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 ٕٛغٛج 
 
 

إٜ ا٘ضٛغ هلل ٝضٛغٞ ٢ٝؿخ٧ًٟٝ ٢ٝؿخُْؼٞ ٢ٝخ٢ة إ٧ٟ٘، ٢ًٝ٢ػ تبهلل ٜٛ فؼ٢ؼ أْٝؿٝب ٢ٜٛ ؿ٧ئبح أيٛب٘ٝب، 
ٜٛ ١٧غٞ اهلل ّال ٛمل ٟ٘، ٢ٜٛ ٧مٙل ّال ٠بغ٥ ٟ٘، ٢أف١غ أٜ ال إٟ٘ إال اهلل ٢ضغٞ ال فؼ٧ٖ ٟ٘، ٢أف١غ أٜ 

:  ٛضٛغًا يتغٞ ٢ؼؿ٢ٟ٘ ك٤ٙ اهلل ي٧ٟٙ ٢ؿٙٚ، أٛب تًغ
ّئٜ ا٘ضغ٧د يٜ أ٧ٛ٠ج ا٘خؼت٧ج ٢غ٢ؼ٠ب ٦ّ إيغاغ ا٘ٛسخٛى ٢ضٛب٧خٟ ٧٘ؾ ٠ػا ٛٗبٟٝ ٢ال ٢ٔخٟ، ّب٘س٧ٛى ٧غؼٖ 

أٜ ا٘خؼت٧ج مؼ٢ؼث ٢ٛنٙة ٛٙص أ٧ًّب ٗبٜ ٛٝنٕٟٙ ٢ّٙؿْخٟ ا٘خؼت٧٢ج، ٢ا٘ٛسخًٛبح ١ٙٗب تأؿؼ٠ب خٝبغ٥ ا٢٧٘ٚ 
تب٘خؼت٧ج ٢خ٤ًٝ تب٘خؼت٧ج ٢ا٘ضغ٧د ي١ٝب، ٢ً٘ٙٝب ض٧ٜ ٝخنٙى إ٤٘ ا٘ٛٗختج ٕٝؼأ ١٧ّب ٜٛ ا٘ٗخة اُ٘ؼت٧ج أٗذؼ ٛٛب 
ًّب ٢ٛنٙتًب ٘ٙس٧ٛى تُل ا٘ٝهؼ يٜ  ٕٝؼأ ١٧ّب ٛٛب كغؼ يٜ ٛسخًٛبح ا٘ٛؿ٧ٜٛٙ، ٛٛب ٧غل ي٤ٙ أٜ ا٘خؼت٧ج ٠

 .ّٙؿْخ١ٚ ا٘خؼت٧٢ج ٢أ٧٘٢بخ١ٚ

 
خضخل ا٪ٚ ٛٗبٝج ١ٛٛج ٢أؿبؿ٧ج ٦ّ ا٘خؼت٧ج، ٧٢تغ٢ ػٖ٘ ٜٛ عالل ا٪٢ٛؼ  :أ٧ٛ٠ج ا٪ٚ ٦ّ خؼت٧ج ا٘نْل 

 :ا٨خ٧ج

 أذؼ ا٪ؿؼث ٦ّ ا٘خؼت٧ج : ا٪ٛؼ ا٪٢ل .1
 

ّب٪ؿؼث أ٢اًل ٦٠ ا٘غائؼث ا٪٤٘٢ ٜٛ غ٢ائؼ ا٘خٝفئج االسخٛبي٧ج، ٦٠٢ ا٘خ٦ خُؼؾ ٘غ٣ ا٘نْل اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘خ٦ 
٧ضٗٚ ٜٛ عال١٘ب ي٤ٙ ٛب ٧خٕٙبٞ ٧ّٛب تًغ ٜٛ ؿبئؼ ا٘ٛؤؿؿبح ٦ّ ا٘ٛسخٛى، ٢١ّ ض٧ٝٛب ٧ُغ٢ إ٤٘ ا٘ٛغؼؿج 

٧ٝهؼ إ٤٘ أؿخبػٞ ٝهؼًث ٜٛ عالل ٛب خٕٙبٞ ٦ّ ا٘ت٧ح ٜٛ خؼت٧ج، ٢٠٢ ٧عخبؼ ؽٛالءٞ ٦ّ ا٘ٛغؼؿج ٜٛ عالل ٛب 
ٝفأخٟ ي٧ٟٙ أؿؼخٟ، ٧ٕ٧٢ِّٚ ٛب ٧ؿٛى ٢ٛب ٧ؼ٣ ٜٛ ٢ٛأِ خٕبتٟٙ ٦ّ ا٘ض٧بث، ٜٛ عالل ٛب َؼؿخٟ ٘غ٧ٟ 

 .ا٪ؿؼث، ٠٢ٝب ٧ٜٗٛ غ٢ؼ ا٪ؿؼث ٢أ٧ٛ٠خ١ب ٢عنؼ٠ب ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ ا٘خؼت٥٢
  
ا٘نْل ٧خأذؼ تضب٘ج أٟٛ ٦٠٢ ضبٛل  : ا٪ٛؼ ا٘ذب٦ٝ    .2
 

خْٝؼغ ا٪ٚ تٛؼضٙج ال ٧فؼ١ٗب ١٧ّب ٧َؼ٠ب ٦٠٢ ٛؼضٙج ١ٛٛج ١٘٢ب غ٢ؼ ٦ّ ا٘خؼت٧ج ٔغ ُْٝل يٟٝ أال ٦٠٢ 
:  ٛؼضٙج ا٘ضٛل؛ ّئٜ ا٘س٧ٜٝ ٢٠٢ ٦ّ تنٜ أٟٛ ٧خأذؼ تٛؤذؼاح ٗذ٧ؼث خ٢ًغ إ٤٘ ا٪ٚ، ١ٝٛ٢ب

ا٘خُػ٧ج ّب٘س٧ٜٝ ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل ٧خأذؼ تب٘خُػ٧ج ٢ٝ٢و اُ٘ػاء ا٘ػ٥ خخٕٙبٞ ا٪ٚ، ٢٠٢ ٧خأذؼ تب٪ٛؼال ا٘خ٦ ٔغ 
خك٧ة أٟٛ أذٝبء ا٘ضٛل، ٧٢خأذؼ أ٧مًب ض٧ٜ خ٢ٜٗ أٟٛ خخًبن٤ ا٘ٛعغؼاح، ٢ؼتٛب أكتص ٛغًٛٝب يٝغ عؼ٢سٟ 
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ٜٛ تنٜ أٟٛ ض٧ٜ خ٢ٜٗ أٟٛ ٛغٛٝج ٘ٙٛعغؼاح، ٢ٜٛ ػٖ٘ ا٘خغع٧ٜ، ّض٧ٜ خ٢ٜٗ ا٘ٛؼأث ٛغعٝج ّئٜ ػٖ٘ ٧خؼٖ 
أذؼًا ي٤ٙ س١ٝ٧ٝب، ١٘٢ػا ١ّٚ ٦ّ خٖٙ ا٘ٛسخًٛبح ٢٧ك٢ٜ ا٘ٛؼأث ا٘ٛغعٝج أٜ خٛخٝى يٜ ا٘خغع٧ٜ أذٝبء ّخؼث 

إً٘ب٧ٔؼ ا٘نت٧ج ا٘خ٦ خٝب١٘٢ب : ا٘ضٛل أ٢ أٜ خٕٙل ٟٛٝ؛ ٝهؼًا ٘خأذ٧ؼٞ ي٤ٙ س١ٝ٧ٝب، ٢ٜٛ ا٢ً٘اٛل ا٘ٛؤذؼث أ٧مًب
ا٘ٛؼأث ا٘ضبٛل، ١٘٢ػا ٧ؿأل ا٘نت٧ة ا٘ٛؼأث ٗذ٧ؼًا ض٧ٜ ٧كِ ١٘ب تًل ا٪غ٧٢ج يٜ ١ٝ٢ٗب ضبٛل أ٢ ٧٘ؿح 

.  ٗػٖ٘ 
٢ك٢ؼًث أعؼ٣ ٜٛ ا٪٢ٛؼ ا٘ٛؤذؼث ٢ٔغ ال خخك٢ؼٞ ا٪١ٛبح ٢ا٨تبء ٠ػٞ إ٘م٧ج، ٦٠٢ ضب٘ج ا٪ٚ االًْٝب٧٘ج 
أذٝبء ا٘ضٛل، ّٕغ ٧عؼر ا٘نْل ٢٠٢ ٗذ٧ؼ ا٘كؼاط ٦ّ أ٢ائل ن٢ْ٘خٟ، ٢ٔغ ٧عؼر ا٘نْل ٢٠٢ ٧خع٢ِ ٗذ٧ؼًا، 

٢ػٖ٘ ٟٗٙ تؿتة ٛؤذؼاح خٕٙب٠ب ٜٛ ضب٘ج أٟٛ االًْٝب٧٘ج ا٘خ٦ ٗبٝح خ٧ًف١ب ٦٠٢ ٦ّ ضبل ا٘ضٛل، ٢ض٧ٜ خؽ٧غ 
االًْٝبالح ا٘ضبغث يٝغ ا٘ٛؼأث ٢خٗؼؼ ّئٜ ٠ػا ٧ؤذؼ ٦ّ ا١٘ؼ٢ٛٝبح ا٘خ٦ خْؼؽ٠ب ا٪ٚ ٢خٝخٕل إ٤٘ ا٘س٧ٜٝ، ٢إػا 
نب٘ح ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ّئ١ٝب ال تغ أٜ خؤذؼ ي٤ٙ ْٝؿ٧خٟ ٢اًْٝبالخٟ ٢ي٤ٙ كضخٟ، ١٘٢ػا ٧ٝت٦ُ أٜ ٧ضؼق ا٘ؽ٢ر 

ي٤ٙ أٜ ٧١٧ئ ١٘ب س٢ًا ٢ٛٝبعًب ٛٝبؿتًب، ٢أٜ خضؼق ٦٠ ي٤ٙ أٜ خخسٝة ا٘ضبالح ا٘خ٦ خؤغ٥ ت١ب ضغث 
.  االًْٝبل 

أٛؼ آعؼ أ٧مًب ٟ٘ غ٢ؼ ٢خأذ٧ؼ ي٤ٙ ا٘س٧ٜٝ ٢٠٢ اخسبٞ ا٪ٚ ٝض٢ ض١ٙٛب أ٢ ٝهؼخ١ب ٝض٢ ض١ٙٛب ٦١ّ ض٧ٜ خ٢ٜٗ 
ٛؿؼ٢ؼث ٛؿختفؼث ت١ػا ا٘ضٛل ال تغ أٜ ٧خأذؼ ا٘ضٛل تػٖ٘، ٢ض٧ٜ خ٢ٜٗ ٧َؼ ؼام٧ج يٜ ٠ػا ا٘ضٛل ّئٜ ٠ػا 

ؿ٧ؤذؼ ي٤ٙ ٠ػا ا٘س٧ٜٝ، ٢ٜٛ ٠ٝب ٢سٟ ا٘فؼو ا٘ٝبؾ إ٤٘ خكض٧ص ا٘ٝهؼ ض٢ل ا٢٘٘غ ا٘ػٗؼ ٢ا٪ٝذ٤، ٔبل 
٢هلل ٖٛٙ ا٘ؿ٢ٛاح ٢ا٪ؼل ٧عٙٓ ٛب ٧فبء ١٧٢ة ٜ٘ٛ ٧فبء إٝبذًب ١٧٢ة ٜ٘ٛ ٧فبء [:ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ 

٢١ّ ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ ٟ٘ ٛب ٧فبء . ]أ٢ ٧ؽ٢س١ٚ ػٗؼًا ٢إٝبذًب ٧٢سًل ٜٛ ٧فبء ي٧ًٕٛب إٟٝ ي٧ٙٚ ٔغ٧ؼ. ا٘ػ٢ٗؼ
٢ٟ٘ ا٘ضٗٚ ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘؛ ٧ّٕؼؼ ٘ٙٝبؾ أٟٝ يؽ ٢سل كبضة ا٘ضٗٚ ٢ا٪ٛؼ، ٢ٛب ٧عخبؼ اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ 

أٛؼًا إال ٘ضٗٛج، ٘ػا ّب٘ؽ٢سج ٢ا٘ؽ٢ر س٧ًًٛب ٧ٝت٦ُ أٜ ٧ؼم٢ا تٛب ٔؿٚ اهلل، ٢ًٛٙ٧٢ا أٜ ٛب ٔؿٚ اهلل يؽ ٢سل 
ع٧ؼ ١٘ٚ، ؿ٢اًء ٗبٜ ػٗؼًا أ٢ أٝذ٤، ٢ض٧ٜ خْٕغ ا٘ٛؼأث ٠ػا ا٘ف٢ًؼ، ٧ّٗفِ ١٘ب ا٘خٕؼ٧ؼ ا٘نت٦ أٜ ا٘س٧ٜٝ 

ا٘ػ٥ ٦ّ تن١ٝب أٝذ٤، ّختغأ خ٧ُؼ ٝهؼخ١ب ٢ٛفبيؼ٠ب ٝض٢ ٠ػا ا٘ضٛل أ٢ اً٘ٗؾ ّئٜ ٠ػا ال تغ أٜ ٧ؤذؼ ي٤ٙ 
ا٘ضٛل، ٢ٝضٜ ٠ٝب ٘ؿٝب ٦ّ ي٧بغث نت٧ج ضخ٤ ٢ٝسٟ ا٘ٛؼأث ا٘ضبٛل أ٢ ٝخضغد يٜ ٠ػٞ ا٨ذبؼ ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ أٜ 
خع١ٕٙب ضب٘ج ا٪ٚ ي٤ٙ ا٘ضٛل، إٝٛب إ٘ٛك٢غ ٜٛ ٠ػا ٟٗٙ أٜ غ٢ؼ ا٘ٛؼأث ٧تغأ ٜٛ ض٧ٜ ض١ٙٛب ٢أ١ٝب خ٧ًـ 

. ٛؼضٙج خؤذؼ ي٤ٙ ٛؿخٕتل ٠ػا ا٢٘٢ٛ٘غ ال ٧فبؼ١ٗب ٧َؼ٠ب
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غ٢ؼ ا٪ٚ ٛى ا٘نْل ٦ّ ا٘ن٢ْ٘ج ا٘ٛتٗؼث  : ا٪ٛؼ ا٘ذب٘د    .3
 

ا٘ن٢ْ٘ج ا٘ٛتٗؼث ٛؼضٙج ١ٛٛج ٘خٝفئج ا٘نْل، ٢غ٢ؼ ا٪ٚ ١٧ّب أٗتؼ ٜٛ ٧َؼ٠ب، ٦١ّ ٦ّ ٛؼضٙج ا٘ؼمبيج 
أٗذؼ ٜٛ ٧خًبٛل ٛى ا٘نْل، ٢٘ضٗٛج يه٧ٛج ٧ؼ٧غ٠ب اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ ٢ٗ٧ٜ نًبٚ ا٘ؼم٧ى ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج 

ٜٛ ذغ٥ أٟٛ ٧٘٢ؾ ا٪ٛؼ ّٕن خأذ٧ؼًا نت٧ًّب أ٢ كض٧ًّب، ٢إٝٛب ١٘ب آذبؼ ْٝؿ٧ج أ١ٛ٠ب إفًبؼ ا٘نْل تب٘ضٝبٜ 
٢إ٘ؼة ا٘ػ٥ ٧ضخبر إ٧ٟ٘، ١٘٢ػا ٢٧ك٦ ا٪نتبء ا٪ٚ أٜ خضؼق ي٤ٙ إؼمبو ا٘نْل، ٢أٜ خضؼق ي٤ٙ أٜ 

.  خًخ٦ٝ تٟ ٢خٕخؼة ٟٛٝ ٢٘ ٘ٚ خؼمًٟ
٠٢ٝب ٝغؼٖ ّغاضج ا٘عنؼ ا٘ػ٥ خؼخٗتٟ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٝؿبء ض٧ٜ خخؼٖ ن١ْٙب ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٘ٙٛؼت٧ج ٢ا٘عبغٛج؛ 

٦١ّ ا٘خ٦ خ٢ٕٚ تخٝه٧ْٟ ٢خ٧١ئج ا٘ٙتبؾ ٟ٘ ٢إيغاغ نًبٟٛ، ٢ض٧ٜ ٧ؿخًٛل ا٘ؼمبيج ا٘كٝبي٧ج ٦١ّ ا٘خ٦ 
.  خ٧١ئ١ب ٟ٘، ٠٢ػا ٧ْٕغ ا٘نْل ٔغؼًا ٜٛ ا٘ؼيب٧ج اْ٘ٝؿ٧ج ٢٠ تأٛؾ ا٘ضبسج إ٧ٟ٘

٧ّٝت٦ُ أٜ خضؼق ٦ّ ا٘ٛؼاضل ا٪٧٘٢ج ي٤ٙ أٜ ختبفؼ - ٢ا٪كل االؿخُٝبء ي١ٝب-٢إػا اتخ٧ٙح ا٪ٚ تب٘عبغٛج 
٦٠ ؼيب٧ج ا٘نْل، ٢خخؼٖ ٘ٙعبغٛج إيغاغ ا٘نًبٚ ٦ّ ا٘ٛٝؽل أ٢ خٝه٧ْٟ أ٢ ٧َؼ ػٖ٘ ٜٛ ا٪يٛبل، ّٜٙ ٧سغ 

ا٘نْل ا٘ضٝبٜ ٢ا٘ؼيب٧ج ٜٛ ا٘عبغٛج ٗٛب ٧سغ٠ب ٜٛ ا٪ٚ، ٠٢ػا ٟ٘ غ٢ؼ ٗت٧ؼ ٦ّ ْٝؿ٧ج ا٘نْل ٢اخسب٠بخٟ ٦ّ 
ا٘ٛؿخٕتل، ٢تعبكج أٜ ٗذ٧ؼًا ٜٛ ا٘عبغٛبح ٢ا٘ٛؼت٧بح ٦ّ اً٘ب٘ٚ ا٬ؿال٦ٛ ٘ؿٜ ٜٛ ا٘ٛؿٙٛبح، ٢ضخ٤ 

ا٘ٛؿٙٛبح َب٘ت١ٜ ٜٛ ٧َؼ ا٘ٛخغ٧ٝبح، ٠٢ػا ال٧ع٤ْ أذؼٞ، ٢ا٘ضغ٧د يٜ ٠ػا ا٘سبٝة ٧ن٢ل، ٦ًٙ٘٢ أٜ أٗخ٦ْ 
.  ت١ػٞ ا٬فبؼث

ّبٕ٘ٛك٢غ أٜ ا٪ٚ ٗٛب ٔٙٝب خخًبٛل ٛى ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٛى ا٘نْل أٗذؼ ٛٛب ٧خًبٛل ًٟٛ ا٪ة، ٦ّ٢ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج 
ؿ٢ِ ٧ٗخؿة اً٘غ٧غ ٜٛ اً٘بغاح ٢اً٘ٛب٧٧ؼ، ٧٢ٗخؿة ا٘عٙٓ ٢ا٘ؿ٢ٖٙ ا٘ػ٥ ٧كًة خ٧٧ُؼٞ ٦ّ ا٘ٛؿخٕتل، 

٠٢ٝب خٜٗٛ عن٢ؼث غ٢ؼ ا٪ٚ ٦١ّ ا٘ت٢اتج ي٤ٙ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ا٘عنؼث ٜٛ ض٧بث ا٘نْل ٧ّٛب تًغ، ضخ٤ أٜ تًل 
ا٘ٝبؾ ٢ٗ٧ٜ ٛؿخ٧ًٕٛب كب٘ضًب ٛخغ٧ًٝب ٟ٘ٗٝ ٘ٚ ٧ٝفأ ٜٛ ا٘كُؼ ي٤ٙ اً٘ٛب٧٧ؼ ا٘ٛٝمتنج ٦ّ ا٘ؿ٢ٖٙ ٢ا٪عالٓ، 

 .ّخسغ ٟٛٝ ٢ٝيًب ٜٛ ؿ٢ء ا٘عٙٓ ٢يغٚ االٝمتبن ا٘ؿ٦ٗ٢ٙ، ٢ا٘ؿتة أٟٝ ٘ٚ ٧خؼة ي٤ٙ ػٖ٘ ٜٛ كُؼٞ
  
غ٢ؼ ا٪ٚ ٛى ا٘تٝبح  : ا٪ٛؼ ا٘ؼاتى     .4
 

.  ٘ئٜ ٗبٝح ا٪ٚ أٗذؼ ا٘خكبًٔب تب٪٢الغ ي٢ًٛٛب ٦ّ ا٘ن٢ْ٘ج ا٘ٛتٗؼث، ١ّػا إ٘ؼة ٧ؽغاغ ٧٢ت٤ٕ ٛى ا٘تٝبح
٢ً٘ل ٜٛ أؿتبة ٛب ًٝب٧ٟٝ ا٢٧٘ٚ ٜٛ ٛفٗالح ٘غ٣ اْ٘خ٧بح ٢ً٧غ إ٤٘ خعِٙ غ٢ؼ ا٪ٚ ا٘خؼت٥٢، ّبْ٘خبث خ٧ًـ 
ٛؼضٙج ا٘ٛؼا٠ٕج ٢اْ٘خٜ ٢ا٘ف٢١اح ٢ا٘ٛسخٛى ٜٛ ض١٘٢ب ٧غي٠٢ب إ٤٘ اْ٘ؿبغ ٢خفًؼ تْؼاٌ يبن٦ْ ٘غ١٧ب، 

٢ٔغ ال ٧فتى ٠ػا اْ٘ؼاٌ إال ٦ّ ا٪س٢اء ا٘ٛٝضؼّج، أٛب أ١ٛب ٦١ّ ٛف٢ُ٘ج ي١ٝب تفؤ١ٝ٢ب ا٘عبكج، تب٘س٢ٙؾ 
.  ٛى سبؼاخ١ب ٢ؽ٧ٛالخ١ب، ّبْ٘خبث ٦ّ يب٘ٚ ٢ا٪ٚ ٦ّ يب٘ٚ آعؼ
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إٟٝ ٜٛ ا١ٛ٘ٚ أٜ خ٧ًـ ا٪ٚ ٛى تٝبخ١ب ٢خ٢ٜٗ ٔؼ٧تج ١ٜٝٛ؛ ػٖ٘ أٜ اْ٘خبث خسؼؤ أٜ خكبؼش ا٪ٚ أٗذؼ ٜٛ أٜ 
.  خكبؼش ا٪ة، ٢أٜ خٕخؼة ١ٝٛب ٢خ٫ٛ اْ٘ؼاٌ اً٘بن٦ْ ٘غ١٧ب

٧٢ؽغاغ ٠ػا اْ٘ؼاٌ ا٘ػ٥ خًب٦ٝ ٟٛٝ اْ٘خبث ٦ّ ا٘ت٧ح ا٘ػ٥ ٧ّٟ عبغٛج، ٦١ّ خضٛل ي١ٝب أيتبء ا٘ٛٝؽل، 
٢ا٪ؿؼث خؼ٣ خْؼ٧ٍ ٠ػٞ ا٘تٝح ٘ٙغؼاؿج ٪١ٝب ٛف٢ُ٘ج ٦ّ ا٘غؼاؿج، ٢ض٧ٜ خ٦١ٝ أيتبء٠ب ا٘غؼاؿ٧ج ٧خت٤ٕ 

.  ٦ّ إ٘ؼاءث؟ ّٝضٜ ٘ٚ ُٝؼؾ ضة إ٘ؼاءث ٘غ٣ أ٢الغٝب: يٝغ٠ب ٢ٔح ّؼاٌ، ّتٚ خٕم٦ ٠ػا اْ٘ؼاٌ
٢ت٧ٜ ا٪ٚ ٢ت٧ٜ اْ٘خبث ٢٠ٞ ؿض٧ٕج، خفًؼ اْ٘خبث أٜ أ١ٛب ال خ٢ا١ّٕب ٦ّ ذٕبّخ١ب ٢خ٢س١بخ١ب، ٢ال ٦ّ خ٧ْٗؼ٠ب، 

٢خفًؼ تْس٢ث ذٕب٧ّج ٢ّس٢ث ضمبؼ٧ج ت١ٝ٧ب ٢ت٧ٜ ا٪ٚ؛ ّخسغ ا٘تٝح مب٘خ١ب ٦ّ ٛسٙج خخضغد يٜ ا٪ؽ٧بء 
٢يٜ خٝه٧ٚ ا٘ٛٝؽل، ٢خخضغد يٜ ا٘ضة ٢اُ٘ؼاٚ، ٧ٗ٢ِ خٗؿت٧ٜ ا٨عؼ٧ٜ ّخذ٧ؼ يٝغ٠ب ٠ػٞ اً٘بنْج، ٢ٔغ خسغ 

مب٘خ١ب ٦ّ أّالٚ ا٧ْ٘غ٢٧، أ٢ ٔغ خسغ مب٘خ١ب ٜٛ عالل االخكبل ٛى ا٘فتبة ٦ّ ا١٘بخِ، أ٢ إٜ يغٛح ٠ػا 
. ٢ػاٖ ٦ّْ ا٘ٛغؼؿج خخًٙٚ ٜٛ تًل ؽ٧ٛالخ١ب ٛذل ٠ػٞ ا٘ؿ٢ٖٙ

 

  ا٪ٚ خخنٙى ي٤ٙ ا٘خْبك٧ل ا٘عبكج ٪٢الغ٠ب: ا٪ٛؼ ا٘عبٛؾ    .5 
 

خخًبٛل ا٪ٚ ٛى ٛالتؾ ا٪٢الغ ٢ٛى ا٪ذبد ٢خؼخ٧تٟ، ٢ٛى أض٢ال ا٘نْل ا٘عبكج ّخٗخفِ ٛفٗالح يٝغ ا٘نْل 
أٗذؼ ٛٛب ٧ٗخفْٟ ا٪ة، ٢تعبكج ٦ّ ٢ٔخٝب ا٘ػ٥ اٝفُل ا٪ة ٧ّٟ يٜ أتٝبئٟ، ّخغؼٖ ا٪ٚ ٜٛ ٔمب٧ب ا٪٢الغ 

.  أٗذؼ ٛٛب ٧غؼٟٗ ا٪ة
٠ػٞ ا٪٢ٛؼ ا٘ؿبتٕج خؤٗغ ٘ٝب غ٢ؼ ا٪ٚ ٦ّ ا٘خؼت٧ج ٢أ٧ٛ٠خٟ، ٦ْٗ٧٢ أٜ ًٝؼِ أٜ ا٪ٚ خٛذل ٝكِ ا٘ٛٝؽل 

خٛبًٛب ٢ال ٧ٜٛٗ أتغًا أٜ ٢ٕ٧ٚ تب٘غ٢ؼ ا٘خؼت٥٢ ا٪ة ٢ضغٞ، أ٢ أٜ خ٢ٕٚ تٟ ا٘ٛغؼؿج ٢ضغ٠ب، ٧ّسة أٜ خخمبّؼ 
.  س٢١غ ا٘س٧ٛى ٦ّ عن ٢اضغ

ٜ٘ٗ ا٢٘أى أٜ ا٘نْل ٧خؼت٤ ي٤ٙ ٧ٔٚ ٦ّ ا٘ٛغؼؿج ١٧غ٠ٛب ا٘ٛٝؽل، ٧٢خؼت٤ ي٤ٙ ٧ٔٚ ٦ّ ا٘ٛٝؽل ٛٝبٔمج ٘ٛب 
.  ٧ٕٙبٞ ٦ّ ا٘فبؼو؛ ٧ً٧ّـ اؽغ٢اس٧ج ٢خٝبٔمب ، إ٘ٛك٢غ ٢٠ ٧سة أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ت٧ح ٢ضغٞ ٛخٗبٛٙج

ال ٧ٜٛٗ أٜ أخضغد ًٛفؼ ا٪ع٢ث ٢ا٪ع٢اح عالل ٠ػٞ ا٪ٛؿ٧ج ٢عالل ٠ػا ا٢٘ٔح، ال ٧ٜٛٗ أٜ أخضغد يٜ 
. ا٘غ٢ؼ ا٘ػ٥ ٝٝخهؼٞ ٜٛ ا٪ٚ ٦ّ ا٘خؼت٧ج، إٝٛب ٦٠ ّٕن ٕٛخؼضبح أؼغح أٜ أؿس١ٙب

 
 
 
 
 
 
 



موقع صفات عباد الرحمن /بتصرف في الشكل  , عن موقع زاد الداعي

https://www.ibadou-arrahmane.com 

6 

ٕٛخؼضبح خؼت٧٢ج ٫٘ٚ 

١ٛٛب ٔٙٝب ّئٝٝب ال ٝؿخن٧ى أٜ ٝخضغد تب٘خْك٧ل يٜ غ٢ؼ ا٪ٚ ٦ّ ا٘خؼت٧ج، ٢ال ٝؿخن٧ى ٜٛ عالل ؿبيج  
- تًغ أٜ خضغذٝب ٦ّ يٜ أ٧ٛ٠ج غ٢ؼ ا٪ٚ-٢اضغث أٜ ُٝعؼِّر أًٛب ٛؼت٧ج، ١٘٢ػا ؼأ٧ح أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘فٓ ا٘ذب٦ٝ 

: يتبؼث يٜ ٕٛخؼضبح ٢خضؿ٧ٜ ا٘غ٢ؼ ا٘خؼت٥٢ ٫٘ٚ ٢ؿسٙح ٠ٝب، ٢ٜٛ ٠ػٞ إ٘ٛخؼضبح

 

ا٘ف٢ًؼ تأ٧ٛ٠ج ا٘خؼت٧ج  : أ٢اًل .1
 

إٜ ٕٝنج ا٘تغا٧ج أٜ خفًؼ ا٪ٚ تأ٧ٛ٠ج ا٘خؼت٧ج ٢عن٢ؼخ١ب، ٢عن٢ؼث ا٘غ٢ؼ ا٘ػ٥ خخت٢ؤٞ، ٢أ١ٝب ٛؿؤ٢٘ج يٜ 
سؽء ٗت٧ؼ ٜٛ ٛؿخٕتل أتٝبئ١ب ٢تٝبخ١ب، ٢ض٧ٜ ٢ٕٝل ا٘خؼت٧ج ّئٝب ٦ًٝٝ ا٘خؼت٧ج تًٛٝب٠ب ا٢٘اؿى ا٘ػ٥ ال٧ِٕ 

.  يٝغ ضغ ا٢ًٕ٘تج أ٢ ا٪ٛؼ ٢ا٦١ٝ٘، ٗٛب ٧ختبغؼ ٘ػ٠ٜ نبئْج ٜٛ ا٘ٝبؾ، تل ٦٠ ٤ًٝٛ أ٢ؿى ٜٛ ػٖ٘
ا٧٬ٛب٧ٝج، ٢ا٘سؿ٧ٛج، ٢اْ٘ٝؿ٧ج، ٢ا٧ًٕٙ٘ج ا٘س٢اٝة ا٘فعك٧ج : ٦١ّ خ٦ًٝ إيغاغ ا٢٘٘غ تٗبّج س٢اٝة فعك٧خٟ

.  ا٘ٛخٗبٛٙج أٛؼ ٟ٘ أ٧ٛ٠ج ٧٢ٝت٦ُ أٜ خفًؼ ا٪ٚ ٢ا٪ة أ١ٝب ١٘ب غ٢ؼ ٦ّ ؼيب٧ج ٠ػا ا٘سبٝة ٢إيغاغٞ
٦ّ٢ سبٝة ا٘خٝفئج ا٘غ٧ٝ٧ج ٢ا٘خؼت٧ج ا٘غ٧ٝ٧ج ٧ضكؼ٠ب ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٝبؾ ٦ّ خ٢س١٧بح ٢أ٢اٛؼ أ٢ ي٢ٕتبح، 

٢ا٪ٛؼ أ٢ؿى ٜٛ ػٖ٘، ّْؼٓ ت٧ٜ فعق ٧ًبٔة اتٟٝ ض٧د ال ٧ك٦ٙ ٢ت٧ٜ فعق آعؼ ٧ُؼؾ يٝغ اتٟٝ ضة 
ا٘كالث، ٢ّؼٓ ت٧ٜ فعق ٧ًبٔة اتٟٝ ض٧ٜ ٧خ٢ْٞ تٗٙٛج ٝبت٧ج، ٢ت٧ٜ فعق ٧ُؼؾ يٝغ اتٟٝ ؼّل ٠ػٞ 

–ا٘ٗٙٛج ٢ضؿٜ ا٘ٛٝنٓ، ٠٢ػا ٢٠ ا٘ػ٥ ٝؼ٧غٞ ض٧ٜ ٝخٗٙٚ يٜ ضؿٜ ا٘خؼت٧ج، ٧ّٝت٦ُ أٜ ١ْ٧ٚ ا٘س٧ٛى 
. ا٘خؼت٧ج ت١ػا ا٤ًٝٛ٘ ا٢٘اؿى- ٢ا٪١ٛبح تعبكج

 

  االيخٝبء تب٘ٝهبٚ ٦ّ ا٘ٛٝؽل: ذب٧ًٝب .2
 

االيخٝبء تٝهبٚ ا٘ٛٝؽل؛ ّػٖ٘ - ٧٢فخؼٖ ١٧ّب ا٪ٚ ٢ا٪ة ٜ٘ٗ ٝؤٗغ ي٤ٙ ا٪ٚ-ٜٛ ا٪٢ٛؼ ا١ٛ٘ٛج ٦ّ ا٘خؼت٧ج 
.  ٟ٘ أذؼ ٦ّ خ٧٢ًغ االتٜ ي٤ٙ ا٘ؿ٧ٗ٢ٙبح ا٘خ٦ ٝؼ٧غ

٦ّ ا٢ٛ٘اي٧غ، ٦ّ ا٘ض٧بث ا٘ٛٝؽ٧٘ج، ٦ّ خًبٛٙٝب ٛى ا٨عؼ٧ٜ، ضخ٤ خؼٖ ٠ػا ا٘ؿ٢ٖٙ أذؼٞ : إٝٝب أٛج ٢ّم٧٢ج
.  ٦ّ خ٧ْٗؼٝب ّأكتضٝب ٢ّم٧٧٢ٜ ٦ّ ا٘خ٧ْٗؼ

إٝٝب تضبسج إ٤٘ خ٧٢ًغ أ٢الغٝب ي٤ٙ ا٘ٝهبٚ، ٦ّ َؼ١ّٚ ٢أغ٢اخ١ٚ، ٦ّ ٢ٛاي٧غ ا٘نًبٚ، ٦ّ ا٘خًبٛل ٛى ا٘م٢٧ِ 
 ٧فبؼ١ٗٚ؟ ٧ْ٧ٗ٢ج اؿخٕتب١٘ٚ، ٢ٛخ٤ ٧فبؼ١ٗٚ ا٘س٢ٙؾ ٢ٛخ٤ ال
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  ا٘ؿ٦ً ٘ؽ٧بغث ا٘عتؼث ا٘خؼت٧٢ج: ذب٘ذًب .3
 

إٜ ٜٛ ٝخبئز إغؼاٖ ا٪ٚ ٪٧ٛ٠ج ا٘خؼت٧ج أٜ خؿ٤ً ٘ؽ٧بغث عتؼخ١ب ا٘خؼت٧٢ج ٢االؼخٕبء ت١ب، ٧٢ٜٛٗ أٜ ٧خٚ ػٖ٘ 
:  ٜٛ عالل ٛسبالح يغث، ١ٝٛب

 ّٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ أٜ خًخ٦ٝ ا٪ٚ تبٕ٘ؼاءث ٦ّ ا٘ٗخة ا٘خؼت٧٢ج، ٢خْؼٌ سؽءًا ٜٛ ٢ٔخ١ب الٔخٝبئ١ب إ٘ؼاءث؛: أ 
.  ٢إ٘ؼاءث ١٧ّب، ٧٘٢ؾ ٜٛ ا٘الئٓ أٜ ٢ٗ٧ٜ ايخٝبء ا٪ٚ تٗخة ا٘نتظ أٗذؼ ٜٛ ايخٝبئ١ب تٗخة ا٘خؼت٧ج

ضسٚ ٔؼاءاخٝب ا٘خؼت٧٢ج؟ ٢ٛب ٝؿتخ١ب ٘ٛب ٕٝؼأ إٜ ٗٝب ٕٝؼأ؟ ّئٜ  ٛب: ٢ض٧ٜ ٦ٕٙٝ ؿؤااًل كؼ٧ضًب ي٤ٙ أْٝؿٝب
.  ا٬سبتج يٜ ٠ػٞ ا٘ؿؤال ختؼؽ ٛغ٣ أ٧ٛ٠ج ا٘خؼت٧ج ٘غ٧ٝب، ٢ٛغ٣ ذٕبّخٝب ا٘خؼت٧٢ج

 ٜٛ عالل إ٘ٝبـ ١٧ّب يٜ أ٢ٛؼ ا٘خؼت٧ج، ٢االؿخْبغث ٜٛ آؼاء ا٪١ٛبح اؿخذٛبؼ إ٘ٙبءاح اً٘بئ٧ٙج؛: ة 
ا٪عؼ٧بح ٢خسبؼت١ٜ ٦ّ ا٘خؼت٧ج، أٛب ا٘ضغ٧د ا٘ػ٥ ٧غ٢ؼ ٗذ٧ؼًا ٦ّ ٛسب٘ؿٝب ٦ّ اٝخٕبغ ا٪نْبل، ٢أ١ٝٚ ٗذ٧ؼ٢ 

اً٘تد ٧٢سٙت٢ٜ اً٘ٝبء ٪١ٙ٠ٚ، ٢ختبغل ا٢ٛ١٘ٚ ٦ّ ػٖ٘ ّئٟٝ ضغ٧د ٧َؼ ٧ْٛغ، تل ٢٠ ٛعبغيج ٪ْٝؿٝب ٢إفًبؼ 
.  ١٘ب تأٜ ا٘ٛفٗٙج ٧٘ؿح ٘غ٧ٝب ٢إٝٛب ٦٠ ٘غ٣ أ٢الغٝب

٢ٜٗٝ كؼضبء ٛى أْٝؿٝب ٢ٝخضغد يٜ أعنبئٝب ٝضٜ؟ ٢إػا ٗبٜ ٠ػا ٢أى أ٢الغٝب ٢١ّ ٝخبر خؼت٧خٝب ٝضٜ،  ٘ٚ ال
.  ٢٘ٚ ٧خ٢ل خؼت٧خ١ٚ ٧َؼٝب، ٢ّفٙٝب ٦ّ خ١ٛ٧٢ٕٚ ّفل ٘ٝب ٧٘٢ؾ ّفاًل ١٘ٚ

٧ؽ٧غ ا٘عتؼث ا٘خؼت٧٢ج االؿخْبغث ٜٛ ا٘خسبؼة ٢ا٪عنبء ا٘خ٦ خٛؼ   إٜ ٜٛ أ٠ٚ ٛباالؿخْبغث ٜٛ ا٘خسبؼة،: ر 
تب٘فعق، ّب٪عنبء ا٘خ٦ ٢ًِٔح ٧١ّب ٛى ا٘نْل ا٪٢ل خخسٝت١ٝ٧ب ٛى ا٘نْل ا٘ذب٦ٝ، ٢ا٪عنبء ا٘خ٦ ٢ًِٔح ١٧ّب 
ٛى ا٘نْل ا٘ذب٦ٝ خخسٝت١ٝ٧ب ٛى ا٘نْل ا٘ذب٘د، ٠٢ٗػا خفًؼ٧ٜ أٖٝ ٛب غٛح خخًب٧ٜٙٛ ٛى ا٪نْبل ّأٝح ٦ّ ؼ٦ٔ 

. ٢خن٢ؼ
 

 

٘ٙنْل ضبسبح ٢اؿًج ٧ٜٛٗ ٝف٧ؼ إ٤٘ تًم١ب ٦ّ ٠ػا  االيخٝبء تخٙت٧ج ضبسبح ا٘نْل: ؼاتًًب    .4
:  إ٘ٛبٚ، ١ٝٛ٢ب

 
 : ا٘ضبسج إ٤٘ اال٠خٛبٚ ا٘ٛتبفؼ- 1

٧ضخبر ا٘نْل إ٤٘ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٛضل ا٠خٛبٚ ا٨عؼ٧ٜ ٢عبكج ٢ا٘غ٧ٟ، ٦٠٢ ضبسج خٝفأ ًٟٛ ٜٛ ا٘كُؼ، ٢١ّ 
.  ٧تخؿٚ ٧٢مضٖ ٧ْ٘ٙح اٝختب١٠ٚ، ٧٢ٝخهؼ ١ٝٛٚ ا٘خسب٢ة ًٟٛ ٦ّ ػٖ٘

–٢ٜٛ ك٢ؼ اال٠خٛبٚ ا٘ٛتبفؼ تضبسبح ا٘نْل اال٠خٛبٚ تنًبٟٛ ٢فؼاتٟ، ٢خال٦ّ إه١بؼ االٝؽيبر ٢إ٘ٙٓ 
ض٧ٜ ٢٧ٔه أٟٛ ٘خًن٧ٟ نًبٟٛ ٢فؼاتٟ، ٢ٛٛب ٧ً٧ٜ ا٪ٚ - ّماًل يٜ ا٘ؿة ٢االخ١بٚ تؿ٢ء ا٪غة ٢ا٬ؽيبر

.  ٔتل ١ٛ٢ٝب- ٢تعبكج ا٬ّنبؼ- ي٤ٙ ػٖ٘ خ٧٢ًغٞ ي٤ٙ ٝهبٚ ٧ًٜٛ، ٢خ٧١ئج نًبٚ ٘التٜ 
خًْٟٙ تًل ا٘ٝؿبء ضبل ك٧ب١ٛب ٜٛ ا٢ٝ٘ٚ  ٢ٜٛ أؿ٢أ ك٢ؼ خسب٠ل ضبسج ا٘نْل إ٤٘ ا٘نًبٚ ٢ا٘فؼاة ٛب
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.  ٢ا٬َالٓ ي٤ٙ ْٝؿ١ب، ١ٝ٢ؼ أنْب١٘ب ض٧ٜ ٧نٙت٢ٜ ١ٝٛب ا٘نًبٚ أ٢ ا٘فؼاة
٢ٜٛ ك٢ؼ اال٠خٛبٚ تٟ ٜٛ أ٧مًب ضؿٜ االؿخٛبو ٟ٘، ٢١ّ ٧ض٦ٗ ٔكج، أ٢ ٧نؼش أؿئٙج ٧ّضخبر ٪ٜ ٧ٝكح 
ٟ٘ ٢ا٘غاٞ، ٧٢ٜٛٗ أٜ خ٢سٟ ٟ٘ أؿئٙج خغل ي٤ٙ خْبيل ٢ا٘غ٧ٟ ًٟٛ ٢اؿخٛبي١ٚ ٟ٘، ٢ٜٛ ا٢٘ؿبئل ا٧ْٛ٘غث ٦ّ 
ػٖ٘ أٜ خؿ٤ً ا٪ٚ إ٤٘ أٜ خًتؼ يٜ اْ٘ٗؼث ا٘خ٦ كب١َب ٢٠ تُٙخٟ ا٘م٧ًْج تُٙج أ٣٢ٔ، ١ّػا ٛى إفًبؼٞ ٟ٘ 

.  تبال٠خٛبٚ ٧سًٟٙ ٧ٗخؿة يبغاح ٧٢ُ٘ج ٣ِّ٢ٕ٧ُ٢ ُ٘خٟ
٢ٜٛ ك٢ؼ اال٠خٛبٚ ا٘خعٙق ٜٛ أذؼ ا٘ٛفبيؼ ا٘فعك٧ج، ّب٪ة أ٢ ا٪ٚ ا٘ػ٥ ٢ً٧غ ٜٛ يٟٛٙ ٛؼ٠ًٕب، أ٢ ٔغ 

أؽيسخٟ ٛفٗٙج ٜٛ ٛفٗالح اً٘ٛل، ٧ٝخهؼ ١ٝٛٚ أ٢الغ٠ٚ خْبياًل ٢ض٧٢٧ج، ٧٢ٝخهؼ١ٝ٢ٚ تْبؼٌ ا٘كتؼ، ٧ّٝت٦ُ 
.  ٢ٙ٘ا٘غ٧ٜ ا٘ضؼق ي٤ٙ يغٚ خأذ٧ؼ ا٘ٛفبيؼ ٢ا٘ٛفٗالح ا٘عبكج ي٤ٙ ا٠خٛب١ٛٚ تأ٢الغ٠ٚ

:  ا٘ضبسج إ٤٘ ا٘ذٕج- 2
٧ضخبر ا٘نْل إ٤٘ ا٘ف٢ًؼ تذٕخٟ تْٝؿٟ ٢أٜ ا٨عؼ٧ٜ ٧ذ٢ٕٜ ٧ّٟ، ٧٢تغ٢ ػٖ٘ ٜٛ عالل خأ٧ٗغٞ أٟٝ أٗتؼ ٜٛ 

.  ّالٜ أ٢ أ٣٢ٔ ٜٛ ّالٜ
إٝٝب تضبسج ٪ٜ ُٝؼؾ ٘غ٣ أنْب٘ٝب ذٕخ١ٚ تأْٝؿ١ٚ،٢أ١ٝٚ ٔبغؼ٢ٜ ي٤ٙ خض٧ٕٓ أ٢ٛؼ ٗذ٧ؼث، ٧٢ٜٛٗ أٜ ٧خٚ 

.  ػٖ٘ ٜٛ عالل خ١ْ٧ٙٗٚ تأيٛبل ٧ؿ٧ؼث ٧ؿخن٢ً٧ٜ إٝسبؽ٠ب، ٢خ٧٢ًغ٠ٚ ي٤ٙ ػٖ٘
٧٢ضخبس٢ٜ إ٤٘ أٜ ٧فًؼ٢ٜ تأٝٝب ٝذٓ ت١ٚ، ٢ٛٛب ٧ً٧ٜ ي٤ٙ ػٖ٘ خسٝة ا٘ؿعؼ٧ج ٢خسٝة إ٘ٝغ ا٘الػو ١٘ٚ 

ض٧ٜ ٢ًٕ٧ٜ ٦ّ ا٘عنأ، ٢ٜٛ عالل ضؿٜ ا٘خًبٛل ٛى ٢ٛأِ اْ٘فل ا٘خ٦ خٛؼ ت١ٚ ٢ٛضب٢٘ج اؿخذٛبؼ٠ب ُ٘ؼؾ 
.  (ا٘خضن٧ٚ)٧ؿ٧ٟٛ اً٘بٛج  ا٘ذٕج تب٘ٝسبش ٘غ١٧ٚ تغاًل ٜٛ أؿ٢ٙة ا٘خذت٧ن أ٢ ٛب

  :ا٘ضبسج إ٤٘ االؿخنالو – 3
تغاع١ٙب، ٧٢ٗذؼ  ٧ضة ا٘نْل االؿخنالو ٢ا٘خًؼِ ي٤ٙ ا٪ف٧بء، ١٘٢ػا ٢١ّ ٧ًٛغ إ٤٘ ٗؿؼ اً٘ٙتج ٧ً٘ؼِ ٛب

.  ا٘ؿؤال يٜ ا٢ٛ٘أِ ا٘خ٦ خٛؼ تٟ، تك٢ؼث ٔغ خؤغ٥ ت٢ا٘غ٧ٟ إ٤٘ ا٘خمب٧ٓ ٜٛ ػٖ٘
.  ٢ٜٛ ا١ٛ٘ٚ أٜ خخ١ْٚ ا٪ٚ ع٧ْٙج ٠ػٞ ا٘خكؼّبح ٜٛ ن١ْٙب ّخِٗ يٜ اٝخ١بؼٞ أ٢ ؽسؼٞ، ّماًل يٜ ي٢ٕتخٟ

ٗٛب أٟٝ ٜٛ ا١ٛ٘ٚ أٜ خؿخذٛؼ ٠ػٞ ا٘ضبسج ٦ّ خ٧ٛٝج ا٘خ٧ْٗؼ ٘غ٣ ا٘نْل، ّض٧ٜ ٧ؿأل ا٘نْل يٜ ٢٘ضج 
ا٘ؿ٧بؼث، ّتغاًل ٜٛ ا٬سبتج ا٘ٛتبفؼث ا٘خ٦ ٔغ ال ١ٛ١ْ٧ب ٧ٜٛٗ أٜ ٧ؿأٟ٘ ٢ا٘غٞ، ٢٘ أٜ كبضة ؿ٧بؼث كغٚ 

إػا ٠ػا ٦ًٝ٧ أٟٝ التغ ٜٛ : ٜٛ ؼٔٚ ا٘ؿ٧بؼث، ا٪ة: إٝؿبًٝب ٠٢ؼة ٧ِّٗ خخًؼِ ا٘فؼنج ي٤ٙ ؿ٧بؼخٟ؟ ا٢٘٘غ
أٜ ٢ٗ٧ٜ ٘ٗل ؿ٧بؼث ؼٔٚ ٧عخِٙ يٜ ت٧ٕج ا٘ؿ٧بؼاح، ٢ا٨ٜ ضب٢ل أٜ خسغ ؿ٧بؼخ٧ٜ ٧ضٛالٜ ؼًٔٛب ٢اضغًا، 

.  ٢تًغ أٜ ٢ٕ٧ٚ ا٢٘٘غ تٛالضهج يغث ؿ٧بؼاح ؿ٢ٕ٧ل ٢٘ا٘غٞ إٜ ٛب خ٢ٕٟ٘ كض٧ص
 
 

  :ا٘ضبسج إ٤٘ اً٘ٙة- 4
ا٘ضبسج إ٤٘ اً٘ٙة ضبسج ١ٛٛج ٘غ٣ ا٘نْل ال ٧ٜٛٗ أٜ ٧ؿخ٦ُٝ ي١ٝب، تل اُ٘ب٘ة أٜ ا٘نْل ٧ٙٔل اً٘ٙة ٧ًب٦ٝ 
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.  ٜٛ ٛفٗالح أ٢ ؿ٢ء خ٢آّ
:  ٢ي٤ٙ ا٪ٚ ٦ّ خًبٟٛٙ ٛى ٠ػٞ ا٘ضبسج أٜ خؼاي٦ ا٨خ٦

.  إينبء االتٜ ا٢٘ٔح ا٘ٗب٦ّ ً٘ٙة ٢يغٚ إه١بؼ االٝؽيبر ٢ا٘خمب٧ٓ ٜٛ ً٘تٟ
اؿخذٛبؼ ٠ػٞ ا٘ضبسج ٦ّ خ٧ًٟٙٛ االٝمتبن ٢ا٪غة، ٜٛ عالل ا٘خًبٛل ٛى ً٘ة ا٨عؼ٧ٜ ٢أغ٢اخ١ٚ، ٢خسٝة 

.  إؽيبر ا٘ٝبؾ ٢تعبكج ا٘م٢٧ِ، ٢خسٝة اً٘ٙة ٦ّ تًل ا٪ٛبٜٗ ٗب٘ٛؿسغ أ٢ ٛٗبٜ اؿخٕتبل ا٘م٢٧ِ
.  اؿخذٛبؼ اً٘ٙة ٦ّ ا٘خ٧ًٙٚ، ٜٛ عالل ا٘ضؼق ي٤ٙ أخٝبء ا٪ً٘بة ا٘خ٦ خ٦ٛٝ خ٧ْٗؼٞ ٢خًٟٙٛ أف٧بء سغ٧غث
ا٘ضػؼ ٜٛ ا٘خؼ٧ٗؽ ي٤ٙ ٛب ٢ٗ٧ٜ غ٢ؼ ا٘نْل ١٧ّب ؿٙت٧ًّب ، أ٢ ٧ٕٙل ٜٛ ضؼٗخٟ، ٗٛفب٠غث ا٧ْ٘غ٢٧ أ٢ أً٘بة 

ا٘ضبؿة ا٦٘٨، ّال تغ ٜٛ أٜ ٧كؼِ سؽءًا ٜٛ ٢ٔخٟ ٦ّ أً٘بة ضؼ٧ٗج، ًٗٙة ا٘ٗؼث أ٢ اً٘ٙة تب٘غؼاسج أ٢ 
.  ا٘سؼ٥ ٢ٝض٢ ػٖ٘

  :ا٘ضبسج إ٤٘ اً٘غل – 5
٧ضخبر ا٘ٝبؾ س٧ًًٛب إ٤٘ اً٘غل، ٢ختغ٢ ٠ػٞ ا٘ضبسج ٘غ٣ ا٪نْبل تفٗل أٗتؼ ٜٛ ٧َؼ٠ٚ، ٢٘ػا أٛؼ ا٘ٝت٦ ك٤ٙ 

ؿًٛح اً٘ٝٛبٜ اتٜ تف٧ؼ : اهلل ي٧ٟٙ ٢ؿٙٚ تبً٘غل ت٧ٜ ا٪٢الغ، ٢فغغ ٦ّ ػٖ٘، يٜ ضك٧ٜ يٜ يبٛؼ ٔبل 
ال أؼم٤ ضخ٤ خف١غ : أينب٦ٝ أت٦ ين٧ج، ّٕب٘ح يٛؼث تٝح ؼ٢اضج: ؼم٦ اهلل ي١ٝٛب ٢٠٢ ي٤ٙ ا٘ٛٝتؼ ٢ٕ٧ل

إ٦ٝ أين٧ح ات٦ٝ ٜٛ يٛؼث : ؼؿ٢ل اهلل ك٤ٙ اهلل ي٧ٟٙ ٢ؿٙٚ، ّأخ٤ ؼؿ٢ل اهلل ك٤ٙ اهلل ي٧ٟٙ ٢ؿٙٚ، ّٕبل
ال، ٔبل :ٔبل" أين٧ح ؿبئؼ ٢٘غٖ ٛذل ٠ػا؟:"تٝح ؼ٢اضج ين٧ج ّأٛؼخ٦ٝ أٜ أف١غٖ ٧ب ؼؿ٢ل اهلل، ٔبل 

.  ٛخْٓ ي٧ٟٙ. ٔبل ّؼسى ّؼغ ين٧خٟ" ّبخ٢ٕا اهلل ٢ايغ٢٘ا ت٧ٜ أ٢الغٗٚ:"
١ٛ٢ٛب ٗبٝح ا٘ٛتؼؼاح ٘غ٣ ا٪ٚ ٦ّ خْم٧ل أضغ أ٢الغ٠ب ي٤ٙ ا٨عؼ، ّئٜ ػٖ٘ ال ٧ٕٝى ا٘نْل، ٢التغ ٜٛ 

االيخٝبء تمتن ا٘ٛفبيؼ ا٘عبكج خسبٞ أضغ ا٪نْبل ضخ٤ ال خن٤ُ، ّخخؼٖ أذؼ٠ب ي٧ٟٙ ٢ي٤ٙ ؿبئؼ إع٢اٟٝ 
٢ًٟ٘ٙ أٜ )٢ٜٛ ا٘ٛفٗالح ا٘خ٦ خٝفأ يٜ ػٖ٘ ٛفٗٙج ا٘نْل ا٘سغ٧غ، ّٗذ٧ؼ ٜٛ ا٪١ٛبح خًب٦ٝ ١ٝٛب . ٢أع٢اخٟ

أٗخ٦ْ ت١ػا ا٘ضغ٧د يٜ ٠ػٞ ا٘ضبسبح ٢إال ٦١ّ ضبسبح ٗذ٧ؼث، ٢ا٢٘اسة . (٢ٗ٧ٜ ١٘ب ضغ٧د ٛؿخٕل ٪٧ٛ٠خ١ب
:  ي٤ٙ ا٢٘ا٘غ٧ٜ خسبٞ ٠ػٞ ا٘ضبسبح أٛؼاٜ

اؿخذٛبؼ ٠ػٞ ا٘ضبسبح ٦ّ خ٧ًٙٚ االتٜ : ا٘ضؼق ي٤ٙ إفتبو ٠ػٞ ا٘ضبسبح ٢االيخٝبء ت١ب، ا٘ذب٦ٝ: ا٪٢ل
. ا٘ؿ٧ٗ٢ٙبح ٢ا٨غاة ا٘خ٦ ٧ضخبر إ١٧٘ب
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ا٘ضؼق ي٤ٙ ا٘خ٢آّ ت٧ٜ ا٢٘ا٘غ٧ٜ : عبٛؿب -5

  
ا٘خؼت٧ج ال ٧ٜٛٗ أٜ خخٚ ٜٛ نؼِ ٢اضغ، ٢ا٪ة ٢ا٪ٚ ٗل ١ٝٛٛب ٧ٗٛل ١ٛٛج ا٨عؼ ٢غ٢ؼٞ، ٢ٛٛب ٧ٝت٦ُ 

:  ٛؼايبخٟ ٦ّ ٠ػا ا٬نبؼ
ا٘ضؼق ي٤ٙ ضؿٜ اً٘الٔج ت٧ٜ ا٘ؽ٢س٧ٜ، ّب٘ضب٘ج اْ٘ٝؿ٧ج ٢االؿخٕؼاؼ ١٘ب أذؼ٠ب ي٤ٙ ا٪نْبل ٗٛب ؿتٓ، 
.  ّب٘ؽ٢سج ا٘خ٦ الخفًؼ تبالؼخ٧بش ٛى ؽ٢س١ب التغ أٜ ٧ه١ؼ أذؼ ػٖ٘ ي٤ٙ ؼيب٧خ١ب ٪نْب١٘ب ٢ا٠خٛب١ٛب ت١ٚ

.  ا٘خْب٠ٚ ت٧ٜ ا٢٘ا٘غ٧ٜ ي٤ٙ ا٪ؿب٧٘ة ا٘خؼت٧٢ج ٢االخْبٓ ي١٧ٙب ٔغؼ ا٬ٛٗبٜ
أٜ ٧ؿ٤ً ٗل ٜٛ ا٢٘ا٘غ٧ٜ إ٤٘ َؼؾ ذٕج ا٪نْبل تب٨عؼ، ٧ّخسٝة ا٪ة اٝخٕبغ ا٪ٚ أ٢ يخبت١ب أٛبٚ أ٢الغ٠ب 

ّماًل يٜ ا٘ؿعؼ٧ج ت١ب أ٢ خأ٧ٝت١ب، ٗٛب أٜ ا٪ٚ ٧ٝت٦ُ أٜ خضؼق ي٤ٙ َؼؾ ذٕج أنْب١٘ب ت٢ا٘غ٠ٚ، 
٢أٟٝ إٜ اٝفُل ي١ٝٚ ٢١ّ ٛف٢ُل تأ٢ٛؼ ١ٛٛج خْٝى - ٢٘٢ اعخْٙح ًٟٛ–٢إفًبؼ٠ٚ تأٟٝ ٧ؿ٤ً ٘ٛكٙضخ١ٚ 

.  ا٘ٛؿ٧ٜٛٙ أسٛى، أ٢ خْٝى ٠ؤالء ا٪٢الغ
٢ٛٛب ٧ٝت٦ُ ٛؼايبخٟ ٠ٝب ا٘ضؼق ي٤ٙ خسٝة أذؼ اعخالِ ا٢ِٛ٘ٔ أ٢ ٢س١ج ا٘ٝهؼ ت٧ٜ ا٢٘ا٘غ٧ٜ، ٢أٜ ٝؿ٤ً 

 .إ٤٘ أال ٧ه١ؼ ػٖ٘ ي٤ٙ أ٢الغٝب ١ّٚ أيؽ ٛبٖٝٛٙ، ٢تئٛٗبٝٝب أٜ ٝعخِٙ ٢ٝخٝبٔـ ٦ّ أ٢ٛؼٝب ٢٘ضغٝب
  

ا٘خًبٛل ٛى أعنبء ا٪نْبل  : ؿبغؿًب    .6 
 

ٗذ٧ؼ ٜٛ أعنبئٝب ا٘خؼت٧٢ج ٛى أنْب٘ٝب ٦٠ ٦ّ ا٘خًبٛل ٛى ا٪عنبء ا٘خ٦ خكغؼ ١ٝٛٚ، ٢ٜٛ ا٪٢ٛؼ ا١ٛ٘ٛج ٦ّ 
:  ا٘خًبٛل ٛى أعنبء ا٪نْبل

:  يغٚ ا٘ٛذب٧٘ج. 1
ٗذ٧ؼًا ٛب٢ٜٗٝ ٛذب٧٧ٜ٘ ٛى أنْب٘ٝب، ٢ٗذ٧ؼًا ٛب ٝنب٘ت١ٚ تٛب ال ٧ن٢ٕ٧ٜ، ٢ٜٛ ذٚ ١ٛ٢ٙٝٚ ي٤ٙ ٛب ًٝغٞ أعنبء 

.  ٧٘٢ؿح ٗػٖ٘
٧ٖٛٙ ا٘خ٢اؽٜ ا٘ضؼ٦ٗ ٘ػا ّٕغ ٧ضٛل ا٢ٗ٘ة ٧ّؿٕن ٟٛٝ ٧٢ٝٗؿؼ، ّتغاًل ٜٛ يخبتٟ  ا٘نْل ٦ّ تغا٧ج يٛؼٞ ال

ا٘ضٛغ اهلل أٟٝ ٘ٚ ٧ك٧تٖ أػ٣، أٝب أيؼِ أٖٝ ٘ٚ خخًٛغ ٟ٘ٗٝ ؿٕن ٖٛٝ يٜ ٧َؼ ٔكغ، : ٢خأ٧ٝتٟ ٢٘ ٔب٘ح أٟٛ
.  ٢ا٘عنأ ض٧ٜ خخًٛغ إخالّٟ، ٢ا٨ٜ ٔٚ تئؽا٘ج أذؼ ا٘ؽسبر ضخ٤ ال ٧ك٧ة أضغًا

إٜ ٠ػا ا٪ؿ٢ٙة ٧ضغغ ٟ٘ ا٘عنأ ٜٛ ا٘ك٢اة، ٢ً٧٢غٞ ي٤ٙ خضٛل ٛؿؤ٧٘٢ج يٟٛٙ، ٧٢فًؼٞ تبال٠خٛبٚ 
٢ا٘خٕغ٧ؼ، ٢اً٘س٧ة أٜ ٝٗؿؼ ٢ٙٔة أنْب٘ٝب ٢ٝضن١ٛٚ ٪سل خضن١ٛ٧ٚ ٬ٝبء ال خخسب٢ؽ ٧ٔٛخٟ ؼ٧ب٧ٜ٘، ّأ١٧ٛب 

أذٜٛ ٘غ٧ٝب ا٪نْبل أٚ ا٪٢ا٦ٝ؟  
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  :ا٘خ٢اؽٜ ٦ّ ا٢ًٕ٘تج. 2

ٔغ خمنؼ ا٪ٚ ٢ًٕ٘تج ن١ْٙب، ٢ا٢ًٕ٘تج ض٧ٜ خ٢ٜٗ ٦ّ ٢ٛم١ًب ٛنٙة خؼت٥٢، ٜ٘ٗ تًل ا٪١ٛبح ض٧ٜ 
خًبٔة ن١ْٙب ّئ١ٝب خًبٔتٟ ٦٠٢ ٦ّ ضب٘ج َمة فغ٧غ، ّخخض٢ل ا٢ًٕ٘تج ٜٛ خأغ٧ة ٢خؼت٧ج إ٤٘ اٝخٕبٚ، ٢ا٢٘أى 

.  أٜ ٗذ٧ؼًا ٜٛ ضبالح مؼتٝب ٪نْب٘ٝب خفًؼ٠ٚ تػٖ٘
ال خؿأل يٜ خٖٙ ا٘ٛفبيؼ ا٘خ٦ ؿ٧ض١ٙٛب ٠ػا ا٘نْل خسبٞ ا٨عؼ٧ٜ ضخ٤ ض٧ٜ ٢ٗ٧ٜ ف٧عًب ّؿخت٤ٕ ٠ػٞ 

.  ا٘ٛفبيؼ يٝغٞ ٧٢كًة أٜ ٕٝخ١ًٙب ٧ّٛب تًغ ٢ا٘ؿتة ٢٠ يغٚ ا٘خ٢اؽٜ ٦ّ ا٢ًٕ٘تج
 : خسٝة ا٘تػاءث. 3

ض٧ٜ خُمة تًل ا٪١ٛبح أ٢ تًل ا٨تبء ٧ًّبخت٢ٜ أنْب١٘ٚ ّئ١ٝٚ ٢٧س٢١ٜ إ١٧٘ٚ أْ٘بهًب تػ٧ئج، أ٢ ٧ػ١ٝ٢ٛٚ 
.  تًتبؼاح ٢ٔضج، ٠٢ػا ٟ٘ أذؼٞ ٦ّ خ٧٢ًغ٠ٚ ي٤ٙ ا٘ٛٝنٓ ا٘ؿ٦ء

.  ٢اً٘بٔل ال ٧عؼسٟ َمتٟ يٜ أغتٟ ٦ّ ٛٝنٕٟ ٢خًبٟٛٙ ٛى ا٘ٝبؾ، ّماًل يٜ أ٢الغٞ
  :خسٝة ا٠٬بٝج. 4

ٜٛ ا٪٢ٛؼ ا١ٛ٘ٛج ٦ّ يالر أعنبء ا٪نْبل أٜ ٝخسٝة إ٠بٝخ١ٚ أ٢ ٢ك١ْٚ تبْ٘فل ٢ا٘ن٢ْ٘ج ٢ا٢ْ٘م٧٢ج 
.  ١ّػا ٟ٘ أذؼٞ ا٘تبٍ٘ ي٤ٙ ّٕغا١ٝٚ ٘ٙذٕج تأْٝؿ١ٚ، ٢ي٤ٙ خ٧٢ًغ٠ٚ ؿ٢ء ا٪غة ٢ا٘ٛٝنٓ. إ٘ظ…٢اُ٘تبء 

  :خسٝة إضؼاسٟ أٛبٚ ا٨عؼ٧ٜ . 5
إػا ٗٝب الٝؼم٤ أٜ ٧ٝخٕغٝب أضغ أٛبٚ ا٘ٝبؾ ّأنْب٘ٝب ٗػٖ٘، ّض٧ٜ ٧ٕى ا٘نْل ٦ّ عنأ أٛبٚ ا٘م٢٧ِ ٧ّٙؾ ٜٛ 

. ا٘ٛٝبؿة أٜ خ٢ٕٚ أٟٛ أ٢ ٢ٕ٧ٚ ٢ا٘غٞ تخأ٧ٝتٟ أ٢ إضؼاسٟ أٛب١ٛٚ أ٢ أٛبٚ ا٪نْبل ا٨عؼ٧ٜ
 

 

٢ؿبئل ٕٛخؼضج ٘تٝبء ا٘ؿ٢ٖٙ ٢خ٧٢ٕٟٛ  : ؿبتًًب    .7
 

٧ًخٕغ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٨تبء ٢ا٪١ٛبح أٜ َؼؾ ا٘ؿ٢ٖٙ إٝٛب ٧خٚ ٜٛ عالل ا٪ٛؼ ٢ا٦١ٝ٘، ٢ٜٛ عالل ا٢ًٕ٘تج 
٢ا٘خأغ٧ة، ٠٢ػٞ ال خٛذل إال سؽءًا ٧ؿ٧ؼًا ٜٛ ٢ؿبئل خ٧ًٙٚ ا٘ؿ٢ٖٙ، ٦ّ٢ ٠ػٞ اً٘سب٘ج أف٧ؼ إ٤٘ تًل 

ا٢٘ؿبئل ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ أٜ خ٧ْغ ا٪ٚ ٦ّ َؼؾ ا٘ؿ٢ٖٙ ا٘ضؿٜ، أ٢ خًغ٧ل ا٘ؿ٢ٖٙ ا٘ؿ٧ئ، ٦٠٢ ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل 
٧ًخٕغ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٨تبء ٢ا٪١ٛبح أٜ َؼؾ ا٘ؿ٢ٖٙ إٝٛب ٧خٚ ٜٛ عالل ا٪ٛؼ ٢ا٦١ٝ٘، ٢ٜٛ عالل : ال ا٘ضكؼ

ا٢ًٕ٘تج ٢ا٘خأغ٧ة، ٠٢ػٞ ال خٛذل إال سؽءًا ٧ؿ٧ؼًا ٜٛ ٢ؿبئل خ٧ًٙٚ ا٘ؿ٢ٖٙ، ٦ّ٢ ٠ػٞ اً٘سب٘ج أف٧ؼ إ٤٘ تًل 
ا٢٘ؿبئل ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ أٜ خ٧ْغ ا٪ٚ ٦ّ َؼؾ ا٘ؿ٢ٖٙ ا٘ضؿٜ، أ٢ خًغ٧ل ا٘ؿ٢ٖٙ ا٘ؿ٧ئ، ٦٠٢ ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل 

: ال ا٘ضكؼ
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:  ا٘خسب٠ل – 1

٧ًٛغ ا٘نْل أض٧بًٝب إ٤٘ أؿب٧٘ة ٧َؼ ٛؼ٢َتج ٘خض٧ٕٓ ٛنب٘تٟ، ٗب٘كؼاط ٢ا٘تٗبء ٢إضؼار ا٪ٚ أٛبٚ ا٘م٢٧ِ 
٧َ٢ؼ ػٖ٘، ٢ا٪ؿ٢ٙة ا٪ٛذل ٦ّ ػٖ٘ ٧٘ؾ ٢٠ اُ٘مة ٢إ٘ؿ٢ث ي٤ٙ ا٘نْل، إٝٛب خسب٠ل ٠ػا ا٘ؿ٢ٖٙ ٢يغٚ 
االؿخسبتج ٘ٙنْل، ٢خ٧٢ًغٞ ي٤ٙ أٜ ٧ؿخعغٚ ا٪ؿب٧٘ة ا٘ٛٝبؿتج ٢ا١٘بغئج ٦ّ ا٘خًت٧ؼ يٜ ٛنب٘تٟ، ٢أؿ٢ٙة 

.  ا٘خسب٠ل ٧ٜٛٗ أٜ ٧ع٦ْ ٗذ٧ؼًا ٜٛ ا٘ؿ٧ٗ٢ٙبح ا٘مبؼث يٝغ ا٘نْل أ٢ ي٤ٙ ا٪ٔل ٧عِْ ٜٛ ضغخ١ب
:  إ٘غ٢ث – 2

٘ؿح تضبسج ٘ٙضغ٧د يٜ أ٧ٛ٠ج إ٘غ٢ث ٢أذؼ٠ب ٦ّ ا٘خؼت٧ج، ّب٘س٧ٛى ٧غؼٖ ػٖ٘، إ٦ٝٝ ض٧ٜ أنب٘ة ا٘نْل 
تخؼخ٧ة َؼّخٟ ٧٢سغ َؼّخ٦ ٧َؼ ٛؼختج، ٢ض٧ٜ أنب٘تٟ أٜ ال ٧خ٢ْٞ تٗٙٛبح تػ٧ئج ٧٢سغ٦ٝ يٝغٛب أَمة 

أخ٢ْٞ تٗٙٛبح تػ٧ئج، ٢ض٧ٜ خأٛؼٞ ا٪ٚ أال ٧ٗػة، ذٚ خأٛؼٞ تب٘ٗػة ي٤ٙ ٢ا٘غٞ ض٧ٝئػ ؿٝٛض٢ تأًّب٘ٝب ٛبٝت٧ٟٝ 
.  تأ٢ٔا٘ٝب

  :ا٘ٛٗبّأث – 3
ا٘ٛٗبّأث ١٘ب أذؼ ٦ّ خًؽ٧ؽ ا٘ؿ٢ٖٙ ا٧٬سبت٦ ٘غ٣ ا٘نْل، ٦٠٢ ٧٘ؿح تب٘مؼ٢ؼث ٔبكؼث ي٤ٙ ا٘ٛٗبّأث ا٘ٛبغ٧ج 
ّٕغ خ٢ٜٗ تب٘ذٝبء ٢ا٘خفس٧ى ٢إه١بؼ ا٬يسبة، ٢ٜٛ ٢ؿبئل ا٘ٛٗبّأث أٜ خًغٞ تأٜ خنٙة ٜٛ ٢ا٘غٞ اكنضبتٟ 

.  ًٟٛ ٦ّ ا٘ؿ٧بؼث، أ٢ ٧َؼ ػٖ٘ ٛٛب ٧ضتٟ ا٘نْل ٧ٛ٧٢ل إ٧ٟ٘
.  ٢ٛٛب ٧ٝت٦ُ ٛؼايبخٟ أٜ ٢ٗ٧ٜ اؿخعغاٚ ا٘ٛٗبّأث تبيخغال ضخ٤ ال خكتص ذًٛٝب ٘ٙؿ٢ٖٙ

  :ا٬ٔٝبو ٢ا٘ض٢اؼ – 4
ٜٛ ا٪٢ٛؼ ا١ٛ٘ٛج ٦ّ تٝبء فعك٧ج ا٪نْبل أٜ ٢ًٝغ٠ٚ ي٤ٙ ا٬ٔٝبو ٢ا٘ض٢اؼ، ّٝؿخٛى ١٘ٚ ٢ٝٝكح، 

٢ًٝؼل آؼاءٝب ٢أ٢اٛؼٝب تنؼ٧ٕج ًٕٛٝج ٢ٛتؼؼث، ١ّػا ٟ٘ أذؼٞ ٦ّ خٕت١ٙٚ ٢أخٝبي١ٚ، ٢ٟ٘ أذؼٞ ٦ّ ٢ٛٝ 
.  فعك٧خ١ٚ ٢ٔغؼاخ١ٚ

.  ٠٢ػا أ٧مًب ٧ضخبر اليخغال، ّالتغ أٜ ٧ًخبغ ا٪نْبل ي٤ٙ ا٘نبيج، ٢أال ٢ٗ٧ٜ االٔخٝبو فؼنًب ٦ّ اٛخذبل ا٪ٛؼ
:  ٢مى ا٪ٝهٛج ا٢٘امضج - 5

ٜٛ ا١ٛ٘ٚ أٜ خمى ا٪ٚ أٝهٛج ٫٘نْبل ٧ًؼ١ٝ٢ّب ٢ٛ٢ٕ٧٢ٜ ت١ب، ّخ٢ًغ٠ٚ ي٤ٙ خؼخ٧ة اُ٘ؼّج تًغ اؿخ٧ٕبه١ٚ، 
إ٘ظ، ٢ضخ٤ ٧ؤخ٦ ٠ػا ا٪ؿ٢ٙة ذٛؼخٟ التغ أٜ ٧خٝبؿة ٛى ٛؿخ٣٢ ا٪نْبل، …٢ي٤ٙ خسٝة إؽيبر ا٨عؼ٧ٜ

.  ٧ًّن٢ٜ أٝهٛج ٢امضج ٧ؿخ٢يت١ٝ٢ب ٧٢ؿخن٢ً٧ٜ خنت١ٕ٧ب ٢اال٘خؽاٚ ت١ب
:  ا٘خ٧٢ًغ ي٤ٙ ضل ا٘عالّبح تب٘نؼٓ ا٢٘غ٧ج – 6

ٛٛب ٧ؽيز ا٢٘ا٘غ٧ٜ ٗذؼث ا٘عالّبح ٢ا٘ٛفبٗؿبح ت٧ٜ ا٪نْبل، ٧٢ؽ٧غ ا٘ٛفٗٙج ٗذؼث خغعل ا٢٘ا٘غ٧ٜ، ٧٢سة أٜ 
خًٙٚ ا٪ٚ أٟٝ ال ٧ٜٛٗ أٜ خكل إال ٔغؼ خؽ٢ل ًٟٛ ٠ػٞ ا٘ٛفٗٙج خٛبًٛب، إٝٛب خؿ٤ً إ٤٘ خع٧ِْ آذبؼ٠ب ٔغؼ 

:  ا٬ٛٗبٜ، ٢ٜٛ ػٖ٘
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خ٧٢ًغ٠ٚ ي٤ٙ ضل ا٘عالّبح ت١ٝ٧ٚ تب٘نؼٓ ا٢٘غ٧ج، ٢٢مى ا٪ٝهٛج ٢ا٘ض٢اّؽ ا٘خ٦ خ١ٝ٧ًٚ ي٤ٙ ػٖ٘، ٢يغٚ 
خغعل ا٪ٚ ٦ّ ا٘عالّبح ا٧٘ؿ٧ؼث، ّػٖ٘ ٢ً٧غ ا٘نْل ي٤ٙ مًِ ا٘فعك٧ج ٢ٗذؼث ا٘ف٣٢ٗ ٢ا٘ٙس٢ء 

.  ٩٘عؼ٧ٜ
:  خ٧٧ُؼ ا٘ت٧ئج – 7

:  ٢٘ػٖ٘ ٢ؿبئل يغث ١ٝٛب
٧ؼَة ٧ّٟ، ّتغاًل ٜٛ أٜ ٧ٗخة  ٢ٗ٧ٜ تغ٧اًل يٜ اٝفُبٟ٘ تٛب ال  ٢ػٖ٘ تأٜ ٧١٧أ ٘ٙنْل ٛب:إَٝبء ا٘ت٧ئج: أ٢ال

٧فبء، ٢تغاًل ٜٛ اً٘تد تب٪٢ا٦ٝ ٧ٜٛٗ أٜ ٧ًن٤ ً٘تًب  ي٤ٙ ا٘ٗخة ٧ٜٛٗ أٜ ٧ًن٤ ٛسٙج أ٢ غّخؼًا ٧ٗخة ٧ّٟ ٛب
.  ي٤ٙ فٗل ا٪٢ا٦ٝ ٧ً٘تد ت١ب

 ٢ػٖ٘ تأٜ خ٢ٜٗ ٟ٘ أف٧بء عبكج، ٗأ٢ٗاة عبكج ٫٘نْبل ٧فؼت٢ٜ ت١ب، ٢َؼّج عبكج :ضكؼ ا٘ت٧ئج: ذب٧ًٝب
.  ٪ً٘بت١ٚ، ٢ٛٗبٜ عبق ال ٧أخ٧ٟ إال ٠ٚ؛ ض٧ٝئػ ٧فًؼ أٟٝ ٧َؼ ٛضخبر إ٤٘ أٜ ٧ًخغ٥ ي٤ٙ ٛٛخٙٗبح ا٨عؼ٧ٜ

٢ٜٛ ا٘عنأ االيخٛبغ ي٤ٙ ْٔل تبة ٛسب٘ؾ ا٘م٢٧ِ ٧َ٢ؼ٠ب، ١ّػا ٢ً٧غٞ ي٤ٙ ا٘فُِ ت١ب ٢اً٘تد ت١ب، ٪ٜ 
.  ا٢ٝٛٛ٘و ٛؼ٢َة

ٜ٘ٗ أض٧بًٝب خُْل ا٪١ٛبح ٛذاًل ا٘ٛسٙؾ أ٢ ا٘ٛٗختج ،خؼّى ٗل ف٦ء يٟٝ كض٧ص ٠ػا ٧ًٟٛٝ ٢ض٧ٜ ٢ٗ٧ٜ ٠ٝبٖ 
.  ّؼكج ٘ٙغع٢ل ٧تبغؼ تبً٘تد ٪ٜ ا٘ف٦ء ا٢ٝٛٛ٘و ٛؼ٢َة

 ا٘نْل خأخ٧ٟ خ٧٧ُؼاح ٦ّ ض٧بخٟ التغ أٜ ٧١٧أ ١٘ب، ٢ٜٛ ػٖ٘ أٟٝ ٧ؿخٕل :خ٧١ئج ا٘نْل ٘ٙخ٧ُؼاح ا٘الضٕج: ذب٘ذًب
تًغ ّخؼث ٧ّٝبٚ ت٧ًغًا يٜ ٢ا٘غ٧ٟ ٦ّ َؼّج ٛؿخٕٙج، أ٢ ٛى ٜٛ ٧ٗتؼٞ ٜٛ إع٢خٟ، ّٜٛ ا٘ك٢ًتج أٜ ٧ْبسأ 

.  إٖٝ ٗتؼح ا٨ٜ ٢خضخبر إال أٜ خٝبٚ ٦ّ َؼّخٖ أ٢ ٛى إع٢اٖٝ ا٘ٗتبؼ: تػٖ٘، ّب٪٤٘٢ تب٪ٚ أٜ خ٢ٕل ٟ٘
.  ٠٢ٗػا ا٘تٝح ض٧ٜ ٧ؼاغ ١ٝٛب أٜ خفبؼٖ ٦ّ أيٛبل ا٘ٛٝؽل

:  ا٘خ٢ًغ  - 8
ا٪عالٓ ٢ا٘ؿ٧ٗ٢ٙبح خٗخؿة تب٘خ٧٢ًغ أٗذؼ ٛٛب خٗخؿة تب٪ٛؼ ٢ا٦١ٝ٘، ّال تغ ٜٛ االيخٝبء تخ٧٢ًغ ا٘نْل 

.  ي١٧ٙب، ٢ٛؼايبث ا٘كتؼ ٢ن٢ل اْ٘ٝؾ ٢ا٘خغؼر ٦ّ ػٖ٘
٠ػٞ تًل ا٘ع٢انؼ اً٘بسٙج ٢تًل إ٘ٛخؼضبح ٘خضؿ٧ٜ ا٘غ٢ؼ ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ أٜ خ٢ٕٚ تٟ ا٪ٚ، ٧٢ٝت٦ُ ١٘ب أال 
: خُْل يٜ غيبء اهلل خًب٤٘ ٢ؿؤاٟ٘ ا٘كالش ٪٢الغ٠ب، ّٕغ ٢كِ اهلل ختبؼٖ ٢خًب٤٘ يتبغٞ ا٘كب٘ض٧ٜ ت٢ٕٟ٘ 

 [٢ا٘ػ٧ٜ ٢٘٢ٕ٧ٜ ؼتٝب ٠تٝب ٜٛ أؽ٢اسٝب ٢ػؼ٧بخٝب ٔؼث أي٧ٜ ٢اسًٙٝب ٘ٙٛخ٧ٕٜ إٛبٛب]
. ٢ اهلل أيٙٚ ٢ك٤ٙ اهلل ي٤ٙ ؿ٧غٝب ٛضٛغ ٢ي٤ٙ آٟ٘ ٢كضتٟ أس٧ًٜٛ

 
 تخكؼِ, يٜ ٢ٛٔى ؽاغ ا٘غاي٦ 

 


