
  
  

  

هتزَد وطد  هتزَد وطد  

" صالة الرتاويح، وليلة القدر، واالعتكاف" " صالة الرتاويح، وليلة القدر، واالعتكاف"
  ِٓ فطخ جٌرحسٌِٓ فطخ جٌرحسٌ

 
ّ٘زذٗ ّ٘زذٗ 

هّش ذٓ هرذج جدلمرً هّش ذٓ هرذج جدلمرً 
  أعزبر اٟتذَش ّتبِْخ اٌمقُُأعزبر اٟتذَش ّتبِْخ اٌمقُُ
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: اٟتّذ  ِغزؾك اٟتّذ واٌضٕبء واٌزَُُْ، واٌقالح واٌغالَ ًٍّ عُذ اٌْبثذَٓ ٌشة اٌْب١تُت، أِب ثْذ

اٌيت ؽشؽهب اٟتبفٌ اٌىجَت اثٓ ؽغش  (٘ـ256)فهزا هتزَت ٌضالصخ وزت ِٓ فؾُؼ اإلِبَ اٌجخبسٌ 
اٌْغمالين ـ سٛتخ ا ٍُّٗ وًٍّ اٌجخبسٌ ـ وٍ٘ وصُمخ اٌقٍخ ثؾهش سِنبْ ا١تجبسن، ولذ اعزهذ يف 

: هتزَجهب وفك اِيت
.  ـ ؽزفذ األعبُٔذ، ودل أثك ئال ِب ٌٗ فٍخ وصُمخ ثبٌؾشػ1
. ـ ؽزفذ إٌىذ اٟتذَضُخ اٌذلُمخ، اٌيت ال حيزبط ئٌُهب ئال ا١تخزقىْ يف ٍُّ ا2ًٌٍْ
.  ـ أثمُذ ِب ٌٗ فٍخ ثفمٗ رجىَجبد اٌجخبسٌ، وِب أوسدٖ ٖتذ األثىاة ِٓ أؽبدَش وآصبس3
 ـ ئرا أؽبي اٟتبفٌ ًٍّ ِىمِ عجك أو رمذَ ٌٗ فٍخ ثبٌؾشػ ِٓ ؽُش ا١تٌْت، ٔمٍزٗ يف اٟتبؽُخ، 4

.  و٘زا لًٍُ عذا
.  ـ دل أٍّّك ئال َغَتا، وعٍُْذ رٍُْمبيت يف اٟتىاؽ5ٍ

. أعأي ا رْبذل أْ َٕفِ هبزا اٌزهزَت وّب ٔفِ ثأفٍٗ، وأْ َزمجٍٗ
 

ّّش ثٓ ّجذا ا١تمجً / ووزجٗ
٘ـ 29/8/1436

Omar1427@gmail.com 
 dr_almuqbil@: رىَزش

 www.almuqbil.com: ا١تىلِ
 

 

mailto:Omar1427@gmail.com
https://twitter.com/dr_almuqbil
https://twitter.com/dr_almuqbil
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 وطحخ طالز جٌطشجوَخ
 ذحخ فؼً ِٓ لحَ سِؼحْ

: مسوص سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ َمىي ٌشِؼحْ:  ٘شَشز سػٍ ج هٕٗ لحيهٓ أيب [2008]
 .« غفش ٌٗ ِح ضمذَ ِٓ رٔرٗ؛ِٓ لحِٗ ئديحٔح وجدطغحذح»

 
جٌششح 

 ، وزغٍُّخ ِٓ اٌغالَ، وٍ٘ ا١تشح اٌىاؽذح ِٓ اٌشاؽخ،ٚتِ رشوحيخ: اٌزشاوَُؼ (وطحخ طالز جٌطشجوَخ)
 ألهنُ أوي ِب اعزّْىا ٍُّهب وبٔىا َغزشحيىْ ثُت وً :مسُص جٌظالز يف ججلّحهس يف ٌُحيل سِؼحْ جٌطشجوَخ

. رغٍُّزُت
 و١تٓ وشٖ ، ثبثُت ١تٓ اعزؾت اٌزيىُ ٌٕفغٗ ثُت وً رشوحيزُت()"لُبَ اًٌٍُ"ولذ ّمذ ٤تّذ ثٓ ٔقش يف 

.  وؽىً فُٗ ّٓ حيِت ثٓ ثىَت ّٓ اٌٍُش أهنُ وبٔىا َغزشحيىْ لذس ِب َقٍٍ اٌشعً وزا وزا سوْخ،رٌه
. ِب حيقً ثٗ ِيٍك اٌمُبَ  وا١تشاد ِٓ لُبَ اًٌٍُ،لبَ ٌُبٌُٗ ِقٍُّب: أٌ (ثبة فنً ِٓ لبَ سِنبْ): لىٌٗ

 ال أْ لُبَ ، ٍَْت أٔٗ حيقً هبب ا١تيٍىة ِٓ اٌمُبَ، فالح اٌزشاوَؼ:وروش إٌىوٌ أْ ا١تشاد ثمُبَ سِنبْ
 .سِنبْ ال َىىْ ئال هبب

 أٌ ، وحيزًّ أْ رىىْ اٌالَ ٔتٌْت ّٓ، أو ألعً سِنبْ،ٌفنً سِنبْ:  أٌ"َمىي ٌشِؼحْ" :لىٌٗ
  .ّٓ سِنبْ: َمىي

 ِٓ سَبء ؛ىٍجب ٌألعش ال ٌمقذ آخش:  أٌ"وجدطغحذح" ،رقذَمب ثىّذ ا ثبٌضىاة ٍُّٗ: أٌ "ئديحٔح" :لىٌٗ
  .أو حنىٖ
 ا١تْشوف أٔٗ خيزـ : ولبي إٌىوٌ،ثٓ ا١تٕزسا وثٗ عضَ ، ٍب٘شٖ َزٕبوي اٌقغبئش واٌىجبئش"ُغفش ٌٗ" :لىٌٗ

 وجيىص أْ خيفف ِٓ اٌىجبئش ئرا دل : لبي ثْنهُ،ثبٌقغبئش وثٗ عضَ ئِبَ اٟتشُِت وّضاٖ ُّبك ألً٘ اٌغٕخ
  .َقبدف فغَتح

 ،ؽبِذ ثٓ حيِت: ووزا صاد٘ب، "وِح ضأخش" :صاد لزُجخ ّٓ عفُبْ ّٕذ إٌغبئٍ "ِح ضمذََّ ِٓ رٔرٗ" :لىٌٗ
. ذٓ هُُٕسجوٍهُ هٓ  ، وَىعف ثٓ َْمىة إٌغبؽٍ،و٘ؾبَ ثٓ ّّبس، واٟتغُت ثٓ اٟتغٓ ا١تشوصٌ

. ووسدد ٘زٖ اٌضَبدح ِٓ ىشَك أيب عٍّخ ِٓ وعٗ آخش
                                 

. اٌىزبة األفً ِفمىد، وا١تىعىد ٘ى ٥تزقشٖ ٌٍّمشَضٌ ()
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حبش ذٓ  أخشعهب أثى ّجذا اٞتشعبين يف أِبٌُٗ ِٓ ىشَك ،وولْذ ٘زٖ اٌضَبدح ِٓ سواَخ ِبٌٕه ٔفغٗ
 ودل َزبِثِ ْتش ثٓ ٔقش ًٍّ رٌه أؽْذ ِٓ أفؾبة ، وَىٔظ ّٓ اٌض٘شٌ، ّٓ ِبٌه،ثٓ و٘تا ّٓ ،ٔظش

.  عىي ِب لذِٕبٖ، وال ِٓ أفؾبة ِبٌه وال َىٔظ،ثٓ و٘تا
  .() مجوطهح يف وطحخ ِفشد،ولذ وسد يف غفشجْ ِح ضمذَ وِح ضأخش ِٓ جٌزٔىخ هذز أدحدَع

 وا١تزأخش ِٓ اٌزٔىة دل ، ِٓ ؽُش ئْ ا١تغفشح رغزذٍّ عجك ؽٍء َُغَفشولذ جعُطشىٍص ٘زٖ جٌضَحدز
 واٞتىاة ّٓ رٌه َأيت يف لىٌٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ؽىبَخ ّٓ ا ّض وعً أٔٗ لبي يف ؟ فىُف َغفش؛َأد

 ، ئٔٗ وٕبَخ ّٓ ؽفَهُ ِٓ اٌىجبئش: أٔٗ لًُوزلّظً ججلىجخ ،"اٍّّىا ِب ؽئزُ فمذ غفشُد ٌىُ" :أً٘ ثذس
 -ِٕهُ ا١تبوسدٌ- وهبزا أعبة ٚتبّخ ، ئْ ِْٕبٖ أْ رٔىهبُ رمِ ِغفىسح: ولًُ،فال رمِ ِٕهُ وجَتح ثْذ رٌه
 . وأٔٗ َىفش عٕزُت عٕخ ِبمُخ وعٕخ آرُخ،سفخُيف اٌىالَ ًٍّ ؽذَش فُبَ 

                                 

 .و٘ى ِيجىُ ثزؾمُك عبعُ اٌذوعشٌ" ا٠تقبي ا١تىفشح ٌٍزٔىة ا١تمذِخ وا١تإخشح: "َمقذ اٟتبفٌ ثزٌه وزبثٗ ()
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ِٓ لحَ سِؼحْ »: أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي: هٓ أيب ٘شَشز سػٍ ج هٕٗ - 2009
فطىيف سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ : ، لحي جذٓ شهحخ«ئديحٔح وجدطغحذح، غفش ٌٗ ِح ضمذَ ِٓ رٔرٗ

 .وجألِش هًٍ رٌه، مث وحْ جألِش هًٍ رٌه يف خالفس أيب ذىش، وطذسج ِٓ خالفس هّش سػٍ ج هٕهّح
 

جٌششح 
ًٍّ رشن : أٌ"  هًٍ رٌهذٓ شهحخ فطىيف سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ وجٌٕحطجلحي " :لىٌٗ

. اٞتّبّخ يف اٌزشاوَؼ
خشط سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ وئرا إٌبط يف سِنبْ "ّٓ أيب ٘شَشح ، ثٓ و٘تاوأِب ِب سواٖ 

 أفبثىا ؤُْ ِب : فمبي، ٔبط َقٍٍ هبُ أيب ثٓ وْت: فمًُ؟ ِب ٘زا: فمبي،َقٍىْ يف ٔبؽُخ ا١تغغذ
وجفىف أْ هّش ٘ى جٌزٌ مجن جٌٕحط  ،وفُٗ ِغٍُ ذٓ خحٌذ و٘ى ػوُف ،ثٓ ّجذاٌّّا روشٖ ،"فْٕىا

  .هًٍ أيب ذٓ وود
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خشجص ِن هّش ذٓ جخلـحخ سػٍ ج هٕٗ، ٌٍُس : هٓ هرذجٌشمحٓ ذٓ هرذجٌمحسٌ، أٔٗ لحي - 2010
يف سِؼحْ ئىل جدلغجذ، فارج جٌٕحط أوصجم ِطفشلىْ، َظٍٍ جٌشجً ٌٕفغٗ، وَظٍٍ جٌشجً فُظٍٍ ذظالضٗ 

مث هضَ، فجّوهُ هًٍ أيب « ئين أسي ٌى مجوص ٘إالء هًٍ لحسب وجدذ، ٌىحْ أِػً»: جٌش٘ؾ، فمحي هّش
ِٔوُ جٌرذهس ٘زٖ، »: ذٓ وود، مث خشجص ِوٗ ٌٍُس أخشي، وجٌٕحط َظٍىْ ذظالز لحستهُ، لحي هّش

 .َشَذ آخش جًٌٍُ ووحْ جٌٕحط َمىِىْ أوٌٗ« وجٌيت َٕحِىْ هٕهح أفؼً ِٓ جٌيت َمىِىْ
 

جٌششح 
 رأوُذ "ِطفشلىْ" :ولىٌٗ يف اٌشواَخ،  أٌ ٚتبّخ ِزفشلىْ،ثغىىْ اٌىاو ثْذ٘ب صاٌ "أوصجم" :لىٌٗ

  .ٌفٍَ
 وثْنهُ ، وؽبفٍٗ أْ ثْنهُ وبْ َقٍٍ ِٕفشدا،ثُبْ ١تب أٚتً أوال "َظٍٍ جٌشجً ٌٕفغٗ" :ولىٌٗ

  . َإخز ِٕٗ عىاص االئزّبَ ثب١تقٍٍ وئْ دل َٕى اإلِبِخ: لًُ،َقٍٍ ٚتبّخ
َِٓ فًٍ ِْٗ :ثٓ اٌزُت وغَتٖا لبي "أِػً" :لىٌٗ  اعزٕجو ّّش رٌه ِٓ رمشَش إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ 

 ووأْ ٘زا ٘ى اٌغش يف ئَشاد ، فامنب وش٘ٗ خؾُخ أْ َُفشك ٍُّهُ؛ وئْ وبْ وشٖ رٌه ٢تُ،يف رٍه اٌٍُبرل
 ، فٍّب ِبد إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ؽقً األِٓ ِٓ رٌه،اٌجخبسٌ ٟتذَش ّبئؾخ ّمت ؽذَش ّّش

 وألْ االعزّبُ ًٍّ واؽذ أٔؾو ٌىضَت ِٓ ، ١تب يف االخزالف ِٓ افزشاق اٌىٍّخ،وسعؼ ّٕذ ّّش رٌه
. وئىل لىي هّش جٕخ ججلّهىس ،ا١تقٍُت

 ّّال ثّْىَ ؛ اٌقالح يف اٌجُىد أفنً: وثْل اٌؾبفُْخ، وأيب َىعف،وّٓ ِبٌه يف ئؽذي اٌشواَزُت
 أخشعٗ ِغٍُ ِٓ ؛ و٘ى ؽذَش فؾُؼ،"أفنً فالح ا١تشء يف ثُزٗ ئال ا١تىزىثخ" :لىٌٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ

  .ؽذَش أيب ٘شَشح
ِّب: أٌ "فجّوهُ هًٍ أيب ذٓ وود" :لىٌٗ  ووأٔٗ اخزبسٖ ّّال ثمىٌٗ فًٍ ا ٍُّٗ ،عٍْٗ ٢تُ ئِب
". َإِهُ ألشؤُ٘ ٌىزبة ا" :وعٍُ

 ، فىبْ َقٍٍ ثبٌشعبي،وسوي عُْذ ثٓ ِٕقىس ِٓ ىشَك ّشوح أْ ّّش ٚتِ إٌبط ًٍّ أيب ثٓ وْت
 فمبي عٍُّبْ ، وسواٖ ٤تّذ ثٓ ٔقش يف وزبة لُبَ اًٌٍُ ٌٗ ِٓ ٘زا اٌىعٗ،ووبْ ٘تُُ اٌذاسٌ َقٍٍ ثبٌٕغبء

  .وٌوً رٌه وحْ يف ولطٌن ،ثٓ أيب ؽضّخ ثذي ٘تُُ اٌذاسٌ
ئؽْبس ثأْ ّّش وبْ ال   وفُٗ، أٌ ئِبِهُ ا١تزوىس"فخشؼ ٌٍُس وجٌٕحط َظٍىْ ذظالز لحستهُ" :لىٌٗ



7   "                                      من فتح الباري" صالة القيام، وفضل ليلة القدر واالعتكاف" تهذيب كتب 

. أفنً–  والعُّب يف آخش اًٌٍُ-  ووأٔٗ وبْ َشي أْ اٌقالح يف ثُزٗ ،َىاٍت ًٍّ اٌقالح ِْهُ
 أفٍهب ِب ُأؽذس : واٌجذّخ، ثضَبح ربء"ّْٔذ اٌجذّخ" :يف ثْل اٌشواَبد، " ِٔوُ جٌرذهس:لحي هّش" :لىٌٗ

 أهنب ئْ وبٔذ ٦تب رٕذسط وجٌطذمُك ، فزىىْ ِزِىِخ، وُريٍك يف اٌؾشُ يف ِمبثً اٌغٕخ،ًٍّ غَت ِضبي عبثك
ٍٓ يف اٌؾشُ فهٍ ؽغٕخ  وئال ،ْ وبٔذ ٦تب رٕذسط ٖتذ ِغزمَجؼ يف اٌؾشُ فهٍ ِغزمجؾخئ و،ٖتذ ِغزؾَغ

  .() ولذ رٕمغُ ئذل األؽىبَ ا٠تّغخ،فهٍ ِٓ لغُ ا١تجبػ
 ٌىٓ ٌُظ ، ٘زا رقشَؼ ِٕٗ ثأْ اٌقالح يف آخش اًٌٍُ أفنً ِٓ أوٌٗ،"وجٌيت َٕحِىْ هٕهح أفؼً" :لىٌٗ

  .فُٗ أْ اٌقالح يف لُبَ اًٌٍُ فشادي أفنً ِٓ اٌزغُِّ
  ولذ اخُزٍف يف رٌه، دل َمِ يف ٘زٖ اٌشواَخ ّذد اٌشوْبد اٌيت وبْ َقٍٍ هبب أيب ثٓ وْت:ضىًُّ

ئدذي " :ويف ثْنهب ،"غالظ هششز": ويف ثْنهب ،"ئدذي هششز"أهنب : ًٍّ سواَبد وضَتح، ففٍ ثْنهب
ذػالظ " :  ـ، ويف ثْنهبو٘زا ٤تّىي ًٍّ غَت اٌىرش  ـ "هششَٓ سووس" :، ويف ثْنهب"وهششَٓ
. "وهششَٓ

 وحيزًّ أْ رٌه االخزالف ْتغت ريىًَ اٌمشاءح ، ٦تىٓ ثبخزالف األؽىايوججلّن ذٌن ٘زٖ جٌشوجَحش
.  وثزٌه عضَ اٌذاودٌ وغَتٖ، وثبٌْىظ، فؾُش َيًُ اٌمشاءح رمً اٌشوْبد،وٗتفُفهب

وجالخطالف  ، واٌضبين لشَت ِٕٗ،واٌْذد األوي ِىافك ٟتذَش ّبئؾخ ا١تزوىس ثْذ ٘زا اٟتذَش يف اٌجبة
وا ،  وربسح ثضالس، ووأٔٗ وبْ ربسح َىرش ثىاؽذح،فُّح صجد هٓ جٌوششَٓ سججن ئىل جالخطالف يف جٌىضش

 .أٍُّ

                                 

 يف رمغُُ اٌجذّخ ربثِ فُٗ رمغُُ آٌْض ثٓ ّجذاٌغالَ ورجْٗ إٌىوٌ وٚتبّخ، وفُٗ َْٔش، ـ سٛتٗ ا ـوِب لبٌٗ اٟتبفٌ  ()
. ، وّب يف ؽذَش عبثش ّٕذ ِغٍُ ِشفىّب"وً ثذّخ مالٌخ"فـ
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أْ سعىي ج طًٍ »-: صوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ - هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح  - 2011
 .«ج هٍُٗ وعٍُ طًٍ ورٌه يف سِؼحْ

 
جٌششح 

 ٘ىزا أوسدٖ ِمزقشا ًٍّ ؽٍء ":أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ طًٍ ورٌه يف سِؼحْ" :لىٌٗ
أْ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ " : ثٍفٌ(أثىاة اٌزهغذ) ولذ أوسدٖ ربِب يف ،ِٓ أوٌٗ وؽٍء ِٓ آخشٖ

 ،"خؾُذ أْ رفشك ٍُّىُ" :لىٌٗ  فزوش اٟتذَش ئذل..." فقًٍ ثقالرٗ ٔبط،فًٍ راد ٌٍُخ يف ا١تغغذ
. () ولذ رمذَ ؽشؽٗ ِغزىىف ٕ٘بن،ورٌه يف سِنبْ

                                 
ٖتشَل إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٍَْت أِزٗ أو : )ٖتذ ثبة (1129)وخالفخ والَ اٟتبفٌ ٕ٘بن ًٍّ اٟتذَش سلُ  ()

أْ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ فًٍ راد ٌٍُخ يف : ّٓ ّبئؾخ أَ ا١تإُِٕت سمٍ ا ّٕهب: (ا١تإُِٕت ًٍّ لُبَ اًٌٍُ
ا١تغغذ، فقًٍ ثقالرٗ ٔبط، مث فًٍ ِٓ اٌمبثٍخ، فىضش إٌبط، مث اعزّْىا ِٓ اٌٍٍُخ اٌضبٌضخ أو اٌشاثْخ، فٍُ خيشط ئٌُهُ سعىي 

لذ سأَص جٌزٌ طٕوطُ ومل ديٕوين ِٓ جخلشوؼ ئٌُىُ ئال أين خشُص أْ ضفشع »: ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ، فٍّب أفجؼ لبي
 :«هٍُىُ ورٌه يف سِؼحْ

.  وا١تشاد اٟتقَت اٌيت وبْ حيزغش٘ب ثبًٌٍُ يف ا١تغغذ، يف ؽغشرٗ:أٌ "طًٍ رجش ٌٍُس: "لىٌٗ
. ِٓ اٌٍٍُخ ا١تمجٍخ:  أٌ"مث طًٍ ِٓ جٌمحذٍس" :لىٌٗ
فخشط إٌيب " : ّٓ اثٓ ؽهبة َىٔظويف سواَخ ،وزا سواٖ ِبٌه ثبٌؾه "مث ججطّوىج ِٓ جٌٍٍُس جٌػحٌػس أو جٌشجذوس" :لىٌٗ

 فخشط ، فىضش أً٘ ا١تغغذ ِٓ اٌٍٍُخ اٌضبٌضخ، فأفجؼ إٌبط َزوشوْ رٌه،فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ يف اٌٍٍُخ اٌضبُٔخ فقٍىا ِْٗ
".  فٍّب وبٔذ اٌٍٍُخ اٌشاثْخ ّغض ا١تغغذ ّٓ أٍ٘ٗ،فقٍىا ثقالرٗ

 فغًْ ، وٍٕىا أٔٗ لذ ٔبَ،ففمذوا فىرٗ" :(االّزقبَ)ويف ؽذَش صَذ ثٓ صبثذ وّب عُأيت يف ، "فٍُ خيشؼ" :لىٌٗ
  "! وؽقجىا اٌجبة،فشفْىا أفىاهتُ" :(األدة) ويف ؽذَضٗ يف ،"ثْنهُ َزٕؾٕؼ ٌُخشط ئٌُهُ

فٍّب لنً فالح اٌفغش ألجً ًٍّ إٌبط فزؾهذ مث " : يف سواَخ ّمًُ" لذ سأَص جٌزٌ طٕوطُ:فٍّح أطرخ لحي" :لىٌٗ
 أْ : ويف سواَخ ِّْش،"اوٍفىا ِٓ اًٌّْ ِب ريُمىْ" : وصاد يف سواَخ أيب عٍّخ،" فأٗ دل خيف ٍٍّ ِىبٔىُ، أِب ثْذ:لبي

  .اٌزٌ عأٌٗ ّٓ رٌه ثْذ أْ أفجؼ ّّش ثٓ ا٠تيبة
فًٍ " :ثٓ ؽجبْ ِٓ ؽذَش عبثش لبيا و،ثٓ خضديخا ٌىٓ سوي ،ودل أس يف ؽٍء ِٓ ىشلٗ ثُبْ ّذد فالرٗ يف رٍه اٌٍُبرل
 فاْ وبٔذ اٌمقخ واؽذح اؽزًّ أْ َىىْ ، اٟتذَش..." مث أورش،ثٕب سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ يف سِنبْ ٙتبْ سوْبد

وبْ سعىي ا " : ووزا ِب ولِ ّٕذ ِغٍُ ِٓ ؽذَش أٔظ، فٍزٌه الزقش ًٍّ وفف ٌٍُزُت،عبثش ٦تٓ عبء يف اٌٍٍُخ اٌضبٌضخ
 فٍّب أؽظ ثٕب ٕتىص مث ، ؽىت وٕب س٘يب، فغبء سعً فمبَ، فغئذ فمّذ ئذل عٕجٗ،فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ َقٍٍ يف سِنبْ

  . أْ ٘زا وبْ يف لقخ أخشي:وجٌلح٘ش ، اٟتذَش..."دخً سؽٍٗ
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أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ خشؼ :  هشوز، أْ هحتشس سػٍ ج هٕهح أخربضٗهٓ  –2012
ٌٍُس ِٓ جىف جًٌٍُ، فظًٍ يف جدلغجذ، وطًٍ سجحي ذظالضٗ، فأطرخ جٌٕحط فطذذغىج، فحجطّن أوػش 

ِٕهُ فظًٍ فظٍىج ِوٗ، فأطرخ جٌٕحط فطذذغىج، فىػش أً٘ جدلغجذ ِٓ جٌٍٍُس جٌػحٌػس، فخشؼ سعىي ج 
                                                                                                           

 ال ٌىىْ ا١تغغذ اِزأل ، ٍب٘ش يف أْ ّذَ خشوعٗ ئٌُهُ وبْ ٢تزٖ ا٠تؾُخ"ئال أين خشُص أْ ضفشع هٍُىُ" :لىٌٗ
  .ومبق ّٓ ا١تقٍُت

". فزْغضوا ّٕهب" :ثٓ عشَظا يف سواَخ ّمًُ و"أْ ضفشع هٍُىُ" :لىٌٗ
 ألٔٗ َغمو اٌزىٍُف ِٓ ، وٌُظ ا١تشاد اٌْغض اٌىٍٍ،رؾك ٍُّىُ فززشوى٘ب ِِ اٌمذسح ٍُّهب:  أٌ"فطوجضوج هٕهح" :ولىٌٗ

. أفٍٗ
ويف  ،مث ئْ ٍب٘ش ٘زا اٟتذَش أٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ رىلِ رشرت افزشاك اٌقالح ثبًٌٍُ ٚتبّخ ًٍّ وعىد ا١تىاٍجخ ٍُّهب

  :ولذ َفَطَخ جٌرحسٌ ذػالغس أجىذس أخشي: مث لبي ـ مث روش اٟتبفٌ ّذح أعىثخ وروش ِب لًُ فُهب ِٓ اٌزْمجبد ـ رٌه ئشىحي
 ، ٔتٌْت عًْ اٌزهغذ يف ا١تغغذ ٚتبّخ ؽشىب يف فؾخ اٌزٕفً ثبًٌٍُ، حيزًّ أْ َىىْ ا١تخىف افزشاك لُبَ اًٌٍُ:أدذ٘ح

 فقٍىا أَهب ، وٌى وزت ٍُّىُ ِب لّزُ ثٗ،ؽىت خؾُذ أْ َىزت ٍُّىُ" -:يف ؽذَش صَذ ثٓ صبثذ-وَىِئ ئٌُٗ لىٌٗ 
 وأِٓ ِِ ئرٔٗ يف ا١تىاٍجخ ًٍّ رٌه يف ثُىهتُ ، فّْٕهُ ِٓ اٌزغُِّ يف ا١تغغذ ئؽفبلب ٍُّهُ ِٓ اؽزشاىٗ،"إٌبط يف ثُىرىُ

  .ِٓ افزشامٗ ٍُّهُ
 ثً ، فال َىىْ رٌه صائذا ًٍّ ا٠تّظ، حيزًّ أْ َىىْ ا١تخىف افزشاك لُبَ اًٌٍُ ًٍّ اٌىفبَخ ال ًٍّ األُّبْ:غحُٔهح

  .٘ى ََٔت ِب ر٘ت ئٌُٗ لىَ يف اٌُْذ وحنى٘ب
 ويف ، فمذ ولِ يف ؽذَش اٌجبة أْ رٌه وبْ يف سِنبْ، حيزًّ أْ َىىْ ا١تخىف افزشاك لُبَ سِنبْ خبفخ:غحٌػهح

 ألْ لُبَ سِنبْ ال َزىشس ، فًٍْ ٘زا َشرفِ اإلؽىبي،"خؾُذ أْ َفشك ٍُّىُ لُبَ ٘زا اٌؾهش" :سواَخ عفُبْ ثٓ ؽغُت
 وا عجؾبٔٗ ،جألوي –يف ٔلشٌ - وألىي ٘زٖ جألجىذس جٌػالغس  ، فال َىىْ رٌه لذسا صائذا ًٍّ ا٠تّظ،وً َىَ يف اٌغٕخ

  .ورْبذل أٍُّ ثبٌقىاة
   -:غَت ِب رمذَ-  ويف دذَع جٌرحخ ِٓ جٌفىجتذ

 وٌزٌه ، ألْ ا٠تؾُخ ا١تزوىسح ُإِٔذ ثْذ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ،ٔذة لُبَ اًٌٍُ والعُّب يف سِنبْ ٚتبّخ .1
 .ٚتْهُ ّّش ثٓ ا٠تيبة ًٍّ أيب ثٓ وْت

  . لبٌٗ ا١تهٍت، وفُٗ عىاص اٌفشاس ِٓ لَذس ا ئذل لَذس ا .2

  .وفُٗ أْ اٌىجَت ئرا فًْ ؽُئب خالف ِب اّزبدٖ أرجبّٗ أْ َزوش ٢تُ ّزسٖ وؽىّٗ واٟتىّخ فُٗ .3

 واٌؾفمخ ًٍّ أِزٗ واٌشأفخ ، واالوزفبء ٔتب لً ِٕهب،وفُٗ ِب وبْ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٍُّٗ ِٓ اٌض٘بدح يف اٌذُٔب .4
  .هبُ

  . ورمذمي أُ٘ ا١تقٍؾزُت،وفُٗ رشن ثْل ا١تقبحل ٠تىف ا١تفغذح .5

. وفُٗ رشن األراْ واإللبِخ ٌٍٕىافً ئرا ُفٍُذ ٚتبّخ .6
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طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ فظًٍ فظٍىج ذظالضٗ، فٍّح وحٔص جٌٍٍُس جٌشجذوس هجض جدلغجذ هٓ أٍ٘ٗ، دىت خشؼ 
أِح ذوذ، فأٗ مل خيف هٍٍ ِىحٔىُ، »: ٌظالز جٌظرخ، فٍّح لؼً جٌفجش ألرً هًٍ جٌٕحط، فَطشّهذ، مث لحي

، فطىيف سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ وجألِش هًٍ «وٌىين خشُص أْ ضفطشع هٍُىُ، فطوجضوج هٕهح
 .رٌه

وُف وحٔص طالز سعىي : هٓ أيب عٍّس ذٓ هرذجٌشمحٓ، أٔٗ عأي هحتشس سػٍ ج هٕهح - 2013
ِح وحْ َضَذ يف سِؼحْ وال يف غًنٖ هًٍ ئدذي هششز »: ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ يف سِؼحْ؟ فمحٌص

سووس، َظٍٍ أسذوح، فال ضغً هٓ دغٕهٓ وؿىذلٓ، مث َظٍٍ أسذوح، فال ضغً هٓ دغٕهٓ وؿىذلٓ، مث 
 .«َظٍٍ غالغح

. «َح هحتشس، ئْ هُين ضٕحِحْ وال َٕحَ لٍيب»: َح سعىي ج، أضٕحَ لرً أْ ضىضش؟ لحي: فمٍص
 

 جٌششح
. عرك جٌرذع فُهح لشَرح" خشُص أْ ضفشع هٍُىُ" :لىٌٗ [2012]

٘زٖ اٌضَبدح ِٓ  ،"فطىيف سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ وجألِش هًٍ رٌه" :يف آخش ىشَك ّمًُلىٌٗ 
  .لىي اٌض٘شٌ وّب ثُٕزٗ يف اٌىالَ ًٍّ اٟتذَش األوي

ثٓ ا وأِب ِب سواٖ ،(أثىاة اٌزهغذ) رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ ِغزىىف يف ،ئخل ..."ِح وحْ َضَذ يف سِؼحْ" :لىٌٗ
وبْ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ َقٍٍ يف سِنبْ ّؾشَٓ سوْخ " :ثٓ ّجبطاأيب ؽُجخ ِٓ ؽذَش 

 ِِ وىهنب أٍُّ ْتبي إٌيب ، ولذ ّبسمٗ ؽذَش ّبئؾخ ٘زا اٌزٌ يف اٌقؾُؾُت، فاعٕبدٖ مُْف"واٌىرش
.  وا أٍُّ،فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٌُال ِٓ غَت٘ب

 (.مل َششدٗ جذٓ دجش [2013]جحلذَع ): ِالدلس
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وطحخ فؼً ٌٍُس جٌمذس  - 32
 ذحخ فؼً ٌٍُس جٌمذس

ٍَِس جٌَْمِذِس ﴿ولىي ج ضوحىل  ُِ ُٖ ِفٍ ٌَ ٍَُس جٌَْمِذِس *ِئَّٔح َأَِٔضٌَْٕح ُِ َِح ٌَ َِح َأِدَسجَن  ِٓ َأٌِْف َشِهٍش * َو ِِ ٍَُس جٌَْمِذِس َخٌُِش  ُِ ٌَ * 
ٍِِش  ِّ َأ ِٓ ُو ِِ  ُِ ِْ َسذِِّه ٍَحِتَىُس َوجٌشُّوُح ِفَُهح ِذِاْر َّ ٍَِن جٌَْفِجِش*َضَٕضَُّي جٌْ ـْ َِ ٍَ َدطًَّ  ِ٘  ٌَ  ،[5 - 1: جٌمذس]﴾ َعٍَح

.  فأٗ مل َوٍّٗ﴾وِح َذسَه﴿:  فمذ أهٍّٗ، وِح لحي﴾ِح أدسجن﴿ :ِح وحْ يف جٌمشآْ: لحي جذٓ هُُٕس
 

جٌششح 
 (ثبة فنً ٌٍُخ اٌمذس) :لىٌٗ

. ﴾ ئذل آخش اٌغىسح...وِب أدسان ِب ٌٍُخ اٌمذس* ئٔب أٔضٌٕبٖ يف ٌٍُخ اٌمذس ﴿ :ولبي ا رْبذل
 واٌنَّت يف ، ِٓ عهخ أْ ٔضوي اٌمشآْ يف صِبْ ثُْٕٗ َمزنٍ فنً رٌه اٌضِبْ:وِٕحعرس رٌه ٌٍطشمجس

 و٦تب رنّٕزٗ اٌغىسح ِٓ ﴾ؽهش سِنبْ اٌزٌ أٔضي فُٗ اٌمشاْ﴿ : ٌمىٌٗ رْبذل، ٌٍمشآْ﴾ ﴿ئٔب أٔضٌٕبٖ:لىٌٗ
.  رًتي ا١تالئىخ فُهب:فنً ٌٍُخ اٌمذس

َِب َلَذُسوا ﴿ : ومىٌٗ رْبذل، ا١تشاد ثٗ اٌزَُُْ: فمًُ، اٌزٌ أمُفذ ئٌُٗ اٌٍٍُخ(ثبٌمِذس)واخزٍف يف ا١تشاد  َو
ٖٔ َٗ َؽٖك َلِذِس   : أهنب راد لِذس:وا١تٌْت [91: األْٔبَ]﴾اٌَّ
  .ًٌتوي اٌمشآْ فُهب .1

  .أو ١تب َمِ فُهب ِٓ رًتي ا١تالئىخ .2

  .أو ١تب ًَتي فُهب ِٓ اٌّّوخ واٌشٛتخ وا١تغفشح .3

  .أو أْ اٌزٌ حيُُهب َقَت را لذس .4

ُٗ﴿ : ومىٌٗ رْبذل، ٕ٘ب اٌزنُُك(اٌمذس) :ولًُ ٗٔ ِسِصُل ٍََُِّ ِٓ ُلٔذَس  َِ  :وٌِْت اٌزنُُك فُهب [7: اٌيالق]﴾َو
.  أو ألْ األسك رنُك فُهب ّٓ ا١تالئىخ،ئخفبؤ٘ب ّٓ اٌٍُْ ثزُُْٕهب

 أٔٗ َمٖذس فُهب أؽىبَ رٍه : وا١تٌْت، اٌزٌ ٘ى ِإاخٍ اٌمنبء، ٕ٘ب ٔتٌْت اٌَمَذس ثفزؼ اٌذاي(اٌمذس) :ولًُ
ٍُ﴿ : ٌمىٌٗ رْبذل،اٌغٕخ ٍِِش َؽٔىُ ُّ َأ ٌُ والَِٗ فمبي،[4: اٌذخبْ]﴾ٔفَُهب َُْفَشُق ُو لبي " : وثٗ فٓذس إٌىو

ٍُ﴿ : ٌمىٌٗ رْبذل، ٝتُذ ٌٍُخ اٌمذس ١تب َرىزت فُهب ا١تالئىخ ِٓ األلذاس:اٌٍّْبء ٍِِش َؽٔىُ ُّ َأ  "﴾ٔفَُهب َُْفَشُق ُو
  . ولزبدح وغَتُ٘، وّىشِخ، ّٓ ٣تب٘ذ،وسواٖ ّجذاٌشصاق وغَتٖ ِٓ ا١تفغشَٓ ثأعبُٔذ فؾُؾخ

ِٓ ُُّٕخ أٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ وبْ َْشف رُُْت ٌٍُخ ا وِمقىُد ،ئخل ..."ذٓ هُُٕسجلحي " :لىٌٗ ث
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ُٗ ََٖضوًَّ﴿ : ولذ ُرْمِّت ٘زا اٟتقش ثمىٌٗ رْبذل،اٌمذس ََّْ  ولذ ،ثٓ أَ ِىزىَافاهنب ٔضٌذ يف  [3: ّجظ]﴾ٌَ
.  وأٔٗ ٦تٓ رضوً ؤفْزٗ اٌزوشي،ٍُّ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ْتبٌٗ
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ِٓ طحَ سِؼحْ »: هٓ أيب ٘شَشز سػٍ ج هٕٗ، هٓ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي - 2014
ئديحٔح وجدطغحذح غفش ٌٗ ِح ضمذَ ِٓ رٔرٗ، وِٓ لحَ ٌٍُس جٌمذس ئديحٔح وجدطغحذح غفش ٌٗ ِح ضمذَ ِٓ 

 .«رٔرٗ
 

 جٌششح
. اٌىالَ ٍُّٗ لشَجب رمذَ "ِٓ فبَ سِنبْ" :لىٌٗ
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 ذحخ جٌطّحط ٌٍُس جٌمذس يف جٌغرن جألوجخش
أْ سجحال ِٓ أطذحخ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، أسوج : هٓ جذٓ هّش سػٍ ج هٕهّح - 2015

أسي سؤَحوُ لذ ضىجؿأش »: ٌٍُس جٌمذس يف جدلٕحَ يف جٌغرن جألوجخش، فمحي سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ
.«يف جٌغرن جألوجخش، فّٓ وحْ ِطذشَهح فٍُطذش٘ح يف جٌغرن جألوجخش  

 
جٌششح 

 (ثبة اٌزّبط ٌٍُخ اٌمذس يف اٌغجِ األواخش) :لىٌٗ
 ولذ اخزٍف إٌبط فُهب ،ِْمىدربْ ٌجُبْ ٌٍُخ اٌمذس ـ وٍ٘ ٖتشٌ ٌٍُخ اٌمذس  ـ ٘زٖ اٌزشٚتخ واٌيت ثْذ٘ب 

 . عأروش٘ب ِفقٍخ ثْذ اٌفشآ ِٓ ؽشػ أؽبدَش اٌجبثُت،ًٍّ ِزا٘ت وضَتح
  .دل ألف ًٍّ رغُّخ أؽذ ِٓ ٘إالء ،..."أْ سجحال" :لىٌٗ
 ، ئهنب يف اٌغجِ األواخش: أٌ لًُ ٢تُ يف ا١تٕبَ،أسوا ثنُ أٓوٌٗ ًٍّ اٌجٕبء ٌٍّغهىي "ُأسوج ٌٍُس جٌمذس" :لىٌٗ
 وآخش٘ب ٌٍُخ اٌضبِٓ ، أو٢تب ٌٍُخ اٌضبين واٌْؾشَٓاٌيت ا١تشاد ثٗ اٌغجِ : ولًُ، أْ ا١تشاد ثٗ أواخش اٌؾهش:وجٌلح٘ش

 وًٍّ اٌضبين رذخً اٌضبُٔخ فمو ، وال صالس وّؾشَٓ، فًٍْ األوي ال رذخً ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ،واٌْؾشَٓ
. وال رذخً ٌٍُخ اٌزبعِ واٌْؾشَٓ

 وئْ ٔبعب أسوا أهنب يف اٌْؾش ،ئْ ٔبّعب أسوا ٌٍُخ اٌمذس يف اٌغجِ األواخش": اٌزْجَت"ا١تقٕف يف وّٕذ 
ووأٔٗ طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ٔلش  ،"اٌزّغى٘ب يف اٌغجِ األواخش" : فمبي إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ،األواخش

.  فأِش ذٗ،ئىل جدلطفك هٍُٗ ِٓ جٌشوجَطٌن
  . وا١تشاد أثقش ٣تبصا، ثفزؾزُت أٌ أٍُّ"َأَسي" :لىٌٗ
 وئمنب أساد ، ألهنب دل رىٓ سؤَب واؽذح، وا١تشاد ِشائُىُ، وزا عبء ثافشاد اٌشؤَب:لبي ُّبك "سؤَحوُ" :لىٌٗ
. اٞتٕظ

. ثب٢تّضح أٌ رىافمذ وصٔب وٌِْت "ضىجؿأش" :لىٌٗ
 ، وعىاص االعزٕبد ئٌُهب يف االعزذالي ًٍّ األِىس اٌىعىدَخ، دالٌخ ًٍّ َُّ لذس اٌشؤَبويف ٘زج جحلذَع

 .ثؾشه أْ ال خيبٌف اٌمىاّذ اٌؾشُّخ
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جهطىفٕح ِن جٌٕيب طًٍ ج : عأٌص أذح عوُذ، ووحْ يل طذَمح فمحي: هٓ أيب عٍّس، لحي - 2016
ئين أسَص ٌٍُس جٌمذس، مث »: هٍُٗ وعٍُ جٌوشش جألوعؾ ِٓ سِؼحْ، فخشؼ طرُذس هششَٓ فخـرٕح، ولحي

فحٌطّغى٘ح يف جٌوشش جألوجخش يف جٌىضش، وئين سأَص أين أعجذ يف ِحء وؿٌن، فّٓ - أو ٔغُطهح - أٔغُطهح 
، فشجوٕح وِح ٔشي يف جٌغّحء لضهس، فجحءش «وحْ جهطىف ِن سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، فًٍنجن

عذحذس فّـشش دىت عحي عمف جدلغجذ، ووحْ ِٓ جشَذ جٌٕخً، وألُّص جٌظالز، فشأَص سعىي ج 
 .طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ َغجذ يف جدلحء وجٌـٌن، دىت سأَص أغش جٌـٌن يف جرهطٗ

 
جٌششح 

.  دل َزوش ا١تغئىي ّٕٗ يف ٘زٖ اٌيشَك..." اّزىفٕب: فمبي، ووبْ رل فذَمب،عأٌذ أثب عُْذ" :لىٌٗ
 ، ٘ىزا ولِ يف أوضش اٌشواَبد،"جهطىفٕح ِن سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جٌوشش جألوعؾ" :لىٌٗ

 ٌىٓ وففذ ثب١تزوش ًٍّ ئسادح ، ووبْ ِٓ ؽمهب أْ رىفف ثٍفٌ اٌزأُٔش، اٌٍُبرل"اٌْؾش" ـوا١تشاد ة
. اٌىلذ أو اٌضِبْ

 ٍَزّظ ٌٍُخ اٌمذس لجً ؛اّزىف اٌْؾش األوعو ِٓ سِنبْ" :و١تغٍُ ِٓ ىشَك أيب ٔنشح ّٓ أيب عُْذ
 وصاد يف ،" فأِش ثبٌجٕبء فأُّذ، مث أثُٕذ ٌٗ أهنب يف اٌْؾش األواخش، فٍّب أمنُت أِش ثبٌجٕبء فُمىك،أْ رجبْ ٌٗ

 : ويف سواَخ مهبَ،" مث اّزىف اٌْؾش األواخش، مث اّزىف اٌْؾش األوعو،أٔٗ اّزىف اٌْؾش األوي" :سواَخ
  . أٌ لذاِه، و٘ى ثفزؼ ا٢تّضح وا١تُُ،" ئْ اٌزٌ ريٍت أِبِه:ئْ عًَّّ أربٖ يف ا١تشرُت فمبي ٌٗ"

ؽىت ئرا وبْ ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ " : يف سواَخ ِبٌه ا١تزوىسح،"فخشؼ طرُذس هششَٓ فخـرٕح" :لىٌٗ
 وِمزنبٖ أْ خيجزٗ ولْذ ، وٍب٘شٖ خيبٌف سواَخ اٌجبة-"وٍ٘ اٌٍٍُخ اٌيت خيشط ِٓ فجُؾزهب ِٓ اّزىبفٗ-

 و٘ى ِغبَش ، وًٍّ ٘زا َىىْ أوي ٌُبرل اّزىبفٗ األخَت ٌٍُخ اصٕزُت وّؾشَٓ،يف أوي اٌُىَ اٟتبدٌ واٌْؾشَٓ
فأثقشد ُّٕبٌ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ وًٍّ عجهزٗ أصش ا١تبء واٌيُت ِٓ " :ٌمىٌٗ يف آخش اٟتذَش
 وولىُ ا١تيش وبْ يف ٌٍُخ ، فأٗ ٍب٘ش يف أْ ا٠تيجخ وبٔذ يف فجؼ اٌُىَ اٌْؾشَٓ،"فجؼ ئؽذي وّؾشَٓ

وٍ٘ اٌٍٍُخ اٌيت " : وًٍّ ٘زا فىأْ لىٌٗ يف سواَخ ِبٌه ا١تزوىسح، و٘ى ا١تىافك ٌجمُخ اٌيشق،ئؽذي وّؾشَٓ
.  وَىىْ يف ئمبفخ اٌقجؼ ئٌُهب ٕتىص، أٌ ِٓ اٌقجؼ اٌزٌ لجٍهب"خيشط ِٓ فجُؾزهب

 أو ِٓ اٌشؤَخ أٌ ، أٌ أٍّّذ هبب، وٍ٘ ِٓ اٌشؤَب، ثنُ أوٌٗ ًٍّ اٌجٕبء ٌغَت ُِْت"ُأِسَُِص" :لىٌٗ
-. و٘ى اٌغغىد يف ا١تبء واٌيُت- وئمنب أسٌ ّالِزهب ،أثقشهتب
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 ؟ ً٘ أٔغبٖ غَتٖ ئَب٘ب أو ٔغُهب ٘ى ِٓ غَت واعيخ، ؽه ِٓ اٌشاوٌ" أو ٔغُطهح،مث أٔغُطهح" :لىٌٗ
 وعُأيت عجت إٌغُبْ يف ٘زٖ اٌمقخ يف ؽذَش ّجبدح ثٓ ،أٔٗ أٔغٍ ٍُّ رُُْٕهب يف رٍه اٌغٕخ: وجدلشج

  .اٌقبِذ ثْذ ثبة
  .ليْخ ِٓ عؾبة سلُمخ: أٌ،  ثفزؼ اٌمبف واٌضاٌ"َلَضهس" :لىٌٗ
  ".فبعزهٍذ اٌغّبء فأِيشد" : يف اٌجبة اٌزٌ ٍَُٗ ِٓ وعٗ آخش، ثفزؾزُت"فّـشش" :لىٌٗ
ووبْ ًٍّ " ،ليش ا١تبء ِٓ عمفٗ:  أٌ"فىوف ا١تغغذ: "يف سواَخو "دىت عحي عمف جدلغجذ" :لىٌٗ
 ودل َىٓ ، وا١تشاد أٔٗ وبْ ٍَِال ثبٞتشَذ وا٠تىؿ، وئال فبٌْشَؼ ٘ى ٔفظ عمفٗ، أٌ ِضً اٌْشَؼ"ّشَؼ

  . ْتُش َُٔىٓ ِٓ ا١تيش اٌىضَت،٤تىُ اٌجٕبء
  :ويف دذَع أيب عوُذ ِٓ جٌفىجتذ

  .رشن ِغؼ عجهخ ا١تقٍٍ .5

 ٌىٓ َْىش ٍُّٗ لىٌٗ يف ثْل ، وٛتٍٗ اٞتّهىس ًٍّ األصش ا٠تفُف،واٌغغىد ًٍّ اٟتبئً .6
  . وأعبة إٌىوٌ ثأْ االِزالء ا١تزوىس ال َغزٍضَ عزش ٚتُِ اٞتجهخ"!ووعهٗ ٦تزٍئ ىُٕب وِبء" :ىشلٗ

  . أوضش رٌه يف أثىاة اٌقالحولذ ضمذَ ،وفُٗ عىاص اٌغغىد يف اٌيُت .7

  . واإلسؽبد ئذل ٖتقًُ األفنً،وفُٗ األِش ثيٍت األوذل .8

 وال ٔمـ ٍُّٗ يف رٌه العُّب فُّب دل ،وأْ إٌغُبْ عبئض ًٍّ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ .9
 أو ، وّب يف اٌغهى يف اٌقالح، ولذ َىىْ يف رٌه ِقٍؾخ رزٍْك ثبٌزؾشَِ،َإرْ ٌٗ يف رجٍُغٗ

 ألْ ٌٍُخ اٌمذس ٌى ُّٕذ يف ٌٍُخ ثُْٕهب ؽقً االلزقبس ،ثبالعزهبد يف اٌْجبدح وّب يف ٘زٖ اٌمقخ
 وّب عُأيت "ّغً أْ َىىْ خَتا ٌىُ" : ووبْ ٘زا ٘ى ا١تشاد ثمىٌٗ، ففبرذ اٌْجبدح يف غَت٘ب،ٍُّهب

  .يف ؽذَش ّجبدح

  .وفُٗ اعزّْبي سِنبْ ثذوْ ؽهش .10

  .واعزؾجبة االّزىبف فُٗ .11

  .ورشعُؼ اّزىبف اٌْؾش األخَت .12

  .وأْ ِٓ اٌشؤَب ِب َمِ رْجَتٖ ِيبثمب .13

  .ورشرت األؽىبَ ًٍّ سؤَب األٔجُبء .14

  . ا١تؾٍ يف ىٍت اٌٍُْ:ويف أوي لقخ أيب عٍّخ ِِ أيب عُْذ .15
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  . وئعبثخ اٌغبئً ٌزٌه،وئَضبس ا١تىامِ ا٠تبٌُخ ٌٍغإاي .16

  .واعزٕبة ا١تؾمخ يف االعزفبدح .17

  .واثزذاء اٌيبٌت ثبٌغإاي .18

  .ورمذمي ا٠تيجخ ًٍّ اٌزٍُُْ .19

  . واٌزذسَظ ئٌُهب، ورغهًُ ا١تؾمخ فُهب ْتغٓ اٌزٍيف،ورمشَت اٌجُْذ يف اٌيبّخ .20

 . وَغزٕجو ِٕٗ عىاص رغَُت ِبدح اٌجٕبء ِٓ األولبف ٔتب ٘ى ألىي ِٕهب وأٔفِ:لًُ .21
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 ذحخ حتشٌ ٌٍُس جٌمذس يف جٌىضش ِٓ جٌوشش جألوجخش
. فُٗ هٓ هرحدز

حتشوج ٌٍُس »: أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي: هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح - 2017
 .«جٌمذس يف جٌىضش، ِٓ جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ

وحْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جيحوس يف :  أيب عوُذ جخلذسٌ سػٍ ج هّٕٗٓ - 2018
سِؼحْ جٌوشش جٌيت يف وعؾ جٌشهش، فارج وحْ دٌن ديغٍ ِٓ هششَٓ ٌٍُس دتؼٍ، وَغطمرً ئدذي 
وهششَٓ سجن ئىل ِغىٕٗ، وسجن ِٓ وحْ جيحوس ِوٗ، وأٔٗ ألحَ يف شهش جحوس فُٗ جٌٍٍُس جٌيت وحْ 

وٕص أجحوس ٘زٖ جٌوشش، مث لذ ذذج يل أْ »: َشجن فُهح، فخـد جٌٕحط، فأِشُ٘ ِح شحء ج، مث لحي
أجحوس ٘زٖ جٌوشش جألوجخش، فّٓ وحْ جهطىف ِوٍ فٍُػرص يف ِوطىفٗ، ولذ أسَص ٘زٖ جٌٍٍُس، مث 

، «أٔغُطهح، فحذطغى٘ح يف جٌوشش جألوجخش، وجذطغى٘ح يف وً وضش، ولذ سأَطين أعجذ يف ِحء وؿٌن
فحعطهٍص جٌغّحء يف ضٍه جٌٍٍُس فأِـشش، فىوف جدلغجذ يف ِظًٍ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ٌٍُس 
ئدذي وهششَٓ، فرظشش هُين سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، ؤلشش ئٌُٗ جٔظشف ِٓ جٌظرخ 

 .ووجهٗ شلطٍة ؿُٕح وِحء
 .«جٌطّغىج»: هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، هٓ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي - 2019

 
جٌششح 

يف ٘زٖ اٌزشٚتخ ئؽبسح ئذل سعؾبْ ، "ذحخ حتشٌ ٌٍُس جٌمذس يف جٌىضش ِٓ جٌوشش جألوجخش" :لىٌٗ
و٘زج  ، ال يف ٌٍُخ ِٕٗ ثُْٕهب، مث يف أوربسٖ، مث يف اٌْؾش األخَت ِٕٗ،وىْ ٌٍُخ اٌمذس ِٕؾقشح يف سِنبْ

. ٘ى جٌزٌ َذي هٍُٗ رلّىم جألخرحس جٌىجسدز فُهح
  : ِٕهب، أوضش٘ب ال رَهش ئال ثْذ أْ ٘تنٍ،ولذ وسد ٌٍٍُخ اٌمذس ّالِبد

 وألٛتذ ،"ال شوحم ذلحأْ اٌؾّظ ريٍِ يف فجُؾزهب "يف فؾُؼ ِغٍُ ّٓ أيب ثٓ وْت  .1
 ".فبفُخ" : وصاد،ثٓ ِغْىدؽذَش ا وألٛتذ ِٓ ،"ِضً اٌيغذ" :ِٓ ؽذَضٗ

 رقجؼ اٌؾّظ َىِهب ،ال دحسز وال ذحسدز ،ٌٍُخ اٌمذس ىٍمخ" :والثٓ خضديخ ِٓ ؽذَضٗ ِشفىّب .2
 عبوٕخ ، وأْ فُهب لّشا عبىْب،طحفُس ذٍجسئهنب " : وألٛتذ ِٓ ؽذَش ّجبدح ِشفىّب"محشجء ػوُفس

  ". وال حيً ٌىىوت َشًِ ثٗ فُهب، ال ؽش فُهب وال ثشد،فبؽُخ
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 ، ِضً اٌمّش ٌٍُخ اٌجذس، ٌُظ ٢تب ؽْبُختشؼ ِغطىَس أْ اٌؾّظ يف فجُؾزهب :وِٓ أِبساهتب .3
  .وال حيً ٌٍشُـحْ أْ خيشؼ ِوهح َىِثز

 ،أْ اٌؾّظ ريٍِ وً َىَ ثُت لشين ؽُيبْ" :ثٓ ِغْىد أَنباوالثٓ أيب ؽُجخ ِٓ ؽذَش  .4
  ".ئال طرُذس ٌٍُس جٌمذس

  ".ٌٍُس ِـش وسَخٌٍُخ اٌمذس " :وٌٗ ِٓ ؽذَش عبثش ثٓ ٝتشح ِشفىّب .5

 ال ؽبسح وال ،وٍ٘ ٌٍُخ ىٍمخ ثٍغخ" :والثٓ خضديخ ِٓ ؽذَش عبثش ِشفىّب يف ٌٍُخ اٌمذس .6
  ". وال خيشط ؽُيبهنب ؽىت َنًء فغش٘ب،ضطؼخ وىجورهح ،ثبسدح

وأْ جدلالتىس ضٍه جٌٍٍُس أوػش يف جألسع " :أيب ٘شَشح ِشفىّبأَنب ِٓ ؽذَش  الثٓ خضديخو .7
  ".ِٓ هذد جحلظٍ

وِٓ ىشَك ، "وال حيذظ فُهح دجء ،ال َشعً فُهب ؽُيبْ" : ٣تب٘ذّٓثٓ أيب ؽبمت الو .8
 وٍ٘ ِٓ غشوة اٌؾّظ ، ورفزؼ فُهب أثىاة اٌغّبء،َمجً ا اٌزىثخ فُهب ِٓ وً ربئت" :اٌنؾبن

  ".ئذل ىٍىّهب

 ، أْ األؽغبس يف رٍه اٌٍٍُخ رغمو ئذل األسك مث رْىد ئذل ِٕبثزهب:وروش اٌيٌّّ ّٓ لىَ .9
  .وأْ وً ؽٍء َغغذ فُهب

ئْ ا١تُبٖ " : أٔٗ لبي ِٓ ىشَك ّجذح ثٓ أيب ٌجبثخ"فنبئً األولبد"وسوي اٌجُهمٍ يف  .10
 ".ا١تبٟتخ رْزة رٍه اٌٍٍُخ

 وأؽبس ئذل ِب أخشعٗ يف اٌجبة ،َذخً يف ٘زا اٌجبة ؽذَش ّجبدح ثٓ اٌقبِذ:  أٌ"فُٗ هرحدز" :لىٌٗ
األوي :  مث روش ا١تقٕف يف اٌجبة صالصخ أؽبدَش،"اٌزّغى٘ب يف اٌزبعْخ واٌغبثْخ وا٠تبِغخ" :اٌزٌ ٍَُٗ ثٍفٌ

  .() أيب عوُذ وفقً ثُٕهّب ْتذَش ، أوسدٖ ِٓ وعهُت،هحتشسؽذَش 
  .َْزىف:  أٌ"وحْ جيحوس" :لىٌٗ
  . وِْٕبمهب ِزمبسة، ِٓ اٌٍجش"فٍٍُجش" : ويف سواَخ، وزا ٌألوضش ِٓ اٌضجبد"فٍُػرص" :لىٌٗ
  . ورمذمي ا١تىؽذح، ثبٌغُت ا١تْغّخ"فحذطغى٘ح" :لىٌٗ

  . أوسدٖ ِٓ أوعٗ،ثٓ ّجبطا ؽذَش :جحلذَع جٌػحٌع

                                 

. و٘زا ٘ى اٟتذَش اٌضبين ()
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وحْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جيحوس يف جٌوشش جألوجخش ِٓ : هٓ هحتشس، لحٌص - 2020
 .«حتشوج ٌٍُس جٌمذس يف جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ»: سِؼحْ وَمىي

جٌطّغى٘ح يف جٌوشش »: أْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي: هٓ جذٓ هرحط سػٍ ج هٕهّح - 2021
  .«.جألوجخش ِٓ سِؼحْ ٌٍُس جٌمذس، يف ضحعوس ضرمً، يف عحذوس ضرمً، يف خحِغس ضرمً

لحي : جذٓ هرحط سػٍ ج هٕهّح لحيهٓ : سوجٖ جٌرخحسٌ ِٓ ؿشَك أيب رلٍض وهىشِس، لحال – 2022
 َوين «ٍ٘ يف جٌوشش جألوجخش، ٍ٘ يف ضغن ديؼٌن، أو يف عرن َرمٌن»: سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ

 ".جٌطّغىج يف أسذن وهششَٓ" :ٌٍُس جٌمذس، وهٓ خحٌذ، هٓ هىشِس، هٓ جذٓ هرحط
جٌششح 

ومل : اٟتذَش أخشعٗ اٌجخبسٌ ِٓ سواَخ ٘ؾبَ ثٓ ّشوح، ّٓ أثُٗ، ّٓ ّبئؾخ، فمبي اٟتبفٌ [2020]
 ووأْ اٌجخبسٌ أؽبس ثادخبٌٗ يف اٌزشٚتخ ئذل أْ ،َمن يف شٍء ِٓ ؿشق ٘شحَ يف ٘زج جحلذَع جٌطمُُذ ذحٌىضش

. ِيٍمٗ حيًّ ًٍّ ا١تمُذ يف سواَخ أيب عهًُ
 . ولذ عجك اٌىالَ ٍُّٗ يف اٌجبة اٌزٌ لجٍٗ،اٟتذَش اٌضبين ؽذَش أيب عُْذ

 وعُأيت ، و٘ى ِفغش ٔتب ثْذٖ، وا١تشاد ثٗ ٌٍُخ اٌمذس،وزا فُٗ ثامّبس ا١تفْىي "جٌطّغى٘ح" :لىٌٗ [2021] 
  . وئمنب ولِ يف ٘زٖ اٌشواَخ اخزقبس،أٔٗ رمذَ لجً رٌه والَ حيغٓ ِْٗ ّىد اٌنَّت

.  وجيىص اٌشفِ"اٌزّغى٘ب" : ثبٌٕقت ًٍّ اٌجذي ِٓ اٌنَّت يف لىٌٗ،"ٌٍَُس جٌمذس" :لىٌٗ
وزا ٌألوضش ثزمذمي اٌغُت يف اٌضبين ورأخَت٘ب يف  "يف ضغن ديؼٌن أو يف عرن َرمٌن" :لىٌٗ [2022]

  . وثٍفٌ ا١تنٍ يف األوي واٌجمبء يف اٌضبين،األوي
 ، ٍَضَ ِٕٗ أْ رىىْ ٌٍُخ اصُٕت وّؾشَٓ ئْ وبْ اٌؾهش صالصُت"ربعْخ رجمً" :وصُّ ثْل اٌؾشاػ أْ لىٌٗ

 ألٔٗ ، وِب ادّبٖ ِٓ اٟتقش ِشدود،وال رىىْ ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ ئال ئْ وبْ رٌه اٌؾهش رغْب وّؾشَٓ
 وجيىص ثٕبؤٖ ، ً٘ ٘ى رجمً ثبٌٍٍُخ ا١تزوىسح أو خبسّعب ّٕهب فجٕبٖ ًٍّ األوي"رجمً" :َٕجٍت ًٍّ ا١تشاد ثمىٌٗ

فاْ ،  وجٌزٌ َلهش أْ يف جٌطورًن ذزٌه جإلشحسز ئىل جالدطّحٌٌن، فُىىْ ًٍّ ّىظ ِب روش،ًٍّ اٌضبين
  . وئْ وبْ رغْب وّؾشَٓ فبٌزغِ ثبٔنّبِهّب وا أٍُّ،وبْ اٌؾهش ِضال صالصُت فبٌزغِ ِْٕب٘ب غَت اٌٍٍُخ

وحتظً ٌٕح ِٓ ِزج٘رهُ يف رٌه أوػش ِٓ أسذوٌن  ،ولذ جخطٍف جٌوٍّحء يف ٌٍُس جٌمذس جخطالفح وػًنج
 .ولذ جشطشوطح يف ئخفحء وً ِٕهّح ٌُمن ججلذ يف ؿٍرهّح ، وّب ولِ ٌٕب ََٔت رٌه يف عبّخ اٞتّْخ،لىال

  . أهنب سفْذ أفال وسأعب:جٌمىي جألوي
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.  ولْذ يف صِٓ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ، أهنب خبفخ ثغٕخ واؽذح:جٌػحين
.  ودل رىٓ يف األُِ لجٍهُ، أهنب خبفخ هبزٖ األِخ:جٌػحٌع
.  أهنب ٦تىٕخ يف ٚتُِ اٌغٕخ:جٌشجذن

ذاعٕحد طذُخ ثٓ أيب ؽُجخ ا سواٖ ،ثٓ ّّشا و٘ى لىي ، ٦تىٕخ يف ٚتُِ ٌُبٌُٗ، أهنب ٥تزقخ ثشِنبْ:جخلحِظ
. هٕٗ

. ()أهنب يف ٌٍُخ ُِْٕخ ِٓ ؽهش سِنبْ وٍٗ: جٌغحدط
.  أهنب أوي ٌٍُخ ِٓ سِنبْ:جٌغحذن
 واٌزٌ سأَذ يف ،"ؽشػ اٌّْذح"ثٓ ا١تٍمٓ يف ا ؽىبٖ ؽُخٕب ، أهنب ٌٍُخ إٌقف ِٓ سِنبْ:جٌػحِٓ

. جٌمىي جٌطحعن فاْ وبٔب ٤تفىٍُت فهى ،ٌٍُس جٌٕظف ِٓ شورحْ ٌٍمشىيب ؽىبَخ لىي أهنب "ا١تفهُ"
.  أهنب ٌٍُخ عجِ ّؾشح ِٓ سِنبْ:جٌوحشش

.  أهنب ِجهّخ يف اٌْؾش األوعو:جٌمىي جحلحدٌ هشش
ثٓ اٞتىصٌ يف ا وروشٖ ، لشأرٗ ٓتو اٌميت اٟتٍيب يف ؽشؽٗ، أهنب ٌٍُخ ٙتبْ ّؾشح:جٌمىي جٌػحين هشش

  ".ُِِؾىٍٗ"
َِ ّؾشح:جٌمىي جٌػحٌع هشش .  أهنب ٌٍُخ رغ
.  أهنب أوي ٌٍُخ ِٓ اٌْؾش األخَت:جٌمىي جٌشجذن هشش

ِّب فهٍ ٌٍُخ اٌْؾشَٓ، ِضً اٌزٌ لجٍٗ:جٌمىي جخلحِظ هشش  وئْ وبْ ٔبلّقب فهٍ ، ئال أٔٗ ئْ وبْ اٌؾهش رب
.  وصُّ أٔٗ جيِّ ثُت اإلخجبس ثزٌه،ثٓ ؽضَا و٘ى لىي ، و٘ىزا يف ٚتُِ اٌؾهش،ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ

.  وعُأيت ؽىبَزٗ ثْذ، أهنب ٌٍُخ اصُٕت وّؾشَٓجٌمىي جٌغحدط هشش
ثٓ أيب ا وسوي ، سواٖ ِغٍُ ّٓ ّجذا ثٓ أُٔظ ِشفىّب، أهنب ٌٍُخ صالس وّؾشَٓ:جٌمىي جٌغحذن هشش

  ".ٌٍُخ اٌمذس ٌٍُخ صالس وّؾشَٓ" :ؽُجخ ثاعٕبد فؾُؼ ّٓ ِْبوَخ لبي
.  أهنب ٌٍُخ أسثِ وّؾشَٓ:جٌمىي جٌػحِٓ هشش
  . أليب ثىشح"ا١تؾىً"ثٓ اٞتىصٌ يف اّضاٖ ،  أهنب ٌٍُخ ٜتظ وّؾشَٓ:جٌمىي جٌطحعن هشش

.  و٘ى لىي دل أسٖ فشحيب، أهنب ٌٍُخ عذ وّؾشَٓ:جٌمىي جٌوششوْ
                                 

واٌفشق ثُت ٘زا اٌمىي وثُت اٌزٌ لجٍٗ، أْ اٌزٌ لجٍٗ عٍْهب ٤تزٍّخ يف أٌ ٌٍُخ ِٓ ٌُبرل سِنبْ، ٓتالف ٘زا اٌمىي، فهى ِِ  ()
 .وىٔٗ َشا٘ب يف سِنبْ وٍٗ، ٌىٕهب ال َشا٘ب رزٕمً، ثً يف ٌٍُخ ُِْٕٓخ ِٕٗ
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 ، وسواَخ ّٓ أيب ؽُٕفخ، و٘ى اٞتبدح ِٓ ِز٘ت أٛتذ، أهنب ٌٍُخ عجِ وّؾشَٓ:جٌمىي جحلحدٌ وجٌوششوْ
أوػش وؽىبٖ فبؽت اٟتٍُخ ِٓ اٌؾبفُْخ ّٓ ،  وّب أخشعٗ ِغٍُ، وؽٍف ٍُّٗ،وثٗ عضَ أيب ثٓ وْت

. جٌوٍّحء
  . أهنب ٌٍُخ ٙتبْ وّؾشَٓ:جٌمىي جٌػحين وجٌوششوْ

  .ثٓ اٌْشيبا ؽىبٖ ، أهنب ٌٍُخ رغِ وّؾشَٓ:جٌمىي جٌػحٌع وجٌوششوْ
.  أهنب ٌٍُخ صالصُت:جٌمىي جٌشجذن وجٌوششوْ

 ، وٍُّٗ َذي ؽذَش ّبئؾخ وغَت٘ب يف ٘زا اٌجبة، أهنب يف أوربس اٌْؾش األخَت:جٌمىي جخلحِظ وجٌوششوْ
. و٘ى أسجخ جأللىجي

 وأٛتذ ِٓ ، سواٖ اٌزشِزٌ ِٓ ؽذَش أيب ثىشح، ثضَبدح اٌٍٍُخ األخَتح، ِضٍٗ:جٌمىي جٌغحدط وجٌوششوْ
  .ؽذَش ّجبدح ثٓ اٌقبِذ

 ، واٌضىسٌ، ؤـ ٍُّٗ ِبٌه، لبٌٗ أثى لالثخ، رٕزمً يف اٌْؾش األخَت وٍٗ:جٌمىي جٌغحذن وجٌوششوْ
ثٓ ّجبط أْ اٌقؾبثخ ارفمىا ا ووأٔٗ أخزٖ ِٓ ؽذَش ،ِطفك هٍُٗ وصُّ ا١تبوسدٌ أٔٗ ، وئعؾبق،وأٛتذ

 ؽذَش أيب عُْذ :وَإَذ وىهنب يف اٌْؾش األخَت،  مث اخزٍفىا يف رُُْٕهب ِٕٗ،ًٍّ أهنب يف اٌْؾش األخَت
، " ئْ اٌزٌ ريٍت أِبِه:اٌقؾُؼ أْ عًَّّ لبي ٌٍٕيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ١تب اّزىف اٌْؾش األوعو

 ، واّزىبف أصواعٗ ثْذٖ،ورمذَ روش اّزىبفٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ اٌْؾش األخَت يف ىٍت ٌٍُخ اٌمذس
  :وجخطٍف جٌمحتٍىْ ذٗ ، وّب يف اٌجبة اٌزٌ ثْذٖ،واالعزهبد فُٗ

.  ٍ٘ فُٗ ٤تزٍّخ ًٍّ ؽذ عىاء:فّٕهُ ِٓ لبي
جٌمىي  و٘ى ، أسعبٖ ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ: فمبي اٌؾبفٍْ، ثْل ٌُبٌُٗ أسعً ِٓ ثْل:وِٕهُ ِٓ لبي
. جٌػحِٓ وجٌوششوْ

 و٘ى ، أسعبٖ ٌٍُخ عجِ وّؾشَٓ: ولًُ،جٌمىي جٌطحعن وجٌوششوْ و٘ى ،سعبٖ ٌٍُخ صالس وّؾشَٓأ :ولًُ
  .جٌمىي جٌػالغىْ

 ً٘ ،ثٓ ّّشا ولذ رمذَ ثُبْ ا١تشاد ِٕٗ يف ؽذَش ، أهنب رٕزمً يف اٌغجِ األواخش:جٌمىي جحلحدٌ وجٌػالغىْ
  .جٌمىي جٌػحين وجٌػالغىْ وخيشط ِٓ رٌه ، أو آخش عجْخ رْذ ِٓ اٌؾهش،ا١تشاد ٌُبرل اٌغجِ ِٓ آخش اٌؾهش

.  أهنب رٕزمً يف إٌقف األخَت:جٌمىي جٌػحٌع وجٌػالغىْ
 ِٓ ؽذَش ، سواٖ اٟتبسس ثٓ أيب أعبِخ، أو عجِ ّؾشح، أهنب ٌٍُخ عذ ّؾشح:جٌمىي جٌشجذن وجٌػالغىْ
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  .ّجذا ثٓ اٌضثَت
 سواٖ عُْذ ثٓ ، أو ئؽذي وّؾشَٓ، أو رغِ ّؾشح، أهنب ٌٍُخ عجِ ّؾشح:جٌمىي جخلحِظ وجٌػالغىْ

  .ذاعٕحد ػوُفِٕقىس ِٓ ؽذَش أٔظ 
ثٓ أيب ّبفُ ِٓ ؽذَش ا سواٖ ، أو آخش ٌٍُخ، أهنب يف أوي ٌٍُخ ِٓ سِنبْ:جٌمىي جٌغحدط وجٌػالغىْ

  .ذاعٕحد ػوُفأٔظ 
 ، أو آخش ٌٍُخ، أو ئؽذي وّؾشَٓ، أو عبثِ ّؾشح، أو ربعِ ٌٍُخ، أهنب أوي ٌٍُخ:جٌمىي جٌغحذن وجٌػالغىْ

  .ذاعٕحد ػوُفثٓ ِشدوَٗ يف رفغَتٖ ّٓ أٔظ اسواٖ 
 سواٖ أثى داود ِٓ ، أو صالس وّؾشَٓ، أو ئؽذي ّؾشح، أهنب ٌٍُخ رغِ ّؾشح:جٌمىي جٌػحِٓ وجٌػالغىْ

 وعُْذ ثٓ ِٕقىس ِٓ ،ذاعٕحد ِٕمـنصاق ِٓ ؽذَش ٍٍّ س وّجذاي،ذاعٕحد فُٗ ِمحيثٓ ِغْىد اؽذَش 
  . أَنبذاعٕحد ِٕمـنؽذَش ّبئؾخ 

ثٓ ّجبط يف ا و٘ى ِأخىر ِٓ ؽذَش ، أو عجِ وّؾشَٓ، ٌٍُخ صالس وّؾشَٓ:جٌمىي جٌطحعن وجٌػالغىْ
". عجِ َجمُت أو عجِ دينُت" : ؽُش لبي،اٌجبة

 وّب عُأيت يف اٌجبة ، أو ٜتظ وّؾشَٓ، أو صالس وّؾشَٓ، ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ:جٌمىي جألسذوىْ
. اٌزٌ ثْذٖ ِٓ ؽذَش ّجبدح ثٓ اٌقبِذ

ثٓ ّّش يف اٌجبة اٌزٌ ا ٟتذَش ، أهنب ِٕؾقشح يف اٌغجِ األواخش ِٓ سِنبْ:جٌمىي جحلحدٌ وجألسذوىْ
  .لجٍٗ

  . ٟتذَش ّجذا ثٓ أُٔظ ّٕذ أٛتذ، أو صالس وّؾشَٓ، أهنب ٌٍُخ اصٕزُت وّؾشَٓ:جٌمىي جٌػحين وجألسذوىْ
.  واٌْؾش األخَت، أهنب يف أؽفبُ اٌْؾش اٌىعو:جٌمىي جٌػحٌع وجألسذوىْ
.  أو ا٠تبِغخ ِٕٗ، أهنب ٌٍُخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌْؾش األخَت:جٌمىي جٌشجذن وجألسذوىْ

.  أهنب يف عجِ أو ٙتبْ ِٓ أوي إٌقف اٌضبين:جٌمىي جخلحِظ وجألسذوىْ
.  أو اٌىرش ِٓ اًٌٍُ، أو آخش ٌٍُخ، أهنب يف أوي ٌٍُخ:جٌمىي جٌغحدط وجألسذوىْ

 وجحلع هًٍ ،ومجُن ٘زٖ جأللىجي جٌيت دىُٕح٘ح ذوذ جٌػحٌع فهٍُ جشج ِطفمس هًٍ ئِىحْ دظىذلح
  .جٌطّحعهح
 ، وأٔىش ٘زا اٌمىي إٌىوٌ، و٘زا َقٍؼ أْ َىىْ لىال آخش، اٌقؾُؼ أهنب ال ُرٍَُْ:ثٓ اٌْشيباولبي 

.  فال ٌِْت إلٔىبس رٌه، وأخّّ ثٗ ٚتبّخ ِٓ اٌقبٟتُت، لذ رَب٘شد األؽبدَش ثاِىبْ اٌٍُْ هبب:ولبي
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وأسجذهح  ، وثْنهب ديىٓ سدٖ ئذل ثْل وئْ وبْ ٍب٘ش٘ب اٌزغبَش،٘زا آخش ِب ولفذ ٍُّٗ ِٓ األلىاي
 ، وأسعب٘ب أوربس اٌْؾش، وّب َفهُ ِٓ أؽبدَش ٘زا اٌجبة، وأهنب رٕزمً، أهنب يف ورش ِٓ اٌْؾش األخَت:وٍهح

 ، ًٍّ ِب يف ؽذَش أيب عُْذ، أو صالس وّؾشَٓ،وأسعً أوربس اٌْؾش ّٕذ اٌؾبفُْخ ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ
  . ولذ رمذِذ أدٌخ رٌه، وأسعب٘ب ّٕذ اٞتّهىس ٌٍُخ عجِ وّؾشَٓ،وّجذا ثٓ أُٔظ

 ؛ خبالف ِح ٌى هُٕص ذلح ٌٍُس، جحلىّس يف ئخفحء ٌٍُس جٌمذس ٌُذظً جالجطهحد يف جٌطّحعهح:لحي جٌوٍّحء
 ويف ، و٘زٖ اٟتىّخ ِيشدح ّٕذ ِٓ َمىي ئهنب يف ٚتُِ اٌغٕخ، وّب رمذَ حنىٖ يف عبّخ اٞتّْخ،اللطظش هٍُهح
  . ئال أْ األوي مث اٌضبين أٌُك ثٗ، أو يف أوربسٖ خبفخ، أو يف ٚتُِ اٌْؾش األخَت،ٚتُِ سِنبْ

  ؟وجخطٍفىج ً٘ ذلح هالِس ضلهش دلٓ وفمص ٌٗ أَ ال
  . َشي وً ؽٍء عبعذا:فمًُ .1

  . ؽىت يف ا١تىامِ ا١تٍَّخ، األٔىاس يف وً ِىبْ عبىْخ:ولًُ .2

  . َغِّ عالِب أو خيبثب ِٓ ا١تالئىخ:ولًُ .3

  . ّالِزهب اعزغبثخ دّبء ِٓ وفمذ ٌٗ:ولًُ .4

.  وأٔٗ ال َؾزشه ٟتقى٢تب سؤَخ ؽٍء وال ٝتبّٗ،واخزبس اٌيٌّّ أْ ٚتُِ رٌه غَت الصَ
 أو َزىلف ؟ وئْ دل ََهش ٌٗ ؽٍء،ً٘ حيقً اٌضىاة ا١تشرت ٍُّهب ١تٓ ارفك ٌٗ أٔٗ لبِهب: وجخطٍفىج أَؼح

؟  رٌه ًٍّ وؾفهب ٌٗ
ِٓ َمُ ٌٍُخ اٌمذس " : وَذي ٌٗ ِب ولِ ّٕذ ِغٍُ ِٓ ؽذَش أيب ٘شَشح ثٍفٌ،ئىل جٌػحين ر٘د جألوػش

 وحيزًّ أْ َىىْ ا١تشاد َىافمهب يف ، فُىافمهب، أٌ ٍَُْ أهنب ٌٍُخ اٌمذس: ٌِْت َىافمهب: لبي إٌىوٌ،"فُىافمهب
. ٔفظ األِش وئْ دل ٍَُْ ٘ى رٌه
 ِْٕبٖ ِٓ لبِٗ وٌى دل ":ِٓ لبَ ٌٍُخ اٌمذس" ويف ؽذَش ،"ِٓ لبَ سِنبْ" :ولبي إٌىوٌ أَنب يف ؽذَش
 و٘ى عبس ًٍّ ِب اخزبسٖ ِٓ رفغَت ، وِٓ لبَ ٌٍُخ اٌمذس فىافمهب ؽقً ٌٗ،َىافك ٌٍُخ اٌمذس ؽقً ٌٗ رٌه

 ، وال أٔىش ؽقىي اٌضىاة اٞتضًَ ١تٓ لبَ الثزغبء ٌٍُخ اٌمذس،و٘ى جٌزٌ َطشجخ يف ٔلشٌ ،ا١تىافمخ ثبٌٍُْ هبب
.  وئمنب اٌىالَ ًٍّ ؽقىي اٌضىاة ا١تُْت ا١تىّىد ثٗ، وٌى دل رىفك ٌٗ،وئْ دل ٍَُْ هبب
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 ذحخ سفن ِوشفس ٌٍُس جٌمذس ٌطالدٍ جٌٕحط
خشؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ٌُخربٔح ذٍٍُس جٌمذس فطالدً : هٓ هرحدز ذٓ جٌظحِص، لحي - 2023

خشجص ألخربوُ ذٍٍُس جٌمذس، فطالدً فالْ وفالْ، فشفوص وهغً أْ »: سجالْ ِٓ جدلغٌٍّن فمحي
 .«َىىْ خًنج ٌىُ، فحٌطّغى٘ح يف جٌطحعوس، وجٌغحذوس، وجخلحِغس

 
جٌششح 

 ئؽبسح ؛ ولُذ اٌشفِ ٔتْشفخ،ثغجت رالؽٍ إٌبط: أٌ، "ذحخ سفن ِوشفس ٌٍُس جٌمذس ٌطالدٍ جٌٕحط" :لىٌٗ
 .ئذل أهنب دل رشفِ أفال وسأعب

. ح وا١تٕبصّخ وا١تؾب٘تخ ـ وٍ٘ ا١تخبفُ،ولْذ ثُٕهّب ِالؽبح: أٌ، "يفطالح" :لىٌٗ
".  ِْهّب اٌؾُيبْخيطظّحْفغبء سعالْ " : ّٕذ ِغٍُؽذَش أيب عُْذويف 

و٘زج  ،"مث أَملين ذوغ أٍٍ٘ فٕغُطهح ،أسَذ ٌٍُخ اٌمذس" :لبيفًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ أْ إٌيب ِغٍُ وّٕذ 
 فُىىْ عجت إٌغُبْ ، ثأْ رىىْ اٌشؤَب يف ؽذَش أيب ٘شَشح ِٕبِب؛ فاِب أْ حيًّ ًٍّ اٌزْذد،عرد آخش

 أو حيًّ ، فُىىْ عجت إٌغُبْ ِب روش ِٓ ا١تخبفّخ؛ وأْ رىىْ اٌشؤَخ يف ؽذَش غَتٖ يف اٌُمَخ،اإلَمبً
 ،أَمٍَت ثْل أٍٍ٘ :وحيطًّ أْ َىىْ جدلوىن ، وَىىْ إٌغُبْ ولِ ِشرُت ّٓ عججُت،ًٍّ اٖتبد اٌمقخ

. فغّْذ رالؽٍ اٌشعٍُت فمّذ ألؽغض ثُٕهّب فٕغُزهب ٌالؽزغبي هبّب
  . ودل َزوش ٌٗ ِغزٕذا،ثٓ دؽُخا روشٖ ، ووْت ثٓ ِبٌه،مهب ّجذا ثٓ أيب ؽذسد: لًُ "سجالْ" :لىٌٗ
  .ثزُُْت ٌٍُخ اٌمذس: أٌ "ألخربوُ ذٍٍُس جٌمذس" :لىٌٗ
 ا١تٌْت فشفْذ ثشوزهب يف :ولًُ.  ٌالؽزغبي ثب١تزخبفُّت،ِٓ لٍيب فٕغُذ رُُْٕهب:  أٌ"فشفوص" :لىٌٗ

.  ٌٍّالئىخ ال ٌٍٍُخ"سفْذ" اٌزبء يف :ولًُ ،رٍه اٌغٕخ
 فارا ، واٟتبًِ ٌٗ ًٍّ رٌه أْ سفْهب ِغجىق ثىلىّهب، أٌ ِْشفزهب"سفْذ" :لبي ثْنهُ" :ولبي اٌيُيب

 ، فٍّب ٗتبفّب سفْذ ثْذ، وديىٓ أْ َمبي ا١تشاد ثشفْهب أهنب ؽشّذ أْ رمِ: لبي،ولْذ دل َىٓ ٌشفْهب ٌِْت
 فهً أٍُّ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ ؛ وئرا رمشس أْ اٌزٌ اسرفِ ٍُّ رُُْٕهب رٍه اٌغٕخ،فًتي اٌؾشوُ ًِتٌخ اٌىلىُ

.  أٔٗ أٍُّ،ثٓ ُُّٕخ يف أوي اٌىالَ ًٍّ ٌٍُخ اٌمذسا ولذ رمذَ لىي ، فُٗ اؽزّبي؟وعٍُ ثْذ رٌه ثزُُْٕهب
 ً٘ وبْ سعىي ا فًٍ : أٔٗ عأي صَٕت ثٕذ أَ عٍّخ:وسوي ٤تّذ ثٓ ٔقش ِٓ ىشَك وا٘ت ا١تغبفشٌ

 و٘زا لبٌزٗ اؽزّبال وٌُظ ،ٖ.ا" ٌى ٍّّهب ١تب ألبَ إٌبط غَت٘ب، ال: فمبٌذ؟ا ٍُّٗ وعٍُ ٍَُْ ٌٍُخ اٌمذس
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  .ثالصَ الؽزّبي أْ َىىْ اٌزْجذ ولِ ثزٌه أَنب فُؾقً االعزهبد يف ٚتُِ اٌْؾش وّب رمذَ
 ووعٗ : لبي، اعزؾجبة وزّبْ ٌٍُخ اٌمذس ١تٓ سآ٘ب: ِٓ ٘زٖ اٌمقخ(اٟتٍجُبد)واعزٕجو اٌغجىٍ اٌىجَت يف 

.  فُغزؾت ارجبّٗ يف رٌه، وا٠تَت وٍٗ فُّب لذس ٌٗ،اٌذالٌخ أْ ا لذس ٌٕجُٗ أٔٗ دل خيّّ هبب
ذال  واٌىشاِخ َٕجغٍ وزّبهنب ، واٟتىّخ فُٗ أهنب وشاِخ: لبي، رٌه ّٓ اٟتبوٌ"ؽشػ ا١تٕهبط"وروش يف 

 وِٓ عهخ ، وِٓ عهخ أْ ال َأِٓ اٌشَبء، فال َأِٓ اٌغٍت،خالف ذٌن أً٘ جٌـشَك ِٓ جهس سؤَس جٌٕفظ
 وِٓ عهخ أٔٗ ال َأِٓ اٟتغذ فُىلِ غَتٖ يف ، فال َزؾبغً ّٓ اٌؾىش  ثبٌَٕش ئٌُهب ؤروش٘ب ٌٍٕبط،األدة
ًٍََّ ِئِخَىٔرَه َفَُٔىُُذوا ٌََه : وَغزأٔظ ٌٗ ثمىي َْمىة ٍُّٗ اٌغالَ،ازوس ـِ ُسِؤََبَن  ٍٖ ٌَب َرْمُق  ﴿ََبُثَٕ

  .اَِخ [5: َىعف]﴾...َوُِّذا
َِ ٌٍُٕخ ِٓ اٌْؾش حيطًّ " وجخلحِغس، وجٌغحذوس،فحٌطّغى٘ح يف جٌطحعوس" :لىٌٗ  أْ َشَذ ثبٌزبعْخ ربع
 أْ َشَذ هبب ربعِ ٌٍُخ رجمً ِٓ اٌؾهش فزىىْ ٌٍُخ ئؽذي أو وحيطًّ ، فزىىْ ٌٍُخ رغِ وّؾشَٓ،األخَت
 لىٌٗ يف سواَخ ئٝتبًُّ ثٓ عْفش ّٓ ٛتُذ ا١تبمُخ يف وَشجخ جألوي ، ْتغت ٘تبَ اٌؾهش ؤمقبٔٗ،اصُٕت

 ، وعجِ وّؾشَٓ،يف رغِ وّؾشَٓ:  أٌ" وجخلّظ، وجٌغرن،جٌطّغى٘ح يف جٌطغن" :وزبة اإلديبْ ثٍفٌ
 . وا أٍُّ،"يف ربعْخ رجمً" : ويف سواَخ ألٛتذ،وٜتظ وّؾشَٓ
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ذحخ جٌوًّ يف جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ 
وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ئرج دخً جٌوشش شذ »: هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2024

 .«ِثضسٖ، وأدُح ٌٍُٗ، وأَمق أٍ٘ٗ
 

جٌششح 
 ".يف سِنبْ: "ويف سواَخ ا١تغزٍٍّ، "ثبة اًٌّْ يف اٌْؾش األواخش ِٓ سِنبْ" :لىٌٗ
 ّٕذ ثٓ أيب ؽُجخ واٌجُهمٍ ِٓ ىشَك ٌوفشػ ثٗ يف ؽذَش ًّ،  أٌ األخَت"ئرج دخً جٌوشش" :جلىٌٗ

 .هحطُ ذٓ ػّشز
.  وثزٌه عضَ ّجذاٌشصاق ّٓ اٌضىسٌ، أٌ اّزضاي إٌغبء"شذ ِثضسٖ" :جلىٌٗ

،  أٌ رؾّشد ٌٗ، ؽذدد ٢تزا األِش ِئضسٌ: وّب َمبي، أْ َشَذ ثٗ اٞتذ يف اٌْجبدححيطًّ :ولبي ا٠تيبيب
 ٌيىًَ ، ىىًَ إٌغبد: وّٓ َمىي، أْ َشاد اٟتمُمخ واجملبصوحيطًّ،  أْ َشاد اٌزؾَّت واالّزضاي ِْبوحيطًّ

.  ومشش ٌٍْجبدح، واّزضي إٌغبء، فُىىْ ا١تشاد ؽذ ِئضسٖ ؽمُمخ فٍُ حيٍٗ، و٘ى ىىًَ إٌغبد ؽمُمخ،اٌمبِخ
 ، فْيفٗ ثبٌىاو،"شذ ِثضسٖ وجهطضي جٌٕغحء" :() ا١تزوىسحسوجَس هحطُ ذٓ ػّشز ولذ ولِ يف :لٍص

  .فُزمىي االؽزّبي األوي
 وأمبفٗ ، ألْ إٌىَ أخى ا١تىد؛ؽِت ٔفغٗ ثغهشٖ فُٗأ و،عهشٖ فأؽُبٖ ثبٌيبّخ: أٌ، "دٍن ٌٍُٗأو" :لىٌٗ

 أٌ ،"ال ٕتٍْىا ثُىرىُ لجىسا" : و٘ى حنى لىٌٗ،ؽِت ٌٍُٗ ْتُبرٗأ ألْ اٌمبئُ ئرا ؽٍُ ثبٌُمَخ ،ئذل اًٌٍُ ارغبّب
  . فزىىْ ثُىرىُ وبٌمجىس،ال رٕبِىا فزىىٔىا وبألِىاد

 صَٕت ثٕذ أَ عٍّخ دل ، و٤تّذ ثٓ ٔقش ِٓ ؽذَش، وسوي اٌزشِزٌ،ٌٍقالح:  أٌ"وأَمق أٍ٘ٗ" :لىٌٗ
 لبي ،َىٓ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ئرا ثمٍ ِٓ سِنبْ ّؾشح أَبَ َذُ أؽذا ِٓ أٍ٘ٗ َيُك اٌمُبَ ئال ألبِٗ

 فأٗ ،"وأَمٌ أٍ٘ٗ" : وفُٗ َٔش ٌمىٌٗ فُٗ، وبْ ثبالّزىبف، ر٘ت ثْنهُ ئذل أْ اّزضاٌٗ إٌغبء:اٌمشىيب
 فمذ رمذَ ، وفُٗ َٔش، فٍى وبْ ِْزىفب ٌىبْ يف ا١تغغذ ودل َىٓ ِْٗ أؽذ،َُؾْش ثأٔٗ وبْ ِْهُ يف اٌجُذ

 وًٍّ رمذَش أٔٗ دل َْزىف أؽذ ِٕهٓ ،"اّزىفذ ِِ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ اِشأح ِٓ أصواعٗ" :ؽذَش
  . وأْ َىلَهٓ ّٕذ ِب َذخً اٌجُذ ٟتبعزٗ،فُؾزًّ أْ َىلَهٓ ِٓ ِىمْٗ

 خزُ ا ، ئؽبسح ئذل اٟتش ًٍّ ٕتىَذ ا٠تب٘تخ، اٟتشؿ ًٍّ ِذاوِخ اٌمُبَ يف اٌْؾش األخَت:ويف اٟتذَش
                                 

. اٌيت رمذِذ لجً لًٍُ، وٍ٘ ّٕذ اثٓ أيب ؽُجخ واٌجُهمٍ ()
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 . آُِت،ٌٕب ٓتَت
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 وطحخ جالهطىحف - 33
 ذحخ جالهطىحف يف جٌوشش جألوجخش، وجالهطىحف يف جدلغحجذ وٍهح

ُٓ ﴿: ٌمىٌٗ ضوحىل َ٘ح َوَزٌَِه ََُرُِّ ٍَح َضْمَشُذى ِٗ َف ٍَْه ُدُذوُد جٌٍَّ ََّغحِجِذ ِض َْ ِفٍ جٌْ ُِ َهحِوُفى َّ َوَأُِٔط ُ٘ َوٌَح ُضَرحِشُشو
َْ ُِ ََطَُّمى ِٗ ٌٍَِّٕحِط ٌََوَُّه ُٗ آََحِض . [187: جٌرمشز]﴾جٌٍَّ

وحْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ َوطىف »: هٓ هرذج ذٓ هّش سػٍ ج هٕهّح، لحي - 2025
 .«جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ

أْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ »-: صوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ-هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح  - 2026
.«وعٍُ، وحْ َوطىف جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ دىت ضىفحٖ ج، مث جهطىف أصوججٗ ِٓ ذوذٖ  

أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ وحْ َوطىف يف : هٓ أيب عوُذ جخلذسٌ سػٍ ج هٕٗ - 2027
جٌوشش جألوعؾ ِٓ سِؼحْ، فحهطىف هحِح، دىت ئرج وحْ ٌٍُس ئدذي وهششَٓ، وٍ٘ جٌٍٍُس جٌيت خيشؼ 

ِٓ وحْ جهطىف ِوٍ، فٍُوطىف جٌوشش جألوجخش، ولذ أسَص ٘زٖ »: ِٓ طرُذطهح ِٓ جهطىحفٗ، لحي
جٌٍٍُس مث أٔغُطهح، ولذ سأَطين أعجذ يف ِحء وؿٌن ِٓ طرُذطهح، فحٌطّغى٘ح يف جٌوشش جألوجخش، 

، فّـشش جٌغّحء ضٍه جٌٍٍُس ووحْ جدلغجذ هًٍ هشَش، فىوف جدلغجذ، «وجٌطّغى٘ح يف وً وضش
 .فرظشش هُٕحٌ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ هًٍ جرهطٗ أغش جدلحء وجٌـٌن، ِٓ طرخ ئدذي وهششَٓ

 
جٌششح 

 ، جدلمحَ يف جدلغجذ:وششهح ، وؽجظ إٌفظ ٍُّٗ، ٌضوَ اٌؾٍء:االّزىبف ٌغخ (أثىاة االّزىبف) :لىٌٗ
 ووزا ِٓ ؽشُ فُٗ ، ئال ًٍّ ِٓ ٔزسًٖوٌُظ ذىججد ئمجحهح ، هًٍ طفس سلظىطس،ِٓ شخض سلظىص
 وأفشد عىَذ ثٓ غفٍخ ، وّب عُأيت يف ثبة ِفشد، واخزٍف يف اؽزشاه اٌقىَ ٌٗ،فميْٗ ّبِذا ّٕذ لىَ

  .ثبؽزشاه اٌيهبسح ٌٗ
َبرٗ آوال رجبؽشو٘ٓ وأٔزُ ّبوفىْ يف ا١تغبعذ رٍه ؽذود ا فال رمشثى٘ب وزٌه َجُت ا ﴿ :لىٌٗ رْبذل

  .﴾ٌٍٕبط ٌٍْهُ َزمىْ
ِؾشوىُخ ا١تغغذ ٌٗ ِٓ :  أٌ" وجالهطىحف يف جدلغحجذ وٍهح،ذحخ جالهطىحف يف جٌوشش جألوجخش" :لىٌٗ

  .غَت ٗتقُـ ٔتغغذ دوْ ِغغذ
 أٔٗ :اٌذالٌخ ِٓ اَِخ  ووعٗ،اَِخ "﴾...وال ضرحششو٘ٓ وأٔطُ هحوفىْ يف جدلغحجذ﴿ :ٌمىٌٗ ضوحىل" :لىٌٗ
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 فٍُْ ِٓ روش ،ججلّحم ِٕحف ٌالهطىحف ذحإلمجحم ألْ ؛ٌى فؼ يف غَت ا١تغغذ دل خيزـ ٖتشمي ا١تجبؽشح ثٗ
. ال فُهبئا١تغبعذ أْ ا١تشاد أْ االّزىبف ال َىىْ 

- وسوي اٌيٌّّ وغَتٖ ِٓ ىشَك لزبدح ،جإلمجحَم هًٍ أْ جدلشجد ذحدلرحششز يف جَِس ججلّحمؤمً ثٓ ا١تٕزس 
  . فًتٌذ؛ وبٔىا ئرا اّزىفىا فخشط سعً ٟتبعزٗ فٍمٍ اِشأرٗ عبِْهب ئْ ؽبء-:يف عجت ٔضوي اَِخ

 ًٍّ ِؾشوىُخ ا١تغغذ ٌالّزىبف ئال ٤تّذ ثٓ ّّش ثٓ ٌجبثخ ا١تبٌىٍ فأعبصٖ يف وً وجضفك جٌوٍّحء
 وفُٗ لىي اٌؾبفٍْ ، و٘ى ا١تىبْ ا١تْذ ٌٍقالح فُٗ، وأعبص اٟتٕفُخ ٌٍّشأح أْ رْزىف يف ِغغذ ثُزهب،ِىبْ
 ور٘ت أثى ؽُٕفخ ، ألْ اٌزيىُ يف اٌجُىد أفنً، وٌٍّبٌىُخ جيىص ٌٍشعبي وإٌغبء، ويف وعٗ ألفؾبثٗ،لذمي

.  وخقٗ أثى َىعف ثبٌىاعت ِٕٗ،وأٛتذ ئذل اخزقبفٗ ثب١تغبعذ اٌيت رمبَ فُهب اٌقٍىاد
 ئال ١تٓ رٍضِٗ اٞتّْخ فبعزؾت ٌٗ ، ولبي اٞتّهىس ثّْىِٗ ِٓ وً ِغغذ،ففٍ وً ِغغذوأِح جٌٕفً 

  . ألْ االّزىبف ّٕذمهب َٕميِ ثبٞتّْخ، وؽشىٗ ِبٌه،اٌؾبفٍْ يف اٞتبِِ
 وأوِأ ئٌُٗ اٌؾبفٍْ يف ، وخقٗ ىبئفخ ِٓ اٌغٍف وبٌض٘شٌ ثبٞتبِِ ِيٍمب،وجيت ثبٌؾشوُ ّٕذ ِبٌه

  .ثٓ ا١تغُت ٔتغغذ ا١تذَٕخا و، وّيبء ٔتغغذ ِىخ وا١تذَٕخ، وخقٗ ؽزَفخ ثٓ اٌُّبْ ثب١تغبعذ اٌضالصخ،اٌمذمي
 : وِٕهُ ِٓ لبي، ألٍٗ َىَ: فّٓ ؽشه فُٗ اٌقُبَ لبي؛ واخزٍفىا يف ألٍٗ،هًٍ أٔٗ ال دذ ألوػشٖ وجضفمىج

.  وّٕٗ َىَ أو َىِبْ، وّٓ ِبٌه َؾزشه ّؾشح أَبَ،ثٓ لذاِخا ؽىبٖ ،َقؼ ِِ ؽشه اٌقُبَ يف دوْ اٌُىَ
 َىفٍ ا١تشوس ِِ : ولًُ، وال َؾزشه اٌمْىد، ألٍٗ ِب َيٍك ٍُّٗ اعُ ٌجش:وِٓ دل َؾزشه اٌقىَ لبٌىا

 وِب ،ئين ألِىش يف ا١تغغذ اٌغبّخ" : وسوي ّجذاٌشصاق ّٓ ًٍَْ ثٓ أُِخ اٌقؾبيب، وىلىف ّشفخ،إٌُخ
  ".أِىش ئال ألّزىف

 وّٓ ٣تب٘ذ ، ِٓ عبِِ فُٗ ٌضِزٗ اٌىفبسح: ؽىت لبي اٟتغٓ واٌض٘شٌ،هًٍ فغحدٖ ذحجلّحم وجضفمىج
 مث أوسد ، وئال فال، ففٍ ا١تجبؽشح ألىاي صبٌضهب ئْ أٔضي ثيً، واخزٍفىا يف غَت اٞتّبُ،َزقذق ثذَٕبسَٓ

  :ا١تقٕف يف اٌجبة صالصخ أؽبدَش
 ولذ ،"وبْ سعىي ا فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ َْزىف اٌْؾش األواخش ِٓ سِنبْ" :ثٓ ّّشا ؽذَش أدذ٘ح

 ولذ أساين ّجذا ثٓ ّّش ا١تىبْ اٌزٌ وبْ سعىي ا فًٍ : لبي ٔبفِ: وصاد،أخشعٗ ِغٍُ ِٓ ٘زا اٌىعٗ
ثٓ ّّش وبْ ئرا اأْ " :ثٓ ِبعٗ ِٓ وعٗ آخش ّٓ ٔبفِا وصاد ،ا ٍُّٗ وعٍُ َْزىف فُٗ ِٓ ا١تغغذ

  ".اّزىف ىشػ ٌٗ فشاؽٗ وساء أعيىأخ اٌزىثخ
 فُإخز ،" مث اّزىف أصواعٗ ِٓ ثْذٖ،ؽىت رىفبٖ ا" : وصاد،ثٓ ّّشا ؽذَش ّبئؾخ ِضً ؽذَش غحُٔهح
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.  وٌُظ ِٓ ا٠تقبئـ، وِٓ اٌضبين أٔٗ دل َٕغخ،ِٓ األوي اؽزشاه ا١تغغذ ٌٗ
 فىلِ يف ؛فىشد يف االّزىبف ورشن اٌقؾبثخ ٌٗ ِِ ؽذح ارجبّهُ ٌألصش" :ثٓ ٔبفِ ّٓ ِبٌهاوأِب لىي 

 ودل َجٍغٍت ّٓ أؽذ ِٓ اٌغٍف أٔٗ اّزىف ئال ّٓ أيب ثىش ثٓ ، وأساُ٘ رشوىٖ ٌؾذرٗ،ٔفغٍ أٔٗ وبٌىفبي
 وِٓ والَ ِبٌه ، وئال فمذ ؽىُٕبٖ ّٓ غَت واؽذ ِٓ اٌقؾبثخ، ووأٔٗ أساد ففخ ٥تقىفخ،ٖ.ا"ّجذاٌشٛتٓ

 ووزا لبي ،"ئٔٗ عٕخ ِإوذح" : ولبي،ثٓ اٌْشيبا وأٔىش رٌه ٍُّهُ ،أخز ثُْل أفؾبثٗ أْ االّزىبف عبئض
ال أهٍُ هٓ " : ولبي أثى داود ّٓ أٛتذ،ثٓ ثيبي يف ِىاٍجخ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ِب َذي ًٍّ رأوُّذٖا

 ".أدذ ِٓ جٌوٍّحء خالفح أٔٗ ِغٕىْ
 ، ّٓ أيب ٘شَشح، ّٓ عُْذ ثٓ ا١تغُت،ثٓ ؽهبةا صاد ِّْش فُٗ ّٓ "ثٓ ؽهبةآّ " :لىٌٗ [2026]

  . وّٓ عُْذ ِشعال، ّٓ ّبئؾخ ِىفىال، ّٓ ّشوح:وخبٌفٗ اٌٍُش ّٓ اٌض٘شٌ فمبي
 . ولذ رمذِذ ِجبؽضٗ يف اٌجبة اٌزٌ لجٍٗ، ؽذَش أيب عُْذغحٌػهح
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ذحخ جحلحتغ ُضَشّجً سأط جدلوطىف 
وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ َظغٍ ئيل سأعٗ و٘ى »: هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2028

 .«رلحوس يف جدلغجذ، فأسجٍٗ وأٔح دحتغ
 

جٌششح 
 .٘تؾيٗ ورذٕ٘ٗ: أٌ (ذحخ جحلحتغ ضشجً سأط جدلوطىف) :لىٌٗ

  . ديًُ: أٌ، ثنُ أوٌٗ"َقغٍ ئرّل" :لىٌٗ [2028]
 فُزىًء ًٍّ ثبة ،وبْ َأرٍُت و٘ى ِْزىف يف ا١تغغذ" : وإٌغبئٍ، يف سواَخ أٛتذ،"و٘ى رلحوس" :لىٌٗ
  .() (وزبة اٟتُل) فىائذٖ يف ضمذِص ولذ ،" فأغغً سأعٗ وعبئشٖ يف ا١تغغذ،ؽغشيت

  . وفشق ثُٕهّب ِبٌه، أْ اجملبوسح واالّزىبف واؽذ:َإخز ِٕٗ
  :ويف جحلذَع

 واٞتّهىس ًٍّ أٔٗ ال َىشٖ فُٗ ، واٌغغً واٟتٍك واٌزضَٓ ئٟتبلب ثبٌزشعً،عىاص اٌزَٕف واٌزيُت   ـ1
  . وّٓ ِبٌه رىشٖ فُٗ اٌقٕبئِ وأٟتَشف ؽىت ىٍت اٌٍُْ،ئال ِب َىشٖ يف ا١تغغذ

  .اعزخذاَ اٌشعً اِشأرٗ ثشمب٘ب  ـ 2
 وًٍّ أْ ِٓ أخشط ثْل ثذٔٗ ِٓ ،ويف ئخشاعٗ سأعٗ دالٌخ ًٍّ اؽزشاه ا١تغغذ ٌالّزىبف  ـ 3

 .ِىبْ ؽٍف أْ ال خيشط ِٕٗ دل حيٕش ؽىت خيشط سعٍُٗ وَْزّذ ٍُّهّب

                                 
 (:ثبة غغً اٟتبئل سأط صوعهب ورشعٍُٗ)ٖتذ  (296)لبي اثٓ ؽغش يف ؽشػ اٟتذَش سلُ ()
 ألْ االعزمزاس ثبٟتبئل أوضش ، و٘ى عٍٍ، وأٟتك ّشوح اٞتٕبثخ ثبٟتُل لُبعب،وؽغشح ّبئؾخ وبٔذ ِالفمخ ٌٍّغغذ"

 وأْ ا١تجبؽشح ا١تّٕىّخ ٌٍّْزىف ، دالٌخ ًٍّ ىهبسح ثذْ اٟتبئل وّشلهب:ويف جحلذَع ، وأٟتك ا٠تذِخ ثبٌزشعًُ،ِٓ اٞتٕت
 فُٗ ؽغخ ًٍّ اٌؾبفٍْ يف لىٌٗ أْ ا١تجبؽشح ِيٍمب :ثٓ ثيبيا ولبي ، وأْ اٟتبئل ال رذخً ا١تغغذ،ٍ٘ اٞتّبُ وِمذِبرٗ

 وٌُظ يف اٟتذَش أٔٗ ّمت رٌه اٌفًْ ، ألْ االّزىبف ال َؾزشه فُٗ اٌىمىء، وال ؽغخ فُٗ؛ وزا لبي،رٕمل اٌىمىء
 ." وًٍّ رمذَش رٌه فّظ اٌؾْش ال َٕمل اٌىمىء، وا أٍُّ،ثبٌقالح
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ال َذخً جٌرُص ئال حلحجس : ذحخ
وئْ وحْ سعىي : لحٌص- صوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ -  هحتشس سػٍ ج هٕهح هٓ - 2029

ٌُذخً هٍٍ سأعٗ و٘ى يف جدلغجذ، فأسجٍٗ، ووحْ ال َذخً جٌرُص ئال حلحجس »ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ 
 .«ئرج وحْ ِوطىفح

 
جٌششح 

 .وأٔٗ أىٍك ًٍّ وفك اٟتذَش (ذحخ ال َذخً أٌ جدلوطىف جٌرُص ئال حلحجس) :لىٌٗ
 : وفغش٘ب اٌض٘شٌ،"ئال ٟتبعخ اإلٔغبْ" : صاد ِغٍُ،"ووحْ ال َذخً جٌرُص ئال حلحجس" :جلىٌٗ [2029]

 وٌى ، وبألوً واٌؾشة، واخزٍفىا يف غَتمهب ِٓ اٟتبعبد،جضفمىج هًٍ جعطػٕحتهّح ولذ ،ثبٌجىي واٌغبئو
.  وٍَزؾك هبّب اٌمٍء واٌفقذ ١تٓ اؽزبط ئٌُٗ،خشط ٢تّب فزىمأ خبسط ا١تغغذ دل َجيً
 وال ، وال َشهذ جٕحصز،جٌغٕس هًٍ جدلوطىف أْ ال َوىد ِشَؼح" :وولِ ّٕذ أيب داود ّٓ ّبئؾخ لبٌذ

 وعضَ اٌذاسليٍت ثأْ اٌمذس اٌزٌ ِٓ ؽذَش ،"دلح ال ذذ ِٕٗ الئ وال خيشؼ حلحجس ، وال َرحشش٘ح،ديظ جِشأز
.  وِب ّذاٖ ٦تٓ دوهنب،"ال خيشط ئال ٟتبعخ" :ّبئؾخ لى٢تب

 ئْ ؽهذ ا١تْزىف عٕبصح أو ّبد ِشَنب أو خشط ٌٍغّْخ :وسوَٕب ّٓ ٍٍّ وإٌخٍْ واٟتغٓ اٌجقشٌ
 ئْ ؽشه ؽُئب : ولبي اٌضىسٌ واٌؾبفٍْ وئعؾبق،ثٓ ا١تٕزس يف اٞتّْخا و، وثٗ لبي اٌىىفُىْ،ثيً اّزىبفٗ

 . و٘ى سواَخ ّٓ أٛتذ،ِٓ رٌه يف اثزذاء اّزىبفٗ دل َجيً اّزىبفٗ ثفٍْٗ
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ذحخ غغً جدلوطىف 
 َرحششين وأٔح دحتغ،»وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ : هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2030
 .«ووحْ خيشؼ سأعٗ ِٓ جدلغجذ و٘ى ِوطىف، فأغغٍٗ وأٔح دحتغ - 2031

ذحخ جالهطىحف ٌُال 
وٕص : هٓ جذٓ هّش سػٍ ج هٕهّح، أْ هّش عأي جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، لحي - 2032

.«فأوف ذٕزسن»: ٔزسش يف ججلحٍُ٘س أْ أهطىف ٌٍُس يف جدلغجذ جحلشجَ، لحي  
 

 جٌششح
، "وزبة اٟتُل" ولذ رمذِذ ِجبؽضٗ يف ،روش فُٗ ؽذَش ّبئؾخ أَنب، (ذحخ غغً جدلوطىف) :لىٌٗ
 ".فبغغٍٗ ٓتيٍّ: "صاد إٌغبئٍ ِٓ سواَخ ٛتبد ّٓ ئثشاُُ٘" فأغغٍٗ: "لىٌٗ فُٗ

 .ثغَت هنبس: أٌ (ذحخ جالهطىحف ٌُال) :لىٌٗ
 ِٓ وعٗ آخش أْ رٌه وبْ (إٌزس)يف وعُأيت  ، دل َزوش ِىبْ اٌغإاي"ْ هّش عأيأ" :لىٌٗ [2032]

  .ثبٞتْشأخ ١تب سعْىا ِٓ ؽُٕت
 ألْ غضوح ؽُٕت ، اٌشد ًٍّ ِٓ صُّ أْ اّزىبف ّّش وبْ لجً ا١تِٕ ِٓ اٌقُبَ يف اًٌٍُ:وَغطفحد ِٕٗ
  .ِزأخشح ّٓ رٌه

 ،"فٍّب أعٍّذ عأٌذ" : صاد ؽفـ ثٓ غُبس ّٓ ّجُذ ا ّٕذ ِغٍُ،"وٕص ٔزسش يف ججلحٍُ٘س" :لىٌٗ
.  وأٔٗ ئمنب ٔزس يف اإلعالَ، ًٍّ ِٓ صُّ أْ ا١تشاد ثبٞتبٍُ٘خ ِب لجً فزؼ ِىخوفُٗ سد
 فٍى ، ألْ اًٌٍُ ٌُظ ٍشفب ٌٍقىَ، اعزذي ثٗ ًٍّ عىاص االّزىبف ثغَت فىَ"أْ أهطىف ٌٍُس" :لىٌٗ

 "َىِب" ورْمت ثأْ يف سواَخ ؽْجخ ّٓ ّجُذ ا ّٕذ ِغٍُ ،وبْ ؽشىب ألِشٖ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ثٗ
 ، فّٓ أىٍك ٌٍُخ أساد ثُىِهب، ثأٔٗ ٔزس اّزىبف َىَ وٌٍُخ:ثٓ ؽجبْ وغَتٖ ثُت اٌشواَزُتا فغِّ ،ثذي ٌٍُخ

 ٌىٓ ،ثٓ ّّش فشحيبا ّٓ ، ولذ وسد األِش ثبٌقىَ يف سواَخ ّّشو ثٓ دَٕبس،وِٓ أىٍك َىِب أساد ثٍٍُزٗ
 ، أخشعٗ أثى داود" اّزىف وفُ:أْ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ لبي ٌٗ" : ولذ صاد فُهب،ئعٕحد٘ح ػوُف

 واٌذاسليٍت أٔٗ رفشد ثزٌه ّٓ ّّشو ،ثٓ ّذٌا وروش ،و٘ى ػوُف ، ِٓ ىشَك ّجذا ثٓ ثذًَ،وإٌغبئٍ
فبّزىف " ولذ ولِ يف سواَخ عٍُّبْ ثٓ ثالي اِرُخ ثْذ أثىاة ،شحرز "َىِب"ِٓ سوي   وسواَخ،ثٓ دَٕبس

  . وأٔٗ ال َؾزشه ٌٗ ؽذ ُِْت، وأْ االّزىبف ال فىَ فُٗ، فذي ًٍّ أٔٗ دل َضد ًٍّ ٔزسٖ ؽُئب،"ٌٍُخ
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 ولذ رشعُ اٌجخبسٌ ٢تزا اٟتذَش ،"ّٕذ اٌىْجخ" : صاد ّّشو ثٓ دَٕبس يف سواَزٗ"يف جدلغجذ جحلشجَ" :لىٌٗ
 ألْ االّزىبف ئرا عبٓ ؛ ورشٚتخ ٘زا اٌجبة ِغزٍضِخ ٌٍضبُٔخ،(ِٓ دل َش ٍُّٗ ئرا اّزىف فىِب)ثْذ أثىاة 

. ٌُال ثغَت هنبس اعزٍضَ فؾزٗ ثغَت فُبَ ِٓ غَت ّىظ
 وّٓ ّبئؾخ ،ذاعٕحد طذُخ أخشعٗ ّجذاٌشصاق ّٕهّب ،ثٓ ّجبطا و،ثٓ ّّشا لبي وذحشطشجؽ جٌظُحَ

 واؽزظ ُّبك ثأٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ ، وئعؾبق،واخزٍف ّٓ أٛتذ،  واٟتٕفُخ، واألوصاٍّ، وثٗ لبي ِبٌه،حنىٖ
.  وّب عٕزوشٖ، ١تب يف اٌجبة اٌزٌ ثْذٖ أٔٗ اّزىف يف ؽىايوفُٗ ٔلش ،وعٍُ دل َْزىف ئال ثقىَ

ًِ وٌََب ﴿ :واؽزظ ثْل ا١تبٌىُخ ثأْ ا رْبذل روش االّزىبف أصش اٌقىَ فمبي ََ ئًٌَِ اٌَُِّ ّٗىا اٌقَُِّب ُٖ َأٔر ُص
ََّغبِعٔذ َْ ٔفٍ اٌْ َّبٔوُفى  ُِ ٖٓ َوَأُِٔز ُ٘ ال ئ و، ورْمت ثأٔٗ ٌُظ فُهب ِب َذي ًٍّ رالصِهب،[187: اٌجمشح]﴾ُرَجبٔؽُشو

 ئْ ؽبء ا (وزبة إٌزوس) ّّش يف وعٕزوش ذمُس فىجتذ دذَع ، وال لبئً ثٗ، ال فىَ ئال ثبّزىبف:ٌىبْ
  .رْبذل

 ولذ رمذَ ٔمٍٗ يف أوي ، أو أوضش ِٓ َىَ، ألً االّزىبف ّؾشح أَبَ: سد ًٍّ ِٓ لبي:ويف جحلذَع أَؼح
 . وا أٍُّ، ورَهش فبئذح ا٠تالف فُّٓ ٔزس اّزىبفب ِجهّب،االّزىبف



36   "                                      من فتح الباري" صالة القيام، وفضل ليلة القدر واالعتكاف" تهذيب كتب 

ذحخ جهطىحف جٌٕغحء 
وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، َوطىف يف جٌوشش : هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2033

جألوجخش ِٓ سِؼحْ، فىٕص أػشخ ٌٗ خرحء فُظٍٍ جٌظرخ مث َذخٍٗ، فحعطأرٔص دفظس هحتشس أْ 
خرحء، فأرٔص ذلح، فؼشذص خرحء، فٍّح سأضٗ صَٕد جذٕس جذش ػشذص خرحء آخش، فٍّح أطرخ  ضؼشخ

أٌرب »: فأخرب، فمحي جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ« ِح ٘زج؟»: جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ سأي جألخرُس، فمحي
.فطشن جالهطىحف رٌه جٌشهش، مث جهطىف هششج ِٓ شىجي« ضشوْ هبٓ  

 
جٌششح 

؟ ِب ؽىّٗ: أٌ (ذحخ جهطىحف جٌٕغحء) :لىٌٗ
 فأٗ داي ًٍّ ، واؽزظ ْتذَش اٌجبة،ولذ أىٍك اٌؾبفٍْ وشا٘زٗ ٢تٓ يف ا١تغغذ اٌزٌ رقًٍ فُٗ اٞتّبّخ

ثٓ اٌىال أْ " :ثٓ ّجذاٌّّا ولبي ، ألهنب رزْشك ٌىضشح ِٓ َشا٘ب،وشا٘خ االّزىبف ٌٍّشأح ئال يف ِغغذ ثُزهب
أهنٓ اعزأرْ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ يف االّزىبف ٌميْذ - أٌ ؽذَش اٌجبة - ُُّٕخ صاد يف اٟتذَش 

  .أزهً"ثأْ اّزىبف ا١تشأح يف ِغغذ اٞتّبّخ غَت عبئض
 أْ ٢تب االّزىبف يف : ويف سواَخ ٢تُ، أْ رىىْ يف ِغغذ ثُزهب:وؽَشه اٟتٕفُخ ٌقؾخ اّزىبف ا١تشأح

 . وثٗ لبي أٛتذ،ا١تغغذ ِِ صوعهب
  .ثىغش ا١تْغّخ مث ِىؽذح:  أٌ"فىٕص أػشخ ٌٗ خرحء" :جلىٌٗ [2033] 

ثبة االّزىبف يف )ثٓ فنًُ ّٓ حيِت ثٓ عُْذ اِرُخ يف ا ويف سواَخ "فُظٍٍ جٌظرخ مث َذخٍٗ" :ولىٌٗ
 واعزذي هبزا ًٍّ أْ ِجذأ االّزىبف ِٓ ،" فارا فًٍ اٌغذاح دخً،وبْ َْزىف يف وً سِنبْ" :(ؽىاي

  . وعُأيت ٔمً ا٠تالف فُٗ،أوي إٌهبس
 ،فبعزأرٔزٗ ّبئؾخ فأرْ ٢تب: " يف سواَخ األوصاٍّ،"فحعطأرٔص دفظُس هحتشَس أْ ضؼشخ خرحء" :جلىٌٗ

فبعزأرٔذ ّبئؾخ أْ رْزىف فأرْ " :ثٓ فنًُا ويف سواَخ ،"وعأٌذ ؽفقخ ّبئؾخ أْ رغزأرْ ٢تب ففٍْذ
 و٘زا ،"ٌزْزىف ِْٗ" : صاد يف سواَخ ّّشو ثٓ اٟتبسس،" فنشثذ لجخ فغّْذ هبب ؽفقخ فنشثذ لجخ،٢تب

 ولذ ٍهش ،"مث اعزأرٔزٗ ؽفقخ فأرْ ٢تب" :ثٓ ُُّٕخ ّٕذ إٌغبئٍا ٌىٓ سواَخ ،َؾْش ثأهنب فٍْذ رٌه ثغَت ئرْ
  .ِٓ سواَخ ٛتبد واألوصاٍّ أْ رٌه وبْ ًٍّ ٌغبْ ّبئؾخ

وٝتْذ هبب صَٕت " :ثٓ فنًُا ويف سواَخ ،"خشآفٍّح سأضٗ صَٕد ذٕص جذش ػشذص خرحء " :جلىٌٗ
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 ،" ووبٔذ اِشأح غُىسا،فٍّب سأرٗ صَٕت مشثذ ِْهٓ" : ويف سواَخ ّّشو ثٓ اٟتبسس،"فنشثذ لجخ أخشي
  .ووأْ ٘زج ٘ى أدذ ِح ذوع هًٍ جإلٔىحس جِيت ،ودل ألف يف ؽٍء ِٓ اٌيشق أْ صَٕت اعزأرٔذ

 وأيب ، ولِ يف سواَخ أيب ِْبوَخ ّٕذ ِغٍُ،"فٍّح أطرخ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ سأي جألخرُس" :جلىٌٗ
 ،" وأِش غَت٘ب ِٓ أصواط إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٓتجبئهب فنشة،فأِشد صَٕت ٓتجبئهب فنشة" :داود

 ، ولذ فٓغشد األصواط يف اٌشواَبد األخشي ثْبئؾخ،وٌُظ وزٌه، و٘زا َمزنٍ رُُّْ األصواط ثزٌه
 :ثٓ ُُّٕخ ّٕذ إٌغبئٍا ويف سواَخ ،"أسثِ لجبة" : وثُت رٌه لىٌٗ يف ٘زٖ اٌشواَخ، وصَٕت فمو،وؽفقخ

  ". وصَٕت، وؽفقخ، لبٌىا ٌْبئؾخ؟ ١تٓ ٘زٖ: لبي،فٍّب فًٍ اٌقجؼ ئرا ٘ى ثأسثْخ أثُٕخ"
  . وآٌَّّ ثبٌٕقت، وثغَت ِذ، هبّضح اعزفهبَ ٦تذودح"؟آٌرب" :لىٌٗ

. رَٕىْ: أٌ،  ثنُ أوٌٗ"ُضَشِوْ هبٓ" :ولىٌٗ
 وا٠تيبة ؟"آٌّّ رمىٌىْ َشدْ هبزا" :ثٓ ُُّٕخا ويف سواَخ ؟"آٌّّ أسدْ هبزا"وولِ يف سواَخ األوصاٍّ 

 ؛ فال أسا٘ب، أضّى٘ب؟ آٌّّ؟ِب ٛتٍهٓ ًٍّ ٘زا" :ثٓ فنًُا ويف سواَخ ،ٌٍؾبمشَٓ ِٓ اٌشعبي وغَتُ٘
  . يف ٘زٖ اٌشواَخ ِشفىُ"آٌّّ" وِب اعزفهبُِخ و،"فًتّذ
 ورؾذَذ اٌىاو ،ثنُ اٌمبف" - فأِش ٓتجبئٗ فُمٓىَك" :يف سواَخ أيب ِْبوَخ ،"فطشن جالهطىحف" :لىٌٗ

. ُٔٔمَل: أٌ – ثْذ٘ب مبد ِْغّخ، ا١تىغىسح
 ، واٌزٕبفظ إٌبؽًء ّٓ اٌغَتح،ووأٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ خؾٍ أْ َىىْ اٟتبًِ ٢تٓ ًٍّ رٌه ا١تجب٘بح

 أو ١تب أرْ ٌْبئؾخ وؽفقخ أوال وبْ رٌه ، فُخشط االّزىبف ّٓ ِىمىّٗ،ؽشفب ًٍّ اٌمشة ِٕٗ خبفخ
،  فُنُك ا١تغغذ ًٍّ ا١تقٍُت ـ ِٓ رىاسد ثمُخ إٌغىح ًٍّ رٌه ـخفُفب ثبٌٕغجخ ئذل ِب َفنٍ ئٌُٗ األِش

  وسٔتب ؽغٍٕٗ ّٓ اٌزخٍٍ ١تب لقذ ِٓ اٌْجبدح،أو ثبٌٕغجخ ئذل أْ اعزّبُ إٌغىح ّٕذٖ َقَتٖ وبٞتبٌظ يف ثُزٗ
  .فُفىد ِمقىد االّزىبف

فشعِ فٍّب أْ " : يف سواَخ األوصاٍّ،" مث جهطىف هششج ِٓ شىجي،فطشن جالهطىحف رٌه جٌشهش" :لىٌٗ
 ويف سواَخ ،"فٍُ َْزىف يف سِنبْ ؽىت اّزىف يف آخش اٌْؾش ِٓ ؽىاي" :ثٓ فنًُا ويف سواَخ ،"أّزىف

ثٓ ا وجيِّ ثُٕٗ وثُت سواَخ ،"فٍُ َْزىف يف سِنبْ ؽىت اّزىف يف اٌْؾش األوي ِٓ ؽىاي" :أيب ِْبوَخ
  . أزهبء اّزىبفٗ"آخش اٌْؾش ِٓ ؽىاي" : ثأْ ا١تشاد ثمىٌٗ:فنًُ

  . وفىِٗ ؽشاَ، ألْ أوي ؽىاي ٘ى َىَ اٌفيش، فُٗ دًٌُ ًٍّ عىاص االّزىبف ثغَت فىَ:لبي اإلٝتبٍٍُّ
  . يف اّزىبفٗ يف ؽىاي دًٌُ ًٍّ أْ إٌىافً ا١تْزبدح ئرا فبرذ رمنً اعزؾجبثب:ولبي غَتٖ
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  . ١تب عُأيت، وال دالٌخ فُٗ،واعزذي ثٗ ا١تبٌىُخ ًٍّ وعىة لنبء اًٌّْ ١تٓ ؽشُ فُٗ مث أثيٍٗ
 وأهنب ئرا اّزىفذ ثغَت ئرٔٗ ، يف اٟتذَش أْ ا١تشأح ال رْزىف ؽىت رغزأرْ صوعهب:ثٓ ا١تٕزس وغَتٖاولبي 

 ئرا أرْ ٢تب اٌضوط مث ِْٕهب أمث : وّٓ أً٘ اٌشأٌ، وئْ وبْ ثارٔٗ فٍٗ أْ َشعِ فُّْٕهب،وبْ ٌٗ أْ خيشعهب
  .و٘زا اٟتذَش ؽغخ ٍُّهُ،  ٌُظ ٌٗ رٌه: وّٓ ِبٌه،ثزٌه واِزْٕذ

  :وفُٗ
  . وأْ األفنً ٌٍٕغبء أْ ال َْزىفٓ يف ا١تغغذ،عىاص مشة األخجُخ يف ا١تغغذ  ـ1
  .عىاص ا٠تشوط ِٓ االّزىبف ثْذ اٌذخىي فُٗ  ـ2
  . خالفب ١تٓ لبي ثبٌٍضوَ،وَغزٕجو ِٕٗ عبئش اٌزيىّبد، وأٔٗ ال ٍَضَ ثبٌُٕخ وال ثبٌؾشوُ فُٗ ـ 3
.  واٌضىسٌ، واٌٍُش، و٘ى لىي األوصاٍّ،أْ أوي اٌىلذ اٌزٌ َذخً فُٗ ا١تْزىف ثْذ فالح اٌقجؼ  ـ4

 ، وأوٌىا اٟتذَش ًٍّ أٔٗ دخً ِٓ أوي اًٌٍُ، َذخً لجًُ غشوة اٌؾّظ: وىبئفخ،ولبي األئّخ األسثْخ
و٘زج ججلىجخ َشىً هًٍ ِٓ ِٕن  ،وٌىٓ ئمنب ٗتًٍ ثٕفغٗ يف ا١تىبْ اٌزٌ أّذٖ ٌٕفغٗ ثْذ فالح اٌقجؼ

 ثأٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ دل َذخً : وأعبة ّٓ ٘زا اٟتذَش،جخلشوؼ ِٓ جٌورحدز ذوذ جٌذخىي فُهح
ُٓ ثٗ مث ّشك ٌٗ ا١تبِٔ ا١تزوىس فزشوٗ، وال ؽشُ يف االّزىبف،ا١تْزىف  فبٌالصَ أؽذ : فًٍْ ٘زا، وئمنب ٘
 فُذي ؛ وئِب أْ ال َىىْ ؽشُ، فُذخً ًٍّ عىاص ا٠تشوط ِٕٗ، ئِب أْ َىىْ ؽشُ يف االّزىبف:األِشَٓ

  .ًٍّ أْ أوي ولزٗ ثْذ فالح اٌقجؼ
 فٍى دل َىٓ ا١تغغذ ، ألْ إٌغبء ؽشُ ٢تٓ االؽزغبة يف اٌجُىد، أْ ا١تغغذ ؽشه ٌالّزىبف ـ5

.  والوزفٍ ٢تٓ ثبالّزىبف يف ِغبعذ ثُىهتٓ،ؽشىب ِب ولِ ِب روش ِٓ اإلرْ وا١تِٕ
  . ألهنب ٔبؽئخ ّٓ اٟتغذ ا١تفنٍ ئذل رشن األفنً ألعٍٗ، ؽإَ اٌغَتح ـ6
  . وأْ ِٓ خؾٍ ًٍّ ٍّّٗ اٌشَبء عبص ٌٗ رشوٗ وليْٗ، رشن األفنً ئرا وبْ فُٗ ِقٍؾخ ـ7
 ألٔٗ ، وأِب لنبؤٖ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٌٗ فًٍْ ىشَك االعزؾجبة، أْ االّزىبف ال جيت ثبٌُٕخ ـ8

  . و٢تزا دل َٕمً أْ ٔغبءٖ اّزىفٓ ِْٗ يف ؽىاي،وبْ ئرا ًّّ ّّال أصجزٗ
 وَؾزشه أْ رىىْ ئلبِزهب يف ،أْ ا١تشأح ئرا اّزىفذ يف ا١تغغذ اعُزؾت ٢تب أْ ٕتًْ ٢تب ِب َغزش٘ب ـ 9

  .ِىمِ ال َنُٓك ًٍّ ا١تقٍُت
 وحيزًّ أْ َىىْ عجت رٌه وىٔٗ ،ثُبْ ِشرجخ ّبئؾخ يف وىْ ؽفقخ دل رغزأرْ ئال ثىاعيزهب ـ 10

 .وبْ رٍه اٌٍٍُخ يف ثُذ ّبئؾخ
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 ذحخ جألخرُس يف جدلغجذ
أْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، أسجد أْ َوطىف، فٍّح جٔظشف : هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح - 2034

أٌرب »: ئىل جدلىحْ جٌزٌ أسجد أْ َوطىف ئرج أخرُس خرحء هحتشس، وخرحء دفظس، وخرحء صَٕد، فمحي
 .مث جٔظشف، فٍُ َوطىف دىت جهطىف هششج ِٓ شىجي« ؟ضمىٌىْ هبٓ

 
جٌششح 

 .روش فُٗ اٟتذَش ا١تبمٍ يف اٌجبة لجٍٗ ٥تزقشا (ذحخ جألخرُس يف جدلغجذ) :لىٌٗ
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ً٘ خيشؼ جدلوطىف حلىجتجٗ ئىل ذحخ جدلغجذ : ذحخ
- صوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ - أْ طفُس : هٍٍ ذٓ جحلغٌن سػٍ ج هٕهّحهٓ  – 2035

أخربضٗ أهنح جحءش ئىل سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ضضوسٖ يف جهطىحفٗ يف جدلغجذ يف جٌوشش جألوجخش 
ِٓ سِؼحْ، فطذذغص هٕذٖ عحهس، مث لحِص ضٕمٍد، فمحَ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ِوهح َمٍرهح، دىت 

ئرج ذٍغص ذحخ جدلغجذ هٕذ ذحخ أَ عٍّس، ِش سجالْ ِٓ جألٔظحس، فغٍّح هًٍ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ 
عرذحْ : ، فمحال«هًٍ سعٍىّح، ئمنح ٍ٘ طفُس ذٕص دٍُ»: وعٍُ، فمحي ذلّح جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ

ئْ جٌشُـحْ َرٍغ ِٓ جإلٔغحْ ِرٍغ »: ج َح سعىي ج، وورب هٍُهّح، فمحي جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ
 .«جٌذَ، وئين خشُص أْ َمزف يف لٍىذىّح شُثح

 
جٌششح 

أوسد ٘زٖ اٌزشٚتخ ًٍّ االعزفهبَ الؽزّبي  (ذحخ ً٘ خيشؼ جدلوطىف حلىجتجٗ ئىل ذحخ جدلغجذ) :لىٌٗ
 ، ؽىت َزىلف ّٓ ثذ اٟتىُ فَُٗطأضً فُٗ جخلالف ٌىٓ رمُُذٖ رٌه ثجبة ا١تغغذ ٦تب ال ،اٌمنُخ ِب رشعُ ٌٗ

 .وئمنب ا٠تالف يف االؽزغبي يف ا١تغغذ ثغَت اٌْجبدح
 : ويف سواَخ ِّْش اِرُخ،"أهنح جحءش ئىل سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ضضوسٖ يف جهطىحفٗ" :لىٌٗ

 ، وّٕذٖ أصواعٗ،وبْ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ يف ا١تغغذ" : ويف سوإَخ ّٓ اٌض٘شٌ،"فأرُزٗ أصوسٖ ٌُال"
وجٌزٌ َلهش أْ جخطظحص طفُس ذزٌه ٌىىْ رلُثهح  ،" ال رْغٍٍ ؽىت أٔقشف ِْه: ولبي ٌقفُخ،فُشؽٓ

 أو أْ ثُىد سفمزهب ، فأِش٘ب ثزأخَت اٌزىعٗ ٌُؾقً ٢تب اٌزغبوٌ يف ِذح عٍىعهٓ ّٕذٖ،ضأخش هٓ سفمطهح
 أو وبْ ِؾغىال فأِش٘ب ثبٌزأخش ٌُفشٓ ِٓ ، فخؾٍ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ٍُّهب،وبٔذ ألشة ِٓ ًِت٢تب

. ؽغٍٗ وَؾُْهب
  . وهبزا َزجُت فؾخ رشٚتخ ا١تقٕف،ووبٔذ ثُىد أصواط إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ؽىارل أثىاة ا١تغغذ

عبّخ ِٓ " :ـ" األدة"وّب عُأيت يف ـ ثٓ أيب ّزُك ّٓ اٌض٘شٌ ا صاد ،"فطذذغص هٕذٖ عحهس" :وٌٗق
  ".اٌْؾبء

َشد٘ب :  أٌ، ثفزؼ أوٌٗ وعىىْ اٌمبف،"فمبَ ِْهب َمٍجهب" ،رشد ئذل ثُزهب:  أٌ،"مث لحِص ضٕمٍد" :لىٌٗ
  .ئذل ًِت٢تب
اٌزٌ ّٕذ ِغىٓ أَ " :ثٓ أيب ّزُكا يف سواَخ ،"دىت ئرج ذٍغص ذحخ جدلغجذ هٕذ ذحخ أَ عٍّس" :لىٌٗ
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  . وا١تشاد هبزا ثُبْ ا١تىبْ اٌزٌ ٌمُٗ اٌشعالْ فُٗ إلرُبْ ِىبْ ثُذ ففُخ،"عٍّخ
.  دل ألف ًٍّ رغُّزهّب يف ؽٍء ِٓ وزت اٟتذَش،"ِّش سجالْ ِٓ جألٔظحس" :لىٌٗ
فَٕشا ئذل إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ " : يف سواَخ ِّْش،"فغٍّح هًٍ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ" :لىٌٗ

 ويف سواَخ ،يف ا١تؾٍ:  أٌ"فٍّب سأَب إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ أعشّب ـ  ِنُب:أٌ ـ وعٍُ مث أعبصا
 فأفبد عجت سعىّهّب ،"فٍّب سأَبٖ اعزؾُُب فشعْب" :ثٓ ؽجبْاّجذاٌشٛتٓ ثٓ ئعؾبق ّٓ اٌض٘شٌ ّٕذ 

  . ثً ١تب سأي أهنّب رشوب ِمقذمهب وسعْب سدمهب،ووأهنّب ٌى اعزّشا را٘جُت ئذل ِمقذمهب ِب سدمهب
 ، فٍُظ ٕ٘ب ؽٍء رىش٘بٔٗ،ًٍّ ُٕ٘زىّب يف ا١تؾٍ:  أٌ، وجيىص فزؾهب، ثىغش اٌشاء"هًٍ ِسِعٍُِىّح" :لىٌٗ

 :فمبي ٢تّب إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ" : ويف سواَخ ِّْش، اِؾُب ًٍّ ُٕ٘زىّب:وفُٗ ؽٍء ٤تزوف رمذَشٖ
.  و٘ى ثفزؼ اٌالَ،"رْبٌُب

  ".٘زٖ ففُخ" : يف سواَخ عفُبْ،"ئمنح ٍ٘ طفُس ذٕص دٍُ" :لىٌٗ
 : صاد إٌغبئٍ ِٓ ىشَك ثؾش ثٓ ؽُْت ّٓ أثُٗ،" وورب هٍُهّح! عرذحْ ج َح سعىي ج:فمحال" :لىٌٗ

  "! ً٘ َٔٓ ثه ئال خَتا! َب سعىي ا:فمبي" : ويف سواَخ ٘ؾُُ،"رٌه"
 ويف سواَخ ،ثٓ أيب ّزُكا و،ثٓ ِغبفشا وزا يف سواَخ "ذٓ آدَ ِرٍغ جٌمذَجئْ جٌشُـحْ َرٍغ ِٓ " :لىٌٗ

 صاد ، ّٓ اٌض٘شٌ، ووزا الثٓ ِبعٗ ِٓ ىشَك ّضّبْ ثٓ ّّش اٌزٍُّ،"جيشٌ ِٓ اإلٔغبْ ٣تشي اٌذَ" :ِّْش
 : ويف سواَخ ّجذاٌشٛتٓ ثٓ ئعؾبق، ئخل..." ئْ اٌؾُيبْ جيشٌ؛ ئين خفذ أْ رَٕب ٍٕب:فمبي" :ّجذاألًٍّ

  ".ثٓ آدَ ٣تشي اٌذَا وٌىٓ لذ ٍُّّذ أْ اٌؾُيبْ جيشٌ ِٓ !ِب ألىي ٌىّب ٘زا أْ رىىٔب رَٕبْ ؽشا"
َب ﴿ : ولىٌٗ﴾،َب ثٍت آدَ﴿ ومىٌٗ ، فُذخً فُٗ اٌشعبي وإٌغبء، ا١تشاد عٕظ أوالد آدَ"ذٓ آدَج" :لىٌٗ

ّّٖٗ، ثٍفٌ ا١تزوش﴾ثٍت ئعشائًُ ُْشف ّ   . فأدخً فُٗ إٌغبء، ئال أْ اٌ
". عىءا أو لبي ؽُئب" : ويف سواَخ ِّْش"وئين خشُص أْ َمزف يف لٍىذىّح شُثح" :لىٌٗ

 ١تب رمشس ، أْ إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ دل َٕغجهّب ئذل أهنّب ََٕبْ ثٗ عىءا: ِٓ ٘زٖ اٌشواَبدوجّظً
 فمذ ، ألهنّب غَت ِْقىُِت، وٌىٓ خؾٍ ٍُّهّب أْ َىعىط ٢تّب اٌؾُيبْ رٌه،ّٕذٖ ِٓ فذق ئديبهنّب

ّّب ٌٍّبدح؛ فجبدس ئذل ئّالِهّب،َفنٍ هبّب رٌه ئذل ا٢تالن ّّب ١تٓ ثْذمهب ئرا ولِ ٌٗ ِضً رٌه، ؽغ ،  ورٍُْ
 فغأٌٗ ّٓ ٘زا ،ثٓ ُُّٕخا فمذ سوي اٟتبوُ أْ اٌؾبفٍْ وبْ يف ٣تٍظ ،وّب لبٌٗ اٌؾبفٍْ سٛتٗ ا رْبذل

 ؛ فجبدس ئذل ئّالِهّب،ئمنب لبي ٢تّب رٌه ألٔٗ خبف ٍُّهّب اٌىفش ئْ ٍٕب ثٗ اٌزهّخ" : فمبي اٌؾبفٍْ،اٟتذَش
 ، و٘ى ثُٓٓ ِٓ اٌيشق اٌيت أعٍفزهب: لٍذ،"ٔقُؾخ ٢تّب لجً أْ َمزف اٌؾُيبْ يف ٔفىعهّب ؽُئب َهٍىبْ ثٗ
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  . وا ا١تىفك، ودل َأد ثيبئً، واعزجْذ ولىّٗ،وغفً اٌجضاس فيْٓ يف ؽذَش ففُخ ٘زا
 ٘ى ًٍّ عجًُ : ولًُ، وأْ ا رْبذل ألذسٖ ًٍّ رٌه،لًُ ٘ى ًٍّ ٍب٘شٖ "َرٍغ أو جيشٌ" :ولىٌٗ
  . فبؽزشوب يف ؽذح االرقبي وّذَ ا١تفبسلخ، ووأٔٗ ال َفبسق وبٌذَ، ِٓ وضشح ئغىائٗ؛االعزْبسح

  :ويف جحلذَع ِٓ جٌفىجتذ
  . واٌمُبَ ِْٗ واٟتذَش ِِ غَتٖ، ِٓ رؾُُِ صائشٖ،عىاص اؽزغبي ا١تْزىف ثبألِىس ا١تجبؽخ .1

  .وئثبؽخ خٍىح ا١تْزىف ثبٌضوعخ .2

  .وصَبسح ا١تشأح ٌٍّْزىف .3

  . وئسؽبدُ٘ ئذل ِب َذفِ ّٕهُ اإلمث،وثُبْ ؽفمزٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ًٍّ أِزٗ .4

 :ثٓ دلُك اٌُْذا لبي ، واالّززاس، واالؽزفبً ِٓ وُذ اٌؾُيبْ،اٌزؾشص ِٓ اٌزْشك ٌغىء آٌَ .5
 فال جيىص ٢تُ أْ َفٍْىا فْال َىعت عىء آٌَ هبُ وئْ ،و٘زا ِزأوذ يف ؽك اٌٍّْبء وِٓ َُمزذي ثٗ

 َٕجغٍ : وِٓ مث لبي ثْل اٌٍّْبء، ألْ رٌه عجت ئذل ئثيبي االٔزفبُ ثٍّْهُ،وبْ ٢تُ فُٗ ٥تٍـ
 وِٓ ٕ٘ب ََهش خيأ ِٓ ، ٔفُّب ٌٍزهّخ؛ٌٍؾبوُ أْ َجُت ٌٍّؾىىَ ٍُّٗ وعٗ اٟتىُ ئرا وبْ خبفُّب

 وا ، ولذ َُّ اٌجالء هبزا اٌقٕف! وَْززس ثأٔٗ جيشة ثزٌه ًٍّ ٔفغٗ،َزَب٘ش ٔتَب٘ش اٌغىء
  .أٍُّ

  .ئمبفخ ثُىد أصواط إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ئٌُهٓ .6

  .عىاص خشوط ا١تشأح ٌُال .7

 ، وٌٍؾُبء ِٓ روشٖ، ولذ ولْذ يف اٟتذَش ٌزَُُْ األِش وهتىٍَٗ، ّٕذ اٌزْغت"عجؾبْ ا" :لىي .8
 .وّب يف ؽذَش أَ عٍُُ

 ،أليب َىعف و٤تّذ يف عىاص ٘تبدٌ ا١تْزىف ئرا خشط ِٓ ِىبْ اّزىبفٗ ٟتبعزٗثبٟتذَش اعزذي  .9
 ألٔٗ دل َضجذ أْ ًِتي ، وال دالٌخ فُٗ، ِب دل َغزغشق أوضش اٌُىَ،وألبَ صِٕب َغَتا صائذا ّٓ اٟتبعخ

 وٌُظ يف ا٠تّّ ِب ، ولذ ؽٓذ ثُْنهُ اٌُغَت ثٕقف َىَ،ففُخ وبْ ثُٕٗ وثُت ا١تغغذ فبفً صائذ
 .َذي ٍُّٗ
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ذحخ جالهطىحف وخشؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ طرُذس هششَٓ 
ً٘ : عأٌص أذح عوُذ جخلذسٌ سػٍ ج هٕٗ، لٍص:  عٍّس ذٓ هرذجٌشمحٓ، لحيهٓ أيب – 2036

ٔوُ، جهطىفٕح ِن سعىي ج طًٍ ج : مسوص سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، َزوش ٌٍُس جٌمذس؟ لحي
فخـرٕح سعىي ج طًٍ : فخشجٕح طرُذس هششَٓ، لحي: هٍُٗ وعٍُ جٌوشش جألوعؾ ِٓ سِؼحْ، لحي

ئين أسَص ٌٍُس جٌمذس، وئين ٔغُطهح، فحٌطّغى٘ح يف جٌوشش جألوجخش »: ج هٍُٗ وعٍُ طرُذس هششَٓ فمحي
يف وضش، فاين سأَص أين أعجذ يف ِحء وؿٌن، وِٓ وحْ جهطىف ِن سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ 

فجحءش عذحذس، فّـشش، وألُّص : ، فشجن جٌٕحط ئىل جدلغجذ وِح ٔشي يف جٌغّحء لضهس، لحي«فًٍنجن
.جٌظالز، فغجذ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ يف جٌـٌن وجدلحء دىت سأَص أغش جٌـٌن يف أسٔرطٗ وجرهطٗ  

 
جٌششح 

أوسد فُٗ ؽذَش أيب  (ذحخ جالهطىحف وخشوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ طرُذس هششَٓ) :لىٌٗ
فٍّب " : ِٓ لىٌٗ، ووأٔٗ أساد ثبٌزشٚتخ رأوًَ ِب ولِ يف ؽذَش ِبٌه، ولذ رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ لشَجب،عُْذ

 وأْ ا١تشاد ، ولذ رمذَ رىعُٗ رٌه،" وٍ٘ اٌٍٍُخ اٌيت خيشط ِٓ اّزىبفٗ فجُؾزهب،وبٔذ ٌٍُخ ئؽذي وّؾشَٓ
َّٔؾُٖخ َأِو ﴿ : ٘ى ِضً لىٌٗ رْبذل:ثٓ ثيبيا لبي ، اٌقجُؾخ اٌيت لجٍهب"فجُؾزهب" :ثمىٌٗ ٍَْجُضىا ئٌَِّب  ََ ُِ ٌَ

َ٘ب  ووً ؽٍء ِزقً ثؾٍء فهى ِنبف ،فأمبف اٌنؾً ئذل اٌْؾُخ و٘ى لجٍهب [46: إٌبصّبد]﴾ُمَؾب
 . عىاء وبْ لجٍٗ أو ثْذٖ،ئٌُٗ

  . ثزمذمي اٌشاء وفزؾهب"سأَذ" : ويف سواَخ اٌىؾُّهٍت،ثنُ أوٌٗ ووغش اٌشاء "ُأسَص" :لىٌٗ
  . وٌٍىؾُّهٍت ثنّهب ورضمًُ اٌغُت، ثفزؼ إٌىْ"ٔغُطهح" :لىٌٗ
 ِْٕبٖ أٔٗ سأي ِٓ َمىي : لبي اٌمفبي،"سأَذ أْ أعغذ" : يف سواَخ اٌىؾُّهٍت"سأَذ أين أعغذ" :لىٌٗ

 ، وٌُظ ِْٕبٖ أٔٗ سأي ٌٍُخ اٌمذس ٔفغهب مث ٔغُهب، وّالِزهب وزا ووزا، ٌٍُخ اٌمذس ٌٍُخ وزا ووزا:ٌٗ يف إٌىَ
 . ولذ رمذَ ٌٍّقٕف أْ عًَّّ ٘ى ا١تخّّ ٌٗ ثزٌه: لٍذ،ألْ ِضً رٌه ال َُٕغً
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ذحخ جهطىحف جدلغطذحػس 
جهطىفص ِن سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جِشأز »: هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2037

.«ِٓ أصوججٗ ِغطذحػس، فىحٔص ضشي جحلّشز، وجٌظفشز، فشدبح وػوٕح جٌـغص حتطهح وٍ٘ ضظٍٍ  
 

جٌششح 
 .أوسد فُٗ ؽذَش ّبئؾخ (ذحخ جهطىحف جدلغطذحػس) :لىٌٗ
 رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ ،"أهطىف ِن سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جِشأز ِغطذحػس ِٓ أصوججٗ: "لىذلح

 أٌ ِٓ إٌغبء ، اِشأح ِٓ ٔغبئٗ:حيًّ ًٍّ أْ لىٌٗ" : ويف ٘زا اٌٍفٌ سد ٌمىي ِٓ لبي،(وزبة اٟتُل)يف 
.  ألٔٗ دل َٕمً أْ اِشأح ِٓ أصواعٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ اعزؾبمذ،"اٌٍىايت ٢تٓ ثٗ رٍْك

 أْ رغُّخ ٘زٖ اٌضوعخ ولِ يف سواَخ : وَغزذسن ٕ٘ب،ورمذَ روش ا١تغزؾبمخ يف ّهذٖ وا٠تالف فُهٓ
 اٌزٌ أخشعٗ ا١تقٕف ِٓ -و٘ى اٟتزاء- ؽذصٕب خبٌذ -ثٓ ٍُّخاو٘ى -عُْذ ثٓ ِٕقىس ّٓ ئٝتبًُّ 

أْ أَ عٍّس وحٔص هحوفس  ،وؽذصٕب ثٗ خبٌذ ِشح أخشي ّٓ ّىشِخ" : لبي: فزوش اٟتذَش وصاد فُٗ،ىشَمٗ
 . وا أٍُّ، واصداد ثزٌه ّذد ا١تغزؾبمبد،فأفبد ثزٌه ِْشفخ ُّٕهب "وٍ٘ ِغطذحػس
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 ذحخ صَحسز جدلشأز صوجهح يف جهطىحفٗ
 ،هٓ هٍٍ ذٓ جحلغٌن سػٍ ج هٕهّح، أْ طفُس، صوؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ أخربضٗ  –2038

: ح ودذغٕح هرذج ذٓ زلّذ، دذغٕح ٘شحَ ذٓ َىعف، أخربٔح ِوّش، هٓ جٌض٘شٌ، هٓ هٍٍ ذٓ جحلغٌن
وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ يف جدلغجذ وهٕذٖ أصوججٗ فشدٓ، فمحي ٌظفُس ذٕص دٍُ ال ضوجٍٍ دىت 

أٔظشف ِوه، ووحْ ذُطهح يف دجس أعحِس، فخشؼ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ِوهح، فٍمُٗ سجالْ ِٓ 
ضوحٌُح ئهنح »: جألٔظحس فٕلشج ئىل جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، مث أجحصج، ولحي ذلّح جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ

ئْ جٌشُـحْ جيشٌ ِٓ جإلٔغحْ رلشي جٌذَ، »: عرذحْ ج َح سعىي ج، لحي: ، لحال«طفُس ذٕص دٍُ
 .«وئين خشُص أْ ٍَمٍ يف أٔفغىّح شُثح

 
جٌششح 

 وئمبفخ ٌفٌ اٞتِّ ئذل ا١تضٌت وضَت ،"يف لٍىثىّب" :٘ى ِضً لىٌٗ يف اٌشواَخ األخشي، "يف أٔفغىّح" :لىٌٗ
َّب﴿ : ومىٌٗ رْبذل،ِغّىُ  .[4: اٌزؾشمي]﴾َفَمِذ َفَغِذ ُلٍُىُثُى
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ً٘ َذسأ جدلوطىف هٓ ٔفغٗ : ذحخ
أْ طفُس ذٕص دٍُ، أخربضٗ ح ودذغٕح هٍٍ ذٓ : هٓ هٍٍ ذٓ جحلغٌن سػٍ ج هٕهّح - 2039

مسوص جٌض٘شٌ، خيرب هٓ هٍٍ ذٓ جحلغٌن، أْ طفُس سػٍ ج هٕهح، أضص : هرذج، دذغٕح عفُحْ، لحي
جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ و٘ى ِوطىف، فٍّح سجوص ِشً ِوهح، فأذظشٖ سجً ِٓ جألٔظحس، فٍّح 

، فاْ جٌشُـحْ جيشٌ ِٓ جذٓ آدَ -٘زٖ طفُس : وسدبح لحي عفُحْ- ضوحي ٍ٘ طفُس : "أذظشٖ دهحٖ فمحي
. وً٘ ٘ى ئال ًٌُ: أضطٗ ٌُال لحي: ، لٍص ٌغفُحْ"رلشي جٌذَ

 
جٌششح 

هٓ " :ولىٌٗ، ثفزؼ أوٌٗ وعىىْ اٌذاي ثْذ٘ب ساء مث مهضح ِنّىِخ أٌ َذفِ، (ذحخ ً٘ ََِذَسُأ) :لىٌٗ
 . أٌ ثبٌمىي واٌفًْ"ٔفغٗ

 .ولذ دي اٟتذَش ًٍّ اٌذفِ ثبٌمىي فٍُؾك ثٗ اٌفًْ وٌُظ ا١تْزىف ثأؽذ يف رٌه ِٓ ا١تقٍٍ
  .اٌمبئً ٘ى ٍٍّ ثٓ ّجذا ثٓ ا١تذٍَت ؽُخ اٌجخبسٌو ،ثٓ ُُّٕخا٘ى ، "لٍص ٌغفُحْ" :لىٌٗ

 ، ثً ٔفٍ ولىّٗ، وٌُظ ا١تشاد ٔفٍ ئِىبٔٗ؟وً٘ ولِ اإلرُبْ ئال يف اًٌٍُ: أٌ "وً٘ ٘ى ئال ٌُال" :ولىٌٗ
 أْ ففُخ أرذ إٌيب :ولذ ولِ ّٕذ إٌغبئٍ ِٓ ىشَك ّجذا ثٓ ا١تجبسن ّٓ عفُبْ ثٓ ُُّٕخ يف ٔفظ اٟتذَش

 .فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ راد ٌٍُخ
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ذحخ ِٓ خشؼ ِٓ جهطىحفٗ هٕذ جٌظرخ 
ودذغٕح زلّذ ذٓ هّشو، هٓ أيب عٍّس، هٓ أيب عوُذ، ح : هٓ أيب عوُذ، ح لحي عفُحْ - 2040

جهطىفٕح ِن سعىي : وأكٓ أْ جذٓ أيب ٌرُذ دذغٕح هٓ أيب عٍّس، هٓ أيب عوُذ سػٍ ج هٕٗ، لحي: لحي
ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ جٌوشش جألوعؾ، فٍّح وحْ طرُذس هششَٓ ٔمٍٕح ِطحهٕح، فأضحٔح سعىي ج طًٍ 

 وسأَطين أعجذ يف ،ِٓ وحْ جهطىف فًٍنجن ئىل ِوطىفٗ، فاين سأَص ٘زٖ جٌٍٍُس»: ج هٍُٗ وعٍُ، لحي
، فٍّح سجن ئىل ِوطىفٗ و٘حجص جٌغّحء، فّـشٔح، فىجٌزٌ ذوػٗ ذححلك ٌمذ ٘حجص جٌغّحء ِٓ «ِحء وؿٌن

.آخش رٌه جٌُىَ، ووحْ جدلغجذ هشَشح، فٍمذ سأَص هًٍ أٔفٗ وأسٔرطٗ أغش جدلحء وجٌـٌن  
 

جٌششح 
 ولذ رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ ،روش فُٗ ؽذَش أيب عُْذ أَنب (ذحخ ِٓ خشؼ ِٓ جهطىحفٗ هٕذ جٌظرخ) :لىٌٗ
 وعجًُ ِٓ أساد رٌه أْ َذخً لجًُ غشوة ، و٘ى ٤تّىي ًٍّ أٔٗ أساد اّزىبف اٌٍُبرل دوْ األَبَ،ِغزىىف
 وخيشط ثْذ ، فاْ أساد اّزىبف األَبَ خبفخ فُذخً ِِ ىٍىُ اٌفغش، وخيشط ثْذ ىٍىُ اٌفغش،اٌؾّظ

 وخيشط ثْذ غشوة ، فاْ أساد اّزىبف األَبَ واٌٍُبرل ِْب فُذخً لجً غشوة اٌؾّظ،غشوة اٌؾّظ
. اٌؾّظ أَنب

 و٘ى ِؾْٔش ثأهنُ اّزىفىا اٌٍُبرل "فٍّح وحْ طرُذس هششَٓ ٔمٍٕح ِطحهٕح" :ولذ ولِ يف ؽذَش اٌجبة
 ئر ال ؽبعخ ٢تُ ؛ وٛتٍٗ ا١تهٍت ًٍّ ٔمً أصمب٢تُ وِب حيزبعىْ ئٌُٗ ِٓ آٌخ األوً واٌؾشة وإٌىَ،دوْ األَبَ

 ولذ رمذَ يف ، خشعٕب: ودل َمً"ٔمٍٕب ِزبّٕب" : وٌزٌه لبي، فارا وبْ ا١تغبء خشعىا خفبفب،هبب يف رٌه اٌُىَ
فارج وحْ دٌن ديغٍ ِٓ هششَٓ ٌٍُس وَغطمرً ئدذي وهششَٓ " : ِٓ وعٗ آخش(ثبة ٖتشٌ ٌٍُخ اٌمذس)

 . و٘ى ؽذَش أيب عُْذ، واٟتذَش واؽذ، فاْ اٌمقخ واؽذح،وثزٌه جيِّ ثُت اٌيشَمُت، "سجن
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ذحخ جالهطىحف يف شىجي 
وحْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، َوطىف يف وً : هٓ هحتشس سػٍ ج هٕهح، لحٌص - 2041

فحعطأرٔطٗ هحتشس أْ ضوطىف، فأرْ ذلح، : سِؼحْ، وئرج طًٍ جٌغذجز دخً ِىحٔٗ جٌزٌ جهطىف فُٗ، لحي
فؼشذص فُٗ لرس، فغّوص هبح دفظس، فؼشذص لرس، ومسوص صَٕد هبح فؼشذص لرس أخشي، فٍّح جٔظشف 

: ، فُأخرب خرب٘ٓ، فمحي«ِح ٘زج؟»: سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ ِٓ جٌغذجز أذظش أسذن لرحخ، فمحي
فٕضهص، فٍُ َوطىف يف سِؼحْ دىت جهطىف يف آخش « ِح محٍهٓ هًٍ ٘زج؟ آٌرب؟ جٔضهى٘ح فال أسج٘ح»

 .جٌوشش ِٓ شىجي
ذحخ ِٓ مل َش هٍُٗ طىِح ئرج جهطىف 

َح سعىي ج ئين ٔزسش يف ججلحٍُ٘س أْ : هٓ هّش ذٓ جخلـحخ سػٍ ج هٕٗ، أٔٗ لحي - 2042
.«أوف ٔزسن فحهطىف ٌٍُس»: أهطىف ٌٍُس يف جدلغجذ جحلشجَ، فمحي ٌٗ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ  

 
جٌششح 

 ولذ رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ ِغزىىف يف ،روش فُٗ ؽذَش ّّشح ّٓ ّبئؾخ، (ذحخ جالهطىحف يف شىجي) :لىٌٗ
 .(ثبة اّزىبف إٌغبء)

.  ٔتهٍّخ ورؾذَذ"ؽً" : يف سواَخ اٌىؾُّهٍت"فارج طًٍ جٌغذجز دخً ِىحٔٗ" :لىٌٗ [2041]
 ولذ رمذِذ ،روش فُٗ لقخ ّّش يف ٔزسٖ اّزىبف ٌٍُخ (ذحخ ِٓ مل َش هٍُٗ ئرج جهطىف طىِح) :لىٌٗ

 .(ثبة االّزىبف ٌُال)ِجبؽضٗ يف 
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ذحخ ئرج ٔزس يف ججلحٍُ٘س أْ َوطىف مث أعٍُ 
: لحي- هٓ جذٓ هّش أْ هّش سػٍ ج هٕٗ ٔزس يف ججلحٍُ٘س أْ َوطىف يف جدلغجذ جحلشجَ  - 2043

.«أوف ذٕزسن»: ، لحي ٌٗ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ-أسجٖ لحي ٌٍُس   
 

جٌششح 
 روش فُٗ لقخ ؟ ً٘ ٍَضِٗ اٌىفبء ثزٌه أَ ال:أٌ (ذحخ ئرج ٔزس يف ججلحٍُ٘س أْ َوطىف مث أعٍُ) :لىٌٗ

 ووأٔٗ أٟتك ،"ئرا ٔزس أو ؽٍف ال َىٍُ ئٔغبٔب يف اٞتبٍُ٘خ مث أعٍُ" :(أثىاة إٌزس) ورشعُ ٌٗ يف ،ّّش أَنب
. اٌُُّت ثبٌٕزس الؽزشاوهّب يف اٌزٍُْك

 وعزأيت ِجبؽضٗ يف ،وفُٗ ئؽبسح ئذل أْ إٌزس واٌُُّت َْٕمذ يف اٌىفش ؽىت جيت اٌىفبء هبّب ًٍّ ِٓ أعٍُ
 . ئْ ؽبء ا رْبذل(وزبة إٌزس)

 فمذ ، واٌمبئً رٌه ٘ى ّجُْذ ؽُخ اٌجخبسٌ أو اٌجخبسٌ ٔفغٗ، ثنُ أوٌٗ أٌ إٍٔٗ"لبي ُأَساٖ ٌٍُخ" :لىٌٗ
 .سواٖ اإلٝتبٍٍُّ وغَتٖ ِٓ ىشَك أخشي ّٓ أيب أعبِخ ثغَت ؽه
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ذحخ جالهطىحف يف جٌوشش جألوعؾ ِٓ سِؼحْ 
َوطىف يف وً »وحْ جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ : هٓ أيب ٘شَشز سػٍ ج هٕٗ، لحي - 2044

.«سِؼحْ هششز أَحَ، فٍّح وحْ جٌوحَ جٌزٌ لرغ فُٗ جهطىف هششَٓ َىِح  
 

جٌششح 
وأٔٗ أؽبس ثزٌه ئذل أْ االّزىبف ال خيزـ  (ذحخ جالهطىحف يف جٌوشش جألوعؾ ِٓ سِؼحْ) :لىٌٗ

 . وئْ وبْ االّزىبف فُٗ أفنً،ثبٌْؾش األخَت
 : ّٓ أيب ثىش ثٓ ُّبػ ّٕذ إٌغبئٍ، يف سواَخ حيِت ثٓ آدَ"َوطىف يف وً سِؼحْ هششز أَحَ" :لىٌٗ

". َْزىف اٌْؾش األواخش ِٓ سِنبْ"
 ولذ سوي ،ِىاٍجزٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ ًٍّ االّزىبف رذي ًٍّ أٔٗ ِٓ اٌغٕٓ ا١تإوذح" :ثٓ ثيبيالبي 

 رشوىا االّزىبف وإٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ دل !ّغجب ٌٍّغٍُّت" :ثٓ ؽهبة أٔٗ وبْ َمىياثٓ ا١تٕزس ّٓ ا
 . ٘ـ.ا"َزشوٗ ِٕز دخً ا١تذَٕخ ؽىت لجنٗ ا

 وئْ رشوهُ ، ئٔٗ دل ٍَُْ أْ أؽذا ِٓ اٌغٍف اّزىف ئال أثب ثىش ثٓ ّجذاٌشٛتٓ:ولذ رمذَ لىي ِبٌه
  .ٌزٌه ١تب فُٗ ِٓ اٌؾذح

 اٌغجت يف رٌه أٔٗ فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ :لًُ "فٍّح وحْ جٌوحَ جٌزٌ لرغ فُٗ جهطىف هششَٓ" :لىٌٗ
 ، ٌُجُت ألِزٗ االعزهبد يف اًٌّْ ئرا ثٍغىا ألقً اًٌّْ، فأساد أْ َغزىضش ِٓ أّّبي ا٠تَت،ٍُّ ثبٔمنبء أعٍٗ

 فٍّب ،اٌغجت فُٗ أْ عًَّّ وبْ َْبسمٗ ثبٌمشآْ يف وً سِنبْ ِشح :ولًُ ،ٌٍُمىا ا ًٍّ خَت أؽىا٢تُ
ثٓ ا وَإَذٖ أْ ّٕذ ، فٍزٌه اّزىف لذس ِب وبْ َْزىف ِشرُت،وبْ اٌْبَ اٌزٌ لجل فُٗ ّبسمٗ ثٗ ِشرُت

ووبْ َْشك ٍُّٗ اٌمشآْ يف وً " : ّٓ أيب ثىش ثٓ ُّبػ يف آخش ؽذَش اٌجبة ِزقال ثٗ،ِبعٗ ّٓ ٕ٘بد
".  فٍّب وبْ اٌْبَ اٌزٌ لجل فُٗ ّشمٗ ٍُّٗ ِشرُت،ّبَ ِشح

ثغجت ِب ولِ - حيزًّ أْ َىىْ عجت رٌه أٔٗ ١تب رشن االّزىبف يف اٌْؾش األخَت " :ثٓ اٌْشيباولبي 
 اّزىف يف اٌْبَ اٌزٌ ٍَُٗ ّؾشَٓ ٌُزؾمك لنبء اٌْؾش يف  -ِٓ أصواعٗ واّزىف ثذٌٗ ّؾشا ِٓ ؽىاي

 . ٘ـ.ا"سِنبْ
 وَذي ٌزٌه ،ألٔٗ وبْ اٌْبَ اٌزٌ لجٍٗ ِغبفشا؛ أٔٗ ئمنب اّزىف يف رٌه اٌْبَ ّؾشَٓ :وألىي ِٓ رٌه
أْ " : ِٓ ؽذَش أيب ثٓ وْت،ذٓ درحْ وغًنٖجوطذذٗ  ، وأثى داود -واٌٍفٌ ٌٗ- ِب أخشعٗ إٌغبئٍ 



51   "                                      من فتح الباري" صالة القيام، وفضل ليلة القدر واالعتكاف" تهذيب كتب 

 فٍّب وبْ اٌْبَ ، فغبفش ّبِب فٍُ َْزىف،إٌيب فًٍ ا ٍُّٗ وعٍُ وبْ َْزىف اٌْؾش األواخش ِٓ سِنبْ
 فُىىْ ِشح ثغجت رشن االّزىبف ٌْزس ، وحيزًّ رْذد ٘زٖ اٌمقخ ثزْذد اٌغجت،"ا١تمجً اّزىف ّؾشَٓ

  . وِشح ثغجت ّشك اٌمشآْ ِشرُت،اٌغفش
 أو ، فُزُْت ٌزٌه اٌْؾش األوعو، فاْ اٌَب٘ش ثاىالق اٌْؾشَٓ أهنب ِزىاٌُخ:وأِب ِيبثمخ اٟتذَش ٌٍزشٚتخ

.أٔٗ ٛتً ا١تيٍك يف ٘زٖ اٌشواَخ ًٍّ ا١تمُذ يف اٌشواَبد األخشي  
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ذحخ ِٓ أسجد أْ َوطىف، مث ذذج ٌٗ أْ خيشؼ 
أْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، روش أْ : هحتشس سػٍ ج هٕهحهّشز، هٓ هٓ  - 2045

َوطىف جٌوشش جألوجخش ِٓ سِؼحْ فحعطأرٔطٗ هحتشس، فأرْ ذلح، وعأٌص دفظس هحتشس أْ ضغطأرْ ذلح، 
ووحْ سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ : ففوٍص، فٍّح سأش رٌه صَٕد جذٕس جذش أِشش ذرٕحء، فرين ذلح لحٌص

ذٕحء هحتشس، ودفظس، وصَٕد، : لحٌىج« ِح ٘زج؟»: وعٍُ ئرج طًٍ جٔظشف ئىل ذٕحتٗ، فرظش ذحألذُٕس، فمحي
، فشجن، فٍّح أفـش جهطىف «أٌرب أسدْ هبزج، ِح أٔح دبوطىف»: فمحي سعىي ج طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ

 .هششج ِٓ شىجي
ذحخ جدلوطىف َذخً سأعٗ جٌرُص ٌٍغغً 

أهنح وحٔص ضشجً جٌٕيب طًٍ ج هٍُٗ وعٍُ، وٍ٘ دحتغ »: ْ هحتشس سػٍ ج هٕهحم - 2046
 .«و٘ى ِوطىف يف جدلغجذ وٍ٘ يف دجشهتح َٕحوذلح سأعٗ
 

جٌششح 
 ولذ رمذِذ ،أوسد فُٗ ؽذَش ّّشح ّٓ ّبئؾخ، (ذحخ ِٓ أسجد أْ َوطىف مث ذذج ٌٗ أْ خيشؼ) :لىٌٗ
 و٘ى ، ثً رشوٗ لجً اٌذخىي فُٗ،ئؽبسح ئذل اٞتضَ ثأٔٗ دل َذخً يف االّزىبف مث خشط ِٕٗ: وفُٗ ،ِجبؽضٗ

  .ٍب٘ش اٌغُبق خالفب ١تٓ خبٌف فُٗ
أوسد فُٗ ؽذَش ّبئؾخ ِٓ ىشَك ِّْش ّٓ اٌض٘شٌ ، (ذحخ جدلوطىف َذخً سأعٗ جٌرُص ٌٍغغً) :لىٌٗ

  . ولذ رمذَ اٌىالَ ٍُّٗ يف أوائً االّزىبف،ّٓ ّشوح ّٕهب
  . ووُ٘ ِٓ أٔضٗ ِٓ اٌفمهبء وغَتُ٘،جٌشأط ِزّوش جضفحلح :ضٕرُٗ

 خحدتس
 ، واالّزىبف ِٓ األؽبدَش ا١تشفىّخ ًٍّ رغْخ وصالصُت ؽذَضب، وٌٍُخ اٌمذس،اؽزٍّذ أؽبدَش اٌزشاوَؼ

وافمٗ ،  رغْخ أؽبدَش:وجخلحٌض ِٕهح،  صالصىْ ؽذَضب: فُٗ وفُّب ِنًجدلىشس ِٕهح،  ؽذَضبْ:جدلوٍّك ِٕهح
  . وؽذَش أيب ٘شَشح يف اّزىبف ّؾشَٓ ٌٍُخ،ثٓ ّجبط يف ٌٍُخ اٌمذسا عىي ؽذَش ،ِغٍُ ًٍّ ٗتشجيهب
 و٘ى ، أصش ّّش يف ٚتِ إٌبط ًٍّ أيب ثٓ وْت يف اٌزشاوَؼ: ّٓ اٌقؾبثخ فّٓ ثْذُ٘وفُٗ ِٓ جِغحس

ثٓ ّجبط يف اٌزّبط ٌٍُخ اٌمذس ٌٍُخ أسثِ ا وأصش ،ثٓ ُُّٕخ يف ٌٍُخ اٌمذسا وأصش ، وأصش اٌض٘شٌ يف رٌه،ِىفىي
 . وا أٍُّ،وّؾشَٓ


