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. انزحهٛم انذالنٙ فٙاألسبط األٔل ْزا انجحش ٚجحش فٙ —خالصخ

. انذالنٙانزحهٛم : انكهًبد انًفزبحٛخ

I. انًقذيخ 

ْٕٔ دساسخ انؼالقبد ثٍٛ يؼبَٙ انكهًبد انًخزهفخ، انكهًبد انًٕجٕدح فٙ انهغخ نٓب 

ٌٍن  رصم ثؼضٓب ثجؼض، يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ جزس انكهًخ ٔثُبئٓب ٘، ْزِ انًؼبَٙ يؼب

ًّ٘يًق  اانصشفٙ، ٔسٛبقٓب انز٘ رقغ فّٛ سٕاا  بٌ سٛباًق  انسٛبا انصشٚح، أٔ سٛبا  ا،نغٕ

إرٌ دالنخ انكهًخ  ؛يٍ خالل ثُبا انكهًخ انصشفٙ َزؼشف ػهٗ انًؼُٗ ،انحبلخبسجٙ سٛبا 

 .ػُبصش أسبسٛخ افّٛ

II. انًقبنخ يٕضٕع  

ْٕٔ دساسخ انؼالقبد ثٍٛ يؼبَٙ انكهًبد انًخزهفخ، انكهًبد انًٕجٕدح فٙ انهغخ نٓب 

ٌٍن  رصم ثؼضٓب ثجؼض، يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ جزس انكهًخ ٔثُبئٓب ٘، ْزِ انًؼبَٙ يؼب

ًّ٘يًق  اصشفٙ، ٔسٛبقٓب انز٘ رقغ فّٛ سٕاا  بٌ سٛباًق ال انسٛبا انصشٚح، أٔ سٛبا  ا،نغٕ

إرٌ دالنخ انكهًخ  ؛يٍ خالل ثُبا انكهًخ انصشفٙ َزؼشف ػهٗ انًؼُٗ ،خبسجٙ سٛبا انحبل

 .ػُبصش أسبسٛخ افّٛ

 ،ػهٗ دالنخ انكهًخٔإرا ٔقفُب ػهٗ ْزِ انؼُبصش األسبسٛخ رَؼشفُب ػهٗ يؼُٗ انكهًخ، 

جزس انكهًخ، حشٔف انكهًخ، أصٕل : ثُبا انكهًخ انصشفٙ  فُبْب يٍ خالل انٕقٕف ػهٗرؼش

جزس  انضشة رذل انكهًخ ػهٗ انحذس انضشة، ضبد ٔانشاا ٔانجبا :ةَ سَ  َ : فًضالًق انكهًخ، 

ب ثُبا  انكهًخ ْٙ أصٕل انكهًخ، َجشد انكهًخ يٍ انضٔائذ َٔزؼشف ػهٗ أصم انكهًخ، ٔأٚضًق

حذٔس  " زت": حذٔس انضشة فٙ انضيٍ انًبضٙ، يضالًق  "ضشة": انكهًخ انصشفٙ، يضالًق 

"  برت: "فٙ انضيٍ انحبضش ٔانًسزقجم، يضالًق " ٚكزت"انكزبثخ فٙ انضيٍ انًبضٙ، يضالًق 

ب َزؼشف ػهٗ سٛبا انكهًخ "ػهٗ  ،فبػم انكزبثخ ،ػهٗ يٍ ٚكزت انًكزت يكبٌ انكزبثخ، أٚضًق

ًّ٘يًق  اسٛباًق  ا،صشٚحًق  اسٛباًق سٛبا انز٘ َسًّٛ الانزٙ رقغ فّٛ، سٕاا  بٌ  َُظش نهكهًخ  ا،نغٕ

َفسش انكهًخ يٍ خالل ْزا انسٛبا يغ ثُبئٓب فانزٙ قجهٓب، َُٔظش نهكهًخ انزٙ ثؼذْب 

 . انصشفٙ

إنٗ آخشِ، ٚؼُٙ ػهٗ صٛغخ ... إرٌ َزؼشف ػهٗ ثُبا انكهًخ انصشفٙ فؼم فبػم يفؼٕل

جزس انكهًخ ٔػهٗ صٛغخ ثؼذيب َزؼشف ػهٗ ٔ .صٛغخ انكهًخ رذل ػهٗ حذسفانكهًخ، 

ٔجٕد انكهًخ فٙ انجٛئخ انهغٕٚخ انًحٛطخ ثٓب، أ٘ انكهًخ، َزؼشف ػهٗ سٛبا انكهًخ، 

ب َزؼشف ػهٗ انكهًخ َيٍ انز٘ قبل  ،ٔانكهًخ انزٙ قجهٓب ْٔزا ٚسًٗ انسٛبا انصشٚح، ٔأٚضًق

انسٛبا انكهًخ؟ َيٍ انًسزًغ نٓزِ انكهًخ؟ يب انظشٔف ٔانًالثسبد انًحٛطخ ثبنكالو؟ ْٔزا 

. انز٘ َسًّٛ سٛبا انحبل

َزؼشف ٔ ،َزؼشف ػهٗ صٛغخ انكهًخٔ ،انزحهٛم انذالنٙ َزؼشف ػهٗ جزس انكهًخففٙ 

ُْب  "أثشا"فـأثشقذ انسًبا، : فٙ قٕنُب "أثشا"ػهٗ انسٛبا انز٘ رقغ فّٛ انكهًخ، فًضالًق 

جبس أضباد ٔنًؼذ ٔرْٕجذ ػهٗ إصش اَفجبس  ٓشثبئٙ، ٔاالَف :أرذ قجم انسًبا ٚؼُٙ

انًؼُٗ ٚزغٛش؛ ألٌ فأثشا فالٌ إنٗ فالٌ : يب ػُذيب َقٕلأانكٓشثبئٙ ْزا فٙ انسحبة، 

انسٛبا ْٕ ٔ ،أسسم ثشقٛخ :إًَب أثشا فالٌ ٚؼُٙ ؛"أثشا فالٌ"غٛش  "أثشقذ انسًبا"

 .انز٘ حذد انًؼُٗ

قضٗ " :ػُذيب َقٕل، نكٍ أداْب :يؼُبْب "قضٗ فالٌ انصالح": ٔيضالًق قضٗ فٙ قٕنُب

ُْب رغٛش يؼُبْب ثًشاػبح انسٛبا، ٔقضٗ انحب ى ثٍٛ  "قضٗ"ـيبد، ف: أ٘ "َِحتَ 

 ؛حكى، فبنفؼم ٔاحذ ٔنكٍ انسٛبا اخزهف فبخزهف انًؼُٗ: أُْ٘ب صًٍٛ، يؼُٗ قضٗ انلَ 

 .انسٛبا انز٘ رقغ فّٛ صٛغخ انكهًخ ،ٔحست جزس انكهًخ ،إرٌ انسٛبا ٚزحذد حست انًؼُٗ

انظشٔف ٔانًالثسبد ٔحبل انسبيغ، ٔانًزكهى، نسٛبا انحبل س بئض أسبسٛخ ْٙ حبل ٔ

ب سٛبا انحبل فبنحًبنٌٕ ٔانحًبيٌٕٛ  ٔثؼذُد : انًحٛطخ ثبنكالو، ٚقٕل اثٍ جُٙ يٕضحًق

هّ أثٕ ػًشٔ يٍ شؼش  ٔانسبسخ ٔانٕقبدٌٔ ٚسزٕضحٌٕ يٍ يشبْذح األحٕال يب ال ُٚدحصًّي

: انحًبنٍٛ ٔرقٕل نّأَذ ػُذيب رأرٙ نجؼض . انفشصدا إرا أُدخجش ثّ ػُّ، ٔنى ٚحضشِ َُٚشذِ

ػُذ٘  شرَٕخ أسٚذ أٌ أرْت ثٓب إنٗ يكبٌ  زا، ال رسزطٛغ أٌ رزفق يؼّ ػهٗ صًٍ انُقم، 

. أٔ صًٍ َقم ْزِ انكشرَٕخ، أٔ ْزا انِحًم

 شرَٕخ ٚجٕص أٌ ركٌٕ : أٔ يب إنٗ رنك إال إرا ػشفّ انشخص انحًبل؛ ألَك ػُذيب رقٕل

 ، ٚشفغ انكشرَٕخ ػٍ ليب ػُذيب ٚأرٙ انحًبل أْزِ انكشرَٕخ يهٛئخ ثبنحذٚذ فزكٌٕ حًالًق صقٛالًق

أٔ ال؟ إرٌ انًشبْذح أْى شٙا فٙ  اٚشبْذ حبل انكشرَٕخ ْم ٚسزطٛغ أٌ ٚحًهّفاألس  

 .  ثذ يٍ يشبْذح األحٕالالف ؛ْزا انًؼُٗ

َٔ : ٚقٕل اثٍ جُٙصى  أٌ ٚخبطت ثّ صبحجّ،  ال رؼهى أٌ اإلَسبٌ إرا ػُبِ أيش فأساد أ

 ،ٚب فالٌ أٍٚ أَذ؟ أسَٙ ٔجٓك: ُٔٚؼى رصٕٚشِ نّ فٙ َفسّ اسزؼطفّ نُٛدقجم ػهّٛ فٛقٕل

ًّٙي أحذصك  .ٔ َحٕ رنكفإرا أقجم ػهّٛ ٔأصغٗ إنّٛ اَذفغ ٚحذصّ أٔ ٚأيشِ أٔ ُٚٓبِ أ ،أقجم ػه

ٌ فٙ يٕضغ ٔاحذ، ال ٚكهى ٘ بٌ أخٕاٌ يٍ انؼشة يجزًغ: سٔ٘ ػٍ األصًؼٙ قٕنّ

 . أال رب: أحذًْب اٜخش إال ٔقذ انُُّجؼخ ٚؼُٙ ٔقذ طهت انكأل ٔيسبقظ انغٛش فإَّ ٚقٕل ألخّٛ

 . ثهٗ فبَزجغ. ٚشٚذ أال رشحم أٔ أاَل رُزجغ، فٛقٕل اٜخش ثهٗ فبفؼم ؛ثهٗ: فٛقٕل اٜخش

 ؛ٖ فّٛ انكالويٍ سٛبا انحبل َٚفٓى أحذُدًْب  الو اٜخش يٍ خالل سٛبا انحبل انًمدَّد  فُٓب

 : إرٌ سٛبا انحبل ُٚدجُٗ ػهٗ س بئض صالصخ

 . حبل انًزكهى: انش ٛضح األٔنٗ

 . حبل انسبيغ: انش ٛضح انضبَٛخ

 . انظشٔف ٔانًالثسبد انًحٛطخ ثبنكالو: انش ٛضح انضبنضخ

 :سجت َضٔل اٜٚخرُٕع دالنخ انهفع رجؼًقب ل

ب َحٕ انغش ، صى أسسهّ، فزسًغ صٕرًقب، فزقٕل: يٍ رنك ًًق : أٌ رشٖ سجالًق قذ سذد سٓ

نجزخ، ٔإٌ نى اأصبة انقشطبط، فأصبة اٌٜ فٙ حكى انًهفٕظ، ثّ : انقشطبط ٔهللا، أ٘

ٕٚجذ فٙ انهفع، غٛش أٌ دالنخ سٛبا انحبل ػهّٛ، أٔ دالنخ انحبل ػهّٛ، َبثذ يُبة انهفع 

 . ثّ

ا، أ٘: ٔ بٌ انسٛف فٙ ٚذِ ، زنك قٕنٓى نشجم يٕٓ٘ ثسٛفٔ ا: صٚذًق ا . اضشة صٚذًق صٚذًق

ا، فصبسد شٓبدحُد انحبل ثبنفؼم ثذالًق : أ٘" اضشة"يفؼٌٕل نـ ْبَصجذ ُْب ألٌ اضشة صٚذًق

 . يٍ انهفع ثّ

ٔقٕنك ٔقذ يشسد . قذيذ خٛش يقذو: خٛش يقذو، أ٘: ٔ زنك قٕنك نهقبدو يٍ انسفش

ا: ثشجم ٌْ صٚذًق ا، أ٘ إِ ا: ٔإٌ ػًشًق ا، ٔإٌ  بٌ ػًشًق : ٔقٕنك نهقبدو يٍ حجّ. إٌ  بٌ صٚذًق

ا، أ٘. أَذ يجشٔس يأجٕس: يجشٔس يأجٕس، أ٘ ا يأجٕسًق ا: ٔيجشٔسًق ا يأجٕسًق  .قِذيَذ يجشٔسًق

اخزهفذ ٔفبنكزبة نّ أ ضش يٍ يؼُٗ،  ؛ْٔكزا رزُٕع َدالنخ انهفع رجؼًقب نهحبل انًحٛطخ ثّ

 . انًؼبَٙ ثبخزالف األحٕال
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