٕؼ٤مع٤مذيماظعملضملٓةمعضملؿعملاًل،موعصيؽملٝمضؾ٢موصمملت٥مخبؼمللهملمأذؾملٕمع٤ماظٓواةم

م.()واظ٦رق
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م.أبرزمطؿؾهموعمظػاته:مادلطؾبماظـاظث

تٕكمرري٥مآمتضملمملديمطؽملًٖامرائضملممًلموسصملؿملؼملممًلمالؼصيلؿؾملمملنمب٥مع٤ماٌقملظظملمملتماظيتمؼٕجٝمإظؿملؾملمملمرالبم

اظضملػمل٣مواظؾمملحـنيمإديمؼ٦عؽملمملمػٔا،مب٢موتصيضملٓمع٤ماظٕطمملئٖماِدمملدؿملهملمسيمذبممللماظضملعملؿملٓة;مإذمإغ٥م

سؽملٓعمملمغلؼملٝمس٤مطؿمملبمضٓؼ٣مع٤مطؿنملماظضملعملؿملٓة،مصكملغ٥مؼؿؾمملدرمإديمأذػمملغؽملمملمص٦رًامأنمعقملظظمل٥ماب٤م

تؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي;مإذمتصيؽمللنملمإظؿمل٥ماظغملـريمع٤مطؿنملماظضملعملؿملٓة،موظ٥مذبممللموادٝمصؿملؾملممل،م

وذظ١مبضملٓمأنمطـٕتماظؾٓع،موزؾملٕتماظظملٕقمواظشمل٦ائٟماٌكؿػملظملهمل،موطـٕماظغملالم،مودخػملوملم

اظظملػمللظملهملمسيمبالدماٌلػملؼملني،مواغؿرملٕتمبنيماظؽملمملس،موأثٕتمسػمل٧مسعملؿملٓتؾمل٣،مدكعيٕمآمذؿملْم

-اإلدالممظػملضمل٦دةمبمملظؽملمملسمإديمسعملؿملٓتؾمل٣ماظزملقؿملقهملماظيتمػ٨مغمملبضملهملمع٤مطؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥م

وطمملنمرري٥مآمتضملمملديمظ٥مبمملعمر٦ؼ٢مسيمذؿ٧ماظضملػمل٦م،موظغمل٤معمملؼؾملؼملؽملمملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

ذطٕهمػؽملمملمػ٦مطؿؾ٥مسيمذبممللماظضملعملؿملٓة;مإذمإنمدرادؿؽملمملمسيمػٔاماظؾقىملمعؾملؿؼملهملمبمملىمملغنملماظضملعملٓيم

م.مسيمحؿملمملةماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي،موظٔظ١مدفملطؿظمل٨مبٔطٕمطؿؾ٥ماظيتمأظظملؾملمملمسيمجمملغنملماظضملعملؿملٓة

م:بداؼةمذقخماإلدالمميفماظؿلظقفمواظؽؿابة-1

ؼٔطٕماب٤مرجنملماظؾطملٓاديمرري٥مآمتضملمملديمأنمذؿملْماإلدالممذٕعمسيماىؼملٝمواظؿزملؽملؿملٟمع٤م

م.()دونماظضملرملٕؼ٤،موٕمؼٖلمسيمسػمل٦موإزدؼمملدمع٤ماظضملػمل٣مواظعملٓرمإديمآخٕمسؼملٕه

مب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْمخٛما٦ٌصػمل٨مزورىماظرملؾملٕمالب٤مإجمملزةمسيمرأؼوملماظٓؼ٤مسػمل٣ماظرملؿملْموضمملل

مصٕدماإلدالممذؿملْماإلعمملممذؿملكؽملمملمخٛمػٔام)اظٔػيبماظٓؼ٤ممشٗماظرملؿملْمهؿ٥مطؿنملموضٓ،متؿملؼملؿملهمل

موضٕأ،مودؿؼملمملئهملمودؿنيمإحٓىمدؽملهملماِولمربؿملٝمسمملذٕمع٦ظٓهماظٓؼ٤متعمل٨ماظضملػمل٦ممحبٕماظٖعمملن

مسب٦موظ٥مودرسموأصؿ٧،مواظؿظمللريماظضملػمل٣مسيموبٕع،ماظؾػمل٦غمدونموػ٦موادؿٓلموغمملزٕمواظظملعمل٥ماظعملٕآن

مع٤موظ٥،مذؿمل٦خ٥محؿملمملةمسيماظضملػملؼملمملءمطؾمملرمع٤موصمملر،ماظؿزملمملغؿملٟموصؽملٟ،مدؽملهملماظضملرملٕؼ٤

مآالفمأربضملهملمتغمل٦نماظ٦ضوملمػٔامسيمتزملمملغؿملظمل٥موظضمل٢،ماظٕطؾمملنمبؾملمملمدمملرتماظيتماظغملؾمملرماٌزملؽملظملمملت

م.()ثٕوأكمطٕاس
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صمملحنملماظؿزملمملغؿملٟماظيتمٕمؼلؾ٠م:موضممللماب٤مسؾٓاهلمملديمسيمتٕذيؿ٥مظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿمل٥

إديمعـػملؾملممل،موالؼػملق٠مسيمذغملػملؾملمملمت٦حؿملًٓامأومتظمللريًا،مأومإخالصممًلموصعملؾملممًلموحٓؼـممًل،موظطملهملموسب٦ًام

م.()وجبؼملؿملٝماظضملػمل٦مموطؿؾ٥مرمملصقهملمبٔظ١

وؼٔطٕماإلعمملمماب٤مسؾٓاهلمملديمس٤معقملظظملمملتمذؿملْماإلدالممسيماظضملعملؿملٓة،موػ٨ماظيتمسب٤مبزملٓدػمملم

وظ٥مع٤ماظغملالممسػمل٧معلمملئ٢ماظضملػمل٦مواإلدؿ٦اءمواظزملظملمملتماًربؼهمل،م:مػؽملممل،مصؿملعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

وعمملؼؿضملػمل٠مبٔظ١مع٤ماظٕدمسػمل٧ماىؾملؼملؿملهملمواظعملٓرؼهملمواىربؼهمل،موشريػ٣مع٤مأػ٢ماِػ٦اءمواظؾٓع،م

م.()وعمملؼرملؿؼمل٢مسػمل٧مذبػملٓاتمطـرية

وػؽملمملكمطؿمملبمالب٤مضؿمل٣ماى٦زؼهملمتػملؼملؿملٔمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمذيٝمصؿمل٥معقملظظملمملتمذؿملْم

اإلدالم،موصؽملظملؾملمملمسػمل٧محلنملماظظملؽمل٦نماظيتمطؿنملمصؿملؾملمملمذؿملْماإلدالم،موضل٣مػٔهماظظملؽمل٦نمإديم

م:مدؾضملهملمأضلمملم،موػ٨مطمملظؿمملظ٨

م.اظؿظمللري -1

م.اِص٦لموػ٨مطؿنملماظضملعملؿملٓةموػ٨ماظيتمدؽملٔطٕػمملمطؼملمملمذطٕػمملماإلعمملمماب٤مضؿمل٣ماى٦زؼهمل -2

م.اظعمل٦اسٓمواظظملؿمملوىموػ٨مأؼسملممًلمسيماظضملعملؿملٓةمودؽملٔطٕػمملمبضملٓمطؿنملماِص٦ل -3

م.اظغملؿنملماظظملعملؾملؿمل٥ -4

م.اظ٦صمملؼممل -5

م.اإلجمملزات -6

م.اظٕدمملئ٢ -7

م:أعامباظـلؾةمدلصـػاتهميفماظعؼقدةموأصولماظدؼنمصفيمسؾىماظـقوماظؿاظي

م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماْظكمِلميشيمملنمطؿمملب -1

م.ذبػملٓؼ٤مصغي٨ماالدؿعملمملعهملمطؿمملب -2

م.ذبػملٓاتمَأربٝمصغي٨مايؼمل٦ؼهملماْظظملؿؿملمملمسػمل٧ماٌزملٕؼهملماالسرتاضمملتمجشي٦شيابمطؿمملب -3

عٓيؼ٤مَطؼملشيممللمأوردهصيمسشيؼملؼيمملماْظفشي٦ابمطؿمملب -4 م.وشياظؽملؼيعمْل٢ماْظضملعمل٢متضملشيمملرضمطغيؿشيمملب٥مسػمل٧ماظرملٕؼرمل٨ماظ
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م.ذبػملٓاتمدغيوملعيمصغي٨ماظغملالعؿملهملمبٓسؾمل٣متفملدؿملٗمصغي٨ماْظفشيؾملضيؼملغيؿملهملمتػملؾؿملٗمطؿمملب -5

م.ذبػملٓاتمَأربٝموشياظؽملؼيعمْل٢ماْظضملعمل٢متضملشيمملرضمدشيرضيءمطؿمملب -6

م.ذبػملٓاتمَأربٝمواظعملٓرؼهملماظرملـيؿملضملشيهملمَطػمَلمملممغعملٚمصغي٨ماظؽملؼيؾشي٦ِؼؼيهملماظلعيؽملهملمعؽملؾملمملج -7

م.ذبػملٓؼ٤مصغي٨ماْظؼملشيلغيؿملّمدؼ٤مبٓلم٤ٌماظزملؼيقغيؿملّماْظفشي٦ابمطؿمملب -8

م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماحملزمل٢مأولمذٕحمطؿمملب -9

م.ذبػملٓؼ٤مصغي٨ماظٕاصسملهملمطلٕوانمأػ٢مسػمل٧ماظؼيدمطؿمملب -10

م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماظؿؿمملرمعػمل١مػ٦الط٦مظغيلشيمملنمسػمل٧موردمدصيقملالمجشي٦شيابموشيػصي٦شيماهل٦الط٦غؿملهمل -11

م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماْظ٦شيدغيؿملػمَلهملمصغي٨مطؿمملب -12

ِٕيعيمسػمل٧ماظؼيدمصغي٨مطؿمملب -13 م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماالدؿطملمملثهملمصغي٨ماْظؾغمْل

عٓيؼ٤مأصصي٦لمصغي٨ماظطملٖغ٦يمطؿمملبمأولمسػمل٧مذٕح -14 م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمصغي٨ماظ

م.َطؾغيريمعصيفشيػملٓمصغي٨ماْظؼملؽملشمل٠مسػمل٧ماظؼيدمصغي٨مطؿمملب -15

م.اْظفمَلصضيظمَلؾملشيمملغغي٨مسعملؿملٓةمذٕح -16

م.ذبػملٓؼ٤مصغي٨مظػملٕازيماْظفمَلرضيبشيضملنيمع٤معلشيمملئغي٢مذٕح -17

م.عصيفشيػملٓمصغي٨موشيَشريهمدؾضملنيمابضي٤مسػمل٧مصغيؿمل٥غيمردماإلدغملؽملٓراغؿملهملماْظؼمللشيمملئغي٢ -18

مع٤موأبشملػمل٥ماظؽملؼيظمْللغي٨عيماْظغمَلػمَلمملممسػمل٧مصغيؿمل٥غيموشيتغملػمل٣مذبػملٓؼ٤مصغي٨معزملٕمصغي٨مربؽملؿ٥مصغي٨مطؿمملب -19

 .وشيجؾملممًلمثشيؼملشيمملغغينيشيمغشيقضي٦

م.()ورضهملمعمملئشيهملمغشيقضي٦موشيضٓرت٥ماظٕبمِإرشيادشيةمسػمل٧ماْظغمَلػمَلمملممطؿمملب -20

م:أعامباظـلؾةمظؽؿؾهميفماظؼواسدمواظػؿاوىميفماظعؼقدةمصفيمطاظؿاظي

ضٕيآنمعشيلضيفمَلَظهملمصغي٨مجشي٦شيابموشيػصي٦شيماظغملؿملالغؿملهمل  م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمصغي٨ماْظعمُل

ؼيدعيماْظؼملضملشيمملدمِإثضيؾشيمملتمصغي٨مَض٦شياسغيٓ  م.عصيفشيػملٓمغشيقضي٦ماِضق٦ؼهملمردشيمملَظؿ٥مصغي٨مدؿملؽملمملمابضي٤مسػمل٧موشياظ

م.وشياظزملـيظمَلمملتماْظفمَلدضيؼملشيمملءمصغي٨ماْظكمِلثضيؾشيمملتمتشيقضيعملغيؿمل٠ 

ضيعماْظعملٓرمبشينيماْظفؼملٝمحشيعملغيؿملعمَلهملمصغي٨مصغيؿملؾملشيمملمحبىملماظؿٓعٕؼهمل  م.وشياظرملؼي

م.وشياْظضملزملٕماظصمّلؾملضيٕمبشينيمطؿؾؾملشيمملمورضهملمدغيؿؽي٦نشيمايؼمل٦ؼهملماْظظملؿؿملممل 
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م.ورضهملمخشيؼملضيلصي٦نشيماظزملـيظمَلمملتمصغي٨مصؿؿملمملموشيػغي٨مإٌاطرملؿملهمل 

م.ورضهملمزيلنيمغشيقضي٦ماْظضملصيػمُل٦عيمعشيلضيفمَلَظهملمصغي٨مصؿؿملممل 

م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦مدصيؾضيقشيمملغشي٥صيماظٕبمؼلضيؿشيقعمّل٥صيمعغيؼملؼيمملماْظغمَلؼملشيممللمصغيظمَلمملتمتشيؿشيسملشيؼملؼي٤مصؿؿملممل 

ضيَضهملمسعملؿملٓةمصغي٨مصؿؿملمملموشيػغي٨ماظ٦ادشملؿملهمل  م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦ماظؽملؼيمملجغيؿملهملماْظظمل

م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦ماْظفمَلْصضملشيممللمعشيلضيفمَلَظهملمتشيضملضيػملغيؿمل٢مصغي٨مجشي٦شياب 

ضٕيآنمعشيلضيفمَلَظهملمصغي٨مجشي٦شياب  م.ورضهملمدؾضملنيمغشيقضي٦معزملٕمع٤موشيردتماْظعمُل

م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦ماْظغمَلػمَلمملممصغي٨ماظؽملؼيمملسماخضيؿغيػمَلمملفمسػمل٧مصغيؿملؾملشيمملمتغملػمل٣ماظؾضملػملؾغملؿملهمل 

ضٕيآنمصغي٨معشيلضيفمَلَظهملموشيػغي٨ماظعملمملدرؼهمل  م.وشيرشيَضمملتمسرملٕمغشيقضي٦ماْظعمُل

ضٕيآنمصغي٨معشيلضيفمَلَظهملمجشي٦شياب  م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦مَظمملمأمموشيصشي٦تمحٕفمػصي٦شيمػشي٢ماْظعمُل

م.ورضهملموشيسغيرملضيصيونشيمبسملٝماِزػٕؼهمل 

ضٕيآنمصغي٨معشيلضيفمَلَظهملموشيػغي٨ماظؾطملٓادؼهمل  م.اْظعمُل

م.واظؽملعملٛماظرملغمل٢مصغي٨معلشيمملئغي٢ 

م.اْظضملشيعمْلػملغيؿملؼيهملماْظفشي٦شياػغيٕمبغيكمِلثضيؾشيمملتماظظملالصلهملمَض٦لمإبغيضيشمَلممللمطؿمملب 

م.َطؾغيريمعصيفشيػملٓمصغي٨ماْظضملشيمملٕمبعملٓمماظظملالدظملهملمَض٦لمإبغيضيشمَلممللمطؿمملب 

شية  م.وشياحغيٓمِإَظمملمسشيؽمل٥صيمؼزملٓرمَظمملماْظ٦شياحغيٓمَأنماظظملالدظملهملمَض٦لمإبغيضيشمَلممللمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.اظ٦ػؼملؿملهملماظعملسملمملؼمملمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ؼؿؽملمملػ٧مَظمملموشيعشيمملمؼؿؽملمملػ٧مصغيؿملؼملشيمملمَضمملسغي

ضيممصغي٨مجشي٦شياب  م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦مسشيػمَلؿملضي٥غيماظضملشيؾضيٓمؼصيضملشيمملضنملمػشي٢ماْظؼملضملضيزملغيؿملشيهملمسػمل٧ماْظضملشي

شية  ؼٕيدصي٦لمعصيكشيمملظظمَلهملمَأنمصغي٨مَضمملسغي م.ػ٦ىموشياتـيؾشيمملعمز٤مسشي٤مِإَظمملمتغمل٦نمَظمملموشياظلؼيػمَلمملمماظزملؼيػمَلمملةمسشيػمَلؿملضي٥غيماظ

شية  ؽٓيغضيؿملشيمملمعزملشيمملحلمسػمل٧مؼرملضيؿشيؼمل٢مواظؿ٦حؿملٓماْظكمِلميشيمملنمَأنمصغي٨مَضمملسغي شيةماظ م.وشياْظـملخغي

شية  م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مصغي٨ماْظفمَلوضيظغيؿملشيمملءمطٕاعمملتمِإثضيؾشيمملتمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.اْظ٦َظمملؼشيهملمسػمل٧متٓلمَظمملماْظضملشيمملدشياتمخ٦ارقمَأنمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦موشياظرملؽيغمْلٕماظزملؼيؾضيٕمَضمملسغي

شية  ـٕيضشيمملمصغي٨مَضمملسغي م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓماظ

شية  م.َض٦ضيظ٥مَصلشيمملدمسػمل٧مدشيظغيؿمل٢مَصظملغيؿملؾملشيمملمعصيؾضيؿشيٓعمبؾملشيمملمحْيؿشييملمآؼشيهملمط٢مَأنمصغي٨مَضمملسغي
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شية  معمملئشيهملمغشيقضي٦مَض٦ضيظ٥مبشملػمَلمملنمسػمل٧مدشيظغيؿمل٢مصغيؿمل٥غيمعصيؾضيؿشيٓعمبغي٥غيمحْيؿشييملمسشيعمْلػملغي٨مدشيظغيؿمل٢مط٢مَأنمصغي٨مَضمملسغي

م.ورضهمل

شية  م.اْظفمَلجضيؽملشيمملسمدشيمملئغيٕمسػمل٧ماظؽملؼيمملسمصمملي٨متشيظمْلسملغيؿمل٢مصغي٨مَضمملسغي

شية  ضيسغيؿملؼيهملماْظكػمْل٦شيةمبشينيموشياْظظملٕقماًػمل٦اتمصغي٨مَضمملسغي م.واظؾٓسؿملهملماظرملؼي

شية  ضيَضهملمظغيؾشيمملسمصغي٨مَضمملسغي م.وشيَشريػ٣مواِضشملمملبماْظكغي

م.اظزملضملؿملٓؼهمل 

شية  شياءمصغي٨مَضمملسغي م.أصسمل٢مَأؼؾمل٣ضيمواظزمل٦صؿملهملماْظظمُلعمَل

شية  م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمظػمْلضملشيؾٓمآمربؾؼيهملمصغي٨مَضمملسغي

م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦ماظضملٕاضؿملهملماظؿؽيقضيظمَلهمل 

شية  م.ورضهملمزيلنيمغشيقضي٦مواظؿ٦ط٢ماْظكمِلخضيػمَلمملصمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ورضهملمزيلنيمغشيقضي٦ماِريٓؼهملماظرملؽيؿملصي٦خمصغي٨مَضمملسغي

شية  ِٕؼ٣مصغي٨مَضمملسغي م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦ماظلؼملمملعمتشيقضي

ِٕؼ٣  م.عصيفشيػملٓمصغي٨ماظلؼملمملعمتشيقضي

م.اظغملؿملالغ٨ماظعملمملدرمسؾٓمظلؿملٓيماْظطملشيؿملضينملمصؿ٦حمسػمل٧متضملػملؿملعملهمل 

شية  م.اْظقلؽمل٧مآمَأمسشيمملءمصغي٨مَضمملسغي

شية  ِٕقصيموشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧مَض٦ضيظ٥مصغي٨مَضمملسغي م.صٕضهملموشيدؾضملنيمثشيػمَلمملثمسػمل٧مأعؿغي٨مدشيؿشيظمْلؿشي

شية  م.وشيذشيٕح٥ماالدؿطملظملمملرمصغي٨مَضمملسغي

شية  ِٕؼضملشيهملمَأنمصغي٨مَضمملسغي م.عؿالزعؿمملنموايعملؿملعملهملماظرملؼي

شية  م.عصيفشيػملٓمصغي٨مأصسمل٢موشيأؼؾملؼملشيمملمواحملؾهملماْظكػمَلهملمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.عصيفشيػملٓماْظؼملصيقغمل٣ماْظضملػمل٣مصغي٨مَضمملسغي

م.عصيفشيػملٓماظزملعيٓؼ٠مخػمَلمملَصهملمصغي٨مَض٦شياسغيٓ 

ِٖؼٓمَأعٕمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.َظمملمأممؼلنملمػشي٢مؼ

م.حشي٨عيمػصي٦شيمأممعشيمملتشيمػشي٢ماْظكسملٕمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.بغيمملْظغمَلػملغيؼملشيهملغيموشياظؽملؼيزملشيمملرشيىماْظفشيؾملضيؼملغيؿملهملماحؿفمملجمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.عشيمملتشيمث٣ؼيمربٕممصضمل٢مسػمل٧مسٖممصغيؿملؼملشي٤مِردشيمملَظهمل 
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ؼٔيبغيؿملّمػصي٦شيماظلؼيػمَلمملممسشيػمَلؿملضي٥غيمِإدضيؼملشيمملسغيؿمل٢مَأنمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.اظ

ؼيوضيقمصغي٨مِردشيمملَظهمل  غييمواظ٦جٓماظ م.اظزملؽي٦صغيؿملؼيهملمؼٔطٕهصيماَظ

م.طٔبمصعملٓمعشيؿ٧مب٤مؼصي٦غصيٗمع٤مخريمَأغمملمَضممللشيمع٤موشياظلؼيػمَلمملمماظزملؼيػمَلمملةمسشيػمَلؿملضي٥غيمَض٦ضيظ٥مصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.أصسمل٢مذشيظغي١مَأيموشيذطٕهموأمسمملئ٥مآمبغيغمَلػمَلمملمماالذؿطملممللمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.سشيػمَلؿملضي٥غيمؼؿشيضملشيؿملؼي٤معشيمملذشياماْظظملٕجموشيحظملٜماْظؾشيزملشيٕمشٚمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

صيولماإلدؿ٦اءمصغي٨مِردشيمملَظهملموشيػغي٨ماإلربػملؿملهمل  م.َظمملمأممحشيعملغيؿملعمَلهملمػصي٦شيمػشي٢موشياظؽملؽي

ؼيوشيالمعشيلضيفمَلَظهملمصغي٨مِردشيمملَظهمل  شٓياِنمبمملخضيؿػمَلمملفموضؿ٥موشياخضيؿغيػمَلمملفماظ م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمصغي٨ماْظؾػمل

ضٕيآنمصغي٨مصغيؿمل٥غيموردموشيعشيمملماظػملخملعمَلمملءمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦موشيَشريهماْظعمُل

م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓموداسؿمل٥مسمملبٓؼ٥مع٤ماظٕبمضٕبمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

موشيجؾملممًلمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦مع٤مبمملإلدؿؿملالءمتشيفمَلوؼيَظ٥مع٤مَض٦لموشيِإبضيشمَلممللماإلدؿ٦اءمصغي٨ 

م.عصيفشيػملٓمصغي٨مذشيظغي١مؼؿؾٝموشيعشيمملماظرملؼيؾملشيمملدشيتشيؿملضي٤ِمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

متشيفضي٦ِؼٖمصغي٨ماٌؽملمملزعمؼغملظملٕماظزملؼيطملشيمملئغيٕ،موشيػ٢مع٤مػغي٨شيمػشي٢ماْظفمَلغضيؾغيؿملشيمملءمسزملؼملشيهملمِإغضيغمَلمملرمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

مورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦مسشيػمَلؿملضيؾمِل٣ماظزملؼيطملشيمملئغيٕ

م.ضؾػمل٥مَأوماْظظملغيضملضي٢مع٤مػغي٨شيمػشي٢ماالدؿشملمملسهملمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.وأح٦اظ٥موشياْظعملػملنملماْظضملنيمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

مصشيقؾ٥مع٤مؼصيلؼمل٧موشيػ٢مغشيؾؿملمملماظٕدشيمملَظهملمضؾ٢موشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧ماظؽملؼيؾغي٨مَطمملنشيمػشي٢مِردشيمملَظهمل 

م.صقمملبؿملممًلمذشياكمِإذضي

مع٤مضؾػمل٥مع٤مبرملٕعمعؿضملؾٓاماْظ٦شيحضي٨مضؾ٢موشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧ماظؽملؼيؾغي٨مَطمملنشيمػشي٢مِردشيمملَظهمل 

م.اْظفمَلغضيؾغيؿملشيمملء

ضيسشي٦ضينمطظملٕمصغي٨  م.صغي

م.سشيؽمل٥صيمآمرشيضغي٨مظضملشيػمل٨مدشيؿملضيظملمملمَطمملنشيمػشي٢ماظظملعملمملرمذغييمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

ضيلموج٦بمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.حشيممللمط٢مصغي٨مأحٓمط٢مسػمل٧ماْظضمل

م.اْظضملػمل٣مصغي٨ماْظكػملٟمسػمل٧ماظلعيػملٟمصسمل٢مصغي٨مِردشيمملَظهمل 

ِٖؼٓمػشي٢ماْظكمِلميشيمملنمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.عصيفشيػملٓمصغي٨موشيؼؽملضيعملٙمؼ

ِٕؼٛمع٤مذشيظغي١مصغي٨موشيضٝموشيعشيمملمسؾمملدهموشيحصيعمُل٦قمرشيدصي٦ظ٥موشيح٠عيمآمح٠مصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.اظؿؼيظمْل
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موشيسؽملٓماْظ٦شيحضي٨مػصي٦شيموشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧ماظؽملؼيؾغي٨مسغيؽملضيٓماإلهل٨ماْظضملػمل٣معؾٓأمَأنمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.اْظكمِلميشيمملنمػصي٦شيمَأتضيؾشيمملس٥

موشيدؽملهملمآمبغيغملغيؿشيمملبمؼغمل٦نمَأنمبصيٓمَظمملموشياْظفمَلْصضملشيممللمظػملؼملعملمملالتموذممريٓمط٢مَأنمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.رشيدصي٦ظ٥

م.ورضهملمزيلنيمغشيقضي٦ماْظقشيؽملشيظملغيؿملؼيهملمع٤موشيَشريهماٌمملتٕؼٓيموسعملؿملٓةماِذضملٕؼهملمسعملؿملٓةمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.سعملؿملٓةموشيػغي٨ماظ٦ادشملؿملهمل 

م.َأؼضيسملممًلمسعملؿملٓةموشيػغي٨ماي٦صؿملهمل 

م.َظمملمأمماظرملغمل٢مطٕويمػصي٦شيمػشي٢مواظضملمملٕماْظضملشيضٕيشمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.اْظضملشيمملممواإلعغملمملنماْظكػمَلهملمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

صيوسمابضي٤مِردشيمملَظهملمذٕح  عٓيؼ٤مأصصي٦لمصغي٨مسشيؾ م.اظ

شية  غيهموخزملمملئٙماًزملمملئٙمع٤مأعهملمظغمل٢مصغيؿملؼملشيمملمَضمملسغي م.اْظفملعهملمػشي

شية  م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓماظغملػملؿملمملتمصغي٨مَضمملسغي

م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمدؿملؽملمملمابضي٤مغصمل٣مسػمل٧ماظظملالدظملهملمتشي٦ضيحغيؿملٓمصغي٨مطؿمملب 

عٓيؼ٤مربؿمل٨مجشي٦شيابمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦ماْظفمَلصضيظمَلؾملشيمملغغي٨ماظ

ضيَضمملن  م.ورضهملمدغيؿـينيشيمغشيقضي٦ماظرملؼيؿملضيشمَلمملنموأوظؿملمملءماظؼيحضيؼملشي٤مَأوضيظغيؿملشيمملءمبشيؿملشيمملنماْظظمل

م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦ماظؽملؽيزملصي٦صمع٤مؼؿشيفمَلوؼيلمَظمملموشيعشيمملمؼؿشيفمَلوؼيلمعشيمملمبشينيماْظظملٕقمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

شية  م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦مواالصشملالمماظظملؽملمملءمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ورضهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦موايػمل٣ماْظضملػمل٣مصغي٨مَضمملسغي

شية  ؽيسشيمملءغيماْظؼملشيصمَلمملظغي٣مع٤ماإلضؿزملمملصمصغي٨مَضمملسغي م.عصيفشيػملٓموشيَشريهمبغيمملظ

شية  ضيطغيؿملشيهملمصغي٨مَضمملسغي م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦ماظؽملؽيظمُل٦سمتشي

شية  م.طٕادهملماظؿزمل٦فمصغي٨ماظرملٕؼٟمابضي٤مَطػمَلمملممصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ورضهملموشيسغيرملضيصيونشيمبسملٝمسؾمملدهموشيح٠عيمآمح٠مصغي٨مَضمملسغي

شية  عيػضيٓمصغي٨مَضمملسغي م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمغشيقضي٦مواظ٦رعماظ

شية  شيامصغي٨مض٢مع٤مضاللموشيبشيؿملشيمملنمواظؿ٦حؿملٓماْظكمِلميشيمملنمصغي٨مَضمملسغي َِصضي٢مػشي م.ا

شية  م.ورضهملمَأرضيبشيضملغينيشيمغشيقضي٦موذظملمملئؾملمملماْظعمُلػمُل٦بمأعٕاضمصغي٨مَضمملسغي
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شية  غيهمصغي٨موشيعشيضملضيؽملشيمملػشيمملماظلؿملمملحهملمصغي٨مَضمملسغي م.اْظفملعهملمػشي

شية  شياػغيؿمل٣مخػملهملمصغي٨مَضمملسغي م.اْظؼملصيشملػمل٠ماإِلعشيمملمموشيَأغ٥ماظلؼيػمَلمملممسشيػمَلؿملضي٥غيمِإبضي

شية  م.وصربمآمصغي٨ماعؿق٤مصغيؿملؼملشي٤مَضمملسغي

م.ورضهملمَأرضيبشيضملغينيشيمغشيقضي٦مخػملعمل٥موشيبشينيمآمبشينيماٌؾمملؼؽملهملمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

شية  م.اْظفشيؼملغيؿمل٢موشياظزملؼيؾضيٕماْظفشيؼملغيؿمل٢مواهلفٕماْظفشيؼملغيؿمل٢ماظزملظملّمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.بمملالحؿلمملبماْظكمِلميشيمملنماضرتابمصغي٨مَضمملسغي

ماظؽملؼيؾغي٨مَطػمَلمملممع٤مػصي٦شيمػشي٢مسصيعمُل٦هل٣ضيمضٓرمسػمل٧ماظؽملؼيمملسمأخمملرنملمَأنمأعٕتمَض٦ضيظ٥مصغي٨مِردشيمملَظهمل 

م.وشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧

شية  م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓمصغي٨ماظشمل٦سيمجشي٦شيابماالهمملد،موشيػغي٨مأػ٢مسػمل٧ماظؼيدمصغي٨مَضمملسغي

عٓيؼ٤مأصصي٦لمصغي٨مِردشيمملَظهمل  م.ورضهملمَأرضيبشيضملغينيشيمبغيعملٓرمظػملضملٓوؼهملماظ

م.ورضهملمثشيػمَلمملثغينيشيمبغيعملٓرمأص٦ظؿملهملمدؼؽملؿملهملمَض٦شياسغيٓمتشيؿشيسملشيؼملؼي٤مضربصمِػ٢مِردشيمملَظهمل 

شية  مسػمل٧ماْظ٦شياجغيؾشيهملمحبعمل٦ض٥موشياْظعملغيؿملشيمملمموشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧مبغيمملظؽملؼيؾغي٨ـيمبمملظ٦دؿملػملهملمؼؿشيضملشيػمَل٠مصغيؿملؼملشيمملمَضمملسغي

م.اْظفمُلعشي٣مجشيؼملغيؿملٝموسشيػمل٧مأعؿ٥

شية  م.وأٌع٦مماْظؼملشيقضيؼملصي٦دمبغيمملظزملرِبمتؿشيضملشيػمَل٠مَضمملسغي

شية  مأج٢مإرضيدشيمملظ٥موشيَأنموشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧معصيقشيؼملؼيٓمإرضيدشيممللمصغي٨مآمبٕريهملمتؿشيضملشيػمَل٠مَضمملسغي

م.اظرملؽيغمْلٕ

شية  م.ٓماظرملؽيغمْلٕمصغي٨مَضمملسغي

م.اظؿقمملجمبغي٥غيموشيضٝمعشيمملموشيدصٝمايالجمحشيممللمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

شية  مغشيقضي٦ماظشمّل٦افمَأوماالسؿؼملمملرمعشيغمَلهملموشيأػ٢مظػملؼملفمملورماْظفمَلْصسملشي٢موشيػ٢ماٌغملؿملهملماْظضملصيؼملٕمصغي٨مَضمملسغي

م.ورضهملمَأرضيبشيضملغينيشي

شية  م.إٌذٓمسػمل٧ماْظغمَلػمَلمملممصغي٨مَضمملسغي

شية  شيادمَصعمَلممللشيماظؿؼي٦ضيحغيؿملٓمسشي٤مدصيؽغي٢شيمٌمملماْظفصيؽملشيؿملضيٓمَطػمَلمملممصغي٨مَضمملسغي صيوثمِإْص شيممسشي٤ماْظقصي م.اْظعمل

شية  م.ورضهملمَأرضيبشيضملغينيشيمغشيقضي٦موشياْظكمِلخضيػمَلمملصماظؿؼي٦شيُط٢مصغي٨مَضمملسغي

شية  م.واظؿؾملػملؿمل٢مواظؿقؼملؿملٓماظؿؼيلضيؾغيؿملّمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.ظضملؾمملدت٥ماْظكػمل٠مخػمل٠مِإغؼيؼملشيمملمتشيضملشيمملَظ٧مآمَأنمصغي٨مَضمملسغي
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شية  م.اظرملؼيؾملشيمملدشيةمتشي٦ضيحغيؿملٓمصغي٨مَضمملسغي

م.اْظكؼملٗماْظعمَل٦شياسغيٓ 

شية  شيِرؼؼيهملمصغي٨مَضمملسغي م.وإبػملؿمللؿملهملموعرملٕطؿملهملمعشيفصي٦دغيؿملؼيهملمَأضلشيمملممثشيػمَلمملثشيهملموشيَأغؼيؾملصي٣ضيماْظعمَل

شية  ضٕيآنمَرٕؼعمَلهملمبشيؿملشيمملنمصغي٨مَضمملسغي شياؼشيهملماظٓسضي٦شيةمصغي٨ماْظعمُل ِٕؼعمَلهملموشيبشينيمبشيؿملؽملؾملشيمملموشيعشيمملماظؽملؼيؾشي٦ِؼؼيهملموشياْظؾمِل ماظشمَل

م.اظزملؽي٦صغيؿملؼيهملمواظشملٕؼعملهملماظغملالعؿملهمل

شية  م.ظغيمملبضيؽملغي٥غيمُظعمْلؼملشيمملنموشيصغيؿملؼيهملمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.َظمملمأمماْظقشيممللمبغيػملغيلشيمملنمػصي٦شيمػشي٢موشيَشريهماىؼملمملداتمع٤ماْظؼملشيكضيػمُل٦َضمملتمتشيلضيؾغيؿملّمصغي٨مَضمملسغي

شية  ضٖيَظهملماظلؿملمملحهملمصغي٨مَضمملسغي م.ذٕسؿملمملنمامسمملنمػؼملمملموشيػ٢مواظؿزمل٦فماْظظملعملٕموشيصغي٨موشياْظضملصي

شية  شياءموعرملمملؼْماْظضملػمل٣معشيرملشيمملؼغيْمصغي٨مَضمملسغي م.أصسمل٢مَأؼؾمل٣ضيماْظظمُلعمَل

شية  غٔيؼنملمصغي٨مَضمملسغي ضيءمتشيضملضي م.َشريهمبٔغنملماْظؼملشي

م.أصسمل٢مَأؼؾملؼملشيمملموباللماْظضملشيؾؼيمملسمصغي٨مِردشيمملَظهمل 

شية  ضيلماْظقشيلشيؽملشيمملتمجشيمملعٝمَأنمصغي٨مَضمملسغي ؽٔيغصي٦بموعٕاتنملماظصمُلػمل٣مواظلؿملؽمملتماْظضمل ؽٓيغضيؿملشيمملمصغي٨ماظ م.اظ

شية  م.َصسملغيؿملػمَلهملمسرملضيٕؼ٤مغشيقضي٦موشيذطٕماْظقفؼيهملمذغييمسرملٕمصسمل٢مصغي٨مَضمملسغي

شية  م.وشياْظفغي٤عيماْظكمِلغضيٗمِإَظ٧موشيدػمل٣مسشيػمَلؿملضي٥غيمآمصػمل٧ماظؽملؼيؾغي٨مِردشيمملَظهملمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.اْظغملظمْلٕمذضملنملمع٤مذصيضملضيؾشيهملمِإَظ٧ماْظؾٓعمرصيجصي٦عمصغي٨مَضمملسغي

شية  م.َأضلشيمملممثشيػمَلمملثشيهملموشيظ٥ماْظكمِلجضيؼملشيمملعمصغي٨مَضمملسغي

م.عشيؿملؿمملمَأحضيؿملشيمملماْظؼملشيرملشيمملؼغيْمبضملٚمِإنمَضممللشيمصغيؿملؼملشي٤مِردشيمملَظهمل 

شيةمذٕح  م.ذبػملٓاتمَأربٝمصغي٨ماْظضملصيؼملضي

م.اْظؼملصيقشيٕرمذٕح 

ؼٕيدصي٦لمذمملمتمسػمل٧ماٌلػمل٦لماظزملمملرم  م.اظ

شٕياطماْضؿغيسملشيمملء  م.اْظفشيقغيؿمل٣مَأصضيقشيمملبمسػمل٧ماظؼيدمصغي٨ماْظؼملصيلضيؿشيعملؿمل٣ماظزملـي

ِٕؼٕ  م.عصيفشيػملٓماْظكسملٕمعشيلضيفمَلَظهملمصغي٨ماظؿؼيقضي

م.ظشملؿملٟمعصيفشيػملٓماْظفمَلسضيػمَلمملمماْظفمَلئغيؼملؼيهملمسشي٤ماٌالممدصٝ 
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شية  م()وشياْظكمِلجضيؼملشيمملعماظؽملؼيٙمتضملشيمملرضمع٤مؼصمل٤عيمصغيؿملؼملشيمملمَضمملسغي
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م:ذقوخهموتالعقذهمرريهماهللمتعادي:مادلطؾبماظرابع

طمملنمرري٥مآمتضملمملديمؼؽملؾمل٢مع٤مخريةماظضملػملؼملمملءمواظظملعملؾملمملءمسيمسزملٕه،مصعملٓمتٕب٧موغرملفملمسيمبؿملوملمسػمل٣م

ودؼ٤موع٤مأدٕةماذؿؾملٕتمبفملػ٢ماظضملػمل٣مواظظملسمل٢مأغٔاك،مصغملمملغوملمغرملفملت٥مع٤مػٔاماظؾؿملوملمسػمل٧مؼٓم

واظٓهمبٓاؼهمل،موع٤مث٣مغؾمل٢مع٤ماظغملـريمع٤ماظرملؿمل٦خماظٔؼ٤مضمملربمسٓدػ٣معمملئيتمذؿملْ،مطؼملمملمذطٕم

م()صمملحنملماظضملعمل٦دماظٓرؼهمل

م:ودفملذطٕمعمملتؿمللٕمظ٨مذيضمل٥مس٤مذؿمل٦خ٥ماظٔؼ٤ممسٝمعؽملؾمل٣موتؿػملؼملٔمسػمل٧مؼٓػ٣،موػ٣مطمملظؿمملظ٨

،مودؿؼملمملئهملمودؿنيمدؾٝمدؽملهملمأثؽملمملءمسيمدعرمل٠موضٓع٦ام:ؼٔطٕػ٣مصمملحنملماظضملعمل٦دماظٓرؼهملمصؿملعمل٦ل

مث٣،مطػمل٥مسٕصهملماب٤مجٖءماٌعملٓد٨مغضملؼملهملمب٤ماظٓائ٣مسؾٓمب٤ماريٓماظٓؼ٤مزؼ٤ماظرملؿملْمع٤مصلؼملضمل٦ا

موأصقمملبمسلمملطٕمب٤مواجملٓمسؾٓماب٤مواظغملؼملمملل،ماظؿمللٕمأب٨ماب٤مع٤ماظغملـريمذؿملكؽملمملممسٝ

مواظرملؿملْ،ماِربػمل٨مواظعملمملد٣ماًريمأب٨مب٤موأريٓماظزملريص٧مب٤محيؿمل٧ماىؼملممللموع٤،ماًرمل٦س٨

موخػمل٠مذؿملؾمملنمب٤مواريٓمسالنمب٤ماظعملمملد٣موأب٨ماظٕحؿمل٣مسؾٓمواظغملؼملمملل،ماظؾكمملريمب٤ماظٓؼ٤مصكٕ

م()طـري

وػؽملمملمدفملذطٕمبضملٚمعرملمملئك٥معٝمتٕاذيؾمل٣ماظيتموردتمسيمطؿنملماظرتاج٣،موذطٕمأصقمملبؾملمملمأنم

م:ذؿملْماإلدالمممسٝمعؽملؾمل٣موتؿػملؼملٔمسػمل٧مؼٓػ٣

مب٤مريٓأماظٓؼ٤مزؼ٤ماظرملؿملْمع٤مصلؼملضمل٦ا،مودؿؼملمملئهملمودؿنيمدؾٝمدؽملهملمأثؽملمملءمسيمدعرمل٠موضٓع٦ا 

ماظؿمللٕمأب٨ماب٤مع٤ماظغملـريمذؿملكؽملمملممسٝمث٣،مطػمل٥مسٕصهملماب٤مجٖءماٌعملٓد٨مغضملؼملهملمب٤ماظٓائ٣مسؾٓ

مب٤محيؿمل٧ماىؼملممللموع٤،ماًرمل٦س٨موأصقمملب،مسلمملطٕمب٤مواجملٓمسؾٓماب٤مواظغملؼملمملل

مواظغملؼملمملل،ماظؾكمملريمب٤ماظٓؼ٤مصكٕمواظرملؿملْ،ماِربػمل٨مواظعملمملد٣ماًريمأب٨مب٤موأريٓ،ماظزملريص٧

.م()طـريموخػمل٠مذؿملؾمملنمب٤مريٓأو،مسالنمب٤ماظعملمملد٣موأب٨،ماظٕحؿمل٣مسؾٓ
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مخػمل٠ماجؿؼملٝ اإلربػمل٨مربؼملٓمأب٦ماِعنيماظضملٓلمسؿرمبنمضادممبنمبؽرمأبيمبنماظؼادم -1

مواٌٖي،مواظربزاظ٨،مواب٤متؿملؼملؿملهمل،موأخ٦هماظظملؿّ،مواب٤مأب٨ماب٤معؽمل٥،معؽملؾمل٣مومسضمل٦ه

 .()ودؿؼملمملئهملمودؾضملنيمدؾٝمدؽملهملمسيمسؾمملدةماظٓؼ٤ماظ٦طؿمل٢،موزؼ٤

مشؿملالن،ماظعملؿملل٨مب٤مخػملٟمب٤معغمل٨مادللؾممبنمحمؿد ادللؾمماظغـائممأبوماظؽؾريماظصدر -2

عٕات،ممثالثمأريٓماإلعمملممعلؽملٓمأمسٝموتلضملني،موضٓمأربٝمدؽملهملماظٓعرملعمل٨،مع٦ظٓه

مواب٤مواٌٖيماظربزاظ٨معؽمل٥مذظ١،مومسٝموشريماظرتعٔيموجمملعٝ،معلػمل٣مبزملقؿملّموحٓث

م.()تؿملؼملؿملهمل

ماظٓؼ٤مذبٓماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْمب٤مايػملؿمل٣مسؾٓ :اظدؼنمذفابماظعاملماإلعامماظشقخ -3

متعمل٨ماظضملػمل٣ماظضملالعهملمذؿملكؽملمملمايٕاغ٨،مواظٓمتؿملؼملؿملهملماب٤ماظعملمملد٣مأب٨مب٤مآمسؾٓمب٤مآمسؾٓ

مصسملمملئ٢محلؽملهمل،موظٓؼ٥مصسملؿملػملهملمظ٥ماظظملٕق،مطمملنمبنيماظظملٕق،ماظظملمملرقمتؿملؼملؿملهمل،معظمليتماب٤ماظٓؼ٤

مدارمعرملؿملكهملمضػملؾ٥،مووظ٨مزمملػٕمس٤مسػملؿمل٥مؼؿغملػمل٣مدعرمل٠مجبمملعٝمطٕد٨مظ٥مطـرية،موطمملن

مبؾملمملماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْموظٓهمدرسمدغملؽمل٥،مث٣مطمملنمبمملظعملزملمملسني،موبؾملمملماظلغملٕؼهملمايٓؼىمل

.م()آمرري٥ماظزمل٦صؿملهملممبعملمملبٕمدؿملفملت٨،مودص٤مطؼملمملماآلتؿملهملماظلؽملهملمسيمبضملٓه

مدرسمذضملؾمملنمع٤مواظضملرملٕؼ٤ماظـمملغ٨ماظؿمل٦مموسيم:ؼعمل٦لماب٤مطـري :جاللماظدؼنماظؼزوؼين -4

موضمملض٨مأخ٦هماظٓؼ٤،موحسملٕمإعمملمماظعملٖوؼين،مأخ٦ماظٓؼ٤مذيممللماظعملمملض٨مبمملٌلٕورؼهمل

.م()حمملصاًلمدردممًلمتؿملؼملؿملهمل،موطمملنمب٤ماظٓؼ٤متعمل٧ما٦ًب٧،مواظرملؿملْماظٓؼ٤مذؾملمملبماظعملسملمملة

ماظضملؾمملسمأب٦ماظٓؼ٤ماٌظمليت،مذٕفمآٌرسماًشملؿملنملماإلعمملممظرملؿملْا :ذرفماظدؼنمادلؼددي -5

مريمملدمب٤محلنيمب٤مجضملظملٕمب٤مأريٓمب٤مغضملؼملهملمب٤مأريٓماظٓؼ٤مطؼملممللماظرملؿملْمب٤مأريٓ

،محلؽملممًلموطؿنملماظغملـريمودؿؼملمملئهمل،مومسٝموسرملٕؼ٤مثؽملؿنيمدؽملهملماظرملمملصضمل٨،موظٓماٌعملٓد٨

مبٓعرمل٠،موطمملنمواًشملمملبهملمواظؿٓرؼٗمبٓعرمل٠مغؿملمملبهملماظعملسملمملءموأصمملد،مووظ٨مصفملجمملدموصؽملٟ

ماظرباغؿملهملمبمملظرملمملعؿملهملموضوملمسيماًشملمملبهمل،مودرسمعٝماظؽمل٦رؼهملمايٓؼىملمودارماظطملٖاظؿملهملمعٓرس
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ماظضملؾمملسمأب٦ماإلدالممذؿملْماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْمعؽملؾمل٣ماظظملسملالءمع٤مىؼملمملسهملماإلصؿمملءمسيموأذن

مبمملإلصؿمملء،موطمملنمتؿملؼملؿملهملمالب٤مأذغوملمأغممل:موؼعمل٦لمب٥موؼظملٕحمبٔظ١مؼظملؿكٕمتؿملؼملؿملهمل،موطمملنمب٤

م.()وماظضمل٢مع٤مطـريةمصؽمل٦غممًلمؼؿعمل٤

ماظعملمملد٣مأب٨مب٤مآمسؾٓمب٤ماظلالممسؾٓم:األحؽاممصاحبمتقؿقةمبنماظدؼنمجمدماظشقخ -6

ماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْمايؽملؾػمل٨،مجٓمايٕاغ٨متؿملؼملؿملهملمب٤مسػمل٧مب٤مربؼملٓماب٤ماًسملٕ

مصكٕماًشملؿملنملمسؼمل٥مسػمل٧مصطملٕهمسيموتظملعمل٥،موزيلؼملمملئهملمتلضملنيمدؽملهملمحٓودمسيمتؿملؼملؿملهمل،موظٓ

موأصؿ٧موشريه،مودرسمواظظملعمل٥مايٓؼىملمسيموبٕع،ماظؾالدمإديمورح٢ماظغملـريماظٓؼ٤،مومسٝ

م.()حبٕانماظظملشملٕمؼ٦مموعمملت،ماظشملػملؾهملمب٥مواغؿظملٝ

مب٤مآمسؾٓماحملنملمب٤مأريٓمب٤مآمسؾٓماظٓؼ٤مربنمل:محمبماظدؼنمادلؼدديماحلـؾؾي -7

معؽملزمل٦رمب٤مإمسمملسؿمل٢مب٤ماظٕري٤مسؾٓمب٤مأريٓمب٤مإبٕاػؿمل٣مب٤مربؼملٓمبغملٕمأب٨مب٤مأريٓ

مب٥،موطمملغوملماظؽملمملسمواغؿظملٝماظشملؾمملقمبؽملظملل٥،موطؿنملموضٕأماظغملـريمايؽملؾػمل٨،ممسٝماٌعملٓد٨

مبمملظعملٕاءةمرؿملنملمص٦تموشريه،موظ٥ماِع٦يماىمملعٝمسيمواظلؽملهملماظغملؿمملبمع٤موسٜمذبمملظٗمظ٥

مذؿملْماظؽملمملس،موطمملنمبؾملمملمؼؽملؿظملٝمعظملؿملٓةمع٦اسؿملٓهمووضمملر،موطمملغوملمودغملؿملؽملهملمروحمجًٓا،موسػملؿمل٥

مربؿملٝمدمملبٝماالثؽملنيمؼ٦ممضٕاءت٥،مت٦سيموحينمل،محيؾ٥متؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماإلدالم

م.()اِول

م

م

م

م
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 :متالعقذهمرريهماهللمتعادي

محٕؼٖمب٤مدضملٓمب٤مأؼ٦بمب٤مبغملٕمأب٨مب٤مربؼملٓماى٦زؼهملمضؿمل٣ماب٤ماظٓؼ٤ممشٗماظرملؿملْ 

مع٦ظٓهماى٦رؼهملمضؿمل٣مبمملب٤ماٌضملٕوفمايؽملؾػمل٨ماظٓؼ٤ممشٗماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْماظٖرس٨

معؽملؾمل٣مطـريةموذيمملسهمل،ماظضملمملبٕماظرملؾملمملبمسػمل٧ممسٝمودؿؼملمملؼهملموتلضملنيمإحٓىمدؽملهملمصظملٕمدمملبٝ

مربؼملٓمغزملٕموأب٨،ماٌشملضمل٣موسؿملل٧،ماظٓاؼ٣مسؾٓمب٤مبغملٕموأب٨،مايمملط٣مريٖةمب٤مدػملؿملؼملمملن

ماظغملؽملٓيماظٓؼ٤موسالء،مسلمملطٕماب٤مواظؾؾملمملءمعغملؿ٦ممواب٤،ماظرملريازيماظٓؼ٤مسؼملمملدماب٤

ماظٓؼ٤مبٓرمواظعملمملض٨،ماظغملقممللمغضملؼملهملماب٤مأؼ٦بماظؾضملػملؾغمل٨ماظظملؿّمأب٨مب٤موربؼملٓ،ماظ٦داس٨

مِب٨ماٌػملكٙمسػملؿمل٥مضٕأماظؾضملػمل٨ماظظملؿّمأب٨مسػمل٧ماظضملٕبؿملهملموضٕأ،مد٦اػ٣موذيمملسهملمذيمملسهملماب٤

موبضملٚ،ماظرملمملصؿملهملماظغملمملصؿملهملموأطـٕ،معمملظ١ماب٤مأظظملؿملهملمضٕأمث٣،ماىٕجمملغؿملهملمضٕأمث٣،ماظؾعملمملء

مس٤مصفملخٔهماظظملعمل٥موأعممل،ماٌعملٕبمع٤مضشملضملهملماظؿ٦غٗماظٓؼ٤مذبٓماظرملؿملْمسػمل٧مضٕأمث٣،ماظؿلؾملؿمل٢

مإًض٨ماظعملل٣مأب٨مزبؿزملٕمسػملؿمل٥مضٕأ،مايٕاغ٨مربؼملٓمب٤مإمسمملسؿمل٢ماظرملؿملْمعؽملؾمل٣مذيمملسهمل

ماظٓؼ٤متعمل٨ماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْموعؽملؾمل٣،ماظؾضملػمل٨ماظظملؿّمأب٨ماب٤موعؽملؾمل٣،مضٓاعهملمالب٤مواٌعملؽملٝ

موأخٔماظٓؼ٤مذٕفماظرملؿملْموأخ٦همجٓهمتفملظؿملٟماحملٕرمع٤مضشملضملهملمسػملؿمل٥مضٕأمتؿملؼملؿملهملماب٤

ماظرملؿملْمسػمل٧مث٣،مربؼملٓمب٤مسؿمل٢اد٣إمسػمل٧مث٣،مؼٓمصؿملؾملمملمظ٥موطمملن،مواظٓهمس٤مأواًلماظظملٕاؼٚ

ماظٓؼ٤مصظمل٧ماظرملؿملْمعؽملؾمل٣مذيمملسهملمس٤مصفملخٔػمملماِص٦لموأعممل،متؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨

متعمل٨ماظرملؿملْموعؽملؾمل٣،مضٓاعهملمالب٤ماظٕوضهملمأطـٕمسػملؿمل٥مضٕأمربؼملٓمب٤مسؿمل٢اد٣إو،ماهلؽملٓي

،ماآلعٓيمظػمللؿملٟماِحغملمملممطؿمملبموع٤،ماحملزمل٦لمع٤مضشملضملهملمسػملؿمل٥مضٕأمتؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤

مسػمل٧موضٕأمواحملزمل٢،ماِربضملنيمأطـٕماهلؽملٓيماظٓؼ٤مصظمل٧ماظرملؿملْمسػمل٧ماظٓؼ٤مأص٦لمسيموضٕأ

مغمملزٕمطـريًامواذؿطمل٢،متزملمملغؿملظمل٥مع٤موطـريًاماظغملؿمملبنيمع٤مضشملضملهملمتؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظرملؿملْ

موايٓؼىملماظؿظمللريمسػمل٣مسيماظغملؾمملرماِميهملمع٤موصمملرموصؽملٟماظشملػملنملمسػمل٧مواطنملمواجؿؾملٓوا

متؿملؼملؿملهملماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظضملالعهملماظرملؿملْمخيػملٟموٕ،مواظضملٕبؿملهملمواظظملٕوعموطالعممًلمصعملؾملممًلمواِص٦ل

مذبػملٓماظلضملمملدةمدارمعظملؿمملحمأدظملمملرمأربضملهملماظضملؾمملدمدؼ٤مػٓىمسيماٌضملمملدمزادمتزملمملغؿملظمل٥موع٤،معـػمل٥

ماهلفٕتنيمدظملٕمأدظملمملرمثػملـهملمسب٦موعرملغملالت٥مسػملػمل٥موإؼسملمملح،مدوداومأب٨مدؽمل٤متؾملٔؼنملمطؾري

مس٤ما٦ٌضضملنيمعضملمملٕمعؿ٦دٛمدظملٕماظزملالةمسيماظؿملٓؼ٤مرصٝمطؿمملبمطؾريمدظملٕماظلضملمملدتنيمورٕؼ٠
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مثػملـهملمسب٦مغصمل٣موػ٦،ماظؽملمملجؿملهملماظظملٕضهملمالغؿزملمملرماظرملمملصؿملهملماظغملمملصؿملهملمطؿمملبمطؾريمدظملٕماظضملمملٌنيمرب

مربػمل٢مبشملالنمسػمل٧ماالدؿٓاللمبؿملمملنماحملؼملٓؼهملماظشملٕؼعملهملمسيمايػملؾؿملهملماظٕدمملظهملمبؿملوملمآالف

محػمل٧ماحملؼملٓؼهملماظظملٕودؿملهملمايٕؼٕمع٤مظؾل٥موحيٕممحي٢ممبمملماظؿقؾريمواظؽملسملممللماظلؾمملق

م.(اإلصؾملمملم

مذبػملٓماظظملمملههملمتظمللري،مواظعملٕآنمأمسمملءمتظمللريماِغمملممخريمسػمل٧مواظلالمماظزملالةمأحغملمملممسي

ماظطملؽملمملءممسمملعمحغمل٣مس٤ماظطملشملمملءمطرملٟماظرملٕمودصٝماًريمحبزمل٦لماظٔطٕماضؿسملمملءمطؾري

مذبػملٓماظظمل٦اؼٓمبٓاؼٝموايٕوفماِدواتمعضملمملغ٨ماٌضمل٦ذتنيمأدٕارمسيماظرملمملصؿملهملماظٕدمملظهمل

م.()طؾري

مسؾٓمب٤مايؼملؿملٓمسؾٓماب٤ماهلمملديمسؾٓمب٤مأريٓمب٤مربؼملٓمايؽملؾػمل٨ماهلمملديمسؾٓماب٤ 

مودؾٝمزيٗمدؽملهملمع٦ظٓهمايؽملؾػمل٨ماظٓؼ٤ممشٗمضٓاعهملمب٤مربؼملٓمب٤مؼ٦دٟمب٤ماهلمملدي

ممسٝ،معمملؼهملمودؾٝموأربضملنيمأربٝمدؽملهملماِوديمذيمملدىمع٤ماِولماظضملرملٕمسيموت٦سي،معمملؼهمل

مب٤موأريٓ،ماٌشملضمل٣موسؿملل٧ماظٓاؼ٣مسؾٓمب٤مبغملٕموأبمملمريٖةمب٤مدػملؿملؼملمملنماظٓؼ٤متعمل٨ماظعملمملض٨

موتظملعمل٥موسٓةمدضملٓماب٤ماظٓؼ٤مودضملٓ،ماظٖرادمربؼملٓمس٤موأطـٕ،مايفمملرمرمملظنملمأب٨

م.()عؿملهمليتماب٤ماظٓؼ٤متعمل٨ماظضملالعهملمإديمطـريًاموتٕدد،معلػمل٣ماب٤ماظٓؼ٤ممشٗمبمملظعملمملض٨

ماظضملالعهملماإلعمملممذؿملكؽملمملمؼ٦دٟمب٤ماظٕري٤مسؾٓماب٤ماظٓؼ٤مزط٨ماظزملمملحلماظرملؿملْمودٟي 

ماظغملػمليبماظعملسملمملس٨مايفمملجمأب٦ماظٓؼ٤مذيممللماظرملمملممربٓثماٌظملؿملٓماحملعمل٠ماظؽملمملضٓمايمملصٜ

.ماظرملمملصضمل٨ماظػملطمل٦يماظٓعرملعمل٨ماٌٖي

مدؽملهملمايٓؼىملمرػملنملماظعملٕآن،مث٣مواظؾػملٓ،موحظملٜمبمملٌٖةموغرملفملػذمل،م654مدؽملهملمسيمحػملنملمبصملمملػٕموظٓ

،مسؼملٕمواب٤،مسالنمواب٤،مدالعهملمب٤مأريٓمس٤مجٕا،مصفملطـٕموػػمل٣معمملئهملمودوملمودؾضملنيمأربٝ

وخػمل٠،مماِمنمملر٨مب٤مبغملٕموأب٨،مايٕاغ٨ماظضملٖؼٖمسؾٓمس٤مورؾعملؿؾمل٣،مومبزملٕماِربػمل٨مواظعملمملد٣

مواظؿزملٕؼٟمبمملظؽملق٦مسمملرصمملماٌؿعمل٤،موطمملنماٌػملؿملّمخبشمل٥مواظؽملمملزلماظضملمملظ٨موطؿنملموايٕعنيموحػملنمل
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مسيمطؼملمملمايٓؼىملمصؿملقملديماٌضملعمل٦لمعسملمملؼ٠مسيموخي٦ضمواِص٦لماظظملعمل٥مسيمؼرملمملركمبمملظػملطملهملمبزملريا

.مورؾعملمملتؾمل٣ماظٕجممللمعضملٕصهملمسيماٌؽملؿؾمل٧موإدؽملمملدا،موإظؿمل٥معؿؽملمملماظؽملظملٗ

مدؽملهملمصظملٕمع٤سرملٕمثمملغ٨الموسي،مايظملٜمع٤مربػمل٥مسػمل٣ماظغملؼملممللمتؾملٔؼنملمطؿمملب٥مسيمغصملٕموع٤

.م()اظزمل٦صؿملهملممبعملربةمودص٤مغضملرمل٥مسػمل٧موازدري٦امخالئ٠مذؿملضمل٥مػذمل742

موإعمملم،ماحملٓثنيمغمملضٓماالدالمموعقملرخ،ماظرملمملممعظملؿملٓماهلؼملمملممايمملصٜماإلعمملممماظٔػيباظرملؿملْ 

مب٤مضمملميمملزمب٤مسـؼملمملنماب٤مأريٓمب٤مربؼملٓمآمسؾٓمأب٦ماظٓؼ٤ممشٗمواجملٕحنيماٌضملٓظني

موجٓت٥مصؿملؼملمملمع٦ظٓهماظرملمملصضمل٨ماظٔػيبماب٤ماظٓعرملعمل٨ماِص٢ماظظملمملرض٨ماظرتطؼملمملغ٨مآمسؾٓ

مٔمملنمدؽملهملماظعملضملٓةمذيمثمملظىملماالثؽملنيمظؿملػملهملموت٦سي،مودؿؼملمملئهملمودؾضملنيمثالثمدؽملهملمسيمخبشمل٥

،متضملمملديمآمرري٥مدعرمل٠مع٤ماظزملطملريماظؾمملبممبعملربةماظطملٓمع٤مودص٤،مودؾضملؼملمملئهملموأربضملني

،ماظغملؾريمعضملفؼمل٥مجيؼملضملؾمل٣مذؿملْموثالٔمملئهملمذؿملْمأظٟمسب٦مواالجمملزةمبمملظلؼملمملعموعرملؿملكؿ٥

مسيمإعمملعممًلمواظؿفملصؿمل٢مبمملظؿظملٕؼٝمسمملٌممًلمواظؿضملٓؼ٢ماىٕحمسيمسؼملٓةماظٕجممللمغعملٓمسيمآؼهملموطمملن

ماًػملٟمبنيمضمملئؼملممًلماٌعملمملالتموأربمملب،ماِئؼملهملممبٔاػنملمدربهملمظ٥ماظؽملصملٕؼمملتمصعملؿملؾملممًلسيماظعملٕاءات

مم()اظلػملٟموعٔػنمل،ماظلؽملهملمبؽملرملٕ

مأب٨مايمملصٜموظٓمسؼملٕومأب٦ماحملٓثماظؽملمملس،ماإلعمملممدؿملٓماب٤مأريٓمب٤مربؼملٓمب٤مربؼملٓ 

مصؿّماظضملالعهملموظٓهمعٝمواضظملمملمرأؼؿ٥.اظعملمملػٕةماظؿ٦غل٨،مغٖؼ٢مث٣،ماِغٓظل٨ماظؿملضملؼملٕيمبغملٕ

.ماظٓؼ٤

ماظلٕاجمب٤مايلنيموأب٨،ممسمملسممًلمواظٓهمس٤موأخٔ.عمملئهملمودوملموأربضملنيمزيٗمدؽملهملموظٓ

مبضملٓمعٓؼٓةماظغملمملعػملؿملهملمعرملؿملكهملمووظ٨.واظشملؾعملهملمواظؽملفؿملنمل،مسالقماب٤موي٠ماره٢مث٣،مواِبمملر

مذيمملدىمسيمعمملت.وعضملٕصهملموطؿنملمص٦ائٓمصمملحنملموطمملن،مأوالدهموأمسٝ،ماظضملؿملٓمدضؿمل٠ماب٤مذؿملكؽملممل

.م()بحيبماب٤معؽمل٥ممسٝمودؾضملؼملمملئهملمزيٗمدؽملهملماِودي
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مذؿملكؽملمملمربؼملٓ،مػ٦مب٤ماظعملمملد٣:مػ٦ماظربزاظ٨ :اظربزاظ٨ ايمملصٜمسػمل٣ماظٓؼ٤ماظعملمملد٣مب٤مربؼملٓ 

مب٤مؼ٦دٟمب٤مربؼملٓمب٤ماظعملمملد٣ماظٓؼ٤ماظرملمملم،مسػمل٣معقملرخماإلعمملمماٌؿعمل٤ماحملٓثمايمملصٜ

معظملؿملٓماظرملمملصضمل٨ماظٓعرملعمل٨مث٣،ماِذؾؿملػمل٨ماظربزاظ٨مؼ٦دٟمب٤مربؼملٓماظٓؼ٤مزط٨مايمملصٜ

مورمملئظملهمل،مواظؽملفؿملنمل،ماظٓائ٣مسؾٓماب٤مظ٥موأجمملز.ودؿؼملمملئهملمودؿنيمزيٗمدؽملهملموظٓ .اىؼملمملسهمل

مواظرملؿملْ،ماًريمأب٨موع٤،مطـريًامواظٓهمع٤مومسٝ،مواًرمل٦س٨،ماظؾ٦صرييمأصقمملبمع٤

،مايٕاغ٨مواظظملكٕ،ماِربػمل٨مواظعملمملد٣،مسالنمواب٤،ماِزج٨ماب٤مواظربػمملن،ماظٓؼ٤ممشٗ

،ماظربنماب٤مث٣،معالسنملمواب٤.واظغملؽملٓي،مرربزدماب٤مأصقمملبمع٤مطـريموخػمل٠،موشمملزي

ماظؿمللٕمأب٨مواب٤،ماظٓائ٣مسؾٓمواب٤،معٕدامخشملؿملنملمث٣مرواجمواب٤،ماظلكمملويمث٣،مبمملضهملمواب٤

مرواؼمملت٥مع٤مؼٖؼٓون،موغلْمب٢،مذؿملْمأظٟمظ٥مذؿملْ،موأجمملزمأظظمل٨مع٤مأزؼٓمس٤مصفملخٔ

مواظؿ٦اضٝماظؿفٕدمعٝمدمملئٕةمًػمل٠،موصسملمملئػمل٥مؼ٦صٟ،موخٕجمالمعمملماٌؿعمل٤ماٌػملؿملّمخبشمل٥

.مسؼملػمل٥مصمملحلموؼٖط٨مأجػمل٥مسيمؼظمللّمصمملٓمأٌاطٕةموحل٤ماظؿغملػملٟموتٕك

مودؾضملنيمزيٗمس٤مودؾضملؼملمملئهملموثالثنيمتلٝمدؽملهملمايفهملمذيمسيمخبػملؿملٙمربٕعمملمت٦سي

.م()صٓضهملمابـػملـ٥موأوص٧مطؿؾ٥مووضٟ،مأذؾملٕمشريمدؽملهمل

ماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْمذرع،مب٤مض٦ءمب٤مطـريمب٤مض٦ءمب٤مطـريمب٤مسؼملٕمب٤ممإمسمملسؿمل٢-7

ماظرملمملصضمل٨،ماظٓعرملعمل٨ماظؾزملٕويماظعملٕذ٨محظملٙمأب٨ماظٓؼ٤مذؾملمملبماظرملؿملْمب٤ماظظملٓامأب٦ماظٓؼ٤مسؼملمملد

مدؽملهملمسيمدعرمل٠مأسؼملممللمع٤مبزملٕىمذٕض٨مبعملٕؼهملمع٦ظٓهمطـريمبمملب٤ماٌضملٕوفماٌقملرخماٌظمللٕمايمملصٜ

معؾٓأمسيمتظملعمل٥موب٥ماظ٦ػمملبمسؾٓماظرملؿملْمأخ٦همصٕبمملهماظٕابضملهملمسيموػ٦مواظٓهموعمملتمودؾضملؼملمملئهمل،مإحٓى

مومسٝموايٓؼىمل،مواظؿظمللريماظظملعمل٥مسيموبٕعموطؿنمل،موحزمل٢مودأبماالذؿطملمملل،مالزممث٣مأعٕه،

موادق٠ماظرملريازي،مواب٤مسلمملطٕ،مب٤مواظعملمملد٣ماظرملؿملكهمل،مب٤موأريٓماٌشملضمل٣مسؿملل٧مع٤مبٓعرمل٠

ماظ٦اغ٨،مسؼملٕمب٤موسػمل٨ماظٓب٦د٨،ماظظملؿّمأب٦معزملٕمع٤مظ٥موأجمملزماظٖراد،مب٤موربؼملٓماآلعٓي،
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مودبٕج،ماغؿظملٝ،موب٥مطـريًا،ماٌٖيماظٓؼ٤مذيممللمايمملصٜموالزممواحٓ،مواحٓموشٕماًؽمليتموؼ٦دٟ

مطـريًامتؿملؼملؿملهملماب٤مسشيػمَل٧مأؼسملممًلموضٕأمبمملبؽملؿ٥،موتٖوج
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م:ذفادةماظعؾؿاءميفمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي:مادلطؾبماخلاعس

ػؽملمملكمطؿنملمذيضملوملمذؾملمملداتمسػملؼملمملءمسزملٕمذؿملْماإلدالممع٤معرملمملئك٥موتالعؿملٔه،مواظٔؼ٤م

سمملؼرمل٦ه،موأخٔمعؽملؾمل٣،موأخٔومعؽمل٥،موعؽملؾملمملمطؿمملبماظٕدماظ٦اصٕمظؿػملؼملؿملٔهماب٤مغمملصٕماظٓؼ٤م

اظٓعرملعمل٨،موضٓمذيٝمصؿمل٥معمملؼعملمملربمذؾملمملدةمٔمملنمؤمملغنيمسمملٌممًلمصمملضاًلموذؿملكممًلمجػملؿملاًلمطػملؾملمملم

ترملؾملٓمالب٤متؿملؼملؿملهملمبمملظظملسمل٢مواظضملػمل٣مواٌغملمملغهملماظضملػملؼملؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهملماظيتممتؿملٖمبؾملمملمذؿملْماإلدالم،م

وصمملقمأضٕاغ٥مورصضمل٥مآمتضملمملديمبؽملزملٕت٥مٌٔػنملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،موأؼسملممًلمطؿمملبماظرملؾملمملدةم

اظٖطؿملهملمسيمثؽملمملءماِئؼملهملمسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿملهملمٌٕس٨مب٤مؼ٦دٟماظغملٕع٨،موػ٦مع٤ماظغملؿنملماظيتمذيضملوملم

م.ذؾملمملداتماظضملػملؼملمملءمسيماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديموثؽملمملؤػ٣مسػملؿمل٥

م:ودمملوردمػؽملمملمبضملٚمذؾملمملداتماظضملػملؼملمملءمظرملؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي

ؼٔطٕمتػملؼملؿملٔهماب٤مسؾٓاهلمملديمعمملضٕأهمخبٛماظرملؿملْمطؼملممللماظٓؼ٤ماب٤ماظٖعػملغملمملغ٨مسيمتٕذيهملمظرملؿملْم

مايمملصٜماظؾمملرعماِوحٓماظضملالعهملماإلعمملمماظلؿملٓماظرملؿملْموضٓوتؽملمملموذؿملكؽملمملمدؿملٓغمملم:اإلدالممؼعمل٦لمصؿملؾملممل

مضٓوةماظضملػملؼملمملءمدؿملٓماِغمملمموعظمليتماإلدالممذؿملْماظٓؼ٤متعمل٨ماظضملمملرفماظغملمملع٢ماظعملٓوةماظ٦رعماظٖاػٓ

مأوحٓمواظضملؽملمملدماظٖؼٞمأػ٢مرادماظضملؾمملدمسػمل٧مآمحفهملماظؾٓسهملمضمملعٝماظلؽملهملمغمملصٕماظظملسملالءماِئؼملهمل

مسؾٓمب٤ماظلالممسؾٓمب٤مايػملؿمل٣مسؾٓمب٤مأريٓماظضملؾمملسمأب٨ماجملؿؾملٓؼ٤مآخٕماظضملمملعػملنيماظضملػملؼملمملء

موأسمملدمحؿملمملت٥مر٦لماٌلػملؼملنيمسػمل٧مآمحظملٜمايٕاغ٨متؿملؼملؿملهملمب٤مربؼملٓماب٤ماظعملمملد٣مأب٨مب٤مآ

م.()ضٓؼٕمذ٨ءمط٢مسػمل٧مإغ٥مبٕطمملت٥مع٤مسػملؿملؾمل٣

موعظمليت،ماِئؼملهملمإعمملمماظٕبمملب٨ماإلعمملمماظرملؿملْمػ٦:مث٣مؼعمل٦لماب٤مسؾٓاهلمملديمسيمتٕذيهملماب٤متؿملؼملؿملهمل

مذؿملْماظٓػٕموضٕؼٝ،ماظضملزملٕمصٕؼٓ،مواِظظملمملزماٌضملمملغ٨موصمملرس،مايظملمملزمدؿملٓماظضملػمل٦مموحبٕ،ماِعهمل

ماٌؾؿٓسنيمضمملعٝماظضملؾمملدموأوحٓماظٖػمملدمسػمل٣ماظعملٕآنموتٕذيمملنماظٖعمملنموسالعهملماِغمملممبٕطهملماإلدالم

مأب٨ماظٓؼ٤مذؾملمملبماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْمب٤مريٓأماظضملؾمملسمأب٦ماظٓؼ٤متعمل٨ماجملؿؾملٓؼ٤موآخٕ

مسؾٓماظربطمملتمأب٨ماظٓؼ٤مذبٓماإلدالممذؿملْماظضملالعهملماإلعمملمماظرملؿملْماب٤مايػملؿمل٣مسؾٓماحملمملد٤
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مسؾٓمب٤مسػمل٨مب٤ماًسملٕمب٤مربؼملٓمب٤ماًسملٕماظعملمملد٣مأب٨مب٤مآمسؾٓمربؼملٓمأب٨مب٤ماظلالم

م.()عـػملؾملمملمإديمؼلؾ٠مٕماظيتماظؿزملمملغؿملٟموصمملحنملمدعرمل٠مغٖؼ٢مايٕاغ٨متؿملؼملؿملهملماب٤مآ

مواغؿعمل٧،موبٕعموضٕأمغلْم:وػٔهمذؾملمملدةمتػملؼملؿملٔهماإلعمملمماظٔػيبمرري٥مآمتضملمملديمصؿمل٥مصؿملعمل٦لمسؽمل٥

مع٤مصؽملؿمل٢ممبلمملئ٢مواغظملٕدماظؾٓؼضملهملماظؿزملمملغؿملٟموصؽملٟموصلٕموأصؿ٧مودرسمواظلؽمل٤ماآلثمملرمسػمل٦ممسي

مرأىموال،معـػمل٥مسؿملينمضمملبػملوملمعمملمص٦آمػٔاموعٝ،موخشملفملمذغ٦بمظ٥مبرملٕمِجػملؾملممل،موػ٦مسٕض٥

ماإلدراك،مدؿملممللماظٔػ٤،مدٕؼٝمصقؿملّماظٓؼمملغهملمسػمل٦ممسيمعؿؾقًٕامإعمملعممًلمغظملل٥،موطمملنمعـ٢مػ٦

اٌفملط٢،مماظرملؾمل٦ات;مس٤مواظغملٕم،مصمملرشممًلماظرملفمملسهملمبظملٕطماحملمملد٤،مع٦ص٦صممًلماظظملؾمل٣،مطـري

م.()مبعملؿسملمملهمواظضملؼمل٢موتٓوؼؽمل٥ماظضملػمل٣مغرملٕمشريمسيمظ٥مظٔةمواٌػملؾٗ،مواىؼملمملع،مال

موالمأغؾ٥معٔػؾ٥مسيمأحٓمؼغمل٤محؽملؾ٢،مصػمل٣مب٤مأريٓمظإلعمملمممتٔػنمل:م()وؼعمل٦لمسؽمل٥ماظزملظملٓي

ماظؾقىملمعسملمملئ٠معؿملمملغ٥،موصعيجمودٛمسيمخزمل٦ع٥مأضٕاغ٥،موجعيلمذفضملمملنموجمملظٓموجمملدل.مأغؾ٢

مرأسمسػمل٧ماظلؽملهملماظلمملرضملهمل،مطفملنمبمملظرباػنيماظرملغمل٦كمزػملؼملمملتمسيمأض٦اظ٥مضمملرضملهمل،موغزملٕمبفملداة

مأغمملمأرمٕ.مسؿملمملغ٥مغزملنملمذبػمل٦ةماظضملػملؼملمملءمجؽملمملب٥،موأض٦المح٦اص٢مسيمعلمملضهملماِثٕمظلمملغ٥،موسػمل٦م

مسٖوهمعـ٢مإحسملمملره،موالمودٕسهملماظرمل٦اػٓمإديمدؾعمل٥معـ٢مادؿقسملمملره،موالمعـ٢مشرييموال

.معٓارهمغعملشملهملمصؿمل٥ماظٔيمأصػمل٥مإديمايٓؼىمل

مأومب٥مؼفملت٨معمملمؼصيضملٓم٤ٌمؼلؼملضمل٥،موعصيضملفًٖام٤ٌمسفؾممًلمصغملمملنموطالعممًل،موصؾملؼملممًلمصعملؾملممًلماِصػملنيمسػمل٣موأعممل

.م()ربزمل٦هلمملمع٤معـملخٔػمملمإديماظعملؿملمملدمملتمأص٦هلممل،موؼٕدمع٤معؽملمملِزهلمملماظظملٕوعمؼصيؽملٖل.مجيؼملضمل٥

شٕيَأم:وؼعمل٦لمسؽمل٥ماب٤محفٕماظضمللعملالغ٨مرري٥مآمتضملمملدي موشيحزمل٢مدشياوصيودمأب٨مدؽملشي٤موشيغلْمبغيؽملشيظمللغي٥غيموشيَض

شياء،موشيغصملٕ موَصمملقموشيأْصؿ٧مودرسموصؽملٟموشيتعملٓممومتؿملٖمومتؾملٕموتظملعمل٥مواظضملػمل٢ماظـيجشيممللمصغي٨ماْظفمَلجضي
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واٌضملعمل٦لمماْظؼملشيؽملضيعمُل٦لمصغي٨مواظؿ٦دٝماْظفؽملمملنموض٦ةماالدؿقسملمملرمدٕسشيهملمصغي٨مسفؾمملماِضٕان،موشيصشيمملرشي

شياػغينملمسػمل٧مواإلرمملظهمل م.()وشياًػملٟماظلعيػملٟمعشي

مؼعملؾملٕػمملمَظغملغي٤محغيٓةمتضملرتؼ٥ماظعملٕاءةمدٕؼٝمصزملؿملقممًلماظزمل٦تمجشيؾمل٦ِري:مث٣مؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمآخٕ

مسزملؼملشيهمل،مب٢مصغيؿمل٥غيمأسؿعملٓمَظمملموشيَأغمملمت٦جؾمل٥موشيطـشيةموادؿطملمملثؿ٥مابؿؾملمملظ٥مصغي٨معـػمل٥مأرموشيٕمبممليػمل٣،مَضممللشي

مودؿملالنمذفمملسؿ٥موصٕطمسػملؼمل٥مدضملهملمعٝمطمملنمصكملغ٥موصٕسؿملهملمأصػملؿملهملمعلمملئ٢صغي٨ممَظ٥مزَبمملظٟمَأغممل

مظػملكزمل٣موذصملٟموشسملنملماظؾقىملمسيمحٓةمتضملرتؼ٥ماظؾرملٕمع٤مبرملٕاماظٓؼ٤ميٕعمملتموتضملصملؿملؼمل٥مذػؽمل٥

مخمملضضمل٦نمطؾمملرػ٣مصكملن،مإذيمملعمطػملؼملهملمظغملمملنمخزمل٦ع٥مالرٟمظ٦موإالماظؽملظمل٦سمسيمسٓاوةمظ٥متٖرع

،مظ٥مغصملريمالموطؽملٖمظ٥مدمملح٢مالمحبٕموأغ٥،مخشملمملئ٥مبؽملٓورمععملٕونمبرملؽمل٦ص٥معضملرتص٦نمظضملػمل٦ع٥

مسػمل٧مربمملصصملممًلموطمملنمضمملل،موؼرتكمض٦ظ٥مع٤مؼقملخٔمأحٓموط٢،موأصضملمملاًلمإخالصممًلمسػملؿمل٥مؼؽملعملؼمل٦نموظغمل٤

موالماٌظملٕطماظٔطمملءمظ٥مصكملن،مصؾمل٣مد٦ءمع٤مؼقملت٧مالموبمملرؽملممًلمزمملػًٕامظػملرملٕائٝمعضملصملؼملممًل،مواظزمل٦مماظزملالة

موال،مبمملظؿرملؾمل٨ممبلمملئػمل٥مؼؽملظملٕدموال،مبمملظٓؼ٤معؿالسؾممًلمطمملنموالمزخمملرمحبٕمصكملغ٥،مسػمل٣مضػملهملمع٤

متعملٓع٥مع٤مأد٦ةموؼؽملمملزٕموؼربػ٤،مواظعملؿملمملسموايٓؼىملمبمملظعملٕآنمحيؿيملمب٢،ماتظمل٠ممبمملمظلمملغ٥مؼشملػمل٠

م.()اِئؼملهملمع٤

ايٓؼىمل،ممسػمل٦ممسيمواغؿعمل٧،موبٕعمواذؿطمل٢مضٕأ:م()وؼعمل٦لمسؽمل٥ماٌقملرخمؼ٦دٟماب٤متطملٕيمبٕدي

.مسؽمل٥مآمرض٨محؽملؾ٢مب٤مأريٓماإلعمملممعٔػنملمسيماظٕئمملدهملمإظؿمل٥مواغؿؾملومل

.ماٌظملؿملٓةماظؿزملمملغؿملٟمدؽملني،موصلٕ،موصؽملٟمسٓةمواإلصمملدةمظإلضٕاءموأصؿ٧،موتزملٓرمودرس

ماٌفملط٢مسيمبمملظغملٕم،مععملؿزملًٓاماظٓؼمملغهمل،مع٦ص٦صممًلمسػمل٦ممسيمعؿؾقًٕاماظٔػ٤،مذطؿملممًل،مإعمملعممًلمصقؿملّموطمملن

موعمملماظؿظمللريمسيماظضملػملؼملمملء،مواِصػملني،مواظؽملق٦،مإعمملعممًلمبمملظظملعمل٥،مواخؿالصمملتمسمملرصممًلمواٌػملؾٗ،موطمملن

مصقؿملق٥مبنيمظػملقٓؼىمل،مممؿملًٖامواٌؽملعمل٦ل،محمملصصملممًلماٌضملعمل٦لمسيمبمملظػملطملهمل،مإعمملعممًلمب٥،مسمملرصممًلمؼؿضملػمل٠
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م:()موؼعمل٦لمسؽمل٥ماظرمل٦طمملغ٨مرري٥مآمتضملمملدي()سزملٕهمسػملؼملمملءمأسؿملمملنمع٤مذيمملسهملمسػملؿمل٥مأثين.ودعملؿملؼمل٥

ؼٖيعشيمملنممسّمَأُزؽمل٥صيموشيعشيمملمعـػمل٥محٖممابضي٤مبضملٓمأسػمل٣مَظممل ذمملبؾملؾملؼملمملمأوممبغيؼمل٤ماظٕجػمَلؿملضي٤مسزملٕمعشيمملبشينيماظ

م()ؼعملمملربؾملؼملممل

م..ضشملٕةمع٤محبٕمع٤مأض٦الماظضملػملؼملمملءمسيمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي،ػٔامعمملتؿمللٕمظ٨مذيضمل٥
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ممتفقد

سؽملٓعمملمغؽملصملٕمظػملضملزملٕماظٔيمسمملشمصؿمل٥مذؿملْماإلدالم،موهٓؼًٓامظػملظملرتةماظيتمبٓأتمصؿملؾملمملم

ا٦ٌاجؾملمملتمبؿملؽمل٥موبنيماظٕاصسملهملموغٔرمغظملل٥مظػملٓصمملعمس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهملماظيتمادؿؼملٓػمملمع٤م

واظلػملٟماظزملمملحل،مصكملنمذظ١ماظضملزملٕمضٓم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-طؿمملبمآمتضملمملدي،مودؽملهملمغؾؿمل٥م

صضملمملشم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-س٤مطؿمملبمربؾمل٣،مودؽملهملمرد٦هل٣م-ممطـريام–ابؿضملٓمصؿمل٥ماظؽملمملسم

م()ذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمسيمسزملٕمطـٕتمصؿمل٥ماظظملنتمواظؾٓع،موماظظملٕقماٌكؿػملظملهملمطمملظزمل٦صؿملهمل

واالثينمسرملٕؼهملم،موط٢معؽملؾملمملمؼٓس٦مإديمعٔػنملموسعملؿملٓةمزبؿػملظملهمل،مطؼملمملمسؼملوملماظظملػمللظملهملمومععملمملالتم

أػ٢ماظغملالممبالدماٌلػملؼملني،م،مواضشملٕبماظؽملمملسمسيمسعملؿملٓتؾمل٣مووضضمل٦امسيماظرمل١موايريةمواغؿرملٕم

اظرملٕكمواظؾٓعموإًاصمملتمإديمجمملغنملمايٕوبماظيتمت٦اظوملمسػملؿملؾمل٣مع٤مأسٓاءماٌلػملؼملنيمسيمذظ١م

اظ٦ضومل،مصغملمملغوملمحٕبممًلمضؿمملظؿملهملمدع٦ؼهملمإديمجمملغنملمأغؾملمملمحٕبمصغملٕؼهملموسعملمملئٓؼهمل،موضمملمماٌؽملمملدونم

اظٓاس٦نمإديماظشملمملئظملؿملهملمواالغعمللمملمموؼزملٟماب٤ماِثريمذظ١ماظضملزملٕ،موضٓمسمملشمصؿمل٥مرري٥مآم

ظعملٓمبصيػمل٨ماإلدالممواٌلػملؼمل٦نمسيمػٔهمآٌةممبزملمملئنملمٕمؼؾؿ٢مبؾملمملمأحٓمع٤ماِع٣معؽملؾملمملم):صؿملعمل٦ل

ػقملالءماظؿؿمملرمصؼملؽملؾمل٣مع٤مأضؾػمل٦مع٤ماظرملٕقمصظملضملػمل٦ماِصضملممللماظيتمؼلؿضملصملؼملؾملمملمط٢مع٤ممسٝمب٥،موعؽملؾملمملم

خٕوجماظظملٕنهملمظضملؽملؾمل٣مآمع٤ماظطملٕبمإديماظرملمملم،موضزملٓػ٣مدؼمملرمعزملٕموإعؿالطؾمل٣مثطملٕػمملمأيم

م.()(دعؿملمملط،موأذٕصوملمدؼمملرمعزملٕموشريػمملمسػمل٧مأنمميػملغمل٦ػمملمظ٦المظشملٟمآمتضملمملديموغزملٕهمسػملؿملؾمل٣

ط٢مػٔامطمملنمظ٥ماِثٕماظؾمملظٞمسػمل٧مشريةمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمسػمل٧ماظٓؼ٤م

وطمملنم،واظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،مصغملمملنمع٤مذيػملهملمع٤مردمسػملؿملؾمل٣مسيمذظ١ماظ٦ضومل،مػ٣ماالثؽملمملمسرملٕؼهمل

صعملٓمجمملػٓػ٣مرري٥مآم،ظػملرملؿملْمرري٥مجؾمل٦دمسيمع٦اجؾملهملماظرملؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملٕؼهملمبغملمملصهملماظ٦دمملئ٢م

تضملمملديممبقملظظملمملت٥موعؽملمملزٕات٥ماظضملػملؼملؿملهملموجبؾملمملدهماظضملؼملػمل٨موطمملنمظ٥مرري٥مآمعؽملؾملفممًلمدمملرمسػملؿمل٥مسيمػٔام
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وطمملنمظػملضملػملؼملمملءماِصمملض٢مع٦اضٟمإذمملدةموثؽملمملءمسػمل٧مجؾمل٦دماظرملؿملْمرري٥مآمد٦اءمع٤م،اىؾملمملد

م.اٌؿعملٓعنيمأوماٌؿفملخٕؼ٤معؽملؾمل٣

 م
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م.أثرماظؾقؽةميفمزفورمادلواجفةمبنيمذقخماإلدالممواظشقعةماإلثـىمسشرؼة :ادلؾقثماألول

م:ماظشقعةماالثـىمسشرؼةميفمسصرمابنمتقؿقة

سؽملٓعمملمغؽملصملٕمسيمصظملقمملتماظؿمملرؼْ،مصكملغ٥مؼؿسملّمظؽملمملمأنماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمطمملنمهل٣مدورمسيم

إذمملسهملماظظملنت،موغرملٕماظظمللمملدمسيمتػمل١مايعملؾهملماظٖعؽملؿملهملماظيتمسمملشمبؾملمملمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل،م

مممملمأثمملرمشريةماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمسػمل٧ماظٓؼ٤،موػنملعيمثمملئًٕامسيموج٥مػقملالءماٌؾؿٓسنيمظػملٓصمملعم

م.مس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،موإسمملدةماظؽملمملسمإديمطؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

وغلؿضملٕضمتفملثريماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيمتػمل١ماظظملرتةماظٖعؽملؿملهمل،موػ٨ماظعملٕغمملنماظلمملبٝمواظـمملع٤م

م:اهلفٕؼمملن،موغعملل٣مػٔاماظؿفملثريمإديمضلؼملني

 .تفملثريمداخػمل٨مسيماإلصلمملدمظضملعملؿملٓةماٌلػملؼملني،موغرملٕماظظمل٦ض٧مواظظملٕضهملمسيمصظمل٦صؾمل٣ 

م.تفملثريمخمملرج٨موؼضملينمتـملعٕػ٣معٝمشريماٌلػملؼملنيمسػمل٧ماٌلػملؼملني  

طمملنمالغؿرملمملرماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيمبالدماظرملمملممأثٕمطؾريمسيمزؾمل٦رم :اظؿلثريماظداخؾي

االسبٕاصمملتماظضملعملٓؼهمل،مواظرملٕطؿملمملتمواحملٕعمملتمحؿ٧مأدىمذظ١مإديمشسملنملماظؽملمملسمسػملؿملؾمل٣م

:"مواإلدؿؿملمملءمعؽملؾمل٣موع٤مأصضملمملهل٣،موؼٔطٕمذيممللماظٓؼ٤ماب٤ماٌربدمحمملهل٣مسيمذظ١ماظ٦ضوملمصؿملعمل٦ل

مبزملٕمواظرملمملممورش٣مربمملربهملماٌؼملمملظؿمل١م()اغؿرملٕماظؿرملؿملٝمسيمبالدماظرملمملممعؽملٔمأؼمملمماظٓوظهملماظضملؾؿملٓؼهملم

هلٔهماِصغملمملرمإالمأغ٥مبعملؿملوملمرمملئظملهملمع٤ماظرملؿملضملهملماإلعمملعؿملهملمأوماالثؽمل٧ماظضملرملٕؼهمل،موطمملغ٦امؼعملؿملؼمل٦نمسيم

دعرمل٠مشٕب٨مبمملبمت٦عممل،موطمملنمهل٣معلفٓمسػمل٧ممينيماظٓاخ٢مع٤مبمملبمت٦عممل،مأزؾملٕوامصؿمل٥م

وطمملغ٦امؼعملؿملؼمل٦نماحؿظملممللماِولمع٤م،اظؾٓعمصمملدؿمملءماظؽملمملسمعؽملؾمل٣مورصضمل٦اماِعٕمظػمللػملشملمملنمسيماظعملمملػٕةم

 ()وػؽملمملكمخيؿػملٛماظٕجممللمبمملظؽمللمملءموتغمل٦نماٌظملمملدٓم(اظلوملمزؼؽملنمل)ربٕممواظضملمملذٕمعؽمل٥مسؽملٓمضربم

                                                           

 

 



96 

ػذملماظظملؿؽملهملماظضملصملؿملؼملهملماظيتموضضملوملمسيمبطملٓادمبنيماظرملؿملضملهملموأػ٢ماظلؽملهمل،موغصيؾملؾوملمصؿملؾملمملم655سيمسمملمم

موػٔامؼضملغملٗماضشملٕابماظ٦ضٝمبنيمأػ٢ماظلؽملهملمواظٕاصسملهملمسيمذظ١م()دارماب٤ماظ٦زؼٕماظضملػملعملؼمل٨

م.اظ٦ضومل

مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم:اظؿلثريماخلارجيموتكعرػممععمشريمادللؾؿنيمسؾىمادللؾؿني

وسب٤مغضملٕفمبمملظضملؿملمملنمواظؿ٦اتٕماظضملمملم،موعمملطمملنمسيمزعمملغؽملمملمع٤محنيمخٕجم:"سيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهمل

جؽملغملٖمخمملنمعػمل١ماظرتكماظغملظملمملر،موعمملجٕىمسيماإلدالممع٤ماظرملٕ،مصالمؼرمل١مسمملض٢مأنمادؿؿملالءم

ث٣مؼٔطٕمادؿؿملالءػ٣مسػمل٧م..."اظغملظملمملرماٌرملٕطنيماظٔؼ٤مالؼعملٕونمبمملظرملؾملمملدتنيموالبطملريػمملمع٤ماٌؾمملغ٨

بالدماإلدالم،مواظظمللمملدمواظٓعمملرماظٔيمأوضضمل٦همبؾالدماٌلػملؼملني،موعضملمملوغهملماظٕاصسملهملمهل٣،م

ث٣معٝمػٔاماظٕاصسملهملمؼضملمملوغ٦نمأوظؽ١ماظغملظملمملر،موؼؽملزملٕوغؾمل٣مسػمل٧ماٌلػملؼملنيمطؼملمملمذمملػٓهم:"صؿملعمل٦ل

م.()"اظؽملمملس

م:وؼٔطٕمبضملٓمذظ١مع٦اضٟماظرملؿملضملهملمسيماظؿقمملظٟمعٝمأسٓاءماإلدالم

ػذمل،مصكملنماظرملؿملضملهملماظٔؼ٤مطمملغ٦ام658سؽملٓعمملمدخ٢مػ٦الط٦معػمل١ماظغملظملمملرماظرتكماظرملمملممدؽملهملم 

بمملظرملمملممبمملٌٓائ٤مواظضمل٦اص٣مع٤مأػ٢محػملنملموعمملح٦هلممل،موع٤مأػ٢مدعرمل٠موعمملح٦هلمملم

وشريػؼملممل،مطمملغ٦امع٤مأسصمل٣ماظؽملمملسمأغزملمملرًاموأس٦اغممًلمسػمل٧مإضمملعهملمعػملغمل٥،موتؽملظملؿملٔمأعٕهمسيم

 .زوالمعػمل١ماٌلػملؼملني

مإديماظضملٕاقموضؿ٢ماًػملؿملظملهملمودظمل١ماظٓعمملء،موطمملنمػٔامبمملظؿ٦ارقملمعٝم()ذب٨ءمػ٦الط٦ 

،موطمملنماظرملؿملضملهملمبشملمملغهملمظ٥،موػ٣ماظٔؼ٤مأسمملغ٦همطؼملمملمؼٔطٕم()وزؼٕماًػملؿملظملهملماب٤ماظضملػملعملؼمل٨م

 .مذؿملْماإلدالم
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م.مسػمل٧ماٌلػملؼملني()غزملٕػ٣مىؽملغملؿملٖمخمملن 

م.()غزملٕػ٣مظػملؽملزملمملرىمسيمد٦اح٢ماظرملمملممسػمل٧ماٌلػملؼملني 

وؼلؿشملٕدماب٤متؿملؼملؿملهملمسيمايٓؼىملمس٤مإصلمملدػ٣مسيمبالدماٌلػملؼملني،موذٕػ٣موعضملمملوغؿؾمل٣مظطملريم

اٌلػملؼملنيمسػمل٧ماٌلػملؼملنيمسيماظعملؿ٢مواظلػملنملمواظؽملؾملنمل،مورصٝمراؼمملتماظزملػملؿملنملموإخؿؿملمملرػ٣مظصملؾمل٦رم

م.اظغملظملٕموأػػمل٥مسػمل٧ماإلدالمموأػػمل٥

ؼٔطٕماب٤مطـريمسيماظؾٓاؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمأنماظٔيمأذمملرمبعملؿ٢ماظلػملشملمملنمػ٦ماب٤ماظ٦زؼٕماظضملػملعملؼمل٨موا٦ٌديم

غزملريماظٓؼ٤ماظشمل٦د٨،موطمملنماظؽملزملريمسؽملٓمػ٦الط٦مذراسممًلمميؽمل٧مظ٥مسيمط٢مأع٦رهمواغؿكؾ٥مظؿملغمل٦نم

سيمخٓعؿ٥مطمملظ٦زؼٕماٌرملري،موؼٔطٕمأنمػ٦الط٦مخمملفمع٤مضؿ٢ماًػملؿملظملهملمظغمل٤ماظٕاصسمل٨مػ٦عينمسػملؿمل٥م

ضؿػمل٥،مث٣معمملظ٦امسػمل٧ماظؾػملٓ،موضؿػمل٦امذيؿملٝمع٤مضٓرومع٤ماظٕجممللمواظؽمللمملءمواظ٦ظٓانمواٌرملمملؼْم

واظغملؾمل٦لمواظرملؾمملن،مث٣مؼٔطٕمأغ٥مٕمؼؽمليملمع٤مػٔهمأٌحبهملمأحٓمد٦ىماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىموع٤م

م.اظؿففملمهل٣

م:وؼؿضحمظـامممامدؾق

اظٓعمملرمواظظمللمملدماظٔيموضٝمسيمبالدماٌلػملؼملنيمبلؾنملماظٕاصسملهمل،موطمملنمػٔامسيمسزملٕماب٤م 

م.تؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي

ع٦االتؾمل٣مظػملغملظملمملرموإدخمملهل٣مظعملؿ٢ماٌلػملؼملني،موتٕطؾمل٣مظػملؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىمصؾمل٣مسؽملٓػ٣مأصسمل٢م 

مع٤ماٌلػملؼملني

إرمملحؿؾمل٣مبمملظٓوظهملماظيتمطمملغوملممتـ٢مرعٖماًالصهملماإلدالعؿملهمل،موػ٨ماظٓوظهملماظضملؾمملدؿملهمل،موسيم 

م.ػٔامربمملوظهملمعؽملؾمل٣مظغمللٕمذ٦طهملماإلدالم

ؼصملؾملٕمعٓىمحعملٓػ٣مسػمل٧ماإلدالم;مإذمظ٦مأغؾمل٣مطمملغ٦مربؾنيمظػملٓؼ٤موحٕؼزملنيمسػمل٧م 

عزملػملقهملماٌلػملؼملنيمٌمملمحمملرب٦امدوظهملماإلدالممبؾملٔهماظؾرملمملسهمل،موت٦ارؽ٦امعٝمشريماٌلػملؼملني،م
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وظغمل٤مػٔامؼضملغملٗمسٓمماغؿؼملمملئؾمل٣مإديمػٔاماظٓؼ٤،موإمنمملمػ٦ماغؿعملمملممٌمملمصضملػمل٥مأعريماٌقملعؽملنيمسؼملٕم

ب٤ماًشملمملبمرض٨مآمسؽمل٥مبمملجمل٦س،مودوظؿؾمل٣ماظظملمملردؿملهملمحنيمصؿقؾملمملموأدخ٢ماإلدالمم

م.صؿملؾملممل

ط٢مػٔامطمملنمظ٥ماِثٕماظؾمملظٞمسػمل٧مغظمل٦سمأػ٢ماظلؽملهمل،مإذمإنماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىمطمملغ٦ام 

ؼضملؿملرمل٦نمبؿملؽملؾمل٣،موٕمؼظملضملػمل٦امبؾمل٣معمملصضملػملؿ٥ماظٕاصسملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهمل،مصفملصؾّماظؽملمملسمؼؽملصملٕونم

 .إظؿملؾمل٣مسػمل٧مأغؾمل٣مأسٓاءمظإلدالممواٌلػملؼملني

غٔرمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمغظملل٥مظػملٕدمسػمل٧ماٌؾؿٓسنيمواٌكمملظظملنيماظٔؼ٤مٕم 

،موع٤مأػ٢م()ؼضملمملصٕػ٣مطمملظظملالدظملهملموأعـممللمػقملالءمومم٤مسمملصٕػ٣مطمملٌؿغملػملؼملنيمواظؽملزملمملرى

اظؾٓعمواظظملٕقماظٔؼ٤مٕمؼغمل٤معؽملؾمل٣مأذىمد٦ىمبـؾمل٣مِصغملمملرػ٣ماٌؽملقٕصهملمظغمل٤ماظٕاصسملهملمطمملغ٦ام

ؼرملؽمل٦نمحٕبممًلمصغملٕؼهملموسلغملٕؼهملمخي٦ض٦غؾملمملمسػمل٧ماظزملضملؿملٓؼ٤مظػملعملسملمملءمسػمل٧مدوظهملماإلدالم;مإذم

إنمذؿملْماإلدالممسمملشمسيماظظملرتةماظٖعؽملؿملهملماظيتمواطؾوملمدعمل٦طماًالصهملماإلدالعؿملهملمسيمبطملٓادم

سػمل٧مؼٓماٌطمل٦لمبمملظؿضملمملونمعٝماظٕاصسملهملمط٢مػٔامطمملنمظ٥مبمملظٞماِثٕمسيمزؾمل٦رما٦ٌاجؾملمملتمبنيم

م.ذؿملْماإلدالممواظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل

م

م

م

م

م

                                                           



99 

مجفودمذقخماإلدالمماظعؾؿقةميفمعواجفةماظشقعةماالثـىمسشرؼة :ادلؾقثماظـاغي

رب٦رمجؾمل٦دماظرملؿملْمرري٥م:مودفملغمملض٘مسيمػٔاماٌؾقىملمبكملذنمآمتضملمملديمغعملشملؿنيمػمملعؿني،مػؼملممل

م:آمتضملمملديمسيمجؾملمملدهماظضملػملؼمل٨مضٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موػؼملمملمطمملظؿمملظ٨

م.عقملظظملمملتمذؿملْماإلدالممسيماظٕدمسػمل٧ماظرملؿملضملهمل،موأبٕزمردودهمسػملؿملؾمل٣ 

م.عؽملمملزٕات٥ماظضملػملؼملؿملهملمضٓماظرملؿملضملهمل 

م:وأبرزمردودهمسؾقفم،معمظػاتمذقخماإلدالمميفماظردمسؾىماظشقعة:أواًل

عؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمسيم)أولمذبؾمل٦دمخشمل٨مخٕجمظرملؿملْماإلدالممإديماظؽمل٦رمسيمػٔاماٌعملمملممطؿمملب٥م

م.(غعملٚمطالمماظرملؿملضملهملماظعملٓرؼهمل

وػ٦مذؿملْماظٕواصٚمسيم.م()ومم٤مسمملصٕػ٣مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملماٌلؼمل٧مبمملب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨

معػمل١ماظؿؿمملر،موطمملنمظرملؿملْماإلدالممردم()ذظ١ماظ٦ضومل،موطمملغوملمظ٥معغملمملغهملمرصؿملضملهملمسؽملٓمخٓابؽملٓا

سػملؿمل٥مسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهمل،موطمملنمذؿملْماإلدالممؼلؼملؿمل٥ماب٤ماٌؽملفٗمؼضملينمسغملٗمذؾملٕت٥م

م.()ط٦غ٥مطمملنمؼصيضملٕفمبمملب٤ماٌشملؾملٕ

وط٢م:م"مسيمإحٓىمربمملضٕات٥مسؽملٓعمملمدصيؽ٢مس٤مطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملؼعمل٦لماظٓطؿ٦رمدظملٕماي٦اظ٨

م".ع٤مطؿنملمس٤ماظٕواصٚمصكملغ٥مسمملظهملمسػمل٧مػٔاماظغملؿمملب

                                                           

 

 



100 

:دؾبمتلظقفمذقخماإلدالممظؽؿابمعـفاجماظلـة،موأبرزمردودهمسؾىمابنمادلطفرماحلؾي  

ذطٕمذؿملْماإلدالممسيمععملٓعهملمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمدؾنملمتفملظؿملظمل٥مهلٔاماظغملؿمملبمأنمرمملئظملهملمع٤مأػ٢م

اظلؽملهملمواىؼملمملسهملماحسملٕوامظ٥مطؿمملبمعؽملؾملمملجماظغملٕاعهملمسيمعضملٕصهملماإلعمملعهمل،مورػملؾ٦امعؽمل٥مأنمؼؾنيمعمملسيم

ػٔاماظغملؿمملبمع٤مبٓعموضالالت،مصعملمملممرري٥مآمبؿفملظؿملٟمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمردًامسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕ،م

م.()وطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظغملٕاعهمل

وؼضملؿربمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمع٤مأض٦ىماظغملؿنملماظيتمردتمسػمل٧ماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملماالثينمسرملٕؼهمل،م

وأبشملػملوملمسعملؿملٓتؾمل٣،موبؿملؽملوملمصلمملدمعضملؿعملٓػ٣،موظٔظ١مظػملٕاصسملهملمع٦ضٟمسٓائ٨مع٤مذؿملْماإلدالم;م

ِغ٥مػ٦مع٤مطرملٟمس٦ارمعٔػؾؾمل٣،موطرملٟمخؾمملؼمملمػٔاماٌضملؿعملٓماظٔيمػ٦مضمملئ٣مسػمل٧ماظرملٕكم

واظؾٓع،مواظعمل٦لممبمملمٕمؼؽملٖلمآمب٥مدػملشملمملغممل،مودفملسٕضمأبٕزماظؽملعملمملطماظيتمردمصؿملؾملمملمذؿملْماإلدالمم

م:سػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕماظٕاصسمل٨

،مصمملهلٓفمعؽمل٥مذطرمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمجاغؾامعنماظؿوجهماظلقاديمهلذامادلذػب 

ادؿؼملمملظهملماٌػمل٦كمواظلالرنيمإديمأٌػنملماظرملؿملضمل٨مطؼملمملمصضمل٢ماب٤ماٌشملؾملٕمعٝماٌػمل١مخٓابؽملٓام

،مث٣مبؿملعي٤مأدمملسمبٓسهملماظٕواصٚم()اظٔيمرػمل٠مزوجؿ٥مثالثممًلموأبمملحمظ٥مأنمؼضملؿملٓػمملمإديمذعؿ٥

م.موعؽملرملفملػممل،موأثٕػ٣مآٌعٕ،موتمملرخيؾمل٣ماِد٦دمسيماظضملمملٕماإلدالع٨

وظ٦مغصملٕغمملمظغملالممذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمظ٦جٓغمملمأغ٥معؿشملمملب٠ممتمملعممًلمعٝمعمملذطٕهم

اٌقملرخ٦نمد٦اءماظٔؼ٤مسمملصٕومذؿملْماإلدالم،مأوماظٔؼ٤مٕمؼضملمملصٕوه،موأؼسملممًلمع٤مطمملغ٦امعؿظملعملنيم

عٝمذؿملْماإلدالممأومع٤مزبمملظظملؿمل٥،مومممملمؼٔطٕمسيمػٔامأنماب٤ماٌشملؾملٕماظٕاصسمل٨مأظٟمطؿمملبممًلممسمملهم

ع٤مأج٢ماظٓس٦ةمظٓؼ٤ماإلعمملعؿملهمل،موطمملنمؼعملزملٓمب٥مسػمل٧موج٥ماًزمل٦صماٌػمل١مم(عؽملؾملمملجماظغملٕاعهمل)

مع٤مأج٢مدس٦ت٥مظضملعملؿملٓةماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موضٓمهعمل٠مظ٥معمملأراد،م()(خٓابؽملٓه)اىمملؼؿ٦م
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حبؿملىملمترملؿملٝماٌػمل١،موأعٕمبغملؿمملبهملمأمسمملءماِئؼملهملماالثينمسرملٕؼهملمسػمل٧ماظضملؼملػملهملمواًشملؾهملمبفملمسمملئؾمل٣م

سيماىؼملٝ،موغرملٕماظؿرملؿملٝمسيمأسبمملءماظؾالدمحؿ٧مأغ٥مضؿمل٢مأغ٥مٕمحييملمأحٓمع٤مأػ٢ماظرملمملممسيم

تػمل١ماظلؽملهملمغؿؿملفهملمظالضشملٕاب،مواالخؿالصمملتماظيتموضضملوملمبلؾنملمشٖوهمهل٣،موغرملٕهماظظمللمملدمسيم

م.()أسبمملءماظؾالد

،مواظٔيمثممذطرمذقخماإلدالممرريهماهللمتعاديماالجتاهماظعؼديمظؾراصضةماالثـىمسشرؼة 

طمملنمعؿظملعملممًلمعٝماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىمسيمطـريمع٤ماظضملعملمملئٓ،موالؼلؿشملؿملٝمأيمراصسمل٨مإغغملمملرمػٔهم

اظضملعملمملئٓ;مِغؾملمملمع٦ج٦دةمسيمطؿؾؾمل٣ماظيتمؼضملؿؼملٓوغؾملمملمأدمملدممًلمٌضملؿعملٓػ٣موع٦ج٦دةمأؼسملممًلمسيم

ت٦راةماظؿملؾمل٦دموسعملمملئٓػ٣ماظيتمؼٓؼؽمل٦نمبؾملمملمظ٦مأخٔغمملماظؿملؾمل٦دمػؽملمملمسػمل٧مدؾؿمل٢ماٌـمملل،م

م:ودفملوضّمععملمملرغهملمذؿملْماإلدالممسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمع٤مخاللماىٓولماظؿمملظ٨

ماظراصضةماالثـىمسشرؼةماظقفود

م.التزملػملّماإلعمملعهملمإالمسيموظٓمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥:مضمملظ٦ام.الؼزملػملّماٌػمل١مإالمسيمآلمداوود:مضمملظ٦ا

مع٤مد٣.مالجؾملمملدمسيمدؾؿمل٢مآمحؿ٧مخيٕجماٌؾملٓيموؼؽملمملديمعؽملمملدػيمالجؾملمملدمسيمدؾؿمل٢مآمحؿ٧مخيٕجماٌلؿملّماظٓجممللموؼؽملٖلمدؿملٟمع٤ماظلؼملممل

م.ؼقملخٕونماٌطملٕبمإديماذؿؾمملكماظؽملف٦مم.ؼقملخٕونماظزملالةمإديماذؿؾمملكماظؽملف٦م

م.طٔظ١ماظٕاصسملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهملمؼٖوظ٦نمس٤ماظعملؾػملهملم.ؼٖوظ٦نمس٤ماظعملؾػملهمل

م.طٔظ١ماظٕاصسملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهملمحيٕط٦نمرأدؾمل٣موأطؿمملصؾمل٣مسيماظزملالةم.هٕؼغملؾمل٣مظٕأدؾمل٣موأطؿمملصؾمل٣مسيماظزملالة

م.ؼلٓظ٦نمثؿملمملبؾمل٣مسيماظزملالةم.ؼلٓظ٦نمثؿملمملبؾمل٣مسيماظزملالة

م.السٓةمظػملؽمللمملءمسؽملٓػ٣م.السٓةمظػملؽمللمملءمسؽملٓػ٣

م.حٕص٦اماظعملٕآنماظغملٕؼ٣م.حٕص٦اماظؿ٦راة

م.أؼسملممًلمضمملظ٦امإنمآمأصرتضمسػملؿملؽملمملمزيلنيمصالةم.ض٦هل٣مأنمآماصرتضمسػملؿملؾمل٣مزيلنيمصالة

طٔظ١ماظٕاصسملهملمالخيػملزمل٦نمسيماظلالممسػمل٧مشريػ٣مصؾمل٣مؼٕونمأنمشريػ٣مم.سٓممإخالصؾمل٣مسيماظلالممسػمل٧ماٌقملعؽملني

م.طظملمملر

م.طٔظ١ماظٕاصسملهملمحيٕع٦نمط٢مػٔهماِغ٦اعم.هٕميؾمل٣مظؽمل٦عمع٤ماظلؼمل١موظألراغنملمواظشملقمملل

م.ؼؾؿملق٦نمأذؼهملمشريػ٣مخمملصهملمأػ٢ماظلؽملهملم.ؼؾؿملق٦نمأذؼهملمشريػ٣محبؿملىملمؼعمل٦ظ٦نمسػملؿملؾمل٣ماِعؿملني

م.ؼلفٓونمسػمل٧مضٕوغؾمل٣مسيماظزملالةم.ؼلفٓونمسػمل٧مضٕوغؾمل٣مسيماظزملالة

م.الؼلفٓونمحؿ٧مخيظملعمل٦نمبٕؤودؾمل٣معٕارًام.الؼلفٓونمحؿ٧مخيظملعمل٦نمبٕؤودؾمل٣معٕارًامذؾؾملمملمبمملظٕط٦ع

م.ؼعمل٦ظ٦نمشػملٛمجربؼ٢مبمملظ٦ح٨مسػمل٧مربؼملٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م.ؼؾطملسمل٦نمجربؼ٢موؼعمل٦ظ٦نمػ٦مسٓوغمملمع٤ماٌالئغملهمل
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م

م:وّضحماجلاغبماظػؽريمواظعؼؾيمهلمالءماظراصضةمصذطرمبعضًامعنمرياضاتماظراصضة 

م:مودفملوردمبضملٚمعمملذطٕهمذؿملْماإلدالممع٤مريمملضمملتماظٕاصسملهملمسيمذظ١ماظٖعمملن

طمملغ٦امالؼرملٕب٦نمع٤مغؾملٕمحظملٕهمؼٖؼٓمب٤معضملمملوؼهملمسٓاوةمظ٥موبطملسملممًلموطٕػممًلمظ٥;مِغؾمل٣م -1

 .()ؼٕونمأغ٥مع٤مأسٓاءمايلنيمرض٨مآمسؽمل٥

وعـ٢مط٦غؾمل٣مؼغملٕػ٦نماظؿغملػمل٣مبػملظملٜماظضملرملٕة،مأومصضمل٢مذ٨ءمؼغمل٦نمسرملٕةمحؿ٧مسيماظؾؽملمملءمالم 

ظغمل٦غؾمل٣مؼؾطملسمل٦نمخؿملمملرممؼؾؽمل٦نمسػمل٧مسرملٕةمأسؼملٓةم،موالمبضملرملٕةمجٔوع،موسب٦مذظ١

،موؼ٦اظ٦نمظظملٜمتلضملهملمع٤مأج٢مسػمل٨مرض٨مةاظزملقمملبهمل،موػ٣ماظضملرملٕةماٌرملؾمل٦دمهل٣مبمملى٤

.()صؿملؾطملسمل٦نماظضملرملٕةمإالمسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني،مآمسؽمل٥

موجيضملػمل٦نمظ٥م()اغؿصملمملرػ٣مٌؾملٓؼؾمل٣ماظطملمملئنملمسيمسٓةمأعمملط٤مطمملظلٕدابماظٔيمسيمدمملعٕاء -3

،موؼظمل٦ت٦نماظزملػمل٦اتماٌظملٕوضهملم(اخٕجمؼمملع٦الغممل)موؼؽملمملدوغ٥صٕدممًلمحؿ٧مؼٕطؾؾملمملمإذامخٕجم

م()حؿ٧مالخيٕجموػ٣معرملطمل٦ظ٦نمبمملظزملالة

مؼؾطملسمل٦غ٥مبمملىؼملمملدمأومايؿمل٦ان،مث٣مؼظملضملػمل٦نمبٔظ١ماىؼملمملد،مأومايؿمل٦انم٤ٌمتـؿملػملؾمل٣م -4

أنمؼؿكٔونمغضملفهملمريٕاء،موؼٕونمأغؾملمملم:معمملؼٕونمأغ٥مسعمل٦بهملم٤ٌمؼؾطملسمل٦غ٥،معـ٢

سمملئرملهملمرض٨مآمسؽملؾملممل،موؼؽملؿظمل٦نمذضملٕػممل،موؼضملٔب٦غؾملممل،موؼٕونمأغؾمل٣مطفملغؾمل٣مؼضملٔب٦نم

م.()سمملئرملهملمرض٨مآمسؽملؾملممل

جضملػملؾمل٣ماظعملؾ٦رمعرملمملػٓ،موؼغملٔب٦نمسػمل٧ماظؽملمملس،موؼعمل٦ظ٦نمػٔامضربمظرملكٙمع٤مآلم -5

م.()اظؾؿملومل،موػ٦مضٓمؼغمل٦نمضربمطمملصٕمأومذب٦د٨
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إضمملعؿؾمل٣ماٌـملمتمواظؽملؿملمملحهملمسػمل٧ماِع٦اتماظٔؼ٤معمملت٦امعؽملٔمزع٤مبضملؿملٓ،وػٔامعمملغٕاهمسيموضؿؽملمملم -6

ايمملظ٨مع٤مذبمملظٗماظضملٖاءماظيتمؼعملؿملؼمل٦غؾملمملمظػملقلنيمب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مواظػملشملؼملؿملمملتم

م.()اظيتمؼظملضملػمل٦غؾملممل،مواظٓعمملءماظيتمتلؿمل٢،موط٢مػٔامعمملأغٖلمآمب٥مع٤مدػملشملمملن

م:وّضحمذقخماإلدالممعصادرماظؿؾؼيمسـدماظراصضةماالثـىمسشرؼة 

ذطٕمرري٥مآمتضملمملديمأغؾمل٣مأجؾمل٢ماظؽملمملسمسعملاًلموغعملاًل،موذطٕمأبٕزمع٤مؼٕوغؾمل٣مسػملؼملمملءمهل٣،م

وذؿمل٦خمعػملؿؾمل٣مبفملغؾمل٣مظؿملل٦امأػ٢مسعمل٢موعضملٕصهملمبمملٌؽملمملزٕات،موإؼٕادماِدظهملمواظرباػنيمسػمل٧م

عمملؼٖسؼمل٦غ٥،موؼعمل٦ظ٦نمب٥موبمملظؽمللؾهملمظػملؼملؽملعمل٦لمصؾمل٣مالميؿملٖونماِحمملدؼىملمبنيمصقؿملقؾملمملموضضملؿملظملؾملممل،م

ب٢موؼضملؿؼملٓونمطـريًامسػمل٧ماِحمملدؼىملما٦ٌض٦سهملمواظسملضملؿملظملهملمواٌؽملعملشملضملهملماِدمملغؿملٓ،ممب٢موبضملسملؾملمملمع٤م

م()وضٝمع٤ماذؿؾملٕوامبمملظغملٔبموع٤مأػ٢ماإليمملدمواظضملؿملمملذمبمملٓ

م:ذطرمذقخماإلدالمماجلاغبماألخالضيمسـدماظراصضةماالثـىمسشرؼة 

موػٔامعمملغٕاهمسيم()صٔطٕمأغؾمل٣مأطٔبماظشمل٦ائٟموادؿٓلمبغملالمماظغملـريمع٤ماظضملػملؼملمملءماٌضملمملصٕؼ٤مهل٣م

وضؿؽملمملمايمملظ٨;مإذمإنمعضملؼملؼملؿملؾمل٣مؼغملٔب٦نمسػملؿملؾمل٣مبفملطمملذؼنملمالؼزملٓضؾملمملماظشملظمل٢ماظزملطملري،موػ٣م

ؼؽمللمملض٦نموراءمطٔبؾمل٣;مِغؾمل٣مؼعملٓد٦غؾمل٣مصؼملؾملؼملمملمطٔب٦مسػملؿملؾمل٣مصؾمل٣معزملٓض٦نمظٓؼؾمل٣،موع٤مأرادم

رؤؼهملمذظ١مصػملؿملٓخ٢مإديمععملمملرٝمصؿملٓؼ٦مطـريةمسػمل٧ماإلغرتغوملمتصملؾملٕمطٔبماٌضملؼملؼملنيمسػمل٧مس٦امم

ماظرملؿملضملهمل

م

م

م

م
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بّقنمأنمعؿلخريماإلعاعقةماإلثـىمسشرؼةمطاغوامساظةميفمضالالتفمماظعؼؾقةمسؾىم 

م:ادلعؿزظة

ذطٕمأغؾمل٣ماسؿؼملٓوامسػمل٧مطؿنملماٌضملؿٖظهملمسيمعلمملئ٢ماظزملظملمملتمواظعملٓر،مث٣مبؿملعي٤مأنماٌضملؿٖظهملمأصسمل٢م

م.()عؽملؾمل٣،محبؿملىملمٕمؼلؾ٦امأبمملمبغملٕموسؼملٕموسـؼملمملنمرض٨مآمسؽملؾمل٣،موٕمؼشملضملؽمل٦امسيمخالصؿؾمل٣

ردمردًامسؼؾقًامضوؼًامعدسؿًامباألدظةماظـؼؾقةمسؾىمطالممابنمادلطفرميفماإلعاعة،مواظؽـريم 

م.عنمعلائلماظعؼقدة،موأبطلمطالممابنمادلطفر،موأزفرمعدىمجماغؾؿهمظؾصوابمواحلق

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:عـازراتمذقخماإلدالمماظعؾؿقةمععماظراصضةماالثـىمسشرؼة-2

طمملنمرري٥مآمتضملمملديمعؽملمملزًٕامبمملرسممًلموخزملؼملممًلمض٦ؼممًلمذامحفهملمداحسملهملمًزملؼمل٥،مصعملٓمغمملزٕماظغملـريم

واغؿؾملوملمعؽملمملزٕات٥مبزمل٦ابمض٦ظ٥،موصٓقمحفؿ٥،موطمملنمظ٥م،ع٤ماظظملٕقمطمملظزمل٦صؿملهملمواِريٓؼهملم

عؽملمملزٕاتموص٦التموج٦التمعٝماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مواغؿؾملوملمبؾؿملمملنمعمملؼٓس٦غ٥مع٤مطٔبم

وإصرتاء،موادؿشملمملعمأنمؼغملرملٟمصلمملدمعمملؼعمل٦ظ٦نمب٥،مؼعمل٦لمسؽمل٥ماظرملؿملْماظضملالعهملمطؼملممللماظٓؼ٤ماب٤م

مَطمملنشيمدشي٦شياءماْظضملصيػمُل٦ممع٤مسػمل٣مصغي٨متغملػمل٣موشيَظمملمعشيضملشي٥مَصمملغضيعمَلشملٝ،مأحًٓامغشيمملزٕمَأغ٥مؼضملٕفموشيَظمملم):اظٖعػملغملمملغ٨

ضيعمسصيػمُل٦م م()(َأػػمل٥مصغيؿمل٥غيمصمملقمِإَظمملمَشريػشيمملمَأوماظرملؼي

وػؽملمملمؼٔطٕمذؿملْماإلدالممغظملل٥مأغ٥مرػملنملمعؽمل٥مع٤مأطمملبٕمذؿمل٦خماظٕاصسملهملمعؽملمملزٕت٥،موضٓمغمملضرمل٥مسيم

أطمملبٕمذؿمل٦خؾمل٣ماظظملسملالءمأنمخيػمل٦مب٨،مموظعملٓمرػملنملمعين):مسٓةمعلمملئ٢،مصؿملعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

وأتغملػمل٣معضمل٥مسيمذظ١،مصكػمل٦تمب٥،موضٕرتمظ٥معمملمؼعمل٦ظ٦غ٥مسيمػٔاماظؾمملبمطعمل٦هل٣مإنمآمأعٕم

اظضملؾمملد،موغؾملمملػ٣مظؿملؽملمملظ٦امب٥مبضملٚمععملمملصٓػ٣م،مصؿملفنملمأنمؼظملضمل٢مبؾمل٣ماظػملشملٟماظٔيمؼغمل٦غ٦نمسؽملٓهم

م(.أضٕبمإديمصضمل٢ماظ٦اجنمل،موتٕكماظعملؾؿملّ

وػٔهماٌؽملمملزٕةماذؿؼملػملوملمسػمل٧ماظغملـريمع٤ماٌلمملئ٢ماظيتمذطٕمبضملسملؾملمملمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديم

سيمػٔاما٦ٌضٝ،موبضملسملؾملمملمٕمؼٔطٕه،مصٕمبمملمٕمهسملٕهمسؽملٓمطؿمملبؿ٥مهلٔاماظغملؿمملبمظغمل٤معمملػ٦م

م.مجػمل٨مع٤مطالع٥مأغ٥مغمملزٕهمسيمأع٦رمطـرية،موذطٕمبضملسملؾملمملمػؽملمملمصعملٛ

م:وع٤ماٌلمملئ٢ماظيتمذطٕػممل،موطمملغوملمرب٦رماٌؽملمملزٕةمبؿملؽمل٥موبنيمػٔاماظٕاصسمل٨

،مث٣مذطٕمذؿملْماإلدالمم()مواظؿقلنيمواظؿعملؾؿملّم()علفملظهملمأعٕمآموغؾملؿمل٥مظضملؾمملده،مواظػملشملٟ .1

م.()أنمػٔامٕمؼغمل٤مسؽملٓمضٓعمملئؾمل٣،موإمنمملمػ٣مأخٔوهمع٤ماٌضملؿٖظهمل
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وبؽملمملءطيمسػمل٧مض٦هل٣مبمملظػملشملٟمضمملظ٦مإنماإلعمملممظشملٟ;مِنماظؽملمملسمإذامطمملنمهل٣مإعمملممصكملغ٥م .2

ؼفملعٕػ٣مبممليل٤،موؼؽملؾملمملػ٣مس٤ماظعملؾؿملّ،موالبٓمأنمؼغمل٦نمػٔاماإلعمملممعضملزمل٦عممًل،موردمسػملؿمل٥م

.()ذؿملْماإلدالممبفملنماظضملزملؼملهملمٕمتغمل٤مإالمظألغؾؿملمملءمسػملؿملؾمل٣ماظلالم

سيمعلفملظهملماٌؾملٓيماٌؽملؿصملٕماظطملمملئنملمسيماظلٕدابمطؼملمملمتٖس٣ماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملمأؼسملممًل،مردمذؿملْم

اإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسػمل٧مػٔاماظرملؿملْ،مصٔطٕمأنماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمؼعمل٦ظ٦نمإنمع٤م

صؾملٔاماٌؽملؿصملٕمػ٢مرأؼؿ٥؟مأومرأؼوملمع٤م):مٕمؼقملع٤مبمملٌؽملؿصملٕمصؾمل٦مطمملصٕ،موػؽملمملمؼعمل٦لمذؿملْماإلدالم

رآه؟مأوممسضملوملمظ٥مخبرب؟مأومتضملٕفمذؿملؽمملمع٤مطالع٥ماظٔيمضمملظ٥مػ٦؟مأومعمملمأعٕمب٥،مأومعمملمغؾمل٧م

صفمليمصمملئٓةمسيمإميمملغؽملمملمػٔا؟موأيم:مضػملومل.ال:مضمملل.سؽمل٥معفملخ٦ذامسؽمل٥،مطؼملمملمؼقملخٔمس٤ماِئؼملهمل؟م

ظشملٟمحيزمل٢مظؽملمملمبؾملٔا،مث٣مطؿملٟمجي٦زمأنمؼغملػملظملؽملمملمآمبشملمملسهملمذكٙ،موسب٤مالمغضملػمل٣معمملمؼفملعٕم

م()(عمملمؼؽملؾملمملغمملمسؽمل٥،موالمرٕؼ٠مظؽملمملمإديمعضملٕصهملمذظ١مب٦ج٥مع٤ماظ٦ج٦همب٥،موال

وطمملغوملمظ٥معؽملمملزٕةمأخٕىمعٝمراصسمل٨مؼصيٓس٧ماىػملؿملػمل٨مادس٧مصؿملؾملمملمسزملؼملهملماِئؼملهمل،موأنمسػمل٨مب٤م

أب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥معضملزمل٦ممع٤ماظغملؾمملئٕمواظزملطملمملئٕ،موردعيمسػملؿمل٥مذؿملْماإلدالممبفملنماظضملزملؼملهملم

ٕمتـؾوملمِحٓمإالمظألغؾؿملمملءمسػملؿملؾمل٣ماظلالم،مطؼملمملمدؾ٠موأنمردعيمسػمل٧ماظٔيمضممللمبمملظػملشملٟ،موأنمع٤م

اظػملشملٟموج٦دمإعمملممعضملزمل٦ممبنيماظؽملمملس،موادؿٓلمذؿملْماإلدالممبمملًالفمبنيمسػمل٨مرض٨مآم

-سؽمل٥،موبنيماب٤معلضمل٦دمرض٨مآمسؽمل٥مسيمبضملٚماالجؿؾملمملداتمواظظملؿمملوى،موتزمل٦ؼنملماظؽمليبم

م.()مصؾملٔامؼٓلمسػمل٧مسٓممسزملؼملهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥()الب٤معلضمل٦د-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣
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وأت٦ضٝمأنمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملماظضملٓؼٓمع٤ماٌؽملمملزٕاتمعٝماظٕواصٚ;مِغ٥مجمملػٓػ٣مجؾملمملدًام

ذٓؼًٓا،مودكٕهمآ،مصغملمملنمهل٣مبمملٌٕصمملد،مظغمل٤ماظغملؿنملماظيتمتؿمللٕتمظ٨مٕمتٔطٕإالػمملتنيم

م.اٌؽملمملزٕتنيموآماسػمل٣

 م
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م:مادلؾقثماظـاظث

م.عـفجمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعاديميفماظردمسؾىماظشقعةماالثـىمسشرؼة

دمملرمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمسػمل٧مرٕؼعملهملمعضملؿملؽملهملمادؿكٓعؾملمملمسيمردودهمسػمل٧مدمملئٕماظظملٕق،م

وع٤مضؼملؽملؾمل٣ماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مصغملمملنمرري٥مآمتضملمملديمظ٥معؽملؾمليملمممؿملٖماتؾضمل٥مسيمعضملصمل٣م

م.()طؿؾ٥ماظيتمردمصؿملؾملمملمسػمل٧مػقملالء

وطمملنمظ٥مرري٥مآمعؽملؾمليملمممتؿملعيٖمب٥مس٤مبمملض٨مأضٕاغ٥،موس٤ماظٔؼ٤مجمملءومبضملٓه،مصغملمملنمطؿمملب٥م

معٕجضملممًلمظغمل٢مع٤مأرادماظٕدمسػمل٧ماظٕاصسملهملمأومعؽملمملزٕتؾمل٣

ودفملذطٕمعؽملؾملف٥مرري٥مآمسيمردهمسػمل٧ماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمع٤مخاللمطؿمملب٥معؽملؾملمملجم

م:اظلؽملهمل،موطؿؾ٥ماِخٕىماظيتمتسملؼملؽملوملمردودمسػملؿملؾمل٣،موػ٦مطمملظؿمملظ٨

اٌعملمملرغهملمبنيمعؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملموعؽملؾمليملماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيمإثؾمملتم-1

ض٦لماب٤ماٌشملؾملٕمبفملنماإلعمملعهملمػ٨مأػ٣ماٌشملمملظنملمسيمأحغملمملمماظٓؼ٤موأذٕفم:معـ٢،ماٌلمملئ٢موغظملؿملؾملممل

علمملئ٢ماٌلػملؼملني،محبؿملىملمؼضملؿربػمملمأحٓمأرطمملنماإلميمملنماٌلؿق٠مبلؾؾ٥ماًػمل٦دمسيماىؽملمملن،م

ع٤معمملتموٕم)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وادؿٓلمبعمل٦لماظؽمليبم ()واظؿكػملٙمع٤مشسملنملماظٕري٤

تؿسملّماٌعملمملرغهمل،موع٤مث٣ماٌظملمملضػملهملمبنيمعٔػنملمأػ٢م ()(ؼضملٕفمإعمملممزعمملغ٥معمملتمعؿملؿهملمجمملػػملؿملهمل

اظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،موبٓسهملماظٕاصسملهملماظيتمعمملأغٖلمآمبؾملمملمع٤مدػملشملمملنمع٤مردمذؿملْماإلدالممرري٥م

آمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمبفملنماإلميمملنمبمملٓمورد٦ظ٥مأػ٣مع٤معلمملئ٢ماإلعمملعهمل;مِنماإلميمملنمػ٦ماٌلفملظ٥م

اظيتمتظملزمل٢مبنيماٌقملع٤مواظغملمملصٕ،مصرملؾملمملدةمأنمالإظ٥مإالمآ،موأنمربؼملًٓامرد٦لمآمأػ٣مع٤م

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-اإلعمملعهمل،موذطٕمذؿملْماإلدالممبفملنمػٔهماظضملعملؿملٓةمػ٨ماظيتمضمملت٢مسػملؿملؾملمملماظٕد٦لم

م.()اظغملظملمملرمأواًل-ودػمل٣م
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وذطٕمايٓؼىملماٌلؿظملؿملٚمسيماظزملقمملح،موظؿملٗمطقٓؼـؾمل٣ماظٔيمػ٦مع٤موضضملؾمل٣،موظؿملٗمظ٥مدؽملٓم

أعٕتمأنمأضمملت٢ماظؽملمملسمحؿ٧مؼرملؾملٓوم)-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-صقؿملّ،مصٔطٕمحٓؼىملماظؽمليبم

وؼعملؿملؼمل٦اماظزملالةموؼقملت٦اماظٖطمملة،مصكملذامصضملػمل٦امذظ١مصعملٓم)وسيمرواؼهملم(أنمالإظ٥مإالمآموأغ٨مرد٦لمآ

م.()(سزملؼمل٦امعينمدعمملئؾمل٣موأع٦اهل٣مإالمحبعملؾملممل

ؼيَطمملَةموشيآتشي٦صيْاماظزملؼياَلَةموشيَأَضمملعصي٦ْامتشيمملبصي٦ْامَصكمِلن) وذطٕمض٦ظ٥متضملمملدي م.ؼ5:اظؿ٦بهملػ(مدشيؾغيؿملػمَلؾملصي٣ضيمَصكشيػمُل٦ْاماظ

عٝمع٤متمملبمع٤ماظغملظملٕموأغ٥مٕمؼٔطٕمهل٣ماإلعمملعهملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وذطٕمصضمل٢ماظؽمليبم

م()إرالضممًل

وع٤مخاللمردودمذؿملْماإلدالممسيمػٔهماظؽملعملشملهملمطؼملـممللمتشملٕضؽملمملمإظؿمل٥مغالحٜمأغ٥مردمبمملِدظهملم

اظزملقؿملقهملماظ٦اضقهملمسػمل٧مض٦لماظٕاصسمل٨،موبؿملعي٤معؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمسيمتؿؾٝماآلؼمملتم

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-واِحمملدؼىملماظزملقؿملقهملمسيمإثؾمملتمحغمل٣مأومغظملؿمل٥،محبؿملىملمذطٕمصضمل٢ماظؽمليبم

وض٦ظ٥موعمملطمملنمسػملؿمل٥محمملظ٥،موبؿملعي٤مبفملنمعمملؼعمل٦ظ٥ماظٕاصسملهملمزبمملظٟممتمملعممًلمٌؽملؾمليملماظؽمليبمصػمل٧م-مودػمل٣

مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

ث٣مبضملٓمذظ١مؼٔطٕمبمملظؿظملزملؿمل٢مض٦لمأػ٢ماظلؽملهملمواظزملقمملبهملموآلماظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيم

سيماإلعمملعهمل،موعمملؼؿضملػمل٠مبؾملمملمع٤ماظغملالممسيماظعملٓرمبضملٓمأنمذطٕمض٦لماظٕاصسملهملمسيماإلعمملعهملمواظعملٓر،م

م.()ووضّمأدظهملمأػ٢ماظلؽملهملموحففؾمل٣مسيمػٔاماظؾمملب
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ؼ٦ضّماظؿرملمملب٥مبنيمسعملمملئٓماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موشريػ٣مع٤مأػ٢ماٌػمل٢م-2

عؽملؾمليملمذؿملْماإلدالممسيماظٕدمسػمل٧م:مواظؽملق٢مطمملظؿملؾمل٦دمواظظملالدظملهملمواظظملٕقمطمملٌضملؿٖظهملمواِذمملسٕة

دمملئٕماظظملٕقماٌكمملظظملهملمِػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مػ٦مأنمؼٔطٕمأص٢مػٔهماظؾٓسهملموعؽملرملفملػمملمضؾ٢م

أنمت٦جٓمسؽملٓمػٔهماظظملٕضهملمأومتػمل١،موطمملنمػٔامػ٦معؽملؾملف٥مأؼسملممًلمسيماظٕدمسػمل٧ماإلعمملعؿملهملم

االثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مصعملممللمسيمع٦ضٝمع٤مطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمؼٔطٕمحممللماظٕاصسملهملمع٤محؿملىملم

وهلٔامطمملنمبؿملؽملؾمل٣موبنيماظؿملؾمل٦دمع٤ماٌرملمملبؾملهملمسيماًؾىملم)عرملمملبؾملؿؾمل٣مظػملؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىم

واتؾمملعماهل٦ى،موشريمذظ١مع٤مأخالقماظؿملؾمل٦د،موبؿملؽملؾمل٣موبنيماظؽملزملمملرىمع٤ماٌرملمملبؾملهملمسيماظطملػمل٦م

واىؾمل٢،موشريمذظ١مع٤مأخالقماظؽملزملمملرى،معمملأذؾؾمل٦امب٥مػقملالءمع٤موج٥موػقملالءمع٤موج٥م

م()(وعمملزالماظؽملمملسمؼزملظمل٦غؾمل٣مبٔظ١

ث٣مسعملٓماٌعملمملرغهملماظيتمتصملؾملٕمعٓىماالتظملمملقماظغملؾريمبؿملؽملؾمل٣موبنيماظؿملؾمل٦دمسيمبضملٚماظضملعملمملئٓم

م()واظضملؾمملدات

وسيمع٦ضٝمآخٕمع٤معؽملؾملمملجماظلؽملهملمؼؿغملػمل٣مس٤مض٦لماظظملالدظملهملمبعملٓمماظضملمملٕموؼٕدمسػملؿملؾمل٣،مث٣مؼٔطٕم

اِخشملمملءماظيتموضٝمصؿملؾملمملماظٕاصسملهملمغؿؿملفهملمتفملثٕػ٣مبعمل٦لماظظملالدظملهمل،موع٤مػٔهماِخشملمملءمسػمل٧مدؾؿمل٢م

اٌـممللمض٦هل٣مبفملنماظعملٕآنمزبػمل٦ق،موأنمآمالؼصيٕىمسيماآلخٕة;مِنمزؽملؾمل٣مأوضضملؾمل٣مسيمأنم

اظؿلػملل٢مغ٦عمواحٓ،مصمملظؿٖع٦مظٔظ١مأنمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديمشريمعؿغملػملؼملممًل،موالمعؿزملٕصممًلمبؽملظملل٥،م

م.()وإمنمملمجضملػمل٦امطالع٥مطكػملعمل٥م

م:االدؿضملٕاضماظؿمملرخي٨مظؾٓاؼهملماظؾٓسهملموأصػملؾملمملماظٔيمادؿؼملٓماظٕاصسملهملمعؽملؾملمملمسعملؿملٓتؾمل٣-3

وػؽملمملمؼٔطٕمذؿملْماإلدالمموضٝماٌلػملؼملنيمسيماظؾٓاؼمملتمبفملغؾمل٣مطمملغ٦امسػمل٧معمملبضملىملمآمب٥مرد٦ظ٥م

ع٤ماهلٓىمودؼ٤ماي٠ما٦ٌاص٠مظزملقؿملّماٌؽملعمل٦لموصٕؼّماٌضملعمل٦ل،مث٣مطمملغوملمبٓاؼهملماظظملؿؽملهملممبعملؿ٢م

م.()سـؼملمملنمرض٨مآمسؽمل٥،مواضؿؿممللماٌلػملؼملنيمبزملظملني،مواظظملٕضهملماظيتمحٓثوملمسيمصظمل٦صؾمل٣
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ث٣مؼٔطٕمبٓسهملماظؿرملؿملٝموتفملظؿمل٥مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مودنملماظرملؿملكنيمأبمملمبغملٕموسؼملٕمرض٨مآم

م:سؽملؾملؼملممل،موعمملصضملػمل٥مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مبؾملقملالء،محؿملىملمأعٕمحبٕضؾمل٣مورويمسؽمل٥مأغ٥مضمملل

مٌمملمرأؼوملماِعٕمأعًٕامعؽملغملًٕامممممممممممأجفوملمغمملريمودس٦تمضؽملربا

وزؾمل٦رماظٔؼ٤مؼظملسملػمل٦غ٥مسػمل٧مأب٨مبغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملموأعٕهمبسملٕبمع٤مؼظملسملػمل٥مسػملؿملؾملؼملمملم

م.()حٓماٌظملرتي،موضٓمت٦اتٕمػٔامسؽمل٥مرض٨مآمسؽمل٥

وسيمأواخٕمسؾملٓماظزملقمملبهملمحٓثوملمبٓسهملماظعملٓرؼهملموإٌجؽهمل،مصفملغغملٕمذظ١ماظزملقمملبهملمواظؿمملبضمل٦نم

رض٨مآم ()وواثػملهملمب٤ماِدعملٝ ()وجمملبٕمب٤مسؾٓآ ()وسؾٓآمب٤مسؾمملس ()طضملؾٓآمب٤مسؼملٕ

م.سؽملؾمل٣مأذيضملني

م

م

م
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معؽملغملٕةم()سيمأواخٕمسزملٕماظؿمملبضملنيمع٤مأوائ٢ماٌمملئهملماظـمملغؿملهملمحٓثوملمبٓسهملماىؾملؼملؿملهمل

،موضٓمذحب٥مخمملظٓماب٤مسؾٓآم()اظزملظملمملت،موطمملنمأولمع٤مأزؾملٕمذظ١ماىضملٓماب٤مدرػ٣

 .()اظعمللٕي

،موتؾؽملؿمل٥مِصغملمملرماىضملٓمب٤مدرػ٣،مث٣مدخ٦لماٌضملؿٖظهملمسيمػٔام()زؾمل٦رماىؾمل٣مب٤مصظمل٦ان

اٌضملؿعملٓ،موػقملالءمأولمع٤مسصيٕفمسؽملؾمل٣مسيماإلدالممأغؾمل٣ماثؾؿ٦امحٓوثماظضملمملٕمحبٓوثماِجلمملم،م

م.()وأثؾؿ٦امحٓوثماِجلمملممحبٓوثمعمملؼلؿػملٖعؾملمملمع٤ماِسٕاض

مإعمملمماٌضملؿٖظهملم()ث٣مؼٔطٕماظؽملٖاعماظٔيمحزمل٢مبنيماىؾمل٣مب٤مصظمل٦ان،موأب٨ماهلٔؼ٢ماظضملالف

م.()واًالصمملتماظيتمحزملػملوملمبنيماىؾملؼملؿملهملمواٌضملؿٖظهملموتظملعٕيقماظؽملمملسمسيمعلفملظهملماظعملٕآن
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زؾمل٦رماظظملالدظملهملماٌالحٓةمبضملٓمإغعملٕاضماظضملزمل٦رماٌظملسملػملهمل،موطمملنمدؾنملمزؾمل٦رػ٣مأغؾمل٣مزؽمل٦امأنم

تغملػمل٣م-.()اإلدالممعمملؼعمل٦ظ٥ماٌؾؿٓسهملمطمملىؾملؼملؿملهملمواٌضملؿٖظهملمصؽملصملٕومإديماإلدالممأغ٥مصمملدًٓامسيماظضملعمل٢

م.()،مواظٖعمملنماظٔيمزؾملٕمصؿمل٥مواظصملٕوفماحملؿملشملهملمب٥مسيمذظ١ماظ٦ضومل()س٤مأردشمل٦ا

م.()،موأصغملمملرػ٣ماٌلؼمل٦عهملماظيتمأرادومبؾملمملماظعملسملمملءمسػمل٧ماظٓؼ٤()،مواٌالحٓةم()ذطٕماظؾمملرؽملؿملهملم

اظطملػمل٦مسيماِئؼملهملمحؿ٧م:موع٤ماظؾٓعماظيتمذطٕػمملمذؿملْماإلدالمموتفملثٕماظرملؿملضملهملمصؿملؾملمملمبطملريػ٣م

ادبٔوػ٣مأربمملبممًلمع٤مدونمآ،موذطٕمبفملغؾمل٣مذمملبؾمل٦اماظؽملزملمملرىمسيمعطملمملالتؾمل٣مسيماٌلؿملّمحؿ٧م

أذٕط٦امب٥،موخٕج٦مع٤ماظؿ٦حؿملٓمظػملرملٕكمبلؾنملمػٔاماظطملػمل٦،موطٔظ١متضملصملؿملؼملؾمل٣مظػملؼملرملمملػٓمواظعملؾ٦رم

وػٔام)واييملمإظؿملؾملممل،مب٢موتظملسملؿملػملؾملمملموجضملػملؾملمملمأسصمل٣مع٤ماييملمإديماظغملضملؾهمل،مصؿملعمل٦لمذؿملْماإلدالمم

م.()(ع٤مجؽملٗمدؼ٤ماظؽملزملمملرىمواٌرملٕطنيماظٔؼ٤مؼظملسملػمل٦نمسؾمملدةماِوثمملنمسػمل٧مسؾمملدةماظٕري٤

واظغملـريمع٤ماظؾٓعماظيتمػ٨مع٦ج٦دةمسؽملٓماظٕاصسملهملمذطٕػمملمذؿملْماإلدالمموردػمملمِصػملؾملمملمسؽملٓم

م.اظؽملزملمملرى

االدؿٓاللمبمملِدظؿملهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهملمواِدظهملماظضملعملػملؿملهملماظيتمػ٨مع٦اصعملهملمظألدظهملماظؽملعملػملؿملهمل،م-4

م:واظٕدمسػمل٧مأدظؿؾمل٣ماظيتمػ٨مع٤موضضملؾمل٣موعؽملمملضرملؿؾملمملمسعملػملؿملممًل

                                                           

 

 

 

 

 



114 

ؼٔطٕمرري٥مآمس٤معؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمسيماظؿؼملؿملؿملٖمبنيماظزملٓقمواظغملٔبمسيماٌؽملعمل٦التم

م.وإٌجٝمسيماظؿؼملؿملؿملٖمبنيمػٔا،موػٔامإديمأػ٢مسػمل٣مايٓؼىمل:مصؿملعمل٦ل

ث٣مؼٔطٕمبفملغؾمل٣مع٤مأسصمل٣ماظؽملمملسمصٓضممًلموأعمملغهملمصؿملؼملمملمؼٔطٕوغ٥مع٤ماىٕحمواظؿضملٓؼ٢،موػ٣م

أذكمملصمعضملٕوص٦ن،موؼٔطٕمأمسمملءػ٣ماٌضملٕوصهملمسؽملٓمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،موؼٔطٕمأمسمملءم

م.()اٌزملؽملظملمملتمسيمسػمل٣ماىٕحمواظؿضملٓؼ٢

والرؼنملمأنماظٕاصسملهملمأض٢معضملٕصهملم:مث٣مؼٔطٕمحممللماظٕاصسملهملمسيماٌؽملعمل٦التمصؿملعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

م.بؾملٔاماظؾمملب،موظؿملٗمسيمأػ٢ماِػ٦اءمواظؾٓعمأجؾمل٢معؽملؾمل٣مب٥

ث٣مؼٔطٕمأغؾمل٣مالؼؽملصملٕونمسيماإلدؽملمملد،موالمسيمدمملئٕماِدظهملماظرملٕسؿملهملمواظضملعملػملؿملهملمػ٢مت٦اص٠مذظ١مأوم

دبمملظظمل٥،موهلٔامالؼ٦جٓمظٓؼؾمل٣مأدمملغؿملٓمعؿزملػملهملمصقؿملقهملمضٛ،مب٢مط٢مإدؽملمملدػ٣معؿزمل٢مهل٣،م

م.صالبٓمأنمؼغمل٦نمصؿمل٥مع٤مػ٦معضملٕوفمبمملظغملٔبمأومطـٕةماظطملػملٛ

وذطٕمأعـػملهملمعـ٢مأحمملدؼـؾمل٣ماظيتمؼٕووغؾملمملمسيمصسمل٢مص٦ممرجنملمطػملؾملمملمضضملؿملظملهمل،مب٢مع٦ض٦سهملمسؽملٓم

م.()أػ٢ماظضملػمل٣،موعـ٢ماِحمملدؼىملماظغملـريةماظيتمؼٕووغؾملمملمسيمصسملمملئ٢مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥

صػمل٧مآم-موسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مظؿملٗمحبمملجهملمإلبٕازمصسملمملئػمل٥مظغملٔبمػقملالءمسػمل٧مرد٦لمآ

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-صعملٓمطمملنمظ٥مع٤ماظلؾ٠مواظظملسملمملئ٢مسيمأحمملدؼىملمرد٦لمآم-سػملؿمل٥مودػمل٣م

م.وسيماظؿمملرؼْمؼرملؿملٓمب٥،مصؾمل٦مشينمط٢ماظطملؽمل٧مرض٨مآمسؽمل٥مس٤متػمل١مإٌوؼمملتماظغملمملذبهمل

صكملنمضػملؿ٣مم:وطمملنمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمؼلؿكٓمماِدػمل٦بماظضملعملػمل٨مسيمعؽملمملضرملؿؾمل٣مصؿملعمل٦ل

بغملٔا،مظٖعغمل٣م وضضملؿ٣مسيمطٔاموطٔا،موإنمضػملؿ٣ طٔا،مطمملنمسػملؿملغمل٣مطٔاموطٔا،موإنمضػملؿ٣مطٔا،مصعملٓ

م.ض٦لمطٔاموطٔا

سٕضمأض٦المذيؿملٝماٌكمملظظملنيمث٣ماظرتجؿملّمبؿملؽملؾملمملموتظملسملؿمل٢مبضملٚماظظملٕقماٌكمملظظملهملمسػمل٧م-5

ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممبفملنماظؾٓعمعؿؽمل٦سهمل،موؼٔطٕمحممللما٦ًارجمبفملغؾمل٣معمملرض٦نم:ماظٕاصسملهمل

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ميٕض٦نمع٤ماإلدالممطؼملمملمميٕقماظلؾمل٣مع٤ماظٕعؿملهمل،موضٓمأعٕماظؽمليبم

بعملؿمملهل٣،موظغملؽملؾمل٣مظؿملل٦ممم٤مؼؿضملؼملٓماظغملٔب،مب٢مػ٣معضملٕوص٦نمبمملظزملٓقمظغمل٤مبٓسؿؾمل٣مطمملغوملم
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س٤مجؾمل٢موضالل،موظؿملٗمس٤مزغٓضهملموإيمملدمسػمل٧مسغملٗماظٕاصسملهمل،مصكملغؾمل٣مؼؿضملؼملٓونم

دؼؽملؽملمملماظؿعملؿملهمل،موػ٦مأنمؼعمل٦لمأحٓػ٣مبػمللمملغ٥م:اظغملٔب،موػ٣مؼعملٕونمبٔظ١محؿملىملمؼعمل٦ظ٦ن

خالفمعمملسيمضػملؾ٥،موػٔامػ٦ماظغملٔبمواظؽملظملمملق،مث٣مؼٔطٕموصظملؾمل٣مظػمللمملبعملنيماِوظنيمع٤م

اظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مبمملٌؽملمملصعملني،موأنمػٔامظؿملٗمسيمأحٓمحؿ٧مع٤مإٌتٓؼ٤مواٌؽملمملصعملنيم

م.()أطـٕمعؽملؾمل٣

ث٣مذطٕمأنماٌضملؿٖظهملمأسعمل٢موأصٓقمعؽملؾمل٣;مِغ٥مظؿملٗمسيماٌضملؿٖظهملمع٤مؼشملضمل٤مسيمخالصهملمأب٨مبغملٕم

م.()وسؼملٕمرض٦انمآمتضملمملديمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،مب٢مػ٣معؿظملعمل٦نمسػمل٧متـؾؿملوملمخالصهملماظـالثهملم

ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممادؿٓالهل٣مسػمل٧ماإلعمملعهملم:مادؿكٓاممدظؿمل٢ماًزمل٣مسيمبشملالنمض٦ظ٥-6

ع٤معمملتموٕمؼضملٕفمإعمملممزعمملغ٥معمملتمعؿملؿهملم):مبممليٓؼىملماظٔيموضضمل٦همطؼملمملمذطٕغمملمدمملبعملممًل،موػ٦

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-إنمطمملنمػٔامايٓؼىملمع٤مطالمماظؽمليب:مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالم.(جمملػػملؿملهمل

عمملتمعؿملؿهملم....مع٤)ضٓمضممللم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مصػملؿملٗمصؿمل٥محفهملمهلٔاماظعملمملئ٢،مصكملنماظؽمليب

م.مسيمأع٦رمظؿمللوملمع٤مأرطمملنماإلميمملنماظيتمع٤متٕطؾملمملمطمملنمطمملصًٕام(جمملػػملؿملهمل

أؼسملممًلمؼٕىمذؿملْماإلدالممأنمػٔامايٓؼىملمحفهملمسػمل٧ماظٕاصسملهمل;مِغؾمل٣مالؼضملٕص٦نمإعمملممزعمملغؾمل٣م

صػملؿملٗمصؿملؾمل٣مأحٓمؼضملٕص٥مالمبضملؿملؽمل٥موالصظملؿ٥موعضملػمل٦ممأنمػٔامظؿملٗمػ٦معضملٕصهملمبمملإلعمملم،موؼضملػمل٢مذؿملْم

اإلدالممظٔظ١مأنماٌؽملؿصملٕمالؼصيضملٕفمظ٥محممللمؼصيؽملؿظملٝمب٥مسيماإلعمملعهمل،مصكملنمعضملٕصهملماإلعمملمماظٔيمؼصيكٕجم

إبٕازماًالفمبنيمصٕقم.-()اإلغلمملنمع٤ماىمملػػملؿملهملمػ٨ماٌضملٕصهملماظيتمحيزمل٢مبؾملمملمرمملسهملموذيمملسهمل

مسيمطؿمملب٥م()ؼؽملعمل٢مذؿملْماإلدالممطالممأب٦مايل٤ماِذضملٕي:ماظٕاصسملهملمع٤مأج٢مدحٚمأض٦اهل٣

م:خالفمصٕقماظٕواصٚمسيمسٓةمأع٦رم(ععملمملالتماإلدالعؿملني،مواخؿالفماٌزملػملني)
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مؼٖسؼمل٦نمأنمعضملؾ٦دػ٣مجل٣موظ٥مغؾملمملؼهملم()ععملمملالتماظٕاصسملهملمسيماظؿفلؿمل٣مصمملهلرملمملعؿملهمل:معـ٢

م.وحٓ

ؼٖسؼمل٦نمأنمربؾمل٣مظؿملٗمبزمل٦رةموالمطمملِجلمملمموالؼـؾؿ٦غ٥مذامأجٖاءم:مواظظملٕضهملماظـمملغؿملهملمع٤ماظٕاصسملهمل

م.عقملتػملظملهملموأبضملمملضمعؿالصعملهمل

م.ؼٖسؼمل٦نمأنمربؾمل٣مسػمل٧مص٦رةماإلغلمملنموميؽملضمل٦نمأنمؼغمل٦نمجلؼملممًل:مواظظملٕضهملماظـمملظـهمل

م.ؼٖسؼمل٦نمأنمربؾمل٣مسػمل٧مص٦رةماإلغلمملنموؼؽملغملٕونمأنمؼغمل٦نميؼملممًلمودعممًل:مواظظملٕضهملماظٕابضملهمل

ؼٖسؼمل٦نمأنمظٕبماظضملمملٌنيمضؿملمملءمخمملظٙموغ٦رًامحبؿممًل،موػ٦مطمملٌزملؾمملحماظٔيم:مواظظملٕضهملماًمملعلهمل

م.ع٤محؿملىملمجؽؿ٥مؼػملعملمملكمبفملعٕمواحٓ

ؼٖسؼمل٦نمأنمربؾمل٣مظؿملٗمجبل٣،موالبزمل٦رة،موالؼرملؾ٥ماِذؿملمملء،موالؼؿقٕك،م:مواظظملٕضهملماظلمملددهمل

م.()والؼلغمل٤،موالميمملس

وؼٕدمسػملؿملؾمل٣مذؿملْماإلدالمموؼؾنيماِخشملمملءماظيتموضضمل٦امصؿملؾملممل،موػ٦مسؽملٓعمملمؼرملريمإديمتؽملمملزسؾمل٣م

م.واصرتاضؾمل٣مصؿملؼملمملمبؿملؽملؾمل٣مؼ٦ضّمأنمػٔامدظؿمل٢مسػمل٧ماإلضشملٕابماظٔيمػ٣مصؿمل٥

االدؿشملٕادمع٤مأج٢ماظؿ٦ضؿملّمبمملظؿظملزملؿمل٢،مث٣ماظضمل٦دةمِص٢ماٌلفملظهملماظيتمؼؽملمملضرملؾملمملمعٝمضٕبم-8

م:اِعـػملهملمإلؼزملممللماٌضملؽمل٧مظػملعملمملريء

عـاًلمسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمسؽملٓعمملمؼٕدمسػمل٧ماظٕاصسملهملماإلعمملعؿملهملمسيمعلفملظهملماإلعمملعهملمسؽملٓعمملمزس٣ماب٤م

اٌشملؾملٕمبفملغؾملمملمأػ٣ماٌشملمملظنملمسيمأحغملمملمماظٓؼ٤موأذٕفمعلمملئ٢ماٌلػملؼملني،مصريدمسػملؿمل٥مذؿملْماإلدالمم

بمملِدظهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهملمواِدظهملماظضملعملػملؿملهملماٌعملؽملضملهمل،موؼؽملمملض٘ماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢،مث٣مؼضملٕضم

حففؾمل٣موأدظؿؾمل٣،موؼؽملمملضرملؾملمملمبمملظؿظملزملؿمل٢،موؼلؿشملٕدمسيمعلمملئ٢مأخٕىمأدتمإديمض٦هل٣مبمملإلعمملعهملم

صؼملـاًلمػ٣مضمملظ٦امع٤مظشملٟمآمأنمؼغمل٦نمظػملؽملمملسمإعمملممعضملزمل٦م،مودخ٢ماب٤متؿملؼملؿملهملمسيمعؽملمملضرملهملم
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إغغملمملرػ٣مظػملعملٓرمث٣متشملٕقمٌلفملظهملمضٓمماظضملمملٕمسؽملٓماظظملالدظملهمل،موردمسػملؿملؾمل٣مث٣مدخ٢مسيمعلفملظهملمغرملفملةم

م.(م)اظؾٓعموزؾمل٦رماظظملالدظملهملمواٌؿغملػملؼملني،مث٣مسمملدمٌؽملمملضرملهملمعلفملظهملمضٓمماظضملمملٕمسؽملٓماظظملالدظملهمل

وػٔامأدػمل٦ب٥ماٌؿؾٝمسيمط٢مطؿؾ٥،موظؿملٗمصعملٛمسيمردهمسػمل٧ماظٕاصسملهملمأنمؼؽملمملض٘ماٌلفملظهمل،موؼؿظملٕعم

م.مسيمتظملمملصؿملػملؾملمملمث٣مؼضمل٦دم٦ٌض٦س٥ماِدمملد٨مبمملظؿ٦ضؿملّمواظؿظملزملؿمل٢

 م
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م.جفودمابنمتقؿقةماظعؿؾقةميفمعواجفةماظشقعةماالثـىمسشرؼة:مادلؾقثماظرابع

طمملنمظرملؿملْماإلدالممجؾملمملدهماظضمللغملٕيمعٝماظٕاصسملهملموشريػ٣مع٤مأػ٢ماظؾٓعمواٌرملٕطني،مصعملٓم

ذيٝماظزملظمل٦ف،موخشملنملمصؿملؾمل٣،مورصٝمعضملؽمل٦ؼمملتؾمل٣،موحسملؾمل٣مسػمل٧ماظعملؿممللمسيمدؾؿمل٢مآ،موطمملنم

م.مرري٥مآمتضملمملديمؼؿعملٓممصظمل٦فماجملمملػٓؼ٤مسيمدؾؿمل٢مغزملٕةماإلدالمموإسالءمراؼهملماظؿ٦حؿملٓ

وضٓمذطٕمذؿملْماإلدالمماِدؾمملبماظيتمدسوملمإديمجؾملمملدماظٕاصسملهملموضؿمملهل٣مبفملغؾمل٣مربؾ٦نمظػملؿؿمملرم

ودوظؿؾمل٣،مِغ٥محيزمل٢مهل٣ماظضملٖمبمملظؿؿمملر،موالحيزمل٢مهل٣مػٔاماظضملٖمبٓوظهملماٌلػملؼملني،موذطٕمأنم

اظٕاصسملهملمعضملمملوغ٦نمظػملؼملرملٕطنيمواظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرىمسػمل٧مضؿممللماٌلػملؼملني،موطمملغ٦امع٤مأسصمل٣ماِدؾمملبم

سيمدخ٦لماظؿؿمملرمضؾ٢مإدالعؾمل٣مإديمأرضماٌرملٕقمخبٕادمملنمواظضملٕاقمواظرملمملم،موطمملغ٦امع٤مأسصمل٣م

ماظؽملمملسمعضملمملوغهملمهل٣مسػمل٧مأخٔػ٣مظؾالدماإلدالم،موضؿ٢ماٌلػملؼملنيموديبمحٕميؾمل٣،م

ث٣مذطٕمضسملؿملهملماب٤ماظضملػملعملؼمل٨موأعـمملظ٥معٝماًػملؿملظملهملموايٕوبمبنيماٌلػملؼملنيمواظؽملزملمملرىمسيمد٦اح٢م

اظرملمملم،موأغؾمل٣مسمملوغ٦اماظؽملزملمملرىمسػمل٧ماٌلػملؼملني،موصٕحؿؾمل٣مبمملغؿزملمملرماٌرملٕطنيمسػمل٧ماٌلػملؼملنيم

م.()وحٖغؾمل٣مظؽملزملٕماٌلػملؼملني

وع٤مػؽملمملمؼؿسملّمظؽملمملمأنمذؿملْماإلدالممطمملغوملمظ٥مدواصضمل٥ماظعمل٦ؼهملمسيمجؾملمملدماظٕاصسملهملموضؿمملهل٣مع٤م

بمملبمع٦االتؾمل٣مظػملغملمملصٕؼ٤موعضملمملوغؿؾمل٣مسيمضؿمملهل٣مظػملؼمللػملؼملني،مواآلؼمملتمواضقهملمسيمػٔاماظؾمملب،مصعملٓم

 :غؾمل٧مآمتضملمملديمس٤مت٦ظ٨ماظغملمملصٕؼ٤موعلمملسٓتؾمل٣موعضملمملوغؿؾمل٣مسػمل٧مأػ٢ماإلدالم،مصعملٓمضممللمتضملمملدي

غٔيؼ٤شيمؼمملَأؼؽيؾملشيممل) صيوْاماَلمآعشيؽملصي٦ْاماَظ ٍٚمَأوضيظغيؿملشيمملءمبشيضملضيسملصيؾملصي٣ضيمَأوضيظغيؿملشيمملءموشياظؽملؼيزملشيمملرشيىماْظؿملشيؾملصي٦دشيمتشيؿؼيكغي معـيؽملغمُل٣ضيمؼشيؿشي٦شيَظؾملصي٣موشيعشي٤مبشيضملضي

غييماَلماظػمّل٥شيمِإنؼيمعغيؽملضيؾملصي٣ضيمَصكمِلغؼي٥صي غٔيؼ٤شيمشيصؿشيشيىاظصمَلمملظغيؼملغينيشيماْظعمَل٦ضيمشيمؼشيؾملضي مصغيؿملؾمِل٣ضيمؼصيلشيمملِرسصي٦نشيمعؼيشيضظيمُضػمُل٦بغيؾمِل٣مصغي٨ماَظ

شيٌةمتصيزملغيؿملؾشيؽملشيمملمَأنمغشيكضيرملشي٧مؼشيعمُل٦ُظ٦نشي ِّمؼشيفمْلتغي٨شيمَأنماظػمّل٥صيمَصضملشيلشي٧مدشيآئغي ٍٕمَأوضيمبغيمملْظظمَلؿضي غيهغيمعـي٤ضيمَأعضي معشيمملمسشيػمَل٧مَصؿملصيزملضيؾغيقصي٦ْامسغيؽمل

غٔيؼ٤شيموشيؼشيعمُل٦لصي*غشيمملدغيعغينيشيمَأغضيظمُللغيؾمِل٣ضيمصغي٨مَأدشيؽيوْا غٔيؼ٤شيمَأػشيذملقملصيالءمآعشيؽملصي٦ْاماَظ شيمبغيمملظػمّل٥غيمَأْضلشيؼملصي٦ْاماَظ مِإغؼيؾملصي٣ضيمَأؼضيؼملشيمملغغيؾمِل٣ضيمجشيؾملضي

ِٕؼ٤شيمَصفمَلصضيؾشيقصي٦ْامَأسضيؼملشيمملُظؾملصي٣ضيمحشيؾغيشمَلوملضيمَظؼملشيضملشيغمُل٣ضي  ؼ53-51:اٌمملئٓةػ(مخشيمملدغي

وع٤مػٔاماٌؽملشملػمل٠مبٓأمذؿملْماإلدالممجؾملمملدهماظضملؼملػمل٨مضٓماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،مصظمل٨مسمملمم

ػذملمؼٔطٕماب٤مطـريمأنمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمطمملنمعٝمغمملئنملماظلػملشملؽملهملمخمملرجممًلمظػملفؾملمملدم705
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وغزملٕػ٣مآمسػملؿملؾمل٣مصرملمملركماىؿمل٦شماظرملمملعؿملهملمسيمعضملٕطؿؾمل٣مضٓماىٕدمواظٕصٚمواظؿؿملمملعؽملهملم

وأبمملدوامخػملعملممًلمطـريًامعؽملؾمل٣،موع٤مصٕضؿؾمل٣ماظسملمملظهملموصؿق٦امأراضؿملؾمل٣موسمملدمغمملئنملماظلػملشملؽملهملموذؿملْم

اإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمواىؿمل٘مإديمدعرمل٠،موضٓمحزمل٢مبلؾنملمذؾمل٦دماظرملؿملْمػٔهماظطملٖوةمخريم

م.()طـري،موأبمملنماظرملؿملْمسػملؼملممًلموذفمملسهملمسيمػٔهماظطملٖوةموضٓماعؿألتمضػمل٦بمأسٓائ٥محلًٓامظ٥موشؼملممًل

أؼسملممًلممممملمذطٕهماب٤مسؾٓاهلمملديمسيمضؿممللمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمِػ٢مطلٕوانموطمملغ٦امراصسملهملم

وترملفؿملضمل٥مظػملؽملمملسمظعملؿمملهل٣موصؿّمآمسػمل٧ماظرملؿملْموع٤معضمل٥موغزملٕػ٣،موؼٔطٕماظؽملمملسمسيمذظ١م

م:اظ٦ضوملمطؼملمملمؼعمل٦لماب٤مسؾٓاهلمملديمدؾؾنيمهلٔاماظؽملزملٕ

م.أنمأػ٢مػٔاماىؾ٢مبطملمملةمراصسملهملمدؾمملبهملمتضملنيمضؿمملهل٣:مأوهلؿا

ِنمجؾ٢ماظزملممليؿملهملمٌمملمادؿ٦ظوملمسػملؿمل٥ماظٕاصسملهملمسيمحممللمادؿؿملالءماظشملمملشؿملهملمضمملزانمأذمملرم:ماظـاغي

بضملٚمطربائؾمل٣مبؽملؾملنملماىؾ٢،موديبمأػػمل٥موضؿػملؾمل٣موهٕؼ٠معلمملطؽملؾمل٣مإغؿعملمملعممًلمعؽملؾمل٣مظغمل٦غؾمل٣م

م.()دؽملؿملهمل

وػ٨مبمملٌؽملمملدؾهملمغظملٗماٌضملٕطهملماظيتمذطٕػمملماب٤مطـري،موؼٔطٕماب٤مسؾٓاهلمملديمس٤مػٔهماٌضملٕطهملم

بفملنمذؿملْماإلدالممتعمل٨ماظٓؼ٤مت٦ج٥مإديماظغمللٕواغؿملنيمسيمعلؿؾمل٢مذيمايفهملمدهملمأربٝم

ودؾضملؼملمملئهملموصقؾ٥ماِعريمضٕاض٦ش،موت٦ج٥مغمملئنملماظلػملشملؽملهملماِعريمذيممللماظٓؼ٤ماِصٕمممب٤متفملخٕم

ع٤مسلغملٕمدعرمل٠مإظؿملؾمل٣مظطملٖوػ٣موادؿؽزملمملهل٣مسيمثمملغ٨مذؾملٕماحملٕممع٤مدؽملهملمزيٗمودؾضملؼملمملئهمل،م

وػ٦مغظملٗماظؿمملرؼْماظٔيمذطٕهماب٤مطـري،موؼٔطٕماب٤مسؾٓاهلمملديمأنماظؽملمملئنملموص٢مإديمدعرمل٠،م

وعضمل٥ماظضمللغملٕمبضملٓمأنمغزملٕػ٣مآمتضملمملديمسػمل٧محٖبماظسملاللمع٤ماظٕواصٚمواظؽملزملريؼهملموأصقمملبم

م.()اظضملعملمملئٓماظظملمملدٓةموأبمملدػ٣مآمع٤متػمل١ماِرض
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وبضملٓماغؿؾملمملءماٌضملٕطهملمأرد٢مذؿملْماإلدالممبٕدمملظهملمإديماظلػملشملمملنماٌػمل١ماظؽملمملصٕموتسملؼملؽملوملمػٔهم

م:اظٕدمملظهملمعمملؼػمل٨

تٔطريماظلػملشملمملنمبؽملضملؼملهملمآمتضملمملديمع٤ممتغملنيماٌقملعؽملنيمع٤مػٖميهملماظغملظملمملرمواٌؽملمملصعملنيم 

م.وا٦ًارجموغزملٕمآمتضملمملديمظإلدالممسػمل٧مؼٓمػٔاماظلػملشملمملنموإضمملعؿ٥مظرملٕؼضملهملماظعملٕآن

م:مذطٕمأصؽملمملفمأسٓاءماظٓؼ٤موػؼملمملمصؽملظملمملن 

أػ٢ماظظملف٦رمواظشملطملؿملمملنموذووماظطمل٨مواظضملٓوانماًمملرج٦نمس٤مذٕائٝماإلميمملنمرػملؾممًلم:مأوهلؿا

ظػملضملػمل٦مسيماِرضمواظظمللمملدموتٕطممًلمظلؾؿمل٢ماهلٓىمواظٕذمملدموػقملالءمػ٣ماظؿؿمملرموسب٦ػ٣مع٤مط٢م

م.خمملرجمس٤مذٕائٝماإلدالمموإنممتل١مبمملظرملؾملمملدتنيمأومبؾضملٚمدؿملمملدهملماإلدالم

أػ٢ماظؾٓعماٌمملرض٦نموذووماظسملاللماٌؽملمملصعمل٦نماًمملرج٦نمس٤ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملم:مثاغقفؿا

اٌظملمملرض٦نمظػملرملٕسهملمواظشملمملسهملمعـ٢مػقملالءماظٔؼ٤مشٖومبفملعٕماظلػملشملمملنمع٤مأػ٢ماىؾ٢ماىٕدم

واظغمللٕوان،مووضّماسؿعملمملدػ٣مسيماظزملقمملبهملموأػ٢مأٌاػنملماِربضملهملمبفملغؾمل٣مؼضملؿعملٓونمأغؾمل٣م

م.عٕتٓونموأطظملٕمع٤ماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرى

ذطٕمعضملمملوغؿؾمل٣مظػملؿؿمملرمسػمل٧ماٌلػملؼملنيموضؿمملهل٣مظػملؼمللػملؼملنيموإزؾملمملرػ٣مأغ٦اعماظضملٓاوةمظإلدالمم 

م.وأػػمل٥

ذطٕمبضملسملممًلمع٤مسعملمملئٓػ٣ماٌكمملظظملهملمظضملعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمطمملٌؾملٓيماٌؽملؿصملٕماًمملصم 

م.بؾمل٣،موأنمآمالؼصيٕىمسيماآلخٕة،موأنمع٤مضممللمأنمآمتغملػمل٣محعملؿملعملهملمبمملظعملٕآنمصؾمل٦مطمملصٕ

بؿملعي٤مأنمع٤ماِع٦رماظيتمجضملػملؿؾمل٣مؼؿؼملمملدونمسيمبٓسؾمل٣موضالالتؾمل٣ماٌغملمملنماظٔيمػ٣مصؿمل٥،م 

واظٔيمػ٦مسيمشمملؼهملماظزملضمل٦بهمل،موطؼملمملمذطٕمأػ٢ماًربةمأغؾمل٣مٕمؼٕومعـػمل٥،موهلٔامطـٕم

م.()صلمملدػ٣مصعملؿػمل٦اماظؽملظمل٦سموأخٔوامع٤ماِع٦المعمملالمؼضملػملؼمل٥مإالمآ

م

م

م
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م:وػـامؼؿضحمظـامممامؼؾي

ٕمؼغملؿٟمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمجبؾملمملدهمبعملػملؼمل٥موبػمللمملغ٥مصعملٛ،مب٢مجمملػٓػ٣م -1

ع٤مرأىمعؽملغمل٣معؽملغملًٕام)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-محؿ٧مبمملظلؿملٟ،موػٔامهعملؿملعملممًلمظعمل٦ظ٥

صػملؿملطملريهمبؿملٓه،مصكملنمٕمؼلؿشملٝمصؾػمللمملغ٥،مصؼمل٤مٕمؼلؿشملٝمصؾعملػملؾ٥،موذظ١مأضضملٟم

م.()(اإلميمملن

غالحٜمأغ٥مطمملنمؼؿعملٓمماظزملظمل٦ف،موؼضملػمل٨مع٤مػؼملهملماىؿمل٘موؼغمل٦نمعٝماظعملمملئٓمظٕصٝم -2

م.اٌضملؽمل٦ؼمملت،موػٔامطػمل٥مضٓمأت٧مُأطػمل٥مبمملظؽملزملٕمىؿمل٦شمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل

ع٤مأدؾمملبمبطملٚماظٕاصسملهملمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمضؿمملظ٥مهل٣مواغؿزملمملرهمسػملؿملؾمل٣،موضٓم -3

طمملنمع٤مأدؾمملبمطٕػؾمل٣مظضملؼملٕمب٤ماًشملمملبمرض٨مآمسؽمل٥مصؿق٥مظظملمملرسماظيتمػ٨م

م.()عضملعملػملؾمل٣مسيماظ٦ضوملماظٕاػ٤

غصملٕت٥ماظـمملضؾهملمظألع٦رموعضملٕصؿ٥مظشملؾؿملضملهملمأرضؾمل٣،موػٔهمع٤مصظملمملتماظعملمملئٓماظضمللغملٕيم -4

اظؽملمملجّ،موطمملنمواضقممًلمع٤مطالع٥مأغ٥مجػملٗمعٝمأصقمملبماًربةمبفملرضؾمل٣مومسٝمعؽملؾمل٣م

م.س٤مرؾؿملضملهملمتػمل١ماٌؽملمملر٠

 م
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م.أثرمجفودمذقخماإلدالممابنمتقؿقةموعوضفماظعؾؿاءمعـفا:مادلؾقثماخلاعس

وتزملٓىمهل٣،مصكملنم،مسؽملٓعمملمؼفملت٨مايٓؼىملمس٤ماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهمل،موع٤محمملربمضالالتؾمل٣

ع٤مأوائ٢مع٤مؼػملؼملٝمامس٥مسيممسمملءماظٓصمملعمس٤مسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،موربمملربهملماظٕاصسملهملم

ماالثينمسرملٕؼهمل،مػ٦مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديم

وطمملنمىؾمل٦دهمرري٥مآمتضملمملديماآلثمملرماظيتمالدبظمل٧مسػمل٧مأحٓمإديمؼ٦عؽملمملمػٔا،مصفٖاهمآمس٤م

اإلدالممواٌلػملؼملنيمخريماىٖاءموحرملٕهمعٝماِغؾؿملمملءمواظزملٓؼعملنيمواظرملؾملٓاءمواظزملمملينيموحلصي٤م

م:أوظؽ١مرصؿملعملممل،موع٤متػمل١ماآلثمملرماظيتمطمملغوملمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل

طمملنمرري٥مآمتضملمملديمأولمع٤متزملٓىمظػملٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موطرملٟمحعملؿملعملهملمعٔػؾؾمل٣،م 

وطمملنمهل٣مبمملٌٕصمملد،موغمملض٘مذيؿملٝمسعملمملئٓػ٣مبمملظؿظملزملؿمل٢،موردمسػملؿملؾملمملمردًامض٦ؼممًلمعظملقؼملممًلمهل٣م

اظٔيمٕمؼلؾعمل٥مسيمض٦ةمم(عؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهمل)بممليفيمل،مواظرباػنيمخمملصهمًلمسيمطؿمملب٥م

م.حفؿ٥مسيماظٕدمسػمل٧مػقملالءماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موٕمؼفملتمبضملٓهمطؿمملبمعـػمل٥

طمملنمظ٥ماظلؾ٠مرري٥مآمتضملمملديمسيمبؿملمملنمعؽملمملبٝمسعملمملئٓػ٣ماِدمملدؿملهمل،مواظيتمطمملغوملمعلؿعملمملةم 

م.()ع٤ماظٓؼمملغمملتماِخٕىمطمملظؿملؾمل٦دؼهملمواظؽملزملٕاغؿملهملمواجمل٦دؿملهمل

طمملنممن٦ذجممًلمصٕؼًٓامِوظؽ١ماظٔؼ٤مذيضمل٦امبنيمجؾملمملدماظلؿملٟمواظعملػمل٣مواظػمللمملن،مصعملٓمخمملضم 

رري٥مآمتضملمملديماىؾملمملدماظضمللغملٕيمضٓػ٣مإضمملصهملمإديمعؽملمملزٕات٥موربمملوراتؾمل٣مظغملربائؾمل٣م

م.وذؿمل٦خؾمل٣موعقملظظملمملت٥مسيماظٕدمسػملؿملؾمل٣مإديمأنمأزؾملٕمظػملضملمملٕمبٓسؾمل٣موطرملٟمضالالتؾمل٣

ؼضملؿربماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمذبٓدمسعملؿملٓةماظلػملٟماظزملمملحلمسيمذظ١ماظ٦ضومل،مصعملٓم 

دكعيٕهمآمتضملمملديمسيموضوملمبضملصيٓمصؿمل٥مبضملٚماظؽملمملسمس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،مواتؾضمل٦ماظؾٓعم

واِػ٦اء،مودمملروموراءمأٌاػنملماظظملػمللظملؿملهملماظغملالعؿملهمل،مواغؿرملٕماظؿرملؿملٝمواظؿزمل٦فمسيمذظ١م

اظ٦ضومل،مصغملمملنماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمظ٥ماظؿملٓماظشمل٦ديمسيمبؿملمملنماي٠،موإسمملدةماظؽملمملسمإديم

م.جمملدةماظزمل٦ابمبؾؿملمملنمصلمملدمػٔهماٌضملؿعملٓاتمواظٓصمملعمس٤مسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل

طمملنمرري٥مآمتضملمملديمع٤مأػ٢ماإلخؿزملمملصمسيمايٓؼىملماظؽملؾ٦يماظرملٕؼٟمصؼملقعيٙماِدظهملم 

-ماظيتمؼلؿٓلمبؾملمملماظٕاصسملهملماالثينمسرملٕؼهملمسػمل٧مسعملمملئٓػ٣،موؼؽمللؾ٦نمػٔهماِدظهملمإديماظؽمليب
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وآلماظؾؿملوملممم٤مؼعمل٦ظ٦نمأغؾمل٣ماِئؼملهملماالثؽمل٧مسرملٕمصؾؿملعي٤مذؿملْم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ماإلدالمموضضملؾمل٣مظألحمملدؼىملموطٔبؾمل٣موإصرتائؾمل٣مسػمل٧مرد٦لمآ

موآلمبؿملؿ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

وضعيّماظغملٔبمواالصرتاءمسيماظغملـريمع٤ماظٕواؼمملتماظؿمملرخيؿملهملماظيتمؼ٦ردػمملماظٕاصسملهملماالثؽمل٧م 

سرملٕؼهملمعؿكٔؼ٤معؽملؾملمملمذرؼضملهملمإلثؾمملتمسعملمملئٓػ٣ماظؾمملرػملهمل،مووضّمعٓىمطٔبؾملمملموزبمملظظملؿؾملمملم

ظػمل٦اضٝمبممليفيمل،مواظرباػنيموأض٦الماٌقملرخنيما٦ٌث٦قمبؾمل٣مسؽملٓمأػ٢مسزملٕػ٣موإديمسزملٕغمملم

م.ػٔا

طمملنمظ٥مأثٕمواضّمرري٥مآمتضملمملديمسيمايٓمع٤ماغؿرملمملرماظؿرملؿملٝموبؿملمملنمصلمملدمػٔاماٌضملؿعملٓ;م 

إذمظ٦المتلكريمآمتضملمملديمذؿملْماإلدالم،موظ٦مٕمؼغمل٤مظ٥مإالمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمسيماظٕدم

م.سػمل٧ماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمظغملظملمملهمذظ١مسيمجؾملمملدهمعضملؾمل٣

م:عواضفماظعؾؿاءمعنمجفودمذقخماإلدالممأعامماظشقعةماالثـىمسشرؼة

ؼٔطٕماب٤مطـريمردمذؿملْماإلدالممسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨مسيمحٓؼىملمردماظرملؼملٗمعٕتنيمظضملػمل٨م

رض٨مآمسؽمل٥موطؿملٟمردعيمذؿملْماإلدالممبمملِدظهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهملمواِدظهملماظضملعملػملؿملهملماظعمل٦ؼهملماظيتم

المذبممللمظؿضملمملرضؾملمملمعٝماظضملعمل٢ماظلػملؿمل٣،موأذمملرمإديمطـريمع٤ما٦ٌاضٝمظيتمردعيمصؿملؾملمملمذؿملْماإلدالمم

م.()(عؽملؾملمملجماظلؽملهمل)سػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمع٤مخاللم

صكملنمطؽملوملمتضملٕفماي٠مسٕصوملم)وؼعمل٦لمصمملحنملماظرملؾملمملدةماظٖطؿملهملمسيمثؽملمملءماِئؼملهملمسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿملهملم

أػػمل٥مأومتٓريمعمملاظظملسمل٢مأدرطوملمصسملػمل٥مإالمأنمتغمل٦نمذامسزملؾؿملهملموريؿملهملمصؿفقٓمبمملهل٦ىمصسملمملئ٢م

اب٤متؿملؼملؿملهملموتصيضملؼمل٧مس٤مٌضملمملنمأغ٦ارهماظؾؾملؿملهمل،مصشملمملظٝمطؿمملب٥ماظغمل٦اطنملماظٓرؼهملمسيماظٕدمسػمل٧م

م.()اظٕواصٚماإلعمملعؿملهملموٓماظضملفنملماظضملفمملب

وؼعمل٦لماظرمل٦طمملغ٨مبفملنمذؿملْماإلدالممظ٥مطؿمملبماٌؽملؾملمملجمسيماظٕدمسػمل٧ماظٕواصٚ،موؼصيـينمسػمل٧م

اظغملؿمملبمبفملغ٥مشمملؼهملمسيمايل٤مظ٦المأغ٥مبمملظٞمسيماظٓصٝمحؿ٧موضضملوملمظ٥مسؾمملراتموأظظملمملزمصؿملؾملمملم

م.م()بضملٚماظؿقمملع٢
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وبمملظؽمللؾهملمظٕأيماإلعمملمماظرمل٦طمملغ٨مأنماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمبمملظٞمسيماظٓصٝموطمملنمسيمسؾمملرات٥مبضملٚم

اظؿقمملع٢مسػمل٧ماظرملؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملٕؼهملمصكملنمسيمػٔاماظغملالممػسمل٣مي٠مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

رري٥مآمتضملمملديمحبؿملىملمأغ٥مأولمع٤مواج٥ماظٕاصسملهملمبؿػمل١ماظعمل٦ةموعقملظظمل٥مطمملنمأولمعقملظٟمسيماظٕدم

سػمل٧ماظٕواصٚموإنمبمملظٞمأومهمملع٢مصؾمل٣مؼلؿقعمل٦نمذظ١مظلؾؾمل٣مورضملؽملؾمل٣مسيمسٕضمرد٦لمآم

صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موصقمملبؿ٥ماظغملٕامموػٔامع٤مشريةماظرملؿملْمرري٥مآمسػمل٧مدؼؽمل٥مصػمل٦مهمملع٢م

أومبمملظٞمسيماظٕدمسػملؿملؾمل٣مصؾمل٦معفملج٦رمبكملذنمآمتضملمملديمظٓصمملس٥مس٤ماظٓؼ٤موس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهملم

م.ع٤مػقملالءماظشملمملسؽملنيمصؿمل٥

م:مأعمملمع٤ماٌضملمملصٕؼ٤

ؼعمل٦لماظٓطؿ٦رمدظملٕماي٦اظ٨مبفملنماالغؿعملمملداتماظيتماغؿعملٓػمملمذؿملْماإلدالممظػملٕاصسملهملمسيمطؿمملب٥م

عؽملؾملمملجماظلؽملهملموادؿضملؼملمملظ٥مظألدظهملماظضملعملػملؿملهملماظيتمظ٦مضٕأػمملمؼؾمل٦دي،مأومغزملٕاغ٨،مأومعرملٕكمبضملؿملٓم

ط٢ماظؾضملٓمس٤ماظلؽملهملمواظرملؿملضملهملمظغملؽمل٥مسمملض٢معؽملزملٟمِؼعمل٤مأنمػقملالءمأػ٢ماظلؽملهملمسػمل٧مح٠مأبػمليملم

واضّموأنماظٕواصٚمسػمل٧مصلمملد،موسػمل٧مزالمموضالل،موػٔامع٤مصسمل٢مآمأغ٥مضؿملعيٚمدؾقمملغ٥م

وتضملمملديمػٔاماظغملؿمملبمحؿ٧مأثمملرمسػملؿمل٥محلٓمايمملدٓؼ٤معـ٢ماظلؾغمل٨،مشظملٕمآمظ٥موطمملنمع٤م

إنماظٕاصسملهملمالحيؿمملج٦نمأنم:اظضملػملؼملمملءماظغملؾمملر،مأثمملرمحلٓهمػٔاماظغملؿمملبمسػمل٧مذؿملْماإلدالم،موضمملل

ؼصيٕدمسػملؿملؾمل٣،موعمملادؿشملمملعمأنمؼعمل٦لمذؿملؽممًلمتعملٕؼؾممًل;مِنماظٕصٚمعرملؾمل٦رموعضملٕوفمأغ٥مبمملر٢مواظؽملمملسم

م.()شؽملؿملهملمس٤مردمعٔػؾؾمل٣

م:وؼؿسملّممممملمدؾ٠معمملؼػمل٨

ذؾملمملداتماظضملػملؼملمملءمضٓميؾمل٣موعضملمملصٕػ٣مظرملؿملْماإلدالممبفملغ٥مدمملئٕمسػمل٧ماٌؽملؾمليملماظزملقؿملّماظٔيم 

وآلمبؿملؿ٥ماظشملمملػٕؼ٤مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ػ٦معؽملؾمليملماظؽمليب

م.صغملمملنمعؿؾضملممًلمظألدظهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهملماظيتمالميغمل٤مأنمتؿضملمملرضمعٝماظضملعمل٢ماظلػملؿمل٣

ثؽملمملؤػ٣مسػمل٧مطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمواٌغملمملغهملماظضملػملؼملؿملهملماظعملؿملؼملهملمهلٔاماظغملؿمملبمواٌؿظمل٠مسػملؿملؾملمملمبنيم 

م.سػملؼملمملءماِعهملمضٓميؾمل٣موعضملمملصٕػ٣
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أومع٤م.معالحصملهملماظضملػملؼملمملءمظطملريةموحلٓماظغملـريؼ٤مظرملؿملْماإلدالممد٦اءمع٤ماظٔؼ٤مسمملصٕوه 

خاللماظعملٕاءةماظؿمملرخيؿملهملمظلريت٥مرري٥مآمتضملمملديمصؾملؽملمملكمع٤محمملولماظعملٓحمصؿمل٥،موسيم

جؾمل٦دهمضٓماظٕاصسملهملمأعـممللماظلؾغمل٨مواب٤محفٕماهلؿملـؼمل٨مواب٤مبشمل٦رهملموشريػ٣موظغملؽملؾمل٣م

طمملغ٦امدظؿملاًلمسػمل٧متظمل٦قمذؿملْماإلدالمموسػمل٦معغملمملغؿ٥مومتؿملٖهمبنيمسػملؼملمملءمسزملٕهموع٤مجمملءمبضملٓهم

م.رري٥مآمتضملمملدي

بؿملمملغؾمل٣مظظملسمل٢مذؿملْماإلدالممسػمل٧ماِعهملمبضملٓمصسمل٢مآمتضملمملديمع٤مصسملّمٌضملؿعملٓماظٕواصٚم 

وبؿملمملنمحعملؿملعملؿؾمل٣موعضملؿعملٓاتؾمل٣ماظظملمملدٓة،موع٤مث٣ماظٕدمسػملؿملؾمل٣موإصقمملعؾمل٣مودحٚمذؾؾملمملتؾمل٣م

م.وأطمملذؼؾؾمل٣

مم

 م
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ممتفقد

ؼؽملصملٕماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمظرملؿملْماإلدالممأغ٥مذٓؼٓماظؾطملٚمواظضملٓاءمهل٣،موؼؿغملػملؼمل٦نمسػمل٧م

أدمملسمأغ٥مسٓاءموبطملٚمذكزمل٨،موظؿملٗمع٤مأج٢مبٓسؾمل٣موزبمملظظملمملتؾمل٣ماظزملٕحيهملمظرملضملمملئٕم

ماإلدالم،مطؼملمملمؼؿؾملؼمل٦غ٥مبؾطملسمل٥مظضملػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملموآلماظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،

صؿملؾرتونم،طؼملمملمأغؾمل٣مؼشملضملؽمل٦نمسيمعقملظظملمملت٥مرري٥مآمتضملمملديمبطملٕضمترمل٦ؼ٥مذكزمل٥مواإلدمملءةمإظؿمل٥

اظؽملزمل٦صمتمملرةموؼ٦زظمل٦غؾملمملمطؼملمملمؼرملمملءونمسيمعضملمملغ٨متل٨ءمظػملرملؿملْموؼؽمللؾ٦نمظ٥معقملظظملمملتمتمملرةموػ٦م

ٕمؼقملظظملؾملمملمصؿملعمل٦ظ٦نمأغؾملمملمع٤مطؿنملماظرملؿملْمرري٥مآمموؼلؿٓظ٦نمبؽملزمل٦صمؼؾرتوغؾملمملمع٤مطؿمملب٥م

عؽملؾملمملجماظلؽملهملمسػمل٧مأغ٥مؼصيضملمملديمآلماظؾؿملومل،موؼصيضملمملديمسػملؿملممًلموأبؽملمملءهمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣م

م.وؼشملضملؽمل٦نمسيمآراءهموعضملؿعملٓات٥موع٤مث٣محغملؼمل٦مسػملؿمل٥مبمملظغملظملٕمواظؾٓسهملموإًوجمع٤ماٌػملهمل،أذيضملني

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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عوضفماظشقعةماالثـىمسشرؼةمعنمذكصقةمذقخماإلدالممرريهماهللم:مادلؾقثماألول

م.وعمظػاتهموآرائه

م:عوضفماظشقعةماإلثـىمسشرؼةمعنمغلبمذقخماإلدالممرريهماهللمتعادي:مادلطؾبماألول

إغهمعنمأصلم:ممعوضوعموالدةمذقخماإلدالم،مذطروامأغهمجمفولماألصل،مثممسادوامصؼاظوام

م:ؼفودي،موذؾفةمأثاروػاميفمسدممتزوجهمرقؾةمحقاته

وحفؿؾمل٣مسيمػٔهماظؿؾملؼملهملمأنمذؿملْماإلدالممؼصيؽمللنملمإديمجٓت٥متؿملؼملؿملهملموػ٨ماعٕأةمصعملمملظ٦امإغ٥م

مذبؾمل٦لماِص٢

اب٤متؿملؼملؿملهملمسيمص٦رت٥م)ؼعمل٦لمصمملئنملمسؾٓايؼملؿملٓموػ٦معقملظٟمراصسمل٨ماثؽملمملمسرملٕؼهملمسيمطؿمملبمأمسمملهم

مدؽملهمل،موٕمؼؿٖوجموٕمؼٔطٕم67وبعمل٨ماب٤متؿملؼملؿملهملمذبؾمل٦لماِص٢مالؼصيضملٕفمإنمسمملشم:م(ايعملؿملعملؿملهمل

م.()(ػ٦موالشريهماظلٕمسيمسٖوص٥مس٤ماظٖواج

-6-25مسيمدقملالمس٤مغلنملماظللؿمملغ٨مغصيرملٕمسػمل٧ماظؿمل٦تؿمل٦بمبؿمملرؼْم()وؼعمل٦لمعضملؼملؼملؾمل٣ماظغمل٦راغ٨

صفملجمملبمس٤مغلنملمذؿملْماإلدالممبفملغ٥مم(اظغمل٦راغ٨مالؼضملٕفمغلنملماظللؿمملغ٨م)ممبضملؽمل٦ان2010

مرؼممللم٤ٌمؼفملت٨مبؽمللنملمذؿملْم5000ضمملض٨مضسملمملةماظؿملؾمل٦دمسيمحٕان،موراػ٤مسػمل٧مجمملئٖةمبعملٓرم

م.()اإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

م:موأض٦لمعلؿضملؿملؽملهملمبمملٓمسيماظٕدمسػملؿملؾمل٣

إنمواظٓمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمػ٦مسؾٓايػملؿمل٣مب٤مسؾٓاظلالمماب٤متؿملؼملؿملهملمؼعمل٦لمسؽمل٥ماب٤مطـريم

ػ٦مسؾٓايػملؿمل٣مب٤ماظرملؿملْماإلعمملمماظضملالعهملمذبٓماظٓؼ٤مأب٨ماظربطمملتم:مسيماظؾٓاؼهملمواظؽملؾملمملؼهمل

سؾٓاظلالممب٤مسؾٓآمب٤مأب٨ماظعملمملد٣ماب٤متؿملؼملؿملهملمايٕاغ٨مواظٓمذؿملكؽملمملماظضملالعهملماظضملػمل٣متعمل٨ماظٓؼ٤م
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اب٤متؿملؼملؿملهمل،معظمليتماظظملٕق،ماظظملمملرق،مطمملنمظ٥مصسملؿملػملهملمحلؽملهملموظٓؼ٥مصسملمملئ٢مطـرية،موطمملنمظ٥مطٕد٨م

م.()جبمملعٝمدعرمل٠مؼؿغملػمل٣مسػملؿمل٥مس٤مزمملػٕمضػملؾ٥

ضؿمل٢مإنمجٓهمربؼملٓمب٤ماًسملٕم:موؼٔطٕمتػملؼملؿملٔهممشٗماظٓؼ٤ماظٓعرملعمل٨معمملؼؿضملػمل٠مجبٓهمصؿملعمل٦ل

:مصعملمملل،محيملمسػمل٧مدربمتؿملؼملمملءمصٕأىمػؽملمملكمرظملػملهمل،مصػملؼملمملمرجٝموجٓماعٕأت٥مضٓموظٓتمظ٥مبؽملؿممًل

ذصيطٕمظؽملمملمأنمجٓهمربؼملًٓامطمملغوملمأع٥متصيلؼمل٧م:مؼمملتؿملؼملؿملهملمؼمملتؿملؼملؿملهملمصػمُلعملنملمبٔظ١،مضممللماب٤ماظؽملفمملر

م.()تؿملؼملؿملهمل،موطمملغوملمواسصملهملمصؽملصيلنملمإظؿملؾملمملموسصيٕفمبؾملممل

وضٓمغعمل٢مصمملحنملمطؿمملبماظضملعمل٦دماظٓرؼهملمس٤ماإلعمملمماظٔػيبمض٦ظ٥مس٤مواظٓمذؿملْماإلدالمماب٤م

م.تؿملؼملؿملهملمبفملغ٥مطمملنمع٤مطؾمملرمايؽملمملبػملهملموأئؼملؿؾمل٣

تعمل٨ماظٓؼ٤مأب٦ماظضملؾمملسمأريٓماب٤ماٌظمليتمذؾملمملبم:موؼعمل٦لمسؽمل٥ماإلعمملمماظٔػيبمسيمتٔطٕةمايظملمملز

اظٓؼ٤مسؾٓايػملؿمل٣ماب٤ماإلعمملمماجملؿؾملٓمذؿملْماإلدالممذؿملْماإلدالممذبٓماظٓؼ٤مسؾٓاظلالممب٤م

م.()سؾٓآمب٤مأب٨ماظعملمملد٣مايٕاغ٨مأحٓماِسالم

م:وؼعمل٦لمسؽمل٥ماظزملظملٓيمسيماظ٦اسيمبمملظ٦صؿملمملت

سؾٓايػملؿمل٣مب٤مسؾٓاظلالممب٤مسؾٓآمب٤مأب٨ماظعملمملد٣ماإلعمملمماٌظمليتماٌؿظملؽمل٤مذؾملمملبماظٓؼ٤ماب٤م

اظضملالعهملمأب٨ماظربطمملتماب٤متؿملؼملؿملهملمايٕاغ٨مايؽملؾػمل٨،مطمملنمربعملعملممًلمٌمملمؼؽملعملػمل٥مجؿملٓماٌرملمملرطهملمسيم

اظضملػمل٦ممظ٥مؼٓمر٦ديمسيماظظملٕائٚموايلمملبمواهلؿملؽهمل،موطمملنمدؼعيؽملممًلمخريًامتظملعمل٥مسػملؿمل٥موظٓاهماظرملؿملْم

م.()تعمل٨ماظٓؼ٤موأخ٦هم

أعمملمجٓهمصؾمل٦مأب٦ماظربطمملتمذبٓماظٓؼ٤مع٤مأئؼملهملمأٌػنملمايؽملؾػمل٨مودصيؼمل٨مبمملجملؿؾملٓماٌشملػمل٠،م

حغمل٧مظ٨مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمبؽملظملل٥مأنماظرملؿملْماب٤معمملظ١مطمملنم)وضممللمسؽمل٥ماإلعمملمماظٔػيبم

م.()(ظعملٓمأالنمآماظظملعمل٥مجملٓماظٓؼ٤ماب٤متؿملؼملؿملهمل،مطؼملمملمأالنمايٓؼٓمظٓاوودمسػملؿمل٥ماظلالم:مؼعمل٦ل
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:مؼعمل٦لمصمملحنملمطؿمملبماِسالمماظضملػملؿملهملمسيمعؽملمملضنملماب٤متؿملؼملؿملهملمس٤مأب٨مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل

وطمملنماظضملػمل٣مطفملغ٥ماخؿػملٛمبػملقؼمل٥مودع٥مودمملئٕه،مصكملغ٥مٕمؼغمل٤مظ٥معلؿضملمملرًا،مب٢مطمملنمظ٥مذضملمملرًام

م.()(ودثمملرًا،موٕمؼٖلمأب٦همأػ٢ماظٓراؼهملماظؿمملعهمل،مواظعملٓمماظٕادكهملمسيماظظملسمل٢

أعمملمأخ٦همصؾمل٦مسؾٓاظٕري٤مب٤مسؾٓايػملؿمل٣مب٤ماظلالممب٤متؿملؼملؿملهملماظرملؿملْمزؼ٤ماظٓؼ٤مايٕاغ٨،م

م.()ؼعمل٦لمسؽمل٥ماظٔػيبمسمملٕمصمملض٢مخريمدؼ٤م

رج٢معؾمملركمع٤مبؿملوملماظظملسمل٢مواًريمواظٓؼ٤،مواذؿطمل٢مػ٦مبمملظغمللنملمم()وؼعمل٦لمسؽمل٥ماظلؾغمل٨

واظؿفمملرة،مودمملصٕمسيمذظ١،موػ٦معرملؾمل٦رمبمملظٓؼمملغهمل،مواِعمملغهمل،موحل٤ماظلرية،موصالحم

م.()اظلٕؼٕة

وػ٦مخريمدؼ٤محؾٗمغظملل٥معٝمأخؿمل٥مبمملإلدغملؽملٓرؼهملموبٓعرمل٠م)وؼعمل٦لمسؽمل٥ماب٤محفٕماظضمللعملالغ٨م

ربؾهملمظ٥موإؼـمملرمًٓعؿ٥،موٕمؼٖلمسؽملٓهمعالزعممًلمعضمل٥مظػملؿالوةمواظضملؾمملدةمإديمأنمعمملتماظرملؿملْ،م

م.()وخٕجمػ٦موطمملنمعرملؾمل٦رًامبمملظٓؼمملغهمل،مواِعمملغ٥،موحل٤ماظلرية،موظ٥مصسملؿملػملهملموعضملٕصهمل

وغلؿكػملٙمع٤مأض٦الماظضملػملؼملمملءمسيمواظٓمذؿملْماإلدالمموجٓهموأدٕت٥ماظٕدودمسػمل٧ماالثينمسرملٕؼهملم

م:مسيمض٦هل٣مإغ٥مذبؾمل٦لماِص٢مواظؽمللنمل

إنمذؿملْماإلدالممٕمؼغمل٤مذبؾمل٦اًل،مصعملٓمسصيٕفمأب٦هموأجٓادهمأؼسملممًل،موطمملغ٦امأػ٢مسػمل٣مودؼ٤م 

 .وتعمل٦ىمبرملؾملمملدةمخريمأػ٢مسزملٕػ٣مع٤ماظضملػملؼملمملءمواظظملسملالء

سيمض٦هل٣مأغ٥محٕاغ٨موأنمأطـٕمأػ٢محٕانمؼؾمل٦دموأغ٥مضمملض٨مضسملمملةماظؿملؾمل٦دمصفملض٦لمهل٣مع٤م 

أؼ٤مأتؿملؿ٣مبغملالعغمل٣مػٔا،موع٤مأيمعٕجٝمأخٔمت٦ه،مإنمذؿملْماإلدالممطمملنمأب٦هموجٓهم

وأصٕادمأدٕت٥معلػملؼملنيمع٦حٓؼ٤مٓمتضملمملديمع٤مرع٦زماظٓؼ٤،مصغملظملٕمت٦همبغمل٢مػٔهماظلؾمل٦ظهمل،م

م.وجضملػملؿؼمل٦همؼؾمل٦دؼممًل
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صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-مث٣مإنموج٦دماظؿملؾمل٦دمسيمحٕانمعـ٢موج٦دػ٣مسيمآٌؼؽملهملمسػمل٧مسؾملٓمرد٦لمآ

م!!!صؾمل٢مطمملنمط٢مأػ٢مآٌؼؽملهملمؼؾمل٦دا.ودػمل٣

وسصيٕفمذؿملْماإلدالممبٕدودهمسػمل٧ماظؿملؾمل٦د،مب٢موسٓائ٥مهل٣،مب٢مإغ٥مذؾ٥ماظٕاصسملهملمبؾمل٣مصغملؿملٟم

م.ؼعمل٦لمذظ١مإذامطمملنمػ٦معؽملؾمل٣مأومضٕؼنملمع٤معػملؿؾمل٣

،موضٓمذطٕمذظ١متػملؼملؿملٔهماب٤مغمملصٕماظٓؼ٤ماظٓعرملعمل٨مسيم(منري)ذؿملْماإلدالممطمملنمع٤مضؾؿملػملهملم 

م.()ذٕحمبٓؼضملهملماظؾؿملمملن

،مإذًامذؿملْماإلدالمموؼٔطٕماب٤مخػملٓونمسيمتمملرخي٥مأنمعؽملمملزلمبينممنريمسيماىٖؼٕةماظظملٕاتؿملهمل

سٕب٨مغلؾممًلموظلمملغممًلموعمملؼقملؼٓماظعمل٦لمبفملغ٥مسٕب٨معمملذطٕهمؼمملض٦تمايؼمل٦يمسيمعضملف٣ماظؾػملٓانمأنعيمأب٦م

،موػ٨مضٕؼهملم(بمملجٓا)ربؼملٓمب٤مأب٨ماظعملمملد٣ماًسملٕمب٤مربؼملٓمايٕاغ٨ماب٤متؿملؼملؿملهملمؼصيؽمللنملمإديم

عؽملؾملمملمربؼملٓمب٤مم)طؾريةمبنيمرأسماظضملنيمواظٕضهمل،موػ٨مضٕبمحزمل٤معلػملؼملهملمب٤مسؾٓاٌػمل١،موؼعمل٦ل

أب٨ماظعملمملد٣ماًسملٕمب٤مربؼملٓمايٕاغ٨مؼصيضملٕفمبمملب٤متؿملؼملؿملهمل،موػ٦ماد٣مىٓت٥،موطمملغوملمواسصملهملم

اظؾػملٓ،موؼصيضملٕفمبمملظؾمملجعياي،موطمملنمذؿملكممًلمعضملصملؼملممًلمحبٕانموخشملؿملؾؾملممل،موواسصملؾملمملموعظملؿؿملؾملممل،موِػ٢م

حٕانمصؿمل٥ماسؿعملمملدمرمملػٕمصمملحل،موطمملنمغمملصٔماِعٕمصؿملؾملؼملممًلمعشملمملسممًل،ممسٝمايٓؼىملمورواه،موظ٨معؽمل٥م

م.()ػذملموضٓمأد621٤إجمملزةمورأؼؿ٥مشريمعٕة،موعمملتمدؽملهملم

وعمملؼقملؼٓمغلؾهملمضؾؿملػملهملممنريمب٤مسمملعٕمب٤مصضملزملضملهملمإديماظضملٕاقمعمملذطٕهماظلؼملضملمملغ٨مسيماِغلمملبمأنم

بينممنريموػ٦ممنريمب٤مسمملعٕمب٤مصضملزملضملهملمواٌرملؾمل٦رمبمملظؽمللؾهملمإظؿملؾملمملمإؼمملسماب٤مضؿمملدةماظضملؾرملؼمل٨م

م.()اظؽملؼملرييماب٤مأخؿ٥ماِحؽملٟمب٤مضؿملٗمع٤مأػ٢ماظؾزملٕةمطمملنمسػمل٧مضسملمملءماظٕي

م.إذًامػؽملمملمطالمماظلؼملضملمملغ٨مؼ٦اص٠مطالممؼمملض٦تمايؼمل٦يمأنممنريًامطمملنمهل٣مت٦اجٓمسيماظضملٕاق
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ػ٣مبشمل٤مع٤مسمملعٕمب٤م)طؼملمملمؼٔطٕماظعملػملعملرملؽملٓيمأؼسملممًلمسيمحٓؼـ٥مس٤مغلنملمبؽمل٦ممنريمصؿملعمل٦لم

م.()صضملزملضملهمل،موػ٣مبؽمل٦ممنريمب٤مسمملعٕمب٤مصضملزملضملهمل،موطمملغوملمعؽملمملزهل٣مسيماىٖؼٕةماظظملٕاتؿملهملمواظرملمملم

ث٣مؼٔطٕماب٤مطـريمسيماظؾٓاؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمأغ٥مسيمدؽملهملمدؾٝمودؿنيمودؿؼملمملئهملمسيمأواخٕمذيمايفهملم

خٕجمأػ٢محٕانمعؽملؾملممل،موضٓع٦ماظرملمملم،موطمملنمصؿملؾمل٣مذؿملكؽملمملماظضملالعهملمأب٦ماظضملؾمملسمأريٓمب٤متؿملؼملؿملهملم

بزملقؾهملمأبؿمل٥موسؼملٕهمدوملمدؽملني،موأخ٦همزؼ٤ماظٓؼ٤مسؾٓاظٕري٤موذٕفماظٓؼ٤مسؾٓآموػؼملمملم

م.()أصطملٕمعؽمل٥

وسيمض٦لماب٤مطـريمردمسػمل٧ماظغمل٦راغ٨ماظعملمملئ٢مبفملنمذؿملْماإلدالممطمملنمضمملض٨مضسملمملةماظؿملؾمل٦دم

حبٕان،مصفملض٦لمظ٥مػ٢مطمملنمضمملضؿملممًل،موسؼملٕهمدوملمدؽمل٦اتمؼمملط٦راغ٨،مصعملٓمخٕجمع٤محٕانم

م؟!!!وسؼملٕهمدوملمدؽملني،مصؼملؿ٧مأصؾّمضمملض٨مضسملمملةماظؿملؾمل٦دمصؿملؾملممل

وذطٕتمدمملبعملممًلمعمملغعملػملؿ٥مس٤مؼمملض٦تمايؼمل٦يماظٔيمسمملصٕمجٓماب٤متؿملؼملؿملهملمورأهمبضملؿملؽمل٥مض٦ظ٥مبفملنعيم

وػ٨مضٕؼهملمطؾريةمتعملٝمبنيمرأسمسنيمواظٕضهمل،مإذًامغٕؼٓمأنمغؽملصملٕمإديمعٓىمم(بمملجٓا)ضٕؼؿ٥متصيلؼمل٧م

م..ماظعملٕبمبنيمحٕان،موػٔهماظعملٕؼهمل

ؼعمل٦لمصمملحنملماٌلمملظ١مواٌؼملمملظ١مسيمهٓؼٓماٌلمملصمملتمبنيمػٔهماِعمملط٤،موبمملظشملؾٝمهٓؼٓماٌلمملصهملم

ع٤مرأسم)غلؾهملمظٔظ١ماظ٦ضوملمؼضملؿؼملٓمسػمل٧معمملطمملغ٦امؼلريونمسػملؿمل٥مع٤ماًؿمل٦لمواظؾضملري،مصؿملعمل٦لم

م.()(اظضملنيمإديماظٕضهملمأربضملهملمأؼمملم،موع٤مرأسمسنيمإديمحٕانمثالثهملمأؼمملم

وػؽملمملمغالحٜمعٓىمضٕبماٌلمملصهملمبنيمحٕانمورأسمسنيمواظٕضهمل،موسيمػٔامدظؿمل٢مضمملرٝمسػمل٧مأنم

م.ذؿملْماإلدالممطمملنمسٕبؿملممًلمؼضمل٦دمأصػمل٥مظػملضملٕاقماظيتمتلغملؽملؾملمملمضؾؿملػملهملممنري

وسيمض٦لمؼمملض٦تمايؼمل٦يمأنمجٓمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمؼلغمل٤مضٕؼؾممًلمع٤ماظٕضهملمصكملنماظٕضهملمػ٨م

م.()وادشملهملمدؼمملرمعسملٕمطؼملمملمؼٔطٕماب٤ماظظملعملؿمل٥
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،مواظعملزملؾهملمػ٨ماظيتمتغمل٦نمسيم()(أعمملمدؼمملرمعسملٕمصعملزملؾؿؾملمملماظٕضهمل)وؼعمل٦لماٌعملٓد٨ماظؾرملمملريم

م.ايؽملفٕه،موػ٦مبٔظ١مؼعملزملٓمضٕبؾملمملمعؽملؾملممل

ورمبمملمدصيؼمل٨مبٔظ١مبػملٓمحٕانماٌرملؾمل٦رمع٤مدؼمملرم)وؼعمل٦لمسؾٓاٌقملع٤ماظؾطملٓاديمسيمعٓؼؽملهملمحٕانم

م.()(عسملٕ

م.()(حٕانمعٓؼؽملهملمع٤مدؼمملرمعسملٕ)ث٣مؼٔطٕمايؼملرييمسيمتٕذيؿ٥ميٕانمصؿملعمل٦لم

وػٔامعلؿرملٕقماغغملػملؿملٖيمعؿكزملٙمسيماظٓرادمملتماإلدالعؿمل٥مامس٥مطػملؿملظمل٦ردمادع٦غٓمب٦زروثمظ٥م

ؼؿغملػمل٣مصؿمل٥مس٤ماظؽملؼملريؼ٦ن،موؼٔطٕمعؽملشملعملؿؾمل٣مأغؾملمملمإعمملرةمم(اظلالالتماإلدالعؿملهمل)طؿمملبمامس٥م

حٕانمواظٕضهملموؼعمل٦لمبفملغؾمل٣مدالظهملمسٕبؿملهملمع٤ماِعٕاءمبلشملوملمدػملشملؿؾملمملمسػمل٧معٓنمسٓؼٓةمسيمعؽملشملعملهملم

دؼمملرمعسملٕ،ماظٕػمملموحٕانمظظملرتةمضزملرية،موتؽملؿلنملمػٔهماِدٕةمإديمضؾؿملػملهملممنريمب٤مسمملعٕمب٤م

صضملزملضملهملمب٤معضملمملوؼهملمب٤مبغملٕمب٤مػ٦ازنمب٤معؽملزمل٦رمب٤مسغملٕعهملمب٤مخزملظملهملمب٤مضؿملٗماظظملٕدمملنمب٤م

اظضملٕبؿملهمل،مواظيتمطمملغوملمعسملمملربؾملمملمسيممشمملظ٨م-سؿملالنمب٤معسملٕمايؼملٕاءمب٤مغٖارمب٤معضملٓمب٤مسٓغمملن

م.()بالدماظرملمملم

وخالصهملماظعمل٦لمسيمػٔامأنمط٢ماِدظهملماظؿمملرخيؿملهملمواٌغملمملغؿملهملمتصيـؾوملمأنماظؽملؼملريؼنيمع٤محٕان،موػ٣م

سٕبمأصػملؿمل٦ن،مب٢مػ٣مدالظهملمسٕبؿملهملمع٤ماِعٕاء،موسيمػٔامردمسػمل٧مصمملئنملمسؾٓايؼملؿملٓ،مواظٔيم

وأعمملماالذؿؾملمملرمبممليٕاغ٨،مصكملنمحٕانم.مٕمؼغمل٤مصمملئؾممًلمسيماتؾملمملع٥مظرملؿملْماإلدالممبفملغ٥مالأص٢مظ٥

م.()طمملغوملمبػملٓةمعضملٕوصهملمبمملظضملػملؼملمملءموطـٕتؾمل٣مصؿملؾملممل

وميغملؽملؽملمملماظعمل٦لمبفملنمع٤مطمملنمؼصيػملعملنملمبممليٕاغ٨،مصؾملٔامذٕفمومسهملموعؿملٖةمظ٥مالذؿؾملمملرمػٔهماظؾػملٓةم

بمملظضملػملؼملمملء،موع٤مخاللماظؾقىملموجٓتمطـريًامع٤مأػ٢ماظضملػمل٣مواظٓؼ٤مؼصيػملعملؾ٦نمبممليٕاغ٨،موؼؽملؿلؾ٦نم

م!مؼؽمللنملمإظؿملؾملمملمإديمعٓؼؽملهملمحٕان،موحلؾ١مأنماًػملؿمل٢مإبٕاػؿمل٣م
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صكملذًامذيٝمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمبنيمذٕفماظضملػمل٣مواظٓؼ٤مسيمأدٕت٥مع٤م

أجٓادهموذٕفماظؽمللنملموذٕفماظؽمللؾهملمإديمحٕانماظيتمؼصيؽمللنملمإظؿملؾملمملماظغملـريمع٤ماظضملػملؼملمملء،مب٢م

طمملغ٦امؼؿؾمملػ٦نمبمملظؽمللؾهملمإظؿملؾملممل،مصعملٓمالؼصئطٕمظػملضملمملٕمضؾؿملػملؿ٥مظغمل٤مؼصئطٕمأغ٥محٕاغ٨مالذؿؾملمملرمأػ٢م

م.ػٔهماظؾػملٓةمبمملظضملػمل٣مواظظملعمل٥مسيمذظ١ماظ٦ضومل

م.(وٕمؼٔطٕمػ٦موالشريهماظلٕمسيمسٖوص٥مس٤ماظٖواج)اظٕدمسػمل٧مصمملئنملمسؾٓايؼملؿملٓمسيمض٦ظ٥م-3

إنعيمحؿملمملةماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمطمملغوملمحمملصػملهملمبمملىؾملمملدمواظٓس٦ةمإديمآ،مواظضمل٦دةم -1

بؿملؽملؼملمملمتظملرملوملماظؾٓع،موبضملٓم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-بمملِعهملمإديمطؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥م

اظؽملمملسمس٤ماظشملٕؼ٠ماٌلؿعملؿمل٣،موطمملغوملماِعهملمتؿضملٕضمهلفؼملمملتمذٕدهمل،موربمملوالتمظؿٓعريم

صيونشي):مسعملؿملٓتؾملممل،مواظعملسملمملءمسػمل٧ماإلدالم،مضممللمتضملمملدي ِٕؼ موشياظػمَل٥صيمبغيفمَلْص٦شياػغيؾمِل٣ضيماظػمَل٥غيمغصي٦رشيمظغيؿملصيشمْلظملغيقملصيوامؼصي

ِٕهشيموشيَظ٦ضيمغصي٦ِرهغيمعصيؿغي٣ؽي صيونشيمَط مؼ8:ماظزملٟػ(ماْظغمَلمملصغي

ظ٦ماصرتضؽملمملمأنمذؿملْماإلدالممتٖوجموطمملنمظ٥مأوالدموبمملظؿفملطؿملٓماظٖواجمظ٥متؾضملمملتم -2

وعلقملوظؿملمملتمصالمغؿ٦ضٝمأنمؼغمل٦نمجؾملٓمذؿملْماإلدالممبمملٌلؿ٦ىماظٔيمخٕجمبزمل٦رت٥ماظيتم

ؼٕاػمملماظضملمملٕمطػمل٥مإديمؼ٦عؽملمملمػٔا;مِغ٥محؿؼملممًلمدؿرملطملػمل٥محؿملمملت٥ماًمملصهملممبلقملوظؿملمملتؾملمملم

وعلؿػملٖعمملتؾملممل،موعمملؼٓلمسػمل٧مأنمذؿملْماإلدالممتظملعيغمتظملٕشفملمطػملؿملمملمظػملٓس٦ةمإديمآموٕمجيضمل٢م

أيمذ٨ءمع٤معطملٕؼمملتماظٓغؿملمملمتػملؾملؿمل٥مس٤مػٓص٥مأغ٥مٕمؼغمل٤مؼؽملرملطمل٢مبفمليمسؼمل٢،مب٢مطمملنم

أخ٦همسؾٓماظٕري٤مػ٦مع٤مؼعمل٦ممسػمل٧مخٓعؿ٥،موطمملنمأخ٦همتمملجًٕا،موػ٦ماظٔيمؼؽملظمل٠مسػملؿمل٥م

ع٤مأج٢مأنمؼؿظملٕغمٌؾملؼملهملمسصملؿملؼملهملموجػملؿملػملهملمغظملٝمآمبؾملمملماِعهمل،موجػمل٧مسؽملؾمل٣ماظطملؼملهملمبظملسمل٢م

عؽمل٥مدؾقمملغ٥،موعؽملعي٥محبؿملىملمدكعيٕمهلمملمع٤مسمملدمبؾملمملمع٤مدؼمملجريماظسملاللمإديمغ٦رماظضملعملؿملٓةم

م.اظزملقؿملقهملماظزملمملصؿملهملماظيتمػ٨مسعملؿملٓةماظلػملٟماظزملمملحل

ٕمؼضملٖفمس٤ماظٖواجمصعملٛ،مب٢مسٖفمس٤مط٢معالذماظٓغؿملممل،موعمملتؽملفٔبمإظؿمل٥ماظؽملظملٗمع٤م -3

ظؾمملس،مورضملمملمموذٕابموراحهمل،موضٓمأط٢ماظعملٕسؿملهملمإٌةماظيتمرؾكؿؾملمملمواظٓت٥،موٕم

تلؿشملٝمػ٨مأطػملؾملمملمظغملؽمل٥مأطػملؾملمملمإديمأنمذؾٝ;مِغ٥مطمملنمحيؼمل٢مػؼملممًلمأطربمع٤معػملٔاتماظٓغؿملمملم

م.()واظٕطٚمورائؾملممل
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طمملنمػؼمل٥مرري٥مآماىؾملمملدمسيمدؾؿمل٢مآ،موطمملنمجؾملمملدهمبلؿملظمل٥موضػملؼمل٥موظلمملغ٥،موط٣مع٤م -4

اٌضملمملركمخٕجموخمملضؾملمملموجمملػٓمسيمدؾؿمل٢مآ،مودخ٢مسػمل٧ماِعٕاءموايغملمملمموغمملصقؾمل٣م

وأعٕػ٣مبمملٌضملٕوفموغؾملمملػ٣مس٤ماٌؽملغملٕ،مصػملغملـٕةمخٕوج٥مأؼسملممًلمدورمسيمسٓممزواج٥;مإذمظ٦م

هؼمل٢معلقملوظؿملهملمزوجهملموأبؽملمملءمظغملمملنمسؼملػمل٥مسيمػٔاماجملممللمربٓودًامبضملٚماظرمل٨ءموظؿملٗم

م.بؽملظملٗماٌلؿ٦ىماظٔيمطمملنمسػملؿمل٥مرري٥مآمتضملمملدي

أؼسملممًلمدصيف٤مطـريًامرري٥مآموسصئبموحؿملمملت٥مطمملغوملمعػملؿملؽهملمبمملحمل٤مواظرملٓائٓماظيتمؼزملضملصينملم -5

م.مسػمل٧مع٤متضملٕضمٌـػملؾملمملمأنمؼغمل٦ـينمأدٕةمأومأنمؼؿقؼمل٢معلقملوظؿملهملمزوجهملموأبؽملمملء

سيمذيؿملٝمطؿنملموعقملظظملمملتمذؿملْماإلدالممالنٓمظ٥مض٦اًلمأومغزملممًلمؼٕشنملمس٤ماظٖواج،مب٢م -6

مم.سػمل٧ماظضملغملٗممتمملعممًلمصػمل٥معقملظظملمملتمس٤ماظؽملغملمملحموأحغملمملع٥

وػمملػ٦مؼؽملؾمل٧مسيمطؿمملب٥ماضؿسملمملءماظزملٕاطماٌلؿعملؿمل٣مس٤ماظؿرملٓؼٓمسػمل٧ماظؽملظملٗ،موؼٔطٕمآثمملرهماظلؿملؽهمل،م

غٔيؼ٤شيمَأؼؽيؾملشيمملماشي(م:وؼلؿٓلمبعمل٦لمآمتضملمملدي ـٕيعصي٦ْاماَلمآعشيؽملصي٦ْاماَظ صيوْاموشياَلمَظغمُل٣ضيماظػمّل٥صيمَأحشي٢ؼيمعشيمملمَرؿملـيؾشيمملتغيمتصيقشي متشيضملضيؿشي

غٓيؼ٤شيمؼصيقغينملؽيماَلماظػمّل٥شيمِإنؼي مؼ87:اٌمملئٓةػ(ماْظؼملصيضملضيؿشي

-ماظؽمليبمأزواجمبؿمل٦تمإديمرػٛمثالثهملمجمملء»:مضممللمعمملظ١مب٤مأغٗموعمملجمملءمسيماظزملقؿملقنيمس٤

مطفملغؾمل٣مأخربوامصػملؼملممل-مودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧م-اظؽمليبمسؾمملدةمس٤مؼلفملظ٦نم-ودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧

مع٤متعملٓممعمملمآمظ٥مشظملٕموضٓم-ودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧-ماظؽمليبمع٤مسب٤موأؼ٤:متعملمملظ٦ػممل،مصعملمملظ٦ا

.مأبًٓاماظٓػٕمأص٦ممأغممل:ماآلخٕموضمملل.أبًٓاماظػملؿمل٢مصفملصػمل٨مأغمملمأعمملمأحٓػ٣متفملخٕ؟صعملممللموعمملمذغؾ٥

-مودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧-مآمرد٦لمصفمملء.أبًٓامأتٖوجماظؽمللمملء،مصالمأسؿٖلمأغممل:ماآلخٕموضمملل

مظ٥،موظغملينموأتعملمملط٣مٓمِخرملمملط٣مإغ٨موآمأعمملموطٔا؟مطٔامضػملؿ٣ماظٔؼ٤مأغؿ٣:م"مصعملممللمإظؿملؾمل٣

مرواه،م«عينمصػملؿملٗمدؽمليتمس٤مرشنملماظؽمللمملء،مصؼمل٤موأرضٓ،موأتٖوجموأصشملٕ،موأصػمل٨مأص٦م

مآمصػمل٧م-اظؽمليبمأصقمملبمع٤مغظملٕامأن»:مأغٗمس٤:موعلػمل٣،موظظملصمل٥مظظملصمل٥ماظؾكمملري،موػٔا

مال:مبضملسملؾمل٣ماظلٕ،مصعملممللمسيمسؼملػمل٥مس٤-مودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧-ماظؽمليبمأزواجمدفملظ٦ا-مودػمل٣مسػملؿمل٥

مآمصقؼملٓ.مصٕاشمسػمل٧مأغمملممال:مبضملسملؾمل٣موضمملل.ماظػملق٣مأط٢مال:مبضملسملؾمل٣موضمملل.ماظؽمللمملءمأتٖوج
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موأصشملٕ،موأتٖوجموأغمملم،موأص٦ممأصػمل٨مظغملينم؟موطٔامطٔامضمملظ٦امأض٦اممبممللمعممل:م"صعملممللمواثين

م.().«عينمصػملؿملٗمدؽمليتمس٤مرشنملماظؽمللمملء،مصؼمل٤

واِحمملدؼىملما٦ٌاصعملهملمهلٔامطـريةمسيمبؿملمملنمأنم):مسػمّل٠مذؿملْماإلدالممسػمل٧مػٔامايٓؼىملمبعمل٦ظ٥

دؽملؿ٥ماظيتمػ٨ماالضؿزملمملدمسيماظضملؾمملدة،موسيمتٕكماظرملؾمل٦اتمخريمع٤مرػؾمملغؿملهملماظؽملزملمملرىماظيتمػ٨م

م.()(تٕكمسمملعهملماظرملؾمل٦اتمع٤ماظؽملغملمملحموشريه،مواظطملػمل٦مسيماظضملؾمملداتمص٦عممًلموصالة

صكملذًامػ٦مؼؽملؿعملٓماظؽملزملمملرىمسػمل٧مرػؾمملغؿملؿؾمل٣موتٕطؾمل٣مظػملؽملغملمملح;مِغؾمل٣متٕط٦همشػمل٦ًامواسؿعملمملدًامعؽملؾمل٣مأنم

عمملؼظملضملػمل٦غ٥مػ٦ماِصسمل٢،مث٣مبؿملعي٤مأنماظؽملؿملهملمواظعملزملٓمػ٨ماظظملمملص٢مسيمػٔاما٦ٌض٦ع،مصكملذامطمملنماظؿمملركم

ظػملٖواجمذبؿؾملًٓا،مصؾمل٦معضملٔورمظغمل٤مإذامسػمل٣ماظلؽملهملمورشنملمسؽملؾملمملمِج٢ماسؿعملمملدمأنمتٕكماظلؽملهملم

صػمل٧مآم-مأصسمل٢،موأنمتٕكماظٖواجمػٔامػ٦ماظظملضمل٢ماِحل٤،موأنمصضملػمل٥مأصسمل٢مع٤مصضمل٢ماظؽمليب

-:مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ٕمؼغمل٤معضملٔورًا،مب٢مػ٦مداخ٢مسيماظ٦سؿملٓماظؽملؾ٦يمظعمل٦ظ٥-سػملؿمل٥مودػمل٣م

م.()(ع٤مرشنملمس٤مدؽمليتمصػملؿملٗمعين)

وػٔامؼ٦ضّمأنمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمٕمؼٕشنملمس٤ماظٖواجمتضملؼملًٓامعؽمل٥مظرتكم

وظغمل٤ماجؿؾملمملدًامعؽمل٥مظػملؿظملٕغمظػملضملؾمملدة،مورػملنملماظضملػمل٣م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مدؽملهملمرد٦لمآ

واىؾملمملدمسيمدؾؿمل٢مآمتضملمملدي،موأعظيمرؾؿملضمل٨مأمالؼؿغملػمل٣ماإلغلمملنماظضملمملض٢ماظضملمملرفمبمملٓمتضملمملديمس٤م

غظملل٥،موس٤مسؾمملدت٥،موؼعمل٦لمظػملؽملمملسمظعملٓمتٕطوملماظٖواجمع٤مأج٢مأنمأسؾٓمآ،موأجمملػٓمسيم

دؾؿملػمل٥،موأرػملنملماظضملػمل٣مصػملؿملٗمهلٔاماظغملالممداٍعمؼٓس٦مإظؿمل٥،مب٢مضٓمؼٓخ٢مإٌءماظٕؼمملءمواظطملٕور،م

صعملٓمتٕكمذؿملْماإلدالمماظغملالممسؽمل٥مورمبمملماحؿلنملمأجٕهمسؽملٓمآمتضملمملدي،موظٔظ١مٕمؼصيزملٕحم

بمملظلؾنملمس٤مسٓممزواج٥،موٕمؼصيكربمب٥مشريهمظغملؽمل٥مأعٕمواضّمظغمل٢مع٤مؼؿفملع٢محؿملمملت٥،موأض٦اظ٥م

اظيتمذطٕتؾملمملمودفملذطٕمشريػمملمأنمسٓممزواجماظرملؿملْمطمملنمع٤مأج٢ماظؿظملٕغمظضملؾمملدةمرب٥مواىؾملمملدمسيم

م.دؾؿملػمل٥موعمملالضمملهمع٤ماحمل٤مواِذى،مورػملؾ٥مظػملضملػمل٣مرري٥مآمتضملمملدي

                                                           

 

 



137 

وذطٕماظضملػملؼملمملءمأنمذبٕدمتٕكماظٖواجمالؼلؿػملٖمماظؿقٕؼ٣،مصرملؿملْماإلدالممٕمؼظملضمل٢مأعًٕامربٕعممًل،م

وٕمؼرتكمواجؾممًل،موٕمؼسملؿملٝمصٕضممًل،مب٢مإنمظلمملنمحمملظ٥مدالظيمسػمل٧ماغرملطملمملظ٥مبفملع٦رمسصملؿملؼملهملموعؾملمملٍمم

م.جػملؿملػملهمل

وع٤مالتؿ٦قمغظملل٥مإديماظؽملغملمملح،موؼصيٕؼٓماظؿكػمل٨مظضملؾمملدةمآمصالمأرىمم)وػٔاماإلعمملمماظرملمملصضمل٨مؼعمل٦ل

بفملدممًلمأنمؼٓعماظؽملغملمملح،مب٢مُأحنملمذظ١،موأنمؼؿكػمل٧مظضملؾمملدةمآ،موضٓمذطٕمآمسٖموج٢ماظعمل٦اسٓم

صيشي(:مع٤ماظؽمللمملء،مصػمل٣مؼؽملؾملؾمل٤مس٤ماظعملضمل٦د،موٕمؼؽملٓبؾمل٤مإديمغغملمملحمصعملمملل ماظػمَلمملتغي٨ماظؽملـيلشيمملءمعغي٤شيماْظعمَل٦شياسغي

شيمغغيغمَلمملحممًلمؼشيضيجصي٦نشيمَظممل شيمثغيؿملشيمملبشيؾملصي٤ؼيمؼشيسملشيضملضي٤شيمَأنمجصيؽملشيمملحظيمسشيػمَلؿملضيؾمِل٤ؼيمَصػمَلؿملضي ِٖؼؽملشيهملػيمعصيؿشيؾشيـيجشيمملتػيمَشؿملضي مؼشيلضيؿشيضملضيظملغيظمْل٤شيموشيَأنمبغي

ظي ظيموشياظػمَل٥صيمَظؾملصي٤ؼيمخشيؿملضي ؼم60:اظؽمل٦رػ(مسشيػملغيؿمل٣ظيمدشيؼملغيؿمل

شي طياموشيذشيَط شٕيعشي٥صيمسشيؾضي مؼ39:آلمسؼملٕانػ(مموشيحشيزملصي٦رًاموشيدشيؿملـيًٓا)مَضممللشيم،وػ٦مدؿملٓغمملمحيؿمل٧مسػملؿمل٥ماظلالم،َأْط

غييموشياْظقشيزملصي٦رصي صٓيبضي٥صيموشيَظ٣ضيماظؽملـيلشيمملءشيمؼشيفمْلتغي٨مَظمملماَظ شيلؼيمغغيغمَلمملٍحمإَظ٧مؼشيؽملضي صيوبشيمَأنؼيمسشيػمَل٧مَأسضيػمَل٣صيموشيَاظػمَل٥صيمذشيظغي١َمَص ماْظؼملشيؽملضي

م.()(اظؽملـيغمَلمملِحمصغي٨ماَظؿغي٨موشياْظؼملشيضملشيمملغغي٨ماْظؼملشيقشيمملِرِممسشي٤ضيمَظ٥صيمعصيقضيزملشيؽملطيمملمؼشيغمُل٦نصيمعغيؼملؼي٤ضيمإَظؿملضي٥غيمؼشيقضيؿشيمملجصيمعشي٤ضيمإَظؿملضي٥غي

وذؿملْماإلدالممٕمؼغمل٤مؼؽملرملطمل٢مبفملع٦رهماظرملكزملؿملهملماظٓغؿمل٦ؼهملمس٤مرػملنملماظضملػمل٣مواظٓس٦ةمواىؾملمملدمسيم

م.مدؾؿمل٢مآمصغملؿملٟمظ٥مأنمؼؽملرملطمل٢مبفملع٦رمشريهمع٤مزوجهملموأبؽملمملء

وٕمؼغمل٤مػ٦ماظ٦حؿملٓمبنيماظضملػملؼملمملءماظٔيمٕمؼؿٖوجمحؿ٧مؼصيقغمل٣مسػمل٧مسٓممزواج٥مبفملغ٥مأعٕم

م.()عصيلؿطملٕب،مصؾملٔاماإلعمملممأريٓمب٤محؽملؾ٢مٕمؼؿٖوجمإالمبضملٓماِربضملنيمالغرملطملمملظ٥مبشملػملنملماظضملػمل٣

موطـريمع٤ماظضملػملؼملمملءمٕمؼؿٖوج٦ماظؾؿهملمطمملإلعمملمماظؽمل٦ويمرري٥مآمتضملمملديم،موظ٦مطمملغوملمػٔهمصظملهملم

غعملٙمووصؼملهملمسؿملنملمظرملؿملْماإلدالممٌمملمطمملغوملمصظملهملمظؿملقؿمل٧موسؿملل٧مسػملؿملؾملؼملمملماظلالممصؾمل٣مٕم

ؼؿٖوج٦امرؿملػملهملمحؿملمملتؾمل٣،وظرملؿملْماإلدالممض٦لمبفملنمع٤مذطملػمل٥ماظؽملغملمملحمس٤مرػملنملماظضملػمل٣مصشملػملنملماظضملػمل٣م

م.،موػٔامدظؿمل٢مآخٕمؼصيرتج٣متٕط٥مظػملٖواج()أوديم
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ٕمؼرملؿطمل٢م:وٕمؼغمل٤ماظضملػملؼملمملءمؼلؿؽملغملٕونمػٔاماظرمل٨ء،موؼلؿعملؾق٦غ٥مصؾملٔاماب٤ماى٦زيمؼعمل٦ل

م().مأريٓمبغمللنملموالغغملمملحمحؿ٧مبػملٞمع٤ماظضملػمل٣معمملأراد

-وظرملؿملْماإلدالممغزملؿملنملمواصٕمع٤ماظغملؿنملمواٌقملظظملمملتمسيماظرتشؿملنملمظػملؽملغملمملح،موأغ٥مع٤مدؽملهملماظؽمليبم

وذطٕمأحغملمملع٥موذٕور٥موعلمملئػمل٥،موع٤مأرادمانمؼؽملصملٕمإديمسػمل٣مذؿملْم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

،مأؼسملممًلم77،مص3اإلدالممسيمػٔاماظؾمملبموطالع٥مسػملؿمل٥مسيمعقملظظملمملت٥مصػملرياجٝماظظملؿمملوىماظغملربى،مج

،محؿملىملمذطٕمأنماظؽملغملمملحمأعٕمحاللمأحػمل٥مآمتضملمملدي،موسيم295،مص2سيمجمملعٝماظٕدمملئ٢،مج

ذبؼمل٦عماظظملؿمملوىمتغملػمل٣مس٤مط٢معمملخيٙماظؽملغملمملحموذٕور٥موأحغملمملع٥موذيؿملٝمعلمملئػمل٥،موسيمطؿمملب٥م

اظظملؿمملوىماٌزملٕؼهملمطؿنملمطؿمملبممًلمطمملعاًلمأمسمملهمطؿمملبماظؽملغملمملحموذٕور٥،ماغصملٕمزبؿزملٕماظظملؿمملوىم

م.422اٌزملٕؼهمل،مص
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توزقػفممطالمماحلاصظمابنمحفرماظعلؼالغيمواظشقخمغاصرماظدؼنماألظؾاغيم:مادلطؾبماظـاغي

م:ظؾطعنميفمسؼقدةماظشقخمابنمتقؿقةمرريهماهلل

تضملٕضمضؽملمملةماظغمل٦ثٕماظرملؿملضملؿملهملمبٕغمملذبممًلمؼصملؾملٕمصؿمل٥مطؼملممللمايؿملٓريمأحٓمعضملؼملؼمل٨ماظرملؿملضملهملم

ؼفملت٨مايؿملٓريموؼعملٕأمغزمل٦صممًلمعؾؿ٦رةمم(عشملمملرحمملتمسيماظضملعملؿملٓة)االثينمسرملٕؼهمل،ماد٣مػٔاماظربغمملعيمل

ع٤مطؿنملمأػ٢ماظلؽملهمل،موحيؿيملمبؾملمملمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل،موسيمط٢معٕهمؼصملؾملٕمبغملؿمملبم

ِحٓمسػملؼملمملءمأػ٢ماظلؽملهملموؼعملٕأمعؽمل٥مغزملممًلموؼؾرته،مث٣مؼؿؾمل٣مذؿملْماإلدالممبؿؾملؼملهملمجٓؼٓة،مث٣م

م.مؼصيطملمملدرماظربغمملعيمل

احلقدريمحياولمإظصاقمتفممالبنمتقؿقةميفمسؼقدتهمسؾىمظلانمابنمحفرماظعلؼالغيم-1

م:مواألظؾاغي

وع٤ماظؿؾمل٣ماظيتموجؾملؾملمملمايؿملٓريمظرملؿملْماإلدالممأنماب٤محفٕماظضمللعملالغ٨موضٝمذؿملْم

اإلدالممسيمع٦ضٝمخشملري،محبؿملىملمبرتمطالعممًلمالب٤محفٕ،موبضملٓمأنمبرتهموزظمّل٥مسيماالدؿٓاللم

م.سػمل٧مأنمذؿملْماإلدالممذبل٣معـ٢ماظؿملؾمل٦د

ضٕأمايؿملٓريمع٤مطؿمملبماظظملؿ٦ىمايؼمل٦ؼهملمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمعمملطؿؾ٥مذؿملْماإلدالمم

سيمدالظهملماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مسػمل٧مسػمل٦مآمتضملمملدي،موت٦اتٕمأدظهملماظلؽملهملماظزملقؿملقهملموايلؽملهملمسػمل٧م

مصػمل٧-مرد٦لمدؽملهملمسيمآ،موالمطؿمملبمسيمظؿملٗمث٣)إثؾمملتمصظملهملماظضملػمل٦،مث٣مضممللمذؿملْماإلدالمم

مذملماظٓؼ٤مأئؼملهملمس٤مواظؿمملبضملني،موالماظزملقمملبهملمع٤مالماِعهملمدػملٟمع٤مأحٓمس٤موال-ودػمل٣مسػملؿمل٥مآ

.مزمملػًٕاموالمغزملممًلمذظ١،مالمخيمملظٟمواحٓمحٕفمذملمواالخؿالفماِػ٦اءمزع٤مأدرط٦اماظٔؼ٤

م.()(اظضملٕشمسػمل٧مظؿملٗمأغ٥ماظلؼملمملء،موالمسيمظؿملٗمآمنإ:مضٛمعؽملؾمل٣مأحٓمؼعمل٢موٕ

إذًامػؽملمملمذؿملْماإلدالممؼعمل٦لمبفملنمٓمدؾقمملغ٥مصظملهملماظضملػمل٦،موأغ٥مص٦قماًػمل٠،موأغ٥مسيم

ع٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ماظلؼملمملءمودمملقماِدظهملمسيمذظ١مع٤ماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مودؽملهملماظؽمليب

اِحمملدؼىملماظزملقؿملقهملموايلؽملهمل،موايؿملٓريمعٔػؾ٥معٔػنملماظرملؿملضملهملماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمأنماظعمل٦لمبفملنم

آمسيمعغملمملنمعضملنيمػٔامؼعملؿسمل٨ماظؿفلؿمل٣موعرملمملبؾملؿ٥مظػملؼملكػمل٦ضني،مصضملؼملٓمايؿملٓريمإديمإبشملممللمض٦لم
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ذؿملْماإلدالممبؾرتمغٙمع٤مطؿمملبمصؿّماظؾمملريمذٕحمصقؿملّماظؾكمملريمالب٤محفٕماظضمللعملالغ٨،م

وادؿٓلمبمملظؽملٙماٌؾؿ٦رمسػمل٧مأنمع٤مضممللمأنمآمسيماظلؼملمملءمػ٦مذبل٣مطمملظؿملؾمل٦د،موػٔامعمملؼعمل٦ظ٥م

م.()اظغمل٦راغ٨مسيمذؿملْماإلدالممأغ٥مذبٓدمولؿمل٣مايؽملمملبػملهملم

وإذامرجضملؽملمملمظغملؿمملبمصؿّماظؾمملريمالب٤محفٕمغظملٗماظؽملٙماظٔيمادؿٓلمعؽمل٥مايؿملٓريمسػمل٧م

أنماب٤متؿملؼملؿملهملمذبل٣معـ٢ماظؿملؾمل٦دمدؽملفٓمأنمايؿملٓريمبرتماظؽملٙ;مِنمع٤مؼعملٕأماظؽملٙمطمملعاًلم

دؿملظملؾمل٣ماٌعملزمل٦دمعؽمل٥،موػٔامدؿملؿسملّمظػملعملمملريءمبكملذنمآمبضملٓمضٕاءةماظؽملٙموت٦ضؿملق٥،موػٔامػ٦م

ماظؿفلؿمل٣مإديمؼؽمللنملمع٤مضممللموظ٦)طالمماإلعمملمماب٤محفٕمرري٥مآمتضملمملديماظٔيمضٕأهمايؿملٓريم

معضملؽمل٧مؼظملعمل٥مالمسمملعؿملمملمطمملنمإنمإالمطٔظ١معقملعؽملمملمؼغمل٤مٕماظلؼملمملءمسيماظٔيمإالمإظ٥مالماظؿملؾمل٦دمع٤

مأغوملمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧ماظؽمليبمدفملهلمملماظيتماىمملرؼهملمضزملهملمسيمطؼملمملمبٔظ١معؽمل٥مصؿملغملؿظمل٧ماظؿفلؿمل٣

مصقؿملّمحٓؼىملموػ٦معقملعؽملهملمصكملغؾملمملمأسؿعملؾملمملمصعملممللماظلؼملمملءمسيمضمملظوملمآمصفملؼ٤مضممللمغضمل٣مضمملظوملمعقملعؽملهمل

م.()(علػمل٣مأخٕج٥

ػٔاماب٤محفٕمؼعمل٦لمأنماظٔيمؼؽملؿلنملمإديماظؿفلؿمل٣مع٤ماظؿملؾمل٦دم)ػؽملمملمؼعمل٦لمايؿملٓريم

،موؼٕدم(ؼعمل٦لمالإظ٥مإالماظٔيمسيماظلؼملمملءموالؼصيعملؾ٢مإميمملغ٥،مواب٤متؿملؼملؿملهملمؼعمل٦لمبفملنمآمسيماظلؼملمملء

ؼعملزملٓمبٔظ١مأنمم(وسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿملهملمأنمخيؿمملرمأنمؼغمل٦نمسمملعؿملممًلمأومسمملٌممًل)سػملؿمل٥مععملٓمماظربغمملعيملمبعمل٦ظ٥م

إالمإنمطمملنمسمملعؿملممًلمالؼظملعمل٥معضملؽمل٧ماظؿفلؿمل٣مصؿملغملؿظمل٧م)اب٤محفٕمٕمجيضمل٢ماظضملمملع٨مطمملصًٕامسيمض٦ظ٥م

م.(عؽمل٥مبٔظ١

م

م

م
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م:وػـامغلتيمبـصماإلعاممابنمحفرمطاعاًل

مإالمإظ٥مالماظشملؾمملئضمل٨مضممللمظ٦مطؼملمملماالذرتاكمب٥مؼعملٝمعمملمذظ١مع٤م()ايػملؿملؼملغي٨مخشيٙموضٓ)

مإديمؼؽمللنملمع٤مضممللموظ٦مصؿمل٥متفملوؼ٢مالمبمملد٣مؼزملٕحمحؿ٧معقملعؽملمملمؼغمل٦نمالمصكملغ٥ماٌؼملؿملوملماحملؿمل٨

مؼظملعمل٥مالمسمملعؿملمملمطمملنمإنمإالمطٔظ١معقملعؽملمملمؼغمل٤مٕماظلؼملمملءمسيماظٔيمإالمإظ٥مالماظؿملؾمل٦دمع٤ماظؿفلؿمل٣

مسػملؿمل٥مآمصػمل٧ماظؽمليبمدفملهلمملماظيتماىمملرؼهملمضزملهملمسيمطؼملمملمبٔظ١معؽمل٥مصؿملغملؿظمل٧ماظؿفلؿمل٣معضملؽمل٧

موػ٦معقملعؽملهملمصكملغؾملمملمأسؿعملؾملمملمصعملممللماظلؼملمملءمسيمضمملظوملمآمصفملؼ٤مضممللمغضمل٣مضمملظوملمعقملعؽملهملمأغوملمودػمل٣

مأغ٥مسٕفمإنمإالمبكملدالع٥محغمل٣ماظٕري٤مإالمإظ٥مالمضممللمع٤موإنمعلػمل٣مأخٕج٥مصقؿملّمحٓؼىمل

موظ٦مايػملؿملؼمل٨مضممللماظغملٔابمعلؿملػملؼملهملمِصقمملبموضٝمطؼملمملمرريمملغمملمآمشريمومس٧مسؽملمملدامذظ١مضمملل

مالماظ٦ثينمضممللموظ٦مذ٨ءمطؼملـػمل٥مظؿملٗمبفملغ٥مؼعملٕمحؿ٧معلػملؼملمملمؼغمل٤مٕمآمإالمإظ٥مالماظؿملؾمل٦ديمضمملل

م.()(اظزملؽمل٣مسؾمملدةمع٤مؼؿربأمحؿ٧معقملعؽملمملمؼغمل٤مٕمآمإديمؼعملٕب٥ماظزملؽمل٣مأنمؼٖس٣موطمملنمآمإالمإظ٥

 م
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م:موأض٦لمعلؿضملؿملؽملهملمبمملٓمسيماظٕدمسػمل٧مايؿملٓري

إنماب٤محفٕمتغملػمل٣مس٤مط٢مض٦مموعمملؼضملؿعملٓوغ٥،مواِظظملمملزماظيتمؼعملٝمصؿملؾملمملماالذرتاكمبنيماٌلػملؼملنيم

وبؿملؽملؾمل٣،مصمملٌلػملؼمل٦نمؼعملزملٓونمبؾملمملمعضملؽمل٧مبؿملؽملؼملمملمشريػ٣مع٤مأػ٢ماٌػمل٢مواِدؼمملنمواٌالحٓةمؼعملزملٓونم

ماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمبفملغ٥مالإظ٥موأنماظشملؾؿملضملهملمػ٨م()بؾملمملمعضملؽمل٧مآخٕ،موضٕبمعـمملاًلمسػمل٧ماظشملؾمملئضملؿملني

اظيتمأوجٓتماِذؿملمملءموايؿملمملةموا٦ٌتمطػمل٥مبظملضمل٢ماظشملؾؿملضملهملمصػمل٦مجمملءمرؾمملئضمل٨موضممللمالإظ٥مإالم

احمل٨ماٌؼملؿملوملمصعمل٦ظ٥مػٔامع٤ماِظظملمملزماٌرملرتطهملمبنيمأػ٢ماإلدالم،موبنيماظشملؾؿملضملؿملنيمظغمل٤ماٌلػمل٣م

سؽملٓعمملمؼعمل٦لماحملؿمل٨ماٌؼملؿملوملمصكملمنمملمػ٦مؼعملزملٓمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديمظؿملعملؿملؽمل٥ماظغملمملع٢مبفملنمآمتضملمملدي،م

ػ٦ماظٔيمحيؿمل٨موميؿملوملمأعمملماظشملؾمملئضمل٨مصؿملعملزملٓماظشملؾؿملضملهملمػ٨ماظيتمهؿمل٨مومتؿملوملمإذًامطمملنمػؽملمملكم

اذرتاكمسيماظػملظملٜ،مواخؿالفمسيماٌضملؽمل٧،موػؽملمملمأض٦لمظػملقؿملٓريمػ٢مإذامُضػملوملشيمالإظ٥مإالماحملؿمل٨م

م!!!!اٌؼملؿملوملمالغعملؾ٢مػٔاماظعمل٦لمعؽمل١

وطٔظ١ماِعٕمبمملظؽمللؾهملمجمللؼملهملماظؿملؾمل٦د;مِغؾمل٣مؼعمل٦ظ٦نمأنمآمسيماظلؼملمملء،موغعمل٦لمسب٤م

اٌلػملؼمل٦نمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمبفملنمآمسيماظلؼملمملءمظغملؽملؾمل٣مؼعمل٦ظ٦نمبفملنماظٔيمسيماظلؼملمملءمػ٦مسػمل٧م

وضممللمآمغضملؼمل٢ماإلغلمملنمسػمل٧مص٦رتؽملمملمطرملؾؾملؽملمملم)ص٦رةماإلغلمملن،مصعملٓموردمسيماظؿ٦راةمعمملؼػمل٨م

صؿملؿلػملشمل٦نمسػمل٧ممس١ماظؾقٕ،موسػمل٧مرريماظلؼملمملء،موسػمل٧ماظؾؾملمملئ٣،موسػمل٧مط٢ماِرض،موسػمل٧م

ذيؿملٝماظٓبمملبمملتماظيتمتٓبمسػمل٧ماِرض،مصكػمل٠مآماإلغلمملنمسػمل٧مص٦رت٥،موسػمل٧مص٦رةمخػملعمل٥م

م.()(ذطًٕاموأغـ٧مخػملعملؾمل٣

طؽملوملمأرىمأغ٥موضضملوملمسٕوشموجػملٗماظعملٓؼ٣ماِؼمملممظؾمملد٥م)وسيمع٦ضٝمآخٕمع٤ماظؿ٦راةم

أبؿملٚمطمملظـػمليملموذضملٕمرأد٥مطمملظزمل٦فماظؽملعمل٨موسٕذ٥مهلؿملنملمغمملرموبغملٕات٥مغمملرمعؿعملٓة،مغؾملٕمغمملرم
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جٕىموخٕجمع٤مضٓاع٥مأظ٦فمأظٟمدبٓع٥مورب٦اتمرب٦اتموض٦فمضٓاع٥مصفػملٗماظٓؼ٤موصؿقوملم

م.()(اِدظملمملر

ؼعمل٦ظ٦نمإنمآمسيمص٦رةم):مسيمذٕحمعمملوردمسيمدظملٕمداغؿملمملل()ؼعمل٦لمأب٦ماظؾعملمملءماهلمملمش٨

آدع٨،موأغ٥مذؿملْمأبؿملٚماظٕأسمواظػملقؿملهمل،موأغ٥مجمملظٗمسػمل٧مطٕد٨،مواٌالئغملهملمضؿملمملممبنيمؼٓؼ٥م

م.()(واظغملؿنملمتعملٕأمحبسملٕت٥

شي)موسب٤مغعمل٦لمطؼملمملمؼعمل٦لمآمتضملمملديمسيمطؿمملب٥ماظغملٕؼ٣م صيموشيػصي٦شيمذشي٨ضيءظيمَطؼملغيضـيػملغي٥غيمَظؿملضي ماظلؼيؼملغيؿمل

موإمنمملمأوردتمعمملجمملءمسيماظضملؾملٓماظعملٓؼ٣مظؾؿملمملنماالخؿالفمسيماٌضملؽمل٧مبنيمؼ11:اظرمل٦رىػ(ماظؾشيزملغيريصي

عمملؼضملؿعملٓهماظؿملؾمل٦دمسيماإلظ٥ماظٔيمػ٦مسيماظلؼملمملءموبنيمعمملؼضملؿعملٓهماٌلػملؼمل٦ن،موسػمل٧مرأدؾمل٣مذؿملْم

وظ٦مضممللم)اإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل،موظٔظ١مسمملدماب٤محفٕمص٦ضّماٌضملؽمل٧مأطـٕمسيمغؾملمملؼهملمطالع٥مصعملممللم

شيمبغيفمَلغؼي٥صيمؼصيعملغيؼيمحشيؿؼي٧معصيلضيػملغيؼملممًلمؼشيغمُل٤ضيمالإظ٥مإالمآمَظ٣ضي:ماظؿملؾمل٦دي م.(ذشي٨ضيءظيمَطؼملغيضـيػملغي٥غيمَظؿملضي

 وذؿملْماإلدالممؼعملعيمبفملنمآمتضملمملديمظؿملٗمطؼملـػمل٥مذ٨ء

ح٨،موضؿمل٦م،موسػملؿمل٣،م:مأغ٥مطؿمملب٥مسيمخيربمتضملمملديموآ):مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي 

موعممل،مواِرض،ماظلؼملمملواتموحغملؿمل٣،موشظمل٦ر،مورحؿمل٣،مومسؿملٝ،موبزملري،موسػمل٨،موسصملؿمل٣،موخػمل٠

مصفضملػمل٥مظػملفؾ٢متغملػملؿملؼملممًل،مووػمل٧مع٦د٧ماظضملٕش،موطػمل٣مسػمل٧مادؿ٦ىمأؼمملم،مث٣مدؿهملمسيمبؿملؽملؾملؼملممل

.مواظزملظملمملتماِمسمملءمع٤مذظ١مأعـممللمإديماظغملمملصٕؼ٤مسػمل٧ماٌقملعؽملني،موؼطملسملنملمس٤مدطممًل،مؼٕض٧

شي)ماظؽملظمل٨مسيموؼعمل٦ل ظيمُطظمُل٦ًامَظ٥صيمؼشيغمُل٤موشيَظ٣ضي)،مؼ11:اظرمل٦رىػ(مذشي٨ضيءظيمَطؼملغيضـيػملغي٥غيمَظؿملضي م(َأحشي

شيادًامظغيػمّل٥غيمتشيفضيضملشيػمُل٦ْامَصاَل)م،ؼ65:عٕؼ٣ػ(مدشيؼملغيؿملعيممًلمَظ٥صيمتشيضملضيػمَل٣صيمػشي٢ضي)،مؼ4:اإلخالصػ (متشيضملضيػمَلؼملصي٦نشيموشيَأغؿصي٣ضيمَأغ

مممؼ22:اظؾعملٕةػ

م
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مغظملل٥مسيمذ٨ء،مالمطؼملـػمل٥مظؿملٗماٌكػمل٦ضني،موأغ٥مطزملظملمملتمصظملمملت٥متغمل٦نمأنمبٔظ١مصؽملظمل٧

موشيتشيضملشيمملَظ٧مدصيؾضيقشيمملغشي٥صي):مأصضملمملظ٥مصظملمملت٥،موالمع٤مذ٨ءمسيموصظملمملت٥،موالمبفملمسمملئ٥ماٌعملٓدهمل،مأٌط٦رة

صيم*َطؾغيريًامسصيػمُل٦عيًامؼشيعمُل٦ُظ٦نشيمسشيؼملؼيممل صيماظلؼيؼملشيمملوشياتصيمَظ٥صيمتصيلشيؾـي َِرضيضصيماظلؼيؾضي مِإاَلمذشي٨ضيءػيمعـي٤موشيِإنمصغيؿملؾمِل٤ؼيموشيعشي٤موشيا

صي شيهغيمؼصيلشيؾـي م()ؼ44-33:اإلدٕاءػم(َشظمُل٦رًامحشيػملغيؿملؼملممًلمَطمملنشيمِإغؼي٥صيمتشيلضيؾغيؿملقشيؾملصي٣ضيمتشيظمْلعمَلؾملصي٦نشيماَلموشيَظذملغملغي٤مبغيقشيؼملضي

وػؽملمملمؼؿسملّمظؽملمملماظظملٕقمبنيمعمملؼضملؿعملٓهماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمسيمآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي،م

وؼؿسملّمظؽملمملماٌعملزمل٦دمع٤مطالمماب٤محفٕمواضقممًلمجػملؿملممًلم.موعمملجمملءمسيماظؿ٦راة،موؼضملؿعملٓهماظؿملؾمل٦د

م.الظؾٗمصؿمل٥موالشؼمل٦ض

وع٤مث٣مؼؿؾنيمظؽملمملمعٓىماظلشملقؿملهملمسيمصؾمل٣ماظؽملزمل٦صموتظمللريػمملمواظؿفمملػ٢ماٌؿضملؼملٓمسيمبرتم

شيموشيػصي٦شيمػشيؿملـيؽملممًلموشيتشيقضيلشيؾصي٦غشي٥صي)اظغملػملؼملمملتمظؿكٕجممبضملمملغ٨مظؿغملظملريماظشملٕفماآلخٕم م(سشيصملغيؿمل٣ظيماظػمَل٥غيمسغيؽمل

ؼم15:اظؽمل٦رػ

ث٣مؼصيغملؼمل٢مايؿملٓريمايػملعملهملمبؾرتمآخٕمظؽملٙمآخٕ،موؼلؿرملؾملٓمبغملؿمملبػيمظػملرملؿملْماِظؾمملغ٨م

سػمل٧مأنماب٤متؿملؼملؿملهملمذبل٣مصؿمل٦ردمغٙماظرملؿملْماِظؾمملغ٨،مم(اظؿ٦حؿملٓمأواًلمؼمملدسمملةماإلدالم)امس٥م

حٓؼىملماىمملرؼهمل،موػ٨مراسؿملهملمشؽمل٣،موػ٦معرملؾمل٦رمعضملٕوفموإمنمملمأذطٕماظرملمملػٓم):وػ٦مطمملظؿمملظ٨

"مسيماظلؼملمملءم:مضمملظوملمظ٥"مأؼ٤مآم؟-م"صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-عؽمل٥،موحؿملؽملؼملمملمدفملهلمملمرد٦لمآم

م.(أؼ٤مآ؟مظعملمملظ٦امظ١مسيمط٢معغملمملن–ظ٦مدفملظوملماظؿمل٦ممطؾمملرمذؿمل٦خماِزػٕمعـاًلم

اغصملٕوماِظؾمملغ٨مؼعمل٦لمإنمذؿمل٦خماِزػٕ;م)سػمّل٠مايؿملٓريمسػمل٧مػٔاماظؽملٙماٌؾؿ٦رمضمملئالم

ِغؾمل٣مسػملؼملمملء،موظؿملل٦مس٦اممطمملىمملرؼهملماظضملمملعؿملهملماظيتمالتظملؾمل٣مذؿملؽممًلمصضملػملؼملمملءماِزػٕمدؿملعمل٦ظ٦نمآمسيم

م.(ط٢معغملمملن
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وظ٦مضٕأغمملمطالمماِظؾمملغ٨مع٤مأوظ٥مإديمآخٕهمبضملؿملًٓامس٤مبرتمايؿملٓريمظضملٕصؽملمملمضزملٓماِظؾمملغ٨م

وأسينمبؾملمملم)وعمملؼضملؽملؿمل٥،موػٔامػ٦مطالمماظرملؿملْماِظؾمملغ٨مجمملءمسيمذٕح٥مظغملػملؼملهملمالإظ٥مإالمآمصؿملعمل٦ل

مسشيػمَل٧ماظؼيحضيؼملشي٤صي)،موؼٔطٕماِدظهملمسػمل٧مذظ١مض٦ظ٥متضملمملديم(سػمل٦مآمسٖموج٢مسػمل٧مزبػمل٦ضمملت٥مطػملؾملممل

ضٕيِش م.ؼ5:ر٥ػ(مادضيؿشي٦شيىماْظضملشي

م.()(ارري٦مع٤مسيماِرضمؼٕريغمل٣مع٤مسيماظلؼملمملء)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وض٦لماظؽمليبم

حٓؼىملماىمملرؼهمل،موػ٨مراسؿملهملمشؽمل٣،موػ٦معرملؾمل٦رمعضملٕوفموإمنمملم)وحٓؼىملماىمملرؼهملمصؿملعمل٦لم

:مضمملظوملمظ٥"مأؼ٤مآم؟-م"صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مأذطٕماظرملمملػٓمعؽمل٥،محؿملؽملؼملمملمدفملهلمملمرد٦لمآ

بؿملؽملؼملمملم!أؼ٤مآ؟مظعملمملظ٦امظ١مسيمط٢معغملمملن–ظ٦مدفملظوملماظؿمل٦ممطؾمملرمذؿمل٦خماِزػٕمعـاًلم"مسيماظلؼملمملءم

ٌمملذا؟;مِغؾملمملمأجمملبوملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اىمملرؼهملمأجمملبوملمبفملغ٥مسيماظلؼملمملءموأضٕػمملماظؽمليبم

ٕمتؿػمل٦ثمم(بؿملؽهملمدػملظملؿملهمل)سػمل٧ماظظملشملٕة،موطمملغوملمتضملؿمل٘ممبمملمميغمل٤مأنمغلؼملؿمل٥مبؿضملؾريغمملماظضملزملٕيم

صػمل٧م-مبفمليمبؿملؽهملمدؿملؽهملمبمملظؿضملؾريماظضملمملم;مِغؾملمملمدبٕجوملمطؼملمملمؼعمل٦ظ٦نماظؿمل٦ممع٤معٓردهملماظٕد٦ل

ػٔهمآٌردهملمٕمتغمل٤مخمملصهملمبؾضملٚماظٕجمملل،موالبؾضملٚماظؽمللمملء،موإمنمملمطمملغوملم-مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

عرملمملسهملمبنيماظؽملمملس،موتسمل٣ماظٕجممللمواظؽمللمملء،موتسمل٣ماجملؿؼملٝمبفملطؼملػمل٥،موظٔظ١مسٕصوملمراسؿملهملم

اظطملؽمل٣ماظضملعملؿملٓة;ِغؾملمملمٕمتؿػمل٦ثمبفمليمبؿملؽهملمدؿملؽهمل،مسٕصوملماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهملماظيتمجمملءتمسيم

اظغملؿمملبمواظلؽملهمل،موػ٦معمملٕمؼضملٕص٥مطـريممم٤مؼٓس٨ماظضملػمل٣مبمملظغملؿمملبمواظلؽملهملمصالمؼضملٕفمأؼ٤مرب٥م

م.()(عٝمأغ٥معٔط٦رمسيماظغملؿمملبمواظلؽملهمل

ػٔامػ٦مطالمماظرملؿملْماِظؾمملغ٨مطمملعاًلماظٔيمبرتهمايؿملٓريمظؿمللؿرملؾملٓمب٥مسػمل٧مأنماىمملرؼهملم

جمملػػملهملموسمملعؿملهمل،موأنماظضملػملؼملمملءماظٔؼ٤مضمملظ٦امبفملنمآمسيمط٢معغملمملنمػ٣ماظٔؼ٤مسػمل٧ماظزمل٦اب،مواي٠م
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ظؿملؿ٦ص٢مع٤مخاللمػٔامطػمل٥مإديماظشملضمل٤مسيمسعملؿملٓةمذؿملْماإلدالم،موسيماظشملضمل٤مصؿمل٥مرضمل٤مسيمسعملؿملٓةم

أػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملم;ِغ٥مرعٖمسصملؿمل٣،موسمملٕمجػملؿمل٢مع٤مرع٦ز،موسػملؼملمملءماِعهملماِجالءمرري٥م

م.آمرريهملموادضمل٥

م2009-12-10سػمل٧ماظؿمل٦تؿمل٦بمغصيرملٕمبؿمملرؼْمم(عشملمملرحمملتمسيماظضملعملؿملٓة)سيمغظملٗماظربغمملعيملم

م.3/5اظعملل٣ماِولم–بضملؽمل٦انمآراءماب٤متؿملؼملؿملهملمسيماظؽمليب،موأػ٢ماظؾؿملوملم

ؼعمل٦لمايؿملٓريمبفملنماب٤محفٕمسؽملٓعمملمتٕج٣مالب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨مذطٕمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمطمملنم

طـريماظؿقمملع٢مسيمردهمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمحؿ٧مأغ٥مردمطـريًامع٤ماِحمملدؼىملماىؿملمملد،موأنمعؾمملظطملؿ٥م

م.()سيمت٦ػنيمطالمماظٕاصسمل٨مأدتمب٥مإديماظؿؽملعملؿملٙمع٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مأحؿملمملغممًل

وػؽملمملمايؿملٓريمؼلؿرملؾملٓمبغملالمماب٤محفٕمسػمل٧مسؿمل٦ب،موعـمملظنملمؼؽمللؾؾملمملمظرملؿملْماإلدالمم

اب٤متؿملؼملؿملهمل،مومبمملمأنماب٤محفٕمع٤مسػملؼملمملءمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مصممليؿملٓريمؼٕىمأغ٥مؼ٦ج٥م

مضٕبهملمض٦ؼهملمظرملؿملْماإلدالم،مورضملؽملهملمسيمععملؿ٢م

م:واإلجمملبهملمسػمل٧معمملؼعمل٦ظ٥مايؿملٓريمطمملظؿمملظ٨

إنمايمملصٜماب٤محفٕمطمملنمسمملٌممًلمظ٥معغملمملغؿ٥موضٓره،موػ٦مع٤مايظملمملزمواِجالءماظٔؼ٤م -1

طمملنمهل٣مأثٕمرائٝموتٕط٦اموراءػ٣مإرثممًلمالؼصيلؿؾملمملنمب٥مع٤ماظضملػمل٣مظغملؽمل٥مسيمآخٕماٌشملمملفمبرملٕم

ؼقملخٔمع٤مض٦ظ٥موؼصيٕد،موظؿملٗمط٢معمملؼعمل٦ظ٥مغضملؿربهمعؿملٖاغممًلمسبغمل٣مب٥مسػمل٧مسمملٕمطؾريمطمملب٤م

م.تؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي

إذامغصملٕغمملمإديمض٦لماب٤محفٕمععملمملرغهملمبفملض٦المشمملظنملماظضملػملؼملمملءموذؾملمملداتؾمل٣مسيماب٤متؿملؼملؿملهمل،م -2

صكملغؽملمملمغطملػملنملمض٦لماِطـٕؼهملمسػمل٧مض٦لماظ٦احٓمصؼملضملصملؼملؾمل٣مؼرملؾملٓمالب٤متؿملؼملؿملهملمبمملظظملسمل٢م

م.()واًري،مب٢مواب٤محفٕمغظملل٥مسيمأطـٕمع٤مع٦ضٝمؼرملؾملٓمظ٥مبمملًريمواظظملسمل٢

ايمملصٜماب٤محفٕمرري٥مآمتضملمملديمظ٥مأخشملمملءمضٓمؼعملٝمصؿملؾملمملمإٌء،موسؽملٓعمملمأذطٕمػٔامػؽملمملم -3

الأضزملٓمأنمأغعملٙمعؽمل٥،موظغمل٤مظؿ٦ضؿملّمأغ٥مبرملٕ،موط٢ماظؾرملٕمخيشملؽ٦ن،موطؼملمملمضممللم

اظؿؽملؾؿمل٥مسػمل٧ماٌكمملظظملمملتماظضملعملٓؼهملمسيمطؿمملبمصؿّم)اظرملؿملْمسػمل٨ماظرملؾ٢مصمملحنملمطؿمملبم
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أغ٥مضزملٓم(مؼعملزملٓماإلعمملمماب٤محفٕ)أبٕأمإديمآمسٖموج٢مأنمأز٤مصؿمل٥:م)(اظؾمملري

زبمملظظملهملماي٠،مأوماتؾمملعمضٓهمع٤ماظؾمملر٢،موػٔامضٓرمآموعمملذمملءمصضمل٢موسػملؿمل٥مصفملسػمل٤م

أغ٨مالأبؿملّمأحًٓامأدبٔمع٤مػٔهماظؿؽملؾؿملؾملمملتمعشملضملؽملممًلمسػمل٧مايمملصٜ،مأومأغعملٙمبؾملمملمع٤م

وٕمأضزملٓمإالم:مإديمأنمضمملل...مدؼؽمل٥،موضٓرهمأومدكٕػمملمدؾملؼملممًلمسيمتغملظملريهمأومتؾٓؼضمل٥

اظؽملزملّمظػملقمملصٜموطؿمملب٥موٓمورد٦ظ٥موظػملؼمللػملؼملنيموتؿؼملؿملؼملممًلمظإلصمملدةموشريةػيمسػمل٧ماظضملعملؿملٓةموذبممًلم

م.()سؽملؾملممل

طؼملمملمأنمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمبرملٕمأؼسملممًلموجي٦زمسػملؿمل٥ماظ٦ض٦عمسيماًشملفملمواظلؾمل٦م

أحؿملمملغممًل،محؿ٧مسؽملٓعمملمذطٕماب٤محفٕأنماب٤متؿملؼملؿملهملمردمبضملٚماِحمملدؼىمل،مصعملممللمإغ٥مع٤مبمملبمأغ٥م

م.()طمملنمؼضملؿؼملٓمسػمل٧محظملصمل٥مصٕمبمملمظغملـٕةمعمملحيظملٜمٕمؼلؿقسملٕػمملمصعملمملممبٕدػمملمأيمظؿملٗمعؿضملؼملٓا

طمملنمآؼهملمسيماظٔطمملءم:اإلعمملمماب٤محفٕمسؽملٓعمملمتٕج٣مالب٤ماٌشملؾملٕماظٕاصسمل٨مأثؽمل٧مسػملؿمل٥مصعملمملل -4

طمملنمعرملؿؾملٕم-ذٕحمزبؿزملٕماب٤مايمملجنملمذٕحممًلمجؿملًٓامدؾمل٢ماٌـملخٔمشمملؼهملمسيماإلؼسملمملح–

ًُػمل٠ أوردمبؿملوملماظرملضملٕماظٔيمردمب٥ماب٤ماٌشملؾملٕمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤م-ماظٔطٕمحل٤ما

،موٕمؼٔطٕماب٤محفٕمطالمماب٤م(ظ٦مطمملنمؼظملؾمل٣معمملأض٦لمأجؾؿ٥)تؿملؼملؿملهمل،مواظٔيمضممللمصؿمل٥م

تؿملؼملؿملهملماظٔيمطمملنمإمنمملمػ٦مدصمملعمس٤ماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهمل،موس٤ماظعملٓحمسيماظزملقمملبهمل،موس٤م

اظؾٓع،مواِطمملذؼنملماظيتمؼٓؼ٤مبؾملمملماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهمل،موسػمل٧مرأدؾمل٣مسيمذظ١م

م.اظ٦ضوملماب٤ماٌشملؾملٕ

ط٢معمملدؾ٠مطمملنمسيمايلنيمب٤مؼ٦دٟماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨،موبضملٓمذظ١مؼضمل٦دماب٤م -5

صؿملعمل٦لمأغعي٥مصؽملعيٟمطؿمملبممًلمسيمم(ؼ٦دٟماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨)حفٕ،موميؿٓحمأب٦هماظٔيمػ٦م

عؽملؾملمملجم)صسملمملئ٢مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،موظ٦مغصملٕغمملمسيمواضٝماِعٕمظ٦جٓغمملمأنمػٔاماظغملؿمملبمم

،موإنماحؿ٦ىمسػمل٧مصسملمملئ٢مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مإالمأغ٥مذطٕم(اظغملٕاعهملمسيمعضملٕصهملماإلعمملعهمل

سيمربؿ٦اهمأنمأبمملمبغملٕ،موسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمشزملؾمملماًالصهملمع٤مسػمل٨مإديمجمملغنملمأغ٥م

جبؼملػملهملمع٤ماِحمملدؼىملماظيتمغلؾؾملمملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-طٔبمصؿمل٥مسػمل٧مرد٦لمآم
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والؼٖالماب٤محفٕمؼعمل٦لمس٤ماب٤ماٌشملؾملٕم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-إديمرد٦لمآم

وإلب٤ماٌشملؾملٕمطؿمملبممًلمسيمصسملمملئ٢مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مامس٥م،معضملٕوفمحبل٤ماًػمل٠

م.ظغملؽمل٥معشملؾ٦عمسيمإؼٕانم(طرملٟماظؿملعملنيمسيمصسملمملئ٢مأعريماٌقملعؽملني)

ث٣مؼضمل٦دماب٤محفٕمصؿملعمل٦لمإنماب٤متؿملؼملؿملهملمردماظغملـريمع٤ماِحمملدؼىملماىؿملمملد،موبمملظٞمسيم -6

م.ذظ١،موأدىمب٥مإديماظؿؽملعملؿملٙمع٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥

وإذامغصملٕغمملمإديمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤محؿملىملمتضملمملعػمل٥م

عٝماِحمملدؼىملماظيتمؼ٦ردػمملماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨مدؽملفٓمأنمذؿملْماإلدالممتضملمملع٢معٝمػٔهم

م:اِحمملدؼىملمسػمل٧مثالثهملمأضلمملممػ٨مطمملظؿمملظ٨

صػمل٧مآم-اِحمملدؼىملماظيتمذطٕمأغؾملمملمع٦ض٦سهملموعغملٔوبهمل،موالتزملّمغلؾؿؾملمملمإديماظؽمليبم -1

عـ٢مايٓؼىملماظٔيمغلؾ٥ماب٤ماٌشملؾملٕمإديماإلعمملممأريٓمب٤محؽملؾ٢،مصعملممللم-سػملؿمل٥مودػمل٣

ضػملؽملمملم:عمملرواهمأريٓمب٤محؽملؾ٢مس٤مأغٗمب٤معمملظ١،موضمملل:موعؽملؾملممل):ماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨

ؼمملرد٦لمآم:ع٤موصؿمل٥،مصعملممللمظ٥مدػملؼملمملن-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ظلػملؼملمملنمد٢ماظؽمليبم

صكملنم:ضمملل.ؼ٦ذٝمب٤مغ٦ن:ؼمملدػملؼملمملنمع٤مطمملنموص٨مع٦د٧م؟صعملمملل:ع٤موصؿمل١م؟صعملمملل

م.()(وصؿمل٨مووارث٨مؼعملسمل٨مدؼينموؼؽملفٖمع٦سٓيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنمل

واظيتمؼعملٕماب٤متؿملؼملؿملهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اِحمملدؼىملماظـمملبؿهملمواظزملقؿملقهملمس٤ماظؽمليبم -2

بزملقؿؾملمملمعـ٢محٓؼىملماظغمللمملء،مب٢موؼٔطٕمع٤ماظٔيمرواهمع٤مأئؼملهملمايٓؼىمل،معـ٢م

رواهم.موأعمملمحٓؼىملماظغمللمملء،مصؾمل٦مصقؿملّ:محٓؼىملماظغمللمملء،مضممللمذؿملْماإلدالممسؽمل٥

:مضمملظومل.اظرتعٔيمع٤محٓؼىملمأممدػملؼملهمل،مورواهمعلػمل٣مسيمصقؿملق٥مع٤محٓؼىملمسمملئرملهمل

ذاتمشٓاةموسػملؿمل٥معٕطمعٕح٢مع٤مذضملٕمأد٦د،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-خٕجماظؽمليبم

صفمملءمايل٤مب٤مسػمل٨مصفملدخػمل٥،مث٣مجمملءمايلنيمصفملدخػمل٥معضمل٥،مث٣مجمملءتمصمملرؼملهملم

صيمِإغؼيؼملشيممل)صفملدخػملؾملممل،مث٣مجمملءمسػمل٨مصفملدخػمل٥،مث٣مضممللم ِٕؼ ضيػغينملشيماظػمَل٥صيمؼصي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي مَأػضي٢شيماظـيجضي

شيُط٣ضيماْظؾشيؿملضيوملغي م.(م)ؼ33:اِحٖابػ(متشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي
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-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مأحمملدؼىملمصقؿملقهملموؼعملٕماب٤متؿملؼملؿملهملمأغؾملمملمثمملبؿهملمس٤ماظؽمليب -3

وؼٔطٕمع٤مرواػمملمع٤مأئؼملهملمايٓؼىملمظغمل٤مؼ٦ضّمأنماٌضملؽمل٧معؽملؾملمملمشريمعمملؼعمل٦ظ٥ماب٤ماٌشملؾملٕم

ضممللم:معضملؽمل٧طيمآخٕمعـ٢-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-موؼلؿرملؾملٓمب٥،موإمنمملمضزملٓمبؾملمملماظؽمليب

أغوملمعينموأغمملم):مأغ٥مضممللمظضملػمل٨-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-وس٤مرد٦لمآم):ماظٕاصسمل٨

م.(عؽمل١

أنمػٔامحٓؼىملمصقؿملّمأخٕجمملهمسيماظزملقؿملقنيمع٤محٓؼىملماظرباءم):مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالم

صعملسمل٧مبؾملمملمًمملظؿؾملممل،موطمملغوملمهوملم،مب٤مسمملزب،مٌمملمتؽملمملزعمسػمل٨،موجضملظملٕ،موزؼٓمسيمابؽملهملمريٖة

،موضممللمظٖؼٓم(أذؾؾملوملمخشيػمْلعمل٨موخصيػمُلعمل٨)،موضممللمىضملظملٕم(أغوملمعينموأغمملمعؽمل١)جضملظملٕ،موضممللمظضملػمل٨م

م.(أغوملمأخ٦غمملموع٦الغممل)

ظشملمملئظملهملمع٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-موؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأنمػٔاماظػملظملٜمضٓمضمملظ٥ماظؽمليب

م.()أصقمملب٥،موذطٕماِدظهملمسػمل٧مذظ١م

أعمملمبمملظؽمللؾهملمظٓس٦اػ٣ماغؿعملمملصمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمع٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،م

م.صلفملصٕدمظ٥معشملػملؾممًلمطمملعاًلمسيمػٔهماظٕدمملظهملمبكملذنمآمتضملمملديمسيماظظملزمل٢ماظـمملظىملمعؽملؾملممل

م

م

م

م
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م:ضوهلممإنماظـاسمتربطتمجبـازةماظشقخمابنمتقؿقة:مادلطؾبماظـاظث

دائؼملممًلمؼٕددماظرملؿملضملهملمػٔهماظرملؾؾملهملمبفملنماظؽملمملسمتربطوملمجبؽملمملزةمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل،م

وؼعمل٦ظ٦نماب٤متؿملؼملؿملهملمؼعمل٦لماظؿربكمبمملىؽملمملئٖ،مواظعملؾ٦ر،مواِع٦اتمذٕكمبؿملؽملؼملمملماظؽملمملسمتربطوملم

-5-16جبؽملمملزت٥،مصظمل٨معؽملؿٓؼمملتمشٕصهملماظطملٓؼٕماظرملؿملضملؿمل٥مسػمل٧ماإلغرتغوملمغصيرملٕمع٦ض٦عمبؿمملرؼْم

م.م2011

اضٕأوماظضملفنملمس٤مجؽملمملزةماب٤متؿملؼملؿملهمل،موادؿرملؾملٓممبمملموردمسيمطؿمملبماظؾٓاؼهملم:مؼعمل٦لماظغملمملتنمل

م:واظؽملؾملمملؼهملمالب٤مطـري،محؿملىملمذطٕماب٤مطـريمض٦لماظرملؿملْمسػمل٣ماظٓؼ٤ماظربزاظ٨

صفمُلذنم،مسيمذطٕموصمملةماظرملؿملْمتعمل٨ماظٓؼ٤ماب٤متؿملؼملؿملهمل،موحسملٕمذيٝمطـريماظطملمملؼهملمإديماظعملػملضملهمل)

،موتربط٦امبٕؤؼؿ٥موتعملؾؿملػمل٥،موضٕأوماظعملٕآن،موجػملٗمذيمملسهملمسؽملٓهمضؾ٢ماظطملل٢،مهل٣مسيماظٓخ٦ل

وأظعمل٧ماظؽملمملسم..إديمأنمضمملل...ث٣ماغزملٕص٦اموحسملٕمذيمملسهملمع٤ماظؽمللمملءمصظملضملػمل٦معـ٢مذظ١مث٣ماغزملٕص٦ا

م.()(سػمل٧مغضملرمل٥معؽملمملدؼػملؾمل٣موسؼملمملئؼملؾمل٣

واضؿل٣مذيمملسهملمبعملؿملهملماظلٓرماظٔيم،موذٕبمذيمملسهملماٌمملءماظٔيمصسمل٢مع٤مشلػمل٥)ث٣مضممللم

م.()(وحزمل٢مسيماىؽملمملزةمضفؿمليملموبغملمملءموتسملٕع،مشل٢مب٥

بفملنماب٤متؿملؼملؿملهملمسؽملٓعمملمعمملتمدخ٢مسػملؿمل٥ماظٕجممللموتربط٦ام)وؼصيضملػمل٠مطمملتنملما٦ٌض٦عماظرملؿملضمل٨م

،مطؼملمملمؼعمل٦ل،مصعملؾػملوملماب٤م(اظلػملظملؿملمملت)بٕؤؼؿ٥،موضؾػمل٦مجلٓهمث٣مجمملءتمذيمملسهملمع٤ماظؽمللمملءم

تؿملؼملؿملهمل،موسؽملٓعمملمحصيؼمل٢مسػمل٧ماظؽملضمل٘مبٓأماظلػملظملؿمل٦نمبٕع٨ماظضملؼملمملئ٣،مواظلػملظملؿملمملتمتٕع٨ماٌؽملمملدؼ٢م

وأخٔوام،محؿ٧مؼؿربط٦امبمملظؽملضمل٘ماًرملنمل،مث٣مذٕب٦امع٤ماٌمملءماظٔيمشلػمل٦مب٥مجلٓماب٤متؿملؼملؿملهمل

م.()(بعملؿملهملماظلٓرموبغمل٦امسػملؿمل٥موتسملٕس٦ا

وطـريمع٤ما٦ٌاضٝماظرملؿملضملؿملهملمتٕوجمهلٔاما٦ٌض٦عمظػملغملٔبمسػمل٧مسعمل٦لماظؽملمملسمواظشملضمل٤مسيمذؿملْم

وإمنمملمرضمل٤مسيمأػ٢ماظلؽملهملم،ماإلدالم،موطؼملمملمأدػملظملؽملمملمأنماظشملضمل٤مصؿمل٥مظؿملٗماٌعملزمل٦دمظٔات٥

م.واىؼملمملسهمل;مِغ٥مسػمل٣مع٤مأسالعؾمل٣مم
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م:واظٕدمسػمل٧مػٔهماظؿؾملؼملهملمطمملظؿمملظ٨

صؾمل٦مؼعمل٦لمإنماظؿربكمبمملِع٦اتمودسمملءػ٣م،مسعملؿملٓةمذؿملْماإلدالممواضقهملمسيمػٔهماٌلفملظهمل -1

ط٢مػٔامع٤ماظرملٕكمبمملٓ،موع٤ماحملٕعمملتماظيتمحيٕممسػمل٧ماٌلػمل٣مصضملػملؾملممل،مودائؼملممًلمؼعمل٦لم

م.()سيمطؿؾ٥مبفملنمآمدؾقمملغ٥مػ٦ماظؽملمملصٝمواظسملمملرموالجي٦زمدسمملءمشريهمدؾقمملغ٥

ِٖرصيموشيَظممل)صمملٓمدؾقمملغ٥موتضملمملديمؼعمل٦لم،ماإلغلمملنمشريمربمملدنملمسػمل٧مسؼمل٢مشريه -2 مِوزضيرشيموشياِزرشيٌةمتشي

صمملظٔيمحزمل٢مع٤ماظؽملمملسمسيمجؽملمملزةمذؿملْماإلدالممظؿملٗمذغنملمذؿملْم.مؼ18:صمملرٕػ(مُأخضيشيى

اإلدالم،موالؼؿقؼملػمل٥مػ٦،موالؼصيقمملدنملمسػملؿمل٥مصمملِغؾؿملمملءمواظزملمملينيمسؾٓػ٣ماظؽملمملسموشػمل٦ام

صؿملؾمل٣مطؼملمملمصضملػملوملماظؽملزملمملرىمعٝماٌلؿملّمسػملؿمل٥ماظلالممجضملػمل٦همإهلممًل،موطؼملمملمشػملوملماظرملؿملضملهملمسيم

صؾملٔامطػمل٥مظؿملٗمذغنملماٌلؿملّمسػملؿمل٥ماظلالم،م،مسػمل٨موآلماظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

والسػمل٨موآلماظؾؿملوملماظشملمملػٕؼ٤مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،موػقملالءماالثؽملمملمسرملٕؼهملم

ؼظملضملػمل٦نماِصمملسؿمل٢مسيمجؽملمملزاتمعرملمملخيؾمل٣،مطؼملمملمصضملػمل٦مسيمجؽملمملزةماًؼملؿملين،موإديمجمملغنملم

اٌـملمتماظيتمؼعملؿملؼمل٦غؾملمملمسيمذطٕىموصمملةماِئؼملهملماالثينمسرملٕؼهملمسيماسؿعملمملدػ٣،موعمملصؿملؾملمملمع٤م

ظشمل٣موغٓبموغؿملمملحهملموضٕبمبمملظلؿمل٦فمإديمأنمتلؿمل٢ماظٓعمملءموعؽملمملزٕمالؼؿقؼملػملؾملمملماإلغلمملنم

م.اظضملمملض٢

سؽملٓعمملمذطٕماإلعمملمماظربزاظ٨معمملصضملػمل٥ماظؽملمملسمسيمجؽملمملزةمذؿملْماإلدالممطمملنمواضقممًلمع٤م -3

طالع٥مأنماظٔيمصضمل٢مذظ١مػ٣مسمملعهملماظؽملمملس،موٕمؼٔطٕمأحٓمع٤مأػ٢ماظضملػمل٣،مواظٔؼ٤م

وسمملصٕوامذؿملْماإلدالم،موطمملغ٦امسيمجؽملمملزت٥;إذمظ٦مأضٓمم،مطمملغ٦مطـريؼ٤مسيمذظ١ماظ٦ضومل

ٍٕمطؾملٔامظٔطٕهماظربزاظ٨،موضممللمصضملػمل٥مصالنموصالنممم٤مػ٣م أحٓمعؽملؾمل٣مسػمل٧مصضمل٢مأع

م.عرملؿؾملٕونمبنيماظؽملمملسمظغمل٤معمملضمملممبؾملٔاماِعٕمإالمسمملعهملماظؽملمملس

وج٦دماظزمل٦صؿملهملمسيمذظ١ماظ٦ضوملمواجملؿؼملٝمطؼملمملمذطٕغمملمدمملبعملممًلمطمملنمصؿمل٥مبضملٚماظؾٓع،م -4

م.صػملضمل٢مذظ١مطمملنمظ٥مدورمسيمصضمل٢معـ٢مػٔهماِع٦ر،مواظؾضملٓمس٤ماظٓؼ٤
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اظربزاظ٨مٕمؼٔطٕمأنماظؽمللمملءماظلػملظملؿملمملت،مواظٕجممللماظلػملظملؿملنيمبؾملٔاماظػملظملٜ،موحؿ٧مإذام -5

بغمل٧ماظؽملمملسمصػملؿملٗمػؽملمملكمأعٕمربٕم،مصمملظؾغملمملءمسػمل٧ماٌؿملوملمبٓونمغؿملمملحهملمووٖعمودكٛم

م-وشيدشيػمَل٣شيبغمل٧مسيموصمملةمابؽمل٥مإبٕاػؿمل٣،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ظؿملٗمبمملِعٕماحملٕممواظؽمليب

دخػملؽملمملمعٝمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م:مس٤مأغٗمب٤معمملظ١مرض٨مآمسؽمل٥،مضممللف»

سػمل٧مأب٨مدؿملٟماظعملني،موطمملنمزؽٕامإلبٕاػؿمل٣مسػملؿمل٥ماظلالم،مصفملخٔمرد٦لمآمصػمل٧مآم

سػملؿمل٥مودػمل٣مإبٕاػؿمل٣،مصعملؾػمل٥،مومش٥،مث٣مدخػملؽملمملمسػملؿمل٥مبضملٓمذظ١موإبٕاػؿمل٣مجي٦دمبؽملظملل٥،م

صفضملػملوملمسؿملؽملمملمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣متٔرصمملن،مصعملممللمظ٥مسؾٓماظٕري٤مب٤مس٦فم

،مث٣مأتؾضملؾملمملم«ؼمملماب٤مس٦فمإغؾملمملمرريهمل»:مؼمملمرد٦لمآ؟مصعملممللموأغومل:مرض٨مآمسؽمل٥

إنماظضملنيمتٓعٝ،مواظعملػملنملمحيٖن،موالمغعمل٦لمإالم»:مبفملخٕى،مصعملممللمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

م.()م«عمملمؼٕض٧مربؽملممل،موإغمملمبظملٕاض١مؼمملمإبٕاػؿمل٣محملٖوغ٦ن

م

م

م

م

م

م

م
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 :رعـفمميفمتؾؼقبمابنمتقؿقةمبشقخماإلدالم :ادلطؾبماظرابع

طـريًامعمملأجٓمسيمحٕبؾمل٣ماظيتمؼرملؽمل٦غؾملمملمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤مخاللمصظملقمملتم

م.موأغ٥مالؼلؿق٠مػٔاماظػملعملنمل،ماإلغرتغومل،موسيمضؽمل٦اتؾمل٣ماظؿػملظملٖؼ٦غؿمل٥ماغؿعملمملدًامظؿػملعملؿملؾ٥مبرملؿملْماإلدالم

اظٔيمطظمّلٕمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملموطظمّلٕمع٤مؼشملػمل٠مسػملؿمل٥موؼلؿطملػمل٦نمطالمماظضملالءماظؾكمملري

مظعملنملمذؿملْماإلدالم

عيمطؿمملبممًلمع٤مأج٢ماظٕدمسػمل٧مذظ١موػ٦ماظٕدماظ٦اصٕمسػمل٧مع٤م وضٓمردمسػملؿمل٥ماب٤مغمملصٕماظٓؼ٤موأظ

شي)زس٣مأنماب٤متؿملؼملؿملهملمطمملصٕموضممللمسيمععملٓعهملمطؿمملب٥ ماالدالممذؿملْمَظظمْلصمَلهملمعشيضملشيمملغ٨موصيجصي٦هماحضيؿغيؼملشيممللموشيعشي

شي ضيِريمَظمملمع٤مبضملٚمزشيسؼمل٥مَطؼملشيمملماالعمملممتشيؿملضيؼملغيؿملهملمابضي٤مبؾملشيمملممس٨مع٤مؼغملظملٕمَطؿمل ضيِريمَأومؼ مػشي٦شياهصيمَظغملغي٤مؼ

عٓيؼ٤مبؾملمملءماالدالممُضسملشيمملةمَضمملضغي٨ماالعمملمماْظضملشيالعشيهملمصٓقموشيَظعمَلٓمسشيػمَلؿملضي٥غيمؼضملضيؿشيؼملٓمَأنماْظق٠مسشي٤مؼزملٓه ماب٦ماظ

مذطٕمع٤مظؾشيضملٚمؼشيعمُل٦لمحشيؿملضيىملصيمآمرشيرَي٥ماظرملؼيمملصغيضملغي٨ماظلؽيؾضيغملغي٨عيمحيؿمل٧مب٤ماْظربمسؾٓمب٤معصيقشيؼملؼيٓماْظؾشيعمَلمملء

مػ٦ىمصشيمملحنملمَأومجشيمملػغي٢مِإَظمملمتشيؿملضيؼملغيؿملهملمابضي٤مؼؾطملٚمعشيمملمصػمَلمملنمؼشيمملموشيآمَصعمَلممللشيمتشيؿملضيؼملغيؿملهملمابضي٤مصغي٨ماْظغمَلػمَلمملممَظ٥صي

ضيِريمَظمملمصمملىمملػ٢ ماغضيؿؾمل٧مبغي٥غيمعشيضملضيَٕصؿ٥مبضملٓماْظق٠مسشي٤مػشي٦شياهصيمؼزملٓهماْظؾمل٦ىموشيصشيمملحنملمؼشيعمُل٦لمعشيمملمؼ

شي شيةمصؿملؾمل٣ماْظفمَلئغيؼملؼيهملمع٤مذَيمملسشيهملمَأنمعشي شياػصي٣موشيضٓرهموعٕتؾؿ٥مبكملعمملعؿ٥موذؾملٕوامبٔظ١متٕذي٦همَطضي شيامَأت مبغيؾملشي

غييمَظمملماظؽملؼيمملرمخصيػمُل٦دمادؿ٦جؾ٦اماَظٔؼ٤ماْظغملظمَلمملرمع٤ مِإَظؿملضي٥غيموشيِإغؼيمملمٓمِإغؼيمملمَصؿملغمل٦نمط٤مظػملرملؼي٨ضيءمؼشيعمُل٦لموشياَظ

م(رشياجغيضملصي٦ن

م:ػ٨مطمملظؿمملظ٨،مواب٤متؿملؼملؿملهملمعلؿق٠مظػملعملنملمذؿملْماإلدالممِدؾمملبمسٓؼٓة

إنماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمذبٓدمظػملضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهملماظيتمػ٨معلؿعملمملةمع٤مطؿمملبمآم -1

وزؾملٕماإلسبٕافم،مإذمسيمذظ١ماظ٦ضوملمطـٕتماظؾٓع-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ودؽملهملمرد٦ظ٥
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وزؾملٕتماظظملٕقماٌكمملظظملهملمِػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مواذؿٓتمايٕبمسػمل٧ماِعهملم،مس٤ماظٓؼ٤

صؾملؿملفملمآمتضملمملديماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملم،ماإلدالعؿملهملمد٦اءمطمملغوملمحٕبممًلمسلغملٕؼهملممأومدؼؽملؿملهمل

ودكٕهمًٓعهملمػٔام-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ظػملضمل٦دةمبمملظؽملمملسمإديمطؿمملبمربؾمل٣،مودؽملهملمغؾؿمل٥

وربمملربهملمأػ٢ماظؾٓعمواظسملالل،مصفمملػٓػ٣مرري٥مآ،موأزؾملٕمآمتضملمملديمسػمل٧م،ماظٓؼ٤

ؼٓؼ٥ماي٠،موسمملشمربمملربممًلمع٤مأػ٢ماِػ٦اء،مواظؾٓعمعلف٦غممًلمعصيضملٔبممًلمعصيؾؿػمل٧مسيمدؼؽمل٥م

عٓاصضملممًلمس٤م،مظغملؽمل٥مز٢مصمملعًٓامذبمملػًٓامذبمملػًٕامبمملِعٕمبمملٌضملٕوفمواظؽملؾمل٨مس٤ماٌؽملغملٕ

وإنمطػملظمل٥مذظ١مأشػمل٧م،معؽملمملصقممًلمحؿ٧مظألعٕاءمواظ٦الةمالخيمملفمسيمآمظ٦عهملمالئ٣،ماي٠

عمملظٓؼ٥،موخٕجمع٤ماظٓغؿملمملمبالمعممللمموالوظٓمظغملؽمل٥متٕكمإرثممًلمالؼصيلؿؾملمملنمب٥مع٤ماظضملػمل٣مسيم

،مبشمل٦نمطؿؾ٥ماظيتمػ٨مغؿمملجمصغملٕهماٌؿؼملؿملٖ،مواظٔيماغضملغملٗمسػمل٧ماِعهملمبزمل٦رةمجػملؿملهمل

عيرسمسيمأطربماىمملعضملمملت،موػٔامؼٓلمسػمل٧مذكزملؿملهملمتلؿق٠م صفملصؾقوملمتػمل١ماظغملؿنملمتصي

م.اظؿؼملؿملعيٖمجبٓارة

إنماظغملـريمع٤مسػملؼملمملءماِعهملمظعملؾ٦همبرملؿملْماإلدالممع٤ماظٔؼ٤مسمملصٕوه،مأوماظٔؼ٤مجمملءومبضملٓهم -2

واب٤مسؾٓاهلمملدي،م،ماٌٖي:مإديمؼ٦عؽملمملمػٔا،موػ٣مطـٕموذظ١مع٤مخاللمتٕذيؿؾمل٣مظ٥،معـ٢

واظلاّلع٨،مواب٤ماىٖري،مواب٤ماٌؾملؽملٓس،مواظٖعػملغملمملغ٨،مم،مواظزملظملٓي،مواظؾٖار،مواظٔػيب

واب٤مضٓاعهملماٌعملٓد٨،مواب٤محفٕماظضمللعملالغ٨،موؼ٦دٟماب٤متطملٕيمبٕدي،مواظلؿمل٦ر٨،م

م.وط٢مػقملالءمهل٣موزغؾمل٣موعغملمملغؿؾمل٣ماظضملػملؼملؿملهملماظيتمالؼصيلؿؾملمملنمبؾملممل

إنماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمأرػملعمل٦امسػمل٧ماظغملـريمع٤مرع٦زػ٣مظعملنملمذؿملْماإلدالم،موػٔهم -3

صظمل٨مطؿمملبمثؾوملماِدمملغؿملٓماظضمل٦اظ٨محملؼملٓمرضمملم،مذ٦اػٓمع٤مطؿؾؾمل٣متـؾوملمذظ١

م:مؼعمل٦ل33ايلؿملين،مص

اظرملؿملْمربؼملعيٓمب٤مايل٤مب٤مسػمل٨عي،ماٌرملطملٕيعيماظضملمملعػمل٨عيماظرملؾملريمبممليعيموصمملحنملم)م

 .اظ٦دمملئ٢

احملعيثماٌؿؾقعيٕ،ماِدؼنملماظرملمملسٕماٌمملػٕ،ماسؿؽمل٧مجبؼملٝمايٓؼىملموتزملؽملؿملظمل٥موذٕح٥م

صفؼملٝموأوس٧،مػمملجٕمع٤مبػملٓهمإديمإؼٕان،موأضمملممسيمعرملؾملٓماإلعمملمماظٕضمملسػملؿمل٥م،موتٕوجي٥
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صزملمملرمذؿملْماإلدالممبؾملممل،مظ٥معقملّظظملمملتمطـرية،موأراجؿملٖمسيماظظملعمل٥مواظؿمملرؼْمودؼ٦انمذضملٕ،م،ماظلالم

م.(وأطـٕمغصملؼمل٥مح٦لمايلنيمسػملؿمل٥ماظلالم

وسيمطؿمملبمسػملؼملمملءماظٓؼ٤مضٕاءةمسيماِدوارمواٌؾملمملمميل٤مب٤مع٦د٧ماظزملظملمملرمؼصيرتج٣محملؼملٓم

حؿملىملمطمملنم،موطمملنمذؿملْماإلدالممسيمسمملصؼملهملماظٓوظهملماظزملظمل٦ؼهمل)صؿملعمل٦لم،م22بمملضٕماجملػملل٨،مص

م.(وؼ٦ط٢مإظؿمل٥ماظضملٓؼٓمع٤ماٌؾملمملم،ماظلػملشملمملنمحلنيماظزملظمل٦يمؼضملؿؼملٓمسػمل٧مرأؼ٥موعرمل٦رت٥

م:مؼعمل٦ل1،مص4وسيمطؿمملبمتالعٔةماظضملالعهملماجملػملل٨مواجملمملزونمعؽمل٥مِريٓمحلؿملين،مج

إبٕاػؿمل٣مايلؿملؽمل٧ماظرملٕؼٟماظؽملؿمللمملب٦رىماٌرملؾملٓىمطمملنمذؿملْم:معريزامإبٕاػؿمل٣ماظؽملؿمللمملب٦رى)

م.(اإلدالمممبرملؾملٓماظٕضمملمسػملؿمل٥ماظلالم

م:،مؼعمل٦ل139وسيمطؿمملبمتؾملٔؼنملماٌعملممللمحملؼملٓمسػمل٨ماِبشملق٨،مص

ػ٦ماظرملؿملْماىػملؿمل٢ماظعملمملض٨مذؿملْماِدالم،موسٖماظضملػملؼملمملء،موصعملؿمل٥ماِصقمملبمبمملظٕي،موأب٦م)

م.(اظ٦صمملءمسؾٓماىؾمملرماب٤مسؾٓمآمب٤مسػمل٨ماٌعملٕيماظٕازي،مواٌػملعملنملمبمملٌظملؿملٓ

م:ؼعمل٦ل،م34،مص1وسيمطؿمملبمرٕائٟماٌعملممللمظضملػمل٨ماظربوجٕدي،مج

اظرملؿملْمسؾٓمايلنيماظشملؾملٕاغ٨مسيمأولمسؼملٕه،موايمملئٕيمعلغملؽملممًلمسيمآخٕمسؼملٕه،موطمملنم)

ذؿملْم"مسمملٌممًلمصمملضاًل،موعضملؿملؽملممًلمظػملظملعملٕاءمواظضملػملؼملمملء،موعشملؾ٦سممًلمسيمطػملؿمملماظٓوظؿنيمحؿ٧ماذؿؾملٕمبمم

م.(صؿملؾملؼملممل"ماإلدالمم

م:ؼعمل٦ل،م84،مص1وسيمطؿمملبمأع٢ماآلع٢مظػملقٕماظضملمملعػمل٨،مج

سمملٕم.ماظلؿملٓمعريزامإبٕاػؿمل٣مب٤مربؼملٓمب٤مايلنيمب٤مايل٤ما٦ٌد٦يماظضملمملعػمل٨ماظغملٕط٨)

م.(صمملض٢مجػملؿمل٢ماظعملٓر،موذؿملْماإلدالممسيمرؾملٕان

م:،مؼعمل٦ل8وسيماِعمملظ٨مظػملشمل٦د٨،مصم

سػمل٨مب٤مايلنيمب٤مع٦د٧مب٤مربؼملٓمب٤مع٦د٧،مواظرملٕؼٟمإٌتسمل٧،موؼغملؽمل٧مبفملب٨م)

م.(اظعملمملد٣،موؼػملعملنملمبمملٌٕتسمل٧،موسػمل٣ماهلٓىموذيماجملٓؼ٤مواإلعمملمماِسصمل٣مذؿملْماإلدالم

م:،مؼعمل٦ل36وسيماِغ٦ارماظلمملرضملهملمسيماٌمملئهملماظلمملبضملهملمآلشمملمبٖركماظشملؾملٕاغ٨،مص

اإلعمملمماظؾمملرعماظؽملمملضٓمضشملنملماظٓؼ٤مذؿملْماإلدالممأب٨ماظضملالءمايل٤مب٤مأريٓمب٤مايل٤م)

م.(اظضملشملمملرماهلؼملٓاغ٨
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م:ؼعمل٦ل،م402،مص1وسيماالحؿفمملجمظػملشملربد٨،مج

م.(ذؿملْماإلدالممأب٦مإدقمملقمإبٕاػؿمل٣مب٤مدضملٓماظٓؼ٤ماب٤مري٦ؼ٥)

م:ؼعمل٦ل،م312وسيماإلعمملعهملمواظؿؾزملٕةمظػملعملؼمل٨،مص

م"رهم"ماظؿ٦د٢مإديمآمدؾقمملغ٥مسؽملٓمعرملؾملٓماجملػملل٨م)

مبمملظٓسمملء،موػ٢مؼػملؿفلملماظضملؾٓمسيماظسملٕاءمواظلٕاءمإالم٦ٌاله،مصضملٖعوملماظٕحؿمل٢،مع٤مض٣مإديم

م.(إصؾؾملمملن،مظٖؼمملرةمعٕضٓمذؿملْماإلدالمماىػملؿمل٢

م:ؼعمل٦ل،م244،مص10وسيماظٔرؼضملهملمظػملشملؾملٕاغ٨،مج

اظرملؿملْمسػمل٧مغعمل٧مب٤مأب٧ماظضملالءمربؼملٓمػمملذ٣ماظغملؼملٕهمأيماظشملطملمملئ٧ماِصظملؾملمملغ٨ماظرملريازيم)

م.(ذؿملْماإلدالممبفملصظملؾملمملن

م:مؼعمل٦ل93وسيماظضملؾمل٦دماحملؼملٓؼهملمظػملرملضملٕاغ٨،مص

م.إذامطمملنماظظملعملؿمل٥:مومسضملوملمذؿملكؽملمملمذؿملْماإلدالممزطٕؼمملمرض٨مآمسؽمل٥مؼعمل٦ل)

م.(صؾمل٦مطمملًؾٖمايمملفماظؿملمملبٗ،متمملرطممًلمظػمللؽمل٤مواِورادموآدابماظعمل٦م

،مطؼملمملمدؾ٠مسيمطٔامع٦ضٝمع٤م(ذؿملْماإلدالم)إذًامػ٣مؼصيشملػملعمل٦نمسػمل٧مسػملؼملمملءمعٔػؾؾمل٣مظعملنملم

طؿنملمعؿعملٓعؿملؾمل٣موعؿفملخٕؼؾمل٣،موط٢مػقملالءمالؼضملٕصؾمل٣محؿ٧ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمطػملؾمل٣،موظ٦م

دفملظوملمأيمذؿملضمل٨مػ٢متضملٕفمط٢مػقملالءماظٔؼ٤مدؾ٠مذطٕػ٣موظعملؾ٦ػ٣مبرملؿملْماإلدالممظٕمبمملمسٕفم

اظؾضملٚ،موٕمؼضملٕفماظؾضملٚمعؽملؾمل٣،مأعمملماب٤متؿملؼملؿملهملمصغمل٢ماظرملؿملضملهملمؼضملٕص٦غ٥مبٕش٣مأغ٥مظؿملٗمعؽملؾمل٣،م

م.وذظ١مِغ٥مبظملسمل٢مع٤مآمدؾقمملغ٥متزملٓىمهل٣،موطمملنمهل٣مبمملٌٕصمملد

ػ٣مؼصيشملػملعمل٦نمسػمل٧مطؾمملرمعٔػؾؾمل٣موسػملؼملمملئ٥مأظعملمملبممًلمعمملأغٖلمآمبؾملمملمع٤مدػملشملمملن،مب٢متصي٦ضٝم -4

آؼهملمآ،موآؼهملمآماظضملصملؼمل٧،م:صمملحؾؾملمملمسيماحملصمل٦رمواِظظملمملزماحملٕعهمل،موع٤مأعـػملهملمذظ١

وثعملهملماإلدالم،موحفهملماإلدالم،موحفهملمآ،موػ٣مُطـٕمسؽملٓػ٣مظغمل٤مدفملوردمأعـػملهملم

م:بلؿملشملهملمعؽملؾملممل

اظضملالعهملماإلعمملممآؼهملمآماظرملؿملْمربؼملٓم):مؼعمل٦ل،م221صظمل٨مأوائ٢ماٌعملمملالتمظػملؼملظملؿملٓ،مص

م.(ايلنيمآلمطمملذٟماظطملشملمملء
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آؼهملمآمايفهملماظلؿملٓمحبٕماظضملػمل٦مم):مؼعمل٦ل،م40،مص1وسيماالدؿؾزملمملرمظػملشمل٦د٨،مج

م.(اظشملؾشملؾمملئ٨

اِدؿمملذماِطربمآؼهملمآم):مؼعمل٦ل،م311وسيماإلعمملعهملمواظؿؾزملٕةمالب٤مبمملب٦ؼ٥ماظعملؼمل٨،مص

م.(اظضملصملؼمل٧ماظربوجٕدي

م:مؼعمل٦لماظشمل٦د٨،م83،مص8وأؼسملممًلمسيمغظملٗماظغملؿمملب،مج

م.(وطمملغوملموصمملةمثعملهملماإلدالمماظغملػملؿملينمسيمذضملؾمملن)

م:م،مؼعمل٦ل11،مص1وسيماِغ٦ارماظضملػمل٦ؼهملمظػملؽملعملٓي،مج

م.(وضٓمروىمثعملهملماإلدالممربؼملٓمب٤مؼضملعمل٦بماظغملػملؿملين)

م:مؼعمل٦ل،م81،مص1وسيماظؿظمللريماظزملمملسيمظظملؿملٚماظغملمملذمملغ٨،مج

صمملظصملمملػٕمع٤مثعملهملماإلدالممربؼملٓمب٤مؼضملعمل٦بماظغملػملؿملينم،موأعمملماسؿعملمملدمعرملمملخيؽملمملمسيمذظ١)

م.(رمملبمثٕاهمأغ٥مطمملنمؼضملؿعملٓماظؿقٕؼٟمواظؽملعملٙمسيماظعملٕآن

م:ؼعمل٦ل،م42،مص2وسيمأج٦دماظؿعملٕؼٕاتمظػملك٦ئ٨،مج

اظلؿملٓمأب٦ماظعملمملد٣من٢محفهملماإلدالم،مواٌلػملؼملنيمحسملٕةمايمملجماظلؿملٓمسػمل٨مأطربم)

م.(ا٦ًئ٨

ا٦ٌديمربؼملٓمرمملػٕمب٤مربؼملٓمحلنيم):ممؼعمل٦ل23،مص1وسيماالدؿؾزملمملرمظػملشمل٦د٨،مج

م.(حفهملماإلدالم)اظرملريازيماظعملؼمل٨مأمسمملهم

اظرملؿملْم):ممؼعمل٦لمععملٓمماظغملؿمملب3وسيمتمملرؼْمع٦اظؿملٓماِئؼملهملمالب٤ماًرملمملبماظؾطملٓادي،مص

م.(اإلعمملمماظضملمملٕماِوحٓمحفهملماإلدالممأب٦مربؼملٓمسؾٓآمب٤مأريٓمب٤مأريٓماًرملمملب

اِعريمذٕفماظٓؼ٤مسػمل٨مب٤محفهملم):ممؼعمل٦ل21وسيمإجمملزاتمايٓؼىملمظػملؼملفػملل٨،مص

م.(آمايلينمايلؿملينماظرمل٦ظلؿمملغ٨

م:ؼعمل٦ل،م48وسيماِربضملنيمحٓؼـممًلمظػملرملؾملؿملٓماِولمالب٤معغمل٨ماظضملمملعػمل٨،مص

م.(اإلعمملمماِسػمل٣محفهملمآمسػمل٧ماًػمل٠مذيممللماظٓؼ٤مأب٨معؽملزمل٦رمايل٤مب٤ماٌشملؾملعيٕ)
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وعمملؼصيشملػملعمل٦غ٥مسػمل٧معضملؼملؼملؿملؾمل٣موضمملدةمعٔػؾؾمل٣مسيماظضملزملٕمايٓؼىملماظٔؼ٤ماذؿؾملٕوامبمملظظمللمملدم

وجيضملػمل٦غ٥مرعًٖامع٤مرع٦زمم(آؼهملمآماًؼملؿملين،)واإلصلمملدمسيماِرضمطمملًؼملؿملينمصؿملعمل٦ظ٦نم

م.ماإلدالم،موؼصيؼملـ٢ماإلدالممأعمملمماظضملمملٕ،مواإلدالمماظزملقؿملّمبٕيءمع٤مزبمملظظملمملتؾمل٣موأصضملمملهل٣

رري٥مآمتضملمملديمبضملٓمأنمدصيؽ٢مصؿملؾملممل،موػٔام()وػٔهماِظظملمملزمأصؿ٧مصؿملؾملمملماظرملؿملْماب٤مسـؿملؼملنيم

م:غٙماظلقملالمواظظملؿ٦ىمظلؼملمملحؿ٥

أؼهملمم)وم،م(حفهملماإلدالمم)وم،م(حفهملمآم)عمملمحغمل٣مػٔهماِظعملمملبم:مدؽ٢مصسملؿملػملهملماظرملؿملْ

م.م؟مم(آ

أظعملمملبمحمملدثهملمالمم(حفهملماإلدالمم)وم،م(حفهملمآم)ػٔهماِظعملمملبم:مصفملجمملبمبعمل٦ظ٥

صؾمل٦م،مصكملنمأرؼٓماٌضملؽمل٧ماِس٣م(آؼهملمآ)وأعمملم.متؽملؾطمل٨;مِغ٥مالمحفهملمٓمسػمل٧مسؾمملدهمإالماظٕد٢

م.متٓلمسػمل٧مأغ٥مواحٓ..مموسيمط٢مذ٨ءمظ٥مآؼهمل:مؼٓخ٢مصؿمل٥مط٢مذ٨ء

م

وإنمأرؼٓمأغ٥مآؼهملمخمملرضهملمصؾملٔامالمؼغمل٦نمإالمسػمل٧مأؼٓيماظٕد٢،مظغمل٤مؼعملممللمسمملٕ،معظمليت،م

م.ضمملض٨،محمملط٣،مإعمملم،م٤ٌمطمملنمعلؿقعملممًلمظٔظ١
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:معنمعنمعمظػاتمابنمتقؿقةماالثـىمسشرؼةعوضفماظشقعة:مادلؾقثماظـاغي  

غؼدػممطؿابمذقخماإلدالممعـفاجماظلـةماظـؾوؼةميفماظردمسؾىماظشقعةم:مادلطؾبماألول

م:واظؼدرؼة

إنمطؿمملبمذؿملْماإلدالممعؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمطمملنمرب٢مسٓاءموربمملربهملموغعملٓمدائ٣مع٤م

ضغيؾ٢ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موذظ١مِغ٥مبؿملعي٤مسيمػٔاماظغملؿمملبمصلمملدمسعملؿملٓتؾمل٣،موردعيمسػملؿملؾمل٣م

وصسملّمعٔػؾؾمل٣،موبؿملمملنمصلمملدمػٔام،موادؿشملمملعمدحٚمحففؾمل٣،مبمملِدظهملماظؽملعملػملؿملهملمواظضملعملػملؿملهمل

،مصؽملمملصؾ٦هماظضملٓاء،ماٌضملؿعملٓ،موطمملنمرري٥مآمتضملمملديمبؿلكريمع٤مآمسعيموج٢مهل٣مبمملٌٕصمملد

،موأزؾملٕومايعملٓمسػملؿمل٥موسػمل٧مطؿمملب٥،موخٕجماظؾضملٚمعؽملؾمل٣مؼشملضمل٤موؼصيرملغمل١مسيمسعملؿملٓةمذؿملْماإلدالم

واتؾملؼمل٦همبمملظغملظملٕمواظؽملزملنملمواظضملٓاءمآللماظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موطـريمع٤ماظؿؾمل٣ماظيتم

م.ؼصيغملؿملػمل٦غؾملمملمظ٥مبلؾنملمتفملظؿملظمل٥مهلٔاماظغملؿمملب

م:وزؾملٕتمطؿنملمهل٣مسيماظٕدمسػمل٧معؽملؾملمملجماظلؽملهمل،موع٤مأعـػملهملمذظ١

وطؿمملبمإطؼملممللماظلؽملهملم،مطؿمملبمإطؼملممللماٌؽملهملمسيمغعملٚمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمظلٕاجماظٓؼ٤ماظغملؾملؽمل٦ي

واإلغزملمملفمواإلغؿزملمملفمِػ٢ماي٠مع٤مأػ٢م،مسيمغعملٚمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمٌؾملٓيماظعملٖوؼينماظغملؿملرمل٦ان

اإلدٕاف،موػ٦مزبشمل٦طمطؿؾ٥مأحٓماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمبمملظعملٕنماظـمملع٤ماهلفٕي،موٕمؼصيضملٕفم

م().ع٤مػ٦مطمملتؾ٥

وطؿمملبماإلعمملعهملماظغملربىم،موطؿمملبمعؽملؾملمملجماظرملٕؼضملهملمسيمغعملٚمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمظػملعملٖوؼين

وطؿمملبمغصملٕةمسيم،موطؿمملبمدرادمملتمسيمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمظػملؼملؿملالغ٨،مواًالصهملماظضملصملؼمل٧مظػملعملٖوؼين

عيماظغملؿمملبمأريٓماظغملؽملمملغ٨م،مطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمظألعؿملين موأس

م.وأوضّمعؽملؾملفؾملؼملمملمسيمغعملٓمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهمل،موع٤مخاللمػٔهماظغملؿنملمدفملخؿمملرمطؿمملبني

م.غصملٕةمسيمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمظألعؿملين:ماظغملؿمملبماِول

االتؾملمملعمملتماظيتموجؾملؾملمملمأريٓماظغملؽملمملغ٨مععملٓمماظغملؿمملبمظرملؿملْماإلدالممع٤مخاللمطؿمملب٥م

م:عؽملؾملمملجماظلؽملهمل
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وأغ٥م،مغعملٓمذؿملْماإلدالممسيمغظمل٨ماِحٓاثماظيتمتٓلمسػمل٧معؽملمملضنملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥ -1

م.()وجؾملمملدهماظشمل٦ؼ٢مإلضمملعهملمسؼمل٦دماظٓؼ٤،مٕمحيؿظملٜمظضملػمل٨محؿ٧مسيمدمملبعملؿ٥مسيماإلدالم

ضٓمثؾوملم:مضمملل،مموػٔامطٔبمواصرتاءمسػمل٧مذؿملْماإلدالم;مإذمإغ٥مسيمردودهمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕ

وجضملظملٕمب٤م،مظضملػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنمل،موايل٤،موايلني،موسػمل٨مب٤مايلني،موابؽمل٥مربؼملٓ

.()ربؼملٓمع٤ماٌؽملمملضنملمواظظملسملمملئ٢معمملٕمؼٔطٕهمػٔاماٌزملؽملٟماظٕاصسمل٨م  

إنماب٤محفٕماظضمللعملالغ٨،مضممللمإنماب٤متؿملؼملؿملهملماغؿعملٙمع٤مسػمل٨مرض٨مآم)م:ؼعمل٦ل -2

،موٕمؼ٦ضّمأنماِخريم(وؼعمل٦لماب٤محفٕمسيمطؿمملب٥ماظظملؿمملوىمايٓؼـؿملهمل:م)،مث٣مضمملل(سؽمل٥

 .()ػ٦ماب٤محفٕماهلؿملـؼمل٨ماظٔيماذؿؾملٕمبؾطملسمل٥موسٓائ٥مالب٤متؿملؼملؿملهمل

ذطٕهمظػملعملزملهملماظيتمرواػمملماب٤مبشمل٦رهملمس٤مذؿملْماإلدالم،موأغ٥مرأىمذؿملْماإلدالمماب٤م -3

إنمآمؼؽملٖلمإديماظلؼملمملءماظٓغؿملمملمطؽملٖوظ٨م):موأغ٥مضمملل،متؿملؼملؿملهملمسػمل٧معؽملربمخيشملنملمسيماظؽملمملس

م:،مواظٕدمسػملؿمل٥مطمملظؿمملظ٨()(وغٖلمدرجهملمع٤ماٌؽملرب،مػٔا

اب٤مبشمل٦رهملمٕمجيؿؼملٝمبرملؿملْماإلدالم،موٕمحيزمل٢مظ٥مأنمرآهمأبًٓا;مِنماب٤مبشمل٦رهمل،م*

ػذمل،موسيمذظ١ماظضملمملمم726وص٢مإديمدعرمل٠مؼ٦مماًؼملؿملٗماظؿمملدٝمسرملٕمع٤مذؾملٕمرعسملمملنمسمملمم

م.()طمملنمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمسيمضػملضملهملمدعرمل٠معلف٦غممًلمع٤مأوائ٢مذؾملٕمذضملؾمملنم

وظؾىملمسيماظلف٤مإديمأنمعمملتمرري٥مآمتضملمملديمظؿملػملهملماالثؽملنيماظضملرملٕؼ٤مع٤مذيماظعملضملٓةمسمملمم

م.()ػذمل728

م.()صغملؿملٟمرآهماب٤مبشمل٦رهملمؼؽملٖلمع٤مسػمل٧ماٌؽملرب،موػ٦معلف٦نموضؿؾملممل
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ػؽملمملكمتؽملمملضسملمملتموشٕائنملمطـريةمعٔط٦رةمسيمرحػملهملماب٤مبشمل٦رهمل،مواظيتمالؼعملؾػملؾملمملماظضملعمل٢،موالم*

واٌضملٕوفمأغ٥مضربم،معـ٢مض٦ظ٥مإنمبمملٌلفٓماِع٦يمبٓعرمل٠مضربمزطٕؼمملمسػملؿمل٥ماظلالم،ماظرملٕع

 .()حيؿمل٧مسػملؿمل٥ماظلالمم

مأنماظزملالةمسيمعلفٓمدعرمل٠م()وضٕأتمسيمصسملمملئ٢مدعرمل٠مس٤مدظملؿملمملنماظـ٦ري:موض٦ظ٥مأؼسملممًل

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-بـالثنيمأظٟمصالة،مودظملؿملمملنمؼلؿقؿمل٢معؽمل٥مأنمؼظملسملػمل٥مسػمل٧معلفٓمرد٦لمآ

م.()وسػمل٧مثمملظىملمايٕعنيماظرملٕؼظملنيماٌلفٓماِضزمل٧-ودػمل٣

وؼٕىماظٓسمملءمسؽملٓماظعملؾ٦رماٌضملصملؼملهملمسؽملٓمبضملٚماظؽملمملسمسيمذظ١ماظ٦ضوملمعـ٢ماظٓسمملءمسؽملٓمضربمأب٨م

م.()إدقمملقم

وإمنمملمطمملنم،مإنمذؿملْماإلدالممٕمؼغمل٤مؼضملٜماظؽملمملسمسػمل٧معؽملربماىمملعٝ،مطؼملمملمزس٣ماب٤مبشمل٦رهمل*

م.()ؼضملٜماظؽملمملس،موؼغمل٦نماجملػملٗمشمملصعيممًلمبفملػػمل٥

وأخٔمسيمتظمللريماظغملؿمملبم،موضٓماذؿؾملٕمأعٕهموبضملٓمصؿملؿ٥مسيماظضملمملٕ:مضممللمايمملصٜماظٔػيب

م.()صغملمملنمؼ٦ردماجملػملٗ،موالؼؿػملضملـ٣،ماظضملٖؼٖمأؼمملمماىؼملٝمسػمل٧مطٕد٨مع٤محظملصمل٥

إذًامؼؿؾنيمظؽملمملممممملدؾ٠مأنمعمملضمملظ٥ماب٤مبشمل٦رهملمس٤مذؿملْماإلدالممظؿملٗمصقؿملقممًل،موأغ٥مطمملنم

ع٤مربٚمخؿملمملظ٥،موػٔامثمملبوملمبمملِدظهملمطؼملمملمدؾ٠،موػٔاممممملمؼصيضملمملبمسػمل٧ماظغملؽملمملغ٨مسيمسٓمم

صكملغؾمل٣مؼؿزملؿملٓونم،ماِعمملغهملمسيماظؽملعمل٢موسٓممهٕيماظٓضهمل،موػٔامايممللمعٝمأشػملنملمعقملظظمل٨ماظرملؿملضملهمل

م.صؿملضمل٦ظ٦نمسػمل٧مض٦ظ٥محؿ٧موظ٦مطمملنمطمملذبممًل،مع٤مؼٔطٕمذؿملْماإلدالممبل٦ء
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اغؿعملٓماظغملؽملمملغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مطـريماظلنملمواظرملؿ٣مظػملٕاصسملهمل،موغل٨مدنملموذؿ٣م -4

م.()اظٕاصسملهملمظػملزملقمملبهملموأعؾملمملتماٌقملعؽملنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمطؼملمملمدؾ٠معضملؽملمملمذظ١

وػٔهمايٓةمسيماِدػمل٦ب،مواظيتمٕم:مؼعمل٦لماظغملؽملمملغ٨معؽملؿعملًٓامذؿملْماإلدالممسيمأدػمل٦ب٥ -5

م.()واظزملممليني-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼلػمل٣معؽملؾملمملمحؿ٧مطؾمملرمصقمملبهملماظؽمليب

وأض٦لمظ٥مأسشملؿملينمغزملممًلمواحًٓامطمملنمصؿمل٥مذؿملْماإلدالممعؽملؿعملًٓامِحٓماظزملقمملبهملمرض٦انمآم

صػمل٧مآم-مسػملؿملؾمل٣،موظ٦ماغؿعملمملدًامؼلريًا،مب٢مإنمذؿملْماإلدالممػٔهمسعملؿملٓت٥مسيمصقمملبهملمرد٦لمآ

ماظلؽيؽملؼيهملغيمَأػضي٢ِمُأصصي٦ِلموشيعغي٤ضي):مصؿملعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي،مدمملئٕػ٣مدونمأنمؼظملٕقمبؿملؽملؾمل٣-سػملؿمل٥مودػمل٣

:موشياْظفشيؼملشيمملسشيهملغي

ػيمظغيفمَلصضيقشيمملبغيموشيَأْظلغيؽملشيؿغيؾمِل٣ضيمُضػمُل٦بغيؾمِل٣ضيمدشيػمَلمملعشيهمُلم ماظػمَل٥صيموشيصشيظمَلؾملصي٣صيموشيدشيػمَل٣شي،مَطؼملشيمملمسشيػمَلؿملضي٥غيماظػمَل٥صيمصشيػمَل٧ماظػمَل٥غيمعصيقشيؼملؼي

غٔيؼ٤شي):مَض٦ضيظغي٥غيمصغي٨مبغي٥غي غيػغي٣ضيمعغي٤مجشيمملؤصيواموشياَظ ضيمرشيبؼيؽملشيمملمؼشيعمُل٦ُظ٦نشيمبشيضملضي غٔيؼ٤شيموشيظغيكمِلخضي٦شياغغيؽملشيمملمَظؽملشيمملماْشظملغي مبغيمملْظكمِلميشيمملِنمدشيؾشيعمُل٦غشيمملماَظ

غٔيؼ٤شيمشغيػمّلممًلمُضػمُل٦بغيؽملشيمملمصغي٨متشيفضيضملشي٢ضيموشيَظممل ؼ.مم10:ايرملٕػم(رؼيحغيؿمل٣ظيمرشيؤصيوفظيمِإغؼي١َمرشيبؼيؽملشيمملمآعشيؽملصي٦امظخملػمَل

غييمَأصضيقشيمملبغي٨;متشيلصيؾؽي٦امَظممل»:مَض٦ضيظغي٥غيمصغي٨موشيدشيػمَل٣شيمسشيػمَلؿملضي٥غيماظػمَل٥صيمصشيػمَل٧مظغيػملؽملؼيؾغي٨ـيموشيَرمملسشيهمًل غيهغي;مغشيظمْللغي٨مَص٦شياَظ مبغيؿملشي

شيُط٣ضيمَأنؼيمَظ٦ضي ػيمعغيضي٢شيمَأغضيظمَل٠شيمَأحشي شيمعشيمملمذشيػشيؾطيممل;مُأحصي ؼيمبشيػمَل غيػغي٣ضيمعصي م().«غشيزملغيؿملظمَل٥صيموشيَظمملمَأحشي

شيٌةمبشي٢ضيمعصيلضيؿشيظملغيؿملسملشيهمٌلماْظفمَلحشيمملدغيؼىملصي):موؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمآخٕ موشياظؼـيؽملشيمملءغيماظزملؼيقشيمملبشيهملغيمَصسملشيمملئغي٢ِمصغي٨معصيؿشي٦شياتغي

ضٕيغغيؾمِل٣ضيموشيتشيظمْلسملغيؿمل٢ِمسشيػمَلؿملضيؾمِل٣ضي شيػصي٣ضيمعشي٤ضيمسشيػمَل٧مَض ضيحصيمعغي٤ضيمبشيضملضي صيوِن،مَصمملْظعمَل ضيحظيمصغيؿملؾمِل٣ضيماْظعمُل ضٕيآِنمصغي٨مَض وشياظلؽيؽملؼيهملغي،مماْظعمُل

شيا ؼياصغيسملشيهملغيمتشيغمْلظملغيرِيمصغي٨ماظؽملؼيمملسصيمتشيغمَلػمَل٣شيموشيظغيؾملشي م.()(اظ

م

م
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م:سؽملؾمل٣متضملمملديمآمرض٨ماظزملقمملبهملمصسمل٢):موؼعمل٦لمأؼسملممًل

:مضممللمأغعي٥م-ودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧م-اظؽمليبمس٤موج٥مشريماظزملقؿملقني،مع٤مسيمثؾوملموضٓ

م()."ؼػمل٦غؾمل٣ماظٔؼ٤مؼػمل٦غؾمل٣،مث٣عيماظٔؼ٤مصؿملؾمل٣،مث٣عيمبصيضملـوملماظٔيماظعملٕن:ماظعملٕونمخري"

َِوؼيُظ٦نشيموشياظلؼيمملبغيعمُل٦نشي)تضملمملديمضممللموضٓ ِٕؼ٤شيمعغي٤شيما َِغزملشيمملِرماْظؼملصيؾملشيمملجغي غٔيؼ٤شيموشيا م(بغيكمِلحضيلشيمملٍنماتؼيؾشيضملصي٦ػصي٣موشياَظ

ؼم100:اظؿ٦بهملػ

ماتعيؾضملؾمل٣مع٤مظغمل٢عيمعؿؽملمملولموذظ١مإحلمملن;ماتؾضملؾمل٣مسؼملعي٤معشملػملعملممًل،مورض٨ماظلمملبعملنيمس٤مصٕض٨

م.()(اظضملػمل٣مأػ٢مذظ١مذطٕمطؼملمملماظعملؿملمملعهمل;مؼ٦ممإدي

وأض٦لمظ٥مإنمحٓةمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمٕمتغمل٤مإالمسػمل٧ماٌؾؿٓسهملمواٌكمملظظملنيم

م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ظغملؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥

وع٤مػ٣ماظزملمملي٦نمسيمغصملٕكماظٔؼ٤مرأؼوملمأنمذؿملْماإلدالممطمملنمحمملدًامعضملؾمل٣؟مػ٢مػ٣م

رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ماظرملؿملضملهملماظٔؼ٤مطظملٕوامصقمملبهملمرد٦لمآ

ظغملؽملؽملمملمالغٕىمع٤مؼل٨ءم،مب٢مٕمؼلػمل٣ماظزملقمملبهملمع٤مدؾؾمل٣موظضملؽملؾمل٣،مػقملالءمػ٣ماظزملمملي٦نمسؽملٓك

صفٖىمآمذؿملْماإلدالممخريم،ماِدبمعٝمرد٦لمآمسػملؿمل٥ماظزملالةمواظلالم،موخريمػٔهماِعهمل

م.اىٖاءمسػمل٧محٓت٥مسيمأدػمل٦ب٥معضملؾمل٣،موجضمل٢مػٔامذمملصضملممًلمظ٥مبنيمؼٓيمآمتضملمملدي

طمملنمؼلؿرملؾملٓمسػمل٧مصقهملماِدظهملماظيتمضممللمسؽملؾملمملمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمبفملغؾملمملمطٔبم -6

ع٤مطؿنملماظرملؿملضملهمل،مصؿملعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمؼؽملغملٕمػٔهم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مسػمل٧مرد٦لمآ

م.()اٌلفملظهملمرش٣مأنماظغملؿنملماظرملؿملضملؿملهملمتطملٙمبؾملمملمطؼمللفملظهملمإغغملمملرػ٣مظؾضملٚماظزملظملمملت

وأض٦لمظ٥مإذامطمملنماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمالؼضملرتفمبغملؿنملماظرملؿملضملهملمع٤مأدمملدؾملمملم

م.صغملؿملٟمتصيػملٖع٥ممبمملمجمملءمصؿملؾملممل
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،موضممللمإنمذؿملْماإلدالمم()اسرتضمسػمل٧مع٦ضٟمذؿملْماإلدالممع٤مغزملريماظٓؼ٤ماظشمل٦د٨ -7

ضزملٓمإذمملسهملماظظملقرملمملءمسيماظٔؼ٤مآعؽمل٦امبؿرمل٦ؼ٥ممسضملؿؾمل٣،موذطٕمأنمغزملريماظٓؼ٤مع٤مأػ٢م

م.()اًريمواظزملالح

صؽملضملػمل٣ممتمملعممًلمأغ٥مظؿملٗمظطملٕضم،موإذامغصملٕغمملمبضملعمل٢مظعملٓحمذؿملْماإلدالممسيمذكٙمأوآخٕ

ذكزمل٨مبؿملؽمل٥موبنيمػٔاماظٕج٢،موإمنمملمػٔامع٤مضؾؿمل٢ماىٕحمواظؿضملٓؼ٢،مواظٔيمالؼصيضملٓمشؿملؾهملم

م.والترمل٦ؼ٥ممسضملهمل;مِنمػٔامدؼ٤موسعملؿملٓةمؼػملعمل٧مبؾملمملمإٌءمرب٥مصالمؼؿػملعملمملػمملماظرملكٙمع٤مأيمأحٓ

ع٤ماظٔيمؼرملؿملٝماظظملمملحرملهمل؟مػ٢مػ٦مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسؽملٓعمملمتغملػمل٣م:موأض٦لمظ٥مأؼسملممًل

وحظملزملهملمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمبفملبرملٝماظؿؾمل٣مواظشملضمل٤م،مأمماظرملؿملضملهملمسؽملٓعمملمضٔص٦امسمملئرملهمل،مسيماظشمل٦د٨

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-صؿملؾملؼملمملموأذٓمترمل٦ؼ٥مظلؼملضملؿؾملؼملممل،مورضملؽمل٦امسيمسٓاظهملمخريماظؽملمملسمبضملٓمرد٦لمآم

صؾمل٢مطمملنماظشمل٦د٨م،مأبمملمبغملٕ،موسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل،مب٢مسيمج٢عيمصقمملبهملمرد٦لمآ-ودػمل٣م

م.ممممممممممخريمع٤مصقمملبؿ٥مسػملؿمل٥ماظزملالةمواظلالم

وغعملٟمػؽملمملمسػمل٧مدريةماظشمل٦د٨مع٤مطؿمملبمملتمسػملؼملمملءمآخٕؼ٤مشريمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

م.ظؽملؿقٕىماظزملٓقمواإلغزملمملفمعٝمػٔاماظٕج٢

اظلؾغمل٨مصمملحنملمطؿمملبمرؾعملمملتماظرملمملصضملؿمل٥مؼلؿرملؾملٓمبغملالمماظرملؿملضملهملمسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿملهمل،موػ٦م

م.عزملٓقمسؽملٓػ٣مسؽملٓعمملمؼؽملؿعملٓماب٤متؿملؼملؿملهمل،مإذًامػ٣مؼٕض٦نمطالع٥مسػمل٧مأيمأحٓمشريماب٤متؿملؼملؿملهمل

ظؽملؽملصملٕمعمملذامؼعمل٦لماظلؾغمل٨مس٤مغزملريماظٓؼ٤ماظشمل٦د٨مسيمععملؿ٢ماًػملؿملظملهملماٌلؿضملزمل٣مسؽملٓعمملم

وؼغمل٦نم،مإنعيمػٔامإنمأػٕؼ٠مدع٥متصيصملػمل٣ماظٓغؿملممل)وأرد٢مسيمرػملؾ٥مصعملؿمل٢مهل٦الط٦م،مأرادمػ٦الط٦مضؿػمل٥

وخػملؿملظملهملمآمسيمأرض٥م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مصكملغ٥ماب٤مس٣مرد٦لمآ،مدؾنملمخٕابمدؼمملرك

صٕياقمدع٥،موطمملنماظؽملزملريم صعملمملمماظرملؿملشملمملنماٌؾنيمايغملؿمل٣مغزملريماظٓؼ٤ماظشمل٦د٨،موضممللمؼصيعملؿ٢،موالمؼ

ع٤مأذٓماظؽملمملسمسػمل٧ماٌلػملؼملنيمصعملؿمل٢مإنعيماًػملؿملظملهملمُش٣ؼيمسيمبلمملط،موضؿمل٢مرصل٦همحؿ٧معمملتموٌمملم

                                                           

 



165 

ث٣معٓواماىلٕموبٔظ٦اماظلؿملٟم،مجمملءومظؿملعملؿػمل٦همصمملحمصؿملقهملمسصملؿملؼملهملموضؿػمل٦امأعٕاءهمس٤مآخٕػ٣

م.م()(وادؿؼملٕماظعملؿ٢مبسملضملممًلموثالثنيمؼ٦عممًل،موٕمؼؽمليملمإالمع٤ماخؿظمل٧،مبؾطملٓاد

إذًاماظلؾغمل٨مػؽملمملمؼرملؾملٓمبفملنماظشمل٦د٨مطمملنمع٤مأذٓماظؽملمملسمسػمل٧ماٌلػملؼملني،موأغ٥مذؿملشملمملنم

م.عؾنيمسمملونمػ٦الط٦مسػمل٧مضؿ٢ماًػملؿملظملهملمواٌلػملؼملني،موطمملنمدؾؾممًلمسيمدعمل٦طماًالصهملماإلدالعؿملهمل

وأذطٕمطالمماب٤ماظعملؿمل٣مرري٥مآمسيماظشمل٦د٨;مِغ٥موضعيّماِدؾمملبماظيتمدسوملمإديماظعمل٦لم

غزملريماظرملٕكمواظغملظملٕماٌػملقٓموزؼٕماٌالحٓةم):مبغملظملٕهموصلمملده،مؼعمل٦لماب٤ماظعملؿمل٣مرري٥مآمتضملمملدي

اظؽملزملريماظشمل٦د٨،موزؼٕمػ٦الط٦مغظملل٥مذظملمملمغظملل٥مع٤مأتؾمملعماظٕد٦ل،موأػ٢مدؼؽمل٥مصضملٕضؾمل٣مسػمل٧م

م.(اظلؿملٟ

وإغغملمملرمصظملمملتماظٕبمج٢م،مث٣مذطٕمأنماظشمل٦د٨مطمملنممم٤مؼعمل٦لمبعملٓمماظضملمملٕموبشملالنماٌضملمملد

م.().جالظ٥،موأغ٥مع٤ماٌالحٓةماظغملمملصٕؼ٤مبمملٓموعالئغملؿ٥موطؿؾ٥مورد٦ظ٥مواظؿمل٦مماآلخٕ

ؼعمل٦لمبفملنمػؽملمملكمطؿؾممًلمردتمسػمل٧ماب٤متؿملؼملؿملهملموسعملؿملٓت٥موصعملؾمل٥،موسٓدمػٔهماظغملؿنملموطػملؾملمملم -8

وأض٦لمظ٥مػٔامالؼػملٖممعؽمل٥مأنمؼغمل٦نمذؿملْماإلدالممسػمل٧مبمملر٢،مصؾملؽملمملكمطؿنملم،مظػملرملؿملضملهمل

صؾمل٢م،موؼضملؿعملٓمأػػملؾملمملمأغؾمل٣مسػمل٧ماي٠،مردتمسػمل٧ماإلدالممع٤مضؾ٢ماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملمملرى

م!!!طـٕةمػٔهماظغملؿنملمواظٕدودمدظؿمل٢مسػمل٧مبشملالنماظٓؼ٤،موأغ٥مجمملءمع٤مسؽملٓمشريمآ

م.إديمػؽملمملمغؾملمملؼهملماظٕدمسػمل٧مععملٓعهملمأريٓماظغملؽملمملغ٨

م

م

م

م
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م:اظردمسؾىماألعقينمعمظفماظؽؿابميفمغؼدهمظشقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي

م().موضٔفماظؽملمملسمبمملظظمل٦اح٘،مؼؿؾمل٣ماِعؿملينمذؿملْماإلدالممبمملاظؽملزملنملمواظضملٓاءمآللماظؾؿملومل-1

ػٔاماالتؾملمملممنٓهمدائؼملممًلمؼؿغملٕرمع٤ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمبفملنمذؿملْماإلدالممغمملصيبم

وغضملػمل٣مأنم،مواظلؾنملمسيمأغؾمل٣مؼٕوغ٥مغمملصؾؿملممل;مِغ٥مٕمؼطملممللمسيمآلماظؾؿملومل،موعضملمملديمآللماظؾؿملومل

آمتضملمملديمغؾمل٧مس٤ماظطملػمل٦مسيماِذكمملصمحؿ٧مسيماِغؾؿملمملءمأغظمللؾمل٣،مصرملؿملْماإلدالممجي٢موؼعملٓرم

ودؽملٕىمسيماظظملزمل٢ماظـمملظىملمع٤مػٔهماظٕدمملظهملمعضملؿعملٓهمسيمػٔاماىمملغنملمظغمل٤مظػملرملؿملضملهملم،مآلماظؾؿملومل

وبؽملمملءطيمسػملؿمل٥مصكملغؾمل٣مؼغملظملٕونمع٤مخيمملظظمل٥موجيضملػمل٦غ٥مغمملصؾؿملممًلم،ماالثينمسرملٕؼهملمضمملغ٦غممًلمؼلريونمسػملؿمل٥

إنمٕمأط٤معطملمملظؿملممًلمسيمآلماظؾؿملوملمصفملغمملم)وعضملمملدؼممًلمآللماظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موػٔاماظعملمملغ٦نمػ٦م

مظلمملنمحمملهل٣مؼعمل٦لمذظ١،موآماٌلؿضملمملنم(غمملصيب

اغؿصملمملرػ٣مًٕوجماٌؾملٓيمع٤م:معـ٢،مذطٕماِعؿملينمأض٦المذؿملْماإلدالممسيمعلمملئ٢مسٓة-2

وعؽملمملداتؾمل٣مظ٥مؼمملع٦الغمملماخٕج،مث٣م،ماظلٕدابموإضمملعؿؾمل٣مبطملػملهمل،مأومصٕدممًلمظريطؾؾملمملمإذامخٕج

وتصيصملؾملٕمسٓائؾمل٣موطٕػؾمل٣ماظرملٓؼٓمظػمللؿملٓةمسمملئرملهملموأبمملمبغملٕموسؼملٕم،ماٌصملمملػٕماظيتمميمملرد٦غؾملممل

م.رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

م.()ؼعمل٦لماِعؿملينمأنمػٔهماِع٦رمظؿملٗمهلمملموج٦دمعمملئ٢مإالمسيمزبؿملػملهملماب٤متؿملؼملؿملهملموأوػمملع٥

صؼملمملمرءآهماب٤متؿملؼملؿملهملمرأؼؽملمملهموذمملػٓغمملهمسيم،موأض٦لمظ٥مإنمػٔامػ٦مواضٝماظرملؿملضملهملمإديموضؿؽملمملمػٔا

م.مسزملٕغمملمػٔامصغملؿملٟمػ٦مأوػمملممأممأنمط٢ماظؾرملٕمواػؼمل٦ن

أؼسملممًلمأض٦لمظألعؿملينمإنمعضملؼملؼملؿملغمل٣موذؿمل٦خغمل٣ماظٔؼ٤مؼصملؾملٕونمسػمل٧ماظعملؽمل٦اتماظؿػملظملٖؼ٦غؿملهملم

وؼػملضملؽمل٦نموؼلؾ٦نماظزملقمملبهملموأعؾملمملتم،مسػمل٧معٕأىموعلؼملٝمع٤ماظضملمملٕمؼشملضملؽمل٦نمظؿملاًلموغؾملمملرًا

اٌقملعؽملنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مػ٢مطمملغ٦مداخ٢مزبؿملػملهملماب٤متؿملؼملؿملهملمث٣مخٕج٦مع٤متػمل١ماٌكؿملػملهملم

ب٢موؼعمللؼمل٦نموؼصيؾمملػػمل٦نمسػمل٧م،مظؿملػملضملؽمل٦امخريمػٔهماِعهملمبرملؾملمملدةمغؾؿملؾملمملمصػمل٦اتمرب٨مودالع٥مسػملؿمل٥

مم().أغؾمل٣مخمملظٓونمزبػملٓونمسيمغمملرمجؾملؽمل٣
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ث٣مؼؽملؿعملٓمذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيغملـٕمع٤ماظؾٔاءمسػمل٧ماظرملؿملضملهمل،موالمؼصيٕاس٨مأدبماظٓؼ٤مواظضملػمل٣م-م3

م().واظؿفملظؿملٟ

عيب٦امطالع٥مسيمحمملدثهملم:موأض٦لمظ٥ أؼ٤مأدبماظرملؿملضملهملمعٝمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديمسؽملٓعمملمط

ظغمل٤ماظرملؿملضملهملماالثينم،موتربئؿ٥مدؾقمملغ٥مظضملمملئرملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمع٤متػمل١مايمملدثهمل،ماإلص١

سرملٕؼهملمؼـؾؿ٦غؾملمملمسػملؿملؾملمملمضمملربنيمبغملالممآمسٕضمايمملئٛ،مب٢مإذامجمملدظؿؾمل٣مضمملظ٦امبفملنماظعملٕآنم

م.ضٓمحصيعيفموزؼٓمصؿمل٥موُأغعملٙمعؽمل٥،مطؼملمملمدؾ٠مذظ١معضملؽملمملمسيمض٦هل٣مبؿقٕؼٟماظعملٕآنماظغملٕؼ٣

وأؼ٤مأدبؾمل٣معٝمغؾؿمل٥مصػمل٦اتمرب٨مودالع٥مسػملؿمل٥محنيمرضملؽمل٦امسيمأضٕبماظؽملمملسمظ٥مزوجمملت٥م

وصقمملبؿ٥،موأؼ٤مأدبؾمل٣معٝمزبمملظظملؿملؾمل٣محؿملؽملؼملمملمأرػملعمل٦امسػمل٧مأغظمللؾمل٣ما٦ًاصموشريػ٣ماظضمل٦امم

م.واىؾملمملل

سيمغعملٓمذؿملْماإلدالممظػملرملؿملضملهملمبؿضملشملؿملػملؾمل٣مظػملؼمللمملجٓموتضملصملؿملؼملؾمل٣مظػملؼملرملمملػٓمواظعملؾ٦ر،مؼعمل٦لم-م4

إنماٌلمملجٓماظضملمملعٕةمعمملئػملهملمبنيمزؾملٕاغ٨ماظرملؿملضملهملمسيمأودمملرؾملمملموح٦اضٕػمملموعٓغؾملمملموحؿ٧م)اِعؿملينم

م.()(سيماظعملٕى

صكملذامطمملنمظػملزملظملمملموإٌوةماعؿـمملاًلم):موأض٦لمظ٥مإظؿمل١مغزملممًلمع٤مطؿنملماظرملؿملضملهملمؼعمل٦لمصمملحؾ٥

ِعٕمآمسٖموج٢مبلؾنملمأنمػمملجٕمدضملوملمبعملٓعؿملؾملمملمومملهموظؿملٓػمملمإمسمملسؿمل٢مصضملصمّل٣مآمذظ١م

وظؿغمل٦نمضٓوةمظػملضملمملٌني،مصكملنعيمتضملصملؿمل٣ماٌغملمملنماظٔيمؼؽملؿلنملمإظؿمل٥ماإلعمملممايل٤م،ماٌغملمملنمظؿغملٕميؾملممل

مِنم;ووظؿملٓهماإلعمملمماٌؾملٓيمسػملؿمل٥ماظلالممأوديمع٤متضملصملؿمل٣ماظزملظملمملموإٌوة،ماظضمللغملٕيمسػملؿمل٥ماظلالم

.م()(وط٢ماِغؾؿملمملء،محؿملمملةماإلعمملمماٌؾملٓيمسػملؿمل٥ماظلالممأػ٣مع٤محؿملمملةمإمسمملسؿمل٢موإبٕاػؿمل٣

ػؽملمملمؼٔطٕمػٔاماظغملمملتنملماظرملؿملضمل٨مأنعيماظلٕدابمعضملصمّل٣مأطـٕمع٤ماظزملظملمملموإٌوةماظيتمػ٨مبؿملوملم

آمايٕام،موأنعيماٌؾملٓيمأػ٣مع٤مدمملئٕماِغؾؿملمملءمصػمل٦اتمرب٨مودالع٥مسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،موػ٦مٕم

ب٢م،مؼزمل٢موٕمؼلػمل٣مالمسػمل٧مدؿملٓغمملمإبٕاػؿمل٣موإمسمملسؿمل٢مسػملؿملؾملؼملمملماظلالم،موالمسػمل٧مبمملض٨ماِغؾؿملمملء

م.إغ٥مصسملعي٢ماٌؾملٓيماظطملمملئنملمسؽملٓهمسػملؿملؾمل٣موجضملػمل٥مأػ٣معؽملؾمل٣مدؾقمملنمآماظضملصملؿمل٣
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إذًامػٔامغٙمواضّمع٤مطمملتنملموؼلؼمل٦غ٥مسالعهملمسؽملٓػ٣،موسػمل٧مػٔامصكملنعيمذؿملْماإلدالمماب٤م

م.وظغمل٤مػٔامصضملالمعمملؼعمل٦ظ٦غ٥موؼضملؿعملٓوغ٥مإديمؼ٦عؽملمملمػٔا،متؿملؼملؿملهملمٕمؼظملرتمسػملؿملؾمل٣،موٕمؼؿؾملؼملؾمل٣مبؾمملر٢

االتؾملمملعمملتماظيتموجؾملؾملمملماِعؿملينمسيمبمملض٨مطؿمملب٥مظرملؿملْماإلدالممطػملؾملمملمتزملنملمسيمأنعيماظرملؿملْم-5

م.مطمملنمعضملمملدؼممًلمظضملػمل٨موغمملصؾؿملممًلمحيعملٓمسػمل٧مآلماظؾؿملومل

اظظملزمل٢ماظـمملظىملمسيمػٔاماظؾقىملممبرملؿملؽهملمآمتضملمملديمأصٕدت٥مسيمع٦ضٟماظرملؿملْمع٤مآلماظؾؿملوملم

رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مواظٕدودمسػمل٧ماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمسيماظؿؾمل٣ماظيتمؼ٦جؾمل٦غؾملمملمظ٥مرري٥مآم

م.تضملمملدي

وػومطؿابم،مغلتيمظؽؿابمآخرمعنماظؽؿبماظشقعقةماظيتمردتمسؾىمعـفاجماظلـة

مظؾؿقالغي(دراداتميفمعـفاجماظلـةمدلعرصةمابنمتقؿقةمسؼقدةموسؾؿًاموسداظًة)

اب٤م)وسيمػٔاماظغملؿمملبمدؿملغمل٦نمأشػملنملمسؼملػمل٨مسػمل٧ماظؾمملبماظؿمملدٝمعؽمل٥ماظٔيمػ٦مبضملؽمل٦انم

وػ٦ماظٔيمؼؽملؿعملٓمذؿملْماإلدالممسيمعؽملؾملف٥مسيمطؿمملبمعؽملؾملمملجم،م(تؿملؼملؿملهملموعؽملؾملف٥مسيمعؽملؾملمملج٥

وعـممللمع٤ماِعـػملهملم،مودؿملغمل٦نمعؽملؾملف٨مصؿمل٥مبكملذنمآمتضملمملديمحبؿملىملمأذطٕمدس٦ىماٌؿملالغ٨،ماظلؽملهمل

وبضملٓمذظ١ماظٕدمسػملؿمل٥م،ماظيتمؼفملخٔػمملمع٤مطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمظؿمللؿٓلمب٥مسػمل٧مصٓقمدس٦اه

م.علؿضملؿملؽملهملمبمملٓمتضملمملدي

صػمل٤مأتشملٕقمهلٔاماىمملغنملمػؽملممل;م،مأعمملمدسمملواهمسػمل٧مذؿملْماإلدالممسيمسعملؿملٓت٥مسيمآلماظؾؿملومل

م.ِغ٥مدؿملفملت٨معضملؽملمملمسيماظظملزمل٢ماظـمملظىملمع٤مػٔاماظؾقىملممبرملؿملؽهملمآمتضملمملدي

وجٓتمصؿمل٥معؽملؾملفممًلمالخيؿػملٟمطـريًامس٤معضملصمل٣م،موع٤مخاللمعشملمملظضمليتمهلٔاماظغملؿمملب

وصمملئنملم،موسػمل٨ماظغمل٦راغ٨،معؽملؾمليملماظرملؿملضملهملمخزمل٦صممًلماٌضملمملصٕؼ٤معؽملؾمل٣مأعـممللمطؼملممللمايؿملٓري

ث٣مادؿكٓاعؾملمملمسيمصممليؾمل٣مظؿملعملؿملؼمل٦امايفهملم،موعضملصمل٣مػقملالءمعؽملؾملفؾمل٣مبرتماظؽملزمل٦ص،مسؾٓايؼملؿملٓ

أومارالعموادٝ،م،مأومسػمل٧ماِض٢مع٤مظؿملٗمظ٥مثعملمملصهمل،مسػمل٧مزبمملظظملؿملؾمل٣موظؿملعملؽملضمل٦امس٦امماظرملؿملضملهمل

وؼٕىمغٙمذؿملْماإلدالممواظٔيمضمملمماٌؿملالغ٨م،مصضملؽملٓعمملمؼفملت٨مضمملريءمبلؿملٛموؼعملٕأمطؿمملبماٌؿملالغ٨

صؿملعملٕأهمػٔاماإلغلمملنماظؾلؿملشملهملمسعملػملؿملؿ٥مصؾمملظؿمملظ٨مجيٓمأنماب٤م،مأومصلعيٕهمبشملٕؼعملهملمخمملرؽهمل،مبؾرته

وشريهمع٤مأذؾمملػ٥،مصفملؼ٤ماِعمملغهملماظضملػملؼملؿملهملم،مطؼملمملمؼٔطٕماٌؿملالغ٨،موؼٓس٦مإديمضالظهمل،متؿملؼملؿملهملمعؾؿٓع
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والمح٦لم،محؿ٧معٝماٌكمملظٟ؟موأؼ٤ما٦ًفمع٤مآمربماظضملمملٌني؟ماتعمل٦امآمسيمس٦امماظرملؿملضملهمل

م.والض٦ةمإالمبمملٓ

م:دساوىمادلقالغيمسؾىمذقخماإلدالممواظردمسؾقه

واظٓصمملعم،موغزملريماظٓؼ٤ماظشمل٦د٨،مبٓأمسيمععملٓعهملمطؿمملب٥مبمملظـؽملمملءمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمايػمل٨-م1

وأنم،موإتؾملمملمماب٤متؿملؼملؿملهملمبفملغ٥مزػملؼملؾملؼملممل،موضٓمدؾ٠ماظغملالممسػملؿملؾملؼملمملموبؿملمملنمحمملهلؼملممل،مسؽملؾملؼملممل

وأوردتمأض٦المظضملػملؼملمملءمآخٕؼ٤مشريمذؿملْماإلدالمممم٤م،مذؿملْماإلدالممٕمؼٔطٕمإالماي٠

واظٔيمواص٠مذؿملْماإلدالممسػمل٧مأنماب٤م،مؼلؿرملؾملٓماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مبغملالعؾمل٣مطمملظلؾغمل٨

م().اٌشملؾملٕمواظشمل٦د٨مطالػؼملمملمسػمل٧مضاللمواظضملؿملمملذمبمملٓ

ث٣مغلنملمتػمل١ماِض٦الم،مجمملءمبفملض٦المبمملظؿفلؿمل٣مِذكمملصمزبمملظظملنيمِػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل-م2

وؼلؿرملؾملٓمبغملالمم،مث٣مؼصيـؾوملمبفملنمذؿملْماإلدالممحمملولمإحؿملمملءػٔهمأٌاػنمل،مإديماب٤متؿملؼملؿملهمل

ػٍٙيمظرملؿملْماإلدالممغظملل٥،م()أغمملسمآخٕؼ٤ ؼصيـؾوملمصؿمل٥مأنمذؿملْم،موع٤ماٌظملرتضمأنمؼفملت٨مبؽمل
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اإلدالممؼعمل٦لمبمملظؿفلؿمل٣،موأنمؼؿؾٝماظؽملؾمليملماظٔيمدػملغمل٥مذؿملْماإلدالممعٝماب٤ماٌشملؾملٕ،م

صغملمملنمؼ٦ردمض٦لماب٤ماٌشملؾملٕمأواًل،مث٣مؼٕدمسػملؿمل٥مثمملغؿملممًل،موٕمؼعمل٢مضممللمصالنمطٔاموطٔامس٤م

م.ب٢مطمملنمؼفملت٨مبفملض٦اظ٥مطؼملمملمػ٨مع٤مبشمل٤مطؿمملب٥،ماب٤ماٌشملؾملٕ

ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼرملؾ٥مآمبمملٌكػمل٦ضمملت;مِغ٥مأثؾوملماظزملظملمملتموظرملؿملْم-3

م()اإلدالممبمملعمر٦ؼ٢مسيماظٕدمسػملؿملؾمل٣مسيمػٔاماىمملغنمل

،مصعملٓماذؿؾملٕتمس٤ماب٤متؿملؼملؿملهملمأض٦المبمملظؿفلؿمل٣):مإتؾملمملع٥مٌقملرخ٨ماِعهملمبمملًؿملمملغهمل،مصؿملعمل٦ل-4

م()(وإنمحمملولمبضملٚماٌقملرخنيماظؿغملؿ٣مس٤مذظ١

م؟!!طؿملٟمسٕصوملمأغوملمػٔهماِض٦المإذامػ٣متغملؿؼمل٦امسػملؿملؾملمملم:وأض٦لمظ٥

مػ٢مسرملوملمعٝماب٤متؿملؼملؿملهملمومسضملؿ٥مبكملذغؿمل١مؼعمل٦لمبمملظؿفلؿمل٣؟مأممأخربكمع٤مسمملشمعضمل٥م

وسيمغظملٗماظ٦ضوملمتغملؿؼمل٦امسػملؿملؾملممل؟مإذاماذؿؾملٕتمصػملؿملٗم،موسمملصٕه؟موطؿملٟماذؿؾملٕتمتػمل١ماِض٦ال

م!ػؽملمملكمذبممللمظػملؿغملؿ٣مسػملؿملؾملمملمأصاًل

صلٕسمملنمعمملؼفملت٦نم،ماتؾٝمغظملٗمعؽملؾمليملماظغملـريمع٤ماظٕاصسملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمسيمغعملٓػ٣مالب٤متؿملؼملؿملهمل-5

م.موؼلؿرملؾملٓونمبعملزملؿ٥ماٌكؿػملعملهملماظيتمدؾ٠مذطٕػمملمع٤مػٔاماٌؾقىمل،مبمملب٤مبشمل٦رهمل

وأنمآم،مبفملغ٥مؼصيـؾوملماىؾملهملمواٌغملمملنمٓمتضملمملدي،مدس٦اهماظيتمؼٓسؿملؾملمملمسػمل٧مذؿملْماإلدالم-م6

،موؼضملؿعملٓمحب٦ادثمالأولمهلممل،متعمل٦ممب٥ماي٦ادث،موأنمطالممآمتضملمملديمص٦تموحٕف

وؼعمل٦لمبفملزظؿملهملمغ٦عماظضملمملٕ،مط٢مػٔهماظٓسمملوىمردمسػملؿملؾمل٣مصؿملؾملمملماظٓطؿ٦رمسؾٓآمب٤مصمملحلم

اظطملزمل٤مسيمطؿمملب٥مدسمملوىماٌؽملمملوئنيمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسٕضممًلموغعملًٓا،مردمسػملؿملؾمل٣مردًام

وجضمل٢معمملضمملممب٥مع٤مدصمملعمس٤م،مصفٖاهمآمخريماىٖاء،مذمملصؿملممًلمطمملصؿملممًلمظ٤مآت٨مبفملصسمل٢معؽمل٥

م.مذؿملْماإلدالممسيمع٦ازؼ٤محلؽملمملت٥مإديمؼ٦مماظعملؿملمملعهمل

جيضمل٢ماٌؿملالغ٨مط٢مطالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسيماظضملعملؿملٓةمإمنمملمػ٦مطالممذكزمل٨مصٕديمشريمعلؿؽملٓمإديم-7

وطفملغ٥مأت٧مبؾملٔاماظغملالممع٤مسؽملٓه،مطؼملمملمؼظملضمل٢معضملؼملؼمل٨ماظرملؿملضملهملماآلنمع٤ماخؿالقم،مدظؿمل٢
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صؿملؿؾضملؾمل٣مسمملعهملماظرملؿملضملهملمصالمح٦لموالض٦ةم،موع٤مث٣مؼؾؽمل٦نمسػملؿملؾملمملمسعملمملئٓ،مظػملعملزملٙمواظٕواؼمملت

م.إالمبمملٓ

واب٤متؿملؼملؿملهملمظ٦مصضمل٢مذظ١مٌمملمَضؾغي٢مأحٓمعؽمل٥مع٤ماِعهملمذظ١،مصػمل٦المأنمطالع٥معقملؼٓمبغملؿمملبم

وعؿؾٝمصؿمل٥مظلػملٟماِعهملماظزملمملحلمٌمملمتؾضمل٥مأحٓ;مِنم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-آمودؽملهملمرد٦ظ٥م

صؼمل٤م،مأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمالؼصيعملٓد٦نماِذكمملصمطؼملمملمؼظملضمل٢ماظرملؿملضملهمل،موإمنمملماظؿعملٓؼٗمٓموحٓه

وع٤مخمملظظملؾمل٣مبٓس٦هم،ماتؾضمل٦ه-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وػٓيمغؾؿمل٥م،ماتؾٝمطالممآمسٖموج٢

م.وتٕط٦معؿمملبضملؿ٥

جمملءمبفملض٦المظضملػملؼملمملءموضممللمإنمأض٦اهل٣مػٔهمدظوملمسػمل٧مأنماب٤متؿملؼملؿملهملمذبل٣،مورمبمملمٕمؼؿؽملؾ٥م-8

اٌؿملالغ٨مإديمأنمأصقمملبمػٔهماِض٦المػ٣مأغظمللؾمل٣ماظٔؼ٤مأثؽمل٦امسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

وذؾملٓوامظ٥مبمملظؿعمل٧مواظزملالحمطمملب٤متطملٕيمبٕديمواظزملظملٓي،مودفملذطٕماِض٦الماظيتمادؿٓلم

م:اٌؿملالغ٨مبؾملمملموع٤مث٣مغعملٟموضظملهملمإغزملمملفمعضملؾملممل

م()(وطمملنمدصيف٤مبعملػملضملهملمدعرمل٠مِع٦رمحغملؿملؽملمملػمملمسيمشريمػٔاماٌغملمملن)ض٦لماب٤متطملٕيمبٕديم-

ُرػملنملمإديمعزملٕمأؼمملممرط٤ماظٓؼ٤مبؿملربسماىمملذؽملغملريموسعملٓمذبػملٗمسيمععملمملظهملم)وض٦لماظزملظملٓيم-

م()(ضمملهلممل

م()(ُاسؿعمل٢ممبمملمغصيلنملمإظؿمل٥مع٤ماظؿفلؿمل٣)ث٣مؼعمل٦لماٌؿملالغ٨مبفملنماب٤ماظ٦رديمضمملل-

م:وأض٦لمظ٥

اب٤متطملٕيمبٕديمٕمؼٔطٕمغؾملمملئؿملمملمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمضممللمبمملظؿفلؿمل٣مصؼمل٤مأؼ٤مأتؿملوملمبؿؾملؼملهملم*

ماظؿفلؿمل٣مع٤مطالمماب٤متطملٕيمبٕدي

مأؼسملممًلماظزملظملٓيمٕمؼٔطٕمطػملؼملهملماظؿفلؿمل٣مغؾملمملئؿملممًلم*

ط٦نماظرملؿملْمدصيف٤مأطـٕمع٤معٕةمصؾملٔامظؿملٗمإثؾمملتمبفملغ٥مطمملنمذبلؼملممًلموعصيٓاغممًلموؼلؿق٠م*

ماظلف٤

                                                           

 

 



172 

طالمماب٤ماظ٦رديماظ٦اضّمعؽمل٥مبفملنمذؿملْماإلدالممٕمؼغمل٤مذبلؼملممًلمِغ٥مظ٦مطمملنمذبلؼملممًلمظعملممللم*

مبمملم)اب٤ماظ٦رديمبفملنماب٤متؿملؼملؿملهملمدصيف٤مِغ٥مطمملنمؼعمل٦لمبمملظؿفلؿمل٣،مظغمل٤ماب٤ماظ٦رديمضمملل

م.مأيمغلؾ٦همإظؿمل٥مصعملٛم(غصيلنملمإظؿمل٥مع٤ماظؿفلؿمل٣

اٌؿملالغ٨ماتؾمل٣ماب٤متؿملؼملؿملهملمبفملغ٥مردمط٢ماِحمملدؼىملمسيمصسملمملئ٢مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥موػٔامذفملنم-9

أشػملنملمعقملظظمل٨ماظرملؿملضمل٥مسيمغعملٓػ٣مظرملؿملْماإلدالممودؿملفملت٨ماظٕدمسػمل٧مذظ١مسيماظظملزمل٢ماظـمملظىملمع٤م

م.ػٔاماظؾقىملمحب٦لمآموض٦ت٥

عٔيبمصسملمملئ٢مأػ٢ماظؾؿملوملموأؼسملممًلمدؿملفملت٨معضملؽملمملماظٕدمبكملعينمآمسيم-10 اتؾمل٣مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مط

م.اظظملزمل٢ماظـمملظىملمع٤مػٔاماظؾقىمل

غؼدمادلقالغيمظشقخماإلدالمميفمعـففهميفمطؿابهمعـفاجماظلـةماظـؾوؼةمواظردودمسؾىم*

م:ادلقالغي

دس٦اهمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمأغ٥مخيػملٛمبنيمأٌاػنملمسيمردهمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمحؿملؽملؼملمملم -1

وذػنملماىؼملؿملٝمعؽملؾمل٣مإديماظعمل٦لمبمملظعملؿملمملسمواِخٔمبمملظٕأي،مصفملدخػمل٦امسيمدؼ٤م)ضممللماب٤ماٌشملؾملٕ

م()(وػ٦مالؼعملزملٓمع٤ماىؼملؿملٝمعؽملؾمل٣مإالمأٌاػنملماِربضملهمل)صؿملعمل٦لماٌؿملالغ٨ (آمعمملظؿملٗمعؽمل٥

بفملغ٥مٕمؼٕدمغٙمواضّمع٤ماب٤ماٌشملؾملٕمسػمل٧مأغ٥مؼعملزملٓمأٌاػنملماِربضملهملم:مواظٕدمسػملؿمل٥

صعملٛ،مواب٤ماٌشملؾملٕمطمملنمؼؿغملػمل٣مسػمل٧ماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمبكملعمملعهملماًػملظملمملءماظـالثهملموٕمؼٔطٕمأصقمملبم

إنمدس٦اهمسػمل٧مذيؿملٝمأػ٢م)أٌاػنملماِربضملهملمصعملٛ،موطمملنمردماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمسػملؿمل٥مطمملظؿمملظ٨م

اظلؽملهملماٌـؾؿنيمإلعمملعهملماًػملظملمملءماظـالثهملمأغؾمل٣مؼعمل٦ظ٦نمبمملظعملؿملمملسمدس٦ىمبمملرػملهمل،مصعملٓمسصيٕفمصؿملؾمل٣م

واب٤محٖمموشريػؼملمملم،موطمملظصملمملػٕؼهملمطٓاوود،مر٦ائٟمالؼعمل٦ظ٦نمبمملظعملؿملمملسمطمملٌضملؿٖظهملماظؾطملٓادؼني

مموأؼسملممًلمصظمل٨ماظرملؿملضملهملمع٤م()ورمملئظملهملمع٤مأػ٢مايٓؼىملمواظزمل٦صؿملهمل
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م()(طؼملمملمػ٦مبنيمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مؼعمل٦لمبمملظعملؿملمملسمطمملظٖؼٓؼهمل،مصزملمملرماظؽملٖاعمصؿمل٥مبنيماظرملؿملضملهمل

وطػملؾملمملمتٓس٨ماظضملزملؼملهملم،ماظرملؿملْمؼؿغملػمل٣مس٤متؽملمملضٚماإلعمملعؿملهملمصغمل٢مصٕضهملمهلمملمإعمملممزبؿػملٟ

م.مِئؼملؿؾملمملمواِض٦المبؿملؽملؾمل٣معؿؽملمملضسملهمل،مصغملؿملٟمتغمل٦نمعؿؽملمملضسملهملموعفملخ٦ذةمس٤معضملزمل٦م

وإمنمملمطمملنمؼؿغملػمل٣مس٤ماإلعمملعؿملهملماظيتمذطٕػمملماب٤ماٌشملؾملٕمسيم،موػ٦مٕمخيػملٛمبنيمأٌاػنمل

م().طالع٥مصفمملءمردماظرملؿملْمسػملؿمل٥معؽملمملدؾممًلمظغملالع٥

ؼٓس٨مسػمل٧مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيػملٖمماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمبعمل٦لمأػ٢ماظلؽملهمل،موػ٨م-2

م()اٌضملمملرضهمل

وػٔام،مصريىماٌؿملالغ٨مأنماظرملؿملضملهملمالؼضملرتص٦نمبفملدظهملمأػ٢ماظلؽملهملمظغمل٤ماب٤متؿملؼملؿملهملمؼصيػملٖعؾمل٣مبؾملممل

م.بمملر٢مسيماٌضملمملرضهمل;مِغ٥مع٤ماٌظملرتضمأنمؼصيػملٖعؾمل٣مبرمل٨ءمع٤مجؽملٗمعمملؼقملعؽمل٦نمب٥موؼعمل٦ظ٦نمب٥

والؼصيػملٖممشريمأػ٢ماظلؽملهملم،مإنمذؿملْماإلدالممالؼصيػملٖممشريماٌلػمل٣مبعمل٦لماٌلػمل٣:موأض٦ل

صؿملعمل٦لمهل٣مإذامضػملؿ٣مطٔاموطٔام،مواىؼملمملسهملمبعمل٦لمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل،مظغملؽمل٥مؼصيػملٖعؾمل٣مبفملض٦اهل٣

م.صكملنمض٦ظغمل٣مػٔامؼصيػملٖعغمل٣مطٔاموطٔا

صؼمل٤مضممللمػٔامع٤مأػ٢م)سيمض٦ظ٥مرري٥مآمتضملمملديمسيمإعمملعهملمأب٨مبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥م:عـمملل

اظلؽملهملمصكملغ٥مؼعمل٦لمإنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مادؿكػملٟمأبمملمبغملٕمإعمملمبمملظؽملٙماىػمل٨،مطؼملمملم

ضمملظ٥مبضملسملؾمل٣موإعمملمبمملظؽملٙماًظمل٨،مطؼملمملمأنماظرملؿملضملهملماظعملمملئػملنيمبمملظؽملٙمسػمل٧مسػمل٨معؽملؾمل٣مع٤مؼعمل٦لم

مع٤م()بمملظؽملٙماىػمل٨،مطؼملمملمتعمل٦لماإلعمملعؿملهمل،موعؽملؾمل٣مع٤مؼعمل٦لمبمملظؽملٙماًظمل٨مطؼملمملمتعمل٦لماىمملرودؼهمل
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اظٖؼٓؼهملمودس٦ىمأوظؽ١مظػملؽملٙماىػمل٨مأوماًظمل٨مسػمل٧مأب٨مبغملٕمأض٦ىموأزؾملٕمبغملـريمع٤مدس٦ىم

ػقملالءمظػملؽملٙمسػمل٧مسػمل٨مظغملـٕةماظؽملزمل٦صماظٓاظهملمسػمل٧مثؾ٦تمخالصهملمأب٨مبغملٕموأنمسػملؿملممًلمٕمؼٓلم

م().سػمل٧مخالصؿ٥مإالمعمملؼضملػمل٣مأغ٥مطٔبمأومؼضملػمل٣مأغ٥مالدالظهملمصؿمل٥

وؼؿسملّمظؽملمملمع٤مطالممذؿملْماإلدالمماظلمملب٠مأغ٥مؼصيٕجّمبنيماِدظهمل،مأدظهملمأػ٢ماظلؽملهملموأدظهملم

م.اظرملؿملضملهملموالؼصيػملٖمماظرملؿملضملهملمػؽملمملمإالمع٤مبمملبمأنمأدظؿؾمل٣ماظيتمؼلؿٓظ٦نمبؾملمملمطٔبموع٦ض٦سمملت

م:دس٦ىماظؿؽملصملريمواظعملؿملمملسمشريماظزملقؿملّمسؽملٓماب٤متؿملؼملؿملهمل-3

الزالمطؿمملبموعضملؼملؼمل٦ماظرملؿملضملهملمؼلؿكٓع٦نمرٕؼعملهملمبرتماظؽملزمل٦صمظؿمل٦زظمل٦ػمملمسيماالدؿٓاللم*

 .سػمل٧معمملؼعمل٦ظ٦نمب٥موظؿكٓممآراءػ٣موعضملؿعملٓاتؾمل٣ماظيتمؼٕؼٓونمأنمؼصيعملؽملضمل٦اماظضملمملٕمبؾملممل

سيماظؽملعملشملهملماظلمملبعملهملمؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيػملٖممشريهممبمملمؼٕاهمػ٦مصغملؿملٟمػ٦م*

ودفملوضّمذظ١مسيماٌـممللم،مؼؾرتماظؽملزمل٦صموؼصيػملٖممذؿملْماإلدالمممبمملمالؼٕاهمذؿملْماإلدالم

م:اظؿمملظ٨

مشريماظزملقؿملّ،موؼ٦ردمعـمملاًلم()أنماب٤متؿملؼملؿملهملمادؿكٓمماظؿؽملصملريمواظعملؿملمملس:ؼعمل٦لماٌؿملالغ٨

ض٦ظ٥مدصمملسممًلمس٤مأب٨مبغملٕمسيمعؽملضمل٥مصمملرؼملهملماظٖػٕاءمسػملؿملؾملمملماظلالمم:مع٤مذظ١:مسػمل٧مذظ١مصؿملعمل٦ل

إرثؾملمملمع٤مأبؿملؾملمملمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥،موػؽملمملمؼٔطٕماٌؿملالغ٨مض٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآم

وصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمضٓمرػملؾوملمع٤ماظؽمليبمعمملاًلمصػمل٣مؼضملشملؾملمملمإؼممله،مطؼملمملمثؾوملمسيم)تضملمملديم

اظزملقؿملقنيمس٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مسيمحٓؼىملماًمملدممٌمملمذػؾوملمصمملرؼملهملمإديماظؽمليبمصػمل٧مآم

،موإذامجمملزمأنمتشملػملنملمع٤ماظؽمليبم()سػملؿمل٥مودػمل٣متلفملظ٥مخمملدعممًلمصػمل٣مؼضملشملؾملمملمخمملدعممًلموسػملؼملؾملمملماظؿلؾؿملّ

م()(عمملميؽملضملؾملمملمإؼممله،موالجينملمسػملؿمل٥مأنمؼضملشملؿملؾملمملمإؼمملهمجمملزمأنمتشملػملنملمذظ١مع٤مأب٨مبغملٕ
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أيمصغملمملنمِب٨مبغملٕمأمالؼضملشملؿملؾملمملم:مث٣مؼصيضملػمل٠ماٌؿملالغ٨مسػمل٧مطالممذؿملْماإلدالممصؿملعمل٦ل

أالمؼٓريم.سبػملؿؾملمملمأومإرثؾملممل،مطؼملمملمأنمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣مٕمؼضملشملؾملمملماًمملدم

اظٕج٢مأنمرػملؾؾملمملمع٤مأب٨مبغملٕمطمملنمرػملؾممًلمٌػملغملؾملمملمأوميعملؾملمملماظـمملبوملمطؿمملبممًلمودؽملهملموأؼ٤مػٔاماظشملػملنملم

م()س٤مرػملنملماًمملدم؟

اظؽملٙماظٔيمدؾ٠مظرملؿملْماإلدالمموذطٕهماٌؿملالغ٨مث٣مسػمّل٠مسػملؿمل٥مػ٦مغٙمعؾؿ٦رمبرتهم

اٌؿملالغ٨مظؿمللؿرملؾملٓمب٥مسػمل٧مأنمذؿملْماإلدالممؼعملؿملٗمضؿملمملدممًلمشريمصقؿملّ;مِغ٥مضمملسمعؽملٝمأب٨م

ع٤مإسشملمملئؾملمملماًمملدم،م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-بغملٕمظظملمملرؼملهملمع٤مإرثؾملمملمسػمل٧معؽملٝمرد٦لمآم

وظغمل٤مغٕجٝمظػملؽملٙماِصػمل٨مطمملعاًلمظرملؿملْماإلدالمموع٤مخالظ٥مدؿملصملؾملٕمظؽملمملماظزمل٦ابمواظعملزملٓمع٤م

م.طالممذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي

صمملرؼملهملمالمتشملػملنملمإالمحعملؾملممل،مٕمؼغمل٤م:موظ٦مضممللمضمملئ٢)ؼعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديم

أب٦مبغملٕمالمميؽملٝمؼؾمل٦دؼمملموالمغزملٕاغؿملمملمحعمل٥مصغملؿملٟمميؽملضمل٥مدؿملٓةمغلمملءم:مػٔامبفملوديمع٤مض٦لماظعملمملئ٢

ضٓمذؾملٓامِب٨مبغملٕمأغ٥مؼؽملظمل٠م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ماظضملمملٌنيمحعملؾملممل؟مصكملنمآمتضملمملديمورد٦ظ٥م

-مضٓمرػملؾوملمع٤ماظؽمليبم-مرض٨مآمسؽملؾملمملم-معمملظ٥مٓ،مصغملؿملٟمميؽملٝماظؽملمملسمأع٦اهل٣؟موصمملرؼملهملم

رض٨مآم-مطؼملمملمثؾوملمسيماظزملقؿملقنيمس٤مسػمل٨م.معمملال،مصػمل٣مؼضملشملؾملمملمإؼممله-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

تلفملظ٥مخمملدعممل،م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مصمملرؼملهملمإديماظؽمليبمسيمحٓؼىملماًمملدممٌمملمذػؾومل-مسؽمل٥م

-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-موإذامجمملزمأنمتشملػملنملمع٤ماظؽمليبم.مصػمل٣مؼضملشملؾملمملمخمملدعمملموسػملؼملؾملمملماظؿلؾؿملّمم

إؼمملهموالمجينملمسػملؿمل٥مأنممؼضملشملؿملؾملمملمإؼممله،مجمملزمأنم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مغضملؾملمملماظؽمليبمؼ٣عممل

،موسػمل٣مأغؾملمملمظؿمللوملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-متشملػملنملمذظ١مع٤مأب٨مبغملٕمخػملؿملظملهملمرد٦لمآم

وإذامٕمجينملمسػملؿمل٥ماإلسشملمملءمٕمؼغمل٤معٔع٦عمملم.معضملزمل٦عهملمأنمتشملػملنملمعمملمالمجينملمإسشملمملؤػمملمإؼممله

صفملعمملمإذامضٓرغمملمأنماإلسشملمملءمظؿملٗممبؾمملح،مصكملغ٥مؼلؿق٠م.مبرتط٥معمملمظؿملٗمب٦اجنملموإنمطمملنمعؾمملحممل
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وأعمملمأب٦مبغملٕمصػمل٣مؼضملػمل٣مأغ٥معؽملٝمأحٓامحعمل٥،موالمزػمل٣مأحٓامحعمل٥،مالمسيم.مأنمحيؼملٓمسػمل٧ماٌؽملٝ

م()(والمبضملٓمع٦ت٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-محؿملمملةمرد٦لمآم

إذًامؼؿسملّمظؽملمملممممملمدؾ٠مأنمذؿملْماإلدالممالمؼٕىمأنمػٔامإرثممظظملمملرؼملهملمصغملؿملٟمؼصيػملٖمم*

 .اٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالمممبمملمالؼٕاهموتٕاهماظرملؿملضملهمل

،مأنمذؿملْماإلدالممٕمؼلؿكٓممضزملهملماًمملدممطعملؿملمملسمسػمل٧ماإلرث;مِغ٥مالؼٕىمأغ٥مأرث*

وإمنمملمضمملسمسػمل٧مأغ٥مرػملنملمالجينملمسػمل٧مخػملؿملظملهملماٌلػملؼملنيمإسشملمملؤػمملمإؼممله;مِغ٥مظؿملٗمح٠م

واجنملمهلمملمطمملًمملدمماظٔيمرػملؾؿ٥مع٤ماظٕد٦لمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،موظ٦مطمملنمإرثممًلمهلمملم

وٕمؼصيضملٕفمسؽمل٥مذظ١م،موحعملممًلمع٤محعمل٦ضؾملمملمٌمملمعؽملضملؾملمملمأب٦مبغملٕمِغ٥مٕمميؽملٝمأحًٓامحعمل٥

م.أبٓا

مدس٦ىماظؿغملٔؼنملمظػملقعملمملئ٠-4

وػؽملمملمؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼغمّلٔبماِحمملدؼىملماظ٦اردةمسيمصسملمملئ٢مسػمل٨موآلم

م.اظؾؿملوملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

بمملظؽمللؾهملم٦ٌضٟمذؿملْماإلدالممع٤مآلماظؾؿملوملمطؼملمملمذطٕتمدمملبعملممًلمبفملغ٥ممبرملؿملؽهملمآمتضملمملديم

م.دؿملفملت٨معضملؽملمملمسيماظظملزمل٢ماظـمملظىملمع٤مػٔاماظؾقىمل

وػ٦مؼؿؾمل٣مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيػملٖمماظرملؿملضملهملمم(ايعملمملئ٠)ث٣مإنعيمادؿكٓامماٌؿملالغ٨مظغملػملؼملهملم

بغملالممأػ٢ماظلؽملهملموػ٣مالؼضملؿعملٓونمبغملالعؾمل٣مع٤مبمملبماٌضملمملرضهملماظؾمملرػملهمل،مإذًامعمملؼٕاهماٌؿملالغ٨م

م.حعملمملئ٠مسيمغصملٕهمالؼلؿشملؿملٝمأنمؼصيػملٖممذؿملْماإلدالممبؾملمملمظؿغمل٦نمحعملمملئ٠مسيمغصملٕهمأؼسملممًل

وزبمملظظملهملماظرملٕعمػ٨م،مصمملظغملـريمع٤ماِدظهملماظيتمؼلؿكٓعؾملمملماظرملؿملضملهملمسيماظطملػمل٦مسيمآلماظؾؿملومل

صظمل٨مط٢مؼ٦مم،موػ٨مالحٓمهلمملموالغؾملمملؼهمل،مع٤موضضملؾمل٣مواصرتاءتؾمل٣ماظيتمؼؽمللؾ٦غؾملمملمإديمآلماظؾؿملومل

م().أدظهملمعؿفٓدةموتؿ٦اظٓمحبلنملماظصملٕوفمواٌعملمملعمملت

م
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مدس٦ىماظغملٔبماظ٦اضّ-5

م:ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبمملظغملٔبماظ٦اضّموؼ٦ردمعـمملاًلمسػمل٧مذظ١،مصؿملعمل٦ل

،موؼٔطٕم()ع٤مابؽملهملمسؾٓآماب٤مجضملظملٕ()عـاًلمسيمضسملؿملهملمزواجمايفمملجمب٤مؼ٦دٟماظـعملظمل٨م

صػمل٣مؼٕضمبٔظ١مبؽمل٦مأعؿملهملمحؿ٧مغٖس٦ػمملمعؽمل٥;مِغؾمل٣معضملصملؼمل٦نمظؾينم)طالممذؿملْماإلدالمم

م()(ػمملذ٣

م:وضٓمخشملنملمايفمملجماظـعملظمل٨مابؽملهملمسؾٓآماب٤مجضملظملٕمورصسمل٦امتٖوجيؾملمملمإؼمملهمظلؾؾني

أغؾمل٣مرأوامسٓمماٌغملمملصفملةمبنيمايفمملجموػؽملٓمحؿملىملمأنمايفمملجمع٤مثعملؿملٟموػؽملٓم-1

مػمملمشؿملهمل

مأنمخمملظٓمب٤مؼٖؼٓمأذمملرمبٔظ١مسػمل٧مسؾٓاٌػمل١مب٤معٕوان—2

وؼلؿٓلمبغملالمماإلعمملمماظرملمملصضمل٨مرري٥مآمتضملمملديمٌمملمم(وػٔامطٔب)ث٣مؼصيضملػمل٠ماٌؿملالغ٨موؼعمل٦لم

م()ٌمملمتٖوجمايفمملجمب٤مؼ٦دٟمابؽملهملمسؾٓآمب٤مجضملظملٕ،مضممللمخمملظٓمب٤مؼٖؼٓمب٤معضملمملوؼهمل)ضمملل
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غضمل٣معمملبفملسم:مأتٕطوملمايفمملجمؼؿٖوجمابؽملهملمسؾٓآمب٤مجضملظملٕ؟مضمملل:()ظضملؾٓاٌػمل١مب٤معٕوان

وآمؼمملأعريماٌقملعؽملنيمظعملٓمذػنملمعمملسيم:موطؿملٟ،مضمملل:مضمملل.مأذٓماظؾفملسموآ:مبٔظ١؟مضمملل

صغملفملغ٥مطمملنمغمملئؼملممًلمصفملؼعملصمل٥،م:،مضمملل()صٓريمسػمل٧ماب٤ماظٖبريمعؽملٔمتٖوجوملمرعػملهملمبؽملوملماظٖبري

م()(صغملؿنملمإظؿمل٥مؼضملٖممسػملؿمل٥مسيمرالضؾملمملمصشملػملعملؾملممل:ضمملل

وػٔاماظغملالممؼٓلمسػمل٧مجؾمل٢ماٌؿملالغ٨مإذمأنمع٤مروىمػٔهمايمملدثهملمظؿملٗماإلعمملمماظرملمملصضمل٨م

م.وإمنمملمػ٦ماب٤مطـريمسيماظؾٓاؼهملمواظؽملؾملمملؼهمل

م().صالحٜماظؾ٦نماظرملمملدٝمبنيمواضٝماِعٕموعمملضمملظ٥ماب٤متؿملؼملؿملهمل:وؼصيضملػمل٠ماٌؿملالغ٨مضمملئاًل

إنعيماظٔيمطػمل٣مسؾٓاٌػمل١مب٤معٕوانمسيمرالقمابؽملهملمسؾٓآماب٤مجضملظملٕمػ٦مخمملظٓم:موأض٦لمظ٥

ب٤مؼٖؼٓمب٤معضملمملوؼهملمب٤مأب٨مدظملؿملمملنمصكٕمب٤محٕبمب٤مأعؿملهملمب٤مسؾٓممشٗمب٤مسؾٓمعؽملمملفمأب٦م

م()ػمملذ٣ماِع٦ي

،موؼعمل٦لمظ٥مطؿملٟمتٕطوملمايفمملجمؼؿٖوجمابؽملهملمسؾٓآمب٤مجضملظملٕ،موػ٦مؼؽملؾ٥ماًػملؿملظملهمل

م.وصضملاًلمادؿفمملبماًػملؿملظملهملمظغملالع٥مورػملعملؾملمملمع٤مايفمملج

ع٤ماظٔيمرػمّل٠مابؽملهملمسؾٓآمب٤مجضملظملٕمع٤مايفمملج؟مأظؿملٗمخمملظٓمب٤مؼٖؼٓماِع٦يم

م!!واًػملؿملظملهملمسؾٓاٌػمل١مب٤معٕوانماظٔيمطؿنملمظػملقفمملجمظؿملشملػملعملؾملممل

م
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مم:دس٦ىماٌطملمملظشملهملماظظملمملضقهمل-6

طمملنماظظملؿّم()وسيمشٖوةمخؿملربم) صعملممللمأنماب٤ماٌشملؾملٕمضمملل،مأوردماٌؿملالغ٨معـمملاًلمسػمل٧مذظ١

ظضملؽملهملمآمسػمل٧ماظغملمملذبني،مع٤م)ث٣مذطٕمردمذؿملْماإلدالممسػمل٧مذظ١مم(صؿملؾملمملمسػمل٧مؼٓمأعريماٌقملعؽملني

ذطٕمػٔامع٤مسػملؼملمملءماظؽملعمل٢م؟موأؼ٤مإدؽملمملدهموصقؿ٥موػ٦مع٤ماظغملٔب،مصكملنمخؿملربمٕمتصيظملؿّمطػملؾملمملمسيم

م()(ؼ٦ممواحٓ،مب٢مطمملغوملمحزمل٦غممًلمعؿظملٕضهملمبضملسملؾملمملمُصؿّمسؽمل٦ةموبضملسملؾملمملمُصؿّمصػملقممًل

وُصؿّمطػملؾملمملمسيمؼ٦مم وعؿ٧مضممللماظضملالعهملمطمملغوملمحزملؽملممًلمواحٓة؟:موؼصيضملػمل٠ماٌؿملالغ٨مضمملئاًل

م()واحٓ؟وػ٢ماظؾقىملمسيمػٔا؟

ٌمملذامتؾرتماظؽملزمل٦صمدائؼملممًل؟مٌمملذامبرتتمطالمماب٤ماٌشملؾملٕم؟حؿ٧مذؿملكغمل٣م:وأض٦لمظػملؼملؿملالغ٨

م!!ٕمؼلػمل٣مطالع٥مع٤مبرتط٣

م.ظؽملفملت٨مسػمل٧مطالمماب٤ماٌشملؾملٕمطمملعاًلمظؿملؿسملّمظؽملمملمعؽملمملدؾهملمردمذؿملْماإلدالممسػملؿمل٥

إديمأب٨مموسيمشٖوةمخؿملربمطمملنماظظملؿّمصؿملؾملمملمسػمل٧مؼٓمأعريماٌقملعؽملني،مودصٝماظٕاؼهمل)ؼعمل٦لماب٤ماٌشملؾملٕ

مصؿظمل٢مسيمسؿملؽملؿمل٥م،موخٕجمصعملؿ٢م،بغملٕمصمملغؾملٖم،مث٣مإديمسؼملٕمصمملغؾملٖم،مث٣مإديمسػمل٨موطمملنمأرعٓ

عٕحؾممل،مصمملغؾملٖمماظؾمملض٦ن،موشػملعمل٦امسػملؿملؾمل٣ماظؾمملب،مصضملمملى٥مأعريماٌقملعؽملنيمصعملػملضمل٥،موجضملػمل٥مجلٕام

سػمل٧ماًؽملٓق،موطمملنماظؾمملبمؼطملػملعمل٥مسرملٕونمرجال،مودخ٢ماٌلػملؼمل٦نمايزمل٤موغمملظ٦اماظطملؽملمملئ٣،م

ربمملغؿملهمل،موطمملنمصؿّمعغملهملمموآمعمملمضػملضمل٥مبعمل٦ةمزيلؼملمملئهملمرج٢موظغمل٤مبعمل٦ة:مسػملؿمل٥ماظلالم-موضممللم

م()(ب٦ادشملؿ٥

:مضممللماِط٦عماب٤مسؼملٕومب٤مدػملؼملهملمس٤إذًامسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مصؿّمحزملؽملممًلمع٤محزمل٦نمخؿملربمف

مخؿملرب،محزمل٦نمبضملٚمإديمبٕاؼؿ٥ماظزملٓؼ٠مبغملٕمأب٨مإديمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمبضملىمل
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مؼغمل٤موٕمرجٝمث٣مصعملمملت٢ماًشملمملبمب٤مسؼملٕمبضملىملمث٣مجؾملٓ،موضٓمصؿّمؼغمل٤موٕمرجٝمث٣مصعملمملت٢

مآمحينملمرجالمشٓاماظٕاؼهملمِسشملنيمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمصعملممللمجؾملٓموضٓمصؿّ

مسػملؿملمملمآمرد٦لمصٓسممل:مدػملؼملهملمضممللمبظملٕار،مظؿملٗمؼٓؼ٥مسػمل٧مآمؼظملؿّمورد٦ظ٥مآموحيؾ٥مورد٦ظ٥

مضممللمسػملؿمل١،مآمؼظملؿّمحؿ٧مبؾملمملمصمملعٚماظٕاؼهملمػٔهمخٔ:مضممللمث٣مسؿملؽملؿمل٥مسيمصؿظمل٢مأرعٓموػ٦

محفمملرةمع٤مرج٣مسيمراؼؿ٥مرطٖمحؿ٧مأثٕهمغؿؾٝمًػملظمل٥موإغمملمػٕوظهملمؼؾملٕولمبؾملمملموآمصكٕجمدػملؼملهمل

:مضممللمأغومل؟مع٤:مصعملممللمايزمل٤مرأسمع٤مؼؾمل٦ديمإظؿمل٥مصمملرػملٝمايزمل٤مهومل

مرجٝمصؼملممل:مضممللمع٦د٧مسػمل٧ماظؿ٦راةمأغٖلموع٤مشػملؾؿ٣:ماظؿملؾمل٦ديمضممللمرمملظنمل،مأب٨مب٤مسػمل٨

 (ؼٓؼ٥مسػمل٧مآمصؿّمحؿ٧

وذؿملْماإلدالممردم،موػٔامعضملؽمل٧مذبؼمل٢،واب٤ماٌشملؾملٕمضممللمإغ٥ممتمصؿّمخؿملربمسػمل٧مؼٓؼ٥

وذمملركمصؿمل٥ماظضملٓؼٓمع٤ماظزملقمملبهملم،مسػملؿمل٥مأنمػٔامطٔب،موصضملاًلمِنمصؿّمخؿملربمطمملنمسػمل٧معٕاح٢

م.وعؽملؾملمملمعمملُصؿّمصػملقممًلموظؿملٗمبممليٕبمواظعملؿمملل،مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

ماالدؿشملٕادموإًوجمس٤ماظؾقىملم-7

وضٓمؼسملشملٕمإديمإًوجمس٤ماظؾقىملموذطٕمأع٦رم)ؼعمل٦لماٌؿملالغ٨مس٤مذؿملْماإلدالمم

م()(ادؿشملٕادًامدبػملزملممًلمع٤ماظ٦ررهملماظيتموضٝمصؿملؾملممل

صفمليموررهملمتؿقٓثمسؽملؾملمملمأؼؾملمملماٌؿملالغ٨؟،مإنماب٤متؿملؼملؿملهملمٕمؼغمل٤م،موػٔامع٤ماٌسملق١محعملممًل

صفمليموررهملم،مأومواضضملممًلمهوملمضطملٛمسيمأنمؼغملؿنملمطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهمل،مأومعؾملٓدًا،مذبربًا

متؿقٓثمسؽملؾملممل؟م

وطؿمملب٥معؽملؾملمملجم،مب٢مإنمأطربموررهملمحٓثوملمسيمتمملرؼْماظرملؿملضملهملمػ٦مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهمل

ؼم4:اىؼملضملهملػ(ماْظضملشيصملغيؿمل٣ِماْظظمَلسملضي٢ِمذصيوموشياظػمَل٥صيمؼشيرملشيمملءصيمعشي٤مؼصيقملضيتغيؿمل٥غيماظػمَل٥غيمَصسملضي٢صيمذشيظغي١َ)اظلؽملهملم

إنمع٤مشٖارةمسػمل٣ماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمأغؽملمملمنٓهمؼلؿشملٕدمظؿملكٕجمس٤م:اِعٕماآلخٕ

وػٔامدؼٓغ٥مسيمعضملصمل٣معقملظظملمملت٥،مصفملؼ٤ماظ٦ررهملمسؽملٓعمملمؼغملؿنملمس٤مسعملؿملٓةم،ما٦ٌض٦عماِدمملد٨

م.اظلػملٟموأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمث٣مؼلؿشملٕدمصؿملؾملممل
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م()اإلضٕارمبؾضملٚماي٠-8

وػٔهماظٓس٦ىمتصيلف٢مظزملمملحلمذؿملْماإلدالممضؾ٢مأنمتغمل٦نمضٓهموايؼملٓمٓماظٔيمأخٕجم

طؼملمملمؼظملضملػمل٦نمػ٣م،مطػملؼملهملماي٠مع٤مأضالممأسٓائ٥،مصػمل٦مطمملنمعؿضملزملؾممًلمحمملضًٓامٌمملمأضٕمجبٖءمع٤ماي٠

م.سيمبرتػ٣مظػملؽملزمل٦صمورؼمللؾمل٣مظألدظهملمظؿمل٦زظمل٦ماظغملػملؼملمملتمظزملممليؾمل٣موأشٕاضؾمل٣ماظرملكزملؿملهمل

ظؿملٗمسيم)ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبمملالدؿٓاللمخبمملرجماظزملقمملحمأعمملمسيمععملمملمماظٕدمصؿملعمل٦لم-9

م()(اظزملقؿملقني

م.()وذطٕماٌؿملالغ٨مثالثهملمع٦اضٝمع٤معؽملؾملمملجماظلؽملهملمؼلؿرملؾملٓمبؾملمملمسػمل٧مطالع٥

وػ٦مشريمعٔط٦رم،مإنماب٤ماٌشملؾملٕمادؿٓلمحبٓؼىملمع٤مطؿنملموأدمملغؿملٓمأػ٢ماظلؽملهمل:موأض٦ل

سيمأحمملدؼىملماظرملؿملضملهمل،مصرملؿملْماإلدالممذطٕمظ٥مأنمػٔاايٓؼىملمأغوملمأخٔت٥مع٤مطؿنملمأػ٢ماظلؽملهملم

وإمنمملمػ٦مع٤مأخؾمملرماِحمملد،موأخؾمملرم،موحؿ٧مسؽملٓمأػ٢ماظلؽملهملمػ٦مشريمع٦ج٦دمسيماظزملقؿملقني

م.اِحمملدمسؽملٓمأػ٢ماظلؽملهملمالمتصيؾؽمل٧مسػملؿملؾملمملماظضملعملمملئٓ

وسيما٦ٌضٝماظـمملغ٨مؼؿغملػمل٣مس٤مأحمملدؼىملمٕمتغمل٤معرملؿؾملٕةمبنيماظؽملمملسمسيموضوملمعضملني;مإذم

م.إنماِحمملدؼىملماٌرملؿؾملٕةمػ٨ماظيتمسيماظزملقؿملقني

م.وسيما٦ٌضٝماظـمملظىملمذطٕمأنمايٓؼىملمإدؽملمملدهمضضملؿملٟ

وظؿملٗمِغؾملمملمشريمع٦ج٦دةمسيم،مإذًامطمملغوملمػؽملمملكمأدؾمملبمظٕدمػٔهماِحمملدؼىملمطؼملمملموضقومل

م.اظزملقؿملقنيمطؼملمملمؼعمل٦لماٌؿملالغ٨

ماظؿغملٕارماٌؼمل٢مواإلرؽملمملبمظؽالمؼصملؾملٕمإضٕارهمبغملالممايػمل٨-10

م.م()ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبؿغملٕارماٌشملػملنملمظطملٕضمتسملكؿمل٣ماظغملؿمملب

عمملاظظملمملئٓةماظيتمدؿملفؽملؿملؾملمملمذؿملْماإلدالممع٤متسملكؿمل٣ماظغملؿمملب؟مػ٢مطمملنمؼفملخٔم:موأض٦لمظ٥

م!!عمملاًلمسػمل٧مسٓدماظزملظملقمملتمحؿ٧مؼصيسملكعي٣ماظغملؿمملب
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وظغمل٤مذؿملْماإلدالممطمملنمػٔامأدػمل٦ب٥مسيمذيؿملٝمطؿؾ٥،مطػملؼملمملمجمملءتمعؽملمملدؾهملمظٔطٕماظظملغملٕة،م

صٕمبمملمؼضملؿملٓماظظملغملٕةمظؿملقملطٓمسػملؿملؾملمملم،موإمنمملمع٤مطـٕةمعمملؼغملؿنمل،مصكملغ٥مؼفملت٨مبؾملمملموػٔامظؿملٗمسؿملؾممًلمصؿمل٥

م.سيمسٓةمع٦اضٝ

وذؿملْماإلدالممط٢مردودهمسػمل٧مايػمل٨معٓس٦عهملمبممليفهملماظعمل٦ؼهملمواِدظهملماظيتمالتعملؾ٢م

صػملؿملٗمحبمملجهملمظإلرؽملمملبمواظؿغملٕارمظغمل٨مؼؾملٕبمع٤مايػمل٨،مصكملذامطمملنمؼٕؼٓمأنمؼؾملٕبم،ماظؽملعملمملش

م.عؽمل٥مصؼملمملظٔيمحٓهمسػمل٧مأنمؼقملظٟمعؽملؾملمملجماظلؽملهملمسيماظٕدمسػمل٧مايػمل٨ماظٕاصسمل٨

ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيشملمملظنملماب٤ماٌشملؾملٕمبمملظلؽملٓماظزملقؿملّمعٝمأغ٥مؼلؿٓلم-11

م().بمملٌٕد٢موعمملالمدؽملٓمظ٥

ػمملتمظ٨محٓؼـممًلمواحًٓامظؿملٗمظ٥مدؽملٓمأومعٕداًلموادؿٓلمب٥مذؿملْماإلدالممسػمل٧م:مأض٦لمظ٥

م.مأع٦رمسعملٓؼهمل

م.مالمأجٓمظٔظ١مأثًٕامسيمعؽملؾملمملجماظلؽملهمل

مماغؿعملمملؤهمأض٦المايمملضٓؼ٤-12

ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼؽملؿعمل٨مأض٦المايمملضٓؼ٤مسػمل٧ماظرملؿملضملهمل،موأض٦لمظ٥مأنم

وإمنمملمػ٦مع٤مأج٢مآمودؼ٤مآمدؾقمملغ٥م،مذؿملْماإلدالممظؿملٗمبؿملؽمل٥موبؿملؽملغمل٣مسٓاءمذكزمل٨

وتضملمملدي،مواظؾمملبماظضملمملذٕمسيمطؿمملبماٌؿملالغ٨مػ٦ماظٔيمؼلؿق٠مأنمؼصيشملػمل٠مسػملؿمل٥مػٔاماظ٦صٟ;مِغ٥م

م.(اب٤متؿملؼملؿملهملموع٦اضٟماظضملػملؼملمملءمعؽمل٥)اغؿعمل٧مأض٦المايمملضٓؼ٤مسػمل٧مذؿملْماإلدالمموأمسمملهم

وإمنمملمطمملنم،مواب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمٕمؼغمل٤مؼؾقىملمس٤مأض٦المسيمذكٙمعضملني

م.مؼصيٓاصٝمس٤مسعملؿملٓةماٌلػملؼملنيماظزملقؿملقهملمع٤ماإلسبٕافمبؾملمملمواظؿرمل٦ؼ٥مواظؿؾٓؼ٢

صغملمملنمؼؿغملػمل٣مس٤مأٌػنملماالثؽمل٧مسرملٕي،موظ٦مالحصملؽملمملمسيمطؿمملب٥معؽملؾملمملجماظلؽملهملمطمملنمؼٕدم

وؼؽملؿعملٓمطالع٥،مظغمل٤ماٌؿملالغ٨مدػمل١معلػملغملممًلمذكزملؿملممًلموذيٝمطؿمملبمملتمع٤م،مسػمل٧مسعملؿملٓةماب٤ماٌشملؾملٕ

م!!طؿؾ٦امضٓماب٤متؿملؼملؿملهمل،مصؼمل٤مػ٦ماظٔيمؼؽملؿعمل٨مأض٦المايمملضٓؼ٤

م
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م()ع٦اضظمل٥مع٤ماظضملػملؼملمملءمواظغملؿنمل -13

ٕم)وػؽملمملمؼضمل٦دماٌؿملالغ٨مظؾرتماظؽملزمل٦صمطؼملمملمدؾ٠معضملؽملمملمسيمادؿكٓاممذؿملْماإلدالممظغملػملؼملهملم

،موععملزملٓمذؿملْماإلدالممعؽملؾملمملموضقؽملمملهمطؼملمملمدؾ٠،موػ٦مرري٥مآمٕمؼغمل٤م(ؼٕدمسيماظزملقؿملقني

م.ؼضملؼمل٢مبؾمل٦اهموإمنمملمطمملنمؼصيلؽملٓمأض٦اظ٥مإديماِدظهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهملما٦ٌاصعملهملمظػملضملعمل٢ماظزملقؿملّ

اظلنملمواظرملؿ٣-14  

م.م()ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼصيغملـٕمع٤ماظلنملمواظػملضمل٤مسػمل٧ماظرملؿملضملهمل

ٕمؼؿظمل٦قمأحٓمسيماظلنملمواظرملؿ٣مطمملظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موإذامطمملنمذؿملْماإلدالمم:وأض٦ل

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-صكملنماظرملؿملضملهملمضٓمدؾ٦امصقمملبهملمرد٦لمآم،مضٓمدنملماب٤ماٌشملؾملٕمأومدنملماظرملؿملضملهمل

م.وزوجمملت٥مرض٨مآمسؽملؾمل٣مصفمليمدنملموذؿ٣مؼؿقٓثمسؽمل٥ماٌؿملالغ٨-مودػمل٣

م()اظؿفمملػ٢مود٦ءماظظملؾمل٣-15

ؼؿؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼؿفمملػ٢موظٓؼ٥مد٦ءمصؾمل٣موؼ٦ردمعـمملِموػ٦مض٦لماب٤م

م(حؿملىملمغٖػ٥ماٌكمملظٟموا٦ٌاص٠،مأنماإلعمملعؿملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمجضملػمل٦امسػملؿملممًلمإعمملعممًلمهل٣)اٌشملؾملٕ

م.مواغؿعملٓمذؿملْماإلدالممبفملغ٥مالؼظملؾمل٣.بفملػ٢ماظلؽملهملم(اٌكمملظٟ)وصلعيٕماٌؿملالغ٨مطػملؼملهملم

وػؽملمملمأدفملظ٥مػ٢ماٌكمملظٟمإلعمملعهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مػ٣مأػ٢ماظلؽملهملمصعملٛ؟مأممطؼملمملمذطٕم

مذؿملْماإلدالممأنمػؽملمملكمر٦ائٟمعؿضملٓدةمطممل٦ًارجمعـاًل؟

ماظؿؽملمملضٚماظؾؿملعي٤م-16

م().وٕمؼ٦ردمعـمملاًلمواحًٓامسػمل٧مض٦ظ٥،ماتؾمل٣ماٌؿملالغ٨مذؿملْماإلدالممبمملظؿؽملمملضٚماظؾؿملعي٤

وع٤مؼعملٕأمطؿمملبمذؿملْماإلدالممالجيٓمصؿمل٥متؽملمملضسملممًل،مب٢محؿ٧مإغ٥مسؽملٓعمملمؼضملؿملٓماظظملغملٕةمسيم

م.وإمنمملموٓػمملمطؼملمملمػ٨مسيمط٢ما٦ٌاضٝ،مطٔامع٦ضٝموؼغملٕرػمملمالوٓهمعؿؽملمملضسملممًلمصؿملؾملممل
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م:إديمذقخماإلدالممابنمتقؿقةم(اظعؼلموصفمماظؼرآن)غلؾوامطؿابمامسهم :ادلطؾبماظـاغي

وأغ٥م،ماظغمل٦راغ٨مؼعمل٦لمبفملنمظرملؿملْماإلدالممطؿمملبمملمامس٥مدرءماظؿضملمملرضمبنيماظضملعمل٢مواظعملٕآن

وػ٦مع٦ج٦دمسيمبٕغمملعيملمذبؼمل٦سهملم،ماظضملعمل٢موصؾمل٣ماظعملٕآن:عشملؾ٦عمسيماظلضمل٦دؼهملمرؾضملهملمربعملعملهملمبمملد٣

م()طؿنملماب٤متؿملؼملؿملهملم

ػذملم234وضٓمت٦سيمسمملمم،موطمملنمص٦صؿملممًل،موأض٦لمظ٥مإنمػٔاماظغملؿمملبمػ٦مظػملقمملرثماحملمملديب

م().أيمضؾ٢مذؿملْماإلدالمممبؽمملتماظلؽملني

ورمبمملمضٓمحزمل٢مسؽملٓماظغمل٦راغ٨مخػملٛمبنيمطؿمملبمذؿملْماإلدالممدرءمتضملمملرضماظضملعمل٢م

صفملرػمل٠مػٔهماظرملمملئضمل٥مظؿملػملزملعملؾملمملمبرملؿملْماإلدالممصالح٦لموالض٦ةم،مواظؽملعمل٢،موٕمؼؿفملطٓمع٤معضملػمل٦عمملت٥

م.إالمبمملٓ

اظضملعمل٢موصؾمل٣م)صػمل٣مأجٓمظ٥مطؿمملبممًلمبضملؽمل٦انم،موضٓموضظملوملمسػمل٧مذيؿملٝمطؿنملمذؿملْماإلدالم

م؟م!!!صؼمل٤مأؼ٤مأتؿملوملمب٥مؼمملط٦راغ٨م(اظعملٕآن

م

م

مم

م

م

م

م
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:عوضفماظشقعةماالثـىمسشرؼةمعنمآراءمابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي:مادلؾقثماظـاظث  

وأبٕزماالتؾملمملعمملتماظيتمؼ٦جؾملؾملمملم،موسيمػٔاماٌؾقىملمبضمل٦نمآمتضملمملديمدفملتشملٕقمإديمأطـٕ

وع٤مث٣ماظٕدودم،ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمظرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمسيمآرائ٥

م:مسػملؿملؾمل٣

م:اتفاعفممظهمباظضاللمواالبؿداعميفماظدؼنموصلادماظعؼقدة:مادلطؾبماألول

صمملحنملم:ممس٤مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي()ؼعمل٦لمسؾمملسماظعملؼمل٨ماظٕاصسمل٨

اظؾٓعمواظظملؿمملوىمواظضملعملمملئٓماٌضملٕوصهملماظٔيمحغمل٣ماظظملعملؾملمملءمبسملالظؿ٥موبظمللمملدمسعملؿملٓت٥مصقؾل٥مسمملع٢م

م.()ػذمل728عزملٕمصزملمملرمسمملضؾهملمأعٕهمأغ٥مت٦سيمسيمربؾٗمعٕاط٘مدؽملهملم

وع٤معضملؼملؼمل٨موذؿمل٦خماظرملؿملضملهملماٌضملمملصٕؼ٤مطـريونمع٤مؼؿؾمل٣مذؿملْماإلدالممبمملظؿرملؾؿمل٥م

واظؿفلؿمل٣مسيمح٠مآمتضملمملديمواظؾٓعمواظسملالل;مإذمإنمػٔهماظرملمملئضملمملتماِشػملنملماظيتمؼٕوج٦نم

م.مهلممل

م.صؾملٔاماظرملريازيمؼقملظٟمطؿمملبممًلمأمسمملهماظرباػنيماىػملؿملهملمسيمتغملظملريماب٤متؿملؼملؿملهمل

وػٔامطؼملممللمايؿملٓريمظ٥مسرملٕاتمع٤مايػملعملمملتمسػمل٧مضؽملمملةماظغمل٦ثٕماظرملؿملضملؿملهملمطػملؾملمملمع٤مأج٢م

م.()أنمؼؾنيمظػملضملمملٕمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمطمملنمذبلؼملممًلموعرملؾؾملممًلموطمملنمسػمل٧مضاللموطظملٕ

وبمملظشملؾٝمطؼملمملمدؾ٠معضملؽملمملمػ٦مؼلؿكٓممبرتماظؽملزمل٦صموت٦زؿملٟماظغملػملؼملمملتمسيمشريمعضملمملغؿملؾملمملم

وذظ١مع٤مأج٢ماظ٦ص٦لمإديمأنمذؿملْماإلدالممطمملغوملمسعملؿملٓت٥م،ماظيتمضزملٓػمملمذؿملْماإلدالم

م.وأغ٥مطمملنمضمملاًلمعسملاًلمواظضملؿملمملذمبمملٓ،معؽملقٕصهملمصمملدٓة

وطػمل٥مػف٦ممسػمل٧مأػ٢ماظلؽملهملم،مأؼسملممًلماظغمل٦راغ٨مظ٥مطؿمملبمأمسمملهماظ٦ػمملبؿملهملمواظؿ٦حؿملٓ

حبؿملىملمؼلؼملؿملؾمل٣ماظ٦ػمملبؿملهملمغلؾهملمظرملؿملْماإلدالممربؼملٓمب٤مسؾٓماظ٦ػمملبمرري٥مآم،مواىؼملمملسهمل
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وطؼملمملمػ٦معضملػمل٦ممأنمأػ٢ماظلؽملهملمالؼؽمللؾ٦نمأغظمللؾمل٣مظألذكمملصموإالمظلؼمل٦امأغظمللؾمل٣م،متضملمملدي

عٕةم،مظغمل٤مػٔامع٤مدبؾٛماظٕاصسملهمل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-احملؼملٓؼنيمغلؾهملمإديماظؽمليبمربؼملٓ

وعٕةمسؼملٕؼهملموسيمط٢معٕةمعلؼمل٧مجٓؼٓمعمملأغٖلمآمب٥مع٤م،موعٕةمؼعمل٦ظ٦نمبغملٕؼهمل،مؼعمل٦ظ٦نموػمملبؿملهمل

صيمتشيؾملضي٦شيىموشيعشيمملماظصمَل٤ؼيمِإَظمملمؼشيؿؼيؾغيضملصي٦نشيمِإن)دػملشملمملن،م ضيماْظفمَلغظمُل شيىمرؼيبـيؾمِل٣صيمعـي٤مجشيمملءػصي٣موشيَظعمَل ؼم23:اظؽملف٣ػ(ماْظؾملصي

اب٤متؿملؼملؿملهملمذبٓدمولؿمل٣م)وضٓمأصٕدماظغمل٦راغ٨ماظظملزمل٢ماظٕابٝمسيمطؿمملب٥موسؽمل٦نمظ٥م

ؼؾٓأمصؿمل٥مبٔطٕمض٦لماب٤مبشمل٦رهملماظٔيمدؾ٠موذطٕت٥مبفملنماظرملؿملْمضممللمأنمآمؼؽملٖلمم(ايؽملمملبػملهمل

وغٖلمع٤مسػمل٧مدرجمملتماٌؽملرب،موػٔاماظعمل٦لمادبٔهمعضملصمل٣معضملضملؼمل٨ماظرملؿملضملهملمعؿغملفملم،مطؽملٖوظ٨مػٔا

ؼلؿؽملٓونمسػملؿمل٥مظػملشملضمل٤مسيمذؿملْماإلدالمموغلؾؿ٥مإديماظؿفلؿمل٣،موضٓمتؾنيمظؽملمملمأنماب٤مبشمل٦رهملمٕم

وػٔامبمملِدظهملم،موأنمض٦ظ٥مػٔامٕمؼغمل٤مصمملدضممًلمصؿمل٥،مؼػملؿ٠مبرملؿملْماإلدالمموالمعٕةمواحٓة

اظؿمملرخيؿملهمل،مظغملؽملؾمل٣مدمملرس٦امإديماالدؿرملؾملمملدمب٥مبمملحـنيمس٤مدظؿمل٢مؼقملؼٓمسٓائؾمل٣موبطملسملؾمل٣مالب٤م

م().تؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي

،موسؽملٓعمملمغؽملصملٕمسيمأبٕزماِدؾمملبموأطـٕماظؽملعملمملطماظيتمؼـريػمملماظرملؿملضملهملمدائؼملممًلمس٤ماب٤متؿملؼملؿملهمل

م:واظيتمؼربرونمبؾملمملمض٦هل٣مإغ٥مضممللموعؾؿٓعموذبل٣مصكملغؽملمملمنٓمأغؾملمملمطمملظؿمملظ٨

 أنمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمؼـؾوملماظزملظملمملتمٓمتضملمملديمسػمل٧موج٥مايعملؿملعملهملم -1

 اتؾملؼمل٦همبفملغ٥مؼصيغملـٕمع٤ماظؿقٓثمسيمعلمملئ٢ماظٔاتمواظزملظملمملتمبغملالممعؽملغملٕم -2

وأنماظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيمٕم،ماتؾملؼمل٦همبفملغ٥مهٓثمسيمػٔهماٌلمملئ٢ماظيتمدؾعملومل -3

 ؼؿقٓث٦امصؿملؾملممل

دائؼملممًلمؼٕددونمأنماظضملػملؼملمملءموايغملمملممواظظملعملؾملمملءمسيمسزملٕمذؿملْماإلدالممطمملغ٦امجيؼملضمل٦نم -4

 .سػمل٧مأغ٥مطمملصٕموعؾؿٓعموضممللموعسمل٢

م

م

م
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م:واظٕدمسػمل٧مذظ١مطمملظؿمملظ٨

-مذؿملْماإلدالممؼـؾوملماظزملظملمملتماظيتمذطٕػمملمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديمسيمطؿمملب٥موذطٕػمملمغؾؿمل٥ -1

سيمدؽملؿ٥مسػمل٧موج٥مايعملؿملعملهملمبؿملؽملؼملمملمػ٣مؼعمل٦ظ٦نمأغؾملمملمع٤مبمملبم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

اجملمملزمدرءطيمظػملؿرملؾؿمل٥مواظؿفلؿمل٣مبٖسؼملؾمل٣،مصؿملعمل٦ظ٦نمإنماب٤متؿملؼملؿملهملمأثؾوملمتػمل١ماظزملظملمملتم

م.موجضملػملؾملمملمحعملؿملعملهملمسيمح٠مآمتضملمملديمإذامػ٦مؼرملؾ٥مآممبكػمل٦ضمملت٥موجضملػمل٥مجلؼملممًل

م:وػٔهمػ٨مسعملؿملٓةمذؿملْماإلدالممسيمصظملمملتمآمتضملمملدي،مؼعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

وضٓمسصيػمل٣مأنمرٕؼعملهملمدػملٟماِعهملموأئؼملؿؾملممل،مإثؾمملتمعمملمأثؾؿ٥مع٤ماظزملظملمملتمع٤مشريمتغملؿملؿملٟم)

والممتـؿمل٢،موع٤مشريمهٕؼٟموالمتضملشملؿمل٢،موطٔظ١مؼؽملظمل٦نمسؽمل٥معمملمغظملمملهمس٤مغظملل٥معٝمعمملمأثؾؿ٥م

ع٤ماظزملظملمملتمع٤مشريمإيمملد،مالمسيمأمسمملئ٥موالمسيمآؼمملت٥،مصكملنمآمذمماظٔؼ٤مؼػملقٓونمسيمأمسمملئ٥م

َِدضيؼملشيمملءموشيظغيػمّل٥غي):موآؼمملت٥،مطؼملمملمضممللمتضملمملدي غٔيؼ٤شيموشيذشيرصيوْامبغيؾملشيمملمَصمملدضيسصي٦هصيماْظقصيلضيؽملشي٧ما صيونشيماَظ مَأدضيؼملشيـملئغي٥غيمصغي٨مؼصيػمْلقغي

شيوضينشي غٔيؼ٤شيمِإنؼي):ممضممللمتضملمملديؼ180:اِسٕافػم(ؼشيضملضيؼملشيػمُل٦نشيمَطمملغصي٦ْامعشيمملمدشيؿملصيفضي صيونشيماَظ مَظمملمآؼشيمملتغيؽملشيمملمصغي٨مؼصيػمْلقغي

ظيماظؽملؼيمملِرمصغي٨مؼصيػمْلعمَل٧مَأَصؼملشي٤مسشيػمَلؿملضيؽملشيمملمؼشيكضيظمَل٦ضينشي مبغيؼملشيمملمِإغؼي٥صيمذغيؽضيؿصي٣ضيمعشيمملماسضيؼملشيػمُل٦اماْظعملغيؿملشيمملعشيهملغيمؼشي٦ضيمشيمآعغيؽملممًلمؼشيفمْلتغي٨معؼي٤مَأممخشيؿملضي

ؼم40:صزملػملوملػ(مبشيزملغيريظيمتشيضملضيؼملشيػمُل٦نشي

صشملٕؼعملؿؾمل٣متؿسملؼمل٤مإثؾمملتماِمسمملءمواظزملظملمملت،معٝمغظمل٨ممممملثػملهملماٌكػمل٦ضمملت،مإثؾمملتممًلمبالم

شي):مترملؾؿمل٥،موتؽملٖؼؾملمملمبالمتضملشملؿمل٢،مطؼملمملمضممللمتضملمملدي صيموشيػصي٦شيمذشي٨ضيءظيمَطؼملغيضـيػملغي٥غيمَظؿملضي م(ماظؾشيزملغيريصيماظلؼيؼملغيؿمل

شيم):مصظمل٨مض٦ظ٥ؼ11:اظرمل٦رىػ صيموشيػصي٦شي:م)م مردمظػملؿرملؾؿمل٥مواظؿؼملـؿمل٢،موض٦ظ٥م(ذشي٨ضيءظيمَطؼملغيضـيػملغي٥غيمَظؿملضي ماظلؼيؼملغيؿمل

م().(مردمظإليمملدمواظؿضملشملؿمل٢(اظؾشيزملغيريصي

طؼملمملمػ٦مع٤م،مإذًامؼؿسملّمظؽملمملمأذٓماظ٦ض٦حمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمأخٔمطالممآمدؾقمملغ٥مس٤مغظملل٥

مأومحيعيفمعضملؽملممله،مأومؼسملؿملٟمإظؿمل٥مإضمملصمملتم،مدونمأنمؼؿفملوظ٥

وٕمؼؾؿٓعمطالعممًلمٕمؼغمل٤مع٦ج٦دًا،مب٢مآمدؾقمملغ٥م،مإذًاماب٤متؿملؼملؿملهملمٕمؼفملتمبرمل٨ءمجٓؼٓ

وإذامطمملنمػقملالءماظرملؿملضملهملمؼؽملظمل٦غؾملمملمأوم،موتضملمملديمأخربمس٤مغظملل٥مسيمطؿمملب٥ماظغملٕؼ٣مبؾملٔهماظزملظملمملت

ؼؿفملوظ٦غؾملمملموؼؽملؿعملٓونمذؿملْماإلدالمموؼغملظملٕوغ٥مِغ٥مذطٕمطالممرب٥مطؼملمملمػ٦مصفملض٦لمهل٣مػ٢مأغؿ٣م

م-.صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مأسػمل٣مع٤مرد٦لمآ
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مبمملمتعمل٦ظ٦غ٥مأغؿ٣ماآلنمع٤معضملؿعملٓاتمسيم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مٌمملذامٕمؼصيكربغمملماظٕد٦ل

م!صظملمملتمآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي؟

أنمذؿملْماإلدالممتغملػمل٣مسيمػٔهماٌلمملئ٢مِدؾمملبمعؽملؾملمملماظٕدمسػمل٧ماٌؾؿٓسنيمسيماظزملظملمملتم -2

صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-محبؿملىملمؼؽملظمل٦نمس٤مآمتضملمملديمعمملأثؾؿ٥مظؽملظملل٥مسيمطؿمملب٥مودؽملهملمغؾؿمل٥

ب٢موتفملوظ٦ػمملمتفملوؼالتمسيمشريمع٦ضضملؾملمملموطصيٕمسيمزعمملغ٥مرري٥مآما٦ًضمسيمػٔهم-

م.اٌلمملئ٢مصغملمملنمالبٓمأنمؼٕدمسػملؿملؾمل٣مرري٥مآممبمملمؼٕاهمأغ٥مػ٦ماي٠

ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممسيمدؾنملمتفملظؿملظمل٥ماظضملعملؿملٓةماظؿٓعٕؼهملمهعملؿمل٠ماإلثؾمملتمظألمسمملءمواظزملظملمملتم

م:وحعملؿملعملهملماىؼملٝمبنيماظعملٓرمواظرملٕع

صعملٓمدفملظينمع٤متضملؿملؽملوملمإجمملبؿؾمل٣مأنمأطؿنملمهل٣معسملؼمل٦نمعمملممسضمل٦همعينمسيمبضملٚم)

اجملمملظٗ،مع٤ماظغملالممسيماظؿ٦حؿملٓمواظزملظملمملت،موسيماظرملٕعمواظعملٓر،مٌلؿملٗمايمملجهملمإديمهعملؿمل٠م

ػٔؼ٤ماِصػملني،موطـٕةماالضشملٕابمصؿملؾملؼملممل،مصكملغؾملؼملمملمعٝمحمملجهملمط٢مأحٓمإظؿملؾملؼملممل،موعٝمأنمأػ٢م

اظؽملصملٕمواظضملػمل٣،مواإلرادةمواظضملؾمملدة،مالمبٓمأنمخيشملٕمهل٣مسيمذظ١مع٤ما٦ًارٕمواِض٦المعمملم

حيؿمملج٦نمعضمل٥مإديمبؿملمملنماهلٓىمع٤ماظسملالل،مالمدؿملؼملمملمعٝمطـٕةمع٤مخمملضمسيمذظ١مبمملي٠م

تمملرة،موبمملظؾمملر٢متمملرات،موعمملمؼضملرتيماظعملػمل٦بمسيمذظ١مع٤ماظرملؽيؾ٥ماظيتمت٦ضضملؾملمملمسيمأغ٦اعم

م().(اظسملالالت

إذًامطمملنمػٓفمذؿملْماإلدالممت٦ضؿملّماي٠موذظ١مظغملـٕةماإلضشملٕابمملتمواظغملالممسيمػٔهم

اٌلمملئ٢مصػمل٣مؼغمل٤مإلغلمملنمشؿمل٦رمسػمل٧مدؼؽمل٥مطرملؿملْماإلدالممأنمؼعملٟمصمملعؿممًلمأعمملممػٔهماظظملنتمواظؾٓعم

م.اظيتماغؿرملٕتمسيمسزملٕهمرري٥مآمتضملمملدي

اظزملقمملبهملمواظؿمملبضمل٦نمٕمؼؿغملػملؼمل٦مسيمتػمل١ماٌلمملئ٢مِغ٥مٕمؼغمل٤مبؿملؽملؾمل٣معؾؿٓس٦نمطمملظٔؼ٤م -3

مصػمل٧مآم-طمملغ٦امسيمسزملٕمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي،مصضملزملٕمصقمملبهملمرد٦لمآ

ٕمت٦جٓمب٥مػٔهماظظملٕقماظغملالعؿملهملمواظؾقىملمسيمتػمل١ماِع٦رمطمملظٔاتم-سػملؿمل٥مودػمل٣م

.مواظزملظملمملت
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وهل٣م،مأنماظرملؿملضملهملمهل٣مبمملعمر٦ؼ٢مسيمػٔاماجملممللمصؾمل٣مؼؿغملػملؼمل٦نمسيماِمسمملءمواظزملظملمملت -4

.آراءموغصملٕؼمملتمح٦هلممل،موٕمؼلغملؿ٦امطؼملمملمصضمل٢ماظزملقمملبهملمواظؿمملبضمل٦نمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

،معضملصمل٣مسػملؼملمملءمسزملٕمذؿملْماإلدالممأثؽمل٦امسػملؿمل٥مطؼملمملمدؾ٠معضملؽملمملمب٢موجضملػمل٦همصٕؼٓمسزملٕه -5

ب٢مإنمبضملسملؾمل٣مطمملنمؼعمل٦لمعمملرأتمسؿملينمعـػمل٥،مظغمل٤مٕمؼؽملؿعملٓهمإالماظعملػملؿمل٢موالمؼصيعملممللم

وعؽملؾمل٣مع٤متؾنيمسٓممصٓض٥مطكملب٤م،مب٢مطمملغ٦امضػملهمل،مسؽملؾمل٣مصعملؾملمملءمسزملٕهموسػملؼملمملءمزعمملغ٥

وعؽملؾمل٣مع٤مطمملنمداصضمل٥مظؽملعملٓمذؿملْماإلدالممػ٦ماظطملريةموايلٓمطمملب٤محفٕم،مبشمل٦رهمل

وظغملؽملؽملمملمالغعملٟمسػمل٧مإذيمملعمظضملػملؼملمملءمزع٤معضملنيمؼعمل٦ظ٦نمصؿمل٥مبفملنماب٤متؿملؼملؿملهملم،ماهلؿملـؼمل٨

صظمل٨مط٢مسزملٕموزعمملنمنٓمأنماإلذيمملعمسػمل٧م،مضممللمأومعؾؿٓع،مب٢ماِعٕمسػمل٧مسغملل٥

وبظملسمل٢مآمتضملمملديممتغمل٤مع٤مضؼملٝم،مأغ٥مذبٓدماظضملعملؿملٓةماظزملقؿملقهملمسيمذظ١ماظ٦ضومل

.صػملٔظ١مغمملصؾ٦هماظضملٓاءموع٤مث٣مرع٦همبٓائؾمل٣موأغلػمل٦ا،ماٌؾؿٓسنيموأػ٢ماظسملالل

وظ٦مأت٧مبرمل٨ءمع٤مسؽملٓهمٌمملمضؾػمل٥معؽمل٥ماٌلػملؼمل٦ن،م،ماب٤متؿملؼملؿملهملمٕمؼفملتمبرمل٨ءمع٤مسؽملٓه -6

وٕمؼؿفملوظ٥م،موٕمؼضملشملػمل٥،مظغملؽمل٥مأثؾوملمعمملأثؾؿ٥مآمتضملمملديمظؽملظملل٥،موغظمل٧معمملغظملمملهمس٤مغظملل٥

طؼملمملمصضمل٢ماظرملؿملضملهملموشريػ٣مع٤ماظظملٕقماظيتمأغغملٕتمصظملمملتمآموتفملوظ٦ػمملمتفملوؼالتم

م().بمملرػملهمل

م

م

م

م

م

                                                           



190 

صؾىماهللم-عوضػفممعنمضولمذقخماإلدالمميفمزؼارةماظؼؾورمساعة،موضربماظـيب:مادلطؾبماظـاغي

م:خاصة-سؾقهمودؾم

-موضربماظؽمليب،مع٤ماِع٦رماظيتمؼؽملؿعملٓماظرملؿملضملهملمصؿملؾملمملمذؿملْماإلدالممع٦ض٦عمزؼمملرةماظعملؾ٦ر

م:ودفملسٕضمأض٦اهل٣،موع٤مث٣مأض٦المذؿملْماإلدالممسيمػٔهماٌلفملظهمل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

وسػمل٧مػٔامجٕتماظزملقمملبهملمواظؿمملبضمل٦نمخػملظملممًلمس٤م)ع٤مرع٦زماالثؽمل٧مسرملٕؼهملم،مؼعمل٦لما٦ًئ٨

وؼعملؾػمل٦غ٥،م،موؼؿربط٦نمب٥-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مواظ٥مودػمل٣-دػملٟ،مصغملمملغ٦امؼٖورونمضرباظؽمليب

وػغملٔامطمملغ٦امؼظملضملػمل٦نمعٝمضؾ٦رم.موؼلؿرملظملضمل٦نمبٕد٦لمآ،مطؼملمملمطمملغ٦امؼلؿرملظملضمل٦نمب٥مسيمحؿملمملت٥

أئؼملهملماظٓؼ٤موأوظؿملمملءمآماظزملممليني،موٕمؼؽملغملٕمذظ١مأحٓمع٤ماظزملقمملبهمل،موالمأحٓمع٤ماظؿمملبضملنيمأوم

،ماِسالم،مإديمأنمزؾملٕمأريٓمب٤مسؾٓمايػملؿمل٣مب٤مسؾٓماظلالممب٤مسؾٓمآمب٤متؿملؼملؿملهملمايٕاغ٨

صقٕممذٓماظٕحممللمإديمزؼمملرةماظعملؾ٦ر،موتعملؾؿملػملؾملممل،موعلؾملممل،مواالدؿرملظملمملعممب٤مدص٤مصؿملؾملممل،محؿ٧مأغ٥م

أنمتربكمب٥مبؿعملؾؿمل٢مأومٌٗ،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مواظ٥مودػمل٣م-مذٓدماظؽملغملريمسػمل٧مع٤مزارمضربماظؽمليب

.م()(وجضمل٢مذظ١مع٤ماظرملٕكماِصطملٕمتمملرةموع٤ماظرملٕكماالطربمأخٕى

أؼسملممًلمطؼملممللمايؿملٓريمظ٥مععملمملرٝمصؿملٓؼ٦مس٤مآراءمذؿملْماإلدالممح٦لمآراءمذؿملْماإلدالممسيم

ػٔاماىمملغنمل،موؼؿؾمل٣مذؿملْماإلدالممسػمل٧مضؽملمملةماظغمل٦ثٕمبفملغ٥مؼعمل٦لمبفملنمزؼمملرةمط٢ماظعملؾ٦رمعرملٕوسهملم

م.()-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مإالمضربماظؽمليب

صكملغ٨مأذطٕمض٦لمذؿملْماإلدالممسيمزؼمملرةمضربم،موػؽملمملمضؾ٢مأنمأغمملض٘مأض٦اهل٣مبمملظؽملعملٓمواظٕد

م:وع٤مخاللمطالع٥مدؿملغمل٦نماظٕدمودفملوضق٥مبكملذنمآمتضملمملدي-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ماظؽمليب

ؼيمسشي٤ضيماظؽملؼيؾغي٨ـيم)دصيؽ٢ماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديم َأغؼي٥صيم-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مػشي٢ضيمصشي

ِٕيموشيجشيؾشيوملضيمَظ٥صيمذشيظمَلمملسشيؿغي٨م:مَضممللشي ِٕماظؽملؼيؾغي٨ـيم"معشي٤ضيمزشيارشيمَضؾضي ؼيمصغي٨مَصسملضي٢ِمِزؼشيمملرشيةغيمَضؾضي صشيػمَل٧م-مَأمضيمَظممل؟موشيػشي٢ضيمصشي

م(ذشي٨ضيءظيمعغي٤ضيماْظفمَلحشيمملدغيؼىملغي،مَأمضيمَظممل؟-ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم

صيمظغيػمَل٥غيمرشيبـيماْظضملشيمملَظؼملغينيشي):مصفملجمملب ِّمسشي٤ضيماظؽملؼيؾغي٨ـيم.ماْظقشيؼملضي ضيمثشيؾشيوملشيمصغي٨ماظزملؼيقغيؿمل َأعؼيمملمِزؼشيمملرشيُةماْظعمُلؾصي٦ِرمَصعمَل

ضيمغشيؾملشي٧مسشيؽملضيؾملشيمملمغشيؾملضيؿملطيمملمسشيمملعؾيممل،مثصي٣ؼيمَأذغينشيمصغي٨مذشيظغي١َ-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-م ُطؽملضيوملم»:مَصعمَلممللشي.مَأغؼي٥صيمَطمملنشيمَض

                                                           



191 

صيورصيوػشيممل شيَة.مغشيؾملشيؿملضيؿصيغمُل٣ضيمسشي٤ضيمِزؼشيمملرشيةغيماْظعمُلؾصي٦ِرمَص صيُط٣ضيماْظـملخغي شيطخمل -:مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مموشيَضممللشيم()«َصكمِلغؼيؾملشيمملمتصي

شيمَظؾملشيممل،مَصػمَل٣ضيمؼشيفمْلذشينضيم» شيمُأعـي٨،مَصفمَلذغينشيمظغي٨،موشيادضيؿشيفمْلذشيغضيوملصيمصغي٨مَأنضيمَأدضيؿشيطملضيظملغي ادضيؿشيفمْلذشيغضيوملصيمرشيبـي٨مصغي٨مَأنضيمَأزصيورشيمَضؾضي

شيَة صيُط٣ضيماْظـملخغي شيطخمل صيورصيواماْظعمُلؾصي٦رشي،مَصكمِلغؼيؾملشيمملمتصي م.م()«ظغي٨،مَص

شياػصيؼملشيممل:موشيػصيؽملشيمملمعشيلضيفمَلَظؿشيمملِن م.عصيؿؼيظمَل٠ظيمسشيػمَلؿملضيؾملشيممل،موشياْظفمُلخضيشيىمعصيؿشيؽملشيمملزشيعظيمصغيؿملؾملشيممل:مإحضي

ـيؼشيمملرشيَةمتشيؽملضيعمَللغي٣صيمإَظ٧مضغيلضيؼملشيؿملضي٤ِ:مَصفمَلعؼيمملماْظفمُلوَظ٧ ضيسغيؿملؼيهملػي:مَصكمِلنؼيماظ ضيسغيؿملؼيهملػيموشيِزؼشيمملرشيةػيمبغي م.ِزؼشيمملرشيةػيمذشي

ضيسغيؿملؼيهمُل ـيؼشيمملرشيُةماظرملؼي َِٖظهملغيماظزملؼيػمَلمملةغيمسشيػمَل٧مجغيؽملشيمملزشيتغي٥غي،مَطؼملشيمملم:مَصمملظ ؽيسشيمملءصيمَظ٥صي،مبغيؼملشيؽملضي اظلؼيػمَلمملمصيمسشيػمَل٧ماْظؼملشيؿملـيوملغي،موشياظ

ِّمَأنؼيماظؽملؼيؾغي٨ؼيم َطمملنشيمؼصيضملشيػملخمل٣صيمَأصضيقشيمملبشي٥صيمإذشيامزشيارصيواماْظعمُلؾصي٦رشيمَأنضيم-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مثشيؾشيوملشيمصغي٨ماظزملؼيقغيؿمل

ـيؼشيمملِرمعغي٤ضيماْظؼملصيلضيػملغيؼملغينيشيموشياْظؼملصيقملضيعغيؽملغينيشي،موشيِإغؼيمملمإنضيمذشيمملءشيماظػمَل٥صيمبغيغمُل٣ضيمَظمملحغيعمُل٦نشي،م»:مؼشيعمُل٦ُظ٦ا اظلؼيػمَلمملمصيمسشيػمَلؿملضيغمُل٣ضيمَأػضي٢شيماظ

ِٕؼ٤شيمغشيلضيفمَللصيماظػمَل٥شيمَظؽملشيمملموشيَظغمُل٣ضيماْظضملشيمملصغيؿملشيهمَل،ماظػمَلؾملصي٣ؼيمَظمملم غٓيعغينيشيمعغيؽملؼيمملموشيعغيؽملضيغمُل٣ضي،موشياْظؼملصيلضيؿشيفمْلخغي ضيحشي٣صيماظػمَل٥صيماْظؼملصيلضيؿشيعمْل وشيؼشي

ضيمَظؽملشيمملموشيَظؾملصي٣ضي شيػصي٣ضي،موشياْشظملغي شيػصي٣ضي،موشيَظمملمتشيظمْلؿغيؽملؼيمملمبشيضملضي ِٕعضيؽملشيمملمَأجضي ِٚم()«تشيقضي ضيوشيىمبشيضملضيسملصي٥صيمصغي٨مبشيضملضي ؽيسشيمملءصيمؼصي شياماظ موشيػشي

ؼيةغيمَأْظظمَلمملزػي ضيِويؿيمبغيضملغي ـيؼشيمملرشيُةمػغي٨شيماَظؿغي٨م.ماْظفمَلحشيمملدغيؼىملغي،موشيػصي٦شيمعشي غيهغيماظ ِٕهغيموشيػشي غيموشيَشؿملضي َطؼملشيمملمرصيِوؼشيوملضيمَأْظظمَلمملُزماظؿؼيرملشيؾملؽي

ِٝ-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مَطمملنشيماظؽملؼيؾغي٨ؽيم ِٖؼشيمملرشيةغيمُضؾصي٦ِرمَأػضي٢ِماْظؾشيعملغيؿمل م.ؼشيظمْلضملشيػمُلؾملشيمملمإذشيامخشيشيجشيمظغي

ضيسغيؿملؼيهمُل ـيؼشيمملرشيُةماْظؾغي صيونشيم:موشيَأعؼيمملماظ غٔيؼ٤شيمؼشيؿؼيكغي شيِع،ماَظ ِٗمِزؼشيمملرشيةغيماْظؿملشيؾملصي٦دغيموشياظؽملؼيزملشيمملرشيى،موشيَأػضي٢ِماْظؾغي َصؼملغي٤ضيمجغيؽملضي

ضيمادضيؿشيظمَلمملضشيمسشي٤ضيماظؽملؼيؾغي٨ـيم شي،موشيَض صغي٨م-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مُضؾصي٦رشيماْظفمَلغضيؾغيؿملشيمملءغيموشياظزملؼيمملظغيقغينيشيمعشيلشيمملجغي

شيمعشي٦ضيتغي٥غي ِٕػشيمملمَأغؼي٥صيمَضممللشيمسغيؽملضي صيوامُضؾصي٦رشيمَأغضيؾغيؿملشيمملئغيؾمِل٣ضيم»:ماْظغمُلؿصينملغيماظزملـيقشيمملِحموشيَشؿملضي َظضملشي٤شيماظػمَل٥صيماْظؿملشيؾملصي٦دشيموشياظؽملؼيزملشيمملرشيىماتؼيكشي

ـيرصيمعشيمملمَصضملشيػمُل٦ا شيمؼصيقشي ِٕهشيم-:مرشيضغي٨شيماظػمَل٥صيمسشيؽملضيؾملشيمملم-مَضمملَظوملضيمسشيمملئغيرملشيهمُلم.م«عشيلشيمملجغي صيهصيموشيَظغملغي٤ضيمَط ِٕزشيمَضؾضي وشيَظ٦ضيَظمملمذشيظغي١َمَظفمُلبضي

طيا شيمعشيلضيفغي ِّمسشيؽملضي٥صيم.م()(َأنضيمؼصيؿؼيكشي إنؼيمعشي٤ضيم»:مَأغؼي٥صيمَضممللشي-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-موشيثشيؾشيوملشيمصغي٨ماظزملؼيقغيؿمل
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شي،مَصكمِلغـي٨مَأغضيؾملشيمملُط٣ضيمسشي٤ضيم صيواماْظعمُلؾصي٦رشيمعشيلشيمملجغي شيمَأَظمملمَصػمَلمملمتشيؿؼيكغي صيونشيماْظعمُلؾصي٦رشيمعشيلشيمملجغي َطمملنشيمَضؾضيػمَلغمُل٣ضيمَطمملغصي٦امؼشيؿؼيكغي

م()«مذشيظغي١َ

شيهصي،م ؽيسشيمملءغيمسغيؽملضي شيهصيمَأوضيماظ ِٚماْظفمَلغضيؾغيؿملشيمملءغيموشياظزملؼيمملظغيقغينيشيمظغيػملزملؼيػمَلمملةغيمسغيؽملضي ِٕمبشيضملضي غيمَضؾضي ضيسغيؿملؼيهمُلمعغيضي٢صيمَضزملضي ـيؼشيمملرشيُةماْظؾغي َصمملظ

ِٕهغي،مَأوضيماظغيمملدضيؿغيطملشيمملثشيهملغيمبغي٥غي،مَأوضيماْظفمَلْضلشيمملِممسشيػمَل٧م شيمَضؾضي َأوضيمبغي٥غي،مَأوضيمَرػمَلنملغيماْظقشي٦شيائغييمِلمعغيؽملضي٥صي،مَأوضيمعغي٤ضيماظػمَل٥غيمتشيضملشيمملَظ٧مسغيؽملضي

ظيمعغي٤ضيماظزملؼيقشيمملبشيهملغي،موشيَظمملماظؿؼيمملبغيضملغينيشيمَظؾملصي٣ضيم شيِعماَظؿغي٨مَظ٣ضيمؼشيظمْلضملشيػمْلؾملشيمملمَأحشي اظػمَل٥غيمتشيضملشيمملَظ٧مبغي٥غي،موشيغشيقضي٦ِمذشيظغي١َمػصي٦شيمعغي٤ضيماْظؾغي

غٓيؼ٤شي،م-مصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيم-مبغيكمِلحضيلشيمملٍنموشيَظمملمدشي٤ؼيمذشيظغي١َمرشيدصي٦لصيماظػمَل٥غيم ؼٕياذغي ظيمعغي٤ضيمخصيػمَلظمَلمملئغي٥غيماظ وشيَظمملمَأحشي

ضيمغشيؾملشي٧مسشي٤ضيمذشيظغي١َمَأئغيؼملؼيهمُلماْظؼملصيلضيػملغيؼملغينيشيماْظغملغيؾشيمملرصي م()(بشي٢ضيمَض

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مطمملنماظؽمليب)وؼعمل٦لمسيمصسمل٢ماالدؿطملظملمملرمظػملؼملؿملوملمسؽملٓمزؼمملرةمضربهم

ؼظملضملػمل٥،موؼفملعٕمب٥مأعؿ٥مسؽملٓمضؾ٦رماٌلػملؼملني،مسعملنملماظٓص٤،موسؽملٓمزؼمملرتؾمل٣،موإٌورمبؾمل٣،مإمنمملمػ٦م

هؿملهملمظػملؼملؿملومل،مطؼملمملمحي٨ماي٨مودسمملءمظ٥مطؼملمملمؼٓس٧مظ٥،مإذامصػمل٧مسػملؿمل٥مضؾ٢ماظٓص٤مأومبضملٓه،م

وسيمضؼمل٤ماظٓسمملءمظػملؼملؿملومل،مدسمملءماي٨مظؽملظملل٥،موظلمملئٕماٌلػملؼملني،مطؼملمملمأنماظزملالةمسػمل٧ماىؽملمملزةم

صؿملؾملمملماظٓسمملءمظػملؼملزملػمل٨،موظلمملئٕماٌلػملؼملني،مودبزملؿملٙماٌؿملوملمبمملظٓسمملءمظ٥،مصؾملٔامطػمل٥،موعمملمطمملنم

وعمملمطمملنمسػملؿمل٥ماظلمملبعمل٦نماِوظ٦ن،مػ٦م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-معـػمل٥،مع٤مدؽملهملمرد٦لمآ

وػ٦ماظٔيمطمملغ٦امؼظملضملػمل٦غ٥مسؽملٓمضربماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،م،ماٌرملٕوعمظػملؼمللػملؼملنيمسيمذظ١

م()(وشريه

م:وع٤مخاللمطالممذؿملْماإلدالممؼؿسملّماظٕدمسػمل٧مػقملالءماٌؿؾملؼملنيمظ٥

ذؿملْماإلدالممٕمؼصيقٕممزؼمملرةماظعملؾ٦رمبزملظملهملمسمملعهملمب٢مإغ٥مذطٕمأنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥م -1

ودػمل٣مطمملنمغؾمل٧مس٤مزؼمملرةماظعملؾ٦رمث٣مسمملدمصفملبمملحمزؼمملرتؾملممل،مإذًامطالعؾمل٣مػؽملمملمبفملنمذؿملْم
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اإلدالممحٕممزؼمملرةماظعملؾ٦رموأسؿربػمملمعضملزملؿملهملمػ٦مإتؾملمملممبمملر٢مظؿملٗمظ٥مأدمملسمع٤م

.اظزملقهمل

ضلعي٣مذؿملْماإلدالممزؼمملرةماظعملؾ٦رمإديمذٕسؿملهملموبٓسؿملهمل،مإذًامػ٦مٕمؼصيقٕممزؼمملرةماظعملؾ٦رمب٢م -2

جضملػملؾملمملمعرملٕوسهملمإذامٕمؼغمل٤مصؿملؾملمملمبٓسهملمأومزبمملظظملهملمظػملرملٕع،مصكملذامطمملغوملمظػمللالممسػمل٧م

مصؾمل٨معرملٕوسهملموجمملئٖةمأعمملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اٌؿملوملمواظٓسمملءمظ٥مطؼملمملمصضمل٢ماظؽمليبم

،مإذامطمملغوملمع٤مضؾؿمل٢مادبمملذمضؾ٦رماِغؾؿملمملءمواظزملمملينيمعلمملجًٓامطمملظٔؼ٤مؼٓس٦نماِع٦ات

صؾملٔهم،مطؼملمملمؼظملضمل٢ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل،موؼلؿرملظملضمل٦نمبؾمل٣،موؼؿ٦دػمل٦ن،موؼؿربط٦ن

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وغؾمل٧مسؽملؾملمملماظؽمليب،مػ٨ماظٖؼمملرةماظؾٓسؿملهملماظيتمحٕعؾملمملماإلدالم

.مِنمصؿملؾملمملمإذٕاكمشريمآمعٝمآمتضملمملديمبمملظضملؾمملدة

ذؿملْماإلدالممٕمؼغمل٤مػٔامرأؼمملمذكزملؿملمملمظ٥محؿ٧مؼؽملؿعملٓهماظرملؿملضملهملمصؿمل٥موإمنمملمطمملنمؼٔطٕم -3

ِنماظٓؼ٤مظؿملٗمتمملبضملممًلم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رأيماظرملٕعمعلؿٓاًلمبفملحمملدؼىملماظؽمليب

صػمل٧م-ظألػ٦اءمواِذكمملصمإمنمملمػ٦موح٨مع٤مربماظضملمملٌني،مصغملمملنمغمملضاًلمظغملالمماظؽمليب

؟!!!واظٔيمػ٦موح٨مع٤مربماظضملمملٌني،مصػملؼملمملذامؼضملرتضمػقملالءم-آمسػملؿمل٥مودػمل٣

إنماظضملمملٕماٌؿؼملغمل٤مع٤مسػملؼمل٥ماٌؽملزملٟمسيمض٦ظ٥محنيمؼٔطٕمرأيمزبمملظظمل٥مؼٔطٕهمبفملعمملغهملم -4

وعزملٓاضؿملهملمدونمبرتماظؽملزمل٦صمواإلسبٕافمبؾملمملمس٤مععملمملصٓػممل،مصرملؿملْماإلدالممطؼملمملمػ٦م

صػمل٧م-واضّمعضملؽملمملمٕمؼفملتمبؽملٙمواحٓمحيػمل٢مصؿمل٥مزؼمملرةماظعملؾ٦رموحيٕممزؼمملرةمضربماظؽمليب

ب٢مإنمطالممذؿملْماإلدالممواضّمبفملنم،ممطؼملمملمؼٔطٕمطؼملممللمايؿملٓري-آمسػملؿمل٥مودػمل٣

وذٓماظٕحممللمظػملعملؾ٦رمأيم،ماحملٕممػ٦مدسمملءمأصقمملبماظعملؾ٦رمواظؿ٦د٢مواالدؿرملظملمملعمبؾمل٣

.()ضربمطمملنمد٦اءمغيبمأومرج٢مصمملحلمأومأيمذكٙمطمملنم
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ٕمؼٕدمغٙمواحٓمصقؿملّموثمملبؿهملمصقؿ٥مؼٔطٕمبفملنمأحٓمع٤ماظزملقمملبهملمرض٦انمآم -5

أومادؿرملظملٝمب٥مأومت٦د٢م،موت٦د٢مب٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-سػملؿملؾمل٣متربكمبعملربماظؽمليب

بعملربمأحٓمع٤مأئؼملهملماظٓؼ٤موأوظؿملمملءمآماظزملممليني،مصضملؽملٓعمملمؼعمل٦لمإغؾمل٣مصضملػمل٦مذظ١مصفملض٦لم

ظ٥موع٤مطمملنمأئؼملهملماظٓؼ٤مشريػ٣موأوظؿملمملءمآمشريػ٣،موإذامطؽملؿ٣متصيغملظملٕونماظزملقمملبهملم

؟!!صغملؿملٟمهؿف٦نمبظملضملػملؾمل٣موتؾؽمل٦نمسػملؿمل٥مسعملمملئٓط٣م،موالتلؿـؽمل٦نمعؽملؾمل٣مإالماظعملػملؿمل٢

وظغمل٤ماظٔيم،مس٤مدمملئٕماظعملؾ٦ر-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-أغ٥مٕمحيٕمماظٖؼمملرةمظعملربماظؽمليب -6

وع٤ماِع٦رم،مذطٕمهٕمي٥مػ٦مذٓماظٕحممللمإظؿمل٥مودسمملؤهمواظؿربكمب٥مواالدؿرملظملمملعمب٥

.اظيتمالتصيشملػملنملمإالمع٤مآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي

ٕمتغمل٤مع٦ج٦دةمالسؽملٓماظزملقمملبهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وذطٕمأنمظظملٜمزؼمملرةمضربماظؽمليب

صؿملعمل٦لمرري٥مآم،موالماظؿمملبضملنيمظغمل٤ماظضملػملؼملمملءمادؿقؾ٦امذظ١ماظضملؼمل٢مبؽملمملءطيمسػمل٧مأحمملدؼىمل

شيماْظفمَلئغيؼملؼيهمُلمصغي٨مذشيظغي١َمسشيػمَل٧م)سيمصزمل٢مسيمزؼمملرةمضربماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م وشيِإغؼيؼملشيمملماسضيؿشيؼملشي

شيَةمسشي٤ضيماظؽملؼيؾغي٨ـيم شيؼضي صشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيمَأغؼي٥صيم-معشيمملمرشيوشياهصيمَأبصي٦مدشياوودمصغي٨ماظلؽيؽملشي٤ِمسشي٤ضيمَأبغي٨مػصي

م.()«معشيمملمعغي٤ضيمرشيجصي٢ٍمؼصيلشيػملخمل٣صيمسشيػمَل٨ؼيمإَظمملمرشيدؼيماظػمَل٥صيمسشيػمَل٨ؼيمرصيوحغي٨،محشيؿؼي٧مَأرصيدؼيمسشيػمَلؿملضي٥غيماظلؼيػمَلمملمشي»:مَضممللشي

ِٕيم»:موشيَطؼملشيمملمصغي٨مدصيؽملشي٤ِماظؽملؼيلشيمملئغي٨عيمسشي٤ضيماظؽملؼيؾغي٨ـيمصشيػمَل٧ماظػمَل٥صيمسشيػمَلؿملضي٥غيموشيدشيػمَل٣شيمَأغؼي٥صيمَضممللشي إنؼيماظػمَل٥شيموشيَط٢شيمبغيعمَلؾضي

شيام()«عشيػمَلمملئغيغمَلهمًلمتصيؾشيػملخملطملصيؽملغي٨مسشي٤ضيمُأعؼيؿغي٨ماظلؼيػمَلمملمشي شيماظػمَل٥صيمبغي٥غيموشيرشيدصي٦ُظ٥صي،مَصػملغيؾملشي مَصمملظزملؼيػمَلمملُةموشياظلؼيػمَلمملمصيمسشيػمَلؿملضي٥غيمعغيؼملؼيمملمَأعشي

م().(ادضيؿشيقشينملؼيمذشيظغي١َماْظضملصيػمَلؼملشيمملءصي
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 هىقف الشيعت االثٌى عشريت هي عقيدة شيخ اإلسالم

 : ابي تيويت في آل البيت والصحابت رضىاى اهلل عليهن

 

هىقف الشيعت االثٌى عشريت هي عقيدة شيخ : الوبحث األول .1
 :اإلسالم ابي تيويت في آل البيت رضىاى اهلل عليهن

هىقف الشيعت االثٌى عشريت هي عقيدة ابي :الوبحث الثاًي .2
 تيويت في الصحابت رضىاى اهلل عليهن
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ممتفقد

دائؼملممًلمؼٕددمسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمطػملؼملهملماظؽمل٦اصنملمسػمل٧مأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملم

وآظ٥مخزمل٦صممًلم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وأغؾمل٣مؼصيؾطملسمل٦نماظٕد٦ل،موجيضملػمل٦غؾمل٣مع٤مأسٓاءمآلماظؾؿملومل

م.وايلنيمرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني،موايل٤،مسػمل٨،موصمملرؼملهمل

وطؼملمملم،مودائؼملممًلمؼصيشملػملعمل٦نمعلؼمل٧ماظؽملمملصيبمسػمل٧مذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملدي

إنمٕمتغمل٤معطملمملظؿملممًلمسيمآلم)ذطٕتمدمملبعملممًلمأنماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمظٓؼؾمل٣مضمملسٓةمسيمآلماظؾؿملوملم

ممم(اظؾؿملوملمصفملغوملمغمملصيب

شيمدغيؼؽملغيغمُل٣ضيمصغي٨متشيطملضيػمُل٦ْاماَلماْظغملغيؿشيمملبغيمَأػضي٢شيمؼشيمملمُض٢ضي) ضيمَض٦ضيٍممَأػضي٦شياءمتشيؿؼيؾغيضملصي٦ْاموشياَلماْظقشي٠ـيمَشؿملضي معغي٤مضشيػمُل٦ْامَض

ممؼ77:اٌمملئٓةػم(اظلؼيؾغيؿمل٢ِمدشي٦شياءمسشي٤موشيضشيػمُل٦ْامَطغيريًاموشيَأضشيػمُل٦ْامَضؾضي٢صي

آمدؾقمملغ٥مؼؽملؾمل٧مس٤ماظطملػمل٦مسيماظٓؼ٤مجبؼملؿملٝمص٦ره،موػ٣مؼضملؿربونمشػمل٦ػ٣مسيمآلمبؿملوملم

اظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مسؾمملدةمؼؿعملٕب٦نمبؾملمملمإديمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديموإديمغؾؿمل٥مصػمل٧مآم

م.سػملؿمل٥مودػمل٣موآلمبؿملؿ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

وذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمع٤مأذٓماظؽملمملسمحؾممًلمآللمبؿملوملمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥م

ترملؾملٓمبٔظ١مذيؿملٝمطؿؾ٥موعقملظظملمملت٥ماظيتم،مودػمل٣موإجالاًلمهل٣مودائ٣ماظرتض٨مسؽملؾمل٣مواظـؽملمملءمسػملؿملؾمل٣

ب٢مػ٦م،مٕمؼغمل٤مبؾملمملمذرةمإدمملءةمِيمذكٙمع٤مآلمبؿملوملمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

عيرػ٣مح٠مضٓرػ٣موؼؽملٖهل٣معؽملٖظؿؾمل٣موجيػملؾمل٣موؼ٦ضٕػ٣  .ؼعمل

م

م

م

م

م
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عوضفماظشقعةماالثـىمسشرؼةمعنمسؼقدةمذقخماإلدالممابنمتقؿقةميفمآلم:مادلؾقثماألول

م:اظؾقتمرضوانماهللمسؾقفم

م:ضوهلممسؾىمابنمتقؿقةمأغهمغاصيبمُؼعاديمآلماظؾقتمرضوانماهللمسؾقفم:ادلطؾبماألول

ذيٝمغمملصنملمع٤مغشيزملشينملشيموهلمملمسيماظػملطملهملمسٓةم:ماظؽمل٦اصنمل:ممتعرؼفماظـواصبمظغة-:1

وغشيزملشينملشيم.موغشيزملشينملشيمدشي٦ؼيىمحغيؿملػمَلهمًل.مَشؽملؼي٧مشغيؽملشيمملءشيماظؽملؼيزملضينمل:مغشيزملشينملشيمايمملديمغشيزملشينملشيمغيمغشيزملضيؾممًل:معضملمملغ٨موػ٨

:موؼعملمملل.مغزملشينملماظضملشيػمَل٣شي،موغزملشينملماظؾمملبشي:مؼعملمملل.مَأضمملع٥مورشيصضملشي٥:موغشيزملشينملشيماظرمل٨ءشي.ماحؿمملل:مسػملؿمل٥غي

وغزملشيؾضيوملصيمظ٥م.مذشيؽملؼيؾملمملمسػملؿمل٥:موغزملشينملمظ٥محضيبممًل.مأزؾملشيػؼملمملمظ٥موضزملشيٓهمبؾملؼملممل:مغزملشينملمظ٥ماظضملشيٓاءشيمواظرملؼي

غيلصيمسؽمل٥صي:مرأؼممًل ضٕيتصيمسػملؿمل٥مبٕأيمالمؼشيضملضي :موغشيزملشينملشيماظغملػملؼملهمَل.مواَلهمعشيؽملضيزملغيؾممًل:موغشيزملشينملشيماِعريصيمصالغممًل.مَأذشي

.مأتضملؾشي٥موأسؿملممله:موغشيزملشينملشيماظرمل٨ءصيمأوماِعصيمصالغممًل.محؼيَطؾملمملمبمملظظملؿّمأوممبمملمؼؽمل٦بمسؽمل٥مع٤مايٕف

واٌضملؽمل٧ماٌعملزمل٦دمػؽملمملمػ٦مغزملنملماظرملٕم،مغزملشيؾ٥ماظضملؼمل٢صي،موغشيزملشيؾشي٥صيمإٌضصي،موغشيزملشيؾشي٥صيماهل٣ؽي:مؼعملمملل

م()واظضملٓاء

ض٦ممؼؿٓؼؽمل٦نمبؾطملٚمم(اظؽمل٦اصنمل):ماظـواصبميفمتعرؼػاتماظشقعةماالثـىمسشرؼة-:م2

م().خمملصهملموأػ٢مبؿملؿ٥مسمملعهمل،موؼؽملزملؾ٦نمظ٥موهل٣ماظضملٓاوةم(سػملؿمل٥ماظلالم)اإلعمملممسػمل٨م

مآمسؾٓمأب٦موهل٣محٓؼىملمؼٕووغ٥مسيماظؽمل٦اصنملموردمسيمطؿمملبمبرملمملرةماٌزملشملظمل٧مس٤ماِعني

مسرملٕةماثؽمليتمدؽملهملمذؾمل٦رمع٤مذ٦المسي(مرري٥مآم)اًمملزنمذؾملٕؼمملرمب٤مأريٓمب٤مربؼملٓ

ماظرملؿملْمأخربغممل:مرمملظنمل،مضممللمأب٨مب٤مسػمل٨ماٌقملعؽملنيمأعريممبرملؾملٓمع٦الغمملمسػملؿمل٥موزيلؼملمملئهمل،مضٕاءة

ماظٖاػٓمأخربغمملماظرملٕؼٟ:ماظربد٨،مضممللمبمملب٤ماٌضملٕوفمايلنيمب٤مربؼملٓمب٤مربؼملٓمسؾٓآمأب٦

مع٦د٧مب٤مربؼملٓمب٤مب٤مإبٕاػؿمل٣مربؼملٓمب٤مربؼملٓمب٤مايلنيمب٤مريٖةمب٤مربؼملٓمػمملذ٣مأب٦

مبمملظغمل٦صهملمبمملب٦ؼ٥مب٤مع٦د٧مب٤مايلنيمب٤مسػمل٨مايلنيمب٤مآمسؾٓمأب٦مأخربغممل:ماظغملمملز٣،مضمملل

وثالٔمملئهمل،ممودؾضملنيمٔمملنمدؽملهملمايفهملمذيمع٤مخػملوملمظؿملػملهملمسرملٕةماالثؽملنيمِربٝمؼ٦ممجمملعضملؾملمملمسي

آممسؾٓمدضملٓمب٤ماظعملمملد٣مأب٦محٓثين:ماظؽملق٦ي،مضممللمايلنيمب٤مربؼملٓمجضملظملٕمأب٦محٓثؽملممل:ضمملل
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مخمملظٓ،مس٤مب٤مجضملظملٕمحٓثؽملممل:مضمملل،مرؿملنملمب٤مأريٓمب٤مآمسؾٓمحٓثؽملممل:االذضملٕي،مضمملل

م;إذ(اظلالممسػملؿمل٥)آمسؾٓمأب٨مسؽملٓمطؽملومل:عؽملزمل٦ر،مضممللمب٤محٔؼظملهملمحيؿمل٧،مس٤مب٤مصظمل٦ان

موتضملصملؿملؼملغمل٣مواجالظغمل٣مربؾؿغمل٣مع٤مؼقملظ٨مالمأخمملمظ٨مصٓاكمإنمجضملػملومل:مصعملممللمظ٥مرج٢مسػملؿمل٥مدخ٢

مبؾملٔهمؼغمل٦نمربؾؽملمملمأنمظضملصملؿمل٣مإغ٥مأعممل(:م"ماظلالممسػملؿمل٥م)اظزملمملدقمصعملمملل،مؼرملٕبماًؼملٕمأغ٥مشري

موظؿملٗ،ماٌقملعؽملنيمأدغ٧موإن،معؽمل٥مذٕمظؽملمملماظؽملمملصنملم؟مػٔامع٤مبرملٕمأغؾؽغمل٣مأالموظغمل٤،مايمملظهمل

مواظؾقمملرماظلؾٝمواِرضنيماظلؾٝماظلؼملمملواتمأنمأػ٢موظ٦،مإغلمملنمعمملئيتمسيمظؿملرملظملٝمدغ٨مصؿملؾمل٣

مأومؼؾؿػملؿمل٥مؼؿ٦بمحؿ٧ماظٓغؿملمملمع٤مخيٕجمالمػٔامإنمصؿمل٥،مأالمذظملضمل٦امعمملمسيمغمملصيبمترملظملضمل٦اماظلؾٝ

مإنمسػملؿمل٥مذغنملموال،مسٖموج٢مآمؼػملعمل٧محؿ٧مًشملمملؼمملهمهؾؿملشملمملمصؿملغمل٦ن،مجلٓهمسيمبؾالءمآ

مأحنمل:معمملؼعمل٦لمطـريًامطكملنمأب٨مإن:مضممللممث٣.اِض٦مماظلؾؿمل٢مػ٧مذؿملضملؿؽملمملمخري،مإنمسػمل٧مذؿملضملؿؽملممل

م.()"ض٦اعممًلمص٦اعممًلموإنمطمملن،مربؼملٓمآلمبطملؿملٚموأبطملٚ،مصمملدعملممًلمجمملغؿملممًلمربؼملٓوانمطمملنمآلمحؾؿملنمل

،مػؽملمملمتظملسملؿمل٢مآللماظؾؿملوملمسػمل٧مربماظضملمملٌني;مِنمصؿمل٥مادؿؾملؿمملرامممبضملزملؿملهملمآمورمملسؿ٥

م.وظغمل٤مالمذبممللمظالدؿؾملؿمملرمحبنملمآلماظؾؿملومل

طؼملمملمدؿملفملت٨معضملؽملمملم،موأػ٢ماظلؽملهملمالؼلؿؾملرتونمحبنملمآلماظؾؿملوملموالمبشملمملسهملمآموعضملزملؿملؿ٥

م-.صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مسيمسعملؿملٓةمذؿملْماإلدالممسيمآلمبؿملوملماظؽمليب

أعمملمػٔامايٓؼىملممبضملمملغؿمل٥ماظيتمالؼعملؾػملؾملمملماظضملعمل٢مأنمؼعمل٦ظ٥مأب٦مسؾٓآمجضملظملٕماظزملمملدقمرض٨م

آمسؽمل٥ماظٔيمؼؽمللؾ٦نمج٢طيمأحمملدؼـؾمل٣مإظؿمل٥،مصؾملٔامأعٕمالؼؿعملؾػمل٥ماظضملعمل٢ماظلػملؿمل٣،موػٔهماظٕواؼهملمٕم

أوممم٤مسمملصٕمأبمملمسؾٓآ،موالمنٓمػٔهمإٌوؼمملتمإالمسيمطؿنملم،مت٦جٓمس٤مأحٓمع٤ماظؿمملبضملني

م.اظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل

م

م

م
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م:تعرؼفماظـواصبمسـدمذقخماإلدالممابنمتقؿقة:ثاظـًا

ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممسيمسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمسيمأػ٢ماظؾؿملوملمواظٔبمسؽملؾمل٣موأغؾمل٣م

م().بعمل٦لمأومسؼمل٢(أػ٢ماظؾؿملومل)ؼؿربؤنمع٤ماظؽمل٦اصنملموؼضملعيصؾمل٣مبفملغ٥ماظٔؼ٤مؼقملذونم

وطمملنمعؽملقٕصممًلمس٤مسػمل٨موأصقمملب٥،مصغملمملنمػٔام)وؼعمل٦لمسيمذطٕمايفمملجمب٤مؼ٦دٟماظـعملظمل٨

م()(ع٤ماظؽمل٦اصنمل

م()(اٌؿضملزملؾ٦نمسػمل٧مايلنيموأػ٢مبؿملؿ٥:ماظؽمل٦اصنملم)وؼعمل٦لم

م()(رمملئظملهملمع٤ماظؽمل٦اصنملمتصيؾطملٚمسػملؿملممًلموترملؿؼمل٥:موطمملنمبمملظضملٕاقمرمملئظملؿمملن)وؼعمل٦لم

ث٣مخٕج٦امسػملؿمل٥م،ماظٔؼ٤مطمملغ٦امع٤مذؿملضملهملمسػمل٨)ث٣مؼعمل٦لمسيمتضملٕؼٟما٦ًارجمايٕورؼهمل

وضمملتػمل٦هموع٤معضمل٥،موػ٣ماظٔؼ٤مأخربمسؽملؾمل٣م،موغزملؾ٦امظ٥ماظضملٓاوة،موطظمّلٕوهموطظمّلٕوامع٤موااله

ب٢ماٌؿ٦اتٕةمحؿملىملمضممللم،مسيماِحمملدؼىملماظزملقؿملقهملماٌلؿظملؿملسملهمل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ماظؽمليب

حيعملٕمأحٓط٣مصالت٥معٝمصالتؾمل٣موصؿملمملع٥معٝمصؿملمملعؾمل٣موضٕاءت٥معٝمضٕائؿؾمل٣مؼعملٕؤنم)صؿملؾمل٣م

اظعملٕآنمالؼصيفمملوزمحؽملمملجٕػ٣مميٕض٦نمع٤ماإلدالممطؼملمملمميٕقماظلؾمل٣مع٤ماظٕعؿملهملمأؼؽملؼملمملمظعملؿملؿؼمل٦ػ٣م

صمملضؿػمل٦ػ٣مصكملنمسيمضؿػملؾمل٣مأجًٕامسؽملٓمآمؼ٦مماظعملؿملمملعهمل،مآؼؿؾمل٣مأنمصؿملؾمل٣مرجاًلمزبٓجماظؿملٓؼ٤مظ٥م

م.(سسمل٢مسػملؿملؾملمملمذضملٕاتمتٓردر

وجضملػمل٦هم،موػ٣ماظٔؼ٤مادؿقػمل٦امضؿػمل٥،موػقملالءمػ٣ماظٔؼ٤مغزملؾ٦اماظضملٓاوةمظضملػمل٨موع٤موااله

م()(صؾملقملالءماظؽمل٦اصنملما٦ًارجماٌمملرض٦ن(سؾٓاظٕري٤مب٤معػملف٣مإٌادي)طمملصًٕاموضؿػمل٥مأحٓمرؤودؾمل٣م

وتؾنيمبؾملٔامأنمسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مع٤ماٌقملعؽملنيماٌؿعملنيماظٔؼ٤مجينملمع٦االتؾمل٣م)وؼعمل٦ل

م()ظؿملٗمطؼملمملمتعمل٦لماظؽمل٦اصنملمأغ٥مالؼلؿق٠ما٦ٌاالة،موا٦ٌاالةمضٓماٌضملمملداة

م
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 :مآلماظؾقتمسـدمأػلماظؾغة:رابعًا

ػؼملٖة،مماهلمملءمأبٓظوملمأػ٢،مث٣مأصػملؾملمملمرد٦ظ٥،مإمنمملمالمآ،موأمأال،مطعمل٦ظؽملممل،مأالمض٦هل٣

موآخٕ،موسيمآدم:مضمملظ٦امأظظملممل،مطؼملمملماظـمملغؿملهملمأبٓظ٦اماهلؼملٖتمملنمت٦اظوملمصػملؼملممل.ملمأأماظؿعملٓؼٕمسيمصزملمملرت

م()وآزرمآع٤ماظظملضمل٢

مودػمل٣،موضٓمسػملؿمل٥مآمصػمل٧ماظؽمليبماٌػمل١،موآلمآل:مؼعملمملل.مبمملِذٕفمزبؿٙم،مػ٦"آل"و

 .()اظؾؿملشملمملرمآلمايٓاد،موالمآل:مؼعملممللمموال"آمآلم"اظعملٕاءمجمملء

موػٔام().بشيؿملضيؿ٥مَضٕابؿ٥غي،موأػ٢مذو:ماظؼيج٢ِموآلصيم:()ؼعمل٦لماًػملؿمل٢مب٤مأريٓماظظملٕاػؿملٓي

مدظؿمل٢مسػمل٧مأنماظٖوجهملموػ٨مع٤مأػ٢مبؿملؿ٥متٓخ٢مسيمأػ٢ماظؾؿملومل

ماظٕج٢موشيبشيؿملومل،ماْظؼملشيلضيفغيٓمآموشيبشيؿملومل،مواظعملربمواظغملضملؾهملماْظؾشيؿملضيوملموصٕشماْظؼمللغمل٤(ماْظؾشيؿملضيومل)و

شٕيَأت٥ مأحل٤ماظعملزملؿملٓموشيبشيؿملومل،موشيسفٖمصٓرمسػمل٧ماذضيؿشيؼملشي٢معشي٦ضيزصيونمَطػمَلمملمماظرملعيضملضيٕموشيبشيؿملومل،موشيسغيؿملشيمملظ٥ماعضي

موؼطملػملنمل،موبؿمل٦ت،مبؿمل٦تمملتمعالصعمل٨،مَأبضيؿملشيمملتمبشيؿملوملمبشيؿملوملمجمملريمػصي٦شيموشيؼصيعمَلمملل،ماظعملزملؿملٓةمَأبضيؿملشيمملت

م.()اظرملعيٕفمبؿملصي٦تمسػمل٧
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.مدصيرشيؼضيٓمابضي٤......ؼشيضيجغيٝمَأيمِإَظؿملضيؾمِل٣مؼشيقملصيلصيماَظٔؼ٤ماظٕجصي٢مض٦عصي٥مآلصي:موضؿمل٢مآلماظؾؿملوملمسيماظػملطملهمل

غييمبصيؿملصي٦تمملتماظؾشيؿملضيوملصي م()اظعمَلؾغيؿملػمَلهملمذشيفشيمؼشيسملصي٣ؽيماظضملشيشيبماَظ

م:تعرؼفمآلماظؾقتمسـدمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمرريهماهللمتعادي:داددًا

والمرؼنملمأنمآمضٓمأوجنملمصؿملؾمل٣مع٤محٕعهملمخػملظملمملئ٥موأػ٢م)ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديم

.مواظؿمملبضملنيمهل٣مبكملحلمملنمعمملمأوجنمل،مبؿملؿ٥مواظلمملبعملنيماِوظني

ؽٓيغضيؿملشيمملموشيِزؼؽملشيؿشيؾملشيمملمَصؿشيضملشيمملَظؿملضي٤شيم}:مضممللمآمتضملمملدي ِٕدضينشيماْظقشيؿملشيمملَةماظ ؼشيمملمَأؼؽيؾملشيمملماظؽملؼيؾغي٨ؽيمُض٢ضيمظغيفمَلزضيوشياجغي١َمِإنضيمُطؽملضيؿصي٤ؼيمتصي

شياحممًلمجشيؼملغيؿملاًل ؼيم.مُأعشيؿـيضملضيغمُل٤ؼيموشيُأدشيـيحضيغمُل٤ؼيمدشي شيَةمَصكمِلنؼيماظػمَل٥شيمَأسشي ؼيارشيماْظـملخغي ِٕدضينشيماظػمَل٥شيموشيرشيدصي٦َظ٥صيموشياظ وشيِإنضيمُطؽملضيؿصي٤ؼيمتصي

مم{ظغيػمْلؼملصيقضيلغيؽملشيمملتغيمعغيؽملضيغمُل٤ؼيمَأجضيًٕامسشيصملغيؿملؼملممًل

مصػمل٧ماظؽمليبمأدارمغٖظوملمٌمملماآلؼهملمػٔهمأن:مدػملؼملهملمأممس٤موشريػؼملمملمواظرتعٔيمأريٓماإلعمملممروى)م

:مصعملممللمسؽملؾمل٣مآمرض٨موايلني،موايل٤،موصمملرؼملهمل،مسػمل٨مسػمل٧مطلمملءهمودػمل٣مسػملؿمل٥مآ

م.()م(تشملؾملريامورؾملٕػ٣ماظٕجٗمسؽملؾمل٣مصفملذػنملمبؿمليتمأػ٢مػقملالءماظػملؾمل٣"

"مبؿمليتمأػ٢مػقملالء:م"ضممللممصػملؼملممل.سؽمل٥موتضملرب،مسػملؿمل٥موتٓل،متؾؿملؽمل٥مآمطؿمملبمتظمللٕمودؽملؿ٥

مأػ٢مع٤مط٤عيموإنمأزواج٥مأنمسػملؼملؽملممل،مأزواج٥معٝماًشملمملبمأنمسػمل٧مؼٓلماظعملٕآنمدؿملمملقمأنمعٝ

أض٦ىؼمل٤مصػملهملمماظؽمللنملمصػملهملمِن،مبؿملؿ٥مأػ٢مؼغمل٦غ٦امبفملنمصؾملقملالءأح٠،ماظعملٕآنمسػملؿمل٥مدلمطؼملمملمبؿملؿ٥

م()(اظزملؾملٕ

معلػمل٣مصقؿملّمسيموثؾومل)وؼٕويمسيمع٦ضٝمآخٕمحٓؼىملماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؿملعمل٦ل

معغملهملمبني"مخ٣م"بطملٓؼٕمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمخشملؾؽملممل:مضممللمأغ٥مأرض٣مب٤مزؼٓمس٤

مظٖؼٓمبؿمليت،مضؿمل٢مأػ٢مسيمآمأذطٕط٣،مبؿمليتمأػ٢مسيمآمأذطٕط٣،مبؿمليتموأػ٢:مصعملممللموآٌؼؽملهمل
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،مسعملؿمل٢موآل،مجضملظملٕموآل،مسػمل٨مآل:ماظزملٓضهملمحٕع٦اماظٔؼ٤:مضممللمبؿملؿ٥؟مأػ٢موع٤:مأرض٣مب٤

م()(غضمل٣:مضممللمبؿملؿ٥؟مأػ٢مػقملالءمآُط٢صي:مظٖؼٓمضؿمل٢.مسؾمملسموآل

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-إذًاماًالصهملمع٤مطالممذؿملْماإلدالممأنمذرؼهملموزوجمملتماظؽمليبم

م.موُط٢مأضٕبمملئ٥ماظٔؼ٤مهٕممسػملؿملؾمل٣ماظزملٓضهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمػ٣مآلماظؾؿملومل

م:تعرؼفمآلماظؾقتمسـدماظشقعةماالثـىمسشرؼة:دابعًا

مِإغؼيؼملشيممل)موآؼهملماظؿشملؾملريم()ماظٔؼ٤موردمصؿملؾمل٣محٓؼىملماظغمللمملء()ػ٣مأصقمملبماظغمللمملءماًؼمللهمل

صي ِٕؼ ضيػغينملشيماظػمَل٥صيمؼصي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي شيُط٣ضيماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيماظـيجضي مؼممم33:اِحٖابػم(متشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي

غيمعغي٤مصغيؿمل٥غيمحشيـملجؼي١َمعشي٤ضيشي(وآؼهملماٌؾمملػػملهملم ضيعصيمتشيضملشيمملَظ٦ضيْامَصعمُل٢ضيماْظضملغيػمْل٣ِمعغي٤شيمجشيمملءَكمعشيمملمبشيضملضي موشيَأبضيؽملشيمملءُط٣ضيمَأبضيؽملشيمملءغشيمملمغشي

آلمػم(اْظغمَلمملذغيبغينيشيمسشيػمَل٧ماظػمّل٥غيمَظضملضيؽملشيهمَلمَصؽملشيفضيضملشي٢مغشيؾضيؿشيؾمِل٢ضيمثصي٣ؼيموَأغظمُللشيغمُل٣ضيموشيَأغظمُللشيؽملشيمملموشيغغيلشيمملءُط٣ضيموشيغغيلشيمملءغشيممل

مؼ61:سؼملٕان

وايلنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣م،موايل٤،موصمملرؼملهمل،موطمملنمؼصيؾمملػ٢مغزملمملرىمنٕانمصفملخٔمسػمل٨

مم()أذيضملنيمهوملمطلمملئ٥مومسمملػ٣مأػ٢ماظؾؿملوملموبمملػ٢مبؾمل٣  

وسػمل٨مب٤م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مإذًامأػ٢ماظؾؿملوملمسؽملٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمػ٣ماظؽمليب

وصمملرؼملهمل،موايل٤،موايلنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،موبضملسملؾمل٣مؼصيسملؿملٟمهل٣م،مأب٨مرمملظنمل

م.بمملض٨ماِئؼملهملماالثينمسرملٕؼهمل
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وبؾملٔامؼؿسملّمظؽملمملماظظملٕقمبنيمتضملٕؼٟماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملموتضملٕؼٟماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآم

م:عمملؼػمل٨

ع٤ماظؿضملٕؼٟمصؾمل٣مؼصيؽملغملٕونم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-أنماظرملؿملضملهملمأخٕج٦امزوجمملتماظؽمليبم -1

م.أغؾمل٣مع٤مآلماظؾؿملومل

وأوالدهم،موأممطػملـ٦م،مطٖؼؽملنملمورضؿملهمل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-أخٕج٦امبمملض٨مبؽملمملتماظؽمليبم -2

مواظعملمملد٣مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،مسؾٓمآ

مأخٕج٦امأضٕبمملئ٥مطفملسؼملمملع٥معـ٢مريٖةمواظضملؾمملسموأبؽملمملئ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني -3

م.وايلنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،مأخٕج٦امبمملض٨مذرؼهملمايل٤ -4

م:وسؽملٓعمملمغفملت٨مظػملٕدمسػمل٧متضملٕؼٟماظرملؿملضملهملمبفملغ٥متضملٕؼٟمغمملضٙمشريمعغملؿؼمل٢مظضملٓةمدالالت

صيمغؼيؼملشيمملغي(مم:سيمتظمللريمض٦ظ٥متضملمملدي:مدالظهملماظػملطملهمل :أوهلا ِٕؼ ضيػغينملشيماظػمَل٥صيمؼصي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي مَأػضي٢شيماظـيجضي

شيُط٣ضيماْظؾشيؿملضيوملغي   ؼ33:اِحٖابػم(تشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي

،موضممللمسغملٕعهملمػ٨مسيمأزواجماظؽمليبمخمملصهمل)ؼعمل٦لماظشمل٦د٨ماظرملؿملضمل٨مسيمتظمللريمػٔهماآلؼهملم

طؼملمملمصضمل٢مسيمذيؿملٝم،موػٔامشػملٛمِغ٥مظ٦مطمملغوملماآلؼهملمصؿملؾمل٤مخمملصهملمظغملؽمل٧مسؽملؾملمملمبغملؽملمملؼهملماٌقملغىمل

م()(وضٕنمسيمبؿمل٦تغمل٤)عمملتعملٓممع٤ماآلؼمملتمسب٦مض٦ظ٥

م()وؼؽمللنملماظغملمملذمملغ٨مػٔاماظعمل٦لمإديمزؼٓمب٤مسػمل٨مب٤مايلنيمرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني

عيمزوجمملتماظؽمليب،موػٔاماظعمل٦لمالؼصيعملؾ٢مع٤محؿملىملماظػملطملهمل -1 صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-مِنمآمخ

سيمبٓاؼهملماًشملمملبمظغمل٤مسؽملٓعمملمجمملءمذطٕمأػ٢ماظؾؿملوملمصفملػ٢ماظؾؿملوملمصؿملؾمل٣ماظٔط٦رم-ودػمل٣م

واإلغمملث،موظؿملٗمزوجمملتماظؽمليبموحٓػ٤مصفمملءتماآلؼهملمسمملعهملمذمملعػملهملمآللمبؿملوملماظؽملؾ٦ةم

م.مبمملمصؿملؾمل٣مذط٦رػ٣موإغمملثؾمل٣

ؼعمل٦لماظرملؿملضملهملمظ٦مأرادمآمإدخمملهل٣مسيمآلماظؾؿملوملمظعملممللمإمنمملمؼٕؼٓمآمظؿملٔػنملمسؽملغمل٤م -2

م.(بكملدؿكٓاممغ٦نماظؽملل٦ة)اظٕجٗمأػ٢ماظؾؿملوملموؼشملؾملٕط٤متشملؾملريام
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،مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،مصػمل٦مطمملنمطٔظ١مظغملمملنمظظملٜمآلماظؾؿملوملمزبؿزملممًلمبٖوجمملتماظؽمليب

م.مصعملٛمدونمشريػ٣موظغمل٤مػ٤عيمداخالتمسيمسؼمل٦مماآلؼهمل

سيمطؿنملماظػملطملهملمأػ٢ماظٕج٢مزوج٥موأخٙماظؽملمملسمب٥مواظؿفملػ٢ماظؿٖوجموأػ٢ماظؾؿملوملم -3

م()دغملمملغ٥

-مإذًامع٤محؿملىملماظػملطملهملماظٖوجمملتمداخالتمسيماِػ٢،موأؼسملممًلمػ٣مدمملطؽملمملتمبؿملوملماظؽمليب

أؼسملممًلمع٤ماٌضملمملغ٨ماظػملطمل٦ؼهملمِػ٢ماظٕج٢مػ٣مسرملريت٥موذوومضٕبمملهموض٦ع٥م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

م()اظٔؼ٤مؼقملولمإظؿملؾمل٣،موأػ٢ماظؾؿملوملمدغملمملغ٥م

أضٕبمملئ٥موسرملريت٥م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-إذًامػؽملمملمع٤محؿملىملمدالظهملماظػملطملهملمؼٓخ٢مسيمآلماظؽمليبم

م.ودغملمملنمبؿملؿ٥

م:دالظةماظشرع:اظـاغي

ِٕمعغي٤ضيمَأتشيضملضيفشيؾغينيشيمَضمملُظ٦ْا):مسيمض٦ظ٥متضملمملدي  شيَطمملتصي٥صيماظػمّل٥غيمرشيحضيؼملشيوملصيماظػمّل٥غيمَأعضي مِإغؼي٥صيماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيمسشيػمَلؿملضيغمُل٣ضيموشيبشي

ظي ظيمحشيؼملغيؿمل وػٔامض٦لماٌالئغملهملمظلمملرةمزوجهملمغيبمآمإبٕاػؿمل٣مسػملؿمل٥ماظلالمم ؼ73:ػ٦دػ(معؼيفغيؿمل

م.سؽملٓعمملمبرملٕوػمملمحبؼملػملؾملمملمبكملدقمملقمسػملؿمل٥ماظلالم

ػٔامدظؿمل٢مسػمل٧مأنمم(سػملؿملغمل٣مأػ٢ماظؾؿملومل)ض٦ظ٥متضملمملديم:مؼعمل٦لماظلؼملضملمملغ٨مسيمتظمللريمػٔهماآلؼهمل 

صيمِإغؼيؼملشيمملم):اِزواجمجي٦زمأنمؼصيلؼملنيمأػ٢ماظؾؿملومل،موزسؼملوملماظرملؿملضملهملمسيمض٦ظ٥متضملمملدي ِٕؼ ماظػمَل٥صيمؼصي

ضيػغينملشي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي ممأنماِزواجمالؼٓخػمل٤مسيمػٔاموػٔهمؼ33:اِحٖابػ(مماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيماظـيجضي

م()اآلؼهملمدظؿمل٢مسػمل٧مأغؾمل٤مؼٓخػمل٤مصؿملؾملممل
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أغؾمل٣مغلمملءمم(إمنمملمؼٕؼٓمآمظؿملٔػنملمسؽملغمل٣ماظٕجٗمأػ٢ماظؾؿملومل)وذطٕماب٤مسؾمملسمسيمتظمللريم 

ضٕينشي):مِغؾمل٤مسيمبؿملؿ٥موتالمض٦ظ٥متضملمملدي -صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-م اظؽمليب مصغي٨مؼصيؿضيػمَل٧معشيمملموشياذضيُط

 .ؼ34:اِحٖابػم(خشيؾغيريًامَظشملغيؿملظملممًلمَطمملنشيماظػمَل٥شيمِإنؼيموشياْظقغيغمْلؼملشيهملغيماظػمَل٥غيمآؼشيمملتغيمعغي٤ضيمبصيؿملصي٦تغيغمُل٤ؼي

إمنمملمؼٕؼٓمآمظؿملٔػنملمسؽملغمل٣م)سيمبؿمليتمأغٖلم)وس٤مأممدػملؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمضمملظوملم

وسػمل٨،م،مإديمصمملرؼملهمل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-صفملرد٢مرد٦لمآم:مضمملظوملم(اظٕجٗمأػ٢ماظؾؿملومل

ؼمملرد٦لمآمعمملأغمملمع٤مأػ٢ماظؾؿملوملم:مػقملالءمأػ٢مبؿمليت،مصعملػملومل:موايل٤،موايلنيمصعملمملل

م()(بػمل٧مإنمذمملءمآ:صعملمملل

واِوديمأنمؼصيعملممللمهل٣مأوالدهموأزواج٥،موايل٤،موايلني،موسػمل٨معؽملؾمل٣;م:ضممللماظٕازي

م().وٌالزعؿ٥مظ٥-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ِغ٥مطمملنمع٤مأػ٢مبؿملؿ٥مٌضملمملذٕت٥مبؽملوملماظؽمليبم

وػٔهمطؼملمملمتٕىمآؼهملمبؿملؽملهملموحفهملمغريةم)وؼعمل٦لمأب٦ماظلضمل٦دماظضملؼملمملديمسيمتظمللريمػٔهماآلؼهملم 

ع٤مأػ٢مبؿملؿ٥مضمملضؿملممًلمبؾشملالنمرأيماظرملؿملضملهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مسػمل٧مط٦نمغلمملءماظؽمليب

ث٣مذطٕم)سيمدبزملؿملزملؾمل٣مأػ٢ماظؾؿملوملمبظملمملرؼملهمل،موسػمل٨مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣،موأعمملمعمملمتلغمل٦امب٥م

صكملمنمملمؼٓلمسػمل٧مط٦غؾمل٣مع٤مأػ٢ماظؾؿملوملمالمسػمل٧مأنمع٤مسٓاػ٣مظؿملل٦امم(حٓؼىملماظغمللمملء

()(طٔظ١،موظ٦مُصٕضوملمدالظؿ٥مسػمل٧مذظ١مٌمملمُاسؿٓمبؾملمملمظغمل٦غؾملمملمسيمععملمملبػملهملماظؽملٙ
.
م

()(دػملؼملمملنمعؽملمملمأػ٢ماظؾؿملومل)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ض٦ظ٥م 
 

صؾملٔامدظؿمل٢مسػمل٧مأنمع٦ديماظعمل٦مم

صغملؿملٟم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مؼزملّمغلؾؿ٥مإظؿملؾمل٣،مصكملذامطمملنمدػملؼملمملنمع٤مأػ٢مبؿملوملماظؽمليب

 م.بؾمملض٨مأبؽملمملئ٥موذرؼؿ٥موزوجمملت٥موأضٕبمملئ٥

واظؿقعملؿمل٠مإنمذمملءمآمأغؾمل٤م)ؼعمل٦لماظرملؿملْمربؼملٓماِعنيماظرملؽملعملؿملشمل٨مسيمتظمللريماآلؼهملم 

داخالتمسيماآلؼهمل،موإنمطمملغوملماآلؼهملمتؿؽملمملولمشريػ٤مع٤مأػ٢ماظؾؿملومل،مأعمملماظٓظؿمل٢مسػمل٧م

دخ٦هل٤مسيماآلؼهملمصؾمل٦معمملذطٕغمملهمآغظملممًلمع٤مأنمدؿملمملقماآلؼهملمصٕؼّمسيمأغؾملمملمغمملزظهملمصؿملؾمل٤م
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واظؿقعملؿمل٠مأنمص٦رةمدؾنملماظؽملٖولمضشملضملؿملهملماظٓخ٦ل،مطؼملمملمػ٦مععملٕرمسيماِص٦لمواظٓظؿمل٢مسػمل٧م

-واظزمل٦ابممش٦لماآلؼهملماظغملٕميهملمِزواجماظؽمليب،م(حٓؼىملماظغمللمملء)دخ٦لمشريػ٤مسيماآلؼهمل

 م()(وظضملػمل٨،موصمملرؼملهمل،موايل٤،موايلنيمرض٨مآمسؽملؾمل٣مطػملؾمل٣-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

ع٤مأػ٢ماظؾؿملوملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ض٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمإنمزوجمملتماظؽمليب 

مَأوؼيِلمعغي٤ضي) طؼملمملمأنمعلفٓمضؾمملءمُأدٗمسػمل٧ماظؿعمل٦ى)مسيمػٔهماٌلفملظهملم()علؿكٓعممًلمضؿملمملسماِودي

صيوْامَأنمؼصيقغيؾؽي٦نشيمِرجشيممللظيمصغيؿمل٥غيمصغيؿمل٥غيمتشيعمُل٦مشيمَأنمَأحشي٠ؽيمؼشي٦ضيٍم ِٕؼ٤شيمؼصيقغينملؽيموشياظػمّل٥صيمؼشيؿشيشمَلؾملؼي (ماْظؼملصيشمَلؾملـي

 ؼ108:اظؿ٦بهملػ

بشملٕؼ٠م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-بلؾنملمعلفٓمضؾمملءمتؽملمملولماظػملظملٜمٌلفٓمضؾمملءموٌلفٓهم

م()(اِودي

 :دالظةماظعؼل:ثاظـًا

-موظٔظ١مصكملنماآلؼهملمواضقهملمسيمخشملمملبؾملمملمظٖوجمملتماظؽمليب،ماظرملٕعمالؼصيضملمملرضماظضملعمل٢مأبًٓا

صيمغؼيؼملشيمملغي(ضؾ٢مع٦ضٝماظرملمملػٓم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م ِٕؼ ضيػغينملشيماظػمَل٥صيمؼصي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي ماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيماظـيجضي

شيُط٣ضي ضٕينشي)وبضملٓه،مصمملآلؼ٥مبؾملٔاماظػملظملٜم،مؼ33:اِحٖابػ(متشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي متشيؾشيؼيجضي٤شيموشيَظمملمبصيؿملصي٦تغيغمُل٤ؼيمصغي٨موشيَض

ؼيَطمملَةموشيآتغينيشيماظزملؼيػمَلمملَةموشيَأضغيؼملضي٤شيماْظفمُلوَظ٧ماْظفشيمملػغيػملغيؿملؼيهملغيمتشيؾشيؽيجشي صيمِإغؼيؼملشيمملموشيرشيدصي٦َظ٥صيماظػمَل٥شيموشيَأرغيضملضي٤شيماظ ِٕؼ ضيػغينملشيماظػمَل٥صيمؼصي مظغيؿملصي

شيمسشيؽملغمُل٣صي شيُط٣ضيماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيماظـيجضي ضٕينشيم*تشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي ماظػمَل٥غيمآؼشيمملتغيمعغي٤ضيمبصيؿملصي٦تغيغمُل٤ؼيمصغي٨مؼصيؿضيػمَل٧معشيمملموشياذضيُط

مؼ34-33:ماِحٖابػم(وشياْظقغيغمْلؼملشيهملغي

صمملآلؼمملتمعؿزملػملهملمسيمخشملمملبؾملمملمظٖوجمملتماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مواضقهملمأذٓماظ٦ض٦حم

أغ٥مٕمؼصيكٕجؾمل٤مع٤ماًشملمملبمث٣مؼضمل٦دمٌكمملرؾؿؾمل٤معؾمملذٕةموإمنمملمطمملنماًشملمملبمهل٤معؿزملاًلم

م34:اِحٖاب(واذطٕنمعمملؼصيؿػمل٧مسيمبؿمل٦تغمل٤مع٤مآؼمملتمآموايغملؼملهمل)حؿ٧مبضملٓمآؼهملماظؿشملؾملري
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م:مواظلقملالم

مطؿملٟمؼضملعمل٢مإخٕاجماظٖوجهملمع٤مذظ١م،موػ٨مربهملماظؾؿملوملم،مواظعملمملئؼملهملمسػمل٧مأعٕهم؟

مأػالم؟:مطؿملٟمتلؿؾضملٓماظٖوجهملموضٓممسمملػمملمآمسيمآؼمملت٥م

شيمعغي٤ضيمجشيمملغغينملغيماظشمُل٦ِرمغشيمملرطيامَضممللشيمظغيفمَلػضيػملغي٥غيم)م:ضممللمتضملمملديم َصػمَلؼملؼيمملمَضسملشي٧معصي٦دشي٧ماْظفمَلجشي٢شيموشيدشيمملرشيمبغيفمَلػضيػملغي٥غيمآغشي

ضيوشيةػيمعغي٤شيماظؽملؼيمملِرمَظضملشيػمَلغمُل٣ضيمتشيزملضيشمَلػمُل٦نشيم ٍٕمَأوضيمجشي اعضيغمُلصي٦امِإغـي٨مآغشيلضيوملصيمغشيمملرطيامَظضملشيػملخمل٨مآتغيؿملغمُل٣ضيمعغيؽملضيؾملشيمملمبغيكشيؾشي

 ]29:اظعملزملٙ(

م:دالظةماظُعرف:رابعًا

ٌُؿضملمملرفمسػملؿمل٥مأنمأػ٢مبؿملوملماظٕج٢مزوجمملت٥موأبؽملمملئ٥موأضٕبمملؤه،مصضملؽملٓعمملمتعمل٦لمظرملكٙم ا

م.أػػمل١مصفملغوملمتعملزملٓمزوجؿ٥مأومأبؽملمملءهمأومأضٕبمملءهمأومأدٕت٥مأومضؾؿملػملؿ٥

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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اظردمسؾىمإتفامماظشقعةماإلثـىمسشرؼةمظشقخماإلدالممابنمتقؿقةمبلغهمغاصيبمُؼعاديمآلم

م:اظؾقت

ػٔهمحفؿؾمل٣ماظيتمؼصيٕؼٓونمترمل٦ؼ٥ممسضملهملمذؿملْماإلدالممبؾملمملمأعمملمماٌلػملؼملنيمِغؾمل٣مؼضملػملؼمل٦نم

وآلمبؿملؿ٥ماظشملؿملؾنيماظشملمملػٕؼ٤مرض٦انم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-عٓىموالءماٌلػملؼملنيموحؾؾمل٣مظؽملؾؿملؾمل٣

م.آمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

وػقملالءمع٤ماظرملؿملضملهملمطـريمأعـممللمايؿملٓريمواظغمل٦راغ٨موشريػ٣موطػملؾمل٣مؼؿؾملؼمل٦نماظرملؿملْمبؾملٔهم

م.ماظؿؾملؼملهمل

صٓائؼملممًلمؼعمل٦ظ٦نمبفملغ٥مؼصيؾطملٚمآلماظؾؿملوملموؼصيضملمملدؼؾمل٣موأغ٥مؼؽملؿعملٙمعؽملؾمل٣،مب٢موتزمل٢متػمل١م

اإلتؾملمملعمملتمإديمأغؾمل٣مجيضملػمل٦نماب٤متؿملؼملؿملهملمضٓمدنملمأومذؿ٣مأحًٓامع٤مآلمبؿملوملماظؽملؾ٦ة،موذؿملْم

اإلدالممسعملؿملٓت٥مسيمآلماظؾؿملوملمجػملؿملهملمع٤مخاللمطؿمملبمملت٥مواضقهملمسيمحٕوص٥ماظيتمدشملٕػمملموؼعملٕأػمملم

ط٢مسمملض٢معؽملزملٟ،مصالمنٓمصؿملؾملمملمتػمل١ماإلتؾملمملعمملت،مِغ٥مظ٦مطمملنمػؽملمملكمذ٨ءمع٤مػٔاماظعملؾؿمل٢مٌمملم

وآلمبؿملؿ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مهل٣م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رضؿمل٥ماٌلػملؼمل٦نموٌمملمضؾػمل٦امب٥مِنمغؾؿملؽملمملم

عغملمملغؿؾمل٣ماظضملمملظؿملهملمسيماظعملػمل٦بمصالمغلؼملّمِحٓمبمملٌلمملسمبؾملٔهماٌغملمملغهملمأوماظؿفٕؤمسػملؿملؾملممل،موظٔظ١م

اظرملؿملضملهملمؼضملػملؼمل٦نمذظ١مصفملخٔوامبمملخؿالقماظؿؾمل٣مواالصرتاءمسػمل٧ماظرملؿملْمرري٥مآ،مودفملوضّمسعملؿملٓةم

م.اظرملؿملْمرري٥مآمسيمآلماظؾؿملوملمع٤مخاللمطؿؾ٥موطػملؼملمملت٥مبكملذنمآمتضملمملدي

وع٤مخالظ٥مؼؿسملّمع٦ضظمل٥م،موظػملٕدمسػملؿملؾمل٣مغلؿضملٕضمطالممذؿملْماإلدالممسيمآلماظؾؿملومل

وػٔامعمملدؿملؿسملّمعضملؽملمملمبضمل٦نمآم،مبكملغزملمملفموط٢مذكٙمالسبغمل٣مسػملؿمل٥مإالمع٤مخاللمطالع٥

م:تضملمملدي

وع٦ضٟمذؿملْماإلدالممع٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-محمملدثهملماظؽملزملٕاغ٨ماظٔيمدنملماظؽمليب -1

،موذطٕتمعمملتضملٕضمظ٥ماظرملؿملْمع٤م65تػمل١مايمملدثهملماظيتمدؾ٠مذطٕػمملمسيمػٔاماظؾقىملمص

عيم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظلف٤مواِذى;مِغ٥مشسملنملمع٤مأج٢مرد٦لمآم وع٤مث٣مأظ

وع٤ممأرادمأنمؼضملٕفمشريةماظرملؿملْمسػمل٧مدؼؽمل٥مم(اظزملمملرمماٌلػمل٦لمسػمل٧مذمملمتماظٕد٦ل)طؿمملب٥م

صػملريجٝمإديمػٔاماظغملؿمملب،موط٣مع٤مغمملس٠م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وععملٓارمحؾ٥مظٕد٦لمآ

سيمػٔاماظٖعمملنمؼرملؿ٣مرد٦لمآموؼل٨ءمظ٥مد٦اءمبفملصالممأومععملمملالتمأومرد٦عمملتمؼؽملٓىم
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وٕمغٕعضملؼملؼملممًلمذؿملضملؿملممًلمواحًٓامؼؽملٓبمأومؼرملفنملموؼلؿؽملغملٕمظغمل٤مسؽملٓعمملمؼصئطٕم،مهلمملماىؾني

رض٨مآم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اِئؼملهملماٌزملػملق٦نمسيمػٔهماِعهملمطزملقمملبهملمرد٦لمآم

سؽملؾمل٣موأرضمملػ٣مأوماظٔؼ٤مدمملروامسػمل٧مػٓؼؾمل٣مطرملؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمصلٕسمملنمعمملنٓم

اظرملؿملضملهملمؼلمملرس٦نمبمملظػملضمل٤مواظؿؽملؾقملممبغملمملغؾمل٣مسيماظؽملمملرمصالمح٦لموالض٦ةمإالمبمملٓ،مصرملؿمملنمبنيم

وؼصيلف٤موؼقملذىمع٤مأج٢معغملمملغهملمرد٦لم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مع٤مؼطملمملرمِج٢مربؼملٓ

م.موبنيمع٤مؼشملضمل٤مسيمأصقمملبمربؼملٓموؼػملضمل٤مزوجمملت٥موؼقملذؼ٥مسيمسٕض٥،مآمسيمضػملؾ٥

وػ٣ماظٔؼ٤مؼصيضملمملدونمآلماظؾؿملوملم،ممتضملٕؼٟمذؿملْماإلدالممظػملؽمل٦اصنمل198ص،مدؾ٠معضملؽملمملمسي -2

بعمل٦لمأومسؼمل٢،مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممس٤مسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمصؿملؾمل٣مبفملغؾمل٣م

صػمل٧م-مؼؿربؤونممم٤مؼقملذيمأػ٢ماظؾؿملوملمبعمل٦لمأومسؼمل٢،مب٢موؼٔب٦نمس٤مآلمبؿملوملماظؽمليب

م()-آمسػملؿمل٥مودػمل٣

طـريًامعمملنٓمذؿملْماإلدالممؼلؿرملؾملٓمبٕواؼمملتمأػ٢ماظؾؿملوملموبفملصضملمملهل٣موطؿؾ٥معػملؿملؽهملممبـ٢م -3

ػٔا،مب٢موؼغملٕرػمملمسيمأطـٕمع٤مع٦ضٝمسؽملٓعمملمؼؿغملػمل٣مس٤معلفملظهملمعضملؿملؽملهملمعـ٢معلفملظهملمضؿممللم

سػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مظػملك٦ارجموحٓؼىملمايل٤مب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مسيماظلالممسؽملٓم

سػمل٧مدؾؿمل٢ماٌـممللمالمايزملٕ;ِنماِعـػملهملمطـريةمجًٓام-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ضربماظؽمليب

م().ؼزملضملنملمحزملٕػمملمسيمػٔاماٌعملمملم

تفملظؿملظمل٥مظغملؿمملبمحعمل٦قمآلماظؾؿملوملموع٤مؼعملٕأمػٔاماظغملؿمملبمؼضملٕفمسعملؿملٓةماظرملؿملْمسيمآلمبؿملوملم -4

م.وعٓىمإجالظ٥مهل٣مواحرتاعؾمل٣موربؾؿؾمل٣موع٦دتؾمل٣-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ماظؽمليب

سيمطؿمملبمع٤مطؿنملمذؿملْم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-المؼصئطٕمذكٙمع٤مآلمبؿملوملماظؽمليبم -5

وٕمأضٟمسػمل٧مضٓحمأومػؼملٖمأومٌٖم،ماإلدالممإالموؼرتض٧مسؽمل٥مذؿملْماإلدالمموؼصيـينمسػملؿمل٥

طؼملمملمؼؿؾملؼمل٥ماظرملؿملضملهمل،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ع٤ماب٤متؿملؼملؿملهملمِحٓمع٤مآلمبؿملوملماظؽمليبم
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صفملحؿملمملغممًلمؼضملفٖونمأنمؼفملت٦امبؽملٙمصٕؼّمصؿملعمل٦ظ٦نمإنماب٤متؿملؼملؿملهملمؼؾملؼملٖمآلماظؾؿملوملموؼػملؼملٖػ٣م

ضيػشيمملغشيغمُل٣ضيمػشيمملتصي٦ْامُض٢ضي)مث٣مالؼفملت٦نمبٓظؿمل٢مسػمل٧مذظ١م  ؼ111:اظؾعملٕةػ(مصشيمملدغيضغينيشيمُطؽملؿصي٣ضيمِإنمبصي

وسػمل٧مدؾؿمل٢م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مثؽملمملؤهمسػملؿملؾمل٣مبؿؼمللغملؾمل٣مبغملؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥ -6

موادبمملذماٌزملمملئنملمسيماٌـملمتمادبمملذمصفملعممل) اٌـممللمؼٔطٕمصضملػملؾمل٣مسؽملٓمايٖنمواٌزملمملئنملمصؿملعمل٦ل

مودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمؼظملضملػمل٥مٕمأعٕماإلدالم،موػ٦مدؼ٤مع٤مصػملؿملٗمعـملمتمأوضمملتؾملممل

ماظؾؿملوملمأػ٢مسمملدةمع٤مبكملحلمملن،موالمهل٣ماظؿمملبضملنيمع٤موالماِوظنيماظلمملبعملنيمع٤مأحٓموال

مأػ٢مع٤مذؾملٓهمع٤مايلنيمععملؿ٢مبؿملؿ٥،موذؾملٓمأػ٢مسػمل٨مععملؿ٢مذؾملٓموضٓ.مشريػ٣موال

مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمبلؽملهملمعؿؼمللغمل٦نموػ٣مطـريةمدؽمل٦نمذظ١مسػمل٧معٕتمبؿملؿ٥،موضٓ

مورد٦ظ٥،مأومآمأعٕمطؼملمملموؼلرتجضمل٦نمؼزملربونمغؿملمملحهمل،مب٢موالمعفملمتمملمحيٓث٦نمالمودػمل٣

م()(اٌزملؿملؾهملمضٕبمسؽملٓمواظؾغملمملءمايٖنمع٤مب٥مبفملسمعمملالمؼظملضملػمل٦ن

مؼلؿقنملموال،مواظضملمملذٕماظؿمملدٝمص٦مموؼلؿقنمل)ؼعمل٦لمصؿملؼمل٤مؼظملٕحمٌزملمملئنملمأػ٢ماظؾؿملوملم -7

مأػ٢معؽملمملصؾهملمب٥مؼعملزملٓونمالماظٓؼ٤مأػ٢مع٤ماظغملق٢مع٤مؼزملؽملضمل٦غ٥مواظٔؼ٤،ماظغملق٢

مأو،مشريهمأومبٔظ١ماظؾؿملوملمأػ٢معؽملؾمل٣مضزملٓموع٤،مصضملػملؾمل٣مسيمزبشملؽنيمطمملغ٦اموإنماظؾؿملومل

،مصعملٓمضممللماظؽمليبمأذيضملنيمواظؽملمملسمواٌالئغملهملمآمظضملؽملهملمصضملػملؿمل٥ممبزملمملئؾؾمل٣مادؿرملظمل٧مأو،مصٕح

ٌمملمم(واظٔيمغظملل٨مبؿملٓهمالؼٓخػمل٦نماىؽملهملمحؿ٧محيؾ٦ط٣مع٤مأجػمل٨)صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

م()(اذؿغمل٧مإظؿمل٥ماظضملؾمملسمأنمبضملٚمضٕؼ٘مجيظمل٦نمبينمػمملذ٣

مؼؾطملٚمصؼمل٤:مععملٓممضمملل)وؼػملضمل٤مع٤مؼصيؾطملٚمأػ٢مبؿملوملماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؿملعمل٦ل -8

مآمؼعملؾ٢مالمأذيضملنيمواظؽملمملسمواٌالئغملهملمآمظضملؽملهملمصضملػملؿمل٥مأبطملسملؾمل٣مع٤:مضػملوملماظؾؿملومل؟مأػ٢

م()(سٓالموالمصٕصمملمعؽمل٥

ربؾهملمأػ٢ماظؾؿملوملمسؽملٓماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمحغملؼملؾملمملمصٕضمواجنملمؼقملجٕمسػملؿمل٥ماإلغلمملن،م -9

مسيمسؽملٓغمملمثؾوملمضٓمصكملغ٥مسػملؿمل٥مؼقملجٕمواجنملمصٕضمسؽملٓغمملمربؾؿؾمل٣)ؼعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

مبطملٓؼٕمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمخشملؾؽملممل:مضمملل)مأرض٣مب٤مزؼٓمس٤معلػمل٣مصقؿملّ
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مآمطؿمملبماظـعملػملنيمصؿملغمل٣متمملركمإغ٨ماظؽملمملسمأؼؾملممل:مصعملممللموآٌؼؽملهملمعغملهملمبنيمزيمملمؼٓس٧

مبؿمليتمأػ٢مسيمآمأذطٕط٣مبؿمليتمػ٢موسرتت٨:مضممللمث٣مسػملؿمل٥موحٚمآمطؿمملبمصٔطٕ

 ()(بؿمليتمأػ٢مسيمآمأذطٕط٣

سمملبمسػمل٧مأض٦اممؼغملٔب٦نمسػمل٧مأػ٢ماظؾؿملوملموؼؽمللؾ٦نمأض٦االمإظؿملؾمل٣مٕمؼعمل٦ظ٦ػممل،مطؼملمملمؼظملضمل٢م -10

مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمآللمطمملنمٌمملمصكملغ٥)اظرملؿملضملهملماإلثينمسرملٕؼهمل،مصؿملعمل٦لمرري٥مآم

ماتزملممللمب٥مشريػ٣موع٤معؽملؾمل٣ماظزملمملينيموظألوظؿملمملءمواظعملٕابهملماظؽمللنملماتزملممللمب٥مودػمل٣

ممبمملموؼٖخٕص٥مبمملرػمل٥ممي٦همودؽملؿ٥موذٕؼضملؿ٥مدؼؽمل٥مخيمملظٟممم٤مطـريمصمملرمواٌؿمملبضملهملما٦ٌاالة

 ()(وعؿمملبضملؿ٥مع٦االت٥موأػ٢مبؿملؿ٥مأػ٢مسػمل٧مؼظملرتؼ٥

ؼصيكربماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمأنمربؾهملمأػ٢ماظؾؿملوملمسعملؿملٓةمواجؾهملمسػمل٧مذيؿملٝماٌلػملؼملنيموسٓمم -11

،مب٢مػ٦مأص٢ماإلميمملن،مواتؾمملعماظعملٕآنمواجنملمسػمل٧ماِعهمل)اظٕضمملمس٤معضملمملداتؾمل٣،مصؿملعمل٦ل

-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وػٓىمآماظٔيمبضملىملمب٥مرد٦ظ٥موطٔظ١مأػ٢مبؿملوملمرد٦لمآم

ونملمربؾؿؾمل٣،موع٦االتؾمل٣مورسمملؼهملمحعملؾمل٣،موػٔانماظـعملالنماظػملٔانموص٧مبؾملؼملمملمرد٦لم

وهلٔاماتظمل٠مأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمسػمل٧مرسمملؼهملم)وؼعمل٦لم،م()(-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-آ

حعمل٦قماظزملقمملبهملمواظعملٕابهملموتربؤمع٤ماظؽملمملصؾهملماظٔؼ٤مؼغملظملٕونمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم

وؼظمللعمل٦غ٥موؼؽملؿعملزمل٦نمحبٕعهملمأػ٢ماظؾؿملومل،معـ٢مع٤مطمملنمؼضملمملدؼؾمل٣مسػمل٧ماٌػمل١مأومؼصيضملٕضم

 ()(س٤محعمل٦ضؾمل٣ماظ٦اجؾهملمأومؼطملػمل٦مسيمتضملصملؿمل٣مؼٖؼٓمب٤معضملمملوؼهملمبطملريماي٠

ؼؾنيمعؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمأغ٥مالتضملمملرضمبنيمحنملمآلماظؾؿملوملمواظزملقمملبهملمرض٦انم -12

م.مآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني

وأعمملمأػ٢ماظلؽملهملمصؿملؿ٦ظ٦نمذيؿملٝماٌقملعؽملنيموؼؿغملػملؼمل٦نمبضملػمل٣موسٓلمظؿملل٦امع٤مأػ٢م)صؿملعمل٦لم

اىؾمل٢موالمع٤مأػ٢ماِػ٦اءموؼؿربؤونمع٤مرٕؼعملهملماظٕواصٚمواظؽمل٦اصنملمذيؿملضملممًلموؼؿ٦ظ٦نم

اظلمملبعملنيمواِوظنيمطػملؾمل٣موؼضملٕص٦نمضٓرماظزملقمملبهملموصسملػملؾمل٣موعؽملمملضؾؾمل٣موؼٕس٦نمحعمل٦قمأػ٢م
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اظؾؿملوملماظيتمذٕسؾملمملمآمهل٣موالؼٕض٦نممبمملمصضملػمل٥ماٌكؿمملرموسب٦همع٤ماظغملٔابنيموالمعمملصضملػمل٥م

م()(ايفمملجموسب٦همع٤ماظصملمملٌني

وأغؾمل٣معؽملٖػ٦نمس٤ماظؿعملؿملهملماظيتمتؽمللؾؾملمملم،مميؿٓحمأػ٢ماظؾؿملوملمبفملغؾمل٣مأػ٢ماإلميمملنمواظؿعمل٦ى -13

غٖهمآماٌقملعؽملنيمع٤مأػ٢ماظؾؿملوملموشريػ٣م)اظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمهل٣،مصؿملعمل٦لمرري٥مآم

س٤مذظ١،مب٢مطمملغ٦امع٤مأسصمل٣ماظؽملمملسمصٓضممًلموهعملؿملعملممًلمظإلميمملن،موطمملنمدؼؽملؾمل٣ماظؿعمل٦ىمالم

()(اظؿعملؿملهمل
 

عربؤونمع٤معٔػنملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-موؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالممأنمأػ٢مبؿملوملماظؽمليب -14

معٔػنملمخزملمملئٙمع٤مذ٨ءمسػمل٧مايؼملٓموٓمؼؿظملعمل٦امٕماظؾؿملوملمأػ٢موظغمل٤)صؿملعمل٦ل اظٕاصسملهمل

م().(عؽمل٥مبرمل٨ءماظؿٓغٗمس٤ماٌؽملٖػ٦نماٌربءونمػ٣ماظٕاصسملهمل،مب٢

ب٢مطمملنمسػمل٨م)وؼٔطٕمع٦ضٟمأػ٢ماظؾؿملوملمع٤ماظزملقمملبهملمبفملغ٥مع٦ضٟمع٦دةموربؾهملمصؿملعمل٦ل -15

وشريهمع٤مأػ٢ماظؾؿملوملمؼصيصملؾملٕونمصسملمملئ٢ماظزملقمملبهملمواظـؽملمملءمسػملؿملؾمل٣مواظرتح٣مسػملؿملؾمل٣مواظٓسمملءم

()(هل٣موٕمؼغمل٤مأحٓمؼغملٕػؾمل٣مسػمل٧مذ٨ءمعؽمل٥مبكملتظملمملقماظؽملمملس
 

وذظ١مظرملٕفم،موؼضملؿعملٓمأغؾمل٣مأػ٢ماظؾؿملوملمأح٠مع٤مأػ٢ماظؾؿمل٦تماِخٕىمبمملظرملٕف -16

صمملظرملٕؼٟمػ٦مع٤مظ٥ماظٕؼمملدهملمواظلػملشملمملنم)غلؾؿؾمل٣مإديماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،مصؿملعمل٦ل

ظغمل٤مٌمملمطمملنمأػ٢ماظؾؿملوملمأح٠مع٤مأػ٢ماظؾؿمل٦تماِخٕىمبمملظرملٕفمصمملرمع٤مطمملنمع٤مأػ٢م

()(اظؾؿملوملمؼصيلؼمل٧مذٕؼظملممًل
 

ؼٔطٕمبفملنمصمملرؼملهملموسػمل٨موايل٤موايلنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمػ٣مأوديمبمملظؽمليبم -17

-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-صؿملعمل٦لمسيمض٦لماظؽمليبم،مظزملػملهملماظؽمللنمل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-

م(اظػملؾمل٣مػقملالءمأػ٢مبؿمليتمصفملذػنملمسؽملؾمل٣ماظٕجٗمورؾملٕػ٣متشملؾملريًا)سؽملؾمل٣م
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صػملؼملمملمضممللمػقملالءمأػ٢مبؿمليتمعٝمأنمدؿملمملقماظعملٕآنمؼٓلمسػمل٧مأنم)ؼعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآم

اًشملمملبمعٝمأزواج٥،مسػملؼملؽملمملمأنمأزواج٥موإنمط٤مع٤مأػ٢مبؿملؿ٥مطؼملمملمدلمسػملؿمل٥ماظعملٕآنم

م()(صؾملقملالءمأح٠مبفملنمؼغمل٦غ٦امأػ٢مبؿملؿ٥مِنمصػملهملماظؽمللنملمأض٦ىمع٤مصػملهملماظزملؾملٕ

،موسػمل٨،موايل٤،موايلنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأضٕبماظؽملمملسمإديمصمملرؼملهملؼضملؿعملٓمأنم -18

صيمِإغؼيؼملشيممل)صظمل٨مض٦ظ٥متضملمملدي،مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موأسصملؼملؾمل٣ماخؿزملمملصممًلمب٥ ِٕؼ ماظػمَل٥صيمؼصي

ضيػغينملشي شيمسشيؽملغمُل٣صيمظغيؿملصي شيُط٣ضيماْظؾشيؿملضيوملغيمَأػضي٢شيماظـيجضي ؼعمل٦لمذؿملْم]33:اِحٖاب[م(تشيشمْلؾمِلريًاموشيؼصيشمَلؾملـي

وٌمملمبؿملعي٤مدؾقمملغ٥مأغ٥مؼٕؼٓمأنمؼٔػنملماظٕجٗمس٤مأػ٢مبؿملؿ٥موؼشملؾملٕػ٣م)اإلدالمم

مأضٕبمأػ٢مبؿملؿ٥موأسصملؼملؾمل٣ماخؿزملمملصممًلمب٥،م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-تشملؾملريًا،مدسمملماظؽمليب

وػ٣مسػمل٨موصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل،مودؿملٓيمذؾمملبمأػ٢ماىؽملهمل،مذيٝمآمهل٣مبنيمأنم

-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ضسمل٧مهل٣مبمملظؿشملؾملري،موبنيمأنمضسمل٧مهل٣مبغملؼملممللمدسمملءماظؽمليبم

صغملمملنمع٤مذظ١معمملدظؽملمملمسػمل٧مأنمإذػمملبماظٕجٗمسؽملؾمل٣موتشملؾملريػ٣مغضملؼملهملمع٤مآمظؿمللؾطملؾملمملم

إذمظ٦مطمملنمطٔظ١م;سػملؿملؾمل٣مورريهملمع٤مآموصسمل٢مٕمؼؾػملطمل٦ػمملممبفٕدمح٦هل٣موض٦تؾمل٣

م()(-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-الدؿطملؽمل٦امبؾملؼملمملمس٤مدسمملءماظؽمليب

مؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالممبفملنمآمرؾملٕمأػ٢ماظؾؿملوملمس٤مأودمملخماظؽملمملسمصؿملعمل٦لمسيمحٓؼىملم -19

سؽملٓعمملمتؽملمملولمايل٤مرض٨مآمسؽمل٥ممتٕةمع٤ماظزملٓضهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اظؽمليبم

طْمطْمأعمملمسػملؼملوملمأغمملمآلماظؾؿملوملماله٢مظؽملمملم)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-صعملممللمظ٥م

إنماظزملٓضهملماله٢محملؼملٓموالمآللم)-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وضممللمم،()(اظزملٓضهمل

م.()(ربؼملٓ
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وػٔاموآمأسػمل٣مع٤ماظؿشملؾملريماظٔيمذٕس٥مآمهل٣،مصكملنماظزملٓضهملمأودمملخم)ؼعمل٦لماظرملؿملْم

اظؽملمملسمصشملؾملٕػ٣مآمع٤ماِودمملخموس٦ضؾمل٣ممبمملمؼعملؿملؿؾمل٣مع٤مزيٗماظطملؽملمملئ٣موع٤ماظظمل٨ءم

م()(اظٔيمجضمل٢معؽمل٥مرزقمربؼملٓ

مِغؾمل٣مسػمل٧ماي٠،معـ٢م;مدائؼملممًلمؼصيـينمسػمل٧مسػملؼملمملءمآلماظؾؿملوملموؼٔطٕمأغؾمل٣مأح٠مبمملالتؾمملع -20

اإلعمملممسػمل٨مب٤مايلنيمزؼ٤ماظضملمملبٓؼ٤،موابؽمل٥ماإلعمملممأب٨مجضملظملٕمربؼملٓمب٤مسػمل٨ماظؾمملضٕ،م

وابؽمل٥ماإلعمملممأب٨مسؾٓآمجضملظملٕمب٤مربؼملٓماظزملمملدقمذؿملْمسػملؼملمملءماِعهملمطؼملمملمؼلؼملؿمل٥ماب٤م

م()تؿملؼملؿملهملمرري٥مآ

م.موؼصيـينمسػمل٧مأػ٢ماظؾؿملوملمصربػ٣مسؽملٓماٌزملمملئنمل -21

وضٓمطمملغوملمضٓم،موضٓمروىماإلعمملممأريٓموشريهمس٤مصمملرؼملهملمبؽملوملمايلني)ؼعمل٦لمرري٥مآم

صػمل٧م-ذؾملٓتمعزملٕعمأبؿملؾملممل،مايلنيمب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾمل٣،مس٤مجٓهمرد٦لمآم

عمملع٤مرج٢مؼصيزملمملبممبزملؿملؾهملمصؿملٔطٕمعزملؿملؾؿ٥موإنمضٓعوملم)أغ٥مضمملل-آمسػملؿمل٥مودػمل٣م

م()(صؿملقٓثمهلمملمإدرتجمملسممًلمإالمأسشملمملهمآمع٤ماِجٕمعـ٢مأجٕهمؼ٦ممُأصؿملنملمبؾملممل

صعملٓمسػمل٣مآمأنمعـ٢مػٔهماٌزملؿملؾهملماظضملصملؿملؼملهملم)وؼصيضملػمّل٠ماظرملؿملْمسػمل٧مػٔامايٓؼىملمضمملئاًلم

دؿملؿفٓدمذطٕػمملمعٝمتعملمملدمماظضملؾملٓمصغملمملنمع٤مربمملد٤ماإلدالممأنمروىمػٔامايٓؼىملم

م()(صمملحنملماٌزملؿملؾهملمواٌزملمملبمب٥مأواًل

صمملظزملالةمسػمل٧مآلمربؼملٓمح٠ظيم)موؼضملؿعملٓمأنماظزملالةمسػملؿملؾمل٣مح٠مهل٣مسؽملٓماٌلػملؼملني،مصؿملعمل٦ل -22

م()(وذظ١مدؾنملمظٕريهملمآمتضملمملديمهل٣مبؾملٔاماظؽمللنمل،مهل٣مسؽملٓماٌلػملؼملني
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اظػملؾمل٣مص٢مسػمل٧م:موسب٤مغعمل٦لمسيمصالتؽملمملمط٢مؼ٦م)وؼٔطٕمصؿملطملهملمػٔهماظزملالةمصؿملعمل٦لم

ربؼملٓموسػمل٧مآلمربؼملٓمطؼملمملمصػملؿملوملمسػمل٧مإبٕاػؿمل٣مإغ١مريؿملٓمذبؿملٓموبمملركمسػمل٧مربؼملٓم

م()(وسػمل٧مآلمربؼملٓمطؼملمملمبمملرطوملمسػمل٧مآلمإبٕاػؿمل٣مإغ١مريؿملٓمذبؿملٓ
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م
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م
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م
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-اتفاممذقخماإلدالممابنمتقؿقةمباظؾغضمواظعداءمظػارؿةمبـتمردولماهللم:ادلطؾبماظـاظث

م:رضيماهللمسـفاموأرضاػا-مصؾىماهللمسؾقهمودؾم

وبمملظؿمملظ٨مػ٣محيؾ٦نمأبؽملمملءهمخزمل٦صممًلم،مؼضملػمل٣مػقملالءماظرملؿملضملهملمععملٓارمحنملمػٔهماِعهملمظؽملؾؿملؾملممل

صػمل٧م-صمملرؼملهملمأممايل٤موايلنيمرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني،موأؼسملممًلمٌغملمملغؿؾملمملمسؽملٓمرد٦لمآم

صؿمللضمل٦نمجمملػٓؼ٤مإلخٕاجمص٦رةمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمظػملؽملمملسمبفملغ٥مؼصيؾطملٚم-مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

م.وؼعمل٦لمسؽملؾملمملمبفملغؾملمملمع٤ماٌؽملمملصعملنيموأغ٥مذٓؼٓماظضملٓاءمواظؽملزملنملمهلممل،مصمملرؼملهمل

م:ومممملمؼٓلمسػمل٧معغملمملغهملمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمسؽملٓمرد٦لمآمعمملؼػمل٨

صمملرؼملهملمدؿملٓةمغلمملءمأػ٢م)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-س٤مأب٨مدضملؿملٓمضمملل،مضممللمرد٦لمآم

مم()(اىؽملهمل،مإالمعمملطمملنمع٤معٕؼ٣مبؽملوملمسؼملٕان

وأولمأػ٢مبؿملؿ٥مي٦ضممًلم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-صغملمملغوملمأضٕبماظؽملمملسمإديمضػملنملمأبؿملؾملمملم

متطملمملدرمودػمل٣،مصػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧ماظؽمليبمغلمملءماجؿؼملضمل٤):مسمملئرملهمل،مضمملظوملمس٤ب٥،موسيمايٓؼىملم

:مودػمل٣،مصعملممللمسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمعرملؿملهملمعرملؿملؿؾملمملمطفملنمصمملرؼملهملماعٕأة،مصفمملءتمعؽملؾمل٤

مإغ٥مصمملرؼملهمل،مث٣محٓؼـممل،مصؾغملوملمإظؿملؾملمملمأدٕمإغ٥ممشمملظ٥،مث٣مس٤مأجػمللؾملمملمث٣م«بمملبؽمليتمعٕحؾممل»

مصػمل٧مآمرد٦لمدٕمِصرمل٨مطؽملوملمعممل:مضمملظوملمؼؾغملؿمل١؟معممل:مهلمملمأؼسملممل،مصعملػملوملمدمملرػممل،مصسملقغملومل

:مبغملوملمحنيمهلمملمحٖن،مصعملػملوملمع٤مأضٕبمصٕحمملمطمملظؿمل٦ممرأؼوملمعممل:مودػمل٣،مصعملػملوملمسػملؿمل٥مآ

ضمملل،ممسؼملمملمودفملظؿؾملمملمتؾغملني؟مدوغؽملممل،مث٣محبٓؼىملمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمأخزمل١

مسؼملمملمدفملظؿؾملمملمضؾٚمإذامودػمل٣،محؿ٧مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمدٕمِصرمل٨مطؽملوملمعممل:مصعملمملظومل

معٕة،موأغ٥مسمملممط٢مسيمبمملظعملٕآنمؼضملمملرض٥مطمملنمجربائؿمل٢مأن»حيٓثين،ممطمملنمإغ٥:مضمملل،مصعملمملظومل

مب٨،موغضمل٣مي٦ضمملمأػػمل٨مأولمأجػمل٨،موأغ١محسملٕمضٓمإالمأراغ٨معٕتني،موالماظضملمملممب٥مسمملرض٥

ماٌقملعؽملني،مأومغلمملءمدؿملٓةمتغمل٦غ٨مأنمتٕضنيمأال»:مصعملممللمدمملرغ٨مإغ٥مصؾغملؿملومل،مث٣م«ظ١مأغمملماظلػملٟ

م()(ظٔظ١مصسملقغملوملم«اِعهمل؟مػٔهمغلمملء
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وع٤مث٣معغملمملغؿؾملمملمسيمضػملنملمأبؿملؾملمملم،مط٢معمملدؾ٠مؼٓلمسػمل٧معغملمملغؿؾملمملمسؽملٓمآمدؾقمملغ٥موتضملمملدي

وبمملظؿمملظ٨معغملمملغؿؾملمملمسؽملٓماٌلػملؼملني،موػؽملمملمؼؾٓأمدورماظرملؿملضملهملمطؼملمملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رد٦لمآم

موإبٕازهمبفملغ٥مؼصيضملمملديمدؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌني،م،مدؾ٠موذطٕتمبؿرمل٦ؼ٥مص٦رةماظرملؿملْ

م:واظٕدمسػملؿملؾمل٣مطمملظؿمملظ٨

-مؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالممأنمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمأذٕفماظؽمللمملء،مطؼملمملممسمملػمملمرد٦لمآ -1

واظٔيمغظملل٨م)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مصظمل٨مايٓؼىملمس٤ماظؽمليب-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

.م()(بؿملٓهمظ٦مأنمصمملرؼملهملمبؽملوملمربؼملٓمدٕضوملمظعملشملضملوملمؼٓػممل

وأخربمأنمصمملرؼملهملمابؽملؿ٥ماظيتمػ٨مأذٕفماظؽمللمملءمظ٦م)ؼعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآ

م()(دٕضومل،موضٓمأسمملذػمملمآمع٤مذظ١،مظعملشملٝمؼٓػممل

مرض٨مآمسؽملؾملمملمدؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌني،مصؿملقغمل٨مس٤ماظزملقمملبهملمصمملرؼملهملؼضملؿعملٓمأؼسملممًلمبفملنم -2

ػٔامعٝمأنمسيم)أغؾمل٣مٕمؼصيقٓث٦اماظؾٓعمواٌؽملغملٕاتمسؽملٓمضؾ٦رماظلمملدةمواظزملممليني،مصؿملعمل٦ل

 م()(اظؾعملؿملٝمإبٕاػؿمل٣موبؽملمملت٥مأممطػملـ٦ممورضؿملهملمودؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌنيمصمملرؼملهمل

وأصسمل٢مغلمملءمػٔهماِعهملمخٓجيهمل،م)وؼضملؿعملٓمأغؾملمملمأصسمل٢مغلمملءمػٔهماِعهمل،مصؿملعمل٦ل -3

()(وسمملئرملهمل،موصمملرؼملهمل
 

صؾمل٦مؼقملذؼؾملمملمرض٨مآمسؽملؾملمملم -صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-وؼضملؿعملٓمبفملنمعمملؼقملذيماظؽمليبم -4

ؼصيٕؼؾينمعمملرابؾملمملم) وطٔظ١مضممللمسيمح٠مصمملرؼملهملمابؽملؿ٥:موأرضمملػممل،مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالم

()(إمنمملمسصمل٣مأذاػمملمٌمملمسيمذظ١مع٤مأذىمأبؿملؾملممل)موؼعمل٦ل،()(وؼقملذؼينمعمملآذاػممل
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مصؾمل٢مؼصيضملعمل٢مأنم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼضملؿعملٓمأنمصمملرؼملهملمػ٨مبسملضملهملمع٤مرد٦لمآ -5

صػمل٧م-ؼصيضملمملدؼؾملمملمبضملٓمػٔا،مصؿملٔطٕمرري٥مآمأنماظ٦ظٓمجٖءمع٤ماظ٦اظٓموؼلؿٓلمبعمل٦ظ٥م

()(إمنمملمصمملرؼملهملمبسملضملهملمعين)م-آمسػملؿمل٥مودػمل٣
 

عيبمذؿملْماإلدالمماظٔؼ٤م -6 ؼضملؿعملٓمأنمآمغٖهمصمملرؼمل٥مرض٨مآمسؽملؾملمملمس٤مأع٦رمربٕعهملموؼغمل

-وطٔظ١معمملذصيطٕمع٤مبغملمملءمصمملرؼملهملمسػمل٧ماظؽمليبم) ؼؽمللؾ٦نمإظؿملؾملمملمأصضملمملاًلمالتػملؿمل٠مبؾملممل،مصؿملعمل٦ل

حؿ٧مأضػملعملوملمأػ٢مآٌؼؽملهملموأخٕج٦ػمملمإديمبؿمل٦تماِحٖان،مػٔام-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

أؼسملممًلمع٤ماِطمملذؼنملماٌظملرتاةموعمملؼٕويمعـ٢مػٔامإالمجمملػ٢مأومع٤مضزملٓهمأنمؼلنملمصمملرؼملهملم

عيهمآمصمملرؼملهملمواظزملقمملبهملم واظزملقمملبهملمرض٨مآمسؽملؾمل٣مؼؽملعمل٢معـ٢مػٔاماظظملضمل٢ماظٔيمغ

م()(سؽمل٥

وطٔظ١معمملذطٕهمع٤مإؼزملمملئؾملمملمأنمتٓص٤مظؿملاًلموالمؼصيزملػمل٧مسػملؿملؾملمملمأحٓم) وؼعمل٦لمرري٥مآ

م()(عؽملؾمل٣،مالحيغملؿمل٥مس٤مصمملرؼملهملموحيؿيملمب٥مإالمرج٢مجمملػ٢مؼشملٕقمسػمل٧مصمملرؼملهملمعمملالمؼػملؿمل٠مبؾملممل

وطٔظ١معمملذطٕهمع٤محػملظملؾملمملمأغؾملمملمالتغملػملؼمل٥موالمصمملحؾ٥محؿ٧متػملعمل٧مأبمملػمملم)وؼعمل٦لمرري٥مآم

وترملؿغمل٨مإظؿمل٥،مأعٕمالؼػملؿمل٠مأنمؼصئطٕمس٤مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملممل،مصكملنماظرملغمل٦ىمإمنمملمتغمل٦نمإديم

ضٖيغغي٨مبشيــي٨مَأذضيغمُل٦مِإغؼيؼملشيممل)آمتضملمملديمطؼملمملمضممللماظضملؾٓماظزملمملحلم  ؼ86:ؼ٦دٟػم(اظػمّل٥غيمِإَظ٧موشيحصي
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وؼضملؿعملٓمأنمزواجمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مع٤مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمصسملؿملػملهملمظضملػمل٨،مصؿملعمل٦لم -7

()(وأعمملمتٖوجي٥مصمملرؼملهملمصظملسملؿملػملهملمظضملػمل٨)-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،م-س٤مصضمل٢ماظؽمليب
 

ؼٕدمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمسيمض٦ظ٥مأنمصمملرؼملهملمادؿقعملوملمأنمتغمل٦نمدؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌنيم -8

صظملسملؿملػملهملمصمملرؼملهملموعٖؼؿؾملمملمظؿمللوملممبفٕدم)إلحزملمملغؾملمملمصٕجؾملممل،مصؿملعمل٦لمظ٥مذؿملْماإلدالم

إحزملمملنمصٕجؾملممل،مصكملنمػٔامؼصيرملمملركمصؿمل٥مصمملرؼملهملمذيؾمل٦رمغلمملءماٌقملعؽملني،موصمملرؼملهملمٕمتغمل٤م

مم()(ب٢ممبمملمػ٦مأخٙمعؽمل٥،مدؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌنيمبؾملٔاماظ٦صٟ

صرملؿملْماإلدالممؼؿسملّمػؽملمملمع٤محٓؼـ٥مأنمصمملرؼمل٥مزبؿػملظملهملموعؿؼملؿملٖةمس٤مبمملض٨ماظؽمللمملءم

واخؿصيزملوملمب٦صٟمالتؿزملٟمب٥مبمملض٨ماظؽمللمملءمصػملٔظ١مادؿقعملوملمأنمتغمل٦نمدؿملٓةمغلمملءماظضملمملٌني،م

م؟م!!!صفمليمبطملٚموسٓاءمتؿقٓث٦نمسؽمل٥مع٤ماب٤متؿملؼملؿملهملمظظملمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمبضملٓمطالع٥مػٔا

مصؿملعمل٦لمرري٥مآمس٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ؼضملؿعملٓمأغؾملمملمأسٖماظؽملمملسمسػمل٧مرد٦لمآم -9

وأؼ٣مآمظ٦مأنمصمملرؼملهملمبؽملوملمربؼملٓمدٕضوملم) حٓؼىملماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

صعملٓمأخربمأنمأسٖماظؽملمملسمسػملؿمل٥مع٤مأػػمل٥مظ٦مأت٧ممبمملم) ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالمم(ظعملشملضملوملمؼٓػممل

م()ؼ٦جنملمايٓمِضمملع٥مسػملؿمل٥

وحؿملؽملؽٔم)وؼضملؿعملٓمأنمهلمملمع٤ماظظملسملمملئ٢ماظزملقؿملقهملمػ٨موأبؽملمملئؾملممل،مصؿملعمل٦لمس٤ماب٤ماٌشملؾملٕ -10

صؼملمملمذطٕهماب٤ماٌشملؾملٕمع٤مصسملمملئ٢مصمملرؼملهمل،موايل٤،موايلنيمالحفهملمصؿمل٥معٝمأنم

م()(ػقملالءمهل٣مع٤ماظظملسملمملئ٢ماظزملقؿملقهملمعمملٕمؼٔطٕهمػٔاماٌزملؽملٟ

م:اظردمسؾىمضوهلممإنمابنمتقؿقةمرريهماهللمغلبمصارؿةمرضيماهللمسـفامإديماظـػاق

دائؼملممًلمؼٕددونمػٔهماظؿؾملؼملهملموطـريًامؼٔطٕوغؾملمملموؼعملزمل٦غؾملمملمسػمل٧مس٦اعؾمل٣ماظٔؼ٤مؼػملؿؾٗمسػملؿملؾمل٣م

طالممذؿملْماإلدالممصؿملؽمللمملض٦نموراءػ٣معزملٓضنيموعٕددؼ٤معمملؼعمل٦ظ٦ن،مصؾملٔامؼمملدٕمايؾؿملنملمسيم

ترملؾؿمل٥مذؿملْمإدالمماظلػملظملؿملنيم)ممبضملؽمل٦انم2011-11-2ربمملضٕةمتػملظملٖؼ٦غؿملهملمظ٥مغصيرملٕتمبؿمملرؼْم
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،موؼٕع٨مذؿملْماإلدالممبمملظرملؿمملئ٣مواِظظملمملزماظؽملمملبؿملهملم(اب٤متؿملؼملؿملهملمظػمللؿملٓةمصمملرؼملهملماظٖػٕاءمبمملٌؽملمملصعملني

م.موؼؿؾملؼمل٥مبمملظؽملزملنملمواظضملٓاءمآللماظؾؿملومل

وػؽملمملمبضمل٦نمآمتضملمملديمدـملت٨مبغملالممذؿملْماإلدالممطمملعاًلمسيمػٔهماٌلفملظهملمدونمبرتمطؼملمملمؼظملضمل٢م

م.وع٤مخاللمطالع٥مدؿملؿسملّمعضملؽملمملماٌعملزمل٦دمعؽمل٥مبكملذنمآمتضملمملدي،ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهمل

مأبمملػمملمأنمصمملرؼملهملمذطٕتموٌممل:ماظٕاصسمل٨مضمملل)ؼعمل٦لمرري٥مآمسيماظٕدمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕم

بٔظ١،ممظ١مؼرملؾملٓمأريٕمأومأد٦دمػمملت:مهلمملمضممللمصٓكموػؾؾملمملمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦ل

مأنمذيؿملضملمملمروواموضٓ.مض٦هلمملمؼعملؾ٢مالماعٕأة:مبٔظ١،مصعملممللمهلمملمصرملؾملٓت،مأمي٤مبفملممصفمملءت

ماٌقملعؽملنيمأعريماىؽملهمل،مصفمملءمأػ٢مع٤ماعٕأةمأمي٤مأم:مضممللمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦ل

مذيؿملضملمملمرووامظ١،موضٓمبرملؾملمملدت٥مسبغمل٣موالمغظملل٥مإديمجيٕهمبضملػمل١مػٔا:مبٔظ١،مصعملممللمهلمملمصرملؾملٓ

مظ٤مدارمحؿملىملمعضمل٥مؼٓورمعضمل٥ماي٠،مواي٠معٝمسػمل٨:مضممللمودػمل٣مسػملؿمل٥مآمصػمل٧مآمرد٦لمأن

موحػملظملومل،متواغزملٕفمذظ١مسؽملٓماظلالممسػملؿملؾملمملمصمملرؼملهملماي٦ض،مصطملسملؾوملمسػمل٨مؼٕدامحؿ٧مؼظملرتضممل

مأنمسػملؿملمملمأوصوملماظ٦صمملةمحسملٕتؾملمملمصػملؼملممل،مإظؿمل٥موترملغمل٦مأبمملػمملمتػملعمل٧محؿ٧مصمملحؾ٥موالمتغملػملؼمل٥مالمأن

م()(سػملؿملؾملمملمؼزملػمل٨معؽملؾمل٣مأحٓامؼٓعموالمظؿملالمؼٓصؽملؾملممل

ردمذؿملْماإلدالممسػمل٧مػٔاماظعمل٦لمع٤مسٓةمأوج٥،موظغمل٤ماظ٦ج٥ماظلمملبٝمهٓؼًٓامػ٦ماظٔيم

وضمملظ٦امأنمذؿملْماإلدالممؼعمل٦لمس٤مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمأغؾملمملم،مأخٔوهماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهمل

م.ع٤ماٌؽملمملصعملني

اآلنمغعملٕأمطالممذؿملْماإلدالممسيمردهمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕ،موػٔامػ٦ماظؽملٙماظٔيمؼؿكٔهم

معؼي٤موشيعغيؽملضيؾملصي٣)أوظؿملٗمآمضٓمذمماٌؽملمملصعملنيماظٔؼ٤مضممللمصؿملؾمل٣م)اظرملؿملضملهملمذرؼضملهملمإلثؾمملتمػٔهماظؿؾملؼملهملم

صيَك شيَضمملتغيمصغي٨مؼشيػمْلؼملغي مَأغؼيؾملصي٣ضيموشيَظ٦ضيم*ؼشيلضيكشيشمُل٦نشيمػصي٣ضيمِإذشيامعغيؽملؾملشيمملمؼصيضملضيشمَل٦ضيْامَظ٣ضيموشيِإنمرشيضصي٦ْامعغيؽملضيؾملشيمملمُأسضيشمُل٦ْامَصكمِلنضيماظزملؼي

ماظػمّل٥غيمِإَظ٧مِإغؼيمملموشيرشيدصي٦ُظ٥صيمَصسملضيػملغي٥غيمعغي٤ماظػمّل٥صيمدشيؿملصيقملضيتغيؿملؽملشيمملماظػمّل٥صيمحشيلضيؾصيؽملشيمملموشيَضمملُظ٦ْاموشيرشيدصي٦ُظ٥صيماظػمّل٥صيمآتشيمملػصي٣صيمعشيمملمرشيضصي٦ضيْا

مؼ59-58:ماظؿ٦بهملػم(رشياشغيؾصي٦نشي
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صٔطٕمآمض٦عممًلمرض٦امإنمُأسشمل٦ا،موشسملؾ٦امإنمٕمؼصيضملشمل٦ا،مصٔعؾمل٣مبٔظ١،مصؼمل٤معٓحمصمملرؼملهملم

مبمملمصؿمل٥مذؾ٥مع٤مػقملالءمأالمؼغمل٦نمضمملدحممًلمصؿملؾملمملم؟مصعملمملت٢مآماظٕاصسملهمل،مواغؿزملٟمِػ٢ماظؾؿملوملم

م()(عؽملؾمل٣،مصكملغؾمل٣مأظزملعمل٦امبؾمل٣مع٤ماظضملؿمل٦بمواظرملنيمعمملالخيظمل٧مسػمل٧مذيمسني

م:وع٤مخاللمطالمماب٤ماٌشملؾملٕموطالممذؿملْماإلدالممغلؿكػملٙماظؽملؿمملئيملماظؿمملظؿملهمل

*مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اب٤ماٌشملؾملٕمؼٔطٕمأنمظظملمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمإرثممًلمع٤مأبؿملؾملمملم -1

وظغمل٤مأبمملمبغملٕمعؽملضملؾملمملمحعملؾملمملمع٤م،موأغؾملمملمجمملءتمتشملػملؾ٥مع٤مأب٨مبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥

وٕمؼعملؾ٢مبرملؾملمملدةماظرملؾمل٦دمسػمل٧مأنمػٔامح٠ظيمهلمملموعرياثؾملمملمس٤م،ماإلرثموٕمؼضملشملؾملمملمإؼممله

،موأنمصمملرؼملهملمشسملؾوملموأوصوملمأالؼزملػمل٨مسػملؿملؾملمملمأب٦مبغملٕ،مأبؿملؾملمملمسػملؿمل٥ماظزملالةمواظلالم

 .والحيسملٕامدصؽملؾملممل،موسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل

وأب٨مبغملٕ،موسؼملٕمرض٦انمآم،مردمذؿملْماإلدالممسػمل٧مػٔاماإلدسمملءمدصمملسممًلمس٤مصمملرؼملهمل -2

سػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمبضملٓةمأوج٥مدؿملشمل٦لماٌعملمملممإذامذطٕتؾملمملمػؽملمملمظغمل٤مدفملرطٖمسػمل٧مػٔهم

اظؿؾملؼمل٥ممبرملؿملؽهملمآ،مودؾ٠معضملؽملمملمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمذطٕمأنماب٤ماٌشملؾملٕمغلنملم

،مإديمصمملرؼملهملمأع٦رًامالتػملؿمل٠مبؾملمملمطفملنمت٦ص٨مسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مأالؼزملػمل٨مسػملؿملؾملمملمأب٦مبغملٕ

وأنمتطملسملنملمٌمملمحغمل٣مب٥مايمملط٣مأغ٥مظؿملٗمع٤محعملؾملممل،موط٢م،موسؼملٕمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

أنم)ػٔامظؿملٗمع٤مبمملبمعٓحمصمملرؼملهمل،موإمنمملمػ٦مع٤مبمملبمجٕحؾملممل،مؼعمل٦لمرري٥مآ

عمملذطٕهمس٤مصمملرؼملهملمأعٕمالؼػملؿمل٠مبؾملممل،موالؼصيقؿيملمبٔظ١مإالمرج٢مجمملػ٢محيلنملمأغ٥م

ميٓحؾملمملموػ٦مجيٕحؾملمملمصكملغ٥مظؿملٗمصؿملؼملمملمذطٕهمعمملؼ٦جنملماظطملسملنملمسػملؿمل٥;مإذمٕمحيغمل٣،مظ٦م

وع٤مرػملنملمأنم.طمملنمذظ١مصقؿملقممًلمإالمبمملي٠ماظٔيمالحي٢مٌلػمل٣مأنمحيغمل٣مخالص٥

حيغمل٣مظ٥مبطملريمحغمل٣مآمورد٦ظ٥مصطملسملنملموحػملٟمأالؼغملػمل٣مايمملط٣موالمصمملحنملمايمملط٣،م

ٕمؼغمل٤مػٔاممممملمحيؼملٓمسػملؿمل٥موالممممملمؼٔممب٥مايمملط٣،مب٢مػٔامإديمأنمؼغمل٦نمجٕحممًلم

أضٕبمعؽمل٥مإديمأنمؼغمل٦نمعٓحممًل،موسب٤مغضملػمل٣مأنمعمملؼصيقغمل٧مس٤مصمملرؼملهملموشريػمملمع٤م

 ()(اظزملقمملبهملمع٤ماظعمل٦ادحمطـريمعؽملؾملمملمطٔبموبضملسملؾملمملمطمملغ٦امصؿمل٥معؿفملوظني
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م:أعمملماظعمل٦لماظٔيمحيؿيملمب٥ماظرملؿملضملهملمصمملى٦ابمسػملؿملؾمل٣مطمملظؿمملظ٨ -3

ذطٕمذؿملْماإلدالمماآلؼهملماظيتمأخربمآمصؿملؾملمملمس٤ماٌؽملمملصعملنيمبفملغؾمل٣مإذامُأسشمل٦امع٤م:مأواًل

اظزملٓضمملتمرض٦اموإذامٕمؼصيضملشمل٦امعؽملؾملمملمدكشمل٦اموشسملؾ٦ا،مؼعمل٦لماب٤مطـريمرري٥مآمسيم

ماظزملٓضمملتمضل٣مسيمسػملؿمل١مؼضملؿملنملمأيمؼػملؼملٖكمع٤ماٌؽملمملصعملنيموع٤مأيموعؽملؾمل٣:متضملمملديمؼعمل٦ل)تظمللريػممل

موإمنمملمظػملٓؼ٤مؼؽملغملٕونمالمػٔامعٝموػ٣ماٌفملب٦غ٦نماٌؿؾملؼمل٦نموػ٣مذظ١مسيموؼؿؾملؼمل١مصٕضؿؾملمملمإذا

مأيمؼلكشمل٦نمػ٣مإذامعؽملؾملمملمؼضملشمل٦امٕموإنمرض٦امعؽملؾملمملمأسشمل٦امصكملنموهلٔامأغظمللؾمل٣ميٜمؼؽملغملٕون

مآمصػمل٧ماظؽمليبمأت٨مضممللمسمملص٣مأب٨مب٤مداودمأخربغ٨:مجٕؼيملماب٤مِغظمللؾمل٣،مضممللمؼطملسملؾ٦ن

معممل:مصعملممللماِغزملمملرمع٤مرج٢مووراءهمضممللمذػؾوملمحؿ٧موػمملػؽملمملمػمملػؽملمملمضلؼملؾملمملمبزملٓضهملمودػمل٣مسػملؿمل٥

وطمملنمعؽملمملدؾهملمذطٕهمظ٩ؼهملمأنماب٤ماٌشملؾملٕمسيمعسملؼمل٦نمطالع٥مم،()(اآلؼهملمػٔهمصؽملٖظوملمبمملظضملٓلمػٔا

صؿملعمل٦لمإغؾملمملمشسملؾوملمِنمأبمملمبغملٕمٕم،مػ٦ماظٔيمؼرملؾعي٥مصضمل٢مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمبظملضمل٢ماٌؽملمملصعملني

م.ؼضملشملؿملؾملممل

صؼمل٤معٓحمصمملرؼملهملممبمملمصؿمل٥مذؾ٥مع٤مػقملالءمأالمؼغمل٦نمضمملدحممًلم)ؼعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملم:مثاغقًا

وػؽملمملمؼعملزملٓماب٤ماٌشملؾملٕماظٔيمؼرملؾعي٥مصضمل٢مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمبظملضمل٢مأٌط٦رؼ٤مسيم(صؿملؾملممل؟؟؟

موؼؿلمملئ٢مذؿملْماإلدالممأالمؼغمل٦نمػٔامضٓحممًلمسيمصمملرؼملهملمبٓلمأنمؼغمل٦نمعٓحممًلمهلممل؟،ماآلؼهمل

صعملمملت٢مآماظٕاصسملهملمواغؿزملٟمِػ٢ماظؾؿملوملمعؽملؾمل٣مصكملغؾمل٣م)ث٣مبضملٓمأنمؼؿلمملئ٢مؼعمل٦ل:مثاظـًا

،موػؽملمملماظظملزمل٢مسيمػٔهماظؿؾملؼملهمل،مػؽملمملم(أظزملعمل٦امبؾمل٣مع٤ماظضملؿمل٦بمواظرملنيمعمملالمخيظمل٧مسػمل٧مذيمسني

ؼٓس٦امذؿملْماإلدالممسػمل٧ماظٕاصسملهملمبفملغؾمل٣مأظزملعمل٦امبفملػ٢ماظؾؿملوملماظؿؾمل٣مواظرملنيماظيتمالدبظمل٧مسػمل٧م

أحٓ،مواظؿؾملؼملهملماظيتمؼٔطٕػمملمسيمسؾمملرت٥مػ٦مترملؾؿمل٥ماب٤ماٌشملؾملٕمصضمل٢مصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملممبمملم

وظ٦مطمملنمذؿملْماإلدالممؼؿؾمل٣مصمملرؼملهملمٌمملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مصضملػمل٥ماٌؽملمملصعملنيمعٝمرد٦لمآ

خؿ٣مطالع٥مبمملظٓسمملءمبعملؿممللمآمظػملٕاصسملهملمواالغؿزملمملفمِػ٢ماظؾؿملوملمعؽملؾمل٣مإلظزملمملضؾمل٣مبؾمل٣ماظضملؿمل٦بم

واظرملني،موظ٦مطمملنمعؿؾملؼملممًلمظظملمملرؼملهملمظعملممللمتؾملؼملؿ٥مع٤مدونمأنمؼٓس٦مخ٦صممًلمع٤مأنمتضمل٦دمدس٦ت٥مسػمل٧م

غظملل٥،موظغمل٤مػ٣مع٤مذؾؾمل٦مصمملرؼملهملمرض٦انمآمسػملؿملؾملمملمبؾملقملالءمث٣مرع٦امذؿملْماإلدالممبٓائؾمل٣م

م.مواغلػمل٦
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إتفاعفممظشقخماإلدالممبلغهمؼؼفمإديمجاغبماظظؾمميفمعـعمصارؿةمرضيماهللمسـفامإرثفاميفم

م:صدك

ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأنمسيمػٔاماظغملالممع٤ماظغملٔبمواظؾؾملؿمملنمواظغملالمماظظملمملدٓمعمملالؼغملمملدم:مأواًل

م.مؼصيقزمل٧مإالمبغملػملظملهمل،مث٣مؼٔطٕموج٦ػممًلمظػملٕدمسػمل٧مػٔاماظغملٔب

وػؽملمملماظٕدودمسػملؿملؾمل٣معؿسملؼملؽملهملمظٕدودمذؿملْماإلدالمموع٤مخالهلمملمؼؿسملّمع٦ضٟمأب٨م:مثاغقًا

م.بغملٕمرض٨مآمسؽمل٥موع٦ضٟماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآ

صؾملٔامعؿؽملمملضٚمعٝمط٦نم،مأنمعمملذطٕهماب٤ماٌشملؾملٕمس٤مإدسمملءمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمصٓك

م:صٓكمعرياثممًلمهلمملموذظ١مظألدؾمملبماظؿمملظؿملهمل

 .إذامطمملنمرػملؾؾملمملمظظملٓكمبشملٕؼ٠ماإلرثماعؿؽملٝمأنمؼغمل٦نمبشملٕؼ٠ماهلؾهملمواظضملغملٗمصقؿملّ -1

صٕد٦لمآمعؽملٖهم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-إذامطمملغوملمػٔهمػؾهملمسيمعٕضمع٦تماظٕد٦لم -2

س٤مإنمطمملنمؼ٦رثمطؼملمملمؼ٦رثمشريهمأنمؼ٦ص٨مظ٦ارثمأومخيزمل٥مسيمعٕضمع٦ت٥مبفملطـٕم

بفملغ٥مخيٙمصمملرؼملهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ع٤محعمل٥،موػ٣مػؽملمملمطفملغؾمل٣مؼؿؾملؼمل٦نماظٕد٦ل

 .مبفملطـٕمع٤محعملؾملمملمدونمشريػمملمع٤ماظ٦رثهمل

صالبٓمأنمتغمل٦نمػؾهملم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مإنمطمملغوملمػٔهماهلؾ٥مسيمصقهملمرد٦لمآ -3

طمملغوملمتػمل١م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ععملؾ٦ضهمل،مصكملنمٕمتغمل٤مععملؾ٦ضهملموعمملتمرد٦لمآم

اهلؾهملمبمملرػملهملمسؽملٓمذيمملػريماظضملػملؼملمملء،موبمملظؿمملظ٨مإذامإصرتضؽملمملمصقهملمطالمماب٤ماٌشملؾملٕم

 .صٕد٦لمآمٕمؼؾملنملمصٓكمظظملمملرؼملهملمسيمحؿملمملت٥مصكملذامعمملتموٕمتعملؾسملؾملمملماغؿظملوملمػٔهماهلؾ٥

صٓكمظظملمملرؼملهملموالؼغمل٦نمػٔامأعًٕامعضملٕوصممًلمسؽملٓم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-طؿملٟمؼؾملنملماظؽمليب -4

أػ٢مبؿملؿ٥مواٌلػملؼملنيمحؿ٧متصيكٙممبضملٕصؿ٥مأممأمي٤موسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾملؼملممل؟مؼلؿطملٕبم

 .ذؿملْماإلدالممع٤مطؿؼملمملنمأعٕمطؾملٔاموسٓممإخؾمملرمأحٓمب٥موسٓممعضملٕصهملماٌلػملؼملنيمب٥

ٕمؼفملتمحٓؼىملمثمملبوملمعؿزمل٢مؼـؾوملمػٔاماظغملالم،موادؿٓلمحبٓؼىملمسؼملٕمب٤مسؾٓاظضملٖؼٖم -5

أنمم(-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-إنمصمملرؼملهملمدفملظوملماظؽمليبم)رض٨مآمسؽمل٥مأغ٥مضممللمسيمصٓك

طمملنمؼصيؽملظمل٠معؽملؾملمملموؼضمل٦دمسػمل٧م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مجيضملػملؾملمملمهلمملمصفملب٧موأنماظؽمليب
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صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-مضضملظملهملمبينمػمملذ٣موؼٖوجمعؽمل٥مأميؾمل٣موطمملغوملمطٔظ١محؿملمملةمرد٦لمآ

أعٕمصٓضهمل،موضؾػملوملمصمملرؼملهملماي٠،موإغ٨مأذؾملٓط٣مأغ٨مرددتؾملمملمإديمعمملطمملغوملم-ودػمل٣م

 ()(-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-مسػملؿمل٥مسيمسؾملٓمرد٦لمآ

ؼٕىمذؿملْماإلدالممأنمػٔهماظعملزملهملممممملمالؼـؾوملمالمسػمل٨مأب٨مبغملٕموالمسػمل٧مصمملرؼملهملمرض٨م -6

آمسؽملؾملؼملممل،موأغ٥مٕموِٕمصؿمل٥معؽملمملزٕة،موضٓمثؾوملمس٤مأب٨مبغملٕمأغ٥مؼضمل٦دمإديماي٠م

:مإغ٨مأحػملٟمعٝماظرملؾمل٦د،موٕمؼعمل٢مأب٦مبغملٕ:موؼٕجٝمظ٥،موٕمؼـؾوملمأنمصمملرؼملهملمضمملظومل

 إغ٨مالأرىماظؿملؼملنيمعٝماظرملؾمل٦د

-ادؿٓلمذؿملْماإلدالممبفملدظهملمبفملنمصٓكمطمملغوملموضظملممًلمِبؽملمملءماظلؾؿمل٢موحبٓؼىملماظؽمليبم -7

الغ٦رثمعمملتٕطؽملمملهمصٓضهمل،موإمنمملمؼفملط٢مآلمربؼملٓمع٤مػٔام)-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

 ()(اٌمملل

ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممع٦ضٟمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمع٤مخاللماِحمملدؼىملماظـمملبؿهملم -8

-اٌضملٕوصهملمسؽملٓمأػ٢ماظضملػمل٣،موػ٦مأنمصمملرؼملهملمرػملؾوملمع٤مأب٨مبغملٕمعرياثؾملمملمع٤مرد٦لمآم

سػمل٧معمملطمملغوملمتضملٕفمع٤ما٦ٌارؼىمل،مصفمُلخربتممبمملمطمملنمع٤مأنم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

 .اِغؾؿملمملءمالؼ٦رث٦نموأنمعمملؼرتط٦غ٥مإمنمملمػ٦مصٓضهملمصلػملؼملوملمورجضملوملمظػملق٠

إنمطمملنمعمملؼعمل٦ظ٥ماب٤ماٌشملؾملٕمصقؿملقممًلمأنمػؽملمملكمإرثممل،مصكملذًامؼٓخ٢مسيمػٔاماإلرثم -9

زوجمملتماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موسؼمل٥موظؿمللوملمصمملرؼملهملموحٓػممل،موالتصيعملؾ٢مسيمذظ١م
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صػمل٧مآم-ذؾملمملدةماعٕأةمواحٓةموالرج٢مواحٓموػٔامثمملبوملمبغملؿمملبمآمودؽملهملمرد٦ظ٥م

 .وإتظملمملقماٌلػملؼملني-سػملؿمل٥مودػمل٣

إنمطمملنمالؼ٦رث،مصمملًزمل٣مسيمذظ١ماٌلػملؼمل٦ن;مِغ٥مالؼعملؾ٢مسػملؿملؾمل٣مذؾملمملدةماعٕأةمواحٓةم -10

 .موالمرج٢مواحٓمبكملتظملمملقماٌلػملؼملنيموالرج٢مواعٕأة

ذؿملْماإلدالممؼسملٝمط٢ماالصرتاضمملتماظيتمممغمل٤مأنمؼٓسؿملؾملمملماب٤ماٌشملؾملٕمظؿغمل٦نمزبٕجممًلم -11

ظ٥مظؿملربرمصٓقمرواؼؿ٥،موػٔامع٤ماظٕض٨ماظضملػملؼمل٨مظٓىماظرملؿملْمواظؿؼملغمل٤مع٤مسػملؼمل٥موأدػمل٦ب٥م

ب٢مطمملنم،موضٓرت٥مسػمل٧ماظٓصمملعمس٤ماي٠،مصؾمل٦مٕمؼٕدمض٦ظ٥مبؿضملزملنملمواتؾمملعمظػملؾمل٦ى

علؿكٓعممًلمظألدظهملمإضمملصهملمإديمػٔهماظظملٕضؿملمملت،موسػمل٧مذيؿملٝمػٔهماظظملٕضؿملمملتمغٕىمأنم

 .طالمماب٤ماٌشملؾملٕمبمملر٢مع٤مذيؿملٝماظ٦ج٦همذٕسممًلموسعملاًل

وظٔظ١مسػمل٧ماصرتاضمأنمأممأمي٤مجمملءتمظؿرملؾملٓ،م،مذؾملمملدةمإٌأةمبؽملزملٟمذؾملمملدةماظٕج٢ -12

صرملؾملمملدتؾملمملمالتصيعملؾ٢،مواب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمؼضملرتفمبظملسملػملؾملمملموؼضملٓدمربمملدؽملؾملممل،مث٣م

ط٦نماظٕج٢مع٤مأػ٢ماىؽملهملمالؼ٦جنملمضؾ٦لمذؾملمملدت٥،مى٦ازمأنمؼطملػملٛمسيم)ؼعمل٦ل

خٓجيهمل،موصمملرؼملهمل،موسمملئرملهملموسب٦ػ٤ممم٤مؼصيضملػمل٣مأغؾمل٤م)وؼٔطٕمأعـػملهملمصؿملعمل٦ل،م(اظرملؾملمملدة

ع٤مأػ٢ماىؽملهملموطمملغوملمذؾملمملدةمإحٓاػ٤مغزملٟمذؾملمملدةماظٕج٢مطؼملمملمحغمل٣مبٔظ١م

 ()(اظعملٕآن

ذؾملمملدةمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مإنمطمملغوملمسػمل٧مصٕضمأغؾملمملمصقؿملقهملمصؾمل٨معٕدودةمسؽملٓم -13

أطـٕماظضملػملؼملمملء،مِغؾمل٣مؼٕدونمذؾملمملدةماظٖوج،موأعمملمع٤مؼعملؾ٢مذؾملمملدةماظٖوجمعؽملؾمل٣مصؿملرملرتطم

 .أنمؼفملت٨مبرملمملػٓمآخٕمأوماعٕأتني

أعمملماظـمملبوملمس٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-مؼٕدماِحمملدؼىملماٌغملٔوبهملمسػمل٧مرد٦لمآ -14

ب٢موؼٔطٕهموؼرملٕح٥موؼؾنيم،مصؿملضملرتفمبـؾ٦ت٥-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-رد٦لمآم

 عضملمملغؿمل٥

سيمآخٕمطالع٥مس٤مػٔهماٌلفملظهمل،مؼؽملٖهمصمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملمملمس٤مصضمل٢مػٔهماِع٦رمطؼملمملم -15

م.مدؾ٠معضملؽملممل
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ػٔامػ٦مع٦ضٟمذؿملْماإلدالممع٤مضسملؿملهملمصٓك،مصفمليمزػمل٣متؿقٓث٦نمسؽمل٥م؟وأيموض٦فمعٝم

وسيماظرمل٦ارعم،ماظصملػمل٣؟مإنمظػملرملؿملضملهملمخؿملمملاًلموادضملممًلمأوصػملؾمل٣مإديمضٕبمأغظمللؾمل٣مسيمايلؿملؽملؿملمملت

وأػ٢ماظؾؿملوملمبٕؼؽ٦نمع٤مط٢مػٔامغلفمللمآماهلٓاؼهملم،موظؿملٗمع٤موراءمذظ١مصمملئٓة،موإراضهملماظٓعمملء

م.ىؼملؿملٝماٌلػملؼملني
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م(عظؾوعقةماظزػراء)تفؿةمتفوؼنمابنمتقؿقةمعنمأعرماهلفوممسؾىمدارمصارؿةمطؿامؼلؿوغفا

م:عظؾوعقةماظزػراءمسـدماظشقعةماالثـىمسشرؼة

-مؼضملؿعملٓماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملأنمأبمملبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥محٕممصمملرؼملهملمع٤معرياثؾملمملمع٤مأبمملػممل

سيمصٓكمطؼملمملمدؾ٠موذطٕغمملمػٔهماظٓس٦ى،موبمملظؿمملظ٨مضمملممػ٦موسؼملٕمرض٨م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

آمسؽملؾملؼملمملمبغمللٕمضػملضملؾملمملمواضؿقمملممبؿملؿؾملمملموأحٕضمملمبمملبمدارػمملمبمملظؽملمملرموسزملٕاػمملموراءماظؾمملبموأدعملشملمملم

م().جؽملؿملؽملؾملممل

وؼضملينم)اظـمملع٤مض٦ظ٥مسيمعٕضمع٦ت٥:مضممللماظٕاصسمل٨)ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديم

ظؿملؿينمطؽملوملمتٕطوملمبؿملوملمصمملرؼملهملمٕمأطؾل٥،موظؿملؿينمطؽملوملمسيمزػملهملم(ػؽملمملمأبمملبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥

وطؽملوملماظ٦زؼٕ،موػٔامؼٓلمسػمل٧م،مبينمدمملسٓةمضٕبوملمسػمل٧مؼٓمأحٓماظٕجػملني،موطمملنمػ٦ماِعري

م()(إضٓاع٥مسػمل٧مبؿملوملمصمملرؼملهملمسؽملٓمإجؿؼملمملعمأعريماٌقملعؽملنيمواظٖبريموشريػؼملمملمصؿمل٥

م:وطمملنمردماظرملؿملْمسػمل٧ماب٤ماٌشملؾملٕمطمملظؿمملظ٨

أنمضٓحماب٤ماٌشملؾملٕمسيماًػملؿملظملهملمأب٨مبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥مالؼصيعملؾ٢معؽمل٥محؿ٧مؼـؾوملماظػملظملٜم -1

بكملدؽملمملدمصقؿملّ،موؼغمل٦نمدااًلمدالظهملمزمملػٕةمسػمل٧ماظعملٓح،مصكملذاماغؿظمل٧مأحٓمػٔؼ٤م

 .اظرملٕرنيماغؿظمل٧ماظعملٓحمصغملؿملٟمإذاماغؿظمل٧مط٢ظيمعؽملؾملؼملممل

ذؿملْماإلدالممؼضملؿعملٓمع٦ضؽملممًلمبفملنمأبمملبغملٕمٕمؼصيعملٓممسػمل٧مسػمل٨مواظٖبريمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملم -2

برمل٨ءمع٤ماِذى،موالمسػمل٧مدضملٓمب٤مسؾمملدةماٌؿكػملٟمس٤مبؿملضملؿ٥مأواًلموآخًٕا،مإذًامػؽملمملم

ذؿملْماإلدالممؼؽملظمل٨موج٦دمأذىمع٤مأدمملد٥مصغملؿملٟمؼؿؾملؼمل٦غ٥مبفملغ٥مؼؾمل٦نمع٤مذفملنمػٔام

 !!اإلذىم

ؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالممأنمأبمملبغملٕمطؾٗماظؾؿملوملمظؿملؽملصملٕمػ٢مصؿمل٥مذ٨ءمع٤معممللمآماظٔيم -3

ؼعمللؼمل٥،موأنمؼضملشملؿمل٥مٌلؿقعمل٥،مث٣مرأىمأغ٥مظ٦متٕط٥مهل٣مىمملز،مصكملغ٥مجي٦زمأنم

 .ؼضملشملؿملؾمل٣مع٤معممللماظظمل٨ء
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وسػمل٨،موإبؽملمملػؼملمملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني،م،مؼؽملظمل٨مإضٓاممأب٦مبغملٕمبفملذىمسػمل٧مصمملرؼملهمل -4

وؼعمل٦لمإنمػٔامعمملوضٝمصؿمل٥مضٛمبكملتظملمملقمأػ٢ماظضملػمل٣مواظٓؼ٤،موإمنمملمؼؽملعمل٢معـ٢مػٔامجؾملممللم

إنماظزملقمملبهملمػٓع٦امبؿملوملمصمملرؼملهمل،م)وؼزملٓض٥مريعمل٧ماظضملمملٌنيماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦ن،ماظغملٔابني

وػٔامطػمل٥مدس٦ىمزبؿػمل٠موإص١معظملرتىمبكملتظملمملقمأػ٢م،م(وضٕب٦امبشملؽملؾملمملمحؿ٧مأدعملشملومل

م.والؼٕوجمإالمسػمل٧مع٤مػ٦مع٤مجؽملٗماِغضملمملم،ماإلدالم

وسػمل٧مأض٢م،موُأضؿملٟمظغملالممذؿملْماإلدالممأنمواضضملهملمطؾملٔهمطؿملٟمالحيغملؿملؾملمملماظزملقمملبهمل

وٌمملذامٕم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-تعملٓؼٕمع٤ماظٔؼ٤مؼؿ٦الػ٣ماظرملؿملضملهملمع٤مصقمملبهملمرد٦لمآم

تؽملعملػملؾملمملمطؿنملماظؿمملرؼْمطقمملدثهملماىؼمل٢ماظيتموضضملوملمبنيماظزملقمملبهملموشريػممل،موٕمؼؽملعمل٢مػٔامد٦ىم

م.ماظرملؿملضملهمل

صمملب٤م(ظؿملؿينمطؽملوملمضٕبوملمسػمل٧مؼٓمأحٓماظٕجػملني)ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأنمض٦لمأب٨مبغملٕم -5

اٌشملؾملٕمػؽملمملمٕمؼٔطٕمإدؽملمملدًا،موٕمؼؾنيمصقؿ٥،موسػمل٧مصٕضمأنمأبمملمبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥م

 .ضمملظ٥،مصؾمل٦مؼٓلمسػمل٧مزػٓهموورس٥موخ٦ص٥مع٤مآمتضملمملدي

اًالصهملمسيمع٦ضٟماظرملؿملْمأغ٥مالؼضملرتفمبؾملٔهمايمملدثهملمإرالضممًل;مِغ٥مظؿملٗمٔهملمأدظهملم -6

وػ٦م،موٕمؼٕوػمملمأحٓمإالماظرملؿملضملهملمصعملٛ،مصغملؿملٟمؼؿؾملؼمل٦غ٥مبفملغ٥مؼؾمل٦نمع٤مأعٕػممل،مسػملؿملؾملممل

أومأي٠مأذىمبـمللم،مالؼضملؿعملٓمأدمملدممًلمأنمأبمملمبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥مضٓمصضمل٢مػٔهماظظملضملػملهمل

وظغمل٤معرملغملػملهملمبرتماظؽملزمل٦صمواظؿفملوؼالتم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-بؿملوملمرد٦لمآ

اظلشملقؿملهملمظغملالمماظرملؿملْمالتٖالمترملعيغمل٢مسمملئ٠مطؾريمبؿملؽملؾمل٣موبنيماظ٦ض٦فمسؽملٓماي٠م

م.واإلضٕارمب٥

م

م

م

م
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اتفامماظشقعةماالثـىمسشرؼةمظشقخماإلدالممابنمتقؿقةمباظؾغضمواظعداءم:ادلطؾبماظرابع

م:ظعؾيمبنمأبيمراظبمرضيماهللمسـهمواالغؿؼاصمعـه

وػٔهماٌلفملظهملمإعمملمأنمؼفملخٔمصؿملؾملمملماظرملؿملضملهملمبفملض٦المأسٓاءمذؿملْماإلدالمموخزمل٦ع٥مطمملب٤محفٕم

وظغمل٤مخمملظظمل٦همسيماظٕأيموأدمملءوامصؾملؼمل٥م،مأوممم٤مذؾملٓوامظػملرملؿملْمبمملظظملسمل٢مواظزملالح،ماهلؿملـؼمل٨

وؼرملؽملضمل٦امسػملؿمل٥مبفملض٦الممطمملب٤محفٕماظضمللعملالغ٨مأومؼؿعمل٦لماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مسػمل٧مذؿملْماإلدالم

عـ٢مض٦هل٣مإنماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمؼؿؾمل٣مسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مبرملٕبماًؼملٕموأغ٥م،بمملرػملهمل

وطعمل٦لمايؿملٓريمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمؼؿؾمل٣مسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مبمملظرملٕكماًظمل٨م،ؼزملػمل٨مدغملٕاغممل

وع٦ضظمل٥مع٤م،مودؿملؿسملّمعضملؽملمملمطؼملمملموضقؽملمملمع٦ضٟماظرملؿملْمع٤مآلماظؾؿملوملمبزملظملهملمسمملعهملم،واًؿملمملغهمل

صمملرؼملهملمرض٨مآمسؽملؾملممل،مصضملػمل٧مغظملٗماٌؽملؾمليملمدفملدريمحب٦لمآموض٦ت٥مصؼمل٤مخاللمطالع٥مرري٥م

م:مآمس٤مأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مؼصملؾملٕمع٦ضظمل٥معؽمل٥

ؼعؿؼدمذقخماإلدالممأنمسؾقًامرضيماهللمسـهمػومأصضلمأػلماظؾقت،موأصضلمبينم :أواًل

،موذاتمعٕةمدصيؽ٢مرري٥مآمسيمرج٢مضممللمسيمسػمل٨مب٤مػاذممبعدماظـيبمصؾىماهللمسؾقهمودؾم

أعمملط٦نمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمع٤مأػ٢ماظؾؿملوملم)أب٨مرمملظنملمإغ٥مظؿملٗمع٤مأػ٢ماظؾؿملومل،مصفملجمملب

صؾملٔاممممملمالخالفمبنيماٌلػملؼملنيمصؿمل٥،موػ٦مأزؾملٕمسؽملٓماٌلػملؼملنيمع٤مأنمحيؿمملجمإديمدظؿمل٢،مب٢م

ػ٦مأصسمل٢مأػ٢ماظؾؿملومل،موأصسمل٢مبينمػمملذ٣مبضملٓماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،موضٓمثؾوملمس٤م

اظػملؾمل٣م)اظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مأغ٥مأدارمطلمملهمسػمل٧مسػمل٨موصمملرؼملهملموحل٤موحلنيمصعملممللم

م()(ػقملالءمأػ٢مبؿمليتمصفملذػنملماظٕجٗمسؽملؾمل٣مورؾملٕػ٣متشملؾملريا

وؼعمل٦لمسيمعؾمملػػملهملماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مبفملػ٢مبؿملؿ٥موع٤مضؼملؽملؾمل٣مسػمل٨مرض٨مآم

والرؼنملمأنمأسصمل٣ماظؽملمملسمضٓرًامع٤ماِضمملربمػ٦مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مصػمل٥معٖؼهملماظعملٕابهملم)سؽمل٥

م()(واإلميمملنمعمملالؼ٦جٓمظؾعملؿملهملماظعملٕابهملمواظزملقمملبهملمصٓخ٢مبٔظ١مسيماٌؾمملػػملهمل

م
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وضوةم،مثـاءمابنمتقؿقةمرريهماهللمسؾىمسؾيمرضيماهللمسـهميفمضؿاظهمظؾكوارج :ثاغقًا

وٌمملمأرادمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمأنمؼصيلمملصٕمظعملؿممللم)صؿملعمل٦لمرري٥مآ:مثؼؿهمباهلل،موتوطؾهمسؾىماهلل

ؼمملأعريماٌقملعؽملنيمالتلمملصٕمصكملنماظعملؼملٕمسيماظضملعملٕب،مصكملغ١مإنم:ما٦ًارجمسٕضمظ٥معؽملف٣،مصعملمملل

ب٢مغلمملصٕمثعملهملمبمملٓموت٦طاًلم:دمملصٕتمواظعملؼملٕمسيماظضملعملٕبمػصيٖممأصقمملب١،مأومطؼملمملمضمملل،مصعملممللمسػمل٨

سػمل٧مآموتغملٔؼؾممًلمظ١،مصلمملصٕمصؾ٦ركمظ٥مسيمذظ١ماظلظملٕمحؿ٧مضؿ٢مسمملعهملما٦ًارج،موطمملنمذظ١م

م()(ع٤مأسصمل٣معمملدصيؼيمب٥،محؿملىملمطمملنمضؿمملظ٥مهل٣مبفملعٕماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

واسػمل٣مأنمضؿممللما٦ًارجماٌمملرضهملمأػ٢ماظؽملؾملٕوانماظٔؼ٤مضمملتػملؾمل٣مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنمل،م)وؼعمل٦ل

م()(طمملنمضؿمملهل٣ممممملمأعٕمآمب٥مورد٦ظ٥،موطمملنمسػمل٨مربؼمل٦دًامعفملج٦رًامعـمملبممًلمسػمل٧مضؿمملظ٥مإؼمملػ٣

وأعمملم)وؼقملؼٓمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مسيمضؿمملظ٥مهل٣مِغؾمل٣مٕمؼغمل٤مصؿملؾمل٣مصقمملب٨،مصؿملعمل٦ل

م()(ا٦ًارجمصػمل٣مؼغمل٤مصؿملؾمل٣مأحٓمع٤ماظزملقمملبهملموالغؾمل٧مس٤مضؿمملهل٣مأحٓمع٤ماظزملقمملبهمل

عوضفمذقخماإلدالممعنمسؾيمرضيماهللمسـهميفماظػؿـةماظيتمطاغتمبقـهموبنيمععاوؼةم:ثاظـًا

م:رضيماهللمسـفؿا

دائؼملممًلمؼؿؾمل٣ماظرملؿملضملهملمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمبفملغ٥مطمملنمأع٦ؼممًلمغمملصؾؿملممًلم

طمملرػممًلمظضملػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مؼعملٟمضٓهموؼقملؼٓمع٦ضٟمعضملمملوؼهملمرض٨مآمسؽمل٥،موع٤مؼؽملصملٕمسيمطالمم

ذؿملْماإلدالممسيمػٔهماٌلفملظهملمصلريىمذؿملؽممًلمزبؿػملظملممًلممتمملعممًلمسؼملمملمؼعمل٦ظ٥ماظرملؿملضملهملموؼٕوج٦نمظ٥مدائؼملممًلم

وضٓمطـٕتماظٕواؼمملتماٌغملٔوبهملمع٤مضؾ٢ماظرملؿملضملهملمسيمػٔاما٦ٌض٦عمحؿملىملم،س٤مذؿملْماإلدالم

اخؿػملعمل٦اماظغملـريمع٤ماِطمملذؼنملمح٦ظ٥مووص٢مبؾمل٣مايٓمإديمتغملظملريمعضملمملوؼهملمرض٨مآمسؽمل٥موظضملؽمل٥م

صؾملٔامايؿملٓريمدائ٣ماإلتؾملمملممظػملرملؿملْم،صؾمملحممًلموعلمملءطيمواظضملٓاءمواظؾطملٚمهلٔاماظزملقمملب٨ماىػملؿمل٢

بفملغ٥مع٤مأغزملمملرمعضملمملوؼهملموأغ٥مع٤مٕمجيٓمسػمل٧موج٥ماِرضمأحٓمأذٓمبطملسملممًلمظٕد٦لمآمصػمل٧م

م.آمسػملؿمل٥مودػمل٣موسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مع٤ماب٤متؿملؼملؿملهمل
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وضٓماتظمل٠ماظزملقمملبهملمواِئؼملهملم)ؼعمل٦لمرري٥مآمس٤مضؿممللمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مظػملك٦ارجم -1

أيمأنماظزملقمملبهملمواِئؼملهملماتظملعمل٦امسػمل٧مضؿممللما٦ًارجمم(سػمل٧مضؿمملهل٣مخبالفمضؿممللماظظملؿؽملهمل

وؼعملزملٓمبؾملمملماظظملؿؽملهملماظيتمحزملػملوملمبنيمسػمل٨موعضملمملوؼهملمرض٨مآم،مخبالفمضؿممللماظظملؿؽملهمل

صكملنماظؽملٙمضٓمدلؼيمسػمل٧مأنمتٕكماظعملؿممللمصؿملؾملمملمطمملنمأصسمل٢،م)سؽملؾملؼملممل،مصؿملعمل٦لمخبزمل٦صؾملمملم

دؿغمل٦نمصؿؽملهملماظعملمملسٓمصؿملؾملمملمخريمع٤ماظعملمملئ٣مواظعملمملئ٣مصؿملؾملمملم)ظعمل٦ظ٥مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

م()(خريمع٤ماٌمملذ٨مواٌمملذ٨مخريمع٤ماظلمملس٨

مصمملسؿٖلمربؼملٓم()(ػٔامالتسملٕهماظظملؿؽملهمل)وعـ٢مض٦ظ٥مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣محملؼملٓمب٤معلػملؼملهملم

م(ب٤معلػملؼملهملماظظملؿؽملهمل،موػ٦مع٤مخؿملمملرماِغزملمملر،مصػمل٣مؼصيعملمملت٢مالمعٝمػقملالءموالمعٝمػقملالء

صرملؿملْماإلدالممؼٕىمأنمعمملحزمل٢مػ٦مصؿؽملهملمبنيمسػمل٨موعضملمملوؼهملمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمطمملنم

م().ماِصسمل٢متٕكماظعملؿممللمصؿملؾملممل

ؼٕىماإلعلمملكمسؼملمملمذفٕمبنيماظزملقمملبهمل،موؼعمل٦لمبفملغ٥معؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهمل،مورٕؼعملهملم -2

أصمملض٢ماظلػملٟ،مِغ٥مثؾؿوملمصسملمملئػملؾمل٣مووجؾوملمع٦االتؾمل٣موربؾؿؾمل٣موعمملوضٝمعؽمل٥معمملؼغمل٦نم

هل٣مصؿمل٥مسٔرمخيظمل٧مسػمل٧ماإلغلمملنموعمملتمملبمصمملحؾ٥معؽمل٥موعؽمل٥معمملؼغمل٦نمعطملظمل٦رًا،موؼٕىم

رري٥مآمأنما٦ًضمصؿملؼملمملمذفٕمؼ٦ضٝمسيمغظمل٦سمطـريمع٤ماظؽملمملسمبطملسملممًلموذعممًل،موؼغمل٦نم

 ().ػ٦مسيمذظ١مزبشملؽممًلمب٢مسمملصؿملممًل

ؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالممأنمطالماظشملمملئظملؿنيمعلػملؼملؿمملنمبٓظؿمل٢ماظغملؿمملبمواظلؽملهمل،مظعمل٦لمآم -3

شياػصيؼملشيمملمبشيطملشيوملضيمَصكمِلنمبشيؿملضيؽملشيؾملصيؼملشيمملمَصفمَلصضيػملغيقصي٦اماْضؿشيؿشيػمُل٦اماْظؼملصيقملضيعغيؽملغينيشيمعغي٤شيمَرمملئغيظمَلؿشيمملِنموشيِإن):متضملمملدي مسشيػمَل٧مِإحضي

ِٕمِإَظ٧متشيظملغي٨ءشيمحشيؿؼي٧متشيؾضيطملغي٨ماَظؿغي٨مَصعمَلمملتغيػمُل٦اماْظفمُلخضيشيى مبشيؿملضيؽملشيؾملصيؼملشيمملمَصفمَلصضيػملغيقصي٦امَصمملءتضيمَصكمِلنماظػمَل٥غيمَأعضي

ضيِل مؼ9:ايفٕاتػم(ماْظؼملصيعمْللغيشملغينيشيمؼصيقغينملؽيماظػمَل٥شيمِإنؼيموشيَأْضلغيشمُل٦امبغيمملْظضملشي
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صلؼملمملػ٣معقملعؽملنيمإخ٦ةمعٝموج٦دماالضؿؿممللمواظؾطمل٨،مإذًامذؿملْماإلدالممػؽملمملمٕمؼشملضمل٤مسيم

وذطٕمأنمػٔاماِعٕمجمملءم،موإميمملنمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مب٢مذؾملٓمظ٥مبمملإلدالممواإلميمملن،مإدالم

م().ذطٕهمسيماظعملٕآنمواظلؽملهمل

ؼضملؿعملٓمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمأنمسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مػ٦ماِضٕبمظػملق٠،مؼعمل٦لمرري٥م -4

متٕقمعمملرضهملمسػمل٧م)أغ٥مضمملل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وسيماظزملقؿملقنيمس٤ماظؽمليبم)آ

وػقملالءماٌمملرضهملمعٕض٦امسػمل٧م()(حنيمصٕضهملمع٤ماٌلػملؼملنيمؼعملؿػملؾمل٣مأوديماظشملمملئظملؿنيمبمملي٠

م().سػمل٨مصٓلمسػمل٧مأنمرمملئظملؿ٥مأضٕبمإديماي٠مع٤مرمملئظملهملمعضملمملوؼهمل

وسيمػٔامايٓؼىملمدظؿمل٢مسػمل٧مأغ٥معٝمط٢م)وؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمس٤مآخٕمس٤مايٓؼىملماظلمملب٠

م()(رمملئظملهملمح٠،موأنمسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مأضٕبمإديماي٠

م()(وسػمل٨مطمملنمأضٕبمإديماظزمل٦ابمع٤معضملمملوؼهمل)وؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمآخٕ

مبضملٓممج٦ازمتظملسملؿمل٢ماظٔؼ٤مضمملتػمل٦امسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مسػملؿمل٥;مِغ٥ماإلدالمؼضملؿعملٓمذؿملْم -5

وظ٦مضٓحمرج٢مسيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم)أوديمبمملظضملػمل٣مواظضملٓلمعؽملؾمل٣،مصؿملعمل٦لمرري٥مآ

سػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم:بفملغ٥مضمملت٢معضملمملوؼهملموأصقمملب٥موضمملت٢مرػملقهملمواظٖبري،مظعملؿمل٢مظ٥

أصسمل٢موأوديمبمملظضملػمل٣مواظضملٓلمع٤ماظٔؼ٤مضمملتػمل٦ه،مصالمجي٦زمأنمجيضمل٢ماظٔؼ٤مضمملتػمل٦همػ٣م

م()(اظضملمملدظنيموػ٦مزمملٕمهل٣

ؼصيـينمذؿملْماإلدالممسػمل٧مأخالقمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مسيمايٕبمسيماىؼمل٢موصظملنيم -6

وضٓمثؾوملمس٤مأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مع٤موج٦همأغ٥مٌمملمضمملت٢مأػ٢م)صؿملعمل٦ل

والمأتؾٝم،موالمأجؾملٖمسػمل٧مجٕؼّ،موٕمؼطملؽمل٣مهل٣معمملاًل،ماىؼمل٢مٕمؼلنملمهل٣مذرؼهمل
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،موأغ٥مصػمل٧مسػمل٧مضؿػمل٧ماظشملمملئظملؿنيمبمملىؼمل٢موصظملني،معٓبًٕا،موالمضؿ٢مأدريًا

م()(إخ٦اغؽملمملمبطمل٦امسػملؿملؽملممل)وضمملل

م

ُؼـينمابنمتقؿقةمرريهماهللمسؾىمسؾيمبنمأبيمراظبمرضيماهللمسـهميفمإمياغهموتؼواهم:رابعًا

وطانمالخيافميفماهللم،موأعرهمبادلعروفموغفقهمسنمادلـؽر،موطالعهموحماربؿهمظؾػنتمواظؾدع

م:ظوعةمالئم

ؼٔطٕمذؿملْماإلدالممبفملغ٥مٌمملمحٓثوملماظؾٓعمسيمسؾملٓمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مضمملممسػمل٨مبٕدػمملم -1

وٌمملمأحٓثوملماظؾٓعماظرملؿملضملهملمسيمخالصهملمأعريم)وربمملربؿؾملمملمواظعملسملمملءمسػملؿملؾملممل،مؼعمل٦لمرري٥مآ

شمملظؿملهملم:ماٌقملعؽملنيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥،مردػممل،موطمملغوملمثالثمر٦ائٟ
م(()وعظملسملػمل٥()ودؾفملبهملم()

صػمل٣مؼٕجضمل٦ا،مواظلؾمملبهملمعـ٢م،مث٣مؼٔطٕمأنماظطملمملظؿملهملمحٕضؾمل٣مبمملظؽملمملرمبضملٓمأنمادؿؿمملبؾمل٣مثالثممًل

وأعمملماٌظملسملػملهملمصعملممللم،مصفملرادمضؿػمل٥،مسؾٓآمب٤مدؾفملمطمملنمؼلنملمأبمملبغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل

ورويمسؽمل٥مع٤مأطـٕم،مالُأوت٨مبفملحٓمؼظملسملػملينمسػمل٧مأب٨مبغملٕموسؼملٕمإالمجػملٓت٥محٓماٌظملرتي)صؿملؾمل٣م

م()(خريمػٔهماِعهملمبضملٓمغؾؿملؾملمملمأب٦مبغملٕمث٣مسؼملٕ)ع٤مٔمملغنيموجؾملممًلمأغ٥مضمملل

وع٤مأعٕهمبمملٌضملٕوفموغؾملؿمل٥مس٤ماٌؽملغملٕمظػملؽملمملسمأؼسملممًلمؼٔطٕمذؿملْماإلدالممإغغملمملرهمسػمل٧مع٤م -2

ؼيمس٤مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥مأغ٥معٕم) طمملغ٦امؼػملضملؾ٦نماظرملشملٕغيملمصؿملعمل٦ل وص

غيهغيمعشيممل):بعمل٦ممؼػملضملؾ٦نمبمملظرملشملٕغيملمصعملمملل ،م52:اِغؾؿملمملء(سشيمملطغيظمُل٦نشيمَظؾملشيمملمَأغؿصي٣ضيماَظؿغي٨ماظؿؼيؼملشيمملثغيؿمل٢صيمػشي

 ()(ذؾؾملؾمل٣مبمملظضملمملطظملنيمسػمل٧ماِصؽملمملم
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وؼٔطٕماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمعمملطمملنمع٤مأعٕمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مع٤معلمملواةماظعملؾ٦رم -3

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-ورؼملٗماظؿؼملمملثؿمل٢مورب٦ػمملماعؿـمملاًلمِعٕمرد٦لمآم،مإٌتظملضملهملمبمملِرض

 وأرد٢مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمصفملعٕهم)،مصؿملعمل٦لمس٤ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ودػمل٣

وس٤م)وؼلؿٓلمبممليٓؼىملمصؿملعمل٦ل،م(والممتـمملاًلمإالمرؼملل٥موربممله،مأالؼٓعمضربًامعرملٕصممًلمإالمد٦اه

إغ٨مِبضملـ١مسػمل٧م)ضممللمظ٨مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥:مأب٨ماهلؿملمملجماِدٓي،مضمملل

أالمتٓعممتـمملاًلمإالمرؼمللؿ٥موالضربًامعرملٕصممًلمإالم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-عمملبضملـينمرد٦لمآم

 ()(د٦ؼؿ٥،موسيمظظملٜموالص٦رةمإالمرؼمللؿؾملممل

صؿملعمل٦لم،مؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأنمسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥مأحٕقمضٕؼهملمطمملغوملمتؾؿملٝماًؼملٕ -4

وضٓمغٙمسػمل٧مذظ١م،موطؼملمملمأحٕقمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمحمملغ٦تممًلمطمملنمؼصيؾمملعمصؿملؾملمملماًؼملٕ)

 ()(أريٓموشريهمع٤ماظضملػملؼملمملء

وؼصيـينماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمسػمل٧مطالممأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مجمملءمسيم -5

الؼٕج٦نمسؾٓمإالم)دصيؽ٢مذؿملْماإلدالممسػمل٧مطالممسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥م:ذبؼمل٦عماظظملؿمملوى

ايؼملٓمٓ،مػٔاماظغملالممؼقملثٕمس٤مأعريم)عمملعضملؽمل٧مذظ١؟صفملجمملبمم(رب٥موالمخيمملص٤مإالمذغؾ٥

 ()(اٌقملعؽملنيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥موػ٦مع٤مأحل٤ماظغملالمموأبػملطمل٥موأمت٥

 .موطـريًامطمملنمؼلؿرملؾملٓمسيمصؿمملواهمبفملض٦المظضملػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥موأصضملمملظ٥ -6

،مؼضملؿعملٓماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمأنمسػملؿملممًلمرض٨مآمسؽمل٥معقملع٤متعمل٨محينملمآمورد٦ظ٥ -7

ِسشملنيماظٕاؼهملمرجاًلم)-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وحيؾ٥مآمورد٦ظ٥،موؼٔطٕمض٦لماظؽمليبم

صؾملٔامايٓؼىملمردمسػمل٧م)مصؿملعمل٦لمرري٥مآ()(وحينملمآمورد٦ظ٥،محيؾ٥مآمورد٦ظ٥
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اظؽملمملصؾهملماظ٦اضضملنيمسيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،متؾممًلمهل٣،مصكملغ٥معقملع٤متعمل٨محينملمآم

م()(ورد٦ظ٥موحيؾ٥مآمورد٦ظ٥

وض٦لماظرملؿملْمػٔامصؿمل٥مردمسػمل٧مأعـممللمحل٤مصٕحمملنماٌمملظغمل٨موايؿملٓريموع٤مؼؿؾملؼمل٦نم

وؼ٦زظمل٦غ٥مٌمملمؼٕؼٓونم،موؼؾرتونمطالمماظرملؿملْ،ماظرملؿملْمبفملغ٥مؼعمل٦لمإنمإميمملنمسػمل٨مالؼصيعملؾ٢معؽمل٥

م.إؼزملمملظ٥مظضمل٦امماظرملؿملضملهمل

ؼعؿؼدماظشقخمبلحؼقةمسؾيمرضيماهللمسـهمباخلالصةمبعدمادؿشفادمسـؿانمرضيماهللم:خاعلًا

م:سـه

صؾمملؼضمل٦امأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥موػ٦م)ؼعمل٦لماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآ

م()(أح٠ماظؽملمملسمبمملًالصهملمحؿملؽملؽٔموأصسمل٢مع٤مبعمل٨

وطمملنمأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥مآخٕماًػملظملمملءماظٕاذٓؼ٤م)وؼعمل٦ل

م()(اٌؾملٓؼني

ؼرىمذقخماإلدالممأنمسؾقًامرضيماهللمسـهمثؾؿتمظهمعـاضبموصضائلمحؿىماظشقعةم:داددًا

م:الؼذطروغفا

وضٓمثؾوملمظضملػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥م)صؿملعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآمس٤ماب٤ماٌشملؾملٕم

وايل٤موايلنيموابؽمل٥مربؼملٓموجضملظملٕماب٤مربؼملٓمع٤ماٌؽملمملضنملمواظظملسملمملئ٢معمملٕمؼٔطٕهمػٔام

م()(اٌزملؽملٟماظٕاصسمل٨

وػٔاماظعمل٦لمظػملرملؿملْمردمسػمل٧ماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمسؽملٓعمملمؼعمل٦ظ٦نمأغ٥مؼؽملظمل٨ماظظملسملمملئ٢مس٤م

ب٢مؼفملت٦نمبفملطمملذؼنملم،مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مب٢مػ٣ماظٔؼ٤مالؼٔطٕونمصسملمملئػمل٥موعؽملمملضؾ٥ماظـمملبؿهمل

وأحؿملمملغممًلمتظمل٦قماظضملعمل٢ماظؾرملٕيمع٤مذٓةماٌؾمملظطملمملتمظٓرجهملمأغؾملمملمظ٦ممسضملؾملمملمذكٙمشريمعلػمل٣موز٤عيم
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أنعيمػٔامػ٦ماإلدالممظعملممللمإغ٥مالؼ٦اص٠ماظضملعمل٢،موػقملالءماظرملؿملضملهملمبغمل٢مأدٟمؼضملشمل٦نمص٦رةمس٤م

،مصمملإلدالممظؿملٗمػ٦مػٔاماظٔيمغٕاهمع٤معؾمملظطملمملتمسيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،ماإلدالممخمملرؽهمل

م.واِئؼملهملمظٓرجهملماِظ٦ػؿملهملمواظؿزملٕفمسيماظغمل٦ن

،مؼذطرمذقخماإلدالممادلودةماظيتمطاغتمبنيمسؾيموأبيمبؽرموسؿرمرضيماهللمسـفؿا:دابعًا

م:وعاطانمعنمسؾيمرضيماهللمسـهمحؿىمبعدمعوتفؿامرضيماهللمسـفؿا

ؼٔطٕماظرملؿملْمعمملجمملءمسيماظزملقؿملّمأنمجؽملمملزةمسؼملٕمٌمملموضضملوملمجمملءمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم

ِرج٦مأنمجيضملػمل١مآمعٝمصمملحؾؿمل١مصكملغ٨مطـريًامعمملطؽملوملمأمسٝماظؽمليبم:مؼؿكػمل٢ماظزملظمل٦فمث٣مضمملل

م()(دخػملوملمأغمملموأب٦بغملٕموسؼملٕموخٕجوملمأغمملموأب٦بغملٕموسؼملٕ)ؼعمل٦ل-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-

أؼسملممًلمؼٔطٕماظرملؿملْمسيمع٦ضٝمآخٕمض٦لمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مس٤ماظٔؼ٤مؼصيظملسملػمل٦غ٥مسػمل٧مأب٨م

الُأوت٨مبفملحٓمؼظملسملػملينمسػمل٧مأب٨مبغملٕموسؼملٕمإالمجػملٓت٥محٓم)بغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل

خريمػٔهماِعهملمبضملٓمغؾؿملؾملمملمأب٦بغملٕمث٣م)ورويمسؽمل٥مع٤مأطـٕمع٤مٔمملغنيموجؾملممًلمأغ٥مضمملل(اٌظملرتي

م()طؼملمملمدؾ٠مبؿملمملغ٥م(سؼملٕ

م:عوضفماظشقخمعنمادؿشفادمسؾيمرضيماهللمسـهموعنماظذؼنمضؿؾوه:ثاعـًا

وعضملػمل٦ممأنمذٕماظٔؼ٤مؼؾطملسمل٦غ٥مػ٣م)ؼعمل٦لماظرملؿملْمس٤مضمملتػمل٨مأعريماٌقملعؽملنيمرض٨مآمسؽمل٥

وادؿقػمل٦امضؿػمل٥متعملٕبممًلمإديمآمتضملمملدي،م،ما٦ًارجماظٔؼ٤مطظملٕوهمواسؿعملٓوامأغ٥معٕتٓمس٤ماإلدالم

م:حؿ٧مضممللمذمملسٕػ٣

مؼمملضٕبهملمع٤متعمل٨معمملأرادمبؾملمملممممإالمظؿملؾػملٞمع٤مذيماظضملٕشمرض٦اغممل

مإغ٨مِذطٕهمحؿملؽملممًلمصفملحلؾ٥ممممأوص٧ماظربؼهملمسؽملٓمآمعؿملٖاغممل

م:مصضملمملرض٥مذمملسٕمأػ٢ماظلؽملهملمصعملمملل

مؼمملضٕبهملمع٤مذعمل٨معمملأرادمبؾملمملمممإالمظؿملؾػملٞمع٤مذيماظضملٕشمخلٕاغممل
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م()(إغ٨مِذطٕهمحؿملؽملممًلمصفملظضملؽمل٥مظضملؽملممًلممموأظضمل٤مسؼملٕانمب٤محشملمملغممل

ث٣مإنمسؾٓاظٕري٤مب٤معػملف٣مع٤مػقملالءماٌمملرضنيم) وؼعمل٦لمس٤مادؿرملؾملمملدهمرض٨مآمسؽمل٥

م()(ضؿ٢مأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿملممًلمصزملمملرمإديمطٕاعهملمآمورض٦اغ٥مذؾملؿملًٓا

.موؼؿغملػمل٣مس٤مأصسملػملؿملؿ٥موأنمآمأطٕع٥مبمملظرملؾملمملدةمػ٦موأبؽملمملئ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملني
م()

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:اتفاممذقخماإلدالممبؾغضماحللنمواحللنيمواظعداءمواظـصبمهلؿا:مادلطؾبماخلاعس

وؼمملدٕمايؾؿملنملمذؿملْم،مؼؿؾمل٣مبضملٚمعضملضملؼمل٨ماظرملؿملضملهملماالثؽمل٧مسرملٕؼهملمأعـممللمطؼملممللمايؿملٓري

وأغ٥مؼؿغملػمل٣مسػملؿملؾملؼملمملمبغملالممشريمالئ٠،م،ماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمبفملغ٥معؾطملٚمظػملقل٤موايلني

واهلٓفمع٤مػٔامػ٦مترمل٦ؼ٥مص٦رةماظرملؿملْمأعمملمماٌلػملؼملني;مِنماظرملؿملضملهملمؼضملػملؼمل٦نمعغملمملغهملمآلماظؾؿملوملم

صؿملضملػملؼمل٦نمعغملمملغؿؾملؼملمملمسؽملٓماٌلػملؼملنيموعٓىمربؾهملم،موع٤مضؼملؽملؾمل٣مايل٤موايلني،مسؽملٓماٌلػملؼملني

م.اٌلػملؼملنيموتضملصملؿملؼملؾمل٣مهلؼملممل

وػؽملمملمادؿضملٕضمطالمماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمسػمل٧مايل٤موايلنيمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملم

م:وع٦ضظمل٥معؽملؾملؼملممل

ثـاءمابنمتقؿقةمسؾىماحللنمواحللنيموسؾىمواظدػؿامسؾيمبنمأبيمراظبمرضيماهللم :أواًل

م:مسـهموعؽاغؿفؿامسـدمادللؾؿني

صغملمملنمايل٤موايلنيمضٓمدؾ٠مهلؼملمملمع٤مآم):مؼعمل٦لمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملدي

تضملمملديمعمملدؾ٠مع٤ماٌؽملٖظهملماظضملمملظؿملهمل،موٕمؼغمل٤مضٓمحزمل٢مهلؼملمملمع٤ماظؾالءمعمملحزمل٢مظلػملظملؾملؼملمملماظشملؿملنمل،م

صكملغؾملؼملمملموظٓامسيمسٖماإلدالمموتٕبؿملمملمسيمسٖموطٕاعهملمواٌلػملؼمل٦نمؼضملصملؼمل٦غؾملؼملمملموؼغملٕع٦غؾملؼملممل،موعمملتم

وٕمؼلؿغملؼملالمع٤ماظؿؼملؿملؿملٖمصغملمملنمغضملؼملهملمآمسػملؿملؾملؼملمملمأنمابؿالػؼملمملم-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-اظؽمليبم

،مصكملنمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمأصسمل٢م،ممبمملمؼػملقعملؾملؼملمملمبفملػ٢مبؿملؿؾملؼملمملمطؼملمملمابؿػمل٧مع٤مطمملنمأصسمل٢معؽملؾملؼملممل

م()(عؽملؾملؼملممل،موضٓمُضؿ٢مذؾملؿملًٓا،موطمملنمععملؿ٢مايلنيممممملمثمملرتمب٥ماظظملنتمبنيماظؽملمملس

م:ؼرىمذقخماإلدالممأنماحللنمواحللنيمرضيماهللمسـفؿامعظؾوعانمذفقدان:ثاغقًا

مصضملؽملٓعمملمدصيؽ٢مرري٥مآمتضملمملديمس٤مععملؿ٢مايلنيمرض٨مآمسؽمل٥موعمملحغملؼمل٥موحغمل٣مضمملتػمل٥؟

أعمملمسـؼملمملنموسػمل٨موايلنيمرض٨مآمسؽملؾمل٣مصعملؿػمل٦معصملػمل٦عنيمذؾملٓاءمبكملتظملمملقمأػ٢م):مأجمملب

م()(اظلؽملهملمواىؼملمملسهمل

م
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م:ؼرىمسظممعؽاغؿفؿامسـدماهللمتعاديموسـدمردوظهماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾم:ثاظـًا

وأعمملمايلنيمصؾمل٦موأخ٦همدؿملٓامذؾمملبمأػ٢ماىؽملهمل،موػؼملمملم):مؼعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

وثؾوملمسيم،مرحيمملغهملمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مع٤ماظٓغؿملمملمطؼملمملمثؾوملمذظ١مسيماظزملقؿملّ

اظػملؾمل٣مػقملالءمأػ٢مبؿمليت،م:مأغ٥مأدارمطلمملءهمسػمل٧مصمملرؼملهملموايل٤موايلني،موضمملل)اظزملقؿملّم

م()(أذػنملمسؽملؾمل٣ماظٕجٗمورؾملٕػ٣متشملؾملريًا

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-والرؼنملمأنمايل٤موايلنيمرحيمملغؿمملماظؽمليبم)وؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمآخٕم

وصسملمملئػملؾملؼملمملمطـريةم)ث٣مؼعمل٦ل،م،مث٣مذطٕمحٓؼىملماظغمللمملءمودسمملئ٥مهلؼملمملمسيماٌؾمملػػملهمل(سيماظٓغؿملممل-مودػمل٣

م()(وػؼملمملمع٤مأجالءمدمملداتماٌقملعؽملني

وؼٕىماظرملؿملْمأنمآمدؾقمملغ٥موتضملمملديمضٓمأطٕعؾملؼملمملمبمملظرملؾملمملدةمسيمدؾؿملػمل٥;مِغؾملؼملمملمطٕميمملنم

وٌمملمطمملنمايل٤موايلنيمدؿملٓامذؾمملبمأػ٢م)سػملؿمل٥مدؾقمملغ٥موتضملمملدي،مصؿملعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

اىؽملهمل،موطمملغمملمضٓموظٓامبضملٓماهلفٕةمسيمسٖماإلدالم،موٕمؼؽملػملؾملؼملمملمع٤ماِذىمواظؾالءمعمملغممللمدػملظملؾملؼملمملم

اظشملؿملنمل،مصفملطٕعؾملؼملمملمآممبمملمأطٕعؾملؼملمملمع٤ماالبؿالءمظريصٝمدرجمملتؾملؼملممل،موذظ١مع٤مطٕاعؿؾملؼملمملمسػملؿمل٥مالم

م()(وشريػ٣مبمملظرملؾملمملدة،موسـؼملمملن،موسؼملٕ،موسػملؿملممًل،موجضملظملًٕا،مع٤مػ٦اغؾملؼملمملمسؽملٓه،مطؼملمملمأطٕممريٖة

 م
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ثـاءمذقخماإلدالممسؾىماحللنمرضيماهللمسـهميفمحؾؿهموإصالحهمبنيماظطائػؿنيم:رابعًا

م:ادلؿؼاتؾؿني

وإنمطمملنمايل٤ماِطربمظغمل٦غ٥مطمملنمأسصمل٣محػملؼملممًلموأرشنملمسيم)ؼعمل٦لمرري٥مآمتضملمملدي

،ماإلصالحمبنيماٌلػملؼملنيموحعمل٤مدعمملءماٌلػملؼملني،مطؼملمملمثؾوملمسيمصقؿملّماظؾكمملريمس٤مأب٨مبغملٕة

وػ٦مؼعملؾ٢م،مسػمل٧ماٌؽملربموايل٤مب٤مسػمل٨مإديمجمملغؾ٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رأؼوملماظؽمليبم)ضممللم

وظضمل٢مآمأنمؼزملػملّمب٥مبنيمصؽؿنيم،موؼعمل٦لمإنمابينمػٔامدؿملٓ،مسػمل٧ماظؽملمملسمعٕةموسػملؿمل٥مأخٕى

م()(سصملؿملؼملؿنيمع٤ماٌلػملؼملني

ؼفملخٔغ٨م-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-طمملنماظؽمليبم)وسيمصقؿملّماظؾكمملريمس٤مأدمملعهملمضممللم

مصؿملعملضملٓغ٨م

ماظػملؾمل٣مإغ٨مأحؾؾملؼملمملمصفملحؾؾملؼملمملم):ملوؼعمل٦،مسػمل٧مصكٔهموؼعملضملٓمايل٤مسػمل٧مصكٔهماِخٕى

مم()(وأحنملمع٤محيؾؾملؼملممل

وؼصيـينمسػمل٧مع٦ضٟمايل٤مع٤م()وطمملغمملمع٤مأذٓماظؽملمملسمطٕاػهملمسيماظٓخ٦لمسيماضؿؿممللماِعهمل

وػٔام)صؿملعمل٦ل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-وأنمػٔاماظظملضمل٢ممممملمحيؾ٥مآمتضملمملديمورد٦ظ٥م،متٕكماظعملؿمملل

ؼٓلمسػمل٧مأنمعمملصضملػمل٥مايل٤مع٤متٕكماظعملؿممللمسػمل٧ماإلعمملعهملموضزملٓماإلصالحمبنيماٌلػملؼملنيمطمملنم
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وٕمؼغمل٤مذظ١معزملؿملؾهملمب٢مطمملنمذظ١مأحنملمإديمآمورد٦ظ٥مع٤م،مربؾ٦بممًلمحيؾ٥مآمورد٦ظ٥

م()(اضؿؿممللماٌلػملؼملني

اظردمسؾىماظشقعةماالثـىمسشرؼةميفمإدسائفممأنمابنمتقؿقةمؼـؽرمسؾىماحللنيم:خاعلًا

م:رضيماهللمسـهماظؼؿال

ؼؿؾمل٣مطؼملممللمايؿملٓريمذؿملْماإلدالممبفملغ٥مؼعمل٦لمإنمايلنيمخٕجمظػملؼملظمللٓةمسيمضؿمملظ٥م

مم2011-11-11ظؿملٖؼٓ،موضٓمغصيرملٕمػٔاماظغملالممسػمل٧مع٦ضٝماظؿمل٦تؿمل٦بمبؿمملرؼْم

وع٤مث٣موّزٟماظؽملٙم،موػؽملمملمأذطٕمغٙمذؿملْماإلدالمماظٔيمبرتهمايؿملٓريمطؼملمملماظضملمملدة

ماٌؾؿ٦رمٌمملمؼٕؼٓمع٤مإؼزملمملظ٥مظٔػ٤ماٌرملمملػٓ

،مواظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مجضمل٢مايل٤مسيماظزملػملّمدؿملًٓامربؼمل٦دًا)ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالم

ب٢مطمملنمأضٓرم،موٕمجيضملػمل٥مسمملجًٖامعضملٔورًا،موٕمؼغمل٤مايل٤مأسفٖمس٤ماظعملؿممللمع٤مايلني

سػمل٧ماظعملؿممللمع٤مايلني،موايلنيمضمملت٢محؿ٧مُضؿ٢،مصكملنمطمملنمعمملصضملػمل٥مايلنيمػ٦ماِصسمل٢م

وإنمطمملنمعمملصضملػمل٥مايل٤مػ٦ماِصسمل٢م،ماظ٦اجنملمطمملنمعمملصضملػمل٥مايل٤متٕطممًلمظػمل٦اجنملمأومسفًٖامسؽمل٥

واِصػملّمدلمسػمل٧مأنمتٕكماظعملؿممللمػ٦ماِصسمل٢ماِصػملّ،موأنماظٔيمصضملػمل٥مايل٤مأحنملمإديمآم

وطػملؾمل٣مسيم،مورد٦ظ٥ممممملمصضملػمل٥مشريهموآمؼٕصٝمدرجمملتماٌقملعؽملنيماٌؿعملنيمبضملسملؾمل٣مسػمل٧مبضملٚ

م()(اىؽملهملمرض٨مآمسؽملؾمل٣مأذيضملني

م:وتظملزملؿمل٢مطالمماظرملؿملْمظػملٕدمسػمل٧متؾملؼملهملمايؿملٓريمطمملظؿمملظ٨

أنمذؿملْماإلدالممطؼملمملمدؾ٠موجمملءمسيمطالع٥مؼٔطٕمبفملنمايلنيمرض٨مآمسؽمل٥مُضؿ٢م -1

صالمؼضملعمل٢مأنمجيؼملٝماظرملؿملْمبنيماظعمل٦لم.موأغ٥مع٤مدؿملٓامذؾمملبمأػ٢ماىؽملهمل،مذؾملؿملًٓا

وأغ٥مػ٦موأخمملهمدؿملٓامذؾمملبم،مث٣مؼعمل٦لمبفملغ٥مذؾملؿملٓموعصملػمل٦م،مخبٕوجمايلنيمٌظمللٓة

 .أػ٢ماىؽملهمل
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اظرملؿملْمرري٥مآمؼعمل٦لمإنمطمملنمايلنيمصضمل٢ماظ٦اجنملمواِصسمل٢مصؾملٔامصؿمل٥مإتؾملمملمم -2

ضؼملينمظػملقل٤مبرتكماظ٦اجنملمواِصسمل٢مِغ٥متٕكماظعملؿمملل،موإنمطمملنمعمملصضملػمل٥مايل٤مػ٦م

اِصسمل٢مواِصػملّمدلمسػمل٧مأنمتٕكماظعملؿممللمػ٦ماِصسمل٢مواِصػملّ،موعضملؽمل٧مطالمماظرملؿملْم

 م.أنمػٔامظؿملٗمصؿمل٥مرضمل٤مسيمايلنيمرض٨مآمسؽمل٥

وأنمآمؼٕصٝم،مؼؿسملّمع٤مطالمماظرملؿملْمأنمايل٤موايلنيمرض٨مآمسؽملؾملؼملمملماجؿؾملٓا -3

وطػملؾمل٣مسيماىؽملهملمرض٨مآمسؽملؾمل٣م،مدرجمملتماٌقملعؽملنيماٌؿعملنيمبضملسملؾمل٣مإديمبضملٚ

وأغؾملؼملمملمع٤مأػ٢ماىؽملهملمصغملؿملٟمؼؽمللنملم،مأذيضملني،مإذًامػؽملمملمؼزملظملؾملؼملمملمبمملإلميمملنمواظؿعمل٦ى

ايؿملٓريمظرملؿملْماإلدالمماظعمل٦لمبفملنمايلنيمخٕجمٌظمللٓةمواظرملؿملْمرري٥مآمؼزملظمل٥م

مؼصيقغينملؽيماَلموشياظػمّل٥صي)واظرملؿملْمرري٥مآمؼضمل٨مض٦لمآمتضملمملديم،مبغمل٢مػٔهماِوصمملف

غٓيؼ٤شي واظرملؿملْمرري٥مآمطؼملمملمدؾ٠مسيمطالع٥مؼٔطٕمبفملنمايلنيم،م64:اٌمملئٓة(اْظؼملصيظمْللغي

حيؾ٥مآموأغ٥مطٕؼ٣مسػمل٧مآمدؾقمملغ٥،موػؽملمملمأض٦لمظػملقؿملٓريمإنمطالمماظرملؿملْم

ؼؿضملمملرضممتمملعممًلمعٝمإتؾملمملع١مظ٥مصػملؿملٗمػؽملمملكمسعمل٢مدػملؿمل٣مع٦ض٦س٨مؼعملؾ٢مطالع١موإتؾملمملع١م

م.اظؾمملر٢

خماظػةمسؼقدةمذقخماإلدالممظعؼقدةماالثـىمسشرؼة،موادساؤػممأنمادلفديمعنموظدم:داددًا

وؼؿفؿوغهم،موػذامعنماألعورماظيتمجتعؾفممؼؿقاعؾونمسؾىماظشقخ،ماحللنيمرضيماهللمسـه

م:بؾغضهمظؾقلنيمرضيماهللمسـه

وسعملؿملٓةماظرملؿملْمرري٥مآمسيمأنماٌؾملٓيمع٤موظٓمايل٤مؼلؿؽملٓمصؿملؾملمملمإديمض٦لمسػمل٨مرض٨م

م()وأذمملرمإديمايل٤م(اٌؾملٓيمع٤موظٓمابينمػٔا)آمسؽمل٥م

،موػؽملمملمؼصيرملؾ٥مذؿملْماإلدالممايل٤موايلنيمبكملمسمملسؿمل٢موإدقمملقمسػملؿملؾملؼملمملماظلالم

وض٦لمأعريماٌقملعؽملنيمصٕؼّمسيمأغ٥محلينمالحلؿملين;مِنمايل٤موايلنيمعرملؾؾملمملنمع٤م)صؿملعمل٦ل

م(بضملٚماظ٦ج٦همبكملمسمملسؿمل٢موإدقمملقموإنمٕمؼغمل٦غمملمغؾؿملني

                                                           

 



243 

صؾملغملٔامطمملنمشمملظنملماظلمملدةم،مصغملؼملمملمأنمشمملظنملماِغؾؿملمملءمطمملغ٦امع٤مذرؼهملمإدقمملق) ث٣مؼعمل٦ل

وطؼملمملمأنمخمملمتماِغؾؿملمملءماظٔيمرؾ٠مأعٕهمعرملمملرقماِرضموعطملمملربؾملمملمطمملنم،ماِئؼملهملمع٤مذرؼهملمايلني

ع٤مذرؼهملمإمسمملسؿمل٢،مصغملٔظ١ماًػملؿملظملهملماظٕاذٓماٌؾملٓيماظٔيمػ٦مآخٕماًػملظملمملءمظؿملغمل٦نمع٤مذرؼهملم

م()(ايل٤

،مذطرماظشقخمأنماحللنمرضيماهللمسـهمبلغهمطانمآعرًامبادلعروفمغاػقًامسنمادلـؽر:دابعًا

م:وادؿشفادماظشقخمبؽالعهمرضيماهللمسـه

رآغ٨مايل٤م) ضمملل،مؼٔطٕمذؿملْماإلدالممرري٥مآمتضملمملديمحٓؼىملمدؾملؿمل٢مب٤مأب٨مدؾملؿمل٢

 ب٤مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥مسؽملٓماظعملربمصؽملمملداغ٨موػ٦مسيمبؿملوملمصمملرؼملهملمؼؿضملرمل٧مصعملمملل

-دػملؼملوملمسػمل٧ماظؽمليبم:معمملظ٨مرأؼؿ١مسؽملٓماظعملربم؟ضمملل:ػػمل٣مإديماظضملرملمملء،مصعملػملوملمالأرؼٓه،مصعملمملل)

صػمل٧مآم-إنمرد٦لمآم:مإذامدخػملوملماٌلفٓمصلػمل٣،مث٣مضمملل:صعملمملل-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

التؿكٔوامضربيمسؿملًٓا،موالتؿكٔوامبؿمل٦تغمل٣مععملمملبٕ،مظضمل٤مآماظؿملؾمل٦دمادبٔوام)ضمملل-مسػملؿمل٥مودػمل٣

عمملأغوملموع٤مبمملِغٓظٗمم(وصػمل٦امسػمل٨مصكملنمصالتغمل٣متؾػملطملينمحؿملـؼملمملمطؽملؿ٣،مضؾ٦رمأغؾؿملمملئؾمل٣معلمملجٓ

م()(إالمد٦اء

وؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأعٕمتلػملؿمل٣مايل٤مب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥ماًالصهملمإديمعضملمملوؼهملمسيم

اظضملمملمماظٔيمؼصيعملممللمظ٥مسمملمماىؼملمملسهملمالجؿؼملمملعماظغملػملؼملهملموزوالماظظملؿؽملهملمبنيماٌلػملؼملني،موػٔاماظٔيمصضملػمل٥م

م()ايل٤مرض٨مآمسؽمل٥ممممملمأثؽمل٧مسػملؿمل٥ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

م:طالممذقخماإلدالممسنمادؿشفادماحللنيمبنمسؾيمرضيماهللمسـه:ثاعـًا

ؼٕىماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمأنماظشملمملئظملهملماظصملمملٌهملماظؾمملشؿملهملمػ٨ماظيتمضؿػملوملمايلنيمرض٨م

م.آمسؽمل٥موأغ٥مطمملنمعصملػمل٦عممًل
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صػملؼملمملمُضؿ٢مايلنيمب٤مسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾملؼملمملمؼ٦ممسمملذ٦راءمضؿػملؿ٥ماظشملمملئظملهملم)ؼعمل٦لمرري٥مآ

اظصملمملٌهملماظؾمملشؿملهمل،موأطٕممآمايلنيمبمملظرملؾملمملدةمطؼملمملمأطٕممبؾملمملمع٤مأطٕممع٤مأػ٢مبؿملؿ٥،موطمملغوملم

ذؾملمملدت٥ممممملمرصٝمآمبؾملمملمعؽملٖظؿ٥موأسػمل٧مدرجؿ٥،مصكملغ٥موأخ٦همايل٤مدؿملٓامذؾمملبمأػ٢م

م()(اىؽملهمل،مواٌؽملمملزلماظضملمملظؿملهملمالتصيؽملممللمإالمبمملظؾالء

وؼزملٟمضؿػملهملمايلنيمبفملغؾمل٣مصفٕةمأذعملؿملمملءموأنمععملؿػمل٥مطمملنمعزملؿملؾهملمع٤مأسصمل٣ماٌزملمملئنملم

ؼ٦ممسمملذ٦راءماظٔيمأطٕممآمصؿمل٥مدؾٛمغؾؿمل٥موأحٓم)اظ٦اضضملهملمسيماإلدالم،مصؿملعمل٦لمرري٥مآم

وطمملنمذظ١م،مدؿملٓيمذؾمملبمأػ٢ماىؽملهملمبمملظرملؾملمملدةمسػمل٧مأؼٓيمع٤مضؿػمل٥مع٤ماظظملفٕةماِذعملؿملمملء

م()(عزملؿملؾهملمسصملؿملؼملهملمع٤مأسصمل٣ماٌزملمملئنملماظ٦اضضملهملمسيماإلدالم

 م
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عوضفماظشقعةماالثـىمسشرؼةمعنمآراءمابنمتقؿقةمرريهماهللمتعاديميفم:مادلؾقثماظـاغي

م:اظصقابةمرضوانماهللمسؾقفم

 متفقد

بفملغ٥مؼؽملؿعملٙمع٤ماظزملقمملبهملموخزمل٦صممًلمسػمل٨مب٤مأب٨م،مؼؿؾمل٣ماظرملؿملضملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهملمذؿملْماإلدالم

وع٤ماظطملٕؼنملماظضملفؿملنملمأنموٓػ٣مؼؿؾملؼمل٦نماظرملؿملْمأغ٥مؼؽملؿعملٙمع٤م،مرمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥

،موسـؼملمملن،موسؼملٕ،موؼغملظملٕونمأبمملمبغملٕ،ماًػملظملمملءماظٕاذٓؼ٤مبؿملؽملؼملمملمػ٣مؼرملؿؼمل٦نماًػملظملمملءماظٕاذٓؼ٤

وؼزملظمل٦غؾمل٣مبفملبرملٝماظزملظملمملت،موع٤مث٣مؼؽمللؾ٦نمذظ١مإديمذؿملْماإلدالم،موؼؿؾملؼمل٦نمذؿملْماإلدالمم

م.وطفملنمذؿملْماإلدالممذمملعوملمسيمسػمل٨مطمملرهمظ٥،مبفملغ٥مؼعمل٦لمبفملنماظزملقمملبهملمؼلؾ٦نمسػملؿملمملموؼضملمملدوغ٥

وعؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملموسػمل٧مرأدؾمل٣مذؿملْماإلدالممواضّمأذٓماظ٦ض٦حمسيمػٔهماٌلفملظهملمإذم

أنمعٔػؾؾمل٣مسيماظزملقمملبهملمودٛمبنيمرٕسيماإلصٕاطمواظؿظملٕؼٛمصؿملقؾ٦غؾمل٣مذيؿملضملممًلموؼؽملٖظ٦غؾمل٣معؽملمملزهل٣م

طؼملمملمأنم،اظيتمؼلؿقعمل٦غؾملمملموؼضملؿعملٓونمأغؾمل٣مخريمصقؾهملمًريماظؾرملٕمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م

سٓاظهملماظزملقمملبهملمسؽملٓػ٣مع٤ماٌلمملئ٢ماظعملشملضملؿملهملماظيتمالمجٓالمصؿملؾملمملموذظ١مٌمملمأثؽمل٧مآمتضملمملديم

سػملؿملؾمل٣مسيمطؿمملب٥موغشملعملوملمب٥ماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهملمسيمعٓحؾمل٣موت٦اتٕتماظؽملزمل٦صماظغملـريةمسيمػٔاماظلؿملمملقم

م.طؼملمملمؼٕونمخشمل٦رةموهٕؼ٣ماظشملضمل٤مواظعملٓحمصؿملؾمل٣موأنمع٤مؼظملضمل٢مذظ١مصؾمل٦مطمملصٕمبمملإلذيمملعم،

متزملٓؼعملممل،مبمملظٓؼ٤مضمملع٦اماظٔؼ٤مػ٣ماِعهملمأولمػٔهمأنموذظ١)ؼعمل٦لمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

مب٥مآمسؼملمملمبضملىملمظإلسٕاضمع٦جنملماظٓؼ٤مسيمرضمل٤مصؿملؾمل٣مصمملظشملضمل٤موتؾػملؿملطملممل،موسؼملال،موسػملؼملممل،

مدؾؿمل٢مس٤ماظزملٓمضزملٓهمطمملنمصكملمنمملماظؿرملؿملٝ،مبٓسهملمأزؾملٕمع٤مأولمععملزمل٦دمطمملنموػٔا،اظؽملؾؿملني

ماٌػملهمل،مضضملٟمحبلنملمذظ١مؼصملؾملٕونمطمملغ٦اموهلٔامآ،مس٤ماظٕد٢مجمملءتمب٥معمملموإبشملممللمآ،

م(اٌسملػملهملماظؾٓعمػٔهمحعملؿملعملهملماٌالحٓةمسيمصصملؾملٕ

م

م
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م:معوضفموآراءمذقخماإلدالممابنمتقؿقةمعنماظصقابةمرضوانماهللمسؾقفم:ادلطؾبماألول

وعمملؼٕاهم،مسؽملٓعمملمغٕجٝمظغملالمماظرملؿملْمع٤مخاللمطؿؾ٥مسيمع٦ض٦عماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

ب٢مإغ٥مع٤مضؼمل٤مأدؾمملبمبطملٚم،مرري٥مآمصؿملؾمل٣،مصكملغؽملمملمالنٓمإالمط٢مربؾهملموتضملصملؿمل٣موإجالل

اب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمظػملرملؿملضملهملمػ٦مدؾؾمل٣موظضملؽملؾمل٣مظػملزملقمملبهمل،موسٓممت٦ضريػ٣مواحرتاعؾمل٣مظزملقمملبهملم

م.صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-رد٦لمآم

صػمل٧مآم-وع٤مخاللماظ٦ض٦فمسػمل٧مطػملؼملمملتماظرملؿملْماظيتمطؿؾؾملمملمسيمأصقمملبمرد٦لمآم

م:صكملغ٥متؿسملّمآراءماظرملؿملْمصؿملؾمل٣مطمملظؿمملظ٨-مسػملؿمل٥مودػمل٣

واظؾلانمظؾصقابةمرضوانماهللم،موصفماظشقخمأػلماظلـةمواجلؿاسةمبلالعةماظؼؾب :أواًل

م:مسؾقفمموأغهمهلممعؽاغةمسظقؿةمسـدماهللموردوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾم

وع٤مأص٦لمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمدالعهملمضػمل٦بؾمل٣موأظلؽملؿؾمل٣مِصقمملبم):مؼعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآ

غٔيؼ٤شيم):ربؼملٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣،مطؼملمملموصظملؾمل٣مآمب٥مسيمض٦ظ٥ غيػغي٣ضيمعغي٤مجشيمملؤصيواموشياَظ مؼشيعمُل٦ُظ٦نشيمبشيضملضي

ضيمرشيبؼيؽملشيممل غٔيؼ٤شيموشيظغيكمِلخضي٦شياغغيؽملشيمملمَظؽملشيمملماْشظملغي غٔيؼ٤شيمشغيػمّلممًلمُضػمُل٦بغيؽملشيمملمصغي٨متشيفضيضملشي٢ضيموشيَظمملمبغيمملْظكمِلميشيمملِنمدشيؾشيعمُل٦غشيمملماَظ مِإغؼي١َمرشيبؼيؽملشيمملمآعشيؽملصي٦امظخملػمَل

التلؾ٦امأصقمملب٨م)سيمض٦ظ٥-مصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-،مورمملسهملمظػملؽمليبمؼ10:ايرملٕػ(مرؼيحغيؿمل٣ظيمرشيؤصيوفظي

م()(ص٦اظٔيمغظملل٨مبؿملٓهمظ٦مأنمأحٓط٣مأغظمل٠معـ٢مأحٓمذػؾممًلمعمملبػملٞمعٓمأحٓػ٣موالغزملؿملظمل٥

م

م
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م

مؼذطرمذقخماإلدالممبلنماظصقابةمرضوانماهللمسؾقفممػممأصضلماألعةم:ثاغقًا

وسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾمل٣م،مث٣مسـؼملمملن،مث٣مسؼملٕ،موػؽملمملمؼٔطٕمذؿملْماإلدالممأنمأصسمل٢ماِعهملمأب٦مبغملٕ

أذيضملني،موؼعمل٦لمإنمػٔامعؿظمل٠مسػملؿمل٥مبنيمأئؼملهملماٌلػملؼملنيماٌرملؾمل٦رؼ٤مبمملإلعمملعهملمسيماظضملػمل٣مواظٓؼ٤مع٤م

م()اظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيموتمملبضملؿملؾمل٣م

ظ٦مطؽملوملمعؿكًٔامخػملؿملاًلم)وؼٔطٕمحٓؼىملماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مسيمأب٨مبغملٕمرض٨مآمسؽمل٥م

م()ؼعملزملٓمغظملل٥م(الدبٔتمأبمملمبغملٕمخػملؿملال،موظغمل٤مصمملحؾغمل٣مخػملؿمل٢مآ

موشياظلؼيمملبغيعمُل٦نشي)وؼعمل٦لمسيمع٦ضٝمآخٕمبفملنماظعملٕآنمضٓمأثؽمل٧مسػمل٧ماظزملقمملبهملمسيمشريمع٦ضٝمطعمل٦ظ٥متضملمملدي

َِوؼيُظ٦نشي ِٕؼ٤شيمعغي٤شيما َِغزملشيمملِرماْظؼملصيؾملشيمملجغي غٔيؼ٤شيموشيا ؼيمسشيؽملضي٥صيموشيرشيضصي٦ْامسشيؽملضيؾملصي٣ضيماظػمّل٥صيمرؼيضغي٨شيمبغيكمِلحضيلشيمملٍنماتؼيؾشيضملصي٦ػصي٣موشياَظ موشيَأسشي

ِٕيمجشيؽملؼيمملتػيمَظؾملصي٣ضي َِغضيؾملشيمملرصيمتشيقضيؿشيؾملشيمملمتشيفضي غٓيؼ٤شيما ؼم100:اظؿ٦بهملػم(اْظضملشيصملغيؿمل٣صيماْظظمَل٦ضيزصيمذشيظغي١َمَأبشيًٓامصغيؿملؾملشيمملمخشيمملظغي

ِّمَضؾضي٢ِمعغي٤مَأغظمَل٠شيمعؼي٤ضيمعغيؽملغمُل٣مؼشيلضيؿشي٦ِيمَظممل)مم:وض٦ظ٥متضملمملدي غٔيؼ٤شيمعـي٤شيمدشيرشيجشيهمًلمَأسضيصمَل٣صيمُأوضيَظؽغي١َموشيَضمملتشي٢شيماْظظمَلؿضي ماَظ

صيمعغي٤مَأغظمَلعمُل٦ا شيموشيُطػمّلممًلموشيَضمملتشيػمُل٦امبشيضملضي مؼ10:ايٓؼٓػم(اْظقصيلضيؽملشي٧ماظػمَل٥صيموشيسشي

ظي):مموضممللمتضملمملدي غٔيؼ٤شيماظػمَل٥غيمرؼيدصي٦لصيمعؽيقشيؼملؼي ؼياءمعشيضملشي٥صيموشياَظ شياػصي٣ضيمبشيؿملضيؽملشيؾملصي٣ضيمرصيحشيؼملشيمملءماْظغمُلظمَلمملِرمسشيػمَل٧مَأذغي مرصيَطضملممًلمتشي

ِٕمعـي٤ضيموصيجصي٦ػغيؾمِل٣مصغي٨مدغيؿملؼملشيمملػصي٣ضيموشيِرضضي٦شياغممًلماظػمَل٥غيمعـي٤شيمَصسملضياًلمؼشيؾضيؿشيطملصي٦نشيمدصيفؼيًٓا مصغي٨معشيشـيػمُلؾملصي٣ضيمذشيظغي١َماظلؽيفصي٦دغيمَأثشي

شيرضيٍعماْظكمِلنغيؿمل٢ِمصغي٨موشيعشيشـيػمُلؾملصي٣ضيماظؿؼي٦ضيرشياةغي َٜمَصـملزشيرشيهصيمذشيشمْلفمَلهصيمَأخضيشيجشيمَط مؼصيضملضيفغينملصيمدصي٦ضغي٥غيمسشيػمَل٧مَصمملدضيؿشي٦شيىمَصمملدضيؿشيطملضيػمَل

ؽيرؼياعشي َٜماظ شيماْظغمُلظمَلمملرشيمبغيؾمِل٣صيمظغيؿملشيطملغيؿمل غٔيؼ٤شيماظػمَل٥صيموشيسشي شيًةمعغيؽملضيؾملصي٣ماظزملؼيمملظغيقشيمملتغيموشيسشيؼملغيػمُل٦امآعشيؽملصي٦اماَظ م(سشيصملغيؿملؼملمملموشيَأجضيًٕامعؼيطملضيظملغي

ؼم29:اظظملؿّػ

وػٔهم)سيمصسملمملئ٢ماظزملقمملبهملمث٣مخؿ٣مطالع٥مضمملئاًلم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-موذطٕمأحمملدؼىملماظؽمليب

ب٢معؿ٦اتٕةمسيمصسملمملئ٢ماظزملقمملبهملمواظـؽملمملءمسػملؿملؾمل٣موتظملسملؿمل٢مضٕغؾمل٣مسػمل٧مع٤م،ماِحمملدؼىملمعلؿظملؿملسملهمل

م()(بضملٓػ٣مع٤ماظعملٕون،مصمملظعملٓحمصؿملؾمل٣مضٓحمسيماظعملٕآنمواظلؽملهمل
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وػيمضرنماظصقابةم،مؼذطرماظشقخمأنماظؾدعمملمتـؿشرمإالمبعدماظؼرونماظـالثةماظػاضؾة:مثاظـًا

مواظؿابعنيموأتؾاعماظؿابعني

علفملظهملمأنمط٢مبٓسهملمسيماظٓؼ٤مضالظهملمربٕعهمل،مػٔاممممملمأذيٝمسػملؿمل٥م)ؼعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآم

اظزملقمملبهملمواظلػملٟماظزملمملحل،موٕمتؽملؿرملٕماظؾٓعمإالمبضملٓماظعملٕونماظـالثهملماظظملمملضػملهملمحنيمصمملرتم

م()(ظػملٕواصٚمواظعملٕاعشملهملمدوظهملموطـٕتماظشملٕقماظزمل٦صؿملهملماظؽملغملٓه

ؼذطرماظشقخمصضائلماظصقابةموعراتؾفمموتػاضؾفمموعوضفمأػلماظلـةمواجلؿاسةمعنم:رابعًا

م:ذظك

ؼعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآمس٤مع٦ضٟمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمع٤مصسملمملئ٢ماظزملقمملبهملموعٕاتؾؾمل٣م

م(وؼعملؾػمل٦نمعمملجمملءمب٥ماظغملؿمملبمأوماظلؽملهملمأوماإلذيمملعمع٤مصسملمملئػملؾمل٣موعٕاتؾؾمل٣)وتظملمملضػملؾمل٣م

وؼرملؾملٓونمبمملىؽملهملم٤ٌمذؾملٓمظ٥ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مطمملظضملرملٕةموطـمملبوملمب٤مضؿملٗم)وؼعمل٦ل

ب٤ممشمملسموشريػ٣مع٤ماظزملقمملبهمل،موؼعملٕونممبمملمت٦اتٕمب٥ماظؽملعمل٢مس٤مأعريماٌقملعؽملنيمسػمل٨مب٤مأب٨م

رمملظنملمرض٨مآمسؽمل٥موشريهمع٤مأنمخريمػٔهماِعهملمبضملٓمغؾؿملؾملمملمأب٦مبغملٕمث٣مسؼملٕموؼـػملـ٦نمبضملـؼملمملنم

م()(وؼٕبضمل٦نمبضملػمل٨مرض٨مآمسؽملؾمل٣مطؼملمملمدظوملمسػملؿمل٥ماِثمملر

م-:صؾىماهللمسؾقهمودؾم-طالممابنمتقؿقةميفماخلالصةمبعدماظـيبم:خاعلًا

صػمل٧م-ؼٔطٕماظرملؿملْمأنمعؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمأغؾمل٣مؼقملعؽمل٦نمبفملنماًػملؿملظملهملمبضملٓمرد٦لمآم

ث٣مسػمل٨مرض٨مآمسؽملؾمل٣،موع٤مرضمل٤مسيم،مث٣مسـؼملمملن،مث٣مسؼملٕ،مػ٦مأب٦مبغملٕ-مآمسػملؿمل٥مودػمل٣

م()(خالصهملمأحٓمع٤مػقملالءماِئؼملهملمصؾمل٦مأض٢مع٤مريمملرمأػػمل٥

م-:صؾىماهللمسؾقهمودؾم-ؼذطرماظشقخمبعضمعـاضبمأصقابمردولماهللم:داددًا

وهل٣مع٤ماظل٦اب٠مواظظملسملمملئ٢معمملؼ٦جنملمعطملظملٕةمعمملؼزملٓرمعؽملؾمل٣مإنمصٓر،م)ؼعمل٦لماظرملؿملْمرري٥مآ

حؿ٧مإغ٥مظؿملصيطملظملٕمهل٣مع٤ماظلؿملؽمملتمعمملالمؼصيطملظملٕم٤ٌمبضملٓػ٣،مِنمهل٣مع٤مايلؽملمملتماظيتممتق٦م
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ث٣ماظعملٓرماظٔيمؼصيؽملغملٕمع٤مصضمل٢مبضملسملؾمل٣مضػملؿمل٢مغٖرمعطملؼمل٦رمسيم)ث٣مؼعمل٦لم(اظلؿملؽمملتمعمملظؿملٗم٤ٌمبضملٓػ٣

جؽملنملمصسملمملئ٢ماظعمل٦مموربمملدؽملؾمل٣،مع٤ماإلميمملنمبمملٓمورد٦ظ٥مواىؾملمملدمسيمدؾؿملػمل٥مواهلفٕةمواظؽملزملٕةم

واظضملػمل٣ماظؽملمملصٝمواظضملؼمل٢ماظزملمملحل،موع٤مغصملٕمسيمدريةماظعمل٦ممبضملػمل٣موبزملرية،موعمملمع٤ؼيمآمب٥مسػملؿملؾمل٣م

ع٤ماظظملسملمملئ٢،مسػمل٣مؼعملؿملؽملممًلمأغؾمل٣مخريماًػمل٠مبضملٓماِغؾؿملمملء،مالطمملنموالؼغمل٦نمعـػملؾمل٣موأغؾمل٣مصظمل٦ةم

م()(اظزملظمل٦ةمع٤مضٕونمػٔهماِعهملماظيتمػ٨مخريماِع٣موأطٕعؾملمملمسػمل٧مآ

م:تربؤماظشقخمممنمؼلؾونموؼؼدحونميفماظصقابةمرضوانماهللمسؾقفم:دابعًا

صػمل٧مآمسػملؿمل٥م-ؼٔطٕماظرملؿملْمأنماظعملٓحمسيمخريماظعملٕونماظٔؼ٤مصقؾ٦اماظٕد٦لمضٓحمسيماظٕد٦لم

صػمل٧م-مػقملالءماظٔؼ٤مرضملؽمل٦امسيمأصقمملبمرد٦لمآ)طؼملمملمضممللمعمملظ١موشريهمع٤مأئؼملهملماظضملػمل٣م-مودػمل٣

إمنمملمرضملؽمل٦امسيمأصقمملب٥مظؿملعمل٦لماظعملمملئ٢مرج٢مد٦ءمطمملنمظ٥مأصقمملبمد٦ء،موظ٦م-آمسػملؿمل٥مودػمل٣م

م()(طمملنمرجاًلمصممليممًلمظغملمملنمأصقمملب٥مصممليني

م()وؼٔطٕماظرملؿملْمأنمدنملماظزملقمملبهملمحٕاممسػمل٧مذيؿملٝماٌلػملؼملني

وؼؿربؤونمع٤مرٕؼعملهملماظٕواصٚماظٔؼ٤مؼؾطملسمل٦نماظزملقمملبهملم)وؼعمل٦لمس٤مسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل

م()(وؼلؾ٦غؾمل٣

صؾىم-االدؿغػارمألصقابمحمؿدم)أصردماظشقخمسـواغًاميفمطؿابهمعـفاجماظلـةمبادمم:مثاعـًا

م(-اهللمسؾقهمودؾم

ذطٕمصؿمل٥ماِدظهملمع٤ماظعملٕآنمواظلؽملهملمسػمل٧مذظ١،مومبؿملعي٤مأغ٥مرش٣مأعٕمآمورد٦ظ٥مبمملالدؿطملظملمملرمهل٣م

م()إالمأنماظٕاصسملهملمؼلؾ٦غؾمل٣

م
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عوضفماظشقخمابنمتقؿقةمعنماخلالفماظذيموضعمبنيماظصقابةمرضوانماهللم:مادلطؾبماظـاغي

م:سؾقفم

ؼٔطٕماظرملؿملْمرري٥مآمتضملمملديمع٦ضٟمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمع٤ماًالفماظٔيموضٝمبنيم

وؼعمل٦ظ٦نمإنمػٔهماآلثمملرم،ماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مبفملغؾمل٣مميلغمل٦نمسؼملمملمذفٕمبنيماظزملقمملبهمل

إٌوؼهملمسيمعلمملوؼؾمل٣معمملػ٦مطٔب،موعؽملؾملمملمعمملضٓمزؼٓمصؿمل٥موغعملٙموشريمس٤موجؾمل٥مواظزملقؿملّمعؽمل٥م

وإعمملمذبؿؾملٓونمزبشملؽ٦ن،موػ٣معٝمذظ١مالؼضملؿعملٓونم،مػ٣مصؿمل٥معضملٔورونمإعمملمذبؿؾملٓونمعزملؿملؾ٦ن

ب٢مجي٦زمسػملؿملؾمل٣ماظٔغ٦بمسيم،مأنمط٢مواحٓمع٤ماظزملقمملبهملمعضملزمل٦ممع٤مطؾمملئٕماإلث٣موصطملمملئٕه

م()اىؼملػملهمل

وػؽملمملمؼؿسملّمظؽملمملماظظملٕقمبنيمعؽملؾمليملمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملماظٔيمؼؿؾؽملمملهمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملم

وبنيماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهمل،محؿملىملمإنماظرملؿملْمؼصيـينمسػمل٧ماظزملقمملبهملموؼرتض٧مسؽملؾمل٣موؼصيقعيمم

دؾؾمل٣مواظؿشملمملولمسػملؿملؾمل٣موؼصيؼملل١مسؼملمملمذفٕمبؿملؽملؾمل٣موؼعمل٦لمبفملغؾمل٣معضملٔورون،مخبالفماظرملؿملضملهملم

وصقمملبؿ٥م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اظٔؼ٤معؽملق٦امِغظمللؾمل٣ماي٠مسيمذؿ٣مزوجمملتمرد٦لمآ

رض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيموتشملمملوظ٦مسػملؿملؾمل٣موأضقؼمل٦امأغظمللؾمل٣مسيماًالفماظٔيموضٝمبنيم

اظزملقمملب٥موع٤ماظشملٕؼٟمسيمربمملضٕاتؾمل٣موع٦اسصملؾمل٣مسؽملٓعمملمؼٔطٕونمأنمآلماظؾؿملوملمُزػملؼمل٦امع٤مضغيؾشي٢م

اظزملقمملبهملمث٣مؼعمل٦ع٦نمبمملظػملشمل٣مواظؾغملمملءمواظؽملؿملمملحهملمسػملؿملؾمل٣موؼزمل٢مايٓمظسملٕبمأغظمللؾمل٣محؿ٧متلؿمل٢م

م.دعمملئؾمل٣مغلفمللمآماهلٓاؼهملموغ٦رماظؾزملرية

وؼٔطٕماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملماًالفماظٔيموضٝمظػملزملقمملبهملمأعـممللمسـؼملمملنموسػمل٨مورػملق٥مواظٖبريم

وسمملئرمل٥مالؼ٦جنملمهل٣ماظؽملمملرمب٢مإغؾمل٣مع٤مأػ٢ماىؽملهملموؼلؿٓلممبمملمثؾوملمسيماظزملقؿملّمأغ٥م

م()(الؼٓخ٢ماظؽملمملرمأحٓمبمملؼٝمهوملماظرملفٕة)
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ث٣مؼٔطٕماظرملؿملْمبفملنمأبمملمع٦د٧ماِذضملٕيموسؼملٕومب٤ماظضملمملصموعضملمملوؼهملمب٤مأب٨مدظملؿملمملنمرض٦انمآم

سػملؿملؾمل٣مهل٣مصسملمملئ٢موربمملد٤،مصؼمل٤متغملػمل٣مصؿملؼملمملمذفٕمبؿملؽملؾمل٣ممبمملمغؾمل٧مآمسؽمل٥مع٤مذعؾمل٣مأوم

م().اظؿضملزملنملمظؾضملسملؾمل٣مبمملظؾمملر٢مصؾمل٦مزمملٕمعضملؿٓ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 



252 

اظردمسؾىمدسوىماظشقعةماالثـىمسشرؼةمبلنماظشقخمابنمتقؿقةمؼؼولمبلنم:ادلطؾبماظـاظث

م:ماظصقابةمطاغوامؼشؿؿونمسؾقًامرضيماهللمسـهموؼلؾوغهموُؼعادوغه

ممؼٔطٕمصؿمل٥مبفملنماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملم2012-9-7سيمصؿملٓؼ٦مؼصملؾملٕمصؿمل٥مطؼملممللمايؿملٓريمغصيرملٕمبؿمملرؼْم

ؼعمل٦لمبفملنمطـريمع٤ماظزملقمملبهملمؼلؾ٦نمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملموؼصيصملؾملٕمايؿملٓريمأنماب٤متؿملؼملؿملهملمحمملضٓم

سػمل٧مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مذمملعوملمصؿمل٥محيؼمل٢مظ٥مايعملٓمسيمضػملؾ٥،مث٣مؼعملٕأمظػملفؼملؾمل٦رمع٤مػٔؼ٤م

م:ا٦ٌضضملنيمع٤مطؿمملبمعؽملؾملمملجماظلؽملهمل

م(وضٓمسصيػمل٣مضٓحمطـريمع٤ماظزملقمملبهملمسيمسػمل٨)ض٦لماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملم:مادلوضعماألول

صكملنمطـريًامع٤ماظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيمطمملغ٦ام)ض٦لماظرملؿملْمسػمل٧مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥م:مادلوضعماظـاغي

م(ؼؾطملسمل٦غ٥موؼلؾ٦غ٥موؼصيعملمملتػمل٦غ٥

م:بمملظؽمللؾهملمظػملؼمل٦ضٝماِولمصمملظٕدمسػملؿمل٥مطمملظؿمملظ٨

وػؽملمملمالبٓمع٤مذطٕماظؽملٙماظٔيمذطٕهم،مطؼملمملمػ٨ماظضملمملدةمسيمعؽملؾمليملمطؼملممللمايؿملٓريمبرتماظؽملزمل٦ص

م:اب٤متؿملؼملؿملهملمطمملعاًل

سيمدؿملمملقمعمملذطٕهماب٤ماٌشملؾملٕمسيماِدظهملمسػمل٧مإعمملعهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مؼعمل٦لماظرملؿملْماب٤م

َِٕصؽملؼيؾملصي٣ضي)اظربػمملنماًمملعٗمسرملٕ،مض٦ظ٥متضملمملديم:ضممللماظٕاصسمل٨)تؿملؼملؿملهمل (ماْظعمَل٦ضيِلمَظقضي٤ِمصغي٨موشيَظؿشيضملضي

ؼم30:ربؼملٓػ

َِٕصؽملؼيؾملصي٣ضي)روىمأب٦مغضملؿمل٣مبكملدؽملمملدهمس٤مأب٨مدضملؿملٓمآًريمسيمض٦ظ٥م :مضممللمم (اْظعمَل٦ضيِلمَظقضي٤ِمصغي٨موشيَظؿشيضملضي

م(وٕمؼـؾوملمظطملريهمع٤ماظزملقمملبهملمذظ١،مصؿملغمل٦نمأصسمل٢معؽملؾمل٣،مصؿملغمل٦نمػ٦ماإلعمملمم(بؾطملسملؾمل٣مسػملؿملممًل)

أنمػٔامع٤م:ماٌشملمملظؾهملمبزملقهملماظؽملعمل٢مأواًل،مواظـمملغ٨:اى٦اب)ردمسػملؿمل٥ماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمضمملئاًل

ظ٦ثؾوملمأغ٥مضمملظ٥،م:مأنمؼصيعملمملل:اظغملٔبمسػمل٧مأب٨مدضملؿملٓمسؽملٓمأػ٢ماٌضملٕصهملمبممليٓؼىمل،ماظـمملظىمل

صؼملفٕدمض٦لمأب٨مدضملؿملٓمض٦لمواحٓمع٤ماظزملقمملبهملموض٦لماظزملمملحنملمإذامخمملظظمل٥مصمملحنملمآخٕمظؿملٗم

حبفهملمبكملتظملمملقمأػ٢ماظضملػمل٣،موضٓمسصيػمل٣مضٓحمطـريمع٤ماظزملقمملبهملمسيمسػمل٨،موإمنمملماحؿيملمسػملؿملؾمل٣م

م()(بمملظغملؿمملبمواظلؽملهملمالبعمل٦لمآخٕمع٤ماظزملقمملبهمل
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ب٢مػ٦مسيمعضملٕضماظٕدم،مواظرملؿملْمواضّمع٤مخاللمضٕاءةماظؽملٙمطمملعاًلمأغ٥مالؼؿغملػمل٣مس٤مدنملمسػمل٨

سػمل٧مدس٦ىماب٤ماٌشملؾملٕمبفملنمػؽملمملكمع٤ماٌلػملؼملنيماِوائ٢معؽملمملصعملنيموؼصيضملػمل٣مغظملمملضؾمل٣مبؾطملسملؾمل٣مظضملػمل٨م

م.رض٨مآمسؽمل٥،موػؽملمملماظرملؿملْمؼصيشملمملظؾ٥مبمملظٓظؿمل٢مسػمل٧مصقهملمطالع٥

وضٓمسصيػمل٣مضٓحمطـريمع٤ماظزملقمملبهملمسيمسػمل٨،موإمنمملماحؿيملمسػملؿملؾمل٣م)وأعمملمبمملظؽمللؾهملمظضملؾمملرةماب٤متؿملؼملؿملهمل

صؿملؿسملّمعضملؽمل٧مطالمماظرملؿملْمسيمعضملٕضماظٕدمسػمل٧مع٤مم(بمملظغملؿمملبمواظلؽملهملمالبعمل٦لمآخٕمع٤ماظزملقمملبهمل

وص٣مع٤مؼعملٓحمسيمسػمل٨مبمملظؽملظملمملق،موظؿملٗمػ٦مع٦اصعملمملم٤ٌمؼعملٓحمسيمسػمل٨مرض٦انمآمسػملؿمل٥مطؼملمملمتؾؿملعي٤م

دمملبعملممًلمع٤مع٦ضٟماظرملؿملْمع٤مسػمل٨موع٤مأسٓائ٥موخزمل٦ع٥موضمملتػمل٥مبفملغ٥مطمملنمضٓػ٣،مب٢مإغ٥موضعيّم

أنمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مطمملنمحيؿيملمسػمل٧مع٤مؼعملٓح٦مصؿمل٥مبغملؿمملبمآمتضملمملديمودؽملهملمغؾؿمل٥مصػمل٧مآم

سػملؿمل٥مودػمل٣،مث٣مإنماظعملٓحمػٔامواردمبنيماِخموأخؿمل٥مواظزملٓؼ٠موصٓؼعمل٥،مواظزملقمملبهملمبرملٕمعـ٢م

دمملئٕماظؾرملٕ،موٕمؼغمل٦غ٦معالئغملهملمعضملزمل٦عنيموضٓموضٝمعـ٢مػٔامىؼملؿملٝماظؽملمملس،مظغمل٤مالؼضملينمع٤م

ػٔامأنمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمطمملنمذمملعؿممًلمسيمسػمل٨مأومضمملدحممًلمصؿمل٥مأومعقملؼًٓاموعضملفؾممًلمبعملٓحمأحٓم

طؼملمملمأنماظرملؿملْمٕمؼفملتغيمبرمل٨ءمع٤مسؽملٓهم،مصؿمل٥مب٢مػ٦مؼٔطٕمعمملطمملنمحيزمل٢مسيمذظ١ماظ٦ضوملمصعملٛ

صؾملؽملمملكمغزمل٦صمظؾضملٚماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣متٓلمسػمل٧مبطملسملؾمل٣مظضملػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥م

م.واظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مٕمؼؿؾملؼملؾمل٣مبمملظؽملظملمملق

سيمادؿٓاللماب٤ماٌشملؾملٕمسػمل٧مإعمملعهملمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥مبعمل٦لمآم:مأعمملمبمملظؽمللؾهملمظػملؼمل٦ضٝماظـمملغ٨

غٔيؼ٤شيمِإنؼي):متضملمملدي بفملغؾملمملمغٖظوملممؼ96:عٕؼ٣ػم(وصيدعيًاماظؼيحضيؼملشي٤صيمَظؾملصي٣صيمدشيؿملشيفضيضملشي٢صيماظزملؼيمملظغيقشيمملتغيموشيسشيؼملغيػمُل٦امآعشيؽملصي٦اماَظ

م.مسيمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥موٕمتـؾوملمظطملريهمصؿملغمل٦نمػ٦ماإلعمملم

وعضملػمل٦ممأنمآمجضمل٢مظػملزملقمملبهملمع٦دةمسيمضػملنملمط٢م) ؼٕدماظرملؿملْمسػملؿمل٥مع٤مضؼمل٤ماظٕدودمضمملئاًل

م(علػمل٣مالدؿملؼملمملماًػملظملمملءمرض٨مآمسؽملؾمل٣

وسػمل٨مرض٦انم،موسـؼملمملن،موسؼملٕ،مأب٦بغملٕ:موعضملؽمل٧مطػملؼملهملماًػملظملمملءمػؽملمملماًػملظملمملءماظٕاذٓونماِربضملهمل

م.م(الدؿملؼملمملمأب٦بغملٕموسؼملٕ)آمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيمث٣مؼعمل٦لماظرملؿملْم

واظرملؿملْمصضملاًلمذطٕمأعًٕامواضضملممًلمالؼلؿشملؿملٝمحؿ٧ماظرملؿملضملهملمأغظمللؾمل٣مإغغملمملرهمإدؿؽملمملدًامإديمطؿنملماظؿمملرؼْم

واظلؾنملمأنماظظملنتمٕمتغمل٤مسيمزعمملنمأب٨مبغملٕموسؼملٕمعـػملؼملمملمطمملغوملمسيم،ماظيتمتغملػملؼملوملمسيمػٔاماظرملفملن
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صكملنمسمملعهملماظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيمطمملغ٦امؼ٦دوغؾملؼملمملموطمملغ٦امخريم)زعمملنمسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥،مؼعمل٦لم

م.(اظعملٕون

وٕمؼغمل٤مطٔظ١مسػمل٨مصكملنمطـريًامع٤ماظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيمطمملغ٦امؼؾطملسمل٦غ٥موؼلؾ٦غ٥م)ث٣مؼعمل٦لم

م.موػٔامطؼملمملمذطٕتمبلؾنملماظظملنتماظيتمطمملغوملمسيمزعمملنمخالصؿ٥()(وؼصيعملمملتػمل٦غ٥

ث٣موضعيّماظرملؿملْمأنمأبمملبغملٕموسؼملٕمرض٦انمآمسػملؿملؾملؼملمملمأؼسملممًلمطمملنمػؽملمملكمع٤مؼصيؾطملسملؾملؼملمملموؼلؾؾملؼملممل،م

وعضملػمل٦ممأنمط٢مذكٙمخزمل٦صممًلمإذامطمملنمسيمع٦ضٝمعلقملوظؿملهملمطممليمملط٣مواًػملؿملظملهملمأنمؼغمل٦نمظ٥م

وػٔامع٦ج٦دمبنيماظؾرملٕ،مواظزملقمملبهملمواظؿمملبضملنيمطمملغ٦امبرملًٕامطؼملمملمأدػملظملوملم،معؾطملسمل٦هموعضملمملرض٦ه

م:عـ٢مدمملئٕماظؾرملٕ،موغلؿشملؿملٝمأنمغلؿكػملٙمع٤مطالمماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمعمملؼػمل٨

شيمصؿمل٥مأغ٥مٕمؼغمل٤مسيمعضملٕضممشمملتهملمسيمسػمل٨م -1 إنماظرملؿملْمؼؿسملّمع٤مطالع٥موض٦حممًلمالمظؾ

وظؿملٗمعضملمملدؼممًلمظ٥مِغ٥مدؾ٠مظػملرملؿملْمطالعممًلمسػمل٧مسػمل٨مرض٨مآمسؽمل٥م،مرض٨مآمسؽمل٥

 .مؼصيصملؾملٕمربؾؿ٥مظ٥موإجالظ٥موتعملٓؼٕهمظ٥

وذطٕمأنمػٔامطمملنمحيٓثمأؼسملممًلمعٝم،ممإنماظرملؿملْمطمملنمؼٔطٕماِعٕماظ٦اضٝمسيمذظ١ماظ٦ضومل -2

 .أب٨مبغملٕموسؼملٕمرض٨مآمسؽملؾملؼملممل

ذطٕماظرملؿملْمبفملنمذؿملضملهملمسـؼملمملنماظٔؼ٤مطمملغ٦امحيؾ٦غ٥موؼؾطملسمل٦نمسػملؿملممًلمطمملغ٦امعؾؿٓسنيم -3

م.زمملٌني

م

م

م

م

م

م

م
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ماخلاتـؿه

اظػملؾمل٣مظ١مايؼملٓمطؼملمملمؼؽملؾطمل٨مىاللموجؾمل١موسصملؿمل٣مدػملشملمملغ١،مظ١مايؼملٓمواٌؽملهملمواظظملسمل٢مسػمل٧م

ع٦ضٟماالثينمسرملٕؼهملمع٤مذكزملؿملهملم)عمملأغضملؼملؿ٥مسػمل٨مع٤مإمتمملممهلٔاماظؾقىمل،مواظٔيمتؽملمملوظوملمصؿمل٥م

واظٔيمذطٕتمم(اب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديموآراءهمسيمآلماظؾؿملوملمواظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣

صؿمل٥مع٦اضٟمظؾضملٚمرع٦زماالثينمسرملٕؼهملمادبٔوػمملمومملهمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآم

وبعملٓرمعمملصؿّمسػمل٨عيمدؾقمملغ٥موتضملمملديمع٤مجؾملٓمعؿ٦اضٝم،موبؿ٦صؿمل٠موس٦نمع٤مآمتضملمملدي،متضملمملدي

م:ت٦صػملوملمع٤مخاللمػٔاماظؾقىملمإديمسٓةمغؿمملئيملمأػؼملؾملممل

أنماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملماظٔؼ٤مسمملصٕواماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمأوماظٔؼ٤مجمملءوامبضملٓهمبظملرتةم -1

زعؽملؿملهملمضٕؼؾهملمع٤مزعمملغ٥موإنمطمملغ٦امالؼؿظملعمل٦نمعضمل٥مظغمل٤مالنٓمأحًٓامعؽملؾمل٣مؼشملضمل٤مسيم

اظرملؿملْ،موؼؿقمملع٢مسػمل٧مذكزمل٥مأعـممللماظرملؿملضملهملماٌضملمملصٕؼ٤ماظٔؼ٤مؼٕؼٓونمإداغؿ٥مبفمليم

ذغمل٢مع٤ماِذغملممللموبغملمملصهملماظ٦دمملئ٢ماظيتمالتؿ٦صٕمصؿملؾملمملماٌزملٓاضؿملهملموالماِعمملغهملماظضملػملؼملؿملهملموالم

م.اإلغزملمملف

تػملظملؿمل٠ماظؿؾمل٣مظػملرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمع٤مضغيؾشي٢مرع٦زماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمد٦اءمس٤مرٕؼ٠مذطٕم -2

أع٦رمٕمؼعملػملؾملمملماظرملؿملْ،مأومس٤مرٕؼ٠ماظظملؾمل٣ماًمملر٨ءمظغملالع٥،مأومس٤مرٕؼ٠مبرتماظؽملزمل٦صم

 .وسيمسعملؿملٓت٥مرري٥مآمتضملمملدي،مث٣مت٦زؿملظملؾملمملمضٓماظرملؿملْمبزمل٦رةمدػملؾؿملهملمظػملشملضمل٤مصؿمل٥

إنماظرتطؿملٖمسػمل٧ماظشملضمل٤مسيمذكٙماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملموعقملظظملمملت٥مإمنمملمػ٦ماهلٓفمعؽمل٥م -3

اظشملضمل٤مسيمسعملؿملٓةمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهملم;ِغ٥مسػمل٣مع٤مأسالمماظلػملٟ،موتضملؿربمعقملظظملمملت٥م

 .عٕاجٝمأصؿملػملهملمذاتمعغملمملغهملمسصملؿملؼملهملمسؽملٓمأػ٢ماظلؽملهملمواىؼملمملسهمل

ع٤مخاللمضٕاءت٨مظغملؿنملماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملماظيتمغعملٓمصؿملؾملمملماظرملؿملضملهملمصعملٓمٌلوملمأغ٥مطمملنم -4

حٕؼزملممًلمسػمل٧مإؼسملمملحماي٠مظٓرجهملموضمل٢مأدػمل٦ب٥محمملدًاموأسؿعملٓمأنمػٔامطمملنمع٤مبمملبم

اظٔؼ٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣-ماظطملريةمسػمل٧ماظٓؼ٤موسػمل٧مزوجمملتموصقمملبهملمرد٦لمآ

طمملنماظرملؿملضملهملمؼؿضملٕض٦نمهل٣مبفملبرملٝماِظظملمملز،مصمملظؽملعملٓمسؽملٓماظرملؿملْمالؼؿق٦لمإديمغعملٓم

وإمنمملمع٤مأج٢مإحعملمملقماي٠،مبؿملؽملؼملمملمأرىمغعملمملدماظرملؿملْمع٤ماظرملؿملضملهملماالثينم،مذكزمل٨

سرملٕؼهملمؼؿضملمملعػمل٦نمعٝماظرملؿملْمبرملغمل٢مذكزمل٨مربمملوظنيماظؾقىملمظ٥مس٤مزظهملمظؿملكٕج٦مبؾملمملم
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أعمملمماىؼملؾمل٦رمد٦اءمطمملنمع٤ماظرملؿملضملهملماظؾلشملمملءمأومأػ٢ماظلؽملهملمأؼسملممًلماظؾلشملمملءمظؿملعمل٦ظ٦امهل٣م

 .مػٔامػ٦ماب٤متؿملؼملؿملهملمطؼملمملمؼزمل٦روغ٥مبزمل٦رةمدؿملؽهمل

اظرملؿملضملهملماالثؽملمملمسرملٕؼهملمؼضملػملؼمل٦نمعٓىمحنملماٌلػملؼملنيموإجالهل٣مآللمبؿملوملماظؽملؾ٦ةموع٤مخاللم -5

وػٔامطظملؿمل٢م،مػٔامآٌخ٢محٕص٦امسػمل٧مإخٕاجماظرملؿملْمبزمل٦رةماٌؾطملٚماٌضملمملديمآللماظؾؿملومل

 .والؼضملٕفمس٤ماظرملؿملْمرري٥مآ،مبؿرمل٦ؼ٥مص٦رت٥م٤ٌمالؼعملٕأ

مممملمأثمملرمشسملنملماظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمسػمل٧ماظرملؿملْماب٤متؿملؼملؿملهملمرري٥مآمتضملمملديمأغ٥مؼصيضملؿربم -6

برملؾملمملدةمأػ٢ماظضملػمل٣مأغ٥مأطـٕمسمملٕمتزملٓىمهل٣موأزؾملٕمصلمملدمسعملؿملٓتؾمل٣،محؿ٧مأنمع٤مأػ٢م

اظضملػمل٣مع٤مؼعمل٦لمإغ٥مٕمؼفملتغيمأحٓمعـ٢ماب٤متؿملؼملؿملهملمسػمل٧ماظرملؿملضملهمل،موٕمؼقملظٟمعقملظظملممًلمؼٕدم

 .سػمل٧ماظرملؿملضملهملمطؼملؽملؾملمملجماظلؽملهملماظؽملؾ٦ؼهمل

اظرملؿملْمرري٥مآمطمملنمظ٥مأدػمل٦بمض٦يمسيماي٠موذظ١مبظملسمل٢مع٤مآمدؾقمملغ٥مسػملؿمل٥،م -7

وطمملنمرري٥مآمشمملؼهملمسيماظٔطمملءمعلؿكٓعممًلمظألدظهملماظضملعملػملؿملهملماظيتمتظملق٣مخزمل٦ع٥معؿٓرجممًلم

 .عضملؾمل٣مسيماإلضؽملمملعمبمملظؿغملٕارمظؿ٦ضؿملّماظظملغملٕةمعلؿكٓعممًلمظألدظهملماظؽملعملػملؿملهملماظزملقؿملقهمل

ؼؿسملّمع٤مخاللمعقملظظملمملتماظرملؿملْموطػملؼملمملت٥ماظيتمتٕطؾملمملمرري٥مآمأغ٥مطمملنمربؾممًلمذباًلم -8

وصقمملبؿ٥ماظغملٕاممرض٦انمآم-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-ع٦ضًٕامعضملصملؼملممًلمآللمبؿملوملماظؽمليب

 .مسػملؿملؾمل٣موأرضمملػ٣مأذيضملني

عيس٦نمربؾهملمآلمبؿملوملماظؽمليبم -9 وػ٣مع٤م-صػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م-اظرملؿملضملهملماالثينمسرملٕؼهملمؼ

صػمل٧م-مأذٓماظؽملمملسموض٦سممًلمصؿملؾمل٣مبمملظعملٓحمواظغملػملؼملمملتماظيتمالتػملؿمل٠موسيمصقمملبهملمرد٦لمآ

،مخزمل٦صممًلمحؿملؽملؼملمملمؼلرتدػمل٦نمصؿملؾمل٣مبمملظػملضمل٤مواإلدسمملءمأغؾمل٣مع٤مأػ٢ماظؽملمملر-آمسػملؿمل٥مودػمل٣م

وخي٦ض٦نمصؿملؼملمملمجٕىمبنيماظزملقمملبهملمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣معؿفمملػػملنيمأنماإلدمملءةمهلقملالءم

 .إدمملءةمظػملٓؼ٤موظػملؽمليبمسػملؿمل٥مأصسمل٢ماظزملالةمواظلالم

طمملنماظرملؿملْمرري٥مآمبرملؾملمملداتمأػ٢مسزملٕهمواظعملٕؼؾنيمعؽمل٥معٓاصضملممًلمس٤ماي٠مذبمملػًٕام -10

وػؽملمملمؼؿسملّم،مب٥مالخيمملفمسيمآمظ٦عهملمالئ٣مظؿملٗمرمملظنملػيمظػملٓغؿملمملموالمظػملؼملؽملزملنملموالمظػملؼملمملل

ظؽملمملممتمملمماظ٦ض٦حمسؽملٓعمملمظظملٜمآخٕمأغظملمملد٥معلف٦غممًلمرري٥مآمتضملمملديموأرضمملهموأدغملؽمل٥م
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صلؿملّمجؽملمملت٥معٝماظٔؼ٤مأغضمل٣مآمسػملؿملؾمل٣مع٤ماظؽملؾؿملنيمواظزملٓؼعملنيمواظرملؾملٓاءواظزملمملينيم

م.وحل٤مأوظؽ١مرصؿملعملممًل

 :وعنمخاللمدراديتمهلذامادلوضوعمرأؼتمأنمأخرجمبؾعضماظؿوصقاتماظعؾؿقةماظؿاظقة

صػمل٧مآم-اظؿ٦سؿملهملمجبؾمل٦دمذؿملْماإلدالمماب٤متؿملؼملؿملهملمسيماظٓصمملعمس٤مآلمبؿملوملماظؽمليبم -1

وغرملٕمعمملطؿؾ٥مرري٥مآمصؿملؾمل٣محؿ٧م،موصقمملبؿ٥مرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣-مسػملؿمل٥مودػمل٣

 .التؽملشملػمل٨مصغملٕةماظضملٓاءمواظؾطملٚماظيتمحيمملولماظرملؿملضملهملمإظزملمملضؾملمملمبمملظرملؿملْمرري٥مآ

واظيتم،ماظؿقٔؼٕمع٤ماظعملؽمل٦اتماظؿػملظملٖؼ٦غؿملهملماظرملؿملضملؿملهملماظيتمطـٕتمسيماآلوغهملماِخرية -2

وسيمأعؾملمملتماٌقملعؽملنيمرض٦انمآمسػملؿملؾمل٣مأذيضملنيم،ماطؿصملوملمبمملظشملضمل٤مواظػملضمل٤مسيماظزملقمملبهمل

وعمملتضمليملمب٥مع٤مخٖسؾالتموصلمملدمظػملضملعملؿملٓةموأخشملٕمعمملصؿملؾملمملمتػمل١ماظعملؽمل٦اتماظيتمػ٨مخمملصهملم

بمملِرظملممللمؼرتب٧مصؿملؾملمملماظشملظمل٢مسػمل٧ماظضملعملؿملٓةماظرملؿملضملؿملهملماظيتمتلنملموتعملٓحمسيماظزملقمملبهملم

 .وخؿملمملرماِع٥

اظؿزملٓيمظػملٓصمملعمس٤مأئؼملهملماهلٓىماظٔؼ٤مطمملنمهل٣ماظظملسمل٢مبضملٓمآمسػملؿملؽملمملمب٦ص٦لماظضملعملؿملٓةم -3

اظزملقؿملقهملموشٕدؾملمملمسيمغظمل٦دؽملممل،موتػملعمل٨ماظضملػمل٣مع٤مطؿؾؾمل٣موعقملظظملمملتؾمل٣ماظيتمزػملوملمودؿصمل٢م

صػملػمل٥مايؼملٓمواٌؽملهملمسػمل٧مإغضملمملع٥م،محب٦لمآموض٦ت٥مذضملمملسممًلمحسملمملرؼممًلمتؿ٦ارث٥ماِجؿملمملل

وبفملعـممللمػقملالءماظٕجممللماظٔؼ٤مدكٕػ٣مآمتضملمملديمًٓعهملمدؼؽمل٥م،مسػملؿملؽملمملمبؾملٔاماظٓؼ٤

م.وغزملٕةمضسملمملؼممله

صكملنمايؼملٓمواظرملغملٕمٓمدؾقمملغ٥م،مػٔامبظملسمل٢مع٤مآمتضملمملديموعؽملهملمعؽمل٥موصػملوملمًؿمملممحبـ٨

وسػملؿمل٥م،متؾمملركمسيمساله،موتعملٓدوملمأمسمملئ٥موصظملمملت٥،مواظؿعملزملريمع٤مغظملل٨موع٤ماظرملؿملشملمملن

م.دؾقمملغ٥ماظؿغملالنموايؼملٓمٓمربماظضملمملٌني
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