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 الخاتوت 
 

  

 ص بالنقاط  األتيت :ليها في هزه الشسالت تتلخإٌرائج اٌرٟ ذٛصٍد إ أى أهن  

أْ اٌغضاٌيييٟ ِيييٓ اٌفلعيييفح ا١ٌّّيييض٠ٓ فيييٟ اٌذساعييياخ إٌّطم١ح ٚليييذ  ٙيييشخ  شييياس  -3

اٌفلعفح اٌغاتم١ٓ فٟ ِؤٌفاذٗ تعاِح ٚإٌّطم١ح تخاصح غ١ش أْ ذأشش اٌغضاٌٟ تياتٓ عي١ٕا 

واْ ٚاضحاً  عٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌصٍح اٌٛش١مح ت١ٓ ِا جاء  تٗ اٌغضاٌٟ ِيٓ أفىياس ِٕطم١يح 

عٕيذ اٌغياتم١ٓ ِٚيُٕٙ اٌفياساتٟ ٚاتيٓ عي١ٕا فيأْ اٌغضاٌيٟ ٠ ٙيش وياْ ِيٓ أفىياس  ٚت١ٓ ِا

 ِرأششاً   تاتٓ ع١ٕا  اوصش  ِٓ ذأششٖ تاٌفاساتٟ ٚغ١شٖ . 

اٌييشغُ ِييٓ رٌيه اأشييش فييأْ اٌغضاٌيٟ  يياٚي أضييافح تعيي  اأِييٛس إٌّطم١ييح  ٝٚعٍي -2

لً  ضياٌغياتم١ٓ   ففيٟ وراتيٗ اٌّماصيذ اٌيزٞ ٌيُ ٔجيذٖ عٕيذ  ٌٍّٕطك ِٕٚٙا ذعش٠فٗ ا١ٌّّض

  ٔييٛاا اٌم١يياط فييٟ تعييي ورثييٗ ِٕٚٙييا  اٌمغييطاط عييٓ اعييرخذاِٗ ٌييثعي اٌرغيي١ّاخ أ

اٌّغرم١ُ(   ذخرٍف عّا ٟ٘ ع١ٍٗ عٕذ اٌفياساتٟ ٚاتيٓ عي١ٕا فيٟ اٌرغي١ّح ٚاْ أذفميد فيٟ 

اٌّضّْٛ ِصً اعرخذاِٗ ١ِضاْ اٌرعادي تذأً ِٓ اٌم١اط اٌحٍّٟ   ١ِٚضاْ اٌرلصَ تذأً 

ِيٓ اٌم١ياط اٌشيشطٟ إٌّفصيً .  ٌششطٟ اٌّرصً   ١ِٚضاْ اٌرعأيذ تيذأً ِٓ اٌم١اط ا

ً صيٚاْ جاءخ ِؤٌفاذٗ اأخشٜ ترغ١ّاخ ٟ٘ ع١ٕٙا اٌرغ١ّاخ اٌّٛجٛدج عٕذ اٌغاتم١ٓ ِ

خذَ اٌىص١يش ِيٓ اأِصٍيح ٌرٛضي١ا ِشا١ِيٗ ر ِماصذ اٌفلعفح( ٚ  ِع١اس اٌعٍُ(   ٚلذ أعي

 ي فٟ وراب  اٌمغطاط اٌّغرم١ُ( .إٌّطم١ح ِٕٚٙا اأِصٍح ِٓ اٌفمٗ ٚاأصٛ

أْ أٚي اٌثييا ص١ٓ اٌعييشال١١ٓ اٌييز٠ٓ ورثييٛا عييٓ ِٕطييك اٌغضاٌييٟ ٘ييٛ اٌييذورٛس ِحّييذ  -3

اٌىث١غٟ اٌزٞ ٔالش ِٛضٛعاخ إٌّطك ِؤوذاً اْ إٌّطك ٠عرثش ِٓ أ ذ اٌطيشق اٌريٟ 

ذ ٌٚييُ ٌحم١مييح  فضييلً عييٓ اْ اٌغضاٌييٟ ٌييُ ٠ٕمييأعييرخذِٙا اٌغضاٌييٟ فييٟ اٌٛصييٛي اٌييٝ ا

اٌفلعييفح اٌّغيي١ٍّٓ اٌغيياتم١ٓ ع١ٍييٗ أِصيياي اٌفيياساتٟ ٚاتييٓ عيي١ٕا فييٟ ِٛضييٛا ٠عيياس  

 . إٌّطك

٠جعيً أْ األذفاق  اصً ت١ٓ اٌثا ص١ٓ فيٟ اٌّعشفيح عٕيذ اٌغضاٌيٟ عٍيٝ اْ اٌغضاٌيٟ  -4

ِييٓ اٌّعشفييح اٌىشييف١ح اٌّٛصييً اٌحم١مييٟ ١ٌٍم١ٓ ٚرٌييه ألٔٙييا ِعشفييح ستا١ٔييح أ ذحصييً 



 

 

تيٗ ٠مزفٗ هللا ذعاٌٝ فٟ اٌمٍية ٚ٘يٛ ِٛليف صيش   تاٌعٍُ ٚاٌثش٘اْ  ٚأّا  ذحصً تٕٛس

  ْ فٟ تحٛشُٙ . ٛٚاعرّذٖ اٌثا ص (اٌضلي ِٓ اٌغضاٌٟ  فٟ وراتٗ  إٌّمز

ٚعٍٝ اٌشغُ ِٓ أ٠ّاْ اٌغضاٌٟ تاٌّعشفح اٌىشف١ح ٚٔمذٖ ٌيثعي اٌّعياس   األخيشٜ  -5

ل١ّيح ويً  ِٕٚٙا اٌّعشفح اٌحغ١ح ٚاٌعم١ٍح ٚاٌحذع١ح فأٔٗ ٌيُ ٠شفضيٙا ج١ّعياً ٚأّيا  يذد

ٚا ذج ِٕٙا ٚدسجرٙا فٟ اٌٛصٛي اٌٝ ا١ٌم١ٓ ٚاٌّٛضيٛعاخ اٌريٟ ذٕاٌٚٙيا ٚليذ ٚجيذخ 

أْ ِٓ أُ٘ اٌثا ص١ٓ اٌز٠ٓ دسعٛا  ٘زا اٌّٛضٛا تذلح ٘ٛ اٌذورٛس ِحّذ اٌىث١غيٟ  فيٟ 

اٌّعشف١يح فيٟ وراتٗ  ٔ ش٠ح اٌعٍُ عٕذ اٌغضاٌٟ (  ١س ت١ٓ ف١يٗ ل١ّيح اٌطيشق إٌّطم١يح ٚ

 اٌٛصٛي اٌٝ اٌحم١مح.

ا١ٌٙ٢ح ٔجذ أْ اٌيذورٛس  غياَ ا٢ٌٛعيٟ ِيٓ اٌشخصي١اخ اٌعشال١يح  عاخاٚفٟ اٌذس - 6

اٌثاسصج اٌرٟ ذٕاٌٚد ِٛضٛا اٌٛجٛد ٚاٌّشياوً اٌّرعٍميح تيٗ تعاِيح ٚاٌغضاٌيٟ تخاصيح 

صييثا ِشجعيياً ٌٍذاسعيي١ٓ فييٟ أفييٟ ِع ييُ  ورثييٗ اٌرييٟ ذٕاٌٚييد ٘ييزا اٌّٛضييٛا تح١ييس 

ضاٌٟ ٚخاصييح اٌّٛضييٛعاخ اٌييٛاسدج فييٟ ِعاٌجرييٗ ٌٍّشيياوً اأ١ٌٙييح  راخ اٌصييٍح تيياٌغ

 ذٙافد اٌفلعفح( ٚإٌمذ اٌّٛجٗ اٌٝ ٘زا اٌىراب ِيٓ لثيً اتيٓ س يذ  فيٟ وراتيٗ  ذٙافيد 

شييّشٞ اٌييزٞ أ ييش  عٍييٝ سعيياٌرٗ ِٚييٓ أٌٚ ييه اٌييذورٛس عثييذ اٌىييش٠ُ  اٌ اٌرٙافييد (

ىرة فٟ ِٛضٛا ا١ٌٙ٢اخ  عٕيذ اٌغضاٌيٟ ٚوياْ لغيُ اٌفٍغيفح فيٟ  داب ا٢ٌٛعٟ ٚ٘ٛ ٠

 ٝٚأ ٕٔغيي تغييذاد عييثالاً فييٟ اٌذساعيياخ ا١ٌٙ٢ييح عٕييذ اٌغضاٌييٟ فييٟ ِش ٍييح اٌّاجغيير١ش 

اٌجٙٛد اٌرٟ تزٌٙا اٌّش َٛ اٌذورٛس عشفاْ عثذ اٌح١ّذ فيٟ ٘يزا اٌّٛضيٛا  فميذ وأيد 

 ٟ .ِٛضٛا اٌذساعاخ ا١ٌٙ٢ح عٕذ اٌغضاٌعٛٔاً ٌٕا فٟ 

 

ٚاْ هللا عيثحأٗ ٚذعيياٌٝ عٕيذ اٌغضاٌييٟ فاعيً ِخريياس ِٚش٠يذ   ٚ٘ييٛ ليذ أٚجييذ اٌعيياٌُ  -7

تأسادج لذ٠ّيح  ألرضيد   ذز ٚفعً تعذ أْ ٌُ ٠ىٓ ِٛجٛداً فاٌعاٌُ عٕذٖ  ادز   أٞ أٗ

اٌعشال١ييْٛ اٌييز٠ٓ  ٛلييد اٌييزٞ ٚجييذ ف١ييٗ   ٚ٘ييزا  ِييا أذفييك ع١ٍييٗ اٌثييا صْٛاٌٚجييٛدٖ فييٟ 

 دسعٛا رٌه اٌّٛضٛا . 

٠رعٍيك تاٌذساعياخ اٌطث١ع١يح فأٔٙيا وأيد ٔيادسج جيذاً  يٛي اٌغضاٌيٟ ٚأصاي  ٚفٟ ِيا -8

 ِّٙياً اٌثحس فٟ ِٛضٛا اٌّىاْ ٚاٌحشوح ٚغ١ش٘ا  ِٓ اٌّٛضٛعاخ اٌطث١ع١يح ِجياأً 



 

 

ٌٍثحس اٌعٍّٟ   تاعرصٕاء ِٛضٛا اٌضِاْ اٌزٞ واْ لذ أجضٖ اٌيذورٛس ِحّيذ اٌىث١غيٟ 

ا اْ اٌضِياْ عٕيذ اٌغضاٌيٟ  يادز ِخٍيٛق   ٚاْ فٟ سعياٌرٗ ٌٍّاجغير١ش ٚاٌريٟ اويذ ف١ٙي

ش ٚجييٛد اٌضِيياْ عٕييذٖ ٠مييَٛ عٍييٝ اعيياط اٌعللييح ت١ٕييٗ ٚتيي١ٓ اٌحشوييح ٚاٌّىيياْ ٚ٘ييزا أِيي

 م١ٓ عٍٝ اٌغضاٌٟ  ١س أوذٚا عٍٝ ٘زٖ اٌحم١مح . ِعشٚ  ٌذٜ ِع ُ اٌفلعفح اٌغات

فظ أْ دساعييح اٌثييا ص١ٓ ٌّٛضييٛا اٌييٕفظ  عٕييذ اٌغضاٌييٟ ذؤوييذ عٍييٝ  م١مييح أْ اٌييٕ -9

ٗ سٚ أٟ ِٓ عياٌُ اٌٍّىيٛخ ٔجٛ٘ش تزاذٗ ٚ٘زا اٌجٛ٘ش ٠خرٍف عٓ اٌجغُ ِٓ  ١س ا

 ٚاٌجغُ ِٓ عاٌُ اٌفغاد ٚاٌرحًٍ . 

 ْٚاْ اٌثا ص١ٓ اٌعشال١١ٓ اٌز٠ٓ ورثيٛا عيٓ ِٛضيٛا اأخيلق عٕيذ اٌغضاٌيٟ ٠ؤويذ -01

دج تأعرثاس٘ا ِٓ أ٘يُ اٌطيشق اٌّٛصيٍح اٌيٝ اٌغيعا األخلقأْ اٌغضاٌٟ لذ أ٘رُ تذساعح 

ضييّٓ وريياب إ ١يياء عٍييَٛ اٌييذ٠ٓ ِٛضييٛا اأخييلق ٚروييش اٌثٛاعييس  اأخش٠ٚييح   ٚلييذ

اٌّحّٛدج ٌلخلق ٚاٌثٛاعس اٌّشرٌٚيح اٌريٟ ٠ٕثغيٟ عٍيٝ اٌّيشء اْ ٠ثرعيذ عٕٙيا فضيلً  

 ٌٍفضائً ِٚا ذماتٍٙا ِٓ اٌشرائً .   رٗعٓ ِٕالش

اٌييٟ  رييٝ وأييد اٌذساعيياخ اٌجّا١ٌييح  ييٛي فلعييفح اأعييلَ ٔييادسج ِٚييُٕٙ اٌغض -00

 ٙشخ تعيي اٌثحيٛز  يٛي اٌّٛضيٛا ِٕٚٙيا دساعيح اٌيذورٛس ِحّيذ اٌىث١غيٟ  يٛي 

اٌجّيياي عٕييذ اٌغضاٌييٟ ِٚثحييس فييٟ سعيياٌح سائييذ اٌح١ّييشٞ  ٚاٌّل يي  ِييٓ خييلي ٘ييزٖ 

اٌذساعيياخ أٔٙييا ذؤوييذ عييذَ ٚجييٛد أٞ وريياب عييٓ اٌغضاٌييٟ تّٛضييٛا اٌجّيياي ٚأّييا 

ٌز٠ٓ دسعيٖٛ تحٛشياً ٌٍجّياي ِٚصيً ذضّٕد ورثٗ ٔصٛصاً  جّا١ٌح ألاَ ع١ٍٙا اٌثا صْٛ ا

ف١يٗ   ٌٚيُ ٠فعيً  ٌفياخؤ٘زا ٠ٕطثك عٍٝ ِٛضيٛا اٌشيعش اٌيزٞ ذيشن فلعيفح اأعيلَ ِ

اٌغضاٌٟ ِصٍُٙ   ٚواْ تحس اٌذورٛس ِحّيذ اٌىث١غيٟ  يٛي ِٛليف اٌغضاٌيٟ ِيٓ اٌشيعش 

ت١أاً ِّٙاً فٟ اسائٗ تٙزا اٌّٛضٛا  ١س ٠ؤوذ اْ اٌشعش صيٛخ ط١ية ِيٛصْٚ ِفٙيَٛ 

ٌيي١ظ ِجييشد وييلَ ٚاٌشييعش اٌّيٛصْٚ أ ييذ ذييأش١شاً  فييٟ إٌفييٛط   ٚخاصييح ارا اٌّعٕيٝ  ٚ

 روش ف١ٗ فضائً أً٘ اٌث١د
 ع١ٍُٙ اٌغلَ(
  .   

ٚ ١س اْ اٌغضاٌٟ ِٛعٛعٟ اٌصمافح فأْ ِؤٌفاذٗ ذٕاٌٚد اٌىص١ش ِيٓ اٌّٛضيٛعاخ  -02

اي ورٛساٖ وّيا ٘يٛ اٌحيذاٌثحس اٌعٍّٟ فٟ ِش ٍح اٌ ِٕٗٚٙا ِٛضٛا اٌرشت١ح اٌزٞ ذٕاٌٚ

٠ييح عٕييذ ِٛييا اٌييذورٛس عثييذ اٌٍط١ييف اٌجثييٛسٞ فييٟ أطشٚ رييٗ اٌّٛعييِٛح  اٌفٍغييفح اٌرشت



 

 

اٌغضاٌييٟ( ٚاٌرييٟ ٠رضييا ِييٓ خلٌٙييا اْ اٌجأيية اٌرشتييٛٞ ٠ّصييً ِحييٛساً ِّٙيياً فييٟ فىييش 

 اإلصييل ١حاٌغضاٌييٟ اٌفٍغييفٟ    ١ييس ٚجييذ ِييٓ اٌرشت١ييح خ١ييش ٚعيي١ٍح ٌرحم١ييك أ٘ذافييٗ 

 ٚ ذشت٠ٛاً . ش أ ٛاي اٌفشد ٚاٌّجرّا أخلل١اً ١ٚذغ١

 عم١ييذج ك ِييٍٓيياٌغ١اعييٟ ٠ٕط ٖأْ فىييش ٚذؤوييذ اٌذساعيياخ اٌغ١اعيي١ح  ييٛي اٌغضاٌييٟ  -03

اٌغضاٌٟ ِٓ أِياَ عيادي أٚ عيٍطاْ أْ ٠حميك ٌشع١ريٗ اٌغيعادج  أسادد١ٕ٠ح إعل١ِح   ٚلذ 

اٌشييشٚط ٚاٌٛ ييائف اٌرييٟ ٠ٕثغييٟ أْ ٠ّرٍىٙييا ٠ٚؤد٠ٙييا   إلِيياَتعييذ٘ا أعطييٝ ٌ األخش٠ٚييح

     ٌىٟ ذرحمك اٌغعادج .


