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: اٛششائؾ ُٮ اٛشا٩٭
.  اٛجٜ٪ى ه٤ذ اٛغ٨٠٪س: ٨٤ٟ٩ب. اٛؤٚ ئع٠بهًب: ٨٤ٟب

.  أ٬ٛ٩ارٔجٚ ش٨بدح ا٠٠ٰٛض ٨ُب٢٧: ٩ه٢ أؽ٠ذ
  

 ٯَحى ر٨خ ش٩َؽ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯظ٦، :اٛششائؾ ُٮ اٛشا٩٭: ٓ٪٦ٛ*
، ٩ٯَحى ر٨خ ش٩َؽ طلش طل٦ٜ٠، ٩ح٠َٛحى ٤٧خ ش٩َؽ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯظ٦

.  ٩ْٰٛ ح٠َٛحى ٤٧خ ش٩َؽ طلش طل٦ٜ٠
حٛؤٚ ُب١ ح٠ٛـ٤٪١ ٷ ٯٔزٚ : حٛشَؽ حٳ٩ٙ:اٛؤٚ ئع٠بهًب : ٓ٪٦ٛ*

ٓ٪٦ٛ ٩ٷ ط٠ٔن ٩ٍحٯظ٦؛ ٳ٦٣ ٷ ىٯ٢ ٦ٛ ٯ٤٠و٦ ٢ٟ حٌٛ٘د ٩ٷ هٔٚ ٦ٛ 
. ٯـو٦ٜ ٯؼزؾ ٗٸ٦ٟ

حٛزٜ٪ى ٌَُٰ حٛزخٛي :  حٛشَؽ حٛؼخ٣ٮ:اٛجٜ٪ى ه٤ذ اٛغ٨٠٪س:  ٓ٪٦ٛ*
ٷ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦؛ ٳ٦٣ ٷ ٯظ٪ٍم ه٢ حٌٛ٘د، ٳ٦٣ ٷ ٯلَٝ ه٬ٜ ًَٰ 

.  حٛزخٛي شٮء، ٩ا٠٣خ ٓي ُٯؼَد ه٬ٜ حٌٛ٘د ٢ٟ أؿٚ طؤىٯز٦
٩ٍى :  أ٬ٛ٩ارٔجٚ ش٨بدح ا٠٠ٰٛض ٨ُب٢٧: ٩ه٢ أؽ٠ذ:  ٓ٪٦ٛ*

٩ٍحٯش ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي أ١ ش٨خىس ح٠٠ِٰٛ ٟٔز٪ٛش، ُٰٔٚ رؤ١ أك٠ي 
طٔزٚ ش٨خىس ح٠٠ِٰٛ : ٯٔ٪ٙ رؤ٦٣ طٔزٚ ش٨خىط٦ ٟـًٜٔخ، ٩ٰٓٚ رؤ٦٣ ٯٔ٪ٙ

ُٮ حٛوظ٪ٟخص ر٢ٰ حٛظزٰخ١ ٛويٝ ٟوَُظ٤خ رخٛلخٙ اٷ ٢ٟ ؿَٯ٨ٔٞ؛ 
ُؤهٌ روغ أطلخد أك٠ي ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯش طوَٯـًخ أ١ حٵٟخٝ أك٠ي 
ٯ٫َ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯش ح٠٠ِٰٛ؛ ٳ١ حٛش٨خىس أًٜق ٢ٟ ح٩َٛحٯش،اً حٛش٨خىس 
ٷ طٔزٚ ٢ٟ ح٠َٛأس ٩ح٩َٛحٯش طٔزٚ ٢ٟ ح٠َٛأس ُبًح ٓزٚ ش٨خىس ح٠٠ِٰٛ 

٢٠ُ رخد أ٬ٛ٩ أ١ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦؛ ٢٘ٛ ش٨خىس ح٠٠ِٰٛ ه٤ي : ٓخٛ٪ح
حٛوظ٪ٟش ٣٩ل٪٧خ ا٠٣خ ٓزٜض ٢ٟ أؿٚ حٛؼ٩ٍَس ٳ٤٣خ ه٤ي كظ٪ٙ 
حٛوظ٪ٟش ر٢ٰ حٛظزٰخ١ ٩كظ٪ٙ ح٠ٛٔخطٜش ر٨٤ٰٞ، ٷ ٣وٜٞ حٛلخٙ اٷ 

٨٤ٟٞ ٩ك٤ٰجٌ ُخكظـ٤خ ا٬ٛ ٓز٪ٙ ش٨خىس روؼ٨ٞ ه٬ٜ روغ ػ٩ٍَس؛ 
أٟخ ُٮ ح٩َٛحٯش ٤ُل٢ ٷ ٣ؼـَ ا٨ٰٛخ،٩ك٤ٰجٌ 

َٚ ه٤ذ ئٟب٤ٟب  ُٓج ُا١ رؾ٠ٚ طٌٰشًا هبًٓٸ ػبثـًب ٩س٫٩ ٗجٰشًا، 
.  ٩ًٰش٥

.  اٵعٸٝ ئع٠بهًب ٷر٨بٝ اٛ٘بُش ُٮ اٛذٯ٢: ٨٤ٟ٩ب
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اٛوذاٛخ ٧٩ٮ ٟؾبُلخ دٯ٤ٰخ رؾ٠ٚ ه٬ٜ ٟٸصٟخ اٛزٔ٪٫ : ٨٤ٟ٩ب
... ٩ا٠ٛش٩ءح

 

. ُخٛظ٪حد أ٦٣ ٯشظَؽ ٛٔز٪ٙ ح٩َٛحٯش حٛزٜ٪ى
ٛ٪ ٗخ١ ح٠َٛء ٓي ٫٩ٍ ...: ُا١ رؾ٠ٚ طٌٰشًا هبًٓٸ: ٓ٪٦ٛ*

حٛليٯغ ٧٩٪ طٌَٰ أ٭ أ٦٣ ٓي طل٠ٚ ٩ٍحٯش حٛليٯغ ٧٩٪ طٌَٰ 
ر٠و٬٤ أ٦٣ شخ٧ي حٛ٪حٓوش أ٩ ٠ٓن حٛليٯغ ٧٩٪ طٌَٰ، ٦٤٘ٛ ٛٞ ٯ٥٩َ 

طٌخٍ حٛظلخرش حٌٛٯ٢ ٗخ٣٪ح : اٷ ٗزًَٰح ُب٦٣ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦؛ ٟؼخٙ ًٖٛ

 ٢٠ٟ شخ٧ي٩ح ح٤ٛزٮ  ٟؼٚ أ٣ْ، ٩حر٢ هزخّ،٣٩ل٪٧ٞ ×ه٤ي ح٤ٛزٮ 
 ٠ٓ٩و٪ح ٓ٪٦ٛ ٧٩ٞ طٌخٍ ٛٞ ٯزٌٜ٪ح، ٠ُٜخ رٌٜ٪ح أى٩ح ٩٩ٍ٩ح ٟخ ×

: ٠ٓو٪٥ كخٙ حٛظٌَ، ُٔزٚ ٨٤ٟٞ ًٖٛ ربؿ٠خم حٳٟش، ٓخٙ ح٠ٛئَٛ
. ٓزٚ ه٤ي اٟخ٤ٟخ ٥ًَٰ٩

حٵٓٸٝ، :  حٛشَؽ حٛؼخٛغ...:٨٤ٟ٩ب اٵعٸٝ ئع٠بهًب:  ٓ٪٦ٛ*
ُخٛ٘خَُ ٷ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦؛ ٳ١ حٛ٘خَُ ٟظ٨ٞ ُٮ ىٯ٦٤ ٩ٓي ٯَٯي أُخى 

ىٯ٢ حٵٓٸٝ رخٌٛ٘د ُٮ أهزخ٥ٍ، ٢٘ٛ ٛ٪ طل٠ٚ ٧٩٪ ٗخَُ، ػٞ ٩ٍح٥ 
 ×روي آٸ٦ٟ ٓزٚ، ٠ٗخ ُٮ كيٯغ ؿزَٰ ر٢ ٟـوٞ، أ٦٣ ٠ٓن ح٤ٛزٮ 

(ٯَٔأ ُٮ ح٠ٌَٛد رخٛـ٪ٍ)
()

 ٧٩٪ ٟشَٕ ٠ُٜخ ٣ٔٚ ًٖٛ روي آٸ٦ٟ 
. ٓزٚ ٦٤ٟ، ُخٌٛ٭ حشظَؽ حٵٓٸٝ حشظَؿ٦ ٜٛظل٠ٚ

: حٛشَؽ حَٛحرن...: اٛوذاٛخ ٧٩ٮ ٟؾبُلخ دٯ٤ٰخ: ٨٤ٟ٩ب:  ٓ٪٦ٛ*
٧ٰجش ىٯ٤ٰش : حٛويحٛش، ٩ه٨َُخ رؤ٨٣خ ٟلخُلش ىٯ٤ٰش، ٩روؼ٨ٞ ٯٔـ٪ٙ

. ٍحٓوش ُٮ ح٤ِْٛ
ُخٛويحٛش طِش ٌٛحص حٵ٣ٔخ١ طل٦ٜ٠ ٩طـو٦ٜ ٯٸُٝ حٛظٔ٪٫ 

٩ح٩َ٠ٛءس، ٩حٛظٔ٪٫ 
٩رزؾْٔ ثبعز٤بة اٛ٘جبئش ٩رشٕ اٵطشاس ه٬ٜ . ٰٛظ ٟو٨ب ثذهخ

اٛظٌبئش ٩ثوغ ا٠ٛجبػ ٩ا٠ٛوبطٮ ٗجبئش ٩طٌبئش ه٤ذ اٳٗضش 
.  خٸًُب ٛٴعزبر

 

                                 
(. 463)ٟٜٔٞ (4854) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٧ٮ أ١ ٯـوٚ حٵ٣ٔخ١ ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ هٌحد حهلل ٩ٓخٯش رِوـٚ حٛ٪حؿزـخص 
.  حؿظ٤خد ٟخ ٯوخد ه٬ٜ ح٠َٛء ُو٦ٜ: ٩طـَٕ ح٠ٛوخطٮ، ٩ح٩َ٠ٛءس

 ٯو٤ٮ ْٰٛ ٟن ٥ٌ٧ ح٠ٛلخُلش ريهش، :ٰٛظ ٟو٨ب ثذهخ: ٓ٪٦ٛ*
ُب١ ح٠ٛزظيم ٷ ٯ٘٪١ هيًٷ، ٩حٛويحٛش شَؽ ٜٛٔز٪ٙ ٩ْٰٛ شَؿًخ 

.  ٛظلش حٛظل٠ٚ
حٛزٜ٪ى، ٩حٛؤٚ، ٩حٵٓٸٝ، : ا١ً ش٩َؽ ٓز٪ٙ ح٩َٛحٯش ٧ٮ

.  حٛؼزؾ: ٩حٛويحٛش، ٤٧٩خٕ أٯؼًخ شَؽ
حٛؤٚ، ٩حٛؼزؾ، ُٸ ٯشظَؽ : أٟخ ش٩َؽ طلش حٛظل٠ٚ ٨ُٮ

هيحٛظ٦، ٩ٷ آٸ٦ٟ، ٩ٷ رٜ٪٦ً كخٙ حٛظٜٔٮ ٩ا٠٣خ ٯشظَؽ ًٖٛ كخٙ 
. حٳىحء ٣٩ٔٚ ح٩َٛحٯش

 ر٠خًح طظلْٔ حٛويحٛش؟  ...:٩رزؾْٔ ثبعز٤بة اٛ٘جبئش ٩رشٕ:  ٓ٪٦ٛ*
طظلْٔ حٛويحٛش رخؿظ٤خد حٛ٘زخثَ، ٩طَٕ حٵطَحٍ ه٬ٜ حٛظٌخثَ، 

ُٜ٪ ُوٚ طٌَٰس َٟس ٷ ٯئػَ ه٬ٜ هيحٛظ٦ ٦٤٘ٛ ٷ ٯظَ ه٨ٰٜخ 
٩ٯٔظ٠َ ه٨ٰٜخ، ٩ٯ٨ِٞ ٢ٟ ٧ٌح أ١ ح٣ٌٛ٪د ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٗزخثَ ٩طٌخثَ، 

  +:٧٩ٌح ٧ٌٟذ ؿ٠خ٧َٰ أ٧ٚ حٛوٜٞ، ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

   " 
  +: ٩ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ[32:ح٤ٛـٞ]

    
   

   " 
طـظ٤ز٪ح ٗزخثَ؛ ٩ٳ٦٣ ٩طَ أ٧ٚ حٵٯ٠خ١ رؤ٨٣ٞ : ٓخٙ[31:ح٤ٛٔخء]

ٯـظ٤ز٪١ حِٛ٪حكش، ٩حِٛ٪حكش ٧ٮ حٛ٘زخثَ، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ ح٣ٔٔخٝ 
.  ح٣ٌٛ٪د ا٬ٛ طٌخثَ ٩ٗزخثَ

ٍحٓذ ٢ٟ هظٰض، : ح٠ٛوخطٮ ٨ٜٗخ ٗزخثَ، ٓخٛ٪ح:٩ٓخٛض ؿخثِش
ُبًح ٍحٓزض  

ُبٛ٘جٰشح ٟب ٦ُٰ ؽذ ُٮ اٛذ٣ٰب، أ٩ ٩هٰذ ُٮ اٱخشح ٣ض ه٦ٰٜ 
.  أ٩ ٛو٤خ أ٩ ًؼت أ٩ ٣ِٮ ئٯ٠ب١: ئٟب٤ٟب، ٩ٓبٙ أث٪ اٛوجبط

.  ٩ا٠ٛجزذهخ ٧ٞ أ٧ٚ اٳ٧٪اء
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أ٣ٖ طوظٮ ٍد حٛوخ٢ٰ٠ٛ أطزلض ح٣ٌٛ٪د ٨ٜٗخ ٗزخثَ، ٢٘ٛ ىٷٛش 
.  ح٤ٛظ٪ص حٛٔخرٔش طيٙ ه٬ٜ طٰٔٔٞ ح٣ٌٛ٪د ا٬ٛ طٌخثَ ٩ٗزخثَ

 ٟخ ٧٪ ...:ُبٛ٘جٰشح ٟب ٦ُٰ ؽذ ُٮ اٛذ٣ٰب أ٩ ٩هٰذ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛؼخرؾ ُٮ ٗ٪١ روغ ح٠ٛوخطٮ ٢ٟ حٛ٘زخثَ، ٩روؼ٨خ ٢ٟ 

حٛظٌخثَ؟ حهظَٜ حٛو٠ٜخء ُٮ ًٖٛ، ٢٘ٛ ٟخ ٩ٍى ٦ُٰ ٣ض رظ٠ٰٔظ٦ 
ٟخ : ٗزَٰس، ُب٤٣خ ٯـذ أ١ ٦ٰ٠ٔ٣ ٗزَٰس، ٩ٓي حهظخٍ ؿ٠خهش أ١ حٛ٘زخثَ

حَٛٔٓش ٨ُٰخ كي،٩حٌٍٛٔ : ٦ُٰ كي ُٮ حٛي٣ٰخ، أ٩ ٩هٰي ُٮ حٱهَس ٟؼٚ
  +: حٛٔظٚ حٛو٠ي حٛوي٩ح١، ٓخٙ طوخ٬ٛ: ٦ُٰ كي، ٩ٟؼٚ

   
   

" [93:ح٤ٛٔخء] ٧ٌح ٩هٰي ُٮ حٱهَس، ٗؤ٨٣ٞ ٯٔظظ١٩َ 
أ٩ ٦ُٰ : ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ٢ٟ ٧ٌٯ٢ حٛظ٩،٢ِٰ٤ُحى شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش

ٛو٤خ اهلل ه٬ٜ ا٨ٰٛ٪د ٩ا٤ٛظبس٫ ارخز٩ا ٓج٪س أ٣جٰبئ٨ٞ »:ٛو٤ش، ٟؼٚ
«٩طبٛؾ٨ٰٞ ٟغبعذ

()
 +:  أ٩ ٦ُٰ ًؼذ، ٟؼـٚ

    
    

 " [ٍ٪9:ح٤ٛ] أ٩ ُب١ حهلل ٯٌؼـذ ٢ٟ ٌٗح، أ٩ 
ٷ ٯغشّ اٛغبسّ ؽ٢ٰ ٯغشّ ٧٩٪ »: ٦ُٰ ٣ِٮ اٯ٠خ١ ٗٔ٪٦ٛ

«ٟإ٢ٟ
()

. 
 ح٠َٛحى رخٳ٧٪حء حٱٍحء :٩ا٠ٛجزذهخ ٧ٞ أ٧ٚ اٳ٧٪اء:  ٓ٪٦ٛ*

حٛؤيٯش ح٠ٛوخِٛش ٠ٛخ ٩ٍى ُٮ حٛ٘ظـخد ٩ح٤ٔٛش، ٩ٓي حهظَٜ ح٤ٛـخّ ُٮ 
كٰٔٔش ح٠ٛزظـيهش، ٩ٟظ٬ ٯ٘ـ٪١  

 .٩ئ١ ٗب٣ذ ثذهخ أؽذ٧ٞ ٌٟٜلخ ٗبٛزَغ٨ُٞ سدد س٩اٯز٦ ٟـًٜٔب
 

ٗٚ ٢ٟ ٩ؿي ٦٤ٟ ريهش ٨ُ٪ ٟزظيم، ٢٘ٛ٩ :حَٛؿٚ ٟزظيهًخ؟ ُٔخٙ ؿخثِش
٧ٌح ْٰٛ رظلٰق ُب٦٣ ٓي ٯِوٚ حٵ٣ٔخ١ حٛزيهش ٛل٦٤ طلش حٛيٰٛٚ 

                                 
(. 531)٩ٟٜٔٞ (436، 435) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 57)٩ٟٜٔٞ (2475) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٩ٯ٘٪١ حٛيٰٛٚ ُٮ ٣ِْ حٳَٟ ػوًِٰخ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯ٪طَ رؤ٦٣ ٢ٟ 
.  ح٠ٛزظيهش
ح٠ٛزظيهش ٧ٞ ٢ٟ ٷ ٯَٰٔ ه٬ٜ ٨٤ٟؾ حٛ٘ظخد ٩ح٤ٔٛش : ٩ٰٓٚ

٢ٟ : ٰٓٚ« ٨ٜٗب ُٮ ا٤ٛبس ئٷ ٩اؽذح:»×٩حٛظلخرش،ريٷٛش ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
٢ٟ ٗب١ ه٬ٜ ٟضٚ ٟب أ٣ب ه٦ٰٜ اٰٛ٪ٝ » :٧ٞ ٯخ ٍٓ٪ٙ حهلل؟ ٓخٙ

«٩أطؾبثٮ
()

 ٢٠ُ ٗخ١ ٟظ٠ًٔ٘خ رخ٤ٔٛش ٟظ٠ًٔ٘خ ربؿ٠خم حٛظلخرش 
ُب٦٣ ٢ٟ أ٧ٚ ح٤ٔٛش ٩ْٰٛ ٟزظيهًخ ٩ٛ٪ هخَٛ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش ٩ح٠ٛٔؤٛظ٢ٰ، 

. ٳ٦٣ ٯ٪حُْ ُٮ أطٚ ح٨٤٠ٛؾ
أٟخ ٢ٟ ٓخٙ رؤ٦٣ ٯل٘ٞ شٰجًخ ًَٰ حٛ٘ظخد ٩ح٤ٔٛش ٩اؿ٠خم حٛظلخرش 

: ٩ٯٔظيٙ ر٧ٌَٰخ، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٷ ٯ٘٪١ ٢ٟ أ٧ٚ ح٤ٔٛش ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ ٣ٔظش٨ٜ٘خ ٣ئ٨ٛ٩خ اًح ٗخ١ ٓزذ : ٣ل٘ٞ حٛؤٚ، أ٩ ٓخٙ

٣وظ٠ي ه٬ٜ حٛ٘شَ، ٩ٟخ ٯ٦ٰٜٔ : حٷٓظش٘خٙ ْٰٛ ىًٰٛٸ شَهًٰخ، أ٩ ٓخٙ
٣وظ٠ي ه٬ٜ حَٛإٯخ ح٤٠ٛخٰٟش، ٨ُئٷء : حهلل ُٮ ٩ٍم حٵ٣ٔخ١، أ٩ ٓخٙ

ٯوخِٛ٪١ ُٮ أطٚ ح٨٤٠ٛؾ، ٨ُٞ ٯـوٜ٪١ شٰجًخ ىًٰٛٸ ٢ٟ أىٛش حٛشَم 
ٌٖٛٗ ْٰٛ ٪٧٩  .

٩حٛٔ٪ٙ رؤ٦٣ ٷ ٯ٪طَ حٛشوض ر٘٪٦٣ ٢ٟ ح٠ٛزظيهش اٷ اًح ٗخ١ 
ح٨٤٠ٛؾ ٩حٳط٪ٙ ٩حٳىٛش حٛظٮ ٯٔظيٙ ر٨خ ٌٟخٯَس ٛٴىٛش حٛشَهٰش؛ 

. ٧٪ حٳك٨َ

 ٧ٚ طٔزٚ ٩ٍحٯش ...:٩ئ١ ٗب٣ذ ثذهخ أؽذ٧ٞ ٌٟٜلخ : ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛزظيهش؟  

حٛويحٛش شَؽ ُٮ حَٛح٩٭، ػٞ روي : ٣ل٢ ٣ـي أ١ حٛو٠ٜخء ٯٔ٪ٛ٪١
 ًٖٛ ٣ـي٧ٞ 

ََٔذس، سدد ئ١ ٗب١ داهٰخ ٩ئ١ ٗب٣ذ . ٩ئ١ ٗب٣ذ ٟز٪عـخ ٗبٛ
خِِٰخ ٗبٵسعبء ٧ٚ رٔجٚ ٟو٨ب ٟـًٜٔب أ٩ رشد ه٢ اٛذاهٰخ؟ 

 .٧زا رؾْٰٔ ٟز٧ج٤ب. س٩اٯزب١
 

                                 
٢ٟ كيٯغ أرٮ  (3993)٩حر٢ ٟخؿ٦ (2640)٩حٛظٌَٟ٭(4596) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى ()

. ٧َٯَس
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ُٮ ٗظز٨ٞ حٛليٯؼٰش ٯٔزٜ٪١ ٩ٯ١٩َ ه٢ روغ ح٠ٛزظيهش، ُل٤ٰجٌ 
٢ٟ ٗخ٣ض ريهظ٦ َِٟ٘س ُٸ اش٘خٙ أ٦٣ ٷ طٔزٚ : حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٔخٛ٪ح

.  ٩ٍحٯظ٦ ٛويٝ ط٪َُ شَؽ حٵٓٸٝ
َُِ رزيهظ٦ ُٔخٛض ؿخثِش ْ٘ طٔزٚ ٩ٍحٯش ؿ٠ٰن : أٟخ ك٘ٞ ٢ٟ ٛٞ َٯ

ح٠ٛزظيهش ٟخ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ح ٯٔظـ١٩ِٰ حٌٛ٘د ٗخٛوـخرٰش
()

، ٩ٓخٛض 
٣ٔزٚ ٩ٍحٯش ح٠ٛزظيهش اٷ اًح ٩٩ٍح ٟخ ٯئٯي ريهظ٨ٞ، ُب١ : ؿخثِش

حٵ٣ٔخ١ اًح ٩حُْ كيٯغ ٧٪ح٥ ًغ حٛـٍَ ه٢ روغ ٟخ ٦ُٰ، ٩ٓي 
٣ٔٔٞ أ٧ٚ : ٯي٦ٔٛ، ٩ٓي ٯلخ٩ٙ ؿزَ ٟخ ٦ُٰ ٢ٟ ٣ٔض، ٩ٓخٙ ؿخثِش

حٛزيم، ُخٛزيم حٌٛٸف ٷ ٣ٔزٚ ٩ٍحٯش أطلخر٨خ، ٩حٛزيم ح٠ٛظ٪ٓـش 
٣َِّ ر٢ٰ حٛيحهٰش ٩ًَٰ حٛيحهٰش، ُخٛيحهٰش ٷ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦، ٩ًَٰ 

حٛيحهٰش طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦، ٩أٟخ حٛوِِٰش، ٤٨ُخ ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ىحهٰش ٓزٜض 
. ٩ٍحٯظ٦، أٟخ ا١ ٗخ١ ىحهًٰخ ا٬ٛ ريهظ٦ ٦ُِٰ ٩ٍحٯظخ١

ح٠ٛٔظ٪ى أ١ ح٨ِٔٛخء، ٩أ٧ٚ حٛليٯغ، ٩أ٧ٚ حٳط٪ٙ، ٓي حهظِٜ٪ح 
ُٮ ٩ٍحٯش ح٠ٛزظيهش،٩ٓي ٩ٍى ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي حٛويٯي ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص 

طؼزض ٩ٍحٯظ٦ ه٢ روغ  
٩ا٨ِٔٛبء ٰٛغ٪ا ٢ٟ أ٧ٚ اٳ٧٪اء ه٤ذ اث٢ هٰٔٚ ٩اٳٗضش،خٸًُب 

. ٜٛٔبػٮ ٩ًٰش٥
 

ح٠ٛزظيهش ، ػٞ ٩ٍى ه٦٤ ٣ظ٪ص أه٫َ طؼزض أ٦٣ طَٕ ح٩َٛحٯش ه٢ 
ُٸ١ ٟزظيم ٷ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦، : روغ ح٤ٛخّ ٛ٘٪٦٣ ٟزظيهًخ، ُٔخٙ

ُل٤ٰجٌ حكظخؽ حٳطلخد ا٬ٛ حٛظ٪ُْٰ ر٢ٰ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯخص ح٠ٛظوخٍػش 

                                 
 ا١ ٯٔ٪ٛ٪١ ،َُٓش ٢ٟ َُّ ح٩َٛحُغ، ٗخ٣٪ححٳٓي٭ حٛوـخد أرٮ أطزخم حٛوـخرٰش ()

 ا١ ٩ٯٔ٪ٛ٪١ ،حٛظخىّ ؿوَِ ر٢ ٟل٠ي ا٬ٛ ح٣ظ٨ض أ١ ا٬ٛ هٜٮ أ٩ٷى ُٮ ٗخ٣ض حٵٟخٟش
 ٗخ٣٪ح ٩حٛل٢ٰٔ حٛل٢ٔ أ٩ٷى ١ا :أٯخ٦ٟ ُٮ ٯٔ٪ٙ حٛوـخد أر٪ ٩ٗخ١ ،آ٨ٛش ٗخ٣٪ح حٳث٠ش
 أر٪ ٩ٗخ١ ٩ؿَى٥ ٛو٦٤ ؿوًَِح ًٖٛ رٜي ٠ُٜخ ،ا٦ٛ ؿوًَِح ا١ :ٯٔ٪ٙ ٩ٗخ١ ٩أكزخإ٥، حهلل أر٤خء

 أرخ أ١ اٷ ،ا٨ٛخ ٗخ١ ؿوًَِح ا١ ٯٔ٪ٛ٪١ أطزخه٦ ٩ٗخ١،حٵ٨ٰٛش ًٖٛ روي ٯيهٮ حٛوـخد
. ٟوخ٨ِٰٛٞ ه٬ٜ ٠ٛ٪ح٨ُٰٔٞ ح٩ٍِٛ ش٨خىس ٯ١٩َ ٩حٛوـخرٰش،٦٤ٟ أُؼٚ ٗخ١ حٛوـخد

٩ٟٔخٷص حٵٓٸ٢ٰٰٟ  (162) ٩حَٛى ص٩٥حٛظ٤زٮ (126)حٛظزظَٰ ُٮ حٛيٯ٢ ص:ح٣لَ
(. 10)ص
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٩رٌٖٛ ٣وٜٞ . ُٔخٛ٪ح ُٮ ًٖٛ أٓ٪حًٷ هيٯيس ٨٤ٟخ ٟخ ٥ًَٗ ح٠ٛئَٛ ٤٧خ
: أ١ ح٠ٛزظيهش ه٬ٜ أٍروش أ٣٪حم

 ٟزظيم ٯَِ٘ رزيهظ٦،ُٸ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦ ٩ٓي ُك٘ٮ حٷطِخّ :اٳ٩ٙ
. ه٬ٜ ًٖٛ
  .،ُٸ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦ حطِخًٓخ×ٟزظيم ٯٔظـِٰ حٌٛ٘د ه٬ٜ ح٤ٛزٮ :اٛضب٣ٮ
  .ٟزظيم ىحهٰش ٛزيهظ٦،ُخٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ ٍى ٩ٍحٯظ٦:اٛضبٛش
طَى ٩ٍحٯظ٦ أٯؼًخ، ٣٩ٔٚ ه٢ : ٟزظيم ًَٰ ىحهٰش،ٓخٙ ٟخٖٛ:اٛشاثن

حٛظَِٯْ ر٢ٰ حٛزيم هِش ٩ًٜلًخ ٠ٗخ ًَٗ ح٠ٛئَٛ، ٩حٛـ٨٠٪ٍ : أك٠ي
ه٬ٜ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯظ٦ ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٨ُٰخ طؤٯٰي ٛزيهظ٦؛ ٠ٛخ ٩ٍى ُٮ 

حٛظلٰل٢ٰ ٢ٟ ح٩َٛحٯش ه٢ ٟزظيهش ٗخٛٔيٍٯش ٩حٛو٪حٍؽ ٩حَٛحُؼش 
٩ح٠َٛؿجش، ٩ٓي طٜٔض حٳٟش ًٖٛ رخٛٔز٪ٙ، ٩َٛ٩حٯش حَٜٛٔ ٩حٳث٠ش 

 .  ه٨٤ٞ ٨ُ٪ اؿ٠خم
 ٯو٤ٮ ح٠ٛوخِٛ٪١ ٤ٛخ ُٮ ٟٔخثٚ ٨ُٰٔش، ...:٩ا٨ِٔٛبء ٰٛغ٪ا: ٓ٪٦ٛ*

ٰٛٔ٪ح ٢ٟ أ٧ٚ حٳ٧٪حء ٩حٛزيم، ٳ١ ٥ٌ٧ ٟٔخثٚ حؿظ٨خىٯش ٛٸؿظ٨خى 
.  ٨ُٰخ ٟٔخى ُل٤ٰجٌ ٷ ٯ٘٪٣٪١ ٢ٟ أ٧ٚ حٛزيم، ٢ٟ٩ ػٞ ٣ٔزٚ ٩ٍحٯظ٨ٞ

ا١ :  كخ٧َ ٧ٌح أ١ حٛٔخػٮ ٯٔ٪ٙ:خٸًُب ٜٛٔبػٮ ٩ًٰش٥: ٓ٪٦ٛ*
 َٚ ح٨ِٔٛخء ح٠ٛوخ٢ِٰٛ ٤ٛخ ٯوي١٩ ٢ٟ أ٧ٚ حٳ٧٪حء، ٩رخٛظخٛٮ ٢ٟ ٍأ٫ ِك

ٍَ ٫َ٣ طلَٯ٦٠ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯل٘ٞ ر٘٪٦٣ ٢ٟ أ٧ٚ حٛزيم ه٤ي حٛٔخػٮ  أٟ
أرٮ ٯو٬ٜ، ٩حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ أٍؿق ٠ُخ ُحٙ حٛظلخرش ٟوظ٢ِٰٜ ُٮ 

. ٟٔخثٚ ٨ُٰٔش ٩ٯ٩َ٭ روؼ٨ٞ ه٢ روغ
. ٢٠ُ ششة ٣جٰزًا ٟخزًِٜب ٦ُٰ ُبٳش٨ش ه٤ذ٣ب ٯؾذ ٩ٷ ٯِغْ

.  ٦ُٰ٩ ٣لش
٩ا٠ٛؾذ٩د ُٮ اٛٔزٍ ئ١ ٗب١ ثِٜق اٛش٨بدح ٓجٜذ س٩اٯز٦ د١٩ 

.  ٩ُٮ اٛزِشٓخ ٣لش. ش٨بدر٦ ه٤ذ أطؾبث٤ب
 

 ٥ٌ٧ ٟٔؤٛش ...:٢٠ُ ششة ٣جٰزًا ٟخزًِٜب ٦ُٰ ُبٳش٨ش:  ٓ٪٦ٛ*
ٟظؤٜش ر٠خ ٓزْ ٧٩٪ ٢ٟ شَد ٣زًٌٰح ٟوظًِٜخ ٦ُٰ، ٠ٗخ ٛ٪ ؿخء ر٤زٌٰ ٓي 
ًٜٮ ٧ٌُذ ػٜؼخ٥، ٨ٌُح ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ كَحٝ، ٩ه٤ي حٛل٤ِٰش ٷ ٯلَٝ؛ 

: ٩ح٤ٛخّ ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ أ٣٪حم
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 ٟـظ٨ي ٯ٫َ طلَٯٞ ٧ٌح حِٛوٚ، ٨ٌُح ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
حٵٓيحٝ ه٦ٰٜ، ٳ١ ح٠ٛـظ٨ي ٟظوزي رخٛو٠ٚ رخؿظ٨خى٥، ُبًح شَد ٣زًٌٰح 

. ٟوظًِٜخ ٦ُٰ ٯوظٔي كَٟظ٦ ُب٦٣ ٯلي ٩ٯؤػٞ ٩طَى ش٨خىط٦ رٌٖٛ
.  ٟٜٔي ٌٖٛٛ ح٠ٛـظ٨ي ٦ُٜ ك٩:٦٠٘ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ
 هخٟٮ ٷ ٯوٍَ حٛل٘ٞ ٨ٌُح ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ حٵٓيحٝ :ا٤ٛ٪م اٛضبٛش

 +:ه٬ٜ أ٭ ُوٚ كظ٬ ٯوٜٞ ك٘ٞ حهلل ٦ُٰ ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
   

    " [ٚ43:ح٤ٛل . ]

 ٟـظ٨ـي ٯــ٫َ كــٚ ٧ٌح ح٤ٛزٌٰ ٩هــخٟٮ ٟٜٔـي ٦ٛ، :ا٤ٛ٪م اٛشاثن
 ُـخهظِٜض

ُو٦٤ ٯلي ٩ٷ ٯِْٔ رٌٖٛ، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ : ح٩َٛحٯخص ه٢ أك٠ي ٦ُٰ
٧٩٪ حٳش٨َ ه٤ي٣خ ٦ُٰ٩ ٣لَ؛ ٳ٦٣ ٯِٜٝ ٢ٟ : حٛشخُوٮ، ٓخٙ ح٠ٛئَٛ

٩ه٦٤ ٯلي . حٛلي حٛظلَٯٞ ٩حِْٛٔ، ٩طٔيٝ أ١ حٛ٘زَٰس ٟخ ٨ُٰخ كي
٩ه٦٤ ٷ ٯلي . ٩ٯِْٔ رٌٖٛ، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ ٟخٖٛ؛ ٳ٦٣ ط٤خ٩ٙ ًَٟٔ٘ح

٩ٷ ٯِْٔ رٌٖٛ، ٩حهظخ٥ٍ شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش ٳ٦٣ ٯوظٔي كٚ ٟخ 
 .ط٤خ٦ٛ٩
حٌٍٛٔ ٗزَٰس، ٢٘ٛ ٧ٚ طٔزٚ ...:  ٩ا٠ٛؾذ٩د ُٮ اٛٔزٍ: ٓ٪٦ٛ*

٩ٍحٯش ح٠ٛلي٩ى ُٮ حٌٍٛٔ؟ 
.  ٩ئرا رؾ٠ٚ ُبعًٔب أ٩ ٗبُشًا، ٩س٫٩ هذًٷ ٟغ٠ًٜب ٓجٜذ س٩اٯز٦

 

: ح٠ٛلي٩ى ُٮ حٌٍٛٔ ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ: ٣ٔ٪ٙ
 ٢ٟ ٌٍٓ رِٜق حٛش٨خىس أ٭ ُٮ ٟـْٜ حٛٔؼخء ٢ٟ أؿٚ :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ

آخٟش كي ح٣ِٛخ ه٬ٜ ح٩ٌٔ٠ٍٛ ٢٘ٛ ٛٞ ٯ٪ؿي حٛويى حٛ٘خُٮ ٛش٨خىس 
ح٣ِٛخ، ٨ٌُح ٯلي ٳ٦٣ ٓخًٍ، ٩طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦ ٳ٦٣ أٍحى آخٟش حٛلي، 
٣٩ٔض حٛويى ْٰٛ ٢ٟ ؿ٨ظ٦، ٩ٌٖٛٛ ٓزٜض ٩ٍحٯش أرٮ رَ٘س ٢ٟ٩ 

ٷ طٔزٚ ش٨خىط٦ : ٟو٦، ٩أٟخ ش٨خىط٦ ُٜٜو٠ٜخء ُٮ ٓز٪٨ٛخ ٓ٪ٷ١، ٰٓٚ

(ا١ طزض ٓزٜض ش٨خىطٖ): ٳرٮ رَ٘س كظ٬ ٯظ٪د ٛٔ٪ٙ ه٠َ 
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()
طٔزٚ ش٨خىط٦ ٰٓخًٓخ ه٬ٜ ٩ٍحٯظ٦؛٧٩٪ كخ٧َ ٗٸٝ ح٠ٛئَٛ :٩ٰٓٚ

أ٭ ر٢ٰ حٛش٨خىس ٩ح٩َٛحٯش؛ ٩أؿٰذ رؤ١  (٩ُٮ حٛظَِٓش ٣لَ): ٛٔ٪٦ٛ
.  ح٩َٛحٯش ٷ ط٠٨ش ٨ُٰخ

. ٧ً٩ذ أر٪ ك٤ِٰش ٩ٟخٖٛ ا٬ٛ هيٝ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯظ٦ ٩ش٨خىط٦
ٌٍٓ ُٮ ًَٰ ٟـْٜ حٛٔؼخء َُُلَي ٨ٌُح طَى  ٢ٟ:ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ

  +:ش٨خىط٦ ٩ٍ٩حٯظ٦  روي ًٖٛ ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    
  

  
   

   
    

 " [ٍ٪4:ح٤ٛ] ُب١ طخد ٓزٜض ش٨خىط٦ 
. ٷ طٔزٚ : ٩ٍ٩حٯظ٦ ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ، ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش

٩ئرا رؾ٠ٚ ُبعًٔب أ٩ٗبُشًا ٩س٫٩ هذًٷ ٟغ٠ًٜب ٓجٜذ : ٓ٪٦ٛ *
 ٳ١ حٵٓٸٝ ٩حٛويحٛش ش٩َؽ ٛٔز٪ٙ ح٩َٛحٯش كخٙ حٳىحء، :س٩اٯز٦

. ٩ٰٛٔض شَؿًخ ٛظل٠ٚ ح٩َٛحٯش ٠ٗخ طٔيٝ
 

ٟز٧ت أطؾبث٤ب ٩اٳٗضشٯ٢ أ١ اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ ٯضجذ : ٟغأٛخ
٣وٞ، : ٩ٰٓٚ ٷ، ٠٨ُٰب، ٩ٰٓٚ. ثبٛ٪اؽذ ُٮ اٛش٩اٯخ د١٩ اٛش٨بدح

. ٠٨ُٰب
 

ٟز٧ت أطؾبث٤ب ٩اٳٗضشٯ٢ أ١ اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ ٯضجذ  : ٓ٪٦ٛ*
ُٸ١ ٟـ٩َف، ٩ٛٞ ٣ـي ٓ٪ًٷ ًَٰ :  اًح ٓخٙ أكي حٳث٠ش...:ثبٛ٪اؽذ

ٓ٪ٙ ًٖٛ حٵٟخٝ ٩ٗخ١ ًٖٛ حٵٟخٝ ٢٠ٟ ٯوظزَ ٓ٪٦ٛ ُٮ حٛـَف 
ُخٛظ٪حد أ٦٣ ٯِ٘ٮ حٛ٪حكي ٧٩٪ ح٧ٌ٠ٛذ، ٌٖٗٛ ُٮ حٛظويٯٚ ٩حٛظِٰٗش 

ٛ٪ ٓخٙ ٯل٬ٰ :ُٮ ح٩َٛحٯش، ُب٦٣ ه٬ٜ ح٧ٌ٠ٛذ ٯِ٘ٮ ٦ُٰ ٩حكي، ٟؼًٸ
ُٸ١ ػٔش، ُب٦٣ ٯِ٘ٮ ٩ٷ ٯلظخؽ ا٬ٛ ٓ٪ٙ أكي ٟو٦؛ : ر٢ ٟو٢ٰ ٩كي٥

ٍٕ ٯِٗٮ حٛشخ٧ي، ُب٦٣ ٷ ٯِ٘ٮ حٛ٪حكي رٚ ٷ ري ٢ٟ  أٟخ ٛ٪ ؿخء٣خ ِٟ

                                 
(. 10/152)٩حٛز٨ٰٔٮ ُٮ ح٢٤ٔٛ (8/362) أهَؿ٦ هزي حَُٛحّ ُٮ ٟظ٦ِ٤()
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٥ٌ٧٩ ح٠ٛٔؤٛش ٠ُٰخ اًح ٛٞ ٯ٪ؿي ٤٧خ طوخٍع ر٢ٰ حٛـَف . حػ٢ٰ٤
. ٩حٛظويٯٚ، ُؤٟخ اًح ٩ؿي طوخٍع ُظ٘٪١ ٟٔؤٛش ٟٔظٜٔش ٓظؤطٮ

٠ٛبرا ُش٤ٓب ث٢ٰ اٛش٩اٯخ ٩اٛش٨بدح؟ 
ٳ١ ح٩َٛحٯش ٯٔزٚ ٨ُٰخ حٛ٪حكي، ٩حٛش٨خىس ٷري ٨ُٰخ ٢ٟ حػ٢ٰ٤، ُبًح 

ٗخ١ حٳطٚ ٷري ٦ُٰ ٢ٟ حٛوـيى، ٌُٖ٘ٛ َُه٦ ٧٩٪ حٛظِٰٗش، ُخ٩َٛحٯش 
طٔزٚ ٨ُٰخ ٩ٍحٯش ٩حكـي ُُٔزٚ حٛظويٯٚ ٩حٛـَف ٨ُٰخ ٢ٟ ٩حكي، 

٩حٛش٨خىس ٷ ٯٔزٚ ٨ُٰخ اٷ ش٨خىس حػ٢ٰ٤ ُل٤ٰجٌ ٛٞ ٯٔزٚ رظِٰٗظ٨خ اٷ 
.  حػ٤خ١
 أ٭ أ١ ٤٧خٕ ٓ٪ًٷ رؤ٦٣ ٷ ٯٔزٚ ٓ٪ٙ :ٷ، ٠٨ُٰب: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*

 . حٛ٪حكي ُٮ طِٰٗش ح٩َٛحٯش ٩حٛش٨خىس
 أ٭ أ١ ٤٧خٕ ٓ٪ًٷ رؤ٦٣ ٯٔزٚ ٓ٪ٙ :٣وٞ ٠٨ُٰب: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*

 .حٛ٪حكي، ٩ٯؼزض رخٛ٪حكي ِٛق حٛظويٯٚ ُٮ ح٩َٛحٯش ٩حٛش٨خىس
. ٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ ٍحرن رؤ١ حٛويى ٯشظَؽ ُٮ حٛـَف ى١٩ حٛظويٯٚ

ٯشزشؽ رٗش عجت اٛغشػ ٷ اٛزوذٯٚ، : ٟز٧ت اٳٗضشٯ٢: ٟغأٛخ
.  ٯشزشؽ ٠٨ُٰب: ٩ٓبٙ ثوغ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ. ٩ٰٓٚ ه٘غ٦

.  ٩ه٢ أؽ٠ذ ه٘غ٦
 

 ...:ٯشزشؽ رٗش عجت اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ:  ٟز٧ت اٳٗضشٯ٢: ٓ٪٦ٛ*
ُٸ١ ػوَٰ ٩ٛٞ ٯٌَٗ ٓزذ حٛظؼوَٰ، ٧ٚ : ٛ٪ ٓخٙ ٯل٬ٰ ر٢ ٟو٢ٰ

ُٸ١ ػٔش، ٧ٚ ٯ٠ٔن أ٩ ٷ : ٯ٠ٔن ٓ٪٦ٛ أ٩ ٷ ٯ٠ٔن؟ ٧٩ٌ٘ح ٛ٪ ٓخٙ
ٯ٠ٔن؟  

٧ٌٟذ حٳٗؼَٯ٢ أ٦٣ ٯشظَؽ ًَٗ ٓزذ حٛـَف، ٳ١ أٓزخد 
حٛـَف ٗؼَٰس ٩ٓي ٣ل٢ أ١ أشٰخء ؿخٍكش ٧٩ٮ ٰٛٔض ُٮ حٛلٰٔٔش 

ُٰٔٚ ٦ٛ . ْٰٛ رؼٔش: ؿخٍكش، ٣٩٪ٓش روغ حٳث٠ش ٩ٓي ؿَف ػٔش ُٔخٙ
. ٳ٣ٮ ٍأٯظ٦ ٯز٪ٙ ُٮ حٛشخٍم، أ٩ ٳ٣ٮ ٍأٯظ٦ ٯز٪ٙ ٩حًِٓخ: ٛٞ؟ ٓخٙ

. ٨ٌُح ْٰٛ ٓززًخ طلٰلًخ ٜٛـَف
 أ٭ أ١ حٛظويٯٚ ٷ ٯشظَؽ ٦ُٰ ًَٗ حٛٔزذ، :ٷ اٛزوذٯٚ: ٓ٪٦ٛ*

ٍأٯظ٦ ٯظٜٮ، ٷ ٯٌ٘د، ْٰٛ : ٳ١ أٓزخد حٛظويٯٚ ٗؼَٰس، ُب٦٣ ٯٔ٪ٙ
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رٌ٘ح، ٩ٷ رٌ٘ح، أٓزخد حٛظويٯٚ ٗؼَٰس روٸٍ حٛـَف، ٳ١ حٛـَف 
. ٯِ٘ٮ ٦ُٰ ٓزذ ٩حكي

أ٭ ٯشظَؽ ًَٗ ٓزذ حٛظويٯٚ ٷ ٓزذ : ه٘غ٦: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*
.  حٛـَف

ٯو٤ٮ :  ٯشظَؽ ٠٨ُٰخ:٩ٓبٙ ثوغ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ: ٓ٪٦ٛ*
.  ٯشظَؽ ًَٗ ٓزذ حٛـَف، ٩ٌٖٗٛ ًَٗ ٓزذ حٛظويٯٚ

 ٯو٤ٮ ه٢ أك٠ي ٩ٍحٯش أه٫َ روْ٘ :٩ه٢ أؽ٠ذ ه٘غ٦: ٓ٪٦ٛ*
٧ٌح حٛٔ٪ٙ حٳهَٰ، ٩رخٛظخٛٮ ُب٦٣ ٷ ٯشظَؽ ًَٗ ٓزذ حٛـَف ٩ٷ 

. ًَٗ ٓزذ حٛظويٯٚ
٥ٌ٨ُ أٍروش أٓ٪حٙ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش، ٩ٷري أ١ ٯ٘٪١ حٛـَف ٩حٛظويٯٚ 

٢٠ٟ ُهَُ٪ح رخٛؼٔش، ٩رظ٠ِٰٰ أٓزخد حٛـَف ٩حٛظويٯٚ، ٢٠ُ ٗخ١ ٌٖٗٛ 
ُخٳك٨َ أ٦٣ ٯٔزٚ ٓ٪٦ٛ ُٮ حٛـَف ٩حٛظويٯٚ ٩ا١ ٛٞ ٯز٢ٰ حٛٔزذ؛ أٟخ 

٢ٟ ٗخ١ ًٰـَ ػٔش، أ٩ ٗخ١ ٟظٔخ٧ًٸ  
ئ١ ٗب١ هب٠ًٛب ٬ِٗ : ٩ا٠ٛخزبس ٩ُبًٓب ٳثٮ ا٠ٛوبٛٮ ٩اٱٟذ٭

٢ٟ٩ اشزج٦ اع٦٠ ثبعٞ ٟغش٩ػ . اٵؿٸّ ٠٨ُٰب، ٩ئٷ ٛٞ ٯَ٘
 ...............................

 

ُٮ حٛظويٯٚ ُٰويٙ ح٠ٛـخ٧ٰٚ ٟؼًٸ، أ٩ ٗخ١ ٟظشيىًح ُٮ حٛـَف أ٩ ًَٰ 
هخٍٍ رؤٓزخر٦ ٨ُئٷء ٷ ٯٔزٚ ؿَك٨ٞ أ٩ طويٯ٨ٜٞ كظ٬ ٯز٤ٰ٪ح حٛٔزذ 
٣٩ظؤٗي ٢ٟ كظ٪٦ٛ؛ ٧٩ٌح ٟخ ٥ٌَٰٗٓ ح٠ٛئَٛ ُٮ حٛٔ٪ٙ حٛوخْٟ روي 

. ٧ٌح
 ٧ٌح ٓ٪ٙ ...:٩ا٠ٛخزبس ٩ُبًٓب ٳثٮ ا٠ٛوبٛٮ ٩اٱٟذ٭:  ٓ٪٦ٛ*

ا١ ٗخ١ حٛـخٍف ٩ح٠ٛويٙ هخ٠ًٛخ ٯوٍَ أٓزخد : هخْٟ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش
حٛـَف، ٩ٯوٍَ أٓزخد حٛظويٯٚ، ٬ِٗ حٵؿٸّ ٠٨ُٰخ،أ٭ ُٮ حٛـَف 

ُٸ١ هيٙ أ٩ ُٸ١ ًَٰ هيٙ، ٬ِٗ : ٩حٛظويٯٚ، ُبًح أؿْٜ ٩ٓخٙ
.  حٵؿٸّ ٩ٛٞ ٯلظؾ ا٬ٛ ًَٗ حٛٔزذ

 أ٭ ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ هخ٠ًٛخ ٟـٜوًخ ه٬ٜ أٓزخد :٩ئٷ ٛٞ ٯَ٘ : ٓ٪٦ٛ*
حٛـَف ٩حٛظويٯٚ ُب٦٣ ٷ ُٯ٘ظ٬ِ ٦٤ٟ رخٛـَف ح٠ٛـْٜ ٩ٷ رخٛظويٯٚ 

.  ح٠ٛـْٜ كظ٬ ٯٌَٗ أٓزخد حٛـَف ٩حٛظويٯٚ
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 أ٭ ٧ٚ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦؟  ...:٢ٟ اشزج٦ اع٦٠ ثبعٞ ٟغش٩ػ: ٓ٪٦ٛ*
: ×ٷ، رٚ ٣ظ٪َٓ ُٮ هز٥َ كظ٬ ٣وٜٞ حٛلخٙ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ 

أ٣بط ٯأر٪١ ُٮ آخش اٛضٟب١ ٯظجٌ٪١ ثبٛغ٪اد ٗأ٨٣ٞ ؽ٪اطٚ »
«اٛـٰش ٷ ٯغذ١٩ سٯؼ اٛغ٤خ

()
  ٧ٌح حٛليٯغ ٩ٍ٭ ه٢ هزي حَٛ٘ٯٞ، 

٩هزي حَٛ٘ٯٞ حػ٤خ١، هزي حَٛ٘ٯٞ ر٢ أرٮ ح٠ٛوخٍّ
()

٩هزي حَٛ٘ٯـٞ  
حٛــٍِ٭

()
 أكي٠٧خ ػٔـش ٩حٱهـَ ػوَٰ، ٢٠ُ  

٩رؼوَٰ ثوغ ا٠ٛؾذص٢ٰ اٛخجش . سد خجش٥ ؽز٬ ٯوٜٞ ؽب٦ٛ
 .ٯخشط ه٤ذ٣ب ه٬ٜ اٛغشػ ا٠ٛـْٜ، ٓب٦ٛ أث٪ اٛجشٗبد

 

٧٪ هزي حَٛ٘ٯٞ؟ ٷ ٣وٍَ، ٤ُظ٪َٓ ُٮ ٧ٌح حٛليٯغ كظ٬ ٣وٍَ 
حٛلخٙ

()
 رظظزن ٩ٍحٯخص حٛليٯغ ٩ؿ٦َٓ، كظ٬ ٣ـي ٍح٩ٯًخ ٓي طَف 

. رخٓٞ هزي حَٛ٘ٯٞ
ٯظ٪َٓ ُٮ :  حٛظ٪حد أ١ ٯٔخٙ:سد خجش٥ ؽز٬ ٯوٜٞ ؽب٦ٛ: ٓ٪٦ٛ*

حٛوزَ، كظ٬ ٯوٜٞ حٛلخٙ، ٳ١ حَٛى ٟو٤خ٥ أ٤٣خ ٷ ٣ٔز٦ٜ روي ًٖٛ، ٢٘ٛ 
. حٛظ٪حد أ١ ٣ظ٪َٓ، ٩ٟو٤خ٥ أ٤٣خ ٷ ٣و٠ٚ ر٦ كظ٬ ٯظز٢ٰ ٤ٛخ حٛلخٙ

 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٛ٪ ؿخء٣خ :٩رؼوَٰ ثوغ ا٠ٛؾذص٢ٰ اٛخجش: ٓ٪٦ٛ*
٧ٌح حٛليٯغ ػوَٰ، ٧ٚ ٧ٌح ٧٪ ؿَف ُٮ ح٩َٛحس؟  : ٟليع ٩ٓخٙ

٧ٌح حٛليٯغ ػوَٰ، ٯوَؽ ه٤ي٣خ : ا١ ٓ٪ٙ ٧ٌح ح٠ٛليع: ٣ٔ٪ٙ
ه٬ٜ حٛـَف ح٠ٛـْٜ، ٯو٤ٮ أ٦٣ ؿَف ري١٩ ًَٗ حٛٔزذ، ٠ٗخ ٓخ٦ٛ أر٪ 

. حٛزَٗخص
أ٤٣خ ٷ ٣وٜٞ ٓزذ طؼوَٰ حٛليٯغ ه٤ي٥،ُب١ : ٩حٛظ٪حد ُٮ ٧ٌح

ٗ٪٦٣ ٯؼوَ حٛليٯغ ْٰٛ ٟو٤خ٥ أ٦٣ ٯؼوَ ٍح٩ٯًخ ٟو٤ًٰخ ٢ٟ ٩ٍحط٦، 
ٳ١ ه٤يٕ ٟؼًٸ ه٠ٔش ٩ٍحس، ُبًح ػوَ حٛليٯغ ُب٦٣ ٯلظ٠ٚ أ٦٣ 

                                 
.  ه٢ هزي حَٛ٘ٯٞ ٩ٛٞ ٯ٥ِٰ٠ (8/138) أهَؿ٦ ح٤ٛٔخثٮ()
.  ػوَٰ حشظَٕ ٧٪ ٩حٛـٍِ٭  ُٮ ح٩َٛحٯش ه٢ ٓوٰي ر٢ ؿزَٰ ٩ٟـخ٧ي ٩حٛل٢ٔ()

(.  6/83)٩ح٣لَ طَؿ٠ظ٦ ُٮ َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء (1/361)ح٣لَ طَٔٯذ حٛظ٨ٌٯذ
٩ح٣لَ طَؿ٠ظ٦ ُٮ َٰٓ أهٸٝ . (1/361)ح٣لَ طَٔٯذ حٛظ٨ٌٯذ.  ػٔش ٟظ٢ٔ()

(.  6/80)ح٤ٛزٸء
. أ٦٣ حٛـٍِ٭ (4212) ر٢ٰ أر٪ ىح٩ى ُٮ ٩ٍحٯظ٦ ٜٛليٯغ ()
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ػوَ حَٛح٩٭ حٳ٩ٙ، أ٩ حٛؼخ٣ٮ، أ٩ حٛؼخٛغ، أ٩ حَٛحرن، أ٩ حٛوخْٟ، 
أ٩ ػو٦ِ ٛٔزذ آهَ ٗؤ١ ٯوٜٞ أ١ ٤٧خٕ طيًٰٛٔخ أ٩ ٯوٜٞ رؤ١ ٤٧خٕ 

ح٣ٔـخهًخ،أ٩ ٯوٜٞ رؤ١ ٤٧خٕ ٍح٩ٯًخ ػوًِٰخ ٓٔؾ ٢ٟ حٛوزَ، أ٩ ٯوٜٞ رؤ١ 
كِل٦  ٤٧خٕ هٜش ُٮ حٛليٯغ ٓخىكش، ٗؤ١ ٯ٘٪١ كيع حَٛح٩٭ ٢ٟ

٧٩٪ ػخرؾ ٗظخد ٷ ػخرؾ هيٙ، ٩حٳطٚ أ٦٣ ٷ ٯٔزٚ اٷ ر٠خ كيع 
٢ٟ ٗظخر٦ ٣٩ل٪ ًٖٛ؛ ُظؼوَٰ ح٠ٛليػ٢ٰ حٛوزَ ٷ ٯٔظيٙ ر٦ ه٬ٜ 

.  ؿَف ح٩َٛحس
اٛزوذٯٚ ئرا ٗضش : ٩ٰٓٚ. اٛغشػ ٟٔذٝ ه٤ذ اٳٗضش: ٟغأٛخ
.  ا٠ٛوذٛ٪١

أٟب ه٤ذ ئصجبد . ٩اخزبس٥ أث٪ اٛجشٗبد ٟن عشػ ٟـْٜ ئ١ ٓج٤ٜب٥
. ٟو٢ٰ ٦ِٰ٣٩ ثب٢ٰٰٔٛ، ُبٛزشعٰؼ

 

 اًح طوخٍع :اٛزوذٯٚ: اٛغشػ ٟٔذٝ ه٤ذ اٳٗضش، ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ *
٩ٓخٙ ٯل٬ٰ ر٢ . ُٸ١ ػوَٰ: ٓخٙ شوزش: ه٤ي٣خ ؿَف ٩طويٯٚ، ٟؼًٸ

ُٸ١ ػٔش، ٠ُخًح ٣ِوٚ؟  : ٟو٢ٰ
حٛـَف ٟٔيٝ، ٳ٦٣ حؿٜن ه٬ٜ شٮء ٛٞ ٯـٜن ه٦ٰٜ : حٳٗؼَ ٓخٛ٪ح

. ح٠ٛويٙ
٤٣لَ ا٬ٛ حٛويى، ُب١ ٗخ١ ح٠ٛويٛ٪١ أٗؼَ ٓيٝ : حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ

. حٛظويٯٚ، ٩ا١ ٗخ١ أٓٚ ٓيٝ حٛـَف، ٩ا١ طٔخ٩ٯخ ٓيٝ حٛـَف
 حٛـَف ح٠ٛـْٜ :٩اخزبس٥ أث٪ اٛجشٗبد ٟن عشػ ٟـْٜ : ٓ٪٦ٛ*

٧٪ حٌٛ٭ ٯ٘٪١ ري١٩ ًَٗ حٛٔزذ ا١ ٓز٤ٜخ٥، أ٭ ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ رٔز٪ٙ 
. حٛـَف ح٠ٛـْٜ،٠ٗخ ٓزْ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش ٓز٦ٜ

 ٯو٤ٮ اًح ٩ٓن حٛوٸٍ ...: أٟب ه٤ذ ئصجبد ٟو٢ٰ ٦ِٰ٣٩: ٓ٪٦ٛ*
ر٢ٰ ح٠ٛليػ٢ٰ ُٮ اػزخص ٓزذ ٟو٢ٰ ٜٛـَف ٩حٛظويٯٚ ٗؤ١ ٯٔ٪ٙ 

ُٸ١ ْٰٛ رؼٔش؛ ٳ٦٣ ٓي ٌٗد ُٮ حٛليٯغ حِٛٸ٣ٮ، ٩ٓخٙ : ح٠ٛـَف
ُٸ١ ػٔش ٩حٛليٯغ حِٛٸ٣ٮ ٛٞ ٯٌ٘د ٦ُٰ؛ ٤٨ُخ ٓزذ ٟو٢ٰ، : ح٠ٛويٙ

أكي٠٧خ ٯزـٚ حٛٔزذ ٩حٱهَ ٯ٦ِٰ٤ رخ٢ٰٰٔٛ، رؤَٟ ؿخُٝ ٓخؿن، ُل٤ٰجٌ 
. ٣لظخؽ ا٬ٛ حٛظَؿٰق، ٤٤ُلَ ا٬ٛ ٓ٪ٙ ٟليع آهَ ٟؼًٸ
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ؽ٘ٞ اٛؾبٗٞ ا٠ٛشزشؽ اٛوذاٛخ ثش٨بدر٦ أ٩ س٩اٯز٦ روذٯٚ : ٟغأٛخ
.  ٩ٰٛظ رشٕ اٛؾ٘ٞ ث٨ب عشؽًب. ثبرِبّ

 

 ًَٗ ح٠ٛئَٛ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ؿَّ حٛظويٯٚ، :ٟغأٛخ: ٓ٪٦ٛ *
ا١ حٵٟخٝ ٯل٬ٰ ر٢ : َٰٗ ٣ٔ٪ٙ رؤ١ حَٛح٩٭ هيٙ؟ ٟظ٬ ٣ٔ٪ٙ ٟؼًٸ

ٟو٢ٰ ٩ػْ ُٸ٣ًخ؟  
 :٤٧خٕ ؿَّ

 حٛٔؼخء ُٮ ح٩َٛحٯش أ٩ ُٮ حٛش٨خىس ٨ٌُح ٯوظزَ :اٛـشٯْ اٳ٩ٙ
. طويٯًٸ
ر٪حٓـش حٛٔؼخء، ٛ٪ أ١ ٓخػًٰخ ٟؼٚ  أ٭: ؽ٘ٞ اٛؾبٗٞ: ٓ٪٦ٛ *

شَٯق حٛٔخػٮ ك٘ٞ ٩ٓؼ٬ ر٩َحٯش أكي ح٩َٛحس، أ٩ ٫٩ٍ ه٤ي٥ أ٩ 
.  ش٨ي ه٤ي٥ ُل٘ٞ ر٩َحٯظ٦ أ٩ رش٨خىط٦، ُل٤ٰجٌ ٯوظزَ طويٯًٸ

 ٯو٤ٮ ٓؼخء حٛٔخػٮ حٌٛ٭ :ا٠ٛشزشؽ ٜٛوذاٛخ ثش٨بدر٦:  ٓ٪٦ٛ*
ٯل٘ٞ رخٛظويٯٚ، ُٸري أ١ ٯ٘٪١ ٢٠ٟ ٯشظَؽ ٟوَُش هيحٛش حٛش٨٪ى 

٩طِٰٗظ٨ٞ؛ ٳ١ روغ حٛل٤ِٰش ٯ١٩َ طلش حٛل٘ٞ رش٨خىس ح٠ٛـ٨٪ٙ؛ 
ش٨خىس ح٠ٛشظَؽ ٜٛويحٛش ُٮ حٛش٨٪ى، ُبًح ٓؼ٬ : ٩ٌٖٛٛ ٓخٙ ح٠ٛئَٛ

حٛٔخػٮ رش٨خىط٦ ٩حٛٔخػٮ ٯشظَؽ هيحٛش حٛش٨٪ى ُٰ٘٪١ ٓؼخإ٥ 
.  رش٨خىط٦ طويٯًٸ ٦ٛ

 ٯو٤ٮ ٓؼخء حٛٔخػٮ ر٩َحٯش حَٛح٩٭ ٯ٘٪١ :أ٩ س٩اٯز٦: ٓ٪٦ٛ*
.  طويٯًٸ ٦ٛ

 ٛ٪ ٓي٣ٍخ أ١ حٛٔخػٮ ٛٞ :٩ٰٛظ رشٕ اٛؾ٘ٞ ث٨ب عشؽًب:  ٓ٪٦ٛ*
ٯل٘ٞ رش٨خىس حَٛح٩٭، ٧ٚ ٯوظزَ ؿَكًخ ٦ٛ؟ 

ٷ ٯوظزَ ؿَكًخ ٦ٛ؛ ٳ٦٣ ٓي ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ٓزذ هخص ٍىص ر٦ : ٣ٔ٪ٙ
حٛش٨خىس ًَٰ ٗ٪١ حٛشخ٧ي ٟـ٩َكًخ ٠ٗخ ٛ٪ ٗخ٣ض حٛٔؼٰش ٷري ٨ُٰخ 
٢ٟ شخ٧يٯ٢، ُل٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ط٦َٗ ٜٛل٘ٞ رش٨خىس حٛشخ٧ي ٛويٝ ٩ؿ٪ى 

 آهَ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـٜن ه٬ٜ كٰٔٔش شخ٧ي آهَ، أ٩ ٓي ٯ٘٪١ ٛٔزذ
. حٛٔزذ
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٩ه٠ٚ اٛوبٛٞ ثش٩اٯز٦ روذٯٚ، ئ١ ُهٜٞ أ١ ٷ ٟغز٤ذ ِٜٛوٚ ًٰش٥، 
. ٩ئٷ ُٸ ه٤ذ اٳٗضش

.  ٩ٓب٦ٛ أث٪ ا٠ٛوبٛٮ ٩ا٠ٛٔذعٮ ئٷ ٠ُٰب اٛو٠ٚ ٦ُٰ اؽزٰبؿًب
ََِشّ ث٢ٰ ٢ٟ ٯش٫ ٓج٪ٙ ٓ٪ٙ ٟغ٨٪ٙ اٛؾبٙ :٩ٓبٙ أث٪ اٛجشٗبد ُٯ

... أ٩ ٷ،
 

ُٸ١ ػٔش، ٩ط٦َٗ :  حٛظويٯٚ رخٛٔ٪ٙ، رؤ١ ٯٔ٪ٙ:اٛـشٯْ اٛضب٣ٮ
. ح٠ٛئَٛ ٤٧خ ٳ٦٣ طٔيٟض أك٘خ٦ٟ

 حٛو٠ٚ، ٛ٪ ٩ؿي٣خ ٯل٬ٰ ر٢ :اٛـشٯْ اٛضبٛش ٢ٟ ؿشّ اٛزوذٯٚ
ٟو٢ٰ ه٠ٚ ر٩َحٯش ُٯي ٢ٟ ح٤ٛخّ ٨ُٚ ٯوظزَ طويٯًٸ ٦ٛ ٢ٟ ٯل٬ٰ ر٢ 

ٟو٢ٰ، أ٩ ٷ ٯوظزَ؟  
 ٯو٤ٮ أ١ ه٠ٚ حٛوخٛٞ :٩ه٠ٚ اٛوبٛٞ ثش٩اٯز٦ روذٯٚ : ٓ٪٦ٛ*

ر٩َحٯش حَٛح٩٭ ٯوظزَ طويٯًٸ ٦ٛ رشَؽ أ١ ٷ ٯ٪ؿي ٟٔظ٤ي آهَ ٛو٠ٚ 
ًٖٛ حٵٟخٝ ًَٰ ٩ٍحٯش ٧ٌح حٛشوض، ٳ٦٣ اًح ٩ؿي ٟٔظ٤ي آهَ ُب٦٣ 

ٓي ٯ٘٪١ ه٠ٚ حٛوخٛٞ رخ٠ٛٔظ٤ي حٱهَ ٓ٪حء ٗخ١ آٯش ٢ٟ حَٛٔآ١ أ٩ 
.  كيٯؼًخ آهَ

 ٯو٤ٮ ٩ا١ ٩ؿي ٟٔظ٤ي آهَ ُٸ ٯوظزَ ه٦ٜ٠ :٩ئٷ ُٸ : ٓ٪٦ٛ*
. ر٩َحٯش حَٛح٩٭ طويٯًٸ ٦ٛ ه٤ي حٳٗؼَ

 ٯو٤ٮ أ٠٨٣خ ٓخٷ ر٨ٌح حٛٔ٪ٙ :٩ٓب٦ٛ أث٪ ا٠ٛوبٛٮ ٩ا٠ٛٔذعٮ: ٓ٪٦ٛ*
أ١ ه٠ٚ حٛوخٛٞ رخ٩َٛحٯش طويٯٚ ٦ٛ اٷ اًح ٩ؿي ىٰٛٚ آهَ : ٧٩٪

. ٠ٜٛٔؤٛش، أ٩ أ٢ٟ٘ أ٦٣ ٓي ٯو٠ٚ رٔ٪٦ٛ ٩ٍ٩حٯظ٦ ٢ٟ رخد حٷكظٰخؽ
ََِشّ ث٢ٰ ٢ٟ ٯش٫: ٓ٪٦ٛ*  أ٭ أ١ ٤٧خٕ ..:.٩ٓبٙ أث٪ اٛجشٗبد ُٯ

أ٤٣خ ٤٣لَ ُٮ ٧ٌح حٛوخٛٞ حٌٛ٭ : ح٠ٛٔؤٛش هٸطظ٦ٓ٪ًٷ ػخٛؼًخ ُٮ 
ه٠ٚ ر٩َحٯش ٧ٌح حٛشوض، ٧ٚ ٯٔزٚ ٩ٍحٯش ح٠ٛـ٨٪ٙ أٝ ٷ؟ ُب١ 

ه٦ٜ٠ ر٩َحٯظ٦ ٷ ٯوظزَ  ٗخ١ ٯٔزٚ ٩ٍحٯش ح٠ٛـ٨٪ٙ ٗخٛل٤ِٰش، ُب١
 طويٯًٸ؛ ٳ٦٣ ٓي ٯ٘٪١ ٟـ٨٪ًٷ ه٤ي٥، ٩أٟخ ا١ ٗخ١ ٷ

.  أ٩ ُٯغ٨ٚ ٟز٧ج٦
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٧٪ روذٯٚ، ٗب١ ٗبٛزوذٯٚ ثبٛٔ٪ٙ ٢ٟ ًٰش رٗش اٛغجت، : ئرا ٤ٜٓب
. «اٛش٩ػخ»ٓب٦ٛ ُٮ 

 

ٯ٫َ طويٯٚ ح٠ٛـ٨٪ٙ، ٩ٷ ٯ٫َ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯش ح٠ٛـ٨٪ٙ، ُب٦٣ 
ٯوظزَ ه٦ٜ٠ ر٩َحٯش ٍح٩ٍ طويٯًٸ ٦ٛ؛ ُؤر٪ حٛزَٗخص ٯَِّ ر٢ٰ ٢ٟ 
ٯ٫َ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯش ٟـ٨٪ٙ حٛلخٙ، ٩ ر٢ٰ حٌٛ٭ ٷ ٯٔزٚ ٩ٍحٯظ٦، 

ُخٌٛ٭ ٯ٫َ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯش ٟـ٨٪ٙ حٛلخٙ، ٩ه٠ٚ ر٩َحٯظ٦ ُٸ ٯوظزَ 
ه٦ٜ٠ طويٯًٸ ٦ٛ، ٩حٌٛ٭ ٯ٫َ هيٝ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯش ٟـ٨٪ٙ حٛلخٙ 

 .ُٰوظزَ طويٯًٸ ٦ٛ
 أ٭ ٷ ٯوظزَ طويٯًٸ َٜٛح٩٭ ه٠ٚ ٢ٟ :أ٩ ٯغ٨ٚ ٟز٧ج٦: ٓ٪٦ٛ*

.  ؿ٨ٚ ٧ٌٟز٦ ُٮ حٛو٠ٚ ر٩َحٯش ح٠ٛـ٨٪ٙ
طٔيٝ ٟو٤خ ...: ٩ئرا ٤ٜٓب ٧٪ روذٯٚ ٗب١ ٗبٛزوذٯٚ ثبٛٔ٪ٙ: ٓ٪٦ٛ*

حٛوٸٍ ُٮ حٛظويٯٚ ح٠ٛـْٜ ٧٩٪ حٌٛ٭ ٛٞ ٯٌَٗ ٦ُٰ ٓزذ حٛظويٯٚ ٧ٚ 
ٯٔزٚ أ٩ ٷ؟ ٩ٍؿل٤خ ٓز٪٦ٛ، ُظخكذ ح٩َٛػش ٯٔ٪ٙ رؤ١ حٓظِخىس 

طويٯٚ حَٛح٩٭ ٢ٟ ه٠ٚ حٛوخٛٞ ر٩َحٯظ٦ ر٠ؼخرش حٛظويٯٚ حٌٛ٭ ٛٞ ٯٌَٗ 
.  ٦ُٰ ٓزذ حٛظويٯٚ

 ح٩َٛحٯش ه٦٤، اًح ٩ؿي٣خ حٵٟخٝ أك٠ي ٫٩ٍ ه٢ :اٛـشٯْ اٛشاثن
ٍح٩، ٧ٚ ٯوظزَ ًٖٛ حَٛح٩٭ ػٔش ر٤خء ه٬ٜ ٩ٍحٯش حٵٟخٝ ه٦٤، أ٩ ٷ 

ٯوظزَ؟   
ا١ ٗخ١ ٯظَف رؤ٦٣ ٯ٩َ٭ ه٢ حٛؼٔش ٩حٛؼوَٰ، ُل٤ٰجٌ ٷ : ٣ٔ٪ٙ

طوظزَ ٩ٍحٯظ٦ ه٦٤ ط٪ػًٰٔخ ٦ٛ ٩ا١ ٗخ١ ٯظَف رؤ٦٣ ٷ ٯ٩َ٭ اٷ ه٢ 
ٷ ٩َ٣٭ اٷ ه٢ : حٛؼٔش ٟؼٚ حٵٟخٝ ٟخٖٛ، ٩حر٢ ٨ٟي٭ ُب٠٨٣خ ٯٔ٪ٷ١

حٛؼٔخص، ُبًح ٫٩ٍ أكي٠٧خ ه٢ شوض ٨ُ٪ ػٔش ه٤ي٥، ُٰوظزَ طويٯًٸ 
٦٤ٟ .

: ٩ُٮ س٩اٯخ اٛوذٙ ه٦٤ أٓ٪اٙ، صبٛض٨ب ا٠ٛخزبس، ٧٩٪ ا٠ٛز٧ت
. روذٯٚ ئ١ ٗب٣ذ هبدر٦ أ٦٣ ٷ ٯش٩٭ ئٷ ه٢ هذٙ

ٌٙ، أ٩ ٢ٟ ٷ أر٨ٞ، ُا٦٣ : ٩ئرا ٓبٙ اٛشا٩٭ ؽذص٤ٮ اٛضٔخ، أ٩ هذ
.  ٯٔجٚ، ٩ئ١ سدد٣ب ا٠ٛشعٚ، ه٤ذ أثٮ اٛجشٗبد
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٩رٗش٥ اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛخـبة ٩اث٢ هٰٔٚ ُٮ ط٪س ا٠ٛشعٚ 
.  ه٬ٜ اٛخٸٍ ٦ُٰ

 

 ٯو٤ٮ اًح ٫٩ٍ حٛويٙ ه٢ :٩ُٮ س٩اٯخ اٛوذٙ ه٦٤:  ٓ٪٦ٛ*
شوض ٍح٩ٍ، ٧ٚ 

ٯوظزَ طويٯًٸ ٢ٟ ٧ٌح حٛويٙ ٌٖٛٛ حَٛح٩٭ ح٩َ٠ٛ٭ ه٦٤؟ ٯو٤ٮ ٛ٪ أ١ 
حٵٟخٝ ٯل٬ٰ ر٢ ٟو٢ٰ ٫٩ٍ ه٢ ٍح٩، ٓخٙ كيػ٤ٮ ُٸ١، ٧ٚ ٧ٌح 

:  ٯ٘٪١ ط٪ػًٰٔخ ٢ٟ ٯل٬ٰ ر٢ ٟو٢ٰ ٌٖٛٛ حٛشوض؟ ٦ُٰ أٓ٪حٙ
.   ٯوظزَ طويٯًٸ:اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
.  ٷ ٯوظزَ طويٯًٸ:اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ
 ٯوظزَ طويٯًٸ ا١ ٗخ٣ض هخىط٦ أ١ ٷ ٯ٩َ٭ اٷ ه٢ :اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش

. هيٙ، ٟؼٚ ٟخ ٤ٜٓخ ُٮ ٟخٖٛ ٩حر٢ ٨ٟي٭
ٌٙ: ٩ئرا ٓبٙ اٛشا٩٭:  ٓ٪٦ٛ*  اًح ٓخٙ :ؽذص٤ٮ اٛضٔخ، أ٩ هذ

كيػ٤ٮ حٛؼٔش ٩ٛٞ ٯٌَٗ ح٧،٦٠ٓٚ ٯٔزٚ ٦٤ٟ أ٩ ٷ ٯٔزٚ؟  : حَٛح٩٭
٧ٌح ٢ٟ ٓزٰٚ ح٠َٛٓٚ، ُٰ٘٪١ ٦ُٰ حٛوٸٍ ح٠ٌٛٗ٪ٍ : ٓخٙ ؿخثِش
.  ُٮ ح٠َٛٓٚ

٧ٌح أٓ٪٫ ٢ٟ ح٠َٛٓٚ ٳ٦٣ طظَٯق رؤ٦٣ ػٔش؛ : ٩ٓخٙ ؿخثِش
. ٩ٰٓؤطٮ حٛ٘ٸٝ ه٦٤ ُٮ ح٠َٛٓٚ

كيػ٤ٮ هيٙ، أ٩ كيػ٤ٮ ٢ٟ : ٩ٟؼٚ ٥ٌ٧ حِٜٛلش ٟخ ٛ٪ ٓخٙ حَٛح٩٭
ٷ أط٨ٞ؛ ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ هيٝ ٓز٪ٙ ًٖٛ ٵر٨خٝ حَٛح٩٭ ُٰلظ٠ٚ أ١ 

. ٯ٘٪١ ٟـ٩َكًخ ه٤ي ٥ًَٰ
ثٚ : ٩رض٩ٙ ع٨بٛخ اٛشا٩٭ ا٠ٛو٢ٰ ثش٩اٯخ ٩اؽذ ه٦٤ ٩ٰٓٚ

. ثبص٢ٰ٤
 

 ر٠خًح :٩رض٩ٙ ع٨بٛخ اٛشا٩٭ ا٠ٛو٢ٰ ثش٩اٯخ ٩اؽذ ه٦٤ : ٓ٪٦ٛ*
ط٩ِٙ حٛـ٨خٛش؟  

حهظَٜ حٛو٠ٜخء ُٮ ًٖٛ؛ ُٰٔٚ رؤ٦٣ اًح ٫٩ٍ ٩حكي ه٦٤ ُب٦٣ ط٩ِٙ 
ؿ٨خٛش ه٦٤ٰ ٩طز٬ٔ ؿ٨خٛش هيحٛظ٦ ٤ُلظخؽ ا٬ٛ ؿَٯْ ٢ٟ ؿَّ 

.  حٛظويٯٚ حٛٔخرٔش
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 أ٭ ٰٓٚ رؤ٦٣ ٷ ط٩ِٙ ؿ٨خٛش حٛو٢ٰ اٷ :ثٚ ثبص٢ٰ٤: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*
ر٩َحٯش حػ٢ٰ٤ ه٦٤، ٥ٌ٧٩ ح٠ٛٔؤٛش ٨ُٰخ هٸٍ ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ، ٩ه٤ي 

.  ح٠ٛليػ٢ٰ
٩حٛظ٪حد أ١ ًٖٛ حَٛح٩٭ ا١ ٗخ١ ٷ ٯ٩َ٭ اٷ ه٢ حٛؼٔخص 

. حٍطِوض ؿ٨خٛظ٦ ٩اٷ ُٸ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ اٛظؾبثخ هذ٩ٙ، ٧٩٪ اٛؾْ: ٟغأٛخ
ئ٬ٛ ؽ٢ٰ ص٢ٟ اِٛز٢، ُٸ ٯٔجٚ اٛذاخٜ٪١ ٳ١ اِٛبعْ ًٰش : ٩ٰٓٚ

.  ٟو٢ٰ
 

٥ٌ٧ ٟٔؤٛش هيحٛش : اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ اٛظؾبثخ هذ٩ٙ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛظلخرش ٩ٓي ط٪حطَص ح٤ٛظ٪ص روٜ٪ ٤ِٟٛش حٛظلخرش ٩رٰخ١ ٟ٘خ٣ظ٨ٞ 

  +:٩ٍُوظ٨ٞ ه٤ي حهلل هِ ٩ؿٚ، ٓخٙ طوخ٬ٛ

    
   

  

" [29:حِٛظق]ٚ٩ٓخٙ هِ ٩ؿ :+ 
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 " [100:حٛظ٪رش] ا٬ٛ ًَٰ ًٖٛ ٢ٟ 
.  ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ طؼ٤ٮ ه٬ٜ حٛظلخرش ٩طز٢ٰ ٟ٘خ٨٣ٞ ٤ٟ٩ِٛظ٨ٞ

خٰش :»×٩ُٮ ح٤ٔٛش ٌٖٗٛ حٛويٯي ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص ٨٤ٟخ ٓ٪٦ٛ 
«اٛٔش١٩ ٓش٣ٮ صٞ اٛزٯ٢ ٯٜ٪٨٣ٞ

()
ٷ رغج٪ا أطؾبثٮ، :»× ٩ٓخٙ 

«ُٜ٪ أ٣ِْ أؽذٗٞ ٟضٚ عجٚ أؽذ ٟب ثٜي ٟذ أؽذ٧ٞ ٩ٷ ٣ظ٦ِٰ
()

 ا٬ٛ 
ًَٰ ًٖٛ ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص، ٥ٌ٧٩ ح٤ٛظ٪ص هخٟش ٩ٟـٜٔش ٩ٛٞ طَِّ 
 ٰٚٓ َّ ََ َُ  ٢َْٟ ر٢ٰ أكي ٨٤ٟٞ ُخٛـ٠ٰن ك٤ٰجٌ طش٨ٜ٠ٞ ٥ٌ٧ ح٤ٛظ٪ص ٩

.  ٧ٌح طَِٯْ رٸ ىٰٛٚ ُٰ٘٪١ َٟى٩ىًح ه٬ٜ طخكز٦: ٦ٛ
٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛو٪حٍؽ، ُِٮ ٢ُٟ :٩ٰٓٚ ئ٬ٛ ؽ٢ٰ ص٢ٟ اِٛز٢:  ٓ٪٦ٛ*

 ٢ٟ ىهٚ ُٮ حٛٔظخٙ ر٢ٰ هٜٮ ٩ٟوخ٩ٯش، ُب٦٣ ٷ ٯ٘٪١ : ٓخٛ٪ححِٛظ٤ش
ٳ١ اكي٫ :هيًٷ، أٟخ ٢ٟ حهظِٙ حِٛظ٤ش ُب٦٣ ٯز٬ٔ ه٬ٜ هيحٛظ٦، ٓخٛ٪ح

حٛـخثِظ٢ٰ هخٍؿش رخًٰش ٣٩ل٢ ٷ ٣وٜٞ ٢ٟ ٧٪ حٛوخٍؽ ٠٨٤ٟخ،٩ك٤ٰجٌ 
ُبكي٫ حٛـخثِظ٢ٰ ُٔخّ ٩ٷ ٣وٜٞ ه٢ٰ حِٛٔخّ ٢ٟ حٛـخثِظ٢ٰ ُ٪ؿذ 

ه٤ٰٜخ طــَٕ حٛـ٠ٰن؛ ٳ٦٣ ٠ٗخ طٔـيٝ ه٤ي٣ــخ أ٣ـ٦ اًح حشظزـ٦ حٓــٞ  
.  هذ٩ٙ ئٷ ٢ٟ ٓبرٚ هًٰٜب: ٩ٓبٛذ ا٠ٛوزضٛخ

. ٧ٞ ٌٰٗش٧ٞ: ٩ٰٓٚ
 

. ٍؿٚ ٟـ٩َف رخٓٞ ٍؿٚ هيٙ ٩ؿذ طَٕ طٜٖ ح٩َٛحٯش، ٌُٖ٘ٛ ٤٧خ
٧٩ٌح ٓ٪ٙ ْٰٛ رظلٰق؛ ٳ١ حٛظلخرش اٟخ ٟظٰز٪١، ٩اٟخ 

ٟـظ٨ي١٩ ٟؼخر٪١ ٩ا١ ٗخ٣٪ح ٟوـج٢ٰ؛ ٳ٦٣ ٓي ٯوـت حٵ٣ٔخ١ ر٤خء 
ه٬ٜ حؿظ٨خى ٣٩لَ ُٮ حٳىٛش ٩رخٛظخٛٮ ٯؼخد ه٦ٰٜ ٩ٷ ٯئحهٌ ٩ٷ ٯوي 

. ُخًٓٔخ
 ح٠ٛوظِٛش :هذ٩ٙ ئٷ ٢ٟ ٓبرٚ هًٰٜب: ٩ٓبٛذ ا٠ٛوزضٛخ: ٓ٪٦ٛ*
٧ٞ هي٩ٙ اٷ حٌٛٯ٢ ٓخطٜ٪ح هًٰٜخ ٟن ٟوخ٩ٯش، أ٩ ٓخطٜ٪٥ ُٮ : ٓخٛ٪ح

                                 
(. 2533)٩ٟٜٔٞ (2652)أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 2540)٩ٟٜٔٞ (3673)أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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حٛـ٠ٚ، ٨ُئٷء هَؿ٪ح ه٢ حٵٯ٠خ١ ُٰ٘٪٣٪١ ُٔخًٓخ؛ ٩ ٧ٌح ٓ٪ٙ 
ٓخٓؾ ٗٔخر٦ٔ، ٳ١ ٧ئٷء رٌٛ٪ح ٩ٓو٨ٞ ُٮ حٷؿظ٨خى ُو٠ٜ٪ح ر٠خ ك٤٪٥ 
ك٘ٞ حهلل، ٨ُٞ ك٤ٰجٌ ٟـظ٨ي١٩ ٟوـج٪١ ٯٔظلٔ٪١ أؿَ حٷؿظ٨خى ٩ا١ 

. ٛٞ ٯ٘٪٣٪ح ٟظٰز٢ٰ
 ٧ٌح ٓ٪ٙ ٍحرن ػوَٰ أٯؼًخ؛ ٩ٌٛح :٧ٞ ٌٰٗش٧ٞ: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*

طي٥ٍ رٰٔٚ،٩ه٬ٜ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ ُب١ حٛظلخرش ٧ٌَٰٗٞ ٯزلغ ه٢ 
.  هيحٛظ٨ٞ

 أ٦٣ اًح ه٤َُخ أ١ّ شوظًخ طلخرًٰخ ُٸ ٣زلغ :٩ُبئذح ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ
. ه٢ هيحٛظ٦، ٨ُ٪ هيٙ أ٩ًٷ ٛ٘٪٦٣ طلخرًٰخ، ٩ٷ ٣زلغ ه٢٠ ٯوي٦ٛ
٧٩ٌ٘ح ٛ٪ ٗخ١ حٓٞ حٛظلخرٮ ٟز٠٨ًخ ٛٞ ٣لظؾ ا٬ٛ طو٦٤ٰٰ، ٳ١ 

ه٢ طلخرٮ، ُخٛظلخرٮ : حٛظلخرش ٨ٜٗٞ هي٩ٙ، ُبًح ٓخٙ حَٛح٩٭
 .هيٙ ٢ٟ٩ ٤٧خ ٷ ٣لظخؽ ا٬ٛ رلغ ه٢ هيحٛظ٦ أ٩ طو٦٤ٰٰ

 
 
 

٩اٛظؾبثٮ ٢ٟ سآ٥ ه٦ٰٜ اٛظٸح ٩اٛغٸٝ ه٤ذ اٳٗضش : ٟغأٛخ
.  ٢ٟ ؿبٛذ طؾجز٦ هشًُب: ٩ٰٓٚ. ٟغ٠ًٜب، أ٩ اعز٠ن ث٦

 

 ٢ٟ ٧٪ :٩اٛظؾبثٮ ٢ٟ سآ٥ ه٦ٰٜ اٛظٸح ٩اٛغٸٝ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛظلخرٮ حٌٛ٭ ٯٔظلْ حِٛؼٚ حٛٔخرْ؟ ٷ ٯ٘٪١ ح٠َٛء طلخرًٰخ اٷ 

: رش٩َؽ ٩ػ٪حرؾ ٨٤ٟخ
 ٩ْٰٛ ×حَٛإٯش، ٩ح٠َٛحى رخَٛإٯش حٰٜٛٔخ ٤ٜٛزٮ : حٛؼخرؾ حٳ٩ٙ

،ُب٦٣ ×ح٠َٛحى كٰٔٔش حَٛإٯش، ُٜ٪ ٗخ١ ٤٧خٕ ٍؿٚ أه٬٠ ٛٔٮ ح٤ٛزٮ 
ٯ٘٪١ طلخرًٰخ ه٤ي حٳٗؼَ رشَؽ أ١ ٯ٘٪١ ٠ًٜٟٔخ، ُبًح ٗخ١ ٗخًَُح 

 ٗخًَُح ر٦، ×كخٙ حَٛإٯش ُب٦٣ ٷ ٯ٘٪١ طلخرًٰخ، ٟؼٚ ٢ٟ ٍأ٫ ح٤ٛزٮ 
 روي آٸ٦ٟ ُب٦٣ ٷ ٯ٘٪١ ×ػٞ أٜٓٞ ٩ٛٞ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ ٍإٯش ح٤ٛزٮ 

. طلخرًٰخ ٠ٗخ ٓخٛ٪ح ُٮ هزي حهلل ر٢ أرٮ حٛل٠ٔخء
 ٰٛيهٚ حٳه٬٠، ٩ٷ ٯشظَؽ ؿ٪ٙ حٛظلزش :أ٩ اعز٠ن ث٦: ٓ٪٦ٛ *

ٯأرٮ ه٬ٜ ا٤ٛبط صٟب١  »: ٓخٙ×٩ٓي ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ أ١ ح٤ٛزٮ 
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 ×  ُٰ٘ٞ ٢ٟ سأ٫ سع٪ٙ اهلل:ٯٌض٩ ُئبٝ ٢ٟ ا٤ٛبط ُٰٔبٙ ٨ٛٞ
 ُٰ٘ٞ : صٞ ٯٌض٩ ُئبٝ ٢ٟ ا٤ٛبط ُٰٔبٙ ٨ٛٞ، ُِٰزؼ ٨ٛٞ، ٣وٞ:ُٰٔ٪ٛ٪١

 صٞ ، ٣وٞ ُِٰزؼ ٨ٛٞ:ُٰٔ٪ٛ٪١ × ٢ٟ سأ٫ ٢ٟ طؾت سع٪ٙ اهلل
ٯٌض٩ ُئبٝ ٢ٟ ا٤ٛبط ُٰٔبٙ ٨ٛٞ ٧ٚ ُٰ٘ٞ ٢ٟ سأ٫ ٢ٟ طؾت ٢ٟ 

«  ُِٰزؼ ٨ٛٞ، ٣وٞ:ُٰٔ٪ٛ٪١ × طؾت سع٪ٙ اهلل
()

 ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ 
َٙ ُٮ حٳِٛخف ر٢ٰ ٍأ٫، ٩طلذ،  أ١ ح٠ِٛٯش ط٘٪١ ُٮ حَٛإٯش ٳ٦٣ َرَي

. ٠ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ طَحى٠٨ُخ
 أ٭ أ١ حٛظلخرٮ ٧٪ :٢ٟ ؿبٛذ طؾجز٦ هشًُب: ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ *

ٳ١ ِٛق : ٢ٟ ؿخٛض طلزظ٦ رلٰغ ٷ ٯ٘ظ٬ِ رخَٛإٯش ح٠ٛـَىس، ٓخٛ٪ح
حٛظلخرٮ ٟشوـَ رــ٪ٙ  

.  ٩س٫٩ ه٦٤: ٩ٰٓٚ
٩ٷ ٯوزجش اٛوٜٞ ُٮ صج٪د اٛظؾجخ ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب ٛجوغ 

 .أ٣ب طؾبثٮ ٓجٚ ه٤ذ اٳٗضش: اٛؾ٤ِٰخ، ُٜ٪ ٓبٙ ٟوبطش هذٙ
 

حِٟٛخ١ ٧٩ٌح ٓ٪ٙ ؿخثِش؛ ٩حٛظ٪حد هٸ٦ُ اٷ ُٮ رخد كـٰش ٓ٪ٙ 
حٛظلخرٮ ُب١  

. ٧ٌح حٛٔ٪ٙ ٯوظزَ ٦ُٰ ٩ٰٓؤطٮ طِظ٦ٰٜ
أٟخ ُٮ ٧ٌح حٛزخد ـ رخد ح٩َٛحٯش ـ ُب١ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٧٪ حٛظلٰق،  

٧٩ٌح حٛوٸٍ ر٢ٰ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ ٟ٪ؿ٪ى ُٮ حِٟٛخ١ 
. حٳ٩ٙ، كظ٬ أ١ حٵٟخٝ حٛزوخٍ٭ أشخٍ ٜٛٔ٪٢ٰٛ ُٮ طلٰل٦

 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٢ٟ طلز٦ أ٩ ٍآ٥ ٷ :٩س٫٩ ه٦٤: ٩ٰٓٚ:  ٓ٪٦ٛ*
. ٯ٘ظِٮ ٦ُٰ رخَٛإٯش  رٚ ٷري أ١ ٯشظَؽ ٟو٦ أ١ ٯ٘٪١ ٓي ٫٩ٍ ه٦٤

 ٯو٤ٮ ٷ :٩ٷ ٯوزجش اٛوٜٞ ُٮ صج٪د اٛظؾجخ ه٤ذ اٳٗضش:  ٓ٪٦ٛ*
ٯشظَؽ ٰٛ٘٪١ حَٛؿٚ طلخرًٰخ أ١ ٯيٙ ه٬ٜ ًٖٛ ىٰٛٚ ٓـوٮ، ُٸ 

.  ٯوظزَ حٛوٜٞ ُٮ ػز٪ص حٛظلزش ه٤ي حٳٗؼَ

                                 
(. 2532)٩ٟٜٔٞ (2897) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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 أ٭ :أ٣ب طؾبثٮ ٓجٚ ه٤ذ اٳٗضش: ُٜ٪ ٓبٙ ٟوبطش هذٙ: ٓ٪٦ٛ *
طَِم ه٬ٜ هيٝ حشظَحؽ ٓـوٰش ىٰٛٚ حٛظلزش أ٦٣ ٛ٪ ؿخء٣خ ٟوخطَ 

:  أ٣خ طلخرٮ، ُب٦٣ ٯٔزٚ ٓ٪٦ٛ رشَؿ٢ٰ:  هيٙ ٩ٓخٙ×٤ٜٛزٮ 
 ٓي شخ٧ي ه٨ي ح٤ٛز٪س، × أ١ ٯ٘٪١ ٟوخطًَح ٤ٜٛزٮ :اٛششؽ اٳ٩ٙ

٩أٟخ ا١ ٗخ١ ًَٰ ٟوخطَ ُب٦٣ ٷ ٯٔزٚ ٓ٪٦ٛ؛ ُٜ٪ ؿخء هزي حهلل حٱ١ 
. × ٛٞ ٯٔزٚ ٓ٪٦ٛ ٳ٦٣ ٛٞ ٯوخط٥َ ×أ٣خ طلزض ح٤ٛزٮ : ٩ٓخٙ

 أ١ ٯ٘ـ٪١ هيًٷ، ُب١ ٗخ١ ُخًٓٔخ ٛٞ ٯٔزـٚ ٓ٪٦ٛ، :اٛششؽ اٛضب٣ٮ
  ٢ٟ٩

ٓبٙ سع٪ٙ اهلل : ُارا ٓبٙ. ُٮ ٟغز٤ذ اٛظؾبثٮ اٛشا٩٭: ٟغأٛخ
.   ٗزا، ؽ٠ٚ ٗٸ٦ٟ ه٬ٜ ع٠به٦ ٦٤ٟ ه٤ذ اٳٗضش×

. ٩ه٤ذ اٛجبٓٸ٣ٮ ٩أثٮ اٛخـبة ٷ ٯؾ٠ٚ
 

: هٸٙ ٟخ ٓزْ ٣وٍَ ش٩َؽ حهظزخٍ حَٛؿٚ طلخرًٰخ ٧٩ٮ
. × ٍإٯش ح٤ٛزٮ :اٛششؽ اٳ٩ٙ
.  أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حَٛإٯش ٯٔلش ٷ ٤ٟخًٟخ:اٛششؽ اٛضب٣ٮ
.  أ١ ٯ٘٪١ حَٛح٩٭ ٠ًٜٟٔخ كخٙ حَٛإٯش:اٛششؽ اٛضبٛش
.  كًٰخ ٩ٓض حَٛإٯش× أ١ ٯ٘٪١ ح٤ٛزٮ :اٛششؽ اٛشاثن

٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش طظٜ٘ٞ : ُٮ ٟغز٤ذ اٛظؾبثٮ اٛشا٩٭: ٟغأٛخ:  ٓ٪٦ٛ*
ه٢ ٟٔظ٤ي حٛظلخرٮ، ٯو٤ٮ حِٜٛق حٌٛ٭ ٯٔ٪٦ٛ حٛظلخرٮ ُٮ ح٩َٛحٯش 

 :  ٧٩ٌح ه٬ٜ ه٠ْ طٰي×ه٢ ح٤ٛزٮ 
، أ٩ ٓخٙ ٛٮ ×اًح ٓخٙ حَٛح٩٭ ٠ٓوض ٍٓ٪ٙ حهلل : اٛظٌٰخ اٳ٬ٛ٩

 ُب١ ٥ٌ٧ حٛظٌٰش كـش رخٵؿ٠خم ٩ٷ اش٘خٙ ٨ُٰخ؛ ٳ٦٣ ×ٍٓ٪ٙ حهلل 
ؿِٝ رخ٩َٛحٯش ٩ْٰٛ ٨ُٰخ حكظ٠خٙ طَِٰٔ حِٜٛق رٌَٰ كخ٥َ٧، ٥ٌ٧ ا١ً 

، ٩ٓخٙ ٛٮ ٍٓ٪ٙ حهلل ×٠ٓوض، ٩أهز٣َٮ ٍٓ٪ٙ حهلل : حَٛطزش حٳ٬ٛ٩
. ، ٣٩ل٪ ًٖٛ×

  :اٛظٌٰخ اٛضب٣ٰخ
ا٭ اًح ٣ٔٚ حٛظلخرٮ ِٛق : ٓبٙ سع٪ٙ اهلل: ئرا ٓبٙ:  ٓ٪٦ٛ*

:  ٢٘ٛ رِٜق ٯلظ٠ٚ حٷ٣ٔـخم، ٟؼٚ ٟخ ٛ٪ ٓخٙ حٛظلخرٮ×حَٛٓ٪ٙ 
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ه٢ ٍٓ٪ٙ حهلل؛ أ٩ أ١ ٍٓ٪ٙ حهلل ُوٚ ٌٗح؛ أ٩ ٓخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل، 
  ×ُل٤ٰجٌ ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ حٛليٯغ ٤ٟٔـوًخ أ٭ أ٦٣ ٛٞ ٯ٥٩َ ه٢ ح٤ٛزٮ

ٳ١  :ٟزخشَس،٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ ٓز٪٦ٛ، ٓخٛ٪ح
ََٟش٣ب أ٩ ٨٣َب٣ب : ئرا ٓبٙ: ٟغأٛخ أٟش ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ث٘زا، أ٩ َأ

٣٩ؾ٪٥، ٨ُ٪ ؽغخ ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٛجوغ ا٠ٛز٢ٰ٠ٜ٘ ٣٩ٔٚ ه٢ 
. دا٩د ٓ٪ٷ١
.  ئرا ٓبٙ ُأٟش٣ب أ٩ ٤ٰ٨٣ُب، ُؾغخ ه٤ذ اٳٗضش خٸُب ٛٔ٪ٝ: ٟغأٛخ

 

ًخٯظ٦ أ١ ٯ٘٪١ ٧٪ َٟٓٚ طلخرٮ، ٩َٟحٰٓٚ حٛظلخرش ٟٔز٪ٛش؛ٳ١ 
حٛظلخرٮ ٢ٛ ٯٔٔؾ اٷ طلخرًٰخ آهَ، ٩َٟحٰٓٚ حٛظلخرش ٟٔز٪ٛش، 

ُظ٘٪١ ٥ٌ٧ حٛظٌٰش ٟٔز٪ٛش ٨ٛخ ك٘ٞ حٷطظخٙ؛ هٸًُخ ٷر٢ حٛزخٓٸ٣ٮ 
. ٩أرٮ حٛوـخد

:  اٛظٌٰخ اٛضبٛضخ
: اًح ٓخٙ حٛظلخرٮ أ٭: أٟش ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ث٘زا: ئرا ٓبٙ:  ٓ٪٦ٛ*

، ٩أ٣َٟخ ٍٓ٪ٙ حهلل، ٨٣٩خ٣خ ٍٓ٪ٙ حهلل، ٩ٍهض ٤ٛخ ×أَٟ ح٤ٛزٮ 
ٍٓ٪ٙ حهلل، ٨ٌُح ٦ُٰ حكظ٠خٙ هيٝ ح٠ٔٛخم، ٦ُٰ٩ حكظ٠خٙ آهَ أ١ 

ٯ٘٪١ حَٛح٩٭ ٛٞ ٯ٨ِٞ ٠٨ُخ طلٰلًخ رؤ١ ٯ٘٪١ ٓي ٠ٓن ٗٸًٟخ ٯل٦٤ 
أًَٟح ٩ْٰٛ أًَٟح، ٨ٌُح١ حكظ٠خٷ١، ٠٨٤٘ٛخ ًَٰ ٠ٟٔ٪م ٠٨ٛخ ٩ٷ 

ًخٯظ٦ : ٯٜظِض ا٠٨ٰٛخ، ٳ١ ٗ٪٦٣ ًَٟٓٸ ٷ ٯ٤٠ن حٷكظـخؽ ر٦،ٳ٤٣خ ٤ٜٓخ
أ٦٣ َٟٓٚ طلخرٮ، ٩َٟحٰٓٚ حٛظلخرش ٟٔز٪ٛش، أٟخ ىه٪٫ ٗ٪٦٣ ٟخ 

ا١ حٛظلخرش ٧ٞ أ٧ٚ حٌٜٛش، ٨ُٞ : ٨ُٞ، ُب٦٣ ٷ ٯٔيف ٩ًٖٛ ٳ٤٣خ ٣ٔ٪ٙ
أ٬ٛ٩ رخ٨ِٛٞ ٢ٟ ٧ًَٰٞ ُٸ ٯٜظِض ا٬ٛ ٥ٌ٧ حٷكظ٠خٷص؛ ُٔ٪ٙ 

٣َََخ،أ٩ ٨َ٣َخ٣خ، كـش ه٤ي حٳٗؼَ، ٣٩ٔٚ ه٢ ىح٩ى ٓ٪ٷ١: حٛظلخرٮ َٟ . َأ
:  اٛظٌٰخ اٛشاثوخ

اًح ؿو٨ٜخ ٟز٤ٰش ٠ٜٛـ٨٪ٙ،  أ٭ :ئرا ٓبٙ ُأٟش٣ب أ٩ ٤ٰ٨٣ُب:  ٓ٪٦ٛ*
٣َْخ أ٩ ٤ٰ٨ِ٣ُخ: ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ ِٟ َّٝ ه٤ٰٜخ، ُب١ ٥ٌ٧  ُأ ٍُهض ٤ٛخ أ٩ ُك أ٩ 

 ×حٛظٌٰش أ٩ٍى ه٨ٰٜخ حكظ٠خٙ هيٝ ٠ٓخم حٛظلخرٮ ًٖٛ ٢ٟ ح٤ٛزٮ 
٧٩ٌح حٷكظ٠خٙ ٷ ٯٔيف ه٬ٜ حٛظلٰق؛ ٳ١ ًخٯظ٦ أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ 

ٍَِى ه٦ٰٜ   َٟحٰٓٚ حٛظلخرش ٧٩ٮ كـش؛٠ٗخ ُأ٩
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٩اخزبس أث٪ ا٠ٛوبٛٮ ٷ ٯٔزؼٮ ع٤ز٦ . ٢ٟ اٛغ٤خ: ٩ٟضٚ رٖٛ
.  ه٦ٰٜ اٛغٸٝ

.  ٩رٗش اث٢ هٰٔٚ أ٦٣ ؽغخ ثٸ خٸٍ
 ٣ِوٚ ٗزا ٣٩ؾ٪ رٖٛ، ×ئرا ٓبٙ ٤ٗب ه٬ٜ ه٨ذ سع٪ٙ اهلل: ٟغأٛخ

٩أؿْٜ ُٮ . ُؾغخ ه٤ذ أثٮ اٛخـبة ٩ا٠ٛٔذعٮ خٸًُب ٜٛؾ٤ِٰخ
ئ١ ٗب١ ٠ٟب ٯشٰن ٗب١ ؽغخ، ٩ئٷ : ٩ٓبٙ اٛشبُوٮ. اِٛ٘بٯخ اؽز٠ب٢ٰٛ

. ُٸ
 

حكظ٠خٙ هيٝ ٨ُٞ حٛظلخرٮ حَٛح٩٭ ٛٴَٟ ٩ح٨٤ٛٮ أ٩ ٣ل٪ ًٖٛ، ٧٩ٌح 
حٛوٸٍ ُٮ ٥ٌ٧ حٛظٰي ٛٞ ٯلظٚ اٷ روي ه٨ي  حكظ٠خٙ ٷ ٯٔيف ٳ١

حٛظلخرش، ٩حٛظلخرش ٢ٟ أ٧ٚ حٌٜٛش ُٸ ٯَى ه٨ٰٜٞ ٧ٌح حٷكظ٠خٙ، 
 ٧٩ٌح حٷكظ٠خٙ ×٠ٗخ أ٩ٍى ه٦ٰٜ حكظ٠خٙ أ١ ٯ٘٪١ حٱَٟ ًَٰ ح٤ٛزٮ 

ٍََى ًٖٛ ُٮ ٟٔخٝ حٷكظـخؽ ر٦  ٷ ٯٔيف أٯؼًخ؛ ٳ١ حٛظلخرٮ هيٙ َأ٩ْ
ُٰل٘ٞ ه٦ٰٜ رؤ٦٣ ٓ٪ٙ ٢ٟ ٯلظؾ رٔ٪٦ٛ؛ ٩ٌٖٛٛ ُب١ ٥ٌ٧ حِٜٛلش كـش 

 .أٯؼًخ، ٩رٌٖٛ ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ
٢ٟ ح٤ٔٛش، ُب٦٣ ُٮ :  أ٭ أ١ حٛظلخرٮ اًح ٓخٙ:٢ٟ اٛغ٤خ: ٓ٪٦ٛ *

أ٣َٟخ، ٩ٯ٘٪١ كـش ه٬ٜ حٛظلٰق ٟن ٩ٍ٩ى حكظ٠خٙ : ٍطزش ٓ٪٦ٛ
 ٨٤٘ٛخ حكظ٠خٷص ×حٷ٣ٔـخم ٩هيٝ ح٨ِٛٞ، ٩ٗ٪٦٣ ٢ٟ ٤ٓش ًَٰ ح٤ٛزٮ 

ٟوخِٛش ٜٛلخ٧َ، ٩حٛيٰٛٚ ٯيٙ ه٬ٜ هٸ٨ُخ، ُخٛظ٪حد أ٨٣خ كـش، ٩ٓي 
٬ََ٘ روؼ٨ٞ حٷطِخّ ه٨ٰٜخ ٗخر٢ هٰٔٚ، ٩حٛظ٪حد ٩ؿ٪ى حٛوٸٍ  َك

. ٨ُٰخ
:  اٛظٌٰخ اٛخبٟغخ

أ٭ أ١ ...:  ٣ِوٚ ٗزا×ئرا ٓبٙ ٤ٗب ه٬ٜ ه٨ذ سع٪ٙ اهلل : ٓ٪٦ٛ
٤ٗخ ٣ِوٚ : ٯؼَٰ حٛظلخرٮ حٛلخىػش ا٬ٛ ه٨ي ح٤ٛز٪س ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ

 ٌٗح، ٨ٌُح حهظَٜ حٛو٠ٜخء ُٮ ك٦٠٘ ه٬ٜ ×ه٬ٜ ه٨ي ٍٓ٪ٙ حهلل 
: ػٸػش أٓ٪حٙ

 أ٦٣ كـش ٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ ؛ ٳ١ حٛظلخرٮ ٓي :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
  ًٖٛ ًَٗ
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ٗب٣٪ا ٯِوٜ٪١ ٣ًٔٸ ٛٶع٠بم ه٤ذ اٛٔبػٮ ٩أثٮ اٛخـبة : ٩ٓ٪٦ٛ
. ٩ٰٛظ ثؾغخ ه٤ذ آخشٯ٢

 

 ×ُٮ ٟ٪ؿ٢ حٷٓظيٷٙ ٩حٷكظـخؽ، ُخٛلخ٧َ أ١ ًٖٛ ٓي رٜي ح٤ٛزٮ 
٩أ٥َٓ، أ٩ ٯٔخٙ رؤ١ ًٖٛ حِٛوٚ ٛ٪ ٗخ١ ٤٠ٟ٪هًخ ٦٤ٟ ٳ٣ِٙ حهلل ٩كًٰخ 

٤ٗخ ٣وِٙ ٩حَٛٔآ١ ٯ٤ِٙ،  ):ٯز٢ٰ ٤ٜٛخّ ك٦٠٘؛ ٩ٌٖٛٛ ٓـخٙ ؿـخرَ 
(ٛـ٪ ٗخ١ شٮء ٯ٬٨٤ ه٦٤ ٨٤ٛخ٣خ ه٦٤ حَٛٔآ١

()
 .

 أ٦٣ ٷ ٯلظؾ ر٦، ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ ٣ٔز٦ ح٠ٛئَٛ ٜٛل٤ِٰش؛ :اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ
. ٩حٌٛ٭ ُٮ ٗظذ حٛل٤ِٰش ٧٪ حٛٔ٪ٙ رخٷكظـخؽ ر٦

، × أ٦٣ كـش ٠ُٰخ ٯشظ٨َ ٩ٷ ٯو٬ِ ٟؼ٦ٜ ه٬ٜ ح٤ٛزٮ :اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
. ٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛشخُوٮ

 اًح ٓخٙ حٛظلخرٮ ًٖٛ ٨ُٚ ٯ٘٪١ كـش ...:ٗب٣٪ا ٯِوٜ٪١: ٓ٪٦ٛ *
 ٷ ٯٔـو٪١ ُٮ حٗخ٣٪):أ٩ اؿ٠خهًخ؟ ٟؼٚ ٓ٪ٙ هخثشش ٍػٮ حهلل ه٨٤خ

(حٛشٮء حٛظخ٦ُ
()

 
: حهظَٜ حٛو٠ٜخء ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ ػٸػش أٓ٪حٙ

: ح٦٣ كـش ٩ْٰٛ اؿ٠خهًخ ٛ٘٪٦٣ ٟؼٚ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ: اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
. ٤ٗخ ٣ِوٚ، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ حٛل٤خرٜش ٩حٛل٤ِٰش

أ٦٣ ْٰٛ كـش ٩ٷ اؿ٠خهًخ، ٩حهظخ٥ٍ روغ : اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ
. حٛشخُوٰش

 .أ٦٣ اؿ٠خم ٠ٗخ ٓخٙ حٛٔخػٮ ٩أر٪ حٛوـخد: اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
: أ١ حٛظلخرٮ ط٤ٔٔٞ ٩ٍحٯظ٦ ا٬ٛ ه٠ْ َٟحطذ٩رٌٖٛ ٣وٜٞ 

.......................................................................
 ............

شخ٧يص، :  اًح طَف رش٨خىط٦ ِٜٛوٚ، ٗؤ١ ٯٔ٪ٙ:ا٠ٛشرجخ اٳ٬ٛ٩
. ٠ٓ٩وض

                                 
(.   1440)٩ٟٜٔٞ (96) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(      5/477) أهَؿ٦ حر٢ أرٮ شٰزش()
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، أ٩ ×ٓخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل :  اًح ٛٞ ٯظَف ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ:ا٠ٛشرجخ اٛضب٣ٰخ
. ×، ا١ ٍٓ٪ٙ حهلل ×ه٢ ٍٓ٪ٙ حهلل 

 أ٩ ٨٣خ٣خ ×أ٣َٟخ ٍٓ٪ٙ حهلل :  اًح ٓخٙ حٛظلخرٮ:ا٠ٛشرجخ اٛضبٛضخ
.  ٠ٟخ ٦ُٰ ٨ُٞ ٣٩ٔٚ ٜٛشٮء ر٠و٤خ٥×ٍٓ٪ٙ حهلل 

 اًح ٓخٙ أ٣َٟخ رٌ٘ح، ٤ٰ٨٣٩خ ه٢ ٌٗح، ٦٤ٟ٩ اًح :ا٠ٛشرجخ اٛشاثوخ
. ٢ٟ ح٤ٔٛش أ١ ٯِوٚ ٌٗح: ٓخٙ

. × اًح ٓخٙ ٗخ٣٪ح ٯِوٜ٪١ ه٬ٜ ه٨ي ٍٓ٪ٙ حهلل :ا٠ٛشرجخ اٛخبٟغخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِٟش٣ب أ٩ ٤ٰ٨٣ب، أ٩ ٢ٟ اٛغ٤خ، ٗبٛظؾبثٮ : ٟغأٛخ ٓ٪ٙ اٛزبثوٮ ُأ
ٗبٛظؾبثٮ رٗش٥  (ٗب٣٪ا):٩ٓ٪٦ٛ. ه٤ذ أطؾبث٤ب ٦٤٘ٛ ٗب٠ٛشعٚ

.  اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛخـبة ٩اث٢ هٰٔٚ
٩ٟبٙ أث٪ اٛجشٗبد ئ٬ٛ أ٦٣ ٰٛظ ثؾغخ، ٳ٦٣ ٓذ ٯو٤ٮ ث٦ ُٮ 

ٯشٯذ أطؾبة هجذ اهلل ث٢  (ٗب٣٪ا ٯِوٜ٪١): ئدسا٦ٗ، ٗٔ٪ٙ ئثشا٧ٰٞ
. ٟغو٪د

 

ِٟش٣ب أ٩ ٤ٰ٨٣ب:  ٓ٪٦ٛ*  ٠ٛخ ح٣ظ٬٨ ح٠ٛئَٛ ٢ٟ ًَٗ :ٓ٪ٙ اٛزبثوٮ ُأ
َٟحطذ أِٛخف حٛظلخرش رخ٩َٛحٯش ح٣ظٔٚ ح٠ٛئَٛ ا٬ٛ ًَٗ َٟحطذ أِٛخف 
حٛظخرو٢ٰ ُٮ ح٩َٛحٯش؛ ٨ُٚ حٛظخروٮ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠َٛحطذ ٟؼٚ حٛظلخرٮ؟  
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، ك٤ٰجٌ طَى ×٠ٓوض ٍٓ٪ٙ حهلل :  اًح ٓخٙ حٛظخروٮ:ا٠ٛشرجخ اٳ٬ٛ٩
. ٩ٍحٯظ٦ ٳ٦٣ ٛٞ ٯ٠ٔو٦ ٩ٯ٘٪١ ٓيكًخ ٦ُٰ

 ُب٦٣ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٓزٰٚ ×ٓخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل : اًح ٓخٙ:ا٠ٛشرجخ اٛضب٣ٰخ
. ح٠َٛٓٚ

، ٨ٌُح أٯؼًخ ٢ٟ ٓزٰٚ ×أَٟ ٍٓ٪ٙ حهلل :  اًح ٓخٙ:٩ا٠ٛشرجخ اٛضبٛضخ
. ح٠َٛٓٚ

أ٣َٟخ، أ٩ ٤ٰ٨٣خ، أ٩ ٢ٟ ح٤ٔٛش، :  اًح ٓخٙ حٛظخروٮ:ا٠ٛشرجخ اٛشاثوخ
 ٩أ٥َٟ ٦ٰ٨٣٩ ه٤ي ؿ٠خ٧َٰ ×ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯل٠ٚ ٌٖٗٛ ه٬ٜ ٤ٓش ح٤ٛزٮ 

 ٷكظ٠خٙ ×رؤ٦٣ ٷ ٯل٠ٚ ه٬ٜ ٤ٓش ح٤ٛزٮ : حٳط٪٢ٰٰٛ؛ ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
: أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى أكي حٛظلخرش أ٦٣ ٧٪ حٱَٟ؛ ٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
ٯ٘٪١ ٓ٪ٙ ٧ٌح حٛظخروٮ ٦ٛ ك٘ٞ ح٠َٛٓٚ، ٩ٯيهٚ ٦ُٰ حٛوٸٍ ُٮ 

.  كـٰش ح٠َٛٓٚ
ٗخ٣٪ح ٯِوٜ٪١ ٌٗح، ُل٤ٰجٌ ٧ٚ :  اًح ٓخٙ حٛظخروٮ:ا٠ٛشرجخ اٛخبٟغخ

ٯوظزَ كـش أ٩ ٷ ٯوظزَ؟  
:  حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ

.......................................................................
 .............

 

 رؤ٦٣ ٯ٘٪١ كـش، ٩ٯل٠ٚ ه٬ٜ اؿ٠خم حٛظلخرش؛ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
: ٳ١ ِٛلش

. طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٯَحى ر٦ حٛـ٠ٰن (ٗخ٣٪ح)
 رؤ٦٣ ٷ ٯ٘٪١ كـش ٩ٯل٠ٚ ه٬ٜ ٢ٟ أى٦ٍٗ ى١٩ :اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

٢ٟ ٛٞ ٯي٦ٍٗ، ٩حهظخ٥ٍ أر٪ حٛزَٗخص حر٢ ط٠ٰٰش، ٩حٓظيٙ ه٦ٰٜ رؤ١ 
ٗخ٣٪ح ٯِوٜ٪١ ٌٗح، ٩ٷ ٯَٯي طلخرش ح٤ٛزٮ : ارَح٧ٰٞ ح٤ٛووٮ ٗخ١ ٯٔ٪ٙ

، ٩ا٠٣خ ٯَٯي أطلخد هزيحهلل ر٢ ٟٔو٪ى ُٔؾ؛ ٩ٛوٚ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ ×
.  أٓ٪٫ ٳ٦٣ اًح كظٚ حٛظَىى ُٮ ػز٪ص حٛيٰٛٚ ٛٞ ٯظق حٷٓظيٷٙ ر٦

 
 
 



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ       324
أط٪ٙ ح٦ِٔٛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٟغز٤ذ ًٰش اٛظؾبثٮ، أهٸ٥ ٓشاءح اٛشٰخ ه٦ٰٜ، ٷ ٧٪ : ٟغأٛخ
. ٠٧ب ع٪اء: ٩ٰٓٚ. ه٘غ٦: ٩ٰٓٚ. ه٬ٜ اٛشٰخ ه٤ذ اٳٗضش

ؽذص٤ب، ٩أخجش٣ب، : صٞ ئ١ ٓظذ ئع٠به٦ ٩ؽذ٥ أ٩ ٟن ًٰش٥، ٓبٙ
. ؽذس، ٩أخجش،٩ٓبٙ، ٩ع٠وز٦: ٩ئ١ ٛٞ ٯٔظذ، ٓبٙ. ٩ٓبٙ، ٩ع٠وز٦

 

 ح٠َٛحى ر٠ٔظ٤ي ًَٰ حٛظلخرٮ :ٟغز٤ذ ًٰش اٛظؾبثٮ:  ٓ٪٦ٛ*
: أِٛخف ًَٰ حٛظلخرٮ ُٮ ح٩َٛحٯش ٥ٌ٧٩ ه٬ٜ َٟحطذ

  :ا٠ٛشرجخ اٳ٬ٛ٩
 ٩ًٖٛ رؤ١ ٯ٘٪١ حٛشٰن ٯَٔأ :أهٸ٥ ٓشاءح اٛشٰخ ه٦ٰٜ: ٓ٪٦ٛ*

٩حَٛح٩٭ ٯ٠ٔن حٳكخىٯغ حٛظٮ ٯَٯي أ١ ٯ٩َٯ٨خ ه٢ شٰو٦، ٥ٌ٧٩ 
.  أه٬ٜ َٟحطذ ح٩َٛحٯش ٳ١ حٛشٰن ٟظٰٔق ٯ٤ًٰٔخ

رؤ١ أه٬ٜ َٟحطذ ح٩َٛحٯش أ١ : ٩ٓخٙ ؿخثِش: ه٘غ٦: ٩ٰٓٚ:  ٓ٪٦ٛ*
ٯَٔأ حٛظ٠ٌٰٜ ٩حٛشٰن ٯ٠ٔن ٧٩ٮ ح٠ٔ٠ٛخس رخٛوَع، ٧٩ٮ ح٠َٛطزش 

. حٛؼخ٣ٰش، ٩ٓظؤطٮ
 أ٭ ٧خطخ١ حَٛطزظخ١ ٓ٪حء، ٠٨ُخ ُٮ :٠٧ب ع٪اء: ٩ٰٓٚ:  ٓ٪٦ٛ*

.  ٟلٚ ٩حكي ٩ٰٛٔض اكيح٠٧خ أه٬ٜ ٢ٟ حٳه٫َ
 ٯشظَؽ ...:صٞ ئ١ ٓظذ ئع٠به٦ ٩ؽذ٥ أ٩ ٟن ًٰش٥:  ٓ٪٦ٛ*

٩َٜٛحٯش ر٥ٌ٨ حٛـَٯٔش أ١ ٯ٘٪١ حٛشٰن ٯٔظي ا٠ٓخم حٛظ٠ٌٰٜ حَٛح٩٭ 
ه٦٤، رلٰغ ٯؤ١ً ٦ٛ رخ٩َٛحٯش ه٦٤ ُب١ ٛٞ ٯؤ١ً ٦ٛ رخ٩َٛحٯش ُب٦٣ ٷ 
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ٯليع رـَٯْ ٯِٰي أ٦٣ ٓي كيػ٦ ٩أهز٥َ، ٩ك٤ٰجٌ ُؤِٛخف ٩ٍحٯش حٛظ٠ٌٰٜ 
:  ه٢ شٰو٦ ر٪حٓـش َٓحءس حٛشٰن ه٦ٰٜ ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ

كيػ٤ٮ ٩أهز٣َٮ، ٩ٓخٙ : اًح ٓظي ا٠ٓخه٦ ٩كي٥ ُٰٔ٪ٙ: حٳ٩ٙ
كيػ٤خ ٩أهز٣َخ،  :ٛٮ، أ٩ ٯٔظي ا٠ٓخه٦ ٟن ٥ًَٰ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯٔ٪ٙ

.  ٩ٓخٙ، ٠ٓ٩وظ٦
٩ئرا ع٠ن ٩ؽذ٥، ؽذص٤ب . ؽذص٤ٮ: ٦ٛ٩ ئرا ع٠ن ٟن ًٰش٥ ٓ٪ٙ

. ه٤ذ اٳٗضش
: ؽذص٤ٮ؟ ٓبٙ: ئرا ع٠ن ٟن ا٤ٛبط ٯٔ٪ٙ: ٣٩ٔٚ اِٛؼٚ ث٢ صٯبد

.  ٟب أدس٭ ٩أؽت ئَٛٮ أ١ ٯٔ٪ٙ ؽذص٤ب
٣وٞ، أ٩ ع٘ذ ثٸ ٟ٪عت، ٢ٟ ًِٜخ : ٩ئرا ٓشأ ه٬ٜ اٛشٰخ ُٔبٙ

. أ٩ ًٰش٧ب، ٦ُٜ اٛش٩اٯخ ه٤ذ اٳٗضش
 

كيػ٤خ ٩أهز٣َخ، ٩ٷ :اًح ٛٞ ٯٔظي ا٠ٓخه٦، ُب٦٣ ٷ ٯٔ٪ٙ: حٛؼخ٣ٮ
.  كيع ٩أهزَ: كيػ٤ٮ ٩أهز٣َٮ، ٩ا٠٣خ ٯٔ٪ٙ

ٓخٙ، ٠ٓ٩وظ٦، ُٸ رؤّ ر٠٨خ ُٮ ح٢ٰ٠ٔٔٛ : ٩أٟخ حِٜٛلخ١ حٛزخٰٓخ١
 . ٟوًخ

 حٳطٚ أ٦٣ ...:ؽذص٤ٮ، : ٦ٛ٩ ئرا ع٠ن ٟن ًٰش٥ ٓ٪ٙ:  ٓ٪٦ٛ*
كيػ٤خ، ٢٘ٛ أؿخُ حٳط٪ٰٛ٪١ : اًح ٠ٓن حٛليٯغ ٟن ٥ًَٰ أ١ ٯٔ٪ٙ

كيػ٤ٮ ه٬ٜ ؿ٨ش حٵَُحى، ٠ٗخ أ١ حٳطٚ أ١ حَٛح٩٭ اًح : أ١ ٯٔ٪ٙ
كيػ٤ٮ، ٢٘ٛ أؿخُ أٗؼَ : ٠ٓن ٩كي٥ ٢ٟ حٛشٰن حٛليٯغ أ١ ٯٔ٪ٙ

كيػ٤خ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٢٘ ه٤ي حٛشٰن اٷ : حٳط٪٢ٰٰٛ أ١ ٯٔ٪ٙ حَٛح٩٭ ك٤ٰجٌ
كيػ٤خ، : أ١ حَٳ٬ٛ٩ أ١ ٯٔ٪ٙ: ٧٪ ُٔؾ؛ ٩ًَٗ ح٠ٛئَٛ ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي

كيػ٤ٮ، ٥ٌ٧ ٧ٮ : كيػ٤ٮ، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ ؿ٪حُ أ١ ٯٔ٪ٙ: ٩ٷ ٯٔ٪ٙ
. حَٛطزش حٳ٬ٛ٩ ٢ٟ َٟحطذ ٩ٍحٯش حٛظ٠ٌٰٜ ه٬ٜ شٰو٦

اٛٔشاءح ه٬ٜ : ا٠ٛشرجخ اٛضب٣ٰخ ٢ٟ ٟشارت س٩اٯخ ًٰش اٛظؾبثٮ
. اٛشٰخ
٩ط٬٠ٔ حٛوَع، ٧٩ٮ أ١ ...: ٩ئرا ٓشأ ه٬ٜ اٛشٰخ :  ٓ٪٦ٛ*

: ٯ٘٪١ حٛشٰن ٓخٟوًخ ٩حٛظ٠ٌٰٜ ٯَٔأ، ٥ٌ٧٩ ٨ٛخ كخٛظخ١
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اًح ٗخ١ حٛشٰن ٯٔ٪ٙ روي ٗٚ كيٯغ ٯَٔأ٥ حَٛح٩٭ : اٛؾبٛخ اٳ٬ٛ٩
.  ٣وٞ، ٥ٌ٨ُ طـ٪ُ ح٩َٛحٯش ر٨خ حطِخًٓخ: ه٦٤

٩ثذ١٩ ٓشاءح ه٦ٰٜ، . ؽذص٤ب ٩أخجش٣ب ٓشاءح ه٦ٰٜ: ٩ٯٔ٪ٙ
ع٪اص٠٧ب ٠ُٰب أٓش : ع٪اص أخجش٣ب ٷ ؽذص٤ب، ٩ساثو٨ب: س٩اٯبد، صبٛض٨ب

. ع٪اص أخجش٣ب ُٔؾ ِٛلًب ٷ ؽبًٷ: ث٦ ِٛلًب ٷ ؽبًٷ، ٩خبٟغ٨ب
 

:  أ١ ٯٔ٘ض حٛشٰن، ٥ٌ٧٩ ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ:اٛؾبٛخ اٛضب٣ٰخ
أ١ ٷ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ٟ٪ِؿٌذ ٜٛٔ٘٪ص ٢ٟ ًِٜش أ٩ : اٛٔغٞ اٳ٩ٙ

 .٧ًَٰخ، ُل٤ٰجٌ ٯـ٪ُ ٦ٛ ح٩َٛحٯش ه٤ي حٳٗؼَ هٸًُخ ٛزوغ حٛلخ٧َٯش
اًح ٗخ١ حٛشٰن ٯٔ٘ض ٠ٛ٪ِؿٍذ ٢ٟ ٣٪ٝ، أ٩ ًِٜش، :٩اٛٔغٞ اٛضب٣ٮ

. أ٩ ٠٧ًَٰخ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـ٪ُ ٜٛظ٠ٌٰٜ أ١ ٯ٩َ٭
 ٟخ حٳِٛخف حٛظٮ ...:ؽذص٤ب ٩أخجش٣ب ٓشاءح ه٦ٰٜ: ٩ٯٔ٪ٙ:  ٓ٪٦ٛ*

ٯـ٪ُ ٜٛظ٠ٌٰٜ حَٛح٩٭ أ١ ٯٔ٪٨ٛخ ُٮ ٍطزش حٛوَع؟  
كيػ٤خ َٓحءس ه٩،٦ٰٜٯٔ٪ٙ :ٯٔ٪ٙ حَٛح٩٭ ُٮ ٥ٌ٧ حَٛطزش

٢٘ٛ ٧ٚ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯٔ٪ٙ كيػ٤خ ٩أهز٣َخ . أهز٣َخ َٓحءس ه٦ٰٜ:أٯؼًخ
ري١٩ أ١ ٯ٨٣َٔخ رِٜلش َٓحءس ه٦ٰٜ؟  

:  حهظَٜ حٛو٠ٜخء ُٮ ًٖٛ، ٩ٍ٩٭ ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي ه٠ْ ٩ٍحٯخص
كيػ٤خ :  ٤ٟن أ١ ٯٔ٪ٙ حَٛح٩٭ ر٪حٓـش حٛوَع:اٛش٩اٯخ اٳ٬ٛ٩

. ٩أهز٣َخ ٟـًٜٔخ
.   ؿ٪حُ ًٖٛ:٩اٛش٩اٯخ اٛضب٣ٰخ
أهز٣َخ ٟـَىس، ٢٘ٛ ٷ ٯـ٪ُ :  ٯـ٪ُ أ١ ٯٔ٪ٙ:٩اٛش٩اٯخ اٛضبٛضخ

. كيػ٤خ َٓحءس ه٦ٰٜ: أ١ ٯٔ٪ٙ كيػ٤خ، ٩ك٤ٰجٌ ٯ٦ِٟٜ أ١ ٯٔ٪ٙ
 أ١ ٯٔ٪ٙ كيػ٤خ ٩أهز٣َخ ري١٩ :اٛش٩اٯخ اٛشاثوخ ه٢ اٵٟبٝ أؽ٠ذ

٣وٞ، أٟخ : ِٛلش َٓحءس ه٦ٰٜ ٠ُٰخ أَٓ حٛشٰن ر٩َحٯظ٦ ِٛلًخ، رؤ١ ٯٔ٪ٙ
ٟخ ٓ٘ض حٛشٰن ٦ُٰ ُب٦٣  

٩كب٧ش ٟب عجْ أ١ ٤ٟن اٛشٰخ ٜٛشا٩٭ ٢ٟ س٩اٯز٦ ه٦٤ ٩ٛٞ 
.  ٯغ٤ذ رٖٛ ئ٬ٛ خـأ أ٩ شٖ ٷ ٯإصش، ٩طشػ ث٦ ثوؼ٨ٞ

.  ٢ٟ٩ شٖ ُٮ ع٠بم ؽذٯش ٛٞ رغض س٩اٯز٦ ٟن اٛشٖ ئع٠بهًب
. ٩ٛ٪ اشزج٦ ثٌٰش٥ ٛٞ ٯش٩ شٰئًب ٠ٟب اشزج٦ ث٦
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َٓحءس : كيػ٤خ ٩أهز٣َخ ٟـًٜٔخ، رٚ ٷري أ١ ٯٰٔي٧خ رٔ٪٦ٛ: ك٤ٰجٌ ٷ ٯٔ٪ٙ
.  ه٦ٰٜ

: طـ٪ُ اًح ٗخ١ حٛشٰن ٯَٔ رٔ٪٦ٛ (أهز٣َخ) أ١َ :٩اٛش٩اٯخ اٛخبٟغخ
٣وٞ، ٩ٷ طـ٪ُ ك٤ٰجٌ كيػ٤خ ٟـًٜٔخ، ٩أٟخ اًح ٗخ١ حٛشٰن ٯٔ٘ض ُب٦٣ 

َٓحءس : ٷ ٯـ٪ُ أ١ ٯـْٜ ٧ٌٯ٢ حِٜٛل٢ٰ رٚ ٷري أ١ ٯٰٔي٠٧خ رٔ٪٦ٛ
. ه٦ٰٜ
٩كب٧ش ٟب عجْ أ١ ٤ٟن اٛشٰخ ٜٛشا٩٭ ٢ٟ س٩اٯز٦ :  ٓ٪٦ٛ*
ٷ ط٩َ ه٤ٮ :  حَٛح٩٭ اًح ٤ٟو٦ حٛشٰن ٢ٟ ح٩َٛحٯش ه٦٤ ُٔخٙ...:ه٦٤

:  ٧ٌح حٛليٯغ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯوٜ٪ح حٛلخٙ ٢ٟ أكي أَٟٯ٢
ا٣ٮ ٓي أهـؤص ٦ُٰ؛ أ٩ :أ١ ٯ٤ٔي حٛشٰن ًٖٛ ا٬ٛ هـؤ ُٰٔ٪ٙ:اٳ٩ٙ

ا٣ٮ ٓي ش٘٘ض ٦ُٰ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـ٪ُ َٜٛح٩٭ أ١ ٯ٩َ٭ : شٖ، ُٰٔ٪ٙ
.  ًٖٛ حٛليٯغ

  اًح ٛٞ ٯ٤ٔي حٛشٰن ًٖٛ ا٬ٛ هـؤ أ٩ شٖ، ُب٦٣ :اٳٟش اٛضب٣ٮ
. ك٤ٰجٌ ٯـ٪ُ َٜٛح٩٭ أ١ ٯ٩َ٭ ه٢ حٛشٰن

 اًح ٗخ١ ...:٢ٟ٩ شٖ ُٮ ع٠بم ؽذٯش ٛٞ رغض س٩اٯز٦:  ٓ٪٦ٛ*
حَٛح٩٭ ٓي شٖ ُٮ ٠ٓخم حٛليٯغ ٢ٟ حٛشٰن، ُظٔخ٫٩ ه٤ي٥ 

حٷكظ٠خٷ١، ٧ٚ ٫٩ٍ ٧ٌح حٛليٯغ ه٢ حٛشٰن أ٩ ٛٞ ٯ٥٩َ ه٦٤؟ 
ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯ٩َ٭ ٧ٌح حٛليٯغ، ٛ٪ؿ٪ى حٛشٖ، ٩ٳ١ 

حٳطٚ هيٝ ح٠ٔٛخم، ٩ح٩َٛحٯش ش٨خىس ه٬ٜ حٛشٰن، ٩ٷ ٯظق 
.  ٛٶ٣ٔخ١ أ١ ٯش٨ي ر٤خء ه٬ٜ حٛشٖ، ٩ٓي ٩ٓن حٷطِخّ ه٬ٜ ًٖٛ

 ٥ٌ٧ ٟٔؤٛش :٩ٛ٪ اشزج٦ ثٌٰش٥ ٛٞ ٯش٩ شٰئًب ٠ٟب اشزج٦ ث٦ : ٓ٪٦ٛ*
اًح  : أه٫َ

ُا١ ك٢ أ٦٣ ٩اؽذ ٠٨٤ٟب ثو٦٤ٰ أ٩ أ١ ٧زا ٟغ٠٪م ٦ٛ ٓؼ٬ 
اٳطؼ ا٤٠ٛظ٪ص . ع٪اص اٛش٩اٯخ اهز٠بدًا ه٬ٜ ًٜجخ اٛل٢، خٸٍ

.  ع٪اص٥
٧٩ٚ ٯغ٪ص ٜٛشا٩٭ ئثذاٙ ٓ٪ٙ اٛشٰخ أخجش٣ب ثؾذص٤ب أ٩ ه٘غ٦، 

. ٦ُٰ س٩اٯزب١
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حشظز٦ كيٯغ ر٥ٌَٰ، ٗؤ١ ٯ٘٪١ ٓي ٫٩ٍ ه٢ حٛشٰن كيٯؼًخ ٩حكيًح ػٞ 
شٖ ٧ٚ ٧٪ حٛليٯغ حٳ٩ٙ، أ٩ حٛليٯغ حٛؼخ٣ٮ، ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ 

.  أ١ ٯ٩َ٭ أكي حٛليٯؼ٢ٰ، ٩أ١ ٯ٤ٔز٦ ا٬ٛ حٛشٰن
 .٧ٌح ٟخ ٯظوْٜ ر٠ٔخثٚ حٛشٖ ٩حٷشظزخ٥

 ٥ٌ٧ ٧ٮ ٟٔخثٚ ...:ُا١ ك٢ أ٦٣ ٩اؽذ ٠٨٤ٟب ثو٦٤ٰ:  ٓ٪٦ٛ*
.  حٛل٢

 أ١ ٯ٘٪١ ٓي ٫٩ٍ ه٢ حٛشٰن كيٯؼًخ، ٩ه٤ي٥ :ا٠ٛغأٛخ اٳ٬ٛ٩
كيٯؼخ١ ٢٘ٛ أكي٠٧خ أًٜذ ُٮ ك٦٤ أ٦٣ ٧٪ حٌٛ٭ ٩ٍح٥، ُل٤ٰجٌ ٯـ٪ُ 

.  ٦ٛ أ١ ٯ٫٩َ ًٖٛ حٛليٯغ ه٢ حٛشٰن
 اًح ٗخ١ ٤٧خٕ كيٯغ ك٢ أ٦٣ ٓي ٩ٍح٥ ه٢ شٰو٦ :ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ

٢٘ٛ ه٤ي٥ حكظ٠خٙ أ٦٣ ٛٞ ٯ٥٩َ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯ٩َ٭ ه٢ 
٩ًٖٛ ٳ١ حٛل٢ ٟو٠٪ٙ ر٦ ُٮ حٛشَٯوش ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ ٧٪ حٛٔ٪ٙ . حٛشٰن

٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ آهَ رويٝ . حٳطق، ٧٩٪ ح٤٠ٛظ٪ص ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي
 .ؿ٪حُ ح٩َٛحٯش ك٤ٰجٌ

٧٩ٚ ٯغ٪ص ٜٛشا٩٭ ئثذاٙ ٓ٪ٙ اٛشٰخ أخجش٣ب ثؾذص٤ب أ٩ :  ٓ٪٦ٛ*
كيػ٤خ، ٧ٚ ٯـ٪ُ ٜٛظ٠ٌٰٜ أ١ ٯزيٙ ِٛق شٰو٦ : اًح ٓخٙ حٛشٰن: ه٘غ٦

أهز٣َخ، ُٰؤطٮ : أهز٣َخ أ٩ ٯ٘٪١ حٛشٰن ٓي ٓخٙ: ُٰٔ٪ٙ ريٙ كيػ٤خ
حَٛح٩٭ ه٦٤ ُٰزيٙ ٠ٜٗش شٰو٦، أهز٣َخ ٩ٯـو٨ٜخ كيػ٤خ، ٧ٚ ٯـ٪ُ 

ًٖٛ؟  
٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٨ُٰخ ٩ٍحٯظخ١ ٛٶٟخٝ أك٠ي، ٩حٳ٬ٛ٩ حٷٓظظخٍ ه٬ٜ 

ِٛق حٛشٰن ٩طلَٯٞ اريح٦ٛ ٳ٦٣ ِٛل٦، ٩ٓي ٯ٘٪١ ٦ٛ َٟحى رخهظٰخٍ أكي 
. حِٜٛل٢ٰ ى١٩ حٱهَ

٩رغ٪ص اٛش٩اٯخ ثبٵعبصح ُٮ اٛغ٠ٜخ ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٵثشا٧ٰٞ 
.  ٩ٯغت اٛو٠ٚ ث٦ ٳ٦٣ ٗب٠ٛشعٚ. اٛؾشثٮ ٩ًٰش٥

صٞ اٵعبصح ٟو٢ٰ ٠ٛو٢ٰ، ٩ٯغ٪ص أ١ ٯغٰض ع٠ٰن ٟب ٯش٩ٯ٦ ٢٠ٛ 
ٓب٦ٛ أث٪ ث٘ش ٩اث٢ ٤ٟذ٥ ٢ٟ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٠٧ب خٸًُب . أساد٥

.  ٱخشٯ٢
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 (كيػ٤خ، ٩أهز٣َخ): ٯـ٪ُ ٧ٌح حٵريحٙ ٳ١ ِٛلش: ٩ٓخٙ ؿخثِش
ٓ٪حء، ٩ٓي طٔيٝ أ١ روغ ح٨ِٔٛخء ٩ح٠ٛليػ٢ٰ ٯَِّ ر٠٨٤ٰخ ُل٤ٰجٌ 

 .حٳ٬ٛ٩ حٷٓظظخٍ ه٬ٜ ِٛق حٛشٰن ٩هيٝ طزيٯ٦ٜ
ح٠َٛطزش حٛؼخٛؼش ...: ٩رغ٪ص اٛش٩اٯخ ثبٵعبصح ُٮ اٛغ٠ٜخ:  ٓ٪٦ٛ*

حٵؿخُس، رؤ١ ٯٔ٪ٙ حٛشٰن َٜٛح٩٭ : ٢ٟ َٟحطذ ٩ٍحٯش ًَٰ حٛظلخرٮ
ه٦٤، أؿِٰ ٖٛ أ١ ط٩َ٭ حٛليٯغ حِٛٸ٣ٮ ه٤ٮ، أ٩ أؿِٰ ٖٛ أ١ 

ط٩َ٭ حٛ٘ظخد حِٛٸ٣ٮ ه٤ٮ، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ طلش ٧ٌح حٛـَٯْ 
٩ؿ٪ح٥ُ، ٩حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ رخٛليٯغ حٛ٪حٍى ُٮ حٛظلٰق أ١ ح٤ٛزٮ 

عش، ُارا عبء ثوذ ٯ٪٢ٰٟ، » :  أهـ٬ أكي أطلخر٦ ٗظخرًخ، ُٔخٙ×
«ُبُزؼ اٛ٘زبة ٩آشأ٥ ٩اه٠ٚ ث٠ب ٦ُٰ

()
 ٨ٌُح ٣٪م اؿخُس، 
.  ٩حٛـ٠خ٧َٰ ه٬ٜ ٩ؿ٪د حٛو٠ٚ ر٦ ٩طلش ح٩َٛحٯش ر٪حٓـش حٵؿخُس

ٳ١ ح٠َٛٓٚ ه٤ي حٛـ٠خ٧َٰ ٯو٠ٚ :ٳ٦٣ ٗب٠ٛشعٚ:  ٓ٪٦ٛ*
ر٩،٦ٰٓؤطٮ حٛوٸٍ ٦ُٰ، ٩ٷ شٖ أ١ حٛليٯغ ح٩َ٠ٛ٭ رـَٯْ 

. حٵؿخُس أٓ٪٫ ٢ٟ حٛليٯغ ح٠َٛٓٚ
:  حٵؿخُس ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ أ٣٪حم: صٞ اٵعبصح ٟو٢ٰ ٠ٛو٢ٰ:  ٓ٪٦ٛ*

ٯخ ُٯي ح٩ٍ :  اؿخُس ٟو٢ٰ ٠ٛو٢ٰ، رؤ١ ٯٔ٪ٙ حٛشٰن:ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
ه٤ٮ حٛليٯغ  

٩ٷ رغ٪ص ٠ٛوذ٩ٝ رجوًب ٠ٛ٪ع٪د، ِٗٸ١ ٢ٟ٩ ٯ٪ٛذ ٦ٛ، ُٮ كب٧ش 
٩ٓب٦ٛ ًٰش٧ٞ؛ ٳ٨٣ب ٟؾبدصخ ٩ئر١ ُٮ . ٗٸٝ ع٠بهخ ٢ٟ أطؾبث٤ب

٩أعبص٧ب أث٪ ث٘ش ث٢ أثٮ دا٩د ٩ًٰش٥، ٠ٗب رغ٪ص ٛـِٚ ٷ . اٛش٩اٯخ
. ع٠بم ٦ٛ، ُٮ أطؼ ٓ٪ٛٮ اٛو٠ٜبء، ٠ٗ٩ب رغ٪ص ٌٜٛبئت

  

حِٛٸ٣ٮ، ٤٧خ اؿخُس ٟو٢ٰ، ٧٩٪ كيٯغ ٩حكـي ٠ٛو٢ٰ، أ٭ َٛح٩ 
٩حكـي، ٩ٛ٪ ٗخ١ ٤٧خٕ طويى ُٮ حٛليٯغ أ٩ حٛظٸٌٰٟ، ٦٤٘ٛ ٟو٢ٰ ُب٦٣ 

ح٩ٍ ٥ٌ٧ حٛو٠ٔش أكخىٯغ، أ٩ ح٩ٍ : ٯيهٚ ُٮ ٧ٌح حَٛطزش ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
. ٯخ ُٸ١، ٩ٯخ ُٸ١، ٩ٯخ ُٸ١ ٥ٌ٧ حٳكخىٯغ ه٤ٮ

                                 
٩أهَؿ٦  (64) ٥ًَٗ حٛزوخٍ٭ طؤًٰٜخ رخد ٟخ ٯٌَٗ ُٮ ح٤٠ٛخ٩ٛش، ٓزٚ حٛليٯغ()

(. 1/155)٩طلل٦ حر٢ كـَ ُٮ حِٛظق  (2/162)٩حٛـزَح٣ٮ ُٮ حٛ٘زَٰ (9/58)حٛز٨ٰٔٮ
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أؿِٰ ٳ٧ٚ :  اؿخُس ٟو٢ٰ ٌَٰٛ ٟو٢ٰ، ٗؤ١ ٯٔ٪ٙ:ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ
. حَٛٯخع أ١ ٯ٩٩َح ه٤ٮ حٛليٯغ حِٛٸ٣ٮ

 اؿخُس ًَٰ ٟو٢ٰ أكخىٯغ ًَٰ هخطش ٛشوض :ا٤ٛ٪م اٛضبٛش
. ؿ٠ٰن ٩َٟٯخطٮ ِٛٸ١، شوض أ٩ شوظ٢ٰ: ٟو٢ٰ ٯو٤ٮ ٯٔ٪ٙ
 اؿخُس ًَٰ ٟو٢ٰ ٟؼٚ أكخىٯغ ًَٰ ٟوٜ٪ٟش ٌَٰٛ :ا٤ٛ٪م اٛشاثن

 ٟو٢ٰ ٳ٣خّ ٩ٍ٩حس ًَٰ ٟو٢ٰ٤ٰ، ٧٩٪ حٌٛ٭ هزَ ه٦٤ ح٠ٛئَٛ
ؿ٠ٰن ٟخ . ٩ٯغ٪ص أ١ ٯغٰض ع٠ٰن ٟب ٯش٩ٯ٦ ٢٠ٛ أساد٥ :ثٔ٪٦ٛ

ٯ٩َٯ٦، ٧ٌح ًَٰ ٟو٢ٰ، ٢٠ٛ أٍحى٥، ٧ٌح اؿخُس ٌَٰٛ ٟو٢ٰ، ٩ُٮ ٧ٌح 
. ح٤ٛ٪م هٸٍ، ٩حٛـ٠خ٧َٰ ه٬ٜ طلظ٦ ٩ؿ٪ح٥ُ

٧ٚ ٯـ٪ُ أ١ ٯـِٰ ٠ٛوي٩ٝ أ١ ٯ٩َ٭ حٛليٯغ ه٦٤، أ٩ ٷ ٯـِٰ؟  
:  ح٠ٛوي٩ٝ ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ

  :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
٢ٟ ...: ٩ٷ رغ٪ص ٠ٛوذ٩ٝ رجوًب ٠ٛ٪ع٪د ِٗٸ١ ٢ٟ٩ ٯ٪ٛذ:  ٓ٪٦ٛ*

أ٣٪حم حٵؿخُس ٠ٛوي٩ٝ أ١ ط٘٪١ حٵؿخُس ٠ٛوي٩ٝ طزوًخ ٠ٛ٪ؿ٪ى، ٗؤ١ 
أؿِٰ ِٛٸ١  : ٯٔ٪ٙ

٩ٷ رغ٪ص ٠ٛوذ٩ٝ أطًٸ، ٗأعضد ٢٠ٛ ٯ٪ٛذ ِٛٸ١، ٩ٓب٦ٛ 
٩أعبص٧ب اٛٔبػٮ ٩ثوغ . اٛشبُوٰخ ٗبٛ٪َٓ ه٤ذ٣ب ٩ه٤ذ٧ٞ

.  ا٠ٛبٰٛ٘خ
ؽذص٤ب ٩أخجش٣ب ئعبصح ٩ثذ١٩ : أعبص ٛٮ ُٸ١، ٩ٯٔ٪ٙ: ٩ٯٔ٪ٙ

٩ؽ٘ٮ ه٢ اٛٔبػٮ ع٪اص أعضد ٢٠ٛ . ئعبصح ٷ ٯغ٪ص ه٤ذ اٳٗضش
 .ٯشبء ُٸ١ خٸًُب ٜٛٔبػٮ أثٮ اٛـٰت ٩ًٰش٥

 

ح٠ٛ٪ؿ٪ى ٩ٍحٯش أكخىٯؼٮ، ػٞ أؿ٥ِٰ ٢٠ٛ ٯ٪ٛي ٦ٛ، ٥ٌ٧٩ ٓي حهظَٜ 
:  ح٤ٛخّ ٨ُٰخ ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ

 أ٦٣ ؿَٯْ طلٰق ٩أ١ حٵؿخُس ٠ٜٛوي٩ٝ طزوًخ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
٠ٜٛ٪ؿ٪ى ؿخثِس ٧٩ٌح ٧٪ حهظٰخٍ حر٢ أرٮ ىح٩ى، ٩ٓخٓ٪٥ ه٬ٜ حٵؿخُس 

. ٜٛـِٚ ٩ٌٜٛخثذ
 رؤ١ ٧ٌح ْٰٛ ؿَٯًٔخ طلٰلًخ ٛٶؿخُس، ٧٩٪ ٓ٪ٙ :٩اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

ٳ١ حٵؿخُس ٩ح٩َٛحٯش : حٛـ٠خ٧َٰ ٧٩٪ حهظٰخٍ أٗؼَ حٛل٤خرٜش ٓخٛ٪ح
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ٟلخىػش ٩ا١ً ُٮ ح٩َٛحٯش ٩ح٠ٛلخىػش، ٩حٵ١ً ُٮ ح٩َٛحٯش ٷ ط٘٪١ اٷ 
.  ٛشوض ٟ٪ؿ٪ى

. ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ ٧٪ حٳط٪د ٩حٳطق
. حٵؿخُس ٠ٛوي٩ٝ أطخٛش: ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ 
 أ١ ٯـِٰ ٠ٛوي٩ٝ أطخٛش، ...:٩ٷ رغ٪ص ٠ٛوذ٩ٝ أطًٸ:  ٓ٪٦ٛ* 

أؿِٰ ٛ٪ٛي ُٯي حٌٛ٭ ٛٞ ٯ٪ٛي ٦ٛ روي أ١ ٯ٩َ٭ ه٤ٮ : رؤ١ ٯٔ٪ٙ
حٛليٯغ، ٨ٌُح ٟوي٩ٝ أطخٛش ٩حٛـ٠خ٧َٰ ه٬ٜ هيٝ طلش ٧ٌح ح٤ٛ٪م 

٩ٓخٓ٪٥ ه٬ٜ حٛ٪َٓ، ُب١ حٛ٪َٓ ٷ ٯظق ٠ٛوي٩ٝ . ٢ٟ حٵؿخُس
ٯـ٪ُ : أطخٛش ٧٩٪ ح٤٠ٛٔـن حرظيحًء، ٩ٓخٙ حٛٔخػٮ ٩روغ ح٠ٛخٰٛ٘ش

.  ٩ٷ كَؽ ٦ُٰ ٧٩ٮ ؿَٯْ ٢ٟ ؿَّ حٵؿخُس
 اًح ...:ؽذص٤ب ٩أخجش٣ب: أعبص ٛٮ ُٸ١، ٩ٯٔ٪ٙ: ٩ٯٔ٪ٙ:  ٓ٪٦ٛ*

٫٩ٍ ا٣ٔخ١ ر٪حٓـش حٵؿخُس ٠ُخًح ٯٔ٪ٙ؟  
٩ا٤٠ٛب٩ٛخ ٩ا٠ٛ٘برجخ ا٠ٛٔزش٣خ ثبٵر١ رغ٪ص اٛش٩اٯخ ث٨ب 

٧زا ع٠بهٮ أ٩ س٩اٯزٮ ٷ : ٩ٟغشد ٓ٪ٙ اٛشٰخ ٜٛـبٛت. ٗبٵعبصح
. رغ٪ص ٦ٛ س٩اٯز٦ ٦ٛ ه٤ذ اٳٗضش

 

.  كيػ٤خ اؿخُس، ٩أهز٣َخ اؿخُس: أؿخُ ٛٮ ُٸ١، ٌٖٗٛ ٯٔ٪ٙ: ٯٔ٪ٙ
أهز٣َخ ُٔؾ، : كيػ٤خ ُٮ حٵؿخُس، أ٩ ٯٔ٪ٙ: ٩ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯٔ٪ٙ

. ٧٩٪ ٓ٪ٙ أٗؼَ حٳط٪٢ٰٰٛ
٩ٷ ٯـ٪ُ ٜٛشٰن طوْٰٜ حٵؿخُس ٩حٵ١ً ُٮ ح٩َٛحٯش رؤَٟ ٟٔظٔزٚ، 

أؿِص ٢٠ٛ ٯشخء ُٸ١ أ١ ٯ٩َ٭ : أ٩ ر٠شٰجش شوض آهَ، ٗؤ١ ٯٔ٪ٙ
٧٩ٌح . ه٤ٮ، رٚ ٷري أ١ ٯو٢ٰ حَٛح٩٭ ه٦٤ اٟخ رخ٦٠ٓ، أ٩ ر٪ط٦ِ

.  ٓ٪ٙ حٛـ٠خ٧َٰ
.  ح٤٠ٛخ٩ٛش:ا٤ٛ٪م اٛشاثن ٢ٟ أ٣٪ام اٵعبصح

 ح٤٠ٛخ٩ٛش ٩ح٠ٛ٘خطزش :٩ا٤٠ٛب٩ٛخ ٩ا٠ٛ٘برجخ ا٠ٛٔزش٣خ ثبٵر١:  ٓ٪٦ٛ*
ُٮ حٛلٰٔٔش ؿِء ٢ٟ أؿِحء حٵؿخُس، ٌٖٛٛ ٍأ٫ ٗؼَٰ ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ 
أ١ ٷ طَِى ه٢ حٵؿخُس، ٩ح٤٠ٛخ٩ٛش ٩ح٠ٛ٘خطزش اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٟو٨خ اؿخُس 

٧ٌح : ٩ا١ً ُب٦٣ ٷ ٯظق أ١ ٯ٫٩َ ر٪حٓـظ٨خ، ُٜ٪ ٓخٙ حٛشٰن ٜٛـخٛذ
ٗظخد ٢ٟ ٠ٟٔ٪هخطٮ، أ٩ ٥ٌ٧ حٳكخىٯغ ٢ٟ ٩َٟٯخطٮ، ُٸ ٯٔ٪ى 
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ٜٛظ٠ٌٰٜ أ١ ٯ٩َ٭ ه٦٤، ٩ٛ٪ أهٌ ٗظخرًخ ٣٩خ٦ٛ٩ ٦ٛ أ٩ ٗظذ ا٦ٰٛ رؤكخىٯغ 
ه٬ٜ ؿ٨ش ح٤ٛظٰلش ٩حٵٍشخى، ُب١ ًٖٛ ٷ ٯو٪٦ٛ أ١ ٯ٩َ٭ ه٦٤، 

ُٸري ٢ٟ حٵ١ً رخ٩َٛحٯش ه٦٤، ٩ٷ ٯشظَؽ ُٮ ح٤٠ٛخ٩ٛش كٰٔٔش 
٧ٌح حٛ٘ظخد حٌٛ٭ ه٬ٜ حٍَٛ ٢ٟ : ح٤٠ٛخ٩ٛش، ُٜ٪ ٓخٙ حٛشٰن

٠ٟٔ٪هخطٮ ُخ٥٩ٍ ه٤ٮ، ُب١ ٧ٌح ٢ٟ ح٤٠ٛخ٩ٛش ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٤خ٦ٛ٩ كٰٔٔش، 
٩ا٠٣خ ح٠َٛحى رخ٤٠ٛخ٩ٛش أ١ ط٘٪١ حٳكخىٯغ ٟ٪ؿ٪ىس كخػَس ر٠٨٤ٰخ 

٧٩ٌح حٌٛ٭ ط٠ظخُ ر٦ ح٤٠ٛخ٩ٛش ه٢ رٰٔش أ٣٪حم حٵؿخُس، ٩ح٤٠ٛخ٩ٛش 
٩ح٠ٛ٘خطزش ٟن حٵ١ً ؿَٯْ طلٰق ٢ٟ ؿَّ ح٩َٛحٯش ٳ٨٣خ ٢ٟ أ٣٪حم 

. حٵؿخُس
: ٩ٛ٪ ٩عذ شٰئًب ثخؾ اٛشٰخ ٛٞ رغض س٩اٯز٦ ه٦٤ ٢٘ٛ ٯٔ٪ٙ

. ٩عذد ثخؾ ُٸ١ ٩رغ٬٠ اٛ٪عبدح
٩ٯغت اٛو٠ٚ ث٠ب ك٢ طؾز٦ ٢ٟ رٖٛ ُٸ ٯز٪َٓ ه٬ٜ اٛش٩اٯخ 

. ه٤ذ اٳٗضش
 

.  حٛ٪ؿخىس:ا٤ٛ٪م اٛخبٟظ ٢ٟ أ٣٪ام اٛش٩اٯخ
 ُبًح :٩ٛ٪ ٩عذ شٰئب ثخؾ اٛشٰخ، ٛٞ رغض س٩اٯز٦ ه٦٤:  ٓ٪٦ٛ*

٩ؿي حٛظ٠ٌٰٜ روؾ شٰو٦ أكخىٯغ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٷ ٯظق ٦ٛ أ١ ٯ٩َ٭ ٥ٌ٧ 
كيػ٤خ شٰو٤خ ٩ٷ أهز٣َخ : حٳكخىٯغ حٛظٮ ٩ؿي٧خ روؾ شٰو٦ ُٸ ٯٔ٪ٙ

٩ؿيص روؾ : شٰو٤خ، ٩ٷ ٓخٙ شٰو٤خ ٩ٷ ٠ٓوض شٰو٤خ، ٦٤٘ٛ٩ ٯٔ٪ٙ
.  ُٸ١
 ٩حٛ٪ؿخىس ٩ا١ ٛٞ :٩ٯغت اٛو٠ٚ ث٠ب ك٢ طؾز٦ ٢ٟ رٖٛ: ٓ٪٦ٛ*

ط٢٘ ؿَٯًٔخ طلٰلًخ ٩َٜٛحٯش اٷ أ٦٣ ٯـذ حٛو٠ٚ ر٠خ ك٢ طلظ٦ 
٨٤ٟخ، اًح ٩ؿي أكخىٯغ رٜٔٞ شٰو٦ ٩هؾ شٰو٦ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯـذ ه٦ٰٜ 
أ١ ٯو٠ٚ ر٠خ ك٢ طلظ٦ ٨٤ٟخ ٧٩ٌح ٯي٤ٛخ ه٬ٜ أ١ حٛو٠ٚ رخٛشٮء ٷ 

ٯشظَؽ أ١ ط٘٪١ ح٩َٛحٯش ٦ُٰ طلٰلش، ٌٖٛٛ ٟؼًٸ ٣ـي أكخىٯغ 
حٛزوخٍ٭ ٩أكخىٯغ طلٰق ٟٜٔٞ ٟي٣٩ش ُٮ ٥ٌ٧ حٛ٘ظذ ُٰـذ ه٤ٰٜخ 
أ١ ٣و٠ٚ ر٨خ ٩ا١ ٛٞ ٯـِ ٤ٛخ أ١ ٩َ٣٭ ر٪حٓـش أِٛخف ح٩َٛحٯش ٥ٌ٧ 

. حٳكخىٯغ
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٤٧٩خ ٟٔؤٛش ٓي طشظز٦ ر٠ٔؤٛش حٛ٪ؿخىس ٧٩ٮ ٟخ اًح ٩ؿي حٵ٣ٔخ١ 
روؾ ٦ِٔ٣ أكخىٯغ ٩ًٜذ ه٬ٜ ك٦٤ أ١ ٥ٌ٧ حٳكخىٯغ ٢ٟ ٩ٍحٯظ٦، 

ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯـ٪ُ ٛٶ٣ٔخ١ أ١ ٯ٩َ٭ ٥ٌ٧ حٳكخىٯغ؛ ٳ١ حٛو٠ٚ رٌخٛذ 
حٛل٢ ٩حٍى ُٮ حٛشَٯوش ٩ك٤ٰجٌ ُٸ ٟخ٣ن ٢ٟ أ١ ٯ٩َ٭ ٥ٌ٧ 

. حٳكخىٯغ، ٩ٯز٨ٌٜخ، ٩ٯو٠ٚ ر٠خ ٨ُٰخ
 

اٳٗضش ه٬ٜ ع٪اص ٣ٔٚ اٛؾذٯش ثب٠ٛو٬٤ ٜٛوبسٍ : ٟغأٛخ
ث٠ٔزؼٰبد اٳِٛبف اِٛبسّ ث٨٤ٰب خٸًُب ٷث٢ عٰشٯ٢

()
.  

.  ٩ه٢ أؽ٠ذ ٟض٦ٜ
 أ١ اهلل أٟش ث٦ أ٩ ٬٨٣ ×٩ئ١ ث٢ٰ ا٤ٛجٮ . ٧زا ئ١ أؿْٜ

. ُ٘بٛٔشآ١
 

 ٥ٌ٧ ...:اٳٗضش ه٬ٜ ع٪اص ٣ٔٚ اٛؾذٯش ثب٠ٛو٬٤ ٜٛوبسٍ:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛٔؤٛش ٟظؤٜش ر٤ٔٚ حٛليٯغ رخ٠ٛو٬٤، ٩طلَٯَ ٟلٚ ح٤ِٛحم ٨ُٰخ أ١َ 

٢َْٟ ٛٞ ٯ٢٘ هخًٍُخ ريٷٷص حٳِٛخف ٯـذ ه٦ٰٜ ٣ٔٚ حٛليٯغ رِٜل٦، 
٩ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯ٦ٜٔ٤ ر٠و٤خ٥، أٟخ ٢ٟ ٗخ١ هخًٍُخ ر٠ٔظؼٰخص حٳِٛخف 
٩ىٷٷط٨خ ٩حَِّٛ ر٨٤ٰخ، ُب٦٣ ـ ك٤ٰجٌ ه٬ٜ ٧ٌٟذ حٛـ٨٠٪ٍ ـ ٯـ٪ُ 

ٷ ٯـ٪ُ ٣ٔٚ : ٦ٛ ٩ٍحٯش حٛليٯغ رخ٠ٛو٬٤ هٸًُخ ٷر٢ َٰٓٯ٢ ُب٦٣ ٓخٙ
.  حٛليٯغ رخ٠ٛو٬٤

٩ٌٖٗٛ حٳِٛخف ح٠ٛظوزي ر٨خ ٷ ٯـ٪ُ َٜٛح٩٭ أ١ ٯ٩َٯ٨خ رخ٠ٛو٬٤ 
أِٛخف حٱًح١، ٩أِٛخف حٵٓخٟش، ٩أكخىٯغ حٳىهٰش، ٩أكخىٯغ : ٟؼخٙ ًٖٛ

أًٗخٍ حٛظٜ٪حص، ٥ٌ٨ُ أِٛخك٨خ َٟحىس ٌٛحط٨خ ُل٤ٰجٌ ٷ ٯـ٪ُ اريح٨ٛخ، 
. أ٩ ٩ٍحٯظ٨خ رخ٠ٛو٬٤

 ٯو٤ٮ ٩ٍ٩٭ ه٢ أك٠ي ٩ٍحٯش أه٫َ :٩ه٢ أؽ٠ذ ٟض٦ٜ: ٓ٪٦ٛ*
.  ٟؼٚ ٧ٌٟذ حر٢ َٰٓٯ٢ أ٦٣ ٷ ٯـ٪ُ ٣ٔٚ حٛليٯغ رخ٠ٛو٬٤

                                 
، اٟخٝ ٩ٍم ٟليع ٦ُٰٔ  ٟ٪٬ٛ أ٣ْ ر٢ ٟخٖٛ أر٪ رَ٘ ٟل٠ي ر٢ َٰٓٯ٢ حٛزظَ٭ ٧٪ ()

( 3/241)طِش حٛظِ٪س (5/331) طخٍٯن رٌيحى:ح٣لَ. ٧ـ110َِٟٔ َٜٛإٯخ، ط٪ُٮ ٤ٓش 
(. 4/606)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء
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أ٭ أ١ حٛوٸٍ حٛٔخرْ ٧٪ ٠ُٰخ طٜ٘ٞ ر٦ :٧زا ئ١ أؿْٜ:  ٓ٪٦ٛ*
.   ٩ٛٞ ٯ٤ٔز٦ ا٬ٛ حهلل طوخ٬ٛ×ح٤ٛزٮ 
 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٷ طـ٪ُ ٩ٍحٯظ٦ رخ٠ٛو٬٤ رٚ ٷري ٢ٟ :ُ٘بٛٔشآ١: ٓ٪٦ٛ *

. ٣ٔٚ ِٛل٦
٩ٓبٙ اث٢ أثٮ ٟ٪ع٬ ٩ؽِٰذ اٛٔبػٮ

()
 ٩ًٰش٠٧ب ٟب ٗب١ خجشًا 

.  ه٢ اهلل روب٬ٛ أ٦٣ ٓب٦ٛ ُؾ٦٠٘ ٗبٛٔشآ١
.  ٤ٟ٩ن أث٪ اٛخـبة ئثذا٦ٛ ث٠ب ٧٪ أك٨ش ٦٤ٟ ٟو٬٤ أ٩ أخض

سع٪ٙ : ، ثٔبٙ×ٓبٙ ا٤ٛجٮ : ٩ٯغ٪ص ٜٛشا٩٭ ئثذاٙ ٓ٪ٙ اٛشٰخ
 .٣ض ه٦ٰٜ ئٟب٤ٟب. ×اهلل 
 

 حر٢ أرٮ ٟ٪٬ٓ ٢ٟ ٟظٔيٟٮ :٩ٓبٙ اث٢ أثٮ ٟ٪ع٬:  ٓ٪٦ٛ*
ٟخ ٗخ١ هزًَح ه٢ حهلل طوخ٬ٛ : حٛل٤خرٜش طخكذ ٗظخد حٵٍشخى، ٓخٙ

٧٩٪ حٛليٯغ حٛٔيٓٮ، ُل٦٠٘ ٗخَٛٔآ١ ٷ ٯـ٪ُ ٦ٜٔ٣ رخ٠ٛو٬٤ ٳ٦٣ 
.  ٗٸٝ حهلل طوخ٬ٛ

 ٢ٟ ش٩َؽ ح٤ٛٔٚ رخ٠ٛو٬٤، ...:٤ٟ٩ن أث٪ اٛخـبة ئثذا٦ٛ:  ٓ٪٦ٛ*
أ١ ٯ٘٪١ ح٤ٛخٓٚ هخًٍُخ رخ٠ٛوخ٣ٮ، ٟوخ٣ٮ حٳِٛخف، ٢ٟ٩ ش٩َؿ٦ أ١ 
ٯ٘٪١ ًَِٟٓخ ر٢ٰ حٳِٛخف ٩ىٷٷط٨خ، ٢ٟ٩ ش٩َؿ٦، أ١ ٯزي٦ٛ رِٜق 

. ٠ٟخػٚ ٦ٛ ُٮ ح٠ٛو٬٤
٢٘ٛ ٛ٪ ٗخ١ ٠ٟخػًٸ ٦ٛ ُٮ ح٠ٛو٬٤، ٦٤٘ٛ أك٨َ ٩أرَُ ٦٤ٟ، ٨ُٚ 
ٯـ٪ُ ٦ٛ ًٖٛ؟ ُخ٠ٛٔؤٛش ُٮ ٣ٔٚ حٛليٯغ ر٠و٬٤ أ٩ رِٜق أك٨َ ٢ٟ 

ٷ ري أ١ ٯ٘٪١ ٟٔخ٩ٯًخ ٦ٛ ُٮ حٛل٨٪ٍ :ِٛق حٛليٯغ، ٓخٙ أر٪ حٛوـخد
٩حٛوِخء، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ٦٣ ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯ٤ٔٚ حٛليٯغ رخ٠ٛو٬٤ ٩ٛ٪ 

. ٗخ١ رِٜق أك٨َ ٢ٟ ِٛق حٛليٯغ

                                 
٧ـ ٩ط٪ُٮ 561 ٩ٛي ٤ٓشهٰخع ر٢ ٟل٠ي ر٢ هٰخع ر٢ ٟ٪٬ٓ كِٰي حٛٔخػٮ ٧٪ ()

. ٧ـ٤ٓ630ش
(. 172) حٛيٯزخؽ ح٧ٌ٠ٛذ ص:ح٣لَ
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 اًح ٓخٙ :×ٓبٙ ا٤ٛجٮ : ٩ٯغ٪ص ٜٛشا٩٭ ئثذاٙ ٓ٪ٙ اٛشٰخ:  ٓ٪٦ٛ*
:  ٨ُٚ ٯـ٪ُ ٤ٛخ أ١ ٣زيٙ ِٛلش×حَٛح٩٭ حٛظلخرٮ ٓخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل 

:  رِٜلش (ٍٓ٪ٙ حهلل)
.......................................................................

 ..........................
أ٩ ٷ ٯـ٪ُ ًٖٛ؟ ٧ٌح ٟ٪ؿ٢ هٸٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء، ٓزذ ٧ٌح (ح٤ٛزٮ)

٩ر٤زٰٖ : حٛوٸٍ ٟخ ٩ٍى ُٮ كيٯغ حٛزَحء ُٮ كيٯغ ح٤ٛ٪ٝ، ٠ٛخ ٓخٙ
٩رَٓ٪ٖٛ حٌٛ٭ أٍٜٓض ُٔخٙ : ٍَُ٘ط٨خ ُٜٔض: حٌٛ٭ أٍٜٓض، ٓخٙ

«ٷ، ٩ث٤جٰٖ اٛز٭ أسعٜذ:»×ح٤ٛزٮ 
()

 (ح٤ٛزٮ): ُل٢ ؿخثِش أ١ ِٛق 
 (حَٛٓ٪ٙ): ُٮ ؿ٠ٰن ح٠ٛ٪حؿ٢، ٧٩ٌ٘ح ِٛق (حَٛٓ٪ٙ): ٷ ٯزيٙ رِٜق
، ٧٩ٌح ٦ُٰ ٟخ ٦ُٰ؛ ٳ١ ٧ٌح حٛليٯغ ٢ٟ (ح٤ٛزٮ): ٷ ٯزيٙ رِٜق

. حٳًٗخٍ، ٩حٳًٗخٍ هخٍؽ ٟلٚ ح٤ِٛحم ٳ٨٣خ َٟحىس أِٛخك٨خ رٌحط٨خ
 
 
 
 
 
 
 

ُٚ اِٛشَم عٔؾ اٛو٠ٚ ث٦، ٛ٘زة ٩اؽذ ًٰش : ٟغأٛخ ئرا َٗزَة اٳط
.  ٟو٢ٰ

                                 
 ٓخٙ : ٓخٙ ه٢ حٛزَحء ر٢ هخُد:٩ِٛل٦ (2710)٩ٟٜٔٞ (247) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()

 ، ػٞ حػــن ه٬ٜ شٖٔ حٳٯ٢٠،اًح أطٰض ٟؼـوٖ ُظ٪ػؤ ٩ػ٪ءٕ ٜٛظٸس»: ×ح٤ٛزٮ 
 ًٍزش ، ٩أٛـؤص ك٨َ٭ اٰٖٛ، ٩ُ٪ػض أَٟ٭ اٰٖٛ، ح٨ٜٛٞ أ٠ٜٓض ٩ؿ٨ٮ اٰٖٛ:ػٞ ٓٚ

 ٩ر٤زٰٖ ، ح٨ٜٛٞ آ٤ٟض ر٘ظخرٖ حٌٛ٭ أ٣ِٛض، ٷ ٟٜـؤ ٩ٷ ٤ٟـ٬ ٤ٟٖ اٷ اٰٖٛ،٧ٍ٩زش اٰٖٛ
 : ٓخٙ« ٩حؿو٢٨ٜ آهَ ٟخ طظٜ٘ٞ ر٦، ُؤ٣ض ه٬ٜ حِٛـَس، ُب١ ٟض ٢ٟ ٰٜٛظٖ،حٌٛ٭ أٍٜٓض

 : ٓخٙ، ٩ٍٓ٪ٖٛ: ٜٓض، ح٨ٜٛٞ آ٤ٟض ر٘ظخرٖ حٌٛ٭ أ٣ِٛض:٠ُٜخ رٌٜض ×َُىىط٨خ هٜٮ ح٤ٛزٮ 
. « ٣٩زٰٖ حٌٛ٭ أٍٜٓض،ٷ»
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.  ٷ أدس٭، ه٠ٚ ث٦ ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٛجوغ اٛؾ٤ِٰخ: ُا١ ٓبٙ
 

 ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش :ئرا ٗزة اٳطٚ اِٛشم عٔؾ اٛو٠ٚ ث٦:  ٓ٪٦ٛ*
ٟظؤٜش رظٌ٘ٯذ حٛشٰن ٜٛظ٠ٌٰٜ حَٛح٩٭ ه٦٤، أ٩ ا٣٘خٍ حٳطٚ ٩ٍحٯش 

:  حَِٛم، ٥ٌ٧٩ ه٬ٜ ط٪ٍط٢ٰ
ٌَ؛ ٩ًٖٛ رؤ١ ٯٔ٪ٙ:اٛظ٪سح اٳ٬ٛ٩ ٌَِد حٛشُٰن حٛظ٠ٰٜ ّ٘ ٛٞ ٯ٩َ :  أ١ ُٯ

ٟل٠ي ٛٞ : ٧ٌح حٛليٯغ ه٤ٮ، ٫٩ٍ ٟل٠ي ه٢ ُٯي كيٯؼًخ، ُٔخٙ ُٯي
ٯ٩َ ٧ٌح حٛليٯغ ه٤ٮ، ر٠و٬٤ أ٦٣ ٯٌ٘د، ُل٤ٰجٌ أكي حٛشوظ٢ٰ 

.  ٗخًد، ٢ٟ٩ ػٞ ُب١ ٧ٌح حٛليٯغ ٷ ٯٔزٚ
٢٘ٛ ٧ٚ ٯ٘٪١ ٧ٌح ؿَكًخ ُٮ أكي حَٛح٩ٯ٢ٰ أ٩ ُٮ ٠٨ٰٜٗخ؟  

.  ٧ٌح ْٰٛ ؿَكًخ ُٮ أكي٠٧خ ٩ٷ ُٮ ٠٨ٰٜٗخ: ٣ٔ٪ٙ
.  ٥ٌ٧٩ حٛظ٪ٍس حٳ٬ٛ٩ ٢ٟ ط٪ٍس ا٣٘خٍ حٛشٰن ٩َٛحٯش حٛظ٠ٌٰٜ

أ٣خ ٷ أًَٗ أ٣ٮ :  أ١ ٯ٥َ٘٤ ري١٩ طٌ٘ٯذ، رؤ١ ٯٔ٪ٙ:اٛظ٪سح اٛضب٣ٰخ
طٔزٚ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯش ٩ٛ٪ أ٣َ٘ حٛشٰن : ٩ٍٯض ٧ٌح، ٩ك٤ٰجٌ ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

٩ٍحٯش حٛظ٠ٌٰٜ، ٳ١ ًٗٸ ٠٨٤ٟخ هيٙ، ٩ٳ١ حٛظ٠ٌٰٜ هيٙ ٟٔز٪ٙ ح٩َٛحٯش 
ُ٪ؿذ ه٤ٰٜخ ٓز٪ٙ ٩ٍحٯظ٦، ٧ً٩ذ روغ حٛل٤ِٰش ا٬ٛ أ٦٣ ٷ ٯٔظيٙ 

ر٠ؼٚ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯش، ٩حٛظ٪حد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ، ٩ٯيٙ ه٬ٜ ًٖٛ أ١ 
ٍرٰوش حَٛأ٭ ـ ٍرٰوش ر٢ أرٮ هزي حَٛك٢٠ ـ كيع ه٢ ٨ٰٓـٚ ر٢ 

 ×ٓؼ٬ ح٤ٛزٮ » : كيٯـغأرٮ طـخٛق ه٢ أرٰـ٦ ه٢ أرٮ ٧َٯـَس 
«رشخ٧ــي ٩ٯ٢ٰ٠

()
:   ٤ُٔٮ ٨ٰٓـٚ ٧ٌح حٛليٯغ،ُ٘ـخ١ روـي ًٖٛ ٯٔــ٪ٙ

. ٩ه٢ أؽ٠ذ ٟض٦ٜ
 

٩حٳٟـش ٠ٓوض ٧ـٌح . كـيػ٤ٮ ٍرٰوـش هـ٤ٮ أ٣ٮ كـيػظ٦ ه٢ أر٦ٰ
حٛلـيٯـغ ٩طٜٔظ٦ رخٛٔز٪ٙ ٩ٛٞ ٯ٥َ٘٤ أكي، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٥ٌ٧ 

. ح٩َٛحٯش ٟٔز٪ٛش
حٛٔؼخء رخٛشخ٧ي ٩ح٢ٰ٠ٰٛ، ُو٤ي حٛـ٨٠٪ٍ : ٢٠ُ ػ٠َس ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش

.  ٯٔؼ٬ رخٛشخ٧ي ٩ح٢ٰ٠ٰٛ ُٮ حٳٟ٪حٙ، هٸًُخ ٜٛل٤ِٰش

                                 
(. 2368)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1343)٩حٛظٌَٟ٭ (3610) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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أٯ٠ب اٟشأح »:كيٯغ هخثشش ٍػٮ حهلل ه٨٤خ: ٢ٟ٩ ػ٠َحط٨خ أٯؼًخ
«٣٘ؾذ ثٌٰش ئر١ ٨ٰٛ٩ب ٤ُ٘بؽ٨ب ثبؿٚ

()
٩ٍح٥ ح٧َِٛ٭ ه٢  ُٔي 

ه٩َس ه٢ هخثشش، ٩حَٛح٩٭ ه٢ ح٧َِٛ٭ ٧٩٪ ٠ٰٜٓخ١ ر٢ ٟ٪٬ٓ، 
ٷ أًَٗ ٩ٍحٯظٮ ٦ٛ: ٓخٙ ه٦٤ ح٧َِٛ٭

()
أ٣خ : ، ٤٨ُخ ٛٞ ٯٌ٘ر٦ ٦٤٘ٛ ٓخٙ

ٷ أىٍ٭ ٩ٷ أًَٗ، ُٸ ٯ٘٪١ ًٖٛ ؿو٤ًخ ُٮ حٛليٯغ، ٩ٷ ؿو٤ًخ ُٮ 
.  أكي حَٛح٩ٯ٢ٰ

 أ٭ أ١ ٤٧خٕ ٩ٍحٯش أه٫َ ه٢ حٵٟخٝ :٩ه٢ أؽ٠ذ ٟض٦ٜ: ٓ٪٦ٛ*
٠ٟخػٜش ٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٰش ُٮ أ٦٣ ٷ ٯٔزٚ حٛليٯغ روي ا٣٘خٍ حٛشٰن 

 .٩َٛحٯش حٛظ٠ٌٰٜ ه٦٤
 
 

اٛضٯبدح ٢ٟ اٛضٔخ ا٤٠ِٛشد ث٨ب ٟٔج٪ٛخ؛ ِٛلٰخ ٗب٣ذ أ٩ : ٟغأٛخ
ٟو٤٪ٯخ؛ ٵٟ٘ب١ ئ٣ِشاد٥، ثأ١ هشع ٛشا٩٭ ا٤ٛبٓض شبًٚ، أ٩ 

.  دخٚ ُٮ أص٤بء اٛؾذٯش، أ٩ رٗشد اٛضٯبدح ُٮ أؽذ ا٠ٛغٜغ٢ٰ
 

:   حِٛٯخىس ٢ٟ حٛؼٔش ٨ٛخ َُهخ١...:اٛضٯبدح ٢ٟ اٛضٔخ:  ٓ٪٦ٛ*
 اًح ٛٞ ٯوٜٞ حطلخى ح٠ٛـْٜ، ُخِٛٯخىس ٨ٛخ ػٸع :اِٛشم اٳ٩ٙ

: كخٷص
أ١ ط٘٪١ حِٛٯخىس ٟوخٍػش ٩َٜٛحٯش حٳه٫َ، : حٛلخٛش حٳ٬ٛ٩

.  ُل٤ٰجٌ ٯَؿق ر٠٨٤ٰخ
. أ١ ط٘٪١ ٟ٪حُٔش ٨ٛخ، ُل٤ٰجٌ طٔزٚ حِٛٯخىس: حٛلخٛش حٛؼخ٣ٰش

                                 
( 1879)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1102)٩حٛظٌَٟ٭ (2083) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()

(. 2/183)٩حٛلخٗٞ
: روي أ١ ٓخّ حٛليٯغ ر٤ٔي٥ (3/266)حٛ٘خٟٚ ُٮ ػوِخء حَٛؿخٙ ٓخٙ حر٢ هي٭ ُٮ ()

 ا١ ٠ٰٜٓخ١ : ُٜٔض ٦ٛ، ُٰٜٔض ح٧َِٛ٭ ُٔؤٛظ٦ ه٢ ٧ٌح حٛليٯغ ُٜٞ ٯو٦َُ:ر٢ ؿَٯؾحٓخٙ 
 أهخٍ أ١ ٯ٘٪١ ٓي ٧٩ٞ : ُوٍَ ٠ٰٜٓخ١ ٩ًَٗ هًَٰح ٩ٓخٙ: ٓخٙ،ر٢ ٟ٪٬ٓ كيػ٤خ٥ ر٦ ه٤ٖ

ر٢ ؿَٯؾ ٓؤٙ ح٧َِٛ٭ ُٜٞ ح ٥ٌ٧٩ حٛٔظش ٟو٩َُش رخر٢ هٰٜش أ١ :ر٢ هي٭ح ٓخٙ ،َهََٜٮ
ر٢ حر٢ ؿَٯؾ ٠ٗخ ك٘خ٥ حٯوٍَ ٥ٌ٧ حٛٔظش رو٨٤ٰخ حٛظٮ ًَٗط٨خ ه٢ رشَ ر٢ ح٠ِٛؼٚ ه٢ 

٩ه٬ٜ ٧ٌح ـ ُٮ رخد ٷ ٣٘خف اٷ ر٪ٛٮ ـ  ٧٩ٌح كيٯغ ؿٰٜٚ ُٮ ٧ٌح حٛزخد : ٓخٙ حٛشٰن،هٰٜش
. اٛن ....٣٘خف رٌَٰ ٩ٛٮحٙحٷهظ٠خى ُٮ ارـخٙ 
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اًح ٛٞ ط٢٘ ٟوخٍػش ٩ٛٞ ط٢٘ ٟ٪حُٔش، ٨ُٰ٩خ شٮء : حٛلخٛش حٛؼخٛؼش
٩حٛظ٪حد ٟخ ٥ًَٗ . ؿيٯي، ٥ٌ٨ُ ٟ٪ؿ٢ هٸٍ ر٢ٰ حٳط٪٢ٰٰٛ

.  ح٠ٛئَٛ أ٨٣خ ٟٔز٪ٛش
 ٯو٤ٮ ٓ٪حء ٗخ٣ض حِٛٯخىس ُٮ :ِٛلٰخ ٗب٣ذ أ٩ ٟو٤٪ٯخ:  ٓ٪٦ٛ*

حٳِٛخف أ٩ ٗخ٣ض ُٮ ح٠ٛوخ٣ٮ، ٩ٌٖٗٛ ٓ٪حء ٗخ٣ض ُٮ ح٠ٛظ٢ أ٩ ٗخ٣ض 
.  ُٮ حٵ٤ٓخى

 ٳ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٤َِى حٛ٪حكي ٢ٟ ح٩َٛحس :ٵٟ٘ب١ ا٣ِشاد٥ : ٓ٪٦ٛ*
.  رخِٛٯخىس ى١٩ رٰٔش ح٩َٛحس، ٩ًَٗ ٌٖٛٛ أٟؼٜش

 أػ٤خء ٠ٓخم حٛليٯغ :ثأ١ هشع ٛشا٩٭ ا٤ٛبٓض شبًٚ:  ٓ٪٦ٛ*
ؿخء َٜٛح٩٭ شخًٚ ُش٦ٌٜ ه٢ ٠ٓخم رٰٔش حٛليٯغ، ٠ٗخ ٩ٍى ُٮ 

:  ُٰٔٚ ٦ٛ× ٩ٗخ١ ٯ٠ٔن ح٤ٛزٮ  حٛليٯغ ه٢ ه٠َح١ ر٢ حٛلظ٢ٰ
(ا١ ٣خٓظٖ ٓي طِٜظض)

()
٧ٌح .  ٧ً٩ذ ا٬ٛ ٣خٓظ٦× ُظَٕ كيٯغ ح٤ٛزٮ 

شخًٚ ش٦ٌٜ ه٢ ٠ٓخم رٰٔش حٛليٯغ، ُيٙ ٧ٌح ه٬ٜ أ١ ٩ٍحٯش 
حٱهَٯ٢ ِٜٛٯخىس ٟٔز٪ٛش ٩ُٮ ٟل٨ٜخ، أ٩ ٯ٘٪١ ٓي ىهٚ ُٮ  

ُا١ ُهٜٞ ارؾبد ا٠ٛغٜظ، ُا١ ٗب١ ًٰش٥ ٷ ٯٌِٚ ٟض٨ٜٞ ه٢ ٟض٨ٜب 
هبدح ٛٞ رٔجٚ، ٩ئٷ ٓذٝ ٓ٪ٙ اٳٗضش، صٞ اٳؽِق ٩اٳػجؾ، صٞ 

. ا٠ٛضجذ
 

أػ٤خء حٛليٯغ ُٜٞ ٯ٢٘ ٓي ٠ٓن أ٩ٙ حٛلـيٯغ، ٠ٗـخ ٩ٍى ه٢ هٔزش ر٢ 

ٍهخٯش حٵرٚ ُـخءص ٣٪رظٮ ٩َُكظ٨خ روشٮ  ٗخ٣ض ه٤ٰٜخ:ٓخٙ هـخَٟ 
ٟب  »: ٓخث٠ًخ ٯليع ح٤ٛخّ ُؤىٍٗض ٢ٟ ٓ٪٦ٛ×ُؤىٍٗض ٍٓ٪ٙ حهلل  

٢ٟ ٟغٜٞ ٯز٪ػأ ُٰؾغ٢ ٩ػ٪ء٥ صٞ ٯٔ٪ٝ ُٰظٜٮ سٗوز٢ٰ ٟٔجٚ 
 ٟخ أؿ٪ى : ُٜٔض: ٓخٙ«ه٠٨ٰٜب ثٜٔج٦ ٩٩ع٦٨ ئٷ ٩عجذ ٦ٛ اٛغ٤خ

 ٤ُلَص ُبًح ه٠َ ، حٛظٮ ٓز٨ٜخ أؿ٪ى: ُبًح ٓخثٚ ر٢ٰ ٯي٭ ٯٔ٪ٙ!٥ٌ٧
 ،ٟب ٤ٟ٘ٞ ٢ٟ أؽذ ٯز٪ػأ ُٰجٜي:» ٓخٙ، ا٣ٮ ٓي ٍأٯظٖ ؿجض آ٣ًِخ:ٓخٙ

 ٩أ١ ٟؾ٠ذا ، أش٨ذ أ١ ٷ ئ٦ٛ ئٷ اهلل:أ٩ ُٰغجي اٛ٪ػ٪ء صٞ ٯٔ٪ٙ

                                 
(.  3190) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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هجذ اهلل ٩سع٪٦ٛ ئٷ ُزؾذ ٦ٛ أث٪اة اٛغ٤خ اٛض٠ب٣ٰخ ٯذخٚ ٢ٟ أٯ٨ب 
«شبء

()
.   ٫٩َُ ٦ٛ ه٠َ أ٩ٙ حٛليٯغ

٢ٟ٩ ٛٞ ٯغذ »:أ٩ ًَٗص حِٛٯخىس ُٮ أكي ح٠ٛـ٢ٰٜٔ ٠ٗخ ُٮ كيٯغ
ُٰٜٔـن اٛخ٢ِٰ ٢ٟ د١٩ »:ُب٦٣ ٓخٙ َٟس« ٣و٢ٰٜ ُٰٜٜجظ اٛخ٢ِٰ

«اٛ٘وج٢ٰ
()

٢ٟ ٛٞ ٯغذ ا٤ٛو٢ٰٜ ُٰٜجظ »: ٩َٟس ٛٞ ٯٌَٗ حٛٔـن ُٔخٙ
«اٛخ٢ِٰ

()
 ًَٗ حٛليٯغ ُٮ × ٤٨ُخ ٓزٜض ٥ٌ٧ حِٛٯخىس ٳ١ ح٤ٛزٮ 

. ٟ٪ؿ٢ٰ٤
: اِٛشم اٛضب٣ٮ

٤ُٰلَ اًح ٗخ١ ٗٚ ٢ٟ ...: ئرا هٜٞ ارؾبد ا٠ٛغٜظ:ٓ٪٦ٛ *
حَٛح٩ٯ٢ٰ ٓي كؼَ  

.  ٦ُٰ ٟن اٛزغب٩٭ س٩اٯزب١: ٩ٓبٙ اٛٔبػٮ
أ١ سا٩٭ اٛضٯبدح ئ١ ٛٞ ٯ٢٘ ٟجشصًا ُٮ : ٩اٛزؾْٰٔ ُٮ ٗٸٝ أؽ٠ذ

اٛؾِق ٩اٛؼجؾ ه٬ٜ ًٰش٥ ٢٠ٟ ٛٞ ٯزٗش اٛضٯبدح، ٩ٛٞ ٯزبثن ه٨ٰٜب، 
.  ُٸ ٯٔجٚ رِشد٥

 

ح٠ٛـْٜ ٗخًٟٸ، ٩أط٬ أكي٠٧خ رخِٛٯخىس، ُب٤٣خ ك٤ٰجٌ ٣َؿق ر٢ٰ ٩ٍحٯش 
:  حِٛٯخىس ٩ر٢ٰ ٩ٍحٯش هي٨ٟخ،٩ٟوخٯَٰ حٛظَؿٰق ػٸػش

كٔذ حٳٗؼَٯش، ُٔ٪ٙ حٳٗؼَ ٧٪ ح٠ٛٔيٝ ٩ٓ٪ٙ حٳٓٚ : حٳ٩ٙ
. ٯئهَ

حػ٤خ١، ٩ٍ٩حس : اًح ٗخ٣٪ح ٟظٔخ٩ٯ٢ٰ ُٮ حٛويى ٩َُحس حِٛٯخىس: حٛؼخ٣ٮ
حػ٤خ١، ٤٤ُلَ ا٬ٛ طِخص ح٩َٛحس ٢ٟ ؿ٨ش حٛلِق : هيٝ حِٛٯخىس

.  ٩حٛؼزؾ
اًح طٔخ٩٩ح ُٮ حٛويى، ٩طٔخ٩٩ح ُٮ حٛظِخص، ٤٣ظٔٚ ا٬ٛ : حٛؼخٛغ

طٔيٝ ٩ٍحٯش ح٠ُٛؼزض ه٬ٜ ٩ٍحٯش : ح٠ٛظ٢ ٤َُؿق رلٔذ ح٠ٛظ٢، ٤ُٔ٪ٙ
.  ح٤ٛخُٮ، اًح ٗخ٣ض ٩ٍحٯش ح٤ِٛٮ ٟز٤ٰش ه٬ٜ هيٝ حٛوٜٞ

                                 
(. 4/153)٩أك٠ي (169)أر٪ ىح٩ى (234) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
(. 1177)٩ٟٜٔٞ (134) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(.  1178)٩ٟٜٔٞ (1841) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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:  حٛٔخػٮ ٯٔ٪ٙ:٦ُٰ ٟن اٛزغب٩٭ س٩اٯزب١:ٓبٙ اٛٔبػٮ:  ٓ٪٦ٛ*
أ٩حُْ ه٬ٜ طٔيٯٞ ٓ٪ٙ حٳٗؼَ، أٟخ اًح طٔخ٩٩ح ُب١ حٛظَؿٰق رلٔذ 

:  حٛلِق ٩حٛؼزؾ، ٦ُٰ ٩ٍحٯظخ١ ه٢ أك٠ي
.  أ٦٣ ٯَؿق ر٨٤ٰٞ كٔذ حٛؼزؾ ٩حٛلِق: حٳ٬ٛ٩
. أ٦٣ ٷ ٯَؿق رٌٖٛ رٚ ط٘٪١ ُٯخىس حٛؼٔش ٟٔز٪ٛش: ٩حٛؼخ٣ٰش

 ٗٸٝ حٵٟخٝ أك٠ي ٦ُٰ طلْٰٔ :٩اٛزؾْٰٔ ُٮ س٩اٯخ أؽ٠ذ:  ٓ٪٦ٛ*
٧٩٪ أ٤٣خ ٤٣لَ ُب١ ٗخ١ ٍح٩٭ حِٛٯخىس ٦ٛ ٟ٘خ٣ظ٦ رخ٤ٛٔزش ٜٛلِق 

٩حٛؼزؾ ٧٩٪ اٟخٝ ُل٤ٰجٌ ٧ٚ ٯٔزٚ طَِى٥ أ٩ ٷ؟ ٦ُٰ ٩ٍحٯظخ١ ه٢ 
. أك٠ي

أٟخ ا١ ٗخ١ ْٰٛ ٟش٨٪ًٍح رخٛلِق ٩ْٰٛ ٦ٛ طٜٖ ح٠ٛ٘خ٣ش، ُل٤ٰجٌ 
ٛ٪ ؿخء٣خ أكي ح٩َٛحس ْٰٛ ٟش٨٪ًٍح رخٛلِق :طَى ٩ٍحٯظ٦  ٟؼخٙ ًٖٛ

٫٩ٍ ه٢ شٰو٦ ُِحى ُٯخىس  
٩ئ١ ٗب١ صٔخ ٟجشصًا ُٮ اٛؾِق ٩اٛؼجؾ ه٬ٜ ٢ٟ ٛٞ ٯزٗش٧ب 

. ُش٩اٯزب١
 

٧ٌح حَٛح٩٭ ْٰٛ ٟو٩ًَُخ رخٛلِق ٩حٛؼزؾ ٤ُٔيٝ ٩ٍحٯش : ُب٤٣خ ٣ٔ٪ٙ
ٙ ـ ٢ٟ أىم»:كيٯغ ح٠ٛٔخرٔش ٩اؿَحء ح٠ٛلٜٚ: ٟؼخٙ ًٖٛ. ٥ًَٰ ه٦ٰٜ

 ٢ٟ٩ ،ٯئ٢ٟ أ١ ٯٔزْ ُْٰٜ ر٠ٔخٍ ٧٩٪ ٷ ٢ٍٰٓ ٯو٬٤ـًح ر٢ٰ ٍـَُّ
طَِى ر٦ ِٰٓخ١ « أىهٚ َُٓخ ر٢ٰ ٢َُٰٓ ٩ٓي أ٢ٟ أ١ ٯٔزْ ٨ُ٪ ٠ٓخٍ

ر٢ حٛل٢ٰٔ ه٢ ح٧َِٛ٭ ه٢ ٓوٰي ر٢ ح٠ٰٛٔذ ه٢ أرٮ ٧َٯَس 
َُٟ٪هًخ

()
، ُٸ ٯيُن حٛليٯغ حٌٛ٭ ٩ٍح٥ حٛـ٠خهش ٢ٟ أطلخد 

ٷ رخّ ر٧َخ١ »:ح٧َِٛ٭ ه٢ ح٧َِٛ٭ ه٢ ٓوٰي ٟ٪ٓ٪ًُخ ٢ٟ ٓ٪٦ٛ
حٛوٰٚ اًح ٗخ١ ٨ُٰخ َُّ ْٰٛ ى٨٣٩خ ا١ ٓزْ ٗخ١ ٦ٛ حٛٔزْ ٩ح١ ٛٞ 

«ٯٔزْ ٛٞ ٯ٢٘ ه٦ٰٜ شٮء
()

ُل٤ٰجٌ ِٰٓخ١ ر٢ ك٢ٰٔ ٷ ٯٔزٚ . 

                                 
(. 2876)٩حر٢ ٟخؿ٦ (2579) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
٩ح٣لَ ح٠ٛـخٛذ  (6/527)٩حر٢ أرٮ شٰزش (10/20) أهَؿ٦ حٛز٨ٰٔٮ()

(. 9/396)حٛوخٰٛش
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طَِى٥، اً ْٰٛ ٟزًَُح، ٩ٓي هخَٛ أطلخد ح٧َِٛ٭ حٛ٘زخٍ ٯ٪٣ْ 
. ٥ًَٰ٩، ٢ٟ٩ ػٞ ُٸ ٯٔزٚ طَِى٥ ر٥ٌ٨ ح٩َٛحٯش

 اًح ٗخ١ حَٛح٩٭ ٟزًَُح :٩ئ١ ٗب١ صٔخ ٟجشصًا ُٮ اٛؾِق:  ٓ٪٦ٛ*
:  ُٮ حٛلِق ٩حٵطٔخ١ ٩طَِى رِٯخىس ٦ُِٰ ٩ٍحٯظخ١

.  طٔزٚ حِٛٯخىس: حٳ٬ٛ٩
. ٷ طٔزٚ حِٛٯخىس: ٩حٛؼخ٣ٰش

ا١ ح٠ٛليػ٢ٰ ٷ ٯٔزٜ٪١ حِٛٯخىس : ٩ٓي شيى حر٢ ٍؿذ ُٮ ٧ٌح ٩ٓخٙ
ٟـًٜٔخ ٩ا٠٣خ ٯَؿل٪١ ر٢ٰ ٍح٩٭ ح٠ِٛٯي ٩ٍح٩٭ ح٤ٛخٓض، ٩ْٰٛ 

ه٤ي٧ٞ ٓز٪ٙ ِٜٛٯخىس ٨ُٞ ٯ٤ل١٩َ ا٬ٛ ٢ٟ ٩حُْ حِٛحثي ُٮ ح٩َٛحٯش 
٢ٟ٩ هخ٩،٦ِٛك٤ٰجٌ ٯَؿل٪١ ر٨٤ٰٞ

()
 .

٩ح٠ٛش٨٪ٍ ه٤ي أ٧ٚ ح٠ٛظـٜق ٩حٳط٪٢ٰٰٛ أ١ حِٛٯخىس ٟٔز٪ٛش 
. رخٛش٩َؽ حٛٔخرٔش

ؽزٍ ثوغ اٛخجش عبئض ه٤ذ اٳٗضش ئٷ ُٮ اٌٛبٯخ : ٟغأٛخ
ؽز٬ »٩اٷعزض٤بء ٣٩ؾ٪٥، ٟضٚ 

.................................................................،«رض٧ٮ
 .

 

 ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ُٮ آٔخؽ ؿِء ٢ٟ :ؽزٍ ثوغ اٛخجش:  ٓ٪٦ٛ*
: حٛوزَ ٦ٛ٩ كخٛظخ١
 اًح ٛٞ ٯظوْٜ ح٠ٛل٩ٌٍ رخٛوزَ ٩ٗخ١ ؿ٠ٜش ٟٔظٜٔش :اٛؾبٛخ اٳ٬ٛ٩

ُب١ حٛلٌٍ ؿخثِ،٩ٓيٗخ١ ٤٧خٕ ُٮ حٛـ٪حُ هٸٍ ر٢ٰ روغ ح٨ِٔٛخء 
٩روغ ح٠ٛليػ٢ٰ، ٌٖٛٛ ُب١ حٛزوخٍ٭ ُٮ أ٩ٙ طلٰل٦ ُٮ 

«ئ٠٣ب اٳه٠بٙ ثب٤ٰٛبد»:كيٯغ
()

 كٌٍ روؼ٦ ٛزٰخ١ أ١ ٢ٟ ٧ٌٟز٦ 
. ؿ٪حُ حٛلٌٍ، ٤٨ُخ روغ حٛليٯغ ح٠ٛل٩ٌٍ ٛٞ ٯظوْٜ ر٦ ح٠ٛز٬ٔ

اً ٗخ١ : حٛلخٛش حٛؼخ٣ٰش: ئٷ ُٮ اٌٛبٯخ ٩اٷعزض٤بء ٣٩ؾ٪٥:  ٓ٪٦ٛ*
ٗٚ »:ٯظوْٜ روغ حٛوزَ رزوؼ٦ ُٸ ٯـ٪ُ ٤ٛخ أ١ ٣لٌٍ، ٷ طٔ٪ٙ

                                 
(. 1/207) ح٣لَ ٟزلغ ُٯخىس حٛؼٔش ُٮ شَف هٚ حٛظٌَٟ٭ ٷر٢ ٍؿذ()
(. 1907)٩ٟٜٔٞ (1) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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«ئٷ ا٠ٛغب٧شٯ٢»٩طٔٔؾ « أٟزٮ ٟوب٬ُ
()

 ٳ١ حٛليٯغ ٟظوْٜ 
روؼ٦ رزوغ، ٩ٌٖٛٛ ُٸ ٯـ٪ُ ٤ٛخ أ١ ٣لٌٍ حٷٓظؼ٤خء أ٩ حٌٛخٯش، 

«ئٷ ٢ٟ أث٬»:٩طٔٔؾ«ٗٚ أٟزٮ ٯذخٜ٪١ اٛغ٤خ»:ٌٖٗٛ ٷ طٔ٪ٙ
()

  
٨ٌُح ٷ ٯـ٪ُ؛ ٳ١ ح٠ٛل٩ٌٍ ٯظوْٜ رخٛزخٓٮ ُٮ ح٠ٛو٬٤ ُٸ ٯـ٪ُ 

.  حٛلٌٍ
 ه٢ رٰن ×٬٨٣ ح٤ٛزٮ »:  ٳ١ ُٮ حٛليٯغ:ؽز٬ رض٧ٮ : ٓ٪٦ٛ*

«كظ٬ ط٧ِٮ حٛؼ٠خٍ
()

٬٨٣ ه٢ رٰن حٛؼ٠خٍ، ٩ٓ٘ض ٛيٙ :  ُٜ٪ ٓخٙ
ُٸ ٯـ٪ُ ٤ٛخ أ١ ٣لٌٍ « ؽز٬ رض٧ٮ»: ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٟـًٜٔخ، ٢٘ٛ ٓخٙ

 .ٳ١ حٛلٌٍ ٯٌَٰ ح٠ٛو٬٤« كظ٬ ط٧ِٮ»
 .ُا٦٣ ٠ٟز٤ن ارِبًٓب« ئٷ ع٪اء ثغ٪اء » ٩

 

 ٷ رجٰو٪ا اٛز٧ت »: ٯَٯي رٌٖٛ كيٯغ:٩ئٷ ع٪اء ثغ٪اء : ٓ٪٦ٛ*
«ثبٛز٧ت ئٷ ع٪اء ثغ٪اء

()
 ُب٦٣ ٷ ٯـ٪ُ كٌٍ حٷٓظؼ٤خء ه٤ي 
٩ٍحٯش حٛليٯغ؛ ٩ٟؼٚ حٷٓظؼ٤خء طوظٰض حٛو٠٪ٝ، ٩طٰٰٔي ح٠ٛـْٜ، 

 . ٩حٛشَؽ ٣٩ل٪ ًٖٛ
 ٯو٤ٮ ُٮ ٟٔؤٛش حٌٛخٯش ٩حٷٓظؼ٤خء ٯ٠ظ٤ن :ُا٦٣ ٠ٟز٤ن: ٓ٪٦ٛ*

 . كٌٍ روغ حٛوزَ رخطِخّ
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(. 2990)٩ٟٜٔٞ (6069) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 2/361)٩أك٠ي (7280) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1555)٩ٟٜٔٞ (1488) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1590)٩ٟٜٔٞ (2175) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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سُن اٰٛذٯ٢ ُٮ »خجش اٛ٪اؽذ ٠ُٰب روٞ ث٦ اٛجٜ٪٫ ٗـ : ٟغأٛخ
....  ،«اٛظٸح

 

 ٯَحى روزَ حٛ٪حكي، ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٟظ٪حطًَح أ٩ :خجش اٛ٪اؽذ: ٓ٪٦ٛ*
ٟخ ٩ٍح٥ ؿ٠خهش ٯٔظلٰٚ ط٪حؿئ٧ٞ ه٬ٜ : ٟش٨٪ًٍح ٩ح٠ٛظ٪حطَ ٧٪

حٌٛ٘د، ٩ح٠ٛش٨٪ٍ ه٤ي حٛل٤ِٰش ٧٪ ٟخ ٗخ١ هزَ آكخى ُٮ أ٩ٙ حٵ٤ٓخى 
٩ط٪حطَ ُٮ آه٥َ، ٨ٌُح طٔز٦ٜ حٛل٤ِٰش ٠ُٰخ طوٞ ر٦ حٛزٜ٪٫، ٠ٗخ ٧٪ 

. ٧ٌٟذ حٛـ٨٠٪ٍ
٢٘ٛ حٛوٸٍ ُٮ حٛوزَ حٌٛ٭ ْٰٛ ٟش٨٪ًٍح ٩ٷ ٟظ٪حطًَح، اًح ؿخء 

٠ُٰخ طوٞ ر٦ حٛزٜ٪٫، ٧ٚ ٯٔزٚ أ٩ ٷ ٯٔزٚ؟  
 ٯو٤ٮ ٯلظخؽ أٗؼَ ح٤ٛخّ ا٬ٛ ك٦٠٘، :ٟب روٞ ث٦ اٛجٜ٪٫:  ٓ٪٦ٛ*

: ٧ٌُذ حٛل٤ِٰش ا٬ٛ أ٦٣ ٷ ٯٔزٚ هزَ حٛ٪حكي ٠ُٰخ طوٞ ر٦ حٛزٜ٪٫، ٓخٛ٪ح
ٳ١ ٟخ ٗخ١ ٧ٌح شؤ٦٣ ُب١ حٳطٚ ٦ُٰ أ١ ٯ٤ظشَ ٩ٯو٦َُ ٗؼَٰ ٢ٟ 
ح٤ٛخّ، ُبًح ٣ٔٚ رـَٯْ حٛ٪حكي، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٷ ٯ٘٪١ ٟٔز٪ًٷ، اً ٛ٪ 

ٗخ١ طلٰلًخ ٛظ٪حطَ، ٳ١ ح٤ٛخّ ٯلظخؿ٪١ ا٦ٰٛ ٩ٓي ٟخٙ شٰن حٵٓٸٝ 
: حر٢ ط٠ٰٰش ا٬ٛ َٓٯذ ٢ٟ ٧ٌح ُٮ روغ ح٠ٛٔخثٚ، ٢ٟ أٟؼٜظ٦ ٟٔؤٛش

ُٰٔٚ . ٷ ٯـذ: ٩ؿ٪د حٷًظٔخٙ ه٬ٜ ٢ٟ أٜٓٞ، ٓخٙ شٰن حٵٓٸٝ
ٯٔظيٙ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د رليٯغ حًظٔخٙ ػ٠خٟش ٣٩ل٪٥ : ٦ٛ

()
: ، ُٔخٙ

٧ٌح هزَ آكخى، ٩ٓي أٜٓٞ حٛـ٠ن حٛ٘ؼَٰ ٩ٛ٪ ٗخ١ ٧ٌح ٩حؿزًخ ٛظ٪حطَ ُٮ 
حٳٟش

()
  .

                                 
(. 1764)٩ٟٜٔٞ (4372) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1/348) ح٣لَ شَف حٛو٠يس()
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٧ً٩ذ حٛـ٨٠٪ٍ ا٬ٛ أ١ هزَ حٛ٪حكي ٯٔزٚ ٩ٛ٪ ٗخ١ ٠ُٰخ طوٞ ر٦ 
حٛزٜ٪٫، ٳ١ ح٤ٛظ٪ص حٛيحٛش ه٬ٜ كـٰش هزَ حٛ٪حكي هخٟش، طش٠ٚ 

ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ طوٞ ر٨خ حٛزٜ٪٫، ٩ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ ٷ طوٞ ر٨خ حٛزٜ٪٫، ٧٩ٌح 
.  حٛٔ٪ٙ أٓ٪٫

 حٛل٤ِٰش ٯ١٩َ أ١ حٰٛيٯ٢ :ٗشُن اٰٛذٯ٢ ُٮ اٛظٸح:  ٓ٪٦ٛ*
طَُوخ١ ُٮ ط٘زَٰس  

٣٩ؾ٪٠٧ب ٟٔج٪ٙ ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب « ٣ٔغ اٛ٪ػ٪ء ث٠ظ اٛزٗش»٩
 . ٳٗضش اٛؾ٤ِٰخ

 

.   حٵكَحٝ، ٢٘ٛ ٷ طَُوخ١ ه٤ي حَٛٗ٪م ٩ٷ ه٤ي حَُٛن ٦٤ٟ
٩حٛـ٨٠٪ٍ ٯ١٩َ حٓظلزخد ًٖٛ، حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ ر٠خ ٩ٍى ُٮ 

حٳكخىٯغ حٛظٮ ٨ُٰخ ٍُن حٰٛيٯ٢ ه٤ي حَٛٗ٪م ٩حَُٛن ٦٤ٟ، ُٔخٙ 
.  حٛل٤ِٰش ٥ٌ٧ أهزخٍ أكخى ٠ُٰخ طوٞ ر٦ حٛزٜ٪٫ ُٸ طٔزٚ

٢٘ٛ٩ ٍُن حٰٛيٯ٢ ُٮ حٛظٸس ٓي ػزض ه٢ َٓحرش ه٠ٔش هشَ 
طلخرًٰخ أ٩ أٗؼَ ٨٤ٟٞ حٛوِٜخء حٳٍروش ٧ًَٰ٩ٞ، ٩ُٮ حٛظلٰل٢ٰ ٢ٟ 

كيٯغ حر٢ ه٠َ
()

 ٩كيٯغ ٟخٖٛ ر٢ حٛل٪ٯَع
()

، ُخ٠ٛٔظ٪ى أ١ ٧ٌح 
. ×حٛل٘ٞ ٓي ط٪حطَ ٩ٓي ٩ٍح٥ ؿ٠خهخص ه٢ ح٤ٛزٮ 

 ُب٦٣ ٓي ٩ٍص رَٔس ر٤ض :٣٩ٔغ اٛ٪ػ٪ء ث٠ظ اٛزٗش:  ٓ٪٦ٛ*
«٢ٟ ٟظ رٗش٥ ُٰٜز٪ػأ»: ٓخٙ×طِ٪ح١، أ١ ح٤ٛزٮ 

()
 ُخٓظيٙ 
حٛـ٨٠٪ٍ رٌٖٛ ه٬ٜ ح٣ظٔخع حٛ٪ػ٪ء ر٠ْ حٌَٛٗ، ٩ٛٞ ٯٔزٚ حٛل٤ِٰش 
. ٧ٌح حٛوزَ ٳ٦٣ هزَ ٩حكي ٠ُٰخ طوٞ ر٦ حٛزٜ٪٫ ُٸ ٯو٪ٙ ه٦ٰٜ ه٤ي٧ٞ

 
 
 
 

                                 
(. 390)٩ٟٜٔٞ (735) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 391)٩ٟٜٔٞ (737) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 479)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1/216)٩ح٤ٛٔخثٮ (82)٩حٛظٌَٟ٭ (181) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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خجش اٛ٪اؽذ ُٮ اٛؾذ ٟٔج٪ٙ ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٜٛ٘شخٮ : ٟغأٛخ
. ٩اٛجظش٭

 

 روغ حٛل٤ِٰش ٷ ٯٔزٜ٪١ : خجش اٛ٪اؽذ ُٮ اٛؾذ ٟٔج٪ٙ: ٓ٪٦ٛ*
ٳ١ : هزَ حٛ٪حكي حٌٛ٭ ٯظؼ٢٠ اػزخص كي ٢ٟ كي٩ى حٛؤ٪رخص، ٓخٛ٪ح

. هزَ حٛ٪حكي ٦ُٰ شز٨ش، ٩حٛلي٩ى طيٍأ رخٛشز٨خص
٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ ٓز٪ٙ هزَ حٛ٪حكي ٩ٛ٪ ٗخ١ ُٮ حٛلي٩ى، ٛو٠٪ٝ 

ح٤ٛظ٪ص حٛيحٛش ه٬ٜ كـٰش هزَ حٛ٪حكي، ٧٩ٮ طش٠ٚ أهزخٍ حٛ٪حكي 
حٛشز٨ش ٤٧خ : ُٮ حٛلي٩ى، ٠ٗخ طش٠ٚ أهزخٍ حٛ٪حكي ُٮ ٥ًَٰ، ٩ٓخٛ٪ح

ُٮ حٛيٰٛٚ ٩ٰٛٔض حٛشز٨ش ُٮ ٣ِْ حِٛوٚ، ٩حٛشز٨ش ٟظ٬ ٗخ٣ض ُٮ 
حٛشز٨ش ح٤ٛخطـش ه٢ حٷٓظيٷٙ ريٰٛٚ : حٛيٰٛٚ ٛٞ طئػَ، ٟؼخٙ ًٖٛ

كخ٧َ، ٧ٌح ٦ُٰ ٣٪م حكظ٠خٙ ٩ٟن ًٖٛ ٛٞ طئػَ، ٌٖٗٛ حٛشز٨ش ُٮ 
حٛش٨٪ى ُٔي ٯ٘٪١ حٛش٨٪ى ٌٗرش، ٧ٌح حكظ٠خٙ ًَٰ ٟظٍَٔ ريٰٛٚ، ٥ٌ٨ُ 

. حٛشز٨ش ٷ طئػَ ٳ٨٣خ ٟظؤٜش رـَٯْ ػز٪ص حٛلي
٢٘ٛ حٌٛ٭ ٯئػَ ٢ٟ حٛشز٨خص ٧٪ حٛشز٨خص حٛ٪حٓوش ُٮ حِٛوٚ 
ح٠ٛ٪ؿذ ٜٛلي ٟؼٚ ٩ؿت حٳٟش ح٠ٛشظَٗش، ٥ٌ٨ُ شز٨ش ٩حٓوش ُٮ 

.  حِٛوٚ
ٟخ ٩ٍى ٢ٟ أهزخٍ حٱكخى ُٮ كي ح٠َٛطي :٢ٟ٩ أٟؼٜش ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش

ٟؼًٸ، حٛـ٨٠٪ٍ ٯؼزظ٪٦٣، ٩روغ حٛل٤ِٰش ٷ ٯٔ٪ٛ٪١ ر٦، ٩حٓظيٙ 
«٢ٟ ثذٙ دٯ٦٤ ُبٓزٜ٪٥»:حٛـ٨٠٪ٍ رليٯغ حر٢ هزخّ ُٮ حٛظلٰق

()
 

٧٩ٌح ٦ُٰ ٟخ ٦ُٰ، ٳ١ . ٩ٍى٥ روغ حٛل٤ِٰش رؤ٦٣ هزَ آكخى ُٮ حٛلي٩ى
ٓظٚ ح٠َٛطي ٦ُٰ ٣ظ٪ص َٓآ٣ٰش هيٯيس طيٙ ه٦ٰٜ

()
 .

ٯغت اٛو٠ٚ ثؾ٠ٚ ٟب س٩ا٥ اٛظؾبثٮ ه٬ٜ أؽذ ٟؾ٦ٰٜ٠ : ٟغأٛخ
.  ه٤ذ اٳٗضش

                                 
( 7/104)٩ح٤ٛٔخثٮ (1458)٩حٛظٌَٟ٭ (4351)٩أر٪ ى٩ى (3017) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()

(. 2535)٩حر٢ ٟخؿ٦
ك٘ٞ ح٠َٛطي ٩ح٠َٛطيس،  ٓزٚ : حٓظظخرش ح٠َٛطيٯ٢، رخد:  ح٣لَ طلٰق حٛزوخٍ٭، ٗظخد()

. ُٔي ًَٗ حٛزوخٍ٭ ٍك٦٠ حهلل حٱٯخص حٛيحٛش ه٬ٜ ٓظٚ ح٠َٛطي (6922)حٛليٯغ
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. ُا١ ؽ٦ٜ٠ ه٬ٜ ًٰش كب٧ش٥ ُبٳٗضش ه٬ٜ اٛل٨٪س
 

 :ٯغت اٛو٠ٚ ثؾ٠ٚ ٟب س٩ا٥ اٛظؾبثٮ ه٬ٜ أؽذ ٟؾ٦ٰٜ٠:  ٓ٪٦ٛ*
اًح ٗخ١ ٤٧خٕ ِٛق ُٮ حٛليٯغ ٯلظ٠ٚ ٟو٢ٰٰ٤ ٩ٗٸ٠٧خ ٓي ٯ٘٪١ 

َٟحىًح، ٠٧٩خ ٟظٔخ٩ٯخ١ ٩حٛظلخرٮ حَٛح٩٭ ٨ٌٛح حٛليٯغ ك٦ٜ٠ ه٬ٜ 
أكي ح٠ٛو٢ٰٰ٤، ٧ٚ ٣و٠ٚ رظَِٰٔ حٛظلخرٮ ٠ٛخ ٩ٍح٥ ٳ٦٣ أى٫ٍ ر٠خ 

٫٩ٍ، أ٩ ٣زٔٮ حِٜٛق ٟلظ٠ًٸ، ٣٩ظ٪َٓ ٦ُٰ كظ٬ ٯَى ا٤ٰٛخ ىٰٛٚ ٯ٥َِٔ 
٩ٯ٪ػل٦؟  
ا٠ٛزجبٯوب١ ٗٚ »: ٓخٙ×ؿخء ُٮ حٛليٯغ أ١ ح٤ٛزٮ : ٟؼخٙ ًٖٛ

«٩اؽذ ٠٨٤ٟب ثبٛخٰبس ٟب ٛٞ ٯزِشٓب
()

 ٧ٌح حٛليٯغ ػخرض ُٮ حٛظلٰق 
ٟخ ٛٞ ٯظَِٓخ، ٯلظ٠ٚ : ٩ٓ٪٦ٛ. ٢ٟ ؿَٯْ حر٢ ه٠َ ٍػٮ حهلل ه٦٤

حٛظَِّ رخٳريح١ ٩ٯلظ٠ٚ حٛظَِّ رخٳٓ٪حٙ رخ٣ظ٨خء طٌٰش حٵٯـخد 
٩حٛٔز٪ٙ؛ ٌٖٛٛ ٓخٙ ؿخثِش روٰخٍ ح٠ٛـْٜ، ٯو٤ٮ ه٤ي٧ٞ ح٠َٛحى 

.  رخٛظَِٯْ ُٮ حٛليٯغ حٛظَِّ رخٳريح١
٩ٓخٙ ؿخثِش ر٤ِٮ هٰخٍ ح٠ٛـْٜ، ٳ٨٣ٞ ٩َُٔح حٛليٯغ رخٛظَِّ 

 َُٔ ٧ٌح حٛليٯغ رؤكي ٟل٦ٰٜ٠، ُ٘خ١ اًح رخٯن رخٳٓ٪حٙ ُخر٢ ه٠َ 
ٯَٰٔ هـ٪حص ٢ٟ أؿٚ أ١ ٯؼزض حٛزٰن ٠ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ هٰخٍ 

 ٩أ٦٣ ٯَِٔ حٛليٯغ رخٛظَِّ رخٳريح١، ح٠ٛـْٜ ػخرض ه٤ي حر٢ ه٠َ 
ُل٤ٰجٌ ٧ٚ ٣ل٠ٚ ٧ٌح حٛليٯغ ه٬ٜ أكي ٟل٦ٰٜ٠ ٳ١ حٛظلخرٮ 

. ٣وٞ ٯل٠ٚ: حَٛح٩٭ ٦ٛ ك٦ٜ٠ ه٬ٜ أكي ح٠ٛو٢ٰٰ٤، ٓخٙ حٳٗؼَ
اًح ٗخ١ ٜٛليٯغ ٟيٛ٪ٙ : ُا١ ؽ٦ٜ٠ ه٬ٜ ًٰش كب٧ش٥:  ٓ٪٦ٛ*

كخ٧َ، ُل٦ٜ٠ حٛظلخرٮ ه٬ٜ هٸٍ كخ٥َ٧، ُؤٯ٠٨ـخ ٯٔـيٝ كخ٧ـَ 
حٛليٯغ، أ٩ طِٰٔـَ  
.  ٯو٠ٚ ثٔ٪٦ٛ: ٩ه٢ أؽ٠ذ س٩اٯخ

٩ئ١ ٗب١ ٣ظًب ٷ ٯؾز٠ٚ اٛزأ٩ٯٚ ٩خب٦ِٛ، ُبٳك٨ش ه٤ذ٣ب ٷ ٯشد 
.  ٷ ٯو٠ٚ ث٦، ٩ُبًٓب ٜٛؾ٤ِٰخ: ٩ه٢ أؽ٠ذ. اٛخجش ٩ُبًٓب ٜٛشبُوٰخ

 

                                 
(. 1531)٩ٟٜٔٞ (2107) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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حٛظلخرٮ حَٛح٩٭ ٦ٛ؟  
ٯٔيٝ حٛلخ٧َ، ٩ٷ ٣ٜظِض ا٬ٛ طؤ٩ٯٚ حٛظلخرٮ ٦ٛ، : ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

.  ٳ١ حٛوزَس ك٤ٰجٌ ر٠خ ٩ٍح٥ ٷ ر٠خ ٍآ٥، ٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ
 أ٭ ٤٧خٕ ٩ٍحٯش ه٢ :٩ه٢ أؽ٠ذ س٩اٯخ ٯو٠ٚ ثٔ٪٦ٛ:  ٓ٪٦ٛ*

حٵٟخٝ أك٠ي رؤ٦٣ ٯو٠ٚ رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ ُٮ طَٕ كخ٧َ حٛليٯغ حٌٛ٭ 
. ٯ٩َٯ٦
 اًح ٗخ١ حٛليٯغ :٩ئ١ ٗب١ ٣ظًب ٷ ٯؾز٠ٚ اٛزأ٩ٯٚ ٩خب٦ِٛ: ٓ٪٦ٛ*

٣ظًخ ٷ ٯلظ٠ٚ طؤ٩ٯًٸ، ُٔخٝ حٛظلخرٮ رخٛو٠ٚ روٸٍ حٛليٯغ، ٟؼخٙ 

ئرا ٩ٛي اٜٛ٘ت ُٮ ئ٣بء أؽذٗٞ ٌُٰٜغ٦ٜ :»كيٯغ أرٮ ٧َٯَس : ًٖٛ
«عجوًب

()
ئرا ٩ٛي اٜٛ٘ت ًغٚ اٵ٣بء »:  ٗخ١ أر٪ ٧َٯَس ٯٔ٪ٙ

«صٸصًب
()

٧ٌح ٣ض ْٰٛ كخ٧ًَح ٩ٷ ٟلظ٠ًٸ ُٸ « عجوًب:»× ُٔ٪٦ٛ 
ٯلظ٠ٚ حٛظؤ٩ٯٚ، ٩هخ٦ِٛ حٛظلخرٮ حَٛح٩٭ ُز٠خًح ٣و٠ٚ؟  

٣و٠ٚ رخٛوزَ ٩ٷ ٣ٜظِض ا٬ٛ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ ٧٩ٌح ٓ٪ٙ : ٓخٙ ؿخثِش
حٛل٤خرٜش ٩حٛشخُوٰش ٳ١ حٛيٰٛٚ ٧٪ حٛليٯغ؛ ٩ٷكظ٠خٙ ٣ٰٔخ١ 

. حٛظلخرٮ ٜٛليٯغ
 ٤٧خٕ ٩ٍحٯش ه٢ أك٠ي رؤ٦٣ ٷ :٩ه٢ أؽ٠ذ ٷ ٯو٠ٚ ث٦:  ٓ٪٦ٛ*

ٯو٠ٚ رخٛوزَ ٩ا٠٣خ ٯو٠ٚ رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ، أ٩ ٯزلغ ه٢ ىٰٛٚ آهَ 
. ُٮ ح٠ٛٔؤٛش، ٩ُخًٓخ ٜٛل٤ِٰش

 
.  ٩ئ١ ٗب١ اٛلب٧ش ه٠٪ًٟب ُغٰأرٮ ُٮ اٛزخظٰض
.  ٩ئ١ ه٠ٚ ثخٸٍ خجش أٗضش اٳٟخ ٛٞ ٯشد ئع٠بهًب
. ٩اعزض٬٤ ثوؼ٨ٞ ئع٠بم ا٠ٛذٯ٤خ ه٬ٜ أ٦٣ ئع٠بم

  

: ٩ئ١ ٗب١ اٛلب٧ش ه٠٪ًٟب ُغٰأرٮ ُٮ اٛزخظٰض:  ٓ٪٦ٛ*
ػزض ُٮ حٛظلٰق ٢ٟ كيٯغ : أ٭ ٛ٪ ٗخ١ حٛليٯغ هخًٟخ ٟؼخٙ ًٖٛ

                                 
(. 279)٩ٟٜٔٞ (172) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1/332)٩حر٢ حٛـ٪ُ٭ ُٮ حٛوٜٚ (2/366) ٥ًَٗ حر٢ هي٭ ُٮ حٛ٘خٟٚ()
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«حٳٟــَ ربهِخء حٜٛل٬» :حر٢ ه٠َ 
()

٧ٌح هخٝ، حٜٛل٬ ؿ٠ن  
ٟوٍَ رؤٙ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ُـخء حٛظلخرٮ ٩هظظ٦، ُ٘خ١ حر٢ 

(ٯؤهٌ ٟخ ُحى ه٢ حٛٔزؼش) ه٠َ
()

 ٨ُٚ ٣ٔ٪ٙ رؤ١ حِٜٛق حٛوخٝ 
ٓظؤطٮ ُٯَوَظُض رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ حَٛح٩٭ ٦ٛ، أ٩ ٷ ٣وظظ٦ ر٦؟ 

.  ح٠ٛٔؤٛش ُٮ ٟزخكغ حٛظوظٰض
٥ٌ٧ ٟٔؤٛش أه٫َ : ٩ئ١ ه٠ٚ ثخٸٍ خجش أٗضش اٳٟخ:  ٓ٪٦ٛ*

٢ٟ ٟٔخثٚ هزَ حٛ٪حكي ٧٩ٮ ٟوخِٛش حٳٟش ٛوزَ حٛ٪حكي، طـو٤ٜخ ٣ل٢ 
أ١ هزَ حٛ٪حكي ٤ٟٔ٪م، ٳ١ حٳٟش ٷ طـظ٠ن ه٬ٜ ػٸٙ، ٢٘ٛ ٛ٪ 

«أُـش اٛؾبعٞ ٩ا٠ٛؾغ٪ٝ: »×هخ٦ِٛ أٗؼَ ح٤ٛخّ ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ 
()

 
أٗؼَ ح٤ٛخّ ه٬ٜ أ١ حٛلخؿٞ ٩ح٠ٛلـ٪ٝ ٷ ٯِـَح١، ك٤ٰجٌ ٣ٔيٝ 

حٛوزَ؛ٳ٦٣ ٧٪ حٛيٰٛٚ، ٩ٗ٪١ أٗؼَ ح٤ٛخّ ه٬ٜ هٸ٦ُ ٧ٌح ٷ ٯيٙ 
. ه٬ٜ أ١ حٛظ٪حد ٟو٨ٞ ُٔي ٯ٘٪١ حٛظ٪حد ٟن حٛ٪حكي ى١٩ حٛـ٠ن

 هزَ حٛ٪حكي اًح :ئع٠بم أ٧ٚ ا٠ٛذٯ٤خ ٩اعزض٬٤ ثوؼ٨ٞ:  ٓ٪٦ٛ*
هخَٛ اؿ٠خم أ٧ٚ ح٠ٛيٯ٤ش،ٓخٙ ؿخثِش رؤ٦٣ ٷ ٯو٠ٚ رخٛوزَ، ٩ٯو٠ٚ 

ربؿ٠خم أ٧ٚ ح٠ٛيٯ٤ش، 
.......................................................................

 ........................
 

٧٩ٌح ٓ٪ٙ روغ ح٠ٛخٰٛ٘ش؛ ر٠٤ٰخ ٯ٫َ حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ ح٠ٛو٪ٙ ه٦ٰٜ 
٢ٟ » : ٓخٙ×ٟخ ٩ٍى أ١ ح٤ٛزٮ : ٧٪ هزَ حٛ٪حكي، ٢ٟ٩ أٟؼٜش ًٖٛ

«طبٝ سٟؼب١ ٩أرجو٦ عزًب ٢ٟ ش٪اٙ ُ٘أ٠٣ب طبٝ اٛذ٧ش
()

 ٧ٌح ٯيٙ 
ه٬ٜ حٓظلزخد طٰخٝ ٓض ٢ٟ ش٪حٙ، ٓخٙ ح٠ٛخٰٛ٘ش، رؤ١ ٧ٌح هٸٍ 

ه٠ٚ أ٧ٚ ح٠ٛيٯ٤ش، ُؤ٧ٚ ح٠ٛيٯ٤ش ٛٞ ٯ٘٪٣٪ح ٯظ٪ٟ٪٦٣ ُل٤ٰجٌ ٷ ٣ٜظِض 
٧ٌح هزَ ػخرض طلٰق ُل٤ٰجٌ ٣و٠ٚ : ا٬ٛ ٧ٌح حٛوزَ، ٩ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

                                 
(. 259)٩ٟٜٔٞ (5892) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(.   5892) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1976)٩حر٢ ٟخؿ٦ (774)٩حٛظٌَٟ٭ (2367) أهَؿ٦ أر٪ ى٩ى()
(. 1716)٩حر٢ ٟخؿ٦ (759)٩حٛظٌَٟ٭ (2433)٩أر٪ ى٩ى (1164) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
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ر٦، ٩ٷ ٯظق ٤ٛخ أ١ ٣وخٍػ٦ ربؿ٠خم أ٧ٚ ح٠ٛيٯ٤ش؛ ٳ١ اؿ٠خم أ٧ٚ 
. ×ح٠ٛيٯ٤ش ٷ ٯٔخرٚ حٳىٛش حٛظلٰلش حٛؼخرظش ه٢ ح٤ٛزٮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خجش اٛ٪اؽذ ا٠ٛخبَٛ ٰٜٛٔبط ٢ٟ ٗٚ ٩ع٦ ٟٔذٝ ه٦ٰٜ : ٟغأٛخ
. ه٤ذ اٳٗضش

 

 اًح طوخٍع :خجش اٛ٪اؽذ ا٠ٛخبَٛ ٰٜٛٔبط ٢ٟ ٗٚ ٩ع٦:  ٓ٪٦ٛ*
: ٰٓخّ ٟن هزَ ٩حكي ٩ٗخ١ حٛظوخٍع ر٠٨٤ٰخ ٢ٟ ٗٚ ٩ؿ٦، ٟؼخٙ ًٖٛ

ٷ رظش٩ا اٵثٚ ٩ٷ ا٤ٌٛٞ، ٢٠ُ »: ٓخٙ×ؿخء٣خ ُٮ حٛليٯغ أ١ ح٤ٛزٮ 
«اثزبه٨ب ٨ُ٪ ثخٰش ا٤ٛلشٯ٢، ئ١ شبء سد٧ب ٩سد طبهًب ٢ٟ ر٠ش

()
 

٨ٌُح حٛليٯغ هزَ آكخى ٟوخَٛ ٰٜٛٔخّ، ٳ١ حٰٛٔخّ أ١ حٜٛز٢ ٟؼٜٮ، 
٩ح٠ٛؼٰٜخص طؼ٢٠ ر٠ؼ٨ٜخ، ُل٤ٰجٌ طوخٍع حٰٛٔخّ ٟن هزَ حٛ٪حكي 

ُؤٯ٨خ ٣ٔيٝ؟  
ٯٔيٝ هزَ حٛ٪حكي، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ ٟخٖٛ ٩أك٠ي، : ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

٩ؿ٠خ٧َٰ حَٜٛٔ ٩حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ رؤ١ هزَ حٛ٪حكي ٓ٪ٙ ح٠ٛوظ٪ٝ 
٩حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ رؤ١ حٰٛٔخّ ٟ٪ؿ٢ ،  ٧٩٪ ٟٔيٝ ه٬ٜ ٍأ٭ ٥ًَٰ×

                                 
(. 1515)٩ٟٜٔٞ (2148) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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ػ٩ٍَس ٷ ٯظخٍ ا٦ٰٛ اٷ ه٤ي ُٔي حٛوزَ، ٩حٓظيٛ٪ح ه٬ٜ ًٖٛ رؤ١ 
.  حٛل٢ ح٠ٛٔظِخى ٢ٟ هزَ حٛ٪حكي أٓ٪٫ ٢ٟ حٛل٢ ح٠ٛٔظِخى ٢ٟ حٰٛٔخّ

اًح : ٯٔيٝ حٰٛٔخّ ه٬ٜ هزَ حٛ٪حكي، ٌٖٛٛ ٓخٛ٪ح: ٩ٓخٙ ح٠ٛخٰٛ٘ش
حشظ٫َ ح٠ٛظَحص ٩أٍحى ٍى٧خ ٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯؼ٢٠ حٜٛز٢ رٜز٢ 
. ٠ٟخػٚ ٦ٛ، ٩ٛٞ ٯؤه٩ٌح ر٨ٌح حٛوزَ ٳ٦٣ هزَ ٩حكي ٟوخَٛ ٰٜٛٔخّ

«اٛز٭ ٩ٓظز٦ ٣بٓز٦»: ٩ٟؼ٦ٜ أٯؼخ كيٯغ
()

 ُب١ حٛـ٨٠٪ٍ 
ه٤ي٧ٞ أ١ ٢ٟ ٟخص ٧٩٪ ٟلَٝ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯـ٤ذ حٛـٰذ ٩ٷ ٯٌـ٬ 

ٍأ٦ٓ ٩ٯِوٚ ر٦ ٟخ ٯِوٚ رخ٠ٛلَٝ؛ ٛليٯغ حر٢ هزخّ ُٮ ٧ٌح ٠ٗخ ُٮ 
.  حٛظلٰل٢ٰ

 . ٩ه٤ذ ا٠ٛبٰٛ٘خ اٰٛٔبط
 

ٯٔيٝ حٰٛٔخّ،٩ُٮ :ٓخٙ ح٠ٛخٰٛ٘ش أ٭: ٩ه٤ذ ا٠ٛبٰٛ٘خ اٰٛٔبط: ٓ٪٦ٛ*
٧٪ ٟؼٚ ٥ًَٰ ٢ٟ : ح٠ٛؼخٙ حٛٔخرْ ٓخٛ٪ح ُٮ حٌٛ٭ ٩ٓظظ٦ ٣خٓظ٦

ٳ١ ٧ٌح هزَ : حٳٟ٪حص ٷ َُّ ر٨٤ٰٞ ُٰـٰذ ٩ٯٌـ٬ ٍأ٦ٓ، ٓخٛ٪ح
٩حكي ٟوخَٛ ٰٜٛٔخّ ُٰٔيٝ حٰٛٔخّ ه٬ٜ هزَ حٛ٪حكي ٩حٓظيٙ ح٠ٛخٰٛ٘ش 

ه٬ٜ ًٖٛ رؤ٦٣ هزَ ٩حكي ٷ ٣ظ٢ٰٔ ٦٤ٟ، ٳ٦٣ ٓي ٯٔن حٛوـؤ ٦ُٰ ٢ٟ 
حَٛح٩٭ ح٤ٛخٓٚ، ُؤ٣خ أه٠ٚ رل٢ ًَٰ٭، أٟخ حٰٛٔخّ ٨ُ٪ ك٢ ح٠ٛـظ٨ي 

٦ِٔ٣، ٩ك٢ ح٠ٛـظ٨ي ر٦ِٔ٤ أ٬ٛ٩ ٢ٟ ك٢ ٥ًَٰ، ٠ٗخ ٛ٪ طوخٍع 
حؿظ٨خى٥ ٟن حؿظ٨خى ٥ًَٰ ٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯو٠ٚ رخؿظ٨خى ٦ِٔ٣؛٢٘ٛ٩ 
٧ٌح حٷٓظيٷٙ ٷ ٯظق ٩ًٖٛ ٳ١ حٛل٢ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ُٮ هزَ حٛ٪حكي 

أٗزَ ٢ٟ حٛل٢ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ُٮ حٰٛٔخّ، ٩ك٤ٰجٌ ٯٔيٝ هزَ حٛ٪حكي ه٦ٰٜ 
: ٩ٌٖٛٛ ٣ـي أ١ ح٠ٛخٰٛ٘ش ٓي طَٗ٪ح حٛو٠ٚ ر٥ٌ٨ حٛٔخهيس ُٮ ٟٔخثٚ ٨٤ٟخ
أ١ ىٯش ح٠َٛأس ه٬ٜ ح٤ٛظَ ٢ٟ ىٯش حَٛؿٚ، ُٮ ىٯش ح٤ِْٛ ٩ُٮ 
ىٯش حٳهؼخء، ٩ٓي ٩ٍى ُٮ كيٯغ ه٩َ٠ ر٢ شوٰذ ه٢ أر٦ٰ ه٢ 

«أ١ ا٠ٛشأح ر٠بصٚ اٛشعٚ ُٮ اٛذٯخ ئ٬ٛ أ١ رجٜي اٛضٜش»ؿي٥، 
()

 .

                                 
(. 1206)٩ٟٜٔٞ (1265) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 3/91)٩حٛيحٍٓـ٤ٮ (8/44) أهَؿ٦ ح٤ٛٔخثٮ()
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ُل٤ٰجٌ ٧ٌح هزَ أكخى ٟوخَٛ ٰٜٛٔخّ؛ ٳ٦٣ اًح ٓـوض ػٸػش 
: أطخرن ٢ٟ ح٠َٛأس ٨ُِٰخ ػٸػ٪١ روًَٰح؛ ٳ١ ٧ٌح أٓٚ ٢ٟ حٛؼٜغ، حٛؼٜغ
ػٸػش ٩ػٸػ٪١، ُبًح ٓـن ٨٤ٟخ أٍروش، ٨ُِٰخ هش١٩َ ٣خٓش، ُخٛؼٸػش 

٨ُٰخ ػٸػ٪١، ٩حٳٍروش ٨ُٰخ هش١٩َ، ٧ٌح ٷ شٖ أ٦٣ ٟوخَٛ 
ٰٜٛٔخّ؛ ٩ٟن ًٖٛ ٓخٙ ح٠ٛخٰٛ٘ش روزَ حٛ٪حكي ٟن ٟوخِٛظ٦ ٰٜٛٔخّ؛ ٟن 
٩ؿ٪ى ٟٔخثٚ هيٯيس طَٕ ٨ُٰخ ح٠ٛخٰٛ٘ش حٛو٠ٚ ر٥ٌ٨ حٛٔخهيس، ٩ٓخٛ٪ح  

ٯشد خجش اٛ٪اؽذ ئ١ خبَٛ اٳط٪ٙ أ٩ ٟو٬٤ : ٩ٓبٙ اٛؾ٤ِٰخ
.  اٳط٪ٙ ٷ ٰٓبط اٳط٪ٙ

 

أ١ حٰٛٔخّ ٯـيٙ ه٬ٜ أ١ حٳطــخرن ٰٛٔض : ٨ُٰـخ روزـَ حٛ٪حكـي ٨٤ٟخ
ٟظٔخ٩ٯـش رـٚ طوظَٜ رخهظٸٍ ٤ٟخُو٨خ، ٩ٓي ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ هزَ 

ُٮ ٗٚ أطجن هشش ٢ٟ »آكخى أ١ حٳطخرن ٟظٔخ٩ٯش ُٮ حٛيٯش 
«اٵثٚ

()
 ُظَٕ ح٠ٛخٰٛ٘ش حٛٔ٪ٙ رخٰٛٔخّ ٩أه٩ٌح روزَ حٛ٪حكي ٠ٟخ ٯيٙ 

. ه٬ٜ أ٨٣ٞ هخِٛ٪ح حٛٔخهيس حٛظٮ أطٜ٪٧خ
 ...:ٯشد خجش اٛ٪اؽذ ئ١ خبَٛ اٳط٪ٙ: ٩ٓبٙ اٛؾ٤ِٰخ:  ٓ٪٦ٛ*

ْٰٛ ٗٚ ٰٓخّ ٣َى ر٦ هزَ حٛ٪حكي، ٢٘ٛ حٰٛٔخّ اًح : حٛل٤ِٰش ٯٔ٪ٛ٪١
ٟٔؤٛش ىٯش : ىٙ ه٦ٰٜ أط٪ٙ هيٯيس ٍىى٣خ ر٦ هزَ حٛ٪حكي، ٟؼخٙ ًٖٛ

حٳطخرن، ٤٧خ ٛٞ ٯؼزض حٰٛٔخّ رؤط٪ٙ هيٯيس ٩ا٠٣خ رؤطٚ ٩حكي ٢ٟ٩ 
ػٞ ٤٧خ ٯٔيٝ هزَ حٛ٪حكي ه٬ٜ حٰٛٔخّ حٌٛ٭ ْٰٛ ٦ٛ اٷ أطٚ ٩حكي، 

ح٠ٛؼٜٮ ٯَى ر٠ؼ٦ٜ، ٓي ىٙ ه٨ٰٜخ : ٢٘ٛ ُٮ ٟٔؤٛش ح٠ٛظَحص ُب١ ٓخهيس
أط٪ٙ ٟظويىس، ٩ك٤ٰجٌ ٣ٔيٝ ٰٓخّ حٳط٪ٙ حٛويٯيس ه٬ٜ هزَ 

. حٛ٪حكي
٣٩٪ٓش حٛل٤ِٰش ُٮ ٧ٌح ٳ١ حٛل٤ِٰش ٯٔيٟ٪١ ُٮ روغ ح٠ٛ٪حؿ٢ 

 ُٮ سهزَ ح٦ٔ٨ٔٛ: أهزخٍ حٱكخى ه٬ٜ ٰٓخّ حٳط٪ٙ، ٟؼخٙ ًٖٛ
حٛظٸس، ه٤ي حٛل٤ِٰش أ١ ٢ٟ ٦ٔ٨ٓ ُٮ حٛظٸس رـٚ ٩ػ٪إ٥، ٢ٟ٩ 

٦ٔ٨ٓ هخٍؽ حٛظٸس ٛٞ ٯزـٚ ٩ػ٪إ٥، ٩ٰٓخّ حٳط٪ٙ أ١ ٟخ أرـٚ 
حٛ٪ػ٪ء ىحهٚ حٛظٸس ُب٦٣ ٯزـٚ حٛ٪ػ٪ء هخٍؿ٨خ، كٰغ ػزض ًٖٛ 

                                 
(. 1391)٩حٛظٌَٟ٭ (4556) أهَؿ٦ أر٪ ى٩ى()
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حٛز٪ٙ، ٩حٌٛخثؾ، : رخٳط٪ٙ ح٠ٛظويىس حٛظٮ ػزظض ُٮ حٛشَٯوش ٟؼٚ
٩حَٛٯق، ٩ًٰـَ ًٖٛ ٢ٟ ٣ـ٪حٓغ حٛ٪ػ٪ء، ٤٨ُخ طـَٕ حٛل٤ِٰش 

٧ٌٟز٨ٞ  
ُأٟب ئ١ ٗب١ أؽذ٠٧ب أهٞ ٢ٟ اٱخش، خض ثبٱخش ه٬ٜ ٟب 

 .عٰأرٮ ئ١ شبء اهلل روب٬ٛ
 

ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ُبًح ٩ؿي ط٤خٓغ ُٮ ح٧ٌ٠ٛذ ٨ٌُح ىٰٛٚ ه٬ٜ ػوَ 
  .حٛٔ٪ٙ حٌٛ٭ ٓخٛ٪ح ر٦ ٩حٛٔخهيس حٛظٮ أطٜ٪٧خ

 ٯو٤ٮ ا١ ٗخ١ هزَ :ُأٟب ئ١ ٗب١ أؽذ٠٧ب أهٞ ٢ٟ اٱخش:  ٓ٪٦ٛ*
حٛ٪حكي هخًٟخ، ٩حٰٛٔخّ هخص ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯوظزَ ٢ٟ ٟٔخثٚ 

حٛظوظٰض، أ٩ رخٛوْ٘ ٗخ١ حٰٛٔخّ هخًٟخ، ٩ٗخ١ حٛوزَ هخطًخ، ٨ٌُح 
٢ٟ ٟٔخثٚ حٛظوظٰض، ٤ٓ٩ؤطٮ ا٨ٰٛخ ٢ٟ أر٪حد حٛو٠٪ٝ ٣٩ٌَٗ أٟؼٜش 

 .٨ٛخ، ٩أٟخ ح٠َٛحى رخٛٔخهيس حٛٔخرٔش ٨ُ٪ حٛظوخٍع ٢ٟ ٗٚ ٩ؿ٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ×ٟشعٚ ًٰش اٛظؾبثٮ ٓبٙ سع٪ٙ اهلل : ٟغأٛخ
 ..................

 

 ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٧ٮ ٟٔؤٛش ح٠َٛٓٚ، ٩ح٠َٛحى رِٜق :ٟغأٛخ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛوزَ حٌٛ٭ ٓٔؾ ٍح٩ ٢ٟ ا٤ٓخى٥، ٓ٪حء : ح٠َٛٓٚ ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ
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٢ٟ أ٩ٙ ح٤ٔٛي أ٩ ٢ٟ ٩ٓـ٦ أ٩ ٢ٟ آه٥َ؛ ُل٤ٰجٌ ٯيهٚ ٦ُٰ ح٤٠ٛٔـن، 
٩ٯيهٚ ٦ُٰ ح٠ٛوؼٚ، ٩ٯيهٚ ٦ُٰ ح٠َٛٓٚ، ٩ٯيهٚ ٦ُٰ ح٠ٛوْٜ ه٤ي 

.  ح٠ٛليػ٢ٰ
.  ٟخ ٓٔؾ ٦ُٰ ٍح٩ ُؤٗؼَ ٢ٟ شٰ٪م حَٛح٩٭: ُخ٠ٛوْٜ

ٟخ ٓٔؾ ٦ُٰ روغ ٩ٍحط٦ ٢ٟ ه٤ي ح٤ٛزٮ : ٩ح٠َٛٓٚ ه٤ي ح٠ٛليػ٢ٰ
×  .

.  ٟخ ٓٔؾ ٦٤ٟ ٍح٩ٯخ١ ُؤٗؼَ ُٮ ٩ٓؾ حٵ٤ٓخى: ٩ح٠ٛوؼٚ
.  ٟخ ٓٔؾ ٦٤ٟ ٍح٩ ٩حكي ُٔؾ ُٮ ٩ٓؾ حٵ٤ٓخى: ٩ح٤٠ٛٔـن

ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ، ُخٵٍٓخٙ ٯٔخرٚ  (ح٠َٛٓٚ):ٗٚ ٥ٌ٧ ٯش٨ٜ٠خ ِٛق
. حٷطظخٙ

 ٯو٤ٮ أ١ ح٠َٛٓٚ ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ :ٟشعٚ ًٰش اٛظؾبثٮ:  ٓ٪٦ٛ*
٢ٰ٠ٔٓ  :

.  َٟٓٚ حٛظلخرٮ: حٳ٩ٙ
٩َٟٓٚ ًَٰ حٛظلخرٮ حطِْ . َٟٓٚ ًَٰ حٛظلخرٮ: حٛؼخ٣ٮ

ح٨ِٔٛخء ٩حٳط٪ٰٛ٪١ ه٬ٜ أ١ حَٛح٩٭ اًح ٗخ١ ٯٔٔؾ حٛؼوِخء ُب٦٣ ٷ 
ٯٔزٚ آٍخ٦ٛ، ٧ٌح ٟلٚ حطِخّ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ٩حٳط٪٢ٰٰٛ؛ ُخَٛح٩٭ اًح 
هٜٞ ٢ٟ كخ٦ٛ آٔخؽ حٛؼوِخء ُب٦٣ ٷ ٯٔزٚ آٍخ٦ٛ ٩ٛ٪ ٗخ١ اٟخًٟخ ُٮ 

ح٤ٛٔٚ ٟؼٚ ح٧َِٛ٭، ُب١ ح٧َِٛ٭ اٟخٝ ُٮ حٛليٯغ، ٦٤٘ٛ اًح أٍٓٚ 
.  ُب١ َٟح٦ٰٜٓ ػوِٰش؛ ٳ٦٣ ٯٔٔؾ حٛؼوِخء

ا١ً ٟلٚ حٛوٸٍ ٠ُٰخ ٓٔؾ ٦ُٰ ٍح٩ أ٩أٗؼَ ٩ٗخ١ ٢ٟ هخىس 
٧٪ : حَٛح٩٭ أٷ ٯٔٔؾ اٷ حٛؼٔخص، ٩ؿ٨٠٪ٍ حٳط٪٢ٰٰٛ ٯٔ٪ٛ٪١

كـش، ٳ١ ٧ٌح حَٛح٩٭ ػٔش ٟؤٟ٪١ ُٸ ٯٔٔؾ اٷ ٢ٟ ٗخ١ ػٔش ه٤ي٥، 
ٛجٸ ٯيْٛ ه٬ٜ حٳٟش ٣٩٪ٓش ٧ٌح رؤ٦٣ ٓي ٯل٢ أ١ حَٛح٩٭ ػٔش ٩ٷ 

. ٯظز٢ٰ ٦ٛ ٓزذ حٛـَف ٩ٯ٘٪١ ٟـ٩َكًخ ه٤ي ٥ًَٰ
.  أؿْٜ ع٠بهخ ُٮ ٓج٪٦ٛ ٓ٪٢ٰٛ

أ١ ٷ ٯوشٍ ٦ٛ س٩اٯخ ئٷ : ٩اهزجش اٛشبُوٮ ٛٔج٪٦ٛ ُٮ اٛشا٩٭
ه٢ ٟٔج٪ٙ، ٩أ١ ٷ ٯخبَٛ اٛضٔبد ئرا أع٤ذ اٛؾذٯش ٠ُٰب أع٤ذ٥٩، 

أ١ ٯغ٤ذ اٛؾِبف : ٩ُٮ ا٠ٛز٢. ٩أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٗجبس اٛزبثو٢ٰ
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 ٢ٟ ٩ع٦ آخش ٟو٬٤ رٖٛ ا٠ٛشعٚ، ×ا٠ٛأٟ٪٣٪١ ه٢ ا٤ٛجٮ 
 ....................................................................

 

ٓز٪ٙ ح٠َٛٓٚ رش٩َؽ ٧٩٪ ٓ٪ٙ حٛشخُوٮ، ٩ٍ٩حٯش : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
. ه٢ أك٠ي

 أ٭ ٓ٪ٷ١، رخٛٔز٪ٙ :أؿْٜ ع٠بهخ ُٮ ٓج٪٦ٛ ٓ٪٢ٰٛ:  ٓ٪٦ٛ*
. ٩هيٝ حٛٔز٪ٙ

.  ٓ٪ٙ حٛشخُوٮ: حٛٔ٪ٙ حٛؼخٛغ
 ٯو٤ٮ حشظَؽ حٛشخُوٮ ٛٔز٪٦ٛ ُٮ ...:٩اهزجش اٛشبُوٮ : ٓ٪٦ٛ*

:  حَٛح٩٭ ش٩َؿًخ
 أٷ ٯوٍَ ٦ٛ ٩ٍحٯش اٷ ه٢ ٟٔز٪ٙ، ٯو٤ٮ ٷ ٯ٘٪١ :اٛششؽ اٳ٩ٙ

. ٢٠ٟ ٯليع ه٢ حٛؼوِخء ُبًح كيع ه٢ حٛؼوِخء ٛٞ طٔزٚ ٩ٍحٯظ٦
 أ١ ٷ ٯوخَٛ حٛؼٔخص اًح أ٤ٓي حٛليٯغ ٠ُٰخ :اٛششؽ اٛضب٣ٮ

ٳ١ .  أ٤ٓي٥٩، ُب١ ٗخ١ ٯوخ٨ِٛٞ ُل٤ٰجٌ ٧ٌح ىٰٛٚ ه٬ٜ ػو٦ِ
ح٠ٛوخِٛش ٜٛؼٔخص ا١ ٗخ٣ض ٢ٟ حٛؼٔش ٨ُٮ ش٩ًٌ، ٩ا١ ٗخ٣ض ٢ٟ 

حٛؼوِخء ٨ُٮ ٣٘خٍس، ٩ح٠َٛحى ر٨خ ٤٧خ حٛش٩ًٌ، ٳ١ حَٛح٩٭ اًح ٗخ١ 
. ػوًِٰخ ُٸ ٯٜظِض ا٬ٛ ٩ٍحٯظ٦ ٩ٷ ٯٜظَ ا٬ٛ آٍخ٦ٛ

ِٓٚ ٢ٟ ٗزخٍ حٛظخرو٢ٰ، :٩اٛششؽ اٛضبٛش َْ  أ١ ٯ٘٪١ حَٛح٩٭ ح٠ُٛ
ُب١ ٗخ١ ح٠َٛٓٚ ٢ٟ طٌخٍ حٛظخرو٢ٰ، أ٩ ٢ٟ طخروٮ حٛظخرو٢ٰ ٛٞ ٯٔز٦ٜ 

.  حٵٟخٝ حٛشخُوٮ
أ٭ حشظَؽ حٛشخُوٮ ٛٔز٪ٙ ح٠َٛٓٚ ُٮ ح٠ٛظ٢ شَؿًخ : ٩ُٮ ا٠ٛز٢*

آهَ ٧٩٪ أ١ ٟظ٢ ح٠َٛٓٚ ٷري أ١ ٯش٨ي ٦ٛ شخ٧ي، ػٞ أ٩ٍى أٟؼٜش 
. ه٬ٜ ٧ٌح حٛشخ٧ي

 ٢ٟ ٩ع٦ آخش  ×أ١ ٯغ٤ذ اٛؾِبف ا٠ٛأٟ٪٣٪١ ه٢ ا٤ٛجٮ:  ٓ٪٦ٛ*
 ٯو٤ٮ أ١  ...:

أ٩ ٯشع٦ٜ ًٰش٥ ٩شٰ٪خ٠٨ب ٟخزِٜخ،أ٩ ٯوؼذ٥ ٓ٪ٙ طؾبثٮ، أ٩ 
٩ٗٸٝ أؽ٠ذ ُٮ ا٠ٛشعٚ ٓشٯت ٢ٟ ٗٸٝ . ٓ٪ٙ هبٟخ اٛو٠ٜبء

.  اٛشبُوٮ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب
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٩ٓبٙ اٛغشخغٮ
()

ٯٔجٚ ُٮ اٛٔش١٩ : 
.................................. اٛضٸصخ،

  

ٯ٪ؿي ٠َٜٛٓٚ ٟٔخ٣ي ٯٔخ٣ي٥، رلٰغ ٯ٪ؿي ا٤ٓخى آهَ ٯش٨ي ٠ٛو٬٤ 
 . ×٧ٌح حٛليٯغ رـَٯْ ٟظظٚ ٟ٪ػ٪ّ ه٢ ح٤ٛزٮ 

أ٩ ٯوؼي٥ ر٠َٓٚ : أ٩ ٯشع٦ٜ ًٰش٥ ٩شٰ٪خ٠٨ب ٟخزِٜخ:  ٓ٪٦ٛ*
٥ًَٰ، أ٭ ر٠َٓٚ آهَ، رشَؽ أ١ ٯ٘٪١ شٰ٪م ٗٚ ٢ٟ حَٛح٩ٯ٢ٰ 

.  ٟوظ٢ِٰٜ ُب١ حطِٔ٪ح ُٮ ٣ِْ حٛشٰ٪م ُل٤ٰجٌ ٷ ٯٔزٚ
 أ٭ ٩ٯوؼي ًٖٛ ح٠ٛظ٢ ٓ٪ٙ :أ٩ ٯوؼذ٥ ٓ٪ٙ طؾبثٮ: ٓ٪٦ٛ*

.  طلخرٮ
أ٭ أ٩ ٯوؼي ٟو٬٤ ًٖٛ ح٠ٛظ٢ : أ٩ ٓ٪ٙ هبٟخ اٛو٠ٜبء:  ٓ٪٦ٛ*

ٓ٪ٙ حٳٗؼَ رؤ١ ٯ٘٪١ ٧٪ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ؛ ُٸ ري ٦ُٰ ٢ٟ أكي ٥ٌ٧ 
:  حٳٍروش أٟ٪ٍ، ُل٤ٰجٌ حٛشخُوٮ ٯشظَؽ ٛٔز٪ٙ ح٠َٛٓٚ ش٩َؽ

 أ١ ٯ٘٪١ حَٛح٩٭ ٷ ٯوٍَ ٦ٛ ٩ٍحٯش اٷ ه٢ :اٛششؽ اٳ٩ٙ
. ح٠ٛٔز٪٢ٰٛ

 أٷ ٯ٘٪١ ٟش٨٪ٍح ر٠وخِٛش ٥ًَٰ ه٤ي ا٤ٓخى :اٛششؽ اٛضب٣ٮ
. حٵٍٓخٙ

.  أ١ ٯ٘٪١ حَٛح٩٭ ح٠َٛٓٚ ٢ٟ ٗزخٍ حٛظخرو٢ٰ:اٛششؽ اٛضبٛش
 أ١ ٯ٪ؿي ٠ٛظ٢ حٛليٯغ ح٠َٛٓٚ ٟخ ٯوؼي٥ ٩ٯش٨ي :اٛششؽ اٛشاثن

٦ٛ .
.  ٩ٗٸٝ أك٠ي ُٮ ح٠َٛٓٚ َٓٯذ ٢ٟ ٗٸٝ حٛشخُوٮ:ٓخٙ ح٠ٛئَٛ

٧ٌح : ا٠ٛشعٚ ٯٔجٚ ُٮ اٛٔش١٩ اٛضٸصخ :٩ٓبٙ اٛغشخغٮ:  ٓ٪٦ٛ*
ٓ٪ٙ ٍحرن  

٩اث٢ أثب١
()

.  ٢ٟ٩ أئ٠خ ا٤ٛٔٚ أٯؼًب: 

                                 
أر٪ رَ٘، ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢ أرٮ ٨ٓٚ حَٛٔهٔٮ، اٟخٝ هٸٟش،أط٪ٛٮ، ك٤ِٮ، ط٪ُٮ ( )

ؿزٔخص حٛل٤ِٰش : ح٣لَ. ح٠ٛزٔ٪ؽ، ٩ح٠ٛلٰؾ: ٦ٛ ٟئِٛخص ٨٤ٟخ. ٧ـ490ُٮ كي٩ى ٤ٓش 
(. 3/117)أرـي حٛوٜ٪ٝ (28)ص
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٩خبَٛ ثوغ . أٟب ٟشعٚ اٛظؾبثٮ ُؾغخ ه٤ذ اٛغ٨٠٪س
. اٛشبُوٰخ ئٷ أ١ ٯوٜٞ ث٤ظ٦ أ٩ هبدر٦ أ٦٣ ٷ ٯش٩٭ ئٷ ه٢ طؾبثٮ

 

.  ح٠َٛٓٚ ٯٔزٚ ُٮ ح١٩َٔٛ حٛؼٸػش ٩ٷ ٯٔزٚ روي٧خ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش،أ١
٧٩ٌح ٓ٪ٙ آهَ ُٮ : ٢ٟ٩ أئ٠خ ا٤ٛٔٚ أٯؼًب: ٩اث٢ أثب١:  ٓ٪٦ٛ*

ِٓٚ ٢ٟ أث٠ش  ح٠ٛٔؤٛش ٷر٢ أرخ١ ٢ٟ حٛل٤ِٰش أ٦٣ ٷري أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛ
. ح٤ٛٔٚ
٧ٌح ٧٪ حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ أٓٔخٝ :أٟب ٟشعٚ اٛظؾبثٮ: ٓ٪٦ٛ*

.  ح٠َٛٓٚ، َٟٓٚ حٛظلخرٮ
ٓخٙ : ٩ًٖٛ اًح ٓخٙ حٛظلخرٮ: ُؾغخ ه٤ذ اٛغ٨٠٪س:  ٓ٪٦ٛ*

 ٟزخشَس، ُل٤ٰجٌ أٓٔؾ ×، ٩ٓي ه٤٠ٜخ أ٦٣ ٛٞ ٯ٥٩َ ه٦٤ ×ٍٓ٪ٙ حهلل 
طلخرًٰخ، ٤٨ُخ حٛظلخرٮ أٓٔؾ طلخرًٰخ آهَ،ٟؼخٙ ًٖٛ أ١ ٯ٩َ٭ حر٢ 
هزخّ أ٩ هخثشش ٍػٮ حهلل ه٨٤ٞ كيٯغ ريء حٛ٪كٮ ُب٠٨٣خ ٛٞ ٯ٪ٛيح 
روي، ٩ٟن ًٖٛ ُليٯؼ٨ٞ ٟٔز٪ٙ؛ ٳ١ َٟحٰٓٚ حٛظلخرش كـش اًح ٛٞ 

ٯٔٔـ٪ح اٷ طلخرًٰخ، ٩حٛظلخرش هي٩ٙ ُٸ ٯؼَ حٛـ٨ٚ ر٨ٞ ُٰ٘٪١ 
كـش ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ؛ ٳ١ ح٠َٛٔٔؾ ٤٧خ طلخرٮ ٩هيٝ حٛوٜٞ رخٛظلخرٮ 

. ٷ ٯؼَ ٳ١ حٛظلخرش ػٔخص هي٩ٙ
َٟٓٚ حٛظلخرٮ ٷ : ٩ٓي ٩ؿي ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٩ؿ٦ آهَ، ٓخٛ٪ح

ٯٔزٚ، اٷ اًح هٜٞ أ١ ٧ٌح حٛظلخرٮ ح٠َٛٓٚ ٷ ٯٔٔؾ اٷ طلخرًٰخ، 
حطِٔ٪ح : ُل٤ٰجٌ اًح أٍى٣خ أ١ ٣لٍَ ٟلٚ ح٤ِٛحم ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٤ُٔ٪ٙ

ه٬ٜ ٓز٪ٙ َٟٓٚ حٛظلخرٮ، اًح  
.......................................................................

 ............................
 

. هٜٞ ٢ٟ هخىط٦ أ٩ ٢ٟ ٣ظ٦ أ٦٣ ٷ ٯٔٔؾ اٷ طلخرًٰخ

                                                                               
أر٪ ٟ٪٬ٓ ه٬ٰٔ ر٢ أرخ١ ر٢ طيٓش، ٦ُٰٔ ك٤ِٮ، ٩ٛٮ حٛٔؼخء ُٮ حٛزظَس، ٩ٟخص  ()

. ٧ـ 221ر٨خ ٤ٓش
ؿزٔخص حٛل٤ِٰش  (10/440) َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء(4/432)حٳ٣ٔخد ٠ٜٔٛوخ٣ٮ: ح٣لَ
(. 401)ص
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حهظِٜ٪ح ٠ُٰخ اًح ٗخ١ حٛظلخرٮ ٛٞ ٯوٜٞ، ٧ٚ أٓٔؾ : حٛلخٛش حٛؼخ٣ٰش
ٯٔزٚ، ٳ١ حٛوخىس ٢ٟ : طخروًٰخ، أ٩ أٓٔؾ طلخرًٰخ، ُخٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح

حٛظلخرٮ أ١ ٷ ٯٔٔؾ اٷ طلخرًٰخ ٟؼ٦ٜ حٛظلخرش هي٩ٙ ُٸ ٯؼَ 
.  حٛـ٨ٚ رخٓٞ ٩حكي ٨٤ٟٞ

ٷ ٯٔزٚ : أ٭ ٓخٙ روغ حٛشخُوٰش:٩خبَٛ ثوغ اٛشبُوٰخ:  ٓ٪٦ٛ*
َٟٓٚ حٛظلخرٮ،ٳ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛٔٔؾ طخروًٰخ، ٩حٛظخرو٪١ ٷ ري 
َٞ ٣ظ٪َٓ ُٮ َٟٓٚ حٛظلخرٮ، ٩ٓ٪ٙ  ٢ٟ حٛزلغ ُٮ هيحٛظ٨ٞ، ٢ٟ٩ َػ
حٛـ٨٠٪ٍ أٓ٪٫؛ ٳ١ حٛوخىس ٩حٌٛخٛذ أ٨٣ٞ ٷ ٯٔٔـ٪١ اٷ حٛظلخرش، 

. ٩حٛل٘ٞ ٌٜٛخٛذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: حٳَٟ
٩ه٤ذ اٳٗضش ٟغبص . اٳٟش ؽٰٔٔخ ُٮ اٛٔ٪ٙ ا٠ٛخظ٪ص ارِبًٓب

٩ُٮ اِٛ٘بٯخ ٟزششٕ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ اٛشأ١ ٩اٛـشٯٔخ ٣٩ؾ٪ . ُٮ اِٛوٚ
.  رٖٛ

  

 ٢ٟ أ٧ٞ ح٠ٛزخكغ حٳط٪ٰٛش ٟزلغ حٳَٟ، ٳ١ ٧ٌح :اٳٟش: ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛزلغ ٯئى٭ ا٬ٛ طلْٰٔ ٟٔظي ٢ٟ ٟٔخطي حٛشَٯوش حٳطٰٜش ٧٩٪ 

أ١ ٯـٰن حٛوزخى أ٩حَٟ ٍر٨ٞ، ٩ٌٖٛٛ ُب١ ٗؼًَٰح ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ 
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٩ح٠ٛئَٛ أهَ . ٯ١٩ٌَٗ ٟزخكغ حٳَٟ ُٮ أ٩حثٚ ٗظز٨ٞ حٳط٪ٰٛش
ٟزخكغ حٳَٟ روي ٟزلغ حٳىٛش ٩حٵ٤ٓخى، ٷشظَحٕ ٥ٌ٧ حٳىٛش ٦ُٰ 
ٛ٘٪١ حٳَٟ ٯظوْٜ رخ٠ٛظ٢ ٨ُ٪ ٟزلغ ٟشظَٕ ر٠٨٤ٰخ، ٩أه٥َ ه٢ 

ح٤ٔٛي ٳ١ ح٤ٔٛي ٯظٔيٝ ح٠ٛظ٢، ٩ٳ٦٣ ٷ هزَس روزَ ٛٞ ٯظق ا٤ٓخى٥؛ 
٩ح٣ٔٔخٝ حٛ٘ٸٝ ا٬ٛ أَٟ ٨٣٩ٮ ٌٛحص حٛ٘ٸٝ ٷ ٠ٛيٛ٪٦ٛ، ٌُٜٖٛ ٓي٨ٟخ 

ه٬ٜ ٟزخكغ حٛو٠٪ٝ ٩حٛزٰخ١ ٩حٛيٷٷص ًَٰ ح٤٠ٛـ٪ٓش، ٩حٳطٚ أ١ 
حٳَٟ ٧٪ ًحص حِٜٛق ٟن ٟخ ٯيٙ ه٦ٰٜ حِٜٛق، ٩ْٰٛ حٳَٟ ٧٪ ح٠ٛو٬٤ 

. حٛلخطٚ ُٮ ٣ِْ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخٳَٟ
٠ٜٗ٩ش أَٟ ُٮ حٌٜٛش طـْٜ ه٬ٜ هيى ٢ٟ ح٠ٛوخ٣ٮ، ُظـْٜ ٠ٜٗش 

 +:حٳَٟ ه٬ٜ حٛـٜذ حٛـخُٝ، ٩طـْٜ ه٬ٜ حٛشؤ١ ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
    

 +: ٩طـْٜ ه٬ٜ حِٛوٚ ٓخٙ طوخ٬ٛ[٧:97٪ى] "
   " [آٙ ه٠َح١ :

ُل٤ٰجٌ طـْٜ ٠ٜٗش حٳَٟ ه٬ٜ ٟوخ١ٍ أٯ٨خ كٰٔٔش ٦ُٰ ٩أٯ٨خ [ 159
ٟـخُ؟  

 حٌٛ٭ ٧٪ حٛـٜذ :اٳٟش ؽٰٔٔخ ُٮ اٛٔ٪ٙ ا٠ٛخظ٪ص : ٓ٪٦ٛ*
. حُوٚ ٩حؿْٜ: ٟؼٚ ٓ٪ٖٛ

 ٧ٚ حٳَٟ كٰٔٔش ُٮ حِٛوٚ : ٩ه٤ذ اٳٗضش ٟغبص ُٮ اِٛوٚ: ٓ٪٦ٛ*
: حٳَٟ ٟـخُ ُٮ حِٛوٚ،ٓخٛ٪ح: أ٩ ٧٪ ٟـخُ ٦ُٰ؟ ٓ٪ٷ١، حٳٗؼَ ٓخٛ٪ح

ٳ١ ًٖٛ ٯَُن ٩طَ حٷشظَحٕ ه٢ ِٛلش حٳَٟ، اً ح٠ٛـخُ هَٰ ٢ٟ 
. حٷشظَحٕ

.  ٩اخزبس اٱٟذ٭ أ٦٣ ٟز٪اؿئ
٧٪ اٛٔ٪ٙ ا٠ٛٔزؼٮ ؿبهخ ا٠ٛأٟ٪س ثِوٚ : ٰٓٚ: ؽذ اٳٟش
.  ا٠ٛأٟ٪س ث٦

.  اعزذهبء اِٛوٚ ثبٛٔ٪ٙ: ٩ٰٓٚ
 

٧٪ كٰٔٔش ٠٨ُٰخ ُٰ٘٪١ ٟشظًَٗخ ر٠٨٤ٰخ، رلٰغ ٗٚ ٩حكي : ٩ٰٓٚ
.  ٠٨٤ٟخ ٩ػن ٩ػوًخ ٟٔظًٔٸ
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 أ٭ أ٦٣ كٰٔٔش ُٮ ٥ٌ٧ :٩اخزبس اٱٟذ٭ أ٦٣ ٟز٪اؿئ:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛوخ٣ٮ ٢٘ٛ ه٬ٜ ؿ٨ش حٛظ٪حؿت ٷ ه٬ٜ ؿ٨ش حٷشظَحٕ، ٳ١ حِٛوٚ 

٩حٛٔ٪ٙ ٟشظَٗخ١ ُٮ أطٚ ح٠ٛو٬٤ ٩حٛوٸٍ ُٮ ًٖٛ ٷ ٯظَطذ ه٦ٰٜ 
. ٗزَٰ أ٠٧ٰش

 أ٭ طوَٯَ حٳَٟ ُٮ حٷطـٸف ٩ٓي ًَٗ ٦ُٰ :ؽذ اٳٟش: ٓ٪٦ٛ*
:  ػٸػش أٓ٪حٙ

٧٪ اٛٔ٪ٙ ا٠ٛٔزؼٮ ؿبهخ ا٠ٛأٟ٪س ثِوٚ ا٠ٛأٟ٪س : ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*
حٛٔ٪ٙ، ٵهَحؽ حِٛوٚ، :  ٧٩ٌح حٛظوَٯَ ٯٔ٪ٙ ر٦ ؿ٠خهش، ُٔ٪٦ٛ:ث٦

ؿخهش ح٠ٛؤٟ٪ٍ، ٵهَحؽ : ح٠ٛٔظؼٮ، ٯو٤ٮ حٛـخٛذ، ٩ٓ٪٩:٦ٛٓ٪٦ٛ
ؿخهش ح٠ٛؤٟ٪ٍ، رِوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، : ح٨٤ٛٮ ُب٦٣ ٯٔظؼٮ حٛظَٕ، ٩ٓ٪٦ٛ

٧ٌح ٦ُٰ ى٩ٍ، ٳ٣ٖ ٷ طوٍَ ح٠ٛؤٟ٪ٍ اٷ ر٠وَُش حٳَٟ ٩ٌٖٛٛ 
 . ػوَ ح٠ٛئَٛ ٧ٌح حٛظوَٯَ

 ٧ٌح ٧٪ حٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ، :اعزذهبء اِٛوٚ ثبٛٔ٪ٙ:٩ٰٓٚ : ٓ٪٦ٛ*
حِٛوٚ، ٵهَحؽ ح٨٤ٛٮ ٳ٦٣ حٓظيهخء : ٩حٷٓظيهخء ٧٪ حٛـٜذ، ٩ٓخٙ

حٛظَٕ؛ ٢٘ٛ ٯئهٌ ه٦ٰٜ أ١ حٓظيهخء حٳٓ٪حٙ، ٩ؿٜذ حٷهظٔخى ٯيهٚ 
رخٛٔ٪ٙ؛أ٭ رخٳِٛخف ٳ١ حٵٍحىس ٰٛٔض ٢ٟ : ُٮ كٰٔٔش حٳَٟ، ٩ٓ٪٦ٛ

حُوٚ، ٧ٌح حٓظيهخء طٔظيهٮ حِٛوٚ : شَؽ حٳَٟ، ُل٠٤ٰخ طٔ٪ٙ
حُوٚ؛ ُـوٚ حِٜٛق ٩حٓـش ٛٴَٟ ٩٩ٰٜٓش ٦ٛ ٩ٛٞ : ر٪حٓـش ٓ٪ٖٛ

. ٯـو٦ٜ كٰٔٔش ٧٩،٦ٌُٰح ٗٸٝ هخؿت
.  اعزذهبء ئٯغبد اِٛوٚ ثبٛٔ٪ٙ أ٩ ٟب ٓبٝ ٟٔب٦ٟ: ٩ا٠ٛخزبس

٧٩ٚ ٯشزشؽ اٛوٜ٪ ٩اٷعزوٸء أ٩ ٷ، أ٩ اٛوٜ٪ د١٩ اٷعزوٸء، 
.  أ٩ ه٘غ٦؟ أٓ٪اٙ

.  ٓب٦ٛ اٛٔشاُٮ. أ١ ٯ٘٪١ اٛـبٛت أه٬ٜ ٟشرجخ: ٩اٛوٜ٪
اٛـٜت ٷ ه٬ٜ ٩ع٦ اٛززٛٚ، ثٚ ثٌٜلخ ٩سُن : ٩اٷعزوٸء ٧٪

.  ط٪د
 

 ٧ٌح ٧٪ حٛظوَٯَ حٛؼخٛغ :اعزذهبء ئٯغبد اِٛوٚ ٩ا٠ٛخزبس: ٓ٪٦ٛ*
اٯـخى؛ٵهَحؽ ح٨٤ٛٮ ُب٦٣ : حٌٛ٭ حهظخ٥ٍ ح٠ٛئَٛ، ٩ُحى ٤٧خ ٠ٜٗش

. حٓظيهخء طَٕ حِٛوٚ
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ٵىهخٙ حٳ٩حَٟ حٛظٮ ط٘٪١ : ثبٛٔ٪ٙ أ٩ ٟب ٓبٝ ٟٔب٦ٟ : ٓ٪٦ٛ*
رخٵشخٍس ٣٩ل٪٧خ، أ٩ رخٛ٘ظخرش، ُب٨٣خ طٔ٪ٝ ٟٔخٝ حٛٔ٪ٙ ٨ُٮ أ٩حَٟ، 
٩ٯٸكق أ١ ٧ٌح هٸٍ ٓ٪ٙ أٗؼَ حٳط٪٢ٰٰٛ ػٞ ٦ُٰ ؿوٚ حٛٔ٪ٙ 

. ٩ٰٜٓش ٛٴَٟ ٩ْٰٛ كٰٔٔش ٦ٛ؛ ٠ٗخ ٯٔ٪ٙ ًٖٛ حٳشخهَس
 ٯو٤ٮ ُٮ حٳَٟ :٧ٚ ٯشزشؽ اٛوٜ٪ ٩اٷعزوٸء أ٩ ٷ؟:  ٓ٪٦ٛ*

٧ٚ ٯشظَؽ حٛوٜ٪ أ٩ حٷٓظوٸء أ٩ ٗٸ٠٧خ ٟشظَؽ أ٩ ٷ ٯشظَؽ 
شٮء ٠٨٤ٟخ؟ 

 َُٔ حٛوٜ٪ رؤ١ :أ١ ٯ٘٪١ اٛـبٛت أه٬ٜ ٟشرجخ:  ٩اٛوٜ٪: ٓ٪٦ٛ*
.  ٯ٘٪١ حٛـخٛذ ـ أ٭ حٱَٟ ـ أه٬ٜ َٟطزش ٢ٟ ح٠ٛـٜ٪د ٦٤ٟ

 ٩أٟخ :اٛـٜت ٷ ه٬ٜ ٩ع٦ اٛززٛٚ:  ٩اٷعزوٸء ٧٪: ٓ٪٦ٛ*
حٷٓظوٸء ٨ُ٪ أ١ ٯ٫َ حٱَٟ أ٦٣ أه٬ٜ ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٌٖٗٛ، رٚ ٓي 

ٯ٘٪١ ؿٜز٦ رٌٜلش ٩ٍُن ط٪ص؛ ُل٤ٰجٌ حٳَٟ اًح ٗخ١ ٢ٟ حٳه٬ٜ 
ٛٴٓٚ ٨ُ٪ أَٟ، ٩أٟخ اًح ٗخ١ ٢ٟ حٳٓٚ ٛٴه٬ٜ ُب٦٣ ٷ ٯ٘٪١ أًَٟح، 

. ٩ٌٖٛٛ ُخٛيهخء ٯ٘٪١ ٢ٟ حٳٓٚ ٛٴه٬ٜ ُٸ ٯ٘٪١ أًَٟح
٧ٚ ٯشظَؽ ُٮ حٳَٟ حٛوٜ٪؟  

ُبهزجش . ٩ٷ ٯشزشؽ ُٮ ٗ٪١ اٱٟش آٟشًا ئسادر٦، خٸًُب ٠ٜٛوزضٛخ
.  اٛغجبئٮ ٩اث٦٤ ئسادح اٛذٷٛخ، ٩ثوؼ٨ٞ ئسادح اِٛوٚ

 

ٷ ٯشظَؽ، ٳ١ حٛظٌَٰ ٓي ٯؤَٟ حٛ٘زَٰ، ُٰ٪رن، ٩ٌٖٛٛ اًح : ٣ٔ٪ٙ
ٷ ٯظق ٤ٟٖ أ١ طؤَٟ : ٯخ أرٮ حُوٚ ٌٗح، ٣ٔ٪ٙ: ؿخء حٷر٢ ٩ٓخٙ

أرخٕ، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ ٷ ٯشظَؽ حٛوٜ٪، ٳ١ حٛظٌَٰ ٤٧خ أَٟ 
حٛ٘زَٰ، ٩ٟن ًٖٛ هيى٣خ٥ أًَٟح ٩٩رو٤خ٥ ه٦ٰٜ؛ ُل٤ٰجٌ ٣شظَؽ 
حٷٓظوٸء، ٵهَحؽ حٛـٜذ ٢ٟ ح٠ٛٔخ٩٭ ُب٦٣ ٯ٬٠ٔ حٛظ٠خًٓخ 

. ٩ٵهَحؽ حٛـٜذ ٢ٟ حٳٓٚ ح٠ٛٔظٌٙ، ٟؼٚ حٛيهخء ٣٩ل٪٥
ٯو٤ٮ ٧ٚ ٯشظَؽ : ٩ٷ ٯشزشؽ ُٮ ٗ٪١ اٱٟش آٟشًا ئسادر٦: ٓ٪٦ٛ*

أ١ ٯ٘٪١ حٱَٟ َٟٯيًح ُوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، أ٩ ٓي طؤَٟ رشٮء ٩أ٣ض ٷ 
طَٯي أ١ ٯِو٦ٜ ح٠ٛؤٟ٪ٍ؟  
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حُوٚ ٌٗح، اًح : روغ ح٠َٛحص أ٣ض طَٯي أ١ طوظزَ حر٤ٖ، طٔ٪ٙ
ط٪َٓ ٷ ط٠٘ٚ، ا٠٣خ طَٯي أ١ طوظزَ : ٍأٯظ٦ رخىٍ ٩ريأ ٯِوٚ، ٜٓض

ٷ : حر٤ٖ، ُؤ٣ض ٷ طَٯي اٯٔخم حِٛوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح
ٯشظَؽ ُٮ حٱَٟ أ١ ٯ٘٪١ َٟٯيًح ٵٯٔخم حِٛوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، 

ٯشظَؽ ًٖٛ؛ ُٸ طؤَٟ رشٮء اٷ ٩أ٣ض َٟٯي : ٩ٓخٛض ح٠ٛوظِٛش
ٵٯٔخه٦، ٩ٌٖٛٛ ٧ٞ ٤ٟو٪ح ٢ٟ ح٤ٛٔن ٓزٚ حٛظ٢٘٠ ٢ٟ حِٛوٚ، ٠ٗخ 
ُٮ كخىػش حٵَٓحء، ٠ٛخ َُػض حٛظٸس ه٢ٰٔ٠ ػٞ ٣ٔوض ا٬ٛ 

٧ٌح ٣ٔن ٓزٚ حٛظ٢٘٠ : ه٠ْ ٓزٚ ُوٚ حٛو٢ٰٔ٠ ٤ٟو٪٧خ ٩ٓخٛ٪ح
٢ٟ حِٛوٚ، ٢ٟ٩ ش٩َؽ حٳَٟ أ١ ٯ٘٪١ حٱَٟ َٟٯيًح ٵٯٔخم حِٛوٚ 

ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، ح٠َٛحى ٤٧خ اٍحىس ٗ٪٣ٰش ٩ٰٛٔض حٵٍحىس حٛشَهٰش، 
أٍحى حهلل ٗ٪٨٣خ، : ح٠ٛوخطٮ ٛٞ ٯؤَٟ حهلل ر٨خ، ٓخٙ ح٠ٛوظِٛش: ٤ٜٓخ

٩أٍحى حٛوزي هيٝ ٗ٪٨٣خ ُ٪ٓن َٟحى حٛوزي؛ طوخ٬ٛ حهلل ه٠خ ٯٔ٪ٛ٪١ 
.  هٜ٪ًح ٗزًَٰح

.  ٩ٷ رشزشؽ اٵسادح ٌٛخ ئع٠بهًب
.  ٩ٛٴٟش ه٤ذ اٳٗضش طٌٰخ رذٙ ث٠غشد٧ب ه٦ٰٜ ٌٛخ

 

أ١ ٧ٌٟذ ح٠ٛوظِٛش ُٮ ٧ٌح ٧ٌٟذ هخؿت ٩رخؿٚ : ُخ٠ٛٔظ٪ى
. ٩ٷ ٯظق

ٯشظَؽ ُٮ حٳَٟ اٍحىس حٱَٟ؛ ٟخ ح٠َٛحى ربٍحىس : ٩ٓ٪ٙ ح٠ٛوظِٛش
حٱَٟ؟ ٧ٚ ٧٪ اٍحىس حٛظٌٰش أ٩ اٍحىس اٯٔخم حِٛوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦؟  

اٍحىس اٯٔخم حِٛوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، ٢٘ٛ٩ حٛـزخثٮ ٩حر٦٤ : ه٤ي ح٠ٛوظِٛش
ح٠َٛحى اٍحىس ىٷٛش : ٍأٯخ أ١ ٧ٌٟذ ح٠ٛوظِٛش ٧ٌٟذ روٰي؛ ٩ٌٛح ٓخٷ

٧٩ٌح . حِٜٛق ه٬ٜ اٯٔخم حِٛوٚ، ٩ْٰٛ ح٠َٛحى اٍحىس اٯٔخم حِٛوٚ
.  حٛوٸٍ ٢ٟ ؿ٨ش حٷطـٸف

أ٭ ٢ٟ ؿ٨ش حٌٜٛش ُب٦٣ ٷ : ٩ٷ رشزشؽ اٵسادح ٌٛخ ئع٠بهًب: ٓ٪٦ٛ*
 .ٯشظَؽ ُٮ حٳَٟ حٵٍحىس ٢ٟ ؿَٯْ حٌٜٛش رخٷطِخّ



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ       362
أط٪ٙ ح٦ِٔٛ 

 ٥ٌ٧ : ٩ٛٴٟش ه٤ذ اٳٗضش طٌٰخ رذٙ ث٠غشد٧ب ه٦ٰٜ ٌٛخ: ٓ٪٦ٛ*
ٟٔؤٛش أه٫َ، ٟخ ٧ٮ كٰٔٔش حٳَٟ ٧ٚ ٧ٮ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٤ِٰٛٔش ح٠ٛ٪ؿ٪ىس 

ُٮ ح٤ِْٛ، أ٩ ٧٪ حٳِٛخف أ٭ حٳط٪حص ٩حٛل٩ٍَ؟ 
: ٧٪ حٳط٪حص ٩حٛل٩ٍَ؛ ٩حٳشخهَس ٯٔ٪ٛ٪١: حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح

حٳَٟ ٧٪ ٟوخ١ ٣ِٰٔش، ا١ً حٳَٟ ه٤ي حٳٗؼَ ٧٪ حٛظٌٰش حٛظٮ ط٘٪١ 
ر٨ِٔ٤خ أًَٟح، ٩ه٤ي حٳشخهَس ْٰٛ ٛٴَٟ طٌٰش ٩ا٠٣خ ٥ٌ٧ حٳط٪حص 

٩حٛل٩ٍَ طيٙ ه٦ٰٜ ٩ٰٛٔض ٧ٮ حٳَٟ؛ ُل٤ٰجٌ طز٢ٰ أ١ طوزَٰ 
٩ٛٴَٟ ه٤ي : ح٠ٛئَٛ ٤٧خ طوزَٰ هخؿت، ٩ٗخ١ حٳ٬ٛ٩ أ١ ٯٔ٪ٙ

حٳٗؼَ طٌٰش ٧ٮ ر٨ِٔ٤خ أَٟ، ٩ٰٛٔض طيٙ ه٦ٰٜ ٳ١ حٛيٰٛٚ ًَٰ 
ٓٞ، ٧٪ حٳَٟ، أٟخ حٳشخهَس : ٓٞ، ُٔ٪ٖٛ: ح٠ٛيٛ٪ٙ، ه٤يٟخ ٜٓض

ٓٞ؛ ْٰٛ ٧٪ حٳَٟ، ٩ا٠٣خ ٧ٮ طٌٰش طيٙ ه٬ٜ حٳَٟ، : ُٰٔ٪ٛ٪١
. ٩ٰٛٔض أًَٟح ر٨ِٔ٤خ

.  اٛٔبئٜ٪١ ثب٤ِٛغٮ اخزِٜ٪ا ُٮ ٗ٪١ اٳٟش ٦ٛ طٌٰخ رخظ٦
.  ٩اٛخٸٍ ه٤ذ ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ ٨٤ٟٞ ُٮ طٌٰخ اُوٚ

 : ٩رشد طٌٰخ اُوٚ ٛغزخ هشش ٟو٬٤
 

ٯو٤ٮ أ١ : ٩ٛٴَٟ ه٤ي حٳٗؼَ طٌٰش طيٙ ر٠ـَى٧خ ه٦ٰٜ: ُٔ٪٦ٛ
حٛظٌٰش طيٙ ه٬ٜ حٳَٟ ٌٛش، ٧٩ٌح ْٰٛ طوزًَٰح طلٰلًخ؛ ٩ا١ ٗخ١ 
ح٠ٛئَٛ ِٜٓٮ ح٠ٛوظٔي ٧٩٪ ٷ ٯَٯي ٧ٌح حِٜٛق، ٨ُ٪ هـؤ ُٮ حِٜٛق 

. ٩ُٮ حٛوزخٍس، ٩ْٰٛ هـؤ ُٮ حٷهظٔخى
٩ٛٴَٟ طٌٰش ه٤ي حٳٗؼَ ٧ٮ ر٨ِٔ٤خ : ٩ط٪حد حٛوزخٍس أ١ ٯٔ٪ٙ

. طيٙ ه٦ٰٜ: ٩ٷ ٯٔخٙ. أَٟ
 ٯو٤ٮ أ١ ٢ٟ َُٔ حٳَٟ رخ٠ٛو٬٤ ...:اٛٔبئٜ٪١ ثب٤ِٛغٮ : ٓ٪٦ٛ*

ح٤ِٛٔٮ ـ ٧٩ٞ حٳشخهَس ـ حهظِٜ٪ح ُٮ ٗ٪١ حٳَٟ ٧ٚ ٦ٛ طٌٰش 
ا١ حٳَٟ ٦ٛ طٌٰش طوظ٦ ٧٩ٮ طٌٰش : طوظ٦؟ ُٔخٙ روؼ٨ٞ

٨ُٮ طيٙ ه٦ٰٜ ر٨ِٔ٤خ ٩ا١ ٗخ٣ض ٌٟخٯَس ٦ٛ، ٩ٓخٙ  (حُوٚ)
حٛظٌٰش ٷ طيٙ ه٬ٜ حٳَٟ ر٨ِٔ٤خ رٚ ٷري ٢ٟ حٓظَح١ َٓحث٢ :روؼ٨ٞ

. ٟو٨خ
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 ٯو٤ٮ أ١ ح٠ٛل٢ٰٔٔ ٢ٟ ...:٩اٛخٸٍ ه٤ذ ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ ٨٤ٟٞ : ٓ٪٦ٛ*
ُٔؾ، ٢٘ٛ  (حُوٚ)حٳشخهَس ؿوٜ٪ح حٛوٸٍ حٛٔخرْ ُٮ طٌٰش 

حٛظ٪حد أ١ ح٠ٛوخَٛ ٟوخَٛ ُٮ ؿ٠ٰن طٰي حٳَٟ ٳ١ طٰي حٳَٟ 
  +  :ٟظويىس ٨٤ٟخ حٳَٟ حٛظَٯق ٟؼٚ

   

  " 
: ٩ٯٔن ٦ُٰ حٛوٸٍ حٛٔخرْ؛ ُو٬ٜ ٧ٌح ُب١ ٓ٪ٙ ٢ٟ ٯٔ٪ٙ[ 58:ح٤ٛٔخء]

حُوٚ، ْٰٛ طلٰلًخ اًح ٓخٛ٪ح رؤ١ : ْٰٛ ٤٧خٕ هٸٍ اٷ ُٮ طٌٰش
 .آَٟٕ، ٯٔن هٸٍ: حٛ٘ٸٝ ٧٪ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٤ِٰٛٔش، رٚ كظ٬ ُٮ ِٛق

 حٳطٚ ُٮ طٌٰش :٩رشد طٌٰخ اُوٚ ٛغزخ هشش ٟو٬٤:  ٓ٪٦ٛ*
حُوٚ أ١ ط٘٪١ ٛٴَٟ ٩أ١ ط٘٪١ ٜٛ٪ؿ٪د، ٧ٌح ٧٪ حٳطٚ، ٠ُظ٬ 

ط٘٪١ ٜٛ٪ؿ٪د؟  
 +:اٛ٪ع٪ة

".ا٤ٛذة: اٛضب٣ٮ :
+" .اٵسشبد: اٛضبٛش :
+" .اٵثبؽخ:اٛشاثن :
+"  .اٛز٨ذٯذ: اٛخبٟظ + 

   "٦٤ٟ٩ :+ 
  ". 
   +اٷٟز٤ب١:اٛغبدط

 "اٵٗشاٝ : اٛغبثن+  

 "اٛزغخٰش:  اٛضب٢ٟ+  

  " . 
  

اًح طـَىص ه٢ حَٛٔٯ٤ش ُبًح ٛٞ ٯ٢٘ ٟو٨خ َٓٯ٤ش ُب٨٣خ ٷ طل٠ٚ 
ه٬ٜ رٰٔش ح٠ٛوخ٣ٮ اٷ اًح ٗخ١ ٟو٨خ َٓٯ٤ش ٩ىٰٛٚ ٯظ٨َُخ ه٢ أطٚ 

  .حٛ٪ؿ٪د
 ٧ٌح ٧٪ حٳطٚ ُٮ حٳَٟ ٟؼٚ :اٛ٪ع٪ة: ٓ٪٦ٛ*
٦ٛ٪ٓ:+" .
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 ٳ١ "+: ٟؼٚ:ا٤ٛذة: اٛضب٣ٮ:ٓ٪٦ٛ *
٧ٌح رٰن حٵ٣ٔخ١ ٟخ٦ٛ ر٠خ٦ٛ ُ٘خ١ ٤ٜٛيد ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٜٛ٪ؿ٪د، ٛ٪ؿ٪ى 

. َٓٯ٤ش طَُظ٦ ه٢ حٛ٪ؿ٪د، ٩ُٮ ٧ٌح هٸٍ ٨ُٔٮ
:  ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ:اٵسشبد: اٛضبٛش:ٓ٪٦ٛ *

+" رخم ٩ٛٞ » × ٠ٛخ ػزض أ١ ح٤ٛزٮ
.  ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ ْٰٛ ٜٛ٪ؿ٪د«ٯش٨ي
:  ٗٔ٪٦ٛ:اٵثبؽخ: اٛشاثن:ٓ٪٦ٛ *

+" ٳ٦٣ أَٟ روي ٨٣ٮ، ٩حٳَٟ روي 
. ح٨٤ٛٮ ٯوٰي حٳَٟ ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٩،٦ٰٜحٛظٰي ٓزٚ حٵكَحٝ ٗخ١ ٟزخكًخ

  +: ٗٔ٪٦ٛ :اٛز٨ذٯذ:اٛخبٟظ:ٓ٪٦ٛ *

  "حه٠ٜ٪ح ٗٚ شٮء شجظ٠٪٥ :  ُٸ ٯٔ٪ٙ حٛ٪حكي
  .٨ُ٪ حٛ٪حؿذ، ٩حَٛٔٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ أ٦٣ ٜٛظ٨يٯي

+:ٗٔ٪٦ٛ:اٷٟز٤ب١: اٛغبدط:ٓ٪٦ٛ *

".  
+ : ٗٔ٪٦ٛ:اٵٗشاٝ: اٛغبثن:ٓ٪٦ٛ *

" .
  : أ٭ أَٟ ط٘٪ٯ٤ٮ طٔوَٰ٭ ٗٔ٪٦ٛ:اٛزغخٰش: اٛضب٢ٟ:ٓ٪٦ٛ *

 "   +اٛزوغٰض،: اٛزبعن

    +اٵ٧ب٣خ،: اٛوبشش

  " . اٛؾبد٭
    +اٛزغ٪ٯخ،: هشش

 " .ا٨ٜٛٞ اًِش »اٛذهبء،: اٛضب٣ٮ هشش
 [أٷ أٯ٨ب اٰٜٛٚ اٛـ٪ٯٚ أٷ ا٣غٜٮ ]اٛز٤٠ٮ : اٛضبٛش هشش« ٛٮ

   +اٷؽزٔبس،: اٛشاثن هشش

 "...........  
 

+ " ٯو٤ٮ طل٪ٛ٪ح رؤؿٔخىٗٞ ٢ٟ 
.  ٗ٪٣٘ٞ أؿٔخى ر٤ٮ آىٝ ا٬ٛ ٗ٪٣٘ٞ أؿٔخى َٓىس
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 أ٭ حٳَٟ حٛظوـِٰ٭ حٌٛ٭ ٯظؼ٢٠ :اٛزوغٰض:اٛزبعن:ٓ٪٦ٛ *
+: طلي٭ ح٠ٛوخؿذ أ١ ٯِو٦ٜ ٗٔ٪٦ٛ

" ٯو٤ٮ حطليح٧ٞ أ١ ٯؤط٪ح ر٠ؼ٦ٜ،أ٩ ٯؤط٪ح رٔ٪ٍس 
. ٟؼ٦ٜ
+ٗٔ٪٦ٛ :اٵ٧ب٣خ: اٛوبشش:ٓ٪٦ٛ *

 " رؤ١
 .ٯؤطٮ رظٌٰش حُوٚ ٩كخ٥َ٧ حَٛ٘حٟش ٩ح٠َٛحى ًَٰ ًٖٛ

+:  ٛٔ٪٦ٛ:اٛزغ٪ٯخ: اٛؾبد٭ هشش:ٓ٪٦ٛ *
 "

. أ٭ ُخٛلخٛظخ١ ٓ٪حء
 حٛيهخء ٦ُٰ َٓٯ٤ش ٧٩٪ أ٦٣ طخىٍ :اٛذهبء:اٛضب٣ٮ هشش:ٓ٪٦ٛ *

  +:ه٬ٜ ًَٰ ؿ٨ش حٷٓظوٸء، ٦٤ٟ٩

   ". 
أٷ ح٣ـٜٮ، ٨ٌُح حِٜٛق ٯِٰي : ٗٔ٪ٙ: اٛز٤٠ٮ: اٛضبٛش هشش:ٓ٪٦ٛ *

. حٛظ٤٠ٮ
+ٗٔ٪٦ٛ :اٷؽزٔبس:اٛشاثن هشش:ٓ٪٦ٛ *

" اً أ١ ٟخ ٰٜٓٔ٪٦٣ ٷ ٠ٰٓش 
.  ٦ٛ ُٮ ٟٔخرٚ ٟوـِس ٟ٪٬ٓ ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ

 
اٛغبدط  "   + اٛز٘٪ٯ٢،: اٛخبٟظ هشش

.  «ُبط٤ن ٟب شئذ»اٛخجش،: هشش
  +٩ه٘غ٦،

  ". 
 

+:ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: اٛز٘٪ٯ٢:اٛخبٟظ هشش:ٓ٪٦ٛ *

". 
 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٓي طَى طٌٰش حُوٚ ٩ٷ :اٛخجش: اٛغبدط هشش:ٓ٪٦ٛ *

ئرا ٛٞ رغزؼ »:×ٯَحى ر٨خ حٛـٜذ ٩ا٠٣خ ٯَحى ر٨خ حٛوزَ، ٗٔ٪٦ٛ 
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«ُبط٤ن ٟب شئذ
()

 ٟو٤خ٥ اًح ٛٞ طٔظق ُب٣ٖ ٓظظ٤ن ٟخ شجض، ٩ٛ٪ 
حُوٚ، ٢٘ٛ ٯَحى : ٤ٗض طٔظلٮ ٠ٛخ ط٤وض ٗٚ ٟخ شجض ٤٨ُخ طٌٰش

. ر٨خ حٛوزَ
حٵ١ً، ٩حٛظؤىٯذ، : ٩ًَٗ روؼ٨ٞ ٢ٟ ٟوخ٣ٮ طٌٰش حُوٚ

٩حٛـِحء، ٩حٛ٪هي، ٩حٵ٣ٌحٍ، ٩حٛظلَٰٔ، ٩حٛظِ٪ٯغ، 
٩ح٠ٛش٪ٍس،٩حٛظوـذ ٩ًَٰ ًٖٛ

()
 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٓي :٩ه٘غ٦:ٓ٪٦ٛ  *. 

ٯَى ٤٧خٕ أهزخٍ ٩ٷ ٯَحى ر٨خ حٛوزَ، ٩ا٠٣خ ٯَحى ر٨خ حٳَٟ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ 
+ :طوخ٬ٛ

 "[233:حٛزَٔس]   
.......................................................................

 ..........................
 

َُٰػو٢ ٤٧خ هزَ ٢٘ٛ ٯَحى ر٦ حٳَٟ، ٠ُظ٬ ٯ٘٪١ حٛوزَ َٟحىًح ر٦ 
حٳَٟ؟  

اًح ٩ٍى هزَ حهلل أ٩ هزَ ٍٓ٪٦ٛ ٩ ٗخ١ ٯ٢٘٠ أ١ ٯظوَٜ ُب٦٣ 
+:ٯل٠ٚ ه٬ٜ حٳَٟ ُٔ٪٦ٛ



                                 
(. 4183)٩حر٢ ٟخؿ٦ (4797)٩أر٪ ى٩ى (3483) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
 كخٙ ُٮ ٠ٜٓش أرٮ ر٢ ٛو٠َ ×٩حٛظؤىٯذ ٗٔ٪٦ٛ . حىهٚ:  أٟخ حٳ١ً ُٔ٪ٖٛ ٛـخٍّ حٛزخد()

 ٓ٪٦ٕٛ ؿِحء٩حٙ «ٯٰٜٖ ٠ٟخ ٩ٗٚ ر٤ٰ٠ٰٖ ٩ٗٚ حهلل ٓٞ: ًٸٝ ٯخ»:ط٥ٌَ
   +:طوخ٬ٛ

  " [ٚ32:ح٤ٛل] ٦ٛ حٛ٪هي٩٪ٔٗ 
  +:طوخ٬ٛ

  " [30:ُظٜض]٦ٛ حٵ٣ٌحٍ ٩٪ٔٗ 
  +: ٩ٓ٪٦ٛ[ 30:ارَح٧ٰٞ] "   +:طوخ٬ٛ

  " [َ3:حٛلـ ]٦ٕٛ حٛظل٩َٰٔ٪ٓ 
 [113:آٙ ه٠َح١] "    +:طوخ٬ٛ

[ 72:ؿ٦] "     +:ٗٔ٪٦ٛ ٩حٛظِ٪ٯغ
 "    +: طوخ٬ٛ ٗٔ٪٦ٛ ح٠ٛش٪ٍس٩
 . [102:حٛظخُخص]
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"  ٚٗ ٷ ٯِٜٝ ٦٤ٟ أ١ّ
حٛ٪حٛيحص ٯَػو٢ أ٩ٷى٢٧ ك٪٢ٰٛ ٗخ٢ٰٜٟ، ُب١ روغ حٛ٪حٛيحص ٷ 

  +:ٯَػو٢ أ٩ٷى٢٧ شٰجًخ،٩ٯيٙ ه٦ٰٜ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

" [ّ6:حٛـٸ] ٩هزَ حهلل ٷ ٯ٢٘٠ أ١ ٯظوَٜ ٤ُل٦ٜ٠ 
. ه٬ٜ شٮء ًَٰ حٛوزَ ُٰ٘٪١ أًَٟح

أ١ أهزخٍ حهلل ٩أهزخٍ ٍٓ٪٦ٛ اًح ٗخ١ ٯ٢٘٠ أ١ طظوَٜ : ُخٛٔخهيس
  +:ُب٨٣خ طل٠ٚ ه٬ٜ حٳَٟ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " [97:آٙ ه٠َح١] ٧ٌح 
كخ٥َ٧ حٛوزَ، ٢٘ٛ ٣ـي روغ ح٤ٛخّ ُٮ روغ حٳ٤ُٟش ٯيهٜ٪١ 

حٛلَٝ ٩ٷ ٯؤ٤ٟ٪١، ُل٤ٰجٌ ٣ظ٦َُ ٣٩ٔ٪ٙ ٧ٌح حٛوزَ ٯَحى ر٦ حٳَٟ؛ 
٢٠ُ ىه٦ٜ ُؤ٤ٟ٪٥، : ٳ٦٣ ٓي ٯظوَٜ ُٮ روغ ح٠ٛ٪حؿ٢، ُ٘ؤ٦٣ ٯٔ٪ٙ

+:٧ٌح ٟو٬٤ حٱٯش، ٩ٌٖٗٛ ٓ٪٦ٛ


"  [233:حٛزَٔس]روغ ح٤ٛٔخء ٷ طَػن  .
  +:٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  

   "[228:حٛزَٔس]  ْٰٛ٧ٌح هزَ ٩
ح٠َٛحى ر٦ حٛوزَ ٳ١ روغ ح٠ٛـٜٔخص ٷ ٯظَرظ٢، طظ٩ِؽ أ٩ٙ ٟخ 
طـْٜ رٰ٪ٝ ٩حكي، ٩طوخَٛ أَٟ حهلل، ٩هزَ حهلل ٷ ٯ٢٘٠ أ١ ٯظوَٜ 

ُل٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٦ ْٰٛ كخ٧َ حٛوزَ ٩ا٠٣خ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٦ 
. حٳَٟ
 
 
 

اٳٟش ا٠ٛغشد ه٢ اٛٔشٯ٤خ، اٛؾْ أ٦٣ ؽٰٔٔخ ُٮ : ٟغأٛخ
.  اٛ٪ع٪ة، ٧٩٪ ٓ٪ٙ اٳٗضش، ششهًب أ٩ ٌٛخ، أ٩ هًٔٸ، ٟزا٧ت

 

 حٳَٟ ه٬ٜ ٟخًح ٯل٠ٚ، ٧ٚ :اٳٟش ا٠ٛغشد ه٢ اٛٔشٯ٤خ: ٓ٪٦ٛ *
ٯل٠ٚ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د أ٩ ح٤ٛيد؟ حٳَٟ اًح ٗخ١ ٟو٦ َٓٯ٤ش ُب٦٣ ٯل٠ٚ 
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ه٬ٜ ٟخ ىٛض ه٦ٰٜ حَٛٔٯ٤ش رخطِخّ، ٩حٛوٸٍ ُٮ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ 
حَٛٔٯ٤ش، أ٭ حٌٛ٭ ْٰٛ ٟو٦ َٓٯ٤ش، ٢ٟ أٟؼٜش حٳ٩حَٟ حٛظٮ ٟو٨خ 

َٓحث٢، حٳ٩حَٟ حٛٔخرٔش،ُب١ حٛظٰي حٛٔخرٔش حٛٔظش هشَ ٟو٨خ َٓحث٢ 
ُل٠ٜض ه٬ٜ ٟخ ىٛض ه٦ٰٜ حَٛٔٯ٤ش، ٩حٛوٸٍ ُٮ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ 

:  حَٛٔٯ٤ش، ًَٗ ح٠ٛئَٛ ٦ُٰ أٓ٪حًٷ
ٯو٤ٮ أ١ حٛٔ٪ٙ حَٛحؿق : أ٦٣ ؽٰٔٔخ ُٮ اٛ٪ع٪ةاٛؾْ: ٓ٪٦ٛ*

٩حٛظ٪حد حٌٛ٭ ٣ـِٝ روـؤ ٟوخ٦ِٛ، أ١ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ حَٛٔٯ٤ش 
.  ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د

 ٯو٤ٮ أ١ حٛشَٯوش ٓي ىٛض ه٬ٜ :٧٩٪ ٓ٪ٙ اٳٗضش، ششهًب: ٓ٪٦ٛ*
  +:أ١ حٳَٟ ٯيٙ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   
    

    " 
     +: ٩ٛٔ٪٦ٛ[63:ح٤ٛ٪ٍ]

    
    

    " 
. [ 36:حٳكِحد]

 ٯو٤ٮ أ١ حٳَٟ ٯيٙ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د ٢ٟ ؿَٯْ :أ٩ ٌٛخ: ٓ٪٦ٛ*
حٌٜٛش أٯؼًخ، ُب١ أ٧ٚ حٌٜٛش ٯ٠٨ِ٪١ ٢ٟ حٳ٩حَٟ حٛ٪ؿ٪د، اًح ٓخٙ 

حُوٚ ٌٗح، ٨ُٞ ٦٤ٟ حٛوَرٮ حٛ٪ؿ٪د، ٩اًح : حٰٛٔي ٛوزي٥ أ٩ حٛ٪حٛي ٛ٪ٛي٥
حكؼَ ٛٮ ٟخء، ُب٦٣ ٯيٙ ه٬ٜ ٣ِم حٷهظٰخٍ ُٮ ك٦ٔ ٩أ٦٣ : ٓخٙ

ٯـذ ه٦ٰٜ أ١ ٯلؼَ ح٠ٛخء، ُبًح ٛٞ ٯلؼَ ح٠ٛخء ك٢ٔ ٛ٪ٝ حٛ٪ٛي 
٩حٛوزي، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ حَٛٔٯ٤ش ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د 

. ٢ٟ ؿ٨ش حٌٜٛش
 أ٭ أ١ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ حَٛٔٯ٤ش ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د :أ٩ هًٔٸ: ٓ٪٦ٛ*

٢ٟ ؿَٯْ  
٩ٷ ٯؾغ٢ اٷعز٨ِبٝ ٧ٚ ٧٪ ٜٛ٪ع٪ة أٝ ٷ، رٗش٥ أطؾبث٤ب 

.  ٩ًٰش٧ٞ
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.  اٵثبؽخ: ٩ٰٓٚ. ؽٰٔٔخ ُٮ ا٤ٛذة: ٩ٰٓٚ
. ٩ٓذ رٗشد ُٮ ا٠ٛغأٛخ خ٠غخ هشش ٟز٧جًب ُٮ اٛٔ٪اهذ

 

حٛؤٚ، ُبًح ط٪ؿ٦ أَٟ ك٢ٔ هًٔٸ اؿخرش ًٖٛ حٳَٟ،٩حٛؤٚ ٯيٙ ه٬ٜ 
أ١ ٠ٟظؼٚ حٳَٟ ٷ هٔ٪رش ه٦ٰٜ، ٩أ١ ًَٰ ٠ٟظؼٚ حٳَٟ ٯلظ٠ٚ أ١ 

.  ط٘٪١ ه٦ٰٜ هٔ٪رش، ُل٤ٰجٌ حٛؤٚ ٓي ىٙ ه٬ٜ ٩ؿ٪د اؿخرش حٳَٟ
٢ٟ أٯ٢ أخز أ١ اٳٟش ٜٛ٪ع٪ة؟  

٢ٟ ؿَٯْ حٌٜٛش، : ٢ٟ ؿَٯْ حٛشَم، ٩ٓخٙ حٛزوغ:ٓخٙ روؼ٨ٞ
٢ٟ ؿَٯْ حٛؤٚ ٩ه٬ٜ ٗٚ ٥ٌ٧ ح٠ٌٛح٧ذ ُب١ حٳَٟ :٩ٓخٙ ؿ٠خهش
.  ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د

اًح ٩ٍى٣خ : ٩ٷ ٯؾغ٢ اٷعز٨ِبٝ ٧ٚ ٧٪ ٜٛ٪ع٪ة أٝ ٷ:  ٓ٪٦ٛ* 
أَٟ ٩ؿذ ه٤ٰٜخ أ١ ٠٣ظؼ٦ٜ، ٩ٷ ٯل٢ٔ أ١ ٣ٔظ٨ِٞ ٧ٚ ٧٪ ٜٛ٪ؿ٪د أٝ 

٧ٚ : أكؼَ ٌٗح، ُب٣ٖ ط٠ظؼٚ، ٩ٷ طٔ٪ٙ: ٷ، ُبًح ٓخٙ ٖٛ ٩حٛيٕ
.  ٌُٖ٘ٛ أ٩حَٟ حٛشخٍم. أَٟٕ ٧ٌح ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د أ٩ ه٬ٜ ح٤ٛيد

اًح طٍَٔ أ١ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ ٧٪ حٛلْ، ٩أ١ حٳَٟ ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د، ٤٨ُخٕ 
. أٓ٪حٙ أه٫َ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

رؤ٦٣ : ٓخٛض ؿخثِش: ٩ٰٓٚ اٵثبؽخ. ٩ٰٓٚ ؽٰٔٔخ ُٮ ا٤ٛذة:  ٓ٪٦ٛ*
٩حٛظ٪حد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٧٩٪ حٌٛ٭ . ٛٶرخكش: ٤ٜٛيد، ٩ٓخٛض ؿخثِش

 .طيٙ ه٦ٰٜ حٳىٛش
 :٩ٓذ رٗشد ُٮ ا٠ٛغأٛخ خ٠غخ هشش ٟز٧جًب ُٮ اٛٔ٪اهذ :ٓ٪٦ٛ *

حٛٔ٪حهي ٩حِٛ٪حثي حٳط٪ٰٛش: أ٭ أ١ ٠ٜٛئَٛ ٗظخد ٠ٓخ٥
()

 ٪٧٩ ،
ٗظخد ؿٰي ٣٩خُن ُٮ 

: ُا١ ٩سد ثوذ ؽلش ُبٛ٪ع٪ة، أ٩ اٛ٪ع٪ة ئ١ ٗب١ ثِٜق
  «.اُوٚ»:  ٷ ثِٜلخ«أ٣ذ ٟأٟ٪س» أ٩ «أٟشر٘ٞ»

 

ٟ٪ػ٪ه٦، ٩ٓي رلغ ٦ُٰ ٟيٛ٪ٙ حٳَٟ ٩ًَٗ ه٠ٔش هشَ ٧ٌٟزًخ ُٮ 
.  ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش

                                 
. ٢ٟ حٛ٘ظخد ح٠ٌٛٗ٪ٍ، ٧٩٪ ٗظخد ٟـز٪م ٟظيح٩ٙ (159) ح٣لَ ص()
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٩كخ٧َ . أ١ حٳَٟ ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د: ٩حٛظ٪حد ٠ٗخ طٔيٝ ٧٪ حٳ٩ٙ
٧ٌح أ١ حٳ٩حَٟ طِٰي حٛ٪ؿ٪د ٓ٪حء ٗخ٣ض ُٮ حٳك٘خٝ أ٩ ُٮ حٱىحد 

. ٩أ٦٣ ٷ َُّ ر٠٨٤ٰخ
٩حٛيٰٛٚ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د ٧٪ اؿٸّ حٳىٛش حٛٔخرٔش 

ُب٨٣خ ٛٞ طَِّ ر٢ٰ ٟخ ٗخ١ ٛٲىحد ٩ٟخ ٗخ١ ٛٴك٘خٝ؛ ٩ٳ١ حٛشَٯوش 
٨ٜٗخ أك٘خٝ ٩آىحد ٩ٗٚ ك٘ٞ ٨ُٰخ ٨ُ٪ أىد ٩ٗٚ أىد ٨ُ٪ ك٘ٞ، 

٩ٳ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ُخطٚ ٠ِٰٟ ٯَِّ ر٢ٰ ٟخ ٗخ١ ك٠ً٘خ ٩ٟخ ٗخ١ أىرًخ، 
ٍِ حٳ٩حَٟ ه٢ حٛ٪ؿ٪د ٛ٘٪٨٣خ ُٮ حٱىحد،  َْ ٩ٛ٪ ُظق ح٠ٛـخٙ َِٛظ

  .ٛ٘خ١ ًٖٛ ٩ٰٜٓش ٛظٍَ ؿ٠ٰن حٳ٩حَٟ ه٢ حٛ٪ؿ٪د ا٬ٛ ح٤ٛيد
 طٔيٝ أ١ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ :ُا١ ٩سد ثوذ ؽلش ُبٛ٪ع٪ة:  ٓ٪٦ٛ*

حَٛٔٯ٤ش ٯِٰي حٛ٪ؿ٪د، ٢٘ٛ اًح ٗخ١ حٳَٟ ٩ٍى روي كلَ ٓخرْ، 
:  ُو٬ٜ ٟخًح ٯل٠ٚ؟ حهظِٜ٪ح ه٬ٜ أٓ٪حٙ

 رؤ٦٣ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪د، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ أرٮ ك٤ِٰش :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
ٳ١ حٳىٛش حٛيحٛش ه٬ٜ اُخىس حٳَٟ ٜٛ٪ؿ٪د طش٠ٚ : ٩حٛشخُوٮ، ٓخٛ٪ح

  +:حٳَٟ روي ح٨٤ٛٮ، ٩ٟؼٜ٪ح ٦ٛ رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

  " [5:حٛظ٪رش] 
حٓظٜ٪ح، ُوٚ أَٟ ؿخء روي ٨٣ٮ ٩ٟن ًٖٛ ٨ُ٪ ٜٛ٪ؿ٪د ُيٙ : ُب١ ٓ٪٦ٛ

. ه٬ٜ أ١ حٳَٟ روي حٛللَ ٜٛ٪ؿ٪د
  :اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

ُ٘ٞ):أ٩ اٛ٪ع٪ة ئ١ ٗب١ ثِٜق:  ٓ٪٦ٛ* َْٟشُر  ٷ (أ٣ذ ٟأٟ٪س)  أ٩(َأ
 «أَٟط٘ٞ»:ا١ ٗخ١ حٳٟـَ رظٌٰش طـَٯلش ٟؼٚ: (اُوٚ): ثِٜلخ

ُب٦٣ ك٤ٰجـٌ ٯل٠ٚ ه٬ٜ  
 .أٓ٪اٙ. أ٩ اٵثبؽخ أ٩ اٷعزؾجبة، أ٩ ٗب١ ٠ٗب ٗب١ ٓجٚ اٛؾلش

 

 أ٭ ُوٚ أَٟ ه٬ٜ ١ُ٩ (حُوٚ): حٛ٪ؿ٪د، ٩أٟخ ا١ ٗخ١ رِٜلش
. ، ُب٦٣ ٯ٘٪١ ه٬ٜ حٵرخكش(حُوٚ)

  :اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
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أ٭ أ١ ؿ٠ٰن حٳ٩حَٟ روي حٛللَ : أ٩ اٵثبؽخ: ٓ٪٦ٛ*
 +:ٛٶرخكش،٧٩ٌح ٧ٌٟذ حٛشخُوٮ ٩أك٠ي، ٩ٯ٠ؼٜ٪١ ٌٖٛٛ رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " 
ُ٘خ١ : حطـخى٩ح، ُوٚ أَٟ ٩ٍى روي حٛللَ، ٓخٛ٪ح: ُٔ٪٦ٛ[2:ح٠ٛخثيس]

.  ٛٶرخكش رخطِخّ
  :٩اٛٔ٪ٙ اٛشاثن

 أ٭ أ١ حٳ٩حَٟ روي ح٤ٛ٪ح٧ٮ ط٘٪١ : أ٩ اٷعزؾجبة: ٓ٪٦ٛ*
.  ٛٸٓظلزخد

  :٩اٛٔ٪ٙ اٛخبٟظ
 أ٭ أ١ حٳَٟ روي ح٨٤ٛٮ ٯوٰي :أ٩ ٗب١ ٠ٗب ٗب١ ٓجٚ اٛؾلش: ٓ٪٦ٛ*

حٛل٘ٞ ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٦ٰٜ ٓزٚ ٩ٍ٩ى ح٨٤ٛٮ،ُبًح ٗخ١ حِٛوٚ ٟزخكًخ ػٞ 
٨٣ٮ ه٦٤ ػٞ أَٟ ر٦ ُب٦٣ ٯو٪ى ٛٶرخكش، ٩اًح ٗخ١ حِٛوٚ ٩حؿزًخ ػٞ ٨٣ٮ 

ه٦٤ ػٞ أَٟ ر٦ ُب١ حِٛوٚ ٯو٪ى ٜٛ٪ؿ٪د،٩ٛ٪ ٗخ١ حِٛوٚ ٟٔظلزًخ ػٞ 
٨٣ٮ ه٦٤ ػٞ أَٟ ر٦ ُب١ حٳَٟ ٯِٰي ح٤ٛيد، ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ أٍؿق 

: حٳٓ٪حٙ، ٩ٯيٙ ه٦ٰٜ حٓظَٔحء أك٘خٝ حٛشَٯوش ٠٣٩ؼٚ ٌٖٛٛ رؤٟؼٜش ٨٤ٟخ
    +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  

 " [5:حٛظ٪رش] ٓظخٙ ح٠ٛش٢َٰٗ ٗخ١ 
٩حؿزًخ ػٞ كَٝ ٛ٪ؿ٪ى ٥ٌ٧ ح٠ٛيس ـ حٳش٨َ حٛلَٝ ـ ػٞ أَٟ ر٦ روي ٧ٌح 

. حٛللَ ُوخى حٳَٟ ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٦ٰٜ ٓخرًٔخ ٧٩٪ حٛ٪ؿ٪د
   +: ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ:ٟضبٙ آخش

 " [2:ح٠ٛخثيس] حطـخى٩ح ُوٚ أَٟ ٩ٍى روي 
   +:٨٣ٮ ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  
     

.......................................................................
 ...........................
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   " ٚ٩حٛظٰي ٓز 
حٵكَحٝ ٗخ١ ك٦٠٘ حٵرخكش، ُٰ٘٪١ روي حٵكٸٙ ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٦ٰٜ 

ٓزٚ ح٨٤ٛٮ، ُخٳَٟ ٤٧خ ٯَؿن ك٘ٞ حٛظٰي ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٦ٰٜ ٓزٚ 
.  حٵكَحٝ ٢ٟ حٵرخكش

ٷ رظ٪ٟ٪ا ٓجٚ سٟؼب١ ثٰ٪ٝ أ٩ ٯ٪٢ٰٟ، ئٷ »:×ٓ٪٦ٛ :ٟضبٙ آخش
«سعٚ ٗب١ ٯظ٪ٝ ط٪ًٟب ُٰٜظ٦٠

()
 ٯظ٦٠ ٤٧خ ُوٚ أَٟ، ٳ١ 

ُوٚ ٟؼخٍم ٟٔز٪ّ رٸٝ حٳَٟ، ٨ٌُح أَٟ، ٩حٛظٰخٝ  (ٯظٞ ):٠ٜٗش
. ٓزٚ ٧ٌح ح٨٤ٛٮ ٗخ١ ٤ٟي٩رًخ، َُٰؿن حٳَٟ ه٬ٜ ٟخ ٗخ١ ه٦ٰٜ ٓخرًٔخ

٤ٗذ ٨٣ٰز٘ٞ ه٢ صٯبسح اٛٔج٪س أٷ »: ×ٓ٪٦ٛ:ٟضبٙ آخش
«ُض٩س٧٩ب

()
:  ٗخ٣ض ُٯخٍس حٛٔز٪ٍ ٤ٟي٩رش، ُلَٟض ػٞ ٓخٙ

 أَٟ روي ٨٣ٮ، َُٰؿن حِٛٯخٍس ا٬ٛ ك٨٠٘خ ٓزٚ ًٖٛ «ُض٩س٧٩ب»
.  ُٰ٘٪١ ٤ٟي٩رًخ

. ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ أٍؿق حٳٓ٪حٙ ٩ٯيٙ ه٦ٰٜ حٓظَٔحء أك٘خٝ حٛشَٯوش
 
 
 
 
 

أٟب ٩س٩د ا٨٤ٛٮ ثوذ اٳٟش، ُبٛزؾشٯٞ، أ٩ اٛ٘شا٧خ، أ٩ اٵثبؽخ، 
. أٓ٪اٙ

. ٩اٳٟش ثوذ اٷعزئزا١ ٛٶثبؽخ:  ٓبٙ اث٢ هٰٔٚ ٩شٰخ٦ اٵٟبٝ
. ٩اٛخجش ث٠و٬٤ اٳٟش ٗبٳٟش. ٩كب٧ش ٗٸٝ ع٠بهخ خٸ٦ُ

 

                                 
٩حر٢  (4/149)٩ح٤ٛٔخثٮ (684)٩حٛظٌَٟ٭ (2327)٩أر٪ ى٩ى (1082) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(. 1650)ٟخؿ٦
٩حر٢  (4/89)٩ح٤ٛٔخثٮ (1054)٩حٛظٌَٟ٭ (3235)٩أر٪ ى٩ى (977) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(. 1571)ٟخؿ٦
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٥ٌ٧ ٟٔؤٛش ٟؼخىس ٜٛظٮ  :أٟب ٩س٩د ا٨٤ٛٮ ثوذ اٳٟش:  ٓ٪٦ٛ*
ٓز٨ٜخ، ٩ٍى٣خ أَٟ ػٞ ٩ٍى٣خ روي٥ ٨٣ٮ، ٨ٌُح ح٨٤ٛٮ ه٬ٜ ٟخًح ٯل٠ٚ؟ 

٧ٚ ٯل٠ٚ ه٬ٜ اٌٛخء حٳَٟ، ُٰ٘٪١ ٛٶرخكش، أ٩ ٯ٘٪١ ٛظو٦ِِٰ، 
ٛظوَِٰ حٳَٟ ُٰ٘٪١ َٜٛ٘ح٧ش، أ٩ ٯ٘٪١ ٵٌٛخث٦ ٩ٯز٬ٔ حٳَٟ ه٬ٜ ٟخ 

.  ٧٪ ه٦ٰٜ ُٰ٘٪١ ٨٤ٜٛٮ، ػٸػش أٓ٪حٙ ٨ٛٞ
اًح حٓظؤ١ً :  ٟؼخٙ ًٖٛ:٩اٳٟش ثوذ اٷعزئزا١ ٛٶثبؽخ: ٓ٪٦ٛ *

حُوٚ، ُل٤ٰجٌ ٯ٘٪١ حٳَٟ ٛٶرخكش، اٷ ُٮ كخٛش : ُٮ شٮء ُٰٔٚ ٦ٛ
٩حكيس ٧٩ٮ اًح ٩ٍى٣خ حٓظجٌح١ ِٛوٚ شٰج٢ٰ ُؤَٟ رؤكي٠٧خ ٩ٛٞ ٯئَٟ 

: رخٱهَ، ٩ٗخ١ حٱهَ ٟزخكًخ رخطِخّ، ُٰيٙ ًٖٛ ه٬ٜ ٩ؿ٪د حٳ٩ٙ
 ـ ٧ٌح «٣وٞ»: أ٣ظ٪ػؤ ٢ٟ ٛل٪ٝ حٵرٚ؟ ٓخٙ ):ٟؼخٙ ًٖٛ كيٯغ
«ئ١ شئذ»: أ٣ظ٪ػؤ ٢ٟ ٛل٪ٝ ح٤ٌٛٞ؟ ٓخٙ: حٓظجٌح١ ـ،ٓخٛ٪ح

()
، ُيٙ 

. ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ حٳ٩ٙ رخّ ه٬ٜ أط٦ٜ ٧٩٪ حٛ٪ؿ٪د
أ٭ أ١ ؿخثِش ٓخٛ٪ح رؤ١ حٳَٟ :٩كب٧ش ٗٸٝ ع٠بهخ خٸ٦ُ:  ٓ٪٦ٛ*

َّٓض ر٢ٰ ٧خط٢ٰ حٛلخٛظ٢ٰ حٛٔخرٔظ٢ٰ  روي حٷٓظجٌح١ ٜٛ٪ؿ٪د، ٩اًح ُ
طز٢ٰ ٖٛ أ١ حٛوٸٍ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٛٞ ٯظ٪حٍى ه٬ٜ ٟلٚ 

ا٦٣ ٛٶرخكش ٣لَ ا٬ٛ حٳطٚ ٢ٟ٩ ٓخٙ هٸٍ : ٩حكي، ٩حٌٛ٭ ٓخٙ
. ًٖٛ، ٣لَ ا٬ٛ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس حٛوخطش

أ٭ أ١ حٛوزَ حٌٛ٭ ٯ٘٪١ : ٩اٛخجش ث٠و٬٤ اٳٟش، ٗبٳٟش:  ٓ٪٦ٛ*
   + :ر٠و٬٤ حٳَٟ ٗٔ٪٦ٛ طوـخ٬ٛ

  " [97:آٙ ه٠َح١]  ٧ـٚ ٯ٘ـ٪١ كٰٔٔش
ُٮ  

٩ئؿٸّ اٛٔ٪اهذ ه٬ٜ رشٕ . ٷ ٯؾز٠ٚ ا٤ٛذة: ٓبٙ ثوغ أطؾبث٤ب
 .اِٛوٚ

٩ئؿٸّ اِٛشع أ٩ اٛ٪ع٪ة ٣ض ُٮ اٛ٪ع٪ة، ٷ ٯؾز٠ٚ 
 ٣ض ُٮ "ٗزت هٰٜ٘ٞ+٩. اٛزأ٩ٯٚ ه٤ذ أثٮ اٛجشٗبد،خٸًُب ٜٛٔبػٮ

                                 
(. 494)٩حر٢ ٟخؿ٦ (81)٩حٛظٌَٟ٭ (184)٩أر٪ ى٩ى (360) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
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٩ئرا ُطشٍ اٳٟش ه٢ اٛ٪ع٪ة عبص . اٛ٪ع٪ة، رٗش٥ اٛٔبػٮ
. اٷؽزغبط ث٦ ُٮ ا٤ٛذة ٩اٵثبؽخ خٸًُب ٜٛز٠ٰ٠ٮ

 

حٛ٪ؿ٪د أ٩ ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ ٤ٜٛيد؟  
أ١ حٛوزَ حٌٛ٭ ر٠و٬٤ حٳَٟ ٯؤهٌ ك٘ٞ حٳَٟ ُٮ أ٦٣ ٯِٰي : حٛـ٪حد
.  حٛ٪ؿ٪د

 ٯو٤ٮ أ١ حٛوزَ :ٷ ٯؾز٠ٚ ا٤ٛذة: ٩ٓبٙ ثوغ أطؾبث٤ب:  ٓ٪٦ٛ*
. ر٠و٬٤ حٳَٟ ٷ ٯلظ٠ٚ ح٤ٛيد رٚ ٯ٘٪١ ٜٛ٪ؿ٪د ٓـوًخ

 اًح :٩ئؿٸّ اِٛشع أ٩ اٛ٪ع٪ة ٣ض ُٮ اٛ٪ع٪ة:  ٓ٪٦ٛ*
َََع، أ٩ أ٩َؿَذ، ُب٨٣خ طل٠ٚ ه٬ٜ  ؿخء٣خ ُٮ حٛشَٯوش ِٛلش َُ

  +: حٛ٪ؿ٪د رٸ حكظ٠خٙ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ

  " [ٍ٪1:ح٤ٛ ]

٩ٓ٪٦ٛ:+    "  .
:  أ٭ أ١ ِٛلش: ٣ض ُٮ اٛ٪ع٪ة"ٗزت هٰٜ٘ٞ+٩:  ٓ٪٦ٛ*

   +: ُِٗظَذ،ُٮ ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [183:حٛزَٔس]٣ض ُٮ حٛ٪ؿ٪د   .
اًح ٩ٍى٣خ أَٟ  أ٭:...٩ئرا طشٍ اٳٟش ه٢ اٛ٪ع٪ة:  ٓ٪٦ٛ*

٩ؿخءص ٟو٦ َٓٯ٤ش طظ٦َُ ه٢ حٛ٪ؿ٪د ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯل٠ٚ ه٬ٜ 
ٷ رظ٪ٟ٪ا ٓجٚ :»×ح٤ٛيد ُٮ حٳطٚ، ٟؼٚ ٟخ ٩ٍى ُٮ ٓ٪٦ٛ 

«سٟؼب١ ثٰ٪ٝ أ٩ ٯ٪٢ٰٟ، ئٷ سعٚ ٗب١ ٯظ٪ٝ ط٪ًٟب ُٰٜظ٦٠
()

 
اًح طٍَ حٳَٟ ه٢ : ٳ١ ح٤٠ٛي٩د ٟؤٟ٪ٍ ر٦، ٢٘ٛ حٛظ٠ٰ٠ٮ ٓخٙ

حٛ٪ؿ٪د ُب٦٣ ٟـ٠ٚ ٷ ٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٬٤ كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ ٯز٢ٰ ح٠َٛحى 
٦٤ٟ .

اٳٟش ا٠ٛـْٜ ٜٛز٘شاس ؽغت اٵٟ٘ب١، رٗش٥ اث٢ هٰٔٚ :ٟغأٛخ
ُو٬ٜ هذٝ اٛز٘شاس . ٷ ٯٔزؼ٦ٰ: ٩ٓبٙ اٳٗضش. ٟز٧ت أؽ٠ذ ٩أطؾبث٦

ٷ ٯٔزؼٮ ئٷ ُوٚ ٟشح، أ٩ ٯؾز٠ٚ اٛز٘شاس، أ٩ ٷ ٯذٙ ه٬ٜ ا٠ٛشح 
. ٩ا٠ٛشاد، أ٩ اٛ٪َٓ ٠ُٰب صاد ه٬ٜ ٟشح ٩ا٠ٛشاد، أٓ٪اٙ

                                 
. () ٓزْ طوَٯـ٦ ص()
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حٳَٟ ح٠ٛـْٜ : اٳٟش ا٠ٛـْٜ ٜٛز٘شاس ؽغت اٵٟ٘ب١:  ٓ٪٦ٛ*
ٯو٤ٮ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ حَٛٔٯ٤ش، اًح ٗخ١ ٟن حٳَٟ َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ 
حٛظَ٘حٍ أ٩ ه٬ٜ ح٠َٛس حٛ٪حكيس ك٠ٚ ه٨ٰٜخ حطِخًٓخ، ٢٘ٛ حٛوٸٍ ُٮ 
حٳَٟ ح٠ٛـَى حٌٛ٭ ْٰٛ ٟو٦ َٓٯ٤ش، ٧ٚ ٯِٰي حٛظَ٘حٍ رلٰغ ٣ِو٦ٜ 

٩ؿ٪رًخ ٠ٜٗخ حٓظـو٤خ ُو٦ٜ، ٣٩٘٪١ رٌٖٛ ٠ٟظؼ٢ٰٜ ٛٴَٟ أ٩ ٯِ٘ٮ ُو٦ٜ 
َٟس ٩حكيس؟  

 أ٭ ًَٗ ه٢ أك٠ي ٩ٍحٯش :رٗش٥ اث٢ هٰٔٚ ٟز٧ت أؽ٠ذ:  ٓ٪٦ٛ*
.  أ٦٣ ٯِٰي حٛظَ٘حٍ

 ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ ٷ :ٷ ٯٔزؼ٦ٰ: ٩ٓبٙ اٳٗضش:  ٓ٪٦ٛ*
ٯٔظؼٮ حٛظَ٘حٍ ٩ٯِ٘ٮ ُو٦ٜ َٟس ٩حكيس، ٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ أط٪د ٳ٦٣ 

ِٚ، أُخى أ٦٣ َٟس : ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٢ٟ ٗٸٝ حٛوَد ٩ٌٛظ٨ٞ، ُبًح ٓخٙ ط
.  ٩حكيس
 ٧ٌح طَِٯن ه٢ : ٷ ٯٔزؼٮ ئٷ ُوٚ ٟشحُو٬ٜ هذٝ اٛز٘شاس: ٓ٪٦ٛ*

حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ رؤ١ حٳَٟ ح٠ٛـْٜ ٷ ٯِٰي حٛظَ٘حٍ، ُب١ حٟظؼخٙ حٳَٟ 
.  ك٤ٰجٌ ٷ ٯٔظؼٮ ُوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦ اٷ َٟس ٩حكيس ٩ٷ ٯٔظؼٮ طَ٘ح٥ٍ

أ٭ أ١ حٛٔخث٢ٰٜ رؤ١ حٳَٟ ٯِٰي ؿٜذ ...:أ٩ ٯؾز٠ٚ اٛز٘شاس:  ٓ٪٦ٛ*
ٯيٙ ه٬ٜ : حِٛوٚ َٟس ٩حكيس، حهظِٜ٪ح ُٮ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ حٛظَ٘حٍ، ُٰٔٚ

: ح٠َٛس رٸ حكظ٠خٙ أ١ ٯيٙ ه٬ٜ طَ٘حٍ، ٧٩ٌح ٓـ٪ٙ حٛل٤ِٰش، ٩ٰٓٚ
ٯـيٙ ه٬ٜ ح٠ٛــَس ٟن حكظ٠خٙ ىٷٛظ٦  

.......................................................................
 ............................

 

ه٬ٜ حٛظَ٘حٍ، ٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛشخُوٰش، ٩ٰٓٚ رؤ٦٣ ٷ ٯيٙ ه٬ٜ ح٠َٛس 
٩ح٠َٛحص ُٰظ٪َٓ كظ٬ ُٮ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ ح٠َٛس حٛ٪حكيس كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ 

ٯيٙ ه٬ٜ ًٖٛ، ٩ٰٓٚ رؤ٦٣ ٯيٙ ه٬ٜ ح٠َٛس حٛ٪حكيس ٤٤٘ٛخ ٣ظ٪َٓ ُٮ 
٥ٌ٧ أٓ٪حٙ ٛٴط٪٢ٰٰٛ، . ىٷٛظ٦ ه٬ٜ ٟخ ُحى ه٢ ح٠َٛس حٛ٪حكيس

٩حٛظ٪حد أ٦٣ ٯل٠ٚ ه٬ٜ ح٠َٛس، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ أٗؼَ ٢ٟ َٟس، 
. ريٷٛش أ٦٣ اًح ٗخ١ ٟو٦ َٓٯ٤ش ط٤َُخ٥ ا٬ٛ حٛظَ٘حٍ
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َْ اٳٟش ه٬ٜ هٜخ صبثزخ ٩عت ر٘شس٥ ثز٘شس٧ب :ٟغأٛخ ئرا ُهِٜ
. ارِبًٓب

.  ٩ئ١ هْٜ ه٬ٜ ششؽ أ٩ طِخ، ُ٘ب٠ٛغأٛخ ٓج٨ٜب
 .أث٪ اٛجشٗبد ٩ًٰش٠٧ب اٛز٘شاس ٤٧ب٩اخزبس اٛٔبػٮ ٩

 

َْ اٳٟش ه٬ٜ هٜخ صبثزخ: ٓ٪٦ٛ* ٠ٜٗخ أهظٔض :  ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ:ئرا ُهِٜ
٤٧خ طِش، ٠ٜٗخ ٩ؿي ٧ٌح  (أهظٔض)هزيًح ٩ؿذ هٰٜٖ حٵكٔخ١ ا٦ٰٛ، ُـ

حٛ٪طَ ـ ٧٩٪ حٷهظخّ ـ شَم ٖٛ طَ٘حٍ حٟظؼخٙ حٳَٟ ٧٩٪ 
حٵكٔخ١، ٩كظٚ حٷطِخّ ه٬ٜ ًٖٛ ٳ١ حٛل٘ٞ ٯي٩ٍ ٟن هٜظ٦ 

. ٩ؿ٪ىًح ٩هيًٟخ
 ٩ٌٖٗٛ اًح هْٜ ه٬ٜ :٩ئ١ هْٜ ه٬ٜ ششؽ أ٩ طِخ:  ٓ٪٦ٛ*

شَؽ أ٩ طِش ُب٦٣ ٯشَم ط٧ٍَ٘خ ٢ٟ٩ أٟؼٜظ٦ ٓ٪ٙ حهلل 
   +:طوخ٬ٛ
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 "[ 6:ح٠ٛخثيس] ٙ٤٨ُخ هْٜ حٳَٟ رخٷًظٔخ 
. ر٪طَ ٧٩٪ حٛـ٤خرش، ٠ُٜ٘خ طٍَ٘ص حٛـ٤خرش طٍَ٘ حٳَٟ

 ر٠و٬٤ :٩اخزبس اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛجشٗبد ٩ًٰش٠٧ب اٛز٘شاس:ٓ٪٦ٛ*
اًح هْٜ حٳَٟ ه٬ٜ شَؽ ٷ ٯشَم حٛظَ٘حٍ اٷ : أ١ حٛـ٨٠٪ٍ ٯٔ٪ٛ٪١

«ئرا سأٯز٠٪٥ ُظ٪ٟ٪ا»:اًح ٩ؿي ًٖٛ حٛشَؽ  ٟؼخٙ ًٖٛ
()

 ٟو٤خ٥ 
٧ٌح  (ُظ٪ٟ٪ح): أ٦٣ ٷ ٯشَم حٛظ٪ٝ اٷ رَإٯظ٦، ٩ه٬ٜ حٛؼخ٣ٮ ٯٔ٪ٙ

ُوٚ أَٟ ُٰز٬ٔ ه٬ٜ ىٷٛش ُوٚ حٳَٟ ه٤ي٧ٞ ٢ٟ أ٦٣ ٯِٰي حٛظَ٘حٍ، 
.ٓ٪حء ٩ؿي حٛشَؽ أ٩ ٛٞ ٯ٪ؿي، ٨ٌُح ه٤ي٧ٞ ٯيهٚ ٦ُٰ ح٤ٛ٪حُٚ

 
 

.  ِٜٛ٪س: اٳٟش ٜٛز٘شاس، ٓبٙ: ٢ٟ ٓبٙ: ٟغأٛخ
.  ٩اخزَٜ ًٰش٧ٞ، ُز٧ت اٳٗضش ِٜٛ٪س

. ٩ه٢ أؽ٠ذ ٟض٦ٜ. ٩ٜٛزشاخٮ ه٤ذ أٗضش اٛشبُوٰخ
.  ٩ٓبٙ اٵٟبٝ ثبٛ٪َٓ ٌٛخ، ُا١ ثبدس اٟزضٚ

 .ثبٛ٪َٓ ٩ئ١ ثبدس: ٩ٰٓٚ
 

 ٧ٚ ٯِٰي حٳَٟ ...:٢ٟ ٓبٙ اٳٟش ٜٛز٘شاس ٓبٙ ِٜٛ٪س:  ٓ٪٦ٛ*
ا٦٣ : حِٛ٪ٍ؟ ٢ٟ ٓخٙ رؤ١ حٳَٟ ٯٔظؼٮ حٛظَ٘حٍ ٯ٦ِٟٜ أ١ ٯٔ٪ٙ

رؤ١ حٳَٟ ٷ : ٯٔظؼٮ حِٛ٪ٍ؛ ٣ز٬ٔ ُٮ ٧ٌٟذ حٛـ٨٠٪ٍ حٌٛٯ٢ ٯٔ٪ٛ٪١
ٯِٰي حٛظَ٘حٍ، ُل٤ٰجٌ ٧ٚ ٯِٰي حِٛ٪ٍ؟ 

حهظِٜ٪ح ُٮ حٳَٟ ح٠ٛـَى ه٢ حَٛٔحث٢، ٧ٌُذ حٳٗؼَ أ١ حٳَٟ 
٧٩٪ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٢ٟ ٌٛش حٛوَد، ٩طيٙ ه٦ٰٜ : ٯِٰي حِٛ٪ٍ، ٓخٛ٪ح

  +:ح٤ٛظ٪ص ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [148:حٛزَٔس.]  
رؤ٦٣ ٷ ٯٔظؼٮ حِٛ٪ٍ، ٩ا٠٣خ ٯـ٪ُ أ١ ٯِوٚ : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ

ٟزخشَس، ٩ٯـ٪ُ أ١ ٯئهَ، ٧٩ٌح ٓ٪ٙ أٗؼَ حٛشخُوٰش ٣٩ٔزش ح٠ٛئَٛ 
ا١ حٳَٟ ٯِٰي : ٩ٜٛظَحهٮ ٗؤ٦٣ ٯٔ٪ٙ: ٨ٛٞ ٤٧خ هخؿجش، ٳ٦٣ ٓخٙ

                                 
(. 1080)٩ٟٜٔٞ (1900) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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حٛظَحهٮ، ٧٩ٌح ْٰٛ ٢ٟ ٧ٌٟز٨ٞ، ٩ا٠٣خ ٧ٞ ٯـ٪١٩ُ حٛظَحهٮ 
  .٩ٯـ٪١٩ُ حِٛ٪ٍ، ُٜ٪ رخىٍ حٟظؼٚ

٩ه٢ أك٠ي ٩ٍحٯش أه٫َ ٟؼٚ أٗؼَ حٛشخُوٰش، ٩ط٪َٓ حٵٟخٝ ٧ٚ 
 حَٛحُ٭ ٝحٳَٟ ُٮ حٌٜٛش ٯٔظؼٮ حِٛ٪ٍ أ٩ ٷ ٯٔظؼٮ، ٢٘ٛ حٵٟخ

ا٦٣ ا١ رخىٍ حٟظؼٚ ه٬ٜ ٗٚ كخٙ، ٩ا١ أهَ، ُٰلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ :ٓخٙ
٩ٰٓٚ أٯؼًخ رخٛ٪َٓ ٩ا١ رخىٍ  ٠ٟظؼًٸ ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ ًَٰ ٠ٟظؼٚ،

. ُٸ ٣يٍ٭ اًح رخىٍ ٧ٚ حٟظؼٚ أ٩ ٛٞ ٯظ٠ؼٚ
٩حٛظ٪حد ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ رؤ٦٣ ٯِٰي حِٛ٪ٍ ٛجٸ ٯئى٭ حٛٔ٪ٙ 

. رـ٪حُ حٛظؤهَٰ ا٬ٛ طِ٪ٯض حٟظؼخٙ حٛظ٘خَٰٛ
اٳٟش ثشٮء ٟو٢ٰ ٨٣ٮ ه٢ ػذ٥ ٢ٟ ؽٰش ا٠ٛو٬٤ ٷ : ٟغأٛخ

٩ه٤ذ أٗضش اٳشبهشح ٢ٟ ع٨خ اِٜٛق ث٤بء ه٬ٜ أ١ . اِٜٛق ه٤ذ اٳٗضش
.  اٳٟش ٩ا٨٤ٛٮ ٷ طٌٰخ ٠٨ٛب

 

 ٯو٤ٮ حٳَٟ رِوٚ :اٳٟش ثشٮء ٟو٢ٰ ٨٣ٮ ه٢ ػذ٥: ٓ٪٦ٛ*
حِٛوٚ حٌٛ٭ ٷ :ٟو٢ٰ، ٧ٚ ٯيٙ ه٬ٜ ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛؼي؟ ٩ح٠َٛحى رخٛؼي

ٓٞ، ٨ُ٪ ٨٣ٮ ه٢ حٛٔو٪ى، ٨٣٩ٮ ه٢ : اًح ٓخٙ: ٟؼخٙ ًٖٛ. ٯـظ٠ن ٟو٦
حٷػــخم، ٧ٌح ٢ٟ كٰغ ح٠ٛو٬٤ ٩ْٰٛ ٢ٟ كٰغ حِٜٛق؛ ٳ٣ٖ اًح 

ٷ : ٷ طٔوي، ٩ٌٟخٯَس ِٜٛلش: ٓٞ، ٌٟخٯَس ِٜٛلش: ٓٞ، ُِٜلش: ٜٓض
ٓٞ، طيٙ ٢ٟ :، ُخٳِٛخف ٟظٌخٯَس، ٢٘ٛ ٢ٟ ؿ٨ش ح٠ٛو٬٤ ُِٜلشمطؼـؾ

ٷ طٔوي ٩ٷ طؼــن، ٥ٌ٧٩ حٛيٷٛش ٢ٟ ؿَٯْ : ؿ٨ش ح٠ٛو٬٤ ه٬ٜ
.  حٛظٸُٝ

.  أ٭ أ١ ٧ٌح ٧ٌٟذ حٳٗؼَٯ٢:ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*
 ٧ٌح ٓ٪ٙ ػخ١ ُٮ : ٩ه٤ذ أٗضش اٳشبهشح ٢ٟ ع٨خ اِٜٛق: ٓ٪٦ٛ*

أ١ حٳَٟ رخٛشٮء ٨٣ٮ ه٢ ػي٥ ٢ٟ ؿَٯْ حِٜٛق، : ح٠ٛٔؤٛش
ٳ١ : ٷ طٔوي، ٧٪ ٣ِْ حِٜٛق،ٓخٛ٪ح: ٓٞ، ٧٪ ه٢ٰ ٓ٪ٖٛ: ُٔ٪ٖٛ:ٓخٛ٪ح

حٳَٟ ٩ح٨٤ٛٮ ٧٪ ٟخ ُٮ ح٤ِْٛ ٢ٟ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٤ِٰٛٔش، ٠ُو٬٤ حٓوي، ٧٪ 
. ٷ طٔٞ: حٓوي، ٧٪ ِٛق: ٟو٬٤ ٷ طٔٞ، ُل٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ِٛق

 ٯو٤ٮ أ١ :ث٤بء ه٬ٜ أ١ اٳٟش ٩ا٨٤ٛٮ ٷ طٌٰخ ٠٨ٛب: ٓ٪٦ٛ*
: حٳشخهَس ٯ١٩َ أ١ حٳَٟ ٩ح٨٤ٛٮ ٧٪ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٤ِٰٛٔش، ُل٤ٰجٌ ٠ٜٗش
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ٷ طٔوي، ُو٤ي٧ٞ حٳَٟ رخٛشٮء ٨٣ٮ ه٢ ػي٥ : ٓٞ، ٧ٮ رو٨٤ٰخ ٠ٜٗش
. ٢ٟ ؿَٯْ حِٜٛق، ٩ٓي طٔيٝ رٰخ١ رـٸ١ ٧ٌح ح٧ٌ٠ٛذ

٩ه٤ذ ا٠ٛوزضٛخ ٷ ٯ٘٪١ ٨٣ٰب ه٤ذ ػذ٥، ٷ ِٛلًب ٩ٷ ٟو٬٤، ث٤بء 
. ه٬ٜ ئسادح ا٠ٛزٜ٘ٞ ٩ٰٛغذ ٟوٜ٪ٟخ

 

 ٓ٪ٙ ػخٛغ ٧ٌح:  ٩ه٤ذ ا٠ٛوزضٛخ ٷ ٯ٘٪١ ٨٣ًٰب ه٤ذ ػذ٥: ٓ٪٦ٛ*
أ١ حٳَٟ رخٛشٮء ْٰٛ ٨٣ًٰخ ه٢ ػي٥ ٷ ٢ٟ ؿَٯْ : ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

ٓٞ، ٷ ٯو٤ٮ ٷ طٔوي، ٩ٷ ٯيٙ : حِٜٛق ٩ٷ ٢ٟ ؿَٯْ ح٠ٛو٬٤ ُٔ٪٦ٛ
ٓخٛ٪ح رٌٖٛ ر٤خء ه٬ٜ أ١ اٍحىس ح٠ٛظ٠ِٜٜ٘وٚ . ه٦ٰٜ ٷ ِٛلًخ ٩ٷ ٟو٬٤

ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦ ٢ٟ ش٩َؽ حٳَٟ، رؤ١ ٯ٘٪١ حٱَٟ َٟٯيًح ٛ٪ٓ٪م حِٛوٚ 
ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، ر٤خء ه٬ٜ ٓ٪٨ٛٞ ُٮ حٵٍحىس اً ٧ٞ ٷ ٯَِٓ٪١ ر٢ٰ حٵٍحىس 

حٛشَهٰش ٩حٵٍحىس حٛٔيٍٯش، ه٤ي٧ٞ اٍحىس ٩حكيس اٍحىس ٓيٍٯش، 
٩ٯشظَؽ ُٮ حٱَٟ أ١ ٯ٘٪١ َٟٯيًح ٓيًٍح ُوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦، ٧٩ٌح 

حٛ٘ٸٝ هخؿت ٳ١ حٵٍحىس ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ اٍحىس ٟشٰجش، ٩اٍحىس شَٯوش، 
   +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:ٟؼخٙ اٍحىس ح٠ٛشٰجش

 " [16:حٛز٩َؽ] ٥ٌ٧ اٍحىس ٗ٪٣ٰش، ٩ٟؼخٙ حٵٍحىس حٛشَهٰش 
     +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [185:حٛزَٔس] ٥ٌ٧ حٵٍحىس حٛشَهٰش، ٩حٳٟؼٜش 
. ٗؼَٰس

ا١ً ح٠ٛوظِٛش ٛٞ ٯَِٓ٪ح ر٢ٰ حٵٍحىط٢ٰ ٩ؿوٜ٪ح حٵٍحىس ٣٪هًخ ٩حكيًح 
ٯشظَؽ ُٮ حٱَٟ أ١ ٯ٘٪١ ه٤ي٥ اٍحىس : اٍحىس ٓيٍٯش ٩ك٤ٰجٌ ٓخٛ٪ح

اًح أَٟ حٱَٟ رشٮء ٓي ٯ٘٪١ :ٓيٍٯش ٛ٪ٓ٪م حِٛوٚ ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦ ٩ٓخٛ٪ح
ًخًُٸ ه٢ ػي٥، َُٰ٘ ٯـوٚ ٨٣ًٰخ ه٢ حٛؼي ٧٩٪ أطًٸ ٛٞ 

ٓٞ، ٓي ٷ ٯظظ٪ٍ حٛٔو٪ى ٩ٷ حٷػــخم، َُٰ٘ : ٯَى٥،ُبًح ٓخٙ
.  ٣ـو٦ٜ ٨٣ًٰخ ه٢ حٛٔو٪ى ٩حٷػــخم ٧٩٪ ٛٞ ٯَى٠٧خ ٩ٛٞ ٯظظ٪٠٧ٍخ

 اٍحىس ح٠ٛظٜ٘ٞ حٌٛ٭ ٧٪ حٱَٟ :ث٤بء ه٬ٜ ئسادح ا٠ٛزٜ٘ٞ: ٓ٪٦ٛ*
حٛظ٪حد : ٰٛٔض ٟوٜ٪ٟش ٳ٦٣ ٓي ٯ٘٪١ ًَٰ َٟٯي ٨٤ٜٛٮ، ٣٩ل٢ ٣ٔ٪ٙ
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أ١ حٳَٟ ٩ح٨٤ٛٮ ٷ ٯشظَؽ ٠٨ُٰخ اٍحىس ُوـٚ ح٠ٛؤٟـ٪ٍ ر٦، ٩طـَٕ 
ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤؛ ٳ٦٣ ٓـي ٯئٟـَ رخٛشٮء  

. ٩أٟش ا٤ٛذة ٗبٵٯغبة ه٤ذ اٳٗضش، ئ١ ٰٓٚ ٟأٟ٪س ث٦ ؽٰٔٔخ
 .٩ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٧ٚ ٧٪ أٟش ثأؽذ أػذاد٥؟ ه٬ٜ اٛخٸٍ

 

 .حرظٸء ٩حهظزخًٍح ٟن ه٦٠ٜ رؤ٦٣ حٛوزي ٷ ٯِوٚ
 ٟخ طٔيٝ ُٮ أَٟ حٵٯـخد، ٯيٙ ه٬ٜ ح٨٤ٛٮ :٩أٟش ا٤ٛذة: ٓ٪٦ٛ*

ه٢ ػي٥، ٢٘ٛ ٧ٚ أَٟ ح٤ٛيد ٯيٙ ه٬ٜ ح٨٤ٛٮ ه٢ ػي٥؟  
أَٟ ح٤ٛيد ٯيٙ ه٬ٜ : حٌٛٯ٢ ٓخٛ٪ح: ٗبٵٯغبة ه٤ذ اٳٗضش : ٓ٪٦ٛ*

ح٨٤ٛٮ ه٢ ػي٥ ٢ٟ ؿَٯْ ح٠ٛو٬٤ ٷ ٢ٟ ؿَٯْ حِٜٛق ٗؤَٟ 
ا١ ح٤٠ٛي٩د ٟؤٟ٪ٍ ر٦ كٰٔٔش، ٩ٓي : حٵٯـخد ه٤ي حٳٗؼَ ٧ٌح اًح ٰٓٚ

. طٔيٝ ٟو٤خ أ١ حٛظ٪حد أ١ ح٤٠ٛي٩د ٟؤٟ٪ٍ ر٦ كٰٔٔش
٩ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٧ٚ ٧٪ أٟش ثأؽذ أػذاد٥؟ ه٬ٜ : ٓ٪٦ٛ*

حٰٛٔخٝ ٩حٷػــخم؛ : ٷ طٔوي، ُؼي٥: اًح ٓخٙ:  ٟؼخٙ ًٖٛ:خٸٍ
ُل٤ٰجٌ ٧ٚ ٧٪ أَٟ رؤكي ٥ٌ٧ حٳػيحى؟ 

أ١ ح٨٤ٛٮ ه٢ ُوٚ أَٟ رؤكي : حٛظ٪حد أ٦٣ ٟؼٚ حٛٔخهيس حٛٔخرٔش
. حٳػيحى ٢ٟ ؿ٨ش ح٠ٛو٬٤ ٷ ٢ٟ ؿ٨ش حِٜٛق
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ُِوٚ ا٠ٛأٟ٪س ث٦ ثششؿ٦ ٯؾ٦ٔٔ . اٟزضبٙ اٳٟش: اٵعضاء: ٟغأٛخ
٩ٗزا ئ١ ُغش اٵعضاء ثغٔ٪ؽ اٛٔؼبء ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب . ئع٠بهًب

ٛوجذ اٛغجبس
()

 . ٩اث٢ اٛجبٓٸ٣ٮ
 

:  حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٮ كٰٔٔش حٵؿِحء ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ...:اٵعضاء: ٓ٪٦ٛ*
 أ١ حٵؿِحء ٧٪ حٟظؼخٙ حٳَٟ، ٩ك٤ٰجٌ اًح ُوٜض :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ 

 .ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦ رشَؿ٦ ُب٦٣ ٓي ٩ٓن حٵؿِحء، ُٰ٘٪١ حِٛوٚ ٟـِثًخ
 طَِٰٔ حٵؿِحء رٔٔ٪ؽ حٛٔؼخء، ٩ٯظَطذ ه٬ٜ :٩اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

٧ٌح ٟٔؤٛش حٛظٸس ٢ٟ ح٠ٛليع ح٤ٛخٓٮ ٛليػ٦ ٧ٌح ٠ٟظؼٚ ٛٴَٟ، ٳ١ 
طٚ اًح ًٜذ ه٬ٜ ك٤ٖ أ٣ٖ ٟظـ٨َ، ُظ٬ٜ ٩ٓي ًٜذ : حٛشخٍم ٓخٙ

ه٬ٜ ك٦٤ أ٦٣ ٟظـ٨َ، ػٞ طز٢ٰ ٦ٛ روي ًٖٛ أ٦٣ ٟليع ٤٧٩خ حٟظؼٚ ٨ُٰخ 
.  حٳَٟ، ٥ٌ٧٩ حٛظٸس ٷ طٔٔؾ حٛٔؼخء رخٷطِخّ

٩حٳك٨َ أ١ حٛوٸٍ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ِٛلٮ، ٳ٨٣ٞ ٯظِٔ٪١ ه٬ٜ 
أ٦٣ ٯؼخد ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛظٸس، ٩ٯظِٔ٪١ ه٬ٜ أ٨٣خ ٷ طٔٔؾ حٛٔؼخء ٩أ٦٣ 

ٯـذ ه٦ٰٜ ٓؼخإ٧خ، ٢ٟ٩ ػٞ ُخٛوٸٍ ٷ ٯظَطذ ه٦ٰٜ ػ٠َس ٩ا٠٣خ 
 .حٛوٸٍ ُٮ حٷطـٸف

 
 
 
 

اٛ٪اعت ا٠ٛإٓذ ٯغٔؾ ثز٧بة ٩ٓز٦ ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب : ٟغأٛخ
.  ٜٛٔبػٮ ٩ا٠ٛٔذعٮ ٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ ٩ثوغ اٛشبُوٰخ

. ُبٛٔؼبء ثأٟش عذٯذ ه٬ٜ اٳ٩ٙ، ٩ثبٳٟش اٛغبثْ ه٬ٜ اٛضب٣ٮ
.  ٩ئ١ ٛٞ ٯٰٔذ اٳٟش ث٪ٓذ

                                 
 حٛوٸٟش ح٠ٛظٜ٘ٞ شٰن ،حٛٔخػٮ هزي حٛـزخٍ ر٢ أك٠ي ر٢ هزي حٛـزخٍ ر٢ أك٠ي ر٢ هٰٜٚ( )

، ط٪ُٮ ح٠ٛوظِٛش أر٪ حٛل٢ٔ ح٠٨ٌٛح٣ٮ طخكذ حٛظظخ٣َٰ ٢ٟ ٗزخٍ ٨ُٔخء حٛشخُوٰش
  .٧ـ٤ٓ415ش

حٛ٪حُٮ  (17/244)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء( 8/142)حٛ٘خٟٚ ُٮ حٛظخٍٯن: ح٣لَ
(.  18/20)رخٛ٪ُٰخص
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 حٛ٪حؿزخص ط٤ٔٔٞ :اٛ٪اعت ا٠ٛإٓذ ٯغٔؾ ثز٧بة ٩ٓز٦:  ٓ٪٦ٛ*
٩حؿذ ٟئٓض ٟـو٪ٙ ٦ٛ ٩ٓض ٟليى ٟؼٚ حٛظٸس : ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ

ح٩َِ٠ٛػش، ُظٸس حٛل٨َ ٯزيأ ٩ٓظ٨خ ٢ٟ ٩ُحٙ حٛش٠ْ ا٬ٛ 
ط٩ٍَٰس كٚ ٗٚ شٮء ٟؼ٦ٜ، ُل٤ٰجٌ ٧ٌح ٩حؿذ ٟئٓض، ُبًح ٧ًذ 
ٍّ، ٨ُٚ ٯٔٔؾ  حٛ٪ٓض ٟؼًٸ ٧٩٪ ٣خثٞ، أ٩ ٧ًذ حٛ٪ٓض ٧٩٪ ًخُٚ ٣خ

حٛ٪ؿ٪د ه٦٤؟ ٯو٤ٮ ٛ٪ ٓي٣ٍخ أ٦٣ ْٰٛ ٤٧خٕ اٷ ٧ٌح حٳَٟ حٳ٩ٙ 
    +:حٌٛ٭ ٧٪

 " [78:حٵَٓحء] ٧ٌُذ حٛ٪ٓض ح٠ٛئٓض ٜٛظٸس 
 رٔزذ هٌٍ ٢ٟ حٳهٌحٍ، ٨ُٚ ٓٔؾ حٛ٪ؿ٪د ك٤ٰجٌ؟ 

ٓٔؾ حٛ٪ؿ٪د، ٩رخٛظخٛٮ ٷ ٣٪ؿذ ه٦ٰٜ ٓؼخء طٜٖ : ٓخٙ ؿخثِش
٢ٟ ٣بٝ ه٢ طٸح أ٩ ٣غ٨ٰب »:×حٛظٸس اٷ ريٰٛٚ ؿيٯي ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ  

«ُٰٜظ٨ٜب ئرا رٗش٧ب ٷ ِٗبسح ٨ٛب ئٷ رٖٛ
()

 .
حٛ٪حؿذ ح٠ٛئٓض ٷ ٯٔٔؾ ر٧ٌخد ٩ٓظ٦، ٩ٯـذ ه٦ٰٜ : أ٩ ٣ٔ٪ٙ

.  حٛٔؼخء
أ٭ ه٬ٜ ح٧ٌ٠ٛذ حٳ٩ٙ : ه٬ٜ اٳ٩ُٙبٛٔؼبء ثأٟش عذٯذ : ٓ٪٦ٛ*

حٛٔخثٚ رؤ١ حٛ٪حؿذ ح٠ٛئٓض ٯٔٔؾ ر٧ٌخد ٩ٓظ٦،ُٜ٪ ٛٞ ٯؤص أَٟ ؿيٯي 
. ُب٦٣ ٷ ٯـذ حٛٔؼخء

أ١ : أ٭ ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ: ٩ثبٳٟش اٛغبثْ ه٬ٜ اٛضب٣ٮ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛ٪حؿذ ح٠ٛئٓض ٷ ٯٔٔؾ ر٧ٌـخد ٩ٓظ٦، ٩رخٛظخٛٮ ُزوي ٧ًـخد حٛ٪ٓض 

 ٯـذ ه٬ٜ حٛوزي أ١
.  ٧٪ ه٬ٜ اِٛ٪س: ٩ٰٓٚ

.  ُبٛٔؼبء ثبٳٟش اٳ٩ٙ ه٤ذ اٳٗضش
٩ٓبٙ أث٪ اِٛشط ا٠ٛبٛ٘ٮ

()
 ٩اٛ٘شخٮ

()
. ٧٪ ٗب٠ٛإٓذ: 

                                 
(. 684)٩ٟٜٔٞ (597) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
ح٨َِٛٓض : ٧ـ ح٣ل331َ أر٪ حَِٛؽ ه٠َ ر٢ ٟل٠ي ٦ُٰٔ ٟخٛ٘ٮ أط٪ٛٮ ط٪ُٮ ٤ٓش()

(. 283)ص
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ٯِوٚ ًٖٛ حٛ٪حؿذ رخٳَٟ حٛٔخرْ ٩ٷ ٯلظخؽ ا٬ٛ أَٟ ؿيٯي ٧ٌح 
. حٛ٘ٸٝ ٦ٜٗ ُٮ حٛ٪حؿذ ح٠ٛئٓض

٢ٟ ػ٠َس ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، ٟؼًٸ ُـَس ٍٟؼخ١ ؿخء٣خ حٛشخٍم 
رظليٯي٧خ ر٪ٓض، ُبًح هَؽ حٛ٪ٓض ٛٞ ٯؤط٤خ ىٰٛٚ ؿيٯي ٯ٪ؿذ ه٤ٰٜخ 
حٵهَحؽ، ٢٠ُ ٣ٔٮ اكَحؿ٨خ ٯ٪ٝ حٛوٰي ٩ٟخ ٓز٦ٜ ٧ٚ ٯوَؿ٨خ روي 

ٷُحٛض رخٰٓش :ٓٔـض، ٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ: ًٖٛ؟ ُو٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
. ُٮ حٌٟٛش

: ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حٳ٩حَٟ:٩ئ١ ٛٞ ٯٰٔذ اٳٟش ث٪ٓذ: ٓ٪٦ٛ*
. ٩حؿذ ًَٰ ٟئٓض

ٯو٤ٮ ه٬ٜ َُع أ١ حٳ٩حَٟ ٨ٜٗخ :  ٧٪ ه٬ٜ اِٛ٪س٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*
طيٙ ه٬ٜ حِٛ٪ٍ، ُل٤ٰجٌ اًح ط٤َٗخ حٛ٪حؿذ ُٮ حٛ٪ٓض حٳ٩ٙ ٩ُو٤ٜخ٥ 

. ُٮ حٛ٪ٓض حٛؼخ٣ٮ ُب١ ُو٦ٜ ُٮ حٛ٪ٓض حٛؼخ٣ٮ ٯ٘٪١ رخٳَٟ حٳ٩ٙ
 ٧ٌح ٷ ٯظق ه٬ٜ كٔذ :ُبٛٔؼبء ثبٳٟش اٳ٩ٙ: ٓ٪٦ٛ *

حٷطـٸف ٳ١ حٛٔؼخء ُوٚ حٛشٮء روي ه٩َؽ ٩ٓظ٦ ح٠ٛٔيٍ شَهًخ، 
ُِو٦ٜ ُٮ حِٟٛخ١ حٛؼخ٣ٮ : ٤٧٩خ ٛٞ ٯٔيٍ ٩ٓظ٦، ُ٘خ١ حٳ٬ٛ٩ ر٦ أ١ ٯٔ٪ٙ

٩ٓخٙ أر٪  .ٯ٘٪١ حٟظؼخًٷ ٛٴَٟ حٳ٩ٙ، ٩ٷ ٯلظخؽ ا٬ٛ أَٟ ؿيٯي
 .ح٠ٛئٓض حَِٛؽ أ١ حٛوٸٍ ٦ُٰ ٠ٟخػٚ ٜٛوٸٍ ُٮ حٛ٪حؿذ

  .اٳٟش ثبٳٟش ثشٮء ٰٛظ أٟشًا ثزٖٛ اٛشٮء ه٤ذ اٳٗضش: ٟغأٛخ
اٳٟش ثب٠ٛب٧ٰخ ٰٛظ أٟشًا ثشٮء ٢ٟ عضئٰبر٨ب ه٤ذ اث٢ : ٟغأٛخ

  .اٛخـٰت ٩ًٰش٥ خٸُب ٛٲٟذ٭
 اٳٟشا١ ا٠ٛزوبٓجب١ ث٠ز٠بص٢ٰٜ: ٟغأٛخ

 .....................................
 

                                                                               
 ك٤ِٮ ٦ُٰٔ، أر٪ حٛل٢ٔ هزٰي حهلل ر٢ حٛل٢ٰٔ ر٢ ىٷٙ حٛزٌيحى٭ حَٛ٘هٮ ()

حٛزيحٯش  (15/426)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء: ح٣لَ .٧ـ340ٟوظِٛٮ،ط٪ُٮ ٤ٓش 
(. 340)ؿزٔخص حٛل٤ِٰش ص (11/224)٩ح٨٤ٛخٯش
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ٯو٤ٮ اًح  :اٳٟش ثبٳٟش ثشٮء ٰٛظ أٟشًا ثزٖٛ اٛشٮء: ٓ٪٦ٛ*
ٓٚ ِٛٸ١ طٚ، ٨ُٚ ٧ٌح حِٜٛق أَٟ ٖٛ أ٣ض رؤىحء : ٓخٙ ٖٛ حٛشخٍم
حٛظٸس أ٩ ٷ؟  

«ٟش٩ا أث٤بءٗٞ ثبٛظٸح ٛغجن»:  ×ٓخٙ: ٟؼخٙ ًٖٛ
()

 ٧ٚ ٧ٌح 
أَٟ ٛٴ٩ٰٛخء أٯؼًخ رخٛظٸس، أٝ ُٔؾ أَٟ ٜٛظٌخٍ أر٤خء ٓزن؟  

٦ُٰ ٓ٪ٷ١، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ٦٣ ْٰٛ أًَٟح رٌٖٛ حٛشٮء، ٩ا٠٣خ 
. حٳَٟ رخٛظٸس ػزض ريٰٛٚ آهَ

ٯو٤ٮ اًح  :اٳٟش ثب٠ٛب٧ٰخ ٰٛظ أٟشًا ثشٮء ٢ٟ عضئٰبر٨ب : ٓ٪٦ٛ*
ؿخء٣خ أَٟ رؤطٚ ُوٚ حٛشٮء ٟخ٧ٰش حٛظٸس ٟؼًٸ، ٤٧٩خٕ ؿِثٰخص 

ٟظؤٜش رخٛظٸس، ُب١ حٳَٟ ٷ ٯظ٤خ٩ٙ طٜٖ حٛـِثٰخص ٷ ربػزخص 
. ٩ٷر٤ِٮ

طٚ ٍٗوظ٢ٰ، :  ٯوَؽ ٟخ ٛ٪ ٗخ١ أَٟ ٩حكي ٟؼٚ:اٳٟشا١: ٓ٪٦ٛ*
.  ُْٰٜ ٟو٦ أَٟ آهَ

ٟظوخٓزخ١ : ٩ٓخٙ، أ٭ ؿخء أكي٠٧خ روي حٱهَ:ا٠ٛزوبٓجب١:  ٓ٪٦ٛ*
: ٰٛوَؽ ٟخ ٛ٪ ٗخ١ حٳَٟح١ ؿخءح ُٮ ٩ٓظ٢ٰ ٟظزخهيٯ٢،ٓخٙ ٨ٛٞ حٱ١

طٜ٪ح ٍٗوظ٢ٰ، ٤٨ُخ ٗٚ ٠٨٤ٟخ : طٜ٪ح ٍٗوظ٢ٰ، ػٞ ٓخٙ ٨ٛٞ روي ٤ٓش
. ٯلظخؽ ا٬ٛ ٍٗوظ٢ٰ ٟٔظٜٔش

: ٩ٓخٙ. طٚ، طٚ:  ٯو٤ٮ رِوٚ ٩حكي ٟؼٚ:ث٠ز٠بص٢ٰٜ: ٓ٪٦ٛ *
ر٠ظ٠خػ٢ٰٜ  

٩ٷ ٟب٣ن هبدح ٢ٟ اٛز٘شاس ٢ٟ روشٯَ أ٩ ًٰش٥، ٩اٛضب٣ٮ ًٰش 
.  طٚ سٗوز٢ٰ طٚ سٗوز٢ٰ: ٟوـ٪ٍ ٟضٚ

ٟو٠٪ٙ ث٠٨ب ٩اخزبس٥ اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛجشٗبد ٩أٗضش : ٰٓٚ
.  اٛشبُوٰخ
  .ثبٛ٪َٓ: رأٰٗذ، ٩اخزبس٥ أث٪ اٛخـبة ٩ا٠ٛٔذعٮ، ٩ٰٓٚ: ٩ٰٓٚ

 

                                 
(. 2/229)٩حٛز٨ٰٔٮ (1/230)٩حٛيحٍٓـ٤ٮ (2/187)٩أك٠ي (495) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ أط٪ٙ ح٦ِٔٛ       
      385   

طٞ : ٰٛوَؽ ٟخ ٛ٪ ٗخ١ حٳَٟ ٢ٟ ُو٢ٰٜ ٟظٌخٯَٯ٢، ٟؼٚ ٛ٪ ٓخٙ
أ٩ طٚ . طٚ، ُل٤ٰجٌ أَٟح١ ٟظٌَٰح١، ُٰـذ ه٦ٰٜ أ١ ٯِوٚ حٛـ٠ٰن

. ٍٗوظ٢ٰ، طٚ ػٸػًخ، ٤٧خ ٟظٌَٰح١
 أ٭ ٷ ٯ٪ؿي ٤٧خٕ هخىس ط٤٠ن :٩ٷ ٟب٣ن هبدح ٢ٟ اٛز٘شاس:ٓ٪٦ٛ *

٢ٟ طَ٘حٍ حِٛو٢ٰٜ،ٳ٦٣ اًح ٩ؿيص هخىس ط٤٠ن ٢ٟ حٛظَ٘حٍ ُزخٷطِخّ 
. أ٦٣ ٯ٘٪١ شٰجًخ ٩حكيًح

 ٯو٤ٮ ٗؤ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ أكي حٳَٟٯ٢ ٓي :٢ٟ روشٯَ:  ٓ٪٦ٛ*
هٍَ رؤٙ، طٚ ٍٗوظ٢ٰ، طٚ حَٛٗوظ٢ٰ، ُل٤ٰجٌ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ 

.  حَٛٗوظ٢ٰ حٳهَٰط٢ٰ ٠٧خ حَٛٗوظخ١ حٳ٩ٰٛخ١
:  أ٩ ًَٰ حٛظوَٯَ، رؤ٭ اشخٍس، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ:أ٩ ًٰش٥: ٓ٪٦ٛ*

. طٚ حَٛٗوظ٢ٰ، ط٠٨ٜخ
 ٯوَؽ ٟخ ٛ٪ هـَ، ٠ٗخ ٛ٪ ...:٩اٛضب٣ٮ ًٰش ٟوـ٪ٍ : ٓ٪٦ٛ*
طٚ ٍٗوظ٢ٰ، ٩طٚ ٍٗوظ٢ٰ، ُل٤ٰجٌ ٷري ٢ٟ ُوٚ حٳَٟٯ٢ : ٓخٙ
.  ٟوًخ

طٚ ٍٗوظ٢ٰ طٚ ٍٗوظ٢ٰ، : ُبًح ط٪َُص ٥ٌ٧ حٛش٩َؽ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ
ُل٤ٰجٌ ٧ٚ حٳَٟ حٛؼخ٣ٮ طؤٰٗي ٛٴ٩ٙ، ٩رخٛظخٛٮ ٷ ٣لظخؽ ا٬ٛ طٸس 
ؿيٯيس، ٩ٯ٤ِٰ٘خ طٸس ٍٗوظ٢ٰ ُٔؾ، أ٩ ٧٪ أَٟ ؿيٯي ٩رخٛظخٛٮ ٷري 

. ٢ٟ ٍٗوظ٢ٰ ػٞ ٍٗوظ٢ٰ، أ٩ ٣ظ٪َٓ؟ أٓ٪حٙ ٛٴط٪٢ٰٰٛ
ٯغ٪ص أ١ َٯِشَد اٳٟش ٟؤًٜب ثبخزٰبس ا٠ٛأٟ٪س، رٗش٥ : ٟغأٛخ

. اٛٔبػٮ ٩اث٢ هٰٔٚ
ٯغ٪ص أ١ َٯِشَد اٳٟش ٩ا٨٤ٛٮ دائ٠ًب ئ٬ٛ ًٰش ًبٯخ، ُٰٔ٪ٙ : ٟغأٛخ

. طٜ٪ا ٟب ثٰٔزٞ أثذًا ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب ٠ٜٛوزضٛخ
. اٳٟش ثبٛظِخ أٟش ثب٠ٛ٪ط٪ٍ ٣ض ه٦ٰٜ ئٟب٤ٟب: ٟغأٛخ

 

 ٟؼخٙ ًٖٛ : ٯغ٪ص أ١ َٯِشَد اٳٟش ٟؤًٜب ثبخزٰبس ا٠ٛأٟ٪س : ٓ٪٦ٛ*
«طٜ٪ا ٓجٚ ا٠ٌٛشة ٢٠ٛ شبء: »×ٓ٪٦ٛ 

()
 ٠ٗ٩خ ؿخء ُٮ حٛليٯغ 

                                 
( 1289)٩حر٢ هِٯ٠ش (5/55)٩أك٠ي (1281)٩أر٪ ىح٩ى (1183) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()

(. 1588)٩حر٢ كزخ١
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شوش٥ ٩ٷ ئرا دخٜذ اٛوشش ٩أساد أؽذٗٞ أ١ ٯؼؾٮ ُٸ ٯأخز١ ٢ٟ »
«٢ٟ أكِبس٥ ؽز٬ ٯؼؾٮ

()
  

 ٗؤ١ :ٯغ٪ص أ١ َٯِشَد اٳٟش ٩ا٨٤ٛٮ دائ٠ًب ئ٬ٛ ًٰش ًبٯخ:  ٓ٪٦ٛ*
. ط٪ٟ٪ح ٟخ رٰٔظٞ، ٩طٜ٪ح ٟخ كٰٰظٞ، ٩طظيٓ٪ح ٟخ ىٟظٞ أ٤ًٰخء:ٯٔ٪ٙ
٠ٗخ  :اٳٟش ثبٛظِخ أٟش ثب٠ٛ٪ط٪ٍ ٣ض ه٦ٰٜ ئٟب٤ٟب : ٓ٪٦ٛ*

حَٓأ ُٮ حِٛـَ، ٤٨ُخ أَٟ رظٸس حِٛـَ، ٩ٌٖٛٛ ُب١ ٓ٪٦ٛ : ٛ٪ ٓخٙ
 [78:حٵَٓحء] "   +: طوخ٬ٛ

٩ٟؼ٦ٜ . ٧ٌح ٦ُٰ اشخٍس ٌٛحص حٛظٸس ٩اشخٍس ا٬ٛ حٛظِش ٧٩ٮ حَٛٔحءس
« ٩رخٛي ُٮ حٷٓظ٤شخّ»:كيٯغ

()
 ه٬ٜ َُع طلظ٦ ُب٦٣ أَٟ 

. رخٛظِش ٧٩ٮ ح٠ٛزخٌٛش ُٰ٘٪١ أًَٟح رخ٠ٛ٪ط٪ٍ ٧٩٪ حٷٓظ٤شخّ
. ٧٩ٌح آهَ ٟزخكغ حٳَٟ

***** 
: ح٨٤ٛٮ
ٟٔبثٚ اٳٟش، ٠ُب ٰٓٚ ُٮ ؽذ اٳٟش، ٩أ١ ٦ٛ طٌٰخ : ا٨٤ٛٮ

.  ٟغبئ٦ٜ ٢ٟ طؾٰؼ ٩ػوَٰ ٠ُض٦ٜ ٤٧برخظ٦، ٩ٟب ُٮ
   +:٩طٌٰخ ٷ رِوٚ ٩ئ١ اؽز٠ٜذ رؾٰٔشًا ٗٔ٪٦ٛ

 "٩ثٰب١ اٛوبٓجخ :+   

  "٩اٛذهبء  :+  

 "٩اٰٛأط :+   

 "٩اٵسشبد:+    

 "٨ُٮ ؽٰٔٔخ ُٮ ؿٜت اٷٟز٤بم . 

 ٯو٤ٮ أ٦٣ ٯوخ٦ٔٗ ُٮ حٳك٘خٝ :ا٨٤ٛٮ ٟٔبثٚ اٳٟش : ٓ٪٦ٛ*
حٛٔخرٔش، ٠ُخ ٰٓٚ ُٮ طوَٯَ حٳَٟ ٩كي٥ ٓخرًٔخ، ُب٤٣خ اًح أٍى٣خ أ١ 

٣وٍَ ح٨٤ٛٮ ٣ٔ٪ٙ ر٠ؼ٦ٜ ٢٘ٛ رخٛوْ٘، ٩ٌٖٗٛ ُٮ ٟٔؤٛش ٧ٚ ٨٤ٜٛٮ 

                                 
( 7/211)٩ح٤ٛٔخثٮ (1523)٩حٛظٌَٟ٭ (2791)٩أر٪ ىح٩ى (1977) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(.   3149)٩حر٢ ٟخؿ٦
(.   407)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1/66)٩ح٤ٛٔخثٮ (788)٩حٛظٌَٟ٭ (142) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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طٌٰش طوظ٦؟ حٛ٘ٸٝ ٨ُٰخ ٠ٟخػٚ ٜٛ٘ٸٝ ُٮ ٟٔؤٛش حٳَٟ ٧ٚ ٦ٛ 
ا١ حٳَٟ ْٰٛ ٦ٛ طٌٰش : طٌٰش، ٩طٔيٝ ٟو٤خ أ١ حٳشخهَس ٯٔ٪ٛ٪١

ٛٴَٟ طٌٰش : طوظ٦ ٩ٟوَُظ٦ ط٘٪١ رخَٛٔحث٢، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٯٔ٪ٛ٪١
.  طوظ٦

ٌٖٗٛ ٟٔخثٚ حٳَٟ ـ حٛظلٰق ٨٤ٟخ ٩حٛؼوَٰ، ٩ِٟخى حٳَٟ، 
.  ٩ىٷٛظ٦، ا٬ٛ ًَٰ ًٖٛ ـ ٯٔظِخى ٨٤ٟخ ٤٧خ ُٮ ح٤ٛ٪ح٧ٮ

ٟخ ٧ٮ طٌٰش ح٨٤ٛٮ؟ : ٩طٌٰخ ٷ رِوٚ ٩ئ١ اؽز٠ٜذ رؾٰٔشًا: ٓ٪٦ٛ*
ٷ طِوٚ، ا١ ٗخ١ : ٷ طِوٚ، ٩طٌٰش: حٳطٚ ُٮ طٌٰش ح٨٤ٛٮ طٌٰش

  +:ٟو٨خ َٓٯ٤ش ك٠ٜض ه٬ٜ ٟخ ىٛض ه٦ٰٜ حَٛٔٯ٤ش، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [َ88:حٛلـ] ٟن طٌٰش ح٨٤ٛٮ 
   +:َٓٯ٤ش ُل٦ٜ٠ ه٬ٜ ٟيٛ٪ٙ حَٛٔٯ٤ش،أ٩ ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ

 " [286:حٛزَٔس] ْٰٛ ٧ٌح ٟو٦ َٓٯ٤ش ٳ٦٣ 
ح٠َٛحى ر٦ ح٨٤ٛٮ ٳ٦٣ ٓي طيٍ ٢ٟ ًَٰ حٓظوٸء ُٰ٘٪١ ٜٛيهخء، أٟخ 

اًح طـَى ح٨٤ٛٮ ٩طـَىص طٌٰش ٷ طِوٚ ه٢ حَٛٔحث٢ ُب٨٣خ كٰٔٔش ُٮ 
 .ٌٛش حٛوَد ُٮ ؿٜذ حٷٟظ٤خم ٩حٛظَٕ

ئؿٸّ ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٛو٦٤ٰ : ئؽذا٠٧ب: ٩رخزض ث٦ ٟغأٛزب١

٩ٓبٙ . ٌٛخ: ٯٔزؼٮ ُغبد ا٨٤٠ٛٮ ه٦٤ ه٤ذ اٳٗضش، ششهًب، ٩ٰٓٚ
٩ه٤ذ أثٮ . ٷ ٯٔزؼٮ ُغبد٥: ثوغ ا٨ِٔٛبء ٩ا٠ٛز٢ٰ٠ٜ٘

. ٯٔزؼٮ ُغبد اٛوجبداد ُٔؾ: اٛؾغ٢ٰ
  

أ٭ أ١ ح٨٤ٛٮ ٯوظض ه٢ حٳَٟ :٩رخزض ث٦ ٟغأٛزب١:  ٓ٪٦ٛ*
:  ر٠ٔخثٚ

 ُٮ ىٷٛش ح٨٤ٛٮ ه٬ٜ حِٛٔخى، ُخٳَٟ ٷ ٯ٢٘٠ أ١ :ا٠ٛغأٛخ اٳ٬ٛ٩
.  ٯٔخٙ أ٦٣ ٯيٙ ه٬ٜ حِٛٔخى ٢٘ٛ ح٨٤ٛٮ ٓي ٯيٙ ه٬ٜ حِٛٔخى

ٓٔٞ ح٠ٛئَٛ ح٨٤ٛٮ ...: ئؿٸّ ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٛو٦٤ٰ: ٓ٪٦ٛ*
:  ا٬ٛ أٓٔخٝ

:  ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء ٛو٦٤ٰ، ٧٩ٌح ه٬ٜ ػٸػش أٓ٪حٙ:اٛٔغٞ اٳ٩ٙ
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 أ٦٣ ٯٔظؼٮ ُٔخى ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤، ٩ٷ ٯظَطذ ه٦ٰٜ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
٬٨٣ حٛشخٍم ه٢ ح٣ِٛخ، ُخٛ٪ؽء : ٟؼخٙ ًٖٛ. أك٘خٝ ٩آػخٍ ٟٔظ٪ىس ر٦

ُٮ ح٣ِٛخ ٨٤ٟٮ ه٦٤ ٌٛحط٦ رو٦٤ٰ، ُٸ ٣َطذ ه٬ٜ ٧ٌح حٛ٪ؽء شٰجًخ ٢ٟ 
حٳك٘خٝ ح٠ٛظَطزش ه٬ٜ حٛ٪ؽء حٛظلٰق ٢ٟ ػز٪ص ح٤ٛٔذ ٩٩ؿ٪د 

ح٨٠َٛ، ٩٩ؿ٪د ح٤ِٛٔش ٩ػزخص حٵٍع ا٬ٛ ًَٰ ًٖٛ، ٩حهظَٜ 
أطلخد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ُٮ ىٷٛش ح٨٤ٛٮ ه٬ٜ حِٛٔخى، ٧ٚ رـَٯْ 

. حٛشَم، أ٩ رـَٯْ حٌٜٛش؛ ٩ٓ٪ٙ حٛـ٠خ٧َٰ أ٦٣ رـَٯْ حٛشَم
أ١ ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤ ٌٛحط٦ ْٰٛ ُخٓيًح، ٩ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء :اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

٣٩ٔز٦ ح٠ٛئَٛ ا٬ٛ روغ ح٨ِٔٛخء  .ٛو٦٤ٰ ٷ ٯٔظؼٮ حِٛٔخى
  .٩ح٠ٛظ٢ٰ٠ٜ٘

 أ١ ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء ٛو٦٤ٰ ٯٔظؼٮ حِٛٔخى ُٮ :اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
ا٬ٛ  حٛوزخىحص، ٦٤٘ٛ ٷ ٯٔظؼٮ حِٛٔخى ُٮ ح٠ٛوخٟٸص، ٣٩ٔز٦ ح٠ٛئَٛ

 .أرٮ حٛل٢ٰٔ
٢ٟ ه٠ٚ ه٠ًٸ ٰٛظ ه٦ٰٜ أٟش٣ب » :٩حٛظ٪حد ٧٪ حٳ٩ٙ ٛليٯغ

«٨ُ٪ سد
()

 . 
 .٩ٗزا ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٛ٪ط٦ِ ه٤ذ أطؾبث٤ب ٩اٛشبُوٰخ

٩ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ ٩أثٮ اٛخـبة ٯٔزؼٮ طؾخ اٛشٮء ٩ُغبد 
.  ٩ط٦ِ

٩ٗزا ٠ٛو٬ً٤ ُٮ ًٰش ا٨٤٠ٛٮ ه٦٤، ٗبٛجٰن ثوذ ا٤ٛذاء ٜٛغ٠وخ ه٤ذ 
 . أؽ٠ذ ٩أٗضش أطؾبث٦ ٩اٛلب٧شٯخ خٸًُب ٛٴٗضشٯ٢

 

. ػٞ َٰٗ ٯلَٝ حٛشٮء ٩ٯَطذ ه٦ٰٜ آػخًٍح ؿٰزش طًَز٨خ ح٤ِٛ٪ّ
 ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء ٛ٪ط٦ِ، ٟؼخٙ :اٛٔغٞ اٛضب٣ٮ ٢ٟ أٓغبٝ ا٨٤ٛٮ

«٬٨٣ ه٢ ط٪ٝ ٯ٪ٝ اٛوٰذ»:ٟخ ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ: ًٖٛ
()

 ٤٧خ ٬٨٣ 

                                 
(.  1718)٩ٟٜٔٞ (2697)حٛزوخٍ٭أهَؿ٦  ()
٩حر٢  (771)٩حٛظٌَٟ٭ (2416)٩أر٪ ىح٩ى (1137)٩ٟٜٔٞ (1990)حٛزوخٍ٭( )

(. 1722)ٟخؿش
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ه٢ حٛظ٪ٝ ٷ ٌٛحص حٛظ٪ٝ ٩ا٠٣خ ٛ٪ط٦ِ ٩ٗ٪٦٣ ُٮ ٯ٪ٝ حٛوٰي ُل٤ٰجٌ 
٧ٚ ح٨٤ٛٮ ٤٧خ ٯٔظؼٮ حِٛٔخى؟  

ه٤ذ أطؾبث٤ب   ٩ٗزا ا٨٤ٛٮ ه٢ اٛشٮء ٛ٪ط٦ِ: ٓ٪٦ٛ*
٢ٟ ه٠ٚ ه٠ٸ ٰٛظ »:× أ٭ ٯٔظؼٮ حِٛٔخى،ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ :٩اٛشبُوٰخ

«ه٦ٰٜ أٟش٣ب ٨ُ٪ سد
()

 .
 ٩ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ ٩أثٮ اٛخـبة ٯٔزؼٮ طؾخ اٛشٮء : ٓ٪٦ٛ*

 أ٭ أ١ ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء ٛ٪ط٦ِ ٯٔظؼٮ طلش :٩ُغبد ٩ط٦ِ
: حٛشٮء ُٮ ًحط٦ ٩رـٸ١ حٛ٪طَ ٩ٯظَطذ ه٬ٜ ًٖٛ ٟٔخثٚ ٨٤ٟخ

ٯظق ح٤ٌٍٛ : ٛ٪ ٣ٌٍ أ١ ٯظ٪ٝ ٯ٪ٝ حٛوٰي ٟؼًٸ ُب١ حٛل٤ِٰش ٯٔ٪ٛ٪١
٧ٌح ٣ٌٍ ٟوظٰش، ُٔخٙ : ٩ٯـذ ه٦ٰٜ ٓؼخإ٥، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٯٔ٪ٛ٪١

ٯ٤ؤي ٩طـذ ٦ُٰ ِٗخٍس ٯ٢ٰ٠، ٢٘ٛ ٷ : ٩ٓخٙ ؿخثِش. ٷ ٯ٤ؤي: ؿخثِش
.  ٯٔؼ٦ٰ رظ٪ٝ آهَ

ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشٮء ٠ٛو٬٤ ُٮ ًَٰ : اٛٔغٞ اٛضبٛش ٢ٟ أٓغبٝ ا٨٤ٛٮ
ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤، ٩ٟؼٚ ٦ٛ ح٠ٛئَٛ رخٛزٰن روي ح٤ٛيحء ٜٛـ٠وش، ُب١ حٛزٰن 

ٟش٩َم ٩ٓي ٨٣ٮ ه٢ حٛزٰن  
، «ا٤ٛغش»٩ « ٗزٜٔٮ اٛشٗجب١»ُا١ ٗب١ ا٨٤ٛٮ ه٢ ًٰش اٛؤذ 

، «اٛخـجخ ه٬ٜ خـجخ أخ٦ٰ»،٩«اٛغ٪ٝ ه٬ٜ ع٪ٝ أخ٦ٰ»٩
 .ُٸ ٯٔزؼٮ ُغبد اٛؤذ ه٬ٜ اٳطؼ« اٛزذٰٛظ»٩

 

اًح ٩ٓن روي ح٤ٛيحء حٛؼخ٣ٮ ٜٛـ٠وش ُل٤ٰجٌ ٧ٌح ٨٣ٮ ه٢ حٛشٮء ٠ٛو٬٤ 
ٟ٪ؿ٪ى ُٮ ًَٰ ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤، ٟظوْٜ رخٛ٪ٓض ْٰٛ ٟظؤًٜخ رٌحص حٛزٰن، 

ٷ ٯيٙ ه٬ٜ : ُو٤ي أك٠ي ٩حٛلخ٧َٯش ٯيٙ ه٬ٜ حِٛٔخى، ٩ٓخٙ حٳٗؼ١٩َ
. حِٛٔخى

حٛظٸس ُٮ حٛيحٍ ح٠ٌٛظ٪رش، ٤٨ُخ ح٨٤ٛٮ ْٰٛ ٌٛحص : ٟؼخٙ آهَ
٩ٷ ٛو٢ٰ ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤، ٩ْٰٛ ٛ٪ط٦ِ، ٩ا٠٣خ ٠ٛو٬٤ ُٮ ًَٰ ح٨٤٠ٛٮ 

. ه٦٤

                                 
. ()ٓزْ طوَٯـ٦ ص( )
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 ح٨٤ٛٮ ه٢ ًَٰ حٛؤي ٧٩٪ أَٟ :اٛٔغٞ اٛشاثن ٢ٟ أٓغبٝ ا٨٤ٛٮ
. هخٍؽ ه٢ حٛؤي

 طٜٔٮ حَٛٗزخ١ ٧٪ أ١ طوَؽ ا٬ٛ أؿَحٍ :ٗزٜٔٮ اٛشٗجب١: ٓ٪٦ٛ* 
حٛزٜي ط٤ظلَ حٛزخىٯش ٯـٜز٪١ حٳٍُحّ حٛظٮ ٟو٨ٞ طَٯي أ١ طزٰو٨خ، 

ُظشظَ٭ ٨٤ٟٞ ٢ٟ هخٍؽ حٛزٜي ٤٨ُخ ح٨٤ٛٮ ه٢ طٜٔٮ حَٛٗزخ١ ٧٩٪ 
حٛو٩َؽ ٢ٟ حٛزٜي، ٩ْٰٛ ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛشَحء ٨٤ٟٞ، ُخ٨٤ٛٮ ٩حٍى ه٢ 

  .ًَٰ حٛؤي، ٛشٮء هخٍؽ ه٢ حٛؤي

 ح٠َٛحى ر٦ ُٯخىس حٵ٣ٔخ١ ُٮ ٓوَ حٜٛٔوش ٧٩٪ ٷ :ا٤ٛغش:ٓ٪٦ٛ*
رو٢ٰٔ٠، ُظيهٚ شوض ٷ : ٓخٙ ٢ٟ ٯٔ٪ٝ حٜٛٔوش ٯَٯي شَحء٧خ،

ٓظ٢ٰ، ٓزو٢ٰ، كظ٬ ٩طٜض ا٬ٛ ٟخثش، ػٞ : ٯَٯي أ١ ٯشظَ٭ ُٔخٙ
حشظَح٧خ حٱهَ ر٠خثش ُخ٨٤ٛٮ ٤٧خ ه٢ حِٛٯخىس حٛظخىٍس ٢ٟ ًَٰ 

حَٛحًذ ُٮ حٛشَحء، ٧٩ٌح ُوٚ ٟٔظٔٚ ه٢ هٔي حٛشَحء ٢ٟ٩ ػٞ ٷ 
٩ٌٗح ُٮ رخٓٮ حٳٟؼٜش حٛظٮ ٧ًَٗخ  .ٯيٙ ح٨٤ٛٮ ٤٧خ ه٬ٜ حِٛٔخى

 .ح٠ٛئَٛ
 

ا٨٤ٛٮ ٯٔزؼٮ اِٛ٪س ٩اٛذ٩اٝ ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب ٷث٢ : اٛضب٣ٰخ
ٷ رِوٚ ٧زا ٟشح ُٰٔزؼٮ : ُا١ ٓبٙ. اٛجبٓٸ٣ٮ ٩طبؽت ا٠ٛؾظ٪ٙ

: ٩ٓبٙ ًٰش٥. ُارا رشٕ ٟشح عٔؾ ا٨٤ٛٮ رٗش٥ اٛٔبػٮ. اَٛ٘ ٟشح
  . ٩اهلل أهٜٞ. ٯٔزؼٮ ر٘شاس اٛزشٕ

 

 أ٭ ٥ٌ٧ ٧ٮ ح٠ٛٔؤٛش حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ :٩اٛضب٣ٰخ: ٓ٪٦ٛ*
ٯوخَٛ ٨ُٰخ ح٨٤ٛٮ ٛٴَٟ ٧٩٪ أ١ حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ ح٨٤ٛٮ ٯٔظؼٮ 

. ٷ ٯٔظؼٮ: حِٛ٪ٍٯش هٸًُخ ٛٴَٟ، ٩ٓخٛض ؿخثِش
٩ٓزذ حٛظَِٯْ ر٢ٰ حٳَٟ ٩ح٨٤ٛٮ ُٮ ًٖٛ أ١ حٳَٟ ٦ٛ كي ٯ٤ظ٨ٮ 
ا٦ٰٛ ُٰٔن حٷٟظؼخٙ ٦ُٰ رخ٠َٛس، أٟخ ح٨٤ٛٮ ُٸ كي ٦ٛ ٩ٷ ٯظلْٔ حٟظؼخ٦ٛ 

. اٷ رخؿظ٤خد ح٨٤٠ٛٮ ه٦٤ ُٮ ؿ٠ٰن حٛو٠َ
كظٚ حطِخّ : ا٨٤ٛٮ ٯٔزؼٮ اِٛ٪س ٩اٛذ٩اٝ ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*

ُٮ ىٷٛش  ه٤ي٧ٞ ه٬ٜ أ١ ح٨٤ٛٮ ٯٔظؼٮ حِٛ٪ٍٯش، ُخٛوٸٍ ر٨٤ٰٞ
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ح٨٤ٛٮ ٯٔظؼٮ حٛي٩حٝ، ُبًح : ح٨٤ٛٮ ٧ٚ ٯٔظؼٮ حٛي٩حٝ؟ حٳٗؼَ ٯٔ٪ٛ٪١
. ٷ طِو٦ٜ أريًح: ٷ طِوٚ ٌٗح،ٗؤ٦٣ ٯٔ٪ٙ: ٓخٙ

: ٛ٪ ٓخٙ: ٷ رِوٚ ٧زا ٟشح ُٰٔزؼٮ اَٛ٘ ٟشح: ُا١ ٓبٙ: ٓ٪٦ٛ*
ٷ طِوٚ ٧ٌح حِٛوٚ َٟس، ٧ٚ ٟو٤خ٥ ا٣ٖ طظ٦َٗ ٢ِٟٛ ٰٜٓٚ ػٞ طو٪ى 

٩ٓخٙ . ٣وٞ، ٳ١ ٠ٜٗش َٟس طٔظؼٮ حَٛ٘ َٟس ٩حكيس:ا٦ٰٛ؟ ٓخٙ ؿخثِش
٧٩ٌح . ٷ طِو٦ٜ أريًح:ٷ طِوٚ ٧ٌح َٟس ٗؤ٦٣ ٓخٙ: ٷ، اًح ٓخٙ:ؿخثِش

 ٣َ٘س ٩ٍىص ُٮ ٰٓخّ ح٨٤ٛٮ، «َٟس»حٛٔ٪ٙ أَٓد، ٳ١ ٠ٜٗش 
 .ٷ طِوٚ ٧ٌح أريًح: ٩ح٤َٛ٘س ُٮ ٰٓخّ ح٨٤ٛٮ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ُ٘ؤ٦٣ ٓخٙ

 
: حٛوخٝ ٩حٛوخص
اِٜٛق اٛذاٙ ه٬ٜ ع٠ٰن أعضاء : أع٪د ؽذ٩د٥:  اٛوبٝ ٩اٛخبص

ٟب٧ٰخ ٟذٛ٪٦ٛ 
..........................................................................

 .....
 

٧ٌح ح٠ٛزلغ ٦ُٰ ىٷٛش حِٜٛق ه٬ٜ ًحص : اٛوبٝ ٩اٛخبص:ٓ٪٦ٛ* 
ََ ٟزلغ حٛوخٝ  ٩حكيس أ٩ ٩ًحص ٟظويىس ٟشظَٗش ُٮ ٟو٬٤ ٩حكي، ٩َأَه
ه٢ ٟزلغ حٳَٟ؛ ٛظوْٜ حٳَٟ ر٤ِْ حٛوـخد حٛشَهٮ ر٠٤ٰخ حٛوخٝ 

  .ٯظوْٜ ر٦ رخهظزخٍ ح٠ٛوخؿذ ر٦
.   ٯو٤ٮ أك٢ٔ طوَٯِخص حٛوخٝ:أع٪د ؽذ٩د٥:  ٓ٪٦ٛ*
 ٵهَحؽ حٵشخٍحص ٩ح٩ٌٛحص ٩ح٠ٛوخ٣ٮ ُب٨٣خ ٰٛٔض :اِٜٛق: ٓ٪٦ٛ*

.  هخٟش ر٨ِٔ٤خ، ٩ا٠٣خ حٛوخٝ ٧٪ حِٜٛق
 ٵهَحؽ حٳِٛخف ًَٰ حٛيحٛش حٛظٮ ٷ ٯ٨ِٞ ٨٤ٟخ :اٛذاٙ : ٓ٪٦ٛ*

.  ٟو٬٤
 ٵهَحؽ حِٜٛق حٛيحٙ :ه٬ٜ ع٠ٰن أعضاء ٟب٧ٰخ ٟذٛ٪٦ٛ:  ٓ٪٦ٛ*

ه٬ٜ روغ حٳؿِحء ُب٦٣ ٷ ٯ٘٪١ هخًٟخ، ٩ٓي ٯ٘٪١ ٟـًٜٔخ، ٳ١ 
٢َْٟ ٧ٮ، رلٰغ ٯظيّ ه٬ٜ ٟخ ٷ ٯٔظٌَّ  ح٠ٛـْٜ ٯيٙ ه٬ٜ ح٠ٛخ٧ٰش 

أَُحى٥ رٔـن ح٤ٛلَ ه٢ ه٪حٍع ٥ٌ٧ حٳَُحى، ٩ُٯش٘ٚ ه٬ٜ ٧ٌح 
ُٯي، ُب١ : حٛظوَٯَ أ١ حٷٓٞ ح٠َِٛى ٯظيّ ه٦ٰٜ حٛظوَٯَ، ُبًح ٜٓض
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ُٯي، ِٛق ٩حكي ىحٙ ه٬ٜ ؿ٠ٰن أؿِحء ٟخ٧ٰش ٟيٛ٪٦ٛ ٦٤٘ٛ ْٰٛ :ِٛلش
هخًٟخ رٚ ٧٪ هخص، ٤ُٰزٌٮ أ١ ٯٔخٙ ُٮ طوَٯَ حٛوخٝ، أ٩ ٯشخٍ ٦ُٰ 

حِٜٛق حٛيحٙ ه٬ٜ حٷٓظٌَحّ، أ٩ : ا٬ٛ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ أَُحى ٟظويىس، ُٰٔخٙ
. حٓظٌَحّ أَُحى٥، رلٰغ ٯشخٍ ا٬ٛ أ٦٣ ٯشظ٠ٚ ه٬ٜ أَُحى ٟظويىس

حٛوخٝ ِٛق ٟٔظٌَّ ٳَُحى : ٩أؿ٪ى ٢ٟ ٧ٌح حٛظوَٯَ أ١ ٯٔخٙ
ٵهَحؽ ح٩ٌٛحص، : ُخِٜٛق. ٟيٛ٪٦ٛ رؤطٚ حٛ٪ػن ٢ٟ ًَٰ كظَ

ٵهَحؽ حٛوخص ٩ٵهــَحؽ ح٠ٛـٜـْ ُب١ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ : ٩ح٠ٛٔظٌَّ
 ٓزٰـٚ حٛزـيٙ، ٷ ه٬ٜ حٷٓظٌـَحّ، ٩ٳُــَحى 

.  ٩اٛخبص ثخٸ٦ُ
٩ٯ٤ٔغٞ اِٜٛق ئ٬ٛ ٟب ٷ أهٞ ٦٤ٟ ٗب٠ٛوٜ٪ٝ، أ٩ اٛشٮء ٩ٯغ٬٠ 

.  ٰٛظ ث٠٪ع٪د: اٛوبٝ ا٠ٛـْٜ، ٩ٰٓٚ
 

ٵهَحؽ ىٷٛش حِٜٛق ه٬ٜ : ٵهَحؽ ح٠َِٛى، ٩رؤطٚ حٛ٪ػن: ٟيٛ٪٦ٛ
ٵهَحؽ : حٛلٰٔٔش ٩ح٠ٛـخُ ٟوًخ ـ ه٤ي ٢ٟ ٯٔ٪ٙ ر٦ ـ، ٢ٟ٩ ًَٰ كظَ

.  أ٠ٓخء حٳهيحى
٩أٟخ ح٠ٛشظَٕ ُب١ ٤ٜٓخ رؤ٦٣ ٯيٙ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٠ٰٟٔخط٦ ٨ُ٪ هخٝ 

. ُٰظيّ ه٦ٰٜ حٛلي، ٩ا١ ٛٞ ٣ٔٚ رٌٖٛ ٨ُ٪ ًَٰ ٟٔظٌَّ
 ٯو٤ٮ أ١ حٛوخص ِٛق ًَٰ ٟٔظٌَّ :٩اٛخبص ثخٸ٦ُ: ٓ٪٦ٛ *

ٛـ٠ٰن حٳَُحى ٩ا٠٣خ ٯظيّ ه٬ٜ ًحص ٩حكيس أ٩ ه٬ٜ ٩ًحص ٟظويىس 
. ٍؿخٙ:٨٤٘ٛخ ٰٛٔض ؿ٠ٰن ٟيٛ٪ٙ حِٜٛق ٗٔ٪ٖٛ

حِٜٛق ٦ٛ ط٠ٰٔٔخص ٟظويىس ٠ٗخ طٔيٝ، ٢ٟ٩  :٩ٯ٤ٔغٞ اِٜٛق: ٓ٪٦ٛ*
: ؿ٨ش حٛو٠٪ٝ ٩حٛوظ٪ص ٯ٢٘٠ ط٦٠ٰٔٔ ا٬ٛ ػٸػش أٓٔخٝ

. اٛوبٝ ا٠ٛـْٜ: اٛٔغٞ اٳ٩ٙ
 هخٝ ٷ أهٞ ٦٤ٟ،أ٭ ٷ ٯ٪ؿي ٍطزش ِٛق: ٟب ٷ أهٞ ٦٤ٟ: ٓ٪٦ٛ*

أه٬ٜ ٦٤ٟ ٨ُ٪ ُٮ أه٬ٜ ح٠َٛحطذ، ػٞ حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٮ حِٜٛق حٌٛ٭ ٷ 
 أهٞ ٦٤ٟ ٟخ ٧٪؟ ٧ٚ ٧٪ ح٠ٛوٜ٪ٝ أ٩ حٛشٮء أ٩ ًَٰ ًٖٛ؟

٧ٌح ٓ٪ٙ ؿخثِش أ١ ح٠ٛوٜ٪ٝ أهٞ حٳِٛخف، : ٗب٠ٛوٜ٪ٝ: ٓ٪٦ٛ*
٩ه٪ٍع رخ٠ٛـ٨٪ٙ ُب١ ح٠ٛـ٨٪ٙ ٷ ٯيهٚ ُٮ ح٠ٛوٜ٪ٝ، ٩ٟن ًٖٛ 
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٧٪ ٯيهٚ ُٮ حٛشٮء ٩ٯيهٚ ُٮ ح٠ٛٔيٍ ٣٩ل٪ ًٖٛ ُل٤ٰجٌ ٷ ٯظق 
. أ١ ٯـوٚ ح٠ٛوٜ٪ٝ ٧٪ حِٜٛق حٌٛ٭ ٷ أهٞ ٦٤ٟ

أ١ حِٜٛق حٌٛ٭ ٷ أهٞ ٦٤ٟ ٧٪ : ٧ٌح ٓ٪ٙ ػخ١:أ٩ اٛشٮء: ٓ٪٦ٛ*
حٛشٮء ٨ُ٪  

.  ٩ئ٬ٛ ٟب ٷ أخض ٦٤ٟ ٗضٯذ ٩ه٠ش
٩ئ٬ٛ ٟب ث٠٨٤ٰب ٗب٠ٛ٪ع٪د ٩اٛغ٪٧ش، 

 ...................................
 

أهٞ حٳِٛخف،ٯو٤ٮ ٯش٠ٚ ح٠ٛ٪ؿ٪ى،٩ٯش٠ٚ ح٠ٛوٜ٪ٝ، ٩ٯش٠ٚ 
.  ح٠ٛـ٨٪ٙ، ٩حهظَع ه٦ٰٜ روـيٝ ش٠٪٦ٛ ٠ٜٛوي٩ٝ

٠ٜٛوي٩ٝ ػٸػش أٓ٪حٙ  (حٛشٮء): ٩ٜٛو٠ٜخء ُٮ ٟٔؤٛش ش٠٪ٙ ِٛق
 . أ١ ح٠ٛوي٩ٝ شٮء ُٮ حٳ٧ًخ١، ٩ْٰٛ رشٮء ُٮ حٳهٰخ١: أط٪ر٨خ

٧٪ أهٞ حٳِٛخف؛ ٳ١  (حٛشٮء): ٷ ٯظق ؿوٚ ِٛق: ٩ٓخٙ ؿخثِش
ٷ ٯش٠ٚ ًَٰ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ُل٤ٰجٌ ٷ ٯش٠ٚ ح٠ٛوي٩ٝ ُٸ ٯ٘٪١  (حٛشٮء)

.  ٧٪ حِٜٛق حٌٛ٭ ٷ أهٞ ٦٤ٟ (حٛشٮء): ِٛق
ح٠ٛظظ٪ٍ، : أ١ حٷٓٞ حٌٛ٭ ٷ أهٞ ٦٤ٟ ٧٪ ٓ٪٤ٛخ: ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخٛغ

. ٰٛظ٤خ٩ٙ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ٩ح٠ٛوي٩ٝ ٩ح٠ٜٛٔ٪د، ٩حهظَع ه٦ٰٜ رخ٠ٛـ٨٪ٙ
٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ رؤ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ِٛق ٷ أهٞ ٦٤ٟ، رٚ ٗٚ ِٛق ه٠٪٦ٟ 

٣ٔزٮ، ُب٦٣ ٯوَؽ ٦٤ٟ روغ حٳَُحى،٧٩ٌح ح٤ٛ٪م حٌٛ٭ ٷ أهٞ ٦٤ٟ 
ٯ٬٠ٔ حٛوخٝ ح٠ٛـْٜ ٳ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ِٛق أهٞ ٦٤ٟ ٨ُ٪ أهٞ حٳِٛخف ُٸ 

. ٯ٪ؿي ِٛق أه٬ٜ ٦٤ٟ ُٮ ٍطزش حٛو٠٪ٝ
 .ٟب ٷ أخض ٦٤ٟ :اٛٔغٞ اٛضب٣ٮ

 ٥ٌ٨ُ أِٛخف ٷ أهض :٩ئ٬ٛ ٟب ٷ أخض ٦٤ٟ ٗضٯذ ٩ه٠ش:  ٓ٪٦ٛ*
٨٤ٟخ، أ٭ ٷ ٯ٪ؿي أِٛخف أٓٚ ٨٤ٟخ ُٮ ٍطزش حٛوظ٪طٰش، ُؤ٠ٓخء 

. حٳَُحى ٟؼٚ ُٯي، ٷ ٯ٪ؿي ٟخ ٧٪ أهض ٨٤ٟخ
.    حٳ٠ٓخء ح٤ٛٔزٰش ُٮ حٛو٠٪ٝ ٩حٛوظ٪ص:اٛٔغٞ اٛضبٛش

أِٛخف ٨ُٰخ أ٭ ا٬ٛ : ٗب٠ٛ٪ع٪د ٩اٛغ٪٧ش٩ئ٬ٛ ٟب ث٠٨٤ٰب: ٓ٪٦ٛ*
ه٠٪ٝ ٢ٟ ؿ٨ش  
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ًّٟب ٩خبطًب  ٩اٛغغٞ ٩ا٤ٛبٟٮ ٩اٛؾٰ٪ا١ ٩اٵ٣غب١، ُٰغ٬٠ هب
ئػبًُٰب، أ٭ ٧٪ خبص ثبٵػبُخ ئ٬ٛ ٟب ُ٪٦ٓ، هبٝ ثبٵػبُخ ئ٬ٛ ٟب 

. رؾز٦
 

٩هظ٪ص ٢ٟ ؿ٨ش، ُخ٠ٛ٪ؿ٪ى ٯ٪ؿي ِٛق أهٞ ٦٤ٟ ٧٩٪ ح٠ٛوٜ٪ٝ، 
ُخ٠ٛوٜ٪ٝ ٯش٠ٚ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ٩ٯش٠ٚ ح٠ٛوي٩ٝ، ٩حٛـ٪٧َ ٯ٪ؿي أِٛخف أهٞ 

٦٤ٟ ٟؼٚ ح٠ٛ٪ؿ٪ى، ٩ٟؼٚ ح٠ٛوٜ٪ٝ، ٩ٯ٪ؿي أِٛخف أهض ٦٤ٟ ٟؼٚ 
.  حٛـ٠خىحص ٩حٳؿٔخٝ

٧ٌح ِٛق أهض ٢ٟ ِٛق  :٩اٛغغٞ ٩ا٤ٛبٟٮ ٩اٛؾٰ٪ا١ : ٓ٪٦ٛ*
حٛـٔٞ )حٛـ٪٧َ ٟؼٚ حٛـٔٞ، ٩ح٤ٛخٟٮ، ٩ٟؼٚ حٛـ٠خىحص، ٩ٌٖٗٛ ِٛق 

حٛـ٪٧َ، ٩ٯش٠ٚ حٛـٔٞ ح٤ٛخٟٮ، : ٯ٪ؿي ٟخ ٧٪ أهٞ ٦٤ٟ ٟؼٚ (٩ح٤ٛخٟٮ
٩حٛـٔٞ حٌٛ٭ ٷ ٯ٠٤٪، ٩ٯ٪ؿي ٟخ ٧٪ أهض ٦٤ٟ ٗخٛلٰ٪ح١ ٩حٵ٣ٔخ١، 

. ُب٨٣خ أٓٔخٝ ٢ٟ أٓٔخٝ حٳؿٔخٝ ح٤ٛخٰٟش
ُخٛلٰ٪ح١ ٩حٵ٣ٔخ١ ٯ٪ؿي ٟخ ٧٪  :٩اٛؾٰ٪ا١ ٩اٵ٣غب١: ٓ٪٦ٛ*

أهض ٨٤ٟخ ٟؼٚ حَٛؿخٙ، ٩ح٤ٛٔخء، ٩حٛوٰ٪ٙ، ٩حٵرٚ، ٣٩ل٪ ًٖٛ، 
.  ٩ٯ٪ؿي ٟخ ٧٪ أهٞ ٨٤ٟخ ٗخٳ٠ٓخء حٛٔخرٔش

ًّٟب ٩خبطًب ئػبًُٰب: ٓ٪٦ٛ* ٨ٌُح ح٤ٛ٪م حٛؼخٛغ ٯ٬٠ٔ : ُٰغ٬٠ هب
هخًٟخ ٢ٟ ؿ٨ش، هخطًخ ٢ٟ ؿ٨ش، ٨ُ٪ هخٝ ٩هخص رخٵػخُش، ٨ُ٪ 

هخص رخٵػخُش ا٬ٛ ٟخ ُ٪٦ٓ، ٧٩٪ ُٮ ٣ِْ حٛ٪ٓض هخٝ رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ 
ِٛلش حٛلٰ٪ح١ هخص رخ٤ٛٔزش : ٟخ ٯٔن طلظ٦ ٢ٟ ح٠ٔ٠ٰٛخص ٟؼخٙ ًٖٛ

. ٜٛـٔٞ، ٧٩٪ هخٝ رخ٤ٛٔزش ٜٛوٰٚ ٩حٛل٠َٰ ٩حٵرٚ ٣٩ل٪ ًٖٛ
 
 
 
 

اٛو٠٪ٝ ٢ٟ ه٪اسع اٳِٛبف ؽٰٔٔخ ٩أٟب ُٮ ا٠ٛوب٣ٮ : ٟغأٛخ
. ُضبٛض٨ب اٛظؾٰؼ ٗزٖٛ
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أ٭ أ١ حٛو٠٪ٝ أَٟ :اٛو٠٪ٝ ٢ٟ ه٪اسع اٳِٛبف ؽٰٔٔخ : ٓ٪٦ٛ*
ٯؤطٮ ٩ٯ٩ِٙ؛ ٌٖٛٛ ٠ٓٮ هخٍػًخ، ٧٩ٌح حٛوخٍع ُٮ حِٜٛق، ُٔي 
: ٯ٘٪١ حِٜٛق َٟس هخًٟخ، ٩ٓي ٯ٘٪١ َٟس ْٰٛ روخٝ، ٩ٌٖٛٛ ٤ٰ٠ٓخ٥

هخٍػًخ، ٧٩٪ ٢ٟ ه٪حٍع حٳِٛخف ٢ٟ ؿ٨ش حٛلٰٔٔش، أٟخ ح٠ٛوخ٣ٮ 
٤٨ُخٕ ٟوخ١ٍ ٰٛٔض أِٛخكًخ ٟؼٚ ٗ٪١ ح٠ٛـَ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن أ٧ٚ حٛزٜي، 
ُل٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ح٠ٛـَ ٓي هٞ أ٧ٚ حٛزٜي ٨ٜٗٞ، ٨ٌُح ه٠٪ٝ ُٮ ح٠ٛوخ٣ٮ 

٢٘ٛ ٧ٚ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ه٪حٍع ح٠ٛوخ٣ٮ كٰٔٔش أ٩ ْٰٛ ٌٖٗٛ؟ حهظَٜ 
: ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ أٓ٪حٙ

. أ١ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ه٪حٍع ح٠ٛوخ٣ٮ كٰٔٔش: حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
أ١ حٛو٠٪ٝ ْٰٛ ٢ٟ ه٪حٍع ح٠ٛوخ٣ٮ ٷ كٰٔٔش ٩ٷ : حٛؼخ٣ٮ

. ٟـخًُح
. أ٦٣ ٢ٟ ه٪حٍع ح٠ٛوخ٣ٮ ه٬ٜ ؿ٨ش ح٠ٛـخُ ى١٩ حٛلٰٔٔش: حٛؼخٛغ

ُؼخٛؼ٨خ حٛظلٰق، ٟخ ٟو٬٤ : ٩ٍؿق ح٠ٛئَٛ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش رٔ٪٦ٛ
ٌٖٗٛ، أ٭ ٟؼٚ : ػخٛؼ٨خ حٛظلٰق؟ ٯلظ٠ٚ ا٦٣ ٯَٯي أ٦٣ كٰٔٔش ٳ٦٣ ٓخٙ

حٳِٛخف، ٠ٗخ ٓخٙ حٛٔخػٮ ٩شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش ٩ؿ٠خهش، ٩ٯلظ٠ٚ 
أ١ ٯَحى ر٦ أ٦٣ ٢ٟ ه٪حٍع ح٠ٛوخ٣ٮ ٟـخًُح ى١٩ حٛلٰٔٔش، ٠ٗخ ٓخٙ 

ح٠ٛ٪ُْ، ٩أر٪ ٟل٠ي حر٢ حٛـ٪ُ٭؛ ٳ١ حٛؼخٛغ ىحث٠ًخ ٯـوٜ٪٦٣ 
. ٜٛظِظٰٚ

 
 
 
 

ٜٛو٠٪ٝ طٌٰخ ه٤ذ اٳئ٠خ اٳسثوخ خٸًُب ٛٴشوشٯخ، ٨ُٮ : ٟغأٛخ
. ؽٰٔٔخ ُٮ اٛو٠٪ٝ ٟغبص ُٮ اٛخظ٪ص

 

 ٧ٚ ٤٧خٕ ِٛق ٯيٙ ر٦ِٔ٤ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ؟  :ٜٛو٠٪ٝ طٌٰخ: ٓ٪٦ٛ *
٣وٞ، ٤٧خٕ أِٛخف طيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ ٩ٛ٪ ٛٞ : ٓخٙ ح٠ٛئَٛ

: ِٛلش: ٯ٪ؿي ٟو٨خ َٓحث٢، ٧٩ٌح ٧٪ ٧ٌٟذ حٳث٠ش حٳٍروش، ٟؼخٙ ًٖٛ
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ٗٚ، طيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ، ٗٚ ٍؿٚ ُب١ حهلل هخ٦ٔٛ، ٧ٌح ِٛق هخٝ ىٙ 
. ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ر٦ِٔ٤ ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٪ؿي ٟو٦ َٓٯ٤ش

حٳِٛخف ٷ طيٙ ه٬ٜ ح٠ٛوخ٣ٮ : ٳ٨٣ٞ ٓخٛ٪ح:خٸًُب ٛٴشوشٯخ:ٓ٪٦ٛ *
٢٠ُ أٯ٢ ٣شؤ حٛوٸٍ؟  . ر٨ِٔ٤خ ٩ا٠٣خ طيٙ ه٨ٰٜخ ر٪حٓـش حَٛٔحث٢
حٛ٘ٸٝ ٧٪ حٳِٛخف : ٣شؤ حٛوٸٍ ٢ٟ أ١ حٛـ٨٠٪ٍ ٯٔ٪ٛ٪١

حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ه٪حٍع حٳِٛخف : ٩حٳط٪حص ٩حٛل٩ٍَ، ٩ٌٖٛٛ ٓخٛ٪ح
حٳِٛخف : ٩حٛظٌٰش ىحٛش ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ، ٢٘ٛ ه٤ي حٳشخهَس

ٰٛٔض ٗٸًٟخ، ٩ْٰٛ ٨ٛخ ٟوخ١ٍ ُٮ ٨ِٔ٣خ ٩ا٠٣خ حٛ٘ٸٝ ٧٪ ح٠ٛوخ٣ٮ 
ح٤ِٰٛٔش، ٥ٌ٧٩ حٳط٪حص ٩حٛل٩ٍَ ْٰٛ ٨ٛخ ىٷٛش ُٮ ٨ِٔ٣خ، 

. ٩ك٤ٰجٌ ٷ ري أ١ ط٘٪١ ٟو٨خ َٓٯ٤ش ٛظيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ
 ٯو٤ٮ أ١ ٥ٌ٧ حٛظٰي حٛظٮ :٨ُٮ ؽٰٔٔخ ُٮ اٛو٠٪ٝ:  ٓ٪٦ٛ*

ٓظؤطٮ روي ٰٜٓٚ كٰٔٔش ُٮ حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ، ٨٤٘ٛخ طَى ُٮ روغ 
ح٠ٛلخٙ ٩ٯَحى ر٨خ حٛوظ٪ص ه٬ٜ ٓزٰٚ ح٠ٛـخُ ٷ ه٬ٜ ٓزٰٚ 

   +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: حٛلٰٔٔش ٟؼخٙ ًٖٛ

 " [173:آٙ ه٠َح١]ح٤ٛخّ، ٢ٟ : ُِٜق
أِٛخف حٛو٠٪ٝ ٦٤٘ٛ ٷ ٯَحى ر٦ ٤٧خ حٛو٠٪ٝ، ٩ا٠٣خ ٯَحى ر٦ أشوخص 
ٟلي٩ى١٩، ٨ٌُح حٓظويحٝ ٟـخُ٭ ه٤ي٧ٞ ٢ٟ٩ ح٠ٛوٜ٪ٝ أ١ حٛلٰٔٔش 

٧ٮ حٳطٚ ٩ٷ طلظخؽ ا٬ٛ ىٰٛٚ ٯ٤ٔي٧خ روٸٍ ح٠ٛـخُ ُب٦٣ ٷ ٯَِٔ 
 .حِٜٛق ر٦ اٷ ريٰٛٚ

. ٟشزشٗخ: ٩ٰٓٚ. ه٘غ٦: ٩ٰٓٚ
 

٩اٛ٪َٓ ئٟب ه٬ٜ . ثبٛ٪َٓ ُٮ اٳخجبس ٷ اٳٟش ٩ا٨٤ٛٮ: ٩ٰٓٚ
. ٟو٬٤ ٷ ٣ذس٭، ٩ئٟب ٣وٜٞ أ٦٣ ٩ػن ٩ٷ ٣ذس٭ أؽٰٔٔخ أٝ ٟغبص

.  ٩ٟذٛ٪٦ٛ ٰٜٗخ
 

٥ٌ٧ حٳِٛخف :  أ٭ أ١ ؿخثِش ٢ٟ حٛو٠ٜخء ٓخٛ٪ح:٩ٰٓٚ ه٘غ٦:ٓ٪٦ٛ *
.  ٟـخُ ُٮ حٛو٠٪ٝ كٰٔٔش ُٮ حٛوظ٪ص ُظظيّ ه٬ٜ أٓٚ حٛـ٠ن

 أ٭ أ١ ٥ٌ٧ حٳِٛخف ىحٛش ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٩ُٮ :٩ٰٓٚ ٟشزشٗخ:ٓ٪٦ٛ *
٣ِْ حٛ٪ٓض ىحٛش ه٬ٜ حٛوظ٪ص ٢ٟ٩ ػٞ ٣لظخؽ ا٬ٛ ىٰٛٚ ، ٯو٢ٰ ٤ٛخ 

. ح٠َٛحى ر٨خ،٠ٗخ ٧٪ ٧ٌٟذ حٳشخهَس
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طيٙ ه٬ٜ ه٠٪ٝ، ٩ٷ :  أ٭ ٣ظ٪َٓ ُٸ ٣ٔ٪ٙ:٩ٰٓٚ ثبٛ٪َٓ:ٓ٪٦ٛ *
طيٙ ه٬ٜ هظ٪ص، ٩ٷ طيٙ ه٬ٜ شٮء ر٨ِٔ٤خ ٷ ُٮ حٳهزخٍ ٩ٷ 

ُخٛٔ٪ٙ رخٷشظَحٕ، ٩حٛٔ٪ٙ رخٛ٪َٓ، ٣خشجخ١ . ُٮ حٳ٩حَٟ ٩ح٤ٛ٪ح٧ٮ
حِٜٛق ٷ ٯيٙ ه٬ٜ ٟو٬٤ ر٦ِٔ٤ : ٢ٟ ٧ٌٟذ حٳشخهَس، ٳ٨٣ٞ ٯٔ٪ٛ٪١

. كظ٬ ٯ٪ؿي ٟو٦ َٓٯ٤ش
 أ٭ أ١ حٛٔخث٢ٰٜ :٩اٛ٪َٓ ئٟب ه٬ٜ ٟو٬٤ ٷ ٣ذس٭: ٓ٪٦ٛ *

:  رخٛظ٪َٓ ُٮ ىٷٛش أِٛخف حٛو٠٪ٝ ٯ٢٘٠ أ١ ٯَِٔ ٧ٌٟز٨ٞ رـَٯٔظ٢ٰ
أ٦٣ اًح ٩ٍى ٤ٛخ ِٛق ٢ٟ ٥ٌ٧ حٳِٛخف ُب٤٣خ ٷ ٣يٍ٭ ٧ٚ ٧٪ : حٳ٬ٛ٩

. ٜٛو٠٪ٝ أ٩ ٜٛوظ٪ص ٤ُظ٪َٓ ٦ُٰ
أ٩ أ١ ح٠َٛحى رخٛ٪َٓ أ٤٣خ ٣وٜٞ أ٦٣ ٩ػن ٠ٛو٬٤ حٛو٠٪ٝ : حٛؼخ٣ٰش

٢٘ٛ ٣ظ٪َٓ ٧ٚ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ رخد حٛلٰٔٔش، أ٩ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ 
ُخٳ٩ٙ ٯٌٜٮ ىٷٛش حِٜٛق حٛوخٝ ٟـًٜٔخ، . حٛو٠٪ٝ ٢ٟ رخد ح٠ٛـخُ

٩حٛؼخ٣ٮ ٯل٦ٜ٠ ه٬ٜ أٓٚ حٛـ٠ن كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ ٯز٢ٰ أ١ ح٠َٛحى ر٦ 
. حٛو٠٪ٝ

 ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ ُب٦٣ ٯيٙ ىٷٛش :٩ٟذٛ٪٦ٛ ٰٜٗخ:  ٓ٪٦ٛ*
ٰٜٗش ـ ٟخ  

  .أ٭ ٟؾ٘٪ٝ ٦ُٰ ه٬ٜ ٗٚ ُشد ٟـبثٔخ ئصجبرًب ٩عٜجًب ٷ ٜٗٮ ٩ٷ ٗٚ
 

ٟو٬٤ ٠ٜٗش ٰٜٗش؟ ـ ٯو٤ٮ أ٦٣ ٯل٘ـٞ ر٨ـٌح حِٜٛق ه٬ٜ ٗٚ َُى ٛ٪كي٥، 
َأؿوٞ ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ، ٷري أ١ طـوٞ ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ ه٬ٜ : اًح ٓخٙ: ٟؼخٙ ًٖٛ

. كي٥، ٷ أ١ طؼن ؿوخًٟخ ٠ٜٛٔخ٢ٰٗ ٩روؼ٨ٞ ٯؤٗٚ ٩روؼ٨ٞ ٷ ٯؤٗٚ
 .(ٰٜٗش)٧ٌح طَِٰٔ ٠ٜٗش:أ٭ ٟؾ٘٪ٝ ٦ُٰ ه٬ٜ ٗٚ ُشد:  ٓ٪٦ٛ*
 ٯو٤ٮ ْٰٛ رٔزٰٚ حٷٛظِحٝ، ٩ٷ رـَٯْ ...:ٟـبثٔخ: ٓ٪٦ٛ *

حٛظؼ٢٠، ٩ا٠٣خ رـَٯْ ح٠ٛـخرٔش، أ٭ ىٷٛش حِٜٛق ه٬ٜ ٗخٟٚ ح٠ٛو٬٤ 
: ر٦ِٔ٤، ٓ٪حء ٗخ١ ًٖٛ ُٮ حٵػزخص أ٩ ٗخ١ ُٮ حٜٛٔذ؛ ٟؼخٙ حٵػزخص

ٷ طؼَد ٤ًٰٟ٘ٔخ؛ ُٜ٪ ػَد : أؿوٞ ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ، ٩ٟؼخٙ حٜٛٔذ
٩حكيًح ٢ٟ ح٠ٛٔخ٢ٰٗ، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ هخَٛ حٛوخٝ، ٳ١ حٛوخٝ ٯش٠ٚ ٗٚ 
َُى ه٬ٜ كيس، ٩ٰٛٔض ىٷٛش حٛوخٝ ه٬ٜ أَُحى٥ ٢ٟ رخد حٛ٘ٚ، ٳ١ 
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ح٠ٛل٘٪ٝ ُٮ حٛ٘ٚ ا٠٣خ ٯ٘٪١ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٳَُحى رل٘ٞ ٩حكي، ٠ٗخ ٛ٪ 
حٛو٠ٔش ك٠ٜ٪ح حٰٛٔخٍس، ٧ٚ ٗٚ ٩حكي ٨٤ٟٞ ك٨ٜ٠خ : ٜٓض ٟؼًٸ

ٛ٪كي٥،أٝ طٔخهي٩ح ٩طوخ٣٩٪ح ُٮ ك٨ٜ٠خ؟  
ا١ً ىٷٛش حٛوخٝ ٰٛٔض ٢ٟ ٟؼٚ ٥ٌ٧ حٛيٷٛش ـ أ٭ حٛ٘ٚ ـ حٛظٮ ٯ٘٪١ 

ؿ٠ٰن حٳَُحى ٓي حشظَٗ٪ح ُٮ حٛل٘ٞ، ٩ٰٛٔض ىٷٛش حٛوخٝ ٢ٟ رخد 
ىٷٛش حٛ٘ٚ رلٰغ ا١ حٛل٘ٞ ٯظيّ ه٬ٜ حٛ٘ٚ ٩ٯ٘٪١ روغ حٳَُحى 

.  ًَٰ ىحهٚ ُٮ ًٖٛ حٛ٘ٚ
٩ٰٛٔض ىٷٛش حٛوخٝ ٢ٟ رخد حٜٛ٘ٮ ٧٩٪ حٌٛ٭ ٯ٤لَ ُٮ حٛل٘ٞ ر٦ 
ا٬ٛ أطٚ ح٠ٛو٬٤ ى١٩ أَُحى٥ ٗخٳِٛخف ح٠ٛـٜٔش، ٥ٌ٧٩ أٟؼٜش ٯظؼق 

ٯـذ ه٬ٜ ٗٚ ٟئ٢ٟ أ١ : طٌٰش حٛو٠٪ٝ ٰٜٗش ٗٔ٪ٖٛ: ر٨خ حٛلخٙ
حٛوش١٩َ رخكؼًخ ٯ٤ـ١٩ِ حٛزلغ : ٯظٜٮ، ٩أ٠ٓخء حٳهيحى ٜٗٮ ٗٔ٪ٖٛ

. طظيّ رَٯخٙ: ُٮ ٤ٓش، ٩ح٤َٛ٘س ٜٗٮ ٗٔ٪ٖٛ

٩ه٢ ٗٚ . ٩ٓب٦ٛ اٛشبُوٮ. ٩دٷٛز٦ ه٬ٜ أطٚ ا٠ٛو٬٤ ٓـوٰخ
٩ٓبٙ اث٢ هٰٔٚ ٩اِٛخش . ُشد ثخظ٪ط٦ ك٤ٰخ ه٤ذ اٳٗضش

ئع٠بهٰٚ ٩ؽ٬٘ س٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ ٦ٜٔ٣٩ اٳ٣جبس٭
()

 ه٢ 
 . ٓـوٰخ: اٛشبُوٮ

٩ه٠٪ٝ اٳشخبص ٯغزٜضٝ ه٠٪ٝ اٳؽ٪اٙ ٩اٳص٤ٟخ ٩اٛجٔبم ه٤ذ 
 .اٳٗضش خٸًُب ٜٛٔشاُٮ ٩أثٮ اٛوجبط ٩ًٰش٠٧ب

 

ٗٚ : ُو٤يٟخ طٔ٪ٙ: ٩دٷٛز٦ ه٬ٜ أطٚ ا٠ٛو٬٤ ٓـوٰخ: ٓ٪٦ٛ*
ٟئ٢ٟ ٯـذ ه٦ٰٜ طٜش حَٛكٞ، ُب١ ىٷٛش ٧ٌح حِٜٛق ه٬ٜ اٯـخد طٜش 

حَٛكٞ ه٬ٜ ح٠ٛـ٠٪م ٓـوٰش، رٌغ ح٤ٛلَ ه٢ حٛٔؼخٯخ حٛـِثٰش 
  .ح٠ٛظؤٜش رخٳَُحى

                                 
 ٩ٛٮ ٓؼخء  ٦ُٰٔ شخُوٮ،أر٪ حِٛؼٚ ٟل٠ي ر٢ ٤ٓخ١ ر٢ كخٟي ر٢ حٛـٰذ حٳ٣زخٍ٭ ()

. ٧ـ٧503ـ ٩ط٪ُٮ ٤ٓش 445حٛزظَس، ٩ٛي ٤ٓش 
(.  6/175) ؿزٔخص حٛشخُوٰش حٛ٘ز٫َ(4/264)حٛ٪حُٮ رخٛ٪ُٰخص: ح٣لَ
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 ىٷٛش حٛوخٝ ه٬ٜ ٗٚ َُى :٩ه٢ ٗٚ ُشد ثخظ٪ط٦ ك٤ٰخ: ٓ٪٦ٛ *
٢ٟ أَُحى٥ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٷٓظٔٸٙ ٧ٚ ٧ٮ ٓـوٰش أ٩ ك٤ٰش؟ ٥ٌ٧ 

:  ح٠ٛٔؤٛش ٨ُٰخ ٓ٪ٷ١
أؿوٞ ٗٚ :  أ٨٣خ ك٤ٰش، ُو٤يٟخ طٔ٪ٙ:ٓ٪ٙ اٳٗضش اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ ٧٩٪

٢ٰٟ٘ٔ، ٧ٚ ُٯي ح٢ٰ٘ٔ٠ٛ ٯيهٚ ُٮ ٧ٌح حٛوـخد؟ ٧٪ ٯيهٚ ُٮ 
حٛوـخد، ٢٘ٛ ٧ٚ ىه٪٦ٛ ٓـوٮ أ٩ ىه٪٦ٛ ك٤ٮ؟  

ىه٪٦ٛ ك٤ٮ، ٷكظ٠خٙ أ١ ٯَى ٟوظض روي ًٖٛ : حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح
. اٷ ُٯيًح ُٸ طـو٦٠: ُٰٔ٪ٙ

 ٧٩٪ ٩ٍحٯش ه٢ أك٠ي أ١ ىٷٛش حِٜٛق حٛوخٝ ه٬ٜ :٩اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ
ٗٚ َُى ٛ٪كي٥ ىٷٛش ٓـوٰش، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ حٛل٤ِٰش، ٩ٓ٪ٙ ٜٛشخُوٮ 

٩ٓ٪ٙ ه٤ي ح٠ٛخٰٛ٘ش، ٤ٟ٩شؤ ٧ٌح حٛوٸٍ، ٧ٚ حٛٔـن ه٬ٜ َٟطزش 
٩حكيس ط٤ظِٮ ر٠ـَى ٩ٍ٩ى حٷكظ٠خٙ  

.......................................................................
 ...........................

أ٩ أ١ حٛٔـن ه٬ٜ َٟحطذ ٟظويىس؟  
حٛٔـن ه٬ٜ َٟطزش ٩حكيس، ُب١ ىٷٛش حٛوخٝ ه٬ٜ ٗٚ َُى : ا١ ٤ٜٓخ

حٛٔـن ه٬ٜ : ٢ٟ أَُحى٥ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٷ٣َِحى ىٷٛش ك٤ٰش، ٩ا١ ٤ٜٓخ
َٟحطذ ٟظِخ٩طش ـ ٧٩٪ حٛظلٰق ـ ُب٦٣ ٷ ٟخ٣ن أ١ ط٘٪١ ىٷٛش حٛوخٝ 

. ه٬ٜ أَُحى٥ ىٷٛش ٓـوٰش
 اًح ...:٩ه٠٪ٝ اٳشخبص ٯغزٜضٝ ه٠٪ٝ اٳؽ٪اٙ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*

٩ٍى ا٤ٰٛخ  
هـخد هخٝ ُٮ حٳشوخص، ٩ٛٞ ٯٌَٗ ح٠ٛظٜ٘ٞ ٦ُٰ أك٪حًٷ ٩ٷ أُٟخ٣ًخ 

٠ٛخ ٯؤطٮ : ٩ٷ رٔخهًخ، ُب٤٣خ ك٤ٰجٌ ٣و٠ٞ حٛل٘ٞ ه٬ٜ حٛـ٠ٰن،ٟؼخٙ ًٖٛ
أؿوٞ ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ، ٤٧خ ٢ٰٟ٘ٔ شوض ٓ٪حء ٗخ٣ض : ح٠ٛظٜ٘ٞ ٩ٯٔ٪ٙ

٤ٟ٘ٔظ٦ ٰٜٜٓش أ٩ ٤ٟ٘ٔظ٦ ٗؼَٰس، ٓ٪حء ٗخ١ ؿ٪ٯًٸ، أ٩ ٓظًَٰح، ٓ٪حء 
أؿوٞ ٗٚ : ٗخ١ ًح هٰخٙ أ٩ ٛٞ ٯ٢٘؛ٳ١ ه٠٪ٝ حٳشوخص ُٮ ٓ٪٦ٛ

٢ٰٟ٘ٔ، ٯٔظِٜٝ ؿ٠ٰن حٳشوخص ُٮ ؿ٠ٰن حٳك٪حٙ ُٰش٠ٚ ٗٚ 
أؿوٞ : ؿ٪ٯٚ ٩ٓظَٰ ٩ٗزَٰ ٩طٌَٰ، ٩ٌٖٗٛ ُٮ حٳ٤ُٟش، ُبًح ٓخٙ
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ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ، ُب٦٣ ٯٔظِٜٝ ه٠٪ٝ حٳ٤ُٟش، ًيح، ٩روي ًي، ٩حٌٛ٭ 
أكذ ٗٚ ٟٜٔٞ، حرٌٙ : روي٥، ٩روي ٤ٓش، ٩روي ٤ٓظ٢ٰ، ٩ٌٖٗٛ ٓ٪ٖٛ

حٛوَٰ ٛ٘ٚ ا٣ٔخ١، ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳك٪حٙ، ٩ٌٖٗٛ ؿ٠ٰن حٳ٤ُٟش، 
أؿوٞ ٗٚ ٢ٰٟ٘ٔ ٩ٛٞ ٯٌَٗ حٛزٔوش، : ٩ٌٖٗٛ ُٮ حٛزٔخم، ُبًح ٓخٙ

ُل٤ٰجٌ طش٠ٚ ٥ٌ٧ حِٜٛلش ؿ٠ٰن حٛزٔخم، ُٮ حَٛٯخع ُٮ ٟ٘ش، ُٮ 
أؿوٞ ٗٚ : ؿيس، ُٮ حٛٔخ٧َس، ُٮ أ٩ٍرخ، ُٮ ٧ًَٰخ؛ ٳ٦٣ ٓخٙ

٢ٰٟ٘ٔ، ُب١ ه٠٪ٝ حٳشوخص ٯٔظِٜٝ ه٠٪ٝ حٳك٪حٙ ٩حٳ٤ُٟش 
رؤ٦٣ ٷ ٯٔظِٜٝ : ٩حٛزٔخم ه٤ي حٳٗؼَ، هٸًُخ ٛزوؼ٨ٞ؛ ٩حٌٛٯ٢ ٓخٛ٪ح

ه٠٪ٝ حٳك٪حٙ ٓخٛ٪ح ا٦٣ ٯٔظِٜٝ أ١ ٯ٘٪١ ٟـًٜٔخ رلٰغ ٯظيّ ه٬ٜ 
. ُٟخ١ ٩حكي ٩رٔوش ٩حكيس ٩كخٙ ٩حكي ٷ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛظو٢ٰٰ

أع٠بء اٛشش٩ؽ : طٰي اٛو٠٪ٝ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٨ب ٧ٮ: ٟغأٛخ
. ٢٠ُٰ ٯؤٚ (٢َْٟ)٩اٷعز٨ِبٝ، ٗـ

 

ًَٗ ح٠ٛئَٛ ٤٧خ أِٛخف حٛو٠٪ٝ ٩حٛظٰي حٛيحٛش  :ٟغأٛخ: ٓ٪٦ٛ *
حٛظٌٰش ىحٛش ه٬ٜ : ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ، ٩ٓي طٔيٝ أ١ حٛـ٨٠٪ٍ ٯٔ٪ٛ٪١

حٛظٌٰش ٷ طيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ : حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ، ٩أ١ حٳشخهَس ٯٔ٪ٛ٪١
.  اٷ اًح ٗخ١ ٟو٨خ َٓٯ٤ش

 ٯو٤ٮ ه٤ي حٛٔخث٢ٰٜ رظٰي حٛو٠٪ٝ ٩أ١ :ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٨ب : ٓ٪٦ٛ*
. ٥ٌ٧ حٛظٰي طيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ

أ٩ٙ ٥ٌ٧ حٛظٰي أ٠ٓخء حٛشَؽ، ٟؼخ٨ٛخ : أع٠بء اٛشش٩ؽ :ٓ٪٦ٛ *
     + :ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [7:حِِٛٛٛش] ٚٗ ٯو٤ٮ ٗٚ ٍؿٚ، أ٩ 
٤٧خ ٢ٟ أى٩حص  (٢ٟ):حَٟة ٯو٠ٚ ٟؼٔخٙ ًٍس هًَٰح ُب٦٣ ٯ٥َ، ٠ُٜ٘ش

أ٠ٓخء حٛشَؽ، ٵهَحؽ حٳى٩حص حٛظٮ ٰٛٔض : حٛو٠٪ٝ، ٩ٓ٪ٙ ح٠ٛئَٛ
اًح، ٨ُٮ أىحس شَؽ، ٨٤٘ٛخ ٰٛٔض ح٠ًٓخ، ُٸ طيهٚ ُٮ :أ٠ٓخء، ٟؼٚ

 .أى٩حص حٛو٠٪ٝ
أ٠ٓخء حٷٓظ٨ِخٝ،ٟؼٚ : ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ: اٷعز٨ِب٩ٝأع٠بء :  ٓ٪٦ٛ*

 ٠ُظ٬ [214:حٛزَٔس] "    +: ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
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ٟؼخ٦ٛ . حٓٞ حٓظ٨ِخٝ ُٰ٘٪١ ِٰٟيًح ٜٛو٠٪ٝ ُٰش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳُٟخ١
     +:أٯؼًخ

 "[255:حٛزَٔس] ٢ٟ حٓٞ حٓظ٨ِخٝ ُٰ٘٪١ هخًٟخ ٢٘٠ُٰ 
أ٠ٓخء حٷٓظ٨ِخٝ ٵهَحؽ أى٩حص : ٩ٓخٙ. أ١ ٯيهٚ ٦ُٰ أ٭ َُى

ٟخًح، ٩ٟؼٚ ح٠٨ِٛس : حٷٓظ٨ِخٝ حٛظٮ ٧ٮ ك٩ٍَ، ٩ٰٛٔض أ٠ٓخء ٟؼٚ
. ٧٩ٚ، ٥ٌ٨ُ حٳى٩حص ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ

 +:٢٠ُ ٓي طؤطٮ حٓٞ شَؽ ٟؼٚ ٓ٪٢٠ٗ:٦ٛ ٢٠ُٰ ٯؤٚ: ٓ٪٦ٛ*
     

 " [ّ3:حٛـٸ]٩ٓ٪٦ٛ  :+   

 " [46:ُظٜض]  
 ٠٨ٛب ُٮ اٛخجش (ٟب) :٩ُٮ اٛ٪اػؼ ه٢ آخشٯ٢.  ٠ُٰب ٷ ٯؤٚ(ٟب)٩

 (ٟز٬) ٠ٜٛ٘ب١، ٩(أٯ٢ ٩ؽٰش) ٩.٩اٷعز٨ِبٝ
................................. ٜٛضٟب١،

 

   +:٩ٓي ط٘٪١ حٓٞ حٓظ٨ِخٝ ٟؼٚ

  " [255:حٛزَٔس] . 
ٌٖٗٛ ٟخ، ٓي ط٘٪١ حٓٞ شَؽ، ٟؼٚ : ٩ٟب ٠ُٰب ٷ ٯؤٚ:  ٓ٪٦ٛ*
٦ٛ٪ٓ :+    

  " [197:حٛزَٔس] ،ٝ٩ٓي ط٘٪١ حٓٞ حٓظ٨ِخ 
   +:ُظِٰي حٛو٠٪ٝ، ٟؼخٙ حٓٞ حٷٓظ٨ِخٝ

   " [17:حٛش٪٫ٍ] ٩ٓي 
٢ٟ حٳ٠ٓخء ح٠ٛ٪ط٪ٛش ُظِٰي؛ حٛو٠٪ٝ ٩ٯ٤زٌٮ حٛظ٤ز٦  (٢َْٟ، ٩ٟخ)ط٘٪١ 

  +:ٓي طؤطٮ ٣خُٰش ُظ٘٪١ كًَُخ ٩ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ ٟؼٚ (ٟخ)أ١ 

    

 " [19:حٛٔظض]ٚ٩ٟؼ :+  

    " 
.  [91:حٛظ٪رش]

اٛخجش ُٮ  ٠٨ٛب (ٟب)٩ُٮ اٛ٪اػؼ ه٢ آخشٯ٢ : ٓ٪٦ٛ*
طٔظو٠ٚ ٢٠ٛ ٯؤٚ، ٢٠ٛ٩ ٷ ٯؤٚ،  (ٟخ):  ٯو٤ٮ أ١ ٠ٜٗش:٩اٷعز٨ِبٝ
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ٓ٪حء ٗخ١ حٷٓظو٠خٙ ُٮ حٛوزَ ٩حٷٓظ٨ِخٝ، حٛوزَ ح٠َٛحى ر٦ حٛشَؽ 
. أ٩ حٛـِحء ٠ٗخ طٔيٝ

ٓي ط٘٪١ حٓظ٨ِخٰٟش ٩ٓي ط٘٪١ شَؿٰش،  (أٯ٢):٩أٯ٢: ٓ٪٦ٛ*
   +:٩ٗٸ٠٧خ طِٰي حٛو٠٪ٝ ٟؼٚ

    "[115:حٛزَٔس]٤٧خ شَؿٰش،  (أٯ٢) ُـ
«؟أٯ٢ اهلل »: ٜٛـخٍٯش×٩ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ 

()
 ُؤٯ٢ ٤٧خ حٓظ٨ِخٰٟش، ُ٘ٸ٠٧خ 

. ٜٛو٠٪ٝ
٢ٟ أى٩حص حٛو٠٪ٝ كٰغ، ٩طؤطٮ ٜٛشَؽ اًح ؿخء : ٩ؽٰش : ٓ٪٦ٛ*

.  كٰؼ٠خ ٤ٗظٞ أ٩ٍُٗٞ، كٰغ ٤٧خ شَؿٰش ُظِٰي حٛو٠٪ٝ: ٟو٨خ ٟخ، ٟؼٚ
 أٯؼًخ ٟظ٬ ٢ٟ أى٩حص حٛو٠٪ٝ، ٓ٪حء ٗخ٣ض :٩ٟز٬ ٜٛضٟب١: ٓ٪٦ٛ*

  +ٟؼخٙ حٷٓظ٨ِخٰٟش،. حٓظ٨ِخٰٟش أ٩ ٗخ٣ض شَؿٰش

  " [214:حٛزَٔس]  
 ا٠ٛؼبُخ ئ٬ٛ اٛشخض ػ٠ٰش٠٧ب ( ٩أ٭،٢ِْٟ:) ٩روٞ. ٜٛ٘ٚ(أ٭)٩

 ، ُبهًٸ ٗب١ أ٩ ِٟو٪ًٷ
........................................................................  

 

. ٟظ٬ ط٣ٍِٮ إٍُٔ: ٩ٟؼخٙ حٛشَؿٰش
طٔظو٠ٚ ٜٛوخٓٚ، ٩ٌَٰٛ  (أ٭):  ٯو٤ٮ أ١ ٠ٜٗش:٩أ٭ ٜٛ٘ٚ: ٓ٪٦ٛ*

حٛوخٓٚ ٩طٔظو٠ٚ ٠ٜٛ٘خ١ ٩ِٜٟٛخ١، ٩رلٔذ ٟخ طؼخٍ ا٦ٰٛ، 
ٰٛٔض ٢ٟ أى٩حص حٛو٠٪ٝ ر٨ِٔ٤خ، ٩ا٠٣خ ٧ٮ ٢ٟ  (أ٭)٩حٛظ٪حد أ١ 

حٳٟ٪ٍ حٛيحٛش ه٬ٜ حٵؿٸّ، ٳ٨٣خ ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ حٵػزخص، ُٸ طِٰي 
حٛو٠٪ٝ، ٩ا٠٣خ طِٰي حٵؿٸّ، اٷ اًح ٗخ٣ض ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ، أ٩ ُٮ 

ٰٓخّ حٛشَؽ، أ٩ ٟخ ٯ٠خػ٠٨ٜخ ٗخٷٓظ٨ِخٝ حٵ٣٘خٍ٭، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣ 
     +:٩طوخ٬ٛ

  " [110:حٵَٓحء.] 
   +: ٩ٯيٙ ه٬ٜ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

                                 
(. 3/14)٩ح٤ٛٔخثٮ (930)٩أر٪ ىح٩ى (537)أهَؿ٦ ٟٜٔٞ( )
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  " [َ12:ح٨٘ٛ] ُب١ ح٠َٛحى أ١ أكي 
حٛلِر٢ٰ ٧٪ حٌٛ٭ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ ٟوَُش ح٠ٛيس حٛلٰٰٔٔش ٜٛزغ أ٧ٚ 

  +:ح٨َ٘ٛ،٦٤ٟ٩ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " [28:حٛٔظض] ٷ 
. طش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳؿ٢ٰٜ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛو٠٪ٝ ٩ا٠٣خ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛزيٙ

 ُبهًٸ ٩روٞ ٢ٟ ٩أ٭ ا٠ٛؼبُخ ئ٬ٛ اٛشخض ػ٠ٰش٠٧ب : ٓ٪٦ٛ*
٢ِْٟ ٍؿٚ، ٩أ٭ ُٯي ٍأٯض، ٯو٤ٮ أ٭ ؿِء : ٟؼٚ:ٗب١ أ٩ ِٟو٪ٷ ٟخ 

٢ٟ أؿِحء ُٯي، ُظ٘٪١ شخٟٜش ٛـ٠ٰن أهؼخء ُٯي، ٓ٪حء ٗخ١ 
. ػ٧َٰ٠خ ُخهًٸ، أ٩ ٗخ١ ِٟو٪ًٷ

٢ٟ ٓخٟض ٢٘٤ٟ ٨ُٮ :٢٠ُ أٟؼٜش ٗ٪٦٣ ُخهًٸ ٓ٪ٙ حٛٔخثٚ ٩ِٛؿخط٦
: ٢ٟ٩ أٟؼٜش ٗ٪٦٣ ِٟو٪ًٷ ٓ٪ٖٛ. أٯظ٢٘ ٓخٟض ٨ُٮ ؿخْٛ: ؿخْٛ، أ٩

ُٰوٞ ٗٚ ٢ٟ ٓخٟض ٢٨٤ٟ ُٮ . ٢ٟ أ٠ٓظ٨خ، أ٩ أٯظ٢٘ أ٠ٓظ٨خ ٨ُٮ ؿخْٛ
ُخٛؼ٠َٰ ُٮ ٥ٌ٧ . حٳ٢ٰٛ٩، ٩ٯش٠ٚ ٗٚ ٢ٟ أٓخ٨ٟخ ُٮ حٳهَٰط٢ٰ

٩ٯ٤زٌٮ  (٢ٟ ٩أ٭): ٳ٦٣ ٯو٪ى ه٬ٜ (٨ُٮ):حٳٟؼٜش ٧٪ ٓ٪ٖٛ 
.  رؤ١ ط٘٪١ ُٮ ٰٓخّ حٛشَؽ أ٩ ٟخ ٟخػ٦ٜ ٠ٗخ طٔيٝ (أ٭):طٰٰٔي

هٞ، دٷ : ٩ا٠ٛ٪ط٪ٷد، ٩اٛغ٠٪م ا٠ٛوّشُخ روشٯَ ع٤ظ، ٩ٰٓٚ
اٛزوشٯَ ٯظشٍ اٷعٞ ئ٬ٛ ٟب : ٓبٙ اٛٔبػٮ ٩ًٰش٥. هٞ ُٔؾد: ٩ٰٓٚ

 .... اٵ٣غب١ ث٦ أهشٍ،
 

: ح٤ٛ٪م حٛؼخٛغ ٢ٟ أ٣٪حم طٰي حٛو٠٪ٝ:  ٩ا٠ٛ٪ط٪ٷد: ٓ٪٦ٛ*
حٌٛ٭، ٩حٛظٮ، ٩حٌٜٛح١، : ح٠ٛ٪ط٪ٷص أ٭ حٳ٠ٓخء ح٠ٛ٪ط٪ٛش ٟؼٚ

٩حٜٛظخ١، ٩حٌٛٯ٢، ٩حٛٸثٮ، ٩حٛٸطٮ، ٥ٌ٨ُ ٢ٟ حٳ٠ٓخء حٛيحٛش ه٬ٜ 
 (٢َْٟ)حٛو٠٪ٝ، ٩ٌٖٗٛ حٳى٩حص حٛظٮ طٔظويٝ ٗؤ٠ٓخء ٟ٪ط٪ٛش ٟؼٚ 

     +:ُٮ ٓ٪٦ٛ

  " [15:حَٛهي] ٢٠ُ 
 (ٟخ)٤٧خ ر٠و٬٤ حٌٛٯ٢، ٨ُٮ ٤٧خ حٓٞ ٟ٪ط٪ٙ ُظِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٟؼٚ 

     +: ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [198:آٙ ه٠َح١] .
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ح٤ٛ٪م حَٛحرن ٢ٟ :  ٩اٛغ٠٪م ا٠ٛوّشُخ روشٯَ ع٤ظ: ٓ٪٦ٛ*
حٛـ٠٪م ح٠ٛوَُش طوَٯَ ؿ٤ْ، ُبًح ؿخء٣خ ؿ٠ن : أ٣٪حم طٰي حٛو٠٪ٝ
 أُخى حٛو٠٪ٝ، ٟؼخٙ حٓٞ ؿ٠ن ٟوٍَ رؤٙ سٟوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٔٮ

ح٠ٜٔ٠ٛ٪١،ح٤ٛخّ،ح٠ٛيٍٓخص، ٤٨ُخ ؿ٠ن ٟوٍَ رؤٙ : حٛـ٤ٰٔش
حٛـ٤ٰٔش ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ ٓ٪حء ٗخ١ ؿ٠ن ٌَٟٗ ٓخٛٞ، أ٩ ؿ٠ن طَٰ٘ٔ،أ٩ 

  +:ؿ٠ن ٟئ٣غ ٓخٛٞ،٢ٟ٩ أٟؼٜظ٦ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  

   +: ٩ٓ٪٦ٛ[35:حٳكِحد] "

  " [ٚ88:ح٠٤ٛ ] .
رؤ١ ؿ٠ن :  أ٭ ٤٧خٕ ٓ٪ٙ:هٞ ُٔؾد: هٞ، ٩ٰٓٚدٷ : ٩ٰٓٚ: ٓ٪٦ٛ*

ح٠ٛوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش ٷ ٯوٞ، ٩ٷ ٯِٰي حٷٓظٌَحّ، ٩ا٠٣خ ٯيٙ ه٬ٜ 
حٛـ٤ْ ح٠ٛـَى، ٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ رؤ١ ؿ٠ٰن ٟخ ٓزْ ٷ ٯوٞ اٷ حٛـ٠ن 

. ح٠ٛوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش؛ ٛ٪ؿ٪ى ط٪ٍس حٛـ٠ن ٩ٟو٤خ٥ ٦ُٰ
اٛزوشٯَ ٯظشٍ اٷعٞ ئ٬ٛ ٟب : ٓبٙ اٛٔبػٮ ٩ًٰش٥: ٓ٪٦ٛ*

ٯو٤ٮ أ٦٣ ٯظٍَ ا٬ٛ ح٠ٛو٬٤ حٌٛ٭ ٯ٘٪١ : اٵ٣غب١ ث٦ أهشٍ

 طؤطٰٖحٵ٣ٔخ١ ر٦ أهٍَ ُل٠٤ٰخ 
ُا١ ٗب١ ٟو٨٪دًا، ٧٪ ث٦ أهشٍ ٤ُٰظشٍ ئ٦ٰٛ، ٩ٷ ٯ٘٪١ ٟغبصًا، 

٩ئٷ ا٣ظشٍ ئ٬ٛ اٛغ٤ظ ٳ٦٣ ث٦ أهشٍ ٢ٟ أثوبػ٦، ٩ٓب٦ٛ أث٪ 
اٛخـبة،  

 

٤٤ُلَ ا١ ٗخ١ حٵ٣ٔخ١ ٯٔزْ ا٬ٛ ٦٤٧ً حٛشٮء  (أٙ)٠ٜٗش ٨ُٰخ 
ح٠ٛو٨٪ى، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯَِٔ رخٛشٮء ح٠ٛو٨٪ى، ٩ا١ ٗخ١ ٯٔزْ ا٬ٛ 
٦٤٧ً حٛـ٠ن ٩حٛو٠٪ٝ ُب٦٣ ٯَِٔ رخٛو٠٪ٝ، ٟؼٚ حَٛؿخٙ، ٓي ٯَحى 

ر٨خ ؿخء٣ٮ حَٛؿخٙ حٌٛ٭ أه٨َُٞ، ٧٩ٞ ٟل٠ي، 
٩ُٯي،٩هخٛي،ح٠َٛحى ٧ئٷء حَٛؿخٙ ُٔؾ، ٩ا١ ٗخ١ ٤٧خٕ ٍؿخٙ 

حٛو٨يٯش،  (أٙ)حٛـ٤ٰٔش، ٩ا٠٣خ  (أٙ)ٰٛٔض  (أٙ)آه١٩َ، ٤٧٩خ 
حٛـ٠ن ح٠ٛوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش، ٳ١ : ٢ٟ٩ ػٞ ٷ طيهٚ ُٮ ٓ٪٤ٛخ

ُٮ  (أٙ)٤٧خ ٰٛٔض ؿ٤ٰٔش ٩ا٠٣خ ٧ٮ ه٨يٯش، ٟؼٚ ِٛلش  (أٙ)
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ُب١ ٗخ١ ٯٔزْ  (أٙ)ُبًح ؿخءٕ حٓٞ ٦ُٰ . حٛٔخػٮ: ٓ٪ٙ ح٠ٛئَٛ
ح٠َٛحى ر٦ : ا٬ٛ ٤٧ًٖ ا٣ٔخ١ ٟو٨٪ى ٟو٢ٰ ُب٣ٖ ك٤ٰجٌ طٔ٪ٙ

ح٠ٛو٨٪ى، ٩ٷ طـو٦ٜ ِٰٟيًح ٜٛو٠٪ٝ، ٩ا١ ٗخ١ ٯٔزْ ا٬ٛ ٤٧ًٖ ُٮ 
حٛو٠٪ٝ ُب٣ٖ ك٤ٰجٌ طل٦ٜ٠ ه٬ٜ حٛـ٤ْ : ٧ٌح حٷٓٞ ح٠ٛوٍَ رؤٙ

 . ٩حٛو٠٪ٝ
 ٧ٌح ٷ ُحٙ ط٠ٜ٘ش ٗٸٝ :٨ُ٪ ث٦ أهشٍ ُا١ ٗب١ ٟو٨٪دًا:ٓ٪٦ٛ *

حٛٔخػٮ، ُب١ ٗخ١ ٟو٨٪ىًح ٨ُ٪ ر٦ أهٍَ، ٤ُٰظٍَ ا٦ٰٛ ٩ٷ ٯ٘٪١ 
حٛ٘وزش، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯ٤ظٍَ ٤٧ًٖ : ه٤يٟخ طٔ٪ٙ: ٟـخًُح، ٟؼخٙ ًٖٛ

.  ا٬ٛ حٛ٘وزش ح٠ٛو٨٪ىس، ٢ٟ٩ ػٞ ٯظٍَ ا٬ٛ ٟخ طو٨ي٥
ٯو٤ٮ ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧خٕ : ٩ئٷ ا٣ظشٍ ئ٬ٛ اٛغ٤ظ:  ٓ٪٦ٛ*

ٟو٨٪ى، طٍَ ح٠ٛوٍَ رؤٙ ا٬ٛ حٛـ٤ْ ه٤ي حٛٔخػٮ، ٩ا٬ٛ حٛو٠٪ٝ 
.  ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ

٩حٓظيٙ حٛٔخػٮ ه٬ٜ ًٖٛ رؤ١ ٟوَُظ٦ رخٛـ٠ٰن أهلٞ ٩أ٬ٛ٩ ٢ٟ 
حَٛؿـخٙ، ا١ ٗخ١ ُٮ ٤٧ًـ٦ : ٟوَُظ٦ رخٳُـَحى، ُو٤يٟخ ٯؤطٮ ٩ٯٔـ٪ٙ

 ٟو٬٤ ٟو٨ـ٪ى ٳ٣ـخّ
ٯظٰش اٷعٞ ٟغبصًا ثٔشٯ٤خ اٛو٨ذ ٛغبص، ٩عضٝ ث٦ : ٛ٪ ٰٓٚ: ٩ٓبٙ

. ًٰش٥
٩اٛغ٠٪م 

..........................................................  ا٠ٛؼبُخ،
 

ٟوظظ٢ٰ، ُب٦٣ ٯ٤ظٍَ ا٨ٰٛٞ ٩ٷ ٯِٰي حٛـ٤ْ ٩ٷ حٛو٠٪ٝ، ٩ا١ ٛٞ 
ٯ٢٘ ُٮ ٦٤٧ً أ٣خّ ٟو٨٪ى١٩، ٩ٍؿـخٙ ٟو٨٪ى١٩ ُب٦٣ ٯل٠ٚ ه٬ٜ 

حٛـ٤ْ ٳ١ ط٥َِٰٔ رخ٠ٛو٬٤ حٜٛ٘ٮ أ٬ٛ٩ ٩أهلٞ ٢ٟ ط٥َِٰٔ رخٳَُحى، 
. ٩ٓخ٦ٛ أر٪ حٛوـخد

ٯظٰش اٷعٞ ٟغبصًا ثٔشٯ٤خ اٛو٨ذ ٛغبص، ٩عضٝ : ٛ٪ ٰٓٚ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛـ٤ٰٔش اًح ىهٜض ه٬ٜ ؿ٠ن ُب٦٣ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ،  (أٙ)ٯو٤ٮ : ث٦ ًٰش٥

 (أٙ)٩ٯ٘٪١ ٟوَُش، ٩ٯ٘٪١ كٰٔٔش ـ ه٬ٜ حٛظلٰق ـ، ٢٘ٛ اًح ىهٜض 
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ه٬ٜ حٓٞ ٩ٗخ١ ح٠َٛحى ر٨خ أٙ حٛو٨يٯش، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٧ٚ ٯ٘٪١ ٟـخًُح، 
أ٩ ٯ٘٪١ كٰٔٔش؟ 
أ٦٣ ٯ٘٪١ ٟـخًُح، : أ٦٣ ٯ٘٪١ كٰٔٔش، ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ: حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ

٩ٷ ٯظَطذ ه٦ٰٜ شٮء، ٳ٦٣ ٷ ٯل٠ٚ ه٬ٜ حٛو٨ي اٷ اًح ٗخ١ ٤٧خٕ 
   +:ه٨ي ٓخرْ، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    
   

    

 " [ٍ٪35:ح٤ٛ] ح٠ٛظزخف ٤٧خ ٟظٔيٝ ه٨ٰٜخ أٙ، ٢٘ٛ ٥ٌ٧ 
طٔي٨ٟخ ىٰٛٚ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ أٙ ٥ٌ٧ ٜٛو٨ي، ٩ٰٛٔض ٜٛـ٤ْ ُظل٠ٚ ه٬ٜ 

. حٛو٨ي
ٌٖٛٗ٩:+    " 

٤٧خ طٔي٨ٟخ ًَٗ ٍٓ٪ٙ ٯيٙ ه٬ٜ ه٨ي،  (حَٛٓ٪ٙ): ٠ُٜ٘ش[16:ح٠ِٟٛٚ]
ُظ٘٪١ أٙ ٤٧خ ٜٛو٨يٯش،٨ُٚ ٯ٘٪١ ًٖٛ كٰٔٔش أ٩ ٟـخًُح؟ ٦ُٰ ٓ٪ٷ١ 

ٞ٨ٛ .
:  ح٤ٛ٪م حٛوخْٟ ٢ٟ طٰي حٛو٠٪ٝ:اٛغ٠٪م ا٠ٛؼبُخ: ٩ّ٦ٛ*

حٛـ٠٪م ح٠ٛؼخُش، ُبًح ؿخءٕ ؿ٠ن ٟؼخٍ ٠ٛوَُش ُب٦٣ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، 
    +:ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

  " أ٩ٷى،ؿ٠ن ٟؼخٍ ا٬ٛ

٧٩٪  ٟوَُش
، ٩اعٞ اٛغ٤ظ ا٠ٛوشٍ (أع٠و٢ٰ)٩ (ٗٚ):٩أع٠بء اٛزأٰٗذ ٟضٚ

 .روشٯَ ع٤ظ
 

حٛؼ٠َٰ ُل٤ٰجٌ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٯ٤زٌٮ أ١ ٯٰٔي ٧ٌح ر٘٪٦٣ ٟؼخًُخ ا٬ٛ 
٩حٛـ٠٪م ح٠ٛؼخُش ا٬ٛ ٟوَُش، ٩أٟخ حٛـ٠٪م : ٟوَُش، ُٰٔخٙ

ح٠ٛؼخُش ا٬ٛ ٣َ٘س ُب٨٣خ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٌٖٛٛ حٓظيٛض ُخؿ٠ش ٍػٮ 
    +:حهلل ه٨٤خ رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  "أر٤خء حَٛٓ٪ٙ ٯيهٜ٪١ ُٮ ٥ٌ٧ :  ُٔخٛض
حٱٯش ٳ٨٣خ هخٟش، ُز٢ٰ ٨ٛخ حٛظلخرش أ١ ٤٧خٕ ىًٰٛٸ ٯوض أر٤خء ح٤ٛزٮ 
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ئ٣ب ٟوبشش اٳ٣جٰبء ٷ ٣٪سس ٟب »: × ٢ٟ ٥ٌ٧ حٱٯش، ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ ×
«رش٤ٗب٥ طذٓخ

()
 .

حٛٔخىّ ٢ٟ طٰي :أع٠و٢ٰ  ٗٚ ٩:٩أع٠بء اٛزأٰٗذ ٟضٚ:٩٦ٛ ّ*
 +:ٗٚ ٩ أؿ٠و٢ٰ،ُب٨٣خ طِٰي حٛو٠٪ٝ،ٟؼٚ:أ٠ٓخء حٛظؤٰٗي، ٟؼٚ: حٛو٠٪ٝ

   

 " [َ30:حٛلـ  ] ٩ٓ٪حء أػِٰض ٠ٛوَُش ٠ٗخ
   +: ٓزْ، أ٩ ٤َٛ٘س ٗٔ٪٦ٛ

" [185: آٙ ه٠َح١] ٩اًح أػِٰض ٠َِٛى ُب٨٣خ 
طٔظٌَّ ؿ٠ٰن أؿِحث٦، ٧٩ٌ٘ح ٛ٪ ٓـوض ه٢ حٵػخُش 

٦ٛ٪ٔٗ:+  " [116:حٛزَٔس] 
حٓٞ : حٛٔخرن:٩اعٞ اٛغ٤ظ ا٠ٛوشٍ روشٯَ ع٤ظ:٩٦ٛ ّ*

حٓٞ حٛـ٤ْ ٧٪ حٷٓٞ حٌٛ٭ ٯـْٜ : حٛـ٤ْ ح٠ٛوٍَ طوَٯَ ؿ٤ْ
ٯـْٜ  (ٟخء)ٟخ ٷ ٩حكي ٦ٛ ٢ٟ ِٛلش، ٠ُٜ٘ش : ه٬ٜ حٰٜٛٔٚ ٩حٛ٘ؼَٰ ٰٓٚ

ه٬ٜ ح٠ٛخء حٰٜٛٔٚ ٩ح٠ٛخء حٛ٘ؼَٰ، ُل٤ٰجٌ ٧ٚ ٯ٘٪١ ِٰٟيًح ٜٛو٠٪ٝ اًح 
هٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش؟  

هْٜ : اًح ٗخ١ ٟوًَُخ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش أُخى حٛو٠٪ٝ، ٠ٗخ اًح ٜٓض: ٣ٔ٪ٙ
. ٧ٌح ِٰٟي ٜٛو٠٪ٝ ٳ٦٣ حٓٞ ؿ٤ْ ٟوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش. حهلل ح٠ٛخء

٩ٯوٞ ه٤ذ اٳٗضش اٷعٞ ا٠ِٛشد ا٠ٛؾ٬ٜ ثبٳَٛ ٩اٛٸٝ ئرا ٛٞ 
  .ٯغجْ ثز٤ٰ٘ش

 ٩ا٠ِٛشد ا٠ٛؼبٍ ٯوٞ، ٗض٩عزٮ ٩هجذ٭
 ................................

 

 :٩ٯوٞ ه٤ذ اٳٗضش اٷعٞ ا٠ِٛشد ا٠ٛؾ٬ٜ ثبٳَٛ ٩اٛٸٝ: ٓ٪٦ٛ *
ا٣ٔخ١، ح٠ٛل٬ٜ رخٳَٛ : حٷٓٞ ح٠َِٛى حٛيحٙ ه٬ٜ ٩حكي ٟؼٚ: حٛؼخ٢ٟ

  +:٩حٛٸٝ ـ ٯو٤ٮ حٛـ٤ٰٔش ـ اًح ٛٞ ٯٔز٦ٔ ط٤َٰ٘ ٟؼٚ

   " [َ2:حٛوظ]  حٵ٣ٔخ١ ٤٧خ
. حٓٞ َِٟى ٟوٍَ رخٳَٛ ٩حٛٸٝ حٛـ٤ٰٔش ُٰ٘٪١ ِٰٟيًح ٜٛو٠٪ٝ

                                 
(.  1757)٩ٟٜٔٞ (3094)أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭( )
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ٳ٦٣ ٛ٪ ٓز٦ٔ ٣َ٘س ُب٦٣ ٷ ٯِٰي :ئرا ٛٞ ٯغجْ ثز٤ٰ٘ش:  ٓ٪٦ٛ*
   +: حٛو٠٪ٝ ٟؼٚ

  " [ٍ٪35:ح٤ٛ] ٍَ٤٧خ ح٠ٛظزخف حٓٞ َِٟى ٟو 
  +:رؤٙ، ٢٘ٛ طٔي٦ٟ ٩ٓز٦ٔ ط٤َٰ٘، ُٸ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٟؼٚ

   
   

    

*    " [ِٟٚ15:ح٠ٛ 

ُخٷٓٞ ح٠َِٛى ٯِٰي .  حَٛٓ٪ٙ طٔي٨ٟخ ٣َ٘س ٌٖٗٛ ُٸ طِٰي حٛو٠٪ٝ[16ـ 
:  حٛو٠٪ٝ رشَؿ٢ٰ
. أ١ ٯ٘٪١ ٟل٬ٜ رخٳَٛ ٩حٛٸٝ: حٛشَؽ حٳ٩ٙ
. أ١ ٷ ٯٔز٦ٔ ط٤َٰ٘: حٛشَؽ حٛؼخ٣ٮ

حٵ٣ٔخ١ ٤٧خ حٓٞ َِٟى، ا٣ٔخ١ طـْٜ ه٬ٜ شوض ٩حكي، : ٠ُٜ٘ش
حٵ٣ٔخ١، ٩ٛٞ :حٛـ٤ٰٔش ٤ٜٓ٩خ (أٙ)٢٘ٛ أُخىص حٛو٠٪ٝ ٠ٛخ أىه٤ٜخ ه٨ٰٜخ 

. ٯٔز٦ٔ ط٤َٰ٘
ح٠َِٛى ح٠ٛؼخٍ، ح٠َِٛى :  حٛظخٓن: ٩ا٠ِٛشد ا٠ٛؼبٍ: ٓ٪٦ٛ*

َِٟى ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟوَُش، : َٰٓ ٟل٠ي، َٰٓ: حٌٛ٭ ٧٪ ٩حكي ٟؼخ٦ٛ
٩ٜٓٞ هخٛي، ٩هزي حهلل، هزي َِٟى ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟوَُش، ٧ٚ ٯِٰي 

حٛو٠٪ٝ؟  
أ٭ أ١ ح٠َِٛى ح٠ٛؼخٍ ا٬ٛ ٟوَُش ٯِٰي حٛو٠٪ٝ :ٯوٞ:  ٓ٪٦ٛ*

٩ُؿظٮ :ٗٔ٪ٖٛ
ه٤ذ أؽ٠ذ ٩أطؾبث٦ ٩ٟبٖٛ، رجوًب ٷث٢ هجبط، خٸًُب ٜٛؾ٤ِٰخ 

 .٩اٛشبُوٰخ
 

٠ٜٗش َِٟىس أػِٰض ا٬ٛ ٟوَُش ٧٩ٮ حٰٛخء ـ ٯخء ح٠ٛظٜ٘ٞ  (٩ُؿش)ُب١ 
.  ـ ٩حٛؼ٠خثَ ٟوخٍٍ، ٩ٌٖٗٛ هزي٭

أ١ ح٠َِٛى ح٠ٛؼخٍ ٠ٛوَُش ٯِٰي حٛو٠٪ٝ : ٧ٌح ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
٧٩٪ حهظٰخٍ ح٠ٛئَٛ، ٩ٓ٪ٙ أك٠ي ٩أطلخر٦، ٩ٟخٖٛ، طزوًخ ٷر٢ 

هزخّ، هٸًُخ ٜٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش، ٩حٓظيٙ حٛل٤خرٜش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ه٬ٜ 
    +:ًٖٛ رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
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   " [ٰٞ34:ارَح٧]ا١ ِٛلش:   ٓخٛ٪ح :
() ٝ٪َِٟى ٩ٓي أػِٰض ا٬ٛ ٟوَُش ُؤُخىص حٛو٠ .

ٓ٪ٙ حٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش رؤ٨٣خ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٧٩ٌح : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
حٛٔ٪ٙ أ٬ٛ٩ ٛويٝ ٩ؿ٪ى ىٰٛٚ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ ح٠َِٛى ح٠ٛؼخٍ ٯِٰي 

    +:حٛو٠٪ٝ، ٩أٟخ ٓ٪٦ٛ

   " ُب١ ()  ٤٧خ
ٰٛٔض َِٟىًح، ٩ا٠٣خ ٧ٮ حٓٞ ؿ٤ْ ٯظيّ ه٬ٜ حٰٜٛٔٚ ٩حٛ٘ؼَٰ ُٸ 

. طيهٚ ُٮ ٟلٚ حٛوٸٍ
٩ُؿظٮ ؿخْٛ، ٩ٗخ١ ه٤ي٥ أٍرن : ٩ٯظَطذ ه٬ٜ ًٖٛ اًح ٓخٙ

٩ُؿخص، ٩ٛٞ ٯٔظي ٩حكيس ٟو٤ٰش ُٮ ٣ٰظ٦، ُل٤ٰجٌ ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛل٤خرٜش 
٩ح٠ٛخٰٛ٘ش طـْٜ ؿ٠ٰن ٩ُؿخط٦، ٩ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛشخُوٰش ٩حٛل٤ِٰش ٷ 

طـْٜ اٷ ٩حكيس، ُل٤ٰجٌ ٟخ حٛو٠ٚ؟  
ٯـْٜ حٛٔيٯ٠ش : ٩روؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ. ٯو٨٤ٰخ رخَٛٔهش: روؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ

. ٯ٪ٗٚ ا٦ٰٛ حٳَٟ ٩ٯوظخٍ ٩حكيس ٢٨٤ٟ: ٟؼًٸ، ٩روؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ

هزي٭ كَ، ٩ه٤ي٥ هشَس هزٰي ٩ٛٞ ٯٔظي ٩حكيًح : ٌٖٗٛ ٛ٪ ٓخٙ
رو٦٤ٰ، ُو٤ي حٛل٤خرٜش ٩حٛشخُوٰش أ١ ٨ٜٗٞ ٯوظٔ٪١، ٳ١ ح٠َِٛى 

ح٠ٛؼخٍ ٯوٞ، ٩ه٤ـي حٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش أ٦٣ ٷ ٯوظْ اٷ ٩حكـي، 
٩ك٤ٰجٌ ٯو٢ٰ اٟخ رٔـَهش أ٩  

٩ا٤ٛ٘شح ا٤٠ِٰٛخ روٞ، 
 .........................................................

 

٣ٌٍص ًرق ٩ٛي٭، ح٤ٌٍٛ ٯٔن ه٬ٜ ٗٞ : رخهظٰخٍ، ٩ٟؼٚ ٛ٪ ٓخٙ
٩حكي ٢ٟ حٳ٩ٷى؟ ه٤ي حٛل٤خرٜش ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ه٬ٜ حٛـ٠ٰن، ُل٤ٰجٌ 

ٯ٦ِٟٜ ًرق شخس ه٢ ٗٚ ٩حكي ٨٤ٟٞ، ٩ه٤ي حٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش 
. ٷ ٯوٞ، ٩ك٤ٰجٌ ٷ ٯ٦ِٟٜ اٷ شخس ٩حكيس: ٯٔ٪ٛ٪١

٩ٰٛوٜٞ أ١ ح٠َِٛى ح٠ٛؼخٍ ٓي ٯِٰي حٛو٠٪ٝ اًح أػَٰ ا٬ٛ حٓٞ 
ٯـذ ه٬ٜ ٍؿٚ : ٛ٪ ٓخٙ: ؿ٤ْ ٩ٛٞ ُٯَى ر٦ شٮء ٟو٢ٰ، ٟؼخٙ ًٖٛ

حٳ٢ٟ أ١ ٯظٰٔي رخ٤ٛلخٝ، ٩ٯـذ ه٬ٜ ؿخٛذ حٰٜٛ٘ش أ١ ٯِوٚ حٛ٪حؿذ، 
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٤٧خ ْٰٛ ح٠َٛحى ر٦ ؿخٛزًخ رو٦٤ٰ، ٩ا٠٣خ ح٠َٛحى حٛـ٤ْ ريٷٛش أ٦٣ 
. ٟؼخٍ اٛٮ حٓٞ ؿ٤ْ ٩ك٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ِٰٟيًح ٜٛو٠٪ٝ

ح٤َٛ٘س ح٤٠ِٰٛش، :  ح٤ٛ٪م حٛوخشَ:٩ا٤ٛ٘شح ا٤٠ِٰٛخ روٞ:  ٓ٪٦ٛ*
ٟظ٬ ط٘٪١ ح٤َٛ٘س ِٰٟيس  (ٜٓٞ): ح٤َٛ٘س طٔخرٚ ح٠ٛوَُش، ٟؼخٙ ح٤َٛ٘س

ٜٛو٠٪ٝ؟ اًح ٗخ٣ض ٤ِٰٟش أٟخ اًح ٗخ٣ض ٟؼزظش ُب٨٣خ طِٰي حٵؿٸّ، ٟؼخٙ 
«اهزْ سٓجخ»:×٠ٛخ ٓخٙ ح٤ٛزٮ : ًٖٛ

()
 ٤٧خ ٍٓزش ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ 
حٵػزخص، ُظ٘٪١ ٟـٜٔش ُل٤ٰجٌ ٯظلْٔ حٛ٪حؿذ ر٪حكيس، ُٰٔخٙ حهظَ 

. ٩حكيس ٢ٟ حَٛٓخد ُخهظ٨ٔخ

٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ اػزخص،٢٘ٛ  (ٯ٪ًٟخ)طٞ ٯ٪ًٟخ،ُب١ :٩ٌٗح ٓ٪ٖٛ
 +:اًح ٗخ٣ض ح٤َٛ٘س ٤ِٰٟش ُب٨٣خ طِٰي حٛو٠٪ٝ ٟؼخ٨ٛخ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

     

      "
٣َ٘س ُظِٰي حٛو٠٪ٝ، ٧٩ٚ حٛو٠٪ٝ : أىحس ٣ِٮ، ٩ا٦ٛ:  ٷ[35:حٛظخُخص]

.  ٟٔظِخى ٢ٟ ح٤َٛ٘س، أ٩ ٢ٟ حٰٛٔخّ؟ ٓ٪ٷ١ ٨ٛٞ
. ٷ ه٠٪ٝ ٨ُٰب ئٷ ٟن ٢ٟ كب٧شح أ٩ ٟٔذسح: ٩ٰٓٚ

رٗش٥ أث٪ اٛجشٗبد ٩ئٟبٝ  .٩ا٤ٛ٘شح ُٮ عٰبّ اٛششؽ روٞ
 ٧٩ٚ رِٰذ اٛو٠٪ٝ ِٛلًب أ٩ .اٛؾش٢ٰٟ، ٩ُٮ ا٤ٌ٠ٛٮ ٟب ٯٔزؼٮ خٸ٦ُ

  .ثـشٯْ اٛزوٰٜٚ؟ ٦ُٰ ٣لش، ٓب٦ٛ أث٪ اٛوجبط
أٟب اٛغ٠ن ا٤٠ٛ٘ش ُٰٜظ ثوبٝ ه٤ذ اٳٗضش، ٩ٓبٙ اٛغجبئٮ ٩ثوغ 

 ٩اث٢ هٰٔٚ ،٩رٗش٥ ُٮ اٛز٨٠ٰذ ٩ع٨ًب، اٛؾ٤ِٰخ ٩اٛشبُوٰخ
 .  ا٣ز٨ذ، أ٦٣ هبٝ:٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ س٩اٯخ

   

 ٧ٌح ٓ٪ٙ آهَ رؤ١ ح٤َٛ٘س ح٤٠ِٰٛش :٩ٰٓٚ ٷ ه٠٪ٝ ٨ُٰب:ٓ٪٦ٛ *
٢ِْٟ اٟخ كخ٧َس أ٩ ٟٔيٍس، ٟؼخٙ حٛلخ٧َس  +:ٷ ه٠٪ٝ ٨ُٰخ اٷ ٟن 

    " [ْ30:ٯ]٤٨ُخ  :
 .ُظِٰي ٜٛو٠٪ٝ (ٟخ)٣َ٘س ٟٔز٪ٓش ر٤ِٮ ػخرض رخٳىحس  (ٍٓ٪ٙ)

                                 
(. 1111)٩ٟٜٔٞ (1936)حٛزوخٍ٭أهَؿ٦  ()
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 ...:٩ا٤ٛ٘شح ُٮ عٰبّ اٛششؽ روٞ، رٗش٥ أث٪ اٛجشٗبد: ٓ٪٦ٛ*
ح٤َٛ٘س ُٮ ٰٓخّ حٛشَؽ طٜلْ رخ٤َٛ٘س ح٤٠ِٰٛش، اًح ٗخ١ ٤٧خٕ ٣َ٘س 

  +:ُٮ ٰٓخّ حٛشَؽ ُب٨٣خ أٯؼًخ طِٰي حٛو٠٪ٝ ٟؼٚ

    

  "[197:حٛزَٔس ] هَٰ ٤٧خ ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ حٛشَؽ، ُظ٘٪١
. ِٰٟيس ٜٛو٠٪ٝ

 ح٤َٛ٘س ُٮ :٧٩ٚ رِٰذ اٛو٠٪ٝ ِٛلًب أ٩ ثـشٯْ اٛزوٰٜٚ: ٓ٪٦ٛ*
ٰٓخّ حٛشَؽ ٧ٚ طِٰي حٛو٠٪ٝ ِٛلًخ أ٩ رـَٯْ حٛظوٰٜٚ؟ ٓ٪ٷ١ ٨ٛٞ، 
٩حٛظ٪حد أ٨٣خ ٷ طِٰي٥ رخِٜٛق ٳ١ ح٤َٛ٘س ُٮ ًحط٨خ ٟـٜٔش، ٩ا٠٣خ 

حٓظِي٣خ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ٣ِٮ ح٠ٛـْٜ، ٗؤ٣ٖ ط٤ِٮ ؿ٠ٰن حٳَُحى، ُب١ ٍٓزش 
ٷ طوظْ ٍٓزش، ُب٤٣خ ك٤ٰجٌ حٓظِي٣خ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ٣ِٮ : ٟـٜٔش ُبًح ٜٓض

. ح٠ٛـْٜ ُب١ ٣ِٮ ح٠ٛـْٜ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ
ٟؼخٙ حٛـ٠ن : أٟب اٛغ٠ن ا٤٠ٛ٘ش ُٰٜظ ثوبٝ ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*

:  ح٤٠َٛ٘ ٓ٪ٖٛ
 ٰٛغذ ٜٛو٠٪ٝ، ئر : ُٔبٙ اٛٔبػٮ هجذ اٛ٪٧بة(عبئش)٩أٟب 

 . ٟو٤ب٧ب ثوغ اٛشٮء ٷ ع٠ٜز٦
٧ٮ ٛغ٠ٜخ اٛشٮء ُز٘٪١ هبٟخ، ٩اهلل : ٩ُٮ اٛظؾبػ ٩ًٰش٧ب

 .عجؾب٦٣ أهٜٞ
 .٩ٟوٰبس اٛو٠٪ٝ اٷعزض٤بء

 

ٟئ٤ٟ٪١، ٨ٌُح حِٜٛق ٷ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، اً ْٰٛ ح٠َٛحى رٔ٪ٖٛ ؿ٠ٰن 
ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ، ٩ا٠٣خ ؿِء ٢ٟ أ٧ٚ حٵٯ٠خ١، ُخٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘ ْٰٛ روخٝ ه٤ي 

أ٦٣ هخٝ، ٩حٛظ٪حد : حٳٗؼَ، ٩ٓخٙ حٛـزخثٮ ٩روغ حٛل٤ِٰش ٩حٛشخُوٰش
. ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ

 : ُٔبٙ اٛٔبػٮ هجذ اٛ٪٧بة ٰٛغذ ٜٛو٠٪ٝ،٩أٟب عبئش:  ٓ٪٦ٛ*
ِٛلش ٓخثَ ٧ٚ طِٰي حٛو٠٪ٝ أ٩ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٟؼٚ ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
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«أٟغٖ أسثوًب ٩ُبسّ عبئش٢٧»:×
()

؟ ٓخثَ حٛشٮء ِٛق ٓي ٯـْٜ 
ُٮ ٌٛش حٛوَد ٩ٯَحى ر٦ روغ حٛشٮء، ٩ٓي ٯـْٜ أٯؼًخ ٩ٯَحى ر٦ 

رٰٔش حٛشٮء، ُبًح أٍٯي ر٦ حٛزٰٔش ُب٦٣ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩اًح أٍٯي ر٦ روغ 
. حٛشٮء ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٷ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ

 ٟوٰخٍ حٛو٠٪ٝ ٯو٤ٮ حٛيٰٛٚ :٩ٟوٰبس اٛو٠٪ٝ اٷعزض٤بء:  ٓ٪٦ٛ*
حٌٛ٭ ٣ٔظيٙ ر٦ ه٬ٜ ٗ٪١ حِٜٛق هخًٟخ ٧٪ أ٦٣ ٯٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، ٌٖٛٛ ٠ٛخ 

 *     +: ٓخٙ طوخ٬ٛ

   " [َ3ـ2:حٛوظ] ٩ؿخء 
.  ٤٧خ هخٟش (حٵ٣ٔخ١): حٓظؼ٤خء ىٙ ه٬ٜ أ١ ِٛلش

ُبًح حهظ٤ِٜخ ُٮ ِٛق، ٧ٚ ٧٪ ٢ٟ أِٛخف حٛو٠٪ٝ أ٩ ْٰٛ ٢ٟ أِٛخف 
حٛيٰٛٚ ه٬ٜ أ١ ٧ٌح حِٜٛق ٯِٰي : حٛو٠٪ٝ؟ ٯلْ ٖٛ أ١ طٔظيٙ ٩طٔ٪ٙ

حٛو٠٪ٝ ٧٪ أ٦٣ ٓي حٓظؼ٤ٮ ٦٤ٟ، ٠ُٜخ حهظِٜ٪ح ُٮ ح٠َِٛى ح٠ٛوٍَ رؤٙ 
٩ٯوٞ ه٤ي  : حٛـ٤ٰٔش، ٓخٙ

.......................................................................
 ..........................

 

: رؤ٦٣ ٷ ٯوٞ، ُل٤ٰجٌ ٯظق ٛٮ أ١ أٓ٪ٙ: حٳٗؼَ، ٤٧خٕ ؿخثِش طٔ٪ٙ
  :حٛيٰٛٚ ه٬ٜ أ٨٣خ ِٰٟيس ٜٛو٠٪ٝ ٧٪ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

+     *  

  " [َ3ـ2:حٛوظ] ،٤٨ُخ حٓظؼ٤خء  
 .٩حٷٓظؼ٤خء ٟوٰخٍ حٛو٠٪ٝ

حٳهيحى ُب٦٣ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٨٤ٟخ ٟن أ٨٣خ : ٩ٯٔظؼ٬٤ ٢ٟ ٧ٌح
. ٰٛٔض ٢ٟ طٰي حٛو٠٪ٝ

 
 
 

                                 
( 4157)٩حر٢ كزخ١ (1953)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1128) أهَؿ٦ حٛظٌَٟ٭()

(. 2/210)٩حٛلخٗٞ
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أث٤ٰخ اٛغ٠ن ٛضٸصخ ؽٰٔٔخ ه٤ذ اٳٗضش، ٩ؽ٘ٮ ه٢ : ٟغأٛخ
ٷص٢ٰ٤ ؽٰٔٔخ، : ا٠ٛبٰٛ٘خ، ٩اث٢ دا٩د، ٩ثوغ اٛشبُوٰخ، ٩ا٤ٛؾبح

٩ه٬ٜ اٳ٩ٙ ٧ٮ ٯظؼ ُٮ اٷص٢ٰ٤ ٩اٛ٪اؽذ ٟغبصًا؟ ٦ُٰ أٓ٪اٙ، 
. ٯظؼ ُٮ اٷص٢ٰ٤ ٷ اٛ٪اؽذ: صبٛض٨ب

 

 أر٤ٰش حٛـ٠ن ٟؼخ٨ٛخ :أث٤ٰخ اٛغ٠ن ٛضٸصخ ؽٰٔٔخ ه٤ذ اٳٗضش:  ٓ٪٦ٛ*
ٍؿخٙ، ٣٩ل٪٥ ٢ٟ حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘، اًح ؿخء٣خ حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘ ه٬ٜ : ٠ٜٗش

حٳطٚ أ٦٣ ٯظيّ ه٬ٜ ػٸػش،٩ٷ ٯـْٜ : ٟخًح ٯظيّ؟ ٓخٙ ح٠ٛئَٛ
ٯظيّ ه٬ٜ حػ٢ٰ٤، ٩ىٰٛٚ : ه٬ٜ حٛ٪حكي أ٩ حٷػ٢ٰ٤، ٩ٓخٙ ؿ٠خهش

حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٟخ ٩ٍى ه٢ حر٢ هزخّ ٍػٮ حهلل ه٠٨٤خ ُٮ طَِٰٔ ٓ٪٦ٛ 
     +:طوخ٬ٛ

  " [11:ح٤ٛٔخء]ٙ٪ٔا١ :  أ٦٣ ٗخ١ ٯ
ىهٚ ه٬ٜ ٩ حٳٝ ٷ طلـذ ٢ٟ حٛؼٜغ ا٬ٛ حٛٔيّ اٷ رـ٠ن ـ رؼٸػش ـ 

 ا١ حٳه٪ٯ٢ ٷ ٯَىح١ حٳٝ ه٢ حٛؼٜغ ٓخٙ :ُٔخٙ هؼ٠خ١ ر٢ هِخ١ 
     :حهلل هِ ٩ؿٚ

  "  ُخٳه٪ح١ رٜٔخ١ ٓ٪ٟٖ ٰٛٔخ 
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 ٷ أٓظـٰن أ١ أٍى ٟخ ٗخ١ ٓزٜٮ: ُٔخٙ هؼ٠خ١،ربه٪س
()

ُيٙ ًٖٛ  
ه٬ٜ أ١ أٓٚ حٛـ٠ن ُٮ حٌٜٛش ػٸػش، ٩ٌٖٛٛ ٛ٪ أ٩ط٬ حٵ٣ٔخ١ ر٪طٰش 

أ٩طٮ ر٠زخ١، ك٤ٰجٌ ٷري أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ػٸػش ٟزخ١، ٩ٯـٜذ : ُٔخٙ
.  ٢ٟ حٛ٪ٍػش طو٨٤ٰٰخ

٩ٛ٪ أ٩ط٬ ري٣خ٣َٰ ِٛٸ١ ٩ٓ٘ض ٩ٛٞ ٯٌَٗ هيى٧خ، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ 
٦ٛ ٍٯخٷص، ٩ٛٞ : ٩ٛ٪ أَٓ ٵ٣ٔخ١ ُٔخٙ. ٷري أ١ ط٘٪١ ػٸػش ُؤٗؼَ

ٯليى ٟٔيحٍ حَٛٯخٷص، ُب٦٣ ٯـٜذ ٦٤ٟ حٛظَِٰٔ، ٩ٷ ٯٔزٚ ٦٤ٟ 
. أٍىص ٍٯخ٢ٰٛ ُٔؾ، ٷ ٯٔزٚ ٦٤ٟ: ط٧َِٰٔخ اٷ رؼٸػش ُؤٗؼَ، ُٜ٪ ٓخٙ

ح٠ٛٔظ٪ى أ١ حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘ أٓٚ ٟخ ٯظيّ ه٦ٰٜ ػٸػش، ٳ١ أٓٚ 
. حٛـ٠ن ػٸػش

اٛوبٝ ثوذ اٛزخظٰض ؽٰٔٔخ ه٤ذ اٛٔبػٮ ٩اث٢ هٰٔٚ :ٟغأٛخ
.  ٩ًٰش٠٧ب، ٟغبص ه٤ذ أثٮ اٛخـبة ٩ًٰش٥

.  ؽٰٔٔخ ئ١ ٗب١ اٛجبٓٮ ع٠وًب:أث٪ ث٘ش اٛشاص٭
اٛ٘شخٮ ٩أث٪ اٛؾغ٢ٰ

()
ؽٰٔٔخ ئ١ خض ث٠ب ٷ ٯغزٔٚ ٢ٟ ششؽ :

.  أ٩ طِخ أ٩ اعزض٤بء
.  ئ١ خض ثششؽ أ٩ اعزض٤بء:اث٢ اٛجبٓٸ٣ٮ

ئ١ خض ثذٰٛٚ : ٩ٰٓٚ. ئ١ خض ثششؽ أ٩ طِخ: هجذ اٛغجبس
.  ِٛلٮ

.  ؽٰٔٔخ ُٮ ر٤ب٦ٛ٩ ٟغبص ُٮ اٷٓزظبس ه٦ٰٜ: اٵٟبٝ
 

اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ ػٞ ٩ٍى  :اٛوبٝ ثوذ اٛزخظٰض ؽٰٔٔخ: ٓ٪٦ٛ*
 +:ه٦ٰٜ طوظٰض ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   
  

   

                                 
(. 6/227)٩حٛز٨ٰٔٮ (4/372)أهَؿ٦ حٛلخٗٞ( )
٦ُٰٔ أط٪ٛٮ ٟوظِٛٮ ٟظٜ٘ٞ، ط٪ُٮ  ،أر٪ حٛل٢ٰٔ ٟل٠ي ر٢ هٜٮ ر٢ حٛـٰذ حٛزظَ٭ ()

٧ـ ٤ٓ436ش 
(. 3/259)شٌٍحص ح٧ٌٛذ (17/587) َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء(4/271)٩ُٰخص حٳهٰخ١: ح٣لَ
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"[234:حٛزَٔس ] ػٞ هض ُٮ حٛلخٟٚ رٔ٪٦ٛ
  +:طوخ٬ٛ

    " 
٧ٌح حٛوخٝ كٰٔٔش ُٮ رٰٔش حٳَُحى ًَٰ حٛلخٟٚ :  ُل٤ٰجٌ ٣ٔ٪ٙ[4:حٛـٸّ]

٧٪ ٟـخُ ٩ْٰٛ : ٢ٟ ح٠ٛظ٪٬ُ ه٢٨٤ ـ ه٬ٜ حٛظلٰق ـ،٩ٓخٙ ؿخثِش
كٰٔٔش؛ ٩ه٬ٜ ٗٸ حٛٔ٪٢ٰٛ ٯو٠ٚ ر٦، ٳ٦٣ ٓي ر٢ٰ ر٪حٓـش حٛيٰٛٚ 

حٱهَ ح٠ٛوظض، ػٞ ٤٧خٕ أٓ٪حٙ أه٫َ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش طَِّ ر٢ٰ 
روغ ح٠ٛٔخثٚ رخٛظوظٰض ا١ هض ر٠ٔظٔٚ أ٩ رٌَٰ ٟٔظٔٚ، ٨ٜٗ٩خ 

.  ط٠ٰٔٔخص ٜٛٔ٪ٙ حٛٔخرْ
: ٯَٯي ر٦ حَٛحُ٭ طخكذ ح٠ٛلظ٪ٙ، كٰغ ٓخٙ: اٵٟبٝ:  ٓ٪٦ٛ*

ا١ حٛوخٝ ح٠ٛوظ٪ص ٯظ٤خ٩ٙ رٰٔش حٳَُحى ه٬ٜ ؿ٨ش، ٢٘ٛ حٓظظخ٥ٍ 
ه٨ٰٜخ ُٔؾ ا٠٣خ ٧٪ ٢ٟ  

.......................................................................
 .........................

 

. رخد ح٠ٛـخُ ٳ١ حٛ٪ػن حٌٜٛ٪٭ ِٜٛق حٛوخٝ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳَُحى
٩حٛوٸٍ ا٠٣خ ٧٪ ُٮ ط٤خ٩ٙ حٛوخٝ ٛزٰٔش حٳَُحى حٛظٮ ٛٞ : ٜٓض

ٯظ٤خ٨ٛ٩خ حٛيٰٛٚ حٛوخص، ٩حِٜٛق حٛوخٝ ٗخ١ ٯش٠ٚ ٥ٌ٧ حٳَُحى ه٬ٜ 
ٓزٰٚ حٛلٰٔٔش، ٩ٛٞ ٯظٌَٰ ُٮ حٳَٟ شٮء، ُزٔٮ ط٤خ٩ٙ حِٜٛق حٛوخٝ ٨ٛخ 

ه٬ٜ ٟخ ٧٪ ه٦ٰٜ ٓزٚ حٛظوظٰض ٢ٟ ٗ٪٦٣ ٯش٨ٜ٠خ ه٬ٜ ٓزٰٚ 
. حٛلٰٔٔش
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اٛوبٝ ثوذ اٛزخظٰض ث٠ج٢ٰ ؽغخ ه٤ذ اٳٗضش، ٩ه٢ : ٟغأٛخ
٩ا٠ٛشاد ئٷ ُٮ اٷعزض٤بء . ٰٛظ ثؾغخ: ثوغ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ

ث٠وٜ٪ٝ ُا٦٣ ؽغخ ثبٷرِبّ، رٗش٥ اٛٔبػٮ ٩ًٰش٥، ٨ُ٩ٞ اٱٟذ٭ 
. ؽغخ ُٮ أٓٚ اٛغ٠ن: ٩ًٰش٥ اٵؿٸّ، ٩ٰٓٚ

 

اًح ٩ٍى٣خ هخٝ ػٞ :  اٛوبٝ ثوذ اٛزخظٰض ث٠ج٢ٰ ؽغخ: ٓ٪٦ٛ*
 +:هض ر٪حٓـش حٷٓظؼ٤خء، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

   * 
     

  " [ٍ٪5ـ4:ح٤ٛ] ٝ٤٧خ هض حٛوخ 
ر٠خ أ٦٣ ٩ٍى : رخٓظؼ٤خء، ُٰ٘٪١ حٛ٪حؿذ اه٠خٙ ٧ٌح حٛو٠٪ٝ ٩ٷ ٣ٔ٪ٙ

 +٧٪ هخٝ : ه٦ٰٜ طوظٰض ُب٤٣خ ٷ ٣و٠ٚ حٛوخٝ،رٚ ٣ٔ٪ٙ
   " 

ٯو٤ٮ ه٨ٰٜٞ حٵػٞ ٣٩ؼزض حٵػٞ ٨ٛٞ اٷ اًح طخر٪ح ٤ُلظؾ رخٛو٠٪ٝ 
ح٠ٛوظ٪ص رخٷٓظؼ٤خء ُٮ رٰٔش أَُحى حٛوخٝ ًَٰ ح٠ٛوظ٪طش، ٧ٌح 
اًح هض ر٪حٓـش حٷٓظؼ٤خء، أٟخ اًح هض ر٪حٓـش ٟوظض آهَ 

ًَٰ حٷٓظؼ٤خء ٩ٗخ١ ٧ٌح ح٠ٛوظض ٟز٤ًٰخ، ٯو٤ٮ ٟو٩َُش أَُحى٥ ُب٦٣ 
ك٤ٰجٌ ٯ٘٪١ حٛوخٝ روي حٛظوظٰض كـش ه٤ي حٳٗؼَ، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ هِ 

   +:٩ؿٚ

    "
 ػٞ روي ًٖٛ َهَض حٛظٌَٰس، ٩حٛ٘زَٰس حٱٯٔش، ٩طخكزش [228:حٛزَٔس]

حٛل٠ٚ، ُٰو٠ٚ ُٮ رخٓٮ ح٠ٛـٜٔخص رخٛو٠٪ٝ حٳ٩ٙ، ٳ١ حٛوخٝ 



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ أط٪ٙ ح٦ِٔٛ       
      417   

حٛظوظٰظٮ كـش ُٮ ؿ٠ٰن حٳَُحى، ُبًح أهـٰض روغ حٳَُحى 
. أك٘خًٟخ هخطش ٛيٰٛٚ هخص ُب١ رٰٔش حٳَُحى طز٬ٔ ه٬ٜ ك٘ٞ حٛو٠٪ٝ

.  ْٰٛ رلـش: ٩ٓخٙ ؿخثِش
٨ُ٩ٞ حٱٟي٭ أ١ ٧ٌح حٛوٸٍ ٯش٠ٚ أٯؼًخ حٛظوظٰض ر٪حٓـش 

  .حٷٓظؼ٤خء، ٧٩ٌح ٨ُٞ هخؿت ٢ٟ حٱٟي٭
٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ ػخٛغ رؤ١ حٛوخٝ ح٠ٛوظ٪ص ٯ٘٪١ كـش ُٮ أٓٚ 

. حٛـ٠ن ُٔؾ، ٥ٌ٧٩ حٳٓ٪حٙ ػوِٰش طوخَٛ ٟٔظؼ٬ حٌٜٛش
اٛوبٝ ا٠ٛغزٔٚ ه٬ٜ عجت خبص ثغإاٙ ٩ثٌٰش عإاٙ، : ٟغأٛخ

اٛوجشح ثو٠٪ٝ اِٜٛق ٷ ثخظ٪ص اٛغجت، ه٤ذ أؽ٠ذ ٩أطؾبث٦ 
. ٩اٛؾ٤ِٰخ

اٛوجشح ثخظ٪ص : ٩س٩٭ ه٢ أؽ٠ذ، ٩ٓب٦ٛ ثوغ أطؾبث٤ب
.  اٛغجت

.  ٠ٜٛ٩بٰٛ٘خ ٩اٛشبُوٰخ ٓ٪ٷ١
.  ٩ط٪سح اٛغجت ٓـوٰخ اٛذخ٪ٙ ه٤ذ اٳٗضش، ُٸ رخض ثبٷعز٨بد

 

 :اٛوبٝ ا٠ٛغزٔٚ ه٬ٜ عجت خبص ثغإاٙ ٩ثٌٰش عإاٙ: ٓ٪٦ٛ*
 ٩ؿوٚ ٨ٛخ × ػٞ طٜ٘ٞ ه٨٤خ ح٤ٛزٮ ×اًح كيػض كخىػش ُٮ ه٨ي ح٤ٛزٮ 

اًح : ، ٟؼخٙ ًٖٛ×حٛوزَس رؤِٛخف ح٤ٛزٮ : ك٠ً٘خ رِٜق هخٝ، ُل٤ٰجٌ ٣ٔ٪ٙ
كخ٧َ حٵ٣ٔخ١ ٢ٟ ٩ُؿظ٦، ٧ٚ ٯيهٚ ُٮ آٯش ح٠ٛلخ٧َس؟ ُب١ آٯش 
ح٠ٛلخ٧َس ٣ِٛض ُٮ كخىػش هخطش ـ كخىػش ػخرض ر٢ ْٰٓ ٓزز٨خ 

   +:ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ هخص ـ ٢٘ٛ حِٜٛق هخٝ

   " [3:ح٠ٛـخىٛش] 
حٓٞ ٟ٪ط٪ٙ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ٨ُٚ حٛوزَس رخٛٔزذ  (حٌٛٯ٢)٤٨ُخ 

حٛوخص، أ٩ رخِٜٛق حٛوخٝ؟  
حٛوزَس رخِٜٛق حٛوخٝ، ٩ْٰٛ رخٛٔزذ حٛوخص ـ ٠ٗخ ٓخٙ ر٦ : ٣ٔ٪ٙ

حٛـ٠خ٧َٰ ـ ٳ١ حٛلـش ُٮ حٳِٛخف حٛشَهٰش، ٩هي٩ٙ حٛشخٍم ه٢ 
حِٜٛق حٛوخص ا٬ٛ حِٜٛق حٛوخٝ ىٰٛٚ ه٬ٜ أ١ حٛو٠٪ٝ َٟحى، ٩أؿ٠ن 

 ه٬ٜ حٷٓظيٷٙ رخٛو٠٪ٟخص حٛظٮ ٨ٛخ أٓزخد هخطش، ٢٘ٛ سحٛظلخد
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ط٪ٍس حٛٔزذ ٓـوٰش حٛيه٪ٙ، ُخٛظ٪ٍس حٛظٮ ٗخ٣ض ٓززًخ ٩ِ٤ٛٙ 
ؿخء : حٱٯش أ٩ ٛظي٩ٍ حٛليٯغ ٓـوٰش حٛيه٪ٙ ُٮ ح٤ٛض، ٟؼخٙ ًٖٛ

أ١ ٍؿًٸ ٩ٓظظ٦ ٣خٓظ٦ ٧٩٪ ٟلَٝ ُٔخٙ ح٤ٛزٮ : ُٮ حٛليٯغ
«٤ِٗ٪٥ ُٮ ص٪ث٦ٰ ٩ع٤ج٪٥ اٛـٰت ٩ٷ رخ٠ش٩ا سأع٦»:×

()
 ٧ٌح 

٢٠ُٰ ٟخص ٧٩٪  
.......................................................................

 ..........................
 

ٟلَٝ ري١٩ ٓظٚ، ُظ٪ٍس حٛٔزذ ٓـوٰش حٛيه٪ٙ، ٢٘ٛ ٢ٟ ٓظٚ ٧ٚ 
ٯيهٚ؟ 
حٛوزَس ُٮ ه٠٪ٝ حِٜٛق، ٩رخٛظخٛٮ ٯيهٚ ٢٘ٛ ىه٪٦ٛ ْٰٛ : ٣ٔ٪ٙ

. ٓـوًٰخ
٢ٟ٩ أٟؼٜش ًٖٛ أ١ حٜٛوخ١ حٌٛ٭ ٩ؿي ُٮ ه٨ي ح٤ٛز٪س ٗخ١ ٟن ك٠ٚ 

ح٠َٛأس، ُٸ ٯظق طوظٰض ح٠َٛأس حٛلخٟٚ ٢ٟ آٯش حٜٛوخ١ ٠ٗخ ٓخٙ 
. ٟخٖٛ ٩حٛشخُوٮ، هٸًُخ ٳرٮ ك٤ِٰش ٩أك٠ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(. 1206)٩ٟٜٔٞ (1265) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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ٯغ٪ص أ١ ٯشاد ثب٠ٛشزشٕ ٟو٤ٰب٥ ٟوًب، ٩اٛؾٰٔٔخ ٩ا٠ٛغبص : ٟغأٛخ
.  ٢ٟ ِٛق ٩اؽذ

.  ٩ٯؾ٠ٚ ه٠٨ٰٜب ه٤ذ اٛٔبػٮ ٩اث٢ هٰٔٚ ٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ ٩ًٰش٧ٞ
صٞ ٧ٚ ٧٪ كب٧ش ُٮ رٖٛ ٟن هذٝ ٓشٯ٤خ ٗبٛوبٝ، أٝ ٟغ٠ٚ، 

ٓ٪ٙ اٛشبُوٮ، ٧٩٪ ٗضٰش ُٮ : ُٰشعن ئ٬ٛ ٟخظض خبسط؟ اٳ٩ٙ
ٗٸٝ اٛٔبػٮ ٩أطؾبث٦ ُٮ ا٠ٛجبؽش ٢٘ٛ طشػ اٛٔبػٮ ٩اث٢ هٰٔٚ 

. ٷ ٯغ٪ص: ثبٛضب٣ٮ، ٩ٰٓٚ
ٯ٠ز٤ن ُٮ ا٠ٛشزشٕ ُٮ اِٜٛق ا٠ِٛشد، ٩ٯغ٪ص ُٮ اٛزض٤ٰخ : ٩ٰٓٚ

.  ٩اٛغ٠ن ٛزوذد٥
.  ٯغ٪ص ُٮ ا٤ِٛٮ ٷ اٵصجبد: ٩ٰٓٚ

 

 طٔيٝ أ١ ...:ٯغ٪ص أ١ ٯشاد ثب٠ٛشزشٕ ٟو٤ٰب٥ ٟوًب  : ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛشظَٕ ٧٪ ِٛق ٩حكي ٯـْٜ ه٬ٜ ٟوخ١ ٟظويىس ر٪ػن ٟوظَٜ، 

ُب٦٣ ٯظيّ ه٬ٜ حٛ٘٪ٗذ ح٠ٛو٩ٍَ،  (ح٠ٛشظ٫َ):٩ٟؼ٤ٜخ ٦ٛ رِٜلش
طـْٜ ه٬ٜ  (حٛو٢ٰ)٩ٯظيّ ه٬ٜ حَٛؿٚ ح٠ٛٔخرٚ ٜٛزخثن، ٩ٌٖٗٛ ِٛلش 

حٛو٢ٰ حٛزخطَس، ٩طـْٜ ه٬ٜ حٛو٢ٰ حٛـخٍٯش حٛظٮ ٧ٮ ح٠ٛخء، ٩ه٬ٜ 
ًَٰ ًٖٛ، ٨ُٚ ٯَى ِٛق ٟشظَٕ ٩ٯَحى ر٦ ؿ٠ٰن ح٠ٛوخ٣ٮ؟ 

ا١ ٗخ٣ض ٟوخ٣ٮ ح٠ٛشظَٕ ٟظؼخىس ُب٦٣ ٷ ٯظق ك٠ٚ حِٜٛق 
ٟشظَٕ ُٮ حٛـ٨َ  (حَٛٔء) :ح٠ٛشظَٕ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٟوخ٦ٰ٣، ِٜٗق

٩حٛلٰغ ٠٧٩خ ٟظؼخىح١، أٟخ ا١ ٗخ١ ح٠ٛو٤ٰخ١ ًَٰ ٟظؼخىٯ٢ ُب٦٣ 
. ٩ٓن حٛوٸٍ ُٮ ًٖٛ

ٟخًح طٔظي : ٷ طوظي ه٬ٜ ه٦٤ٰ، ٤ُٔ٪ٙ ٦ٛ: أ١ ٯٔ٪ٙ: ٟؼخٙ ًٖٛ
أٍٯي حٛـ٠ٰن، ٷ طوظي ه٬ٜ : رو٦٤ٰ؟ ٧ٚ حٛـخٍٯش أٝ حٛزخطَس؟ ٓخٙ

٤٨ُخ أٍٯي رخِٜٛق ح٠ٛشظَٕ . حٛو٢ٰ حٛزخطَس، ٩ٷ ه٬ٜ حٛو٢ٰ حٛـخٍٯش
.  ؿ٠ٰن ح٠ٛوخ٣ٮ
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  + :ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ: ٩ٟؼخٙ ًٖٛ

  "[127:ح٤ٛٔخء]  ٧ٌح ِٛق ٟشظَٕ ٳ٦٣
ٯلظ٠ٚ أ١ ٯَحى ر٦ طًَز٪١ ُٮ أ١ ط٤٘ل٪٢٧، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘ـ٪١ 
أ١ : طًَزـ٪١ ه٢ أ١ ط٤٘لـ٪٢٧، ٩ٓـي ٓخٛض هـخثشش ٍػٮ حهلل ه٨٤خ

حٱٯش  
.......................................................................

 ..........................
 

٧٪ حَٛؿٚ ط٘٪١ ه٤ي٥ حٰٛظ٠ٰش ٯًَذ : ٣ِٛض ُٮ حٷػ٢ٰ٤ ٟوًخ، ُٔخٛض
٨ُٰخ ٠ٛخ٨ٛخ ٩ٛـ٠خ٨ٛخ ُٰزو٨ٔخ ُٮ ٧َ٨ٟخ، ٧٩٪ حَٛؿٚ ط٘٪١ ه٤ي٥ 

حٰٛظ٠ٰش ٷ ٯًَذ ٨ُٰخ ٛـ٠خٙ ٩ٷ ٠ٛخٙ ُٰزو٨ٔخ أ٩ ٩ُِٰؿ٨خ ٢ٟ ًَٰ 
ِٗج٨خ

()
. ، َُِٔص هخثشش حِٜٛق ح٠ٛشظَٕ رخٛظَِٰٔٯ٢ ٟوًخ

   +:ُٮ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ: ٟؼخٙ آهَ

 " ـ ٯو٤ٮ ح٤ٛٔخء ـ  + 

   

  " [237:حٛزَٔس]  ٯـ٪ُ أ١ ٯَحى
رخٌٛ٭ رٰي٥ هٔيس ح٤ٛ٘خف ح٩ِٛؽ، ٩ٯـ٪ُ أ١ ٯَحى ر٦ حٛ٪ٛٮ، ُٔي 

حٛ٪ٛٮ ٩ح٩ِٛؽ، ٧٩ٌح ُٮ :  ٟوًخ١ٯٔخٙ رؤ١ حٱٯش طش٠ٚ ح٠ٛو٤ٰٮ
حَٛٔآ١ ٗؼَٰ، ٩ٌٖٛٛ طـي ُٮ حَٛٔحءحص ٟؼًٸ روؼ٨خ ٯيٙ ه٬ٜ 

 +:ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ: ٟو٬٤ ٩روؼ٨خ ه٬ٜ ٟو٬٤ آهَ، ٟؼخٙ ًٖٛ
      

    

 " [7:آٙ ه٠َح١] حٛ٪ح٩ ٤٧خ ٟشظَٗش ُب١ ٨ٛخ 
ٟو٢ٰٰ٤، ٯلظ٠ٚ أ١ ط٘٪١ هخؿِش، ُٰ٘٪١ حَٛحٓو٪١ ُٮ حٛوٜٞ 
ٯو٠ٜ٪١ طؤ٩ٯ٦ٜ، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ط٘٪١ حٛ٪ح٩ حرظيحثٰش أ٩ حٓظج٤خُٰش، 

ُٰ٘٪١ حَٛحٓو٪١ ُٮ حٛوٜٞ ٷ ٯو٠ٜ٪١ طؤ٩ٯ٦ٜ ٩ا٠٣خ ٯٔ٪ٛ٪١ آ٤ٟخ 
ر٦، ٩ٗٸ٠٧خ ٓي ٩ٍى ُٮ َٓحءس، َٓحءس طلظٞ حٛ٪َٓ ه٬ٜ 

                                 
(. 3018)٩ٟٜٔٞ (2494) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٦ٛ٪ٓ:+   " ٝ٩ط٫َ ٦ٟ٩ِٛ، ٩َٓحءس رويٝ ٩ِٛ 
. حٛ٪َٓ؛ ٩ك٤ٰجٌ ُٔي ٯٔخٙ رؤ١ ًٗٸ ٠٨٤ٟخ َٟحى

٩حٛٔ٪ٙ رؤ١ حِٜٛق ح٠ٛشظَٕ ٯـْٜ ٩ٯَحى ر٦ ؿ٠ٰن ٟوخ٦ٰ٣ ٧٪ ٓ٪ٙ 
ٷ ٯــ٪ُ أ١ ٯـَحى رخِٜٛق ح٠ٛشظـَٕ : حٛشخُوٮ ٩أك٠ي، ٩ٓخٛض ؿخثِـش

ؿ٠ٰـن ح٠ٛوخ٣ٮ، ٩ٓخٙ  
.......................................................................

 ............................
 

، ٯ٠ظ٤ن أ١ ٯَحى ر٨خ (حٛ٪ح٩): ٯ٤٠ن ٧ٌح ُٮ حِٜٛق ح٠َِٛى ٟؼٚ: ؿخثِش
حٷٓظج٤خٍ ٩حٛوـَ، ٢٘ٛ٩ ٓـي ٯـَى ُٮ حٳِٛـخف ح٠ٛؼ٤ـخس ٟؼٚ ٟخ ٛـ٪ 

ٷ طٔــَد ه٦ٰ٤ٰ ٩ٷ طَٔد هٰ٪٦٣، ُظش٠ٚ حٛوٰ٪١ حٛـخٍٯش : ٓخٙ
٩حٛوٰ٪١ حٛزخطَس، ٛظويى ح٠ٛؼ٬٤ ٩حٛـ٠ن، ٩ٰٓٚ رؤ٦٣ ٯـ٪ُ ُٮ ح٤ِٛٮ 

.  ٷ ُٮ حٵػزخص؛ ٳ١ ح٤َٛ٘س ُٮ ح٤ِٛٮ طيٙ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ
ُبًح ٣ٍَٓخ أ١ ح٠ٛشظَٕ ٯل٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ح٠ٛوخ٣ٮ، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ 

ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد ىٷٛش حٛوخٝ، ُٰ٘٪١ ٣٪هًخ ٢ٟ أ٣٪حم حٛلخ٧َ ه٬ٜ 
حٛظلٰق، ٩ْٰٛ ٟـ٠ًٸ ٯلظخؽ ا٬ٛ ىٰٛٚ ٯؼزض ك٠ٚ حِٜٛق ه٬ٜ ؿ٠ٰن 

. ٟوخ٦ٰ٣
٧ٚ ٯظق أ١ ٯـْٜ ِٛق ٩حكي ٩ٯَحى ر٦ ٟو٤خ٥ : ح٠ٛٔؤٛش حٛؼخ٣ٰش

حٛلٰٔٔٮ ٩ٟو٤خ٥ ح٠ٛـخُ٭ ٟوًخ؟  
ٯل٠ٚ ه٬ٜ حٛلٰٔٔش اٷ أ١ ٯؤطٮ : ٯل٠ٚ ه٠٨ٰٜخ ٟوًخ، ٩ٰٓٚ: ٰٓٚ

. ىٰٛٚ روٸٍ ًٖٛ؛ ٩ٛوٚ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ أٓ٪٫
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   +:٣ِٮ ا٠ٛغب٩اح، ٟضٚ: ٟغأٛخ

   

 " [20:اٛؾشش] ٜٛو٠٪ٝ ه٤ذ أطؾبث٤ب 
.  ٯِ٘ٮ ٨ِٰ٣ب ُٮ شٮء ٩اؽذ: ٩ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ. ٩اٛشبُوٰخ

 

   +:٣ِٮ ا٠ٛغب٩اح، ٟضٚ:  ٓ٪٦ٛ*

   

 "ٝ٪اًح ٩ٍى٣خ ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛشَهٰش :ٜٛو٠ 
٣ِٮ ٠ٜٛٔخ٩حس ر٢ٰ شٰج٢ٰ، ٨ُٚ ح٠َٛحى رؤ٨٣ٞ ٷ ٯٔظ٪١٩ ُٮ ٗٚ شٮء، 

أ٩ ح٠َٛحى ر٦ أ٨٣ٞ ٷ ٯٔظ٪١٩ ُٮ شٮء ٩حكي، ٩أٟخ رٰٔش حٳشٰخء ُٜٞ 
طٌَٗ؟  

٥ٌ٧٩ حٛٔخهيس طو٪ى ا٬ٛ ٓخهيس آطٰش ٧٩ٮ أ٦٣ اًح كٌٍ ح٠ٛظوْٜ ُٮ 
  +: ٰٓخّ ح٤ِٛٮ ُب٦٣ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ُب١ حهلل طوخ٬ٛ ٓخٙ

   

  " ٞٛ ُٮ أ٭ شٮء؟ 
ٷ ٯٔظ٪٭ أطلخد ح٤ٛخٍ ٩أطلخد حٛـ٤ش ُٮ : ٢٘ٛ ٛ٪ ٓخٙ. ٯٌَٗ

ٌٗح، ٛوظض رخ٠ٌٛٗ٪ٍ، ٠ُٜخ كٌٍ ح٠ٛظوْٜ ٩ٗخ١ حٳٜٓ٪د ٣ًِٰخ ُب٦٣ 
. ك٤ٰجٌ ٯل٠ٚ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٠ٗخ ٰٓؤطٮ

٠ٟ٩خ ٯظَطذ ه٬ٜ ًٖٛ، ٧ٚ ٯظق حٷٓظيٷٙ رخٱٯش حٛٔخرٔش ه٬ٜ 
٣ِٮ ٓظٚ ح٠ٜٛٔٞ رخٌٟٛٮ ُٮ حٛٔظخص؟ 

ا١ ٤ٜٓخ رؤ١ حٱٯش هخٟش، أ٢ٟ٘ حٷٓظيٷٙ ر٨خ ه٬ٜ ًٖٛ، ٩ا١ ٤ٜٓخ 
ٯِ٘ٮ ُٮ حٱٯش ٣ِٮ ح٠ٛٔخ٩حس ُٮ شٮء ٩حكي، ٛٞ ٯظق حٷٓظيٷٙ ر٨خ 

. ُٮ ًٖٛ
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دٷٛخ اٵػ٠بس هبٟخ ه٤ذ أطؾبث٤ب ٩أٗضش ا٠ٛبٰٛ٘خ خٸًُب : ٟغأٛخ
. ٳٗضش اٛشبُوٰخ ٩اٛؾ٤ِٰخ

 

 ٯَحى ر٨خ أ١ حٛ٘ٸٝ ٯ٘٪١ ٦ُٰ ٣ٔض ٠ٟخ :دٷٛخ اٵػ٠بس:  ٓ٪٦ٛ*
ٯلظخؽ ٦ُٰ ا٬ٛ اػ٠خٍ ٩طٔيٯَ، َُٰ٘ ٯ٘٪١ حٛظٔيٯَ حٌٛ٭ ٯلظخؽ ا٦ٰٛ 

 حٛ٘ٸٝ، ٧ٚ ٣ٔيٍ ؿ٠ٰن حٳِٛخف ح٤٠ٛخٓزش ٦ٛ، أ٩ ٣ٔيٍ ِٛلًخ ٩حكيًح؟ 
  +:ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ

  " [3:ح٠ٛخثيس] حٛظلَٯٞ ٷ ٯٔن 
ه٬ٜ حٳهٰخ١، ٩ا٠٣خ ٯٔن ه٬ٜ حٳُوخٙ، ٩رخٛظخٛٮ ٷري أ١ ٣ٔيٍ ُوًٸ، 

  + :٤ُلظخؽ ا٬ٛ اػ٠خٍ ٩طٔيٯَ ٤ُٔ٪ٙ

  "أٗٚ ح٠ٰٛظش، ٩ه٬ٜ :  ٯو٤ٮ
ىٷٛش حٵػ٠خٍ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٤ُو٨٠٠خ ُٮ ؿ٠ٰن : ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ٣ٔ٪ٙ

   +:حٳُوخٙ ٤ُٔ٪ٙ

 " ًٖٛ ًَٰٯش٠ٚ حٳٗٚ ٩حٛزٰن ٩حٷ٣ظِخم ٩ 
 + :اٷ ٟخ ٩ٍى ر٦ ىٰٛٚ هخص ٤ُوظ٦ ر٦، ٩ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

   "[127:ح٤ٛٔخء] 
 (ه٢)أ٩  (ُٮ):  ٤٧خ ٦ُٰ اػ٠خٍ ُٸري ٢ٟ طٔيٯَ كٍَ ٤ٟخٓذ ٧٩٪

ٷري أ١ ٣ؼ٠َ، ٣لظخؽ ا٬ٛ اػ٠خٍ، ٤ُٔي٧ٍخ هخٟش ُظش٠ٚ ؿ٠ٰن 
. ح٠ٛؼ٠َحص ح٤٠ٛخٓزش

 
 
 
 
 
 

٩اهلل ٷ آٗٚ، أ٩ ئ١ : اِٛوٚ ا٠ٛزوذ٭ ئ٬ٛ ِٟو٪ٙ ـ ٣ؾ٪: ٟغأٛخ
أٜٗذ ُوجذ٭ ؽش ـ ٯوٞ ِٟو٪ٷر٦، ُٰٔجٚ رخظٰظ٦، ُٜ٪ ٣٪٫ ٟأٗ٪ًٷ 

ٟو٤ًٰب ٛٞ ٯؾ٤ش ثٌٰش٥ ثبؿ٤ًب ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب ٷث٢ اٛج٤ب ٩أثٮ 
.......................... ؽ٤ِٰخ،
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٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٝ أ١ حٳُوخٙ ط٤ٔٔٞ :اِٛوٚ ا٠ٛزوذ٭ ئ٬ٛ ِٟو٪ٙ:  ٓ٪٦ٛ*
ا٬ٛ أُوخٙ ٷُٟش ٩أُوخٙ ٟظويٯش، ُبًح ؿخء٣خ ُوٚ ٟظوٍي ا٬ٛ ِٟو٪ٙ 

٩ٗخ١ ح٠ِٛو٪ٙ ٌٟٗ٪ًٍح، ُٸ اش٘خٙ أ١ ح٠َٛحى ٧٪ ح٠ِٛو٪ٙ ح٠ٌٛٗ٪ٍ، 
٢٘ٛ اًح كٌٍ ح٠ِٛو٪ٙ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٷري أ١ ٣ٔيٍ ِٟو٪٦ٛ، ٢ٟ٩ ػٞ 

٤٣لَ ا١ ٗخ١ حِٛوٚ ح٠ٛظوي٭ ٣ًِٰخ، أ٩ ُٮ ٰٓخّ حٛشَؽ أ٩ ح٨٤ٛٮ، 
ٷ طؤٗٚ، ٷ ٤٧خ ٣خ٧ٰش، ٨ُٚ ٣ٔيٍ : ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ

ِٟو٪ًٷ ٩حكيًح، أ٩ ٣ٔيٍ ؿ٠ٰن ح٠ِٛو٪ٷص؟  
ٷ طؤٗٚ، ُٸ ٯظق أ١ : ٣ٔيٍ ؿ٠ٰن ح٠ِٛو٪ٷص؛ ٩ٌٖٗٛ ٛ٪ ٓخٙ ٖٛ

أ٣خ ٛٞ آٗٚ ٛل٠ًخ، أ٣خ أٜٗض طِخكًخ، : طل٦ٜ٠ ه٬ٜ ِٟو٪ٙ ٩حكي ُظٔ٪ٙ
٧ٌح ح٨ِٛٞ هخؿت؛ ٳ١ حِٛوٚ ح٠ٛظوي٭ حٌٛ٭ : ُبًح ٜٓض ًٖٛ، ٰٓٚ ٖٛ

كٌٍ ِٟو٪٦ٛ ٩ٗخ١ ٤ًِٰٟخ أ٩ ٨٤ًٰٟخ ه٦٤ ُب٦٣ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ٯوٞ ؿ٠ٰن 
ح٠ِٛو٪ٷص، ٢٘ٛ ٛ٪ ٗخ١ حِٛوٚ ٟؼزظًخ، ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯ٘٪١ ٟـًٜٔخ ٯظيّ 

ٗٚ، ُب٦٣ ٯظيّ ه٬ٜ أ٭ ٣٪م ٳ٣ٖ : ه٬ٜ أكي حٳَُحى ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
: أ٣خ ٷ أٓظـٰن أ١ آٗٚ حٛـوخٝ ٦ٜٗ، ُب١ حٛٔخثٚ حٳ٩ٙ ٯٔ٪ٙ ٖٛ: طٔ٪ٙ

ْٚ أ٭ شٮء، ٤٧خ ٯ٘٪١ ٟـًٜٔخ ٩ٷ ٯ٘٪١ هخًٟخ ُٗ . أ٣خ ٜٓض ٖٛ 
 ٯو٤ٮ اًح ٗخ١ ٤٧خٕ ُوٚ ٟظوي ُٮ :ُٰٔجٚ رخظٰظ٦ : ٓ٪٦ٛ*

٩حهلل ٷ آٗٚ، ٣٩٪٫ : ٰٓخّ ح٤ِٛٮ ُب٦٣ ٯٔزٚ حٛظوظٰض،٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
. ٠ًٓ٘خ ٟؼًٸ، ُب٦٣ ٯوظض رخ٤ٰٛش ٠ُٰخ ر٢ٰ حٛوزي ٩ٍر٦

 .ُو٬ٜ اٳ٩ٙ ُٮ ٓج٪٦ٛ ؽ٠ً٘ب س٩اٯزب١
 

 ٯو٤ٮ ُو٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ حٌٛ٭ ٯٔ٪ٙ رؤ١ ٯٔزٚ :ُو٬ٜ اٳ٩ٙ: ٓ٪٦ٛ*
.  طوظٰظ٦ رخؿ٤ًخ ٠ٗخ ٧٪ ه٤ي حٳٗؼَ

ا١ْ :  ٯو٤ٮ ه٤ي حٛٔؼخء، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ:ُٮ ٓج٪٦ٛ ؽ٠ً٘ب: ٓ٪٦ٛ*
أٜٗض  حٰٛ٪ٝ ٩ُِؿظٮ ؿخْٛ، ٤ُ٪٫ رخٳٗٚ شٰجًخ ٟو٤ًٰخ ٗخٛظِخف ٟؼًٸ، 

ُب٦٣ ٯٔزٚ رخؿ٤ًخ ٩ٷ اش٘خٙ، ٢٘ٛ ٛ٪ ؿخءص ح٩ِٛؿش ٩حشظ٘ض ا٬ٛ 
ا١ْ أٜٗض حٰٛ٪ٝ ٩ُِؿظٮ : ٩ُؿٮ ؿ٤ٜٔٮ ٳ٦٣ ٓخٙ: حٛٔخػٮ ٩ٓخٛض

٨ُٚ . ؿخْٛ، ٩ٓي أٗٚ، ُٔخٙ ح٩ِٛؽ أ٣خ ٣٪ٯض أٗٚ حٛظِخف ًٖٛ حٰٛ٪ٝ
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ٯل٘ٞ حٛٔخػٮ رِٜق ح٩ِٛؽ ٧٩٪ ِٛق هخٝ، أ٩ ٯل٘ٞ ر٤خء ه٬ٜ ٣ٰش 
ح٩ِٛؽ؟  

  .٧ٌح ٦ُٰ ٩ٍحٯظخ١ ه٢ حٵٟخٝ أك٠ي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

اِٛوٚ اٛ٪آن ٷ ٯوٞ أٓغب٦ٟ ٩ع٨بر٦، ٗظٸر٦ ه٦ٰٜ : ٟغأٛخ
  .اٛغٸٝ داخٚ اٛ٘وجخ، ٷ روٞ اِٛشع ٩ا٤ِٛٚ

ط٬ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ثوذ اٛشِْ: ٩ٓ٪ٙ اٛشا٩٭
( )

 ٷ ٯوٞ 
 .اٛش٢ِٰٔ، ئٷ ه٤ذ ٢ٟ ؽ٠ٚ ا٠ٛشزشٕ ه٬ٜ ٟو٦ٰٰ٤

 

 ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى ه٢ : اِٛوٚ اٛ٪آن ٷ ٯوٞ أٓغب٦ٟ ٩ع٨بر٦: ٓ٪٦ٛ*
 أ٦٣ ُوٚ ُوًٸ، ٨ٌُح حِٛوٚ ٷ ٯل٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٳك٪حٙ، ×ح٤ٛزٮ 

٩ا٠٣خ ٯل٠ٚ ه٬ٜ كخٙ ٩حكي ا١ ر٢ّٰ ٩ؿ٦ حِٛوٚ ُب٦٣ ٯل٠ٚ ه٦ٰٜ، 
: ٩ا١ ٛٞ ٯز٢ٰ ٩ؿ٦ حِٛوٚ ُب٦٣ ك٤ٰجٌ ٯل٠ٚ ه٬ٜ أ٨ٜٓخ، ٟؼًٸ ٛ٪ ٓخٙ

ط٬ٜ ُٮ : ط٬ٜ ُٮ ٌٗح حَِٛٯؼش، ك٠ٚ ه٬ٜ حَِٛٯؼش، ٢٘ٛ ٛ٪ ٓخٙ
حٛ٘وزش ـ ٩ٓ٘ض ـ ٤ُل٦ٜ٠ ه٬ٜ أٓٚ حٳك٪حٙ، ٩أٓٚ حٳك٪حٙ ٧٪ 

ح٤ٛخُٜش، ُٰيٙ ه٬ٜ ؿ٪حُ ح٤ٛخُٜش ُٮ حٛ٘وزش، ٢٘ٛ ؿ٪حُ حَِٛٯؼش ُٮ 
. حٛ٘وزش ٯلظخؽ ا٬ٛ ىٰٛٚ آهَ

                                 
(. 613) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
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 ٠ٜٗش ...:ط٬ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ثوذ اٛشِْ، ٷ ٯوٞ اٛش٢ِٰٔ : ٓ٪٦ٛ*
حٛشِْ، طظيّ ه٬ٜ حٛشِْ حٳرٰغ ٩حٛشِْ حٳك٠َ، ٥ٌ٧ ٨ٜٗخ شِْ، 

ُخٛـ٨٠٪ٍ ٯ١٩َ أ٦٣ حٛشِْ حٳهَٰ، ٩ٍأ٫ ؿخثِش أ٦٣ حٛشِْ حٳ٩ٙ، 
٧ٌح ٟشظَٕ، ٩ح٠ٛشظَٕ طٔيٝ : ُل٤ٰجٌ ه٬ٜ أٯ٠٨خ ٯل٠ٚ، ؿخثِش طٔ٪ٙ

ٟو٤خ أ٦٣ ٯل٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٟوخ٦ٰ٣ رشَؽ أ١ ٷ ط٘٪١ ٟظ٤خُٰش، ُل٤ٰجٌ 
أك٦ٜ٠ ه٬ٜ حٳهَٰ، : ٢ٟ ك٠ٚ ح٠ٛشظَٕ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ح٠ٛوخ٣ٮ ٓخٙ

ٷ أك٠ٚ ح٠ٛشظَٕ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٟوخ٦ٰ٣، ُل٤ٰجٌ ٯلظخؽ ا٬ٛ : ٢ٟ٩ ٓخٙ
ىٰٛٚ آهَ، ُبًح ؿخء٣خ ىٰٛٚ آهَ َُٔص ِٛلش حٛشِْ ر٦، ٩ا١ ٛٞ ٯؤط٤خ 

ىٰٛٚ آهَ ُؤك٦ٜ٠ ه٬ٜ أَٓد حٛش٢ِٰٔ، ٠ٟخ ٯظؼ٢٠ طٔظَٰ ٩ٓض 
. طٸس ح٠ٌَٛد

ٗب١ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٯغ٠ن ث٢ٰ اٛظٸر٢ٰ ُٮ اٛغِش:٩ٓ٪٦ٛ
()

 ٷ ٯوٞ 
.  ٩ٓز٠٨ٰب ٩ٷ عِش ا٤ٛغٖ ٩ًٰش٥

٧٩ٚ ر٘شس اٛغ٠ن ٦٤ٟ ٟج٤ٮ ه٬ٜ ٗب١، ٩اٛز٭ رٗش٥ اٛٔبػٮ 
ٓ٪ًٷ ٷ  (اِٛ٘بٯخ)٩أطؾبث٦ أ١ ٗب١ ٛذ٩اٝ اِٛوٚ ٩ر٘شاس٥، ٩رٗش ُٮ 

. ٯِٰذ اٛز٘شاس
 

 ٧ٌح ُوٚ ٣ز٪٭، :ٯغ٠ن ث٢ٰ اٛظٸر٢ٰ ُٮ اٛغِش:  ٓ٪٦ٛ*
٩حٳُوخٙ ٠ٗخ طٔيٝ ٷ ٯـ٪ُ ك٨ٜ٠خ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٩ا٠٣خ طل٠ٚ ه٬ٜ أٓٚ 

ُٮ ٠ٜٗش حَِٛٔ ٧ٚ  (حٙ)حٳك٪حٙ، ُظـ٠ن ه٬ٜ ؿ٠ن حٛظؤهَٰ، ٢٘ٛ
٧ٮ ه٨يٯش؟ ُٰ٘٪١ حَِٛٔ ح٠ٛو٨٪ى ه٤ي٧ٞ أ٩ ط٘٪١ ؿ٤ٰٔش ُظِٰي 

 .حٛو٠٪ٝ رلٰغ ٯـ٠ن ُٮ ٗٚ َِٓ، ٧ٌح ٯٔن ٦ُٰ حٛظَىى
 ×ٗخ١ ٯـ٠ن ر٢ٰ حٛظٸط٢ٰ، ٧ٚ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ ح٤ٛزٮ : ٯو٤ٮ ٓ٪٦ٛ

، ُب١ حٳط٪٢ٰٰٛ ٓي (ٗخ١): ٗخ١ ٯـ٠ن ىحث٠ًخ؟ ٧ٌح ٟز٤ٮ ه٬ٜ ِٛلش
طِٰي حٛظَ٘حٍ ٩حٛي٩حٝ، ٩ك٤ٰجٌ ٧ٌح  (ٗخ١): حهظِٜ٪ح ٨ُٰخ، ُٔخٙ ؿخثِش

رؤ٨٣خ ٷ طيٙ ه٬ٜ : ٯيٙ ه٬ٜ أ١ حٛـ٠ن طٍَ٘ ٦٤ٟ، ٩حٛٔ٪ٙ حٱهَ
.  حٛظَ٘حٍ، ٩ك٤ٰجٌ ٷ ٯيٙ كيٯغ حٛزخد ه٬ٜ طٍَ٘ حٛـ٠ن ٦٤ٟ

                                 
(. 703)٩ٟٜٔٞ (1668) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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طيٙ ه٬ٜ حٛظَ٘حٍ، اٷ اًح ٩ٓن ٟن  (ٗخ١): ٩حٳك٨َ أ١ ِٛلش
حِٜٛق َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ أ١ حٛظَ٘حٍ ًَٰ َٟحى، ٟؼٚ ٟخ ٛ٪ ٩ٓن ٣ِٮ 

ٗخ١ : ٷ ٯـ٪ُ حٛـ٠ن، ُٔخٙ أكي حٛظلخرش: ٓز٨ٜخ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ ٓخثٚ
ٍٓ٪ٙ حهلل ٯـ٠ن، ٧ٌح ٯيٙ ه٬ٜ حٛ٪ٓ٪م َٟس ٩ٷ ٯيٙ ه٬ٜ حٛظَ٘حٍ؛ 

. ٛ٪ؿ٪ى ٥ٌ٧ حَٛٔٯ٤ش
 
 

«٬٨٣ ه٢ ثٰن اٌٛشس»:٣ؾ٪ ٓ٪ٙ اٛظؾبثٮ: ٟغأٛخ
()

 ،
«ا٠ٛخبثشح»٩

()
«٩ٓؼ٬ ثبٛشِوخ ٠ُٰب ٛٞ ٯٔغٞ»، 

()
 ٯوٞ ٗٚ 

٩اخزبس٥ اٱٟذ٭ ٩ًٰش٥ خٸًُب . ًشس، ٩ٟخبثشح، ٩عبس ه٤ذ٣ب
. ٛٴٗضش

 

٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش :«٬٨٣ ه٢ ثٰن اٌٛشس»:٣ؾ٪ ٓ٪ٙ اٛظؾبثٮ: ٓ٪٦ٛ*
٧ٮ ك٘خٯش حٛظلخرش ٛٴُوخٙ ح٤ٛز٪ٯش رظٌٰش حٛو٠٪ٝ، ٧ٚ طِٰي 

٧ٌح ٬٨٣ ه٢ رٰن « ٬٨٣ ه٢ رٰن حٌٍَٛ»: حٛو٠٪ٝ؟ ُٔ٪ٙ حٛظلخرٮ
، اً ٓي ×حٌٍَٛ، ٥ٌ٧٩ حٛل٘خٯش ٓ٪ٙ طلخرٮ ٩ٰٛٔض ٓ٪ًٷ ٤ٜٛزٮ 

ا٠٣خ شخ٧ي حٛظلخرٮ ٩حٓوش ٩حكيس ٬٨٣ ٨ُٰخ ه٢ حٌٍَٛ، ُل٬٘ : ٯٔخٙ
ه٢ رٰن حٌٍَٛ، ُل٤ٰجٌ ٧ٚ طِٰي حٛو٠٪ٝ : ٥ٌ٧ حٛل٘خٯش ه٢ ِٛل٦، ُٔخٙ

أ٩ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ؟  
حٛظلخرٮ ٢ٟ أ٧ٚ حٌٜٛش ٧٩٪ ػٔش، ٩ٓي ؿخء رِٜق : ٓخٙ ؿخثِش

حٛـ٤ٰٔش ُِٰٰي  (أٙ)ٟظيٍ ٟوٍَ رـ (ًٍَ):حٛو٠٪ٝ،ُب١ ِٛلش
حٛو٠٪ٝ، ٳ٦٣ طلخرٮ هخٍٍ رخٌٜٛش، هيٙ ػٔش، ُٸ ٯل٘ٮ حٛو٠٪ٝ اٷ 

٧ٌح ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ، ٧٩٪ .  ٟخ ٗخ١ هخًٟخ×٧٩٪ ٓي شخ٧ي ٢ٟ ح٤ٛزٮ 
.  حٛظ٪حد

                                 
(. 1513) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
(. 81()1536)٩ٟٜٔٞ (2381) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1608)٩ٟٜٔٞ (2213) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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ٳ١ حٛظلخرٮ ا٠٣خ : رؤ٨٣خ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ، ٓخٛ٪ح: ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
٧٩ٌح . شخ٧ي ٩حٓوش ٩حكيس، ٩ٷ ٯظق أهٌ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ ٩حٓوش ٩حكيس

حٷٓظيٷٙ هخؿت ر٠خ طٔيٝ، ُب١ حٛظلخرٮ ٷ ٯ٢٘٠ أ١ ٯل٘ٮ حٛو٠٪ٝ 
 شٰجًخ ×اٷ ٩ٓي شخ٧ي حٛو٠٪ٝ، ٳ٨٣ٞ أ٩ٍم ٢ٟ أ١ ٯ٤ٜٔ٪ح ه٢ ح٤ٛزٮ 

 ٩حٛظخرو٪١ ٯٔظيٛ٪١ ر٠ؼٚ ٥ٌ٧ ْٰٛ ػخرظًخ ه٦٤، ٩ٓي ٗخ١ حٛظلخرش 
. حٳِٛخف ُٮ حٛو٠٪ٝ، ٩ٯَؿو٪١ ا٨ٰٛخ ٦ُٰ

اٳٗضش أ١ ا٨ِ٠ٛ٪ٝ ٦ٛ ه٠٪ٝ، ٩اخزبس اث٢ هٰٔٚ : ٟغأٛخ
٩ا٠ٛٔذعٮ ٩أث٪ اٛوجبط أ٦٣ ٷ ه٠٪ٝ ٦ٛ، ٩أ٦٣ ٯِ٘ٮ ٦ُٰ ا٠ٛخبِٛخ 

.  ُٮ ط٪سح ٟب
 

 طٔيٝ أ١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ :اٳٗضش أ١ ا٨ِ٠ٛ٪ٝ ٦ٛ ه٠٪ٝ:  ٓ٪٦ٛ*
٧ٚ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٦ٛ ه٠٪ٝ؟  : ٨ِٟ٪ٝ ٟ٪حُٔش ٨ِٟ٩٪ٝ ٟوخِٛش، ٩ح٠َٛحى ٤٧خ

ح٬٨٤ٛ : ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٦ٛ ه٠٪ٝ ه٬ٜ حٛظلٰق، ٟؼخٙ ًٖٛ: ٣ٔ٪ٙ
 "    +:ه٢ حٛظؤَُٰ رٔ٪٦ٛ

 ٧ٌح ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن أ٣٪حم حٳ٫ً ُي٤ٛخ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٨ِٟ٪ٝ [23:حٵَٓحء]
.  ح٠ٛ٪حُٔش ٦ٛ ه٠٪ٝ

أٟخ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ُب٦٣ ٓي حهظَٜ حٛو٠ٜخء ٦ُٰ، ُخهظخٍ حر٢ هٰٔٚ 
٩ح٠ٛٔيٓٮ ٩أر٪ حٛوزخّ، أ٦٣ ٷ ه٠٪ٝ ٦ٛ، ٩أ٦٣ ٯِ٘ٮ ٦ُٰ ح٠ٛوخِٛش ُٮ 

حِٛٗخس ٩حؿزش ُٮ حٛٔخث٠ش، ٤ُوخ٦ِٛ ُٮ : ط٪ٍس ٩حكيس، ُبًح ٓخٙ
   +:ح٠ٛوٜ٪ُش، ٧ٌح ُٮ ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش، اًح ٓخٙ

  " [230:حٛزَٔس] ىٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ ٷ 
.  ٯـ٪ُ ٣٘خك٨خ ٟخ ٛٞ ط٤٘ق ًٖٛ ح٩ِٛؽ حٱهَ، ٧٩ٌ٘ح

٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٯئهٌ ٦٤ٟ حٛو٠٪ٝ، ٩ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ : ٩ٓخٙ آه١٩َ
    +:طوخ٬ٛ

   "[95:ح٠ٛخثيس] ٝحٓظيٙ ر٦ ؿخثِش ه٬ٜ هي 
. ٤ٟن ح٠ٛلَٝ ٢ٟ ٓظٚ ؿ٠ٰن حٛلٰ٪ح٣خص حٛظٮ ٰٛٔض طٰيًح

أ٭ ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ رؤ١ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش : ُو٬ٜ اٳ٩ٙ:  ٓ٪٦ٛ*
ا٠ٛبء ٷ ٯ٤غغ٦ »: ٦ٛ ه٠٪ٝ ُٰـ٪ُ طوظٰظ٦، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
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«شٮء
()

 ٤٧خ ٤ٟـ٪٦ٓ أ١ ح٠ٛخء ٷ ٯ٤ـ٦ٔ شٮء، ٩ٟـَحى٥ أ١ ح٠ٛـخء 
ٷ ٯ٤ـ٦ٔ شـٮء اًح ٛـٞ ٯظٌٰــَ، ٩ٯ٨ِـٞ ٦٤ٟ أ٦٣ اًح  

ٯغ٪ص : ُو٬ٜ اٳ٩ٙ. ٩اده٬ ثوؼ٨ٞ أ١ اٛخٸٍ ٷ ٯزؾْٔ
.  رخظٰظ٦ ث٠ب ٯغ٪ص ث٦ رخظٰض اٛوبٝ

٩سُن ٦ٜٗ رخظٰض أٯؼًب، ٵُبدح اِٜٛق ُٮ ٤ٟـ٪٦ٓ ٨ِٟ٩٪٦ٟ، 
. ٨ُ٪ ٗجوغ اٛوبٝ، رٗش٥ أث٪ اٛخـبة ٩ًٰش٥

 

طٌَٰ ػزض ٦ٛ ك٘ٞ ح٤ٛـخٓش، ػٞ ؿخء٣خ ُٮ أكخىٯغ أه٫َ أ٦٣ اًح طٌَٰ 
رـخ٧َ ٷ ٯ٤ـْ، ٩ا٠٣خ ٯ٤ـْ اًح طٌَٰ ر٤ـخٓش، ٨ٌُح ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد 

.  طوظٰض ح٨ِ٠ٛ٪ٝ
 أ٭ أ١ ٢ٟ ٬ِ٣ :اٛخٸٍ ٷ ٯزؾْٔ ٩اده٬ ثوؼ٨ٞ أ١:ٓ٪٦ٛ *

. حٛو٠٪ٝ ٬ِ٣ حٛو٠٪ٝ حِٜٛلٮ، ٢ٟ٩ أػزظ٦ ٓظي حٛو٠٪ٝ ح٠ٛو٤٪٭
 ٯو٤ٮ أ١ ٍُن ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ؿ٠ٰوًخ رو٠٪٦ٟ :٩سُن ٦ٜٗ:  ٓ٪٦ٛ*

ُٮ عبئ٠خ »: ٩ؿ٠ٰن أَُحى٥ ٯوظزَ ٢ٟ رخد حٛظوظٰض ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
«ا٤ٌٛٞ اٛضٗبح

()
ُٮ ٟوٜ٪ُش ح٤ٌٛٞ حِٛٗخس ٌٖٗٛ، ٳ٦٣ :  ػٞ ٓخٙ روي ًٖٛ

ٷ ٯوي ٣ٔوًخ، ٩ا٠٣خ ٯوي طوظٰظًخ ٜٛوـخد حٳ٩ٙ، ٳ٦٣ ٛٞ ٯَُن 
  .حٛوـخد حٳ٩ٙ رخٰٜٛ٘ش

 
 
 
 
 
 
 

                                 
ٰٓٚ ٯخ ٍٓ٪ٙ :٩أ٦ٛ٩ (66)ٌٍٟ٭صحٙ ٩(1/147)حثٮ٣ْحٙ ٩(66)أر٪ ىح٩ى  أهَؿ٦ ()

ُٔخٙ  ٧٩ٮ رجَ ٯ٬ٜٔ ٨ُٰخ حٛلٰغ،٩ٛل٪ٝ حٛ٘ٸد،٩ح٤ٛظ٢؟ حهلل،أ٣ظ٪ػؤ ٢ٟ رجَ رؼخهش،
. حٛليٯغ« ...٥ٌَُٗ×: ٍٓ٪ٙ حهلل 

(. 5/18)٩ح٤ٛٔخثٮ (1567)٩أر٪ ى٩ى (1454) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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ٷ ٯٜضٝ ٢ٟ ئػ٠بس شٮء ُٮ ا٠ٛوـ٪ٍ أ١ ٯؼ٠ش ُٮ : ٟغأٛخ
ا٠ٛوـ٪ٍ ه٦ٰٜ رٗش٥ أث٪ اٛخـبة ٩ُبًٓب ٜٛشبُوٰخ خٸًُب ٜٛؾ٤ِٰخ، 

.  ٩اٛٔبػٮ ُٮ اِٛ٘بٯخ
 

ٷ ٯٜضٝ ٢ٟ ئػ٠بس شٮء ُٮ ا٠ٛوـ٪ٍ أ١ ٯؼ٠ش ُٮ : ٓ٪٦ٛ*
،  ٯو٤ٮ اًح هـَ ح٠ٓخ١ أكي٠٧خ ٦ُٰ اػ٠خٍ :ا٠ٛوـ٪ٍ ه٦ٰٜ

٩حٱهَ ْٰٛ ٦ُٰ اػ٠خٍ، ٨ُٚ اػزخص حٵػ٠خٍ ُٮ ح٠ٛوـ٪ٍ ٯِٜٝ 
٦٤ٟ أ١ ٣ؼزض ٧ٌح حٵػ٠خٍ ُٮ ح٠ٛوـ٪ٍ ه٦ٰٜ، ٩ح٠َٛحى رخٵػ٠خٍ 

أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ َٟؿن ٯَؿن ا٦ٰٛ حٛ٘ٸٝ، ٩ٯ٠ؼٜ٪١ ٦ٛ رٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
«ٷ ٯٔزٚ ٟغٜٞ ث٘بُش، ٩ٷ ر٩ ه٨ذ ُٮ ه٨ذ٥:»×

()
، ُخٛـ٨٠٪ٍ 

ٷ ٯٔظٚ ٟٜٔٞ ر٘خَُ ٯش٠ٚ حٛ٘خَُ حٌٟٛٮ، ٩ٯش٠ٚ حٛ٘خَُ : ٯٔ٪ٛ٪١
ٯو٤ٮ ٩ٷ ٯٔظٚ ٩ً ه٨ي ُٮ ه٨ي٥ « ٩ٷ ر٩ ه٨ذ» :×ح٠ٛوخ٧ي، ٩ٓ٪٦ٛ 

ػ٩ٍَس أ١ ٯ٘٪١ ِٜٛق ٟو٬٤ ٳ٦٣  (رلَرٮ): رلَرٮ،ُؤػ٣َ٠خ ٠ٜٗش
اًح أػ٣َ٠خ ُٮ ح٠ٛوـ٪ٍ حٛؼخ٣ٮ شٰجًخ ٧٩٪ أ٦٣ ٷ ٯٔظٚ رلَرٮ، ُٸ 

.  ٯ٤ِٟٜخ أ١ ٣ؼ٠َ ُٮ ح٠ٛوـ٪ٍ ه٦ٰٜ حٳ٩ٙ شٰجًخ ٠ٟخػًٸ ٦ٛ
ٷ ٯٔظٚ ٟٜٔٞ »: ٯٔظٚ ح٠ٜٛٔٞ رخٌٟٛٮ، ٩أٟخ كيٯغ: ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش

ُب٦٣ ٯَحى رخٛ٘خَُ ٤٧خ حٛلَرٮ، ريٷٛش ٟخ روي٥، ٩ٷ ٩ً ه٨ي، « ر٘خَُ
ٯو٤ٮ ٩ٷ ٯٔظٚ ٩ً ه٨ي ر٘خَُ كَرٮ، ُب١ حٌٟٛٮ ٯٔظٚ رخٌٟٛٮ اؿ٠خهًخ 

ُبًح أػ٠َ ُٮ  (ر٘خَُ كَرٮ): ُٸري أ١ ٯؼ٠َ ُٮ حٛؼخ٣ٮ ِٛق
ح٠ٛوـ٪ٍ ُٸري أ١ ٯؼ٠َ ُٮ ح٠ٛوـ٪ٍ ه٦ٰٜ، ٩ٌٖٛٛ ه٤ي٧ٞ أ١ 

 .حٌٟٛٮ اًح ٓظ٦ٜ ٟٜٔٞ ٓظٚ ر٦، هٸًُخ ٜٛـ٨٠٪ٍ
 

اٛٔشا١ ث٢ٰ شٰئ٢ٰ ُٮ اِٜٛق ٷ ٯٔزؼٮ اٛزغ٪ٯخ ث٠٨٤ٰب : ٟغأٛخ
ُٮ اٛؾ٘ٞ ًٰش ا٠ٛزٗ٪س ئٷ ثذٰٛٚ خبسط، رٗش٥ أث٪ اٛجشٗبد ٩ُبًٓب 

. ٜٛؾ٤ِٰخ ٩اٛشبُوٰخ، خٸًُب ٳثٮ ٯ٪عَ
 

                                 
حٛشـَ حٳ٩ٙ ٦٤ٟ، ٩أهَؿ٦ أر٪  (1412)٩حٛظٌَٟ٭ (111) أهَؽ حٛزوخٍ٭()

. ٗخًٟٸ (2660)٩حر٢ ٟخؿ٦ (8/19)٩ح٤ٛٔخثٮ (2751)ىح٩ى
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 ٯو٤ٮ أ١ ٯـ٠ن ر٠٨٤ٰخ ُٮ ٰٓخّ :اٛٔشا١ ث٢ٰ اٛشٰئ٢ٰ:  ٓ٪٦ٛ*
٩حكي ُٮ ك٘ٞ ُبًح ١َٓ ر٠٨٤ٰخ ُٮ ك٘ٞ طٔخ٩ٯخ ُٮ ًٖٛ حٛل٘ٞ، ٨ُٚ 

ٯو٤ٮ ٧ٌح أ٨٣ٞ ٯظٔخ١٩٩ ُٮ ٥ًَٰ ٢ٟ حٳك٘خٝ أ٩ ٷ؟  
: ٷ ٯظٔخ٩ٯخ١ اٷ ُٮ ح٠ٌٛٗ٪ٍ، ٩ٓخٙ ؿخثِش: ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

 +:ٯظٔخ١٩٩ ُٮ ٗٚ شٮء، ٢ٟ٩ أٟؼٜظ٦ ٓ٪ٙ حهلل طوخ٬ٛ
  

  " [ٚ8:ح٤ٛل] 
٧ٌح ىٰٛٚ ه٬ٜ ؿ٪حُ ٍٗ٪د حٛوٰٚ ٩حٛزٌخٙ ٩حٛل٠َٰ، ٨ُٮ ٟظٔخ٩ٯش 

حٛزٌخٙ : ُٮ ٧ٌح حٛل٘ٞ، ٨ُٚ ٣ٔ٪٭ ر٨٤ٰخ ُٮ ٗٚ شٮء، ٤ُٔ٪ٙ ٟؼًٸ
٩حٛل٠َٰ ٷ ٯـ٪ُ أ٨ٜٗخ، ٌُٖ٘ٛ حٛوٰٚ، ٧ٌح ٯ٬٠ٔ ىٷٛش حَٛٔح١ أ٩ 

  .ىٷٛش حٷٓظَح١، ٩ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ أ٨٣خ ٰٛٔض رلـش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  +: ٣ؾ٪×اٛخـبة اٛخبص ثب٤ٛجٮ : ٟغأٛخ

 " ،هبٝ ٛٴٟخ ئٷ ثذٰٛٚ ٯخظ٦ ه٤ذ اٳٗضش 
.  خٸًُب ٜٛز٠ٰ٠ٮ، ٩أثٮ اٛخـبة ٩أٗضش اٛشبُوٰخ

؟ (ه٦ٰٜ اٛغٸٝ)٩ٗزا ئرا ر٪ع٦ خـبة اهلل ٜٛظؾبثخ ٧ٚ ٯو٦٠ 
ا٤ِٛٮ ٤٧ب ه٢ اٳٗضش، ث٤بء ه٬ٜ أ٦٣ ٷ ٯأٟش ٣ِغ٦  (اٛ٪اػؼ)٩ُٮ 

.  ٗبٛغٰذ ٟن هجٰذ٥
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٩ؽ٘ٞ ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ُٮ روذٯ٦ ئ٬ٛ أٟز٦، ٯخشط ه٬ٜ اٛخٸٍ 
٩ُشّ أث٪ ا٠ٛوبٛٮ ٩ًٰش٥ . ُٮ اٛخـبة ا٠ٛز٪ع٦ ئ٦ٰٛ ه٤ذ اٳٗضش

. ٯزوذ٫ ُو٦ٜ: ٩ٓبٛ٪ا
 

اًح ٩ٍى هـخد ُٮ حَٛٔآ١ :×اٛخـبة اٛخبص ثب٤ٛجٮ :ٓ٪٦ٛ *
 ُب١ حٳطٚ أ١َ أٟظ٦ طشخ٦ٍٗ ُٮ ًٖٛ حٛوـخد ×ٟ٪ؿ٦ ا٬ٛ ح٤ٛزٮ 

 "    +:ٟؼٚ
 ٩طيهٚ أٟظ٦ طزوًخ ٦ٛ، ٩ٓخٙ ×ا٦٣ ٟ٪ؿ٦ ٤ٜٛزٮ : ٨ٌُح اٟخ أ١ ٯٔخٙ

 +:ا٦٣ ٟ٪ؿ٦ ٛ٘ٚ ٢ٟ َٓأ حَٛٔآ١؛ ٌٖٗٛ ٓ٪٦ٛ: ؿخثِش
   
  

 " [ّ1:حٛـٸ] ٧ٌح 
 ٩ٯٔظؼ٬٤ ٢ٟ  ُٰ٘٪١ هخًٟخ ٛـ٠ٰن أٟظ٦ ـ ٥ٌ٧ ٟٔؤٛش ـ×هـخد ٤ٜٛزٮ 

 +: رخٛوـخد ٗٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ×ًٖٛ ٟخ ٓخٝ ىٰٛٚ ه٬ٜ حهظظخص ح٤ٛزٮ 
  *  

   " [ِٟٚ2، 1:ح٠ٛ]  .
 اًح ٩ٍى :٩ٗزا ئرا ر٪ع٦ خـبة اهلل ٜٛظؾبثخ ٧ٚ ٯو٦٠:  ٓ٪٦ٛ*

 ُب٦٣ ٟخ ×٢ٟ حٛشخٍم هـخد ٜٛظلخرش ُب٦٣ ٯ٘٪١ هـخرًخ ٤ٜٛزٮ 
هخؿز٨ٞ اٷ ٛ٘٪٨٣ٞ ٢ِٰٜٟ٘ ٧٩٪ ٯشخ٨ٍٗٞ ُٮ ًٖٛ ُ٘خ١ ٟوخؿزًخ 

 . ٥ٌ٧ ٟٔؤٛش ػخ٣ٰش .رٌٖٛ
 حٳطٚ ُٮ :٩ؽ٘ٞ ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ُٮ روذٯ٦ ئ٬ٛ أٟز٦:  ٓ٪٦ٛ*

حٳُوخٙ ح٤ٛز٪ٯش أ٦٣ ٯظوي٫ ك٨٠٘خ ا٬ٛ أٟظ٦، ُبًح ُوٚ ُوًٸ ه٬ٜ ؿ٨ش 
حٛ٪ؿ٪د ُخٳطٚ أ٦٣ ٯـذ ه٬ٜ أٟظ٩،٦اًح ُوٚ ُوًٸ ه٬ٜ طِش 

حٛـ٪حُ ُخٳطٚ أ٦٣ ٯـ٪ُ ٳٟظ٦ ًٖٛ حِٛوٚ اٷ أ١ ٯَى ىٰٛٚ هخص 
. ٥ٌ٧ ٟٔؤٛش ػخٛؼش . ر٨ٌح حٛل٘ٞ×ٯوظض ح٤ٛزٮ 

خـبث٦ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٛ٪اؽذ ٢ٟ اٳٟخ، ٧ٚ ٯوٞ ًٰش٥؟ ٦ُٰ : ٟغأٛخ
.  اٛخٸٍ اٛغبثْ

٩ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ ٷ ٯوٞ، ٳ٦٣ هٞ ُٮ اٛزٮ ٓج٨ٜب ٨ِٛٞ اٷرجبم، ٳ٦٣ 
. َٟزَجن ٤٧٩ب َٟزِجن، ٩اخزبس أث٪ ا٠ٛوبٛٮ ٯوٞ ٤٧ب
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 اًح هخؿذ ح٤ٛزٮ :خـبث٦ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٛ٪اؽذ ٢ٟ اٳٟخ:  ٓ٪٦ٛ*
 ٩حكيًح ٢ٟ حٳٟش ُخٳطٚ أ٦٣ ٯوٞ ٥ًَٰ ه٬ٜ حٛظلٰق ٠ٗخ طٔيٝ، ×

 ٥ٌ٧ حٛشَٯوش حٳطٚ ٨ُٰخ حٛو٠٪ٝ، ٩ٌٖٛٛ ٟؼًٸ ٠ٛخ ٓخٙ ٩ًٖٛ ٳ١
 ٯب ًٸٝ عٞ اهلل ٩ٗٚ ٠ٟب ٯٰٜٖ ٩ٗٚ »: ٛو٠َ ر٢ أرٮ ٠ٜٓش

«ث٤ٰ٠ٰٖ
()

. × ٨ٌُح هـخد ٛ٪حكي، ُٰوٞ حٳٟش، ٧٩ٌ٘ح رٰٔش هـخر٦ 
٧ٌح ٟ٪ؿ٦ ا٬ٛ :  حٛل٤ِٰش ٓخٛ٪ح:٩ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ ٷ ٯوٞ:  ٓ٪٦ٛ*

: شوض، ُٰ٘٪١ هخطًخ ر٦، ٩ٷ ٯوٞ ؿ٠ٰن حٳٟش، أٟخ ح٠ٛٔؤٛش حٛٔخرٔش
ُظٜٖ ه٪ؿذ ح٤ٛزٮ ُوٞ حٳٟش، ٳ١ حٳٟش ٯـذ ه٨ٰٜخ حطزخم ح٤ٛزٮ، 

٢٘ٛ ٤٧خ ح٤ٛزٮ هخؿذ ٩حكيًح، ٩حٳٟش ٷ ٯـذ ه٨ٰٜخ حطزخم ًٖٛ 
ا٦٣ ا٠٣خ أَٟ حٛ٪حكي ر٨ٌح حِٛوٚ ٛ٘٪٦٣ : حٛ٪حكي، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح

. ًِٟٜ٘خ، ٥ٌ٧٩ حٛوٜش ٯشظَٕ ٨ُٰخ رٰٔش أَُحى حٳٟش
  

 
 
 
 

ع٠ن اٛشعبٙ ٷ ٯوٞ ا٤ٛغبء ٩ٷ ثبٛو٘ظ ئع٠بهًب، ٩ٯوٞ : ٟغأٛخ
ا٤ٛبط ٣٩ؾ٪٥ اٛغ٠ٰن ئع٠بهًب، ٣٩ؾ٪ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٩ُوٜ٪ا ٠ٟب ٯٌٜت 

٦ُٰ ا٠ٛزٗش ٯوٞ ا٤ٛغبء رجوًب ه٤ذ أطؾبث٤ب ٩أٗضش اٛؾ٤ِٰخ خٸًُب ٳثٮ 
  +: ٩اؽزظ أطؾبث٤ب ثأ١ ٓ٪٦ٛ. اٛخـبة، ٩اٳٗضش

 " [178:اٛجٔشح] هبٝ ٜٛزٗش ٩اٳ٣ض٬، ٩ُٮ 
ُبٛزِٰ٘ش ُٮ ٓز٨ٜب . ٷ ٯٔن ٟإ٢ٟ ه٬ٜ أ٣ض٬: (اٛ٪اػؼ)اٰٛٔبط ٢ٟ 

ٰٓبعًب، ٩خض اهلل روب٬ٛ اٛؾغت ثبٳخ٪ح، ُوذا٥ اٰٛٔبع٪١ ئ٬ٛ 
اٳخ٪ح ٩اٛو٠٪ٟخ : (ا٤ٌ٠ٛٮ)اٳخ٪اد ثب٠ٛو٬٤، ٩ُٮ اٛ٪َٓ ٢ٟ 

. ٜٛزٗش ٩اٳ٣ض٬
 

                                 
(. 2022)٩ٟٜٔٞ (5376) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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 ٯَحى ر٨خ حٛزلغ ُٮ روغ حٳِٛخف حٛوخٟش ٠ٛوَُش :ٟغأٛخ:ٓ٪٦ٛ *
. ٢ٟ ٯيهٚ طلظ٨خ

ٯو٤ٮ أ٦٣ ٛ٪ ٩ٍى : ع٠ن اٛشعبٙ ٷ ٯوٞ ا٤ٛغبء :ٓ٪٦ٛ *
ُب٦٣ ٷ  (ح٤ٛٔخء): ُب٦٣ ٷ ٯش٠ٚ ح٤ٛٔخء، ٧٩ٌ٘ح ِٛق (حَٛؿخٙ):ِٛق

. ٯش٠ٚ حَٛؿخٙ ٩ٓي ٩ٓن حٷطِخّ ه٬ٜ ًٖٛ
ٯش٠ٚ حٌٛٗ٪ٍ  (ح٤ٛخّ): أ٭ أ١ ِٛق:(٩ٯوٞ ا٤ٛبط):  ٓ٪٦ٛ*

. ٩حٵ٣خع
أ٭ أ١ ؿ٠ن ح٠ٌَٛٗ حٛٔخٛٞ :(٣٩ؾ٪ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٩ُوٜ٪ا):ٓ٪٦ٛ *

حٌٛ٭ ٷ طوظض طِظ٦ رخٌٛٗ٪ٍ ٧ٚ ٯش٠ٚ حٵ٣خع،٧٩ٌ٘ح ٩ح٩ 
حٛـ٠خهش ٧ٚ طوظض رخٌٛٗ٪ٍ أ٩ طش٠ٚ حٵ٣خع أٯؼًخ؟  

٧ٌح ٠ٟخ ٩ٓن حٛوٸٍ ٦ُٰ، ٧ٌُذ ؿخثِش ا٬ٛ أ١ ٥ٌ٧ حٳِٛخف حٛظٮ 
ٯٌٜذ ٨ُٰخ ح٠ٌَٛٗ طش٠ٚ ح٤ٛٔخء، ٧٩ٚ ٧ٌح حٛظ٤خ٩ٙ ٢ٟ ؿَٯْ حٌٜٛش 

. أ٩ حٛوٍَ؟ ٩ؿ٨خ١ ٨ٛٞ 
 +:رؤ٦٣ ٷ ٯش٠ٚ ح٤ٛٔخء ٳ١ حهلل ِٰٟ ر٠٨٤ٰخ رٔ٪٦ٛ: ٩ٓخٙ آه١٩َ

  

 " َ٩أؿٰذ رؤ١ ٧ٌح ٢ٟ هـ
. حٛوخص ه٬ٜ حٛوخٝ

.......................................................................
 ...........................

 

: ٩ٯظوْٜ رٌٖٛ ػٸػش ٟٔخثٚ
 +:  ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:ا٠ٛغأٛخ اٳ٬ٛ٩

 " طش٠ٚ حٌَٛٗ ٩حٳ٣ؼ٧٩،٬٪ ٠ٟخ ٯٌٜذ ٦ُٰ 
. ح٠ٌَٛٗ ، ُ٘خ١ ٢ٟ أىٛش أطلخد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ

 ُٮ ِٗخٍس حٛل٨خٍ أ٩ؿذ حهلل هظْ ٠ٟٜ٪ٕ ٟئ٢ٟ :ا٠ٛغأٛخ اٛضب٣ٰخ
ٷ ٯش٨ٜ٠خ ًٌٛش ٩ا٠٣خ أٛلٔض ر٦ :٨ُٚ ٯش٠ٚ حٳ٣ؼ٬؟ ٓخٙ حر٢ هٰٔٚ
 +:ٰٓخًٓخ، ٩حٛظ٪حد أ١ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

" ٌَٗٛٯش٨ٜ٠خ ٳ١ حٛ٪طَ َٜٛٓزش ٧٩٪ ٯش٠ٚ ح 
. ٩حٳ٣ؼ٬
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  +: ِٛق حٳه٪س ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:ا٠ٛغأٛخ اٛضبٛضخ

   " ٧ٚ ٯش٠ٚ حٳه٪حص ٌٛش 
أ٩ط٬ ٜٛو٠٪ٟش ٧ٚ طيهٚ : أ٩ٷ ٯش٢٨ٜ٠ اٷ ٢ٟ رخد حٰٛٔخّ؟ ٩ٟؼ٦ٜ

حٛو٠خص؟  
ح٧ٌ٠ٛذ ه٬ٜ ىه٪٢٨ٛ، ٩ٛوٚ ًٖٛ ٟز٤ٮ ه٬ٜ حٛوٸٍ ُٮ ٣ل٪ 

.  ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ: ِٛق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اٛخـبة اٛوبٝ ٗب٤ٛبط ٩ا٠ٛإ٢ٰ٤ٟ ٣٩ؾ٪٠٧ب ٯش٠ٚ اٛوجذ : ٟغأٛخ
. ئ١ ٗب١ ٛؾْ اهلل: ه٤ذ اٳٗضش  ٩ٓبٙ اٛشاص٭ اٛؾ٤ِٮ

 

 :اٛخـبة اٛوبٝ ٗب٤ٛبط ٩ا٠ٛإ٢ٰ٤ٟ ٣٩ؾ٪٠٧ب ٯش٠ٚ اٛوجذ: ٓ٪٦ٛ*
( ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ)٩ (ح٤ٛخّ):اًح ٩ٍى هـخد ٢ٟ حٛشخٍم رِٜق هخٝ ٟؼٚ ِٛق

٨ُٚ ٯش٠ٚ ح٠٠ٜٛ٪ٕ أ٩ ٷ ٯش٦ٜ٠؟ حٛـ٠خ٧َٰ ٓخٛ٪ح ٯش٦ٜ٠ ُٸ ُٯوَؽ 
٤٣لَ ا١ ٗخ١ ٧ٌح ُٮ كٔ٪ّ : ٩ٓخٙ حَٛحُ٭ حٛل٤ِٮ. اٷ ريٰٛٚ هخص

حهلل ُب٦٣ ٯش٦ٜ٠ ٩ا١ ٗخ١ ُٮ كٔ٪ّ ح٠ٛوٜ٪٢ٰٓ ُب٦٣ ٷ ٯش٦ٜ٠؛ ٳ١ 
ح٠٠ٜٛ٪ٕ ُٮ كٔ٪ّ ح٤ٛخّ ؿِء طخرن ٠ٛخ٦٘ٛ، ٨ُ٪ ر٠ؼخرش ر٠ٰ٨ش حٳ٣وخٝ 

 . ه٬ٜ ٓ٪ٙ حَٛحُ٭ حٛل٤ِٮ
ح٠ٛٔخثٚ حٛوخٟش حٛظٮ ٛٞ ٯَى ٨ُٰخ : ٩ٯيهٚ ُٮ ٧ٌح ٟٔخثٚ ٨٤ٟخ

  +:طوظٰض، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ

    " 
   +: ٩ٓ٪٦ٛ[83:حٛزَٔس]
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    " 
٩ٓي ٯَى هٸٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ .  ٨ٌُح ٯيهٚ ٦ُٰ ح٠٠ٜٛ٪ٕ[53:حٵَٓحء]

ٟٔخثٚ ٧ٚ ُهظض ح٠٠ٜٛ٪ٕ ريٰٛٚ آهَ أ٩ ٛٞ ُٯوظض، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ 
     +:ٓزلخ٦٣

    

 " [97:آٙ ه٠َح١] هخٟش،٩ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ  (ح٤ٛخّ  ) ٠ُٜ٘ش
   +:طوخ٬ٛ

   
    

    

  " [9:حٛـ٠وش]؟ ٓخٙ ؿخثِش :
ٷ : ٥ٌ٧ حٱٯش شخٟٜش ٠٠ٜٜٛ٪ٕ ر٤خًء ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛٔخهيس، ٩ٓخٙ آه١٩َ
طش٠ٚ ح٠٠ٜٛ٪ٕ ٳ٦٣ ٩ُِؿي ىٰٛٚ هخص ُٯوَؽ ح٠٠ٜٛ٪ٕ ُٮ ٥ٌ٧ 

ا١ ٤ٟخُن حٛوزي ٠ٟٜ٪ٗش : ٟخ ٧٪ ٧ٌح حٛيٰٛٚ حٛوخص؟ ٓخٛ٪ح. ح٠ٛٔخثٚ
ٌٍ ٛ٪ أ٩ؿز٤خ ه٦ٰٜ حٛـ٠وش، أ٩ أ٩ؿز٤خ ه٦ٰٜ حٛلؾ ٛ٘خ١  ٰٛٔي٥  ُل٤ٰج

 .ًٖٛ ٟوخًِٛخ ٛظٜٖ حٳىٛش حٛيحٛش ه٬ٜ أ١ ٤ٟخُن حٛوزي ٠ٟٜ٪ٗش ٰٛٔي٥
 +، "   +:ٟضٚ: ٟغأٛخ

 " ٯش٠ٚ اٛشع٪ٙ ه٤ذ اٳٗضش ٩ٓبٙ اٛظٰشُٮ ،
٩اُٛؾ٠ٰٜٮ

()
.  (ٓٚ)ئٷ أ١ ٯ٘٪١ ٟو٦ : 

 

  +:ٟضٚ:  ٓ٪٦ٛ*

"،+"أ٭ ٓ٪٦ٛ : ، ٯش٠ٚ اٛشع٪ٙ ه٤ذ اٳٗضش
 اًح ٩ٍى، ٩ٗخ١ "  +:طوخ٬ٛ

 أ٩ ٷ ٯش٦ٜ٠؟  ×حَٛٓ٪ٙ ٟو٦ أَٟ أ٩ هزَ ٧ٚ ٯش٠ٚ 

                                 
 أر٪ هزي حهلل حٛل٠ٰٜٮ، حٛل٢ٰٔ ر٢ ٟل٠ي ر٢ حٛل٢ٔ ر٢ كٰٜٞ حٛزوخٍ٭، ٟليع ٦ُٰٔ ()

٧ـ ٩ط٪ُٮ ٢ٟ338 أطلخد حٛ٪ؿ٪٥ ُٮ ٧ٌٟذ حٛشخُوٮ ُٮ رٸى ٟخ ٩ٍحء ح٨٤َٛ، ٩ٛي ٤ٓش 
.  ٧ـ٤ٓ403ش 
ؿزٔخص حٛشخُوٰش  (17/231)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء (221)ؿزٔخص ح٨ِٔٛخء ص: ح٣لَ

(.  4/333)حٛ٘ز٫َ
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هٸٍ ر٨٤ٰٞ، ٩ػ٠َس ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش أ٦٣ اًح ٩ٍى هـخد ٢ٟ  ٦ُٰ
 "  +حٛشخٍم ٦ُٰ 

 ػٞ ٩ٍى ه٢ حَٛٓ٪ٙ ُوٚ ٯوخَٛ طٜٖ ")+أ٩
 ٛٞ ٯيهٚ ُٮ ٥ٌ٧ حٱٯش أطًٸ، ٢ٟ٩ ×حٱٯش، ٨ُٚ ٣ٔ٪ٙ رؤ١ حَٛٓ٪ٙ 

 ٯيهٚ ×حَٛٓ٪ٙ ػٞ ٷ ٣لظخؽ ا٬ٛ حٛـ٠ن ر٢ٰ حٛي٢ٰٰٜٛ؟ أ٩ ٣ٔ٪ٙ رؤ١ 
ّٞ ٣لظخؽ ا٬ٛ حٛـ٠ن،٤ُل٠ٚ ٟؼًٸ حِٛوٚ ه٬ٜ  ُٮ ٥ٌ٧ حٱٯش، ٢ٟ٩ ػ

حٛـ٪حُ ٣٩ل٠ٚ ح٨٤ٛٮ ه٬ٜ حَٛ٘ح٧ش، ٤ُظٍَ كخ٧َ حِٜٛق ٢ٟ 
ٟخ ٩ٍى ه٢ : ، ٟؼخٙ ًٖٛ×ح٤ٛزٮ حٛظلَٯٞ ا٬ٛ حَٛ٘ح٧ش ِٛوٚ 

أ٦٣ ٬٨٣ ه٢ ا٠ٛ٪اطٜخ ُٮ اٛظٰبٝ صٞ ٗب١ »: ×حَٛٓ٪ٙ
«ٯ٪اطٚ

()
؟ 

ٌٍ ٷ ٣لظخؽ ×ح٤ٛزٮ ا١ : اًح ٤ٜٓخ  ٛٞ ٯيهٚ ُٮ ه٠٪ٝ هـخر٦ ُل٤ٰج
.  ا٬ٛ حٛـ٠ن ر٠٨٤ٰخ

 
 

ُٮ ر٤ب٩ٙ اٛخـبة اٛوبٝ ٢ٟ طذس ٦٤ٟ ٢ٟ اٛخْٜ، ٦ُٰ : ٟغأٛخ
. ٯز٤ب٩ٙ ئٷ ُٮ اٳٟش، ٩اخزبس٥ أث٪ اٛخـبة: صبٛض٨ب: صٸصخ أٓ٪اٙ

 

 اًح :ُٮ ر٤ب٩ٙ اٛخـبة اٛوبٝ ٢ٟ طذس ٦٤ٟ ٢ٟ اٛخْٜ:  ٓ٪٦ٛ*
ؿخء٣خ هـخد هخٝ، ٨ُٚ ٯظ٤خ٩ٙ ح٠ٛظٜ٘ٞ ر٦ أ٩ ٷ؟ حٛ٘ٸٝ ٤٧خ ٢ٟ 

 ِٛلًخ هخًٟخ ٧ٚ ٯيهٚ ٧٪ ٦ُٰ؟ أ٩ ؿخء٣خ ×ح٤ٛزٮ حٛوْٜ، ٟؼٚ ٛ٪ ٓخٙ 
٧ٌح حٛ٪َٓ َِٜٛٔحء ػٞ حُظَٔ ًٖٛ : ٟؼًٸ ا٣ٔخ١ ٩أ٩َٓ ٩ًِٓخ ٩ٓخٙ

حٛشوض، ٧ٚ ٯيهٚ ٧٪ ٦ُٰ، ُُٰظٍَ ه٦ٰٜ ٩ُٯوـ٬ ٢ٟ ًٜش حٛ٪َٓ 
ٛ٘٪٦٣ ًَُٰٔح؟  

: ٦ُٰ ػٸػش أٓ٪حٙ
 أ٦٣ ٷ ٯيهٚ؛ ٳ١ حٛوـخد حٛوخٝ ٷ ٯش٠ٚ ح٠ٛظٜ٘ٞ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ

. ر٦
.  ٯيهٚ؛ ٳ١ حٛوـخد حٛوخٝ ٯش٠ٚ ح٠ٛظٜ٘ٞ ر٩:٦اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

                                 
(. 1102)٩ٟٜٔٞ (1922) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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 ٓخٛ٪ح ٤٣لَ ا١ ٗخ١ هزًَح ُب٦٣ ٯظ٤خ٩ٙ ح٠ٛظٜ٘ٞ، ٠ٗخ :٩اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
ُٰيهٚ، ٩أٟخ ا١ ٗخ١ أًَٟح ُب٦٣ ٷ . ٧ٌح ٩َٓ ه٬ٜ حَِٛٔحء: ٛ٪ ٓخٙ

٥ٌ٧ ػٸػش أٓ٪حٙ ُٮ . ُؤهـ٪ح حَِٛٔحء ٦٤ٟ: ٯيهٚ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
.  ح٠ٛٔؤٛش

٩حٛلخ٧َ أ١ حٛوـخد حٛوخٝ ٯظ٤خ٩ٙ ٢ٟ طيٍ ٦٤ٟ؛ ٳ١ حٛوزَس 
 .رٌحص حٛوـخد، ٩ًحص حٛوـخد شخٟٜش ٠ٜٛظٜ٘ٞ ر٦ ُٰ٘٪١ ٟظ٤خ٩ًٷ ٦ٛ

 
 
 
 
 
 

    +:ٟضٚ: ٟغأٛخ

 "[ 104:اٛز٪ثخ ] ٯٔزؼٮ أخز اٛظذٓخ ٢ٟ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ
 .ا٠ٛبٙ ه٤ذ اٳٗضش

 

    +:ٟضٚ:  ٓ٪٦ٛ*

 "(أٟ٪حٙ): ِٛق: ٯٔزؼٮ أخز اٛظذٓخ ٢ٟ ٗٚ ٣٪م 
٤٧خ ؿ٠ن ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟوَُش ٧٩٪ حٛؼ٠َٰ، ٩حٛـ٠ن ح٠ٛؼخٍ ا٬ٛ 

ٌٍ ٥ٌ٧ حٱٯش طٔظؼٮ أ١ ط٘٪١ حِٛٗخس  ح٠ٛوَُش ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ُل٤ٰج
٩حؿزش ُٮ حٳطٚ ُٮ ؿ٠ٰن حٳٟ٪حٙ اٷ ٟخ ٩ٍى ىٰٛٚ رخٓظؼ٤خث٦ ٩رويٝ 

. ٩ؿ٪د حِٛٗخس ٦ُٰ
. ٜٛظزوٰغ (٢ِْٟ)ٳ١ : ٩ٓخٙ روغ حٛل٤ِٰش روٸٍ ًٖٛ، ٓخٛ٪ح

٩أؿٰذ رؤ١ حِٛٗخس ٷ ٯئهٌ ٨ُٰخ ؿ٠ٰن ح٠ٛخٙ ٩ا٠٣خ روؼ٦، ُخٛظزوٰغ 
. ْٰٛ ُٮ حٳ٣٪حم ٩ا٠٣خ ُٮ ح٤ٛ٪م حٛ٪حكي
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  +:اٛوبٝ ئرا رؼ٢٠ ٟذؽًب أ٩ رًٟب ٟضٚ: ٟغأٛخ

   *  

   " [14ـ13:اٷ٣ِـبس] 
٤ٟ٩و٦ ٓ٪ٝ ٣ُ٩ٔٚ ه٢ اٛشبُوٰخ . ٷ ٯ٤٠ن ه٠٪٦ٟ ه٤ذ اٳئ٠خ اٳسثوخ

 .أٯؼًب
 

  +:اٛوبٝ ئرا رؼ٢٠ ٟذؽًب أ٩ رًٟب ٟضٚ:  ٓ٪٦ٛ*

  ": أرَحٍ ؿ٠ن 
ٟوٍَ رخٳَٛ ٩حٛٸٝ، ٨ُ٪ ِٛق هخٝ، ٧ٌح حِٜٛق حٛوخٝ ُأِطَٮ ر٦ ه٬ٜ 

ؿ٠ن ٟوٍَ رؤٙ ٨ُ٪ ِٛق هخٝ،  (حِٛـخٍ):طٌٰش ح٠ٛيف ٩ٟؼ٦ٜ ِٛلش
٦٤٘ٛ ٟظؼ٢٠ ُٮ ًحط٦ ٌٜٛٝ، ُخٳطٚ أ١ ٯ٘٪١ ىحًٷ ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ، 

.  ٩رٌٖٛ ٓخٙ حٳث٠ش حٳٍروش؛ ٛويٝ حٛظ٤خُٮ ر٢ٰ حٛو٠٪ٝ، ٩ح٠ٛيف، ٩حٌٛٝ
.  ٷ ٯٔظؼٮ حٛو٠٪ٝ ٛ٘٪٦٣ ٯظؼ٢٠ ح٠ٛيف، أ٩ حٌٛٝ: ٩ٓخٙ ؿخثِش

ٌٍ ٷ  ٩حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ أ٬ٛ٩؛ ٳ٦٣ ٧٪ حٳطٚ ُٮ ٌٛش حٛوَد، ُل٤ٰج
ٯظق أ١ ُٯوظض ٧ئٷء ر٢٠ ٗخ١ ُٮ ه٨ي ح٤ٛز٪س، أ٩ ر٢٠ ٗخ١ 

  .، رٚ ٧ٮ طش٠ٚ حٛـ٠ٰن× ح٤ٛزٮٟوخؿزًخ، أ٩ ر٢٠ ٗخ١ روي 
  +: ٢ٟ٩ أٟؼٜش ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " 
ُب٨٣خ ِٛق هخٝ ٩ٍى ُٮ ٰٓخّ حٌٛٝ، ٨ُٚ طش٠ٚ حٛلٜٮ  [34:حٛظ٪رش]

ح٠ٛزخف؟ 
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 ُٮ ؽ٘بٯخ ×اٛشع٪ٙ  رشٕ اعزِغبس ٢ٟ : ٓ٪ٙ اٛشبُوٮ:ٟغأٛخ
 ٧٩زا :ٓبٙ أث٪ اٛجشٗبد. اٳؽ٪اٙ ُٯ٤ضٙ ٤ٟضٛخ اٛو٠٪ٝ ُٮ ا٠ٛٔبٙ

. كب٧ش ٗٸٝ أؽ٠ذ
 

 ُٮ ؽ٘بٯخ اٳؽ٪اٙ ُٯ٤ضٙ ×اٛشع٪ٙ رشٕ اعزِغبس ٢ٟ :  ٓ٪٦ٛ*
 ح٤ٛزٮ ٯو٤ٮ اًح ؿخءط٤خ ٟٔؤٛش ٩ٍىص ا٬ٛ :٤ٟضٛخ اٛو٠٪ٝ ُٮ ا٠ٛٔبٙ

ٌٍ ٯيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ×  ُٜٞ ٯٔظِظٚ ٨ُٰخ ٩أهـ٬ ك٠ً٘خ هخًٟخ ُب٦٣ ك٤ٰج
  .حٛل٘ٞ ٯظ٤خ٩ٙ ؿ٠ٰن طٜٖ حٛلخٷص

«٩حٓوض أ٧ٜٮ ُٮ ٨٣خٍ ٍٟؼخ١» :ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ
()

 
 ٌُٖٛ ؛ ٧ٚ ٧ٮ ح٩ِٛؿش حٳ٬ٛ٩، أ٩ ح٩ِٛؿش حٛؼخ٣ٰش×٩ٛٞ ٯٔؤ٦ٛ ح٤ٛزٮ 

ٯٔظؼٮ أ١ حٛل٘ٞ ٯظ٤خ٩ٙ ٩ؽء ح٩ِٛؿش حٳ٬ٛ٩، ٠ٗخ ٯظ٤خ٩ٙ ٩ؽء 
. ح٩ِٛؿش حٛؼخ٣ٰش
ح٤ٛزٮ  ُٔخٙ ٦ٛ ، ؿخء ٍؿٚ ٟو٦ هشَ ٢ٟ ح٤ٛٔ٪س:ٟؼخٙ آهَ

«اخزش أسثوًب ٩ؿْٜ عبئش٢٧»:×
()

 ٧ٚ ٓؤ٦ٛ ح٤ٛزٮ ٧ٚ هٔيص 
 ٛٞ ×ح٤ٛزٮ  ٛٞ ٯٔؤ٦ٛ، ا١ً ؟ه٢٨ٰٜ رؤي ٩حكي، أ٩ رؤ٪ى ٟظويىس

ٯٔظَِٔ ـ ٧ٚ ٢٧ رؤي ٩حكي أ٩ رؤ٪ى ٟظِخ٩طش ـ ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ 
حٛل٘ٞ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٛلخٷص حٛظٮ ُٯٜٔٞ ٨ُٰخ ٩ُؽ أٗؼَ ٢ٟ أٍرن ٣ٔ٪س 

 ٤٨ُخ طَٕ حٷٓظِظخٙ ٯو٤ٮ ،ٓ٪حء هٔي رؤي ٩حكي، أ٩ رؤ٪ى ٟظِخ٩طش
 ٛٞ ٯٔؤ٦ٛ ه٢ طِظٰٚ حٛ٪حٓوش ٯيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٛل٘ٞ ×ح٤ٛزٮ ٗ٪١ 

ه٤ي٭ هشَ ٣ٔ٪س، : شخٟٚ ٛـ٠ٰن حٳك٪حٙ ٩أ٦٣ هخٝ ٨ُٰخ؛ ٠ٛخ ٓخٙ ٦ٛ
٥ٌ٧ حٛوشَ :  ٧ٚ ٓخٙ«اخزش أسثوًب ٩ؿْٜ عبئش٢٧»:×ح٤ٛزٮ ُٔخٙ 

                                 
(. 1111)٩ٟٜٔٞ (1936) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
( 4157)٩حر٢ كزخ١ (1953)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1128) أهَؿ٦ حٛظٌَٟ٭()

(. 2/210)٩حٛلخٗٞ
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؟ ح٤ٛٔ٪س هٔيص ه٢٨ٰٜ ُٮ ٩ٓض ٩حكـي،أ٩ ُٮ أ٩ٓخص ٟظويىس ٩ٟظِخ٩طش
ٛٞ ٯٔؤ٦ٛ، ُـيٙ  

.......................................................................
 ..........................

 

ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٧ٌح حٛل٘ٞ ٧٩٪ حهظٰخٍ حٳٍرن ٩ِٟخٍٓش حٛزخٓٮ ٯش٠ٚ ٟخ 
ٛ٪ ٗخ١ حٛؤي ه٢٨ٰٜ ُٮ ٩ٓض ٩حكي ٩ٟخ ٛ٪ ٗخ١ حٛؤي ه٢٨ٰٜ ُٮ 

اًح هٔي ه٢٨ٰٜ ُٮ ٩ٓض ٩حكي :  ٳ١ حٛل٤ِٰش ٯٔ٪ٛ٪١؛أ٩ٓخص ٟظويىس
حهظَ أٍروًخ : رـٚ حٛؤي رخٛـ٠ٰن ُٰ٘٪١ ح٠َٛحى رخٛليٯغ ه٤ي حٛل٤ِٰش

أٟخ اًح .  ٨ُٞ ك٠ٜ٪٥ ه٬ٜ كخٛش ٩حكيس،٢٨٤ٟ ٩ط٩ِؿ٢٨ رؤي ؿيٯي
ط٩ِؽ ه٢٨ٰٜ ُٮ أ٩ٓخص ٟظِخ٩طش ُب٦٣ ٯز٬ٔ ٟو٦ حٳٍرن حٳ٩ٙ ٩حٛٔض 

  .حٛزخٰٓخص ح٠ٛظؤهَحص ُٯ٬ٌٜ هٔي٢٧
 ٠ٛخ ؿخءص حٛ٪حٓوش ٛٞ ٯٔظِظٚ ٢٨ُٰ، ٩ٛٞ ×ح٤ٛزٮ : ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

ٯَِّ ٧ٚ حٛؤي ه٢٨ٰٜ ُٮ ٩ٓض ٩حكي، أ٩ ُٮ أ٩ٓخص ٟظويىس، ٠ٟخ 
  .ٯيٙ ه٬ٜ أ١ حٛل٘ٞ ٯش٠ٚ حٛـ٠ٰن

ك٘خٯش : "٩ٓي ٩ٍى ه٢ حٵٟخٝ حٛشخُوٮ ؿ٠ٜش أه٫َ ٓخٙ ٨ُٰخ
حٛلخٙ اًح طـَّ ا٨ٰٛخ حٷكظ٠خٙ ٗٔخ٧خ ػ٪د حٵؿ٠خٙ، ٩ٓٔؾ ر٨خ 

، ُخِٜٛق حٳ٩ٙ ُٮ حٳٓ٪حٙ، ٩حٛؼخ٣ٮ ُٮ حٳُوخٙ ٛويٝ "حٷٓظيٷٙ
ه٠٪ٝ حِٛوٚ؛ ه٬ٜ أ١ حٛـ٠ٜش حٛؼخ٣ٰش ُٮ حٷكظ٠خٷص ح٠ٛظ٤خُٰش ى١٩ 
حٷكظ٠خٷص ح٠ٛظيحهٜش حٛظٮ ٯؼزض ٨ُٰخ حٛل٘ٞ ه٬ٜ حٳٓٚ ر٤خء ه٬ٜ 

. ك٠ٚ حِٛوٚ ه٬ٜ أٓٚ أك٪ح٦ٛ: ٓخهيس
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 ٧٩٪ عبئض ه٤ذ ، ٓظش اٛوبٝ ه٬ٜ ثوغ أعضائ٦:اٛزخظٰض
 ،اٳٗضش خجشًا ٗب١ أ٩ أٟشًا

 ........................................................................
 

 طٔيٝ أ١ : ٓظش اٛوبٝ ه٬ٜ ثوغ أعضائ٦:اٛزخظٰض:  ٓ٪٦ٛ*
 ٌٖٗٛ ٓي طَى حٛشَٯوش ،حٛشَٯوش طَى ُٮ هـخرخط٨خ رؤِٛخف هخٟش

روـخد هخٝ ٯش٠ٚ ط٪ًٍح هيٯيس  ػٞ روي ًٖٛ طٔظَ حٛشَٯوش ٧ٌح 
، أ٩ ٯَى ٨ُٰخ هـخد هخٝ ػٞ طٔظؼ٬٤ روغ حٛل٘ٞ ه٬ٜ روغ حٳَُحى

 : ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣حٳَُحى ُظل٘ٞ ه٨ٰٜخ رل٘ٞ ٌٟخٯَ ٛل٘ٞ حٛو٠٪ٝ
+   

    "
ُٟوٍَ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش ُِٰٰي : ح٠ٛـٜٔخص[228:حٛزَٔس]  هخٝ ٳ٦٣ ؿ٠ن 

 +: ػٞ روي ًٖٛ ُهظض ٧ٌح حِٜٛق ر٠ؼٚ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣،ؿ٠ٰن ح٠ٛـٜٔخص
   

    
    

     

  " [49:حٳكِحد] ُخٓظؼ٬٤ 
 ) ُٔظ٣َخ حٛوخٝ، ٧ٌح ٯ٬٠ٔ طوظٰظًخ،ح٠ٛـٜٔش ٓزٚ حٛيه٪ٙ

 ،ه٬ٜ روغ أؿِحث٦ ٤ُٜٔخ ٧ٌح حٛل٘ٞ هخص رخ٠ٛيه٪ٙ ر٨خ (ح٠ٛـٜٔخص 
. ُؤٟخ ح٠ٛـٜٔش ًَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ ٨ُٜخ ك٘ٞ آهَ

، أ٭ ٓظَ ك٘ٞ حٛوخٝ ٳ١ ِٛق حٛوخٝ ٷ ُحٙ ٓظش اٛوبٝ: ٩ٓ٪٦ٛ
رخًٰٓخ، ٩ا١ ٗخ١ ٯش٘ٚ ه٦ٰٜ حٛوخٝ حٌٛ٭ ٯَحى ر٦ حٛوظ٪ص ٗٔ٪٦ٛ 

     +:طوخ٬ٛ

 ُب٦٣ ِٛق هخٝ ٯَحى ر٦ روغ حٳَُحى ٩ٷ ٯوي [173:آٙ ه٠َح١] "
حٛظوظٰض اهَحؽ روغ أَُحى : طوظٰظًخ، ٩ٌٖٛٛ ٓخٙ روغ ح٤ٛلخس

حٛظوظٰض رٰخ١ أ١ روغ أَُحى : ٩ٓخٙ آه١٩َ. حٛوخٝ ٢ٟ ك٦٠٘
 .حٛوخٝ ٛٞ طيهٚ طلض ك٦٠٘
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 حٛظوظٰض :٧٩٪ عبئض ه٤ذ اٳٗضش خجشًا ٗب١ أ٩ أٟشًا:  ٓ٪٦ٛ*
ٓ٪٦ٛ  ٩ٓي ٯٔن ُٮ حٳ٩حَٟ، ٟؼٚ ،ؿخثِ ٩٩حٓن  ٩ٓي ٯٔن ُٮ حٳهزخٍ

:+ " 
. ٷ ٯغ٪ص ُٮ اٛخجش: ٩ٰٓٚ

 

٩ٟؼٚ ، ٤٨ُخ ٓـي ُٯ٠ؼٚ ر٦ ه٬ٜ حٛظـ٪ٍط٧،٢ٰـٌح هزـَ ُٯـَحى ر٦ حٳٟـَ
"    +: ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣

 ِٛق هخٝ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن أ٣٪حم حٛظٜ٪حص، حٳطٚ :حٛظٸس [43:حٛزَٔس]
 ٢٘ٛ ؿخءص روغ ح٤ٛظ٪ص ،ُٮ ٧ٌح أ١ ٯ٘٪١ حٳَٟ ٜٛ٪ؿ٪د

٩ىٛض ه٬ٜ أ١ روغ حٛظٜ٪حص ٰٛٔض ر٪حؿزش، ٩أ١ روغ حٛظٜ٪حص 
.   ٨ٌُح طوظٰض ٛٴَٟ،ٰٛٔض ر٠ش٩َهش أطًٸ

 حٛظوظٰض :أ٭ ٓخٙ روؼ٨ٞ:٩ٰٓٚ ٷ ٯغ٪ص ُٮ اٛخجش:  ٓ٪٦ٛ*
ا٠٣خ ٯـ٪ُ ُٮ حٳ٩حَٟ، أٟخ ُٮ حٳهزخٍ ُٸ ٯـ٪ُ، ٛجٸ ٯظ٪٧ٞ حٌٛ٘د 

 .ُٮ حٛوزَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. رخظٰض اٛوبٝ ئ٬ٛ أ١ ٯج٬ٔ ٩اؽذ عبئض ه٤ذ أطؾبث٤ب: ٟغأٛخ
٤ٟ٩ن أث٪ اٛجشٗبد ٩ًٰش٥ ا٤ٛٔض ٢ٟ أٓٚ اٛغ٠ن، ٩اخزبس ثوغ 

. أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ ثٔبء ع٠ن ٯٔشة ٢ٟ ٟذٛ٪ٙ اِٜٛق
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 اًح ؿخء٣خ ِٛق :رخظٰض اٛوبٝ ئ٬ٛ أ١ ٯج٬ٔ ٩اؽذ عبئض:  ٓ٪٦ٛ*
هخٝ ٤ٜٓ٩خ رـ٪حُ حٛظوظٰض ٦ٛ، ٟخ ٧٪ ح٠ٛٔيحٍ حٌٛ٭ ٷري أ١ ٯز٬ٔ 

ٷري أ١ ٯز٬ٔ ٩حكي، ٳ٦٣ اًح ٛٞ : روي ٥ٌ٧ حٛظوظٰظخص؟ ٓخٙ ؿخثِش
ٯزْ ٩حكي ُب٦٣ ٯوي ٣ٔوًخ، ُٰوَؽ ٢ٟ ٗ٪٦٣ طوظٰظًخ ا٬ٛ ٗ٪٦٣ 

٣ٔوًخ، ُٰـ٪ُ أ١ ٷ ٯز٬ٔ طلض ك٘ٞ حٛوخٝ روي حٛظوظٰض اٷ َُى 
. ٩حكي
: ٓخٛ٪ح:٤ٟ٩ن أث٪ اٛجشٗبد ٩ًٰش٥ ا٤ٛٔض ٢ٟ أٓٚ اٛغ٠ن: ٓ٪٦ٛ*

ٷري ٢ٟ أٓٚ حٛـ٠ن، ه٬ٜ هٸٍ ُٮ أٓٚ حٛـ٠ن ٧ٚ ٠٧خ حػ٤خ١ أ٩ 
.  ػٸػش
٩اخزبس ثوغ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ ثٔبء ع٠ن ٯٔشة ٢ٟ :  ٓ٪٦ٛ*

ٷري أ١ ٯز٬ٔ شٮء ٗؼَٰ ٯَٔد ٢ٟ ٟيٛ٪ٙ حِٜٛق : ٓخٛ٪ح:ٟذٛ٪ٙ اِٜٛق
حٛوخٝ، أٟخ أ٦٣ ُٯوَؽ ٦٤ٟ كظ٬ ٛٞ ٯوي ٯز٬ٔ اٷ أَُحى ٰٜٜٓش ٨ٌُح ٣خىٍ 

 .٥ٌ٨ُ ػٸػش أٓ٪حٙ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش. ٩ٷ ٯ٢٘٠ أ١ ٯَى ٟؼ٦ٜ ُٮ حٛشَم

 
 
 
 
 
 
 

ا٠ُْٛخِشط ٧٩٪ ئسادح ا٠ٛزٜ٘ٞ،٩اعزو٠ب٦ٛ ُٮ اٛذٰٛٚ :ا٠َُٛخِظض
،  ا٠ٛخظض ٟغبص

 

 طٔيٝ ٟو٤خ أ١ حِٜٛق حٛوخٝ ٧٪ حٌٛ٭ ٯٔخر٦ٜ :ا٠ٛخظض:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛوظض، ٧٩٪ ح٠ُٛوَؽ حٌٛ٭ أهَؽ حٛوخٝ ٢ٟ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ ؿ٠ٰن 

حٳَُحى ا٬ٛ ىٷٛظ٦ ه٬ٜ روغ حٳَُحى؛ ٩ح٠ٛوظض ٟز٢ٰ ٩ْٰٛ 
ٟوَؿًخ ُٮ حٛلٰٔٔش؛ ٳ١ ح٠ٛوظض ٯز٢ٰ أ١ ٥ٌ٧ حٳَُحى ٛٞ طيهٚ 

: ٩ٛٞ ُطَى رخِٜٛق حٛوخٝ أطخٛش؛ ٳ٦٣ ٠ٛخ ٓخٙ
+ " ا٠٣خ 
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أٍحى ٤٧خ ح٠ٛـٜٔخص ح٠ٛيه٪ٙ ر٢٨، أٟخ ًَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٢٨ ٛٞ ٯيه٢ٜ 
  +: أطًٸ ُٮ ٧ٌح حٛوـخد، ُـخء٣خ حٛوـخد حٱهَ

    

 " ٚٯز٢ٰ أ١ ًَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ ٛٞ طيه 
ٌٍ ٯ٘٪١ ح٠ٛوظض ٯز٢ٰ أ١  أطًٸ ُٮ حٛوـخد حٛوخٝ حٳ٩ٙ، ُل٤ٰج

ا٦٣ ٟوَؽ، : روغ حٳَُحى ٛٞ طيهٚ ٩ْٰٛ ٟوَؿًخ؛ ٳ٣ٖ اًح ٜٓض
ٟو٤خ٥ أ١ ٥ٌ٧ حٳَُحى ىهٜض ُٮ حٛوخٝ ػٞ أهَؿ٤خ٧خ، ٢٘ٛ ه٤ي 

حٳط٪٢ٰٰٛ أ١ حٛظوظٰض ٧٪ رٰخ١ أ١ روغ حٳَُحى ٛٞ طيهٚ ُٮ 
.  حٛوخٝ أطًٸ

 ٟخ ٧٪ ح٠ٛوظض، ٧ٚ ٧٪ حِٜٛق أ٩ :٧٩٪ ئسادح ا٠ٛزٜ٘ٞ:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛئَٛ حهظخٍ أ٦٣ حٵٍحىس، . اٍحىس ح٠ٛظٜ٘ٞ حٛٸُق؟ ٓ٪ٷ١ ٨ٛٞ

٧٪ حِٜٛق ٳ١ حٛشخٍم ا٠٣خ ٯظوزي٣خ رخٳِٛخف : ٩ؿ٠خهش ٯٔ٪ٛ٪١
 . ٩ح٤ٛظ٪ص،٩أٟخ حٵٍحىس ٨ُٮ هِٰش ه٤ٰٜخ

: ٯو٤ٮ أ١ حٳط٪٢ٰٰٛ ٯٔظو٠ٜ٪١ ٠ٜٗش: ٩اعزو٠ب٦ٛ: ٓ٪٦ٛ*
ُٮ حٛيٰٛٚ ح٠ٛوظض حٌٛ٭ ٧٪ حِٜٛق،٧٩ٌح ٢ٟ رخد  (ح٠ٛوظض)

.  ح٠ٛـخُ ه٤ي ح٠ٛئَٛ
أ١ ح٠ٛوظض ٧٪ ُخهٚ حٛظوظٰض :٤٧٩خٕ ٓ٪ٙ ػخٛغ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

 .حٌٛ٭ ٧٪ ح٠ٛظٜ٘ٞ
٩حٛظ٪حد أ١ ح٠ٛوظض ٧٪ ِٛق حٛظوظٰض حٌٛ٭ ٧٪ حٛيٰٛٚ 

حٛشَهٮ ح٠ٛوظض،٩ه٠ٚ حٳط٪٢ٰٰٛ ٩ه٨َُٞ ٩حٓظو٠خ٨ٛٞ ا٠٣خ ٧٪ 
.  ه٬ٜ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ

: ٩خظ٦ ثوغ أطؾبث٤ب ثب٤٠ِٛظٚ ٩ٓبٛ٪ا. ٧٩٪ ٟزظٚ ٤ٟ٩ِظٚ
٧٪ اطـٸػ ٗضٰش ٢ٟ اٳط٪٢ٰٰٛ ٳ١ اٷرظبٙ ٤ٟو٦ اٛو٠٪ٝ ُٜٞ ٯذٙ 

 .ئٷ ٤ِٟظًٸ ُٸ ٯغ٬٠ هبًٟب ٟخظ٪طًب
 

:  ح٠ٛوظظخص ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٧٩:٢ٰ٠ٔٓ٪ ٟزظٚ ٤ٟ٩ِظٚ:  ٓ٪٦ٛ*
ٟظظٜش ط٘٪١ ٟن ٣ِْ حِٜٛق حٛوخٝ، ٩ٟوظظخص ٤ِٟظٜش طَى رِٜق 

  +:آهَ، ٩ٓي ٟؼ٤ٜخ ٤٠ِٜٛظٚ رآٯش
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 "ُهظظض رٔ٪٦ٛ :+   

    

 " [ّ4:حٛـٸ]  ٧ٌح ٟوظض ٤ِٟظٚ، ٨ُٰ٩خ أٯؼًخ
 +:ٟوظض ٤ِٟظٚ آهَ ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    
     

  " ٍى ه٨ٰٜخ أٗؼَ ٢ٟ٪ُ 
ُهظظض رخٛلخٟٚ ُب٨٣خ ٷ طوظي ػٸػش ٩َٓء ٩ا٠٣خ طوظي . ٟوظض

ر٪ػن حٛل٠ٚ، ٩ُهظظض رٌَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ ُب٨٣خ ٷ طوظي ٥ٌ٧ 
حٛويس، ٥ٌ٧ ٟوظظخص ٤ِٟظٜش ٳ٨٣خ ٩ٍىص روـخد ٟٔظٔٚ، ٩ٓي 

ط٘٪١ ٤٧خٕ ٟوظظخص ٟظظٜش طَى ُٮ ٣ِْ حٛوـخد ٗٔ٪٦ٛ 
     +: ٓزلخ٦٣

    

 " [97:آٙ ه٠َح١] حٓٞ ؿ٤ْ ٟوٍَ  (ح٤ٛخّ) ُب١ ِٛق
 +: رؤٙ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ػٞ هظض رٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   "  .
 ٓخٙ روغ حٛو٠ٜخء :٩خظ٦ ثوغ أطؾبث٤ب ثب٤٠ِٛظٚ:  ٓ٪٦ٛ*

رؤ١ ح٠ٛوظظخص ٧ٮ ح٤٠ِٛظٜش ُٔؾ أٟخ ح٠ٛظظٜش ُٸ ٣وي٧خ 
ٌٍ : ٟوظظخص، ٓخٛ٪ح ٳ١ حٛـ٠ٜش حٛ٪حكيس ر٠ؼخرش ح٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس، ُل٤ٰج
٦ٛ : ٦ٛ هّٜٮ هشَس اٷ ػٸػًخ ٗؤ٣ٖ ٜٓض: ٠ُٜخ ٜٓض. ٷ ُٯوي طوظٰظًخ

: ٩ٓخٛ٪ح. ٨ُٮ ر٠ؼخرش ح٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس ُٸ ُٯوي طوظٰظًخ. هّٜٮ ٓزوش
: ٧٪ حطـٸف ٗؼَٰ ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ ٳ١ حٷطظخٙ ُٮ ٓ٪ٖٛ

.  اٷعزض٤بء ا٠ٛزظٚ ٩اٛششؽ ٩اٛظِخ ٩اٌٛبٯخ: ٩ا٠ٛزظٚ
 

 هشَس اٷ ػٸػش، ٤ٟو٦ ٢ٟ حٛيٷٛش ه٬ٜ ه٠٪ٝ حٛوشَس ُٜٞ ٯيٙ حِٜٛق 
ه٬ٜ حٛش٠٪ٙ أطًٸ ٷطظخٙ ح٠ٛوظض ر٦، ُٜٞ ٯيٙ حِٜٛق ه٬ٜ 
حٛو٠٪ٝ اٷ ُٮ كخٛش ٗ٪١ ح٠ٛوظض ٤ِٟظًٸ ٳ٦٣ ٩ٍى روـخد 

. ٩حكي
: ح٠ٛوظض ح٠ٛظظٚ أ٣٪حم:٩ا٠ٛزظٚ: ٓ٪٦ٛ *

:  ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
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  +: ٟؼخ٦ٛ:اٷعزض٤بء ا٠ٛزظٚ: ٓ٪٦ٛ *

   *   

 "  [َ3ـ2:حٛوظ]  ٧ٌح حٓظؼ٤خء ٟظظٚ،٩ٯ٘٪١
. ٩أه٪حط٨خ (اٷ)حٷٓظؼ٤خء رـ 

:  ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ
 ٢ٟ أ٣٪حم حٛظوظٰض حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭،ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ :اٛششؽ:ٓ٪٦ٛ *

     +:طوخ٬ٛ

  " [ّ6:حٛـٸ] ُب٦٣ ُٮ 
ُشَؽ  (٩َِا١). حٳ٩ٙ رَأ ح٩ِٛؽ ٢ٟ ح٤ِٛٔش ه٬ٜ ح٠ٛـٜٔش حٛزخث٢ ػٞ ٓخٙ

. ٜٛلخٟٚ ح٤ِٛٔش
٩ُؿخطٮ ؿ٪حْٛ ا١ ٛٞ ٯ٢٠ٔ رٌ٘ح، ٢٠ُ ٓخٟض ر٦ : ٩ٟؼٚ أ١ ٯٔ٪ٙ

.  ٢٨٤ٟ ٛٞ طـْٜ
:  ا٤ٛ٪م اٛضبٛش

 »:×حٛظِش، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ :  ٢ٟ أ٣٪حم حٛظوظٰض:اٛظِخ: ٓ٪٦ٛ *
«ُٮ ا٤ٌٛٞ اٛغبئ٠خ اٛضٗبح

()
 هظظ٤خ ًَٰ حٛٔخث٠ش أ٦٣ ٷ ُٗخس 

. ٨ُٰخ
 : ا٤ٛ٪م اٛشاثن

٬٨٣ ه٢ ثٰن اٛض٠شح »: ٟؼخ٦ٛ ٟخ ؿخء ُٮ حٛليٯغ:اٌٛبٯخ: ٓ٪٦ٛ *
ؽز٬ ٯجذ٩  

. ٩صاد ثوؼ٨ٞ ثذٙ اٛجوغ، ٩ٛٞ ٯزٗش٥ اٳٗضش
 

«طٸؽ٨ب
()

.   ُبًح ريح حٛظٸف ُب٦٣ ُٯٔظؼ٬٤ أ٩ ٯوظض ُٰـ٪ُ حٛزٰن
ػٞ  (ٗٚ  ) اًح ؿخء٣خ ِٛق هخٝ :٩صاد ثوؼ٨ٞ ثذٙ اٛجوغ:ٓ٪٦ٛ *

ٌٍ ٯ٘٪١  (روؼ٦ )ؿخء٣خ روي٥ ؿِء ٦٤ٟ ه٬ٜ ؿ٨ش حٛزيٰٛش  ُب٦٣ ك٤ٰج
   +:٢ٟ رخد حٛظوظٰض، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    

   " [97:آٙ ه٠َح١ ]

                                 
(. 5/18)٩ح٤ٛٔخثٮ (1567)٩أر٪ ى٩ى (1454) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 1534)٩ٟٜٔٞ (2194) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٧ٌح روغ ٢ٟ ح٤ٛخّ، . ِٛق ح٤ٛخّ هخٝ، ٢ٟ٩ حٓظـخم ا٦ٰٛ ٓزًٰٸ 
 . ٤٨ُخ ريٙ روغ ٢ٟ ٗٚ، ُٰ٘٪١ ٢ٟ رخد ح٠ٛوظض ح٠ٛظظٚ
٩ٓي حهظَٜ حٳط٪ٰٛ٪١ ٧ٚ ٯوي ريٙ حٛزوغ ٢ٟ حٛ٘ٚ ٢ٟ 

ح٠ٛوظظخص؟ ُؤػزظ٦ ؿخثِش ٳ١ ح٠ٛزيٙ طٞ اهَحؿ٦ ٢ٟ ك٘ٞ حٛوخٝ 
ٷ ٯوي ٢ٟ حٛظوظٰض ٳ١ ح٠ٛزيٙ ـ ٧٩٪ رٰٔش : ٓز٦ٜ، ٩ٓخٙ آه١٩َ

حٛوخٝ ًَٰ حٛزوغ ح٠ٛز٬ٔ ـ ُٮ ك٘ٞ ح٠ٛـَف؛ ٳ١ حٛزيٙ أٰٓٞ ٟٔخٝ 
٩هلل : ُٸ ٯ٪ؿي ٨ُٰخ اهَحؽ ٩ٷ طوظٰض، ٗؤ٦٣ ٓخٙ: حٛ٘ٚ؛ ٓخٛ٪ح

. ه٬ٜ ح٠ٛٔظـٰن كؾ حٛزٰض
٩ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ هخٝ ٯَى ه٦ٰٜ ٟوظظخص ٤ِٟظٜش ٩ُٮ 

. ٣ِْ حٛ٪ٓض ٯَى ه٦ٰٜ ٟوظظخص ٟظظٜش
٠ٛخًح ٤ٜٓخ ا١ ح٠ٛوظض رٰخ١ ٩ْٰٛ ٟوَؿًخ؟ 

أَٗٝ : أَٗٝ حٛـٜزش اٷ ُٯيًح، ٟو٤خ٥ أ٣ٖ ٠ََٛخ ٜٓض: ٳ٦٣ ٛ٪ ٜٓض
حٛـٜزش ٛٞ ط٢٘ طَٯي ُٯيًح؛ ٳ١ ٧ٌح ٯظَطذ ه٦ٰٜ أ١ ٯ٘٪١ حٛظوظٰض 
ٌٍ ٣شظَؽ  ُٟوَؽ، ٗخ١ ٣ٔوًخ، ٩ك٤ٰج ٣ٔوًخ،اً ٛ٪ ٤ٜٓخ رؤ١ حٛظوظٰض 

ش٩َؽ ح٤ٛٔن، ٢٘ٛ حٛو٠ٜخء ٷ ٯشظَؿ٪١ ش٩َؽ ح٤ٛٔن ُٮ 
.  حٛظوظٰض
ئخشاط ثوغ اٛغ٠ٜخ ثاٷ أ٩ ٟب ٓبٝ ٟٔب٨ٟب، : اٷعزض٤بء: ٟغأٛخ

٢ٟ . ًٰش، ٩ع٪ا٥، ٩هذا، ٩ٰٛظ، ٩ٷ ٯ٘٪١، ٩ؽبشب، ٩خٸ: ٧٩٪
ٍٞ ٩اؽذ  ٧٩٪ ئخشاط ٟب ٛ٪ٷ٥ ٛ٪عت دخ٪٦ٛ ٌٛخ .ٟـًٜٔب: ٩ٰٓٚ. ٟزٜ٘

 .ٛغبص: ه٤ذ اٳٗضش، ٩ٓبٙ ٓ٪ٝ
 

 :ئخشاط ثوغ اٛغ٠ٜخ ثاٷ أ٩ ٟب ٓبٝ ٟٔب٨ٟب: اٷعزض٤بء: ٓ٪٦ٛ *
ٓزْ أ١ حٛو٠٪ٝ ُٯوظض ر٠وظظخص ٩أ١ ٥ٌ٧ ح٠ٛوظظخص ٨٤ٟخ 

 ٨٤ٟ٩خ ٟخ ٧٪ ٟظظٚ ُٮ ٣ِْ حٛوـخد ،٤ِٟظٚ ُٮ هـخد ٟٔظٔٚ
  + :حٛوخٝ، ٢ٟ٩ ٥ٌ٧ ح٠ٛوظظخص ح٠ٛظظٜش حٷٓظؼ٤خء ٩ٟؼخ٦ٛ

   *   

 " [َ3ـ2:حٛوظ ] ٩ٛٴط٪٢ٰٰٛ ُٮ كٰٔٔش حٷٓظؼ٤خء
  :ٓ٪ٷ١
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 أ١ حٷٓظؼ٤خء ُٯوَؽ روغ حٛـ٠ٜش، ر٠و٬٤ أ١ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ
. ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٗخ١ ىحهًٸ ػٞ هَؽ

٩ٌٖٛٛ ٓخٙ . أ١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٛٞ ٯيهٚ أطًٸ ُٮ حٛـ٠ٜش:٩اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ
ٯو٤ٮ أ٨٣خ ٓي ىهٜض ػٞ . اهَحؽ روغ حٛـ٠ٜش:  ح٠ٛظ٤َ

حٛظٮ ٧ٮ أٝ رخد حٷٓظؼ٤خء أ٩ رؤ٭ أىحس طٔ٪ٝ  (ربٷ  ):أهَؿض،٩ٓ٪٦ٛ
.  ٟٔخ٨ٟخ

ٟب اٳد٩اد اٛزٮ رٔ٪ٝ ٟٔبٝ ئٷ؟  
. ًَٰ، ٩ٓ٪٫، ٩هيح، ٩ْٰٛ، ٩ٷ ٯ٘٪١، ٩كخشخ، ٩هٸ

. ٩ٯشظَؽ أ١ ٯ٘٪١ حٛوخٝ ٩حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ ٟظٜ٘ٞ ٩حكي
 ٧ٌح حٛٔ٪ٙ :٧٩٪ ئخشاط ٟب ٛ٪ٷ٥ ٛ٪عت دخ٪٦ٛ ٌٛخ: ٓ٪٦ٛ *  

حٛؼخ٣ٮ ُٮ كٰٔٔش حٷٓظؼ٤خء أ١ حٷٓظؼ٤خء رٰخ١ أ١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٛٞ ٯيهٚ 
.  ُٮ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ أطًٸ

: أ٭ أ١ روغ حٳط٪٢ٰٰٛ حٓظزيٙ ٠ٜٗش: ٩ٓبٙ ٓ٪ٝ ٛغبص:  ٓ٪٦ٛ*
. (ٛـخُ): رٔ٪٦ٛ (ٛ٪ؿذ)

٩ٓذ ُاخزَٜ ُٮ رٔذٯش اٛذٷٛخ ُٮ اٷعزض٤بء، ُبٳٗضش ا٠ٛشاد 
٩ئٷ ٓشٯ٤خ ٗبٛزخظٰض . هششح ئٷ صٸصخ عجوخ: ثوششح ُٮ ٓ٪ٖٛ

. ثٌٰش٥
هششح ئٷ صٸصخ ثاصاء عجوخ ٗبع٢ٰ٠ ٟشٗت : ٩ٓبٙ اث٢ اٛجبٓٸ٣ٮ

.  ٩ِٟشد
ُبٷعزض٤بء ه٬ٜ ٓ٪ٙ اٳٗضش رخظٰض، ٩ه٬ٜ ٓ٪ٙ اث٢ اٛجبٓٸ٣ٮ 

. ٰٛظ ثزخظٰض
 

 حٷٓظؼ٤خء :٩ٓذ ُاخزَٜ ُٮ رٔذٯش اٛذٷٛخ ُٮ اٷعزض٤بء: ٓ٪٦ٛ *
هشَس : ٧ٚ ٧٪ ٗخ٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس، أ٩ ٧٪ ٠ٜٗخص ٟظويىس؟ ٠ٛخ ٓخٙ ٟؼًٸ

طيٙ ه٬ٜ  (هشَس)٧ٮ ٠ٜٗخص ٟظويىس، ٠ُٜ٘ش : ٓخٙ ؿخثِش. اٷ ػٸػش
طيٙ ه٬ٜ ػٸػش، ٨ُٮ  (ػٸػش)كٍَ حٓظؼ٤خء، ٩ (اٷ)هشَس،٠ٜٗ٩ش 
.  ٠ٜٗخص ٟٔظٜٔش
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ِٛلش : ُو٤ي حٳ٢ٰٛ٩ ٯٔ٪ٛ٪١. ٥ٌ٧ ٗخ٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس: ٩ٓخٙ ؿخثِش
: ٩ه٤ي حٱهَٯ٢ ٯٔ٪ٛ٪١. َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ هيٝ ىه٪ٙ حٛؼٸػش (اٷ)

.  ٓزوش: هشَس اٷ ػٸػش ٗؤ٣ٖ ٜٓض: ٧ٮ ٗخ٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس؛ ٠ٛخ ٜٓض
٦ٛ هشَس اٷ :  ٠ٛخ طٔ٪ٙ ٟؼًٸ:ٗبع٢ٰ٠ ٟشٗت ٩ِٟشد: ٓ٪٦ٛ *

: ػٸػش، ُب١ ٟيٛ٪٦ٛ ٓزوش، ٢٘ٛ ٧ٌح ٦ٛ ِٛلخ١ أكي٠٧خ َِٟى ٧٩٪
هزي حهلل؛ : ٗٔ٪ٖٛ (هشَس اٷ ػٸػش)٩حٱهَ َٟٗذ ٧٩٪  (ٓزوش)

ُو٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ـ ٧٩٪ أ١ ٥ٌ٧ ٠ٜٗخص ٟٔظٜٔش ـ ٯ٘٪١ طوظٰظًخ، 
ٳ٣ٖ أ٩ًٷ ًَٗص حٛوشَس ػٞ هظظض ٨٤ٟخ أ٩ أهَؿض حٛؼٸػش ُٰز٬ٔ 

٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ . ٓزوش، ٗؤ٣ٖ هظظض ػٸػش ٷ طيهٚ ُٮ ك٘ٞ حٳ٩ٙ
. حٛؼخ٣ٮ ْٰٛ رظوظٰض ٳ٦٣ ر٠ؼخرش ح٠ٜ٘ٛش حٛ٪حكيس

٩ٯٸكق أ١ حٛظ٠ؼٰٚ ر٨ٌح ح٠ٛؼخٙ ٢ٟ أؿٚ ٗ٪١ حٛويى ـ ٧٩٪ ٤٧خ 
هشَس ـ ٣ض ُٮ ٟو٤خ٥، ٩رٌح طوٜٞ أ١ اىهخٙ ٧ٌح ح٠ٛؼخٙ ُٮ رخد 

. حٛظوظٰض ٷ ٯظق
 

ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ٢ٟ ًٰش اٛغ٤ظ ه٤ذ أؽ٠ذ : ٟغأٛخ
.  ٩أطؾبث٦، خٸًُب ٛجوغ اٛشبُوٰخ ٩ٟبٖٛ

٩اٳش٨ش ه٢ أثٮ ؽ٤ِٰخ طؾز٦ ُٮ ٰٟ٘ٚ أ٩ ٟ٪ص١٩ ٢ٟ 
  .أؽذ٠٧ب ُٔؾ

 .٩ُٮ طؾخ أؽذ ا٤ٛٔذٯ٢ ٢ٟ اٱخش س٩اٯزب١
 

 ٧ٚ ُٯشظَؽ ُٮ :ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ٢ٟ ًٰش اٛغ٤ظ: ٓ٪٦ٛ *
حٷٓظؼ٤خء أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ حٛـ٤ْ، ر٠و٬٤ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٩ح٠ٛٔظؼ٬٤ 

٦ٛ هّٜٮ هشَس ٍٯخٷص اٷ ػٸػش : ٦٤ٟ ٢ٟ ؿ٤ْ ٩حكي، ٟؼٚ أ١ طٔ٪ٙ
ٍٯخٷص؟ ٤٧خ ٠٧خ ٢ٟ ؿ٤ْ ٩حكي ُٸ اش٘خٙ ُٮ ؿ٪ح٥ُ، ٢٘ٛ ٧ٚ 

ٯظق أ١ ٯ٘٪١ حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ ًَٰ حٛـ٤ْ؟  
ٷ ٯظق ٳ٦٣ ٟٔظٔزق ُٮ ٌٛش حٛوَد ُٸ ٯظق أ١ : ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

ؿخء حٛٔ٪ٝ اٷ ك٠خًٍح، ٨ٌُح ٟٔظٔزق ُٮ ٌٛش حٛوَد، ٳ١ : طٔ٪ٙ
حٛل٠خٍ ْٰٛ ٢ٟ ؿ٤ْ حٛٔ٪ٝ، ُخٷٓظؼ٤خء ٷري أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٢ٟ 

. ؿ٤ْ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ
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٩اٳش٨ش ه٤ذ أثٮ ؽ٤ِٰخ طؾز٦ ُٮ ٰٟ٘ٚ أ٩ ٟ٪ص١٩ : ٓ٪٦ٛ *
ا١ ح٠ٰٛ٘ٸص ٩ح٠ٛ٪٣٩ُخص ٟظٔخٍرش ُٸ : ٓخٙ ؿ٠خهش: ٢ٟ أؽذ٠٧ب

٦ٛ هّٜٮ هشَس آطن رَ : ٟخ٣ن ٢ٟ حٓظؼ٤خء روؼ٨خ ٢ٟ روغ ُظٔ٪ٙ
. ٤٧خ ٰٟ٘ٚ ٩ٰٟ٘ٚ حٓظؼ٤ٰ٤خ أكي٠٧خ ٢ٟ حٱهَ. اٷ ػٸػش آطن شوَٰ

ٷ : ٯظق ًٖٛ، ٩ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ: ٓخٙ أر٪ ك٤ِٰش ُٮ ح٠ٛش٨٪ٍ ه٦٤
 .ٯظق
 ُٮ ح٤ٛٔيٯ٢ :٩ُٮ طؾخ أؽذ ا٤ٛٔذٯ٢ ٢ٟ اٱخش س٩اٯزب١:  ٓ٪٦ٛ*

أ٭ ح٧ٌٛذ ٩حِٛؼش ٧ٚ ٯظق حٓظؼ٤خء أكي٠٧خ ٢ٟ حٱهَ؟ ٦ُٰ 
٦ٛ هّٜٮ هشَس ٟؼخٰٓٚ ٧ًذ اٷ ه٠ٔش : ٟؼخٙ ًٖٛ ٛ٪ ٓخٙ. ٩ٍحٯظخ١

٧ٚ ٯظق حٷٓظؼ٤خء؟ ٦ُٰ ٩ٍحٯش أ٦٣ ٯظق حٷٓظؼ٤خء . ىٍح٧ٞ ُؼش
.  ٩رخٛظخٛٮ ٣وظٞ ٠ٰٓش حٛو٠ٔش ىٍح٧ٞ ٢ٟ ٟؼخٰٓٚ ح٧ٌٛذ

أ٦٣ ٷ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ٩ ػٞ طؼزض ح٠ٛؼخٰٓٚ ٗخٟٜش : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
. ه٦ٰٜ

ٯ٢٘٠ ؽ٠ٚ اٛظؾخ ه٬ٜ ٟب ئرا ٗب١ أؽذ٠٧ب ُٯوَجش : ٩ُٮ ا٤ٌ٠ٛٮ
ث٦ ه٢ اٱخش أ٩ ُٯوٜٞ ٓذس٥ ٦٤ٟ

()
  .

٩َخَشط أث٪ اٛخـبة ٨٤ٟب طؾخ اٷعزض٤بء ٢ٟ ًٰش اٛغ٤ظ 
.  ٟـًٜٔب

.  ٩ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ٢ٟ ع٠ن ٤ٟ٘ش ه٤ذ اٳٗضش
 .٩عٜٞ اٛٔبػٮ ٩اث٢ هٰٔٚ طؾز٦

 

٩ُٮ ا٤ٌ٠ٛٮ ٯ٢٘٠ ؽ٠ٚ اٛظؾخ ه٬ٜ ٟب ئرا ٗب١ أؽذ٠٧ب :  ٓ٪٦ٛ*
:  ُٮ ح٤ٌ٠ٛٮ ًَٗ حكظ٠خًٷ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٓخٙ:ُٯوَجش ث٦ ه٢ اٱخش

اًح ٗخ١ ح٤ٛخّ ٠ُٰخ ر٨٤ٰٞ ٯوز١٩َ رؤكي حٛـ٢ٰٔ٤ ه٢ حٱهَ طق أ١ 
ٯٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، أٟخ اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧خٕ طوزَٰ رؤكي٠٧خ ه٢ حٱهَ ُب٦٣ ٷ 

.  ٯظق
٩َخَشط أث٪ اٛخـبة ٨٤ٟب طؾخ اٷعزض٤بء ٢ٟ ًٰش :  ٓ٪٦ٛ*

ٯو٤ٮ أ١ أرخ حٛوـخد ٓخّ ه٬ٜ ح٩َٛحٯش حٛ٪حٍىس : اٛغ٤ظ ٟـًٜٔب

                                 
( 5/91) ح٣لَ ح٤ٌ٠ٛٮ()
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رـ٪حُ حٓظؼ٤خء ح٧ٌٛذ ٢ٟ حِٛؼش أ٦٣ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ ًَٰ حٛـ٤ْ 
ٟـًٜٔخ، ٩ر٦ ٓخٙ ؿ٠خهش ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ ٩ٯٔظيٛ٪١ ه٦ٰٜ ر٠ؼٚ ٓ٪٦ٛ 

   +:طوخ٬ٛ

  *   " 
.  ٩ارْٰٜ ْٰٛ ٢ٟ ح٠ٛٸث٘ش[31 ـ 30:حٛلـَ]

٩ػ٠َس ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش أ٦٣ ٛ٪ أَٓ ا٣ٔخ١ ٱهَ رشٮء ٩حٓظؼ٬٤ ٦٤ٟ 
شٰجًخ ٢ٟ ًَٰ ؿ٦ٔ٤ ٧ٚ ٯظق حٷٓظؼ٤خء؟ ه٬ٜ ٧ٌٟذ حٛـ٨٠٪ٍ ٷ 

ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ٩ ػٞ ٣ؼزض ه٦ٰٜ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ ٗخًٟٸ، ٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ 
حٱهَ حٌٛ٭ هَؿ٦ أر٪ حٛوـخد ٯظق حٷٓظؼ٤خء،٢ٟ٩ ػٞ ٣وظٞ ٠ٰٓش 

  .ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٢ٟ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ
 حٛـ٠ن :٩ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ٢ٟ ع٠ن ٤ٟ٘ش ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*

ح٤٠َٛ٘ ٟؼٚ  
. ٩ٯغ٪ص اٷعزض٤بء ُٮ ٗٸٝ اهلل روب٬ٛ ٩ٗٸٝ ا٠ٛخٜ٪ّ ه٤ذ اٳٗضش

 .ٷ ٯغ٪ص اٷعزض٤بء ئٷ ُٮ ٗٸٝ اهلل خبطخ: ٩شز ثوؼ٨ٞ ٩ٓبٙ
 

ٷ ٯِٰي حٛو٠٪ٝ، ٢ٟ٩ ػٞ ٷ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٦٤ٟ، ٟؼخٙ  (ٍؿخٙ):ِٛق
ٍؿخٙ اٷ ٍؿًٸ ٩حكيًح، أ٩ اٷ : ٍؿخٙ، ُٸ طٔٚ: حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘

ٍؿ٢ٰٜ، ٠ٛخًح؟ ٳ٦٣ ٷ ٯظق أ١ طٔظؼ٤ٮ اٷ ٢ٟ ِٛق هخٝ، ٩حٛـ٠ن 
. ح٤٠َٛ٘ ْٰٛ روخٝ، ٢ٟ٩ ػٞ ٷ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٦٤ٟ

٩ٷ َُّ ُٮ ًٖٛ ر٢ٰ ٗ٪١ حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘  ؿ٠ن ٟئ٣غ ٓخٛٞ، أ٩ 
ؿ٠ن ٌَٟٗ ٓخٛٞ، أ٩ ؿ٠ن طَٰ٘ٔ رشَؽ أ١ ٷ ٯ٘٪١ ٟو٦ طوَٯَ، 

حَٛؿخٙ، . حٳَٛ، ٩حٛٸٝ، ٟؼٚ أ١ طٔ٪ٙ: ٩حٛظوَٯَ ٯٔظِخى ٢ٟ شٰج٢ٰ
ُبًح هٸ حٛـ٠ن . ٍؿخٙ ح٠ٛيٯ٤ش: أ٩ حٵػخُش ا٬ٛ ٟوَُش ٟؼٚ أ١ طٔ٪ٙ

ٍؿخٙ، ٧ٚ ٨ُٰخ : ِٛلش: ٢ٟ ٧خط٢ٰ حٛوٸٟظ٢ٰ ٯ٘٪١ ٤ََٟ٘ح، ٟؼخ٦ٛ
٧ٚ ٧ٮ ٟؼخُش ا٬ٛ ٟوَُش؟ ٰٛٔض ٟؼخُش، .  (أٙ)؟ ْٰٛ ٨ُٰخ (أٙ)

ٌٍ ط٘٪١ ؿ٠وًخ ٤ًَٟ٘ح ٧ٚ ٯظق أ١ طٔظؼ٤ٮ ٨٤ٟخ؟ ٷ ٯظق أ١ . ُل٤ٰج
. طٔظؼ٤ٮ ٨٤ٟخ؛ ٳ٨٣خ أطًٸ ٷ طِٰي حٛو٠٪ٝ
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٩ٯغ٪ص اٷعزض٤بء ُٮ ٗٸٝ اهلل روب٬ٛ ٩ٗٸٝ ا٠ٛخٜ٪ّ :  ٓ٪٦ٛ*
حٛوَد ٓي حٓظو٠ٜض حٷٓظؼ٤خء ُٮ ٗٸ٨ٟخ، ٩حَٛٔآ١ ٩ٍى : ه٤ذ اٳٗضش

 .ر٦، ٢ٟ٩ ػٞ ٷ ٟخ٣ن ٢ٟ حٓظو٠خٙ ح٤ٛخّ حٷٓظؼ٤خء

 
 

 
 

 
ششؽ اٷعزض٤بء اٷرظبٙ ِٛلًب أ٩ ؽ٠ً٘ب، ٗب٣ٔـبه٦ ُٮ : ٟغأٛخ

٩ه٢ اث٢ هجبط . ر٤ِظ أ٩ عوبٙ ٣٩ؾ٪٥ ه٤ذ اٳٗضش ٗغبئش اٛز٪اثن
ئ٬ٛ ش٨ش

()
  .

 

٧ٌح شَؽ آهَ : ششؽ اٷعزض٤بء اٷرظبٙ ِٛلًب أ٩ ؽ٠ً٘ب:  ٓ٪٦ٛ*
٢ٟ ش٩َؽ حٷٓظؼ٤خء، ٧ٚ ٯشظَؽ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٩ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ 

ٟظظ٢ٰٜ ُٮ ٰٓخّ ٩حكي ٩أ١ ُٯظٜ٘ٞ ر٠٨خ ُٮ ٩ٓض ٩حكي؟  
:  ٯشظَؽ ًٖٛ، ٢٘ٛ حٷطظخٙ ه٤ي٣خ ه٬ٜ شٰج٢ٰ: ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

٧ٌح . ؿخء حَٛؿخٙ اٷ ُٯيًح: حشظَحؽ ِٛلٮ، ٗؤ١ طٔ٪ٙ:حٳ٩ٙ
.  حطظخٙ ِٛلٮ

حطظخٙ ك٠٘ٮ، رلٰغ ٯ٘٪١ حِٛخطٚ ر٠٨٤ٰخ شٮء ٯظـخ٩ُ :حٛؼخ٣ٮ
ه٦٤ ُٮ هٍَ ح٤ٛخّ، ٠ٗخ ٛ٪ ُظٚ ر٠٨٤ٰخ رظ٤ِْ أ٩ رٔوخٙ، ٟؼخٙ 

٦ٛ هَٜٮ هشَس ـ ػٞ ٗق ـ . ؿخء حٛٔ٪ٝ ـ ػٞ هـْ ـ اٷ ُٯيًح: ًٖٛ ٓخٙ
. ُٰظق حٷٓظؼ٤خء. اٷ ػٸػش

٦ٛ هٜٮ ػٸػش ٩ه٠ٔش ٩أٍروش اٷ : ٌٖٗٛ ٓخثَ حٛظ٪حرن ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
٩حكيًح، أ٩ ٦ٛ هّٜٮ ػٸػش ٍٯخٷص ٩ه٠ٔش ى٣خ٣َٰ ٩ٓظش ى٩ٷٍحص 

٤٧خ طق حٷٓظؼ٤خء؛ ٳ١ حٛظ٪حرن ٷ . ٩أٍروش ؿ٨ٰ٤خص اٷ ٍٯخًٷ ٩حكيًح
. طئػَ، ٨ٛخ ك٘ٞ ٟخ ٧ٮ طخرن ٦ٛ

                                 
٩حٛز٨ٰٔٮ ُٮ  (4/336)٩حٛلخٗٞ (11/68) أهَؿ٦ حٛـزَح٣ٮ ُٮ حٛ٘زَٰ()

. أ١ حر٢ هزخّ ٗخ١ ٯ٫َ حٷٓظؼ٤خء ٩ٛ٪ روي ٤ٓش: ٩ِٛل٦ (10/48)ح٢٤ٔٛ
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ٯـ٪ُ :  ٯٔ٪ٙ حر٢ هزخّ:٩ه٢ اث٢ هجبط ئ٬ٛ ش٨ش:  ٓ٪٦ٛ*
٩ػ٠َس ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش طل٨َ ُٮ ٟٔخثٚ ح٢ٰ٠ٰٛ ُب١ . حٷٓظؼ٤خء ا٬ٛ ش٨َ

ا١ شخء حهلل، ُب٦٣ : حٵ٣ٔخ١ اًح كَٜ ٯ٤ٰ٠ًخ ٩حٓظؼ٬٤ ٩ٓخٙ ُٮ ٯ٦٤ٰ٠
ٌٍ ٷ ٯل٤غ ُٮ ٯ٦٤ٰ٠ ُبًح حٓظؼ٬٤ ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ ٯشظَؽ أ١ . ك٤ٰج

. ٯ٘٪١ ٟظظًٸ، ٢ٟ٩ ػٞ ٛ٪ كَٜ حٰٛ٪ٝ ٩حٓظؼ٬٤ ٢ٟ حٌٛي ٛٞ ٯ٤ظِن ر٦
ح٤ٛزٮ ٯ٤ظِن ر٦ ا٬ٛ ش٨َ، ٩حٓظيٙ ه٬ٜ ًٖٛ رٔظش : ٩ٓخٙ حر٢ هزخّ

 ٠ٛخ أهزَ أ٦٣ ٰٓوزَ ه٢ ٓظش أ٧ٚ ح٨َ٘ٛ ُلَٜ ػٞ حٓظؼ٬٤ روي ×
. ش٨َ

.  أثذًا: ع٤خ، ٩ٰٓٚ: ٩ٰٓٚ
.  ٩ه٢ هـبء ُٮ ا٠ٛغٜظ. ٩ه٢ عوٰذ ث٢ عجٰش أسثوخ أش٨ش

ٟب ٛٞ ٯأخز : ٩ٰٓٚ. ٩أ٩ٟأ ئ٦ٰٛ ئٟب٤ٟب ُٮ اٷعزض٤بء ُٮ ا٢ٰ٠ٰٛ
. ُٮ ٗٸٝ آخش

 

ا٬ٛ ش٨َ، ٩حٓظيٷ٦ٛ رٔظش أطلخد ح٨َ٘ٛ : ٩ٓ٪ٙ حر٢ هزخّ
٦ُٰ حٓظؼ٤خء ُٮ حٵهزخٍ ٩حٛ٪هي رخٛظليٯغ ا٬ٛ ش٨َ، ٩ْٰٛ ٦ُٰ ٯ٢ٰ٠ 

 .٩ٷ آَحٍ
: ٩ٰٓٚ. ٯـ٪ُ حٷٓظؼ٤خء ا٬ٛ ٤ٓش: ٰٓٚ أ٭: ع٤خ: ٩ٰٓٚ:  ٓ٪٦ٛ*

 . ٟخ ىحٝ ُٮ ح٠ٛـْٜ: ٩ٰٓٚ. أٍروش أش٨َ: ٩ٰٓٚ .ٯـ٪ُ أريًح
 أ٩ٟؤ حٵٟخٝ :٩أ٩ٟأ ئ٦ٰٛ ئٟب٤ٟب ُٮ اٷعزض٤بء ُٮ ا٢ٰ٠ٰٛ : ٓ٪٦ٛ*

أك٠ي ا٬ٛ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ أ٦٣ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٟخ ىحٝ ُٮ ح٠ٛـْٜ ٦٤٘ٛ 
٩حهلل ٳػَر٢ ُٯيًح : ٛ٪ ٓخٙ: ٟؼخٙ ًٖٛ. ٯٔظ٥َ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ُٔؾ

ا١ شخء حهلل، : ٩ٓ٘ض، ػٞ روي هشَ ىٓخثْ أ٩ ه٠ْ ىٓخثْ طٌَٗ ٩ٓخٙ
ػٞ ٛٞ ٯؼَر٦، ٧ٚ طـذ ه٦ٰٜ ِٗخٍس ٯ٢ٰ٠؟ ٩ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ 

طـذ ٳ١ حٷٓظؼ٤خء ْٰٛ ٟظظًٸ رخ٢ٰ٠ٰٛ، ٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٱهَ، 
. حٓظؼ٬٤ ُٮ ح٠ٛـْٜ ُٰظق حٓظؼ٤خإ٥

٩حَٛحؿق أ١ حٷٓظؼ٤خء ُٮ ح٢ٰ٠ٰٛ طلٰق ٟخ ىحٝ ُٮ ح٠ٛـْٜ، 
٩٩ؿ٦ . روٸٍ حٷٓظؼ٤خء ُٮ حٵَٓحٍ ٣٩ل٪٥ ُٸري ٦ُٰ ٢ٟ حٷطظخٙ

 ٩اهلل ،٩اهلل ٳًض١٩ ٓشٯشًب »: أ٦٣ ٓخٙ×ح٤ٛزٮ حٛظَِٯْ ٟخ ٩ٍى ه٢ 
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«  صٞ ٓبٙ ئ١ شبء اهلل، ٩اهلل ٳًض١٩ ٓشٯشًب،ٳًض١٩ ٓشٯشًب
()

 
ٓخ٨ٛخ َٟط٢ٰ ػٞ حٓظؼ٬٤ ُٮ حٛؼخٛؼش، ُخٓظؼ٬٤ ُٮ ح٠ٛـْٜ ُظق 
حٓظؼ٤خإ٥، اً ٛٞ ٯ٢٘ طلٰلًخ ٛٞ ٯظِٜق ر٦، روٸٍ حٵَٓحٍ ُب١ 

حٵَٓحٍ ٯز٬ٔ ه٬ٜ حٳطٚ ٢ٟ ٗ٪٦٣ ٷري أ١ ٯ٘٪١ حٷٓظؼ٤خء ٟظظًٸ 
. رخ٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ

.  ٩رشزشؽ ٣ٰخ اٷعزض٤بء ه٤ذ اٳٗضش
٧٩ٚ رشزشؽ ٓجٚ ر٠ٰ٘ٚ ا٠ٛغزض٬٤ ٦٤ٟ، أ٩ ٢ٟ أ٩ٙ اٛ٘ٸٝ، أ٩ 

 .رظؼ ٩ٛ٪ ثوذ٥؟ أٓ٪اٙ
 

 ٯو٤ٮ ٯشظَؽ أ١ :٩رشزشؽ ٣ٰخ اٷعزض٤بء ه٤ذ اٳٗضش:  ٓ٪٦ٛ*
ٯ٘٪١ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخٷٓظؼ٤خء ٣خ٩ٯًخ ٦ٛ كخٙ حٛظٜ٘ٞ رخ٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ؛ ٳ٦٣ ٷ 

. «ا٠٣خ حٳه٠خٙ رخ٤ٰٛخص»: ٠ٰٓش ٜٛ٘ٸٝ ري١٩ ٣ٰش ٛليٯغ
 ٧ٚ طشظَؽ ٣ٰش :٧٩ٚ رشزشؽ ٓجٚ ر٠ٰ٘ٚ ا٠ٛغزض٬٤ ٦٤ٟ:  ٓ٪٦ٛ*

ؿخء : حٷٓظؼ٤خء ٓزٚ ط٠ٰ٘ٚ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ؟  ٟؼٚ أ١ ٯٔ٪ٙ حٛٔخثٚ
حَٛؿخٙ حٛـ٪حٙ ـ ػٞ ٣٪٫ حٷٓظؼ٤خء ر٢ٰ ٠ٜٗش حَٛؿخٙ ٩حٛـ٪حٙ ـ اٷ 

٦ٛ هّٜٮ حٰٛٔخٍص ـ ػٞ ٣٪٫ : ٨ُٚ ٯظق حٷٓظؼ٤خء؟ أ٩ ٓخٙ. ُٯيًح
ُِٮ . حٷٓظؼ٤خء ـ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ ح٠ٛوَع اٷ حٰٛٔخٍس حٛل٠َحء

ح٧ٌ٠ٛذ طظلٰق ٧ٌح حٷٓظؼ٤خء ٷشظَحؽ ٣ٰش حٷٓظؼ٤خء ه٤ي حٛظٜ٘ٞ 
ٷري أ١ ط٘٪١ ٣ٰش : رؤ٩ٙ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، ٩ٓخٙ روغ حٳط٪٢ٰٰٛ

حٷٓظؼ٤خء ٟ٪ؿ٪ىس ٓزٚ أ١ ٯظِٜق رؤ٩ٙ ٠ٜٗش ٢ٟ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، ٧ٌح 
أ٦٣ ٯظق ٩ٛ٪ ٛٞ ٯظٌَٗ اٷ روي ط٠خٝ : ٩ٓ٪ٙ ػخٛغ. ٓ٪ٙ آهَ
ػٸػش أٓ٪حٙ ٨ٛٞ أك٧َ٨خ حٳهَٰ؛ ٳ١ حٳطٚ طظلٰق ِٛق . حٷٓظؼ٤خء

 .حٷٓظؼ٤خء ٩حٛو٠ٚ ر٦

 
 
 
 

                                 
(. 10/48)٩حٛز٨ٰٔٮ (4343)٩حر٢ كزخ١ (3285) أهَؿ٦ أر٪ ى٩ى()
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ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ئٷ ٣ـًٔب ه٤ذ اٳٗضش ئٷ ُٮ ا٢ٰ٠ٰٛ : ٟغأٛخ

ٰٓبط ٟز٧ت ٟبٖٛ طؾز٦ : ٩ٓبٙ ثوغ ا٠ٛبٰٛ٘خ. ٛخبئَ ٢ٟ ٣ـ٦ٔ
.  ثب٤ٰٛخ

٩اهلل ئ١ »:٩ٯغ٪ص رٔذٯ٦٠ ه٤ذ اٳئ٠خ اٳسثوخ ٗٔ٪٦ٛ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ
 اٛؾذٯش ٟزِْ ه٦ٰٜ«شبء اهلل ٷ أؽَٜ ه٬ٜ ٯ٢ٰ٠

()
 .

 

حٷٓظؼ٤خء ٷري أ١ ٯ٤ـْ ر٦ : ٷ ٯظؼ اٷعزض٤بء ئٷ ٣ـًٔب: ٓ٪٦ٛ*
: ه٤ي حٛـ٠خ٧َٰ ٩حٓظؼ٤٪ح ٢ٟ ًٖٛ حٛوخثَ ٢ٟ ح٤ٛـْ رخ٢ٰ٠ٰٛ، ٓخٛ٪ح

٩ه٤ي حٛل٤خرٜش أ١ ح٤ٰٛش ٓي طوظض حِٜٛق . ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯٔظؼ٤ٮ رٜٔز٦
٩حهلل ٷ أٍٗذ ٦ٛ ٰٓخٍس، ٣٩٪٫ ٟخ ٯ٦ٜ٘٠ : حٛوخٝ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٛ٪ ٓخٙ

حٷٓظؼ٤خء اٷ ُٮ  طق ٢ٟ حٰٛٔخٍحص ُٮ حٛلخٙ ى١٩ ٟخ ٦ٜ٘٠ٰٓ ًيًح،
ٯ٢ٰ٠ حٵَٓحٍ ٩حٛيه٪٫، ُب٦٣ ٷري ٢ٟ ح٤ٛـْ رخٷٓظؼ٤خء ٩ٷ طِ٘ٮ 

«ٯ٤ٰ٠ٖ ه٬ٜ ٟب ٯظذٖٓ ه٦ٰٜ طبؽجٖ»:×ح٤ٰٛش ٦ُٰ ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
()

 .
أ٭ ٯـ٪ُ طٔيٯٞ حٷٓظؼ٤خء ٩ح٠ٛٔظؼ٬٤ ه٬ٜ : ٩ٯـ٪ُ طٔيٯ٦٠:  ٓ٪٦ٛ*

ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، ٢ٟ٩ أٟؼٜظ٦ حٛليٯغ حٌٛ٭ ٥ًَٗ ح٠ٛئَٛ كٰغ ٓيٝ 
. «ا١ شخء حهلل»: ×حٷٓظؼ٤خء ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ 

 

 
 
 

اعزض٤بء اٛ٘ٚ ثبؿٚ ئع٠بهبً، صٞ ئرا اعزض٬٤ ثوذ٥ ٨ُٚ : ٟغأٛخ
ٯجـٚ اٛغ٠ٰن ٳ١ اٛضب٣ٮ ُشم اٳ٩ٙ، أٝ ُٯشعن ئ٬ٛ ٟب ٓج٦ٜ ٳ١ 
. اٛجبؿٚ ٗبٛوذٝ، أ٩ ٯوزجش ٟب ٯإ٩ٙ ئ٦ٰٛ اٷعزض٤بءاد ٦ُٰ أٓ٪اٙ

 

٦ٛ هّٜٮ . ٛ٪ ٓخٙ.  ٟؼخٙ ًٖٛ:اعزض٤بء اٛ٘ٚ ثبؿٚ ئع٠بهًب:  ٓ٪٦ٛ*
ٌٍ ٯزـٚ حٷٓظؼ٤خء ٩ٯؼزض ه٦ٰٜ هشَس ٗخٟٜش .  هشَس اٷ هشَس، ُل٤ٰج

                                 
(. 1649)٩ٟٜٔٞ (6623) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
(. 2/228)٩أك٠ي (2121)٩حر٢ ٟخؿ٦ (3255)٩أر٪ ىح٩ى (1653) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
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٦ٛ هّٜٮ هشَس اٷ هشَس اٷ :  ٓخٙ:صٞ أرا اعزض٬٤ ثوذ٥ : ٓ٪٦ٛ*
ٌٍ ٯٔ٪ٙ ؿخثِش. ػٸػًخ ٯزـٚ حٛـ٠ٰن، ؿ٠ٰن حٷٓظؼ٤خءٯ٢، ُٰز٬ٔ : ُل٤ٰج

ه٦ٰٜ هشَس ٗخٟٜش؛ ٳ١ حٷٓظؼ٤خء حٳ٩ٙ رخؿٚ، ٩حٷٓظؼ٤خء حٛؼخ٣ٮ 
طخرن ٛٸٓظؼ٤خء حٳ٩ٙ، ٩ٟخ ٗخ١ طخروًخ ٛزخؿٚ ٨ُ٪ رخؿٚ ٟؼ٦ٜ، ٳ١ 

. حٛؼخ٣ٮ َُم حٳ٩ٙ
 أ٭ أ١ حٛٔ٪ٙ :أٝ ُٯشعن ئ٬ٛ ٟب ٓج٦ٜ ٳ١ اٛجبؿٚ ٗبٛوذٝ:  ٓ٪٦ٛ*

٦ٛ هّٜٮ هشَس اٷ : حٛؼخ٣ٮ أ١ ٣ٌٜٮ حٛوشَس ُٮ حٛ٪ٓؾ، ٠ٛخ ٓخٙ
هشَس اٷ ػٸػش، ٣ٌٜٮ حٛوشَس ُٮ حٛ٪ٓؾ ٣٩ظلق حٷٓظؼ٤خء حٛؼخ٣ٮ؛ 

ٌٍ ٤ُظلق حٷٓظؼ٤خء حٛؼخ٣ٮ ُٰ٘٪١  ٳ١ حٛزخؿٚ ٗخ٠ٛوي٩ٝ، ٩ك٤ٰج
. ٧ٌح حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ. حٛ٪حؿذ ٓزوش

٧ٌح ٓ٪ٙ ػخٛغ، : أ٩ ٯوزجش ٟب ٯإ٩ٙ ئ٦ٰٛ اٷعزض٤بءاد:  ٓ٪٦ٛ*
٦ٛ هّٜٮ هشَس اٷ هشَس : ٣وظزَ ٟخ طئ٩ٙ ا٦ٰٛ حٷٓظؼ٤خءحص، ٛ٪ ٓخٙ

ٌٍ ٯز٬ٔ أٍروش، : ٓخٛ٪ح. اٷ ٓظش حٛٔظش ُطٔظؼ٬٤ ٢ٟ حٛوشَس حٛؼخ٣ٰش ُل٤ٰج
كٰٔٔش ٗٸ٦ٟ هشَس اٷ أٍروش، ٤٧٩خ ٯظق حٛ٘ٸٝ ٢ٟ٩ : ٢٠ُ ػٞ ٣ٔ٪ٙ

أٟخ ا١ ٗخ٣ض أٗؼَ ٢ٟ ح٤ٛظَ . ػٞ حهظز٣َخ ٟخ طئ٩ٙ ا٦ٰٛ حٷٓظؼ٤خءحص
هشَس اٷ ػٸػش ٯز٬ٔ : ٓخٛ٪ح. هشَس اٷ هشَس اٷ ػٸػش: ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ

ٓزوش، ٩ٷ ٯظق ه٬ٜ ح٧ٌ٠ٛذ حٓظؼ٤خء حٳٗؼَ، ُٸ ٯظق أ١ طٔ٪ٙ 
هشَس اٷ ٓزوش، ٢ٟ٩ ػٞ ٣زـٚ ؿ٠ٰن حٷٓظؼ٤خءحص، ٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ 

 .حٱهَ رظظلٰق حٓظؼ٤خء حٳٗؼَ ٯ٘٪١ حٛ٪حؿذ ػٸػش
٩اعزض٤بء اٳٗضش ٢ٟ هذد ٟغ٬٠ ثبؿٚ ه٤ذ أؽ٠ذ ٩أطؾبث٦ 

٩أٗضش ا٤ٛؾبح  خٸًُب ٳثٮ ث٘ش اٛخٸٙ ٩اٳٗضش، ٩ُٮ طؾخ اعزض٤بء 
. ا٤ٛظَ ٩ع٨ب١

 

 ٯو٤ٮ ٛ٪ ٗخ١ :٩اعزض٤بء اٳٗضش ٢ٟ هذد ٟغ٬٠ ثبؿٚ:  ٓ٪٦ٛ*
ٖٛ ؿ٠ٰن حٛؼٰخد اٷ ٟخ : ػٰخد ٟؼًٸ، ُٔخٙ: ح٠ٛٔظؼ٬٤ ًَٰ هيى، ٟؼخ٦ٛ

ٗخ١ ٦ٛ ٍٓزش، ٤٧خ حٓظؼ٤ٰض حٳٗؼَ ٢٘ٛ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ ْٰٛ هيىًح 
.  ٬٠ٟٔ ٢ٟ٩ ػٞ طق حٷٓظؼ٤خء

أٟخ اًح ٗخ١ حٷٓظؼ٤خء ٩حٓوًخ ه٬ٜ ٟٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ ٬٠ٟٔ رويى ُٸري 
٦ٛ هّٜٮ هشَس اٷ : أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ أٓٚ ٢ٟ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ، ٛ٪ ٓخٙ
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ٷ ٯظق حٷٓظؼ٤خء ٳ١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ هيى ٬٠ٟٔ ُٸ : ٓخٛ٪ح. ٓزوش
. ٯظق أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ أٗؼَ ٦٤ٟ

٦ٛ هّٜٮ : ٛ٪ ٓخٙ: ٩ُٮ طؾخ اعزض٤بء ا٤ٛظَ ٩ع٨ب١:  ٓ٪٦ٛ*
٣ظلق : هشَس اٷ ه٠ٔش، ُِٮ طلظ٦ ٩ؿ٨خ١، حٛ٪ؿ٦ حٳ٩ٙ

ٷ : حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ٩ ػٞ ٯ٘٪١ حٛ٪حؿذ ه٦ٰٜ ه٠ٔش، ٩حٛ٪ؿ٦ حٱهَ
٣ظلق حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ٩ ػٞ ٯز٬ٔ ه٦ٰٜ هشَس ٗخٟٜش؛ ٩رٌٖٛ ط٠ض 

 :ش٩َؽ حٷٓظؼ٤خء ٧٩ٮ
.  أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ أىحس ٛٸٓظؼ٤خء:اٛششؽ اٳ٩ٙ
 أ١ ٯ٘٪١ حٷٓظؼ٤خء ٩حٍىًح ٢ٟ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخ٠ٛٔظؼ٬٤ :اٛششؽ اٛضب٣ٮ

٦٤ٟ  .
.  أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٢ٟ ؿ٤ْ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ:اٛششؽ اٛضبٛش
أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔظؼ٬٤ ٦٤ٟ هخًٟخ ُٸ ٯظق حٷٓظؼ٤خء :اٛششؽ اٛشاثن
. ٢ٟ حٛـ٠ن ح٤٠َٛ٘

.  أ١ ٯ٘٪١ ٟظظًٸ:اٛششؽ اٛخبٟظ
.  ٣ٰش حٷٓظؼ٤خء:اٛششؽ اٛغبدط
.  ح٤ٛـْ ر٦:اٛششؽ اٛغبثن
 أٷ ٯ٘٪١ حٓظؼ٤خًء ٜٛ٘ٚ أ٩ حٳٗؼَ أ٩ ح٤ٛظَ، :اٛششؽ اٛضب٢ٟ

. ه٬ٜ حٛوٸٍ
اٷعزض٤بء ئرا روبٓت ع٠ًٸ ثبٛ٪ا٩ اٛوبؿِخ هبد ئ٬ٛ : ٟغأٛخ

 . ع٠ٰو٨ب ه٤ذ اٳٗضش، ٩ئ٬ٛ اٳخٰشح ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ
 

اٷعزض٤بء ئرا روبٓت ع٠ًٸ ثبٛ٪ا٩ اٛوبؿِخ هبد ئ٬ٛ : ٓ٪٦ٛ *
 اًح ؿخء٣خ ؿ٠ٚ ٟظوخؿِش رخٛ٪ح٩ ػٞ روي ٥ٌ٧ حٛـ٠ٚ ح٠ٛظوخؿِش :ع٠ٰو٨ب

٩ٍى٣خ أىحس حٓظؼ٤خء، ٨ُٚ ٯَؿن حٷٓظؼ٤خء ا٬ٛ ؿ٠ٰن حٛـ٠ٚ أ٩ ٯَؿن 
ا٬ٛ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُٔؾ؟  

ا١ ٗخ١ : ٓزٚ أ١ ٣يهٚ ُٮ حٛوٸٍ ٣لٍَ ٟلٚ ح٤ِٛحم ٤ُٔ٪ٙ
٤٧خٕ َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ أ١ حٷٓظؼ٤خء ٍحؿن ٜٛ٘ٚ أ٩ ٍحؿن ٵكي٫ 

   +:حٛـ٠ٜظ٢ٰ ُه٠ٚ ر٨خ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
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   " [249:حٛزَٔس] 
    +٤٧خ حٷٓظؼ٤خء

 "٩ٍى روي ؿ٠ٚ ٟظوخؿِش :+ 

      

  " ٚ٧ٚ ٧٪ ٜٛـ٠ 
ؿ٠ٰوًخ، أ٩ ٛزوؼ٨خ، أ٩ ٛٴهَٰس ُٔؾ؟  

  +:ٯو٪ى حٷٓظؼ٤خء ٤٧خ ٜٛـ٠ٜش حٳ٬ٛ٩ ُٔؾ

  " ٩اٷ ٛ٪ هخى ٜٛـ٠ٜش حٳهَٰس ٛ٘خ١ حٌٛ٭ 
حًظٍَ ًَُش ْٰٛ ٦٤ٟ، ُخٷٓظؼ٤خء هخى ٜٛـ٠ٜش حٳ٬ٛ٩ ريٷٛش 

.  حَٛٔٯ٤ش
أٟخ اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧خٕ َٓٯ٤ش ُوٸٝ ٯو٪ى، ٧ٚ ٧٪ ٜٛـ٠ٜش حٳهَٰس 

 +:ُٔؾ أ٩ ٛـ٠ٰن حٛـ٠ٚ؟ ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ ؿٚ ٩هٸ
  

    
  

   
    

    
 *   

  "[ٍ٪5ـ4:ح٤ٛ]٦ٛ٪ُٔ :+   

"  ،حٓظؼ٤خء ؿخء روي ؿ٠ٚ ٟظوخٓزش ٟظوخؿِش رخٛ٪ح٩
ُو٬ٜ أٯ٨خ ٯل٠ٚ؟  

ئ١ : ٩ٓبٙ ع٠بهخ ٢ٟ ا٠ٛوزضٛخ، ٩ٟو٤ب٥ ٓ٪ٙ اٛٔبػٮ ُٮ اِٛ٘بٯخ
٩ُؽ٘ٮ ه٢ . رج٢ٰ ئػشاة ه٢ اٳ٬ٛ٩ ُٜٴخٰشح ٩ئٷ ُٜٜغ٠ٰن

.  اٛ٪َٓ: اٳشوش٭
٩ه٤ذ٭ ؽبطٚ ٓ٪ٙ اٳشبهشح ٯشعن ئ٬ٛ ٓ٪ٙ : ٓبٙ أث٪ اٛجشٗبد

. اٛؾ٤ِٰخ
 

 ٯل٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـ٠ٚ، ُبًح طخد روي ًٖٛ ٓزٜض :ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ
.  ش٨خىط٦
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ٷ ٯوـ٪ى اٷ ا٬ٛ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُبًح طخد روي ًٖٛ :ٓخٙ حٛل٤ِٰش٩
ٟؼخٙ . ٛٞ ُطٔزٚ ش٨خىط٦، ٩ا٠٣خ ٯ٤ظِٮ ه٦٤ حٓٞ حِْٛٔ روي حٛظ٪رش ُٔؾ

 :ٓخٙ ا٬ٛ أ١ «ٯإٝ اٛٔ٪ٝ أٓشأ٧ٞ ٛ٘زبة اهلل »:×ح٤ٛزٮ ٓ٪ٙ : آهَ
َٚ ُٮ عٜـب٦٣ ٩ٷ ٯٔوذ ُٮ ثٰز٦ ه٬ٜ » ٢ََٟ اٛشعٚ اٛشع ٩ٷ َٯُإ

َِٟز٦ِ ئٷ ثار٦٣ ِْ٘ش «َر
()

ٷ ... ٷ ٯئ٢ٟ  ) ٤٧خ ؿ٠ٚ ٟظوخؿِش رخٛ٪ح٩
، ٨ُٚ ٯو٪ى ه٬ٜ حٛـ٠ٰن أ٩ ه٬ٜ (اٷ)أط٬ روي٧خ حٓظؼ٤خء رـ (ٯـْٜ

حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُٔؾ؟  
.   ٯو٪ى ه٬ٜ حٛـ٠ٰن:ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

.   ٯو٪ى ا٬ٛ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُٔؾ:ٓخٙ حٛل٤ِٰش٩
 ا١ ٗخ١ ٤٧خٕ اػَحد ...:٩ٓبٙ ع٠بهخ ٢ٟ ا٠ٛوزضٛخ:  ٓ٪٦ٛ*

ه٢ حٛـ٠ٜش حٳ٬ٛ٩ ُب٦٣ ٯو٪ى ٜٛـ٠ٜش حٳهَٰس ٩اٷ ُب١ حٷٓظؼ٤خء ٯو٪ى 
.  ه٬ٜ حٛـ٠ٰن ٧٩ٌح ُٮ حٛلٰٔٔش هخثي ا٬ٛ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ

 ٣ل٢ :ٯٔ٪ٛ٪١حٳشوَٯش :٩ُؽ٘ٮ ه٢ اٳشوش٭ اٛ٪َٓ:  ٓ٪٦ٛ*
٣ؼزض ه٪ى٥ ا٬ٛ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُٔؾ، ٩أٟخ حٛـ٠ٜش حٛظٮ ٓز٨ٜخ ٠ُش٘٪ٕ 

. ٨ُٰخ ٤ُظ٪َٓ ٨ُٰخ، ُلخطٚ ٓ٪٨ٛٞ ٯَؿن ا٬ٛ ٓ٪ٙ حٳك٤خٍ
 

٩ٓبٙ ا٠ٛشرؼ٬
()

.  ثبٷشزشإ اِٜٛلٮ ٗبٛٔشء ٩اٛو٢ٰ
 

 َُٰؿن حٷٓظؼ٤خء َٟس :٩ٓبٙ ا٠ٛشرؼ٬ ثبٷشزشإ اِٜٛلٮ: ٓ٪٦ٛ*
ه٬ٜ ؿ٠ٰن  

حٛـ٠ٚ ٩َٟس ه٬ٜ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس  ُُظل٠ٚ ه٬ٜ ٟيٛ٪ٙ ح٠ٛشظَٕ 
حِٜٛق ح٠ٛشظَٕ ٧ٚ ُٯل٠ٚ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ):ٯو٪ى ا٬ٛ ٓخهيسحِٜٛلٮ،٧٩ٌح 

 (ٟوخ٦ٰ٣ أ٩ ٷ ُٯل٠ٚ ه٨ٰٜخ؟

                                 
٩حر٢  (2/77)٩ح٤ٛٔخثٮ (235)٩حٛظٌَٟ٭ (582)٩أر٪ ى٩ى (673) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(. 980)ٟخؿ٦
 هٜٮ ر٢ ك٢ٰٔ ر٢ ٟ٪٬ٓ حَٛٔشٮ حٛوٜ٪٭ حٛل٤ٰٔٮ حٛٔخٓٞ أر٪ ،حٛشَٯَ ح٠َٛطؼ٬ ()

 ٧ـ٩355ٛي ُٮ ٤ٓش . ، ٍحُؼٮ ٦ٛ طظخ٣َٰ ه٬ٜ ٧ٌٟذ حٛشٰوشح٠ٛ٪ٓ٪٭ حٛزٌيحى٭
.   رزٌيحى٧ـ٩436ط٪ُٮ ُٮ ٤ٓش 

( 3/67)أرـي حٛوٜ٪ٝ( 1/794)ٗشَ حٛل٤٪١ (17/588)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء: ح٣لَ
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ٟضٚ ث٤ٮ ر٠ٰٞ ٩سثٰوخ أٗش٨ٟٞ ئٷ اٛـ٪اٙ ٜٛغ٠ٰن عو٦ٜ : ٟغأٛخ
٩ٛ٪ ٓبٙ : ٩ٓبٙ ثوغ أطؾبث٤ب. أطًٸ ٠ٜٛغأٛخ ٓج٨ٜب (اٛز٨٠ٰذ)ُٮ 

أدخٚ ث٤ٮ ٧بشٞ صٞ ث٤ٮ ا٠ٛـٜت صٞ عبئش ٓشٯش ٩أٗش٨ٟٞ ُبٛؼ٠ٰش 
. ٜٛغ٠ٰن

 

 اًح :ٟضٚ ث٤ٮ ر٠ٰٞ ٩سثٰوخ أٗش٨ٟٞ ئٷ اٛـ٪اٙ ٜٛغ٠ٰن:  ٓ٪٦ٛ*
ر٤ٮ ط٠ٰٞ ٩ٍرٰوش أ٨َٟٗٞ اٷ حٛـ٪حٙ، ٢٠ٛ ٯو٪ى حٷٓظؼ٤خء َٛرٰوش :ٓخٙ

ُز٤ٮ ط٠ٰٞ . ٜٛـ٠ٰن: أ٩ ٯو٪ى أٯؼًخ ه٬ٜ ر٤ٮ ط٠ٰٞ؟ ٯٔ٪ٙ ح٠ٛئَٛ
أ٨َٟٗٞ، هخى ا٬ٛ حٛـ٠ٰن حٵَٗحٝ، ػٞ : َِٟى، ٩ٍرٰوش َِٟى، ٠ُٜخ ٓخٙ

اٷ حٛـ٪حٙ، ُٰ٘٪١ حٷٓظؼ٤خء ا٬ٛ حٛـ٠ٰن ه٬ٜ ٗخُش ح٠ٌٛح٧ذ؛ : ٓخٙ
ٳ٦٣ ْٰٛ ٢ٟ رخد حٷٓظؼ٤خء ح٠ٛظوخٓذ ٜٛـ٠ٚ ح٠ٛظوخؿِش ٩ا٠٣خ ٧٪ 

.  ٟظؤذ ٳ٠ٓخء َِٟىس ٟظوخؿِش ٢ٟ٩ ػٞ ٷ ٯيهٚ ُٮ حٛوٸٍ حٛٔخرْ
٨ٌُح ْٰٛ ٢ٟ ح٠ٛٔؤٛش حٛٔخرٔش، ٳ١ ٤٧خٕ ؿ٠ًٸ ٗخٟٜش، ٤٧٩خ 

٠ٜٗخص َِٟىس، ٩ٓخٙ أر٪ حٛوـخد رؤ١ حٛوٸٍ ٯيهٚ ٨ُٰخ،٢٘ٛ ٛ٪ 
ٯ٢٘٠ أ١ ٯؤطٮ . ر٤ٮ ط٠ٰٞ أ٨َٟٗٞ، ٩ٍرٰوش أ٨َٟٗٞ اٷ حٛـ٪حٙ: ٓخٙ

ر٤ٮ ط٠ٰٞ أ٨َٟٗٞ، ٩ٍرٰوش أهـ٨ٞ، اٷ : حٛوٸٍ حٛٔخرْ ٨ُٰخ، أ٩ ٓخٙ
. ىهٜض ُٮ حٛوٸٍ حٛٔخرْ. حٛـ٪حٙ
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ٛ٪ ٓبٙ أدخٚ ث٤ٮ ٧بشٞ صٞ ث٤ٮ ا٠ٛـٜت صٞ عبئش ٓشٯش  : ٓ٪٦ٛ*
٧ٚ طو٪ى ه٬ٜ حٳهَٰ أ٩  (٩أ٨َٟٗٞ)٤٧خ ح٨ٛخء ُٮ ٓ٪٦ٛ: ٩أٗش٨ٟٞ

حٛؼ٠َٰ ٯو٪ى ٜٛـ٠ٰن ه٤ي روغ : ه٬ٜ ٢ٟ ٓز٦ٜ ُٔؾ؟ ٓخٙ ح٠ٛئَٛ
أطلخر٤خ، ٩ٓخٙ شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش رؤ١ حٛوٸٍ ح٠ٛظٔيٝ ٷ ٯيهٚ 

حٛوٸٍ ٤٧خٕ رٔزذ ٗ٪١ حٷٓظؼ٤خء ٯَُن : ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش، ٓخٙ
. روغ ح٠ٛيٛ٪ٙ حٌٜٛ٪٭ ِٜٛق روٸٍ حٛؼ٠َٰ

 
 

 اٷعزض٤بء ٢ٟ ا٤ِٛٮ ئصجبد، : ٟغأٛخ
 

 اًح ؿخء٣خ حٓظؼ٤خء ٢ٟ ٣ِٮ :اٷعزض٤بء ٢ٟ ا٤ِٛٮ ئصجبد:  ٓ٪٦ٛ*
٧ٚ ٟو٬٤ ٧ٌح أ١ ُٯيًح ٍؿٚ؟ ٷ شـخم اٷ . ٷ ٍؿٚ اٷ ُٯي: ٟؼخ٦ٛ

هٜٮ، ُب١ ٧ٌح حٛ٘ٸٝ ٯيٙ ه٬ٜ ٣ِٮ حٛشـخهش ه٢ حٛزخ٢ٰٓ، ٢٘ٛ ٧ٚ 
. ٣وٞ أػزظ٤خ٧خ: أػزض ٛوٜٮ حٛشـخهش أ٩ ٛٞ ٯؼزظ٨خ ٦ٛ؟ ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

.  ٣ل٢ ٛٞ ٣ؼزظ٨خ ٦ٛ، ٩ٛٞ ٨ِ٤٣خ ه٦٤ ٗؤ٤٣خ ٓ٘ظ٤خ: ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش
٩حٛظ٪حد ُٮ ٧ٌح ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ، ٩ٓ٪ٙ حٛل٤ِٰش رخؿٚ ٓـوًخ 

ٓ٪ٛ٪ا ٷ »:×ريٷٛش ٨ُٞ حٛوَد ٩اؿ٠خه٨ٞ ه٬ٜ ًٖٛ؛ ٳ٦٣ ٠ٛخ ٓخٙ 
«ئ٦ٛ ئٷ اهلل رِٜؾ٪ا

()
٧ٌح  (ٷ ا٦ٛ  ). أؿوٚ حٱ٨ٛش ا٨ًٛخ ٩حكيًح:  ٓخٛ٪ح

٨ُٚ ٯ٘٪١ اػزخطًخ ٛٶٛ٪٧ٰش هلل؟  (اٷ حهلل)٣ِٮ ُخٓظؼ٬٤ ٢ٟ ح٤ِٛٮ رٔ٪٦ٛ 
ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛل٤ِٰش ٷ ٯ٘٪١ اػزخطًخ، ٢٘ٛ ٧ٌح هٸٍ ٌٛش حٛوَد ُب١ 
: حٛوَد ٠٨ُ٪ح ٢ٟ ٥ٌ٧ حِٜٛلش اػزخص حٵ٨ٰٛش هلل ٓزلخ٦٣، ٌٖٛٛ ٓخٛ٪ح

.  أؿوٚ حٱ٨ٛش ا٨ًٛخ ٩حكيًح
٩ٓي حٓظيٙ حٛل٤ِٰش ه٬ٜ ٓ٪٨ٛٞ رويى ٢ٟ حٳٟؼٜش حٛظٮ ٗخ١ 

« ٷ طٸح ئٷ ثـ٨٪س »:×حٷٓظؼ٤خء ٨ُٰخ ٤ٟٔـوًخ ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ 
()

ٓخٛ٪ح  
ٷ ٯيٙ ًٖٛ ه٬ٜ اػزخص حٛظٸس ه٤ي ٩ؿ٪ى حٛ٪ػ٪ء؛ ٩ٓي أؿٰذ رؤ١ 

                                 
(. 6686)٩حر٢ كزخ١ (1/362) أهَؿ٦ أك٠ي()
 ـ 271)رٌَٰ ؿ٨٪ٍ، ٩أهَؿ٦ رخِٜٛق ح٠ٌٛٗ٪ٍ حر٢ ٟخؿ٦: رِٜق (224) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(. 4/191)٩حٛز٨ٰٔٮ (3366)٩حر٢ كزخ١ (9)٩حر٢ هِٯ٠ش (272
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٧ٌح هخٍؽ ٟلٚ ح٤ِٛحم، ٳ١ حٛوٸٍ ُٮ حٷٓظؼ٤خء ح٠ٛظظٚ، ٩أؿٰذ 
ٷ : رؤ١ حٛ٘ٸٝ ٦ُٰ اػ٠خٍ ٩ك٠ٚ ٟـْٜ ه٬ٜ ٰٟٔي ُظٔيٯَ حٛ٘ٸٝ

. طٸس اٷ رـ٨٪ٍ ٩٩ؿيص ٨ُٰخ رٰٔش حٛش٩َؽ
٩ثبٛو٘ظ ه٤ذ اٳٗضش، خٸًُب ٜٛؾ٤ِٰخ ُٮ اٳ٬ٛ٩، ٩عَ٪٫ ثوغ 

 . اٛؾ٤ِٰخ ث٠٨٤ٰب
 

ؿخء : أ٭ ٛ٪ ٗخ١ ٤٧خٕ اػزخص ُخٓظؼ٤ٮ ٦٤ٟ ٟؼٚ:٩ثبٛو٘ظ: ٓ٪٦ٛ*
حٛٔ٪ٝ اٷ ُٯيًح، ُو٤ي حٛـ٨٠٪ٍ أ١ ٧ٌح ٯيٙ ه٬ٜ أ١ ُٯيًح ٛٞ ٯؤص، 

ٷ ٯيٙ ه٦ٰٜ، ٩ا٠٣خ ٯيٙ ه٬ٜ أ٣ٖ ٛٞ طوٜٞ ٟخ ٧ٮ : ٩ٓخٙ روغ حٛل٤ِٰش
كخٙ ُٯي ٧ٚ ؿخء أ٩ ٷ؟ ٩حٛظ٪حد أٯؼًخ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ ٧٩٪ حٌٛ٭ 

.  ط٦٠٨ِ حٛوَد ُٮ ٌٛظ٨خ
٩ٓي حهظَٜ ُٮ ىٷٛش حٷٓظؼ٤خء ٢ٟ ح٤ِٛٮ ه٬ٜ حٵػزخص، ٧ٚ ٧ٮ 

 .ىٷٛش ٤ٟـ٪ّ أ٩ ٨ِٟ٪ٝ، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ٨٣خ ٢ٟ ح٤٠ٛـ٪ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩اٛششؽ : ٟغأٛخ
 ......................................................... 
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 طٔيٝ أ١ حٛوخٝ ٯـ٪ُ ٩ٍ٩ى حٛظوظٰض ه٦ٰٜ، :٩اٛششؽ:  ٓ٪٦ٛ*
٩أ١ ٥ٌ٧ ح٠ٛوظظخص ٨٤ٟخ ٟخ ٧٪ ٟظظٚ ٯ٘٪١ ٟن ٣ِْ حٛوـخد 
٩ٟؼ٤ٜخ ٦ٛ رخٷٓظؼ٤خء، ٩ه٤ي٣خ حٱ١ ٟؼخٙ آهَ ٠ٜٛوظظخص ح٠ٛظظٜش 

.  ٧٩٪ حٛشَؽ
٩ح٠َٛحى رخٛشَؽ ٤٧خ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭، حٌٛ٭ ٯ٘٪١ ٦ُٰ أىحس ٢ٟ 

أى٩حص حٛشَؽ روٸٍ حٛشَؽ حٛشَهٮ حٌٛ٭ طٔيٝ ٤٧خٕ ُٮ ٟزخكغ 
٧ٌح ًَٰ  . حٛـ٨خٍس شَؽ ٜٛظٸس: حٛل٘ٞ حٛ٪ػوٮ، ٟؼخٙ حٛشَهٮ

ٟخ ٣ل٢ ٦ُٰ، حٌٛ٭ ٣ل٢ ٦ُٰ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭، ٟخ حَِّٛ ر٠٨٤ٰخ؟ حٛشَؽ 
حٛشَهٮ شَؽ ُٮ حٷطـٸف حٳط٪ٛٮ أٟخ  حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ ُب٦٣ 

 ): ْٰٛ شَؿًخ كًٰٔٔخ ه٬ٜ ٩ُْ حٷطـٸف حٳط٪ٛٮ،ٳ٦٣ ٠ٛخ ٓخٙ
ُخٛيه٪ٙ ٓزذ ُٮ حٵَٗحٝ، ٩ْٰٛ شَؿًخ  (أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ ا١ ىهٜ٪ح

رلٔذ حٷطـٸف حٛٔخرْ؛ ٳ١ حٛشَؽ كٔذ حٷطـٸف حٛٔخرْ ٷ 
ٯظق حِٛوٚ اٷ ر٪ؿ٪ى٥، ُبًح ٛٞ ٯ٪ؿي ٛٞ ٯظق حِٛوٚ، اًح ح٣ظ٬ِ 

حٛشَؽ ح٣ظ٬ِ ح٠ٛش٩َؽ، ٩ٛ٪ ٩ؿي حٛشَؽ ٷ ٯِٜٝ ٦٤ٟ ٩ؿ٪ى 
ح٠ٛش٩َؽ،أ٩ هي٦ٟ ٟؼٚ حٛـ٨خٍس، ٢٘ٛ حٛشَؽ ٤٧خ ٓزذ ٩ْٰٛ 

شَؿًخ؛ ٳ٦٣ ُٮ ح٠ٛؼخٙ اًح ٩ؿي ح٠ٛش٩َؽ ـ ٧٩٪ حٛيه٪ٙ ـ ٷري ٢ٟ 
حٵَٗحٝ، ٩اًح ٛٞ ٯ٪ؿي حٛيه٪ٙ ٯ٤ظِٮ حٵَٗحٝ، ٤٨ُخ  ٯِٜٝ ٢ٟ ٧ٌح 

حٛشَؽ ٩ؿ٪ى ح٠ٛش٩َؽ، ٩ٯِٜٝ ٢ٟ ح٣ظِخء ٧ٌح حٛشَؽ ح٣ظِخء 
ٌٍ ٤ٜٓخ ٧ٌح ٧٪ ك٘ٞ حٳٓزخد، ُٰ٘٪١ رلٔذ : ح٠ٛش٩َؽ، ك٤ٰج

حٷطـٸف حٳط٪ٛٮ ٓززًخ ٩ْٰٛ شَؿًخ، ٤٤٘ٛ٩خ ٤ٰ٠ٓخ٥ شَؿًخ 
رخهظزخٍ ح٤ٛخكٰش حٌٜٛ٪ٯش، ٨ُ٪ شَؽ ٌٛ٪٭، ٩ْٰٛ شَؿًخ أط٪ًٰٛخ أ٩ 

.  حطـٸكًٰخ
ا١ْ، ٩اًح، :٩حٛشَؽ ٷري ٦ُٰ ٢ٟ أىحس ٢ٟ أى٩حص حٛشَؽ، ٨٤ٟ٩خ
٩،٢َْٟروؼ٨خ :٩ٜٛشَؽ أى٩حص هيٯيس ٨٤ٟخ ٟخ ٧٪ هخص رخٛؤٸء ٟؼٚ

هخص رٌَٰ حٛؤٸء 
ٟخظض ٟخشط ٟب ٛ٪ٷ٥ ٛذخٚ، ٗأٗشٝ ث٤ٮ ر٠ٰٞ ئ١ دخٜ٪ا، 

٢َْٟ دخٚ   .ُٰٔظش٥ اٛششؽ ه٬ٜ 



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ أط٪ٙ ح٦ِٔٛ       
      465   

٩اٛششؽ ئرا رؤت ع٠ًٸ ٟزوبؿِخ ُٜٜغ٠ٰن، رٗش٥ ُٮ اٛز٨٠ٰذ 
ئع٠بهًب، ٩ُٮ اٛش٩ػخ ع٦٠ٜ اٳٗضش، ٩خظ٦ ثوغ ا٤ٛؾبح ثبٛغ٠ٜخ 

............ اٛزٮ ر٦ٰٜ 
 

: ٟظ٬، ٩روؼ٨خ ٠ٜٛ٘خ١ ٟؼٚ: ٟخ، ٩روؼ٨خ ِٜٟٛخ١ ٟؼٚ:ٟؼٚ
 . أٯ٢ طزلغ ه٤ٮ طـي٣ٮ: أٯ٢،طٔ٪ٙ

 اًح طٍَٔ ٟخ ٓزْ ُب١ :ٟخظض ٟخشط ٟب ٛ٪ٷ٥ ٛذخٚ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛشَؽ ٯلظٚ ر٦ طوظٰض حٛو٠٪ٝ، ٩حٛشَؽ ٟوظض ٟظظٚ، 

٩حٛظوظٰض ٠ٗخ طٔيٝ رٰخ١ أ١ روغ حٳَُحى ٷ طيهٚ ُٮ ك٘ٞ حٛوخٝ، 
٩ْٰٛ حٛظوظٰض اهَحؽ روغ حٳِٛخف روي أ١ ط٘٪١ ٓي ىهٜض، 

.  ٩ا٠٣خ ٧٪ رٰخ١ أ١ ٥ٌ٧ حٳَُحى ٛٞ طيهٚ أطًٸ
ؿ٠ن ٟؼخٍ ا٬ٛ ٟوَُش ُِٰٰي  (ر٤ٮ)أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ، : ٟؼخ٦ٛ

ا١ ىهٜ٪ح، :أَٗٝ ؿ٠ٰن ر٤ٮ ط٠ٰٞ، ٢٘ٛ٩ ٠ٛخ ٓخٙ: حٛو٠٪ٝ، ُ٘ؤ٦٣ ٓخٙ
هظظض ٧ٌح حٛل٘ٞ ر٢٠ ىهٚ أٟخ ٢ٟ ٛٞ ٯيهٚ ٨٤ٟٞ ُب٦٣ ٷ ٯيهٚ 

. ُٮ ٧ٌح حٛل٘ٞ ُٸ ٯٔظلْ حٵَٗحٝ
 حٛشَؽ اًح :٩اٛششؽ ئرا رؤت ع٠ًٸ ٟزوبؿِخ ُٜٜغ٠ٰن:  ٓ٪٦ٛ*

: ؿخء روي ؿ٠ٚ ٟظوخؿِش ُب٦٣ ٯَؿن ا٬ٛ حٛـ٠ٰن،ٟؼخٙ ًٖٛ اًح ٓخٙ
أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ، ٩أهؾ ر٤ٮ ْٰٓ ا١ أٓخٟ٪ح حٛظٸس، ُب١ أٓخٟ٪ح 

حٛظٸس، شَؽ ٧ٚ ٯَؿن ا٬ٛ حٛـ٠ٜش حٳهَٰس ُٔؾ أ٩ ٯَؿن ا٬ٛ 
ٯَؿن ا٬ٛ ؿ٠ٰن حٛـ٠ٚ، ُٸ ُٯَ٘ٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ : ؿ٠ٰن حٛـ٠ٚ؟ ٣ٔ٪ٙ

.  كظ٬ ٯ٠ٰٔ٪ح حٛظٸس، ٩ٷ ٯوـٮ ر٤ٮ ْٰٓ كظ٬ ٯظٜ٪ح
 أ٭ أ١ روغ :٩خظ٦ ثوغ ا٤ٛؾبح ثبٛغ٠ٜخ اٛزٮ ر٦ٰٜ:  ٓ٪٦ٛ*

حٛشَؽ ح٠ٛظؤذ ٛـ٠ٚ ٟظوخؿِش ٯ٘٪١ ٜٛـ٠ٜش حٛظٮ : ح٤ٛلخس ٯٔ٪ٙ
 . رـ٪ح٥ٍ ُٔؾ

 

  .ٟزٔذٟخ ٗب٣ذ أ٩ ٟزأخشح
اٛز٪اثن ا٠ٛخظظخ ٗبٛجذٙ، ٩هـَ اٛجٰب١، : ٓبٙ أث٪ اٛوجبط

.  ٣٩ؾ٪٠٧ب ٗبٷعزض٤بء
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ٯو٤ٮ أ١ حٛشَؽ ٓي ٯ٘٪١ ٟظٔيًٟخ :ٟزٔذٟخ ٗب٣ذ أ٩ ٟزأخشح: ٓ٪٦ٛ*
٩ٓي ٯ٘٪١ ٟظؤهًَح . ا١ ىهٚ أكي ٢ٟ ر٤ٮ ط٠ٰٞ ُؤ٦َٟٗ: ٟؼٚ
ُٜ٪ طٔيٝ حٛشَؽ ٩ٗخ١ ح٠ٛش٩َؽ ؿ٠ًٸ . أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ ا١ ىهٜ٪ح:ٟؼٚ

 .ؿ٠ٰوًخ ه٬ٜ حٛظلٰقٗؼَٰس ُب٦٣ ٯو٪ى ا٨ٰٛخ 
 أر٪ حٛوزخّ ٧٪ شٰن حٵٓٸٝ :اٛز٪اثن: ٓبٙ أث٪ اٛوجبط:  ٓ٪٦ٛ*

حر٢ ط٠ٰٰش ٩حٛظ٪حرن ه٤ي ح٤ٛلخس ٧ٮ حٛظٮ طؤهٌ ك٘ٞ ٟخ ٧ٮ طخروش ٦ٛ ُٮ 
.  حٵهَحد ٟؼٚ حٛوـَ، ٩ٟؼٚ حٛزيٙ

 ٵُحٛش حٛظ٪حرن حٛظٮ ٷ ُطوظض ٟؼٚ هـَ :ا٠ٛخظظخ: ٓ٪٦ٛ*
ؿخء ٟل٠ي ٩ُٯي، ٧ٌح : ح٤ْٛٔ حٌٛ٭ ٯ٘٪١ رل٩ٍَ حٛوـَ، طٔ٪ٙ

ؿخء ٟل٠ي رٚ : ْٰٛ ٟوظظًخ، أ٩ هـَ ح٤ْٛٔ اًح ٗخ١ ٛٶٌٛخء ٟؼٚ
.  ُٯي، ٧ٌح ْٰٛ ٟوظظًخ

أ٭ اًح ؿخء٣خ ِٛق هخٝ، ػٞ ؿخء روي٥ ريٙ هخص : ٗبٛجذٙ: ٓ٪٦ٛ*
   +:ُب١ حٛوخٝ ٯظوظض رخٛزيٙ، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    

   " [97:آٙ ه٠َح١ ]

 +:ؿ٠ن ٟوٍَ رخٙ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ػٞ ٓخٙ: ح٤ٛخّ

  " ُوظظ٤خ 
. حٛل٘ٞ ٧٩٪ ٩ؿ٪د حٛلؾ رخ٠ٛٔظـٰن ٧ٌح ُٯ٬٠ٔ ريٙ روغ ٢ٟ ٗٚ

 ُب٦٣ اًح ؿخء هـَ حٛزٰخ١ ُهظض، :٩هـَ اٛجٰب١ : ٓ٪٦ٛ*
ػَرُض ٟل٠يًح ٍأ٦ٓ، ٣٩ل٪ ًٖٛ ٢ٟ أ٣٪حم هـَ : ٟؼخٙ ًٖٛ

.  حٛزٰخ١، ُب٨٣خ طؤهٌ ك٘ٞ حٷٓظؼ٤خء ُٮ ٗ٪٨٣خ طوظض حٛو٠٪ٝ
ثششؽ ئ٦٣، أ٩ ه٬ٜ أ٦٣، : ٩اٛشش٩ؽ ا٠ٛٔزش٣خ ثؾشٍ اٛغش ٗٔ٪٦ٛ

 .٢ٟ٩ ششؿ٦ ٗزا، ٨ُ٪ ٗبٛششؽ اِٜٛلٮ: أ٩ ثؾشٍ اٛوـَ ٗٔ٪٦ٛ
 

ثششؽ ئ٦٣، أ٩ : ٩اٛشش٩ؽ ا٠ٛٔزش٣خ ثؾشٍ اٛغش ٗٔ٪٦ٛ:  ٓ٪٦ٛ*
رشَؽ : حٛشَؽ، اًح ٓخٙ:  ٠ٟخ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ أٯؼًخ ِٛق:ه٬ٜ أ٦٣

٩ٌٖٗٛ ٟخ ٗخ١ ىحًٷ ه٬ٜ حٛشَؿٰش ُب٦٣ ٯوظض حٛو٠٪ٝ ٠ٗخ ٛ٪ . ٌٗح
أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ رشَؽ أ١ ٯ٠ٰٔ٪ح حٛظٸس، ُٰوظض حٵَٗحٝ : ٓخٙ
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ر٠ٰٔٞ حٛظٸس،أ٩ أهؾ ٟل٠يًح ه٬ٜ أ١ ٯ٤لَ ح٠ٛٔـي، ُٸ طوـ٦ اٷ 
.  اًح ٣لَ ح٠ٛٔـي

ُٯوؾ أر٤خثٮ ٢ٟ ٧ٌح :  ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ:أ٩ ثؾشٍ اٛوـَ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛ٪َٓ ٢ٟ٩ شَؽ اهـخث٨ٞ أ١ ٯ٘٪٣٪ح طخٛل٢ٰ كخُل٢ٰ َٜٛٔآ١، 

٨ٌُح ٢ٟ حٛظوظٰض ح٠ٛظظٚ، ُخٛشَؽ ر٥ٌ٨ حٛش٩َؽ ح٠ٛٔظ٣َش طؤهٌ 
.  ك٘ٞ حٛشَؽ حِٜٛلٮ ُٮ ٗ٪٨٣خ طوظض حٛو٠٪ٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٗأٗشٝ ث٤ٮ ر٠ٰٞ اٛذاخ٢ٰٜ ُُٰٔظش ه٨ٰٜٞ، : ٩اٛزخظٰض ثبٛظِخ
 .ٓب٦ٛ ًٰش ٩اؽذ، ٧٩ٮ ٗبٷعزض٤بء، ٩ُٮ اٛش٩ػخ ع٦٠ٜ اٳٗضش

 

ح٤ٛ٪م حٛؼخٛغ ٢ٟ أ٣٪حم : ٩اٛزخظٰض ثبٛظِخ: ٓ٪٦ٛ*
حٛظوظٰض رخٛظِش، ٩ح٠َٛحى رخٛظِش ه٤ي : ح٠ٛوظظخص ح٠ٛظظٜش

حٳط٪٢ٰٰٛ أهٞ ٨٤ٟخ ه٤ي ح٤ٛلخس، ُب١ ح٤ٛلخس ٯٔظ١٩َ ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش 
ه٬ٜ ح٤ٛوض، رلٰغ ٯ٘٪١ ٠ٟخػًٸ ٦ٛ، ر٠٤ٰخ ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ ٯش٠ٚ 

٩كٍَ ح٠ٛ٘خ١، ٩حٛـخٍ ، ٩كٍَ حِٟٛخ١، حٛلخٙ: ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش
.  ٩ح٠ٛـ٩ٍَ، ٩حٵػخُش ح٠ٰٛٔيس

أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ : ٩ٟؼٚ ح٠ٛئَٛ ٜٛظوظٰض رخٛظِش رٔ٪٦ٛ
حٛيحه٢ٰٜ، ُٰيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ك٘ٞ حٵَٗحٝ هخص رخٛيحه٢ٰٜ ٢ٟ ر٤ٮ 

ط٠ٰٞ ى١٩ رٰٔظ٨ٞ، ٩ٌٖٗٛ ٯيهٚ ُٮ ًٖٛ حٵػخُش، ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ 
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«ُٮ عبئ٠خ ا٤ٌٛٞ اٛضٗبح:»×
()

ٌٍ ُٯوظض حٛل٘ٞ رخٛٔخث٠ش   ُل٤ٰج
.  حٳط٪٢ٰٰٛ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪حم حٛظِشُٔؾ،ٳ١ حٵػخُش ه٤ي 

٩ٯشظَؽ ُٮ حٛظوظٰض رخٛظِش أ١ ٯ٘٪١ حٛ٪طَ ٓي ٩ؿي ٦ُٰ 
شَؽ اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش رؤ١ ٷ ٯ٘٪١ ٌَٛٗ حٛ٪طَ ُخثيس أه٫َ 

ًَٰ طوظٰض حٛل٘ٞ رخ٠ٛ٪ط٪ٍ، ٩ٷ ٯظق أ١ ٯ٨ِٞ ٢ٟ ًٖٛ أ١ 
حٛل٤ِٰش ٷ ٯ١٩َ حٛظوظٰض رخٛظِش؛ ٳ١ اػزخص حٛل٘ٞ ُٮ 

ح٠ٛ٪ط٪ٍ ٟلٚ حطِخّ ٧٩ٌح ٧٪ حٛظوظٰض، ٩أٟخ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ 
ُب١َ ٣ِٮ حٛل٘ٞ ه٦٤ ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ، أ٩ حٛٔ٪ٙ رؤ١ حِٜٛق ٷ ٯيٙ 
ه٬ٜ ك٘ٞ ٠ٜٛٔ٘٪ص اػزخطًخ أ٩ ٣ًِٰخ ٠ٗخ ٓخٙ حٛل٤ِٰش، ُب١ ٧ٌح ٟٔؤٛش 

. أه٫َ ٌٟخٯَس ٠ٛخ ٣ل٢ ٦ُٰ
أ٭ أ١ حٛظوظٰض رخٛظِش ٦ٛ أك٘خٝ :٧٩ٮ ٗبٷعزض٤بء:  ٓ٪٦ٛ*

حٛظوظٰض  
ٗأٗشٝ ث٤ٮ ر٠ٰٞ ؽز٬ أ٩ ئ٬ٛ أ١ ٯذخٜ٪ا، : ٩اٛزخظٰض ثبٌٛبٯخ

.  ُُٰٔظش ه٬ٜ ًٰش٧ٞ، ٧٩ٮ ٗبٷعزض٤بء ثوذ ع٠ٚ، ٓب٦ٛ ًٰش ٩اؽذ
ثوذ اٛغ٠ٚ رو٪د ئ٬ٛ اٛ٘ٚ، رٗش٧ب  (رٖٛ): ٩اٵشبسح ثِٜلخ

اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛ٪ُبء
()

 ٩أث٪ اٛجشٗبد ٩أث٪ ٯو٬ٜ اٛظٌٰش
()

 ٩أث٪ 
اٛجٔبء

()
 .

 

. رخٷٓظؼ٤خء ٢ٟ ؿ٨ش ش٩َؿ٦ ٩ه٪ى٥ ه٬ٜ ٟخ طٔيٝ ٢ٟ حٛـ٠ٚ
ح٤ٛ٪م حَٛحرن ٢ٟ ح٠ٛوظظخص :٩اٛزخظٰض ثبٌٛبٯخ:  ٓ٪٦ٛ*

ا٬ٛ، ٩كظ٬، ٩حٛٸٝ، ُبًح ؿخء٣خ : حٌٛخٯش، ٩حٌٛخٯش ك٨ُ٩َخ: ح٠ٛظظٜش

                                 
(. 5/18)٩ح٤ٛٔخثٮ (1567)٩أر٪ ى٩ى (1454) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
.  حر٢ هٰٔٚ، ٓزٔض طَؿ٠ظ٦()
، حٛٔخػٮ أر٪ ٯو٬ٜ حٛظٌَٰ ٟل٠ي ر٢ ٟل٠ي ر٢ حٛٔخػٮ أرٮ ٯو٬ٜ ر٢ حَِٛحء حٛزٌيحى٭ ()

َٰٓ أهٸٝ ( 455)ح٣لَ ح٠ٛـٜن ص .٧ـ٦ُٰٔ560 ك٤زٜٮ أط٪ٛٮ، ط٪ُٮ ٤ٓش
(. 20/353)ح٤ٛزٸء

 ٟلذ حٛيٯ٢ أر٪ حٛزٔخء هزي حهلل ر٢ حٛل٢ٰٔ ر٢ أرٮ حٛزٔخء حٛو٘زَ٭، ٦ُٰٔ ك٤زٜٮ ()

( 4/142)ح٣لَ ٟوـٞ حٛزٜيح١. ٧ـ٧616ـ ٩ط٪ُٮ ٤ٓش 538أط٪ٛٮ ٣ل٪٭ َُػٮ ٩ٛي ٤ٓش
(. 22/91)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء
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ك٘ٞ ٟز٢َٰ رٌخٯش ُب١ ٟخ روي حٌٛخٯش ٯ٘٪١ ٟوظ٪طًخ رٌٖٛ حٛل٘ٞ، 
أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ كظ٬ ٯيهٜ٪ح، ٟو٤خ٥ أ١ حٛيحه٢ٰٜ ٷ : ٟؼخٙ ًٖٛ

أَٗٝ ر٤ٮ ْٰٓ كظ٬ ٯوظ٪ح حهلل، أ٩ : ٯٔظلٔ٪١ حٵَٗحٝ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
ٙ٪ٔ٣ ٌٍ حٵَٗحٝ ٨ٛٞ اٷ ٢ٟ ٗخ١ : كظ٬ ٯوَؿ٪ح ه٬ٜ حٵٟخٝ، ُل٤ٰج

.  هخطًٰخ، أ٩ ٗخ١ هخٍؿًخ ه٢ ؿخهش حٵٟخٝ
 ٯو٤ٮ حٌٛخٯش ٗخٷٓظؼ٤خء ُٮ ٗ٪٨٣خ :٧٩ٮ ٗبٷعزض٤بء:  ٓ٪٦ٛ*

طوظض حٛوخٝ ٨ٛ٩خ أك٘خٝ حٷٓظؼ٤خء حٛٔخرٔش ٨ٜٗخ، ٩ٌٖٗٛ 
حٛظوظٰض رخٌٛخٯش ٦ٛ ك٘ٞ حٷٓظؼ٤خء ٠ُٰخ ٛ٪ ٩ٍى  روي ؿ٠ٚ، ٠ٗخ ٛ٪ 

كظ٬ :أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ ٩أهؾ ر٤ٮ ْٰٓ كظ٬ ٯيهٜ٪ح، ُب١ ٓ٪٦ٛ: ٓخٙ
.  ٯيهٜ٪ح، ٯو٪ى ا٬ٛ حٛـ٠ٚ حٛٔخرٔش ٨ٜٗخ

 :ثوذ اٛغ٠ٚ رو٪د ئ٬ٛ اٛ٘ٚ (رٖٛ): ٩اٵشبسح ثِٜلخ: ٓ٪٦ٛ*
  ٪ٛ ٌٖٛٗ٩

٩اٛز٠ٰٰض ثوذ ع٠ٚ، ٟٔزؼ٬ ٗٸٝ ا٤ٛؾبح ٩ع٠بهخ ٢ٟ اٳط٪٢ٰٰٛ 
. ٤ٛ٩ب خٸٍ ُٮ اِٛش٩م. ه٪د٥ ئ٬ٛ اٛغ٠ٰن

 

ُب٦٣ ٯو٪ى ا٬ٛ ٗٚ حٛـ٠ٚ، ٠ٗخ  (ًٖٛ)٩ٍىص ؿ٠ٚ ٟظوخؿِش، ٩روي٧خ 
أَٗٝ ر٤ٮ ط٠ٰٞ ٩أهؾ ر٤ٮ ْٰٓ ٩أٍُن ىٍؿش ر٤ٮ ُٸ١، ًٖٛ : ٛ٪ ٓخٙ

  .ا١ أٓخٟ٪ح حٛظٸس، أ٩ ًٖٛ ربٓخٟظ٨ٞ حٛظٸس، ُٰو٪ى ا٬ٛ حٛ٘ٚ
حٛظ٠ِٰٰ ُٯَحى ر٦ حِٜٛق حِٛؼٜش حٌٛ٭ : ٩اٛز٠ٰٰض ثوذ اٛغ٠ٚ:  ٓ٪٦ٛ*

حهـ٦ ه٠ٔش هشَ : ُٯز٢َٰ كخٙ أكي حٳ٠ٓخء،ٟؼٚ ِٛلش ىٯ٤خٍ ُٮ ٓ٪ٖٛ
ىٯ٤خًٍح، ٨ٌُح حٛظ٠ِٰٰ اًح ٗخ١ روي ؿ٠ٚ أ٩ أِٛخف َِٟىس ُب٦٣ ٯو٪ى ا٬ٛ 

٦ٛ هَٜٮ أَٛ ٩ه٠ٔ٠خثش ٩ٓظش ٩هش١٩َ ٍٯخًٷ، : حٛـ٠ٰن ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
ط٠ِٰٰ ٛـ٠ٰن ح٠َِٛىحص ح٠ٛظٔيٟش، ٧٩ٌ٘ح ٛ٪ ٗخ١  (ٍٯخًٷ)ُب١ ِٛلش 

٦ٛ ه٤ي٭ ٍؿٚ ٩ٟٚء ٧ٌح حٵ٣خء ُؼش، : حٛظ٠ِٰٰ روي ؿ٠ٚ ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ
. ُب١ ٧ٌح حٛظ٠ِٰٰ ٯو٪ى ا٬ٛ حَٛؿٚ ٩ا٬ٛ حٵ٣خء

حهظَٜ أطلخر٤خ ُٮ ح٩َِٛم ه٬ٜ ٩ؿ٢ٰ٨ أطل٠٨خ : ٓخٙ حٛزوٜٮ
. أ١ حٳَٟ ٌٖٗٛ

ا١ حٛـ٠ٜش حٳ٬ٛ٩ ٯَؿن ا٬ٛ ح٠ٛظٜ٘ٞ ُٮ : ٩ٓخٙ روغ ح٨ِٔٛخء
. ط٧ِٰٰ٠خ
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: حٛظوظٰض رخ٤٠ِٛظٚ
. ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثبٛؤٚ ه٤ذ اٳٗضش، ٩ا٤ٛضام ِٛلٮ: ٟغأٛخ
 +:٩ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثبٛؾظ ٣ؾ٪:ٟغأٛخ

   " [ٚ23:ا٠٤ٛ.] 
 

: طٔيٝ ٟو٤خ أ١ ح٠ٛوظظخص ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ:ثب٤٠ِٛظٚ: ٓ٪٦ٛ *
ٟظظٜش ٧٩ٮ حٛظٮ طَى ٟن حٛوخٝ ُٮ هـخد ٩حكي، ٤ٟ٩ِظٜش ٧٩ٮ 

حٛظٮ طَى ُٮ هـخد ٟٔظٔٚ ه٢ حٛوخٝ، ٩طٔيٝ حٛ٘ٸٝ ه٢ 
ح٠ٛوظظخص ح٠ٛظظٜش، ٤٣٩ظٔٚ حٱ١ ٜٛ٘ٸٝ ه٢ ح٠ٛوظظخص 

 .ح٤٠ِٛظٜش
 اًح ٩ٍى٣خ هـخد هخٝ، ٢٘ٛ٩ :ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثبٛؤٚ:  ٓ٪٦ٛ*

حٛؤٚ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ ًٖٛ حٛوـخد حٛوخٝ ٷ ٯش٠ٚ روغ حٳَُحى، 
ٙ٪ٔ٧ٚ ٣ ٌٍ حٛوخٝ ٟوظ٪ص رخٛؤٚ ٤ُوَؽ طٜٖ حٳِٛخف : ُل٤ٰج

حٛظوظٰض ٤٧خ : ٣وٞ، ٩ٓخٙ آه١٩َ: ر٪حٓـش حٛؤٚ؟ ٓخٛض ؿخثِش
رخٵٍحىس ٩ْٰٛ رخٛؤٚ، ٩حٛوٸٍ ٩ح٤ِٛحم ِٛلٮ، ٩ٟؼٜ٪ح ٦ٛ 

    +:رٔ٪٦ٛ

    

" [97:آٙ ه٠َح١] ُّب٦٣ ُٯوٜٞ هًٔٸ رؤ١ روغ أَُحى ح٤ٛخ 
ٷ ٯيهٚ ٗخٛظٌَٰ ًَٰ ح٠٠ِٰٛ ٩ٗخ٠ٛـ٤٪١ ٣٩ل٪ ًٖٛ، ٢٘ٛ٩ ٧ٚ 

حٛظوظٰض ٤٧خ رخٛؤٚ، أ٩ أ١ حٛظوظٰض رخٵٍحىس؟  
. ح٤ِٛحم ِٛلٮ، ٠ٗخ ٓخٙ ح٠ٛئَٛ
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 ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ أ٣٪حم :٩ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثبٛؾظ:  ٓ٪٦ٛ*
حٛلْ،ٗؤ١ ٯؤط٤ٰخ هـخد هخٝ ُٰي٤ٛخ حٛلْ : ح٠ٛوظظخص ح٤٠ِٛظٜش

ه٬ٜ أ١ روغ أَُحى ًٖٛ حٛوخٝ ٛٞ طيهٚ ُٮ ًٖٛ حٛوـخد ٟؼخٙ 
ًٖٛ:+   " 

 ٯو٤ٮ رْٰٜٔ، ٟن أ١ ح٠ٛظٜ٘ٞ رٌٖٛ حِٜٛق ٯوخؿذ ٠ٰٜٓخ١ [23:ح٠٤ٛٚ]
ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ ٠ٰٜٓ٩خ١ ه٤ي٥ أشٰخء ٗؼَٰس ٰٛٔض ه٤ي رْٰٜٔ، ٩ٓخٙ 

ٜٛظزوٰغ،٩اًح ىهٚ  (٢ِْٟ): ؿخثِش رؤ١ ٧ٌح ْٰٛ ٢ٟ حٛوخٝ ٳ١ ٓ٪٦ٛ
ا١ حٳ٬ٛ٩  : حٛظزوٰغ ٷ ٯ٘٪١ ه٠٪ًٟخ،٩ٓخٛ٪ح

ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثب٤ٛض ع٪اًء ٗب١ اٛوبٝ ٗزبثًب أ٩ ع٤خ : ٟغأٛخ
.  ٟزٔذًٟب أ٩ ٟزأخشًا ٛٔ٪ح اٛخبص ٧٩٪ ٓ٪ٙ اٛشبُوٰخ

 

    +:حٛظ٠ؼٰٚ ر٠ؼٚ ٓ٪٦ٛ

  " [ٍ25:حٳكٔخ] ُب٤٣خ ٣وٜٞ ر٪حٓـش 
. حٛلْ أ١ ح٠ٔٛخ٩حص ٛٞ ُطيَٟ، ٩أ١ حٳٍع ٛٞ ُطيَٟ

 ح٤ٛ٪م حٛؼخٛغ ٢ٟ أ٣٪حم :ٯغ٪ص اٛزخظٰض ثب٤ٛض:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛوظظخص ح٤٠ِٛظٜش ٧٪ حٛظوظٰض رخ٤ٛض، ُب٦٣ اًح ٩ٍى٣خ ٣ض 
هخٝ ٩٩ٍى٣خ ٣ض هخص ُب٤٣خ ٣و٠ٚ رخ٤ٛض حٛوخٝ ُٮ ؿ٠ٰن ح٠ٛ٪حؿ٢ 

 +:اٷ ُٮ ٟلٚ ح٤ٛض حٛوخص، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
  

   " 
هخٝ؛ ٳ٦٣ ؿ٠ن ٟوٍَ رؤٙ، ػٞ ؿخء٣خ ٣ض آهَ ُٯز٢ٰ أ١ : ح٠ٛـٜٔخص

 +:ًَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ ْٰٛ ٨ٛخ هيس ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
   

    
    

     

  " [49:حٳكِحد] ٤٨ُخ هظظ٤خ 
حٱٯش حٛوخٟش ر٪حٓـش حٱٯش حٛوخطش ُوظظ٤خ حٛ٘ظخد رخٛ٘ظخد، ٩ٓي 

 +:ٯ٘٪١ طوظٰض حٛ٘ظخد ر٪حٓـش ح٤ٔٛش ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
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  " [267:حٛزَٔس]حٓٞ ٟ٪ط٪ٙ ٯِٰي :  ٟخ
حٛو٠٪ٝ، ُظـذ حِٛٗخس ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٱٯش ُٮ ٗٚ هخٍؽ ٢ٟ حٳٍع، ػٞ 

«ٰٛظ ُٮ اٛخؼش٩اد طذٓخ »:٩ٍى ٤ٛخ ُٮ حٛليٯغ
()

 ٩ُٮ 
«ٰٛظ ٠ُٰب د١٩ خ٠غخ أ٩عْ طذٓخ»:آهَ

()
 ُٰ٘٪١ ه٠٪ٝ حٛ٘ظخد 
ٟوظ٪طًخ رخ٤ٔٛش، ٩ٷ َُّ ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ حٛوخٝ ٟظٔيًٟخ ه٬ٜ حٛوخص 

أ٩ أ١ ٯ٘٪١ حٛوخص ٟظٔيًٟخ ُٮ ح٩ِ٤ٛٙ ٩حٛظشَٯن ه٬ٜ  
٧٩٪ ٓ٪ٙ . ُٯٔذٝ ا٠ٛزأخش خبطًب ٗب١ أ٩ هبًٟب: ٩ه٢ أؽ٠ذ

 . اٛؾ٤ِٰخ
. ُا١ ُع٨ٚ اٛزبسٯخ روبسع ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ

ٷ ُٯخض ه٠٪ٝ اٛغ٤خ ثبٛ٘زبة، ٩رٗش٥ : ٩ٓبٙ ثوغ اٛشبُوٰخ
  .اث٢ ؽ٠بد اٛٔبػٮ ُٮ س٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ

 

. حٛوخٝ، ٨ٌُح ٧٪ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ ٨٤ٟ٩ٞ حٛشخُوٮ
 ُٮ :ُٯٔذٝ ا٠ٛزأخش خبطًب ٗب١ أ٩ هبًٟب: ٩ه٢ أؽ٠ذ:  ٓ٪٦ٛ*

٩ٍحٯش ه٢ أك٠ي ٨٤٘ٛ٩خ ًَٰ ٟش٨٪ٍس رؤ٦٣ ُٯٔيٝ ح٠ٛظؤهَ، ُٰ٘٪١ 
ح٠ٛظؤهَ ر٠ؼخرش ح٤ٛخٓن ٠ٜٛظٔيٝ، ُب١ ٗخ١ حٛوخٝ ٧٪ ح٠ٛظٔيٝ أػزظ٤خ 

 ٌٍ حٛظوظٰض، ٩ا١ ٗخ١ حٛوخص ٧٪ ح٠ٛظٔيٝ ُب١ حٛوخص ٯ٘٪١ ك٤ٰج
٤ٟٔ٪هًخ، ٧٩٪ أٯؼًخ ٓ٪ٙ حٛل٤ِٰش، ٢٘ٛ٩ حٛظ٪حد أ٦٣ ُٯوظض ر٦ 

.  ٓ٪حًء ٗخ١ ٟظٔيًٟخ أ٩ ٟظؤهًَح
 ه٤ي حٛل٤ِٰش اًح :ُا١ ُع٨ٚ اٛزبسٯخ روبسع ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ:  ٓ٪٦ٛ*

٩حٛظ٪حد حٛٔ٪ٙ رخٛظوظٰض، ٧٩٪ . ُؿ٨ٚ حٛظخٍٯن ُب٦٣ ٯظ٪َٓ ٦ُٰ
. ٧ٌٟذ ٟخٖٛ ٩حٛشخُوٮ ٩أك٠ي

ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى٣خ ُٮ ح٤ٔٛش : ٷ ُٯخض ه٠٪ٝ اٛغ٤خ ثبٛ٘زبة: ٓ٪٦ٛ*
كيٯغ  هخٝ ػٞ ٩ٍىط٤خ آٯش هخطش ٟؼخٙ ًٖٛ أ٦٣ ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ أ١ 

                                 
٥ًَٗ٩ ح٨ٰٛؼ٠ٮ ُٮ  (6/100)٩ػو٩،٦ِحٛـزَح٣ٮ ُٮ حٳ٩ٓؾ (638)أهَؿ٦ حٛظٌَٟ٭()

(. 3/68)ح٠ٛـ٠ن
(. 979)٩ٟٜٔٞ (1405)أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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«ٟب ُأث٢ٰ ٢ٟ ؽٮ ٨ُ٪ ٰٟذ »: ٓخٙ×ح٤ٛزٮ 
()

حٓٞ  (ٟخ) ُب١ ِٛلش 
ٟ٪ط٪ٙ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ٩٩ٍى٣خ آٯش ُٮ حَٛٔآ١ هخطش رخٳط٪حٍ 

   +: ٧٩ٮ ٓ٪٦ٛ

  

    " 
 ٨ُٚ ٯـ٪ُ أ١ ٯ٘٪١ ه٠٪ٝ ح٤ٔٛش ٟوظ٪طًخ رخٛ٘ظخد أ٩ [80:ح٤ٛلٚ]

ٷ ٯـ٪ُ؟  
ٷ ُٯخض ه٠٪ٝ اٛ٘زبة ثخجش اٛ٪اؽذ، : ٩ٓبٙ ثوغ ا٠ٛز٢ٰ٠ٜ٘

ُٯخظض ا٠ٛخظض د١٩ :  ٩ٓبٙ اث٢ أثب٧٩.١٪ س٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ
. ًٰش٥

 

ٷ ٯـ٪ُ ٳ١ ح٤ٔٛش ٧ٮ حٛظٮ ُطز٢َٰ :ٓخٙ روغ حٛشخُوٰش
ٯـ٪ُ : حٛ٘ظخد،٩ْٰٛ حٛ٘ظخد ٧٪ حٌٛ٭ ُٯز٢ٰ ح٤ٔٛش، ٩ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

ًٖٛ، ٧٩٪ حٛظ٪حد؛ ٳ١ ُٮ ًٖٛ اه٠خٙ حٛي٢ٰٰٜٛ، ٧٩٪ أ٬ٛ٩ ٢ٟ 
. ا٠٧خٙ أكي٠٧خ

 ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى٣خ آٯش :ٷ ُٯخض ه٠٪ٝ اٛ٘زبة ثخجش اٛ٪اؽذ: ٓ٪٦ٛ*
ُٮ حَٛٔآ١ هخٟش، ػٞ ٩ٍى٣خ هزَ ٩حكي هخص ٨ُٚ ٯظق طوظٰض 

ٷ ر٤٘ؼ ا٠ٛشأح ه٬ٜ  »:حٛوخٝ ر٪حٓـش ًٖٛ حٛوزَ حٛ٪حكي؟ ٟؼٚ كيٯغ
«ه٠ز٨ب

()
   +:  ٧ٚ ٯوظض ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " [24:ح٤ٛٔخء] ٓخٙ روغ 
ٷ ٯـ٪ُ ًٖٛ، ٢٘ٛ٩ ؿ٨٠٪ٍ أ٧ٚ حٛوٜٞ ؿ٪٥٩ُ ٢ٟ٩ : ح٠ٛظ٢ٰ٠ٜ٘

 +:أٟؼٜظ٦ ٟخ طٔيٝ ٢ٟ طوظٰض ٓ٪٦ٛ

   
     

   " 
«ٰٛظ ٠ُٰب د١٩ خ٠غخ أ٩عْ طذٓخ»رليٯغ [ 267:حٛزَٔس]

()
 

                                 
(. 3216)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1480)٩حٛظٌَٟ٭ (2858)أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
(. 1408)٩ٟٜٔٞ (27)أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
.  ٓزْ َٓٯزًخ()
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 ه٬ٰٔ :ُٯخظض ا٠ٛخظض د١٩ ًٰش٥: ٩ٓبٙ اث٢ أثب١:  ٓ٪٦ٛ*
: ه٠٪ٝ حٛ٘ظخد ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ: ر٢ أرخ١ ٢ٟ حٛل٤ِٰش ٓخٙ

 ه٠٪ٝ ٛٞ ٯَى ه٦ٰٜ ٟوظض، ُبًح ٩ٍى هزَ آكخى هخص :اٳ٩ٙ
. ُب٤٣خ ٷ ٣و٠ٚ رٌٖٛ حٛوزَ

 آٯش ٓزْ طوظٰظ٨خ ر٠وظظخص أه٫َ، ٨ٌُح ٯـ٪ُ أ١ :اٛضب٣ٮ
.  ٣وظظ٦ روزَ حٱكخى

.......................................................................
 ...........................

 

٩حٛظ٪حد ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ، ٧٩٪ أ١ ه٠٪ٝ حٛ٘ظخد ٯـ٪ُ 
طوظٰظ٦ روزَ حٛ٪حكي ٟـًٜٔخ ٳ١ هزَ حٛ٪حكي كـش ٩اه٠خٙ 

. حٛي٢ٰٰٜٛ أ٬ٛ٩ ٢ٟ ارـخٙ أكي٠٧خ
٧ٚ ُٯشظَؽ حٛظ٤خُٮ ر٢ٰ :٠ٟ٩خ ٯظوْٜ ر٠خ ٟؼ٬ ٟٔؤٛش ٠٨ٟش ٧٩ٮ

حٛوخٝ ٩حٛوخص ٯو٤ٮ ٧ٚ ُٯشظَؽ أ١ ٯ٘٪١ حٛوخٝ ٟؼزظًخ ٩حٛوخص ٤ًِٰٟخ 
، أ٩ ٯــ٪ُ أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٩حكي ٠٨٤ٟخ ٟؼزظًخ، أ٩ ٯـ٪ُ ١رلٰغ ٯظ٤خُٰخ

أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٠٨٤ٟخ ٤ًِٰٟخ؟  
 +:ا١ حهظَٜ حٛل٘ٞ ؿخُ حٷطِخّ، ٟؼخٙ ًٖٛ: ٣ٔ٪ٙ

  

   " 
 : ٧ٌح اػزخص ٧٩٪ هخٝ، ػٞ ؿخء ُٮ آٯش أه٫َ[228:حٛزَٔس]

+   

    " 
٧ٌح أٯؼًخ اػزخص، ٢٘ٛ٩ حٛل٘ٞ ٠٨ُٰخ ٟوظَٜ، ُـخُ أ١  [4:حٛـٸّ]

ُٯوظض ر٦ ح٤ٛض حٳ٩ٙ ح٠ٛؼزض رخ٤ٛض حٛؼخ٣ٮ ح٠ٛؼزض ٷهظٸٍ 
. ك٠٨٠٘خ

اًح حطليح ُٮ حٛل٘ٞ، ٨ُٚ ٯـ٪ُ أ٩ ٷ ٯـ٪ُ؟ ٟؼخٙ : ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ
 ٗب١ ئرا عٜظ أشبس ×أ١ ا٤ٛجٮ»:ؿخء ٟؼًٸ ُٮ حٛليٯغ: ًٖٛ
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«ثاطجو٦
()

ئرا عٜظ ٜٛزش٨ذ أشبس »  ػٞ ؿخء ُٮ ِٛق آهَ 
«ثاطجو٦

()
حٛوخٝ ُٯوظض رخٛوخص ٳ٦٣ ه٬ٜ ٟٔظؼ٬ :  ٨ُٚ ٣ٔ٪ٙ

٤٣لَ ا٬ٛ : حٳ٩ٙ أ٦٣ ٯشَٰ ربطزو٦ ُٮ حٛـٜٔش ر٢ٰ حٛٔـيط٢ٰ، ٣ٔ٪ٙ
٧ٌح حٰٛٔي حِٛحثي ٧ٚ ُٯو٠ٚ ٦ُٰ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ٩ ٷ ُٯو٠ٚ؟ ُب١ ٗخ١ 
ُٯو٠ٚ ٦ُٰ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ُهظض ح٤ٛض حٳ٩ٙ، ٩ا١ ٗخ١ ٷ ُٯو٠ٚ 

ٌٍ حٛظش٨ي طِش، ٩حٛظِش ٨ٛخ  ٦ُٰ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٛٞ ُٯوظظز٦، ٩ك٤ٰج
َٞ ٣وظض   ٨ِٟ٪ٝ ٟوخِٛش ٢ٟ٩ ػ

.......................................................................
 .............................

 

ٯٔظظَ حٵشخٍس رخٵطزن ه٬ٜ حٛظش٨ي : ر٨خ حِٜٛق حٛوخٝ حٳ٩ٙ ٤ُٔ٪ٙ
 +:٢ٟ٩ أٟؼٜش ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ.ُٔؾ

  

" [38:ح٠ٛخثيس] ٰٜٚٔٛهخٝ ُٮ ٓخٍّ ح 
«اٰٛذ ُٮ سثن دٯ٤بس ُظبهذًا طٔـن »: ٩حٛ٘ؼَٰ، ٩ؿخء ُٮ حٛليٯغ

()
 

 حطِٔخ ُٮ حٵػزخص ٢٘ٛ حٛوخص ٦ٛ ٨ِٟ٪ٝ رؤ١ ٓخٍّ أٓٚ ٢ٟ ٍرن
. ىٯ٤خٍ ٷ ٓـن ه٦ٰٜ

٩رٌٖٛ ٣وٜٞ أ١  حٛظوظٰض رخ٤ٛٔزش ٜٛوخٝ ٩حٛوخص ه٬ٜ ػٸػش 
: أ٣٪حم

أ١ ٯ٘٪١ حٛل٘ٞ ٠٨ُٰخ ٟظ٤خًُٰخ ٟظؼخىًح، ٗؤ١ ٯ٘٪١ أكي٠٧خ :اٳ٩ٙ
. ٟؼزظًخ ٩حٛؼخ٣ٮ ٤ًِٰٟخ

.  أ١ ٯظليح، ٢٘ٛ٩ ٛ٘ٚ ٩حكي ٠٨٤ٟخ ك٘ٞ ٟٔظٔٚ:٩اٛضب٣ٮ
 أ١ ٯظليح ُٮ حٵػزخص ٩ح٤ِٛٮ ٩ٯ٘٪١ ك٠٨٠٘خ ٩حكيًح، :اٛضبٛش

٩ٯ٘٪١ حٛوخص ٦ُٰ ٰٓي ٯ٘٪١ ٦ٛ ٨ِٟ٪ٝ ٟوخِٛش، ُٯو٠ٚ ر٦، ٥ٌ٧ ػٸػش 
أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٠٨٤ٟخ ٟؼزظًخ أ٩ ٯ٘٪١ : أك٪حٙ ٯـَ٭ حٛظوظٰض ٨ُٰخ

                                 
(. 294)٩حٛظٌَٟ٭  (987)٩أر٪ ى٩ى (580) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
(. 3/39)٩ح٤ٛٔخثٮ (580) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
( 1684)٩ٟٜٔٞ (6789) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٤ًِٰٟخ ٩ك٠٨٠٘خ ٟوظَٜ،أ٩ ٯظ٤خُٰخ ُٮ ح٠ٛيٛ٪ٙ اػزخطًخ ٣٩ًِٰخ، أ٩ ٯ٘٪١ 
. حٛوخص ٦ُٰ ٰٓي ُٯو٠ٚ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٦ُٰ

 
 
 
 
 

اٛغ٨٠٪س أ١ اٵع٠بم ٟخظض، ٩ٛ٪ ه٠ٚ أ٧ٚ ئع٠بم :ٟغأٛخ
. ثخٸٍ ٣ض خبص رؼ٢٠ ٣بعخًب

 

 ٯو٤ٮ ٯـ٪ُ أ١ ٯ٘٪١ :اٛغ٨٠٪س أ١ اٵع٠بم ٟخظض:  ٓ٪٦ٛ*
٤٧خٕ ِٛق هخٝ ُٰؤطٮ حٵؿ٠خم ٩ٯوظظ٦، ٟؼخٙ ًٖٛ كيٯغ رجَ 

«ُا١ ا٠ٛبء ؿ٨٪س ٷ ٯ٤غغ٦ شٮء»:رؼخهش ٓخٙ
()

 ػٞ ٩ٓن روي ًٖٛ 
اؿ٠خم ه٬ٜ أ٦٣ اًح طٌَٰص طِخص ح٠ٛخء ر٠وخٛـش ح٤ٛـخٓش ُب٦٣ ٯ٘٪١ 

ح٠ٛخء ؿ٨٪ٍ ٷ : ٣ـًٔخ ُُٰوظض حٛوخٝ حٛ٪حٍى ُٮ حٛليٯغ، ٤ُٔ٪ٙ
. ٯ٤ـ٦ٔ شٮء اٷ اًح طٌَٰص طِظ٦ ر٤ـخٓش

٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ حٛظوظٰض رخٛيٰٛٚ حٌٛ٭ حٓظ٤ي ه٦ٰٜ حٵؿ٠خم 
ٷ رخٵؿ٠خم، ُٰ٘٪١ ح٠ٛوظض ْٰٛ ٧٪ حٵؿ٠خم ٩ا٠٣خ ٣ض ٛٞ 

. ٯؼزض ه٤ي٣خ
 ٩ٛ٪ ه٠ٚ :٩ٛ٪ ه٠ٚ أ٧ٚ اٵع٠بم  ثخٸٍ ٣ض خبص: ٓ٪٦ٛ*

أ٧ٚ حٵؿ٠خم روٸٍ ٣ض هخص، ا١ ٩ؿي ه٤ي٣خ ٣ض هخص ٗٔظٚ 
شخٍد حٛو٠َ ُٮ حَٛحروش ٟؼًٸ، ٩٩ؿي٣خ أ٧ٚ حٵؿ٠خم ٯوخِٛ٪٦٣، 

ٙ٪ٔ٣ ٌٍ ه٠ٚ أ٧ٚ حٵؿ٠خم ىٰٛٚ ه٬ٜ أ١ ٤٧خٕ ٣ظًخ ٣خٓوًخ : ُل٤ٰج
ٛٴ٩ٙ ٧٩٪ حٛيٰٛٚ حٌٛ٭ حٓظ٤ي ه٦ٰٜ حٵؿ٠خم؛٦٤٘ٛ٩ هِٮ ه٤ٰٜخ، 

ا١ ٓظٚ حٛشخٍد ُٮ : ٩شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش ٩ؿ٠خهش ٯٔ٪ٛ٪١

                                 
ٰٓٚ ٯخ ٍٓ٪ٙ :٩أ٦ٛ٩ (66)ٌٍٟ٭صحٙ ٩(1/147)حثٮ٣ْحٙ ٩(66) أر٪ ىح٩ى أهَؿ٦( 1)

ُٔخٙ  حهلل،أ٣ظ٪ػؤ ٢ٟ رجَ رؼخهش،٧٩ٮ رجَ ٯ٬ٜٔ ٨ُٰخ حٛلٰغ،٩ٛل٪ٝ حٛ٘ٸد،٩ح٤ٛظ٢؟
٩ك٘ٮ ه٢ حٳٟخٝ :(1/74) ٩ٓخٙ ح٤٠ٌٍٛ٭ ُٮ ح٠ٛوظظَ،حٛليٯغ ...×ٍٓ٪ٙ حهلل 

 (.1/7) ٥ًَٗ٩ ُٮ حٛ٘خُٮ.كيٯغ رجَ رؼخهش طلٰق:أك٠ي أ٦٣ ٓخٙ
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َٞ ٷ ٯ٘٪١ ط٦َٗ ٢ٟ أ٧ٚ  حَٛحروش ْٰٛ ك٠ً٘خ، ٩ا٠٣خ ٧٪ طوِٯَ ٢ٟ٩ ػ
. ×حٵؿ٠خم ٣ٔوًخ ٠ٛخ ػزض ه٢ ح٤ٛزٮ 

.  حٛؤٚ، ٩حٛلْ، ٩ح٤ٛض، ٩حٵؿ٠خم: ٥ٌ٧ ا١ً أٍروش ٟوظظخص
اٛوبٝ ٯخظض ثب٨ِ٠ٛ٪ٝ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦ خٸًُب ٛجوغ :ٟغأٛخ
. أطؾبث٤ب

 

 طٔيٝ أ١ حِٜٛق :اٛوبٝ ٯخظض ثب٨ِ٠ٛ٪ٝ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦:  ٓ٪٦ٛ*
حٛوخٝ ٯـ٪ُ طوظٰظ٦، ٩أ١ ح٠ٛوظظخص ٨٤ٟخ ٟخ ٧٪ ٟظظٚ ر٤ِْ 
حٛوـخد، ٨٤ٟ٩خ ٟخ ٧٪  ٤ِٟظٚ ٟٔظٔٚ ه٦٤ ُٮ هـخد آهَ، ٢ٟ٩ 

ح٤ٛض ٯو٤ٮ ٯؤط٤ٰخ ِٛق هخٝ ػٞ روي : أ٣٪حم ح٠ٛوظظخص ح٤٠ِٛظٜش
 +: ًٖٛ ٯؤطٮ ٟوظض ٦ٛ ٤ُوظظ٦ ر٦، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  

   " 
 ػٞ ؿخء ُٮ آٯش أه٫َ أ١ ًَٰ ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ ٷ ٯـذ [228:حٛزَٔس]

  +:ه٨ٰٜخ هيس، ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   
   

    
     

  " [49:حٳكِحد] ٤ُوظض  
حٛوـخد حٛوخٝ حٳ٩ٙ ح٠ٛـٜٔخص رخٛوـخد حٛؼخ٣ٮ حٛ٪حٍى ُٮ ًَٰ 

ح٠ٛيه٪ٙ ر٨خ، ٧ٌح ُٮ ح٤٠ٛـ٪ّ، ٩ٌٖٗٛ ٓي ٯلظٚ ر٪حٓـش ح٨ِ٠ٛ٪ٝ 
ٗؤ١ ٯؤطٮ هـخد هخٝ ٩ٯؤطٮ ٤٧خٕ هـخد هخص ٦ٛ ٨ِٟ٪ٝ 

ا٠ٛبء ؿ٨٪س ٷ ٯ٤غغ٦ »:×ح٤ٛزٮ ٤ُوظظ٦ ر٦، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪ٙ 
«شٮء

()
 ٤٨ُخ ح٠ٛخء هخٝ؛ ٳ٦٣ حٓٞ ؿ٤ْ ٟوٍَ رخٳَٛ ٩حٛٸٝ، 

أ١ ا٠ٛبء ئرا »: ُٰيهٚ ٦ُٰ حٰٜٛٔٚ ٩حٛ٘ؼَٰ، ػٞ ؿخء٣خ ُٮ كيٯغ آهَ
«ثٜي ٜٓز٢ٰ ٛٞ ٯؾ٠ٚ اٛخجش

()
 ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ٦٣ 

                                 
 .ٓزْ َٓٯزًخ( 1)

 حر٢ ٟخؿش ٩( 1/46)حثٮ٣ْح٩ٙ( 67)ٌٍٟ٭صح٩ٙ ( 63،64،65) ح٩ىىأر٪  أهَؿ٦( 2)
(517.) 
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ا٠ٛبء ٷ ٯ٤غغ٦ »: اًح ٗخ١ أٓٚ ٢ٟ ٜٓظ٢ٰ ُب٦٣ ٯل٠ٚ حٛوزغ، ُخٳ٩ٙ
أ٦٣ اًح ٗخ١ أٓٚ ٢ٟ ٜٓظ٢ٰ :  ُٯوظض ر٨ِ٠٪ٝ حٛليٯغ حٱهَ«شٮء

٨ٌُح ٟخء . ُب٦٣ ٯل٠ٚ حٛوزغ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯظٌَٰ ريٷٛش كيٯغ حٜٛٔظ٢ٰ
هخٛـظ٦ ٣ـخٓش ٩ٛٞ ط٥ٌَٰ، ٟٔظؼ٬ حٛليٯغ حٳ٩ٙ أ٦٣ ٷ ٯ٤ـْ 

 :×ٓ٪حًء ٗخ١ ًٰٜٓٸ أ٩ ٗؼًَٰح ٛٔ٪٦ٛ 
.......................................................................

 ...........................
 

ػٞ ؿخء٣خ ُٮ حٛليٯغ .  ٧٩٪ هخٝ ُٮ حٰٜٛٔٚ ٩حٛ٘ؼَٰ(ح٠ٛخء)
 اًح رٜي ٥ٌ٧ شَؽ، «أ١ ح٠ٛخء اًح رٜي ٜٓظ٢ٰ ُب٦٣ ٷ ٯ٤ـْ»:حٱهَ

٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ ٢ٟ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٜٛشَؽ أ٦٣ اًح ٛٞ ٯزٜي حٜٛٔظ٢ٰ ُب٦٣ 
ٯ٤ـْ ٩ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ أ١ ح٠ٛخء حٰٜٛٔٚ ٯ٤ـْ ر٠ٸٓخس ح٤ٛـخٓش ٩ٛ٪ ٛٞ 

ٌٍ ٣وض حِٜٛق حٛوخٝ ر٨ٌح ح٠ٛوظض، ٧٩ٌح ٧٪ ٧ٌٟذ  ٯظٌَٰ، ُل٤ٰج
ٷ ٯ٤ـْ ح٠ٛخء اٷ رخٛظٌَٰ ًٰٜٓٸ ٗخ١ أ٩ : حٛشخُوٮ ٩أك٠ي، ٩ٓخٙ ٟخٖٛ

ا١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٷ ٯوظض حٛوخٝ، ٩ا٠٣خ ٛ٘٪٦٣ : ٗؼًَٰح، ٩ْٰٛ ٛ٘٪٦٣ ٯٔ٪ٙ
.  ٯ٫َ أ١ ٧ٌح حٛليٯغ حٛوخص ػوَٰ حٵ٤ٓخى أ٩ ٟؼـَد

٩ٯيٙ كخ٧َ ٗٸٝ ح٠ٛئَٛ ه٬ٜ أ١ حٛوٸٍ ٯش٠ٚ حٛظوظٰض 
ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٩ٓي ك٘ٮ حٷطِخّ ه٬ٜ ؿ٪حُ طوظٰض حٛوخٝ ر٦ 

ٛٮ اٛ٪اعذ ٯؾٚ هشػ٦  »: ٢ٟ٩ أٟؼٜظ٦ طوظٰض ه٠٪ٝ كيٯغ
«٩هٔ٪ثز٦ 

()
  +:  ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٢ٟ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

     " 
.  رلٰغ ٷ ٯلزْ حٛ٪حٛي ريٯ٢ ٩ٛي٥[23:حٵَٓحء]

 ٯو٤ٮ ه٤ي حٌٛٯ٢ ٯ١٩َ كـٰش ح٨ِ٠ٛ٪ٝ، :ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦:  ٓ٪٦ٛ*
٩حٛظ٪حد أ٦٣ ُٯوظض؛ ٳ١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ىٷٛش ٌٛ٪ٯش ُٯو٠ٚ ر٨خ 

. ُُٰوظض ر٨خ
 
 

                                 
 (.2427) حر٢ ٟخؿش ٩( 7/316)حثٮ٣ْح٩ٙ( 6328) ح٩ىىأر٪  أهَؿ٦( 2)
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. ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ُٯخظض اٛو٠٪ٝ ه٤ذ اٳئ٠خ:  ٟغأٛخ
 

 ٯو٤ٮ اًح :ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ُٯخظض اٛو٠٪ٝ ه٤ذ اٳئ٠خ : ٓ٪٦ٛ*
 هخص ×ح٤ٛزٮ ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ ٯيٙ ه٬ٜ شٮء، ػٞ ٩ٍى٣خ ُوٚ ٢ٟ 

 ُٮ ×ًٖٛ حِٜٛق حٛوخٝ ُٯوظض رِوٚ ح٤ٛزٮ : ُٮ ٟٔؤٛش ُب٤٣خ ٣ٔ٪ٙ
أ٦٣ ٬٨٣ ه٢ »: ×ح٤ٛزٮ ٩ٓي ُٯ٠ؼٚ ٨ٛخ ر٠خ ٩ٍى ه٢ . طٜٖ ح٠ٛٔؤٛش

«اٛؾشاٝ اٛظٸح ه٬ٜ ك٨ش اٛجٰذ
()

، ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛظٸس 
«ط٬ٜ طٸح ٣بُٜخ ُٮ اٛجٰذ» × ح٤ٛزٮُٮ حٛزٰض،  ػٞ ا١ 

()
 ُيٙ 
ًٖٛ ه٬ٜ طوظٰض ًٖٛ حِٜٛق حٛوخٝ ر٨ٌح حِٛوٚ حٛوخص، ه٬ٜ َُع 

ٗخ١ ٯؤَٟ أ٦ٜ٧ ُٮ ) ×٩ٓي ُٯ٠ؼٚ ٦ٛ رؤ١ ح٤ٛزٮ . طلش كيٯغ ح٨٤ٛٮ
(حٛلٰغ أ١ طٜزْ حٵُحٍ ػٞ ٯزخش٧َخ ٢ٟ ٩ٍحث٦

() 
ُٰوظض ه٠٪ٝ 

    +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [222:حٛزَٔس] ٚ٩حٛٔ٪ٙ رظوظٰض حٛو٠٪ٝ رِو 
 أ٦٣ ٛٞ ٯ٤َ٘ ه٬ٜ أطلخر٦ ×ح٤ٛزٮ  ُٯٔظيٙ ٦ٛ ر٠خ ٩ٍى ه٢ ×ح٤ٛزٮ 

 «٨٣ب٧ٞ ه٢ اٛ٪طبٙ»:×ٗ٪٨٣ٞ هخٍػ٪ح ر٢ٰ ٓ٪٦ٛ ٩ر٢ٰ ُو٦ٜ، ُب٦٣ 
«ئ٣ٖ ر٪اطٚ»: ُٔخٛ٪ح

()
ْٰٛ ٛ٘ٞ حٛلْ ُٮ ًٖٛ، ٩اًح : ، ُٜٞ ٯٔٚ ٨ٛٞ

٩ٍىٗٞ ُوٚ ُٯوخٍع ٓ٪ًٷ ٓيٟ٪ح ٓ٪ٛٮ ٟـًٜٔخ، ٩ا٠٣خ ر٢َٰ ٨ٛٞ حٛوٜش 
٩حٛٔزذ، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ٦٣ اًح ٩ٍى ُوٚ ُٯوخٍع ٓ٪ًٷ ُب٦٣ ٷري ٢ٟ 

حٛزلغ ه٢ ؿَٯٔش ٜٛـ٠ن ر٠٨٤ٰخ،٢ٟ٩ ؿَّ حٛـ٠ن حٛظوظٰض 
ك٠ٚ أكي حٛليٯؼ٢ٰ ه٬ٜ ٟلٚ : ٤٧٩خٕ ؿَّ أه٫َ ٜٛـ٠ن ٨٤ٟخ

. ٩حٛليٯغ حٱهَ ه٬ٜ ٟلٚ

                                 
٢ٟ ؿَٯْ  (747)٩ػو٦ِ، ٩أهَؿ٦ حر٢ ٟخؿ٦ (346،347)حٛظٌَٟ٭  أهَؿ٦(1)

 . ػوَٰ أٯؼًخ

 (.1329)٩ٟٜٔٞ (468) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)

 (.1329)٩ٟٜٔٞ (468) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)

 (.293)٩ٟٜٔٞ (302) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(3)
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رٔشٯش٥ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٟب ُوٚ ٩اؽذ ٢ٟ أٟز٦ ثؾؼشر٦ :ٟغأٛخ
ٟخبًِٛب ٜٛو٠٪ٝ ٩ٛٞ ٯ٤٘ش٥ ٟن ه٦٠ٜ ٟخظض ه٤ذ اٛغ٨٠٪س ٧٩٪ 

. أٓشة ٢ٟ ٣غخ٦ ٟـًٜٔب أ٩ ه٢ ُبه٦ٜ
 

رٔشٯش٥ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٟب ُوٚ ٩اؽذ ٢ٟ أٟز٦ ثؾؼشر٦ :  ٓ٪٦ٛ*
 ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى٣خ هـخد هخٝ ٯش٠ٚ ط٪ًٍح ٗؼَٰس، ػٞ :ٟخبًِٛب ٜٛو٠٪ٝ

 ُوًٸ هخطًخ ُٯوخَٛ ًٖٛ حٛو٠٪ٝ، ×ح٤ٛزٮ ُوٚ أكي حٛظلخرش ه٤ي 
ٌٍ اٟخ أ١ ُٯٔخٙ ًٖٛ حٛظَٔٯَ ه٬ٜ حِٛوٚ ٣خٓن ٜٛوـخد حٳ٩ٙ، : ُل٤ٰج

: ٧٪ ٣خٓن ُٔؾ ُٮ كْ ًٖٛ حٛشوض، ٩اٟخ أ١ ُٯٔخٙ: ٩اٟخ أ١ ُٯٔخٙ
ٷ طٸح ثوذ »:  أ٦٣ ٓخٙ×ح٤ٛزٮ ا٦٣ ٟوظض، ٟؼخٙ ًٖٛ ٩ٍى ه٢ 

«اِٛغش ؽز٬ رـٜن اٛش٠ظ
()

ٍأ٫   :× ػٞ ؿخء٣خ أ١ ٍٓ٪ٙ حهلل 
طٸس » :×ٍؿًٸ ٯظٜٮ روي طٸس حٛظزق ٍٗوظ٢ٰ ُٔخٙ ٍٓ٪ٙ حهلل  

 ا٣ٮ ٛٞ أ٢ٗ طٰٜض حَٛٗوظ٢ٰ حٜٛظ٢ٰ :ُٔخٙ حَٛؿٚ «حٛظزق ٍٗوظخ١
×ٓز٠٨ٜخ ُظٰٜظ٠٨خ حٱ١ ُٔ٘ض ٍٓ٪ٙ حهلل 

()
٤ٓش حِٛـَ : ٤ُٔ٪ٙ

 هخٝ، ُخٓظؼ٤ٰ٤خ «ٷ طٸس»: ×ٟٔظؼ٤خس ٢ٟ حٛو٠٪ٝ حٳ٩ٙ؛ ٳ١  ٓ٪٦ٛ 
.  ٦٤ٟ ٤ٓش حِٛـَ روي حِٛـَ

أ٭ اًح ٩ٍى :٧٩٪ أٓشة ٢ٟ ٣غخ٦ ٟـًٜٔب أ٩ ه٢ ُبه٦ٜ:  ٓ٪٦ٛ*
طَٔٯَ ُٯوخَٛ حٛو٠٪ٝ ُب١ حٛٔ٪ٙ رخٛظوظٰض أَٓد ٢ٟ حٛٔ٪ٙ رؤ١ 
حٛظَٔٯَ ٯ٘٪١ ٣ٔوًخ ه٢ حِٛخهٚ ُٔؾ، ٩أٟخ رٰٔش حٳٟش ُْٰٜ ٣ٔوًخ 

 :٨ٛٞ؛ ا١ً ه٤ي٣خ ػٸع أٓ٪حٙ
أ١ حٛظَٔٯَ ٯ٘٪١ ٟوظظًخ ٜٛوخٝ،٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ ٧٩٪ :حٳ٩ٙ
.  حٛظ٪حد
. أ١ حٛظَٔٯَ ٯ٘٪١ ٣خٓوًخ ٜٛوخٝ ٛـ٠ٰن حٳٟش: حٛؼخ٣ٮ
أ١ حٛظَٔٯَ ٯ٘٪١ ٣خٓوًخ ُٮ كْ حٛشوض ح٠ٍَٛٔ ُٔؾ : حٛؼخٛغ

. ى١٩ رٰٔش حٳٟش

                                 
 (.826)٩ٟٜٔٞ (581) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(1)

 (. 1154)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1267) ح٩ىىأهَؿ٦ أر٪ ( 2)
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٧٪ ؽغخ، : ٟز٧ت اٛظؾبثٮ ُٯخظض اٛو٠٪ٝ ئ١ ٰٓٚ: ٟغأٛخ
: ٤ٟو٦ ثوغ اٛشبُوٰخ ٟـًٜٔب، ٩ٓبٙ أث٪ اٛوجبط. ٩ئٷ ُٸ ه٤ذ اٳٗضش

  .ُٯخظض ئ١ ع٠ن اٛوبٝ ٩خب٦ِٛ ٩ئٷ ٠ُؾز٠ٚ
 

 اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ ػٞ :ٟز٧ت اٛظؾبثٮ ُٯخظض اٛو٠٪ٝ:  ٓ٪٦ٛ*
٩ؿي٣خ طلخرًٰخ ٯٔ٪ٙ أ٩ ٯِوٚ ٟخ ُٯوخَٛ ًٖٛ حٛوخٝ ُٮ ؿِثٰش هخطش، 

رؤ١ ُوٚ حٛظلخرٮ ٩ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ أ٩ : ٨ُٚ ٣ٔ٪ٙ
 أَٟ ربهِخء ×ح٤ٛزٮ أ١ »: ٷ ُٯوظض؟ ٟؼخٙ ًٖٛ ؿخء٣خ ُٮ حٛليٯغ

«حٜٛل٬
()

 حٜٛل٬ هخٝ ٛ٘٪٦٣ ؿ٠وًخ ٟوًَُخ رؤٙ حٛـ٤ٰٔش ُٰش٠ٚ ؿ٠ٰن 
أ١ حر٢ ه٠َ ٗخ١ ٯؤهٌ ٟخ »: حٜٛلٰش، ػٞ ٩ٍى٣خ ُٮ طلٰق حٛزوخٍ٭

«ُحى ه٢ حٛٔزؼش
()

 ٤٨ُخ ه٠٪ٝ، ٤٧٩خ ٧ٌٟذ طلخرٮ ُٯوخَٛ ًٖٛ 
حٛو٠٪ٝ، ٨ُٚ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ ر٦ أ٩ ٷ ُٯوظض؟ ٓخٙ 

:  ٜٛو٠ٜخء ُٮ ٰٓخّ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٓ٪ٷ١:ح٠ٛئَٛ
أ١ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش َٟطزـش ر٠ٔؤٛش كـٰش ٓ٪ٙ : حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ

ُٯوظض ر٦ : حٛظلخرٮ، ٢٠ُ ٓخٙ رؤ١ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ كـش ٓخٙ
. حٛو٠٪ٝ

ْٰٛ ٤٧خٕ طَحرؾ ر٢ٰ : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ ُٮ ٰٓخّ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٯٔ٪ٙ
ح٠ٛٔؤٛظ٢ٰ ريٷٛش أ١ روغ حٳط٪٢ٰٰٛ ٯ٫َ كـٰش ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ ػٞ 
ٷ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ ر٦ ٥ٌ٧٩ حٛـَٯٔش ُٮ ٰٓخٓش حٛوٸٍ أ٬ٛ٩؛ ٳ١ 

٤٧خٕ ؿ٠وًخ ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ ٯ١٩َ أ١ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ كـش ٩ىٰٛٚ ٢ٟ 
أىٛش حٛشَم، ٩ٟن ًٖٛ ٷ ٯوظظ٪١ ر٦ حٛو٠٪ٝ ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ هيٝ 

.    حٍطزخؽ ح٠ٛٔؤٛظ٢ٰ رزوؼ٠٨خ
.......................................................................

 ...........................
 

اًح طٍَٔ ٟخ ٓزْ ٨ُٚ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ اًح ٤ٜٓخ 
رؤ٦٣ كـش؟ 

                                 
 (.259)٩ٟٜٔٞ (5893) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(1)

 (. 5892) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)
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:  ٜٛو٠ٜخء ُٮ ًٖٛ ػٸػش أٓ٪حٙ
. أ١ حٛو٠٪ٝ ُٯوظض ر٦، ٧٩ٌح ٧ٌٟذ حٛل٤خرٜش: حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ

. أ١ حٛو٠٪ٝ ٷ ُٯوظض ر٦: ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
رؤ١ حٛظلخرٮ اًح ٗخ١ هخ٠ًٛخ رخٛوخٝ ُوخ٦ِٛ، ُب٦٣ : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخٛغ

ُٯوظض حٛو٠٪ٝ ر٧ٌ٠ذ حٛظلخرٮ، ٩أٟخ اًح ٗخ١ حٛظلخرٮ ٷ ٯوٜٞ 
. رخٛو٠٪ٝ ُب١ ٧ٌٟز٦ ٷ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ

٩حٳك٨َ ُٮ ٧ٌح أ١ حٛو٠٪ٝ ٷ ُٯوظض رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ؛ ٳ٤٣خ 
 ×ح٤ٛزٮ ا٠٣خ حٓظي٤ٜٛخ رٔ٪ٙ حٛظلخرٮ ٛ٘٪٦٣ َٓٯ٤ش ه٬ٜ ٩ؿ٪ى كيٯغ 

 ُٯوخَٛ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ ×ح٤ٛزٮ حٌٛ٭ ٷ ٣و٦٠ٜ، ُبًح ه٤٠ٜخ أ١ كيٯغ 
ٌٍ ٣ٔيٝ ٓ٪ٙ   ٩ٛ٪ رو٠٪٦ٟ ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ، ٩ٷ شٖ ×ح٤ٛزٮ ُل٤ٰج

 ×ح٤ٛزٮ أ١ ح٤ٛظ٪ص ٓي ىٛض ه٬ٜ ٩ؿ٪د اطزخم ٟخ ٩ٍى ه٢ 
   +:٩طلَٯٞ ٟوخِٛظ٦ ٓخٙ طوخ٬ٛ

 "[َ7:حٛلش]  ُٸ ُٯظَٕ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ 
حٳىٛش حٛشَهٰش ٗظخرًخ أ٩ ٤ٓش ٛٔ٪ٙ أكي ٢ٟ ح٤ٛخّ، ٩ٷ ُٯوظض 

 +:رٔ٪ٙ طلخرٮ أ٩ رٔ٪ٙ طخروٮ، ٓخٙ طوخ٬ٛ
    

     

  " [ٍ3:حٳهَح.] 
ُٸ ُٯظَٕ حٛشٮء ح٠ٛل٤٪١ ك٤ًخ ًخٛزًخ ٧٩٪ حٛو٠٪ٝ ٢ٟ أؿٚ ٓ٪ٙ 

حٛظلخرٮ حٌٛ٭ ٧٪ ٟل٤ش ٛ٪ؿ٪ى حٛيٰٛٚ؛ ٳ٤٣خ ٣ٔظيٙ ٛٔ٪ٙ حٛظلخرٮ 
رؤ٦٣ ٟل٤ش ٛ٪ؿ٪ى ىٰٛٚ ٓي هِٮ ه٤ٰٜخ، ُٜ٪ ٩ؿي٣خ حٛيٰٛٚ كخ٧ًَح ُب٤٣خ 
ٷ ٣لظخؽ ا٬ٛ ٓ٪ٙ حٛظلخرٮ حٌٛ٭ ا٠٣خ ٣و٠ٚ ر٦ ٛ٘٪٦٣ ٟل٤ش ٛ٪ؿ٪ى 

. حٛيٰٛٚ
اٛوبدح اِٛوٰٜخ ٷ ُرخظض اٛو٠٪ٝ، ٩ٷ ُرٰٔذ ا٠ٛـْٜ، : ٟغأٛخ

ؽشٟذ اٛشثب ُٮ اٛـوبٝ، ٩هبدح ر٤ب٩ٙ اٛجش ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب : ٣ؾ٪
. ٜٛؾ٤ِٰخ ٩ا٠ٛبٰٛ٘خ

 

أ٭ :اٛوبدح اِٛوٰٜخ ٷ ُرخظض اٛو٠٪ٝ ٩ٷ ُرٰٔذ ا٠ٛـْٜ:  ٓ٪٦ٛ*
حٳٟ٪ٍ ح٠ٛظٍَ٘س حٛظٮ ٯِوٜ٪٨٣خ، ٧ٚ ُطوظض حٛو٠٪ٝ أ٩ ٷ 
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ُطوظظ٦؟ اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ، ٩ٗخ١ حٛوخىس ُٮ ًٖٛ ح٢ِٟٛ حٓظو٠خ٦ٛ 
ٌٍ ٧ٚ ُٯوظض حٛو٠٪ٝ ر٨ٌح حِٜٛق أ٩ ٷ  ُٮ ٩ؿ٦ ٩حكي، ُل٤ٰج

ُٯوظض؟  
:  حٛوخىس ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ

 حٛوخىس حٛظٮ ط٘٪١ ُٮ ح٢ِٟٛ ح٤ٛز٪٭، ٧٩ٮ ح٠َٛحىس :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
. ٤٧خ

 حٛوخىس حٛظٮ ط٘٪١ روي ًٖٛ، ٥ٌ٨ُ حٛوخىس حٛظٮ ط٘٪١ :ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ
روي ٢ُٟ حٛو٨ي ح٤ٛز٪٭ ٷ ٠ٰٓش ٨ٛخ ٩ٷ ١ُ٩ ه٤ي ٟوخٍػش حٛيٰٛٚ 
حٛشَهٮ ٨ٛخ، ٩أٟخ حٛوخىس ُٮ حٛو٨ي ح٤ٛز٪٭ ُخٳك٨َ أ٨٣خ ُطوظض 

حٛو٠٪ٝ، ُبًح ٩ٍى٣خ هـخد هخٝ ٩ٗخ١ ُٮ هخىط٨ٞ أ١ ٧ٌح حِٜٛق 
 ٌٍ ُٯٔظويٝ ُٮ ٟو٬٤ هخص ٩ٷ ُٯٔظويٝ ُٮ ه٠٪٦ٟ، ُب٤٣خ ك٤ٰج

. ٣وظض حٛوخٝ ر٦
 ٛ٪ ٗخ٣ض هخىط٨ٞ أ٦٣ ٷ ُٯٔظو٠ٚ :ؽشٟذ اٛشثب ُٮ اٛـوبٝ:  ٓ٪٦ٛ*

ٌٍ ٣ٔظَ ٧ٌح حِٜٛق ه٬ٜ حٛزَ،  ِٛق حٛـوخٝ اٷ ُٮ حٛزَ، ُب٤٣خ ك٤ٰج
٢٘ٛ٩ ٧ٌح ٛٞ ٯؼزض ٢ٟ هخىط٨ٞ ُب٨٣ٞ ٯٔظو٠ٜ٪١ ِٛق حٛـوخٝ ُٮ حٛزَ 

٢٘ٛ ٢ٟ حٳٟؼٜش حٛظٮ ٓي ُٯ٠ؼٚ ر٨خ ٟخ ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ أ١ . ٩ُٮ ٥ًَٰ
«أه٤ٜ٪ا ا٤ٛ٘بػ ثبٛذٍ»: ٓخٙ×ح٤ٛزٮ 

()
 ٩ٗخ١ ُٮ هخىط٨ٞ ُٮ ًٖٛ 

 كخ٥َ٧ حٛو٠٪ٝ (أه٤ٜ٪ح):حِٟٛخ١ أ١ حٛيٍ هخص رخ٤ٛٔخء، ُب١ ٓ٪٦ٛ
ُٮ حَٛؿخٙ ٩ح٤ٛٔخء، ٢٘ٛ٩ ُٮ ه٨ي٧ٞ ٩ُٮ ُٟخ٨٣ٞ ا٠٣خ ٯٔظو٠ٜ٪٦٣  

اٛوبٝ ٷ ُٯخظض ث٠ٔظ٪د٥ ه٤ذ اٛغ٨٠٪س خٸًُب ٜٛٔبػٮ : ٟغأٛخ
. هجذ اٛ٪٧بة ٩أثٮ اٛجشٗبد ٩ؽِٰذ٥

 

.  ٤ٜٛٔخء ُوظظ٤خ٥ رخ٤ٛٔخء
٧٩ٌ٘ح ه٠٪ٝ أِٛخف ح٢ِٰٜ٘٠ٛ طوض روخىس أ٧ٚ ُٟخ١ ح٠ٛظٜ٘ٞ 

 .رٔظَ حٛوخٝ ه٬ٜ روغ أَُحى٥
 ٯو٤ٮ اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ :اٛوبٝ ٷ ُٯخظض ث٠ٔظ٪د٥:  ٓ٪٦ٛ*

ٙ٪ٔ٣ ٌٍ حٳطٚ ٩ح٠َٛحى أ١ حٛوـخد حٛوخٝ : ٣ِٙ ٠ٛٔظ٪ى ٟو٢ٰ، ُل٤ٰج

                                 
 (. 1895)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1089)ٌٍٟ٭ص أهَؿ٦ حٙ(1)
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ٯش٠ٚ ح٠ٛٔظ٪ى ٩ٯش٠ٚ ٥ًَٰ، ٳ١ ٢ٟ هخىس حٛشخٍم أ١ ٯؤطٮ ر٘ٸٝ 
ا١ : هخٝ ٰٛش٠ٚ ط٪ًٍح هيٯيس طش٠ٚ ح٠ٛٔظ٪ى ٥ًَٰ٩، ٢ٟ٩ ٤٧خ ٤ٜٓخ

حٛوخٝ اًح ٩ٍى ه٬ٜ ٓزذ هخص ُب٤٣خ ٣زٔٮ حِٜٛق ه٬ٜ ه٠٪٦ٟ، ٣٩ؼزض 
حٛل٘ٞ ُٮ ؿ٠ٰن أَُحى حٛوخٝ؛ ٳ١ حٛوزَس رو٠٪ٝ حِٜٛق ٷ روظ٪ص 

. حٛٔزذ، ٌُٖ٘ٛ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخ٠ٛٔظ٪ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سع٪م اٛؼ٠ٰش ئ٬ٛ ثوغ اٛوبٝ ا٠ٛزٔذٝ ٷ ٯُخظظ٦ ه٤ذ : ٟغأٛخ
 +:أٗضش أطؾبث٤ب ٩اٛشبُوٰخ، ٗٔ٪٦ٛ ثوذ ا٨٤ٛٮ

  

 "[228:اٛجٔشح]،+   

 "[237:اٛجٔشح] ،+    

     

. ٯ٘٪١ ٟخظظًب:  ٩ٓبٙ اٛٔبػٮ[1:اٛـٸّ] "
 

 اًح :سع٪م اٛؼ٠ٰش ئ٬ٛ ثوغ اٛوبٝ ا٠ٛزٔذٝ ٷ ٯُخظظ٦:  ٓ٪٦ٛ*
٩ٍى ٤ٛخ  ِٛق هخٝ ػٞ ٩ٍى روي٥ ك٘ٞ ٦ُٰ ػ٠َٰ ٯو٪ى ا٬ٛ حٛوخٝ، ٧٩ٌح 

حٛؼ٠َٰ ٯـوٚ حٛل٘ٞ هخطًخ رزوغ حٳَُحى ُٸ ٯ٘٪١ طوظٰظًخ 
ٜٛوخٝ ح٠ٛظٔيٝ ه٤ي حٳٗؼَ، ٩ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ 

  +:طوخ٬ٛ

   "ا٬ٛ  
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   +:أ١ ٓخٙ

   " ٟظ٬ ٯ٘٪١ حٛزو٪ٛش 
أكْ رخَٛى؟ ُٮ حٛـٜٔش حَٛؿوٰش حٳ٬ٛ٩ ٩حٛؼخ٣ٰش ٢٘ٛ٩ حٛؼخٛؼش ْٰٛ 

: ٨ُٚ ٣ٔ٪ٙ ا١ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ. ٩ِٜٛؽ كْ حَٛؿوش
+  

  "  ُٯَحى ر٦
ا١ : ح٠ٛـٜٔش حَٛؿوٰش ُٔؾ ى١٩ ح٠ٛـٜٔش حٛؼخٛؼش حٛزخث٤ش، ٩رخٛظخٛٮ ٣ٔ٪ٙ

: ح٠ٛـٜٔش ػٸػًخ ٷ طوظي ر٥ٌ٨ حٛويس ٩ُٯزلغ ٨ٛخ ه٢ ٣ض آهَ؟ ٣ٔ٪ٙ
    +:ٷ، ٷ ُٯوظض رٌٖٛ، ٩ٟؼ٦ٜ أٯؼخًً

    

" ُب١ حٱٯش ٣ِٛض ُٮ أ١ ح٠ٛـٜٔش طِٜٝ رٰظ٨خ،ٟظ٬ 
٨ُٚ ٯظوظض حٛل٘ٞ حٛٔخرْ . ٯليع حٳَٟ؟ ه٤ي أٟ٘خ٣ٰش حَٛؿوش

رخَٛؿوٰش أ٩ ٯش٠ٚ أٯؼًخ حٛزخث٢؟ حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ ٧ٌح حِٜٛق ٯو٤ٮ 
   +:ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

  " ٧ٚ ٧ٌح 
٠ٜٛـٜٔش حٛزخث٤ش أ٩ َٜٛؿوٰش، حِٜٛق هخٝ، ٢٘ٛ٩ ٩ٍى روي٥ ػ٠َٰ ٯو٪ى 

   +:ا٬ٛ روغ أَُحى٥ ى١٩ روغ ٧٩٪ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

     

 "ٙ٪ٔه٪ى حٛؼ٠َٰ حٛوخص أ٩ ٩ؿ٪ى حٛؼ٠َٰ :  ٤ُ
. حٛوخص روي حِٜٛق حٛوخٝ ٷ ُٯوظض حِٜٛق حٛوخٝ

ُٯخظض اٛوبٝ ثبٰٛٔبط ه٤ذ اٳٗضش ٤ٟ٩و٦ اث٢ ؽبٟذ : ٟغأٛخ
٩اث٢ أثب١ ئ١ . ٩ع٪ص٥ اث٢ عشٯظ ئ١ ٗب١ ٰٓبعًب عًٰٜب. ٩اث٢ شبٓٸ

. ٗب١ اٛوبٝ ٟخظظًب
 

 اًح ٩ٍى٣خ ِٛق هخٝ ػٞ روي ًٖٛ :ُٯخظض اٛوبٝ ثبٰٛٔبط:  ٓ٪٦ٛ*
ُهظض ريٰٛٚ ٢ٟ حٳىٛش حٛٔخرٔش ُٮ ٟٔؤٛش هخطش، ػٞ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش 
حٛوخطش ٨ٛخ ٟٔخثٚ ٣لَٰس ٨ٛخ ٠ٟ٩خػٜش ٨ٛخ ُٮ حٛوٜش، ٨ُٚ ٣ْٰٔ ٥ٌ٧ 
ح٠ٛٔخثٚ ح٠٠ٛخػٜش ه٬ٜ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش حٳ٬ٛ٩ ٣٩وظ٨خ ٢ٟ حٛوخٝ أ٩ ٷ 

٣وظ٨خ؟ 
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«ا٨٤ٛٮ ه٢ ثٰن ا٠ٛضاث٤خ»: ٟؼخٙ ًٖٛ ٩ٍى ٤ٛخ ُٮ حٛليٯغ
()

، ػٞ 
«اٛوشاٯب»ًهظض ُٮ 

()
 ٧٩ٮ رٰن حٛظ٠َ رخَٛؿذ روَط٦ اًح ٗخ١ 
رخٛظِخص ٩حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس، ٨ُٚ ٣ْٰٔ ه٦ٰٜ رٰن حِٛرٰذ رخٛو٤ذ، 
٩رٰن حٛظ٢ٰ رخٛظ٢ٰ ح٠ٛـَِ، أ٩ ح٠ٛش٠ش رخ٠ٛش٠ش ح٠ٛـَِ أ٩ ٣ل٪ 

  +:ؿخء٣خ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ًٖٛ؟ ٟؼخٙ آهَ

   
    

أ٩ؿذ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ ٩حِٛح٣ٰش ٟخثش ؿٜيس، ػٞ ؿخء٣خ ُٮ [ 2:ح٤ٛ٪ٍ]" 
َٝ   +: أ١ كي٧خ ٣ظَ حٛلَس، ُٔخٙ طوخ٬ِٛسحَٳ

    
    

   " 
 ػٞ ٣ـي أ١ حٛوزي ح٠٠ٜٛ٪ٕ حٌَٛٗ ٠ٟخػٚ ٛٴٟش، ٨ُٚ ٣ٜل٦ٔ [4:ح٤ٛٔخء]

ح٠٠ٜٛ٪ٕ حٌَٛٗ ُٯـٜي ُٮ ح٣ِٛخ : رخٳٟش ٣٩وظ٦ ٢ٟ حِٜٛق حٛوخٝ ٤ُٔ٪ٙ
ه٢ٰٔ٠ ؿٜيس ٰٓخًٓخ ه٬ٜ حٳٟش، ٣٩وظ٦ ٢ٟ ه٠٪ٝ 

٦ٛ٪ٓ:+ " ٳ١ 
حِٛح٣ٮ ٤٧خ ِٛق هخٝ، َِٟى ٟوٍَ رخٙ حٛـ٤ٰٔش؟ 

: ًَٗ ح٠ٛئَٛ ٤٧خ أٍروش أٓ٪حٙ
.......................................................................

 ...........................
.           رظوظٰض حٛو٠٪ٝ رخٰٛٔخّ: حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
. رخ٤٠ٛن: حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
ا١ ٗخ١ حٰٛٔخّ ؿًٰٜخ ٩حػلًخ ُٯوظض ر٦ ى١٩ : حٛٔ٪ٙ حٛؼخٛغ

. حٰٛٔخّ حٛوِٮ
ا١ ٗخ١ حٛوخٝ ٓزْ طوظٰظ٦ ر٠وظض آهَ ُب٦٣ :حٛٔ٪ٙ حَٛحرن

.  ُٯوض رخٰٛٔخّ ٩اٷ ٛٞ ٯـِ

                                 
 (.1542)٩ٟٜٔٞ (2171) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(1)

 (.1539)٩ٟٜٔٞ (2173) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)
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٩حٳك٨َ ُٮ ٧ٌح أ١ حٰٛٔخّ ا١ ٗخ١ ٤ٟظ٪ص حٛوٜش ُهظض 
حٛو٠٪ٝ ر٦، ٩أٟخ ا١ ٗخ١ ًَٰ ٤ٟظ٪ص حٛوٜش ُب٦٣ ٷ ُٯوظض 

.  حٛو٠٪ٝ ر٦
٩أٟخ رخ٤ٛٔزش ٷر٢ شخٓٸ ُٔي ٣ُٔٚ ه٦٤ أ٦٣ أؿْٜ ه٢ أطلخر٨ٞ ٢ٟ 

حٛل٤خرٜش ٩ؿ٢ٰ٨ ٠ٗخ ُٮ حٛويس ٩حٛظ٨٠ٰي، ٩ك٬٘ حٛٔخػٮ ه٢ حر٢ 
. شخٓٸ حٛٔ٪ٙ رخ٤٠ٛن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٟب ر٤ب٩ٙ ٩اؽذًا ًٰش ٟو٢ٰ ثبهزجبس ؽٰٔٔخ : ا٠ٛـْٜ: ٟغأٛخ
 "   +: شبٟٜخ ٛغ٤غ٦، ٣ؾ٪

«ٷ ٣٘بػ ئٷ ث٪ٛٮ»، ٩[92:ا٤ٛغبء
()

. 
 

ا٠ٛـْٜ ٟب ر٤ب٩ٙ ٩اؽذًا ًٰش ٟو٢ٰ ثبهزجبس ؽٰٔٔخ :  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٛـْٜ ٢ٟ أ٣٪حم حٛوظ٪ص ُٮ حٛوـخد،ٳ٦٣ ٷ : شبٟٜخ ٛغ٤غ٦

ٯش٠ٚ اٷ َُىًح ٩حكيًح، ٢٘ٛ ٧ٌح حَِٛى ًَٰ ٟو٢ٰ، روٸٍ حٛوخٝ ُب١ 
.  حٛوخٝ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳَُحى

: ُو٤ي٣خ ػٸػش أ٣٪حم

                                 
 (. 1880)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1101)ٌٍٟ٭صح٩ٙ( 2085) ح٩ىى أهَؿ٦ أر٪ (1)
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 حٛوخٝ، ٧٩٪ حٌٛ٭ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳَُحى، ٠ٗخ ُٮ :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ
. ح٠ٛئ٤ٟ٪١، ٧ٌح ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳَُحى، ؿ٠ٰن ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ: ٓ٪ٖٛ

 ح٠ٛـْٜ، ٧٩٪ حٌٛ٭ ٯش٠ٚ ٩حكيًح ٦٤٘ٛ ًَٰ ٟو٢ٰ، :ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ
أَٗٝ ٟئ٤ًٟخ، ُب٦٣ ٯظيّ ربَٗحٝ شوض ٩حكي ٢ٟ : ٠ٗخ ٛ٪ ٜٓض

ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ، ٧٩ٌح حٛشوض ًَٰ ٟو٢ٰ ٓ٪حء أَٟٗض حٳ٩ٙ أ٩ حٛوخشَ 
.  أ٩ ٍٓٞ ٟجش، ٷ َُّ

 حٛشوض أ٩ ح٠ٰٛٔي أ٩ ح٠ٛو٢ٰ، ٧٩٪ حٌٛ٭ ٯظ٤خ٩ٙ َُىًح :اٛضبٛش
.  ُٯي، هخٛي: ٩حكيًح ٟو٤ًٰخ، ٟؼٚ

ا١ً حَِّٛ ر٢ٰ ح٠ٛـْٜ ٩حٛوخٝ أ١ ح٠ٛـْٜ ٧٪ حٌٛ٭ ٷ ٯش٠ٚ اٷ 
٩حكيًح ًَٰ ٟو٢ٰ ـ شخثن ُٮ حٛـ٤ْ ـ ٩أٟخ حٛوخٝ ُب٦٣ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن 

.  أَُحى حٛـ٤ْ
اًح طٍَٔ ٧ٌح ُب٦٣ اًح أط٬ هـخد هخٝ ُٸ ري ٦ُٰ ٢ٟ حٓظٌَحّ 

   +:ؿ٠ٰن حٳَُحى ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [11:ح٤ٛٔخء] ٧ٌح ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن 
 +:حٳ٩ٷى، ٢٘ٛ ح٠ٛـْٜ ٯظيّ رَِى ٩حكي، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [92:ح٤ٛٔخء] 
. ٯظيّ حٟظؼخ٦ٛ رَٓزش ٩حكيس

.......................................................................
 ...........................

اًح طٍَٔ ٧ٌح ُب١ ح٠ٛـْٜ ٯ٘٪١ ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ حٵػزخص، ٳ١ 
حِٜٛـق اًح ٗـخ١ ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ ُب٦٣ هخٝ، أٟخ ح٤َٛ٘س ُٮ ٰٓخّ 

  +: حٵػزخص ُب٨٣خ ٟـٜٔش، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣

  "ٍٓزش ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ حٵػزخص  .
 ] "    +: ٩ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

ٌٍ ٟـٜٔش، [104:آٙ ه٠َح١  أٟش، ٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ حٵػزخص، ُظ٘٪١ ك٤ٰج
٠ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ أ١ حٳَٟ رخ٠ٛو٩ٍَ َُع ِٗخٯش ٩ْٰٛ َُع ه٢ٰ 

. ٩ٛٞ ٯٔٚ ؿ٠ٰن حٳٟش ():ٳ٦٣ أط٬ رؤٜٓ٪د حٵؿٸّ ُٔخٙ
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كٍَ ٣ِٮ،  (ٷ«)ٷ ٣٘بػ ئٷ ث٪ٛٮ»: × ٢ٟ أٟؼٜظ٦ أٯؼًخ ٓ٪٦ٛ ٩
حٷٓظؼ٤خء روي  (اٷ)٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ ُِٰٰي حٛو٠٪ٝ، ٩ (٣٘خف)٩

٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ اػزخص  (ر٪ٛٮ)ح٤ِٛٮ ٯظَٰ حٛ٘ٸٝ حٌٛ٭ روي٥ ٟؼزظًخ، ٩
 (حٛ٪ٛٮ)ٳ١ حٷٓظؼ٤خء روي ح٤ِٛٮ ٯٜٔذ حٛ٘ٸٝ ا٬ٛ اػزخص ُٰ٘٪١ ِٛق 

. ٤٧خ ٟـًٜٔخ
 ٯو٤ٮ ح٠ٛـْٜ ٧٪ حِٜٛق حٌٛ٭ ط٤خ٩ٙ َُىًح :ا٠ٛـْٜ ٟب:ُٔ٪٦ٛ

٩حكيًح، ٧٩ٌح حٰٛٔي ٵهَحؽ حٳُوخٙ ٩ح٩ٌٛحص ٳ٨٣خ ٰٛٔض ٢ٟ ح٠ٛـْٜ 
.  ُٮ شٮء
 ٵهَحؽ ح٠ٛـ٠ٚ حٌٛ٭ ٷ ٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٤خ٥ ٳ٦٣ ْٰٛ :ر٤ب٩ٙ:٩ٓ٪٦ٛ

.  ٢ٟ حٵؿٸّ ُٮ شٮء
.  حٛوخٝ:  ٵهَحؽ حٛـ٠ن، ٣٩ل٢ ٦ٰ٠ٔ٣ ح٠ًٓخ ػخ٣ًٰخ ٧٪:٩اؽذًا:٩ٓ٪٦ٛ
.  ٵهَحؽ ح٠ٰٛٔي حٌٛ٭ ٯظ٤خ٩ٙ َُىًح ٩حكيًح:ًٰش ٟو٢ٰ: ٩ٓ٪٦ٛ
ٍٓزش، ٥ٌ٧ كٰٔٔش : ٠ٛخ ٓخٙ:ثبهزجبس ؽٰٔٔخ شبٟٜخ ٛغ٤غ٦: ٩ٓ٪٦ٛ

ٵهَحؽ ح٠ٛ٪ط٪ٍ  طش٠ٚ ؿ٠ٰن أَُحى حٛـ٤ْ،٩أط٬ ر٨ٌح حٰٛٔي
  +: ر٪طَ ُحثي ه٬ٜ كٰٔٔش حٛـ٤ْ، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ

  " .
 

ٟب ر٤ب٩ٙ ٟو٤ًٰب أ٩ ٟ٪ط٪ًُب ثضائذ ه٬ٜ ؽٰٔٔخ ع٤غ٦، : ٩ا٠ٰٛٔذ
 ."   +:٣ؾ٪

٩رزِب٩د ٟشارج٦ ثٜٔخ اٰٛٔ٪د ٩ٗضشر٨ب، ٩ٓذ ٯغز٠وب١ ُٮ ِٛق ٩اؽذ 
ُٰٓذد ٢ٟ ؽٰش " +ثبٛغ٨ز٢ٰ، ٗـ   

. اٛذٯ٢ ٩ُأؿٜٔذ ٢ٟ ؽٰش ٟب ع٪ا٥
 

.   ٧٪ ٟخ ٯٔخرٚ ح٠ٛـْٜ:ا٠ٰٛٔذ: ٓ٪٦ٛ*
 ٯو٤ٮ أ١ ح٠ٰٛٔي ٧٪ حِٜٛق، ٩حٓظو٠ٚ ٧ٌح حٰٛٔي :ٟب ر٤ب٩ٙ:  ٓ٪٦ٛ*

. ٵهَحؽ ح٩ٌٛحص ٩حٳُوخٙ ٩ٵهَحؽ ح٠ٛـ٠ٚ
: حٳ٩ٙ: ٳ١ ح٠ٰٛٔي ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ:ٟو٤ًٰب أ٩ ٟ٪ط٪ًُب :ٓ٪٦ٛ *

ح٠ٛ٪ط٪ٍ ر٪طَ ُحثي ه٬ٜ كٰٔٔش : ح٠ٛو٢ٰ، ٟؼٚ ُٯي، ٩حٛؼخ٣ٮ
 ٥ٌ٧ كٰٔٔش حٛـ٤ْ ْٰٛ "+: ؿ٦ٔ٤، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ
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  ٨ُ٪ "+: ٨ُٰخ ٩طَ ُحثي، ٢٘ٛ ٠ٛخ ٓخٙ
٤٧خ ُحى ه٢ كٰٔٔش حٛـ٤ْ ر٪طَ ُحثي ه٢ حٛلٰٔٔش ٧٩٪ ٩طَ 

 +:٩ٟؼخٙ ًٖٛ أٯؼًخ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ. حٛظظخرن

"  َ٤٧خ ٰٟٔي ٢ٟ ؿ٨ش حٵٯ٠خ١؛ ٳ٦٣ ٩ط٦ِ ر٪ط
ُحثي ه٬ٜ كٰٔٔش حٛـ٤ْ، ٦٤٘ٛ ٟـْٜ ُٮ رٰٔش حٛظِخص، ٧ٚ ٯِٜٝ أ١ 
ٯ٘٪١ ؿ٪ٯًٸ أ٩ ٓظًَٰح؟ ٛٞ ٯٌَٗ، ٧ٚ ٯِٜٝ أ١ ٯ٘٪١ ريٯ٤ًخ أ٩ ٣لًِٰخ؟ 

ٷ، ٧٪ ٟـْٜ، ٧ٚ ٯِٜٝ أ١ ٯ٘٪١ ٦ٛ ٛلٰش أ٩ ٷ؟ ٷ ٯِٜٝ، ٤٨ُخ ُٰٓي 
. ٢ٟ ؿ٨ش حٵٯ٠خ١ ٢ٟ٩ ؿ٨ش حٛظظخرن، ٦٤٘ٛ ٟـْٜ ُٮ رٰٔش حٛظِخص

 طظِخ٩ص َٟحطذ :٩رزِب٩د ٟشارج٦ ثٜٔخ اٰٛٔ٪د ٩ٗضشر٨ب:  ٓ٪٦ٛ*
ح٠ٰٛٔي رٜٔش حٰٛٔ٪ى أ٩ ٗؼَط٨خ، ُزوغ ح٠ٰٛٔيحص ٨ُٰخ هشَس ٰٓ٪ى ٟؼٚ 

     +:ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    

 "ٙػٞ ٓخ :+   

   
   

 ٰٓي رؼ٠خ٣ٰش ٰٓ٪ى، ٩ٓي ٯـظ٠ن ُٮ حِٜٛق حٛ٪حكي اؿٸّ [5:حٛظلَٯٞ]"
. ٩طٰٰٔي ٢ٟ ؿ٨ظ٢ٰ ٟوظِٜظ٢ٰ

ُاٗظ : ئرا ٩سد ٟـْٜ ٩ٰٟٔذ ُا١ اخزَٜ ؽ٠٨٠٘ب ٟضٚ: ٟغأٛخ
٩ئ١ ٛٞ ٯخزَٜ . ٩أؿوٞ، ٛٞ ٯؾ٠ٚ أؽذ٠٧ب ه٬ٜ اٱخش ث٪ع٦ ارِبًٓب

أهزْ ُٮ اٛل٨بس : ؽ٠٨٠٘ب، ُا١ ارؾذ عجج٠٨ب ٩ٗب٣ب ٟضجز٢ٰ ٣ؾ٪
رٗش٥ . أهزْ سٓجخ ٟإ٤ٟخ، ُؽ٠ٚ ا٠ٛـْٜ ه٬ٜ ا٠ٰٛٔذ: سٓجخ، صٞ ٓبٙ

.  أث٪ اٛجشٗبد ئع٠بهًب
أ١ : ٢٘ٛ٩ رٗش اٛٔبػٮ ٩أث٪ اٛخـبة س٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ: ٜٓذ

صٞ ئ١ ٗب١ ا٠ٰٛٔذ آؽبدًا ٩ا٠ٛـْٜ . ا٠ٛـْٜ ٷ ُٯؾ٠ٚ ه٬ٜ ا٠ٰٛٔذ
ر٪ارشًا ا٣ج٬٤ ه٬ٜ ٟغأٛخ اٛضٯبدح ه٬ٜ ا٤ٛض ٧ٚ ٧ٮ ٣غخ، ٩ه٬ٜ 

.  ٣غخ اٛز٪ارش ثبٱؽبد
٩اٳش٨ش أ١ ا٠ٰٛٔذ ثٰب١ ٠ٜٛـْٜ ٷ ٣غخ . ٩ا٤٠ٛن ٓ٪ٙ اٛؾ٤ِٰخ

٩ئ١ اخزَٜ عجج٠٨ب ٗبٛشٓجخ ُٮ اٛل٨بس أ٩ . ٦ٛ ثزخظٰض اٛوبٝ
 .اٛؾ٠ٚ، ُو٦٤ ٌٛخ ٩ه٦٤ ٰٓبعًب: اٛٔزٚ ُأش٨ش اٛش٩اٯز٢ٰ ه٢ أؽ٠ذ
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 اًح ٩ٍى٣خ حٵؿٸّ ٩حٛظٰٰٔي ُٮ :ئرا ٩سد ٟـْٜ ٩ٰٟٔذ:  ٓ٪٦ٛ*
 :هـخد ٩حكي ُٸ اش٘خٙ رؤ١ ح٠ٛـْٜ ٰٟٔي ر٦، ٗٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

+ " ٞ٩ٍىح ُٮ هـخد ٩حكي ٢ٟ٩ ػ 
ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٦ٰٜ رٸ اش٘خٙ، ٢٘ٛ ٛ٪ ٩ٍى حٵؿٸّ ُٮ هـخد 

٩٩ٍى حٛظٰٰٔي ُٮ هـخد آهَ ٨ُٚ ٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي أ٩ ٷ 
ٯل٠ٚ؟  

: ٤٧خ ط٤ٔٔٞ ح٠ٛٔؤٛش ا٬ٛ ٟٔؤٛظ٢ٰ رخهظزخٍ حطلخى حٛل٘ٞ ٩حهظٸ٦ُ
 اًح حهظَٜ حٛل٘ٞ ر٢ٰ حٛوـخد ح٠ٛـْٜ ٩حٛوـخد :ا٤ٛ٪م اٳ٩ٙ

ٌٍ ٷ ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي، ٟؼخٙ ًٖٛ ؿخء ُٮ : ح٠ٰٛٔي، ُب٦٣ ك٤ٰج
  +:ِٗخٍس حٛل٨خٍ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 "ٝ٩ٓخٙ ُٮ حٵؿوخ :+ 
   " ٌٍ  ُل٤ٰج

٧ٚ ٯ٘٪١ حٵؿوخٝ ٰٟٔيًح رخٛظظخرن ٠ٗخ ٰٓي٣خ حٛظٰخٝ ر٦ ٩ٯِٜٝ أ١ ٯ٘٪١ 
ٷ؛ ٳ١ حٛل٘ٞ ٤٧خ ٟوظَٜ، ٤٧خ اؿوخٝ، ٤٧٩خ : حٵؿوخٝ ٟظظخروًخ؟ ٣ٔ٪ٙ

طٰخٝ، ٢٘ٛ ٤٧خٕ  
.......................................................................

 ...........................
ٟٔخثٚ ٓي ٯٔن حٛوٸٍ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ٧ٚ حطلي حٛل٘ٞ ٨ُٰخ أ٩ حهظَٜ؟ 

 +:ؿخء٣خ ُٮ ًٔٚ حٰٛيٯ٢ ُٮ حٛ٪ػ٪ء ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ٟؼخٙ ًٖٛ
   " 

 +:٤٧خ ٰٟٔي رٔ٪٦ٛ [6:ح٠ٛخثيس]

 "ػٞ ؿخء٣خ ُٮ حٛظ٠ٰٞ ٓ٪٦ٛ :+  

   
   

  " [43:ح٤ٛٔخء] ٤٧خ 
ٟـٜٔش ٛٞ ُٯٌَٗ ٨ُٰخ ا٬ٛ ح٠َٛحُْ، ٨ُٚ ُطل٠ٚ ٥ٌ٧ حٱٯش ه٬ٜ  (أٯي٭)

طٜٖ ٤ُٔ٪ٙ حٛظ٠ٰٞ ٯ٘٪١ ا٬ٛ ح٠َٛحُْ؟  
٧ٌح . ٣وٞ؛ ٳ١ حٛل٘ٞ ٩حكي، ٤٧خٕ ؿ٨خٍس ٤٧٩خ ؿ٨خٍس: ٓخٙ ؿخثِش

.  ٓ٪ٙ حٛشخُوٰش ٩ؿ٠خهش
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ٳ١ حٛل٘ٞ ٤٧خ : ٷ ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي، ٓخٛ٪ح:٩ٓخٙ ؿ٠خهش
٧ٌح ٧٪ . ٟوظَٜ، ٤٧خٕ ًٔٚ ٤٧٩خ ٟٔق، ٩ح٠ٛٔق ٌٟخٯَ ٌٜٛٔٚ

. حٛٔٔٞ حٳ٩ٙ ٧٩٪ ٟخ حهظَٜ ٦ُٰ حٛل٘ٞ
اًح حطلي حٛل٘ٞ ٩ٗخ١ ك٘ٞ ح٠ٛـْٜ ٩ك٘ٞ ح٠ٰٛٔي :ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ

ٌٍ ٧ٚ ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي؟ ٣ٔ٪ٙ ٧ٌح ٯ٤ٔٔٞ ه٬ٜ : ٩حكيًح ُل٤ٰج
٢ٰ٠ٔٓ :

.  اًح حطلي حٛٔزذ: حٛٔٔٞ حٳ٩ٙ
. اًح حهظَٜ حٛٔزذ: ٩حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ

ٌٍ ٩ٓن حٛوٸٍ ر٨٤ٰٞ، ٟؼخٙ حهظٸٍ  ُبًح حهظَٜ حٛٔزذ ُب٦٣ ك٤ٰج
  + :حٛٔزذ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ ُٮ ِٗخٍس حٛٔظٚ

  " ٤٧خ ٰٟٔي رخٵٯ٠خ١، ٩ٓخٙ طوخ٬ٛ 
 ٩ٛٞ ٯٌَٗ ٟو٨خ "  +:ُٮ حٛل٨خٍ

٤٧خ حٛل٘ٞ ٠٨ُٰخ ٩حكي ٧٩٪ حٵهظخّ، ٩حٛٔزذ ٟوظَٜ،  (ٟئ٤ٟش)
َٞ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس ٩ٓن حٛوٸٍ ر٨٤ٰٞ ٨ُٰخ،  ٤٧خٕ ٓظٚ ٤٧٩خ ك٨خٍ، ٢٠ُ َػ

ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔـي، ٧٩ـ٪  : ُٔخٙ ؿخثِش
.......................................................................

 ...........................
ٌٍ ُٯشظَؽ ُٮ ٍٓزش حٛل٨خٍ حٵٯ٠خ١ .  ٓ٪ٙ أٗؼَ حٳط٪٢ٰٰٛ، ٩ك٤ٰج

٧ٚ ٧ٌح حٛل٠ٚ رـَٯْ حٰٛٔخّ أ٩ رـَٯْ حٌٜٛش؟  
.  ٓ٪ٷ٩،١حٳك٨َ أ٦٣ رـَٯْ حٌٜٛش

.  رؤ٦٣ ٷ ُٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي: ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
٩حٳك٨َ ٧٪ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٩أ٦٣ ٌٛش؛ ٳ١ حٛوَد طلٌٍ روغ 

: ٌٖٛٛ ٓخٙ حر٢ ٟخٖٛ. ٗٸ٨ٟخ ر٤خء ه٬ٜ ح٠ٛؼزض ٦ُٰ ُٮ ٟ٪ؿ٢ آهَ
. ٩كٌٍ ٟخ ٯوٜٞ ؿخثِ

اًح حطلي حٛٔزذ، ُو٤ي٣خ حطلخى ٜٛل٘ٞ ٩حطلخى ٜٛٔزذ، : حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ
٤٤ُلَ ٧ٚ ٠٧خ ٟؼزظخ١ أ٩ ٠٧خ ٤ِٰٟخ١؟ ُب١ ٗخ٣خ ٢ِٰٰ٤ٟ ـ ٟؼخٙ ًٖٛ اًح 

ٌٍ : ٷ طوظْ ٍٓزش ٟئ٤ٟش، ٩ُٮ هـخد آهَ: ٓخٙ ٷ طوظْ ٍٓزش ـ ُل٤ٰج
٧ٌح ٷ ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد حٵؿٸّ ٩حٛظٰٰٔي،ٳ١ حَٛٓزش ُٮ ح٤ِٛٮ ٣َ٘س 
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ُٰ٘٪١ ٢ٟ رخد حٛو٠٪ٝ ٩ٷ ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد حٵؿٸّ، ٢ٟ٩ ػٞ ٷ 
. ٯظق أ١ ٣يه٦ٜ ُٮ ٧ٌح حٛزخد

: أهظْ ٍٓزش، ػٞ ٓخٙ: ٩اًح ٗخ١ ح٠ٛـْٜ ٟؼزظًخ ٩ح٠ٰٛٔي ٤ًِٰٟخ، ٟؼخ٦ٛ
ٌٍ ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد طوخٍع حٛوـخر٢ٰ ٢ٟ٩  ٷ طوظْ ٍٓزش ٗخَُس، ُل٤ٰج

ػٞ ٯـ٠ن ر٠٨٤ٰخ رٔؼٰش حٛظوظٰض ٩ْٰٛ ٢ٟ رخد ك٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ 
. ح٠ٰٛٔي

ٌٍ : حٛلخٛش حٛؼخٛؼش اًح ٗخ١ ٗٚ ٢ٟ ح٠ٛـْٜ ٩ح٠ٰٛٔي ٟؼزظًخ ُب٦٣ ك٤ٰج
ٗب١ ئرا عٜظ »: ٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي ه٬ٜ حٛظلٰق، ٟؼخٙ ًٖٛ

«أشبس ثاطجو٦
()

ئرا عٜظ ٜٛزش٨ذ أشبس ».  ٩ُٮ ٩ٍحٯش أه٫َ
«ثاطجو٦

()
 ُٰل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي،  

ا٠ٛـْٜ ٢ٟ اٳع٠بء : ٓبٙ ؿبئِخ ٢ٟ ٟؾٔٔٮ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ
. ٯز٤ب٩ٙ اٛ٘بٟٚ ٢ٟ ا٠ٛغ٠ٰبد ُٮ اٵصجبد ٷ ا٤ِٛٮ

 

: ٩ٯ٘٪١ ٧ٌح ٢ٟ رخد حٓظو٠خٙ حٌٜٛش رـَٯْ ح٠ِٛخ٧ٰٞ؛ٳ٦٣ ٠ٛخ ٓخٙ
 ٤٠٨ُخ ٦٤ٟ أ٦٣ اًح ؿْٜ ٌَٰٛ حٛظش٨ي ٛٞ ٯشَ ربطزو٦؛ ٧ٌح «ٜٛظش٨ي»

٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش اًح ٩ٍى٣خ ٟـْٜ : ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ، ٩ه٤ي حٛل٤ِٰش ٓخٛ٪ح
٩ٰٟٔي ٠٧٩خ ٟؼزظخ١ ُب٦٣ ه٤ي٣خ ٢ٟ رخد حِٛٯخىس ه٬ٜ ح٤ٛض ٩رخٛظخٛٮ 

٥ٌ٧ ٨ٛخ : ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح. ط٘٪١ ٣ٔوًخ، ُُٰشظَؽ ٨ُٰخ ش٩َؽ ح٤ٛٔن
ك٘ٞ حٛزٰخ١ ُٰل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي ٟـًٜٔخ، ٌٖٛٛ ٛ٪ ٩ٍى ح٠ٛـْٜ 

آٯش ٢ٟ حَٛٔآ١، ٩ح٠ٰٛٔي هزَ آكخى ُب٦٣ ٯل٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔي ه٤ي 
ٌٍ ٢ٟ رخد حِٛٯخىس :حٛـ٨٠٪ٍ،٩حٛل٤ِٰش ٓخٛ٪ح ٷ ٯل٠ٚ؛ ٳ٦٣ ٯ٘٪١ ك٤ٰج

ه٬ٜ ح٤ٛض، ٩حِٛٯخىس ه٬ٜ ح٤ٛض ٣ٔن، ٩ٷ ٯظق ٣ٔن ح٠ٛظ٪حطَ 
. رخٱكخى ه٤ي٧ٞ

ا٠ٛـْٜ ٢ٟ اٳع٠بء ٯز٤ب٩ٙ اٛ٘بٟٚ ٢ٟ ا٠ٛغ٠ٰبد ُٮ :  ٓ٪٦ٛ*
 اًح ؿخء٣خ حٓٞ ٟـْٜ ٢ٟ حٳ٠ٓخء ُب٦٣ ٯظ٤خ٩ٙ :اٵصجبد ٷ ا٤ِٛٮ

                                 
 (.488) ٓزْ طوَٯـ٦ ص(1)

(. 488) ٓزْ طوَٯـ٦ ص(2)
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ٍٓزش، ٟـْٜ ٧٩ٮ  (أهظْ ٍٓزش  ):حٛ٘خٟٚ ٢ٟ ح٠ٔ٠ٰٛخص، ُبًح ٓخٙ
ٌٍ طظ٤خ٩ٙ حٛ٘خٟٜش ٢ٟ حَٛٓخد ٧ٚ طظ٤خ٩ٙ ًَٰ حٛ٘خٟٚ أ٩ ٷ . حٓٞ، ُل٤ٰج
ا١ ٗخ١ ٧ٌح حٛ٘خٟٚ رخهظزخٍ : طظ٤خ٩ٙ اٷ حٛ٘خٟٚ ٢ٟ ح٠ٔ٠ٰٛخص؟ ٣ٔ٪ٙ

ٷري أ١ ط٘٪١  (ٍٓزش):حٛظ٠ٰٔش ُب٦٣ ٷ ٯظ٤خ٩ٙ اٷ حٛ٘خٟٚ، ُبًح ٓخٙ
ٍٓزش رـ٠ٰن أؿِحث٨خ ُٜ٪ ؿخء٣خ ر٤ظَ ٍٓزش ُب٦٣ ٷ ٯـِة؛ ٳ١ 

حَٛٓزش ٤٧خ ح٣ظٔظض ٩ٛٞ ٯلظٚ ر٨خ ٠ٗخٙ حَٛٓزش ِٛٔي ؿِء ح٬٠ٔ٠ٛ، 
٤٨ُخ ٣ٔض ٨٤ٟخ ؿِء ح٬٠ٔ٠ٛ، ٩أٟخ ا١ ٗخ١ ح٠َٛحى رخ٠٘ٛخٙ أَٟ 

ٌٍ ٯيهٚ ٦ُٰ ؿ٠ٰن حٳَُحى، ٟؼخٙ ًٖٛ : هخٍؽ ه٢ ح٬٠ٔ٠ٛ ُب٦٣ ك٤ٰج
ٍٓزش ٍهٰظش ٩ٍٓزش ًخٰٛش حٛؼ٢٠، ٍٓزش ٓخىٍس ٩ٍٓزش هخؿِس، ا٬ٛ 

ًَٰ ًٖٛ حٛـ٠ٰن ٯ٬٠ٔ ٍٓزش ٩ٛٞ ٯ٤ظٔض حٓٞ حَٛٓزش ٢ٟ حٛ٘ٚ ٢ٟ٩ 
َٞ ُخٛـ٠ٰن ٯظـيّ ه٦ٰٜ حٷٓـٞ ح٠ٛـْٜ، ٧ـٌح حٛ٘ٸٝ ُٮ حٵػزخص،  ػـَ

أٟخ حٛ٘ٸٝ ُٮ  
.......................................................................

 .......................
 

ح٤ِٛٮ ُب١ ح٠ٛـْٜ ٷ ٯ٘٪١ ُٮ ح٤ِٛٮ ٩ا٠٣خ ح٠ٛـْٜ ٯ٘٪١ ُٮ 
٦ُٰ ٟخ ٦ُٰ،ٳ١ ح٠ٛـْٜ ٷ ٯ٘٪١ اٷ  (ٷ ح٤ِٛٮ):حٵػزخص، ٢ٟ٩ ػٞ ٓ٪٦ٛ

 .ُٮ ٰٓخّ حٵػزخص ٩ٷ ٯ٘٪١ ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ
٧ٚ ٯذخٚ اٵؿٸّ ٩اٛزٰٰٔذ ُٮ اٳُوبٙ؟  

ٯيهٚ ُٮ حٳُوخٙ ح٠ٛؼزظش، ْٰٛ ُٮ ًحص حِٛوٚ ٩ا٠٣خ ُٮ : ٣ٔ٪ٙ
حػَد، أ٠ٗٚ، ٤٧خ ُكٌٍ ح٠ِٛو٪ٙ، ٩حِٛوٚ : ح٠ِٛو٪ٙ ر٦، ٠ٗخ ٛ٪ ٓخٙ

أَٗٝ، أ٭ أَٗٝ أ٭ ٩حكي؛ ٢٘ٛ : ٟؼزض ُٰ٘٪١ ِٟو٪٦ٛ ٟـًٜٔخ، أ٩ ٓخٙ
ٌٍ ٯ٤ظٔٚ ا٬ٛ ٗ٪٦٣ : ٛ٪ ٗخ١ ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ ُٔخٙ ٷ طَ٘ٝ، ُب٦٣ ك٤ٰج

هخًٟخ؛ ٳ١ حِٛوٚ ح٤٠ِٛٮ ح٠ٛل٩ٌٍ ٟظو٦ٜٔ ٯِٰي ه٠٪ٝ ح٠ٛظؤٜخص، ٢٘ٛ 
.  حِٛوٚ ح٠ٛؼزض اًح ُكٌٍ ٟظو٦ٜٔ أُخى حٵؿٸّ

٧ٚ اٛزخظٰض رٰٜٔٚ ٳ٩طبٍ اٛوبٝ، ٩اٛزٰٰٔذ رٰٜٔٚ ٜٛز٩اد؟ 
٠ٛخ . حٛظوظٰض طٰٜٔٚ ٩ٌٜٛحص، ٩حٛظٰٰٔي طٰٜٔٚ ٜٛظِخص: حٛـ٪حد

ٌٍ ٧ٌح . حَٛٓخد حٛـ٪حٙ: أهظْ حَٛٓخد، ػٞ ٓخٙ: ٓخٙ ٟؼًٸ ُل٤ٰج
طوظٰض ٳ٤٣خ كظ٣َخ حٛل٘ٞ ه٬ٜ روغ ح٩ٌٛحص؛ ٢٘ٛ حٛظٰٰٔي ٯ٘٪١ 
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ٍٓزش ؿ٪ٯٜش، ٤٨ُخ حٛل٘ٞ : أهظْ ٍٓزش، ػٞ ٓخٙ: ُٮ حٛظِخص، ٠ٛخ ٓخٙ
. َِٛى ًَٰ ٟو٢ٰ ٢ٟ ٣٪م، ػٞ ٰٓي٣خ طِظ٦

 
 
 
 
 

: ح٠ٛـ٠ٚ
ٟب ُعوٚ ع٠ٜخ ٩اؽذح ٷ ٯ٤ِشد ثوغ آؽبد٧ب ه٢ : ا٠ٛغ٠ٚ ٌٛخ

. ثوغ
.  اِٜٛق ا٠ٛزشدد ث٢ٰ ٟؾز٢ٰٜ٠ ُظبهذًا ه٬ٜ اٛغ٪اء: ٩اطـٸؽًب

ٟب ٷ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ه٤ذ اٵؿٸّ : ٩ٰٓٚ
............................. ٟو٬٤،

 

: طٔيٝ أ١ حٛ٘ٸٝ ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ ػٸػش أٓٔخٝ:ا٠ٛغ٠ٚ:  ٓ٪٦ٛ*
. ٧٩٪ حٛظَٯق ُٮ ِٛق ٟو٢ٰ ُٮ ٟو٬٤ ٟو٢ٰ: ح٤ٛض: حٳ٩ٙ

٧٩٪ ح٠ٛظَىى ر٢ٰ ٟو٢ٰٰ٤، ٧٩٪ ُٮ أكي٠٧خ : حٛلخ٧َ: ٩حٛؼخ٣ٮ
. أٍؿق

٩ه٦َُ ح٠ٛئَٛ ٌٛش رؤ٦٣ ٟخ ُؿوٚ ؿ٠ٜش ٩حكيس ٷ :ح٠ٛـ٠ٚ:٩حٛؼخٛغ
. ٯ٤َِى روغ آكخى٧خ ه٢ روغ

.   ٵهَحؽ ح٩ٌٛحص ٣٩ل٪٧خ:٧٪ اِٜٛق:  ٓ٪٦ٛ*
 ٯو٤ٮ ح٠ٛظَىى ر٢ٰ ٟو٢ٰٰ٤ ٯلظ٠ٚ :ا٠ٛزشدد ث٢ٰ ٟؾز٢ٰٜ٠: ٓ٪٦ٛ*

.  أ١ ٯ٘٪١ ٗٚ ٠٨٤ٟخ َٟحىًح ر٦
.   ٯو٤ٮ ُؤٗؼَ ٟو٬٤:ُظبهذًا:  ٓ٪٦ٛ*
 ٳ٨٣خ اًح ٛٞ ط٢٘ ه٬ٜ حٛٔ٪حء ٗخ٣ض ٢ٟ :ه٬ٜ اٛغ٪اء : ٓ٪٦ٛ*

ٯظيّ ه٬ٜ حٛلٰغ ٩ٯظيّ  (حَٛٔء):ٓزٰٚ حٛلخ٧َ، ٟؼخٙ ًٖٛ ِٛق
ٯلظ٠ٚ أ١ ُٯَحى ر٨خ حٛيه٪ٙ  (هٔوْ)٩. ه٬ٜ حٛـ٨َ ُٰ٘٪١ ٟـ٠ًٸ

ٌٍ ط٘٪١ ٟـ٠ٜش ه٬ٜ ٧ٌح  ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٯَحى ر٨خ حٛو٩َؽ ُل٤ٰج
. حٛظوَٯَ
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 حٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ ٧٩٪ :ٟب ٷ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ه٤ذ اٵؿٸّ ٟو٬٤: ٓ٪٦ٛ*
٨٤ٟؾ آهَ أ٦٣ ٟخ ٷ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ه٤ي حٵؿٸّ ٟو٬٤، ْٰٛ ٦ٛ أ٭ ٟو٬٤ 

٩ٷ ُٯ٨ِٞ كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ ٯ٪ػل٦،ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ 
   +:طوخ٬ٛ

" [ٝ141:حٳ٣وخ] ًٖٛ ُب٤٣خ ٷ ٣وٜٞ ٟخ كٔـ٦، ُو٬ٜ 
ٯ٘ـ٪١ ًٖٛ ٧ـ٪ ح٠ٛـ٠ـٚ ه٤ـي ٧ئٷء ٧٩ـ٪ ٟخ ٷ  

. ٩ا٠ٛشاد ٟو٢ٰ، ٩ئٷ ثـٚ ثب٠ٛشزشٕ ُا٦٣ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٬٤ ًٰش ٟو٢ٰ
 

ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ه٤ي حٵؿٸّ ٟو٬٤، ُو٬ٜ ًٖٛ ُب١ حٌَٛٯذ ٟـ٠ٚ ه٬ٜ 
. حٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ ى١٩ حٛظوَٯَ حٳ٩ٙ

ٵهَحؽ ح٠ٛشظَٕ؛ ٳ١ ح٠ٛشظَٕ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ :٩ا٠ٛشاد ٟو٢ٰ: ٓ٪٦ٛ*
حَٛٔء، ُٯـْٜ ه٬ٜ :ٟوخ١ٍ ٟظويىس، ٢٘ٛ٩ ْٰٛ ٤٧خٕ ٟو٢ٰ رو٦٤ٰ، ٠ُؼًٸ

حٛلٰغ ٩ه٬ٜ حٛـ٨َ، ٨ُ٪ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟوخ١ٍ، ٢٘ٛ٩ ْٰٛ ٤٧خٕ ٟو٬٤ 
.  ٟو٢ٰ ىٙ ه٦ٰٜ حِٜٛق

 ٯو٤ٮ حٷٓٞ ح٠ٛشظَٕ :ُا٦٣ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٬٤ ًٰش ٟو٢ٰ:  ٓ٪٦ٛ*
ٌٍ ٯ٤زٌٮ أ١ ٣ُٰٔي ٧ٌح حٛظوَٯَ،  ٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٬٤ ًَٰ ٟو٢ٰ، ك٤ٰج

ح٠ٛـ٠ٚ ٧٪ حٌٛ٭ ٷ ُٯوٜٞ : ٧٩ٌح١ ٨٤ٟـخ١ ٛٴط٪٢ٰٰٛ، ٨٤ٟؾ ٯٔ٪ٙ
. أ٣خ أ٩ٓن حٛيحثَس ُٮ ح٠ٛـ٠ٚ: ٦٤ٟ ٟو٬٤ ٟو٢ٰ، ٩ح٨٤٠ٛؾ حٱهَ ٯٔ٪ٙ

٩ٯظَطذ ه٬ٜ ٧ٌح ٟٔؤٛش، ٧٩ٮ حِٜٛق ح٠ٛشظَٕ ٧ٚ ٯـ٪ُ ك٦ٜ٠ 
ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٟوخ٦ٰ٣ أ٩ ٷ ٯـ٪ُ؟  

ا١ ٤ٜٓخ رخٛظوَٯَ حٳ٩ٙ ٛٞ ٯـِ، ٩ا١ ٤ٜٓخ رخٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ ؿخُ، 
     +:ٟؼخٙ ًٖٛ ٟؼًٸ

   

  " [237:حٛزَٔس] ٦ٛ٪ُٔ 
  +:طوخ٬ٛ

" اًح ٌٍ  ٟشظَٕ ر٢ٰ ح٩ِٛؽ ٩ر٢ٰ حٛ٪ٛٮ ُل٤ٰج
٧ٌح ٟـ٠ٚ،ُٰـذ أ١ ٣ظ٪َٓ ٦ُٰ كظ٬ : حهظ٣َخ حٛظوَٯَ حٳ٩ٙ ٤ٜٓخ

٣ل٦ٜ٠ ه٬ٜ : ٯؤطٮ ىٰٛٚ ٯ٪ػل٦، ٩اًح حهظ٣َخ حٛظوَٯَ حٛؼخ٣ٮ ٤ٜٓخ
.  ؿ٠ٰن ح٠ٛوخ٣ٮ
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ٟب ؽ٘ٞ ا٠ٛغ٠ٚ؟  
ح٠ٛـ٠ٚ ٯـذ حٛظ٪َٓ ٦ُٰ كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ  ٯ٪ػل٦ ٩ُٯز٢ٰ ح٠َٛحى 

٦٤ٟ .
 

٧٩٪ ئٟب ُٮ ا٠ِٛشد ٗبٛو٢ٰ، ٩اٛٔشء،٩اٛغ٪٩،١اٛشِْ، ُٮ 
٩رشدد اٛ٪ا٩ ث٢ٰ اٛوـَ . اٳع٠بء، ٩هغظ ٩ثب١ ُٮ اٳُوبٙ

. [7:آٙ ه٠شا١] "  +:٩اٷثزذاء ُٮ ٣ؾ٪
. ٢ٟ٩ ث٢ٰ اثزذاء اٌٛبٯخ ٩اٛزجوٰغ ُٮ آٯخ اٛز٠ٰٞ ُٮ اٛؾش٩ٍ

  

:  ٥ٌ٧ أ٣٪حم ح٠ٛـ٠ٸص، ح٤ٛ٪م حٳ٩ٙ:٧٩٪ ئٟب ُٮ ا٠ِٛشد: ٓ٪٦ٛ*
حٛو٢ٰ، طظيّ ه٬ٜ حٛـخٍٯش، :حٵؿ٠خٙ ُٮ حٳِٛخف ح٠َِٛىس ٟؼٚ

حَٛٔء، ٯظيّ ه٬ٜ حٛـ٨َ، : ٩حٛزخطَس، ٩حٛـخٓ٪ّ، ٩ٟؼٚ
حٛـ٪١، ٧ٌح ٢ٟ أٛ٪ح١ حٛوٰٚ ٯظيّ ه٬ٜ حٳرٰغ : ٩حٛلٰغ،٩ٟؼٚ
حٛشِْ، ٩ح٠َٛحى ر٦ ح٤ٛ٪ٍ حٌٛ٭ ٯوَؽ روي ٩ًَد : ٩حٳك٠َ، ٩ٟؼٚ

حٛش٠ْ، ٩ٯظيّ ه٬ٜ حٛشِْ حٳرٰغ، ٩حٛشِْ حٳك٠َ، ٩حٛشِْ 
.  شِْ: حٳٓ٪ى، ٨ٜٗخ ُٯٔخٙ ٨ٛخ

 هٔوْ، ٧ٌح ٟشظَٕ ٧٩٪ :٩هغظ ٩ثب١ ُٮ اٳُوبٙ:  ٓ٪٦ٛ*
ٟـ٠ٚ؛ ٳ٦٣ ٯظيّ ه٬ٜ ٟو٢ٰٰ٤ ىهٚ ٩هَؽ؛ ٩رخ١، ٯظيّ ه٬ٜ 

رخ١ ح٠ٛخ٣ن، ر٠و٬٤ ك٨َ، :ٟو٢ٰٰ٤، ح٠ٛو٬٤ حٳ٩ٙ ك٨َ، طٔ٪ٙ
رخ١ حٳطزن ٢ٟ حٰٛي، ر٠و٬٤ ح٣ِٖ ٨٤ٟخ، :ح٣ِٖ، طٔ٪ٙ: ٩ح٠ٛو٬٤ حٛؼخ٣ٮ

رؤ١ ٧ٌح ْٰٛ ٢ٟ ح٠ٛشظَٕ رٚ ٠٧خ ٟؤه٪ً ٟو٤خ٠٧خ ٢ٟ : ٩ٓخٙ ؿ٠خهش
.  شٮء ٩حكي، ُب١ حٷ٣ِ٘خٕ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪حم حٛل٨٪ٍ

 ٌٖٗٛ ٓي ٯ٘٪١ :٩رشدد اٛ٪ا٩ ث٢ٰ اٛوـَ ٩اٷثزذاء : ٓ٪٦ٛ*
حٵؿ٠خٙ ُٮ حٛل٩ٍَ ٟؼٚ حٛ٪ح٩ ٓي ط٘٪١ ٛٸرظيحء، ٩ٓي ط٘٪١ 

.  ٜٛوـَ، ٩ٓي ط٘٪١ ٜٛلخٙ، ٩ٓي ط٘٪١ ٧ٌَٰٛخ
ٓي  (٢ِْٟ) ٩ٌٖٗٛ :ث٢ٰ اثزذاء اٌٛبٯخ ٩اٛزجوٰغ (٢ِْٟ)٩: ٓ٪٦ٛ*

 +:ط٘٪١ ٷرظيحء حٌٛخٯش، ٩ٓي ط٘٪١ ٜٛظزوٰغ ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
  

  " [6:ح٠ٛخثيس]ٰٚٓ ٧ٮ :  ُب١
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٧ٮ ٷرظيحء : ٜٛظزوٰغ ُٸري أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٠ٰٞ ر٦ ٦ٛ ًزخٍ، ٩ا١ ٰٓٚ
ٌٍ ٯـ٪ُ حٛظ٠ٰٞ ر٘ٚ ٟخ طوي ه٬ٜ حٳٍع . حٌٛخٯش، ُب٦٣ ك٤ٰج

   +:أ٩ ُٮ ا٠ٛشٗت ٗزشدد

 "  [237:حٛزَٔس] ث٢ٰ اٛ٪ٛٮ 
٩اٛض٩ط، ٩ٓذ ٯٔن ٢ٟ ع٨خ اٛزظشٯَ ٗب٠ٛخزبس ٩ا٠ٌٛزبٙ  ِٜٛبهٚ 

. ٩ا٠ِٛو٪ٙ
 

  + : ٗٔ٪٩:٦ُٛٮ ا٠ٛشٗت:  ٓ٪٦ٛ*

   " ٥ٌ٧ 
حٱٯش ٨ُٰخ ؿ٠ٜش َٟٗزش ٢ٟ أِٛخف ٟظويىس ٩ٯظَىى ٟو٤خ٧خ ر٢ٰ حٛ٪ٛٮ 

.  ٩ح٩ِٛؽ
٩ٓذ ٯٔن ٢ٟ ع٨خ اٛزظشٯَ ٗب٠ٛخزبس ٩ا٠ٌٛزبٙ  ِٜٛبهٚ : ٓ٪٦ٛ*

 ٯو٤ٮ ٓي ٯٔن حٵؿ٠خٙ ٢ٟ ؿ٨ش حٛظظَٯَ ٗخ٠ٛوظخٍ :٩ا٠ِٛو٪ٙ
 +:ٯظيّ ه٬ٜ حِٛخهٚ ٩ٯظيّ ه٬ٜ ح٠ِٛو٪ٙ ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

     " 
ٍَ):  ٠ُٜ٘ش[282:حٛزَٔس] ٟـ٠ٜش،٧ٚ حٛ٘خطذ ٧٪ حٌٛ٭ أ٩ٓن  (ُٯَؼآ

حٛؼٍَ ُٰ٘٪١ ُخهًٸ، أ٩ ٧٪ حٌٛ٭ ٩ٓن ر٦ حٛؼٍَ،ُٰ٘٪١ ٧٪ 
. ح٠ِٛو٪ٙ ر٦،حٱٯش ٟلظ٠ٜش،٨ٌُح ٯ٘٪١ ٢ٟ ٓزٰٚ ح٠ٛشظَٕ

 +:٩ٓي ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ٣٪م آهَ ٧٩٪ ٢ٟ حٛلٌٍ ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣
   " [127:ح٤ٛٔخء] 

طًَز٪١ ه٢ : ُٮ أ١ ط٤٘ل٪٢٧، ٩ٓي ٯ٘٪١ ح٠َٛحى: ٓي ٯ٘٪١ ح٠َٛحى
. أ١ ط٤٘ل٪٢٧
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 :ٷ ئع٠بٙ ُٮ ئػبُخ اٛزؾشٯٞ ئ٬ٛ اٳهٰب١ ٣ؾ٪:ٟغأٛخ
+   " 
 خٸًُب ٳٗضش [23:ا٤ٛغبء] "  + ٩[3:ا٠ٛبئذح]

اٛؾ٤ِٰخ ٩أثٮ اِٛشط ا٠ٛٔذعٮ صٞ ٧٪ هبٝ ه٤ذ اث٢ هٰٔٚ 
.  ٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ

٩ُٮ اٛز٨٠ٰذ ٩اٛش٩ػخ ٯ٤ظشٍ ئؿٸ٦ٓ ُٮ ٗٚ ه٢ٰ ئ٬ٛ 
 .ا٠ٛٔظ٪د اٛٸئْ ث٨ب

 

 حٳطٚ ُٮ :ٷ ئع٠بٙ ُٮ ئػبُخ اٛزؾشٯٞ ئ٬ٛ اٳهٰب١: ٓ٪٦ٛ*
حٳك٘خٝ حٛشَهٰش ٢ٟ حٛظلٰٜٚ ٩حٛظلَٯٞ أ١ ط٘٪١ ٛٴُوخٙ أٟخ ح٩ٌٛحص 

ُٸ ُٯل٘ٞ ه٨ٰٜخ رل٘ٞ شَهٮ، ُبًح ؿخء٣خ هـخد ٢ٟ حٛشخٍم ٦ُٰ 
ك٘ٞ شَهٮ ٟل٘٪ٝ ر٦ ه٬ٜ ًحص ٠ُخًح ٣ٔ٪ٙ ٦ُٰ؟ حهظَٜ حٛو٠ٜخء ٦ُٰ 

: ه٬ٜ ػٸػش أٓ٪حٙ
 : ا٦٣ ٟـ٠ٚ ٷ ٣وٍَ ح٠َٛحى ر٦، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ:اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ

+  " ٓخٛ٪ح :
ح٠ٰٛظش ًحص ُٸ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٤ـزْ ه٨ٰٜخ حٛظلَٯٞ، ُٸري أ١ ٣ظ٪َٓ ُٮ 

 +:٧ٌح ح٤ٛض كظ٬ ٯؤط٤ٰخ ىٰٛٚ ٯي٤ٛخ ه٬ٜ ح٠َٛحى ر٩،٦ٌٖٗٛ
   " 

حٛو٠َ كَحٝ،ٗٚ ٥ٌ٧ ٟـ٠ٜش، ٠ٛخًح؟ ٳ٦٣ ك٘ٞ رل٘ٞ :٩ٌٖٗٛ ٓ٪ٖٛ
طِٰٜ٘ٮ ه٬ٜ ًحص، ٩ح٩ٌٛحص ٷ ُٯل٘ٞ ه٨ٰٜخ رل٘ٞ طِٰٜ٘ٮ، ٧٩ٌح ٓ٪ٙ 

. حٛل٤ِٰش
 رؤ٨٣خ هخٟش، ٤ُٔيٍ ٤٧خ ريٷٛش حٵػ٠خٍ ؿ٠ٰن :اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

  + :حٳُوخٙ ُٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

" ٯو٤ٮ ٯلَٝ هٰٜ٘ٞ ٗٚ ُوٚ طِوٜ٪٦٣ ُٮ 
ح٠ٰٛظش اٷ ٟخ ٩ٍى ىٰٛٚ ربرخكظ٦، ٧٩ٌح حهظٰخٍ شٰن حٵٓٸٝ حر٢ ط٠ٰٰش 

. ٩ؿ٠خهش
 رؤ٤٣خ ٣وظظ٦  رخٛوٍَ ٤ُٔيٍ ُوًٸ ٤ٟخٓزًخ رلٔذ :اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش

  + :حٛوٍَ ُٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

" ٯو٤ٮ حٳٗٚ، ٩ٯظَطذ ه٬ٜ ًٖٛ ٟٔؤٛش 
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حٷ٣ظِخم رخ٠ٰٛظش ًَٰ حٛـٜ٪ى، ٟؼٚ أ١ ٣ؤهٌ هل٨٠خ ٨٣٩ٰج٦ ٣٩ٔظو٦ٜ٠، 
٧ٮ هخطش ُٮ : هخٟش ُٸ ٯـ٪ُ، ٩ا١ ٤ٜٓخ: ٧ٚ ٯـ٪ُ أ٩ ٷ؟ ا١ ٤ٜٓخ
ٌٍ ٯـ٪ُ  .  حٳٗٚ ُب٦٣ ك٤ٰج

  +:ٷ ئع٠بٙ ُٮ ٣ؾ٪: ٟغأٛخ

 " [6:ح٠ٛخثيس] خٸًُب ٛجوغ اٛؾ٤ِٰخ، ٩ؽٰٔٔخ 
. اِٜٛق ٟغؾ٦ ٦ٜٗ ه٤ذ أؽ٠ذ

«ُسُن ه٢ أٟزٮ اٛخـأ ٩ا٤ٛغٰب١»ٷ ئع٠بٙ ُٮ : ٟغأٛخ
()

 ه٤ذ 
.... اٛغ٨٠٪س،

 

  +:ٷ ئع٠بٙ ُٮ ٣ؾ٪: ٓ٪٦ٛ*

 " : حٛزخء ٤٧خ ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٨خ
حٵٛظخّ، ٩رخٛظخٛٮ ُٰـذ طو٠ٰٞ حَٛأّ رخ٠ٛٔق، ٠ٗخ ٓخٙ ٟخٖٛ 

ٌٍ  ٯـ٪ُ حٷٗظِخء ر٠ٔق  ٩أك٠ي، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ُٯَحى ر٨خ حٛظزوٰغ ُل٤ٰج
: حٛزوغ ٠ٗخ ٓخٙ حٛشخُوٰش، ٠ُٜخ ٩ٓن حٷكظ٠خٷ١ ٓخٙ روغ حٛل٤ِٰش

٧ٌح حِٜٛق : ٧ٮ ٟـ٠ٜش؛ ٳ٨٣خ ٟظَىىس ر٢ٰ ٟو٢ٰٰ٤، ٩حٱه١٩َ ٯٔ٪ٛ٪١
. ٧٩٪ حٛزخء أك٨َ ُٮ ح٠ٛو٬٤ حٌٛ٭ ٣ٔ٪ٙ ر٦

كخ٧َ ٓ٪٦ٛ :«ُسُن ه٢ أٟزٮ اٛخـأ»ٷ ئع٠بٙ ُٮ: ٓ٪٦ٛ*
 أ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي هـؤ ُٮ حٳٟش ٩ٷ «٩ح٤ٰٛٔخ١ ٍُُن ه٢ أٟظٮ حٛوـؤ»:×

٣ٰٔخ١ ٤٤٘ٛ٩خ ٣ـي هـؤ، ُب١ روغ ح٤ٛخّ ٯوـج٪١ ٩ٌٖٛٛ ٓخٙ 
 "    +:طوخ٬ٛ

ٌٍ ٓخٙ [92:ح٤ٛٔخء]  ٩ٌٖٗٛ ح٤ٰٛٔخ١ كخ٥َ٧ أ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ٣ٰٔخ١، ُل٤ٰج
٧ٌح ٟـ٠ٚ ٳ١ حٛوـؤ ٟ٪ؿ٪ى، ٩حٛليٯغ ٯٔ٪ٙ رَُن : روغ حٛل٤ِٰش

                                 
 » :ٓ٪٦ٛ ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ( 2/64) ٛٞ أؿي٥ ر٨ٌح حِٜٛق، ٩ٓخٙ حِٛٯٜوٮ ُٮ ٣ظذ حَٛحٯش(1)

 ٧ٌح ٷ ٯ٪ؿي ر٨ٌح حِٜٛق ٩ا١ ٗخ١ ح٨ِٔٛخء ٨ٜٗٞ ٷ ٯ٦٣٩ٌَٗ «ٍُن ه٢ أٟظٮ حٛوـؤ ٩ح٤ٰٛٔخ١
ر٢ هي٭ ح ٩ٍح٥ «...ً ٍُن حهلل ه٢ ٥ٌ٧ حٳٟش ػٸػخ»: ٩أَٓد ٟخ ٩ؿي٣خ٥ رِٜق،اٷ ر٨ٌح حِٜٛق

 ا١ حهلل طـخ٩ُ ٳٟظٮ ه٢ حٛوـؤ »: ٩أٗؼَ ٟخ ٯ٫٩َ رِٜق،ُٮ حٛ٘خٟٚ ٢ٟ كيٯغ أرٮ رَ٘س
ر٢ هزخّ ٩أرٮ ًٍ ٩ػ٪رخ١ ٩أرٮ حٛيٍىحء ٩حر٢ ه٠َ ح ٧ٌ٘ح ٫٩ٍ ٢ٟ كيٯغ «٩ح٤ٰٛٔخ١

. ٧ـ.ح. ٩أرٮ رَ٘س 
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ٌٍ ٷ ٨ِ٣ٞ ٧ٌح ح٤ٛض ٤٧خ ٣لظخؽ ا٬ٛ طٔيٯَ : ٩ٓخٙ آه١٩َ. حٛوـؤ ُل٤ٰج
ٍُُن ه٢ أٟظٮ اػٞ حٛوـؤ  : ٤ُٔ٪ٙ (اػٞ):٧٩٪

. ثٚ ٧٪ ٢ٟ دٷٛخ اٵػ٠بس ٩ٓذ رٔذٟذ
 

َٞ ٯ٘٪١ حِٜٛق ٤٧خ ْٰٛ ٟـ٠ًٸ، رٚ ٧٪ ٟز٢ٰ رخٛظٔيٯَ  ٩ح٤ٰٛٔخ١، ٢ٟ٩ ػ
.  ٩حٵػ٠خٍ

 حٵػ٠خٍ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ حٛ٘ٸٝ :ثٚ ٧٪ ٢ٟ دٷٛخ اٵػ٠بس:  ٓ٪٦ٛ*
أؿِحء ٟٔٔـش ٦٤ٟ رلٰغ ٷ ُٯ٨ِٞ حٛ٘ٸٝ اٷ اًح ُٓيٍص، ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ 

   +:ٓزلخ٦٣

  " [60:حٛزَٔس] 
.  ُخ٣ِـَص، طٔيٯَ حٛ٘ٸٝ ُؼَد ُخ٣ِـَص

ٛٞ : ٧٩ٌح حٛليٯغ ٗؼَٰ ٢ٟ أ٧ٚ حٛوٜٞ ُٯؼو٦ِ ُٮ ا٤ٓخى٥ ٩ٯٔ٪ٛ٪١
«...٩ػن ه٢ أٟظٮ»:ٯَى  ر٨ٌح حِٜٛق، ٩ا٠٣خ ٩ٍى رِٜق

()
 ، 

 ا١ حهلل »:٩حٛ٪ػن ٷ ٯ٘٪١ اٷ ٛشٮء ٓي ٩ٓن،٩٩ٍى ٌٖٗٛ رِٜق
«طـخ٩ُ

()
ٌٍ ٨ٌُح حٛ٘ٸٝ حٌٛ٭ ٯ٥ٌَٗ ح٠ٛئَٛ ٩حٛوٸٍ حٌٛ٭   ٩ك٤ٰج

. ٦ُٰ ْٰٛ رظٜٖ ح٠ٛؼخرش
 

                                 
٩ٓخٙ  (8/161)٩حٛـزَح٣ٮ ُٮ حٳ٩ٓؾ (6/84)٩حٛز٨ٰٔٮ (2045) ٩ٍح٥ حر٢ ٟخؿ٦(1)

ٓؤٛض أرٮ ه٢ كيٯغ ٩ٍح٥ حر٢ ح٠ٛظ٬ِ ه٢ حٛ٪ٰٛي ر٢ (:1/431)حر٢ أرٮ كخطٞ ُٮ حٛوٜٚ 
 حهلل هِ ٩ؿٚ ا١» :  ٓخٙ×ٟٜٔٞ ه٢ حٳ٩ُحهٮ ه٢ هـخء ه٢ حر٢ هزخّ ه٢ ح٤ٛزٮ  

ٟظ٬ِ ه٢ ٩ٰٛي ر٢ حٙ ٫٩ٍ٩ حر٢ «٩ػن ه٢ أٟظٮ حٛوـؤ ٩ح٤ٰٛٔخ١ ٩ٟخ حٓظ٧َ٘٪ح ه٦ٰٜ
 ٩ه٢ حٛ٪ٰٛي ه٢ ٟخٖٛ ه٢ ٣خُن ه٢ ،ٟٜٔٞ ه٢ حٳ٩ُحهٮ ه٢ هـخء ه٢ حر٢ هزخّ ٟؼ٦ٜ

 ٩ه٢ حٛ٪ٰٛي ه٢ حر٢ ٨ٰٛوش ه٢ ٟ٪٬ٓ ر٢ ٩ٍىح١ ه٢ هٔزش ر٢ هخَٟ ه٢ ،حر٢ ه٠َ ٟؼ٦ٜ
 ٛٞ ٯ٠ٔن : ٥ٌ٧ أكخىٯغ ٤َٟ٘س ٗؤ٨٣خ ٟ٪ػ٪هش ٩ٓخٙ أرٮ: ٓخٙ أرٮ،  ٟؼٚ ًٖٛ×ح٤ٛزٮ 

حهلل ر٢  حٳ٩ُحهٮ ٧ٌح حٛليٯغ ه٢ هـخء أ٦٣ ٠ٓو٦ ٢ٟ ٍؿٚ ٛٞ ٯ٦٠ٔ أط٪٧ٞ أ٦٣ هزي
 .ا٤ٓخى٥ ر٢ ٟٜٔٞ ٩ٷ ٯظق ٧ٌح حٛليٯغ ٩ٷ ٯؼزض ا٠ٓخهٰٚهخَٟ أ٩ 

( 11/133)٩حٛـزَح٣ٮ ُٮ حٛ٘زَٰ (7219)٩حر٢ كزخ١ (2043) أهَؿ٦ حر٢ ٟخؿ٦(1)
 (.2/216)٩حٛلخٗٞ
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«ٷ طٸح ئٷ ثـ٨٪س»:ٷ ئع٠بٙ ُٮ ٣ؾ٪: ٟغأٛخ
()

ئٷ ثِبرؾخ »،
«اٛ٘زبة

()
«ٷ ٣٘بػ ئٷ ث٪ٛٮ»، 

()
 ٩ٯٔزؼٮ ٣ِٮ اٛظؾخ ه٤ذ 

 ئ٠٣ب »:اٳٗضش، ٩ه٠٪٦ٟ ٟج٤ٮ ه٬ٜ دٷٛخ اٵػ٠بس، ٩ٟضٚ ا٠ٛغأٛخ
«اٳه٠بٙ ثب٤ٰٛبد 

()
.  رٗش٥ أث٪ اٛجشٗبد

 

 حٛظٸس ٨ٛخ «ٷ طٸح ئٷ ثـ٨٪س»:ٷ ئع٠بٙ ُٮ ٣ؾ٪:  ٓ٪٦ٛ*
كٰٔٔش ٌٛ٪ٯش، ٨ٛ٩خ كٰٔٔش ط٪ٍٯش، ٨ٛ٩خ كٰٔٔش شَهٰش، ُخٛلٰٔٔش 

٧ٮ ط٪ٍس : ٧ٮ حٛيهخء أ٩ حٛؼ٤خء، ٩حٛلٰٔٔش حٛظ٪ٍٯش: حٌٜٛ٪ٯش
حٛظٸس حٛظٮ ٣شخ٧ي٧خ ٢ٟ حَٛٗ٪م ٩حٛٔـ٪ى ٧ًَٰ٩خ،٩حٛلٰٔٔش 

حٛشَهٰش ٧ٮ حٛظٸس ح٠ٛشظ٠ٜش ه٬ٜ حٛش٩َؽ ٩حٳٍٗخ١ ٩حٛ٪حؿزخص 
 ٤٤٘ٛخ ٣ـي طٸس رلٔذ حٛظ٪ٍس «ٷ طٸس اٷ رـ٨٪ٍ»:٠ُٜخ ٓخٙ

ري١٩ ؿ٨٪ٍ، روغ ح٤ٛخّ ٯظٜٮ ري١٩ ؿ٨٪ٍ، ٩ٓي ٯئؿَ ه٦ٰٜ اًح 
َٞ ٓخٙ روغ حٛل٤ِٰش ٧ٌح ٟـ٠ٚ، ٓخٛ٪ح ٳ٤٣خ : ٗخ١ ٣خًٰٓخ ٛليػ٦ ٢٠ُ ػ

٥ٌ٧ : ٣ـي طٸس رلٔذ حٛظ٪ٍس ٩ٟن ًٖٛ ٧ٮ ري١٩ ؿ٨٪ٍ، ُٔخٛ٪ح
ٷ، ٧ٌح هـخد ٢ٟ حٛشخٍم ٤ُٔيٍ أ١ : أِٛخف ٟـ٠ٜش، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح

ٷ طٸس طلٰلش شَهًخ اٷ : ح٠َٛحى ر٦ حٛظلش حٛشَهٰش، ُظٔ٪ٙ
.   «ٷ ٣٘خف اٷ ر٪ٛٮ»،٩ «اٷ رِخطلش حٛ٘ظخد»رـ٨٪ٍ، ٧٩ٌ٘ح ُٮ 

 ٯو٤ٮ ه٠٪ٝ ٥ٌ٧ حٛيٷٛش رلٰغ طش٠ٚ ؿ٠ٰن :٩ه٠٪٦ٟ:  ٓ٪٦ٛ*
ٷ طٸس طلٰلش شَهًخ، أ٩ٷ طٸس :حٛظٔيٯَحص ح٤٘٠٠ٛش ٗٔ٪ٖٛ
 ٟؼخد ه٨ٰٜخ،أ٩ ٷ طٸس 

سُن ئعضاء اِٛوٚ ٣ض ُٸ ُٯظشٍ ئ٬ٛ هذٝ ئعضاء : ٟغأٛخ
. ا٤ٛذة ئٷ ثذٰٛٚ رٗش٥ ًٰش ٩اؽذ

 

                                 
٩حر٢  (5/56)٩ح٤ٛٔخثٮ (1)٩حٛظٌَٟ٭ (59)٩أر٪ ىح٩ى (224) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ(1)

 (.271)ٟخؿ٦

 (. 394)٩ٟٜٔٞ (756) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)

 (.1880)٩حر٢ ٟخؿ٦  (1101)٩حٛظٌَٟ٭ (2085) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى(3)

(. 1907)٩ٟٜٔٞ (1) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(4)
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ٗخٟٜش، أ٩ ٣ل٪ ًٖٛ ٟز٤ٮ ه٬ٜ ٟٔؤٛش ه٠٪ٝ ىٷٛش حٵػ٠خٍ ح٠ٛظٔيٟش، 
 ٷري ٦ُٰ ٢ٟ طٔيٯَ ٳ٤٣خ ٣ـي «ا٠٣خ حٳه٠خٙ رخ٤ٰٛخص»:×ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ 

ٌٍ ٷري أ١ ٣ٔيٍ، ٤ُٔيٍ ؿ٠ٰن حٛظٔيٯَحص  ط٪ٍس ه٠ٚ ري١٩ ٣ٰش، ُل٤ٰج
ا١ ٤ٜٓخ رو٠٪ٝ ىٷٛش حٷٓظؼخء، أ٩ ٣ٔيٍ ُوًٸ ٩حكيًح ٤ٟخٓزًخ ٤ُٔ٪ٙ 

.  ا٠٣خ طلش حٳه٠خٙ رخ٤ٰٛخص: ٟؼًٸ
ٷ :  ٯو٤ٮ اًح ؿخء٣خ ٣ض ٩ٓخٙ:سُن ئعضاء اِٛوٚ ٣ض:  ٓ٪٦ٛ*

ٌٍ ٧ٌح ٣ض رويٝ اؿِحء ًٖٛ حِٛوٚ،ٟؼخٙ ًٖٛ ٷ »:ٯـِة ٌٗح، ُل٤ٰج
«ُطـِة طٸس اٷ رـ٨٪ٍ

 
٤ُِٮ حٵؿِحء ىٙ ه٬ٜ أ١ ًٖٛ حِٛوٚ 

اؿِحء اٷ ٳ١ حِٛوٚ ًحط٦ ٩حؿذ ُٸ ٯظق : ٜٛ٪ؿ٪د، ٳ٦٣ ٛٞ ٯٔٚ
. ط٦َُ ا٬ٛ ح٤ٛيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣ِٮ ٓج٪ٙ اِٛوٚ ٯٔزؼٮ هذٝ اٛظؾخ رٗش٥ اث٢ هٰٔٚ: ٟغأٛخ
 

اًح ؿخء٣خ ٣ض : ٣ِٮ ٓج٪ٙ اِٛوٚ ٯٔزؼٮ هذٝ اٛظؾخ:  ٓ٪٦ٛ*
ٷ ُٯٔزٚ ٌٗح، ٨ُٚ ٧ٌح حِٜٛق ٯٔظؼٮ هيٝ حٛظلش، : ٢ٟ حٛشخٍم ٓخٙ

ٷ ٯٔجٚ اهلل طٸح ثٌٰش »:×أ٩ ٷ ٯٔظؼ٨ٰخ؟ ٟؼخ٦ٛ ٓ٪٦ٛ 
ٷ ٯٔجٚ اهلل طٸح أؽذٗٞ ئرا أؽذس ؽز٬ »:×،٩ٓ٪٦ٛ «ؿ٨٪س
«ٯز٪ػأ

()
«ًئ١ اهلل ؿٰت ٷ ٯٔجٚ ئٷ ؿٰجب»: ×، ٩ٓ٪٦ٛ 

()
 ٩ٓ٪٦ٛ × :

                                 
(. 225)٩ٟٜٔٞ (135) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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«ٷ ٯٔجٚ اهلل طٸح ؽبئغ ئٷ ثخ٠بس»
()

٢ٟ ششة »: × ٩ٓ٪٦ٛ 
«ٛٞ ُرٔجٚ ٦ٛ طٸح أسثو٪١ ٯ٪ًٟب اٛخ٠ش

()
،٩ًَٰ ًٖٛ ٢ٟ حٳٟؼٜش، 
٤ُِٮ ٓز٪ٙ حِٛوٚ ه٤ي حٛـ٠خ٧َٰ ٯٔظؼٮ هيٝ طلش حِٛوٚ، ٩أ٦٣ ًَٰ 

ٌٍ ْٰٛ رظلٰق، ٜٛظٸُٝ : طلٰق، ٓخٛ٪ح ٳ٦٣ ٟخ ىحٝ ٷ ُٯٔزٚ ُب٦٣ ك٤ٰج
٩حٳك٨َ أ١ ح٠َٛحى ر٤ِٮ حٛٔز٪ٙ ٷ ٯظليى اٷ رَٔٯ٤ش، . حٛؤٜٮ ر٠٨٤ٰخ

 «ٷ ٯٔجٚ اهلل طٸح شبسة اٛخ٠ش أسثو٢ٰ ٯ٪ًٟب»: ٌٖٛٛ ٠ٛخ ٓخٙ ٟؼًٸ
.  ٤ُل٢ ٣ـخٛز٦ ر٨خ ٣٩ظلل٨خ، ٢٘ٛ٩ ٷ ٯٔظلْ أؿ٧َخ ٩ػ٪حر٨خ

رؤ١ ٧ٌح هخص، ٩اٷ ُب١ حٳطٚ أ١ ٣ِٮ حٛٔز٪ٙ ٯيٙ : ٩ٓخٙ ؿخثِش
. ه٬ٜ هيٝ حٛظلش

 
 

  +:ٷ ئع٠بٙ ُٮ ٣ؾ٪: ٟغأٛخ

  

 " [38:ا٠ٛبئذح]ه٤ذ اٳٗضش .  
   +:ٷ ئع٠بٙ ُٮ: ٟغأٛخ

 " [275:حٛزَٔس] ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٜٛؾٜ٪ا٣ٮ 
. ٩ثوغ اٛشبُوٰخ

*٦ٛ٪ٓ :+ " ٪ٟخ ح٠َٛحى رخٛٔـن؟ ٧ٚ ٧ 
٧ٌح ٟظَىى ر٢ٰ ٧ٌٯ٢ ح٠ٛو٩،٢ٰٰ٤ُٯٔظيٙ : حٛشْ أ٩ حٵرخ٣ش؟ ٓخٙ ؿخثِش

 +:ه٦ٰٜ ر٠ؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

" [ٍ124:حٳهَح]ح٠َٛحى ر٦ حٵرخ٣ش :  ٓخٛ٪ح ْٰٛ
.  ٩حِٛظٚ ٩ا٠٣خ ح٠َٛحى ر٦ حٛشْ

٩حٳك٨َ أ١ حٳطٚ ُٮ ِٛق حٛظٔـٰن ؿوٚ حٛشٮء ٓـوًخ ٟظَِٓش، 
ٌٍ ُٰ٘٪١ كٰٔٔش ُٮ حٵرخ٣ش، ٩ا١ ٗخ١ ٓي ُٯـْٜ ٟـخًُح ه٬ٜ  ٩ك٤ٰج

رؤ١ حٱٯش ُٯَحى ر٨خ حِٛظٚ ٩حٵرخ٣ش؛ ٳ١ : حٛشْ، َٰٗ ٩ٓي ٓخٙ ؿخثِش

                                                                               
(. 2989)٩حٛظٌَٟ٭ (1015) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()
(. 655)٩حر٢ ٟخؿ٦ (641) أهَؿ٦ أر٪ ى٩ى()
(. 3377)٩حر٢ ٟخؿ٦ (8/314)٩ح٤ٛٔخثٮ (1862) أهَؿ٦ حٛظٌَٟ٭()
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٧ٌح ٧٪ كٰٔٔش حِٜٛق ُٮ حٌٜٛش، ٩ٷ ُٯظخٍ ه٢ حٛلٰٔٔش اٷ رَٔٯ٤ش 
.    ٩ىٰٛٚ

٠ٗخ أ١ روؼ٨ٞ ؿوٚ حٱٯش ٟـ٠ٜش ٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ ٧٩ٮ أ١ حٰٛي 
طـْٜ ٩ٯَحى ر٨خ ا٬ٛ ح٤٠ٛ٘ذ َٟس، ٩ا٬ٛ حٛ٘٪م َٟس ٩ا٬ٛ ح٠َُْٛ 

ػخٛؼش، ٩أؿٰذ رؤ١ حٰٛي ُٮ أطٚ حٌٜٛش اًح أؿٜٔض ٨ُٮ ا٬ٛ حٛ٘٪م ٩ٷ 
طـْٜ ٩ٯَحى ر٨خ ح٤٠ٛ٘ذ اٷ ريٰٛٚ ٩َٓٯ٤ش، ٩أؿخد آه١٩َ رؤ١ حٱٯش 

.  ر٨٤ٰخ حِٛوٚ ح٤ٛز٪٭ ٩حٵؿ٠خم ه٬ٜ أ١ ح٠َٛحى ا٬ٛ حٛ٘٪م
   +:ٷ ئع٠بٙ ُٮ:  ٓ٪٦ٛ*

 ": ٜٛزٰن أ٣٪حم ٟظِخ٩طش، ٩أ٣٪حم ٟظوخٍػش، ٠ُخ
٧ٌح ٟـ٠ٚ، ٳ٦٣ ٷ ُٯي٫ٍ ٟخ : ح٠َٛحى رِٜق حٛزٰن ٤٧خ؟ ٓخٙ ؿخثِش

ْٰٛ ٧ٌح ٢ٟ :٩ٓخٙ آه١٩َ. ح٠َٛحى ر٦ كظ٬ ٯؤطٮ ىٰٛٚ ٯ٪ػل٦
حٳَٛ ٩حٛٸٝ ٜٛـ٤ْ ُِٰٰي : ح٠ٛـ٠ٚ رٚ ٧٪ ٩حػق َر٢ِٰ، ُٔخٙ ؿخثِش

ؿ٠ٰن أ٣٪حم حٛزٰن حٳطٚ ٨ُٰخ حٛلٚ ٩حٛـ٪حُ : حٛو٠٪ٝ، ٩ٓخٙ ؿخثِش
٤٧خ ه٨يٯش،  (حٙ): ُظ٘٪١ ٜٛـ٤ْ ٢ٟ ًَٰ حٓظٌَحّ، ٩ٓخٙ ؿخثِش

. ُٰ٘٪١ ٟـ٠ًٸ ٛويٝ طٔيٝ ٟو٨٪ى
اِٜٛق ٠ٛو٬٤ ربسح ٠ٛ٩و٢ٰٰ٤ أخش٫ ٩ٷ ك٨٪س، ٟغ٠ٚ ُٮ :ٟغأٛخ

كب٧ش : ٩ٓبٙ اٱٟذ٭. كب٧ش ٗٸٝ أطؾبث٤ب، ٩ٓب٦ٛ اٌٛضاٛٮ ٩ع٠بهخ
. ُٮ ا٠ٛو٢ٰٰ٤

 

اِٜٛق ٠ٛو٬٤ ربسح ٠ٛ٩و٢ٰٰ٤ ربسح أخش٫ ٩ٷ ك٨٪س : ٓ٪٦ٛ *
 ٯو٤ٮ أ٦٣ اًح ٩ٍى ِٛق ُٮ أػ٤خء ٗٸٝ، ٩ٗخ١ ٧ٌح حِٜٛق :ٟغ٠ٚ

ٯٔظو٠ٚ رخٓظو٠خ٢ٰٛ أكي حٷٓظو٠خ٢ٰٛ ٯيٙ ه٬ٜ ٟو٬٤ ٩حكي ُٔؾ، 
٩حٷٓظو٠خٙ حٛؼخ٣ٮ ٯيٙ ه٬ٜ ٟو٢ٰٰ٤ ٩طٔخ٩٭ ٧ٌح١ حٷٓظو٠خٷ١ ٩ٛٞ 

ٯ٢٘ أكي٠٧خ أٓ٪٫ ٩ٷ أك٨َ ٢ٟ حٱهَ ُو٬ٜ أ٭ حٷٓظو٠خ٢ٰٛ ٯل٠ٚ؟ 
: حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ أٓ٪حٙ 

أ٦٣ ٯ٘٪١ ٟـ٠ًٸ ٛظَىى٥ ر٢ٰ حٷٓظو٠خ٢ٰٛ ٩ٷ َٟؿق : حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
. ٳكي٠٧خ ه٬ٜ حٱهَ، ٩ٷ َٓٯ٦٤ طٔ٪٭ أكي٠٧خ

أ٦٣ ٯظٍَ ه٬ٜ حٷٓظو٠خٙ ح٠ٛشظ٠ٚ ه٬ٜ ٟو٢ٰٰ٤ : حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ
. ى١٩ حٷٓظو٠خٙ حٌٛ٭ ٦ٛ ٟو٬٤ ٩حكي ُٔؾ ،ٳ١ حٳ٩ٙ أٗؼَ ُخثيس
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ُِ٘ؼ ٷ »:٩ٟؼٚ ٦ٛ روؼ٨ٞ رليٯغ ُٝ َٯ٤ْ ٠ُْْٛؾِش َُ٘ؼ ٩َٷ ا  «ُٯ٤ْ
()

 ُب١ 
ِٛق ح٤ٛ٘خف ٯٔظو٠ٚ ٩ٯَحى ر٦ حٛ٪ؽء ُب١ َُٔ ر٦ حٛليٯغ ٛٞ ٯيٙ ه٬ٜ 

ٟو٬٤ ٩حكي، ٩ٯٔظو٠ٚ ِٛق ح٤ٛ٘خف ٩ٯَحى ر٦ حٛؤي ُب١ َُٔ حٛليٯغ 
ر٦ ىٙ ه٬ٜ ٟو٢ٰٰ٤ ٧٩٪ أ١ ٷ ٯ٘٪١ ح٠ٛلَٝ ٩ُؿًخ ٩ٷ ٩ًٰٛخ، 

٩حٛظ٠ؼٰٚ ر٨ٌح ح٠ٛؼخٙ ٩ا١ ٥ًَٗ روغ حٳط٪٢ٰٰٛ اٷ أ١ ٦ُٰ ٣لًَح 
ِ٘ق)٢ٟ ؿ٨ش أ١ حٛليٯغ ٩ٍ٭ رَ٘ٔ ٗخٍ ُٸ ٯَى ه٨ٰٜخ  (ٯ٤

. حٷٓظو٠خٙ حٳ٩ٙ
 
 

: ح٠َُْٛز٢َِٰ
٢َِٰ ٠َُْٛج .   ُٯٔبثٚ ا٠ٛغ٠ٚا

ئك٨بس ا٠ٛو٬٤ ٠ٜٛخبؿت : أٟب اٛجٰب١ ٓبٙ ُٮ اٛوذح ٩اٛز٨٠ٰذ
 .٩ئٯؼبؽ٦

 

 روي أ١ طٜ٘ٞ ه٢ ح٠ٛـ٠ٚ ريأ رخٛ٘ٸٝ ه٢ ح٠ٛز٢ٰ :ا٠ٛج٢ٰ:  ٓ٪٦ٛ*
:  ٜٛو٠ٜخء ٦ُٰ ٨٤ٟـخ١ح٠َُْٛز٩٢َِٰ

أ١ ح٠ُٛز٢ٰ ٧٪ حٛ٪حػق، ُ٘ٚ ٟخ ٗخ١ ٩حػلًخ ُب٦٣ : ح٨٤٠ٛؾ حٳ٩ٙ
ٌٍ ُخٛشَحثن ح٠ٛزظيأس ط٘٪١ رٰخ٣ًخ،ٳ٨٣خ ٩حػلش ُٟز٤ًٰخ، ٩ك٤ٰج . ٯ٘٪١ 

أ١ ح٠ُٛز٢ٰ ٷ ٯ٘٪١ اٷ ُٮ شٮء ٓزْ حٵؿ٠خٙ ٦ُٰ، : ح٨٤٠ٛؾ حٛؼخ٣ٮ
٧ٌح١ ٨٤ٟـخ١ ٛٴط٪٢ٰٰٛ ُٮ . ُٔي ٗخ١ ٟـ٠ُٸ ػٞ ٩ُػق روي ًٖٛ

. كٰٔٔش ح٠ُٛز٢ٰ
 ٠ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ أ٦٣ حهظخٍ ح٨٤٠ٛؾ حٳ٩ٙ، :ُٯٔبثٚ ا٠ٛغ٠ٚ:  ٓ٪٦ٛ*

. ُ٘ٚ ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٟـ٠ًٸ ُب٦٣ ٟز٢ٰ ٓ٪حًء ٓزْ اؿ٠خ٦ٛ أ٩ ٛٞ ٯٔزْ
ئك٨بس ا٠ٛو٬٤ :أٟب اٛجٰب١ ٓبٙ ُٮ اٛوذح ٩اٛز٨٠ٰذ: ٓ٪٦ٛ*

 ٓي حهظَٜ ح٤ٛخّ ُٮ ح٠َٛحى رخٛزٰخ١، ُٔخٙ :٠ٜٛخبؿت ٩ئٯؼبؽ٦

                                 
٩حر٢  (6/88)٩ح٤ٛٔخثٮ (840)٩حٛظٌَٟ٭ (1841)٩أر٪ ىح٩ى (1409) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

(. 1966)ٟخؿ٦
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رؤ١ : ٩ٓخٙ ؿخثِش. رؤ١ حٛزٰخ١ ٧٪ حِٛوٚ حٌٛ٭ ٧٪ حٵك٨خٍ: ؿخثِش
.  حٛزٰخ١ ٧٪ حٛيٰٛٚ ح٠ُٛز٢ٰ، ٧٪ حٌٛ٭ ُٯٔخٙ ٦ٛ رٰخ١

رؤ١ حٛزٰخ١ ٧٪ ُخهٚ حٛظز٢ٰٰ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخِٜٛق ح٠ٛ٪ػق : ٩ٓخٙ ؿخثِش
ح٠ُٛز٢ٰ، ٥ٌ٧٩ ػٸػش ٤ٟخ٧ؾ ُٮ كٰٔٔش حٛزٰخ١، ُخهظخٍ ح٠ٛئَٛ أكي ٥ٌ٧ 

ح٤٠ٛخ٧ؾ، ٩ٷ ُٯٔخٙ رظَؿٰق روغ ٥ٌ٧ ح٤٠ٛخ٧ؾ ه٬ٜ روغ،ٳ٦٣ ٷ 
.    ٟشخكش ُٮ حٷطـٸف، ٩ٛ٘ٚ حطـٸك٦

 
اِٛوٚ ٯ٘٪١ ثٰب٣ًب ه٤ذ اٳٗضش خٸًُب ٜٛ٘شخٮ ٩ثوغ : ٟغأٛخ
.  اٛشبُوٰخ
.  ٯغ٪ص ه٤ذ اٳٗضش ٗ٪١ اٛجٰب١ أػوَ ٟشرجخ: ٟغأٛخ

 

٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ :اِٛوٚ ٯ٘٪١ ثٰب٣ًب ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*
 [43:حٛزَٔس] " +:طوخ٬ٛ

 حٛظٸس رِو٦ٜ، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حِٜٛق ×٧ٌح ٟـ٠ٚ ػٞ ر٢َٰ ح٤ٛزٮ 
.  ح٠ٛـ٠ٚ ٓي ُٯز٢ٰ ر٪حٓـش حِٛوٚ

رؤ١ حٛزٰخ١ ٤٧خ ْٰٛ رخِٛوٚ ٩ا٠٣خ ٧٪ رخٛٔ٪ٙ ُٮ ٓ٪٦ٛ : ٩ٓخٙ ؿخثِش
«طٜ٪ا ٠ٗب سأٯز٠٪٣ٮ أطٜٮ»: ×

()
. 
طٜ٪ا ٠ٗب سأٯز٠٪٣ٮ »:× ٩حٳك٨َ حٳ٩ٙ، ٳ٦٣ ٛ٪ ٗخ١ ٓ٪٦ٛ 

 ِٛلًخ ٟـَىًح ٩ٛٞ ُٯ٤ٔٚ ٤ٛخ ُوٚ ٠ٛخ ٗخ١  ٤٧خٕ رٰخ١، ٠ٟخ ٯيٙ «أطٜٮ
ُٟز٢ٰ، ػٞ ا١ حِٛوٚ ر٢ٰ ٓ٪٦ٛ  طٜ٪ا ٠ٗب سأٯز٠٪٣ٮ »:×ه٬ٜ أ١ حِٛوٚ 

. «أطٜٮ
: ×٩٩ٓن حٷطِخّ ه٬ٜ أ١ حٛزٰخ١ ٯلظٚ رخٛٔ٪ٙ، ُب١ ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ 

«٠ُٰب عٔذ اٛغ٠بء اٛوشش،٠ُٰ٩ب عٔٮ ثب٤ٛؼؼ ٣ظَ اٛوشش» 
()

 
    +: ر٢ََٰ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [ٝ141:حٳ٣وخ]  .
. ٠ٗخ ٓي ٯلظٚ حٛزٰخ١ رخٵشخٍس ٩حٛ٘ظخرش ٩حٵَٓحٍ ٩حٛظَٕ

                                 
(. 674)٩ٟٜٔٞ (631) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
( 1483) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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 أ٭ أ٦٣ ٷ :ٯغ٪ص ه٤ذ اٳٗضش ٗ٪١ اٛجٰب١ أػوَ ٟشرجخ:  ٓ٪٦ٛ*
ُٯشظَؽ أ١ ٯ٘٪١ حٛزٰخ١ أٓ٪٫ ٩ٷ أػوَ َٟطزش ٢ٟ ح٠ُٛز٢ٰ، ٢٘٠ُٰ 

 +:أ١ ُٯز٢ٰ حٛٔـوٮ ر٪حٓـش ك٤ٮ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
   

 " [ٝ141:حٳ٣وخ] ح٤ٛزٮ   ٧ٌح ٓـوٮ ُر٢ٰ رخ٤ٔٛش ٳ١
.   ر٢ٰ َُحثغ حِٛٗخس×

.  ٩اهزجش اٛ٘شخٮ ا٠ٛغب٩اح
. ٩ٯوزجش ٗ٪١ ا٠ٛخظض ٩ا٠ٰٛٔذ أٓ٪٫ ٦٤ٟ دٷٛخ ه٤ذ اٛٔبئٚ ث٦

 

 +:٢ٟ٩ أ٣٪حم حٛزٰخ١ أٯؼًخ حٛظوظٰض ٓخٙ طوخ٬ٛ
   
    
    

  " [267:حٛزَٔس]ٰٛظ »:  × ػٞ ر٦٤ٰ رٔ٪٦ٛ
«٠ُٰب د١٩ خ٠غخ أ٩عْ طذٓخ

()
.  

 ٩ًَٗ ه٢ حَٛ٘هٮ أ٦٣ :٩اهزجش اٛ٘شخٮ ا٠ٛغب٩اح:  ٓ٪٦ٛ*
ُٯشظَؽ  ح٠ٛٔخ٩حس ر٢ٰ حٛزٰخ١ ٩ح٠ُٛز٢ٰ، ُؤهزخٍ حٱكخى ٷ ُطز٢ٰ 

ح٠ٛظ٪حطَ، ٩حٛلٰٔٔش أ١ ٧ٌح ْٰٛ ٧ٌٟذ حَٛ٘هٮ، ٩أ١ ح٤ٛخّ ٓي 
أهـج٪ح ه٦ٰٜ ُٮ ح٤ٛٔٚ ٌٖٛٛ ٬ِ٣ حٛل٤ِٰش ٧٩ٞ أطلخر٦ ٧ٌح ح٧ٌ٠ٛذ 

  .ه٦٤، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٷ ُٯشظَؿ٪١ أ١ ٯ٘٪١ ح٠َُٛز٢ِٰ ٟٔخ٩ٯخًَ ٠ُٜٛز٢َٰ
 ٯو٤ٮ :٩ٯوزجش ٗ٪١ ا٠ٛخظض ٩ا٠ٰٛٔذ أٓ٪٫ ٦٤ٟ دٷٛخ:  ٓ٪٦ٛ*

ُٯشظَؽ ٗ٪١ ح٠ٛوظض ٩ح٠ٰٛٔي أٓ٪٫ ٢ٟ حٛوخٝ ٢ٟ٩ ح٠ٛـْٜ ٢ٟ 
ؿ٨ش حٛيٷٛش ه٤ي حٛٔخثٚ رخشظَحؽ ح٠ٛٔخ٩حس،ٳ١ حٛوخٝ ٩ح٠ٛـْٜ ك٤ٮ 

. حٛيٷٛش ه٤ي٧ٞ
٩حٌٛ٭ ه٦ٰٜ حٛـ٠خ٧َٰ ٨٤ٟ٩ٞ حٛل٤خرٜش أ٦٣ ٯـ٪ُ أ١ ٯ٘٪١ حٛزٰخ١ 

. أػوَ ىٷٛش ٢ٟ ح٠ٛز٢ٰ
 
 

                                 
(. 979)٩ٟٜٔٞ (1405) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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ٷ ٯغ٪ص رأخٰش اٛجٰب١ ه٢ ٩ٓذ اٛؾبعخ ئٷ ه٤ذ ٢ٟ : ٟغأٛخ
.  ٯٔ٪ٙ ثزَٰٜ٘ ٟب ٷ ُٯـبّ

٩رأخٰش اٛجٰب١ ٠ٛظٜؾخ ٧٪ اٛجٰب١ اٛ٪اعت أ٩ : ٓبٙ أث٪ اٛوجبط
.  ا٠ٛغزؾت

٩ُٮ رأخٰش٥ ئ٬ٛ ٩ٓذ اٛؾبعخ ه٢ ئٟب٤ٟب س٩اٯزب١، ٩ٳطؾبث٤ب 
.ٓ٪ٷ١

   

 

 اًح ٩ٍى٣خ ...:ٷ ٯغ٪ص رأخٰش اٛجٰب١ ه٢ ٩ٓذ اٛؾبعخ: ٓ٪٦ٛ*
ىٰٛٚ ٯلظخؽ ا٬ٛ رٰخ١، ٩ٗخ١ ُٮ ح٤ٛخّ كخؿش ا٬ٛ ٟوَُش ٧ٌح حٛل٘ٞ 

٢ٟ أؿٚ أ١ ٯو٠ٜ٪ح ر٦، ػٞ ٛٞ ٯَى رٰخ١ ٦ٛ، ٨ٌُح ىٰٛٚ ه٬ٜ أ١ ٧ٌح 
ِٛق هخٝ أكظخؽ ح٤ٛخّ ا٬ٛ : ح٤ٛض ْٰٛ رلخؿش ا٬ٛ رٰخ١، ٟؼخٙ ًٖٛ

ٌٍ ٣ٔ٪ٙ×ح٤ٛزٮ حٛو٠ٚ ر٦ ُٮ ٩ٓض، ُخٓظيٙ ه٦ٰٜ  :  رو٠٪ٝ حِٜٛق ُل٤ٰج
طٜٖ حٛظ٪ٍس : ٧ٌح حِٜٛق ٯش٠ٚ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس، ٩ٷ ٯـ٪ُ أ١ ٣ٔ٪ٙ

ٟوظ٪طش رخٛيٰٛٚ حٱهَ،ٳ٦٣ ٛ٪ ٗخ٣ض ٟوظ٪طش ِٜٛٝ ه٦ٰٜ أ١ 
ٯ٘٪١ حٛشَم أهَ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض حٛلخؿش، ٩طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض 

.  حٛلخؿش ٷ ٯـ٪ُ
طٜ٪ح ًيًح ػٞ ٷ ٯز٢ٰ ٨ٛٞ ُٮ حٌٛي : ٩ط٪ٍس ح٠ٛٔؤٛش أ١ ٯٔ٪ٙ

. َٰٗ ٯظٜ٪١
٩أٟخ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ٠ٛظٜلش ٟن ٩ؿ٪ى حٛلخؿش ٠ُؼٚ طؤهَٰ ح٤ٛزٮ 

ِِثش ٠ٜٛٔٮء ُٮ طٸط٦ ا٬ٛ ح٠َٛس حٛؼخٛؼش× ـْ .  رٰخ١ ِٰٰٗش حٛظٸس ح٠ٛ
أٟخ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض حٛوـخد ا٬ٛ ٩ٓض حٛلخؿش،ٗؤ١ ٯؤط٤ٰخ 
هـخد هخٝ ٩ٯز٬ٔ ٤ٓش أ٩ ٤ٓظ٢ٰ، ػٞ روي ًٖٛ ٯوظض ُٮ ط٪ٍس 
أ٩ ٟٔؤٛش ٟو٤ٰش ٩ٯوـ٬ ٨ٛخ ك٘ٞ آهَ، ٨ٌُح ؿخثِ ٳ٦٣ ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧خٕ 

.  كخؿش ٓزٚ ٩ِ٣ٙ ح٠ٛوظض ٌٖٛٛ حٛل٘ٞ
٩ٯـ٪ُ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض حٛوـخد ا٬ٛ ٩ٓض حٛلخؿش ه٤ي 

.  ؿ٠خ٧َٰ حٳط٪٢ٰٰٛ
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.......................................................................
 ...........................

 

.  ٷ ٯـ٪ُ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض حٛوـخد: ٩ٓخٙ ؿخثِش
٣َِّ ر٢ٰ رٰخ١ ح٠ٛـ٠ٚ ٨ٌُح ٷ ٯـ٪ُ طؤهَٰ حٛزٰخ١ : ٩ٓخٙ آه١٩َ

٦ُٰ ه٢ ٩ٓض حٛوـخد، ٩ر٢ٰ طوظٰض حٛوخٝ ٩طٰٰٔي ح٠ٛـْٜ، ٨ٌُح 
.   ٯـ٪ُ طؤهَٰ رٰخ٦٣ ه٢ ٩ٓض حٛوـخد ا٬ٛ ٩ٓض حٛلخؿش
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ٯغ٪ص ه٬ٜ ا٤٠ٛن رأخٰش ئع٠بم ا٠ٛخظض ا٠ٛ٪ع٪د ه٤ذ : ٟغأٛخ
اٳٗضش، ٤ٟ٩و٦ أث٪ ا٨ٛزٯٚ

()
 ٩اٛغجبئٮ ٩٩أُب ه٬ٜ ا٠ٛخظض 

. اٛؤٜٮ
 رجٰٜي اٛؾ٘ٞ ئ٬ٛ ٩ٓذ ×ا٤ٛجٮ ٯغ٪ص ه٬ٜ ا٤٠ٛن رأخٰش : ٟغأٛخ

اٛؾبعخ ه٤ذ اٛٔبػٮ ٩ا٠ٛبٰٛ٘خ، ٤ٟ٩و٦ أث٪ خـبة ٩اث٢ هٰٔٚ 
.ٟـًٜٔب

     

 

أ٭ :ٯغ٪ص ه٬ٜ ا٤٠ٛن رأخٰش ئع٠بم ا٠ٛخظض ا٠ٛ٪ع٪د:  ٓ٪٦ٛ* 
ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٛٔخرْ، اًح ٤ٜٓخ رؤ٦٣ ٷ ٯـ٪ُ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ُب٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ 

ٯؤطٮ ِٛق هخٝ ٩ٟو٦ هـخد هخص، ٢٘ٛ٩ ح٠َٜٛ٘ ٯظ٦ٜ حٛوـخد 
حٛوخٝ، ٩ٷ ٯظ٦ٜ حٛوـخد حٛوخص، ُخٛظؤهَٰ ٤٧خ ْٰٛ ُٮ حٛظشَٯن 

٩ا٠٣خ ُٮ رٜ٪٦ً ا٬ٛ ح٠َٜٛ٘، ٩ٌٖٛٛ ه٠ٜض ُخؿ٠ش ٍػٮ حهلل ه٨٤خ 
    +:رو٠٪ٝ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [11:ح٤ٛٔخء] ئ٣ب »:٩ٛٞ ٯظٚ ا٨ٰٛخ كيٯغ
«ٟوشش اٳ٣جٰبء ٷ ٣٪سس

()
  .

اًح ٩طٚ حٛوخٝ ا٬ٛ : ٤ٟ٩ن ٦٤ٟ أر٪ ح٨ٌٛٯٚ ٩حٛـزخثٮ ٩ٓخٛ٪ح
. ح٠ٛـظ٨ي ُٰـذ أ١ ٯظٚ ا٦ٰٛ حٛوخص

 رجٰٜي اٛؾ٘ٞ ئ٬ٛ ٩ٓذ ×ا٤ٛجٮ ٯغ٪ص ه٬ٜ ا٤٠ٛن رأخٰش :  ٓ٪٦ٛ*
 ٧ٌح طَِٯن ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٛٔخرْ رخ٤٠ٛن ـ ٤ٟن طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ :اٛؾبعخ

 أ١ ٯئهَ ×٩ٓض حٛوـخد، اًح ٤ٜٓخ رٌٖٛ حٛٔ٪ٙ ـ ُب٦٣ ٯـ٪ُ ٤ٜٛزٮ 
حٛظزٰٜي رلٰغ ٯؤط٦ٰ هـخد هخٝ ٩ٯظٚ ا٦ٰٛ هـخد هخٝ، ٩ٷ ٯز٦ٌٜ 

 ٓـي رٜي ×ح٤ٛزٮ ٛٴٟش، ػٞ روي ًٖٛ ٯ٤ِٙ حٛوـخد حٛوخص، ُٰ٘ـ٪١ 
حٛوخٝ، ٩حٛوخص ُٮ ٩ٓـض ٩حكـي، ٢٘ٛ٩ ٩ٓـض ح٩ِ٤ٛٙ  

                                 
  ٟل٠ي ر٢ ح٨ٌٛٯٚ ر٢ هزي حهلل حٛوٸٍ حٛزظَ٭، ٗخ١ ٍأًٓخ ُٮ حٷهظِحٙ، ٩ٛي ٤ٓش ()

( 5/107)حٛ٪حُٮ رخٛ٪ُٰخص (3/366)طخٍٯن رٌيحى: ح٣لَ.  ٧ـ٧235ـ ٩ط٪ُٮ ٤ٓش 135
(. 10/542)َٰٓ أهٸٝ ح٤ٛزٸء

(. 1758)٩ٟٜٔٞ (4034) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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.......................................................................
 ..........................

 

٣ِٙ حٛوخٝ أ٩ًٷ، ػٞ ٣ِٙ حٛوخص روي٥ ر٠يس، ٧٩ٌ٘ح ٯــ٪ُ أ١ ٯزٜي 
حٛوـخد حٛوخٝ ٩ٯئهـَ طزٰٜي حٛوـخد حٛوخص ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧خٕ كخؿش 

.  ٛظز٦ٌٰٜ
٩ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ ٗٚ ٧ٌح ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ رخ٤٠ٛن رخٛـ٪حُ حٛؤٜٮ، ٣٩ل٢ 

ٯـ٪ُ طؤهَٰ  حٛزٰخ١ ٛ٪ٓض حٛوـخد، ٩رخٛظخٛٮ ٧ٌح طَِٯن : أطًٸ ٣ٔ٪ٙ
ه٬ٜ ٓ٪ٙ َٟؿ٪ف ه٤ي٣خ ٤٤٘ٛ٩خ ٣َٯي رٰخ١ أٓ٪حٙ حٳهَٯ٢ٰ ٩ٟخ 

. ٯظَِم ه٬ٜ ٓ٪٨ٛٞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ٯغ٪ص ه٬ٜ اٛغ٪اص اٛزذسٯظ ُٮ اٛجٰب١ ه٤ذ ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ: ٟغأٛخ
 

٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش :ٯغ٪ص ه٬ٜ اٛغ٪اص اٛزذسٯظ ُٮ اٛجٰب١:  ٓ٪٦ٛ*
َِٟهش ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٱهَ حٛٔخثٚ رـ٪حُ طؤهَٰ حٛزٰخ١ ه٢ ٩ٓض 

حٛوـخد ا٬ٛ ٩ٓض حٛلخؿش، ٩ح٠َٛحى ر٨خ أ٦٣ ٯـ٪ُ حٛظيٍٯؾ ُٮ حٛزٰخ١ 
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رلٰغ ٯؤط٤ٰخ هـخد هخٝ ُٮ ح٤ٔٛش حٳ٬ٛ٩ ُٯوظض ٦٤ٟ روغ 
حٛشٮء، ٩ُٮ ح٤ٔٛش حٛؼخ٣ٰش ُٯوظض شٮء آهَ، ٩ُٮ ح٤ٔٛش حٛؼخٛؼش 

.  ُٯوظض شٮء ػخٛغ، ٧ٌح طيٍٯؾ ُٮ حٛزٰخ١
٩ٯـذ أ١ ٣َِّ ر٢ٰ حٛظيٍٯؾ ُٮ حٛزٰخ١، ٩حٛظيٍٯؾ ُٮ حٛظشَٯن، 

ُطِيٍؽ ُٮ طلَٯٞ حٛو٠َ ُلَٟض ُٮ أ٩ٓخص حٛظٜ٪حص، ػٞ ٣ِٙ : ٟؼًٸ
طلَٯ٨٠خ ُٮ ؿ٠ٰن حٳ٩ٓخص، ٧ٌح طيٍؽ ُٮ حٛظشَٯن، ٩ح٠ٛٔؤٛش حٛظٮ 

. ر٢ٰ أٯيٯ٤خ طيٍؽ ُٮ حٛزٰخ١ ٢ٟ ٓزٚ حٛشخٍم، َُِّ ر٢ٰ ح٠ٛٔؤٛظ٢ٰ
حٛظيٍؽ ُٮ حٛظزٰٜي ٢ٟ ٓزٚ حٛيهخس، ُب٨٣ٞ : ٤٧٩خٕ ٟٔؤٛش ػخٛؼش ٧٩ٮ

ٷ ٯظ٤٘٠٪١ ٢ٟ طزٰٜي حٛشَم َٟس ٩حكيس، ُٰزٌٜ٪١ حٳ٧ٞ ُخٳ٧ٞ، 
٢ٰ٘ٛ أ٩ٙ ٟب رذه٪٧ٞ »:ٟوخًًح ا٬ٛ ح٢٠ٰٛ ٓخٙ × ٩ٌٖٛٛ ٠ٛخ روغ ح٤ٛزٮ

ئ٦ٰٛ أ١ ٯ٪ؽذ٩ا اهلل روب٬ٛ ُا٨٣ٞ أعبث٪ٕ ٛزٖٛ ُب ه٨٠ٜٞ أ١ اهلل 
٩اٰٜٜٛخ، ُا٨٣ٞ أعبث٪ٕ ٛزٖٛ  اُزشع ه٨ٰٜٞ خ٠ظ طٜ٪اد ُٮ اٰٛ٪ٝ

ُب ه٨٠ٜٞ أ١ اهلل اُزشع ه٨ٰٜٞ صٗبح أٟ٪ا٨ٛٞ رإخز ٢ٟ أ٤ًٰبئ٨ٞ 
«٩رشد ئ٬ٛ ُٔشائ٨ٞ

()
 .

 
 
 

٩ُٮ ٩ع٪ة اهزٔبد ه٠٪ٝ اٛوبٝ ٩اٛو٠ٚ ث٦ ٓجٚ اٛجؾش : ٟغأٛخ
.  ه٢ ا٠ٛخظض ه٢ ئٟب٤ٟب س٩اٯزب١، ٩ٳطؾبث٤ب ٓ٪ٷ١

 

ُٮ ٩ع٪ة اهزٔبد ه٠٪ٝ اٛوبٝ ٩اٛو٠ٚ ث٦ ٓجٚ اٛجؾش ه٢ : ٓ٪٦ٛ*
:   ٯو٤ٮ ُٮ حٛو٠ٚ ر٦ ر٠ـَى ٩ٍ٩ى٥ ٓ٪ٷ١:ا٠ٛخظض

ٯـذ حهظٔخى حٛو٠٪ٝ ٩حٛو٠ٚ ر٦ ر٠ـَى ٩ٍ٩ى :  حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
.  حٛوـخد حٛوخٝ

كظ٬ ٯٔـن : ٷري ٢ٟ حٛزلغ ه٢ ح٠ٛوظض، ٰٓٚ: ٩حٛٔ٪ٙ حٱهَ
. ٯ٦ِٰ٘ ًٜزش حٛل٢ رويٝ ٩ؿ٪ى ٟوظض: رؤ٦٣ ٷ ٟوظض، ٩ٰٓٚ

                                 
(. 19)٩ٟٜٔٞ (1395) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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اًح ٩ٍى ه٬ٜ ح٠َٜٛ٘ ِٛق هخٝ، ٧ٚ : ٩طلْٰٔ ح٠ٛٔؤٛش أ١ ٣ٔ٪ٙ
ٷري أ١ ٣زلغ ٳ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ : ر٠ـَى ٩ٍ٩ى٥ ٯـذ حٛو٠ٚ ر٦، أ٩ ٣ٔ٪ٙ

.  ٯ٘٪١ ٦ٛ ٟوظض؟
:  ح٤ٛخّ ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ ؿخثِظ٢ٰ

٧ٞ ح٠ٜٛٔي١٩، ٨ُئٷء ٷ ٯٜظِظ٪١ ا٬ٛ حٛو٠٪ٝ، : حٛـخثِش حٳ٬ٛ٩
٩ا٠٣خ ٯٜظِظ٪١ ا٬ٛ أٓ٪حٙ ح٠ٛـظ٨يٯ٢؛ ٳ٨٣ٞ ٧ٞ حٌٛٯ٢ ٯوَُ٪١ ح٤ٛخٓن 

. ٩ح٤٠ٛٔ٪م ٩حٛوخص ٩حٛوخٝ، ٩ٯ٠٨ِ٪١ ىٷٛش حٳِٛخف
أ٧ٚ حٷؿظ٨خى، ُؤ٧ٚ حٷؿظ٨خى ٣ل٢ ٣ٍَٔ ُٮ رخد : حٛـخثِش حٛؼخ٣ٰش

حٷؿظ٨خى أ٦٣ ٷ ٯـ٪ُ ٠ٜٛـظ٨ي أ١ ٯـظ٨ي ُٮ ٟٔؤٛش اٷ اًح ًٜذ ه٬ٜ 
ٌٍ ٟـَى ٩ٍ٩ى حٛوخٝ  ك٦٤ رؤ٦٣ ٓي حٓظلؼَ ؿ٠ٰن حٳىٛش ٨ُٰخ، ٩ك٤ٰج
ٷ ٯِ٘ٮ رخٛل٘ٞ ر٦، رٚ ٷري ٢ٟ ح٤ٛلَ ُٮ ؿ٠ٰن أىٛش ح٠ٛٔؤٛش ٛجٸ 
ٯ٘٪١ ٨ُٰخ هخص ٯوظض ًٖٛ حٛوخٝ، أٟخ حٛو٠ٚ ُٰـذ حٛو٠ٚ ر٦ 

ه٬ٜ ه٠٪٦ٟ ُٮ حٛلخٙ اً َٰٗ ٯؤط٦ٰ هـخد ٢ٟ ٍر٦ ُٸ ٯٔظـٰذ ٦ٛ 
. ٠ٛـَى حكظ٠خٙ ٩ؿ٪ى ٟوخٍع ٦ٛ

٩ٓبٙ اٛغشعب٣ٮ
()

ئ١ ع٠و٦ ٢ٟ ا٤ٛجٮ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ه٬ٜ ؿشٯْ : 
 .روٰٜٞ اٛؾ٘ٞ، ٩عت اهزٔبد ه٠٪٦ٟ ٩ئٷ ُٸ

٧٩ٚ ٗٚ دٰٛٚ ٟن ٟوبسػ٦ ٗزٖٛ ٠ٗب ٧٪ كب٧ش ئٟب٤ٟب، أ٩ ٯغت 
.  اٛو٠ٚ ثبٛلب٧ش ُٮ ًٰش اٛو٠٪ٝ عضًٟب؟ ٓ٪ٷ١

 

 ه٬ٜ ×ا٤ٛجٮ ٩ٓبٙ اٛغشعب٣ٮ ئ١ ٗب١ ٓذ ع٠ن ٢ٟ :  ٓ٪٦ٛ*
 أ٭ ٯـذ حهظٔخى٥ ٩حٛو٠ٚ :ؿشٯْ روٰٜٞ اٛؾ٘ٞ ُٰغت اهزٔبد اٛو٠٪ٝ

 ُب٦٣ ٷ ٯـ٪ُ ×ر٦ ٟـَىًح ٟزخشَس، ٩أٟخ اًح ٠ٓو٦ ٢ٟ ًَٰ ح٤ٛزٮ 
ًٖٛ كظ٬ ٯزلغ ه٢ ٟوظض ٦ٛ ُٸ ٯـي، ٧ٌح رخ٤ٛٔزش ٜٛو٠٪ٝ، 
٣٩ل٢ ٣وٜٞ رؤ١ حٳىٛش ٨ٛخ ٟوخٍػخص ُخ٤ٛض ٟؼًٸ ٓي ٯَى ه٦ٰٜ 

                                 
 أر٪ هزي حهلل ٟل٠ي ر٢ ٯل٬ٰ ر٢ ٨ٟي٭ حٛـَؿخ٣ٮ، ٦ُٰٔ ك٤ِٮ أط٪ٛٮ، ط٪ُٮ ٤ٓش ()

.  ٧ـ398
( 1/398)ٗشَ حٛل٤٪١ (143)ؿزٔخص حٛل٤ِٰش ص (5/136)حٛ٪حُٮ رخٛ٪ُٰخص: ح٣لَ
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٣خٓن، ٨ُٚ ر٠ـَى ٩ٍ٩ى ح٤ٛض ٣و٠ٚ ر٦ ٓزٚ أ١ ٣زلغ ٧ٚ ٯ٪ؿي ٦ٛ 
ََُؽ ه٬ٜ ح٠ٛٔؤٛش حٛٔخرٔش: ٣خٓن أ٩ ٷ ٯ٪ؿي؟ ٓخٙ .  ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش  ُطَو

ٌٖٗٛ حٛلخ٧َ ٩حٛظؤ٩ٯٚ، حٳطٚ حٛو٠ٚ رخٛلخ٧َ، ٢٘ٛ ٓي ٯ٘٪١ ٦ٛ 
ىٰٛٚ ٯ٪ؿذ طؤ٩ٯ٦ٜ ٩ط٦َُ ه٢ كخ٥َ٧، ٨ُٚ ر٠ـَى  ٩ٍ٩ى كخ٧َ 
أه٠ٚ ر٦ أ٩ ٷري ٓزٚ ًٖٛ أ١ أرلغ ٛجٸ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ىٰٛٚ ٯي٤ٛخ ه٬ٜ 

. أ١ ًٖٛ حِٜٛق حٛلخ٧َ ٟظ٩ٍَ ه٢ ٟو٤خ٥ حٛلخ٧َ
 رلٰغ ٯـَ٭ ٦ُٰ :٧٩ٚ ٗٚ دٰٛٚ ٟن ٟوبسػ٦ ٗزٖٛ:  ٓ٪٦ٛ*

حٛوٸٍ، ٧ٚ ٯـذ حهظٔخى ىٷٛش ًٖٛ حٛيٰٛٚ ٩حٛو٠ٚ ر٦ ر٠ـَى 
٩ٍ٩ى٥، أ٩ ٷري ٢ٟ حٛزلغ ه٢ أىٛش أه٫َ طوخٍػ٦ ٤ٗخٓن ٦ٛ أ٩ 

٣ل٪ ًٖٛ؟  
.  كخ٧َ ٗٸٝ اٟخ٤ٟخ رؤ٨٣خ ُطٜلْ رظٜٖ ح٠ٛٔؤٛش: ٯٔ٪ٙ

٩ه٬ٜ ٤ٟن اٛو٠ٚ ٧ٚ ُٯشزشؽ ؽظ٪ٙ اهزٔبد عبصٝ ثوذٝ 
. ٟوبسع، أ٩ رِ٘ٮ ًٜجخ اٛل٢؟ ٓ٪ٷ١

 

ٗـٌٖٛ ُٮ  ٟٔخثٚ حٛلـخ٧ـَ، اًح ٗخ١ ٛيٯ٤خ ٨ِٟـ٪ٝ كخ٧َ، ٧ٚ  
ٯـذ حٛو٠ٚ رلخ٥َ٧ ر٠ـَى ٩ٍ٩ى٥، أ٩ ٣زلغ ٧ٚ ٤٧خٕ ىٰٛٚ ط٦َُ 

ه٢ حٛلخ٧َ أ٩ ٷ؟  
.  ٦ُٰ ٓ٪ٷ١: ٓخٙ ح٠ٛئَٛ

 ٯو٤ٮ ٣وَؽ ٣٩َِم ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ :٩ه٬ٜ ٤ٟن اٛو٠ٚ:  ٓ٪٦ٛ*
 ٌٍ حٛٔخثٚ رؤ٦٣ ٷ ٯـ٪ُ حٛو٠ٚ رخٛوخٝ كظ٬ ٣زلغ ه٢ ٟوظض، ُل٤ٰج

 اًح رلؼ٤خ ه٢ ٟوظض ٧ٚ ُٯشظَؽ أ١ ٣ـِٝ رؤ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ٦ٛ 
ٟوظض، أ٩ ٯِ٘ٮ أ١ ٯٌٜذ ه٬ٜ ك٤٤خ أ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي ٟوظض؟ 

ٓ٪ٷ١ ٨ٛٞ، ٩حٳك٨َ ه٤ي حٛٔخث٢ٰٜ رخٛزلغ ه٢ ٟوظض أ٦٣ ٯِ٘ٮ 
. ًٜزش حٛل٢ ٳ١ ًٜزش حٛل٢ ٟو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ حٛشَم
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: حٛلخ٧َ
اِٜٛق : ؽٰٔٔخ ٧٪ اٷؽز٠بٙ ا٠ٛزجبدس، ٩اعزو٠بًٷ: ٩اٛلب٧ش

ا٠ٛؾز٠ٚ ٠ٛو٢ٰٰ٤  
 

:   طٔيٝ ٟو٤خ أ١ حٛ٘ٸٝ ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ ػٸػش أٓٔخٝ:اٛلب٧ش: ٓ٪٦ٛ*
 +:ح٤ٛض، ٧٩٪ حٛظَٯق ُٮ ٟو٤خ٥، ٟؼخٙ ح٤ٛض ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:اٳ٩ٙ

   " [196:حٛزَٔس.] 
ح٠ٛـ٠ٚ ٧٩٪ حٌٛ٭ ٷ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ ٟو٬٤ ٟو٩،٢ٰٟؼخٙ ح٠ٛـ٠ٚ :اٛضب٣ٮ

    +: ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [ٝ141:حٳ٣وخ]ٟٚخ ٟٔيحٍ ٧ٌح حٛلْ؟ ٧ٌح ٟـ٠  .
 حٛلخ٧َ، ٧٩٪ حٌٛ٭ ٦ُٰ ٩ؿ٨خ١ ٢ٟ ؿ٨ش ٟو٤خ٥، :اٛٔغٞ اٛضبٛش

أ٣خ أشخ٧ي ٓخٍٯش، : ٢٘ٛ٩ أكي حٛ٪ؿ٢ٰ٨ أٍؿق ٟؼخٙ ًٖٛ ٠ٛخ طٔ٪ٙ
٣٩ل٢ ٫َ٣ ٥ٌ٧ حٛٔخٍٯش ُٮ ح٠ٛٔـي، ُخٳطٚ حٛلخ٧َ  ِٜٛق حٛٔخٍٯش 

حٓظ٤ي ه٬ٜ ٓخٍٯش، ٢٘ٛ٩ :أ١ ح٠َٛحى ر٨خ أكي ٓ٪حٍ٭ ح٠ٛٔـي، طٔ٪ٙ
ٓي ُٯَحى ر٨خ شوض ح٦٠ٓ ٓخٍٯش، ُ٘خ١ ًٖٛ حٷكظ٠خٙ حكظ٠خٙ 

ػوَٰ رخ٤ٛٔزش ا٬ٛ حكظ٠خٙ أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٦ ه٠٪ى ٢ٟ ه٠ي 
. ح٠ٛٔـي، ٨ٌُح ُٯ٬٠ٔ كخ٧ًَح

حٛو٠٪ٝ، اً حٳطٚ ُٮ حٛوخٝ : ٢ٟ٩ أ٣٪حم حٛلخ٧َ ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ
أ١ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن حٳَُحى ـ ٧ٌح حٳطٚ ـ ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٯَى ه٦ٰٜ 

.  طوظٰض
 ُب٤٣خ ٟؼُٸ ُٮ حٛوخٝ :ؽٰٔٔخ ٧٪ اٷؽز٠بٙ ا٠ٛزجبدس:  ٓ٪٦ٛ*

حٷكظ٠خٙ ح٠ٛظزخىٍ ٧٪ ش٠٪٦ٛ ٛـ٠ٰن حٳَُحى، ٩حٷكظ٠خٙ ًَٰ 
ح٠ٛظزخىٍ حكظ٠خٙ أ١ ٯَى ه٦ٰٜ طوظٰض ُخٷكظ٠خٙ ح٠ٛظزخىٍ ه٤ي 
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أ١ ُٯَحى ر٦ حٛو٠٪ى، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ح٠َٛحى ر٦ حَٛؿٚ . ٍأٯض ٓخٍٯش:ٓ٪ٖٛ
. حٌٛ٭ ح٦٠ٓ ٓخٍٯش ٠ٗخ ُٮ ح٠ٛؼخٙ حٛٔخرْ

 ٧ٌح ٧٪ ح٨٤٠ٛؾ :اِٜٛق ا٠ٛؾز٠ٚ ٠ٛو٢ٰٰ٤: ٩اعزو٠بًٷ: ٓ٪٦ٛ * 
حٛؼخ٣ٮ ُٮ طَِٰٔ  

.   أك٨شاُأٗضش، ٧٪ ُٮ ئؽذا٧ٞ
أ٩ ٟب رجبدس ٦٤ٟ ه٤ذ اٵؿٸّ ٟو٬٤ ٟن رغ٪ٯض ًٰش٩،٥ٷ ُٯوذٙ 

. ه٦٤ ئٷ ثزأ٩ٯٚ
طشٍ اِٜٛق ه٢ كب٧ش٥ : ٧٩٪

 ..............................................
 

أ٦٣ ْٰٛ حٷكظ٠ـخٙ ح٠ٛظزـخىٍ ٢ٟ ٟوـخ٣ٮ حٜٛـِق، ٩ا٠٣ـخ : حٛلـخ٧ـَ
حٛلـخ٧َ ٧٪ حِٜٛق ح٠ٛلظ٠ٚ ٠ٛو٢ٰٰ٤ أكي٠٧خ أٍؿق ٢ٟ حٱهَ؛ ٥ٌ٧٩ 

. ٧ٮ ؿَٯٔش حٳط٪٢ٰٰٛ
 ٳ١ روغ حٛل٪ح٧َ طلظ٠ٚ ٟوخ٣ٮ ٟظويىس أٗؼَ :ُأٗضش: ٓ٪٦ٛ *

 .٢ٟ ٟو٢ٰٰ٤، ٢٘ٛ أكي ٥ٌ٧ ح٠ٛوخ٣ٮ أٍؿق ٢ٟ ٥ًَٰ

 ٧ٌح طوَٯَ آهَ :أ٩ ٟب رجبدس ٦٤ٟ ه٤ذ اٵؿٸّ ٟو٬٤:  ٓ٪٦ٛ*
ٜٛلخ٧َ، ٯو٤ٮ حِٜٛق حٌٛ٭ ٯظزخىٍ ٦٤ٟ ه٤ي حٵؿٸّ ٟو٬٤ ه٤ي هيٝ 

٩ؿ٪ى َٓٯ٤ش، ُٰ٘٪١ ٧ٌح ٧٪ ح٠ٛظزخىٍ حٌٛ٭ ٯ٦ٰ٠ٔ روؼ٨ٞ حٷكظ٠خٙ 
حكظ٠خٙ؛ ٳ١ حٷكظ٠خٙ ُٯشوَ رؤ٦٣ ًَٰ ٟظزخىٍ، : ٩ٛٞ ٯٔٚ ٤٧خ. حَٛحؿق

. ٳ١ حٷكظ٠خٙ ُٯٔخرٚ ح٠ٛو٬٤ حٳطٜٮ
.     أ٭ ٢ٟ حٷكظ٠خٷص حٳه٫َ:ٟن رغ٪ٯض ًٰش٥: ٓ٪٦ٛ *

ٟخ ك٘ٞ حٛلخ٧َ؟  
حٛلخ٧َ ٯـذ أ١ ُٯو٠ٚ ر٦ ه٬ٜ كخ٥َ٧، ٩ٷ ٯـ٪ُ طؤ٩ٯ٦ٜ ري١٩ 

ٌٍ ٷ  (حٰٛي)ىٰٛٚ، ُِٜلش  ٟؼًٸ، حٛلخ٧َ أ١ ُٯَحى ر٨خ ؿِء حٌٛحص، ُل٤ٰج
 .ٯظق أ١ ٣ظ٨َُخ ٩أ١ ٣ـوٚ ح٠َٛحى ر٨خ ح٤ٛو٠ش

.  أ٭ ه٢ حٛلخ٧َ:٩ٷ ُٯوذٙ ه٦٤: ٓ٪٦ٛ*
اٷ رظؤ٩ٯٚ طلٰق، أٟخ : ٗخ١ ٯ٤زٌٮ أ١ ٯٔ٪ٙ:ئٷ ثزأ٩ٯٚ : ٓ٪٦ٛ*

 . حٛظؤ٩ٯٚ حِٛخٓي ُٸ ٠ٰٓش ٦ٛ
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  ٯو٤ٮ أ١ حٛظؤ٩ٯٚ ٧٪ :٧٩٪ طشٍ اِٜٛق ه٢ كب٧ش٥: ٓ٪٦ٛ*
.  طٍَ ىٷٛش حِٜٛق حٛلخ٧َه٢ ح٠ٛو٬٤ حَٛحؿق ا٬ٛ ح٠ٛو٬٤ ح٠َٛؿ٪ف

.ٛذٰٛٚ ٯظٰش ا٠ٛشع٪ػ ث٦ ساعؾًب
 
  

صٞ ٓذ ٯجوذ اٷؽز٠بٙ ُٰؾزبط ُٮ ؽ٠ٚ اِٜٛق ه٦ٰٜ  ئ٬ٛ دٰٛٚ 
.  أٓ٪٫

.  ٩ٓذ ٯٔشة ٦ُِٰٰ٘ أد٬٣ دٰٛٚ
 

 ٧ٌح طوَٯَ ٜٛظؤ٩ٯٚ حٛظلٰق، أٟخ حٛظؤ٩ٯٚ حِٛخٓي :ٛذٰٛٚ: ٩ٓ٪٦ٛ*
. ُب٦٣ ٯ٘٪١ ٌَٰٛ ىٰٛٚ أ٩ ط٘٪١ حٳىٛش طيٙ ه٬ٜ رـٸ١ ًٖٛ حٛظؤ٩ٯٚ

ٯو٤ٮ ٯظَٰ ر٦ ح٠ٛو٬٤ :ٯظٰش ث٦ اٛشاعؼ ٟشع٪ؽًب: ٓ٪٦ٛ*
حَٛحؿق َٟؿ٪كًخ، ٩ح٠ٛو٬٤ ح٠َٛؿ٪ف ٯظَٰ ر٦ ٍحؿلًخ،أ٩ ٯظَٰ 

.  حٷكظ٠خٙ ح٠َٛؿ٪ف ٍحؿلًخ
 حٷكظ٠خٙ ح٠َٛحى ر٦ حٷكظ٠خٙ :صٞ ٓذ ٯجوذ اٷؽز٠بٙ: ٓ٪٦ٛ*

ح٠َٛؿ٪ف حٌٛ٭ ٧٪ ح٠ٛو٬٤ ح٠َٛؿ٪ف، ٓي ٯ٘٪١ ٧ٌح ح٠ٛو٬٤ روٰيًح، 
ٌٍ ٣لظخؽ ُٮ حٛظؤ٩ٯٚ ا٬ٛ ىٰٛٚ ٓ٪٭؛ ٳ١ حٷكظ٠خٙ روٰي .  ُل٤ٰج

أ٭ ٓي ٯَٔد ًٖٛ : ٦ُِٰٰ٘ أد٬٣ دٰٛٚ ٩ٓذ ٯٔشة:  ٓ٪٦ٛ*
ٌٍ ٯِ٘ٮ أى٬٣ ىٰٛٚ .  حٷكظ٠خٙ، ٩ًٖٛ ح٠ٛو٬٤ ح٠َٛؿ٪ف ُل٤ٰج

ٟؼخٙ حٛظؤ٩ٯٚ حٛظلٰق أ١ حِٛخء كخ٧َ٧خ ُٮ ٌٛش حٛوَد 
حٛظؤٰذ،٢٘ٛ٩ ٯلظ٠ٚ أ١ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٨خ ٟـَى حٛـ٠ن ري١٩ 

«ئرا ٗجش اٵٟبٝ ُ٘جش٩ا»:×طؤٰذ،٠ٛخ ٓخٙ 
()

 ٯـذ ك٠ٚ حِٜٛق ه٬ٜ 
ٌٍ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ط٘زَٰ حٵٟخٝ أ٩ًٷ ػٞ ط٘زَٰ  حٛلخ٧َ، ُل٤ٰج

ح٠ٛؤٟ٪٢ٰٟ؛ ٳ١ حٳطٚ ُٮ حِٛخء ٧ٮ حٛظؤٰذ، ٢٘ٛ ٤٧خٕ حكظ٠خٙ أ١ 
ُٯَحى ر٨خ ٟـَى حٛـ٠ن ري١٩ طؤٰذ ُبًح ٩ٍى ه٦ٰٜ ىٰٛٚ ٗخ١ طؤ٩ٯًٸ 

   +:ٟٔز٪ًٷ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓخٙ طوخ٬ٛ

   

   " [ٚ98:ح٤ٛل] 
حٳطـٚ ُٮ حِٛـخء أ١ ط٘٪١ ٜٛظؤٰذ، ُظ٘٪١ حٛٔـَحءس أ٩ًٷ ػـٞ ط٘ـ٪١  

                                 
(. 411)٩ٟٜٔٞ (805) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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. ٩ٓذ ٯز٪عؾ ٦ُِٰٰ٘ ٟض٦ٜ
 ه٦ٰٜ اٛظٸح ٩اٛغٸ٢٠ُٝ اٛزأ٩ٯٚ اٛجوٰذ رأ٩ٯٚ اٛؾ٤ِٰخ ٓ٪٦ٛ 

أٟغٖ ٢٨٤ٟ أسثوًب »:ٌٰٛٸ١ ث٢ ع٠ٜخ ؽٰش أعٜٞ ه٬ٜ هشش ٣غ٪ح
«٩ُبسّ عبئش٢٧

()
  . ه٬ٜ اثزذاء ٣٘بػ أ٩ ئٟغبٕ اٳ٩ائٚ

 

حٷٓظوخًس، ٢٘ٛ٩ ٩ٍى ٤ٛخ ىٰٛٚ ٯي٤ٛخ ه٬ٜ أ١ ح٠ٛو٬٤ حَٛحؿق ًَٰ 
أ١ ح٤ٛزٮ : َٟحى، ٩أ١ ح٠َٛحى ر٦ حٷكظ٠خٙ أ٩ ح٠ٛو٬٤ ح٠َٛؿ٪ف، ٧٩٪

 ٗخ١ ٯٔظوٌٰ أ٩ًٷ ػٞ ٯَٔأ حَٛٔآ١×
()

 ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حِٛخء ٤٧خ 
.  ٰٛٔض ٜٛظؤٰذ ٩ا٠٣خ ٠ٛـَى حٛـ٠ن

 أ٭ ٓي ٯ٘٪١ حٷكظ٠خٙ ٟظ٪ٓـًخ :٩ٓذ ٯز٪عؾ ٦ُِٰٰ٘ ٟض٦ٜ : ٓ٪٦ٛ*
. ر٢ٰ حَٛٔد ٩حٛزوي ٦ُِٰٰ٘ ىٰٛٚ ٟظ٪ٓؾ

 ؿخء ح٠ٛئَٛ رظؤ٩ٯٸص :٢٠ُ اٛزأ٩ٯٚ اٛجوٰذ رأ٩ٯٚ اٛؾ٤ِٰخ: ٓ٪٦ٛ *
 ×ُخٓيس ٯيٙ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ رـٸ٨٣خ، ٟؼخٙ ًٖٛ طؤ٩ٯٚ حٛل٤ِٰش ٛٔ٪٦ٛ 
ٌٰٛٸ١ ر٢ ٠ٜٓش، ه٤يٟخ أٜٓٞ ٩ه٤ي٥ هشَ ٣ٔ٪س ُٔخٙ ٦ٛ ح٤ٛزٮ 

ٌٍ  كخ٧َ ٧ٌح حِٜٛق «أٟغٖ ٢٨٤ٟ أسثوًب ٩ُبسّ عبئش٢٧»:×  ُل٤ٰج
أ٦٣ ٯوظخٍ ٟخ شخء، ٓ٪حًء ح٤٠ٛ٘٪كخص أ٩ًٷ أ٩ ح٤٠ٛ٘٪كخص أهًَٰح، ا١ 

أٟٖٔ »: ×أٍحى أ١ ٯوظخٍ حٛظٌَٰحص أ٩ ٯوظخٍ حٛ٘زَٰحص؛ ٛٔ٪٦ٛ 
٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ  (أٍروًخ) ٩ٛٞ ٯَِّ، ٧ٌح كخ٧َ حِٜٛق،٩«٢٨٤ٟ أٍروًخ

حٵػزخص ُظ٘٪١ ٟـٜٔش، ٩حٳطٚ ُٮ ح٠ٛـْٜ أ٦٣ ٯـ٪ُ ك٦ٜ٠ ه٬ٜ أ٭ 
َُى ٢ٟ أَُحى٥ ٢ٟ٩ ػٞ ٷ ٯظق طؤ٩ٯ٨ٜٞ رخٳٍرن حٳ٩حثٚ، ٢٘ٛ٩ 

أٟٖٔ ٢ٟ ط٩ِؿـض ر٨ـ٢ أ٩ًٷ، ٩ُـخٍّ : ٯلظ٠ٚ أ١ ُٯَحى ر٦
 حٳهَٰحص، ٧ـٌح ٟو٬٤ ٯلظ٠ـٚ أ١ ٯ٘ـ٪١ 

أٯ٠ب اٟشأح ٣٘ؾذ ٣ِغ٨ب ثٌٰش ئر١ ٨ٰٛ٩ب »: ٦٤ٟ٩ رأ٩ٯ٨ٜٞ
«٤ُ٘بؽ٨ب ثبؿٚ

()
«ث٠ب اعزؾٚ ٢ٟ ُشع٨ب»:  ه٬ٜ اٳٟخ، صٞ طذ٧ٞ

 

. ئر ٨ٟش اٳٟخ ٛغٰذ٧ب ٷ ٨ٛب، ُزأ٩ٛ٪٥ ه٬ٜ ا٠ٛ٘برجخ
 

                                 
(. 4158)٩حر٢ كزخ١ (1953) أهَؿ٦ حر٢ ٟخؿ٦()
( . 1780)٩حر٢ كزخ١ (472)٩حر٢ هِٯ٠ش (764) ٠ٗخ ه٤ي أرٮ ىح٩ى()
(. 1879)٩حر٢ ٟخؿ٦ (1102)٩حٛظٌَٟ٭ (2083) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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حٳطٚ حٛزٔخء ه٬ٜ حٛلخ٧َ، ٩ٷ : َٟحىًح ٦٤٘ٛ٩ هٸٍ حٛلخ٧َ، ٤ُٔ٪ٙ
.  ٯـ٪ُ ط٦َُ ه٢ حٛلخ٧َ اٷ ريٰٛٚ، ٩ٷ ىٰٛٚ ٤٧خ

 ٯو٤ٮ حرظيأ ح٤ٛ٘خف «أٟٖٔ ٢٨٤ٟ أٍروًخ»: روغ حٛل٤ِٰش ٯٔ٪ٙ
٧ٌح : ه٬ٜ أٍرن ٢٨٤ٟ ٩حهٔي رؤي ؿيٯي ه٬ٜ أٍرن ٢٨٤ٟ، ٣ٔ٪ٙ

 ٢َُّ٘ ٢٧ حٛظؤ٩ٯٚ أروي ٢ٟ حٳ٩ٙ؛ٳ٦٣ ٛ٪ ٗخ١ ح٠َٛحى حرظيحء هٔي ؿـيٯي َٛ
 ط٩ِؽ ه٬ٜ أٍرن : ٩ًٰـ٢٧َ ٓ٪حء، ُٰٔ٪ٙ

٢٨٤ٟ أ٩ ٢ٟ .٩ا٠ٛزجبدس ٢ٟ اٵٟغبٕ اٷعزذاٟخ ٩اٛغإاٙ ٩ٓن ه٦٤
 . ُٰ٘٪١ ٧ٌح حٛظؤ٩ٯٚ روٰيًح ؿيًح(٢٨٤ٟ):٢٧ًَٰ ٩ٷ كخؿش أ١ ٯٔ٪ٙ

 ٩ْٰٛ ح٠َٛحى ر٦ حرظيحء :٩ا٠ٛزجبدس ٢ٟ اٵٟغبٕ اٷعزذاٟخ:ٓ٪٦ٛ* 
.  هٔي ؿيٯي

أ٭ ه٢ حٵٟٔخٕ ٩ْٰٛ ه٢ حرظيحء : ٩اٛغإاٙ ٩ٓن ه٦٤:  ٓ٪٦ٛ*
هٔي ؿيٯي ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٧ٌح حٛظؤ٩ٯٚ طؤ٩ٯٚ روٰي ؿيًح، ٩ٷ ٯ٢٘٠ 

.   أ١ ُٯَحى ر٦ ٟؼٚ ٧ٌح
 ٯو٤ٮ ٢ٟ أ٣٪حم حٛظؤ٩ٯٚ حٛزوٰي طؤ٩ٯٚ :٦٤ٟ٩ رأ٩ٯ٨ٜٞ : ٓ٪٦ٛ*

أٯ٠ب اٟشأح ٣٘ؾذ ٣ِغ٨ب ثٌٰش ئر١ ٨ٰٛ٩ب »:×حٛل٤ِٰش ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
٧ٌح حٛليٯغ ٯيٙ ه٬ٜ ُٔخى ٣٘خف :  ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ«٤ُ٘بؽ٨ب ثبؿٚ

ح٠َٛأس رٸ ٩ٛٮ، ٩ٯيٙ ه٬ٜ حشظَحؽ حٛ٪ٛٮ ُٮ ح٤ٛ٘خف؛ ٩حٛل٤ِٰش 
ٷ ُٯشظَؽ حٛ٪ٛٮ ُٮ ح٤ٛ٘خف، ٩ٗخ١ ٢ٟ اؿخرخط٨ٞ ه٢ ٧ٌح : ٯٔ٪ٛ٪١

 ح٠َٛحى ر٦ أٯ٠خ أٟش «أٯ٠خ حَٟأس»:ا١ ح٠َٛحى رٔ٪٦ٛ: حٛليٯغ أ٨٣ٞ ٓخٛ٪ح
ُا١ »:ٓي ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ: ٠ٟٜ٪ٗش، ٢٘ٛ٩ ٍى ه٨ٰٜٞ حٛـ٨٠٪ٍ ُٔخٛ٪ح

٣٘ؾ٨ب  
ٷ طٰبٝ ٢٠ٛ ٛٞ »:٩أٓشة ٢ٟ ٧زا اٛزأ٩ٯٚ  ٟن ثوذ٥ رأ٩ٯ٨ٜٞ

«ٯجٰذ اٛظٰبٝ ٢ٟ اٰٜٛٚ
()

 ه٬ٜ اٛٔؼبء ٩ا٤ٛزس ا٠ٛـْٜ ٛ٪ع٪ث٠٨ب 
 .ثغجت هبسع

 

                                 
(. 4/196)٩ح٤ٛٔخثٮ (730)٩حٛظٌَٟ٭ (2454) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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 ٯو٤ٮ ا١ ٣٘ل٨خ رٸ ٩ٛٮ، ُيٙ «٨ُٜب ا٨٠ٛش ث٠ب اعزؾٚ ٢ٟ ُشع٨ب
ه٬ٜ أ١ ح٠َٛحى ر٦ ْٰٛ حٳٟش ٳ١ حٳٟش ٷ ط٠ٜٖ ٩ْٰٛ ٨ٛخ ٢ٟ ح٨٠َٛ 

.   شٮء
 أ٭ أٯ٠خ ٟ٘خطزش، ٧٩ٌح حٛظؤ٩ٯٚ روٰي «أٯ٠خ حَٟأس»:٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش

 كخ٥َ٧ حٛو٠٪ٝ، ٩حِٜٛق حٛلخ٧َ ُٮ (أٯ٠خ حَٟأس)ؿيًح أٯؼًخ؛ ٳ١ ِٛق 
حٛو٠٪ٝ ٷ ُٯل٠ٚ ه٬ٜ ط٪ٍس ٣خىٍس؛ ٳ١ ح٠ٛ٘خطزخص ٣٪حىٍ ٩ٷ ٯ٪ؿي 

 .ُٮ حٳُٟخ١ حٛويٯيس اٷ أشٰخء ٰٜٜٓش ٢ٟ ح٠ٛ٘خطزخص
 أ٭ ٢ٟ حٛظؤ٩ٯٚ حٛٔخرْ :٩أٓشة ٢ٟ ٧زا اٛزأ٩ٯٚ ٟن ثوذ٥: ٓ٪٦ٛ*

ٷ طٰبٝ ٢٠ٛ ٛٞ »:×ح٤ٛزٮ طؤ٩ٯٚ حٛل٤ِٰش ٛٔ٪ٙ : ٟن ٗ٪٦٣ أٯؼًخ روٰي
«ٯجٰذ اٛظٰبٝ ٢ٟ اٰٜٛٚ

 
٣َ٘س ُٮ ٰٓخّ ح٤ِٛٮ،  (طٰخٝ):٤٧خ ٠ٜٗش

ُخٛلخ٧َ ٨ُٰخ أ٨٣خ هخٟش، ٧ٌح ٧٪ ح٠ٛو٬٤ ح٠ٛظزخىٍ ٟن حكظ٠خٙ أ١ ُٯَحى 
.  ر٦ روغ حٛظ٪ٍ ى١٩ حٛـ٠ٰن

ٳ٦٣ :طٰخٝ ٍٟؼخ١ ٯظق ر٤ٰش ٢ٟ ح٨٤ٛخٍ، ٓخٛ٪ح: ٓخٛض حٛل٤ِٰش
: ٟظو٢ٰ ُٮ ٦ِٔ٣،ُوخٍػ٨ٞ حٛـ٨٠٪ٍ ر٨ٌح حٛليٯغ، ُٔخٙ حٛل٤ِٰش

 ح٠َٛحى ر٦ ٷ «ٷ طٰخٝ ٢٠ٛ ٛٞ ٯزٰض حٛظٰخٝ ٢ٟ حٰٜٛٚ»:×ٓ٪٦ٛ 
طٰخٝ ٓؼخء، ٩ْٰٛ ح٠َٛحى ر٦ طٰخٝ ٍٟؼخ١،أ٩ ٯ٘٪١ ح٠َٛحى ر٦ 

طٰخٝ ح٤ٌٍٛ، ٛ٘٪١ حٛٔؼخء ٩ح٤ٌٍٛ ٩ؿزخ ُٮ أٓزخد هخٍػش، روٸٍ 
٧٩ٌح . طٰخٝ ٍٟؼخ١ ُب٦٣ ٟظؤطٚ ُٮ حٰٛ٪ٝ، ٩حٰٛ٪ٝ ٟظو٢ٰ ٜٛظٰخٝ

حٛظؤ٩ٯٚ أَٓد ٢ٟ حٛظؤ٩ٯٚ حٛٔخرْ ٛ٘٪١ حٛٔؼخء ٯٔن ٗؼًَٰح، ٩ٛ٘٪١ 
ٷ : ×ط٪ٝ ح٤ٌٍٛ ٯٔن ٗؼًَٰح، ٦٤٘ٛ٩ ٟوخَٛ ٜٛلخ٧َ؛ ٳ١ كخ٧َ ٓ٪٦ٛ

حٛو٠٪ٝ   طٰخٝ،
.......................................................................

 ............................
. ُٸ ٯظٍَ ه٢ ه٠٪٦ٟ اٷ ريٰٛٚ ه٦ٰٜ؛ ٧ٌح ٩ؿ٦

أ١ طٰخٝ ٍٟؼخ١ حٛ٪حؿذ ٧٪ حٳطٚ ُٮ اؿٸٓخص : ٩٩ؿ٦ آهَ
ٌٍ ُٸ ُٯظٍَ ه٢ حٛظ٪ٍس حٛظٮ طٔن  ِٛل٦، ٧ٌح ٧٪ حٌٛخٛذ ٩ك٤ٰج
. ٗؼًَٰح اٷ ريٰٛٚ ٓ٪٭، ٩ٷ ىٰٛٚ ٨ٛٞ، ٢٠ُ ػٞ ٯ٘٪١ طؤ٩ٯ٨ٜٞ رخؿًٸ
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.  ٨ِٟ٪ٝ ٟ٪أُخ ٨ِٟ٩٪ٝ ٟخبِٛخ: ٩ا٨ِ٠ٛ٪ٝ ٨ِٟ٪ٟب١
أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛغ٘٪د ه٦٤ ٟ٪أًُب ٤٠ٜٛـ٪ّ ُٮ اٛؾ٘ٞ، : ُبٳ٩ٙ

. ٩ٯغ٬٠ ُؾ٪٫ اٛخـبة ٩ٛؾ٢ اٛخـبة
 

طٔيٝ أ١ حٛ٘ٸٝ ُطٔظِخى حٳك٘خٝ ٦٤ٟ :٩ا٨ِ٠ٛ٪ٝ ٨ِٟ٪ٟب١: ٓ٪٦ٛ*
: رـَٯ٢ٰٔ

 ح٤٠ٛـ٪ّ، ٧٩٪ ىٷٛش حِٜٛق ه٬ٜ حٛل٘ٞ ُٮ ٟلٚ :اٛـشٯْ اٳ٩ٙ
  +:ح٤ٛـْ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

 " [43:حٛزَٔس] ٦ُٰ ىٷٛش ه٬ٜ حٳَٟ ربٓخٟش 
. حٛظٸس ُٮ ٟلٚ ح٤ٛـْ

 ىٷٛش حٛ٘ٸٝ ه٬ٜ حٛل٘ٞ ٷ ُٮ ٟلٚ ح٤ٛـْ، ٨ُ٪ :اٛـشٯْ اٛضب٣ٮ
ٷ ٯئهٌ ٢ٟ ًحص حٳِٛخف ح٤٠ٛـ٪ّ ر٨خ ٩ا٠٣خ ٢ٟ ٨ُٞ ٦٠٨ِ٣، ٧ٌح 

:  ح٨ِٛٞ ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ
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٧٩٪ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٠ٟخػًٸ ٤٠ٜٛـ٪ّ ر٦ : ٨ِٟ٪ٝ ٟ٪حُٔش
. ُٮ حٛل٘ٞ

أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٟوخًِٛخ ٤٠ٜٛـ٪ّ ر٦ ُٮ : ٨ِٟ٩٪ٝ ٟوخِٛش
. حٛل٘ٞ
.  أ٭ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش:ُبٳ٩ٙ:  ٓ٪٦ٛ*
 :أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛغ٘٪د ه٦٤ ٟ٪أًُب ٤٠ٜٛـ٪ّ ُٮ اٛؾ٘ٞ:  ٓ٪٦ٛ*

    +:ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " [7:حِِٛٛٛش]ّ٪ًٍس، :  ح٤٠ٛـ
ٌٍ ٯؤهٌ ٣ِْ حٛل٘ٞ ٳ٦٣ ٰٓؼخد  ٢٘ٛ ٛ٪ ه٠ٚ أٗؼَ ٢ٟ ًٍس ُب٦٣ ك٤ٰج

ه٦ٰٜ ٩َٰٓح٥، ٤٨ُخ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٧٩٪ أٗؼَ ٢ٟ ًٍس ٟ٪حُْ ُٮ 
حٛل٘ٞ ٩ُٮ حٛؼ٪حد ٩ح٠ٛئحهٌس ٤٠ٜٛـ٪ّ ر٦ ٧٩٪ حٌٍٛس ٧٩ٌح ح٨ِٛٞ 

: ُل٪٫ حٛوـخد؛ ٩روؼ٨ٞ ٯ٦ٰ٠ٔ: روؼ٨ٞ ٯ٦ٰ٠ٔ (٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش)
.  ٛل٢ حٛوـخد

:  ٩روغ حٛو٠ٜخء ٯٔٔٞ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ
 اًح ٗخ١ ح٠ٛٔ٘٪ص أ٬ٛ٩ رخ٨ِٛٞ، ٟؼٚ أٗؼَ ٢ٟ :ُؾ٪٫ اٛخـبة

.  ًٍس
   +:ٗزؾشٯٞ اٛؼشة ٦٠٨ِ٣ ٢ٟ رؾشٯٞ اٛزأَُٰ ٛٔ٪٦ٛ

  " [23:اٵعشاء]٨ُٞ ا٠ٛو٬٤ :  ٩ششؿ٦
٩اخزَٜ ا٤ٛٔٚ  . ٧٩٪ ؽغخ ه٤ذ اٳٗضش.ُٮ ٟؾٚ ا٤ٛـْ ٩أ٦٣ أ٬ٛ٩

. ه٢ دا٩د
 

 اًح ٗخ٣خ ٟظٔخ٩ٯ٢ٰ ٟؼٚ ٨ُـٞ طلـَٯــٞ اكــَحّ :٩ٛؾـ٢ اٛخــبة
  +:ٟـخٙ حٰٛظٰٞ ٢ٟ طلَٯٞ أٗٚ ٟخ٦ٛ رخٛزخؿٚ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   
   

     

  " [10:ح٤ٛٔخء] .
 حٱٯش ٣ظض :ٗزؾشٯٞ اٛؼشة ٦٠٨ِ٣ ٢ٟ رؾشٯٞ اٛزأَُٰ: ٓ٪٦ٛ*

ه٬ٜ طلَٯٞ حٛظؤَُٰ، ٤٠٨ُِخ ٨٤ٟخ طلَٯٞ حٛؼَد، ٤٨ُخ ح٠ٛٔ٘٪ص 
.  ه٦٤ ٧٩٪ حٛؼَد ٟ٪حُْ ٤٠ٜٛـ٪ّ ر٦ ُٮ حٛل٘ٞ



                                               شَف ح٠ٛوظظَ ُٮ       524
أط٪ٙ ح٦ِٔٛ 

 ٩شَؽ اه٠خٙ :٨ُٞ ا٠ٛو٬٤ ُٮ ٟؾٚ ا٤ٛـْ: ٩ششؿ٦: ٓ٪٦ٛ*
٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٨ُٞ ح٠ٛو٬٤ ُٮ ٟلٚ ح٤ٛـْ، ح٠َٛحى ر٦ ٨ُٞ حٛوٜش حٛظٮ 

   +:٢ٟ أؿ٨ٜخ ػزض حٛل٘ٞ ُٮ ح٤٠ٛـ٪ّ ر٦ ُٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " ٟخ ٧ٮ حٛوٜش ٩ح٠ٛو٬٤ حٌٛ٭ ٨٣ُٮ ه٢ 
حٛظؤَُٰ رٔزز٦؟ ٧٪ اَٗحٝ حٛ٪حٛيٯ٢، ٩حٛؼَد ٯ٤خُٮ حٵَٗحٝ ُٰلَٝ 

. ٢ٟ رخد أ٬ٛ٩ ، ٨ُُِٞ ح٠ٛو٬٤ ُـخُ اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش
أ٭ ٩ٯشظَؽ ٦ُٰ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔ٘٪ص أ٬ٛ٩ : ٩أ٦٣ أ٬ٛ٩:  ٓ٪٦ٛ*

رخٛل٘ٞ ٢ٟ ح٤٠ٛـ٪ّ؛ ٌٗح ٓخٙ ح٠ٛئَٛ، ٢٘ٛ ٛ٪ ٗخ١ ٟٔخ٩ٯًخ ُب٦٣ 
. أٯؼًخ ٯظق اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ه٤ي حٛـ٠خ٧َٰ

٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش كـش ه٤ي  أ٭ أ١: ٧٩٪ ؽغخ ه٤ذ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*
. أٗؼَ حٛو٠ٜخء ريٷٛش أ٦٣ ُٯ٨ِٞ ٢ٟ حِٜٛق ٩أ١ حٛوَد ط٦٠٨ِ ٢ٟ ٗٸ٨ٟخ

. ا١ ىح٩ى ٯلظؾ ر٦:  ٠َُس ٰٓٚ:٩اخزَٜ ا٤ٛٔٚ ه٢ دا٩د: ٓ٪٦ٛ*
:  ٩َٟس ٰٓٚ

.  صٞ دٷٛز٦ ِٛلٰخ ه٤ذ اٛٔبػٮ ٩اٛؾ٤ِٰخ ٩ا٠ٛبٰٛ٘خ
٩ه٤ذ اث٢ أثٮ ٟ٪ع٬، ٩اٛغضس٭، ٩أثٮ اٛخـبة، ٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ، 

. ٩اٛشبُوٮ، ٧٪ ٰٓبط عٜٮ
 

ا١ ىح٩ى ٷ ٯلظؾ ر٦؛ ٩حر٢ كِٝ حٛلخ٧َ٭ ٷ ٯلظؾ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش 
٢ٟ هٸٙ ٗظخر٦ حٵك٘خٝ ٛل٦٤ أ٦٣ ٢ٟ حٰٛٔخّ ٧٩٪ ٷ ٯ٫َ كـٰش 

. حٰٛٔخّ
 اًح طٍَٔ أ١ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش كـش ٢٠ُ :صٞ دٷٛز٦ ِٛلٰخ:  ٓ٪٦ٛ*

رخٛيٷٛش حٌٜٛ٪ٯش ٩ًٖٛ أ١ أ٧ٚ حٌٜٛش : أٯ٢ أه٣ٌخ كـٰظ٦؟ روؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ
: ٯ٠٨ِ٪١ ٢ٟ حٳِٛخف ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش، ٨ُٮ ىٷٛش ٌٛ٪ٯش ٓ٪حء ٰٓٚ

٠٨ُض ٢ٟ حٰٛٔخّ ٩حَٛٔحث٢، أ٩ ٰٓٚ رخٛوٍَ حٌٜٛ٪٭ أ٩ ٗخ١ كٰٔٔش أ٩ 
.  ٟـخًُح

٧ٌح ُأهٌ رـَٯْ حٰٛٔخّ، ُب٦٣ ٠ٛخ ر٢َٰ أ٦٣ ٯئحهٌ : ٩روؼ٨ٞ ٯٔ٪ٙ
ٌٍَس ٤ٔٓخ ه٦ٰٜ ٟخ ُحى ه٨ٰٜخ . رخٛ

٨ِٟ٩٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٦٤ٟ ٟخ ٧٪ ٓـوٮ ٠ٗخ ُٮ ح٠ٛؼخ٢ٰٛ حٛٔخر٢ٰٔ، 
   +:٩ٟؼخٙ آهَ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
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  " [10:ح٤ٛٔخء] ،ٚٗحٳ ََٝ  ُل
ُٰ٘٪١ ٠ٟخػًٸ ٦ٛ اطٸٍ ح٠ٛخٙ رـَٯْ حٵكَحّ أ٩ حٵَٓحٍ أ٩ ًَٰ 

. ًٖٛ، ٧ٌح ٨ِٟ٪ٝ ٟ٪حُٔش، ٧٩٪ ٓـوٮ حٛيٷٛش
ؿخء حٛشَم رظلَٯٞ : ٩ٓي ٯ٘٪١ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ك٤ًٰخ، ٟؼخ٦ٛ

حٛظؼلٰش رخٛو٪ٍحء حٛظٮ ٨ٛخ ه٢ٰ ٟزظَس ٩ْٰٛ ٨ٛخ أه٫َ، ُٔخٙ 
ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪ُٔش أ١ حٛو٠ٰخء ٷ طـ٪ُ حٛظؼلٰش : روغ حٛو٠ٜخء

ر٨خ، ُبًح ٤ٟن ٢ٟ ًحص حٛو٢ٰ حٛ٪حكيس،ُب٦٣ ُٯ٤٠ن ٢ٟ ًحص حٛو٢ٰ٤ٰ ٢ٟ 
رخد أ٬ٛ٩؛ ٢٘ٛ ٓي ٯ٘٪١ ٜٛشخٍم ك٠٘ش ُٮ طوظٰض حٛو٪ٍحء 

ٌٍ ٯِ٪ط٨خ ؿ٨ش أه٫َ، ر٠٤ٰخ حٛو٠ٰخء  ٛ٘٪٨٣خ ٟؼًٸ طؤٗٚ ٢ٟ ؿ٨ش ُل٤ٰج
طظزن حٛٔـٰن، ٩حٛٔـٰن ٯشخ٧ي١٩ ُٰؤٜٗ٪١ ٢ٟ أؿٰذ ح٠ٛآٗٚ  

٧٩٪ أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛغ٘٪د ه٦٤ ٟخبًِٛب : ٨ِٟ٪ٝ ا٠ٛخبِٛخ: ٩اٛضب٣ٮ
  .٤٠ٜٛـ٪ّ ثبٛؾ٘ٞ، ٩ٯغ٬٠ دٰٛٚ اٛخـبة

. أ١ ٷ رل٨ش أ٩ٛ٪ٯخ: ٩ششؿ٦ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦
 ........................

 

ٌٍ ٗخ١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٤٧خ ْٰٛ ٓـوًٰخ ٩ا٠٣خ ٧٪  ٓي ٯٔخٙ ٟؼٚ ًٖٛ، ُل٤ٰج
. ك٤ٮ

ؿخء٣خ حٛشَم رويٝ ٓز٪ٙ ش٨خىس حِٛخْٓ؛ ٳ١ حِٛخْٓ : ٟؼخٙ آهَ
اًح ٛـٞ ُطٔزـٚ : ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٘ـٌد ُٮ ش٨ـخىط٦، ُٔـخٙ روـغ حٛو٠ٜـخء

ش٨ـخىس حِٛخْٓ ٨ُِٰٞ ٤ٟـ٦ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش أ١ ح٠ٛزظيم ٷ ُطٔزٚ ش٨خىط٦ 
٩أ١ حٛ٘خَُ ٷ ُطٔزٚ ش٨خىط٦، ٢٘ٛ ٧ٌح ْٰٛ ٓـوًٰخ ٛ٘٪١ ح٠ٛزظيم 

ؿخءط٦ شز٨ش أ٩ٍػظ٦ حٛزيهش، ٢٘ٛ ٓي ٯ٘٪١ ه٤ي٥ ٢ٟ حٛ٪ٍم ٟخ ٯَىه٦ 
. ه٢ حٌٛ٘د روٸٍ حِٛخْٓ، ٢ٟ٩ ػٞ ُب١ ٧ٌح ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ْٰٛ ٓـوًٰخ

ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ أ٣٪حم : ٨ِٟ٪ٝ ا٠ٛخبِٛخ: ٩اٛضب٣ٮ: ٓ٪٦ٛ*
ح٠ِٛخ٧ٰٞ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش، رؤ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٟوخًِٛخ ٤٠ٜٛـ٪ّ 
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«ُٮ عبئ٠خ ا٤ٌٛٞ اٛضٗبح»:×ٓ٪ٙ ح٤ٛزٮ : رخٛل٘ٞ، ٟؼخٙ ًٖٛ
()

 ٞ٨ُُِٰ 
٦٤ٟ أ١ ًَٰ حٛٔخث٠ش ٷ ُٗخس ٨ُٰخ ُل٘ٞ ح٤٠ٛـ٪ّ ر٦ اػزخص حِٛٗخس ُٮ 

حٛٔخث٠ش ٩ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٧٪ ح٠ٛوٜ٪ُش، ُخ٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤  ٧٩٪ 
ح٠ٛوٜ٪ُش ًَٰ حٛٔخث٠ش ٩رخٛظخٛٮ ُب٦٣ ٯوخَٛ ح٤٠ٛـ٪ّ ر٦ ـ ٧٩٪ 

.  حٛٔخث٠ش ـ ُٮ حٛل٘ٞ ٧٩٪ ٩ؿ٪د حِٛٗخس
أ٭ ٢ٟ أ٠ٓخء ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ىٰٛٚ :٩ٯغ٬٠ دٰٛٚ اٛخـبة:ٓ٪٦ٛ *

. حٛوـخد
 ٌٖٗٛ :أ١ ٷ رل٨ش أ٩ٛ٪ٯخ: ٩ششؿ٦ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦:  ٓ٪٦ٛ*

٢ٟ ش٩َؽ اه٠خٙ ح٠ٛوخِٛش أ١ ٷ طل٨َ أ٩ٛ٪ٯش، ٯو٤ٮ أ١ ٷ ٯ٘٪١ 
ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ أ٬ٛ٩ رخٛل٘ٞ  

.  ٩ٷ ٟغب٩اح ُٮ ا٠ٛغ٘٪د ه٦٤ ُٰ٘٪١ ٟ٪أُخ
.  ٩ٷ خشط ٟخشط اٳًٜت، رٗش٥ اٱٟذ٭ ارِبًٓب

٩أثذ٫ اٛٔبػٮ . ٩ٷ ع٪اثًب ٛغإاٙ، رٗش٥ أث٪ اٛجشٗبد ارِبًٓب أٯؼًب
. اؽز٠ب٢ٰٛ

 

ٌٍ ٯ٘٪١ ٢ٟ رخد ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش ٷ ٨ِٟ٪ٝ  ٢ٟ ح٤٠ٛـ٪ّ ر٦، ُب٦٣ ك٤ٰج
. ح٠ٛوخِٛش

ٌٖٗٛ ٯشظَؽ ُٮ ٨ِٟ٪ٝ :٩ٷ ٟغب٩اح ُٮ ا٠ٛغ٘٪د ه٦٤: ٓ٪٦ٛ* 
ح٠ٛوخِٛش أ١ ٷ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٟٔخ٩ٯًخ ٤٠ٜٛـ٪ّ ر٦ ُٮ ح٠ٛو٬٤، 

 : ٩ٌٖٛٛ ٠ٛخ ٓخٙ ٤٧خٕ
٩ٷ ٟٔخ٩حس ُٮ : ٩ٌٖٗٛ اًح ٗخ١ ٟٔخ٩ٯًخ؛ ٩ًَٗ ٤٧خ: ٩أ٦٣ أ٬ٛ٩؛ ٤ٜٓخ
ٌٍ ٨ِٟ٪ٝ ٟ٪حُٔش، ٤ُٰزٌٮ أ١ ٯٔخٙ. ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ : ٤٧خٕ ُٰ٘٪١ ك٤ٰج

روٸٍ ٟخ ٛ٪ ٗخ١ أػوَ ُب٦٣ ٷ ٯو٠ٚ ر٦ ُٮ . ٩أ٦٣ أ٬ٛ٩ أ٩ ٟٔخ٩ٍ
. ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش

 ٩ٯشظَؽ أ١ ٷ ٯ٘٪١ ٌَٛٗ حٰٛٔي حٌٛ٭ ٨ُُٞ ٦٤ٟ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش 
 ٌٍ ُخثيس أه٫َ ًَٰ اه٠خٙ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ، ُب١ ٗخ١ ٦ٛ ُخثيس أه٫َ ُب٦٣ ك٤ٰج

.  ٷ ُٯلظؾ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٦ُٰ

                                 
(. 5/18)٩ح٤ٛٔخثٮ (1567)٩أر٪ ى٩ى (1454) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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 أ٭ ٷ ٯ٘٪١ حٰٛٔي هَؽ ٟوَؽ :٩ٷ خشط ٟخشط اٳًٜت: ٓ٪٦ٛ*
  +:حٌٛخٛذ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " [23:ح٤ٛٔخء ] ُب١ حٌٛخٛذ
. أ١ ط٘٪١ حَٛرٰزش ُٮ حٛلـَ ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ؿ٠ٰن حَٛرٰزخص ٌٖٗٛ

ٌٍ ٧ٌح حٰٛٔي هَؽ ٟوَؽ حٌٛخٛذ، ٢٘ٛ ٓ٪٦ٛ   +:ُل٤ٰج

   

 " ،٧ٌح ٰٓي َٟحى ٩ٷ ُخثيس ٦ٛ اٷ اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش 
 .ر٤ض ح٩ِٛؿش حٛظٮ ٛٞ ٯيهٚ رؤ٨ٟخ ٯـ٪ُ ح٩ِٛحؽ ر٨خ: ٢ٟ٩ ػٞ ٣ٔ٪ٙ

 ٢ٟ٩ حِٛ٪حثي حٛظٮ ط٘٪١ ٰٜٛٔي ٢ٟ٩ ػٞ :٩ٷ ع٪اثًب ٛغإاٙ:  ٓ٪٦ٛ*
ٷ ط٘٪١ ٟٔظ٤يًح ٵه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ١ ٯ٘٪١ ًَٗ حٰٛٔي هَؽ 

ؿ٪حرًخ ه٢ ٓئحٙ،ٟؼخٙ  
٨٤ٟب ٨ِٟ٪ٝ اٛظِخ، ٧٩٪ أ١ ٯٔزش١ ثوبٝ طِخ : ٧٩٪ أٓغبٝ

 «ُٮ ا٤ٌٛٞ اٛغبئٞ اٛضٗبح»:خبطخ، ٗٔ٪٦ٛ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ
 ......................................

 

ُٓجٚ ح٤ٛزٮ : ًٖٛ حٛل٘ٞ ُٮ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش ٌٗح، :  ه٢ ٟٔؤٛش ُٔخٙ×٠ٛخ 
ٷ ٯو٤ٮ أ١ ٧ًَٰخ ٢ٟ ح٠ٛٔخثٚ ٯوخ٨ِٛخ ُٮ حٛل٘ٞ ٠ٛخًح؟ ٳ١ ٧ٌح 
ًَُٗ ٤٧خ ٢ٟ أؿٚ ُخثيس ٟـخرٔش حٛـ٪حد ٜٛٔئحٙ ٩ْٰٛ ِٛخثيس  حٰٛٔي 

. اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش
: طٔيٝ ٟو٤خ أ١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٧٩:٢ٰ٠ٔٓ٪ أٓغبٝ:  ٓ٪٦ٛ*

٨ِٟ٪ٝ ٟ٪حُٔش ٨ِٟ٩٪ٝ ٟوخِٛش، ٨ِٟ٩٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٧٪ أ١ ٯ٘٪١ 
ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٯوخَٛ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ٩ح٠ِٜٛ٪ف ر٦ ُٮ حٛل٘ٞ ٛظ٤خ٠٨ُٰخ ُٮ 

 +:حٛوٜش، ٧٩ٌح ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٟؼ٤ٜخ ٦ٛ رؤٟؼٜش ٢ٟ طٜٖ حٳٟؼٜش ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
    

  " [ّ6:حٛـٸ] ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ أ١ 
: ًَٰ حٛلخٟٚ ٷ طـذ ٨ٛخ ح٤ِٛٔش، ٨ِ٠ُ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٯ٤ٔٔٞ ا٬ٛ أٓٔخٝ

:  اٛٔغٞ اٳ٩ٙ
 ح٠َٛحى ر٠ٜ٘ش ٨ِٟ٪ٝ ٟخ ٯٔخرٚ :٨٤ٟب ٨ِٟ٪ٝ اٛظِخ: ٓ٪٦ٛ*

٩ح٠َٛحى رخٛظِش . ح٤٠ٛـ٪ّ، ٧٩٪ ىٷٛش حِٜٛق ُٮ ًَٰ ٟلٚ ح٤ٛـْ
حٛظٰٰٔي حٌٛ٭ ٯ٘٪١ ٟن حِٜٛق رلٰغ ٯ٘٪١ ىحًٷ ه٬ٜ ٟو٬٤ ٩ْٰٛ ىحًٷ 
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ٌٍ ٣وٜٞ أ١ حٛظِش ٤٧خ ٰٛٔض ٠ٟخػٜش ٜٛظِش  ه٬ٜ ًحص ٟـَىس، ُل٤ٰج
ه٤ي ح٤ٛلخس حٛظٮ ط٬٠ٔ ح٤ٛوض، ُب١ ح٤ٛوض ٠ٜٗش أ٩ ؿ٠ٜش ط٘٪١ روي 

ٟ٪ط٪ٍ، ٢٘ٛ حٛظِش ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ أهٞ رلٰغ ٟؼًٸ طش٠ٚ حٛظِش 
ح٠ٛظٔيٟش ٩حٛظِش حٛٸكٔش ٩حٛظِش ح٠ٛٔخ٣ٍش ٣٩ل٪ ًٖٛ؛ ٩ٌٖٛٛ ٓي 

 «ُٮ ٓخث٠ش ح٤ٌٛٞ حِٛٗخس»:×ٯ٘٪١ ٟؼًٸ ٢ٟ رخد حٵػخُش، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ 
ٟؼخٍ ا٦ٰٛ، ٩ٟن ًٖٛ ط٘٪١ ٢ٟ رخد : ٟؼخٍ، ٩ح٤ٌٛٞ: ُٔخث٠ش

. حٛظِش، ُخٛظِش ه٤ي حٳط٪٢ٰٰٛ أش٠ٚ ٢ٟ ٟيٛ٪ٙ حٛظِش ه٤ي ح٤ٛلخس
 ٯو٤ٮ أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ :٧٩٪ أ١ ٯٔزش١ ثوبٝ طِخ خبطخ : ٓ٪٦ٛ*

ُٮ حٛ٘ٸٝ  
  .٩ٓبٙ ث٦ اٳٗضش خٸًُب ٷث٢ دا٩د، ٩اٛز٠ٰ٠ٮ، ٩أثٮ ؽ٤ِٰخ ٩أطؾبث٦

  

ِٛق هخٝ ٯوْٜ ر٦ حٛل٘ٞ ػٞ ٯ٪طَ ر٪طَ هخص، ُٰيٙ ه٬ٜ أ١ 
حٛل٘ٞ ٷ ٯش٠ٚ ؿ٠ٰن أَُحى ًٖٛ حٛوخٝ ُخٛو٠٪ٝ ْٰٛ َٟحىًح ٩ا٠٣خ طٜٖ 

.  حٛظِش ٧ٮ ح٠َٛحىس، ُُٰوظض حٛو٠٪ٝ ر٨ِ٠٪ٝ طٜٖ حٛظِش
٩حٳك٨َ أ١ ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش ٷ ُٯشظَؽ ٦ُٰ حٓظَح١ حٛوخٝ ر٦، ُب٦٣ ٛ٪ 

٨ُُِٞ ٦٤ٟ أ١ ًَٰ حٛٔخث٠ش ٷ ُٗخس ٨ُٰخ، . ُٮ حٛٔخث٠ش حِٛٗخس: ٓخٙ ٟؼًٸ
ٌٍ ٷ ُٯشظَؽ ٦ُٰ ٟٔخ٣ٍش ِٛق حٛو٠٪ٝ، ٢ٟ٩ ػٞ ٗخ١ حٳ٬ٛ٩ ر٦ أ١  ُل٤ٰج

٧٪ أ١ ُٯوْٜ حٛل٘ٞ ه٬ٜ طِش، ٨ُُِٰٞ أ١ ح٠ٛلٚ حٌٛ٭ ٷ ط٪ؿي : ٯٔ٪ٙ
٢ٟ٩ . ٦ُٰ طٜٖ حٛظِش ٯوخَٛ ك٦٠٘ ك٘ٞ ًٖٛ ح٠ٛلٚ، ٣٩ل٪ ًٖٛ

  +:أٟؼٜش ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٟؼًٸ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [َُ7:ًخ] ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ أ٨٣ٞ ٷ 
. ٯٔظ١٩ٌَِ ٌَٰٛ حٌٛٯ٢ آ٤ٟ٪ح

ُٮ ح٤ٌٛٞ حٛٔخث٠ش حِٛٗخس، ٤٧خ حٛٔخث٠ش أطض روي ِٛق هخٝ : ُبًح ٤ٜٓخ
ٌٍ ُهظض ًٖٛ حٛوخٝ ر٨ِ٠٪ٝ ٥ٌ٧ حٛظِش، ٧٩٪ أ٦٣ ٷ  ٧٩٪ ح٤ٌٛٞ ُل٤ٰج
ُٗخس ُٮ ًَٰ حٛٔخث٠ش؛ ٢٘ٛ ٓي ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ِٛق ُٮ حٛ٘ٸٝ ٩ٷ ٯَحى 

ٌٍ ٛٞ ٯَى ٟو٨خ حٓٞ هخٝ : حٷٓٞ حٛوخٝ، ُٰٔ٪ٙ ُٮ حٛٔخث٠ش حِٛٗخس، ُل٤ٰج
ٯش٠ٚ حٛٔخث٠ش ٩ٯش٠ٚ ح٠ٛوٜ٪ُش، ٧٩٪ ٟن ًٖٛ ٯئهٌ ٦٤ٟ ك٘ٞ 

حِٛٗخس ٷ طـذ اٷ ُٮ حٛٔخث٠ش؛ ٳ١ : ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش ُُٰٔخٙ
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ٟوٜ٪ُش ٰٛٔض رٔخث٠ش، ٩ٓخث٠ش : حٛٔخث٠ش طِش، ُخ٤ٌٛٞ ه٬ٜ ٣٪ه٢ٰ
ٌٍ حٛٔخث٠ش ؿِء ٢ٟ أؿِحء ح٤ٌٛٞ . طَه٬ ر٨ِٔ٤خ، ُل٤ٰج

 ٯو٤ٮ أ١ حٳٗؼَ ٧٩ٞ ؿ٨٠٪ٍ حٛو٠ٜخء :٩ٓبٙ ث٦ اٳٗضش: ٓ٪٦ٛ*
ٓخٛ٪ح رلـٰش ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش ٳ١ أ٧ٚ حٌٜٛش ٯ٠٨ِ٪١ ٢ٟ حٛظِش اه٠خٙ 

.  ٨ِٟ٪٨ٟخ
 

ٷ صٗبح ُٮ ٟوٜ٪ُخ ا٤ٌٛٞ ٛزوْٜ : صٞ ٨ِٟ٪٦ٟ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦
 .اٛؾ٘ٞ ثبٛغ٪ٝ ٩ا٤ٌٛٞ، ٠٨ُب اٛوٜخ

ٷ صٗبح ُٮ : ٤ٛ٩ب ٩ع٦ اخزبس٥ اث٢ هٰٔٚ ٩ثوغ اٛشبُوٰخ
  .ٟوٜ٪ُخ ٗٚ ؽٰ٪ا١ ٢ٟ اٳص٩اط اٛض٠ب٣ٰخ ث٤بًء ه٬ٜ أ١ اٛغ٪ٝ اٛوٜخ

 

 ًَٗ ح٠ٛئَٛ روغ :صٞ ٨ِٟ٪٦ٟ ه٤ذ اٛٔبئ٢ٰٜ ث٦: ٓ٪٦ٛ*
 ٟخ ٧٪ «ُٮ ح٤ٌٛٞ حٛٔخث٠ش حِٛٗخس»:ُٮ ح٠ٛؼخٙ حٛٔخرْ: ح٠ٛوخ٢ِٰٛ ُٔخٙ

حٰٛٔي ح٠َٛحى، ٧ٚ ٧٪ حٛٔخث٠ش ُٔؾ أ٩ ح٤ٌٛٞ حٛٔخث٠ش؟ ٯظـَطذ ه٬ٜ ًٖٛ 
حٛزٔـَ ٩حٵرٚ ح٠ٛوٜ٪ُش : ٟٔؤٛش أهـ٫َ ٧٩ٮ

٧ٚ ٨ُٰخ ُٗخس أ٩ٷ؟  
٧ٌح ٓ٪ٙ ؿخثِش أ١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ :ٷ صٗبح ُٮ ٟوٜ٪ُخ ٗٚ ؽٰ٪ا١: ٓ٪٦ٛ*

ٌٍ ُٸ ُٗخس  ُٮ حٛٔخث٠ش ٩كي٧خ، ٩حٛل٘ٞ ٟظوْٜ رخٛٔ٪ٝ ٩كي٥، ٩ك٤ٰج
٧٩ٌح حٛٔ٪ٙ أك٨َ ٳ١ ِٛق ح٤ٌٛٞ . ُٮ ٓخث٠ش حٛزَٔ ٩حٵرٚ ٠٧ًَٰ٩خ

  .ٛٔذ؛ ٩اه٠خًٷ ٨ِ٠ٛ٪ٝ ح٠ٛ٪حُٔش
ُٟوْٜ رخ٤ٌٛٞ ٩حٛٔ٪ٝ ٟوًخ، ٩رخٛظخٛٮ طـذ : ٩ٓخٙ آه١٩َ حٛل٘ٞ 

. حِٛٗخس ُٮ ٟوٜ٪ُش حٵرٚ ٩حٛزَٔ
٩ٛ٪ ٓي٣ٍخ أ١ ٧ٌح حٛل٘ٞ ٛٞ ُٯوْٜ ُٮ ٧ٌح حٛليٯغ ر٨ٌح ح٠ٛو٬٤ 
٧٩٪ حٛٔخث٠ش ٩كي٧خ ُب٦٣ ٯ٢٘٠ طوظٰض حٛو٠٪ٝ ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ 

. ح٠ٛوخِٛش ٠ٗخ طٔيٝ
ٗب١ ئرا عٜظ ٜٛزش٨ذ سُن »: كيٯغ: ٢ٟ أٟؼٜش ح٨ِ٠ٛ٪ٝ

«ئطجو٦
()

 ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ أ٦٣ اًح ؿْٜ ٌَٰٛ حٛظش٨ي ٛٞ ٯ٢٘ ٯَُن اطزو٦، 

                                 
 (.488) ٓزْ طوَٯـ٦ ص(1)
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«٩ٗب١ ٷ ٯشُن ٯذٯ٦ ُٮ اٛغغـ٪د »: ٩كيٯغ
()

 ٯئهـٌ ٦٤ٟ أ١ 
 ح٠ٛ٪حؿـ٢ حٛظٮ ٷ طظظـٚ رخٛٔــ٪ى ُطَُن حٰٛي ٨ُٰخ، 

. ٧٩ٚ اعزِٰذد ؽغٰز٦ ثبٛؤٚ، أ٩ ثبٌٜٛخ، أ٩ اٛششم؟ أٓ٪اٙ
   +:٨٤ٟ٩ب ٨ِٟ٪ٝ اٛششؽ، ٣ؾ٪

  " [ّ6:اٛـٸ ] ،٧٩٪ أٓ٪٫ ٢ٟ اٛظِخ
. ٨ُٜزا ٓبٙ ث٦ ع٠بهخ ٢٠ٟ ٛٞ ٯٔٚ ث٨ِ٠٪ٝ اٛظِخ

 

٢ٟ٩ ػٞ ٰٓٚ ر٠ش٩َهٰش ٍُن حٰٛيٯ٢ ُٮ ط٘زَٰحص حٛـ٤خُس، ٩ُٮ 
ط٘زَٰحص طٸس حٛوٰي، ٩ُٮ حٛظ٘زَٰ روي حٰٛٔخٝ ٢ٟ حٛظش٨ي حٳ٩ٙ 

. َٜٛٗوش حٛؼخٛؼش، ٣٩ل٪ ًٖٛ
٧٩ٚ اعزِٰذد ؽغٰز٦ ثبٛؤٚ أ٩ ثبٌٜٛخ أ٩ اٛششم؟ : ٓ٪٦ٛ*

 اًح ٣ٍَٓخ أ١ ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش كـش ٢٠ُ أٯ٢ حٓظِي٣خ حٛلـٰش؟ :أٓ٪اٙ
ٰٓيص ك٠ً٘خ رظِش ُب٣ٖ ط٨ِٞ ٦٤ٟ رؤٜٖ أ١ رخٛؤٚ ُب٣ٖ اًح :ٓخٙ ؿخثِش

 .حٛل٘ٞ ٯ٤ويٝ اًح ٛٞ ط٪ؿي طٜٖ حٛظِش
رخٌٜٛش، ُؤ٧ٚ حٌٜٛش ٗخ٣٪ح ٯ٠٨ِ٪١ ٢ٟ طوْٰٜ حٛل٘ٞ : ٩ٓخٙ آه١٩َ

.  رخٛظِش أ١ حٛظِش اًح ح٣ويٟض ٛٞ ٯ٪ؿي حٛل٘ٞ
.  ٧ٌح هٍَ رخٛشَم: ٩ٓخٙ آه١٩َ
. ر٪حٓـش حٛوٍَ: ٩ٓخٙ آه١٩َ

ٍٚ ُخٛوٸٍ ُٮ ٟٔظ٤ي حٛلـٰش ٷ ٯظَطذ ه٦ٰٜ ٗزَٰ  ٩ه٬ٜ ٗ
. أ٠٧ٰش

  .٨ِٟ٪ٝ حٛشَؽ:ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ٢ٟ أ٣٪ام ا٠ِٛب٧ٰٞ
 ٩ح٠َٛحى ر٠ٜ٘ش حٛشَؽ ٤٧خ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ :٨ِٟ٪ٝ اٛششؽ: ٓ٪٦ٛ*

٩ٓي طٔيٝ أ١ حٛشَؽ حٛشَهٮ ٧٪ . ٩ْٰٛ حٛشَؽ حٛشَهٮ ٩ٷ حٛؤٜٮ
حٌٛ٭ ٯِٜٝ ٢ٟ هي٦ٟ هيٝ حٛل٘ٞ ٩ٷ ٯِٜٝ ٢ٟ ٩ؿ٪ى٥ ٩ؿ٪ى حٛل٘ٞ 

حٛ٪ػ٪ء شَؽ شَهٮ ٜٛظٸس، ٓي ٯ٪ؿي : ٟؼخٙ ًٖٛ. ٩ٷ هي٦ٟ ٌٛحط٦
٢٘ٛ ُٮ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ اًح ٩ُؿي حٛشَؽ . ٩ػ٪ء ٢٘ٛ ٷ ٯ٪ؿي طٸس

                                 
(. 390)٩ٟٜٔٞ (735) أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭(2)
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ا١ ىهٜض حٛيحٍ ُؤ٣ض ؿخْٛ، : ُٸري ٢ٟ ٩ؿ٪ى ح٠ٛش٩َؽ، اًح ٓخٙ
ٌٍ اًح ٩ُؿي ىه٪ٙ حٛيحٍ ُٸري ٢ٟ ٩ؿ٪ى ح٠ٛش٩َؽ ٧٩٪ حٛـٸّ؛  ُل٤ٰج

 ٩حٳط٪ٰٛ٪١ ٯوظز١٩َ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ ٢ٟ ٓزٰٚ حٳٓزخد 
   +:٨٤ٟ٩ب ٨ِٟ٪ٝ اٌٛبٯخ، ٣ؾ٪

  "، +   

   ".  ٧٩٪ أٓ٪٫
٢ٟ اٛششؽ، ٨ُٜزا ٓبٙ ث٦ ع٠بهخ ٢٠ٟ ٛٞ ٯٔٚ ث٨ِ٠٪ٝ اٛششؽ، ٩ٓبٙ 

. ٟب ثوذ٧ب ٟخبَٛ ٠ٛب ٓج٨ٜب: ثوؼ٨ٞ
 

٩ٷ ٯوظز٦٣٩َ ٢ٟ ٓزٰٚ حٛش٩َؽ؛ ٳ٦٣ اًح ٩ؿي حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ ٩ؿي 
حٛل٘ٞ، ٩اًح ح٣ظ٬ِ ح٣ظ٬ِ حٛل٘ٞ ح٠ٛوْٜ ر٨ٌح حٛٔزذ، ٩ا١ ٗخ١ ٓي 

ٯ٪ؿي حٛل٘ٞ ر٪ؿ٪ى ٓزذ آهَ، ُيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ 
.  ه٤ي٣خ ٓزذ ٩ْٰٛ شَؿًخ شَهًٰخ

اًح طٍَٔ ٧ٌح ُب١ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٯئهٌ ٢ٟ حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭، ٩ٷ 
ٯئهٌ ٢ٟ حٛشَؽ حٛشَهٮ، ٩حٛشَؽ حٌٜٛ٪٭ ٷري ٦ُٰ ٢ٟ أىحس ٢ٟ 

أ٠ٓخء، ٩ك٩ٍَ، : أى٩حص حٛشَؽ، ٥ٌ٧٩ حٳى٩حص ه٬ٜ ٢ٰ٠ٔٓ
٢ٟ، ٩ٟظ٬، : ا١، ٩اًح، ٥ٌ٧ ك٩ٍَ؛ ٩حٳ٠ٓخء ٟؼٚ: ُخٛل٩ٍَ ٟؼٚ

. ٣٩ل٪ ًٖٛ ٢ٟ أ٠ٓخء حٛشَؽ
    +: ٩ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   " ٞ٘حٛل 
ح٤٠ٛـ٪ّ ر٦ ٧٪ ح٤ِٛٔش ه٬ٜ ح٠ٛـٜٔش حٛلخٟٚ، ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ ٧٪ 

ح٠ٛـٜٔش ًَٰ حٛلخٟٚ، ٨ُُِٰٞ ٢ٟ ٧ٌح حٛشَؽ أ١ ح٠ٛـٜٔش حٛزخث٢ ًَٰ 
.  حٛلخٟٚ ٷ طؤهٌ ًٖٛ حٛل٘ٞ

٨ِٟ٩٪ٝ حٛشَؽ ه٤ي حٛـ٠خ٧َٰ كـش، ٩ٗؼَٰ ٨٤ٟٞ ٯ٫َ أ٦٣ أٓ٪٫ 
٢ٟ ٨ِٟ٪ٝ حٛظِش حٛٔخرْ؛ ٩ر٤خء ه٬ٜ ًٖٛ ٛ٪ طوخٍع ٨ِٟ٪ٝ طِش 

. ٟن ٨ِٟ٪ٝ شَؽ ُٓيٝ ٨ِٟ٪ٝ حٛشَؽ
 .٨ِٟ٪ٝ حٌٛخٯش:ا٤ٛ٪م اٛضبٛش ٢ٟ أ٣٪ام ٨ِٟ٪ٝ ا٠ٛخبِٛخ

 ٯَحى رخٌٛخٯش ٟي حٛل٘ٞ ا٬ٛ كي ٟو٢ٰ، ٨ٛ٩خ :٨ِٟ٪ٝ اٌٛبٯخ:  ٓ٪٦ٛ*
.  كظ٬، ٩ا٬ٛ، ٩حٛٸٝ: أى٩حص ٨٤ٟخ
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٨ِٟ٩٪ٝ حٌٛخٯش ٯَحى ر٦ أ١ ُٯوَْٜ حٛل٘ٞ ر٪طَ ا٬ٛ كي ٟو٢ٰ، ٠ُخ 
ٌٍ ٟوخًِٛخ ٤٠ٜٛـ٪ّ ُٮ حٛل٘ٞ،  روي حٛلي ًَٰ ٤ٟـ٪ّ ر٦ ُٰ٘٪١ ك٤ٰج

  :ُٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
.......................................................................

 ..........................
 

+     " ٟو٤خ٥ 
أ٦٣ ٷ ٯـ٪ُ ٠َٜٛأس ح٠ٛـٜٔش ػٸػًخ أ١ طظ٩ِؽ ر٩ِؿ٨خ حٳ٩ٙ كظ٬ 

ط٤٘ق ٩ُؿًخ ٥ًَٰ، ُبًح ٣٘لض ٩ُؿًخ ٥ًَٰ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ أ٦٣ ٯـ٪ُ ٨ٛخ 
 + :حٛو٪ى ٣٩٘خف ح٩ِٛؽ حٳ٩ٙ، ٧ٌح ٨ِٟ٪ٝ ًخٯش؛ ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    

 " حٛل٘ٞ ٩ؿ٪د حٵٟٔخٕ ا٬ٛ حٰٜٛٚ، ٟخ حٛل٘ٞ ُٮ 
حٰٜٛٚ؟ ٛٞ ُٯ٤ـْ ر٦ ٤٧خ ٦٤٘ٛ ٯيٙ ه٦ٰٜ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٧٩٪ أ٦٣ 

ٯوخَٛ ح٤٠ٛـ٪ّ ُٮ حٛل٘ٞ، ٩رخٛظخٛٮ ٯـ٪ُ حٳٗٚ ٩حٛشَد 
   +:رخٰٜٛٚ،٩ٟؼ٦ٜ ٓ٪٦ٛ هِ ٩ؿٚ

 " [6:ح٠ٛخثيس] َُْٯ٨ِٞ ٦٤ٟ أ١ ٟخ روي ح٠ٛ 
ٷ ٯيهٚ ُٮ حٛل٘ٞ ٩ٯوخ٦ِٛ ُٮ حٛل٘ٞ ٩أ٦٣ ٷ ُٯشَم ٦ًٜٔ، اًح ٗخ١ 

حٛٔخهي ُٯشَم ٦ًٜٔ ٠ُخ روي ح٠َُْٛ ٷ ُٯشَم ٦ًٜٔ، ٩ٯز٬ٔ ه٤ي٣خ ٟخ 
ٯظوْٜ رخ٠َُْٛ، ٧ٚ ٯـذ ٦ًٜٔ طزوًخ ٰٜٛي أ٩ ٷ ُٯشَم ٦ًٜٔ طزوًخ 

٤٧خ أٓ٪حٙ هيٯيس ٛٴط٪٢ٰٰٛ، ٢٘ٛ حٳك٨َ ٨٤ٟخ أ١ : ٜٛوؼي؟ ٣ٔ٪ٙ
ح٠ٌٰٛخ ٟٔ٘٪ص ه٦٤، ُٸ ُٯؼزض ٩ٷ ٯ٬ِ٤ ٦ُٰ ك٘ٞ ٌٛحط٦ ٩ٯـٜذ ٩ؿ٪ى 
َٓٯ٤ش طيٙ ه٬ٜ اػزخص حٛل٘ٞ أ٩ ه٬ٜ ٦ِٰ٣ ٢ٟ هخٍؽ، ٩ٌٖٛٛ ُٮ ٓ٪٦ٛ 

    +:طوخ٬ٛ

  "ح٠ٌٰٛخ ٧٩٪ حٰٜٛٚ ٤٧خ ٷ ٯيهٚ، ٩ :  ٤ٜٓخ
    +:ُٮ ٓ٪٦ٛ

 " ٧ٚ ٯـ٪ُ ٨ٛخ حَٛؿ٪م ٛٴ٩ٙ ُٮ ٟيس ح٩ِٛحؽ 
ٌٍ ىهٜض  رخٛؼخ٣ٮ؟ ٷ ٯلٚ ٨ٛخ ٳ٨٣خ ُٮ هظ٠ش ح٩ِٛؽ حٛؼخ٣ٮ، ُل٤ٰج

 +:ُٮ ٟيس حٛظلَٯٞ ٨ُ٪ طخرن ٠ٛخ ٓزٚ ًٖٛ، روٸٍ ٓ٪٦ٛ

"  َُٛخٰٜٛٚ ٯـ٪ُ حٳٗٚ ٦ُٰ ٩حٛشَد ٨ُ٪ ٟوخ
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ٍٚ ٠٨٤ٟخ؟ ر٪حٓـش حَٛٔحث٢  ٜٛل٘ٞ حٳ٩ٙ، ٢ٟ أٯ٢ حٓظِي٣خ حٛل٘ٞ ُٮ ٗ
ح٠َُْٛ ٧ٚ ٯـذ ٦ًٜٔ أ٩ ٷ ٯـذ؟ ٣ٔ٪ٙ ٣لظخؽ . حٛظٮ طٔظ١َ رخٛل٘ٞ

ٗخ١  ): ×ا٬ٛ ىٰٛٚ ٩ٓـَٯ٤ش ط٪ػـق ك٠٘ـ٦، ٩ٓـي ٩ٍى٣ـخ أ١ ح٤ٛزٮ 
اًح ًٔـٚ ٯيٯـ٦ ًٔـٚ  

«ٷ رؾشٝ ا٠ٛظخ ٩ا٠ٛظزب١»: ٨٤ٟ٩ب ٨ِٟ٪ٝ اٛوذد ٣ؾ٪
()

 .
٧٩٪ . ٧٩٪ ؽغخ ه٤ذ أؽ٠ذ ٩أٗضش أطؾبث٦ ٩ٟبٖٛ ٩دا٩د ٩اٛشبُوٮ

٣٩ِب٥ أث٪ ئعؾبّ ث٢ شبٓٸ ٩اٛٔبػٮ . ٓغٞ ٢ٟ اٛظِبد ه٤ذ ؿبئِخ
.  ٩أٗضش اٛشبُوٰخ

 

٦َُٰٟٔ)
( )

 ط٪ػؤ ٌُٔٚ ٯيٯ٦ كظ٬ ×أ١ ح٤ٛزٮ ): ٩ُٮ طلٰق ٟٜٔٞ
(أشَم ُٮ حٛوؼي

(  )
ٌٍ ٧ٌح ىٰٛٚ ه٬ٜ ٩ؿ٪د ًٔٚ ح٢َُٰٔ٠ٛ؛  ٩ك٤ٰج

 .ٳ١ حٳُوخٙ ح٤ٛز٪ٯش حٛظٮ طٔن رٰخ٣ًخ ٛل٘ٞ طؤهٌ ًٖٛ حٛل٘ٞ
 .٨ِٟ٪ٝ حٛويى: ا٤ٛ٪م اٛشاثن ٢ٟ ا٠ِٛب٧ٰٞ

رؤ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ هيى ٌٟٗ٪ٍ هْٜ ر٦ : ٨ِٟ٪ٝ اٛوذد:  ٓ٪٦ٛ*
حٛل٘ٞ ُٰي٤ٛخ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٟخ طـخ٩ُ ًٖٛ حٛويى ٷ ٯؤهٌ ك٦٠٘، ٟؼخٙ 

 +: ًٖٛ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   
    

٧ٌح ٦ُٰ ٟش٩َهٰش ؿٜي ٧ئٷء ٟجش ؿٜيس،ُٰئهٌ ٦٤ٟ  [2:ح٤ٛ٪ٍ] "
ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ٦٣ ٷ ُٯشَم أ١ ُٯـٜي أٗؼَ ٢ٟ ٧ٌح حٛويى، 
٧ٌح ٨ِٟ٪ٝ ٟوخِٛش،٢٘ٛ ٧ٚ ٯـ٪ُ حٷٓظظخٍ ه٬ٜ ٓيٍ ٧ٌح حٛويى؟ 

ٯـ٪ُ ريٷٛش ح٤٠ٛـ٪ّ ٩ْٰٛ ريٷٛش ح٨ِ٠ٛ٪ٝ،ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٯيٙ ه٬ٜ : ٣ٔ٪ٙ
ٷ طلَٝ ح٠ٛظش »:×هيٝ ٟش٩َهٰش حِٛٯخىس؛ ٩َٟؼٚ ٦ٛ ح٠ٛئَٛ رٔ٪٦ٛ 

 ٌٖٛٛ ٧ًذ روغ ح٨ِٔٛخء أ١ حٛظلَٯٞ ُٮ ح٤ٛ٘خف «٩ح٠ٛظظخ١
.  رخَٛػخهش ٯٔن ٢ٟ ػٸع ٍػوخص

                                 
حر٢  (6/101)ح٤ٛٔخثٮ (1150)حٛظٌَٟ٭ (2063)أر٪ ىح٩ى (1450) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ(1)

 (.1940)ٟخؿ٦

 (.1/56)٩حٛز٨ٰٔٮ (1/83)حٛيحٍٓـ٤ٮ أهَؿ٦ (1)

 (.246) أهَؿ٦ ٟٜٔٞ(2)
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ا١ً ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ أ١ حَٛػوش ٩حَٛػوظ٢ٰ ٷ ُطلَٝ، 
٩ح٠ٛٔ٘٪ص ه٦٤ حٛؼٸع، ُٰئهٌ ٢ٟ ٧ٌح حٛليٯغ ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ 

. ح٠ٛوخِٛش أ١ حٛؼٸع ٟلَٟش
. رخظٰض اعٞ ًٰش ٟشزْ ثؾ٘ٞ: ٨٤ٟ٩ب ٨ِٟ٪ٝ اٜٛٔت ٧٩٪

٧٩٪ ؽغخ ه٤ذ أٗضش أطؾبث٤ب ٩ٓبٙ ث٦ ٟبٖٛ، ٩دا٩د، ٩اخزبس٥ أث٪ 
ث٘ش اٛذٓبّ

()
 ٩اٛظٰشُٮ ٩اث٢ خ٪ص٤ٟذاد

()
٣٩ِب٥ اٳٗضش، ٩اخزبس . 

. أث٪ اٛجشٗبد ٩ًٰش٥ أ٦٣ ؽغخ ئ١ ٗب١ ثوذ عبثٔخ ٟب ٯٔزؼٮ اٛزو٠ٰٞ
 

ه٠ْ ٍػوخص »: ٓخٙ ×ؿخء ُٮ حٛليٯغ أ١ ح٤ٛزٮ:٩ٓخٙ روؼ٨ٞ
«ٟلَٟخص

()
 ُخ٤٠ٛـ٪ّ ر٦ أ١ حٛو٠ْ ٟلَٟخص، ٢٘ٛ حٳٍرن ٛٞ 
ُٯ٤ـْ ر٨خ ٩ا٠٣خ ٯئهٌ ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٢ٟ ٧ٌح حٛليٯغ أ١ 

ٌٍ طوخٍع ٦ُٰ ه٤ي٣خ :٩ٓخٛ٪ح. حٳٍرن ٷ ُطلَٝ ٧ٌح حٛليٯغ ك٤ٰج
ٗخ١ ٠ُٰخ »:٨ِٟ٪ٟخ١ ٠ٜٛوخِٛش،٢٘ٛ كيٯغ هخثشش أطَف ٳ٨٣خ ٓخٛض

ُيٷٛش ٧ٌح ه٬ٜ «٣ِٙ هشَ ٍػوخص ٟلَٟخص ٤ُُٔو٢ رو٠ْ
ٷ رؾشٝ ا٠ٛظخ ٩ٷ »:اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أٓ٪٫ ٢ٟ ىٷٛش كيٯغ

 ٩حٛويى ه٤ي ٗؼَٰ ٢ٟ حٳط٪٢ٰٰٛ ٓٔٞ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛظِخص؛ «ا٠ٛظزب١
ٳ١ حٳط٪٢ٰٰٛ ٠ٗخ طٔيٝ ٯظ٪ٓو٪١ ُٮ ٟو٬٤ ٠ٜٗش حٛظِش ٩ٷ 

. ٯٔظ٨٣٩َخ ه٬ٜ ح٤ٛوض حٌٛ٭ ه٤ي حٌٜٛ٪ٯ٢ٰ
: ا٤ٛ٪م اٛخبٟظ ٢ٟ أ٣٪ام ٨ِٟ٪ٝ ا٠ٛخبِٛخ

 ُٯَحى ر٦ أ١ ٯؤطٮ حٛل٘ٞ ٟؤًٜخ رٜٔذ ٢ٟ :٨ِٟ٪ٝ اٜٛٔت:  ٓ٪٦ٛ*
حٳٛٔخد  

                                 
 ٤ٓش ٩ٛي، ٦ُٰٔ شخُوٮ أط٪ٛٮ، حٛيٓخّ ٟل٠ي ر٢ ٟل٠ي ر٢ ؿوَِ حٛزٌيحى٭ أر٪ رَ٘ ()

(. 2/167)ؿزٔخص حٛشخُوٰش: ح٣لَ. ٧ـ٧392ـ ٩ط٪ُٮ ٤ٓش 306
 ٟل٠ي ر٢ أك٠ي ر٢ ه٪ٯِ ٤ٟيحى، ٦ُٰٔ ٟخٛ٘ٮ َِٟٔ أط٪ٛٮ، ٗخ١ ُٮ أ٩حهَ ح١َٔٛ ()

(. 2/229)حٛيٯزخؽ ح٧ٌ٠ٛذ (5/291)ٛٔخ١ ح٠ِٰٛح١: ح٣لَ. حَٛحرن ح٨ٛـَ٭
حر٢  (6/100)ح٤ٛٔخثٮ (1150)حٛظٌَٟ٭ (2062)أر٪ ىح٩ى (1452)أهَؿ٦ ٟٜٔٞ(2)

(. 1942)ٟخؿ٦
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.......................................................................
 ..........................

ش٨بدح خضٯ٠خ ٩ٯغو٨ٜب » ×ح٤ٛزٮ ٩حٓٞ ًحص، ٟؼخٙ ًٖٛ أ١ ٯٔزٚ 
«ثش٨بدح سع٢ٰٜ

()
، ٨ُٚ ُٯ٨ِٞ أ١ حٛل٘ٞ ٟوظض رٌٖٛ حَٛؿٚ، ٟؼخٙ 

ٓؼ٬ ُٮ كخىػش حِٛرَٰ ر٢  » ×ح٤ٛزٮ آهَ ؿخء٣خ ُٮ حٛليٯغ أ١ 
«حٛو٪حٝ رؤ١ طخكذ ح٠ٜٖٛ ٯلزْ حٰٛٔٚ ا٬ٛ حٛـيٍ

()
 ٚ٧ ٌٍ ، ُل٤ٰج

٩ٍى ُٮ : حٛل٘ٞ ٟوظض رخِٛرَٰ أ٩ ْٰٛ ٟوظظًخ ر٦؟ ُب١ ٤ٜٓخ: ٣ٔ٪ٙ
حِٛرَٰ، ٢ٟ٩ ػٞ ٯي٤ٛخ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٟخ هـيح حِٛرَٰ ٷ : حٛلـيٯغ ِٛـق

ٌٍ حِٛرَٰ، ٧ٚ ٯو٠ٚ ر٨ِ٠٪٦ٟ أ٩ ٷ :ِٛق: ٯؤهٌ ك٦٠٘، ٤ُٔ٪ٙ ك٤ٰج
ُٯو٠ٚ؟  

«اٛجش ثبٛجش سثب»: ٓخٙ ×ح٤ٛزٮ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ أ١ :ٟؼخٙ آهَ
()

 
٠ُٜ٘ش حٛزَ ٤٧خ ٛٔذ؛ ٳ٨٣خ حٓٞ ٯيٙ ه٬ٜ ًحص، ٨ُٚ ُٯ٨ِٞ ٦٤ٟ أ١ ٟخ 

هيح حٛزَ ٷ ٯـَ٭ ٦ُٰ حَٛرخ؟  
: حهظَٜ ح٨ِٔٛخء ُٮ ًٖٛ ه٬ٜ أٓ٪حٙ: ٣ٔ٪ٙ

ٌٍ ُبًح ُهْٜ حٛل٘ٞ :اٛٔ٪ٙ اٳ٩ٙ  رؤ١ ٨ِٟ٪ٝ حٜٛٔذ كـش، ٩ك٤ٰج
. رخٓٞ ًحص ُب١ ًٖٛ ىٰٛٚ ه٬ٜ أ١ حٛل٘ٞ هخص رظخكذ ًٖٛ حٷٓٞ

. ٣ُ٩ٔذ ٧ٌح حٛٔ٪ٙ ا٬ٛ حٛل٤خرٜش
ٳ٦٣ :  أ٦٣ ْٰٛ رلـش، ٧٩ٌح ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪ٍ، ٓخٛ٪ح:اٛٔ٪ٙ اٛضب٣ٮ

  +:ٯِٜٝ ه٦ٰٜ ٛ٪حُٝ ش٤ٰوش، ٠ُؼًٸ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  " [29:حِٛظق] ٝ٪ٯِٜٝ ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ رلـٰش ٨ِٟ 
حٜٛٔذ أ١ ٯ٘٪١ ىحًٷ ه٬ٜ أ١ ٥ًَٰ ْٰٛ ٍٓ٪ًٷ، ٨ٌُح ىٰٛٚ  

٩ُٮ ا٠ٛشزْ اٛٸصٝ ٗبٛـوبٝ، ٧ٚ ٧٪ ٢ٟ اٛظِخ أ٩ اٜٛٔت؟ 
  .ٓ٪ٷ١

. ه٬ٜ هيٝ حٷكظـخؽ ر٨ِ٠٪ٝ حٜٛٔذ

                                 
 هِٯ٠ش ع٢ٟ كي٭ (215 / 5)٩أك٠ي  (4647)٩ح٤ٛٔخثٮ  (3607) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى ()

 .
(.  2357)٩ٟٜٔٞ (2359)  حٛزوخٍ٭()
(.   1586)٩ٟٜٔٞ (2170)  أهَؿ٦ حٛزوخٍ٭()
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٤٣لَ ُب١ ٓز٦ٔ حٓٞ هخٝ ٯش٠ٚ ًٖٛ حٷٓٞ :  ٯٔ٪ٙ:٩اٛٔ٪ٙ اٛضبٛش
٥ًَٰ٩ ُب٦٣ ٯ٘٪١ ٟو٠٪ًٷ ر٨ِ٠٪ٝ حٜٛٔذ، ٩ا١ ٛٞ ٯظٔي٦ٟ حٓٞ هخٝ ُب٦٣ 

 ×ح٤ٛزٮ ؿخء ُٮ حٛليٯغ أ١ : ٷ ُٯو٠ٚ ر٨ِ٠٪ٝ حٜٛٔذ، ٟؼخٙ ًٖٛ
«ُعوٜذ ٛٮ اٳسع ٟغغذًا ٩رشثز٨ب ؿ٨٪سًا»:ٓخٙ

()
 ُخٳٍع هخٝ 

 حٛظَرش ٥ٌ٧ ٛٔذ حٓٞ «٩طَرظ٨خ»: ٯش٠ٚ حٛظَرش ٩ٯش٠ٚ ٧ًَٰخ، ٩ٓ٪٦ٛ
ٌٍ ٧ٚ ٨ِ٣ٞ ٦٤ٟ أ١ ًَٰ حٛظَرش ٷ ٯــِة ُٮ حٛظ٠ٰٞ،  ًَٰ ٟشظْ ُل٤ٰج

٩ٷ ٯ٘ـ٪١ ؿـ٨٪ًٍح؟ ٢ٟ ٓـخٙ ر٠ؼـٚ ٟخ حهظـخ٥ٍ أر٪ حٛزَٗخص ُب٦٣ 
٤٧خ طٔيٝ حٓٞ هخٝ ٧٩٪ حٳٍع، ػٞ ُأطٮ رخٓٞ ٛٔذ ُٰيٙ ًٖٛ : ٯٔ٪ٙ

ه٬ٜ اه٠خٙ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٦ُٰ، ٢ٟ٩ ػٞ ُٸ ٯـ٪ُ حٛظ٠ٰٞ اٷ 
طَرظ٨خ حٓٞ ٛٔذ : ٓخٙ. ٨ِٟ٪ٝ حٜٛٔذ ْٰٛ رلـش: رخٛظَحد، ٢ٟ٩ ٓخٙ

٩رخٛظخٛٮ ٷ ٯئهٌ ٢ٟ حٛليٯغ هيٝ ؿ٪حُ حٛظ٠ٰٞ ٢ٟ ًَٰ حٛظَحد، 
٩ٓ٪ٙ أرٮ حٛزَٗخص ُٮ حٛلٰٔٔش ٧٪ ح٧ٌ٠ٛذ، ٣٩ٔزش حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ا٬ٛ 
 . حٛل٤خرٜش ٨ُٰخ ٣لَ، ٩حٛل٤خرٜش ا٠٣خ ٯلظـ٪١ رخٜٛٔذ اًح طٔي٦ٟ حٓٞ هخٝ

 ٤٧خٕ روغ حٳِٛخف طَى ٧٩ٮ :٩ُٮ ا٠ٛشزْ اٛٸصٝ: ٓ٪٦ٛ*
ٟشظٔش ٨٤٘ٛ٩خ ٷُٟش، ٟخ ٟو٬٤ ٗ٪٨٣خ ٷُٟش؟ ٯو٤ٮ أ٨٣خ ًَٰ ٟظويٯش 

ُٸ طلظخؽ ٠ِٛو٪ٙ، ٥ٌ٧ ح٠ٛشظٔخص حٛٸُٟش ٧ٚ ٧ٮ ٛٔذ أ٩ طِش؟ 
ٛٔذ : ُب١ حٛـ٨٠٪ٍ ٯو٠ٜ٪١ ر٨ِ٠٪ٝ حٛظِش، ٩ا١ ٤ٜٓخ. طِش: ُب١ ٤ٜٓخ

ٌٍ ط٘٪١ ٨ِٟ٪ٝ ٛٔذ، ٩حٛـ٨٠٪ٍ ٷ ٯلظـ٪١ ر٨ِ٠٪ٝ حٜٛٔذ،  ُب٨٣خ ك٤ٰج
«ئرا عٜظ ٜٛزش٨ذ أشبس ثاطجو٦»:ٟؼخٙ ًٖٛ ٓ٪٦ٛ

()
 

٩ئرا ُخض ٣٪م ثبٛزٗش ثؾ٘ٞ ٟذػ أ٩ رٝ أ٩ ًٰش٥ ٠ٟب ٷ ٯظؼ  
  +:٠ٜٛغ٘٪د ه٦٤  ٦ُٜ ٨ِٟ٪ٝ ٗٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

   

" [15:ا٠ٛـ٢ِِٰ] ُبٛؾغبة هزاة ُٸ 
. ُٯؾغت ٢ٟ ٷ ُٯوزة، ٩ثزٖٛ اعزذٙ ئٟب٤ٟب ٩ًٰش٥ ه٬ٜ اٛشؤٯخ

٩ئرا آزؼ٬ اٛؾبٙ أ٩ اِٜٛق ه٠٪ٝ اٛؾ٘ٞ ٛ٪ هٞ ُزخظٰض 
  +:ثوؼًب ثبٛزٗش ٦ٛ ٨ِٟ٪ٝ، ٗٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

                                 
(.  522)  أهَؿ٦ ٟٜٔٞ()

 (.488) ٓزْ طوَٯـ٦ ص(1)
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  "[ 70:اٵعشاء]٩ٓ٪٦ٛ  :+  

     "ئ٬ٛ ٓ٪٦ٛ :+ 
   " [18:اٛؾظ] رٗش٥ 

.  ثوغ أطؾبث٤ب ٩ًٰش٧ٞ
 

 ٧ٌح حٓٞ ٟشظْ ٧٩٪ ٷُٝ، ٨ُٚ ٧٪ ٛٔذ أ٩ طِش؟ «ٜٛظش٨ي»:ُٔ٪٦ٛ
٧٪ طِش ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ أ١ حٛـٜٔخص حٛظٮ ًَٰ حٛظش٨ي ٷ ُٯشخٍ : ا١ ٤ٜٓخ

ٌٍ  ٷ ٯيٙ ه٬ٜ ٣ِٮ : ٨ُٰخ رخٵطزن، ٩ا١ ٤ٜٓخ ٧٪ ٛٔذ ُب٦٣ ك٤ٰج
.  حٵشخٍس رخٵطزن ُٮ رٰٔش حٛـٜٔخص

٧ٌح : ٩ئرا ُخض ٣٪م ثبٛزٗش ثؾ٘ٞ ٟذػ أ٩ رٝ أ٩ ًٰش٥:  ٓ٪٦ٛ*
ٯ٠ٔ٪٦٣  

٨ِٟ٪ٝ حٛظٰٔٔٞ ه٤ي روؼ٨ٞ، ٧٩ٌح ٯ٘٪١ رظٰٔٔٞ حٛشٮء ا٬ٛ شٰج٢ٰ، ػٞ 
حٛل٘ٞ ه٬ٜ أكي حٛشٰج٢ٰ رل٘ٞ ُٰيٙ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ حٛٔٔٞ حٱهَ ٷ 

ٯشظَٕ ٟو٦ ُٮ حٛل٘ٞ ٟؼخٙ ًٖٛ ُٮ ٓ٪ٍس ح٠ٛـ٢ِِٰ ٓٔٞ ح٤ٛخّ ا٬ٛ 
  +:أرَحٍ ٩ُـخٍ، ٩ك٘ٞ ه٬ٜ حِٛـخٍ رٔ٪٦ٛ: ٢ٰ٠ٔٓ

    

 " ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ ر٪حٓـش ٨ِٟ٪ٝ حٛظٰٔٔٞ أ١ 
. حٳرَحٍ ٷ ُٯلـز٪١ ه٢ ٍر٨ٞ

أ٭ ...:٩ئرا آزؼ٬ اٛؾبٙ أ٩ اِٜٛق ه٠٪ٝ اٛؾ٘ٞ ٛ٪ هٞ :  ٓ٪٦ٛ*
اًح ٗخ١ حِٜٛق ٯٔظؼٮ ه٠٪ٝ حٛل٘ٞ ٛ٪ ٗخ١ حٛل٘ٞ هخًٟخ، ُل٤ٰجٌ اًح 
 ٌٍ هظض روي ًٖٛ ٧ٌح حٛل٘ٞ رٌَٗ روغ أُـَحى حٛوـخٝ ُب٦٣ ك٤ٰج

ٯ٘ـ٪١ ٦ٛ ٨ِٟـ٪ٝ رؤ١ رٰٔـش حٳُـَحى  
.......................................................................

 ...........................
 

ٍٍ ٛل٘ٞ حٛو٠٪ٝ، ٟؼخٙ ًٖٛ ٩ٍى ُٮ ٓ٪٦ٛ : ٨ٛٞ ك٘ٞ ٤ٟخ
   +:طوخ٬ٛ

  " ،ٝ٥ٌ٧ ُٮ ر٤ٮ آى 
 ه٬ٜ " +٤٨ُخ حٛلخٙ ٯٔظؼٮ ه٠٪ٝ حٛل٘ٞ 

 "  +:ؿ٠ٰن ح٠ٛوٜ٪ٓخص، ػٞ روي ًٖٛ ٓخٙ
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٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ أ١ ٤٧خٕ ٟوٜ٪ٓخص ُطِؼٚ ه٬ٜ ر٤ٮ آىٝ ٩ر٨ٌح حٓظيٙ ٢ٟ 
ٍأ٫ أُؼٰٜش ح٠ٛٸث٘ش ه٬ٜ ر٤ٮ آىٝ، ٧ٌح ٨ِٟ٪ٝ ٥ٌ٧ حٱٯش، ٩ٓي 

ٯوخٍػ٦ ٤ٟـ٪ّ آهَ أ٩ ىٰٛٚ آهَ، ٢٘ٛ٩ ٧ٌح ٧٪ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ح٠ٛؤه٪ً 
   + :٢ٟ ٥ٌ٧ حٱٯش، ٩ٟؼ٦ٜ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

      

     " ٧ٌح 
   +:هخٝ، ػٞ ٓخٙ روي ًٖٛ

 " ُٞظوظُٰض روغ حٛوخٝ رخٌَٛٗ روي ًٖٛ ُٯ٨ِ 
. ٦٤ٟ أ١ روغ ح٤ٛخّ ٟٔظؼ٬٤ ٢ٟ حٛو٠٪ٝ ح٠ٛظٔيٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٦ٛ دٰٛٚ ٗذٰٛٚ اٛخـبة رٗش٥ أطؾبث٤ب
 ×ح٤ٛزٮ  ُوٚ :ُو٦ٜ ه٦ٰٜ اٛغٸٝ ٦ٛ دٰٛٚ ٗذٰٛٚ اٛخـبة:  ٓ٪٦ٛ*

٧ٚ ٯ٢٘٠ أ١ ُٯٔظيٙ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٦٤ٟ أ٩ ٷ ٯ٢٘٠ أ١ ُٯٔظيٙ؟ ٓخٙ 
 ُوًٸ ىٙ ه٬ٜ ٟش٩َهٰش ًٖٛ حِٛوٚ، ×ح٤ٛزٮ ٣وٞ، ُبًح ُوٚ : ح٠ٛئَٛ

٩ٯيٙ ه٬ٜ هيٝ ٟش٩َهٰش رٰٔش حٳُوخٙ حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ ُٯِوٚ أ٩ أ١ 
ٯظ٪طٚ ر٨خ ا٬ٛ ًٖٛ ح٠ٛٔظي، ٧٩٪ ٟ٪ؿ٢ هٸٍ ر٢ٰ حٳط٪٢ٰٰٛ، 

 ٓي ×ح٤ٛزٮ ٩حٛـ٨٠٪ٍ ه٬ٜ أ١ حِٛوٚ ْٰٛ ٦ٛ ىٰٛٚ حٛوـخد؛ ٳ١ 
.   ٯِوٚ ُوًٸ ٟن أ١ ٤٧خٕ ُوًٸ آهَ ٟزخكًخ ٥ًَٰ
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٬ٍٟ ُٮ أٯخٝ حٛظشَٯْ روي ح٩ِٛحٙ  ×٢ٟ٩ أٟؼٜش ًٖٛ أ١ ح٤ٛزٮ 
٨ِ٠ُ٪٦ٟ هيٝ ٟش٩َهٰش حَٟٛٮ ٓزٚ ح٩ِٛحٙ، ٧٩ٌح ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ رلـٰش 

. ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٢ٟ حِٛوٚ
: ٩ٯ٤زٌٮ حٛظِـ٢ َِّٜٛ ر٢ٰ ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ٩ٓخهيط٢ٰ ٟشخر٨ظ٢ٰ ٨ٛخ

اًح ٩ؿي حٛيحهٮ ِٜٛوٚ ُٮ ه٨ي ح٤ٛز٪س ػٞ ٛٞ ٯِوٚ :اٛٔبهذح اٳ٬ٛ٩
ىٙ ًٖٛ ه٬ٜ هيٝ ٟش٩َهٰظ٦، ٨ٌُح ُٮ حٛوزخىحص ٩حَٛٔرخص ُٔؾ ػٞ 

. ٧٪ ٟظوْٜ رؤطٚ حِٛوٚ، ٩ًٖٛ ٳ١ حٳطٚ ُٮ حٛوزخىحص حٛللَ
أ١ حِٛوٚ ح٤ٛز٪٭ ح٠ٛوظض ٜٛو٠٪ٝ ٯٔظظَ ٦ُٰ :اٛٔبهذح اٛضب٣ٰخ

ه٬ٜ أٓٚ ٟٔيحٍ ٦ٛ، ٩ٟؼخٙ ًٖٛ أ٦٣ ٓي ٩ٍى ح٨٤ٛٮ ه٢ حٛظٸس ُٮ 
ح٠ٛٔزَس

()
 ط٬ٜ ه٬ٜ ٓزَ طٸس ×أ١ ح٤ٛزٮ ): ، ٢٘ٛ ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ

(حٛـ٤خُس روي ى٦٤ُ ٩٩ٍى أ٦٣ أٗؼَ ٟخ ط٬ٜ روي حٛي٢ُ رش٨َ
()

،٩ٌٛح 
ٓخٙ ؿخثِش رويٝ ؿ٪حُ حٛظٸس ه٬ٜ حٛٔزَ روي حٛي٢ُ رش٨َ ٨ٌُح ْٰٛ 

حٓظيٷًٷ ر٨ِ٠٪ٝ حِٛوٚ رٚ حٓظيٷٙ رخٛو٠٪ٝ حٛٔخرْ ٩ٓظَ طوظٰض 
. حِٛوٚ ه٬ٜ أٓٚ أك٪ح٦ٛ

رِٰذ اٛؾظش ٣ـًٔب ه٤ذ أثٮ اٛخـبة، ٩ا٠ٛٔذعٮ،  (ئ٠٣ب):ٟغأٛــخ
٩ه٤ذ . ٩ه٤ذ اث٢ هٰٔٚ ٩اٛؾٜ٪ا٣ٮ ٠٨ًُب. ٩اِٛخش ئع٠بهٰٚ ٩ًٰش٧ٞ

.  أٗضش اٛؾ٤ِٰخ ٩ًٰش٧ٞ ٷ رِٰذ اٛؾظش ثٚ رإٗذ اٵصجبد
. ثبِٛزؼ رِٰذ اٛؾظش ٗب٠ٛ٘غ٪سح (أ٠٣ب)٩اٛظؾٰؼ أ١ 

 

٩ا٠٣خ أىحس  (ا٠٣خ) ٢ٟ أى٩حص حٛلظَ :رِٰذ اٛؾظش (ئ٠٣ب):  ٓ٪٦ٛ*
ح٤ٛخُٰش، ُخٛٔ٪ٙ  (ٟخ)ح٠ٛئٗيس ٩ (ا١)٩حكيس ٩ٰٛٔض َٟٗزش ٢ٟ 

ٌٍ ٨ُٮ طؼزض حٵػزخص،  رخٛظَٰٗذ ٓ٪ٙ هخؿت، رٚ ٧ٮ أىحس ٩حكيس ك٤ٰج
ا٠٣خ ؿخء ُٯي ُظؼزض ٟـٮء ُٯي رخٷطِخّ ى١٩ اش٘خٙ ٢٘ٛ٩ : اًح ٜٓض

ا٠٣خ : ٣وٞ، اًح ٜٓض: ٧ٚ ط٤ِٮ ح٠ٛـٮء ه٢ ٟخ هيح ُٯي؟ ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ
ٷ، أ٣ض طؼزض : ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش. ؿخء ُٯي ٨ُُِٰٞ ٦٤ٟ أ١ ًَٰ ُٯي ٛٞ ٯؤص

                                 
(. 2/451)٩حٛز٨ٰٔٮ (2319) أهَؿ٦ حر٢ كزخ١()
(  4/48)٩حٛز٨ٰٔٮ (1038) أهَؿ٦ حٛظٌَٟ٭()
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: ح٠ٛـٮء ِٛٯي ٩أٟخ ًَٰ ُٯي ُؤ٣ض ٷ طؼزض ٩ٷ ط٤ِٮ، ٗؤ٠٣خ طٔ٪ٙ
.  ا٠٣خ أهٜٞ ٟـٮء ُٯي ٩أٟخ ًَٰ ُٯي ُب٣ٮ ٷ أهٜٞ ٧ٚ ؿخء أ٩ ٛٞ ٯؤص

طِٰي كظَ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠ٛؼزض، ا٠٣خ  (ا٠٣خ)ا١ً ه٤ي حٛـ٨٠٪ٍ أ١ 
ؿخء ُٯي، ٯو٤ٮ أ٦٣ ٛٞ ٯؤص اٷ ُٯي، ٩ٍأ٭ حٛـ٨٠٪ٍ أٍؿق؛ ٢٘ٛ٩ 

ٷ، ٧ٌح ٢ٟ : رـَٯْ ح٤ٛـْ، ٩روؼ٨ٞ ٓخٙ: ٢ٟ أٯ٢ أه٥٩ٌ؟ ٓخٛ٪ح
ؿَٯْ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ٩ْٰٛ ٢ٟ رخد ىٷٛش ح٤٠ٛـ٪ّ ريٷٛش أ١ 

حٛل٤ِٰش هخِٛ٪ح، ٩حٛل٤ِٰش ٷ ُٯوخِٛ٪١ ُٮ ح٤٠ٛـ٪ّ ٩ا٠٣خ ٯوخِٛ٪١ ُٮ 
: رخَٛ٘ٔ ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ (ا٠٣خ)٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش، ٩ٓ٪حًء ٗخ٣ض 

+    " 
.  رخِٛظق ُل٠٨٠٘خ ٩حكي (أ٠٣خ) أ٩ ٗخ٣ض [171:ح٤ٛٔخء]

حٛظٮ ٟو٤خ ٨ُٮ أىحس ٩حكيس ٷ ٯ٢٘٠  (أ٠٣خ)٩ٯ٤زٌٮ أ١ ٣َِّ ر٢ٰ 
 +:ُٮ ٟؼٚ ٓ٪ٙ حهلل هِ ٩ؿٚ (أ٠٣خ)أ١ ط٨ِ٘خ، ٩ٷ ُطـِأ، ٩ر٢ٰ 

    

    " [ ٙآ

ٟ٪ط٪ٛش ٩ٰٛٔض ٜٛلظَ،  (ٟخ)أ١ حٌٛ٭،ُـ:  ٠ُو٤خ٧خ[178:ه٠َح١
 هزَ أ٨ُ،١ٮ ٤٧خ ٟـِأس ٩ْٰٛ ٨ُٰخ ( )ٌٖٛٛ ؿخء روي٧خ 

.   ىٷٛش ه٬ٜ أ٭ ٣ِٮ
«رؾشٯ٨٠ب اٛز٘جٰش ٩رؾ٨ٰٜٜب اٛزغٰٜٞ»:×ٟضٚ ٓ٪٦ٛ : ٟغأٛــخ

()
 

.  ٩ٷ ٓشٯ٤خ ه٨ذ ٯِٰذ اٛؾظش ٣ـًٔب ه٬ٜ ٗٸٝ اٛٔبػٮ ُٮ اٛزوْٰٜ
.  ٠٨ًُب: ٩اخزبس٥ ا٠ٛٔذعٮ ٩أثٮ اٛجشٗبد ٩ا٠ٛؾٔٔ٪١، ٩ٰٓٚ

 .٩ه٤ذ اث٢ اٛجبٓٸ٣ٮ ٩أٗضش اٛؾ٤ِٰخ ٷ رِٰذ اٛؾظش
 

ٯو٤ٮ اًح ٗخ١ ح٠ٛزظيأ ٟوًَُخ ٨ُٚ ٯِٰي ح٣لظخٍ :ٟغأٛــخ: ٓ٪٦ٛ *
٧ٚ ُٯ٨ِٞ . ٩حَٛ٘ٯٞ ٟل٠ي. حَٛؿٚ ُٯي: ح٠ٛزظيأ ُٮ حٛوزَ أٝ ٷ؟ طٔ٪ٙ

٦٤ٟ أ١ حَٛ٘ٝ ٟلظ٪ٍ ُٮ ٧ٌح ٩حَٛؿ٪ٛش ٟلظ٪ٍس ُٮ ٧ٌح 
حٛشوض، ٓ٪حًء حَٛؿ٪ٛش حٛ٘خٟٜش أ٩ أى٬٣ أك٘خٝ ًٖٛ؟ 

:  ٧ٌح ٟ٪ؿ٢ هٸٍ ر٢ٰ حٳط٪٢ٰٰٛ

                                 
(.  1/123)٩حك٠ي (275)٩حر٢ ٟخؿ٦ (3)٩حٛظٌَٟ٭ (61) أهَؿ٦ أر٪ ىح٩ى()
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٣وٞ، ح٠ٛزظيأ ح٠ٛوٍَ ٯ٤لظَ ُٮ حٛوزَ، ٩حٓظيٙ : ُٔخٙ حٛـ٨٠٪ٍ
.   حٛـ٨٠٪ٍ رؤ١ حٛوَد ٧ٌ٘ح ٯ٠٨ِ٪١ ٢ٟ ٗٸ٨ٟٞ

.  ٷ: ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش
٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٧ٚ ٧ٌح ٟؤه٪ً رـَٯْ حٌٜٛش ـ رـَٯْ ح٤ٛـْ 

ـ أ٩ رـَٯْ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ؟  
رـَٯْ ح٤ٛـْ ٩ْٰٛ رـَٯْ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛوخِٛش، : حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح

٩طَطذ ه٬ٜ حٛوٸٍ ر٢ٰ حٛـ٨٠٪ٍ ٩حٛل٤ِٰش حٷهظٸٍ ر٨٤ٰٞ ُٮ 
، ٧ٚ ٯ٤لظَ حٛيه٪ٙ ُٮ حٛظٸس رِٜق «طلَٯ٨٠خ حٛظ٘زَٰ»:كيٯغ

حٛظ٘زَٰ؟  
٣وٞ؛ ٳ١ ح٠ٛزظيأ ح٠ٛوٍَ ٯ٤لظَ رخٛوزَ، ُٸ : ٓخٙ حٛـ٨٠٪ٍ

.  «طلَٯ٨٠خ حٛظ٘زَٰ»:×ٯ٘٪١ ٤٧خٕ طلَٯٞ ٜٛظٸس اٷ رخٛظ٘زَٰ ٛٔ٪٦ٛ 
.......................................................................

 ...........................
 

ٷ، ٗٚ ِٛق ُٯشوَ رظولٰٞ حهلل ُٰظق أ١ ٯيهٚ ر٦ : ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش
حهلل أهلٞ، أ٩ ٣ل٪ ًٖٛ : حٵ٣ٔخ١ ُٮ حٛظٸس ٟن ح٤ٰٛش، ُب٦٣ ٛ٪ ٓخٙ

.  ىهٚ ُٮ حٛظٸس
ح٠ٛزظيأ ح٠ٛوٍَ :  حٛـ٨٠٪ٍ ٓخٛ٪ح«طل٨ٰٜٜخ حٛظٰٜٔٞ»:×٩ٟؼ٦ٜ ٓ٪٦ٛ

.  ٯ٤لظَ ُٮ حٛوزَ، ُٸ ٯظلٜٚ ٢ٟ حٛظٸس اٷ رخٛظٰٜٔٞ
ٯظلٜٚ ٢ٟ حٛظٸس رؤ٭ ُوٚ ٯِو٦ٜ ٩ٷ ُٯشظَؽ أ١ : ٩ٓخٙ حٛل٤ِٰش

ٳ١ ح٠ٛزظيأ ح٠ٛوٍَ ٷ ٯ٤لظَ ُٮ حٛوزَ، : ٯ٘٪١ ٤٧خٕ طٰٜٔٞ، ٓخٛ٪ح
.   ْٰٛ ٟو٤خ٥ أ٦٣ ٷ ٯ٪ؿي طلٰٜٚ اٷ حٛظٰٜٔٞ«طل٨ٰٜٜخ حٛظٰٜٔٞ»:٩ٓ٪٦ٛ

 +:٢ٟ٩ أ٣٪حم حٛلظَ أٯؼًخ طٔيٯٞ ح٠ٛو٠٪ٙ، ٟؼٚ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ
    

.  ٯِٰي أ١ حٛوزخىس ٩حٷٓظوخ٣ش هخطش رخهلل هِ ٩ؿٚ[5:حِٛخطلش] "
أ٭  (ٷ ا٦ٛ اٷ حهلل):٢ٟ٩ أ٣٪حم حٛلظَ حٷٓظؼ٤خء روي ح٤ِٛٮ ٗٔ٪ٙ

. ٷٟوز٪ى رلْ اٷ حهلل، ُ٘ؤ٣ٖ كظَص حٛوزخىس حٛظلٰلش ٠ُٰخ ٗخ١ هلل
٩ٰٛوٜٞ رؤ١ ٢ٟ حٛلظَ ٟخ ٧٪ كٰٔٔٮ، ٦٤ٟ٩ ٟخ ٧٪ ٣ٔزٮ رخهظزخٍ 

. ٩طَ ٟو٢ٰ ٣٩ل٪٥
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