يف ظالٍ املطري ٠املٗد١ٜٚ
ايطًطً ١ايٛاف ١ٝيف زد غبٗات األدعٝا ٤ايٛاٖ١ٝ
احلًك)41( ١

اجلٗـاد ٚاألعًُ١ٝ
تكدِٜ

ايطــٝـد احلطــين
(داّ ظً٘ ايٛازف)

تأيٝف

ٖاغِ ايصايف

َكدَ ١ايطٝد احلطين (داّ ظً٘)-:

بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
ايطالّ عً ٢ذلُد زض ٍٛاهلل خامت ايٓبٝني ٚضٝد املسضًني ٚصف ٠ٛزب
ايعاملني,
ايطالّ عًٝو ٜا أَري املؤَٓني ٚضـٝد ايٛصـٝني ٚٚازخ عًـِ ايٓبـٝني
ٚٚي ٞزبّ ايعاملنيَٛٚ ,الَٛٚ ٟىل املؤَٓني ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘ ,أغٗد
ٜا أَري املؤَٓني إٔ ايػاى فٝو َا آََٔ بايسضـ ٍٛاألَـنيٚ ,إٔ ايعـادٍ
بوَ غريَى عاْد َٔ ايـد ٜٔايكـ ِٜٛايـر ٟازتهـا ٙيٓـا زبّ ايعـاملني
ٚأنًُ٘ بٛالٜتو  ّٜٛايػدٜس...,
ايطالّ عًٝو ٜا أَري املؤَٓني ,عبـدت اهلل رلًصـاّ ٚداٖـدت يف اهلل
صابساّ...,
ٚأْت ايكا ,ٌ٥ال تـصٜدْ ٞنجس ٠ايٓاع حٛي ٞعصّٚ ,٠ال تفسقِٗ عين
ٚحػٚ ,١ي ٛأضًُين ايٓاع مجٝعاّ مل أنٔ َتهسعاّ...,
فًعٔ اهلل َطتحً ٞاحلسََٓ ١و ٚذا٥د ٟاحلـل عٓـوٚ ,أغـٗد أْٗـِ
األخطس ٕٚاير ٜٔتًفح ٚد ِٖٗٛايٓاز  ِٖٚفٗٝا ناحل...,ٕٛ
فأغبٗت ذلٓتو ذلٔ األْبٝا( ٤عً ِٗٝايطالّ) عٓد ايٛحـدٚ ٠عـدّ
األْصاز...,
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ايًٗـِ أيعٔ َٔ غصب ٚيّٝو حك٘ٚ ,اْهس عٗـدٚ ,ٙدحد ٙبعد ايٝكني
ٚاإلقساز بايٛال ١ٜي٘ ّٜٛ ,أنًَُِتَ ي٘ ايد...,ٜٔ
ايًِٗ أيعٔ قتً ١أَري املؤَٓني  َٔٚظًَََُ٘ ٚأغٝاعِٗ ٚأْصازِٖ..,
ايًِٗ أيعٔ أ ٍّٚظامل ظًِ آٍ ذلُد َٚاْع ِٗٝحكٛقِٗ ,ايًـِٗ خـ ّ
أ ٍّٚظامل ٚغاصب آلٍ ذلُد بايًعٔٚ ,نـٌ َطـ ّ ـا ضـٔ إىل ٜـّٛ
ايكٝاَ.١
ٚبعد...
ٚسلٔ ْٗٓ ٧إَآَا َٛٚالْا صاحب ايصَإ (عًٝـ٘ ايطـالّ ٚعذـٌ اهلل
فسدــ٘ ايػــسٜف) ْٝٗٚــ ٧أْفطــٓا ٚاملطــًُني ٚاملطــًُات مجٝعــاّ
ٚاملطتهعفني يف نٌ َهإ ٓاضب ّٜٛ ١إنُاٍ ايدٚ ٜٔإمتاّ ايٓعُـ,١
 ّٜٛاحلل ٚايٛالٚ ١ٜاإلميإ ّٜٛ ,ايػدٜس...,
فإْٓا ْعاٖد ٚزلدد ايعٗـد يف نـٌ ٜـ ّٛعًـ ٢إٔ ْهـَ ٕٛـٔ املـٛايني
ايصادقني ايتابعني يًحـل صـدقاّ ٚعـدالّٚ ,ايٓاصـس ٜٔألٖـٌ احلـل
ٚاملهحّني َٔ أدًـِٗٚ ,اجملاٖـد ٜٔيف ضـب ٌٝيكٝـل ذيـو بـايكٍٛ
ٚايفعٌ,
ٚإٔ ْه َٔ ٕٛاملترب٥ني َٔ ايباطٌ ٚأًٖ٘  َٔٚاملتصد ٜٔأل ١ُ٥ايباطٌ
ٚايهالٍ بهٌ َا منًو َٔ أْفـظ ٚأٚالد ٚأَـٛاٍٚ ,بايفعـٌ ٚبـايكٍٛ
احلطٔ ٚاحلذ ١ايٛاضح ١ايتاَ...,١
ٖٚرا ايبحح ميجٌ َصداقاّ يًهًُ ١احلكّ ١يٓصس َٔ ٠ضـاز ٜٚطـري يف
طسٜل ايتُٗٝد احلل يتأضٝظ دٚي ١احلل ٚايعد اإلهلٚ ٞباخلصـٛ
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(ايػٗٝدإ املظًَٛإ ,ايطٝد ذلُـد بـاقس ايصـدزٚ ,ايطـٝد ذلُـد
ذلُد صادم ايصدز (قدع اهلل أضسازُٖا))
ٜٚتهُٔ ايبحح ايعدٜد َٔ احلكا٥ل ايٛادب َعسفتٗا نْ ٞه ٕٛعًـ٢
َطت ٣ٛنافٍ َٔ ايٛعٚ ٞاحلرز حتـ ٢ال ْطـكيف يف ايػـبٗات ْٓٚكـاد
يالسلساف ٚايهالٍ ,فٓٓحسف عٔ طسٜل احلل ٚايصٛاب.
ٚيتحكٝل بعض اخلطـٛات يف ظـالٍ املطـري ٠املٗدٜٚـْ ,١عتـرب ٖـرا
ايبحح ميجٌ احلًك َٔ )41( ١حًكات ايطًطً ١ايٛاف.١ٝ
ٚفل اهلل تعـاىل املؤيـف يً ـري ٚايصـال ٚدعًـ٘ َـٔ أْصـاز احلـل
ٚايجابتني عً.٘ٝ
ٚاحلُد هلل زب ايعاملني ٚايعاقب ١يًُتكني ٚصً ٢اهلل عً ٢ذلُد ٚآٍ
ذلُد ٚعذٌ فسدِٗ ٚضٌّٗ رلسدِٗ

ذلُٛد احلطين

 ّٜٛايػدٜس ايطعٝد ـ  /41ذ ٟاحلذٖ4141 /١ـ
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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
اإلٖدا-:٤

إىل َٔ ميًؤٖا قططاّ ٚعدالّ بعد إٔ ًَ٦ت ظًُاّ
ٚدٛزاّ ,صاحب ايعصس ٚايصَإ (عذٌ اهلل
فسد٘) ٚإىل حذت٘ عًٓٝا ايطٝد ذلُٛد احلطين
(داّ ظً٘) ٚإىل نٌ َؤَٔ ٜبحح عٔ احلكٝك١
أٖدٖ ٟرا اجلٗد املتٛاضع يٝه ٕٛمشع ١تهاف
إىل ايػُٛع اييت تٓري طسٜل احلل يٓصس٠
املٗد ٟاملٓتظس (عذٌ اهلل فسد٘ ايػسٜف).
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املكدَ:١
بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
ًالٖالالوحلًالَالالوألرفالالَليّالالوللاسلجْالالب لًال وٍالالفْ ل
ًرفَلآللثْزولالْٞجْ لالٞبىوّ .ل
ينلالٌ ٙالالللال الالواى لً الالبلآل الالذلحلْ الالولي الالٌهلالؾ الالٌىحل ل
ّقفالالَلرفالالَليؽالالللًينلىالالنالالٌٙالالللٌّعالالتلرفالالَل ال ل
ؤ لينلّقٌٞلفٌٞحلؽَنخلًينلّٚلللجنالخلعلّاللحل
لجنالالالب لالؾالالالٌىحلالْالالالوّفخل ال ال لعلّالالالللث الالالللالزالالاللىٌهل
ًالز الالللِلال الالنُلًٕ الالفذلحلْ الالولثَ الالجتلث الال٘لرف ب ي الالبل
الالنّ لَّالالزننفٌنل ال لاالالٌللالؾاْاالخلًالالالنّ لّغالاللًنل
فالالِلالَالالنٌدلرؾالالذلرنالالٌانلالزاْالالخل(ال يرٌ الالخ)لؽغالالخل
لي ال لٌّى الالٌنلثيالالبلرجالالبكلانلالالالنّ ل لّ فنالالٌنلالالالٌرِل
النبفِلل وفخلال بل لاسرف ل لغْوهل ال لال ف الب ليًل
لّفجٌلىّلي .لل
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حلالالَل الال لّجؾالالشلرالال لالؾالالللياالالٌللففززجالالللال يالاللّ ل
لظيٌهلال يلُلال نزظول(رغ لانلفوعالولالْالوّ )ل
ًال ازفْ لٓصبههلًال ٌْٕ لثبلَْولرفالَلفٞالولث اللل
حعز الالب لع ْ الالللّ الالوا ٜل وع الالللالزافْ الالللف الالْي ل ال ال ل
ا عزيبكلًال لالخلًاسرف ْخ.ل
ل
ٖاغِ ايصافٟ
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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متٗٝد
ينل

لّالقٔل الؤ لرنالل بلَّال لليًلّاالويل ف الخل

ال يلّ للف نزظولرزجبكهلحلْول جبّوحليٍال ب لفبلاللحل
نيبلالَْلل ؾ للثباولالٖلهل(الًلٍالوه)لصال ل ال ل
ث الاللهلالَالالْللالْالاليْلل ؾ الاللل ؾ الالللٕالالبكللالٖالاللهل
(الًلٍوه)لفأنلىنّ لال غبىللّ للفٞالبلفٞالبلصبثزالبلل
ل لّقزف ليؽلى بلر لآفولفْولفي البلابهرالبلالظفال ل
ف الالِليًطلرظ ز الالولؽز الالَلل الالب لالْ الاليبكحلف الالِلٍ الالجْ لانل
فبرقنال لعلى بلالؾَْ ل()ل ضوللفِلالٌاالٌلل
فالالِلًعالالولالظالالبل لًرالاللألالقٚالالٌ للالالوليًلالقالالٌلل نالالول
فا الالللًاال ال لالَ الالْللالْ الاليْللاسًللّ الالب قبللف الالِلًع الالول
اللّنزبرٌهّال الالخلالج ضْال الالخلً ال ال لث ال الاللهلرف ْال الالنهلالَال الالْلل
الْ ال الاليْللالض ال الالبلِلًآنلّق ال الالوطل ال ال ال لى ال الالنهلالْال الالالغوحل
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ال جبه الالخلغٖال آ لآفالالوللْٚالالْ لحلالالَلاب الالخلال يالاللّ ل
ال ال ال لكًنل ن ال الالبى لًى ال الالٌلالَ ال الالْللال غبى ال الاللل ؾ ال الالٌكل
الؾَنِل(كاألظفو).ل
ل

ًفْ بلّفِللظوحلثَْٞخلر لؽْبحلال يلّ :ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ذلُد باقس ايصدز
حماليهكلالالبلينللفاالالِللظالالوحلرفالالَلث الال٘ل الالبلربلالالبهلىالالؤ ل
الضوصخللغللالزْبثولًاٙؾبللًينلال بلالبحلالنجالوٍللال ل
رن ال ال ل ٌاعي ال الخلالٞغال الالبحلفؾَال الالتلث ال ال ل بلال الالذلٍال الالنٌدل
الفايب لًراللألرٌؽاللى لفالِلهيُلًاؽالللؽالٌللاس الٌهل
الزِلرقٔلالؾٌىحلث لثالبل نٌلينلث ٚالي لًٕال لثالول
القٌللًالقنٌ لفِلرٖولالْاليْللالٖاللهلاسًللحلالَل
ينلّغٌىلا لز الب للؾاليةلالج الشل(ال ْال )ل البلرالو ل
الَالْلل(االلًلٍالالوه)لًؽْاللاللفالِلالَالالبؽخلفالِل ٌاعيالالخل
اسرالاللا لسلالالولل ال لّغالالٌلىلا لز الالب لحلالالَلالؾالاليةلالنالالبفول
آلنا ,ل
ً ال ال البنلث ٚالال الالي لّٞفالال الالللرفْ ال الالولالالال الالزلي لًالْالال الالب بدل
إريب ال الالولثبل بلال الالخلس وّنال الالبلًينل ابً زال الالوللٖال الاللاأل
النبفول بلىِلح ل َوؽْخ,ل البلع فالولّزالأل ل ضْالوالل
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ؽْالالشلم الالوليلالالولل البلٍ ال للىالالنهلالالالزلي لال نَالالٌثخلحلْالالول
ظف بللاج٘لرفَللؾْزالولًىالٌلّاالٌلل(لاالللّالبثذلىالنهل
ال ليع ال لا ٍالالوأليفالالألرلي لثبل بلالالخلس وّنالالبلًيلالالبلفالالِل
ىنالال ٌال)لًّ نِلالؾغي,لل
ًث ٚالالي ل ال لّاالالٌللثألالالول لّٖالالفؼلينلّنالالٌنل وع الالبلل
سل الالولهعال ال لؽيث الالِ,لًّ ْن الالٌنلرأٍَْ الالوللؾ الاليةلال الاللرٌحل
ا ٍو ْخلًهغ لينليرف ْخلالَْلل بلذلًاٙالؾخلح ل
يل ال الالوللال ال ال لرنال ال ال لىن ال الالب لابر ال الاللحلروّ ٚال الالخلف ال الالِلث ال الال٘ل
ال ؾبفظ الالبدلًاس الالب

لالنب ْ الالخلًمل الالبلل الاللحليٍ الالجبةل

يى يب-:ل
-0لرالاللألرٖالاللُلالَالالْلل ؾ الالللثالالباولالٖالاللهل(االاللًل
ٍوه)للف وع ْخل جنالواللًحلٖالوافولل ؾبهثالخلاسراللا ل
الالنّ لّوّالاللًنلا ٝبؽالالخلثالالبلؾٌىحلالْالالوّفخلً ؾبهثالالخل
اسفنبهلالٌْْرْخلال فؾاللحلالزالِلحلزْالودلآلالنا لثالْ ل
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يًٍبٛلالْ تلًرألْ ل زتلثٖلكلملبل ض ل زالبةل
(ففَفزنب).ل
ً ال الالبنلهيّال الالول(اال الاللًلٍال الالوه)لينلّيْال الالحلالؾال الالٌىحليً لل
ًالنالالبًلصبلْالالبللحلالالَل وع ْزالالو،لؽْالالشل الالبنلّالالوٍل

الالبل

ّ ال الالن ولٕ ال الالبؽتل ز ال الالبةل(ٍ ال الالنٌادلال ؾن ال الالخلًيّ ال الالبأل
الؾٖبه):ل
(ينليًللًيى ال ال لاٚال الالْخلّغال الالتلينلرل ال الالبلظلىال الالِلالؾبلال الالخل
النارْالالخللف وع ْالالخلحملال فالالوًٗلرفالالَل ال ل وع ْالالخل
ينلر ز الالللال ٌٙالالٌرْخليٍالالفٌثبللفالالِلر فيالالبلال وع الالِل
سلالولّؾاالالللي جالولاالاللهل ال لالقل الالخلل ٍالوأ.لً ثالاللل
لنال ال ل وع ْ الالخلينلرن الالٌنلؽفا الالخلف الالِلٍفَ الالفخل ج الالوٍل
ًلجن الالخلاٌّ الالخلرْ الالللالفجن الالخلالز الالِلٍ الالجازيبلًالز الالِلرفْي الالبل
ًال وع ْخلالغلّلحلّغتلينلرٌإ لالجنب ل لؽْشل
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الزيالالذلال وع ْالالخلالزالالِلٍالالجازيبل لينلرجالالليل ال للاٞالالخل
الٖفول

بلىِلال وع ْخلالنارْخ).

ي بلالقٌٞحلالضبلْخلفنبلذلريْئخلالغ البىْوللولزفالبلل
ؽ الالٌللال وع ْ الالخلًا از الاللا لثي الالبلًاسف الالنلثأًا وى الالبل
ًلٌاىْي البلففاالاللل الالبنلّاٚالالِلياَالالَليّالالبألر الالوهلفالالِل
الؾغالاليلهغال ليلالالول الالبنل ال لال نال لالفالالواهل ال لملالالبل
الؾغي,لً بنلّاٌل:ل
((ؽزَللٌلينلالَفٞخلفنذلالؾغيلرنِلفٌَلليثاالَل
عف الالٌْلكاهُلفف الالٌْل نٞاْ الالبللينلاكر الالٌالالن الالبًلحل الالَل
ٌاعيخلالَفٞخلؽزَللٌل ففي لملالبلؽْالبري لصال ل ل
ي ٌنليًلي لٍجابللحلَلالْيبكح)).
ً ال الالبنلّاال الالٌللرنال الاللله ّزال الالوللغ بر ال الخل الال ال لالْال الالجبةل
ال فض الالْ لًالالالنّ لل ال لّن ال لث ٚالالي ل وًفالالبللثبلزالاللّ ل
ًىال لّيغ الالٌنلرفالالَلاالالٌادلاس ال لالزالالِلرؾبٕالالولثْزالالول
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((لالالٌلا الللهلليالالنالالؾغالاليلينلّلوفالالللرنالالبلًر الالٌكلاس الالٌهل
حلالالالَلٝجْ زيال الالبلفَال الالٌلليٕالالالوللاَ ال ال بلل جْال الالوالل ال ال ل
الؾاالالٌللالْالالورْخلرفالالَلروثْالالخلىالالؤ لسلي ال لّ فنالالٌنل
الْال الالغبرخلالزال الالِللؾزبعي الالالبلفال الالِل َال الالْورنبلالغيبكّال الالخ.ل
ىؤ ليف ٚلرنللانل لالالنّ لرقفالٌالرنالبليًلالالنّ ل
حري ٌلالالبلثالالج ٘لالالالزي لًلؾالال لل الالبلِل الالبلل الالبلِل ال ال ل
الؾغي)).ل
ً ال ل الالوألٍ ال بؽزولل الالوللثألالالول الالبنلّوّالالللروثْالالخل
النبًلًالْجبةلرفَل ابهرخلالظف لًلٌْلالَنٌدليًل
الو ٙالالبلثبل اَ الالٌأل

الالبلّاٌل الالٌنلًحل الالول الالبنلّ ز الاليل

ثبلْالجبةلال غبىالالللؽزالالَلًلالالٌل الالبنلغْالالول زالاللّنبللًىالالٌل
رنالالللانليفٚالال ل الال لال ف الالب لالَالالب زْ لهغالال ليليالال ل
ّ ف ٌنلي ضول لغْوى ل بللفْيبكحل لعيا لرناللل
ان.ل
-04-

-1ل ٙال

لالغبلالالتلا رو الالِلفالالِللْالالولاٚالالْخلالَالالْلل

(االالاللًلٍال الالوه)لًّ نال ال لرفقال الالْٔلملالالالبلث ال الاللحللاال الالبٛل
يى يب-:ل
يل-لل لرن لىنب لٕوحلع خ,لرابأللْنْولالَْلل ل
فوليبليفنبههلًللا ارولًلال لّنال لىنالب لال اللكلالنجْالول
ال لٕالالوحلالغ برالالخلؽْالالشلّلؾالالبهةلي الالخلالغ برالالخل ال ل
اج ال لالؾالالٌىحلً ال لاج ال لاللًلالالخ,لفنالالبنلّازٖالالولرف الَل
يّ الالوٝخلالنبٍ الالْذلالز الالِلرٖال ال لحل الالَلث الال٘لالن الالبًلً ل
رٖ لحلَلاسغفتل ني .
ةل-لرالاللأل ٌافاالالخلالَالالفٞخلآلالالنا لرفالالَلٝجالاللل زالالتل
الَالالْللفالالِلال الالواللفنبلالالذلرلٞجالالللفالالبهطلالاٞالالوللالالنلبل
الالبنلّؾٖ ال لرفْيالالبلال ضافالالٌنلفاالالٜلًالالالنّ للالاللّي ل
كف ل بكُلعْل.
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عال ال-لحؽغالالبأليٕالالؾبةلال نالالبثولًالقٞجالالب لرالال لم الالول
ا ٚالالْزولفٌف الالبلل ال ال لالَ الالفٞخل

الالبلّؾٖال ال لآنل الاللل

اٚالالْخلالَالالْللالؾَالالنِل(كاألظفالالو)لًلن ال لىالالنهلال الالوحل
ل الالٌْل ال ال لالَ الالفٞخلفا الالٜلثال ال لًفٌف الالبلل ال ال لالزفَ الالْلل
ًاٞال الالللالوًارال الالتلًؽزال الالَل لّنزْ ال ال لالنال الالبًل ٙال ال

ل

فٌ بري لالفايْخلًال اب لّخ,ل
ف فْنبلع ْ بللًفبٕخلالْجبةلال الؤ لا ٍالزفبكحل ال ل
ىنهلالنابٛلًال

لرفَلحّغبكل نبفنلحرو ْالخللنْالول

اٚالْخلالَالْللالؾَالنِل(كاألظفالالو)لسليالبلالاٚالْخلالزالالِل
ّنالالٌنلفْيالالبلٕالالوػليل زنالالبلينلّالالب لانلر الالبلَلًينللؾالالشل
القٞجالالب لًيٕالالؾبةلال نالالبثولالقْالالوّ لرفالالَلالزؾالاللسل
ثا ٚالالْخلا الالبألال ي الاللُل(رغال ال لانلفوع الالو)لًىّ الالبكحل
الالالٌرِلالالاللّنِللالاللٍلال ب الالخل ال لفالالولللْالالوللالاللا ادل
الَالالْللًيكلالالخليرف ْزالالولًريْئالالخليمىالالبنلالنالالبًللاٚالالْزول
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ًفبٕخللالْجبةلال ؤ لسلولٍوّللا ٍزغبثخلحلَل البل
فْولٕوػلكّنولًكلْبه.ل
ك-لالْغبللي ضولالنبًلفِلالجؾشلر لاٌدلرٌا في ل
لال الاللفللالفا ال الالولال ال الاللاللال ال الالنُل ال الالبنلؽ ال الاليةلالج ال الالشل
(ال ْال ال )لاالالالللع فالالالولٍالالالٌٝبللّٚالالالوةلثالالالولال الالالؤ نْ ل
ًفبٕخلالْْ خلً نلبلعي ليغفتلالنبًلفِلاٚالْخل
الزافْال الاللللفَال الاليبلً ال ال ل ال الالبنلّ ف ال ال لّال الالنىتللزافْال الاللل
الَ الالب ذل ال ال لال ف الالب لؽز الالَل لّل الالولٗللفَ الالولحل الالَل
ٌاعيخلالَفٞخلرنالللالقالوًطلفالِلال ظالبىوادل

البل

الالبنلّف ال ال ل اف الاللًالالَ الالْللالْ الاليْللاسًللًغْوى الالبل
النضْولًّنفِل بليًهكلبه.ل
ل
ل
ل
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ذلُد ذلُد صادم ايصدز
ي الالبلثبلنَالالجخلحلالالَلاٚالالْخلالَالالْللالْالاليْللالضالالبلِلفنالالبنل
ّ الالبلِل ال لال ْالالنفخللفَالاليبلالزالالِلرالالبلَل نيالالبلالْالاليْلل
الٖال الاللهلاسًلل(اال الاللًلٍال الالوه)لاجفال الالو,لًىال الالِلٍال الالنٌدل
الَب زْ لر لا اواهلثأرف ْزولً ؾبهثزالولهغال ليلالول
بنلّلرٌلحلالَلال نالبظوحلثالللْ لرف الِلًااللألثؾٌصالبلل
اْ الالخل بلالالذليكلالالخلًاٙالالؾخلل ال لّز الالوٗليُليؽالالللل ال ل
ال ف الالب لل ّالالنبللرفْيالالبلًهغال لملالالبلًل الاللحلٍالالنٌادللال ل
َّبللهليؽاللل ال ليىال لالؾالٌىحلؽزالَل البلّلَال ٌنلثأىال ل
القجال الالوحلالال الالنّ ل ال الالبنل ال ال لًاؽال الاللليًلي ضال الالولّاال الالول
ثأرف ْخلربل ل لال ف ب لًل لَّاٜلملالبلثْالللالَالْلل
فاالالللرالاليألرفالالَللْالالولاٚالالْزولفأفزالالبهل نجالالولالغ الالخل
فأًعتلٕوحلالغ خلً بنل نيبلّنْالولاٚالْزولحلالَل
ع ْالاللليلؾالالب لال الالواللفإليبلالالذلرفْالالولالغ الالبىْول الال ل
ع ْللال ؾبفظبدللزل ف لا لزفبللؽٌللاْٚزولهغال ل
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حعوا ادلالَفٞخلآلنا لً للملبلل لرزؾلسلالؾالٌىحل
ًثاْذلٍب زخ.ل
ًيم وليلِلاويدلفالِل َالب لًهكًكل(الغالي 3لٓ55ل
َال الالألخ)00ليؽال الالللاسٍال الالئفخلحلال الالَلٍالال ال بؽزولًىال الالٌلرالال ال ل
ا ٍ الالزفزب ادلالز الالِلرق الالٔلىّ الالبهحلرف الالِلثال ال لالؾَ الالْ ل
ال ٌعٌكلفِلال ؾبًّ لً ل ٙلاسٍئفخلىٌ:ل
(ينلال َالالالف ْ لّزَالالالب لٌنلل الالالبماللال ال لّنجالالالولال واعالالاللل
الَ ال الالبثاٌنلالن ال الالبًلحل ال الالَلًى ْ ال الالخلى ال الالنهلالاجال ال الٌهل ال الاللل
ا ال ال الالزو ي لًٍال ال الالْفخلالزنجْال ال الالولثال ال الالل الل الال ال ال لالَال ال الالْلل
الََْزبلِ,لالقٌ ِ,لالؾنْ ).
لفنالالبنلعٌاثالالو:لثَ ال ولر الالبلَل( الالبنلال َالالفبلالاالاللّ ل
لف وع ْال ال الالخلىال ال الالٌلالَال ال الالنٌدل الال ال ال ل الال ال ال لالناال ال الالب ٘ل
ا عز برْ ال الالخلاللّنْ ال الالخللن ال الالِل لرؾٖال ال ال ل  ٚال الالبرفبدل
ؤٍالالفخل الال للبؽْالالخليفالالوٍلي الالبليلالالبلفالالأاٌلليُلّ الالِ ل
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ثٖالالواؽخلًرجاالالَلالنزالالب ظلاسفالالوٍلرفالالَلانلٍالالجؾبلول
ًر بلَ).ل
ً بلالالذلا ريب الالبدلًالْالالب بدلرنيالالبللرفْالالولؽزالالَليلالالول
يريال ال ل ال ال لٙال ال ل ال ال ليري الالٌالثازال ال لالْ الالْـلالغ الالوًُل
(االاللًلٍالالوه)ل

الالبلّالالن ولملالالبلفالالِليؽالاللٍلفٞالالتل

الغ الالخ,لًا الالللاازن الالللثا ٚالالْزولؽز الالَلث الال٘لالغغ الالول
ًالٖ الالبثئخلً الالللمل الالبللال ال لر الالزنف لالؾ الالٌىحلآل الالنا لثال ال ل
ٕال ال ال لًالال الال الاللا لً ضفالال الالٌالا ريب الال الالبدلًالالال الاللربّبدل
ًال ؤا وادلٙلله,لًل لّجلللح لالافْ ل لالْالجبةللال ل
ّلافالالللالَالالْللالٖالاللهلهغ ال لحازنبرالالولثاٚالالْزو.لً بلالالذل
لال الاللّي ليرال الالناهلًاىْال الالخل ض ال ال ,ليلال الالِليفال الالبللينليلٕال الالفلِل
الغ الالخليًل ليٍ الالزْٞللينليمى الالتلحل الالَلاليّ الالبهحل ْ الالْبلل
رفَلاسالاأ.ل
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ًيفْوالليلٞٙولالنضْول ليى لالقجوحلحلَلا رزوالل
ثأرف ْالالخلالَالالْللالْالاليْللؽزالالَل لّلَالالؾتلالجَالالبٛل ال ل
رؾزي ,لًهغ لملبلثاْذلالْالب بدلًالالزي ل إريب الول
ثألالالولال يالاللُل(رغ ال لانلفوعالالو)ل

الالبلّ الزي لالَالالْلل

الؾَنِل(كاألظفالو)لآنلهغال لينلالَالْللالؾَالنِل(كاأل
ظفو)لابل:ل
ثَ ولر بلَ:ل
االالبللانلال فالالِلالاالاللّو:ل(ًحملاالالبللحثالالواىْ لسثْالالولآىهل
يرزقالالنليٕالالنب بللآليالالخ,لحلالالِليها لًاٌ الالبلفالالِل ٙالولل
جْ )اسل بأ/آّخل.63ل
حلِلال جللالؾاْولالنلْ لال بِٕلالغبلِل ؾ ٌكليث ل
ال غف الالٌهلل الالولالَ الالْللرج الالللالو ٙالالبل ؾ الالل,لٍ الالجللًينل
يرزافالالذلف الِلٍالالغٌنلالٞبغْالالخ,لًاالاللل ال لانلال الالن ل
ال ؾَال ال لرف الالِلث الالبلفوطلفقوع الالذلثنفَ الالِلال بٕ الالْخل
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الغبلْالخلاس البهحلًثغَاللُلالقالبًُلالجالبلِللفَالْي ب,ل
ً ال ال ل ال ال لّال الاللرِلفال الالوللىال الالنا,لًلال الالٌلرفال الالَللؾال الالٌل
اسٝوًؽخلًا ؽز بللال ْ ٚلفيٌل ف ٌنل ف الٌن..ل
ف ٌن...لٙبلل ل ٚل بمةل فزالولفبٍالولفالِلالالللْبل
ًآفالالوح,لًرفْالالولّغالالتلرفالالَل ال ل ال لٍالالغفذلىال النهل
الْجيخلًالقلّ خلفِلمىنولًلفَو,لينلّزٌةلحلالَلانل
ر بلَلرٌثخللٌٖؽبلث للحرونلثوا رول لىنالا كرب ل
النبمةلًثوا رول

لّلرْولًّلرٌلحلْالو.لًانلال البل ل

الغفالالٌهلالالالوؽْ .ل(ًالؾ الالللنلهةلال الالبل ْ لًال باجالالخل
لف زاْ )لل
ًل لّأدللملبلا ريبأل لفواغلفالل بنلالنبًلّالوًنل
ينلّ الالْئبللرغْج الالبللينلّ الالزنف ليؽ الالللرف الالَلالَ الالفٞخلثي الالنهل
الغويحلًّيز ل( ول الوللفْالْٞبن)لهغال ل البل البنل
لفَالالفٞخل الال لاالالٌٍلي نْالالخلرؾالالْٜلثبل نالالبنل الال ل الال ل
الغٌال الالت,لؽز الالَليلن الالِلٍال ال ذلّقٖ الالبلل ال ال لحفٌالن الالبل
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الَنخلّاٌللثأنلالَْللالٖلهل بنلّ

ل الللاللًلالخل

ًلن ليفزف ل يبلفِلليبّخلاس و.لل
ً الاللل الالوًهلاسّ الالبأليٕ الالجؾذلاسكل الالخلال ف ْ الالخللٖ الالبلؼل
يرف ْالخلالَْللالٖلهلً نلبلالْْب لًيىال لالقجالوح,ل
ًل لّن لالَْللالْيْللغبفوللر بلٍالْؾ لثبلنالبًل ال ل
ث لهلفالل بنلّلْْولثالبلوف٘لس وّنالبليًلا ؽالزولل
ً أل الالولّ فال ال لثأل الالولٍ الالْؾ لثن الالبل الالبلؽال ال لآنلً الالبنل
ّاٌل:ل(( بليٍَالذلي وّنالبلاالٌادلالزاللف لالَالوّللح ل
ل ٌاعيالالخلال يالاللُل(رغ ال لانلفوعالالو)))لًاالاللليؽَالالذل
ي وّنبل نولالقٞالولفالِلملالبلالٌاالذل

البليرفنالذلفالِل

()C N Nل(الوع لاسثْ٘لالقٞالولعاللال)لًااللليهاكدل
الزقفٔل نولثن لًٍْفخلفؾٖفذلرفَلملالبلرفالَلّاللل
ر و يبلالج ضْْ .لل
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ً بنلالَْللّوّلللقٞولًفٜل ال لاجفالولينلَّالز ول
ًينل لّؾٖ ل بلؽٖ لآنل لث لهلفاللابل:ل(ثأنل
اسرف ال ل ال لث الاللُلٍالالْنٌنل ال لٝفجزالالِ)لّ نالالِل ال ل
ّزق الالنلف ٞالالِلالغي الالبكُلًف الالٜلالز يْ الالللحل الالَلا الالبأل
الؾغخل(رغ لانلفوعو)لٝوّابللل َالْورولالغيبكّالخل
فبسى لىٌلرؾوّولاس الخل ال لالٞغالبحلًال ؾزفالْ لًينل
لنضالال لعيٌكلالالبللنٖالالوحلا الالبألالؾغالالخ.لًحلالالوليًٕالالَل
ثب لزفالالبللؽالالٌللالَالالْلل الالبظ لالؾالالب وُليًلالْالالْـل
الفْالالبٗل(كا الالذلظوليالال )للَالالللالفالالواغللؾالالْ ل فئ الالول
ثبسرف ل لٝفجزو.ل
ل
ل
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ايتدٖٛز
لاالالللربّالالذلاس الالخلفالالِلرالاللىٌهل جْالالولث الالللًفبرالالولًلال ل
رغاللل فغالألرفزغالِ لحلْالولفالالِلاٚالبّبىبلًلال لّالل ليؽالاللل
اسرف ْ ال الالخلًثا ال الالِلالَ ال الالب زٌنلرف ال الالَلٍ ال الالنٌري لففال ال ال ل
ّنٖوًالالَْللؽْبللً ْزبللفالل بنلالَالْللالؾالب وُل
ف الالِلحّ الالوانلث ْ الاللاللرال ال لالن الالبً,لًا الالللالزق الالتلا اب الالخل
ًا ل ال الالياللالْال الالْـلالفْال الالبٗلحلال الالَلينل ال ال لانلرفْنال الالبل
ثبلَ الالْللالؾَ الالنِل(كاألظف الالو)لفا الاللل الالبنل ال ال ليث الالوىل
ٝال الالوةلالَال الالْللالْال الاليْلل(الَال الالْللالؾَال الالنِلًالْال الالْـل
الْ اٌثِ)لي البلاسًللفاالللااللألثؾضالبلل( جؾالشلالٚالل)ل
ًا ال الالللا ال الالبللرن ال الالولالَ ال الالْللالٖ ال الالله:ل(ًعلر ال الالولًافْ ال الالبلل
ثبل اٖالالٌكلً َالالْٞواللرفالالَلال ٞفالالٌة),لًي الالبلالْالالْـل
الْ االالٌثِلفاالالللاالاللألثؾالالشل(ال ْالالزل)لًاالالللاالالبللرنالالول
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الَْللالٖلهل بل نبه:ل(ىنالل ؤلفوليًليرزجولالْْـل
الْ اٌثِلىالٌلال ؤلال )لًىالنالينلكللرفالَلّالِ لفإل البل
ّلللرفَلٙ

لثؾشلال ْزللًرفَلاساال لفألالولّالللل

رفالالَلينل الالبلفْالالول ال ل ٙال

لًاٙالالٞواةلّزؾ فالالول ال ل

يرزجال الالوهلالَال الالْللالٖال الاللهل ؤلفال الالبلليُلّزؾ فال الالولالْال الالْـل
الْ اٌثِ.لًآنلفااللليكرالَلالَالْللالؾَالنِلاسرف ْالخل
ًثبلالالللْ لال ف الالِلًآصالالبهلرف ْالالخل ضْالالوحلًي الالبلالْالالْـل
الْ االالٌثِلفاالاللليكر الالَلا عزيالالبكلًلف الالَلرنالالولثبل الالللْ ل
ال ف الالِل الالبلٝوؽالالول ال لثؾالالشلّالاللرِليلالالولكلْ ال لرفالالَل
اعزيبكلًىٌلثؾشل(الاٌللالفٖ )لًالليثٞفالولالَالْلل
الؾَال الالنِلع فال الالخلًرفٖال الالْوللثجؾال الالشليٕال الاللههلث نال الالٌانل
(الفٖ لفِلالاٌللالفٖ )لفن لالفوللثالْ لاسرف ْالخل
ًرلألا عزيبك.ل
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ايطٝد ذلُٛد احلطين (داّ ظً٘)
ينل لالغيال لينلّظال لالالج ٘لثالأنل ال لغْالولال نال ل
ينلّنٌنلالٞبلتليرف ل ليٍزبمه.ل
ي للالالوٍلثالالأنلال ف ال لّ اللهًلالٞفجالالخلؽزالالَلّٖالالجؾٌال
ث للملبليٝجب ليًل ينلٍالْ .لًلال لّلٌلالللرف الب لالالنهحل
رف الالب لث ال لكهٍالالٌالرفالالَليّالاللُل ف الالْ لثَالالٞب لًلن ال ل
ال فال لال الالبلِلًالي الالخلًال ٞالالٌػلىالالٌلالالالنُلع ال ل الالني ل
ينلّنٌلٌال نلب,ليمنلفيالنالا كرالب لثبٝال لًلالٌْللالول
ّالالِ ل ال لالٖالالؾخلث ال لحلي ال لّوّالاللًنل ال لالْالالْ خلينل
رنالالٌنلراْ الالخليًلينلرنالالٌنلرفالالَلّالالن لىو الالِل ف الالبل
رالألّٖغولّألو,لثينالالاٌللعٌثالولالَالْللالؾَالنِل
بلعٌثوليٍزبمهلالَْللالٖلهل نلب.ل
ًاللؽٌهةلالَْللالؾَالنِل ال لاجال لالؾالٌىحلًيللاْالذل
رفْالالولالالالزي لعيافالالبل(ث الالللينلرغالاليلالغ ْالالللر ال لالالالوكل
ال ف ِلرفْو)لً لالزي لالزِليللاْذلرفْو:ل
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-0لاالالبلٌالثألالالولاٍالالز غ .لًيُلرغفالالخلفالالِلي الالوهلًكلْفالالول
ٌعالالٌكلًالؾبعالالخل بٍالالخلحلْالالو.ل(ًلفالالٌلىالالنهلالزي الالخل
بلذلحؽلٍلالزي لالزِلٍغفيبلٙجبٛلالزؾاْالللفالِل
الاللّوّبدلي ال ال لالنظ الالبألالن الالبفولالجب الالل,ل ٙالالللالَ الالْلل
الؾَنِ)لل
-1لؽال الٌهةلٝفج الالخلالَ الالْللالؾَ الالنِلً ال ال ل ال ال لّلاف الاللل
الَْللثاٞللهًارجي لًال َبرلادلال بلْخلفالل البنل
ّلهًلرنللالَْلل بلّاالوةل ال لرْالوّ لٝبلجالبللًلنال ل
ث غالالوكلحكرالالب لالَالالْللاسرف ْالالخلؽزالالَلا ٞالالذلالؾالالٌىحل
هًار الالجي لًلال ال لّج الالللح لعن الالبةلؽغ الالخلا ٍ الالوألالْ الالْـل
ؽالالبىألالَ ال لُ.ل(

الالبلف فالالٌالملالالبل الالللٝفجالالخلالَالالْلل

الْ الاليْللالٖ الالله)لًا الاللليلؾا الالذلثٞفجز الالولّ الالزَلال الالزي ل
ًا فز الالوا ادللٖ الالوفي لرال ال ليٍ الالزبمى لًلفزافْال ال ل ال ال ل
ّألالالولًلنالال لانلّٚالالللّالاللهلرفالالَليًلْب الالول(ّوّالاللًنلينل
ّٞفئٌاللٌهلانلثأفٌاى لًّأثَلانلح لينلّز للالٌهه)ل
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(ًىالالنالا عالالوا لٕالاللهل ال لاالالٌادلي ال لًاالالٌادلؽالاليةل
النظالبألالج ضالِلال غالالوألال اجالٌه,لؽْالالشليلهىالتلًّالوكل
ًارزا ال ال لال لّال الاللل ال ال لٝفجال الالخلالَال الالْللالؾَال الالنِلً ال ال ل
افلّو)
-2لا الالبلٌالرن الالولثأل الالول غن الالٌنلفَ الالجؾبنلانلينل الالبنل
ال فال ال لعنال الالٌنلفال الالبلفي لىكلالالالبلعنٌلال الالب.ل(ًىال الالنهلالزي ال الالخل
الٌٙال الالْ خلالزال الالِلاٍال الالزقل ذلٙال الالللاسلجْال الالب ل(رفال الالْي ل
الَوأ)لًٙللفبر لاسلجْب ل(ٕفٌادلانلرفْولًرفالَل
آل الالو),لًى الالِللفَالالاليبلاٍ الالزقل يبلعيالالالبىلي ال ال لالنظالالالبأل
الَ الالبثللالن الالبفولالج ض الالِلال غ الالوألؽْ الالشلّ الالنفذللغن الالخل
ّويٍالاليبلال غالالوأل(ر ْالالللؽَالالْ )ل الاللّولي الال لعيالالبىل
ؾبفظالالخلالنغ ال لؽْالالشلهف الالذلرٌٕالالْخلحلالالَلالغيالالبدل
ال فْبلال غو خلثأنلالؾ لاسلَتللفاٚب لرفَلالَْلل
الؾَنِلًيٕالؾبثولًحليالب لاٚالْزي لًالاٚالب لرفْيالب,ل
ىالالٌلثإهٍالالبللالَالالْللالؾَالالنِلحلالالَل َزْالالفَلال غالالبلْ ل
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ًؽانولثبسكًّخلالزِلرَجتللالولالغنالٌن,للنال لالوربّالخل
ا ليْخل بلذلثبل وٕبك)
-3لاالالبلٌالثألالالول زالالٌى .ل ف الالخلرقالالوطل ال ليفالالٌاىي ل ل
َّزٌ ْٞنلؽزَلهفايبلثللْ لرف ِ.
-4لا الالبلٌالثأل الالولٍ الالبهلللجؾ الالٌسليٍ الالزبمهلالَ الالْللالٖ الاللهل
ًلننن الالبللؾال ال لالجَ الالٞب لل الالوٍلًلا الالويلثؾ الالٌسلالَ الالْلل
الْيْللفِلاسٌٍاللًالَالْللالؾَالنِل النلبلًّ نال ل
ينلل الالوللل ال ال لى الالنالًل ال ال لما لفنْال ال لث ال ال لّ الاللرِل
ال ف .
-5لا الالبلٌالثأل الالول ْ الالنٌ لالنَ الالتلًلنال ال للَ الالتلالَ الالْلل
ًاٙال الالؼلًٙال الالٌػلالْالال ال ٌليلاالال ال للال الالبلث ال الال٘لاسكلال الالخل
ًالْالالالٌاىللالزالالالِلرلجالالالْ لملالالالبلًيثالالالليلثْالالاليبكحلًرأّْالالاللل
ال ف الب لصال لالنَالبثخ,لًؽَالالتل البلىالٌل ٌصالٌللثقٞيال ل
ًح ٚب ي لًيفزب ي :
-0لالَْللالؾَْ لثؾولال فٌأل(الًلٍوه).ل
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-1لالَْللرفِلالَجيًاهُل(كاألريه).
-2لالَْللرفِلال ٌٌٍُلالٌارظ.
-3لالَْلل ؾ للرفِلالؾ ب ِ.
-4لالَْلل ؾ لل ولزول(الًلٍوه).
-5لالْْـلثْْولالنغفِل(كاألظفو).
-6لال ؤهؿلالْْـلثباولّوّ لالاوِّ.
-7لالَْللعٌاكلالَْللىجخلاللّ لالْيوٍزبلِ.
ًي بلالنَبثخ:ل
-0لاسٍزبملرجبًلاللعْفِ.ل
-1لالَْللّب ولالجغلاكُ.
-2لالَْللٕبكللالؾفِ.
-3لالَْللرللبنلالابثغِ.
-4لالَْلليؽ للالففٌعِ.
-5لالَْللًلْللال وّ.ِٚ
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-6لهاثٞال ال الالخلآللالجْال ال الالذ-لال غفال ال الالٌلاسرفال ال الالَللفَال ال الالبكحل
اسّواللفِلثْذلال الً.
-7للبعِلىبّ لآللرياألالؾَْنِ.
-8لصب ولرجللالؾَْ لال ب وُ.
-01لالْوّ لفزؾالِلرجالللالاالبكه-لي الْ لرالبألهاثٞالخلآلل
الجْذ.
-00لالَ الالْللع الالبللفزؾ الالِلال الالواًُلالوف الالبرِ-لعف الالٌْل
الَغبكحلالوفبرْخلفِلال وال.
-01ل الَْلليؽ للال جبٍِل اوهلاليْئخلال وثْخللنزبثخل
ربهّـلاسلَبة.
ًي الالبلال ٖالالبكهلفالالوليلهّالالللينلي ْٝال لرفالالْن لثالالن وىبل
ً لّوغتلثنلبلففْاويل زبةل(لجنحل قزٖوحلرال ل
ؽْالالبحلالَالالْللالؾَالالنِ)لىالالنهلىالالِلاسكلالالخلالٌاٙالالؾخلرال ل
لَتلالَْللالؾَنِلفْبلروٍلى ل ل ل لثأنلالَالْلل
الؾَنِللٌْلثَْل.لرف بللينلالنَتل
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بل اوهلرنلل

الفايال الالب لّضج الالالذلثْال الاليبكحلرال الالللْ ليًلا  ٝئنال الالبنلًلال الالٌل
ثْيبكحلًاؽلل لال لًل..ل
ابلٌالثألي ليّالنفٌالرفالَل زالبةلالفنالولال زالْ لًيليال ل
لؽبعالخلثيال ل ظيالبهلىالنهلا ّالنب دلسلالولغْالول يال ل
ًّ نالالٌنلالَالالْللالؾَالالنِ.لي الالبلثبلنَالالجخل كرالالب ي لالالالوكل
فأل ال الالول ال الالوألث ال الاللًنلكلْال ال ال لًحل ال الالول وف ال الالٌٗلع ف ال الالخل
ًرفٖ الالْوللًلال ال لّغ الالو ليؽ الالللرف الالَلهكليُلثؾ الالشل ال ال ل
ثؾ الالٌسلالَ الالْللالؾَ الالنِلفنْال ال لثي الالنالالنز الالبة,لً ال ال ل
ٕالالاللللثالالاللرٌاى لالقبلْالالالخل ال ال لالالالالللْ لً ال ال لّالالاللرٌل
آفوّ لرفَلرٖلّللث ضال لىالنهلالاللرٌٍلفيالٌلّاللرٌل
حلالالَلرنالالنّتلالاالالوآنلًرنالالنّتلالنجالالِل(ٕالالفَلانلرفْالالول
ًآلال الالولًٍال الالف )لال ال الالنُلعال الالب لثال الالبلاوآن,لسنلالزٖ ال الاللّلل
ثالاللرٌاى لّف الالٌألالزٖ الاللّللثبل ْالالو ْ ل ال ال لا الالوِّل
ًالزٖ الاللّللثبلٞغ الالبحلًالفوارن الالخلًال ْ الالو ْ لرف الالَل
ٝالالٌللالزالالبهّـ,لؽْالالشلراالالويل الال لالاالالوآنلينلحثالالواىْ ل
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()لاالالللاري الالٌهلثبلنالالنةلًالَالالؾولًالغنالالٌنلًاجفالالول
لجالالِلانللالالٌػل()لً الالنلبللؾاي ال ل ٌٍالالَل()ل
ًثباِلاسلجْب ,لؽْشلثاِليىال لالْالو لرفالَلكرالٌاى ل
ثزنالالنّتلاسلجْالالب لًاريالالب ي لثالالجٞونل الالبليرالالٌالثالالول ال ل
زتلًآّبدلً ال لىالنالثاللًنلكلْال ,لًيرزجالولالاالوآنل
ينل الالبلٝوؽالالولاسلجْالالب لؽغالالخلرفالالَلالغ ْالالللًينل الال ل
ّزقف لرني لفيٌلفِلٙوللً فولًٍال ْولًعيالن ل
ًال زؾٖالال ال ل( ال الالضول)لينلاريال الالبألال ْالال الو ْ للفنجال الالِل
(ٕالالفَلانلرفْالالولًآلالالولًٍالالف )لثألالالولٍالالبؽولً غنالالٌنل
ًيلول ف ل(يُلرف ولًؽوٙالولالْيالٌكليًلالنٖالبهٍليًل
ال غًٌليًلغْوى لًثبل ٖٞفؼلالؾلّشليلولر ْ )ل
ًيلول بمةلًيلولّبرولًينلالاالوآنل النةلًيلالولّال ول
ًالولرجالبهحلرال لاٖالٔلًغْوىالبل ال لكرالبًُلًّالجيبدل
ال لغْالالولكلْ ال ,ل ال لىالالنال لّالالؤصولفالالِلكرالالٌٍلالنجالالِل
(ٕفَلانلرفْولًآلولًٍف )لًيؽاْزولًالٍْزو.ل
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اريب ال الالولثألال الالولحهىال الالبثِلًللّال الالولؽال الاليةلَّ ال ال َل(ؽال الاليةل
الؾَالالنِ)ليًل(يلٖالالبهلال يالاللُ)لًهكلاللرفالالَلملالالبلفالالأنل
الَال الالْللّؾال الالوألا لز ال الالب لحلال الالَلاسؽال الالياةلًال نظ ال الالبدل
لوؽ الالظلف الالِل{الوٍ الالبلخلا ٍ الالزفزب ْخل04ل(ٓ00أ)14ل}ل
ّوكلرفالَلا ٍالزفزب لال االلأللالولثالنلبلالقٖالٌٓلىالٌل
( الالبلىالالٌلهيّن ال لثب لز الالب لحلالالَلاسؽالالياةلًال نظ الالبدل
ا ٍ ال ال الالو ْخلر ٌ ال ال الالبلً.ؽ ال ال الاليةلال ال ال الاللرٌحلا ٍ ال ال الالو ِل
فٌٖٕب؟)لفنبنلعٌاةلٍ بؽزو:ل
ل(ثَ ولر بلَ:ل لّغٌىلملبلًانلال بل ),لل
ً ليرفال ال ل الالبلى الالٌلا هى الالبةلال الالنُلٕ الاللهل ال ال لالَ الالْلل
الؾَالالنِلًيٕالالؾبثو,لًالٌااالالللًالزالالبهّـلّْالاليلانلرفالالَل
ينلالَْللالؾَنِلًيرجبرالول ضفالٌالال َزٚال فْ لرفالَل
اسهٗلفب هىبةلّل بهًلٙاللى لًال الؤا وادلرلؾالب ل
رفْي لًاس ٌاللرلٖولل ليع لرؾاْللىالنالًما ,ل
ًلالالٌْلثغوّالالتلٕالاللًهل ض ال لىالالنالا ريالالبألٙالالللالَالالْلل
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الؾَنِلًيرجبرول لاجال لال الو لًيىال لالٚالولخلسنل
ىالالنهلالزي الالخلٕالاللهدل ال لٕالاللاألال غالالوألًيرٌالالالولصال ل
ٕال ال الاللهدل ال ال ال لال ؾزفال ال الالْ لا

ْو ال ال الالبنلًيرال ال الالٌالي ل

ًر و ي ,لل
ًاالالللمىالالتلث ٚالالي للَْالالزغْشلثٖالاللاألًيرٌالالالوللْاالالٌلل
ليال ل(يلاالالنًلبل ال لالٖالاللهلالضبلالالش)لًاالللم لولالالِلىالالنال
الاٌللثاٌللابلوليؽلليً كلال واعالللفالِلالنغال لفالِل
ريالالللالْالاليْللالٖالاللهلاسًللحلالالَل الاللّولي الال لالنغالال ل
آلالالنا لًىالالٌل( الالبمالرنزظالالوًنلثبلٖالاللهلى ال لروّلًلالالول
ف ْنْالالبللصبلْالالبللفالالِلال الالوال.لل الالبمال لر ل ٌلالالو)لًا الاللل
الالبنلع الالٌاةلالَ الالْللالْالاليْللرن الالل بلٍال ال للثبلؾبكص الالخل
(غفالالولانللالالبلّالالبلفالالونلينلازفالالٌلِلالْالالٌألّازفالالٌ

ل

غلال).لل
ًيلرزاال ال لالَ الالْللالؾَ الالنِلص الالوسل الالوادلًيهاكلانلل الالول
الؾْبحلث نولًفٚفو.ل
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يف طسٜل املُٗدٜٔ
ً

ال الالبلرال الالبلَلالٖال الاللهانلالْال الاليْلانل الال ال لال وااجال الالخل

الْلّلحلربلَلالَالْللالؾَالنِل ال لال وااجالخلالْاللّلحل
ل الالولًلجوالْ الالول( نزج الالولًى الالٌلكاهلٍ الالننبه)لؽز الالَلحليال ال ل
الالبلٌالّ ن الالٌنلالنالالبًل ال لالالالنىبةلحلْيالالبلًارزاالالبلي ل
يؽْبلالالبلللٖالالوفي لًرالاللألا لزفالالبللؽٌلالالولسليال ل الالبلٌال
ّقبفٌلال الالول ضْال الالواللل ال الالوفزي لثألال الالولا زال الاللاكللقال الالٜل
الٖلهّ .ل
ًاالالللًعالالللث الالللٍالالاٌٛلالنظالالبأل ف ال لفالالبٓلثبلَالالْلل
الؾَالالالنِلّاالالالٌللفْالالالول الالاللّولي ال ال لالنغال ال لال اجال الالٌهل
(ؽَالْ لكرالٌه)ل البل ٚال ٌلو:ل(ينلىالنالالوعال لّؾ ال ل
رف ْخل ؾ للثباولًرقْٜٞلًّغبرخل ؾ للٕبكلل
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الٖالاللهلّغالالتلرٖالالفْزولفالالِلالؾالالبللسلالالولّْالالن لفٞالالوالل
رفْنب)ل
ًث ال ال الالبليلنال ال الالبلل ال ال الالوللينلالٖال ال الاللهّ لى ال ال ال ل ال ال ال ليى ال ال ال ل
ال غبىالاللّ لًال يالاللّ لللًلالالخلا الالبألالؾغالالخل(رغ ال ل
انلفوعال الالو)لًينلالَال الالْللالؾَال الالنِل(كاألظفال الالو)لرفال الالَل
فٞيال ال ال لثْ ال الاليبكحليرلا ال الالولاجال ال ال ليًلْب ال الالولفي ال الالٌل ال ال ال ل
ال غبىالاللّ لًال يالاللّ لًاالاللل بلالالذللالالولياالالٌاللثيالالنال
الٖلكل نيب:ل
أٚالّ :إٔ فتا ٣ٚايطٝد احلا٥س ٟيف اجلٗاد حذ ١عً ٢نٌ َٔ ٜكًدْ.ٞل
ثاْٝاّٜ َٔ :بػسْ ٞبكتٌ بعج ٞدلسّ ْصس ٠يًحل ٚإَاّ احلل (عذـٌ
اهلل فسد٘).ل

ثايجاّ :نٌ َٔ أيتحل بٗر ٙايكه ١ٝفًٝبح دَ٘.ل
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زابعاّ :أمتٓ ٢إٔ أْاٍ ايػٗادْ ٠صس ٠يًحل ٚيإلَاّ املعصـ ّٛعطـ ٢إٔ
ٜصح ٢ذيو ايػعب ايعساق َٔ ٞغفًت٘ ٚأن ٕٛفدا٤اّ يإلَاّ املعصـّٛ

(.)ل
خاَطاّ :نُا ظًُِ ايػٗٝدإ ايصدزإ (قدضت أضسازُٖا) ٚنُا ظًُـت
َٔ قبٌ احلٛش ٠فأضأٍ اهلل تعاىل إٔ تهٖ ٕٛر ٙاملظًَٝٛات ٚإٔ ٜهٕٛ
قتً ٞضبباّ يًجٛز ٠ضد ايبعجٝني ايهفسٚ ٠صح ٠ٛيًعساقٝني ٚيًُؤَٓني
يتُٝٝص احلل ٚأًٖ٘ ٚااليتحام بِٗ ْٚصستِٗ.ل
ضادضاّ :يٝهٔ ايهٌ َطـتعداّ يًُـٛت َتطـاٜٚاّ عٓـد ٙاملـٛت ٚاحلٝـا٠
اضتعداداّ يٓصس ٠اإلَاّ (عً ٘ٝايطالّ ٚعذٌ اهلل فسد٘) ل

ًرْالالجولىالالنهلاساالالٌاللحلالالَلؽالاللل جْالالولياالالٌاللالَالالْلل
الٖاللهلاسًللف الالضولللالواهلّاالالٌلل

البلّالالوًُلٕالالبؽتل

زبةلٍنٌادلال ؾنخلًيّالبألالؾٖالبهل(يلهّالللينليعجالول
الَالالفٞخلرفالالَلازفالالِلرَالالَلينلّلؾالالو لملالالبلالغ الالبىْول
ل ٝبؽخلثبلنظبألًحاب خلؽن لالاوآنلفِلال وال).ل
ل
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قبٌ االدتٗاد ٚبعدٙ
ً بنلالَالْللالؾَالنِلٝبلجالبلل ز ْالياللًمالم الب لؽالبكل
عالاللاللفإلالالول الالبنلّالاللهًلالنزالالتلالؾٌىًّالالخل(ال االالل بدل
ًالٌَٞػ)لًىٌلٝبلجبللفِل فْخلالينلٍالخ,لً ال ليكلالخل
يرف ْزولاج لاعزيبكهلًث لهلًالزِلراللللرفالَليلالول ال ل
ٝوةلالَْللال ز ْيّ لىِ:ل
يً ل:لحّ الالنب دلالَ الالْللالؾَ الالنِلرف الالَلالَ الالْللالٖ الاللهل
الضالالبلِل(االاللًلٍالالوه)ل نالالنلالالاللهًلاسًللفالالِلالجؾالالشل
القبهطلًرنواهلالنابّبدلًا ّنب دلًلاللٍلرَالغْفيبل
رفبعالالألالَالالْللالٖالاللهلثالالنلبلسنلا ّالالنب دلرالاللللرفالالَل
ينلال َزْن لاللي

لكًهحلالنفبّخلًلالٌْلؽبٙالوالل

سًلل الالوحلفْيالالبلفاالالبلل الالبل ٚالال ٌلو:ل(يلنالالِليلهّالالللينل
ير ال الالولل ال ال ال لال َزْ ال الالن ليً للؽز ال الالَليلع ال الالبًةلرف ال الالَل
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ا ّ الالنب دلسلن الالِليع الالللف الالِلى الالنالالَ الالؤاللينلٕ الالبؽجول
ز ن ل لالجؾش).ل
صبلْبل:لكرٌحلالَْللالؾَنِل(كاألظفو)ل لاج لالَالْلل
الٖالاللهل(االاللًلٍالالوه)ل(يلالالِليكرالالٌ لفبٕالالخللؾٚالالٌهل
الجؾشلالقبهطل(اسٌٕلِلًالفايالِ)لرف البلليلالِللال ليك لل
غْو ل ض لىنهلاللرٌح).ل
صبلضبل:لهفللالَْللالؾَنِل(كاألظفو)لحّنب دلالٖاللهل
الضبلِل(الًلٍالوه)لرفالَلالٖاللهلاسًلل(االلًلٍالوه)ل
ًاالالللاالالبللالَالالْللالٖالاللهلالضالالبلِلثؾالالللىالالنهلالجؾالالٌسل
((فٌعلرالال ال الالولًافْالال ال الالبللثبل اٖالال ال الالٌكل َالال ال الالْٞواللرفالال ال الالَل
ال ٞفٌة))لًىنالاج لي ضالول ال لّاليول ال لاٍزْاليبكل
الَالالْللالٖالاللهلًىالالنهلرل زجالالولّالاليبكحلفْٞالالخل ال لالَالالْلل
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الٖالاللهلثإعزيالالبكلالَالالْللالؾَالالنِل(كاألظفالالو)لسلالالولاالاللل
ٍْٞولرفَلال ٞبلتلث للفي يبلًىِل ٞبلتلاسرف .ل
ً الالبنل(ا الاللًلٍ الالوه)لا الالللكر الالبهللف ال ال لف الالِلالجوال الالِل
ً َالالبرلرولفالالِلالالالوكلرفالالَلا ٍالالزفزب ادلًاالالللاالالبلللالالول
ٍال ال بؽزو:ل(ينلالزٖالالاللُلل ضال ال لىالالالنالال نٖالالالتلّلٌلالالاللل
النضْالالول ال لالؾلَالالبكلًال جغٚالالْ )لًاالالللاالالبلللالالوليّٚالالبل:ل
(يلنِل ليلافل لً ليلافللغْو لًلنننالِليكرالٌللفالللْ ل
ال ف ِلالنُلٝوؽزول(يُلكلْ لالَْللالٖله)لًالنُل
ىٌلؽغخلرفَل

لربا لّجؾشلر ل وعاللللفزافْالل)ل

ًاالاللليعالالبةلٍ ال بؽخلالَالالْللالٖالالله:ل( لثالالأًلعالاليا ل
انلفْوا).ل
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هاث بل:لاللم ولالَْللالٖلهل(االلًلٍالوه)لفالِللاالب ل
البلاف الالذلينلعن الالبةلالَ الالْلل
َ الالغ ل(الفا الالب لالضبل الالش)ل(يل ال ل
الؾالالب وُلآنلىالالٌلاسرف ال ل(حلالالولثالالبةلًعالالٌاة)لي الالبلفالالِل
ؽْنالالولل فالالولٍالالْنٌنلث الال٘لٝفجزالالِلىالالٌلاسرف ال .للالالٌْل
غزيالاللاللفاالالٜلثال ليرفال لفؾْئنالالنلّغالالتلالوعالالٌ لحلْالالول
رافْالاللاللًاْالالبكحللالالٌلٕالالؼلالز جْالالولًحلزيالالَلالؾالالبل)لىالالنهل
اسكلخلًاساٌاللفِلى لالَالْللالْاليْلل(االلًلٍالوه)ل
الزِلرلللرفَليرف ْخلالَْللالؾَنِل(كاألظفو).لل
ي الالبلآنلًاالاللليرف ال لالَالالْللالؾَالالنِليرف ْزالالولًثغْالالبةل
الَْللالٖلهل(الًلٍالوه)لفاالللرنف الذلاسفالٌاهلالزالِل
يٍالالنزيبلالَالالْللالٖالاللهلثأكلالالخليرف ْزالالولث الالللينلؽبًلالالذل
عبىالاللحللالنْالال ل نالالو.لًرالالبكدلآنلر ْالالللال ؾبًلالالخل الاللل

-33-

الَْللالؾَنِل(كاألظفو)لًلننولٌٍللّلَنزيبلثأكلزالول
ًيرف ْزولالفب اخلينلّب لانلر بلَ.ل
ًا الالللث الالليلالَ الالْللالؾَ الالنِل(كاألظف الالو)لّلفا الالِل الالبلف الالِل
ع جزالالول ال ليكلالالخلرف ْالالخ,ل إهٍالالبللثؾٌصالالولاسٕالالٌلْخل
ًالفايْخلحلَلفايب لًرف ب لالنٌفخلًاالبللليال :ل(هكلًال
رفْولينلاٍز ٞز لث لآرٌالث ضفو)لف غيًالر لالوك.لل
ًاالالللثا الالِلالفن الالولال زالالْ لرن الالللالْ الالْـلالفْ الالبٗل(كاأل
ظفو)لاواثخلص بلْخليّيولًرنل بلٍئ لرنالولاالبل:ل(ينل
حّالالنب رول نٞاْالالخلًٍالالزلوكلفالالِلال َالالزاج )لًل ال لّالالوكل
حلَلٌّ نبلىنا…ل
ًلٌلاويدلهٍب لال ف ب لفِلاْٚخلالزافْلللٌعلري ل
ّاٌلالالٌنلثٌع الالٌةلرافْالالللاسرفال ال لً الال ل الالني لّٞج الاللل
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هٍبلخلر فْخلً لّٖوػلثالأنلفولالبلليًلغْالوهليرفال ليمنل
فيالالٌلّالالللرِلاسرف ْالالخ.لًلن ال لللرف ْالالخليكلالالخلفالالأّ لىالالِل
اسكلالالخلرنالالللىالالؤ ؟لي الالبلالَالالْللالؾَالالنِلفاالاللليكلرالالَل
اسرف ْخلًالللباِل

لربل لثأكلزالولًلنال لثاللًنلهكلل

ففٌلثل لبلثبل ف ب لالنجبهليكا ي لان.ل
يً ل:لالَالالْللالََْالالزبلِل(كاألظفالالو)لففالالٌْللالالولثؾالالٌسل
فايْخليًليٌٕلْخللنِلرلنباِلًاللابللالَالْللالٖاللهل
الضالالبلِل(االاللًلٍالالوه):ل( ال لل ال لّالاللهًلثؾالالٌسلالَالالْلل
ؾ للثباولالٖلهلفيٌللٌْلث غزيل).ل
صبلْالالبل:لالْالالْـلالفْالالبٗل(كاألظفالالو)لفاالاللليّالالن لرفْالالول
الَ الالْللالؾَ الالنِلف الالِل ز الالبةلالفن الالولال ز الالْ ل(الغ الالي ل
اسًللًالغي لالضبلِ).ل
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صبلض الالبل:لالَ الالْلل الالبظ لالؾ الالب وُلفا الالللل الالباِلالَ الالْلل
الؾَنِلآها هلالزِلٍغفيبلالؾب وُلفِل جبؽالشلرفال ل
اسٕالالالٌللراوّالالالولثؾال الالٌسلالٖالالاللهلاسًللفالالالِل زال الالبةل
الفنولال زْ لالغي لالواثلليّٚبل.ل
هاث الالبل:لالْالالْـل ؾ الالللالْ االالٌثِل(كاألظفالالو)لفاالالللهكلل
الَالالْللالؾَالالنِلرفالالَل زالالبةل(الاالالٌللالفٖ ال )لثنزالالبةل
(الفٖال لفالِلالاالٌللالفٖال )لًفْالولّلْالن لرفالَل جالالبلِل
الْْـلالْ اٌثِ,لًّجٞفيبلع فخلًرفْٖول.ل
ل
ل
ل
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املٓاظس٠
ا الالللكر الالَلالَ الالْللالؾَ الالنِلال ف الالب للف ن الالبظوحل

الالبل

كر الالبى لالَالالالْللالٖالالاللهل ال ال لاجال ال لففال ال لّلغجالالالوليؽالالالل,ل
ًثلرٌٍلينلال نبظوحللَْذلؽغالخلًلنال لّالبلرالوٍلىال ل
ى الالنالٕ الالؾْؼليألىال ال لّق الالبفٌنلينلرننْال ال لالؾاْا الالخل
ًّظيول ٙفي لي ب و؟ل
ً ليكلخل ْوًرْخلال نبظوحلًؽغْزيبلىِ:ل
-0لاٌلولع لًروً{:عبكلي لثبلزِلىِليؽَ }.ل
-1لاٌللالوٌٍلل ؾ لل(ٕفَلانلرفْالولًآلالولًٍالف )ل
[ينلانلريلًع للّاٌل:لرالنا وًالال فال لثالْ لرجالبكُل
البلثالالولرؾْالالبلرفْالالولالافالٌةلال ْزالالخلينلىال لالزيالالٌالحلالالَل
ي وُ].
-37-

-2ل ن الالبظوحلالوٍ الالٌلل ؾ الاللل(ٕ الالفَلانلرفْ الالولًآل الالول
ًٍف )ل لل غ ٌرخل لالْيٌكلًالنٖالبهٍلًاللىوّالخل
ًالضنٌّخلً ْو ِلال وة.
-3ل نبظوحلا بألالٖبكلل()ل لليثِلؽنْفخلً اللل
اليللّللًغْوى ب.
-4ل نالالبظوحلا الالبألالوٙالالبل()ل الاللل غ ٌرالالخل الال ل
قزف لال ناىتلًاسكّبن.
-5ل نالالبظوحلا الالبألالغالالٌاكل()ل الالللالابٙالالِلّؾْالالَل
ث لي ض لفِل غفٌلال أ ٌنلال جبٍِ.
-6لاٌللا بألال َالنوُل()ل(مل الولرنالللالٖالبكلل
()لالغالاللاللفالالِلالالاللّ لًينلهٍالالٌللانل(ٕالالفَلانل
رفْولًآلولًٍف )لًاس خل(رفْي لالَالوأ)لليالٌالرنالو,ل
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فاالالبللالٖالبكلل()للال لّنالالولرنالالول ٞفاالالبللًلننالالولليالالَل
ر ال لالغالاللاللثغْالالولالزالالِلىالالِليؽَ ال …لي الالبلرَ ال ٌنل
اٌللانلريلًع ل(ً لرغبكلٌاليى لالنزالبةلح لثالبلزِل
ى الالِليؽَال ال )لفبلغ الاللاللث الالبلزِلى الالِليؽَال ال لا الالللاول الالول
ال ف ب لثبللّ .
-7ل ن الالبظوحلالَ الالْللرج الالللالؾَ الالْ لّ الالوللال الاللّ ل الاللل
ّْـلعب للاسىىولٍفْ لالجْوُ.
-8لال نبظوحلالزِلؽلصذلثْ لال ٌلَل ؾَ لال فاالتل
ث الالبلفْ٘لالنبّ الالبلِلًال الالبل لففْال ال لالايًّن الالِلًالز الالِل
رفالالٌللفْيالالبلالفالالْ٘لالنبّالالبلِ,لًلن ال لالايًّنالالِلظ ال ل
ّلْنللرفْولؽزَليؽٌلثبلناللألفالنىتلحلْالولهاعالولل ال ل
ثفالاللهلاالاليًّ لحلالالَل بّالالبنلًٝالالوللالجالالبةل نبكّالالب:ل(ّالالبل
لؾَ لالليرب لال َِ ).
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-01لال نالالالبظوادلالز الالِل الالبنلّغوّي الالبلالَ الالْلل ؾ الالاللل
الجغاللاكُلفالالِلثْزالالولؽْالالشل الالبنلّغز الاللل جالالبهلفايالالب ل
ا ب ْالالخلي ضالالبللالْالالْـلالغالالٌاىوُلًالَالالْللالؾجالالٌثِل
ًالْالالْـلال وااالالِ,لفْالالبلر الوٍلى ال لّجاالالَلّالالبلثْالالورْخل
ال نبظوحلهغ ل

لرفبلاس ضفخليألل لّ الولل ال لاالبأل

ثبل نبظوحلث لأل ْوًرْزيب.
صال ال لا الالبلٌالث الالأنلال ن الالبظوحل ؾو الالخلح ل الاللليٕ الالؾبةل
ال اب الالللالفبٍالاللحللن ال لىنالالب ل ضْالالول ال لاسكلالالخلالزالالِل
رَزلرِلثٞونلاٌلي لثأنلال نبظوحل ؾو خلح ل اللل
يى لال اب للالفبٍلحلً نيب:ل
-0ل نبظوحلا بألالٖالبكلل()ل اللليثالِلؽنْفالخلفالِل
حثٞالالبلليؽالاللٍللظوّالالبدلاسٕالالٌللًالزالالِل الالبنلّ ز الاللل
رفْيبلفِلاٍزنجبٛلالؾن لالْورِ.لًىِلالاْبً!!ل
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-1ل نالالبظوحلا الالبألالغ الالٌاكل()ل الالللاب ٙالالِلا ٚالالبحل
ثغالاللاكلّؾْالالَلث ال لي الالض ليل ال لرن ال لفالالِل َ الألخلفايْالالخل
ثؾزولًىِلحؽلٍل َب لالؾظلؽْشلَّأللا بألفالِل
ؽن ل ؾوألحمالٕبكلْٕل؟
فواعلللفَبلريّيُلًيفي ل بلراٌل.ل
ل
ل
ل
ل
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أٌٖ اخلرب٠
لن الالبكل لل الالوٍلى ن الالبلليًلرٖ الالوالل ال ال لرٖ الالٌهلالؾ الالٌىحل
الْال الالوّفخلفْال الالولحع ال الالب لرفال الالَليؽال الالللال ف ال الالب ليًلرفال الالَل
ال وعللاسرف ل لاج ليى لالقجوحل(ف ضو):ل
ي-لحّالالبهحلمًُلالقجالالوحلفالالِليؽالالللال ٖالالٌهلحلالالَليرف ْالالخل
الَالالْللؽَالالْ لالزجوّالاليُلرفالالَلالَالالْلل ؾ الالللؽَالال ل
الْْواىُلال وًللثبل غلكلح لينلالَْللالْْواىُل
بنلير للرف بللًيًٍل.ل
ة-لً وحليفوٍليّبهلمًًالالقجوحلحلَليرف ْخلالَالْلل
ؾ الالللالزجوّ الاليُلرف الالَلالَ الالْللؽَ الالْ لالجوًع الالوكُل
ثْن بلالَالْللالجوًعالوكُللالول جالبلِليٕالٌلْخل لّواالَل
ليبلالَْللالزجوّيُ.
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عال-لً وحليفوٍليّبهليى لالقجوحلحلَليرف ْالخلالَالْلل
ا ٕفيبلِلهغ لينلالْالْـلالنالب ْنِلًالْالْـلال وااالِل
ًالْْـلرجللالنوّ لالؾب وُلًالْْـلا ٕفيبلِلى ل
يرف لا ٞبلل لالَْللا ٕفيبلِ.ل
ك-لاج لصوصخلراٌكلث لًي ضوليّبهليى لالقجوحلحلالَل
يرف ْخلالَْلل ؾَ لالؾنْ لثْن بلىنب لي ضول ال ل
ّالالقٔليرفالال ل الال لالؾنالالْ ل بلْالالْـلالؾفالالِلًغْالالوهل
ًاللابللالَالْلل ؾ اللل ؾ الللٕالبكللالٖاللهل(االلًل
ٍوه):ل(يلِلؽٚودلاللهًلرنللالَْللالؾنْ لل اللحل
ّالاليوّ ليًلّالاليولًلٖ ال لفٌعالاللدلينلانلٍْؾبٍالالجنِل
رفالالالَلالٌاال الالذلالالالالنُلياٚال الالْول الالالللالَال الالْللالؾنال الالْ لحمال
اٍالالز وّذل الالولثبلالاللهًلسلنالالِل لاٍالالزفبكل نالالولث ال لينل
ال ف ال لالالالنُلرنالاللُلّفالالٌللرف الالولفالالنىجذلحلالالَلرف الالب ل
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آف الالوّ ل ضال ال لالَ الالْلل ؾ الالللث الالباولالٖ الاللهلًالَ الالْلل
القٌ ِلًؽٚودلاللهًلرنلى ).ل
ىال الالل-لًاجال ال لرا الاللّ ليّ الالبهليىال ال لالقج الالوحلحل الالَليرف ْ الالخل
الَ الالْللالق الالٌ ِلثْن الالبلالَ الالْلل ؾ الالللث الالباولالٖ الاللهل
يًعلللافخلفِلرف لاسٌٕل.ل
ً-لي بلالٌْألفأى لالقجوحلّْْوًنلحلَليرف ْخلالَْلل
الََْزبلِل للال ف لينلال لّلل ال لال ٌعالٌكّ ل ال ل
ّ زفالالبلالالالللْ لًآصالالبهلال ف ْالالخلى ال ليرف ال ل ال لالَالالْلل
الََْال الالزبلِلثال الالللْ ليلال الالوللال الالٌْلللّال الالولآصال الالبهلرف ْال الالخليًل
يٕال الالٌلْخلً لّ زفال الالبليُل زال الالبةليٕال الالٌلِليًلفايال الالِل
اٍالالزل لِلّ ضال ل الالبليًعالاللهل ال للظوّالالبدليًل الالبلّزجنالالبهل
ًّالاللافللرنالالول ال ل جالالبلِلً لؽزالالَلثؾالالشل جَالالٜلّالالللل
رفَليرف ْزو.ل
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ً الالبلٍالالجلللوؽالالظلينليى ال لالقجالالوحل ضْالالواللعالاللالل الالبل
ّقٞؤًنلًرغفتلرفالْي لاسىالٌا لًال ٖالبلؼلالللٌّْالخل
ًلفقٔلملبلث لحللاب:ٛل
-0لالْالالبلفالالِلرالاللالزي لفف الالبمال لّْالالْوًنلحلالالَل وعالاللل
ًاؽل.ل
-1لغْولكاْاْ لفِلحعبثبري لًيليالبلرقٚاللللزالأصْوادل
لفَْخلً ياعْخ.
-2ليليال ال للال ال لّٞف الالٌالرف الالَلرفال ال لع ْ الالللال ف الالب ل ال ال ل
فوللالجؾٌسلا ٍزل لْخلًّْْوًنلحلَليٍزبمى .
-3ليلي ال ال لّْال الالْوًنلحلال الالَل ال الالواع ي لر بٝفال الالبللًالال الالنّ ل
ّؾٖفٌنل نولرفَلهًارتلربلْخ.
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ًالنزْغالالخلث الالبلينليى ال لالقجالالوحل لّزفاالالٌنلرفالالَليؽالاللل
فْ ال الاليبكري لرزَ ال الالباٜللز به ٙال الاليبلًّ نال ال ال للفا ال الالبهُ ل
ٞبل الالخلهٍالالب لال ف الالب لثيالالنالالقٖالالٌٓلً الالبلّاٌلالالول
الَال الالْللالََْال الالزبلِل( ال الالضول)لفال الالِلال َال الالألخل()11ل ال ال ل
هٍبلزو,لل
ي الالبلالْالالْب لفاالالللمىالالتلالنضْالالول ال لال ف الالب لحلالالَلرالاللأل
ؽغْالالخلالْالالْب لالؾبٕال لثالالْ لاسًٍالالبٛلالؾٌىًّالالخلفالالِل
ال ٌٖهلال زأفوح,لحٙالبفخلحلالَليلالولّغالوُلفْالوللفالٌل
النوألالَبثللر ليى لالقجوح.ل
ل
ل
ل
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اآلثاز ايعًُ١ٝ
ينلالٞوّالالللاس ضالال للففؾالالٔلرالال لاسرفالال لىالالِلآصالالبهل
ال ف ْالالالخلًىالالالنال الالالبلعالالالب لثالالالولالنضْالالالول الال ال لرف ب نالالالبل
الؾبٙالالوّ لًال بٙالالْ ,لً ال لىالالؤ لالْالالْـلالنالالب ْنِل
ًالَ ال الالْللالقالال الالٌ ِلالالال الالنُلا ال الالبل:ل(ًّضجالال الالذلاعزيالال الالبكهل
ًيرف ْزالالولث وؽظالالخل ؤلفبرالالولال ف ْالالخلالنبّالالفخلرالال ل
ا عزيبكلًاسرف ْخلًملبل لعيخلغفجالخلالفَالبكلرفالَل
الٖالالوػلفالالِلىالالنالالي الالبنلًاٍالالزْو لال ٞالالب للًهًاطل
اللربّبدلالنبمثخ),ل
ً ال لالؾالالبلْْ للناال ال لهيُلالَْال الللرفالالِلالجغالاللاكُل(ينل
يؽَ ل ْبهللفنْال لرال لىالنهلالاللرٌٍلً النثيبلىالٌل
النزبطلال ف الِلً ضالوحلال ؤلفالبدلالنبف الخلي البلالوٍالبلخل
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ال فْالالخلفالالولرالاللللرفالالَلّالالِ لً الالبلي ضالالول الالبلّأفالالنىبل
الوؽللر لالَبثل)لل
حماللٌليهكلبلؽَالبةللزالبطلالَالْللالؾَالنِلّنالٌنللزبعالول
ىىب لالزَ ْ ل ؤلفبلل بلثالْ لثؾالشلاٍالزل لِلًهٍالبلخل
ر فْخلًغْوىب.لفْبلرالوٍل ْال لال ابهلالخلثْنالولًثالْ ل
للٌْللول لؤل ليٌٕلِليًلفايِ.ل
ً ل

ل بلٍجلللوٍلثأنل فخلالَْللالؾَنِلىِل

الواعؾالالخلينلّالالب لانلر الالبلَلًٍالالْنٌنل الالأًٍللنال ل ال ل
ّجؾالالالشلرال ال للٖالالالوحلالؾالالالللًرفْنالالالبللؾال ال لال نففال الالٌنل
ا لزفبللؽٌللالَْللالؾَنِلًينل للزو ولًؽْاللالل
الالبلريبًلالالبلرال للٖالالوحل ال لاجفالالولًينل لّنالالٌنللالاللّنبل
يُلّبلفِلاْٚزولفأليالبلًاٙالؾخل ٌٙالٌػلالْال ٌل
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ًينللَالال َلفالالِللٖالالوحلالؾالالللًالَالالْللالؾَالالنِلسل الالول
ا ز ال الاللاكللق ال الالٜلال غبى ال الاللّ لف ال الالِللٖ ال الالوحلال ي ال الاللُل
ال نزظو.ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ايٓدا( ٤قصٝد)٠
لِْلى لالَنزولالٌّٞفخلًى ل
الزوككللِْلّنٖبهلالٖلهل
يؽنول نوّللالْيبكنلل
ًالَْبًأللٌلّنبّللولالغفول
لٌلّاْللولاثزاْولثولليبّول
ًرالبلِلّب ولولالٖجالول
اؽنولٍْللول ؾ لل بلل
ل( و)لًىنال لرنلهلا ول
رجاوُلال ْوّ ل قٌٚثول
للؾْزول لرْْلل لروفنبلول جول
ّنٌلملتلافزولالْوّفولل
لِْلّبلىفنبًلّ ل ولالنفول
ّفٌنلكأل ؾ للالٖبكلل
لل ٌفولّوًػلل وّنولىلهل
-50-

لِْلثٌلمًلولالِلربلٌال
للللللللللللللِْلّال لرنالل لفن الول
مًلول ض لؽَْ لٕؼل برٌالل
للللللللللللللللللًلنال لفٌٞالثل ي للٖول
مًلولفٌٞالفٜلروّ٘لً بلٌالل
ا ٌْالًاؽنول قْٞنولّجول
ل
ىنالفٜلالَب ِللفَولىنال
فٜلالِلّ غفبلظيٌهلال نزظول
الٖلهل بل بدلفٞولل
الغبنل بدلالَْللالٖوفِلظيول
الزفٌالؽٌلولّفِلروكًنلل
الْيبكحلًّفِلروكًنلالظفول
ٕل ٌالىٌلارف لالؾٌىحلل
ال بلّافلهلىنالار بلولٕفول
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ىنالًاٙؼلفٞوللن لّبلل
ٝوّللالؾللافْ لالجْولّ ول
ّبلّجبةلالي لّزنوهلرفْنول
ًكلْالولثْالولاّنالللرجول
ً ض ل بلّفنولالٖلهل ل
ؽبهثٌهلالٌْللىَولثيبل ٖول
آلولٕوفِلًاثاَلٕلهُلل
ال ٌُلٕلهُل بلافٖولثيبلن ول
الٞبرزالولافنِلؽْالبرِل
ًلغال لكّال لانلاااللألىبل ول
آلالولاثَٜل بلااالل ولل
النٖوربل ٌ ُلا زتلىبلْ ول
ل
ل
ل
ل
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ايدي( ٌٝقصٝد)٠
ّفِلر زتللِْلر نلل
آلولّفذلالنٌهلثبلظف ولً ْْذ
ً للنْذل ؾ للالٖبكللّنفِل
افللا رف لث ف ولافلّذ
آلولّفذلال ف لرنلهلًثللْ ل
ًكًهدلى لغْوهلارف

ل

بللنْذ

لصجزفِلالٖوفِلارف ل
افلّزولًاؽٌللفؾغولارزنْذ
الذل زٌى لسلبلرف

ل

بّول
ًرْيْزولًلفَواةلرٌعيْذ

بفِلثٌلثانلّ لا فٚولااويلالذل
رؾٌللفَبلٌٝللر و

ل

بلاوّذ

الذلثٌلالٖ لاثفنو ل
ًااويللفن لر وللاثِْلاثزفْذ
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اؽنول ٌليى لالز ٖتلًالز بٝ
ًالذل لرير

ل

نلالذلالجلّذ

ا ٌل بللالٖلهلآنلارف لثنفِْل
ًهغ ل فِْلافلدلًرٌ فْذ
اّ نول ل بللالولارف ل
الَْللالٖوفِل ٝنزولً بهْٙذل
الذلّفِلرنٌللٕلهُلل
للِْلثَورول و ولالذللَْذل
الٖلهلرللولاْٖلهل ٌؽلهلل
لِْل

لًاؽللافنل لرلهلثْذ

ىنالفِٞلًىنالٌٕرِلًى لالبكُل
ثن لٕواؽخلهكلرفِلّبل برجْذل
ىنال بللآلوليلبظولىنالثؾضِل
لًّنبلالذلّفِل وع نولاكرْذل
ٌألًلْولرف بلًففْنولل وللل
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لِْلٌٝللال ولثبلَنزولثاْذل
الَْللالٖوفِلّنفبلالذل قٞألل
ًثبلللْ لال ف ِلّضجزفبلفْٞذل
الْبً ذلًلْ زولٍب ذلل
لًلِْل لعب لالجؾشل بعٌاثْذل
ًالذلّفِلرنٌلل زٌى لالَْللل
ىبُلىْولثنف ولًؽلهلالذلا زفْذل
ّبكلْ لالِلرٖلّذلًلاٚزول
لًّبثؾشل ني لؽٚوربللباْْذل
ّفِلر زتل ضفِلااويلًافؾٔلالذل
ً ض ل بلآلولر جذلًرفؾْٖذل
ًثبليبّخلاصجزذلؽغزِلًثللْ ل
لًآٍ لالغبنلثنو ِلاعبًىّذل
ٖاغِ ايصايفل
ل
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اخلامت١
يٍأللانلينلّغفوللنبل

لىل ل

ًينلّْبفْنبل بلثنبل لرف ل
ًينلّؾالللنبلفِلظيٌهلالؾغخلاس ل
ل ْٖجخلعف ل

ًّج للرنبل

ثؾلل ؾ للًآلل ؾ ل.ل
ل
ًالؾ للنلهةلال بل ْ لًالٖوحلًالَوألرفَل
ؾ للًآللثْزولالْٞجْ لالٞبىوّ .ل
ل
ىبّ لالٖبفِل
ٌّ/13ال0313/ىالل
1112/01/08أل
ل
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