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سماحة المرجع الديني آية هللا العظمى صانعي (دام ظله الوارف)

انحج إضد إبطاْٛى ٔيحًس ٔ ،0إػلٌ نكى أٓٚا انحجٛج بؤَكى إشا أضزحى
حجؽٛس اإلَؽاَٛت انحمت فٓهًٕا إنُٛا ٔاططحٕا ػُكى إَٛخكى نخكَٕٕا
ضباَ.ٍٛٛ

سماحة المرجع الديني آية هللا العظمى صانعي(دام ظله الوارف)

ح ٍٛحخجٕل ف ٙأظلت انًسُٚت انًُٕضة ،حؽخشؼط ػبماث انطؼٕل األكطو 0

ٔػهٔ ٙفاطًت ْٙٔ :حًأل صسضک ،فخصضف يآلٛک انسيغ ؼرٛا نغطبت انبمٛغ
ٔظلياث آل انطؼٕل .:

سماحة المرجع الديني آية هللا العظمى صانعي (دام ظله الوارف)

انًسُٚت ٔانبمٛغ ْٕٚخُأًْ ،ا حؽكُاٌ لهٕبُا ،كهًا أضزَا أٌ َصطخ
بٕجّ حهک انظلياث ٔانغطبت ،حهجهج انغصت ف ٙانحهك ٔحرُمُا انؼبطة،
فٛؽٛم انسيغ يًُٓطا ػهٗ انرسٔز َٔطفغ أٚسُٚا باالبخٓال إنٗ هللا.

سماحة المرجع الديني آية هللا العظمى صانعي (دام ظله الوارف)

انحج صطذت نبٛک هلل ٔإلطاض بانؼبٕزٚت نّٚ ْٕٔ ،جؽس نهبشطٚت أضٔع يؼُٗ
نهكطايت اإلَؽاَٛت.

ّود ُّٛ
ّٗ َٛبثخ هُُّ ،هٕ رُٕ
ّ ثجـبٓخ شقض يزُٕ
(يؽؤنت ) يٍ ٚؾظ
اال رقهٛخ انَوة ،نى ٚكٍ
ّورٓبثـبٓخ ؽظ
االٍزـبهخ انزُٔ ٙ
ّ انًٛذّ ،

شوائؾ

ٌ ُ ٙاالٍزـبهخ ًٛو انًبل ٔانَاليخ انجلَٛخ ٍٔوخ انٕٓذ،
يَزـٛوب؛ ألّ
روزجو رقهٛخ انَوة (كٌٕ انـو ْٚيؤيَٕب ٔيِزٕؽب انٗ يكخ)

هٍ ؿوْٚ

ّذ ٔأطؾبة انجـبٓخ
يشؤم ٔؽالل شوؿب أٚؼب ُٓٛبٔ .نٕ أعبى أٔنٛبء انًٛ
ّ هٍ ََِّ ٔاٍزئغبه شقض آفو يٍ انًلُٚخ أٔ
ٚبْب ثبنؾظ
أٔ يٍ أهـبِ اّ
ّ هٍ
ّذُ ،ه ٌٛعبئيا ُؾَت ،ثم ٚغت هه ّٛمنکٔ .نٕ ؽظ
ّ هٍ انًٛ
لح نٛؾظ
عّ
ّّ ثبؿم يـهٔب ،أ٘ الٔٚن انؾظ هٍ انًٛذ ٔال هٍ
انًٛذ ٔانؾبل منکُ ،ؾغ
ََِّ.
ّخ انوًوح ٔانؾظ
ّّ ًٛو يَزـٛن ُ ،ؤؽوو ثُٛ
(يؽؤنت )نٕ أهزٔل شقض أَ
ٍّ ُ ٙيكخ
االٍزؾجبثٔ ،ٙأرٗ ثؤهًبل هًوح انزًزنٔ ،رجٛ

ّّ كبٌ
أَ

يَزـٛوآُ ،كِبٚخ هًوح انزًزن الرقهٕ يٍ ٔعّٔ ،ثول انِواى يٍ أهًبل
ٍّ
ّنٔ .نٕ رجٛ
ّ انزًز
ّن هه ّٛأٌ ٚؾوو ثُٛخ انٕعٕة ألهًبل ؽظ
هًوح انزًز
ّّ طؾٛؾب
ّن ،كبٌ ؽغ
ّ انزًز
ّّ كبٌ يَزـٛوب ثول انِواى يٍ أهًبل ؽظ
أَ
ٔيغيٚب هٍ ؽغخ اإلٍالو.
ّ،
ّود ُ ّٛعًٛن شوائؾ االٍزـبهخ يبهلا َِٔبد ٍِو انؾظ
(يؽؤنت ) يٍ رُٕ
ٔأيكُّ االٓزواع ،الٚغت هه ّٛمنکٔ .نكٍ نٕ آزوع ٔنى ٚئك ثّ انٗ أّ٘
ّّ
ّخٔ ،كبٌ ٓبكها ههٗ انُٕبء ثبنل ٍٚثَٛو ،كبٌ ؽغ
ّخ أٔ يشٔ
ؽوط أٔ يُ
ّخ اإلٍالو.
ئجٕالٔ ،كِبِ هٍ ؽغ
(يؽؤنت ) ال ٚشزوؽ امٌ انئط نَِو انؾظ انٕاعت ثبنَُجخ انٗ انًوأح.
كٖ ٍِوْب انٗ انؾوط ٔانًشٔخ ُ ٙانؾٛبح،
َوى ،ال ٚغت انؾظ ههٓٛب اما أّ
ُٔ ٙانؾظ انًَزؾت ٚشزوؽ امٌ انئط اما رُبُٗ انَِو ين ؽْ اٍزًزبهّ.
ّ ـ
(يؽؤنت ) ٚغت ههٗ انُبئت ُ ٙؿٕاٍ انَُبء ـ كًب ٍُ ٙبئو أهًبل انؾظ
أٌ ٚؤر ٙثّ ثٔظل انًُٕة هُّٔ ،نٕ نى ٚؤدِ ثّ أٔ نى ٚؤد ثّ طؾٛؾب  ،نى
ّ نّ انَُبء.
رؾم
(يؽؤنت ) نٕ نى ٚكٍ ؽ ٍٛاإلعبهح يٍ انًونٔه ،ٍٚصى هوع نّ انونه ثول
ٓجٕل انُٛبثخ ٔهٔل اإلعبهح ،أٔ ُ ٙأصُبء األهًبل أٔ ٓجم اإلؽواوُٙ ،
يٕػن ٚكٌٕ َُُ ّٛـ هٔل اإلعبهح يٕعجب نالػواه ثبنًَزؤعو ػوها يوزلا ثّ
(ًُٛب نٕ أهاك رلاهک انؼوه ثَُِّٔ ،هٕكح األعٛو يٍ كٌٔ ارًبو انوًم)
أٔ رٕعّ انؼوه َؾٕ األعٛو (ًُٛب نٕ أهاك رلاهک انؼوه ٔهلو ارًبو
ّخ انُٛبثخ ٔكِبٚزٓب
انوًم أٔ هلو اإلرٛبٌ ثّ) ،طبه يٍ انًونٔهٔ ،ٍٚطؾ
هٍ ؽظ انًُٕة هُّ ،ثؾكى ٓبهلح «ال ػوه» ٔثؾكى «كهًب ًهتّللا ههُٕٓ ّٛ

أنٗ ثبنونه» الرقهٕ يٍ ٔعّٔ ،أيب اما كبٌ ٓجم منک ،ثـهذ ٔىانذ
اإلعبهح يٍ رهٔبئٓب ،نولو ٓلهح االعٛو ههٗ االرٛبٌ ثبهًبل انًُٕة هُّ.
ّ انُٛبثخ
ّ انٕاعتٔ ،نكٍ
ّ انُٛبثخ انًونٔه ُ ٙانؾظ
(يؽؤنت ) الرظؼ
ّ االٍزؾجبث ٙاليبَن يُٓب؛ نولو اشزواؽ هلو انونه
ّخ ُ ٙانؾظ
انزجوهٛ
ُٓٛبٔ .نٕ كبٌ يٍ ثبة االٍزئغبه ٔانُٛبثخ ُٛغت ههٗ انُبئت ثٛبٌ هنهِ
ّ انكبيم ًٔٛو
ّ ْٕ انؾظ
ٌ انًزوبهٍ ُ ٙاعبهح انؾظ
ٓجم هٔل اإلعبهح؛ ألّ
انًونٔه.
ْمٔ ،ال
ِع
(يؽؤنت ) رغٕى َٛبثخ األشقبص انًوهٕن ٍٛيٍ َبؽٛخ انٛل أٔ انو
ْم ٍججب ٔيٕعجب ألكاء طالح انـٕاٍ
ِع
يبَن يُٓبَ .وى نٕ كبٌ ُٔلاٌ انو
ك٘ هُّ طالح انـٕاٍ .
عهٍٕبُ ،بألؽٕؽ أٌ َٚزُٛت يٍ ٚئّ
ّّ رظؼ
ٌ شقظب كبٌ يونٔها يٍ َبؽ ّٛانًشُٔ ٙؾ ُبَ
(يؽؤنت ) نٕ أّ
ّ
ّٔ ،ٍٛال
ّظخ نهًوٕٓ
َٛبثزّٚٔ ،ؤر ٙثبنـٕاٍ ٔانَو ٙثٕاٍـخ انووثبد انًقظ
ٌ اإلرٛبٌ ثبنـٕاٍ ٔانَو ٙثٕاٍـخ ْنِ انووثبد،
ل يٍ انًونٔه ٍٚ؛ ألّ
ٚوّ
ّٗ ين انٔلهح ههٗ انًش ،ٙطؾٛؾخ أٚؼب.
ؽز
(يؽؤنت ) ال رغٕى انُٛبثخ هٍ انشقض انؾ ُٙ ّٙانؾظ انٕاعت ،االا اما كبٌ
ّ ٔيُبٍكّٔ ،كبٌ انؾظ يَزٔوا
انًُٕة هُّ هبعيا هٍ اإلرٛبٌ ثؤهًبل انؾظ
ّ االٍزؾجبثُ ٙبنُٛبثخ هٍ انشقض انؾ ّٙعبئيحُٓٛٔ ،ب
يب ُ ٙانؾظ
ههٔ .ّٛأّ
صٕاة كجٛو.
ّٔ ،عجذ هه ّٛانوًوح
(يؽؤنت ) نٕ كبٌ يَزـٛوب نهوًوح انًِوكح كٌٔ انؾظ
ّ َٛبثخٔ ،كبَذ ٍُزّ األُٔنُٗٛ ،غت هه ّٛأٌ
انًِوكحٔ .ههُ ّٛهٕ مْت نهؾظ
ّ انُٛبث ،ٙالٍزـبهزّ
ٚؤر ٙنَُِّ ثوًوح يِوكح ثول انِواى يٍ أهًبل انؾظ
ههٓٛب ؽُٛئن.
ّي اما أؽوو ُؾكًّ ؽكى انجبنٌٔ ،ٍٛهه ّٛيضهًب
(يؽؤنت ) انظج ّٙانًًٛ
ههٓٛى يٍ ٔعٕة ههبٚخ شوائؾ انـٕاٍ ٔانَوُٛ ،ٙؤر ٙثًٓب ٔثَبئو
َٚوٗ ثّٔ .ههُ ّٛبنٕاعت أٌ ٚكٌٕ طبؽٛب
انًُبٍک ثَُِّ ،ال أٌ ٚـبٍ ُٔ
ّيا،
ًٛو َبئى ُ ٙاثزلاء انـٕاٍ ٔانَؤ ،ٙفالنًٓب أٚؼبٔ .اٌ نى ٚكٍ يًٛ
ٚـبٍ َٔٚوٗ ثّ.
ثؾٛش ُٚبو فالل انـٕاٍ أٔ انَوُ ،ٙال يبَن يٍ أٌ ُ
(يؽؤنت ) ال ٚغت اإلؽواو ُ ٙكافم يَغل انشغوحُٛ ،غٕى اإلؽواو يٍ فبهعّ
ل عيءا يٍ «مٔ انؾهِٛخ»ٔٚٔ ،ن طؾٛؾبٔ .ههُ ّٛبإلؽواو يٍ فبهط
يًب ٚوّ
ل ٔانجبهخ ٔانشٕاهم
انًَغل ُٙٔ ،يٕآَ انَٛبهاد (انكواعبد) ٔيؾبّ
ل عيءا يٍ «مٔ
ٔانـوّ انًغبٔهح ٔانٔوٚجخ يٍ انًَغلٔ ،انز ٙروّ
انؾهِٛخ» كبٍ ٓـوب.

ّ ْٕ ئٛبد انوًوح انًِوكح انزٚ ٙئرٗ ثٓب ثول
(يؽؤنت ) أكَٗ انؾم
ّخ ههٗ
ّ يٍ ٚؤل انويو ُ ٙيك
ِوأٌ ،كم
ّ انٔ
ّ اإلُواك أٔ ؽظ
انِواى يٍ ؽظ
ّ يٍ نى
ّٔ .كننک ئٛبد كم
اإلرٛبٌ ثبنوًوح انًِوكح ًُٔٛبرّ أكَٗ انؾم
ّخ يٍ أؽل انًٕآٛذ انقًَخ (مٔ انؾهِٛخ ،انغؾِخٚ ،هًهىٓ ،وٌ
ٚلفم يك
لح ٔنى ٚؾوى
انًُبىل ،هٔ )ْٛأٔ يؾبمٚب نٓب ،كًٍ ٚنْت انٗ يك
ّخ يٍ عّ
ٌ ئٛبرٓى
يؾبمارٓب (ْٕٔ يبنى ٚؾوى أًهت انُبً اٌ نى َٔم كه
ّٓى)ُ .بّ
ّ.
ْٕ أكَٗ انؾم
ّٓب يٍ
(يؽؤنت ) نٕ ؽبػذ انًوأح ُ ٙانًٔٛبدٔ ،أُٔٚذ يٍ هلو رًكُ
ّ اإلُواكٔ ،رؾوو
ّن ُٓٔ ٙزٓبُٛ ،غت ههٓٛب أٌ رُٕ٘ ؽظ
اإلرٛبٌ ثوًوح انزًز
نّٔ ،رؤر ٙثّ ،صى رؤر ٙثبنوًوح انًِوكحٚٔ ،كِٓٛب منک هٍ ؽغخ اإلٍالو.
ّن،
نكٍ نٕ اَكشَ فالٍ منک ُٓٔ ٙذ ًٚكٍ يوّ اإلرٛبٌ ثؤهًبل هًوح انزًز
ّن انن٘
ّ انزًز
ّن ،صى رؤر ٙثؾظ
ُٛغت ههٓٛب هُلئن انولٔل انٗ هًوح انزًز
ّ اٍاليٓب.
ْٕ ؽظ
ُّ ،ؤرٗ ثبنوًوح انًِوكح،
ّخ ًُٛ ٙو أشٓو انؾظ
(يؽؤنت ) يٍ مْت انٗ يك
ُّٛ ،غت ههٗ األؽٕؽ انوعٕم انٗ انًٔٛبد
ّ يٍٕى انؾظ
ّٗ ؽم
ّخ ؽز
ٔثٔٗ ُ ٙيك
ّ نًضم ْنا الٚقهٕ
ّ يُُّٛ ،ؾوو يُّ ٔاٌ كبٌ االكزِبء ثؤكَٗ انؾم
انن٘ يو
ّ يُٓب أٔ
ًّب ْ ٙيٕآٛذ نهن٘ ًٚو
ٌ انًٕآٛذ انًوؤُخ اَ
يٍ ٕٓ
ّح؛ ألّ
ّٓب شوؽ ُ ٙانظؾخ.
ٚؾبمٓٚب ،كٌٔ أٌ ركٌٕ نٓب يٕػٕهٛخ ،أ أَ
لح ،أٔ يٍ
(يؽؤنت ) اننٚ ٍٚشزٌهٌٕ ُ ٙعّ

ّخ يٍ ؿوْٚ
ٚوٚل اننْبة انٗ يك

ّن أٔ انوًوح انًِوكحًٚ ،كُّ اإلؽواو يٍ
لح ثٔظل اإلرٛبٌ ثوًوح انزًز
عّ
ٌ انًٕآٛذ انًوؤُخ ْٙ
أكَٗ انؾم
ّ ،يضم يَغل انزُوٛى أٔ انؾلٚجٛخ ،ألّ
ّ يُٓب،
ّ يُٓبٔ ،كننک يؾبمارٓب روزجو يٕآٛذ نهن٘ ًٚو
يٕآٛذ انن٘ ًٚو
ّ كبُٛب نّ
لح ًٛو يوهٕيخ ،كبٌ اإلؽواو يٍ أكَٗ انؾم
ٔثًب أّ
ٌ يؾبماح عّ
ُؾِخ» نإلؽواو يُٓب.
ٔال ٚهييّ رٌٛٛو يَٛوِ ٔانزٕعّ انٗ «انغ
ّخ ثبؽواو انوًوح انًِوكحُ ،هٕ كبٌ اؽوايّ ٔآوب
(يؽؤنت ) يٍ ٚلفم يك
ّ (شٕال ،مٔ انٔولح ،مٔ انؾغخ) عبى نّ اإلرٛبٌ ثوًوح
ُ ٙأشٓو انؾظ
ّن .
ّ انزًز
ّ ٚؤر ٙثؾظ
ّنٔ ،يٍ صى
انزًز
ّخ نهٔٛبو ثؤهًبل ؽظ
ّن ُوه ّٛانهجش ُ ٙيك
(يؽؤنت ) يٍ أرٗ؛ ثوًوح انزًز
ّ
ّنٔ ،اما نى ركٍ ػؤهح ٔؽبعخ ُ ٙفؤعّ يُٓبُ ،بألٔنٗ ٔاألؽٕؽ هلو
انزًز
انقؤط يُٓبَ .وى اما رٔبهٌ فؤعّ ُٓٔ ٙذ ٚقبٍ رِٕٚذ أهًبل ؽظ
ّ
ّن ٔانٍٕٕٓ االفزٛبه٘ ثووُخ ُُ ،ّٛال ٚغٕى هه ّٛانقؤط يٍ يكخ.
انزًز
ّخٔ ،انوعٕم انٓٛب
ّ انزًزنٔ ،أهاك انقؤط يٍ يك
(يؽؤنت ) نٕ ُوى يٍ ؽظ

ٓجم أَؼبء شٓو ههٗ فؤعّ ،الٚغت هه ّٛاإلؽواوًُٛ ،كُّ كفٕل انؾوو يٍ
ًٛو اؽواو ،كًب ًٚكُّ اإلؽواو ثٔظل انوًوح انًِوكحٔ .نٕيؼٗ شٓو ههٗ
ّخ انوًوح
فؤعّ يٍ يكخٔ ،أهاك كفٕل انؾوو ٔيكخٔ ،عت هه ّٛانلفٕل ثُٛ
انًِوكح.
ّٚ ،ٙشزوؽ أٚؼب ُ ٙصٛبة اإلؽواو.
(يؽؤنت ) يبٚشزوؽ ُ ٙنجبً صٕة انًظه
ٔههُ ّٛال ٚكِ ٙاإلؽواو ُ ٙصٕة انؾوٚؤ ،انضٕة انًظُٕم يٍ أعياء ؽٕٛاٌ
ًٛو يؤكٕل انهؾىٔ .األؽٕؽ اٍزؾجبثب اعزُبة انشقض انـبئَ يٍ انُغبٍخ
ّ ُّٛ
ّ يٍ انلهْىٔ ،يبالرزى
ٚوِٗ هُٓب ُ ٙانظالح ،يضم :انلو األٓم
انزُ ٙ
انظالح يٍ انضٛبة ،كبنـبٓٛخ (انووٓچٔ )ٍٛانغٕهة.
(يؽؤنت ) اليبَن يٍ هٔل صٕة اإلؽواؤ ،نكٍ األؽٕؽ ًُٛب ٚغوم هكاء هلو
ّ ثبإلؽواو ٔػن ؽغو أٔ شٙء آفو ُ ٙصٕة اإلؽواو
هٔلِ ؽٕل هُّٔٔ .ال ٚؼو
لِ ثقٛؾ أٔ ثٍٕٛهخ أفؤٖ ،األؽٕؽ روک ٔطم صٕة اإلؽواو ثبنلثبثٌٛ
ٔشّ
ٔاإلثوح ٔاٌ كبٌ األٕٖٓ عٕاى ٔطهٓب ثؤعًوٓب؛ نولو طلّ انقٛبؿخ ههٓٛب،
ٔنكٍ ٚغت أٌ الٚكٌٕ انٕطم انًنكٕه ثُؾٕ ٚشجّ انضٕة انًقٛؾ .
ّ ٓجم اإلؽواو ُ ٙانًٔٛبد اإلرٛبٌ ثٌَم اإلؽواو ٚٔ ،ظؼ
(يؽؤنت ) َٚزؾت
ّ
ْنا انٌَم يٍ انًوأح انؾبئغ ٔانَُِبء أٚؼبٚٔ .غي٘ ًَم اإلؽواو ،ثم
ّخ ٔانٕاعجخ هٍ انٕػٕءٚٔ .غٕى رٔلٚى ْنا انٌَم
عًٛن األًَبل انًَزؾج
ههٗ انقظٕص ُ ٙؽبنخ انقشٛخ يٍ هلو انوضٕه ههٗ انًبء ُ ٙانًٔٛبدٔ .نٕ
ّ نّ اهبكح ًَهّ .كًب
لو ًَهّ صى هضو ههٗ انًبء ُ ٙانًٔٛبد ،اٍزؾت
ّٓ
ٚغٕى نّ انٌَم يٍ كٌٔ هنه انقٍٕ ٓجم ثهٕى انًٔٛبد ،نكٍ هه ّٛاالؽزِبف
ثٌَهّ انٗ انًٔٛبد ٔانزهجٛخ ٔاإلؽواو.
ّن افـبهْب ُ ٙانٔهت ٔال مكوْب
(يؽؤنت ) الٚهيو ُ ٙأٚبم َٛخ هًوح انزًز
ّب ٚكُِٓٛ ٙب ـ كَبئو انوجبكاد ـ انٔظل ثباليزضبل نأليو
ثبنهَبٌٔ ،اًَ
َّ.
اإلنٓٔ ٙانٕكِٛخ انلُٛٚخ انًهٔبح ههٗ هبرْ انًكه
َوىَٚ ،زؾت
ّ
ّن ٔؽظ
انزًز
ّ

ّخ ؽظ
ّ مكو َٛ
ّن ثبنهَبٌ ،كًب َٚزؾت
ّخ هًوح انزًز
مكو َٛ
ّ
ِواٌ ثبنهَبٌ أٚؼب ،ثم ٓٛم ثبٍزؾجبة انزهِق
اإلُواك ٔانٔ
ُ

ّخ ُ ٙكم أهًبنٓب.
ثبنُٛ
ْکَ ،انا
اٛ
ْکََ ،نج
اٛ
ا َنج
ٓى
اٛ
ّ ،أٌ ٕٔٚلَ« :نج
(يؽؤنت ) طٕهح انزهجٛخ ههٗ األطؼ
ْکَ
هُ
ّ اؽوايّ.
ْکَ»ٔ ،نٕ اكزِٗ ثٓنا انًٔلاه طبه يؾويب ٔطؼ
اٛ
الشَوٚکَ َنکَ َنج
انً
َخ َنکَ ٔ
ًْ
ل ٔانُو
انؾ
َ ْ
ٌ ْ
ٔاألؽٕؽ اٍزؾجبثب أٌ ٕٔٚل ثولْب« :اا
ُهکَ الشَوٚکَ
ًَ
َْ
ْکَ».
اٛ
َنکَ َنج
(يؽؤنت ) ٚؾوو ههٗ انًؾوو ٓزم انغواكٔ ،ههٗ انًؾوو أٌ ُٚزجّ كٌٔ

ٓزهّ هِٕٚب ثٛلِ أٔ ثوعهّٔ .اما ٓزم عواكا ثَجت هلو االَزجبِ َُٛزؾت
انزظلّ ثقًًَ ٍٛوايب (ئلاه ٓجؼخ ٚل رٔوٚجب) يٍ انـوبو.
اؽزٛبؿب
ُّ
اال أٌ رٕعت ْنِ انؾشواد
ْٔكنا انؾبل ثبنَُجخ انٗ ٓزم اننثبة ٔانجوٕع ّ
اٚناءُ ،ال يبَن يٍ ٓزم انولك انن٘ رورِن ثّ انؼؤهح ٔانؾبعخ.
(يؽؤنت ) نٕ أطبة ثلٌ انًؾوو أٔ صٕثّ شٙء يٍ انـٛتٔ ،عت هه ّٛاىانزّ
ٔنٕ ثٌَم انجلٌ أٔ ًَم انضٕة أٔ رٌٛٛؤِ .كننک ٚغت ههٗ انًؾوو
ات.
اؤ ،يوغٌٕ األٍُبٌ انًـٛ
اعزُبة اٍزوًبل انظبثٌٕ ٔانشبيجٕ انًوـ
ّجخ ،يضم انًَک ٔانكبُٕه ٔانيهِواٌ
ٔكننک ٚؾوو اٍزوًبل أشٛبء يـٛ
ٔانوٕك ،أكال أٔ اٍزشًبيبَ .وى ،اليبَن يٍ أكم انُوُبم ٍٔبئو انقؼؤاد
يٍ
ّٗ ههٗ ُبٓل ؽٌّ انشى
ّجخ انوٚؼٚٔ .ؾوو اٍزوًبل انـٛت ؽز
انـٛ
ّ ،أٔ َ
الًٚكُّ االٍزشًبو نًوع َٔؾِٕ .
(يؽؤنت ) ٚؾوو ههٗ انًؾوو اٍزقلاو انكؾم األٍٕك انن٘ َٚزقلو هبكح
ّٗ نٕ نى ٔٚظل انيُٚخٚٔ .غٕى نوالط انو ٍٛاٍزقلاو انكؾم ًٛو
نهيُٚخ ؽز
ّوا يٍ ثبة
ّوٚٔ ،ؾوو ههٗ األٕٖٓ انكؾم ُْ ٙنا انًٕهك اما كبٌ يوـ
انًوـ
ؽويخ اٍزقلاو انوـؤ ،هه ّٛكِبهح ههٗ األٕٖٓ.
ّت ثؾكى
(يؽؤنت ) ؽكى رلنٛک ثلٌ انًؾوو ثؤ٘ َٕم يٍ انلْبٌ انًوؿ
ّخ
رلْ ُّٛثبنلٌُْٕٛ ،ؾوو هه ّٛاٍزوًبنٓب اما نى ٚكٍ نؼؤهح ٔؽبعخ ؿجٛ
ّٗ ٔنٕ كبَذ فبنٛخ يٍ انوـو.
ؽز
ّّ ٚؾوو نٕ أٔعت فؤط
(يؽؤنت ) ال يبَن يٍ ىهّ اإلثوح ؽبل اإلؽواو ،نكُ
انلو ،االا ُ ٙيٕهك انؾبعخ ٔانؼؤهحٔ .كنا ُ ٙيٕهك ُظل انلو يٍ ثلَّ
ثٕاٍـخ انؾُٔخ انغهلٚخ ُ ٙؽبل اإلؽواؤ ،نٕ كبٌ نؼؤهح ُال يبَن يُّ.
ّخ.
ٔكنا ٚؾوو انَٕاک ههٗ انًؾوو اما أٔعت فؤط انلو يٍ انهض
(يؽؤنت ) ههٗ انًؾوو اعزُبة يـهْ انضٕة انًقٛؾ ٔنٕ كبٌ ٓهٛال  ،نكٍ
الثؤً يٍ انؾياو ٔهثبؽ انَبهخ انٛلٔٚخ (انَٛو) ٔانُوبل ٔأيضبل منک
اما كبٌ يقٛـب؛ نولو طلّ انضٛبة ههٓٛبٔ ،نكٍ األؽٕؽ اٍزؾجبثب
اعزُبثٓب أٚؼب.
(يؽؤنت ) ٚغٕى نهًؾوو ،أٌ ٚزلّ
ّبَٛخ) أٔ ثبنًالءح
صو ثبنًهؾِخ (انجـ
ْهّٛ؛ نولو طلّ انهجٌ ههٔ ،ّٛنكٍ
ِع
انًقٛـخ أصُبء انُٕو ٔاٌ اٍزٕهجزب ه
هه ّٛاعزُبة رٌـٛخ هأٍّ ُ ٙرهک انؾبل.
(يؽؤنت ) ال يبَن يٍ نجٌ انغٕهة ُ ٙانوعم االطـُبهٛخٔ ،كنا اٍزقلاو
ٌ ؽكى انوعم االطـُبهٛخ ٚقزهَ هٍ ؽكى انوعم
انًٔبُ نزٌـٛزٓب؛ ألّ
انـجٛوٛخ.

(غ ) انوعم ٚؾوو هه ّٛرٌـٛخ هأٍّ ؽبل اإلؽواوُٓ ،م ْنِ انؾويخ رشًم
أٚؼب انشووانًَزوبه (انجبهٔكخ) انن٘ الًٚكٍ هُوّ هٍ انوأً ؟
أكنخ ؽويخ رٌـٛخ هأً انوعم ُ ٙؽبل اإلؽواو نًضم يٕاهك ٔػن
ج ـ شًٕل
ّ
انشوو انًَزوبه (انجبهٔكخ) انن٘ ال ٔٚظل يُٓب رٌـٛخ انوأً ،كًب ٔال
ٚواْب انووٍ رٌـٛخ نهوأً َلٛو رٌـٛزّ ثًضم انؾُبء ٔثوغ األكٔٚخ،
ًّب ٚواِ شووا اطـُبهٛب ،يشكم ،ثم يًُٕم .نكٍ األؽٕؽ ٔعٕثب انزكِٛو
ٔاَ
ثشبح.
(يؽؤنت ) ال اٍزلالل ُ ٙانهٛمٔ ،ههٚ ّٛغٕى نهًؾوو انوعم اننْبة انٗ
ّبهح ماد ٍَٔ نٛالٔ ،انٕٛو انٌبئى ثؾكى انظؾٕ انًشًٌ ،
ّخ ًٔٛوْب ثَٛ
يك
ّخ
رقبم انًؾوو انًله
ٔن ٌٛثؾكى انهٛمٔ .ههُ ّٛبألؽٕؽ ٔعٕثب هلو اّ
ّ ُٛبنغًواد أٔانًنثؼ أٔ ُ ٙهوُبد .
َٔؾْٕب ُٛنْبثّ انٗ يؾم
ّخ انغلٚلح
(يؽؤنت ) ثول ٔطٕل انًؾوو يُينّ ٔنٕ كبٌ ُ ٙأؽٛبء يك
ٔانجوٛلح هٍ انًَغل انؾواوُ ،بألؽٕؽ ٔعٕثب ن ٌٛهه ّٛاننْبة انٗ
انًَغل انؾواو َٓبها ثبنَٛبهاد أٔ انؾبُالد ماد انََٔٔ .نٕ كبٌ انًشٙ
ٚخ نهًؾوو ـ ْٕٔ يبٚكٌٕ هبكح ـ
انٗ انًَغل انؾواو ٕٚعت أكَٗ أمّ
ٔانوضٕه ههٗ ٍٛبهح أٔ ؽبُهخ َٔم نَٛٚ ٌٛواُ ،ال ثؤً يٍ اننْبة
ثبنَٛبهاد أٔانؾبُالد ماد انََٔ ؽُٛئن ،يٍ ثبة ؽكى انَٛو ٔهُن انؾوط
ّّ
ٔاٌ كبٌ األؽٕؽ ٔعٕثب ركِٛو شبح ٔاؽلح هٍ منکٔ .انغلٚو ثبننكو أَ
ّ مثؼ ْنِ انشبح ثول هٕكرّ انٗ ٔؿُّ.
ًٚكٍ نهؾبط
ّس ،نكم
(غ ) يب ْٕ ؽكى ٔػن انكًبيخ نهٕٓبٚخ يٍ اٍزُشبّ انٕٓاء انًهٕ
يٍ انوعم ٔانًوأح اما كبٌ نهكًبيخ فٛؾ ٚشل انٗ يئفو انوأً ٌُٛـٙ
عيءا طٌٛوا يُّ؟
ج ـ ال يبَن ُ ّٛيٍ ؽٛش ٍزو انوأً ثبنَُجخ انٗ انوعم؛ نولو طلّ
يب اما نى ركٍ انٌبٚخ يٍ ٔػن انكًبيخ
انَزو ُ ٙيٕهك انَئالٔ ،أّ
انؾٛهٕنخ كٌٔ اٍزشًبو انؤائؼ انكوٓٚخ ُال يبَن يُٓب أٚؼبٔ .أيب
ك٘ انٗ رٌـٛخ ثوغ ٔعٓٓب،
ثبنَُجخ انٗ انًوأحُ ،ؾٛش أّ
ٌ ٔػن انكًبيخ ٚئّ
رت ههّٛ
ُٕٓ يؾو
ّو ثشكم يـهْ ،نكٍ ال يبَن يُّ ُ ٙؽبالد انؼؤهحٔ ،ال رزوّ
ّبهح.
كِ
(غ ) شقض أرٗ ثؤهًبل انوًوح انًِوكح يٍ كٌٔ ٔػٕءٔ ،أؽوو صبَٛبُٙٔ ،
ّّ أرٗ ثؤهًبل انوًوحاألٔنٗ ،يٍ ؿٕاٍ ٔطالح ،كبٌ يٍ
أصُبء منک انزِذ أَ
كٌٔ ٔػٕءًُ ،بما هه ّٛأٌ ِٚوم ُْ ٙنِ انؾبنخ؟
ّ اؽوايّٚٔ ،ؤرٗ ثـٕاٍ ٔطالح انوًوح انَبثٔخ ين انٕػٕء صى ههّٛ
ج ـ طؼ

االرٛبٌ ثؤهًبل انوًوح انِوهٛخ.
(يؽؤنت ) ٚكِ ٙانـٕاٍ ثبنُؾٕ انًزوبهٍ أ٘ اٌ الٚكٌٕ انجلءح يٍ انؾغو
األٍٕك انٗ انوكٍ انًٛبَٔ ٙثولِ انٗ انوكٍ انووآٔ ٙانشبيُ ٙال ٚهيو
اٌ ٚكٌٕ انجٛذ يٍ عًٛن انؾبالد يؾبمٚب نهكزَ االَٚو ؽٔٔٛخ ،ثم نٕ
اَؾوٍ أصُبء االَوـبٍ ؽٕل األهكبٌ ٔؿٕاُّ ؽٕل ؽغو اًٍبهٛم
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هٍ رٛبٍو

انجٛذ ال ٚؼوِ ؽزٗ ٔنٕ ؽظم شٙء يٍ االٍزلثبه ،ام ثُبء ههٗ ثوغ
انؤاٚبد ،ؿبٍ انُجٙ
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ّب ٚئكٖ ٓٓوا انٗ اَؾواٍ
هاكجب ههٗ َبٓخ ،يً

انكزَ هٍ انكوجخ.
ّ ُ ٙؽبل انـٕاٍ َؾٕ األيبو  ،ثم ٚغٕى
(يؽؤنت ) الٚغت أٌ ٚكٌٕ ٔعّ انؾبط
نّ انُلو ٔاإلنزِبد ًُٛٚب ٔشًبال أ َٚبها ،ثم نّ أٌ ٚهزِذ انٗ ٔهائّ
اًخٔ ،كنا ًٚكُّ ٓـن
أٚؼب .كًب ٚغٕى نّ انـٕاٍ ئبثم انكوجخ انًول
ّ ؿٕاُّ يٍ ؽٛش ٓـوَّ .وى ،الٚغٕى
انـٕاٍ ٔرٔجٛم انكوجخ ،صى ٚوٕك نٛزى
نّ انـٕاٍ ين اٍزلثبه انكوجخ هًلأ .نٕ ؽظم شٙء يٍ االٍزلثبه نهـبئَ،
ّض ثَجت انيؽبؤ ،يٍ كٌٔ ٓظل أٔ يٍ كٌٔ اهاكح اْبَخ انكوجخ
َّ َٔك
ٔرقه
ّ ؿٕاُّ.
اًخ ،طؼ
انًول
يب ُ ٙانـٕاٍ
(يؽؤنت ) ٚغٕى ٓـن انـٕاٍ انًُلٔة ٔنٕ ين هلو انونهٔ ،أّ
ّ ؽبل نٕ ٓـن
انٕاعتُ ،بالؽٕؽ ٔعٕثب هلو ٓـوّ ثلٌٔ هنهٔ .نكٍ ههٗ كم
ؿٕاُّ ٔأهبكِ يٍ هأً أعياِ.
(يؽؤنت ) ٚشزوؽ ُ ٙانشقض انـبئَ اما كبٌ هعال أٌ ٚكٌٕ يقزَٕبٔ .كنا
ّي ُٙ ،انـٕاٍ انٕاعت ٔانًُلٔةْٔ .نا انشوؽ ال
ّي ًٔٛو انًًٛ
انظج ٙانًًٛ
يب األؿِبل اننٕٚ ٍٚنلٌٔ ْٔى يقزٌَُٕٕ ،ـٕآُى طؾٛؼ.
ٚشًم انَُبءٔ .أّ
(غ ) ْم ًٚكٍ نهًوأح أٌ رَزوًم انؾجٕة ٔاألٓواص ألعم يُن انوبكح
ّ؟
انشٓوٚخ ُ ٙأٚبو انؾظ
ّخ
ٌ ٓـن انؾٛغ ثبنًوبنغخ أٔ األكٔٚخ انًقظظ
ج ـ َوىًٚ ،كُٓب منک؛ ألّ
ثؾكى انجوء انـجٛو.ٙ
ّ ٙطالرٓب
(غ ) انًوأح ماد االٍزؾبػخ انكضٛوحْ ،م ٚغٕى نٓب أٌ رظه
انٕٛيٛخ،

ٔرؤر ٙؿٕآُب ٔطالرّ ثٌَم ٔاؽل؟

ج ـ انًَزؾبػخ ثبنكضٛوح ٔانًزٍٕـخ ٚغت ههٓٛب أٌ رؤر ٙيؼبُب انٗ
األًَبل انٕٛيٛخ ،ثٌَم ألعم انـٕأًٍَ ،م آفو نظالح انـٕاٍٚ ،وُ ٙنكم
ّ ،االا اما أَـن انلو يٍ ٔٓذ انٌَم نهـٕاٍ
يٍ انـٕاٍ ٔانظالح ًَم يَزٔم
انٗ آفو انظالح.
(يؽؤنت ) انًوأح انز ٙرزغبٔى انقًَ ٍٛهبيب ًٓوٚب (ٍٕاء كبَذ ٓوشٛخ

أٔ ًٛو ٓوشٛخ) ٔأَـوذ هُٓب انلٔهح انشٓوٚخ ثبنكهٛخ أٔ رشک ُ ٙانلو
رول ٚبئَخ ،أ٘ رؾكى ههٗ انلو انن٘
انن٘ رواِ يب اما كبٌ ؽٛؼب أو ال؟
ُّ
ٌ انلو انن٘ رواِ ْٕ ٌَِ انن٘
يب اما رٔٛ
ُّذ ثؤا
رواِ ثكَّٕ ًٛو ؽٛغ .أّ
رول ٚبئَخٔ ،ههٓٛب انوًم
كبَذ رواِ ٓجم انقًَ ٍٛهبيب ،أ٘ انؾٛغُ ،ال
ُّ
ُْٔ ٔكبئَ انؾبئغ.
(غ ) يبْٕ ؽكى انـٕاٍ ُ ٙانـبثْ انضبَٔ ٙانضبنش يٍ انًَغل انؾواو ؟
ج ـ انلبْو أّ
ٌ انـٕاٍ ُ ٙانـٕاثْ انوهٛب يٍ انًَغل انؾواؤ ،اننّ٘
ّْ ثبنجٛذ ،ثؾكى انـٕاٍ ُ ٙانـجٔخ
ل يٍ انِؼبء ٔانٕٓاء انًزوه
ٚوّ
انَِهٗ ٔطؾٍ انًَغل ُٕٓ ،يغيٖ

ٌ األًٍبء ٔانوُبٔ ٍٚيضم:
ٔطؾٛؼ؛ ألّ

ًّب ْ ٙأًٍبء ٔأهالو ٔػوذ
يَغل ،ثٛذ ،يلهٍخٔ ،انُيل ُ ٙانـو ...ْٚاَ
ّْ ثّٔ ،انًؾكٕو
نًغًٕم انجُبء انًؾلس ين انِؼبء ٔانٕٓاء انًزوه
ثؾكًّٔ .ههُ ّٛبنِؼبء انًؾبم٘ نجٛذّللا انؾواو ٔانجٛذ انوزْٛ؛ كؾٛـبَّ
ل عيء يٍ ثٛذّللأ ،كننک انـٕاٍ ؽٕنّ كبنـٕاٍ ؽٕل
ٔعلهاَّ ٔأهكبَّ ٚوّ
ّْ ثٛذّللا انؾواو ُ ٙاألعياء
ثٛذّللا .امٌ ُبنـٕاٍ ؽٕل انِؼبء انًزوه
ل ؿٕاُب ؽٕل انجٛذُٔٛ ،ن يغيٚب .
انوهٛب ٚوّ
ٌ ثٛذّللا أٔ ًٛوِ يٍ األًٍبء ٔاالهالو كبنًَغل ٔانًلهٍخ...
كهبء ثؤّ
ٔاالّ
ال ٔانظوػ انًوهى ُؾَت ،كٌٔ
ًّب ْ ٙأًٍبء ٔ هُبٔٔ ٍٚػوذ نهجُبء انًشٛ
اَ
كهبء ًٛو ربو كبْوأ ،انن٘
األهى ئُّ. ،يب ٚؾبم ّٚيٍ ُؼبء ْٕٔاء ،اّ
ّال ٍٛلَب األٍزبم االيبو انقًٍ(ُٙٛالوّللا هه ُٙ )ّٛيجبؽش أطٕنّ
ثؾضّ يِظ

1

ْٕٔ انًـبثْ نهزؾٔ،ْٛ
ٌ انًوُٗ ْٕ األهى ٔانٔله انغبين .
يٍ أّ
ٔثُبء ههٗ ْنا انًجُٗ رغو٘ عًٛن اؽكبو انًَغل انؾواو ٔيَغل انُجٙ

9

ههٗ ْن ٍٚانًَغل ٍٚانِوه ٍٛٛانؾبن ٍٛٛثوًى ؽظٕل انزٍٕوخ ًُٓٛب.
ْٔنِ انُلوٚخ ـ ٔػن األًٍبء ههٗ انٔله انغبين ٔاألهى ـ ٓل أشبه انٓٛب
انِٔ ّٛانكجٛو كبشَ انٌـبء

1

يٍ ٓجمٔ ،رلهى ينْجُب ،ؽٛش ٓبل ْنا

ّ َلٛوِ اما نى َٔم ُٔٚـن َلٛوِ ُ ٙكزبثّ كشَ انٌـبء،
انِٔ ّٛانن٘ ٔٚم
اب ٚزَبٖٔ
ٌ انًٕآٛذ ثؤٍوْب هجبهح هً
ُ ٙثؾش انًٕآٛذ« :األٔل ُٙ :أّ
األًٍبء يٍ رقٕو األهع انٗ هُبٌ انًَبءُ ،هٕ أؽوو يٍ ثئو أ ٍـؼ ُٓٛب،
هاكجب أٔ يبشٛب أ يؼـغوب ُٙٔ ،عًٛن األؽٕال ُال ثؤً». 2

 .رٓنٚت األطٕل ٔ ٘ٙ/ثؾش انظؾٛؼ ٔاألهى ،األيو انواثن.
 .كشَ انٌـبء :يٕآٛذ اإلؽواو ،انًٔبو انضبَ ُٙ ٙأؽكبيٓب ،ص .٘ٗ0
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2

ّع نّ ،ننْت
ٔٚجلٔ أٌ ْنا انِٔ ّٛانكجٛو نٕ كبٌ ٓل ثؾش انـٕاٍ ٔروو
ٓـوب انـٕاٍ ُ ٙانـجٔبد انوهٛب يٍ انًَغل انؾواو يغيٚب.
ٌ انـٕاٍ ٚغت أٌ ٚكٌٕ ؽٕل انكوجخ ُٔ ٙانًَغل انؾواو،
(يؽؤنت ) َوٖ أّ
ل انـٕاٍ انًَغل
ٔال ٚهيو أٌ ٚئرٗ ث ٍٛانكوجخ ٔئبو اثواْٛى  .7امٌ ُؾّ
انؾواو

ٔاٌ ٔٓن فهَ انًٔبو.

(غ ) نٕ نى ٚكٍ ٓبكها ههٗ انـٕآٍُ ،م رغت هه ّٛاالٍزُبثخ ،او ههّٛ
انـٕاٍ ثَُِّ هاكجب ههٗ يؾًم؟
ج ـ ٚغت هه ّٛانـٍٕ ثَُِّ هاكجب ههٗ يؾًم،

نكٌٕ انـٕاٍ هاكجب

ّٗ ُ ٙؽبل االفزٛبهُ ،كٔ َٛانؾبل هلو االفزٛبه.
طؾٛؾب ؽز
ّ انًٕاالح
(غ ) ك َٛرقزم انًٕاالح ث ٍٛأشٕاؽ انـٕاٍ ٔانَوٙ؟ ْٔم رقزم
اما أرٗ انـبئَ ثوكوز ٍٛاٍزؾجبثب ،أٔ أ٘ ُوم يُبٍ نهـٕاٍ أو ال ؟

ج ـ

ل عيءا يٍ
اإلرٛبٌ ثبنظالح ،يضم أكاء هكوزَ ٍٛلثب ،ثؾٛش الروّ

ّ ثظؾخ انـٕاًٍٛٔ ،و عبئيًُ ،ب ثبنک ثبنِوم
انؾبعبد انؼؤهٚخ ،رؼو
انًُبُ ٙنهـٕاٍ ،نكٌٕ منک يقبنِب نَُخ انـٕأٍ .ثٔـن انُلو هٍ ايكبٌ
ٌ طؾٛؾخ
اصجبد هلو عٕاىِ منک ثلنٛم انزؤٍُّ ،ٙبّ
انؾهج. 3ٙ

ل أٚؼب هه ّٛثلالنخ ٔاػؾخ ،ؽٛش مكود
رلّ

ٌ اإليبو انظبكّ
أّ

7

ّخ ُ ٙانـٕاٍ ٍجت انجـالٌ ٔنئو
ٓل اهزجو يقبنِخ انَُ

اإلهبكح.
(غ ) نٕ ٓـن انـبئَ ؿٕاُّ ُ ٙانشٕؽ انقبيٌ أٔ انَبكً ،هًلا أٔ ٍٕٓا،
ُٓم هه ّٛاٍزئُبٍ انـٕاٍ ٔاهبكرّ؟
ج ـ َوىًٚ ،كُّ اٍزئُبٍ انـٕاٍ،

ٔثشكم هبو اليبَن يٍ اهبكح انـٕاٍ

ٔاٍزئُبُّ يـهٔبٍٕ ،اء كبٌ ٓـن انـٕاٍ ٓجم انُظَ أٔ ثولِٔ ،أهاك
اهبكح انـٕاٍ انُبٓض أٔ انًشكٕک ٔاٍزئُبُّٚٔ ،كٌٕ يغيٚب ٔطؾٛؾب؛

ٌ
ألّ

انؾكى ثبإلرًبو ٔهلو انٔـن ُ ٙانًٕاهك انًنكٕهح ؽكى روفٛظٚ ٙواك يُّ
انوُْ ٔانزَٓٛمٔ ،ن ٌٛؽكًب ٔعٕثٛب.
ٌُّٓ ،م ٚجـم ؿٕاٍ
ّئ ،أصُبء منک ثبل ٔرُغ
(غ ) نٕ ؿ َٛثـِم ًٛو يًٛ
انـِم ُٔؾ ،أو ؿٕاٍ انشقض انؾبيم أٚؼب ثبؿم ثَجت ؽًم شٙء َغٌ أصُبء
انـٕاٍ ؟
ّخ ؿٕاٍ انـِم؛ الَظواٍ أكنخ
ج ـ انلبْو أٌ رُغ ٌٛانـِم ََِّ الًُٚن طؾ
3

 .انزٓنٚت  ،ٔٔ9 ٘:ػ  ،ٖ9ٙهُّ انٍٕبئم  ،ٖ70 ٖٔ:ة ٔٗ يٍ أثٕاة
انـٕاٍ ،ػٖ.

اال ًُٛب أيكٍ نًٍ
انشوائؾ انًوزجوح ُ ٙانـٕاٍ هُّ ،ثَجت هلو رًٛٛيِّ ،
ّّ ٔنٕ ثبنُؾٕ انظٕه٘ انلبْو٘ ،يٍ ٓجٛم
ٚـٍٕ ثّ اإلرٛبٌ ثًب ْٕ ُ ٙؽٔ
ّ ؿٕاٍ انشقض انؾبيم
رٕػٛئُّٛ ،هيو يواهبح منک نهـبئَٔ .كنا ٚظؼ
ّا هُّ ُ ٙانـٕاٍ.
نهـِم؛ نكٌٕ انًؾًٕل انًزُغٌّ يوِٕ
(يؽؤنت ) ٚغت االرٛبٌ ثظالح انـٕاٍ ُٕه االَزٓبء يٍ انـٕاٍ يٍ كٌٔ
رؤفٛؤ ،انًٛياٌ ُ ٙانزؤفٛو أٔ هليّ انو
ُؤٍ .نكٍ ين انزؤفٛو ُٙٔ ،أّ٘
طٕهح كبٌ ،الرغت اهبكح انـٕاٍ.
(يؽؤنت ) ٚغت أكاء طالح انـٕاٍ انٕاعت فهَ ئبو اثواْٛى  ،7ثؾٛش ٚغوم
يؾبمٚب هٍ عٓخ ان ًٍٛٛأٔ انَٛبهٔ .فهَ انًٔبو

انًٔبو ٓجبنزّٔ ،نٌٛ

ٍّ ٔ ،انًٛياٌ ُ ْٕ ّٛانظلّ انووُ ،ٙنكٍ األؽٕؽ ٔاألُؼم
ل يوٛ
ن ٌٛنّ ؽّ
ْٕ ٚكٌٕ أٓوة نهًٔبو.
(غ ) يب ؽكى طالح انـٕاٍ ثبنَُجخ انٗ انن ٍٚعبإٔا ثبنـٕاٍ ُ ٙانـبثْ
انِٕٓبَٙ؟

ج ـ

ههٗ انوًٕو يب ٚغت ٔٚشزوؽ ُ ٙطالح انـٕاٍ ْٕ آبيزٓب ُ ٙانًَغل

انؾواو ٔفهَ انًٔبو (أ٘ أٌ ال ركٌٕ أيبو انًٔبو أٔ ؿوُ ّٛأٔ ُٙ
ُّ ٔرغي٘
انؾغو) ٔهه ّٛرظؼ
طالح انـٕاٍ ُ ٙانـجٔبد انِٕٓبَٛخ نهًَغل انؾواو ًُٛب اما كبَذ فهَ
انًٔبو.
(يؽؤنت ) األؽكبو انًنكٕهح نظالح انوعم ٔانًوأح ين يؾبماح ثوؼًٓب
ّ انًٕاؿٍ ،ال رغو٘ ْنا ثبنَُجخ
لو انوعم ههٗ انًوأح ُ ٙكم
انجوغ ،أٔ رّٔ
لو ُ ٙانًَغل
انٗ انًَغل انؾواوُ ،بّ
ٌ طالرًٓب ين انًؾبماح أٔ هلو انزّٔ
انؾواو ثؾكى طالح انوعه ٍٛأٔ انًوأرٍ ُٙ ٍٛبئو انجٔبمٔ .كنٛم ْنا
االٍزضُبء يّٕ
صٔخ ُؼٛم

4

ٔثؾكى اإلؿالّ انٕاهك ُْ ٙنا

االٍزضُبء ،ال ُوّ ث ٍٛطالح انـٕاٍ ٍٔبئو انظهٕاد انٕاعجخ أٔانًُلٔثخ.
(غ ) يٍ كبَذ ٓواءرّ ُ ٙانظالح فبؿئخٔ ،نى ٚزًكٍ يٍ رظؾٛؾٓب نؼْٛ
انٕٓذُٓ ،م ًٚكُّ أكاء طالح انـٕاٍ ثٓنِ انكِٛٛخ يٍ انٔواءح انقبؿئخ؟
ْٔم ًٚكُّ االرٛبٌ ثبنوًوح انًُلٔثخ أو ال؟
ج ـ ال اشكبل ُ ٙمنک.
ّ ٙأٌ ٚكٌٕ يجبؽبُ ،هٕ اشزوٖ
(يؽؤنت ) ٚشزوؽ ُ ٙانضٕة انَبرو نهًظه
ّٗ ،ثـهذ طالرّ ُٔ .ّٛكنا
ٌّ أٔ ييك
شقض صٕثب ٍبروا يٍ ه ٍٛيبل ًٛو يقً
 .انٍٕبئم ٘  ٕٔٙ /ة ٘ يٍ أثٕاة يكبٌ انًظه ٙػٓٔ.

4

يخٓٔ ،ظل أصُبء ٕٔٓم انًوبيهخ كُن انضًٍ يٍ يبل
نٕ اشزواِ هً
ّب ُ ٙاننّ
ٌُّ ،ظالرّ ُ ّٛثبؿهخ أٚؼب.
ّٗ أٔ يقً
ًٛو ييك
(يؽؤنت ) ٚغت انَو ٙأٌ ٚكٌٕ ث ٍٛانظِب ٔانًؤحٔ ،نٕكبٌ انًَٛو ثٍٛ
انظِب ٔانًؤح يٍ هلح ؿٕاثْ ،عبى انَو ُٙ ٙأّ٘ ؿبثْ كبٌ يٍ ْنِ
انـٕاثْ؛ نظلّ انَؤ ٙانًش ٙيٍ انظِب انٗ انًؤح ٔثبنوكٌ ـ انن٘ ْٕ
ّ ؿبثْ ٔنٕ كبٌ ُ ٙأههٗ انغجه ٍٛههٔ ،ّٛطلّ
يٕهك انُضّ ٔانِزٕٖ ـ ُ ٙكم
ٌ يٍ َٚبُو
انَو ُٙ ٙكم
ّ ؿبثْ هوُب ههٗ انَوْ ُٙ ٙنا انـبثْ  .ألّ
ّّ ٔٚبلٍ :بُو يٍ انًلُٚخ
ثبنـبئوح يٍ يلُٚخ انٗ افوٖٚٔ ،وعن ُ،بَ
انِالَٛخ انٗ انًلُٚخ انِالَٛخٔ ،هعن ،ين أٌ يَٛوِ ث ٍٛانًلُٚز ٍٛنى
ٚكٍ ههٗ األهع.
ِّٕا ثجٛبٌ ؽكى انَو ُٙ ٙانغيء انغلٚل انًؼبٍ ُ ٙانًَوٗ
(غ ) رهـ
ؽبنٛب .
ّ ٔانوًوح ْٕ عيء يٍ انٕاعجبد ،ثم ْٕ عيء يٍ
ٌ انَو ُٙ ٙانؾظ
ج ـ اّ
آلل
ِ ِ
ِو
َبئ
ٍِ شَو
ح ي
ْٔ
َو
آنً
َ ْ
َب ٔ
اِ
ٌ آنظ
األهكبٌٔ ،يٍ شوبئوّللا انن٘ عبء ُ ٙانٔوآٌ( :ا
ََ
ِا
ََ
ِو
آلل شَبك
ٌ َ
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ًِ
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هَهِٛى). 5
ٔانَو ٙث ٍٛانظِب ٔانًؤح ٚوُ ٙانَوٛجْ ٍٛن ٍٚانغجه .ٍٛامٌ انًوٛبه
ٔانًُبؽ

األكنخ ٔاؿالٓٓب
ُ ٙانًَوٗ ـ ؽَت كٕاْو
ّ

ـ يٍ ؽٛش هوع ْنٍٚ

انغجه ،ٍٛشوٓب ٔ ًوثبٔ ٌَِ ْٕ ،عٕك انغجم ٔايزلاكِ ٔنٕ يٍ ؽٛش أطم
انغجم ٍِٔؾّ.
ٌ انغجهٍٛ
ٔثوأُٚبٔ ،ؽَت انجٛبَبد انٕاهكح هٍ ؿو ْٚشٓبكح انًوًو
ّ ٍٚأّ
ل عيءا يٍ انًَوٗ
كبٌ نًٓب ايزلاك ؽز
ّٗ انٗ ئلاه يٍ انجُبء انن٘ ٚوّ
ّالم ٔانقجوح ثبيزلاك األطٕلٔ ،انوإٚخ انزَ ٙؾٍ
ٔؿجْ أفجبه أْم االؿ
ٌ ايزلاكْب كبٌ أكضو يٍ
ههٓٛب ٍُُٕ ٙاد فهذ ثبنَُجخ انٗ انًؤح ُبّ
ئلاه هوع انًَوٗ انغلٚل.
لو ين هُبٚخ ههًبء ُٔٔٓبء انؾوي ٍٛثؾِق يشبهو ٔيُبٍک
ٔيٍ عًٛن يبرّٔ
رظبل عجم انظِب
انؾظٔ ،ههبٚخ انوجبكاد ُٓٛبٔ ،شٓبكح انجوغ يُٓى ههٗ اّ
ٌ انًَوٗ يٍ ؿوٍ عجم انًؤح ،يٍ ؽٛش ا نووع كبٌ
ثـ «أثٕ ٓجٔ ،»ٌٛأّ
أكضو يٍ ئلاه انزٍٕوخ انِوهٛخ انؾبنٛخ .
ٌ انَوُٙ ٙ
ٔكم
ّ ْنأ ،عًٛن انؾغظ انؤالئٛخ ٔانشوهٛخ ههٗ االيزلاكٔ ،أّ
.
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انًَوٗ انغلٚل ْٕ ٍو ٙث ٍٛانغجه. ٍٛ
ٌ عًٛن
ُك َٛكم
ٌ ثوؼب يُٓى ٓؼٗ ثؤّ
ّ ْنِ األيٕه الروزجو ؽغخ شوهٛخ؟ ين أّ
منک يٕعت نالؿًئُبٌ ٔانوهى انضبثذ ههٗ االيزلاك.
ٔههُ ّٛبنَو ُٙ ٙانًَوٗ انغلٚل ُٙ ،انزبهٚـ انِوه ٙانؾبن ٙـ ٚوُٙ
ٍُخ ْ ٕٔٗ9غو٘ ًٓو٘ ـ انن٘ عبء ُ ٙانَئالٔ ،انن٘ ْٕ ُ ٙؽبل اإلَشبء
ٌ هوػّ ثٔله انًَوٗ انِوه ٙـ ٚوُ ٙثؾلٔك
ٔاإلهلاكٔ ،انن٘ ٔٚبل ثؤّ
ُػَٛ
ّخ انشوهٛخ ههٗ كٌٕ منک انًٔلاه ٓل أ
هشو ٍٚيزوا ـ ين ٓٛبو انؾغ
انٗ يبث ٍٛانغجه :ٍٛانظِب ٔانًؤح ٔنٕ ث ٍٛأطٕنًٓب انجبٓٛخ يًُٓب،
ٔانز ٙرشٛو انٗ ايزلاكًْب ،يٕعت انٗ اإلعياء ٔانظؾخٔ ،ئَؾ نهزكه. َٛ
ٔانِوّ ث ٍٛانَو ُٙ ٙانًَوٗ انَبثْ ٔانًَوٗ انِوه ٙانؾبن ٙـ انن٘
ٌ انَو ُٙ ٙانًَوٗ
يبىال عيءا يٍ انغجه ٍٛثبٓٛب ـ ًٛو ٓبثم نهوإٚخ ،ألّ
ل ٍوٛب ث ٍٛانظِب ٔانًؤح .
انَبثْ أٚؼب ين ٓٛبو انؾغ
ّخ انًنكٕهح ٚوّ
ٌ
ٔال ٚشزوؽ ُ ٙطلّ انظِب ٔانًؤح ٔعٕك يورِن نهغجهٓ ٍٛـوبٔ ،ننا ُبّ
عيءا يٍ هوع «انظِب» انِوه ٙنى ٚشبْل ُ ّٛاهرِبهب عجهٛب.
ّّ ٓل رى
(يؽؤنت ) ٚغت ؿ ّٙانًَبُخ ث ٍٛانغجهُٚٔ ،ٍٛجٌ ٙاالنزِبد انٗ أَ
ّ
ُوُ عيء يٍ عجم انظِب ٔانًؤح ثبألؽغبهٔ ،نى ٚلٓو االا عيء يُٓبٔ ،نٌٛ
يٍ انالىو اننْبة انٗ اههٗ انًُؾلهٔ ،اًَب ٚكِ ّٛاننْبة انٗ االههٗ
لِ يٍ انَؤ .ٙكنا ن ٌٛيٍ انالىو االؽزٛبؽ ٔانًجبنٌخ ُ ٙانلٓخ
ٓهٛالٔ ،هّ
ّّ ًٛو يـهٕة.
ُٔ ٙؽء انغجم ثؤت انٔلو ،ثم يٍ انًًكٍ أَ
ٌ شقظب هعن ؽبل انَو ٙيٍ أعم االنزؾبّ أٔ رُلٛى هُٔبئّ،
(يؽؤنت ) نٕ أّ
ّ ٔعٕة
ّّ كٍ
ّّ يُّ هبك ٔؿٕٖ رهک انًَبُخ صبَٛخ ،أٔ أَ
ٔيٍ كٌٔ رٕع
ّ انٓؤنخُ ،وعن
انٓؤنخ ُ ٙيؾم
ّ منک ثَو ،ّٛنولو كٌٕ انيٚبكح
ٔأهبك يبؿٕاِ ٓجال ْؤنخ صبَٛخ ،نى ٚؼو
انز ٙأؽلصٓب هًلٚخٔ ،نكٍ األؽٕؽ روک ْنا انَؤ ،ٙاٍزئُبٍ ٍو ٙعلٚل.
(غ ) ْم رغت انًٕاالح ُ ٙانَوٙ؟ ْٔم ًٚكٍ ٓـن انَؤ ٙاٍزئُبُّ يٍ
علٚل؟
ج ـ ال رغت انًٕاالح ،نكٍ انِبطم انكضٛو ث ٍٛاألشٕاؽ ًٛو يـهٕةٔ .ال
اشكبل ُٓ ٙـن انَؤ ٙاٍزئُبُّ يٍ علٚل.
(غ ) نى ٚوك اٍزؾجبة انَوُ ُٙ ٙزبٖٔ انِٔٓبءُٓ ،م نهَو ٙاٍزؾجبة
ََِ ٙأو ال؟ ًُٔٛب نٕ أػبٍ انؾبط انٗ ٍوٍٕٓ ّٛأُ ،ل أُزٕا ثبٍزؾجبة
انَوٍ ٙجوب صبَٛخُٓ ،م ًٚكٍ أٌ َٚزِبك يٍ منک اٍزؾجبة انَو ٙ؟

ج ـ

َٚزِبك اإلٍزؾجبة انَُِ ٙنهَو ٙيٍ ثوغ انؤاٚبد ،يضم انظؾٛؼ ا

نًؤ٘ هٍ يؾًل ثٍ ٓ ٌٛهٍ أث ٙعوِو ٓ 7بلٓ« :بل هٍٕلّللا
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نوعم يٍ

ّ يبشٛب
األَظبه :اما ٍوٛذ ث ٍٛانظِب ٔانًؤح كبٌ نک هُلّللا أعو يٍ ؽظ
يٍ ثالكِ»ُِٓٛ 6ب ٚوبكل  9صٕاة
ّال،
ٌ نهَو ٙصٕاثب يَزٔ
انَو ٙثبنؾظ
ّ يبشٛب يٍ ثالكِ ْٙٔ ،شٓبكح ههٗ أّ
ّ.
ٔاال نًب هبكل صٕاة انغيء ثضٕاة انكم
ّ
(غ ) يب ٔكِٛخ انًوهٕن ٍٛانن ٍٚال ًَٚؼ نٓى انَو ٙثكوٍ ٙانًٔولُٙ ٍٚ
ّل؟
انـبثْ األٔ
ج ـ انَو ُٙ ٙكم يٍ انـجٔبد ث ٍٛانظِب ٔانًؤح عبئي نهغًٛن،
ٌ انَو ٙانن٘ َضا ههٔ ّٛأُز ٙثّ ٚظلّ ُٙ
انًونٔه يُٓى ًٔٛو انًونٔه؛ ألا
ٌ انَو ٙنهواكت ـ يٍ ٓجٛم يَزقلو كوٍٙ
ٚنكو أّ
عًٛن انـجٔبدُٔ .
ّ انَو ٙهاعال
انًٔول ٍٚـ عبئيٍٕ ،اء ُ ٙؽبنخ االفزٛبه أٔ انونه ،نكٍ
أُؼم.
(يؽؤنت ) ثول انِواى يٍ انَو ٙالٚغت ههٗ انؾبط انًجبكهح انٗ انزٔظٛو
ُٕها ،ثم ٚغٕى نّ انزؤفٛو ،كًب ًٚكُّ انزٔظٛو ُ ٙانًُيل أٔ ُ ٙأّ٘
ّ ؽبل ٚغت
يكبٌ آفو ،نكٍ االُٔنٗ ٔاألؽٕؽ انزٔظٛو ُ ٙانًؤحٔ .ههٗ كم
ّ ،ك ٙال ٚلفم اإلؽواو ُ ٙكافم اإلؽواو .
انزٔظٛو ٓجم اإلؽواو نهؾظ
ّ أٌ ٚؤر ّٛثَُِّ ،ثم ٚغٕى اٌ
(يؽؤنت ) ُ ٙانزٔظٛو الٚغت ههٗ انؾبط
ّو نّ آفو ٔاٌ نى ٚكٍ يٍ انشٛوخْٕ َٖٕٔ ،
ّو نّ آفو ،ثم نٕ ٓظ
ٔٚظ
انزٔظٛو ٔٓظل انٔوثخ ُ ٙمنک ،كِبِ.
ِّ ٙانٕٔاُم ثول انِواى يٍ هًوح
(يؽؤنت ) ٚغٕى ألُواك انقليخ ٔيٕك
ّل انقٛبو أٔ انٔٛبو ثبألهًبل األفوٖ يٍ
ّخ ألعم رِٔ
انزًزن انقؤط يٍ يك
كٌٔ اؽواو ،كًب ًٔٚكُٓى اننْبة انٗ يُٗ ٔهوُبدٔ ،اٌ كبٌ األؽٕؽ
ّنٔ ،ين انٕٔل ثولو عٕاى انقؤط نٓى
ّ انزًز
اٍزؾجبثب انقؤط ثبؽواو ؽظ
ّٓى.
ّ منک ثؾغ
ّٔ ،فوعٕا ثلٌٔ اؽواو ،نى ٚؼو
ثلٌٔ اإلؽواو نهؾظ
(يؽؤنت ) ٚغٕى االهزًبك ههٗ انواليبد انًُظٕثخ نزؾلٚل يٕػن ٔؽلٔك
هوُبد ٔانًشوو انؾواو؛ نٔٛبو منک ههٗ انؾَبة ٔانوهى ٔانلهاٍخٔ .نٕ
ّب ٚؾظم يٍ ٕٓل هبيخ انُبً انن٘ أعبىد
نى ٚؾظم االؿًئُبٌ ثٓب أكضو يً
انؤاٚبد االكزِبء ثُّ ،ال آم يٍ يَبٔارّ نّ ُ ٙؽظٕل االؿًئُبٌ.
(يؽؤنت ) ٚغٕى نهشقض انًونٔه انٍٕٕٓ ئلاهآ يٍ انهٛم ُ ٙانًشوو
انؾواو ،صى ِٛٚغ انٗ يُٗ ،يضم انَُبء ٔانًوػٗ ٔانشٕٛؿ ٔانؼوِبء ٔيٍ
 .انٍٕبئم ٖٔ  ٗ7ٔ /ة ٔ أثٕاة انَو ٙػ٘ٔ.
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ٌ
هٓل انٓٛى ههبٚخ انًوػٗ ٔيوأُخ انًونٔه .ٍٚنكٍ األؽٕؽ اٍزؾجبثب أْ
الِٛٚؼٕا ٓجم اَزظبٍ انهٛمٔ ،هه ّٛالٚهيو ههٗ ْئالء األشقبص انٍٕٕٓ ثٍٛ
انـهٕه.ٍٛ
ّ ههبٚخ انزورٛت ُ ٙأهًبل يُٗ ٕٚو انوٛلٚ ،وُ ٙرٔلٚى
(يؽؤنت ) َٚزؾت
هي ٙعًوح انؤجخ ههٗ اننثؼٔ ،رٔلٚى اننثؼ ههٗ انؾهْٔ ،ن ٌٛانزورٛت
ّ اٌ ٔٚلو اننثؼ (انزؼؾٛخ) ههٗ هي ٙعًوح انؤجخ
ٔاعجب .ننا ًٚكٍ نهؾبط
ٔانؾهْ.
(يؽؤنت ) ٚزؾْٔ انقؤط يٍ اإلؽواو ثبنَُجخ انٗ انًؾويبد انؾبطهخ ُٙ
يُٗ ثبنؾهْ (أٔ انزٔظٛو) ثشوؽ اإلرٛبٌ ثبنوئ ٙانؾهْ (أٔ انزٔظٛو).
ٔهه ّٛيزٗ يبعبء انؾبط ثٓن ٍٚانِوهٚ ٍٛكٌٕ ٓلفوط ُْبنک يٍ اإلؽواو،
ّ امٌ ُٙ
ٔعبى نّ نجٌ انًقٛؾ ـ يضال ـ ٔاٌ نى ٚكٍ ٓل مثؼ ثولُ .بنؾِم
يُٗ ـ كًب ْٕ كبْو انُظٕص ٔهجبهاد األطؾبة ـ يشؤؽ ثبنوئ ٙانؾهْ (أٔ
يشؤؿب ثًٓب ٔثبننثؼٔ .ال ٚقِٗ اٌ يَؤنخ هلو ٔعٕة

انزٔظٛو) ٔنٌٛ

انزورٛت انًنكٕهح ُ ٙانًَؤنخ انَبثٔخ ًٛو يَؤنخ انؾم انًشؤؿخ
ثبنوئ ٙانؾهْ .
(يؽؤنت ) انًونٔهٌٔ هٍ انوي ُٙ ٙانُٓبه ،يضم األشقبص انًوػٗٚ ،غٕى
يب
نٓى انوي ٙنٛالٔ ،ال يبَن يٍ أٚبهّ ُ ٙأ٘ ٔٓذ يٍ انهٛمٔ .أّ
انًونٔهٌٔ يٍ

ٓجٛم انَُبء ٔانشٕٛؿ ٔاألؿِبل ٔانؼوِبء انن ٍٚأُبػٕا

نٛال يٍ انًشوو انٗ يُُٗٛ ،غٕى نٓى أٚؼب هي ٙعًبه انؤجخ نٛهخ انوٛل.
(يؽؤنت ) ٚغٕى هي ٙانغًواد يٍ انـبثْ انضبَٔ ،ٙال ٚغت أٌ ٚكٌٕ
يٍ

انويٙ

انـبثْ األٔل ؽزًب.

(يؽؤنت ) انًواك يٍ انغًوح ْٕ منک انجُبء انًقظٕص ٔانًوهٕؤ ،انٕاعت
اال اطبثزٓب ثٓب.
ْٕ اطبثخ انغًوح ثبنؾظٗٔ ،ال ٚكِّ ٙ
ّ ُ ّٛاػبُخ عيء أٔ
ّ اطالػ انغًواد أٔ ثوؼٓب ،ثشكم ٚزى
(غ ) نٕ رى

شٙء

انٓٛب ًُ ،ب انؾكى ُ ٙمنک ؟
ج ـ ٚكِ ٙانوي ٙههٓٛبٔ ،ال ُوّ ثْ ٍٛنا انشكم يٍ اإلػبُبد ٔاإلػبُخ
ّع انؤاٚبد انٗ فظٕطٛبد انواليبد
انوًٕكٚخ؛ نولو روو

يٍ عٓخ ؿٕل

انغًوح أٔ هوػٓبٔ ،ههٚ ّٛغو٘ اطم انجواءح يٍ انقظٕطٛخ ٔانًؾلٔكٚخ ُٙ
ٌ انًزِبْى هوُب ثًُبٍجخ انؾكى ٔانًٕػٕم
انواليبدْ .نا يؼبُب انٗ أّ
ٌ انغًواد ْ ٙثوُٕاٌ يوئ ٙيؾال
ٔانقظٕطٛبد انًوزجوح ُ ٙانوي ٙاّ
نهؼوة ْٙٔ ،ثًُينخ انوـاليخ ُ ٙانوي .ٙيؼبُب انّٛ

ؽظٕل ان ٍٛٔٛثزٌٛو

ّٗ ٕٚيُب ْنا ثِوم اشزواؽ اطبثزٓب
انغًواد يٍ ىيٍ رشوٚن انوي ٙؽز

ثبنؾظٗٔ ،يبٚهيو منک يٍ ؽظٕل رٌٛٛواد يٍ ؽٛش انشكم ٔانؾغىٔ ،نى ٚظله
أّ٘

هكم أٔ يُن ُ ٙانؤاٚبد ٔهجبهاد األطؾبة.

ّ انوايٙ
(يؽؤنت ) الروزجو انًٕاالح ُ ٙهي ٙانغًواد انضالسًُٛ ،كٍ نهؾبط
يضال هي ٙانغًوح األٔنٗ طجبؽبٔ ،انغًوح انضبَٛخ كٓوآٔ ،جم انٌؤة
ل يٍ
ٚوي ٙانغًوح انضبنضخٔ .نكٍ ُ ٙهي ٙكم
ّ ٔاؽلح يٍ انغًبه انضالس الثّ
انًٕاالح انووُٛخ ُ.ّٛ
ّ انوي ٙؿٕال انُٓبه ٔنٕ ثبنَٛبهح
(يؽؤنت ) نٕ هغي هٍ اننْبة انٗ يؾم
أٔ انؾبُهخ،

ٍّ يٍ انوي ٙنٛال ،اٍزُبة شقظب نٛوي ٙهُّ أصُبء
ٔنى ٚزًك

انُٓبه.
ٍّ يٍ انزؼؾٛخ ُٕٚ ٙو انوٛلٔ ،نى ٚكٍ ٓل ؽهْ
ٌ شقظب نى ٚزًك
(غ ) نٕ أّ
ّوُٓ ،م ًٚكُّ انوي ُٙ ٙانٕٛو انؾبك٘ هشو ْٕٔ يؾوو؟
أٔ ٓظ
ج ـ اليبَن يُّ.
(يؽؤنت ) رغت انزؼؾٛخ ُٙ

يُٗ ُ ٙؽبل االفزٛبه ٔ ،ال ٚكِ ٙأٚبهٓب ُٙ

يكبٌ آفو ُٙٔ .طٕهح هلو ايكبٌ انزؼؾٛخ ُ ٙيُٗ ُٙٔ ،ؽبنخ انؼؤهح،
ُوٛظى» يغيٚخ.
ُبنزؼؾٛخ ُ ٙانًَهـ انغلٚل انن٘ ٚووٍ ؽبنٛب ثـ«انً
ّ ُ ٙانًلٌ ٔانجهلاٌ االُفوٖ ًٛو يغيٚخًٛٔ ،و
ٔههُ ّٛبنزؼؾٛخ نهؾظ
كبُٛخ.
ّٗ نًٍ كبٌ يونٔهأ ،أُبع يٍ انًشوو
(يؽؤنت ) رغت انزؼؾٛخ َٓبها ،ؽز
انؾواو نٛالٔ ،هيٗ عًوح انؤجخ نٛال أٚؼبُ ،ال رغي٘ انزؼؾٛخ يُٓى نٛال؛
ألٌ اننثؼ ُ ٙانهٛم يُٓ ّٙهُّ ٔيكؤِ كواْخ يٕنٕٚخ «ٔانوجبكح الرغزًن
ين انُٓٔ ٙانكواْخ؛ نًب ثًُٓٛبيٍ انزُبُٔ ،ٙيبروٖ؛ يٍ طؾخ انظٕو ٕٚو
ًّب ركٌٕ يٍ عٓخ ؽًم انُُٓٙ ٙ
ّبو يضالُ ،بَ
هبشٕهاء أٔانظالح ُ ٙانؾً
ّٛخ انضٕاة اهشبكا؛عًوبثٍٛ
ّْ ثقظٕص انوجبكح ههٗ أٓه
أيضبنًٓب يًب روه
ّْ انُٓ ٙثّ
ّب روه
ّْ ثّ ٔهجبكٚزّْٔ ،نا ثقالٍ يضم اننثؼ يً
انُٓ ٙانًزوه
ّ يٍ هلو االعزًبمٔ ،ال ٔعّ
ّ يُّ اننثؼ انوجبك٘؛ نًبيو
ههٗ اؿالّٓ ُالٚظؼ
نؾًم منک انُٓ ٙههٗ اإلهشبك؛ نولو االعزًبم ُ ٙانضجٕد كًب الٚقِٗ،
ُزلثوعٛلا».
(يؽؤنت ) انًجبشوح ُ ٙانزؼؾٛخ (اننثؼ) ًٛو ٔاعجخ ُٛ ،غٕى اٍزُبثخ
شقض نٕٔٛو ثننکٔ ،ههٗ انُبئت اٌ  ُٕ٘ٚؽ ٍٛاننثؼٔ .األٕٖٓ أٌ ُٕ٘ٚ
ّ اننثؼ.
انًَزُٛت ْٕ أٚؼب اما كبٌ ؽبػوا ؽ ٍٛاننثؼ ُ ٙيؾم
(يؽؤنت ) انلبْو هلو اَبؿخ انقؤط يٍ اإلؽواو ثبنَُجخ انٗ ًٛو انـٛت
لو رِظٛهّ ُ ٙانًَؤنخ ٔ،7
ٔانَُبء ،ثًب ٓجم انوئ ٙانؾهْ يًب رّٔ

اال يٍ
ٔههٚ ّٛقوط انًؾوو ثبنوئ ٙانؾهْ يٍ عًٛن يؾو
ّيبد اإلؽواوّ ،
انـٛت ٔانَُبء.
ثُٛذ ُ ٙيُُٗٓ ،م ًٚكٍ انزؼؾٛخ ُٓٛب
(غ ) ثوغ
ّ
يؾالد يكخ انغلٚلح ٓل ُ
أو

ج ـ

ال؟
نٕ كبَذ ْنِ انًٕاػن رٔن ُ ٙيُٗٔ. ،نُْ ٌٛبک يُن ٓبََُٕ ،ٙال

ّّ ين
يبَن ئُّ .نكٍ ين هلو اؽواى كَّٕ ُ ٙيُٗ الٚكٌٕ طؾٛؾب كًب أَ
ّ اشكبل.
انًُن انٔبََٕ ،ٙركٌٕ كِبٚخ انزؼؾٛخ يؾم
ّو ث ٍٛانؾهْ
ّّ األٔنٗٔ ،كبٌ «طؤهح» ُٕٓ،يقٛ
(يؽؤنت ) يٍ كبَذ ٍُخ ؽغ
ٔانزٔظٛؤ ،نكٍ األُؼم نّ افزٛبه انؾهْ.
ٌ عٕاى رؤفٛوِ
(يؽؤنت ) االؽزٛبؽ ُ ٙانزٔظٛو أٔ انؾهْ ٕٚو انوٛل هًى أا
ٚبو انزشوْٚ
انٗ آفو أّ
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ًٛو ثوٛل ،ثم ٚغٕى

رؤفٛوِ انٗ األٚبو انزًٚ ٙكٍ ارٛبٌ أهًبل انؾظ ُٓٛب ،ثبٍزضُبء أهًبل
اّ ٚظؼ ٔٚغيٖ انزٔظٛو ٔانؾهْ ُ ٙانهٛم.
يُٗ .كًب أَ
(يؽؤنت ) الٚغٕى نهًؾوو ؽهْ شوو ًٛوِ أ رٔظٛوِٓ ،جم اٌ ٚؾهْ ْٕ أٔ
ّو ؛ نولو عٕاى اىانخ شوو انٌٛو ٓجم انقؤط يٍ اإلؽواو ٔنٕ كبَذ
ٔٚظ
اإلىانخ ثبنزٔظٛو ٔانؾهْ.
(يؽؤنت ) ههٗ انؾبط أٌ ٚجٛذ ُ ٙيُٗ ،أ٘ ٚكٌٕ ُ ٙيُٗ نٛبن ٙانؾبك٘
ّل أٔ انُظَ
هشو ٔانضبَ ٙهشو يٍ شٓو م٘ انؾغخٔ .انجٛزٕرخ ُ ٙانُظَ األٔ
انضبَ ٙيٍ انهٛم ٔاعت رقٛٛو٘ ،نننک ٚغيٖ انجٛزٕرخ ُ ٙيُٗ ُ ٙانُظَ
انضبَ ٙيٍ انهٛمٔ .اما ثبد انؾبط ًُٛ ٙو يُٗ هٍ ههى ٔهًل ٔعت ههّٛ
ٚول يوظٛخٔ .كِٛٛخ ؽَبة َظَ
ٌ هًهّ
انكِبهح ثشبح ههٗ كم
ّ نٛهخ ،كًب أا
ُّ
ُّ يٍ فالل ؽَبة انٕٓذ يٍ ًؤة يُٗ ؽزٗ ؿهٕم انِغو.
انهٛم رزى

«يؽائم يخفطلت»
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(يؽؤنت ) رغي٘ انظالح ُ ٙعًبهخ انوبيخ انز ٙرُؤل ُ ٙانًَغل انؾواو
ٔيَغل انُج 9 ٙثؾكى انزٔٛخ يٍ ثبة انًلاهاحٚٔ ،غت انَو ٙانٗ ؽِق ٔؽلح
ًُٓٛذ انظالح ُال ٚقوط انًئيٌُٕ يٍ
انًَهًٔ ٍٛهلًخ طالح انغًبهخٔ .اما أ
ُلٓؤا ينْجٓى نالفوٚٔ ،ٍٚضٛؤا يبٚوٕك ػوهِ ههٗ انًنْت .
انًَغلُٛ ،ٍٚ
ّبك انًِؤُ ُ ٙيَغلانُج 9 ّٙيغي ثؾكى انزٔٛخ
(يؽؤنت ) انَغٕك ههٗ انَغ
يٍ ثبة انًلاهاحُ .الٚغت انظالح ههٗ انجالؽ انؾغو٘ٔ ،كنا الٚغت ههٗ
انؾبط ؽًم انؾظٛو أٔ يب شبثّٓ يوّ نهظالح ههٓٛبٔ .نٕؽًم انؾظٛو يوّ
ّٗ هه ،ّٛأٔ ٍغل ههٗ يٕػن ٚلٓو يُّ انجالؽ انؾغو٘ٔ ،نى ٚضو شٛئب يٍ
ُظه
انقالٍ ث ٍٛانًَهًٔ ،ٍٛنى ٕٚعت رؼو َٛانًنْت ٔانزشٓٛو ثُّ ،ال يبَن
يُّٚٔ ،كٌٕ يغيٚب.
ّخ
ّ يك
(يؽؤنت ) ٚغو٘ انزقٛٛو ث ٍٛانٔظو ٔانزًبو ُ ٙانظالح ُ ٙكم
ٔانًلُٚخٔ ،ال ٚقزضّ ثبنًَغل انؾواو ٔيَغل انُجُٔ 9 ّٙؾ.
(يؽؤنت ) ثبنُلو انٗ يَؤنخ اٍززبه ٓوص انشًٌ ُ ٙرؾْٔ انٕٓذ انشوهٙ
ّ االشزواک ُ ٙطالح عًبهخ ٔيواٍى اُـبه أْم
نظالح انًٌوةُ ،وهٚ ّٛظؼ
ّخٔ ،كِبٚزّ.
انَُ
(غ ) انًظبؽَ انشوِٚخ انز َٓٔ ْٙ ٙانًَغل انؾواو أٔ يَغل انُج 9 ّٙأٔ
ٍبئو انًَبعلْ ،م ٚغٕى نهؾغبط ٔانئاه أفنْب يوٓى انٗ يُينٓى ٔيؾم
آبيزٓى ألعم انزالٔح ُٓٛب؟
ج ـ ال ٚغٕى منک.
(يؽؤنت ) الٚغٕى أفن شٙء يٍ ؽظٗ عجم انظِب ٔانًؤح ٔنٕ كبٌ ٓهٛالْٕٔ ،
ٍّ ًُٓٛب ـ يبهلا األهًبل
ّ رظو
ؽواو ،نكًَٕٓب عيءا يٍ شوبئوّللأ،ههُ ّٛكم
اب ْٕ يوًٕل ،
ركبء ههًٓٛب أٔ االٍزُبك انًٓٛب ،يً
انوجبكٚخ ٔانغهًٕ ٔاالّ
ُّب ُ ٙشوبئوّللا رجبهک ٔروبنٗ
ل رظو
ٚوّ
ٔالٚهؾْ ثًٓب ػوها ـ ُٕٓ ؽواوُ ٔ ،
.
(يؽؤنت ) اىانخ ه ٍٛانُغبٍخ يٍ األعَبو انًهَبء؛ كبنؾظٗ ٔانؾغبهح
ّادٔ ،ههٚ ّٛكِ ُٙ ٙرـٓٛو يضم انًَغل انؾواو
انًظٕٔنخ ،يٍ انًـٓو
َّّ ُٛٔٚب ـ ثبىانخ ه ٍٛانُغبٍخ،
انًوطٍٕ ثبنظقو األيهٌ ـ ين ُوع رُغ
ّ ٓهٛم يٍ انَٕائمٔ ،ىٔال هؿٕثزٓب انًَوٚخ ٔعِبُٓبٔ .كنا
هٍ ؿو ْٚطت
ّ انَٕائم ُٕٓ ،يؾكٕو ثبنـٓبهح أٚؼب.
نٕ ىانذ ه ٍٛانُغبٍخ ٓجم طت
ل نهشوة (ُ ٙانًَغل انؾواو،
(يؽؤنت ) الٚغٕى انٕػٕء يٍ انًبء انًوّ
ٔانًَغل انُجٕ٘) ٔال ٔٚن طؾٛؾبُ ،بنٕػٕء ثّ ثبؿم.

ّْ رؾٛخ انًَغل انؾواو ثبنـٕاٍ ؽٕل انجٛذ ،كًب ٓبل
(يؽؤنت ) رزؾٔ
انشٓٛل األٔل
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(يؽؤنت ) ٚغٕى نهًَبُو نـهت انؾبعخ أٌ ٚظٕو صالصخ أٚبو ُ ٙانًلُٚخ
ّخ طٕو انٔؼبء.
ّهحٔ ،اٌ كبٌ ههٓ ّٛؼبء طٕو ٔاعتٔ ،الٚغٕى نّ َٛ
انًُٕ
ٔٚغت ههٗ األؽٕؽ أٚبهّ ُٕٚ ٙو األهثوبء ٔانقًٔ ٌٛانغًوخ.
ّّ
(يؽؤنت ) طالح انـٕاٍ انًَزؾت رقزهَ هٍ ٍبئو انظهٕاد انًَزؾجخُ ،بَ
ل يٍ اإلرٛبٌ ثٓب ُ ٙانًَغل انؾواو.
ال ٚغٕى اإلرٛبٌ ثٓب يٍ عهًٕٔ ،الثّ
ّ ؽناءِ ُ ٙانًَغل انؾواو أٔ يَغل انُج،9 ٙ
(يؽؤنت ) اؽٛبَب ِٔٚل انؾبط
ُٔ ٙفبهط انًَغل أٔ ثبنٔوة يٍ ؽِغو اًٍبهٛم ُْ ،7بک كٕو كجٛو يٍ
األؽنٚخ يغزًوخُ ،هٕأؽوى ُٛٔٚب هػٗ أطؾبثٓب أٔ اهواػٓى هُٓب ،عبى نّ
األفن يُٓب ٔاٍزوًبنٓب.
(غ ) ثُبء ههٗ ُزٕاكى ثغٕاى انجٔبء ههٗ رٔهٛل انًغزٓل انًٛذ :
ّٗ
ٔ ـ ْم ٚقزض عٕاى انجٔبء ثًب هًم ثّ يٍ انًَبئم ،او ٚشًم ؽز
انًَبئم انز ٙنى ٚوًم ثٓب؟
ٕ ـ انًَبئم انز ٙهًم ثٓبْ ،م ثبيكبَّ انوعٕم انٛكى ُٓٛب ؟
ّذ ُٙ ،انًَبئم انز ٙهًم ثٓب ٔانزٙ
ج  7ـ ٚغٕى انجٔبء ههٗ رٔهٛل انًٛ
نى ٚوًم ثٓب.
ّذ يـهٔبُ ،بنوعٕم يـهٔب
ج  7ـ ثًب أَّ ٚغٕى انجٔبء ههٗ رٔهٛل انًٛ
ّٗ ُ ٙانًَبئم انز ٙهًم ثٓب ٚغٕى نّ انوعٕم ُٓٛب.
عبئي أٚؼب ،ؽز
ّذ ثلٌٔ اعبىح انًوعن انؾّٙ؟
(غ ) يب ؽكى يٍ ثٔ ٙههٗ رٔهٛل انًٛ
ج ـ نٕ كبَذ ُزٕٖ يوعن انزٔهٛل انن٘ ُٚزقجّ ـجولاالنزِبد انٓٛب ـ
ّٓب يـبثٔخ
ٌ أهًبنّ انًبػٛخ طؾٛؾخ ،ألَ
رغٛي انجٔبء ههٗ رٔهٛلانًٛ
ّذُ ،بّ
ّخ.
ّخ انشوهٛخ ٔاٌ نى ٚهزِذ انًكهَ انٗ رهک انؾغ
ين انؾغ
(غ ) ٚلُن ثوغ انُبً نيائو٘ انؾوي ٍٛانشو ٍِٛٚيجهٌب يٍ انًبل،
ٓو أٔ ٓجٕه ائًخ انجٔٛن انـبْوح
ٔٚكه
ِّٓى ثٕػوّ ُ ٙانؾوو انُجٕ٘ انًـا
َّ انؾبط
ّّ انن٘ كه
ٔ ،:ين االنزِبد انٗ هلو ايكبٌ ٔػن انًجهي ُ ٙيؾه
ثٕػؤّ ،ن ْٕ ٌٛيَزولا إلهعبم انًجهي؛ نًب ُ ّٛيٍ انؾوطُٓ ،م ٚغٕى نّ
ـ ٔانؾبل ْنِ ـ طوُّ ُٔ ٙعِٕ انقٛو؛ كًَبهلح ُٔواء انشٛوخ؟
ج ـ ٚغٕى نّ طوُّ ثلُوخ انٗ انِٔواء انيائوٍٚ

أٔ ُٔواء انشٛوخ
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انًزٕاعلُْ ٍٚبک .
(يؽؤنت ) اليبَن يٍ مْبة انًوأح انًَزؾبػخ انٗ انًَغل انؾواو أٔ يَغل
ّٔخ
َّ ٍُ ٙبئو انًَبعل اما عبءد ثبألًَبل انٕاعجخ انًزوه
انُجٔ ،9 ٙانزٕٓ
َّ ُ ٙؽوو
أال رزٕٓ
يب انًوأح انؾبئغ ٔانَُِبء ُبألؽٕؽ ٔعٕثب ّ
ثٓبٔ .أّ
ّخ ٔ ،:نكٍ اليبَن يٍ مْبثٓب انٗ عبَت علاه انجٔٛن نٌوع أكاء ىٚبهح
األئً
ائًخ انجٔٛن .:
ّٔ ،كبٌ انًبل يٍ هثؼ انَُخ انزٙ
(يؽؤنت ) نٕ أٔكم شقض يبال ألعم انؾظ
ّٗ ٔاٌ ؿبل كٔهِ نَُٕاد ئجهخ.
ّ ،نى ٚكٍ هه ّٛفًٌ ؽز
ّم ُٓٛب نهؾظ
ٍغ
ّْ ثّ
يب نٕ كبٌ انًبل انن٘ أٔكهّ ٓل آزـوّ يٍ يغًٕم يبنّ انًزوه
ٔأّ
ٌّ ،أٔ يٍ يبل ٓل يؼذ ههٍُ ّٛخ
انقًٌ ،كًب نٕ آزـوّ يٍ يبل ًٛو يقً
ُّ ،وه ّٛانقًٌ ٔاٌ رشوٍ ثزَغٛم اًٍّ نهنْبة نهؾظ
صى أٔكهّ نٌوع انؾظ
ّ
ُ ٙرهک انَُخ.
ٌ شقظب نى َٚزـن أٌ ٚؤر ٙثبنَغلح انًوزبكح ُ ٙطالرّٔ ،أهاك
(غ ) نٕ أّ
ّّ الًٚكُّ ُْبک
انظالح ُ ٙانًَغل انؾواو ٔ يَغل انُجٔ ،9 ٙثبنُلو انٗ أَ
اٍزوًبل انزوثخ أٔ شٙء آفو نٛؼوّ ههٗ عجٓزُّ ،كٚ َٛغت أٌ َٚغل؟
ج ـ ُْ ٙنا انًٕهك َٚغل ثبإلشبهح ،ثؤٌ ٕٚيٗء ثوأٍّ نهَغٕك.
ّ ُٙ ٍٛعًبهخ أْم انَُخ انًُؤلح
(غ ) االرظبل انؾبطم ث ٍٛطٍِٕ انًظه
ُ ٙانًَغل انؾواو ًٛو

رظبل
يُزلًخ ٔال صبثزخُٓ ،م ههٗ انشٛوخ ههبٚخ اّ

انظٍِٕ أو ٚكِْ ٙنا انًٔلاه انن٘ ٚوزجوِ انٕٔو انظالح ثّ طؾٛؾخٔ ،ههٗ
ّ ٔانغًبهخ ُ ٙثوغ
انقظٕص طالح انَُبء انزُٚ ٙولو ُٓٛب االرظبل ثٍُٓٛ
األيكُخ؟
ج ـ ٚكِْ ٙنا انًٔلاه انن٘ ٚوزجوِ انٕٔو انظالح ثّ طؾٛؾخٚٔ ،ظؼ
ّ
اإلرٛبٌ ثبنظالح ههٗ ْنا انٕعّ .
له ثؤهثوخ ُواٍـ ،نكٍ اصو انزًُٛخ
(غ ) كبٌ انِبطم ث ٍٛيك
ّخ ٔهوُبد ّٔٚ
ّ انِبطم نٛظجؼ كٌٔ انًَبُخ
رظبنٓب ثًُٗ ٓم
ٔانزٍٕوخ انز ٙؽظهذ نًك
ّخ ٔاّ
ّخ صى
ٚبو ُ ٙيك
ّ
انشوهٛخْ ُٙٔ ،نِ انؾبنخ اما ٓظل شقض اإلٓبيخ هشوح أّ
انًٌبكهح انٗ هوُبد ٔانًشوو ٔيُٗ ٔانجٛزٕرخ ُْبک ثًلح أهثن نٛبل أٔ
أكضوًُ ،ب ؽكى طالرّ ـ يٍ ؽٛش انٔظو ٔانزًبو ـ ُٗ هوُبد ٔانًشوو ٔيُٗ
ّخ؟
ٔثول هعٕهّ انٗ يك
ّخ أٔ
ج ـ اما ًبكه انٗ هوُبد ثول انٔظل ٔاإلٓبيخ هشوح أٚبو ُ ٙيك
ّ اَظوٍ هٍ
ّخ صى
ٚبو ُ ٙيك
ًبكه انٗ هوُبد ثول يب ٓظل اإلٓبيخ هشوح أّ
آبيزّ ثول ارٛبَّ طالح هثبهٛخْ ُِٙ ،نِ انؾبالد طالح ربيخ ُ ٙهوُبد

ٔانًشوو ٔيُٗ مْبثب ٔاٚبثب.
(يؽؤنت ) نٕ أهاك شقض اإلؽواو يٍ انًلُٚخ َنهاُ ،ظٌٛخ انُنه أٌ
ُؽوو يٍ انًلُٚخ».
ّلل ههٙا أٌ أ
ٕٔٚل« :
ٌ ايبو عًبهخ أْم انَُخ ٔٚوأ آٚبد 9رغت ُٓٛب
(غ ) َوٖ أؽٛبَب أا
انَغٕك ُ ٙطالح انظجؼ يٍ ٕٚو انغًوخ أٔ
ٌ
ُفوٖ ُٕ٘ٓٛ ،انًظه
أٚبو ا
ٌّٕ انٗ انَغٕكًُ ،ب ٔكِٛزُب هُلئن؟ ٔنٕ أا
ٌ
ّب يُّ ثكٌٕ اإليبو ٓل اَؾُٗ نهوكٕم ،صى
انًؤيٕو هكن كُ
ا انزِذ انٗ أّ
االيبو ٓل ْٕٖ نهَغٕكٔ ،كبٌ هكٕم انًؤيٕو ىائلاًُ ،ب انؾكى؟
ٌ ىٚبكح ٍغلح ٔاؽلح عٓال (كًب ْٕ يٕػن
ج ـ رظؼ
ُّ انظالح؛ ثبهزجبه أا
ّح ثظؾخ انظالحٔ ،ال ؽبعخ
انَئال ؽَت انلبْو) أٔ ثَجت انًزبثوخ ًٛو يؼو
نالهبكح أٔ انٔؼبءَ .وى ىٚبكح ٍغلر ُٙ ٍٛهكوخ ٔاؽلح رٕعت ثـالٌ انظالح.
ّن ٙالٍزًبم آٚخ انَغلح ُ ٙانظالح ْٕ انَغٕك اًٚبء
ٌ انؾكى األٔ
ٔال ٚقِٗ أا
ٌ ىٚبكح انوكٕم ُٙ
أصُبء انظالح ٔاهبكح انَغلح ثول ارًبو انظالح .كًب أّ
ّخ انظالحٔ ،انظالح طؾٛؾخ هُلئن.
ّ ثظؾ
ُوع انَئال ًٛو يؼو
ّهحُ ،هٕ نى
ّخ انًكويخ أٔ انًلُٚخ انًُٕ
(يؽؤنت ) اننَٚ ٍٚبُؤٌ انٗ يك
ُٕٔٚا اإلٓبيخ هشوح أٚبوْ ،م ًٚكُٓى اإلرٛبٌ ثُٕاُم انظهٕاد انٕٛيٛخ؟
ٌ انزقٛٛو ث ٍٛطالح انلٓو ٔانوظو ٔانوشبء ُٙ
ج ـ الًٚكُٓى منک ؛ ألّ
أيبكٍ انزقٛٛو ْٕ ؽكى ٚقضّ ْنِ انظهٕاد انًِؤػبد ،كٌٔ َٕاُهٓب .
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 .انَٕه انزٚ ٙغت ُٓٛب انَغٕك هجبهح هٍ ٔ :ـ انَٕهح انضبَٛخ
ٔانضالص( ٍٛانَغلح) ٕ ـ انَٕهح انؾبكٕٚاألهثوُ( ٍٛظهذ) ٖ ـ انَٕهح
انضبنضخ ٔانقًَ( ٍٛانُغى) ٗ ـ انَٕهح انَبكٍخ ٔانزَو( ٍٛانوهْ).

