
 :يعرشلاا رروتسدلاا ااذهھھھ ددااوم ضضرعب أأدبنل

 ٬، ةبقترملاا ةفالخلاا ممايیق دنع ةيیالوو حبصت ةيیمالسإإ ةةررامإإ سنوت        :)1( ةةددام
 ةفيیلخلاا ةةددايیسل اهھتيیعبت عم كلذذ ضضرراعتل ةةددايیس تتااذذ الوو ةلقتسم تسيیل يهھھھوو
 . نيیملاعلاا ىلع ههرهھظظأأوو هھبرك هللا ججرف ٬، رظتنملاا

 ينسلاا بهھھھذملاا ىلع ممالسإلااوهھھھ اهھنيیدد وو ةيیبرعلاا يهھھھ اهھتغل       :)2( ةةددام
 .يباهھھھولاا يلبنحلاا

 وو ننااوخإلاا تتايیبددأأ ىلع اهھھھزئاكرر وو ةلوودلاا ةفسلف مموقت       :)3( ةةددام
 ٬، j الإإ ننوكت ال ةيیمكاحلاا ننأب ااوضق نيیذلاا نيیبطقلاا مهھسأأرر ىلع وو نيیيیفلسلاا
 .ةيیمكاحلاا ههذهھھھ ةماقإل ضضررألاا يف هللا لثميی نم مهھھھ وو

 هھلوسرر ةنس وو هللا بباتك يهھھھ ةيیسنوتلاا ةةررامإلل عيیرشتلاا رردداصم       :)4( ةةددام
 بباتك ىلإإ اهھھھريیسفت يف أجليی وو ٬، بباهھھھولاا دبع نب بهھھھذم وو ةيیميیت نب هھقف ىلع
 وو نيیيیدهھملاا ةةاادهھلاا نيیدشاارلاا ءافلخلاا ةنس ىلإإ ةفاضإإ.بطق ديیسل نّناارقلاا للالظظ
 هھقفلاا بتك حصأأ ىلإإ ةفاضإإ ٬، نيیدلاا ممويی ىلإإ نناسحإب نيیعباتلاا يعبات وو مهھيیعبات
 .ةعبررألاا بهھھھااذملاا ىلع ايیرهھھھززأأ ةةرررقملاا يهھھھوو

 ةةرررقملاا ةيیدسجلاا تتابوقعلاا ىلإإ تتابوقعلاا ننوناق دنتسيی ننأأ       :)5( ةةددام
 ههذهھھھ رٌقت ال ةيیلوودد تتالوكوتوورب ييأأ ىلع عيیقوتلاا ززوجيی ال وو ٬، ةعيیرشلاب
 وو نيیعلاب نيیعلاا وو ىثنألاب ىثنألاا وو دبعلاب دبعلاا وو رحلاب رحلاا وو ٬، تتابوقعلاا
 للدتعيی نل ممرجم ككولس ليیدعت ىلإإ ففدهھت ال ةيیندبلاا تتابوقعلاا ننأل ٬، نسلاب نسلاا
 ننإإ ٬، يفشتلاا وو مماقتنالاا دصقت تتابوقع يهھھھ امنإإ ٬، تتوغاطلاا ددالب يف ننونظيی امك
 ” ٬، ططوورش صصاصقلاا ءافيیتسال رررٌقيی ييرهھھھززألاا يلبنحلاا هھقفلاب تتايیانجلاا بباتك
 صصاصقلاا ننأل ٬، ٬، هھفوتسيی مل انونجم ووأأ ايیبص ٬، افلكم هھفحتسٌم ننوك امهھھھدحأأ
 ٬، ههريیغ ءافيیتساب هھقحتسمل كلذذ لصحيی ال وو مماقتنالاا وو يفشتلاا نم هھيیف امل تبثم
 ةقافإلاا ىلإإ ننونجلاا عم وو ٬، هھقحتسيیف غغولبلاا ىلإإ نسلاا ريیغص يناجلاا سبٌحيی وو
 .“هھقحتسيیف

 نيیبزح ريیغ هھيیف سيیل ممالسإلاا ننأل بباازحألاا مماظنب لمعلاا ءاغلإإ       :)6( ةةددام
 سيیل هھنأل وو ٬، ننوبلاغلاا مهھھھ هللا ببزح ننإإ وو ٬، نناطيیشلاا ببزح وو هللا ببزح ٬،طقف
 ةيیجانلاا يهھھھ ةةدحااوو ٬، ةقرف 73 اننال ٬، بباازحأأ اهھل مماقت ةضرراعم ممالسإلاا يف
 عيیرشتلاف ٬، ةضرراعملاا للاح يف ككالهھلاا تحت ووأأ ىكلهھھھ ققرفلاا ةيیقب وو ةمكاحلاا
 ٬، ةضرراعم وو ةموكح ال وو ةيیلقأأ وو ةيیرثكأأ ىلع ال نيیملسملاا ععامجإإ ىلع مموقيی



 عيیرشتلاف ٬، ةضرراعملاا للاح يف ككالهھلاا تحت ووأأ ىكلهھھھ ققرفلاا ةيیقب وو ةمكاحلاا
 ٬، ةضرراعم وو ةموكح ال وو ةيیلقأأ وو ةيیرثكأأ ىلع ال نيیملسملاا ععامجإإ ىلع مموقيی
 للااوطط هھنع ربع دقف ٬، هھنع ربعيی سلجم وو تتايیّلاا هھل سيیل ععامجإلاا ااذهھھھ ننألوو
 ززوجيی ال وو .ااريیفنوو افويیسوو الويیخوو اادنج رثكألاا وو ىىوقألاا وهھھھ نناك نم انخيیررات
 :ييرهھھھززألاا يلبنحلاا هھقفلاا بسحف ٬، ةيیمالسإلاا ةةررامإلاا يف مكاحلاا ىلع ججوورخلاا
 ننإف ٬، هھملظظ ةةاغب مهھف غئاس ليیووأتب ممامإلاا ىلع ةعنم وو ةكوش مهھل مموق ججرخ ااذذإإ“
.“قيیرطط ععاطقف ليیووأتب ااوجرخيی مل وو مهھل ةكوش ال ااريیسيی اعمج ااوناك

 نم ةعيیبلاا ذخأأ مث ةبلغلاا وو ةكوشلاا ىلع مماظنلاا سسأأرر مموقيی       :)7( ةةددام
 سساسأأ ععامجإلاا ننأل وو ٬، هھقنع عطٌقت ةعيیبلاا نع سعاقتيی نم وو ٬، اناعذذإإ ةيیعرلاا
 هھلإإ اهھلف نتفلاا بباازحأأ نيیب اهھقزمت ممدع وو ةمألاا ةةدحوو ىلع اصرح هھيیلع قفتم
 .دحااوو ببزح وو دحااوو مكاح وو دحااوو للوسرر وو دحااوو

 ووأأ نططولاا هھمسإإ ئش دجويی ال وو ٬، ممالسإلاا يهھھھ ةيیعرلاا ةيیسنج      :(8) ةةددام
 ايیفاارغج هھل سيیل ييذلاا ممالسإلاا نيیدد يف نططااوم نططااوملاف ينططولاا ءامتنالاا
 ةمأأ ممدهھھھ ضضرغب رفاكلاا ببرغلاا نم ةةددررااوو رراكفأأ ةيیفاارغجلاا ةيینططولاف ٬، ةةدددحم
 ةيیسنوتلاا نم ءووربتلاا وو يفاارغجلاا نططولل سيیل وو ممالسإلل ءالولاا وو ٬، نيیملسملاا
 ريیغ ىىرخأأ ةيیسنج ىلع للوصحلاا ملسملل ززوجيی ال وو ٬، رفك وو ةيیبوعش اهھنأل
 . ةةددرلاا دح هھيیلع عقوو الإإ وو ممالسإلاا

 ىمست ( ةيیمالسإلاا ةيیسنوتلاا ةةررامإلاا يف ننوملسملاا ىىوواستيی ال       :)9( ةةددام
 وو ديیسلاا ككانهھف )ههرمأب هللا يتأيی ىتح ٬، ضضموو ةهھھھاارك ىلع اتقؤم ةيیسنوت
 يمجعألاا ككانهھھھ وو يمذلاا ككانهھھھ وو ىلوملاا ككانهھھھ وو ىثنألاا ككانهھھھ وو دبعلاا ككانهھھھ
 ييذلاا مماظنلاا وهھھھ وو .رّخالاا نع فلتخت تتابجااوووو ققوقح لكل وو يبرعلاا ككانهھھھوو
 مهھنيیب زيیيیمتلاا متيی لب سسانلاا ىىوواستيی الف .ننوودشاارلاا ءافلخلاا وو يبنلاا هھب لمع
 وو ٬، يمذلاك ملسملاا سيیلف سنجلاا وو ةةديیقعلاا وو نيیدلاا وو ةغللاا وو لصألاا ببسب
 ققوقحلااوو ةيینوناقلاا ددوودحلاا فلتخت وو ٬، دبعلاك رٌحلاا سيیل وو ٬، ىثنألاك ركذلاا سيیل
.تتاقبطلاا ههذهھھھ ففالتخاب تتابجااولااوو

 نم نيیملسملاا ريیغ ىلع ةيیٍرًمٌعلاا ةقيیثولاا ططوورش قيیبطت     :)10( ةةددام
 نيیيیناملعلاا وو ةةرهھبلاا وو نيیيینايیدداقلاا وو نيیيیئاهھبلاك نيیيیمذلاا ريیغ لتق عم ٬، نيیيیمذلاا
يهھھھ ةيیخيیرراتلاا ةقيیثولاا ههذهھھھ ددونب مهھھھأأ ننإإ وو ٬، مهھفل فل نم وو ضفااوورلااوو

 وو  ععررااوشلاا يف ااوورراس ااذذإإ اهھب ننوفرٌعيی ةحضااوو تتامالعب ةمذلاا لهھھھأأ زيیيیمت
 يهھھھ هيزوجلا ميق نبا ححرشب ةقيیثولاا يف امك اهھھھددونب وو ٬، ققااوسألاا



 وو  ععررااوشلاا يف ااوورراس ااذذإإ اهھب ننوفرٌعيی ةحضااوو تتامالعب ةمذلاا لهھھھأأ زيیيیمت
 يهھھھ هيزوجلا ميق نبا ححرشب ةقيیثولاا يف امك اهھھھددونب وو ٬، ققااوسألاا

٬، مهھسووؤؤرر ممدداقم زج  ·

٬، مهھططاسووأأ ىلع ررانزلاا دش وو  ·

٬، ببرعلاا ةةدداسلاا سبلم هھنأل ضيیبألاا سبل ممدع وو  ·

٬، نيیملسملاا ننايیُنب نع مهھنايیُنب ولعيی الأأ وو   ·

٬، مهھتالافتحاا ووأأ مهھھھريیززانخ ووأأ مهھنابلُص ااوورهھُظيی الأأ وو  ·

٬، افيیفخ الإإ سيیقااونلاب ننوقديی ال وو  ·

٬، مهھتااومأأ ىلع مهھتااوصأأ ااوعفريیال وو  ·

٬، فيیرش بكرم هھنأل ليیخلاا ببوكرر مهھل سيیل وو  ·

٬، للاغب وو ريیمح نم كلذذ ننوودد ام ببوكرر مهھل وو  ·

 نم نشخلاا( فكألاا ىلع ننوبكريی امنإإ ججوورسلاا ننومدختسيی ال وو  ·
)فيیللاا

٬، نيیملسملاب ااوورم ااذذإإ مهھبئاكرر نع ااولزنيی وو  ·

 نيیرروهھقم ءالذذأأ مهھھھوو ييأأ“ ةلذم وو رراغصب ةيیزجلاا ااوعفديی ننأأ وو  ·
٬، ” تاّي4ا حرش ، يربطلا

..بستحملاا ممامأأ مهھفوقوو للاُطيی وو  ·

 يمالسإلاا انخيیررات يف ةةرخفملاا ةميیظعلاا ةقيیثولاا كلت ددونب نم ءاج ام رخآآ ىلاا
 ددوودحلاا نع ععافدلاا وو مهھتيیامح لباقم سيیل وهھف ٬، ييررابجإإ ةيیزجلاا عفدد وو ٬، ديیجملاا
 ةلبانحلاا وو ةيیعفاشلاا تقفتاا دقف ٬، سساسألاا يهھھھ تسيیلوو ةلسرم للااوقأأ ههذهھف مهھنوودد
 ٬، ممالسإلاا ررايیدد يف ننوميیُقيی مهھكرت وو مهھلتق نع ليیدب وهھھھ ةيیزجلاا ببوجوو ننأأ ىلع
 رراادل مهھترصن نع الدب وو ٬، مهھلتق نم الدب تبجوو ةيیزجلاا ننأأ ةيیفنحلاا تلاق وو
 رهھھھاظلاا ننأل ٬، ةةرصنلاا ههذهھل حلصت ال مهھناادبأأ ننأأ ” كلذذ ةيیفنحلاا رررب وو ٬، ممالسإلاا



 رراادل مهھترصن نع الدب وو ٬، مهھلتق نم الدب تبجوو ةيیزجلاا ننأأ ةيیفنحلاا تلاق وو
 رهھھھاظلاا ننأل ٬، ةةرصنلاا ههذهھل حلصت ال مهھناادبأأ ننأأ ” كلذذ ةيیفنحلاا رررب وو ٬، ممالسإلاا
 وو نيیيیمذلاا مماكحأأ دداقتعالاا يف مهھھھدداحتال ةيیدداعملاا رراادلاا لهھھھأأ ىلإإ ننوليیميی مهھنأأ
 لمعلاا كلذك . ”120 ص ناديز روتكدلل مEسCا راد يف <نمأتس8ا
 ةطلس هھل ننوكت ننأأ يغتبت ال يتلاا ”رراارقلاا تتااذذ فئاظظولاا اادع ةمذلاا لهھھھأل للوفكم
 اليیبس نيینمؤملاا ىلع نيیرفاكلل هللا لعجيی نل وو : ىلاعت للاق ٬، نيیملسملاا ىلع
 ص تEيضفلا دومحم ربج.د  ..ةيیمالسإلاا ةعيیرشلاا يف نيیرفاكلاا مماكحأأ

 اارفاك ملسم لًسُغيی ننأأ ممًرُحيیف “ تتاجرردلاا وو ققوقحلاا يف مماكحأأ تتوملل وو .“62
 ، 122 عبر8ا ضوررفاكلاا ةيیزعت ممًرحت وو هھتززانج عبتيی ووأأ هھنفديی وو هھلمحيی ننأأ ووأأ

.انيیلع ام مهھيیلع وو انل ام مهھل ننإف كلذذ اادعاموو ٬، ”131

 ةماقإب نيینططااوملل ةنيینأمطلاا وو نمألاا وو ةيیرحلاا ةةررامإلاا لفكت      :)11( ةةددام
 عمتجملاا ةكرراشم وو ننوناقلاا ةةددايیسل ااديیكأت بباقرلاا زج وو دلجلاا وو عطقلاا تتاحاس
 ةةررامإلاا عمتجم يف نيینططااوملاا نيیب ةفٌلألاا وو ةيیلعافتلاا ديیكأتل مجرلاا يف
 ةميیقلاا ىلإإ ةةددوعلاا ذبحيی ملسملاا عمتجملاا يف ةفلألاا نم ديیزم ديیكأتل وو ٬، ةيیمالسإلاا
 تنب مماارح ممأأ ىلع لخديی صص هللا للوسرر نناك ” : ةيیلفتلاا ثيیدح اهھخسًُريی يتلاا
 اهھيیلع لخدف ٬، تماصلاا نب ةةددابع تحت مماارح ممأأ تناك وو ٬، هھمعُطتف نناحلم
 وهھھھ وو ظقيیتساا مث هللا للوسرر ممانف هھسأأرر يَلٌفت تلعج وو هھتمعططأف )صص( هللا للوسرر
 عضااوم عبتت يهھھھ نتملاا ححرش يف ةيیلفتلاا وو 78 صص 8 جج ييرراخبلاا .خلاا..كحضيی
 ةفٌلألاا ممويی ىمسيی يعوبسأأ ممويی صيیصخت بحتسيی كلذل ٬، سسأأرلاا يف لمقلاا
 مهھنيیب ئشنيی امب اضعب مهھضعب هھيیلفتب ةةررامإلاب ننونططااوملاا هھيیف مموقيی ٬، ةيیعمتجملاا
.يعامتجالااررزّزاتلاا وو محالتلاا وو ةمحرلاا وو ةفلألااوو ةةددوملاا

.ءوس ريیغ نم ءااددوسلاا للوسرلاا ةيیاارر يهھھھ ةةررامإلاا ةيیاارر     :)12( ةةددام

 ٬، عفدلاا دداهھجل ملسم لك ىلع مماع ييررابجإإ ضضرف ديینجتلاا     :)13( ةةددام
 ٬، نيیملاعلل ةةاادهھملاا ةمحرلل انيیكمت وو ممالسإللً اارشن بلطلاا دداهھجل ةيیافك ضضرفوو
 ببرر نم ههايیإإ هھفيیلكتب المعوو ٬، ملسملاا ىلع ممالسإلاا ضضوورف مهھھھأأ كلذذ ررابتعاب
 وهھھھوو ةيیزجلاا عفدد هھيیلعوو ٬، دداهھجلاا يف يمذلاا ككرشيیال هھناا يهھيیدبوو . ةةزعلاا
 ههذهھھھ زجوموو . وودعلاا ففوفصل مهھمامضناا ووأأ مهھتنايیخل ابسحت كلذذوو ٬، رغاص
.هھلك ملاعلاا ىلع ةيیملاعلاا ببرحلاا ننالعإإ ىلإإ نيیملسملاا ءويیهھت وهھھھ ةةدداملاا

 ددريی امب يجاارخلاا يعيیرلاا مماظنلاا ىلع ييدداصتقالاا مماظنلاا مموقيی    :)14( ةةددام 
 عبتتسيیام وهھھھوو ٬، ءيفلااوو ججاارخلااوو ةيیزجلااوو ببرحلاا مئانغ نم للاملاا تيیب
 ككونبلاا ةفاكوو ييوبرلاا ييزكرملاا كنبلاب ةفوورعملاا ةماطلاا ءاغلإإ ةةرروورضلاب



 عبتتسيیام وهھھھوو ٬، ءيفلااوو ججاارخلااوو ةيیزجلااوو ببرحلاا مئانغ نم للاملاا تيیب
 ككونبلاا ةفاكوو ييوبرلاا ييزكرملاا كنبلاب ةفوورعملاا ةماطلاا ءاغلإإ ةةرروورضلاب
 مت رشنلا لبقو عوضو8ا اذه ةباتك دنع ).ابرلاب لماعتت يتلاا ىىرخألاا
. ةيادبك يرص8ا يزكر8ا كنبلا قرح لعفلاب

 ريیثيی اليیمج نناك ااذذإإ ددالبلاا نم نططااوم ييأأ يفن ريیمألاا قح نم     :)15( ةةددام
 تهھلوت ييذلاا ججاجحلاا نب رصن عم رمع ةفيیلخلاا لعف امك ٬، تتاملسملاا تتااوهھش
 ةصاخ ريیمألل قلطم قح يفنلاف اهھھھااريی ببابسأأ ييأل ووأأ ٬، تتايیباحصلاا سسوفن هھب
 ييذلاا نيیررونلاا ييذب ايیسأت ٬، ععالضألاا ريیسكتب هھلاادبتسااووأأ ٬، ةضرراعملاا عم
 ىلإإ ررذذابأأ يباحصلاا ىفن ييذلاا ننافع نب ننامثع ةفيیلخلاا ةكئالملاا هھنم يحتست
 ععالضأأ رسكوو ٬، هھتيیب لهھھھأأوو هھتريیشعل للااومألاا عيیززوت يف ةضرراع امدنع ةةذبرلاا
 ٬، ننآآرقلاا عمج ةقيیرطط ىلع ضضرتعاا امدنع ددوعسم نب هللا دبع هللا للوسرر بح
 ةفرصت للاح يف ريیمألل ةيیعرش ةبوقع ككانهھھھ سيیل هھنأأ انمض هھنم مهھفيیام وهھھھوو
 نم سسانلاا ججاارخإب هھلامع رمأيی ننأأ هھلوو ٬، ةلءاسم ننووددوو ءاش فيیك للاملاا تيیب يف
 دبعب انانتساا دهھجلل ااريیفوت مهھلتق وواا ٬، ننوهھھھركيیام مهھنم ننوملسملاا سنأأ ااذذإإ انررايیدد
 . سنوتل هھتيیالوو يف ححرس يبأأ نب هللا

 نيیملاعلاا ءاسن ققوف اهھلعجوو ىلاعت هللا اهھمرك ةملسملاا ةةأأرملاا     :)16( ةةددام
 عمتجملاا للامعأب مموقتالأأ ميیركتلاا نموو ٬، ةةرسألل ااددامعوو لجرلل انكس اهھلعجف
 ىلع هھئانباا ةيیبرتوو هھتمدخوو هھتعتموو اهھجووزز ةعاطط يف هھمزلت اهھتيیبب اهھيیلع امنإإ
 ةيیلهھھھاجلاا ججربت نجربتيی الوو نهھتويیب يف ننرقيی ننأأ تتاملسملاا ىلعوو ٬، ىىوقتلاا
 ةبحاصم ننوكت ننأأوو اهھجووزز ننذذإب الإإ اهھھھرراادد نم ججوورخلاا اهھل حصيی الوو ٬، ىلووألاا
 للاق ييذلاا ملسملل ااددانتساا ٬، ةيینيیدد ةضيیرف ءااددأل ةبهھھھااذذ تناكول ىتح ٬، ممرحم ييذل
 قلطناا )صص( يبنلاا للاق ٬، ااذك ةةووزغ يف انأأوو ةجاح تجرخ يتأأرماا ننإإ يبنلل
 ولخيیال هھنأل هللا تيیب يف تناك ولوو اهھيیف ققوثوم ريیغ يهھف ٬، كتأأرماا عم جحف
 نمزلاا ريیغتوو للااوحألاا ريیغت عم نكلوو .امهھثلاث نناطيیشلاا نناكوو الإإ ةةأأرماب لجرر
 لمع ةةرروورض يف امك ٬، تتاارروظحملاا حيیبت تتاارروورض ككانهھھھ حبصأأ نناكملااوو
 نهھھھددوجوو ينعيیام وهھھھوو ٬، ةةوسنلاا ضيیرمتوو ديیلوتلاا للامعأل اهھلزنم ججرراخ ةةاارملاا
 ريیبكلاا ععاضرر ثيیدح ليیعفتً ابابحتساا انهھھھ حصنيیف ٬، للامعألاب نمقيی للاجرر عم
 فيیرشلاا رهھھھززألاب ثيیدحلاا مسق ةةذتاسأأ اننامزل ةتيیحالص ىلع عمجأأ ييذلاا
 ننأأ فئاظظولاا يف للاجرلاا ةطلاخمل ةةرطضملاا ةةأأرملل ممزليیف ٬، مهھمسق سيیئرروو
 هللا ةمعنب ااونوكيیل تتاعبشم تتاعضرر سمخ اهھل ليیمزز لك ععاضررإب مموقت
 كلم ىلإإ ةفاضإإ عبررأب ججااووزلاا قح ججووزللف ةةرسألاا مماكحأل ةبسنلابوو . انااوخإإ
 ٬، لجرلاا فصن يهھھھ اهھتدداهھشوو اهھثااريیم يفوو ٬، اظفل هھتجووزز قيیلطت هھلوو ٬، نيیميیلاا



 كلم ىلإإ ةفاضإإ عبررأب ججااووزلاا قح ججووزللف ةةرسألاا مماكحأل ةبسنلابوو . انااوخإإ
 ٬، لجرلاا فصن يهھھھ اهھتدداهھشوو اهھثااريیم يفوو ٬، اظفل هھتجووزز قيیلطت هھلوو ٬، نيیميیلاا
 7 ج عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب / ركذلاا ةيیدد فصن اضيیأأ اهھتيیدد كلذل
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 ةيیملاعلاا ببرحلاا ننالعإإوو بلطلاا دداهھج دشحوو ةةررامإلاا ممايیق عم     :)17( ةةددام
 اثانإإوو اارروكذذ ديیبعلاا ققااوسأأ حتف ةةدداعإإوو ةيیددوبعلاا مماظن ةةدداعتساا ممزليی ٬، ةسدقملاا
 نم لحأأ وهھھھ ييذلاا نيیميیلاا كلمب ععاتمتسألاا يف ملسملاا قحل الامعتساا ٬، الافططأأوو
 ال وو ققرلاا ميیرحتب ةيیملاع تتائيیهھھھ نم رردص امب ةةررامإلاا ممزتلتالوو ٬، ممألاا نبل
 ةيیددوبع ةةددوع بجيی رسألاا ةيیددوبع ىلإإ ةفاضإإوو ٬، ةةدحتملاا ممألاا تيیغااوطب
 مهھيیلع قلططأأ كلذل ررابجنزز نم مهھفطخ ىلع ببرعلاا ننوساخنلاا ببأأدد امك فطخلاا
 ببابشلاا ججوورفل انيیصحت كلذذوو ٬، يلصألاا مهھنططومل ةبسن جنزلاا مساا ببرعلاا
 يف سيیلف نيیدلاا ننؤش يف ءايیحال هھنألوو ٬، نيیدلاا ىلع اتابث عئااررذلل اادسوو ملسملاا
 ددااررأأ ااذذإإ هھنأأ رمع نباا هللا دبع نع “ ٬، انحلاصمب ىىررددأأ انتعيیرشف انلجخيی ام كلذذ
 ههديی عضوووو اهھنطبوو اهھيیقاس ىلإإ رظنوو اهھھھزجع ىلع ههديی عضوو ةيیرراج ييرتشيی ننأأ
 ج يقهيبلا gسو  286 ص 7ج قزارلادبع فنصم / امهھھھزهھھھ مث اهھيیيیدث نيیب

 مكل بباططام ااوحكناف ” هھتايیآآ مكحموو غيیلب يف ىلاعت للاق كلذك ٬، ” 537 ص 5
 تكلم ام ووأأ ةةدحااوف ااولدعت الأأ متفخ ننإإوو ععابرروو ثثالثوو ىنثم ءاسنلاا نم
 ىلع الإإ ننوظفاح مهھجوورفل مهھھھ نيیذلااوو“ ىلاعت للاق امك ٬، ءاسنلاا/3/ مكناميیأأ
 ىلع هھيیبنتلاا نم دبال انهھھھوو . ” ننونمؤملاا 6 ٬، 5/ مهھناميیأأ تكلم ام ووأأ مهھجااووززأأ
 تقبططوو لب نيیملسمللً ااددالب تحبصاا ننأأ دعب ننااددوسلاا نم فطخلاا ميیرحت
 ددالب ىمسيی ننااددوسلاا نناك : ققايیسلاا ججرراخ ةيیخيیررات ةظظوحلم ( ءاارغلاا ةعيیرشلاا
 ااومكحوو ٬، ءاادشأأ نيیبرراحم ااوناكوو ةميیظع ةةرراضح ننويیشوكلاا ىنب دقوو ٬، ششوك
 ٬، ةيیشوكلاب ةفوورعملاا ةةرسألاا يف ةيینوعرفلاا تتاارسألاا رخآآ يف هھلك ليینلاا ييددااوو
 ببرعلاا ةةاازغلل ننويیشوكلااوو ننويیبونلاا تبث دقوو ٬، اتابن ةكلمم ننويیبونلاا ىنب كلذك
 مهھبيیوصت نسحل ) ققدحلاا ةةامررُ ( : كلذل ببرعلاا مهھيیلع قلططأأوو ٬، ااوودمصوو
 مسإإ ببرعلاا مهھيیلع قلططأأ مهھيیف ةيیاكن نكل ٬، يبرعلاا دنجلاا ننويیع ىلع مماهھسلاا
 : ريسفتلا يف ريثك نب لوقي ٬،  )اسيیخبتوو مهھنولب مهھل ااريیقحت ننااددوسلاا

 مئاهبلا عون نم نُكي مل نإ نهنإ يرمعلف نادوسلا رئاسو شبحلا نا“
 ننإف كلذل ٬، ” ءاسنلاا ةةرروس نم 24 ةيیآآ ريیسفت / ديعبب مهنع مئاهبلا عون امف
 نيیعب هھتعيیرشوو ممالسإلل صصولخلاا ىلإإ ننااددوسلاا للوحت ذخأت ةيیسنوتلاا ةةررامإلاا
 صحفل ةيیوغل ةنجل رهھھھززألاا لكشيی ننأب ٬، ررااذتعإلاا ةفاقث ممزلتوو ٬، ررابتعالاا
 ممالسإلاا هھجوو ااوضيیب ننأأ دعب ـ ننااددوسلاا مساا ريیيیغتل )ننالعف( ةليیعفتلاا تتابجوم



 صحفل ةيیوغل ةنجل رهھھھززألاا لكشيی ننأب ٬، ررااذتعإلاا ةفاقث ممزلتوو ٬، ررابتعالاا
 ممالسإلاا هھجوو ااوضيیب ننأأ دعب ـ ننااددوسلاا مساا ريیيیغتل )ننالعف( ةليیعفتلاا تتابجوم
.نناضيیبلاا : مساا ىلإإ ـ ةعيیرشلاا قيیبطتب

 الإإ للاحرلاا دشيی الف نيیملسملل ةيیحايیسلاا ةطشنألاا عيیمج ففاقيیاا     :)18( ةةددام
 ىلإإ ججرراخلاا نم ةحايیسلاا رظحتوو ٬، ىىوبنلاا دجسملااوو مماارحلاا دجسملاا ىلإإ
 رظحتوو ٬، ررومخوو رسيیموو رروجفوو ييرع اهھب ةطبترملاا ةطشنألاا لكوو ةةررامإلاا
 ةةامسملاا ةضفاارلاا ةعدب ءاغلإإ كلذكوو ٬، رروبقلااوو ةحرضألل ةيیبعشلاا دلااوملاا لك
 . ييوبنلاا دلوملاب

 ىهھھھوو ةيینوعرف اارراثآآ هھنومسيی ييذلاك ككرشلاا تتامالع عيیمج ممدهھھھ     :)19( ةةددام
 فحتملاب ةفوورعملاا ءايیهھھھدلاا ةبيیصملاا ةصاخوو ٬، نناثووأأوو بباصنأأوو ممانصأأ
 ةيیقيیبطتلاا ننونفلااوو ةليیمجلاب ةتوعنملاا ننونفلااوو رراثآلاا تتايیلك ءاغلإإ عم ٬، يسنوتلاا
 نم اهھبوورض نم وهھھھام لكوو ٬، ةيیمنيیسلااوو ةيیحرسملااوو ةيیقيیسوملااوو ةيیليیكشتلااوو
 ىور ٬، ححاارفألاا يف ففوفدلاب طقف حمسيیوو ٬، وهھللااوو رجفلااوو دداسفلااوو رفكلاا تتآآابم
 ، دوعو كنجو رامزمو روبنطك ، فدلا ىوس ةاهلم لك مرحت “ يئاسنلا
 ” رورسلا وا نزحلل لمعتسا ءاوس: بيغرتلاو بعوتس8ا يف لاق
 خيیشلاا مكاارتملاا ملعلاا نم مططالتملاا ججوملاا ةماهھفلاا رحبلاا ةمالعلاا ححرش دقوو
 كرتت يذلا كلذ ملسم عمتجمب سيل ” ةعططاق ىىوتفب كلذذ ييوواضرقلاا فسويی
 نايك برخت ةيمEعCاو ةيئامنيسلاو ةيفحصلا ةهوبش8ا تاسسؤ8ا هيف
 ةعيلخلا يناغ|او ، ةنجا8ا صصقلاو ، ةفئازلا ةللض8ا رابخ|اب ةم|ا
 ههذهھھھ نم ةةررامإلاا فقوم مموقيی كلذل ٬، “ةطباهلا مEف|او ةرعادلا تايحرس8او
 ” ببوجوب رمآلاا ييرهھھھززألاا يلبنحلاا هھقفلاا يف بضغلاا بباب نم اادمتسم ننونفلاا
 ٬، بهھھھذذ ووأأ ةضف نم ةيینآلااوو ٬، بيیلصلااوو ٬، وهھللاا تتالآآ نم ههريیغ ووأأ ررامزم رسك
يرهزأ يوناث / عقنتس8ا داز حرشب عبر8ا ضور باتك / رمخلاا ةيینآآوو

 تتائيیهھلااوو تتامظنملاا ةفاكب ةيیسنوتلاا ةيیمالسإلاا ةةررامإلاا ففرتعتال    :)20( ةةددام
 ممألاا ةئيیهھب ةفوورعملاا ةيیملاعلاا ةيیرفكلاا ةئيیهھلااوو نمألاا سلجم لثم ةيیلوودلاا
 تتاقافتالاا ةفاك ءاغلإإوو ٬، تتائيیهھھھوو تتاسسؤم نم اهھقحليی اموو ٬، ةةدحتملاا
 ننأل ٬، فيینج تتاادهھھھاعم ةصاخبوو اهھيیلع عيیقوتلاا قبس يتلاا تتالوكوتووربلااوو
 تتاارراارق ررابتعاا رررقت ةيیلعوو ٬، ملسملاا ىلع ملسملاا ريیغ ةيیالوب حمسيیال ععرشلاا
 ةلوودد ممايیق دنعوو ٬، ةيیسنوتلاا ةةررامإلل ةمزلم ريیغ ةيیملاعلاا ةيیرفكلاا ةئيیهھلاا
 دداهھج تحت ننوكتس اهھنأل ةةدحتملاا ممألاا نم ةيیمالسإلاا للوودلاا ججوورخ متيی ةفالخلاا



 ةلوودد ممايیق دنعوو ٬، ةيیسنوتلاا ةةررامإلل ةمزلم ريیغ ةيیملاعلاا ةيیرفكلاا ةئيیهھلاا
 دداهھج تحت ننوكتس اهھنأل ةةدحتملاا ممألاا نم ةيیمالسإلاا للوودلاا ججوورخ متيی ةفالخلاا
 .بلطلاا

 رظح عم اهھلثم ةماقإإ رظحوو ةيینهھملاا تتاباقنلاا لك لح     :)21( ةةددام
 ٬، ينابرر ملاع : ةثالث سسانلاا“ : هھهھجوو هللا ممرك يلع ممامإلاا للوقل تتاعامتجالاا
 ءاغوغلاا ) حيیرر لك عم ننوليیميی ءاغوغ جمهھھھ ععاعرروو ٬، ةةاجنلاا ليیبس ىلع ملعتموو
 للاقوو ٬، “ مهھھھددااوسوو سسانلاا ةماع مهھھھوو ) دداارجلاا نم ريیغصلاا وهھھھ ببرعلاا نناسل يف
 ٬، ااوعفن الإإ ااوقرتفاا اموو ٬، ااوورض الإإ طق ااوعمتجاا ام ” : مهھيیف سسابع نب هللا دبع
 ىلإإ مماجحلاا بهھھھذيی : للاق ؟ مهھقاارتفاا عفن وهھھھ امف مهھعامتجاا رررض انملع : هھل ليیق
 ديیدح نم ديیب ببرضيی كلذل ٬، “ هھتعنص ىلإإ عناص لكوو ههريیك ىلإإ دداادحلااوو هھناكدد
ريیرحتلاا ننااديیم يف ةصاخ ٬، ءاغوغلل تتاعمجت ييأأ ىلع

 ننوكيی ننااوو ٬، يماازلإإ ننآآرقلاا ظفحوو ٬، ملسم لكل قح ميیلعتلاا     :)22( ةةددام
 ةيیضايیرلاا ةطشنألاب ةةامسملاا وهھللاا ةطشنأأ ففاقيیإإ عم ٬، ننآآرقلاا ةغلب ميیلعتلاا
.هللا ركذل اهھصصح صيیصخت متيیوو ةيینفلااوو

 لمعلاا ءاغلإإ عم ييرجهھلاا ييرمقلاا ميیوقتلاا وهھھھ ةةررامإلاا ميیوقت     :)23( ةةددام
يقاارعلااوو يماشلااوو يطبقلااوو ييدداليیملاك ةيیرفكلاا ميیوواقتلاب

 للوصأأ نم نيیذفنتمك ففاك دددع ددااريیتساا ررذعت للاح يف     :)24( ةةددام
 ٬، هھيیجيیرخ نيیب نم دقعلااوو لحلاا لهھھھأأ ررايیتخاب فيیرشلاا رهھھھززألاا مموقيی٬، ةيیشرق
ً ااءرردد لتقيی مهھعيیابيیال نموو ٬، نيیووااوودلاا ءاسؤؤرروو بستحملااوو ةةاضقلاا مهھنم ننوكيیف
 . نتفلل

 قسف ننإإوو ٬،ً احااوبً اارفك بكتريی مل ام ةقلطم ريیمألاا تتاطلس     :)25( ةةددام
 ءاضقناب الإإ هھتسائرر ةةدم يضقنت الوو ٬، كلام ذخأأوو ككرهھظظ ببرض ننإإوو رجف ننإإوو
نيیيیدهھملاا نيیدشاارلاا ةنسب المع هھلجأأ

 ٬، ريیمألاا ةةرضحب ةبطخلااوو ةةالصلاا ةمامإإ ةةاضقلاا يضاق ىلوتيی     :)26( ةةددام
 ههوجوووو دجاسملاا ىلع اهھفرصل للاملاا تيیبوو ففاقووألااوو سسابحألاا ىلع ففرشيیوو
 نمألاا ءاارردم فئاظظوو ءاغلإإ دعب ٬، ميیلاقألاا يفً ابااون هھنع بيینيیوو ٬، ربلاا
 هھقفتلاب مهھل ددوهھشملاا نيیدلاا ءاملع نم ببااونلاا ءالؤهھھھ ننوكيی ننأأوو ٬، نيیظفاحملااوو
 ةةووالتوو ٬، ةباطخلااوو ٬، مهھميیلاقأأ يف ةةالصلاا ةماقإإ مهھماهھم ننوكتوو ٬، ممالسإلاا يف
 نم اضرف طقسأأ نم ووأأ ةةالصلاا يكررات ةبقاارمل سسعلاا ننونيیعيیوو ٬، ننآآرقلاا
 مماهھم نم كلذك . اهھليیعفتوو هللا ددوودح عيیقوتل ةيیعرش ةفاخم بكترراا ووأأ ضضوورفلاا



 نم اضرف طقسأأ نم ووأأ ةةالصلاا يكررات ةبقاارمل سسعلاا ننونيیعيیوو ٬، ننآآرقلاا
 مماهھم نم كلذك . اهھليیعفتوو هللا ددوودح عيیقوتل ةيیعرش ةفاخم بكترراا ووأأ ضضوورفلاا
 بساكم ةعباتموو ططالتخإلاا ممدع ننامضل ققااوسألاا ةبقاارم ربكألاا بستحملاا
 ديیدحتلابوو تتااذلاب ةةدددشملاا ةباقرلاا عم ٬، شيیاعملااوو عئانصلااوو ففرحلاا ببابررأأ
 نم اهھطلاخيی دق اموو نيیملسملاا للوقع ةمالس ىلع اصرح ٬، نيیقااررولاا ىلع
 . تتاهھبشوو ككوكش

 اهھمومهھھھ مهھھھأأ يهھھھ نيینططااوملاا ةحص ننأأ ةةررامإلاا ربتعت     :)27( ةةددام
 ننوكيی ثيیحبوو ٬، ءايینغألاا لبق ءاارقفلل ٬، ةيیاعرلااوو ةيیانعلاب اهھھھرردجأأوو ٬، اهھتابجااوووو
 ققونلاا ريیفوتل كلذذوو ٬، امعدد رفووألاا بيیصنلاا وهھھھ للاملاا تيیب نم ةحصلاا بيیصن
 نيیملسملاا ةجاح يفكيی امب يفاشلاا للوبلاا نم رردق ربكأأ رردتل اهھتالالس نيیسحتوو
 يلع خيیشلاا ررايیدلاا يتفم ةليیضف ههدكأأ امل الامعإإوو . للوقعلااوو نناادبألاا حصتل
 نيیيیجولويیجلاا نم ىىوتسم ىلعأأ ىلع ةيیملع ةنجل ليیكشت متيی ٬، ةعمج
 ٬، رراجنلاا للولغزز رروتكدلاا وهھھھ ةةءافكلاب هھل ددوهھشم لجرر اهھسأأريی ٬، نيیيیساطنلااوو
 ٬، نيیملسملاا خيیررات يف ههدلخيی لمعب ٬، ممالكلاا نع اضوع لعفلل هھل ةصرفلاا ةحاتإل
 ددالبب ييربخملااوو يجولويیجلاا بيیقنتلاا يهھھھ ةيیملعلاا ةئيیهھلاا ههذهھھھ ةمهھم ننوكتوو
 ججاارختسال )صص( ميیركلاا يبنلاا اهھيیف للوبيی نناك يتلاا نططااوملاا نع ززاجحلاا
 هھتانوكموو ههرصانع ىلإإ هھكيیكفتوو ييوبنلاا للوبلاا اهھيیف بسرت يتلاا تتايیرفحلاا
 ومستوو نناادبألاا حصتف ةيیبطط ليیلاحم لكش يف هھتبااذذإإوو ٬، ىلووألاا ةيیئايیميیكلاا
 بطلاا تتايیلك ققالغإإ ةةرروورضلاب عبتتسيی ام وهھھھوو ٬، للوقعلاا حتفتتوو ححااووررألاا
 يف بكتريی امع كيیهھھھان ٬، عفنيیال ملع يف نيیملسملاا للام رردهھل ااريیفوت ٬، ههدهھھھاعموو
 ننأأ عططاقلاا انناميیإإ مغرروو ٬، ملعتلاا ةجحب ثثجلاب ليیثمتلاا مئاارج نم دهھھھاعملاا ههذهھھھ
 ةةددررااولاا تتاحاارتقالاا ليیعفتب ٬، ببابسألاب ذخألاا نم دب الف ٬، يفاشلاا وهھھھ ههدحوو هللا
 ةيیرهھھھززألاا هھقفلاا بتك اهھھھددرروت ىىرخأأ ةيیهھقف ءااررآآ ررابتعالاا يف ذخألاا عم ٬، ههالعأأ
“هھيیلع ضيیرملاا ههااركإإ حصيیالوو لضفأأ هللا ىلع الكوت ييوواادتلاا ككرت ننأأ ”


