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 ڳ ڳ  گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ

 ژ  ڳ ڳ

٣ٞؽ د١ٌؿرت ٧٤٠ح )ا٣٪ٌةس( ٚػٰ ٬ػؾق ا٣كػٮرة ا٣ٞىػٲؿة ا٣ذػٰ ٹ دذضػةكز 

ُؿٱ٨ ػ٧ف ٦ٌؿات.  ا٣كَّ

، أك دٹ٣ح كاظؽةو ٰٚ ا٧٣ػٌؿاًت  -1 ٢٬ ٧٤٠ح )ا٣٪ةس( ١٦ؿَّرة ث٧ٕ٪نٯ كاظؽو

 ا٣ؼى٧ف؟

ُػػٙ ثعػػؿؼ ا٣ُٕػػٙ ٠ػػ٢ٌّ ٦ػػ٨  -2  ژڎ ڌٱژ٧٣ػػةذا ٣ػػ٥ ٱٕي

 ؟٤ٔٯ ٦ة ٝج٫٤ ژڈ  ڈژك

ػ٢ص )ربِّ  -3 ٧٣ةذا ٠يؿِّر اٹق٥ ا٣ْة٬ؿ، ك٣ػ٥ ٱى٪يػٍت ٔ٪ػ٫ ًػ٧ٲؿق، ك٣ػ٥ ٱٞي

ىً٭٭٥(؟  ا٣٪ةس ك٦ى١٤ً٭٥ كإ٣

٬ؾق اٵقب٤ح ٬ٰ ا٣ذػٰ دٔذ٪ػٰ إ٣ػٯ ا٣ذأ٦ٌػ٢ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٌكػٮرة، ك٦عةك٣ػح 

 –ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ّٮا٬ؿ ٣٘ٮٱح دٕجٲؿٱٌح د٤ٛػخ ا٣٪ْػؿ، كٝػؽ كوػ٤خ 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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٤ٮب ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ٌكػٮرة إ٣ػٯ ٦ػة ثٕؽ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ أق –ثع٧ؽ اهلل ك٫٤ٌٚ 

 ٱأدٰ ثٲة٫٩ص

ٱ٧ٌؿ اٷ٩كةف ٰٚ ظٲةد٫ ثسٺث ٦ؿاظ٢ ٱذ٧ٲٌـ ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕػي ث١سٲػؿ ٦ػ٨ 

 ا٣ؼىةاه كا٣ىٛةت.

٤ػٜ اٵك٣ػٯ، ا٣ذػٰ ٱ١ػٮف اٷ٩كػةف  أ٦ة ا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ، ٚ٭ٰ ٦ؿظ٤ح ا٣ؼى

ح ٧ٚيٌػ٘ح ْٕٚة٦ػ ح، زػ٥ دي١كػٯ ثػة٤٣ع٥، كٱيػ٪ٛغ ٚٲػ٫ ا٣ػؿك – ةن ٚٲ٭ة ٩ُٛحن ٤ٕٚٞى

ٱ٪٧ٮ ظذٯ ٱٞٙ ٤ٔٯ ٔذجح ا٣نجةب ٰٚ  ، ز٥ َٛٺن ةن رًٲٕ ان ز٥ ك٣ٲؽ ةن ٚٲىجط ص٪ٲ٪

 ٦ؿظ٤ح ا٣ج٤ٮغ كا٧٣ؿا٬ٞح.

ة كا٣ٌنػجةب، ك٬ػٰ ٦ؿظ٤ػح  كأ٦ة ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٲح، ٧ٚؿظ٤ح ا٧٣ؿا٬ٞح كا٣ٛذٮَّ

ٱكٕٯ  ةن ٱذ٥ٌ ٚٲ٭ة ا٠ذ٧ةؿ صك٫٧، كٱذ٤ٌُٓ ٬ٮ ٚٲ٭ة إ٣ٯ ا٣ؿصٮ٣ٲٌح ا٣ذٰ دىجط ٬ؽٚ

ر ث٧ْ٭ؿ٬ة، كٱؿكح ٱ٤ِّٞؽ٬ة ث١سٲػؿ ٦ػ٨ ٦ْة٬ؿ٬ػة ٚػٰ قػ٤ٮ٫٠ إ٣ٲ٫ كإ٣ٯ ا٣ْ٭ٮ

ْى٧ػح ك٦ػة ٱعػٲٍ  ٕى كدىٌؿٚةد٫، إ٩٭ة ٦ؿظ٤ح د١ذ٢٧ ٚٲ٭ػة ا٣ٞػٌٮة ك٦ْة٬ؿ٬ػة، كا٣

ة ٚػٰ اٹ٩ذكػةب إ٣ػٯ  ِّٞػٜ ا٣ٞػٮَّ ث٭ة... ٣ؾ٣ٟ ٱذَّض٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح إ٣ٯ أف ٱع

ة كاٵ٩ؽٱح ا٣ؿٱةًػٲٌح، كٱٕنػٜ ا٣جُٮ٣ػح ك٦ىػ٨ ذٮَّ ٛي ٱ٧س٤ٌ٭ػة ٦ػ٨  ًٚؿؽ ا١٣نٛٲٌح كا٣

ا٣ؿصةؿ كاٵثُةؿ كا٣ؿٱةًػٲِّٲ٨، كا٣ـ٧ٔػةء كا٣ٞػةدة كا٣ع١ٌػةـ كا٤٧٣ػٮؾ، إ٩ٌ٭ػة 

ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ د٤٘ت ٤ٔٯ وةظج٭ة ٚٲ٭ة ا٣ٕ٪ةٱح ثة٣ضك٥ أ٠سؿ ٨٦ ا٣ٕ٪ةٱح ثة٢ٕٞ٣ 

، مػجٓ ٦ػ٨ ا٣نػجةب كٚٮردػ٫، كا١ٛ٣ؿ، ٚإذا ث٤ٖ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح، أوجط رصػٺن 

ا٣عٲةة ثض٧ٲػٓ صٮا٩ج٭ػة كظةصةد٭ػة ا١ٛ٣ؿٱػح ك٤ٌٗت ا٣٪ـٔح ا٤ٕٞ٣ٲح كد٤َُّٓ إ٣ٯ 

إ٩٭ة ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ ٱج٤ٖ ٚٲ٭ة د٧ة٫٦، كدضذ٧ػٓ  .كا٣٪ٛكٲح كا٣ؿكظٲٌح، ك٦ة دٞذٌٲ٫

 ٚٲ٭ة ٝٮاق ا٣ضك٧ٲح كا٤ٕٞ٣ٲح.

٤ػٜ إ٣ػٯ  ك١٬ؾا دذ٤ٌؼه ا٧٣ؿاظ٢ ا٣سٺث، ثػأف اٵك٣ػٯ د١ػٮف ٦٪ػؾ ا٣ؼى

دػػ٢ ٦ؿظ٤ػح ٥. ٚػإذا ث٤ػٖ ا٣ع٤ػ٥ دضػةكز ا٣ُٛٮ٣ػح ك٤ي ا٣ٮٹدة ظذٯ ث٤ٮغ ا٣عي 
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ق كٱ١ذ٧ػ٢ صكػ٧ا٣نجةب ا٣ذٰ دكػذ٧ؿ كٱجػؽأ ٱنػذٌؽ  ػؽَّ  ةن ٔػٮدق، ظذػٯ ٱج٤ػٖ أمي

١٦ذ٧ػ٢  ةن ٩ةًػض ةن ٰٚ ٩عػٮ اٵرثٕػٲ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، إ٩كػة٩ ٠٭ٺن ، ٚٲىجط كٔٞٺن 

ا٣ؿصٮ٣ح. كٝؽ وٌٮر ا٣ٞؿآف د٤ٟ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣سٺث، كأمةر إ٣ٲ٭ة أك ٔجٌػؿ ٔ٪٭ػة، 

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گٱژ ٚٞةؿ دٕة٣ٯ ٨ٔ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵك٣ػٯص

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

 .غ14 – 12ا٧٣ؤ٦٪ٮفص   ژ ﮹ ﮸

 ٻ ٱٱژا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ، ٦ؿظ٤ػح ا٣ُٛٮ٣ػح، ٚٞػةؿص  كأمةر إ٣ٯ ا٩ذ٭ةء

. كا٣ُٛػػػػ٢ ٱجٞػػػػٯ غ152اٵ٩ٕػػػػةـص   ژ  ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

٭ػؽ ا٣ُٛٮ٣ػح. ثة٣ٲذٲ٥ ظذٯ ٱج٤ٖ ا٣ع٥٤، كث٤ٮغ ا٣ع٤ػ٥ ٱٕ٪ػٰ ا٩ذ٭ػةء ٔ ةن ٦ٮوٮٚ

ثٲؽم ٰٚ ا٣ذةج ٨ٔ اٵز٬ؿم ٝةؿص  َـّ ث٤ٖ أمٌؽق ٰٚ ٌٝىح ٱٮقٙ، ٦ٕ٪ػةق »ركل ا٣

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٱژاٷدراؾ كا٣ج٤ٮغ، ك٠ؾ٣ٟ ٬ٮ ٰٚ ٦ةؿ ا٣ٲذػٲ٥ 

 .«ٱٕ٪ٰ أف ٱيؤ٩ىفى ٦٪٫ ا٣ؿُّمؽ ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ ژ  ڀڀ ڀ پ پ

ف كا٣ٲيذ٥ٍ ٰٚ ا٤٣٘ػح اٹ٩ٛػؿاد، كا٣ٲذػٲ٥ ٦ػ٨ ا٣جنػؿ ٦ىػ٨ ٚٞػؽ أثػةق، ك٬ػٮ دك

ؽ ٱٮوٙ ثة٣ٲيذ٥. ٝةؿ ا٤٣ٲرص ٬ٮ ٱذٲ٥ ٦ة ٥٣ ٱج٤ٖ ا٣ع٥٤،  ا٣ج٤ٮغ، ٚإذا ث٤ٖ ٥٣ ٱٕى

ٚإذا ث٤ٖ زاؿ ٔ٪٫ اق٥ ا٣ٲذٲ٥
(1)

. 

 ٻ ٱٱژ ٰٚ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص ةن ك٠ؾ٣ٟ ٱجؽك دعؽٱؽ ٦ؿظ٤ح ا٣ُٛٮ٣ح كاًع

ف ث٤ٮغ ا٣ع٥٤ ٱؼؿج اٷ٩كةف إ. أم غ59ا٣٪ٮرص   ژ پ ٻ ٻ ٻ

 ک ڑ ڑٱژ كٝػةؿ قػجعة٫٩ص٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ُٛٮ٣ح إ٣ػٯ ٦ؿظ٤ػح صؽٱػؽة. 

 ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک         ک

  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                 

 دةج ا٣ٕؿكس )ٱذ٥(. (1)
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. كردٌػت ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ػسٺث ٚػٰ آٱػح غ5ا٣عشص   ژ﮵ ﮳﮴ ﮲  ۓ

 ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱٱژ أػػػػؿل ٚٞػػػةؿص

. كث٤ٮغ اٵمػٌؽ، غ67ٗةٚؿص   ژ ٿٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٖ ا٣ؿصةؿ ا٣ع٪١ح كا٧٣ٕؿٚح، كٝٲ٢ ٬ٮ اٷدراؾ كا٣ج٤ٮغ، أك أف ٱػؤ٩ف ٝٲ٢ص ٦ج٤

٦٪٫ ا٣ؿمؽ. ك٦٪ذ٭ةق أف ٱج٤ٖ وةظج٫ اٵرثٕٲ٨
(2)

. 

ٌؽ كدٮًٲع ةن كدجٲة٩  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٱژ٧٣ؿظ٤ذ٫ ٝةؿص  ةن ٣ج٤ٮغ اٵمي

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .غ15اٵظٞةؼص   ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ

ػٌؽ ٦٪٭ػةص كصةءت ٰٚ دة أ٦ػة ٚػٰ ٌٝىػح »ج ا٣ٕؿكس أٝٮاؿ ٚػٰ ث٤ػٮغ اٵمي

ػ غ14ا٣ٞىػهص   ژ ٻ ٻ ٻ ٱٱژ٦ٮقػٯ  ٌؽ ثةٹقػذٮاء، ٚإ٩ػ٫ ٝػؿف اٵمي

كأ٦ػة ٝٮ٣ػ٫ ٚػٰ »كصػةء  «ك٬ٮ أف ٱضذ٧ٓ أ٦ؿق كٌٝٮدػ٫ كٱ١ذ٭ػ٢ كٱ٪ذ٭ػٰ مػجةث٫

ػژٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٱژاٵظٞةؼص  ٌؽ. . ٚ٭ٮ أٝىٯ ٩٭ةٱح ث٤ٮغ اٵمي

«ٝؽ اصذ٧ٕخ ظ٪١ذ٫ كد٧ةـ ٫٤ٞٔ، كملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪ؽ د٧ة٦٭ة ثٕر ٦ع٧ؽ 
(3)

. 

ٖى  كأكًط ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة دنٲؿ إ٣ٲ٫ آٱح اٵظٞػةؼ ٦ػ٨ ا٣ذٛػةت ٦ىػ٨ ث٤ػٖ ٦ج٤ػ

ا٣ؿصةؿ ا١٧٣ذ٤٧ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح إ٣ٯ ا٣ٌؽٔةء، كإ٣ٯ مػ١ؿ ا٣٪٧ٕػح، كإ٣ػٯ 

اٹقذٕة٩ح ٤ٔٯ ا٣ٞٲةـ ثة٢٧ٕ٣ ا٣ىػة٣ط، ك٤َػت وػٺح ا٣ؾرٱٌػح، كا٣ذٮثػح ٦ػ٨ 

أم ٨٦ ظٲةة ا٣نجٌةف كرٗجةد٭٥ إ٣ٯ ظٲةة ا٣ؿصةؿ مٮاات ٦ة ٦ٌٯ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ... 

 كًؿأذ٭٥ إ٣ٯ اهلل قجعة٫٩ مة٠ؿٱ٨ ٦كذٕٲ٪ٲ٨ دةاجٲ٨.

ًٛذٲػةف كا٣نػجَّةف،  كا٣٪ةس ٬ػ٥ ا٣جنػؿ، ك٬ػٰ ٧٤٠ػح مػة٤٦ح ٣ٶَٛػةؿ، ك٤٣

 ك٤٣ؿصةؿ كا٣نٲٮخ، ك٢١٣ ٦ؿظ٤حو ٨٦ ٦ؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿ، ٨٦ أٌك٣٭ة إ٣ٯ ٩٭ةٱذ٭ة.

                                                 

 )مؽد(.دةج ا٣ٕؿكسص  (2)

 دةج ا٣ٕؿكسص )مؽد(. (3)
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ِو كٝؽ رأٱ٪ػة أف اٷ٩كػةف ٚػٰ ٦ؿظ٤ذػ٫ اٵ ك٣ػٯ ٱعذػةج إ٣ػٯ رٔةٱػح كظٛػ

ٮف كد٘ؾٱح كد٪٧ٲحو كدؿثٲح، كذ٣ٟ ٦٪ؾ ٠ٮ٩ػ٫ ٤ٔٞػحن ٚػٰ ٝػؿارو ١٦ػٲ٨، كٚػٰ  كوى

ا٧٤ْ٣ةت ا٣سٺث، كٚػٰ قػ٨ٌ ا٣ٌؿًػةٔح... إ٩ػ٫ ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣ؿظ٤ػح ٚػٰ أمػٌؽ 

ِّػػٰ ا٣ٞػػةدر ٤ٔػػٯ ا٣ٕ٪ةٱػػح، كإ٣ػػٯ ا٣ٞػػٲ٥ِّ ا٣ػػؾم ٱؿٔػػةق ص٪ٲ٪ػػ  ةن ا٣عةصػػح إ٣ػػٯ ا٧٣ؿث

ٌؽق ك٬ٮ ٢َٛ ث١ةن كرًٲٕ ٢ أقجةب ا٣عٲةة ك٧٩ةا٭ة، كذ٣ٟ ٬ٮ ٦ة ٱٞٮـ ثػ٫ ، كٱ٧ي

( ا٧٣ؿثٌٰ، ٱٞةؿص ربَّ ا٣ٌنػٰءى، كرثٌػةق، أمص أوػ٤ع٫، كٝػةـ ٤ٔػٯ أ٦ػؿق،  )ا٣ؿبُّ

ِّٲػ٫،  ص ٦ة٣ػٟ ا٣نػٰء، كقػٲٌؽق، ك٦ؿث ك٩ٌنأق، كٗػٌؾاق، كرٔػةق، ك٧ٌ٤ٔػ٫، كا٣ػؿبُّ

ػ٪٥ٕ ٤ٔٲػ٫ ِّؿ ٵ٦ػؿق كمػؤك٫٩، كا٧٣ي ك٦يذ٫٧ِّ٧، كا٣ٞٲ٥ِّ ٤ٔٲ٫، كا٧٣ؽث
(4)

ا ٠ػةف . كإذ

ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٨٦ ٢٧ٔ )ا٣ؿٌب( ك٠ةف )ا٣ػؿٌب( ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱ٪نػئ كٱ٘ػٌؾم كٱي٪٧ٌػٰ 

كٱي٧ٌؽ ٦ؿثٮث٫ ث٢ٌ١ ٦ة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ظٲةدػ٫ كاقػذ٧ؿارق، ٚػإفَّ أمػٌؽ ا٧٣ؼ٤ٮٝػةت 

ظةصحن إ٣ٲػ٫ ٬ػ٥ اٵَٛػةؿ ٦٪ػؾ ٱ١ػٮف أظػؽ٥٬ ٤ٔٞػح إ٣ػٯ أف ٱذضػةكز ٦ؿظ٤ػح 

 ةس(.ا٣ُٛٮ٣ح، كأك٣بٟ ٥٬ )ا٣٪ةس( ا٣ؾم ٱعذةصٮف إ٣ٯ )رٌب ا٣٪

ة كإ٦ػؽادو ث١ػ٢ِّ  ك٧ٌ٣ة ٠ةف ٢٧ٔ ا٣ؿٌب ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ دؿثٲحو كد٪٧ٲح ٦كذ٧ؿَّ

ِّٰ ٚػٰ ٤٧ٔػ٫،  كقةا٢ ا٣عٲةة، ك٧ًةف اقذ٧ؿار٬ة كاقذ٧ؿاًر ا٧٣ىؿثٮب أك ا٧٣ؿث

ا٣ٛةدعػحص   ژپ پژصةء ٦ة ٱ٪ةقج٫ ٨٦ ٦ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص 

ثٛػذط  –ٲ٨ ص٧ػٓ ٔػة٣ى٥ ، ك٥٣ ٱ٢ٞص ٦ى٤ًٟ ا٣ٕة٧٣ٲ٨، كٹ ٗٲؿ٬ة؛ ٵٌف ا٣ٕػة٧٣غ2

ك٬ٮ ٢ٌ٠ ٦ػة قػٮل اهلل. أم ٣ػٲف ٚػٰ ا٣ٮصػٮد إٹ ػػة٣ٜ ك٦ؼ٤ػٮؽ،  –ا٣ٺـ 

                                                 

ِّػٰ،  (4) ِّؿ كا٧٣ؿث ٰٚ ا٣ذةج )رب(ص أف ا٣ؿبَّ ٱ٤ُػٜ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٤ٔػٯ ا٧٣ة٣ػٟ، كا٣كػٲٌؽ، كا٧٣ػؽث

 ٌ ُّ٭ة رث ٧ح ٱىؿث كًرثةثحص ٧ٌ٩ة٬ة  ةن كرثةث ةن كا٧٣ذ٥ِّ٧. كٔ٪ؽ ا٤٣عٲة٩ٰص ربَّ ا٧٣ٕؿكؼى كا٣ى٪ٲٕحى كا٣٪ِّٕ

٭ة كأو٤ع٭ة. ىد٧َّ  كزاد٬ة كأ

مص ا٣ؿٌب ٱ٪ٞك٥ ٤ٔٯ زٺزح أٝكةـص ٱ١ػٮف ا٣ػؿٌب ا٧٣ة٣ػٟ، كٱ١ػٮف كٝةؿ اث٨ اٵ٩جةر

ُّػ٫ رثٌػ َّٰ ٱىؿث ، كرثٌػةق أمص أظكػ٨ ةن ا٣ؿٌب ا٣كٲٌؽ ا٧٣ُةع، كٱ١ٮف ا٣ؿٌب ا٧٣ى٤ط. كربَّ ا٣ىػج

 ا٣ٞٲةـ ٤ٔٲ٫، كك٣ٲ٫ ظذٯ أدرؾ، أم ظذٯ ٚةرؽ ا٣ُٛٮ٣ٲٌح، ٠ةف اث٪٫ أك ٥٣ ٱ٨١.
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كا٣ؼة٣ٜ كاظؽ أظؽه ٬ػٮ اهلل، كا٧٣ؼ٤ػٮؽ ٠ػ٢ٌ ٦ػة قػٮاق ٦ػ٨ إ٩كػةف كظٲػٮاف 

( ٱٞٮـ ٤ٔٯ  ك٩جةت كص٧ةد. ك٢٠ ٬ؾق ا١٣ةا٪ةت ا٧٣ؼ٤ٮٝح ٰٚ ظةصح إ٣ٯ )ربٍّ

. ا، ك٤٧ٔى٭ػة ٚػٰ ا٣عٲػةة ٦كػذ٧ؿ  دؿثٲذ٭ة كإ٦ؽاد٬ة ث٢ٌ١ ٦ة ٱض٢ٕ ظٲةد٭ة داا٧ػح

ٚػػةٵرض كدكرا٩٭ػػة، كا٤٣ٲػػ٢ كا٣٪٭ػػةر كدٕةٝج٭٧ػػة، كا٣٪ضػػٮـ كا١٣ٮا٠ػػت 

كا٧٣ضٌؿات كظؿ٠ةد٭ة، كا٣٪جػةت ك٧٩ػةؤق، كا٧٣ٲػةق كدٮٌزٔ٭ػة... ك٠ػ٢ ٦ػة ٚػٰ 

ا١٣ٮف ٱعذةج إ٣ٯ ٝٲ٥ِّ ٱٞٮـ ٤ٔٲ٫ كٱؿٔػةق رٔةٱػح ٦كػذ٧ٌؿة ٠ة٤ٚػح كمػة٤٦ح، كٹ 

 ٬ٮ اٹق٥ ا٧٣ٺا٥ ٷًةٚح )ا٣ٕة٧٣ٲ٨( إ٣ٲ٫.ٱٞٮـ ثؾ٣ٟ إٹَّ )ا٣ؿٌب( ١ٚةف 

ْى٧ح، ٚ٭٥ ا٣٪ةس ا٣ػؾٱ٨  كأ٦ة ا٣ٛذٲةف كا٣نجٌةف، ٦عجٌٮ ا٣ٌٞٮة كا٣كٲُؿة كا٣ٕ

ٟو ٦كذٮزٜ ٧٦ة ٱ٤٧ٟ ظة٥٠و  ٟو ٝٮمٍّ ٝةدر ٤ٔٯ ا٣ذىٌؿؼ، ٤٦ ٱعذةصٮف إ٣ٯ ٦ة٣

٤ٔٲ٫، ٹ ٱؼػؿج مػٰءه ٔػ٨ ١٤٦ػ٫، كٹ ٱنػةر٫٠ أظػؽ ٚٲ٧ػة ٱ٤٧ػٟ. إٌف ٧٤٠ػح 

دؿد ٚػٰ ا٣ٞػؿآف أك ديػؾ٠ؿ ٚٲػ٫، دذىػةٗؿ أ٦ة٦٭ػة ٦ؿادٚةد٭ػة أٱ٪٧ػة )٦ى٤ًٟ( ظٲ٨ 

 –ا٣ػؽ٩ٲة، ٚ٭ػٮ قػجعة٫٩ ٵظؽو ٰٚ  ةن ذي٠ؿت ٰٚ ٗٲؿ ا٣ٞؿآف، كأٱ٪٧ة كردت كوٛ

 ڭ ڭٱژ. ك٬ػػٮص غ114َػػ٫ص   ژ ٻٻ ٻٱژ -٧٠ػػة كوػػٙ ٩ٛكػػ٫ 

ك٬ػػػػٮ  غ23ا٣عنػػػػؿص   ژ ٴۇۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ ۇ

٣نٮرلص ا  ژ  ٿٿ       ٿ ٺٱژك٬ٮ غ 24ا٣عنؿص   ژ ىې  ې ېژ

٦ى٤ًٟ ا٣٪ةس، ٢٠ِّ ا٣٪ةس، ك٫٣ ٦ي٤ٟ ا٣كػ٧ٮات كاٵرض، ك٬ػٮ ا٣ػؾم »٬ٮ غ 11

، غ88ا٧٣ؤ٦٪ػػٮفص   ژ ېئ ېئ ۈئ      ۈئٱژثػػ٢ غ 1ا٤٧٣ػػٟص   ژ ٻ    ٻٱژ

ٟو زاا٢ إٌٹ ١٤٦ػ٫،  كٝػؽ غ 16ٗػةٚؿص   ژ  ی  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئژك٢٠ُّ ٦ي٤

 ڌٱژػٰٚ ٚةدعذػ٫، كا٩ذ٭ػٯ ثػغ 4ا٣ٛةدعحص   ژ ٺ   ٺ ٺٱژثيؽئ ا٣ٞؿآف ثػ

ٮرة، كإ٣ٯ ٬ؾق ا٣ٌٞٮة كا٣ٞؽرة ٱذ٤ٌُٓ ا٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ژڎ . ٰٚ آػؿ قي

ا٣ٛذٲةف كا٣نجٌةف كٌٔنةؽ ا٣ٌٞٮة كا٣ٌكُٮة، كإ٩٭٥ )ا٣٪ةس( ا٣ؾٱ٨ ٱعذةصٮف إ٣ػٯ 

                ڈژ، ث٢ ٬ٮ قػجعة٫٩ ژڎ ڌٱژ٨٦ دذ٧س٢َّ ٚٲ٫ ٢ٌ٠ ا٣ىٛةت، ك٬ٮ 
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ٱي٤٧ػٟ، كاٷ٩كػةف ٱ٧ٲػ٢ . كٰٚ ا٤٣٘ػح ا٧٣ي٤ػٟ ٠ػ٢ُّ ٦ػة غ26آؿ ٧ٔؿافص   ژژ

ثُٛؿد٫ إ٣ٯ ا٤٧٣ٟ كا٣ذ٤٧ٌٟ ظذٯ ٱىجط ذ٣ٟ ٔػةدة ٦ذأٌوػ٤ح ٔ٪ػؽق، ٱؼةوػ٥ 

كٱٞةد٢ ٨٦ أص٫٤، كدٞٮـ ا٣عؿكب ٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٤٧٣ٟ أك ٧٤٣عةْٚح ٤ٔٲػ٫، 

َّة٥٬، كٝػةـ  «رثُّ٭٥»٣ؾ٣ٟ ٱأدٰ ٠ٺـ اهلل دٕة٣ٯ ثٕؽ أف ٱٞٮؿ ٤٣٪ةس إ٫٩  ا٣ؾم رث

إ٣ٯ كٰٔ ا٤٧٣ٟ كظٌت ا٣ذ٤٧ٌٟ، ٣ٲٞػٮؿ ٤ٔٯ رٔةٱذ٭٥ كإ٩نةا٭٥ ظذٯ كو٤ٮا 

، كإ٫٩ ٱ٤٧ٟ ٠ػ٢َّ مػٰء، كثٲػؽق ٦ى١٤ػٮت  ٌٜ ٟي ا٣ع ٤ً ٤ٍٟ ٫٣! كإ٫ٌ٩ ا٧٣ى ٣٭٥ إف ا٧٣ي

٢٠ِّ مٰءو، كإ٫٩ ٬ٮ ا٣ؾم ٱػٮٌزع ٦ؿدجػح ا٤٧٣ٮ٠ٲٌػح ٤ٔػٯ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ٔجػةدق، 

 كٱ٪ـٔ٭ة ٨٧ٌٔ ٱنةء، ٚ٭ٮ قجعة٫٩ رٌب اٵرثةب، ك٤٦ٟ ا٤٧٣ٮؾ.

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ                ڈ     ڈ ڎٱژ

. ٚػػػٺ دنػػػ٢ٍ٘ غ26آؿ ٧ٔػػػؿافص   ژ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ

٩ٛكٟ أٱ٭ة اٷ٩كةف ث٤ُت ا٧٣ي٤ػٟ، ٚة٤٧٣ػٟ ثٲػؽق ٱُٕٲػ٫ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ٔجػةدق، 

ُـّ ك٬ٮ ا٧٣يؾٌؿ.  كٱ٪ـ٫ٔ ٦٪٫ ٦ذٯ ٱنةء، ٬ٮ قجعة٫٩ ا٧٣ُٰٕ ك٬ٮ ا٧٣ة٩ٓ، ك٬ٮ ا٧٣ٕ

٤ػػٟ ك٦ػػة ٱي٧س٤ٌػػ٫، ظ٧ػػ٢ ٚػػإذا ا٩ٌٞػػخ قػػ٪ٮات  اٷٔضػػةب ثػػة٣ٌٞٮة كثة٧٣ي

ق إ٣ٯ ٦ؿظ٤حو صؽٱؽة دكذٮ٣ٰ ٚٲ٭ة ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٛف ًقػ٧ةتي ا٣ع٧١ػح  اٷ٩كةفى ٧ٔؿي

كا٣ذ١ٛٲؿ، ٚٲؿكح ٱكأؿ ٨ٔ ا٣٪٭ةٱح كا٧٣ ب، ك٨ٔ ا١٣ٮف كا٣عٲةة، إ٫٩ اٳف ٰٚ 

ا٣ٕٞػ٢ ثة٣كػؤاؿ ٔػ٨ ا٣عٲػةة  ٦ؿظ٤ح ا٣ؿصٮ٣ػح كاٹ٠ذ٧ػةؿ، ك٦ؿظ٤ػح امػذ٘ةؿ

، ةن كا٧َب٪ة٩ ةن ٧ ؿ، إ٫٩ ٰٚ مٮؽ إ٣ٯ ٦ة ٱ٧ٶ ا٤ٞ٣ت راظحن كأ٦٪ة كأ٦ة٩كا٣٪٭ةٱح كا٣

كٱ٧ُػب٨ ثػؾ٠ؿ٬ة ٤ٝجػ٫،  ،إ٫٩ ث٤ٖ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ ٱعذةج ٚٲ٭ة إ٣ٯ ٌٝٮة ٱؿ٨٠ إ٣ٲ٭ة

٧ىؽ، ٱؤ٨٦ ث٫، كٱيك٥ِّ٤ ٫٣، كٱذٮ٠ٌػ٢ ٤ٔٲػ٫. إ٩ػ٫ إ٫٩ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ إ٣   ٫ ٚؿدو أظؽو وى

، ا٧٣ذ٤ُِّ  ٌٰ ػؿ ا٣نٮؽ ا١ٛ٣ؿم كا٤ٞ٣جٰ كا٣ؿكظ ٓ إ٣ٯ ا١٣ػٮف ك٦ػة ٚٲػ٫، كا٧٣ذ١ِّٛ

ٚٲ٨٧ أثؽع كأكصؽ، كا٣كةا٢ ٨ٔ ا٧٣ػٮت ك٦ػة ثٕػؽق، ك٠ة٩ػخ آٱػةت ا١٣ذػةب 

٧٤ًحن أف ٣٭ؾا ا١٣ػٮف ٦ٮصػؽ ٚػٰ ٣ٲ٤ػ٫ ك٩٭ػةرق،  ةن ، كأف ٣ػ٫ ٩ْة٦ػان ا٣ٕـٱـ د٨٤ٕ ٦ٕي
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ر  ٧٤ذ٫، كأف ٢٠َّ مٰءو ثعكػةب، ك٠ػ٢ مػٰءو ثٞػؽى ّي كم٧ك٫ ك٧ٝؿق، كًٮا٫ ك

ٚح، كٹ ٱ٨١٧ أف ٱع٫٧١ از٪ةف كٹ أ٠سػؿ، ثػ٢ ٹ كثٮزف، كأ٫٩ ٹ دٌج٫ُ ٦ىةد

ٜو كاظؽو ٚؿد و٧ؽو ٹ وةظجح ٫٣ كٹ ك٣ؽ، كٹ مؿٱٟ ٫٣ كٹ ٦سٲ٢.  ثٌؽ ٨٦ ػة٣

٫( ٱأ٩كػٮف ثػ٫، كٱ٤ضػؤكف إ٣ٲػ٫، إ٩٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٱعذةصٮف إ٣ٯ )إ٣  

 .ژ ڈ  ڈٱژ٫ه ٱ١ٮف ٣٭٥ إٹَّ اهلل؟ إ٫٩ ك٦ى٨ إ٣  

 «رٌب ا٣٪ػةس»٧ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ك١٬ؾا ٝة٦خ ا٣ىػ٤ح ثػٲ٨ ا٧٣ٌػةؼ كا٣

٦ٞةـ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ َجٞةت ا٣٪ةس كمؿااع٭٥ ٰٚ  «٫ ا٣٪ةسإ٣  »ك «٤٦ٟ ا٣٪ةس»ك

أَٮار ظٲةد٭٥ ا٧٣ذٕةٝجح ٨٦ َٛٮ٣ػحو إ٣ػٯ مػجةبو إ٣ػٯ رصٮ٣ػح ك٠٭ٮ٣ػح، ك٬ػٰ 

٤ٜ، أمةر إ٣ٲ٭ة رثٌ٪ة قجعة٫٩ ثٞٮ٣ػ٫ص    ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺٱژأَٮار ٠أَٮار ا٣ؼى

٤ػٜ اٵكؿ ذم  ، إ٩٭ةغ14 – ٩13ٮحص   ژ ٹ ٹ ٹ أَٮار مجٲ٭ح ثأَٮار ا٣ؼى

ػ ةن ا٧٤ْ٣ةت ا٣سٺث. ك٩ٺظِ أ٫٩ ػٌه ٢ٌ٠ َٮر ث٧ة ٱعذةج إ٣ٲ٫ اظذٲةص  ةػةو 

، كصٕػ٢ دؿدٲػت ٬ػؾق ٚػٰ ا٣ػؾ٠ؿ دؿدٲػتى د٤ػٟ «٫إ٣  »أك  «٦ى٤ًٟ»أك  «ربٍّ »٨٦ 

 ا٧٣ؿاظ٢ ٰٚ ا٣عٲةة.

ز٥ ٩ٞٙ ٔ٪ؽ )ا٣٪ةس( ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح كاٵػٲؿة، ٚ٪ضػؽ أ٩٭ػ٥ وػ٪ٛةف 

ٙو ٦٪٭٥ َؿٱ٫ٞ؛ ٧ٚ٪٭٥ ٦ػ٨ ٱكػٲؿ ٚػٰ َؿٱػٜ ا٣٭ػؽل  ٦ؼذ٤ٛةف، كأف ٢١٣ِّ و٪

 ژ    ڻ  ڻٱژكاٷٱ٧ةف، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٱكٲؿ ٚػٰ َؿٱػٜ ا٣٘ٮاٱػح كا٣ٌػٺؿ، 

 .غ13ا٣ج٤ؽص  

٩ضؽى ا٣٭ؽل كا٣ُةٔح، ٱكٲؿ ٚٲ٫ ٔجةد ا٣ؿظ٨٧ ا٣ىة٣عٮف كاٵدٞٲةء، ك٥٬ ا٣ؾٱ٨ 

َّؿكقص  ِّ٭٥ كدؽث . ك٬ػ٥ غ6ٚػةَؿص   ژ ڄڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦٱژق٧ٕٮا ٝٮؿ رث

٣٘ٮاٱذػ٫، ٱٺظٞ٭ػ٥ كٱٮقػٮس ٚػٰ وػؽكر٥٬، ٧٠ػة  ةن ا٣ؾٱ٨ ص٤ٕ٭٥ ا٣نٲُةف ٬ػؽٚ

كقػػٮس ٣كػػٲٌؽ٩ة كأثٲ٪ػػة آدـ كأ٦ِّ٪ػػة ظػػٮَّاء، كظ١ػػٯ ذ٣ػػٟ رثٌ٪ػػة صػػ٢ٌ صٺ٣ػػ٫ ٚٞػػةؿص 

 .غ23اٵٔؿاؼص   ژۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭژ
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إ٩٭٥ ا٣ُجٞح ا٣ىة٣عح ٨٦ )ا٣٪ةس( ا٣ؾٱ٨ ٱُةرد٥٬ ا٣نٲُةف ٣ٲٮقٮس ٰٚ 

ر٥٬، ك٣ٲىٌؽ٥٬ ٨ٔ ا٣ُةٔػح. كأ٦ػة ا٣ىػ٪ٙ ا٣سػة٩ٰ ٦ػ٨ )ا٣٪ػةس( ٚ٭ػ٥ وؽك

ا٣ؾٱ٨ اػذةركا ا٣٪ضؽ اٳػؿ، كقةركا ٰٚ َؿٱٜ ا٣٘ٮاٱح كا٣ٌٺؿ، ك٬ػ٥ أدجػةع 

٦ػ٪٭٥ مػٲُةف ٱؿٱػؽ إٗػٮاء أوػؽٝةا٫ ٦ػ٨ ا٣٪ػةس  ا٣نٲُةف كص٪ٮدق؛ ٵفَّ ٠ػٺ  

ا٣ٕةوػٰ ٣ٲ١ٮ٩ٮا أ٦سة٫٣! ك٬ٰ ٔةدة أ٠سػؿ ا٣٪ػةس، ٱؿٱػؽ ا٣ٌػةٌؿ أك ا٣ٛةقػؽ أك 

٫ ٦س٤ى٫، ظذٯ ٹ ٱذٕة٣ٯ أك ٱكذنؿؼ ٤ٔٲ٫ ثةقػ٥ ا٣نػؿؼ أك  ٞي ٦٪٭٥ أف ٱ١ٮف رٚٲ

ا٣ٌٛٲ٤ح، إ٩ٌ٭٥ مٲةَٲ٨ اٷ٩ف ك٥٬ ٠ة٣ًض٪ٌح، ٣ؾ٣ٟ ٝؿ٩٭٥ رثٌ٪ة ث٭ػ٥ ٚٞػةؿ ٚػٰ 

 ڳژآػؿ قٮرة ا٣٪ةس ٔػ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٱٮقٮقػٮف ٚػٰ وػؽكر )ا٣٪ػةس( إ٩٭ػ٥ص 

 .ژڳ ڳ

س، ك٬ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ ٚة٣ؾٱ٨ ٱٮقٮس ا٣نٲُةف ٰٚ وؽكر٥٬ ٬ػ٥ أدٞٲػةء ا٣٪ػة

ادؼػػؾ٥٬ ا٣نػػٲُةف أٔػػؽاءن ٣ػػ٫، كا٣ػػؾٱ٨ ٱٮقٮقػػٮف ٚػػٰ وػػؽكر ا٣٪ػػةس ٬ػػ٥ 

 ا٣نٲةَٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٩كذٕٲؾ ٦٪٭٥، قٮاء أ٠ة٩ٮا ٨٦ ا٣ض٪ٌح أك ا٣٪ةس.

ثٲة٩ٲَّػحن، دجػٲ٨ٌ أف  ژڳ ڳ ڳژكٝؽ صةءت )٨٦ً( ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ص 

٦ػة ٩عػٌؾر ٦ػ٨  ةن ا٣ؾم ٱٮقٮس ٱ١ٮف ٨٦ ا٣ًض٪َّح كٱ١ٮف ٨٦ ا٣٪ٌةس، ك٩ع٨ ٗة٣ج

ح ا٣نٲُةف، ك٢ٛ٘٩ ٨ٔ كقٮقح أ٦سة٣٪ة ٦ػ٨ ا٣جنػؿ ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ٠أك٣بػٟ كقٮق

، ٥١ٚ أٚكؽ كاظؽ ٨٦ ا٣نػجةف رٚةٝػ٫؟ ك٠ػ٥ أٚكػؽت ان كإٚكةد ان ا٣نٲةَٲ٨ ػُؿ

٠ة٣ذعػؾٱؿ  ةن َة٣جح ز٦ٲ٤ذ٭ة؟ ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٣ذعؾٱؿ ٨َّ٧٦ دىةظج٫ ٨٦ ا٣٪ػةس كاصجػ

 ٨٦ ا٣ٮقٮاس ا٣ؼ٪ٌةس ٨٦ ا٣ض٨ٌ.

ا٣كٮرة ػ٧ف ٦ٌؿات، ك٠ة٩خ ٰٚ ك١٬ؾا د١ؿرت ٧٤٠ح )ا٣٪ةس( ٰٚ ٬ؾق 

دة ٦ػ٨  ٔي٧ؿٱٌػح ٦عػؽَّ ٢ٌ٠ ٦ٌؿة دؽٌؿ ٤ٔٯ صؽٱؽ، أك ٤ٔٯ َجٞح ٦ٕٲَّ٪ػح أك ٦ؿظ٤ػح 

 )ا٣٪ةس(.

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ ٦ة ٩ٺظ٫ْ ٨٦ و٤ح ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٰٚ 
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٫ ا٣٪ٌػةس(؛ ٵ٩ػ٫ إذا ٠ػةف ا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٦س٢ )رٌب ا٣٪ةس، ك٤٦ٟ ا٣٪ٌةس، كإ٣ ػ

ٱٌٛىػ٢ ٚػٰ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٧٤ٔػةء ا٧٣ٕػة٩ٰ، ٚػإف ٱٌٕؿؼ ا٧٣ٌةؼ ٧٠ػة 

ى٫؛ إفَّ ٚػٰ )ربِّ  ةن ا٧٣ٌةؼ أٱٌ ٱ٤ٰٞ ثْٺؿ ٦ٕ٪ةق ٤ٔٯ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ كٱؼىِّ

( كد٧ٲٲػـ ٤٣٪ةس ث٧٤١حً  ةن س( كأ٦سة٣٭ة دٕؿٱٛا٣٪ٌة ٣٭ػة ٦ػ٨ )ربِّ ا٣جٲػخ أك  ان )ربِّ

٤٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٣٭ػ٥ رٌب، ٬ػٮ  ةن رٌب ا٢٧ٕ٣(، ٧٠ة أف ٰٚ ٧٤٠ح )رٌب( دؼىٲى

ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ٝكػ٥و  ةة٫٩ رٌب ٢١٣ِّ ا٣٪ٌةس، ك٤٦ٟ ٢١٣ ا٣٪ةس، ك٨١٣ ٠ٮ٫٩ رث  قجع

ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٝك٥ آػؿ... ك١٬ؾا ٰٚ اٷًةٚح ٬٪ة دٕؿٱٙ  ةن ٨٦ ا٣٪ةس، ك٠ٮ٫٩ ١٤٦

٧٤٣ٌةؼ ثة٧٣ٌةًؼ إ٣ٲ٫ كدؼىٲه ٧٤٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٧٣ٌػةؼ ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػٮ 

، ٣ػؽٌؿ ٤ٝ٪ةص ٤٠ٲػح اٳداب، ك٠ذػةب اٳداب، كٚ٪ػٮف اٳداب، ك٦٪٭ػةج اٳداب

ا٧٣ٌةؼ ٤ٔػٯ مػٰء ٦ؼىػٮص ٧٦ػة دنػ٫٤٧ كدػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٧٤٠ػح اٳداب إذا 

٫( ا٣ذػٰ أ٤َٞخ ٦ضٌؿدة ٨٦ اٷًةٚح. ك١٬ؾا ٠ة٩خ ٧٤٠ػةت )رٌب ك٤٦ػٟ كإ٣ ػ

أًٲٛخ إ٣ٲ٭ة ٧٤٠ح )ا٣٪ػةس( ٦جٲِّ٪ػح ٤٣ىػ٤ح ا٣ؼةٌوػح ٤٣٪ػةس ٚػٰ ٠ػ٢ إًػةٚح 

 ثة٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫.

 ك٩ٌٲٙ إ٣ٯ ٦ة قجٜ ا٧٣ٺظْةت اٳدٲحص

٫( ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٣كػػٮرة ٦ذذةثٕػػح ٌب( ك)٦ى٤ًػػٟ( ك)إ٣ ػػكردت ٧٤٠ػػةت )ر -1

ِّػٰ أك ا٧٣ػذ٥ِّ٧  ثذؿدٲت ٦ٕٲ٨َّ، ٧٤١ٚح )رٌب( دؽٌؿ ٧٠ة رأٱ٪ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ؿث

كا٣ٞػػٲ٥ِّ كا٧٣ػػؽثؿ، ١ٚٲػػٙ إذا ٠ػػةف )ا٣ػػؿٌب( ٬ػػٮ )ا٤٧٣ػػٟ( ا٧٣ة٣ػػٟ 

٫( ا٣ىػ٧ؽ كا٣ٞة٬ؿ كا٧٣٭ٲ٨٧؟ ز٥ ٠ٲٙ إذا ٠ةف )ا٤٧٣ػٟ( ٬ػٮ )اٷ٣ ػ

قػ٧ةء ا٣سٺزػح ا٧٣ذٕةٝجػح ٠ػةف ا٧٣ٕجٮد؟ ك٠أف ٢٠ اقػ٥ ٦ػ٨ ٬ػؾق اٵ

 أم٢٧ ٧٣ة ٝج٫٤ ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح كأكًط ٰٚ ا٣ٞىؽ.

ز٥ إف ٬ػؾق اٵقػ٧ةء ا٣سٺزػح دٕةٝجػخ ٦ػ٨ دكف ظػؿؼ ٦ػ٨ ظػؿكؼ  -2

صػ٢ٌ  -إمةرة إ٣ٯ أ٩٭ة أق٧ةء ٧٣ك٧ ٯ كاظؽ  ا٣ُٕٙ، كٰٚ ذ٣ٟ أكٹن 
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أ٩٭ػة صػةءت ٤ٔػٯ  ةن كا٣نٰء ٹ ٱُٕٙ ٤ٔٯ ٩ٛك٫. كٚٲ٫ زة٩ٲػ -صٺ٫٣ 

ف، ك٬ػٮ ا٣ػؾم ٱ١ػٮف ا٧٣ُٕػٮؼ ٚٲػ٫ )أثػٲ٨( ٦ػ٨ َؿٱٞح ُٔٙ ا٣جٲة

٫( ٣ػ)ا٤٧٣ٟ( كزٱةددػ٫ ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ُٕٮؼ ٤ٔٲ٫ ٧٠ة رأٱ٪ة ٰٚ دجٲٲ٨ )اٷ٣  

 ةن ، كٰٚ دجٲٲ٨ )ا٤٧٣ٟ( ٣ػػ)ا٣ؿٌب( كزٱةددػ٫ ٤ٔٲػ٫ أٱٌػةن ٦ٕ٪نٯ كإٱٌةظ

 ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣جٲةف.

زد ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف اٵق٧ةء ا٣سٺزح أًٲٙ إ٣ٲ٭ة اق٥ ّػة٬ؿ كاظػؽ ٬ػٮ  -3

٫ ا٣٪ػةس، ك٣ػ٥ ٱيكػذ٨٘ ٔػ٨ ا٣٪ػةس، ٤٦ػٟ ا٣٪ػةس، إ٣ ػ ا٣٪ةس... رٌب 

رٌب ا٣٪ػةس ك١٤٦٭ػ٥ »اٹق٥ ا٣ْة٬ؿ ٔ٪ؽ د١ؿارق ث٧ٌٲؿق، ٥٤ٚ ٱٞػ٢ٌ 

، كذ٣ٟ ٵف ُٔٙ ا٣جٲػةف، ٧٠ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ اقػ٫٧، ٱٞذٌػٰ «٭٭٥كإ٣  

 ا٣جٲةف، كا٣جٲةف ٱٞذٌٰ ا٣ْة٬ؿ ا٣جٲ٨ِّ ٹ ا١٣٪ةٱح أك ا٧ٌ٣ٲؿ.

ٍّٰ كقجعةف ٨٦ ٥ٌ٤ٔ ا٣ٞؿآف، كأ٩ـ٫٣ ث٤كػةف  ، كػ٤ػٜ اٷ٩كػةف، ٦جػٲ٨ٔؿثػ

 ٫٧ٌ٤ٔ ا٣جٲةف.

 كا٣ع٧ؽ هلل ربِّ ا٣ٕة٧٣ٲ٨.

*   *   * 




