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فٖددد٦  ٕددد٠ ٣ دددلز٠ حٕلٚدددي وا ٣حٕ دددبلس ٣حٕٔدددبلٗ فٖددد٦ ٍٓددد٤ٓ حوا  ددد٦ٖ حو فٖ ددد٠ ٣
 ا ٣رقي:أؿٚق ٜ

ٖش ٙدددٜ ٝ دددخ٥ٍ  ٔدددؤ٤ٕٛ ٣ ٔظئددد٣َٛا ٣أك خٝدددخا ّؼ دددَحا ٙدددخ حٓدددظَزٖض فٖددد٦ ا ٚ ٖددد  أٓدددج
 ٙقدي٣ىحص ؿد٤الصاال  ٔظَٚ َٝخٗ  ٤ٖٕحكي ٢ٞٙ٘ حفظيص أٛ ال  لخ٣ٍ٣ٛ ٣ ٞخ٤ٍ٘ٛا ٣ٍي 

 َٝغخؿ حاليظ٤ٍ ٣ا ١٣  حٕٙقظخىسٝظ ـش   َ ا٦ٕ ظزوَ حٕٚلخ٣ٍ ٣ ٍزٔ أٛ  
ٜ ؿَؿْ فزي حٕٚٔ ق ّخٛ حٓظؼٞخء ىَ يحاا ىدَم٘ اٝ٘دنخ٠ٕ رظـخٍطد٠ ٣أفٚخٕد٠ا ٣ٍمد٘ ٓدٞ 

فَٟٚ حٕظ  ؿخ٣ُص حٕٔظ ٜ؛ ىب٠ٝ ٣ع٤حٓ ٤٢ٍٗ في يس ٕ٘  ٚٔ ٣ٕ٘  ْدٔ ىد  حٕلد٤حٍا حٕدٌ  
رددددددددديأ ر ٞٞددددددددددخ فدددددددددٜ عَ ددددددددددٌ ٍٓدددددددددخثٔ حٕي ٔددددددددددز٤ُ رَٓدددددددددخٕش طَٖ ظ٢ددددددددددخ ٙدددددددددٜ كٔددددددددددخر٠ 

(https://www.facebook.com/girgis.abedelmaseh  ا ىد)ػدد٘  ٗا4/9/3102
ك ددغ أٍٓددٖض ٕدد٠  هددَ ٍٓددخٕشا  ا٣37/5/3104ٗحٓددظَٚ إدد٦  اأّٖٚٞددخ ك٤حٍٝددخ فزددَ حإل ٚ ددٔ

ٕ َٞغـ حٕل٤حٍ رقي١خ رٔزذ ُكٚش فٚٔ حٕ ي ٌ ؿَؿْ ٣طضخ ٌ ٣ٍظد٠ ٣ّؼدَس أفزخثد٠ا ىٖد٠ 
 ٙٞ  حَْٕ٘ ف٦ٖ ط٤ح ٠ٖ ٙق  ع٤حٓ ١ٌٟ ح٤٢ٍٕ٘ حٕظٔقش 

يحٓ حٕدي ٞ  حٕٚظ دخفي ط٢د٘ حٕٚقٞ د ٜ رخٕـد ٙظ٤ٞفدش٤ٙضد٤فخص حٗظٚٔ ك٤حٍٝخ ف٦ٖ ٣ٍي 
َٖٝد٠ ٙٞخٓزش  ظ٠ى  هخطٚ ٞخٍأ أ١٘ ٍضخ خٟا ٌٕح  ٔظ٤فذر ٜ حٕٖٚٔٚ ٜ ٣حٕٞ خ٥ٍا رٔ ٕق٢ٖخ ط

ٕٚٔدخثٔ ىد  ك٤حٍٝدخ  ٞخٖٙٔٚ ٜ ٣ٝ خ٥ٍا ىَي فَض ا٦ٕ ؿ٤٢ٍٚ ح٢ٕٚظٚ ٜ رخٕـيٓ حٕي ٞ  ؛
حٕٚٔدد٤ٖٚٛ ٣حٕٞ ددخ٥ٍ ىدد   دديلخص حٕ٘ددزْش حٕقْٞز٤ط ددشا ّٚددخ   ددٔ  دديح١خ إدد٦  ظدديح٢ٕ٣خ 

 ٙؾ ح٤َٕٞحص حٕيضخث شا ٣َٕرٚخ ا٦ٕ رقض حٕيٍحٓخص حٕزلؼ ش رَح
٤ٙضد٤فخص ٍث ٔدشا ؿقٖدض ْٕدٔ ٢ٞٙدخ  ػبلع٣ٍي ىحٍص حٕٚلخ٣ٍ حَٕث ٔش ٕٖل٤حٍ ك٤ٓ 

 ّظخرخا ٙٔظَبلا 
لد٤حٍ  ٙدـ  دي َ  ؿدَؿْ ىْدخٛ هخ دخا ر-٣ٍي َٝ٘ ريضٔ حو  -حأل٣ٓ  ْظخدىؤٙخ حٕ

خ ٙددٜ أٓددجٖش ٚدد٣ٙددخ  ٘ددنذ فٖ ٢ ٝدد  ٣حٕدد٤ك  حََٕٝزدد٤س حٕٞزدد   دد٦ٖ حو فٖ دد٠ ٣ٓددٖ٘ كدد٤ٓ 
 ٣اْٗخالص 

أ١٤ٕ دش حٕٚٔد ق ٣أىٕدش حٕٞ دخ٥ٍ ى  كد ٜ أٛ حْٕظدخد حٕؼدخٝ  كٚدٔ َٕٖدَحء ك٤حٍٝدخ كد٤ٓ 
فٖ ٢خا ٣ى  َٙخر٠ٖ أىٕش حٕٖٚٔٚ ٜ ف٦ٖ فز٤ى دش حٕٚٔد ق و طزدخٍُ ٣طقدخ٦ٕا ٣أٝد٠ ٝزد  ٍٓد٤ٓ 

 ىلٔذ 
ٙدـ  دي َ  ؿدَؿْ ى لٚدٔ َٕٖدخٍة حْٕدَ ٘ كد٤حٍ   ا ١٣د٤ حٕؼخٕدغا١ٌح حْٕظدخد٣أٙخ 

 ك٤ٓ حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم ى  حََٕ ٛ حَْٕ ٘ ٣حْٕظذ حَٕٚيٓش 
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 ٣ى  ١ٌح حْٕظخد ٝظٞخ٣ٓ ٙـ٤ٚفش ٜٙ حَٕٞخط أ٢ٚ١خ:
 )حٕٞٔن ى  حََٕ ٛ حَْٕ ٘ )ٙي٠ٙ٤٢ا ٝ ٤ ٠ا كْٚظ٠ 

 )حإلرغخٓ ى  حْٕظخد حَٕٚيّ )ٙي٠ٙ٤٢ا أٙؼٖظ٠ 

  ٖ حٕيًَ ر ٜ )حٕٞٔن( حََٕ ٝ  ٣)حإلرغخٓ( حإلٝـ 

 ٓبلٗ ٤ٙ٣حىَش حٕ ٤٢ىَٗحثـ حإل 

 ٛحٕقبلٍش حٕٚيفخس ر ٜ حٕٞٔن ٣حٕ٘ غخ 

إدد٦ ٍَحثدد ا  ٙددبلا ٙدد٢ٞ٘ حٕقددٌٍ ى ٚددخ ٍددي  ٣َٝدد٠ ٙددٜ ٍ دد٤ٍ أ٣  ٣أَٝددٔ ١ددٌح حٕلدد٤حٍ حٕٚددخطـ
٣ال َٙخالا ٙيرـخاا ٠ْٕٞ٣ كد٤حٍ ؿد٥َ فدٜ عَ دٌ  اهٖٔا ىبٛ ٙخ ر ٜ أ ي ٢٘ ٕ ْ ّظخرخا ٙئٕيخا 

 و حٕقَٚا ٣ ٤ِٗ ّٔ ٢ٞٙٚخ أٛ  َطلدٔ إد٦ ر ٜ ٍؿٖ ٜ  ق ٘خٛ ى  هَ زَ ي حإلْٕظ٣َٝ حٕ
ٕٖـدديٓ حٕددي ٞ ا ٣هيٙددش اػددَحءا ٍردد٠ا ىْددخٛ ١ددٌح حٕقٚددٔ حٕددٌ  كددَٙ  ددخكزخٟ فٖدد٦ ٝ٘ددَٟ؛ 

 ى  ٍٖز٠ حٙظبل٢ّخ ٕٖلَ َش حٕظ   ِف٢ٚخ ّٔ ٢ٞٙٚخ 
طدديهٔ ر٘دد ء ٙددٜ طيخ دد ٠ٖ كيخؽددخا فٖدد٦ أّٚددخ ؿدد٥َا ٣ٕدد٘ رؤٙخٝددش ٣ٍددي فَضددض حٕلدد٤حٍ 

فٖدد٦ ط ددل ق حألهغددخء حإلٙبلث ددش ٣حٕٞل٤ ددش حٕٚلددي٣ىس  طدديهبلط ٕدد٘ طقددي٣ ٣ا َٞددٔأٙخٝددش حٕ
٣حٕٖن٤ شا ٣كٌه رقض حٕقزخٍحص حٕ٘و  ش ٣حٕٚـخٙبلص حٕ يحٍ شا ٣ٌِّٕ افدخىس طَط دذ 

ا ٙدٜ ا ٣ ـق٢ٖخ ٍَ زش ٜٙ ٙؼ بلط٢خرقض حٕيََحصا ٢َٖٝ٣خ ٜٙ ٙل٢ٖخ ا٦ٕ ٙلٔ  هَ إٔ ٌ ر٢خ
  ى  ٗ ء م َ أٛ  ئى  ١ٌح ا٦ٕ ْٙ ٙض٤ٚٛ حٕل٤حٍ ٣َٝخع٠

حأله َسا ٣أٍَٟا ٣أؿدخُ ٕد  حالرظيحث ش ٣ي حعٖـ حٕ ي ٌ ؿَؿْ ف٦ٖ حٕٞٚ ى  كٖظ٠ ٣ٍ
٣ا دددخٟ فٖددد٦ حٕلدددٌ حٕدددٌ   حو ٝ٘دددَٟا ىٖددد٠ ٙٞددد  ؿِ دددٔ حٕ٘دددَْ ٣ دددخىً حٕددديفخء أٛ  ـٚقٞددد 

   حٍطضخٟا ػ٘  ـٚقٞخ ى  ؿٞظ٠ ٣ىحٍ َّحٙظ٠   ٙ ٜ 
أل١د٘ ىَدَحص  ا ىَي ٣ضقض ف٤ٞحٝخا غَحىحط٠ظ٣حٓ ٣ٙٞقخا ٕض خؿ حَٕخٍة ى  ٍى١خص حٕل٤حٍ

كَ ددض أٛ طْدد٤ٛ ١ددٌٟ حٕقٞددخ٣ ٜ ٙلخ دديسا ٣أٛ طقٞدد٤ٛ رددخٕق٤ٞحٛ ٣ٍٓددخٕشا لدد٤حٍ ىدد  ّددٔ حٕ
ا ٕ ٔد٢ٔ هدَحآل حٕغدَه حٕيََحص حٕظ  طظقٖدٌ ردٞيْ ح٤ٕٚضد٤ؿ ىد  ٍٓدخثٔ أ٣ ٍَ زخا ٠ٞٙ ٝي٠ٔ
 طظزـ ح٤ٕٚض٤ؿ ح٤ٕحكي حٕٚظٞخػَ ١ٞخ ١٣ٞخُ حَٕخٍة ف٦ٖ 

ا ٣أٙددخ حآلهددَّددبلٗ ٕٚظلددخ٣ٍ ٜ ٙددٜ ٍددي ٣ضددقض ٤ٍٓدد ٜ )  ( حٍظزخٓددخص ّددٔ ٙددٜ حّٚددخ 
أٍح١دخ ٢ٙٚدش ٕز دخٛ رقدض    اضدخىخص فٖد٦ ٝدٚ حٕلد٤حٍ ى٢  اضدخىخص ٙٞد  حَٕٖ ٖش ح٤٢ٕحٖٙ

  إ ٠ حَٕخٍة ٢خ ٙٚخ  لظخؽأكٔزحٕظٞز ٠ ف٦ٖ رقض حَٕضخ خ حٕظ  حٕٚـٚٔ أ٣ 
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ىبٝ  أؿيى حٕظَك دذ رْدٔ رخكدغ فدٜ حٕلدٌ   يلخص٣اً أضـ ر ٜ  ي  حَٕخٍة ١ٌٟ حٕ
(ا mongezss@gmail.comحٕظدد   لز٢ددخ حو طقددخ٦ٕا ٣أًّددَ رددب ٚ ٖ  )  ٞ٘ددي حٕلَ َددش

 ٓخثبلا حو حٕقٖ  حَٕي َ أٛ  ٤ىٌ حٕـٚ ـ ٕٚخ  لز٠ ٣ َضخٟا ٣حٕلٚي و ٍد حٕقخٕٚ ٜ 
 

 بٍ يحًىد انسمبر يُمذ د.

mailto:mongezss@gmail.com
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 ِ أه  حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ     طل خط  ٕ

أَْٗ ِٕ ؿ٢يُ حٕٚز٣ٌٓ ى  َٝٔ ك٤حٍٝخ حٕٚٚظـ ا٦ٕ ١دٌٟ حْٕظدذ حٕؼبلػدش حٕظد  طلْد  
ىَدي طقَىدض فٖد٦ ٗو دِ حَٕحثدـ رخٕ ديىش   ك٤حٍ  ٙقِ  ي َ  حٕقِ دِ حٕديّظ٤ٍ َٙٞدٌ ا

 حٕـٚ ٖش حٕظ  أطخك٢خ ٕٞخ ى  حٕي ْ ر٤ُ 

فٚخ ى٢ٚظد٠  ِٖٙٞ  حٕظٞز ٠ ١ٞخ ا٦ٕ أٛ حْٕٚظ٤د ى  ٍٓخثٖ  حٕٚٔغ٤ٍس ى  ك٤حٍٝخ  قزَ ٣
ٜٙ حإلٝـ ٔ فزَ ك خط  حٕٚٔ ل شا ٣ال  قظزَ َٙؿقخا ٢ٝخث خا ا ىبل  َُؿـ إ ٠ اال رقدي حَٕؿد٤ؿ 

 ا٦ٕ حأل ٤ٓا ٕٖظؤّي ٜٙ حٕي٢٘ حٕٖٔ ٘ ٜٙ هبلٓ حإلٝـ ٔ  

٣أضـ ر ٜ  ي  حََٕحء حَْٕحٗ ٍحرغخا ٕٞٔوش إْظ٣َٝ ش ٍحثقش ٙدٜ حإلٝـ دٔا ٣ ْٚد٢ٞ٘ ٙدٜ 
 ئ َحط٢خ حٕٚقظٚيس ٜٙ حْٕٞ ٔش حَٕزغ ش:هبل٢ٕخ حٕزلغ ى  حآل خص ٣ط

http://st-takla.org/Holy-Bible_.html 
: (00: 3)٣ٍي ؿخء ى  حإلٝـ ٔ ىد  ٍٓدخٕش رد٤ْٕ حَٕٓد٤ٓ حأل٣ٕد٦ إد٦ أ١دٔ ٤ٍّٝؼد٤ّ 

« ٍَ ٤ ُٙ ُه أُ َِ ِّ َ ْق َٜ حَّٕٞخ ِٙ  ْٜ َٙ  ْٛ ِٛ  ألَ دخ َٔ ْٝ ٣فُ  ِاالَّ  حإِل ٍُ  ِٛ دخ َٔ ْٝ دخ حإِل ح أَْ ضا ٌَ د َْ ٌِ  ِى د٠ِه ١ ٍُ حِو  حَّٕد د٤ ُٙ أُ
ُى٢َدددخ أََكدددي  ِاالَّ  َِ ٣فُ  الَ َ ْق ا ٕدددٌِٕ أهددد  حٕقِ دددِ فٞددديٙخ طَ دددي أٛ طي٢ددد٘ حْٕٚظددد٤د ىددد  «حِو  ٍُ

َ٘ حٕددٌ  ٙددٜ فٞدديٟا ى٢دد٤ فددِ ٣ؿددٔ حٕددٌ   قغدد   ِ٘ حٕي٢دد حإلٝـ ددٔ؛ حعٖددذ ٙددٜ حٕوددخٌٕ حٕقؾدد 
خث دشا حٕـٚ ـ رٔوخءا ٣ٝلٜ ٙـَى أعيخٓ فٖد٦ ٗدخعت حٕل دخسا ٣أٙخٙٞدخ حٕل دخس حألري دش حٕبل٢ٝ

٣ٝلٜ ف٦ٖ َٙأ٥ ٣ ٙٔٚـ ٜٙ حٕوخٌٕ حٕقؾ ٘ا ى٤٢ حألُٕ  حٕدٌ  ال ريح دش ٕد٠ا ٣حألردي  أ  
حٕدددٌ  ال ٢ٝخ دددش ٕددد٠ ىددد  حٕي٢ددد٘ ٣حٕلْٚدددشا ٣ّدددٔ ٗددد ء ّزلدددَ ال ٢ٝدددخث  ٕدددٜ طٔدددق٠ ف٤َٕٞدددخ 
حٕٚلددي٣ىس اال رخَٕدديٍ حٕددٌ   ٔددٚق ردد٠ ٗو دد٠ فددِ ٣ؿددٔا ٣ٝلددٜ ٝلظددخؽ إ دد٠ ى٣ٙددخا ٣ى ٚددخ 

 عٖزٞخٟ ٠ٞٙ  

 حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞا ٣أط٦ٞٚ أٛ ٝز٦َ ف٦ٖ ط٤ح ٔ ٣ يحٍش   ٍرٞخ ٙقِ أه 

 أه٤ُ حٕٚلذ ؿَؿْ فزي حٕٚٔ ق

https://www.facebook.com/girgis.abedelmaseh 



5 

  ِٕ حَٕٖز شطل خط      حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ حٕقِ ِ محأل
فدديٗ  ؿ٢ددشٙددٜ حٕز٘ددَ شا طدديٓ فٖدد٦ طي٢ٚددِ ْٕؼ ددَ ٙددٜ أٙدد٤ٍ حٕددٞيْ حأله ددَس ٍٓددخٕظِ  

ٙددخ  ـ٢ددٔ حْٕؼ ددَ  شفٖدد٦ ٙٞخٍ٘دد حا كدديأٝددِ ال طـزددَ أ٣ا حآلهددَ ٕـ٢ٖدد٠ ر٤ٚضدد٤ؿ ٙقدد ٜ كددَحؽا
ٓد٤حء  اعبلٓد٘ ك خٝدخا أٙق٦ٞ ٙخ  زدي٣ أٙدخٙ   ٕي٢٘ حإلْٕظ٣َٝ شّؼ َس إٔـؤ ٕٖظيخٓ َ  ا ىي ف٠ٞ

  ى  حإلٝـ ٔ أ٣ حََٕ ٛ
 :انُسخ في انمزآٌ انكزيى

ٍَّ ﴿ :حََٕ ٛ  ٤َٓ  0  ٜ ِٙ  َِ ِٖ ْز ٍَ  ٜ ِٙ َٞخ  ْٖ َٓ ٍْ خ أَ َٙ ٣َ ُٛ دْ َغخ َّ٘ د٦ حٕ ََ ْٕ ٦َّٞ أَ َٚ ح َط ًَ َِٝزٍ ٍّ ِاالَّ ِا ٍٓ ٣َالَ  ٤ ُٓ
  ٘ د  ِْ ٘  َك د  ِٖ ُ َف ُ  َ خِطد٠ِ ٣َحوَّ ُ٘ حوَّ د ِْ َّ٘  ُْل ُٛ ػُ ْ َغخ َّ٘   حٕ

َِ ْٖ خ  ُ َٙ  ُ ُن حوَّ َٔ ِظ٠ِ َىَ ٞ َّ 
ِٞ ْٙ  ا(53 :حٕلدؾ) ﴾ِى  أُ

ِ أٛ ١ٌٟ حٕـٚٔ ٜٙ ًٕ  قٞ ى٢ٔ ا ّؼ َس ى  حََٕ ٛ ط٘ ٝٔو٢خ أٝض طقٖ٘ أ٠ٝ ط٤ؿي ؿ٣ٔٚ
 هحٕ٘ غخٛ

ػدبلع  أفظَدي   ٍض٤ح ٓٞ ٜ في ديسح٤ٖٕٚٔٚٛ ٣ا ّخٛ حٕظ٤ؿ٠ ٗغَ حَٕيّ ٕٖ بلس ٙؼبلا  
ِي ﴿ :إد٦ ر دض حَٕٚديّ حَٕزٖدش ١دٌٟٝٔدن  ػد٘ طد٘ شآد٣ٞف٘دَ ٜ  ـِ د ْٔ َٚ ََ حٕ دْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َد ٍّٓ َىد٤َ

 ِٗ ح ََ طدد٘ ٝٔددو٠  ألٝدد٠ احأل٣ٓ ٙددٜ حو أٗ ٙددٜ حٕ٘دد غخٛ ى٢ددٔ ّددخٛ حٕظ٤ؿدد٠ا (044 :حٕزَددَس) ﴾حَٕلدد
 حٕؼخٝ شه رخٕـٖٚش

َظخفخا ﴿ :٤ٍٓ حََٕ ٛ اهَ ٙؼٔ   َّٙ ٣َحِؿ٢ِ٘  ُْ ٣َحؿخا ٣َِ  َّشا ألَ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ  َ٣َ ْ٘ ُْ ٞ ِٙ  َٛ ٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ٣َحَّٕ
حؽٍ  ََ ََ ِاْهددد ِٓ َمْ ددد َٕددد٦ حَٕلددد٤ْ ْ٘ ﴿رخٕـٖٚدددش: طددد٘ ٝٔدددو٢خ  (341 :حٕزَدددَس) ﴾ِا ُْ دددٞ ِٙ  َٛ ددد٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ٣َحَّٕددد

 َٛ ٣ ٍُ ٌَ ددَحا  ٣ََ دد ْ٘ ٍَ ٣ََف دد٢ُ ْٗ َرَقددَش أَ ٍْ َّٜ أَ دد٢ِ ِٔ َٜ ِرؤَُٝي رَّْ دد ََ ٣َحؿددخا َ َظ ُْ ّخٝددض ى٢ددٔ (ا 324 :حٕزَددَس) ﴾    أَ
 حٕؼخٝ شه رخٕـٖٚشٞٔو٢خ حو ىحأل٦ٕ٣ ٜٙ حو أٗ ٜٙ حٕ٘ غخٛ  حٕـٖٚش

 ا ٣ًِٕ رلٔدذٍَ ٝ ش شؿٖٚ 341أٛ ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ حََٕ ٛ ك٤حٕ   حآلٍحء ٣كٔذ رقض
١ٔ حَٕدَ ٛ ٙدٜ حو أٗ ٙدٜ  :أ٣ هٜٙ ّظذ حََٕ ٛ :رظ  فٜ حٕٔئحٓؿخا  قذح  ٌى٢ا ح٤ٕٔع 
 هحٕ٘ غخٛ

حٕٚٞٔدد٤م ّددخٛ ٙددٜ  : َدد٤ٓ خا  ددَ ل خا ٝ دد ٝـددي ىٚددخ ٙقٞدد٦ أٛ اأٝدد٠ ٙددٜ حو ىَددظ :ٛ ٍٖددُض ا
  ددقذ اٙددٜ حٕ٘دد غخٛ ىَددظ :ٛ ٍٖددُض حٕٞخٓددوشا ٣احٕ٘دد غخٛ حٕظدد  ٝٔددوظ٢خ أٍدد٤حٓ حو  أٍدد٤حٓ

ىٖدٜ طَزدٔ أٝدض  اّظخرظ٠ ى  ٛ ٙقخا خ ٣حٕ٘ غخٛ ٙ٘ظَّحو: ٛ ّٞض أ٤ٍٓا٣ا  أحالٍظٞخؿ ر٢ٌح حَٕ
ًٕ ِّٖ٘ٔٚ  

فٞدي   حٕظد  حٕيَْ دش حٕٖوزغدش٢ٕدٌٟ  شؿخردا -حٕديّظ٤ٍ َٙٞدٌ  فٞديُ فِ دِ  - ؿديأى٢دٔ  
 ه٢ٞٙخ حْٕؼ َ
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 انُسخ في انكتبة انًمذس:
 :ىدبٝ  حٕلدٌ أٍد٤ٓ ْٕد٘(: »08: 5 ٦ٙظد)  َد٤ٓ ىد حٕقؾد ٘  حٕودخٌٕ شحٕٔ ي حٕٚٔد ق ّٖٚد

ال  دد٣ِٓ كددَه ٣حكددي أ٣ َٝغددش ٣حكدديس ٙددٜ حٕٞددخ٤ّٙ كظدد٦  احٕٔددٚخء ٣حألٍ إدد٦ أٛ طدد٣ِٓ 
٣حٓدٚق ٕد  أٛ أٍد٤ٓ ) :حٕٔدخرَش ط٤َٓ ىد  ٍٓدخٕظِ ألِٝ اى٢ٌح ٕ ْ ٤ٍٕ  أٝخا « ٤ْٛ حْٕٔ

رلٔددذ ٝددٚ  رددؤٛ ّبلٙددِ فددٜ حْٕظددخد حٕددٌ  ال  ظزدديٓ ٙٞدد٠ كددَه ٣حكددي ٣ال َٝغددش ٣حكدديس
حٕلد٤حٍ حٕقٖٚد   ث  حٕدٌ  ال   دٚي أٙدخٗ  ١ٌح أ ضخا ٜٙ حْٕبلٗ حإلٝ٘دخ حإلٝـ ٔ حٌٕ  ًَّط٠

 ( أّؼَ ٜٙ ىٍ َظ ٜ
 فٞيٟ حٌٕ  ٜٙ  ٣ قغ ِ حٕي٢٘ ا٣ٍخطِأ٣ ٔقي  اٍرٞخ ٙقِ

*** 
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  ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕنخٕ  ؿَؿْ
ريح ش ال ٍ ذ أٛ ٍديٍحطٞخ حٕٖن٤ دش أضدقو رْؼ دَ ٙدٜ ىٍؿدش حٕي دخكش ٣حٕزبلمدشا ١٣د٤ ٙدخ 

ى  ددقذ فٖ ٞددخ  اـٚش فٖ ٞددخا ألٝٞددخ أفددخؿ٘ ىدد  ٙٔددبلم فددَد ـقددٔ رقددض حْٕٖٚددخص ٙٔددظق
ٗقخٍ حٕقَد حٕـخ١ٖ  ٜا ٣ٌٕح ال   دق ٣ دو ٙدخ ى  أّخٌٕ  ى  حََٕ ٛ أ٣  حْٕبلٗ حٕـِٓ؛

ٝددض ٣ّؼ دد٣َٛ ٙدددٜ أفددخؿ٘ حٕقددَد حٕ دد٤ٗ ١ددد٘ أال ٝي٢ٚدد٠ رخٕغبلٓدد٘ا ألٛ حٕقٖددش ى ٞدددخا ىؤٝددخ ٣
ِردٍ ٍّ  ﴿ٝدِٓ رؤٝد٠   ٣ٕٛ ْ ٙخ  ََإ٠ٝ٣ )عبلٓ٘(ا ىَدي ٣ دو حو حَٕدَ ا)عٖغٚ ْ( ََ ٍٛ َف دخ َٔ

ِٖ ِر
 ٍٜ ِز      (095)حٕ٘قَحء:  ﴾ُّٙ

ْٕظدخد ٕد  ٤ٙضد٤ف٠  ريح ش ٣ٍزٔ أٛ َٝ٘ؿ ى  ١ٌح ح٤ٕٚض٤ؿ أ٣ى أٛ أٓي  إ ِ ٍحرغدخا 
 حٕ٘ز٢خص ٣حألرخع ٔ حٕٚؼخٍس ك٤ٓ حََٕ ٛ حَْٕ ٘

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=5727 
 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:

١ٞددخُ   ددخص ٙٞٔدد٤هش رددؤٛ  أؿزددض اٙددٜ  ددخكذ ١ددٌح حَٕددَ ٛ ىدد  ؿ٤حرددِ فٖدد٦ حٕٔددئحٓ:
 ٙخ طِحٓ ى  حََٕ ٛا ١٣  ٜٙ حٕ٘ غخٛ ّٚخ ؿدخء ىد  ٝدٚ  دَ قا ٣ّٞدض ٍدي طٔدخءَٕض  347

 رؤىد ؿ٘: ١ٔ ١ٌح ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ حٕ٘ غخٛه
ػ٘ ٗخء أٛ  َىـ ك٢ْٚدخ فدٜ  ا٤ٔم ٤١   خص َّ ٚخص أ٢ِٕٝخ حو ف٦ٖ ٝز ٣٠أؿ زِ: حٕٚٞ

 ٠ٕ٣ ى  ًِٕ حٕلْٚش حٕزخٕنش  افزخىٟ
د٢َخ  ٣ٍي أّي حو أٛ ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ فٞيٟ ال ٜٙ حٕ٘ غخٛا ىَخٓ: ِٔ ْٜ   دش أ٣ ُٝٞ د ِٙ دْن  َٔ َٞٝ دخ  َٙ  ﴿

٢َخ ﴾ ِٖ ْؼ ِٙ ٢َخ أ٣  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ )  ش(ا ٣ٕ٘  قظزدَٟ ٙدٜ حٕ٘د غخٛا  ا ىخفظزَ ح٤ٕٔٞٚم(016)حٕزََس:  َْٝؤِص ِرَوْ 
ًٕددِ أٛ ١ددٌٟ   قٞدد ى٢ددٔ  اّؼ ددَس ىدد  حَٕددَ ٛ طدد٘ ٝٔددو٢خ ط٤ؿددي ؿٚددٔى٢دٌح ؿدد٤حد ٤ٍٕددِ: )

 ( هحٕـٚٔ ٜٙ حٕ٘ غخٛ
حو ٝز ٠ رخٕ بلسا ى د٦ٖ رخطـدخٟ ر دض أَٙ  ٠ فٜ طل٤ ٔ حَٕزٖشا ىَيأٙخ حٕٚؼخٓ حٌٕ  ضَرظَ 

ددد١٣ددد٤ حٕٚٔدددـي حٕٚزدددخٍُ حٕدددٌ  رٞدددخٟ آدددلخً فٖ ددد٠ حٕ احَٕٚددديّ ي ى ددد٠ حألٝز دددخء ٔدددبلٗا ٣طقزَّ
َٞدخ  ﴿٣حٕٚئ٤ٞٙٛ ٙدٜ رقديٟا ىخٓدظَز٠ٖ رخٕ دبلس ردؤَٙ ٙدٜ حو طقدخ٦ٕا ألٛ حو ٍدخٓ ٕد٠:  ْٖ دخ َؿَق َٙ ٣َ

َزْ دد٠ِ  َِ َٖدد٦ َف ددُذ َف ِٖ ََ ددٜ َ ٞ َّٚ ِٙ  َٓ دد٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِزدد ددٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕدد ْ ٢َددخ ِاالَّ  َٖ ُّٞددَض َف َِٕظدد   ددَش ح َٖ ْز َِ )حٕزَددَس:  ﴾حٕ
َٞددخ  ﴿: ا ىظؤٙددٔ ٤ٍٕدد٠(042 ْٖ ا ا ٕظدد٥َ أٛ حو ١دد٤ ٙددٜ ؿقددٔ ١ددٌٟ حَٕزٖددشا ٣ٕدد ْ حٕ٘دد غخٛ﴾َؿَق

١دٌح ردؤٛ  ٓدٞشا ىٖد٘  َدٔ ٕد٠ حو  ٤ٙدخا  أٍرـ ف٘دَس ٣رَ  ح٤ٖٕٚٔٚٛ   ٤ٖٛ ا٦ٕ ر ض حَٕٚيّ
 حٕ٘ غخٛ ىخط٠َّ أَٙ  ٜٙ

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=5737
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ى٢دٌح  اػ٘ أَٟٙ حو رخٓظَزخٓ حٕز ض حٕلدَحٗ حٕدٌ  رٞدخٟ اردَح١ ٘ ٣آدٚخف ٔ فٖ ٢ٚدخ حٕٔدبلٗ
 رخٕـٖٚددشطدد٘ ٝٔددو٠  ألٝدد٠ اٙددٜ حو أٗ ٙددٜ حٕ٘دد غخٛحأل٣ٓ  ١ددٔ ّددخٛ حٕظ٤ؿدد٠) :ٓددئحِٕؿدد٤حد 
 ٜٙ حو رؤ٠ٝ  حٕؼخٝ ش(ا

أٛ طقظي ٕٔٞش ى  ٢ِٕٞٙخا ػ٘ هييد٠ حوا  حو ى ٠ حٕٚظَٖٙش ى    شأَٙ  فيس حٕٚظَٖٙشاٙٔؤٕش 
 ا اً ال طغ ٌ حَٕٚأس حٕـ٤ّٖ ى  ر ظ٢خ ّٔ ١ٌح ح٤ٍٕض ٣ؿق٠ٖ أٍرقش أ٢َٗ ٣فَ٘حا 

 انؼاللت انًذػبة بيٍ انُسخ وانشيطبٌ:
حٕٚٞٔد٤م ردؤٛ  ٙخ ٕٖ٘ غخٛ ىد  ١دٌٟ حٕٚٔدؤٕشه ٙدخ فبلٍظد٠ ر٢دخه ١دٔ ٍدخٓ حَٕدَ ٛ :٣حٕٔئحٓ

ٙددٜ حٕ٘دد غخٛ   ىٚددخ رخ٢ٕددخ ٤ٙؿدد٤ىس حٕ دد٤ٗ ىدد   حأل٣ٕدد٦ّددخٛ ٙددٜ حٕ٘دد غخٛه ٣اًح ّخٝددض حآل ددش 
َّ٘  ﴿ٙ خكو حٕٖٚٔٚ ٜه إٔ٘ طَٔ حآل ش  َِ  حٕ ْٖ خ  ُ َٙ  ُ ُن حوَّ َٔ ُٛ َىَ ٞ  ه(53)حٕلؾ:  ﴾ْ َغخ

ْ٘  ﴿١ددٔ طٔددظغ ـ حٓظْ٘ددخه حٕٚقددخٝ  حٕ٘دد غخٝ ش ىدد  ١ددٌٟ حآل ددش:  ُْ ددٞ ِٙ  َٛ دد٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ٣َحَّٕدد
َٞددخَف  َٜ َىددبلَ ُؿ ْؿ ََ ْٛ َهدد حٍؽ َىددِب ََ ََ ِاْهدد ِٓ َمْ دد َٕدد٦ حَٕلدد٤ْ َظخفددخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِدد٘  ُْ ٣َحؿددخا ٣َِ دد َّشا ألَ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ ٣ََ دد

 َٜ د ْٖ دخ َىَق َٙ ْ٘ ِى   ُْ  ْ َٖ ٘   َف د  ِْ ِ  َك ِِ د ُ َف ٣ٍه ٣َحوَّ َُ ْقد َّٙ دٜ  ِٙ  َّٜ د٢ِ ِٔ ه أٍؿد٤ُ (341)حٕزَدَس:  ﴾ِىد  أَُٝي
 أهزَٝ  أ ٜ طـي ى ٢خ طقخٕ ٘ حٕ٘ غخٛه

حٕ٘د غخٛ حٕظد   أٍد٤حٓح٤ٕٔٞٚم ّدخٛ ٙدٜ  : ٤َٓ ٤ؿي )ٝٚ  َ ق  :رخٕٚٞخٓزش أٝض ٍَٖض 
٣ٕد ْ ١د٤ ٙٚدخ ال ا ٣ٓئحٕ  ِٕ: ٙخ ٙق٦ٞ حٕدٞٚ حٕ دَ قه أ(شحو ى  حٕٞخٓو أ٤ٍحٓٝٔوظ٢خ 

  وظٖو حٕٞخّ ى  ٙقٞخٟ ٕـبلث٠ ٣ر خ٠ٝه ىؤ ٜ ٤١ ١ٌح حٕٞٚ حٕ َ قه
ِظد٠ِ  ﴿٤ٍٕد٠: ٙق٦ٞ  َّ 

ِٞ ْٙ ُٛ ِىد  أُ دْ َغخ َّ٘ د٦ حٕ ََ ْٕ حٕدٌ  ٓظٔظ٘د٢ي رد٠  دي٣ٍ رد ٜ ( 53)حٕلدؾ:  ﴾أَ
 :أَٙ ٜ

  حألٙٞ ش ٜٙ حألٙخٝ ا ٤١٣ حٕٚق٦ٞ حٕ ل قحأل٣ٓ:
ىدددؤ ٜ حٕدددٞٚ  اٙدددخ  دددٌَّٟ حٕٚئددد٣َٛ ّؼ ددَحا أٝددد٠ حٕدددظبل٣سا ١٣ددد٤ حٕضدددق و حٕدددٌ   :٣حٕؼددخٝ 

 حٕ٘ غخٛه أ٤ٍحٓح٤ٕٔٞٚم ّخٛ ٜٙ رؤٛ   ٤َٓ -٣حكيحا اال  ال ٙق٦ٞ ٠ٕ -حٕ َ ق حٌٕ  
ح : ال ٍ ذ أِٝ طدَحٟ ىد  ٤ٍٕد٠ طقدخ٦ٕ ًَ َِٝزد ٍٍّ اال ِا ٍٓ ٣َاَل  د٤ ُٓ ٍَّ دٜ  ِٙ  َِ د ِٖ ْز ٍَ دٜ  ِٙ َٞخ  ْٖ د َٓ ٍْ دخ أَ َٙ ٣َ ﴿

 َّ 
ِٞ ْٙ ُٛ ِىدد  أُ ددْ َغخ َّ٘ دد٦ حٕ ََ ْٕ َّٞدد٦ أَ َٚ ددُن حوَط َٔ ُ٘ حو ِظدد٠ِ َىَ ٞ دد ِْ َّ٘  ُْل ُٛ ػُدد ددْ َغخ َّ٘ دد  حٕ َِ ْٖ ددخ  ُ ٘    َ خِطدد٠ِ ٣َحو َٙ دد  ِٖ َف

﴾  ٘  ِْ  ( 53)حٕلؾ:  َك
ٙدخ ٙقٞدد٦  ٞٔددنه  ِ دٔا إٔدد ْ ّددٌِٕه اًٛ ١دٌٟ حآل ددخص حٕظدد  إَٔخ١دخ حٕ٘دد غخٛ ٍددي أُح٢ٕددخ 

ُ  ﴿ :حو   ىٚددخ رخٕددِ طٔددظوَؿ٢خ ٙددٜ حَٕددَ ٛها إٔدد٘  َددٔ حو ددُن حوَّ َٔ ُٛ َىَ ٞ ددْ َغخ َّ٘ دد  حٕ َِ ْٖ ددخ  ُ َٙ  ه﴾ 
حو  ِ دٔ ٙددخ ردؤٛ  حٕٚٞٔدد٤م ١د٤ ٙدخ  َٖ د٠ حٕ٘د غخٛا رددٔ  َد٤ٓردؤٛ  ٣الكدؼ أٛ حٕدٞٚ ال  َد٤ٓ

  َٖ ٠ حٕ٘ غخٛ   ىبل فبلٍش ٕٖ٘ غخٛ رآ خص حََٕ ٛ ح٤ٕٔٞٚهش 
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٣مخ ددش ٙددخ  ٤َٕدد٠ حٕٚئدد٣َٛ م ددَ حٕٚلََدد ٜ ىدد  ١ددٌح أٛ حٕٞزدد  كدد ٜ ٍددَأ ٓدد٤ٍس حٕددٞـ٘؛  
٥ ﴿٤ٓ ٕٚددخ ٓددٚـ ٍددَحءس حٕٞزدد  ٤َٕٕدد٠ طقددخ٦ٕ: ؿقددٔ حٕ٘دد غخٛ  َدد َِّ ُقدد ْٕ ُ٘ حٕددبلََّص ٣َح أَْ ُظ ََ ( 09) أََىدد

 ٥ ََ َِٕؼَش حألُْه َٞخَس حٕؼَّخ َٙ      ٍخٓ: ٣اٛ ٗيخفظ٢٘ ٕظَطـ٦( 31-09)حٕٞـ٘:  ﴾٣َ
ألٛ ح٤ٕٔٞٚم ١ٞخ ٤١ ٠ٕ٤ٍ: ٣اٛ ٗيخفظ٢ٜ ٕظَطـ٦   ١٣د   ا١٣ٌٟ حَٕ ش ال حكظـخؽ ر٢خ

  دش حٕظد   د١ٌَّخ حٕقٖٚدخء ىد  ٤ٙضد٤ؿ  347 دٕ ٔض ٣حكيس ٙدٜ حٕدٕ ٔض ٜٙ حََٕ ٛ حٕ ٤ٗا ٣
حٕٞٔددنا ىظٖددِ   ددخص ٍَ ٝ ددشا ٤ٙؿدد٤ىس ىدد  حَٕددَ ٛا ر ٞٚددخ أٝددض طظلدديع فددٜ ؿٖٚددش ٕ ٔددض 

  ٤ٙؿ٤ىس ى  حََٕ ٛ أ بلا 
٢ّٖدخ ال أ دٔ ٢ٕدخا ٣ٕقٖدِ طَدَأ طي د ٠ٖ  «حٕنَحٝ دٌ»ٍ دش ردؤٛ  أًٝدِ ٣ىفٞ  أ١ْٚ ىد 

 َحرظ:ى  ّظخر  أ٣ طٔظٚـ إ ٠ ى  ١ٌح حٕ
http://www.youtube.com/watch?v=k0DoPw5Wc_8 

 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:
ٕد٘ أ  شا ى٢دٔ ٕدِ أٛ طوزَٝد  رَٚؿقدِه  341ح٤ٕٔٞٚم رؤٛ  ًَّص أٛ حٕٔ ٤ع   ٤َٓ

 ٝظيٌ ف٦ٖ حٕقٖٚ ش ى  حٕغَف ٣حٕظ  طَظض  حٕظ٤ػ ٌه
 (:3/51) «حإلطَخٛ ى  ف٤ٖٗ حََٕ ٛ»فٖ ِ ى   ٦ٕ ٙخ ٍخ٠ٕ حٕٔ ٤ع  ٍىحا حٓٚـ ا

 ْٜ دددد ِٙ دددد٤ِم  ُٔ ْٞ َٚ ُّ ىدددد  حٕ ََ حَّٕٞددددخ َؼدددد ّْ ددددْي أ َُ  َفددددَيىِ      ٍَ َْٞلِ دددددددد َْ َط َٕددددْ  ُٖدددد٤ح ِى دددددد٠ِ   ددددخا   ٣أْىَه
٢ََٕددددددددخ ِِ دددددددددَي  د َٙ ََ أ  ال   َِ َُ َطْلددددددددد َُ        ١َ٣ددددددددخ َزددددددددددددد ُْ ًُ ٣حٕ ح ٌَّ ١َددددددددخ حُٕلدددددددد ٍَ ََّ َٜ َك  َِ دددددددد ْ٘  ِف

َٚ ددددددددددددددددددد ُ  حٕظ٤ََّؿُ  َٛ ددددددددد٠ِ َكْ دددُغ حٕ ُء ّددددخ َْ        ْٛ َُ  ٣ِا ْلَظِضددد ُٙ ددد٤ِْص  َٚ دددَي حٕ ْٞ ِٖ ددد٠ِ ِف   ٤ُِ ددد  أل١ْ
ا٦ٕ  هَ حألر دخص حٕظد  ًّدَ ى ٢دخ ح٤ٕٚحضدـ حٕق٘دَ ٜ حٕظد  ٣ٍدـ ى ٢دخ حٕٞٔدنا ىخٕٔد ٤ع  

  ه341  شا ىٜٚ أ ٜ ِٕ ؿق٢ٖخ  فَ٘ ٜ ٤َٓ ر٤ٍ٤ؿ حٕٞٔن ىَظ ى   ّٚخ ٍأ َض 
  دش  ٣347ٍى فٞدي حردٜ حٕـد٤ُ  حٕدٌ  ًّدَ  347حٍَٕ٘ رؤٛ  ْٕٞ  ٓؤٓخفيُ ىؤًَّ ِٕ

  ددش ىَددظا ٣ ْٚٞددِ َٙحؿقظ٢ددخ  33حىفدد٦ ى ٢ددخ حٕقٖٚددخء حٕٞٔددنا ىٞخٍ٘دد٢٘ ى ٢ددخا ػدد٘ ٍزددٔ ٢ٞٙددخ 
 ا ٤١٣ ٤ٍ٘ٞٙ ف٦ٖ حٕ٘زْش «٤ٝحٓن حََٕ ٛ»٣طيٞ يٟ ٕيف٥٤ حٕٞٔن ى ٢خ ى  ّظخر٠ 
ٕدِ ردؤٝ  أٍىدض حْٕدبلٗ  أٍد٤ٓٔد٤هشا ْٕٞد  أٍىص أٛ ٕ ْ ٤ٙض٤فٞخ فيى حآل خص حٕٚٞ

أٛ  ْددد٤ٛ  م ددَ حٕقٖٚددد  حٕدددٌ  حفظيطدد٠ ٙدددٜ رقدددض ٙلدددخ٣ٍ ا ٣ال أكددذ ٕ دددي َ  ؿدددَؿْ
 ٙؼ٢ٖ٘ 

١ددٌٟ حآل ددخص رددؤٛ    ددشا ىٚددٜ حٕددٌ  ٍددخٓ ٕددِ 211ٓددؤىظَ  أٛ فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش 
 ح٤ٕٔٞٚهش ٝٔوض أل٢ٝخ ٜٙ حٕ٘ غخٛه

 ه: ٜٙ  خكذ حََٕ ٛىؤطٔخءٓػ٘ ىفٞ  أف٤ى 

http://www.youtube.com/watch?v=k1DoPw5Wc_8
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   شا ىٚخًح فٜ حٕزخٍ ٜه ٜٙ  خكز٢خه  211أٝض ٙظِْ٘ ى   
ّظخرظ٠ ىٖدٜ  ى  ٛ ٙقخا خحٕ٘ غخٛ ٙ٘ظَّحو ٣ :أ٤ٍٓٛ ّٞض ا٣) ٕ٘  قـزٞ  ٤ٍِٕ: ٣أه َحاا

ا ال  خ  ي َ ا ٝلٜ حٕٖٚٔٚ ٜ َٝزٔ ٙخ  ٤ ٖٞخ إ ٠ حٕديٕ ٔا ٣ٕٔدٞخ ِ(طَزٔ أٝض ّٖٚٔ٘ ًٕ
ٍزٔ ٜٙ ّبلِٙ ّٔ ٙدخ طَد ٘ فٖ د٠ ىٕد بلاا ٕٔدٞخ ٙؼٔ رقض أرٞخء ف٤ٚٙظٞخ   ٌِٕٕ طؤّي أٝ  ٓؤ

 حٕل خٛ  أٙخٗ ٜٙٚ  ضـ حٕقَرش
٣ال ط٢ظ٘ َٕز٤ٕ  ٣ٍىض    ىؤٝخ ٙٔظقي ألٛ أطَحؿـ فٜ ّدٔ ٍد٤ٓ  إٌِٕ حعَف ٙخ طَ يٟ

 طؼزض ٕ  رغبل٠ٝ 
 ٣حٖٓ٘ ٕ ي َِ

*** 
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         طل خط  ِٕ حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ٌَٙٞ
 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

 :٣ْٕٜ ٕ  رقض حٕٚبلكؾخص اقخ ٍىُ رٖ لعز 
ددٜ  ﴿ : ددشحََٕ ٝ ٕٖـٖٚددشٙددخ طئدد َُ حٕ٘و دد  أ٣ حٕي٢َدد    0 ِٙ  َِ دد ِٖ ْز ٍَ ددٜ  ِٙ َٞخ  ْٖ دد َٓ ٍْ ددخ أَ َٙ ٣َ

 ُٛ دْ َغخ َّ٘ َِ  حٕ ْٖ خ  ُ َٙ  ُ ُن حوَّ َٔ ِظ٠ِ َىَ ٞ َّ 
ِٞ ْٙ ُٛ ِى  أُ ْ َغخ َّ٘ ٦ حٕ ََ ْٕ ٦َّٞ أَ َٚ ح َط ًَ َِٝزٍ ٍّ ِاالَّ ِا ٍٓ ٣َالَ  ٤ ُٓ َّ٘  ُلْ ٍَّ ُ٘  ػُد د ِْ

  ٘  ِْ ٘  َك  ِٖ ُ َف ُ  َ خِط٠ِ ٣َحوَّ   ه(53 :حٕلؾ) ﴾حوَّ
 هٜٙ أٛ  ٞٔن حو   ش ٣ ؤط  رٚؼ٢ٖخ حٕلْٚشٙخ   3
ٕدد٠ ىدد  ٣ٍددض  شٖدد٘ طْددٜ ٙٔظلٔددٞى١ددٔ فٞددي حو   ددش ه ددَ ٙددٜ   ددش أهدد٥َ ٍخ٢ٕددخ ٍزددٔ   2
ٔ ٍٓدأحٓظلٜٔ   ش رقي ٙخ ىْدَ ٣ٝٔدن حأل٣ٕد٦ ٣ ٦حو كظ ٦ؿي ي فٖ  ءٗ ١ٔ ؿيَّ  هالكٌ
َٕخ١دخ حو ىد  أ١دٔ  ه٢خ ٕٖٞز  حٌٕ  حثظٚٞد٠ فٖ ٢دخ ػ٘  ٞٔ آ شٜٙ أٛ  ؤط  ر ش٣ٙخ حٕلْٚشه حٕؼخٝ 

 أىضٔهرؤه٥َ  ٟحٕٞٔ خٛ ٣ًَّ
أٛ حو  ا١ددٔ ٣ؿديص ٙؼددٔ ١دٌح حٕيْددَ ىد  حإلٝـ ددٔ احٕقٚ دٌ فٖدد٦ حإلٝـ دٔ   رخعبلفد4ِ

حكظد٣َُح ٙدٜ »: ١ٔدٔ ٍدَأص ٍد٤ٓ حإلٝـ ده حٕٞزد  ٙدخ ٍخٕد٠ ٕد٠ حٕودخٌٕ ٦أ٣  ٞٔد اآ دش ٞٔن   ش ر
ٜ ا ٙددد٣ْٕدد٢ٞ٘ ٙدددٜ ىحهددٔ ًثددخد هخعيددش اط٤ْٝ٘ رؼ ددخد حٕلٚددبلٛؤحٌْٕرددش حٕددٌ ٜ  دددٝز ددخء حأل

١ْددٌح ّددٔ ٗددـَس ه أ٣ ٙددٜ حٕلٔددِ ط ٞددخا  ه ـظٞدد٤ٛ ٙددٜ حٕ٘دد٤ُ فٞزددخا  طقَىدد٢ٝ٤٘ا ١ددٔػٚددخ١ٍ٘ 
ال طَديٍ ٗدـَس ؿ ديس أٛ ا ٍى دش ػٚدخٍحا أحٕ٘ـَس حَٕى ش ىظ ٞـ  ؿ يسا ٣أٙخ ػٚخٍحا أؿ يس ط ٞـ 

 ؿ ديحا  ّدٔ ٗدـَس ال ط دٞـ ػٚدَحا ا ؿ ديس ػٚدخٍحا أ٣ال ٗـَس ٍى ش أٛ ط ٞـ  اٍى ش ٚخٍحا ػأط ٞـ 
١ددٔ ١ٞددخُ ػٚددَ (ا 09-05/  7 ٦ٙظدد« )ٙددٜ ػٚددخ١ٍ٘ طقَىدد٢ٝ٤٘ ًحا بىددا طَغددـ ٣طَٖدد٦ ىدد  حٕٞددخٍ

  ٍخٕد٠ ٠ٌٝ ٓد٤ه  دؤط  رؤكٔدٜ ٙدٜ حٕدأ٣ اّبل٠ٙ أٝٔخٟحو أ٠ٝ  ٦ٍىة ٜٙ أٛ حٕٞز   يف  فٖأ
 ها خٟ ٞٔ ٠ ػ٘  خا  ٤َٓ ٠ٕ ّبلٙ ا ٖقذ ٙـ ٕٖٞز  ١ٔ طقظَي أٛ حٕوخٌٕه ْٙأ

 إٖٔد ٤ع  ٕقَىدض أٝد٠ ٍددخٓ ٢ٕد٘   دش ىد  حٕٚٔددخء  دش٣ٕد٤ ٍؿقدض ألٓدزخد ٝد٣ِٓ ١ددٌٟ حآل
ْٜ   دش أ٣ : فخىط٢خ فٖ ٢٘ ٍخٓ ٢ٕد٘اى  حٕ ٤ٗ حٕظخٕ   ش٣فٞيٙخ عٖذ ٠ٞٙ حٕ لخر د ِٙ دْن  َٔ َٞٝ دخ  َٙ  ﴿

٢َخ ﴾ ِٖ ْؼ ِٙ ٢َخ أ٣  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ َْٝؤِص ِرَوْ  ٢َخ  ِٔ  ( 016زََس: حٕ) ُٝٞ
 نهُسخ في انمزآٌ انكزيى: ًسيحيانًفهىو ان

أٝد٠ ٙدٜ فٞدي حو  خا َدخٓ ٢ٕد٘ ّبلٙدى شاع زد شٝئد  شحٕٞز  ّخٛ ىد  حٕٖ دٔ رلخٕد أ١ٛٔ طقظَي  
هغددخء ىدد  كددٌ حو حٕظدد  ى ٢ددخ حْٕؼ ددَ ٙددٜ حأل حٕـٖٚددشهظَؿ ٢ٕدد٘ ١ددٌٟ خىدد اىدد  حٕ ددزخف ٠ ٝٔدد٣

 ١د  حٕز دض حٕلدَحٗ ٣طد٢َّ٘   د٤ٖٛ حا ٙلٚدي حٕظ  طَضد  حَٕزٖش١ٔ ّخٛ حو  قَه أٛ ه ٝي٠ٔ
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ّخٛ ف٦ٖ ٣ىخً ٙـ حٕ ٤٢ى  ٔدٚـ  حا أٗ أٛ ٙلٚي هحا ال  َض  ٙلٚي حطـخٟى   شٓٞأٍرـ فَ٘س 
 حٕوٚددد ْٙددد٢ٞ٘ ٣ دددظْٖ٘ فدددٜ حَٕ دددٚ حٕظددد  ٙدددٜ حٕظددد٤ٍحس ٣ َٖدددي١٘ ىددد   ددد خٗ حالػٞددد ٜ ٣

 ه ٤ٙٞخ ١ٌح كظ٣٦ح٤ٕٚؿ٤ى فٞي حٕ ٤٢ى 
ٕظقَه أٛ ١ٌح حٕ  خٗ ٤ٙؿ٤ى ٙدٜ ٍزدٔ  ٤٢ى شحٕ ٣أٝض ًّ  ٣ ِْٚٞ أٛ طَؿـ ٤ٖٕٚحٍـ 

٣هبلى٠ م َ  ٍَ ؾش٣َٝضض حٕق٤٢ى ٙـ رٞ   حٕٚي ٞشا٣فٞيٙخ مِح  احٕ ٤ٗ كظ٦حٕٔ ي حٕٚٔ ق 
أٛ حٕٚظدددَٙبلص ٕدددٜ  قدددَه ٍزدددٔ أٛ  ٢ٕ٤َدددخ ٕٚلٚدددي ١دددٔ ّدددخٛ حو  حٕٚظَٖٙدددشا٣حَٕزٖدددشا ٙدددٜ 

 هأٗ أ٠ٝ ؿي ؿي ي ف٦ٖ حو ىن َ ّبل٠ٙ ه لظٖٜٚ
١ٔ طٔظغ ـ حٓظْ٘خه حٕٚقدخٝ  ) حََٕ ٝ ش: حٕـٖٚشٚق٦ٞ حٕ٘ غخٝ  ى  ٙخ حٕ :ٓئحِٕ أٙخ 

َظخفدخا  ﴿حٕ٘ غخٝ ش ى  ١ٌٟ حآل دش:  َّٙ ٣َحِؿ٢ِد٘  ُْ ٣َحؿدخا ٣َِ د َّشا ألَ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ ْ٘ ٣ََ د ُْ دٞ ِٙ  َٛ َٜ  َُظ٤َىَّد٤ْ  ٌِ ٣َحَّٕد
 َٙ ْ٘ ِى   ُْ  ْ َٖ َٞخَف َف َٜ َىبلَ ُؿ ْؿ ََ ْٛ َه حٍؽ َىِب ََ ََ ِاْه ِٓ َمْ  ٦َٕ حَٕل٤ْ ٣ٍه ِا َُ ْقد َّٙ دٜ  ِٙ  َّٜ د٢ِ ِٔ َٜ ِىد  أَُٝي د ْٖ خ َىَق

  ٘ ددد  ِْ ِ  َك ِِ ددد ُ َف (ا ه أٍؿددد٤ُ أهزَٝددد  أ دددٜ طـدددي ى ٢دددخ طقدددخٕ ٘ حٕ٘ددد غخٛه(341)حٕزَدددَس:  ﴾٣َحوَّ
ى٢د٤ حىفدخء فٖد٦ حو رؤٝد٠  ن دَ ّبلٙد٠ رٞدخء  خاا٣حضدل ٓدظـيٟكززدض رٞئدِ أ٤ٕ  ا٣حضق ؿيحا 

  حو رؤ٠ٝ ٙظَىى ى  أكْخ٠ٙؽ٢خٍ ا٣ ا٢ٜٝ ٕٜ  َيٍٛ ف٦ٖ ًِٕأف٦ٖ فيٗ ٙقَىظ٠ 
أ   «ٙدْ ٣حٕ د٤ٗ ٣إد٦ حألرديأ اأ٠ٝ ١د٤ ١د٤» :٤ٍٓ حإلٝـ ٔ فٜ حٕوخٌٕ أٝض طقَه ؿ يحا 

٤ٝحٍ حٌٕ  ٕ ْ فٞديٟ ر  حألأّٔ فغ ش  خٕلش ٣ّٔ ١٤ٙزش طخٙش ١  ٜٙ ى٤ً ٝخُٕش ٜٙ فٞي »
٣حضدق  ٕٖودخٌٕ رخٕٞٔدزشأٛ حٕدِٜٙ  أٝض طقٖ٘ ؿ يحا (ا 07/  0 ق٤َد )« طن  َ ٣ال ؽٔ ى٣ٍحٛ

ؿي دي رٚقٞد٦ أٝد٠  قدَه  فٞدي٣ٟٕد ْ  أذ ٙقَىظٞخ فدٜ حوا كُٓ ٣حٕ ٤ٗ ٣ا٦ٕ حألريٜٙ حأل
 ا  دش أىضدٔ ٙدٜ   دش رقديٙخ ىْدَ ى ٢دخ فٞيٟىٖ ْ  طخٙشا شّٖ  شُٙخٛ ٙقَىى  ّٔ حأل  ءّٔ ٗ

  ٕ ٠آٍٖض أىؤٝٔخ١خ ٕٜٚ 
ىٚق٦ٞ ًِٕ أ٠ٝ ط٤ؿي كٔدذ ٝدٚ  ا٣347ٕ ْ  33 ح٤ٕٔٞٚهش٤ٕ ّخٝض حٕـٚٔ  ٣٦كظ

ٔدزذ ١د٤ ح٣ٕأفظَي أ٠ٝ ١دٌح  اأه٥ٍَخ٢ٕخ حٕ٘ غخٛ ط٘ طقي ٢ٖخ رـٚٔ  شؿٖٚ ٤ٓ53ٍس حٕلؾ 
    أٛ حََٕ ٛ ٜٙ حوا ٚخٝ حأل٣ٓ ٕقيٗ

  دشا ىٚدخًح  211أٝدض ٙظ٘دِْ ىد  ) :رخٍ  حٕـٚٔ كٔذ ٤ٍٕدِ ٦ٝيهٔ فٖأٛ ْٜٚ  ٣
  (فٜ حٕزخٍ ٜه ٜٙ  خكز٢خه

 فٞيٟ طقخ٦ٕ حٌٕ  ٜٙ  ٤١٣ هخٌٕ فؾ ٘ ٍخىٍ أٛ  يظق ١ًٞٞخ ٕٖلٌ اٍرٞخ ٙقِ 
*** 
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 أؿيى حٕظَك ذ رْ٘ ا ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:

َِٝزد ٍٍّ ٓؤريأ ٜٙ ٓئحْٕ٘ فٜ ٙق٦ٞ ٠ٕ٤ٍ طقخ٦ٕ:  ٍٓ ٣َاَل  د٤ ُٓ ٍَّ دٜ  ِٙ  َِ د ِٖ ْز ٍَ دٜ  ِٙ َٞخ  ْٖ د َٓ ٍْ دخ أَ َٙ ٣َ ﴿
 ُٛ دْ َغخ َّ٘ ٦ حٕ ََ ْٕ ٦َّٞ أَ َٚ ح َط ًَ دُن حواال ِا َٔ ِظد٠ِ َىَ ٞ َّ 

ِٞ ْٙ ُ٘ حو ِىد  أُ د ِْ َّ٘  ُْل ُٛ ػُد دْ َغخ َّ٘ د  حٕ َِ ْٖ دخ  ُ   َ خِطد٠ِ ٣َحو َٙ
﴾  ٘ دد  ِْ ٘  َك دد  ِٖ فٖدد٦ ى٢دد٘ ٙقٞدد٦ ٤ٍٕدد٠ طقددخ٦ٕ:  ٙقٞدد٦ حآل ددش  ددي٣ٍرددؤٛ  ا ٣أؿ ددذ(53)حٕلددؾ:  َف

﴿ ٦َّٞ َٚ ح َط ًَ ٖظٚٞد  ا ٣ٍي ًَّ ؿ٢ٚد٤ٍ حٕٚئدَ ٜ أٝد٠ رٚقٞد٦ )ٍدَأ( أ٣ )طدبل(ا ١٣دٌح حٕظدؤ٣ٓ ٕ﴾ِا
  رٚق٦ٞ حٕظبل٣س ؿخثِ ٜٙ حٕٞخك ش حٕٖن٤ ش

ف٦ٖ ؽدخ١َٟا ٙدٜ  ٦﴾َّٞ َٚ ح طَ ًَ ﴿اِ ْٕٜ حٕٚق٦ٞ حٌٕ  حهظخٍٟ ؿٚخفش ٜٙ حٕٚلََ ٜ أٛ ٠ٕ٤ٍ: 
 د٦ٖ حو َٝخ١خ رخٕوخعَ ٣طٚٞ  حَٕٖذ؛ ىدخٕٚق٦ٞ أٛ حٕٞزد  د٣أٙخ اًح ىٔ»ٍخٓ حَٕحُ : ا حألٙٞ ش

 ٤ٓد٤ّ حٕ٘د غخٛ إ د٠ رخٕزخعدٔ ٣ ديف٤ٟ  ٙظ٦ ط٦ٞٚ رقض ٙخ  ظٚٞدخٟ ٙدٜ حألٙد٤ٍ؛ فٖ ٠ ٣ٖٓ٘
٣ ٢ي دد٠ إدد٦ طددَُ حالٕظيددخص إدد٦  اٛ حو طقددخ٦ٕ  ٞٔددن ًٕددِ ٣ زغٖدد٠اإدد٦ ٙددخ ال  ٞزندد ؛ ػدد٘ 

  «٤ٓ٣ٓظ٠
ٓد٤ٍس حٕلدؾ ؿٚدٔ ٍخ٢ٕدخ  ط٤ؿدي كٔدذ ٝدٚ)ْٕ٘ أى١٘ٞ  ى٢ِٚ ٕآل دشا ك دغ طَد٤ٓ: 

 خََٕ ٛ َٕىضِ حالفظَحه رحأل٣ٓ ا ٣أٛ ١ٌح حٕٔزذ (حٕ٘ غخٛ ط٘ طقي ٢ٖخ رـٚٔ أه٥َ
ى٢دددٔ ٕدددِ أٛ طدددؤط  ٕددد  رددديٕ ٔ ٙقظزدددَ   دددٖق ٕبلٓدددظيالٓ فٖٚ دددخا فٖددد٦ أٛ ١ٞدددخُ ؿٚدددبلا 

ّددخٛ ىدد  حَٕددَ ٛ   ددخص ٍخ٢ٕددخ رؤٝدد٠  ٕٖ٘دد غخٛ طدد٘ طقددي ٢ٖخ رـٚددٔ أهدد٥َه ١ددٔ ٍددخٓ أكددي ٍزٖددِ
 حٕ٘ غخٛ ػ٘ ٝٔو٢خ حو رآ خص ٜٙ فٞيٟه

 211ش اؿخرظِا ىَي ّٞض ٓدؤٕظِ: )ٓدؤىظَ  أٛ فديى حآل دخص حٕٚٞٔد٤هأٝظؾَ أٍؿ٤ُ  
١ددٌٟ حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش ٝٔددوض أل٢ٝددخ ٙددٜ حٕ٘دد غخٛه(ا ىٖدد٘ رددؤٛ    ددشا ىٚددٜ حٕددٌ  ٍددخٓ ٕددِ

ردبل ىٕ دٔه أ دٜ طلديع أكدي ىد  حٕديٝ خ فدٜ أه٥َ ٓئحٕ ا رٔ أفيص ٤ٍِٕ َٙس  ٜطـزٞ  ف
( أ٢ٝخ ٜٙ حٕ٘ غخٛ    خ  دخكز  حٕٞخٓدن ىد  حَٕدَ ٛ ٙدٜ حوا 211أ٣  33حآل خص ح٤ٕٔٞٚهش )
 ٜٙ حو  أ ضخا ٣ح٤ٕٔٞٚم ٠ٞٙ ٤١ 

 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ:
: حو أٝددِٓ ٗددَحثق٠ ؤ٤ٍٓىدد ا٣أٙددخ ٓددئحْٕ٘ حٕؼددخٝ : فددٜ حٕلْٚددش ٙددٜ ٝدد٣ِٓ   ددش ػدد٘ ٝٔددو٢خ

ف٦ٖ أٝز خث٠ إل بلف كخٓ حٕٞخّ ٣طن  َٟ فٜ إي٢٘ حٕٔ ء حٌٕ  ىٍؿد٤ح فٖ د٠ا ىؤٙدش ط٘دَد 
بٛ أىضٔ حٕغدًَ ٕقدبلؽ حٕوَٚ ٕ ٔ ٢ٝخٍ ال  ْٜٚ ٢ٕخ أٛ طظ٠َّ ر ٜ ف٘ ش ٣ضلخ١خا ٌِٕٕ ى

١ٌٟ حآلىش ١د٤ حٕظديٍؽ ٣حٕظَر دش حٕظد  ٍدي طغد٤ٓ رقدض حٕ٘د ءا ٢ْٕٞدخ ٙضد٤ٚٝش حٕظدؤػ َا طَد٤ٓ 
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ٓد٤ٍس ٙدٜ  ]أ  ٙدٜ حَٕدَ ٛ  اٝٚخ ِٝٓ أ٣ٓ ٙخ ِٝٓ ٙٞد٠» -ّٚخ  ٣َ  ف٢ٞخ حٕزوخٍ   –فخث٘ش 
 اَحٗٝدِٓ حٕلدبلٓ ٣حٕلد؛ كظد٦ اًح ػدخد حٕٞدخّ إد٦ حإلٓدبلٗ احٕٚي ٔ ى ٢خ ًَّ حٕـٞش ٣حٕٞدخٍ

  ال طِٝدد٤ح :٣ٕدد٤ ٝددِٓ اال ٝدديؿ حٕوٚددَ أردديحا  :َٕددخ٤ٕح  ال ط٘ددَر٤ح حٕوٚددَ :٣ٕدد٤ ٝددِٓ أ٣ٓ ٗدد ء
  «ال ٝيؿ حِٕٝخ أريحا  :َٕخ٤ٕح

ىبٛ حو حٌٕ   قَه ضقيخص ه٠َٖ؛ ال  ْٖي٢د٘ حٕقٞدض ٣حٕٚ٘دَشا ردٔ  ديٍؽ  األؿٔ ١ٌح
ٜ إي٢دخ ٣هَؿدض ٙد ا٢ٕ٘ أكْخ٠ٙا ٕ ٞظَٔ ر٢٘ ٙدٜ كدخٓ إد٦ كدخٓا كظد٦ اًح طَردض أٝئد٢٘

ٕٖظغز دٌ ىد  ٣حٍدـ حٕٞدخّا ىٞدِٓ طلدَ ٘ حٕوٚدَ فٖد٦  ِٝٓ ك٠ْٚ ح٢ٕٞخث  حٌٕ  ٓ ـي ٙلدبلا 
  أردديحا أردديحاا رددٔ ألٛ حو  َردد  حٕٚددئٙٞ ٜ ردد٠ا  َٙحكددٔا ال ألٛ حو ال  قٖدد٘ أٝدد٠ ٓدد لَٗ حٕوٚددَ

حٕوٚدَ ردؤٛ  ى ٞظَٔ ر٢٘ ٜٙ أٙش ٙقخٍَس ٕٖوَٚ ا٦ٕ أٙش عخ١َس ٙـظٞزش ٕيٝٔد٠ا ىؤٗدق١َ٘ أ٣الا 
دخ  ﴿ ىَدخٓ: اّؼ َ حٕٚضخٍا ٜٙ م َ أٛ  ل٠َٙ فٖ ٢٘ َٚ ْٔ ِى ٢ِ ٍُد  َِ د ِٔ  ْ َٚ ْٕ َِ ٣َح د ْٚ ِٜ حَٕو َِ َفد َٝ دؤ٤َُٕ ْٔ  َ

ِٔ حَٕقْيد٤َ  ٍُد  َٛ د٤ َُ ح  ُِٞي ًَ دخ َٙ  َِ َٝ دؤ٤َُٕ ْٔ دخ ٣ََ  َٚ دٜ َّْٝيِق٢ِ ِٙ  َُ َزد ّْ خ أَ َٚ ٢ُ ُٚ  ٣َِاْػ
ِّ َِّٕٖٞخ ـُ  َٞخِى َٙ ٣َ  َ ِز  َّ   ٘ َِ ِاْػ ِٕ ٌَ د َّ

ُْددد َٕ  ُ ُٜ حوَّ َٛ  َُزددد ٍِّ ٣ َُ ددد َّْ ْ٘ َطَظَي ُْددد َّٖ ََٕق ٣أىٍُ  اا ىظ٢َّدددخ فَدددبلء حٕٞدددخّ(309حٕزَدددَس: ) ﴾ُ٘ حآلَ دددخِص 
حٕـٚ ددـ ضدد١ٍَخا ىخٝظَددٔ ر٢دد٘ إدد٦ َٙطزددش ػخٝ ددشا ١٣دد  ٙددٞق٢٘ ٙددٜ ٙقخٍَط٢ددخ ٍَ زددخا ٙددٜ ٣ٍددض 

دظُ  ﴿حٕ بلس: ىظضخ ٌ فٖ ٢٘ ٣ٍض َٗر٢خ  ْٝ دبلَس ٣َأَ رُد٤ح حٕ َّ ََ َْ ُٞد٤ح الَ َط َٙ   َٜ  ٌِ ٥ َ خأَ ٢َُّدخ حَّٕد ٍَ َْخ د ُٓ  ْ٘
 َٛ ٤ُٕ٤ َُ خ َط َٙ ٤ح  ُٚ َٖ رقدي حٕق٘دخءا اال  (ا ىٖد٘  قد٤ى٣ح  َدي٣ٍٛ فٖد٦ ٗدَر٢خ42)حٕٞٔخء:  ﴾َكظ٦َّ َطْق

 ٢٘ أفٚخٕرقي حٕيـَا ٤١٣ ٣ٍض  ٣أ٤١٣ ٣ٍض ٢ٙ٤ٝ٘ا 
 :َددخٓى حو ٍضدد  حو فٞدد٣٠أكددْ حٕ ددلخرش أٛ حو  ٘دديى فٖدد ٢٘ ىدد  حٕوٚددَا ىدديفخ فٚددَ 

َُ  ﴿ ٤ٍٕدد٠ طقددخ٦ٕ: ىٞددِٓ اٗدديخءٜ ٕٞددخ ىدد  حٕوٚددَ ر ددخٛ ح٢ٖٕدد٘ ردد ٍِّ  دد ْٚ ددخ حَٕو َٚ ُٞدد٤ح ِاَّٝ َٙ   َٜ  ٌِ َ خأَ ٢َُّددخ حَّٕدد
 َٛ ُِٖلد٤ ْ٘ طُْي ُْ َّٖ ََٕق  ُٟ ُز٤ ِٞ ِٛ َىخْؿَظ ْ َغخ َّ٘ ِٔ حٕ َٚ ْٜ َف ٍِّٙ   ْ ْؿ ٍِ  ُٗ ال ُْ َُ ٣َحألََٝ خُد ٣َحألَ

ِٔ  ْ َٚ دخ  (91) ٣َحٕ َٚ ِاَّٝ
ُ٘ حَٕقدَيح٣ََس ٣َ  ُْ َٞ ـَ َرْ  ٍِ ُٛ أَٛ  ٤ُ ْ َغخ َّ٘ َِ ُي حٕ ُ  ِ َِ حوَّ د ّْ ًِ ْ٘ َفدٜ  ُّ َِ ٣ََ ُ ديَّ د ِٔ  ْ َٚ ْٕ َِ ٣َح د ْٚ َزْنَضدخَء ِىد  حَٕو ْٕ ح

 َٛ َٞظ٢ُدد٤ ُّٙ ْٔ أَٝددُظ٘  ددبلِس َى٢َدد ِٜ حٕ َّ َُ  اف  فٚددَىدديُ ا (90-91حٕٚخثدديس: ) ﴾٣ََفدد  :ىَددخٓ اَثددض فٖ دد٠ى
    «حٝظ٢ ٞخ حٝظ٢ ٞخ»

ٍؿدد٠ ىدد  اًحا حو  قٖدد٘ أٝدد٠ ٓدد لَٗ حٕوٚددَ ٍزددٔ أٛ  وَٖٞددخ ٣ وٖددٌ حٕوٚددَ ٣ٗددخٍر ٢خا ٣طي
أ٣ ٍٖددش ٙقَىددشا ّٚددخ  ظزددي٥ ٕٚددٜ ؿ٢ددٔ َٙددخٗ حو  طلَ ٢ٚددخ كْٚددش ٙٞدد٠ ٣ٍكٚددشا ٣ٕدد ْ ؿ٢ددبلا 

حٕغز دذ حٕلدخًً حٕدٌ    دو حٕدي٣حء َٕٚ ضد٠ا ػد٘ ٙؼخٓ ١دٌح طقخ٦ٕ ٣ٓخرٌ ف٠ٖٚ حٕٚل ظا ٣
٣ٙقَىظد٠  ا ن َٟ رقي أٓز٤ؿا ال أل٠ٝ ؿخ١ٔ رخٕغذ ٣رو خثٚ حألى٣ شا رٔ ٕظٚخٗ ٙقَىظ٠ ر٢خ

ض٠ حٕقبلؿ شا ٣َٙحفخس ٙ دخٕل٠ا أى لٔدٜ رٚؼٖد  ٣ٙؼٖدِ أٛ  َد٤ٓ فدٜ ١دٌح رظَيٗ كخٕش َٙ 
ا ٕد٤ ك دٔ «أ   ظَحؿدـ فدٜ ّبلٙد٠ ا وزَ رْبلٗ أىضٔ أ٣  ٞٔن كظ٦ ٔ  ن َ ف»حٕغز ذ 
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١ٌح؛ ْٕخٛ حَٕخثٔ ٙلدبلا ٕٔدوَ ش حٕقَدبلءا ردٔ ٣طٞديٍ حٕٔدي٢خءا ٣أٍردؤ ردِ  دي َ  ؿدَؿْ 
 فٜ ١ٌح حَٕٚخٗ 

َهب أَْو ِيْثِهَهب ََْؤِث بِ  ﴿يؼُى لىنه تؼبنى:  ُْ  :(601)انبمزة:  ﴾َخْيٍز ي ِ
: ال طيخ٣ص ى ٢خ ٜٙ ؿ٢دش ؤ٣ٓ٤ٍأٙخ ٓئحْٕ٘ حٕؼخٕغ فٜ طيخ٣ص   خص حو ى  ه َ ظ٢خا ى 

ٝلٜ ال ٝيًَ ٜٙ ؿ٢ش حإل ٚخٛ رد ٜ طد٤ٍحس حو ٣اٝـ ٖد٠ ٣حَٕدَ ٛا ى٢ْٖد٘ ّدبلٗ  أ ٢ٖخا ىٚؼبلا 
  ٜ فٞي حو٠ٞٙ ىَي ّيَ؛ ألٛ حْٕٔ ٙٗ جخا حوا ٣ٜٙ طَٞٚ 

ال أطلدديع فددٜ طد٤ٍحطْ٘ ٣اٝـدد ْٖ٘ا اٝٚددخ أطلديع فددٜ طدد٤ٍحس حو   أٝد ٣أٍؿد٤ أٛ طظددٌَّ
 ٣اٝـ ٠ٖ 

ْ٘  ﴿١٣ٌٟ حآل خص طظيدخ٣ص ىد  ه َ ظ٢دخ ٙدٜ ؿ٢دش ٙ دٖلظٞخا ىآ دش  دُظ ْٝ دبلَس ٣َأَ رُد٤ح حٕ َّ ََ َْ الَ َط
 ٥ ٍَ َْخ خ ٕٖوٚدَا ه َ ٣ال ٍ ذا ١٣  حٕو َ حألفؾد٘ ٕٞدخ ىد  ُٙدٜ ٙقخٍَطٞد( 42)حٕٞٔخء:  ﴾ُٓ

َ ٕٞدخ ٢ٞٙدخا أه د ك غ ٕٜ ٝٔظي ي ٜٙ   ش طلَ ٢ٚخ ك ٌٞحُا ىٖٚخ طَرض أٝئٞخ أِٝٓ حو ٙخ ٤١
 :٤١٣ ٠ٕ٤ٍ﴿  َٛ ُِٖل٤ ْ٘ طُْي ُْ َّٖ ََٕق  ُٟ ُز٤ ِٞ َ أه د ه دَا ٣حٕؼخٝ دش حأل٣ٕد٦ا ىخآل دش (91)حٕٚخثيس:  ﴾َىخْؿَظ

٢َدد ﴿٢ٞٙددخا ٕددٌِٕ  َدد٤ٓ حو:  ِٖ ْؼ ِٙ ٢َددخ أ٣َْ  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ  ا ٍددخٓ حٕ ددلخر  حرددٜ(016)حٕزَددَس:  ﴾خ َٝددْؤِص ِرَوْ دد
٢َخ  ﴿: فزخّ ْٞ ٍِّٙ  ٍَ   رْ٘ ٣أٍىٌ حٕٚٞيقشا ى  ْٕ٘ ه َ:  ٤َٓ ﴾َْٝؤِص ِرَوْ 

 انفزق بيٍ )انُسخ( انمزآَي و)اإلبطبل( اإلَجيهي:
٣رخٕٚٞخٓدزش طٖلددؼ ى ٚدخ ٓددزٌ طقؾ ٚددخا ٕآل دش حٕٚٞٔدد٤هش ٣ٕلْدد٘ حو حٕٚئٍدض حٕددٌ  ى ٢ددخا 

ى  ّظزْ٘ حٕظ  طظقخٙٔ ٙـ حْٕظذ ح٤ٕٔٞٚهش رخُىٍحء مَ ذا ١ٔ ٣ال طـي ٙؼٔ ١ٌح حٕظقؾ ٘ 
 ٣أٙدخ» :حٕظد٤ٍحط  ح٤ٞ٢ْٕص ّخطذ ٍٓخٕش حٕقزَحٝ  ٜ حٕٚـ٤٢ٓ ٤١٣  ٤َٓ فٜ ٝخ٤ّٙ ٓٚقَض 

: رخٕق دذ ا دخٟ ٙظ٢ٚخا  ٣ ِىٍ ٠ ا(02/ 8 فزَحٝ  ٜ) «حالضٚلبلٓ ٜٙ ٍَ ذ ى٤٢ ٣ٗخم فظٌ ٙخ
ـ   عُٖذ ٕٚخ ف ذا ربلحأل٣ٓ  ًِٕ ّخٛ ىب٠ٝ ٤ٕ» ٍٛ  ٤ٙضد  ١دٌح ٣ٕظديحٍُ ا(7/ 8 فزدَحٝ  ٜ) «ٕؼدخ

 رخٕٚٔد ق حإل ٚدخٛ  ـقدٔ ؿي ديحا  حٕدَد ف٢ديحا  أٝ٘دؤ ىَدي حَٕدي ٘؛ حٕق٢دي ىد  ٣حٕضقو حٕق ذ
 ٣فديٗ ضدقي٢خ أؿٔ ٜٙ حٕٔخرَش ح٤ٕ  ش ارغخٓ ىب٠ٝ    َ»٣ ٤َٓ:  ٕٖٞـخسا عَ َخا  حٕٚ ٤ٖد

 «حوإدد٦  َٝظددَد ردد٠ ضددٔاأى ٍؿددخء اىهددخٓ   دد َ ٣ْٕددٜ ٗدد جخاا  ْٚددٔ ٕدد٘ حٕٞددخ٤ّٙ اً ٝيق٢ددخا
  (09 - 08/ 7 فزَحٝ  ٜ)

٣أٙخ ٍحرقش حألػخى  ىظؤط ٞدخ ٙدٜ حٕق٢دي حَٕدي ٘ حٕدٌ    دو أكْدخٗ حو رؤ٢ٝدخ م دَ  دخٕلشا 
 كٍِ دخٓ) «ر٢دخ  ل د٤ٛ ال ٣أكْخٙدخا   خٕلش م َ ىَحثض أ ضخا  ٣أفغ ظ٢٘»: كٍِ خٓ ٓيَ ىي 
31 /35)   

فدٜ حآل دخص حٕٚٞٔد٤هش ٙدٜ حَٕدَ ٛ رؤ٢ٝدخ ٣ى  َٙخر٠ٖ ال طـي أكديحا ٙدٜ حٕٚٔدٖٚ ٜ  َد٤ٓ 
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  ى٢ددٌح ّيددَ  أ٣ أ٢ٝددخ ٙق زدش اأ٣ أ٢ٝددخ فظَدض ٣ٗددخهض ام دَ  ددخٕلش أ٣ ضددق يش ٣في ٚدش حٕٞيددـ
رخو ٣ّظز٠ا ْٕٞدخ َٝد٤ٓ: ١د    دخص َّ ٚدخص طلد٤  أكْخٙدخا ٙئٍظدش فخٕـدض رقدض ٙ٘دخّٖٞخا 

َٞخ  َ دشا  ﴿ث ش كظ٦ اًح رٖنض ٍٗي١خ أِٝٓ حو أكْخ٠ٙ ح٢ٕٞخ ا٣حٍطَض رؤٝئٞخ ٣أ٣ٍحكٞخ ْٕ ح َريَّ ًَ ٣َِا
 َٛ د٤ ُٚ َٖ ْ٘ الَ َ ْق ١ُ َُ َؼد ّْ ْٔ أَ ٍَ َرد ْيَظد ُٙ دَض  ْٝ دخ أَ َٚ دخ٤ُٕح ِاَّٝ ٍَ  ُٓ ٍِِّ َٞد دخ  ُ َٚ ُ٘ ِر د َٖ ُ أَْف َٛ  َ ٍش ٣َحوَّ خ َْ َٕد٠ُ  (010) َّٙ َِّ َٝ  ْٔ ٍُد

 ٥ ََ دد ْ٘ ٥ ٣َرُ ُٞدد٤ح ١ُ٣َدديا َٙ   َٜ  ٌِ ددَض حَّٕدد ُ َؼزٍِّ ِٕ  ٌٍِّ َل ْٕ َِ ِرددخ دد رٍِّ ٍَّ ددٜ  ِٙ  ِّ ددُي َُ ٣ُف حٕ ٍُ َٜ  ِٚ ِٖ دد ْٔ ُٚ ْٖ  :حٕٞلددٔ) ﴾ِٕ
010- 013 ) 

٣أٙخ ٓئحِٕ حَٕحرـ فٜ كْٚش اٝٔخء حو ٝز ٠  ٦ٖ حو فٖ د٠ ٣ٓدٖ٘ ٕآل دخص حٕظد  ٝٔدو٢خ 
ىْٚدددخ أٛ حو ٍىق٢دددخ ٙدددٜ ّظخرددد٠ا ىَدددي ؿدددخُ ٕٖٞزددد  ط٢َّدددخ  احو ٙدددٜ ّظخرددد٠؛ ىخٕلْٚدددش ٣حضدددلش

  «طظ٠َّأٛ  فٖ ِ ىبل ق٠؛ٍى حو ٗخء ٙخاال  ََٝثِ ٙخ ط٦ٔٞ ال »٣ٝٔ خ٢ٝخا ٍخٓ حرٜ ّؼ َ: 
 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:

٣ٝؤط  ا٦ٕ حٕٔئحٓ ح٢ٕٚ٘: ١ٔ ى  ّظخرْ٘ حَٕٚيّ ٝخٓن ٤ٔٞٙ٣مه ١ٔ ى ٠   دخص إٔند  
 حٕقٚٔ ر٢خه 

كْٚدخا ط٤ٍحط دخا  دئٜٙ ر٢دخ حٕٞ دخ٥ٍ فٖد٦ أ٢ٝدخ ٙدٜ  605: ٝق٘ا ىخٕق٢دي حَٕدي ٘ ى د٠ أ٣ٓ٤ٍ
الفظَددخى١٘ أٛ حو أرغ٢ٖددخ )ّٖٚددش أػَددٔ ٙددٜ ٝٔددو٢خ(ا ٗدد جخا ٢ددخ ّددبلٗ حوا ْٕدد٢ٞ٘ ال  ٞيدد٣ٌٛ ٙٞ

  أ ٜ أرغدٔ حْٕظدخد ١دٌٟ حٕ٘دَحثـ  ىؤرغ٢ٖخ طقٞ : ؿق٢ٖخ رخعٖشا ٣إٔغو ٢ٞٙخ رْؼ َ )ٝٔو٢خ(
 حإل٢ٕ شهه 

ا ىخٕٞ ددخ٥ٍ (05/ 3 أىٔددْ) «ح٤ٕ ددخ خ ٝددخ٤ّٙ رـٔدديٟ ٙددزغبلا »َٕٞددَأ ٙقددخا ٍدد٤ٓ ردد٤ْٕ: 
َ ٛا ٣ ظقدددخ٤ٙٛ فدددٜ )حٕزخعدددٔ ٣حٕٚزغددد٤ٓ( ىددد   قظَضددد٤ٛ فٖددد٦ حٕٞخٓدددن ٣حٕٚٞٔددد٤م ىددد  حَٕددد

 ُفد٘ أ٣ )ٙٚل ( ٣ىٌ ٝٚ اٝـ ٖد   هدَ  َد٤ٓ: ىيد  اّظز٢٘   حٕٞخ٤ّٙ ٙزغٔا أ  ٤ٔٞٙم
  لْدد٘ ىددبل   حٕيددَحثض ىدد  فٖ ٞددخ حٕددٌ  حٕ ددِ ٙلددخ» حٕٚٔددي٤ف ريٙدد٠ حٕٚٔدد قأٛ  ردد٤ْٕ
 - 04/ 3 ٤ٕ٤ّٓدد ) «ٓددزضأ٣  ١ددبلٓأ٣  ف ددي ؿ٢ددش ٙددٜأ٣  ٗددَدأ٣  أّددٔ ىدد  أكددي فٖدد ْ٘

ا ى٘ددَ قش حٕٔددزض ٣حألعقٚددش حٕٚلَٙددش ٙل ددض )ٝٔددوض(؛ ىٚددخ فددخىص ٙغ٤ٖرددش   ٕددٌِٕ (06
٣ال  ٔزظ٤ٛ ى  حٕٔزض   ألٛ ١ٌٟ حَٕ٘حثـ ٙٚل دش أ٣ ٙزغٖدشا  ا ؤّٔ حٕٞ خ٥ٍ حٕ ٤ٗ حٕوِٞ َ

 ٣٣ىٌ حٕٖيؼ حََٕ ٝ  )٤ٔٞٙهش( 
 طقَه ؿ يحا ٤ٍٓ حإلٝـ ٔ فدٜ حٕودخٌٕ أٝد٠ ١د٤ ١د٤ أٙدْ ٣حٕ د٤ٗ ٣إد٦)ًَّ ؿٞخرْ٘ أٝ  

٠ فٜ حٕوخٌٕ أريحاا ىَي ٍَأط٠ ى  ٍٓدخٕش حٕقزدَحٝ  ٜ حٕٚـ٤٢ٕدش حٕٚئٕدو أفَى ا ٣ألٝ  ال(ريحأل
 ٠ هخَٕخا أفَى فٜ حٕٚٔ ق حٌٕ  ال

ا «ٕددد ْ فٞددديٟ طن  دددَ ٣ال ؽدددٔ ى٣ٍحٛ»رؤٝددد٠  أى١٘دددٞ  ى٢ٚدددِ ٤ٕ دددو ٓددديَ  قَددد٤د و
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 ١ٔ م ََّ حَٕد كْ٘ حٕغبلً أٗ ٕ٘  ن َٟه  :ىظٔخءُٕض 
طن دَ ٙدَس رقدي ٙدَس رلٔدذ  حٕغدبلً كْد٘ ا٢ٕد ا ٣ٍدي كْد٘ :٣أؿ زِا أ٣ أؿ دذ فٞدِ

ػد٘ فدخى كَحٙدخاا ١٣دٌح ٕد٘  لديع  اّظخرْ٘ا ىَي ّخٛ كَحٙدخا ىد  أ٣ٓ حألٙدَا ػد٘  دخٍ كدبلالا 
 ٍٔددخ٣س أؿددٔ ٙددٜ ٛ ٤ٙٓدد٦ا »أ٣ حألٝز ددخءا  َدد٤ٓ حإلٝـ ددٔ:  «حو   ٓ ؿ د  ٙددـ حٕٞزدد »ألٛ 

٤ٍَّٖحأٛ  ْٕ٘ أًٛ ٤ٍٖرْ٘  ٙدٜٛ ا: ْٕد٘ أٍد٣ٓ٤ ١ْدٌحا ٜ ْد ٕد٘ حٕزديء ٙدٜ ٣ْٕدٜ ٝٔدخءّ٘ا طغ
ٌٍّٖ ٍَّٖدش  ظد٣ِؽ ٣حٕدٌ   ِٝد اؤه٥َ ر ٣ط٣ِؽ ح٦ِٕٝ رٔزذاال  حَٙأط٠ ع / 09 ٙظد٦) « ِٝد  رٚغ

ا ى٢ددٔ طَ ددي أٛ طي٢ٚٞدد  أٛ ٙقٞدد٦ أٛ حو ال  ظن ددَا أ  ال  ٞٔددن أكْخٙدد٠ ٣ال  زددي٢ٕخا (9 - 8
/ 31 ٓكٍِ ددخ) ّٚددخ ٍددخٓ ىدد  ٓدديَ« ر٢ددخ  ل دد٤ٛ ال م ددَ  ددخٕلش ٣أكْخٙددخا »كظدد٦ ٣ٕدد٤ ّخٝددض 

35)  
 :إجبببث حىل يفهىو انًسهًيٍ نهُسخ في انمزآٌ انكزيى

٣ألٝ   َ ق ٙقِ ٣كَ ٚ ف٦ٖ ى٣حٗ  يحٍظِ ؛ ىبٝ  أٍ ي أٛ أرٖنِ حٗٚجِحُ  ٙدٜ 
ا ٣ّخٛ  ْٚدٜ عدَف حٕٔدئحٓ رؤٓد٤ٖد أّؼدَ «١ٔ طقظَي أٛ حٕوخٌٕ  ٖقذ ٙـ حٕٞز »فزخٍطِ: 

١دٔ  ٖ دٌ ردخو ٙدخ ًّدَٟ حَٕدَ ٛ فدٜ )ٙدؼبلا: أىرخا ٙـ حوا ٣أّؼَ َٙحفخس ٕٚ٘خفَ ٍخٍثِا ىظ٤َٓ 
رقدي اال  ا ٣حفٌٍٝ ا ىٖدٜ أٍى فٖد٦ حٕٔدئحٓ(اِٝحٓ حو آل ش ف٦ٖ ٝز ٠ ػ٘ اٝٔخإٟ ا خ١خ ى ٚخ رقي

 ط ل ل٠ ٜٙ ٍزْٖ٘ 
حٕٞز  ٍخٓ ّبلٙخا ى  حٕ زخفا ػ٘ ٝٔ ٠ ى  رؤٛ  حؿظ٢ي ؿٞخرْ٘ ى  َٗف فٖش حٕٞٔنا ىَخٓ

ٞ  ردخَٕؿ٤ؿ إد٦ حٕٔد ٤ع  حٕدٌ  ٝٔدزض إ د٠ ىد  حٕٚدَس حٕٚٔخءا ىدخهظَؿ   دش حٕٞٔدنا ٣عدخٕزظ
 حٕٚخض ش ٙخ ٕ٘  ٠َٖا ٣ٕ٘ طقظٌٍ ف٠ٞا ٤ٕ٣ رْٖٚش طغ ذ ر٢خ هخعَٟ ٤١٣ ى  ٍزَٟ 

 قظٚدي  - ٣ال ٍ دذ - حٕدٌ  إ٘ طقظدٌٍ ٕٚلدخ٣ٍُ حٕدٌ  عخٕزدِ ردخٕل٤حٍ حٕقٖٚد  أ ضخا ٣
ٕٖٔ ٤ع  ٙدٜ م دَ أٛ ف٦ٖ حٕظ٤ػ ٌ حٌٕ   ـخٝزِ ػخٝ ش ك ٜ أ٣ٍىص ١ٌٟ حَٕ ش حٕظ  طٞٔز٢خ 

ْٕدٜ  »ٕدِ:  ٍٖدُض  طز ٜ ٕ   لظ٢خ فٞي حٕٔ ٤ع  ٣م َٟه أى ٖ ٌ ١دٌح  دخ  دخكز  ٣ٍدي ّٞدُض 
رلي غ ضدق و   َٗط حٕقٖٚ ش ال أطو٦ٖ ف٠ٞا ىق٦ٖ ٓز ٔ حٕٚؼخٓ: ٕٜ أٍزٔ حكظـخؿِ فٖ

 ا ى٢ٔ ِٕ أٛ ط٤ػٌ ٕ  ٙخ طٌَّٟ ألؿ زِ ف٠ٞ «أ٣ ٤ٙض٤ؿ
ٕٚٔدددٖٚ ٜ   ددد٤ٖٛ إددد٦ ٍزٖدددش ال  َطضددد ٢خ طدددَُ حو حكددد ٜ ٣رو ددد٤ٙ حَٕزٖدددش طظٔدددخءٓ: 

 ٙلٚيا ى٢ٔ ّخٛ حو  قَه ًِٕه ٣أؿ زِ: ٝق٘  قَه ًِٕ  
طٔؤٕٞ : فيس حألٍٖٙشا ١ٔ ّخٛ حو  قَى٠ ٜٙ ٍزٔ ٣ قَه أٝد٠ ٓ ٞٔدو٠ه ٣أؿ زدِ: ٝقد٘ا 

َٜ ِىد  أَ  ﴿ :إٔ٘ طََأ ٠ٕ٤ٍ ى   هَ حآل ش د ْٖ دخ َىَق َٙ ْ٘ ِىد   ُْ دْ  َٖ َٞدخَف َف َٜ َىبلَ ُؿ ْؿ ََ ْٛ َه دٜ َىِب ِٙ  َّٜ د٢ِ ِٔ ُٝي
  ٘  ِْ ِ  َك  ِِ ُ َف ٣ٍه ٣َحوَّ َُ ْق ا ى٤٢ فِ ِ  يقدٔ ٙدخ  َ ديا ٣كْد ٘ا  قدَه فٖدش (341)حٕزََس:  ﴾َّٙ
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 أ٣حَٟٙ ٣طَ٘ قخط٠ ٣ٙيح١خ ٣٣ٍض ٝٔو٢خ 
(ا 211ا أ٣ 33هظٚدض كدي ؼِ ردَىض اؿدخرظ  فدٜ ٓدئحٕ  فدٜ رَ دش حآل دخص ؛ م دَ حٕددد )

أٛ طٔدخفيٝ  ىد    دش أٍ دي ٙٞدِ أٛ طظٞزدؤ ٕد  ؿد٤ إٍْٔدٜ  األٝٞخ ٓٞيهٔ فٖ ٢خ طزخفدخا   كٔدٞخا 
ا ١دددٔ طَح١دددخ ٙدددٜ «ٝدددخ ٤ٕٚٓدددق٣ٛ٤ا ٣حٕٔدددٚخء رٞ ٞخ١دددخ رؤ دددي»رٚ دددي١ٍخا ١٣ددد  ٤ٍٕددد٠ طقدددخ٦ٕ: 

 حٕ٘ غخٛه أٗ فٞي حٕٞز  ٣طؤٕ ي٠ه أٗ ٙخًحه
 شزائغ اإلسالو ويىافمت انيهىد:

١د  طٞظَٔ ٜٙ ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔدن إد٦ ٤ٙضد٤ؿ ؿي ديا  دٌَّٝ  رَ خضدش حَٕيدِ رخِٕحٝدشا ٣ ػ٘
  أٛ حٕٞزدد   ٍ خضددش ال أكز٢ددخ؛ ٣اٛ حفظدديص فٖ ٢ددخ ٙددٜ رقددض ٙلددخ٣ٍ    ح٤ٕٚضدد٤ؿ حٕـي ددي

رلٔذ ٍأ ِ ٣حىٌ حٕ ٤٢ى ى    خ٢ٙ٘ حٕوٚ ْ ٣حإلػٞ ٜا ٣عخٕزظٞ  ردخَٕؿ٤ؿ إد٦ ح٤ٕٚحٍدـ 
    حٕ ٤٢ى ش

]أ   فٚددخٓحأل طُقددَ »ىفٞددخ ٝٔددؤٓ حٕٞزدد  فددٜ ٓددزذ  دد خ٠ٙ ٕئلػٞدد ٜ ٣حٕوٚدد ْ:  اكٔددٞخا 
   ددخ  ددخكز ا ال  « ددخث٣٘أٝددخ  فٖٚدد   قددَ أٛ  ىؤِكددذُّ  ٣حٕوٚدد ْا ػٞدد ٜحإل  دد٤ٗ فٖدد٦ حو 

 كَؽ ٕي ٞخ رخٕظ َ ق ر٤ٚحىَش حٕ ٤٢ى ك ٜ  يق٤ٖٛ ىقبلا كٔٞخاا ْٕٜ ٙؼخِٕ م َ  ل ق 
ىفٞ  أفغِ ٙؼخالا  ل لخاا ٤١٣   خٗ فخ٤ٍٗحءا ىَي  خ٠ٙ حٕٞزد  ٣حٕٚٔد٤ٖٚٛ حكظيدخء 

 ٍديٗ: فزدخّ ٠ٝ٤ٙا ََٕٞأ حٕلي غ: ٍخٓ حردٜرٞـخس ٦ٓ٤ٙ فٖ ٠ حٕٔبلٗا ٣ٍي ٍأ٥ حٕ ٤٢ى   ٤
 ٙددخ»: ىَددخٓ فخٗدد٤ٍحءا  دد٤ٗ   دد٤ٙ٤ٛ حٕ ٢دد٤ى ىددَأ٥ حٕٚي ٞددش ٣ٓددٖ٘ فٖ دد٠ حو  دد٦ٖ حو ٍٓدد٤ٓ

 رٞدد  ى دد٠ ٣ؿددٔ فددِ حو ٝـدد٦  دد٤ٗ ١ددٌح  ددخٕقا  دد٤ٗ ١ددٌح: ٍددخ٤ٕح «ط دد٤ٙ٤ٛه حٕددٌ  حٕ دد٤ٗ ١ددٌح
: ٣ٓدٖ٘ فٖ د٠ حو  د٦ٖ حو ٍٓد٤ٓ ىَدخٓ حٕٔدبلٗا فٖ د٠ ٤ٙٓد٦ا ى خ٠ٙ افي١٣٘ ٜٙ آَحث ٔ

  ر ٠ٙ٤ ٣أَٙ ٣ٖٓ٘ا فٖ ٠ حو  ٦ٖ حو ٤ٍٓٓ ى خ٠ٙ ا«ْٙٞ٘ ر٦ٓ٤ٚ أكٌ أٝخ»
 ١ٔ ٍأ ض أَّٝخ ال ٝوـٔ ٜٙ ٤ٍٓ حٕلَ َش ٣ال ٝوخى٢خه

 يؼبييز نهتفزيك بيٍ انحك وانببطم:
 ٓٞق٤ى ػخٝ ش ٤ٖٕٚض٤ؿ رقي أٛ ٝيَك ٜٙ ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔن 

حٌٕ ٜ ٜٙ ػٚدخ١ٍ٘ طقَىد٢ٝ٤٘   ى٢د٤ ٙ دِحٛ ْٕ٘ أفـزٞ  حٓظ٢٘خىُ رٞٚ حألٝز خء حٌْٕرش 
 ْٚددٜ ٕٞددخ أٛ ٝقددَه ٙدٜ هبلٕدد٠ حٕلددٌ ٙددٜ حٕزخعددٔا ٙدـ  َ ٞدد  أٛ حٕز٘ددَ  ٞلَىدد٤ٛ فددٜ  اكدٌ

  طقخٕ ٘ أى خ٢ٝ٘ا ٣ْٕٜ  ز٦َ ْٕٖظذ أػ١َخ ف٦ٖ حٕق٤ٚٗ حٕٚـٚٔ
 ٌٕح ىفٞخ ٝغز٠َ ٤ٓ خا:

حٕٞدخّ ىد   ا ىٚخ ١  حألٙش حٕظ  ٍظٖض أّزَ فيى ٙدٜحألٙ٘حَٕظٔ ٣حَٕظخٓ ٣ٍـ ٜٙ ّٔ   0
ح٢ٕٞدددي٣ّا حٕ ٢ددد٤ىا  اِ ّخٕظدددخٕ : )حٕز٤ً ددد٤ٛأٙخٙددد طدددخٍ ن حٕـدددْٞ حإلٝٔدددخٝ ه ٣حٕو دددخٍحص
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 ح٤ٖٕٚٔٚٛ(  احٕٚٔ ل ٤ٛ
ح٢ٕٞدي٣ّا  اٙخ ١  حألٙش حٕظ   ْ٘ٔ حِٕٝدخ ى ٢دخ حٕٞٔدزش حألٍدٔ رد ٜ أطزخف٢دخ )حٕز٤ً د٤ٛ  3

 هح٤ٖٕٚٔٚٛ( احٕ ٤٢ىا حٕٚٔ ل ٤ٛ
 اح٢ٕٞدددي٣ّ ؛ حٕ ٢ددد٤ىا حٕٚٔددد ل ٤ٛٙدددخ ١ددد  حألٙدددش حألٍدددٔ ٗدددَرخا ٕٖوٚدددَ )حٕز٤ً ددد٤ٛا   2

 هح٤ٖٕٚٔٚٛ(
َّٗ حٕٚٔددد ق ىددد  ٙبلرٔددد٢خ ٣طٔدددظ١َخ ٣كـخر٢دددخ   4 ٙدددخ ١ددد  حألٙدددش حٕظددد  ٣حىَدددض ٝٔدددخإ١خ أ

 هح٤ٖٕٚٔٚٛ( اح٢ٕٞي٣ّا حٕ ٤٢ىا حٕٚٔ ل ٤ٛ ا)حٕز٤ً ٤ٛ
ٙخ ٤١ حْٕظخد حَٕٚديّ حٕدٌ   دؤَٙ حو ى د٠ رَظدٔ حألعيدخٓ ٣حَٕضدـ ٣حٕٞٔدخء )حٕي ديحا   5

 هَ ٛ(حٕظ٤ٍحسا حإلٝـ ٔا حَٕ
 ربْٙخِٝ أٛ طؤط  ٕ  رؤٙؼٖش أه٥َ   ٕٞقَه ػٚخٍ حَٕ٘حثـ حٕظ  ٝي ٜ ر٢خ 

 أؿيى حٕظَك ذ رْ٘
*** 
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  ِٕ شطل خط  حَٕٖز  احٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ حألم حٕلز ذ
ٝدد٤ى  حٕددَى  كظدد٦حٕـددِء حأل٣ٓ ٢ٞٙددخ  ٦أٛ طَزددٔ حٕددَى فٖدد٣أٍؿدد٤  اؿدديحا  ع٤ ٖددشٍٓددخٕظِ  
  حا ؿِء حا ءٍٓخٕظِ ؿِ ٦ٍى فٖأ٣أٝخ  اى٢ٚخا 
 في انمزآٌ انكزيى:حكًت انُسخ  تؼهيمبث حىل يفهىو 

    ٣ى٢ٚظ٠ احأل٣ٓ ؿٚ ٔ  طئ َُ ٕٔئحٕ
أ ددٜ ا عددبلًحإل ٦م ددَ َٙٞددـ فٖدداٝدد٠  :خ٤َٕٓرددٓددئحٕ  حٕؼددخٝ  ىؤٓددٚق ٕدد   ٜؿخرظددِ فددأٙددخ ا

ُْ  ﴿: ٍد٤ٓ حَٕدَ ٛ ىد حٕظيٍؽ حٌٕ  طظْٖ٘ فٞد٠  َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ ْ٘ ٣ََ د ُْ دٞ ِٙ  َٛ َٜ  َُظ٤َىَّد٤ْ  ٌِ ٣َحؿدخا ٣َِ د َّشا ٣َحَّٕد
حٍؽ  ََ ََ ِاْهد ِٓ َمْ  ٦َٕ حَٕل٤ْ َظخفخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِ٘  ُْ َٜ  ﴿رخٕـٖٚدش: ٘ ٝٔدو٢خ (ا طد341 :حٕزَدَس) ﴾ألَ  ٌِ ٣َحَّٕد

دَحا  ْ٘ ٍَ ٣ََف د٢ُ ْٗ َرَقدَش أَ ٍْ َّٜ أَ د٢ِ ِٔ َٜ ِرؤَُٝي رَّْ د ََ ٣َحؿدخا َ َظ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ ْ٘ ٣ََ د ُْ ٞ ِٙ  َٛ ٤ْ ا (324: حٕزَدَس) ﴾    َُظ٤َىَّ
١دٔ طقظَدي ه ؿٚدٔ ىَدظ ٓدض خحٕيًَ ر ٢ٞٚد   هؽ حٌٕ  طظْٖ٘ ف٠ٞ ّخٛ ٕقيس ؿ٢ٔٚٔ حٕظيٍى

ٌَ  أٛ ١ٌح طيٍؽ أٗ طٞخٍض  ؾ٢َ ى ٠ ّخطُذ  ٍٔ ٙدٜ أَ ّبل٠ٙ ى  ْخثٜ ٙظَىى م َّ ّ حََٕ ٛ حٕوخٕ
 هحٕظ  طيٍؿض ى ٢خ ١ٌٟ حألكْخٗ شحإلٓبلٙ  شٕٙؤل شٙخ حٕيظَس حِٕٙٞ ه ؿٚٔ ٓض

َُ َهْ ددَحا  ُِّظددَذ  ﴿ :أ ددٜ حٕظدديٍؽ ىدد  ٍدد٤ٓ حَٕددَ ٛ ََ دد٤ُْص ِاٛ َطدد َٚ ُ٘ حٕ ُّ ََ أََكددَي ح َكَضدد ًَ ْ٘ ِا ُْ ددْ  َٖ َف
 َٜ د  َِ ظَّ ُٚ َٖد٦ حٕ ٣ِه َكَخِّ َف َُ ْق َٚ ْٕ َٜ ِرخ ِر  ََ ٍْ ِٜ ٣َحألَ َِٕيْ  ٤َح ْٖ ِٕ  :٣ٍد٤ٓ حَٕدَ ٛ(ا 081 :حٕزَدَس) ﴾ح٤َِٕ  َُّش 

ددددخءِ  ﴿ َٔ ِٖٕٞ ٣َ َٛ رُدددد٤ ََ ٍْ ِٛ ٣َحألَ ِٕددددَيح َُ ح٤َٕح ََ ددددخ َطدددد َّٚ
ٍِّٙ َِٝ دددد ذ    ِٓ َؿددددخ َِ ِٖٕ  ِٛ ِٕددددَيح َُ ح٤َٕح ََ ددددخ َطدددد َّٚ

ٍِّٙ َِٝ دددد ذ  
٣ضدددخا  َُ ْي َّٙ َِٝ ددد زخا   ََ ؼُددد َّ ددد٠ُ أ٣َْ  ْٞ

ِٙ  َّٔ ددد ٍَ دددخ  َّٚ ِٙ  َٛ رُددد٤ ََ ٍْ ١دددٌح طٞدددخٍض ىددد   دددٚ ٘ ا (7 :حٕٞٔدددخء) ﴾٣َحألَ
 ؾ٢َ ى ٠ ّخطذ حََٕ ٛ أٛ حٕودخٌٕ ال  ديٍ  أ  حٕظ٘دَ ق ٜ  ٞزند  أٛ  احٕـٖٚظ ٜ ٣حٕظَ٘ ق ٜ

   ظزق٠ ح٤ٖٕٚٔٚٛ
َّ٘  ﴿ :ٖ٘ ف٠ٞ ى  ٤ٍٓ حََٕ ٛحٕظيٍؽ حٌٕ  طظْأ ٜ  خ ط٤ُّٕ٤َُح َىَؼ َٚ َٞ ُد َىؤَْ  َِ ْن َٚ ْٕ ًُ ٣َح َِ ْ٘ َٚ ِ حٕ ٣َِوَّ
 ِ ِي  ﴿ :٤ٍ٣ٓ حََٕ ٛ (005 :ٕزََس)ح ﴾٣َْؿ٠ُ حوَّ ـِ د ْٔ َٚ ََ حٕ ْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َ ٍّٓ ْؿَض َى٤َ ََ ْٜ َكْ ُغ َه ِٙ ٣َ

 ُٟ ََ ْغ َٗ  ْ٘ ُْ ْ٘ َى٤ُّٕ٤َح ٣ُُؿ١َ٤ ُُّٞظ خ  َٙ ِٗ ٣ََكْ ُغ  ح ََ  ١٣د١٤دٔ طقظَدي أٛ حٕيدًَ (ا 051 :حٕزَدَس) ﴾حَٕل
ػدد٘  اى ى ٢ددخ حٕٚٔدد٤ٖٚٛ ٗدد جخا طقدد٤َّ  ّز ددَس ؿدديحا  شّددخٛ ىظددَس ُٙٞ دد شٍَ ٝ دد شؿٖٚدد أٍرقدد ٜكدد٤حٕ  

أٗ ١ٌح طٞخٍض  ؾ٢دَ ى د٠ ّخطدذ حَٕدَ ٛ أٛ حو ال  ديٍ  أ دٜ  َ دي  ههَ   ء ظيٍؿ٤ٛ ى ٠ ٕ٘
 هح٤ٖٕٚٔٚٛ أٛ  ظ٤ؿ٤٢ح ٕٖ بلس

 أل٢ٝٛددخ فٚددٔ ٙددٜ م ددَ حو أضددخص حٕظدد  ٙددٜ حٕٚئّددي ١ددٔ طلددذ أٛ ْٝٚددٔ رددخٍ  حٕظٞخٍ 
١ٞخ ٝظْٖ٘ ف٦ٖ فديى  خ٣ْٕٞ اؿيحا  ع٤ بلا  طزخف٠ ى  حٕظ٤ٍحس ّخٛ  ؤهٌ ُٙٞخا أحٕوخٌٕ ى  طيٍ ذ 
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ٕٖٞزد   ٟٝٔدخأحٕظ  طؾ٢َ حٕوخٌٕ أ٠ٝ ٍخٓ ّبلٗ ىد  حٕٖ دٔ ٣ طٚخٙخا  حٕٚظٞخٍضش شٜٙ حٕـٚٔ حََٕ ٝ 
  ٣ٍخٓ ٠ٕ ّبلٗ ٙٞخٍض طٚخٙخا  اى  حٕ زخف

٣ٕد٤  (ٟا دخ ٞٔد ٠ ػ٘  خا ٕٞز   ٤َٓ ٠ٕ ّبلٙح١ٔ طقظَي أٛ حٕوخٌٕ  ٖقذ ٙـ : )ؤٕظِ ٓئحالا ٓ
٣فٞدديٙخ  إٖٔدد ٤ع  ٕقَىددض أٝدد٠ ٍددخٓ ٢ٕدد٘   ددش ىدد  حٕٚٔددخء  ددشٍؿقددض ألٓددزخد ٝدد٣ِٓ ١ددٌٟ حآل

د٢َخ  :فخىط٢دخ فٖد ٢٘ ٍدخٓ ٢ٕد٘اى  حٕ د٤ٗ حٕظدخٕ   حٕ لخرشعٖذ ٠ٞٙ  ِٔ ْٜ   دش أ٣ ُٝٞ د ِٙ دْن  َٔ َٞٝ دخ  َٙ  ﴿
٢َخ ﴾َْٝؤِص ِروَ  ِٖ ْؼ ِٙ ٢َخ أ٣  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ  ( 016( )حٕزََس: ْ 

٢ٝد٘ ا :٣حٕٔد ٤ع   َد٤ٓ ٤ٔٞٙهشاٍَ ٝ ش  شؿٖٚ 33حٕٚي٣َٔٛ  ظ٤ْٖٚٛ فٜ  :أٝض ط٤َٓ
  ددشا  211ٓددؤىظَ  أٛ فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش : )٣أٝددض طَدد٤ٓ أ ضددخا  شاؿٖٚدد 347كدد٤حٕ  

 شٖٚدؿ 211 (اىٜٚ حٌٕ  ٍخٓ ٕدِ ردؤٛ ١دٌٟ حآل دخص حٕٚٞٔد٤هش ٝٔدوض أل٢ٝدخ ٙدٜ حٕ٘د غخٛه
 ٜٙ  ي َ  حٕقِ ِ ا٦ٕ ٝئ  شؿخراكظخؽ أ٣ ا%5ٍَ ٝ ش أ  ك٤حٕ   شؿٖٚ 6326 ٔ أٜٙ 

أٛ ط٘دَد ّدؤّ ٙدخء طد٘ ٣ضدـ ٣حكدي ؿدَحٗ ٙدٜ حٕٔد خٝ ي  ١دٔ طَزدٔ ٗو د خا  :حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ
شا ٍخطٖدد حٕٞٔددزشأٛ ١ددٌٟ  ٣حكددي ىدد  حٕٖٚ دد٤ٛ ٣أٝددض طقٖدد٘ طٚخٙددخا  شحَٕٞدد  فٖدد٦ عددٜ ٙددخء أ  رٞٔددز

ألٛ  حَٕٞغددشىددؤٍؿ٤ أٛ ٝ ددٔ ٕلددٔ ٢ٕددٌٟ  اٍٗدديٝخ ى ٢ددخ حٕوددخٌٕأأري ددش  ٝلددٜ ٝددظْٖ٘ فددٜ ك ددخس
   ٚخٛ رخََٕ ٛحإلفيٗ ٕي  َٝغخا ّؼ َس طيف٤ٝ  ا٦ٕ 

٣ٙٞظؾدَ ٍىُ  ا٣ٍرٞدخ ٙقدِ اأٍؿ٤ ِٕ ّٔ ه َ ٣ى٢٘ ٜٙ حٕوخٌٕ احٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ فِ ِ  
   حَْٕ ٘

***
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  ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
رَ ش اؿخرخطِ ٍزٔ أٛ أٍى فٖ ِا ْٕٞ  ٣ؿيص ٙظٔدقخا ٕـ٤حردِا أٝظؾَ ى أٛ ىَي ّٞض أ٣

 ىَٖض ال رؤّ رظقـ ٠ٖ 
 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:

 :أ٣ى ريح ش أٛ أ لق ْٕ٘ رقض حٕٚيخ١ ٘ حٕوخعجش ؿيحا 
 ؾٜ ؿٞخرْ٘ أٛ طَط ذ حآل خص ى  حٕٞد٣ِٓ ّظَط ز٢دخ ىد  حٕٚ دلوا ٣ال  ديٍ  ؿٞدخرْ٘ 

٣أٛ أ٣ٓ   دخص  اَدَ ٛ ىد  ٓد٤ٍس حٕزَدَس حٕظد  ىد  ىخطلدش حٕٚ دلوأٛ  هَ   دش ِٕٝدض ىد  حٕ
حَٕددَ ٛ ىدد  ٓدد٤ٍس حٕقٖددٌ ىدد   هددَ حٕٚ ددلوا ىْدد٤ٛ حآل ددش رقددي ٙٞٔدد٤ه٢خ رآ ددش أ٣ ف٘ددَس ال 

 فبلٍش ٠ٕ رِٜٙ ط٢ِٕٞخا ىَي  ٤ْٛ ر ٢ٞٚخ ٜٙ حِٕٜٙ ٙخ  َخٍد فَ٘ ٤ٞٓحص 
ىخآل دش حٕٞخٓدوش  ا٠ َٖٙد٤د ٣فْدْ ٙدخ طَد١ٓ٤ٔ طقٖ٘  خ  دي َ  أٛ حٕٚؼدخٓ حٕدٌ  ًََّطد

ٙظَيٙش ى  حٕٚ لو ف٦ٖ حآل ش حٕٚٞٔد٤هشا ٣ىفٞدخ ٝد٥َ ًٕدِا ىخآل دش حٕٚٞٔد٤هش ١د  ٤ٍٕد٠ 
ََ  ﴿طقددخ٦ٕ:  ِٓ َمْ دد َٕدد٦ حَٕلدد٤ْ َظخفددخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِدد٘  ُْ ٣َحؿددخا ٣َِ دد َّشا ألَ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ ْ٘ ٣ََ دد ُْ ددٞ ِٙ  َٛ دد٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ٣َحَّٕدد

دد َٖ َٞددخَف َف َٜ َىددبلَ ُؿ ْؿ ََ ْٛ َهدد حٍؽ َىددِب ََ ِ  ِاْهدد ِِ دد ُ َف ٣ٍه ٣َحوَّ َُ ْقدد َّٙ ددٜ  ِٙ  َّٜ دد٢ِ ِٔ َٜ ِىدد  أَُٝي دد ْٖ ددخ َىَق َٙ ْ٘ ِىدد   ُْ  ْ
  ٘  ِْ َٜ  ﴿ا 324ٙدٜ ٓد٤ٍس حٕزَدَسا ٣أٙدخ حآل دش حٕٞخٓدوش ٢ٕدخ ى٢ٍَٚدخ  341ا ٢ٍٍٚ٣دخ ﴾َك  ٌِ ٣َحَّٕد

 َ٣ ٍَ د٢ُ ْٗ َرَقدَش أَ ٍْ َّٜ أَ ٢ِ ِٔ َٜ ِرؤَُٝي رَّْ  ََ ٣َحؿخا َ َظ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ  َ٣َ ْ٘ ُْ ٞ ِٙ  َٛ ٤ْ َّٜ َىدبلَ  َُظ٤َىَّ ٢ُد َٖ َٜ أََؿ ْند َٖ ح َر ًَ دَحا َىدِب ْ٘ َف
  َ َٛ َهِز دد ُٖدد٤ َٚ ددخ َطْق َٚ ُ ِر ْق٣َِه ٣َحوَّ َٚ ْٕ َّٜ ِرددخ دد٢ِ ِٔ َٜ ِىدد  أَُٝي دد ْٖ ددخ َىَق َٚ ْ٘ ِى  ُْ ددْ  َٖ َٞددخَف َف ا أ  حٕٞخٓددوش ﴾ُؿ

 ٣ٍىص ى  حٕٚ لو ٍزٔ ح٤ٕٔٞٚهش  
٣أٛ ر ٢ٞٚدخ أٛ طَط ذ ٣ِٝٓ   خص حََٕ ٛ ّظَط ز٢خ ىد  حٕٚ دلوا  -مٖغخا  - ٤ٕ٣ ىَضٞخ

رضـ ٓغ٤ٍا ّ و  وغَ رزخِٕ أٛ ّخطذ ١ٌح حْٕظخد )ٕد٤ ّدخٛ ٙدٜ حٕز٘دَ( ٕد٘  ظٞزد٠ إد٦ ٙدخ 
إ دد٠ه ١ددٔ طددَحٟ ٙددٜ حٕٔددٌحؿش ْٕدد  ال  ظٞزدد٠ ٢ٕددخ ١٣دد٤  َددَأ حَٕددَ ٛ ىدد  ّددٔ  دد٤ٗ فٖدد٦  طٞز٢ددَض 

أ دددلخر٠ه أٙدددخ ّدددخٛ  ـددديٍ رددد٠ كدددٌى٢خ كظددد٦ ال  غٖدددـ فٖ ٢دددخ ؿٞدددخرْ٘ه ٕٚدددخًح ٕددد٘  لدددٌى٢خ 
 ى  حََٕٛ ح٤ٕحكي ٣حٕقَ٘ ٜه    ق ٣ٖط١٤َّخ ٕ غٖـ فٖ ٢خ ٙٔ ل ح٤ٖٕٚٔٚٛ ٜٙ رقيٟ

أٛ ىدد  حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م ٙددخ طدد٤ح٦ٕ  ٙددٜ حٕٚئّددي ٕدد  أٛ ىَكددِ ٓ ظضددخفو اًح فٖٚددَض 
ِ   ﴿ :(66-65ٙزخَٗس ى  أ  حََٕ ٛا ّٚخ ى  ٤ٍٓس حألٝيخٓ ى  حآل ظد ٜ ) ٍَِّ َ خأَ ٢َُّدخ حَِّٕٞزد ُّ َكد

ِٓ ِاٛ  َظددخ َِ َٖدد٦ حٕ َٜ َف  ِٞ ِٙ ددْئ ُٚ خثَددش  حٕ ٍِّٙ  ُْ٘ ددٞ ٍِّٙ ُْددٜ  ِٜ ٣َِاٛ َ  ددخثََظْ  ِٙ ُزدد٤ح  ِٖ َٛ َ ْن ٣ َُ َٛ َ ددخِر ٣ َُ دد ْ٘ ْ٘ ِف ُْ ددٞ
ٍِّٙ ُْددٜ   َ

 َٛ ٢ُدد٤ ََ ٗ  الَّ َ ْي دد٤ْ ٍَ  ْ٘ ٣ح ِرددؤ٢ََُّٝ َُ َيدد َّ  َٜ  
ٌِ َٜ حَّٕدد دد ٍِّٙ يددخا  ْٕ ُزدد٤ح أَ ِٖ َّٛ  (65)َ ْن َ٘ أَ دد ِٖ ْ٘ ٣ََف ُْ ُ َفددٞ ددَو حوَّ َٛ َهيَّ حآل

 ٍِّٙ  ُْ٘ ددٞ ٍِّٙ ُْددٜ  ْ٘ َضددْقيخا َىددِبٛ َ  ُْ ِٜ ِىدد  َيددْ  ْٕ ُزدد٤ح أَ ِٖ ددو  َ ْن ْٕ ْ٘ أَ ُْ ددٞ ٍِّٙ ُْددٜ  ِٜ ٣َِاٛ َ  ددخثََظْ  ِٙ ُزدد٤ح  ِٖ س  َ ْن ََ خثَددش  َ ددخِر
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 َٜ  َِ دددخِر ـَ حٕ َّ ددد َٙ  ُ ِ ٣َحوَّ ِٛ حوَّ ًْ ٕٖٚٔدددٖٚ ٜ رَظدددخٓ ف٘دددَ  حو ا ىَدددي أًٛ(66-65)حألٝيدددخٓ:  ﴾ِردددِب
طدَحٟ ٝٔد   أضقخى٢٘ ٜٙ حَّٕٚ٘ ٜا ػ٘ هيو حو ف٢ٞ٘ا ىؤًٛ ٢ٕ٘ رَظخٓ ضقي٢٘ ىَظا ى٢ٔ

ْ٘  ﴿ :حْٕخطددذ حآل ددش حٕٔددخرَش حٕٚٞٔدد٤هش ١٣دد٤  َدد٤ٓ ُْ ُ َفددٞ ددَو حوَّ َٛ َهيَّ ىخّظ٘ددي٢خ أكددي  ا﴾حآل
ٙٚددٜ  قظَددي أٝدد٠  أرٞددخء ١ددٌح حِٕٙددخٛه أٗ أٝدد٠  دديٍ  ر٢ددخا ٣ ََأ١ددخ ٣ َددَأ ٝخٓددو٢خها ىٖدد٤ ّٞددَض 

 ٢خ ٣أ٥٤ٍ طٞخٍض ٣طٖوزظا ىبٛ ١ٌح حٕٚؼخٓ أىضٔ ِٕ ٜٙ حألٙؼٖش حٕظ  ًَّطَ 
 أٍد٤ٓؾدٜٞ  دخ  دخكز  أٛ حّظ٘دخه ٤ٙضد٤ؿ حٕٞخٓدن ٣حٕٚٞٔد٤م ؿي ديا ىدبٝ  ٣كظ٦ ال ط

حٕ ٤٢ى ف٦ٖ ف٢ي ح٤َٕٓٓ  ٦ٖ حو فٖ ٠ ٣ٖٓ٘ أػخ٣ٍح ١دٌٟ حٕ٘دز٢شا ٣ٍمد٘ ًٕدِ ٕد٘ رؤٛ  ِٕ
  لٌه ح٤َٕٓٓ ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ حََٕ ٛا ٣ال طلَؽ ٠ٞٙ 

 ٠ ٍزدٔ أٛ حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم  ـَ خٛ ٣ىٌ فٖ٘ حو حَٕي ٘ا ٌِٕٕ ٍى حو ف٦ٖ حٕغخفٞ ٜ ى
َظدخِد  ﴿ط٤ٕي رؤٕو ٣أٍرقٚخثش ٓٞش ىَخٓ:  ِْ ُّٗ حٕ ُٟ أُ دخُء ٣َ ُْؼِزدُض ٣َِفٞدَي َ٘ دخ َ  َٙ  ُ ُلد٤ حوَّ ْٚ )حَٕفدي:  ﴾َ 

(ا أ  حآل ددش حٕٞخٓددوش ٙق٤ٖٙددش فٞدديٟ ىدد  أٗ حْٕظددخدا ّٚددخ ٍى حو فٖدد٦ حٕغددخفٞ ٜ رخٕٞٔددن 29
ُ  ﴿ر٠ٕ٤َ:  َٛ  َ دٍش ٣َحوَّ دخ َْ َّٙ َٞخ  َ دشا  ْٕ ح َريَّ ًَ ُٓ ٣َِا ٍِِّ َٞد دخ  ُ َٚ ُ٘ ِر د َٖ  ا ١دبل طؤٖٙدض ٤ٍٕد٠(010)حٕٞلدٔ:  ﴾أَْف

  ّٚخ طؾٜ أفٖ٘ رٚخ  ِٞٓا ىخٕٞٔن ٜٙ ّٚخٓ فٖ٘ حوا ٣ٕ ْ طٞخٍضخا أ٣ طوزغخا رؤ٠ٝ 
 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ:

أهدد٥َ ال ٍ ددذ أٛ حٕٔددزذ حألٓددخّ ٕٖٞٔددن ١دد٤ حٕظدديٍؽا ١٣ددٌح ال  ٚٞددـ ٣ؿدد٤ى أٓددزخد 
لٜٔ أٛ أًّدَ ٕدِ ٣حكديحا ٢ٞٙدخا ٣ٕقٖدِ ٓدظ٥َ ى د٠ أ٤ًٚٝؿدخا  هدَ َٕرٚخ ٕ٘ أطقَ  ٢ٕخا ٣ 

ح  ﴿ ددخٍهخا ىدد  حٕظوددزظ حٕددٌ  طيف دد٠ا ىَددي ؿددخء ىدد  ٓدد٤ٍس حٕٚـخىٕددش:  ًَ ُٞدد٤ح ِا َٙ   َٜ  ٌِ َ خأَ ٢َُّددخ حَّٕدد
َُ َىدبِ  ْ٘ ٣َأَْع٢َد ُْد َّٕ  َ َِ َهْ د ِٕ ًَ ٍَشا  ْ٘ َ َي ُّ ٤َح ـْ َٝ َٜ َ َيْ   ٤ح َرْ  ُٙ يٍِّ ََ َٓ َى ٤ ُٓ ََّ ُ٘ حٕ َّٛ َٝخَؿْ ُظ دُي٣ح َىدِب ـِ ْ٘ َط ٛ َّٕد

  ٘ ِك  ٍَّ   ٍ َ َمُي٤ ُ  حوَّ ُٖد٤ح ٣ََطدخَد حوَّ ْ٘ َطْيَق َٕد  ًْ ٍَخٍص َىدِب ْ٘ َ َي ُّ ٤َح ـْ َٝ َٜ َ َيْ   ٤ح َرْ  ُٙ يٍِّ ََ ْ٘ أَٛ طُ ُظ َْ َي ْٗ أَأَ
ُ َهزِ  ٠َُٕ ٣َحوَّ دددد٤ ُٓ ٍَ ٣َ َ ددددخَس ٣َأَِع ُقدددد٤ح حوَّ َّ َِّ ددددبلَس ٣َ طُدددد٤ح حٕ ٤ح حٕ َّ ُٚ  ٍِ ْ٘ َىددددؤَ ُْ ددددْ  َٖ َٛ َف ُٖدددد٤ َٚ ددددخ َطْق َٚ َ  ِر  ﴾ دددد

ٛ أٍحى حٕلي غ ٙدـ اطؤَٙ حٕنٞ  رظَي ٘  يٍش و طقخ٦ٕ  حأل٦ٕ٣ىخآل ش  (ا02-03)حٕٚـخىٕش: 
َٙس ٣حكيسا ػد٘ أٝدِٓ حو ٝٔدو٠ ىد  حآل دش حٕظد  رقدي١خا اال  حٕٞز ا ٤١٣ كْ٘ َٗف  ٕ٘  ٞيٌ

٣حٕلدي غ ٙقد٠  ٣أٛ َٕ دخٟ ا٣حٕظ  ِٕٝدض ىد  ٝيدْ حٕ د٤ٗا ٣ًٕدِ ٕظز دخٛ ٗدَه حٕٞزد  فٞدي حو
 ٣ دَحٟ ىٕد بلا  اٝقٚش ّز َس ٜٙ حوا طٔظلٌ أٛ  ١َْ٘خ حٕقزيا ىٖقٔ ؿٞخرْ٘  يَف ر٢ٌح حٕٚؼدخٓ

   ا خٍهخا ف٦ٖ حٕظٞخٍض حٌٕ  ٣ٍـ ى ٠ ٙئٕو حََٕ ٛ
١ددٔ طددَحٟ ٝلظددخؽ إدد٦ إٔٚقدد  ْٕٞظ٘ددو ١ددٌح حٕظٞددخٍض حِٕٚفدد٤ٗ ردد ٜ   ظدد ٜ  :١٣ٞددخ أطٔددخءٓ

ٙٞٔد٤ما ػد٘ ٕد٘  ـدي كَؿدخا حأل٣ٓ  أٛ حٕلْد٘ ٍّخا  ْٜٚ أٛ  ٤ْٛ حْٕخطذ ٙيأال  ٙظظخٕ ظ ٜه
 ٜٙ ارَخث٠ ى  حََٕ ٛ حَْٕ ٘ا ٕظقَه حألٙش ِٕٙٞش ٝز ٢خ ٣ىض٠ٖ فٞي ٍر٢خه
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ْد٘ حٕٞٔدن حالردظبلءا أ  أٛ حو  زظٖد  فزدخىٟ رظْٖد ي٢٘ ٙدخ  ٘دٌ فٖد ٢٘ا ٣ٜٙ أٓدزخد ٣كِ 
ٍ ددش ٕ ؾ٢ددَ  دديً ا ٚددخ٢ٝ٘ا ١٣دد٤  قٖدد٘ أٝدد٠ ٓدد ويو فدد٢ٞ٘ ٣ َىددـ ١ددٌح حإل ددَا ّٚددخ ىدد  

٣حهظزددخٍحاا ١٣دد٤  قٖدد٘ أٝدد٠  حو ارددَح١ ٘ رددٌرق حرٞدد٠ حرددظبلءا أٙددَ  حٕددٌر ق حٕظدد  ىدد  ّظددخرْ٘ا ىَددي
 ٙٞٔدد٤م رخٕؼددخٝ ا ٣فٖظدد٠حأل٣ٓ فٞدد٠ ١ددٌح حٕلْدد٘ إدد٦ ًرددق ّددزٖ ىدديحء ٕدد٠ا ىددخألَٙ  وٓدد وي

 حو ّخٛ  ظٞخٍض ى  أ٣حَٟٙ  رؤٛ  حالرظبلءا ٣ٕٜ  ٤َٓ أكي١٘
ْ ٢َدخ  ﴿ٓ حو طقخ٦ٕ: ٣ٙؼٔ ١ٌح ى  ٤ٙض٤ؿ طن  َ حَٕزٖشا ٍخ َٖ ُّٞدَض َف َِٕظ   َش ح َٖ ْز َِ َٞخ حٕ ْٖ خ َؿَق َٙ ٣َ

َزْ ٠ِ  َِ ٦َٖ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ    (042)حٕزََس:  ﴾ِاالَّ 
 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:

 ٣ٍددي َٖٝددض ا347فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش رددؤٛ  طوزَٝدد  أٛ حٕٔدد ٤ع   َدد٤ٓأهدد٥َ ٙددَس 
َّّ فٖد٦ أٝدد٠ ٍددخٓ  ا 347ٕدِ رددخٕظ٤ػ ٌ ٙدٜ ّظددخد حٕٔد ٤ع  أ٢ٝددخ ف٘دد٣َٛ   دش ىَددظا ٣أٝدض ٙ دد

أٗ أٛ حٕظ٤٢ ددٔ ىدد   فٞددخىهٚٔددؤٕش ٙددْٞ٘ أٛ طوزَٝدد  أ ددٜ ٍددخٓ حٕٔدد ٤ع  ًٕددِه ١ددٔ حٕؤٍؿ٤ ىدد
 ال  َض  ضٚ َّ٘ه   31َٙ ٤ىا ألٛ حٍَٕ٘ ٚٔؤٕش حٕ

  أٝد٠  َزدٔ ح٣َٕح دشا  ؾٜ ؿٞخرْ٘ أٛ ٣ؿ٤ى ٣ٍح ش ٙخ ى  ّظخد ٕٖٔد ٤ع  أ٣ م دَٟ؛  قٞد٣
٣ قظٚي١خا ٣ال  يٍ  ؿٞدخرْ٘ أٛ حأل٣ٕد ٜ ٙدٜ حٕٚٔدٖٚ ٜ ّدخٛ ٙد٢ٞـ٢٘ ٓدَى ّدٔ ح٣َٕح دخص 
حٕظد  ط دٔ إد ٢٘ ىد  حٕٚٔدؤٕش؛ ٣ٕد٤ ّخٝدض ح٣َٕح دش ضدق يش أ٣ ٤ٙضد٤فش ال  قظدي ر٢دخ فٞددي١٘ 

ٝد٠ ٣ٙخ ى٣ٍح أ ا٣ال فٞي م ١َ٘ا ىَي ّخ٤ٝح  ٤ٍى٣ٛ أٓخٝ ي ١ٌٟ حألهزخٍا ٕ قٖ٘ ٍخٍث٢خ ضقي٢خ
ٓ ؤط  ُٙخٛ طغزـ ى ٠ ١ٌٟ حْٕظدذا ى ظٞخ٢ٍٖدخ فد٤حٗ حٕٞدخّ ٣ى١ٚدخإ١٘ حٕدٌ ٜ ال  يٍَد٤ٛ رد ٜ 

٣ ٖددِٗ  ا دل ق ٤ٙ٣ضدد٤ؿا ٣ٍددي  ؾددٜ حٕددزقض أٛ ّددٔ ٙدخ ى ٢ددخ  قظَدديٟ ٙئٕيدد٤ٟا ى ٖدد٢ِٙ٘ ر٢ددخ
 حٕٖٚٔٚ ٜ ر٢خ 

رخ٣َٕح ددش حٕ ددل لش ٣حٕلٔددٞشا ٣ٙددخ فدديح ًٕددِ اال  حٕٚٔدد٤ٖٚٛ ال  ٖظِٙدد٤ٛ ا ددخ  ددخكز  
 )ر٠ٖ ٣حَٗد ٙ ظ٠(  :أ لخر٠ا ٣ّٚخ  ٤َٓ اه٤حٝٞخ حٕٚ َ ٤َٛٙى٣ى ف٦ٖ 

١ٔ طَحٝ  ٙلَخا ٕد٤ حٓظ٘د٢يص فٖ دِ رؤٝخؿ دٔ حألر٤َّ يدخ حٕظد  ال طدئٜٙ ر٢دخه ١دٔ طَزدٔ 
رٚخ طقظَدي  دلظ٠ا ٣ٍؿدخث  اال  ١ٌح ٙٞ  ٤ٕ ىقٖظ٠ه ال أؽِٞ طَز٠ٖا ٌِٕٕ ٕ٘ حٓظ٢٘ي فٖ ِ

 رٚخ أفظَي  لظ٠ اال  أٛ ال طٔظ٢٘ي ف٦ٖ
 فدٜ فَْٙدش عَ دٌ ٙدٜ كدخط٘ أرد  حردٜ ٝٔزظ٠ ا٦ٕ حٕٔ ٤ع ا ى٢خ٠ّ: أهدَؽرو ٤ٙ ٙخ 

 ىد  ٣ٝٔد ٠ رخٕٖ دٔ حٕد٤ك  ٓد٣ٖ٘ فٖ د٠ حو  د٦ٖ حٕٞزد  فٖد٦  ٞدِٓ ٍرٚدخ ّخٛ :ٍخٓ فزخّ حرٜ
نْ  ﴿ حو ىؤِٝٓ ح٢ٕٞخٍ َٔ ْٞ َٝ خ   حآل ش  ﴾ َٙ

ىَٞددَأٟ ٙددٜ طئدد َ حرددٜ أردد  كددخط٘ حٕددٌ  أكخٕٞددخ إ دد٠  ا٣ىفٞددخ َٝؿددـ إدد٦ طلَ ددٌ ٓددٞيٟ
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 حِٕر ددَ رددٜ ٙلٚددي ػٞددخ ٝي ددٔا حرددٜ ػٞددخ أردد ا كدديػٞخ - ٣0158ٍددي أهَؿدد٠ رددٍَ٘  إٔدد ٤ع ح
 فٖد٦  ٞدِٓ ٙٚدخ ّدخٛ»: ٍدخٓ: فزدخّ حردٜ فدٜ فَْٙدشا فدٜ حٕـدٍِ ا حٕلـدخؽ فدٜ حٕلَحٝ ا

ْٜ  َ دٍش أ٣َْ  ﴿: حو ىدؤِٝٓ رخ٢ٕٞدخٍا ٣ ٞٔخٟ رخٕٖ ٔ ح٤ٕك  ٣ٖٓ٘ فٖ ٠ حو  ٦ٖ حٕٞز  د ِٙ دْن  َٔ ْٞ َٝ دخ  َٙ
َٝؤْ  ٢َخ  ِٔ ٢َخ ُٝٞ ِٖ ْؼ ِٙ ٢َخ أ٣َْ  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ  ا أ٣ٕ ْ ١ٌح ٙخ طق٤ٓ فٖ ٠ ٣طي٣ٍ ك٠ٕ٤ه(«016: حٕزََس) ﴾ِص ِرَوْ 

طقخٓ  خ  خكز  ٝٞؾَ ى  ٓٞي ١ٌٟ ح٣َٕح شا ىدبٛ ّخٝدض  دل لش؛ ىقٖد٦ حٕقد ٜ ٣حٕدَأّا 
أٛ طقظٌٍ فٜ حالكظـدخؽ ر٢دخ ألٝدِ هخٕيدض ٗدَع  ىد  ح٢ٕٞٚـ دش ؤٍؿ٤ ٣اٛ ّخٝض ضق يش ى

 حٕقٖٚ ش 
  ٙلٚي رٜ حِٕر َا ىي٣ِٝ طَؿٚظ٠ ى  حْٕخٙٔ ى  ّظخد حٕضدقيخء الردٜ فدي  أٙخ حَٕح٣

 حٕٚق غ دد ٜ ٙدد٦ٕ٤ كددَحٛ ٙٔددـي أٙددخٗ ر٘ددَ أرددخ  ْٞدد٦ احٍَٕدد  حِٕر ددَ رددٜ ٙلٚددي»(: 328/ 6)
  «  ٣م َٟ ح١َِٕ  فٜ حٕلي غ َْٙٞ

 فدٜ كدَحٛ ٙٔدـي أٙدخٗ حِٕر دَ ردٜ ٍدخٓ حٕزودخٍ : ٙلٚدي»(: ٣52/28ى  طخٍ ن ىٙ٘دٌ )
 فدددٜ كي ؼددد٠ ىددد   ظدددخرـ ال حٕٞي ٖددد ا ٙٞددد٠ ٓدددٚـ فزدددخّ حردددٜ فدددٜ فَْٙدددش فدددٜ حٍَٕددد  كـدددخؽ
 فٞدي١٘ رخٕٚظ ٜ ٕ ْ   ح١َٕخ٣  حِٕر َ رٜ ٙلٚي رَ٘ أر٤ :حٕلخّ٘ أكٚي ٣ٍخٓ أر٤ كـخؽ  

أ   ظيدَى ر٢دخ ى٣ٛ ٓدخثَ طبلٙ دٌ كـدخؽا  ا ظدخرـ ىد  أكخى ؼد٠ فدٜ كـدخؽ ا ى٢ٌح حٕدَح٣  ال«
َ حٕلدي غا ٣ٕد ْ ردخٕٚظ ٜ ىد  حٕقٖد٘ا رخهظ دخٍ ْٙٞد أ ضدخا  يٓ ف٦ٖ حَٕ زدشا ١٣د٤ أَٙ  ١٣ٌح

 كي ؼ٠ ضق و 
(: ٣3/075أٙددخ ٗدد و٠ حٕلـددخؽ حٕـددٍِ  ىبٕ ددِ ٙددخ ٍخٕدد٠ فٞدد٠ حرددٜ كـددَ ىدد  حٕظ٢ددٌ ذ )

 حألُى : ٣ٍدخٓ رؼَدشا ٕد ْ حٕٞٔدخث : ٍدخٓ  ح٤ٕحٓدغ  ٣ َخٓ احٕـٍِ  طٚ ٘ رٜ كـخؽ» 266
 فدي : حرٜ ٣ٍخٓ افٖ ٢خ  ظخرـ أكخى غ ال ٢َٙحٛ رٜ ٙ ٤ٚٛ فٜ ٥٣ٍ حٕقَ ٖ : ٣ٍخٓ ضق و

  «رخٕٚٔظَ ٚش ٕ ٔض ٣ٍ٣ح خط٠ ٣ٍح شا ّؼ َ ٠ٕ ٕ ْ
اٛ ٣ؿدد٤ى ٣حكددي ٙددٜ ١ددٌ ٜ حٕددَح٣  ٜ ىدد  ح٣َٕح ددش ّددخه فٞددي حٕقَددبلء ٕددَى ٣ٍح ظدد٠ ٣فدديٗ 

 حالكظـخؽ ر٢خا ىْ و اًح ّخٝض حٕزٖ ش ٜٙ حػٞ ٜا ىخألَٙ أٗي ٣أ٦ْٝا
 غهأىظَ يٝ   خ  خكز  أٛ أٍزٔ ٣ٍح ش ضق و ٣ هَ َْٙٞ حٕلي 

 ٕقْٖ٘ طَز٤ٖٛ ١ٌح ى  ى ْٞ٘ا أٙخ ٝلٜ ىبل َٝز٠ٖ  
 :أٍ ددي طٞزدد ٢ْ٘ إدد٦ أٛ ٙ ددغٖق حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م فٞددي حٕقٖٚددخء  غٖددٌ فٖدد٦ ٝدد٤ف ٜ

أكددي١ٚخ حٕٚقٞدد٦ حال ددغبلك  حٕددٌ  ٝظلدديع فٞدد٠ا ٣حآلهددَ ٙددخ ّددخٛ ى دد٠ طَ  ددي حٕٚغٖددٌ أ٣ 
َه أٝد٠ ٙدٜ ؿدْٞ ٣ٝخٓوخاا ٣َٕرٚخ ؽٜ ٜٙ ال  قد طو  ٚ حٕقخٗا ٣ٝل٤ٟ ى ٠ٝ٤ٚٔ ٤ٔٞٙهخا 
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حٌٕ  ٤١ اُحٕش كْ٘ رلْ٘ ٙظَحم ف٠ٞا ٤١٣ ٕ ْ ٌِّٕا ٣فٖ ٠ ىبل طؾدٜٞ ّدٔ حأل٣ٓ  ح٤ٕٞؿ
 ّٖٚش ٣ٍى ى ٢خ ٝخٓن ٤ٔٞٙ٣م أ٢ٝخ ٜٙ ح٤ٕٞؿ حٌٕ  ٝظليع ف٠ٞ  

رو ٤ٙ   ظ  ح٤ٕٚحٍ غا ّخٛ حٕقَد ى  حٕـخ١ٖ ش ال  ظزقد٤ٛ ٝؾخٙدخا ٙق ٞدخا ىد  حإلٍعا 
ٙدٜ اال  رٔ ّخٛ ّؼ دَ ٙد٢ٞ٘ ال  د٤ٍع ٙدٜ حٕد٤ٌٍّ أخءا ال٣ى  ٙـ٢ٖٚ٘ ّخ٤ٝح ال  ٤ٍػ٤ٛ حٕٞ

ٕؤلٍددَر ٜ ىدد  أٙدد٤ح٢ٕ٘ا  ١ٞددخُ ك٤ٍَددخا رددؤٛ   وزدد١َ٘ أعددخً كٚددٔ حٕٔددبلفا ىـددخء حَٕددَ ٛ أ٣الا 
َٜ  ﴿٣أ١َٙ٘ رخ٤ٕ د ش ٢ٕد٘ ردخٕٚق٣َه ٣حٕقديٓ ٣َٙحفدخس ٍدَحرظ٢٘ا ٣أٛ ًِٕد  د  َِ ظَّ ُٚ َٖد٦ حٕ  ﴾ َكَدخِّ َف

خ٢ٝ٘ ٍٔ٘ حو ح٤ٕٚحٍ غ ر ٢ٞ٘ رَٔٚظ٠ا ىبل كدٌ ٢ٕد٘ ا ىٖٚخ حٓظََ ١ٌح ى  أ١ً(081حٕزََس: )
 رخ٤ٕ  ش ٤ٍٖٕػشا ىَي ٍٔ٘ حو ْٕٔ ك٠َ 

ِ  ﴿ أٙددخ   ددش َّ٘ ٣َْؿدد٠ُ حوَّ ددخ ط٤َُُّٕدد٤ح َىددَؼ َٚ َٞ ِ  ﴿ىٖ ٔددض ٙٞٔدد٤هش رآ ددش ( 005)حٕزَددَس:  ﴾َىؤَْ  ٍّٓ َىدد٤َ
 ِٗ ح ََ ِي حَٕلد ـِ د ْٔ َٚ ََ حٕ دْغ َٗ  َِ ا ىٚدٜ ؿ٢دٔ حَٕزٖدش ه ردٔ ْٕدٔ ٢ٞٙٚدخ ٙلٖد٠(044)حٕزَدَس:  ﴾٣َْؿ٢َ

ِ  ﴿ؿ٢دش ٗددخء  د٦ٖ إدد٦ أ   َّ٘ ٣َْؿدد٠ُ حوَّ ا ٣ّدٌِٕ حٕٚظٞيددٔ   دٖ  إدد٦ أ  ؿ٢دش ٕدد٤ ّددخٛ ﴾َىدَؼ
ِ  ﴿حٕٔ خٍسا ألٝد٠ أ ٞٚدخ   دٖ  ى    ٖ  ف٦ٖ حٕيحرش أ٣  َّ٘ ٣َْؿد٠ُ حوَّ ا ٣ٍدي ٣ٍى ىد  ٓدزذ ﴾َىدَؼ

ط٢٘ م دَ َٙز٤ٕدشا ٢ٕ٣ِٝخ أٛ حٕ لخرش  ٤ٖح ى  ٓيَ ا٦ٕ م َ حَٕزٖشا ػ٘ هخى٤ح أٛ ط٤ْٛ  بل
ِ  ﴿ :ىؤِٝٓ حو َّ٘ ٣َْؿ٠ُ حوَّ خ ط٤ُّٕ٤َُح َىَؼ َٚ َٞ  ا ىخآل ش م َ ٤ٔٞٙهش ﴾َىؤَْ 

 ٣ال ٝخٓددوش حآل ددش ٕ ٔددض  َددخٓأٛ  ٣حٕ دد٤حد»٣إ ددِ ٙددخ ٍخٕدد٠ ّز ددَ حٕٚئددَ ٜ حٕغزددَ : 
 ٙلدظٚبلا  ّدخٛ ٣ٙدخ حٕٞٔدنا ٕن دَ ٙلظٖٚدش ١٣  ى ٢خا ح٤َٕٓ طٞخُف٤ح ٍي حٕقٖٚخء ألٛ ا٤ٔٞٙهش

ْٔ  ٕدد٘ ؛حٕٞٔددن  ددَٕن  ّددخٛ ٙددخ ىؤٙددخ ٢ٕددخا حٕظٔددٖ ٘  ـددذ رلـددشاال  ٙٞٔدد٤م ٣ال ٝخٓددن ى دد٠ َٝدد
 ١ددٌح ٙددـ ٓدد ٚخ ٣ال ارٚقددِٓ حٕٞٔددن ىقددٜ ٣حٕو دد٤ٙ ٣حٕقٚدد٤ٗ ٣حٕٚئددَ حٕٚـٚددٔ  لظٚددٔ

 ( 67)حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم الرٜ حٕٞلخّا ٙ  «حالهظبله
 ْٕ٘ ح١ظٚخْٙ٘  رَ ش أؿ٤رظْ٘ا ٗخَّحا أٝظؾَ 

*** 
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     طل خط  ِٕ حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ ٕلز ذ حأه  
ؿٖددْ ٕٖددَى أٝددخ أ دديٍٞ  ا    ١ددٌح ٙددخ  ٞغزددٌ فٖدد٦  دديحٍظٞخ ٙددِأ طٖدديٟٕدد٘  ٕددِ مأد ٍُ 

ىَدي حٍطلدض  اٍرٞدخ  زخٍّدِا ؿٚقد ٜ فديس ٙدَحصأهد٤ط  ا٣ٍض ؿ٤ٖٓ  ٙـ ٜٙ ّؼَ أفٖ ِ 
أفغدخُ حْٕؼ دَ ٙدٜ ٍدَحءحص ىد  حإلٝـ دٔ  ّٚدخ أٛ حٕودخٌٕا ّؼَ ٜٙ ٙدئىدأل٤ٖٓرِ حأل ّؼ َحا 

  ٍرٞخ  زخٍِّا ٣حٕظ٤ٍحس ٣حََٕ ٛ ٣ى٢ٚخا 
ٝدِ أأفظَي  ْٕٜا ْؼ َ ٜٙ حأل٤ٍٙحٕٝٞخ ٕ٘ ٝظيٌ ٙـ رقض ى  أإّي ِٕ أ٣أٝخ  اأ٤ٍٓ ١ٌح 

٣أٝدض رغد٤ٓ  اردي٣ م دَ ىدخ١٘أك دخٛ ٝد  ىد  ّؼ دَ ٙدٜ حألأٍمد٘ ا طٔظلٌ ّٔ طَدي َ شٗو  
  ِٕ ىَْ٘حا  اك٠ٔأرخِٕ طَ٘ف ٣طَ٘ف ٣طَ٘ف ٍم٘ ح٤ٍٕض ٣حٕـ٢ي حٕٚز٣ٌٓ حٌٕ  

 نهُسخ في انمزآٌ انكزيى: نًسيحيانًفهىو ا

ْٙدخٛ ىد  حإل رَيٍ شؿخر٣ْٕٜ ٓؤكخ٣ٓ حإل إقيس ٍى٣ى حَٕٓخٕشف٦ٖ ١ٌٟ  ؿخرشكظخؽ ٕئلأ
 :ظَط ذحًٕٛ حو رٞيْ ب٣حكيس ر ؿٖٔش
ٝددد  أأفظَدددي  اكددد٤ٓ طَط دددذ حٕٞددد٣ِٕٖٓظقٖ دددٌ  ر٘دددَكِ أى٢ٚظٞددد  ٝدددِأطقظَدددي  ِقٖددد  0ٕ

 دو  دؤط  حٕٞخٓدن ٍزدٔ ا ّط٤ٍق٢دخإٔ٘  حٕظٔخإالص حٕظ  ْؼ َ ٜٙحٕػخٍص ى  أ٣ اّؼَأطٖوزغض 
ّ دو  ي٢د٘ ٍدخٍة حَٕدَ ٛ حٕقدخى  أٛ ١ددٌح (ا ٙؼٖظدِأكدي أرق٘دَ ٓد٤ٞحص ّٚدخ ىد  )حٕٚٞٔد٤م 
ّٚخ ٤١ ٙظٞدخٍض ٙدـ ٙدخ ٍزٖد٠ ٙدٜ )ٙـ ٝي٠ٔ  أٛ ّخطذ حََٕ ٛ ٙظٞخٍض ف٦ٖ  يٓ خا ٕ ْ طٞخٍض

أ٣ حإلٝٔدخٛ حٕـخ١دٔ ٙؼٖد   ّ دو  ْٚدٜ ٕٖٚٔدٖ٘ حٕقدخى (ه حْٕظذ ٣ٙـ ّؼ َ ٜٙ أ٤ٍٙ حٕل خس
كدي حٕٞد٤ف ٜ أ٣ ٗدَف أْٙظ٤د رد٠  ١ٞخُ ٤ٕٛ ٙق ٜ ٙؼبلا  أٛ  قَه حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم ٣ٕ ْ

  ه(..    ى  ٤ٍٓس ٍٍ٘) ٕٖـٖٚش شٝخٓو حٕـٖٚشأٛ ١ٌٟ  حٕـٖٚشرقي 
 ه٣ٕٚدددخًح هفٖ ٢دددخ حٕٚٔددد٤ٖٚٛ أ  حٕ٘دددَ قظ ٜ  ٔددد َ شآدددٞ 0411ّؼدددَ ٙدددٜ أرقدددي ٣حآلٛا 

ًح ؿددخءص حٕٚٞٔدد٤هش(ا ا حآل ددخص ٗددَ قش٣ حٕٞخٓددوشحآل ددخص  قشٗددَ )ٛ خٛ ٤ٙؿ٤ىطددخىخٕ٘ددَ قظ
٣أٝدض ) شحٕظيخٓد َ ردي٣ٛ أ  ٙٞخٍ٘د ى٢ٔ ح٢ْٕخٛ ح٤ٖٕٚٔٚٛ  ضق٤ٛ ح٤ٕٔٞٚهشاٍزٔ  حٕٞخٓوش

ي٣ٛ حٕ٘ددقذ حٕٚٔدد ل  ٣طغٖددذ  َٗدد ٜ حٕٚٔدد ل  ٢ّٞددشٗدديحء أٛ ّٞددض ٙددٜ حٕٚقظَضدد٤ٛ حأل
١دد٘ حٕددٌ ٜ  ٔدد ٣َٛ  ٞددشح٢ْٕطَدد٤ٓ: ٣ هأ ددٜ  ٤ؿددي ١ددٌح حٕظئدد َ ىدد  حإلٝـ ددٔ :ٔددؤٓر٘دديس ٣ط

 ا٤ٍّٙ٘ ٣ٕ ْ حإلٝـ ٔأ
ٙدـ حٕقَدٔ  حٕٚظٞخٍضدشحٕـٚٔ )أ٣  (ّخٛ فيى١خ أ خا ) حََٕ ٝ ش ُٕٞخ ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ حٕـٚٔأًح ا
 د٤ٍى ّٖٚدخص ػد٘  زدي٢ٕخ  كظ١٦ٔ حٕوخٌٕ ٙظٞخٍض ٙـ ٝي٠ٔ ه حََٕ ٛ ٜٙ ٓ ظز٦َىٚخًح  (ٙؼبلا 

 خهطزي ٢ٖ ٣ خا ٛ ّخٛ ٝخا  بلا أىٖٚخًح ٍخ٢ٕخ حاا ٙظقٚي أ٣  ٞٔ ٢خ ٕٖٞز 
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  ردخٕقْْ  حٕظوي دو ىد  حَٕظدخٓ فدًَّٜطد٠  حٕٚؼخٓ حٕدٌ ٠  ٢ٔٔ فٖ َّ ى٢٘ ١ٔ طقظَي أٝ 
ٕٚدٜ   ديً أٛ ١دٌٟ حٕٚظٞخٍضدخص ٙدٜ حٕودخٌٕ فدِ  حٕقَٖ دش حٕ دلش حٕ٘د٤ُْ ىد  فٞدي ػدخٍ أ

 اا٣ؿٔ
أٗ أٛ حو ىد   ه٣ؿديص ٙظٞخٍضدخص ٙؼدٔ ًٕدِ ا ١دٔحإلٝـ دٔ ٣حٕظد٤ٍحس ٍَحءطِ ىد  هبلٓ

٣حكددي ١دد٤ ه ٢ٕدد ٜ ٙوظٖيدد ٜ طٚخٙددخا ا١ٚددخ ه ١ددٔ حإلٝـ ددٔ ٣حٕظدد٤ٍحس ١دد٤ حو ىدد حإلٓددبلٗ ٕدد ْ 
 ْٝخ ددشٕدو حْٕظددخد حآلهددَ أ٣حآلهددَ ١د٤ حٕ٘دد غخٛ حٕددٌ   اكدي حْٕظددذأحٕودخٌٕ حٕقؾدد ٘ ّخطددذ 

أ  حْٕظددذ ٙددٜ حٕوددخٌٕ حٕقؾدد ٘  :أٛ ْٝظ٘ددو ٙقددخا ٘ه ٣أٍؿدد٤ ٣ط٘دد٤ ٢خ ٕ دد٤ٍس حٕوددخٌٕ حٕقؾدد 
  مٍَٞ  ى  حٕظٔخإالصأ طئ َُ ا يٍٞ ٛه   حْٕظذ ١  ٜٙ حٕ٘ غخأ٣

َظددخِد  ﴿  3 ِْ ُّٗ حٕ ُٟ أُ ددخُء ٣َ ُْؼِزددُض ٣َِفٞددَي َ٘ ددخ َ  َٙ  ُ ُلدد٤ حوَّ ْٚ َٞخ  َ ددشا  ﴿(ا 29حَٕفددي: ) ﴾َ  ْٕ ح َردديَّ ًَ ٣َِا
 ُٓ ٍِِّ َٞ خ  ُ َٚ ُ٘ ِر َٖ ُ أَْف َٛ  َ ٍش ٣َحوَّ خ َْ َزٔ أ٣ ط ديً أٛ طٞٔدذ ١دٌح حْٕدبلٗ ١ٔ ط ا(010)حٕٞلٔ:  ﴾َّٙ

 هى  حإلٝـ ٔ أ٣ حٕظ٤ٍحس خا ٣ؿيط٠ ْٙظ٤رٛ إوخٌٕ حٕقؾ ٘ ا٦ٕ ح
 طظ٘ددد٤ٟأٗ طودددخه أٛ  هظظخرـ حَٕدددَحءسٓددد١دددٔ  اهدددَ ١دددٌٟ حْٕٖٚدددخص ىددد  ّظدددخد  َص أٛ ٍدددَا

 ه ٍخٍث ٠ ىْخٍأحٕظٞخٍض ى  ٙن حْٕخطذ حٌٕ  ٠َٖٝ ا٦ٕ حْٕظخد ٕظ٤٘ ٠  ٝظ ـشىْخٍُ أ
حَٕددَ ٛ  ٣حٕظدد٤ٍحس طدديٓ فٖدد٦ أٛ ّخطددذ ٕئلٝـ دد١ٔددٌٟ حآل ددخص كٔددذ ى٢ٚدد  حٕٚٔدد ل   

 ٗد ءاْدٔ ر حٕقٖد٘ فٞيٟأٛ  ٤ْٛ ٤١ حٕوخٌٕ حٕلْ ٘ حٌٕ   ٍىض طٚخٙخا أ (اٗ ٣ِىَٝ خ يٟفٞ)
 كظد٦ ىٗ فٖ د٠ حٕٔدبلٗ ٣ّدٔ ٙدخ  َدخٓ ىد  حٕٞيد٤ّ ٙدٜ  آُى٢د٤  قٖد٘ ٙٞخٍ٘دظٞخ ١دٌٟ ٙٞدٌ حأل

 ٘ هَ اٝٔخٛ ى  ١ٌح حٕقخٕ 
ا «رددٔ إدد٠ ٓددبلٗ اٛ حو ٕدد ْ إدد٠ ط٘دد٤ ٖأل» :(22: 04 ٍٝؼدد٤ّّ٤ 0) َدد٤ٓ  ٝـ ددٔحإل

ىددد   «إددد٠ ٓدددبلٗ»٣ احْٕدددبلٗ حأل٣ٓ فْدددْ حٕظدددخٕ  ٕددد٠ا ٣أٛ  قٞددد  ١ٞدددخ حٕظٞدددخٍض «٤ ٖط٘ددد»٣
 ٗ حْٕبل طَط ذ ١ًٞ  ٣طَط ذ ى ا أ  «ا٠ٕ ٝؾخٗ ٣طَط ذ» :طظَؿ٘ه٥َ حٕظَؿٚخص حأل

٣حٕديٕ ٔ  اط٘د٤ ٖ ىد  ١ًدٜ ّخطدذ حَٕدَ ٛفٖد٦ ى٢دٌح  ديٓ  اّخٝض أٓدزخد حٕٞٔدن   أ خا 2
٢ددٔ (ا ىحٕظد  رقددي١خا ٣حٕظد  ِٕٝدض ىدد  ٝيدْ حٕ د٤ٗأٝدِٓ حو ٝٔدو٠ ىدد  حآل دش )أٝدض ًَّطد٠ أٝدد٠ 

١ددٔ  دديٓ ١ددٌح ه طٞددخٍضٙددٜ م ددَ ٣ٓ ٙددَس ٣أٙددٜ   قحٕوددخٌٕ أٛ  َدد٤ٓ حْٕددبلٗ حٕ ددلفـددِ 
 شرقدي َٙحؿقد حٕظ  ١ًَّخ ػ٘ في٢ٕخ ى  ٝيْ حٕ د٤ٗ حٕـٖٚشٝز  حإلٓبلٗ ىَْ ى   ٛحٕظٞخٍض أ

ْٕدٔ  ١د٤ حَٕٚؿدـ ٣ٕ ْد٤ٛ اٙدٜ طـخ١ٖد٠ ىد  أٙد٤ٍ حإلٓدبلٗ ٍحؿقد٠ رديالا  حا كديأٛ أ أ٣ هٝئد٠
 ٕ ْدد٤ٛ ١دد٤ اأ  طِ ددي ٙددٜ ٗددَه حٕٞزدد  ىدد  فدد ٜ ٝئدد٠ ٣طخرق دد٠ اٜ ى َىق٤ٝدد٠ فخٕ ددخا  حٕٚٔددٖٚ

  ٣ٕ ْ حٕوخٌٕ حَٕث ٔ احَٕٚؿـ 
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 َٕٖدَ ٛ حَٕدخٍث ٜ شٕقَٖ د ش١خٝدا ٤أٗ ١د هٕٖودخٌٕ ش١خٝدا١ٔ ٝٔذ ١ٌٟ حٕظٞخٍضدخص ٕٖودخٌٕ  
 هأ ضخا 

خ ٙدٜ ٌٟ حٕظٞخٍضدخص ٣حضدق أ٢ٝدى٢د اًح ّخٛ حٕوخٌٕ حٕقؾ ٘ ا٠ٕ ٝؾخٗ ٣ٕ ْ إد٠ ط٘د٤ ٣ٖا
  ٕ٘ غخٛح

 ٣ّدددٌِٕ ١ددد٤ ٍىُّ  (اٝز٢ٖدددخ ٣ٝ٘دددَد ٙ ظ٢دددخ)ّظدددذ حٕٔددد ٤ع  ٝلظدددخؽ  ٥أٝدددض طدددَ ىقدددبلا   4
ىَضددخؿ حْٕز ددَ    حْٕؼ ددَ ٜ فٖدد٦ م ددَ حٕٚقَدد٤ٓ ٙددٜ حألكخى ددغ أ٣ ٍ ددٚ أٓددزخد حٕٞدد٣ِٓ

٣ّددٌِٕ ٞيا ٝدد٠ ضددق و حٕٔدد: اٝخٍضددٞخٟ ٍددخ٤ٕح ٣٦ٙظدد اّؼ ددَ ٙددٜ حٕ٘دد ٤م ٤ّحؿددذ  ظدديح٣ٓ ردد ٜ
ؤٍرـ رقي ٙد٤ص حٕد٣ِؽ رد ش٣ح٤ٕالىس ْٙٚٞ ا٣ُ٣حؽ حٕٚٔ خٍ ا٣َٗد ر٤ٓ حٕزق َ احٕـ٢خى ْٝخف

 ى٢ٞدخُ ىفد٤س ىد ا رديحا أ  أٍؿد٤ أٛ ال ٝديهٔ ى ٢دخ ظداله ٜٙ م دَ حٕٚقَد٤ٓ ٣ح٣ٕحآل ا٤ٞحصٓ

 حٕٔدٖي  ٜ َحؿ َٙ َ ٙدـ ا٦ٕ ٣حٌٕ   لظخؽ  ا َ ٙق٤َٓن٣حٕ ا١َُ ٕلٌه ١ٌٟ حألكخى غحأل
   ١ٌح حْٕبلٗش   ٣َٛ ٍيٓ ٌ ٜحٕ حٕ ٤ى  ٣ٜ

طٞددخٍض حَٕددَ ٛ ٙددـ حإلٝـ ددٔ إدد٦ ٕٞدديهٔ رقددي١خ   ْي ٞددخ حَٕددَ ٛ ٣طٞخٍضددخط٠ ٙددـ ٝئدد٠ 
ى  طٞخٍض حََٕ ٛ ٙدـ حٕقَدٔ ٣حٕٚٞغدٌ  - حا حٕوخٌٕ فَٚ فغخٝخأٛ ا -٣رقي١خ ٝيهٔ  ا٣حٕظ٤ٍحس

  ٣ يخص حٕوخٌٕ حٕقؾ ٘
ض رخٕزلدغ ٣فٖ دِ أٝد احَٕدَ ٛ ىٍحٓدش ى ْي ٞ  ىقدبلا  ا٤ٙض٤ؿ حألكخى غ طيهٔ ى إٜٔ 

  ٜٙ ح٤َٕ  أ٣ حٕضق و ٥ح٣ِٕٞٓ كٔذ ٙخ طَ فٜ أٓزخد
ٝلدٜ ال ٝظٞدخٍٖ  طئد َّٟدخٛ  ٣أ دخا  اطٞدخٍض ىد  حَٕدَ ٛ ٙخ ًَّطد٠ فدٜ ح٤ٕٚحٍ دغ ى٢د٤  5

٣ٓ ٙدَس أٙدٜ   قأٛ  ٤َٓ حٕ ل حا حٕوخٌٕ فخؿِّخٛ ١ٔ : ٣اٝٚخ ٝظٞخٍٖ ى  ىَْس ٙليىس اى ٠
ا هٙدٜ فٞدي حٕودخٌٕ أٗ أٛ حَٕدَ ٛ ّْدٔ ٕد ْ    زي٠ٕ ١ٌح  ٤َٓ حْٕبلٗ ػ٘ حٕظٌرٌداٜٙ  ريالا 

 ىد  حَٕدَ ٛ: طَد٤ٓ ا ألٝدِى  حإلٝـ ٔ أ٣ حٕظد٤ٍحس ْٜٚ أٛ طـي ١ٌح حٕظٞخٍض ١ٔ ٣حٕٔئحٓ: 
  (حٕقٖٚخء ٍي طٞخُف٤ح ح٤َٕٓ ى ٢خ)

٢ٝدد٘ أًّددَ حٕٔدد ٤ع  َددي ى ا٤ٙضدد٤ؿ فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هشلددٌ ىدد  ٙأٝددض  ىقددبلا   6
  :ِ حَٕٚؿددددددددددددـٕ ددددددددددددا٣ ا٢ٝ347دددددددددددد٘ ًّددددددددددددَ أ ٣حرددددددددددددٜ حٕـدددددددددددد٤ُ  اف٘ددددددددددد٣َٛ

pg_xS2L7iO8cWW2http://www.facebook.com/l/KAQEWoQutAQF

/849Egpcndw/vb.tafsir.net/tafsir05i2TpMArEk8R 

 ي انكتبة انًمذس:نهُسخ )اإلبطبل( ف ًسيحيانًفهىو ان
 أٗ أٝدد٠ ىقددبلا  خا أ٣ طٞخٍضدد خا ر دد٠ ارددَح١ ٘ فٖ ٢ٚددخ حٕٔددبلٗ ٝٔددوأ ٓددلٌ ٙددـا ش١ددٔ ّخٝددض ٍ دد

ٕ دِ ا٣حىظديحٟه حٕظ  ٕل٠َ حٕودخٌٕ ٣ حٕٖلؾشفٞيٙخ ٣ضـ حْٕٔ ٜ ف٦ٖ ٍٍزظ٠ ى   ارخٕٞ شًرل٠ 

http://www.facebook.com/l/KAQEWoQutAQF3cWW8iO7L3pg_xSR8TpMArEk3i15Egpcndw/vb.tafsir.net/tafsir849/
http://www.facebook.com/l/KAQEWoQutAQF3cWW8iO7L3pg_xSR8TpMArEk3i15Egpcndw/vb.tafsir.net/tafsir849/
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 احىَدخٓ ١خٝدٌا  دخ حردَح١ ٘ :ىَدخٓ ٕد٠ا حألٙد٤ٍ أٛ حو حٙدظلٜ حردَح١ ٘ ٣كيع رقي ١دٌٟ»: حٕٞٚ
 ددقيٟ ١ٞددخُ أ٣ اٍ  حَٕٚ ددخأ٣ح١ًددذ إدد٦  آددلٌا  طلزدد٠ حٕددٌ هددٌ حرٞددِ ٣ك دديُ :ىَددخٓ

هدٌ أ٣ا ٣ٗدي فٖد٦ كٚدخٍٟ اىزْدَ اردَح١ ٘  دزخكخا ا ِٕ كي حٕـزخٓ حٌٕ  أ٤ٍٓأٙلٍَش ف٦ٖ 
٣ٍدخٗ ١ً٣دذ إد٦ ح٤ٕٚضدـ حٕدٌ   إٚلٍَدش كغزدخا  ٣ٌَٗ احػٞ ٜ ٜٙ مٖٚخ٠ٝ ٙق٠ ٣حٓلٌ حر٠ٞ

ىَدخٓ اردَح١ ٘ ا ح٤ٕٚضدـ ٙدٜ رق دي ٣أر دَ ااردَح١ ٘ ف ٞ د٠ ٍىدـ٣ى  حٕ ٤ٗ حٕؼخٕدغ ا ٍخٓ ٠ٕ حو
أٝخ ٣حٕنبلٗ ىٞد١ٌذ إد٦ ١ٞدخُ ٣ٝٔدـي ػد٘ َٝؿدـ  حٕلٚخٍا أٙخ ٝظٚخ ٢١ٞخ ٙـأحؿٖٔخ  :ٕنبلٙ ٠

هدددٌ ر ددديٟ حٕٞدددخٍ أ٣ آدددلٌ حرٞددد٠ا٣٣ضدددق٠ فٖددد٦  احٕٚلٍَدددش هدددٌ اردددَح١ ٘ كغدددذا ىؤٕ ْٚدددخا
ٝدٌح  دخ أ ١دخ :ىَدخٓا رد أ دخ  :٣ٍدخٓ اٟردخأٓدلٌ اردَح١ ٘ ا ٣ّٖد٘ا ّبل١ٚدخ ٙقدخا  ٣حٕٔدْ ٜا ىد١ٌزخ

حو  د٥َ ٕد٠  :ىَدخٓ اردَح١ ٘ه ٣ْٕٜ أ ٜ حٕو٣َه ٕٖٚلٍَدش ا٤١ًح حٕٞخٍ ٣حٕلغذ حرٞ ا ىَخٓ:
رٞد٦  ؛ط خ ا٦ٕ ح٤ٕٚضدـ حٕدٌ  ٍدخٓ ٕد٠ حوأىٖٚخ ا ٙقخا  ّبل١ٚخ حرٞ ا ى١ٌزخحٕو٣َه ٕٖٚلٍَش  خ 

فٖدد٦ حٕٚددٌرق ىدد٤ً  ٣٣ضددق٠ آددلٌ حرٞدد٠ا٣ٍرددظ ا ٣ٍطددذ حٕلغددذ ا١ٞددخُ ارددَح١ ٘ حٕٚددٌرق
 اىٞددخىحٟ ٙددبلُ حٕددَد ٙددٜ حٕٔددٚخءا ٕ ددٌرق حرٞدد٠ هددٌ حٕٔددْ ٜأ٣ اػدد٘ ٙددي ارددَح١ ٘  دديٟا حٕلغددذ

ٗد جخاا ٣ال طيقدٔ رد٠  اال طٚدي  ديُ إد٦ حٕندبلٗ :ىَدخٓا ٝدٌحأ ١دخ :ىَدخٓا ارَح١ ٘ حردَح١ ٘ :٣ٍخٓ
 اىَىددـ ارددَح١ ٘ ف ٞ دد٠ا طٚٔددِ حرٞددِ ٣ك دديُ فٞدد  ىٖدد٘ اٝددِ هددخثو حوأحآلٛ فٖٚددض  ألٝدد 

 دقيٟ أ٣ اهدٌ حْٕدزٖأ٣ ااردَح١ ٘ رََٝ د٠ا ىد١ٌذ ىد  حٕنخردش ّدزٖ ٣ٍحءٟ ٙٚٔدْخا  ٣اًحٝؾَ ٣
أ٠ٝ  َخٓ حٕ ٤ٗ ى    َحٟ؛ كظ٦ ٤٢ٟ  :ًِٕ ح٤ٕٚضـ ىيفخ ارَح١ ٘ حٓ٘ا فٜ حر٠ٞ ٙلٍَش ف٤ضخا 

 ( 05-0/ 33ظ٤ْ ٜ حٕ)« ؿزٔ حَٕد  ٥َ
َددَحءس ٣حٕددَى ّؼددَ ٙددٜ ٓددخفظ ٜ ىدد  حٕأ٣أٝددخ ٕدد  حآلٛ  عخٕددشآددو فٖدد٦ حإلا  حٕلز ددذأهدد  

 ١دددٌٟ ٣ْٝٚدددٔ ردددخٍ  اؿدددخ٣د فٖددد٦ ردددخٍ  طٔدددخإالطِأٛ أ٣أٍؿددد٤ رقدددي ٍىُ  افٖددد٦ ؿٞدددخرْ٘
    ٣ٍرٞخ ٙقِ اط زق ف٦ٖ ه َحٕ٘ َشا  حٕيٍحٓش

*** 
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  ٣رقي ال ش ع زشا طحٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
ىددبٛ كخٕٞددخ ٣حكددي رو دد٤ٙ حٕددِٜٙ حٕددٌ  طؤهددٌٟ ٙٞدد  ٣ٙٞددِ حَٕٓددخٕش ح٤ٕحكدديسا  اريح ددش
أكظٔذ ١ٌح فٞي ٍر  حٕدٌ  ال  ضد ـ ٔ ٜٙ ػبلع ٓخفخص َٕٖٓخٕش ح٤ٕحكيسا ْٕٞ  ىٖ ْ أٍ

 كٜٔ فٚبلا أؿَ ٜٙ أ
 دػىة نالنتزاو بآداة انحىار:

ٕدٜ أٙدَ  ِٕ ٙخ ؿدخء ىد  ٙغٖدـ ٍٓدخٕظِ ٙدٜ ػٞدخء فٖد٦ ٗو د  حٕضدق وا ١٣د٤ أ٣َْٗ
  ـقٖٞدد  أميددٔ فددٜ طغخ٣ٕددِ م ددَ حَٕٚزدد٤ٓ فٖدد٦ حو ٣حٕٚٔددٖٚ ٜ رؤٙؼددخٓ ٤ٍٕددِ: )حٕ دددلش

 فٞدديٟ)حَٕددَ ٛ  ّخطددذ إٚددٜ   دديً أٛ ١ددٌٟ حٕٚظٞخٍضددخص ٙددٜ حٕوددخٌٕ فددِ ٣ؿددٔ حٕقَٖ ددش
ٕقَٖ د٠ حَٕدخٍث ٜ  ش١خٝدإٖودخٌٕ أٗ ١د   ش١خٝدا١ٔ ٝٔذ ١دٌٟ حٕظٞخٍضدخص ٕٖودخٌٕ ا (ٗ ٣ِىَٝ خ

(ا ٤ٕ٣ ٗجض أٛ أطليع ر٢ٌٟ حٕٖنشا ألٓٚقظِ ٍىكخا ال  َٞض ا ىخٕظغدخ٣ٓ ّدٔ ََٕٖ ٛ أ ضخا 
  أكي  ـ يٟ

٣فدٜ ّخطدذ أٓديخٍ حٕي ديحا ى٢د٤ ّدبلٗ  َديٍ  اٙؼ٠ٖ فٜ ّخطدذ حإلٝـ دٔ ٤ٍٓأىزبْٙخٝ  أٛ 
 دد خمش رقددض حْٕٖٚددخص اال  فٖ دد٠ حٕـخ١ددٔ ٣حٕقددخٕ٘ا ٣حٕٚلددٌ ٣حٕٚزغددٔا ال  ْٖددو  ددخكز٠

١٣د٤ ٙدخ ٕد٘ أف٢ديٟ ٙٞدِا  احٕظ  طيظَي ح٣ًٌٕ ٣حالكظَحٗا ّٚخ طيظََ إد٦ حٕٚ ديحٍ ش ٣حٕديٕ ٔ
 أٛ ال  ظٍَْ ى  ٍخرٔ ٍٓخثِٖ أٍؿ٤ ٣

أهَؽ فٜ ٤ٙض٤ؿ حََٕ ٛ ا٦ٕ ّظخرِ حٕدٌ  حفظدٌٍص فدٜ حٕلد٤حٍ ى د٠ا ّٚدخ حفظدٌٍ ٣ٕٜ 
حكظَحٙددخا ٤ٕٚضدد٤ؿ حٕلدد٤حٍ حٕلددخٕ  )١٣دد٤ حَٕددَ ٛ(ا ٣ْٕٞدد  ٓددؤٍيٗ ٕددِ  ؛م ددَُ ٙددٜ ٍزٖددِ

١دٔ ٙدَ فٖ دِ ىد  حٕديٝ خ ٍ دش حالردٜ حٕدٌ  ١د٤ أّزدَ ٙدٜ    أ٤ًٚٝؿخا ٣حكيحا ٜٙ ١ٌح حْٕظدخد
 هأر ٠ رٔٞظ ٜ

ْخ ددشا ىفٞدد  أٗددَك٢خ ٕددِ ٙددٜ حْٕظددخد حَٕٚدديّ:  َدد٤ٓ ٣ٍزددٔ أٛ طضددلِ ٙددٜ ١ددٌٟ حٕل
 فٖد٦ حٕدَد ٣أ١دخؽ»: 30٣33حٕؼخٝ  فٜ حٕٖٚدِ  ٢د٤ٍحٗ ىد  حإل دلخك ٜ   خٗٓيَ أهزخٍ حأل

 ىد  ٓدٞ ٜ ػٚدخٝ  ٣ِٖٙ ِٖٙا ك ٜ ٓٞش ٣ػبلػ ٜ حػٞظ ٜ حرٜ   ّخٛ حٕئٖغ ٞ  ٜ ٣ٍف  ٤٢ٍحٗ
٤ى  ٣فَٟٚ أٍرق٤ٛ ٓدٞشا أ  ط «ىح٣ى ٙي ٞش ى  ٣ىى٤ٟٞ فٖ ٠ا ٙؤ٤ٓه م َ ١ً٣ذ أ٣ٍٖٗ ٘ا

 ٓٞش  41=23+8
َّٖدِ»ػ٘  ْئ حٕٔيَ حٌٕ  رقيٟ ى َد٤ٓ:   ف٤ضدخا   دنَحأل حرٞد٠ هِ دخأ ٣ٍٗدٖ ٘أ ٓدْخٛ ٣ٙ

 كدد ٜ ٓددٞش ٣أٍرقدد ٜ حػٞظدد ٜ حرددٜ هِ ددخأ   ّددخٛ  ٢دد٤ًحا ٖٙددِ  ٢دد٤ٍحٗ رددٜ هِ ددخأ ىٖٚددِ    فٞدد٠
٢د٤ٍحٗا طد٤الٟ ا حالرٜ حأل نَ أهِ دخ طد٦ٕ٤ حٕٖٚدِ ىد٤ٍ ٣ىدخس أر د٠  «٣حكيس ٓٞش ٣ِٖٙ ِٖٙا
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ٓدٞشا اًحا أهِ دخ حالردٜ حأل دنَ ٕ ٢د٤ٍحٗ  41ٓٞشا ر ٞٚخ أر٤ٟ  ٤٢ٍحٗ ٙدخص ٣فٚدَٟ  ٣43فَٟٚ 
ّزَ ٜٙ أر ٠ رٔٞظ ٜا ىٚخًح فٔدخٟ  ْد٤ٛ كدخٓ حالردٜ حألّزدَه ّد٘ طدَحٟ ٓد ٤ْٛ أّزدَ ٙدٜ أّخٛ 
  أر ٠ه

ًح ٕدٜ أطلديع فدٜ حٕٚٞو٤ٕ دخ ٣ح٢ٕٔدظ َ خ ٣حٕ٘د ٣ِى٤ٝ خا ى٢دٌح ٕد ْ ٙدٜ ىأرد  ٣أىرد ا ٣ا
 ىخفَه أ٠ٝ ٍي عخٕ ٢ٓٚ ا ٣ىكضض كـظد ا ٣ىَديُص  ؛إ ٠ ٕـؤُص  -٣ٕٜ طَحٝ  –ٍأ ظٞ  

 أٙؼخٓ ١ٌٟ حْٕٖٚخص اال  ٠أ٤ٍٕىٕ ٖ ؛ ىٖ٘ أؿي ٙخ 
ِٝ ٣ٍقدض ر٢دخ رٔدزذ ٍى  حٕدٌ  أ ئٕٚٞ  ٙخ ٍَأط٠ ى  ٓغ٤ٍُ فٜ حٕٖوزغش حٕظ  طٌَّ 

 احٕـدد٤حد ىدد  ٝئدد ىٍ  أ٣ ال أىٍ  فددٜ حٕٔددزذا ٣ٍددي  ْد٤ٛ أّدخٛ ٣حضددلخا ؿٖ ددخاا ٣ٕقٖد  
أٓدد٢ٔ ردؤٛ  ٙٚدخ طقٖٚظد٠ هدبلٓ ىٍحٓدظ ردؤٛ  ٕددِ: أٍد٣ٓ٤ال أكدذ حٕزد٤ف رد٠ا ٣ ْيد  ١ٞدخ أٛ 

٣ٓخثٔ ح٣َ٢ٕد ٜٙ حٕـ٤حد أٛ  يف  حٕٚلخ٣ٍ أ٠ٝ ٕ٘  ي٢د٘ حٕٔدئحٓ أ٣ حٕـد٤حد؛ ٣ٕد٤ ّدخٛ 
 ٣حضلخا ٙ ٤ٍٔحا 

 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:
ٚ ٜ ف٘ددَ ٙق٘ددخٍ حٕٚ٘ددْٖش حٕظدد  حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م ٕدد٘ طؼددَ فٞددي أكددي ٙددٜ حٕٚٔددٖٙٔددؤٕش 

ى  ى٢٘ َٙكٖ دش حٕلْد٘ حٕدٌ  ىد  حآل دشا ٣أٛ حو ٍىقد٠  أؿي١خ فٞيُا ىٖ٘  ظَىى ٖٙٔ٘  ٤ٙخا 
ا ٣أٛ حو  يقدٔ ٣ لْد٘ رٚدخ  َ ديا ٣أٛ حٕٞٔدن ١د٤ ٙدٜ ٣حردظبلءا  رلْ٘  هَا طوي يدخا ٣ط ٔد َحا 

 طٚخٗ ف٠ٖٚ ٣كْٚظ٠ 
ّ دو  دؤط  ضدق ىد  ٙؼدٔ ٤ٍٕدِ: )ال طي٢د٘ ّبلٙد ا ١٣دٌح ٣ح -أك خٝدخا  -ْٕٜ أٝض رلٌ 

    (ا ىؤٝخ ٕ٘ أٍٔ ١ٌحٙؼٖظِأكي أرقَ٘ ٤ٞٓحص ّٚخ ى  )حٕٞخٓن ٍزٔ ح٤ٕٔٞٚم 
طٔددخإالطِ حٕ دد٤ٗ كٖٚددض ٤ٙؿددش ّز ددَس ٙددٜ حٕدديفخ٥٣ حٕظدد  ٕدد ْ ٢ٕددخ ُٙددخٗا ٣ربْٙخٝددِ 

 ريٕ ٔا ٢ٞٙخ: فَض٢خ ٣حكيس ٣حكيس؛ ٤ٕ ّٞض طَيٍ ف٦ٖ حٕٚلخؿـش ى ٢خ ىٕ بلا 
ى٢ٚظددِ أٝدد٠ ٍىددـ كْدد٘ رلْدد٘ا أٍض ٣ط٘دد٤ ٖ ٣رٖزٖددشا ٣ٍددي أٛ حٕظٞخٓددن طٞددخًّددََص  -

 َّّ فٖددد٦ ى٢ٚدددِ حٕنٖدددظا ٣ٕددد ْ ٕددد  ٙدددٜ ٓدددز ٔ م دددَ  ْٕٞدددِ ال طَ دددي أٛ طي٢ددد٘ا ىؤٝدددض ٙ ددد
 حٕٚلخؿـش ى  اؿزخٍُ ف٦ٖ حٕي٢٘ حٕ ل ق 

أطقٖ٘  خ  خكز  أٛ ربْٙخٝ  أٛ أٍيٗ ِٕ ى  َٙخرٔ ّٔ طٞخٍض طيف ٠ ى  حََٕ ٛ ف٘دَس 
أٛ أىٕد   أ ضدخا  فٖد َّ  أٛ ال طَيٍ ف٦ٖ ٍى ٣حكيس ٢ٞٙخا ٣ِٕ  َّ طٞخٍضخص ى  ّظخرِا ٣ِٕ فٖ

 رزَحءس حََٕ ٛ ٜٙ حٕظٞخٍض حٌٕ  طيف ٠ رؤ٣ضق ر خٛ 
ر ٞٞدخ اٛ   دخٗأٛ ى  حََٕ ٛ ؿٚبلا طٞخٍض حٕقَٔا ١٣ٌح ٙدٜ ضدَد ه خٕدِا ٣حألًََّص  -
ٍطدِ ١دٌح إلػخ ٕٜ طٔظغ ـا ٕٜ طٔدظغ ـ )عزقدخا  :طَيٍ ف٦ٖ اػزخط٠ا ٣ٕٜ طٔظغ ـا  يٍٞ  َّٞض 
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 ٕٖظ ي  ٢ٌٕح ح٤ٕٚض٤ؿ( 
١ددٔ حٕوددخٌٕ ٙظٞددخٍض ٙددـ ٝئدد٠ ٕددِ حٕلْٚددش ٙددٜ حٕٞٔددنا ىيخؿددؤطٞ  ر٤َٕددِ:  ىٔددَُص  -

 ٛ ّددخٛ ٝخ٣ ددخا ا  ددبلا أىٖٚددخًح ٍخ٢ٕددخ ) حاهٙظقٚددي كظدد٦  دد٤ٍى ّٖٚددخص ػدد٘  زددي٢ٕخ أ٣  ٞٔدد ٢خ ٕٖٞزدد 
ٜ أٍحى ٣ال ٙؼخٓ حٕغز ذ حٕلخًًا ىي ٚخ طَيٗ ّيخ ش ٕٚد اْ٘ حٕٞٔن(ا ٣ٕٜ أف ي ِٕ كِ طزي ٢ٖخ

 أٛ  ي٢٘ 
ٕـددؤ ؿٞدددخرْ٘ إددد٦ عددَف ؿٖٚدددش ٙدددٜ  ؛ٕٖظ٢دد٤ ٖ فٖددد٦ حٕلددد٤حٍ ٣اهَحؿدد٠ فدددٜ ٙٔدددخٍٟ -

ىَضدخؿ حْٕز دَ أٛ ط٤ْٛ ٕ َى  فٜ ٤ٙض٤ؿ حٕل٤حٍ )اال  حٕٖوزغخص حٕظ  ال  ـٚق٢خ ؿخٙـ
٣ُ٣حؽ  ا٣ٗدَد رد٤ٓ حٕزق دَ احٕـ٢خى ٣ٌِّٕ ْٝخف    ّؼ َ ٜٙ حٕ٘ ٤م ٤ّحؿذ  ظيح٣ٓ ر ٜ

اله ٙددٜ م ددَ حٕٚقَدد٤ٓ ٣حآل آدد٤ٞحصؤٍرـ رقددي ٙدد٤ص حٕدد٣ِؽ ردد شْٞدد٣حٕدد٤الىس ٙٚ احٕٚٔدد خٍ
(ا ىيدد  ّددٔ ١ددٌح ىفددخ٥٣ طضددلِ ٢ٞٙددخ حٕؼْٖدد٦ا ٣ٕدد٤ال ردديحا أأٛ ال ٝدديهٔ ى ٢ددخ أٍؿدد٤   ٣ٌحٕدد

ٙوخىددش حٕودد٣َؽ فددٜ ح٤ٕٚضدد٤ؿ ألٍ ظددِ ٙددٜ ؿ٤حر٢ددخ ٙددخ  ٔددَ ّددٔ رخكددغ فددٜ حٕلَ َددشا ٣ٕدد٤ 
ضخؿ حْٕز َ حٕدٌ   َد٤ٓ حْٕؼ دَ أ٢ٝ ٞخ ك٤حٍٝخ فٜ حََٕ ٛ ىزبْٙخِٝ أٛ طٔؤٕٞ  ك ٌٞحُ فٜ ٍ

ا ٣ّددٌِٕ رَ ددش حٕٚٔددخثٔا ى٢ٖددخ ىدد  -حٕددٌ ٜ ال  قددَى٢٘ أكددي م ددَُ ر٤ؿ٤ردد٠  -ٙددٜ حٕ٘دد ٤م 
 ك٤حٍٝخ حٕغ٤ ٔ ٙظٔـا ْٕٜ ٕ ْ ف٦ٖ كٔخد ٤ٙض٤فٞخ حٕلخٕ  

رو ددد٤ٙ حٕٔددد ٤ع  ٕددد٘  لدددؼ رخفظدددٌحٍُا ْٕدددٜ ٝخٕددد٠ طَحؿقدددِ فدددٜ حط٢خٙددد٠ ردددخ٤َٕٓ 
٤١٣ حرٜ حٕـد٤ُ ا ٣ٍدي  إيف٥٤ ا٦ٕ ٙظ٢٘ ؿي ي  ش ٍَ ٝ شا ِْٕٞ َٖٝض ح 347ر٤ٔٞٚه ش 

ا ىدددخرٜ حٕـددد٤ُ  ال  َددد٤ٓ أ ضدددخا أٛ طقظدددٌٍ ٙٞددد٠ أٍؿددد٤ أهزَطدددِ هزدددَٟ ٙدددٜ حٕزيح دددشا ٣ ّٞدددُض 
    ش ىَظ 33ح٤ٕٔٞٚم ٤١ رؤٛ  ّٚخ طيضٖضا رٔ  ٤َٓ 347ر٤ٔٞٚه ش 

٠ ٕدد  َٕأ ددض حٕـدد٤حدا ١٣ددخ أٝددٌح أَٖٝدد٠ ٕددِ ٣ٕدد٤ ٍؿقددض إدد٦ ٝيددْ حٕددَحرظ حٕددٌ  ٣ضددقظَ 
ٙـ حٕظٞز٠ ا٦ٕ أٛ ّٔ ٜٙ ١ئالء حٕٚئٕي ٜ ٍك٢ٚد٘ حو ال  اٌٟ ١  ؿٖٚش حٕيفخ٥٣ى٢»رلَى٠: 

رٔ ّؼ َ ٢ٞٙ٘  د١ٌَّخ ٣ يٞدي١خ   ٣ّدٌِٕ حٕقبلٙدش حردٜ حٕـد٤ُ  ٍكٚد٠  ا َزٔ ١ٌٟ حٕيفخ٥٣
٣ٍى  ا(   دش ىَدظ٣33ْٕٜ رقي حٕزلدغ ٍزدٔ ٢ٞٙدخ ) ا(   ش347) حو فٞي ٙٞخٍ٘ش حَٕض ش ؿخء رد

ا ى٢دٔ طدَحُ ٓدظظَحؿـ فدٜ حط٢دخٗ «ٛ حٕ دل ق أ٢ٝدخ ٙلْٚدشا :خ٣ٍٓ ا(   خص315حٕٞٔن ى  )
حرٜ حٕـ٤ُ  ّٚخ طَحؿقض فٜ حط٢خٗ حٕٔ ٤ع ه ٣ّ٘ ٙدَس أكظدخؽ ى ٢دخ ٕظدٌّ َُ ر٢دٌح حٕوغدؤ 

 كظ٦ طظَحؿـ ف٠ٞه
ريالا ٜٙ أٛ طقظٌٍ فٜ حالٓظ٢٘خى رلي غ ضق و ى  كد٤حٍ فٖٚد  ٍحًا ٍأ ظدِ طَد٤ٓ: 

ا ٣أٝخ ٕد٘ أٍدٔ ًٕدِا ١دٔ طقظَدي (٢خ ٣َٝ٘د ٙ ظ٢خٝزٖ)ّظذ حٕٔ ٤ع  ٝلظخؽ  ٥أٝض طَ ىقبلا )
 ا خ  خكز  أٛ حإلٙخٗ حٕٔ ٤ع  ّخٛ  قظَي  لش ١ٌح حٕوزَ حٌٕ   ٣َ د٠ه ١دٔ ٍدخٓ ًٕدِه ال
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 - هدبل حٕ دلخف - ا ٣ٙخ ٜٙ ّظخد ىد  حإلٓدبل٣ٍٗ ٢ْٕٞ٘ ّخ٤ٝح  ٣٣َٛ ٙخ ٣ٍى إ ٢٘ ّٚخ 
لظ٠ أ دبلاا ْٕد٢ٞ٘ ّدخ٤ٝح حٕقٖٚخء ٙخ  ـ٤ِٙٛ رقديٗ  دلظ٠ا ١٣د٘ ٕد٘  ديف٤ح  د ٣ًَّ ى ٠اال 

 ٤َٖٞٛ ّٔ ٙخ ًَّ ى  ٤ٙض٤ؿ ىٍحٓظ٢٘ا ػ٘  ز٤ٞٛ أكْخ٢ٙ٘ فٖد٦ حٕ دل ق ى٣ٛ حٕضدق و 
٣ح٤ٕٚضددد٤ؿ )حٕدددٌ  ٝزٖددد٠ ٣ال ٝ٘دددَد ٙدددخءٟ(ا ى دددؤط  ٣حكدددي ٙدددٜ أ١دددٔ أ٣حهدددَ حِٕٙدددخٛ ى َٞدددٔ 

 ٣ لظؾ ر٠ ى٣ٛ حٕ ل قا أىظ٥َ حٕقٖش ى ٠ أٗ ى ٢٘ه  احٕضق و ٣ح٤ٕٚض٤ؿ
ى فٖدد ٢٘ حإلٗددْخٓ ك ٞٚددخ  َددَأ٣ٛ   ظدد ٜ ٙظظددخٕ ظ ٜ طظٔددخءٓ فددٜ فخٙددش حٕٚٔددٖٚ  َِ ٜا ١ددٔ  دد

ٙددد٢ٞ٘ ال  ٔظ٘دددْٔ ١دددٌحا ٣ال  دددَحٟ  كددديحا ردددؤٛ أ ا ٣أؿ زدددِحأل٣ٕددد٦طَىدددـ حٕؼخٝ دددش ٢ٞٙٚدددخ كْددد٘ 
ددخُء ٣َ ُْؼِزددُض  ﴿٣حٕوز ددَ رٚددخ   ددٖق أ٤ٍٙٝددخ  اطٞخٍضددخاا ىددخو حٕقٖدد ٘ رْددٔ ٗدد ء َ٘ ددخ َ  َٙ  ُ ُلدد٤ حوَّ ْٚ  َ

َظخِد  ِْ ُّٗ حٕ ُٟ أُ  ويدو فٞدخ كْٚدخا رلْد٘ا ٕٞديٍُ ٣حٓدـ ٍكٚظد٠ ٣فؾد ٘ ( 29حَٕفدي: ) ﴾٣َِفَٞي
٠ٞٞٙا ى٠ٖ حٕلٚي ٍرٞخ ف٦ٖ ط٤ٓ ق٠ فٖ ٞخا ٣ٙخ ُحٓ ح٤ٖٕٚٔٚٛ  ََإ٣ٛ طوي دو حو فد٢ٞ٘ ىد  

ٙلزش َٕر٢٘ حٕدَك ٘ رضدقيخط٢٘ا حٕقٖد ٘ رْدٔ ٗد ء ٍزدٔ أٛ اال    ظ ٜ ٙظظخٕ ظ ٜا ىبل  ِىحى٣ٛ
  و٢َٖ٘ 

خى  أ٣ حإلٝٔددخٛ حٕـخ١دددٔ ٙؼٖدد  أٛ  قددَه حٕٞخٓدددن ّ ددو  ْٚددٜ ٕٖٚٔدددٖ٘ حٕقددطٔددؤٕٞ : )
 ٤م(ا ٣أؿ زِ: رٔئحٓ حٕقٖٚخء أ٣ كظ٦ عبلد حٕقٖ٘ ٣حٕٚٞٔ

َظدخِد  ﴿طٔؤٕٞ :  ِْ ُّٗ حٕ ُٟ أُ خُء ٣َ ُْؼِزدُض ٣َِفٞدَي َ٘ خ َ  َٙ  ُ ُل٤ حوَّ ْٚ َٞخ  ﴿    (29حَٕفدي: ) ﴾َ  ْٕ ح َرديَّ ًَ ٣َِا
َٞد دخ  ُ َٚ ُ٘ ِر د َٖ ُ أَْف َٛ  َ دٍش ٣َحوَّ خ َْ َّٙ ُٓ  َ شا  ١دٔ طَزدٔ أ٣ ط ديً أٛ طٞٔدذ ١دٌح  .. (010)حٕٞلدٔ:  ﴾ٍِِّ

 ه (ى  حإلٝـ ٔ أ٣ حٕظ٤ٍحس خا ٛ ٣ؿيط٠ ْٙظ٤رإوخٌٕ حٕقؾ ٘ ا٦ٕ ححْٕبلٗ 
٣أؿ زِ: ٝق٘ا ٣ٕدٌِٕ ٕد٘ أٓظ٘دْٔ ىد  ٣حكدي ٙدٜ ّظزد  حأل٣حٙدَ حٕٞخٓدوش ٣حٕٚٞٔد٤هش 

 ى  ّظخرْ٘ 
 طظ٘د٤َٟحءس أٗ طودخه أٛ هدَ ١دٔ طظدخرـ حَٕد ١ٌٟ حْٕٖٚخص ىد  ّظدخد  َص أٍَ) طٔؤٕٞ : ٤ٕ

 ( ٍخٍث ٠ ىْخٍأحٕظٞخٍض ى  ٙن حْٕخطذ حٌٕ  ٠َٖٝ ا٦ٕ حْٕظخد ٕظ٤٘ ٠  ٝظ ـشىْخٍُ أ
فـدذ ٞخٍضدخص ٙدخ ال أك د ٠ فديىحاا ٣ّٞدض أ٣ى د٠ ٙدٜ حٕظ ا٣أؿ زِ ردؤٝ  ٍدَأص ّظدخرْ٘

رؤٝدد٠  حَٕددَحءس ى دد٠ا ىددِحى  َ ٞدد  ٢ٕددخا ٣أفـددذ إل ٚددخْٝ٘ ردد٠ا ٣ٕدد٘ طظ٘دد٤ٟ أىْددخٍ ا ٣ٍددي طخرقددُض 
 ٜٙ فٞي حو  ٕ ْ
 َد٤ٓ حٕ دق ٙدٜ أٛ  حا حٕودخٌٕ فدخؿِّدخٛ ١دٔ   طٔؤٕٞ  ىد  ٤ٙضد٤ؿ   ظد  ح٤ٕٚحٍ دغ: )9

ٍددخٓ حٕ ددق ىدد  حٕٚٞٔدد٤م ٣حٕٞخٓددنا ٣ٕدد٘  ددِ رؤٝدد٠  د(ا ىؤؿ زددِٙددٜ حٕظٌرددٌ ٣ٓ ٙددَس ردديالا أ
ٙظٌرٌرخاا ىْٖٔ كْ٘ ٣ٍظد٠ا ى٢د٤ ى د٠  دل قا ٣كخٕد٠ ّلدخٓ حٕغز دذ حٕدٌ  أٓدٚقظِ هزدَٟا 

 رخٕظٌرٌد أ٣ حٕـ٢ٔ أ٣ حٕقـِ فٜ ٤ٍٓ حٕ ق ٜٙ أ٣ٓ َٙس ٣ال طـَإ ف٦ٖ حط٢خ٠ٙ 
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دَْ ١ٔ ط٥َ أٛ حو فخؿِ فٜ طوي و كْد٘ كَ  :ْٕٞ  أٓؤِٕ ٠ ٙدٜ ٍزدٔا ٣ٍدي ٓدزٌ ىد  َٚ
 أٗ أ٠ٝ ال  َيٍه هف٠ٖٚ أ٠ٝ ٓ ويي٠ه ١ٔ  َيٍ ف٦ٖ ًِٕ

ْٜ  َ دٍش  ﴿أٙخ ٓٚقض ٠ٕ٤ٍا ٤١٣  َى فٖ ِ:  هأ  فـِ ١ٌح حٌٕ  طظليع ف٠ٞ د ِٙ ْن  َٔ ْٞ َٝ خ  َٙ
َ  أَ  دِي  ٍَ دْ ٍء  َٗ  ِ ٍّٔ د ُّ َٖد٦  َ َف َّٛ حوَّ ْ٘ أَ د َٖ ْ٘ َطْق َٕد ٢َدخ أ ِٖ ْؼ ِٙ ٢َدخ أ٣َْ  ْٞ ٍِّٙ  ٍَ َْٝؤِص ِرَوْ د ٢َخ  ِٔ  ه(016)حٕزَدَس:  ﴾٣ْ ُٝٞ
ٕد٘ طقٖد٘ ] دخ ؿدَؿْ  أٛ حو فٖد٦ : )أٜٙ طٚخٗ ٍيٍط٠ أ٠ٝ  ٞٔن ٣ ؼزض ّٚخ  ٘خءا ىظؤٙٔبٛ ى

 ّٔ ٗ ء ٍي َ( 
ىد   طَد٤ٓ ا ألٝدِى  حإلٝـ ٔ أ٣ حٕظد٤ٍحس ظٞخٍضْٜٚ أٛ طـي ١ٌح حٕ ١ٔ   طٔؤٕٞ : )01
ٕددِ: ٝقدد٘ا َٕددي طٞددخُف٤ح ىدد  ػز٤ط ددش أٓدديخٍ  أٍدد٤ٓا ٣(حٕقٖٚددخء ٍددي طٞددخُف٤ح حَٕدد٤ٓ ى ٢ددخ حَٕددَ ٛ:

فٜ حهدظبلى٢٘ ىد  ٙقخٝ ٢دخه أٙدخ طدَح١٘ حهظٖيد٤ح ٣طٞدخُف٤ح  ّخٖٙش ٜٙ حْٕظخد حَٕٚيّا ىضبلا 
حْٕخػ٤ٕ ددِ رؤ٢ٝددخ ٕ ٔددض ٙددٜ ٣كدد  حوا ىدد  ػز٤ط ددش أٓدديخٍ حألر٤َّ يددخ حٕظ٤ٍحط ددش حٕٔددزقشا ىَددخٓ 

ر ٞٚدددخ  ددد٥َ حْٕخػ٤ٕ دددِ ٣حألٍػددد٤ًّْ أ٢ٝدددخ ٙدددٜ فٞدددي حوه إٔددد ْ ١دددٌح حالهدددظبله أٗدددي ٙدددٜ 
 حالهظبله ى  ٝٔن حٕلْ٘ ٙـ حالطيخً ف٦ٖ ػز٤ط ش حآل شه

(ا حٕل ددخسأٙدد٤ٍ ٙظٞددخٍض ٙددـ ٙددخ ٍزٖدد٠ ٙددٜ حْٕظددذ ٣ٙددـ ّؼ ددَ ٙددٜ  دد٥َ ؿٞخرددِ أٛ حَٕددَ ٛ )
 قَددد٤د مٖددذ حو ىددد  حٕٚ دددخٍفشا ى٢دددٌح ردددؤٛ  ْظدددذ حٕظددد  طَدد٤ٓ: أٙدددخ طٞخٍضددد٠ ٙددـ حٕأٍدد٣ٓ٤

حٕل دخسا ى٢د٤ ٙظٞدخٍض ٙدـ ّدٔ ٙدخ ١د٤ هغدؤ ىد  ١دٌٟ حٕل دخسا أٙد٤ٍ  ل قا ٣أٙخ طٞخٍض٠ ٙدـ 
٤ٍٙٝدخ حٕل خط دش طٞدخٍض ٙقد٠ حَٕدَ ٛه أٍؿد٤ُ: أٍ دي أٙدَحا أَٙ ٖٓ ٘ ٙدٜ أ ٣ٕ ظِ طَٗيٝ  ا٦ٕ

   ح٢ٕٚ٘ ٣حكي ر٤حكي  ٝ خا ٣ػخٕؼخا ٣حكيحا ىَظا ألٍى فٖ ٠ا ػ٘  ِْٚٞ أٛ طٌَّ أَٙحا ػخ
 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:

 ِٕ أٛ ٜٙ أٓدزخد حٕٞٔدن ٣كْٚد٠؛ حالردظبلءا ٣حٓظ٘د٢يص رَ دش حٕدٌر قا ك دغ ًَُّص 
و فٞد٠ ١دٌح حٕلْد٘ إد٦ ًردق يحو ارَح١ ٘ رٌرق حر٠ٞ حرظبلء ٣حهظزخٍحاا ٤١٣  قٖ٘ أ٠ٝ ٓ وأَٙ 

 ٤ٔم رخٕؼخٝ ا ٣فٖظ٠ حالرظبلء ٙٞحأل٣ٓ ّزٖ ىيحء ٠ٕا ىخألَٙ 
حو حٙددظلٜ »أ٤ٍٕدد٠ ٕددِ: ٢ددخا ٣ى ٢ددخ ٙددخ أفَى رددٌَّ ٍ ددش حٕددٌرق ّخٖٙددشا ٣أٝددخ  فٖدد ىددَىىَص 

اردددَح١ ٘  :٣ٍدددخٓ اىٞدددخىحٟ ٙدددبلُ حٕدددَد ٙدددٜ حٕٔدددٚخء    دددقيٟ ١ٞدددخُ ٙلٍَدددش أ٣    ردددَح١ ٘ا
 احو ٝدِ هدخثوأفٖٚدض حآلٛ  ألٝد ا ٗد جخا ٣ال طيقدٔ رد٠  اال طٚي  ديُ إد٦ حٕندبلٗ    رَح١ ٘ا

 ٝخٓن ربعبلً حٌٕر ق أَٙ  ٤ٔٞٙم رخٌٕرقا ػ٘أَٙ  ا ١ٞخُ«طِٚٔ حرِٞ ٣ك يُ فٞ  ىٖ٘
فٞيٙخ ٣ضـ حْٕٔ ٜ فٖد٦ ٍٍزظد٠  رخٕٞ شًرل٠  ىقبلا ْٕٜ طئ َُ مَ ذا ىَي ُفٚض أ٠ٝ )

حوا ١٣د٤ ٤ٙضدـ َٝخٗدٞخا  حٕلي غ فٜ أَٙ ٍِّ  ٣حىظيحٟ(ا طََّض حٕظ  ٕل٠َ حٕوخٌٕ  حٕٖلؾشى  
 ارَح١ ٘ حٌٕ  ال فبلٍش ٕ  ى ٠  ٕظليػٞ  فٜ ىقٔ
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أٗ رخٕلَ َدشه ىؤٝددخ ال  هحو إلردَح١ ٘ رددٌرق حرٞد٠ رخٕٞ ددشأٙددَ  ٣ٕدٌِٕ ىددبٝ  أطٔدخءٓ: ١ددٔ ّدخٛ
ػد٘ )ٕلَد٠ ٣حىظديحٟ(ا أ  أ ديٍ  اٙدَٟ حو ردٌرق حرٞد٠ كَ َدشأ ٢ٚٞ  ١ٞخ ٙخ ىقٖد٠ اردَح١ ٘ا َٕدي 

م ردؤَٙ ٝخٓدن؛ ّدخٛ  قٖد٘ أٝد٠ ٙٞدٌ َٙحا ؿي يحا  ٤ٍو ر٠ حألَٙ حَٕي ٘ا ىَىـ حو حألَٙ ح٤ٕٔٞٚأ
 حألُٓ أ٠ٝ ٓ ٞٔو٠ا ٣أَٙ ر٠ ٕظظلٌَ حٕلْٚش حإل٢ٕ ش ى  حالرظبلء ٣حالهظزخٍ 

ّخٝدض أٓدزخد حٕٞٔدن ى٢دٌح   دخا ىبل   ق ٤ٕحكي أٛ  ؤط  رقي ٍدَحءس ١دٌٟ حَٕ دش ى َد٤ٓ: )أ
٣ٓ أٜٙ   قحٕوخٌٕ أٛ  ٤َٓ حْٕبلٗ حٕ لفـِ ٢ٔ ى )حٕظ٤ٍحس(  يٓ ط٤٘ ٖ ى  ١ًٜ ّخطذ 

حٕظد  ١ًَّدخ ػد٘  حٕـٖٚدشىْدَ ىد   )حو( ١ٛدٔ  ديٓ ١دٌح حٕظٞدخٍض أ ...هطٞدخٍضٙدٜ م دَ َس ٣ٙ
ه ١دٌح ّدبلٗ ١دَحء  ٤َٕد٠ ٙدٜ ال  قدَه كْٚدش حو (هٝئد٠ شرقدي َٙحؿقد في٢ٕخ ى  ٝيْ حٕ د٤ٗ

ٙدَٟ حَٕدي ٘ ردؤَٙ ؿي ديا ١٣د٤ ٍرد  ىقدخٓ ٕٚدخ ٓ ٞٔدن أى  حالردظبلءا ٣أٛ حو ّدخٛ  قدَه أٝد٠ 
  َ ي 

حٕو ددخٍ ٜ حٕظَٖ ددي  ٜ فٞددي حٕٞ ددخ٥ٍ )حو أ٣ حٕ٘دد غخٛ(ا ىظَدد٤ٓ  أٙددخٗ ٞ طضددقأهدد٥َ ٙددَس 
٣حآلهدَ ١د٤ حٕ٘د غخٛ حٕدٌ   اكدي حْٕظدذأحٕوخٌٕ حٕقؾ ٘ ّخطذ َٙخٍٝخا ر ٜ حََٕ ٛ ٣ّظخرِ: )

أ   أٛ ْٝظ٘ددو ٙقددخا أٍؿدد٤ ٣ . ٣ط٘دد٤ ٢خ ٕ دد٤ٍس حٕودخٌٕ حٕقؾدد ٘ ْٝخ دشو حْٕظددخد حآلهددَ َّٕدأ
(ا ّدبلٗ ٍحثدـا أٍزٖد٠ا ٣ٕد٤ طيضدٖض ١د  ٙدٜ حٕ٘د غخٛ   حْٕظدذأحْٕظذ ٜٙ حٕوخٌٕ حٕقؾ ٘ ٣

ىٔٚلض ٕ  رٚٞخٍ٘ش ّظخرِا ألٓٚقظِ ٙدخ طَدَ رد٠ فد ٜ ّدٔ رخكدغ فدٜ حٕلَ َدشا ٣ ْي دِ 
 كخط رخٕقٌٞ  أى  ١ٌٟ حٕقـخٕش ٜٙ حَٕبلىس ٙخ 

١دٌح حْٕظدخد ٙدٜ رؤٛ  ط٤َٓ َحا رَظٔ حألعيخٓ ٣حَٕضـه ١ٔ طَح٤ُٕ ٍَأص ى  ّظخد ٙخ أٙ
 ؿ٤حرِ أٝظؾَ  غخٛه حو أٗ أ٠ٝ ٜٙ حٕ٘

 اؿخرش رَ ش أٓجٖظ ا ٗخَّحا ْٕ٘  زَّ٘ ٣ٙؼخرَطْ٘ أٝظؾَ 
*** 
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    طل خط  ِٕ حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ حٕقِ ِ أه  
ىدد  حٕددَى فٖدد٦  ّز ددَحا  طؤهددٌ ٣ٍظددخا  ألٝددِ   ٣أٗددَُْ  فظددٌٍ فٚددخ ردديٍ ٙٞدد  ىدد  كَددِأ 

  ط٠ حألري ٍرٞخ  ق٤ضِ ه َ فٜ ١ٌح حٕٚـ٤٢ى ٣ح٤ٍٕض ى  ٤ْٖٙ    ٍٓخثٖ 
١٣د٤ حٓدظِٞحه م دَ  ا٣ٕد ْ كد٤ٓ حو ٗو د خا  اك٤ٓ رقدض ٝٞخ ٖٝو ٣ٝي٣ٍ ٙقخا أأفظَي  

  ٗ ء٣ٕٜ  ٤ ٖٞخ ا٦ٕ  اَٙز٤ٓ
 هٓؤ٢ٕخ ٕٞئ  أ ضخا أكظخؽ أٛ أحٕظ   حٕزٔ غش حألٓجٖشٓؤِٕ رقض أْٜٚ أٛ  ١ٔ  

خٝدخ أٛ ٣ىف ا«شحو ٙلزد»ٙدٜ أٛ  ْد٤ٛ  ٕد٠ كدذأ خا ى  حإلٝـ ٔ ٕ٘  ـي حٕوخٌٕ ٕٞي٠ٔ حٓٚ
حٕودخٌٕ ٕددِ  ش١دٔ ٙلزد هٕدِ حٕودخٌٕ ٗو د خا  شرٚلزدد ١دٔ ط٘دقَ ىقدبلا     حٕوٖ َدشٝلدذ ّدٔ 

 شٙلزد  ٗقَ ى   َىِ ١ٌح ح٤ٍٕض حٕؼٚ ٜ ِٙٞ َٕٖى فٖدأ ٛ ُّٞض ا٣ هؿخٍُ شطيىقِ ٕٚلز
أٛ ط٤ْٛ ٙق٠ ى  ٤ْٖٙط٠ حألردي   ٦ٞطٚأ٣ اكزِ ى  حوأحو  قٖ٘ ّ٘  :٣ يٍٞ  شام َ فخى 

  طظٚظـ رٚلزظ٠
أٛ حإلٝـ دٔ ٣حٕظد٤ٍحس ٣حَٕدَ ٛ ٕ ٔد٤ح  (عبلٍدخا اأ  ىدَ  م دَ كَ َد  ) خ ٝقظَي ؿيالا ىفٞ 

ٍٗدخىحص ١دٌٟ إٞلْ٘ فٖد٦ أكْدخٗ ٣    ٣ٕٞلْ٘ فٖ ٢٘ ٜٙ حٕوخٍؽ ّؤٝٞخ ٖٙلي٣ٛ اٜٙ حو
  ٕوخٌٕفٜ حرقي ٙخ ط٤ْٛ أ  ٢٘أ٣ هٍَد ٕٖوخٌٕأ ٢٘ ا أحْٕظذ

طغدخرٌ أ٣ فديٗ  ٥فٜ ٙدي أٝض ظٔؤٓا ى٣ٓ ٤ٍٓس ى  حََٕ ٛأ٣ٕٞزيأ ٜٙ اٝـ ٔ ٙظ٦ ٣ٜٙ 
٣أٝددض  اٙٞدد  ٕددِ حألٓددجٖشػدد٘ ْٝددٍَ  اٍى أٝددخأ٣ اطغددخرٌ ١ددٌح حإلٝـ ددٔ فٖدد٦  دديخص حٕوددخٌٕ

    ٢ٝدد٘ ٙددٜ حٕوددخٌٕأٍددَد ٕٖظ د٤ٍ أأ  حْٕظددخر ٜ  ٙقَىددش ٕد٠ ٦ح٢ٕدديه حٕددٌ  ٝٔددق    طـدخ٣د
 هٍأ ِ ىٚخ 

 خا ضد  ٣ٍظدٍي َٝ    أٓجٖشفٜ ػبلع  حٕـِث شى  ١ٌٟ  حألٓجٖش٣ٕٖظ٢ٔ ٔ أٍؿ٤ أٛ ال طِ ي 
ّدٍَ حفظدٌحٍ  فٚدخ أ٣ ال دخط  ٕدِا طّزدَ ىد  حٕظيْدَ ىد  حٕودخٌٕ ٝئد٠أ خا ٣٣ٍظد أٍ ىد  حٕدَىأ

  ٣أٍؿ٤ ِٕ ّٔ ه َ ٜٙ حو اّظزض ٣ؿَكِ
*** 
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  حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
ال ٍ ذ أِٝ طـي كَؿدخا ٙؼٖد  ىد  حأل٣ٍدخص حٕظد   ٔدظ٢ْٖ٢خ افديحى حٕدَى ٣ّظخرظد٠ا ْٕٞد  

ف٘دَ ٓدخفخص   ش طٔظلٌ ٙٞخ ٙؼٔ ١ٌح حٕـ٢ي حْٕز َا ىٞلٜ ٝزٌٓ  ٤ٙ خا حألري أفظَي أٛ حٕل خس
ٙددٜ أؿددٔ حٕدديٝ خ ٣حٕددًَُا ٣ٕددٜ  ْدد٤ٛ ّؼ ددَحا أٛ ٝزددٌٓ ٝ ددو ١ددٌح ح٤ٍٕددض ىدد  هبل ددٞخ ٙددٜ 

 حٕي ٤ٞٝشا ٌِٕٕ ٕٜ أفـٔ فٖ ِ ى  عٖذ حٕـ٤حدا كظ٦  ظخف ِٕ ح٤ٍٕض حْٕخى  
ٜ ٕد  ٙـديىحا ع زدِا ٣أٝدِ رد َّ ٣ َٔٝ  ريح ش فٜ أفَد ِٕ فٜ ٍز٤ٕ  الفظٌحٍُ حٕدٌ  

ٕ٘ طَ ي حإلٓخءس ٕ  أ٣ ٕٚقظَي ا ١٣ٌح ٜٙ ى٣حف  ى٣حٗ حٕ يحٍش ر ٞٞخا ٣أٝخ ري٣ٍ  أفظدٌٍ 
 فٜ ّٔ آخءس ٍي طـي١خ ى  ٣حكي ٜٙ ٓغ٤ٍ  

ٕدِ حٕٚ٘دخفَ حٕظد  أهخ٢ٕدخ  دخىٍش رو د٤ٙ حٕٚلزدش حٕظد  ط٘دقَ ر٢دخ ٝلد٤   أٗدَّْٚخ 
ٙٞ ددش ٣طٖددِ ٣أ دديٍِ رددؤٝ  أٗددخٍِّ ١ددٌٟ حأل٣أٙٞ خطددِ أٛ ٝـظٚددـ ٙقددخا ىدد  ْٖٙدد٤ص حوا 

ؿ دذ فٖد٦ ّدٔ ٓدغَ ٙدٜ ٓدغ٤ٍُا ١٣د٤ أحٕٚ٘خفَ حٕظ  ٤ٕال١خ ٕٚدخ ٍضد ض حٕٔدخفخص ٣أٝدخ 
٣ال ٍ ذ ف٦ٖ كٔخد أَٓط  حٕظ  أ زلض طقٌٍٝ  ى  حٝ٘نخٕ ا ١٣  طيٍُ ٜٙ ؿ٤ٖٓد  

 حٕغ٤ ٔ ف٦ٖ حْٕٚز ٤طَ أٝ  أّظذ ؿ٤حرخا ٕ ي َ  ؿَؿْ 
ٝٞدخ ٖٝدو ٣ٝدي٣ٍ أأفظَدي ٚخٙخا فٜ طَ  ٚدِ حٕدٌ  ؿدخء ى د٠ )طَ  ٚ  ٕٖل٤حٍ ر ٞٞخ ٙوظٖو ط

٣ٕددٜ  ٤ ددٖٞخ إدد٦  ا١٣دد٤ حٓددظِٞحه م ددَ َٙزدد٤ٓ ا٣ٕدد ْ كدد٤ٓ حو ٗو دد خا  اكدد٤ٓ رقددض ٙقددخا 
ٗ ء(ا ىٞلٜ ٝٔ َ ى  ٢ٞٙـ دش فٖٚ دش ال ردؤّ ر٢دخ طٔدظ٢يه ح٤ٍٕد٤ه فٖد٦ أٓدزخد ٍىضدِ 

 ٛا ٣أٙددخ أٛ طَٞقٞدد  َٕٖددَ َٕٖددَ ٛ حْٕددَ ٘ا ىبٙددخ أٛ أٍٞقددِ رددزغبلٛ ّددٔ ٙددخ  ـقٖددِ ٍحىضددخا 
 ١ٌح حْٕظخد ال  ْٜٚ أٛ  ٤ْٛ ٜٙ فٞي حو رؤٛ  ر لش ٤ٍِٕ

حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚما ٣ك ٜ ٝٔدظ٤ى ٢خ ٓد ِْٚٞ حالٝظَدخٓ إد٦ ّدٔ ٙٔؤٕش ٣ٍي ريأَص رٌَّ 
َٝغش طزقيُ فٜ حالفظَحه رخََٕ ٛا رٚخ ى ٢خ طِٖ حٕٚظقَٖش رخأل١٤ٕ دشا ٣ٕٔد٤ه أرَد٦ ٓدق يحا 

ـ أٛ طٚظددي إدد٦ فدديس ٗدد٤٢ٍا ٣َٕرٚددخ ٓدد٤ٞحصا ٣أفدديُ أٛ أٍى رخٓددظَزخٓ ٍٓددخثِٖ حٕظدد  أط٤ٍدد
 أٛ طٌَّٝ  رؤ  ٓئحٓ  ي٤طٞ  أٍؿ٤ ٣أؿزظ٠ا ٣اال  ىؿ ٓئحالا أ٣أٛ ال  افٖ ٢خ ؿٚ قخا 

أٙددخ حٕيٍحٓددش حٕٚٔددظقـٖش حٕظدد  طَظَك٢ددخ ىٖ ٔددض ّخى ددش رلٔددذ ح٢ٕٞٚـ ددش حٕقٖٚ ددش حٕظدد  
 ٜ ك٤حٍٝخ ك٤ٓ حََٕ ٛ حَْٕ ٘ ٙحأل٣ٓ  ُٕٞخ ى  ح٤ٕ٘ط أٍح١خا ٌٕح ال طقـٔ  خ  خكز ا ىٚخ

حَٕددَ ٛ حٕٞٔدن ىدد   ددي َ  ؿددَؿْا أؿديى عٖزدد  رخٓددظَٚحٍ حٕلد٤حٍ ر ٞٞددخ كدد٤ٓ  إدٌِٕ
حْٕدددَ ٘ا ىٖقٖدددِ ىددد   هدددَ ٙ٘ددد٤حٍٟ طَٞقٞددد  أ٣ أٍٞقدددِ رٚدددخ  قددد٤ى فٖ ٞدددخ ردددخٕٞيـ ىددد  ٙقخىٝدددخ 

 ٣ هَطٞخ 
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 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

 ٣ٙظقَٖددخا  ضددخا ٙٚددخ أٍحٟ ٢ٙٚددخا ىٔددؤطو َ ٕددِ رق ا٠أ٤ٍٕدد٣كظدد٦ ال أطقزددِ رددخَٕى فٖدد٦ ّددٔ ٙددخ 
رل٤حٍٝددددخ حألٓخٓدددد  ٕظددددَى فٖ دددد٠ا ٣أطددددَُ حٕزددددخٍ  ٙٚددددخ طَددددٔ أ١ٚ ظدددد٠ أ٣  ٞدددديٍؽ ىدددد  اعددددخٍ 

 حالٓظغَحىحص حٕظ   ٞـَ إ ٢خ ك٤حٍٝخ رَ ي أ٣ ى٣ٛ ٍ يا ىبل أٍ ي أٛ أٌٗ فٖ ِ:
أٗ  ٢ٝ٣َخ ٙزغٖش أ٣ ٙٞٔد٤هشه ١٣دٔ أرغدٔ  ه١ٔ  قٚٔ حٕٞ خ٥ٍ حٕ ٤ٗ رؤكْخٗ حٕظ٤ٍحس  0

 ـي ي ٝخ٤ّٙ ح٤ٕ خ خ حَٕي ٘ أٗ الهحٕق٢ي حٕ
 أ ٢ٚخ أىضٔ ّٖٚش )ٝٔن( أٗ )أرغٔ(ه   3
 ١ٔ م ََّ حَٕد كْ٘ حٕغبلً أٗ ٕ٘  ن َٟه   2
 حو ارَح١ ٘ رٌرق حر٠ٞ ػ٘ أَٟٙ ربعبل٠ٍ ٣فيٗ ًرل٠ أٗ اله أَٙ  ١ٔ  4
   شه  347حآل خص ح٤ٕٔٞٚهش رؤٛ  أ ٜ ٍخٓ حرٜ حٕـ٤ُ   5

حٕٔخرَشا ال أط٤ٍـ أٛ  ؤهٌ ؿ٤حر٢خ حْٕؼ َ ى٢ٌٟ هْٚ أٓجٖش طوظ َ حٕ يلخص حٕغ٤ ٖش 
 ٜٙ ٣ٍظِ 
  ْٚٔ رقي١خ ك٤حٍٝخٕٞ اؿ٤حرِ فٖ ٢خأٝظؾَ 

  أؿيى حٕظَك ذ رِ
*** 
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   طل خط  ِٕ    ٌَٙٞ  حٕلز ذ ىأه  
ىَدي ٍدخٓ      ٔدظلٌ ٙٞدخ حٕظقدذ ٣ح٤ٍٕدض حْٕؼ دَحٕدٌ  ٓقيص رْبلٙدِ فدٜ حْٕٖٚد٤ص  

٣ٙخ ٕ٘  وغَ فٖد٦ ٍٖدذ  اًٛأ٣ٕ٘ طٔٚـ ر٠  اف ٜ طَحٟٕ٘ » ٤طخا في ْٖٙأٛ حٕوخٌٕ ا :حإلٝـ ٔ
فدٜ  رديأٝخٟٙخ  الٓظْٚخِٓٝ طٚ ٔ (ا أ٥ٍ أ3/9ٍٝؼ0٤ّّ٤« )حو ٌٕٖ ٜ  لز٠ٝ٤ أفيٟرَ٘ ٙخ 

  إلٝـ ٔ ٣حََٕ ٛح ر ٜ شَٚخٍٝحٕريء 
 نهُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس: انًسيحيانًفهىو 

 دددزلٞخ م دددَ ؤى حٕظددد٤ٍحسأٙدددخ ٣ا حْٕٚدددخٓ ر٘دددَ قشٝلدددٜ ٝدددئٜٙ أٛ حٕٔددد ي حٕٚٔددد ق ؿدددخء   0
  فٚخ ٝظٞخٍٖ ى ٠ طوظٖو أه٥َ ىٍحٓش١٣ٌٟ  اِٖٙٙ ٜ ر٢خ

 ٦ٙظد)ىخإلٝـ دٔ  َد٤ٓ  اىد  حإلٝـ دٔ رديحا أحٕٞٔن ى  حٕٚي٤٢ٗ حإلٓدبلٙ  م دَ ٤ٙؿد٤ى   3
ال  د٣ِٓ كدَه ٣حكدي أ٣  ٣حألٍ إد٦ أٛ طد٣ِٓ حٕٔدٚخء  :ىبٝ  حٕلدٌ أٍد٤ٓ ْٕد٘»: (08: 5

  ال ٝٔن ٣ال طزي ٔ ْٕبلٗ حٕوخٌٕ :أ  «كظ٦  ٤ْٛ حْٕٔ اَٝغش ٣حكيس ٜٙ حٕٞخ٤ّٙ
 حٕٚلزدش ش٣ د إد٦  «ال طَظٔ  » ش:حٕٔ ي حٕٚٔ ق ٜٙ ٣   ٦ٕٖغبلً ّٚخ حٍطَ رخٕٞٔزش  2
ىٖ قغ٢ددخ ّظددخد ا طدد٠أٙددٜ عٖددٌ حَٙ :٣ٍ ددٔ»ش: حٕغددبلً إدد٦ ٣ دد  شرخإلٝٔددخٛ ٙددٜ ٣ دد  ٦ىددخٍطَ
 ظد٣ِؽ  ٣ٙدٜا طِٝد ش حِٕٝد٦  ـق٢ٖدخ طد٠ اال ٕقٖدأٛ ٙدٜ عٖدٌ حَٙ: إْد٘ ىؤ٣ٓ٤ٍأٙخ أٝخ ا عبلً

 لدٔ َٕٖؿدٔ  ١دٔ: ٣ٓدؤ٤ٕٟىظَديٗ حٕيَ ٔد ٤ٛ »ش: ح٤ٕ د ٣َٗف ٢ٕ٘ ١ٌٟ ا «ٙغَٖش ىب٠ٝ  ِٝ 
ًٛ أٛ أ٤ٙٓد٦  :ىَدخ٤ٕحه ٣ خّ٘ ٦ٓ٤ٙأرٚخًح  :٣ٍخٓ ٢ٕ٘ىؤؿخد ا ٕ ـَر٤ٟ ط٠ أأٛ  غٌٖ حَٙ

ْد٘ ؿدٔ ٍٔدخ٣س ٍٖد٤رْ٘ ّظدذ ٕأ ٜ: ٙد٢ٕد٘ ٔد٤ؿ ٣ٍدخٓ ىؤؿدخد ا  ْظذ ّظخد عدبلً ىظغٖدٌ
ردخٟ أؿٔ ١ٌح  ظَُ حَٕؿدٔ أٜٙ ا ه٢َٖٚخ حو ٣أٝؼ٦ ٣ْٕٜ ٜٙ ريء حٕوٖ َش ًَّحا ا ١ٌٟ ح٤ٕ  ش

ا ردٔ ؿٔدي ٣حكدي احػٞد ٜ ٕ ٔدخ رقديُ  ًحا ا ا٣حكديحا  ٣ ْد٤ٛ حالػٞدخٛ ؿٔديحا ا رخَٙأط٣٠ ٖظ ٌ  ٣أ٠ٙ
 دٖ  ٕٚدخ ٍزدٔ ٓد٤َط ٍؿـ حإلٝٔدخٛ إد٦ ح٤ٕضدـ حألأأ   ا«ىخٌٕ  ؿٚق٠ حو ال  ي٠ٍَ اٝٔخٛ

٢ددخ ّظددخد خثفغاإدد٦ ٣ضددـ حٕٔددٚخف رددخٕغبلً ٙددـ    حٕظدد  ّددخٛ  زدديٓ حَٕؿددٔ ٣ُؿظدد٠ شحٕز٘ددَ 
 ٦ ٓٚـ حألضا٦ٕ ح٤ٕ رخإلٝٔخٝ ش ٦ػ٘ حٍطَ احٕغبلً
 :رٌرق حر٠ٞ حٕوخٌٕ ىقبلا  َٟٙأىَي  اإلرَح١ ٘ فٖ ٠ حٕٔبلٗ رخٕٞٔزشٙخ   أ4
  سأهٌ حر٠ٞ ٙـ حٕلغذ ٣حٕٞخٍ ٣حْٕٔ ٜ ٣مبلٙ ٜ ٕٖٚٔخفيا ٣ؿيحا  أ( ىَخٗ رخَّحا  

َّّ  ا ١٣د٤ٙدـ حرٞد٠ ٙٔد َس ػدبلع أ دخٗ شٓدٞ 021د( ١ًذ ا٦ٕ حٕـزٔ حٕزق ي ٤١٣ حردٜ   ٙ د
  ف٦ٖ طٞي ٌ عٖذ حٕوخٌٕ
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 اٙدَ حوأ٣ احَٕضد شرٞد٠ ٣ٗدَف ال ا٣ٍطدذ حٕلغدذ احٕٚدٌرق ٣٦رٞد اؽ(  قي ا٦ٕ حٕـزدٔ 
٣ٙدي اردَح١ ٘ حٕٔدْ ٜ ٕ دٌرق حرٞد٠  افٖد٦ حٕٚدٌرق ٟرد٤أأٛ  َرغد٠  شٓدٞ 21دٓلٌ حرٜ حٕدأ ٣ٍزِ 
  قبلا ى

٣ال  اال طٚددي  دديُ إدد٦ حٕنددبلٗ»: ٣ٍددخٓ ٕدد٠ احو رددٌرق فؾدد ٘ ىدديحٟ حٕٖلؾددشى( ٣فٞددي ١ددٌٟ 
أ  حفظزدَ  ا«ىٖ٘ طِٚٔ حرِٞ ٣ك يُ فٞ  اِٝ هخثو حوأحآلٛ فٖٚض  ألٝ ا ٗ جخا طيقٔ ر٠ 

 ش ٛ ٕ٘  ظ٘ ر ٤ٍس كَى ا٣ ؛الر٠ٞ خا كَ َ  خا ٙخ  ٞق٠ ارَح١ ٘ ًرل
 ٌ انكزيى:تؼهيمبث حىل يفهىو انُسخ في انمزآ

: ٣ّٚؼدخٓ اٙظٞدخٍض ٙدـ ٝئد٠أٝد٠ ٣ اريٕد٠أَ ّبل٠ٙ ٣أ( حٕٞٔن رٚق٦ٞ أٛ ّخطذ حََٕ ٛ م َّ  
﴿  ُ٘ دد  ِٖ ـُ حَٕق  ِٚ دد َّٔ خِطدد٠ِ ١ُ٣َدد٤َ حٕ َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزدديٍِّ ُٙ َِ ِ ددْيٍخا ٣ََفددْيالا الَّ  دد رٍِّ ٍَ ددُض  َٚ ِٖ َّ ددْض  َّٚ  :ٝقددخٗحأل) ﴾٣ََط

َٛ  َ دٍش ٣َ  ﴿٣ (005 دخ َْ َّٙ َٞخ  َ شا  ْٕ ح َريَّ ًَ ْ٘ الَ ٣َِا ١ُ َُ َؼد ّْ ْٔ أَ ٍَ َرد ْيَظد ُٙ دَض  ْٝ دخ أَ َٚ دخ٤ُٕح ِاَّٝ ٍَ  ُٓ ٍِِّ َٞد دخ  ُ َٚ ُ٘ ِر د َٖ ُ أَْف حوَّ
 َٛ ددد٤ ُٚ َٖ     ٓ ْٕبلٙددد٠ٓ ْٕبلٙددد٠ أٗ م دددَ ٙزددديِ ى٢دددٔ ّخطدددذ حَٕدددَ ٛ ٙزددديِ  (ا005 :حٕٞلدددٔ) ﴾َ ْق

  فٖٚٞ  رٌِٕأ اٍؿ٤ُأ
كٔذ ٍد٤ٓ  ري٠ٕ ّخطذ حََٕ ٛ رْبلٗ ٜٙ فٞي حوأحٕٞٔن أ٠ٝ ّبلٗ حٕ٘ غخٛ ٣ ٦د( ٙقٞ 

ِظد٠ِ  ﴿حََٕ ٛ  َّ 
ِٞ ْٙ ُٛ ِى  أُ ْ َغخ َّ٘ ٦ حٕ ََ ْٕ ٦َّٞ أَ َٚ ح َط ًَ َِٝزٍ ٍّ ِاالَّ ِا ٍٓ ٣َالَ  ٤ ُٓ ٍَّ  ٜ ِٙ  َِ ِٖ ْز ٍَ  ٜ ِٙ َٞخ  ْٖ َٓ ٍْ خ أَ َٙ ٣َ    

 ُٛ ْ َغخ َّ٘ َِ  حٕ ْٖ خ  ُ َٙ  ُ ُن حوَّ َٔ ٘      َىَ ٞ  ِْ ٘  َك  ِٖ ُ َف ُ  َ خِط٠ِ ٣َحوَّ ُ٘ حوَّ ِْ َّ٘  ُْل أ  أٛ (ا 53 :حٕلدؾ) ﴾ػُ
١دٔ  اى  حََٕ ٛ ١د  ٙدٜ أٍد٤حٓ حٕ٘د غخٛ طَٖد  رؾدبلٓ حٕ٘دِ ٤ٔٞٙهش شؿٖٚ 33دؿِء ٜٙ حٕ

 هىَظ خكي١ٚأأٗ  حو ٣حٕ٘ غخٛ حََٕ ٛ ٙقخا  ّظذ
١ددٔ  اٍٗدديطٞ أٙددٜ حو إدد٦ ٝزدد  حإلٓددبلٗ كٔددذ ٙددخ  حَٕٚؿق ددشؽ( حٕٞٔددن رٚقٞدد٦ طن ددَ  

 هٕٖز٘دَ حَٕٚؿق دشأٛ  ٤ْٛ ٤١  حٕوٖ َشى  ٤ٕك٠ حٕٚلي٤ػ ٍزٔ  حا ّخٛ ٍََٙطقٞ  أٛ حٕوخٌٕ 
حٕوخٕدديس ٕدد٠ ىدد  حإلٝـ ددٔ  حٕ دديش٣ ٞيدد  فددٜ ٝئدد٠  حَٕٚؿق ددش٣ ْدد٤ٛ ١دد٤  خا أٗ  وٖددٌ اٝٔددخٝ

 ه٣ٝغٖذ ٠ٞٙ حٕي٢٘ ا٣ٝلٜ ٠ٕ َٝؿـ ا٣حٕظ٤ٍحس أ٠ٝ هَٖٞخ ٠ٕ
٣أٝدض  دللض ٕد   ا٢ٝ347د٘ فدٜ حآل دخص حٕٚٞٔد٤هش: ا ٓ حردٜ حٕـد٤ُ ٤ٍدرو ٤ٙ 

طديف٤ إد٦ ؿٖٚدش  هٚٔ ّٜؼَ ٜٙ أطٞٔن  (39 حٕظ٤رش)ىَظ ٙـ أٛ  ٢ٝ33٘ ىَٖض: ا حٕٚق٤ٖٙش
 حٕظد  حٕٚٞٔد٤هش٣ حٕٞخٓدوشحٕـٚدٔ  شم دَ رَ د ؛حٕٖٔ٘ ٣فيٗ ىَ  حٕدي ٜ رَد٤س حٕٔد و َٕٖظدٔ

ٝدِ ال ٣أ اك دغ ٗدَكض ٕدِ حٕٚؼدخٓاحو إد٦ حَٕدَ ٛ شٝٔدز ٙ ديحٍ شطَٖ  رؾبلٓ حِٕ٘ ى  
٣أٝدض طقٖد٘  اؿدَحٗؿدَحٗ ٙدٜ حٕٔد خٝ ي ىد  ٖٙ د٤ٛ  0 ِْٚٞ أٛ طَ٘د ّؤّ ٙخء ٌٙحد ى ٠ 

 شٍخطٖد ش١د  ٝٔدز  لظ٤ ٢دخ حَٕدَ ٛؿٖٚدش  6326ا٦ٕ ؿٖٚش  33ٝٔز٠     َٕظِٖ شّخى  ش٢ٝخ ٝٔزأ
  حٕٚ خٟى  ٤ّد  حَٕخطٖشحٕٔ خٝ ي  شّؼَ ٜٙ ٝٔزأ شٕل خس حإلٝٔخٛ حألري 
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١ددٔ طلدددذ أٛ ْٝٚدددٔ  :٣ٙددـ ًٕدددِ ا   أٗدددَْ ٕددِ عددد٤ٓ رخٕدددِ حٕددديّظ٤ٍ َٙٞددٌ فِ ددِ  
 هؿي يس ى  ىٍحٓظٞخ شغَٝا٦ٕ ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔن أٗ ٝظ٤ؿ٠ 

  ي٣ٟ قغ ِ حٕي٢٘ حٌٕ  ٜٙ فٞ اٍرٞخ ٙقِ  
*** 
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  ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ ؿَؿْ
خ ٕٔدٞخ ىد  ردخد حَٕٚخٍٝدش رد ٜ حْٕظدخد حَٕٚديّ ٣حَٕدَ ٛا ردٔ أ٣ى أٛ أإّدي ٕدِ أَّٝد اريح ش

ىْدَس ٙدخ ٝلٜ ٝظليع فٜ ٤ٙػ٤ٍ ش حَٕدَ ٛ ىلٔدذا ْٕدٜ أك خٝدخا  ٖـدؤ حٕٚلدخ٣ٍ إد٦ حػزدخص 
ٜٙ حْٕظخد حآلهَا ٜٙ م َ أٛ  َ ي حَٕٚخٍٝش رد ٜ حْٕظدخر ٜا ٣ٍدي  زلدغ فدٜ رقدض حٕٚقدخٝ  
ى  ّظخد حآلهَا ال َٕٞي١خ رخٕض٣ٍَسا ٣ال َٕٖٚخٍٝدشا ردٔ الٓظْ٘دخه ٙدخ ٕدي٥ ٙلدخ٣ٍٟ ٙدٜ 

 ىَْ ٣ٙ غٖلخص ٣طئ َ 
 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:

 دددزلٞخ م دددَ ؤى حٕظددد٤ٍحسأٙدددخ ٣ احْٕٚدددخٓ ر٘دددَ قش حٕٔددد ي حٕٚٔددد ق ؿدددخء» ددد٥َ ؿٞدددخرْ٘ أٛ 
ا ١٣دٌح حَٕد٤ٓ فْدْ «فٚدخ ٝظٞدخٍٖ ى د٠أه٥َ ش ١٣ٌٟ ىٍحٓ »ػ٘ طْٚٔ ىظ٤َٓ: « ِٖٙٙ ٜ ر٢خ

١دد٤ ٝيددْ ح٤ٕٚضدد٤ؿا ْٕددٜ حٕٚ٘ددْٖش ١ٞددخ ىَددظ ىدد   -رَأ دد  -حٕلَ َددش رخٕظٚددخٗا ىخ٤ٕٚضدد٤ؿ 
ْ )ٙزِغددٔ حٕظٔددٚ خصا ىٚددخ ٝٔددٚ ٠ )ٝخٓددن ٣ٙٞٔدد٤م(ا ١دد٤ ٣ىددٌ ّددبلٗ ردد٤ْٕ ىدد  ٍٓددخٕش أىٔدد

أ٣ ٣ىٌ فزخٍطِ )ِٖٙٗ ٣م َ ِٖٙٗ(ا ْٕٜ ح٤ٕٚض٤ؿ ٣حكيا أل٠ٝ رخهظ خٍ: أٛ حو  ا٣ٙزغ٤ٓ(
  ٖن ٠  ػ٘  ِٞٓ كْٚخا  ا ِٞٓ كْٚخا ٜٙ فٞيٟ

ٗا حٕٞخٓددنا حٕٚزِغددٔ(ا  ِِ ٕددٌِٕ ىفٞددخ ٙددٜ حٕٚ ددغٖلخصا ٣ىفٞددخ ٝزلددغ فددٜ حٕلْدد٘ )حٕٖٚدد
ٞٔد٤ما ٙزَغدٔ(ا ١دٔ ىد  ى دْٞ٘ )م دَ ٖٙدِٗا ٙ ْ٘ حٕدٌ  ؿدخء ٍزٖد٠ا ػد٘ ٕد٘  قدي ٙغ٤ٖردخا ٣حٕلُ 

 ٗ ء ٜٙ ١ٌحه
ّخٕٔدددزض  اكْٚدددخا ط٤ٍحط دددخا  605حو ىددد  حٕق٢دددي حَٕدددي ٘ رخٕقٚدددٔ ردددد أٙدددَ  ٣أؿ زدددِ: ٝقددد٘ا

)حٕٚٞٔد٤م(ا  ٣حٕوظخٛ ٣طلَ ٘ حٕوِٞ َا ٣أٝظ٘ ط٣َٛ أ٢ٝخ )م َ ِٖٙٙش(ا ٤١٣ ٙخ ٝٔٚ ٠ ٝلٜ رد
حٓددظويح٢ٙخا ١٣دد  حْٕٖٚددش حٕظدد   ظ٢ْددَد ٢ٞٙددخ أ دديٍخث  حٕٞ ددخ٥ٍا ٕددٌِٕ ٓددؤهيو ٙددٜ 
 ألٓظويٗ حْٕٖٚش حْٕظخر ش )ٙزغٔ( أ٣ حْٕٖٚش حٕٚوييش حٕظ  حٗظَََظ٢خ )م َ ِٖٙٗ( 

حْٕٚدخٓ  ر٘دَ قشؿدخء ٞزد  ٙلٚدي  د٦ٖ حو فٖ د٠ ٣ٓدٖ٘ حٕ)ٕدِ:  أٍد٣ٓ٤فٖ ٠ أٓظغ ـ أٛ 
ا ١دددٔ ٍأ دددض ٙدددي٥ حٕظغدددخرٌ رددد ٜ ( دددزلٞخ م دددَ ٖٙدددِٙ ٜ ر٢دددخأ  دددش ٙدددٜ   دددخص حَٕدددَ ٛ  ٣33

 ٤ٙض٤ف ٞخه
ػد٘   ديٍ أٙدَحا  ندخ َٟ  اَحرِ ٙٞد  رٚد٤حىَظ  فٖد٦ أٛ حو ٍدي   ديٍ أٙدَحا َٕي أفـزٞ  حٍظ

ٙددٜ حٕ٘دد غخٛا حأل٣ٓ )حالٍطَددخء رخإلٝٔددخٛ(ا ٣أٛ ١ددٌح ال  دديٓ فٖدد٦ أٛ حألٙددَ  ٕلْٚدش  َح١ددخ ّددد
٣ال  يٓ ف٦ٖ ؿ٢ٔ حَٕد أ٣ طٞخٍض٠ا ّٚخ ى  ٍ ش حٕغبلً حٌٕ  ّخٛ كَحٙخا ػ٘  خٍ ٙزخكدخا 

ٍؿدـ أ  أ   شحٕغدبلً إد٦ ٣ د  شرخإلٝٔخٛ ٙدٜ ٣ د ىخٍط٦َ )٣٣ىٌ ّبلِٙ:  اػ٘ فخى كَحٙخا 



44 

إد٦    حٕظد  ّدخٛ  زديٓ حَٕؿدٔ ٣ُؿظد٠ حٕز٘دَ ش ٖ  ٕٚخ ٍزدٔ ٓد٤َط حإلٝٔخٛ ا٦ٕ ح٤ٕضـ حأل
إددد٦ ح٤ٕضدددـ  رخإلٝٔدددخٝ ش ٦ػددد٘ حٍطَددد ا٢دددخ ّظدددخد حٕغدددبلًثفغخا٣ضدددـ حٕٔدددٚخف ردددخٕغبلً ٙدددـ 

ىخٕٞٔدن ١د٤ ارديحٓ كْد٘ حو  ا(ا ٤١٣ طَُ حٕغبلً   ١ٌح ٙخ ٝٔٚ ٠  خ  دي َ  ٝٔدوخا ٦ٓٚحأل
 حٕٔخرٌ رلْ٘ و ؿي ي ٕلْٚش ا٢ٕ ش ٙخ 

ىدد  طلٖ ٖددِ َٕ ددش ارددَح١ ٘ ٣حرٞدد٠ حٕددٌر قا ٣أهظ ددَ ٙددٜ ّبلٙددِ أهدد٥َ ٣حٍظَرٞددخ ٙددَس 
أ  أ يٍ أٙدَحا رب َدخه  ا(حو رٌرق فؾ ٘   ىيحٟ رٌرق حر٠ٞ حٕوخٌٕ ىقبلا  َٟٙأ٤ٙضـ حٕ٘خ١ي )

فٜ حر٠ٞا ١٣ٌح رخٕضزظ ٙخ أٍ ديٟا ٣ٍدي طيضدَٖض  الا حٌٕرق فٜ حر٠ٞا ٣أٛ    َٟ ا٦ٕ حْٕزٖ ري
فٖش طن َ حألٙدَ ٣كْٚظد٠ا ١٣د٤ عخفدش اردَح١ ٘ ٣حرٞد٠ وا ىدخفظزَ حٕدَد ٙدخ ٍ ٟ ٢ٞٙٚدخ  ىٌََّص 
 ٕيٍء حألَٙ حأل٣ٓ  ّخى خا  حٙظؼخالا 

أٙدَ  ٣ٍي أهزَطِ ٜٙ ٍزٔ أ٠ٝ ال  قٞ ٞ  ١ٞدخ حٙظؼدخٓ اردَح١ ٘ أ٣ حٙظٞخفد٠ا ىؤٝدخ أٝدخٍٖ طن دَ
ربعبل٠ٍ ٣ًرق حْٕزٖ رديالا فٞد٠    دخ  دخكز  ١دٌح ٙدخ أَٙ  ا٦ٕ ارٌرق حرٜ ارَح١ َ٘ أٙ حو ٜٙ

أٙدَ  ػد٘ اا٢ٕد أٙدَ  ٝٔٚ ٠ ٝلٜ رخٕٞٔنا ٣ّٔ ٙخ طـيٟ ى  حََٕ ٛ ٤١  ٤ٍس ٠ٕ   حٕٞٔدن ١د٤
 أ٣  ٖن ٠ حأل٣ٓ ا٢ٕ  رقيٟ  ٤ٍو 

حٕودخٌٕ  ّدبلٗٔ( زَغد) ُ   ى٢دٔ  كٔدٞخا  (ال ٝٔن ٣ال طزي ٔ ْٕدبلٗ حٕودخٌٕ)٣ ٤َٓ ؿٞخرْ٘: 
َُ   زقأ٣   ََ أٙ  ؿ٤حرِ أٝظؾَ ِٖٙٗ ٕٖٚئٙٞ ٜ رقي أٛ أ١َٙ٘ ر٠ه  ٟ م 

أ١ددد٤ٛ ٙدددٜ ٣ُحٓ َٝغدددش أ٣ كدددَه ٙدددٜ  حألٍ  ئّدددي ؿٞدددخرْ٘ أٛ ٣ُحٓ حٕٔدددٚخ٣حص ٣٣
 هظخٝدخا   ودظٜ»حٕٞخ٤ّٙا ١٣ٞخ أطٔخءٓ فٜ ٙق٦ٞ ١ٌٟ حٕيََس ٙدٜ هدبلٓ ١دٌح حٕدٞٚ حٕظد٤ٍحط : 

 حألمٖدو حٕد٣ٌَّأٙدخ  أردي خاا ف٢ديحا  ٕلْٚد٘ ىد  ف٢دي  ى ْد٤ٛ ريضدظِا ٣حٕٚزظدخؿ ر ظِ ٣ٕ ي
 «ف٢ددي  ْٝددغ ٍدديٝدد٠ ا ٗددقز٢خا ٙددٜ حٕددٞيْ طٖددِ ىظَغددـ مَٕظدد٠ا ٕلدد٘ ىدد   وددظٜ ال حٕددٌ 

  رَظددٔ ٙددٜ ال  وددظٜ )الُٗ(ا حألرددي حوأٙددَ  ا ى٢ددٔ حَٕٚ دد٤ى أٛ(04 - 02/ 07 حٕظْدد٤ ٜ)
ٕددٞٚ أ١دد٤ٛ ٙددٜ حٕظ٢ددَد ٙٞدد٠ ٣طَّدد٠ه أٗ أٛ حَٕٚ دد٤ى أٛ ١ددٌح ح حألٍ ٣ُ٣حٓ حٕٔددٚخ٣حص ٣

كْ٘ ا٢ٕ  ال  ْٜٚ ٗغز٠ ٙدٜ حٕظد٤ٍحسا ٣اٛ أْٙدٜ حفظزدخٍٟ )م دَ ٖٙدِٗ( ٣ال ٙغٖد٤ده أٗ ٕد٠ 
 أٛ طَْٙٞ  ر٠ ؤٍؿ٤ ٙق٦ٞ ػخٕغ ٕ٘ أى٠ٚ٢ا ى

 ؿ٤حرِ ألّٚٔ حٕٚٞخٍ٘شا ىزلٔذ حٕـ٤حد ٓظ٥َ حَٕى أٝظؾَ   
١ددٌح حأل٣ٓ  ٙددخ ؿدخء ىدد  ٓدديَ  دد٤ٚث ٔ «ال طَظددٔ» :أطٔدخءٓ: ١ددٔ  قظزددَ ٙددٜ حٕٞٔدن ٤َٕٕدد٠

 فد٢ٞ٘ا طقو ٣ال ٠ٕا ٙخ ّٔ ٣ك٤َٙح فٚخٕ ٌا ٣حضَد ح١ًذا ىخآلٛ    :حٕـ٤ٞى ٍد  ٤َٓ»
 3/ 05( 0)  د٤ٚث ٔ) « ٣كٚدخٍحا  ؿٚدبلا  ٣مٞٚدخاا رَدَحا  ٣ٍضد قخاا عيدبلا  ٣حَٙأسا ٍؿبلا  حٍظٔ رٔ
أٛ طوزَٝدد  رخالٓدد٘ حٕددٌ  أٍؿدد٤ ا «ال طَظددٔ» :ٝٔددوخا ٤َٕٕدد٠ «حٍظددٔ»ا ١ددٔ  قظزددَ ٤ٍٕدد٠: (2 -
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ٍطَدخء رخإلٝٔدخٛ(ا ىٚدخ فدخى  ٢ٚٞد  حألٓدٚخءا ىؤٝدخ ١ٞدخ  ٢ٚٞد  ىَدظ أٛ طوظخٍٟ )ٝٔنا ارغدخٓا ح
  ريقٖ ٜ ٙظنخ َ ٜا ٠ٕ٣ ى  ّٔ ٣حكي ٢ٞٙٚخ كْٚشأَٙ  -كٔذ حْٕظخد حَٕٚيّ –حَٕد 

ىظؼ٤ٍ ػخثَس أ ديٍخثٞخ حٕٞ دخ٥ٍ فٖ ٞدخا ألٛ حٕٞٔدن  اى٢ٌح ٙخ ٝٔٚ ٠ ٝلٜ حٕٖٚٔٚ ٜ ٝٔوخا 
ٍددد٤ٓ  «ال طَظدددٔ» : غخٛا أ  أٛ ٤ٍٕددد٠فٞدددي١٘ طٞدددخٍضا ٣ ـقدددٔ حآل دددش حٕٚٞٔددد٤هش ٙدددٜ حٕ٘ددد

 ٗ غخٝ ا أل٠ٝ ٤ٔٞٙم رٚخ ٍخ٠ٕ حو ٕ ٤ٚث ٔ رقي ٦ٓ٤ٙ رٚخثظ  ٓٞش 
أٝد  ٣ؿديص ٤ٙٓد٦ ٣حألٝز دخء ٙدٜ  «ال طَظدٔ»: ردؤَٙ حٕدَد ٤ٕٚٓد٦ ٣ٙٚخ  ِ يٝ  ط٘دْْخا 

 رقيٟ  َظ٤ٖٛا ىْؤ٢ٝ٘ ٕ٘  ٔٚق٤ح ر٢ٌح حألَٙ أ٣ ال  قظَى٤ٛ ر٠ أ بلا 
ي ٓوظ ف٦ٖ ٍخثي ؿٞيٟ حٕدٌ ٜ مد٣ِح ٙدي خٛ حٕظد   ٣طد٠ كد ٜ ىؤٙخ ٦ٓ٤ٙ فٖ ٠ حٕٔبلٗ ىَ

 ىٔدوظ»١َد ٜٙ ىَف٤ٛا ٣ٓزذ ٓوغ٠ أ٢ٝ٘ ٕد٘  َظٖد٤ح حٕٞٔدخء ٣حألعيدخٓا طَد٤ٓ حٕظد٤ٍحس: 
 حٕلددَدا ؿٞددي ٙددٜ حَٕددخىٙ ٜ حٕٚجددخص ٣ٍإٓددخء حألٕدد٤ه ٍإٓددخء حٕـدد ٖ ٣ّددبلء فٖدد٦ ٤ٙٓدد٦
 حٙدَأس ٣ّدٔ حألعيدخٓا ٙدٜ ًّدَ ّدٔ حٍظٖد٤ح ىخآلٛ ك شه أٝؼ٦ ّٔ أرَ ظ٘ ١ٔ: ٦ٓ٤ٙ ٢ٕ٘ ٣ٍخٓ

  قددَىٜ ٕدد٘ حٕٖدد٤حط  حٕٞٔددخء ٙددٜ حألعيددخٓ ؿٚ ددـ ْٕددٜ حٍظ١٤ٖددخا ًّددَ رٚضددخؿقش ٍؿددبلا  فَىددض
 «ال طَظدٔ»ا ىبٙدخ أٝد٠  قظزدَ حألٙدَ (08 - 04/ 20 حٕقديى) «ك ٍّخص ْٕ٘ أر١٤َٜ ًَّ ٙضخؿقش
  أ٣ ٜٙ حٕ٘ غخٛا أ٣ ّبل١ٚخ ٙقخا رلٔذ ى٢ِٚ ٕٚق٦ٞ )ح٤ٕٔٞٚم( ا٤ٔٞٙهخا 

م دَ كَ َد ا ٣أٝد٠ ٙٞٔد٤م أ٣ ٙدٜ حٕ٘د غخٛا أ٣  «ال طَظدٔ»حَٕد٤ٓ ردؤٛ   َ ٞخ ٣ٙٚخ  ِ يٝ 
٣ َغددـ  اٙددٜ حٕئٖددغ ٞ  ٜ ٙددخثظ ٜ أٝدد  ٍأ ددض حٕٞزدد  ىح٣ى ىدد  حٕظدد٤ٍحس  َظددٔ؛ ٙددٜ ّٖ ٢ٚددخ ٙقددخا 

ا ػد٘  َظدٔ حآلاله (37/ 08( 0)  د٤ٚث ٔ)ٌٙحّ ١َ٘ا ٣ لض١َخ ٢َٙحا ٕٚ ْدخٓ رٞدض ٗدخ٣ٓ 
ػد٘ رقدي ّدٔ  ا(20/ 03( 3) حٝؾدَ  د٤ٚث ٔ)َحٛ حٕغد٤د ر١َ٘ٞ٘ رخٕٚٞخٗ َ ٣اكَح٢ٍ٘ ى  أىد

 ٣ ددخ خ  كيددؼ حٕددٌ  حهظَطدد٠ا حٕددٌ  فزددي ا ىح٣ى»١ددٌٟ حٕٚددٌحرق  َددخٓ فٞدد٠ ىدد  ّظددخرْ٘: 
دد «ال طَظددٔ»ا ىٖدد٤ ّددخٛ ٙددٜ أ٣حٙددَ حو (24/ 00( 0) حٕٖٚدد٤ُ) «٣ىَحثضدد  َٚ ٍخطددٔ  ٍ ددٔ فددٜخ ٕ

  «كيؼ ٣ خ خ  ٣ىَحثض » :حأل٤ٕه
 ف ٞد  ىد  ٙٔدظَ ٘ ١د٤ ٙدخ فٚدٔ ح٣ىى»ٕٞظ ـدش كد ٜ  َد٤ٓ: رٔ ٣ ِ يٝخ حْٕظخد ػَش ر٢دٌٟ ح

 «حٕلؼٍّدد  أ٣ٍ ددخ ٍضدد ش ىدد اال  ك خطدد٠ا أ ددخٗ ّددٔ ردد٠ أ٣ ددخٟ ٙٚددخ ٗدد ء فددٜ ي ِلدد ٣ٕدد٘ حٕددَدا
ا ى٢ٞخُ هغؤ ٣حكدي ٕديح٣ى  ٤رود٠ حو فٖ د٠ا ١٣د٤ حِٕٝدخ حِٕٚفد٤ٗ ردخَٙأس (5/ 05( 0) ح٤ُٖٕٚ)

ا «رد٠ أ٣ دخٟ ]حٕدَد  ٙٚدخ ٗد ء ٜفد  لدي ٕد٘»أ٣ٍ خ حٕلؼ ا ٣ٙخ فيح ًِٕ ى٤٢ عد٤حٓ ك خطد٠ 
ا ى٢ددٔ طددَحٟ ّددخٛ أٙددَحا ٙٞٔدد٤هخا ٙددٜ حٕ٘دد غخٛ «ال طَظددٔ»اًحا ىٖدد ْ ٙددٜ ٣ ددخ خ حو ٕدد٠ أ٣ ٕن ددَٟ 

٠ا ألٝدد  ّٚددخ أفَىدد  هددَه أٍ ددي أٛ خا ّٚددخ  َدد٤ٓ ؿٞددخرْ٘ فددٜ ٙٞٔدد٤هخص حَٕددَ ٛه أٗ ٕدد٠ حٓددٚ
َُّ ف٦ٖ حٓ٘ )حٕٞٔن( حٌٕ   ؼ َ كي ؾظِ   أهزَطِ ٕ٘ أفي أُ 
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 :فهىو انًسهًيٍ نهُسخ في انمزآٌ انكزيىإجبببث حىل ي
  ظد ٜ طَح١ٚدخ ٙظٞخٍضدظ ٜا ١٣دٌح  ريأ ٓقخىطْ٘ ى  اػزخص أٛ حٕٞٔن طٞخٍضا ًّدََص  ٣ٕٚخ

١ددٌح ٙددٜ ردؤٛ  ٙزلدغ ال فبلٍددش ٕد٠ رخٕٞٔددنا ألٛ أكدديحا ٙدٜ حٕقٖٚددخء أ٣ حٕقَددبلء ٍزٖدِ ٕدد٘  َددٔ
ا ٣ٓدؤؿ ذ فٞد٠ ٙدـ أٙؼٖش حٕٞٔنا رٔ ٤١ ٙٚخ  ٔٚ ٠ أ ديٍخث  حٕٞ دخ٥ٍ )طٞخٍضدخص حَٕدَ ٛ(

 أ٠ٝ ال ٝٔن ى ٠ 
    ٓ ْٕبلٙدد٠ٓ ْٕبلٙدد٠ أٗ م ددَ ٙزدديِ ى٢ددٔ ّخطددذ حَٕددَ ٛ ٙزدديِ ٣حٕٔددئحٓ حٕددٌ  ردد ٜ  ددي : )

( ٣حٕـ٤حد: أٛ حو  زيٓ ّبل٠ٙ رْبلٗ  هَ َٙحفخس ٕٚ خٕق هَٖد٠ أ٣ فٖٚٞ  رٌِٕأ اٍؿ٤ُأ
حٕٚؼدددٔ  ُالا أٝددد٠ ٓددد ن َٟا ّٚدددخ ضدددَرض ٕدددِأ(ا ١٣ددد٤  قٖددد٘ رخإلٝٔدددخٛ َٙطَ دددخا ٣ىدددٌ فزخٍطدددِ )

رخٕغز دذ حٕلدخًًا ٣رَ ددش اردَح١ ٘ ٙدـ حرٞدد٠ حٕدٌر قا ىَدي أٙددَٟ ردٌرق حرٞد٠ا ػدد٘ أٙدَٟ ربعبلٍدد٠ا 
 رخ٤َٕٓ حٕؼخٝ ا ٤١٣  قٖ٘ ٌٙٞ حألُٓ رٚخ ٓ ؤَٙ ر٠ ٣ٙخ ٓ ٤ْٛ حأل٣ٓ ٓ ٠ٕ٤ٍ ىزيَّ 

ْٕٞ  أٓؤِٕ فدٜ ؿٖٚدش ٗو د ش:  َد٤ٓ َٙٞدٌ: فٞدي  ّظدخد حٓد٠ٚ )١دٔ حٕق٢دي حَٕدي ٘ 
أٝد٠ ال  ـد٤ُ ٕد   :ٓ ٕٚخ ًَّط٠ ى د٠ا ١دٔ طي٢د٘ أٛ ١دٌح ٙقٞدخٟخد ال ٙزيِ ّٖٚش حوه( ١٣ٌح حْٕظ

 ؿ٤حرِ أٝظؾَ طزي ٔ ٗ ء ٙٚخ ى  ّظخر ه أٗ أٝ  أٙٞـ حآلهَ ٜ ٠ٞٙا 
: ١ددٔ ٍددَأص ىدد  حَٕددَ ٛ أٛ حو ال  زدديٓ ّددبلٗ ٝئدد٠ رْددبلٗ أٍدد٣ٓ٤ٍ ؼٚدخ  ددؤط ٞ  حٕـدد٤حد 

َٞخ ﴿َ ٛ  َد٤ٓ:  هَ اًح ٗخءه الا ى٢ٌح م َ ٤ٙؿ٤ى ى  حََٕ ٛ حٕزظدشا ىدخَٕ ْٕ ح َرديَّ ًَ ا ى ؼزدض ﴾ ٣َِا
ٌِ   ﴿أٛ حو  زيٓ ٙخ  ٘خءا ٠ْٕٞ٣  ٞيد  أٛ  َديٍ حٕوٖدٌ فٖد٦ طزدي ٔ ٍَ ٝد٠ا ى َد٤ٓ:  ١ُ٣َد٤َ حَّٕد

ْٕلَ  َِ ِردخ د رٍِّ ٍَّ دٜ  ٍِّٙ   ٓ َِّ َٞد ُٙ َٛ أََّٝد٠ُ  د٤ ُٚ َٖ َظدخَد َ ْق ِْ ُ٘ حٕ َٞدخ١ُ َٜ  َطْ   ٌِ بلا ٣َحَّٕ َي َّ ُٙ َظخَد  ِْ ُ٘ حٕ ُْ  َْٕ َٓ ِا َِ َىدبلَ  ٌٍِّ أَٝ
 َٜ  َِ َظ ْٚ ُٚ َٜ حٕ ِٙ  َّٜ َٝ ٤ُْ ـُ  َط  ِٚ د َّٔ خِطد٠ِ ١ُ٣َد٤َ حٕ َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزديٍِّ ُٙ َِ ِ دْيٍخا ٣ََفدْيالا الَّ  د رٍِّ ٍَ دُض  َٚ ِٖ َّ دْض  َّٚ ٣ََط

 ُ٘ دد  ِٖ ا ىٚددٜ ًح حٕددٌ   َدديٍ فٖدد٦ طزددي ٔ ّبلٙدد٠ا ١٣دد٤ حَٕخثددٔ فٞدد٠ (005-004)حألٝقددخٗ:  ﴾حَٕق
ِٜ َ َي ْ ﴿ ْٜ َرْ  ِٙ  ُٔ ِي٠ِ الَ َ ْؤِط ٠ِ حَٕزخِع ْٖ ْٜ َه ِٙ  ه (43)ى ٖض:  ﴾٠ِ ٣َالَ 

خِطدد٠ِ  ﴿ :٣ٕددٌِٕ ىددبٛ ٤ٍٕدد٠ َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزدديٍِّ ُٙ ٝيدد  َٕدديٍس حٕز٘ددَ فٖدد٦ طزددي ٔ ٍَ ٝدد٠ا ر ٞٚددخ  ﴾الَّ 
 ( رخإلٝٔخٛ َٙطَ خا َٕٖد أٛ  زيٓ ٙخ  ٘خء ّٚخ ى  فزخٍطِ )

ٓددؤٕظِ ا ددخٟا ٣ٕدد٘ طـزٞدد  فٞدد٠: )١ددٔ طدد٥َ أٛ حو فددخؿِ فددٜ  ١٣ٞددخ أٓددظٌَّ ٓددئحالا ّٞددُض 
طوي و كْ٘ ك٠ْٚ ٜٙ ٍزٔا ٣ٍي ٓزٌ ى  ف٠ٖٚ أ٠ٝ ٓ ويي٠ه ١ٔ  َيٍ حَٕد حَٕخىٍ فٖد٦ 

  ًِٕ أٗ أ٠ٝ ال  َيٍه(
٣حٕٔددئحٓ رغَ َددش أهدد٥َ: ١ددٔ  َدديٍ حو رقددي أٛ إٔددِٗ حٕٚددئٙٞ ٜ رددخٕظ٤ٍحس أٛ  َىددـ إِحٙدد٠  

 ف٢ٞ٘ه أٗ ال  َيٍه  ٢ٚٞ  ؿ٤حرْ٘ 
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حَٕٚؿق دش ٙدٜ حو إد٦ حَٕٓد٤ٓا ػ٘ فيَص ٜٙ ؿي دي إد٦ حَٕد٤ٓ ردؤٛ حٕٞٔدن  قٞد  طن  دَ 
َٛ  َ ددٍش  ﴿ :٣ؿ٤حردد٠ ددخ َْ َّٙ َٞخ  َ ددشا  ْٕ ْٜ  َ ددشٍ  ﴿ ا(010)حٕٞلددٔ:  ﴾َردديَّ دد ِٙ ددْن  َٔ ْٞ َٝ ددخ  ا (016)حٕزَددَس:  ﴾ َٙ

ٓ ٣حٕٞخٓن ٤١ حو؛ ال ح٤َٕٓٓا  ٔ   ﴿خ٤َٕٓٓ ال  َديٍ فٖد٦ طن  دَ كدَه ٣حكديا ىىخٕٚزيٍِّ ِِ د َطٞ
 َٜ  ِٚ َٕ دٍِّ حَٕقخ ٍَّ  ٜ ٍِّٙ(42 ) ََ ٤َْٕ َط ٣َ ِٔ ٍَخ٣ِ  َٞخ َرْقَض حألَ  ْ َٖ َٓ َف َّ٤(44 ) ِٜ  ِٚ  َ ْٕ د٠ُ ِردخ ْٞ ِٙ َٝخ  ٌْ َّ٘ ( 45) ألََه ػُد
 َٜ ٠ُ ح٤َِٕط  ْٞ ِٙ َٞخ  َغْق ََ َٕ(46 ) َٜ  ِِ د٠ُ َكدخِؿ ْٞ ْٜ أََكٍي َف ٍِّٙ  ُْ٘ ٞ ِٙ خ  َٚ (ا ىٚدٜ حٕدٌ  47-42: حٕلخٍدش) ﴾َى

 حَٕٚؿق ددش٤ أٛ  ْدد٤ٛ ١دد حٕوٖ َددشىدد  ٤ٕكدد٠ حٕٚليدد٤ػ ٍزدٔ  حا حٕوددخٌٕ ّددخٛ َٙدٍٍَدخٓ ٕددِ أٛ )
حٕوخٕددديس ٕددد٠ ىددد   حٕ ددديش٣ ٞيددد  فدددٜ ٝئددد٠  حَٕٚؿق دددش٣ ْددد٤ٛ ١ددد٤  خا أٗ  وٖدددٌ اٝٔدددخٝ هٕٖز٘دددَ

(ه ٙددٜ ٍددخٓ ٕددِ ١ددٌح ٣ٝغٖددذ ٙٞدد٠ حٕي٢دد٘ ا٣ٝلددٜ ٕدد٠ َٝؿددـ احإلٝـ ددٔ ٣حٕظدد٤ٍحس أٝدد٠ هَٖٞددخ ٕدد٠
 حْٕبلٗ ح٢َٕحءه

٘ ٣ريالا ٜٙ حالفظٌحٍ الرٜ حٕـ٤ُ  فٚخ ٝٔزظ٠ إ ٠ هغؤا؛ طَد٤ٓ: )ٍدخٓ حردٜ حٕـد٤ُ : ا٢ٝد
 ىَظ(  ٣33أٝض  للض ٕ  حٕٚق٤ٖٙش: ا٢ٝ٘  ا347

( ىَظا ٣ٍديٍ ٍىَّ حإلٙدخٗ فٖد٦ 33ا رٔ ٍخٓ )٣347أ٤ٍٓ: ٕ٘  َٔ حرٜ حٕـ٤ُ  أريحا: ا٢ٝ٘ 
ّٔ حٕـٚٔ حٕظ  حىف٦ ى ٢خ حٕزقض حٕٞٔنا ىز ٜ ٢ٕ٘ هغؤ١٘ ى  ح٤َٕٓ رٚٞٔد٤ه ظ٢خا ٣ىقدٔ 

 ( ىَظ 31ٙؼ٠ٖ حٕٔ ٤ع  حٌٕ  ٍخٓ رؤ٢ٝخ )
ٙدٜ ٓد٤ٍس حٕظ٤ردشا ى٢د  ٣حكديس ٙدٜ  39ٖش حٕظد  طديف  ٝٔدو٢خ رخآل دش ٣أٙخ حٕدوٚٔ ٜ ؿٚ

طِٖ حٕيفخ٥٣ حٕظ  طيظَي ا٦ٕ حٕز١َخٛا اً ال  ـ٤ُ حَٕد٤ٓ رٚٞٔد٤ه ش   دش ردبل ىٕ دٔا ٣ىفٞد  
ىددبًح حؿظٚقددض فٖٚددخء حألٙددش ٢ّٖدد٘ رددبل هددبله ٙددٜ »أَٝددٔ ٕددِ ١ٞددخ ٙددخ ٍخٕدد٠ حإلٙددخٗ حرددٜ كددِٗ: 

ا ١٣ْدٌح ىظٖدِ حألٍد٤حٓ حٕظد  «حٕٞٔن ك ٞجد٣ٌحكي ٢ٞٙ٘ ف٦ٖ ٝٔن   ش أ٣ كي غا ىَي  ق 
ش ٢ٕخ رٞٔن   ش ١ٞخ أ٣ ١ٞخُ؛ َٙى٣ىس ف٦ٖ أ لخر٢خا ٣ال َ قظيُّ ر٢دخ اال ٙدٜ أٍحى حٕظقٖدٌ  َّٙ ال أُ

 رخأل١٣خٗا ىل ٞجٌ  ٤َٓ حَٕخثٔ ٙخ  ٤َٓ 
  ددشا أ٣ أٛ   ددش حٕظ٤رددش  ١٣347ددٌح ٙددخ  ٞغزددٌ فٖدد٦ ٙددٜ ُفدد٘ أٛ فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش 

  ددشا ى٢ددٔ طٔددظغ ـ  ددخ  ددي َ  أٛ طؼزددض ٕدد  ٙٞٔدد٤ه ش حٕوٚٔدد ٜ  311  ددش أ٣  51ٝٔددوض 
ؿٖٚش حٕظ  حىف ض ٝٔو٢خ رآ ش ٤ٍٓس حٕظ٤رش ٣ىٌ حَٕ٘ط حٕدٌ  ٣ضدق٠ حردٜ كدِٗه أ  اؿٚدخؿ 

 حٕقٖٚخء ف٦ٖ أٛ ١ٌح ٝٔن 
ىددخفٖ٘ أٝدد  ال أإٙددٜ أٛ   ددش ٓدد٤ٍس حٕظ٤رددش ٍددي ٝٔددوض ١ددٌٟ حآل ددخصا ٣ال  اىددبٛ ٕدد٘ طـدديٟ

دٖض ١دٌح ىد  ّظدخر  )حٕلد٤حٍ ٙدـ أطزدخؿ حألى دخٛ(ا طغخٕزٞ  ردؤٛ أ ديً ٙدخ أٍحٟ  ١دَحءا ٣ٍدي ى َّ
 ٤١٣ ٤ٍ٘ٞٙ ف٦ٖ حٕ٘زْشا ىٖقِٖ طَؿـ إ ٠ 

 انؼاللت انًذػبة بيٍ انُسخ وانشيطبٌ:
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٣ٍددي ٓددزٌ أٛ  ا  ددش حٕٚٞٔدد٤هش ٙددٜ ّددبلٗ حٕ٘دد غخٛ 33 دحٕددرددؤٛ   قدد٤ى  ددي َ  إدد٦ حَٕدد٤ٓ 
١ددٌٟ رددؤٛ  حٕددٌ  ٍددخٓ ٕددِ   ددشا ىٚددٜ 211ٓددؤٕظِ: )ٓددؤىظَ  أٛ فدديى حآل ددخص حٕٚٞٔدد٤هش 

٣عزقخا ٕد٘ طـزٞد ا ٣ّٞدض ٍدي أهزَطدِ رؤٝٞدخ  احآل خص ح٤ٕٔٞٚهش ٝٔوض أل٢ٝخ ٜٙ حٕ٘ غخٛه(
ٙددٜ حو(ا إٔدد٘ طَددَأ ٤ٍٕدد٠:  أ ضددخا )حٕٞخٓددن ىدد  حَٕددَ ٛ ٙددٜ حوا ٣حٕٚٞٔدد٤م ٙٞدد٠ ١دد٤  ٝقظَددي أٛ

َٛ  َ دشٍ ﴿ دخ َْ َّٙ َٞخ  َ دشا  ْٕ ْٜ  َ دشٍ  ﴿ ا﴾ َريَّ د ِٙ دْن  َٔ ْٞ َٝ دخ  حو حٕٚٞٔد٤م )  دش(ا ألٝد٠ ٍدَ ٛ ا ىَدي ٓد٦ٚ ﴾ َٙ
 ٠ٞٙا ٤ٕ٣ ّخٛ ٜٙ حٕ٘ غخٛ ٕٚخ ٓٚخٟ )  ش(ا ىظيرَ 

٣أٙخ   ش ٤ٍٓس حٕلدؾ ىَدي ٗدَكظ٢خ ٕدِ رٚدخ  نٞد  فدٜ حإلفدخىسا ٣ٍٖدض ٕدِ رؤ٢ٝدخ طظقٖدٌ 
ِظدد٠ِ  ﴿رؤٙٞ ددش حَٕٓدد٤ٓ  َّ 

ِٞ ْٙ ُٛ ِىدد  أُ ددْ َغخ َّ٘ دد٦ حٕ ََ ْٕ َّٞدد٦ أَ َٚ ح َط ًَ ا ٣ال طظقٖددٌ رددخََٕ ٛ (53)حٕلددؾ:  ﴾ِا
 َ ٘ حْٕ

ٙدٜ  0/6326ش َٕظٖد ا ٣أٛ ٝٔدزش ّخى دٜٙ حٕٔ خٝ ي  6326 /33هخٕيِ أٛ ٝٔزش أ٣ٕٔض 
حٕددزغبلٛ ّخى ددش فٞددي  ٕددَى ٤ٙػ٤ٍ ددش أ  ّظددخدا ْٕددٜ ٕدد٘ أى٢دد٘ ّ ددو طلَددٌ ١ددٌح حٕٚؼددخٓ ىدد  
ٙٔؤٕظٞخا ىخََٕ ٛ ٜٙ فٞي حو؛ ٝخٓو٠ ٤ٔٞٙ٣ه٠ا ٤ٕ٣ ّخٛ ى ٠   ش ٣حكيس ٙدٜ حٕ٘د غخٛ ْٕدخٛ 

 ر٢خ  أ٤ٍٓ  طٌَّ ١ٌٟ حٕـٖٚش ىبٝ  ال أؿخُه ك ٜ  ى  حٕظْ٘ ِ ر٠ ّخى خا 
١٣ٞخ أٍ ي أٛ أ١ْٚ ى  أًٛ  ي َ  ؿَؿْ رْٖٚش حٓظغَحى ش هخٍؿش فٜ ٤ٙضد٤فٞخا 

دخ ِىد   ﴿١٣  أٛ ّٖٚخص حو ٕ ٔض ّظز٠ ىَظا رٔ ١  أّزَ ٜٙ ًِٕا ٍخٓ حو طقخ٦ٕ:  َٚ ٤َْٕ أََّٝ ٣َ
دديُّ  ُٚ  َ َُ َزْلدد ْٕ ٗ  ٣َح ددبل ٍْ ٍس أَ ََ ـَ دد َٗ ددٜ  ِٙ   ِ ٍْ َ حألَ َّٛ حوَّ ِ ِا ددخُص حوَّ َٚ ِٖ َّ َِٝيددَيْص  ددخ  َّٙ  ٍَ ددْزَقُش أَْرُلدد َٓ  ِٟ ْٜ َرْقددِي دد ِٙ  ُٟ

  ٘ دد  ِْ ِ  َك ِِ دد ِ  ﴿(ا ىددد 37)َٕٚددخٛ:  ﴾َف ددخُص حوَّ َٚ ِٖ حٓدد٘ ؿددخٙـ  ٘ددٚٔ ٙددخ ٍخٕدد٠ حو ىدد  ّظزدد٠  ﴾َّ
   ١ٌح رلٔذ حََٕ ٛ  ٣هخٍؿ٢خا ٤ّٚحف ي حو ٕٖٚئٙٞ ٜا ى٢  ٙٚخ ال  ْٜٚ ألكي أٛ  ن َٟ

خ رلٔذ حْٕظخد حَٕٚديّ ىد ْٜٚ و أٛ  ِقدي ر٤ٚفدي ػد٘  ن دَٟا ّٚدخ ىقدٔ ٙدـ ٝز٤هدٌ أٙ
ٝ ددَا كدد ٜ ٣فدديٟ ريددظق ٙي ٞددش  دد٤ٍ ٣أٍ  ٙ ددَا ػدد٘ ٕدد٘  يقددٔ ١ددٌٟ ح٤ٕٚحف دديا ٣ألٝدد٠ 

 ٤ٙض٤ؿ هخٍؽ فٜ ك٤حٍٝخ ٕٜ أًَّ ْٕ٘ أ ٜ ك ٔ ١ٌح ى  ّظخرْ٘ 
 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

ٕد٘ طـدذ فدٜ رقدض أٓدجٖظ ا أ٣ ٕقٖدِ ردؤٛ  ُأًّدَ ا٣ٍزٔ أٛ أ٢ٝ  ١ٌح ح٤ٕ٘ط حٕغ٤ ٔ
ال  ِ دي  إْٔ ٣حكي ٢ٞٙخ ٙوظ َحا  ط٥َ أِٝ أؿزض ٙغ٤الاا ْٕٞ  أكذ أٛ أ٥ٍ ِٙٞ ؿ٤حرخا 

 فٜ ٓغَ ٣حكيا ٣أٓجٖظ  ١ : 
١ٔ  قٚٔ حٕٞ خ٥ٍ حٕ ٤ٗ رؤكْخٗ حٕظد٤ٍحس أٗ  ٢ٝ٣َدخ ٙزغٖدش أ٣ ٙٞٔد٤هشه ١٣دٔ أرغدٔ   0

 حٕق٢ي حٕـي ي ٝخ٤ّٙ ح٤ٕ خ خ حَٕي ٘ أٗ اله
  ٢ٚخ أىضٔ ّٖٚش )ٝٔن( أٗ )أرغٔ(ه أ  3
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حٕٞٔددن أ٣ ٙٔددؤٕش ّٚددخ أٓددٚق ٕٞئدد  أٛ أٓددخِٕ فٚددخ  قٞ دد٠ ٕددِ ١ددٌح حٕددٞٚ رو دد٤ٙ 
 فٖددد ٢٘ مضدددز  ٕ لٚددد٦ حطَّٞددد  ىدددخآلٛ   ٤ٕٚٓددد٦ حٕدددَد ٣ٍدددخٓ»حإلرغدددخٓ أ٣ م دددَ حإلٕدددِحٗ: 

ا ١دٔ (04 - 9/ 23 حٕود٣َؽ) «ر٘دقز٠  يقٖد٠أٝد٠  ٍدخٓ حٕدٌ  حَٕ٘ ف٦ٖ حَٕد ىٞيٗ   ٣أىٞ ٢٘
 حَٕد رٞ  آَحث ٔه ٙخ ٙق٦ٞ حٕٞيٗ ى  كٌ حَٕده أى٦ٞ

ٙٞدِ حِٕٚ دي فدٜ حَٕدَ ٛ ٙٚدخ  ـقٖدِ طظ٘دِْ ىد  ٤ٙػ٤ٍ ظد٠ا ٣ٕٔد٤ه أٝظؾدَ ٣ٙخ ُٕدض 
كظدد٦ طَٞقٞدد  أ٣ أٍٞقددِا ٣ٕقددٔ  اىدد  حٓددظقَح  ٙددخ ٕددي ِ فددٜ حَٕددَ ٛ عدد٤ بلا  ٝٚ٘دد  عدد٤ بلا 

 حٕقَٚ  ظٔـ ٕيٍحٓظٞخ حٕـخىس ٤ٖٕ ٤ٓ ا٦ٕ حٕلَ َش 
*** 
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    ٍرٞخ ٙقِ احٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ ي َ  طل خط  ِٕ 
 نهُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس: انًسيحيانًفهىو 

ٙدٜ  ىَْس حِٕٖٚٗ ٣م دَ حٕٖٚدِٗ ٍدي طْد٤ٛ أىضدٔ عزقخا  اًٛ حوبَٕٖى فٖ ِ حٕ ٤ٗ ر رخٕٞٔزش
ىدد  حٕيْددَ )حٕٔدد ي حٕوددخٌٕ  اعبلٍددخا اطلدديع فٞدد٠ م ددَ ًٕددِ أ٣ْٕددٜ ٙددخ  احٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م

 ش ْٓ ٙق ٞأعزـ حإلٝٔخٛ ف٦ٖ  (حٕٚٔ ل 
 ٗدددَ قشح٤ٕٚضددد٤ؿ أٛ  َٓدددٔ حٕودددخٌٕ  ٦ٓدددظيفخى ا٣فٞددديٙخ ٓدددَظ ط٘ددد١٤ض حألٙددد٤ٍ ى ددد٠

حٕودخٌٕ  شّٚدٔ فدٜ عَ دٌ حٕٔد ي حٕٚٔد ق ّٖٚدأ ٗدَ قشػ٘ طغ٤ٍ حألَٙ إد٦  إئلٝٔخٛ ْٙظ٤رش
ٙغزدد٤ؿ فٖدد٦ أٝدد٠ ٣كدد٤حء    ٢ٝٚددخ ؿٔددي ٣حكدديأىٗ ٣كدد٤حء  ىدد  ١ًددٜ  خا ّددخٛ ٙغز٤فدد   حٕقؾدد ٘

 ٗددَ قشى٤ضددـ حٕوددخٌٕ  اػدد٘ حٝلددَه حٕـددْٞ حٕز٘ددَ  إدد٦ م ددَ ًٕددِ اعددبل٣ًُؿددخٛ رددبل 
 ح٣ِٕؿددش ٗددَ قشػدد٘ طغدد٤ٍ حألٙددَ إدد٦  حْٕٚظ٤رددشا حٕ٘ددَ قشحٕغددبلً ّلددٔ ٙزدديث  أىضددٔ ٙددٜ 

  ح٤ٕحكيس
 ٗددَ قشى٤ضددـ  احٕوددخٌٕ ح٤ٕحكددي شفددٜ ٙقَىدد حا ّددخٛ حٕـددْٞ حٕز٘ددَ  ٍزددٔ ارددَح١ ٘ رق ددي٣

ػدد٘ طغدد٤ٍ حألٙددَ رقددي حٕٔدد ي  إ٘ددقذ وٕظو دد ٚ ١ددٌح ح شفبلٙدد ٣أ٣الىٟحٕوظددخٛ إلرددَح١ ٘ 
ٕظو د ٚ حٕٚقٚدي ٜ  (ٙد٤ص ٣ىىدٜ ٙدـ حٕٔد ي حٕٚٔد ق حٕظد  ط٘دز٠) حٕٚق٤ٚى دشحٕٚٔ ق ا٦ٕ 

  طزخؿ حٕٔ ي حٕٚٔ قأ٢ٝ٘ ؤر
أ٣  صحٕل ٤حٝدخرقدض  أٛ ى٤ضدـ إٖلبلٓ ٣حٕلدَحٗ - ى  ٠ٞ١ً - ّخٛ حإلٝٔخٛ ربل كي٣ى

ّدٔ ٕلد٘ أٙؼدٔ )كدي٣ى ٣ضدق٢خ  و فٖد٦ أٝد٠ٕظق٤ دي حإلٝٔدخٛ  ا ٣ًٕد٢ِّٖدخأٓٚخُ ٤ٞٚٙؿ حأل
ٕد ْ ٙدخ  ديهٔ حإلٝٔدخٛ  دٞـْ » :حٕٔ ي حٕٚٔ ق ر٤َٕد٠ َٗ قشػ٘ طغ٤ٍ حألَٙ ٙـ  (احٕوِٞ َ
رٚقٞد٦  خا ى٢دٌح ٕد ْ ٝٔدوا «ىْدخٍ حٕ٘دَ َس ٣حْٕدبلٗ حٕ٘دَ َرٔ ٙخ  ودَؽ ٙٞد٠ أ  حأل احإلٝٔخٛ
يٙخ رقدٟ ىْدَ شػد٘ طٍَ د شإظديٍ ذ حإلٝٔدخٛ فٖد٦ كدي٣ى ٙق ٞد (طغد٤ٍ)٣اٝٚدخ رٚقٞد٦  احٕظٞخٍض

  ىًأطق٤ى١خ ا٦ٕ أ٤ٍٙ 
 نهُسخ في انمزآٌ انكزيى: ًسيحيانًفهىو ان

طزدخؿ ٍدخٍث  حَٕدَ ٛ فٞدي ٍد٤ٓ أٙدخ ١د٤ حٕظغد٤ٍ حٕلدخىع ىد  ىْدَ  ا٣ْٕٜ  ي َ  حٕلز ذ
ُ٘  ﴿: حَٕدددَ ٛ ددد  ِٖ ـُ حَٕق  ِٚ ددد َّٔ خِطددد٠ِ ١ُ٣َددد٤َ حٕ َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزددديٍِّ ُٙ َِ ِ دددْيٍخا ٣ََفدددْيالا الَّ  ددد رٍِّ ٍَ دددُض  َٚ ِٖ َّ دددْض  َّٚ  ﴾ ٣ََط

ْٔ  ﴿٣ (005 :ٝقددخٗحأل) ٍَ َردد ْيَظدد ُٙ ددَض  ْٝ ددخ أَ َٚ ددخ٤ُٕح ِاَّٝ ٍَ  ُٓ ٍِِّ َٞدد ددخ  ُ َٚ ُ٘ ِر دد َٖ ُ أَْف َٛ  َ ددٍش ٣َحوَّ ددخ َْ َّٙ َٞخ  َ ددشا  ْٕ ح َردديَّ ًَ ٣َِا
 َٛ ٤ ُٚ َٖ ْ٘ الَ َ ْق ١ُ َُ َؼ ّْ ه ى٢ٔ ّخطذ حََٕ ٛ ٙزيٓ ْٕبل٠ٙ أٗ م َ ٙزيٓ ْٕبلٙد٠ (100 :حٕٞلٔ) ﴾أَ

ا ٕدٞيْ حٕـ دٔ حَٕد٤ٕ ٜ ّخٝدخ ألٛا ١دٔ حَٕدَ ٛإٔ٘دقذ  حاٍ ٣ٕد ْ طغد٤ اى٢ٌح طٞخٍض ى  حٕيَْ
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حٕٞزد   ٦ّدخٕيًَ رد ٜ ٤ٙٓد ىد  حألٙؼٖدش حْٕظخر دش ؿ دخٓأفديس  ا ر ٞٚخ ٥َٝر ٢ٞٚخ ش٣ال ىظَس ُٙٞ 
  ٣حٕٔ ي حٕٚٔ ق

 حَٕٚؿق دشأ٠ٝ ى  ٝيْ حٕ ٤ٗ َٓظ كْد٘  ا ك ٜ ًََّص ّٜ أفَى٠إٔ٘  فغ ظٞ  ٙؼبلا أأٝض 
  ١ٌح طٞخٍض ى  حٕيَْ ال  ٖ ٌ روخٌٕ كْ ٘ا إلٓبلٕٗٞز  ح حَٕٚؿق شا٦ٕ ا ٣طن َ و

دخ  ﴿٢ٝدخ ٙدٜ حٕ٘د غخٛ أ حٕٚٞٔد٤هش حََٕ ٝ دش  كْ٘ ف٦ٖ رقدض حٕـٚدٔ ٌحََٕ ٛ ٤١ حٕ َٙ ٣َ
 ُ ددُن حوَّ َٔ ِظدد٠ِ َىَ ٞ َّ 

ِٞ ْٙ ُٛ ِىدد  أُ ددْ َغخ َّ٘ دد٦ حٕ ََ ْٕ َّٞدد٦ أَ َٚ ح َط ًَ َِٝزددٍ ٍّ ِاالَّ ِا ٍٓ ٣َالَ  دد٤ ُٓ ٍَّ ددٜ  ِٙ  َِ دد ِٖ ْز ٍَ ددٜ  ِٙ َٞخ  ْٖ دد َٓ ٍْ ددخأَ َٙ   
  ٘  ِْ ٘  َك  ِٖ ُ َف ُ  َ خِط٠ِ ٣َحوَّ ُ٘ حوَّ ِْ َّ٘  ُْل ُٛ ػُ ْ َغخ َّ٘   حٕ

َِ ْٖ    ( 53: حٕلؾ) ﴾ ُ
ِٜ  ﴿ :ََ ٛ ٍدخٓحٕ َٟ ِىد  حٕديٍِّ  ح ََ د ّْ ِٜ  ﴿ :٣ٍدخٓ( 356)حٕزَدَس:  ﴾ الَ ِا ِٕدَ  ِى د ٣َ ْ٘ ُْ ْ٘ ِى دُٞ ُْد َٕ﴾ 

  (6)حْٕخى٣َٛ: 
ُ ٣َ  ﴿ :٣ٍخٓ َِ حوَّ دُز ْٔ َٜ َ خأَ ٢َُّخ حَِّٕٞزد ُّ َك  ِٞ ِٙ دْئ ُٚ َٜ حٕ د ِٙ  َِ ِٜ حطََّزَقد د  ػد٘ ٍدخٓ:ا (64حألٝيدخٓ: ) ﴾َٙ

ددد٠ُُٕ٤ ٣َ ﴿ ُٓ ٍَ ٣َ ُ َٗ حوَّ ََّ دددخ َكددد َٙ  َٛ ددد٤ ُٙ ٍَِّ َِ ٣َالَ  َُل ِٗ حآلِهددد ٤ْ َ ْٕ ِ ٣َالَ ِردددخ َٛ ِردددخوَّ ُٞددد٤ ِٙ َٜ الَ  ُْئ  ٌِ ٤ُٖح حَّٕددد دددخِط الَ ٍَ
َظددخَد َكظَّد٦  ِْ َٜ أ٣ُطُد٤ح حٕ  ٌِ َٜ حَّٕدد د ِٙ  ٌٍِّ َٜ حَٕلدد َٛ ِى د َٛ َ دِي ٤ُٞ ٣ َُ ْ٘ َ ددخِم َ ددَش َفدٜ َ ددٍي ١ُ٣َد ِْ ـِ  ﴾ ُْقغُد٤ح حٕ

 هحأل٦ٕ٣ ْٕخطذ حََٕ ٛ َٕؤل٣حٙريحٓ ا٢ٔ ١ٌح طغ٤ٍ ى  حٕيَْ أٗ طٞخٍض ٣ى (ا39 )حٕظ٤رش:
ّزدَ ٙدٜ أهدٌ أٙق  أٛ ٤ٙض٤ؿ حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚؽ  ١٥ٔ طَ احٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ أه  حٕقِ ِ 

)٣ٙدخ ُٕدض أٝظؾدَ ٙٞدِ حِٕٚ دي : رقدي ٤ٍٕدِ ىد  ٍٓدخٕظِ ٝزيأ ىد  حٕظبلٍد  ٙقدخا ىفٞخ  اكـ٠ٚ
ىد  حٓدظقَح   عد٤ بلا  فٜ حََٕ ٛ ٙٚخ  ـقِٖ طظِْ٘ ى  ٤ٙػ٤ٍ ظ٠ا ٤ٕٔ٣ه ٝٚ٘  ع٤ بلا 

كظ٦ طَٞقٞ  أ٣ أٍٞقِا ٣ٕقدٔ حٕقٚدَ  ظٔدـ ٕيٍحٓدظٞخ حٕـدخىس ٤ٖٕ د٤ٓ  اٙخ ٕي ِ فٜ حََٕ ٛ
  ا٦ٕ حٕلَ َش(

ٍٓدخٓ رقدض اى  ريأ أ١ٔ  ا٣أٍؿ٤ ِٕ حٕي٢٘ حٌٕ  ٜٙ حو ا٣ٍخطِأ٣ ٔقي  اٍرٞخ ٙقِ 
 هٓجٖظ  حأله٥َأ

*** 
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 :طل ش ع زشا ٣رقيا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
 ٙظـيىحا  رِ  ي َخا  ٣َٙكزخا 

 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:
طئدد َ ىْددَس )حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م( حٕظدد  طٔددٚ ٢خ )حٕٖٚددِٗ ٣م ددَ    ٗددَفض  ددي َ  ىدد 0

ػدد٘ طغدد٤ٍ حألٙددَ إدد٦  إئلٝٔددخٛ ْٙظ٤رددش ٗددَ قشٌٕ  َٓددٔ حٕوددخ)حٕٖٚددِٗ(ا ىَأ ددض أٛ حٕوددخٌٕ 
ا ١٣دد٤ فدد ٜ ٙددخ ٤َٕٝدد٠ ٝلددٜ «حٕوددخٌٕ حٕقؾدد ٘ شّٚددٔ فددٜ عَ ددٌ حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ّٖٚددأ ٗددَ قش

حٕٖٚٔٚ ٜ فٜ حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚما ٣ال ٝد٥َ ىد  حٕٚٞٔد٤م ٙدخ  ٘دنذ ى د٠ حٕدزقض ٙدٜ ك٘دَ 
 حٓ٘ حٕ٘ خع ٜا أ٣ حىفخء حٕـ٢ٔ و 
ِ حٕغدبلً حٕدٌ  طد٥َ أٛ حو ٗدَف٠ ّلدٔ ٙزديث  ٣ّدٌٕ ا١٣ٌح  ٞغزٌ ف٦ٖ ٙؼدخٓ حٕوظدخٛ

٢دخ أٝدض ا ىػ٘ أِٝٓ حٕلٔ حٌٕ  طدَحٟ ٢ٝخث دخاا ١٣د٤  ظغدخرٌ طٚخٙدخا ٙدـ ىْدَس حٕٞخٓدن ٣حٕٚٞٔد٤م
َحا رـ٤حُ حٕٞٔن ى  أكْخٗ حوا ٣أٝد٠ ال  َظضد  رخٕضد٣ٍَس طٖدِ حالىفدخءحص حٕظد  أه  ٣حىَظٞخ

 ّٞض ط٘نذ ر٢خ ف٦ٖ حََٕ ٛ 
أٙدَ  ٜٙ حو ػ٘  دي٣ٍأَٙ  ٠ )حٕٞٔن( ى  ّظزْ٘ا ٤١٣  ي٣ٍَٕي أٍٍَص ر٤ٍ٤ؿ ٙخ ٝٔٚ 
 ٟىْدَ شػد٘ طٍَ د اشطديٍ ذ حإلٝٔدخٛ فٖد٦ كدي٣ى ٙق ٞد)١٣   ا هَ روبلى٠ا ٣أٛ ًِٕ ٕلْٚش

ا ى٢٢ٞددخ   دددق ٙددخ ٝٔددٚ ٠ حٕٞٔدددنا ٣ال ىحفدد  ٕٖلددي غ فدددٜ (ىًأأٙدد٤ٍ ٙخ طق٤ى١ددخ إددد٦ رقددي
 حٕظن  َ ْٚ ٜ  ٔٚق رٚؼٔ ١ٌح حٕ٘ خع ٜ ٣٣٣٣٣ا ىغ٤ٓ ح٤ٍٕض ر ٜ حٕلُ 

٣طظٔددخءٓ فددٜ حٕظغدد٤ٍ حٕلددخىع حٕٚٔددظلٌ ٕٖظن  ددَ رقددي ف٘ددَ ٓددٞ ٜ  ا  ْٕٞددِ طٔظ٘دد3ْٔ
 ٙؼبلاا ٤ٕ٣ أفخى ؿٞخرْ٘ ٍَحءس ٙؼخٓ حٕوَٚ حٌٕ  كْ ظ٠ ِٕا َٕأ ض ؿ٤حد اْٗخِٕ 

أٝد٠ ٕد ْ رد ٜ حألٙدَ ٜ ؿ دٔ ٣ال ؿد بلٛا ردٔ   دَض كخىػدش اردَح١ ٘ ٙدـ حرٞد٠ َٕأ َص ٤ٕ٣ طيرَ
ىخطظددِ ىدد  ٤ٙضدد٤ؿ فٖددش حٕٞخٓددن أهدد٥َ ْٚددخا ُ أٛ ١ٞددخُ كِ  دد٤ٗ أ٣  ٤ٙددخٛا ٣ك ٢ٞددخ ٓددظيٍ

 ٣ح٤ٕٔٞٚما ١٣  حالرظبلء ٣حالهظزخٍ حٌٕ  ال  لظخؽ ا٦ٕ أؿ خٓ 
٣ىفٞ  أضَد ِٕ أٙؼٖدش ٙدٜ حٕٞٔدن ىد  ّظدخرْ٘ ٙٚدخ  ٞقديٗ ى د٠ حٕدِٜٙا ىدبل  ْد٤ٛ ػٚدش 

س حٕٞـٔش ىًَ ُٙٞ  ر ٜ حألَٙ حٕٞخٓن ٣حألَٙ ح٤ٕٔٞٚما ٣أريأ رؤَٙ حو ٕلٍِ خٓ رؤّٔ حٕيغ َ
٣ٓٚق ٠ٕ رؤّٔ حٕيغ َس حٕٞـٔدش  احٕٚوز٤ُس ر٣َع حإلٝٔخٛا ػ٘ ىفخ كٍِ خٓ حوا ىويو ف٠ٞ

  ر١َش ٜٙ حِٕٜٙاال  ر٣َع حٕزََ ريالا ٜٙ هَء حإلٝٔخٛا ٣ٕ ْ ر ٜ حألَٙ ٜ
 حإلٝٔددخٛا ٙددٜ  وددَؽ حٕددٌ  حٕوددَء فٖدد٦ حٕ٘ددق َا ٙددٜ ّقْددخا  ٣طؤّددٔ »َٕٞددَأ حٕددٞٚ ٙقددخا: 

 حٕدٌ ٜ حألٙد٘ رد ٜ حٕدٞـْ هزد١ِ٘ آَحث ٔ ر٤ٞ  ؤّٔ ١ٌْح: حَٕد ٣ٍخٓ ف ٢ٝ٤٘ا أٙخٗ طوزِٟ
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  إ ٢٘ أعَى١٘
أ٣  ٙ ظدش أّدٔ ٕد٘حآلٛ  إد٦  دزخ  ٣ٙدٜ طظدٞـْا ٕد٘ ٝئد  ١دخ حَٕدا ٓ يا  خ  ٟ: ىَٖض

 هدَء رديٓ حٕزَدَ هؼد  ٕدِ ؿقٖدض ٍدي  حٝؾدَ: ٕد  ىَدخٓ ٝـدْا ٕلد٘ ىٚد  ىهٔ ٣ال ىَ ٔشا
ا ى٢ددٌحٛ أٙددَحٛ ا٢ٕ ددخٛ ىدد   دديلش (05 - 03/ 4 كٍِ ددخٓ) «فٖ دد٠ هزددُِ ىظ ددٞـ حإلٝٔددخٛا

٣حكيس ٜٙ حْٕظخدا ٝٔن حٕؼخٝ  ٢ٞٙٚدخ حأل٣ٓا ٣ٕد ْ ر ٢ٞٚدخ أ  ىدخًٍ ُٙٞد ا ىخٕلْٚدش ٙدٜ 
حٕٞٔن ١ٞخ ٤١ حٕظوي و ٣حَٕكٚشا ٙـ أٝ  ال أ٥ٍ أ  ٍكٚش ىد  حٓدظزيحٓ هؼد  حٕزَدَ رودَء 

حأل٣ٓ  ّدخٛ حألٙدَ أٗٓه حإلٝٔخٛا أٙخ ّخٛ حو  قٖ٘ أ٠ٝ ٓ ٞٔن ١ٌح حألَٙ ٍزٔ أٛ  ٞيٌٟ كٍِ خ
  هٜٙ حٕ٘ غخٛ ّٚخ  ٤َٓ  ي َ  ؿَؿْ

 ٞقد  حٕدَد فٖد٦ رٞد  آدَحث ٔ ك غ  ا٤١٣ ٙخ ؿخء ى  ٓيَ كٍِ خٓ ا هَ ٣ٕٞؤهٌ ٙؼخالا 
أٝدددخ حٕددَد حٕدددٌ  ٕددد٘ طٔددد٤ْٖح ىددد  » ا ى َددد٤ٓ:ٚـدددخ٣ٍس٤ػٞ ددش حٕحٕ حألٙددد٘أ٢ٝدد٘ فٖٚددد٤ح ر٘دددَحثـ 

كٍِ ددخٓ ) «حٕددٌ ٜ كدد٤ْٕ٘ ٙدد٘حألىَحثضدد٠ا ٣ٕدد٘ طقٖٚدد٤ح رؤكْخٙدد٠ا رددٔ فٖٚددظ٘ كٔددذ أكْددخٗ 
 دٌَّ أ٢ٝد٘ ٕد٘  ٠ْٕٞ  َٞضد٠ أ٣  ٞٔدو٠ أ٣  ٖن د٠ أ٣  زغٖد٠ ىد  حٕٔديَ ٝئد٠ا كد ٣ٜ ا(00/03

٣ٕد٘ طقٖٚد٤ح كٔدذ  إد٘ طٔد٤ْٖح ىد  ىَحثضد » ا ى ٤َٓ:حٌٕ ٜ ك٢ٕ٤٘ حألٙ٘ ق٤ٖٚح رَ٘حثـ 
ا ى٢ددٌحٛ هزددَحٛ (5/7كٍِ ددخٓ ) «حٕظدد  كدد٤حٕ ْ٘ حألٙدد٘أكْددخٙ ا ٣ال فٖٚددظ٘ كٔددذ أكْددخٗ 

ٛ  ق٤ىحٛ ٕٞيْ حٕيظَس حِٕٙٞ شا ٣ر ٢ٞٚخ ى  حْٕظخد حَٕٚيّ هْٚ  ديلخص ىَدظا خظوخٕيٙ
ٙـ حٕقٖ٘ أٝخ ٝلٜ حٕٖٚٔٚ ٜ ال ٝـ ِ حٕٞٔن ى  حألهزدخٍا ٣ٝقظزدَٟ ٙدٜ حٕظٞدخٍضا ٣أٝٞدخ ٝـ دِ 

 حٕٞٔن ىَظ ى  حأل٣حَٙ حإل٢ٕ ش 
 طٖددِ ىدد »: اٗددق خ ٓدديَ ٙؼٖددش ال طٞظ٢دد  ىددبٝ  ٓددؤهظ٘ ر٢ددٌح حٕٚؼددخٓا ك ددغ  َدد٣ٓ٤ألٛ حأل

  َدد٤ٓ ١ْددٌح: ٕدد٠ ٣ٍددخٓ حٕٞزدد ا  ٙدد٤ٙ رددٜ اٗددق خء إ دد٠ ىـددخء ٕٖٚدد٤صا كٍِ ددخ ٙددَ   ددخٗحأل
٠ ٣ال ط٤ٚص ألِٝ ر ظِا أ٣ٙ: حَٕد    حٕدَدإد٦  ٣ د٦ٖ حٕلدخثظإد٦  ٣ؿ٠٢ طق ٖا ى٤ؿٍّ
 ٣ٍددٔ ا: ح١ًددذٍددخثبلا  ٕ دد٠ا حٕددَد ّددبلٗ ّددخٛ كظدد٦ ح٤ٕٓددغ٦ حٕٚي ٞددشإدد٦  اٗددق خء  وددَؽ ٣ٕدد٘

 أٝدٌح ١دخ ى٤ٙفدِا ٍأ دض ٍدي  دبلطِا ٓٚقض ٍي: أر ِ ىح٣ى٠ٕ ا حَٕد  ٤َٓ ١ٌْح: ٕلٍِ خ
 ٣أكدخٙ  حٕٚي ٞدشا ١٣دٌٟ أَٝدٌُ أٗد٤ٍ ٖٙدِ  دي ٣ٙدٜ ٓدٞشا فَ٘س هْٚ ِأ خٙا٦ٕ  أض و

ٔ  دبلط٠ ا ىَدي أهزدَٟ حو كٍِ دخ أٝد٠ ٓد ٤ٚصا ػد٘ ٍِزد(6 - 0/ 28 اٗدق خ) «حٕٚي ٞدش ١ٌٟ فٜ
   ْ ر ٜ حألَٙ ٜ ّز َ ٣ٍضىٞٔن حٕوزَا ٣ُحىٟ ى  حٕقَٚ هْٚ فَ٘س ٓٞشا ٣ٕ ا٣ى٤ٙف٠

أٝز٢ددِ إدد٦ أٛ ٙؼددٔ ١ددٌح حٕٞٔددن ال  ٤ؿددي ىدد  حَٕددَ ٛا ىخٕٞٔددن فٞدديٝخ ىدد  أهدد٥َ ٣ٙددَس 
 حٕٞٔن  ٤ْٛ ى  حأل٣حَٙ حإل٢ٕ ش ٣اٝٚخ حألهزخٍ ضقو ِٟٝٞ حو ف٠ٞا 
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ْد٘ا أٛ حٕٞٔن ال  ظقٌٖ رلْٚش ٣حكيسا رٔ ١د٤ ٙظقديى حٕلِ  ١ٌح ٣أٙؼخ٠ٕ فَىَض  اًح ٍأ َض 
أ٣ أٛ حٕٚٞٔد٤م ١د٤  خاأن ى    ظ ٜ ٙظظخٕ ظ ٜ ٙدٜ م دَ أٛ  قٞد  ١دٌح طٞخٍضد٣أ٠ٝ ٍي  ٤ْٛ حٕٞ

 ك ٜ أ يٍ أَٟٙ حأل٣ٓا ٣كخٗخ َٕر  أٛ  ٤ْٛ ٌِّٕ  أ٣ أٛ حو ّخٛ ؿخ١بلا  اٜٙ حٕ٘ غخٛ
أٛ حإلٝٔددخٛ ١دد٤ ٙددٜ كددَٗ فٖدد٦ ٝئدد٠ حٕوِٞ ددَ    ْٕٞددِ ؿخٝزددض حٕ دد٤حد كدد ٜ ًّددََص 2

 ٣ٕددد ْ إددٌ  ك٢َٙدددخ ىددد  حٕظددد٤ٍحس ١ددد٤ حو٣م ددَٟ ٙدددٜ ٙلَٙدددخص حٕل ٤حٝدددخصا ىخٕلَ َدددش أٛ ح
 ألٝد٣٠حٕوِٞ دَ »( 04/8حإلٝٔخٛا إٔ٘ طََأ ى  حٕظ٤ٍحس ٙدخ ٍخٕظد٠ فدٜ حٕوِٞ دَ ىد  ٓديَ )حٕظؼٞ دش 

ٍَّ ى٢د٤ ٝـددْ ْٕد٘ ا ٘دٌ حٕؾٖدو ا «٣ؿؼؼ٢دخ ال طٖٚٔدد٤ح اىٚدٜ ٕل٢ٚددخ ال طدؤ٤ّٖحا ْٕٞدد٠ ال  ـظد
  ٤حٝخص ىخألَٙ ٜٙ حوا ٣ٕ ْ ٜٙ ٣ضـ حإلٝٔخٛا ١٣ٌْح ى  م َٟ ٜٙ حٕل

 انؼاللت انًذػبة بيٍ انُسخ وانشيطبٌ:
طق ددي ٝيددْ حْٕددبلٗ حٕددٌ   دديٓ فٖدد٦ فدديٗ إٚخٙددِ ر٤ٚضدد٤فٞخ كدد ٜ طَدد٤ٓ: أهدد٥َ ٙددَس  

(ا ٕددٌِٕ ٢ٝدخ ٙدٜ حٕ٘د غخٛأ حٕٚٞٔدد٤هش حََٕ ٝ دش  كْد٘ فٖدد٦ رقدض حٕـٚدٔ ٌحَٕدَ ٛ ١د٤ حٕد)
 أعٖذ ِٙٞ أٛ طوَؽ ٕ  ٜٙ حََٕ ٛ حآل ش ح٤ٕٔٞٚهش حٕظ  ٜٙ حٕ٘ غخٛ 

ُ  ﴿اًح ّخٝض حآل ش ط٤َٓ:  :ظَ ٘ ٤ٍِّٕ و  ٔ ُ٘ حوَّ د ِْ َّ٘  ُْل ُٛ ػُد ْ َغخ َّ٘   حٕ
َِ ْٖ خ  ُ َٙ  ُ ُن حوَّ َٔ َىَ ٞ

ا ى٤ٖ ىَضٞخ أٛ حآل ش طظلديع فدٜ حآل دخص؛ ال حألٙٞ دخصا ىدبٛ ىد  حآل دش (53)حٕلؾ:  ﴾ َ خِط٠ِ 
 ؿ٤حد ٤ٍِٕ:  ٞٔن حو ٙخ  َٖ  حٕ٘ غخٛا أ   ِ ٠ٖا ىبل طـيٟ ى  حََٕ ٛ 

 يمبث حىل يفهىو حكًت انُسخ في انمزآٌ انكزيى:تؼه

خِطدد٠ِ  ﴿٣رو دد٤ٙ   ظدد    َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزدديٍِّ ُٙ َٞخ  َ ددشا  ﴿ ا(37)ح٢ْٕددو:  ﴾الَّ  ْٕ ح َردديَّ ًَ )حٕٞلددٔ:  ﴾٣َِا
ا أؿزظِ رـ٤حد  زي٣ أٝدِ ٕد٘ طَدَأٟا ٣ٓدؤٕظِ ٓدئحالا ىد  ٤ٙضد٤ف٠ ٕد٘ طـزٞد  فٞد٠ا (010

َٙٞددٌ: فٞدي  ّظددخد حٓد٠ٚ )١ددٔ حٕق٢ددي  ٕدٌِٕ ٕددٜ أؿ زدِ ػخٝ ددش كظد٦ طـ ددذ ٓددئحٕ : ) َد٤ٓ
أٝدد٠ ال  :ٓ ٕٚددخ ًَّطدد٠ ى دد٠ا ١ددٔ طي٢دد٘ أٛ ١ددٌح ٙقٞددخٟحَٕددي ٘ ّٖٚددش حوه( ١٣ددٌح حْٕظددخد ال ٙزدديِ 

 ( ه ـ٤ُ ٕ  طزي ٔ ٗ ء ٙٚخ ى  ّظخر ه أٗ أٝ  أٙٞـ حآلهَ ٜ ٠ٞٙ
رٌَّ   خص ط٥َ أ٢ٝخ ٙٞٔد٤هشا ٣طظٔدخءٓ فدٜ ٙٞٔد٤ه ظ٢خا ٙدـ أٝد  ّٞدض ٍدي  َٗفَض  ػ٘

٢ٝددخ ٕ ٔددض ٙٞٔدد٤هشا ٣عخٕزظددِ رخٕدديٕ ٔ فٖدد٦ ٝٔددو٢خا ٣ردديالا ٙددٜ أٛ طددؤط  ر٢ددٌح أهزَطددِ رؤ
حأل٣ٕد٦  ٕؤل٣حٙدَ ٣ارديح١ٓٔ ١ٌح طغ٤ٍ ى  حٕيَْ أٗ طٞخٍض )حٕيٕ ٔ حٕٚقي٣ٗ فَزَض رخ٤َٕٓ: 

  (هْٕخطذ حََٕ ٛ
ٕ ٔدددض ١دددٌٟ حآل دددخص  اٙدددٜ أهزدددَُ أٛ ١دددٌٟ حآل دددخص ٙٞٔددد٤هشه  دددخ  دددخكز  :٣أؿ زدددِ

ال أفظَيٟا ٣ال أٍزٔ أٛ طغخٕزٞ  ر٤ٚحىَظدِ فٖ د٠ا ىؤٝدخ أإٙدٜ  ٤ٔٞٙهشا ٣ح٤َٕٓ رٞٔو٢خ ١َحء
أٛ ال طغدخٕزٞ  ىد  ؤٍؿ٤ ىد ا      ٣ٕآلهدَ ٜ ى د٢ٞ٘ا ٣ اأ٠ٝ ال اَّحٟ ى  حٕي ٜا ٣أٝد٠ ٕٞدخ ى ٞٞدخ
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  حٕـ٤حد ف٦ٖ ٙخ ال أإٜٙ ر٠ 
ٙددٜ ؿي ددي طلدديػٞ  فددٜ أٛ حٕٞٔددن  ـقددٔ )حَٕٚؿق ددش ٕٞزدد  حإلٓددبلٗ(ا ٣ال  ٍؿقددَض ػدد٘ 

ح  ﴿أىٍ  ٜٙ أ٣ك٦ إ ِ ر٢دٌٟ حٕيْدَس حٕز٘دقشا ١دٔ ١دٌح ٙدخ طي٢ٚد٠ ٙدٜ ٍد٤ٓ حو طقدخ٦ٕ:  ًَ ٣َِا
ح أَ  ٌَ َِ ١َدد ٍٛ َمْ دد  َْ دد َُ َٝددخ حْثددِض ِر خَء ََ ِٕ  َٛ ُؿدد٤ َْ َٜ الَ َ   ٌِ َٓ حَّٕدد ددخ ٍَ َٞددخٍص  َٞددخ َر ٍِّ ْ٘  َ خطُ ددْ ٢ِ َٖ َٖدد٦ َف ددخ طُْظ َٙ  ْٔ ٍُدد دد٠ُ  ْٕ ٣ْ َريٍِّ

دد رٍِّ ٍَ ْٛ َفَ دْ ُض  َٕدد َّ ِاٍِّٝد  أََهدخُه ِا دخ  ُد٤َك٦ ِا َٙ ـُ ِاالَّ  ْٛ أَطَِّزد د  ِا ِٔ َْٝي ددخِء  ََ ْٖ دٜ ِط ِٙ َٕد٠ُ  ْٛ أَُريٍِّ ِٕد  أَ  ُٛ ُْد٤  َ  
 ٍ٘ ٍٗ َفِؾ  حَد َ ٤ْ ٌَ د  ﴿(ا ىظؤٙٔ ٠ٕ٤ٍ: 05) ٤ْٝ:  ﴾َف ِٔ َْٝي دخِء  ََ ْٖ ٜ ِط ِٙ  ٠َُٕ ْٛ أَُريٍِّ ِٕ  أَ  ُٛ ٤ُْ خ َ  ا ﴾ َٙ

 ى٢  طي يُ أٛ حَٕٚؿق ش ى  حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم و ىلٔذ 
كي ؼِ فٜ حَٕٚؿق ش ًَّٝ  رؤٛ أٓخِٕ فٜ ٍأ دِ ىد  َٙؿق دش حْٕٞ ٔدش فٖد٦ حْٕظدخد 
حَٕٚديّا ىيد  كد ٜ أٛ حْٕظدخد  ٔدٚق ردخٕغبلً ىَددظ ٕقٖدش حِٕٝدخ؛ ىدبٛ حْٕٞ ٔدش طضد و ىدد  

عٖذ ح٣ِٕؽ حٕـٚخؿ ى  حٕديرَا ٤ٍحٝ ٢ٞخ ٙخ ٕ ْ ى  حْٕظخدا ىظض و ٙؼبلا ؿ٤حُ حٕغبلً اًح 
٣ؿدديص ح٣ِٕؿددش ىدد  كخٕددش َٙ زددش ى٣ٛ حِٕٝددخا ىْ ددو ٍضدد ظ٘ رَٚؿق ددش حْٕٞ ٔددش ىدد  اًح أ٣ 

 أ  ٝٔو٢خه اطقي ٔ أكْخٗ حو
٣ٙخ ىٙٞدخ ٝظلديع فدٜ حَٕٚؿق دش؛ أضدـ رد ٜ  دي ْ٘ ١دٌح حٕظٔدخإٓ: طلدَٗ حْٕٞ ٔدش حٕ د٤ٗ 

ؿدي ٝدٚ ىد  حإلٝـ دٔ  َد٤ٓ ى د٠ طقيى ح٣ِٕؿخص حٕدٌ  أًٛ حو رد٠ ىد  حٕق٢دي حَٕدي ٘ا ٣ال  ٤
 حٕٚٔ ق رظلَ ٠ٚا ىٖٜٚ حَٕٚؿق ش و أٗ ْٕٖٞ ٔشه

ٝدددٚ  هدددَ ىددد  )حَٕٓدددخٕش حأل٣ٕددد٦ إددد٦ ٤ٍّٝؼددد٤ّ(  َددد٤ٓ: )حٕٚدددَأس اٛ ّخٝدددض ال طظنغددد٦ 
ىٖ َٚ ٗق١َخا ٣اٛ ّخٛ ٍز لخا رخَٕٚأس أٛ طَٚ أ٣ طلٌٖ؛ ىٖظظنظ(ا ٣ال  قٚدٔ ر٢دٌح حٕدٞٚ 

َّٜ  نغد  ٜ ٗدق١ٍ٤ٜا ٣ال ١ُدٜ  َ  د٢ٞخا ألٛ ٍد٤حٝ ٜ حْٕٞ ٔدش أكي ٜٙ رٞخص حْٕٞ ٔشا ىبل ١ُ
 ْٕٖظخد أٗ ْٕٖٞ ٔش ٤ٍ٣حٝ ٢ٞخه اٍىقض ف٢ٜٞ ١ٌح حٕلْ٘ حإلٝـ ٖ ا ىٖٜٚ حَٕٚؿق ش

اٛ أكدديحا ٙددٜ حٕٚٔدد ل  ٜ ال  ٖظددِٗ ر٢ددٌح حألٙددَ ؛ اًح حٓددظؼٞ ٞخ ىٍَددش )حآلٙددٖ( حٕظدد  ٙددخُحٓ 
 ٝـ ٔ حٌٕ  ٝٔوظ٠ حْٕٞ ٔش ٝٔخإ١خ  لظـزٜا أ٤ٓس رخٕقٌٍحء حٕزظ٤ٓا ٣طٞي ٌحا ٕلْ٘ حإل

٣ لضَٝ  ٙؼخٓ  هَا ٍي أَٙ حو رلٔذ حٕظ٤ٍحس رخٕوظخٛا ىٜٚ حٕدٌ  إٔند٦ ١دٌح حٕلْد٘ 
١خ أٝخ ر٤ْٕ أ٤ٍٓ ْٕد٘: اٝد٠ اٛ حهظظٞدظ٘ ال »( ك ٜ ٍخٓ: ٠ٝ5/3 ر٤ْٕ ى  )مبلع ش احإل٢ٕ ه 

َ٘ طغ ق٤ٛ ر٤ْٕ ٣طظ٤َّ« ٞيقْ٘ حٕٚٔ ق ٗ جخا   ٛ أَٙ حوها ىٖٜٚ حَٕٚؿق ش ٕز٤ْٕ أٗ وه ٕ
 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

ٙٞدِ اؿخردش أٓدجٖظ  حٕٔدخٕيش ٣أًّدَُ أٍؿد٤ ٣ٍزٔ أٛ ٝنٖدٌ ٤ٙضد٤ؿ حٕٞخٓدن ٣حٕٚٞٔد٤م 
 رخألٓجٖش حٕظ  ٕ٘ طـزٞ  ف٢ٞخ:

  رَظدددٔ ٙدددٜ ال  ودددظٜ )الُٗ(ا ٣ُ٣حٓ حٕٔدددٚخ٣حص حألردددي حوأٙدددَ  ى٢دددٔ حَٕٚ ددد٤ى أٛ  0
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١ٌح حٕٞٚ كْد٘ ا٢ٕد  ال  ْٚدٜ أ٤١ٛ ٜٙ حٕظ٢َد ٠ٞٙ ٣ط٠َّه أٗ أٛ حَٕٚ ٤ى أٛ  حألٍ ٣
ٗغز٠ ٜٙ حٕظ٤ٍحسا ٣اٛ أْٜٙ حفظزخٍٟ )م َ ِٖٙٗ( ٣ال ٙغ٤ٖده أٗ ٠ٕ ٙقٞد٦ ػخٕدغ ٕد٘ أى٢ٚد٠ا 

 أٛ طَْٙٞ  ر٠ ؤٍؿ٤ ى
أ ٢ٚددخ أىضددٔ ّٖٚددش )ٝٔددن( أٗ )أرغددٔ(ه ٣ٕٚددخًح ٕدد٘ طقـزددِ حْٕٖٚددش حٕظدد  حٓددظوي٢ٙخ   3

 ٙدٜ حٕٔدخرَش ح٤ٕ د ش ٓارغخ    َ»( 3/05٣)أىْٔ  «ٙزغبلا رـٔيٟ ٝخ٤ّٙ ح٤ٕ خ خ»ّظخرِ 
ا ٣ىضددٖض فٖ ٢ددخ ّٖٚددش )ٖٙددِٗ ٣م ددَ (09 - 08/ 7 فزددَحٝ  ٜ) «ٝيق٢ددخ ٣فدديٗ ضددقي٢خ أؿددٔ

طددد٥َ أٛ حٕٚٔدددٖٚ ٜ ال  وـٖددد٤ٛ ٙدددٜ ّٖٚدددش حٕٚٞٔددد٤مه ىٖددد٘ طوـدددٔ ٙدددٜ ّٖٚدددش أال  ٖٙدددِٗ(ا
٢ّٖ٣دخ أ٣ دخه ىد  ّظخردِ ٕٖٚٞٔد٤م  اٙق ٤دا ضق وا فدي ٘ حٕٞيدـ( ا)ٙزغٔا فظ ٌا ٗخم
  َ ِٖٙٗ(هأ٣ ٙخ طٔٚ ٠ ك خء )م

  ىٞديٗ حٕدَد    ىخآلٛ حطَّٞد  ٕ لٚد٦ مضدز  فٖد ٢٘ ٣أىٞد ٢٘ ٣ٍخٓ حَٕد ٦ٓ٤ٕٚ »  2
(ا ١دددٔ أىٞددد٦ حٕدددَد رٞددد  04 - 9/ 23)حٕوددد٣َؽ  «فٖددد٦ حٕ٘دددَ حٕدددٌ  ٍدددخٓ أٝددد٠  يقٖددد٠ ر٘دددقز٠
 آَحث ٔه ٙخ ٙق٦ٞ حٕٞيٗ ى  كٌ حَٕده

 َ ٛ ٛ ٗجض ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔنا ٕٞٞظَٔ ا٦ٕ م َٟ ٙٚخ  زقيُ فٜ حَٕارقي اؿخرظِ ٝغ٤  
    أؿيى حٕظَك ذ رِ

*** 
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  ِٕ حَٕٖز شطل خط  
  ط٤ٍو فٜ حَٕى ألٓزخد في يسأّٞض  ؛ط  َٕٓخثِٖ ّٔ  ٤ٗءٍم٘ ٍَح

ْٝخ١ٍدخ ا ٞد حٕظد  ال  ْٚٞ حٕلَ َدش٣ْٕدٜ ا ىد  ٍٓدخثِٖٗ خء ّؼ َس أٍم٘ حفظَحض  ف٦ٖ 
؛ ٙدٜ ٙق٤ٖٙدخص ْدٜ ٙدخ طوي د٠ ا ْٕؼ َ ٜٙ حٕلٌٍ ى  ٙق٤ٖٙخطِ ٕقيٗ ؿَك حٕ ٦ِٝ طظ٤هأ
  ٍخىٙشّؼ َس  ٕٚيخؿآصطـ٢ِ  ٣ّؤِٝ اّؼَ رْؼ َ ٙٚخ طؾ٢َأٗقَ أ٠ٝ أ

 ٕبلهدددظبلهىددد  ٤ٙضددد٤ؿ حٕٞخٓدددن ٣حٕٚٞٔددد٤م  ٍٓدددخٕشهدددَ  ٍى  حٕ ددد٤ٗ أٍؿددد٤ أٛ  ْددد٤ٛ 
أٝدض ك٤ٕدض ١دٌح ا ٜ ٣حضدقأٛ ٝٔن حََٕ ٛ ى د٠ طٞدخٍض رد ٍِّ  خا ؿخُٙأفظَي ىز ٞٚخ  احٕ٘ي ي ر ٞٞخ

ٍمدد٘ أٝدد٠ ىدد  حٕقَ دديس ا حٕٚٔدد ل شىدد  حٕقَ دديس ٤ٙؿدد٤ى ٝيددْ حٕيْددَ  أٛحىفددخء  ح٤ٕٚضدد٤ؿ إدد٦
ؿ ددخٓ ٕظدديٍ ذ طغدد٤ٍ ىْددَ  فزددَ حأل٣اٝٚددخ  اطٞددخٍضػٚددش ّٚددخ ٗددَكض ٕددِ ٕدد ْ  حٕٚٔدد ل ش

    ٤ٚؿ٤ى ى  حََٕ ٛحَٕٙ م َ حأل  ٔا ٤١٣ ٢ٕ  حألحٕوخٌٕ ٕ٘قز٠ ٕظَزٔ حٕيَْ حإل
 ٕٞظ ـدش٣ٕد٘ ٝ دٔ  اأٝد٠ ٝد٤ؿ ٙدٜ حٕٖدو ٣حٕدي٣ٍحٛ كد٤ٓ رقدض ٕدِ ٓدخرَخا  ٣ٙؼٔ ٙدخ ٍٖدُض 

  ٙليىس
 :إجبببث األسئهت انسببمت

ا ٢ٝخء ح٤ٕٚض٤ؿ ٣ريء ٤ٙض٤ؿ ؿي ياه َس حٕظ  ٕٔ خىطْ٘ ٍزٔ حأل شٓجٖإٖٔؼبلع  رخٕٞٔزش
 ىؤؿ ذ:

٣ٍدددخٓ حو ) :١٣ددد٤ كٔدددذ ٝدددٚ حٕظددد٤ٍحس احٕوظدددخٛ ىددد  حٕق٢دددي حَٕدددي ٘ ٕددد٠ ٓدددزذ ٣ؿ ددد٠  0
١دٌح ١د٤ ف٢دي   اؿ دخ٢ٕ٘أ٣ٝٔدِٖ ٙدٜ رقديُ ىد   ٝدضا أف٢دي ٣أٙخ أٝض ىظليؼ  :إلرَح١ ٘

ىظوظٞد٤ٛ ىد   ا ٙدْٞ٘ ّدٔ ًّدَ  ودظٜا رقديُحٌٕ  طليؾ٤ٝد٠ ر ٞد  ٣ر دْٞ٘ ٣رد ٜ ٝٔدِٖ ٙدٜ 
ىد   شٓخٓد ىدخٕيَْس حأل(ا 9/00 :ود٣َؽ)حٕ« فبلٙدش ف٢دي ر ٞد  ٣ر دْٞ٘ ى ٤ْٛ امَٕظْٕ٘ل٘ 

 ٢ٝ٘ ٜٙ ٗقز٠ فٖد٦   ا٣ر ٜ حٕوخٌٕ حٕزَ٘ شحٕٞٚ كٔذ ّبلٗ حٕوخٌٕ ٤١ حٕق٢ي ر ٜ حٕٞيْ 
٢دٌح حٕق٢دي ١د٤ ىد  ا ىحألٙدَ حٕدٌ  طغد٤ٍ ىد  حٕيْدَ حٕٚٔد ل  ؛ٓخّ حإل ٚخٛ رد٠ ٣حالهظظدخٛأ

كدي أٛ ّدخٛ : احٕلدٌ حٕلدٌ أٍد٤ٓ ٕدِ :أؿخد  ٔد٤ؿ»:كٔذ ٤ٍٓ حٕٔ ي حٕٚٔ ق حٕٚق٤ٚى ش
ٗددخٍس أٛ ا١٣ددٌح  (ا2/5 ٤كٞددخ « )ال  ٤ٕددي ٙددٜ حٕٚددخء ٣حٕدد٣َف ال  َدديٍ أٛ  دديهٔ ْٖٙدد٤ص حو

  رخٕٚق٤ٚى شٕوخٌٕ ٤١ حإل ٚخٛ حَٕٚطزظ حٕق٢ي حٕـي ي ر ٞٞخ ٣ر ٜ ح
ٝٞخ طل٤ٕٞخ ٙدـ حٕٔد ي حٕٚٔد ق أرٚق٦ٞ  «ٝخ٤ّٙ ح٤ٕ خ خ رـٔيٟ ٙزغبلا »أىضٔ حٕظقز َ   3
   حٕوخٌٕ حٕقؾ ٘ ا٦ٕ ف٢ي ؿي ي ٙـ حٕوخٌٕ شّٖٚ
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أٓو حٕوخٌٕ ٤١ حٕظقز دَ حٕزٔد ظ حٕدٌ   ْٚٞد٠ أٛ  ي٢ٚد٠ حإلٝٔدخٛ فدٜ حٕٞيٗ أ٣  ٙق٦ٞ  2
  ظ ْٕٖٖٚخص ٤ٕ و ٗق٤ٍ حٕوخٌٕ طزٔ ٦ٍ أ١٣ٌح  اوخٌٕحٕ٘ق٤ٍ حٌٕ   ل٠ٔ حٕ

ٍيددٔ ح٤ٕٚضدد٤ؿ أٍؿدد٤  اّخٝددض ٙزددٍَحص أ٣ ٙنَ ددخص حٕزلددغ ىدد  حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م أ ددخا 
 اطٚخٙددخا  شأ٣ م ددَ ٙي٤٢ٙدد اّٚٔدد ل   َّ فٖدد شحٕظدد  طزددي٣ مَ زددحََٕ ٝ ددش ىدد  رقددض حٕددَٞظ  أيزدد٣ٕٞ
 خ ِٙٞ ى٢ٚ٢أٖقٖ  ى اٝض ىَ ٠ ى ٢خأ٣

  ٜٙ فٞي٣ٟ قغ ِ حٕي٢٘  اٍرٞخ ٙقِ
*** 
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  رِ ٜٙ ؿي ي َٙكزخا ا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
َ ح٤ٕٚض٤ؿ ٜٙ ٙٞخٍ٘ش حٕٞٔن ى  حََٕ ٛ إد٦ حٕلدي غ فدٜ حٕيْدَ م ٍِّ  ؾٜ ؿٞخرْ٘ أٝ  أُ 

حٕٚٔ ل ا ١٣ٌح ٕد ْ رديٍ ٌا ْٕٞد  أػزدض ْٕد٘ رغدبلٛ حٕٚقدخٝ  حٕٚٔدظ٢ـٞش فٞدي  ٣فٞديُ 
٣ؿد٠ حٕ٘دز٠ ردؤٛ  ال طقظَديٙدـ ًٕدِ ىؤٝدض ٣ اّظخردِ ٜٙ هبلٓ طٌّ َُ ر٤ؿ٤ى ٙ٘خر٢خص ىد 

 ٣ٍـ ى  ّظخرِ    أل٠ٝ ٙؤ
 َ دددددي ؿٞدددددخرْ٘ أٛ  غددددد٤   ددددديلش حٕٞخٓدددددن ٣حٕٚٞٔددددد٤م ٣حالٝظَدددددخٓ إددددد٦ م دددددَٟ ٙدددددٜ 
ح٤ٕٚضدد٤فخصا ألٝددِ ط٘ددقَ أٝٞددخ ٝددي٣ٍ ىدد  كَٖددش ٙيَمددشا ٣طَ ددي أٛ ٝنٖددٌ ١ددٌح حٕٖٚددو ٍمدد٘ 

 فيٗ حٓظزخٝش ّخٙٔ ه ٤ع٠ 
٣ال ىحفد   ا٤ضد٤ؿا ٣أ٥ٍ أٝٞدخ ٝٔدظغ ـ رٔدغ٠ىٖٔض ٙٔظقـبلا ى  ع٤  حٕٚ اٜٙ ؿ٢ظ 

 ٕٖقـٖشا ٣ى  حَٕٚخرٔ ٕٔض أٙخٝـ ٙدٜ حالٝظَدخٓ إد٦ ٤ٙضد٤فخص ؿي ديسا ٣ْٕدٜ  ٞزند  أ٣الا 
أٛ ٝيْددِ حٕلَٖددش حٕٚيَمددشا ٣أٛ ٝ ددٔ إدد٦ ٝظ ـددش ٣ٕدد٤ ؿِث ددشا ىٚددٜ حٕٚددٍِ  أٛ  ظلددخ٣ٍ 

 ػ٘ ال   ٤ٖٛ ا٦ٕ أ  ٝظ ـش ٜٙ ك٤ح١ٍٚخا ٣ّؤ٠ٝ ك٤حٍ عَٗخٛاا احٕقَبلء
١ٔ  قَٔ رقي ّٔ ١ٌ حٕل٤حٍ حٕغ٤ دٔ أٛ  زَد٦ ّدٔ ٙٞدخ ٙظٚظَٓدخا فٞدي ٍأ د٠ ٍزدٔ حٕلد٤حٍ  

٣ال  ِٞحف ف٠ٞ ٍ ي أٖٝٚشه ٙخ ىخثيس حٕل٤حٍ اًحاه ١٣ٔ ١ٌح ك٤حٍ فَدبلء  زلؼد٤ٛ فدٜ حٕلَ َ دش 
 ٜٙ هبلٓ حٕيٕ ٔه أٗ ٤١ ٙ خٍفش ى ْشه

 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

ٝديٍّ أُفد٘ أ٢ٝدخ ٤ٙضدـ حطيدخًا ٕدٌِٕ  ٜ ؿ٢ظ ا ٌِٕٕٙ ٓؤٍٔ٘ ح٤ٕٚض٤ؿ ا٦ٕ َٝخط 
أٛ طدٌَّ ٕد  ٙدخ طد٤حىَٞ  فٖ د٠ ٣ٙدخ طودخٕيٞ  ى د٠ا أٍؿد٤ ١دٌٟ حَٕٞدخطا ٣ ٤ٙض٤فٞخ ٜٙ هدبلٓ

ىؤٙدددخ حٕٚظيدددٌ فٖ ددد٠ ىٞغ٤ ددد٠ا ٣أٙدددخ حٕٚوظٖدددو فٖ ددد٠ا ىؤف دددي اػزخطددد٠ رؤىٕدددش ؿي ددديس أ٣ فزدددخٍحص 
 أ٣ضق   كظ٦ ٝوَؽ ٜٙ ح٤ٕٚض٤ؿ ا٦ٕ حطيخً ّخٙٔ أ٣ ٗز٠ ّخٙٔ 

ْد٘ ػد٘  دؤَٙ ر٤ٍدو حألٙدَ ٣اٙضدخء  هدَا ٣ٕد٠ ىد  ًٕدِ كِ  ا٣ؿدٔ  دؤَٙ ردخألَٙحو فِ   0
 ٢ٞٙخ َٙحفخس كخٓ حٕٞخّ أ٣ طٍَ ش أك٤ح٢ٕ٘ 

َٔ أَٙ  حٕظن  َ ى   3 حو رؤَٟٙ حأل٣ٓا ٣أ٠ٝ رديح  حو ال  قٞ  فٞي حٕٖٚٔٚ ٜ ٣حٕٞ خ٥ٍ ؿ٢
 ٠ٕ ٙخ ٕ٘  ْٜ  ق٠ٖٚا ى٢ٌح ّيَ ٣ٍٖش فٖ٘ رخو حٕقٖ ٘ 

حو طوظٖددو طٔددٚ ظ٠ حال ددغبلك شا ى ٔددٚ ٠ حٕٚٔدد٤ٖٚٛ ٝٔددوخاا أٙددَ  ىدد ١ددٌح حٕظن  ددَ   2
 حٕٚٔد٦ٚ حٕدٌ  ١د٤ طن  د٣َاٝٚدخ ٣ ٔٚ ٠ حٕٞ خ٥ٍ )ارغخٓ(ا أ٣ )ٙل (ا ىٖ ْ ح٢ٕٚ٘ حالٓ٘ا 

 حو رؤَٙ  هَ ٕلْٚش ا٢ٕ ش ٙخ أَٙ 
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ْددد٘ ٙظقددديىس ٕٖظن  دددَا ٢ٞٙ٣دددخ طٍَ دددش أكددد٤حٓ حٕٞدددخّا ٢ٞٙ٣دددخ حهظزدددخٍ عخفدددش ١ٞدددخُ كِ   4
 حٕظ ٔ َ فٖ ٢٘ رَىـ حٕقٞض ٣حَٕٚ٘ش ف٢ٞ٘ حٕٚئٙٞ ٜا ٣

١ٌح حٕظن  َ  قظَي ح٤ٖٕٚٔٚٛ أ٠ٝ ٜٙ فٞي حوا ٣أٛ ٕ ْ َٕٖٓد٤ٓ ٣ال م دَٟ ٗد ء ٙدٜ   5
 حٕظيهٔ 

ُٓ حْٕٞ ٔش   6 ْ  ٙؼٔ ر٤ْٕ أ٣ ٍؿخ  حٕٞ خ٥ٍ  ـ ٣ِٛ أٛ  ن ٍَِّ كْ٘ حو ٍي 
أهزددخٍٟا رددٔ  ٣َٝدد٠ حٕٚٔدد٤ٖٚٛ  ـ دد٣ِٛ حٕظن  ددَ ىَددظ ىدد  أ٣حٙددَ حوا ٣ال  ـ ٣ِٝدد٠ ىدد    7

 طٞخٍضخا ال  ٖ ٌ رخو حٕقٖ ٘ا ىخو ال  ن َ هزَحا أهزَ ر٠ 
 ّٚخ ٣ٍـ حٕظن  َ ى  حألهزخٍ  احوَٙ ٣حأ ٣ٍـ ى  حْٕظخد حَٕٚيّ حٕظن  َ ى   8
 حْٕظخد حَٕٚيّ  ٞٔذ ا٦ٕ حو حٕٞيٗ ف٦ٖ أَٟٙا ٣ٕ ْ ى  حََٕ ٛ ٙؼٔ ١ٌح   9

٢  ٜ ُٙٞدخا  ٔد َحاا ٣ٍدي  ْد٤ٛ ُٙٞدخا عد٤ بلا رلٔدذ ٍي  ٤ْٛ حٕيًَ ر ٜ حألَٙ ٜ حإلٕ  01
 حٕلْٚش حإل٢ٕ ش 

يف٦ ٝٔو٠ ى  حََٕ ٛ ٕ ْ ى ٠ ٝٔن فٞدي حٕٚلََد ٜا ىخٕٔد ٤ع  ٙدؼبلا حْٕؼ َ ٙٚخ  ُ   00
 ٜ ىَظ  ٜ ٣فَ٘ حػٞظ  ـق٢ٖخ  ـقٔ ح٤ٕٔٞٚم فَ٘ ٜ   ش ىَظا ٣حرٜ حٕـ٤ُ 

كْٚخاا ٣ د٣َٛ أ٢ٝدخ  605طزٖل حٕٞ خ٥ٍ  زغ٤ٖٛ حٕقٚٔ رؤكْخٗ حٕق٢ي حَٕي ٘ا حٕظ    03
 أكْخٗ ا٢ٕ ش أرغ٢ٖخ  ٖذ حٕٚٔ ق 

حٕٚٔدد٤ٖٚٛ  قظزدد٣َٛ حٕٚٞٔدد٤م ٙددٜ حوا ٣ال  ق ز٤ٝدد٠ا رددٔ  ـ٤ٖٝدد٠ا ٣ال  قٖٚدد٤ٛ ردد٠   02
 الفظَخى١٘ أٛ حو م ََّٟ رؤَٙ ا٢ٕ   هَ 

فظ دددٌ ٣فدددي ٘ حٕٞيدددـا )ٍٓدددخٕش حٕقزدددَحٝ  ٜ طقظزدددَ أكْدددخٗ حٕق٢دددي حَٕدددي ٘ )حٕٞدددخ٤ّٙ(   04
ا ر ٞٚخ ٣ و ٓيَ كٍِ خٓ رقدض أكْدخٗ حو رؤ٢ٝدخ (ق ذا ٍَ ذ ٜٙ حالضٚلبلٓضق وا ٙ

 « م َ  خٕلش»
١ددٌٟ أٍرقددش ف٘ددَ َٝغددشا ىددبٛ ٍزٖظ٢ددخ ؿٚ قددخا ىَددي حطيَٞددخا ٣ٝٞظَددٔ إدد٦ ٤ٙضدد٤ؿ  هددَا ٣اال 

أٛ طٌَّ ٕ  أٍٍخٗ حَٕٞخط حٕظ  طَىض٢خا ٕ ٞل َ حَٕٞخٕ ى ٢خا ٣ٓٞق ي ىظل٢خ رظ٤ٓدـ ؤٍؿ٤ ى
 ٦ حطيخً ى ٢خ أ٣ ف٦ٖ ٙقؾ٢ٚخ ٣طي  ٔ كظ٦ ٝ ٔ إ

ىز٢ٌح حٕظي  ٔ  ْٚٞٞدخ كٔد٘ ١دٌح ح٤ٕٚضد٤ؿ )حٕٞٔدن ىد  حَٕدَ ٛ( ٣حٕود٣َؽ ٙدٜ حٕديحثَس 
حٕٚنَٖشا ػ٘ ٝٞظَدٔ إد٦ م دَٟ ٙدٜ ح٤ٕٚضد٤فخص حٕظد  طزقديُ فدٜ حالفظدَحه ردخََٕ ٛ ّْظدخد 

 ٜٙ فٞي حو 
 حِٕٚ ي ِٙٞ أٝظؾَ أٍكذ رْ٘ ٜٙ ؿي يا ٣

*** 
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     طل خط  ِٕ ِ ِ ي َ  حٕق
ٝٞددخ ط٤ح ددٖٞخ ى دد٠ كظدد٦ أأفظَددي   ٣ْٕٞدد اط٢ددَد ٙددٜ ٤ٙضدد٤ؿ حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤مأال أٝددخ 

  حطضلض حهظبله ٣ؿ٢خص ٝؾَٝخ
 نهُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس: ًسيحيانًفهىو ان

 خا ٔدوٝأ٣  خا ى٢دٌح ٕد ْ حهظبلىد ا٤ٕٚض٤ؿ حٕغدبلً ٣حهدظبله حٕظد٤ٍحس فدٜ حإلٝـ دٔ رخٕٞٔزش
ىددبٛ ٕدد٘ طـددي  ا٣طدد٣ِؽ ر٢ددخ حٙددَأسهددٌ ٍؿددٔ أًح ا»: ىددخٕٞٚ ىدد  حٕظدد٤ٍحس  َدد٤ٓ اعددبلًفٖدد٦ حإل

٣ىىقدد٠ إدد٦  ددي١خ  ا٣ؿددي ى ٢ددخ ف ددذ ٗدد ء ٣ّظددذ ٢ٕددخ ّظددخد عددبلً ألٝدد٠ اٝقٚددش ىدد  ف ٞ دد٠
ٕٖ٘ددقذ   ددبلا أٍددٜٞ حٕغددبلً ح٤ٕٚؿدد٤ى خٕوددخٌٕ ىدد  حٕظدد٤ٍحس (ا ى34 شظؼٞ ددحٕ« )٠ع٢َٖددخ ٙددٜ ر ظددأ٣

 ٦ٕنددأ؛ هددبلٓ كْدد٘ حٕظدد٤ٍحس ٙددٜ حٕ٘ددقذ ٣فٞدديٙخ طدديٍد  اْٙظ٤رددش ٗددَ قشحٕددٌ  ّددخٛ رددبل 
ى٢ددٌح طغدد٤ٍ ىدد   احٕٞزدد  ٣حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ٦ردد ٜ ٤ٙٓدد ش ّخٝددضٕيدد  ٓددٞأّؼددَ ٙددٜ أحٕغددبلً رقددي 

  رٚق٦ٞ حٕظٞخٍض خا ى  حٕٞ ٤ٙ أ٣ ٝٔو خا حهظبلى  ٣ْٕ احٕقَ يس
ٗوخٙ ى  ىظدَحص ىد  رٔ ٣حأل اى  حٕق٢ي حَٕي ٘ حٕٞـٔش ٣حٕل ٤حٝخصٕؤلّبلص  رخٕٞٔزش

٣حَٕؿدٔ ٣ً  ا٣حٕٚ دض ٣ٙدٜ ٕٚٔد٠ اٙؼدٔ حٕٚدَأس أ دخٗ عٚؼ٢دخا ٝـٔد ٜ ٛظزد٣َك خط٢٘ ّدخ٤ٝح  ق
ىَددي ٍددخٓ  ا٣عدد٤ٍ ىْددَ حإلٝٔددخٛ اىَددي ؿددخء حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ارددَٙ أ٣ م دد١َ٘حألحٕٔدد بلٛ أ٣ 

٣ٝلددٜ  (ا00/9أفٚددخٓ « )حو ىددبل طٞـٔدد٠ أٝددض ٟٙددخ ع٢ددَ» :حٕدد٣َف حَٕدديّ ٕزغددَّ حَٕٓدد٤ٓ
 دزق حٕيْدَ ا ٣أّدبلصل ٤حٝدخص ٣حألٗدوخٙ ٣حٍٕىقض رخٕ ٖ ذ فٜ حأل حٕٞـخٓشٝئٜٙ أٛ 
 ا١ٌح  ٞـْ حإلٝٔدخٛ اٙخ  وَؽ ٜٙ حٕي٘ رٔ احإلٝٔخٕٛ ْ ٙخ  يهٔ حٕي٘  ٞـْ »: حٕـي ي

 :٣ٍدخٓىؤؿدخد حا طقٖ٘ أٛ حٕيَ ٔ  ٜ ٕٚخ ٓدٚق٤ح حَٕد٤ٓ ٝيد٣َأ :ك ٞجٌ طَيٗ طبلٙ ٌٟ ٣ٍخ٤ٕح ٠ٕ
فٚد٦ أّدخٛ  ٣اٛا فٚ خ١ٛ٘ فٚ خٛ ٍخىس  احط١٤َّ٘ـا ر  حٕٔٚخ٣   َٖأّٔ مَّ ٕ٘  ن٠َٓ 

ىَدخٓ ا ىٔدَ ٕٞدخ ١دٌح حٕٚؼدٔ :رغَّ ٣ٍخٓ ٠ٕىؤؿخد ا  َٔغخٛ ّبل١ٚخ ى  كيَس ؛ف٦ٚأ ٤َى 
أٛ ّٔ ٙخ  يهٔ حٕي٘  ٚضد   ال طي٤ٚ٢ٛ رقيُ ٜه أ١ٔ أٝظ٘ أ ضخا كظ٦ حآلٛ م َ ىخ١ٚ  : ٤ٔؿ

 ٣ًٕددِا   ددي٣ٍأٙددخ ٙددخ  وددَؽ ٙددٜ حٕيدد٘ ىٚددٜ حَٕٖددذ ؽا ٣ ٞدديىـ إدد٦ حٕٚوددَ اإدد٦ حٕـدد٤ه
 اٗد٢خىس ٣ٍُ آدٍَش اىٔدٌ اُٝد٦ اٍظدٔ :ىْخٍ َٗ َسأٛ ٜٙ حَٕٖذ طوَؽ ا ألٛ ٞـْ حإلٝٔخ

« م َ ٙنٔد٤ٕش ىدبل  دٞـْ حإلٝٔدخٛ رؤ ئّ حأل ٣أٙخ احإلٝٔخ١ٌٟٛ ١  حٕظ  طٞـْ ا طـي و
 ( 05ٙظ٦ )

 نهُسخ في انمزآٌ انكزيى: ًسيحيانًفهىو ان
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خِطد٠ِ ٣َ  ﴿ :ٙخ ٤ٍٓ حَٕدَ ٛأ َٚ ِٖ َْ ِٕ  َٓ َزديٍِّ ُٙ ٣ٍد٤ٓ (ا 37ح٢ْٕدو ) ٣ (٣005 24 :ٝقدخٗحأل) ﴾الَّ 
ُٓ  ﴿ :حََٕ ٛ ٍِِّ َٞد خ  ُ َٚ ُ٘ ِر َٖ ُ أَْف َٛ  َ ٍش ٣َحوَّ خ َْ َّٙ َٞخ  َ شا  ْٕ ح َريَّ ًَ ى٢دٌح طٞدخٍض فٖد٦  ا(010حٕٞلدٔ ) ﴾٣َِا

ى٢دٔ  احََٕ ٛ حطـخٟ  ٔ ى  أحهظبله ٣اٝٚخ  خاا١ٌح ٕ ْ ٝٔو  ا ع٤ٓ حٕوظ ٣حهظبله ّز َ
 هّخطذ حََٕ ٛ ٙزيٓ ْٕبل٠ٙ أٗ م َ ٙزيٓ

ٍٔ  ﴿ :ٍدد٤ٓ حَٕددَ ٛحٝؾددَ إدد٦  ِّ دد ُْ٘ ِر٤َ ددْ  َٖ ددُض َف ْٔ  :٣ٍدد٤ٓ حَٕددَ ٛ (ا66 :ٝقددخٗحأل) ﴾ ٍُددٔ َّٕ
﴿ ِٜ َِٕ  ِى  ٣َ ْ٘ ُْ ْ٘ ِى ُٞ ُْ َٜ حَٕند ٍِّ  ﴿ :٤ٍ٣ٓ حَٕدَ ٛ ﴾َٕ د ِٙ دُي  ْٗ َُّ َٜ حٕ ٍَدي طََّزد َّ  ِٜ  

َٟ ِىد  حٕديٍِّ ح ََ د ّْ  ﴾الَ ِا
خ ﴿ (365حٕزََس ) َٗ  ٜ َٚ ْ٘ َى ُْ رٍِّ ٍَّ  ٜ ِٙ  ٌُّ ِٔ حَٕل ٍُ ٣َ َْ ُيد ْْ  َ ْٖ دخَء َى َٗ  ٜ َٙ ٣َ ٜ ِٙ ُ ْئ ْٖ ( 39)ح٢ْٕدو:  ﴾َء َى
٣﴿   َ

ٍِّّ ٌَ دد ُٙ ددَض  ْٝ ددخ أَ َٚ َْ ِاَّٝ
ٍِّّ ٌَ ٍَ ( 30) َىدد ددْ ِغ َٔ ُٚ ددْ ٢ِ٘ ِر َٖ ددَض َف ْٔ َْ  ﴿٣( 33-30)حٕنخٗدد ش:  ﴾َٕ َٕددْ 

دد ِْ َٕ ٣َ ْ٘ َِ ١ُددَيح١ُ ْ دد َٖ ددخءُ َف َ٘ ددٜ َ  َٙ َ َ ٢ْددِي    ؛ اضددخىش إدد٦ هٚددْ ٣هٚٔدد ٜ(373)حٕزَددَس:  ﴾َّٜ حوَّ
      ٍَ ٝ ش فٜ ١ٌح ح٤ٕٚض٤ؿ ؿٖٚش

َٗ  ﴿ :ػ٘  ٤َٓ حََٕ ٛ ََّ دخ َكد َٙ  َٛ د٤ ُٙ ٍَِّ َِ ٣َالَ  َُل ِٗ حآلِهد ٤ْ َ ْٕ ِ ٣َالَ ِرخ َٛ ِرخوَّ ٤ُٞ ِٙ َٜ الَ  ُْئ  ٌِ ٤ُٖح حَّٕ خِط ٍَ
 َ ِْ ـِ َظخَد َكظ٦َّ  ُْقغ٤ُح حٕ ِْ َٜ أ٣ُط٤ُح حٕ  ٌِ َٜ حَّٕ ِٙ  ٌٍِّ َٜ حَٕل َٛ ِى  ٠ُُٕ٤ ٣َالَ َ ِي ٤ُٞ ُٓ ٍَ ٣َ ُ ْ٘ حوَّ َش َفٜ َ دٍي ١ُ٣َد

 َٛ ٣ َُ َٜ َكْ ددددُغ  ﴿٣ (39 :حٕظ٤رددددش) ﴾َ ددددخِم  ِّ َِ دددد ْ٘ ُٚ ٤ُٖح حٕ ُظ ٍْ ُٗ َىددددخ َُ َُ حُٕلدددد دددد٢ُ ْٗ ََٖن حألَ دددد َٔ ح حٝ ًَ َىددددِب
 ْ٘ ١ُ٤َ ُٚ ا لدض فٖد٦ حَٕظدخٓحٕؿٖٚدش ٍَ ٝ دش طدظْٖ٘ فدٜ  (ا اضخىش ا٦ٕ ٓزق 5ٜحٕظ٤رش ) ﴾٣ََؿيطُّ

 ٦ أٛ  ديف٤ ٕي ٞد٠ رخٕلٔدٞى٢ٔ عٖذ ّخطذ حََٕ ٛ ٜٙ حٕٖٚٔ٘ ٣ٜٙ  ئٜٙ أٝد٠ ّظدخد ٙدٜ حو
ِٜ  ﴿ :٣ ٤َٓ ّٚخ ٍخٓ حََٕ ٛ َِٕ  ِى  ٣َ ْ٘ ُْ ْ٘ ِى ُٞ ُْ ِٜ  ﴿٣( 6)حْٕدخى٣َٛ:  ﴾َٕ َٟ ِىد  حٕديٍِّ  ح ََ د ّْ  ﴾الَ ِا

  أٗ  َظٔ ٜٙ ال  ئٜٙ ري ٜ حٕلٌ( 356)حٕزََس: 
َِ ح ﴿١ددٔ حٕـٖٚددش حََٕ ٝ ددش  ْٜ ِفٞددِي َمْ دد دد ِٙ  َٛ ددخ َّ َٕدد٤ْ  ٣َ َٛ  َْ دد َُ َٛ حٕ ٣ َُ ٤َََٕؿددُي٣ح ِى دد٠ِ أََىددبلَ َ َظددَيرَّ  ِ وَّ

ِؼ َحا  َّ  هطٞغزٌ ف٦ٖ ١ٌٟ حالهظبلىخص أٗ ال طٞغزٌ (83 :حٕٞٔخء) ﴾حْهِظبلىخا 
 :إجبببث األسئهت انسببمت

 : ١ٔ ٙخ ًَّط٠ ِٕ  ٞغزٌ فٖ ٠ ّبلِٙ
حو فِ ٣ؿٔ  ؤَٙ رخألَٙ ػ٘  ؤَٙ ر٤ٍو حألَٙ ٣اٙضخء  هَا ٠ٕ٣ ى  ًِٕ كْ٘ ٢ٞٙدخ  0)

حآلهددَ ٣حٕدديف٤س ٕددي ٜ حو  ش١ددٔ طَ ددي أٛ ٙٔددخٙلا  ددش أكدد٤ح٢ٕ٘(َٙحفددخس كددخٓ حٕٞددخّ أ٣ طٍَ
١دٔ طَ دي أٛ ه كْ٘ ٍظٔ م دَ حٕٚدئٜٙ رخإلٓدبل٦ٗ ٕاؿٚٔ حََٕ ٛ فزَ ري٣ٛ اَّحٟ طغ٤ٍص 

ددٜ  ﴿ :فٖدد٦ حٕٚٔددٖ٘ أٛ  ددي٣ّ فٖدد٦ ٍدد٤ٓ حَٕددَ ٛ َٙ َ َ ٢ْددِي   َّٜ حوَّ دد ِْ َٕ ٣َ ْ٘ َِ ١ُددَيح١ُ ْ دد َٖ َْ َف َٕددْ 
خءُ  َ٘  ه٠ٕ أ  حفظزخ٣ٍال  َ ٘ ( 373)حٕزََس:  ﴾َ 
حو ال  قٞدد  فٞددي حٕٚٔددٖٚ ٜ ٣حٕٞ ددخ٥ٍ ؿ٢ددٔ حو رددؤَٟٙ أٙددَ  حٕظن  ددَ ىدد   3) :ٙددخ ٤ٍٕددِأ

حأل٣ٓا ٣أ٠ٝ ريح ٠ٕ ٙخ ٕ٘  ْٜ  ق٠ٖٚا ى٢ٌح ّيَ ٣ٍٖش فٖ٘ رخو حٕقٖ ٘( ىَدي ٗدَكض ٕدِ فدٜ 
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ى٢دٔ طلدذ أٛ ٝيدظق ٤ٙحضد ـ   دخص أهد٥َ ىد  حْٕظدخد  ا٤ٙض٤ؿ حٕغبلً ٣حٕٞـخٓدش حْٕؼ دَ
  ه٢ٝخ ٤ٔٞٙهشأطقظَي حَٕٚيّ 

حو طوظٖو طٔٚ ظ٠ حال غبلك شا ى ٔدٚ ٠ حٕٚٔد٤ٖٚٛ أَٙ  ١ٌح حٕظن  َ ى   2): ٙخ ٤ٍِٕأ
ٝٔدوخاا ٣ ٔددٚ ٠ حٕٞ ددخ٥ٍ )ارغددخٓ(ا أ٣ )ٙلدد (ا ىٖدد ْ ح٢ٕٚدد٘ حالٓدد٘ا ٣اٝٚددخ حٕٚٔدد٦ٚ حٕددٌ  

٣ضدلض ٕدِ أٝد٠ طغد٤ٍ ٣ٍكد  ىٍد رد٠ أىَدي  (حو ردؤَٙ  هدَ ٕلْٚدش ا٢ٕ دش ٙدخأَٙ  ٤١ طن  َ
٣ضدلض ٕدِ أٝد٠ ىد  أ٣ اخٌٕ ٗقز٠ رؤ٤ٍٙ ى  حٕظ٤ٍحس طغ٤ٍص أل٤ٍٙ ؿي يس ى  حإلٝـ دٔحٕو

 حا طغ٤ٍ ض٣ٕ ٔ خااحََٕ ٛ ّخٝض حالهظبلىخص طٞخٍض
ْد٘ ٙظقديىس ٕٖظن  دَا ٢ٞٙ٣دخ طٍَ دش أكد٤حٓ حٕٞدخّا ٢ٞٙ٣دخ حهظزدخٍ ١ٞخُ كِ   4): ٙخ ّبلِٙأ

ٌ ٣ٗدَكض ٕدِ َٙ دي  عخفش حٕٚئٙٞ ٜا ٣حٕظ ٔ َ فٖ ٢٘ رَىـ حٕقٞض ٣حَٕٚ٘ش ف٢ٞ٘( ىٔز
  ى ٠

١ددٌح حٕظن  ددَ  قظَددي حٕٚٔد٤ٖٚٛ أٝدد٠ ٙددٜ فٞددي حوا ٣أٛ ٕدد ْ َٕٖٓدد٤ٓ ٣ال   5: )ٙدخ ٤ٍٕددِأ
ىظن دَ حَٕٚؿق دش ٙدٜ حو ٕظْد٤ٛ َٕٖٓد٤ٓ ا م َٟ ٗ ء ٜٙ حٕظيهٔ( ىؤفظَي أ٠ٝ ٕد ْ  دل لخا 

ىد  ١دٌٟ حَٕٞغدش  ١٣ٞدخُ أٙد٤ٍ ّؼ دَس ؿديحا ا  ظٞدخٍض ٙدـ ٤ٍٕدِ حٕٔدخرٌ شٓدخف 03ٍٔ ٜٙ أى  
  ْٙأّظز٢خ ِٕ ى  رلؼ  حٌٕ  ريأط٠ أٍؿ٤ أٛ أ

ُٓ   6): ٙدددخ ٤ٍٕدددِأ ْ  ٙؼدددٔ رددد٤ْٕ أ٣ ٍؿدددخ دددَ كْددد٘ حو ٍدددي  حٕٞ دددخ٥ٍ  ـ ددد٣ِٛ أٛ  ن ٍِّ
٣ٝددخىـ  اّددٔ حْٕظددخد ١د٤ ٙدد٤ك٦ ردد٠ ٙددٜ حو»: ىدٞلٜ ٝددئٜٙ ا ظٞددخٍض ٙددـ حٕلَ َددشا ىحْٕٞ ٔدش(

٣ٕد ْ فٞديٝخ ٍدخٓ  ا(2:06 ٤ٚػخ٣ّط  3« )ٕٖظقٖ ٘ ٣حٕظ٤ر ن ٕٖظ٤َ ٘ ٣حٕظؤى ذ حٌٕ  ى  حٕزَ
ّددٌح  (٤ٚػددخ٣ّط  3) ىدد - ٙددؼبلا  -خ أٛ حإلٝـ ددٔ  َدد٤ٓ ٣ٝاٝٚددخ فٞددي اردد٤ْٕ أ٣ ٍددخٓ  قَدد٤د

  أ  ٙخ  ٠ٕ٤َ حو ف٦ٖ ٕٔخٛ ر٤ْٕ ى  ٍٓخٕش ط ٤ٚػخ٣ّ حٕؼخٝ ش ا٣ٌّح
ح٤ٖٕٚٔٚٛ  ـ ٣ِٛ حٕظن  َ ىَظ ى  أ٣حٙدَ حوا ٣ال  ـ ٣ِٝد٠ ىد  أهزدخٍٟا   7): ٙخ ٤ٍِٕأ

٣حٙدَ حو أىؤفظَدي أٛ طن  دَ  ( ٖ ٌ رخو حٕقٖ ٘ا ىخو ال  ن دَ هزدَحا أهزدَ رد٠ رٔ  ٠ٝ٣َ طٞخٍضخا ال
ى ددَىض حٕظٖٚ ددٌ ٣ َٖدد  ّددبلٗ  احفٚددٔ ح٤ٕحؿددذ ّددٌح ٟ:ّٚددخ  َدد٤ٓ حٕٚدديٍّ ٕظٖٚ ددٌ اّيددَ ردد٠

  ٣حَٙ ح٤ٕٚؿ٢ش ٠ٕ ى  حِٕرخٕشحألأ   َٙ   ا٣ال  ٞيٌ ٙخ عٖز٠ ٠ٞٙ احٕٚيٍّ ى  حِٕرخٕش
ى٢دٔ  ا٢ٝدخ طْدَحٍ ٕٚدخ ٓدزٌ حْٕدبلٗ ى د٠أىؤفظَدي  ا٦04 حَٕٞغش إ 8ش ٙخ أ٤ٍحِٕ ٜٙ حَٕٞغأ

 هّٚٔ ِٕ حَٕى أٗ طْظي  رٚخ ّظزض ٕـٞخرْ٘أطلذ أٛ 
  ٣ٙٞظؾَ ٍىّ٘ حَْٕ ٘ اٍرٞخ ٙقِ

*** 
 



64 

  حٕ ي ٌ حٕقِ ِ
 تؼهيمبث ػهى اإلجبببث انسببمت:

ىدبًح ردِ طيدخؿجٞ   ًَّص ِٕ أٍرـ فَ٘ َٝغشا ٣عخٕزظِ ربريحء ٍأ ِ ك٤ٓ حطيخٍٞدخ ى ٢دخ؛
 ٕٞق٤ى ا٦ٕ حَٕٚرـ حأل٣ٓ  اربفخىس حْٕبلٗ حٌٕ  حٝظ٢ ٞخ ٠ٞٙ

ىخٕودددخٌٕ ىددد  حٕظددد٤ٍحس ٍدددٜٞ  »ىفٞددد  أَٝدددٔ َٙظغيدددخص ٢ٙٚدددش ٙدددٜ ّبلٙدددِا أل٢ٝدددخ حِٕرددديس: 
ٕندد٦( أا ّٖٚددش )«حٕغددبلً  ٦ٕنددأهددبلٓ كْدد٘ حٕظدد٤ٍحس ٙددٜ ٣فٞدديٙخ طدديٍد حٕ٘ددقذ    حٕغددبلً

ٍحسا ١ٌح ٙخ ٝٔدٚ ٠ ٝلدٜ رخٕٞٔدنا ٣طٔد٠ٝ٤ٚ )ارغدخٓ( طق٤ى ف٦ٖ حٕلْ٘ حٌٕ  ٠ٍٞٞ حو ى  حٕظ٤
 أ٣ إنخءا ٤١٣ رخٕيقٔ ٕ ْ طٞخٍضخا 

أٛ حٕٞدخّ )ّدخ٤ٝح  ْ٘ رٞـخٓش حألّبلص ٣حٕل ٤حٝخص ٣حَٕٚأس حٕلخثض ًََّص رخٕٞٔزش ٕٖلُ 
 قظز٢ٝ٣َ٘ ٝـٔ ٜ(ا ٣ٓئحٕ : ١دٔ طَ دي أٛ حو ٕد٘  َدٔ رٞـخٓدش ١دٌٟ حألٗد خءه ٣أٛ حٕٞدخّ 

ؿ٤حرددِ ٕٞٞظَددٔ رقددي١خ ٕٖلددي غ فددٜ طغدد٤ َ حٕٚٔدد ق أٝظؾددَ ي خط٢٘ه حفظز١٣َددخ ٝـٔددش ٙددٜ فٞدد
 ٕيَْ حإلٝٔخٛ رخألكْخٗ حٕـي يس حٕظ  طٔٚ ٢خ )حٕيَْ حٕـي ي(  

 طن  َ حال غبلكخص ٕٜ  ن َ ى  حٕلَ َش ٗ جخا رؤٛ  ١٣ٞخ أٍ ي طٞز ٢ِ 
ٜٙ ؿي ي ا٦ٕ ٤ٙض٤ؿ طزي ٔ حو ّبل٠ٙا ٣ّٞض ٍي أهزَطِ أٝ  ٕٜ أؿ زدِ كظد٦  فيَص 

َٓ  ﴿ :زٞ  فٖد٦ ٓدئحٕ ا ١٣دخ أٝدٌح أّدٍَٟ فٖ دِ ٕٖٚدَس حٕؼخٕؼدش: )٣رو د٤ٙ   ظد طـ  َزديٍِّ ُٙ الَّ 
خِطد٠ِ  َٚ ِٖ َْ َٞخ  َ دشا  ﴿ ا(005)حألٝقدخٗ: ﴾ِٕ ْٕ ح َرديَّ ًَ ا أؿزظدِ رـد٤حد  زدي٣ أٝددِ (010)حٕٞلدٔ:  ﴾٣َِا

ٕ٘ طََأٟا ٣ٓؤٕظِ ٓئحالا ى  ٤ٙض٤ف٠ ٕ٘ طـزٞ  ف٠ٞا ٕدٌِٕ ٕدٜ أؿ زدِ ػخٝ دش كظد٦ طـ دذ 
ٕ : ) َدد٤ٓ َٙٞددٌ: فٞددي  ّظددخد حٓدد٠ٚ )١ددٔ حٕق٢ددي حَٕددي ٘ ّٖٚددش حوه( ١٣ددٌح حْٕظددخد ال ٓددئح

أ٠ٝ ال  ـ٤ُ ٕ  طزي ٔ ٗ ء ٙٚخ ى  ّظدخر ه أٗ  :ٙزيٓ ٕٚخ ًَّط٠ ى ٠ا ١ٔ طي٢٘ أٛ ١ٌح ٙقٞخٟ
 أٝ  أٙٞـ حآلهَ ٜ ٠ٞٙ( 

ٍددي أهزَطددِ رقدديٗ ٙدد٤حىَظ  فٖدد٦    ددش حٕٚٞٔدد٤هشا ٣ّٞددُض  55 دٍؿقددض طلدديػٞ  فددٜ حٕدد
ا ٣أٛ َٗط حٕٚٞٔد٤م فٞدي  ٙدخ ًّدَٟ حردٜ كدِٗ فدٜ حإلؿٚدخؿ فٖد٦ ٙٞٔد٤ه ش حآل دشا ٝٔو٢خ

٤١٣ ٙخ ٕ٘  ظلٌَ ى  أ  ٣حكديس ٙدٜ حآل دخص حٕظد  طد١ٌَّخا ىْ دو أٝخٍ٘دِا أٝدض طٔظ٘د٢ي 
أٝدخ أٍحٟ ٙٞٔد٤هخاا ٣أٝدض  اى  ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔدن رٚدخ ال أٍحٟ ٙٞٔد٤هخاا ٣طَد٤ٓ: ال  دخ َٙٞدٌ  فٖ

 ااظَي رٞٔو٠  ٞزن  أٛ طَى ف٦ٖ ٓئحٕ  ـذ أٛ طقظَي رٞٔو٠ا ٣رقي أٛ طق
ْٕٞدِ ط د٘ حٕٔدٚـ فٞد٠ا ٕدٌح أٝدخ ىد  ك دَس   ّ دو أػزدض  اّٞض أؿزظِ رـ٤حد فٖٚد  

ِٕ رغَ َش ر٤ٖ٢حٝ ش أٝ  ال أٍح١خ ٤ٔٞٙهشه ١ٔ أكٖدو ٕدِ  ٚ ٞدخا فٖد٦ حٕٚ دلوه أٗ أىىدـ 
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رؤ٢ٝددخ ٙٞٔدد٤هشا ٣أٝدد  ٍددي  أٍدد٤ٕٓددِ ٍٗدد٤س ٕظ دديٍٞ ه أٍؿدد٤ُ ٓددخفيٝ  ألٍٞقددِ رددؤٝ  ال 
 ١ٌح ى  ّظخر  )حٕل٤حٍ ٙـ أطزخؿ حألى خٛ(  ُٖض  َّ ى

ىبًح ردِ  اى ٢خ طٖو ٚ ح٤ٕٚض٤ؿ إلمبلً حٕٖٚو حٕظ  كخ٣ُٕض  04د حٕ ٤ٍحٓٝق٤ى ا٦ٕ حأل
ٙددخٝـ ىدد  أردديٓ أٛ طددٌَّ ٕدد  حألٍٍددخٗ حٕظدد  طدد٤حىَٞ  ى ٢ددخ؛ طيددظق ٕدد  ٍ  ددخا ؿي دديسا ٣ٕٔددض 

ٕددِ طدد٤حىَٞ  ى ٢ددخ رنددض  ٤ؿددي َٝغددش ٙٚددخ ًَّطدد٠ أال  :حٕظقددَ  ٢ٕددخ ؿٚ قددخاا ٣ْٕددٜ أٓددؤِٕ
 ٙؼٖش ٣حإلْٗخالص حٕظ  فٞيُهحٕٞؾَ فٜ حأل

رقدض ردؤٛ  (ا ٣أًّدَُ    ٙخ أٍ يٟ ِٙٞ فِ ِ  أٛ ط٤َٓ ٕ  حطيَٞخ ف٦ٖ حَٕٞخط حٕظخٕ دش: )
  ى ٞزند      ٕدِ  قظَدي حٕٚٔد٤ٖٚٛ أٍد٤ٓأٛ طد٤حىَٞ  فٖ ٢دخا ىلد ٜ اال  ١ٌٟ حَٕٞخط ال طِٖٚ
ِ ٤ٍٓ حٕٚٔدٖٚ ٜا ٣ال حىفد  أٝدِ طدئٜٙ رد٠ا  ْٚٞدِ   ألٝ  ١ٞخ أَٝٔ ٕ أٛ ط٤َٓ ٕ : حطيَٞخ

أٛ طوغجٞدد  ىَددظ اًح أػزددض أٛ حٕٚٔددٖٚ ٜ  ٤َٕدد٤ٛ روددبله ٍدد٤ٕ ا ٣ٙددخ فدديح ًٕددِ  ٞزندد  أٛ 
 حٕٖٚٔٚ ٜ  يف٤ٛ ًِٕ رؤٛ  طٖٔ٘

حطيَٞخ ف٦ٖ أٛ حٕٞ خ٥ٍ  قزي٣ٛ حٕٚٔ قا ْٕٜ ١ٌح ال  قٞ  أٝد   ٙٞدض رقَ ديط٢٘ا  اٙؼبلا 
 ٣حضلخا ٕ    قٞ  أٛ ١ٌح ح٤ٕٚض٤ؿ  خ٣ٍاٝٚخ 

)١ددٌح حٕظن  ددَ  قظَددي حٕٚٔدد٤ٖٚٛ أٝدد٠ ٙددٜ فٞددي حوا ٣أٛ ٕدد ْ ٕددِ:  أٍدد٣ٓ٤ٕددٌِٕ ىلدد ٜ 
حطيَٞددخ فٖدد٦ أٛ حٕٚٔددٖٚ ٜ  ٤َٕدد٤ٛ  :حٕـدد٤حد  ْدد٤ٛ إَٖٓدد٤ٓ ٣ال م ددَٟ ٗدد ء ٙددٜ حٕظدديهٔ(

 ١ددٔ طٔددظغ ـ أٛ طَٞددٔ ٕدد  ٍدد٤الا  إًددِا ألٝٞددخ َٝدد٤ٓ ١ددٌح رخٕيقددٔا ٣ٍددي أػزظدد٠ ٕددِ ٙددٜ حَٕددَ ٛ
ٙدَس ألٝدِ  ا ٠ أٛ ح٤ٕٔٞٚم ى  حَٕدَ ٛ ٝٔدو٠ حَٕٓد٤ٓ؛ ال حو فدِ ٣ؿدٕٖٖٔٚٔٚ ٜ  ٤ٕ٤َٛ ى

٣أ٢ٝددخ َٕٖٓدد٤ٓا ى٢ددٔ ٕددِ أٛ طوزَٝدد   اٍؿقددض طلدديػٞ  فددٜ حَٕٚؿق ددش ىدد  حٕٞٔددنأهدد٥َ 
 ريٕ ٔ ٣حكي أ٣ ٙؼخٓ ٣حكي  ـقٔ َٙؿق ش حٕٞٔن ٤َٖٕٓٓه

 ٍد٤ٓأ ٣ال ٙقٞد٦ ٢ٕدخا ىٚدؼبلا  اٛ ٙقؾد٘ طقٖ َخطدِ ال ىخثديس ٢ٞٙدخإدِ:  أ٣ٓ٤ٍ ئٓيٞ  أٛ 
حو ال  قٞ  فٞي حٕٖٚٔٚ ٜ ٣حٕٞ دخ٥ٍ ؿ٢دٔ حو ردؤَٟٙ حأل٣ٓا ٣أٝد٠ رديح أَٙ  حٕظن  َ ى )ِٕ: 

١دٌح ّدبلٗ ردؤٛ  ٙدٜ أٛ طَد٤ٓ ىزديالا ا ٠ٕ ٙخ ٕد٘  ْدٜ  قٖٚد٠ا ى٢دٌح ّيدَ ٣ٍٖدش فٖد٘ ردخو حٕقٖد ٘(
ى٢دٔ طلدذ  اَٗكض ٕدِ فدٜ ٤ٙضد٤ؿ حٕغدبلً ٣حٕٞـخٓدش حْٕؼ دَ) ل ق أ٣ مٖظ أؿزظٞ : 

ا ٙدخ ه(٢ٝدخ ٙٞٔد٤هشأىد  حْٕظدخد حَٕٚديّ طقظَدي ىد  ٝئدِ أهد٥َ  ـ   دخص أٛ ٝيظق ٤ٙحض
 فبلٍش ١ٌح ر٢ٌحه 
حٕٞ خ٥ٍ ال   ي٤ٛ حو رخٕـ٢ٔ ك ٜ  ن دَ أٙدَٟ ردؤَٙ ؿي ديا رؤٛ  ِٕ أ٤ٍٓرخهظ خٍ أٝخ 

 ى٢ٔ حطيَٞخ أٗ اله٣ٌِّٕ  قظَي ح٤ٖٕٚٔٚٛ   
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ىد  أ٣حٙدَ حوا ٣ال )ح٤ٖٕٚٔٚٛ  ـ ٣ِٛ حٕظن  َ ىَدظ  :٣ك ٜ أٓؤِٕ فٜ ٍأ ِ ى  فزخٍس
( ٖدد ٘ا ىددخو ال  ن ددَ هزددَحا أهزددَ ردد٠ ـ ٣ِٝدد٠ ىدد  أهزددخٍٟا رددٔ  ٣َٝدد٠ طٞخٍضددخا ال  ٖ ددٌ رددخو حٕق

٣حٙدَ حو ّيدَ رد٠(ا أٝدخ أطـ زٞ  رـ٤حد ال فبلٍش ٠ٕ ىد  ح٤ٕٚضد٤ؿا ىظَد٤ٓ: )أفظَدي أٛ طن  دَ 
حٓدظ قخرِ ٕٚدخ  ٕ٘ أٓخِٕ فٜ ٙقظَيُ ى  طن  َ ّبلٗ حوا ١٣ٔ ٤١ ّيَ أٗ الاا ٓدؤٕظِ فدٜ

  ٠ٕ٤َ ح٤ٖٕٚٔٚٛ ى  حٕظن  َ ى  حألكْخٗ ؛ ال حألهزخٍ 
٤ٍِٕ: )أفظَي أٛ طن  َ أ٣حَٙ حو ّيَ رد٠(ا ٕدٌح أٓدخِٕ: ١دٔ طَ دي  ف٤ٚٙخ أفـزٞ  ؿيحا 

أٛ طن  َ حو أل٣حَٟٙ ّيَ ر٠ه أٗ طَ ي أٛ حٌٕ   ن َ أ٣حٙدَ حو ّدخىَ رد٠ه أٗ طَ دي أٛ حفظَدخى 
ألٝدد  ٓدؤفظٚي فٖ ٢دخ أل٣ دِٖ إد٦ طْي دَ ٝئددِ  اه اؿخرظدِ ٢ٙٚدشأٛ حو  ن دَ أ٣حٙدَٟ ّيدَ

  أٛ طَ٘ك٢خ ٕ  ى  ض٤ء ٙخ ًَّط٠ ِٕأٍؿ٤ ٜٙ هبلٓ حْٕظخد حَٕٚيّا ٌٕح 
ٙدئىحٟ أٛ حٕدٌ   ق د  حو ّددخىَا  ا٠ ١د٤ حكظٚددخٓ ٍحردـ هغ دَحٕٚؼدخٓ حٕدٌ  ًََّطدرخٕظؤّ دي 

ض حٕظٖٚ دٌ ٣ َٖد  ّدبلٗ حفٚٔ ح٤ٕحؿذ ٌّح ى َى ٟ:طؤٙٔ ٤ٍِٕ: )ّٚخ  ٤َٓ حٕٚيٍّ ٕظٖٚ ٌ
٣حٙدَ ح٤ٕٚؿ٢دش ٕد٠ ىد  حِٕرخٕدش(ا ١دٔ أ   َٙد  حأل ا٣ال  ٞيٌ ٙخ عٖز٠ ٠ٞٙ احٕٚيٍّ ى  حِٕرخٕش

١ددٌح ٙددخ طقٞ دد٠ رخٕيقددٔه ١ددٔ طدد٣َٛ أٛ ٙددٜ  ق دد  حو ّددخىَه ّددبلٗ هغ ددَ أكظددخؽ ٙٞددِ طؤّ دديحا 
 فٖ ٠ 

 ددخ٥ٍ؛ ٣كدد ٜ أّٖٚددِ فددٜ حٕظٔددٚ ش حال ددغبلك ش ٕٖظن  ددَ حٕددٌ   قظَدديٟ حٕٚٔدد٤ٖٚٛ ٣حٕٞ
ىد  حٕظد٤ٍحس طغد٤ٍص ؤ٤ٍٙ ٣ضلض ِٕ أ٠ٝ طغ٤ٍ ٣ٍكد  ىٍد رد٠ حٕودخٌٕ ٗدقز٠ ردأطـ زٞ : )

 خاا٣ضددلض ٕددِ أٝدد٠ ىدد  حَٕددَ ٛ ّخٝددض حالهظبلىددخص طٞخٍضددأ٣ اؿي دديس ىدد  حإلٝـ ددٔٙدد٤ٍ أل
(ا ّخٛ  يظَ  أٛ ط٤َٓ ٕ : ّبلِٙ فٜ حٕظٔٚ ش حال دغبلك ش ٕظن  دَ حو ىد  حا طغ٤ٍ ض٣ٕ ٔ

ىز٢دٌٟ حٕغَ َدش ٝٔدظغ ـ أٛ ٝلديى  ا دق ى د٠ ّدٌحا ٣حٕنٖدظ ّدٌح  أكْخ٠ٙ  ق أ٣ مٖظا أ٣ حٕ
ا ٕٞ دٔ إد٦ ٣حكديحا  َٝخط حالٕظَخء ٣حالهظبلها ػد٘ ٝٚضد  ىد  طيْ دِ ح٤ٕٚضد٤فخص ٣حكديحا 

 ٝظ ـش ٙخ 
)حٕٞ دخ٥ٍ  ـ د٣ِٛ أٛ  ن ٍِّدَ كْد٘  :6ؿزظٞ  رخَٕىض ف٦ٖ حٕيَدَس إِْٔٞ أكٔٞض ك ٜ 

ُٓ حْٕٞ ٔش( ْ  ٙؼٔ ر٤ْٕ أ٣ ٍؿخ زٔ ٙخ  ٖن ٠ ر٤ْٕ أ٣  ق٤َد ٤١ ٜٙ ٍِ رؤٛ  ض:٣ٍٖ احو ٍي 
رد٤ْٕ ٣ قَد٤د  د٤ك٦ ٢ٕد٘ ٙدٜ حو   رؤٛ    ٣أٝخ ٓؤٖٓ٘ ِٕ ؿيالا  حوا أل٢ٝ٘ ّظزش ٤ٚ٢ٖٙٛ

 حأل٣ٕد٦ حَٕٓدخٕش)ىَدي ٍدخٓ ىد   إْٜ أهزَٝ  ٜٙ حٌٕ  إٔن٦ ٣ خ خ ر٤ْٕ رو ٤ٙ حٕٚدَأس
 ردخَٕٚأس ٍز لدخا  ّدخٛ اٛٗدق١َخا ٣ ىٖد َٚ طظنغد٦ ال ّخٝضٛ ا حَٕٚأس»  ٤َٓ: (٤ٍّٝؼ٤ّا٦ٕ 
 نغد ٜ  َّٜ ا ٣ال  قٚٔ ر٢ٌح حٕٞٚ أكي ٜٙ رٞخص حْٕٞ ٔشا ىدبل ١ُد«ىٖظظنظ طلٌٖ؛أ٣  طَٚأٛ 

ٗق١ٍ٤ٜ ال ى  حْٕٞ ٔش ٣ال هخٍؿ٢خه ٕٚخًحه إٔ ْ ألٛ ٤ٍحٝ ٜ حْٕٞ ٔدش ٍدي ٓدٚلض ر٢دٌحه 
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 ؿ٤حرِ أٝظؾَ 
٣ّدددٔ  أ(ا رددد04-8ا 7ا ١4دددٔ أٝدددض ٤ٙحىدددٌ أٗ م دددَ ٤ٙحىدددٌ فٖددد٦ حٕيَدددَحص ) :ٕددد٘ أى٢ددد٘

 حٕيََحص طلظخؽ ِٙٞ ا٦ٕ ٤ٙحىَش أ٣ ٙوخٕيش أ٣ ط ل ق 
ٕٞقددَه ٙددخ حطيَٞددخ فٖ دد٠ ٣حهظٖيٞددخ  04 دٙٞددِ اؿخرددخص  ددَ لش كدد٤ٓ حَٕٞددخط حٕددأٝظؾددَ ٕددٌح 

 ا٦ٕ حطيخً ّخٙٔ أ٣ ٗز٠ ّخٙٔ  فٖ ٠ا ىٞق ي حٕل٤حٍ ك٤ٓ حٕٚوظٖو فٖ ٠ ٣ ٤الا 
ْٕددٔ ٙددخ طَ دديٟ ٙددٜ  ٝٞظَددٔ ٙددخ؛ ػدد٘ رقددي أٛ ٝغدد٤  ٤ٙضدد٤ؿ حٕٞٔددن رخ٤ٕ دد٤ٓ إدد٦ ٝظ ـددش

 َٝخطا ٣ٕقٔ ى  حٕقَٚ ٙظٔـ ٢ٕخا ىبل ىحف  ٕٖقـٖش 
 طل خط  ِٕ 

*** 
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  طل خط  ِٕ    حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ    أه  حٕلز ذ
خ م ددَ ٙدد٤ىَ ٜ كظدد٦ حآلٛ ىدد  حٕل دد٤ٓ فٖدد٦ ٍى كددْ أَّٝددأٝدد  أ - ٣حو  قٖدد٘ -  دديٍٞ 

ىدد   ٤ٚضدد٤ؿٞدد  أٛ ٝيددْ ح٣ٕأٝددض طْٖٚ ا٢ٝددخث  ٤ٕٚضدد٤ؿ حٕٞخٓددن ٣حٕٚٞٔدد٤م ىدد  حَٕددَ ٛ
 ههَ ىٍ  ١ٔ ْٝٚٔ ١ٌح حٕلي غ أٗ ٝٞظَٔ ا٦ٕ أ٣ال ا حإلٝـ ٔ

٣ٝظٞدخٍٖ  افدٜ حإلٝـ دٔ ٣حَٕدَ ٛ حَٕيٓد شىفٞخ َٝىدـ ٥ا هَأ ش٠ رغَ َإ ٣ٌِٕٕ ٓؤف٤ى 
 قظَددي فٞددي ٍددَحءس ٙددخًح  30ىدد  حَٕددَٛ  ح٤ٕٚؿدد٤ى كخٕ ددخا  حٕدديّظ٤ٍ َٙٞددٌ ش أهدد٥َا رغَ َدد خى ٢ٚدد

   هحََٕ ٛ
 :اإلجببتتسبإالث تُتظز 

١ددٔ  قظَددي أٛ حْٕددخثٜ حٕٚدد٤ك  رددخََٕ ٛ ٕٞزدد  حإلٓددبلٗ ٙزدديٓ ْٕبلٙدد٠ أٗ م ددَ ٙزدديٓ   0
  (ٍى ٢ٝخث  رٞق٘ أ٣ ال)ْٕبل٠ٙ 
 ١30ددٔ فٞددي ٍَحءطددِ َٕٖددَ ٛ طقظَددي أٛ حٕددَى ح٢ٕٞددخث  ٕظ ددَىخص حٕٚٔددٖ٘ ىدد  حَٕددَٛ   3

﴿ ِٜ ِٕددَ  ِى دد ٣َ ْ٘ ُْ ْ٘ ِى ددُٞ ُْدد ددْ ٢ِ٘ رِ  ﴿أ٣ ( 6)حْٕددخى٣َٛ:  ﴾َٕ َٖ ددَض َف ْٔ َٕ ٍَ ددْ ِغ َٔ  ا(33)حٕنخٗدد ش:  ﴾ُٚ
َٜ حَٕن ٍِّ ﴿ ِٙ ُي  ْٗ َُّ َٜ حٕ ٍَي طََّز َّ  ِٜ  

َٟ ِى  حٕيٍِّ ح ََ ّْ دٜ  ﴿ (356حٕزََس ) ﴾الَ ِا َٚ ْ٘ َى ُْد رٍِّ ٍَّ دٜ  ِٙ  ٌُّ ِٔ حَٕلد ٍُ ٣َ
 َْ ُيدد ْْ  َ ْٖ ددخَء َى َٗ ددٜ  َٙ ٣َ ٜ ِٙ ُ ددْئ ْٖ ددخَء َى َ   ﴿٣( 39)ح٢ْٕددو:  ﴾َٗ

ٍِّّ ٌَ دد ُٙ ددَض  ْٝ ددخ أَ َٚ َْ ِاَّٝ
ٍِّّ ٌَ ددَض ( 30) َىدد ْٔ َٕ 

 ٍَ ْ ِغ َٔ ُٚ ْ ٢ِ٘ ِر َٖ دخُء  ﴿٣( 33-30)حٕنخٗ ش:  ﴾َف َ٘ دٜ َ  َٙ َ َ ٢ْدِي   َّٜ حوَّ د ِْ َٕ ٣َ ْ٘ َِ ١ُدَيح١ُ  ْ َٖ َْ َف  َْٕ﴾ 
َٜ الَ ﴿أٗ ٓظيَ  ى ٜ حٕلٌ رَد٤س حٕٔدبلف كٔدذ ّدبلٗ حَٕدَ ٛ  ه(373: حٕزََس)  ٌِ ٤ُٖح حَّٕد دخِط ٍَ

َِ ٣َالَ  ُلَ  ِٗ حآلِه ٤ْ َ ْٕ ِ ٣َالَ ِرخ َٛ ِرخوَّ ٤ُٞ ِٙ َٜ  ُْئ د ِٙ  ٌٍِّ َٜ حَٕلد َٛ ِى د د٠ُُٕ٤ ٣َالَ َ دِي ٤ُٞ ُٓ ٍَ ٣َ ُ َٗ حوَّ ََّ خ َكد َٙ  َٛ ٤ ُٙ ٍَِّ
 َٛ ٣ َُ ْ٘ َ خِم َ َش َفٜ َ ٍي ١ُ٣َ ِْ ـِ َظخَد َكظ٦َّ  ُْقغ٤ُح حٕ ِْ َٜ أ٣ُط٤ُح حٕ  ٌِ   ه(39 حٕظ٤رش) ﴾حَّٕ

ُٓ إد٦ حألردي ٣ قٖد٘ ّدٔ حألٙد٤ٍ ْٕدٔ حٕز٘دَ ْٕدٔ حو ح٤ٕٚؿ٤ى ٙدٜ حأل١ٔ طقظَي أٛ   2
ػ٘  ق٤ى  يَْ ى  ح٤ٕٚض٤ؿ ى ٞٔد ٠ ٙدخ ٍخٕد٠ ٕد٠ ٕ قغ د٠ ّدبلٗ  خا ْٜٚ  ٤َٓ ٕٞز ٠ ّبلٙ ٤ٍ حٕي١

 هّؼَأ شٙؼ٠ٖ أ٣ أىضٔ ٠ٞٙ رقي ٙخ ىَْ ى  ح٤ٕٚض٤ؿ ريٍ
 :إجبببث األسئهت انسببمت

 :ٝئ  حألٓجٖش ٝي٢ٔخ  ىؤٓؤٓألف٤ى  حألٓجٖشّظي  رٔئحِٕ ١ٌٟ أ
 ظ٤ٍحس ٙظٞخٍض ٙـ ٝي٠ٔ فٞديٙخأٛ ّخطذ حٕ ١30ٔ طقظَي  خ ؿَؿْ ٣أٝض ى  حََٕٛ   0
 هرخٕغبلً ى  حٕظ٤ٍحس ٣ٝٔن ّبل٠ٙ ى  حإلٝـ ٔأَٙ 

ٕ٘   يٍ ٍَحٍ  ٔدٚق ردخٕغبلً ٕ٘دقذ ٕد٘  ْدٜ فٞديٟ  أل٠ٝحٕٔئحٓ مٖظ  :ؿخرظ  ط٣ٓ٤َا
ٍِّٖ  اْٙظ٤رش َٗ قشرٔ ٗقذ ٕ٘  ْٜ  ِٖٚ ا حٕغبلً فٞدي )ىيدَ  فٖد ٢٘  اٌ رَحكظد٣٠ّخٛ  غ
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رَؿد٤ؿ  حو اله ٙدٜ حٕٔدٞ ٜ ٓدٚق٣رقدي حآل ا(ًفدظ ٙغَٖظدِ ّظدخد عدبلأٍمزظِ ردخٕغبلً 
 ٦ حِٕٝ شاال ٕقٖ ٟىٗ ٣ك٤حء رقيٗ ؿ٤حُ فٞي ه٠َٖ  (حأل ٖ ش) ْٙظ٤رشحٕن َ  حَٕ٘ قش
ٍٗدي حٕٞدخّ أ١ٔ طقظَي  خ ؿَؿْ أٛ ّخطذ حٕق٢ي حَٕي ٘ ٙظٞدخٍض ٙدـ ٝئد٠ فٞديٙخ   3

 هـي يَ حْٕبلٗ ى  حٕق٢ي حٕػ٘ م َّ  شّبلص أ٣ حٕل ٤حٝخص ٝـٔأٛ ١ٞخُ رقض حأل
 اْٙظ٤ردش َٗ قشؿخءص ٕ٘قذ ٕ٘  ْٜ  ٚظِٖ  (حٕظ٤ٍحس)حٕق٢ي حَٕي ٘  ىَ٘ قش اال :أ٤ٍٓ

ىٖظيٍ ز٠ ف٦ٖ ٣ؿ٤ى كي٣ى ٕظ َىخط٠ ٣ضـ ١دٌٟ  ا(كَحٗ أ٣ كبلٓ)ح٢ٚٓخ  ش٣ال  قَه كخؿ
اله ٙدددٜ حٕٔدددٞ ٜ َٝدددٔ ىْدددَس حٕلدددبلٓ ٣رقدددي حآل احَٕددد٤حٝ ٜ ٕظددديٍ ذ حٕ٘دددقذ فٖددد٦ حٕلدددي٣ى

  ٣ٕ ْ ٕٖٚخى خص احٕٞخّ ىْخٍأ٣حٕلَحٗ ا٦ٕ ط َىخص ٣
َٝدخط  7ؿزظدِ فٖد٦ أ٣ّٞض ٍي حاا ؿي ي خا ف٤٤ضٕٙٞزيأ  اْٜٚ أٛ ٢ٞٝ  ١ٌح حٕل٤حٍ ١ٔ 

 :ٕ ِ رخٍ  ٍى٣ى ا٣ا 04ٜٙ حَٕٞخط حٕد 
ال ا ّٚددخ ٣ٍددـ حٕظن  ددَ ىدد  حألهزددخٍ( احوأٙددَ  ٣ٍددـ ىدد  حْٕظددخد حَٕٚدديّ حٕظن  ددَ ىدد   8) 

    َْ  ٣حٕبل٤١ط  أل٣حَٙ حوفٜ حٕظغ٤ٍ حٕي ٣ٍي َٗكض ِٕ ٓخرَخا  اأإٜٙ ر٢ٌح
 حْٕظخد حَٕٚيّ  ٞٔذ ا٦ٕ حو حٕٞيٗ ف٦ٖ أَٟٙا ٣ٕ ْ ى  حََٕ ٛ ٙؼدٔ ١دٌح( ىقدبلا   9) 

أٛ حٕودخٌٕ  ٟى٢دٔ طظ٤ٍدـ أٛ ٙقٞدخا ٖد  ٗدَك٠ف٣ ٔد٢ٔ  ا١ٌح ح٤ٕٚض٤ؿ ٤ٙؿ٤ى ىد  حإلٝـ دٔ
زقدي حٕ ألٝئد٣٘٢ ٔدزز٤ٛ  ٓد جش شأٗ  لدِٛ فٞديٙخ  ظ دَه حٕز٘دَ رغَ َد هٕٖز٘دَ أ٣حٙدَٟٝٔن 

 ٦فغدأٝد٠ ا)٣ْٕٞد٠ ال  ن دَ حألٙدَ حٕ دخىٍ ٙٞد٠  ٦هحألري  فٞد٠ ىد  ؿ٢دٞ٘ فْدْ ٙدخ ّدخٛ  ظٚٞد
  (حالهظ خٍ شكَ  حإلٝٔخٛ

  ٍي  ٤ْٛ حٕيًَ ر ٜ حألَٙ ٜ حإل٢ٕ  ٜ ُٙٞخا  ٔ َحاا ٣ٍي  ْد٤ٛ ُٙٞدخا عد٤ بلا رلٔدذ 01)
  ؿخرظ٠اغٖذ ٙٞ    حا ٙليى ٓئحالا  حَٕٞغشى  ١ٌٟ  ٥ٍأحٕلْٚش حإل٢ٕ ش( ال 

  حْٕؼ َ ٙٚخ  يف٦ ٝٔو٠ ى  حََٕ ٛ ٕ ْ ى ٠ ٝٔن فٞي حٕٚلََ ٜا ىخٕٔ ٤ع  ٙدؼبلا 00)
فدٜ  طْٖٚٞدخ ٙدَحٍحا  ا ـقٔ ح٤ٕٔٞٚم فَ٘ ٜ   ش ىَظا ٣حردٜ حٕـد٤ُ  حػٞظدخٛ ٣ف٘د٣َٛ ىَدظ(

 ُّٔ  ٟ ٙٚخ ال ىحف  ٕظَْحٍ ٟ٘ ٣ٝٔزظ٠ ٣حكي ا٦ٕ حٕٖٚ ٤ٛ ٣م ٤َٙض٤ؿ حٕ
ْٕبلٙد٠ ػد٘ ٙدَس  أٛ  ْد٤ٛ ٙدَس ٙزديالا  (ء ٗدفٖد٦ ّدٔ  حا ٙدـ ٤ّٝد٠ ٍدخىٍ)حٕوخٌٕ  َيٍ ١ٔ 

 هم َ ٙزيٓ ْٕبل٠ٙ
كْٚددخاا ٣ دد٣َٛ  605  حٕٞ ددخ٥ٍ  زغٖدد٤ٛ حٕقٚددٔ رؤكْددخٗ حٕق٢ددي حَٕددي ٘ا حٕظدد  طزٖددل 03)

١ٌح  ل ق ألٝٞخ ٝئٜٙ أٛ حٕٔد ي حٕٚٔد ق ١د٤  أ٢ٝخ أكْخٗ ا٢ٕ ش أرغ٢ٖخ  ٖذ حٕٚٔ ق( ىقبلا 
٣ر٢دددٌح ٍىدددـ  اىٗ  هغ جدددشيحء فدددٜ ىددد   دددٖز٤ٟٕز ٠ أٛ خحو حٕؾدددخ١َ رخٕـٔدددي حٕدددٌ  ٓدددٚق ٕ ددد
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١ددٌح ١دد٤ حاا ؿي ددي حا ٣حرظدديأ ٙددـ ٗددقز٠ ف٢ددي اٙددٜ أكْددخٗ حٕق٢ددي حَٕددي ٘ ؿدديحا  حا ٣ّؼ ددَ حٕٞـخٓددش
  ا ٚخٝٞخ
  حٕٚٔدد٤ٖٚٛ  قظزدد٣َٛ حٕٚٞٔدد٤م ٙددٜ حوا ٣ال  ق ز٤ٝدد٠ا رددٔ  ـ٤ٖٝدد٠ا ٣ال  قٖٚدد٤ٛ ردد٠ 02)

 حَٕٓدخٕشألٛ ف٢دي  خااىَْ د خا الفظَخى١٘ أٛ حو م ََّٟ رؤَٙ ا٢ٕ   هدَ( ١دٌح حْٕدبلٗ  قظزدَ طٞخٍضد
 شٓدخف 03ٍدٔ ٙدٜ هدبلٓ أ ك خٝدخا أ ٣ٍدـ  ٌى٢ٔ حٕظٞخٍض حٕشا ػبلػ ٜ ٓٞ  ظقي٥ال  حٕٚلٚي ش

 هط٤٘ ٠ ٕيَْس أٛ حٕوخٌٕ ا٠ٕ كْ ٤١٘ أٗ  هحٕوخٌٕ ش قزَ فٜ كْٚ
  ٍٓدددخٕش حٕقزدددَحٝ  ٜ طقظزدددَ أكْدددخٗ حٕق٢دددي حَٕدددي ٘ )حٕٞدددخ٤ّٙ( فظ دددٌ ٣فدددي ٘ حٕٞيدددـا 04)

ٜٙ حالضٚلبلٓا ر ٞٚخ ٣ و ٓديَ كٍِ دخٓ رقدض أكْدخٗ حو رؤ٢ٝدخ  ضق وا ٙق ذا ٍَ ذ
  03 حَٕٞغش٣ٍي َٗكض حٕٔزذ ٕـٞخرْ٘ ى   ا١ٌح حَٕأ   ل ق ىقبلا  ا«(م َ  خٕلش»

 هكٔٚٞخ ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔن أٗ ال - حٕغَ َشر٢ٌٟ  -١ٔ 
  أٍؿ٤ حَٕى فٖ ٢خ ا٣ٓ ٍٓخٕظ أى   أٓجٖشىَظ ٓؤٕظِ ػبلع 

  ٙٞظؾَ ٍىُا حٕ ل لشَىظ٠ ٣ لٜٔ ِٕ ك خطِ رٚق اٍرٞخ ٙقِ
*** 
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  ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
حْٕؼ دَ  أ ضدخا أ٢ٝدخ كد٤ص اال  ٍم٘ أٛ ٍٓخٕظِ ك٤ص رقض حإلؿخردخص حٕظد  أرلدغ ف٢ٞدخ

 ٜٙ حٍَْٕٚ ى  م َ ْٙخ٠ٝ 
ف٤ٚٙددخا فٖٚٞدد  حٕٚؼددٔ حٕٚ ددَ  )حٕٖدد  ٙددخ  ـدد  ٙقددِ طقددخٓ ٙقددخٟ( أٛ أٙ٘دد  ٙقددِ ىدد  

 ٌ  طَ يٟ حٕغَ ٌ حٕ
 انفزق بيٍ )انُسخ( انمزآَي و)اإلبطبل( اإلَجيهي:

حوا ٙـ أٝدِ ىد  أَٙ  طَْٞ ٤ٍ٣ؿ حٕظن  َ ى  8ٓؤريأ رخَٕٞخط ح٢ٕٚٚشا ى  ؿ٤حرِ ٕٖيََس 
رغددخٓ اكْٚددخ ا٢ٕ ددخا    دخ ٣ لدد    اًح ّددخٛ  605حٕق٢ددي حٕـي دي أرغددٔ رددؤٛ  طقظددَه 03حٕيَدَس 

 حٕظن  َه   ىٚخ ٤١ ّٔ أكْخٗ حٕظ٤ٍحس ٕ ْ طن  َحا 
أٝدض طدَىض حَٕدَ ٛ ٣طِىٍ د٠ا ٣ط دي٠ رخٕظٞدخٍض ٣ٝٔدزش حٕـ٢دٔ إد٦ حو ألٛ  ا خ  خكز 

كْٚخا ٜٙ أكْخ٠ٙا ٣طَ ٘ حٕيٝ خ ٣ال طَقي١خ ٌِٕٕا ر ٞٚدخ ال  33حو إٔن٦ أ٣ أرغٔ أ٣ أ٣ٍو 
 كْٚخا ا٢ٕ خاها 605طظلَُ ٗقَس ٜٙ ٍأِٓ إلرغخٓ 

حٕق٢دي حَٕدي ٘ فظ دٌ ٣فدي ٘ حو ىد   أِٝ ط٤حىٌ فٖد٦ أٛ ّدبلٗ -  خ  خكز  -٣حٕقـ ذ 
ٛ حٕق٢دي أا ٣«م دَ  دخٕلش»حو  ٣أٛ أكْدخٗ حٕٞيـا ضق وا ٙق ذا ٍَ ذ ٙدٜ حالضدٚلبلٓا

 قظ ددٌ ٔددظلٌ ١ددٌح حٕأال  حٕـي ددي ٍددي أرغ٢ٖددخ ٢ّٖددخا ػدد٘ طظددَىى ىدد  حٓددظويحٗ ّٖٚددش )طن  ددَ(ا
حٕظن  دَ  ٔدظلٌ    أال  م دَ حٕ دخٕق ََ دذ ٙدٜ حالضدٚلبلٓحٕ في ٘ حٕٞيـحٕٚق ذ حٕضق و 

 )حٕٞٔنا أ٣ حإلرغخٓا أ٣ حإل َخها أ٣ حٕٚل (ه 
فٖد٦ » :٣ٕي  ٓئحٓ: ّ و  ـ٤ُ ْٕ٘ طَُ ١ٌٟ حٕ٘دَحثـ ٣ارغخ٢ٕدخ ٣حٕٚٔد ق  َد٤ٓ ْٕد٘

 «ىْٔ ٙخ ٍخ٤ٕح ْٕ٘ أٛ طليؾد٤ٟ ىدخكيؾ٤ٟ ٣حىقٖد٤ٟ آَّ  ٦ٓ٤ٙ ؿْٖ حْٕظزش ٣حٕيَ ٔ ٤ٛ
 ٤ٛ ٙدددخ  ٤َٕددد٠ حْٕظزدددش حٕٚٔددد لأٝدددظ٘  ه ١دددٔ طيقٖددد٤ٛ«٣حىقٖددد٤ٟ»(ا ٙدددخ ٙقٞددد٦: 3-32/0)ٙظددد٦ 

٣حٕيَ ٔدد ٤ٛ حٕٚظٚٔدد٤ْٛ رؤكْددخٗ حٕظدد٤ٍحس حٕضددق يش ٣م ددَ حٕٞخىقددش ٣حٕٚق زددش ٣م ددَ حٕ ددخٕلشه 
 ١ٔ ١ٞخُ ٜٙ أرغٔ ٤ٍٓ حٕٚٔ قه

حٕٞخّ ط٤َّح رقض حألعقٚش أل٢ٝد٘ )ّدخ٤ٝح  قظزد٢ٝ٣َ٘ ٝـٔد ٜ(ا رؤٛ  طَحؿقض فٜ ٤ٍِٕ
  ١دٌح ؿ ديا ػد٘ ٕٚدخ  (لدي٣ى٣ضـ ١ٌٟ حَٕد٤حٝ ٜ ٕظديٍ ذ حٕ٘دقذ فٖد٦ حٕحو )رؤٛ  ٣حفظَىض

 ؿخء حٕق٢ي حٕـي ي ٙخًح ك ٔه 
٤١٣ ٙدخ َٝد٤ٓ فٞد٠ ٝلدٜ:     إٔن٦ ح٤َٕحٝ ٜ أ٣ أرغٔ ح٤َٕحٝ ٜ أ٣ ٙل٦ ح٤َٕحٝ ٜ :حٕـ٤حد

 ػ٘ أرغ٠ٖ ٣إٔنخٟ  اال  ٢ٚٞخ حال غبلفا ىخ٢ٕٚ٘ أ٠ٝ أ يٍ ٍخ٤ٝٝخا  اٝٔن ح٤َٕحٝ ٜ
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ىدد  ط٤ٍحط ددخا  كْٚددخا  605د ٣حٕدد ٍَ ٝ ددخا  كْٚددخا  33 د ددخ  ددخكز ا  ٞل ددَ حٕيددًَ ر ٞٞددخ ىدد  حٕدد
 أ٤ٍٙ:
 )ارغخٓا ٙل ا إنخء(  :ٝلٜ ٝٔٚ  حٕٖٚن  )ٝٔن( ٣أٝظ٘ ط٠ٝ٤ٚٔ  0
ٝلٜ ال ِٝىٍ  ح٤ٕٔٞٚم ٜٙ ّبلٗ حو ٣ال ٝق ز٠ا ر ٞٚخ طق ز٤ٛ ّبلٗ ٍرٞخ ىد  حٕظد٤ٍحسا   3

م ددددَ  اََ ددددذ ٙددددٜ حالضددددٚلبلٓحٕ افددددي ٘ حٕٞيددددـ احٕضددددق و احٕٚق ددددذ اقظ دددد٣ٌطٔدددد٠ٝ٤ٚ )حٕ
 حٕ خٕق( 

حٓددظنًَ  ىد  ؿ ددٔ ٣حكديا ر ٞٚدخ حٕٞٔدن ىد  ّظدخرْ٘ 33 دٕٞٔدن ىد  حألكْدخٗ حٕد٣ٍدـ ح  2
 حآلاله ٜٙ حٕٔٞ ٜ 

)رقدي حآلاله ٙددٜ حٕٔددٞ ٜ(ا  :٣ٕدٌِٕ أٍحُ طئّددي فٖد٦ ١ددٌٟ حَٕٞغدش ٙددَس رقددي ٙدَسا ىظَدد٤ٓ
( ىيد  شػبلػد ٜ ٓدٞ  ظقدي٥ال  حٕٚلٚي دش حَٕٓدخٕش١ٌح حْٕبلٗ  قظزَ طٞدخٍض ىْدَ  ألٛ ف٢دي )

حإلرغخٓ أ٣ حإلٕنخء أ٣ حٕٚل ا ٠ْٕٞ ال  ـ٤ُ ىد  حَٕدَ ٛ حٕدٌ   نغد  لخٕش   ق حٕٙؼٔ ١ٌٟ 
ى  حٕٚيس حِٕٙٞ ش ر ٜ حألَٙ ٜ حإل٢ٕ  ٜ؛ ال  ٣ِٝٓ ىظَس ال طظـخ٣ُ حٕؼبلػ ٜ ٓٞشا ىخْٕٖٚ٘ش اًحا 

 ٣حكيس ٙٔؤٕش ى  طنخ َ حألَٙ ٜ ك٤ٓ 
َِ  احو إلرَح١ ٘ رٌرق حر٠ٞأَٙ  ١ٞخ أٓؤِٕ: ّ٘ حٕٚيس حِٕٙٞ ش ر ٜ  عبل٠ٍهٟ رب٣أٙ

حو ٕلٍِ دخٓ رؤّدٔ حٕيغ دَس حٕٚوزد٤ُس ردخٕوَحء حإلٝٔدخٝ  ػد٘ أٙدَ  ٣ّ٘ حٕٚيس حِٕٙٞ ش رد ٜ 
 ٓٚخك٠ ٠ٕ رخٓظزيح٢ٕخ رخٕوَحء حٕزََ ه

َِ  حألٙدد٘احٕٚٔدد ق ٕظبلٙ ددٌٟ أٛ ال  دد١ٌز٤ح ٕدديف٤س أٙددَ  ٣ّدد٘ حٕٚدديس حِٕٙٞ ددش ردد ٜ رددؤٛ  ٣ٟأٙدد
 ٗ أٍٔه ١ٌز٤ح ٕيف٤ط٢٘ه ١ٔ ٤١ أّؼَ ٜٙ ُٜٙ حَٕٓخٕش حٕٚلٚي ش أ

  ٔدد٤ؿ ٍٓدد٢ٖ٘أ اف٘ددَ حالػٞددخ ١ددئالء»: طبلٙ ددٌٟأٙددَ    حٕٚٔدد ق طؤٙددٔ ١ددٌح حٕٚؼددخٓ حٕـي ددي
 ح١ًزد٤ح طديه٤ٖحا ردٔ ال ٕٖٔدخَٙ  ٜ ٙي ٞدش ٕد٦ا٣ اطٚضد٤ح ال ٙد٘أ عَ دٌ إد٦: ٍخثبلا  ٣ خ١٘أ٣

ىددخٕٞٚ ّٚددخ طدد٥َ  ددَ ق ر٢ٞدد ٢٘ فددٜ ىفدد٤س ا «حٕضددخٕش ٓددَحث ٔا ر ددض هددَحهإدد٦  رددخٕلَ 
  حألٙ٘

 ٣فٚدي١٣٘ حألٙد٘ا ؿٚ دـ ٣ط٣ٌٖٚح ىخ١ًز٤ح»ٜٙ ٓٞش ٍخٓ ٢ٕ٘ حٕٚٔ ق:  ػ٘ رقي ٙخ  ََد
 ؿٚ ددـ ٣طٖٚدد٣ٌح ىددخ١ًز٤ح»ا ىددخٝؾَ ٣ٍددخٍٛ ردد ٜ ٤ٍٕدد٠: «حَٕدديّ ٣حٕدد٣َف ٣حالرددٜحآلد  رخٓدد٘
  «ا٦ٕ عَ ٌ أٙ٘ ال طٚض٤ح»٠ٕ٤ٍ٣:  «حألٙ٘

 ها ٙخًح طٔٚ  ١ٌح حٕظن  َ ى  ٍد٤ٓ حٕٚٔد ق«ال طٚض٤ح»٠ٕ٤ٍ٣:  «ح١ًز٤ح»طٚقٜ ى  ٠ٕ٤ٍ: 
ٝددخ ال أٓددخِٕ فددٜ كْٚظدد٠ا ىؤٝددخ أف٢ٖٚددخ   ىَددظ أٓددخِٕ فددٜ طٔددٚ ظ٠ حال ددغبلك ش )ٝٔددنا أ

 ارغخٓا ٙل ا طن  َ( 



73 

 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:
 لدددِٛ فٞددديٙخ )حو  ٞددديٗا ْٕدددٜ ٙقٞدددخٟ فٞددديُ أٛ حٕودددخٌٕ ردددؤٛ  رو ددد٤ٙ حٕٞددديٗ طقظدددَه

فٞد٠ ىد  ؿ٢دٞ٘ فْدْ ٙدخ ّدخٛ   حألري حٕزقي ألٝي٣٘٢ٔ ٔزز٤ٛ  آ جش ظ َه حٕزَ٘ رغَ ٠َ 
  (٠ْٕٞ٣ ال  ن َ حألَٙ حٕ خىٍ ٠ٞٙ ٦ا ظٚٞ

 ٌٕح أٓؤِٕ: ى  أ  ٕنش ٜٙ ٕنخص حٕيٝ خ حٕٞيٗ  قٞ  حٕلِٛه
حٕدَد  ىلدِٛ»ا ىَٞدَأ حٕدٞٚ ّٚدخ  ٖد : (كدِٛ)إد٦  (ٝديٗ)كٔٞخاا ٓؤ٣حىَِ رظن  َ ّٖٚدش 

أٙدَ  ًح  لدِٛ فٖد٦ٙدخ ٙقٞدخٟه ٕٚدخ (04 /23حٕود٣َؽ ) «ف٦ٖ حَٕ٘ حٌٕ  ٍخٓ أ٠ٝ  يق٠ٖ ر٘دقز٠
ٍددي  دديٍ ٙٞدد٠ رظقددٌ ذ رقددض فزددخىٟه ١ددٔ طزدد ٜ ٕدد٠ أٝدد٠ ٍددَحٍ هددخعته ّدد٘ حٕيظددَس حِٕٙٞ ددش ردد ٜ 

 ٣حٕـي يه احألَٙ ٜ: حٕٚل٣ِٛ فٖ ٠
 حٕ٘ددقذ ١ددٌح ٍأ ددض :٤ٕٚٓدد٦ حٕددَد ٣ٍددخٓ» :َٕددي فزددي٣ح حٕقـددٔا ٣ٍددٍَ حٕددَد أٛ  يٞدد ٢٘

 ٗدقزخا  ىؤ د ٍَُّ ا٘ىٞد ٢أ٣ فٖد ٢٘ مضدز  ٕ لٚد٦ حطَّٞد  ىدخآلٛ احٍَٕزش  ٖذ ٗقذ ٤١ ٣اًح
ه أٗ أٛ ٦ٓ٤ٙ ٕ٘  ٔٚق ٕد٠ «أىٞ ٢٘»ا ١ٔ كٌَ حَٕد ٙخ  َ ي ىق٠ٖ ى  رٞ  آَحث ٔ «فؾ ٚخا 

 أٛ  يٞ ٢٘ه
 ىظضددَؿ»حٕيَددَحص حٕددؼبلع حٕظدد  رقددي١خ طلْدد  ّ ددو أٍٞددـ ٤ٙٓدد٦ حٕددَد رظن  ددَ ٍددَحٍٟ: 

 ٙدٜ هَؿظد٠أ حٕدٌ  ٗدقزِ فٖد٦ مضدزِ  ل٦ٚ ٍد  خ ٕٚخًح :٣ٍخٓ ا٠٢ٕا حَٕد أٙخٗ ٦ٓ٤ٙ
س ٙ ددَ ٍ أ  روزددغ هددَؿ٢٘: أٍددخثٖ ٜ حٕٚ ددَ ٤ٛ  ددظْٖ٘ ٗددي يسا ٕٚددخًح ٣ ددي فؾ ٚددش رَدد٤ٍّ

 حٕ٘دَ فٖد٦ ٣حٝديٗ امضدزِ كٚد٤ فدٜ حٍؿـ حألٍ ا ٣ؿ٠ فٜ ٣ يٞ ٢٘ احٕـزخٓ ى  ٕ َظ٢ٖ٘
: ٢ٕدد٘ ٣ٍٖددض ارٞئددِ ٢ٕد٘ كٖيددض حٕددٌ ٜ فز دديُ ٣حٓدَحث ٔ ارددَح١ ٘ ٣حٓددلٌ ر٘دقزِا حًّددَ

 ف٢ٞددددخ طْٖٚدددض حٕدددٌ  حألٍ  ١ددددٌٟ ّدددٔ ٝٔدددْٖ٘ فغددد أ٣ احٕٔددددٚخء ّٞـددد٤ٗ ٝٔدددْٖ٘ ّؼدددَأ
 ا ىٚخًح ّخٝض ٝظ ـش ١ٌح حإلٍٞخؿ ح٤ٓ٤ٕٚ  ٣حٕٚغخٕزش رخٕٞيٗه«حألري ا٦ٕ ى ٢ٝ٤ْٖٚخ

١ٞدخ ٙقٞخ١دخ  «ٝيٗ»ى٢ٔ  ا«ر٘قز٠  يق٠ٝ٠ٖ ا ٍخٓ حٌٕ  حَٕ٘ ف٦ٖ حَٕد ىٞيٗ» ٤َٓ حٕٔيَ: 
  (ال  ن َ حألَٙ حٕ خىٍ ٠ٞٙألِٝ ط٤َٓ: ) هكِٛ ٣أّٚٔ اىٞخء رٞ  آَحث ٔ

ٞدددخ١٘ ١٣ددد٤ كدددِ ٜ فٖدد ٢٘ه أٗ أٝددد٠ أ٣ٍدددو حٕق٤َردددش ٍزددٔ أٛ طزددديأا ٣فيدددخ فدددٜ رٞددد  ١ددٔ أى
 ٙظَٔؿارؤ٠ٝ  ف٠ٞ ىخٕٞيٗ ّخٛ طَحؿقخا ى  ٍَحٍ؛ ٤ٕ ّخٛ رَ٘ خا َُٕٖض  هآَحث ٔ

ردؤٛ  34 ٤َٓ  ٤ٚث ٔ حٕؼدخٝ   اىفٞخ ٝي٢٘ ٙق٦ٞ حٕٞيٗ ى  ىََس أه٥َا ٣َٝخ٠ٍٝ رْبلِٙ
 ىدد  ٣رددؤ أ ددخٗ ػبلػددش  ْدد٤ٛ»خهظددخٍ ىح٣ى ٢ٞٙددخ حٕددَد ه َّددَ حٕٞزدد  ىح٣ى ردد ٜ ػددبلع ف٤َرددخصا ى

١ٔ ِٕ أٛ طوزَٝ  رٚقٞد٦  «حٕٚ قخىا٦ٕ  حٕ زخف ٜٙ َٓحث ٔا ى  ٣رؤ حَٕد   ىـقٔ ٍضِأ
 ه«أ خٗػبلػش »ه إٔ ْ ٙقٞخ١خ «ا٦ٕ حٕٚ قخى»ّٖٚش 



74 

٣ٍدخٓ  اىٞيٗ حَٕد فٜ حٕ٘دَ ا٣ٍٖٗ ٘ ٕ ٢ْٖ٢خأ٣رٔظ حٕٚبلُ  يٟ ف٦ٖ »ػ٘ ٙخًح ك ٔ: 
ا ى٢ددٔ م َّددَ حٕددَد حألٙددَ حٕ ددخىٍ ٙٞدد٠ رخ٤ٕرددؤ «حآلٛ ٍى  دديُا ّيدد٦ ِ:زٕٖٚددبلُ ح٢ٕٖٚددِ حٕ٘ددق

 ه أٗ ٕ٘  ن َٟه أ خٗػبلػش 
ال  ن دددَ حألٙدددَ ٍى  ددديُ( طن  دددَ ٕؤلٙدددَ حأل٣ٓا ١٣ددد  طوغجدددِ ىددد  ٤ٍٕدددِ: )حآلٛ  )ّيددد٦ا
 (ا ١ٔ ٍأ ض  خ  خكز  ّ و طن َ حألَٙ هبلٓ  ٤ٗ ٣حكيهحٕ خىٍ ٠ٞٙ

 :إجبببث األسئهت انسببمت
 :طقٖ ٌطِ ف٦ٖ أٓجٖظِ حٕظ  ٕ٘ أٓؤِٕ ا خ١خا ٕ  ٣رو ٤ٙ اؿخرخ

ا اٍٙ دخ 0: 51)حٝؾدَ إ  «ّظخد عبلً»٣افغخء ح٣ِٕؿش »ط٤َٓ ىحثَس حٕٚقخٍه حْٕظخر ش: 
٣ّخٛ ًِٕ حإلؿَحء  ظ٘ ف٦ٖ  ي ّدخ١ٜ أ٣  ا(  ضي  ف٦ٖ حألَٙ   نش َٗف ش أ٣ ٍٓٚ ش0: 2

  «  نش َٗف ش»ا ىظؤٙٔ ّ و أٛ حٕغبلً  خٍ «ف٦ٖ حألٍٔال٣  
ٓددؤؿ ذ أٓددؤٕظِ رَٞددٔ رقددض اؿخرددخط  حٕٔددخرَش ح٤ٕحضددلشا ٣ال طلظددخؽ إدد٦ طْددَحٍا ٣ال 

 :أىٍ  فٜ َٓ طَْحٍُ ٕٔئحٓ أؿزض ف٠ٞ  َ لخا 
١ددٔ  قظَددي أٛ حْٕددخثٜ حٕٚدد٤ك  رددخََٕ ٛ ٕٞزدد  حإلٓددبلٗ ٙزدديٓ ْٕبلٙدد٠ أٗ ٓددئحِٕ حأل٣ٓ: 

 هم َ ٙزيٓ ْٕبل٠ٙ
ٓدؤٕظِ ٓدئحالا ىد  ٤ٙضد٤ف٠ ؿ٤حر  حٌٕ  أٍٖٓظ٠ ِٕ ٙدٜ ٍزدٔ ٙدَط ٜا ١٣دٌٟ حٕؼخٕؼدش: )٣

ٕ٘ طـزٞ  ف٠ٞا ٌِٕٕ ٕٜ أؿ زِ ػخٝ ش كظ٦ طـ ذ ٓئحٕ : ) ٤َٓ ٌَٙٞ: فٞي  ّظدخد حٓد٠ٚ 
 :)١ٔ حٕق٢ي حَٕي ٘ ّٖٚش حوه( ١٣ٌح حْٕظخد ال ٙزيٓ ٕٚخ ًَّط٠ ى ٠ا ١ٔ طي٢٘ أٛ ١ٌح ٙقٞدخٟ

 أ٠ٝ ال  ـ٤ُ ٕ  طزي ٔ ٗ ء ٙٚخ ى  ّظخر ه أٗ أٝ  أٙٞـ حآلهَ ٜ ٠ٞٙ( 
ٕدِ: )١٣ٞدخ   هدَ ٕد٘ طـزٞد  فٞد٠ا ىَدي ّظزدُض  ٞض ٓؤٕظِ ى  ١دٌح ح٤ٕٚضدـ ٓدئحالا ّٚخ ّ

أٓددظٌَّ ٓددئحالا ّٞددض ٓددؤٕظِ ا ددخٟا ٣ٕدد٘ طـزٞدد  فٞدد٠: )١ددٔ طدد٥َ أٛ حو فددخؿِ فددٜ طوي ددو 
كْ٘ ك٠ْٚ ٜٙ ٍزٔا ٣ٍي ٓزٌ ى  ف٠ٖٚ أ٠ٝ ٓ ويي٠ه ١ٔ  َيٍ حَٕد حَٕخىٍ فٖد٦ ًٕدِ أٗ 

ٔ  َيٍ حو رقي أٛ إِٔٗ حٕٚئٙٞ ٜ ردخٕظ٤ٍحس أٛ  َىدـ أ٠ٝ ال  َيٍه(ا ٣حٕٔئحٓ رغَ َش أه٥َ: ١
 إِح٠ٙ ف٢ٞ٘ه أٗ ال  َيٍه  ٢ٚٞ  ؿ٤حرْ٘( 

 فٞيٙخ طـ زٞ  فٜ حٕٔئحٕ ٜ ٓظـي ٙٞ  ؿ٤حرخا ٕٔئحِٕ ٗخى خا ٣حى خا 
ٓئحِٕ حٕؼخٝ : فٜ حآل خص حٕظ  طِف٘ أ٢ٝدخ ٙٞٔد٤هش رآ دش حٕٔد وا ٣فدٜ حٕلْد٘ ح٢ٕٞدخث  

 فٞي حٕٖٚٔ٘ه
ٍدي أهزَطدِ رقديٗ ٙد٤حىَظ  فٖد٦ ٝٔدو٢خا  ّظزظد٠ ٕدِ  دَ لخا: )٣ّٞدُض ٣أؿ زِ رَٞٔ ٙدخ 

٣أٛ ٗددَط حٕٚٞٔدد٤م فٞددي  ٙددخ ًّددَٟ حرددٜ كددِٗ فددٜ حإلؿٚددخؿ فٖدد٦ ٙٞٔدد٤ه ش حآل ددش   ّ ددو 
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أػزض ِٕ رغَ َش ر٤ٖ٢حٝ ش أٝ  ال أٍح١خ ٤ٔٞٙهشه ١ٔ أكٖدو ٕدِ  ٚ ٞدخا فٖد٦ حٕٚ دلوه أٗ 
   أٙددخ  (رؤ٢ٝدخ ٙٞٔدد٤هش أٍدد٤ٓ أىىدـ ٕددِ ٍٗدد٤س ٕظ ديٍٞ ه أٍؿدد٤ُ ٓددخفيٝ  ألٍٞقدِ رددؤٝ  ال

٣ال ْٝددد٢١َ٘ فٖددد٦ ى ٞٞدددخا ى٢ٖددد٘  اٛ ىدددٞلٜ ٝددديف١٤٘ رخٕلْٚدددش ٣ح٤ٕٚفؾدددش حٕلٔدددٞشحٕٚددديٝ ٤
٣ٕٞددخ ى ٞٞددخا ٣ٕٔددٞخ فٖد ٢٘ رٚٔدد غَ ٜا ٣ٕدد ْ فٖ ٞددخ ١ديح١٘ا ىْددٔ ١ددٌح م ددَ ٙٞٔدد٤ما  اى د٢ٞ٘

 ا أل٠ٝ ٕ ْ فٞي  أ٣ضق ٜٙ ١ٌح حٕـ٤حد أٍؿ٤ُ ال طٍَْ ١ٌح حٕٔئحٓ فٖ َّ 
مٖظ ألٝٞخ ال ٝقظَدي أٛ حو  يْدَا ىدخٕيَْ  ديش حإلٝٔدخٛا أٙدخ حو ىد قٖ٘ا  :غٓئحِٕ حٕؼخٕ

٣فٖٚدد٠ إُٔدد  ال  ظن ددَا ْٕٞدد٠  ددؤَٙ حٕقزددخى رٚددخ   ددٖل٢٘ا ػدد٘ كدد ٜ  ظن ددَ كددخ٢ٕ٘  ددؤ١َٙ٘ رٚددخ 
 ٍ ش حٕغز ذ حٕلخًً   ٞخٓذ كخ٢ٕ٘ حٕـي يا ٣ٍي َٗكض ِٕ َٙحٍحا 

حٕقزدخى ّٚدخ هيدو حو فدْٞ٘ طٞؾ دو حو حٕظوي و ف٦ٖ أَٙ  ٣ٍي ط٤ْٛ كْٚش حٕظن  َ ى 
ا أ٣ ٍدي طْد٤ٛ حٕلْٚدش حالهظزدخٍ ٣حالردظبلء ّٚدخ ىقدٔ (0)ٜٙ ٝٔدخء حٕد٤ػٞ  ٜ ٣أعيدخ٢ٕ٘ حألٍ 

 حو ٙـ ارَح١ ٘ ك ٜ حرظبلٟ رٌرق حر٠ٞ ػ٘ أَٟٙ ربعبل٠ٍ 
٣ قٖدد٘ أٝدد٠ ٓدد ن َ كْٚدد٠  احو ّددخٛ  قٖدد٘ ٙددخ ٓدد ٤ْٛ ا٣ىدد  ّددٔ ١ددٌٟ حألكدد٤حٓ ٣م ١َددخ

 رلْ٘  هَ 
 :تُتظز اإلجببتتسبإالث 

 رَ  ٕ  رقض حألٓجٖش حٕظ  ٕ٘ طـزٞ  فٖ ٢خ:
 ١ٔ حَٕٚأس حٕلخثض ٝـٔش ى  حٕق٢ي حَٕي ٘ ٣حٕـي يه   0
أٙدَ  ٙدٜ أعيدخٓ حٕد٤ػٞ  ٜ ٣ٝٔدخث٢٘ ٣ىدٌ حألٍ ١ٔ حٕٞ خ٥ٍ ٙٔدظ٣َٚٛ ىد  طٞؾ دو   3

 أٗ الهٚٔؤٕش حٕظ٤ٍحسه أٗ ط٤ٍي٤حه ١ٔ طن َ حألَٙ ى  ١ٌٟ حٕ
 أٛ طن  َ أ٣حَٙ حو ّيَ ر٠(ه ٙخ ٙق٦ٞ ٤ٍِٕ: )أفظَي  2
 ٜٙ حٌٕ  إٔن٦ ٣ خ خ ر٤ْٕ رو ٤ٙ مغخء حَٕٚأس َٕأ٢ٓخه  4
 حألٙد٘ردٔ فٖٚدظ٘ كٔدذ أكْدخٗ »أ  حٕوزَ ٜ حٕٖدٌ ٜ ١ًَّٚدخ كٍِ دخٓ ٍدي ٍخٕد٠ حو:   5

ه ١دٔ ١دٌح طن  دَ أٗ ٙغخرَدش «حٕظ  ك٤حٕ ْ٘ حأل٣٘ٙال فٖٚظ٘ كٔذ أكْخٗ » «حٕظ  ك٤حٕ ْ٘
 ٚ ٠ه أٗ ارغخٓ أٗ ٙخًح طٔ

 طٌَّ أٝ  أٓؤِٕ فٜ حالٓ٘ا ٣ٕ ْ فٜ حٕلْٚش ٜٙ حٕظن  َ 
 ٤ٚص ػد٘ ٕٚدخ رْد٦ ٣طضدَؿ ُحىٟ رؤ٠ٝ  ٙخًح طٔٚ  ٙخ ىق٠ٖ حو ٙـ كٍِ خ ك ٜ أهزَٟ  6

أٛ طبلكددؼ أٝدد  أٍؿدد٤ هٚددْ ف٘ددَس ٓددٞشه ١ددٔ ١ددٌح طن  ددَ أٗ ارغددخٓ أٗ ٙددخًح طٔددٚ ٠ه ٣

                                                           

  «ك٤حٍ ٙـ  ي َ  ؿَؿْ»ٙٔؤٕش عَكض ى  حْٕظخد حأل٣ٓ ٜٙ ١ٌٟ حٕٖٖٔٔش  (0)
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ٕٚديس حِٕٙٞ دش رد ٜ حألٙدَ ٜه حو  ٣ّ٘ حأَٙ  أٓؤِٕ فٜ حٕظٔٚ شا ال فٜ حٕلْٚش ٜٙ طن َ
 ١ٔ ١  أّؼَ ٜٙ ػبلػ ٜ ٓٞش أٗ أٍٔه

 زي٣ ٕد  أٛ ك٤حٍٝدخ ٙٚظدـ ٍمد٘ ٙدخ ى د٠ ٙدٜ اعخٕدش ٣ى٣ٍحٛا ٣ٕٔد٤ه ٝ دٔ ردبًٛ حو إد٦ 
 ؿٚ ـ حَٕٞخط حٕظ  ٕي ِ 

 ٓقيص رخٕظقَه فٖ ِ  ي َ  ؿَؿْ 
*** 
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  طل خط  ِٕ    أه  حٕلز ذ
 حىظَدديٟٝددِ رؤىرددِ ٣ً٣ٍددِ حٕددٌ  أأٗددَْ ٍرٞددخ ا  ددزَ ٍٓددٔ ٣ٍدد٤ى ٕأى ٚددخ    ددزَُ فٖدد

٣ٍرٞدخ  ٔد٢ٔ  اٍرٞخ ىىقخص ّؼ دَس ٕٖظ٤ح دٔ شٜ  قغ ٞ  رٞقٚ كزخث  حٕٖٚٔٚأى  ٍٓخثٔ  ّؼ َحا 
حو  َ دي أٛ »ٙدـ حٕودخٌٕ حٕقؾد ٘ حٕدٌ  ّظدذ حإلٝـ دٔ فٞد٠  ٕٖقبلٍش٤ٝ٣ ٔ ٕٖي٢٘ حٕ ل ق 

 « حٕلٌ  َز٤ٖٛ ش٣ا٦ٕ ٙقَى احٕـٚ ـ  وٖ ٤ٛ
 انُسخ( انمزآَي و)اإلبطبل( اإلَجيهي:انفزق بيٍ )

 ٢ٕ   ٞخٍضاأَٙ  أ )ٝٞخ ال ٝئٜٙ ر٤ٍ٤ؿ حٕظن  َ رٚق٦ٞ حٕظٞخٍض أ (8حٕيََس ) فٞ ٠ ى أٙخ 
ّدخٛ ٕلد٘  ٙدؼبلا )حٕظن  َ رٚق٦ٞ حٕظغد٤ٍ ح٣َٕكد  ٕٖ٘دقذ حٕٚدئٜٙ ردخو ٣اٝٚخ  (اهَ ٢ٕ  اأَٙ 

ّدخٛ ردي٣ٛ  ألٝد٠ ابلٓ ٣حٕلدَحٗى  حٕق٢ي حَٕي ٘ ٕظقٖ ٘ حٕ٘قذ حٕلدي٣ى ٕٖلد خا حٕوِٞ َ ٙلَٙ
٣فٞدديٙخ طدديٍد حٕ٘ددقذ هددبلٓ  ا ددظقٖ٘ هبل٢ٕددخ كددي٣ى ٣ ددخ خ حٕوددخٌٕ شٓددخرَ ْٙظ٤رددش ٗددَ قش

رغٖددض أ٣فٞدديٙخ  ددٖذ حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق  احٕٞزدد  ٣حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ٦اله حٕٔددٞ ٜ ردد ٜ ٤ٙٓددحآل
ٓدد٤حء رددخٕيَْ أ٣  حٕوغ ددشٕٖٚخى ددخص إدد٦  خا أ٣ كَحٙدد حٕلددي٣ى ٕظ دد َ حٕلددي٣ى ٕ ٔددض كددبلالا 

  (حٕن ٣   أظ٢خء حالٗ
ُّٖدَذ  ﴿١د   شحٕلـد٣اٝٚدخ  اطن  َ ٕظغد٤ٍ حٕ٘دقذ ٟٕ ْ ٙقٞخ احَٕزٖشطن  َ  ٙؼبلا  ََ ٥ َط ََ َٝد دْي  ٍَ

 ِٗ ح ََ ِي حَٕلد ـِ د ْٔ َٚ ََ حٕ دْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َد ٍّٓ َضدخ١َخ َىد٤َ َْ دشا َط َٖ ْز
ٍِ  َِ َ َّٞد ٍِّٕ٤َُٞ َٖ خِء َى َٚ د َّٔ َِ ِىد  حٕ )حٕزَدَس:  ﴾٣َْؿ٢ِ

١د  حٕٚٔدـي  حَٕزٖدشطْد٤ٛ  أٛ ٤ى د حا ٢دٔ أٛ ٙلٚدي ـ شٓدٞ 04ى٢ٔ ّخطذ حََٕ ٛ ؽٔ ( 044
٣ّخطدذ حَٕدَ ٛ  اّخٝدض فٖد٦ ١د٤حٟ ٙدٜ ُٙدخٛ   ٠ٖزَ ٍِ  ٣ٟفٞيٙخ ىَْ ى  ح٤ٕٚض٤ؿ ٣الَّ  احٕلَحٗ
 هال  قٖ٘

ُّٞدَض  ﴿٢ٕدخ ٙزخٗدَس  حٕٔدخرَش حََٕ ٝ ش حٕـٖٚش ٤١ ٤ٓءحأل ء٣حٕ٘  َِٕظد   دَش ح َٖ ْز َِ َٞدخ حٕ ْٖ دخ َؿَق َٙ ٣َ
 َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ْ ٢َخ ِاالَّ  َٖ َٓ َف ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز أٛ  قدَه  حا ى٢دٔ ّخطدذ حَٕدَ ٛ ّدخٛ فدخؿِ (042حٕزََس ) ﴾ٜ َ ظَّ

 هاله حٕٔٞ ٜ ٔ َ فٖ ٢خ ٖٙ خٍحص ٜٙ حٕزَ٘ حآل شٜٙ  ظزـ ح٤َٕٓٓ أ٣ ٜٙ ال  ظزق٠ رظن َ ٍزٖ
 شأٗ ّخٛ حٕٔزذ حٕلَ َ  ى٘ٔ ٝز  حإلٓبلٗ ٕـٌد حٕ ٤٢ى ٣حَٝبلر٢د٘ فٖ د٠ ٣ًرلد٠ َٕز ٖد

 حََٕ ٝ ددش حٕـٖٚددشْٚددٜ أٛ طَحؿددـ طددخٍ ن ٝدد٣ِٓ ا ٣ حٕ ٤٢ى ددشَٕزخثددٔ ٣م ١َددخ ٙددٜ ح شرٞدد  ٍَ ؾدد
  ٓظـي حٕقـذ   ٣طخٍ ن حَٝبلد حٕ ٤٢ى فٖ ٠

طدد٘ فٞدديٙخ  حٓدظظذ حألٙدَ ٕد٠ ٣ ٣حْٕقزدشٝزد  حإلٓدبلٗ ٍىدـ ٗددؤٛ حٕٚٔدـي حٕلدَحٗ  كدذَّ أ٣
 خا ٓ خٓد  خا ٤ٙضد٤ف حَٕزٖدش قٞد  ّدخٛ طن  دَ     ٍدَ ٖ شٗد٤ّ ص٣حَْٝٔ حٕٚي ٞشف٦ٖ  إٟبل حٓظ
 حٍِٕحفدش دِحٓ ٕ٘دقذ ال  قدَه  ٣ٙدخ شاعخثٖد ٙد٤حالا أألٛ حٕلدؾ ّدخٛ  ـٖدذ ا طٚخٙدخا  خا ٍظ خى ٣ح
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ش ٣ٕد ْ ٕد٠ فبلٍدشا ٣ٕدٌِٕ ّخٝدض ٙ دخىٍ حٕدًَُ ٍٖ ٖد اٙؼٔ ٙ َ حٕظ  ر٢خ ٢ٝدَ حٕٞ دٔ حْٕؼ يش
٣ال أٛ  قَه ٙدٜ  ظزدـ حَٕٓد٤ٓ أ٣  احٕٚٔـي حٕلَحٗ حَٕزٖش ١  أٛ ط٤ْٛٝز  حإلٓبلٗ رَمزش 

  ال
ّظغدد٤ٍ  حٕٚٔدد ل شىدد   - ٙددؼبلا  -٘ حٕوِٞ ددَ لددرغددخٓ ٕا) ٤ضددلخٛ ىَْطدد   ١ددٌحٛ ٙددؼبلٛ 

أٛ حٕودددخٌٕ  ددد٤ك  ٕٞزددد  طٔدددظيف  ٕددد٠  شال فبلٍدددأٙدددَ  ىددد  حإلٓدددبلٗ حَٕزٖدددش٣طن  دددَ  إٖ٘دددقذ
  (حإلٓبلٗ رخََٕ ٛ

 رٚقٞد٦ طغد٤ٍ حٕ٘دقذ ٣ٍك دخا  خا ٣ٕد ْ ٝٔدو خاا٣ٝلٜ ٝٔدٚ  حٕٞٔدن ىد  حَٕدَ ٛ طٞخٍضد  0
  ح٤ٕٔٞٚهش٣طٍَْ ًِٕ ى  ٙقؾ٘ ؿٚٔ حََٕ ٛ 

ٝقددَه حٕٔددزذ  ألٝٞددخ  ح٤ٕٚؿدد٤ى ىدد  حٕظدد٤ٍحس    أ٣ ٣ٝلددٜ أ ضددخا ال ٝددِىٍ  حٕقظ ددٌ أ٣  3
  ٣ال ٝي٢٘ حٕٔزذ ٣ٍحء طٞخٍض ؿٚٔ حََٕ ٛ ارغخٕٓنخء أ٣ حإل٣ٍحء ١ٌح حإل

ىد  ؿ دٔ ٣حكديا ر ٞٚدخ حٕٞٔدن  33 د  ٣ٍـ حٕٞٔن ى  حألكْخٗ ح2ٕ)ٙخ ّبلٗ ٓ خىطْ٘   أ2
خٕٞٔن ط٘ ى  ؿ دٔ ٣حكدي ى ديٓ ا ىفٖ ِ شحٕٔٞ ٜ( ى٤٢ كـ ى  ّظخرْ٘ حٓظنًَ حآلاله ٜٙ

ْ٘ ٣اٝٚخ ا ٕنخء حَٕي ٘اف٦ٖ فيٗ حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك  ٕٖ٘قذ كظ٦  ظ٘   ّخٝض رقض حٕظٞخٍضخص ٕد
ح  ﴿ :ىٚددؼبلا  إٖٔددخرٌ حا ٙضددخى حا ٙدد٣َؿدديٝخ أ٣ شا االٓددخف 03 ٚددَ فٖ ٢ددخ  ًَ ُٞدد٤ح ِا َٙ   َٜ  ٌِ َ خأَ ٢َُّددخ حَّٕدد

يٍِّ  ََ َٓ َى ٤ ُٓ ََّ ُ٘ حٕ َّٛ َٝخَؿْ ُظ دُي٣ح َىدِب ـِ ْ٘ َط َُ َىدِبٛ َّٕد ْ٘ ٣َأَْع٢َد ُْد َّٕ  َ َِ َهْ د ِٕ ًَ ٍَشا  ْ٘ َ َي ُّ ٤َح ـْ َٝ َٜ َ َيْ   ٤ح َرْ  ُٙ
  ٘ ِكددد  ٍَّ   ٍ َ َمُيددد٤ ْ٘  ﴿ :(ا ٣رقدددي١خ03 حٕٚـخىٕدددش) ﴾حوَّ ُّ ددد٤َح ـْ َٝ َٜ َ دددَيْ   ٤ح َردددْ  ُٙ ددديٍِّ ََ ْ٘ أَٛ طُ ُظ َْ دددَي ْٗ أَأَ

 ُ ٤ُٖح ٣ََطخَد حوَّ ْ٘ َطْيَق َٕ  ًْ ٍَخٍص َىِب ٠َُٕ َ َي د٤ ُٓ ٍَ ٣َ َ دخَس ٣َأَِع ُقد٤ح حوَّ َّ َِّ دبلَس ٣َ طُد٤ح حٕ ٤ح حٕ َّ ُٚ  ٍِ ْ٘ َىدؤَ ُْ دْ  َٖ  َف
 َٛ ٤ُٖ َٚ خ َطْق َٚ َ  ِر ُ َهِز   ( 02 حٕٚـخىٕش) ﴾٣َحوَّ

ا أٙدخ ٣رد ٜ حٕـٖٚظد ٜ فديس ٓدخفخص ا٣أٝض طقٖ٘ أ٠ٝ ٕ٘  ظ٘ طٞي دٌ حٕلْد٘ اال ٙدَس ٣حكديس
 ددد٥َ أٗ أٝددد٠ ّدددخٛ  هحأل٣ٓ ه دددَ ٙدددٜ٘ حألّدددخٛ ٙدددٜ حألىضدددٔ أٛ  َددد٤ٓ ّخطدددذ حَٕدددَ ٛ حٕلْددد

١دٔ ا حٕٚزخٕل حٕظ  طيىـ ٕٞزد  حإلٓدبلٗ ش طل  ٔٙ ٖل٠ٕ ٣ط٤ْٛ  ا٠ٕحٕٞخّ   ش ٍز٤ٓخكظٚخٕر
ٓد٤ٖد اٝٔدخٛ ىد  أٛ أأٗ أٛ ١دٌح  هحٕٚقَىدش ـ٤ُ أٛ ٝظْٖ٘ ١ْدٌح فدٜ حٕودخٌٕ حٕقؾد ٘ ّٖد  

 اح٤ٕٚضدد٤ؿىدد   شٙخٕ دد ش٠ ٙ ددٖلٕدد٣طْدد٤ٛ  اأٛ   ددي٠ٍ حٕٞددخّ  ددشحكظٚخٕ ٥ َدد٤ٓ ّددبلٗ ٣ ددَ
  ٣كْ٘ أٛ حٕوخٌٕ ٍؿـ ى  ّبل٠ٙ اَ ٍأ ٠م َّ  ؛١ٌح ٣ٛفٞيٙخ حّظ٘و أٛ حٕٞخّ ال  َز٤ٖ

 نهُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس: ًسيحيانًفهىو ان

٣حٓدددظويح٢ٙخ ىددد  ْٙخ٢ٝدددخ  حإلٝـ ٖ دددشرظدددٌَُّ حآل دددخص  طلَؿٞددد  ىحثٚدددخا  آددد ي  حٕقِ دددِ
 :ارغخ٢ٕددخ ٣حٕٚٔدد ق  َدد٤ٓ ْٕددّ٘ ددو  ـدد٤ُ ْٕدد٘ طددَُ ١ددٌٟ حٕ٘ددَحثـ ٣) :ىٔددئحِٕ احٕ ددل ق

 دديٓ فٖدد٦  احٕدن«فٖد٦ َّٓدد  ٤ٙٓد٦ ؿٖددْ حْٕظزددش ٣حٕيَ ٔد ٤ٛا ىْددٔ ٙدخ ٍددخ٤ٕح ْٕدد٘ أٛ   »
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ىَدظ    ٕآل خصِٝ ال طي٢٘ حٕيَْ أ٣ حٕظئ َ حٕٚٔ ل  أ ٦ه٘أىَظ  اٙقَى٠ ّؼ َس رخإلٝـ ٔ
 ٗددَ قشك ددغ ّخٝددض  اًّددَ ٓدد خىطْ٘ أٛ ّددبلٗ حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ٕٖ٘ددقذ ّددخٛ ٍزددٔ حٕ ددٖذأ

 حٕظ٤ٍحط ددش٣حألكْددخٗ  حٕٞـخٓددش٣ٍىددـ حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ر ددٖ ز٠ كْدد٘  شاُحٕددض ٓددخٍ  حس ٙددخحٕظدد٤ٍ
٣فٚدي١٣٘ رخٓد٘ حآلد  احألٙد٣٘طٖٚد٣ٌح ؿٚ دـ  اىدخ١ًز٤ح» :رقي حٕ ٖ ذ ٕظبلٙ ٌٟك غ ٍخٓ 

١٣دخ أٝدخ ٙقْد٘ ّدٔ ا ٣ د ظْ٘ رد٠أ٣فٖٚد١٤٘ أٛ  ليؾد٤ح ؿٚ دـ ٙدخ ا ٣حالرٜ ٣ح٣َٕف حَٕيّ
 حٕٞـخٓدشأ  أٛ طقدخٕ ٘ حٕٔد ي حٕٚٔد ق ٙدٜ ٍىدـ (ا 38ٙظ٦ ) «ٜحٕي١َ   ٙ حأل خٗ ا٦ٕ حَٝضخء 

 حألٙدد١٘دد  حٕظدد  ٝق٢ٖٚددخ ٝلددٜ طبلٙ ددٌ حٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ْٕددٔ  ٕظبلٙ ددٌٟ  ف٢ٖٚددخ ظدد٣م ١َددخ حٕ
  ًٛ حوبٜ فٜ ٍَ ذ ر ٣ٙٞظؾَ ٜ طقٚ ي ّٔ حٕٖٚٔٚ

 ا٣ر دد٢ٞ٘ طن  ددَ ؿدد١٤َ  ا٢ٕدد   دديٍ ىدد  حٕٚددَط ٜحإل ىددخألَٙ اًخٓددلاٙددخ ٤ٙضدد٤ؿ ًرددق أ
حألٙدَ حٕدٌ   ؛٣ٍي َٗكض ِٕ ح٤ٕٚض٤ؿ رخٕظي د ٔ ٓدخرَخا  ا٢ٕ حإل ٕؤلَٙرَح١ ٘ ٤١٣ طٞي ٌ ا

  ً رٌرق فؾ ٘خٓلاٜٙ حٕوخٌٕ أٛ  يي   ٦حٓظيف
أٛ حٕو٣َه  ْٜٚ أٛ  غٌٖ فٖ ٠ ًردق ا ١ٔ طؾٜ ف٦ٖ حٕٚخٗ  شٖٚل٤ؽ٤ٕ طٔٚق ٕ  ر٣
أٙدخٗ  َز٤ٕدشحٕٚ حٕقؾ ٚدش حٕلَ َ دش حٌٕر لدش ؛ىخٌٕرق حٕقؾ ٘ ٤١ حٕٔ ي حٕٚٔ قا عبلٍخا ه افؾ ٘

١٣د  حٕٔد ي  افؾد٘أ شحٕظ  حىظديح١خ حٕٔد ي حٕودخٌٕ رٌر لد ٕٖزَ٘ ش ً ّخٛ ٍِٙحا خٓلبى احٕوخٌٕ
  حٕٚٔ ق

ًٛ حو حَٕؿد٤ؿ بفيُ رأ٣ إٌِٕ حْٕٞ ٔش٤ٕٚض٤ؿ كٍِ خٓ ىبل أفَه طئ َ  رخٕٞٔزشٙخ أ
  ربلمِ رٌِٕا٤ٖٕٚض٤ؿ ٣

  ِٕ كْٚظ٠ ٣َٗكض اٝخ أفَه أ٠ٝ َٗف  ف٦ٖ  ي ال٣ ؤى اٙخ ٤ٙض٤ؿ حٕغبلًأ
 نهُسخ في انمزآٌ انكزيى: ًسيحيانًفهىو ان

ػدد٘ ىف٤طدد٠  ارقدديٗ حٕدد١ٌخد ٕٖظز٘دد َ ٕظبلٙ ددٌٟحٕٔدد ي حٕٚٔدد ق ٣ىف٤طدد٠ أٙددَ  ٙددخ ٤ٙضدد٤ؿأ
كدديػض ٙؼددٔ  ددٖذ حٕٔدد ي  شأٙدد٤ٍ فؾ ٚدد خىَددي ّددخٛ ر ٢ٞٚدد حألٙددٕٖ٘ظبلٙ ددٌ رخٕدد١ٌخد ٕظز٘دد َ 

فٖد٦  خا ٛ ١ٌح ٕد ْ طٞخٍضدًا ا٢ٕ٘ ٕبلٝظؾخٍ كظ٦ ك٤ٖٓ ح٣َٕف حَٕيّ فٖ ٢٘ َٟٙأ٣ احٕٚٔ ق
  ٣أٝض طقٖ٘ ًِٕ اعبلًحإل

ِ  ﴿ :٤ًٓ ِٕ ١ٌح حٕٚؼٔأكذ أٛ أ٣ َّ٘ ٣َْؿد٠ُ حوَّ خ ط٤ُّٕ٤َُح َىَؼ َٚ َٞ ُد َىؤَْ  َِ ْن َٚ ْٕ ًُ ٣َح َِ ْ٘ َٚ ِ حٕ  ﴾٣َِوَّ
ْ٘ َى٤َُّٕدد٤ح ٣ُُؿدد١٤َ  ﴿٣ا (005حٕزَددَس ) ُّٞددُظ ددخ  َٙ ِٗ ٣ََكْ ددُغ  ح ََ ِي حَٕلدد ـِ دد ْٔ َٚ ََ حٕ ددْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َدد ٍّٓ ْ٘ َىدد٤َ ُْ

 ُٟ ََ دْغ ٙدَ ٜ حٕٚظٞخٍضدد ٜ ٍمد٘ أٝدد٠ ٙددٜ حأل١ددٌ ٜ  رد ٜ حِٕٙٞ ددشٙدخ ١دد  حٕٚديس (ا 044حٕزَددَس) ﴾َٗ
  ١  ٕز ض حَٕٚيّ حَٕزٖشأٛ  ش؛ٓٞ 04 دحٕٚق٣َه ٍزٔ ١ٌح ر
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ر ٢ٞٚددخا ّدد٘  حِٕٙٞ ددش حٕٚٔددخىشٕدد   أٍؿدد٤ أٛ طلٔددذ٣ ا٣ٝيددْ حٕظٞددخٍض ىدد  ًحص حٕٔدد٤ٍس
ْ٘  ﴿شه خفٓد ُْ ددٞ ِٙ  َٛ دد٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ددَحا ٣َحَّٕدد ْ٘ ٍَ ٣ََف دد٢ُ ْٗ َرَقددَش أَ ٍْ َّٜ أَ دد٢ِ ِٔ َٜ ِرؤَُٝي رَّْ دد ََ ٣َحؿدخا َ َظ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ  ﴾٣ََ دد
ِٓ  ﴿ا (324حٕزََس ) َٕد٦ حَٕلد٤ْ َظخفدخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِ٘  ُْ ٣َحؿخا ٣َِ  َّشا ألَ ُْ َٛ أَ ٣ ٍُ ٌَ  َ٣َ ْ٘ ُْ ٞ ِٙ  َٛ ٤ْ َٜ  َُظ٤َىَّ  ٌِ ٣َحَّٕ

حٍؽ  ََ ََ ِاْهدد  حٕـٖٚددشٜ  قظزدد٣َٛ أٛ  فٖٚددخء حٕٚٔددٖٚحٕقـ ددذ أٛ  ء٣حٕ٘دد ا (341 حٕزَددَس) ﴾َمْ دد
  ح٤ٕٔٞٚهشه َس ١  ٣حأل ا١  حٕٞخٓن حٕٚظَيٙش

شه ٍٔ ٜٙ ٓدخفخص ٍٖ ٖدأ٣ف٠ْٔ هبلٓ أَٙ   يحٍاٜٙ  حٕلْٚشْٜٚ أٛ ط٤َٓ ٕ   ى٢ٔ  
 حا ٙددَأىددبٛ ّددخٛ حٕٚدد٤ك  رددخََٕ ٛ ١دد٤ حإلٕدد٠ حٕوددخٌٕ ّ ددو   دديٍ ا ٍَ ٝ ددش ىز ٢ٞٚددخ ٓددض ؿٚددٔ

 ١٣دد٤  قٖدد٘ أٛ ٍٔددٚخا  احٕٞددخّ شخُ أ  حكظ ددخؽ ٕٖوزغدد٣ٕدد ْ ١ٞدد األٙددَ ٕدد٘   دديٍ رقددي خا ٝخٓددو
 ٕندش٣م دَ ٙظقٖٚد ٜ  ا قَىد٤ٛ حٕٞخٓدن ٣حٕٚٞٔد٤م ا الٜٙ حٕٔدخٙق ٜ ٕ ٔد٤ح ى٢َدخء ؿيحا  فؾ ٚخا 
  حْٕظخرش

ىددد  ٙؼدددخٓ ٣ىدددخس حٕددد٣ِؽ  ٟرٞدددخء فٖددد٦ ٙدددخ ٓدددزٌ ًّدددَ :أٍؿددد٤ حكظٚدددخٕ  ىددد  حٕٔدددئحٓ حٕظدددخٕ 
ٕد٠ حٕودخٌٕ حٕلْد ٘ حٕدٌ   قٖد٘ ْٜٚ أٛ طؼٌ أٛ ٤ٙك  حَٕدَ ٛ ١د٤ حإل ١ٔ ا حَٕزٖش٤ٙ٣ض٤ؿ 

كٔددذ طقَ ددو )أٗ أٝدد٠ ّددبلٗ ٙددٜ اٝٔددخٛ  ه٣حٕظخٕ ددش حٕٔددخرَشّددٔ حألٙدد٤ٍ ٙددٜ ٖٙ ددخٍحص حٕٔددٞ ٜ 
  (شٍٔ ىظَس ُٙٞ أ٣ ٤َٓ ف٠ْٔ ى   اٙخ  ٤َٓ ٦ ٞٔ اٗ ٣ِىَٝ خفٞيٟ   خح٤ٕ ْ ز ي
 (ال ٓدٚق حو ردٌِٕ)ٝيظدَ  ا هدَ  خا ٙلَؿد ٓؤٓ  دي َ  حٕقِ دِ ٓدئحالا أْٜٚ أٛ  ١ٔ 

ىد  حٕز دض  حٕوخ دشىد  حٕظ دَه ىد  مَىظد٠  حٕلَ دشفغ ظد٠ ٙغٖدٌ أ٣ؿيص حرٞدِ حٕدٌ  ِٝ أ
١دٔ ٓظٔدٚق ٕد٠ رخالٓدظَٚحٍ ا كَدٜ ٙوديٍس حٕنَىدش ؤهٌ ى  ١دٌٟ  شّخٖٙ شحٌٕ  طٚظ٠ْٖ ْٖٙ 

 ش٣ٕدد٤ إدد٦ ٙ ددل ٓددظغَىٟأٗ ه هددَ ٜه٤طدد٠ حآلفٖدد٦ أكددي اي  ظددْٚددٜ أٛ  ق ٣ اىدد  حٕز ددض
  ٣ٝخىٗ ف٦ٖ حََٕحٍا ٣كِ ٜ فٖ ٠ احََٕحٍ ٣أٝض ٙظؤٓو ى  ٍٖزِ ر٘يس ف٦ٖ ١ٌحا ٕٖقبلؽ

ٓديِ ٣ٝديِٙ طـدي ٝئدِ أؤٝض ٍمد٘ كِٝدِ ٣ى ا«ىٞيٗ حَٕد»  حٕٞٚ حٕظ٤ٍحط ٌِّٕ 
أٝد٠ ٕد٘  حٕٚ دلش٤ٕ٣ ٍ ٔ ٕدِ ىد  ا ِٝ ٙظَٔؿا :٣ٕٜ  َخٓ فِٞ ا١ٌح حََٕحٍ الطوخً حا ٙضغَ
س ٠ِٕٕٞٚ ٍمد٘ ١ٔ ٓظٔٚق ٠ٕ رخٕق٤ى ا٣ ٔظَٚ ى  حٕقبلؽ اَٝخ١شٛ فٞيٟ ىظَس أل اطٚخٙخا   َ٘و 

ٔددٚق رق٤ىطدد٠ ٍمدد٘ فدديٗ ٗدديخث٠  ٍٖزددِ  خْٕٛددٜ كٞدد٣ خاإٖ٘دديخء طٚخٙدد ٕٖٚ ددلشٍٓددٖظ٠ أٝددِ أ
 ٦ا٤ٙٓدُٙدٜ ٓدو حٕودخٌٕ أ٢ٔ ى٢ٚض حآلٛ ٤ٙضد٤ؿ ا ىٜٙ َٙ  طقخع  حٕٚويٍحص طٚخٙخا 

 هّؼَأَٗف ا٦ٕ أٗ ح٤ٕٚض٤ؿ ٙلظخؽ  هىٞخء رٞ  حَٓحث ٔ أ خٗ ىح٣ى حٕٞز اطَحؿق٠ فٜ ٣
 اٛ أ ضدخا  ديٍٞ ٣حآل ا٠ٕد٘ أى٢ٚد ا ٣أٝدخٝيدْ حٕٔدئحٓعَكدض  ٜ ى  حَٕٚط ٜ حٕٔدخرَظ  0

 ءٗدد ردديحٓ أ  ارٚقٞد٦ ال  ـدد٤ُ  (حَٕددَ ٛ)١ددٔ طَ دي أٛ حو ٙزدديٓ ْٕبلٙدد٠ ه ٙدخًح طَ ددي ردد٠ 



81 

طن ددَ  حََٕ ٝ ددش٣ف٘ددَحص حٕـٚددٔ  اٍددي طن ددَص ٕؤلٍٖٙددش٣فدديس  اطن ددَص حَٕزٖددشٍمدد٘ أٛ  اى دد٠
 شه ٙقٞخ١خ ٣طن َص ٙيخ١ ٢ٚخ هبلٓ ٓخفخص ٍٖ ٖ

٣ٍي ٗدَكض ٕدِ ا  ي ٞخأر ٜ  ٤١٣ ٤ٙؿ٤ى كخٕ خا ا هَ ٜ ٠َٞٙ ي أٛ حٕوخٌٕ ٙٞـ حآلأٗ ط 
ا اله ٙددٜ حٕٔددٞ ٜ( أٛ حٕوددخٌٕ  دديٍد ٗددقز٠ هددبلٓ حآل0 َٕٖٞغددش٣ٝلددٜ ىدد  حٕٔددئحٓ حٕؼددخٝ  )

 لْ٘  أل٠ٝ ا قذأيٍٞ  أ٠ٝ كْ٘ ا ْٕٜ  ٢ٓٔأكظ٦  ؤط  رخٕلْ٘ حٌٕ   زي٣ ٕٖٞخّ أ٠ٝ 
 ش ّبلص ٙظ٤ٞفأٜٙ  َ٘ى ٙٞق٣٢ٕ ْ ٙـ اىْخٍ حٕٞخّ ٣ٝ خط٢٘أف٦ٖ 

 يحٍ ٙد٤ك  حَٕدَ ٛ اٜٙ  حٕلْٚشٙخ )ف٦ٖ حٕٔئحٓ  شؿخراكظخؽ ِٙٞ أ حَٕٞغش٣ى  ٝيْ 
 ( هشٕٞز  حإلٓبلٗ رؤَٙ ػ٘  ظْٖ٘ رقيس رـٖٚش ٤ٔٞٙه

ِٜ  ﴿ :حََٕ ٝ شؿخرظِ فٜ ٓئحٕ  حٕؼخٝ  فٜ حٕـٚٔ اٙخ فٜ أ َٟ ِى  حٕديٍِّ  ح ََ ّْ )حٕزَدَس:  ﴾الَ ِا
 ٢دٔا ى٢ٕد٘ شأٛ   دش حٕٔد و ٕ ٔدض ٝخٓدو ٔؤ يً ؿديالا شا ىَ ٤ٔٞٙه٢ٝخ م أ٣م ١َخ ( 356

ِ  ﴿ :حَٕدَ ٛأٙدَ  ٝدِ ّٚٔدٖ٘ ٓدظٞيٌأطَ٘ف ٕد  ّ دو ْٜٚ أٛ   َٛ ِردخوَّ ُٞد٤ ِٙ َٜ الَ  ُْئ  ٌِ ٤ُٖح حَّٕد دخِط ٍَ
َٜ حَٕلد َٛ ِى د د٠ُُٕ٤ ٣َالَ َ دِي ٤ُٞ ُٓ ٍَ ٣َ ُ َٗ حوَّ ََّ خ َك َٙ  َٛ ٤ ُٙ ٍَِّ َِ ٣َالَ  َُل ِٗ حآلِه ٤ْ َ ْٕ َٜ أ٣ُطُد٤ح ٣َالَ ِرخ  ٌِ َٜ حَّٕد د ِٙ  ٌٍِّ

َظخَد  ِْ ٣طد٤ح أ َ ف٦ٖ أٛ ١ٌح حألٙدَ  دخىٍ ىَدظ ضدي ٙدٜ أ٣ّخطذ حََٕ ٛ  ا(39)حٕظ٤رش:  ﴾حٕ
 يٍ ١ٌح حَٕدَحٍ ٣ٕد٘  دٌَّ أٛ ّدخ٤ٝح ٙٔدخٕٚ ٜ أ٣ ٢ٙدخؿٚ ٜ أأ٠ٝ  ٣أٝض طقٖ٘ طٚخٙخا  احْٕظخد

  ِٕ ّٖٚٔ٘ رخٕٔبلف
ف دي ٝيدْ ٓدئحٕ  أىٖد  أٛ  اىطّْ٘خٛ هغؤ ٙٞ  ىد  ّظخرظد٠ ٕٔد خ ٛىب اٙخ ٓئحٕ  حٕؼخٕغأ

ٍددٔ ٙددٜ فدديس أىدد   َٟ دد٣طن ٙددٜ ّخطددذ حَٕددَ ٛ أٙددَ   دديحٍاٙددٜ  حٕلْٚددشٙددخ  :ر دد٤ٍس أهدد٥َ
 حَٕٚيٙددش حٕٞـد٤ٙ٥٤ضد٤ؿ  - حَٕزٖدش٤ٙضد٤ؿ  - حألٍٖٙددش٤ٙضد٤ؿ فديس ) ا ٣ًٕدِ ىد ٓدخفخص

٣ٕددد ْ ىددد  ١دددٌٟ  ا(ٕٞزددد  حإلٓدددبلٗ شٞيدددٌ اال ٙدددَس ٣حكددديس ريخثددديس ٙخٕ ددد ٣ٕددد٘  إٞزددد  حإلٓدددبلٗ
ّدخٛ  ٣حَٕزٖدش اٍزدٔ حٕٞخٓدن ٙٞد٠ ىؤَٙ حٕقيس  يٍ ح٤ٕٔٞٚم اخص أ٣ م ١َخ حٕظوي وح٤ٕٚض٤ف

  ْددٍَٟػدد٘ حاا أٙددَ ى قددَ  اٝزدد  حإلٓددبلٗ فددخٍه حٕلددٔ ٍزددٔ أٛ  ٔددؤ٠ٕ ٓددخثٔ أٛحٕٚيدد٣َ  
  ًَ ىٍخثٌن٣أفظَي أٛ ح٤ٕٚض٤ؿ ٕ٘  ٔظ شار ٤ٍس فْٔ 
كٔددذ ٚددخ ٣اٝ هظوي ددوحٕٕدد ْ  ٢خٕٞزدد  حإلٓددبلٗ أفظَددي أٛ ٤ٙضدد٤ف حَٕٚيٙددش ٣حٕٞـدد٥٤

ش ْٙد  خ ضّظخد حإل) ف ٕٞخٓن حََٕ ٛ ٤ٔٞٙ٣ه٠ ٣ٙقَىش أ ٠ٕ٤ ٣حهظبله حٕٞخّ ى ٠ ٕٖقبلٍّٙ
٢ٝدد٘ ال  دديىق٤ٛ أ٣حفظددَ  حٕددزقض فٖدد٦  إٚددخ ىىدـ حٕددي ٞخٍ  ٍّددخا ردٜ أردد  عخٕددذ حَٕ ٔدد ( أٛ فٖ

ٕدجبل  دٞيض  :لٔدذ ٍأ ر٣ا ٣ٕد٘  َؿدـ حٕدي ٞخٍ اٙؼ٠ٖ ٍخٓ ٝز  حإلٓدبلٗ فْدْ ٙدخ ٍخٕد٠ ٍدزبلا 
  ٠حٕٞخّ ٜٙ ك٤ٕ

 :إجبببث األسئهت انسببمت
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 :حٕـي يس حألٓجٖشِٕ رقض  ٣ؿيُص 
ردخٕيَْ  َٙطزغدش دزلض أ حٕٞـخٓدشٛ أل شإ ٔدض ٝـٔد حٕٚٔد ل شحٕلخثض ىد   حَٕٚأس  0

رخٕٚخى ددخص ّٞدد٤ؿ ٙددٜ حالٍطَددخء ح٣َٕكدد  ٕٖ٘ددقذ حٕٚددئٜٙ  َٙطزغددش٣ٕ ٔددض  احٕٞـٔددش حٕٞ ددشأ٣ 
  رخو

ا ؿد١٤َ أٙدَ  حٕظٞدخٍض ى٣ٛ كدي٣ع ٢ٕد  رٚقٞد٦ٙق٦ٞ ح٤ٕٚض٤ؿ أٛ طن َ حألَٙ حإل   3
ّٚدخ  ارخٕٞ ش ٢ٕ  ّخٙبلا ً  يٍ حألَٙ رييحث٠ رقي أٛ ٝيٌ ارَح١ ٘ حألَٙ حإلخٓلاكظ٦ ٤ٙض٤ؿ 

  َٗكض ِٕ ٓخرَخا 
  حَٕٚأس٤ٍٓ ر٤ْٕ ح٤َٕٓٓ رو ٤ٙ ٗقَ  ٦ٕنأكي أال   2
ٗدددَ ٙدددٜ ؤ٣ىَحثضددد  ر احألٙددد٘ٗدددَ ٙدددٜ ؤىوخٕيدددض أكْدددخٙ  ر» :حأل٣ٓ  َددد٤ٓ حٕدددٞٚ  4

ًٕددِ  ألؿددٔا ٣ىَحثضدد  ٕدد٘  ٔدد٤ْٖح ى ٢ددخ اٛ أكْددخٙ  ٍىضدد١٤خأل اك٤حٕ ٢ددخ ٍحضدد  حٕظدد حأل
٣ٕ٘ ط٤ْٖٔح  احٕظ  ك٤حٕ ْ٘ حألّٙ٘ؼَ ٜٙ أْٝ٘ ضــظ٘ أؿٔ أ ٜٙ: حَٕد١ٌْح ٍخٓ حٕٔ ي 

 «حٕظد  كد٤حٕ ْ٘ حألٙد٣٘ال فٖٚظ٘ كٔذ أكْخٗ  ا٣ٕ٘ طق٤ٖٚح كٔذ أكْخٙ  اى  ىَحثض 
  َٗ ٢ٞٙ٘أرٔ  اىَظ حألٙ٘أكْخٗ َٓحث ٔ ٕ٘   ٞـ كٔذ اأ  أٛ ٗقذ  (ا5ٍِ خٓ ك)

٣ٕد٘ طقٖٚد٤ح  اٝ  أٝخ حَٕد حٕدٌ  ٕد٘ طٔد٤ْٖح ىد  ىَحثضد٠أىظق٤ٖٚٛ »: حٕٞٚ حٕؼخٝ   ٤َٓ
 لْ٘ ف٦ٖ حٕ٘قذ  (00كٍِ خٓ « )حٌٕ ٜ ك٤ْٕ٘ حألٙ٘رٔ فٖٚظ٘ كٔذ أكْخٗ  ارؤكْخ٠ٙ

  حألٙ٘رٔ كٔذ أكْخٗ  اأ٠ٝ ٕ٘  ِٖٔ كٔذ َٗحثـ حٕوخٌٕ
 هَٓحث ٔ ىَظاأٗ ٙـَى َٗف ٤ُٖٕٔ ٗقذ  هحآل ظ ٜر ٜ  خا طٞخٍض ٥ٓ ي  حٕقِ ِ ١ٔ طَ

ٙددٜ حٕوددخٌٕ  حالٓددظـخرشّٞدد٤ؿ ٙددٜ ٣اٝٚددخ  اىدد  حألٙددَ حا ٤ٙضدد٤ؿ كٍِ ددخ ٕدد٘  ْددٜ طن ددَ  5
  ٗق خءإ بلس كٍِ خ ٣ٕٖٞز  

ٙٞدِ  ٕئلؿخردشٙٞد  طلظدخؽ  ش٣حى د شطنغ  حَٕٓخٕش١ٌٟ ٚخ ًَّص ِٕ ى  ى أٛ  ٤ْٛ أٍؿ٤ 
 ٟ ٕن َ ٕبلٝظَخ٤ٕٚٓض٤ؿ َٖٔ ٜٙ حٕٚلخ٣ٍس ى  ١ٌح حطر ٤ٍس 

كٔددذ طَط ددذ  شَٝغدد شٍى فٖدد٦ ٍٓددخٕظِ َٝغددأٝدد  أبلكددؼ ا ٕقٖددِ طٙددـ ؿِ ددٔ ٗددَْ 
  حَٕٓخٕش
  حٕلَ َ ش٣ ٔقي ٍٖزِ رٚقَىظ٠  ارٞخ ٙقٍِ

*** 
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 :٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
 دػىة نالنتزاو بآداة انحىار:

٣ٍدي ٣ٍدـ ٙٞدِ ٙظْددٍَحا  ارٚ٘ددخفَ حآلهدَ ٜ ال  قـزٞد  ىد  حٕلد٤حٍ حٕقٖٚد  حالٓدظويخه
ىددد  ٍٓدددخٕظِ حأله دددَسا ّٚؼدددٔ كدددي ؼِ فدددٜ حٕ٘ددد ٣ِىَٝ خا ٣ّدددٌِٕ كدددي ؼِ فدددٜ طقٚ دددي 

 ى  حََٕ ذ حٕقخؿٔ  حٕٖٚٔٚ ٜ ؿٚ قخا 
ىزبْٙخٝ  فٜ أكيػِ فٜ ٤ّٗش رد٤ْٕ حٕظد   ا٣ال طؾٜٞ أٝ  أفـِ فٜ ٙؼٔ ١ٌٟ حإلػخٍس

  أٛ أكديػِ فدٜ ٙدئطَٚ طؼز دض حإل ٚدخٛ ٣حٕلخٕدش حٕظد  ّخٝدض ط د ز٠ا ٣ربْٙدخٝ اٜٙ حٕ٘ غخٛ
حٕٚٔدد ل  حٕددٌ  ّددخٛ حَٕٔددْ  ظزددخ٤ّٛ ى دد٠ فٖدد٦ ّؼددَس حٕٚظلدد٤ٕ ٜ ىدد  ٙ ددَ إدد٦ حإلٓددبلٗا 

 ٣ َه٤ح ٙلٌٍ ٜ ٜٙ حََٝح  حٕٞ َحٝ ش ى  ٙ َ 
ا ٣ربْٙدخٝ  أٛ أكديػِ ٤ٕ٣ ٗجَض أٛ أرقغ ِٕ رد٣َحرظ َٕٚظغيدخص ٙدٜ فد٤ ٢ٖ٘ ٕيقٖدُض 

٘ظَ ٢خ ح٤ٖٕٚٔٚٛ ٣ ل٢ٝ٤ٕ٤خ ا٦ٕ ٙٔخؿيا ٣َٕٖٞض ِٕ فٜ حْٕٞخثْ حأل٣ٍر ش حٕوخٕ ش حٕظ   
)ٝ ٤ ٤ٍُ طخ ِٚ اٝظَٝخٗ ٤ٝخٓ( ى  َٝ٘ط٠  ل يش  ى  ٤ٍ٘ٞٙ حٕؼخٝ  ر٤ْٕ  ٤كٞخ ٙخ ٍخ٠ٕ حٕزخرخ

  ظلددي٥ حٕددٌ  ح٤ٕك ددي حٕددي ٜ ١دد٤ ىخإلٓددبلٗ» :32/0/0990ٗفدديى١خ حٕ ددخىٍ  دد٤ٗ حألٍرقددخء 
 حٕٚٔد ل ش حٕٚٞدخعٌ ىد  ٣حٝلٔدخٍ ابلٗحإلٓد فٖد٦ حإلٍزخٓ ى  طِح ي ١٣ٞخُ احٕٚٔ ل ش حٝظ٘خٍ

ًَ ى  ٍّ٘   «أ٣ٍرخ ؿ٤ٞر  ى  طظِح ي ٕئلٓبلٗ ؿ٤ٍٔ ١٣ٞخُ ا٣اىَ َ خ حألى٦ٝ حٕ
حٕظدد   ٣The Ecclesiological Societyىدد  رَ غخٝ ددخ ٍددخٓ طََ ددَ ٙي ددٔ ٕٚئٓٔددش 

 ّٞ ٔش طخرقش ْٕٞ ٔدش اٝـٖظدَح ىد  رَ غخٝ دخٓظ ٜ طَف٦ حْٕٞخثْ حإلٝـٖ ْخٝ ش ى  رَ غخٝ خ: أٛ 
ٍَّ  ٕئلمبلًا ٣أٛ فيى حٕٚ ٖ ٜ طَحؿدـ ٙدٜ  ٖٙ د٤ٛ فدخٗ 6 0طنٌٖ ّٔ فخٗا ٣أٛ حْٕؼ َ ٙق

ّٞ ٔددش أٝـٖ ْخٝ ددش إدد٦ ٙٔددخٍف  0636ٗا ٣طدد٘ طل٤ ددٔ 3110إٔيددخا فددخٗ  941ٗ إدد٦ 0971
فخٙخا حأله َس ى  رَ غخٝ دخا ٣أٛ ٍردـ حْٕٞدخثْ 21 ٤ٝ٣حى  ٙخ٤ٓٝ ش ٣َٙخ١  طَى ٢ ش هبلٓ حٕد

ٗو دخاا ٣كدٌٍ حٕظََ دَ ٙدٜ  31حآلكخى فٜ  أ خٗى ٢خ فيى حٕٚ ٖ ٜ ّٞ ٔش( ال  ِ ي  4111)
 ى  كخٓ حٓظَٚ طَحؿـ حإلٍزخٓ ف٦ٖ حْٕٞ ٔش  4111امبلً طِٖ حْٕٞخثْ حٕد

ٙدخ  ٤ٕ٣ ٗجُض أٛ أ ٔ ى  حإلػخٍس ا٦ٕ ٣ًٍط٢خ َٕٖض ٕدِ ردؤٝ  فٖد٦ ٍؿدخء رخٕ دبلس  ٤ٙدخا 
  ْٕٞد  ال  زدخط إد٦ حإلٓدبلٗى  ّيٍحث ش حٕقزخٓ ش فٞيٙخ ٝل٢ٕ٤خ ا٦ٕ ٙٔـي رقدي طلد٤ٓ حألٍ

إٔـؤ ٕٚؼٔ ١ٌحا أل٠ٝ ال  ٖ ٌ ردخٕل٤حٍ حٕقٖٚد ا ٣ٍدي حضدغٍَطٞ  إد٦ ىقدٔ ٙدخ أّدَٟا ألٝز٢دِ 
ا٦ٕ َٙحفخس ٙ٘خفَ ٙلخ٣ٍُا ٣رؤ٠ٝ ٍخىٍ ف٦ٖ ؿَكِ ٤ٕ ٗخءا ْٕٞ  ٕ٘ أفظي ف٦ٖ ١دٌحا ٕدٌح 

 ٔ أطؤٓو ٙٚخ ّظزضا ٣ٍي كيػظٞ  ٝئ  َٙحٍحا رلٌى٠ا ْٕٜ ٍيٍ حوا ٣ٙخ ٗخء ىق
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أٝددِ طَ ددي رقؼددَس حٕلدد٤حٍ ٣ط٘ددظ ظ٠  - ٣أٝددخ أٍددَأ ٍٓددخٕظِ -ال أىٍ  ٕٚددخًح ٍح٣ىٝدد  ٗددق٤ٍ 
حٕٚيد٣َ  أٝدخ حٝظ٢ ٞدخ  ؛ْٕ  ال   ٔ ا٦ٕ أ  ٝظ ـدشا ىَدي فديص ٙدٜ ؿي دي إد٦ اػدخٍس ٍضدخ خ

٢ٞٙخ ٌٙٞ ُٜٙ رق ديا ٣ٙدٜ أ٢ٕ٣دخ كدي ؼِ فدٜ أهبلٍد  حٕظد  طيظَدي١خ ىد  حٕٚٔدٖٚ ٜا ٣ّٞدض 
 ا ١٣خ أٝض طق يٟ حأل٦ٕ٣ أؿزظِ فٜ ١ٌح ى  ٍٓخثٖ 

 ٣فيص ٜٙ ؿي ي ٕٖلي غ فٜ ٍظٔ رٞ  ٍَ ؾشا ٣ٍي طْٖٚٞخ ى ٠ ٜٙ ٍزٔ 
 ػ٘ أّٖٚض رظَُ حإلؿخرش فٜ حْٕؼ َ ٜٙ أٓجٖظ  حٕظ  ٓظَح١خ ى   هَ ٍٓخٕظ  

 ولىع انُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس:
حألَٙ ٜا ْٕٞدِ  ؿي يُ ى  حَٕٓخٕش حأله َس أِٝ ال طئٜٙ رخٕظن  َ حٌٕ  ٤١ طٞخٍض ر ٜ
١د٣َد أٍد٤ٓ رؤٝد٠ طئٜٙ رخٕظن  َ حٌٕ  ٤١ )حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك ( ٕٖ٘قذ حٕٚدئٜٙا ٣ ئٓديٞ  أٛ 

 حٕٚ غٖلخص  ٣ٍحءٜٙ حٕل٤حٍ ى  حٕلَ َش فزَ حالهظزخء 
ٝدخ ال أٝخٍ٘دِ كد٤ٓ حٕلْٚدش ٙدٜ حٕظن  دَا ىؤٝدخ ٙظيدٌ ٙقدِ فٖد٦ ٣ؿ٤ى١دخ؛ ٣اٛ حهظٖيٞدخ أ

ٌح حٕظن  ددَ  ظقٖددٌ رلْٚددش ٣الردديا ّظٖددِ حٕظدد  أٛ ١دد أفددَه ؤٝددخى ارغَ َددش  دد خمظٞخ ٕٚئىح١ددخ
ٙٔددؤٕش    أٝددخ أٝددخٍٖ ىقددٔ حو ٤ٍ٣ٕدد٠   ١ددٔ  ظن ددَ ىدد  ه دد٤ٙ طٔددٚ ٢خ )حٕظغدد٤ٍ ح٣َٕكدد ( 

 ٣حكيس أٗ اله 
ٕٞضددَد ٙؼددخالا رددخٕوِٞ َا ىَددي أهزددَّ٘ حو ىدد  ط٤ٍحطدد٠ أٝدد٠ ٝـددْا ٢ٝ٣دد٦ فددٜ أّٖدد٠ا ى٢ددٔ 

 ِ طؤ٠ٝ٤ّٖهحو ٣ خٍ حٕوِٞ َ فٞيٟ عخ١َحا كبلالاا ٌٕٕأَٙ  طن َ
ٜٙ أٛ طـ زٞد  فدٜ حٕٔدئحٓ ٙزخٗدَسا طَد٤ٓ ٕد : )حٕظغد٤ٍ ح٣َٕكد  ٕٖ٘دقذ(ا ْٕدٜ  ىزيالا 

رغدٔ كْد٘ حو رغٖدض حٕلدي٣ى(ا  قٞد  أُ ٕؤلٙخٝش أٝض ٍٖض ر َحكش: )فٞيٙخ  دٖذ حٕٚٔد ق أُ 
حأل٣ٓ: )حٕوِٞ َ ٙلَٗ ىد  حٕق٢دي حَٕدي ٘(ا ١خطدخٛ حٕقزخٍحطدخٛ ىَدظ ١ٚدخ حٕـد٤حد حٕٚغٖد٤دا 

٠ا ٣ال أٝدخٍٖ أفَىد ٜٙ كي غ فٜ كْٚش ١ٌح حٕظن  َ ى٤٢ اضخفش ٤ٍٖٕض ألٝ ٣أٙخ ٙخ فيحٟ 
 ٗنذ ف٦ٖ ح٤ٕٚض٤ؿ ىلٔذ  -ّٚخ ٝز٢ظِ ٜٙ ٍزٔ  -ى ٠ا ٣طَّ ُِ ف٦ٖ كْٚش حٕظن  َ 

 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ:
رلٔذ ٍأ ِ  ـ٤ُ ارغخٓ حو ٕلْٚد٠ اًح طديٍد حٕ٘دقذ هدبلٓ  اله حٕٔدٞ ٜ )حٕظغد٤ٍ 

ٕظن  دددَ حو أهددد٥َ خ حطيَٞدددخ   ٓدددئحٕ  ١دددٔ  ْٚدددٜ أٛ طْددد٤ٛ ١ٞدددخُ ِكْددد٘   كٔدددٞ ح٣َٕكددد (
 ؿ٤حرِ أٝظؾَ ألكْخ٠ٙه أٗ أٛ ١ٌٟ ١  حٕلْٚش ح٤ٕك يس حَٕٚز٤ٕش ٕي ِه 

طن  ددَ حَٕزٖددش ٕدد ْ )طغدد٤ٍحا ٣ٍك ددخا( ىدد  ك ددخس حٕٚٔددٖٚ ٜا ألٛ ٙددخ ردد ٜ حألٙددَ ٜ رددؤٛ  طَدد٤ٓ
حٕقٖش ح٤ٕك يس ٕٖٞٔدن رؤٛ  ٓ ِٕ  ٣أطٔخءٓ: ٜٙ حٌٕ  ٍخ حإل٢ٕ  ٜ ال  ظقي٥ رضـ فَ٘س ٓٞش

 ِٕ ١ٌح ٜٙ ٍزٔه  ١  ٙخ طٔٚ ٠ )حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك (ه ١ٔ ٍُٖض 
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فدٜ ١دٌح  َٝدٔ ٕدِ ٙدخ ٍٖظد٠ ٕدِ ىد  ١دٌح حٕو د٤ٙا ٕظد٥َ أٝد  ٕد٘ أطلديع أرديحا ىفٞد  أ
 ٙٞٔددد٤م رخٕؼدددخٝ ا ٣فٖظددد٠حأل٣ٓ حٕدددٌ  حٓددد٠ٚ )حٕظغددد٤ٍ ح٣َٕكددد (ا ىَدددي ٍٖدددض ٕدددِ: )ىدددخألَٙ 

ُّٞدَض  ﴿ن  َ حَٕزٖشا ٍخٓ حو طقخ٦ٕ: حالرظبلء   ٣ٙؼٔ ١ٌح ى  ٤ٙض٤ؿ ط َِٕظد   َش ح َٖ ْز َِ َٞخ حٕ ْٖ خ َؿَق َٙ ٣َ
َزْ ٠ِ  َِ ٦َٖ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ْ ٢َخ ِاالَّ  َٖ     (042)حٕزََس:  ﴾َف

حٕٞزد  ط٤ؿد٠ ردؤٛ  ِْٕٞ طَىض حالفظَحه رقٖش حالرظبلء ٣حالهظزخٍا ٣ط٥َ أٛ حألَٙ ٙظقٌٖ
٣فـدِ فدٜ ىفد٤ط٢٘ طدَُ ٍزٖدظ٢٘ا ٣روخ دش  ا٦ٕ ر ض حَٕٚيّ طؤٕيخا ٕٖ ٤٢ىا ػ٘ ٕٚخ فخىح١٘ا

 رقي أٛ ًرق رٞ  ٍَ ؾشا ىَْٟ أٛ   ٖ  ا٦ٕ ٍزٖظ٢٘ 
ٓٞش ىَظا ١٣  ال طٚخػدٔ حآلاله حٕظ٤ٍحط دش؛ اًحا  أٍرـ فَ٘س ػ٘ ٕٚخ ّخٛ ر ٜ حألَٙ ٜ ٙيس

ذ ٣طغد٤ٍ ٣ٍكد ( ىد  ك دخس حٕٞزد  أ٣ ١ٌح حٕظن  َا أل٠ٝ ال  ٤ؿدي )طديٍ  - رَأ ِ – ال  ٤ٔك
   كْٚدش ٣حكديساال  حٕٖٚٔٚ ٜ  ٔظيف  ١ٌح حٕظن  َ   ىٚٞ٘ؤ ١ٌح حٕٖزْ رَأ د  أٝدِ ال طد٥َ

٠ ٕددِ ٙددخ ٍُٖظدد ىٍّددَض أطَ ددي أٛ طٖزٔدد٠ ىدد  ّددٔ حٕلددخالص   ٣ٕدد٤ ٣ اػدد٤د ٣حكددي رَٚددخّ ٣حكددي
 ٙخ ٍٖض  ٓخرَخا ى  طقيى حِٕلْ٘ حإل٢ٕ ش ٕٚخ ٍَٖض 

أ٣ أٝدِ ال طَ دي أٛ  اأ٣ ٍَأط٠ ٣ٕد٘ طي٢ٚد٠ اا ٕظقٖ٘ أِٝ ٕ٘ طََأ١٣ٟخ أٌٝح أ٠َٖٝ ِٕ رغ٠ٕ٤
ْدد٘ حٕٞٔددن حالرددظبلءا أ  أٛ حو  زظٖدد  فزددخىٟ رظْٖدد ي٢٘ ٙددخ  ٘ددٌ طي٢ٚدد٠: )٣ٙددٜ أٓددزخد ٣كِ 

٣ َىدـ ١دٌح حإل دَا ّٚدخ ىد   افٖ ٢٘ا ٕ ؾ٢َ  يً ا ٚخ٢ٝ٘ا ١٣د٤  قٖد٘ أٝد٠ ٓد ويو فد٢ٞ٘
َح١ ٘ رٌرق حرٞد٠ حردظبلء ٣حهظزدخٍحاا ١٣د٤  قٖد٘ أٝد٠ حو ارأَٙ  ٍ ش حٌٕر ق حٕظ  ى  ّظخرْ٘ا ىَي

 ٙٞٔدد٤م رخٕؼددخٝ ا ٣فٖظدد٠حأل٣ٓ ٓدد ويو فٞدد٠ ١ددٌح حٕلْدد٘ إدد٦ ًرددق ّددزٖ ىدديحء ٕدد٠ا ىددخألَٙ 
َِٕظدد   ﴿  ٣ٙؼددٔ ١ددٌح ىدد  ٤ٙضدد٤ؿ طن  ددَ حَٕزٖددشا ٍددخٓ حو طقددخ٦ٕ:  حالرددظبلءا ددَش ح َٖ ْز َِ َٞددخ حٕ ْٖ ددخ َؿَق َٙ ٣َ

 ٜ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ْ ٢َخ ِاالَّ  َٖ َزْ د٠ِ َُّٞض َف َِ ٦َٖ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ا أ  حردظبلء (042)حٕزَدَس:  ﴾َ ظَّ
٣حهظزددخٍحا ٕٖٞددخّا ١ددٔ  ظزقدد٤ٛ حَٕٓدد٤ٓ ىدد  ًٕددِا أٗ  ْٖٞدد٤ٛ فددٜ عخفظدد٠ ألٝدد٠ أٙدد١َ٘ رن ددَ 

 ٤١ح١٘  
َزْ د ﴿: فزخّ ٍخٓ حرٜ َِ َٖد٦ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ( 042: حٕزَدَس) ﴾٠ِ ِاالَّ 

  «٣حهظزخٍحا  حرظبلء»: أ 
 حْٕقزدشاإد٦  حٕ٘خٗا فٜ حَٕزٖش  َىض ٕٚخ»: ٍخٓ ٥٣ٍ٣ حٕغزَ  ربٓٞخىٟ فٜ حرٜ فزخّا

 ٣ٓدٖ٘ فٖ د٠ حو  د٦ٖ حو ٍٓد٤ٓ َٙديٗ ٜٙ ٢َٗحا  فَ٘ ٓزقش ٍأّ ف٦ٖ ٍؿذ ى  ٣ َىض
 ردٜ ٣ّقدذ فٚد٣َا ردٜ ٣ٍدَىٗ ٍ ْا رٜ ٍىخفش ٣ٖٓ٘ فٖ ٠ حو  ٦ٖ حو ٤ٍٓٓ أط٦ حٕٚي ٞشا

 ّقدذ كٖ دو فٚد٣َ ردٜ ٣حٕلـخؽ اٍحىـ رٜ أر  ٍحىـ( :)٣ٍ ٔ ٝخىـ أر  رٜ ٣ٝخىـ حألَٗها
  دخ: ىَدخ٤ٕح حٕلَ ٌا أر  رٜ حَٕر ـ رٜ ٣ّٞخٝش حٕلَ ٌا أر  رٜ حَٕر ـ رٜ ٣حَٕر ـ حألَٗها رٜ
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 اردَح١ ٘ ٣ى ٞدد٠ه ٖٙدش فٖد٦ أٝددِ طدِف٘ ٣أٝدض افٖ ٢دخ ّٞدض حٕظدد  ٍزٖظدِ فدٜ ٣الُ ٙدخ اٙلٚدي
 حو ىدؤِٝٓ اى ٠ٞ فٜ ىظٞظ٠  َ ي٣ٛ٣اٝٚخ  ٣ٝ يٍِا ٝظزقِ فٖ ٢خ ّٞض حٕظ  ٍزٖظِا٦ٕ  حٍؿـ
ْ ٢َخ  ﴿: ى ٢٘ َٖ َّخ٤ُٝح َف َِٕظ   ُ٘ ح ِظ٢ِ َٖ ْز ٍِ ْ٘ َفٜ  خ ٣َال١َُّ َٙ  ِّ َٜ حَّٕٞخ ِٙ َي٢َخُء  ُّٔ ُٓ حٕ ٤ َُ  َ  (043: حٕزََس) ﴾َٓ
َٓ  ﴿: ٠ٕ٤ٍا٦ٕ  ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ َزْ ٠ِ  ِاالَّ  َِ ٦َٖ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ   «(042: حٕزََس) ﴾ِٙ

 حٕلدَحٗا حٕٚٔدـي َٔزدٍِ  ٣ٓدٖ٘ فٖ د٠ حو  د٦ٖ حٕٞزد  ٣ؿد٠ ٕٚدخ» :أٝد٠ أ ضخا ٥٣ٍ٣ حٕغزَ  
 ػدد٘ اُٙخٝددخا  ٍزٖددش فٖدد٦ ّددخ٤ٝح رددخ٢ٕ٘ ٙددخ: حٕٚٞددخى٤َٛ ىَددخٓ اأ ددٞخىخا  ىْددخ٤ٝح ى ٢ددخا حٕٞددخّ حهظٖددو
ِّ  ﴿: حٕٚٞددخىَ ٜ ىدد  حو ىددؤِٝٓ م ١َددخهإدد٦  ٣ط٤ؿ٢دد٤ح ط١٤َّددخ َٜ حَّٕٞددخ دد ِٙ ددَي٢َخُء  ُّٔ ُٓ حٕ ٤ َُ ددَ  َٓ﴾ 

  «٢ّٖخ حآل ش (043: حٕزََس)
َّٖ  ٣طٚلدد ٚا رددبلء ى ٢ددخ حَٕزٖددش ّخٝددض» ٣ٍددخٓ ٍظددخىس:  حَٕٚدديّ ر ددض ٝلدد٤ حألٝ ددخٍ ض دد

 رقدي ٣ٓدٖ٘ فٖ د٠ حو  د٦ٖ حو ٝزد  ٣ د٦ٖ ٣ٓدٖ٘ا فٖ د٠ حو  د٦ٖ حو ٝز  ٍي٣ٗ ٍزٔ ك٤ٕ ٜ
إد٦  ًٕدِ رقدي حو ٣ؿ٢د٠ ػد٘ اٗد٢َحا  ف٘دَ ٓدزقش حَٕٚديّ ر دض ٤ٝلد ٢ٙدخؿَحا  حٕٚي ٞدش ٍي٠ٙ٣
دخ٤ُٝح  ﴿: حٕٞخّ ٜٙ ٍخث٤ٖٛ ًِٕ ى  ىَخٓ حٕلَحٗا حٕز ض حْٕقزش َّ َِٕظد   ُ٘ ح دِظ٢ِ َٖ ْز ٍِ ْ٘ َفدٜ  خ ٣َال١َُّد َٙ
ْ ٢َخ  َٖ   «٤ٕٙيٟا٦ٕ  حَٕؿٔ حٗظخً َٕي(ا 043: حٕزََس) ﴾َف

َ ٛ ٣ًَّط٢دددخ ح٣َٕح دددخصا ْٕٞددد  ٙغخٕدددذ ٙدددٜ ٍزٖدددِ رظدددَُ فٖدددش حٕٞٔدددن حٕظددد  ١ًَّدددخ حَٕددد
ٕٖيض حٕٞؾدَ  ح٤ٕٚض٤ؿ ال  قي٣ أٛ  ٤ْٛ ٗؤٝخا حٍظ خى خا رؤٛ  ٣طٌْ ذ ١ٌح ٠ّٖا ػ٘ ط ي َِ

 اا٦ٕ ْٙش ٣ّقزظ٢خ رقي حْٝٔخٍ ٍَ ٖا ىخٕلؾ  ـٖذ أ٤ٙحالا عخثٖش
 تؼهيمبث ػهى اإلجبببث انسببمت:

رد ٜ ٕدِ ١٣ٞخ أفـدذ ٕقٖٚدِ رخٕظدخٍ ن ٣هزَطدِ ىد  حٕـنَحى دخ ٣فٖد٘ حٕدٞيْا ٣ٕدٌِٕ أ
 فيس أ٤ٍٙا ٢ّٖخ طوغت ٍأ ِ ٣طيٞي ٤ٍِٕ:

  ْٙش ٣ّقزظ٢خ ١  ٙلٔ طقؾ ٘ حٕقَد ٌٙٞ رٞخ١دخ اردَح١ ٘ فٖ د٠ حٕٔدبلٗا ٣ّخٝدض ٣ىد٤ى 0
َُ  ﴿ىَي ٍخٓ حو إلرَح١ ٘:  احٕلؾ طئ٢ٙخ ٤ٞٓ خا ٌٙٞ ًِٕ حِٕٜٙ َْٕلؾٍِّ َ دْؤط٤ُ ِّ ِردخ ٛ ِى  حَّٕٞخ ًٍِّ ٣َأَ

ٍَ َ ؤْ  ِٙ ِ َضخ ٍّٔ ُّ  ٦َٖ َؿخالا ٣ََف ٍِ ٌٍ ِٚ د ِ َىدٍؾٍّ َف ٍّٔ ُّد  ٜ ِٙ  َٜ ا ٣أٓد٤حً حٕقدَد حْٕزد٥َ (37)حٕلدؾ:  ﴾ِط 
)فْددخػ ٣ٙـٞددش ٣ً٣ حٕٚـددخُ( ّخٝددض حٕقددَد طَ ٢ٚددخ ٓدد٤ٞ خا رقددي ٤ٙٓدد٘ حٕلددؾ   ١ددٌح ٍزددٔ 

 حإلٓبلٗا ىٖ ْ ٜٙ كخؿش ٕظ٤ؿ ٠ حٕٞخّ ا٦ٕ أ١ٚ ظ٢خ 
ٞدد٤ٍس ك ددغ طـخٍ ددش ّٚددخ طَدد٤ٓ؛ ٕن َّددَ حٕٞزدد  حَٕزٖددش إدد٦ حٕٚي ٞددش حٕٚٚٔددؤٕش   ٕدد٤ ّخٝددض ح3ٕ

  َ ٘ا ٣ٕ٘  ن ١َخ ا٦ٕ ْٙخٛ  ٔ غَ فٖ ٠ أفيحإٟا ٕ ٞظيق٤ح رخٕظـخٍس حٕظ  كيػظٞ  ف٢ٞخ 
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  ح٤َٕٓٓ ّخٛ ى  ْٙش   دٖ  إد٦ ر دض حَٕٚديّ ٙديس ػدبلع ف٘دَس ٓدٞشا ٣ٕد ْ ى ٢دخ 2
ٜٙ حٕ ٤٢ى أكيا ػ٘  ٦ٖ ىد  حٕٚي ٞدش ٓدزقش ف٘دَ ٗد٢َحاا ػد٘ ٝدِٓ طن  دَ حَٕزٖدشا أ  طل٤ٕدض 

 ٙـ حٕ ٤٢ى ٣طؤّيٟ ٜٙ فيٗ ا ٚخ٢ٝ٘ حَٕزٖش ٍزٔ هبلى٠ 
  حَٕٓدد٤ٓ  دد٦ٖ حو فٖ دد٠ ٣ٓددٖ٘ ٙٞددٌ ّددخٛ ىدد  ْٙددشا ّددخٛ  لددذ أٛ   ددٖ  إدد٦ ؿ٢ددش 4

ٍرد٠ا ى د٦ٖ إد٦ ؿ٢دش حَٕديّا ْٕٞد٠ كد ٜ ّدخٛ   دٖ  ىد  حٕلدَٗ   أٙدَ  حْٕقزشا ٠ْٕٞ حٙظؼٔ
أ  أٝد٠ ّدخٛ ىد  ْٙدش  لدذ  اا خ١خ ٣ر ض حَٕٚديّ ى  ٖ  ٙٔظَزبلا  اّخٛ  َو هٖو حْٕقزش

 ٍٓد٤ٓ ّدخٛ ٍديحألٙدَ أٝد٠  ٣كخ دٔ »(: 0/452ٓظَزخٓ حْٕقزشا  ٤َٓ حرٜ ّؼ َ ىد  طئد َٟ )ح
 رد ٜ   دٖ  رْٚدش ىْدخٛ حَٕٚديّا ر دض ٙدٜ حٕ دوَس رخٓظَزخٓأَٙ  ٣ٖٓ٘ فٖ ٠ حو  ٦ٖ حو

   « حَٕٚيّ ر ض  وَس ٙٔظَزٔ ٤١٣ حْٕقزش  ي ٠ ر ٜ ىظ٤ْٛ حَّٕٞ ٜا
ْٚدٜ أٛ طَحؿدـ طدخٍ ن  ٣أٝدض طَد٤ٓ: )٣ْٕٞ  أفظَه ِٕ رؤِٝ أ١ًٖٞد  رؼَظدِ رٞئدِ 

٣ِٝٓ حٕـٖٚش حََٕ ٝ دش ٣طدخٍ ن حَٝدبلد حٕ ٢د٤ى فٖ د٠ا ٓدظـي حٕقـدذ(ا ١٣د٤ رخٕيقدٔ فـدذا 
 َٖدض حَٕزٖدشٌِٕٕ أٍ ي ِٙٞ أٛ طٌَّ ٕ  ١ٌٟ حٕظ٤حٍ نا ْٕٞظ٘دو ١دٌح حٕقـدذ ٙقدخا ه ٙظد٦ ُٝ 

ظ٦ فخىحٟ  ٢د٤ى ٜٙ حَٕيّ ا٦ٕ ْٙشه ٣ٙظ٦ حَٖٝذ حٕ ٤٢ى ف٦ٖ حٕٞز   ٦ٖ حو فٖ ٠ ٣ٖٓ٘ه ٙ
ؿددد٤حرْ٘ الٓظْ٘دددو حٕقـدددذ ؤٝظؾَ حٕٚي ٞدددش؛ رٞددد٤ حٕٞضددد َ ٣رٞددد٤ ٍ َٞدددخؿ ٣رٞددد٤ ٍَ ؾدددشه  ٓددد

 رٚق ظْ٘ا ٣أًَّّ٘ أٛ ؿ٤حرْ٘  ٢ٚٞ  ؿيحا ؿيحا 
 يفهىو انًسهًيٍ حىل انُسخ:

ِ  ﴿ ٜٙ ؿي ي الىظدَح  حٕٞٔدن ٣حٕظٞدخٍض رد ٜ ٤ٍٕد٠: فيَص  َّ٘ ٣َْؿد٠ُ حوَّ دخ ط٤َُُّٕد٤ح َىدَؼ َٚ َٞ  ﴾َىؤَْ 
ِٗ  ﴿٠ٕ٤ٍ٣: ( 005ََس: )حٕز ح ََ ِي حَٕلد ـِ د ْٔ َٚ ََ حٕ دْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َد ٍّٓ ا ىظَد٤ٓ: ٙدخ (044)حٕزَدَس:  ﴾َى٤َ

 ١  حٕٚيس حِٕٙٞ ش ر ٜ حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم ى  ١ٌ ٜ حألَٙ ٜ حٕٚظٞخٍض ٜه
ىَي أؿزظِ فٜ ١ٌح حٕٔئحٓا ١٣دخ أٝدخ أَٝدٔ  ا٣ٙخ ٍٖظ٠ ١ٞخ  ئٓيٞ  أ٠ٝ ٙض قش ٤ٍٖٕض  0

ِ  ﴿ ِٕ ؿ٤حر  رل٣َى٠: )أٙدخ   دش َّ٘ ٣َْؿد٠ُ حوَّ دخ ط٤َُُّٕد٤ح َىدَؼ َٚ َٞ ِ  ﴿ىٖ ٔدض ٙٞٔد٤هش رآ دش  ﴾َىؤَْ  ٍّٓ َىد٤َ
 ِٗ ح ََ ِي حَٕلدد ـِ دد ْٔ َٚ ََ حٕ ددْغ َٗ  َِ رددٔ ْٕددٔ ٢ٞٙٚددخ ٙلٖدد٠ا ىٚددٜ ؿ٢ددٔ حَٕزٖددش  دد٦ٖ إدد٦ أ   ا﴾٣َْؿ٢َد

ؿ٢ددش ٗددخءا ىددَؼ٘ ٣ؿدد٠ حوا ٣ّددٌِٕ حٕٚظٞيددٔ   ددٖ  إدد٦ أ  ؿ٢ددشا ّٚددخ ٕدد٤ ّددخٛ   ددٖ  فٖدد٦ 
 أل٠ٝ أ ٞٚخ   ٖ  ىَؼ٘ ٣ؿ٠ حو  حٕيحرش أ٣ حٕٔ خٍسا

٣ٍددي ٣ٍى ىدد  ٓددزذ ٢ٕ٣ِٝددخ أٛ حٕ ددلخرش  دد٤ٖح ىدد  ٓدديَ إدد٦ م ددَ حَٕزٖددشا ػدد٘ هددخى٤ح أٛ 
ِ  ﴿ :ط٤ْٛ  بلط٢٘ م َ َٙز٤ٕشا ىؤِٝٓ حو َّ٘ ٣َْؿ٠ُ حوَّ خ ط٤ُّٕ٤َُح َىَؼ َٚ َٞ  ا ىخآل ش م َ ٤ٔٞٙهش ﴾َىؤَْ 

 ٣ال ٝخٓددوش حآل ددش ٕ ٔددض  َددخٓ:ٛ أ ٣حٕ دد٤حد»٣إ ددِ ٙددخ ٍخٕدد٠ ّز ددَ حٕٚئددَ ٜ حٕغزددَ : 
 ٙلدظٚبلا  ّدخٛ ٣ٙدخ حٕٞٔدنا ٕن دَ ٙلظٖٚدش ١٣  ى ٢خا ح٤َٕٓ طٞخُف٤ح ٍي حٕقٖٚخء ألٛ ٤ٔٞٙهشا
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ْٔ  ٕدد٘ حٕٞٔددن؛ ٕن ددَ  ّددخٛ ٙددخ ىؤٙددخ ٢ٕددخا حٕظٔددٖ ٘  ـددذ رلـددشاال  ٙٞٔدد٤م ٣ال ٝخٓددن ى دد٠ َٝدد
 ٌح١دد ٙددـ ٓدد ٚخ ٣ال رٚقددِٓا حٕٞٔددن ىقددٜ ٣حٕو دد٤ٙ؛ ٣حٕقٚدد٤ٗ ٣حٕٚئددَ حٕٚـٚددٔ  لظٚددٔ

حآل دش ٙٞٔد٤هشه ردؤٛ  (ا ١دٔ أ دي67ٍِ)حٕٞخٓن ٣ح٤ٕٔٞٚم الرٜ حٕٞلخّا ٙ  «حالهظبله
 حٕٚئَ ٜه  أٙخٗ أٗ أ يً حٕغزَ 

ُحٓ ٙغ٤ٖرخا ٙٞ  ر خٛ حٕٚيس حِٕٙٞ ش ر ٜ حألَٙ ٜ حٕٖدٌ ٜ أإٙدٜ أٝد٠ ال ٝٔدن ر ٢ٞٚدخ  ١ٔ ٙخ
  ٔ ِ ﴿٠ٕ٤َٕ:  حا ى  ٤ٙض٤ف٠ا ىؤٝخ أ ٖ  ا٦ٕ حْٕقزش ى  حٕي٣َ  طٞي ٌ ٣ال طقخٍ ا رٔ ّ ٍّٓ َىد٤َ

 ِٗ ح ََ ِي حَٕلدد ـِ دد ْٔ َٚ ََ حٕ ددْغ َٗ  َِ ا ٣ ـدد٤ُ ٕدد  حٕ ددبلس إدد٦ م ددَ ؿ٢ددش حْٕقزددش ىدد  حٕٔدديَ ﴾٣َْؿ٢َدد
َّ٘  ﴿َٕد٤ٓ حو طقدخ٦ٕ:  ٣حَٕٚ  ٣فٞي ٤ٍّر  حٕٔ خٍس ى  م َ حٕيَ ضش اٝيخًحا  دخ ط٤َُُّٕد٤ح َىدَؼ َٚ َٞ َىؤَْ 

 ِ   ﴾٣َْؿ٠ُ حوَّ
 فٖ د٠ حو  د٦ٖ حو ٤ٍٓٓأٛ  ٣ ٌَّ ٖظ٠اٍحك ر٠ ط٤ؿ٢ض ك غ ٣ٍي ّخٛ حرٜ فَٚ   ٖ 

ِ  ﴿: حآل دش ١دٌٟ ٣ ظدؤ٣ٓ ًٕددِا  يقدٔ ّدخٛ ٣ٓدٖ٘ َّ٘ ٣َْؿد٠ُ حوَّ ددخ ط٤َُُّٕد٤ح َىدَؼ َٚ َٞ ا ىَٓدد٤ٓ حو ال ﴾َىؤَْ 
  َح١خ ٤ٔٞٙهشا  ٥َ أ٢ٝخ طظقٌٖ رن َ ٙخ طقَٖض ر٠ حآل ش حأله٥َ 

  ٣ٓدظز٦َ  خ ٙظٞخٍضدظخٛطدِف٘ أ٢ٝٚد   ِْٕٞ ٓظز٦َ ٙخ ك  َض  ٌِٕٕ ال أ٥ٍ ى ٢ٚخ طٞخٍضخا 
 ٙخ رَ  ى  حٕقَٚ ٙظٔـ طغخٕزٞ  ريِ حٕقَيس حٕظ  ال  َح١خ م َُاا

٣َِ دددد َّشا  ﴿أ٣ى أٛ أ١ٚددددْ ىدددد  أًٝددددِ ٗدددد جخاا ١٣دددد٤ أٛ   ددددش  ارو دددد٤ٙ فدددديس حٕٚظ٤ىددددخس
حٍؽ  ََ ََ ِاْهدد ِٓ َمْ دد َٕدد٦ حَٕلدد٤ْ َظخفددخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِدد٘  ُْ س حٕٚظ٤ىددخس يَّ ( ال طظلدديع فددٜ ِفدد341)حٕزَددَس:  ﴾ألَ

أ  ٙزٖدل  اطغخٕدذ حٕد٣ِؽ رخ٤ٕ دخس ٣ِٕؿد٠ رٔد٢ْٞخ ىد  ر ظ٢دخ رقدي ٣ىخطد٠ ٣رٚظدخؿ٣اٝٚدخ ا أ بلا 
 اًح حهظخٍص حٕو٣َؽ ٜٙ ر ظ٠ ربٍحىط٢خ اال  ٙخٕ   ْي ٢خ ا٦ٕ ٓٞش ؛
يس حٕٚظ٤ى٦ ف٢ٞخا ّٚخ ُفد٘ ؿ٢ٚد٤ٍ حٕٚئدَ ٜا ى٢دٌح ٕد ْ ر دل ق ٣ٕ ٔض حآل ش ى  فِ 
  ىخآل دش  َأس أ٣ حٙظٞخف٢دخ فدٜ حْٕٚدغ ىد  ر ظ٢دخيس ال طظقٌٖ ربٍحىس حٕٚفٞي حٕٚلََ ٜا ألٛ حٕقِ 

ٕ ٔدض ىدد  حٕقديسا رددٔ ١دد   دَ لش ىدد  ح٤ٕ د ش ٢ٕددخ رخٕٚددخٓ حٕدٌ   ْي ٢ددخ ٓدٞش أٛ رَ ددض ىدد  
َٜ َىدبلَ  ﴿ر ض ٣ُؿ٢خا طؤٙٔ ٠ٕ٤ٍ:  ْؿ ََ ْٛ َهد حٍؽ َىدِب ََ ََ ِاْهد ِٓ َمْ  ٦َٕ حَٕل٤ْ َظخفخا ِا َّٙ ٣َحِؿ٢ِ٘  ُْ ٣َِ  َّشا ألَ

خ َٙ ْ٘ ِى   ُْ  ْ َٖ َٞخَف َف َّٜ  ُؿ ٢ِ ِٔ َٜ ِى  أَُٝي ْٖ ا ىٖد٤ ّدخٛ ٤ٙضد٤ف٢خ ٙظقَٖدخا رخٕقديس (341)حٕزََس:  ﴾َىَق
َٜ  ﴿ٕٚخ ف٠َٖ حو رَضخ١خ ٣ىق٢ٖخ  ْؿ ََ ْٛ َه   ﴾َىِب

 طديٓ ٕد٘ حآل دش ١دٌٟأٛ  ٙدٜ ٣فغدخء ٙـخ١دي فٖ د٠ فد٤ٓ حٕدٌ  حَٕد٤ٓ ٍخٓ حرٜ ّؼ دَ: )ى٢دٌح
 حألٗد٢َ رخألٍرقدش خا ٙٞٔد٤ه ًٕدِ  ْد٤ٛ كظ٦ حٕـ٤٢ٍٚ ُف٠ٚ ّٚخ ٓٞش حالفظيحى ٣ؿ٤د ف٦ٖ

َّٜ أٛ  رخ٣ِٕؿدخص ح٤ٕ دخس ردخد ٙدٜ ّدخٛ ًٕدِأٛ  فٖد٦ ىٕدض٣اٝٚخ  ا٣فَ٘حا   حٕٔد٦ْٞ ٙدٜ  ْٚد
: ٤َٕٕد٠ ًٕدِ ٙدٜ  ُٚدٞقٜ   ٣ال ًِٕ حهظَٛٛ ؛ اّخٙبلا  ك٤الا  ٣ىخط٢٘ رقي أ٣ُحؿ٢ٜ ر ٤ص ى 



89 

حٍؽ  ﴿ ََ ََ ِاْهدد  حٕلٚددٔا ر٤ضددـأ٣  ٣حٕق٘ددَ حألٗدد٢َ رخألٍرقددش فدديط٢ٜ حَٝضددض اًح ىؤٙددخ ا﴾َمْ دد
ْٛ  ﴿ ٤َٕٕدد٠: ًٕددِ ٙددٜ  ُٚددٞقٜ ال ىددب٢ٜٝ حٕٚٞددِٓا ًٕددِ ٙددٜ ٣حالٝظَددخٓ حٕودد٣َؽ ٣حهظددَٛ َىددِب

٣ٍه  َُ ْقد َّٙ دٜ  ِٙ  َّٜ د٢ِ ِٔ َٜ ِىد  أَُٝي د ْٖ دخ َىَق َٙ ْ٘ ِىد   ُْ دْ  َٖ َٞخَف َف َٜ َىبلَ ُؿ ْؿ ََ  حطـدخٟا ٕد٠ حَٕد٤ٓ ١٣دٌح ا﴾َه
(ا ٣أٝدخ ٙدٜ ط ٚ دش ردٜ حٕقزدخّ أرد٤ حإلٙدخٗ: ٙد٢ٞ٘ ؿٚخفدش حهظدخٍٟ ٣ٍدي ٕد٠ا ٙٔخفيس حٕٖيؼ ٣ى 

أٛ ال طغدخٕزٞ  ردخىظَح  أ٢ٝدخ ٙٞٔد٤هشا ٣أٝد٠  ِٖٙٞد  أٛ أٍؿد٤ ر٢ٌح حَٕد٤ٓا ٕدٌح  أ٤ٍٓؿ٢ظ  
 أر ٜ ِٕ ٙخ طؾ٠ٞ طٞخٍضخا ى  حٕٚق٦ٞ 

ْٕددددٜ أ٥ٍ أٝددددِ طؾددددٜ أٛ ًحَّطدددد  ٙؼ٤َرددددشا اً طَدددد٤ٓ: )٣حٕ٘دددد ء حٕقـ ددددذ أٛ فٖٚددددخء 
 دخ  ٚٞٔد٤هش(ا أٝٔد َض حٕٖٚٔٚ ٜ  قظز٣َٛ أٛ حٕـٖٚش حٕٚظَيٙش ١  حٕٞخٓوشا ٣حأله َس ١د  حٕ

 ددخكز  أٝدد  ٙددٜ ٝز٢ددِ إدد٦ ١ددٌح حألٙددَا كدد ٜ ٍٖددض ٕددِ: )١ددٔ طقٖدد٘  ددخ  ددي َ  أٛ حٕٚؼددخٓ 
ىخآل ددش حٕٞخٓددوش ٙظَيٙددش ىدد  حٕٚ ددلو فٖدد٦ حآل ددش  ا٠ َٖٙدد٤د ٣فْددْ ٙددخ طَدد٤ٓحٕددٌ  ًََّطدد
أ  حٕٞخٓوش ٣ٍىص ى  حٕٚ لو ٍزٔ ح٤ٕٔٞٚهش(ا ى٢ٌح ٕد ْ ٙدٜ حّظ٘دخىِا     ح٤ٕٔٞٚهش

 ٚخ ّظز٠ حٕقٖٚخء ح٤ٖٕٚٔٚٛا رٔ أٝخ ٜٙ ٝز٢ِ فٖ ٠ ٣ال ٜٙ ٙغخٕقظِ ٕ
٣فْٔد٠ هدبلٓ أٍدٔ ٙدٜ أٙدَ  ْٚدٜ أٛ طَد٤ٓ ٕد  حٕلْٚدش ٙدٜ ا ديحٍ ػد٘ طظٔدخءٓ: )١دٔ 

٣ًٕددددِ ألٛ حآل ظدددد ٜ طـٚق٢ٚددددخ ٓدددد٤ٍس ٣حكدددديسا ٣ال  ي ددددٔ ر ٢ٞٚددددخ ىدددد   آددددخفخص ٍٖ ٖددددش(
طددٌَّ كدد ٜ ٍٖددض ٕددِ: ) ؾددٜ ؿٞددخرْ٘ أٛ طَط ددذ أال   دديلخص ٙقددي٣ىحصااال  حٕٚ ددلو

  ىْدد٤ٛ حآل ددش رقددي ٙٞٔدد٤ه٢خ رآ ددش أ٣ ف٘ددَس ال   ددخص ىدد  حٕٞدد٣ِٓ ّظَط ز٢ددخ ىدد  حٕٚ ددلواحآل
فبلٍش ٠ٕ رِٜٙ ط٢ِٕٞخا ىَي  ٤ْٛ ر ٢ٞٚخ ٜٙ حِٕٜٙ ٙخ  َخٍد فَ٘ ٤ٞٓحص(  زي٣ أِٝ طٞٔد٦ 

 َٓ قخا أ٣ طظٞخ٦ٓا  
ا٦ٕ   ش حألَٙ رخٕ يٍش حٕظ  ُفٚدض رؤ٢ٝدخ طقٞد  ىىدـ  ديٍش ٕٖٞزد   د٦ٖ حو فٖ د٠  ٕٞٞظَٔ

 ٣ٖٓ٘ا ٣أٛ حألَٙ ال  قي٣ أٛ  ٤ْٛ ٙ ٖلش ٙخٕ ش 
٣أٓددؤِٕ: ٙددٜ أ ددٜ أط ددض رِفٚددِ أٛ حٕ دديٍش طدديىـ َٕٖٓدد٤ٓه ١ددٔ ٍَأطدد٠ ىدد  حآل ددشه أ٣ 

 ٍأ ظ٠ ى  أكي حٕظيخٓ َه أٗ ٤١ ٜٙ اريحفِ ٣طئ َُ 
٣ال أ١دٔ ر ظد٠ا ٣اًح أٍىص حٕديٕ ٔ  اال ١د٤ ا خ  خكز ا ال  ـ٤ُ ٕٖٞزد  أٛ  ؤهدٌ حٕ ديٍش

 احٕٞدخّ أ٣ٓدخم ١د  اٝٚدخ حٕ ديٍخص ١دٌٟ اٛ» غ حٌٕ   ٣َ د٠ حإلٙدخٗ ٙٔدٖ٘: ىخٍَأ ١ٌح حٕلي
 ال حٕ دديٍش اٛ»ا ٣ىدد  كددي غ حٕظَٙددٌ  ٣حٕٞٔددخث : «ٙلٚددي آلٓ ال٣ ٕٚلٚددي طلددٔ ال ٣ا٢ٝددخ
  فٖدد رددٜ حٕلٔددٜأٛ  ١َ ددَس أردد  ٣ىدد  حٕ ددل ل ٜ فددٜ ا«ٙدد٢ٞ٘ حَٕدد٤ٗ ٙدد٣٦ٕ٤أٛ  ٕٞددخا طلددٔ

 فٖ دد٠ حو  دد٦ٖ حٕٞزدد  ىَددخٓ ى دد٠ا ىدد  ىـق٢ٖددخ حٕ دديٍشا طٚددَ ٙددٜ طٚددَس )كي ددي حَٕٓدد٤ٓ( أهددٌ
أٛ ؤٍؿ٤ ا ىدد«ه حٕ دديٍش ٝؤّددٔ الأٝددخ  ٗددقََص  أٙددخ» :ٍددخٓ ػدد٘ ٕ غَك٢ددخا «ّددن ّددن » :٣ٓددٖ٘
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 ط لق ٙق٤ٖٙخطِ ك٤ٓ ٍخرض حٕ يٍشا ىخ٤َٕٓٓ ال  ؤه١ٌخا ٣ال  لٔ ٠ٕ أٛ  ؤه١ٌخ 
ٕدد٘  أٛ طَٖٞدد٠ ٕدد  رظٚددخٗ ٤ٍٕدد٠ا ألٝدد ؤٍؿ٤ ٣أٙددخ رو دد٤ٙ ٙددخ َٖٝظدد٠ فددٜ ْٙدد  حَٕ ٔدد ا ىدد

حٕٞزد  ٍدزض حٕدي ٞخٍا ٣أٝد٠ ٕد٘  دَىٟا ّٚدخ ردؤٛ  ٠ا ى٤٢ ال  ٤َٓٙٚخ ًَّطَ ٗ جخا ي ى  حْٕظخد أؿ
ه٘دد  ٙددٜ حٝيضدخ  حٕٞددخّ فٞدد٠ا ى٢دٔ ٕددِ أٛ طَٞدٔ ٕدد  ٙددخ ٍَأطد٠ ىدد  ١ددٌح رؤٝد٠  أٝد٠ ال  َدد٤ٓ

ٙ ديٍُ ىد  ٍدزض حٕٞزد  ٕٖدي ٞخٍا  أفدَه أٛأٍؿد٤ ر ٜ  ي ا ٣ ىبٝ  ٕ٘ أؿيٟ ى ٚخ احْٕظخد
 ىبل ط٠ٔٞ  أٍؿ٤ُ 

 نهُسخ )اإلبطبل( في انكتبة انًمذس: ًسيحيفهىو انانً

ٍٓددخٕش حٕقزددَحٝ  ٜ طقظزددَ ّٞددَض ٍددي أٍددٍََص ىدد  ٍٓددخٕظِ حٕٚخضدد ش رددخُىٍحء حٕق٢ددي حَٕددي ٘ )
أكْددددخٗ حٕق٢ددددي حَٕددددي ٘ )حٕٞددددخ٤ّٙ( فظ ددددٌ ٣فددددي ٘ حٕٞيددددـا ضددددق وا ٙق ددددذا ٍَ ددددذ ٙددددٜ 

حؿقددض ىدد  (ا ػدد٘ ٓددَفخٛ ٙددخ ط١َددٌح حٕددَأ   ددل ق ىقددبلا « ( م ددَ  ددخٕلش»    حالضددٚلبلٓ
ٍٓددخٕظِ حأله ددَسا ك ددغ طَدد٤ٓ رددؤْٝ٘ ال طددِى٣ٍٛ حٕقظ ددٌا ألْٝدد٘ طقَىدد٤ٛ حٕٔددزذ ٙددٜ ٣ٍحء 
حإلٕندخء ٣حإلرغدخٓا ىٚدخ ىحٗ أْٝدد٘ طقَىد٤ٛ حٕٔدزذ ىَدي حٝلٖددض حٕٚ٘دْٖش رَأ دِا ٣حٕلٚددي و 

  ااف٦ٖ ٝق٠ٚ
ٍٓدخٕش حٕقزدَحٝ  ٜ ْٕٞ  أكذ أٛ أف ي ٓئحٕ  رقي أٛ ك ٖض ف٦ٖ اؿخرظ ٜ ٙظٞخٍضظ ٜ )

أكْددخٗ حٕق٢ددي حَٕددي ٘ )حٕٞددخ٤ّٙ( فظ ددٌ ٣فددي ٘ حٕٞيددـا ضددق وا ٙق ددذا ٍَ ددذ ٙددٜ  طقظزددَ
ا ١ددٔ ١ددٌح «(م ددَ  دخٕلش»حالضدٚلبلٓا ر ٞٚددخ ٣ دو ٓدديَ كٍِ دخٓ رقددض أكْددخٗ حو رؤ٢ٝدخ 

  ل ق أٗ م َ  ل قه 
 ؿ٤حرِ أل٠ٝ  ٢ٚٞ  أٝظؾَ ١ٔ  ِىٍ  حٕق٢ي حٕـي ي حٕق٢ي حَٕي ٘ أٗ ال   :٣رٚق٦ٞ  هَ
حٕٚٔدد ق رددخٕظِحٗ حٕٞددخ٤ّٙ ٍزددٔ رددؤٛ أٙددَ  ٕدد  ء حٕٞددخ٤ّٙا ًّددََص إنددخٙٔددؤٕش ٣رو دد٤ٙ 
ىدددؤٕن٦ ر دددٖ ز٠ ١دددٌٟ حأل٣حٙدددَا  اػددد٘  دددٖذ حٕٚٔددد ق ا«ىدددخكيؾ٤ٟ ٣حىقٖددد٤ٟ»كخىػددش حٕ دددٖذ: 

٣رخٕظؤّ ددي ال ىٕ ددٔ فٞدديُ ٙددٜ ّددبلٗ حٕٚٔدد ق فٖدد٦ أٛ أٙددَٟ رخطزددخؿ حٕ٘ددَ قش ّددخٛ ٙئٍظددخا ر دد٤ٗ 
)ىدددخكيؾ٤ٟ ٣حىقٖددد٤ٟ كظددد٦  ددد٤ٗ  ا ٣ٕدد٘  َدددٔ:«ىدددخكيؾ٤ٟ ٣حىقٖددد٤ٟ»حٕ ددٖذا ى٢ددد٤ ٍدددخٓ ٢ٕددد٘: 

 حٕ ٖذ(ا ى٢ٌٟ حإلضخىش ٜٙ فٞيُ 
حٕٚٔ ق ٕ٘  َٔ: إٔن ض ر ٖز  َٗحثـ حٕظ٤ٍحسا رٔ ٍدخٓ رقدي كخىػدش  اف٦ٖ فْْ ّبلِٙ

(ا ىخٕٚٔدد ق  ئّددي 38/31)ٙظدد٦  «ردد٠ أ٣ دد ظْ٘ ٙددخ ؿٚ ددـ  ليؾدد٤حأٛ  ٣فٖٚدد١٤٘»حٕ ددٖذ: 
ٞددخ٤ّٙ حٕظدد  حىف ددض أ٢ٝددخ فٖدد٦ كيددؼ ؿٚ ددـ ٣ ددخ خٟ حٕٔددخرَشا ٣ٙددٜ ر ٢ٞددخ ٣ دد ظ٠ رخطزددخؿ حٕ

 ْٖٙدد٤ص طدديه٤ٖح ىٖددٜ ٣حٕيَ ٔدد  ٜا حْٕظزددش فٖدد٦ ِرددَّ٘  ددِى ٕدد٘ اٛ»ٙئٍظددشا ٣ّددٌِٕ ٤ٍٕدد٠: 
 ؿٚ دـ  ليؾ٤حأٛ  ٣ف١٤ٖٚ٘»ا ىخٕٚٔ ق ٍخٓ رقي كخىػش حٕ ٖذ: (31/ 5 ٙظ٦) «حٕٔٚخ٣حص
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ر٠ ٤ٔٞٙم أ٣ ٙزغٔ أ٣ ٖٙند   ٣  ظْ٘أ ٙخ ؿٚ ـأٛ  ٣ٕ٘  َٔ: )٣ف١٤ٖٚ٘ ا«ر٠ أ٣  ظْ٘ ٙخ
 ٚل ( أ٣ ٙ

ا ىٚددٜ ١ددٌح حٕـٚ ددـ ح٤ٕ دد ش رخٕظٚٔددِ «ؿٚ ددـ ٙددخ أ٣ دد ظْ٘ ردد٠»أٛ طظددٌَّ ٤ٍٕدد٠: أٍؿدد٤ 
طظزقد٤ٛ حٕٚٔد ق كَدخاه ١دٔ طظزقد٤ٛ أٝدظ٘  ى٢ٔ ارخٕٞخ٤ّٙ حٌٕ  حىف ظ٘ إنخءٟ ر ٖذ حٕٚٔ ق

 «ٗددَ قظ  طظَّدد٤ح ىددبل  ددخٕلخاا طقٖ ٚددخا  أفغدد ْ٘ ألٝدد »حو حٕددٌ  ٍددخٓ ْٕدد٘ رلٔددذ ّظددخرْ٘: 
اًح ّٞدظ٘ طقظزد٣َٛ اال   ٕ٘  َٔ ْٕ٘: حط٤َّح ٗدَ قظ  اًح  دٖذ حٕٚٔد ق؛(ا ىخو4/3)حألٙؼخٓ 

 ١ٌٟ حٕيََس ٤ٔٞٙهش أ٣ ٖٙن ش أ٣ ٙزغٖش أ٣ ٙٚل ش 
٢ددخ ىدد  ٍٓددخٕظِ )حٕظغدد٤ٍ حْٕٖٚددش حٕٔددلَ ش حٕظدد  ّدديص أهخ٢ٕددخ َٙيٓددش ْٕؼددَس ٙددخ ٍىىطَ 

غددخٓ ىزخفظَددخىُ أ٢ٝددخ طلددٔ ٕددِ ّددٔ حٕٚ٘ددْبلص حْٕظخر ددشا ىخإلٕنددخء ٣حإلر اح٣َٕكدد  ٕٖ٘ددقذ(
ألٛ حْٕظدخد حَٕٚدديّ ّدخٛ  ٞظؾدَ )حٕظغد٤ٍ ح٣َٕكدد     ّٖد٠ ٙٔد٤ٚف ردد٠ ىد  ّظخردِا ٣حٕٚلد 

 دخٍ ؛ حٕوِٞ دَ ٝـدْا ىٖٚدخ طغد٤ٍ حٕ٘دقذ ٣ٍك دخا رؤٛ  -ٙؼبلا  -ٕٖ٘قذ(ا ىَي أهز١َ٘ حو 
٣ؿخُ ٢ٕ٘ أ٠ّٖ ٣أّٔ ّدٔ حٕٚلَٙدخص ٣كظد٦ حٕٞـخٓدخصا ألٛ حٕٚٔد ق ٍدخٓ  احٕوِٞ َ عخ١َحا 

 ى د٠ ىهدٔ اًح حإلٝٔد  هدخٍؽ ٙدٜ ٗد ء ٕد ْ: ٣حى٢ٚد٤ح ّْٖ٘ ٞ ٙ حٓٚق٤ح»رلٔذ ٍَْٙ: 
 ٍٖزد٠اإد٦   ديهٔ ال ألٝد٠   طدٞـْ حٕظد  ١د  ٙٞد٠ طودَؽ حٕظد  حألٗ خء ْٕٜ  ٞـ٠ٔاأٛ   َيٍ
ا (09 - 04/ 7 ٙدٍَْ) «حألعقٚدش ّدٔ  غ٢َ ٣ًِٕ حٕوبلءاا٦ٕ   وَؽ ػ٘ حٕـ٤هاا٦ٕ  رٔ

  « غ٢َ ّٔ حألعقٚش»ىخٕوخٍؽ ىَظ ٤١ حٕٞـْا ٣ه٣َؿ٠ 
ٞخ كضَٝ  ٓئحٓ ك٤ٓ ١دٌٟ حْٕٖٚدش حٕٔدلَ ش: ّ دو طغد٤ٍ ١دٌح حٕ٘دقذ حإلٓدَحث ٖ  ١٣

 ٣ٍك خا هبلٓ إٔو ٓٞشه
ىؤٝخ أى٢٘ أٛ  ظغ٤ٍ اٝٔخٛ ٙخ ٣ٍك خا هبلٓ ىظَس طٚظي ٤٢ٍٕ٘ أ٣ ٓٞ ٜا ى ظل٤ٓ ٜٙ ك دخس 

 حٕٚق  ش ا٦ٕ حٕغخفش رٔزذ رقض حٕٚئػَحص حٕظ  طَـ ى  ك خط٠ 
ىزلٔدذ ٍدخ٤ٝٛ )حٕظغد٤ٍ ح٣َٕكد ( حٕدٌ  طظلديع  ا٣ َحٟ ١دَحء إْٜ ؿٞخرِ  َىض ١ٌح

فٞدد٠ ال  ْٚددٜ أٛ  َددـ حٕظغدد٤ٍ ىدد  ك ددخس ٗددوٚ ٙددخا ىددخٕظغ٤ٍ ٗددَع٠ أٛ  ْدد٤ٛ ىدد  ٙجددخص 
 حٕٔٞ ٜ 

١ددٔ طغدد٤ٍص ك ددخس ىح٣ى ح٣َٕك ددش ٙددٜ ٗددوٚ ٍظَّددخٓ ٣ُحٝدد  رلٔددذ ّظددخرْ٘  :طٔددخءُٕض 
 -٣َٕكددد  ألٛ حٕظغددد٤ٍ ح إ  دددزق ٝز دددخا  قٖددد٘ حٕٞدددخّ حٕغ٢دددَ ٣حٕيضددد ٖشه ال أؽٞدددِ طَزدددٔ ١دددٌح

  ل ٔ ىَظ هبلٓ ٙجخص حٕٔٞ ٜها -رلٔذ ٍأ ِ 
طٔخءُٕض ػخٝ ش: ١ٔ طغ٤ٍ ٗخ٣ٓ حٕغ٤َٓٓ  ٜٙ ىَ ٔ  ٙظق ذ ٕٖظ٤ٍحس ٣ٙقخى ٕٖٚٔد ق 

 قظ ددٌإدد٦ ىحف ددش ٕدد٠ ٣ٙغخٕددذ ربٕنددخء حٕظدد٤ٍحس ٣ٙٞددظَٚ ٢ٕددخ ٣٣ح ددو ٢ٕددخ رددؤٍزق حٕ دديخص ))حٕ
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ه ّد٘ ؿد بلا حٓدظنًَ م دَ حٕ دخٕق(( ََ دذ ٙدٜ حالضدٚلبلٓحٕ في ٘ حٕٞيدـحٕٚق ذ حٕضق و 
 ١ٌح حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك  ٕز٤ْٕه

 يٍٞ  أٝخ ال أى٢٘ ّ و  َـ حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك  هبلٓ حألؿ دخٓ   ْٕٞد  أى٢ٚد٠ ىد  حٕـ دٔ 
 ح٤ٕحكي 

ى٢ددٔ  ْٚٞددِ أٛ طظْددَٗ رَٓدد٘ هَ غددش ٕظغدد٤ٍ حٕ٘ددقذ حإلٓددَحث ٖ  ٣ٍك ددخا طزدد ٜ ٕدد  ى ٢ددخ 
١ددٌح حٕ٘ددقذ  ددِىحى  أ١دد٘ ٙقددخٕ٘ ١ددٌح حٕظغدد٤ٍ   ىددبٝ  ٕٚددخ ٍددَأُص حْٕظددخد حَٕٚدديّ ٣ؿدديُص 

   «ؿ دٔ ٗدَ َ ٣ىخٓدٌ» :طي٤١ٍحا ٜٙ حٕٞخك ش ح٣َٕك دش  ٤ٙدخا رقدي  د٤ٗ كظد٦ ٍدخٓ فٞد٠ حٕٚٔد ق
ٗدَ َ »ى٢ٔ طغ٤ٍٟ ح٣َٕك  ٤١ ٍؿ٤ف٠ ٕٖوٖو ٣حٝلديحٍٟ إد٦ ح٢ٕخ٣ دش ٣طل٤ٕد٠ إد٦ ٗدقذ 

ىل ٜ ٣ ٔ ا٦ٕ ١ٌٟ حَٕٚطزش  خٍ ٢ٙ جدخا ٕٖل دخس ح٣َٕك دش حٕقخٕ دش حٕظد  طَىدـ فٞد٠     «٣ىخٌٓ
٣طددَُ حٕقزدددخىحص حٕظ٤ٍحط ددشا ّخٕوظدددخٛ ٣حٕٔدددزض  احٕٚلَٙدددخصا ٣طـ ددِ ٕددد٠ ٗددَد حٕوٚدددَ ّددٔ

 هاحألري ر٢ٚخ ا٦ٕأَٙ  حٌٕٖ ٜ ّخٛ حو ٍي
 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ:

ىؤٝدض ال طقدَه حٕٔدزذ ٙدٜ ٣ٍد٤ؿ حٕٞٔدن ى د٠ا  اأٙخ اًح ٣ دٖٞخ ىد  حٕلدي غ إد٦ حَٕدَ ٛ
زذ ٓظٞلٔ ٙ٘دْٖظِه ال أؽدٜا أل٢ٝدخ )فٞدِس ٌِٕٕ طَىض ٍيٓ ظ٠ا ى٢ٔ طَحُ ٤ٕ فَىَض حٕٔ

 ٤ٕ٣ عخٍص( 
 عٖزِ ر خٛ حٕلْٚش ٜٙ حٕٞٔن  -٣ٍرٚخ أّؼَ –َٕي طٍَْ ػبلع َٙحص 

١٣ٞددخ أٍ ددي ٓددئحِٕ: ١ددٔ ٙددَ فٖ ددِ ىدد  حٕ دديلخص حٕٚخضدد ش ؿدد٤حد ١ددٌح حٕٔددئحٓ حٕددٌ  
 ُٖٖٙض ٜٙ حإلؿخرش ف٠ٞ أٗ اله

ِٕ ٜٙ اؿخردخط  حٕٔدخرَشا ٣اٛ  أٛ طوزَٝ  أل٠َٖٝؤٍؿ٤ ى ااًح ّٞض رخٕيقٔ ٕ٘ طَ اؿخرخط 
٠ ىؤٍؿ٤ُ ػ٘ أٍؿ٤ُ أٛ ال طٍَْ ٓئحالا أؿزض ف٠ٞ َٙحٍحاا ىدبٝ  ال أكدذ أٛ أف دي ٍأ ظَ  َّٞض 

 ؿ٤حد حٕٔئحٓ أّؼَ ٜٙ هْٚ َٙحصاا
َُْؼَهىَ  ﴿يؼُى لىنه تؼبنى:   :﴾ ِإالَّ ِن

َ٘  ﴿٣أٙددخ رو دد٤ٙ ى٢ٚددِ حٕقـ ددذ ٤َٕٕدد٠:  َٖ َْٞق  ا ١دد٤ ٙددخ ٓددٚ ظ٠ )حألٓدد٤أ( ى٢ددٌح ٕدد٠﴾ ِٕدد
ؿ٤حرددخٛا أ٣ى ٍزددٔ أٛ أ١ًَّٚددخ أٛ أٝز٢ددِ إدد٦ ٣ؿدد٤ى ٙؼددٔ ١ددٌح حٕددٌ  طٔددٚ ٠ )حألٓدد٤أ( ىدد  

ال طٚي  يُ ا٦ٕ حٕنبلٗا ٣ال طيقدٔ »ّظخرِا ىَي ؿخء ى  ٓيَ حٕظ٤ْ ٜ أٛ حو ٍخٓ إلرَح١ ٘: 
/ 33)حٕظْد٤ ٜ « ر٠ ٗ جخاا ألٝ  حآلٛ فٖٚض أِٝ هخثو حوا ىٖد٘ طٚٔدِ حرٞدِ ٣ك ديُ فٞد 

 ا ى٢ٔ ّخٛ ؿخ١بلا ٍزٔ ًِٕه«حآلٛ فٖٚض» (ا ىظؤٙٔ ٠ٕ٤ٍ:03
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٣طظددٌَّ ّدددٔ حٕغَ ددٌ حٕظددد  ى ٢ددخ ٓدددخٍ رددِ حٕدددَد ا٢ٕددِ ١دددٌٟ »٣ٙؼٖدد٠ ىددد  ٓدديَ حٕظؼٞ دددش  
« حألٍرق ٜ ٓٞش ى  حَٕيَ؛ ْٕ   ٌَُِّٕ ٣ ـَرِا ٕ قَه ٙخ ى  ٍٖزِ؛ أطليدؼ ٣ دخ خٟ أٗ اله

  فٞد٠ه أٗ أٛ ٕد٠ (ا ٙخ ٍأ دِ  دخ  دخكز ه إٔد ْ ١دٌح ١د٤ )حألٓد٤أ( حٕدٌ  كديػظ3ٞ/ 8)حٕظؼٞ ش 
 ط َ يخا هخ خا ك ٜ  ٤ْٛ ى  ّظخرِا  ٠َٖٞ ٜٙ )حأل٤ٓأ( ا٦ٕ )حألكٜٔ(ه

ٓددؤفغ ِ حٕـدد٤حد ٕظددَى ى دد٠ فٖدد٦ حٕٖٚلددي ٜ ٕدد٤ ٓددؤ٤ُٕ فددٜ ٙقٞدد٦ ١ددخط ٜ  اٙددٜ ؿ٢ظدد 
حٕيَددَط ٜ ىدد  ّظخرددِا ىَددي ال طـددي ٙؼددٔ ١ددٌح حٕـدد٤حد ىدد  طيخٓدد َّ٘ ٣ّظددذ فٖٚددخثْ٘ا ٣ٕدد٤ 

 ٣ؿيط٠ ىؤٍؿ٤ أٛ ط٣ِىٝ  ر٠ 
 رخٛ ١ٚخ: ٣حٕـ٤ح

  : حََٕ ٛ ٝٔذ ا٦ٕ حو ٤ٝف ٜ ٜٙ حٕق0ٖ٘
حٕقٖ٘ حٕٚغٌٖ رْٔ ٗ ءا ى٤٢ حٌٕ   قٖ٘ ٙخ ّخٛ ٣ٙخ ٓ ٤ْٛا ٣ٙدخ ٕد٘  ْدٜ ٕد٤  أونهًب:

ّددخٛ ّ ددو  ْدد٤ٛا ٣حآل ددخص حََٕ ٝ ددش ىدد  ١ددٌح حٕ دديى ال طْددخى طل دد٦ ْٕؼَط٢ددخا ٢ٞٙددخ ٤ٍٕدد٠: 
﴿ ِ ٍّٔ ُْ َ ِر َّٛ حوَّ ٤ح أَ ُٚ َٖ َ ٣َحْف ٤ح حوَّ َُ ٘  ٣َحطَّ  ِٖ ْ ٍء َف حِص  ﴿(ا ٠ٕ٤ٍ٣: 320)حٕزََس:  ﴾َٗ ٌَ ٘  ِرد  ِٖ َ َف َّٛ حوَّ ِا

 ٍِ ُي٣ ِٖ ٚخا  ﴿(ا ٠ٕ٤ٍ٣: 009) ٓ فَٚحٛ:  ﴾حٕ ُّ ْ ٍء َف َٗ  ِ ٍّٔ ُْ َٛ ِر خ َّ  َ َّٛ حوَّ  ( 23)حٕٞٔخء:  ﴾ ِا
٣حٕٞدد٤ؿ حٕؼددخٝ  ٙددٜ حٕقٖدد٘ حإل٢ٕدد  ١دد٤ فٖٚدد٠ ر٤ؿدد٤ى ٙددخ فٖٚدد٠ أُالاا أ  ِفٖٚدد٠ رلددي٣ع 

ّددخٛ  قٖدد٘ أُالا أ٢ٝددخ ٓددظ٤ْٛا ىددخو  قٖدد٘ ًٝددذ حٕٚددٌٝذ ٣عخفددش حٕٚغ ددـ ٍزددٔ أٛ  أىقخٕٞددخ حٕظدد 
 وٖددٌ حٕوٖددٌا ػدد٘ اًح أًٝددذ حٕقزددي أ٣ أعددخؿ؛ فٖدد٘ حو طلَددٌ حٕيقددٔ ٣٣ؿدد٤ىٟا ىؤػخردد٠ فٖ دد٠ 
ر٤ٚؿذ ىق٠ٖا ى٢ٌح ٤ٝؿ  هَ ٙدٜ حٕقٖد٘ا  ظ دو رد٠ حو حٕقٖد ٘ حٕدٌ  ّدخٛ ٣ٙدخ  دِحٓ فٖ ٚدخاا 

 ى٤٢ فٖ٘  ٞضخه ا٦ٕ فٖ٘ 
ا أ  ٙ٘دخ١يس أ٣ ٍإ دش ٙدخ فٖٚد٠ حو أُالاا «فٖ٘ حٕٚ٘دخ١يس»٦ٚٓ حٕقٖٚخء ١ٌح حٕقٖ٘  ٣ٍي

حٕٚقٞدد٦: ٕدد قٖ٘ حو ًٕددِ فٖدد٘ ٙ٘ددخ١يس ّٚددخ فٖٚدد٠ »ػدد٘ طلَددٌ ىددَ ٟ ٣فٖٚدد٠ا ٍددخٓ حََٕعزدد : 
 « م زخا 

 انجىاة انثبَي: 
َ٘  ﴿أٛ ٙقٞدد٦  َٖ َْٞق ّٚددخ َٝددٔ حٕغزددَ : )٣ٍددي كْدد  فددٜ  اأ   قٖدد٘ كِردد  ٣أ٣ٕ ددخث  ا﴾ ِٕدد

َد ٓدٚخفخا: أؿد٤ؿ ىد  م دَ رغٞد ا ٣أفد٥َ ىد  م دَ ؽ٢دَ ا رٚقٞد٦ ؿد٤ؿ أ١ٖد٠ا ٣ف خٕد٠ حٕق
َ٘  ﴿٣فدددَ  ؽ٢ددد١ٍ٤٘ا ىْدددٌِٕ ٤ٍٕددد٠:  َٖ َْٞق ِٕددد رٚقٞددد٦:  قٖددد٘ أ٣ٕ دددخث   (042حٕزَدددَس: ) ﴾ ِاالَّ 

 ٣كِر (ا ى٢ٌح طظٔـ ٠ٕ حٕٖنش 
 تؼهيمبث ػهى اإلجبببث انسببمت:

 رو ٤ٙ أٓجٖظ : 
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ظددخد حَٕٚدديّ ّْددٔا ىددؤؿزظٞ  أ٢ٝددخ ىدد  حٕق٢ددي   ٓددؤٕظِ فددٜ ٝـخٓددش حٕلددخثض ىدد  ح0ْٕ
حٕـي ي ٕ ٔض ٝـٔشا ى٢ٔ ١  ٌِّٕ ى  حٕق٢دي حَٕدي ٘ أٗ أ٢ٝدخ ٝـخٓدظ٢خ إٔن دض أ٣ أرغٖدض 

 أ٣ ٝٔوض رٔزذ )حٕظغ٤ٍ ح٣َٕك  ٕٖ ٤٢ى(ه
ٙدٜ أعيددخٓ حٕد٤ػٞ  ٜ ٣ٝٔددخث٢٘  حألٍ ١ددٔ حٕٞ دخ٥ٍ ٙٔددظ٣َٚٛ ىد  طٞؾ ددو  :  ٓدؤٕظ3ِ
 أٗ اله ىٖ٘ طـزٞ  ٚٔؤٕش َ حألَٙ ى  ١ٌٟ حٕحٕظ٤ٍحسه أٗ ط٤ٍي٤حه ١ٔ طن أَٙ  ٣ىٌ

  ٓؤٕظِ: ٙخ ٙق٦ٞ ٤ٍِٕ: )أفظَي أٛ طن  َ أ٣حَٙ حو ّيَ ر٠(ه ىٖ٘ طـزٞ 2
  ٓدؤٕظِ: ٙدٜ حٕددٌ  إٔند٦ ٣ دخ خ ردد٤ْٕ رو د٤ٙ مغدخء حٕٚددَأس َٕأٓد٢خه ىَٖدض: ٕدد٘ 4

ىخْٕٞ ٔددش  ا   ٖندد٠ أكدديا ى٢ددٔ طٖظددِٗ ٝٔددخإّ٘ حٕ دد٤ٗ رنغددخء حٕددَأّ ىدد  حْٕٞددخثْ ٣حألٓدد٤حً
رلٔذ ٍأ ِ ٕ٘ طزغ٠ٖ ٣ٕ٘ طٖن٠ه أٗ طَ ي أٛ حٕٞخّ ١٘ ٜٙ إٔن٤ٟ ١دٌٟ حٕٚدَسه ١٣دٔ ١ٞدخُ 

م ددَ ٖٙن ددش ٙددٜ ٍزددٔ حْٕٞ ٔددش ٣ْٕددٜ حٕٞددخّ ال  قٖٚدد٤ٛ ر٢ددخا ّ ددٚض أهدد٥َ أ٣حٙددَ اٝـ ٖ ددش 
 حٕٞٔخء ى  حْٕٞخثْه

رٔ فٖٚدظ٘ كٔدذ أكْدخٗ »  ٓؤٕظِ: أ  حٕوزَ ٜ حٌٕٖ ٜ ١ًَّٚخ كٍِ خٓ ٍي ٍخ٠ٕ حو: 5
رددؤٛ  ه ىددؤؿزظٞ «حألٙدد٘ حٕظدد  كدد٤حٕ ٣ْ٘ال فٖٚددظ٘ كٔددذ أكْددخٗ » («ظدد  كدد٤حٕ ْ٘حٕ حألٙدد٘
ٙقٞدخٟ: أ  فٖٚدظ٘ أٓد٤أ ٙد٢ٞ٘  ى٢دٔ ١دٌح ٙدخ  ي٢ٚد٠  «حأل٣٘ٙال فٖٚظ٘ كٔذ أكْخٗ »٠ٕ٤ٍ: 

 ّٔ حٕٞخّ ٠ٞٙ ه أٗ أ٠ٝ ى٢٘ هخٙ رِه
 خ ؿَؿْ أٝض ٙخ فٖٚدض رلٔدذ حأل د٤ٓ   ١دٔ ٓظنضدذ أٗ  :٤ٕ ٓٚقض أكيحا  ٤َٓ

 رؤِٝ فٖٚض أكٜٔ ٜٙ حأل ٤ٓ أِٝ ٓظي٠ٚ٢ 
 أ  ٕنش ١ٌٟه ١ٔ ١ٌح ٤١ ٙق٦ٞ حٕٔ خً ه 

(: ٤ٍ07/01ٕدد٠ ىدد  )أ دد٤دأٍدد٤ٓ رددؤٛ ١ددٔ أٓددظغ ـ ٣ىددٌ عَ َظددِ ىدد  ى٢دد٘ حٕٞ دد٤ٙ أٛ 
 ا ٙقٞخٟ: ٣ؿي١٘ فزخٍَس ٣أّؼَ ٜٙ كْٚخءه«كْ ٚخا  ى ْ٘ ؿيأ ىبل ٣طقخ٤ٕح اّْٖ٘ حٍؿق٤ح»

ا ١ٔ أى٢ٚد٠ رٚقٞد٦: أ  «أهخه ىبل إ  حَٕد»٠ٕ٤ٍ:  (008/6ح٤ٍِٕٙٚ )٣ك ٜ أٍَأ ى  
 أٝخ أهخه رٔ حٍطقذا ١ٔ ١ٌْح طي٤ٚ٢ٛ حٕٞ ٤ٙ حَٕٚيٓشه 

ا ىظو ٤ٛ ١دٌح حٕدٞٚ «حأل٣٘ٙال فٖٚظ٘ كٔذ أكْخٗ »أٗ أٛ ١ٌح حٕي٢٘ هخٙ ر٠ٕ٤َ: 
اٝدد  ٕدد٘ أفظددي  افٖٚددظ٘ كٔددذ أكْددخ٢ٙ٘ ٣أٓدد٤أ ٙدد٢ٞ٘ه ٍرددخٟ :أ  اىَددظ ر٢ددٌح حٕٚقٞدد٦ حٕيَ ددي

 اأ َف٦ٖ ٙؼٔ ١ٌٟ حٕغَ َش ى  حٕظي
ػدد٘ ٕٚددخ رْدد٦  ا ٚدد٤صرؤٝدد٠  )ٙددخًح طٔددٚ  ٙددخ ىقٖدد٠ حو ٙددـ كٍِ ددخ كدد ٜ أهزددَٟ : ٓددؤٕظ6ِ

٣ٍؿ٤طدِ ىَٖدض:  (٣طضَؿ ُحىٟ هْٚ فَ٘س ٓٞشه ١ٔ ١ٌح طن  َ أٗ ارغدخٓ أٗ ٙدخًح طٔدٚ ٠ه
حو  ٣ّد٘ حٕٚديس أٙدَ  أٛ طبلكؼ أٝ  أٓؤِٕ فدٜ حٕظٔدٚ شا ال فدٜ حٕلْٚدش ٙدٜ طن دَأٍؿ٤ )٣
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١ٔ ١  أّؼَ ٜٙ ػبلػ ٜ ٓدٞش أٗ أٍدٔه(ا ىٖد٘ طدٌَّ ٕد  حالٓد٘ حٕٚيضدٔ حِٕٙٞ ش ر ٜ حألَٙ ٜه 
  كٔدٞخاا اًحا كد ٜ  ردٔ )حٓدظـخرش ٕٖ دبلس( ا١دٌح ٕد ْ طن  دَحا  ٕي ِ ٢ٌٕح حٕظن  َا ْٕٞدِ ٍٖدَض 

 َدد٤ٓ حو ٍدد٤الاا ى غٖددذ ٙٞدد٠ حٕقزددخى طن  ددَٟ ٣ ٔددظـ ذ ٢ٕدد٘ا ى٢ددٌح ٕدد ْ طٞخٍضددخا ٣ال طن  ددَحاا 
رؤٝددد٠    ١دددٌٟ حٓدددظـخرشا ىدددخو أهزدددَ حٕٖٚدددِ كٍِ دددخ ْٖش  كٖدددض حٕٚ٘ددد هدددبلٙ      ٣ال ٣ال

ػ٘ طَحؿـ ىِحىٟ هْٚ ف٘دَ ٓدٞش ألٝد٠ طضدَؿ إد٦ حو   ى٢دٌٟ كخٕدش ؿي ديس  زغدٔ ا ٓ ٤ٚص
  ٣ال  ى ٢خ ح٤َٕٓ حأل٣ٓا ٣ال ْٖٙ٘ش فٞيُ ى ٢خا ىدبل طٞدخٍض ٣ال إندخء ٣ال ٝٔدن ٣ال ارغدخٓ

 )طغ٤ َ ٣ٍك ( ١ٌٟ حَٕٚس 
حٕٞز  رخٕظ٤ؿ٠ ٕز ض حَٕٚيّا ىظضَؿ حٕٞز  عخٕزخا حٕظن  َ أَٙ  ٤ٕ ىَضٞخ أٛ حو ى  حََٕ ٛ

إددد٦ حْٕقزدددشا ىخٓدددظـخد حو ٕددد٠   ١دددٔ ٓدددظٞلٔ حٕٚ٘دددْٖشا ٣ٕدددٜ طقظزدددَ ١دددٌح ٙدددٜ حٕظٞدددخٍض 
 ٣٣٣٣٣٣   ه

٠ا ٣ال أ٤ٍحٕدأٝخ ٙظؤّي أٛ ؿ٤حرِ: الا ى٢ٌٟ حٕل٤ٖٓ حٕٔلَ ش هخ ش رخْٕظخد حَٕٚديّ ٣
 طٞغزٌ ف٦ٖ م َٟ ٜٙ ّظذ حٕيٝ خاا

 بيٍ )انُسخ( انمزآَي و)اإلبطبل( اإلَجيهي: انفزق
أٛ حٕغددبلً حٕدد٤حٍى ىدد  حٕظدد٤ٍحس ٗددَف ا ٣أْٝدد٘ طددَّظ٘ ١ددٌح حٕ٘ددَؿ رددؤَٙ  َحا أه دد حفظَىددَض 

ػ٘ إٔنخٟ أ٠ٙ٤ٍٞ حٕؼخٝ  ى  حٕق٢ي حٕـي دي    اى  حٕظ٤ٍحس رؤَٙأَٙ    ١٣ٌح ٙقٞخٟ أٛ حو حٕٚٔ ق
      ٛ ؿخ١بلا ٣ال ٣ال ٣ال١ٌح ٙخ ٝٔٚ ٠ ٝلٜ رخٕٞٔنا ٣ال ٝيظَ  ى  أٛ حو ّخ

حو إلرددَح١ ٘ رددٌرق حرٞدد٠ ٣أٙددَٟ أٙددَ  ِ: ّدد٘ حٕٚدديس حِٕٙٞ ددش ردد ٜرو دد٤ٙ حٕددٌر ق ٓددؤٕظُ 
 ارَح١ ٘ ٝيٌ حألَٙ ّخٙبلا ٕٚخ ًرق حر٠ٞ رخٕٞ شه ١ٔ ١ٌح ؿ٤حد ٓئحٕ ه رؤٛ  ربعبل٠ٍه ىؤؿزظٞ 
اردَح١ ٘ ٝيدٌ ردؤٛ  حو إلرَح١ ٘ رٌرق حرٞد٠ رخٕٞ دش أٗ رخٕلَ َدشا ألٝدِ طَد٤ٓأَٙ  ػ٘ ١ٔ ّخٛ

 ؿ٤حرِ أٝظؾَ حألَٙ حإل٢ٕ ا ١٣ٌح )حألَٙ حٕـ١٤َ (  ٤ٔك حهظبله حألَٙ ٜه 
حو ٕلٍِ دددخٓ رؤّدددٔ حٕيغ دددَس حٕٚوزددد٤ُس ردددخٕوَحء أٙدددَ  ٓدددؤٕظِ: ّددد٘ حٕٚددديس حِٕٙٞ دددش رددد ٜ

حإلٝٔخٝ  ػ٘ ٓٚخك٠ ٠ٕ رخٓظزيح٢ٕخ رخٕوَحء حٕزََ ه ىؤؿزظٞ  أٝدِ ٓظٔدؤٓ ىد  حْٕٞ ٔدشا ١٣دخ 
 د حْٕٞ ٔش فٜ حٕٚيس حِٕٙخٝ ش ر ٜ حألَٙ ٜ ؿ٤حأٝظؾَ أٌٝح 

َِ  حألٙد٘احٕٚٔد ق ٕظبلٙ دٌٟ أٛ ال  د١ٌز٤ح ٕديف٤س أٙدَ  ٓؤٕظِ: ّ٘ حٕٚيس حِٕٙٞ ش رد ٜ  ٣ٟأٙد
 دد١ٌز٤ح ٕدديف٤ط٢٘ه ١ددٔ ١دد٤ أّؼددَ ٙددٜ ُٙددٜ حَٕٓددخٕش حٕٚلٚي ددش أٗ أٍددٔه ىٖدد٘ طـددذ فددٜ رددؤٛ 

ا (ٓ ح٣َٕف حَٕديّفؾ ٚش ٙؼٔ حٕ ٖذ ٣ك٤ٖأ٤ٍٙ ك ٖض ر ٜ حألَٙ ٜ )حٕٔئحٓا رٔ ٍَٖض: 
 ١٣ٌح ربل ٍ ذ ٕ ْ ؿ٤حد ٓئحٕ  

ىفٞ  أ لق ِٕ ٙق٤ٖٙشا ١٣  أٛ ح٣َٕف حَٕيّ ِٝٓ  ٤ٗ حٕوٚٔد ٜا أ  رقدي  اف٤ٚٙخا 



96 

١٣د٤ رخٕظؤّ دي م دَ  اروٚٔد ٜ  ٤ٙدخاا ى٢دٌح مٖدظ ٙٞدِ «حألٙد٘ح١ًز٤ح ٣ط٣ٌٖٚح » :٤ٍٓ حٕٚٔ ق
 َٙ ٤ى 

( اًح ٣ٍقدض رٔ غش )ٓٞش ٙدؼبلا  حو  ْٜٚ أٛ  ظن َ هبلٓ ىظَسأَٙ  أٛ ؛حٕـي ي ى  ؿ٤حرِ
١ددٔ  ٔددَ  ١ددٌح رلٔددذ ٍأ ددِ فٖدد٦ ٙٞٔدد٤م حَٕددَ ٛا ى ن ددَ حو أٙددَٟ      حطيَٞددخ ّز ددَسأٙدد٤ٍ 

ّز دددَسه ال أؽدددٜ ًٕدددِا ىدددخٕل٤ٖٓ حٕٔدددلَ ش هخ دددش رخْٕظدددخد أٙددد٤ٍ ٕٖٚٔدددٖٚ ٜ اًح ٣ٍقدددض 
 حَٕٚيّا ٣ال طٞـَ ا٦ٕ م َٟ 

إدد٦ » ا«حألٙدد٘ ؿٚ ددـ ٣ح٣طٖٚددٌ ىددخ١ًز٤ح»: حألٙدد٘ٓددؤٕظِ فٚددخ ٍخٕدد٠  ٔدد٤ؿ ىدد  كددٌ ىفدد٤س 
أٝدددخ ال أٓدددخِٕ فدددٜ  ه: )ٙدددخًح طٔدددٚ  ١دددٌح حٕظن  دددَ ىددد  ٍددد٤ٓ حٕٚٔددد ق«عَ دددٌ أٙددد٘ ال طٚضددد٤ح

كْٚظ٠ا ىؤٝخ أف٢ٖٚخ   ىَظ أٓخِٕ فدٜ طٔدٚ ظ٠ حال دغبلك ش )ٝٔدنا ارغدخٓا ٙلد ا طن  دَ(ا 
ىٖ٘ طـزٞ  فٜ حالٓ٘ حٕٚلزذ ٕي ِا ىؤٝض ال طٔٚ  ٙخ ٍخٕد٠  ٔد٤ؿ طٞخٍضدخا ٣ال طن  دَحا ٣ال 

 ا   ىبل حٓ٘ ٕٚؼٔ ١ٌح ى  ّٔ ح غبلكخص حٕديٝ خ ا   ٣ال    ٔوخا ٣ال ارغخالا ٣ال إنخء ٣الٝ
فؾ ٚددشا ّخٕ ددٖذ ٣ٝدد٣ِٓ حٕدد٣َف حَٕدديّ   ى٢ددٌح ّددخه إلهددَحؽ أٙدد٤ٍ ٕٚددخًحه ألٝدد٠ ؿددَص 

 ح٤ٕٚض٤ؿ ٜٙ ّخىش حٕٚ غٖلخص حٕقٖٚ ش 
ٓ ٕدددد  ٍ ددددش حالرددددٜ حٕددددٌ   ظٞددددخ٣ ًّددددََص  ا٣رو دددد٤ٙ حٕٞدددديٗ حٕددددٌ  طٞٔددددز٠ٝ٤ إدددد٦ حو

٣حٕدديٟ ٙضددغَ الطوددخً حَٕددَحٍ رؤهددٌٟ ٕٖقددبلؽا ػدد٘  يٍّدد٠ حٕلٞددخٛ حألردد٤  أٛ حٕٚودديٍحصا ٣
 اى قي٤ ف٠ٞ   ى٢ٌح رَأ ِ  زٍَ ٝيٗ حو ٣طَحؿق٠ فٜ ك٠ْٚ رَظٔ رٞ  آَحث ٔ

كخ٣ٕض أٛ أرلغ فٜ ٣ؿ٠ حٕ٘ز٠ا ىٖ٘ أٍٟ   ١ٔ طَ ي أٛ حو ّدخٛ ٙضدغَحا ٕق٤َردش رٞد  
ده أٙدَٟا ٣أ٣ٍدو حَٕظدٔ َىٍّد٠ حٕلٞدخٛ ىن َّدأػ٘  اآَحث ٔ َٙ خ ّدخٛ  قٖد٘ ٙٞدٌ حألُٓ أٛ حٕلٞدخٛ أ
أٛ  حأل٣َٕد٣٦ٕٜ  ٔٚق ٠ٕ رَظٔ رٞ  آَحث ٔها ٕ٘ ١ٌٟ )حٕٖوزغدش( اًحاه أٙدخ ّدخٛ ٙدٜ  آ ي٠ٍّ

  ٝخ ٍد ك٤ٞٛ ٓؤضغَ ا٦ٕ ٙٔخٙلظْ٘ا ٣ال ىحف  ٕظ٢ي يّ٘ رٚخ ال أىق٠ٖأ ٤َٓ ٢ٕ٘: 
ْٔدد٠ هددبلٓ أٍددٔ ٙددٜ ٓددخفخص ٣فأٙددَ  ١٣ٞددخ أطددٌَّ ٓددئحِٕ: )ٙددخ حٕلْٚددش ٙددٜ ا دديحٍ

 ٍٖ ٖشه( 
 :تسبإالث تُتظز اإلجببت

رخٕٚٞخٓزش ٓؤٕظِ ١ٞخ ٓئحالا ٕ٘ طـزٞ  فٞد٠: )ّد٘ حٕيظدَس حِٕٙٞ دش رد ٜ حألٙدَ ٜ: حٕٚلد٣ِٛ 
 فٖ ٠ ٣حٕـي يه( 

ال ٣أّٚدٔ اىٞدخء رٞد  آدَحث ٔا ألٝدِ طَد٤ٓ: ) (كدِٛ) :١ٞدخ ٙقٞخ١دخ «ٝديٗ»٣ٓؤٕظِ: )١ٔ 
ٞخ١٘ ٤١٣ كِ ٜ فٖد ٢٘ه أٗ أٝد٠ أ٣ٍدو حٕق٤َردش ٍزدٔ أٛ طزديأا (ا ١ٔ أى ن َ حألَٙ حٕ خىٍ ٠ٞٙ

  ئٓيٞ  أِٝ ٕ٘ طـزٞ  فٜ ١ٌٟ حألٓجٖش  أ ضخا ٣فيخ فٜ رٞ  آَحث ٔه(ا ٣
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إدد٦ »)١ددٔ ٕددِ أٛ طوزَٝدد  رٚقٞدد٦ ّٖٚددش  :٢ددخ ىٖدد٘ طقَددذ فٖ ٢ددخ٣ٙددٜ حألٓددجٖش حٕظدد  طَّظَ 
ََ  َ حٕدَُد ه ٣ٌِّٕ طَّض ٓئحٕ : )ى٢ٔ م َّد«أ خٗػبلػش »ه إٔ ْ ٙقٞخ١خ «حٕٚ قخى حٕ دخىٍ  حألٙد

)١ٔ ٍأ ض  خ  خكز  ّ و طن َ حألَٙ  :ه أٗ ٕ٘  ن َٟه(ا ٣ٌِّٕ ٓئحٕ أ خ٠ٞٙٗ رخ٤ٕرؤ ػبلػش 
 هبلٓ  ٤ٗ ٣حكيه(ا ٣ال ؿ٤حد 

١٣ٌْح  ِىحى ك٤حٍٝخ اٙظخفخا ٍم٘ ٙخ ى ٠ ٜٙ افخىحص ٖٙٚش رقض حٕ٘ ءا ْٕٜ ٍي ٣ضدقٞخ 
حِٕٚ ي ٜٙ حٕلَخثٌ ى  حَٕٓدخثٔ حَٕخىٙدش حْٕؼ َ ٜٙ حَٕٞظ ف٦ٖ ك٣َى٢خا ٤ٕٔ٣ه  ٔظز ٜ ٕٞخ 

 ربًٛ حو 
أؿيى حٕظَك ذ رِا ٣أفظٌٍ ٜٙ رقض ٙخ ريٍ ٙٞ  ى  ١ٌٟ حَٕٓدخٕش ٙٚدخ ال أٍطضد ٠ ٙدٜ 

 أٛ ال أف٤ى إ ٠ أٍؿ٤ هٌٖ ٤ٖٓ٣ُا ٍأ ظ٠ ٙغ٤ٖرخاا ٣
*** 
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      طل خط  ِٕ    حٕلز ذأه  
 :نهُسخ في انمزآٌ انكزيى ًسيحيانًفهىو ان

     ٣ِىَٝ خ ػخٍطِ رْبلٙ  فٜ حٕ٘ا ٕٔض ٙظقٚيحا رخٕظؤّ ي 
ٌ ٜ رقي رضـ ٓدخفخص ٣حٕٞدخّ حٕد ٦ٖن٣حَٙ ٍَ ٝ ش طُ أ ٜٙ حٕلْٚشال أفَه ٝ  أ حْٕٖٚ٘ش

طقظَي أ٠ٝ ّدبلٗ ٕودخٌٕ كْد ٘ ٙيظدَ  أٛ  شٓٞ 0411 دحٕ هبل١ٌٓح ٣ٍظ٢خ أ٣ ٍَأط٠  ٔٚق٤ٛ 
  حٕوٖ َش ٠ ٜٙ ٍزٔ ط٤ْٛ ١ٌح حْٕبلٗ ى اٜ ٤ٕف ٙلي٤ػ فٞيٟ كٔذ ٍأ  حٕٖٚٔٚ

ٕددزقض  ٢ْٕٞ٣٥ددخ ٍإ اػخٍطددِ رْبلٙدد  فددٜ طٞ دد َ ٙٔددٖٚ  ٙ ددَاطقٚددي أأٝددخ ٕدد٘  :ػخٝ ددخا 
ْٝددَ أٛ ١ٞددخُ ّٞددخثْ ّؼ ددَس ىدد  حٕنددَد طنٖددٌ ٕقدديٗ أ  أٝددخ ال  حٕٞددخّ حٕٚٔدد ل ٜ ١ددٌٟ حأل ددخٗ

   ٣ٍرخ ى  طَحؿـ ف٤ٚٙخا أَٙ ْخ ٣أألِٝ طقٖ٘ أٛ حٕي ٜ ى   اٜ ٣ؿ٤ى ٙٔ ل 
 اأ ضدخا  َٙظٞدـ أٛ حإلٓدبلٗ ى دٜ ٓدَ ـ حالٝظ٘دخٍ ىد  حٕقدخٕ٘ ّٖد٠ ٣ىد  ٙ دَ بلا أٝخ ىقد: ػخٕؼخا 

  ٜ  ظ٤َّٛ حإلٓبلٗ ى  حٕقخٕ٘ حٕقَر  ؼ أٛ ّؼ َكبلط٣ْٕٜ أٝض 
  ٣أَُْٗ ف٦ٖ ١ٌح اىرِ طلَؿٞ  ّؼ َحا أٍحُ ى  أ ألٝ أٝخ ٙظقـذ  :ٍحرقخا  

ٙددخ ٍحُ أ٣ ا٠  ٣ؿ٢ددخص حٕٞؾددَ ى دد٤ٛ ىددٝٞددخ ٙوظٖيددأ ٤ٙضدد٤ؿ حٕٞٔددن حطضددق طٚخٙددخا  :هخٙٔددخا 
    ى ٠خا ى  ح٤ٕ ٤ٓ ا٦ٕ ٝظ ـش ٙظْٚٔ ُٕض

ٓئحٕ  ١ٔ  ْٜٚ أٛ ط٤ْٛ ١ٞخُ ِكْد٘ أهد٥َ : )١ٌح حٕٔئحٓ شؿخرٓؤٕظٞ  فٜ ا :ٓخىٓخا 
  (ا ٕظن  ددَ حو ألكْخٙدد٠ه أٗ أٛ ١ددٌٟ ١دد  حٕلْٚددش ح٤ٕك دديس حَٕٚز٤ٕددش ٕددي ِه أٝظؾددَ ؿ٤حرددِ

ْدددٜ حٕظٞدددخٍض ٕ    ١ٞدددخُ أٓدددزخد ْٕدددٔ فٚدددٔ ٍردددخٝ  اكٔدددذ ىَْٝدددخ فدددٜ حٕودددخٌٕ حٕلْددد ٘
٣أٝدض ٓدَض     فٖد٦ حالعدبل٢ًٕدخ طئد َ   ح٤ٕٚؿ٤ى ى  ّؼ َ ٙدٜ ؿٚدٔ حَٕدَ ٛ ٕد ْ فٞدي

ُّٞدَض  ﴿ :أٝض ٍٖض إ  فْْ حٕٚي٤٢ٗ ح٤ٕحضق ٕٞخ فٜ حٕوخٌٕ ىٕ بلا  َِٕظد   َش ح َٖ ْز َِ َٞخ حٕ ْٖ خ َؿَق َٙ ٣َ
ُِٖذ فَ  ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ْ ٢َخ ِاالَّ  َٖ َزْ ٠ِ َف َِ ى٢دٔ ّدخٛ حٕودخٌٕ ال  قٖد٘ ١دٌح ا ﴾٦َٖ َف

    يٍ أَٙ فْْ حأل٣ٓ طٚخٙخا أاال فٞيٙخ 
ٕدِ ط٤ٍ دض طن  دَ  ّٚدخ ًّدَُص  ٤ٕؿديَص  ؛حَٕٞغدش٣أٝض أىضٔ ٙٞ  ى  ١ٌٟ  ا٤ٕ٣ ىٍَٓض 

٣ٍحرددظ حْٕظددذ  ٍَ زددخا  ٍٓددٔ ٕددِأأٛ شا ٣أٍؿدد٤ رٞدد  ٍَ ؾدد شرَظددٔ ٍز ٖدد ٙددَطزظ طخٍ و ددخا  حَٕزٖددش
  ٢خ ١ٌٟ حٕٚق٤ٖٙخصحإلٓبلٙ ش حٕظ  ٍَأص ى 

ُٔ ٞطْٖٚٞدخ ف ا ٣ٍديٓدلٌااردَح١ ٘ ٣ شى  ًٕدِ ٍ د ِٕخٙؼ٣ ا٤ٙض٤ؿ حالرظبلء ٣ال  ا٢دخ ٍزد
٠ ٙددٜ طئدد َحص حالرددظبلء ال ٙددخ ٓددَظَ     ى دد٣٠ال أٝددض طلظددخؽ ألّددٍَ حْٕددبلٗ  إظْددَحٍٟ كظددخؽأ
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كظخؿدد٠ أ١دد  ّددبلٗ فٖٚددخء حٕٚٔددٖٚ ٜ حٕددٌ  ال    ألٍظٞددـ ر٢ددخ حٕٚٔدد ل شىدد   شٙؼٖددأ ٠ط٤ؿددي ٕدد
  ّٚٔ ل  ٕظئ َ طٞخٍضخص حََٕ ٛ ٗو  خا 

١٣دديٗ حْٕؼ ددَ  اٙوظٖيددشّخٝددض ط٤ؿددي ّقزددخص  اأٝدد٠ ٍزددٔ ؽ٢دد٤ٍ حإلٓددبلٗ ٝددض طقٖدد٘ ؿ دديحا أ
 :؛ أ  حٕقَر شٕٖلؾ ٣ؿٖذ ًَُٕٖ ٕٖقي ي ٜٙ حَٕزخثٔ  شفيس َٙحص ٤ّٓ ٖ ٟف ي رٞخءأ٣ ا٢ٞٙخ

 ش طـخٍس ى ٞ 
َُْؼَهىَ  ﴿يؼُى لىنه تؼبنى:   :﴾ ِإالَّ ِن

١ٔ ّدخٛ حو ال ه ٍزٔ حآلٛ حٕغخفش١ٔ ّخٛ حو ال  قٖ٘ ١ٌٟ     «ضحآلٛ فٖٚ»رو ٤ٙ: 
ْٕدٜ حآلٛ  دخٍ ا ٚدخٛ اردَح١ ٘  اٗ ءى٤٢ ال  وي  فٖ ٠  ا قٖ٘ ٍزٔ ًِٕه رخَٕغـ ّخٛ  قٖ٘

 حٕقـ ذ ٤ْ٘ٙىخا أٙخٗ حٕقخٕ٘ ٠ّٖ ٣أٙخٗ ٝي٠ٔ  
ٖدد٦ ٍّددِ ف «ىلٔددذ ٕدد٠ رددَحا  اىددآٜٙ ارددَح١ ٘ رددخو»٣ٝبلكددؼ أٛ ردد٤ْٕ كدد ٜ ٝددخٍٖ حآل ددش 

 َد٤د ق ا5-0:4  خَإح٣ٕك ٜ ٝخ٢ٍ٘خ  ق٤َد ىَي ٍِّ ف٦ٖ أفٚخٓ ارَح١ ٘ ) اا ٚخٛ ارَح١ ٘
ىزددد٤ْٕ ّدددخٛ  ْ٘دددو حٕـخٝدددذ حٕويددد  ىددد  ٍٖدددذ  ا٣ٕددد ْ ١ٞدددخُ أ  هدددبله ا(31:3-32

ىظزددٍَ ارددَح١ ٘ رب ٚخٝدد٠  ا٣ قَدد٤د ّددخٛ  ددظْٖ٘ فددٜ حألفٚددخٓ حٕظدد  طؾ٢ددَ أٙددخٗ حٕقددخٕ٘ اارددَح١ ٘
 اىؤفٚخٓ ارَح١ ٘ أؽ٢َص أٛ ا ٚخ٠ٝ حٕٚوي  ا ٚدخٛ كد  اخٗ حٕٞخ٣ّطزٍَ رؤفٚخ٠ٕ أٙ اأٙخٗ حو

ردٔ  اؽ٢دَ حآلٛ أٙدخٗ حٕٞدخّ؛ حو  ١٣٥دٌح حإل ٚدخٛ حٕدٌ  ٕد٘  ْدٜ  دَحٟ ٓد٤خاا ٙ ظ خا ٣ٕ ْ ا ٚخٝ
ؽ١َ٢ددخ أ٣ْٕٞدد٠  اٖوددخٌٕٙق٤ٖٙددش ٕارددَح١ ٘ ّخٝددض  ش    قٞدد  عخفدد كظدد٦ أٙددخٗ ارددَح١ ٘ ٝئدد٠

    ٣ٕ ٔددض رٚقٞدد٦ أٛ حٕوددخٌٕ ّددخٛ ال  قٖدد٘ اف٢ٞددخإلرددَح١ ٘ ٝئدد٠ ٣حٕقددخٕ٘ ّٖدد٠ فٞدديٙخ َٝددَأ 
/ 8)حٕظؼٞ دش  «ْٕد   ُدٌَِّٕ ٣ ـَردِا ٕ قدَه ٙدخ ىد  ٍٖزدِ؛ أطليدؼ ٣ دخ خٟ أٗ اله»ش: ٣حٕلـ

3)    
ٙخ ٍأ ِ  خ  خكز ه ١ٌح ىٕ ٔ ٕ  أٛ حٕوخٌٕ  ديٍد ٗدقز٠ ٣ٕ قدَه حٕ٘دقذ فٞديٙخ  دظ٘ 

ٞدد٦ أٛ حٕودخٌٕ ٕد٘  ْددٜ ٣ٕد ْ رٚق احٕٔدزذ ٕددٌِٕ حٕقَدخد   حٕغخفدشفدديٗ  شحٕقَدخد ىد  كخٕد
      قٖ٘
أ٣ طٞدخُؿ حٕقٖٚدخء ى ٚدخ ١د٤ ٙٞٔد٤م أٗ ال ٣فديس  حَٕزٖدشٙخ ّٔ ّبلٙدِ فدٜ أٓدزخد ٝٔدن أ

 ٟ:ف٦ٖ ٤ٙض٤ؿ حٕٞٔدن ٣ٙقٞدخ شٙٞ ز حٕيٍحٓش٣اٝٚخ  ا٣ٙ َحػ٢خ ىٖ ْ ٙـخٓ حٕلي غ حألٍٖٙش
 ه١٣ٔ  ٖ ٌ ١ٌح روخٌٕ كْ ٘ أٗ ال  ٖ ٌ هأ٣ح١َٟٙٔ ٤١ طَحؿـ ٜٙ حٕوخٌٕ فٜ 

 حإلٓددبلٙ ش حْٕٚظزددشٙددٜ     ٣ٙددٜ أ ددٜ حٓددظَ ض ٙق٤ٖٙددخط  احٕ دديٍشٞ  فددٜ ٤ٙضدد٤ؿ طٔددؤٕ
ٕ دددددددددددددِ حٕدددددددددددددَحرظ ا٣ اٍددددددددددددديٙض ٕٞزددددددددددددد  حإلٓدددددددددددددبلٗ حٕ ددددددددددددديٍشحٕظددددددددددددد  طئّدددددددددددددي أٛ 
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أٙٞ ظ  أٛ ٝنٌٖ ١ٌح حٕٖٚدو ا ٣ىَي ؿخ٣رض فٖ ٢خ ٢ّٖخ ٍزٔ حآلٛ آجٖظِأٙخ رو ٤ٙ أ
 خا ٢ٝخث 

 دزلض أ٣ إن ض ر دٖ ذ حٕٔد ي حٕٚٔد قأ حٕٚخى ش٤ٝحف٢خ أرْٔ  حٕٞـخٓشؿزظِ أٛ أ  0 
ىقددخٓ حإلٝٔددخٛ ١دد  حٕظدد  طٞـٔدد٠ كٔددذ ٍدد٤ٓ حٕٔدد ي أىْددخٍ ٣أ٣اٝٚددخ  شاحٕٚددخىس ٕ ٔددض ٝـٔدد

    حٕٚٔ ق

ىٖٔدٞخ  احٕٞـٔدشّْيَ رخو ١د   ح٤ٕػٞ ش٣اٝٚخ  اٜ ٝـٔ ٜ ٝٞخ ال ٝقظزَ أٛ ح٤ٕػٞ أؿزظِ أ  3
   ٙغخٕز٤ٛ رظٞؾ و حألٍ  ٢ٞٙ٘

   ؿزظِ أٛ طن َ أكْخٗ حو ّيَ ىقبلا أ  2

ٝدد٤ؿ ٙددٜ حالٕظددِحٗ  حٕٚٔدد ل ش٣ْٕددٜ فٞدديٝخ ىدد   ا٣ ددخ خ ردد٤ْٕ حَٕٓدد٤ٓ كدديأ ٕدد٘  ٖددلِ   4
 شٕ ٔددض فٞدديٝخ ٗددَع٣ اٍٗددخىحص حْٕظددخد حَٕٚدديّاأ  ّددٔ ٣حكددي ٝضددـ أٙخٙدد٠  احٕ٘و دد 

أ٣  ٕبلٕظدِحٗ حٕلَ ش٣ّٔ اٝٔخٛ ٠ٕ  ٟاطـَ  ٣ٍحء ّٔ ٣حكي ٕٖ بلس أ٣ حٕلـخد أ٣ م َ شى ٞ 
 في٠ٙ 

 ار٤ٝددخ  قَدد٤د طددخىٍّأٙددٜ طئدد َ  ١خكضددَص ٕددِ طئدد َأ ا٤ٙضدد٤ؿ كٍِ ددخٓ حٕٞزدد   5 
  إٕي٠أ٣ٕ٘ 

 حٕؼخٕؼدشً ٕٖٚدَس خٓدلاٙخ فٜ ٤ٙض٤ؿ كٍِ خ ٤ٙ٣ض٤ؿ حٕغبلً ٤ٙ٣ضد٤ؿ اردَح١ ٘ ٣أ  6 
 ٢ٝخ دددش٣كظددد٦  ٤ٙ٣6ضددد٤ؿ ىغ دددَس كٍِ دددخٓ ٣ردددخٍ  طٔدددخإالطِ ىددد  ٍٍددد٘  حَٕٓدددخٕشىددد  ٝيدددْ 

 خا ٔدوػزدخص أٛ ٕدي ٞخ ٝاٝدِ طلدخ٣ٓ أل ٠ٕ٘دَك َغضد٣اٝٚدخ ٙ اْ ى ٢دخ أ  طٞدخٍض ىٖ احَٕٓخٕش
ىٖد ْ ىدد  طئد َحص حْٕظددخد  ا٣أٝدخ أفظَددي كظد٦ ٕدد٤ ػزدض ًٕددِ أٙدخٗ ٝؾددَُ ارٚقٞد٦ حٕظٞددخٍض

ٞزد  ٝيدْ حٕودخٌٕ أ٣ ٝٔد خٛ ألٙدَ ٙدٜ َٙٓد٠ٖ ٕ ا٢ٕد ٕنخء أٙدَ احَٕٚيّ ٠ّٖ حٕظٞخٍض رٚق٦ٞ 
 ى٢ٚٞدخٟٓد٤حء  اىْٖٔ ٜٙ ١ٌٟ حأل٤ٍٙ ٢ٕدخ طئد ١َخ حٕودخٙ اِٝحٓ أَٙ ٙٞخٍض أ٣ ٙؼ٠ٖا٣ ا٠ٞٙ

  أ٣ ٕ٘ ٝي٠ٚ٢
  ٣ٍرٞخ ٙقِ اخط  ِٕطل 

*** 
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  ٣رقي اطل ش ع زشا حٕ ي ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْ
  رِ ٜٙ ؿي ي َٙكزخا 

 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ وانكتبة انًمذس:
ٕ٘ طقَه حٕلْٚش ٜٙ إنخء رقض حأل٣حَٙ حإل٢ٕ شا ٣روخ دش طٖدِ حآلٛ  طيف  أِٝ كظ٦

ٙظقـذ ّ و أٛ حٕٞخّ ٙٞدٌ ًٕدِ حِٕٙدخٛ حٕظ  ٣ٍقض رقي ٓخفخص ٜٙ  ي٣ٍ حألَٙا ٣أِٝ 
 ٣طقظَي أٛ حََٕ ٛ ٣ك  حو حٕلْ ٘ حٌٕ  فٞيٟ ح٤ٖٕف حٕٚلي٤ػ  اُحٕض ف٦ٖ حإلٓبلٗ ٙخ

حو ال  ١َُْد٠ ٙٔدٖ٘ ٣ال ٝ دَحٝ  فٖد٦ ردؤٛ  حٕيًَ ر ِٞ ٣رد ٜ ١دئالء ؿٚ قدخا أ٢ٝد٘  ٙٞد٤ح
  ارَخء أ٣ طن  َ ٙخ ٗخء ٜٙ أكْخ٠ٙ اًح حٍظضض حٕلْٚش حإل٢ٕ ش ًِٕ

ٕدِ ٝظيدخا  حوا ٣ٍدي ًّدَُص اال  ي ٣ٍـ ًِٕ ى  ّظخرْ٘ ىد  ٝ د٤ٙ ال  ل د  فديى١خ٣ٍ
  ٣ّدخٛ ٣َ١ردِ  أٛ ١َردض ٙدٜ حإلٍدَحٍ ر٤ٍد٤ؿ حٕظن  دَ ىد  أ٣حٙدَ حواال  ٢ٞٙخا ىٚخ ّدخٛ ٙٞدِ

رخٙظغخء َٓؽ حٕلْٚش ٜٙ حٕظن  َ ٣حٕظَّ ِ فٖ ٠ا ىلديػظٞ  فدٜ )حٕظغد٤ٍ ح٣َٕكد ( ٣)حٕظغد٤ٍ 
  ١دددٌح حٕظغددد٤ٍ ح٣َٕكددد  حٕدددٌ  ال  قَىددد٠  ٕٖ٘دددقذ حإلٓدددَحث ٖ  ح٣َٕكددد ( ٣حٕظغددد٤ٍ ح٣َٕكددد 

  «ؿ ٔ َٗ َ ٣ىخٌٓ»حٕٚٔ ق ٤١٣   و ٙقخ َ ٠ ٜٙ حٕ ٤٢ى رؤ٢ٝ٘ 
٣ال فٖٚدظ٘ »ٙق٦ٞ ٠ٕ٤ٍ: رؤٛ  ٤١٣  ٤َٓ اطغخٕزٞ  رخإلًفخٛ ٕظئ َ حآلد  ق٤َد طخىٍّ

 ٤َٕد٠  دي َ  حْٕدَ ٘ا ١ٞدخُ ىدًَ رد ٜ ٙدخ     : أ  فٖٚظ٘ أٓد٤أ ٙد٢ٞ٘«حألٙ٘كٔذ أكْخٗ 
٣رد ٜ ٙدخ  قَضد٠ فٖد٦ حآلهدَ ٜ ٙٚدٜ  ا١٣٘  َىى٣ٛ ر ٜ  ي د٠ ) ٙد ٜ( اح٤ٕحكي ألرٞخء ّٞ ٔظ٠

ألٛ أ ديً أ  أكدي  رديٕ ٔ   ر دَحكش أٝدخ ٕٔدض ٙٔدظقيحا اال  ٕ٘  قظخى٣ح ف٦ٖ ٤َٕٙدش ) ٙد ٜ(
   ٕ٘ أفظي أريحا ف٦ٖ ٙؼٔ ١ٌح  )فٖٚظ٘( :ٙقٞخ١خ «٣ال فٖٚظ٘» :رؤٛ  ٤َٓ
ٍدي ّظزظد٠ ٕدِ: )أطقٖد٘  دخ  ٙدخ ّٞدُض  ا ىظٌَُّص «ٞخٍضخص حََٕ ٛط»طٍَْ ِٙٞ َٙحٍحا ّٖٚش ٣

 خكز  أٛ ربْٙخٝ  أٛ أٍيٗ ِٕ ىد  َٙخردٔ ّدٔ طٞدخٍض طيف د٠ ىد  حَٕدَ ٛ ف٘دَس طٞخٍضدخص 
أٛ أىٕدد  رزددَحءس  أ ضددخا  فٖدد َّ  أٛ ال طَدديٍ فٖدد٦ ٍى ٣حكدديس ٢ٞٙددخا ٣ٕددِ  َّ ىدد  ّظخرددِا ٣ٕددِ فٖدد

    دض ٕد٤ طٔدٚق ٕد  ريدظق ١دٌح حٕٖٚدوحََٕ ٛ ٙدٜ حٕظٞدخٍض حٕدٌ  طيف د٠ رؤ٣ضدق ر دخٛ(ا طٚٞ
أٛ ال طددٌَّ ١ددٌٟ حْٕٖٚددش ىدد  ٍٓددخثِٖ حٕظخٕ ددشا اً ّٖٚددخ ٍَأط٢ُددخ ؤٍؿ٤ ىدد اىددبًح ّٞددض ال طٔددٚق

  ػدد٘ أٙٔددِ حَٕٖدد٘ حكظَحٙددخا ٤ٖٕكدديس  ٍمزددُض ىدد  أٛ أًّددَ ٕددِ ف٘ددَس طٞخٍضددخص ٙددٜ ّظخرددِ
ٍإ ظ٢دخ  ٍؿد٤ُ ١دٌٟ حْٕٖٚدش )طٞخٍضدخص حَٕدَ ٛ( ال أكز٢دخا ٣ ٔدظ٤ؿذأ   ح٤ٕٚض٤ف ش ٕزلؼٞخ

 ًَّ ِٕ ٙخ ال  غ ٌ فٖٚخء حٕٞ َحٝ ش ٓٚخف٠ا أل٠ٝ ال ؿ٤حد ف٠ٞ حٕزظش أٙٞ  أٛ 
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دد )ٍ ددش حأل٣ٓ َ حٕؼددخٝ  ٢ٞٙددخ ٓددؤٕظِ رضددـ أٓددجٖش فددٜ حٕٚدديس حِٕٙٞ ددش ردد ٜ أ٣حٙددَ ا٢ٕ ددش م َّ
حٕٖٚدِ كٍِ دخ(ا ْٕدٜ ٍٖزدِ حَٕخٓد  ٕد٘  ٔدظٚـ ٕظ٤ٓدبلط  إ دِ  -ىغ َس كٍِ دخٓ  –حٌٕر ق 

حٕلَ َددش   ال طَدديٍ  ٝددِ ال طقَى٢ددخ   رددٔ ألٝددِ ال طَدديٍ فٖدد٦ ٤ٙحؿ٢ددش  ال أل رغٖددذ حإلؿخرددش
رضدـ ىٍدخثٌ أ٣ اال  ٕ ْ ر ٜ حألَٙ ٜ حٕٖٚن  ٣حٕـي ي )حٕٞخٓدن ٣حٕٚٞٔد٤م(رؤ٠ٝ  ف٦ٖ ح٤َٕٓ

 ٌِٕٕ ٕٜ طـ ذ فٜ ١ٌح حٕٔئحٓ أريحا     ٓخفخص
 انحكًت يٍ ولىع انُسخ في انمزآٌ:

ٚي فديٗ حإلؿخردش فٞد٠ا ٣طٚضد  ٕئلؿخردش ٣ك ٜ أٓؤِٕ ٓئحالا أل٣ ِٖ ا٦ٕ حٕلَ َش طظق
  ١دٌح ٕد ْ ألٝدِ ٕد٘ طي٢د٘ ٓدئحٕ ا ردٔ ألٝدِ ى٢ٚظد٠ا ٣ال طَ دي  فٜ حٕٔئحٓ حٌٕ  ٕ٘ أٓؤ٠ٕ

 أل٠ٝ  ٤َىُ ا٦ٕ حٕلَ َش حٕظ  طؤر٦ حالفظَحه ر٢خ  اأٛ طـ ز٠
 ىفٞ  أٍيٗ ِٕ ٝٚخًؽ ٜٙ ٍٓخٕظِ حأله َس:

َْ٘ حٕظ  طقظَه ر٢دخ ّقٖدش ٕظن  دَ كْد0 كٔدذ ىَْٝدخ ٘ حوا ىظـ زٞد : )  أٓؤِٕ فٜ حِٕل
١دد  ١ددٌٟ  (ا )ع ددذ ٣رقددي ٜ(ا ٙددخفددٜ حٕوددخٌٕ حٕلْدد ٘ أٝدد٠ ١ٞددخُ أٓددزخد ْٕددٔ فٚددٔ ٍرددخٝ 

  حألٓزخده ال ؿ٤حد   ٕ ْ ألِٝ ال ط٠ْٖٚا رٔ ألِٝ ال طَيٍ ف٦ٖ حالفظَحه ر٠
ْٕدٜ حٕظٞدخٍض ح٤ٕٚؿد٤ى ىد  ّؼ دَ ٙدٜ ؿٚدٔ )ػ٘ رقي ١دٌح ح٢ٕد٣َد ٙدٜ حٕـد٤حد طَد٤ٓ: 

ٜ أٓدجٖظ  ٤ٕ دٖٞخ ؿٚ قدخا ـ دذ فدط ا ٤ٕ٣ َّٞض (ف٦ٖ حالعبل٢ًٕخ طئ َ   حََٕ ٛ ٕ ْ فٞي
 ا٦ٕ حٕظئ َ حٕٚغ٤ٖد   ِْٕٞ ال طَ ي 

ِٕ رؤٝ  ٤١ٌٙٓ ٕؼَظِ رٞئِ ٣أٝدض طلديػٞ  فدٜ حٕقبلٍدش رد ٜ ٝد٣ِٓ طن  دَ  ًَُّص   3
ا ؿي حٕقـددذؤأٝدد  ٓدد حَٕزٖددش ٣حٕقدديحء ردد ٜ حٕ ٢دد٤ى ٣حَٕٓدد٤ٓ  دد٦ٖ حو فٖ دد٠ ٣ٓددٖ٘ا ٣ُفٚددَض 

)أٍ دي ٙٞدِ أٛ طدٌَّ ٕد  ١دٌٟ حٕظد٤حٍ نا ْٕٞظ٘دو ١دٌح حٕقـدذ ٙقدخا ه ٙظد٦  ٍحؿ خا: ىغخٕزظِ
ٙدٜ حَٕديّ إد٦ ْٙدشه ٣ٙظد٦ حَٖٝدذ حٕ ٢د٤ى فٖد٦ حٕٞزد   د٦ٖ حو فٖ د٠ ٣ٓدٖ٘ه  َٖٝض حَٕزٖدش

ؿد٤حرْ٘ الٓظْ٘دو ؤٝظؾَ ٙظ٦ فخىحٟ  ٤٢ى حٕٚي ٞش؛ ر٤ٞ حٕٞض َ ٣ر٤ٞ ٍ َٞخؿ ٣ر٤ٞ ٍَ ؾدشه  ٓد
ىٖد٘ طٔدظٚـ إد٦ ٍؿدخث ا ٣ٕدد٘  اٛ ؿد٤حرْ٘  ٢ٚٞد  ؿدديحا ؿديحا(حٕقـدذ رٚق دظْ٘ا ٣أًّدَّ٘ أ

 - حَٕٞغددش٣أٝددض أىضدٔ ٙٞدد  ىدد  ١ددٌٟ  -٣ٕدد٤ ىٍٓددض )ط٤ دٖٞ  إدد٦ حٕقـددذا رددٔ ٍٖدض ٕدد : 
    شرٞ  ٍَ ؾ شرَظٔ ٍز ٖ َٙطزظ طخٍ و خا  حَٕزٖشِٕ ط٤ٍ ض طن  َ  ّٚخ ًَُّص  ٤ٕؿيَص 

ٕٔدٞش حٕؼخٝ دش ٢ٖٕـدَسا ٣ٍظدٔ َٕي حّظ٘يٞخ حٕقـذ كَخاا ١٣د٤ حٕدَرظ رد ٜ طن  دَ حَٕزٖدش ىد  ح
رٞدد  ٍَ ؾددش ىدد  حٕٔددٞش حٕوخٙٔددش ٢ٖٕـددَسها  ئٓدديٞ  أٝددِ ال طٖٚددِ ٗددـخفش حالفظددٌحٍ فٞددي 
حٕوغؤا ٤ٕ٣ ّٞض ط٢ْٖٚخ ْٕظزض ٕ : ال فبلٍدش رد ٜ طن  دَ حَٕزٖدش ٣َٙظدٔ رٞد  ٍَ ؾدشا ىخَٕزٖدش 
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يحا فٖد٦ ٕ٘ طن َ رٔزذ َٙظ٢ٖ٘ ٣فيح٣ط٢٘ا رٔ ُم َص ُٜٙ حٕظ٤حىٌ ٙق٢٘   ِْٕٞ ال طَديٍ أرد
   ١٣ٌح ٤١ حٕقـذ حٌٕ  ّ٘يظ٠ ٕ  ١ٌٟ حٕٚٔؤٕشاا ٙؼٔ ١ٌح

ٓؤٝظؾَ ِٙٞ ٍحرظ حْٕظخد حإلٓبلٙ  حٌٕ   َرظ ر ٜ ٍظٔ رٞ  ٍَ ؾش ٣طن  َ حَٕزٖدشا ٣أٝدخ 
أفَه أٛ حٝظؾخٍ  ٠ٕ ٓ ٤ْٛ ا٦ٕ ٍ خٗ حٕٔخفشا ْٕٜ ٕ  ٍؿخء ٣ك ي ٣رٔد ظا أٛ طقظدٌٍ فدٜ 

ف زخاا ردٔ ٓد ٤ْٛ ىضد ٖش طدؤهَ ٣ٍظ٢دخا ٣حٝظِفدْض ّٔ ٙق٤ٖٙش ال طـي١خا ىخالفظٌحٍ ٕٜ  ٤ْٛ 
 ِٙٞ حٝظِحفخاا ٙـ أ٠ٝ  يظَ  أٛ طَي٢ٙخ ري٣ٛ عٖذ ٣ال ٍؿخء 

 أٍدد٤ح٠ٓ ٕددِ ٙددٜ فٖددش طن  ددَ حو ألٙددَٟ ىدد  ٍ ددش حٕددٌر ق أ٢ٝددخ ٙددٜ أٛ ٙددخ ًَّطُدد   ُفٚددَض 2
ِ ّظخرد ا ٣ٕد٤ ٍحؿقدَض (ألٍظٞدـ ر٢دخ حٕٚٔد ل شىد   شٙؼٖدأ ٠ال ط٤ؿي ٕ)فٖٚخء حإلٓبلٗا ٣ٍَٖض: 

 ا«ٝدددِ هدددخثو حوأفٖٚدددض حآلٛ  ألٝددد     حو حٙدددظلٜ حردددَح١ ٘»حَٕٚددديّ َٕأ دددض حٕـددد٤حد 
حالرظبلء  خ  خكز  ٤١ حالٙظلخٛا ٣اًح ّخٝض طٖدِ حْٕٖٚدش )حالردظبلء( ِٙفـدش ٕدِا ىدبل ٙدخٝـ 
ٕدددي  أٛ طٔدددظزي٢ٕخ رْٖٚدددش )حٙظلدددخٛ(ا ح٢ٕٚددد٘ أٛ ال طَددد٤ٓ: ال أؿدددي ١دددٌح ىددد  حٕٚٔددد ل ش   

 ظلخٛ( ٜٙ ّظخرِه أٗ أٝٞ  أإٕو ٜٙ ٍأٓ هأ٣ٕ ٔض ١ٌٟ حْٕٖٚش )حالٙ
 رخإل ٚدخٛ»٤ٕ٣ ٗجض أٛ طدِىحى ٍٞخفدش ىدخٍَأ ٙدخ  ٤َٕد٠ ّخطدذ ٍٓدخٕش حٕقزدَحٝ  ٜ حٕٚـ٢د٤ٓ: 

ا أ  «١٣د٤ ٙـدَد» :(ا ىظؤٙٔ ّٖٚدش00/07)حٕقزَحٝ  ٜ  «ٙـَد ٤١٣ اًخٓلاارَح١ ٘  ٍيٗ
 ّخٛ حو  وظزَٟ ٣ ٚظل٠ٞ 

 تؼهيمبث ػهى اإلجبببث انسببمت:
 ٜٙ حٕٚنخٕغخص حٕظ   ئٓيٞ  أ٢ٝخ ٙظقٚيسا ٢ٞٙخ: ص ٍٓخٕظِ حأله َس فيىحا ّٚخ حكظ٤

ٕد  فْدْ حٕٚي٢د٤ٗ ح٤ٕحضدق  ٣أٝدض ٓدَض ىٕد بلا )  أِٝ طٞٔذ ٕ  ٙخ ٕ٘ أ٠ٍٖا ىظ٤َٓ: 0
د٤ ﴿ :أٝض ٍٖض إٞخ فٜ حٕوخٌٕ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِزد دٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕد ْ ٢َخ ِاالَّ  َٖ َُّٞض َف َِٕظ   َش ح َٖ ْز َِ َٞخ حٕ ْٖ خ َؿَق َٙ ٣َ َٓ

َزْ ٠ِ  َِ ٦َٖ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ   ديٍأفٞديٙخ اال  ى٢دٔ ّدخٛ حٕودخٌٕ ال  قٖد٘ ١دٌحا (042)حٕزَدَس:  ﴾ِٙ
٠ ىد  ٍٓدخٕظ  حٕظد  كديػظِ ِٕ ١ٌح  خ  خكز ه ١ٔ ٍَأطَ  أ ٜ ٍُٖض  (طٚخٙخا حأل٣ٓ فْْ  حا أَٙ

ٕقٖد٘ا ى ٢خ فٜ حو حٕقٖ ٘ رْٔ ٗ ء أُالاا ٣فٜ حو حٌٕ   قٖ٘ فٖٚخا  هَ  ٞضدخه إد٦ ١دٌح ح
  قٖ٘ )فٖ٘ حٕٚ٘خ١يس(ا ِْٕٞ ال طَ ي أٛ طي٢ٚٞ ا ىٚخًح أِٖٙه

أٝد٠ ٍزدٔ ؽ٢دد٤ٍ  ٝدض طقٖدد٘ ؿ ديحا )أإد٦ ػخٝ دش ٙددخ ٕد٘ أٓدٚـ رد٠ ٙددٜ ٍزدٔا ىَٖدض:    ٝٔدزَض 3
 شفديس ٙدَحص ٤ّٓد ٖ ٟف دي رٞدخءأ٣ ا١٣ديٗ حْٕؼ دَ ٢ٞٙدخ اٙوظٖيدشحإلٓبلٗ ّخٝض ط٤ؿي ّقزدخص 

 ا ١٣خ أٝدٌح أْٝدَ ٙقَىظد  ر٢دٌحا ىٖد٘ أٓدٚق٠( شحٕقَرٕٖلؾ ٣ؿٖذ ًَُٕٖ ٕٖقي ي ٜٙ حَٕزخثٔ 
ٖ ْ»رداال  َُ حٌٕ  رٞخٟ أر١َش حٕلز٘  ٕ  َه حٕٞخّ فٜ حْٕقزشا ٣أط٤ٓٔ إ ِ ٣أٍؿد٤ُ  «حٕ

أٛ طٌَّ ٕ  ػبلػش ىَظ ٜٙ ١ٌٟ حْٕقزخص حٕظد  ١ديٙض ٣رٞ دض فٖد٦  دي ٍزخثدٔ حٕقدَد رَ دي 
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ال طَيٍ فٖد٦ حالفظدٌحٍ   ضخا أ٣أٝخ أفٖ٘ أِٝ ال طَيٍ ف٦ٖ ؿ٤حر ا ٣ احٕظـخٍس   أؿيى ٍؿخث 
 فٜ حٕٚق٤ٖٙخص حٕٚن٤ٖعش حٕظ  طَي٢ٙخ 

   ف ضدخّظدخد حإل)ٝٚخ كٔذ ا٣: )  ٝٔزض ا٦ٕ ّظخد ْٙ  حَٕ ٔ  ٙخ ٕ ْ ى ٠ا ىََٖض 2
ش ْٙ  رٜ أر  عخٕذ حَٕ ٔ ( أٛ فٖ ٢ٝد٘ أ٣حفظدَ  حٕدزقض فٖد٦  إٚخ ىىـ حٕدي ٞخٍ  خا ٕٖقبلٍّٙ

ُٔ ٍخٓ ٝز  حإلٓدبلٗ فْدْ ٙدخ ؛ ال  يىق٤ٛ ٙؼ٠ٖ   :٣كٔدذ ٍأ  اـ حٕدي ٞخٍَِؿد٣ٕد٘  ُ  اٍخٕد٠ ٍزد
ٙدٜ ًٕدِا ٣عخٕزظدِ ٗد جخا ِ أٛ حَٕ ٔد  ٕد٘  َدٔ ٣ٕٚدخ أهزَطُد (إجبل  ٞيض حٕٞخّ ٙدٜ ك٤ٕد٠

  اًح ّٞددَض ٍددي  أفغ ظٞدد  ٍحرغددخا ٕظئدد َ حرددٜ ّؼ ددَا ٣ال فبلٍددش ٕدد٠ رْظددخد حَٕ ٔدد  ؛رظٚددخٗ ٤ٍٕدد٠
  ْٕٞدِ طد٥َ حٕق دذ ىد   ٕوخعجدشأٛ طقظٌٍ فٜ حإلكخٕش ح حأل٦ٕ٣َىبٛ  ؛أهغؤَص رخٓ٘ حْٕظخد

َ أٛ طقظددَه روغجددِا ىَددي ٝٔددزض ٙددٜ ٍزددٔ ٕٖٔدد ٤ع  ٣حرددٜ حٕـدد٤ُ  ٙددخ ٕدد٘  َدد٤الا ػدد٘ ُّزدد
 فٖ ِ أٛ طقظٌٍ ٢ٕٚخ 

ح٢ٕٚددد٘ أٝدددِ أكٖظٞددد  ٕدددَحرظ طئددد َ حردددٜ ّؼ دددَا ىيظلظددد٠ ألرلدددغ ى ددد٠ فدددٜ ٙ ددديٍُ ىددد  
حٕٞزدد   –٣ٓ حأل حٕ ددلخرش حفظَضدد٤ح فٖدد٦ حٕلْدد٘ – حٕٚق٤ٖٙددخص حٕظخٕ ددش: )حٕٞزدد  أهددٌ حٕددي ٞخٍ

ٙددٜ     حٓددظَ ض ٙق٤ٖٙددخط ٕدد  ١ددٌٟ حٕٚددَس: ) ا ىَددي ٍٖددَض (ه٘دد  ٙددٜ حٝيضددخ  حٕٞددخّ ك٤ٕدد٠
(ا َٕي ٍَأط٠ ٙدَط ٜا ردٔ ػبلػدشا ٍيٙض ٕٞز  حإلٓبلٗ حٕ يٍشحٕظ  طئّي أٛ  حإلٓبلٙ ش حْٕٚظزش

 ٙٚخ طيف ٠اا ى٢ٔ ِٕ أٛ طٔظوَؿ٠ ٕ  ٜٙ حَٕحرظهٗ جخا ىٖ٘ أؿي ى ٠ 
أ ٜ أهزدَُ حٕدَحرظ أٛ حَٕٓد٤ٓ أهدٌ حٕ ديٍشه ٣أٝد٠ ه٘د   أٍؿ٤ُ ال طْٞ ١ٌح حٕٔئحٓ:

 ٜٙ حٝيضخ  حٕ لخرشه ٣أٛ حٕ لخرش حفظَض٤ح فٖ ٠ه
مخ دش ٙدخ  ْٚدٜ أٛ طـديٟ ىد  ١دٌٟ حٕ ديلشا ْٕٞدِ ٕدٜ  أفدَه عزقخا ٕٜ طـيٟ أرديحاا ٣أٝدخ

طـددي حفظَحضدد٢٘ أردديحاا ٣ال أهددٌٟ  دد٦ٖ حو فٖ دد٠ ٣ٓددٖ٘ ٕٖددي ٞخٍا ٣ال ه٘دد ظ٠ ٙددٜ حٝيضددخ  
ح ٠ّٖ ٕؤلٓو ٜٙ حهظَحفخطِا حٕظ  ٝٔزظ٢خ ٍزٔ َٕٖ ٔ ا ٣حٕ ٤ٗ الردٜ ّؼ دَا ٣ٍدي حٕٞخّا ى٢ٌ

  ح٢ٕٚد٘ أٝدِ ال طَديٍ فٖد٦  طَٓٔ ٕ  ىد  حٕندي ٍحرغدخا ؿي ديحا ٕؼخٕدغ طٞٔدذ إ د٠ ٙدخ ٕد٘  َٖد٠
 حالفظٌحٍ فٜ حٕوغؤا ى٢ٌٟ ػَخىش ٕ٘ طظق٤ى فٖ ٢خاا

َُْؼَهىَ  ﴿يؼُى لىنه تؼبنى:   :﴾ ِإالَّ ِن
 ددخٍ ا ٚددخٛ ارددَح١ ٘ حٕقـ ددذ )ا ٙقٞددخٟ فٞدديُ: «حآلٛ فٖٚددُض »: رو دد٤ٙ ٍدد٤ٓ حْٕظددخد

أٝدخ ٤ٙحىدٌ فٖد٦ ١دٌٟ حٕغَ َدش ىد  ى٢د٘ حْٕدبلٗا  كٔٞخا (ا حٕقخٕ٘ ٠ّٖ ٣أٙخٗ ٝي٠ٔ أٙخٗ ٤ْ٘ٙىخا 
َزْ د٠ِ  ﴿٠ٕ٤ٍ طقخ٦ٕ:  ىٖٚخًح ال طي٢٘ َِ َٖد٦ َف دُذ َف ِٖ ََ دٜ َ ٞ َّٚ ِٙ  َٓ د٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِزد دٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق فٖد٦ أٝد٠  ﴾ِٕ

(ا ى٢ٌح حٕٚق٦ٞ ال  وغَ ى  رخٕدِ حٕقخٕ٘ ٠ّٖ ٣أٙخٗ ٝي٠ٔ أٙخٗ ٜ ال  ظزـ ح٤َٕٓٓ)ٕ ْٞ٘و ٙ
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حآلٛ »: ك ٜ طََأ حََٕ ٛا ىظقظزَٟ )حألٓد٤أ(ا ٣أٙدخ كد ٜ طَدَأ حْٕظدخد حَٕٚديّ ىظ دزق ّٖٚدش
   حٕقخٕ٘اا أٙخٗ رٚق٦ٞ:  ْٞ٘و «فُٖٚض 

 «الهأٗ  ٣ دخ خٟ أطليدؼ ٍٖزدِ؛ ىد  ٙخ ٣ ـَرِ ٕ قَه»ى  ٠ٕ٤ٍ:  ٣ٝيْ حٕٚق٦ٞ  ظٍَْ
رددٔ  احٕٞدخّ حآلٛ أٙددخٗ ؽ٢دَ)حٕقخثدديس فٖد٦ حٕددَد:  « ـَرددِ ٕ قدَه» :ا ىٚقٞد٦(3/ 8 حٕظؼٞ دش)

حٕٞخّ ٣أٙخٗ ٝي٠ٔ ٓٚ  ١ٌح حٕؾ٢د٤ٍ  أٙخٗ ا ىبًح ؽ٢َ ا ٚخٛ ارَح١ ٘(ارَح١ ٘ ٝي٠ٔ أٙخٗ كظ٦
 )ٙقَىش حَٕد(ااا 
َّد٠ حو ط»أٛ ١ٌح حٕي٢٘ حٕقـ ذ  َٔ  ف٦ٖ ٝٚ  هَ ٙ٘دخر٠  َد٤ٓ:  أ ضخا ٣ٜٙ حٕٚئّي 

(ا ىٚقٞدخٟ فٞديُ ٣ال ٍ دذ: )أٛ 23/20حٕؼدخٝ    دخٗ)أهزدخٍ حأل «ٕ ـَر٠ ٕ قٖ٘ ّدٔ ٙدخ ىد  ٍٖزد٠
 أ  ٕندش ١دٌٟ حٕظد  طظلديػ٤ٛ ر٢دخه ١دٔ كَدخا ط دي٤ٍٛ أٝئدْ٘ اٝئد٠ ٣حٕٞدخّ( أٙخٗ  ْٞ٘و

 أكٖو ِٕ رؤٝ  ال أ يً ًِٕ     ١ٌح ٤١ حٕٚق٦ٞهرؤٛ 
حو  قٖد٘ ّدٔ ٗد ء أُالاا ردؤٛ  أٛ ط٤َٓحألَٙ أ٢ٓٔ ٜٙ ًِٕ رْؼ َا  ِْٚٞ  ا خ  خكز 

 (٣ال  ـددخُ ٢٘ ٣ىددٌ ١ددٌح حٕقٖدد٘ا ىددبًح ٙددخ فٖٚدد٤ح )أًٝزدد٤ح أ٣ أكٔدد٤ٞح ْٕٞدد٠ ال  لخٓددذ حٕٞددخّ
فٖد٘ إُٔد ا ٣فٖد٘  :فٖ٘ حو أ٢ٝ٘ ف٤ٖٚحا ىلخٓز٢٘ ٣ىدٌ فٖٚد٠ حٕؼدخٝ    ىخٕقٖٚدخٛ ٙظْدخٙبلٛ

 ٙظـيى 
ظذ إ ددِ ٍٓددخٕظ ا ٣فٞدديٙخ طْٞددَ أٛ حو  قٖدد٘ أُالا أٝدد  ٓددؤّ -  ددخ  ددخكز  -١ددٔ طددَحُ 

َ٘ ّظزظُ  حو أٝدد  ّظزظ٢ددخه ى٢ددٌح فٖدد٘  ٞضددخه إدد٦ فٖدد٘ه أٝددخ أىٍ  أْٝدد٘ طئٙٞدد٤ٛ رددخٕقٖ٘  ٢ددخ فٖدد
حألُٕددد ا ٕدددٌِٕ ال أٓدددؤِٕ فٞددد٠ا ردددٔ أٓدددؤِٕ: ١دددٔ طددد٣َٛ أٛ حو ال  قٖددد٘ فٖددد٘ حٕٚ٘دددخ١يس 

 ؿ٤حرِ   ألٝ  ٙلزظ أٝظؾَ حٕٚظـيىه أٝخ ٙخ فيص 
*** 
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ح٤ٍٕددض حٕٚزدد٣ٌٓ ٙٞددِ ىدد   ٦فٖدد ُ ؿدديحا ٣أٗددَْ ارٞددخ  زددخٍُ ى ددَِٞددٌا ٍأهدد  حٕدديّظ٤ٍ ٙ
ًِٕ  

ٕٚخًح حهظدخٍ ٝزد  حإلٓدبلٗ َٕٖديّ أٛ طْد٤ٛ ٍزٖظد٠ أضـ ر ٜ  ي ِ ٍحرغخا ك٤ٓ ٤ٙض٤ؿ: 
   :ٕ ِإٖ بلس 

http://salmaghari.blogspot.com/3119/14/blog-post.html 
 :أ ضخا ١ٌح حَٕحرظ إ ٣ِ

http://salmaghari.blogspot.com/3119/14/blog-post_03.html 
 اأٛ ٙلٚي ٝزد  ٙدٜ فٞدي حو الفظَحى٢٘ حٕ ٤٢ىفبلٍظ٠ رَىض ٣ حَٕزٖشٕظل٤ ٔ  رخٕٞٔزشٙخ أ

 :حٕظ  طئّي ًِٕ حإلٓبلٙ شحَٕحرظ حٕ٘خٙٔ َٕٖٚحؿـ  ٕ ِبى
http://salmaghari.blogspot.com/3119/14/blog-post_34.html 

 شّخٝدض ٙلدٍَظ٢٘ ىد  رٞد  ٍَ ؾد٣ اكٔخّ ردخٕوغَ حإلٓدبلٙ ٜٙ حإل حٕ ٤٢ى٣رقي١خ ريأ 
   :ٞض َرٞ  ح٣ٕ

http://salmaghari.blogspot.com/3119/15/0.html 
  :حٕ ٤٢ىٙلخ٣ٕظ٠ حٕظََد ٜٙ ٣ ٝز  حإلٓبلٗ فبلٍش ١ٌح ٍحرظ٣

http://salmaghari.blogspot.com/3119/15/blog-post.html 
  :فَخر٢٘ ٜٙ ٝز  حإلٓبلٗحٕ ٤٢ى ٣َٝض حٕق٢ي ٜٙ  شٙخ ٍ أ

http://islam.alwaha.com/book8-07.html 
 َرقلٔددخد حٕددَٙطزغددش ر٣ ا٤ٙضدد٤ؿ ٓ خٓدد  رظل٤ ددٔ حَٕزٖددش ٙددَ ظزدد ٜ أٛ حأل ا٣ٙٚددخ ٓددزٌ

ْ ٢َدخ  ﴿رخْٕٚظ٤د ى  حََٕ ٛ  فبلٍشٕ ْ ٢ٕخ أ  ٣ اٍسحٕؤخ٣ َٖ ُّٞدَض َف َِٕظد   دَش ح َٖ ْز َِ َٞخ حٕ ْٖ خ َؿَق َٙ ٣َ
 َٜ  ٌِ َٖد٦ حَّٕد سا ِاالَّ َف ََ ِز د َْ َٕ َٝدْض  خ َّ َزْ د٠ِ ٣َِاٛ  َِ َٖد٦ َف ُِٖذ َف ََ ٞ َ ٜ َّٚ ِٙ  َٓ ٤ ُٓ ََّ ـُ حٕ ِز ٜ َ ظَّ َٙ  َ٘ َٖ َْٞق ِٕ ١َدَي٥  ِاالَّ 

 ُ ِٕ  ُ َٛ حوَّ خ َّ خ  َٙ ٣َ ُ ٘  حوَّ ِك  ٍَّ ُء٣ه   ََ َٕ  
ِّ َ ِرخَّٕٞخ َّٛ حوَّ ْ٘ ِا ُْ َٝ خ َٚ ـَ ِا  َِ ِىد   ِض  ُّٖدَذ ٣َْؿ٢ِد ََ ٥ َط ََ َٝد ْي  ٍَ

ْ٘ َى٤َُّٕدد٤ح ُّٞددُظ ددخ  َٙ ِٗ ٣ََكْ ددُغ  ح ََ ِي حَٕلدد ـِ دد ْٔ َٚ ََ حٕ ددْغ َٗ  َِ ِ ٣َْؿ٢َدد ٍّٓ َضددخ١َخ َىدد٤َ َْ ددشا َط َٖ ْز
ٍِ  َِ َ َّٞدد ٍِّٕ٤َُٞ َٖ خِء َى َٚ دد َّٔ  حٕ

َّٛ ح ُٟ ٣َِا ََ ْغ َٗ  ْ٘ ُْ دخ ٣ُُؿ١َ٤ َّٚ ٍٔ َف ُ ِرَنخِىد دخ حوَّ َٙ ٣َ ْ٘ ٢ِد رٍِّ ٍَّ دٜ  ِٙ  ٌُّ َٛ أََّٝد٠ُ حَٕلد د٤ ُٚ َٖ ََٕ ْق َظدخَد  ِْ َٜ أ٣ُط٤ُح حٕ  ٌِ َّٕ
 َٛ ٤ُٖ َٚ  ( 044-042 :حٕزََس) ﴾َ ْق

َٖٚحؿدددـ ش ٕٙدددـ ٍؿدددخث  طظزدددـ ١دددٌٟ حٕيٍحٓدددخص رخٕظددديٍ ٌ ٕظقدددَه أ٢ٝدددخ ىٍحٓدددخص ٗدددخٖٙ
 ٍرٞخ ٙقِ   ح٤ٕٚػَش حإلٓبلٙ ش

*** 

http://salmaghari.blogspot.com/2009/04/blog-post.html
http://salmaghari.blogspot.com/2009/04/blog-post_12.html
http://salmaghari.blogspot.com/2009/04/blog-post_24.html
http://salmaghari.blogspot.com/2009/05/1.html
http://salmaghari.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
http://islam.alwaha.com/book8-17.html
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 ٌ حٕقِ ِ ؿَؿْا طل ش ع زش حٕ ي 
حَٕرظ ر ٜ ٍظٔ رٞ  ٍَ ؾدش ٣طن  دَ  ٕشؤٙٔأؿيى طْْ٘  ى  ٙ خىٍُا ّٚخ ر ٜ أ ي ٞخ ى  

ا «ٓدٖٚخٛ ٙ دخٕلش» حَٕزٖشا ٣ى ٠  ٤ٍى ؿٞخرْ٘ هْٚ ٣ٍحرظ ْٕخطذ ىٍُ  آدَحث ٖ ا ١٣د٤
رقدي  َ حَٕزٖدشحَٕٓد٤ٓ م َّدأٛ  فٖد٦ «ٙ دخٕلش» ى٢ٔ طظَْٗ فٖ  رَٞٔ ح٣َٕح دش حٕظد  حٓدظيٓ ر٢دخ

 اأٛ ٍظٔ رٞد  ٍَ ؾدشا ىدبٝ  ٙدـ حفظَحضد  فٖد٦ حالٓدظيالٓ فٖد َّ رٚؼدٔ ١دٌح حْٕخطدذ حٕديٍُ 
١دد طدؤػَ رؤكديحع رٞد  ٍَ ؾدش حٕظد  ك دٖض ىد  3ى٤٢ أ٦ًّ ٜٙ أٛ  ٤َٓ أٛ طن  َ حَٕزٖش ٓٞش 

 ١داا 5ٓٞش 
٠ ٕدد  ٣كظدد٦ ال طٞٔدد٦ ح٤ٕٚضدد٤ؿ حٕددٌ  ٝظٞددخُؿ ى دد٠ا ىددبٝ  أَٝددٔ ٕددِ ٙددخ ّٞددَض ٍددي ّظزَظدد

 ٙددَطزظ طخٍ و ددخا  حَٕزٖددشط٤ٍ ددض طن  ددَ ) :َه ح٤ٕٚضدد٤ؿ حٕددٌ  ٝزلددغ فددٜ ط٤ػ َدد٠ك ٞددٌحُا ٕظقدد
 (ا ى٢ٔ طَحُ أػزَض حَٕرظ ر ٜ حٕليػ ٜه شرٞ  ٍَ ؾ شرَظٔ ٍز ٖ

ال أهخِٕ ط يً ٝئِ كد ٜ طَد٤ٓ ردؤٛ حَٕٓد٤ٓ  د٦ٖ حو فٖ د٠ ٣ٓدٖ٘ م َّدَ حَٕزٖدش ىد  
ا ٣أ ضدخا ال أهخٕدِ اال ٙؼٖد  حٕٔٞش حٕؼخٝ ش ٢ٖٕـَس طؤػَحا رؤكيحع ٣ٍقض رقي١خ ردؼبلع ٓدٞ ٜا

   أٍؿ٤ أٛ ال أ٤ّٛ ٙوغجخا  طِٖٚ ٗـخفش حالفظٌحٍ فٜ حٕوغؤ
*** 
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  أه   حٕيّظ٤ٍ ٌَٙٞ
١ـَ ددش ٣ٍظددٔ رٞدد   3أفظددٌٍ ٕٖوٖددظ حٕددٌ  ٣ٍقددض ردد٠ ىدد  ٤ٙضدد٤ؿ طن  ددَ حَٕزٖددش ىدد  ٓددٞش 

أٛ طن  دَ حَٕزٖدش  ىيقدبلا ١دٌح ٙدخ ٣ؿيطد٠ ىد  ١دٌٟ حٕيٍحٓدشا ٣حفظَدي ا١ـَ ش 5ٍَ ؾ٠ ّخٛ ٓٞش 
٣حٕدٌ   ا  حإلٓبلٗ ٤١ حٕٞز  حألٙد  حٕٚد٤ٌٍّ ٕدي ٢٘ ردخٕظ٤ٍحسزَٙطزظ رقيٗ ا ٚخٛ حٕ ٤٢ى أٛ ٝ

ؿقٔ فديٗ حٕؼَدش ر د٢ٞ٘ ٙظزخىٕدش رقدي طن  دَ حَٕزٖدشا ٣رديأص حٕٚدئحَٙحص ٙدٜ حٕ ٢د٤ى ٣طد٘ ٙٔدق 
 ٣كيع ٙخ كيع  ا١ٌٟ حَٕزخثٔ ٜٙ ح٤ٕؿ٤ى ٣ٓز  ٝٔخث٢٘ ٣ٖٓز٢٘ حٕنٞخث٘

 ٜ ١ٌح ح٤ٕٚض٤ؿ ا٦ٕ ٤ٙض٤فٞخ حٕـي ي ىفٞخ ٝٞظَٔ ٙ
 حَٕد ٙقِا ٣َْٗحا ِٕ 

*** 
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  حٕ ي ٌ ؿَؿْا طل ش ع زشا ٣رقي
ر ٜ طن  َ حَٕزٖدش ٣ٍظدٔ  حٕوخعت أٍىـ عخٍ ظ  حكظَحٙخا الفظٌحٍُ فٜ ٍرغِأٛ  حٓٚق ٕ 

الفظدٌحٍ   ى٢دخ أٝدض رديأص طدظقٖ٘ ػَخىدش ح ك٤حٍٝدخأهبلٍ دخص رٞ  ٍَ ؾش   ى٢ٌح طَيٗ ّز دَ ىد  
  فٜ حٕوغؤ

 ددي َ  ؿددَؿْا ٓددؤع٤   دديلش حٕٞٔددن رٞددخء فٖدد٦ عٖزددِ حٕٚظْددٍَا ٣ْٕددٜ ر٘ددَط 
فٜ حْٕظخرش ى ٠ا ألٝ  ال أٍيٍ فٖد٦ فديٗ حٕدَىا ٣ٕد٘ أفظدي فٖ د٠ا  ٣حكيا ٤١٣ أٛ طظ٤ٍو أ٣الا 

 ىبًح ٙخ ط٤ٍيض ٓؤط٤ٍو   ٣ٝٞظَٔ ا٦ٕ ٤ٙض٤ؿ ؿي ي 
ٕقَزدددخص حٕظددد  طقظدددَ  ٣حفظدددِحُ  ر ددديحٍظِ ٣كددد٤حٍُ ٍمددد٘ ّدددٔ ح اأؿددديى طل ظددد  ٕدددِ

 عَ َٞخا ٣طل٤ٓ ى٣ٛ ٣ ٤ٕٞخ ا٦ٕ حٕلَ َش حٕٞخ قش 
*** 


