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التدخني يف نهار الصوم
أخاسح فث ٣ٛايظيٝذ ايؼيٗٝذ ( قيذغ طيشٙخب وـيٛق ايثيذ ش ر ػيٗش
سَلإ ٚيًـاُ٥ش بـٛس ٠عاَي ١ايهيدم َئ ا طيثهٗاَاح ٚايؼياٗاح
َٔ رلثًف ايؼشا٥ع االزثُاع.١ٝ
 َٔٚاملؤطف إ أ ندش تًو ايؼاٗاح ناْج غم عًُٚ ١ٝنإ ٜكٛدٖيا
اجلٌٗ ٚايثعـب األعُٚ ,٢يكشة ػٗش سَلإ املااسى ٚتٛقع ايثـعٝذ
ر طييشت تًييو ايؼيياٗاح ,أ ػييعش إ ايٛازييب ايؼييشعٜ ٞطييثِ عً يٞا بٝييإ
املٓؼأ ٚاالؿيٌ ايعًُي ٞاييز ٟإعثُيذ عًٝي٘ ايظيٝذ (قيذغ طيشٙخب إكياف١
إىل ديٜ َٔ ٌٝك ٍٛوالف فث ٣ٛايظٝذٚ ,بعذ ٖزا ٜه ٕٛنيٌ إْظيإ
عًيي ٢بٓٝييٜٚ ١هييَ ٕٛظييؤٚال أ َيياّ ات تعيياىل عيئ نييٌ نًُييٚ ١ػيياٗ١
ٜطشضٗا ر اجملثُعٚ ,ايهالّ ٜه ٕٛر ْكا :
الهقطة األوىل:
ْشز َٔ ٛاجلُٝع إ جيعٌ عكً٘ أَاّ عاطهث٘ٚ ,يٝهٔ املٛىل ايؼشعٞ
ْـييب عٓٝيي٘ ًٜٚثييضّ ب يأٚاَش ٚ ٙإسػييادات٘ ضٝييذ اطييب ايعكييٌ با قايياٍ
ٚا دباس فأقاٌ ٚأدبش ٚهلزا ؿشت إْ٘ بايعكٌ ٜدٝب ٚبايعكٌ ٜعاقب.
الهقطة الثانية:
َيئ أ زيييٌ ايثهاَيييٌ االزثُييياعٚ ٞا طيي الَ ٞجييييب عًييي ٢نيييٌ َظيييًِ
ايثطًي ٞبيياأل الم احلظييٓ ١اييث ضييذ عًٗٝييا ايؼياسو املكييذغ َٚيئ ريييو
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اجملادييي ١بييايث ٖيي ٞأضظيئ ٚاض ي اّ آسا ٤اآل ييش ٜٔنييٜ ٞط ي ّ سأٜييو
ٚايذع ٠ٛإىل املذْٚ ١ٝايثطلش ٚايعًِ ٚايٓكيذ ايعًُي ٞايآيا ٤اييز ٟميذّ
ايعًِ ٚاجملثُع.
الهقطة الثالثة:
ايهٌ ٜعًيِ إ اجملث ُيع املظيًِ طيٛا ٤نيإ ػيٝعٝا أّ طيٓٝا فيإٕ طيمت٘
ايعًُ ١ٝزاس ١ٜعًي ٢ايثكًٝيذ ,ضثي ٢األ ػيااق اييزٜٓ ٜٔهيش ٕٚايثكًٝيذ
فهييٌ َييِٓٗ ر طييم ت٘ ايعًُٝييٜ ١هييَ ٕٛكًييذا ٜشزييع ر أَييٛس دٜٓيي٘ إىل
ايعامل ايعاسف ٚإرا نإ عاملا فإ اآل شٜ ٜٔشزع ٕٛإيٖٚ ٘ٝيز ٙايظيم٠
زاسٜيي ١ر األَييٛس ايذٜٝٓيي ١نييزيو يييش ٟر األ َييٛس ايذْٜٛٝيي ١اآل ييش,٣
ٚقذ زشح ايظم ٠ا ملثؼيشعٚ ١ٝايظيم ٠ايعكالٝ٥ي ١عًي ٢إطاعي ١سأ ٟايعًيِ
ٚاض اَ٘.
ٚاملكًييذ ر ٖييز ٙاحلاييي ١ال ٜشكيي ٢ايكييذت بهشاَييٚ ١ػاـييَٚ ١ٝهاْيي١
ايعيامل اييزٜ ٟثاعي٘ٚ .ايعكييٌ ٚا ْـياف تيثِ عًييٖ ٢يزا ايؼياف عييذّ
ايثعييشل يًُهًهييش اآل ييشٚ ٜٔيعًُييا  ِٗ٥بايكييذت ٚايييثٗسِ ايالأ القييٞ
اياعٝذ عٔ ايؼشو ٚايعكٌ َٚدٌ ٖيزا ايهعيٌ ٜهؼيف عئ زٗيٌ ؿياضا٘
ٚكعه٘ أ َاّ َٓطل ايعًِ ٚايعكٌ ٚاأل الم ٚايؼشو.
الهقطة الرابعة:
متيياّ َييا زييا ٤ر ايٓكطيي ١ايظييابكٚ ١يثعُيي ِٝايها٥ييذٚ ٠حلازثٓييا املاطيي١
يثٛضٝذ ايهًُ ١ر ٖيز ٙايريشٚف احلشزي ١ايـيعا ١ضٝيذ األعيذاَ ٤ئ
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اخليياسص َٚيئ ٜييشتايف بٗييِ ر ايييذا ٌ  ٚخايياح احلسييٚ ١تٓسٝضٖييا عًيي٢
اجلُٝعٚ .يثُشٚ ٜٔتعٜٛذ أ رٖإ ايٓاغ عً ٢تكاٌ سأ ٟاخلـِ إرا نيإ
ؿيييطٝطا َٛٚافكيييا يًعكيييٌ ٚايؼيييشو ضثييي ٢يييي ٛنيييإ رلايهيييا يالعثكييياد
ايؼاـٚ ٞيثعٜٛذِٖ عً ٢تكايٌ آسا ٤األ يشٚ ٜٔاض اَٗيا ٚعيذّ ايكيذت
ٚايطعٔ بأ ؿطابٗا ضث ٢ي ٛتاش إ دي ٌٝاخلـيِ فٝي٘ كيعف أ ٚػياٗ,١
أطشت ر املكاّ بعض اآل ساٚ ٤ايهثا ٣ٚياعض عًُا ٤ا

ٛإ ايظٓٚ ١بٝإ

اال يييثالف ر ايهثيييٚ ٣ٛنٝهٝييي ١ايٓكييياؾ ايعًُييي ٞيًيييشأ  ٟاملكابيييٌ طيييٛا٤
إعثُذ عً ٢ايكشإٓ ٚايظٓ ١ر دي ً٘ٝأّ ايكٝاغ أّ االطثطظيإ أّ ايعكيٌ
أّ غمٖياٚ ,طييٓالضب بعييض اآلسا َ ٤اايهيي ١يًظييم ٠ايعًُٝيي ١اجلاسٜيي ١ر
ايٛقج احلاكش ,فٓشزيَ ٛئ اجلُٝيع ا طيالو ٚايثهكي٘ ٚاجملاديي ١بيايث
ٖ ٞأضظٔ:
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املغين  /ص  / 3عاذ ات بٔ قذاَ / ١احلٓاً / ٞق :38

غ ( فـٌخب َٚا ال ميهٔ ايثطشص َٓ٘ نابثالو ايشٜل ال ٜهطيش ٙالٕ اتكيا٤
ريو ٜؼل ,فأػا٘ غااس ايطشٜلٚ ,غشبً ١اييذقٝل فيإٕ هعي٘ خيِ إبثًعي٘
قـذا مل ٜهطش ٙأل ْ٘ ٜـٌ إىل زٛفي٘ َئ َعذتي٘ أػيا٘ إرا مل جيُعي٘,
ٚر ٚز٘ آ ش اْ٘ ٜهطش ٙألْي٘ أ َهٓي٘ ايثطيشص َٓي٘ ,أػيا٘ َيا يي ٛقـيذ
ابثالو غااس ايطشٜل,
ٚاأل  ٍٚاؿع الٕ ايشٜل ال ٜهطشظ.
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ْهع املـذس ايظابل.
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غ ...أ ٚبًع سٜل غيم ٙافطيش أل ْي٘ ابثًعي٘ َئ غيم فُي٘ ,فأػيا٘ َيا يي ٛبًيع
غييم ,ٙف يإ ٕ قٝييٌ فكييذ سٚح عا٥ؼيي ١إ ايييٓ ايهييش( ِٜؿييً ٢ات عًٝيي٘
ٚآييي٘ ٚطييًِخب نييإ  ٜكاًييٗا ٖٚيي ٛؿيياٚ ِ٥ميييف يظيياْٗا .سٚا ٙأبيي ٛداٚٚد,
قًٓا....
ٚ ...يٓا ( أ ٟيـاضب املغينخب اْ٘ ال ٜثطكل اْهـاٍ ريو اياًٌ (َٔ يظيإ
املشأ٠خب ٚد ٛيي٘ إىل ضًكي٘ فيال ٜهطيش ٙنامللُليٚ ١ايثظيٛى بايظيٛاى
ايشطب ٚاملاًٜٚ ٍٛك ٟ ٛريو ضذٜذ عا٥ؼ ١ر َف يظاْٗاظ.
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املغيييين  /ص  / 3عايييذ ات ابييئ قذاَييي / ١احلٓاًييي / ٞق

:45
غ (فـٌخب قاٍ إططام بٔ َٓـٛس ,قًج ألمحذ ,ايـا ِ٥ميلغ ايعًيو,
قاٍ :ال ,قاٍ أؿطابٓا :ايعًو كشبإ (أضذُٖاخب...
(اي ديياْٞخب ايعًييو ايكيي ٟٛايييز ٟنًُييا َلييغ٘ ؿييًب ٚقيي ٟٛفٗييزا ٜهييشٙ
َلييغ٘ ٚال تييشّٚ ,مميئ نييشا ٙايؼييع ٚايٓاعييٚ ٞذلُييذ ابيئ عًييٞ
ٚقثادٚ ٠ايؼافعٚ ٞأؿطاة ايشأ...ٟظ.
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املـذس ايظابل  /ق .46

غ ....فإٕ قطّش ر إ ضً ً٘ٝدٖٓيا مل ٜهطيش بي٘ طيٛاٚ ٤ؿيٌ إىل املداْي ١أ ٚمل
ٜـٌ.
ٚب٘ قاٍ أب ٛضٓٝه...١
ٚقاٍ ايؼافعٜ ,ٞهطش,

التدخين في نهار الصوم .............................

()7

ٚيٓا (أ ٟيـاضب املغينخب اْي٘ ييٝع بيش بياطٔ اييزنش ٚاجليٛف َٓهيز,
ٚإ منا مشص ايا ٍٛسػطا فايز ٜ ٟني٘ فٝي٘ ال ٜـيٌ إىل اجليٛف ,فيال
ٜهطش ,ٙنايز ٜ ٟن٘ ر فٝا٘ ٚمل ٜاثًع٘.....ظ.
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فيثع ايعضٜيض ر ػيشت اييٛزٝض  /ص  / 6عايذ ايهيش ِٜبئ

ذلُذ ايشافع / ٞايؼافع / ٞق :345
غ (ايشنٔ ايداْ ,,ٞا َظاى عٔ املهطشاحٖٚ ,ي ٞاجلُياو ٚاالطيثُٓا٤
ٚا طثكا٠خب.
البييذ يًـيياَ ِ٥يئ إ َظيياى عيئ املهطييشاح ٖٚيي ٞأْييٛاو (َٓٗيياخب اجلُيياو...
(َٗٓٚاخب ا طثكا.٠
خِ ر ايهـٌ ؿٛس (أضذُٖاخب احلكَٓ ,١اطً...١
(ايداْٝيي١خب ايظييعَ , ٛاطييٌ يًـيي ّٛأٜلييا إرا ٚؿييٌ إىل ايييذَاو ٚعٓييذ
َايو ال ٜاطٌ إال إ را ْضٍ إىل احلًل َٓ٘ ػ٦ٝاظ.
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املـذس ايظابل  /ق :385

غ (أَا ايكـذ فٓعين ب٘....خب
 َٔٚايكٛٝد ن ٕٛايٛؿ ٍٛعٔ قـذ....
ٚإ نيييإ إ طايييام ايهيييِ ٚازثٓييياة املطيييشٚم َٚهاسقيييَٛ ١كيييع ايطشٜيييل
ممهٓييا ٚيهيئ تهًٝييف ايـييا ِ٥االض ي اص عيئ األفعيياٍ املعثيياد ٠ايييث
تثاص إيٗٝا جيش عظشا ػذٜذا.
بٌ ي ٛفثع فا ٙضثٚ ٢ؿٌ ايغاياس إىل زٛفي٘ فكيذ قياٍ ر ايثٗيزٜب اؿيع
ايٛزٗش اْ٘ ٜكع عهٛا.....ظ.
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نثاة األّ  /ا َاّ ايؼافع / ٞص  / 2ق :105

غ ( باة َا ٜهطش ايـاٚ ِ٥ايظطٛس ٚاخلالف ف٘ٝخب
(قاٍ ايؼافعٞخبٚ :اطيثطب ايثيأْ ٞر ايظيطٛسٚ ....اييز ٟال ٜكلي ٢فٝي٘
َٔ ريو ايؼٜ ٤ٞاك ٢بش أطٓاْ٘ ر بعض فٝا٘ مما ٜذ ً٘ ايشٜل ال ميٓع
َٓ٘ ,فإ ريو عٓذ ٟهٝف فال ٜكل...ٞ
اُ٘.
(قاٍ ايؼافعٞخب :ال ٜهظذ ايهٌٗ ٚإ تَٓ َ
(قاٍ ايؼافعٞخبٚ :ال أنش ٙايذٖٔ ٚإ اطيثٓكع فٝي٘ أ ٚفُٝيا فيال بياغ.
ٚأنش ٙايعًو ,اْ٘ جيًب ايشٜل.
(قاٍ ايؼافعٞخبٚ :ال أنش ٙايظٛاى بايعٛد ايشطب ٚايٝابعظ.
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نثاة األّ  /ا َياّ ايؼيافع / ٞسٚاٜي ١ايشبٝيع ٖ /ياَؽ

ص  / 7ق :233
غإٔ أ بييا بهييش ابيئ عاييذ ايييشمحٔ قيياٍ :نٓييج أْييا ٚأبيي ٞعٓييذ َييشٚإ بيئ
احلهييِ (ٖٚيي ٛأ َييم املذٜٓييَ ١يئ قاييٌ َعاٜٚيي١خب فييزنش ييي٘ إٕ أبييا ٖشٜييش٠
ٜك َٔ :ٍٛأؿاع زٓاا افطش ر ريو اي.ّٛٝ
فكاٍ َشٚإ :أقظُج عًٝو ٜا أبا عاذ ايشمحٔ يثزٖنب إىل أّ املؤَٓش
عا٥ؼٚ ١أّ طًُ ١فثظأهلُا عٔ ريو.
أ َييا عا٥ؼيي ١فكييذ قايييج :يييٝع نُييا قيياٍ أبييٖ ٛشٜييشٜ ,٠ييا عاييذ ايييشمحٔ
أتشغب عُا نإ سط ٍٛات ( ؿً ٢ات عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِخب ٜهعً٘ ؟
فكاٍ عاذ ايشمحٔ :ال ٚات.
فكايج عا٥ؼ :١فاػٗذ عً ٢سط ٍٛات ( ؿً ٢ات عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطيًِخب اْي٘
نإ يٝـاع زٓاا َٔ هاو غم اضثالّ ,خِ ٜـ ّٛريو اي.ّٛٝ
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خِ د ٌ عً ٢أّ طًُ ١فظأالٖا عٔ ريو فكايج َدٌ َا قايج عا٥ؼ,١
خِ زٓ٦ا َشٚإ فكاٍ ي٘ عاذ ايشمحَٔ :ا قايثا.
فكياٍ َيشٚإ :أقظييُج عًٝيو ٜييا أبيا ذلُييذ ي نينب دابييث فًثيأتش أبييا
ٖشٜش ٠فثارب ٙبزيو.
قاٍ :فشنب عاذ ايشمحٔ ٚسناج َع٘ ضث ٢أتٓٝيا أبيا ٖشٜيش ٠فثطيذر
َع٘ عايذ اييشمحٔ ,خيِ رنيش رييو فكياٍ أبيٖ ٛشٜيش :٠ال عًيِ يي ٞبيزيو
ٚإمنا أ ربْ ٘ٝرلربظ.
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فيثع ايعضٜيض ر ػيشت اييٛزٝض  /ص  / 6عايذ ايهيش ِٜبئ

ذلُذ ايشافع / ٞايؼافع / ٞق :478
غ ايهيييالّ ر يًٝييي ١ايكيييذس (أَييياخب األ ,ٍٚفاالعثهييياف (ٚأَييياخب ايدييياْٞ
( فيياعًِخب إ يًٝيي ١ايكييذس أفلييٌ يٝيياي ٞايظييَٓٝٚ ....١ييٌ ايؼييافع ٞإىل أْٗييا
يًٝيي ١احلييادٚ ٟايعؼييش ٜٔملييا ٜييش ٟٚعيئ أبيي ٞطييعٝذ اخلييذس( ٟسكيي ٞات
عٓ٘خب إ سط ٍٛات ( ؿيً ٢ات عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚطيًِخبٚ .....أبيذ( ٣ايؼيافعٞخب
ر بعض ايٛاكع امل ٌٝإىل ي ١ًٝايداييذ ٚايعؼيش ٜٔمليا س ٟٚعئ عايذ ات
بٔ أْع اْ٘ قاٍ يشط ٍٛات ( ؿً ٢ات عًٚ ٘ٝآيي٘ ٚطيًِخب( :إْي ٞأنيٕٛ
باييادٜث ٚأْيي ٞأؿيًّ  ٞبٗييِ فُشْيي ٞبًًٝييَ ١يئ ٖييزا ايؼييٗش اْضهلييا املظييسذ
فأؿًّ ٞب٘خب.
فكاٍ (ؿً ٢ات عًٝي٘ ٚآيي٘ ٚطيًِخب( :أْيضٍ ر يًٝي ١خيالر ٚعؼيش....ٜٔخب.
ٚعٓذ َايو ر ايعؼش ٚال تشزٝع ياعض ايًٝاي ٞعً ٢اياعضظ.
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الهقطة اخلامسة:
أ طيشت ر ٖيزا املكياّ ريياٖش ديٝيٌ ايظيٝذ (قييذغ طيشٙخب بـيٛسَ ٠اظييط١
َٚاثـش:٠
- 1

سٚا ١ٜعُيش ٚبئ طيعٝذ عئ ايشكيا (عًٝي٘ ايظيالّخب قياٍ:

طأيث٘ عٔ ايـاٜ ِ٥ثذ ٔ بعٛد أ ٚبغيم رييو فثيذ ٌ ايذ ٓي ١ر
ضًك٘ ؟
فكاٍ (عً ٘ٝايظالّخب :زاص ال بأغ ب٘.
قاٍٚ :طأ يث٘ عٔ ايـاٜ ِ٥ذ ٌ ايغااس ر ضًك٘ ؟
قاٍ :ال بأغ.
ٚضظب َآ ٢ايظٝذ إ ٖيز ٙايشٚاٜيٚ ١اضيذٖٚ ٠ي ٞتاَي ١ايظيٓذ ٚايذاليي١
عً ٢املطًٛةٚ ,ال ٜٛزذ هلا َعاسل.
- 2

ييي ٛتٓضيٓييا عيئ ريييو ٚقًٓييا إ ايشٚاٜيي ١غييم تاَييَ ١يئ زٗيي١

ايظييٓذ أَ ٚيئ زٗيي ١ايذالييي ١أَ ٚيئ زٗيي ١ايظييٓذ ٚايذالييي ١أ ٚقًٓييا
بٛزييٛد املعيياسل هلييا فٝثظيياقطإ ( َييدالخب بعييذ عييذّ إَهاْٝيي١
اجلُييعٚ ,ض٦ٓٝيييز املشزيييع ٖييي ٛأؿيياي ١اييييربا ,٠٤فيييٝطهِ بعيييذّ
َهطش ١ٜايذ إ.
ٚبعذ ايثظً ِٝبـيطَ ١كيذَاح ٖيزا اييذيٜ ٌٝهي ٕٛدييٝال تاَياٚ ,عًٝي٘
فُٔ ايٓاض ١ٝاأل القٚ ١ٝايؼشع ١ٝال تل أل ٟػاف إ ٜكيذت بٗيا َئ
ٖز ٙايٓاضْ ,١ٝعِ َٔ ضل أ ٟػاف إ ٓ ٜاقؽ َٔ ايٓاض ١ٝايعًُ ١ٝألٕ
ايعًيييِ مل ٜهييئ اؿيييا يؼييياف ًَٚهيييا يييي٘ د ٕٚغيييمٚ ٙإال يثٛقهيييج
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احلشن ١ايعًُٝيٚ ١يثٛقهيج عكٛيٓيا ٚأفهاسْيا ٚازلُيذح عًي ٢أفهياس
ْٚرشٜاح طًه ١ٝقذمي ١أنٌ عًٗٝا ايذٖش ٚػشةٚ ,ألؿاطٓا َثاًهش
َٚث يأ ش ٜٔعيئ املظييم ٠ايعًُٝيي ١ل٦يياح ايظييٓش نُييا ٖيي ٛضيياٍ بعييض
ايؼشا٥ع ا طالَ ١ٝايظًه.١ٝ
الهقطة السادسة:
املعً ّٛعيذّ ايثعيشل ر ايهثيب ايهكٗٝي ١االطيثذالي ١ٝملظيأي ١ايثيذ ش
(ايظها٥شخب أل ْٗا َٔ املظا ٌ٥احلذٜد ١حبذاخي ١تـيٓٝع ايظيها٥شْ ,عيِ
تعشكييج َظ يأي ١ايييذ إ ضٝييذ أُحل يل لظ يأي ١ايغايياسٚ ,نييإ اياطييذ
بظييٝطا ٚقـييما مل ٜثسيياٚص عييذ ٠أطييطشٚ ,سليئ ر ٖييزا املكيياّ ْطييشت
بـييٛسَ ٠اثـييش َٚ ٠اظييطٖٚ ١ييَ ٛكثيياع َيئ رلطٛطٓييا األٚييي ٞيؼييشت
ايعش ٠ٚايٛخكٚ ,٢قذ أطًٓا اياطذ فٚ ٘ٝأ طظٓا ايهدم َٔ االضثُياالح
ضث ٢ي ٛنإ باالعثُاد عً ٢بعيض ايشٚاٜياح ايليعٝهٚ ,١رييو يًها٥يذ٠
ايعًُ ١ٝاالطثذالي ١ٝر ٖيز ٙاملظيأي ,١إ كياف ١إىل اعثااسٖيا َؤٜيذاح إ
مل تـًع نذيٚ ٌٝنزيو يثأطٝع أ ٚتأنٝذ أ ٚتأٜٝذ إستهاصاح هلا
عالقي ١بعًُٝيي ١ا طييثٓاا ٚ ,ال مًي ٛاأل َييش َيئ ٚزيٛد ديٝييٌ ٚاضييذ عًيي٢
األ قٌ ٜداج َا ْعثكذْٚ ٙهث بْ٘ٚ ,طشت ايذي ٌٝعً ٢ػهٌ ْكا تعثرب
َهًُ ١يٓكا ٖزا اياطذٚ .إيٝو ايذيٚ ٌٝاملؤٜذ:
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الهقطة السابعة:
طشت سٚاَ ١ٜعاسك ١ملٛخك ١عُش ٚابٔ طعٝذ:ٖٞٚ ,
(سٚا ١ٜذلُذ بٔ احلظئ بإ طيٓاد ٙعئ ذلُيذ بئ احلظئ ايـيهاس عئ
ذلُذ بٔ عٝظ ٢عٔ طًُٝإ بٔ ضهف املشٚص ٟقاٍ :مسعثي٘ ٜكي :ٍٛإرا
متلييُض ايـييا ِ٥ر ػييٗش سَلييإ أ ٚاطثٓؼييل َ ثعُييذا أ ٚػييِ سا٥طيي١
غًٝر ١أ ٚنٓع بٝثا فذ ٌ ر أْه٘ ٚضًك٘ غاياس ,فعًٝي٘ ؿي ّٛػيٗشٜٔ
َثثابعش ف إٕ ريو ي٘ َهطش َدٌ األنٌ ٚايؼشة ٚايٓهاتخب.
سٚاٖا ايؼٝخ ر ايثٗزٜب  /ص  / 4ق  / 214سٚا.28 ١ٜ
ٚسٚاٖا ايؼٝخ (قذغ طشٙخب أٜلا ر ا طثاـاس  /ص / 2ق / 94سٚاٜي١
.3
ٚسٚاٖا ؿاضب ايٛطا /ٌ٥ص  / 10باة  / 4سٚا.12850 ١ٜ
قاٍ اياعض :إ ٖز ٙايشٚاٜي ١كيعٝه ١ايظيٓذ يٛزيٛد طيًُٝإ بئ ضهيف
املشٚص ٟايز ٟمل ٜشد ف ٘ٝتٛخٝل.
ٚقذ عاجل اياعض ٖز ٙايشٚاٚ ١ٜقٛاٖا بأضذ طشٜكش:
- 1

تٛخٝل طًُٝإ بٔ ضهف املشٚص ٟبأ ضيذ ايطيشم ايشزايٝي١

نُا فعٌ ٖزا ايظٝذ اخل( ٞ٥ٛقذغ طشٙخب.
 - 2إ زلااس ايشٚا ١ٜبعٌُ املؼٗٛس.
ٚتهـيي ٌٝايهييالّ َٓٚاقؼييث٘ ٚايثعًٝييل ع ًٝيي٘ ال ضازيي ١يييزنش ٙر ٖييزا
املكاّ.
ٚي ٛطًُّٓا ؿيط ١أضيذ ايطيشٜكش ,فإ ْي٘ طيٝكع ايثعياسل بيش اييشٚاٜثش
بًطييار ايغايياس ضٝييذ ٖييز ٙايشٚاٜيي ١تييذٍ عًييَ ٢هطشٜيي ١ايغايياس بُٓٝييا تًييو
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املٛخك ١يعُش ٚبٔ طعٝذ تذٍ عً ٢عذّ َهطش ١ٜايغاياس ضٝيذ قياٍ (عًٝي٘
ايظالّخب( :ال بأغخب.
ٚبعييذ إ خاييج ايثعيياسل (ضظييب املييذع٢خب فإ ْٓييا سلثيياص إىل اجلُييع بييش
ايييشٚاٜثش ٚإ را مل ٜييٓسع اجلُييع ايعييشر بُٗٓٝييا فثثظيياقطإ ٚعًٓٝييا إ
ْاطذ عٔ دي ٌٝآ ش.
ٜٛٚزيييذ اطشٚضثيييإ يًسُيييع بيييش اييييشٚاٜثش ْيييزنشُٖا ر ايٓكطيييثش
ايثايٝثش:
الهقطة الثامهة:
األطشٚض ١األٚىل ,إ سلٌُ سٚا ١ٜاملشٚص ٟعً ٢ؿٛس ٠ايعُذ ,اؿَ ١يع
ٚزٛد قشٜٓثش( ,اضذُٖاخب قٛي٘ (عً ٘ٝايظالّخبَ( :ثعُذاخب
(ايداْ١ٝخب إ ا َاّ (عً ٘ٝايظالّخب أ ٚزيب فٗٝيا ايههياسَٚ ٠ئ ايٛاكيع
ٚاملظًِّ ب٘ إ ايههاس ٠ال يب إال ر ؿٛس ٠ايعُذ.
أَا َٛخك ١عُش ٚبٔ طيعٝذ فثطُيٌ عًي ٢غيم ؿيٛس ٠ايعُيذ ,اؿيَ ١يع
ٚزيييٛد قشٜٓييييٖٚ ,١ييي ٞإ املعٓيييي ٢ايرييياٖش يًشٚاٜيييي ١لٓاطيييا ١احلهييييِ
ٚاملٛكٛو ٜذٍ عً ٢إ ايشزٌ ٜشٜذ إ ٜثطٝب بعٛد نيايااٛس أ ٚغيم,ٙ
َٚدٌ ٖزا ايؼاف داُ٥ا أ ٚغاياا ضظيب عياد ٠ايٓياغ إ غشكي٘ األٍٚ
ٖ ٛتعطم َالبظ٘ ٚزظذ ٚ ٙعيادَ ٠يا ٜثسٓيب اطثٓؼيام د يإ اياايٛس,
ٜٛٚزذ قش ١ٜٓآ ش ٣ر ر ٌٜايشٚاٖٚ ١ٜي ٞقٛيي٘ ( ٜيذ ٌ ايغاياس ر ضًكي٘خب
فًي ٛنييإ َثعُيذا فظييٝطهِ بياطالٕ ؿييٚٚ َ٘ٛزيٛة ايههيياس ٠ضثيي٢
بٓييا٤ا عًييَ ٢يئ ٜكيي ٍٛدييٛاص ايثييذ ش نايظييٝذ ايؼييٗٝذ (قييذغ طييشٙخب
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ضٝيييييذ رنيييييش ر َيييييٓٗش ايـييييياحلش( ,اجليييييض ٤ايدييييياْ ,ٞق 13خب غ...
ايظادغ:إ ٜـاٍ ايغااس إىل زٛف٘ عُذا بٌ األضي ٛإحليام غيم ايغًيٝب
ب٘ إرا نإ َعثذا ب٘...ظ.
ْٚثٝسٖ ١زا اجلُيع تدايج زيٛاص د ي ٍٛاييذ إ أ ٚايغاياس ر ؿيٛس ٠عيذّ
ايعُذ د ٕٚؿٛس ٠ايعُذٚ ,تهـ ٌٝايهالّ َٓٚاقؼث٘ ر َكاّ آ ش.
الهقطة التاسعة:
األطشٚض ١ايداْ ,١ٝإ سلٌُ سٚا ١ٜاملشٚص ,ٟعً ٢إ املشاد َٔ ايغاياس ٖيٛ
ايغايياس ايغًييٝب ٚايكشٜٓيي ١عًييٖ ٢ييزا احلُييٌ ميهيئ إ ٜكيياٍ ٖيي ٞقٛييي٘
( سا٥طييي ١غًٝرييي١خب أ ٚايكشٜٓيييٖ ١ييي ٞقشٜٓييي ١عشفٝييي ١يًسُيييع بعيييذ إ خايييج
ايثعاسل.
أ َا َٛخك ١عُش ٚبٔ طيعٝذ فثطُيٌ عًي ٢إ امليشاد َئ ايغاياس ٖي ٛايغاياس
غم ايغًٝب ٚنزا ايهالّ ر اييذ إ يٛضيذ ٠ايظيٝام أ ٚي ٚيٜٛيَ ١ئ
ايشا٥طييي ١ايغًٝرييي ١اييييث ضهيييِ بإ فطاسٖيييا ر تًيييو ايشٚاٜييي ١فيييٝطهِ
لهطشٜييي ١اييييذ إ ايغًيييٝبٜٚ ,اكييي ٢اييييذ إ غيييم ايغًيييٝب َؼييييُٛال
باحلهِ باجلٛاص ر َٛخك ١عُش ٚبٔ طعٝذ.
الهقطة العاشرة:
بعذ ايثظً ِٝبلعف سٚاٜي ١اييشٚص ,ٟفاْي٘ ٜكياٍ ,بعيذ إ إطيثرٗشْا ر
ايٓكطيي ١ايظييابك ١إ َٛخكيي ١عُييش ٚبيئ طييعٝذ ال ميهيئ إ

ُييٌ عًيي٢

ؿييٛس ٠ايغايياس ايغًييٝب ٚر ضاييي ١ايعُييذ أل ٕ َدييٌ ٖييز ٙايـييٛس ٠تهييِ
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اجلُٝيع با فطياس ٚايههيياس ٠فهٝيف ٜكي ٍٛا َيياّ (عًٝي٘ ايظييالّخب( :ال
بأغخب مما ٜلطشْا إ ْثـشف براٖش ايشٚاْٚ ١ٜك ٍٛإَيا إ ٜيشاد فٗٝيا
ؿٛس ٠غم ايعُذ ٚعً ٘ٝقاٍ ا َاّ (عً ٘ٝايظالّخب( :ال بأغخب.
أٜ ٚشاد َٓٗا ؿٛس ٠ايغااس غم ايغًٝب ٚعً ٘ٝقاٍ ا َاّ (عً ٘ٝايظيالّخب:
(ال بأغخب ٚنال االضثُايش ال  ٜهٝذ ر ٖيزا املكياّ بعيذ تعُي ِٝاحلهيِ
يًذ إ يٛضذ ٠ايظٝام ٚملٓاطا ١احلهِ ٚاملٛكيٛوٚ ,عيذّ ايها٥يذ ٠ألٕ
نالَٓييا ر ايثييذ ش ٚايظييها٥ش ٚايييث ٜثطكييل فٗٝييا ايييذ إ ايغًييٝب
ٚؿٛس ٠ايعُذ فٝطهِ ب إفطاسٖا نُا تكذّ ٚطٝأت ٞاملضٜذ.
الهقطة احلادية عشرة:
ميهٔ االطثهاد َٔ ٠إ طالقاح أ ٚعَُٛاح بعيض ايشٚاٜياح بعيذ تعُيِٝ
ٚتٛطييعَ ١عٓيي ٢األ نييٌ ٚايؼييشة ٚإ ضكٝكثُٗييا ايًغٜٛيي ١أ ٚايعشفٝيي ١أٚ
ايؼشع ٖٞ ١ٝإد اٍ ػ ٤ٞر اجلٛف عٔ طشٜيل احلًيل فٝؼيٌُ ايطعياّ
املعثييياد ٚغيييم املعثييياد ناحلـيييٚ ٢اييييزباة ٚاخليييشصٚ ٠ايغاييياس ٚايااييياس
ٚايييذ إ ٚغم ٖييا ٚميهيئ االطييثذالٍ عًييٖ ٢ييزا أ ٚتأٜٝييذ ٙبإطالقيياح
ايعذٜييذ َيئ ايشٚاٜيياحٚ ,عًييٖ ٢ييزا ٜهيي ٕٛايييذ إ َؼييُٛال بإطالقيياح
األدييي ١ايييث تٓٗيي ٞعيئ األ نييٌ ٚايؼييشة ٚايييث ْعثربُٖييا َيئ املهطييشاح
ألْٓا إ را قآًا ايٓٗ ٞعٔ ايغااس َُٗا نيإ ؿيغش أ زضا٥ي٘ فياملهشٚل إ
ْكاً٘ عٔ اييذ إ ألْي٘ أٜليا تي ٟٛعًي ٢أزيضا ٤نيايٓٝهٛتش (َيدالخب
ضث ٢ي ٛنإ ضسُٗا أؿيغش َئ ضسيِ أ زيضا ٤ايغاياس ٜٚؤنيذ رييو َيا
ْشا َٔ ٙآخياس يًظيها٥ش عًي ٢األ طيٓإ ٚايهيِ بـيٛس ٠عاَيٚ ١عًي ٢ايش٥ي١
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ٚغمٖاٖٚ ,زا املعَٓ ٢شتهض ر أ رٖإ املثؼيشعٚ ١ميهئ االدعيا ٤إ
ٖزا االستهاص َ ثـٌ بضَٔ املعـَٛش بكش ١ٜٓندم َئ ايشٚاٜياح َٚيا
تثلُٓ٘ َٔ أطٚ ١ً٦أ زٛب ١تؼم إىل ريو نُا ر زٛاب٘ (عً ٘ٝايظالّخب
عٔ طؤاٍ ٜثلُٔ ايشا٥ط ١فكاٍ (عً ٘ٝايظالّخب ...( :فإ ريو ي٘ َهطيش
َدٌ األنٌ ٚايؼشة ٚايٓهاتخب.
ٚقٛيييي٘ (عًٝييي٘ ايظيييالّخب( :ال بي يأغ بي يأ ٕ مييييف اخليييالخب ٚقٛيييي٘ (عًٝييي٘
ايظالّخب ( :اخلال ر فِ ايـا ِ٥يٝع ب٘ بأغ ,فأَا ايٓٛا ٠فالخب.
ٚقٛي٘ عٓذ ايظؤاٍ عٔ ػِ ايـا ِ٥ايشٜاضش قاٍ (عًٝي٘ ايظيالّخب( :الخب
ٚقٛي٘ (عً ٘ٝايظالّخب ( :ال ٜظثاى ايـا ِ٥بعٛد سطبخب ٚطٝأت ٞغمٖا.

الهقطة الثانية عشرة:
ٚا ستهياص املييزنٛس ر ايٓكطيي ١ايظييابكَٛ ١زييٛد أٜلييا عٓييذ َيئ ٜكييٍٛ
دييٛاص ايثييذ ش ,فُييدال ايظييٝذ ايـييذس ( قييذغ طييشٙخب ٜييزنش ر َييٓٗش
ايـاحلش (ق 17خب.....
غ (َظأي35١خب :اطثعُاٍ ايااي اخ يليٝل اييٓهع ٚسليَ ٙٛهطيشا إرا أضيشص
إ ييي٘ َييٛاد إكيياف ١ٝتييذ ٌ اجلييٛفٚ ,أَييا إرا ػييو ر ريييو أ ٚأضييشص
ن ْ٘ٛدلشد اهلٛا ٤أ ٚاألٚنظسش مل ٜهٔ َهطشاظ.
َٚدييٌ ٖييزا ايهييالّ ميهيئ إ ٜهيي ٕٛزٛابييا ْكٝلييا عًييَ ٢يئ ٜكييٍٛ
بيياجلٛاص ,ألْيي٘ ميهيئ إ  ٜظييأٍ َييا ٖيي ٞاملييٛاد ا كيياف ١ٝايييث تييذ ٌ
اجلٛف عٓذ اطثعُاٍ اياااخ ٖ ٌٖٚي ٞأ قيٌ أ ٚاؿيغش أ ٚلثًيف بيايٓٛو
أ ٚاجلٓع عٔ املٛاد املٛزٛد ٠ر ايظ ٝهاسٚ ٠د اْٗيا فُيا ٖي ٛايليابيف
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يًثُٝٝض بُٗٓٝا  ٌٖٚايثُٝٝض ٜه ٕٛعٔ طشٜل طيؤاٍ ايطاٝيب (َيدالخب أٚ
ٜه ٕٛعٔ طشٜل ا ثاياس ايؼياف ْهظيْ٘ٚ ,هثهي ٞبٗيزا املكيذاس َئ
ايهالّ  ْٚى ايثهـٚ ٌٝايثعًٝل ر َكاّ آ ش.
الهقطة الثالثة عشرة:
ميهيئ االدعييا ٤بييإٔ املشتهييض ر أرٖييإ ايٓيياغ أٚطييع ممييا رنييش ر
ايٓكا ايظابك ١فاحمليزٚس ٚاملهطيش ٖي ٛإ د ياٍ ػي ٤ٞإىل اجليٛف أ ٚإىل
اجلظييِ طييٛا ٤نييإ عيئ طشٜييل احلًييل أّ ال ,أٜ ٚكيياٍ إ ايٛازييب ٖييٛ
ا زثٓيياة عيئ نييٌ ػيي ٤ٞطييٛا ٤نييإ َيئ األنييٌ ٚايؼييشة أّ َييئ
غمُٖا ٚطٛا ٤نإ ٜذ ٌ عٔ طشٜل احلًل أّ ال ٚطٛا ٤نإ ي٘ زيشّ
أّ الْ ,عِ مشص َٔ ريو بذي ٌٝيُ األػيٝا ٤ايليشٚس ١ٜي ْظيإ ٚاييث
ال ٜظيييثطٝع إ ٜظيييثغين عٓٗيييا ألْٗيييا ت ظييياب يييي٘ ايليييشس أ ٚاحليييشص ييييٛ
ازثٓآاٖيييا نُيييا ر اهليييٛاَ( ٤يييدالخبٚ ,ميهييئ االطيييثذالٍ عًييي ٢رييييو
االستهيياص بايعذٜييذ َيئ ايشٚاٜيياح ٚايييث فٗٝييا أطييٚ ١ً٦أضهيياّ ملاثًييف
األ ػٝاٚ ٤احلياالح اييث تعيرب عئ االستهياص ر أرٖياِْٗ (َيدالخب نيالّ
عيئ ايييذٚاٚ ٤عيئ ايدييٛة ايشطييب ٚعيئ ػييِ ايشٜيياضش أ ٚايعطييش ٚعيئ
االنثطاٍ ٚعٔ َالَظي ١ايٓظياٚ ٤عئ َيف اخليال ,نُيا ر ايشٚاٜي١
(ٜ ٌٖ ....ـًع هلُا إ ٜظثذ ال ايذٚا٤خب ٚقٛي٘ (عً ٘ٝايظالّخب( :ال تًضم
خٛبو إىل زظذى  ٖٛٚسطب ٚأ ْيج ؿيا ِ٥ضثي ٢تعـيشٙخبٚ ,قٛيي٘ (عًٝي٘
ايظالّخب( :إ را نإ نطيال ييٝع فٝي٘ طعيِ ر احلًيل فيال بيأغخبٚ ,ر
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ايشٚاٜيي( ١عُيئ ٜـييٝب عٓٝيي٘ ايشَييذ  .....ال  ٜيزاسٖا ٖٚيي ٛؿيياِ٥خبٚ ,قٛييي٘
(عً ٘ٝايظالّخب( :إْ ٞألٛف إ ٜذ ٌ سأط٘خب.
الهقطة الرابعة عشرة:
إ ايظٝهاسٚ ٠ايثذ ش ٚايذ إ إرا مل تهئ أنيال أ ٚػيشبا ,فُُيا
ال ٜٓهش إْٗا مما ٜثـٌ باأل نٌ ٚايؼشة ٚمميا جييش ٟدلشاٖيا ٚبٗيزا
تهييَ ٕٛؼييُٛال يكٛييي٘ (عًٝيي٘ ايظييالّخبٚ( :أ َييا ضييذٚد ايـيي ّٛفأسبعيي١
ضييذٚد ,أٚهلييا ازثٓيياة األنييٌ ٚايؼييشةٚ ,ايديياْ ٞازثٓيياة ايٓهييات,
ٚايدايييذ ازثٓيياة ايكييَ ٤ٞثعُييذاٚ ,ايشابييع ازثٓيياة ا سمتيياغ ر املييا,٤
َٚا ٜثـٌ بٗا َٚا جيش ٟدلشاٖا....خب.
الهقطة اخلامسة عشرة:
إ ايظييٝهاسٚ ٠ايثييذ ش يييزٚ ٠ػييٖٗٚ ٠ٛييزا ال ٜٓهييش َيئ أ َ ٟيذ أ,
ٚبٗييييزا املعٓييييٜ ٢ؼييييًُ٘ إ طالقيييياح ٚعَُٛيييياح ايعذٜييييذ َيييئ ايٓـييييٛق
ايؼشع ,١ٝنُا ر قٛي٘ (عً ٘ٝايظالّخب( :إمنا أَُشٚا بايـٝاَّ ....ع َيا
ف َٔ ٘ٝا َظاى عٔ ايؼٗٛاح ٜٚه ٕٛريو ٚاعريا هليِ ر ايعازيٌ....خب
ٚنُا ر احلذٜذ ايكذط ....( :ٞأ َا ايـيٝاّ فاْي٘ ييٚ ٞأْيا أزيض ٟبي٘,
ٜييذو طعاَيي٘ ٚػييشاب٘ ٚػييٗٛت٘ َيئ ازًييٞخبٚ ,ر ايشٚاٜيي( ١ايـيياٜ ِ٥ؼييِ
ايشٜاضش ,قاٍ (عً ٘ٝايظالّخب( :ال ألْ٘ يز...٠خب.
ٖٚهييزا ميهيئ تأطييٝع ايعذٜييذ َيئ األ دييي ١أ ٚاملؤٜييذاح نُييا قًٓييا
طابكا فإ نٌ ػ ٤ٞقابٌ يًُٓاقؼٚ ١ايثعًٝيل ٚيهئ َيع ٖيزا ٜههيٞ
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ر املكاّ ديٚ ٌٝاضذ ٜه ٕٛتاَا خااح املطًٛة ٚإ را مل ٜيثِ ضثيٖ ٢يزا
فًًٓثس ٧إىل األؿٌ ايعًُ.ٞ
الهقطة السادسة عشرة:
عًُٓا ر األ ؿ ٍٛإ ايلابيف ايهين جلشٜإ ايربا ٠٤أضذ أَش:ٜٔ
األ :ٍٚإ ٜؼو ر قٝذ َٔ قٛٝد فعً ١ٝاحلهِ.
ايداْ :ٞإ ٜه ٕٛاحلهِ املؼهٛى مشٛيٝا ال بذيٝا إرا نيإ ايؼيو
ر املثعًل.
فإرا أ َهٔ االطيثهاد ٠ر بعيض ايٓـيٛق ر املكياّ ٚتٛزٗٗٝيا حبٝيذ
ٜهيي ٕٛايؼييو ر َدييٌ َهطشٜيي ١ايذ يييا ٕ ٜشزييع إىل ايؼييو ر ؿييذٚس
املثعًل ,أ ٚاالطثهادَ ٠ئ األديي ,١بيأ ٕ احلهيِ املؼيهٛى بيذٜال فهيٞ
ٖييز ٙاحليياالح ال يييش ٟأ ؿيياي ١ايييربا ٠٤بييٌ يييش ٟأؿيياي ١االػييثغاٍ,
فٝطهِ لهطش ١ٜايثذ شْٚ ,ي ى رنيش َٓاقؼي ١املكيذَاح ٚايثعًٝيل
عًٗٝا ْٚهثهي ٞبٗيزا املكيذاسٚ ,يي ٛتٓضيٓيا ٚقًٓيا بعيذّ متاَٝي ١أ ٟػي٤ٞ
مما طشت طيابكا ,فإْٓيا ًْثسي ٧إىل احلهيِ بايٛالٜي ١نُيا ر ايٓكطي١
ايالضك.١
الهقطة السابعة عشرة:
بعذ إ خايج االستهياص عٓيذ املثؼيشعٚ ١يي ٛر اجلًُيٚ ,١خاثيج ايؼيٗش٠
ايعرُٝيي ١عٓييذ املث يأ ش ٜٔأ ٚاملعاؿييش ٜٔلهطشٜيي ١ايييذ إ أ ٚايثييذ ش
ٚبعييذ ايييٝكش بيأ ٕ نييٌ أ ٚزييٌ املييذ ٓش قييذ ايثضَييٛا بي ى ايثييذ ش ر
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ْٗاس ايـٝاّ قاٌ فثي ٣ٛايظيٝذ (قيذغ طيشٙخبٚ ,ألٕ َظيأي ١ايثيذ ش ر
ْٗيياس ايـييٝاّ تظيياب ٖثهييا حلشَيي ١ايـييٝاّ ر سَلييإ ضظييب ْرييش
ايعييشف ر ٖييزا ايٛقييجٚ ,يً طهييار عًييٚ ٢ضييذٚ ٠ؿييٝاْ ١املييزٖب ٚاألَيي١
ا طالَٚ ,١ٝسلٔ َٔ َٛقع املظؤٚي ١ٝايؼشعٚ ١ٝليا ْيشَ ٣ئ املـيًط١
ايعاَيي ١ايييث فٗٝييا تهاَييٌ اجملثُييع ٚؿييٝاْ ١اجملثُييع ا طييالَ ٞأُفييث
حبشَيي ١ايثييذ ش ر ْٗيياس ػييٗش سَلييإ املايياسى  ََٚي ٔ فعييٌ ريييو فعًٝيي٘
ايكلاٚ ٤ايههاسٚ ٠ايثعضٜش ي ٛمتهٔ احلانِ ايؼشع َٔ ٞريو.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون
وَسَالَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِني
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِني}
 / 20سزب ٖ1422 /ي
ذلُٛد احلظين
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