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 مقدمة

ًٔ هلل ٝلًٙ، ٝخُصبلش ٝخُٕبلّ ػ٠ِ ٖٓ ال ٗسي زؼًٙ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝصمسٚ خُم      
 ًَٝ ٖٓ خٛعًٟ زًٜخٙ.

خُٔعٞخظؼص كي ِٔي خُعًَيٓ ي ـــــــــــــظفُزعي ٖٓ ـخُفّء خُؽدٗ ٍخــكٜ  ـً: ٝزؼـــ      
ٖٓ خألكٌدَ ٝخُىٞخؼُ خُعي ـٔؼعٜد  بلؼيـٖ كٌُشؼ ِيْ خُؽدٗٞي خُعإٛيِي، ظٔ٘عٚ زدُعؼ

ص بهِيْ ؤّ خُُزيغ خُعإٛيِيص زٕٞم خأللً خُعدزؼص ُ٘يدززؽدٗٞيص ،كي ٍٛٙ خُٕ٘ص خًَُخٔيص
 ّ(.   ـٛخُلويٚ زٖ صدُك) 

 ٝخػِيٜد، ػ٠ٕ ؤٕ يظلُ ٕٞؤلسسط ؤٕ ؤيٜٝٗد ظًٍُش ُ٘لٕي ُٝـيُي ٖٓٔ ٔيؽِؼ      
ٝهً ٘فؼ٘ي ػ٠ِ ٍٛخ خُعوييً ٓد ُويٚ خُفّء  خُُٙيلص،  ْٔعٜكي ٜٓ ْكيٜد زٙيء يؼيٜ٘

كٌُش ٖٓ ظفُزص خُٕ٘ص خًَُخٔيص خأل٠ُٝ   ـ: ) كي خُٕ٘ص خُٔدظيص  خُٔؼٕ٘ٞ زـ خألٍٝ
، ٖٝٓ ػدٓص ّ( ٖٓ خُملدٝش ٝخإل٘ديش ٖٓ ًُٕ ؼِص ٖٓ ِٓبلجي خألٔدظٍشٛــ 

خُٔصؽل٠ خُٔعدهي، ليػ ًعر  ودصص ٌ.خإلٔبلٓيص ٔؼديش خُٕيً ٓلعٗ ٓديش خُعُزيص
ً ــــــــُو )ٖٓ ـِٔص ٓد ـدء كي َٔدُعٚ هُٞٚ: ُي َٔدُص زؼً خؼبلػٚ ػ٠ِ ٓد يٝٗعٚ، ٝ

خؼِؼط ػ٠ِ ٓد ٔؽُظٚ ٖٓ ظفدَذ كي زًخيدظي خُٜٔ٘يص، ٝؤؼدَ بػفدزي كيٜد ظلدػِي 
 ُـــــبُيٜد ؤًؽ ص هِٔد ي٘عسٚــــــــــــــص ٝٓؼُكيي ُوعديد ظُزٞيـــــخإليفدزي ٓغ خُٔميػ، ٝؼُل

  ٘ دء زيٖ ؤٔدظٍش خُعُزيص خألٔدظٍش، ُٝؼَ ٓد ؼُلعٚ يٌَٙ ؤَظيص ُؽُق ٗودٖ ـًي ٝز
بظدكص ب٠ُ  ،ودصص كي خُفدٗر خُؼبلجوي ٝخُعٞخصَ خُصلي ،خإلٔبلٓيص زدُٔ٘ؽوص

 (.... ٔٓ خُٔؼُكيص خُُٙػيص،خأل
ــٞش خُٕديش ٖٓ ًُٕ صلـــ ٝهً ُوي ٍٛخ خُفّء ؤيعد ٖٓ خُعٙفيغ ٝخإل٘ديش زٚ     

مؽ٘ي ػ٠ِ خُّٔيً، ًٔد ٔعُٟ ؤيٜد خُودَت هظ ٛٔعي،  ٝيٞ، ٓد يخألٔدظٍش ٝخُُٔزيٖ
خٌُُيْ كي ظوًيْ خألٔعدٌيٖ خُلدظِيٖ: ٔؼديش خُٕيً ٓلعٗ خُعُزيص خإلٔبلٓيص ز٘يدزص 
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بهِيْ خُلويٚ زٖ صدُك خألٔعدٌ خُٔصؽــــــل٠ خُٔعدهـــي، ٝكعيِص خُٕيً ٓلعٗ خُعُزيص 
 فٜص ُٓخًٗ ظدٕٗيلط خُمِٞ خألٔعدٌ ًٔدٍ ٝـدي.خإلٔبلٓيص ز

د ؤًٌُ ٓد كي ٍٛخ خُفّء زعُظير ؤٝ ظص٘يق ٓؼيٖ،  ٝبٗٔيٝٗعٚ ؤُعّّ كئد  ُْٝ ٍٛخ     
 .لٕر خإلٌٓدٕ ٖٓ خألكٌدَ ٝخُعفدَذ لعـُٗـي

ٖ ـــــــــٌُ٘ ـٔيغ ٖٓ ؤكديٝٗي كي ٍٛٙ خُعفُزص ٓ، كةٗ٘ي ؤٝخػعُخكد زدُلعَ ألِٛٚ     
 : خُٕيًيٖ خُٔلعٙيٖ صدلسي خُٔوًٓعيٖ خآلظيعيٖ هُيسد يً، ٝؤوٛ زدًٍُُهُير ؤٝ زؼ

ي ـــــــــكٝخألٔعدٌخض  ِٓبلجي خألٔدظٍش، ؼْ ٌ. خُٔصؽل٠ خُٔعدهي، ٌٝ. ًٔدٍ ٝـدي
ٝودصص خٍُيٖ ، ٖٓ ـٔيغ خُٕٔعٞيدض خألػّخء ؤز٘دجي ٝز٘دظي خُٔعؼِٔيٖخُؽدٗٞيص، ٝ

 ألكٌدَ.خٔعلًض ْٜٓ٘ خٔعلديش ٓسدُ٘ش كي ـٔغ ٍٛٙ خ
خٍُي ؤلٕسٚ ؼُٔش ٖٓ ؼٔدَ  كٌَِ ٛاالء ـٔيؼد ؤًٛي ٍٛخ خُعوُيُ خُٔىعصُ     

خُعٞكين ٝخًُٕخي كي خألهــــــــٞخٍ ٝخألكؼــــــدٍ،  ُْٜٝ ي ٔدجبل خهلل ظؼد٠ُ ُ خُؼَٔ ٓؼْٜ،
ٝيفؼِٜد ودُصص ُٞـٜٚ  ـٜٞيٗد ـٔيؼد،يسدَى كي ٝؤٕ  ،يفّيْٜ ػ٘ي ًَ ويُ ؤٕٝ

 زٔد ٗعؼِْ ٝي٘لغ ز٘د، بٗٚ ـٞخي ًُيْ. خٌُُيْ، ٝؤٕ ي٘لؼ٘د
 يٞٗيٞ خُٔٞخكن ُــ:  ٛـ َٓعدٕ خُٔؼظْ  ٘ي ٓبلٍ يّٞ خُفٔؼص سٝلَُ ز     

.ّ 
ٞخ .ٌ  ٓمًٔ خُمٕيٖ ٗمُّ

 
خُُٔـٞ ٖٓٔ خؼِغ ػ٠ِ ٍٛٙ خُعفُزص، ُٝٚ ػِيٜد ٓبللظدض، ؤٕ يعٌُّ زٜد، 

ٝيُخِٔ٘ي ػ٠ِ خُسُيً خإلٌُعُٝٗي خآلظي: 
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 كلمة السيد مفتش مادة الرتبية اإلسالمية بنيابة إقليم الفقيه بن صاحل
 

بعد اطالع فضٗمٛ السٗد وفتش وادٚ الرتبٗٛ اإلسالوٗٛ ذ. املصطفٜ املتاق٘    
بتسطري كمىٛ، بث فّٗا وشاعسٓ جتآ  _وشكٕزا  _عمٜ ِرٓ التقسٖس، تفضن 
 ٖم٘ ٌص كمىتــــــْ:التجسبٛ املتٕاضعٛ، ٔفٗىا 

 سي اهلل السمحَ السحٗيب
 :حمىد احلسني ٌـحُّٕا أستاذٙ الفاضن

ادٚ اطمعت عمٜ جتسبتكي ٔاليت تش٘ مبدٝ اِتىاوكي بقضاٖا تدزٖس امل     
قتْ باملتعمىني، ٔمتس مبدٝ سمٕك األستاذ يف عال ٔوا حتتاجْ وَ آلٗات تبدأ وَ

لبٗداغٕجٗٛ، ٔودٝ إخالصْ يف عمٜ تٕظٗف وعازفْ الدٖداكتٗكٗٛ ٔا قدزتْ
الٕصٕه إىل قمٕب املتعمىني قبن عقٕهلي، ٔاٌتّاٞ بالتقٕٖي ٔوا حيىمْ وَ 

 .متثالت لدٝ التالوٗر ٔبعض األساترٚ
 .ٔاحلق فقد أمجمت ٔأحسٍت ٔمجعت     
 ،ٌسأه اهلل لك التٕفٗق يف استثىاز ِرٓ التجسبٛ ٔتطٕٖسِا وع املىازسٛ     

 .ٔكن وٕسي ال بد أُ جيىن اجلدٖد ،تٍتّ٘ يف وٍّتٍأتأكد أُ التجازب ال 
 .حتٗات٘ وع كاون التقدٖس

 ذ. املصطفٜ املتاق٘: وفتش وادٚ الرتبٗٛ اإلسالوٗٛ بٍٗابٛ إقمٗي الفقْٗ بَ صاحل.
 ً.ٖٕلٕٗش  ِـ املٕافق لــ زوضاُ  صباح ًٖٕ السبت 
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مقدمة األستاذ الفاضل كنال وجاد مفتش الرتبية 

 سمامية هجةة مساكش ااسييف  اوحزشاإل

والصالة والسالم ، احلمد هلل الري علم بالقلم، علم االنسان ما مل يعلم
على نيب اهلدى القائل يف جوامع كلمى:" خريكم من تعلم القسآن 

 .وعلمى"، وعلى آلى وصحبى األطواز
ٞخ وليلص خُٔمَٔ ِٜٔص خُٜعْ، ظإظي كٞخجً خألٔعدٌ ٓمًٔ ٗمُّ 

ٖٓ وبلٍ ْٓٞٔ يَخٔي ًدَٓ كي ظفدَذ ٝٓمؽدض  كيٜد يصمسي
ٝػبلهدض ٝخٗٙـدالض ظُزٞيص َخهيص، ٌُٝي زِـص خٕٗيدزيص ظُّٝ خُفّخُص 

 كي خُٔس٠٘ ٝخًُهص كي خُٔؼ٠٘.
ظفدَذ ٝبٕ خيػ٠ صدلسٜد ؤٗٚ لًيػ ػًٜ زدُعًَيٓ، بال ؤٗٚ ؤزدٕ  

ػٖ ػٔن كي خُ٘ظُ ٝهًَش ػ٠ِ ٝظغ خألصسغ ػ٠ِ ـِٔص ٖٓ 
ظسؽص زدُٔٔدَٔدض خُصليص، يٕٝ ؤٕ يميً ػٖ خأليذ خالوعبلالض خُُٔ

 خُفْ كي خُعٞـيٚ، ٝػٖ خُِمِْ ٝخُمٌٔص كي خُعًٕيً ٝخُ٘صك.
ٝٓٔد ِخيٛد َٝٗود، ٓد ظىِِٜد ٖٓ لٞخَخض صليص ٝظُزٞيص ليص،  

 ظفؼِي ػ٘صُخ ٓعلدػبل ظٞخهد ُٔؼُكص ٓد ي٘عٜي بُيٚ ًَ لٞخَ.
يزيدض ظُزٞيص ظ٘ظيُيص، بٕ خُٕدلص خُعُزٞيص زوًَ ٓد ٛي كي لدـص خ٠ُ ؤ

ٛي ؤيعد كي لدـص ب٠ُ ظوًيْ ظفدَذ ليص ٖٓ ٝلي خُٔٔدَٔص 
 خُعؼِئيص خُعؼِٔيص، ظٌٕٞ ٓٞظؼد ُِٔ٘دهٙص ٝخُمٞخَ خُٜديت.

بٕ ٓفُي خُعلٌيُ كي ًعدزص ٍٛٙ خُعفدَذ ٝخُؼَٔ ػ٠ِ  ظودٜٔٔد 
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ٝظـِير خُفدٗر خُؼِٔي خإلـُخجي كي صيدؿعٜد ُٜٞ ٓٔد يُمًٔ ػِيٚ 
يق ٝهً ٔسوٜد زٔؽيبلظٜد وبلٍ خُْٔٞٔ خًَُخٔي خُلدَغ، صدلسٚ. كٌ

ُٝٗـٞ ؤٕ يُيكٜد ز٘ظيُخظٜد كي خُٔٞخْٔ خُوديٓص بٕ ٘دء خهلل ظؼد٠ُ، 
لع٠ ظىُؾ ب٠ُ خَُ٘ٞ كي ًعدذ يإٗٓ زٚ خُُٔزي خُٔسعًت ٝال يٍَٙ 

 خًَُْٔ خُٔ٘عٜي. 
حص ٝكو٘د خهلل ظؼد٠ُ ٝبيدى أليخء خألٓدٗص ػ٠ِ ؤًَٔ ٝـٚ، ٝٗلغ ز٘د ٗد٘  

ٍٛٙ خألٓص، ٝـؼَ ؤػٔدُ٘د ودُصص ُٞـٜٚ خٌُُيْ،  بٗٚ ٔٔيغ ٓفير، 
 ٝخُمًٔ هلل َذ خُؼدُٔيٖ.

 ًٔدٍ ٝـدي                                                      
 ٛـَٓعدٕ                                                   
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لألستاذ الفاضل جواد عابيد أستاذ االجتماعيات بثانوية أم كلمة 
السبيع التأهيلية أحد بو موسى

 
 ٞخظميص ؼيسص ب٠ُ ؤٔعدٌي ٝصًيوي ٔيًي ٓمًٔ خُمٕيٖ ٗمُّ 

ُوً خؼِؼط ػ٠ِ ظفُزعي ؤًؽُ ٖٓ ُٓش، ٝزصًم ؤهٍٞ بٗٚ  
ٖ ٍٛخ خُِٕٞ، ـؾ خُٕ٘ص خًَُخٔيص زعوُيُ ٝظفُزص ٓٞ  ـعـخجغ ؤٕ ظُ ُٙيء َ

  َ ُُ  ظًٕٝ كيٜد ؤكٌد يكي٘ص ـدُط كي ؤٗلٓ خٌُؽيُ ٓ٘د ٗمٖ  ٝوٞخؼ
ًإٔدظٍش ٗدهٙ٘دٛد كي خُؼًيً ٖٓ خُُٔخض، ُْٝ ٗفُئ ػ٠ِ ظٕفيِٜد 
ُ٘عودٜٔٔد ُعؼْ خُٔؼُكص. ُوً ؤصسط ٝؤـٔؼط زؽُلي ُٔؼظْ 

ٙدَز٘د، ٝخألًؽُ ٖٓ ٌُي ؤٗي خُوعديد خُعي ظٞخـٜ٘د ػ٠ِ خوعبلف ٓ
ُْ ظوعصُ ػ٠ِ ؼُلٜد كمٕر، ٝبٗٔد ٝخكيع٘د زمٍِٞ لٕر َؤيي 

 خًُٕيً.
ؤٔعدٌي خٌُُيْ خٔعلًض ؤئد خٔعلديش ٖٓ ظفُزعي خًُٔٝٗص  

، ٝؤ٘دؼُى ٖٓ خُلٞخجً ٝخُؼسُ يٌُؽدُز ٝخُُخجؼص، ٝخُعي ظلُض كيٜد
ؼِؼع٘ي خُُؤي كي ـٔيغ خألكٌدَ خُعي ؤَٝيظٜد زًٕٝ خٔعؽ٘دء، زَ ؤ

ػ٠ِ ؤَٓٞ ٝؤكٌدَ ُْ ؤؤٖ كيٜد هػ، كؼبل ؤٔؼلع٘ي ؤكٌدَى ٛدظٚ 
ُُِهي ًِيد زعصَٞخظي لٍٞ خُؼِٔيص خُعؼِئيص خُعؼِٔيص، ٝبػديش َْٔ 
صَٞش ٝخظمص لٍٞ ٘ىصيص خألٔعدٌ زٔد ظمِٔٚ ٍٛٙ خٌُِٔص ٖٓ 

ٝخُعلدٗي  ٝخُؼًٍ خُفً ٝخاللعُخّ ٝخُمّّ ٝخإلوبلٚ ٓؼدٗي
َ ؤٕ ظصَٞخض خُعِٔيٍ لٍٞ خألٔعدٌ ػ٠ِ خػعسد ٝخإلزًخع...،
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ٝ٘ىصيعٚ ٛي ٛدـٓ ياَم ًَ ؤٔعدٌ يمَٔ خُٔٙؼَ زعلدٕ، ًٔد 
ٔعٕدْٛ ظفُزعي بٕ ٘دء خهلل كي ظٜٔيً خُٕسيَ ُعىؽي ـِٔص ٖٓ 
خُصؼدذ، ٔٞخء ظِي خُعي يٌٕٞ ٓصًَٛد خُٔعؼِْ ؤٝ خألٔعدٌ ٗلٕٚ 
زإٔدُيسٚ ٝؼُهٚ كي خُعًَيٓ، ٝٔيصسك زبل ٘ي خُعؼدَٓ ٓغ 

ِٔيٖ ؤًؽُ ُٜٔٞص ٓغ خُٔٔدَٔص خُٜٔ٘يص خُٕٔعُٔش خُعي يسو٠ ُٜد خُٔعؼ
 يَٝ ؤٔدْ كي صوَ ٘ىصيص خألٔعدٌ ٔ٘ص زؼً ٔ٘ص.

ٖٝٓ ـِٔص ٓد ظؼِٔعٚ ؤيعد ٖٓ ظفُزعي صًيوي خُلدظَ، ؤٕ  
فٞي زٚ خألٔعدٌ ٝـر ػِيٚ بؼبلم خُؼ٘دٕ ُعلٌيُٙ، ٝي٘ظُ كئد ي

ليدظٚ خُٜٔ٘يص، ُيَ خُصؼدذ ٝظفًيً ٍع كي ٔسيَ ظودؼُٙ ٖٓ بزًخ
 ٌُٝي زةػؽدء ٕٓدلص ُعًزيُ ؤكٌدَٗد ػ٠ِ ؤَض خُٞخهغ.

ٝكو٘د خهلل ٝبيدى ُٔد كيٚ خُىيُ ٝخًُٕخي، ًٝٔد ٔسن ٝهِط ٍٛٙ ؤكٌدَ 
ًٔيًش ٖٓ َـَ ًٔيً خُلؼَ ٝخُوٍٞ، ـؼِي خهلل ٓ٘سؼد ُِؼؽدء 

 ٝخُفٞي ٝخٌُُّ ًٔد ػًٜٗدى.
دَش ظفُزعي، ٌُ٘خ ـّيبل ؤٔعدٌي ُعودٔٔي ٓؼ٘د ػص              

 ٝزدَى خهلل كيي ٝـّخى ػ٘د ويُ خُفّخء.
صًيوي ـٞخي ػدزيً

ّ. يٞ يٞٗ ٛــ  َٓعدٕ خأللًيّٞ 
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ٙ خُٕ٘ص خًَُخٔيص، ؤٕ خُعلدئٍ ٓلعدق ػظيْ ؤٍٝ يَْ ظؼِٔعٚ ٖٓ ظفُزص ٍٛ _ 
ػ٠ِ ُ٘فدق ػَٔ خألٔعدٌ ٓغ خُٔعؼِٔيٖ، ٝٓغ ِٓبلجٚ كي خُؼَٔ، ٝٓؼ٠٘ ٌُي ؤٕ 

خألٔعدٌ ؤٕ ي٘ظُ ب٠ُ خُفٞخٗر خإليفدزيص كي ػِٔٚ، ٝٛي ًؽيُش ال ظٌدي ظُمص٠، ٝال 
 يىِٞ ٜٓ٘د ؤي ػَٔ. ب٠ُ زؼط خألَٓٞ خُِٕسيص خُعي ظمًغ ؤليدٗد، ٝالي٘ظُ 

ي خُعفُزص ؤٕ ويُ ػبلؾ ٝيٝخء ُفٔيغ خُٔؽسؽدض كي خُؼَٔ ٛٞ ـــــٝهً ؤكديظ٘     
زٚ ٗلٕـــــي يٞٓد زؼـــً  ْؼطألٕ خُٙيء بٌخ لً ٍ زٜد،ظًُٜد ٕٝٗيدٜٗد ٝػًّ ٘ـَ خُسد

ع٘دَٔ ب٠ُ ؤٕ يصؼر يٝ ُعٌدؼَٝزٔد ي ،ٝظلٌيُى يّٞ، ؤصسك ُٚ ِٔؽدٕ ػ٠ِ هِسي
  .٘عٜييلع٠ ٘وٛيعبل٠٘ ٝي ٌٝٔعط ػ٘ٚ كةٌخ ظًُعٚ ،ػِيي يكؼٚ
   ؤكعَ ٖٓ ٛي ، ٝػِٔٚ خُفدي،خُمٕ٘صٔعدٌ ألم خخُعفُزص ؤٕ ؤوبل يــــــ_ ػِٔع٘
 ظفؼِْٜ يمعُٓٞٗٚ.ٝ ،خُٔعؼِٔيٖظِي خُِٕؽص خُُّٓيص ًُٟ  ظص٘غ ُٚ

 ، ٝٛٞٔعؼِٔيٖٛٞ خٍُي ي٘سؽن ٖٓ ػوٍٞ خُي خُعفُزص ؤٕ خًَُْ خُ٘دـك ــــػِٔع٘ _
يٙؼُ زٍخظٚ كي ـٔيغ ُٓخلَ ز٘دجٚ، ك ٔعؼُِْ٘خى ُِيٚ بخًَُْ خٍُي يٌٕٞ ك ٌُي 
ٕ ، ٝ ُيٓ ؤيَخًٚخًَُْ زدُؽُيوص خُعي ظبلجْ  ب ٔعؼِْخُكيٚ يس٘ي ٝٛٞ خٍُي ، كيٚ

 ٝ ٛ٘د ٕٗعمعُ خُوُٞص خُعي ظوٍٞ :  ،، ٝيٍّ٘ ػِيٚ بّٗخال  ي٠ِٔ ػِيٚ بٓبلء  
ٕ ؤ  ٕٗعؽيغ َ يد ظُٟ ٜك .أشسكين سأفةه " ،ساركأزسي زمبا أ " قل لي سأسيى،

صدُمد ٝٓآ٘د كدٛٔد ًُي٘ٚ  دٗس٘ي ٓٞخؼ٘ٝ ٔعؼُُِْ٘ٙى خُ ،ٗصَ خ٠ُ ٍٛٙ خُُٔظسص
 ؟كي ٍٛخ خٌُٕٞ ؿديص ٝـٞيٙٝ
يص كي زًخ ٔعؼِٔيٖٕ ٓ٘دهٙص ٓٞظٞع خًَُْ ٓغ خُؤخُعًَيٓ ُزص ـــــــــظفي ـــــــــؤكديظ٘ _

يص ػ٠ِ ؤًٛخكٚ ٝخُعؼدهً ٓؼْٜ ٍٓ٘ خُسًخ، ٚلُٞ ؤي لصص، ٝظٙىيٛ زؼط ظٔؽبلظْٜ
  ٌ ػ٠ِ ٓؼُكص ٕٓعٟٞ  ًٝلديدظٚ، ُٜٞ ؤُٓ كي ؿديص خألٛٔيص، بٌ يٕدػً ٍٛخ خألٔعد

، ٝظٙفيؼْٜ ػ٠ِ خُٔٙدًَص كي ز٘دجٚ، ٓٔد يمون خًُٜف ٖٓ خُؼِٔيص ٓعؼِٔيٚ
 خُعؼِئيص خُعؼِٔيص.

ُي ؤٕ ظٌعٙق ػٖ ظِي خُٔعؼص خُعي يمٓ زٜد  ٍ ٝـدي: )يوٍٞ خألٔعدٌ خٌُُيْ ًٔد
 ٞ يس٘ي ٓؼدَكٚ ٝيؽَٞ ٜٓدَخظٚ ز٘لٕٚ.خُٔعؼِْ ٝٛ
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 1.كي ٔيَُٝش ز٘دء خًَُْ( ٓٗ ظًوبلظيليٜ٘د ٔعؼيً لعٔد َْٔ ٛد  
لر خُٔعؼِْ ًٍخ ي ظفُزعي خُٔعٞخظؼص ؤٕ لر خألٔعدٌ ُِٔعؼِْ، ٝــػِٔع٘_ 

ألٔعدٌٙ، ٓلعدق ْٜٓ ٖٓ ٓلدظك ٗفدق ػَٔ خألٔعدٌ ٝخُٔعؼِْ ٓؼد، ٖٝٓ خُىؽإ 
ٝٓد َؤيط ؤكعَ ٝٔيِص ُـُْ ٍٛٙ خُؼبلهص خُؽيسص زيٖ خُؼظيْ بؿلدٍ ٍٛخ خألُٓ، 

ٖٓ ؤٕ يسًؤ زٜد خألٔعدٌ كيمووٜد كي ٗلٕٚ ؤٝال، ٝزٍُي يَٕٜ ؤٕ  ،خألٔعدٌ ٝظِٔيٍٙ
 يمووٜد خُٔعؼِْ زؼًٙ.

ظٌٕٞ ُٜد آؼدَ  ،خُٞـًخٗيص زيٖ خألٔعدٌ ٝخُٔعؼِْ بٌخ ؤُلٕـــــٖ ظٞظيلٜدكدُؼبلهص   
 2ًٍٝخ ُٔػص خٔعفدزص خُٔعؼِْ ُُِٔدُص.، ُِٔعؼِْبيفدزيص كي بيصدٍ َٔدُص خألٔعدٌ 

ٌخض يّٞ ٖٓ ؤيدّ ٍٛخ خُؼدّ ٝهً خلُٔ ٝـٜٚ ٝظٌِٔٚ ؿعر  ٓعؼِْـدءٗي  _ 
ً٘يً، ٝزًؤ يُٕي ػِي ٓد يعٞٛٔٚ ٖٓ ظٔييّ خألٔدظٍش ٝظلعيِْٜ زؼط خُٔعؼِٔيٖ 

ٝؤهْٕ زدهلل ـًٜ ؤئدٗٚ ؤٕ ًَ خألٔدظٍش كي خُٔإٔص يلؼِٕٞ ٍٛخ،  ػ٠ِ زؼط،
ؿعسٚ زؼً ـًٜ  ٌٝٔط َٝع ظِٔيٍي خُؼّيّ ُٝٔد  ًٛؤ ًعٚ لع٠ كُؽ ٖٓ ًبلٓٚ، كعُ
 ، هِط ُٚ:ًسيُ
ز٘ي: ؤػؽ٘ي يُيبل ٝخلًخ ِٓٔٞٔد ػ٠ِ صمص يػٞخى، كودٍ ُي: ُيٓ ػً٘ي يُيَ يد  

ؤٓد ظُٟ ِْٓٔٞ ػ٠ِ ٓد ؤهٍٞ، ٌُٝ٘ٚ بلٕدْ ؤ٘ؼُ زٚ ُٝٞ ُْ ؤـً ُٚ يُيبل، 

                                 
 ، زقِ: َفتؼ َاد٠ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ظ١ٗ َسانؼ تاْطٝفت احلٛشنُاٍ ٚجاد:  رلتازات تسب١ٜٛ، يألضتاذ ايفاضٌ  

َسانؼ تاْطٝفت احلٛش يف شًَٝيت األضتاذ٠ ايهسمي١ َسِٜ شخـٓٝين، أضتاذ٠ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ظ١ٗ جس٣ حٛاز بٝين ٚبني  حُٝٓا نٓت أدٕٚ ٖرٙ ايفهس٠،  

 َا ٖٞ أحطٔ ٚض١ًٝ يف ْظسى يطبط املتعًُني يف ايكطِ؟َٛضٛع نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املتعًُني، ٚمما ٚزد يف احلٛاز ٖرا ايطؤاٍ ايرٟ قًت فٝ٘:  

 فهإ جٛابٗا:

 ِٗايٛد ٚايعطف َٚػازن١ املتعًُني َُِٖٛٗ ٚاٖتُاَات.

 ِٗاحرتاَِٗ ٚحطٔ ايتعاٌَ َع.

 ًُِٝٗايصدم يف تع.

 ِٚبرٍ اجلٗد يف اْتكا٤ أفطٌ املعازف هل.

  ٌإلفٗاَِٗ.ٚنرا اختٝاز أٜطس ايطب

 ٜصبخٕٛ جص٤ا َٔ حٝاتو ٚتصبح جص٤ًا َٔ حٝاتِٗ، ٚٚاهلل عٓدَا ٜطتػعسٕٚ حبو هلِ ٜعاًَْٛو أفطٌ َعا١ًَ. 
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 .؟مٓ زٜد يٕٝ ؤٕ ظٌٕٞ ػً٘ٗد زُخٛيٖ ػِيٜدٗ ؤٔعدٌي ؤٕ كي خُٞخهغ ؤ٘يدء ًؽيُش
كي  زيٖ خُٔعؼِٔيٖكوِط ُٚ: ؤٝ ال ظفً يُيبل ِٓٔٞٔد ػ٠ِ خُعٔييّ ٝخُعلدظَ 

ْٕ  :خُؼّيّ ٝؤ٘دَ زُؤٔٚ خُٔعؼِْكلُق  زؼً ًَ خٓعمدٕ؟ خوعبلف ٝظلدٝض ٗوؽْٜ   ؤ
 ٗؼْ.

ٝؼسيؼي ٓ٘ٚ ٓد ٛٞ بيفدزي بٕ خُعلدظَ ٝخُعٔييّ  :ِط ُٚ: خٔٔغ ٓ٘ي يد ػّيّيكو 
ٝٓ٘ٚ ٓد ٛٞ ِٔسي ٍّٝٓٓٞ ٝي٘سـي ؤٕ  ٝي٘سـي ؤٕ ٗوسِٚ، ،كي خٌُٕٞ ؤٕ يٌٕٞٝال زً 
 .ُٗكعٚ

كودٍ ُي: ؤًَ٘ٗي _ ـّخى خهلل ويُخ_ ب٠ُ خُلُم زيٜ٘ٔد لع٠ ؤٓيّ زيٖ خألُٓيٖ 
 ٝيؽٔحٖ هِسي ٝظٍّٝ ليُظـــي.

ُٙ ٛ٘د كوِط ُٚ: ٔإهعصُ ُي ػ٠ِ ًٌُ خُعٔييّ خإليفدزي خٍُي َزٔد خوعِػ ػِيي ؤٓ
خُٔفعًٜ  ٔعؼِْؤٕ ي٘دٍ خُكي خُٔإٔص كعٞٛٔط ؤٕ خألٔدظٍش يوؼٕٞ كيٚ، كٖٔ صَٞٙ 

بٌ ٖٓ خُظِْ ؤٕ ٕٗٞي  ،خ  ُ  ــ ْ  ٚ، ُِٝٛ ظؤلٕٖ خُ٘وػ ٝيعُزغ ػ٠ِ ػُٖ هِٞذ ؤٔدظٍ
آوُ ال ٛٞ  ٓعؼِْيؼُف ٓد ُٚ ٝٓد ػِيٚ، ٝزيٖ  خُٔفعًٜ خُٔ٘عسػ خٍُي ٔعؼِْزيٖ خُ

، كَٜ ظُظ٠ ُ٘لٕي بٌخ زٍُط ـًٜخ ظٕعمن ػِيٚ ٔد يُودٍكي خُ٘ليُ ًكي خُؼيُ ٝال 
َ ٓؼدِٓص خُٔوصُ خٍُي ُْ يسٍٍ ؤي ـًٜ؟  ٓ  خُفّخء خأللٕٖ، ؤٕ ظُؼد

، ٝػودُذ خُٕٔيء، ؤٝ ػبلـٚ، ٝٓمدُُٝص خٔعصبللٚ ٓؽِر  كةًبل ،   ِٖ ُّ خُٔمٕ ًُخ
 ْ٘ ُ  ُ٘ػي، ٝٓوصً خـعٔدػي ٖٓ ٘إٗٚ بصبلق خأللٞخٍ، ٝخالَظودء زدألػٔدٍ؛ كةٌخ ؤُ ِؼ

ًُٞكث ػ٠ِ ٌُي ُٝٞ زدٌُِٔص خُؽيسص ًدٕ ٌُي يخكؼد  ُٚ ُئلهسدٍ  ُٖ زةلٕدٗٚ، ٝ خُٔمٕ
 ػ٠ِ خُؼَٔ، ٝخُّٔيً ٖٓ خُفً ٝخإلزًخع.

 ُُ ِص  و  ُٔ ٖ ــًدٕ ٌُي َخيػد  ُٚ ػ -بٌخ ػٞظر، ؤٝ ػٞهر  -ًٍُٝي خُٕٔيُء ؤٝ خُ
كٍٜخ ٝٓد  ،جٚخُعٔديي كي خُعوصيُ؛ كيؼدٕ ػ٠ِ ٗلٕٚ، ٝيٌٕٞ ٌُي ٔسسد  ُُِهي زإيخ

 ؤ٘سٜٚ ال ظٌُ٘ٙ ػِي٘د يد ظِٔيٍي خُؼّيّ.
ظدلٌد ٝهدٍ: َٝٛ ظٌُ٘ يد ؤٔعدٌي ٝـٞي خُعٔييّ خآلوُ خٍُي  خُٔعؼِْ خُؼّيّكعسْٕ 

 ؟، ٝٓد ٓ٘ؼي ؤٕ ظًٍُُْٙ ظًٍُٙ
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كوِط ُٚ: ال ؤٌُٗ ٌُي يد ز٘ي بٕ ٝهغ ٓ٘ي ؤٝ ٖٓ ؿيُي، كإٗد ؤَكط ؤي ظٔييّ ِٔسي 
دئٗد ٝز٘دظ٘د ال ٗلُم زيٖ ؤلً ْٜٓ٘ بال زدـعٜديٙ ٝلٕٖ زيٖ خُٔعؼِٔيٖ، ألْٜٗ ؤز٘

ْٜٓ٘ ٝخُٔعؼؽُ:  ُِٕٔيءؤوبلهٚ، ٗوٍٞ ُِٔمٕٖ ْٜٓ٘: ؤلٕ٘ط ٝٗٙفؼٚ، ٝٗوٍٞ 
ؤلٕٖ ػِٔي ٝخٜٗط ٖٓ ػؽُظي.

ؤليدٗد ظ٘ؽسغ كي ٚ ػ٠ِ ؤٕ خُٔعؼِٔيٖ ـــمٞخَ ٛٞ خُع٘سيُخي ٍٛخ خُـــــًي ٖٓ بيـــــــٝهص  
ٗ ٕٔؼٜــْ، ـــبل زـــمص، كً ظٌٕٞ صميـــص، ٝهــــيُ صميمد ظصَٞخض ؿـــؤٌٛدْٜٗ ػ٘ ً ؤٕ 

 ُٕٝٗٔؼْٜ، ٝال ٗعًُْٜ كُيٕص ُؤلٝٛدّ ٝخُظٕ٘ٞ خُٕيحص.

خُصُخلص ٓؼٚ كي ًَ ٘يء، ٝؤٕ ال يـعر ٖٓ  ٓعؼِٔيْٚ ِ  ؼ  ػ٠ِ خألٔعدٌ ؤٕ يُ  _
ُي ؤٝٛدّ ـــــٞ ًدٗط ٓفٌٓد٘لعْٜ ُٚ زسؼط خألَٓٞ خُعي ياخوٍٝٗٚ زٜد، ُٝ

 زٕٔدع ًبلْٜٓ ٌٝ٘ٞخْٛ ظععك ُٚ ُْٜٝ ًؽيُ ٖٓ خُمودجن. ٜٞٗد، بٌيعٞٛٔ

ػً٘ٓد يؼدِْٜٓ  ٓعؼِٔيــــٚؤٕ خألٔعدٌ ياؼُ كي ي ــــٖٓ ظفُزعًض ــــخٔعل _ 
، ٝال ؤزدُؾ بٌخ هِط بٗ٘د ؤَخي ٌُي ٌخكي ًَ لصص ب  ْٜيٕعليً ٓ٘ٚ ٝؤٗ، زةوبلٚ

ؤلٞخُْٜ ؤْٜٗ ًٕد٠ُ ٓدال ٖٓ ؤليدٗد ٕٗعليً ٖٓ زؼط خُعبلٓيٍ خٍُيٖ يسًٝ ُ٘د 
ٕٗعليًٙ ٖٓ زؼط خُٔفعًٜيٖ، ٌُي ألٕ خُٔفعًٜ ظٌليٚ خإل٘دَش، َٝزٔد ٓغ ٍٛٙ 

كِٞ ُْ  خٌٍُٕٞ ٓؽبل، ؤٝ خُٔٙدؿر،  ً ظلٞظ٘د ؤَٓٞ ًؽيُش، ؤٓد خُٔعؼَِْش هخإل٘د
 ٗعؼِْ ٜٓ٘ٔد بال ٓد ٗوّٞ زٚ خالػٞـدؾ خُمدصَ ٜٓ٘ٔد ٌُدٕ ٌُي ًدكيد.

زؼط خُمّّ كي زًخيص خُٕ٘ص خًَُخٔيص يفؼِي ظٙعـَ  ؤٕ ػِٔع٘ي خُعفُزص _ 
، ٝبٗٔد هِط زؼط خُمّّ ألٕ ًَ خُمّّ ؤٝ ًَ خُِيٞٗص هً ياييدٕ زدَظيدق زويص خُٕ٘ص

ٖٓ خألٔعدٌ ؤٕ ال  كدُٔؽِٞذ ،ب٠ُ ٓد ال ظُمًٔ ػوسدٙ، ًٔد ٛٞ ٓٙدًٛ كي خُٞخهغ
 3. ٔعؼِٔيٖغ كي خًُٙش ٝخُِيٖ ٓغ خُلُي

                                 
.ّ.." ص: ٖــ جتسب١ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ األٚىل  فهس٠ َٔ يف اجلص٤ األٍٚ َٔ "  قد غسحت ٖرٙ ايفهس٠ بتفصٌٝ يف ايفهس٠ األٚىل ايٛاز٠  
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 4ٔعدٌُؤلًِْٜ  ٕال يمعدـٞ ٔعؼِٔيٖخُٓيًخٕ خُعًَيٓ ؤٕ ؤكديظ٘ي خُعفُزص كي _ 
زٔؼ٘دٙ خُٔعؼدَف ػِيٚ خٍُي ٛٞ ٓدُي ُِٔؼُكص ًٔد ًدٕ يُ٘ظُ بُيٚ كي ػًٜ خُعًَيٓ 

 ُٟ كيزَ ْٜٓ٘ ٖٓ يٙ خُفًيً خٍُي زُٙض زٚ خٌُلديدض، زدألًٛخف، ؤٝ زٔؼ٘د
 ُٟ كيْٜٚٝٓ٘ ٖٓ يُٟ كيٚ خألن خُؼؽٞف، ْٜٝٓ٘ ٖٓ يخُمٕ٘ٞ،  ذألخخألٔعدٌ 

كسؼط خُٔعؼِٔيٖ هً يمعدـٕٞ ، ...ْٜٝٓ٘  ْٜٝٓ٘ خُٞكي خُ٘دصك خألٓيٖ، ُصًينخ
لود ٓد ؤػظْ  .5ٓ٘د ) هؽُش خٛعٔدّ، ٓلؼٔص زمر ٝخلعُخّ، ٌُي يـيُ ليدظٚ ب٠ُ خألزً(

  ٍٛٙ خُٕٔاُٝيص خُِٔودش ػ٠ِ ػدظو٘د

ْ خألٔعدٌ ٓوَُخ ٓؼي٘د ًَ ٔ٘ص يَخٔيص زؽُيوص ٝخلًش ال ظ _  َ عـيُ، كةٗٚ بٌخ ي
ٔيصدذ زدَُِٔ، َٝزٔد يايي ٍٛخ ب٠ُ ظِْ ظبلٓيٍٙ، ٝهً ٝصِط ب٠ُ ه٘دػص زًؤض 

 ٍٛخ خَُِٔ ػٖ ٗلٕي ٝؤـ٘ر خُٔعؼِٔيٖ ؤؼسوٜد كي ٍٛخ خُْٔٞٔ خًَُخٔي لع٠ ؤيكغ
٘دػص خٔعلًظٜد ٖٓ ؤٔعدٌي خٌُسيُ ًٔدٍ ٝـدي، ليػ يوٍٞ: ، ٍٝٛٙ خُوٝخُظِْ خُميق

ال يعؽِر ٓ٘ي ؿيُ ظـييُ كي ظدَيه ٌٓعٞذ كي يَخٔي ـًيً بٌخ ًدٕ ًَ ْٓٞٔ  )
ؤػ٠ِ خُٕسَٞش، زؼيًخ ػٖ بػديش خُ٘ظُ كي ؼُم خال٘عـدٍ ٝؤٗٔدغ خُعٞخصَ ٝؤٔدُير 

6يٌٕٞ هً ًق  ػٖ خُ٘سط ٍٓ٘ ٔ٘ٞخض(.خُعًَيٓ... كؤلظمٕٓ هِسي كُِزٔد 

ٝهُٞص خألٔعدٌ خُلدظَ ظمػ خألٔعدٌ ػ٠ِ خُُٔخـؼص خًُخجٔص ُؽُيوص ػِٔٚ ٓغ   
  خ٠ُ ، بظدكصخُؽُيوص ٝخألِٔٞذ كي ؼِٔيٖ، ٝيًَ٘ؾ كي ٍٛٙ خُُٔخـؼص خُعفًيًخُٔع

، بٌ ٓد يصِك ٖٓ ؤِٔٞذ ٝؼُيوص ُوْٕ لٕر لدـص ًَ هْٕظ٘ٞيغ خالٔعُخظيفيدض 
زَ ٓد يصِك يخوَ هْٕ  كي خُٕ٘ص خُٔدظيص هً ال يصِك ُوْٕ آوُ كي ٍٛٙ خُٕ٘ص،

 ٝهٓ ػ٠ِ ٌُي. ٝخلً ُٔعؼِْ ٓؼيٖ هً ال يصِك آلوُ،

                                 
، ٚنرا طسٚز٠ ايتعاٌَ ايفطٔ َٔ االضتاذب األضتاذ خًٌٝ غٗٝد إٔ ٖرٙ املطأي١ يٝطت ع٢ً عَُٛٗا ٚإطالقٗا، بٌ ٖٞ  َكٝد٠ فط١ًٝ ٜٚس٣ صدٜكٞ  

بكدزٖا. زتكدٜس األَٛ

.رلتازات تسب١ٜٛ، ألضتاذْا نُاٍ ٚجاد، زقِ:  

.  :، زقِنُاٍ ٚجادازات تسب١ٜٛ،  يألضتاذ ايفاضٌ رلت 
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بلًٟ ظِٔيٍخظي خُٔفعًٜخض  يبللظٕٞ ٍٛخ خألُٓ، ٝهً ٔٔؼطٝخُٔعؼِٕٔٞ هً      
ٔ٘ي ٔدزود ؤؼدَ  ظوٍٞ: )  َ ٖٓ وبلٍ لعَٞي بلًٟ خُٕدػدض خإلظدكيص ػً٘ ؤٔعدٌ ي

خٗعسدٛي ٝٓبللظعي ؤٓــُ ْٜٓ، ٝٛٞ خُ٘ٔؽيص خُودظِص خُعي ٝهغ كيٜد خألٔعدٌ، بٌ بٗٚ يؼيً 
7.ز٘لٓ خُٔوًٓص ٝٗلٓ خألٓؽِص( ػً٘ٙ خًَُْ خٍُي ً٘ط هً ئَعٚ

ٝٛ٘د ال زً ؤٕ ٗلُم زيٖ خُٜٔ٘فيص خُٔعسؼص خُٔ٘صٞٚ ػِيٜد كي خُعٞـيٜدض 
خُعُزٞيص، ٝزيٖ خُؽُم ٝخألٔدُير، كدُٜٔ٘فيص ٓؽَ خوعيدَ خُعًَيٓ زٜٔ٘ؿ خٌُلديدض 

 كٍٜٙ ال ظوسَ خُعـييُ ٝال ٓ٘دٚ ٖٓ خظسدػٜد خآلٕ ٓد ُْ يإض ٓد يٕ٘ىٜد

ظـييُٛد ظسؼد ُعـيُ ػ٠ِ خًَُْٔ ٔدُير كإَٟ ؤٗٚ يفر ٝؤٓد خُؽُم ٝخأل
خُٕٔعُٔ خُظُٝف ٝخأللٞخٍ، ٖٝٓ ٌُي ظـييُ ؤٓؽِص خًَُْ ٖٓ هْٕ آلوُ، ٝخُسمػ 

ٕٞ ـــٓؽِص ٖٓ ٝخهؼْٜ خٍُيٖ يؼيٙٞخ زإــــػٖ خُفًيً، ٝكٕك خُٔفدٍ ُِٔعؼِٔيٖ ُيإظ
خًَُْ.ٕعٞػسٞخ كٍُي ؤيػ٠ ألٕ يٝٓد ؤًؽُٛد كي يَْٝ خُعُزيص خإلٔبلٓيص، كيٚ، 

ػِٔع٘ي خُعفُزص ؤٕ خألٔعدٌ خُ٘دـك كي ػِٔٚ، ٛٞ خٍُي ي٘صط ؤًؽُ ٓٔد _
يعٌِْ، ٝ يٕعليً ٖٓ ؿيُٙ ُٝٞ ًدٕ يىعِق ٓؼٚ، ٝال يُزػ خُلٌُش زدأل٘ىدٚ، ألٗٚ 

دَ ـــػً٘ٓد ُٗزػ خألكٌَلٔٚ خهلل _: ) _ ًٔد هدٍ خُٔلٌُ خُفّخجُي ٓدُي زٖ ٗسي
ّ ٖٓ خ  ُ  بٕ ـدءض ٖٓ ػًٝ، ٝٗعَٞغ كي كٌُش ُلٌــــُش خُفـــــيًشزدأل٘ىدٚ، ُٗـــــم

 8.ٔـــىيلص ؼدُٔد ـدءض ٖٓ صـــًين(

،  ٝٓد ؤًؽُ ٓد يٕعليـًٙ خإلٕٗدٕ ٖٓ وصٞٓٚ ٖٝٓ ٓىدُليٚ بٌخ كعك صًَٙ ٝػوِٚ
  ٓ ً   ٖ  ٝؤصَ خُٕٔإُص ُٝسٜد كي ٌُي ؤٕ ٌٕٗٞ ػديُيٖ، ال يفُ ُٕ ؤل هّٞ ػ٠ِ ؤٕ  ٗد ٘٘أ

 خُعٞـيٚ خُوُآٗي خُٔؼُٝف.  ال ٗؼًٍ، ًٔد ـدء كي

                                 
آزا٥ِٗ يف بعض ايكطاٜا املطسٚح١ يف ٖرا ايتكٝٝد، العتبازات نجري٠ ال داعٞ يرنسٖا ٖٓا.ايرٜٔ اضتجٛبتِٗ ملعسف١ ئ أصسح بأمسا٤ املتعًُني  

، ص: ّْٜٛٝٛ  -ٖــ. َاٟيػٗس غعبإ  ١ ايبٝإ، ايعدد: ٖرٙ ايكٛي١ ملايو بٔ ْيب يف دلً ايهاتب ذلُد عبد اهلل ايٖٛٝيبايهاتب  ْطب  

. 
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خألػّخء ٝؤكصمٞخ ػ٘ٚ ُٓخَخ زُٔخَش ً٘يًش،  ٓٔد ال يٕعٕيـٚ ٓ٘د خُٔعؼِٕٔٞ _
وؽإ صًَ ٖٓ ؤلًْٛ، ؤٝ ؤٕ ٗؽدُسْٜ زٌٙق خُفدٗي ٝبال ؤٕ ٗؼدهسْٜ ـٔيؼد زٕسر 
 .خٔعموٞخ ًِْٜ خُؼودذ

ُٖ زفُيُش خُٕٔيء،ــــــــــياخو  بٗ٘ي ؤٌُٗ ؤٕ   خُمٌٔص ؤٕ ٝال ؤَٟ ٖٓ  ٍ خُٔمٕ
ْْ ظمط يًٙ، ؤٝ يؼدهسْٜ ػودزد   خألٔعدٌ خُُٔزي ي ُصرُّ  ُٛ ٍغ ٖٓٔ  ْٔ ـ  ِسٚ ػ٠ِ  ّ  ؿ ع  ـد

ٍِ ًدٗٞخ يعٔعؼٕٞ زٚ زٕسر وؽإ ٝخلً ْٜٓ٘ ؤٝ ؤًؽُ؛  ٖ خٓعيد ِٓ ـٔدػيد ، ؤٝ يمُْٜٓ 
ٍن  ًدٕ ُْٜ، ٓغ ؤْٜٗ ُْ يُظٌسٞخ ٓد  ْٖ ل  ِٓ  ٕٞ ُٓ  ُ كيف٘ي خُسويُص ػدهسص  ٌُي خُىؽإ، ٝيُْم

 يٞـر ٌُي.

وؽإ ، كيٌٕٞ خُؼودذ ػ٠ِ  خُٔعؼِٔيٖ يُظٌر ؤلًخألليدٕ هً كي ًؽيُ ٖٓ ٝ 
خُسدهيٖ، َٝزٔد ؤٓؽُ خُٔؼِْ ٝخزبل  ٖٓ خُعوُيغ ػِيْٜ، ٝهً يٌٕٞ خُفدٗي ؿدجسد  ُْ 

 ئٕغ ٘يحد  ٖٓ ٌُي.

ليٖ  ؤزٞ خُؽير خُٔع٘سي كٌٕ٘ٞ زٍُي هً ٝهؼ٘د كئد لٍَٗد ٓ٘ٚ ٘دػُ خُمٌٔص
 :هدٍ

ٙ ٔلٜدُء هُّ ـــٝـ  ُ ٍّ ــــــ َ  زـي"""  ٞ ٓــــٝل َِ  9ٍخُذ ـــــٚ خُؼـــــــــُ ـد

                                 
ِْ جسٍّ، ٚزبٍ  جسٍّ َع٢ٓ ايبٝتٚ   ٌ٘، فٓصٍ بػريٙ َٔ األبسٜا٤َ ايعراُب -ٖٚٛ ايرْب ٚاخلٝا١ْ-: َن ٚيكد تٛازد ع٢ً ٖرا املع٢ٓ ايػعسا٤؛ فكد ، جٓاٙ ضفٝ

 ٘:ضبل أبا ايطَٝب اَسُؤ ايكٝظ إىل ٖرا املع٢ٓ بكٛي

 ٚباألغكني َا نإ ايعكاب""  ٚقاِٖ جٍدِٖ ببين أبِٝٗ

 خس:آٚقاٍ 

 ٜٚ ْص٢ًَ حسٍ ٖا قٌّٛ ب سا٤""  زأٜت احلسب جيٓٝٗا زجاٍ

 ٚقاٍ آخس:

 إٕ ايفت٢ بابٔ عِ ايط٤ٛ َأخٛذ""  ج٢ٓ ابٔ عُو ذْبًا فابتًٝت  ب٘

 ٚقاٍ آخس:

ِ  َطٝ""  ْصد حٝا٤ً إٔ ْساى بأعني   عٗاج٢ٓ ايرْب  عاصٝٗا فًََٝ
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ٓد خُؼير كي ٌُي بٌخ ًدٕ هصً خألٔعدٌ ؤٕ يًٕ زؼودزٚ ُٝودجَ ؤٕ يوٍٞ: 
خُفٔدػي ٌَيؼص خُٙـر ٝئ٘غ ًَ ٖٓ ظٍٕٞ ُٚ ٗلٕٚ ؤٕ يلٌُ كئد كؼِٚ ِٓيِٚ كئد 

 كي ًٜٓٛد ًٔد يودٍ؟يُٕعوسَ ٖٓ خأليدّ، ٝزٍُي يٌٕٞ هً ٝؤي خُلع٘ص 

ؤهٍٞ هً يصك ٌُي، ٌُٖٝ كي لًٝي ظيوص ـًخ، ٝؤٗد ؤظمًغ ٛ٘د ػٖ ظفُزص 
 ، ليػ ؤوُـط يٞٓد خُٔعؼِٔيٖـُزط كيٜد ظؼٔيْ خُؼودذ ػ٠ِ هْٕ ٓؼيٖ ُٓش 

، ٝؤَـٞ ؤٕ لصص يَْ ٌُي خُيّٞ، ٝٛي ؤٍٝ ُٓش ًِْٜ ٖٓ خُوْٕ ٝلُٓعْٜ ٖٓ 
، ُٝٔد ـُزط خُعىصيٛ ٝال ظُـــــُٟٝظُؽٟٞ  كٌدٗط خُ٘عيفص ٔيحصظٌٕٞ آوُ ُٓش، 

كـي ُخ ُي ـــٚ ٓؼي٘د ٝٗدصُخ ٝظٜيــٝخُعؼييٖ ًدٗط خُ٘عيفص لٕ٘ص، زَ ٝـًض خُوْٕ ًِ
ٌُي خُؼعدذ ؤٝ خُؼودذ خُٔمٔٞي، ٝخألٔعدٌ خُمٌيْ ٛٞ خٍُي ال يلعك ػ٠ِ ٗلٕٚ 

 زدزد ُيؼييٚ بؿبلهٚ.

سَ خًُوٍٞ ب٠ُ ٓٔد ؤٗصك زٚ ؿيُي ٖٓ ِٓبلجي خألٔدظٍش ؤٕ يٕعمعُٝخ ه _
ؤي لصص يَخٔيص وُيؽص ٌٛ٘يص، يعٞهؼٕٞ كيٜد ؤْٛ ٓد يىؽُ زسدُْٜ ؤٗٚ َزٔد ٔيوغ 

ٞخ ؤٗلْٕٜ ػِيٚ هسَ ُ٘ ُْٜ ٓغ خُٔعؼِٔيٖ، لع٠ بٌخ ٝهغ ٘يء ٖٓ ٌُي يٌٕٞٗٞ هً ٝؼ  
 ٝهٞػٚ، ٝزٍُي يمٕٕ٘ٞ خُعصُف ٓغ ؤي ـًيً.

يىؽُ ٜٝٓ٘د ٓد ال ، 10ُٜدليـــــــــَ خُٔعؼِٔيٖ ٓؼ٘د ٓؼُٙ خُٔؼِٔيٖ ال لًٝي  _
ٜ٘د، ُٝـــــٞ ؤْٜٗ كؼِــــــٞخ ٓـــد ي ػفس٘د ٓــــبل يٌدي ي٘عٜــــ٠ ظوغ ْٜٓ٘، كـــــــزسدٍ ؤلًٗد لع

بظدػص خُٞهط ٝظُى  ٖٓ ظَُٝش خالـعٜــــدي كئد ي٘لؼْٜ، زٌُش ٝػٙيد  ػظـــــٕٞ زٚيٞ
 .ٕٗؿ ٍٛٙ خُميَ، ُلدِٝخ كِٞخ ػظئدكي 

ػ٠ِ ٍٛخ خألُٓ لع٠ يٌٕٞ خألٔعدٌ ػ٠ِ زي٘ص ٓ٘ٚ، ٝال زإْ كٞـر خُع٘سيٚ ٛ٘د  
 ٌُ  صدلر  خُميِص ٝخُىًيؼص زة٘دَش ٝظِٔيك ؤٝ ظصُيك. ػً٘ي ؤٕ ي٘سٚ خألٔعد

                                 
ٚال أْهس صخ١ بعض َا ُٜرنس َٓٗا يف ايٛاقع، ٚيهٔ جيب ايتجبت،  بُه،تًو احلٌٝ نجري٠ ٚهلا صٛز رلتًف١، نايتظاٖس باملسض، أٚ ايفكس، أٚ نجس٠ املػانٌ   

ٚايتخسٟ. ، ٚع٢ً بعض احلاالت اييت تبجح صختٗا بعد ايتُخٝص نرب شعِ أصخابٗاع٢ً ٚاملكاّ ال ٜتطع يطسد حاالت نجري٠ ٚقفت فٝٗا 



16 

 

ٖٓ ؤوؽدء زؼط خًَُٔٔيٖ ؤْٜٗ يإوٍٕٝ ًَ ٓد ئٕؼٞٗٚ ٖٓ ؿيُْٛ كي  _
٘إٕ خُعؼِيْ ػٔٞٓد، ؤٝ كي ٘إٕ زؼط خُٔعؼِٔيٖ وصٞصد ٓإوٍ خُفً، ًٝإٕ ٌُي 

دجن ػِٔيص ال ظمعَٔ بال خُصمص، ٓغ ؤٕ خألُٓ ال يؼًٝ ؤٕ يٌٕٞ ظفدَذ ـُزٜد لو
 صدلسٜد، ٝهً يفُزٜد ؿيُٙ كبل ظ٘عؿ ُٚ ٓد ؤٗعفعٚ ُؤلٍٝ، الػعسدَخض ٝؤَٓٞ ًؽيُش.

خُلصَ ؤٕ ظًوَ  : )كي ٍٛخ خُٔودّ ًٔدٍ ٝـدي بٌ يوٍٞ ٔعدٌي خُلدظَٝهلل يَ ؤ
بل  زدٗؽسد  ٔ ػدض ِٓبلجي خًَُٔٔيٖ ػٖ ٍٛخ خُلصَ، كي زًخيص خُْٔٞٔ خًَُخٔي ٓم

ص خٍُخظيص ظٌٕٞ هً لُٓط ٗلٕي ٖٓ ؤـَٔ ٘يء كي خُعًَيٓ: خُمن كي ز٘دء خُعفُز
  11.ٝظموين خُُٔٙٝع خُٙىصي(

ٝٛ٘د ؤٔعمعُ ٓد ًدٕ ي٘صم٘د زٚ زؼط ؤٔدظٍظ٘د خًُُٔ٘يٖ _ ـّخْٛ خهلل ويُخ_ 
ظٌٕٞ ًُي٘د ؤيدّ خُعًَير ػًْ٘ٛ كي ٓإٔدظْٜ، ليػ ًدٗٞخ ي٘صمٞٗ٘د زإٕ 
 12خالٔعوبلُيص ٝخإلزًخع، ألٜٗٔد ؤُٓخٕ ٜٓٔدٕ ُؤلٔعدٌ كي هٕٔٚ.

ًدٕ ُمعَٞي كي لصٛ زؼط ِٓبلجي خألٔدظٍش كي خُٔإٔص ؤؼُ ًسيُ   _
 ،13كي صوَ ظفُزعي كي خُعًَيٓ، ُٖٝ ؤ٠ٕٗ كعَ ٛاالء خُٕديش خُلعبلء ػِي

خهلل ػ٘ي ًَ ويُ، ٝخُٔودّ ال يعٕغ ًٍُُ ًَ ٓد خٔعلًظٚ ٖٓ ٛاالء خٌُُخّ ـّخْٛ 

                                 
.نُاٍ ٚجاد، زقِ:  رلتازات تسب١ٜٛ، يألضتاذ احملرتّ  

ّ، َٚٔ أضاترتٓا ايفطال٤  -نإ ذيو يف ض١ٓ ايتهٜٛٔ ٚايتدزٜب باملسنص اجلٟٗٛ ملٗٔ ايرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ مبسانؼ احلُسا٤، يف املٛضِ ايدزاضٞ    

أثابِٗ اهلل مجٝعا ع٢ً ْصا٥خِٗ ٚتٛجٝٗاتِٗ  ٚ ذ. ٜٛضف ايطساج األْديطٞ، أَػاز، ٚذ. إبساِٖٝ املٛام، ايرٜٔ ناْٛا ًٜٗجٕٛ نجريا بٗرٙ ايٓصٝخ١: ذ. حلطٔ أٜت

٠.ايطدٜد

أز٣ يصاَا إٔ أذنس أمسا٤ِٖ ٖٓا، ِٖٚ ايطاد٠: ذ. عبد ايهسِٜ بًباٍ أضتاذ ايًػ١ ايعسب١ٝ  ،ٚاعرتافا بفطًِٗ ايطاد٠ األضاتر٠ ٚاألضتاذات،  إنساَا هلؤال٤ 

ٚ ذ.  ٚذ. إبساِٖٝ ايطٛضٞ أضتاذ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ بايجاْٟٛ اإلعدادٟ،  ٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚ ذ. ٚاصٌ اخلسغٞ أضتاذ عًّٛ احلٝا٠ ٚاألزض بايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ،بايجاْ

بٝد أضتاذ االجتُاعٝات بايجاْٟٛ إبساِٖٝ بسدإ َدزع ايفًطف١ بايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚ ذ. عًٞ بٛ جب٢ٗ أضتاذ ايًػ١ ايعسب١ٝ بايجاْٟٛ اإلعدادٟ، ٚ ذ. جٛاد عا

ٚذ. ضًُإ بٛ هلٝب  دادٟ،ايتأًٖٝٞ، ٚذ٠. خدجي١ ايصنساٟٚ أضتاذ٠ ايًػ١ ايفسْط١ٝ بايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ، ٚذ٠. ضعٝد٠ أسلاع أضتاذ٠ ايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ بايجاْٟٛ اإلع

ا بايتعًِٝ اإلعدادٟ، ٚذ. عبد اهلادٟ طايع أضتاذ ايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ يف ايجاْٟٛ ٠ ايتهٓٛيٛجَٝدزع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايتعًِٝ اإلعدادٟ، ٚذ. خًٝف١ ٖسَٛشٟ أضتاذ َاد

.، ٚذ. خًدٕٚ خريإ أضتاذ ايسٜاضٝاتايتأًٖٝٞ
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ظِىٛ ؤْٛ ٓد خٔعلًظٚ ٖٓ ٍٛٙ خُعفُزص خُـ٘يص زدُلٞخجً  ٌُٖٝ ؤ٘يُ ٛ٘د زة٘دَخض
 ُ:ــــٝخُؼس

 ٚٗظًٍُٗي ًِٔد لعُض كيٚ، بال ٝ  ٖٓ ؤػظْ  ٓد خٔعلًظٚ ٖٓ ٍٛٙ خُمصٛ ؤ
ؤـِٓ ٓغ خُٔعؼِٔيٖ كي خُصق ًٝإٗ٘ي ٝخلً  ، ليٖيخجٔد زإيدّ يَخٔعي

ي زٕٔؼي ُٙــــــــــُلٚ، ـــــــــــدٌي خًَُْٔ، ٝؤصـَ زسصُي ؤٔعـــــْٜٓ٘، ؤٔعوس
ٝؤٔعٔعغ زمِٞ لًيؽٚ، ٝؤليدٗد ؤ٘دَى زلٌُش ظىؽُ ػ٠ِ زدُي، زَ ؤليدٗد ؤـً 

ْ، ــــــــكي ٓٞهق ؤظؽُ كيٚ ب٠ُ خالٔعفدزص ُؽِر ؤٔعدٌي صدلر خُوٕ ٗلٕي
يوٍٞ خٍُي  ّٗٝال ػً٘ َؿسص ؤٔعـــــدٌي ٕٓإُص ؤُ٘ق ُْٜ ؤٓدّ خُٔعؼِٔيٖ كإهق

ُيُٙق ُ٘د ٍٛٙ خُٕٔإُص". ٓؽبل: " ٝٗؼؽي خٌُِٔص ألٔعدٌ خُعُزيص خإلٔبلٓيص
  ٖٓ ٜٝٓ٘د ؤٕ ظِي خُمصٛ ظٞهل٘ي ػ٠ِ لدـعي خًُخجٔص ب٠ُ خالٔعلديش

ظفدَذ ِٓبلجي خألٔدظٍش.
  ٟٞكي خُٔٞخي خألوُٟ، ٝودصص ظِي خُعي  ٓعؼِٔـــــــيٜٝٓ٘د خُٞهٞف ػ٠ِ ٕٓع

ص زٔديش خُعُزيص خإلٔبلٓيـــــــص، ًدُِـــــــــص خُؼُزيص ٓؽــــبل، ٝخُلِٕلص، ـُٜد ػبلهص ٝؼيو
ٝػِـــّٞ خُميدش ٝخألَض، ٝخالـعٔدػيدض.

 خُٔٞخي خألوُٟ، ــــــٚ خُعُخزػ زيٖ ٓديش خُعُزيص خإلٔبلٓيص، ٝزيـٜٝٓ٘د بيَخى ؤٝـ ٖ
ٌُٝي يٕدػًٗي كي زػ َٝق ـًيًش كي ؼُيوص ظًَيٓ خُٔديش.

 ٞيص خُؼبلهص زي٘ي ٝزيٖ ِٓبلجي خألٔدظٍش، ٝظًخَْ ٌٓٙبلض ٝػٞخجن ٜٝٓ٘د ظو
خُعؼِْ ًُٟ خُٔعؼِٔيٖ.

  ٜٚٝٓ٘د خُٞهٞف ػِٔيد ػ٠ِ ًيليص ظؼدَٓ خُٔعؼِٔيٖ ٓغ ًَ ٓديش، إليَخى ؤٝـ
خالظلدم ٝؤٝـٚ خالوعبلف.

ب٠ُ ؿيُ ٌُي ٖٓ خُلٞخجً خٌُؽيُش خُعي ـ٘يعٜد ٖٓ ٍٛٙ خُمصٛ، كإٌُ٘ ـٔيغ 
ظفدَزْٜ، ٝؤهؽق ٖٓ عمٞخ ُي صًَْٝٛ ٝؤهٕدْٜٓ أل٘دًَْٜ ِٓبلجي خٍُيٖ ك

 ؼُٔخض ـٜٞيْٛ خُٔسدًَص.
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ٖٓ ؤْٛ ٓد يؼدٗيٚ ؤٔعدٌ خُعؼِيْ خُؽدٗٞي خُعإٛيِي ٝٛٞ يايي َٔدُعٚ ٝيمر  _ 
ك ـــــــٞ ًيق يصِـــــُٙ، ٛـــــــن ٔيــــــــُ ٓد يؼيـــــؤٕ يؼَٔ زفً ٓغ خُٔعؼِٔيٖ، ٖٝٓ ؤًس

ي ـــــك ؿيُ ٕٓاٍٝ ػٖ ٌُيوٛ خُٔؼُكي ًُٟ ٓعؼِٔيٚ، ٝبٕ ًدٕ خُىَِ ٝيُْٓ خُ٘
ػً٘ٙ لع٠ ٗمِٔٚ خُٕٔاُٝيص  ؼدَجد ػ٠ِ خُٔعؼِٔيٖ ؤُٓخ ، ألٗٚ ُيٓخألؿِر خألػْ
، ٝبٗٔد ٛٞ ٗدظؿ ػٖ ٔ٘يٖ ٓعط ٖٓ خُُٔخلَ خًَُخٔيص، ٝخألٔعدٌ كي كي ٝهٞع ٌُي

ٌُّ ًٔد يُودٍ:  ٍٛٙ خُمدُص ؤٓدّ ؤُٓيٖ ؤلبلٛٔد ٓـــ

ؤٕ يـط ؼُكٚ ػٖ ٌُي خُ٘وٛ ٝيعدزغ ػِٔٚ كئد ٛٞ ٓؽِٞذ ٓ٘ٚ كي  :خألٍٝ
 ُٓلِعٚ، ٝيٌعلي زعمٔيَ ؿيُٙ خُٕٔاُٝيص ػ٠ِ ٓد ٝهغ.

٠ِ ؤ٠ٗ ُٚ ٌُي ٝهً خظٕغ خُىُم ػؤٕ يمدٍٝ بصبلق ٌُي خُىَِ، ٝ خُؽدٗي:
 ٝخُٞهط ال ئٕك زٍُي.  خُُخهغ ًٔد يودٍ

إلصبلق ٓد ئٌٖ بصبللٚ، كسوي ؤُٓ ؼدُػ ؤَٟ زؼط خألٔدظٍش يِفإٝ بُيٚ 
ؤال ٝٛٞ خُع٘سيٚ ػ٠ِ خألوؽدء خُٙدجؼص ًِٔد ٔٔمط خُلُصص، ٝبصبلق زؼط 

 ٍُِٓص. خألوؽدء كي ليٜ٘د، ٍٝٛخ كي ٗظُي ؤظؼق خإلئدٕ ٝؤزُؤُ 

ي  ــــــص خألٛٔيص، ٝٛــي ؿديـــص كــــًخ ٖٓ خُع٘سيٚ ٝخُعإًيً ػ٠ِ ٕٓإُـــــــٝٛ٘د ال ٗفــــً ز
ْ ُُِٔخلَ خأل٠ُٝ ٖٓ خُعؼِيْ، ٝودصص خُعؼِيْ خالزعًخجي، خٍُي ظَُٝش ظسػ خُٔعؼِ

  َ يصِك ظعإٔٓ ػِيٚ ًَ خُُٔخلَ خُعي ظإظي زؼًٙ، كسصبللٚ  ٝيػدٓص   ٝػًٔش   ٛٞ ؤص
ًٙ، ُٕٝ٘د كــــــــي لدـــــص ب٠ُ ظُذ ؤٓؽِص ٓد زؼًٙ، ٝزلٕديٙ يلًٕ ؤٝ يعؼق ٓد زؼ

ًٌُُ، ألٕ خُٞخهغ ي٘ؽن زِٕدٕ خ     ٚ.ــــُمدٍ ٝياًً ٓد هِعُِعًُيَ ػ٠ِ ٓد 

ٖ ؤٕ خُعوٞيْ خٍُي ِٗفإ بُيٚ كي خُعًَيٓ زفٔيغ ؤٗٞخػٚ، ـث لي٘ٔد ٗظـــــٗىؽ_ 
٠ٕ٘ٗٝ ؤٕ ٖٓ يُخي زٚ ظوٞيْ خُٔعؼِٔيٖ ٝهيدْ يَـص ظمون ؤًٛخف خُعؼِْ ًٝلديدظٚ، 

ؤيعد ُ٘وّٞ زٚ ؤيخءٗد ٝٓؼُكص ٓد  ؤًٛخف ٝٓودصً خُعوٞيْ خُِٕيْ خُؼديٍ، ؤٗٚ كُصص
ِك ٖٓ خُؽُم ٝخألٔدُير خُعؼِئيص ٝٓد ال يصِك، ٝٛٞ ٓد ئٌٖ ؤٕ ٕٗٔيٚ زدُ٘وً يص
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خٍُخظي، ٝٛٞ ٝبٕ ًدٕ صؼسد ؤليدٗد ػ٠ِ خُ٘لٓ، كةٗٚ ال ٓلُ ٓ٘ٚ بٌخ ؤَخي خألٔعدٌ ؤٕ 
 يفٞي ؤيخءٙ ٝيمٕٖ ػِٔٚ.

ٝؤٗط ظوّٞ  ) :كي بلًٟ ٓىعدَخظٚ خُعُزٞيص يوٍٞ ؤٔعدٌٗد خٌُُيْ ًٔدٍ ٝـدي
يك، ظُٔ ؤٓدٓي ُٔيؼد ػُٙخض خُعفدَذ ٝخُِمظدض خُصليص زؼِٔيص خُعصم

ٖٓ خُوِْ خأللُٔ زيٖ يًى يّ٘ف ػـــُ خُُظــ٠ ٝخألٔــــ٠، ظفؼَ ٝظعودٔٔي ٓٙد
ًٓخيخ ؤلُٔ، ؤٝ ئُْ بًِيبل ػ٠ِ ٘ودجن خُ٘ؼٔدٕ، ٛي ٌخض خُِمظص خُعي ظفؼِي 

 .14( ٞظٞعظٕدجَ ؼُخجوي ٝؤٔدُيسي... بٗٚ ظوٞيْ ٍُِخض هسَ ؤٕ يٌٕٞ ظوٞئد ُِٔ

ؤٓد ؤٕ يٌٕٞ هصًٗد يخجٔد ٖٓ خُعوٞيْ ٛٞ خُٞهٞف ػ٠ِ ٌٓدٖٓ خُىَِ ػً٘   
خُٔعؼِْ، كٍٜخ خُعلٌيُ كي ٗظُي خُٔعٞخظغ هً خظٕغ ػِيٚ وُم خُـِػ ٖٓ ؼبلؼص 

 ؤٝـٚ، ٝٛي:

ٞخٙ ــــي ظؼق ٕٓعـــــــــخُٞـٚ خألٍٝ: ؤٗٚ يفؼَ خُٔعؼِْ يخجٔد ٛٞ خُٔعْٜ خألٍٝ ك
ٝؤهصُ لدجػ ئٌٖ ؤٕ يظُٜٙ ٝيعِٕوٚ ؤي ٝخلً ٓ٘د، ٝزٍُي خًَُخٔي، ٍٝٛخ ؤَٜٔ 

 يُــــؼلي ٗلٕٚ ٖٓ ؤي ٓمدٔسص ُِ٘لٓ ٝٗوً ٍُِخض.

ـــــــَ ٓعؼص كي خُعؼِيْ، ٝٛ ـ  ي ـــــخُٞـٚ خُؽدٗي: ؤٗٚ يُمـــــُّ خألٔعدٌ ٖٓ ؤػظْ ٝؤ
يٓ خُسمػ خًُخجْ، ٝخُع٘وير خُٕٔعُٔ ػٖ خُسًخجَ خُٔبلجٔص، ٝظُى ًَ ٓد ال يليً، كِ

َ  خُؼير ؤٕ ٗعٔػيسد ؤٕ ٗىؽث ُٓش ؤٝ ُٓظيٖ، ٌُٖٝ خُؼي ديٟ كي خُىؽإ، ؤٝ ـــــر ً
 ٗفعًٜ كي ظؼِيَ ٝظصٞير ؤوؽدج٘د.

خُٞـٚ خُؽدُػ: ؤٕ خألٔعدٌ خٍُي ال يُوّٞ ٗلٕٚ ٝؼُيوعٚ كي خُؼَٔ، هً يإظي ػِيٚ 
ليٖ ٖٓ خًُُٛ ٝٛٞ يفً ٗلٕٚ ودَؾ خُٕيدم، ٝي٘ظُ ئي٘د ٝ٘ٔدال كيُٟ ًَ ٘يء 

                                 
.رلتازات تسب١ٜٛ، زقِ:   
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ٖٓ لُٞٚ هً ظـيـــــُ، كيً٘ذ لظٚ خُؼدؼُ، ٝيع٠٘ٔ ُٞ ػدي خُّٓدٕ ب٠ُ خَُٞخء ُيعًخَى 
 ٓد لَ زٚ.

ٖ ـــــيؼفس٘ي ٖٓ خألٔدظٍش ٌُي خألٔعدٌ خٍُي ال يعمًغ كي لصصٚ ػ_  
ٔيُظٚ ٝزؽٞالظٚ كي خُميدش، ٓٔد ال يليً ظبلٓيٍٙ كي ٘يء، كًع ؤيٜد خألٔعدٌ خٌُُيْ 

ظعمًغ ػٖ ٔيُظي، ألٜٗد ٛي خُِـص خُعي  ٓغ خُٔعؼِٔيٖػٔدُي ٝؤكؼدُي خُمٕ٘ص ؤ
يلٜٜٔد خُ٘دْ، ٝٛي ويُ ٖٓ يؼسُ ػ٘ي ظؼسيُخ صديهد، ٝهً هيَ كي ٓإؼَٞ 

 زال".ــــــــــــــــــــــــغ من األقــــــــــــــــــال أبلـــــــــــــــ" األفعخُِمـــــــــــــٌْ: 

يٖ يٌُٕٛٞ خُفً كي خًَُْٝ، ؤْٜٗ خٍُ زؼط خُٔعؼِٔيٖ ٖٓ ظِســـيٕدض_  
ً زٔٞظٞع ــــبلهص ُٜد ٖٓ هُير ؤٝ زؼيـــيؼًٕٔٝ ب٠ُ ؤٔحِص هً ؤػًٝٛد ِٔلد ال ػ

ي ــــــٚ خًَُْ خُٞـٜص خُعـــــــخًَُْ، ٝؿديعْٜ صُف خألٔعدٌ ػٖ خُٔٞظٞع ٝظٞـي
 ؤَخيٝٛد، ٝخألٔعدٌ خًٍُي ٛٞ خٍُي يلؽٖ ب٠ُ ظِي خُميَ، كبل يٕوػ كي لسدُٜد ٝال

يصُف خُٕدجَ صُكد ُؽيلد، ٝيفيسٚ زٔد ئٕيٚ ؤَٛ خُسبلؿص كىٜد، زَ يوغ كي 

.15"وب احلكيمـــــاألسل"

ُض ــــَ ٌُي خُــــــخٍُي يٕإٍ ٖٓ ؤـ ػ٠ِ خألٔعدٌ ؤٕ ئيّ زيٖ خُٔعؼِْ ٌُٖ
دجَ ــــــخُٔفً خٍُي يٕإٍ ٖٓ ؤـَ خُلْٜ، لع٠ ال يمُّ خُٕ خُٔعوًّ، ٝزيٖ خُٔعؼِْ

كي خُفٞخذ زٕٞء خُظٖ ؤٝ خُعىٔيٖ ؤٝ خُعْٞٛ، بٌ ٖٓ خُىؽإ خُلديق  خُٔفً ٖٓ لوٚ 

                                 
تسى ضؤاي٘ ٚاإلجاب١ عٔ ضؤاٍ آخس  :ب بأَس ال ٜتٛقع٘، ٚي٘ طسم َٓٗاَعٓاٙ: إٔ تتًك٢ املداَطٚ ١ًُٝ اييت تعجبين نجريا، ٖٛ َٔ األضايٝب ايبالغ١ٝ اجل  

 ، نأْو تكٍٛ ي٘ نإ ٜٓبػٞ إٔ تطاٍ عٔ نرا.ٙافرتاضٞ، أٚ اإلجاب١ عٔ ضؤاي٘ بػري َا ٜكصد

ثِ  ،ألٕ بعض ايصخاب١ ضأيٛا ايسضٍٛ عٔ اهلالٍ، َا باي٘ ٜبدأ صػريا ثِ ٜهرب {ٜطأيْٛو عٔ األ١ًٖ قٌ ٖٞ َٛاقٝت يًٓاع ٚاحلج }أَج١ً: قٛي٘ تعاىل:َٚٔ 

 فعًُِٗ ايكسإٓ إٔ األ١ًٖ ٖٞ َٛاقٝت يًعبادات. طا٤ٍ حت٢ خيتفٞ،ٜت

 {ٜطأيْٛو َاذا ٜٓفكٕٛ، قٌ َا أْفكتِ َٔ خري فًًٛايدٜٔ... }َٔ أَجًت٘ أٜطا قٛي٘ تعاىل:ٚ

ع٢ً األدِٖ حني قاٍ ي٘: ألمحًٓو ع٢ً األدِٖ"ايكٝد"، فسد عًٝ٘: َٚجًو حيٌُ  أحد اخلٛازجاحلجاج َع َٔ أَجًت٘ نريو َا ٚزد يف قص١ ٚ

.ٚاألغٗب"اخلٌٝ". ٚاحلٛاز بُٝٓٗا طٌٜٛ، ٤ًَٞٚ بأضًٛب احلهِٝ
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ظؼٔيْ خُمٌْ ػ٠ِ ـٔيغ خُٔعؼِٔيٖ، ٝكي ٌُي ظِْ ٝـَٞ، كبل زً بٌٕ ٖٓ خُعلُين 

" من جعل الناس سواًء، زيٖ لدُص ٝؤوُٟ، ػٔبل زدُمٌٔص خُٔؼُٝكص خُعي ظوٍٞ: 

 فليس حلمقه دواٌء".

خُٙـر كي خُوْٕ، ؤٕ ؤػُف ٓصًَ عسػ ـُزعٜد ُ خُٞٔدجَ خُعيٖٓ _ 
خُٙـر ؤٝال، ؼْ ؤظـدكَ ػ٘ٚ بٌخ صًَ ٖٓ ؿيُ هصً ُٓش ؤٝ ُٓظيٖ، كةٕ زًؤ يلٙٞ 

 ٝيعٕغ ٌٛسط هصًخ ب٠ُ ٓصًَٙ ُؼبلـٚ ٝهؽغ ٓ٘سؼٚ.

ٖٝٓ ؤكعَ ٓد ـُزعٚ كي ٌُي ؤٕ يٌٕٞ لًيؽي زدُعُؿير ٝخُعُٛير ٓغ ٓصًَ 
ٞي ـــــٝهط خًَُْ، لع٠ ال يٕعوي ٝزي٘ٚ كي ٝهط ؿيُ ـــخُٙـر ٝٓؽيُ خإلِػدؾ زي٘

 َ ُٜ زـيُٙ ٖٓ ؤٗصدَٙ، كةٌخ ُػُف ٖٓ يعّػْ خُٙـر كي خُوْٕ ُٝظسػ ٍٛخ خُٔصًَ ٔ
، ألٕ ٍٛخ خُّػيْ يٌٕٞ ُآلوُيٖ زُّٔ٘ص خُوِر ُفٔيغ خُفٞخَق، ظسػ خُوْٕ ًِٚ

 ٝزُّٔ٘ص خُُٝق ُِفًٕ، كسصبلق خُُٝق ٝخُوِر ظصِك خُفٞخَق ٝخُفًٕ.

زدُعًٜيً َٝكغ خُصٞض زدُِؼٖ ٝخُٙعْ، ٝخُعُذ  ٝٝخْٛ ٖٓ ظٖ يٞٓد ؤٗٚ
 زدُٕٞغ، ٔ٘وعي ػ٠ِ آكص خُٙـر خُعي ػٔط زٜد خُسِٟٞ كي ًٓخَٔ٘د.

ظسيـــٖ ُي زؼً ؼٍٞ ظإَٓ كي ٘ـر خُٔعؼِٔيٖ، ؤٕ ٖٓ زؼط ؤٔسدزٚ خُعي  _ 
ي٘سـي ؤٕ ٗٔعِي خُٙفدػص ُبلػعُخف زٜد، ٛي زؼط ظصُكدظ٘د ٗمٖ خألٔدظٍش، ُٕٝط 

ًٌُُ،  عوصدء ٝخٔعوُخء  ؤٓؽِص ٖٓ ٍٛٙزمدـص ب٠ُ خٔ ٌُٖٝ خُعصُكدض خُٔلعيص ب٠ُ ٓد 
 لٕسي ؤٕ ؤًٌُ ٓؽدُيــٖ، يودْ ػِئٜد ٓد ُْ يُــوَ:

، ليٖ ال يمعُّ ٓٙدػُْٛؤٕ يؼدِٓٞٙ زٚ،  ٍٝ: ٓد ٌخ ي٘عظُ ؤٔعدٌ ٖٓ ٓعؼِٔيٚخأل
 كيٕسْٜ، ؤٝ يِؼْٜ٘، ؤٝ يٕىُ ْٜٓ٘؟، ٝال يُخػي ؤلٞخُْٜ
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خٍُيٖ يعيؼْٜ كي ًَ لصص، كبل يايي عٞهغ ؤٔعدٌ ٖٓ ٓعؼِٔيٚ : ٝٓد ٌخ يخُؽدٗي
  ؤٓدٗعٚ َٝٔدُعٚ ػ٠ِ ؤلٕــــٖ ٝـٚ لٕر خٔعؽدػعٚ؟

ٝـٞزد  دٌ ـــــخُؤغ ٝخالٔعسًخي زدُُؤي، صلعدٕ ٌٓئعدٕ يفر ػ٠ِ خألٔع  _ 
فدٍ ك خُٔــــــــــؤٕ يعىِــــــ٠ ػٜ٘ٔد، ٌُٝي زإٕ يعمِــــ٠ زعًٛٔد، ٝٛٞ ؤٕ يلٕػي٘يد 

ُ ؤٗٚ ـــــ، بٌخ ظٜؤٕ  يٍّ٘ ػً٘ َؤي خُٔعؼِْ ٝيوسُِِٚٔعؼِْ ُيؼسُ ػٖ َؤيٚ زمُيص، ٝ
ؤليدٗد  ٚ صميك، كدُٔعؼِٕٔٞــــصٞخذ،  ُٝٞ ًدٕ ٓىدُلد ُٔد خٔعوُ ػً٘ خألٔعدٌ ؤٗ

دَ ــزؼلٞيعْٜ ٝٔفيعْٜ يإظٕٞ زإكٌدَ ـيًش، ٓد ًدٗط ظىؽُ ُ٘د زدُسدٍ، ًْٝ ٖٓ ؤكٌ
 ، ٓد ً٘ط ؤظٞهؼٜد ْٜٓ٘.زص خُٔعؼِٔيٖ كي ؤَٝخم خالٓعمدٗدضـيًش خٔعلًظٜد ٖٓ ؤـٞ

َٞٙ ٓغ خُٔعؼِٔيٖ، ٝٓغ خإليخَش، ـــّّ زإٕ خألٔعدٌ خٍُي يعسػ ؤٓــــؤـ _ ؤًدي 
خألٔعدٌ ؤـّّ ؤٗٚ ٔي٘فك  ٝيؼُف ٓد ػِيٚ ٖٓ خُموٞم، ٝٓد ُٚ ٖٓ خُٞخـسدض، ٍٛخ

 ٍَ.ــــي ٝيــــٓد يإظٝٔيٌٕٞ خُعٞكين لِيلٚ كي ؤؿِر  كي ػِٔٚ،

بٗٚ ٌُي خألٔعدٌ خٍُي يمعُ كي خُٞهط، ٝيِعّّ زٔد ػِيٚ ٖٓ خُٞخـسدض، ٓغ 
 .ٗلٕٚ ٝٓغ ؿيُٙ، ٝيؼؽي ٌَُ ٌي لن لوٚ

ذ  ًِٔص ظىُؾ ٖٓ كٔي ؤيٜد خألٔعدٌ كي لدُص خُلُق، ؤٝ ك _  ص ــــــــي لدُـــــــَُ
جي كي خُؼَٔ، ؤٝ خُـعر، ال ظِوي ُٜد زدال، ظاؼُ ظإؼيُخ لٕ٘د ؤٝ ٔيحد  كي ٗلٓ ِٓبل

كي خُوْٕ، ٍُُي ٝـر ظسػ خُِٕدٕ، ُٝٓخػدش ٗعدجؿ خُعصُكدض كي ٗلٓ ٓعؼِٔيي 
 ٝخُٔأالض، ٝهلل يَ خُٙدػُ خُؼُزي بٌ يوٍٞ:

 ـُخلدض خُٕ٘دٕ ُٜد خُعحدّ "" ٝال يِعدّ ٓد ـُق خُِٕدٕ

ظؼِْ ػّيّي خألٔعدٌ ؤٕ ظص٘غ خُٔؼُٝف يٕٝ خٗعظدَ خُؽ٘دء خُمٕٖ ٖٓ  _ 
ًَ خُ٘دْ يمسٕٞ ٓ٘ي ؤٕ ظص٘غ خُٔؼُٝف، ٝال ظٌٖ ٖٓ خٍُيٖ بٌخ  خُ٘دْ، كِيٓ

ص٘غ ؤلًْٛ ٓؼُٝكد يٞٓد، ٝخٗعظُ ٖٓ خُ٘دْ ًٓلد، كةٌخ ٔٔغ هًلد، ؤلفْ 
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 ْٕ ْ ؤلً ٖٓ ًبلّ خُ٘دْ، ٜٓٔد زِؾ كي يَـص خُؼِْ ِ  ٝخٗعٌٓ، ٝظًٍُ يخجٔد ؤٗٚ ال ي
 ٝخُمِْ ٝخُفٞي، ًٔد هدٍ خُٙدػُ ػِي زٖ خُفْٜ:

  ُ ٖ ٌخ خ  ٓ ُِّٜدٝ  ًُ  ُٙ فديد  ٔ ْٚ   "" ٍي ظُُظ٠  ؼدِيُس  ٓ   ً ُء  ُٗسبل  ؤٕ  ظُؼ   ٔ  ً ل٠ خُ

ػِٔع٘ي خُعفُزص ؤٕ ػ٠ِ خألٔعدٌ ؤٕ يُخػي ؤكٜدّ خُٔعؼِٔيٖ ػً٘ٙ، ٝؤٕ  _ 
 يىعدَ خألِٔٞذ خُٔ٘دٔر ٌَُ كحص ْٜٓ٘، ٍٝٛخ يعؽِر ٓ٘ٚ صسُخ ٝؤٗدش.

زٌــَ  ٔعدٌ ظمــــًيػ ٓعؼِٔيٕٚ يعُى خألٖٝٓ ُٓخػدش ؤكٜدّ خُٔعؼِٔيــــٖ ػ٘ـــًي، ؤ
صميمص ٝٓليًش كي ٌخظٜد، ألٜٗد هً ٓد ال ظسِــــٚ ػوُْٜٞ ٖٓ خُٕٔدجَ، ُٝٞ ًدٗط 

ظٖٙٞ ػ٠ِ خُٔعؼِْ، ٝظمٍٞ زي٘ٚ ٝزيٖ كْٜ ٓد يُؽِر ٓ٘ٚ كٜٔٚ كي ظِي خُُٔلِص، 
كعمًغ زٍُي ٓلًٕش ظدُٛش ظلٞم ؤٝ ظٕدٝي ٓصِمص ػِْٜٔ زعِي خُٕٔإُص، ٖٝٓ 

ٔص كي خُُٙيؼص خإلٔبلٓيص خُعي ظصِك ٌَُ خُٔفدالض: ؤٕ يَء خُٔلًٕش خُوٞخػً خُٜٔ
 .16ٓوًّ ػ٠ِ ـِر خُٔصِمص

 زٖ ٕٓؼٞيصمدزي خُفِيَ ػسً خهلل ٝٛ٘د ظمعُٗي هُٞص َٜٓٙٞش ٓإؼَٞش ػٖ خُ
ديثًا ال ابلغه عقزهله، إال ما أس  مبحدث قزما ح، ٝٛـــــي هُٞٚ: ) َظي خهلل ػ٘ٚ

 .17(لبعضةه فتنة كان 

                                 
ّ، َازع  ٖــ املٛافل يـ: مجاد٣ األٚىل  نٓا يف يكا٤ َع ايطٝد َفتؼ َاد٠ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ذ. املصطف٢ املتاقٞ يف ايط١ٓ املاض١ٝ ّٜٛ   

 يألضتاذ إٔ حيسص يف ايٓكٌ ايدٜدانتٝهٞ يًُعازف ع٢ً عٓصسٜٔ اثٓني، ُٖٚا:أْ٘ ٜٓبػٞ   -جصاٙ اهلل خريا -فهإ مما ْصح ب٘ 

ا٤ تعًل األَس عٓصس االختصاٍ، ٜٚعين ذيو إٔ ٜسنص األضتاذ ع٢ً املطًٛب َٓ٘ فكط مما ٜساٙ َٓاضبا يًُتعًِ دٕٚ يف أٚ دٚزإ أٚ اضتطساد يػري حاج١، ضٛ

بتٛثٝل ايٓص، أٚ غسح٘...

حيطٔ األضتاذ تٓصٌٜ تًو املعازف يف ايٛقت املٓاضب يًف١٦ املٓاضب١.عٓصس املال١َ٤، مبع٢ٓ إٔ 

َاّ َطًِ يف َكد١َ نتاب٘ ايصخٝح، ٚأٚزدٙ اإلَاّ ابٔ نجري يف تفطري قٛي٘ تعاىل َٔ ضٛز٠ ٖرا األثس املٛقٛف ع٢ً عبد اهلل بٔ َطعٛد، أخسج٘ اإل 

األع٢ً: ) فرنس إٕ ْفعت ايرنس٣(.
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َؤيط ٖٓ لُٚ خُٔعؼِٔيٖ ػ٠ِ خٔعـبلٍ ؤٝهدظْٜ، ٝزمؽْٜ ػٖ خألٔدظٍش _  
ٕٝ ُبلٓعمدٕ خُفٜٞي، َؤيط ُيٍُِٞخ ُْٜ زؼط خُصؼدذ خُعي يبلهٜٞٗد ْٝٛ يٕعؼً

ٝيٍٛر ٛٔي ٝلّٗي، ٝهً ػٙط ٓؼْٜ ٍٛٙ ٓد يؽِؿ صًَي،  ْٜ ٌُيلُصٖٓ 
ؤػدٗي ٓؼْٜ ؤٔدػًْٛ ٝؤزمػ ٓؼْٜ ٝ خُعفُزص ًِٜد خُعي يخٓط ٗصق ُٜ٘، ًٝ٘ط

كٌدٗٞخ يٕسوٞٗ٘ي ب٠ُ خُوْٕ ٝي٘عظُٕٝ ٓفيث ٝؤٗد خٍُي ً٘ط  ٓؼْٜ زؼط ٓد يؼدٕٗٞ،
كوِط كي ٗلٕي: ُيط ظبلٓيٍٗد خألػّخء  ؤٔسوْٜ يخجٔد ب٠ُ خُوْٕ كي ؤيدّ خُٕ٘ص ًِٜد، 

يسٍُٕٞ ٓؽَ ٍٛخ خُفًٜ كي ٔدجُ ؤيدّ خُٕ٘ص خًَُخٔيص، بْٜٗ ُٞ كؼِٞخ ٌُي ؤٝ زؼعٚ 
 ْ.ٌُدٕ ُ٘د ُْٜٝ ٘إٕ ػظي

ؤيو٘ط يوي٘د ال ٘ي زؼًٙ ٝال ٘ي ٓؼٚ، زؼً ٍٛٙ خُعفُزص خُٔعٞخظؼص، ؤٕ _  
خُعٞخصَ ٝخُمٞخَ ٓغ ِٓبلجي كي خُؼَٔ، ٝٓغ خُٔعؼِٔيٖ، ٛٞ خُٕسيَ خُٞخظك خٍُي 
بٌخ ٌِٔ٘دٙ، ٗصَ ب٠ُ خُٔسعـ٠ زإهَ ـًٜ، ُٝيٓ ٌُي زٕٔعميَ ؤٝ ػٕيُ، بٌخ 

ـًض خُ٘يص خُصديهص، ٝخُُؿسص خُمٔيًش. ُٝ 

ػِٔع٘ي خُعفُزص ؤٕ ٓٞخؼٖ خالظلدم زي٘٘د ًؽيُش، كي ليٖ ؤٕ ٓٞخؼٖ ٝهً 
خالوعبلف، ؤٝ خُىبلف هِيِص، ٍُُي ي٘سـي خُعؼدٕٝ كي خُٕٔدجَ خُٔعلن ػِيٜد، ٝظُى 
خُٕٔدجَ خُٔىعِق كيٜد، خُعي يٕغ كيٜد خُوٍٞ، ٝظُِعٔٓ كيٜد خألػٍخَ، ػٔبل زدُودػًش 

ستعاون فينا ) ٔٚ خهلل، ٝٛي هُٞٚ: َلخُؼظئص خُٕٔ٘ٞزص ب٠ُ خإلٓدّ لٕٖ خُس٘د 

 .18(ويعرز بعضنا بعضًا فينا اختلفنا فيه ،اافقنا عليه

كٔد يسًٝ أللًٗد ؤٗٚ ٛٞ ػيٖ خُصٞخذ كي خوعيدَ ظُزٞي ٓؼيٖ، هً يسًٝ آلوُ ؤٗٚ 
ُيٓ زٍخى، ٝال ظيُ كي ٌُي خالوعبلف، بٌخ ًدٕ ٓإٔد ػ٠ِ ه٘دػدض يًػٜٔد 

 ؤٝال ٝؤويُخ خُٔصِمص خُؼدٓص ُِفٔيغ.خًُُيَ ٝخُسُٛدٕ، ًٝدٕ خُوصً ٓ٘ٚ 

                                 
ٚإٕ حاٍٚ بعض ايٓاع إْهازٖا بتأٜٚالت ٚإٜسادات بعٝد٠ ال أظٔ إٔ ٚاضع ايكاعد٠ ٜكصدٖا، فٗٞ قاعد٠ تصًح إٔ تهٕٛ  ٖٚٞ قاعد٠ ٚج١ٗٝ ٚض١ًُٝ، 

َسجعا ٜطتدٍ ب٘ يف َجٌ َا أٚزدت٘ ٖٓا.
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ؤٓد ؤٕ ٗىعِق ٖٓ ؤـَ خالوعبلف، ٝٗؼدَض ًَ َؤي ال يٞخكن ؤٛٞخءٗد، كعِي 
 ػديش هسيمص، ـًيُ ز٘د ؤٕ ٗعف٘سٜد. 

ًْٝ يؼظْ خإلٕٗدٕ كي ػي٘ي بٌخ ظسيٖ ُٚ خُمن كيُـغ بُيٚ زُٕػص ٓؼعٍَخ، يٕٝ 
ٖٓ  ويُ ،زدالػعٍخ٠َُ خُمن خُُـٞع بظُيي ؤٝ يكدع ػٖ خُىؽإ، ُٕٝدٕ لدُٚ يوٍٞ: )

 .19( خُعٔديي كي خُسدؼَ زدالٔعٌسدَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .اجلُع١َٔ خطب٘ ّٜٛ  خطب١ يف  ، صدٜكٓا ايعصٜص األضتاذ أمحد بٛ ناز عٔ غٝد٘  اجلًٌٝ عبد اهلل بٓطاٖسَٔ َسٜٚات  ٖرٙ احله١ُ  



26 

 

 ةــــاتــمـخ
ٍٛخ ٓد ظيُٕ ُـــي ـٔؼٚ ٓٔد لعُٗـــي ٖٓ زؼط ٓد ظؼِٔعٚ ػِٔيد كي ٜٓٔص           

خُؼًٜ زدُٔيًخٕ،  خُعًَيٓ ٝخُعُزيص، ٝال ٘ي ؤٗٚ ٔيلٞظ٘ي ٘يء ًؽيُ، زٕسر لًخؼص
ؤٕ ؤُٝكن ُفٔؼٜد ظًٍُش    لس٠ِ زعفدَذ ؤوُٟ، ؤَـٞزةٌٕ خهللٕ خآلظيص ٝخأليدّ ٝخُٕ٘ٞ

ُ٘لٕي ُٝـيُي ٖٓٔ ْٛ كي ٕٓعٟٞ خُمدـص بُيٜد، يوي٘د ٓ٘ي زإٛٔيص خٌُعدزص 
ً  ُِٔؼِٞٓدض ٝخُعفدَذ ٜٓٔد ًدٗط ٝيٕ٘ؿ  لع٠ ال ظعيغ ،ٝخُعًٝيٖ، ألٕ خٌُعدزص هي

 خُٕ٘يدٕ. َٖ خُٞهط ٕٗفد ٖٓ خإلٛٔدٍ  ٝويٞؼد ٓػِيٜد ُٓٝ

زؼً خُلُخؽ ٖٓ ظًٝيٖ ٍٛٙ خألكٌدَ كي  بُيٚ ٝ ئٌٖ بـٔدٍ ؤْٛ ٓد ظٞصِط     
 خآلظـــــــــي:

  ًدٕ خُـُض ٖٓ  ظًٝيٖ ٍٛٙ خألكٌدَ زؼً خٗعٜدء ظفُزص ٔ٘ص يَخٔيص ظوٞئد
 .20ُِؼَٔ يخوَ خُلصَ خًَُخٔي، ٝٗوًخ ٍُِخض، زؽُيوص صُيمص

 ٌُؽيُش، ٔٞخء ُي، ؤٝ زيدٕ ٓد كي ظًٝيٖ ٍٛٙ خألكٌدَ ٝخُعفدَذ ٖٓ خُلٞخجً خ
ُـيُي ٖٓٔ ٔيؽدُؼٜد.

  ،ُٟٝٛي ظفدَذ ؤػعّ زٜد، ٝؤٌُ٘ خٗلعدق ٍٛٙ خُعفُزص ػ٠ِ ظفدَذ ؤو
ػِيٜد ؤصمدزٜد، ٝهً ٔسوط خإل٘دَش بُيْٜ كي ٓٞظؼٚ.

  ،ّْٓؾ ٍٛٙ خُعفُزص زيٖ خُفدٗر خُعؽسيوي ٝخُفدٗر خُ٘ظُي كي خألؿِر خألػ
ٓٞخؼٖ ظوًٓط، ٌُٝي ؤُٓ  ٝهً ظٔيَ ػً٘ي ًلص خُعؽسين ػ٠ِ خُع٘ظيُ كي

ٓوصٞي.

                                 
أز٣ إٔ أجعً٘ َطو ختاّ ٖرٙ اهلٛاَؼ  بعد اْتٗا٤ نٌ َٛضِ دزاضٞ؛ ألضتاذْا ايفاضٌ  نُاٍ ٚجاد نالّ ْفٝظ، ُٜػعس أٟ َدزع ظطا١َ املطؤٚي١ٝ  

ط أخ١ٜٛ ٚعادات ١َٜٝٛ جتازب تسب١ٜٛ ٚعالقات إْطا١ْٝ ٚزٚاب ، ٜكٍٛ األضتاذ ايعظِٝ : ) حُٝٓا ٜٓطدٍ ايطتاز َعًٓا ْٗا١ٜ َٛضِ دزاضٞ، تهٕٛٚاحلٛاغٞ

.(، رلتازات تسب١ٜٛ، زقِ:  ٚتٛاصالت بػس١ٜ ٚتعاقدات بٝداغٛج١ٝ... قد اْتٗت َع٘، ٖٚٛ َا جيعٌ نٌ َسب بني أَيِ فْكد جص٤ُ َٓ٘، ٚبني أٌَ قبٍٛ أدا٥٘ ايسضاي١
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 ٌ ُٕي يمعدؾ ب٠ُ ُْ ؤَخع كي خُعًٝيٖ ظُظيسد ٓؼي٘د ُعَِٕٕ ظِي خألكٌدَ، أل
 ـًٜ آوُ، ٝال ؤَٟ ُٚ كدجًش ٌخض ٘إٕ ًسيُ كي ٓؽَ ٍٛخ خُعًٝيٖ.

ال ؤيػي خُؼصٔص ؤٝ خٌُٔدٍ ٍُٜٙ خُعفُزص، ٝلٕســــي ؤٗ٘ي لدُٝط ؤٕ ٍٛخ ٝ      
 ٝؿِر ػ٠ِ ظ٘ي ؤٗٚ ئٌٖ ؤٕ يليًٗي، ؤٝ يليً ؿيُي. ؤٗوَ ٖٓ وبلُٜد ٓد ػٙعٚ،

ؤٕ يصمك ٓد يوق  دُغ ٓد ٔؽُظٚ ٝلَُظٚ، ٖٓ ًَ ٖٓ يؽ كي خُىعدّ  ؤُعٔٓٝ     
ػِيٚ كيٚ ٖٓ وؽإ ؤٝ َُِ، َٝلْ خهلل ٖٓ ؤًٟٛ بُــــــــــــــــــي ػيٞزــــــــــــي، ٝؤٔإٍ خهلل كي 

كي  ٖٓ ؤكديٗـــــــــــــي ٖٓ هُير ؤٝ زؼيًخُسًء ٝخُىعدّ ؤٕ يفّي ػ٘ي ويُ خُفّخء ًَ 
 ، ٝآوُ يػٞخٗد ؤٕ خُمًٔ هلل َذ خُؼدُٔيٖ.ٍٛٙ خُعفُزص

 يُٞيِٞخُٔٞخكن ُــ:  ٛـــــ  َٓعدٕ خُٔؼظْ ٘ي يّٞ خألَزؼدء ـسٝلَُ زـــ    
.ّ 

ـــٞخ .ٌ ٓمًٔ خُمٕيٖ ٗـــــمُّ
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