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 ادلقديت
ــ           ــ٘ شب  ــ٘  أٜ ــصاطِ   ّق  ــاو ي ــس مذكاه ــ  اسبن ــصٖ اع ــس ا اي اسبن

وََٚاااَلََٗتُ اااجُلَّٖ َااااَٝلوَََّّاٞااا َل ا  لاييـــاؽ ٤ىـــُ مكـــسال ا ـــٕ ي ْيـــُ  عـــافب  

َّٖ حَْٛاااااا ُلِٖٗ اااااا ِل َ  لّاسبنــــــس ا ايــــــصٖ  ــــــط   ــــــطاٛٗ   (1) [َُِٖعْبُااااا ُوٜال

ــ٘       (2)[َّٖ عَااَٖتِٛنَ ــ ْاا ائْمٔ ــاا ايك ــ ن٘ ًب ضاع ــ ه ّمػ ــ  مػ ــٙ ا ق 

ــُ  عــافب     لحَااَظِواىَّللَٗتااًلَّٖظَااٗتىََّلِلوََّٖظَاا َ لاشبنػــ٘   ئنــٌْ مــً معــاىٕ  ْي

 .(3)[َّٖ ىُسْـتً

أٖ هـــا  ْا ق ـــٙ اسبنـــس ا  ـــاٌ  ٔـــُ  ـــْاو اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ّقـــط   
ٙ اا ايب٣ٓـــا قـــً اىبـــ١ميـب ّاييـــاؽ   يبٔـــاٌ أٌ لع ـــ٘ ايـــي  ضبنـــس قـــ   

ــافب       ــُ  ع ــاو ي ْي ــه نبٔع ــ٘   ــ ه ضهب ــُ ّغ ــُ ّهي وََٚااَلرت ْسَااٗ َََِتل ا  ل َحَْٛاا  للق ٔ

 ككغؿــٙ معــامل ايطهبــ٘ لبع كــُ أٍــ  ا٤ض  ا ــَه مــ         (4) [ِٖٗ عَااَٖتِٛنَ

 أٌ  طٓ او ميَه هاضلُ   ّأننط يُ ّي٩غ٣و ايعساّٗ .
ــ  م   ــ  اشب٣ٜـ ــ٘ ّاعـ ــ٘ اىبال  ـ ــطز لايطلْلٔـ ــصٖ بىذـ ــس ا ايـ ــازٗ اسبنـ ي ـ

ــ٘    ــ  مكيأٍـ ــازٓ   ـ ــسز مكـ ــ٘  كريـ ــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئـ ــاا مـ ــٔٝكُ ًب هٓـ ىبؿـ

                                                           

 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (1)
 .2غْضٗ ايذاذب٘  (2)
 .238غْضٗ ايب طٗ  (3)
 .107غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (4)
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ــا       ــنْاا ّا٤ض    ّمـ ــر اا ًب ايػـ ــع٘ م ـ ـــب يػـ ــ٘ قـ ــ  نيط ـ ــا اـ ميَـ
 لٔيَنا .

ــس ا ايـــصٖ أىعـــه ق ـــٙ ا٨ىػـــاٌ لاشب٣ ـــ٘ ًب ا٤ض   طظ ـــُ       اسبنـ
ذٌِلَّٖ حَْٛااا ُلِٖٗ ااا ِلَّٖ ااااسبنــس ا ّايؿـــنط يـــُ غـــبداىُ يـــصا ّضز ًب ايكيعٓـــ    

 .(1)[هَ ََّٞتَلِٖهَذتَّلوَََٚلْاَََلََِٖهْتت ٌَِلٖتىْ تلرتْٜلهَ ََّٞتَلَّٖٗ  ُ

ــسز      ــس ا لع ــطهٌ   اسبن ــطّ  اي  ــاا ّه ــاا ّا ن ــسز هٓ ــس ا لع اسبن
ــ          ــ٣ّٗ ا ــطاا   ــسز م ــطهٌ   ّق ــاا اي  ــٌْ هٓ ــْا ّٓك  ــصًٓ    ــ نـب اي اىبػ

 ّاهس ميَه ي  طهٌ ّهٓا ُ .
ــي  ضبنـــساو  ــ ه   اسبنـــس ا ايـــصٖ لعـــد ايـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ قـ

ــ  ٕ      ــاو   يكـ ــاؽ نبٔعـ ــصٓطاو ي يـ ــ او ّىـ ــ  لؿـ ــً ايطغـ ــسٗ مـ ـــب   ـ ــٙ هـ ق ـ
 ايبؿاضٗ ّا٨ىصاض ليبْ ُ مً اَاا :

: اـــ  هٓـــ٘  طهىٔـــ٘ لؿـــاضٗ ي نـــ١ميـب ّنـــٔاٛ ٓـــي   ـــه زضّ    ا٤ّفب
ــً         ــعٛ م ــصا ازب ــنيَا ٍ ــا ٓكه ــد اي ــاا ايبد ــُ هٓ ــاز   ّمي ــ٘ ّايطؾ ا سآ

ػـــ  اي ـــطهٌ   ٍّـــْ ازبـــعٛ ايػـــال  ّاي ٣ ـــٌْ لعـــس معـــامل ا٨مبـــاٌ ًب  ذ
 اىباٜ٘ .

ــ٘  ــْاٛ ًب      :اي اىٔـ ــطّا غـ ــصًٓ اذـ ــو ي ـ ــصاض ّربْٓـ ــ٘ بىـ ــ٘  طهىٔـ ــ  هٓـ اـ
 ميالْ َا أّ مذَْمَا اىبْا   أّ اىبدايو .

ــاا  ــً ا٦ٓ ــ       ّم ــك عو  ْغ ــ٘ ٢  ػ ــ٘ اي طهىٔ ــصاض ًب ا٦ٓ ــاىٕ ا٨ى أٌ مع
ــاا   ــسَٓٔاا ّا ػْغـ ــً ايبـ ــا مـ ــْضِ   ٤ىَـ ــْاٛ ًب  كـ ــساىٔاا  غـ ّايْاـ

 ّايكريطٓبٔاا صبكنع٘ ّمكذط ٘ .
: اــ   طٓهــ٘ ّقنــ  قبــازٖ ي نػــ ه ٍــْ لؿــاضٗ ٤ىــُ قــطا     اي اي ــ٘

 مػك ٔه   ّشخ ٗ ئْو اىبعاز .
ــطّ       :ايطالعــ٘  ــ نـب   ّاىبع ــ٘ لؿــاضٗ ي نػ ــً ايػــي٘ اييبْٓ ــطز م ــ    ا

 أٌ ايػي٘ اييبْٓ٘ ق ٙ أ ػاو :
                                                           

 .43غْضٗ ا٤قطا   (1)
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 ايػي٘ اي ْئ٘ . :ا٤ّل 
 ايذع ٔ٘ .: ايػي٘ اي اىٕ 

 ايػي٘ ايك طٓطٓ٘ . :اي ايد 
 ّ س أنذت  ا ًب ٍصا ايكذػ  أ ػاماو أخطٚ ٍّٕ :

ــ  ــ ٙ اا      ايطالـ ــْل اا قـ ــاٜ  ضغـ ــا ضغـ ــ٘   ّميَـ ــي٘ ايكسّٓئـ : ايػـ
ــ٣و          ــا ي٩غـ ــسقٍْه  َٔـ ــا ٓـ ــُ ايـ ــْي ظماىـ ــ ه بفب م ـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ق ٔـ

ٜ  ّقَــْزِ ّأّامـــطِ بفب أمــطاٛ ايػـــطآا ّا٤مكــاض ّباالكـــُ ق ــٙ مػـــا    
 اي٢ْٗ   ّاىبْا ٔ  ايا اكبَا ي٥ طاز ّاي باٜ  ّعبٍْا .

ٍّـــ   ـــسخ  اكالـــ٘ هٓـــاا اي ـــطهٌ مـــً  بـــ  اكالـــ٘ ايـــْهٕ ًب ٍـــصا  
اي ػــه مــً ايػــي٘   ازبــْا  ٢   بلبــا ٍــْ أاــا ٤ىــُ اكالــ٘ ٦ٓــاا ايكيعٓــ   

   ّئؼ ي ػي٘ اييبْٓ٘ ّمهامٔيَا .
ي  قـــ ٙ اا : ايػـــي٘ ايس اقٔـــ٘   ٍّـــٕ غـــ ٗ ّأ ـــْال ايـــ اشبـــامؼ

ــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب معــاضي اي كــال ز اقــاو قــً ا٨غــ٣و ّأهنامــُ ّقــً     ق ٔ
ــ٘ مــً     ــال اىبػــ نـب ًب ٍــصِ ا٤ظمي اىبػــ نـب ّشضاضَٓــه   ٍّــ   يكذــ  أأ
ــ ٣و   أو        ــسض م ــ٘ ل ــ ه ًب معطا ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــي٘ اي غ

 أٌ اي سض اىبكٔ ً ٍْ ىذعَا خبكْم أٓاو اييبْٗ .
ا٤ّل   ٍّــْ ايــصٖ ٓكري ــٙ ي ْاــساٌ  يــصا  ــاٌ اىبــطاز    ازبــْا  ٍــْ 

ــُ  عــافب    ــ   (1) [وَٖتُتاا ْلٞتظَاامَْاْٙلَّٖٗ اا ُلرابَاا ْ تلوَرتٞ ااتاْٙلرت ِٖ اا  للمــً اىبدــانيبـب ل ْي ٍــْ نبٔ

ــب٘      ــاظ ًب ىػـ ــً ا٨قريـ ــْ مـ ــ٘   ٍّـ ــْو اي ٔامـ ــ ناا بفب ٓـ ــ نـب ّاىبػـ اىبػـ
  ٍــصِ اييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ا قــع ّاــ  ّهــسِ    ذــٕ اــ  ظمــاٌ  الــ   

ا٦ٓـــ٘ ق ـــٙ اىبػـــ نـب ّربـــانيبَه : ّي ـــس ىكـــطاه اا أىـــكه ّهلـــاٛاه        
وَرتٞ اااتاْٙلّأليــاٛاه ًب معطاــ٘ لـــسض (  ــاٌ   ــت ّضز ايك ٔٔـــس ل ْيــُ  عــافب        

 [ ّازبْا  مً اَاا :رت ِٖ   

                                                           

 .123غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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بضازٗ هــــال اىبػــــ نـب أٓــــاو اييكــــط ًب معطاــــ٘ لــــسض ٍّــــْ  :ا٤ّفب 
 ايهعو ّ  ٘ ايػ٣ح ّاىب١ٌّ .

ــ٘  ــ٘ مــً قالــو اشبــام ايعــاو     :اي اىٔ ــ ٌ  نــٌْ ا٦ٓ اــْاظ ايكذنٔــر ل
  ّ  ــسٓط ا٦ٓــ٘ : ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ًب اــ  ظمــاٌ ي ــس ىكــطاه اا          

 لبسض ّااٌ ايكدال٘ ًب هال نعو ّشي٘ .
ــ٘  ــ نـب      :اي اي ـ ــٙ اىبػـ ــ  ق ـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــاٌ  هـ ــ٘ يبٔـ ــت ايصيـ ىعـ

 نبٔعاو ًب معطا٘ لسض   ّ ُٔ ظاط قً ىػب٘ اييكط  ه .
زقــْٗ اىبػــ نـب ي ريــْٛ بفب ايــسقاٛ ّا٨غــكغذاض ّايكْاــ        :لعــ٘ ايطا

ــاض       ــ  ا٨ا  ــطض   ٍّ ــب٣ٛ ّايه ــ  اي ــط ّز  ــط ّاي ذ ــ١ال اييك ــٙ اا يػ ق 
مـــً اسبنـــس ّايؿـــنط ا مـــً مكـــازٓ  ٍـــصا ايـــسقاٛ ّايطاـــاٛ لك طٓـــ    

 اييكط ّ هاٛ اسباااا ّضبْ ا٤شٚ .
 ّ مػــ ن٘ ازبــْا  ىعــه   يــصا  ذهــ  اا قــع ّاــ  لــك٣ّٗ اــ  مػــ ه 

ــ٘        ــ٣ٗ ائْمٔــ ــٔ  ًب ايكــ ــْ  ايعــ ــْ ايْاــ ــٙ عبــ ــطهٌ ق ــ ــاا اي ــ ٦ٓــ
ــك٣ّٗ      ــصِ ايـ ــَا   ٍّـ ــاا لبعهـ ــطاٜا ّا٨خذـ ــا ايذـ ــاض ًب لعـ ّلا٨اَـ

 مياغب٘ اطمب٘ يكريسٓس اىبػ نـب ي دنس ا ق ٙ ا سآ٘ بئَا .
ــاا       ــساضؽ هٓـ ــ  ّ ـ ــكع ه ّهذـ ــب٘ يـ ــا مياغـ ــ٣ٗ ّأزا٠ٍـ ــٌْ ايكـ يكنـ

اظ ضغــْخَا ًب ايــصًٍ   ّههــْضٍا   اي ــطهٌ   ّايعنــ  قبهــامٔيَا ل دــ   
 ًب قامل ا٨خكٔاض ّايذع  .

 ايػي٘ اييبْٓ٘ ًب اسبنه . ايػازؽ :
ــاض    ــاِ ا٤ىَــ ــسز شضاا مٔــ ــٙ   ّقــ ــ  ّاسبكــ ــسز ايطمــ ــس ا قــ اسبنــ
ــا  ا٤ض  ينــً      ــط ل  ــاؽ غــع٘ ايبدــاض ّ غؿــَٔا ٤ا  ــه ايي ّايبدــاض ّٓع 

     ُ ــ ــس   ّأى ــطٗ ه٢  م ــ  بفب قؿ ــَا ٓك ــال لعه ــه أٌ أقن ــً ىع  ــْ  مل ىن ي
 و . 1700 الؼ اب  ب طغت ًب اىباٛ  ٣ ٓك  نيْيُ ًب اىباٛ ب٢ عبْ 

ــ٘      ــاض اىب  نـ ــاٗ ًب أقنـــال ايبدـ ــساو اسبٔـ ــاٛ ٓ يـــٌْ بىعـ ــاٌ ايع نـ ّاـ
ّينــً ا٨اكؿــا اا أ بكــت خ٣ ــُ يبٔــاٌ ق ــٔه  ــسضٗ اا قــع ّاـــ            
ــاٗ ّٓعنــط      ــُ غــبداىُ اعــ  م نــُ مــً ايػــنْاا ّا٤ض  ٓعٍــْ لاسبٔ ّأى
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ــبٔ ــ٘ ّايكػـ ــدطٗ   لاسبطاـ ــاا مػـ ــصا اىبد ْ ـ ــٌْ ٍـ ــ    ّيكنـ ــً اشب٣ٜـ ح مـ
ي٩ىػــاٌ   قبـــا  ٔـــُ ايكػـــد  ٨زضااـــُ ّاـــْ  قبـــازٗ اا    ـــال  عـــافب  

سَاااَُماَهاْٙلاََََََِاااَلظِاااٍلَِّظتاااَِْلوَظِاااٍلرتٞ ياتِاااهاْٙلحَت اااًلََتتبَاااََُٝلٖتهُاااْٙلرتٞ ااا ُلَّٖ حَااا  لرتوَٖتاااْٙلل 

 .(1) [هاُ ٌََٓ فِلرامَر َّلرتٞ  ُللَٗتًلْإِّلشٍَْءٍلشَ

ــاض       ــال ايبد ــاٗ ًب أقن ــس اسبٔ ــا ٓذٔ ــاض قب ــْم ّا٤خب ــس ّضزا اييك  ّ
  ّ   اٍــا اىبػــ نٌْ لايككــسٓ  ّاي يــاٛ ق ــٙ اا قــع ّاــ    ّاسبنــس يــُ   

اــاٌ اايػــا ق ــٙ ؾــانيٞ    غــبداىُ   ّشاــط أٌ غــ ٔناٌ ق ٔــُ ايػــ٣و )    
 ٘ ــ ــ  هبـ ــ٘ ذبنـ ــط لين ـ ــط  بكـ ــ     حبـ ــط   ريعـ ــْ ايبدـ ــا عبـ ــح  ـــصٍ  لَـ  نـ

أخطاــت ضأغــَا  ا هكــٙ ل غــت اىبــاٛ  ــعشا لهــذسق٘  ــسئَــغــ ٔناٌ ٓي ــط ب
ــً اىبــاٛ   ــسخ ت ايين ــ٘       م اٍــا ّ اقــت ايهــذسق٘ ًب   ّ كدــت  اٍــا  

 .  نيْٓ ٘  ّغ ٔناٌ ٓكذنط ًب شير مكعريبا ايبدط غاق٘
ايين ــ٘ مــً  َٔــا   خطاــت مــً اىبــاٛ ّ كدــت  اٍــا  دطاــت   ــه بىَــا

 ّؾ ىَا ّأًٓ ّمل  نً معَا اسبب٘  سقاٍا غ ٔناٌ ّغ  ا قً ها ا
ــدطٗ        ــطاِ ق ــصٖ   ــط اي ــصا ايبد ــط ٍ ــ  اا ًب  ع ــا ى ــت: ٓ ــت    اي ااى

ــا زّزٗ  ــ٘ ًّب اْ َ ــسض     صبْ  ــ٣    ــر   ــافب ٍياي ــا اا  ع ــس خ  َ ــاٛ ّ  قنٔ
ــَا ّ ـــس ّا ـــ   ــا يال ـــ  معاؾـ ــا أهبـــ   أٌ ربـــطج ميَـ ــا    ىـ اا لطظ َـ

ــاٛ ًب      ــطىٕ اىب ــ٣ ٓه ــكدن     ــذسق٘ ي ــصِ ايه ــدط اا ٍ ــا ّغ ــا   ضظ َ َٔ 
ــا    ّ هـــ  ــَا   ـــه بشا أّقـــ ت ضظ َـ ــا ق ـــٙ   ـــ  ايكـــدطٗ ّأزخ ـ  اٍـ

 بئَا خطات مً    
ايكـــدطٗ بفب  َٔـــا  كدــــطا  مـــً ايبدـــط   ــــال غـــ ٔناٌ: ٍّــــ       

 ٔد٘ ؟بمسعت  ا مً  ػ
 ايــت: ىعــه    ــْل: ٓــا مــً ٢  يػــاىٕ ًب اــْ  ٍــصِ ايكــدطٗ ذبــت   

 ٍصِ اي ري٘ لطظ ر ٢  يؼ

                                                           

 .53غْضٗ  ك ت  (1)
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 .(1) (قبازي اىب١ميـب لطهبكر
 ا بغياز   ّ ٔ  بىُ مً ا٨غطأٜ ٔاا .ّئؼ  صا اشب

ّمبنــً اي ــْل أٌ ايــسّزٗ ايعنٔــاٛ ايآــ٘ قــً اي  نــ٘ اسباينــ٘ ًب  عــط    
ــُ ايػــ٣و  ٍّــْ ٢      ــ  اا مْغــٙ ق ٔ ــُ خــا قــً ى ــاو مي ايبدــط ّّضز  طٓب
ــسٓ        ــسلط ًب ل ــ٘ ي ك ــٕ م سم ــا ٍ ــ  اا اي ــ٘ خ  ــازٓ  ق ن ــً مك ــطج ق ؽب

  انــا أىَــا مكــسال قن ــٕ ىبــا     قــيعُ ّايكػــ ٔه لايعبْزٓــ٘ يــُ غــبداىُ     
ــال  عـــافب    ــ ٔناٌ    ـ ــع ّاـــ  يػـ ــُ اا قـ وَحُشِااامَلِٖتُاااٗتَََُْٜٛلَُُُاااى ُ ُللقّ نـ

حَت ااااًل ا تَّلرتَتااااىَّْللَٗتااااًللل*ِٚااااْٝلَّٖ َاااااٝ لوَََّّاٞ اااا الوََّٖـ ُْاااامالظتهُااااْٙلَُى تلُااااىَٜلللل

ٓاْٙل تلََحْـَِٛاآََاْٙلسُااٗتََُُْٜٛلوََُُُااى ُ ُللوََّ ٌِلَََّْٖٛاإالاتَٖتااجْلٞتْٛٗتاا  لَََرتَ هَااَلَََّْٖٛاإالَّ َُْٗاااىَّلَٚتَااَََِْلللل

 .(2) [ظتتتبَتََٙلػتَحِٓ َلِْٚٝلاتىِْٖهََل*وَهُْٙل تلََشْعُمُوَٜل

ــ ه    ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــي  ضبنـــساو قـ اسبنـــس ا ايـــصٖ لعـــد ايـ
ــنْاا        ــت ايػ ــا زام ــْو م ــس بفب ٓ ــ٣ح اسبن ــ  ا٤ض  لػ ــٙ أٍ ــ ىعه ق   

 ّا٤ض  مً    بى الا  .
ــً  ــال ) ّق ــؼ   ــُ   أى ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــال ضغ ــُ   ــا  ّهي ــ ه: ام ّغ

ــ٘   ــس ىعنـ ــٙ قبـ ــه اا ق ـ ــال  أىعـ ــٙ     ـ ــصٖ أقالـ ــاٌ ايـ ــس ا ب٢ اـ : اسبنـ
ّغــ ه  ــال: ايــْ أٌ ايــسىٔا ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ  ُأ هــ  يبــا أخــصا  . ّقيــ

ــس ا       ــاٌ اسبن ــس ا  ين ــال: اسبن ــه   ــا   ــً أم ــ  م ــس ضا ــصا  ٍا ًب ٓ حب
 أ ه  مً شيرا . 

ٔ٪ـــاا٫      }:  ال اا  عـــافب ـــ ّ٪اينب٪اٰ  ٔ٪ا  ٰٗ ايـــسٳى٬ ٔ٪ـــا ٘ا ايند٪ ٌ٪ ظ ٓي٪ـــ ّ٪اينب٪ي٫ـــْ اىبـــال 
ــ٣      ــطٮ ًأم٪ ٬ٔ ّ٪خ٪ ــا  ْ٪ال٭ ــًر  ٪ ــس٪ ض٪لو ــطٮ ٰقي٬ ٬ٔ ــاٰيد٪اا٫ خ٪ ــً ب (3){ايكٲ ــط: أٌ  ّق ــً قن ل

ّغـــ ه هـــس َه: اأٌ قبـــس٭ا مـــً قبـــاز ّهيـــُ ضغـــْل اا قـــ ٙ اا ق ٔـــُ 

                                                           

 .100/36ايبداض  (1)
 .18-17غْضٗ ايين   (2)
 .46غْضٗ اينَو  (3)
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زبـــ٣ل ّاَـــر ّق ـــٔه    بغـــٕاا  ـــال: ٓـــا ض   يـــر اسبنـــس انـــا ٓي    
ــعسا بفب     ــا   كـ ــسضٓا أـــو ٓنكباىَـ ــه ٓـ ــاىب نـب   ـ ــ ت لـ ــ الاىر   عهـ غـ

 . ايػناٛ   ا٢ ٓا ض   بٌ قبسا  س  ال م اي٘ ٢ ىسضٖ أو ىنكبَا
: مـاشا  ــال قبـسٖ؟  ــا٢ ٓــا ض    -ٍّــْ أق ـه قبــا  ـال قبــسِ  - ـال اا   

بىـــُ  ـــس  ـــال: ٓـــا ض  يـــر اسبنـــس انـــا ٓيبغـــٕ زبـــ٣ل ّاَـــر ّق ـــٔه  
 .(1) ( الاىر.   ال اا  نا: ااكباٍا انا  ال قبسٖغ

اسبنـــس ا ايـــصٖ اعـــ  ق ـــه ايكذػـــ  حبـــطاو ظاخـــطاو ٢  يذـــس ٓيالٔعـــُ  
ّأقــْيُ ّغــب ُ مــ  أىــُ ٢ ؽبــطج قــً  ذػــ  شاا ا نــاا اي ــطهٌ ايبايغــ٘  
ٍّــٕ غـــبع٘ ّغــبعٌْ أيـــو ّأضلعناٜــ٘ ّ ػـــ  ّ ٣ ــٌْ ا نـــ٘   طٓبـــاو       

ي ــطهٌ ّبقريــاظِ ايبَــٕ ايــصٖ ٢ ٓي الــ  ئنــٌْ ٍــصا ايع ــه مــً ضؾــداا ا
ــ٘       ــالطًٓ أّ  ٣  ــ٘ لػ ــ٘ اي طهىٔ ــ  ا٦ٓ ــسٗ ًب  ذػ ــ  قسٓ ــاٛا  ذاغ ــس ا     
ــاضي         ــس مب ــا اَ ــ نـب ٤ىَ ـــب اىبػ ــ ٌ ل ــ٘ ّايؿ ــ  اىبيعي ــصِ ايكذاغ ــت ٍ ّىاي
ــا   ّغــــٔاه٘ ًب ضٓــــا  ا٦ٓــــ٘ اي طهىٔــــ٘    كذهــــ  اا قــــع ّاــــ  ق ٔيــ

ــ٘ ًب  ذ    ــعٜـب أّ  ٣  ــ  أّ ا ــعٛ اام ــساض ا ــ٘     ل ق ــ٘ اي طهىٔ ــ  شاا ا٦ٓ ػ
ّمــً  ــ  خــطّج قــً  ْٔنــا َا ّمعاىَٔــا ّز٢٢ َــا ًب هٓــ٘ ق نٔــ٘ مبَــطٗ  

  ػك عو ميا اسبنس ا يُ غبداىُ .
ــصٖ    ــس ا اي ــ      (2) [لَٗ ااَٙلراااَٖ ُتٗتٙالاسبن ــ٘ يكذػ ــٔه م سم ــصا ايكع  ــٌْ ٍ ئن

ــ٘       ــاؽ اينكال ــٔه ايي ــ ّضٗ  ع  ــ نـب   ّق ـــب اىبػ ــُ ل ــساضؽ  ٔ ــطهٌ ّايك اي 
 م سم٘ يهب  ّ ٣ّٗ هٓاا اي طهٌ قبا مبي  مً ذبطٓذُ .

ئذـــْظ اىب١ميــــٌْ ًب اـــ  ظمــــاٌ لكػـــد  اينكالــــ٘ ًب مطنــــاٗ اا      
ــً      ــْ مـ ــاٌ   ٍّـ ــاظل ا٨مبـ ــاا ًب ميـ ــ٘ ّاي بـ ــبٔ  ي َسآـ ــْ  غـ ــَا ىـ ّاع ـ

                                                           

 .1/131 ذػ  بلً ا    (1)
 .4غْضٗ ايع    (2)
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قـــطا  اكالـــ٘ اي ـــطهٌ  (1) [َّهْااا ِٞتَلَّٖظ ااامََّؽتلَّٖ ُٛتْاااتتَُُِٙمكـــازٓ   ْيـــُ  عـــافب  

 و   ّ سًّٓ أمْض اسب٣ل ّاسبطاو .ّ ْ ٔ  ا٤هنا
ّٓسؾــح قــً ايكــسًّٓ اي ــطاٛٗ ّايكــسلط ّايػــنا  ّاسبذــ    ّميــ         

ايعيــ  ّايكدطٓــو قــً قنــس أّ مــً  ــ   كــس   ّمــً ميــا   اينكالــ٘          
ــسٖ اىبػــ نـب     ايكــسًّٓ بغكيػــار اكــ  ايكذػــ  ّىؿــطٍا ّّقــْ ا بفب أٓ

ــْضاو ّلطظخــاو زٌّ ايغذ ــ٘ ّايؿــر     ّماىعــاو مــً  ّ  ٍــه   ّقــ ّض َا ى
ايذط ــ٘ ّايؿــ ال    نــً خكــاٜل ق ــه ايكذػــ  أىــُ هكــً ي ْهــسٗ لـــب  

 اىبػ نـب   ّزقْٗ  طهىٔ٘ ْٓمٔ٘ ذبد ق ٙ ىبص ا٨خك٣  لٔيَه .
ي ــس اعــ  اا اي ــطهٌ هننــاو ّهننــاو ّ ٔكــ٣و لـــب اييــاؽ   ّمــً        
ــٌْ         ــ نـب   ئن ـــب اىبػ ــ٘ ل ــْٗ ا٨مباىٔ ــطهٗ ي٥خ ــُ م ــ٘ مي ــ  هٓ ــاظِ أٌ ا بقري

  اىٌْ مً اَاا : ٍياي
 : ا  هٓ٘  طهىٔ٘ دبص  اىبػ نـب ي كآخٕ ّايكآيو لٔيَه . ا٤ّفب

ايكـــ ٘ لــــب اـــ  هٓـــكـب مـــً اي ـــطهٌ نـــالال٘ ّ اقـــسٗ ا ٔـــ٘   :اي اىٔـــ٘ 
 ي ْهسٗ لـب اىبػ نـب .  

ــ٘  ــ نـب      :اي اي ـ ــا ق ـــٙ ّهـــسٗ اىبػـ ــطهٌ ًب ميالْ َـ   أـــس هٓـــاا اي ـ
ْلــ٘ لــصا َا  دػــ  لــ  ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ أٌ ٍــصِ ايْهــسٗ ئػــت مال 

ــطهٌ         ــاو اي  ــ  ل هن ــ٘ ّايعن ــاٌ ّا سآ ــٔغ٘ ا٨مب ــٌْ لك ــً أٌ  ن ــس م ٢ل
 .(2)[وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ  ِلَُُِٛعًَلوَ تلَتيتمَااىَّ ال  عافب  

ــ٘  ــس       :ايطالع ــ٘ لك أ ــي٘ اييبْٓ ــطهٌ   ّايػ ــاا اي  ــعّل هٓ ــبا  ى ــٞ أغ صب
 أخْٗ اىبػ نـب ًب مطناٗ اا .

ــ٘   ّمــً قــساّٗ  ــصًٓ اذــطّا ي٩غــ٣و غــعَٔه يبعــد اشبــ٣  ّايذط  اي
ــاو       ــاي طهٌ بمامـ ــ نـب لـ ــٙ اىبػـ ــ  ق ـ ــع ّاـ ــ ىعه اا قـ ــ نـب    ـ ـــب اىبػـ لـ

                                                           

 .6غْضٗ ايذاذب٘  (1)
 .103غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــْٛ          ــً غ ــصضٍه م ــُ ذب ــ٘ مي ــ  هٓ ــسآكَه   ّا ــطانياو   ــيَه ّق ــسٗ لٔ ي ْه
 ىْآا ايصًٓ اذطّا   ّم اقسٍه اشببٔ ٘ ًب ا٨نطاض لاىبػ نـب .

ا ازبــعٛ ااىبــاو مــً  ذػــ ٍا    ــال ّميَـا هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ايــا ٓكهــنً ٍـص  
 .(1) [..َََرتَ هََلَّٖ ذََِٝلاََُٚىَّل تلَتت خِذاوَّلراـتَٞت  ل عافب  

ــ٘       ــ  ا٤ض  قام ــ٘ ّأٍ ــ نـب خاق ــٙ اىبػ ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ّ ذه
ــ     ــاٌ   بش ّضز يذ ــساٛ ا٨مب ــطٗ ًب  َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّللي ــاىـب م ــعاو ّن [  ػ

  او أما مً اَ٘ اىبعيٙ  َْ ق ٙ ّاِْ ميَا :اي طهٌ   ٍّْ مكدس يذ
 : مْنْقٔ٘ مْنْ  هٓ٘ اييساٛ ًب معاىُٔ . ا٤ّل

 ىساٛ ا٨مباٌ لاقد ي عن  قبهامـب هٓ٘ اييساٛ . :اي اىٕ 
ــد  ــ٘       :اي اي ــط ا٦ٓ ــ  ّهخ ــاٌ ًب أّل ّّغ ــساٛ ا٨مب ــْقٔ٘ ى ــط ّمْن أ 

 . (2)انا ًب هٓ٘ ايس٪ًٓ ق ٙ نيْ ا   ّ س   سو لٔاىُ
ــا ًب ــُّانـ ــافب     ْيـ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَتاااِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَاااَلرتػ اااعََظ َلُٚؼتاااَلَيت  للل عـ

 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ : (3) [وَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ

 : ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا أ  ْا اا يع نه  ذ دٌْ ( . ا٤ّل
ــاىٕ  ــْا ب  :اي ــ ــْا الكغــ ــصًٓ هميــ ــا ايــ ــا أَٓــ ــه ٓــ ــٔ ٘ يع نــ فب اا ايْغــ

  ذ دٌْ .
ــه    :اي ايــــد  ــبٔ  اا يع نــ ــسّا ًب غــ ــْا ااٍــ ــصًٓ هميــ ــا ايــ ــا أَٓــ ٓــ

  ذ دٌْ .
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ا  ْا اا ّااٍسّا ًب غبٔ ُ . :ايطال  

 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا يع نه  ذ دٌْ . :اشبامؼ 

                                                           

 .118غْضٗ هل قنطاٌ   (1)
 .أى ط ازبعٛ ايطال  ّاي ٣ ـب لعس اىباٜ٘ (2)
 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــ٘          ــ٘ هٓ ــنً  كن ــُ  ه ــ٘    اى ــ٘ ايبالاى ــ٘ هٓ ــعٛ  كن ــصا ازب ــنً ٍ ــا  ه ّان
ــُ  عــافب      ــً ايطلــا ل ْي ــٕ ق َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلَّطْاابامُوَّلوَطَااَرامُوَّلوَ ََّراـاااىَّلللللاييَ

 .(1) [وَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ

ــاٛ         ــا ق ن ــط لع ــاا شا ــ  هٓ ــطاو ٤ضل ــاو طبكك ــعٛ لٔاى ــصا ازب ــنً ٍ ّ ه
ــال أىَـــا  ـــ  ميػـــْخ٘      ــ٘ ايػـــٔو    ّمـــً  ـ ــا ىػـــدت لآٓـ اييػـــذ أىَـ

ــاو     ّق ــطهٌ نيــطزاو ّقنػــاو ّى هــاو ّبلطام ــسٓ  ّبقريــاظ اي  ــه اييػــذ مــً ل  
ــر        ــْم   ـ ــذ خبكـ ــس اييػـ ــسٓد ٓذٔـ ــل ّهـ ــطز ىـ ــُ مل ٓـ ــ٘ ّأىـ   خاقـ

 ا٦ٓاا.
ي ــس أخــا اا قـــع ّاــ  لــ ٌ اييـــاؽ نبٔعــاو مــً أ  ّأو   ٍّنـــا       

 هزو ّهْاٛ .
ًلوََُعَٗ ََاااَْاْٙلشُاااعُىرًَلَََرتَ هَاااَلَََّٖاااََُّل اٞ اااَلََٗتُ ََاااَْاْٙلِٚاااْٝل تْتااامتلوَراٞ تااال ـــال  عـــافب  

 ــه  هــنً ٍــصا ازبــعٛ لٔاىــاو      (2)[وَاتبََئِاإتلِٖتتعَااَ َظاىَّل اَٜلرتْ اامََٚٓاْٙللَِْاا َلَّٖٗ اا ِلرتَ ُتااَْاْٙللللل

 ّ ذػ او يبعا مً هٓاا اييساٛ ٍّٕ :
 .(3)[وَ اْٜلَََُحُىَّلِٖٗتَٗ ٙالظتَََُْحْلٖتهََ ْيُ  عافب  ا٤ّفب :

َٛااااَلٞتُ ؼِااااهاْٙلُِٚ تااااَاتهُْٙلٖتعَََااااَهُْٙلوََُعَٗ ََااااَلااٗاااااىرَهُْٙلاتَسِااااَُ  للظتبا ْيــــُ  عــــافب  اي اىٔــــ٘ :

َُحَم ظااااىَٜلَّٖ ٓتِٗاااَٙللَاااْٝلَٚىََّػِاااعِ ِلوَٞتتُاااىَّلحَوواااَلَِٚٛاااَل اِّْااامُوَّلراااا ِلوَ تلَتااا ََّٔالَتـ ِٗااا ُللَٗتاااًلل

 .(4)[َََئََِ ٍلَِْٚهُْٙل ا  لاتُِٗ ًلَِْٚهُْٙلظتَلْفُللََْهُْٙلوََّطْيتحْ

                                                           

 .200غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .13غْضٗ اسبريطاا  (2)
 .61ا٤ىذال غْضٗ  (3)
 .13غْضٗ اىباٜسٗ  (4)
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ــ٘ : ــافب    اي اي  ــُ  ع ظتااذت ْهُْٙلََخاىػاااىَّلوَََٗ عَبُااىَّلحَت ااًلَُ َااااىَّلََااىَْٚهُْٙلَّٖ ااذٌِللللل ْي

 .(1)[َُىلَ ُوَٜ

 .(2)[ظتَطْيتحْللََْهُْٙلوَاإ لسَ ٌَ٘لظتتَىْفَلََعْٗتُٛىَٜ ْيُ  عافب  ايطالع٘ :

 ّلٔاٌ مػ ي٘ اييػذ ًب ٍصِ ا٦ٓاا .
ــاٌ مـــً  ّ هـــنً ٍـــصا ازبـــعٛ  ذػـــ او ٦ٓـــكـب    مـــً هٓـــاا ىـــساٛ ا٨مبـ

ــُ  عــافب    ــسأ ل ْي ــا  ب ــٕ َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلغــْضٗ هل قنــطاٌ أٖ اي ٍّ ]

: 
َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّل تلَتااااِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَااااَلرتػ ااااعََظ َلل ْيــــُ  عــــافب  ا٦ٓــــ٘ ا٤ّفب :

 .(3)[ُٚؼتَلَيت  لوَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ

ــ٘ :ا٦ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل اْٜلَاـُِعُاااىَّلَّٖ اااذََِٝلل ْيـــُ  عـــافب  ٓـــ٘ اي اىٔـ

 .(4)[ْتيتمُوَّلََمُ  وْاْٙللَٗتًلرتلُْتَرآاْٙلظتتتَُْتِٗبُىَّلَََسِماََٝ

ــ٘      ــ٘ ايبالاى ــ  هٓ ــ  ًب  ذػ ــعٛ اام ــاٛ ا ــس أٌ ا َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل تلللع

اــاٛ ٍــصا ازبــعٛ اىببــاضي لبٔــاٌ  (6()5)[وِٞٓاااْٙل تلََااِّ ٖاىٞتٓاْٙلََبَااَ  َتت خِااذاوَّلراـتَٞتاا  لِٚااْٝل ُ

ــٔه         ــُ ايع  ــ٘ ّىذع ــْو ا٦ٓ ــْل ّمذَ ــاٌ ًب ميال ــساٛ ا٨مب ــْقٔ٘ ى ــاٌ مْن لبٔ
ــا٨هساظ      ــا َه لـ ــ٘   ّميااـ ــامـب ا٦ٓـ ــا ه ىبهـ ــ نـب ّبمك ـ ــ  اىبػـ ًب قنـ
مــً ايبالاىــ٘ ايذاغــسٗ ّقبــا ٓبعــد اشبــْ  ّائــ ؽ ًب   ــْ  ايــصًٓ اذــطّا  

 ذاش بفب مياظل اشباق٘ قيس اىبػ نـب .   مً ايي
                                                           

 .82غْضٗ ايعخط   (1)
 .89غْضٗ ايعخط   (2)
 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
 .149غْضٗ هل قنطاٌ  (4)
 .118غْضٗ هل قنطاٌ  (5)
 ( مً ايكذػ  .75أى ط ازبعٛ ) (6)
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ــ٘ أاـــعاٛ خاقـــ٘ ًب    ــا لاقـــساض أضلعـ ّ ـــس أىعـــه اا قـــع ّاـــ  ق ٔيـ
  ٘ ــ ــ٘ اىبباضا ــصِ ا٦ٓ ــ  ٍ ــعٛ     (1) ذػ ــصا ازب ــ٘ ًب ٍ ــ٘ اينطمب ــد ا٦ٓ ــ  ٕ مباه يك

 خاق٘ لاخككاقَا ليساٛ ا٨مباٌ ّمْنْقٔكُ مً اَاا :
ًب م ـــاو اييَـــٕ  : باـــطاو اىبػـــ نـب لَـــصا اييـــساٛ مـــ  أٌ ا٦ٓـــ٘ ا٤ّفب

 ّايعاط.
ب كـــا  ا٦ٓـــ٘ ايـــا ٓـــ  ٕ  َٔـــا ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ خب ٍْـــا مـــً   :اي اىٔـــ٘ 

 ايكَسٓس ّايْقٔس .
ىــساٛ ا٨مبــاٌ مــسز ّقــٌْ ي نػــ نـب انــا ًب هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا   :اي اي ــ٘ 

ــ٘     ي كيــعِ قيــُ   ّمــ  صبــٞ ا٦ٓــ٘ حبطمــ٘ أاــ  مــال ايطلــا  اىَــا  ــسل لايس٢ي
 ايكهنئ٘ ق ٙ أمْض :

 ّاْز معام٣ا لاني ٘ يبا ٓػك عو  ذ ُ اىبػ نـب ًب ايسًٓ . :أ٢ّو 
  عسز ّاِْ اسبطم٘ ًب ايطلا    كؿن  : : اىٔاو 

 بقالاٛ اي ط  لذاٜسٗ ضلْٓ٘ . :ا٤ّل 
 ا٨ سا  لايطلا   ّز    اٜسٗ  ق ٙ اي ط  . :اي اىٕ 

 اكال٘ اي ط  ايطلْٖ ّشاط م ساضِ ّىْ  ايذاٜسٗ . :اي ايد 
 ازٗ ق ٙ اي ط  ايطلْٖ .ايؿَ :ايطال  

ــامؼ  ــُ       :اشب ــا ّأى ــُ ضل ــه أى ــ  ايع  ــْٖ م ــط  ايطل ــسماا اي  ــ٘ م  َٝٔ 
 ضبطو .

ــس ّضز قــً )  قبــس اا لــً مػــعْز  ــال : يعــً ضغــْل اا قــ ٙ      ّ 

 .  (2) (.ّغ ه ها  ايطلا ّم١ا ُ ّاا بُ ّؾاٍسِّهيُ اا ق ُٔ 
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   ُ ــ  ّمــً خكــاٜل ىــساٛ ا٨مبــاٌ أىــُ لــطظر ّّا ٔــ٘ مــً اــ   ــطز  ــكه ل
قن ٔــ٘ ايطلــا    ــطٚ ىبــاشا ىعيــت ا٦ٓــ٘ لايك أــس ق ــٙ خكــْم أاــ  اىبــال  

 ايطلْٖ   ازبْا  مً اَاا :
 : ا٤قــ  ًب اىبعام ــ٘ ايطلْٓــ٘ ٍــْ اي ــط  شّ ايذاٜــسٗ    ــاشا      ا٤ّفب

اــاٌ قــاه  اىبــال ٓ ــط  مايــُ مــً  ــ  ضلــح ضلــْٖ ضبــطو ٢ ٓــكه ايطلــا   
. 

مذاق ــ٘   لـــب هاــ      ــبـب ا٦ٓــ٘ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ ايطلــا ىــْ      :اي اىٔــ٘ 
 ي طلا ّمْا  يُ .

ــ٘  ــس      :اي اي ـ ــ٘ ايع ـ ــْال اكالـ ــطاز ًب ا٤مـ ـــب ا٤ ـ ــ٘ لـ ــاو اىبعام ـ ــً كبـ مـ
 ّايؿَازٗ ق ُٔ .

لٔــاٌ اي  ــه ايــصٖ ٓ ــسو ق ٔــُ هاــ  ايطلــا لا٨غــكدْاش ق ــٙ   :ايطالعــ٘ 
 أمْال ايياؽ لغ  ه  .

دب ــٕ ايهــطض ايذــازح ق ــٙ ايــصٖ ٓ ــس  لايطلــا ّايذاٜــسٗ   :اشبامػــ٘ 
ايــطلح ا ــطو خبػــاضٗ مايــُ لس عــُ أضلاهــاو   ّايكذــطٓ   َــسِ ّاػــبُ         ّ

 يكاه  ايطلا .
ــ٘  ــُ أّ      :ايػازغــ ــا أّ اكالكــ ــسا  لايطلــ ــً ا٨ ــ ــْؽ مــ ــطٗ اييذــ ىذــ

 ايؿَازٗ ق ُٔ   خاق٘ لعس ىعّل ذبطمبُ .
 ئنٌْ مً معاىٕ ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ّاِْ :

نــــعا او : ٓــــا أَٓــــا ايــــصًٓ هميــــْا ٢   سنــــْا اىبــــال لايطلــــا أ  ا٤ّل
ـــب       ــسآً ل ــ  لايك ــي٘ لايس ٔ ــطهٌ ّايػ ــٞ اي  ــاظ صب ــً ا٨قري ــاقذ٘ ( ّم مه

ــ٘ ايــس٪ًٓ ايــا  بــسأ ليــساٛ ا٨مبــاٌ     ــُ هٓ َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل ا تَّللاىبػــ نـب ّمي

 . (1) [َت َََََّتاْٙلرا ََْٝتل اٖتًلرتَُٕتلُٚتًًَّٛلظتَْ تابُى ُ
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ٔــينه ي ْ آــ٘ مــً ايطلــا    ًّب  ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  ــسآيْا ل  :اي ــاىٕ 
ــافب      ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــْ مـ ــْا    ٍّـ ــط ّاي ـ ــسآً ا٤اـ وََتعَاااَوَٞاىَّلايكـ

 نـــً ايـــا   (1) [لَٗتاااًلَّٖ باااام لوََّٖت ُ اااىَيلوَ تلَتعَاااَوَٞاىَّللَٗتاااًلََّّاَ اااٙالوََّٖ عُااا ْوََّٜاللللل

ــا       ــسّاٌ ايطل ــه ّايع ــً ا٨  ــاج   ّم ــ٘ ا ك ــاٛ هاا ــسآً ّ ه ــْٚ ايك ّايك 
 ني  .ّأا ُ لايبا

 : ّىب ط  اىبال ا٤اط مً اَاا
 : بلكساٛ ا٨ طا  . ا٤ّفب

ــ٘  ــس ٘      :اي اىٔ ــُ ق ــْو ي ــ  ٓ ــٕ ا ــ     ذ ـــب ا٤ا ــط  ّبفب ه ــسٗ اي  م
 قب ساض ايس٪ًٓ .

ايكــــا ق ــــٙ اىبــــسٌْٓ ّبمَايــــُ بٌ اــــاٌ معػــــطاو   ّ ٔــــُ  :اي اي ــــ٘ 
 مهاقذ٘ ي٥اط ّاي ْا  .

ــياز قــً لطٓــ    ــٔ  قبــا ّضز لا٨غ ــاٌ ّايكذك ــال )ّاــاٛ ايبٔ ــٰنع٬ت٫ سٗ   غ٪
ُٰ ٫ُ ٰلناــ و  :ٓ٪ اــْل٫  -قــ ٙ اا ق ٔــُ ّغــ ه- ض٪غ٫ــْل٪ اي  ــ ٬ً ًأى٬ً ــط٪ م٫ع٬ٰػــطاو ً ً ــ م٪ــ

   ٘ ٫ُ ق٪ـس٪ً  ٬ٍْو ٰم ٬ ا ٓ٪ اـْل٫     . ٓ٪  ٫ُ ٬ٍْو        :ً ـال٪  ٫ـهٲ غ٪ـٰنع٬ك٫ ٓ٪ـ ٫ُ ٰلناـ و  ٬ً ًأى٬ً ـط٪ م٫ع٬ٰػـطاو ً ً ـ م٪ـ
 ٘ ُٰ ق٪س٪ً  ٬ٔ  .  ٰم ٬ً 

ٓ٪ـا ض٪  ا نت٫ غ٪ـٰنع٬ك٫  ُٰ  ٪ اـْل٫    ًر  ٫ُ لٰ     :غ٫ـْل٪ اي  ـ ٬ً ًأى٬ً ـط٪ م٫ع٬ٰػـطاو ً ً ـ ٬ٍْو   م٪ـ ٓ٪ـ ناـ و 
  ٘ ٫ُ ق٪ــس٪ً  ُٰ   :ك٫ًر  ٪ اــْل٫ .  ٫ــهٲ غ٪ــٰنع٬ٰم ٬ اــ ــ ٬ٔ ٬ٍْو ٰم ٬ً  ــ ٪ٓ ٫ُ ٰلناــ و  ٬ً ًأى٬ً ــط٪ م٫ع٬ٰػــطاو ً ً ــ م٪ــ

 ٘  .  ق٪س٪ً 
٫ً ً ــع        :ً ــال٪  ٬ٓ ٓ٪ٰدــ ٲ ايــسٲ  ٬ٌ ٘  ً ب٬ــ ٪ ًأ ٬ٍْو ق٪ــس٪ً  ٓ٪ــ ٫ُ ٰلناــ و  ٫ً  ًيــ ٬ٓ ش٪ا ه٪ــ ٲ ايــسٲ

 ٘ ُٰ ق٪س٪ً  ٬ٔ ٬ٍْو ٰم ٬ً  ٪ٓ ٫ُ ٰلنا و   ً ً ٫ِ  .(2)(   ً ً ى٬ً ط٪
ــد ــسآً      اي ايـ ــاٛ ايكـ ــاىبعطّ  لا ؿـ ــطّا لـ ــْا أمـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ : ٓـ

ــٕ        ــصا اييَ ــكل ٍ ــ٘   ٢ّ ؽب ــام٣ا ايطلْٓ ــط ّاىبع ــً اىبين ــْا ق ــينه ّأىَ لٔ
ــسا        ــً ا٨  ــ ه م ــ  اىبػ ــٕ   ــن  ىَ ــ  ٓؿ ــا ل ــال ايطل ــ  م ــْٖ   ل ا ايطل
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ّىَٔــُ قــً اكالــ٘ ايع ــس ايطلــْٖ أّ ايؿــَازٗ ق ٔــُ   ٍّــ  ي ــصٖ ٓػــكسًٓ   
 أاط ّ ْا  .

ازبـــْا  ىعـــه بشا اـــاٌ اي ـــط  ًب مطنـــاٗ اا   ّمـــً ايعـــعو ق ـــٙ 
 ا٨مكيا  قً اي ريْٛ بفب ايطلا .

ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا ٢  نْىـــْا اكٯالـــاو ي  ـــط  ايطلـــْٖ    :ايطالـــ  
ــاو  ــ  ــا اا ب ــُ   ّقــسو ا٨ػبــاز ٍــصا ىــْ  مْق ــ٘    ٔال ــ  نيط ــا ايطل ٣ ػبساى

 ّظاط قً ايػعٕ ًب نيطٓ  ايطلا .
ــسز        ــً دب ــا ق ــط ًب مذَْمَ ــا  عا ــا أىَ ــ٘ ايطل ــ٘ هطم ــاٜل هٓ ــً خك  ن

 تلَتااااِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَااااَلرتػ ااااعََظ َلللّبغــــكسام٘ اىبعــــام٣ا ايطلْٓــــ٘   ي ْيــــُ  عــــافب      

 ّ  سٓطِ ق ٙ ّاِْ : (1) [ُٚؼتَلَيت  

 ايطلا مطٗ لعس أخطٚ .: ٢   ا ْا  أ٢ّو 
ــاو  ــسأ اي ــط     : اىٔ ــسٗ   أٖ ٓب ــايطلح ّايذاٜ ــال ايطلــْٖ ل ٢   طنــْا اىب

ــ  ٕ ايذاٜــسٗ ٓ ــْو قــاه       ــا   ّهٔينــا   قبــال نبــ  مــً  ــ  نيطٓــ  ايطل
 اىبال لا طانَا لايطلح ّايذاٜسٗ أٓهًا .

اذــْا قـً أاــ  ايطلـا أاــ٣و لعـس هخــط ّغـي٘ لعــس غـي٘   ّاــاىْا       : اي ـاو  
ــ ــال    ًب ازباٍ ٔ ــس اىبــسٌْٓ اىب ــٔؼ قي ــاشا هــاٌ ا٤اــ  ّي ــال   ٘ ٓ طنــٌْ اىب

ــس        ــْ أؾ ــا ٍ ــ٘ م ــصِ ا٤ظمي ــطٖ ًب ٍ ــ    ّػب ــسٗ ا٤ا ــس ًب م ــاقذِْ ّظٓ ن
أشٚ بش  ػــك ال  ايذاٜــسٗ مــً أقــ  اي ــط  قيــس ايع ــس ق ٔــُ ّ ػــ ٔنُ     
ــ  بؾــاق٘ ّنيغٔــاٌ اسبــطاو     ــ٘ مي ئنــٌْ مــً ا٨قريــاظ ايغــ ٖ ي٧ٓــ٘ اي طهىٔ

 ؽ .  ّنطّ  لا٨نطاض لاييا
ــ٘       ــٕ م٣ظم ــ٘   ٍّ ــسىٔا زاض اسباا ــاٗ اي ــ  اسبٔ ــع ّا ــ  اا ق ــس اع ي 

 يعامل ا٨مناٌ   ّميُ اسباا٘ بفب اىبال ّايكْغع٘ .

                                                           

 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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ــ٘ ًب ايـــسىٔا      ــ  ّبضازٗ اىبيسّهـ ــ٘ ّايالنـ ــ٘ ّايط بـ ــٌْ شاا اسبااـ يكنـ
مـــً مكـــازٓ  ا٨لـــك٣ٛ  َٔـــا   ٍّـــ  ٍـــْ مـــً ايػـــْٛ ّقنْمـــاا  ْيـــُ  

 . (1) [ ٌلراَٖت ىءِل ا  لََٚل َحَِٙل َر ٍ اَٜلَََّٖي  َلألتََٚ َ عافب  

ازبــْا  ٢     ــس ٓنــٌْ هــ  ايكْغــع٘ ًب مطنــاٗ اا   ّٓكدــصٍا       
اىبػــ ه نيطٓ ــاو ٨خــطاج ايعاــاٗ ّاسب ــْل ايؿــطقٔ٘   ّاىببــازضٗ بفب  عــ        
ــع ّاــ         ــب٘ ي ؿــنط ا ق ــبح مياغ ــس اا اىبػــكدب٘   ّ ك ــ اا ّايك اشب

 سباا .ًب اي ٔ  ّاييَاض   ّقيس قن  ايكا
ــاؽ )  ــً قبـ ــً بلـ ــُ   ّقـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــال ضغـ ــال :  ـ ــُ  ـ ّهيـ

ــس اا     :ّغــ ه  ــعٌ أهــساه ٓعالــٕ اي  نــ٘ أّ ايؿــٕٛ  ك ــ  ًب ٓ  كــس ْا  
أمل ٓع نــْا  }قــع ّاــ   بــ  أٌ   ــ  ًب ٓــس ايػــاٜ     ــه  ــ٣ ٍــصِ ا٦ٓــ٘    

ــس اا       ــص ايك ــازِ ّٓ خ ــً قب ــ٘ ق ــ  ايكْل ــْ ٓ ب ــا   (2){أٌ اا ٍ ــا ان   لَٔ
 . (3) (ه مَطِ أّ  كٔ ُ  ْٔ َٔا بٓاِ ْٓو اي ٔام٘ٓطلٕ أهسا

 ـــطٚ ىبـــاشا ىَـــٙ اا قـــع ّاـــ  اىبػـــ نـب قـــً اىبعـــام٣ا ايطلْٓـــ٘   
 ازبْا  مً اَاا :

 : بضازٗ ايطظل ّاينػ  اسب٣ل ايالٔ  ي نػ نـب . ا٤ّفب
قـــــً قبـــــس ايـــــطهبً لـــــً ايبٔ نـــــاىٕ    ـــــال : ضأٓـــــت ؾـــــٔدا  ) 

 ّ غــ يكُ   ــال يــٕ : مســاىٕ ضغــْل  لا٨غــنيسضٓ٘ ٓ ــال يــُ غــطل      ٔكــُ 
ــسا    ــت : مل مســاي     ــُ ّغــ ه ّمل أاــً ٤ز  شيــر أل اا قــ ٙ اا ق ٔ
ــُ  ــه زخ ــت     ــ٘ لــبع ًٓ  الكعكَنــا مي ؟  ــال :  ــسو ضاــ  مــً أٍــ  ايبازٓ
لــٔا ّخطاــت مــً خ ــو  بعكَنــا   هــٔت لَنــا هــااا ّ بــت هكــٙ    
       ٕ ــ ــصٍ  ل ــصىٕ   ــٔه   خ ــٕ م  ــعشا ايعطا  ــطج   ــس خ ــٕ   ــت أٌ ايعطا   ظيي

 .ّغ ه ّأخاِ اشبا ّهيُ بفب ضغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ 

                                                           

 .53غْضٗ ْٓغو  (1)
 .104غْضٗ ايكْل٘  (2)
 .5/157ايسض اىبي ْض  (3)
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ــال ــيعت ؟     ـ ــا قـ ــٙ مـ ــا هب ـــر ق ـ ــا   :  مـ ــٔت ل نيَنـ   ـــت :  هـ
 .ااا ٓا ضغْل اا ه

ــُ   ــال :  ا ه ــال :       ــسٖ .   ــٔؼ قي ــت : ي ــطل اشٍــ     ــت غ ــا أى ٓ  
   ــال :  ريعــ  اييــاؽ ٓػــْمْىُ لــٕ  هكــٙ  ػــكًْب ه ــر   قطا ــٕ  بعــُ 

ــَٔه  ٔ ــْل  ــر    ّٓ كذــت بي ــُ مي ــس أٌ ىذسٓ ــٌْ : ىطٓ ــسٌّ ؟  ٔ ْي ــاشا  طٓ : م
ــس        ــ     ــ  اشٍ ــع ّا ــْج بفب اا ق ــ  ّأه ــينه أه ــٕ م ــال : ّاا بى    .

 . (1) (أقك كر
ــ٘ ــاِ       اي اىٔ ــ  ّىَ ــُ   ّ ذه ــاٌ ضظ  ــ  ي٩ىػ ــع ّا ــنً اا ق ــس ن : ي 

ــي ل مــً ايــطظل          ــا  قيــُ ٢ ٓ ــطاو يبٔــاٌ أٌ ايكيــعِ ّا٨مكي ــً أاــ  اسب ق
 ؾٔٝاو .

ــً اىبال ــ   )  ــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ     ق ّغــ ه ّهيــُ لــً هيالــ    أٌ اي
ــُ   ٢ّ    :   ـــال ــُ ب٢ ّ ـــس أمـــط نه لـ ــا أمـــطاه اا لـ ــٔٝا يبـ ــا  طاـــت ؾـ مـ

 ٌ ايــطّح ا٤مـــب  ــس   طاـت ؾــٔٝا يبــا ىَــااه قيــُ ب٢ ّ ــس ىَٔــكنه قيــُ   ّب
 ٕ ــ ــد ًب ضّق ــ نب ْا ًب      ىذ ــا     ــكًْب ضظ َ ــٙ  ػ ــؼ هك ــْا ىذ ــً كب ــُ ي أى

 .(2) (ايال  
ــ٘ ــاٌ ل اي اي ـ ــ٘ ًب    : لٔـ ــاٌ ي د٣ ـ ــ٘ ا٨ىػـ ــٙ أٍ ٔـ ــ٘ ق ـ ــاٌ ي ن٣ٜنـ طٍـ

ــسما       ــطاو    عيــ ــ  اسبــ ــً اينػــ ــ نـب قــ ــا  اىبػــ ــٙ لامكيــ ا٤ض  ٓكري ــ
ــ  هزو خ ٔذــــ٘ ًب ا٤ض  ٤ٌ ا٨ىػــــاٌ      ــت اىب٣ٜنــــ٘ ق ــــٙ اعــ بهكريــ

ــسئ    (3) [َُي تِااا ُلظُِهَاااَلوَََتْااايُِّلَّٖااا  ََٚءَل  ــ٘ ّايـ ــَٔه لاسبريـ ــ  اا ّضز ق ـ  ذهـ

 . (4) [عْٗتُٛىَٜ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَت 

                                                           

 .16/384اىبػكسضي ق ٙ ايكدٔدـب ي دااه  (1)
 .3/26مػيس ايؿا عٕ  (2)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (3)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (4)
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ــ           ــُ اػ ــ  أى ــا م ــً ايطل ــ نـب ق ــعِ اىبػ ــ   ي ــع ّا ــه اا ق ــً ق  ّم
ــا       ــ٘ ّأٌ ايطل ــ  ٗ   خاق ــعا او ا ــْال أن ــاقذ٘ ا٤م ــ١زٖ بفب مه ــَ  ّٓ غ
ــط        ــس  كعـ ــا  ـ ــاضٗ ايـ ــ  ايكريـ ــاضٗ م ـ ــُ خػـ ــٔؼ  ٔـ ــطلح يـ ــنٌْ ايـ مهـ
ي دػـــاضٗ أّ اينػـــاز   أّ ٢ ؽبـــطج ايكـــااط ب٢ لـــطأؽ اىبـــال مـــ  ايعيـــاٛ 

  اينػ  .ّايكع  ًب
ــ٘  ــطض       :ايطالع ــً ايه ــيعَه م ــاؽ   ّم ــ  ي ي ــع ّا ــ  اا ق ــس ه   أ

ــُ        ــطاو   ّ ٔ ــْقاو ّأ  ــٔح مْن ــا  ب ــصاا ايطل ــ      ــصاا ّايغ ــطاض لاي ّا٨ن
 ا٨ ه ّايع ا  يصا  ذه  اا قع ّا    ّىَٙ ايياؽ نبٔعاو قيُ .

ٍّــ  ٓــسخ  ايطلــا ًب اييػــذ ًب ايؿــطاٜ    قبعيــٙ أىــُ اــاٌ مباهــاو ًب    
ــطا ــ    ايؿـ ــْا  ٢   ّؼبكنـ ــ٣و   ازبـ ــُ ًب ا٨غـ ــاٛ ذبطمبـ ــال ٘   ّاـ ٜ  ايػـ

 ذبطمبُ ّاٍْاو : 
 بخككام ذبطٓه ايطلا لاىبػ نـب . :ا٤ّل 
 هطم٘ ايطلا مال  او   ّما مً ى  ب٢ ّااٛ حبطمكُ . :اي اىٕ 

ــي  ضبنــس قــ ٙ      :اي ايــد  ــ٘ اي ــاؽ مــً هـــب لع  ــٙ ايي ــا ضبــطو ق  ايطل
 اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ــدٔ ــاىٕ ّز٢٢ا  ْيـــُ      ّايكـ ــً معـ ــْ مـ ــاىٕ أقـــ٣ِ   ٍّـ ــْ اي ـ ح ٍـ
 .(1)[ وَرتحَٕ لَّٖٗ  ُلَّٖ بَُْ َلوَحَمََ٘لَّٖم رََ عافب  

ــ٘  ــطاٜا       :اشبامػ ــاٌ ّأزاٛ ايذ ــْل زٌّ ا٨مب ــا ذب ــ  اي ــ٘ اىبْاى بظاه
ــا   ٔ ــ٘ ق ــٙ ا٨ىػــاٌ   ّ ــس ػبكيــ  ا٨ىػــاٌ ا٢ ــسا      بش أٌ ّنيــ ٗ ايطل

 ٘ ّا٨غكغياٛ قً اي ط  ّايس٪ًٓ .لايطلا   ظ ُ اا اينذآ
ــا٤ّامط       ــساو ل ــاو ّ  ٔ ــا  يعٍ ــُ لايطل ــاٛ ماي ــً بقال ــاٌ ق ــ  ا٨ىػ ــصا مبكي ّا
ــ         ــً اىبناغـ ــ او مـ ــاو ّ ـ ــ  ضحبـ ــع ّاـ ــُ اا قـ ــ٘   ظ ـ ــْإٍ ا٨ ٔـ ّاييـ

                                                           

 .275غْضٗ ايب طٗ  (1)
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ّايكريــاضٗ أّ ايعضاقــ٘ أّ   ٍــا مــً ا٤غــبا    ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ   
 . (1)[ولَّٖ ُاىَ ِلَّٖ َٛتِنُ اَٜلَّٖٗ  َلهُىَلَّٖمَ  َّْال ا عافب  

: لعـــد اييـــاؽ قامـــ٘ ّاىبػـــ نـب خاقـــ٘ ق ـــٙ ايػـــعٕ       ايػازغـــ٘
ــال       ــ  اىبـ ــ  ّنبـ ــ  بفب اينػـ ــسو اىبٔـ ــ٘   ّقـ ــاٛ ّاسبطا ـ ــ  ّايبيـ ّاينػـ

 لايغٔ ٘ .
اىبيــ  مــً مٔــ  نياٜذــ٘ مــً اييــاؽ ي٩ ــسا  هكــٙ مــ           : ايػــالع٘ 

 ايذاٜسٗ .
  ّينــً ٍــ    ّهطمــ٘ ايطلــا مال  ــ٘ غــْاٛ مــ  ايهــطّضٗ أّ قــسمَا      

ــً      ــا قــً نــطّضٗ   ازبــْا  ٢    نــا م ــ٘ بفب ا٨ ــسا  لايطل  كــ  اييْل
ــٌْ       ــس  ن ــه   ــُ   ىع ــاج بئ ــاؽ ذبك ــ  ايي ــع ّاــ  ّاع ؾــٕٛ هطٯمــُ اا ق
هــــا٢ا خاقـــــ٘ ىــــازضٗ خبكـــــْم غـــــس ايطمــــ    ّقيـــــسٍا   ـــــسض    
ايهــطّضاا ل ــسضٍا   ّيــٔؼ يكــاه  اىبــال ب٢ اىبب ــ  ايــصٖ  طٯنــُ          

 [تاْٙلظتٗتٓاااااْٙل ُءُوَُّلرتْٚااااىََِّٖٓاْٙل تلَتو ُِٗٛااااىَٜلوَ تلَاو ٗتُٛااااىَٜوَ اْٜلَابْاااا ــــال  عــــافب  

(2). 
ــاو   ّ ـــس   ـــسو أٌ ) ــال أا ـــت ايالعـ ــكعن  ًب ايالعـــاو  ٓ ـ ا٤اـــ  ٓػـ

ــسٓد      ــً ا٤اــ   ًّب ه ــسٗ ّاىبكعــسز م ــ  ٕ ي  نــ٘ ايْاه أاــ٣و ّمــ ا٣و  ّٓ
ايؿـــاٗ اىبػـــنْم٘  ـــال ضغـــْل اا قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه)ماظايت 

ٗ      (3) ا ــ٘ خٔــا  عــازىٕ(  أ  . أٖ اي  نــ٘ ايــا أاــ  ايــي  مــً   ــر ايؿــا
 .اىبػنْم٘ 

)أاــ ( صبــاظاو ًب مــْاضز اــ  ٗ  عٓــس اي غــ٘ ايعطلٔــ٘        ّ ػــكعن  مــازٗ 
)أا ـــت اييـــاض اسبالـــ ( أٖ قـــاض نيعنـــاو  ـــا   ـــال   نبـــا٢و انـــا ٓ ـــال

                                                           

 .58غْضٗ ايصاضٓاا  (1)
 .179غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .1/109اينؿا (3)
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 ايعٍــطٖ: مسعــت لعــا ايعــط  ٓ ــْل: ا ــسٖ ٓــ ا   بشا ّاــس هنــ٘(  

(1). 
يــــطظل  ٓ ــــال بىــــُ يع ــــٔه ا٤اــــ  ًب ايــــسىٔا  أٖ اــــ   ّا٤اــــ : ا

 . (ايطظل  ّٓ ال ي نٔت: بى ال  أا ُ  أٖ ضظ ُ
 ًّب هٓ٘ هطم٘ ايطلا هص    ّ  سٓطِ ق ٙ ّاِْ :

 : ٢   ا ْا أمْال ايطلا . ا٤ّل
 ٢   كيْا أمْال ايطلا . :اي اىٕ 

ــد  ــال  عــافب       :اي اي ــْال ايطلــا     ــْا ّ نيــعّا أم ذََِٝلوََّٖ اا٢ دبنع

 (2) [ََٓ َِااا ُوَٜلَّٖاااذ هَلَلوََّٖ يِؼ ااا تلوَ تلََُيُِاىٞتهَاااَلظِاااٍلسَااابإُالَّٖٗ ااا ِلظتبَش ااامْهُْٙلراعَاااذتَّ تلرتِٖاااُٙتللل

ــْا          ــ٣ِ   ازب ــ٘ أق ــصاطٍه ا٦ٓ ــصًٓ   ــً اي ــا م ــ ا ٌْ ايطل ــصًٓ ٓ ــ  اي ٍّ
 ىعه   ئس   ا٨ ه ق ٙ أمْض :

 ب طا  اىبال لايذاٜسٗ . :أ٢ّو 
 قً ايك ٔٔس ّاييَٕ ايْاضز لآٓ٘ هطم٘ ايطلا  . ا٨مكيا  : اىٔاو 
  با ايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ ايعاٜسٗ ق ٙ اي ط  . : اي او 

 ا٨نطاض لاىبس٪ًٓ ل خص اىبال ايطلْٖ ميُ . :ضالعاو 
ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ٢   خــصّا  اٜــسٗ ق ــٙ اي ــط     نــً    :ايطالــ  

ــكل اسب     ــ  ربــ ــاظٗ   ٍّــ ــص ّاسبٔــ ــاو ا٤خــ ــ  ًب اىب ــ ــاىٕ ا٤اــ ــ٘ معــ طمــ
لاىبػـــ نـب   أٖ ٢ ٓنـــٌْ   ـــسٓط ا٦ٓـــ٘ : ٢  ـــ ا ْا ايطلـــا مـــً بخـــْاىنه  

 اىبػ نـب .
ازبـــْا  ٢   ٤قـــاي٘ ا٨نيـــ٣ل   بش ذبـــطو ا٦ٓـــ٘ ق ـــٙ اىبػـــ ه أخـــص 
ــاؽ         ــْٗ ي ي ــُ زق ــ ِ   ّ ٔ ــ ه ّ  ــً اىبػ ــط  م ــٙ اي  ــ٘ ق  ــسٗ ايطلْٓ ايذاٜ
 يـــسخْل ا٨غـــ٣و   ىبـــا  ٔـــُ مـــً ا٤خـــ٣ل اسبنٔـــسٗ   ّايك ٔـــس ل هنـــاو 

ــ٘         ــام٣ا لاني  ــً مع ــاح م ــ  ا٤ضل ــاو زٌّ ا ــاٌ لطظخ ــطٓع٘   ّبٌ ا ايؿ
                                                           

 . 11/23يػاٌ ايعط  (1)
 .34غْضٗ ايكْل٘  (2)
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ًّب اي يـــاٛ ق ـــٙ ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه  ـــال  عـــافب   
 .(1) [وَ اٞ َّلٖتعًَٗلَُٗا تللَوُِٙت 

ــً         ــٔ ً م ــسض اىبك ــً اي  ــاٛ   ّين ــازٗ ّايين ــٙ ايعٓ ــا قبعي ــ  ٕ ايطل ــا ٓ ان
طمــ٘   ّمــً أغــطاض هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا ا٦ٓــ٘ بضازٗ هطمــ٘ ايعٓــازٗ ايطلْٓــ٘ ا 

ــت     ــا ىعيـ ــطّا   بش أىَـ ــصًٓ اذـ ــْ  ايـ ــع  ًب   ـ ــْ  ّايذـ ــا  بعـــد اشبـ أىَـ
ــ٘      ــ٘ ا٨يكعامٔ ــسل لايس٢ي ــ٘ أمــْال يك ــط ّ   ــعو ّ   ّاىبػــ نٌْ ًب هــال ن

 ق ٙ أمْض :
ــاا      ا٤ّل ــً ايذكْهــ ــ  ٕ مــ ــا  ــ ــ نـب   ّايــ ــْال اىبػــ ــطٗ أمــ : ا ــ

 ّقناضٗ ا٤ض  .
 نـب ؾــ١ٌّ ايكريــاضٗ لـــب ايؿــاو ّايــٔنً    لؿــاضٗ  ــْيٕ اىبػــ :اي ــاىٕ 

ــافب       ــُ  ع ــعل  ْي ــصا ى ــاضؽ   ي ــطّو ّ  ــ٣ز اي ـــب ل ظِااٍلل*غاِٗبَااجْلَّٖاام وُ٘للّل

ظِاااٍلراؼ ااا السِاااَِنَلِٖٗ ااا ِللل*رت ْٞتاااًلَّألت ْعالوَهُاااْٙلِٚاااْٝلرَعْااا ِلغتٗتاااباهاْٙلسَاااَُ  ِٗبُىَٜللل

 .(2) [ؤَُِْٚىََّٜألتْٚمُلِْٚٝلاتبْٕالوَِْٚٝلرَعْ ُلوَََىَْٚئِذٍلََي مَحُلَّٖ ُٛ

ــد  ــ     :اي ايــ ــد  يؿــ ــك طاض   حبٔــ ــال بغــ ــ نـب ًب هــ ــ ّضٗ اىبػــ قــ
ــٔ٘       ــ  خؿ ــً   ــ٘ م ــام٣ا ايكرياضٓ ــا٨ طا  ّاىبع ــٌْ ل ــْال   ّٓ ْم ا٤غ

 مً مساٍن٘ ايعسّ اينا ط . 
ــ   ــطهٌ      :ايطال ــاا اي  ــاشٍه هٓ ــاؽ ّبرب ـــب ايي ــه ل ــ نـب اسبن ــْيٕ اىبػ  

 ً أمــ٘  نكذــٕ لايكيعٓــ    ــْاىـب ًب ايعنــ  ّايذكــ  لـــب اييــاؽ   ّيــٔؼ مــ
ــافب          ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ــْ م ــ نـب   ٍّ ــ  اىبػ ــه م  ــا  اسبن ْاَْااتاْٙلًب ل

 .(3)[ََُْمَلراَٚ ٍلراَْماَُجْلََََِّٖٗا

                                                           

 .4غْضٗ ٌ  (1)
 .4-2غْضٗ ايطّو  (2)
 .110ل قنطاٌ غْضٗ ه (3)
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ــاىْا    :اشبـــامؼ  ــاشا اـ قكـــن٘ اىبػـــ نـب مـــً ا٨ض ـــساز ّايينـــْم  ـ
ــا          ــً لـ ــ     نـ ــع ّاـ ــ٘ ا قـ ــْٖ نياقـ ــال ايطلـ ــ  اىبـ ــً أاـ ــيعـب قـ يبكـ

ــا َه   ــ٘  بـ ــ٘ اي العٔـ ــساز     ا٤ّيْٓـ ــً ا٨ض ـ ــاقَه قـ ــاٌ   ّبمكيـ ــٙ ا٨مبـ ق ـ
ــصًٓ      ــاييَٕ قــً نياقــ٘ اي ــ٘ ل ــساٛ ا٨مبــاٌ ايكائ ــ٘ ى ٍّــْ مــً أغــطاض صبــٞ هٓ

َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝللاذــطّا   ّمــا ٓس ــ  ق َٔــا مــً ا٨ض ــساز    ــال  عــافب        

بُاااااااىَّلاََُٚاااااااىَّل اْٜلَاـُِعُاااااااىَّلَّٖ اااااااذََِٝلْتيتااااااامُوَّلََااااااامُ  وْاْٙللَٗتاااااااًلرتلُْتاااااااَرآاْٙلظتتتَُْتِٗللل

 . (1)[َََسِماََٝ

ــاو مــً ق ــ  ّؾــَْٗ ٓككــاض     ي ــس اعــ  اا قــع ّاــ  ا٨ىػــاٌ مطاب
 ٔــــُ اشبــــ  ّايالنــــ  ّاسبــــطم    ريــــاٛ اي ــــطهٌ يغ بــــ٘ ااىــــ  اشبــــ  
ــ٣و    كهــنيت        ــ  ايعائــ٘ ًب زاض ايػ ــ٘ يئــ  اىبطا  ــ ّضٗ ايــسىٔا ل غ ّق
ــً        ــسىٔا م ــ  اي ــ  ّه ــ  ايالن ــَْٓ٘ ّمي ــيذؼ ايؿ ــت اي ــا اب ــ٘ ايطل ــ٘ هطم هٓ

                                                                                   ٨غكدْاش ق ٙ ايط اٜ  ّا٤ عال .ا
ــال : )      ــطّ  ـ ــ ٙ اا ّقـــً قبـــس اا لـــً قنـ خـــطج ضغـــْل اا قـ
ّغــ ه ّمــً ّضاٛ هريط ــُ  ــْو ٓكريــازيٌْ ًب اي ــطهٌ .  دــطج   ّهيــُ ق ٔــُ 

 .ماو ضبنطٗ ّايكاِ ا لبا   الطاٌ ز
ــب نه            ــاٌ   ــً ا ــ ٲ م ــا ن٪ ــاي طهٌ    علب ــازيْا ل ــْو ٢ دب ــا   ــال : ٓ   

ــعل    ــً ىــ ــاو ّينــ ــُ لعهــ ــعل ئنــــص  لعهــ ــطهٌ مل ٓيــ ــسا ه   بٌ اي ــ  ــ
  ّمــا اــاٌ مــً ئكــسل لعهــُ لعهــاو    نــا اــاٌ مــً ضبننــُ  ــاقن ْا لــُ 

 . مكؿالَُ  آميْا لُ 
ــس قنــط        ــا قي ــطٗ  ــال : اي ــً  ّأخــطج ىكــط ًب اسبريــ٘ قــً ألــٕ ٍطٓ ل

اشبالــا  بش اــاِٛ ضاــ  ٓػــ يُ قــً اي ــطهٌ أطب ــْل ٍــْ أّ  ــ  طب ــْل؟    
  ــاو قنــط   خــص قبريــام   ْلــُ هكــٙ  ــازِ بفب ق ــٕ لــً ألــٕ نيايــ    ــال  

 .: ٓا ألا اسبػً أما  ػن  ما ٓ ْل ٍصا؟ 

                                                           

 .149غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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 ــال : ّمــا ٓ ــْل؟:  ــال : اــاٛىٕ ٓػــ ي  قــً اي ــطهٌ أطب ــْل ٍــْ      
ّ٪ئــت٫  أّ  ــ  طب ــْل .   ــال ق ــٕ : ٍــصِ ا نــ٘   ّغــٔنٌْ  ــا نــطٗ   يــْ 

ّ٪ٰئت٪ نطلت ق٫يً ُ  .(1) (مً ا٤مط ما 
يبٔــاٌ أٌ اي نــطٗ ايذكيــ٘ ايــا ّ عــت قيــس اىبػــ نـب ّايــا  كع ــ            

       ٕ  (2)قبػــ ي٘ خ ــ  اي ــطهٌ ّايــا ظَـــطا  ــ٣ٛ ًب أٓــاو اىبــ مٌْ ايعباغـــ
ــاو      ــان اىبطٓػــٕ ّاــاٌ مػــكساو مكدذٔ ــً  ٔ ــ  أّل مــً أظَطٍــا لؿــط ل ٔ ّ 

 .(3)ه اىب مٌْ ّبغكنطا ٍصِ ايذكي٘ بفب أٓاو ايْا    ب  هن
ــ          ــً ايْا  ــالّقــً ضبنــس ل ــ  ضاــ٣  )   ــٕ بشا أضاز اٌ ٓ ك اــاٌ أل

ـــ  اٜـــصىْا  ٕاههـــطىا شيـــر ات ـــؼ  ـــا ٙ لؿـــٔذ طبهـــْ  م ٔـــس   ـــال أل
 . ٤لٙ قبس اا ّأقدالُ ٓعيٙ لً ألٙ ز٠از

و ق ٔـــر ايػــ٣ :  ــال  ازخــ  ايؿــٔذ ّايْا ــ  ًب مكــ٣ِ   ــال            
 .ٓا أم  اىب١ميـب   ال يُ ٢ غ ه اا ق ٔر 

                                                           

 .2/285ايسض اىبي ْض  (1)
(ٍريطٓ٘ ّيس ًب 218-170ٍْ قبس اا لً ٍاضٌّ ايطؾٔس غال  خ ذاٛ ل  ايعباؽ ) (2)

لغساز . ّأمُ  اضغٔ٘  ػنٙ مطاا    ما ت ًب ىذاغَا لُ ٢ِّ ٍاضٌّ ايطؾٔس ٢ّٓ٘ ّيٕ 
ا صٓ  ايع٣     اّااٌ أهس ؾْٔخُ اىبعكعيٕ ألايعَس لعس بليُ ا٤مـب ٢ِّّ خطاغاٌ   

ًب لالطغْؽ   ٍّٕ مسٓي٘     ق ٙ غاه  ايبدط ا٤لٔا اىبكْغ  ّ بعس اىب مٌْ ماا 
ّأضلعـب أ ْ قً مسٓي٘ أني٘   ّااىت   وبػ٘ قؿط أ ْ مساو قً مسٓي٘ مطغـب 

وبػـب أيو عبْ  ٣ناٜ٘ ّ 2002قاقن٘ ٨  ٔه  ٔ ٔئ٘ ّٓب   قسز غناٌ لالطغْؽ غي٘ 
  ىػن٘ .

 
 232-200ٍْ ٍاضٌّ اي اىٕ ايْا   لـاا لـً ضبنـس اىبعككـه لـً ٍـاضٌّ ايطؾـٔس )        (3)

(ٍريطٓ٘  اغـ  خ ذـاٛ لـ  ايعبـاؽ ّأمـُ أو ّيـس ضّمٔـ٘ بمسَـا  ـطانئؼ   ّاـاٌ           
اىب مٌْ ػب ػُ ّألِْ اىبعككه ايصٖ ٍْ أخْ اىب مٌْ ّا و   أهػً ٤ٍـ  اسبـطمـب   

ايؿاو ّ  ػالـب لػب  اشبكْماا ايا اطا لٔيَه  ّ اضا ق ُٔ نيْاٜو مً أٍ 
 .ّلـب ازبيْز ا٤ طاي ايصٖ ا بَه ّايسِ اىبعككه 
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 ــال اا  عــافب ّبشا   زلــر م١زلــر أ  ــال ٓــا أمــ  اىبــ١ميـب لــٝؼ مــا  
هٔٔــكه لكدٔــ٘  دٔــْا ل هػــً ميَــا أّ ضزٍّــا ّاا مــا هٔٔكيــٙ لَــا ٢ّ         

 .ل هػً ميَا   ال لً ألٙ ز٠از ٓا أم  اىب١ميـب ايطا  مكن ه 
ــا      ــال ٓ ــُ    ــُ ا ن ــال ي ــٔذ مل         ــال ايؿ ــطهٌ   ــْل ًب اي  ــا    ــٔذ م ؾ

 .ايػ١ال  ٕي  يكذيٙ ٓع 
ــُ   ــال ي ــ  :    ــٔذ    غ ــُ ايؿ ــال ي ــا :    ــطهٌ   م ــْل ًب اي  ــال     أٖ   

 .طب ْل بلً ألٕ ز٠از 
ــُ           ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــُ اي ــٕٛ ق ن ــصا ؾ ــال ٍ ــُ    ــْ  ّّهي ــ ه ّأل غ

ــ      ّاشب ذــاٛ ايطاؾــسٌّ أو ؾــٕٛ مل ٓع نــِْ     ٕلنــط ّقنــط ّق نــاٌ ّق 
ــي  قــ ٙ          ــُ اي ــبداٌ اا ؾــٕٛ مل ٓع ن ــال غ ــٕٛ مل ٓع نــِْ    ــال ؾ  

ــاٌ ٢ّ ق ــــ    ــط ٢ّ ق نــ ــط ٢ّ قنــ ــْ لنــ ــ ه ٢ّ ألــ ــُ ّ غــ ٢ّ  ٕاا ق ٔــ
 .اشب ذاٛ ايطاؾسٌّ ق نكُ أىت  ال  دري  

 .  يٙ ّاىبػ ي٘ حبا ا : أ  ال   
ــال    ــال مــا   ــْل ًب اي ــطهٌ   ــال طب ــْل   ــال ٍــصا ؾــٕٛ     :   ىعــه  

ــي  قـــ  ــُ ايـ ــُ ق نـ ــُ  ٙ اا ق ٔـ ــاٌ  ّّهيـ ــط ّق نـ ــط ّقنـ ــْ لنـ ــ ه ّألـ غـ
 .ّاشب ذاٛ ايطاؾسٌّ أو مل ٓع نِْ  ّٕق 

أ ــ٣ ّغــعر مــا   :  ــال   ق نــِْ ّمل ٓــسقْا اييــاؽ بئــُ    :   ــال    
 .ّغعَه 

ــاو ألـــ     ــه  ـ ــال  ـ ــاِ    ٕ ـ ــٙ  ذـ ــك  ٙ ق ـ ــْٗ ّاغـ ــؼ اشب ـ ــسخ  صب ـ  ـ
ٍّــْ ٓ ــْل ٍــصا ؾــٕٛ مل ٓع نــُ    ّّنــ  بهــسٚ ضا ٔــُ ق ــٙ ا٤خــطٚ  

ــاٌ ٢ّ ق ـــــ  ا ــط ٢ّ ق نـــ ــط ٢ّ قنـــ ــْ لنـــ ــي  ٢ّ ألـــ ــاٛ  ٕيـــ ٢ّ اشب ذـــ
ــُ        ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــُ اي ــٕٛ ق ن ــبداٌ اا ؾ ــت غ ــُ أى ــسٌّ ق نك ايطاؾ

ّمل   ّاشب ذــاٛ ايطاؾــسٌّ  ّٕغــ ه ّألــْ لنــط ّقنــط ّق نــاٌ ّق ــ ّهيــُ 
 .ٓسقْا ايياؽ بئُ أ ٣ ّغعر ما ّغعَه  ه زقا قناضا اسباا  
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ــُ اي ٔـــْز   ــ٘ زٓيـــاض ّٓـــ   ـــ مط اٌ ٓط ـــ  قيـ شٌ يـــُ ًب  ّٓعالٔـــُ أضلعناٜـ
ــُ لــً ألــ   (ّمل مبــكدً لعــس شيــر أهــسا   ز٠از  ٕايطاــْ  ّغــ   مــً قٔي

(1) . 
ــ نـب             ــس اىبػ ــاو قي ــريط ايع ــ٘ ايه ــصِ ايذكي ــ  ٍ ــب  ًب مي ــاٌ ايػ ّا

مــً  كيــ٘ خ ــ  اي ــطهٌ   ّاييذــطٗ مــً قيآــ٘ اييدبــ٘ لَــا ّ ط ــ  ا٤هنــاو   
ّ بلعـــاز ايـــصّاا ق ـــٙ اي ـــْل ق َٔـــا   ّقـــ ّض َا  ٔكـــ٣و ًب   طٓـــ  أ

 خب   اي طهٌ أّ قسمُ .
ــس        ــ٘ ًب  عاٍـ ــُ هٓـ ــ    ّ ٔـ ــع ّاـ ــ٣و اا قـ ــطهٌ اـ ــ  أٌ اي ـ ّا٤قـ

ــُ ٢    ــامٔيُ ّق ْمــ ــُ ّمهــ ــُ ّضمســ ــطهٌ ّاٌ هذ ــ ــ نـب ي  ــ ــ٘ اىبػــ قامــ
ــ ن٘           ــ ه ّمػ ــ  مػ ــا ا ــسٚ   ــا ٓكك ــاو بلب ــاٛ أّ اسبن ــا ايع ن ــكل لَ ؽب

ــافب     ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ٜللل اٞ ااَلٞتحْااُٝلٍّــْ م  [ٞت َٖ ََااَلَّٖااذِّْ مَلوَ اٞ ااَلٖتاا ُل ااَظوى

(2) . 
اسبنـــس ا ايـــصٖ يـــٔؼ يذهـــ ُ هـــس ّميكَـــٙ   ّايـــصٖ اعـــ             

ــُ قــً غــ١ال        ــط ّأق ــه مــً قالاٜ ــُ أا  ــساٛ مي قالــاِٛ ّبهػــاىُ قــً بلك
ّاــ   ــطز ميَنــا ق ــٔه ٢   ــسض ق ٔــُ اشب٣ٜــ  ّبٌ باكنعــت   ٍّــْ مــً  

َّٖ بَحْاامُلِٚاا ََّ ًَّلِٖٓتَِٗٛااَلِل َر ااٍلٖتََيِاا َلَّٖ بَحْاامُلاتبْاإتللاااإ لٖتااىْلْتااََٜلمكــازٓ   ْيــُ  عــافب  

 . (3) [رتْٜلَتَيت َلْتََِٗٛلُل َر ٍ

ــافب         ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــاٌ مـ ــساٛ ا٨مبـ ــ  ىـ رتظتااا َلََتتااا َرَمُوَٜلٍّـ

َللل   ازبــْا  ىعــه  يكعــسز ّا ــطٗ ّدبــسز     (4)[َّٖ ُااامْاَٜلرتْ٘للَٗتااًلااٗاااى تلرتا يتَٖاهَاا

 اظ ايصا ٕ ّايغ ٖ ييساٛ ا٨مباٌ.مكازٓ  ا٨قري

                                                           

 . 4/152  ضٓذ لغساز  (1)
 .9غْضٗ اسبريط  (2)
 .109غْضٗ اينَو  (3)
 .24غْضٗ ضبنس  (4)
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ّاـــاٛ ٍـــصا ازبـــعٛ ًب لٔـــاٌ ااىـــ  مـــً ق ـــْو ّ ْٔنـــاا ىـــساٛ         
ا٨مبـــاٌ  ّاي ـــْاىـب اىبػـــكيبال٘ ميـــُ لايـــصاا أّ ل دـــاظ مْنـــْقٔكُ ًب       

 ز٢٢ا مهامـب هٓاا اييساٛ ايا  هنيَا ٍصا ازبعٛ .
ــ            ــْايٕ أاــعاٛ ٍــصا ايكذػ ّمــً يالــو ّبهػــاٌ اا قــع ّاــ   

وَاتاا ْلرتحْتَااَٝلراااٍل ا  لرتَْمَََُِاااٍللللعنــ٘ ّماٜــسٗ  طهىٔـــ٘ زاٜنــ٘     ئنــٌْ ى 

ــا    (1) [ِٚاااْٝلَّٖت اااَْٝا ئكـــسض ٍـــصا ايٰػـــذط اىببـــاضي قبـــا ٓعـــازل اـــ  مـ

 اك  ًب ق ه ايكذػ    ّٓعالٕ اا لا٤مت ا٤ّ ٙ .
ــُ ّمطااعكَــا ّ كــدٔدَا        ــ٘ أاعاٜ ــْو لنكال ــٕ أ  ّمــً  هــ  اا أى

ــطزٖ يـــ   ــا قبذـ ــٙ نيبعَـ ــطا  ق ـ ــُ  ّا٨ؾـ ــو ميـ ــسز ّاي الـ ــٕ ب٢ اىبـ ٔؼ معـ
 غبداىُ .

ــافب        ــال  ع ــ٘     ــ٘ ّا٤قــْئ٘ ّاين٣مٔ ــ  ايذ َٔ ّاــصا لاييػــب٘ ي نك
ظتاااَٞ ُتٗتبُىَّلراَِعَْٛااا ٍلِٚاااْٝلَّٖٗ ااا ِلوَظتؼ ااإتلٖتاااْٙلََْٛتَتْاااهُْٙلسُاااىءٌلوَََّ بَعُاااىَّل اػ اااىَََّٜلَّٖٗ ااا ِلوََّٖٗ ااا ُل اولل 

 .          (2) [ظتؼ ٕتللَوُِٙت

 
 24/7/2016هطض ًب 

     1437ؾْال  19   
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .100غْضٗ ْٓغو  (1)
 .174غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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  (1) [وَ اْٜلَََُحُىَّلِٖٗتَٗ ٙالظتَََُْحْلٖتهََ ْيُ  عافب  ا٦ٓ٘ ا٤ّفب : 

ميَـــا ا٦ٓـــ٘ ٍيـــاي هٓـــاا  ـــال لعـــا ق نـــاٛ اييػـــذ أىَـــا ميػـــْخ٘   
 مً  ذػ ٍا ق ٙ عبْ ا٨ػباظ .أق٣ِ   ّىبـب ااىباو 

ــاض ايعــ    ــ٘ مــ  اذ ــٙ اىبَازى ــ٘ معي ــا   كهــنً ٍــصِ ا٦ٓ ــ  أىَ ــصا  ٔ ط    ي
ــٔ ً مــً اييػــذ ٍــْ      ــ٘ ايػــٔو   ّمبنــً اي ــْل أٌ اي ــسض اىبك ميػــْخ٘ لآٓ
ــيح      ــه ّازب ــطٗ   ّبغــكسام٘ اسبن ــط  ًب ازبعٓ ــطاـب مــً ايع خبكــْم اىبؿ
ي ػــــ ه أٖ اىبٔــــ  بئــــُ   ّميــــُ ايدــــت ايػــــذٔي٘ أٖ مايــــت بفب أهــــس 

ــعو ا    ــ٘    ك  ــاض بفب ايكــ ح ّاىبَازى ــطاز بشا مــال اينذ ــا   ّاىب ــ٘ ااىبَٔ ىبنا  
ــ      ــعاا ايكيعٓــ ــا   ٤ٌّ معريــ ــ  ضبــ ــ ح خــ ــه ٤ٌ ايكــ ــاٗ  ــ ّا ااــ

 ّاييبْٗ  اٍطٗ   ّااشل٘ ي ياؽ ي٩غ٣و .
 ًّب اييػذ خبكْم ٍصِ ا٦ٓ٘ أ ْال :

ــْ      ا٤ّل ــذ ٍـ ــس أٌ ايياغـ ــاؽ ّصباٍـ ــً قبـ ــً بلـ ــا ّضز قـ اتاااََِٗاىَّل: مـ

 .(4)ّلُ  ال بلً هعو (3()2) [َّٖ ذََِٝل تلَُؤَُِْٚىَٜلراَٖٗ  ِلوَ تلراَٖ َُىْ٘الََِِّما

ــاىٕ ــازٗ       : اي  ــال  ك ــُ   ــٔو   ّل ــ٘ ايػ ــْخ٘ لآٓ ــ٘ ميػ ــال  (5)ا٦ٓ  ّ   :
ٓـــْاز  قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه  ااىـــت  بـــ  لـــطاٛٗ   ّاـــاٌ ايـــي  

اييــاؽ بفب أاــ     عمــا أٌ ٓػــ نْا ّبمــا أٌ ٓ ا  ــَه    ــه ىػــذ شيــر ًب   
 ـــا  ْا  }ّ ـــال :  (6){ا ك ـــْا اىبؿـــطاـب هٔـــد ّاـــسكبٍْه  }لـــطاٛٗ   ـــال 

ــ٘  ىبـــص بفب اـــ  شٖ قَـــس قَـــسِ   ّأمـــطِ أٌ ٓ ا  ـــَه   (7){اىبؿـــطاـب اا ـ
                                                           

 .61غْضٗ ا٤ىذال  (1)
 .29غْضٗ ايكْل٘  (2)
 .1/161ىْاغذ اي طهٌ ٨لً ازبْظٖ  (3)
 .1/29ايياغذ ّاىبيػْر / بلً هعو  (4)
 .1/468ايياغذ ّاىبيػْر ي يداؽ  (5)
 .5غْضٗ ايكْل٘  (6)
 .36غْضٗ ايكْل٘  (7)
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هكـــٙ ٓ ْيـــْا ٢ بيـــُ ب٢ اا ّٓػـــ نْا   ّأٌ ٢ ٓ ب ـــْا مـــيَه ب٢ شيـــر   
ــُ         ــا  لـ ــ ح ٓكـ ــ  قـ ــا ّاـ ــْضٗ ّ  ٍـ ــصِ ايػـ ــاٌ ًب ٍـ ــس اـ ــ  قَـ ّاـ
اىبػــ نٌْ اىبؿـــطاـب ٓكْاقـــسٌّ لـــُ    ــعٌ لـــطاٛٗ اـــاٛا ليػـــذ شيـــر     

 . (1) (ط ل كا ه  ب َا ق ٙ ا  هال هكٙ ٓ ْيْا ٢ بيُ ب٢ اا  م
ــٙ        ــ  ق ـ ــطٓـ   ٢ّ زئـ ــً  ـ ــطاـب مـ ــْم اىبؿـ ــْ خكـ ــاٍط ٍـ ّاي ـ

 ا٨ني٣ل ًب اييػذ .
بش  (2) [ظتااا َلَتهاَُاااىَّلوََتااا ْلُىَّل اٖتاااًلَّٖتَاااٗ ٙاللللايياغـــذ ي٧ٓـــ٘ ٍـــْ     :اي ايـــد 

ــ  ا     ــ٣ مبٔ ــطاـب     ــٙ اىبؿ ــٙ ق  ــٕ ا٤ق  ــ نـب ٍ ــس اىبػ ــاضا ٓ ــ نٌْ ق ىبػ
ــسقْٗ بفب      ــآً ًب ايـ ــكـب ي كبـ ـــب ا٦ٓـ ــ  لـ ــً ازبنـ ــً مبنـ ــ ه   ّينـ بفب ايػـ

 ايػ ه .
 ذــٕ هٓــ٘ ايبدــد ٓبــسأ اىبؿــطاٌْ ّأٍــ  اينكــا  لال ــ  ايكــ ح           

ّٓ َــــطٌّ اىبٔــــ  بئــــُ  ٔرئــــبَه ايــــي  قــــ ٙ اا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّغــــ ه 
 . (3) [وَََٚلرت ْسَٗ َََِتل ا  ل َحَْٛ  لِٖٗ عََٖتِٛنَيعنْماا  ْيُ  عافب  

ــًٍْ         ـــب ايـ ــ  لـ ــً ازبنـ ــ  مـ ــا كبيـ ــ٣ِ   ىَـ ــ٘ أقـ ــْم ا٦ٓـ ــا خبكـ أمـ
ّايهـــعو ّايـــسقْٗ بفب ايػــــ ه   ٤ٌ ازبنـــ  لٔيَنــــا  ـــس ؼبــــْل زٌّ     

 بم٣ٛ اىبػ نـب ؾطّنيَه ايا ٍٕ ه  ّقسل .
 أخطٚ : ًّب ا٦ٓ٘ أ ْال

ــٕ )    ا٤ّل ــً قطل ــال بل ــْخ٘     ــ  ميػ ــ٘   ــال٪ :   : ا٦ٓ  ً ٬ً ــ ٬ْل٫ م٪ ــ ــا ً  ًأمٲ
ــا َ٪ـ ُٰ :  بىٲ ــ ٬ْٰيـ ٘  ٰلً  ــْخ٪ ــط ٰاـب٪  }م٪ي٬ػ٫ـ ــا نك٫ اْا اينن٫ؿ٬ـ ــط٫ًّ    {ً ـ ٌٲ ؾ٫ـ ــع  ْ٪ٚ   ً ـ ــس٪ق٬ ً ـ

ُٰ ٬ْٰنٰع ٫ِ ٰ ٕ م٪ َ٪ا   ًان٪ا ل٪ٔٲيٲا ٔ ٰ  ٘  .(4) ( اييٳػ٪ذ  م٪ع٬س٫ّم٪

                                                           

 .4/485ايسض اىبي ْض  (1)
 .35غْضٗ ضبنس  (2)
 .107غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (3)
 .4/161عطلٕ أهناو اي طهٌ ٨لً اي (4)
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ــاىٕ  ــْ :       :اي  ــ٘ ٍّ ــيح ًب ا٦ٓ ــط ي ري ــٙ هخ ــدال بفب معي ــً بغ ــ  بل شٍ
ــاا٬ي٪ح٬ يً  ) ــً او  ً  ــٙ اينع غ٬ ــْا بًي ٬ٌ ا٪ي٪د٫ ــاب ــ ّضٗ     (1) (َ٪ ــسو ق ــٙ ق ــسل ق  ــا ٓ يب

 ا٦ٓ٘ ميػْخ٘.
 بٌ زقْي بفب ايك ح  اابَه    ايُ ايػسٖ ّبلً ظٓس. :اي ايد 
ا٦ٓــ٘ ضبننــ٘ ّ ــ  ميػــْخ٘   ّىعيــت خبكــْم مْازقــ٘       :ايطالــ  

 أٍ  اينكا  ّ طي هطلَه ق ٙ  ْيـب :
 م  ز   ازبعٓ٘ ّاي ٔاو لؿطاٜ  ايصم٘ . :ا٤ّل 

ازقــ٘ أٍــ  اينكــا  مــً  ــ  أٌ ٓــس عْا ازبعٓــ٘   مَازىــ٘ ّمْ :اي ــاىٕ 
ــافب     ــُ  عـ ــ٘ ل ْيـ ــ٘ ازبعٓـ ــت هٓـ ــه ىعيـ اتاااََِٗاىَّلَّٖ اااذََِٝل تلَُؤَُِْٚاااىَٜلراَٖٗ ااا ِلوَ تلل ـ

ْٝلللللللللل ِٚاا ٖ َحاا  ل َٝلَّ َٜلِ َاا َُى ََااِ َ ٖاُ لَو تل ٗ ااُ لَوَ ُسااى َ٘لَّٖ َٚااَلَحااَم َٜل ُٚااى ََُحم  َِاامالَو تل ٘الَِّ َُْى  ٖ راااَ

 .(2)[تتَ َلحَت ًلَُعْـاىَّلَّٖ َا ََْ تللَْٝلََ ٍلوَهُْٙلطََغِمُوََّٜٖ ذََِٝلراوَاىَّلَّٖ ِٓ

ــامؼ  ــيَه      ) :اشبـ ــو قـ ــر  كْ ـ ــاىب٘ يـ ــط  مػـ ــً اسبـ ــْا قـ ّبٌ  ْ ذـ
 .(3)(مػاىب٘  ه

ّاىبدكــاض أٌ ا٦ٓــ٘  ــ  ميػــْخ٘ ّمهــامٔيَا لا ٔــ٘ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘        
مــ  مْنــْقٔ٘ هذــ  لٔهــ٘ ا٨غــ٣و   ّ ــط  ؾــطّ  ا٤مــً ّايػــ٣م٘    

ــ ن ــ٣      ي نػ ــْ     ــع ّق  ــ نـب ًب ق ــٌْ اىبػ ــ٘   ّا ــال اىبيع ــ٘ ًب ه ـب خاق
ــافب    ــُ  عـ ــ   ْيـ ــ٘ مـ ــاض  ا٦ٓـ  (4) [وَ تلَتهاَُاااىَّلوَ تلَتحْ َٞااااىَّلوَرتٞ اااتاْٙلَّألتلْٗتاااىَْٜلل كعـ

ّ ــسل ايػــي٘ اييبْٓــ٘ ايس اقٔــ٘ ق ــٙ قنــ  ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ          
ـــب ا     ــط  ل ــطإ ايع ــٔ  مؿ ــد   ّأٌ رب ــ٘ ايبد ــامـب هٓ ــ ه قبه ــ٣و ّغ ٨غ

                                                           

 .4/161أهناو اي طهٌ ٨لً ايعطلٕ  (1)
 .29غْضٗ ايكْل٘  (2)
 .2/79ايينت ّايعٌْٔ  (3)
 .139غْضٗ هل قنطاٌ  (4)
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ّايػــٔو بلبــا ٍــْ لــسئ  ّهنــه هٓــ٘ أخــطٚ مــً  ــ  أٌ ٓكــ  ا٤مــط بفب   
 اييػذ .

ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب اىب ـــاو أٌ ايـــسقْٗ بفب ازبـــيح ّاىبٔـــ  بفب ا٨غـــ٣و 
اـــاٛا خالالـــاو خاقـــاو ي ـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ٍّـــْ 
ــيكُ       ــً غـ ــاؽ مـ ــْ َه ي٩ كبـ ــ  زقـ ــال مـ ــ٘ لا٨سبـ ــُ بفب ا٤مـ ــاو ٓكْاـ أٓهـ

 ٘ .ايؿطٓذ
ــافب    ــُ  عــ ــاو  (1) [وَ تلَتهاَُااااىَّلوَ تلَتحْ َٞاااااىَّلوَرتٞ ااااتاْٙلَّألتلْٗتااااىَْٜللّّضز  ْيــ خالالــ

ــطٗ         ــع ّا  ــ٘ ّق ــ٣و   ّض ع ــْ ا٨غ ــْض ّق  ــاضٗ ل َ ــاٌ ايبؿ ــ نـب يبٔ ي نػ
    اىبػ نـب ّأغ دكَه ّق ّض َه ًب هال قع ّ ْٗ .  

ْٙلٖتعَََاااَهُْٙلوََُعَٗ ََاااَلااٗااااىرَهُْٙلللظتباَٛاااَلٞتُ ؼِاااهاْٙلُِٚ تاااَاتهُلل ْيـــُ  عـــافب    :ا٦ٓـــ٘ اي اىٔـــ٘  

ِٗاااُ لللللللل ـ  َت ٔال َتاااَ َّ ِّْاااُموَّلرااااِ لَو تل َٛاااَل ا ِٚ ٞتُتاااىَّلَحوواااَل ََٚىَِّػاااِعِ لَو ْٝل َٙلَلااا ِٗااا ٓت  ٖ َٜلَّ ََُحم ظااااى َُ  ل اتَِسااا

ْٙلَوَّْطااايتْحللللللل َُْه ْٙلظتااااَْلُفلَلااا َُْه ِٚااا ِٗاااًُ ل ْٙل ا  لات َُْه ِٚااا ََاااٍ ل َََِئ ٗتاااًل مـــ  أٌ ايعذــــْ   (2)..[ َل

وَرتْٜلَتعْيااااااىَّلرتا ااااامَ ُلٍـــــْ ضببـــــْ  مال  ـــــاو    ـــــال  عـــــافب   نبٔـــــ    ّ

 . (3)[ِٖٗت ُ ىَي

ّ ـــسل ا٦ٓـــ٘ لايس٢يـــ٘ ايكهـــنئ٘ ق ـــٙ ّاـــْز مٔ ـــال غـــال    ٍّـــْ  
  ّمـــً خكـــاٜل  (4)[ظتباَٛاااَلٞتُ ؼِاااهاْٙلُِٚ تاااَاتهُْٙللايـــصٖ ٓكري ـــٙ ل ْيـــُ  عـــافب    

   ٛ ــا ــٙ ا٤ىبٔـ ــال ق ـ ــ  اىبٔ ـ ــع ّاـ ــص اا قـ ــاٌ ًب ا٤ض  أخـ ــ٘ ا٨ىػـ  خ٣ ـ
وَ ا  لرتََاااذ ٞتَلِٚاااْٝلَََّٖبااااُ نَلُِٚ تاااَاتهُْٙلوََِْٚاااَّلللللّق ـــٙ أ بـــاقَه    ـــال  عـــافب    

وَِٚااااْٝلٞاااااىحتلوَ ارْاااامََّهَُِٙلوَُٚىسَااااًلوَلُِتَااااًلَّرْااااٝالَٚاااامَََْٙلوَرتََااااذ ٞتَلِٚااااَْهُْٙلُِٚ تَا ااااَلل
                                                           

 .139غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .13غْضٗ اىباٜسٗ  (2)
 .237غْضٗ ايب طٗ  (3)
 .155غْضٗ اييػاٛ  (4)
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ــال هريــ٘ ق ــٙ اييــاؽ  ّمــازٗ ي دػــا  ّازبــعاٛ     (1)[غتُِٗو ااَ   ٍّــصا اىبٔ 

ــطأٜ    ــ  بغـ ــافب  ًّب لـ ــُ  عـ   أٖ (2)[وَ َظتعََْاااَلظتاااىْاتهُْٙلَّٖـِاااى َلراُِٛ تاااَاِهاْٙللّضز  ْيـ

ــاو     ــَه ل هنــ ــعّو قن ــ ــَٔه  ّيــ ــصِ اا ق ــ ــصٖ أخــ ــال ايــ ــب  اىبٔ ــ لػــ
ــاو    ــال ًب اىب ــ ــ  اىبٔ ــ ــا ّمب ــ ــطا  قيَــ ــ٘ ّا٨قــ ــسو ايغذ ــ ايكــــْضاٗ  ّقــ

 ّاٍْاو:
أخــص اىبٔ ــال قيــس خ ــ  هزو ق ٔــُ ايػــ٣و  ّقــً قنــط لــً         ا٤ّل :

 ً خ ــ  اا ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه  ــال :       اشبالــا  قــ
ــٙ       ــسِ ائني ــطِ لٔ ــه أا ػــُ  نػــح ظَ ــُ مــً ضّهــُ     ــسِ ّىذــذ  ٔ هزو لٔ
 ــــ خطج شضاو     ــــال : شضٛ شضأ َــــه ي رييــــ٘    ــــه مػــــح ظَــــطِ لٔــــسِ  

ــطٚ  ـــب    -ا٤خ ــُ مب ــا ٓسٓ ــا     -ّا ك ــٌْ  ٔن ــاض ٓعن  ــه ي ي ــال : شضٛ شضأ َ   
 .(3)ْأ أقنا ه   زخ َه ايياضؾٝت مً قن     ه اخكه  ه ل غ

ــ٘ :   ــٕ أمامـ ــً ألـ ــال :     ّقـ ــ ه  ـ ــُ ّغـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ أٌ ضغـ
خ ــ  اا اشب ــ  ّ هــٙ اي هــٔ٘   ّأخــص مٔ ــال اييبــٔـب ّقطؾــُ ق ــٙ         

 -ّأخــص أٍــ  ايؿــنال لٔــسِ ا٤خــطٚ    اىبــاٛ     خــص أٍــ  ايــٔنـب لٔنٔيــُ  
كريالْا يــُ   ــال : ٓــا أقــدا  ايــٔنـب .  اغــ  -ّا كــا ٓــسٖ ايــطهبً مبـــب  

ــايْا : يبٔــر ضليــا ّغــعسٓر .  ــال        (4){أيػــت لــطلنه  ــايْا ل ــٙ     }    
ــا        ــر ضليـ ــايْا : يبٔـ ــُ     ـ ــكريالْا يـ ــنال .  اغـ ــدا  ايؿـ ــا أقـ ــال : ٓـ  ـ

 . د   لعهَه لبعا  {أيػت لطلنه  ايْا ل ٙ  }ّغعسٓر .  ال 
ــال     ــا؟:   ــت لٔيي ــيَه : ض  مل خ ال ــ  م ــال  اٜ ــً   }   ــال م ــه أقن  ّ

أٌ ٓ ْيــْا ٓــْو اي ٔامــ٘ بىــا ايــا قــً      } (5){ا قــام ٌْ زٌّ شيــر ٍــه  ــ  

                                                           

 .7غْضٗ ا٤هعا   (1)
 .154غْضٗ اييػاٛ  (2)
 .4/360ْض ايسض اىبي  (3)
 .172غْضٗ ا٤قطا   (4)
 .63غْضٗ اىب١ميٌْ  (5)
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ــا  ـب   ــصا   ــ      (1) {ٍ ــَا   ّأٍ ــ٘ أٍ  ــ  ازبي ــ   هزو     ٍ ــه ًب ق ــه ضزٍ  
ــ        ــال :  ٓعن ــال؟   ــا ا٤قن ــْل اا  ن ــا ضغ ــ  : ٓ ــال  اٜ ــَا      ــاض أٍ  ايي

 .(2)ا   ْو ىبياظ ه
ــ ه :     ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــال ضغـ ــال:  ـ ــً أىـــؼ  ـ ّقـ

ــٕ  ــ٘   ّشيــر أىَــه   غــ يت ضل   قالــاىٕ أ٢ّز اىبؿــطاـب خــسماو ٤ٍــ  ازبي
ّٯل  .(3) مل ٓسضاْا ما أزضي هلا٠ٍه مً ايؿطي   ٍّه ًب اىبٔ ال ا٤

 }قـــً الـــً قبـــاؽ ًب  ْيـــُ بضازٗ اىبٔ ـــال ًب قـــامل ايـــصض ّ)اي ـــاىٕ : 
ا٦ٓـــ٘ .  ـــال : ىبـــا خ ـــ  اا هزو  (4){ّبش أخـــص ضلـــر مـــً لـــ  هزو . . . 

  ــال :   ِ أَٝــ٘ ايــصض    ــه مســاٍه ل مســاَٜه     أخــص شضٓكــُ مــً ظَــط   
ٍـصا  ـ٣ٌ لــً  ـ٣ٌ ٓعنـ  اــصا ّاـصا   ٍّــصا  ـ٣ٌ لـً  ــ٣ٌ ٓعنـ  اــصا         

ٍّــ٢١ٛ ًب     ــال : ٍــ٢١ٛ ًب ازبيــ٘      ّاــصا    ــه أخــص لٔــسِ  بهــكـب    
 .ايياض

ــُ       ــاؽ ًب  ْي ــً قب ــً ال ــامت ق ــٕ ه ــً أل ــط ّال ــً اطٓ ــطج ال ّبش  }ّأخ
ــر   ــص ضلـ ــال : بٌ اا  {أخـ ــ٘ .  ـ ــً    ا٦ٓـ ــُ مـ ــطج شضٓكـ ــه أخـ ــ  هزو  ـ  خ ـ

 ؟   ايْا : اا ضليا .  ق بُ م   ايصض     ال  ه : مً ضلنه
ــَٔه      ــه أقــازٍه ًب قــ بُ هكــٙ ْٓيــس اــ  مــً أخــص مٔ ا ــُ ٢ ٓــعاز  

 .(5)٢ّ ٓي ل ميَه بفب أٌ   ْو ايػاق٘
ــال :      ــ٣و   ــُ ايػ ــا ط ق ٔ ــس ايب ــاو ضبن ــً ا٨م ــط  ّق ــً ظَ ــطج اا م أخ

ّأضاٍــه  اي ٔامــ٘   دطاــْا اايــصض   عــط َه ىذػــُ     هزو شضٓكــُ بفب ٓــْو  

                                                           

 .172غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .4/364ايسض اىبي ْض  (2)
 .4/365ايسض اىبي ْض  (3)
 .172غْضٗ ا٤قطا   (4)
 .4/360ايسض اىبي ْض  (5)
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ــ يكَه         ــًٝ غ ــُ: ا ّي ــر  ْي ــُ  ّشي ــس ضل ــط  أه ــا ق ــر م ــ٢ْ شي ــُ  ّي ىذػ
 .(1)ّا٢ض  ئ ْيً اا  مً خ   ايػنْاا

أخــص اا قــع ّاــ  اىبٔ ــال مــً اييــاؽ قيــس بخــطاج هزو          اي ايــد : 
ــً      ــً بلـ ــا  قـ ــٕ قـ ــً ألـ ــب  بفب ا٤ض    ّقـ ــ  أٌ َٓـ ــ٘ ّ بـ ــً ازبيـ مـ

ــاؽ ّقــ  ــساىٕ  قب ــً ايكــدال٘ ًب     ً مــطٗ ا ن ــعْز ّىــاؽ م ــً مػ قــً ال
ــافب  ــُ  عـ ــا َه    } ْيـ ــْضٍه شضٓـ  {ّبش أخـــص ضلـــر مـــً لـــ  هزو مـــً ظَـ

 ــايْا : ىبــا أخــطج اا هزو مــً ازبيــ٘  بــ   َبٔالــُ مــً ايػــناٛ   مػــح          
قـذد٘ ظَــطِ ائنيــٙ  ــ خطج ميــُ شضٓــ٘ لٔهــاٛ م ــ  اي ١يــ١ أَٝــ٘ ايــصض    

 . ّمػـــح قـــذد٘ ظَـــطِ ائػـــطٚ   ـــال  ـــه : ازخ ـــْا ازبيـــ٘ لـــطهبا
ــايٕ     ــاض ٢ّ أل ــ٘ ايــصض     ــال : ازخ ــْا ايي ــ٘ غــْزاٛ أَٝ ــُ شضٓ  ــ خطج مي

ــُ :  ــه (3) [ ترتطْااااحََ ُلَّٖش ااااََٛٔاّ (2) [ترتطْااااحََ ُلَّٖ ااااَُِٛنِ .  ــــصير  ْيــ    ــ

  قالـــاِ نياٜذـــ٘  {أيػـــت لــطلنه  ـــايْا ل ـــٙ   }أخــص مـــيَه اىبٔ ـــال   ـــال  
 }ك ٔـــ٘     ـــال : ٍـــْ ّاىب٣ٜنـــ٘ نيـــاٜعـب ّنياٜذـــ٘ اـــاضٍـب ق ـــٙ ّاـــُ اي 

ــا قــً ٍــصا  ــا  ـب   أّ ٓ ْيــْا بلبــا     ــا اي ؾــَسىا أٌ ٓ ْيــْا ٓــْو اي ٔامــ٘ بىٲ
 ـــايْا :   ـــٔؼ أهــس مـــً ّيـــس هزو ب٢ ٍّـــْ  (4) {أؾــطي هلا٠ىـــا مـــً  بــ    

ــع ّاـــ        ــط  اا أىـــُ ضلـــُ   ّشيـــر  ْيـــُ قـ ّيـــُ أغـــ ه مـــً ًب    }ٓعـ
ــاو   ــاو ّاطٍـ ــناّاا ّا٤ض  نيْقـ ــر  ْيـــ    (5){ايػـ ــ٘   }ُ ّشيـ ــُ اسبريـ    ـ

 .(7) ٓع  ْٓو أخص اىبٔ ال (6){ايبايغ٘   ْ ؾاٛ  سااه أنبعـب 

                                                           

 .5/285حباض ا٤ىْاض  (1)
 .38غْضٗ ايْا ع٘  (2)
 .41غْضٗ ايْا ع٘  (3)
 .173غْضٗ ا٤قطا   (4)
 .83غْضٗ هل قنطاٌ  (5)
 .149غْضٗ ا٤ىعاو  (6)
 .4/361ايسض اىبي ْض  (7)
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ــ  : ــً   ايطالـ ــْ  هزو بفب ا٤ض   ّضز قـ ــس ٍبـ ــال قيـ ــص اىبٔ ـ أّاٌ أخـ
ــال :  ــب  لـــسهياٛ     بلـــً قبـــاؽ  ـ ــُ ايػـــ٣و هــــب أٍـ ــا أٍـــب  هزو ق ٔـ ىبـ

ــه        ــ٘     ــْو اي ٔام ــا بفب ٓ ــْ خاي َ ــن٘ ٍ ــ  ىػ ــ خطج ا ــطِ   ــح اا ظَ  نػ
ــال : ــو ا      ــص ا ــٙ .  ْٔمٝ ــايْا : ل  ــطلنه؟   ــت ل ــاًٜ   أيػ ــْ ا ــا ٍ ــه قب ي  

 .(1)٘بفب ْٓو اي ٔام
بضازٗ أخـــص اىبٔ ـــال مـــً اييـــاؽ ٍّـــه ًب قـــامل ا٤ضّاح    اشبـــامؼ :

ّبش أخــص ضلــر مــً لــ  هزو مــً   }ّأخــطج قــً ألــٕ لــً اعــ  ًب  ْيــُ ) 
ــا  عـــ  اىببال ـــٌْ  }بفب  ْيـــُ  {ظَـــْضٍه شضٓـــا َه  نبٔعـــاو  ريع ـــَه  {قبـ

ــس      أضّاهــاو ــَٔه ايعَ ــص ق  ــه أخ ــْا     ــكيال َه  كن ن ــه اغ ــْضٍه     ًب ق
 ــال :   {ّأؾــَسٍه ق ــٙ أىذػــَه أيػــت لــطلنه  ــايْا ل ــٙ        }ّاىبٔ ــال 

ــااه هزو       ــٔنه أل ــَس ق  ــب    ّأؾ ــنْاا ايػ ــٔنه ايػ ــَس ق  ــعىٕ أؾ أٌ  } 
ــ٘   ــْو اي ٔام ــْا ٓ ــ ٖ ٢ّ      {  ْي ــُ   ــُ ٢ بي ــْا أى ــصا   اق ن ــه لَ ــا مل ىع  اىٲ

ــط  ــ ٖ ٢ّ  ؿــ ــ ٕ    ض   ــ ــٔنه ضغــ ــ  بيــ ــٕ غ ضغــ ــٔٝاو   بىــ ــٕ ؾــ اْا لــ
ــر     ــايْا : ؾــَسىا ل ى ــعل ق ــٔنه اــك    ــا ٕ   ّأى ٓــصاطّىنه قَــسٖ ّمٔ 
ــا  ــ ي    ــ  طّا ّض ــ  ق ــَٔه     ــُ يي ــا  ــ ي ٢ّ بي ــا   ٢ ض  يي ــا ّب ي ضلي
ــر          ــْضٗ ّزٌّ شي ــً ايك ــ  ّهػ ــ  ّايذ  ــطأٚ ايغ ــَٔه     ــط بي هزو ٓي 

ْٯٓت لـب قبازي؟   ؾنط .  ال : بىٕ أهببت أٌ أا  ال : ٓا ض  ي٢ْ غ
ــال    ــْا قبٔ ـ ــْض   ّخكـ ــَٔه اييـ ــطج ق ـ ــ  ايػـ ــَٔه م ـ ــاٛ  ـ ّضأٚ ا٤ىبٔـ

ــْا ٍّــْ  ْيــُ      ــط ًب ايطغــاي٘ ّاييبــْٗ أٌ ٓب غ ــصىا مــً اييبــٔـب    }هخ ّبش أخ
 (3){ الــطٗ اا ايــا  الــط اييــاؽ ق َٔــا      }ا٦ٓــ٘ ٍّــْ  ْيــُ    (2){مٔ ــا َه 

ٌ ّاـــسىا أا ـــطٍه ّمـــا ّاـــسىا ٤ا ـــطٍه مـــً قَـــس ّب }ًّب شيـــر  ـــال 

                                                           

 .4/360ايسض اىبي ْض  (1)
 .7غْضٗ ا٤هعا   (2)
 .30غْضٗ ايطّو  (3)
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ىْا ي١ٔميــْا قبــا اــصلْا لــُ مــً       نــا اــا   } ًّب شيــر  ــال    (1){يذاغــ ـب  
 .(2){ ب 

ــُ            ــسل ل ــً ٓك ــُ ّم ــص  ل ــً ٓن ــص م ــه اا ْٓمٝ ــاٌ ًب ق  ــال :  ن  
ــا ًب    ــسٍا ّمٔ ا َـ ــص قَـ ــً   ـــر ا٤ضّاح ايـــا أخـ ــٙ مـ  نـــاٌ ضّح قٔػـ

قـــْضٗ لؿـــط  كن ـــ   ـــا لؿـــطاو      ظمـــً هزو     ضغـــ ُ اا بفب مـــطٓه ًب  
 .(3)  سخ  مً  َٔا: .  ال ألٕ غْٓاو

 بضازٗ أخص اىبٔ ال لْاغال٘ ا٤ىبٔاٛ ّايطغ . ايػازؽ :
ــً    ــس ّبل ــطج أهب ــْل اا      ّأخ ــٝ  ضغ ــال : غ ــؼ   ــً أى ــامت ق ــٕ ه أل

ــال   قــ  ــُ ّغــ ه قــً ايعــعل    ــُ    :ٙ اا ق ٔ ــصٖ ٓنــٌْ مي ــاٛ اي ــْ أٌ اىب ي
ــ  اا ىذػــ      ــسض   ئد  ــا   ــا م ــطج اا ميَ ــدطٗ ٤خ ــٙ ق ــ  ق  ــس ق او ايْي

 .(4)ٍْ خاي َا
ٍّـــ   ًب اسبـــسٓد أقـــ٣ِ بخبـــاض قـــً أنيذـــال ا٤ىالٔـــ  ّعبـــِْ مـــً  

 ايع ْو اسبسٓ ٘ ًب اي٢ْزٗ   ازبْا  ىعه.
  (5) [ظتااَلْفُللَااَْهُْٙلوََّطْاايتحْللّٓكع ــ  اييػــذ ًب ٍــصِ ا٦ٓــ٘ ل ْيــُ  عــافب      

ّينـــً ا٦ٓـــ٘  ـــبـب أٌ ا٨نيـــ٣  ق ـــٙ خاٜيـــ٘ مـــً معـــاىٕ اشببـــد ّب ـــاضٗ 
ــر ّايط ــبا  ايؿــ ــبالـ   أغــ ــ١زٖ بفب ايــ ــا  ـب ٢ ٓــ ــاٗ اىبيــ ــ   ّميااــ ٓــ

ّا٨ىك ــاو  بلبــا ٓنــٌْ ايعذــْ ّايكــذح ّا٨قــطا  هريــ٘ ق ــٙ ايــصًٓ         
اذـــطّا ّزقـــْٗ ي يـــاؽ ي كْلـــ٘  ّاـــاٛا ٍـــصِ ا٦ٓـــ٘ يبٔـــاٌ ه ٔ ـــ٘ لـــ ٌ 
ــبا       ــً أغـ ــ نـب قـ ــ ه ّاىبػـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــي  قـ ــطا  ايـ بقـ

                                                           

 .102غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .74غْضٗ ْٓىؼ  (2)
 .4/360ايسض اىبي ْض  (3)
 .4/364ايسض اىبي ْض  (4)
 .13غْضٗ اىباٜسٗ  (5)
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      ً ــ ــط م ــً أم ــا  ق ــ  اينك ــً أٍ ــ  م ــا  طٓ ــا ٓ  ٍ ــع   ا٤شٚ اي ــس اا ق قي
 ّا   ّئؼ قً نعو أّ ًٍّ أّ  ذ ٘.

ــ ه         ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــط بفب اي ــ٘ ّا٤م ــسٓط ا٦ٓ ــٌْ    ّٓن
 لايعذْ  َٔا ق ٙ ّاِْ :

ــذح      أ٢ّو : ــ٣و   ّأقـ ــساّٗ ي٩غـ ــنطٌّ ايعـ ــصًٓ ٓهـ ــً ايـ ــاقو قـ  ـ
 قً اشباٜي٘ ايا   َط ميَه.

مــيَه مــً  ــاقو قــً أٍــ  اينكــا  ّأقــذح قــيَه ىبــا ٓكــسض    اىٔــاو :
 معاىٕ ازبسال ّايطٓ .

ــاو : ــسض       اي  ــصًٓ  ك ــا  اي ــْا قــً أٍــ  اينك ــْا أقذ ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ
 ميَه ا٨ؾاضٗ لايك ٓٔس ي نيا  ـب .

ــاو : ــصًٓ        ضالعـ ــا  ايـ ــ  اينكـ ــً أٍـ ــْا قـ ــْا أقذـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ ٓـ
 ٓغنعّىنه ًب زٓينه.

 انؼفى ػٍ إبٍ أبً طزح ٌىو فتخ يكت
ــي     ــٙ اي ــ٘ أقال ــكح من ــْو   ــاو     ًّب ٓ ــ ه أماى ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ق

قامــا ي يــاؽ ّاغــك يٙ ىذــطاو أشٌ ل ك ــَه ّبٌ ّاــسّا ذبــت أغــكاض اينعبــ٘   
ــاق٘       ــ ه غ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــ٘ ي  ــ  من ــ  أه ــع ّا ٤ٌ اا ق
مــً ىَــاض   ّاــاٌ مــً ٍــ٢١ٛ قبــس اا لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح ايعــامطٖ   

ٌ مــً اكــا  ايــْهٕ ايــصٖ اــاٌ أغــ ه مــً  بــ  ٍّــااط بفب اىبسٓيــ٘  ّاــا 
يطغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه  ــه بض ــس مؿــطااو  ّأخــص ٓك ــْل   
ق ـــٙ ضغـــْل اا قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ًّب ٓـــْو ايذـــكح  ـــطٯ بفب   
ق نــاٌ  ّاــاٌ أخــاِ مــً ايطنــاق٘ بش أضنــعت أمــُ ق نــاٌ   خذــاِ قيــسِ  
ــاٗ ائْمٔـــ٘ بفب غـــال        ــ٘  ّقـــازا اسبٔـ ــك طا ا٤مـــْض ًب منـ بفب أٌ بغـ
قَــسٍا مــ  ايغبالــ٘ ّايػـــعازٗ لـــب أٍــ  منـــ٘ لــايذكح ّغــٔازٗ أهنـــاو        

 ا٨غ٣و .
ــ ه     ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــ ل ضغـ ــُ ّغـ ــاٌ لـ ــاٛ ق نـ  ريـ
ــُ         ــ ه ّمل ؼبب ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــنت يطغ ــُ  ك ــاٌ ي ا٤م
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ــُ       ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــال ضغ ــاٌ   ــط  ق ن ــا بىك ــه  )  ن ــال : ىع ــه    
ــُ لعهــنه  ٔهــط  قي ــُ   هّْهيــُ ّغــ ه ىبــً   ــُ مــا قــنت ب٢ ئ ــْو بئ ي

ــ         ــال بٌ   ٓــا ضغــْل اا   ٕ  ــال ضاــ  مــً ا٢ىكــاض  َــ٣ أّمــ ا بي
 .(1)ايي  ٢ ٓيبغٙ أٌ ٓنٌْ يُ خاٜي٘ أقـب

ّمــ  ؾــسٗ بٓــصاٛ قبــس اا لــً غــعس لــً ألــٕ غــطح ي٩غــ٣و ّاي ــطهٌ  
ّيؿــدل ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه   ــس قذــٙ قيــُ قــ ٙ   

 ا ق ُٔ ّهيُ ّهيُ ّغ ه .ا
ي ــس اــاٌ لــً ألــٕ غــطح ؼبــط  اييــاؽ نــس ا٨غــ٣و  ّٓؿــس قهــس   

 ض٠غاٛ اينذط لاغكَعاُٜ لايكيعٓ  ّبزقاُٜ أىُ ٓػكالٔ  أٌ ٓنك  م  ُ.
ــٕ غــطح ايعــامطٖ       ــً أل ــً غــعس ل ــس اا ٍّــْ ٍّــ  ل ّاــاٌ أخــْ قب
ـــب        ــُ ّل ــ ه لٔي ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــٙ اي ــس هخ ــ١ميـب   ّ  ــً اىب م

 ْٓس لً قنطّ .غ
ــاٌ     ــنيسضٓ٘ ّاــ ــاضا ا٨غــ ــَريطٗ  ــ ــطًٓ ي ــ ــؼ ّقؿــ ــي٘ وبــ ًّب غــ
ايــْايٕ ق ــٙ مكــط قنــطّ لــً ايعــام   غــعاٍه ّ كــ  اىب ا  ــ٘ ّغــبٙ         
ايصضٓـــ٘  ّينـــً ق نـــاٌ أمـــط لـــطز ايػـــ  مـــً أٍـــ  اي ـــطٚ بفب  ـــطاٍه  
ّضبــ  غــنياٍه ٤ٌ  ــه قَــساو  ّ ــاو لعــعل قنــطّ لــً ايعــام ّّفب         

 أخاِ مً ايطناق٘ .قبس اا لً غعس لً ألٕ غطح 
 .(2)ّااٌ شير لسٛ ايؿط لـب ق ناٌ ّقنطّ لً ايعام) 

ــكح      ــاٌ ّأ ك ــٙ ق ن ــطٓا ق  ــ  ّايكد ــام لايك ئ ــً ايع ــطّ ل ــاو قن  ّ
قبــس اا لــً ألــٕ غــطح ّاــٔـ اىبػــ نـب ًب مكــط قــسٗ أمكــاض   ـــه          
ــكد و      ــاٌ  ّاغ ــٙ لع ن ـــب ّبيك  ــ  ّ ٣  ــي٘ أضل ــْضٗ غ ــ٘ اىبي اــاٛ بفب اىبسٓي

ً ٍؿــاو لــً قنــطّ ايعــامطٖ   ــاض ق ٔــُ ضبنــس لــً   ق ــٙ مكــط ايػــاٜ  لــ 
 ألٕ هصٓذ٘ لً قكب٘ لً ضلٔع٘ 

                                                           

 .2/195 قٌْٔ ا٤ ط (1)
 .1/279ا٨غكٔعا   (2)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40

ــا  بش       ــااطًٓ بئَ ــساِ مَ ــاٌ ّاي ــسما ا ــ٘ قي ــس ًب اسببؿ ــصا ّي ــس ٍ ّضبن
ــ ه        ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــْل ضغ ــ  زخ ــ٘  ب ــْ هصٓذ ــ ه أل أغ
زاض ا٤ض ـــه   ـــه ٍـــااط مـــ  بمطأ ـــُ غـــَ ٘ ليـــت غـــَٔ  لـــً قنـــطّ بفب 

ــ٘  ّّ ــطٓـ      أض  اسببؿ ــً   ــاض م ــاٛ اينذ ــس ض٠غ ــً أؾ ــا م ــ  ميَن ــس ا اي
 ق ٙ ا٨غ٣و ّؾدل ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه.

ــ ه    ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــاظ اسبػـــٕ ًب ىبْ ـــُ قـــ ٙ اا ق ٔـ ٍّـــْ مـــً ا٨قريـ
ّزخــــْل ا٤ليــــاٛ ًب ا٨غــــ٣و بمباىــــاو ّ كــــسٓ او لــــاىبعريعاا ايع  ٔــــ٘       

  ر ا٤ظمي٘.ّاسبػٔ٘ م  ؾسٗ هطم ا٤لياٛ ق ٙ ب با  ا٦لاٛ ًب  
ــ٘        ــ٘ ًب معطا ــً ضلٔع ــ٘ ل ــُ قكب ــ  ألٔ ــ٘ م ــً قكب ــس ل ــِْ ايْئ ــ  أخ ــصا  اك ي
ــسضاو ّأهـــساو          ــ٘ لـ ــَس هصٓذـ ــ٣و ّؾـ ــُ ايػـ ــٕ ق ٔـ ــاو ق ـ ــُ ا٨مـ ــسض  ك ـ لـ

ــُ أهــــْل أ عــــ   ّاىبؿــــاٍس ا ــــَا)   ّااٌ ضاــــ٣و نيــــْا٢و هػــــً ايْاــ
 .(1)(ّا٤ ع  ايصٖ يُ غً ظاٜسٗ  سخ َا مً ق بَا ا٤خطٚ

أٌ ألــا هصٓذــ٘ زقــا ألــاِ قكبــ٘ ٓــْو لــسض بفب       ّمــً ا٦ٓــاا ًب اىب ــاو   
ــْ      ــُ ّغــ ه ميعــُ   ّبغكؿــَس أل ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ــااظ  ّينــً اي اي
هصٓذـــ٘ ٓـــْو ائنامـــ٘ ّقنـــطِ  ـــ٣ن ّوبػـــٌْ غـــي٘ ّ كـــ  معـــُ مـــ٢ِْ 
ــس         ــكح  ّااٍ ــْو ايذ ــ٘ ب٢ ٓ ــً قكب ــه ل ــْ ٍاؾ ــِْ أل ــ ه أخ ــامل  ّمل ٓػ غ

 ّغنً ايؿاو.
ألــٕ ٍاؾــه لــً قكبــ٘  ٍّــْ  ــال:  ــسمت ق ــٙ ّقــً مســطٗ لــً غــَه 

نيعـــب   ــسخ  ق ٔــُ معآّــ٘ ٓعــْزِ   بنــٙ    ــال: مــا ٓبنٔــر ٓــا خــال ؟  
ــال   ــسىٔا ؟   ــٙ اي ــٕ ضغــْل    أّاــ  أّ هــطم ق  : اــ٣ ٢  ّينــً قَــس بي

 اا ق ٙ اا ق ُٔ ّغ ه قَسا مل هخص لُ.
ــْاو       ــسضي أمــْا٢   ػــه لـــب أ  ــا ٍاؾــه : يع ــر أٌ   ــا أل ــٕ: ٓ ــال ي  

 ايسىٔا خازو  ّمطا  ًب غبٔ  اا.ّبلبا ٓنذٔر مً نب  

                                                           

 .2/19ا٨غكٔعا  ًب معط ٘ ا٤قدا   (1)
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ــت   ــسا ّنبع ــس ّا ــ٣ٔ     ّ  ــطا ضب ــا لع ــا ئكَ ــ ٘:  ٔ ــ٘ مطغ  (1)(ًّب ضّآ
أٖ أىــُ ىــسو ق ــٙ نبــ  اىبــال   أضاز اىبْق ــ٘ ّايكدــصٓط ّا٨ىــصاض مــً         

 ا٨ بال ق ٙ ايسىٔا ّظٓيكَا.
 ّ ايت ٍيس لً قكب٘ أخت ألٕ هصٓذ٘  َريِْ: 

 ( صٓذ٘ ؾط ايياؽ ًب ايسًٓألْ ه ا٤هْل ا٤ل   اي  ْ  ا ٔكُ ...)
 .(2)()ماشا اعٓت ألا ضلاي مً قغط ... نت  صاي  صاٛ    ضبريٌْ

ــُ      ــً مكــازٓ   ْي ــاؽ ّؾدكــُ اينــطٓه م ــً أ هــ  ايي ــس اــاٌ م ّي 
 . (3)[ْاَْتاْٙلََُْمَلراَٚ ٍلراَْماَُجْلََََِّٖٗا عافب 

ّ ــو ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه قيــس بىكَــاٛ معطاــ٘ لــسض           
ــٙ    ق ـــٙ اي  ــُ  ك ـ ــٕ  ٔـ ــا٠ِ لعـــس أٌ أي ـ ــط ايـــصٖ اـــو مـ ــْ ايبٝـ  ٔـــ  ٍّـ

ــه)   ــَه لا٨غ ــ  لعه ــطاـب ّخاني ــً     اىبؿ ــ٘ ل ــا أمٔ ــٔب٘  ّٓ ــا ؾ ــ٘  ّٓ ٓا قكب
ٍــ  ّاــسمت مــا    -ٓعــسز اــ  مــً ًب اي  ٔــ      -خ ــو  ّٓــا ألــا اَــ     

 .ّقساه ضلنه ه او    س ّاسا ما ّقسىٕ ضلٕ ه او ا ؟ 
ق ٔـــُ ّغـــ ه :  ـــب غ  أٌ ضغـــْل اا قـــ ٙ اا  لـــً بغـــدالب ـــال 

ى ــط قيــس م ايكــُ ٍــصِ ًب ّاــُ ألــٕ هصٓذــ٘ لــً قكبــ٘  ــطهِ اٝٔبــاو  ــس  غــ    
ــ ٌ    ــ ه: ا يع ـــر زخ ـــت مـــً ؾـ ــُ ّغـ ــ ٙ اا ق ٔـ   ـــال ضغـــْل اا قـ
ــطقُ        ــٕ ٢ّ ًب مكـ ــننت ًب ألـ ــا ؾـ ــال: ٢  ّاا مـ ــٕٛ ا ؟  ـ ــر ؾـ ألٔـ
ّينــ  ايــت أقــط  مــً ألــٕ ضأٓــاو ّه نــاو ّ هــ٣و   نيــت أضاــْ أٌ         

ــر بفب  ــُ شي ــُ     ٓ طل ــا مــاا ق ٔ ــطا م ــا أقــالُ شا ــت م ــا ضأٓ ا٨غــ٣و    ن
ــُ  هــعى  شيــر.  ــسقا ضغــْل اا      مــً اينذــط لعــس ايــصٖ ايــت أضاــْ ي

 . (4)( ق ٙ اا ق ُٔ ّغ ه ٤لٕ هصٓذ٘ خب 

                                                           

 .1/166غ ٗ أق٣و اييب٣ٛ  (1)
 .1/205غ ٗ بلً بغدال  (2)
 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
 .3/159أغس ايغال٘  (4)
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ــط          ــ٘ بفب مك ــً اىبسٓي ــطح م ــٕ غ ــً أل ــعس ل ــً غ ــس اا ل ــ  قب ــا ضا ّىب
     ٌ ــ ٣ ــصٍ  بفب قػ ــا     ــسخْل بئَ ــً اي ــ٘ م ــٕ هصٓذ ــً أل ــس بل ــُ ضبن  ميع

 ّماا ٍياي غي٘ غب  ّ ٣ ـب ي َريطٗ.
ــٕ      ــً ألـ ــس لـ ــ٣و ضبنـ ــُ ايػـ ــ  ق ٔـ ــٕ نيايـ ــً ألـ ــٕ لـ ــاو ق ـ ّّفب ا٨مـ
هصٓذ٘ ق ـٙ مكـط  ـه قعيـُ  ّّفب  ـٔؼ لـً غـعس لـً قبـازٗ  ّ ـال بلـً            

بفب ايؿــاو  ْاــسِ أٖ ضبنــس لــً هصٓذــ٘   نــا  كــ  ق نــاٌ ٍــط  قبــس اا 
 .(1)(ضؾسًٓ مْفب معآّ٘   ك ُ

ــْٗ ّاشب٣ ــ٘ ايطاؾــسٗ لــ ٌ ا٤مــ  هٔينــا    يكككــو ا٨مــاضٗ ًب أٓــاو  اييب
ــعل قــً اسبنــه ٢ ؽبــطج لــ مْال ّق ــاضاا ّأضا   ّٓب ــٙ ّاهــساو        ٓع
ــ  ّا٨اَــاظ      ــاظاا ّٓنــٌْ قطنــ٘ ي  ك ــُ بمكٔ ــٔؼ ي مــً قامــ٘ اىبػــ نـب ي
ــازض         ــ  ٓغ ــاٌ ا٤م ــا ا ــاو م ــ  ٗ  ّ ايب ــْاٍس ا ــُ ؾ ــُ  ّ ٔ ــ ض مي ــُ  ّاي  ق ٔ

 ظاٍساو.اىبكط ايصٖ  ْفب اسبنه  ُٔ معكع٢و 
ــ٘      ــ٘ اي اي  ــافب    :ا٦ٓ ــُ  ع ظتااذت ْهُْٙلََخاىػاااىَّلوَََٗ عَبُااىَّلحَت ااًلَُ َااااىَّلََااىَْٚهُْٙلللل ْي

 .(2)[َّٖ ذٌِلَُىلَ ُوَٜ

 ل ىَا ميػْخ٘ لآٓ٘ ايػٔو . (4)ّاينطمٕ (3) ال بلً غ٣م٘
ــال )      ــا   ّ ـ ــذ  َٔـ ــْ  اييػـ ــْظٖ ّ ـ ــً ازبـ ــٙ بلـ ــَه  ّىذـ ــه لعهـ ظقـ

ــٔو  ــ٘ ايػـ ــطاَه  ٨ضاز (5) (ىػـــدَا لآٓـ ــاض    أٖ أ ـ ــط ّاىبهـ ــٔغ٘ ا٤مـ ٗ قـ
ّؾـــ ىَه   ّاىبـــطاز مـــً اييػـــذ ًب اىب ـــاو أٖ أاَـــع ق ـــَٔه لايػـــٔو ٢ّ 

  ساَه ؽبْنْا ّٓ عبْا ًب اسبٔاٗ ايسىٔا .

                                                           

 .1/426ا٨غكٔعا  ًب معط ٘ ا٤قدا   (1)
 .38غْضٗ ايعخط   (2)
 .1/24ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً غ٣م٘  (3)
 .1/185ايياغذ ّاىبيػْر ي نطمٕ  (4)
 .1/52مكذٙ ايياغذ ّاىبيػْر  (5)
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ــً      ــْل لاييػـــذ مـ ــٌْ اي ـ ــ  ٓنـ ــ٘    َـ ــسو ىػـــذ ا٦ٓـ ــا لعـ ــ   ْييـ ّمـ
معــــاىٕ ا٦ٓــــ٘ اشبالــــا  ي نػــــ نـب أاَــــعّا ق ــــَٔه لايػــــٔو   ٢ّ      

ه   ازبــْا  ٍــصا يبــا ٢ ٓكــ ح   ٍّــْ مــً ايــس٢ٜ  لــ ٌ   ساــٍْه ّؾــ ىَ
ا٦ٓــــ٘ مل  يػــــذ بش اعــــ  اا قــــع ّاــــ  اسبٔــــاٗ ايــــسىٔا زاض بمكدــــاٌ  
ّبخكبـــاض   ّ نـــٌْ ضبـــ٣و ي كـــطا  لــــب اسبـــ  ّايبانيـــ    ّلــــب ا٨مبـــاٌ  
ــً اا        ــو م ــاٌ يال ــصا ايطاد ــاٌ   ٍّ ــ٘ ا٨مب ــاٌ ينذ ــ  ضاد ــط   م ّاينذ

 لاىبػ نـب ّايياؽ .
 .(1) ..[ظتذت ْهُْٙلََخاىػاىَّلوَََٗ عَبُىَّ عافب   ّبقطا   ْيُ 

 ايذاٛ : ضالال٘ زبْا  ؾط  م سض .
ــ٘ بشا      ــسٓط ا٦ٓ ــ٘ اــْا  ايؿــط  اىب ــسض  ّ   شضٍــه :  عــ  أمــط ّنب 

  بت أٌ اىب٣ٜن٘ يسَٓه ٓنكبٌْ أقنا ه  صضٍه ؽبْنْا .
 ؽبْنْا :  ع  مهاض  صبعّو اْا  ا٤مط .

 ّٓ عبْا : ايْاّ هط  قالو .
ــٙ       ٓ  ــْ  ق ــ ــٌْ معالــ ــص  اييــ ــعّو حبــ ــاض  صبــ ــ  مهــ ــْا :  عــ عبــ

 ؽبْنْا.
ي ـــس اـــاٛا ٍـــصِ ا٦ٓـــ٘ ًب ى ـــه هٓـــاا  ـــبـب  اىْىـــاو مـــً ا٨ضازٗ         
ــا ه ّأىــُ        ــاؽ أقن ــٙ ايي ــ  ؼبكــٕ ق  ــع ّا ــْ أٌ اا ق ــ٘   ٍّ ايكنْٓئ
أقــس ي نريــطمـب قــصالاو أئنــاو لــاشب ْز ًب ازبدــٔه   ّاــاٛا لعــس  ْيــُ        

 .(2) [َٛىََّلِلوََّألت ْعال َ  لَّٖ عَمْشاللَََٛلََظِياىَٜسُبْحَََٜل َ  لَّٖتَ عافب  

ــع      ــ٘ ا ق ــ٘ اىبال   ــصاط ا٨ئٍْ ــسٍا خاقــ٘ ل ــا لع ــ٘ اي ــه اــاٛا ا٦ٓ  
 ّا  ًب ايػناٛ ّا٤ض  .

يبٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ بربــاش ايــصًٓ اذــطّا ايــسىٔا زاضاو ي ــَْ ّاي عــ     
 . يً ٓهط اا قع ّا  ّاٌ مْقسٍه ْٓو اي ٔام٘ ّغاق٘ اسبػا 

                                                           

 .83غْضٗ ايعخط   (1)
 .82غْضٗ ايعخط   (2)
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ظتاااذت ْهُْٙلََخاىػااااىَّلوَََٗ عَبُاااىَّلّ ـــس ّضز شاا ىـــل ا٦ٓـــ٘ ًب غـــْضٗ اىبعـــاضج  

 . (1) [حَت ًلَُ َااىَّلََىَْٚهُْٙلَّٖ ذٌِلَُىلَ ُوَٜ

ــافب       ــُ  عـ ــبَه ًب  ْيـ ــَه ّيعـ ــط خْنـ ــا ّضز شاـ ااااإ لَٚاااْٝلرتٞااا َٔتلللانـ

ىٞتااا ُلاتااامََّؿُِ َلَابْااا ُوٞتهََللَّٖ ِٓتتاااَ َلَّٖ اااذٌِلَُاااَءَلراااا ِلُٚىسَاااًلٞااااى ًَّلوَهُااا ًيلََِٖٗاااََّالَتَْعَٗالل

ْٙللللللللللل ََْىِػااها ْٙلِظااٍل َٙل تْ ُهاا َااا ٗ ااُ ل ٕ لَّٖ ْٙلاااا ْا ْٙلَو تلاَرااَُه ٞ ااتا ُٛااىَّلرت ٗت َتْع ْٙل ٖتاا َٚااَل ْٙل ْٛااتا ِّٗ ْتااِ ًوَّلَوُل َٜل َاخ ياااى َو

 .(2) [ََٗ عَبُىَٜ

َٚاإالظتتَااىْفَلل ت ْهُااْٙلََااِّ ْاٗاىَّلوَََتتَٛت عُااىَّلوََُٗ هاهاااْٙلَّألتلللّّضز  طٓبــاو ميــُ ًب  ْيــُ  عــافب     

  (4)[ظتااذت ْهُْٙلظِااٍلغتْٛاامََِهاْٙلحَت ااًلحِاانٍلللللّ ْيــُ  عــافب     (3) [ََعْٗتُٛااىَٜ

ّاـــاٛ ًب شو اينذـــاض ّ ـــْلٔدَه ق ـــٙ بقطانـــَه قـــً ا٦ٓـــاا اينْىٔـــ٘  
ــافب       ــال  ع ــ      ــْٗ ّايكيعٓ ــعاا اييب ــسّا قبعري ــا اد ــا   م  ن ــْز لَ ّازبد

 .(5) [ٌلظُِ ِلَُظْعَُاىَٜظتذت ْهُْٙلحَت ًلَُ َااىَّلََىَْٚهُْٙلَّٖ ذِ 

ّق ــٙ  ــط  اي ــْل لاييػــذ ًب اىب ــاو   ــس  نــٌْ ٍــصِ ا٦ٓــاا ا ــَا    
ــُ          ــ  ق ٔ ــس   ٢ّ زئ ــس ّ َسٓ ــو ّّقٔ ــاا ربْٓ ــا هٓ ــذ ٤ىَ ــ٘ ي يػ قطن
ــً        ــا مـ ــسٗ ميَـ ــ  ّاهـ ــْخ٘   ّاـ ــ  ميػـ ــ٘ ّ ـ ــاا ضبننـ ــصِ ا٦ٓـ ــا ٍـ بلبـ

 .(6)[ََّالرَشِوًَّلوَٞتذَِمًَّوَََٚلرت ْسَٗ َََِتل ا  لْتَظ   لََِٖٗمكازٓ   ْيُ  عافب  

                                                           

 .42غْضٗ اىبعاضج  (1)
 .91غْضٗ ا٤ىعاو  (2)
 .3غْضٗ اسبريط  (3)
 .54غْضٗ اىب١ميٌْ  (4)
 .45غْضٗ ايالْض  (5)
 .28غْضٗ غب   (6)
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بش  ذٔــس ا٨ىــصاض ًب ميالْ َــا   ّايبؿــاضٗ ًب مذَْمَــا   ّ ينــٕ قيــس       
ــُ       ــٙ ىعن ــ  ق  ــع ّا ــنطٌّ اا ق ــَه ٓؿ ــْٚ   ّدبع  ــ٘ ايك  ــ نـب م ن اىبػ

 مً اَاا :
: ىعنـــ٘ ا سآـــ٘ ّايذـــْظ قبطا ـــ  ا٨مبـــاٌ   يـــصا خكـــَه اا   ا٤ّفب 

ــساٛ    ــُ  عــافب   لللاََُٚااىَّلََااَلرتََُهَااَلَّٖتَااذََِٝلقــع ّاــ  لي [ ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي

ــْل    (1) [ٖتااائِْٝلشَااآتمَْاْٙلألت اَااا َٞ ٓاْٙل  ــطظل ّنيـ ــاٌ ّايـ ــازٗ ًب ا٨مبـ ــ  ٕ ايعٓـ يكـ

وَََ اَااا ُلَّٖٗ ااا ُلَّٖ اااذََِٝلَّهْتتااا َوَّْلللللايعنـــط ّمهـــاقذ٘ اسبػـــياا    ـــال  عـــافب       

 .(2) [وَََُْمٌلَٚمَ ًَّّلهُ ًيلوََّٖ بََاََُِلُلَّٖظََِٖحََلُلََُْمٌللَِْ َل َر َّلَتىََّرًَ

 ٔـــاو أأـــال اىبػـــ نـب لاىـــصاض ايـــصًٓ اذـــطّا ّّقٔـــسٍه        :اي اىٔـــ٘ 
 ّٓ  ٕ ٍصا ا٨ىصاض مً ّاِْ :

  ٣ّٗ اىبػ ه هٓاا اي طهٌ   ّما  َٔا مً ايبؿاضٗ ّا٨ىصاض. :أ٢ّو 
ــساو      ــساو ّّقٔ ــاٌ  َسٓ ــٙ ا٨مب ــاا ايبؿــاضٗ ق  ــو  نــٌْ هٓ ــاٌ   ــت أ  

يـــ٘ ٍـــصِ ا٦ٓـــاا ًب مذَْمَـــا ق ـــٙ بىـــصاض  ي ـــصًٓ اذـــطّا   ازبـــْا  ز٢
ــال     ّ بنٔــت ايــصًٓ اذــطّا ق ــٙ  ذــْٓكَه ىعنــ٘ ا٨مبــاٌ ق ــٙ أىذػــَه    

 . (3) [وَََٚلظتٗتَََْٛهُْٙلوَٖتِْٓٝلْتَٞاىَّلرتٞياتَهُْٙلََو ُِٗٛىَٜ عافب  

 ئنٌْ مً مكازٓ  ا٦ٓ٘ أق٣ِ ّاِْ :
ٍ    : ا٤ّل ــا ــ٘ ا ظ ــ  هري ــً   ــاٍه م ــاٍه أّ  طاي ــا ظ ني ــً ّم طٗ ّين

 ااىْا أىذػَه ٓ  نٌْ لا٨قطا  قً اسبري٘ ّاياٍاٌ مً قيس اا .
ّمـــا ظ نيـــاٍه لـــ  لع يـــا  ـــه ضبنـــساو ضغـــ٢ْو مـــً قيـــسىا   :اي ـــاىٕ  

 ّينيَه ظ نْا أىذػَه لازبدْز ليبْ ُ .

                                                           

 .7غْضٗ الطأٍه  (1)
 .76ٗ مطٓه غْض (2)
 .118غْضٗ اييد   (3)
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ّمـــا ظ نيـــاٍه لـــ  أضغـــ يا ضبنـــساو ضغـــ٢ْو مبؿـــطاو ّىـــصٓطاو  :اي ايـــد 
 قً ايكيعٓ  . ّينً ااىْا أىذػَه ٓ  نٌْ لايكسّز

ــ   ــً       :ايطال ــصاض   ّين ــاضٗ ّا٨ى ــاا ايبؿ ــا هٓ ــ  أىعيي ــاٍه ل ــا ظ ني ّم
ــسو      ــاضٗ   ّق ــاا ايبؿ ــصٓبَه لآٓ ــٌْ لكن ــَه ٓ  ن ــطّا أىذػ ــصًٓ اذ اــاٌ اي

 ا٨ عاظ مً هٓاا ا٨ىصاض.
ــاو  ــازاا ّ يعٍــُ     : اىٔ ــ زاٛ ايعب نياقــ٘ اىبػــ ه ا قــع ّاــ    ّ ٔامــُ ل

ــازٓ   ْيـــ    ــً مكـ ــْ مـ ــٔٝاا   ٍّـ ــ  ايػـ ــً  عـ ــافب  قـ ْاَْاااتاْٙلََُْااامَلراَٚااا ٍللُ  عـ

 لك طٓ  أٌ اىبػ نـب ؽبطاٌْ ي ياؽ .  (1) [راَْماَُجْلََََِّٖٗا

لـــايك ْٚ ّايكــ٣ح   يكذٔـــس هٓــ٘ ايبدـــد    لــ ٌ ؽبــطج اىبػـــ ه ي يــاؽ   
قــــسو  ــــطي ايــــصًٓ اذــــطّا ّؾــــ ىَه بش   (2) [..لظتااااذت ْهُْٙلََخاىػاااااىَّلوَََٗ عَبُااااىَّ 

  ّغ  َه .   َٔه ا٨ىصاضاا حبػً مست اىبػ نـب
: ب كــساٛ اىبػــ نـب لػــي٘ ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه     اي ــاو

ًب اي ــْل ّايعنــ    ّ ٔــُ ربْٓــو ّبىــصاض ي ــصًٓ اذــطّا   ّ ط ٔــ   ــه    
ــبغ٘        ــاو قـ ــاٌ مال  ـ ــسضي ا٨ىػـ ــسلط ٓـ ــٙ  ـ ــ  أزىـ ــ نـب    نـ ــاٗ اىبػـ قبدااـ

ــُ ّهيــُ ّغــ ه   ّأىَــا ؾــعب    ٘ ا٨قريــاظ ًب غــي٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ
ــافب    ــال  عــ ــْهٕ    ــ ــً ايــ  اْٜلهُااااىَل ا  لل*وََٚااااَلَََْـِاااا ُللَااااْٝلَّٖ هَااااىَيلمــ

  .(3)[وَحٌٍْلَُىحًَ

 ٔــــاو اىبػــــ نـب لــــا٤مط لــــاىبعطّ  ّاييَــــٕ قــــً اىبينــــط     :ضالعــــاو 
 ّؼبكن  ا٨ىصاض ًب اىب او ّاٍْاو :

 بىصاض اىبػ نـب ي صًٓ اذطّا مً ا٤مط لاىبعطّ  . :ا٤ّل 
 ػ نـب ي صًٓ اذطّا مً اييَٕ قً اىبينط .بىصاض اىب :اي اىٕ 

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .83غْضٗ ايعخط   (2)
 .4-3غْضٗ اييريه  (3)
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 بضازٗ اىبعيٙ ا٤قه ازبام  ي ْاَـب أق٣ِ . :اي ايد 
ّايكـــدٔح ٍـــْ اي ايـــد    َـــصا ا٨ىـــصاض أمـــط لـــاىبعطّ  ٤ىـــُ ًب         

ــصًٓ        ــت ي  ــُ  بنٔ ــاٌ   ّ ٔ ــ٘ ّا٨مب ــْٗ ي َسآ ــ٘ زق ــْو اىبدايذ ــُ ّمذَ ز٢يك
 اذطّا   ٍّْ ؾاٍس ق ٙ قسو  طاَه ّؾ ىَه .

ــً ) ــٕ ا٤ّق ــال ّظاق ــاٌ       ــُ ّا ــً ألٔ ــسٖ ق ــ   ايعلٔ ــْ ا ــس   أل : ه
ػبـــايؼ ألـــا شض  ـــال :  رينـــ  هـــسٓ ا    ـــٕ ألـــا شض ّ ٍـــْ قيـــس ازبنـــطٗ  
ايْغــالٙ ّهْيــُ اييــاؽ  ــال :  ري ػــت بئــُ هكــٙ مػــت ضاــبا ضابكٔــُ   

ــُ         ــ يُ قي ــٕٛ أضزا أٌ أغ ــ  ؾ ــ  ا ــت م ــسٓد ّ ذ  ــر اسب ــٔت شي    يػ
 . ط عت ضأغٕ بفب ايػناٛ  ريع ت أ صاط 

ــ٘        ــس زخــ  ازبي ــُ ايعب ــا شض زيــ  ق ــٙ قنــ  بشا قنــ  ل ــا أل  ــت : ٓ
   ّ ــُ  ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــال ضغ ــال :   ــُ  ــت :    هي ــاا    ــ١مً ل ــ ه :   غ

 .ٓا ضغْل اا بٌ م  ا٨مباٌ قن٣ 
ــسما ٢    ــا ضغـــْل اا  ـــعٌ معـ ــُ اا   ـــت : ٓـ ــا ضظ ـ ــال : ٓطنـــذ يبـ  ـ

قٔبـا ٢ ٓب ـ  قيـُ    ؾٕٛ يـُ ؟  ـال : ٓ ـْل معطّ ـا ل ػـاىُ   ـت :  ـعٌ اـاٌ         
 .يػاىُ ؟  ال :   ٔعً مغ ْلا 

ــال :   ٔكــي  ٤خــطل   ــت :      ــُ ؟   ــْٗ ي ــعٌ اــاٌ نــعٔذا ٢     ــت :  
 . عٌ ااٌ أخطل  ايكذت بيٕ 

ــس  ًب قــاهبر خــ ا    ــس أٌ   ــال : ٓــس  اييــاؽ مــً      ــال : مــا  طٓ  
 .أشاِ   ت : ٓا ضغْل اا بٌ ٍصا ئػ  ا ُ 

ــسِ     ــس لٔ ــؼ ضبن ــصٖ ىذ ــال : ّ اي ــس        ــا قب ــ  لَ ــ ٘ ٓعن ــيًَ خك ــا م م
ــ٘   ـــه  ذاض ـــُ هكـــٙ   ٓبكغـــٕ لَـــا ّاـــُ اا ب٢ أخـــصا٬  لٔـــسِ ٓـــْو اي ٔامـ

 .(1) ( سخ ُ ازبي٘ 
ــ٘  ــاٗ     :اي اي  ــٙ ىعنــ٘ ا٨مبــاٌ ّاييري ٓؿــنط اىبػــ نٌْ اا قــع ّاــ  ق 

 مً ايصو ّايكْلٔذ ايصٖ  صاطِ هٓاا ا٨ىصاض .

                                                           

 .1/132اىبػكسضي  (1)
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 :ىٔ  اىبػ نـب ا٤اط ّاي ْا  مً اَاا  :ايطالع٘ 
ايػــــ٣م٘ مــــً ايكدْٓــــو ّايْقٔــــس ايــــصٖ  كهــــنيُ هٓــــاا  :ا٤ّفب 

 ا٨ىصاض ّايْقٔس .
ــ٘  ــطهٌ      :اي اىٔـ ــصاضاا اي ـ ــً بىـ ــً مـ ــ٣م٘ ّا٤مـ ــ نـب لايػـ ــْظ اىبػـ  ـ

[بش أٌ ٍـــصِ ايػـــ٣م٘ أمـــط   ظتاااذت ْهُْٙلََخاىػااااىَّلوَََٗ عَبُاااىَّللّميَـــا  ْيـــُ  عـــافب    

 ّاْزٖ ّااٛا حبػً بخكٔاض ّمست اىبػ نـب . 
ــ٘  ــاا    :اي اي ـ ــه ا٦ٓـ ــاٌ   ّ ٣ّ َـ ــ نـب بفب مطا ـــ  ا٨مبـ ــاٛ اىبػـ بض  ـ

 ايا  صو ايصًٓ اذطّا .
ىٔـــ  اىبػـــ نـب ا٤اـــط ّاي ـــْا  لاخبـــاض ايـــصًٓ اذـــطّا        :ايطالعـــ٘ 

 لآٓاا ا٨ىصاض.
 ..[ أمْض : ظتذت ْهُْٙلََخاىػاىَّلوَََٗ عَبُىَّّمً معاىٕ  ْيُ  عافب  

ٌ ّا ـــسٚ مـــ   :زقـــْٗ اىبػـــ نـب يبيـــاٛ قـــطح زّيـــ٘ ا٨مبـــا      ا٤ّل
 بىؿغال ايصًٓ اذطّا لاي َْ ّاي ع  .

ــاىٕ  ــيَه      :اي  ــايكدذٔو ق ــ نـب ل ــٙ اىبػ ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ــاٌ  ه لٔ
 لاىكطا  ايصًٓ اذطّا قيَه .

ــد  ــ ه      اي اي ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــاو اي ــٙ  ٔ ــ٘ ق  ــ٘ ا٦ٓ  : ز٢ي
ــال       ــَْ     ــْم٘ ّاي  ــسال ّاشبك ــٙ ازب ــطّا ق  ــصًٓ اذ ــطاض اي ــايكب ٔ  ّبق ل

 . (1) [َََرتَ هََلَّٖمَسُىٔالرَِّٗغ لََٚلراٞ أتل اٖتَُّْلِْٚٝل َر َّ   عافب

ــْا      ــصضٍه ؽبْنـ ــصضا  ـ ــت ّأىـ ــس أٌ ل غـ ــد : لعـ ــ٘ ايبدـ ــسٓط هٓـ ّ  ـ
 ّٓ عبْا (.

م  نـــا ا٦ٓـــ٘ ّقٔـــس ي ـــصًٓ اذـــطّا  َـــٕ لؿـــاضٗ ي نػـــ نـب   :ايطالـــ  
ّأىَـــه مل ؽبْنـــْا قبـــا ٢ ٓعيـــَٔه   ّمل ؽبكـــاضّا ازبـــسال ّاشبكـــْم٘      

                                                           

 .67غْضٗ اىباٜسٗ  (1)
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ظتَسْااتتُِْٙلْتَٛااَلراِٚاامْلَلوََٚااْٝلله ميعٍــٌْ قــً اي ــَْ ّاي عــ     ــال  عــافب   ٍّــ

 . (1) [َتَ َلَٚعََّلوَ تلَتـ  تىَّْل اٞ  ُلراََٛلَتعَْٛٗاىَٜلرَظِوٌ

ــُ ّغــ ه ٨قــ٣ح     :اشبــامؼ   ــُ ّهي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ زقــْٗ اي
ــاٛ     ــسًٓ   ّا٨ض  ـ ــُ ًب ايـ ــه ي كذ ـ ــ  معَـ ــصل ايْغـ ــ نـب ّلـ ــال اىبػـ ًب هـ

 غ ه اىبعط ٘ ا٨ ٔ٘ .
 ّ  سٓط هٓ٘ ايبدد ق ٙ ّاِْ :

 :  صض ايصًٓ اذطّا ؽبْنْا ًب اشبكْم٘ ّأغبا  ايؿر . ا٤ّل
 اذطّا ؽبْنْا ًب ايباني  . ايصًٓ صض  :اي اىٕ 

ــد  ــ٣ي٘     :اي اي ــأٍه ايه ــْا ًب مذ ــا  ـب ؽبْن ــطّا ّاىبي ــصًٓ اذ ــصض اي  
 ّمياظل ايطزٚ .

ؽبْنــْا  ــاٌ اا قــع ّاــ  ٓبك ــَٔه ًب   ــا طي ايــصًٓ اذــطّا  :ايطالــ  
 ايسىٔا بفب ااى  ما ٓيك طٍه ْٓو اي ٔام٘ مً ؾسٗ ايعصا  .

ــامؼ  ــ ىَه       :اشب ــ    ــَه لايباني ــطّا ّخْن ــصًٓ اذ ــا طي اي ٖتااْٝلل 

 .(2) [ََؼام وِتلشَُْئ َ

ــغ ٌْ ًب    :ايػـــازؽ  ــْٗ  ـــطي ايـــصًٓ اذـــطّا ٓيؿـ مـــً خكـــاٜل اييبـ
 ايباني  لعس ب ام٘ اسبري٘ ق َٔه .

ــ ظتَطْااااايتحْللَاااااَْهُْٙلوَااااااإ لسَااااا ٌَ٘لظتتَاااااىْفَللللل ْيـــــُ  عـــــافب    :٘ ايطالعـــــ٘ ا٦ٓـــ

 .(3)[ََعْٗتُٛىَٜ

ّا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ ٍــٕ     (1) ٔــ  أىَــا ميػــْخ٘ ّايياغــذ  ــا هٓــ٘ ايػــٔو       
ايكاغـــع٘ ّاي نـــاىٌْ ّا٤خـــ ٗ مـــً غـــْضٗ ايعخـــط    ّْٓاـــُ اشبالـــا  

  َٔا ي ي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
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 ًب  ْيُ  قيَه[ ّاٍْاو : ه[ّؼبكن  ايهن   ٍ
 : بضازٗ ايصٖ ٢ ١ٓميٌْ لاا . ا٤ّل

 قـــع ّاـــ  ٍـــْ خـــاي َه : اىب كـــْز ايـــصًٓ ١ٓميـــٌْ لــ ٌ اا اي ــاىٕ  
 ّخاي  ا  ؾٕٛ   ّينيَه مبكيعٌْ قً ايككسٓ  لاييبْٗ ّايكيعٓ  .

  : أٍ  ا٨ ساٛ ّاينص  ّأضلا  ايكدطٓا .اي ايد 
 ــَا مــً مكــازٓ  هٓــ٘ ايبدــد     ٢ّ  عــاض  لـــب ٍــصِ ايْاــِْ   ّا   

ــ٘      ــُ ّغــ ه قام ــُ ّهي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ ــ٘ اي ــٙ أٌ لع  ّايؿــْاٍس ق 
ي يــاؽ نبٔعــاو ق ــٙ بخــك٣  مؿــاضلَه ّمــصاٍبَه   ٍّــْ مــً ايؿــْاٍس   
ق ـــٙ قـــسل ىبْ ـــُ ٤ىـــُ ٓ ـــٔه اسبريـــ٘ ّاياٍـــاٌ ق ـــٙ اـــ  نياٜذـــ٘ ل ىـــُ 

ــ٘         ــٔو ًب معطا ــصا ايػ ــُ   ّا ــسز ي ــ٘ م ــ٘  طهىٔ ــ  هٓ ــْل اا   ّا لــسض ضغ
 ّأهس ّاشبيسل ّهيـب قٌْ مً قيس اا .

ــ٣و        ــاؽ بفب ا٨غ ــصا َا ايي ــسقْ ل ــك  ٘   ــعٗ مػ ــطهٌ معري ــاٛ اي  ّبش ا
ــافب      ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ــْ م ــٔو   (2) [رتٖتااُْ َلَّٖٗ اا ُلرآتااَفٍللَبْاا َ ُلل  ٍّ ــاٌ ايػ  

ًب معــاضي ا٨غــ٣و ا٤ّفب مل ٓنــً ّهــسِ مػــك ٣و   لــ  اــاٌ  ب ــُ ّمعــُ   
 ً قيس اا مً اَاا :ّلعسِ مسز ّقٌْ م

 : ا  هٓ٘  طهىٔ٘ مسز ّقٌْ ي نػ نـب . ا٤ّفب
 :  يعل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘  كنٌْ ق ٙ ّاِْ : اي اىٔ٘

  ١زٖ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ بفب ظٓازٗ بمباٌ اىبػ نـب . :ا٤ّل 
ــاىٕ  ــعّل       :اي  ــ  ى ــ٣و  ّم ــسخْل ا٨غ ــاؽ ي ــْٗ ي ي ــ٘ زق ــ٘ اي طهىٔ ا٦ٓ

ــً اييــاؽ      ــ٘ ٓــسخ  قــسز م ــ  هٓــ٘  طهىٔ ــْ مــً مكــازٓ      ا ا٨غــ٣و  ٍّ

                                                                                                                                                 

 .1/24ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً غ٣م٘  (1)
 .1/55ايياغذ ّاىبيػْر ٨لً هعو 

 .1/16ايياغذ ّاىبيػْر ي نطمٕ 
 1/661ايياغذ ّاىبيػْر ي يداؽ 

 .36غْضٗ ايعمط  (2)



 51  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــافب   ــُ  ع وَ َرتَْااجَلَََّٖااَََّلََاا َُْٗاىَٜلظِااٍل َِااٝاللللل* ا تَّلَُااَءَلٞتظْاامُلَّٖٗ اا ِلوََّٖ يتاات حُللل ْي

   ّ ُٔ لٔاٌ ٤مْض :(1)[َّٖٗ  ِلرتظ ىَََُّ 

ــكح     :أ٢ّو  ــط ّايذــ ــ  اييكــ ــ٣و  ــ ــاو ًب ا٨غــ ــاؽ أ ْااــ ــْل اييــ زخــ
 ي عالو حبط  ايْاّ لٔيَنا .

ــاو  ــط ّايذــكح ق ــ٘  امــ٘ يــسخْل      ٢ زئــ : اىٔ   ًب ا٦ٓــ٘ ق ــٙ أٌ اييك
ــاا        ــعّل هٓ ــْايٕ ى ــ٣و   ــْ ه ا٨غ ــازٓ  زخ ــً مك ــ٣و   ن ــاؽ ا٨غ ايي

 اي طهٌ .
ىـــــعّل هٓـــــاا اي ـــــطهٌ م سمـــــ٘ يكد ـــــ  اييكـــــط ّايغ بـــــ٘  : اي ـــــاو 

ــصا خا ــت  ــطٓـ مــً      ي نػــ نـب  ٍّــْ مــً ا٨قريــاظ ايغــ ٖ ي  ــطهٌ  ي
ا اييــعّل ًب منــ٘ اىبنطمــ٘ ىبــا   ــْايٕ ىــعّل هٓــاا اي ــطهٌ مــً هـــب لــسآا  

اـــاٌ  ـــا مـــً غـــ الاٌ ق ـــٙ اي  ـــْ   ّاـــص  ي يذـــْؽ ّا٤ؾـــدام  
ي٩غـــ٣و  ععمـــْا ق ـــٙ  كـــ  ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه 

 .(2)[وَََِّ رًَلَّٖٗ  ُل ا  لرتْٜلَُتَِٙلٞاى َ ُ 

ــد  ــصًٓ       :اي ايـ ــْ  ايـ ــْ  ًب   ـ ــع  ّاشبـ ــ٘ ايذـ ــ٘ اي طهىٔـ ــد ا٦ٓـ  بعـ
ــ٘ ّ ــاضٗ ي ـــصًٓ هميـــْا ّبىـــصاض ي ـــصًٓ   اذـــطّا خاقـ ــ٘ لؿـ ــ٘ اي طهىٔـ أٌ ا٦ٓـ

 .(3)[وَاتذتفَلظٍِلااٗاىراهاْٙلَّٖم لْلَاذطّا  ٍّْ مً مكازٓ   ْيُ  عافب  

ــ٘  ــس      :اي اي  ــي  ضبن ــٌْ ي  ــسز ّق ــٕ م ــاٌ  ٍّ ــنٔي٘ ا٨مب ــاه  ايػ  ك
قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّاىبــ١ميـب ًب غــاهاا ايــْ ٙ ّخاضاَــا         

ــافب   ــال  ع ذٌِلرتٞ اا َٔتلَّٖتَاآََُِ تلظِااٍلااٗاااى الَّٖ ُٛااؤَِِْٚنَلَُِٖاا ْ ََّ ُوَّل ا ََٞ ااَلَٚاا َلللللللهُااىَلَّٖ اال 

 .(4)[ ا ََِٞهاْٙ
                                                           

 .2-1غْضٗ اييكط  (1)
 .32غْضٗ ايكْل٘  (2)
 .2غْضٗ اسبؿط  (3)
 .4غْضٗ ايذكح  (4)
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: ىـــعّل اىب٣ٜنـــ٘ ييكـــطٗ ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ  ايطالعـــ٘
ــافب     ــال  عـ ــ نـب    ـ ــ ه ّاىبػـ رتٖتاااْٝلََٓ يِااآَُاْٙلرتْٜلَُِٛااا َْاْٙل َر ٓااااْٙلرا ت ََتااا ِلللّغـ

 .(1)[ْٝلَّٖ َٛ َئِٓت ِلَُْٚ َِٖنَا تفٍلِٚ

ــذح ــ  ايكـ ــ  ) ّأقـ ٛٱ:   ازباىـ ٬ٕ ــ ــ و ؾ٪ـ ــذندا اـ ــ ٫. ّق٪ـ ــذنح٫: ازًبي٬ـ ايكٲـ
  ِ ــا ّ٪ا٬َـ ٬ٰٔو:  ــ ــذند٪كا ايػٲـ ــاِ. ّق٪ـ ــٞ    (2) (ااٰىبـ ــ٘ اىبػـ ــطي ق ْلـ ــذح  ـ ّايكـ

ــسٖ )  ــال ايعلٔ ــاىٕ   ّ  ــْ     ّازب ــً ايعذ ــ  م ــْ أل  ــ  ٍّ ــطي ايك ىٔ ــذح   ايك
 .(3)( اي كس يكياّل ايؿٞ ّأما ايعذْ  َْ  ٢ّ ٓكذح    س ٓعذْ

ّاىبدكـــاض أٌ اييػـــب٘ لــــب ايعذـــْ ّايكـــذح ٍـــْ ايعنـــْو ّاشبكـــْم  
ــٌْ       ــاو أّ ٓنـ ــذح م١ كـ ــٌْ ايكـ ــس ٓنـ ــه     ـ ــْ ا٤قـ ــْ ٍـ ــ    ّايعذـ اىبال ـ
ــ٘       ــ ٌ ا٦ٓ ــد   ّا ــ٘ ايبد ــا ّضز ًب هٓ ــازٓ  م ــً مك ــاو   ّم ــاو ّه ن بقطان
  ــْل ي ـــي  ضبنــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيــُ ّغـــ ه : أقــط  قـــً ايـــصًٓ     

 ّا ٢ّ   ب  ق َٔه لْاَر .اذط
ــامل      ــاؽ ًب ق ــٙ ي ي ــا  كري  ــعاا اي ــاا ّاىبعري ــٔؼ مــً هكــط ي٧ٓ ّي
ا٤اــْاٌ ّايــصّاا   ّايــا  ــسقٍْه ي٩مبــاٌ ًب اــ  غــاق٘    ــال  عــافب   

 (4) ..[سَااَُماَهاْٙلاََََََِااَلظِااٍلَِّظتااَِْلوَظِااٍلرتٞ ياتِااهاْٙلحَت ااًلََتتبَااََُٝلٖتهُااْٙلرتٞ اا ُلَّٖ حَاا  للللل 
ذح ّٓعــط  اىبػــ نٌْ قــً ايــصًٓ ٓكــطٌّ ق ــٙ ازبدــْز   دٔينــا ٓكــ (4)

ــ   َـــانبَه         ــَه لـ ــ  أىذػـ ــه ًب خ ـــْٗ مـ ــط أىَـ ــ  ا٤مـ ــْز ٢ ٓعـ ازبدـ
ايبٔيــاا ّايــس٢٢ا   ّ نـــٌْ هريــ٘ ق ــَٔه   يـــصا ٢  ــسل ا٦ٓــ٘ ق ـــٙ       
ائــ ؽ ًب زقــْٗ اييــاؽ بفب ا٨غــ٣و   ّهكــٙ شاا ايكــذح ٍــْ زقــْٗ        

 ْٓو .لا٨قطا  قً ايصًٓ اذطّا ّما  ُٔ مً ا٨ىصاض ّايكد

                                                           

 .124غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .1/194ا ٔ  ًب اي غ٘  (2)
 .1/8502 اج ايعطّؽ  (3)
 .53غْضٗ  ك ت  (4)
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ّ كهـــنً ا٦ٓـــ٘ ايكدذٔـــو قـــً ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ   
ّغــــ ه ّاىبػــــ نـب ّ ــــسقٍْه بفب ا٨ا ــــاض مــــً شاــــط اا ّايكػــــبٔح   
ــٙ       ــ َه ق  ــطٓع٘   ّذب ــاو ايؿ ــعاٜط اا   ّأهن ــسًٓ ّؾ ــاٌ اي ــت أضا ّ  بٔ

ــافب     ــال  ع ــا     اتبْاإتلؿاٗاااى الللظتَطْاابامْللَٗتااًلَٚااَلََُاىٖاااىَٜلوَسَااب حْلراحَْٛاا ِل َر ااَّللللايك

ًلل   (1) [َّٖشَاااْٛ الوَاتبْااإتلغامُوراهَاااَلوَِٚاااْٝلاٞتاااَءِلَّٖٗ ُْااإالظتتَاااب حْلوَرتؿ ااامََّفَلَََّٖهَاااَ الٖتعَٗ اااَّلَتمْػتااا

ــافب   ــال  عـ ظتتَاااب حْلراحَْٛااا ِل َر اااَّللل*وَٖتُتااا ْلٞتعْٗتاااُٙلرتٞ اااَّلََؼِاااُ ُلطَااا ْ ُِتلراَٛاااَلََُاىٖااااىَٜلللّ ـ

 . (2) [وَْاْٝلِْٚٝلَّٖتََُا ََِٝ

ــصًٓ       ــً ايـ ــُ قـ ــطا  لايْاـ ــذح ّا٨قـ ــ٣ِ ايكـ ــ٘ أقـ ــصاط ا٦ٓـ ّمل  ـ
ــُ         ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــ  ي  ــع ّا ــط اا ق ــنيت أم ــا  ه ــطّا   بلب اذ

 ّهيُ ّغ ه لايكػبٔح ٨ضازٗ ازبن  لٔيَا ّلـب مهامـب هٓ٘ ايبدد .
ــُ اــاٛ مط ْقــاو     )ّ ــ  غــ٣و( ّا٤قــ  ًب غــ٣و ٍــْ اييكــ    ّيني

   ّ ُٔ مػاٜ  :يبٔاٌ ّاْز هص  ىببكسأ 
 : لٔاٌ  اىٌْ ٍّْ  باا ايػ٣و ّا٤مً لا٨غ٣و . ا٤ّفب

ــ٘  ــ       :اي اىٔـ ــطّا أٍـ ــً ٓهـ ــ ىَه يـ ــا  ـب لـ ــطّا ّاىبيـ ــصًٓ اذـ ــاض ايـ بخبـ
 ا٤ض  ّاىبػ نـب ًب غعَٔه ًب ضاْ   كي٘ اينذط ّايه٣ي٘ .

اتااَٖاىَّلّي ــس بهــكال اىب٣ٜنــ٘ ق ــٙ اعــ  ا٨ىػــاٌ خ ٔذــ٘ ًب ا٤ض         

  اـــالَه اا قـــع ّاـــ    (3) [َلَٚاااْٝلَُي تِااا ُلظُِهَاااَلوَََتْااايُِّلَّٖااا  ََٚءَللللرتَتَْعَااإالظُِهَااال

 . (4) [ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛىَٜ 

                                                           

 .130ضٗ نيُ غْ (1)
 .98-97غْضٗ اسبريط  (2)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (3)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (4)
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ّمــً ق نــُ  عــافب بؾــاق٘ ايػــ٣و ًب ا٤ض  لبع ــ٘ ا٤ىبٔــاٛ ّىــعّل        
ــاٌ ًب    ــامل ا٨مبــ ــٕ معــ ــاسبـب   ّدب ــ ــنآّ٘   ّ  ــــْٚ ايكــ اينكــــ  ايػــ

ــامت اييبـــٔـب   ا٤ض    ّمـــً ق ـــه اا قـــع ّاـــ   هٓـــ٘ ايبدـــد لػـــعٕ خـ
ــافب       ــال  عـ ــبٔ  اا    ـ ــ  ًب غـ ــاي ْل ّايعنـ ــ٣و لـ  اَٜلَّٖ اااذََِٝلي ػـ

ْتيتاامُوَّلوَطَاا  وَّللَااْٝلسَاابإُالَّٖٗ اا ِلوَشَااَاِىَّلَّٖمَسُااىٔتلِٚااْٝلرَعْاا ِلَٚااَلَتبَااََُٝلٖتهُااْٙلَّ ااا َيللللل

 . (1) [ٖتْٝلََؼام وَّلَّٖٗ  َلشَُْئ َلوَسَُُحْباؾالرتلََْٖٛتهُْٙ

[ؾـــاٍس ق ـــٙ يـــعّو بؾـــاق٘    وَااااإ لسَااا ٌَ٘ل: بٌ  ْيـــُ  عـــافب    اي اي ـــ٘

ايػــ٣و ّا٨غــك طاض ًب اتكنعــاا ّٓكذــط  قيَــا نيْقــاو ّبىالبا ــاو ا٤مــً        
 ّا٨ظزٍاض ا٨ ككازٖ   ّذبػـب هال ا٤غْال ّاىبعاؾاا .

ــ٘  ــسأ        :ايطالعـ ــسٓط اىببكـ ــطّ    ـ ــسز نـ ــص    ّ عـ ــاظ ًب اسبـ ا٨قريـ
 ا صّ ٘ . ّاين ن٘ أّ اين ناا

ــامـب    ــ٘ ؾـــاٍس ق ـــٙ أٌ مهـ ــاٜ  ا٤ضلعـ ــ ي٘ مـــً ٍـــصِ اىبػـ ّاـــ  مػـ
ا٦ٓـــ٘ ضبننـــ٘ ّئػـــت ميػـــْخ٘   ّذبكنـــ  مأٍـــ٘ اسبـــص  ًب اىب ـــاو        

 ّاٍْاو :
 :بضازٗ هص  ا ن٘ طبكْق٘ . ا٤ّل

 هص  ا ناا مكعسزٗ ًب مْنْ  معـب . :اي اىٕ 
 .اىبساض ق ٙ ى ه ا٦ٓ٘   ّغٔال ا٦ٓاا اتاّضٗ  :اي ايد 
ــُ    :ايطالــ   ــسٗ مي دبــسز معــاىٕ ّمكــازٓ  اسبــص    ّصبــٞ أ ــطاز اسٓ

 ًب ق ه ايكذػ  ّل داظ ايْ اٜ  ّا٤هسان .
شاا اسبــص  زقــْٗ ٨غــكيبا  ايػــيً   ّ ع ــه ا٤هنــاو       :اشبــامؼ 

 مً ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .
ــاٌ ايْاــِْ ا٤خــطٚ ا ــَا        ــك ياٛ ايْاــُ ا٤ّل ّاي ــاىٕ أقــ٣ِ   ّلاغ

 ٍّياي مػ يكاٌ :مً مكازٓ  هٓ٘ ايبدد   

                                                           

 .32غْضٗ ضبنس  (1)
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: ٍــــ   ــــسخ  معــــاىٕ اييػــــذ ًب اسبــــص  ّايك ــــسٓط ًب هٓــــ٘  ا٤ّفب
 ايبدد هٔياو ما .

[ ق ــٙ اي ــاٍط ًب  سَاا ٌَ٘لٍــ  ٓؿــن  ايك ــسٓط هبــ  يذــ        :اي اىٔــ٘ 

ــ٘ ٍّــْ اييكــ  ّٓنــٌْ   ــسٓطِ     ــس وَاااإ لسَاا َلايكــياق٘ اييدْٓ مــاو [ أو ٢ل

 ق  .مً ازبنْز ق ٙ اييل ّايطغه اي طهىٕ ٤ىُ ٍْ ا٤
ــسٓط       ــٌْ    ــسٓط   ّٓن ــ٘ ًب ايك  ــع٘ ّاىبيسّه ــُ ي ػ ــاى  مي ــْا  ٢ م ازب

 ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ ميَا :
: ّ ــ  ا٨غــ٣و غــ٣و ( ّ ٔــُ ؾــاٍس ق ــٙ أٌ ا٨غــ٣و زٓــً       ا٤ّل 

 ايطهب٘  ٍّْ غب  ييؿط ا٤مً ّايػ٣و ًب ا٤ض  .
ــاىٕ  ــاىٌْ ٍّــْ أٌ     :اي  ــس     قــذح قــيَه ّ ــ  ايكــذح غــ٣و ( يك أ
ــي  ضبنــ  ــعِ     اي ــ٣و مي ــسض   ّأٌ ا٨غ ــ ه ٢ ٓغ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ساو ق

 قً ايغسض ّاىبنط ايػٞ .
ــاٗ    :اي ايــد    قــذح قــيَه ّ ــ  ايــسىٔا مكــا  ّغــ٣و ( يك أــس أٌ اسبٔ

ــا  ًب       ــً ايع ـ ــْ مـ ــصٖ ٓيريـ ــا ط ايـ ــاض   ّاينـ ــاٌ ّبخكبـ ــسىٔا زاض بمكدـ ايـ
ــافب      ــال  ع ــطٗ     ــُ ًب ا٦خ ــُ م٣ ٔ ــسىٔا  اى ََٝلََي تتاامُوَٜلاااإ ل اَٜلَّٖ ااذِلاي

َٚتتاااَ ٌلظِاااٍلَّٖااا  ٞ ََُلَااااَٙل اٖتََُْاااَلَٚااامُْاعُهُْٙلَااااَٙلٞااااذَُِاهُْٙلللل*لَٗتاااًلَّٖٗ ااا ِلَّٖ ٓتاااذِ َل تلَُي ِٗحُاااىَٜلل

 .(1) [َّٖ عَذتَّ َلَّٖشَ َِ َلراََٛلْتَٞاىَّلََٓ يامُوَٜ

ّ ـــ  غـــ٣و    اقـــذح قـــيَه ميػـــْر لايػـــٔو ّ ـــال بلـــً اـــعٖ )
٘ ّ ٔــ  غــ٣و ق ــٔنه ق ــٙ اَــ٘ اىبْازقــ٘     ــسٓطِ أمــطٖ غــ٣و أٖ مػــاىب 

 . (2) ( ػْ   ع نٌْ  َسٓس  ر ق ٙ ايْاَـب ٍّْ ميػْ
 ّ ُٔ مػ يكاٌ :

 : ٢ زئ  ق ٙ اييػذ اىبكعسز ًب ا٦ٓ٘ . ا٤ّفب
                                                           

 .70-69غْضٗ ْٓىؼ  (1)
 .3/39ايكػَٔ  يع ْو ايكيعٓ  ٨لً اعٖ  (2)
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ــ٘  ــ  : )  :اي اىٔـ ــٔغ٘ ايغاٜـ ــ٘ لكـ ــْ  ّضزا ا٦ٓـ ــٌْٓ ػـ ــُ ع نـ ( ّيع ـ
 ّضز ًب ايكذػ  أق٣ِ خال  مً ايياغذ . 

ــ   ــسٓط   :ايطالـ ــافب    ـ ــُ  عـ ــً ظتَطْااايتحْللَاااَْهُْٙلوَااااإ لسَااا ٌَ٘لْيـ ــذح قـ [  قـ

 ايصًٓ اذطّا ّ   ي نػ نـب : ا٨مباٌ غ٣و .
ّ ــ  ي نػــ نـب   قــذدْا ّ ــ  ا٨غــ٣و غــ٣و   ّ ٔــُ        :اشبــامؼ 

ــٙ       ــاظ ق ـ ــاٗ لا٨اَـ ــسو اىبيااـ ــ   ّقـ ــا ّايكدنـ ــ نـب ي كـ ــْٗ ي نػـ زقـ
 ٜا .ايصًٓ اذطّا   بلبا اىبياااٗ لالاق٘ اا ّأزاٛ ايذطا

ــازؽ  ــسّاٌ        :ايػ ــا٨ ه ّايع ــااْا ل ــا  ـب   ّبٌ  ي ــً اىبي ــذح ق   ق
 ّ   ىكط ا٨غ٣و غ٣و ي ياؽ نبٔعاو .

ــُ  ّقــً بلــً قبــاؽ ) ــُ  ــال : اــاٌ ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ ّغــ ه بشا ّهي
لعــد غــطٓ٘ ّأ عاٍــا ايك ــٙ اىبيــا  ٌْ  اىغهــْا ض٠ّغــَه بفب اىبػــ نـب       

ّهيـــُ ل اا قـــ ٙ اا ق ٔـــُ   ّٓ ْيـــٌْ :  كـــ  اي ـــْو   ّبشا ضأّا ضغـــْ
ّغــ ه  يــااْا ّأظَــطّا اسبــعٌ  ب ــ  شيــر مــً ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ         

ــُ  ــ ىعل اا   ّهيـ ــ نـب    ـ ــً اىبػـ ــ ه ّمـ ــْا بشا    }ّغـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ ٓـ
 .(2) (ا٦ٓ٘  (1){  ياأكه  ٣  كيااْا لا٨  ه ّايعسّاٌ

ــال   ــ٣و   ًّب     :ايػ ــْا غ ــصًٓ همي ــ  ي  ــطّا ّ  ــصًٓ اذ ــً اي ــذح ق    ق
وَ ا تَّلَُااااَءَِتلَّٖ اااذََِٝلَُؤَُِْٚااااىَٜلراَََََََِااااَلظتُاااإ لسَاااا ٌَ٘للَٗتااآُْاْٙلْتتتاااالَل َر ٓاااااْٙللللايكيعٓـــ    

 .(3)[لَٗتًلٞتي تِ ِلَّٖمَحَْٛ ت

ــامً  ــ٘     اي  ــيَه  َاي ــْٛ م ــ  ايػ ــً ٓذع ــْا ّم ــصًٓ همي ــً اي ــذح ق :   ق
ــ ٙ اا    ــا أمـــط اا قـــع ّاـــ  ايـــي  ضبنـــساو قـ ــ٘     نـ ــ٘ اي العٔـ ي٥ّيْٓـ

ــا      ق  ــصًٓ اذــطّا مــ  ادــْزٍه  نــً ل ــُ ّغــ ه لايكــذح قــً اي ــُ ّهي ٔ

                                                           

 .9غْضٗ اتازي٘  (1)
 .9/438ايسض اىبي ْض  (2)
 .54غْضٗ ا٤ىعاو  (3)
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ا٤ّيْٓـــ٘ أٌ ٓكـــذح ّٓػـــكغذط ي ـــصًٓ هميـــْا يبٔـــاٌ أٌ ايكـــذح ٢ ٓكـــ   
 بفب مط ب٘ ا٨غكغذاض ايا خلٯ اا قع ّا  لَا اىب١ميـب .

ــ ٙ اا        ــس ق ــي  ضبن ــط اي ــ ٌ أم ــ نـب ل ــ  اىبػ ــع ّا ــطو اا ق ــس أا ي 
 ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ل مْض :

 ايعذْ قً اىبػ نـب . :ا٤ّل 
 ا٨غكغذاض ي نػ نـب . :اي اىٕ 

ــد  ــافب     :اي ايـ ــُ  عـ ــ نـب ل ْيـ ــاّضٗ اىبػـ ظتاااَلْفُللَاااَْهُْٙلوََّسْاااتت  يِمْلٖتهُاااْٙلللمؿـ

 . (1) [وَشََوا ْهُْٙلظٍِلَّألتْٚمالظتإا تَّللَ َْٚجَلظتتتىَْ ٕ للَٗتًلَّٖٗ  ِ

ــن   ــ   ؿــ ــ٘  َــ ــيعه اي ٣ ــ ــصِ ايــ ــْظٌّ لَــ ــٌْ ٓذــ ــاٌ اىب١ميــ   ّبشا اــ
ــط      ــاّضٗ ًب ا٤م ــً اىبؿ ــٔل م ــا  ٌْ لايكدك ــطج اىبي ــْا  ؽب ــا  ـب   ازب اىبي

َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّل تلَتت خِااااذاوَّلراـتَٞتاااا  لِٚااااْٝل ُوِٞٓاااااْٙل تلََااااِّ ٖاىٞتٓاْٙللي ْيــــُ  عــــافب  

 . (2)[ََبََ  

ّمــً ايؿــْاٍس ق ــٙ قــسو ىػــذ ا٦ٓــ٘ أٌ لع ــ٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا  
ضهبــ٘ ي يــاؽ نبٔعــاو    ٔذــْظ اىبػــ نٌْ لــايعع ّايذدــط ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه 

ّقذــْ ّدبــاّظ ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه قــً   كــ ٍه ًب هــال   
اسبــط  ّايػــ ه ّػبكَــس لا٨غــكغذاض  ــه   أمــا ايــصًٓ اذــطّا  ٔكــذح        

 قيَه ي ّا اييعه اىبككائ٘ ق ٙ اىبػ نـب .
و (  : يــٔؼ مــً هــطج ًب ايــسًٓ  اقــذح قــيَه ّ ــ  غــ٣        ايكاغــ 

ــسضٗ          ــ  اي  ــطّا م ــصًٓ اذ ــبالـ لاي ــ نـب بفب اي ــً اىبػ ــط م ــ  ىذ ــس ٓكال   ّ
ــ نـب         ــً اىبػ ــسز م ــاي ق ــس    َي ــ٘ أه ــا ًب معطا ــ نـب   ان ــس اىبػ ــْ ٓ ّق 
مل ؼبهــطّا معطاــ٘ لــسض   ؾــكا ْا ي  ــاٛ ايــصًٓ اذــطّا ًب معطاــ٘ أهــس         

رتْٜلَتٗ ُتاااىْ ُلظتُتااا ْللَََٛاااىْٜلَّٖ َٛاااىْلَلِٚاااْٝلاتبْااإاوَٖتُتااا ْلْاَْاااتاْٙلَتتانـــا ًب  ْيـــُ  عـــافب  
                                                           

 .159غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .118طاٌ غْضٗ هل قن (2)
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ّاــــاٛا هٓــــ٘ ايبدــــد ىبيــــ  كبــــ  ايــــبالـ   (1) [ َرتَْتاُٛااااى ُلوَرتٞ ااااتاْٙلَتَْوااااامُوَٜ

 ّا٨سباح لايذكر   ّينً ا٦ٓ٘ ٢  يَٙ اىبػ نـب قً أمْض :
 ا٨هساظ مً ايصًٓ اذطّا . :ا٤ّل 
 أزاٛ ايذطاٜا ّايعبازاا . :اي اىٕ 

 زقْٗ ايياؽ بفب ا٨غ٣و . :اي ايد 
 ا٤مط لاىبعطّ  ّاييَٕ قً اىبينط . :ايطال  

ــامؼ  ــسٖ     :اشب ــً ايكع ــطّا ق ــصًٓ اذ ــط اي ــبٔ  اا   ّظا ــاز ًب غ ازبَ
ــافب    ــال  عـ ــ نـب    ـ ــْض اىبػـ ــٙ  غـ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّلَّطْااابامُوَّلوَطَاااَرامُوَّللق ـ

 . (2)[وَ ََّراـاىَّلوَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ

ــاظ ا  ــً بقري ــً       ن ــو ق ــ نـب   ّربذٔ ــٔه ي نػ ــ  ّ ع  ــُ   زٓ ــطهٌ أى ي 
ــ  ي نػــ نـب مــً ا٨اكَــاز     ــُ ّغــ ه ّمي ــُ ّهي ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ

 ًب م ال  اييل .
ــس اا      ــُ ّغــ ه غــطٓ٘  ايــ  لــً قب ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ّلعــد اي
ــَط     ــطٗ   ّؾـ ــً ا ريـ ــب  مـ ــي٘ غـ ــاٌ غـ ــَط ضمهـ ــُ ًب ؾـ ــٕ بفب اىبٔذعـ اي ٔ ـ

سبــطو   ّلـــب اىبسٓيــ٘ ّاىبٔذعــُ ناىٔــ٘ لــطز        ضمهــاٌ يــٔؼ مــً ا٤ؾــَط ا   
ّم ـــساض نيـــْل ايآـــس ايْاهـــس ّأقـــ  ا نـــ٘ ايآـــس ا نـــ٘  اضغـــٔ٘         

ــصى   ــْ  ايــ ــس زو أٖ م الــ ــا ايبغ ) عطٓــــ : لطٓــ ــال (3)ّمعياٍــ   ٤ٌ لغــ
ــس ٍــْ     ــصى  اع٣مــ٘  عــط  لَــا  ّمػــا ٘ ايآ ّزّا  ايآــس م الْقــ٘ اي

ــ٘ أ ــْ مــساا ّى   كــو  ٔنــٌْ اتنــْ  أضلــ   طاغــذ ّايذطغــذ عبــْ ناىٔ
ــْ  ــْ      44عب ــً ا٤ض  أٖ عب ــداٌ م ــُ  طغ ــ٘ أى ــ٘ ّاىباينٔ ــس اسبيذٔ ــه  ّقي ا

اـــه  ّمســـٕ ايطغـــْل ايآـــس   ـــه أني ـــ  ق ـــٙ اىبػـــا ٘ لــــب نيـــطًب   22
ــ       ــ٘   ػــه بفب أ ػــاو ا ــ٘ ّاىبسٓي ـــب اينْ  ــت اىبػــا ٘ مــ ٣و ل ــس   ناى ايآ

                                                           

 .143غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 . 200غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
 .1/25طبكاض ايكداح  (3)
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ــ٘       ــذ اي ناىٔـ ــ٘ ًب ضأؽ ايذطاغـ ــ٘ خاقـ ــبـب  ط ـ ــس  ّ ـ ــا ٘ لطٓـ ــه مػـ  ػـ
 ٔدــطج ايآــس مــً اينْ ــ٘ ئػــ ه بفب أ ــط  لطٓــس  ــا ّٓعــْز بفب اينْ ــ٘  
قبـــا اـــاٛ مـــً اىبسٓيـــ٘ مـــً ايآـــس  نـــ  نباقـــ٘ لطٓـــس مـــً شاا اىبيال ـــ٘ 
ّايعؿـــ ٗ أّ أىَـــه ٓعط ـــٌْ أٍ ـــَا ّنيط َـــا  ّااىـــت ّظٔذـــ٘ خاقـــ٘       
ــعاض       ــ٘ ّا٤غ ــْال ايطقٔ ــً أه ــ٘ ق ــ  ي د ٔذ ــس ّٓنك ــاه  ايآ ــنٙ ق  ػ

  ً ــ ــاو  ّأّل م ــاض اسبن ــً      ّأخب ــ٘ ق ــ  اشب ٔذ ــس ٓنا  ــاه  ايآ ــ  ق اع
أخبــاض اي هــاٗ ألــْ اعذــط اىبيكــْض ايعباغــٕ   ٔنكــ  قــاه  ايآــس         
قــً أهــْال اي هــاٗ ّأــو ؼبننــٌْ لـــب اييــاؽ  ّٓــطز ق ــٙ اسبنــه         
ــي٘        ــا  ّايػ ــً اينك ــطّج ق ــسو خ ــٙ ق ــد ق  ــْ لاق ــه ٍّ ــ  أّ اي   لاشبال

 ّمً أغبا   ْ ٔ  اين   مً أخباض اي هاٗ.
ــطاز ايػــط  ــ٘ ّ ٣ ـــب ضاــ٣و ّقــاض ٓػــاض مــْفب ضغــْل    ّاــاٌ أ  ٓ٘ ماٜ

اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه زئ ــَه    َرينــْا ق ــٙ اي ــْو ّّقــ ْا   
ــٔاِ ّمل       ــاو ّؾـ ــكا ْا ىعنـ ــيَه ّأغـ ــ٣و مـ ــْا ضاـ ــا ه   ّ ك ـ ــ  ضبـ بفب ّغـ

 ٓ غطّا ميَه أهساو .
ــٍ   ّاــاٌ غــَه اــ  ّاهــس مــيَه مــً ايغيــاٜه )  ٗٱ ٰيناــ ٯ ض٪ا٫ ًٗ ًأل٬ٰعــط٪ ق٪ؿ٪ــط٪

٬ّ ٬ً اييٯع٪ه  ًأ َ٪ا ٰم  .(1) (ٰقس٬ًي
ــر         ــً ىَٔ ــطزاؽ ل ــُ م ــه بمس ــاو   ــ٣و ه ٔذ ــس ضا ــً ظٓ ــام٘ ل ــ  أغ ّسب
مـــً أَيـــ٘     نـــا أزضاـــُ  ـــال ايطاـــ  : ٢ بيـــُ ب٢ اا     ك ـــُ أغـــام٘ 
ــُ مــ  أغــام٘ ضاــ  مــً ا٤ىكــاض     نــا ضاعــْا بفب      ّ ٔــ  اؾــسي ًب  ك 

ــي     ــاض اي ــ٘   ّاــاٌ اىبػــ نٌْ ٓــسززٌّ ًب بخب ــُ  اىبسٓي ــُ ّهي قــ ٙ اا ق ٔ
ــ٘      ــُ   يبــا ٓــسل لايس٢ي ّغــ ه قبــا  عــ  أغــام٘ يع نَــه حبــ  ضغــْل اا ي
ايكهــنئ٘ ق ــٙ ايكػــامل لٔــيَه لعــسو اــْاظ  كــ  ايــصٖ ٓيالــ  لايؿــَاز ـب   
ــي  قــ ٙ      ــٔه اي ــاا اي ــطهٌ   ّمــً  ع    ٍّــصا ايكػــ ٔه مــً ضؾــداا هٓ
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     ّ ــ ٙ اا ق ٔـــُ  ــ ه ي نػـــ نـب   ّّضز قيـــُ قـ ــُ ّهيـــُ ّغـ هيـــُ اا ق ٔـ
 .(1) (أزٯل  ضلٯٕ   هػً   زٓ ّغ ه أىُ  ال )

ــٙ        ــط ا٤غ ــ ه أظَ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــاّا اي ــا أخ ّىب
ّاسبــعٌ ق ــٙ  كــ  مــطزاؽ ايــصٖ ىالــ  لؿــَازٗ ايكْهٔــس مــ  أىــُ مل ٓــكه    

 ايؿَاز ـب   ّ ال ٤غام٘ :
٫ُ ؟ ً ً ـال٪ بىٯ     ) ُ٪ بّيـا ايّ ـ َ٪ّ ـا      ًأً ك٪ نكُ ل٪ع٬س٪ م٪ا ً ال٪ ًيـا بًيـ ْٯش٭ا ً ـال٪ ً  َ٪ـا م٫ك٪ع٪ـ ن٪ـا ً اًي

ٰ٘ ً ن٪ـا ظ٪ال٪               ٬ْو٪ اينٰ ٔ٪ام٪ـ ٓ٪ـ  ٫ُ ُ٪ بّيـا ايّ ـ ٬ً ًيـًر ٰلً ـا بًيـ ُٰ ا  ٫ـهٯ ً ـال٪ م٪ـ ٬ً ً  نٰبـ ؾ٪ً  نت ق٪ـ
٬ْم٪ٰٝصٱ ٪ٓ ٌ٪ ًأغ٬ً ه٪  ٬ٌ ٓ٪ناْ ُٰ ه٪كٯٙ  ٪ن٪يٯٙ ًأ ٬ٔ  .(2) (٫ًٓنطٯض٫ ش٪ٰيًر ق٪ً 

 :   قذح قيَه   ىَه قباز اا . ايعاؾط
  قـــذح قـــيَه  ـــاٌ اا قـــع ّاـــ  ؼبـــ  ايكـــذح   :اسبـــازٖ قؿـــط 

ــْ ) ــْل اا قــ    ّايعذ ــال ضغ ــال :   ــ٘     ــٕ أمام ــً أل ــُ ق ــُ  ٙ اا ق ٔ ّهي
 .(3) (قيس  سضٗ قذا اا قيُ ْٓو ايعػط ّغ ه : مً قذا 

ــً ايـــصى         ــا  قـ ــطي ايع ـ ــً ا٨غـــاٛٗ ّ ـ ــاّظ قـ ــْ ايكريـ ــْ ٍـ ّايعذـ
ــْو اي ٔامــ٘ ئــسل    ٍــصا اسبــسٓد ق ــٙ اــٌْ  ّاىبــطاز مــً ٓــْو ايعػــط ٍــْ ٓ

 ْٓو ايعػط مً أمساٛ ْٓو اي ٔام٘ .
ــط  ــاىٕ قؿـ ــْٗ     اي ـ ــاٜل اييبـ ــ  ّخكـ ــً ز٢ٜـ ــيَه ٤ٌ مـ ــذح قـ :   قـ

 ايكذح ّاىبطاز مً ايكذح ٍْ ا٨قطا  م  ايكػامح .
  اقذح قيَه ّ   ايكْل٘ غ٣و ًب اييؿ  ـب . :اي ايد قؿط 

ــط  ــ  قؿـ ــافب     :ايطالـ ــال  عـ ــطّاه    ـ ــً ٓهـ ــ ىَه يـ ــيَه  ـ ــذح قـ   قـ
 .(4)[ٖتْٝلََؼام وْاْٙل ا  لرت  ي 

   قذح قيَه   س ىكدت ًب ايكب ٔ  . :اشبامؼ قؿط 
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   قذح قيَه ّ   هٓاا اي طهٌ غ٣و. :ايػازؽ قؿط 
 .(1)[وَََٚلرتٞ جَللَٗتُْهاْٙلراََبََ ت اقذح قيَه ّ   غ٣و   :ايػال  قؿط 

ــط   ــامً قؿــ ــيَه    :اي ــ ــذح قــ ــاٛ ٤ (2) [َّٖظَااااي حَلَّٖ ََُِٛاااإتل اقــ ٌ ا٤ىبٔــ

 ٓعالٌْ لا٤مت ّا٤ّ ٙ .
  قـــذح قـــيَه ّ ـــ  ايكـــذح غـــ٣و (  ٍّـــ  ٍـــصا  :ايكاغـــ  قؿـــط 

ايػــ٣و خــام لايـــصًٓ اذــطّا   ازبـــْا  ٢    ا٤قــ   ٔـــُ أىــُ غـــ٣و      
ــ  ـب        ــ١ميـب ًب اييؿ ــ٣و ي ن ــذح غ ــ  ايك ــ٘ : ّ  ــسٓط ا٦ٓ ــ نـب   ّ   ي نػ
       ٘ ــُ مـــً مػـــاضق ــذح ّمـــا ٓسؾـــح قيـ ــ  ٙ ايػـــ٣و مـــً شاا ايكـ    ئكـ

اىبػــ نـب ًب ايعنــ  ايكــا  ّ يا ػــَه ًب قنــ  اشبــ اا    ــال  عــافب        
ــ١ميـب     ــٙ اىبــ ــاٛ ق ــ راوْٖتئِااااَّلَُتَااااَ الُىَٜلظِااااٍلَّٖ ختُْاااامََّلِلوَهُااااْٙلٖتهَااااَلللللًب اي يــ

 .(3) [سََراُاىَٜ

  اقذح قيَه ّ   معريعا ٕ غ٣و . :ايعؿطٌّ 
ــُ      ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــا  ي  ــط ّاشبال ــٔغ٘ ا٤م ــ٘ لك ــاٛا ا٦ٓ ّا

 يُ ّغ ه يكنٌْ ق ٙ ّاِْ :ّه
 : ئنٌْ مً خكاٜكُ مػاٜ  : ا٤ّل 

ل ـــاٛ أمـــط اا قـــع ّاـــ  بفب ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ   :ا٤ّفب 
 ّهيُ ّغ ه  هاو نيطٓاو ًب ا  ظماٌ .

بمك ال اىبػ نـب ي٥مط ايْاضز ًب ا٦ٓ٘ ّ  سٓطٍا )  قذدْا قيَه  :اي اىٔ٘ 
 ّ ْيْا غ٣و(.

نـب لي ـــ  أمـــط اا قـــع ّاـــ  ي ـــي  قـــ ٙ اا  ٔـــاو اىبػـــ  :اي اي ـــ٘ 
ــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ  عــافب          ــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اييــاؽ نبٔعــاو   ٍّ ق ٔ
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  ـٔؼ مــً أمــ٘   ــْو لي ــ  مــا أمــط اا قــع   (1) [ْاَْاتاْٙلََُْاامَلراَٚا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّالل 

 ّا  ىبَٔا بفب ايياؽ م   اىبػ نـب .
ٓكـــْيـب شاا ايذعـــ  ّايي ـــ   ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب اىب ـــاو أٌ اىبػـــ ناا 

اىببـــاضي لعـــط  ّاهـــس مـــ  ايطاـــال   ّمـــً ا٨قريـــاظ ايغـــ ٖ ي  ـــطهٌ   
ــا       ــاٛ بلبـ ــْم اييػـ ــطهٌ شبكـ ــاا اي ـ ــ ناا ٦ٓـ ــ  اىبػـ ــاض ى ـ ــسو بعبكـ قـ

 ٓؿن  ّاٍْاو :
ــ ٙ اا      :أ٢ّو  ــس قـ ــي  ضبنـ ــ  ي ـ ــع ّاـ ــط اا قـ ــ ناا أمـ ــ  اىبػـ ى ـ

 [بفب أخْا ًَ مً اىبػ ناا .ظتَطْيتحْللََْهُْٙلوَاإ لسَ ٌَ٘ق ُٔ ّهيُ ّغ ه  

ــاو  ــا مــً      : اىٔ ــا  َٔ ــ٘ ايبدــد ّم ــك٣ّٗ هٓ ــصاض اىبػــ ناا ي نيا  ــاا ل بى
 ا٤مط اىبكعسز ي ي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه مً اَاا:

ــافب  :ا٤ّفب  ــُ  عــ ــطا   ظتَطْاااايتحْللَااااَْهُْٙ ْيــ ــذح ّا٨قــ [  بش أٌ ايكــ

ــُ  ٢ّ ؽبــكل ايكــذح لاي    ــاٜه لصا  ــ٘ اييذػــاىٔ٘  ّايعذــْ أمــط مػــك    نٔذٔ
بلبـــا ٓؿـــن  ايكـــذح اي ـــْل ّايذعـــ  قـــً ايالـــط  ا٦خـــط  ئنـــٌْ  ٔـــُ   

 ا٤اط ّاي ْا  ٨ىُ بمك ال ٤مط اا قع ّا .
[  ــ٣ ٓ ــو ا٤مــط قيــس ايكــذح  ٣لــس  وَاااإ لسَاا ٌَ٘ ْيــُ  عــافب   :اي اىٔــ٘ 

ــ٘: ّ ــ  غــ٣و     ــاٌ غــيدٔ٘ ا٨غــ٣و لــعق٣ٌ ايػــ٣و  ّمل   ــ  ا٦ٓ مــً لٔ
ــاٌ    ـــال غـــبداىُ  ق ـــٔنه  ٤ٌ  ــُ بفب أٍـــ  ا٨مبـ وََّٖتَااا َُ٘لايػـــ٣و ٓكْاـ

 .(2)[لَٗتًلَْٚٝلََّ بَ َلَّٖ هُ َي

ــ٘  ــُ      :اي اي ـ ــسٍه ل ْيـ ــطّا ّّقٔـ ــصًٓ اذـ ــايكدْٓو ي ـ ــ٘ لـ ــٕٛ ا٦ٓـ صبـ
 [.ظتتَىْفَلََعْٗتُٛىَٜ عافب 

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .47غْضٗ نيُ  (2)
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 ً بقريــــاظ اي ـــطهٌ شاــــط اىبيـــا  ٌْ ق ــــٙ عبـــْ ايكعــــٔـب ّقــــسو     ّمـــ
ــا  ـب  ّبضاز ــاٛ لـــصاط اىبيـ ــال  ا٨اكذـ ــام  ي طاـ ــُ ّايؿـ ــاو ميـ ــٙ ايعـ ٗ اىبعيـ

وَلَاا َلَّٖٗ اا ُلَّٖ ََُٛااَظُِِنَلوََّٖ َََُٛظُِتااَلِلوََّٖ ٓاي ااَ َلللللّاييػــاٛ مــً اىبيــا  ـب  ــال  عــافب     

 .(1)[ٞتَ َلَُهََََٙلَََِٖ ََِٝلظُِهََلهٍَِلحَتْبُهُْٙ

ــا : ــط       اي  ــٕ قــً اىبين ــاىبعطّ  ّاييَ ــط ل ــ ناا لْظــاٜو ا٤م ــاو اىبػ ٔ 
ــ   ــس مـ ــط  ّاهـ ــُ     لعـ ــ٘ ًب  ْيـ ــ  ا٤مـ ــال بش أٌ يذـ ــً ايطاـ ــ نـب مـ اىبػـ

وَٖ ااااتتٓاْٝلِٚاااآَْاْٙلراَٚاااا  لََاااا ْلُىَٜل اٖتااااًلَّٖ ختُْاااامالوَََااااِّ ُٚمُوَٜلراااااَٖ َٛعْمُوفِللل عــــافب 

  قـــاو ّٓؿـــن  اييػـــاٛ أٓهـــاو ّٓنـــٌْ ق ـــٙ  (2)[وََََْهَاااىَْٜللَاااْٝلَّٖ َُْٛٓتاااما

 أ ػاو:
 أم٘ مً اىبػ نـب ايطاال. ا٤ّل :
 اىبػ ناا.أم٘ مً  اي اىٕ :

 أم٘ مً اىبػ نـب ّاىبػ ناا. اي ايد :
ّّضز يذــــ  اىبػــــ نـب ًب هٓــــاا قسٓــــسٗ مــــً اي ــــطهٌ   ّلــــايط        

ــافب     ــُ  عــ ــا  ْيــ ــط   ميَــ ــ  ّازبــ  اَٜلَّٖ ُٛتْااااِِٗٛنَلوََّٖ ُٛتْااااََِٗٛلِللّاييكــ

 . (3)...[وََّٖ ُٛؤَِِْٚنَلوََّٖ ُٛؤَََِْٚلِ

زا لبٔــــاٌ ّشاــــطا ا٦ٓــــ٘ أقــــ٣ِ اىبػــــ نـب ل يــــاٛ ق ــــٔه بش بىذــــط  
 خبكال هبٔسٗ مككائ٘ ٢ ربك و  َٔا اىبطأٗ قً ايطا  ٍّٕ:

 ا٨غ٣و  ٍّْ ا٨ طاض لايؿَاز ـب. ا٤ّفب :
ا٨مبـــاٌ  ٍّـــْ ايككـــسٓ  لازبيـــاٌ ّبىكذـــاٛ اييذـــال قـــً         اي اىٔـــ٘ :  

ــافب    ــُ  عـ ــ    ي ْيـ ــ    (1)[وََّٖ ُٛاااؤَِِْٚنَلوََّٖ ُٛؤََِْٚاااَلِلاي  ـ ــطز يذـ ــا ٓـ    دٔينـ

                                                           

 .68غْضٗ ايكْل٘  (1)
 .104غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
 .35غْضٗ ا٤هعا   (3)
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يــ٘ ايكهــنئ٘ ق ــٙ ايػــ٣م٘ مــً ظٓــ  اييذــال ي كهــاز  اىب١ميــاا ٓــسل لايس٢
 لٔيَنا .

 يـــْا ّنياقـــ٘ اىب١ميـــاا ا قـــع ّاـــ   ٔنـــا أمـــطًٍ           اي اي ـــ٘ : 
 ّىَاًٍ قيُ.

ــ٘ : ــً     ايطالعـ ــ٣م٘ مـ ــسل ّايػـ ــكًَ لايكـ ــ ناا ليعـ ــٙ اىبػـ ــاٛ ق ـ اي يـ
 .(2)[وََّٖظََ ِاِنَلوََّٖظََ ِاتَلِزضٌ اينص  ّايطٓاٛ  ل ْيُ  عافب 

ــ٘ : ــا     ا اشبامػـ ــ ناا لايكـ ــ  ي نػـ ــع ّاـ ــس اا قـ ــً قيـ ــَازٗ مـ يؿـ
ّايكدنــ   ّأزاٛ ايذــطاٜا ّايعبـــازاا  ّميَــا قـــٔاو ؾــَط ضمهـــاٌ       
ــعو      ــ٣و ٓ ـ ــْل غـ ــذح ّ ـ ــً ايكـ ــسز مـ ــط اىبكعـ ــصا ا٤مـ ــال  ـ ــ  ا٨مك ـ ٍّـ

 ايكا.
ازبـــْا  ىعـــه  ٍّـــْ مـــً ايؿـــْاٍس ق ـــٙ أٌ ا٦ٓـــ٘  ـــ  ميػـــْخ٘    

 ـــ ىَه ٣ٓ ـــْىَه   نـــ  ق ـــْ ٓـــس اىبػـــ نـب ّايـــكننً مـــً ايـــصًٓ اذـــطّا 
 لايكا ّاسب ه ٤ٌ اا قع ّا  أمطٍه لايكذح.

ــ٘ : ــاًَٜ بفب     ايػازغـ ــ ناا لاض  ـ ــٙ اىبػـ ــ  ق ـ ــع ّاـ ــ  اا قـ  ذهـ
ــافب     ــُ  عـ ــْ    ل ْيـ ــ  اشبؿـ ــاٌ  (3)[وََّٖ ختَشِاااعِنَلوََّٖ ختَشِاااعََلِلمطا ـ يبٔـ

خهــــْ  اىبػــــ ناا ا قــــع ّاــــ    ّبىؿــــغا ً لايكػــــبٔح ّايكَ ٔــــ   
ــس   ّ ٔــُ ز  ــ ناا نبٔعــاو ٨اــطاو اىبػــ ن٘     ّايكدنٔ قــْٗ ي نػــ نـب ّاىبػ

 ّاي ياٛ ق َٔا يعذكَا .
ــ زاٛ ايعاــاٗ      ايػــالع٘ : ــ ٌ اىبػــ ناا ٓ نــً ل ؾــَازٗ اا قــع ّاــ  ل

ــ٘    ــس ٘ ايْاابــ ــْا ً ايكــ ــً أمــ ــس ً مــ ــبٔ  اا   ّٓككــ ــيذ ً ًب غــ ّٓــ
 ّاىبػكدب٘ .

                                                                                                                                                 

 .35غْضٗ ا٤هعا   (1)
 .36غْضٗ ا٤هعا   (2)
 .35غْضٗ ا٤هعا   (3)
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ــ٘ : ــال     اي امي ــاٛ ق ــٙ اىبػــ ناا ٤زاَٜــً قــٔاو ؾــَط ضمهــاٌ     اي ي
ّ ْاـــُ اشبالـــا  ًب ا٦ٓـــ٘   (1) [ظتَٛاااْٝلشَاااها َلِٚااآَْاْٙلَّٖشَاااهْمَلظتٗ َُظُاااْٛ ُللللعـــافب   

ــا        ــٔح اىبيــ ــو ًب  ي ــ ــسٗ ايكن ٔــ ــ ناا يْهــ ــ نـب ّاىبػــ ــ٣ِ ي نػــ أقــ
 ّٓنٌْ   سٓط هٓ٘ ايبدد ًب اىب او ق ٙ ّاِْ :

  قــــذدً قــــيَه ّ  ــــً ا٨غــــ٣و غــــ٣و ( ٨ضازٗ قــــذح    ا٤ّل :
ــا  ـب ّاينــ  ــ   اىبػــ ناا قــً اىبي ا طًٓ ٤ٌ ا٨غــ٣و ًب ىكــط مككــ     ن

مـــطّض ا٤ٓـــاو ٓـــعزاز ق ـــْ ؾـــ ٌ ا٨غـــ٣و   ّ كـــْافب معـــامل اييكـــط         
لك طٓـــ  أٌ  (2) [وََِٗ اااَّلَّألتََاااَُ٘لٞاااا ََّواٖاهََلرَاااَُْٝلَََّٖاااََّاي نػـــ نـب    ـــال  عـــافب 

ــاٌ      ــٌْ ايطادـ ــ  ٓنـ ــس لـ ــط  ّاهـ ــْا لعـ ــساّل ئػـ ــصا ايكـ ــاؽ ًب ٍـ اييـ
 ي صًٓ هميْا .
ــاىٕ : ــ اي ـ ــُ     قـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْٗ ضبنـــس قـ ــيًَ ّ  ـــً ىبـ ذدً قـ

ــاا    ــطًٍ ي نيا  ـــ ــاا ّظاـــ ــاز اىب١ميـــ ــ٘ ق ـــــٙ اَـــ ّغـــــ ه ( ًب ز٢يـــ
ــال      ــاض اييذــ ــً بظَــ ــيعًَ مــ ــايؼ   ّمــ ــسٓاا ّاتــ ــا طاا ًب اىبيكــ ّاينــ
ّمعــاىٕ ازبدــْز بفب أٌ ٓكد ـــ  اييكــط ّايغ بــ٘ ي٩غـــ٣و    ــال  عـــافب      

 ُلرااااِّتْٚما ِل اَٜلَّٖٗ ااا َللَٗتاااًلْاااإِّلشَاااٍْءٍللللظتاااَلْياىَّلوََّطْااايتحُىَّلحَت اااًلََاااِّ ٍََِلَّٖٗ اااللل 

 .(3)[ات َِمٌ

ــد : ــ٣ل      اي ايـ ــاٌ بعبـ ــ٣و ( يبٔـ ــطهٌ غـ ــْيٕ اي ـ ــيَه ّ ـ ــذدٕ قـ   قـ
اشبالـــا  اي طهىـــٕ ّ ْاَـــُ ي نيذـــطز ّاىبكعـــسز مـــً اىبػـــ نـب ّزقـــْ َه  

 ي عن  قبهامـب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .
ــ       ايطالــ  : ً   قــذدٕ قيَــا ّ ــْيٕ غــ٣و ( ّ ٔــُ زقــْٗ ي نػــ ن٘ م

 اَاا :

                                                           

 .185غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .140غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
 .109غْضٗ ايب طٗ  (3)
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 ايكذ ُ ًب ايسًٓ . ا٤ّفب :
 ايك غٕ لطغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه . اي اىٔ٘ :
 قن  اىبػ ن٘ قبهامـب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . اي اي ٘ :

قـــذح اىبػــــ نـب ّقــــاٍه ّبقطانــــَه قــــً ايــــصًٓ اذــــطّا  ًّب   
 ــْا  ّأاــط ق ــٔه   ٍّــْ ىــْ  نيطٓــ  ّم سمــ٘ ىبيــ   ــآيو ّباكنــا           

ــطّا ق ــ  ــصًٓ اذ ــ    اي ــ٘ ا٨غــ٣و   ًّب ايكيعٓ وَاااإ لَّلَْٛٗاااىَّلظتتَااَُمَيللٙ ضباضل

 . (1) [َّٖٗ  ُللََٛٗتٓاْٙلوَ َسُىٖا ُلوََّٖ ُٛؤَُِْٚىَٜ

ّمــً ا٨قريــاظ ًب هٓــ٘ ايبدــد صب١ٍٔــا لعــس هٓــ٘  ــبـب ميااــاٗ ّلٔــاٌ       
ّزقــاٛ ّؾــنْٚ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اا قــع         

يكنـــٌْ هٓـــ٘   (2) [ََاااَ َ  ل اَٜلهَاااؤُ تءِلاتاااىٌْ٘ل تلَُؤَُِْٚاااىَٜللللوَاُِِٗااا ِلّاـــ  لا٦ٓـــ٘   

ايبدــد اْالــاو مــً قيــس اا قــع ّاــ  ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ   
ــال      ــاح لاي ك ــً ا٨سب ــاو م ــ نـب   ّميع ــْؽ اىبػ ــنٔي٘ ًب ىذ ــاو ي ػ ّغــ ه ّلع 

 ّ كال  اىبعاضي .
ــ          طّا   ئنــٌْ مــً معــاىٕ ا٦ٓــ٘ ضادــاٌ  ْلــ٘  طٓــ  مــً ايــصًٓ اذ

وَ َرتَْااااجَلََََّٖااااَََّل* ا تَّلَُااااَءَلٞتظْاااامُلَّٖٗ اااا ِلوََّٖ يتاااات حُلٍّــــْ مــــً معــــاىٕ  ْيــــُ  عــــافب  

 .(3)[ ََ َُْٗاىَٜلظٍِل َِٝالَّٖٗتَ ِلرتظ ىَََُّ 

ــافب    ــُ  عـ ــعل  ْيـ َّٖ اااذََِٝلاتااأَتلٖتهُاااْٙلَََّٖاااََُّل اَٜلَََّٖاااَََّلاتااا ْلََُٛعُاااىَّلٖتٓااااْٙللللّىـ

ــس   (4) [َلوَاتااَٖاىَّلحَتْاابَََُلَّٖٗ اا ُلوَِٞعْااَٙلَّٖ ىَُِْاإاللظتََْشَااىْهُْٙلظتاا ََّ َهُْٙل ا ََٞ اال ــ٘ أه خبكــْم معطا

ــْٗ        ــ٣و ّاييبـ ــٙ ا٨غـ ــاظ ق ـ ــطّا أضازّا ا٨اَـ ــصًٓ اذـ ــو أٌ ايـ   ّأـ

                                                           

 .105كْل٘ غْضٗ اي (1)
 .88غْضٗ ايعخط   (2)
 .2-1غْضٗ اييكط  (3)
 .173غْضٗ هل قنطاٌ  (4)
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ــ٘       ــطاض ّا عمبــ ــٙ ايذــ ــاٍّه ق ــ ــه ّأاــ ــسّا  ــ ــ نـب  كــ ــً اىبػــ ّينــ
ــٙ مت        ــيْاا هك ــؼ غ ــط ب٢ وب ــه كب ــْاٌ      ــصل ٍّ ــ٘ ل ــْ  بفب من ّايطا

  كح من٘ .
ــا مل  يعـــت   ّمـــً   ــط أىَـ ــْضٗ اييكـ ــ٘ أقـــ٣ِ مـــً غـ ــاظ ًب ا٦ٓـ ا٨قريـ

ــسّز      ــُ مــً ايهــ٣ي٘ ّايك ــاىْا مك بػـــب ل ــسخ ٌْ ا٨غــ٣و قبــا ا ــصًٓ ٓ اي
   بلبا ّقذكَه نبٔعاو لكذ٘ ا٨ىػاىٔ٘ ّغيدٔ٘ اشب     ّ ُٔ مػاٜ  :

ــصًٓ اذــطّا بىػــ دْا قــً اينذــط     ا٤ّفب     ــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ أٌ اي : لٔ
 َه أىاغاو مبكاظٌّ لايع   .ّبخكاضّا ا٨غ٣و لكذك

ــْضٗ        ــً غ ــ٣ِ م ــ٘ أق ــط   ًّب ا٦ٓ ــْضٗ اييك ــاؽ ًب غ ـــب ايي ــب٘ ل ّاييػ
ــً اييـــاؽ ًب        ــ     ـــاىبطاز مـ ــْم اىبال ـ ــٕ قنـــْو ّاشبكـ ــطاٌ ٍـ هل قنـ
غــْضٗ اييكــط ّايــصًٓ زخ ــْا ا٨غــ٣و أقــه  ٔؿــن  أٍــ  منــ٘ ّاي باٜــ    

      ّ هيــُ يبــً هــاض  ا٨غــ٣و أّ مل ؼبــاض  ايــي  ضبنــساو قــ ٙ اا ق ٔــُ 
 ّغ ه ّاىبػ نـب    ٔنْىْا ق ٙ ّاِْ :

 : ايصًٓ هاضلْا ا٨غ٣و ًب معطا٘ لسض ّأهس ّاشبيسل . ا٤ّل
 ايصًٓ أقاىْا ايصًٓ هاضلْا ا٨غ٣و . :اي اىٕ 

ــد  ــطاٌ       :اي اي ــْضٗ هل قن ــً غ ــ٣ِ م ــ٘ أق ــط َه ا٦ٓ ــصًٓ شا ــاؽ اي ايي
٘ أقــيا  مــً اييــاؽ ل دــاظ أٌ ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ  ــصاط  ٣ ــ (1) [اتاأَتلٖتهُااْٙلَََّٖااََُّ 

 ٍه :
ــسٍه         :أ٢ّو  ــطٓـ نــ ــٔس  ــ ــً ذبؿــ ــ نـب قــ ــاّا اىبػــ ــصًٓ أخــ ايــ

 ّقعمَه ق ٙ ا٨ اضٗ ق ٙ اىبسٓي٘ .
ايـــصًٓ اذـــطّا يبـــً ػبنعـــٌْ ازبٔـــْف ّٓعـــسٌّ ايعـــسٗ نـــس    : اىٔـــاو 
 اىبػ نـب .
اىبػــ نٌْ ايــصًٓ  ــصاطٍه ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ لايهــن  )ٍــه(ًب  ْيــُ    : اي ــاو 

 [.اتَٔتلٖتهُْٙ عافب  
                                                           

 .173غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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ــ٘  ــٌْ   اي اىٔـــ ــا ٓيال ـــ ــصًٓ ٓـــــسخ ٌْ ا٨غـــــ٣و    داىبـــ ــطاو ايـــ : باـــ
ــذ٘         ــْ ايك ــسح ّضب ــاٛ ّاىب ــَٔه لاي ي ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ــَاز ـب ٓكذه لايؿ

 اي بٔد٘ قيَه .
ــ٘  ــ٘      اي اي ـ ــساٛ ّيغـ ــت ّاييـ ــٔ  اييعـ ــ٘ قـ ــ نـب ًب أذٔـ ــ  اىبػـ :   زٓـ

اشبالـــا     ٔنـــٌْ ايـــصٖ ٓـــسخ  ا٨غـــ٣و بىػـــاىاو مػـــ ناو بخكـــاض اسبـــ   
 خ  ًب زًٓ اا ايصٖ أضازِ ي ياؽ نبٔعاو .ّا سٚ ّز

: ايبؿـــاضٗ ي ـــي  ضبنــــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغــــ ه      ايطالعـــ٘      
 ّاىبػ نـب لس   ايهطض قيَه لعس قاٍه ّاَازٍه .

ّاــاٛ يذــ  اييــاؽ ًب غــْضٗ اييكــط يبٔــاٌ  هــ  اا قــع ّاــ  ق ــٙ   
ــ       ــس مـ ــط  ّاهـ ــ  ٕ لعـ ــاؽ ٓـ ــً اييـ ــذح قـ ــو أٌ ايكـ ــ نـب   ّأـ اىبػـ

ــي     ازبَــ ــكح منــ٘ ق ــٙ يػــاٌ اي ــْو   ــال ًب غــبٔ  اا  ئػــنٙ ٓ از ّاي ك
ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ل ىــُ ٓــْو اىبطهبــ٘   ّ ــس ّضز ٍــصا         

ــافب     ــُ  عـ ــو ل ْيـ َااااَٙلْتاااََٜلِٚاااْٝلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّلوََتىََّطَاااىَّْلراَٖظَااابْمالللللايْقـ

ــع    (1) [وََتىََّطَااىَّْلراَٖ َٛمْحََٛاا ِل ــً ضؾــداا  ــْايٕ اىبعري اا مــ  ا٨اَــاز  ٍّــْ م

 ّايكا    نً مكازٓ    سٓط هٓ٘ ايبدد أمْض :
  قـــــذح قـــــيَه  ـــــاٌ اا قـــــع ّاـــــ  ٓيـــــعل ا٦ٓـــــاا  :ا٤ّل     

 ّايااٍـب ايا دبصلَه بفب مياظل ايكْل٘ ّا٨ىال٘ .
  اقذح قيَه ٨ ام٘ اسبري٘ ق َٔه . :اي اىٕ     
ً٪ ب ق٬ــ   قــذح قــيَه  ) :اي ايــد      ٬ٔ ــ ــْ ٪ ل٪ ٌٲ اين ا ا ــاٰل   ب  ٬ً ًأق٪ ــ ً  ٰم ٬ٔ ب٪ع٪

.٫ٛ ٬ٔو٪ ٓ٪ؿ٪ا َ٪ا ًا ٫ًٓ  ِّب٫  . (2) (اٰا   
ظتَطْاابامْل  قــذح قــيَه  ــاٌ ايذــكح  طٓــ     ــال  عــافب        :ايطالــ      

 .(1) [وَٞتمََّ ُلاتماَبًَل* اٞ هُْٙلََمَوْٞت ُلرَعُِ ًَّلل*طَبْمًَّلَُُِٛ ًل

                                                           

 .17غْضٗ ايب س  (1)
 .2/288ايسض اىبي ْض   (2)
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ــامؼ  ــ نـب    :اشب ــٔه اىبػ ــ  ًب  ع  ــصل ايْغ ــيَه ّأل ــذح ق ــاو   اق أهن
ــافب    ــال  عـ ــطٓع٘    ـ ــاٜ  ايؿـ ــطاٜا ّمػـ َََرتَ هَاااَلَّٖمَسُاااىٔالرَِّٗاااغ لَٚاااَلراٞااا أتل اٖتُْاااَّلللايذـ

 .(2) [ِْٚٝل َر َّ

  اقذح قيَه   س أىصضا ّأّق ت ّلؿٯطا . :ايػازؽ 
  قـــذح قـــيَه ّ ـــ  ي نـــ١ميـب غـــ٣و ق ـــٔنه ( أٖ أٌ       :ايػـــال  

ــافب       ــ٣و  ضهبـــ٘ ّأمـــً ي نػـــ نـب ي ْيـــُ  عـ  تَّلَُاااَءَِتلَّٖ اااذََِٝللوَ اا٨غـ

ــس  (3) [َُؤَُِْٚااىَٜلراَََََََِااَلظتُااإ لسَاا ٌَ٘للَٗتاآُْاْٙلْتتتاالَل َر ٓاااْٙللَٗتااًلٞتي تِاا ِلَّٖمَحَْٛاا تللل ّيــً   ٔ

ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ ضهبــ٘ اا شبكــْم اىبــ١ميـب أّ أىَــا ي نــ١ميـب خاقــ٘          
ــامـب هٓــ٘ ايبدــد   ّ  ــسٓط          ــ  ا ــَه ّميَــا مه ــا ٍــٕ  كغؿــٙ اشب٣ٜ بلب

 ق ٙ ّاِْ : ا٦ٓ٘
 اك  ضلنه ق ٙ ىذػُ ايطهب٘  اقذح قيَه . :ا٤ّل  
   قذح قيَه  اٌ ضلر اك  ق ٙ ىذػُ ايطهب٘ . :اي اىٕ  
 ّ   غ٣و اك  ضلنه ق ٙ ىذػُ ايطهب٘ . :اي ايد  
   قذدْا قيَه   س اك  ضلنه ق ٙ ىذػُ ايطهب٘ . :ايطال   
ــ٘ أقــ٣ِ مــً غــْضٗ ا٤ىعــاو ق     ــسل ى ــه ا٦ٓ ــاٌ   ــت ٓ  ــٙ اشبالــا   

ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّبضازٗ ايطأ ــ٘ لــاىب١ميـب   ّ ــكح   
لـا  ايكْلـ٘  ـه   ازبـْا    ٍـصا قــدٔح   ّينـً ا٦ٓـ٘  ـبـب  اىْىـاو مــً          
ــ٘       ــت ايطهب ــ٘ ّ  بٔ ــ  لنكال ــع ّا ــ  اا ق ــْ  ذه ــ٘   ٍّ ا٨ضازٗ ايكنْٓئ

 . ه٣و ميُ غبداىُ
َََرتَ هَااااَلْيــــُ  عــــافب  ّٓــــ  ٕ يذــــ  اكــــ  قبعيــــٙ  ــــط  انــــا ًب      

ْٙلللللللللل ٓااا  ٗ ٖتَع ْٙل ٓا ِٗ ْٝلاتااْب ِٚاا َٝل ٖ ااِذَ ٗتااًلَّ ْاِتااَللَل َٛااَل ْت ُ٘ل ََُ ْٙلَّٖظ اا ٓا ُْ ٗتاا ْاِتااَللَل َُااىَّل َٚ َٝلا ٖ ااِذَ َّ
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ــ٘   ّينــً       (1) [َتت ُاااىَٜ ــ  اي انــٕ لاييذ  ــٔنً اك ّبفب ا٦ٌ ٓ ــال ًب اي

ــافب      ــُ  ع ــ ح ًب  ْي ــٙ ٢ ٓك ــصا اىبعي  (2) [ ِلَّٖمَحَْٛاا تْتتتاالَل َر ٓاااْٙللَٗتااًلٞتي تِااللٍ

 َــْ غــبداىُ ّاهــس أهــس ٢ مب ــٕ أّ ٓذــط  ق ــٙ ىذػــُ   بلبــا  ذهــ          
 اا قع ّا  لاغكسام٘ ضهبكُ ق ٙ اىب١ميـب ّايياؽ نبٔعاو .

ّغـــ ه  ـــال : بٌ اا  ّهيـــُ قـــ ٙ اا ق ٔـــُ  ّقـــً ضغـــْل اا       
ــُ        ــ ىعل مي ــاو     ــ يذٕ ق ــنْاا ّا٤ض  ل ــ  ايػ ــ  أٌ ؽب  ــاو  ب ــ  اكال اك

ــكـب ــطهٌ     هٓ ــطٗ   ٢ّ ٓ  ــْضٗ ايب  ــا غ ــكه لَن ــال  ٔ طلَــا   خ ــ٣ن ئ ًب زاض  
 .(3) (ؾٔالاٌ  

ــط       ــْضٗ ايعخ ــا خاكبــ٘ يػ ــذح ٍــصِ صب١ٍٔ ــ٘ ايك ــاظ  ًب هٓ ّمــً ا٨قري
ــاىٕ        ــً مع ــا م ــا  َٔ ــن ٘ ّم ــسا٠ٍا لايبػ ــسخاٌ ّبلك ــْضٗ اي ــسٍا غ ــ  ٕ لع يك

 ايطهب٘ لاىب١ميـب ّايياؽ نبٔعاو .
.يكنـــٌْ اـــ  (4) [تتاااَ الَّٖ ُٛااابانِوََّٖ ِٓل*حاااٙل ـــه لـــسأا ل ْيـــُ  عـــافب   

ظتتَاااااىْفَلهٓـــــ٘ مـــــً هٓـــــاا غـــــْضٗ ايـــــسخاٌ مكـــــسا او ي ْيـــــُ  عـــــافب  

ــ٘ ّأٌ ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ مل  ــ ا حبــط  ايعالــو ايــْاّ )       (5)[ََعْٗتُٛااىَٜ خاق

ــت    ــا  ايــ ــٌْ( بلبــ ــْ  ٓع نــ ــ  ظتتَااااىْفَلََعْٗتُٛااااىَّٜغــ ــاٌ ايكع ٔــ [ يبٔــ

ق ــه ايــصًٓ  ّايذْضٓــ٘ ّقــسو ا٨لالــاٛ لـــب ايكــذح ّ ــْل غــ٣و ّلـــب        
 اذطّا ّايياؽ لا٦ٓاا .

                                                           

 .183غْضٗ ايب طٗ  (1)
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ّمــً ا٨قريــاظ ًب ى ــه ا٦ٓــاا بمنــاٌ ايكــ ٘ ّازبنــ  شٖ ايس٢يــ٘        
لــــب هخـــط هٓـــ٘ ايعخـــط  ّهٓـــاا غـــْضٗ ايـــسخاٌ   ّ  ـــسٓط ا٦ٓـــ٘ ق ـــٙ   

 ّاِْ :
 :  ػْ  ٓع نٌْ هه ّاينكا  اىببـب . ا٤ّل    
٘   :اي ــاىٕ      ــا أىعييــا اي ــطهٌ  ك ــْو ق ــَٔه اسبريــ     ػــْ  ٓع نــٌْ بى

 ّ كبـب خػاض َه ًب اييؿ  ـب .
ــد      ــ      :اي ايـ ــ٘   ئيَـ ــ٘ مباضاـ ــاِ ًب ئ ـ ــا أىعييـ ــٌْ بىـ ــْ  ٓع نـ  ػـ

 اىب١ميٌْ مً  ْٔناا ئ ٘ اي سض .
 ػــْ  ٓع نــٌْ بىــا ايــا ميــصضًٓ ( ّمــً ا٨ىــصاض  ْيــُ         :ايطالــ      

[يــصا   ــسو  بــ  غــْضٗ ايــسخاٌ ل ذــ  ايذعــ        ظتتَااىْفَلََعْٗتُٛااىَٜل عــافب  

ــٕ   ــس   ََاااَلَُٚاااذِ اََْٝااىبانـ ــي  ضبنـ ــ  ي ـ ــع ّاـ ــط اا قـ ــاٌ أٌ أمـ [ ّيبٔـ

قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه لايكــذح قــً ايــصًٓ اذــطّا بىــصاض  ــه ّاــصا  
[  ككـــْافب ا٨ىـــصاضاا ق ـــَٔه ًب شاا ايْ ـــت وَااااإ لسَااا ٌَ٘ ْيـــُ غـــبداىُ  

 ايصٖ  كعسز ّ كهاقو ايبؿاضاا ي نػ نـب . 
اـــ  أمـــط هنـــٔه يـــٔع ه   ػـــْ  ٓع نـــٌْ  َٔـــا ٓذـــطل :اشبـــامؼ     

ــ٘       ــب  ايالاق ــ نـب ًب غ ــاز اىبػ ــسض   ّباكَ ــ٘ اي  ــاا ئ  ــطّا لطا ــصًٓ اذ اي
  َٔا   ّ هاٛ ىَاضٍا لايكٔاو .

ــُ )       ــ٣و ًب  ْيـ ــُ ايػـ ــا ط ق ٔـ ــاو ايبـ ــً ا٨مـ ــعٯ  ّقـ ــْل اا قـ ــً  ـ قـ
؟  ــال : ىعــه    ئ ــ٘ اي ــسض       (1) ّاــ ٯ : ) بىــا اىعييــاِ ًب ئ ــ٘ مباضاــ٘ (    

ــي٘ ًب   ــ  غـ ــٕ ًب اـ ــعل   ٍّـ ــه ٓيـ ــط     ـ ــط ا٢ّاخـ ــاٌ ًب ايعؿـ ــَط ضمهـ ؾـ
ــ ٯ     ــعٯ ّا ــال اا ق ــسض     ــ٘ اي  ــطهٌ ب٢ ًب ئ  ــط    اي  ــ  أم ــطل ا ــا ٓذ َٔ  ( :

ــ٘ اي ــسض اــ  ؾــٕٛ ٓنــٌْ ًب   ــر ايػــي٘ بفب     هنــٔه (  ــال : ٓ ــسض ًب ئ 
م  ــَا مــً  الــ  مــً خــ  ّؾــط ّنياقــ٘ ّمعكــٔ٘ ّمْيــْز ّأاــ  ّضظل    

                                                           

 .3غْضٗ ايسخاٌ  (1)
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ــْ ا     ــٕ  َـ ــي٘ ّ هـ ــر ايػـ ــسض ًب   ـ ــا  اـ ــْو نـ ــ٘  كـ ــاِ ًب ئ ـ ــا أىعييـ (. )أىـ
 .(1)مباضا٘(

ــس      ) ــْال ّ  ــٕ ًب ا٤غ ــ  مبؿ ــسٚ ايطا ــر ي ــال : بى ــاؽ   ــً قب قــً ال
بىـــا أىعييـــاِ ًب ئ ـــ٘ مباضاـــ٘ بىـــا ايـــا   }ّ ـــ  امســـُ ًب اىبـــْ ٙ    ـــه  ـــطأ  

 .ٓع  ) ئ ٘ اي سض (  (2){ َٔا ٓذطل ا  أمط هنٔه  } {ميصضًٓ 
بفب م  ــَا مـً  الـ  مــْا أّ    ـال :  ذـٕ   ـر اي ٔ ــ٘ ٓذـطل أمـط ايـسىٔا       
 .(3)(فب م  َا مً  ال  هٔاٗ أّ ضظل ا  أمط ايسىٔا ٓذطل   ر اي ٔ ٘ ب

ــس        ــسىٔا قبؿــٔٝ٘ ّضهبــ٘ مــً قي ــٔع ه ايــصًٓ اذــطّا أٌ ل ــاٍٛه ًب اي ي
 اا   يبا ٓػك عو باكيا  ضباضل٘ اييبْٗ ّايكيعٓ  .

 :  ػـــْ  ٓع نـــٌْ أمـــطاو مـــً قيـــسىا ( ّاا قـــع ّاـــ   ايػـــازؽ    
 لٔسِ م ائس ا٤مْض   ٍّْ ايصٖ َٓ  ّٓطظل ّمبي  .

بٌ ايطاــ  ٓكــعّج ّٓعــطؽ ّقــً ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ) 
 .(4) (ّ س خطج امسُ ًب اىبْ ٙ   ٤ٌ ا٦اال   ال  ًب ؾعباٌ

 [ ق ٙ ّاِْ :ظتتَىْفَلََعْٗتُٛىَٜي س ّضز  ْيُ  عافب  

ايـــب٣ٛ ايـــصٖ : بىـــُ ّقٔـــس ّربْٓـــو ي ـــصًٓ اذـــطّا خبكـــْم  ا٤ّل
 ٣ٓ ٌْ ًب اسبٔاٗ ايسىٔا .

ــاىٕ  ــصًٓ اذــطّا ليكــط ا٨غــ٣و   ّظَــْض اىبػــ نـب     :اي  ــصاض ي  ــُ بى بى
ــُ     ــُ ّهي ق ــَٔه    ــال  عــافب ًب ايْقــس اينــطٓه ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ

 .(5) [ُُِٖو هامَ ُللَٗتًلَّٖ  َٝالْاِّٗ ِلوَٖتىْلْتما َلَّٖ ُٛشْماْاىَّٜغ ه ّاىبػ نـب  

                                                           

 .10ايْغاٜ   (1)
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ــد اي     ــٔ        : اي ــا ٓك ــس ىب ــ  ّايطق ــ نـب ي س  ــْٗ ي نػ ــ٘ زق ًب ا٦ٓ
 ايصًٓ اذطّا مً ايب٣ٛ ّاىبكاٜ  لػب  ن٣يكَه ّادْزٍه .

زقــْٗ اىبػــ نـب ي ؿــنط ا قــع ّاــ  ي يريــاٗ مــً ايْقٔــس   ايطالــ  :    
ايــْاضز ًب هٓــ٘ ايبدــد   ٍّــْ مــً بقريــاظ اي ــطهٌ ّلطاــاا ا٨مبــاٌ ًب         

ــْاضز ًب   ــو اي ــً ايكدْٓ ــ٣م٘ م ــسخْل     ايػ ــُ ل ــً مي ــبح ا٤م ــطهٌ ّئك اي 
 ا٨غ٣و ّأزاٛ ايذطاٜا قعاو  دطاو ي نػ نـب .

ــامؼ :     ــافب     اشبــ ــُ  عــ ــ نـب  ْيــ ــاش اىبػــ [ ظتتَااااىْفَلََعْٗتُٛااااىَٜلبربــ

ي ـــب٣ا ّا٨ىـــصاض ّايْقٔـــس ي ـــصًٓ اذـــطّا   ّٓيـــال اىبػـــ ه اي ـــْا  مـــً  
 اَاا :

٣ّٗ مـــً  ـــ٣ّٗ هٓـــ٘ ايبدـــد   ّمـــا  ـــسل ق ٔـــُ ٍـــصِ ايـــك  ا٤ّفب :    
ــُ       ــ  ي ــْ   ٔنك ــْ ايْا ــٙ عب ــ٣ٗ ق  ــ٘ ًب ايك ــ ه ا٦ٓ ــطأ اىبػ ــ     ٔ  ايكب ٔ

  ب ٔغاو ّبىصاضاو ي صًٓ اذطّا .
 ٍصِ اي طاٛٗ ّاَـب : ّذبكن    

 اي طاٛٗ ا٨خذا ٔ٘ ًب ق٣ٗ اي َط ّايعكط . : ا٤ّل    
اي ـــطاٛٗ ازبَطٓـــ٘ ًب قـــ٣ٗ اىبغـــط  ّايعؿـــاٛ ّايكـــبح    :اي ـــاىٕ     

 كاٌ :ّ َٔا مػ ي
 مسا  اينا ط ّاىبيا   ي  طاٛٗ . :ا٤ّفب     
 قسو مسا  اينا ط ّاىبيا    ا . :اي اىٔ٘     
ــطاٛٗ ًب         ــْم اي ـ ــ  خبكـ ــً ايكب ٔـ ــٔ ً مـ ــسض اىبكـ ــال أٌ اي ـ ــس ٓ ـ ّ ـ

ــْ          ــً مْن ــ٣ِ   ّين ــاىٕ أق ــُ اي  ــً ايْا ــ٘ م ــ ي٘ اي اىٔ ــٕ اىبػ ــ٣ٗ ٍ ايك
ايكــ٣ٗ  ب ٔــ    ّاــ     ايكب ٔــ  أقــه   ّّ ــْ  اىبػــ ه لـــب ٓــسٖ اا ًب     

  طاٛٗ ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ ق ٙ ّاِْ :
 : بىَا ّقٔس ّربْٓو ي صًٓ اذطّا . أ٢ّو   
 ا٦ٓ٘ مْق ٘ ي نػ نـب . : اىٔاو    
 ًب  طاٛٗ اىبػ ه ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ لعد يُ ي عن  قبهامٔيَا . : اي او    
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ــاو     ــٔاىُ  ـــا      :ضالعـ ــطظر زٌّ ىػـ ــ٘ لـ ــ٘ اي طهىٔـ ــ ه ي٧ٓـ ــطاٛٗ اىبػـ     ـ
ــطزاو        ــ ّض َا  ـ ــ٣ٗ  ّقـ ــاضج ايكـ ــا خـ ــ٘ يك٣ّ َـ ــٔاٌ م سمـ ــسو اييػـ ّقـ

 مباضااو مً أ طاز ا٤مط لاىبعطّ  ّاييَٕ قً اىبينط .
ــ٘  ــٔاقَا         :اي اىٔ ــا ّن ــً ذبطٓذَ ــُ م ــطهٌ ّميع ــ٘ اي  ــ ه ٦ٓ ــس اىبػ  عاٍ

ّاعــ  ايــصًٓ اذــطّا قــااعًٓ قــً ايْقــْل بئَــا ميالْ ــاو ّمهــنْىاو         
 ّ ذػ او .

ــص  ــاظ ايـ ــً ا٨قريـ ــ٘  ّمـ ــطهٌ ا ٔـ ــصاض ًب اي ـ ــ٘ ا٨ىـ ــ ٖ أٌ يغـ ا ٕ ّايغـ
 ّّاند٘ ٢ّ ذبكن  ايسزٓس ّ عسز ايك ّٓ  .

: قنــ  اىبػــ ه قبهــامـب هٓــ٘ ايبدــد   ّ ٔامــُ لــايكدْٓو        اي اي ــ٘   
 مً اينذط ّايه٣ي٘ .

ــ٘ ايبدــ    ــاظ هٓ ــً بقري ــطأ    ّم ــساز    ٔ  ــً ا٨ض  ــ٘ م ــا ّا ٔ ــ ٖ أىَ د ايغ
[ ٔكنػــــر لعــــطٚ ا٨مبــــاٌ    ىَٜظتتَااااىْفَلََعْٗتُٛاااالاىبػــــ ه  ْيــــُ  عــــافب   

وََٚااْٝلََعْتتظِااْٙلراَٖٗ اا ِل  ــال  عــافبّٓػــكْ   مــً قكــنكُ مــً ايعيــ  ّايعٓــ    

 .(1)[ظتُت ْلهُ ٌَِل اٖتًلطِمََّؽٍلُٚتْتتُُِٙت

ّكبػــر اىبػــ ه لػــيً ا ــسٚ  ــْا  ي نػــ ه ٤ٌ ا٨مبــاٌ مال ــْ         
ــا      ــُ اا  َٔ ــٙ اىبػــ ه ٓطظ  ٛ٭ ّبغــكسام٘   ّاــ  غــاق٘ كبــط ق  ــسا ا٤اــط بلك

 ّاي ْا  ق ٙ أمْض :
: بخكٔـــاض ا٨غـــ٣و    كـــدٔح أٌ ا٨خكٔـــاض هـــسن لـــاييال        ا٤ّل

ــ      ــع ّاـ ــً اا قـ ــَاز ـب   ّينـ ــصٖ   (2) [ اولَّٖ يتؼ ااإالَّٖ عَوِاااُٙاللايؿـ ــْ ايـ  َـ

 ؼبكػ  بخكٔاض ا٨مباٌ أمطاو مكريسزاو .
ــاىٕ  ــاقاا       :اي  ــً غ ــاق٘ م ــ  غ ــاٌ ًب ا ــاظل ا٨مب ــ ه ًب مي ــاا اىبػ  ب
    ٕ ق ُٔ .ايسىٔا ايا 
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ــد  ــس اي طلــ٘ بفب اا قــع      :اي اي ــاا ايعبازٓــ٘ ل ك أزاٛ اىبػــ ه ايْااب
 ّا  .

هــطم اىبػــ ه ق ــٙ بخككــاو أٓــاو هٔا ــُ ًب ايــسىٔا لا٨مبــاٌ      :ايطالــ  
ــافب     ــال  عــ ــَاز ـب    ــ ــ٘ ب٢ لايؿــ ــا ّي٥هبــ ــُ  ــ ــسو مغازض ــ َََرتَ هَااااَلّقــ

 .(1)[ ِلوَ تلَتُٛىَاَٝل ا  لوَرتٞ تاْٙلُٚتُِْٗٛىََّٜٖ ذََِٝلاََُٚىَّلََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلحَ َلَاُتََِ

[بمــك٣ٛ ىذـــؼ  ظتتَااىْفَلََعْٗتُٛااىَٜللئنــٌْ مــً مكــازٓ   ْيــُ  عـــافب      

اينــا ط لاسبػـــطٗ لاىب اضىـــ٘ ًب ايْاـــْز ايـــصٍ  لــــب مـــْا اىبػـــ ه ق ـــٙ  
ــا ط ق ـــٙ ازبدـــْز   ئبـــسأ دب ـــٕ    ا ـــسٚ ّا٨غـــ٣و   ّلــــب مـــْا اينـ

          ً لٔيَنا ًب قامل ا٦خطٗ . اىباٜع ّايذاضل ّايكبآ
ّمـــً ا٨قريـــاظ ًب هٓـــ٘ ايبدـــد أىَـــا مل  نكـــو لـــا٤مط ي ـــي  ضبنـــس 
ــت      ــ٣و   بش أخككنـ ــاي ْل غـ ــذح ّلـ ــ ه لايكـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ قـ
لــايكدْٓو ّايْقٔـــس ي ـــصًٓ ٓكـــطٌّ ق ـــٙ اينذـــط مـــ  اَـــاز اىبػـــ نـب  

 ّقاٍه ّقذدَه ّقذٍْه قيَه .
[ّاــاٛا لكــٔغ٘ ايط ــ  ي ذــ     اااإ لسَاا ٌَ٘لوَّ ــس ّضزا ا٦ٓــ٘ لــا٤مط    

 ايػ٣و يك سٓط ّاْز هص  م  ايػع٘ ّاىبيسّه٘ مً اَاا :
ايػـــع٘ ًب ز٢٢ا ايط ـــ  ّّاـــِْ ا٨هكنـــال  ٔـــُ   ٍّـــ        ا٤ّفب :

ٍــْ مبكــسأ شبــا ضبــصّ    أّ خــا ىببكــسأ ضبــصّ  أّ  اقــ  أّ قــذ٘ أّ        
 .خا بٌ أّ أهس أخْا َا   ٢ ماى  مً  عسز ٍصِ ايْاِْ 

ــ٘ :    ــا      اي اىٔ ــأٍه اي ــطٗ اىبذ ــ٣و   ّا  ــاىٕ ايػ ــسز ًب مع ــع٘ ّايكع ايػ
  كذط  قيُ .
 اىبكازٓ  ايْا عٔ٘ اىبسؾد٘ قً يذ  ايػ٣و ًب اي طهٌ . اي اي ٘ :

ــْاضزٗ ًب     ايطالعــ٘ : ـــب أيذــاظ ايػــ٣و اي ــازبن  ل ــه اىبياغــب٘ ل ــا   ق  مي
ػــيٙ   ًّب اي ــطهٌ   ّمــً ا٦ٓــاا أٌ ايػــ٣و بغــه مــً أمســاٛ اا اسب      
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ــ    هُااىَلَّٖٗ اا ُلَّٖ ااذٌِل تل اٖتاا َل ا  لهُااىَلَّٖ َِٛٗااُّلَّٖ ُااا  وَُّلَّٖتَاا َُ٘لَّٖ ُٛااؤُِْٚٝلَّٖ ُٛهَااُُِْٛٝلللللللايكيعٓ

      .   (1)[َّٖ عَ اَ ُلَّٖ ََبََ ُلَّٖ ُٛتتٓتب مُ

ّٓــطٚ اييــاؽ  عا ـــ  ّ ــْايٕ ىــعّل هٓـــاا اي ــطهٌ ظبْمــاو ّل دـــاظ       
ًب مهــامٔيَا اي سغــٔ٘ نيْقــاو ّ َــطاو مــً     ا٤غــبا  ّاىبْانــٔ  ئكــسلطّا   

 اَاا :
 ايكسلط قبعاىٕ ا  هٓ٘ ق ٙ عبْ مػك   . :ا٤ّفب 

ــ٘  ــِْ    :اي اىٔــ ــطهٌ   ّبزضاي ّاــ ــاا اي ــ ـــب هٓــ ــ  لــ ــعٕ ًب ازبنــ ايػــ
 ا٨قرياظ  َٔا صبكنع٘ ّمكذط ٘ .

 ايكذنط لبسٓ  قي  اا ّ ه ُ ايع ٔه ليعّل اي طهٌ . :اي اي ٘ 
كــط ايع ــٔه ي يبــْٗ ّا٨غــ٣و ًب معطاــ٘ لــسض  ّٓكــبـب ي ــصًٓ اذــطّا ايي

ــُ  عــافب    ظتَٛه اإ لَّٖ ٓتااَظِماََٝلرتْٚهاٗ هُااْٙللّأهــس ّاشبيــسل   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي

 .(2)[ ُوََْ ًَّ

ــا       ــ٣  هػ ــ٣و ا٤ّفب خ ــاضي ا٨غ ــ نـب ًب مع ــط اىبػ ــاٌ ىك ــس ا ي 
ىكــاٜال اىبعــاضي ّ ــ  قــسز ازبيــْز ّا٤غــ د٘ ّاىبــ١ٌّ قيــس اــ  مــً نيــطًب  

بش اـــاٌ ايطادـــاٌ  َٔـــا ي ـــصًٓ اذـــطّا ًب اـــ  معطاـــ٘ ميَـــا    اي كـــال   
ّمل ٓنــً ٍــصا ايطادــاٌ لػــٔالاو لــ  اــاٌ ايذــاضل لٔــيَه ّلـــب اــٔـ          
ــطاـب         ــٔـ اىبؿ ــٌْ ا ــا ٓن ــ٘ ميَ ــ  معطا ــٕ ا ــب او    ذ ــاو ّا ــ نـب ا ٔ اىبػ
أا ــط مــً  ٣ ــ٘ أنــعا  اــٔـ اىبػــ نـب   أمــا اشبٔــ  ّا٤غــ د٘ ّاىبــ١ٌ   

ــط مــً ٍــصِ اي   ــال    ايذــاضل  َٔــا أا  ــُ  ط ٔــ  ي نػــ نـب لاي ك يػــب٘   ّا ى
 ل داظ أىَا  نٌْ  ياٜه  ه .

ــاٌ         ــُ ا ــ ه أى ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــْٗ ضبن ــاظ ًب ىب ــً ا٨قري ّم
ــاضل      ــُ ّاىبػــ نـب لايذ ــ  اــ  معطاــ٘ مــ  معط ك ٓبؿــط اىبػــ نـب لاييكــط  ب
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ــاضِ قــً      ــا أّ بخب ــُ يط٠ٓ ــا ضهٍــا أّ   ّٓ  ــاٌ ض٠ٓ ــايْهٕ ّلٔ لـــب ازبٔؿـــب ل
 َاٛ اىبعطا٘ ّشاطِ ىبكاض  اباض أـ اىبؿطاـب .أذٔ٘ بىك

ّىبــا اــاٛ بفب ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه  بٔــ  معطاــ٘ لــسض         
خــا غــ   ــطٓـ ئنيعــْا قــ  ّ ا  ــ٘ ألــٕ غــذٔاٌ   أزضي ّ ــْ  اىبعطاــ٘    
ىبــا قّ نــُ اا   ّمــا ٓكري ــٙ لْنــْح مــً هيــ  ّ ــٔ   ــطٓـ ق ٔــُ ّق ــٙ 

ــ٘ باكــ   ــاٌ اي ا   ــ نـب   ّب٢   ــْ   اىبػ ــ  أل ــ٘   ّاك ــا بفب من اظا ًب نيطٓ َ
ــط        ــ نت ّمل  كع ــ٘ غ ــْ  ٤ٌ اي ا   ــيَه ايطا ــ  م ــطٓـ ٓال  ــذٔاٌ ي  غ
ــْا بفب اىبهــٕ عبــْ لــسض   ــاو ضغــْل اا قــ ٙ اا     بفب أشٚ   ّينــيَه أل
ــس ا٤ىكــاض يــٔؼ ق ــٙ     ــُ ّغــ ه لاغكؿــاضٗ أقــدالُ   ّاــاٌ ٓطٓ ــُ ّهي ق ٔ

     ّ غـــعٙ بفب مســـا   عبـــْ ايكعـــٔـب   ّينـــً أ٢ٍّـــه ايعيآـــ٘ اشباقـــ٘   
ــطٓـ أو        ــاٗ   ــٌْ قب٣  ــه ٓط ب ــ  ٍ ــْح   ٍّ ــاٌ ّايْن ــٔ  ايبٔ ــْ ه لك  

 مبكيعٌْ قيَا ٤مْض :
 : ا٤ىكاض أا ط ايكدال٘ قسزاو . أ٢ّو

وَشَااَوا ْهُْٙلظِااٍلَّألتْٚاامالظتااإا تَّللَ َْٚااجَللبىــُ مــً مكــازٓ   ْيــُ  عــافب     : اىٔــاو 

 . (1) [َّٖ ُٛتتىَِِّْٗنَلظتتتىَْ ٕ للَٗتًلَّٖٗ  ِل اَٜلَّٖٗ  َلَُحِل 

ــاو :  ــُ      اي ـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــكَه يطغـ ــاض لٔعـ ــس ا٤ىكـ   ٔٔـ
ــ٘ )     ــ٘ ايع بـ ــال ئ ـ ــاضٍه   بش  ـ ــ  بفب زٓـ ــِْ بشا ّقـ ــ ٌ مبيعـ ــ ه لـ ــا ّغـ ٓ٪ـ

ّ٪ق٪ــ نت٪   ٓ٪اض ى٪ــا   ً ــع ش٪ا  ٬ً ٰشم٪اٰمــر ه٪كٯــٙ  ٪ٰكــ ٪ بًيــٙ ٰز ٛٮ ٰمــ ُٰ بىٯــا ل٫ــط٪ا ض٪غ٫ــْل٪ ايّ ــ
ــت٪  ــا   ً ً ى٬ ٬ٔي٪ ٌ٪         بًي ــا ٛ٪ى٪ا . ً ًن ــا ّ٪ٰىػ٪ ــا  ٛ٪ى٪ ٫ُ ًأل٬ي٪ا ــ ــ ٫ ٰمي٬ ــا ى٪ن٬ي٪ ــر ٰمنٯ ــا ى٪ن٬ي٪ع٫ ــٕ ٰشمٯٰكي٪  ٰ

    ُٰ ٬ٔــ ٫ُ ق٪ً  ــّ ٙ ايّ ــ ُٰ ق٪ ــْل٫ ايّ ــ ــُ ض٪غ٫ ٌ٪ اينً ى٬ك٪ــاض٫     ّهي ــا  ٪ناــْ ْٯ ٫ ًأّي ٓ٪ك٪د٪ــ ّ٪غ٪ــّ ه٪ 
٬ٌ ًيــ    ّ٪ًأ  ِٰ ّٯ ــس٫ ٬ً ق٪ ــ ٰ٘ ٰم ــ ٫ُ ٰلاينن٪ٰسٓي٪ ــ ٍ٪ن٪ ٬ً ز٪ ــ ــا ٰمنٯ ٫ِ بّي ــط٪ ــا ى٪ك٬ ٪َ ٬ٔ َ ه٬  ٪ــط٪ٚ ق٪ً  ٬ٔ ــ ٬ٔؼ٪ ق٪ً 

ّٯ  َ ه٬ بًيٙ ق٪س٫ ٓ٪ٰػ ٪ ٰل  ٬ٌ ٍٰه٬ًأ ٬ً ٰلً اٰز  . (2) ( ٰم
 لٔع٘ ايع ب٘  هنيت أمْضاو :  أٖ أٌ

                                                           

 .159غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .1/615غ ٗ بلً ٍؿاو  (2)
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ــي     ا٤ّل ــْل ايـ ــاض  بـــ  ّقـ ــٙ ا٤ىكـ : قـــسو  ط ـــ  اىبػـــ١ّئ٘ ق ـ
قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب اىبسٓيــ٘    ــ٣ ٓكدن ــٌْ ؾــٔٝاو يبــا ٓ  ــاِ ًب   

ــي  قــ    ــٌْ اي ــ ىَه ؼب  ــ٘   ّا ــطٗ    من ــٙ ا ري ــ ه ق  ــُ ّغ ــُ ّهي  ٙ اا ق ٔ
ــ٘     ــٕ ايااـ ــ  ّ غؿـ ــكسام٘ ايكيعٓـ ــ٣مكُ ّبغـ ــا غـ ــَٔه ٤ٌ  َٔـ ــطّج بيـ ّاشبـ
اىبسٓيــ٘ بمســـاو ّمػــنٙ   يـــصا هاىبـــا ّقــ  ايـــي  قــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ     
ــْ       ــ    ٍّ ــً ايك طٓ ــط  م ــنٙ ٓ  ــت  ػ ــا   بش ااى ــسٯل بمسَ ــا ل ّغــ ه بئَ

نيَا ٍــْ ٓ ــط  لــً   ايكغــٔ    ّاي ــط  ٍــْ ايذػــاز   ّ ٔــ  أّل مــً غــ      
  آي٘ أهس ايعناي ٘ .

ــُ باكَــاز      ــس اا قــع ّاــ  أو أى ٍّــ  اــاٌ  غــٔ  بغــه ٓ ــط  مــً قي
ــال      ــُ ّغــ ه   ازبــْا  ٍــْ ا٤ّل     ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ــس اي مــً قي

ــافب   َٚاااَلْتاااََٜلِِّٖتهْااإالَّٖ َٛ َََِااا ِلوََٚاااْٝلحَاااىْٖتهُْٙلِٚاااَٝلَّألتلْااامََّ الرتْٜلََتتختٗ يااااىَّلللل عـ

 .(1) [ىٔالَّٖٗ  ِلوَ تلََمْغتبُىَّلراِّتٞياتِهاْٙللَْٝلٞتي تِ ِلَْٝل َسُ

ــال )     ــُ   ــ ه أى ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــً ضغ ــط٬ا٫ ّّضز ق أاٰم
ٓ٪ي٬ٰذــٕ    ٘ا  ٪ي٬ٰذــٕ اييٲــاؽ٪ ًان٪ــا  ٕ٪ اينن٪ٰسٓي٪ــ ــ ٍٰ ٪ّ ٓ٪ ٬ــط  ٫   ٪ٌ ٓ٪ اْياــْ ٘ٱ  ٪ نااــ ٫ اين اــط٪ٚ  ــ ٪ٓ ٰلً ط٬

 .(2) (اينٰن ٫ خ٪ب٪د٪ ايند٪ٰسٰٓس
: بخبــاض ا٤ىكــاض ايــي  ضبنــساو قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه         اي ــاىٕ

ّاــ ىَه ٓ ْيــٌْ بٌ اا قــع ّاـــ  ؼبنٔــر ّؼبذ ــر ًب ايالطٓــ  لـــ ىَه       
 ٢ ٓ ميٌْ يُ ايالطٓ  مً من٘ بفب اىبسٓي٘ ّما  ُٔ مً ا٤خالاض .

ــد  ــ       :اي اي ــعا  م ــْم٘ ّى ــسخْل ًب خك ــعضج اي ــطز ا٤ّؽ ّاشب مل ٓ
 ْ ــصٖ ٓككــذٌْ لايػــال ــطٓـ اي ــه     ــ  ٍاؾــه      ــ  ٢ّ مــ  ل ـــب اي باٜ ٗ ل

ــُ ّغــ ه مــً منــ٘ ّمل ْٓاقــسِّ      ــُ ّهي ٓ خــصّا ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ
ــص         ــامْا هٔيٝ ــ٘ ّ  ــَٔه اىبسٓي ــ  ق  ــَٔه بشا زخ ــ٘ ق  ــ٣ هري ــا     ًب أنيطا َ

 لايص  قيُ .
                                                           

 .120غْضٗ ايكْل٘  (1)
 .14/475مػيس أهبس  (2)
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 عَـــس ا٤ىكـــاض لايـــس ا  قـــً ايـــي  قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ   :ايطالـــ  
ّٓبــصيٌْ ايْغــ  ًب غــ٣مكُ ّمبيعْىــُ     ّغــ ه قيــسما ٓكــ  بفب اىبسٓيــ٘     

 انا مبيعٌْ ألياٍٛه ّىػاَٜه .
ّهٔينــا   الــ  ايذطٓ ــاٌ ًب معطاــ٘ لــسض باكَــس ايــي  ضبنــس قــ ٙ         
ــاٛ     ــاض  ض٠غـ ــً مكـ ــا قـ ــ ي٘ ّأخـ ــسقاٛ ّاىبػـ ــ ه لايـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ اا ق ٔـ

ــال )   ــً مػــعْز   ــس اا ل ــا ى ــط ضغــْل اا قــ ٙ اا  اينذــط   ّقــً قب ىب
ــُ  ــُ ق ٔ ــ هّهي ــصِ     بفب ّغ ــساٛ اا لَ ــ ىنه ل ق ــال ا ــسض   ــْو ل ــطاـب ٓ  اىبؿ

 . ايه   اسبنطاٛ مً ازبب  ٓ ك ٌْ
ــً   ــٕ ق ــطج ايبَٔ  ــعْز  بّأخ ــً مػ ــسا   : ل ــت مياؾ ــا مسع ــال م ــس   ٓيؿ

  ٓــْو لــسض  ّغــ هّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ ه ــا يــُ أؾــس مــً مياؾــسٗ ضبنــس  
اي ــَه اٌ  َ ــر ٍــصِ   ّاعــ  ٓ ــْل اي ــَه بىــٕ أىؿــسي قَــسي ّّقــسي  

٢  عبــس  ــه ايكذــت اــ ٌ ؾــ  ّاَــُ اي نــط   ــال ا لبــا أى ــط بفب   ايعكــال٘ 
 .  (1) (مكاض  اي ْو قؿٔ٘

يكنـــٌْ ٍـــصِ ا٦ٓـــاا زقـــْٗ ي نـــا طًٓ ي كْلـــ٘ ّا٨ىالـــ٘   ٍّـــْ مـــً  
 .(2) [ظتَٛه ٕ لَّٖ ٓتَظِماََٝلرتْٚهاٗ هُْٙل ُوََْ ًَّلمعاىٕ  

  مَـــ  اينـــا طًٓ ئ  ـــْا ا٨لـــك٣ٛ ّايهـــطض مـــً قيـــس اا قبـــا ٓنـــو 
ــال   أ ــسٗ ا٨مَـ ــصاا مـ ــ٘ لـ ــ نـب    ئكع ـــ  مْنـــْ  ا٦ٓـ ــً اىبػـ ٓـــسَٓه قـ

ـــب       ــ٘ ل ــُ ّغــ ه ايكد ٔ ــُ ّهي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ ــ٘ مــً اي يكال ــ  ا٦ٓ
 اينا طًٓ ّما ٓ  َٔه مً أمط اا .

ــس اا      ــ مط مــً قي ــُ ّغــ ه  ــه ل ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ بٌ بمَــال اي
ــا     ــال  عـ ــْلَه    ـ ــع  ًب   ـ ــْ  ّايذـ ــد ي دـ ــْ لاقـ سَاااَُٗ ٍُِلفب    ٍّـ

 .(3)[ظٍِلااٗاى الَّٖ ذََِٝلْتيتمُوَّلَّٖم لْلَلراََٛلرتشْمَْاىَّلراَٖٗ  ِ
                                                           

 .1/329اشبكاٜل ايناٚ  (1)
 .17غْضٗ ايالاضل  (2)
 .151غْضٗ هل قنطاٌ  (3)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  80

 تلَتت خِاااذاوَّلراـتَٞتااا  لّمـــً معـــاىٕ ّميـــا   اييَـــٕ ايـــْاضز ًب هٓـــ٘ ايبدـــد   

ــ ه   (1) [ِٚاااْٝل ُوِٞٓااااْٙل تلََاااِّ ٖاىٞتٓاْٙلََبَاااَ  ل ــط  اىبػـ ــسٗ لكـ ــ٘ ايذاغـ ــاو ايْئريـ  ٔـ

ــط   ــ١ال ايـ ــسقاٛ ّغـ ــً ايـ ــ٘   قـ ــصِ ايْئريـ ــ  ٍـ ــس اا   بش دبعـ ــً قيـ ظل مـ
ــاو         ــ٢٣و أّ هطام ــال ه ــ  اىب ــ٘ اػ ــسىٔا ّأذٔ ــاٌ ًب اي ــهٯ ا٨ىػ ــ٘ ٍ ّايبالاى
ّمـــً اشببـــال  ـــطي ايـــسقاٛ يال ــــ  ايـــطظل ّضااٜـــُ مـــً قيــــس اا          
ّا٨مكيــا  قــً ايؿــنط ا قــع ّاــ  ق ــٙ ىعنــ٘ ايــطظل   مــ  أٌ ٍــصا          

ــافب    ــال  عــ ــ     ــ ــازٗ ًب اىبناغــ ــ  ي عٓــ ــنط نيطٓــ ٖتاااائِْٝلشَاااآتمَْاْٙلل  ايؿــ

 .(2)[ألت اَ َٞ ٓاْٙ

ــس        ــً قي ــْ م ــا ٍ ــطظل بلب ــٔٝ٘ اي ــ٘ ايػ ــ  ايبالاى ــسو ا  ــاا ق ــبـب ا٦ٓ  ّ
 . (3) [ظتَرْتت اىَّللَِْ َلَّٖٗ  ِلَّٖم   ْتاا قع ّا     ال غبداىُ  

ي ــس أىعــه اا قــع ّاــ  ق ــٙ ا٨ىػــاٌ ّضظ ــُ ميعيــ٘ ق ٔنــ٘ لـــب          
ــه    ــً ّ  ٍـ ــ٘ ّازبـ ــً اىب٣ٜنـ ــ  مـ ــ  هزو  اشب٣ٜـ ــس خ ـ ــافب قيـ ــال  عـ     ـ

ّيـــْ  ـــطزز ا٤مـــط ًب اشب٣ ـــ٘ لــــب  (4) [ اِّٞاااٍلََُلِااإ لظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتااا   

 اَاا :
ــط     فبا٤ّ ــ  مكـــ ــاٌ ًب اـــ ــ٘ ا٨ىػـــ ــاىٕ ّأٌ خ٣ ـــ ــْو اىبنـــ : ايعنـــ

 ّمْن  مً ا٤ض  .
ا٨نيــــ٣ل ايعمــــاىٕ   لــــ ٌ  كغؿــــٙ خ٣ ــــ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب      :اي اىٔــــ٘ 

  ٘ ّبفب ٓــْو اي ٔامــ٘   ٍّــ  ٓيكذــٕ   ػــٔه      ا٤ض  أ ــطاز ايعمــاٌ ايالْئــ
ــ٘         ــ٘ اىبباضاــ ــصِ اشب٣ ــ ــك ب  ًب ٍــ ــط ّمػــ ــا  ّهانــ ــاٌ بفب مــ ايعمــ
ــْا   ٔـــُ  ذكـــٔ     اقـــ  اشب٣ ـــ٘ مال ـــ  ًب أ ـــطاز ايعمـــاٌ ٤ٌ        ازبـ

                                                           

 .118غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .7غْضٗ الطأٍه  (2)
 .17غْضٗ ايعينبْا  (3)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (4)
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ــ٘ ًب ا٤ض      ــاٌ خ ٔذـ ــ  ا٨ىػـ ــً اعـ ــ٘ قـ ــ  اىب٣ٜنـ ــع ّاـ ــاض اا قـ بخبـ
 غال  يْاْز ا٨ىػاٌ ًب ا٤ض  .

٣ ــ٘  ٔ ــ   ٔــُ ايك ػــٔه ايعمــاىٕ بفب أ ــطاز      مــا لاييػــب٘ ىبكــسال اشب  أ
 ًب هسّ َا أّ   خطٍا . اعاٛ مكبآي٘أّ

ــا          ــً م ــا ظم ــٔؼ  َٔ ــ٥ض  بش ي ــْ  هزو ي ــاا ٍب ــك ياٛ أّل هى  بعغ
ي د٣ ـــ٘    ـــاٌ اـــ  أظميـــ٘ ّاـــْز ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض  ٓيالبـــ  ق ـــٙ       
ــسال     ــاو ًب مكـ ــ  أٓهـ ــك طاٜٕ   ّٓ ـ ــاىٕ ا٨غـ ــٔه ايعمـ ــُ ايك ػـ ــ٘  ٔـ اشب٣ ـ

ََااَ ََّوُو ُل اٞ ااَلَُعَٗ ََااَِتلََُِٗيتاا  لظِاااٍللللل ٔذــ٘   انــا ًب  ْيــُ  عــافب      ّؾــدل اشب 

 . (1) [َّألت ْعا

بضازٗ ايك ٔــس ّاسبكــط ًب خ٣ ــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب ا٤ض   انــا      اي اي ــ٘ : 
ََااَ ََّوُو ُل اٞ ااَلَُعَٗ ََااَِتلََُِٗيتاا  للبشا ااىــت خاقــ٘ ل ؾــدام ا٤ىبٔــاٛ    ــال  عــافب  

رَاااَُْٝلَََّٖاااََّالرااااَٖ حَ  لوَ تلَتت باااا ْلَّٖ هَاااىَيلظتُُؼِاااٗ َّللَاااْٝلسَااابإُاللظِاااٍلَّألت ْعالظتاااَحْٓاْٙل

  يبٔــاٌ بقريــاظ شا ــٕ ٦ٓــاا اي ــطهٌ لكريــسز بخبــاض اا قــع ّاــ   (2) [َّٖٗ اا ِ

ــ مط   ــاىٌْ اـــ ــ٘ ا٨ىػـــــاٌ ًب ا٤ض  ليـــــعّل شاا اي ـــ ي ن٣ٜنـــــ٘ خب٣ ـــ
     ٖ ــال اىبـــاّضز ــُ ايػـــ٣و  ّ ـ ــٔ  بفب ايـــي  زاّز ق ٔـ ــاضٗ ّ يكـ ًب  ّلؿـ

  ُٔ ّاَاٌ :ا٦ٓ٘ : 
 أهسٍنا : خ ٔذ٘ ا  عافب ّ نٌْ اشب٣ ٘ ٍٕ اييبْٗ .

ــٌْ        ــٕ ّ نـ ــ٘ اىبانـ ــا ٕ خ ٔذـ ــسمر ٤ٌ ايبـ ــً   ـ ــ٘ ىبـ ــاىٕ : خ ٔذـ اي ـ
 .(3) اشب٣ ٘ ٍٕ اىب ر

                                                           

 .26غْضٗ م  (1)
 .26غْضٗ م  (2)
 .3/490ايينت ّايعٌْٔ  (3)
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٢ّ زئـــ  ق ـــٙ ايْاـــُ اي ـــاىٕ   بش اىبـــطاز شاا اشب٣ ـــ٘ ايـــا أخـــا  
ــْ قــ      ــاىٌْ ٍّ ــاٌ   ــ٘ ّيبٔ ــا اىب٣ٜن ــ  قيَ ــع ّا ــ٘  اا ق ــاض اشب٣  سو بعبك

 لؿدل هزو ق ُٔ ايػ٣و .
 ّاىبدكاض ازبَ٘ ا٤ّفب ّاي اىٔ٘ أق٣ِ   ّبضازٗ ا٨ني٣ل ٤قايكُ .

ــطض شاا اي ذــــــ     ــاو  نــــ ــاظ ًب اىب ــــ ــً ا٨قريــــ ظِااااااٍلَّألت ْعالّمــــ

ــُ  (1)[ََُِٗيتااا   ــُ بفب زاّز ق ٔـ ــ٘   ًّب ىساٜـ ــبداىُ ي ن٣ٜنـ ــاض اا غـ   ًب بخبـ

٣ ــــ٘ خالــــا  اا قــــع ّاــــ  ايػــــ٣و   يبٔــــاٌ أٌ مــــً خكــــاٜل اشب
ــ        ــع ّا ــا اا ق ــت مل ؽب ــاٌ    ــ٘     ــ٘ ّاشب٣  ــاضِ لاي٢ْٓ ــ٘ ّبخب ي د ٔذ
ــس       ــْا  ي  ــ٘   ازب ــيل اشب٣  ــ ه ل ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــساو ق ــي  ضبن اي

  ذه  لعخباضِ ّاىبػ نـب لَا مً اَاا :
 عــسز ا٦ٓــاا ايــا  ــبـب ضغــاي٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ    ا٤ّفب :
وََٚااااَلرت ْسَااااٗ َََِتل ا  لْتَظ اااا  له بفب اييــــاؽ نبٔعــــاو   ــــال غــــبداىُ  ّهيــــُ ّغــــ 

 .(2)[ََََِّٖٗا

ــُ ّهيــُ ّغــ ه     اي اىٔــ٘ : ىــعّل اي ــطهٌ ق ــٙ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ
 [.َِبََُْٞ َلِٖٓإِّلشٍَْءٍ  ّ ذه  اا قع ّا   ع ُ  

ُ ّغــ ه بخبــاض اي ــطهٌ لــ ٌ ايــي  ضبنــساو قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــ  اي اي ــ٘ :
وََٚاااَلَََْـِااا ُللَاااْٝلللٓيالـــ  ّٓذعـــ  لـــايْهٕ مـــً قيـــس اا   ـــال  عـــافب      

 .(3)[ اْٜلهُىَل ا  لوَحٌٍْلَُىحًَل*َّٖ هَىَيل

انـــا أمــط اا قـــع ّاــ  زاّز ق ٔـــُ ايػــ٣و لـــاسبنه لــــب     ايطالعــ٘ : 
ــاسب          ــاسبنه ل ــساو ل ــْل ضبن ــ  ايطغ ــع ّا ــط اا ق ــس أم ــاسب     ــاؽ ل ايي

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .28غْضٗ غب   (2)
 .4-3غْضٗ اييريه  (3)
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  (1)[ُْااََهُْٙلراَٛااَلرتٞاا َٔتلَّٖٗ اا ُلوَ تلَتت بااا ْلرتهْااىََّءَهُْٙللََٛااَلَُااَءَِتلِٚااْٝلَّٖ حَاا  لظتااَحْٓاْٙلرَ ــال  عــافب 

ــُ      ــُ ّغــ ه أى ــُ ّهي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ ّمــً باــطاو اا قــع ّاــ  ي 
ــ٣ي٘       ــا  أٍــْاَٜه أٍــ  ايه ــا  ٍــْاِ بلبــا هــصضِ مــً ب ب مل ؼبــصضِ مــً ب ب

 ّايذػْل .
ــسضٖ )   ــعٔس اشبـ ــٕ غـ ــً ألـ ــْلّقـ ــُ   أٌ ضغـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــُ اا قـ ّهيـ

ــت٬       ــ٘ ب٢ ًااى٪ ٬ً خ٪ٰ ًٔذ ــ ــك٪د٬ً و٪ ٰم ّ٪٢ اغ٬ ــٕ  ٬ً ى٪ٰب ــ ــد٪ ااا ٰم ــا ل٪ع٪ ــال: ام٪ ّغــ ه  
        ٰٛ ــْ ٫ِ ٰلايػٳ ــ نم٫ط٫ ٪   ٘ ــ ّ٪ٰلاًلاى٪   ُٰ ــ ٬ٔ ٫ُ ق٪ً  ــ ــايند   ّ ٪د٫هٳ ٫ِ ٰل ــ نم٫ط٫ ٪   ٘ ــ ٌ : ٰلاًلاى٪ ــا ٫ُ ٰلاًلاى٪ك٪ ــ ًي

٬ً ق٪ ّ٪اينن٪ع٬ك٫ْو٫ م٪   ُٰ ٬ٔ ٫ُ ق٪ً   .(2)(ك٪ه ااا اّ٪ ٪د٫هٳ
ــ٘ ايكــاسب٘ لااــ٘      ــ٘ ه ٔ ــ٘ ٍّــٕ ضادــاٌ اذــ٘ ايبالاى ــ٘ ايبالاى ــبـب هٓ يك
ــاىٕ      ــً معـ ــٌْ مـ ــ ه ئنـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ ــاي٘ ايـ ضغـ

ّاـــــِْ   (3)[وََٚااااَلرت ْسَاااااٗ َََِتل ا  ل َحَْٛااااا  لِٖٗ عَااااَٖتِٛنَللّ  ـــــسٓط  ْيـــــُ  عـــــافب  

ــا ق ـــٙ غـــ   ــط ميَـ ــا هكـ ــطٗ  َٔـ ــٔؼ يالـــط  اين ـ ــازٓ  يـ ــال ّمكـ بٔ  اىب ـ
 ّايبٔاٌ ّايؿاٍس : 

 : ّما أضغ ياي لاييَٕ قً ايبالاى٘ ايػٔٝ٘ ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب . أ٢ّو
 ّما أضغ ياي لا ام٘ ايك٣ٗ ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب .  : اىٔاو 

ّمــا أضغــ ياي لــ زاٛ ايعاــاٗ ب٢ ضهبــ٘ ي عــاىبـب    ــال  عــافب        : اي ــاو 
 .(4) [ََي تِ ِوََْٚٝلَت َْ ًلظتإاٞ ََٛلََتت َْ ًلِٖ 

ّمـــا أضغـــ ياي لذطٓهـــ٘ قـــٔاو ؾـــَط ضمهـــاٌ ب٢ ضهبـــ٘        :ضالعـــاو 
ــاىبـب  ٘  ي عـ ــ ــٕ أمامـ ــً ألـ ــٕ قـ ــٕ ّايبَٔ ـ ــس ّايالااىـ ــطج أهبـ بٌ ا ) ّأخـ

 .(5) (قيس ا   الط قك اٛ مً ايياض
                                                           

 .48غْضٗ اىباٜسٗ  (1)
 .2/106 ذػ  بلً ا    (2)
 .107غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (3)
 .18غْضٗ  انيط  (4)
 .1/369ايسض اىبي ْض  (5)
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 ّما أضغ ياي لذطٓه٘ اسبال ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب . :خامػاو 
  عاىبـب .ّما أضغ ياي لآٓ٘ ايكس اا ب٢ ضهب٘ ي :غازغاو 

 ّما أضغ ياي لآٓ٘ اشبنؼ ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب . :غالعاو 
 ّما أضغ ياي لايسقْٗ بفب ايكْهٔس بفب ضهب٘ ي عاىبـب . : امياو 

 ّما أضغ ياي ليبص ايؿطي ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب . : اغعاو 
 ّما أضغ ياي لاي طهٌ ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب . :قاؾطاو 

ّايكيعٓــــ  ب٢ ضهبــــ٘   ّمــــا أضغــــ ياي لــــايْهٕ    :اسبــــازٖ قؿــــط  
 ي عاىبـب.

 ّما أضغ ياي لايعذْ ّا٨غكغذاض ب٢ ضهب٘ ي عاىبـب. :اي اىٕ قؿط 
ــط   ــد قؿـ ــال     :اي ايـ ــاىبـب    ـ ــ٘ ي عـ ــسقاٛ ب٢ ضهبـ ــ ياي لايـ ــا أضغـ ّمـ

 .(1) [َّ ْلُىٍِٞلرتسْتتَالْلٖتٓاْٙ عافب  

ّمـــا أضغـــ ياي لايكـــا ّا٨غـــكعاى٘ لـــُ ب٢ ضهبـــ٘       :ايطالـــ  قؿـــط  
 ي عاىبـب .
ــ ــط اشبــ ــ٘     :امؼ قؿــ ــصاض ب٢ ضهبــ ــاضٗ ّا٨ىــ ــ ياي لايبؿــ ــا أضغــ ّمــ

 . (2)[وَََٚلرت ْسَٗ َََِتل ا  لُٚبَش مًَّلوَٞتذَِمًَّي عاىبـب    ال  عافب  

 ّما أضغ ياي ب٢ لايبٔاٌ ّايكبٔاٌ . :ايػازؽ قؿط 
ــط  ــال  قؿـ ــصًٓ    :ايػـ ــط ايـ ــاىٌْ اا ّيـــٕ ّىاقـ ــ ياي ب٢ ل ـ ــا أضغـ ّمـ

 هميْا .
ــامً قؿــط  ــٕ  ــه      ّمــا :اي  أضغــ ياي ب٢ ل ــاىٌْ أٌ اينــا طًٓ ٢ ّي

ــافب    ــال  عـ  تِٖاااَّلرااااِّتَٜلَّٖٗ ااا َلَٚاااىْٖتًلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّلوَرتَٜلَّٖ ٓتاااَظِماََٝل تلللل ـ

 .(3) [َٚىْٖتًلٖتهُْٙ

                                                           

 .60غْضٗ  ا ط  (1)
 .105غْضٗ ا٨غطاٛ  (2)
 .11غْضٗ ضبنس  (3)
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ّمــا أضغــ ياي ب٢ لاييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ّبٌ ايــكه       :ايكاغــ  قؿــط  
 .(1) [ ُلرابَ ْ تلوَرتٞ تاْٙلرت ِٖ   وَٖتُت ْلٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ مػكهعذـب    ال  عافب  

  ّما أضغ ياي ب٢ لعٓازٗ ٍسٚ ي صًٓ بٍكسّا . :ايعؿطٌّ 
 ّما أضغ ياي ب٢ ل٣ بيُ ب٢ اا (. :اسبازٖ ّايعؿطٌّ 

 ّما أضغ ياي ب٢ لك ٘ ا٤ضهاو . :اي اىٕ ّايعؿطٌّ 
ّمــا أضغــ ياي ب٢ لــايك ْٚ ّاشبؿــٔ٘ مــً اا        :اي ايــد ّايعؿــطٌّ  

 .(2) [وَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَامْحَُٛىَٜ ال  عافب  

 ّما أضغ ياي ب٢ لاىبياااٗ لايا ّايك ْٚ . :ايطال  ّايعؿطٌّ 
ــطٌّ  ــامؼ ّايعؿــ ــاؽ   :اشبــ ــط اييــ ــاي ال  حبؿــ ــ ياي ب٢ لــ ــا أضغــ ّمــ

 نبٔعاو ْٓو اي ٔام٘ .
ــي           ــاي٘ اي ــ  ضغ ــسزاو ىبكع  ــسٓطاو مكع ــطهٌ    ــً اي  ــ٘ م ــ  هٓ ــنً ا ّ كه

قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ّمهـــامٔيَا اي سغـــٔ٘   مـــ  بمنـــاٌ   ضبنـــس
ــا أَٓـــا ايـــصًٓ    ــ ياي ب٢ ليـــساٛ ٓـ ــ ٣و : ّمـــا أضغـ ايبٔـــاٌ ّايكذػـــ  ّميـــُ مـ
ــُ        ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــاي٘ اي ــكرئب٘ يطغ ــ٘ مػ ــْز أم ــاٌ ّا ــْا( يبٔ همي

 ّهيُ ّغ ه ٓك  ٙ أ طازٍا ًب ا  ظماٌ أهناو ايؿطٓع٘ لا٨مك ال .
قـــع ّاــ  ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ي نػــ نـب ئب ـــٙ مكـــاهباو   ي ــس بزخـــط اا  

ــاٜ      ــْقٔ٘ ًب ايْ ـ ــُ مْنـ ــ٘   ّيـ ــْو اي ٔامـ ــسىٔا بفب ٓـ ــاٗ ايـ ــاؽ ًب اسبٔـ ي يـ
 ّا٤هسان . 

ــ ٙ        ــس ق ــي  ضبن ــُ اي ــ ُ اا ل ــا أضغ ــٕ يب ــطهٌ ٍ ــً اي  ــ٘ م ــ  ا ن بٌ ا
ــه           ــً اسبن ــُ م ــا  ٔ ــ٘   ّم ــً هٓ ــالط م ــ  ؾ ــصا ا ــ ه ّا ــُ ّغ ــُ ّهي اا ق ٔ

                                                           

 .123غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .10غْضٗ اسبريطاا  (2)
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  ٘ وََٚااَلََعْٗتااُٙللل  ٍّــْ مــً  مكــازٓ   ْيــُ  عــافب       ّا٤مــط ّاييَــٕ ّاىبْق ــ

 .(1) [َُُُى َل َر َّل ا  لهُىَ

 ّمً بقرياظ هٓ٘ ايبالاى٘ ل داظ  ط ٔ  ا ناا ا٦ٓ٘ ّاِْ :
ــْٗ       ا٤ّل ــا    ّزق ــص  ي٩مس ــُ ا ــساٛ ّ ٔ ــٔغ٘ ايي ــ٘ لك ــساٛ ا٦ٓ : بلك

 ي٩ىكباِ ّا٨يكذاا   ّنيطز ي ػ و ّايغذ ٘ .
  ٌ أىــُ ىــْ  ّقــس ّقَــس مــً قيــس اا قــع   ّمــً خكــاٜل ىــساٛ ا٨مبــا

ّاـــ  ي نػـــ نـب لػـــ٣مكَه ّهذ َـــه  ّز ـــ  ا٤شٚ ّايهـــطض قـــيَه   
وَرَش اامْلٍّــ   ٔــُ لؿــاضٗ ا٤مــً ٓــْو اي ٔامــ٘   ازبــْا  ىعــه  ي ْيــُ  عــافب   

 .(2) [َّٖ ذََِٝلاََُٚىَّلرتَٜلٖتهُْٙلات ََ٘لطِ ٍْْللَِْ َل َر هاْٙ

ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ  ّٓكْاـــُ اشبالـــا  ًب ا٦ٓـــ٘ أقـــ٣ِ بفب 
ّهيُ ّغـ ه  َـ  ٓؿـن  اييـساٛ )ٓـا أَٓـا ايـصًٓ هميـْا( ايـي  ضبنـساو قـ ٙ            
ــً       ــْا  ّمـ ــصًٓ هميـ ــاو ايـ ــْل اا ّبمـ ــُ ضغـ ــ ه أو أىـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ اا ق ٔـ

 مكازٓ  ا٨مباٌ ٍْ ايككسٓ  ليبْ ُ .
ــس        ــي  ضبنـ ــساٛ ايـ ــن  اييـ ــطًٓ   ٔؿـ ـــب ا٤مـ ــاض  لـ ــْا  ٢  عـ ازبـ

ــُ ّه ــاا   قـــ ٙ اا ق ٔـ ــاو ًب ا٨مك ـــال ىبهـــامـب هٓـ ــْ ا٨مـ ــُ ّغـــ ه ٍّـ يـ
 اييساٛ   ّ بـب ا٦ٓ٘ أق٣ِ ؾط  مط ب٘ اييبْٗ  ّّاْ  ا٨مباٌ لَا.

ــاٌ     ــساٛ ا٨مبـــ ــً ىـــ ــسضّؽ مـــ ــْاق  ّايـــ ــ نٌْ اىبـــ ــبؼ اىبػـــ ّٓ كـــ
ّٓػكدهــطّىُ ًب ايعنــ  قبهــامـب اــ  هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ّبٌ مل  نــً  بــسأ   

 هٓ٘ مً هٓاا اييساٛ .لَصا اييساٛ ايكؿطٓذٕ ّئػت معالْ ٘ ق ٙ 
صبــٞ اييــساٛ لكــٔغ٘ اشبكــْم     ــه ٓنــً اييــساٛ ي يــاؽ        :اي ــاىٕ 

ــُ      ــ ناا   ّ ٔـ ــ نٌْ ّاىبػـ ــه اىبػـ ــيَه   ٍّـ ــ  مـ ــاٛ يذطٓـ ــا اـ ــ٘   بلبـ اا ـ
 ؾاٍس ق ٙ أمْض :

                                                           

 .31غْضٗ اىبس ط  (1)
 .2غْضٗ ْٓىؼ  (2)
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ــسو       :أ٢ّو  ــا ق ــاٜ  ميَ ــْض ّمػ ــائو ًب أم ــ نـب لايكن ــام اىبػ بخكك
ــساّٗ         ــه ايع ــنط   ــه  ه ــً   ٍ ــ٘ م ــ٘ ّّئري ــاش لالاى ــ٘   برب ــعٙ خذٔ ّ ػ

 ي٩نطاض لَه .
ٍـــصا اىبعيـــٙ مـــ  اي ـــْل لكن ٔـــو اينذـــاض لـــايذطّ         ٢ّ ٓكعـــاض 

 اكن ٔذَه لا٤قْل .
 :  ط ٔ  اىبػ نـب لايعن  قبهامـب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .  اىٔاو

 زقْٗ ايياؽ ي ك غٕ ّا٨ كساٛ لاىبػ نـب . اي او : 
ــاو  ــ  ي نػـــ نـب   ّ ذهـــ ُ لـــا٤مط      :ضالعـ  لٔـــاٌ هـــ  اا قـــع ّاـ

ــْٚ       ــه ّايذك ــا  اسبن ــ٘ ًّب ل ــْو ّاي ٔ  ــَه ًب ائ ــل قن  ــا ؽب ــٕ  ٔن ّاييَ
 ّايكرياضٗ ّاىبناغ  ّايك٣ٗ ا٨اكناقٔ٘ ّا٤خ٣ل .

ــاو  ــطّا   ّمــيعَه مــً        :خامػ ــ  ي ــصًٓ اذ ــا اا قــع ّا   أــس لغ
ا٨نــطاض لاىبػــ نـب     ــه ٓنــً أهــس ٓع ــه ل ىــُ مــ  ا٨مبــاٌ  ــ  ٕ ايْ آــ٘  

ّاييَـــٕ ي نػـــ نـب قبـــا ٓبعـــد اشبـــْ   مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ  لـــا٤مط
ّايذــع  ّاسبػــطٗ ًب   ــْ  ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا  ـب بش أىَــه ؼبطقــٌْ        
ــ٘         ــ  ٕ ا٦ٓ ــيَه    ك ــ٥ م ــ نـب ّاىب ــ٘ اىبػ ــس أٜن ــ ٌ قي ــ٘ ّؾ ــْأ ميعي ــٙ  ب ق 
ــهٯ لــاىبنط         ــص ا  ــطأ   ّ ــسقٍْه بفب ىب ــ  ّايكري ــ  ٍــصا ايالن ــ٘ يك ال اي طهىٔ

 ّاينٔس .
ــد  ٌ   :اي ايــ ــساٛ ا٨مبــــا ــُ ق ــــٙ أيػــــي٘    ل ــــاٛ ىــ ًب ا٤ض  ّاطٓاىــ

اىبػـــ نـب ّاىبػـــ ناا   ّقـــسو مغازض ـــُ أشٍـــاٌ اييـــاؽ   ٍّـــْ مـــً        
 أغطاض  ٣ّٗ هٓاا اي طهٌ ًب ايك٣ٗ .

ــاو       ــاو زاٜنــ ــٌْ ميَااــ ــ٘ أٌ  نــ ــ٘ اي طهىٔــ ــافب ي٧ٓــ ــس أضاز اا  عــ ّي ــ
ــُ  عــافب       ــً مكــازٓ   ْي ــ نـب   ٍّــْ م  (1) [َّهْاا ِٞتَلَّٖظ اامََّؽتلَّٖ ُٛتْااتتَُُِٙللي نػ

اــ  هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ ٍــٕ قــطا  مػــك ٔه   ّزقــْٗ ي كــطا  اىبػــك ٔه     ّ
 ّظاط قً ايعسّل أّ ايععّ  قيُ . 

                                                           

 .6غْضٗ ايذاذب٘  (1)
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ــً  ــ           ايطالــ  ــاٌ م ــساٛ ا٨مب ــس ى ــْٛ لع ــ٘ ايػ ــً لالاى ــٕ ق ــٞ اييَ : صب
  اق ٘ يذ ٔ٘ لٔيَنا   م  دب ٕ ايك سٓط ي٧ٓ٘ اينطمب٘ مً اَاا :

 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ . :ا٤ّفب 
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ ّم٣ٜنكُ ّائْو ا٦خط. :اىٔ٘ اي 

ٓـا أَٓـا ايـصًٓ هميـْا لــ ٌ اي ـطهٌ هـ  ّقـسل ىـاظل مـً قيــس           :اي اي ـ٘  
 اا .

ــ٘  ــْ        :ايطالع ــطهٌ ٍ ــٕ ًب اي  ــط أّ ىَ ــ  أم ــ ٌ ا ــْا ل ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ
 خ  ضبا ّزقْٗ ي ك٣ح .

ــ٘  ــ     :اشبامػـ ــْ  ايعنـ ــْا لْاـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ ــاا  ٓـ ــامـب هٓـ قبهـ
 اي طهٌ . 

ــ٘ ــه        : ايػازغ ــنطٌّ ين ــطّا ٓه ــصًٓ اذ ــ ٌ اي ــْا ل ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ
 ايعساّٗ .

 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ل عّو برباش ايبالاى٘ ايكاسب٘ . :ايػالع٘ 
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ا  ْا اا ًب مػ ي٘ ايبالاى٘ ّايْئري٘ . :اي امي٘ 

لالاىــ٘ ايػــْٛ نــطض خــام    ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ًب      :ايكاغــع٘ 
ّقــاو ق ــٙ ا٨غــ٣و   ٍّــ   َٔــا نــطض ق ــٙ شاا ايبالاىــ٘   ازبــْا          
ىعه   ىبـا  َٔـا مـً ظٓـازٗ ًب ا٨ ـه يكـسّض اىبنـط ّاينٔـس ميَـا   ّبضاز َـا           
ــً     ــا  قــ ــْضٗ ّا٨مكيــ ــط  ّاىبؿــ ــاظل اي ــ ــً ميــ ــ نـب مــ ــطاض لاىبػــ ا٨نــ

 اييكٔد٘ .
ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا باع ــْا ا٨مكيــا    :ايعاؾــطٗ  ــ٘  ٓ ــاض ايبالاى قــً بخكٔ

ــازٓ        ــً مك ــْ م ــ٘   ٍّ ــط ا٨ ٔ ــ  ي٥ّام ــال ا٤م  ــاو ي٩مك  ــسٗ نيطٓ  ايذاغ
 .(1) [ْاَْتاْٙلََُْمَلراَٚ ٍلراَْماَُجْلََََِّٖٗا ْيُ  عافب  

ــاييَٕ       ــ٘ ل ــ٘ ايكائ ــاٛا ا٦ٓ ــاٌ   بش ا ــساٛ ا٨مب ــاا ى ــامـب هٓ ــا مه ّميَ
٨غـك ياٛ ّقـسو   قً أاـ  مـال ايطلـا   ّلٔـاٌ  بدـُ ايـصا ٕ يبـا ٓـسل ق ـٙ ا         

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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َللللا٨نيــ٣ل ًب  ْيــُ      ــٔؼ اــ  مــال    (1) [َّٖ َٛاأَالوََّٖ بََُااىَٜل اَََاا الَّٖ حََُااَ ِلَّٖاا  ٞ َُ

ٍــْ ظٓيــ٘ ٤ٌ مــال ايطلــا غــدت ّهــطاو   ّ ٔــُ ا٨ ــه    ــاٌ   ــت  ٔــسا  
 ا٦ٓ٘ أق٣ِ مْضز ايعٓي٘ ل ىُ خام لاسبٔاٗ ايسىٔا .

ـــب اي     ــاز لـ ــآً ّ هـ ــاي  بـ ــً ٍيـ ــدٔح ّينـ ــصا قـ ــْا  ٍـ ــٔح ّازبـ  بـ
اتااأَتلَٚىْلِااا ُْاْٙلََاااىُْ٘لّايعٓيـــ٘ ّبٌ ااىـــت ًب أمـــْض ٓكـــعًٓ لَـــا   ًّب ايكيعٓـــ    

 .(2)[َّٖ  َََ ِلوَرتْٜلَُحْشَمَلَََََُّّٖلػاحًً

ــٙ      ــ٣و ق ـ ــُ ايػـ ــٙ ق ٔـ ــاج مْغـ ــْ بهكريـ ــ٣ِ ٍـ ــ٘ أقـ ــْ  ا٦ٓـ ّمْنـ
 طقــٌْ ّزقْ ــُ ي٩ ــطاض لايعبْزٓــ٘ ا قــع ّاــ   ّيــعّو ىبــصِ بزقــاٛ         

 ايطلْلٔ٘ .
طقـــٌْ مـــً مْغـــٙ أٌ ػبعـــ  لٔـــيَه ّلٔيـــُ أاـــ٣و ّمْقـــساو   ال ـــ   

 يبٔاٌ اسبري٘ ّاياٍاٌ.
 ـــال مْغـــٙ: مل أّمـــط لَـــصا  بلبـــا أمـــطا   ّقـــً ٍّـــ  لـــً ميبـــُ :

ــٙ    ــ ّهٙ اا بفب مْغـ ــت بئـــر.  ـ ــطج زخ ـ قبيااع ـــر  بٌ أىـــت مل ربـ
 .  ّ   يُ أٌ ػبع  ٍْ  أٌ ااع  لٔير ّلٔيُ أا٣ 

 .(3)ا.  ذع  ال  طقٌْ: ااع ُ بفب أضلعـب ْٓم٭
ــْو          ــْ ٓ ــيَه  ٍّ ــساو لٔ ــ٘ مْق ــْو ايعٓي ــ٣و ٓ ــُ ايػ ــٙ ق ٔ ــاض مْغ  اخك
ــُ     ــاي٘ مْغـــٙ ق ٔـ ــاٍساو ق ـــٙ قـــسل ضغـ ــُ ئنـــٌْ ؾـ قٔـــس ػبكنعـــٌْ  ٔـ
ايػــ٣و ّأىــُ ٢ؽبؿــٙ باكنــا  اييــاؽ لــ  ٓكدــصِ مياغــب٘ اطمبــ٘ يبٔــاٌ          
ــً       ــٌْ مـ ــُ  طقـ ــا ٓسٯقٔـ ــص مـ ــ٣و  ّىبـ ــاؽ لا٨غـ ــ  اييـ ــُ  ّ ط ٔـ معريع ـ

 ايطلْلٔ٘.
ــس هل    ٍّــ  مــً قــ   ــس قي ــْو قٔ ــُ ايػــ٣و ئ ــاض مْغــٙ ق ٔ ٘ لـــب بخكٔ

 طقـــٌْ يبٔـــاٌ معريع ـــُ ّلــــب  ـــطل هل  طقـــٌْ   ازبـــْا  ىعـــه     ـــس   
                                                           

 .46غْضٗ اينَو  (1)
 .59غْضٗ نيُ  (2)
 .5/300 ذػ  بلً ا    (3)
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ــا          ــ  ا٨مكي ــٌْ أّ ٢ أ  ــً  طق ــاؽ ق ــ٘ ايي ــ٥ ّقام ــٕ اىب ــٙ رب  أضاز مْغ
 قً نياقكُ ًب اىبينط ّايكسٯ قً غبٔ  اا.

ــُ ايػــ٣و ظبــاٗ هل  طقــٌْ مــً ايغــطل لااك    ــا  ي ــس أضاز مْغــٙ ق ٔ ي
ــُ         ــٙ ق ٔـ ــ  مْغـ ــطّاَه مـ ــس خـ ــطأٜ  قيـ ــ  بغـ ــ٘ لـ ــاضزٗ ّم٣ه ـ مالـ
ــ          ــ٘ ا ــ ٌ لع  ــْاٍس ل ــً ايؿ ــْ م ــَه  ٍّ ــاٗ ل ىذػ ــط ي يري ــً مك ــ٣و م ايػ

وَٖتِٓااااَٝلرتْ  تاااامَلَََّٖااااََّال تلللىــــ  ضهبــــ٘ ّخــــ  ضبــــا ي يــــاؽ نبٔعــــاو       

ــاٛ   (1)[ََعْٗتُٛاااىَٜ ــً أضاـ ــ  ايػـــدطٗ مـ ــ  نبـ ــً ا٤اـ ــٌْ مـ   ّأضاز  طقـ

 ضاٜري٘ ًب ظماىَه. مكط  ّااىت قياق٘ ايػدط
ــُ ضنــٕ قبْقــس ي٩هكريــاج    ّمــ  قكــْ ّنيغٔــاٌ  طقــٌْ ًب غــ الاىُ  اى
لٔيــُ ّلــــب مْغـــٙ ق ٔـــُ ايػـــ٣و   ٍّـــْ مـــً ا٦ٓـــاا ًب ىكـــطٗ اا قـــع  
ّاــ  ٤ىبٔاٜــُ   ّاعــ  ايالْا ٔــت ٓــ شىٌْ  ــه يبٔــاٌ معريــعا َه   ّ ــس   
أىعــه اا قــع ّاــ  ق ــٙ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه لك ٔــس   

ينذــاض مــً  ــطٓـ ّ  ٍــه لْنـــ  ايػــ٣ح ًب ا٤ؾــَط اسبــطو ّقـــسو        ا
ــطو         ــ٘ ّضب ــسٗ ّشّ اسبري ــَط شّ اي ع ــ    ّؾ ــَط ضا ــٕ ؾ ــا ٍّ ــال  َٔ اي ك
مــً اــ  غــي٘    نــاٌ قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٓك ــْ اي ــطهٌ ق ــٙ           
اييـــاؽ   ّٓـــسقْ اي باٜـــ  بفب زخـــْل ا٨غـــ٣و ًب اىبْغـــه   يبـــا  طؾـــح  

ًب غــبٔ  اا    اىؿــغ ْا ّاىبَــااطٌّ   قيــُ بمبــاٌ ا٤ىكــاض   ّاَــازٍه    
ــال ًب       ــط  ّاي كـ ــاض اسبـ ــْا  نـ ــ  ّخانـ ــْٗ ّايكيعٓـ ــً اييبـ ــس ا  قـ ًب ايـ
ــٕ         ــاضي ّ    ــر اىبع ــ٘ يك  ــ  ايكَٔٝ ــيـب م ــسل ّه ــس ّاشبي ــسض ّأه ــ٘ ل معطا
أنـــطاضٍا ّه اضٍـــا يبـــا  ـــس ٓػـــب  ايغذ ـــ٘ قـــً مػـــ ي٘ ايبالاىـــ٘ ّبخكٔـــاض 

   َ ــطاىٔ ـــب ظَـ ــا  ـب لـ ــ٘ ّأٌ اىبيـ ــا   خاقـ ــ ح ميَـ ــ٘  ا٤قـ ــاٌ هٓـ ــصا  ـ ه  يـ
 ايبالاى٘ معريعٗ ق  ٔ٘ مً اَاا :

                                                           

 .187غْضٗ ا٤قطا   (1)
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ــطر      ا٤ّفب ــُ ٓػككـ ــُ أىـ ــً معاىٔـ ــاٌ   ّمـ ــساٛ ا٨مبـ ــ٘ ليـ ــساٛ ا٦ٓـ : بلكـ
ــعٕ       ــسلَه ي ػ ــ٘   ّٓي ــ٘ اينطمب ــامـب ا٦ٓ ــ  قبه ــ ناا ي عن ــ نـب ّاىبػ اىبػ

 ًب نياق٘ اا قع ّا    ئنٌْ   سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :
 ا أضااه اا .ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا بقن ْا قب :أ٢ّو 
ــاو  ــ٘     : اىٔ ــُ ايبالاى ــُ ّمي ــْا مــا ىَــااه اا قي ــْا باكيب ــصًٓ همي ــا أَٓــا اي ٓ
 ايذاغسٗ.
 ٓا آَا ايصًٓ هميْا ػب  ب ساٌ ايعن  لا٨مباٌ . : اي او 

ــاو  ــ٘       :ضالع ــسّاه ّئري ــ ّضٗ ق ــً ق ــصضّا م ــْا به ــصًٓ همي ــا اي ــا آَ ٓ
 ّلالاى٘ ينه .
اا قــع ّاــ  لــ ٌ اعــ  أمــط ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا أؾــنطّا  :خامػــاو 

بخكٔـــاض ايبالاىـــ٘ ل ٓـــسٓنه  ـــه  ذهـــ  ّىَـــااه قـــً ايبالاىـــ٘ ايـــا دب ـــ  
 ا٤شٚ ّايهطض ينه .

ــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا بٌ اا قــع ّاــ  ٓؿــنط ينــه بمبــاىنه     :غازغــاو  ٓ
 ل ٌ ٓيَااه قً ايبالاى٘ ايػٔٝ٘ .

ــالعاو  ــا نه ًب     :غـ ــ   بـ ــ  ؼبـ ــع ّاـ ــْا بٌ اا قـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ ٓـ
ل ا٨مبـــاٌ   يـــصا مـــيعنه مـــً بخكٔـــاض ايبالاىـــ٘ ايـــا  يـــْٖ ا٨ٓ ـــا  ميـــاظ
 لنه.

ــ٘  ــال  ٔـــاو اىبػـــ نـب لازبَـــاز ًب       :اي اىٔـ ههـــْض هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ ًب هـ
غــبٔ  اا ايــصٖ ٍــْ ا٤ٍــه سبــااكَه ي يكــط ّغــ٣م٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ   
ــ٘       ــكسام٘ زّيـ ــطهٌ ّبغـ ــاا اي ـ ــعّل هٓـ ــْايٕ ىـ ــ ه ّ ـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ اا ق ٔـ

 قــع ّاــ  ّزقــاٍه ي٩يكذــاا بفب أمــْض شاا ؾــ ٌ   ا٨غــ٣و  كذهــ  اا
 ّأٍنٔ٘ أخطٚ    نٌْ  عهٔساو  ه ًب مٔازًٓ اي كال .

ــ٘  ــا طًٓ    :اي اي ـ ــا  ـب ّاينـ ــسو ل ـــْا اىبيـ ــ٘ قـ ــ٘ ايبالاىـ ــاظ هٓـ ــً بقريـ مـ
ميـــاظل اشباقـــ٘ ّايبالاىـــ٘ ي نـــ١ميـب  ٔػـــكالٔعٌْ نيعـــً ا٨غـــ٣و مـــً       

ضّح اي يـــْ  اي َـــط ّا٨ٓ ـــا  لَـــه   ّىؿـــط ا٨ؾـــاقاا ايناشلـــ٘ ّلـــد  
ــاو مسآّــاو قــطؼباو لــاىبي  ّايكدْٓــو         ـــب قــذْ َه    ريــاٛا ا٦ٓــ٘ ىك ل
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ــْٗ      ــ٘ زقـ ــ٘ اينطمبـ ــاىٕ ا٦ٓـ ــً معـ ــٌْ مـ ــ٘ ئنـ ــ٘ خاقـ ــَه ّئريـ ــً اع ـ مـ
 ي نػ نـب سبذ  ا٤خْٗ ّايكنا   لٔيَه .

ــ٘      ــ٘ ّهٓـ ــ٘ ايبالاىـ ـــب هٓـ ــ ٘ لـ ــ  ايكـ  (1) [..لوََّلْتتظِاااُٛىَّلراحَبْااإالَّٖٗ ااا ِلّذبكنـ

 ّاٍْاو :
 ..[.وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ  ِٓ٘ ايبالاى٘  ذػ  ي٧ٓ٘  : ه ا٤ّل

 ٦ٓ٘ ايبالاى٘ . [  ذػ .. وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ  ِ: هٓ٘  اي اىٕ 

ــد  ــ       :اي اي ــد ي عن ــطٚ ّلع ــ  ي٥خ ــ٣ِ  ذػ ــكـب أق ــً ا٦ٓ ــ٘ م ــ  هٓ ا
 قبهامٔيَا .
..[ مػــك  ٘ ًب  ٗ اا ِوََّلْتتظِااُٛىَّلراحَبْاإالَّٖاــ  مــً هٓــ٘ ايبالاىــ٘ ّهٓــ٘    :ايطالــ  

 مْنْقَا .
ــً   اّل ــَا مـ ــاٌ ايْاـــِْ ا٤خـــطٚ ا ـ ــُ ا٤خـــ  أقـــ٣ِ  ـ ــك ياٛ ايْاـ غـ

 مكازٓ  هٓ٘ ايبدد .
ــاا        ــً ا٦ٓـ ــا ضأٚ مـ ــ٣و ىبـ ــُ ايػـ ــٙ ق ٔـ ــٌْ قبْغـ ــبالـ  طقـ ّمل ٓـ
ــذر        ــ  غـ ــً  ـ ــاٌ مـ ــ٘ اياٍـ ــاج ّب امـ ــس ي٩هكريـ ــا بفب مْقـ ــُ زقـ ّينيـ

ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ   ي ــسماٛ   لٔينــا بخكــاض اذــاض  ــطٓـ بٓــصاٛ ايــي  قــ        
ّغــ ه ّ عــصٓ  أٍــ  ايبٔــت ّايكــدال٘ ا٤ّاٜــ     ــه غــعْا بفب ب كٔايــُ   
ّ ك ــُ ٍّــْ ًب  طاؾــُ   يكنــٌْ ٍريط ــُ ًب   ــر اي ٔ ــ٘ معريــعٗ هػــٔ٘ مبــ٥  

 نٔاٍّا ا٦ ال ًب ا  ظماٌ ّبفب ْٓو اي ٔام٘ .
 ـــاٌ   ـــت ىبـــاشا مـــاا  طقـــٌْ ّايـــْزِ ًب حبـــط اي  ـــعو )ايبدـــط         

ــ     ــاو  ب ــط (  ط  ــٕ     ا٤هب ــا ل  ــطأٜ  لٔين ــ  بغ ــٙ ّل ــً مْغ ــكننً م أٌ ٓ
اذــاض  ــطٓـ ٓ ــا  ٌْ اىبػــ نـب ًب معــاضي ا٨غــ٣و ا٤ّفب لــسض ّأهــس         

 ّاشبيسل   ّازبْا  مً ّاِْ :

                                                           

 .103ضٗ هل قنطاٌ غْ (1)



 93  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــاٜ   أ٢ّو  ــْض ّايْ  ــطٖ ا٤م ــبداىُ     : دب ــْ غ ــس اا   ٍّ ــً قي ــ٘ م حبنن
 .(1) [ تلَُتِّْتٔاللَََٛلََي عَٕالوَهُْٙلَُتِّْتٖاىَٜ 

نيغـــٙ  طقـــٌْ ًب ا٤ض    ّأزقـــٙ ايطلْلٔـــ٘   انـــا      ي ـــس  : اىٔـــاو 
 .(2) [رتٞتَل َر ٓاْٙلَّألتلْٗتًّضز ًب ايكيعٓ  هنآ٘ قيُ  

مل مبك ـــر مْغـــٙ ّليـــْ بغـــطأٜ  ايػـــ٣ح قيـــس خـــطّاَه    : اي ـــاو 
  ــس ٍــااطّا ني بــاو ي عا ٔــ٘ ّايػــ٣م٘ ًب ايــسًٓ لعــس ؾــسٗ  َــط ّبنــالَاز   

  طقٌْ ّ ْمُ  ه .
ــس    ي ــس  ك ــت  :ضالعــاو  ــطٓـ ًب معــاضي ا٨غــ٣و    ــ٘ مــً اذــاض   نياٜذ

خػــطّا غــبعـب مــً  ــاز َه ّضاــا ه ًب معطاــ٘ لــسض   ّخالــت همــا ه    
ًب معطاــ٘ أهــس     ــه ؼب  ــْا أٖ  آــ٘ مــً ايغآــاا اشببٔ ــ٘ ايــا اــاّٛا   

 مً أا َا ّخػطّا أ يـب ّقؿطًٓ ضا٣و  ك ٙ .
ــسل بش ل ــْا هــاٜطًٓ هــْل اىب    ــ٘   ّأقــالَه اشبــعٖ ًب معطاــ٘ اشبي سٓي

ّ كــ  ألــطظ  طغــاىَه   ٍّــْ قنــط لــً ّز ايعــامطٖ  ك ــُ ا٨مــاو ق ــٕ          
ــصًٓ       ــْ  اي ــ ٌ كبــك٥    ــكغ  ل ــ٘   ــاٜ  اىبعطا ــ  ّ  ــ٣و   ّقبــا اع ــُ ايػ ق ٔ
ــاؽ        ــبـب ي ي ــٙ اا ب٢ ئ ــً أل ــسل   ّين ــاو اشبي ــً ب كد ــاشبْ  م ــطّا ل اذ
لــ ٌ اىبػــ نـب مل ٓيكــطّا لاشبيــسل بلبــا ىكــطّا لكــاٍه ّاَــازٍه ًب        

اا ّقــــعمَه ق ــــٙ م٣ ــــاٗ اسبكــــْ      ــــه ٓطايــــْا بفب هذــــط غــــبٔ  
ــ        ــ  ل ــر اىبْان ــاٛ ًب    ــْا لايب  ــعَه   ّمل ٓنكذ ــْا مْان ــسل ّٓسا اشبي

 بخكاضّا اي  اٛ قيسما ني بُ ايعسّ .
 ًّب أهس أٓاو اىبعطا٘ خطج ىذط مً  طغاٌ  طٓـ ميَه :

٬ٍٔؼ   ًأخ٫ــْ :  ا٤ّل ً  ًأٰلــٕ ً ــ ٫ّزٯ ل٬ــ ٫ً ق٪ب٬ــٰس  ٖٯ ق٪ن٬ــط٫ّ ل٬ــ ً  ياــ١٪ ل٪ٰيــٕ ق٪ــاٰمط  ل٬ــ
٬ٍٔؼ  -.  ً  ًأٰلٕ ً  ٫ً ق٪ب٬ٰس ل٬ ٫ًٓ ال : ق٪ن٬ط٫ّ ل٬ ٪ّ ٍٰؿ٪اٍو :   ٫ً  .ً ال٪ ال٬
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٬َـــٍ   ّ ٫ً ًأٰلـــٕ ا٪ ــ ٘ا ل٬ـ ــ ّ٪ٰقننط م٪ـ ٫ً بغ٬ـــد٪ال٪ :  ــ ٫ً ًأٰلـــٕ ّ٪ .ً ـــال٪ ال٬ـ ــ ٗا ل٬ـ ٬ٔـــط٪ ٫ٍب٪
ٕو  ٬ٍ ٱ اينن٪د٬ع٫ّٰم ٪ّ. 

٫ً ٰمــط٬ز٪     ّ  ٫ً ايند٪اّلــاٰ  ايؿٯــاٰقط٫ ال٬ــ ًأخ٫ــْ ل٪ٰيــٕ م٫د٪ــاض ٰ      اٍؽ ٰنــط٪اض٫ ل٬ــ
٬َط  ٰ  ً  .(1)(ل٬

ــً  ــال بل ــط٪ج٪  ً )غــدال ب  ٫ّزٯ خ٪  ٪ً ــ ــط٪ّ ل٬ ٌٯ ق٪ن٬ ــاض ٍظ  ب ٬ً م٫ب٪ ــ ــ ٬ ٰم ٪ٍ ــاز٪ٚ :  ي٪
ٕٯ   ً ً او٪ ْ٪ م٫ً يٯـ ٮ ٰلايند٪ٰسٓـٰس     ق ٔـُ ايػـ٣و  ق٪ٰ ـ ٫ٍـ ٪ّ         ُٰ ٕٯ ايّ ـ ٓ٪ـا ى٪ٰبـ  ٫ُ   ً ً ـال٪ ًأى٪ـا ًيـ

٫ُ ق٪ن٬طٮّ اا٬ٰ ؼ٬ ا   .ً ً ال٪ ا بىٯ
 ٪ّ    ٪ٌ ــْ ــٕ  ٪ع٬ق٫ن٫ ــك٫ناه٬ اّيٰك ً٪ ا٪يٯ ــ ٬ٓ ــْل٫ ًأ ٓ٪ ا ٪ّ ٫َه٬  ــ١٪ىٯب٫ ٫ٓ ــ ٮ  ــا ض٪ا٫ ــطٮّ ًأًي ــاز٪ٚ ق٪ن٬ ى٪

ٌ٪ ٰيٕ ض٪ا٫ وا  َ٪ا   ًأً ً ا  ٫ب٬ط ظ٫ّ ٬ً  اٰك ٪ ٰمي٬ناه٬ ز٪خ٪ً  ٫ُ م٪  .ًأىٯ
٫ُ ق٪ن٬طٮّ ا   ُٰ ً ً ال٪ ا اا٬ٰ ؼ٬ بىٯ ٓ٪ا ض٪غ٫ْل٪ ايّ  ٕٯ   ً ً ال٪ ًأى٪ا   .ً ً او٪ ق٪ٰ 

ً٘  ٫هٯ ى٪  :ّ٪ً ال٪   از٪ٚ اي ٯاٰي ٪
٬ً م٫ب٪اض ظ٬ ؟ ٍ٪ ٬ ٰم ٰٛ ٰلري٪ن٬ٰعناه٬  ٬ً اييٯس٪ا ...   ّ٪ًيً س٬ ل٪ٰدد٬ت ٰم

ٌ  اينن٫ي٪اٰاع٬ ٬ْٰ و٪ اينٰ ط٬ ـ٪ ... اٯ ٫ م٪ ً٪ اينن٫ ّ٪ً ذنت بش٬ ا٪ب٫ ٪ّ 
ٍٰع٬ َ٪ع٪ا  ّ٪ًاص٪اي بىٯٕ ًيه٬ ًأظ٪ل٬ ... م٫ك٪ػ٪طٯق٭ا ً ب٬ ٪ اين

ً٘ ٰ ٕ اين ٌٯ ايؿٯري٪اق٪ ٰٜع٬ب ٬ٔط  اينغ٪ط٪ا ٬ً خ٪ ّ٪اينري٫ْز٪ ٰم  ًذك٪ٙ ... 
ــال٪     ــطٮّ ا   ً ً  ٫ُ ق٪ن٬ ــ ٫ُ ً ً ــال٪ ا بىٯ ــ ــا ًي ُٰ ًأى٪ ــ ــا ض٪غ٫ــْل٪ ايّ  ٪ٓ ٕٯ   ً ً ــال٪  ــ ــاو٪ ق٪ٰ   ً ً

٫ُ اييٯٰبــ   ــ ٌ٪ ًي ــً ٰش ــط٭ا   ً  ٌ٪ ق٪ن٬ ــا ٬ٌ ًا ُٰ  ٕٯ ّ٪ب  ــ ٬ٔ ٫ُ ق٪ً  ــ ــّ ٙ ايّ  ــُ  ق٪ ــّ ه٪  ّهي ــٙ  ّ٪غ٪ ً ن٪ؿ٪
ٕٯ   ه٪كٯٙ ًأ ٪ ُٰ ق٪ٰ  ٬ٔ ٓ٪ اْل٫بًي  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ِ  ا

٬ٔط٪ ق٪اٰاع٬ ٬ْٰ ر ً  ًٯ ً ً س٬ ًأ ٪ا ... ي م٫رٰئ ٫ ق٪  ًيا  ٪ع٬ري٪ً 
ّ٪ايكٯس٬ل٫ م٫ي٬رٰيٕ اا ٯ ً اٰٜع٬ ٗٱ ...  ّ٪ل٪ٰك ٪ ٘ٱ  ٔٯ  ش٫ّ ٰى

ً٘ اينري٪ي٪اٰٜع٬ ٬ٔر ى٪اٰٜد٪ ٬ٌ أال  ... ٓه٪ ق٪ً   بىٯٕ ًيً ض٬ا٫ْ ًأ
ٍ٪ا ٰق ٛ٪ ٓ٪ ٬ ... ً ٙ ٰشانط٫ ٘ٱ ى٪ري٬ً ا ٬ً ن٪ط٬ل٪ ٍٰع٬ٰم َ٪ع٪ا  ي٬س٪ اين
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ــا ٱ ؟     ــٰس م٪ي٪ ٫ً ق٪ب٬ ــ ــال٪ ال٬ ٕٯ   ً  ــ ــا ق٪ٰ  ــال٪ ًأى٪ ٬ً ًأى٬ــت٪ ؟ ً  ــ ــطٮّ : م٪ ٫ُ ق٪ن٬ ــ ً ً ــال٪ ًي
  ٪ْ ٫ٍــ  ٬ً ٬ً ًأق٬ن٪اٰمــر م٪ــ ً٪ ًأٰخــٕ ٰمــ ٓ٪ــا ال٬ــ ٬ٔــط٪ي  ٫ً ًأٰلــٕ نًياٰيــ ٱ ً ً ــال٪ ً  ً ــال٪ ًأى٪ــا ال٬ــ

٬ٍط ٓ ٪ ز٪م٪ر  ٬ٌ أا ٫ِ ًأ ًٯ ٰمي٬ر   ً ع ىٯٕ ًأانط٪  .ًأغ٪
ٕٯ   ً  ًـ   ٫ُ ق٪ٰ ـ ٬ٍط ٓـ ٪ ز٪م٪ــر        ق ٔـُ ايػـ٣و  ال٪ ًيـ ٬ٌ أا ٫ِ ًأ ُٰ ًيـا ًأانـط٪ ّ٪ًايّ ـ ّ٪ًيٰنيٯــٕ 

ــب٭ا       ٕٯ م٫غ٬ه٪ ــ ْ٪ ق٪ٰ  ــ ــاٍض  ٫ــهٯ ًأ نب٪ــ ٪ ى٪د٬ ٘ا ى٪ ــع٬ً  ٫ُ ؾ٫ ــ ٫ُ ًاً ىٯ ٬ًٔذ ــ ّ٪ى٪ــع٪ل٪ ً ػ٪ــ ٯ غ٪ ً غ٪ٰهــ ٪ 
  ُٰ ٌ٪ ق٪ً ــٙ ً ط٪ٰغــ ــا ٫ُ ًا ــ ٬ٔــو٪ أاً ا ٰ   ّ٪ش٪ًاــط٪ ًأىٯ ٕٯ : ًا ــ ٫ُ ق٪ٰ  ــ ّ٪ًأى٬ــت٪ ق٪ً ــٙ ً ً ــال٪ ًي  اــر 

ٕٯ    ْ٪ ق٪ٰ ـــ ُٰ  ٫ـــهٯ ًأ نب٪ـــ ٪ ى٪د٬ـــ ٬ً ً ط٪ٰغـــ ٬ً اى٬ـــع ل٬ م٪ٰعـــٕ   ً ي٪ـــع٪ل٪ ق٪ـــ ّ٪ًيٰنـــ ً ط٪ٰغـــر   
ٕٯ   ــ ٫ُ ق٪ٰ  ــك٪ نب٪ً  ــ٣و ّ٪اغ٬ ــُ ايػ ــت٪     ق ٔ ّ٪ًأ ٬ب٪ ٍ٪ا  ــسٯ ــا ً ً  ٪َ ــطٮّ ٰ ٔ ٫ُ ق٪ن٬ ــط٪ل٪ ُٰ ً ه٪ ــ ٰلس٪ض٪ً ٰك

   ٫ُ ّ٪ن٪ــط٪ل٪  ٫ُ ٫ُ ً ؿ٪ـــريٯ ّ٪ًأق٪ـــا ٪ ض٪أنغ٪ـــ ٬ٔو٪  َ٪ــا ايػٯـــ ٕٯ ق٪ً ـــٙ ه٪ب٬ـــ   اينع٪ـــاٰ    ٰ ٔ ق٪ٰ ـــ
ّ٪ ٪اض٪ اينع٪ري٪اج٫   .ً ػ٪ً ً  

     ُٰ ٬ٔـــ ٫ُ ق٪ً  ٕٯ ق٪ــّ ٙ ايّ ــ ٔٯـــا    ّهيــُ ٪ ّ٪غ٪ــٰن ٪ اييٯٰبــ ٌٯ ق٪ٰ  غ٪ــّ ه٪ ايكٯننــٰب ٪ ً ع٪ــط٪ ٪ ًأ
ٓ٪ ا ق ُٔ ايػ٣و  ٫ُ ً  ٪هٯ  ٕٯ ً س٬ ً ك٪ً   ق ُٔ ايػ٣و .ْل٫ ق٪ٰ 

ٍ٪ًنص٪ا ...  ْ٪اض ؽ٫  ٕٯ  ٪ نك٪ٰده٫ اينًذ ٫ُ ًأخٯط٫ّا ًأق٬د٪اٰلًٕأق٪ً  ّ٪ق٪ي٬  ق٪يٯٕ 
٬ٔؼ٪ ٰلي٪اٰلٕ ّ٪م٫ك٪نٯهٮ ٰ ٕ ايطٯأنؽ  ًي ٬ْو٪  ٪ن٬ي٪ع٫ٰيٕ اينٰذط٪اض٪ ه٪ٰذًٔ ٰكٕ ...  ٪ٔ  ً اين

ْ٪اٰلٕ ٰٗ ٓ٪ػ٬ك٪ٰذٔا٫  ٪ ٫ُ ... ق٪اٰ ٕ ايند٪ٰسٓس٪ ٬ٔطٮ ٰهـب٪ أاخ٬ٰ ل٪ ق٪ ن ا  ًأزٯٚ ق٫ن٪
ٍ٪ٰو ...  ٬ّا ًأينك٪ٰنؼ٫ اينٰ ط٪ا ٪ ٰلن٫ط٬ ٰٛ ٰ ٕ ًأ نط٪اٰ ً غ٪س٪  ق٪ه٬ ٱ م٪ ٪ اينب٪ ٬ط٪ا

٬ً اينًنصٯاٰ  ّ٪ه٪ً ذنت ً اغ٬ك٪ٰنع٫ْا ٰم ٘و ...  ٔٯ ٫ً ق٪ب٬سٱ ٰهـب٪ ؾ٪سٯ ًأٰي  ً ال٪ ال٬
َ٪ّ  ٪ ً اينك٪ً ٙ ... ض٪ا٫ً  ٫ٓ ّ٪ًيا  ٓ٪ٰذطٯ  ٌ  اا ٯ ٰنط٪اٰ ًأّيا  ٔ٪ا ٓ٪ نك٪ٰ    ٌ  .(1) (ا

ــاو ّ ع     ــسل ٍطلـ ــاا اشبيـ ــ٘ ّقـ ــطاـب ميَعمـ ــ  اىبؿـ ــت خٔـ ــاو  دطاـ قـ
 .(2) [وَْتيتًلَّٖٗ  ُلَّٖ ُٛؤَِِْٚنَلَّٖ ُِتتَٔتّىعل  ْيُ  عافب  

ــطٗ      ــا قؿ ــاو   ــْا ني ــً ّز ّقطن ــطّ ل ــ٘ قن ــطاٛ ا  ــطاٌْ ؾ ّأضاز اىبؿ
ــال )    ــ ه   ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــه  ه٢  زضٍــه   ّينــً اي ٍــْ ين

                                                           

 .3/427ايطّ  ا٤ىو  (1)
 .25غْضٗ ا٤هعا   (2)
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  ٙ ّ ٔــُ هٓــ٘ مــً ايػــي٘ اييبْٓــ٘ ايس اقٔــ٘   ّغــ ٗ       (1) (٢ ى اــ  نــً اىبــْ 
  نـب قً أا  اىبال لايباني  .اىبػ

ّيبٔــاٌ هااــ٘ اىبػــ نـب ي بالاىــ٘ ايكــاسب٘ ايــا ٢  ــ مط ل اــ  اىبــال         
 اسبطاو   ٢ّ  عًٓ ايباني  .

ــه ّغــ الي٘         ــاو هن ــٌْ ق ــٙ أٓ ــ نـب م ب  ــ٘ ايبالاىــ٘ أٌ اىبػ ــبـب هٓ بش  
 ّغعٕ بفب ل ْا أمسٙ اىبطا   ًب ا٦خطٗ .

شّّ  طلــٙ ل ــْا  ي ــس زخــ  اىبَــااطٌّ ّا٤ىكــاض ا٨غــ٣و   ّ ــه      
ًب ميــاظل اينذــط ّازبدــْز   ّااىــت نياٜذــ٘ مــً ا٤ىكــاض  ــْز أ ــطازاو مــً  
ــطا  ّاىبيــا  ٌْ        ــ٣و   ٍّيــاي ا٤ق ــ  ا٨غ ــا  ّؼبــايذْىَه  ب ــ  اينك أٍ
ــط     ــنطٌّ اينذـ ــاىْا ٓهـ ــيَه اـ ــيكَه   ّينـ ــ٣و ل يػـ ــطّا ا٨غـ ــصًٓ أظَـ ايـ

 ّازبدْز .
بلكـــسأا   ريـــاٛا هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ معريـــعٗ ًب أيذاظَـــا ّز٢٢ َـــا   بش      

ليــساٛ ا٨مبــاٌ ايــصٖ مبٔــع اىبػــ نـب قــً   ٍــه   يكــسل ا٦ٓــ٘ لايس٢يــ٘         
ــٌْ         ــيَه   يكن ــً لٔ ــ٘ م ــ٘ ّخ  ــ١ميـب لالاى ــاش اىب ــْاظ برب ــٙ ا ــنئ٘ ق  ايكه

 ٍصِ اشب ٘ قْىاو  ه ًب أمْض ايسًٓ ّايسىٔا .
ــُ          ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــال ضغ ــال :   ــاش   ــً مع ــعس ل ــً غ ّق

٘ اى العـــت ا٤ضهـــاو   ّ  ـــت ا٤ىػـــا    بشا اـــاٌ ٓـــْو اي ٔامـــّغـــ ه )
ــت ــْٗ ًب اا   ّشٍب ْٯٗ   ب٢ ا٤خ ــ ــُ :    ا٤خ ــ٣ٛ ْٓمٝــص   }ّشيــر  ْي ا٤خ

 .(2) ( { لعهَه يبعا قسّ ب٢ اىبك ـب
ــال )  ــازٗ   ــُ ّغــ ه اــاٌ   ّقــً  ك ــا أٌ ىــ  اا قــ ٙ اا ق ٔ ّشاــط يي

ــ١ميـب      »ٓ ـــْل :  ــا طاٌ    نـــاا أهـــس اىبـ ــ٘ م١ميـــاٌ ّاـ ا٤خـــ٣ٛ أضلعـ
  قــً خ ٔ ــُ   ــال : اي ــَه مل أض خ ــ٣ٔو همــط قبعــطّ  ٢ّ أىَــٙ قــً  ٰٝ ػ٫ــ

 .مينط ميُ   اي َه اٍسِ انا ٍسٓك    ّأمكُ ق ٙ ما أمك  ق ُٔ 

                                                           

 .3/205ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا    (1)
 .9/105ايسض اىبي ْض  (2)



 97  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــ    قـــً خ ٔ ـــُ؟   ـــال : اي ـــَه مل أض ّٰٝمـــاا أهـــس اينـــا طًٓ    ػ٫ـ
ــَه أنــ ُ انــا           ــطّ  ميــُ   اي  ــٙ قــً مع ــط ميــُ ٢ّ أىَ ــ٣ٔو هم٪ــط٪ قبين خ 

 .ق ٙ ما أمك  ق ُٔ  أن  ك  ّأمكُ
 ــال :  ــه ٓبع ــٌْ ٓــْو اي ٔامــ٘     ــال : ئــ ً لعهــنه ق ــٙ لعــا      
ــاٛ         ــاهبُ ا هػــً اي ي ــٙ ق ــا ق  ــ  ّاهــس ميَن ــا يٙ ا ــاٌ     ــا اىب١مي  ام

 .(1)(س ميَنا ق ٙ قاهبُ ا  بح اي ياّٛأما اينا طاٌ      يٙ ا  ّاه
 .(1)(اي ياٛ

ــُ  عــافب     ــه  ْاــُ اييَــٕ ي نػــ نـب ل ْي ّ  ــسٓط  (2) [راـتَٞتاا   تلَتت خِااذاوَّل 

 ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :
 : ٢  كدصّا لالاى٘ ينه مً   اه . ا٤ّل

 ٢ ٓكدص أهساه لالاى٘  ه مً زّىنه . :اي اىٕ 
 ٢ ٓكدص أمطاٛ اىبػ نـب لالاى٘  ه مً زّىنه . :اي ايد 
ــ٘ ّّئريــ٘     :ايطالــ   ــاىبعطّ  لاربــاش لالاى ــْا همــطّا ل ــصًٓ همي ــا أَٓــا اي ٓ

 برباش لالاى٘ ّّئري٘  اغسٗ . قاسب٘   ّبىَْا قً
ــامؼ  ــ       :اشب ــْفب أٍ ــس ٓك ــه      ــً زّىن ــساه م ــ٘ ٤ه ــْا لالاى ٢ دبع 

ــط      ــا   ايػـ ــ٘ ّهـ ـــب ّاشباقـ ــاض ا٤مـ ــ نـب بخكٔـ ــً اىبػـ ــس مـ ــ  ّايع ـ اسبـ
ي٥مــــطاٛ ّا٤ ــــطاز مــــيَه    ريــــاٛا ا٦ٓــــ٘ مال  ــــ٘    َــــٕ ٢ ربــــكل  

 لاي هٔ٘ ايؿدكٔ٘   ّبذباز مْنْ  ايبالاى٘ ّايصٖ ٓكدصٍا .
ــً  ــاظّمـ ــن     بقريـ ــاو ٓؿـ ــْ قـ ــ   زّىنـــه[ ٍّـ ــا ل ذـ ــ٘ ّضّزٍـ ا٦ٓـ

 ّاٍْاو :

                                                           

 .9/105ايسض اىبي ْض  (1)
 .118غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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: بضازٗ ظـــــط  اىبنـــــاٌ   يبـــــً هـــــْل اىبػـــــ نـب ّؼبٔالـــــٌْ  ا٤ّل
وََِٚٛااْٝلحَااىْٖتٓاْٙلِٚااْٝلَّألتلْاامََّ الََُٚااَظُِاىَٜلوَِٚااْٝلللللللاىبسٓيــ٘    ــال  عــافب    

 . (1) [ٞتعْٗتُٛهُْٙرتهْٕالَّٖ َٛ َََِ ِلَٚمَ ُوَّللَٗتًلََّٖ يتَِْل تلَتعْٗتُٛهُْٙلٞتحُْٝل

ــ٘  ــاٌ      نــً ق ــه اا قــع ّاــ  أٌ هــصٯض اىبػــ نـب مــً بربــاشٍه لالاى
  ــت ٢لــس أٌ ٓع نَــه اىبػــ نٌْ اــٕ ؼبــصضٍّه   ّمبكيعــْا قــً بربــاشٍه   
ــصٓط     ــٔ ٕ ٤ٌ ايكدـ ــه ايكذكـ ــ٘ بفب ايع ـ ــ  اييْلـ ــْا  ٢  كـ ــ٘   ّازبـ لالاىـ
ّضز مال  ـــاو لعاكيـــا  بغـــكبالاٌ ايـــصًٓ معَـــه ّمـــً هـــْ ه مـــً أٍـــ    

  ييذال .ا
ــو     انــا  ذهــ  ــايْهٕ قــيَه ي كدذٔ ــاض ضغــْيُ ل اا قــع ّاــ  لعخب

 قً اىب١ميـب .
ــال )    ــعْز   ــً مػ ــً بل ــطج ق ــْل اا  ّأخ ــا ضغ ــُ  خالبي ــ ٙ اا ق ٔ ق

ــُ  ــ هّهيـ ــً       ّغـ ــا  ـب  نـ ــينه ميـ ــاؽ بٌ مـ ــا اييـ ــُ ) أَٓـ ــال ًب خالبكـ   ـ
 .(2) ( غكا ّ ٣ ـب مسٔت   ٔ ه  ه ٓا  ٣ٌ  ه ٓا  ٣ٌ هكٙ قسٯ

ٓـــ  ٕ يذـــ  )زٌّ( قبعيـــٙ ا٤ ـــ  ّا٤غـــذ    ٍّـــْ ى ـــٔا   :اي ـــاىٕ 
 ــْل   يبٔــاٌ ظاــط اىبػــ نـب قــً بربــاش لالاىــ٘  ككــو لــايًٍْ ّايهــعو   
ــاٛ ًب   ــاٛ   ّا٨ىكـــاا بفب ضأٖ اييػـ   ّ نـــٌْ مـــً قـــيو ايعبٔـــس ّا٨مـ

 ؾ١ٌّ م٣ اٗ ايعسّ مً اذاض  طٓـ ًب مٔازًٓ ايْ ٙ .
ــ      :اي ايــد  ٘   بش ذبــصض هٓــ٘   مــً معــاىٕ )زٌّ( أىــُ   كــ  قــً ايغآ

ــاا         ــً ايغآ ــطٌّ ق ــصًٓ ٓ ك ــً اي ــ٘ م ــاش ّئري ــً برب ــ نـب م ــد اىبػ ايبد
 اسبنٔسٗ ايا ااٛ لَا اي طهٌ ّايػي٘ .

ــ٘      ــْإٍ   ّاــاٛ لا٤هنــاو ايكن ٔذٔ ي ــس  هــنً اي ــطهٌ ا٤ّامــط ّايي
ــ       ــع ّا ــ ضاز اا ق ــ٘     ــ٘ ّاسبطم ــ٘ ّاينطاٍ ــس  ّا٨لاه ــْ  ّايي ايْا

                                                           

 .101غْضٗ ايكْل٘  (1)
 .2/158اشبكاٜل ايناٚ  (2)
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ــال ا   ــ نـب ا٨مك ـ ــال اىبػـ ــ٘    ٤أـ ــً ايْئريـ ــاىكَه مـ ــ  حبكـ ــاو    كذهـ يكـ
 ّاشباق٘ ايا ذبْل زٌّ ٍصا ا٨مك ال .

ــُ  عــافب )   :ايطالــ   وََّْٚاامَرت ًل ــ  ٕ ا نــ٘ )زٌّ( قبعيــٙ ) ــ (  انــا ًب  ْي

ُٚؤََِْٚااا  ل اْٜلوَهَبَاااجْلٞتي تَاااهََلََِٖٗبااااٍ ل اْٜلرت ََّ َلَََّٖبااااٍ لرتْٜلََتْاااتتَِٓحَهََلَََِٖظَااا  للللل

 .(1) (َّٖ ُٛؤَِِْٚنَٖتَّلِْٚٝل ُوٜال

ــس ــه       يكذٔ ــً   ٍ ــ٘ م ــاش ّئري ــكبالاٌ ّبرب ــً بغ ــ نـب ق ــٕ اىبػ ــ٘ ىَ ا٦ٓ
يبـً ٓككـو لـ خ٣ل ضشٓ ـ٘ لٔيكَـا ا٦ٓـ٘    نـً بقريـاظ ا٦ٓـ٘ أىَـا ٢  يَــٙ           
ــا٢و ًب     ــا شاـــطا خكـ ــْ ا٨نيـــ٣ل   بلبـ ــ  ق ـــٙ عبـ ــً ايغـ ــ٘ مـ ــً ايبالاىـ قـ

ٓــاا أٌ ٍــصِ ايـصًٓ  يَــٙ ا٦ٓــ٘ قـً بربــاش اىبػــ نـب  ــه لالاىـ٘   ّمــً ا٦   
 اشبكال ئػت مكدسٗ ل  ٍٕ مكعسزٗ مً اَاا :

: قـــسو ايك كـــ  ًب ب ػـــاز أمـــْض اىبػـــ نـب   ّمـــيعَه مـــً       ا٤ّفب
ــ٘ زٌّ بربــاشٍه اسبننــ٘ يباغــاو ّّقــاٛ ي  ــْل     ــسل    ّاسبٔ ْي ــسلط ّايك ايك

 ّايذع  .
 بضازٗ لعد ايذكي٘ ّايذط ٘ لـب اىبػ نـب . :اي اىٔ٘ 

ٍّـــْ أٌ أٖ  ط ـــ٘ ّؾـــ ال ؼبـــسن لــــب ٍّـــ  مبنـــً اي ـــْل ل ـــاىٌْ 
ــال        ــه اشبب ــس   ــه    طٓ ــً   ٍ ــ٘ م ــً ّضاِٛ ّئري ــس أٌ  نن ــ نـب ٢ل اىبػ
ّا٤شٚ ّايــًٍْ   ازبــْا  ٢ زئــ  ق ــٙ ٍــصا ا٨نيــ٣ل   انــا أٌ هٓــ٘       
ايبدـــد ٢  ـــطل  ًب ميالْ َـــا لــــب ايبالاىـــ٘ ّايػـــٔٝ٘   ّلــــب هـــسّن        

 ايذط ٘ لـب اىبػ نـب .
ــ٘ ــصًٓ ذبــصض   اي اي  ــ٘ مــً بغــكبالاىَه اىبؿــ ٘ ي نػــ نـب     : كبــ  اي ا٦ٓ

ّّ ــْقَه ًب قيــاٛ ّؾــسٗ   ّبشا بربــص اىبػــ نٌْ ٍــ٢١ٛ لالاىــ٘ ّّئريــ٘       
ــاٛ  كدـــت  ـــه   ـــر     ــا  غ ـــ  اىبػـــ نٌْ ق ـــٙ مؿـــ ٘ ّقيـ ــاِ ا نـ  نعيـ

                                                           

 .50غْضٗ ا٤هعا   (1)
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ايْئريــ٘ أغــبالاو ّغــب٣و أخــطٚ  ــصا ايعيــت ّاىبؿــ ٘   بش أٌ ايط بــ٘ ًب        
  اي  ق َٔه .بٓصاٛ اىبػ نـب مك ق ٘ ًب ىذْغَه ّاسبػس 

مل ٓنْىــْا ٓكْ عــٌْ اييكــط ايػــطٓ  ي٩غــ٣و   ّظَــْض ىبــْٗ ضبنــس       
ــُ ّغــ ه زخــْل اييــاؽ نباقــاا ًب ا٨غــ٣و    ــال     ــُ ّهي قــ ٙ اا ق ٔ

 .(1) [ظتتَب حْلراحَْٛ ِل َر َّلوََّسْتت  يِمْ ُغبداىُ  

ــ٘اي ــ٘       طالعـ ــصض هٓـ ــصًٓ ذبـ ــْؽ ايـ ــبغا ًب ىذـ ــ٘ ّايـ ــْض اينطأٍـ : ظَـ
ــ نـب مــ  ــافب    ايبدــد اىبػ ــُ  ع ــ٘   ي ْي ــ٣ٛ ّخاق اتاا ْلرَاا َلْللً بربــاشٍه أخ

 . (2) [َّٖ بَ  ؼتَءُلِْٚٝلرتظ ىََّهِهاْٙ

 ٍّصِ ايبغهاٛ ق ٙ ّاِْ :
: اييذــــطٗ مــــً ا٨ى ٔــــاز ٤هنــــاو ايكْهٔــــس   لعــــس أٌ  ْاض ــــْا أ٢ّو 

 قبازٗ ا٤قياو .
 ايبغا ي يبْٗ   ّما ٓسؾح قيَا مً يعّو ا٨مام٘ . : اىٔاو 

ــاو  ــا       ا٨ : اي  ــ  دب َٔ ــْٗ م ــ  ّاييب ــعاا ايكيعٓ ــ ٔه قبعري ــً ايكػ ــا  ق مكي
ــسآاا ايكيعٓــ  ًب منــ٘        ــاي ؾــْاٍس قسٓــسٗ ًب ل ــ  ّاسبــْاؽ   ٍّي ي ع 
  ّاـــصا ًب اىبسٓيـــ٘   ّبهكريـــاج قـــسز مـــً أٍـــ  اينكـــا  ّ  ٍـــه         
ــْ ه     ــ  ّزخــ ــاؽ لايكيعٓــ ــً اييــ ــْاج مــ ــسٓ  أ ــ ــ ٔه ّ كــ ــُ  ػــ ّٓ ال ــ

 ككسٓ  لُ مً اي  ٔ  اييازض.ا٨غ٣و   يبا ػبع  ايصًٓ بمكيعْا قً اي
ــال )   ــاؽ   ــً قب ــً بل ــُ   ّق ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــد اي ــا لع ــُ ىب ــ ه ّهي ّغ

نب  ايْئـس لـً اىبغـ ٗ  طٓؿـاو   ـال : مـا   ْيـٌْ ًب ٍـصا ايطاـ      ـال           
ــس :      ــال ايْئـ ــاًٍ     ـ ــْ اـ ــَه : ٍـ ــال لعهـ ــاقط   ّ ـ ــْ ؾـ ــَه : ٍـ لعهـ

:  نــا  مسعــت  ــْل ؾــاقط ّمسعــت  ــْل اينَيــ٘    نــا ٍــْ م  ــُ .  ــايْا 

                                                           

 .3غْضٗ اييكط  (1)
 .118غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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 (1){  كــ  أــو  ــسض  *  ــه  نــط ّ ــسض }  ــْل أىــت؟  ــال :  ي ــط غــاق٘ 
 .(2)  ({غدط ١ٓ ط  }بفب  ْيُ : 

 : يػاٌ ايؿر ّايطٓ  ايصٖ ٓيال  لُ اىبيا  ٌْ . ضالعاو
ــاو  ــْ    :خامػـ ــ٣و   بش ٓطاـ ــاضي ا٨غـ ــ نـب ًب معـ ــط اىبػـ ــبغا ييكـ ايـ

ض ايـــصًٓ ذبـــصض ا٦ٓـــ٘ مـــً بربـــاشٍه ّئريـــ٘   ّخاقـــ٘ سبـــْل ايهـــط        
ــط    ــ٘ لايس٢يــــ٘ ايكهــــنئ٘ ق ــــٙ ظاــ لاىبػــــ نـب ًب اىبعــــاضي  يكــــسل ا٦ٓــ
ــا         ــً لـ ــ٘ مـ ــ٘   ّّئريـ ــاضلْىَه خاقـ ــصًٓ ؼبـ ــاش ايـ ــً بربـ ــ نـب قـ اىبػـ

 ا٤ّيْٓ٘ اي العٔ٘ ّمذَْو اىبْا  ٘ .
ــصِ        ــطّا ٤ٌ ٍ ــصًٓ اذ ــايالٌْ اي ــصًٓ ؽب ــً اي ــ نـب م ــ٘ اىبػ ــصض ا٦ٓ ّذب

 طاضٍه ي عسّ .اىبدايال٘ ىْ  نيطٓ  يي   أخباض اىبػ نـب ّب ؿاٛ أغ
ــ٘ ــْلَه     ايطالعـ ــنط   ـ ــصًٓ  هـ ــاش ايـ ــً بربـ ــ نـب مـ ــ٘ اىبػـ ــصض ا٦ٓـ : ذبـ

ي٩غــ٣و ايعــساّٗ ايؿــسٓسٗ   ّايــبغا ايــس ـب   يبــً ّقــذَه اا قــع        
 .(3) [اإ لُٚىَاىَّلرا تُْوِٓاّْٙا  ل ْيُ  

ــال        ــو هـ ــا مل  نؿـ ــ٘ أىَـ ــ٘ ايبالاىـ ــاٌ ًب هٓـ ــساٛ ا٨مبـ ــطاض ىـ ــً أغـ ّمـ
ــا  ـب ّخكــال ايــصًٓ اذــطّا    ــسٍه ّلغهــَه ي٩غــ٣و ب٢ لعــس     اىبي ّهػ

أٌ ل ـــ  اىبػـــ نٌْ مطا ـــ  غـــامٔ٘ مـــً ا٨مبـــاٌ   ّظَـــطا ق٣مـــاا        
ــ٣ٗ      ــس ايكــ ــا  عاٍــ ــا ه   ّميَــ ــ  َه ّأقنــ ــْٚ ًب غــ ــاضاا ايك ــ ّأمــ
ائْمٔــ٘   ّا٨ كــساٛ لطغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب اي ــْل       

 ّايعن  .
ــطٗ     ــس ا ريـ ــت لعـ ــا ىعيـ ــ٘ أٖ أىَـ ــ٘ مسىٔـ ــ٘ ايبالاىـ ــ٘  ّهٓـ ــ٘ اىبباضاـ اييبْٓـ

ــطّا    ــٙ اىبػـــ نـب   ّظهـــو ايـــصًٓ اذـ ــكس ا٤شٚ ّايهـــطض ق ـ هٔـــد بؾـ

                                                           

 .19-18غْضٗ اىبس ط  (1)
 .10/134ايسض اىبي ْض  (2)
 .119غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــب ٗ ي٩اَـــاظ ق ـــٙ ا٨غـــ٣و   ئنـــٌْ ايـــصًٓ ؽبذـــٌْ ًب    لـــازبْٔف اينـ
 قسّضٍه اينطِ ّايبغهاٛ ي نػ نـب ق ٙ ّاِْ :

 : ايصًٓ اذطّا مً  طٓـ ّما هْل من٘ مً اي طٚ . أ٢ّو
ّأهبــاَٜه ًب معــاضي ا٨غــ٣و    ايــصًٓ  كــ  اىبػــ نٌْ شَّٓــه    : اىٔــاو 

 ا٤ّفب ز اقاو قً ا٨غ٣و .
ايــصًٓ لــصيْا ا٤مــْال  ــساٛ ي٥غــطٚ مــً  ــطٓـ ًب معطاــ٘         : اي ــاو 

 لسض .
 اىبيا  ٌْ ايصًٓ أظَطّا ا٨غ٣و اصلاو ّظّضاو . :ضالعاو 

ايــصًٓ سب َــه ايهــطض أٓــاو ايبع ــ٘ اييبْٓــ٘   يــٔؼ لػــب          :خامػــاو 
   ّ ــطٓـ  ــط    ــب  ه ــ  لػ ــ٘ ل ــْٗ    ايبع  ــ٣و ّاييب ــٙ ا٨غ ــطّا ق  ــصًٓ اذ اي

ّايكيعٓـــ     نـــ ٣و هٔينـــا قـــازا  ا  ـــ٘ ألـــٕ غـــذٔاٌ أٓـــاو معطاـــ٘ لـــسض  
ــ٘ لايبهــاٜ   َٔــا أيــو لعــ  مل     غــاق٘ بفب منــ٘   ّاــاٌ قــسز ايعــ  ا ن 
 ـــْظ  ايبهـــاٜ  ّايكريـــاضاا ق ـــٙ أٍ ـــَا   لـــ  بربـــص َا  ـــطٓـ م١ّىـــ٘  

ــ  اىبػــ نـب ًب اىب     ــال ق ــٙ ازبــٔـ ايــصٖ ٓ ا  عطاــ٘ اي٣ه ــ٘ ٍّــٕ   ي٩ىذ
 معطا٘ أهس .

ــُ     ــه   ّ ٔـ ــْا  ىعـ ــطّا   ازبـ ــصًٓ اذـ ــاٌ ايـ ــساٛ ا٨مبـ ــٔا ىـ ــ  ٓغـ ٍّـ
 مػاٜ  :

: ز٢يـــ٘ ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ًب مذَْمـــُ ق ـــٙ شو ّ ـــْلٔذ ايـــصًٓ       ا٤ّفب
 اذطّا .

 ا  م١مً ّم١مي٘ هري٘ ق ٙ ايصًٓ اذطّا . :اي اىٔ٘ 
 و . ط ٔ  ايياؽ ّميَه ايصًٓ اذطّا لسخْل ا٨غ٣ :اي اي ٘ 

ظاـــــط ايـــــصًٓ اذـــــطّا قـــــً ايكعـــــسٖ ق ـــــٙ ا٨غـــــ٣و  :ايطالعـــــ٘ 
 ّاىبػ نـب.

ــ٘  ــطاو      :اشبامػ ــامٔ٘   ّا٨ا ــ٘ ايػ ــْظ لاىبط ب ــاٌ ّايذ ــ٘ ا٨مب ــاٌ قصّل لٔ
 مً قيس اا قع ّا  .
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ــ٘  ــافب    :ايػازغـ ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــاٌ مـــً مكـ ْاَْاااتاْٙلََُْااامَلراَٚااا ٍلىـــساٛ ا٨مبـ

ــُ مــً ايــسقْٗ   بش ؽبطاــٌْ ي  (1) [راَْماَُااجْلََِٖٗااََّا ــساٛ ا٨مبــاٌ ّمــا  ٔ يــاؽ لي

ــاٌ      ــساٛ ا٨مبــ ــطهٌ أٌ شاا ىــ ــاظ اي ــ ــً بقريــ ــسٚ   ّمــ ََااااَلرتََُهَااااَلل بفب ا ــ

[  ط ٔــ  ي يــاؽ لا٨غــ٣و   ّؾــاٍس ق ــٙ أٌ ا٨غــ٣و      لللَّٖتَااذََِٝلاََُٚااىَّل

ــا         ــُ اي ــُ ّمعاىٔ ــطهٌ ّا نا  ــاظ اي  ــط لعقري ــا بىكؿ ــٔو   بلب ــط لايػ مل ٓيكؿ
ــَا ا  ــا ػبع ـ ــْااع ايـ ــعٓح اسبـ ــاؽ    ـ ـــب اييـ ــطّا لـ ــصًٓ اذـ ــت ّايـ يالْا ٔـ

 ّا٨مباٌ لاا ّاييبْٗ ّايكيعٓ  .
 ىساٛ ا٨مباٌ ّا ٔ٘ مً ايبالاى٘ ايذاغسٗ مً ّاِْ : :ايػالع٘ 

ز٢يــ٘ ىــساٛ ا٨مبــاٌ ق ــٙ ايذكــ  ّايكنٔٔــع لـــب ايــصًٓ هميــْا          :أ٢ّو 
 ّ  ٍه .

 ًب ىساٛ ا٨مباٌ  ينٔ٘ اغب  ا سآ٘ ّايطؾاز . : اىٔاو 
ــاو  ــصًٓ      : اي  ــً اي ــساظ م ــ٘ ّا٨ه ــ نـب ي ْ آ ــْٗ ي نػ ــاٌ زق ــساٛ ا٨مب ى

 اذطّا ّاىبيا  ـب ًب لا  ايْئري٘ ّما ٍْ أقه ميَا .
ــاو  ــطّا       :ضالع ــصًٓ اذ ــْ  اي ــ ؽ ًب    ــع  ّائ ــاٌ ايذ ــساٛ ا٨مب ــد ى ٓبع

مــــً اي ــــط  ّايــــسىْ مــــً قــــعاٜه اىبػــــ نـب أّ ا٨هانيــــ٘ قب اقــــسٍه  
 ايػامٔ٘ .

ــاو  ــاٌ   :خامػــ ــساٛ ا٨مبــ ــًًب ىــ ــطّا    قــ ــصًٓ اذــ ــً ايــ ــ نـب قــ ي نػــ
ايذاغـــ ـب ّأٍـــ  ايهـــ٣ي٘   يس٢يكـــُ لايس٢يـــ٘ ايكهـــنئ٘ ق ـــٙ اـــٌْ        
اىبػــ نـب أمــ٘  عنــ  لــا٤ّامط ايــا ىعيــت مــً قيــس اا   ّدبكيــ  مــا          

ــافب    ــال  عـ ــبداىُ    ـ ــُ غـ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَتاااِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَاااَلرتػ اااعََظ َللىَـــٙ قيـ

 .(2) [ىَّلَّٖٗ  َُٚؼتَلَيت  لوَََّ ُا
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ًّب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘  ط ٔـــ  ي نػـــ نـب لاىبؿـــْضٗ  ٔنـــا لٔـــيَه   ّ ينٔـــ٘  
ــافب    ــال  عـ ــ٘    ـ ــ٘ ّايعامـ ــْضٍه اشباقـ ــاّض ّايكـــساضؽ ًب أمـ ــ٘ ايكؿـ م نـ

 . (1) [وَرتْٚمُهُْٙلشُى َيلرَََُْهُْٙ 

ــ٘    ًّب ايكؿـــاّض لــــب اىبػـــ نـب  يـــٙ قـــً بربـــاش ايـــصًٓ اذـــطّا ّئريـ
الاىَه ّبربــاشٍه خاقــ٘    نــً مْانــٔ     ّ ــصا  ل ــعّو باكيــا  بغــكب   

ــاٗ         ــط   ّاىبياا ــً اىبين ــٕ ق ــاىبعطّ  ّاييَ ــط ل ــ نـب ا٤م ـــب اىبػ ــاّض ل ايكؿ
 ل عّو ايػ٣م٘ ّايكْ ٕ مً ايبالاى٘ ايذاغسٗ .

 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ أق٣ِ خبكْم مػ ي٘ ايبالاى٘ ق ٙ ّاِْ :
 : ّأمط اىبػ نـب ؾْضٚ لٔيَه ًب بخكٔاض ايبالاى٘ . أ٢ّو

ــاو  ــ : اىٔـ ــا    ّأمـ ــ٘ ايـ ــا  ايبالاىـ ــاٌّ ًب باكيـ ــيَه ي كعـ ــْضٚ لٔـ طٍه ؾـ
  هنط ايؿط ّايعساّٗ  ه .

ــ٘   : اي ــــاو  ــيَه ي٩غــــكغياٛ قــــً ايْئريــ ــط اىبػــــ نـب ؾــــْضٚ لٔــ ّأمــ
ــا َه       ــعيكَه ّ آـ ــٌْ بفب ميـ ــيَه   ٢ّ ٓط ـ ــٙ مـ ــه أزىـ ــً ٍـ ــ٘ يبـ ّاشباقـ

 اسبنٔسٗ .
ــاو  ــ٘    :ضالعـ ــساضؽ ًب هٓـ ــصا  ّايكـ ــيَه ي كـ ــْضٚ لٔـ ــ نـب ؾـ ــط اىبػـ ّأمـ

 اى٘ .ايبال
ــاو  ّأمـــط اىبػـــ نـب ؾـــْضٚ لٔـــيَه ًب ا٨مك ـــال ٤مـــط اا قـــع   :خامػـ

 ّا  خبكْم ايبالاى٘ ّايْئري٘ .
ــاو  ــطّا      :غازغـ ــصًٓ اذـ ــع ايـ ــيَه    ٔعريـ ــْضٚ لٔـ ــ نـب ؾـ ــط اىبػـ ّأمـ

ّاىبيـــا  ٌْ قـــً  كيـــكَه ّبٌ اـــاىْا ّئريـــ٘ ّلالاىـــ٘  ـــه   ٍّـــْ مـــً         
 ٕ   ٕ هٓـــاا  ـــ ٛا٨قريـــاظ ايغـــ ٖ ي  ـــطهٌ    عيـــسما  ـــ  ٕ هٓـــ٘  ـــ مط لؿـــ

أخـــطٚ مـــسزاو ي نػـــ نـب ي٩مك ـــال  ـــصا ا٤مـــط   ٍّـــْمً مكـــازٓ         
ــاييَٕ قــً  عــ  طبكــْم      ــ٘ ل ــعل هٓ ــسما  ي ــاا اي ــطهٌ  ّقي اي الــو ًب هٓ
ــاٌ ايذعــ           ــً ب ٔ ــ نـب ًب ايعكــن٘ م ــس اىبػ ــطٚ  ؿــس قه ــاا أخ ــ  ٕ هٓ  

                                                           

 .38غْضٗ ايؿْضٗ  (1)
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ــا        ــاظ أىَ ــاو ل د ــ٘ ًب اىب  ــي٘ اييبْٓ ــْقٔ٘ ايػ ــ  مْن ــُ   بفب ااى ــٕ قي اىبيَ
 .(1) [وَََٚلاَتَْاْٙلَّٖمَسُىٔالظتخاذاو ُلوَََٚلٞتهََْاْٙللََْ ُلظتَٞ تتهُىَّ ال  عافب   ط  ايْهٕ   

ــْضٚ      غــالعاو ــ نـب ؾ ــٌْ أمــط اىبػ ــ٘ ئن ــ٘ ايبالاى ــبداىُ هٓ ــعل اا غ : أى
 لٔيَه .

ــاو  ــ٘   ٢ّ     : امي ــ٘ ايبالاى ــعّل هٓ ــٙ ى ٓؿــنط اىبػــ نٌْ اا قــع ّاــ  ق 
  طؾــدت ق ــٙ اىبػــ نـب   ٓػــكالٔ  اييــاؽ بهكــاٛ ايــيعه ايع ٔنــ٘ ايــا     

 ّايياؽ ليعّل هٓ٘ ايبالاى٘ .
ــال      ــ  ٕ ي٥أـ ــا  ـ ــا   ايـ ــازٓ  ّاىبيـ ــع لاىبكـ ــصا ايعريـ ــكل ٍـ ٢ّ ؽبـ

ــ٘ لــ  ٓعريــعٌّ ًب لٔــاٌ ميا عَــا ًب ٍــصا ايعمــاٌ       اي٣ه ــ٘ مــً هٓــ٘ ايبالاى
ــُ  عــافب     ــا   ل دــاظ  ْي اااإ لٖتااىْلْتااََٜلَّٖ بَحْاامُلِٚاا ََّ ًَّلِٖٓتَِٗٛااَلِلللّذبكنــ  ٍــصِ اىبي

 (2) [ر ااااٍلٖتََيِاااا َلَّٖ بَحْاااامُلاتبْاااإتلرتْٜلَتَيتاااا َلْتَِٗٛااااَلُل َر ااااٍلوَٖتااااىْلُائ ََااااَلراِٛ  ِٗاااا ِلَٚاااا َ ًَّللل َ

 ّاٍْاو:
ــصِ      :ا٤ّل  ــس   ٤ٌ ٍ ــا ٢  يذ ــاا اا اي ــً ا ن ــ٘ م ــ٘ ايبالاى ــا   هٓ مي

 اىبيا   مكك ٘ ّمكريسزٗ .
ْ مــً هٓــ٘ ايبالاىــ٘ مــً ا نــاا اا   أمــا ميــا   هٓــ٘ ايبالاىــ٘  َــ :اي ــاىٕ 

 ضؾداا ّ ْٔناا ا ناا اا .
 مْنْ  ميا   ايبالاى٘ أمط مػك     ٍّْ ىعن٘ خاق٘ . :اي ايد 

ّايكــــدٔح ٍــــْ اي ــــاىٕ    نيــــا   هٓــــ٘ ايبالاىــــ٘ مــــً ضؾــــداا        
ــاا       ــ٣ِ أٌ ا ن ــ٘ أق ــاظ ًب ا٦ٓ ــً ا٨قري ــٌْ م ــ٣و اا   ئن ــاا ا ّ ْٔن
     ً ــ ــٌْ م ــا ٓن ــ٘ ميَ ــ  ا ن ــً ا ــح ق ــا ٓسؾ ــصا م ــإٍ   ّا ــً اي٣مكي  اا م

اي٣مكيـــإٍ    ـــاشا ااىـــت شاا اين نـــاا ٢  ػـــعَا مٔـــاِ ايبدـــاض مـــسزاو  
ــا       ــٔ٘  نٔـــو لاىبيـ ــطٗ ا٤ضنـ ــا  اينـ ــ٘ أضلـ ــْ  ٣ ـ ــااو ّايـــا ٍـــٕ عبـ ّهـ
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ايسىْٔٓـــ٘ ايع ٔنـــ٘ ينـــ  ا نـــ٘ ّهٓـــ٘ ميَـــا لا٨نـــا ٘ بفب  ـــاىٌْ ٍّـــْ أٌ 
ــاقذ٘ لاي ٔــاؽ بفب        ــعا  مه ــا أن ــ٘ اي طهىٔــ٘ ّأ طٍ ــ٘ ي٧ٓ ــا   ا٦خطّٓ اىبي

             ايسىْٔٓ٘ .         اىبيا  
ــا اييَــٕ ّايعاــط قــً  عــ       ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ صبــٞ ايبؿــاضٗ ًب  يآ

 طبكْم .
ــ نـب     ــ  ي نػ ــع ا ــ  اا ق ــس اع ــً  (1) [ََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّاللي  ّم

ــطّج      ــ٘ زٌّ خ ــً اسبٔ ْي ــطّا ق ــصًٓ اذ ــع اي ــاو قري ــطّج ًب اىب  ــاىٕ اشب مع
ــ٘   ــاؽ لاينٔذٔـ ــ نـب ي يـ ــه   اىبػـ ــ   ـ ــع ّاـ ــسٍا اا قـ ــا ٓطٓـ ــ٘ ايـ ا٨مباىٔـ

ّي يــاؽ   ريـــاٛ اييَـــٕ قـــً بربـــاش ّئريــ٘ اـــ٣ٔ  نـــٌْ ٍيـــاي مْاىـــ  ًب   
 خطّج اىبػ نـب اىبباضي ي ياؽ قبا  ُٔ  ع ٔه ؾعاٜط اا .

 ًّب ا٦ٓ٘ ضهب٘ لاىبػ نـب ّايياؽ مً اَاا : 
ــا    ا٤ّفب  ــاىبعطّ  ّاييَــٕ قــً اىبينــط ًب ل ــا٤مط ل ــاو اىبػــ نـب ل ٔ  : 

 ايبالاى٘ ّم سماا بخكٔاضٍا .
زقـــْٗ اىبػـــ نـب ي عاـــط قـــً ايبالاىـــ٘ ايػـــٔٝ٘   ّيذهـــح        :اي اىٔـــ٘ 

ــْؽ     ــْ  ًب ىذــ ــر ّاي يــ ــد ضّح ايؿــ ــعٌْ بفب لــ ــصًٓ ٓػــ ــا  ـب ايــ اىبيــ
 اىبػ نـب .

ــ٘   :اي اي ـــ٘  لعـــد ائـــ ؽ ًب ىذـــْؽ اىبيـــا  ـب مـــً ايْقـــْل بفب مط بـ
 اىبػكؿاض ّايبالاى٘ قيس اىبػ نـب .

ىبػــ نـب بفب ايذكـــ  ّايكنٔٔــع لــــب اييــاؽ ل دـــاظ    زقـــْٗ ا :ايطالعــ٘  
ا٨مبــاٌ ّقسمــُ    كــدٔح أٌ ا٦ٓــ٘ اــاٛا خبكــْم ايبالاىــ٘ ب٢ أىَــا        

 ذبصض اىبػ نـب مً اي اىبـب ّايذاغ ـب .
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ــ٘  ــاٌ      :اشبامػـ ــْضٍه لاينكنـ ــكعاى٘ ًب أمـ ــٙ ا٨غـ ــ نـب ق ـ ــد اىبػـ هـ
ــافب     ــُ  عــ ــازٓ   ْيــ ــً مكــ ــْ مــ ــٙ اا   ٍّــ ــ  ق ــ ــساظ ّايكْاــ ّا٨هــ

 .(1) [عَُُِىَّلراَٖظَبْمالوََّٖظَ َ ِلوَ اٞ هََلٖتٓتباوَ ٌل ا  للَٗتًلَّٖ ختَشِعِنَوََّسْتت 

ــ٘ ــه ّايطٓاغــــ٘      ايػازغــ ــ١ٌّ اسبنــ ــْيٕ ؾــ ــ نـب لكــ ــاضٗ اىبػــ : لؿــ
 ّاي٢ْٓ٘ ّأمْض ايكرياضٗ يبا ٓػك عو ا٨غكؿاضٗ ّايْئري٘ .

 ينٔــــ٘ م نــــ٘ اييكــــح قيــــس اىبػــــ نـب   ٤ٌ شو ايبالاىــــ٘   :ايػــــالع٘ 
 ٔٝ٘ ًب هٓ٘ ايبدد لػب  غطٓط َه ّ بح أ عا ه .ايػ

ايبؿــاضٗ لا٨قاىــ٘ ّاىبــسز مــً قيــس اا ًب مــْانيً اىبؿــْضٗ        :اي اميــ٘ 
ّايـــطأٖ ايػـــسٓس    ٍّـــ  مبنـــً اي ـــْل أٌ اـــ  هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ لالاىـــ٘  
ــٙ     ــ  ق ـ ــع ّاـ ــه اا قـ ــس أىعـ ــه   ي ـ ــْا  ىعـ ــ نـب   ازبـ ــ٘ ي نػـ مسآّـ

 . (2) [شُ  للَؼا َِتلراِّتََُِّسَََمْغٙ لَاضٌّ ّظٓطاو   ال  عافب  

ــس         ــطهٌ  ؿ ــً اي  ــ٘ م ــ  هٓ ــ  ا ــ ٌ اع ــ نـب ل ــٙ اىبػ ــه اا ق  ــس أىع  ّ
ــازٓ      ــً مكـ ــْ مـ ــ٣ح   ٍّـ ــ٘ ّايكـ ــه زضّ  ا سآـ ــي   ـ قهـــسٍه ّ ـ
ــُ  عــافب      هــ  اا قــع ّاــ  لــك٣ّ َه صبــكنعـب ّمكذــط ـب اــ  ٓــْو ي ْي

ــصا    (3)[َّهْاا ِٞتَلَّٖظ اامََّؽتلَّٖ ُٛتْااتتَُُِٙلل  ــِْ ٍ ــً ّا ــاش   ّم ــً برب ــعِ ق ــطا  ايكي ايك

       ايبالاى٘ ايػٔٝ٘ .  
ــاٌ     ــاش ا٨ىػـ ــً بربـ ــ٘ قـ ــا اىب٣ٜنـ ــ  ّأخـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــا  ذهـ ّانـ
خ ٔذــ٘ ًب ا٤ض  ّأاـــالَه ق ـــٙ بغــكذَامَه ّبٌ ّضز لكـــٔغ٘ ا٨ىنـــاض   
ــ  ق ــٙ أغــٝ ٘ اىبػــ نـب ّ  ٍــه ايــا  كْاــُ      ــاٌ اا قــع ّاــ  ػبٔ    
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غــــ ه انــــا ًب  ْيــــُ  عــــافب بفب ايــــي  ضبنــــس قــــ ٙ اا ق ٔــــُ ّهيــــُ ّ
 .(1) [...ََتِّْتٖاىٞتَّلََٚ تَّلراحِٕ لٖتهُْٙلاإ لراحِٕ لٖتٓاْٙلَّٖـ ُ بََلُ 

يبٔــاٌ مكــازٓ  اي الــو لايعبــاز لبع ــ٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ         
ــ٘ ايػــ١ال     ّهيــُ ّغــ ه بش اعــ  اا قــع ّاــ  اىبػــ نـب ٓط  ــٌْ بفب مط ب

ّػبٔـــبَه قبــا ٓنـــٌْ ىعنـــ٘   قــً أمـــْض زٓــيَه   ّٓكذهـــ  اا قـــع ّاــ    
ــ١ال      ــٌْ شاا ايػـ ــ٘   ئنـ ــْو اي ٔامـ ــاو ّبفب ٓـ ــ  ا٤ض  نبٔعـ ــٙ أٍـ ق ـ
ــاز       ــال ايذػ ــبا  بغكٝك ــً أغ ــ  م ــع ّا ــس اا ق ــً قي ــْا  م ــعّل ازب ّى

 مً ا٤ض  .
ٍّــ   يدكــط أغــٝ ٘ اىبػــ نـب لآٓــاا ايػــ١ال ٍــصِ   ازبــْا  ٢         

ــ نـب أّ ب      ــً اىبػ ــ١ا٢و م ــا غ ــب  ييعّ  ــاٌ غ ــا ا ــاا م ــً ا٦ٓ ــاو  ن هكرياا
أّ اــس٢و   غــْاٛ ّضز شاــط ٍــصِ ايػــب  ًب ق ــْو ايكذػــ    أّ أخبــاض       

 ايػي٘ اييبْٓ٘ . 
ــ نـب         ـــب اىبػـ ــ٘ لـ ــسّن  كيـ ــْل زٌّ هـ ــد يكدـ ــ٘ ايبدـ ــاٛا هٓـ ّاـ
ّكبيــ  مـــً ايػـــ١ال اىبسؾـــح قــً اشبـــ٣    ّمـــً ز٢٢ا هٓـــ٘ ايبدـــد   

 أمْض :
ــاٌ   ّ    ا٤ّل ــ  ا٨مبـ ــاَٜه بفب مطا ـ ــ نـب لاض  ـ ــصا  اىبػـ ــ  :  ـ ذهـ

ــط         ــُ ا٤ّام ــ٘ لكْا ــصِ اىبط ب ــَه ٍ ــٙ ىٔ  ــعاٛ ق  ــاٛ ّازب ــ  لاي ي ــع ّا اا ق
 ّاييْإٍ  ه نبٔعاو ّلػيدٔ٘ ا٨مباٌ .

لعــد ايػــنٔي٘ ًب ىذــْؽ اىبػــ نـب لــ ىَه هكــٙ يــْ بربــصّا        :اي ــاىٕ 
ــ ىَه يــً ٓغــازضّا مطا ــ      ــ٘ ّّئريــ٘  هــنط اسبػــس ّايبغهــاٛ  ــه   لالاى

ــه لئــ      ــ٘  ؿــَس   ــاٌ ٤ٌ ا٦ٓ ــاا اي ــطهٌ    ا٨مب ــٔغ٘ ا٨مبــاٌ   ٤ٌّ هٓ ق
ــ نـب        ــٙ اىبػ ــاٌ ٓكغؿ ــه ا٨مب ــاٌ هن ــ٘   ــْو اي ٔام ــ٘ بفب ٓ ــ٘ نيطٓ ــ٘  ه لا ٔ
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ــُ  عــافب      ــطازاو   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي ــ٘ ّأ  ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍللّاىبػــ ناا أم

 . (1) [راَْماَُجْ

ــد  ــ٘     :اي ايـ ــا َه ايعامـ ــ نـب ًب هٔـ ــ٘ ي نػـ ــصض ّاسبٔالـ ــاهب٘ اسبـ مكـ
 ّايػٔاغ٘ ّا٨ ككاز .ّأمْض ايس ا  

ــ   ــ٘ ًب غــ ه ايك ــْٚ       :ايطال ــ  اىبطا ــ  ايعائ ايبؿــاضٗ ي نػــ نـب لئ
ــا  ـب      ــطّا ّاىبي ــصًٓ اذ ــاش اي ــا  برب ــ٘ لعاكي ــْاضز ًب ا٦ٓ ــاييَٕ اي ــس ل لايك ٔ

 ّئري٘ ّلالاى٘ ّخاق٘ .
ــ ٣و     ي ـــس  ذهـــ  اا قـــع ّاـــ  لـــا٤مط ّاييَـــٕ ي يـــاؽ قامـــ٘    نـ

ــُ  عــافب ًب ا٤مــط ّاي  َََرتَ هَااَلَََّٖااََُّلََّ ُاااىَّل َرَٓاااْٙلَّٖ ااذٌِلََٗتُتٓاااْٙلللْاــْ   ّضز  ْي

يبٔــاٌ  ــاىٌْ ٍّــْ انــا أٌ أقــ  اييــاؽ مــً ىذــؼ    (2) [ِٚااْٝلٞتي اا تلوََّحِاا َ ٍل

ّاهــسٗ اــاٛا لــاييذذ مــً ضّح اا قــع ّاــ  ًب هزو  نــصا ٢لــس ّاٌ        
 ٓكدس ّٓكؿالُ ايياؽ ًب ايعبْزٓ٘ ا قع ّا  .

كْأـــُ ا٤مـــط ّاييَـــٕ بفب اىبػـــ نـب    انـــا  ذهـــ  اا قـــع ّاـــ  ل   
ّاىبػـــ ناا ق ـــٙ عبـــْ اشبكـــْم ئنـــٌْ لٔـــيَه ّلــــب اييـــاؽ ًب لـــا   
   ــٕ ا٤مــط ّاييَــٕ مــً قيــس اا قنــْو ّخكــْم مال ــ     نــا ٓك  ــاِ    
اىبػــ نٌْ ٍــْ ا٤قــه    ٔؿــن َه مــا ٓــ  ٕ ي يــاؽ نبٔعــاو    ــه ؽبككــٌْ    

 ل ّامط ّىْإٍ خاق٘ .
ّ ـــ  ضبكـــاج  (3) [لَاااْٝلَّٖ عَاااَٖتِٛنَٖت تَِاااٍ لَّّاا قـــع ّاـــ  ٍـــْ  

ي د٣ٜــ  مال  ــاو   ّينيـــُ غــبداىُ ٓيــعل ا٤مـــط ّاييَــٕ ضهبــ٘ لاييـــاؽ       
 ّاشب٣ٜ  ا َا .
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ــ          ــع ّا ــُ اا ق ــ مط ل ــا ٓ ــ٘ قب ــ نٌْ خاق ــ٘ ّاىبػ ــاؽ قام ــ  ايي  ٔعن
 كػــكسٓه اسبٔــاٗ   هٔــاٗ اييــاؽ ّايناٜيــاا   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ         

 .(1)[ل َحَْٛ  لِٖٗ عََٖتِٛنَوَََٚلرت ْسَٗ َََِتل ا   عافب  

ــ٘     ــت ايبالاىـ ــ٘ ّىعـ ــصِ ا٦ٓـ ــطهٌ ب٢ ًب ٍـ ــ٘ ًب اي ـ ــ  ايبالاىـ ــطز يذـ ّمل ٓـ
ــا      ــب٘ ٤ٌ معاىَٔـ ــ  مياغـ ــٕ ًب اـ ــاض اييَـ ــٙ بغكدهـ ــ نـب ق ـ ــٌْ ي نػـ قـ

 ق ٙ ّاِْ :
 : بلاه٘ ايػط ي بالاى٘ . ا٤ّل

 ا٨ني٣  ق ٙ ا٤مْض اشباق٘ . :اي اىٕ 
 اؿو ا٤غطاض ي بالاى٘ . :اي ايد 

ــ   ــطاض      :ايطالــ ــ٘ لا٤غــ ــ٘ ّاشباقــ ــاض ايبالاىــ ــكه بخبــ ــٙ بشا مل ٓــ هكــ
ّاييْآــا  اىَــا  ػــكالٔ  ايْقــْل بئَــا  يعــسو ّاــْز هــااع أّ لــطظر         
ــ          ــطاض   ــ٘ أغ ــو ايبالاى ــ   نكؿ ــطاض   ٍّ ــ٘ اي  ـــب اَ ــا ّل ــ  لٔيَن ٓذك
ــً       ــٕ ق ــاٌ اييَ ــصا   ــْا  ىعــه   ي ــ١ميـب ازب ــً اىب ــصٍه ّئريــ٘ م ــصٖ برب اي

ــا    ـب خاقــ٘ ّّئريــ٘ ضهبــ٘ لاىبػــ نـب ّزقــْٗ  اعــ  ايــصًٓ اذــطّا ّاىبي
 ــه ي٥يذــ٘   ّايكعــاٌّ   ّ ــس  ــاو ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ           
ّغــ ه لاىب١اخــاٗ لـــب ايكــدال٘   ئنــٌْ مــً ميــا   ٍــصِ اىب١اخــاٗ ايكــْ ٕ  

 مً لالاى٘ ايػْٛ.
يــصا شاــطا ا٦ٓــ٘ ايهــطض ايعــاو ايــصٖ ٓكع ــ  بخكٔــاض اينذــاض ّايــصًٓ  

ــ  (2) [ تلََااااِّ ٖاىٞتٓاْٙلََبَااااَ  ٘ ّّئريــــ٘ ل ْيــــُ  عــــافب  ًب   ــــْلَه مــــط  لالاىــ

 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ل داظ ايكدكٔل ق ٙ ّاِْ :
ــ يٌْ       ا٤ّل ــه ٢ ٓ ــً زّىن ــ٘ م ــصّا لالاى ــْا ٢  كد ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ :

 بخْاىنه ب٢ خبا٢و.
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٢  كدــــصّا لالاىــــ٘ مــــً زّىنــــه ّزّا مــــا قيــــت ّؾــــ ٕ   :اي ــــاىٕ 
 بخْاىنه مً اىب١ميـب .

ــد  ــ٣و       :اي اي ــاٛ ي٩غ ــسا ايبغه ــس ل ــه   ــً زّىن ــ٘ م ــصّا لالاى ٢  كد
 مً أ ْاٍَه .

٢  كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه  ـــس لـــسا ايبغهـــاٛ مـــً        :ايطالـــ  
 أ ْاٍَه ٨خْاىنه .

٢ كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه مـــا ربذـــٕ قـــسّضٍه مـــً   :اشبـــامؼ 
 اىبنط ّاينٔس أاا مً ايبغهاٛ .

ــٔغ٘ ا    ــ ه لكـ ــ٘ بفب اىبػـ ــ٘ اينطمبـ ــُ ا٦ٓـ ــا  كْاـ ــٌْ  انـ ــطاز   ّٓنـ ٨ىذـ
ــ٘        ــص لالاى ــً ٢  كد ــصٖ أم ــا اي ــا أَٓ ــ  : ٓ ــ٣ِ م  ــِْ أق ــ  ايْا ــسٓطٍا م    

 مً زّىنه ٢ ٓ يْا أخْاىر ب٢ خب٣و .
اتااا ْلرََََُاااَلٖتٓااااْٙلللّاـــاٛ شاـــط ا٦ٓـــاا ًب هٓـــ٘ ايبالاىـــ٘ لكـــٔغ٘ ازبنـــ         

 ّ ُٔ ّاِْ : (1)[ََََِّلِ

 : اىبطاز هٓاا اي طهٌ . ا٤ّل
 اينْىٔ٘ ّهٓاا اي طهٌ . بضازٗ ا٦ٓاا :اي اىٕ 

 اىب كْز مهامـب هٓ٘ ايبالاى٘ ىذػَا مً اَاا : :اي ايد 
 ىساٛ ا٨مباٌ هٓ٘ . :ا٤ّفب 
اييَــٕ قــً بربــاش اىبػــ نـب لالاىــ٘ أزىــٙ مــيَه هٓــ٘   ٢ّ ٓ ــسض   :اي اىٔــ٘ 

ــس       ــ نٌْ ايك ٔـ ــكالٔ  اىبػـ ــ    ٢ّ ٓػـ ــع ّاـ ــٕ ب٢ اا قـ ــصا اييَـ ــٙ ٍـ ق ـ
 س اا .ل هنامُ ب٢ قيسما ٓيعل مً قي

مــً ا٦ٓــاا مــا ٓسؾــح قــً ايعنــ  قبهــامـب هٓــ٘ ايبدــد مــً  :اي اي ــ٘ 
 اىبيا     ّما دب بُ ايغذ ٘ قيَا مً ايهطض .

اؿــو  ــبح غــطٓطٗ ايــصًٓ اذــطّا مــً ق ــه ايغٔــ  ايــصٖ ٢   :ايطالعــ٘ 
 ٓع نُ ب٢ اا قع ّا     كذه  لاخباض اىبػ نـب قيُ .
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ً  ـــس ٓكدـــصٍه اىبػـــ نٌْ  هـــح اينذـــاض ّاىبيـــا  ـب ايـــصٓ :اشبامػـــ٘ 
ــافب      ــال  ع ــيكَه     ــٙ أيػ ــ نـب ق  ــطِ ي نػ ــاٛ ّاين ــسّض ايبغه ّئريــ٘ لك

 [.وَٖتتتعْماظتََهُْٙلظٍِلٖتحْٝالَّٖ ُتىْٔا 

 . (1) (اىبطٛ طببْٛ ذبت يػاىُّقً ا٨ماو ق ٕ ق ُٔ ايػ٣و )
ــٌْ ا٤شٚ      ــ٘ مــً  ــ  اىبػــ نـب يبــً ٓكني ــسل اييَــٕ قــً بربــاش لالاى ّٓ

   ّ   مذَْو اىبدايذ٘ ق ٙ أمْض : ّايهطض ي نػ نـب
 : ّاْ  برباش لالاى٘ مً ايصًٓ هميْا . ا٤ّل

 بلاه٘ برباش لالاى٘ يبً ٓطاٌْ اشب  ّايك٣ح ي نػ نـب. :اي اىٕ 
ــد  ــنط        :اي اي ــ٘  ه ــاش لالاى ــً برب ــ نـب ق ــٕ اىبػ ــْ ىَ ــٔ ً ٍ ــسض اىبك اي 

ــ٘ أّ  دــْٚ اشبالــا       ــ ٌ مذَــْو اىبدايذ ــال ازبنَــْض ل ايعــساّٗ  ــه   ّ 
ــ      ــ٘    نـ ــسٗ ا ٔـ ــٔؼ  اقـ ــُ يـ ــا    ّينيـ ــايو ا٤هيـ ــطقٕ ّخـ زئـــ  ؾـ

 مػ ي٘  ا هننَا اشبام    ٔننً أٌ ٓ ال لايكذكٔ  .
ــ  مــً مْنــْقٔ٘ ييــساٛ ا٨مبــاٌ ًب اىب ــاو   ازبــْا  ىعــه   ٤ٌ         ٍّ

قــٔغ٘ ا٨مبــاٌ لــطظر زٌّ ا٨مكيــا  قــً ا٨مك ــال ي يَــٕ قــً بربــاش لالاىــ٘   
ٌ ا٦ٓــ٘   ــْل : ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  نــ٣ي٘ ايــْاضز ًب هٓــ٘ ايبدــد   ّاــ  

يـــً  كدـــصّا لالاىـــ٘ مـــً زّىنـــه ٢ ٓـــ يْىنه خبـــا٢و   خاقـــ٘ ّأٌ قـــذ٘  
ــاض     ــٌْ بخكٔـ ــ نـب    ٔنـ ــس اىبػـ ــاز قيـ ــال ّايذػـ ــال اشببـ ــاٌ  يذـــٕ هـ ا٨مبـ

 ايْئري٘ ايهاي٘ ّأ طٍا ّنطضٍا غايب٘ لاىكذاٛ اىبْنْ  .
       ّ ا ّ ــــبـب ا٦ٓــــ٘ لايس٢يــــ٘ ايكهــــنئ٘ ؾــــسٗ قــــساّٗ ايــــصًٓ اذــــط

   ي نػ نـب.        
ٗ ااَ للللللللل  قىنههت اؼهه ى ُاااىَّلَّٖ  َ ُٚؼتااََليت  لَوَّ ٗاىَّلَّٖم َرااَلرتػ ااَعَظ َل ْا َتااِّ  َُااىَّل تل َٚ َٝلا ٖ ااِذَ َ َهااَلَّ َََرت

 .(2) [ٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ
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ــال ٘   ــ٘ اييـــساٛ ايػـ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَتت خِاااذاوَّلراـتَٞتااا  لللــــب مْنـــْ  هٓـ

ــْم  (1) [.....لْٙل تلََاااِّ ٖاىٞتٓاْٙلََبَاااَ  ِٚاااْٝل ُوِٞٓاااا ــْو ّخكـ ــد قنـ ــ٘ ايبدـ ّهٓـ

 مً ّاُ  نازٗ ا٨يك اٛ مً اَاا :
ــً       ا٤ّفب ــٔؼ مـ ــ ناا     ـ ــ نـب ّاىبػـ ــْو اىبػـ ــساٛ يعنـ ــُ اييـ :  ْاـ

ــً         ــه م ــْل ّأق ــطهٌ   ــْو اي  ــٙ أٌ ق  ــ٘ ق  ــُ ز٢ي ــاو   ّ ٔ ــك ياٛ ًب اىب  بغ
ــلٯ     ــس خـ ــاو ب٢ ّ ـ ــً قـ ــا مـ ــ  : مـ ــذٔ٘ م ـ ــس ايذ ػـ ــً   اي ْاقـ ــٔؼ مـ     ـ

ــْ      ــٙ عبـ ــك ياٛ ق ـ ــصا ا٨غـ ــ  ٍـ ــت ٓ ـ ــاٌ   ـ ــاٌ    ـ ــساٛ ا٨مبـ ــك ياٛ ًب ىـ بغـ
ــطا         ــطاٛ ّقــااعًٓ قــً ا٨  ــال يْاــْز ؾــالط مــً اىبػــ نـب    ا٨ىالب

 ّازبْا  مً ّاِْ :
 اىبساض ق ٙ قنْو اييساٛ ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :أ٢ّو 
ــاو  ــاا    : اىٔ ــ٘ مــً ا٦ٓ ــساٛ ا٨مبــاٌ ًب اــ  هٓ ــا   ؿــطٓو اىبػــ نـب لي اي

شاـط  َٔـا  ّ طؾـح دب ٔـاا قنْمـاا اييــساٛ ق ـٙ ا٦ٓـاا ايـا لعـس ٍــصا          
 اييساٛ غْاٛ ل غ٘ ايعالو أّ ل اٍط اىبْنْ  ّاسبنه .

مــً ٓنــٌْ   ــ او مــً اىبػــ نـب  ــس ٓكــبح  ئــاو ًب أٓــاو أخــطٚ    : اي ــاو 
ــ٘    ــْ ايـــصٖ ٓـــسل ق ٔـــُ مهـــنٌْ اييـــساٛ ّاسبنـــه ًب هٓـ ــُ   ٍّـ مـــً هٔا ـ

 .(2) ..[ اْٜلََٓاىٞاىَّلظاُتمََّءَلَُ  َِهاْٙلَّٖٗ  ُلِْٚٝلظتؼ ِٗ ِايبدد   ًّب ايكيعٓ   

 بضازٗ معط ٘ اىبػ ه ي دنه ايكن ٔذٕ ايصٖ ػب  ق ُٔ . :ضالعاو 
ــاو  ــاض شا       :خامػ ــا بشا ق ــ  ايطل ــا  أا ــٙ باكي ــ  ق  ــ ه ايذ  ــعو اىبػ ق

ــٙ        ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ــاٌ  ه ــْا    يبٔ ــط ّ  ــعو أا ــصا ايع ــال   ًّب ٍ م
ــ ٌ ٓــ  ــ٘ ّايعــعو ًب مْنــْ   ــ    اىبػــ نـب ل   ٕ اي ــْا  ي نػــ ه ق ــٙ ايئ

  ازض ق ُٔ .
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ــ٘  ــاٌ        :اي اىٔ ــ٘ ا٨مب ــٙ هٓ ــكـب بش  يَ ــً ا٦ٓ ــ  م ــٕ ًب ا ــٔغ٘ اييَ ــٞ ق صب
ــ٘        ــيَه مط ب ــٙ م ــه أزى ــً ٍ ــ٘ يب ــ٘ ّلالاى ــاش ّئري ــً برب ــ نـب ق ــال ٘ اىبػ ايػ
٢ّ ٓطاــْ  ــه اشبــ    ّ يَــٙ هٓــ٘ ايبدــد قــً أخــص ايذاٜــسٗ ايطلْٓــ٘          

يبٔـــاٌ  ـــاىٌْ ٍّـــْ ؾـــسٯ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّىـــساٛ ا٨مبـــاٌ  ق ـــٙ اي ـــط    
 قهس اىبػ نـب ي عن  ل هناو ّغيً اي طهٌ .

بلكــــساٛ اــــ  مــــً ا٦ٓــــكـب ليــــساٛ ا٨مبــــاٌ   ّ ٔــــُ زقــــْٗ   :اي اي ــــ٘ 
 ي نػ نـب ي كسلط ًب ّاِْ ا٨يك اٛ لٔيَنا .

ــ٘ ّّئريــ٘     ــ٘ ا٨مبــاٌ ايػــال ٘ اىبػــ نـب قــً بربــاش لالاى ي ــس هــصضا هٓ
ٓػــــعٌْ ي٩نــــطاض لاىبػــــ نـب   ٢ّ ٓ كــــطٌّ ًب بزخــــال  مــــً زّىَــــه

ايذكيــ٘ لـــب اىبػــ نـب أّ اع ــَه ٓذع ــٌْ  ــ  اىب٣ٜــه يبــا ٓػــب  ا٤شٚ         
 ّايهٔ  قيسٍه .

ّا٤يــــ١ : ايك كــــ  أٖ أٌ ٍــــصِ ايبالاىــــ٘ ٢   كــــط ًب اعــــ  أمــــْض 
ــاز ّايكعـــ         ــٙ اىبػـــ نـب ا٨اَـ ــك٣ل ئ َـــط ق ـ ــ نـب ًب هـــال بخـ اىبػـ

ــٙ ا  ــْ معيـ ــسٓس   ٍّـ ــاز(  ايؿـ ــال ايذػـ ــٙ )اشببـ ــ  أٌ معيـ ــت   ّ ٔـ   (1) يعيـ
 ّينً ظاٍط ا٦ٓ٘ بضازٗ ا٤قه مً ايذػاز .

 ٔؿـــن  بى بـــا  ايـــيذؼ   ّاىبٔـــ  قـــً اي ـــْل ايػـــسٓس ّايذعـــ         
ــ  أّ        ــٙ ايذع ــعو ق  ــْاٛ ًب ايع ــ٣  غ ــسال ّاشب ــطٗ ازب ــ  ا  ــدٔح  م ايك
ــ  ٕ          ــصٖ ٓ ــال اي ــاىٕ اشبب ــً مع ــ  م ــُ   ٍّ ــٙ مي ــا مه ــاض م ــس بغكده قي

 ٘ ايذاغسٗ ايػعٕ ىبٔ  اىبػ ه ٤ا  اىبال ايطلْٖ .لػب  ايبالاى
ازبــْا  ىعــه   بش   ــْو ٍــصِ ايبالاىــ٘ لايس ٔــ  لايطلــا اْىــُ ضحبــاو          

ٛ٭     ــُ  هــا ــُ ّبزقــاٛ أٌ  ٔ ــكه ب٢ لايسانــٕ   ّ عٓٔي غــ٣َو مهــنْىاو   ّمل ٓ
 سباا٘ ا كاج انا ًب اي ط  ايطلْٖ .

                                                           

 .1/212ايكػَٔ  يع ْو ايكيعٓ   (1)
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ٕ اشببـــال ّ ـــس ٓـــ١زٖ أاـــ  مـــال ايطلـــا بفب اشببـــال   ّمـــً معـــاى       
ــال : زاٛ ٓكــٔ  ا٨ىػــاٌ  ػــسخٕ معــُ     ــسٗ   ّاشبب ــْ قبٔ ــُ أل )ايــًٍْ  اي

 . (1) مذاق ُ (
ــال ٘      ــساٛ ايػـ ــ٘ اييـ ــه ًب هٓـ ــ٘   ـ ــ  ظيـ ــاٛ ايكذػـ ــس ق نـ ّّ عـــت ٤هـ

 ــال غــٔبُْٓ : بىَــه ٓ ــسمٌْ ا٤ٍــه     لك ــسٓه  مــً زّىنــه[ بش  ــال : )   
ا اىب كــْز ّايـصٖ ٍــه لؿــ ىُ أقـ  ٍَّيــا يــٔؼ اىب كــْز اربـاش ايبالاىــ٘ بلبــ   

ــْٚ       ــ٘ أ  ــً زّىنــه لالاى ــُ : ٢  كدــصّا م ــاٌ  ْي ــ٘  ن ــيَه لالاى أٌ ٓكدــص م
 . ّاي اٍط أىُ مً اييػار . (2) (ًب ب ازٗ اىب كْز

:  ــسل اــ  مــً ا٦ٓــكـب ق ــٙ هــال ايعــع ّاىبيعــ٘ ّايػــع٘ ايــا   ايطالعــ٘
ــ       ــْضٗ ًب ايعنـ ــاش اىبؿـ ــال بربـ ــ نٌْ حبٔـــد ٓكـــ ٌّ ًب هـ ــا اىبػـ ٓب غَـ

ككــٌْ لَــا ٨لاهــ٘ اييْآــا ّايعــعاٜه   ّبغــك طاٛ اسبــال  ّايْئريــ٘ ايــا ؽب
ــس       ــٙ قيـ ــع٘ ّايغيـ ــاضٗ ايػـ ــٕ لؿـ ــا  َـ ــ٘ ايطلـ ــ٘ هطمـ ــب٘ ٦ٓـ ــصا لاييػـ   ّاـ
ــيَه ّب ــطا      اىبػــ نـب حبٔــد ٓكــبدٌْ  ــازضًٓ ق ــٙ ا٨ ــطا   ٔنــا لٔ

   ٍه. 
ــال ٘            ــاٌ ايػ ــساٛ ا٨مب ــ٘ ى ــد ّهٓ ــ٘ ايبد ـــب هٓ ــسال ل ــازٗ ا٨  ــا م ّأم

  نً اَاا :
ــ        : ا٤ّفب ــا   ّايذاغ ــاض اىبي ــً بخكٔ ــ نـب م ــال ٘ اىبػ ــ٘ ايػ ــصض ا٦ٓ ذب

ّاينــــا ط ّئريــــ٘  ــــه   لٔينــــا  كهــــنً هٓــــ٘ ايبدــــد هطمــــ٘ ايطلــــا ًب 
 اىبعام٣ا .
 ٘ :  ــــبـب هٓـــ٘ ايبدــــد قــــذاا ايـــصًٓ ٓهــــنطٌّ ي نػــــ نـب    اي اىٔـــ

ــ٘        ــا هٓـ ــ٘   أمـ ــ٘ ّّئريـ ــ ّض َه لالاىـ ــً قـ ــٙ قـ ــ٘   ّ يَـ ــساّٗ اشبذٔـ ايعـ
 ـب مً أا  اىبال اسبطاو .ايبدد  عىَا كبي  اىبػ ن

                                                           

 .1/124نبَطٗ اي غ٘  (1)
 .4/360 ذػ  ايطاظٖ  (2)
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ــ٘  ــُ       :اي اي  ــٕ قي ــط اىبيَ ــ  ًب ا٤م ــْم مال  ــْو ّخك ــكـب قن ـــب ا٦ٓ ل
ــسقْ بفب اىبنــطِّ       ــٔح   ّ  ــ  لــاسبطاو ّاي ب ــسٗ  طٯ  ــ٘ ايذاغ   بش أٌ ايبالاى
  أمــا هٓــ٘ ايبدــد  عىَــا  كهــنً هطمــ٘ ايطلــا ايــصٖ ٍــْ مــً اسبــطاو ايــصٖ  

 ٢ كبكي  ايبالاى٘ ايذاغسٗ مً ايسقْٗ بئُ .
ــ٘ ايط ــا      :الع ــاٌ م ــ    ّلٔ ــال ّاىبناغ ــد لاىب ــ٘ ايبد ــْ  هٓ ــ  مْن ٓكع 

ــ٘ ايكهــنئ٘ ق ــٙ   ػــٔه اىبعــام٣ا     ــ٘ لايس٢ي ٍــْ هــطاو ميَــا   يكــسل ا٦ٓ
 ّاىبناغ  بفب ما ٍْ ه٣ل ّما ٍْ هطاو.

ــ٘  ــْٚ اا      :اشبامػ ــط لك  ــٕ ا٤م ــ  اييَ ــد بفب ااى ــ٘ ايبد ــنيت هٓ  ه
ــافب   ــط وَََّ ُااااىَّلَّٖٗ ااا َ عـ ــن  ا٤مـ ــ  ٓؿـ ــال ٘ أو أٌ   [ ٍّـ ــ٘ ايػـ ــايك ْٚ ا٦ٓـ لـ

 مْنْقُ خام لآٓ٘ ايبدد   ازبْا  ٍْ ا٤ّل .
 ئنٌْ   سٓط ا٦ٓ٘ ايػال ٘ ق ٙ ّاِْ :

 : ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا أ  ْا اا .ا٤ّل 
ــاىٕ  ــْا        :اي  ــه ّأ   ــً زّىن ــ٘ م ــصّا لالاى ــْا ٢  كد ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ

 ىب١ميـب أّئاٛ .اا ( ئنٌْ مً معاىٕ ايك ْٚ ًب اىب او برباش ا
ــد  ــ   ْا     :اي ايـ ــا٢و  ـ ــ يْىنه خبـ ــه ٢ ٓـ ــً زّىنـ ــ٘ مـ ــصّا لالاىـ ٢  كدـ

 اا.
 ٢  كدصّا لالاى٘ مً زّىنه ّزّا ما قيكه  ا  ْا اا . :ايطال  

ــامؼ  ــً     :اشبـ ــاٛ مـ ــسا ايبغهـ ــس لـ ــه  ـ ــً زّىنـ ــ٘ مـ ــصّا لالاىـ ٢  كدـ
 أ ْاٍَه .

ــ٘  ــسّضاه أ     ايػازغ ــٕ ق ــا ربذ ــه م ــً زّىن ــ٘ م ــصّا لالاى ــا : ٢  كد ا
 مً ايبغهاٛ ينه ّايا   َط مً أ ْاٍَه  ا  ْا اا .

 ـــس لٔيـــا ينـــه ا٦ٓـــاا  ـــا  ْا اا ( يبٔـــاٌ  ـــاىٌْ مـــً        :ايػـــالع٘ 
 اَاا:

ــاٌ    :ا٤ّفب  ــ نـب لبٔـ ــٙ اىبػـ ــع ّاـــ  ق ـ ــس  هـــ  اا قـ دب ـــٕ ّ  أـ
 ا٦ٓاا  ه .
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اىب٣ظمـــ٘ لــــب ل ـــْا مط بـــ٘ ايك ـــْٚ ّ   ـــٕ لٔـــاٌ ا٦ٓـــاا     :اي اىٔـــ٘ 
 ٔاؽ ا٨ ساىٕ:ّ   اي 

 ٓيعل لٔاٌ ا٦ٓاا ي نك ـب . ايناٚ :
 ايكغطٚ : اىبػ نٌْ مك ٌْ .

 اييكٔري٘ : ٓيعل لٔاٌ ا٦ٓاا ي نػ نـب .
ــ٘ ــُ       اي اي  ــٔ٘ مي ــْٚ اا ّاشبؿ ــط لك  ــاا ا٤م ــاٌ ا٦ٓ ــً لٔ وََتاا َوَ ُوَّلل: م

 .(1)[ظتإاَٜلََُْمَلَّٖ ََّ ِلَّٖت ُ ىَيلوَََّ ُاىٍِٞلَََراوٍِْٖلَّألتٖ بََ ا

ــ٘  ــاهب٘    :اي اميـ ــاٌ أٌ ايك ـــْٚ مكـ ــٌْ ( يبٔـ ــكه  ع  ـ ــْا اا بٌ ايـ ا  ـ
ــُ      ــصا هٔينــا أخــا اا قــع ّاــ  اىب٣ٜنــ٘ ل ى ي ع ــ   ّنــطٗ مــً نــاضِ   ي
ــ٘       ــْ  اشب٣  ــً مْن ــكذَنْا ق ــْا ّبغ ــ٘ ًب ا٤ض  بهكري ــ  هزو خ ٔذ ػبع

 . (2) [َُي تِ ُلظُِهََلوَََتْيُِّلَّٖ  ََٚءَم  أٌ ا٨ىػاٌ  

ــاض  ــا        ّٓكعـ ــا ا معَـ ــ٘   ّٓكيـ ــاىٕ اشب٣ ـ ــ  معـ ــاز مـ ــصا ايذػـ ٍـ
ــ  بفب      ــاز   ّأٌ ٢  كـ ــ٘ لايذػـ ــصِ اشب٣ ـ ــ  ٍـ ــ٘ أٌ  ي الـ ــٕ اىب٣ٜنـ  دؿـ
أٓــاو لع ــ٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّىؿــط مذــأٍه ا٨مبــاٌ  
ــازٗ ا٤ّ ــــاٌ   ّّاــــْز ّزقــــْٚ ايالْا ٔــــت       ّاي هــــاٛ ق ــــٙ قبــ

 [عَاإالظُِهَااَلَٚااْٝلَُي تِاا ُلظُِهَااَلوَََتْاايُِّلَّٖاا  ََٚءَللرتَتَْئنــٌْ مــً معــاىٕ  ْيــُ  عــافب   

ــٙ       (3) ــاؽ ق ـ ــصٗ اا اييـ ــسو م١اخـ ــاٗ ّقـ ــكسام٘ اسبٔـ ــ٘ بغـ ــاٛ اىب٣ٜنـ ضاـ
ــعّل      ــُ ّغــ ه ّى ــُ ّهي ــ٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ  ػــازٍه بفب هـــب لع 

 اي طهٌ .

                                                           

 .197غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (3)
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ــ    لَٗتُْهَااَلِٚااْٝل ََّرَاا ٍلوَٖتِٓااْٝللللوَٖتااىْلَُؤَََِّااذالَّٖٗ اا ُلَََّٖااَََّلراواٗ ِٛهاااْٙلَٚااَلَتاامَِتلللًّب ايكيعٓ

ًلل ــ     (1) [َُااااؤََ مُهُْٙل اٖتااااًلرتَُاااإتلُٚتَااااًّٛ ــع ّاــ ــاظ أٌ اا قــ ــً ا٨قريــ ّمــ

أاــا  اىب٣ٜنــ٘ ّضزٯ ق ــَٔه قبــا  ٔــُ ب امــ٘ اسبريــ٘ ق ــَٔه ل ْيــُ  عــافب          
ّمـــً ق نـــُ  عـــافب أٌ  ػـــاز ايذاغـــ ـب   (2)[ اِّٞاااٍلرتلْٗتاااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜ 

ا طًٓ يــــٔؼ ق ــــ٘  امــــ٘ ييــــعّل ايعــــصا  ل ٍــــ  ًب ا٤ض  ّقكــــْ اينــــ
 ا٤ض  نبٔعاو   بش  سخط ا٤ق٣  ّذبذ  ا٤ضهاو لصّض ايك ْٚ .

ًٯ اا     ّ كعاٍــس أمــ٘ مــً اييــاؽ ًب اــ  ظمــاٌ غــيً ايك ــْٚ بفب أٌ مبــ
ــُ ّهيــُ ّغــ ه     قــع ّاــ  ق ــٙ اييــاؽ لطغــاي٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ

ــاو ي٥هنــاو ايؿــطقٔ٘   ّىــ   ــطهٌ اامع ــعّل اي  ــساٛ  ّى ََااَلرتََُهَااَلَّٖتَااذََِٝللعل لي

[ٍّــــْ اييــــساٛ ايــــصٖ نيــــال بىك ــــاض اىب٣ٜنــــ٘ يــــُ   ّىعيــــْا لــــُ  لللاََُٚااااىَّ

مػكبؿـــطًٓ   يككريـــسز  بالـــكَه بفب ٓـــْو اي ٔامـــ٘ لط٠ٓـــ٘ ؾـــْاٍس ّأ ـــطاز 
مـــً اىبـــ١ميـب ٓػـــٔدٌْ ًب ا٤ض  لـــك٣ّٗ اي ـــطهٌ ّايعنـــ  قبهـــامٔيُ ًب  

 ايعبازاا ّاىبعام٣ا .
مْنــْقٔ٘ ايكيــعِ قــً أاــ  اىبــال اسبــطاو ًب هٔــاٗ  بش  ــبـب هٓــ٘ ايبدــد 

اىبػــ نـب   ّربــا قــً  ــاىٌْ اىب٣ظمــ٘ لـــب ا٨مبــاٌ ّني ــ  ايــطظل اسبــ٣ل  
   ٍّْ ّ   اي ٔاؽ ا٨ ساىٕ ق ٙ ؾعبكـب :

 ايصًٓ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل ٍه أٍ  ا٨مباٌ. ايناٚ : ا٤ّفب :
 اىبػ نٌْ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل . ايكغطٚ :

 اىبػ نٌْ ٍه أٍ  ا٨مباٌ . :اييكٔري٘ 
 ايناٚ : اىب١ميٌْ ٢ ٓال بٌْ ب٢ ايطظل اسب٣ل . اي اىٔ٘ :

 اىبػ نٌْ ٓال بٌْ ايطظل اسب٣ل. ايكغطٚ :
 اىبػ نٌْ ٍه اىب١ميٌْ . اييكٔري٘ :

                                                           

 .61غْضٗ اييد   (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
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ّي ــس أنبــ  اىبػـــ نٌْ ق ــٙ أٌ ايـــطظل مــً قيـــس اا قــع ّاـــ         
ــُ اينكـــا  ّايػـــي  ــُ  ـــ ِ غـــبداىُ   ّق ٔـ ــال  عـــافب ٢ّ ٓ ـــسض ق ٔـ ٘    ـ

ْٝلللللللللل  ِٚااا ْٙل ٓا ََاااْم ااا ٗ اااِ ل ُْاااُملَّٖ ِٖ تلغت ََاااَ ْٝل ِٚااا ٕ ل ْٙلَهااا ٓا ُْ ٗتااا ٗ اااِ لَل َٛااا تلَّٖ ِْٞع ْااااُموَّل ََاااََُّلَّ   َ َهاااَلَّٖ َََرت

ــاؽ      (1) [َّٖتَاااََٛءِ ــطظل اييـ ــ  لـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــ٣ِ  ذهـ ــ٘ أقـ ــبـب ا٦ٓـ  ّ ـ

 نبٔعاو .
ــا    ــع ّاـــ  هٔينـ ــطظل لـــاشب     ّاٌ اا قـ ــً ب ـــساٌ ايـ ّأخـــاا قـ

ييــاؽ اذــ   ــه ضظ َــه   ّ ٔــُ زقــْٗ  ــه نبٔعــاو ي٩مبــاٌ ي ذــْظ   خ ــ  ا
ــ        ــ ي٘ اينػ ــ٘ قبػ ــاقطٗ ّاىبعكعي ــو ا٤ؾ ــطٓه   ّبخك  ــْا ط اين ــايطظل اي ل

 اسبطاو   ٍّ  ٓسخ  ًب ايطظل أو ٢ .
ــطاو       ــ٣ل ّاسب ــن  اسب ــُ ٓؿ ــطظل ّأى ــا٨ني٣ل ًب اي ــاقطٗ ل ــال ا٤ؾ بش  

ــاىكذ     ــْاٌ  ـ ــا ُ اا ي دٔـ ــا غـ ــ  مـ ــْ اـ ــطظل ٍـ ــْاٛ ٓؿـــن   ٤ٌ ايـ ــُ غـ لـ
 اىبؿطّ  ّاىب بْؽ أّ ؽبكل لاىبالعْو .

ّهكـــط اىبعكعيـــ٘ ايـــطظل لـــاسب٣ل   ّمـــا ٓيكذـــ  لـــُ ا٨ىػـــاٌ ّيـــٔؼ   
ااااإ لرتَّٖٗ ااا ُلرت َِٜلٖتٓااااْٙلرتْ٘للَٗتاااًلَّٖٗ ااا ِلي غـــ  ميعـــُ   ّبغـــكسيْا ل ْيـــُ  عـــافب  

 .(2)[َتي تتمُوَٜ

ــَٔه مـــً شاا ا٦ٓـــ٘ أقـــ٣ِ ل ىَـــا   ػـــه ايـــطظل   بفب  ّاـــاٛ ايـــطز ق ـ
 ه٣ل ّهطاو . 

ّأغــكسل لا٦ٓــاا ايــا  بــٔح ايــطظل اسبــ٣ل   ّ ــ   ق ــٙ ايــصًٓ         
ــ          ــاو ي ني ــٔؼ ضظ  ــ  ي ــطاو   ّأٌ ايغك ــْ  ًب اسب ــْ يبي ــُ   ٍّ ــٌْ مي ٓيذ 

 مً ايككط   ُٔ.

                                                           

 .3غْضٗ  انيط  (1)
 .59غْضٗ ْٓىؼ  (2)
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ٍّيــاي  ــْل  ايــد لــطظر لـــب اي ــْيـب   ّ ٔــُ  ذكــٔ  لــ ٌ ايــطظل مــا  
ــُ ٓ     ــطاو   ّميـ ــ٣ل ّاسبـ ــن  اسبـ ــ٣و ٓؿـ ــاو ّصبنـ ــٌْ قامـ ــاو  ٓنـ ــٌْ خاقـ نـ

 لاسب٣ل ّؽبطج ميُ اسبطاو ربكٔكاو .
ّاشبــ٣  قــغطّٖ   بش  ــسقْ هٓــاا ايــطظل ًب اي ــطهٌ بفب ا٨ ــطاض        
لايطلْلٔــ٘ اىبال  ــ٘ ا قــع ّاــ    ّ كهــنً ا٨خبــاض لــ ٌ ايــطظل ا ــُ لٔــسِ  
غـــبداىُ   ٍّـــْ ايعـــامل لنـــ  ؾـــٕٛ   ّمـــً ا٦ٓـــاا أٌ اا قـــع ّاـــ   

ــطظل ًب م ــ    ــصا اي ــٌْ ٍ ــاز ئن ــطظل ايعب ــً   ٓ ــُ م ــُ ّأّاى ــُ ّأذٔك ساضِ ّان
ــافب      ــُ  عـ ــاا  ْيـ ــُ ًب ا٤ض  يعنْمـ ــس قباز ـ ــبا   عاٍـ وََٚاااَلََٗتُ اااجُللأغـ

 .(1) [َّٖ َاَٝلوَََّّاٞ َل ا  لَُِٖعْبُ ُوٜا

ــُ      ــسِ ئكْاَــْا ي ــاؽ اعــ  أضظا َــه لٔ ّمــً هــ  اا قــع ّاــ  ي ي
ــْا       ــ٣ي٘   ّٓكيعٍ ــطي ّايه ــأٍه ايؿ ــً مذ ــْا ق ــ ي٘   ّمبكيع ــسقاٛ ّاىبػ لاي

 ً ا٨ى ٔاز ي الْا ٔت ّب با  ايصًٓ ظ نْا . ق
ــصًٓ        ــ١ميـب ي ـ ــاش اىبـ ــس بربـ ــ٣و قيـ ــس ي٩غـ ــساّٗ ّاسبػـ ــٙ ايعـ ّ كري ـ

 اذطّا ّاىبيا  ـب خاق٘ ّلالاى٘ خبكْم مػ ي٘ ايطلا مً اَاا :
 ــعٓـب ايــصًٓ اذــطّا اىبعام ــ٘ ايطلْٓــ٘ ي نػــ ه    ــاٌ اــاٌ         : ا٤ّفب

ــسٗ    ــاي ط  شٖ ايذاٜ ــطِّ ل ــْال أ  ــدا  ا٤م ــً أق ــاو   م ــاٌ ضبكاا   ّبٌ ا
أّ ٓيــْٖ ايكريــاضٗ ّايعضاقــ٘ أّ ايكــياق٘ غــعْا يبدــد ايط بــ٘ ًب ىذػــُ       
ي٩ ــسا  ايطلــْٖ   يــصا  نــً ا٨قريــاظ اي طهىــٕ بلكــساٛ اــ  مــً هٓــ٘          
ــطز         ــ    ــْقٔ٘ ا ــاٌ مْن ــاٌ يبٔ ــساٛ ا٨مب ــا لي ــً ايطل ــٕ ق ــ٘ اييَ ــ٘ ّهٓ ايبالاى

بالاىـــ٘ ًب ميَنـــا   ّايكـــساخ  لٔيَنـــا   ّيـــعّو ا٨غـــكعاى٘ لـــاييَٕ قـــً اي 
 باكيا  ايطلا ّاصا ايعنؼ .

: غــعٕ ايــصًٓ اذــطّا ّاىبيــا  ـب يغذ ــ٘ اىبػــ ه قــً هٓــ٘ ايبدــد  اي اىٔــ٘ 
   ّما  َٔا مً اييَٕ قً أا  ايطلا .

                                                           

 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (1)
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: مــا  يؿــس ايبالاىــ٘ ايذاغــسٗ مــً أاــ  ايطلــا أقــه مْنــْقاو         اي اي ــ٘ 
ــ  اا       ــطٚ    كذه ــاو أخ ــا  ه  ــ٘ ٨ض ن ــه ّم سم ــاا   ــطهٗ ي٩ىك ــُ م ٤ى

ــع ّ ــاشٍه   قـ ــً بربـ ــا  قـ ــاٌ بفب ا٨مكيـ ــساٛ ا٨مبـ ــ نـب ليـ ــ  ّىـــس  اىبػـ اـ
 ّئري٘   ّقً أا  اىبال ايطلْٖ .

ّبٌ بربــاش اىبػــ ه ايبالاىــ٘ ايػــٔٝ٘  ــاٌ هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا  بع ــُ ق ــٙ عبــْ  
مػـــكنط ّمكريـــسز يالـــطز ٍـــصِ ايبالاىـــ٘ ّميعَـــا مـــً اييذـــاش بفب أمـــْض         

 اشباق٘.
ــاٌ أٖ ا    ــساٛ ا٨مب ــاا ى ــْ أٌ هٓ ــاىٌْ ٍّ ــاٌ   ــافب   يبٔ ــُ  ع ــسأ ل ْي ــا  ب ي

ــامـب   َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل  ــ  قبهـ ــٙ ايعنـ ــا ق ـ ــسٗ ميَـ ــ  ّاهـ [ بعـــد اـ

 ا٤خطٚ .
ــط        ــا أ  ــا شاطى ــا   بلب ــ٘ ميَ ــاو أٖ هٓ ــ  ل هن ــاو ي عن ــ٘ قْى ــٌْ صبكنع يكن

 هٓ٘ ايبالاى٘ ًب يعّو  يعِ اىبػ نـب قً ايطلا مً لا  اىب ال .
ــ  بفب ايبال    ــس مبٔ ــا    ــ ه ايطل ــ  اىبػ ــْ أا ــُ    ّي ــعًٓ ي ــا   ــٔٝ٘ ٤ىَ ــ٘ ايػ اى

ٍـــصا ا٤اـــ  لٔينـــا   ـــْو ايبالاىـــ٘ ايكـــاسب٘ لكـــصاطِ حبطمـــ٘ ٍـــصا ا٤اـــ    
ّ بــــازض ايــــك٣ّٗ ا٦ٓــــاا ايــــا ذبــــطو ايطلــــا ّ ــــبـب نــــطضِ   ّ ــــصاط  

 ا٤هازٓد اييبْٓ٘ ايا  بعد اييذطٗ ميُ.
ّمـــً ا٨قريـــاظ صبـــٞ هٓـــاا اييَـــٕ قـــً ايطلـــا ليـــساٛ ا٨مبـــاٌ يك أـــس 

َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلََّ ُاااىَّلَّٖٗ اا َلوَ ت ُوَّلَٚااَللقيــُ    ــال  عــافب   يــعّو  يــعِ اىبػــ نـب

ظتااااإاْٜلٖتااااْٙلَتي عَٗاااااىَّلظتااااِّ  تٞاىَّلراحَاااامْ تللل*رَُِااااٍَلِٚااااْٝلَّٖم رَااااَل اْٜلْاَااااتاْٙلُٚااااؤَِِْٚنَلل

وَ تللِٚاااااااْٝلَّٖٗ ااااااا ِلوَ َسُاااااااىِٖ ِلوَ اْٜلَابْاااااااتاْٙلظتٗتٓااااااااْٙل ُءُوَُّلرتْٚاااااااىََِّٖٓاْٙل تلَتو ُِٗٛاااااااىَٜلللللل

 . (1) [َاو ٗتُٛىَٜ

ــسضٌّ ب٢     ــ نـب ٢ ٓكـ ــد أٌ اىبػـ ــ٘ ايبدـ ــْا  ًب هٓـ ــاىٕ اي ـ ــً معـ ّمـ
ــاو     ــآطٗ ٤هنـ ــعٔ٘ مغـ ــْاىـب ّنـ ــاٛا  ـ ــْ اـ ــي٘   ّيـ ــا  ّايػـ ــً اينكـ قـ
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ــاو      ــن  أهن ــ   ؿ ــامٔيَا   ٍّ ــٌْ قبه ــ ىَه ٢ ٓع ن ــا   ــٔح ايطل ــطهٌ ّ ب اي 
ــافب     ــُ  عـ ــا ي ْيـ ــ ي٘ ايطلـ ــ٘ مػـ ىَٜلَّٖ ٓتاااَظِماََٝلرتوَُِْٖاااَءَل تلََت خِاااذ لَّٖ ُٛؤَُِْٚاااايك ٔـ

ِٚاااااْٝل ُوٜالَّٖ ُٛاااااؤَِِْٚنَلوََٚاااااْٝلََي عَااااإ ل تِٖاااااَّلظتٗتاااااُْ َلِٚاااااْٝلَّٖٗ ااااا ِلظِاااااٍللل

ــْاضز   (1) [شَااٍْءٍل ا  لرتْٜلَتت ُاااىَّلِٚااَْهُْٙلَاُتااَ ًلل ــٙ ًب م ــ٘ هك ــُ مال     أو أٌ هطمك

 ايك ٔ٘ .
ــُ      ــا ّضز لـ ــ٣ل ب٢ مـ ــ٘ ا٨نيـ ــ  ًب ايك ٔـ ــْ ا٤ّل    ا٤قـ ــْا  ٍـ ازبـ

ــٙ      ا ــسئ  ق ـ ــاٛ ايـ ــا اـ ــ٣ل ب٢ مـ ــا ا٨نيـ ــ٘ ايطلـ ــ  حبطمـ ــسئ    ّا٤قـ يـ
ّا٨نـــالطاض ٢ ٓ اـــ   خ٣ ـــُ ّميـــُ زئـــ  ايك ٔـــ٘   ىعـــه ًب ٍـــصِ اسبـــال 

اىبػــ ه اىبــال ايطلــْٖ لــ  ٓنكذــٕ لــطأؽ مايــُ أٖ أقــ  مــال اي ــط  ّبٌ  
 بغك ه ايطلح ّايذاٜسٗ   ٔ٘ ٓككسل لَا   ق ٙ اىبْا  أّ   ِ .

 اِّٞاااٍلََُلِااإ لظِاااٍلَّألت ْعالللْيـــُ  عـــافب   ّمـــً ا٦ٓـــاا ّمكـــازٓ     

ــ       (2) [ََُِٗيتاا   ــُ يبكي ــازض ّبٌ هــسن  اى ــا أمــط ى ــا  أاــ  ايطل ــ٘ ًب ل أٌ ايك ٔ

 قً ايسّاو ّا٨غكسام٘ .
ّمـــً مكـــازٓ  اشب٣ ـــ٘ ًب ا٤ض  أىـــُ يـــٔؼ مـــً بىػـــاٌ ٢ ٓطنـــٙ  
ق ــٙ قــاه  اىبــال بٌ أ طنــُ مــً  ــ   اٜــسٗ   ّبٌ أمَــ  اىبعػــط ّظاز    

 (3) [وَ اْٜلْتااََٜل اوللُتْاامَ ٍلظتََوِاامَ ٌل اٖتااًلَُْٚتَاامَ ٍلللل ــال  عــافب   ًب ا٤اــ    

ــا ٢      ــاح اي ــً ا٤ضل ــٌْ ق ــٕ أٌ اىبػــ نـب ٓكيعٍ ــ٘ ٍّ ــاؽ ه ٔ  ــسضي ايي ئ
ذب ــَا ايؿــطٓع٘   ّٓساــٌْ نــطّ  اينػــ  ا طمــ٘ م ــ  ايطلــا   ّمــا         
ــه        ــط ّسبـ ــ  اشبنـ ــياق٘ ّلٔـ ــصا قـ ــطاو   ّاـ ــْ  ًب اسبـ ــ٘ ي ْ ـ ــاٌ م سمـ اـ

 ىبٔك٘ .اشبيعٓط ّا
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ــُ ّغــ ه ٓ ــْل  مسعــت ضغــّْقــً بلــً قبــاؽ )   ل اا قــ ٙ اا ق ٔ
ــا ضبنــــس بٌ اا يعــــً اشبنــــط   ّقاقــــطٍا      أ ــــاىٕ اآــــ    ــــال : ٓــ
ّمعككـــــطٍا   ّؾـــــاضلَا   ّهام ـــــَا   ّا نْيـــــ٘ بئـــــُ   ّلاٜعَـــــا    

 .(1) (ّغا َٔا   ّمػ َٔا
        ْ ظ ي ــس ىعيــت هٓــ٘ هطمــ٘ ايطلــا ّاىبػــ نٌْ ًب هــال بىك ــال مــً ايعــ

ــ٘     ــٌْ هٓـ ــ٘   يكنـ ــاٜه بفب اىبسٓيـ ــْضّز ايغيـ ــٙ   يـ ــع٘ ّايغيـ ــط بفب ايػـ ّايذ ـ
هطمــ٘ ايطلــا نــالال٘ ا ٔــ٘ ذبنــه اىبعــام٣ا لٔــيَه ّ الــطز ايغذ ــ٘ قــيَه      
ــاو مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘ ٍّــْ أٌ ا٨غــ٣و يــٔؼ قبــازاا    ّ ــبـب  ــه  اىْى
ــام٣ا     ــْيُ ًب اىبعـ ــ  ّضغـ ــع ّاـ ــ٘ اا قـ ــس ّنياقـ ــْ   ٔـ ــ  ٍـ ــ  لـ  دػـ

 ايكرياضٓ٘ ّايعضاقٔ٘ . ّاىبناغ 
ٍّــ   نــٌْ هطمــ٘ ايطلــا غــبباو ٨مكيــا  نياٜذــ٘ مــً اييــاؽ قــً زخــْل  
ــطِ      ــ ٌ أّام ــطهٌ ايغــ ٖ   ل ــاظ اي  ــْ مــً بقري ــْا  ٢   ٍّ ا٨غــ٣و   ازب
ّىْأٍـــُ ٢ ذبـــْل زٌّ زخـــْل ا٨غـــ٣و   لـــ  بىَـــه ػبـــسٌّ قصّلـــ٘ ًب  
ــ  ًب هزو       ــع ّاـ ــذ اا قـ ــازٓ  ىذـ ــً مكـ ــْ مـ ــط اا   ٍّـ ــال ٤مـ  ا٤مك ـ

ــ٘      ــٙ اىب٣ٜنـ ــطز ق ـ ــافب ًب ايـ ــُ  عـ ــ٘ ًب ا٤ض    ّ ْيـ ــاا اشب٣ ـ ّقنْمـ
 . (2) [ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛىَٜلبٔاٌ أٍ ٔ٘ ا٨ىػاٌ ي د٣ ٘  

ــاٌ ّبٌ     ــيً ا٨مبـ ــٕ لػـ ــاؽ ًب ايكد ـ ــ٘ اييـ ــافب ض بـ ــه اا  عـ ــً ق ـ  نـ
 ااىت  نائو ًب ايعبازاا ّاىبعام٣ا ّا٤هناو .

ــٔؼ    ــٙ  ـ ــْم أقؿـ ــً     ّّضز خبكـ ــٌْ لـ ــُ مٔنـ ــٙ ّبمسـ ــْ أقنـ ٍّـ
 ـــٔؼ ّٓيعـــت ألـــِْ  ـــٔؼ ل ىـــُ  كٔـــ  ازبـــْ    بش زخـــ   ـــاضاو ًب ابـــ   
ــْ           ــً ازب ــُ م ــاا  ٔ ــاض    ن ــه ايغ ــسا   ــ   ػ ــً ازبب ــدطٗ م ــت ق  ْ ع
ّايعالـــ   ّأزضي ا٤قؿــٙ ا٨غــ٣و ًب هخــط أٓــاو هٔا ــُ    كْاــُ بفب       

ــُ ّغــ      ــُ ّهي ــُ ق ٔ ــي  ضبنــس قــ ٙ اي ــس اي ــٙ ٓ ــْضٗ ئػــ ه ق  ــ٘ اىبي  ه اىبسٓي
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أٓـــاو قـــ ح اسبسٓبٔـــ٘   ّاـــاٌ اذـــاض  ـــطٓـ ٓهـــعٌْ ايطاـــال ّايعٔـــٌْ  
 هْل اىبسٓي٘ ئكسّا ايياؽ قً زخْل ا٨غ٣و .

ــُ      ــْ غــذٔاٌ أى ــال أل ــُ ّقعمــُ زخــْل ا٨غــ٣و     ــسما ق نــْا لئك ّقي
ــطا  ّمل       ــس   ــا    ــا ايعى ــال : أم ــاض      ــا ّاي ن ــط ّايعى ــر اشبن ــطو ق ٔ ؼب

  َطاو لك سمُ ًب ايعنط. أ طاُ أٖ أىُ قاض قااعاو قً ايْنيٞ
ّأمــا اشبنــط   ــس  هــٔت ميَــا ّنيــطاو ( أٖ ٓنذــٔ  ميَــا مــا أخــصا     
٢ّ نـــ  ًب بمكيـــاقٕ قيَـــا   قيـــس زخـــْل ا٨غـــ٣و   ّ ـــال : ّأمـــا        
ــ         ــْ أ ه ــا ٍ ــ٣و م ــس ًب ا٨غ ــاو   أٖ أا ــُ خ ذ ــٔ  مي ــٕ أق ــاض   ع  اي ن

 ّأهػً ميُ .
٨غــ٣و ّقيــسما ضأٚ ألــْ غــذٔاٌ أٌ ا٤قؿــٙ قــاظو ق ــٙ زخــْل ا      

ّيــٔؼ مــً مــاى  أّ هااــ  مبيعــُ    ــال يــُ :  َــ  يــر بفب اشبــ  ؟  ــال:  
 ّما ٍْ .

ــ٘   ٢ّ ىع ــه مــا ؼبــسن لعــس     ــا ّلـــب ضبنــس ٍسى ــْ غــذٔاٌ : لٔيي  ــال أل
 ساـــ  قامـــر ٍـــصا بى هـــاٛ ا سىـــ٘   ٍّـــ   نـــٌْ ايغ بـــ٘ ييـــا أو يـــُ ) 

٘ٱ هبــطاٛ   ــعٌ ظَــط لعــس شيــر أ ٔكــُ  ّبٌ ظذطىــا لــُ            ّ  خــص ماٜــ٘ ىا ــ
ــْ      ــُ أل ــاىال   ل ــايٕ    ــس أقــبت قْنــاو مــً ضه كــر    ــال: ٢ أل ايــت  
ــصا       ــطٓـ: ٍ ــا معؿــط   ــال: ٓ ــدالُ  ّ  ــُ أق ــُ  ّنبــ  بئ غــذٔاٌ بفب ميعي
ــطلً       ــس ئهـ ــ  بفب ضبنـ ــًٝ ّقـ ــعطِ  ّيـ ــكه ؾـ ــس ق نـ ــٔؼ  ّ ـ ــٙ  ـ أقؿـ
ــ٘ هبــطاٛ   اىكــط       ــ٘ ىا  ــُ ماٜ ٘و لؿــعطِ   رينعــْا ي ــ ــٔنه ايعــط   انيب ق 

 .(1)(ِ لع ِ   ك ُ  نا قاض لياهٔ٘ ائنام٘ أي ا
ــاو       ــ٣و أٓ ــطاض لا٨غ ــً ا٨ن ــْا ق ــاو مل ٓنذ ــٙ أٌ  طٓؿ ــاٍس ق  ــُ ؾ ٔ ّ
ا سىــ٘ ّايكــ ح   انــا ٓــسل اسبــسٓد ق ــٙ ميعيــ٘ ايؿــاقط قيــس ايعــط     
ــطّا       ــصًٓ اذـ ــعط ايـ ــ٣و ؾـ ــُ ا٨غـ ــس ّااـ ــْؽ   ّ ـ ــعط ًب اييذـ ــط ايؿـ ّأ ـ
لآٓـــاا اي ـــطهٌ  دٔينـــا رب ـــو ا٤قؿـــٙ ّعبـــِْ قـــً ىكـــطٗ ا٨غـــ٣و مل  

                                                           

 .1/48ايؿعط ّايؿعطاٛ  (1)
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ــ   ــ ٌ    مبكيـ ــكنعـب لـ ــط ـب ّصبـ ــطّا مكذـ ــ٣و بش أ ـ ــْل ا٨غـ ــً زخـ ــاؽ قـ اييـ
ــافب       ــال  ع ــعط     ــً ايؿ ــ٘ م ــه مط ب ــُ أق  ــطهٌ ًب ل٣ ك وََّٖش ااعَمََّءُلََت ااباعُهُْٙللاي 

وَرتٞ هُاااْٙلََُاىٖااااىَٜلَٚاااَل تللل*رتٖتاااْٙلَتااامَيلرتٞ هُاااْٙلظِاااٍلْاااإِّلوََّ ٍلََهاُُٛاااىَٜلللل*َّٖ  تاااَوُوَٜل

َٝلاََُٚااىَّلوَلَِٛٗاااىَّلَّٖظَااَِٖحََلِلوَ تْتاامُوَّلَّٖٗ اا َلْتاا ِوًَّلوََّٞتتظَاامُوَّلِٚااْٝللللللل ا  لَّٖ ااذَِل*ََي عَٗاااىَٜل

 .(1) [رَعْ ِلََٚلظاُِٗٛىَّ

ٍّـــ  ٍـــصِ اىباٜـــ٘ ىا ـــ٘ ايـــا ز عكَـــا  ـــطٓـ يؿـــدل ٓطٓـــس زخـــْل 
ــاو        ـــب ايؿـ ــاضٗ لـ ــكعن ْىَا ًب ايكريـ ــاىْا ٓػـ ــا اـ ــ  ايـ ــً ايعـ ــ٣و مـ ا٨غـ

يــــصًٓ اذــــطّا لاشبػــــاضٗ   ّايــــٔنً   ازبــــْا  ىعــــه   يبٔــــاٌ بلــــك٣ٛ ا    
ــُ       ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــساٛ اي ــْال ًب ق ــصل ا٤م ــطا  ًب ل ّا٨غ

 ّغ ه ّا٨غ٣و هكٙ ًب أٓاو ا سى٘ ّق ح اسبسٓبٔ٘ .
ّمــً ا٦ٓــاا أٌ ا٤قؿــٙ مل ٓيكذــ  مــً ٍــصِ ا٨لــ  ّخػــط ايــسىٔا         
ــ     ــص   ـــر ا٨لـ ــي٘ ايـــا أخـ ــٙ اينذـــط ًب شاا ايػـ ّا٦خـــطٗ بش مـــاا ق ـ

 نطّ  ايباني  . ضؾْٗ ق ٙ أ بح
ــال :        ــاِ     ــ ه خ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــ  اي ــا ل  ــ  هٔين ٔ ّ

ــصا        ــ٘   ٍّ ــ٘ ّا٨ىال ــاو ي كْل ــ٘ ا٤ٓ ــً ىعن ــ  م ــُ ّمل ٓيكذ ــاض ( ٤ى ــ  ايي زخ
وََِٗ ااااَّلَّألتََاااَُ٘لٞااااا ََّواٖاهََلرَااااَُْٝللاييذـــ  ايع ــــٔه مــــً مكــــازٓ   ْيــــُ  عــــافب   

 .(2)[َََََّّٖا

ٔكْلــــْا   ّظبع ــــَه ٓك  بــــٌْ  َٔــــا ّ  ــــسٓط ا٦ٓــــ٘ ىــــساّ ا لٔــــيَه ي
 ئػكغذطّا اا ّٓكدصّا ا سٚ ىَرياو ّغب٣ٔو .

ــسض      ــبٔ  اا أو أٌ اي ـ ــاز ًب غـ ــا اَـ ــ  ايطلـ ــً أاـ ــا  قـ ــ  ا٨مكيـ ٍّـ
ــس    ــْ ا٤ّل      ـ ــْا  ٍـ ــعِ خبكـــْم اىبعـــام٣ا   ازبـ ــُ ايكيـ ــٔ ً ميـ اىبكـ

                                                           

 .227-224غْضٗ ايؿعطاٛ  (1)
 .140غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــاٌ      ــَٔه لبٔـ ــنآّ٘ ق ـ ــ  ايػـ ــعل اينكـ ــاٛ ّأىـ ــ  ا٤ىبٔـ ــع ّاـ ــد اا قـ لعـ
 أمْض:
: ّاــــْ  ا٨مبــــاٌ لــــاا قــــع ّاــــ  ّايككــــسٓ  لــــاييبْٗ        ٤ّلا

 ّايكيعٓ  .
ــاىٕ  ــُ لايكــاسباا       :اي  ــط   ّايك ــسٓه ي ــطاض لــائْو ا٦خ نــطّضٗ ا٨ 

 ّاىبػ ي٘ ًب اشب اا .
ــد  ــاظ ًب      :اي ايـ ــً ا٨قريـ ــ٘   ّمـ ــْإٍ ا٨ ٔـ ــا٤ّامط ّاييـ ــس لـ ايك ٔـ

ــه     ــً بغـ ــُ مـ ــ  لـ ــع ّاـ ــُ اا قـ ــا ىعكـ ــطهٌ مـ ــافب  [ْتااا ََ٘لَّٖٗ ااا ِاي ـ ــال  عـ  ـ

وَ اْٜلرتحَااا ٌلِٚاااْٝلَّٖ ُٛشْاااماِْنَلَّسْاااتتَََ َِتلظتاااِّتُامْ ُلحَت اااًلََتْاااَٛ َلْتااا ََ٘لَّٖٗ ااا ِلَااااَٙللللل 

 .(1) [رترِْٗ   ُلَِّٚ َََٚ ُ

يـــعّو  عاٍـــس ايكيعٓـــ  لـــايك٣ّٗ ّايعنـــ  قبهـــامٔيُ   ّمـــً   :ايطالـــ  
ــ٣ٛ بش      ــا  ـ ــاٌ هننَـ ــْقَا ّلٔـ ــطاض مْنـ ــا  نـ ــ ي٘ ايطلـ ــاظ ًب مػـ ا٨قريـ

 ا هٓاا مكعسزٗ خبكْقَا .ّضز
ــٔٯ ــا لــ ــٙ أهنــــ  انــ ــطّا ق ــ ــصًٓ اذــ ــط  ايــ ــطهٌ هــ ــطهٌ ً اي ــ او اي ــ

ّضبـــــاّيكَه ذبطٓـــــو اسب ـــــاٜ   مـــــً أاـــــ  أاـــــ  اىبـــــال لايبانيـــــ    
ــا ّضز ًب ايكيعٓـــ      ــ٘   انـ ــام٣ا ايطلْٓـ ــانيٕ اىبعـ ــكنطاض لكعـ اتاااَٖاىَّلّا٨غـ

 . (2) [حَمََ٘لَّٖم رََ اٞ ََٛلَّٖ بَُْ ُلِٚ  ٕالَّٖم رََلوَرتحَٕ لَّٖٗ  ُلَّٖ بَُْ َلوَ

ــ٘ ا٤مــط ي نػــ نـب لاشبؿــٔ٘ مــً     ــا  هــنيت ا٦ٓ ّلعــس اييَــٕ قــً ايطل
ّلــــب ايك ـــْٚ ّباكيـــا  ايطلـــا قنـــْو  (3) [وَََّ ُااااىَّلَّٖٗ ااا َاا ل ْيـــُ  عـــافب  

 ّخكْم مال     بش أٌ ايك ْٚ ٍٕ ا٤قه مْنْقاو ّهنناو .

                                                           

 .6غْضٗ ايكْل٘  (1)
 .275غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــ٘ اييَــ        ــد   هٓ ــ٘ ايبد ــْم هٓ ــْٚ خبك ــازٓ  ايك  ــٕ مك ــا ٍ ــطٚ م   ٕ
 قً ايطلا ازبْا  مً ّاِْ :

ــسل     ايْاــُ ا٤ّل ــْٚ   ٍّــ  ٓك ـــب ا٨مبــاٌ ّايك  ــ٘ ل ــس اىب٣ظم :   أ
ــه        ــاٌ أق ــساٛ ا٨مب ــً ى ــه   ّين ــْا  ىع ــْا( ازب ــصًٓ ا   ــا اي ــا أَٓ ــْل: ٓ اي 

 مً اييساٛ ايك سٓطٖ أق٣ِ بش أىُ ٓؿن  أقيا او :
ــيو ا٤ّل  ــاٌ   :ايكـــ ــٌْ لاي  ـــــ  ّاي ػـــ ــذاا اىب١ميـــ   ّمـــــً قـــ

ايكػــ ٔه لايغٔــ  ّبعبكــاض ا٨هانيــ٘ لــُ لــاا قــع ّاــ  ّهــسِ    اىبــ١ميـب 
ــافب ًب         ــال  ع ــاا    ــْ ّا٨ ب ــسض ّا  ــطٗ  ّاي  ــْال ا٦خ ــْو ّأٍ ــُ ق  ّمي

َّٖ اااذََِٝلَُؤَُِْٚاااىَٜلراَٖ  تُْااالالوََُُُُِٛاااىَٜلَّٖظَااا َ َلوََِٚٛاااَللللللاي يـــاٛ ق ـــٙ اىبـــك ـب    

َلراٞ اا أتل اٖتُْااَّلِٚااْٝلاتبِْٗااَّلوَراااََِِمَ ِلهُااْٙللللوََّٖ ااذََِٝلَُؤَُِْٚااىَٜلراَٛاالل* َ تا ََااَهُْٙلََُيُِاااىَٜلل

 . (1)[راوْٖتئَِّللَٗتًلهُ ًيلِْٚٝل َر هاْٙلوَراوْٖتئَِّلهُْٙلَّٖ ُٛي ِٗحُىَٜل*َُىاَُِىَٜل

ــ٘      ــ    ا٨غــ٣و مط ب ــْو ّخكــْم مال  ـــب ا٨غــ٣و ّا٨مبــاٌ قن ّل
 غـــامٔ٘  ّزضاـــ٘ ض ٔعـــ٘  ّا٨مبـــاٌ أمســـٙ ّأق ـــٙ ميـــُ   ـــال  عـــافب ًب  

ــ١ميـب   ــذاا اىب ــاٌ ق  اٞ َٛااَلَّٖ ُٛؤَُِْٚااىَٜلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلراَٖٗ اا ِلوَ َسُااىِٖ ِلَاااَٙلٖتااْٙلََمَْتااَرُىَّللللللٔ

 .(2)[وَََُهَ ُوَّلراِّتْٚىََِّٖهاْٙلوَرتٞياتِهاْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ  ِلراوْٖتئَِّلهُْٙلَّٖظََ ِااىَٜ

ــا ٓــا ضغــْل اا ٍــ  مــً  ّقــً ألــٕ نبعــ٘ ا٤ىكــاضٖ  ــال :    ــْو   ي
ــ  أاــطاو؟ هميــا لــر   ّا بعيــاي .  ــال : مــا مبــيعنه مــً شيــر          اأق ــه مي

ــً      ــْهٕ م ــ  ٔنه اي ــطاه   ٓ ـــب أظَ ــ ه ل ــُ ّغ ــ ٙ اا ق ٔ ّضغــْل اا ق
ــْهـب         ـــب يـ ــا  لـ ــ  َٔه اكـ ــسٖ   ٓـ ــً لعـ ــ  ٌْ مـ ــْو ٓـ ــ   ـ ــناٛ: لـ ايػـ

 .(3)  ١ٔميٌْ لُ   ّٓعن ٌْ قبا  ُٔ   أّيٝر أق ه أاطاو

                                                           

 .5-3غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .15غْضٗ اسبريطاا  (2)
 .1/25ايسض اىبي ْض  (3)
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ــ١م    ــاٜل اىبــ ــه خكــ ــط ّأٍــ ــً أظَــ ــال   ّمــ ــ٣ٗ    ــ ــ٘ ايكــ يـب ب امــ
ُْاااااَملللللللل عـــــافب  ٞاِؼاااااُُ لرت ٞ اااااَل تل ُٚىَّلََّٖظاااااَ َ ل ا ِٓتتاااااَ الَورتاتاااااَ  ٖ َٜلراَ ٓاى َٛت ااااا َُ َٝل ٖ اااااِذَ َوَّ

   ّذبكن  ب ام٘ ايك٣ٗ ًب مكسا َا ّاٍْاو :(1)[َّٖ ُٛظِْٗحِنَ

 ايك٣ٗ ائْمٔ٘ ايْااب٘.أزاٛ  ا٤ّل :
 بغباا ّبكباو ايْنْٛ .اي اىٕ : 

 ٔـــاٌ ل ضاـــاٌ ّأاـــعاٛ ايكـــ٣ٗ ايْاابـــ٘  ـــايطاْ  مـــ ٣و  ا٨ اي ايـــد :
 ضاً  ّاي طاٛٗ ّاا  .

 عاٍــس أّ ــاا ايكــ٣ٗ ائْمٔــ٘ اشبنػــ٘  ّقــً ألــٕ لــطزٗ         ايطالــ  :
ىبــا ىعيــت   ّغــ هّهيــُ  قــ ٙ اا ق ٔــُ   ــال ضغــْل اا  ا٤غــ نٕ  ــال  

ً٪}ٍــصِ ا٦ٓــ٘   ٌ٪    اي ــٰصٓ ْ٫ٍ َ ه٬ غ٪ــا  : اا أاــا ٍــصِ خــ   (2){٫ٍــه٬ ق٪ــً ق٪ــ٣ٰ 
ينــه مــً أٌ يــْ أقالــٙ اــ  ضاــ  مــينه م ــ  نبٔــ  ايــسىٔا ٍــْ ايــصٖ بٌ  

 .(3)(ق ٙ مل ٓطج خ  ق ْا ُ ّأٌ  طاَا مل ؽبو ضلُ
 ب  اٌ أ عال ايك٣ٗ. اشبامؼ :

بغــــكدبا  أزاٛ ايكــــ٣ٗ نباقــــ٘ ٤ىَــــا مــــً ألَــــٙ       ايػــــازؽ :
 مكازٓ  باكنا  اىب١ميـب.

  ٣ّٗ اي طهٌ ًب ايك٣ٗ. ايػال  :
ــامً : ــْل اا   أزاٛ  اي ـ ــا ضغـ ــا لَـ ــ٘ ايـــا أزاٍـ ــصاا اينٔذٔـ ــ٣ٗ لـ ايكـ

ــْىٕ        ــا ضأٓكنــ ــ ْا انــ ــصٖ  ال)قــ ــ ه ّايــ ــُ ّغــ ــُ ّهيــ ــ ٙ اا ق ٔــ قــ
 .(4)أق ٕ(

اشبؿــْ  ّاشبهــْ  ًب ايكــ٣ٗ ّايػــنٌْ ّهػــً ا ٔٝــ٘        ايكاغــ  :
ّ ــطي هطاــ٘ ائــس لايعبــد لــاىب٣لؼ أّ ازبػــس   ّيــعّو ب بــال اي  ــ          

                                                           

 .170غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .5غْضٗ اىباقٌْ  (2)
 .14/231اينؿو ّايبٔاٌ  (3)
 .1/170 ذػ  ايطاظٖ  (4)
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ــاو   ــٔ٘ ّهب ــٙ اا ضاــاٛ ّخؿ ــال  عــافب  ّازبــْاىح ق  وََّ ْلُااى ُلََىْظ ااَلوَؿتَٛعًااَلل   

 .(1)[ اَٜل َحَْٛ تلَّٖٗ  ِلاتماَلٌلِْٚٝلَّٖ ُٛحْتَِِنَ

ــال:      ــ٣و   ــُ ايػ ــٕ ق ٔ ــاو ق  ــً ا٨م ــْل اا  ّق ــط ضغ قــ ٙ اا ألك
ايكــ٣ٗ   ــال أمــا ٍــصا   ــْ      ضاــ٣ ٓعبــد ل دٔكــُ ًب  ّغــ ه ّهيــُ ق ٔــُ 

 .(2)(خؿ    بُ شبؿعت اْاضهُ
 ًب ايك٣ٗ  ّا٨هساظ مً ايطٓاٛ.ا٨خ٣م  ايعاؾط :

ايالن ىٔيـــــ٘ ًب ايكـــــ٣ٗ  ّشاـــــط اا ًب اي  ـــــ     اسبـــــازٖ قؿـــــط :
 ّباكيا  ايعري ٘ ًب ايك٣ٗ ايا  نٌْ اي ط ايغطا  .

ْ٪أا ّقـــً ألـــٕ  كـــازٗ  ـــال:  ـــال ضغـــْل اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه:   ًأغ٬ـــ
ــصٰ  ٘و اي  ــط ً  ــاؽ  غ٪ ــاياْا اييٲ  ً .٫ُ ــ٣ً ٪ ــط ل٫ ق٪ ــٚ ٓ٪ػ٬ ــا ض٪غ٫ ٪ٓ ــط ل٫  :  ــو٪ ٓ٪ػ٬ ٬ٔ ُٰ ًا ــ ْل٪ اي  

٫ُ؟ ً ال٪:ق٪٣ً ٍ٪ا  ٪ ّ٪٢ً غ٫ري٫ْز٪ َ٪ا  ٫ٰٓكهٳ ض٫ااْق٪  ٢ً)(3). 
ــيو  ــاىٕايكـ ــً    اي ـ ــ٘ مـ ــَٔه نياٜذـ ــسخ   ـ ــاٌ   ّ ـ ــ نٌْ لاي ػـ : اىبػـ

اتَٖتااجْلَّألتلْاامََّ ُلاَََٚااَلاااإ لٖتااْٙلَاؤَُِْٚااىَّلوَٖتِٓااْٝلااىٖاااىَّلرتسْااٗتَََْٛلوَٖتَٛااَللا٤قــطا     ــال  عــافب 

 . (4)[َُٕ لََّّا ََُٜلظٍِلااٗاىرآاََْٙ ْ

ــافب       ــُ  عـ ــطا   ْيـ ــ  ا٤قـ ــ٣ِ ل ذـ ــْاضز أقـ ــْو ايـ ــً ايعنـ ــطج مـ ّؽبـ
ٗ ااِ لللللللل  َْااَ لَّٖ ََُِيااُ لااُمَرااٍَللِل َٚااَل ََت ِخااذال َِاامالَو ٘الَِّ َُااْى  ٖ ٗ ااِ لَوَّ ُٝلراَٖ ِٚ َُااْؤ ْٝل َٚاا ْٝلَّألتْلااَمَّ ال ِٚاا َو

  ّ ْيــُ  عــافب   (5) [ْٙلسَااُُ َِْٗاهُْٙلَّٖٗ اا ُلظِااٍل َحَْٛتِاا ِلللوَطَااٗتىََّلِلَّٖمَسُااىٔالرت تل اٞ هَااَلاامْرَاا  لٖتهُاالللل

 . (6) [..لوَََُءَلَّٖ ُٛعَذِّ ُوَٜلِْٚٝلَّألتلْمََّ الُُِٖؤْ تَٜلٖتهُْٙ 
                                                           

 .56غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .29/243اام  ا٤هازٓد  ايػْٔنيٕ/ (2)
 .2/475غيً ايبَٔ ٕ  (3)
 .14غْضٗ اسبريطاا  (4)
 .99غْضٗ ايكْل٘  (5)
 .90غْضٗ ايكْل٘  (6)
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 ًّب ا٦ٓ٘ أق٣ِ  ٢ٌْ :
ــيذ        :ا٤ّل  ــكالٔعٌْ اي ــً ٢ ٓػ ــطا    يب ــً ا٤ق ــصض م ــ  ايع بضازٗ أٍ

ّاــــاٛ  } ْيــــُ ًب ّايغــــعّ   ٍّــــْ ايــــْاضز قــــً بلــــً قبــــاؽ    ــــال )
 .(1)(ٓع  أٍ  ايعصض ميَه ي١ٔشٌ  ه {اىبعصضٌّ مً ا٤قطا  

ٌ٪ (    ّقــً ايهــداي ) ــٰصض٫ّ ٛ٪ اينن٫ع٬ ــا ّ٪ا٪ ــً قبــاؽ ٓ ــطأ:)  ــال: اــاٌ ال  
٘و  ّٓ ْل: ٍه أٍ  ايعصض  .(2) (طبذذ

اىب كــْز أىَــه بقكــصضّا لؿــٞ يــٔؼ حبــ    ٢ّشّا قبــا ٍــْ        :اي ــاىٕ 
ــً اي    ــً اسبػــ ــٙ قــ ــصا اىبعيــ ــص    ّضز ٍــ ــطاٛٗ   اــ ــعضازٗ  ــ ــطٖ   لــ بكــ

 ٪ٌ  .(3)[لايكؿسٓساينن٫ع٬ٰصض٫ّ
 ّاىبدكاض ٍْ ا٤ّل مً اَاا :

ــاٛ     ا٤ّفب ــ٘ : ّاـ ــسٓط ا٦ٓـ ــ ه   ّ  ـ ــ  اىبػـ ــد٘ ًب قنـ ــاي٘ ايكـ : أقـ
 اىبػ نٌْ اىبعصضٌّ مً ا٤قطا ( .

ــطاٛٗ لـــايكدذٔو ّبضازٗ ا٨قكـــصاض   :اي اىٔـــ٘  ــط لــــب اي ـ ــْ  ـــطزز ا٤مـ يـ
 اينص     اي اٍط ٍْ ا٤ّل .ّلـب اي طاٛٗ لايكؿسٓس ّبضازٗ 

مــ  ايكعــاض  لـــب  ــْل بلــً قبــاؽ ّاسبػــً ايبكــطٖ أّ        :اي اي ــ٘ 
ايػــسٖ ١ٓخــص ل ــْل بلــً قبــاؽ ق ــٙ  ــط  قــد٘ ايػــيس ٤ىــُ قــدالٕ 

 قاف أٓاو ايكيعٓ    ٍّْ مً أٍ  ايبٔت .
ى ـــه ا٦ٓـــ٘ أقـــ٣ِ ّمـــا  َٔـــا مـــً ا٨خبـــاض   ّب كـــا         :ايطالعـــ٘ 

 ا٤قطا  ًب اىب او ل مْض :
 صبٕ ا٤قطا  بفب ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه . :٢ّو أ

غـــ١ال ا٤قـــطا  ا٤شٌ لـــاي عْز  بش ىعيـــت ا٦ٓـــ٘ خبكـــْم   : اىٔـــاو 
ــاييذ  ايعــاو       ــُ ّغــ ه ل ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ــط اي ــا أم ــْي اي معطاــ٘  ب

                                                           

 .5/136ايسض اىبي ْض  (1)
 .14/416 ذػ  ايالاٖ  (2)
 .2/134أى ط ايينت ّايعٌْٔ  (3)
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ــك يٙ    ــُ  ـــسضٗ ق ـــٙ ايؿـــدْم ّأغـ  ـــا   ّىـــس  نبٔـــ  مـــً ااىـــت يـ
 لايب اٛ   ناٌ ايياؽ ق ٙ ّاِْ : ايصًٓ ٓ شٌ  ه أّ ٓ مطٍه

ايــصًٓ خطاــْا مــ  ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه بفب  بــْي     -1
 ٍّه ايغايبٔ٘ ايع نٙ مً اىبػ نـب   ّااٌ قسزٍه  ٣ ـب أيذاو .

ايــصًٓ أشٌ  ــه ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّضخٯــل  ــه    -2
 ايب اٛ.

ــُ ّغــ ه لايب     -3 ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ــصًٓ أمــطٍه اي ــس  اي ــاٛ   ّ   
ــً        ــس ّضز ق ــ٘      ــٙ اىبسٓي ــ٣و ق  ــُ ايػ ــٕ ق ٔ ــاو ق  ــ  ا٨م ــطّ ) اع قن

زبـايؼ بفب لـً قبـاؽ بش أ ـاِ  ػـع٘ ضٍـ    ـايْا بمـا         بىـٕ  لً مٔنـٌْ  ـال   
ٓــا ٍــ٢١ٛ ٍّــْ ْٓمٝــص قــدٔح  بــ  أٌ        أٌ   ــْو معيــا ّبمــا أٌ رب ْىــا    

ٓعنــٙ  ــال أىــا أ ــْو معنــه  كدــس ْا  ــ٣ أزضٖ مــا  ــايْا  ريــاٛ ٍّــْ            
ــيذا  ْ ــْا ًب       ٓ ــط ّ ع ــُ قؿ ــ  ي ــٌْ ًب ضا ــو ٓ ع ــْل أ  ّ  ــْ ٓ  ــُ ٍّ ل

ــ ً ضاــ٣ ؼبــ  اا         ــُ ّغــ ه ٢لع ــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــ   ــال ضغ ضا
ــْ        ــٕ ٍ ــً ق  ــال أٓ ــط     ــً اغكؿ ــط  م ــسا   ؾ ــُ اا أل ــْيُ ٢ ؽبعٓ ّضغ

 .ًب ايطها ٓالدً ّما ااٌ أهساه ئالدً 

ــه ٍــع ايطآــ      ــُ   ــد ًب قٔئ ــاز أٌ ٓبكــط  يذ ــا ٓن ــس م ــسقاِ ٍّــْ أضم   ٘
 . ٣ ا  س عَا بئُ  رياٛ لكذٔ٘ ليت هٕٔ 

 خ ذُق ُٔ ايػ٣و ّلعد ألا لنط لػْضٗ ايكْل٘ ّلعد ق ٔا   
ــُ ّزقــا      ــا مي ــصٍ  لَــا ب٢ ضاــ  ٍــْ مــ  ّأى ــُ   ــال ٢ ٓ   خــصٍا مي
ــا ّ انينــ٘  نــس    ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ ّغــ ه اسبػــً ّاسبػـــب ّق ٔ

ــ      ــٔا   شٍـ ــ  لـ ــ٢١ٛ أٍـ ــَه ٍـ ــال اي ـ ــا   ـ ــَٔه  ْلـ ــطاؼ ق ـ ــيَه ايـ قـ
ــبؼ        ــ٘ ّي ــس خسػب ــاؽ لع ــً ايي ــ ه م ــً أغ ــاٌ أّل م ــ ا ّا ــطٍه  الَ ّنيَ
ــٌْ       ــطاٌْ ٓطم ــ  اىبؿ ــاو  ريع ــ ه ّى ــُ ّغ ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــْ  ضغ  
ــ          ــُ ى ــبٌْ أى ــه ؼبػ ــ ه ٍّ ــُ ّغ ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــٌْ ضغ ــا ٓطم ان
ــٕ       ــال ق  ــ  اا    ــا ى ــال ٓ ــط    ــْ لن ــاٛ أل ــ ه  ري ــُ ّغ اا قــ ٙ اا ق ٔ
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ّغــ ه  ــس شٍــ  عبــْ لٝــط مٔنــٌْ  ا بعــُ ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ  بٌ ىــ  اا
 . سخ  معُ ايغاض ّااٌ اىبؿطاٌْ ٓطمٌْ ق ٔا هكٙ أقبح 

أخـــطج ق ٔـــُ ايػـــ٣و ّخـــطج لاييـــاؽ ًب  ـــعّٗ  بـــْي   ـــال ق ـــٕ   
معــر   ــال ٢  بنــٙ   ــال أمــا  طنــٙ أٌ  نــٌْ مــ  قبيعيــ٘ ٍــاضٌّ مــً   

 .(1) ..اسبسٓد(  مْغٙ ب٢ أىر يػت لي   ه  ال أىت خ ٔذا
ــ ٌ      -4 ــو لـ ــٌْ ا٤ضاأـ ــه ٓب ـ ــْا ٍّـ ــال ّرب ذـ ــطّا اييذـ ــصًٓ أظَـ ايـ

ــ٘ ّأٌ      ــطّو   خاقــ ــْف ايــ ــاٗ أــ ــَٔ ر ًب م٣ ــ ــ نـب غــ ــٔـ اىبػــ اــ
ا٤خبــاض  كــ  لــ ٌ ايــطّو اَــعّا أؿــاو ٓكنــٌْ مــً أضلعـــب أيــو م ا ــ   
ــْضٗ     ــ٘ اىبي ــ٘ ايــا  ــسًٓ لاييكــطاىٔ٘ ي ــَريْو ق ــٙ اىبسٓي مــً اي باٜــ  ايعطلٔ

لــسأ لــايعهو ّّقــ  بفب ايب  ــاٛ مــً أنيــطا  ا٤ضزٌ           ّأٌ ازبــٔـ
ّاــاٌ اىبيــا  ٌْ ٓ ْيــٌْ غــك عٌْ أغــطٚ م ٔــسًٓ لايػ٣غــ  قيــس ايــطّو   
ــال ايعــط  لعهــَه مــ  لعــا        ــ  ا٤قــذط ا ك ــال ل   ّذبػــؾب ؾــسٗ  ك

ــافب    ــُ  ع ــعل  ْي ْٙلََبْ اااىٞتٓاْٙلٖتااىْلََمَُُااىَّلظِاآُاْٙلَٚااَل تَّ ُوْاااْٙل ا  لََبَااَ  لوَألتوْػتااعُىَّلَِ َٖتٓاااللللل ي

(لٖتُتااا ْلَّرْتت تاااىَّْلَّٖ يِت ََااا تل74َّٖ يِت ََااا تلوَظِااآُاْٙلسَاااََٛلُىَٜلٖتهُاااْٙلوََّٖٗ ااا ُللَِٗاااٌُٙلراَٖو اااَِِٖٛنَل َّٖتىرااا  لل

 .(2)[ِْٚٝلاتبْٕالوَاتٗ بُىَّلٖتَّلَّٖ ِّاُٚى َلحَت ًلََُءَلَّٖ حَ  لوَظتهَمَلرتْٚمُلَّٖٗ  ِلوَهُْٙلْتَ اهُىَٜ

قــع ّاـــ  أىــعل اىب٣ٜنـــ٘ ييكــطٗ ايـــي  ضبنــس قـــ ٙ      ّىػــْا أٌ اا 
ــا       ــسل   ّم ــس ّاشبي ــسض ّأه ــ٘ ل ــ نـب ًب معطا ــ ه ّاىبػ ــُ ّغ ــُ ّهي اا ق ٔ
ــط     ــا ّىكـ ــا ّىكاٜريَـ ــ٘ أّاٌ ّ ْقَـ ــيَه مـــً اَـ ــسٗ قـ ــيـب لبعٔـ ــ٘ هـ معطاـ

 اىبػ نـب  َٔا   بش ّ عت ًب ؾَط ؾْال مً ايػي٘ اي امي٘ .
ــي٘ ايك      ــً ايػ ــ  م ــَط ضا ــْي ًب ؾ ــعّٗ  ب ــت   ــَريطٗ    ّااى ــع٘ ي  اغ

 أٖ ئؼ لٔيَنا ب٢ ناىٔ٘ أؾَط .

                                                           

 .5/112ايػيً ايناٚ ي يػاٜٕ  (1)
 .48-47غْضٗ ايكْل٘  (2)
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: لعــس شاــط صبــٞ ا٤قــطا  ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ           اي ــاو
ــافب       ــُ  عـ ــطّا ي ْيـ ــصًٓ اذـ ــْز ايـ ــً  عـ ــ٘ قـ ــاا ا٦ٓـ ــ ه أخـ وََُاااَءَلّغـ

ىٖت ُلَّٖ ُٛعَاااذِّ ُوَٜلِٚااااْٝلَّألتلْااامََّ الُُِٖااااؤْ تَٜلٖتهُااااْٙلوَاتعَااا َلَّٖ ااااذََِٝلْتاااذترُىَّلَّٖٗ اااا َلوَ َسُاااالللل

ــك شىْا ّمل   (1) [سَُُظِااُلُلَّٖ ااذََِٝلْتيتاامُوَّلِٚااَْهُْٙللَااذتَّ ٌلرتِٖااٌُٙللل ــطّا مل ٓػ ــصًٓ اذ  اي

 ّمل ؼبهطّا قيس ايي  ئػ يْا اي عْز ّيْ قً قصض ّاِ أّ ااش  .
صبــٞ ا٦ٓــ٘ ايكائــ٘ لــا٨شٌ لــاي عْز ي هــعذاٛ ّاىبطنــٙ          :اشبامػــ٘ 

 ّايصًٓ ئؼ  ه ضّاه  .
اي ــطهٌ  ن ٔــو ا٤قــطا  قب ــ  مــا ٓن ــو لــُ   ب ــازٗ هٓــاا  :ايػازغــ٘ 

َٚاااَلْتاااََٜلِِّٖتهْااإالَّٖ َٛ َََِااا ِلوََٚاااْٝلحَاااىْٖتهُْٙلِٚاااَٝللأٍـــ  اىبسٓيـــ٘    ـــال  عـــافب  

 . (2)[َّألتلْمََّ الرتْٜلََتتختٗ ياىَّللَْٝل َسُىٔالَّٖٗ  ِلوَ تلََمْغتبُىَّلراِّتٞياتِهاْٙللَْٝلٞتي تِ ِ

ََٝل تلَََااااا ُوَٜلَٚااااَلَّٖ ااااذِّأخك ــــو ًب غــــب  ىــــعّل  ْيــــُ  عــــافب  

 . (3) [ََُيُِاىَٜ

   ٔ  ىعيت ًب )
 .قطلا  لً غاضٓ٘ :  أ٢ّو
  .قبس اا لً مغذ   : اىٔاو 
  .قاٜص لً قنطّ   : اي او 

 .ّضٍالُ مْغٙ ا٤ؾعطٖ  ْأل :ضالعاو 
ــ  :خامػــاو  ــْ م ــطٌ   م ــطٌ  ْلي   ٍّــْ اىبؿــَْض    ٍّــه ايبنــا٠ٌّ ّلي

ــي      ــد  اي ــك٘ ق ــ  غ ــَه ّ ٔ ــبع٘ ا  ــ ه   غ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ   (4) ق

                                                           

 .90 غْضٗ ايكْل٘ (1)
 .120غْضٗ ايكْل٘  (2)
 .91غْضٗ ايكْل٘  (3)
 .3/112أى ط ا٨قال٘ ًب معط ٘ ايكدال٘  (4)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  134

ــطٌ       ــً م ـ ــاٌ لـ ــه اييعنـ ــسز ٍّـ ــصا ايعـ ــْٗ لَـ ــدال٘ أخـ ــً ايكـ ــٔؼ مـ ّيـ
ــنٙ       ــطهبً  ّمل ٓػـ ــس ايـ ــ  ّقبـ ــياٌ ّق ٔـ ــ  ّغـ ــس ّمع ـ ــُ لْٓـ ّأخْ ـ
ــُ      ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــٙ ضغـ ــسمْا ق ـ ــه  ـ ــطّٚ أىَـ ــال  ّٓـ ايػـ

 .(1)ّغ ه ًب أضلعناٜ٘ مً معٓي٘
ــكٙ        :غازغــاو  ــً لالــٌْ ؾ ــط م ــبع٘ ىذ ــامل   غ ــا٠ٌّ ٍّــه غ َــه ايبن

لً قنـ  مـً لـ  قنـطّ لـً قـْ    ّهطمـٕ لـً قنـطّ مـً لـ  ّا ـو             
ــً         ــ ٔناٌ ل ــاض   ّغ ــً اييري ــاظٌ ل ــ  م ــً ل ــطهبً م ــس اي ــٙ قب ــْ ئ    ّأل
ــ            ــً ل ــس م ــً ظٓ ــطهبً ل ــس اي ــاٗ قب ــْ ضقٔ ــٙ   ّأل ــ  اىبع  ــً ل ــدط م ق
هاض ـ٘ ٍّــْ ايــصٖ  كـسل لعطنــُ   بــ  اا ميــُ   ّقنـطّ لــً  ينــ٘ مــً    

ــ ن  ــ  غـ ــطّ     لـ ــً قنـ ــس اا لـ ــ  قبـ ــٕ   ّ ٔـ ــطّ اىبعىـ ــً قنـ ــس لـ ٘   ّقاٜـ
 . (2) (اىبعىٕ

ــد   ــيو اي اي ــ      :ايك ــْا اييال ــ٣و ّأق ي ــطّا ا٨غ ــصًٓ أظَ ــا  ٌْ اي اىبي
ــس     ــي  ضبنـ ــ٘ خ ـــو ايـ ــ٣ٗ ازبناقـ ــطٌّ قـ ــاضّا ؼبهـ ــَاز ـب   ّقـ لايؿـ
ــ        ــعّ مـ ــ نـب ًب ايغـ ــ  اىبػـ ــٌْ مـ ــ ه ّؽبطاـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ قـ

ــب  ــايينْم  ايـــسزز ّايؿـــر   ّلـــد أغـ ــ نـب   ّلـ ا  اشبـــْ  لــــب اىبػـ
 قيس زىْ ا٤شٚ ّايهطض.

ا٨قريـــاظ ًب ايػـــي٘ ايس اقٔـــ٘ أىـــُ ًب اـــ  معطاـــ٘ مـــً معـــاضي  ّمـــً 
ــك ياٛ      ــدالَا لاغ ــً أق ــال م ــ٣ل اييذ ــاا ّأخ ــط ق٣م ــ٣و ا٤ّفب   َ ا٨غ
معطاـــ٘ لـــسض   ب٢ أٌ ٓ ـــال هكـــٙ ًب معطاـــ٘ لـــسض رب ـــو اىبيـــا  ٌْ قـــً  

هــس بىػــد  ضأؽ اييذــال قبــس اا لــً     اشبــطّج بئَــا    ذــٕ معطاــ٘ أ   
ــ٘      ألـــٕ لـــً ألـــٕ غـــ ْل ل  ـــد اـــٔـ اىبػـــ نـب ًب ايالطٓـــ  بفب اىبعطاـ

 ٍّْ أمط ىازض اسبسّن ًب   ضٓذ اىبعاضي ّاي كال لـب ازبْٔف .

                                                           

 .1/14ا٤ىباِ ق ٙ  باٜ  ايطّاٗ  (1)
 .3/298ا طض ايْأع  (2)
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 ٕ ي ــس اعــ  اا قــع ّاــ  اي ــطهٌ قــطانياو ّنيطٓ ــاو        : ايْاــُ اي ــاى
ََٗاااََّالوَهُااا ًيللهَاااذتَّلرََُاااٌَٜلِٖلي بـــد ايـــساٜه ًب ازبيـــ٘    ـــال غـــبداىُ      

ــً   (1) [وََٚىْلِوتااا  لِٖٗ ُٛااات ُِنَ ــٕ قـ ــ٘ أقـــ٣ِ خبكـــْم اييَـ ــاىٕ ا٦ٓـ ــً معـ ّمـ

 ايطلا مػاٜ  :
ــاو        ا٤ّفب ــاؽ نبٔع ــاض ايي ــُ ل خب ــُ ليذػ ــ  ل ٔام ــع ّا ــ  اا ق :  ذه

 قً اي بح ايصا ٕ ّايعطنٕ ي طلا ّأا  ايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ .
امٔيُ اي سغـــٔ٘ مـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ ايكدـــسٖ ًب هٓا ـــُ ّمهـــ :اي اىٔـــ٘ 

ــاىٌْ قريــع اييــاؽ قــً  ــعٓـب مــا هــطو اا       ــُ   ّق ْمــُ ّأهنامــُ  ّمي
 ــ٣ ٓ ــسض أهــس أّ اَــ٘ أّ نياٜذــ٘ ذبػـــب قــْضٗ ايطلــا    ــاٌ   ــت ٍيــاي   

 مً ٓط   لايط     ّمبٔ  بئُ بقالاٛاو أّ أخصاو أّ أا٣و أّ   ا٣ٔو .
       ّ ــس بىناضٍــا يــْض ــطاض حبطمــ٘ ايطلــا ّق ــً مكــازٓ  ايك ــْٚ ا٨  ز ّم

هٓــاا اي ــطهٌ ّايػــي٘ اييبْٓــ٘ ّا٨نبــا  حبطمكــُ ّايكغ ــٔ   َٔــا    َــٕ         
 أمط مع ْو لايهطّضٗ مً ايسًٓ.

ــاو     ــاٜ  ًب أٓـ ــاٌ ؾـ ــا اـ ــا خبكـــْم مـ ــ  ايطلـ ــ٘ أاـ ــط هطمـ ّمل  يدكـ
ازباٍ ٔـــ٘   ّبغـــ ا  ايـــي  قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه ٤ضلـــاح ايطلـــا  

 ــال  عــافب ق ــٙ اي ــطّ    بلبــا ّضزا هٓــاا هطمكــُ لكــٔغ٘ اىبهــاض      
َّٖ اااذََِٝلََاااِّ ْاٗاىَٜلَّٖم رَاااَل تلََُاىُٚاااىَٜل ا  لْتَٛاااَلََُااااىُ٘لَّٖ اااذٌِلََتتختبَـاااا ُلَّٖشَاااُْـتَُٜلل 

 .(2)[ِْٚٝلَّٖ َٛ  

ــاٌ ّغــبعٌْ ًب     ّمــً مكــازٓ  ايك ــْٚ ا٨مبــاٌ   ّ ــس ّضز ايعــسز ب ي
 هسٓد ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ًب أمطًٓ مكهازًٓ :

ــ ه     ا٤ّل : ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــُ قـ ــاٌ   بش ّضز قيـ ــبغ٘ ا٨مبـ قـ
ــال )  ــُ  ـ ــعب٘      أىـ ــبعٌْ ؾـ ــ  ّغـ ــعب٘   أّ لهـ ــكٌْ ؾـ ــ  ّغـ ــاٌ لهـ ا٨مبـ

                                                           

 .138غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .275غْضٗ ايب طٗ  (2)
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  ٘  ا٤شٚ قــً ايالطٓـــ    ّاسبٔـــاٛ      ض عَــا ٢ بيـــُ ب٢ اا   ّأزىاٍــا بمانيـــ
 .(1) (ؾعب٘ مً ا٨مباٌ

ّضز شاا ايعــسز ًب شو ايطلــا ّؾــسٗ ايهــطض ايــصٖ ٓسؾـــح       اي ــاىٕ : 
 .قيُ

ــال  ) ــً قــاظ    ــااٛ ل ــُ   : قــً اي ــال ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــُ   ّهي
ــٙ      ــاٌ ايطاــ  أمــُ ّأضل ــ  ب ٔ ــا أزىاٍــا م  ــاٌ ّغــبعٌْ لال ــا ا ي ّ غــ ه ايطل

  ُ ــ ــط  أخٔــ ــ  ًب قــ ــكالاي٘ ايطاــ ــا اغــ ــس  .  (2)   (ايطلــ ــس ّضز ًب ايعَــ ّ ــ
شو ايطلــا ّميَــا :   خــص ميــُ ضلــا ٢ّ مطاحبــ٘ لــ  أخـــ ا ــر  ٔعــٔـ          

 . (3)أخْي معر
  . (4)  هكر ٢  عالُ لايطلا ّنيعامر ٢  ع  لاىبطاحب٘
  .(5) )اىبن ط مايُ لايطلا ّاىبطاحب٘   ً ٓطهه ايذ طاٛ (

ــد : ــ٘       ايْاــُ اي اي ــ٘ ايطلْٓ ــا  قــً اىبعام  ــاىٕ ا٨مكي ــا   ّمع ــً مي م
 ّباكيا  اىبػ ه ق ٙ أٌ ٓنٌْ نيط او  َٔا مػاٜ  :

ايذــــطاٜا ّايْاابــــاا  ايكيــــعِ قــــً ايطلــــا م سمــــ٘ ٨ ٔــــاٌ ا٤ّفب :
ــافب       ــال  ع ــً     ــُ ا٤هػ ــٙ ايْا ــا ق  ــ٘   ّأزاَٜ حَااَظِواىَّللَٗتااًللايعبازٓ

ّمــً ا٨قريــاظ ًب ايؿــطٓع٘ ا٨غــ٣مٔ٘ أٌ     (6) [َّٖ ىُسْااـتًلَّٖظَااٗتىََّلِلوََّٖظَاا َ ل

 شاا أزاٛ ايذطاٜا هكاى٘ مً ايطلا ّعبِْ مً ا طماا .
ال ي٩مبـــاٌ ًب باكيـــا  ايطلـــا ؾـــاٍس ق ـــٙ ايك ـــْٚ ّمكـــس  اي اىٔـــ٘ :

 لا  اىبعام٣ا .

                                                           

 .1/325قدٔح بلً هباٌ  (1)
 .7/158اىبعريه ا٤ّغ   (2)
 .25/36  غذط ا٤م ال (3)
 .1/227غذط ا٤م ال   (4)
 .28/8غذط ا٤م ال   (5)
 .238غْضٗ ايب طٗ  (6)
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ــ٘        ــ٘ ايطلْٓـ ــً اىبعام ـ ــايكيعِ قـ ــ١مً لـ ــط  اىبـ ــْل ٓعـ ــً اي ـ ــ  مبنـ ٍّـ
 ازبْا  ىعه .

ــ٘  ــه بش أٌ      اي اي  ــسٖ ّاي   ــاو لايكع ــً اي ٔ ــطظ م ــا ه ــً ايطل ــْ ٕ م : ايك
 ٍصا ايكْ ٕ هنن٘ ّ  بٔت  ا ًب اي      ّقامل ا٨خكٔاض .

ب٘ ي٥مــط لــاىبعطّ   ا٨مكيــا  قــً ايطلــا ىــْ  نيطٓــ  ّمياغــ     :ايطالعــ٘ 
ّاسبـــد ق ـــٙ ب ـــطا  ا كـــاج مـــً  ـــ   اٜـــسٗ ّلٔـــاٌ  ـــْا  ٍــــصا          

 ا٨ طا  .
 ّ ُٔ ىَٕ قً اىبينط ّاي  ه ّاىبياااٗ ًب ايطلا .

 
 ق َىٌ انصهت بني آٌ ث انُداء

ّضز ىـــــساٛ ا٨مبـــــاٌ ًب غـــــْضٗ هل قنـــــطاٌ غـــــب  مـــــطاا   ّمـــــً 
َــا ل ْيــُ  عــافب   ا٨قريــاظ ايعــسزٖ ًب اىب ــاو أىَــا لــسأا لا٦ٓــ٘ اىباٜــ٘ مي     

ْٙلَرْعااَ لللللللل  ْا ََااُم  و ِٓتتااََ ل  ٖ َاااىَّلَّ َٝلراو ٖ ااِذَ ْٝلَّ ِٚاا ُ ااَل ـُُِعااىَّلظتماَ َا ْٜل َُااىَّل ا َٚ َٝلا ٖ ااِذَ َ َهااَلَّ َََرت

ــ ٗ مــً      (1) [ ا َااَِٞٓاْٙلْتااَظِماََٝل ــٕ ا٤خ ــاٜكـب ميَــا   ٍّ ــ٘ اىب ــت لا٦ٓ   ّبىكَ

ــافب      ــُ  ع ــْضٗ هل قنــطاٌ ل ْي ــاا غ َُااىَّلَّطْاابامُوَّلوَطَااَرامُوَّلللَََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاَٚلهٓ

 . (2) [وَ ََّراـاىَّلوَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َلٖتعَٗ ٓاْٙلَاي ِٗحُىَٜ

ّاــاٛا هٓــ٘ ايبدــد مــً اَــ٘ ى ــه هٓــاا ىــساٛ ا٨مبــاٌ لعــس ىَــٕ          
 ّذبصٓط اىبػ نـب مً أا  ايطلا   ّمهاقذ٘ ٍصا ا٤ا  لايباني  . 

ي ــطهٌ ي ــس  هــنً ٍــصا ايٰػــذط ق نــاو اسٓــساو ٍّــْ ايكــ ٘ لـــب هٓــاا ا  
ــو       ــا  ١ي ــساا اي ــعاٛ ّات  ــُ ّا٤ا ــطٗ ًب ق ْم ــط  اين  ــٔؼ يال ــصٖ ي اي

 ّ كسض خبكْقُ هسٯ ّميكَٙ .

                                                           

 .100غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .200غْضٗ هل قنطاٌ  (2)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  138

ــ ٘ لــــب    ــساو   ٍّـــْ ق ـــه ايكـ ــاو اسٓـ ــاىٌْ ق نـ ّى١غـــؼ ًب ٍـــصا اي ـ
 هٓاا ىساٛ ا٨مباٌ ّايا  ب    ػعاو ّناىـب هٓ٘ .

ّقــدٔح أٌ ٍــصا ايع ــه  ــط  ّ ػــه مــً ق ــه ايكــ ٘ لـــب ا٦ٓــاا ب٢   
ــُ  ــامٔيَا     أٌ ي ــ ٍا ّمه ــاٌ ًب  ذػ ــساٛ ا٨مب ــْقٔ٘ ى ــٕ مْن ــٔ٘ ٍّ خكْق

ــساٛ ا٨مبــاٌ   ي عنــ  ل هنــاو شاا     ــط ى اي سغــٔ٘  كنــٌْ  ــطاٛٗ خاقــ٘ ٤ 
ــْاضز ًب أٖ     ــساٛ ا٨مبــاٌ اي ــا   ى ــُ   ّمْنــْقٔ٘ ّمي ــسأا ل ــ٘ ايــا بلك ا٦ٓ
هٓــ٘ مـــً اي ـــطهٌ خبكــْم مهـــامـب هٓـــاا مــً اي ـــطهٌ أ ككدـــت ليـــساٛ    

ــ ــاٌ   أّ   ـــر ا٦ٓـ ــالَا  ا٨مبـ ــساٛ ا٨مبـــاٌ ًب ّغـ ــاٛ ىـ ٘ ايْهٔـــسٗ ايـــا اـ
 اَٜلَّٖٗ ااا َلوََٚ َئِٓتتتاا ُلَُظَاااِٗىَٜللَٗتاااًلَََّٖباااٍ لَََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلللل ْيــُ  عـــافب   

َللل ــاٌ     (1) [اََُٚااىَّلطَااِٗىَّللَٗتُْاا ِلوَسَااُِّٗٛىَّلَتتْااًُِٗٛ ــساٛ ا٨مب ــه شاا ى ــاظ ًب ى  ــاٌ بقري يبٔ

ــ ّل    ــكل لـ ــطهٌ ٢ ؽبـ ــُ ًب اي ـ ــ٘   ّأٌ صبٔٝـ ــاٌ ه ٔ ـ ــ٘   ّيبٔـ ــ٘ اي طهىٔـ ا٦ٓـ
ــ٘        ــط ا٦ٓ ــ  أّ هخ ــطز ّغ ــٕ ٓ ــط أّ ىَ ــ  أم ــاٌ ًب ا ــساٛ ا٨مب ــسٓط ى ــٕ    ٍّ
ــاٛ ق ــٙ اىبػــ نـب     ــ٘   ّاــصا لاييػــب٘ شبــْا ٔه ا٦ٓــاا مــً اَــ٘ اي ي اي طهىٔ

 ّباطامَه   أّ مً اَ٘ شو ّ بنٔت ايصًٓ اذطّا .
ــاٗ ائْم      ــاٌ ًب اسبٔـ ــساٛ ا٨مبـ ــْض ىـ ــ  ههـ ــع ّاـ ــس أضاز اا قـ ــ٘ ي ـ ٔـ

 ي نػ نـب ّايياؽ نبٔعاو .
ــُ       ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ ــازضٗ ايـ ــْٗ قبغـ ــت اييبـ ــس بى العـ   ـ
ــ٘         ــ  هٓ ــ ٘    ن ــايكُ مكك ــاا ضغ ــٙ  ْٔن ــٙ يكب  ــ  ا٤ق  ــ ه بفب ايط ٔ ّغ
ــع ّاــ  مسٯــٙ          ــَس يــُ أٌ اا ق ــْل مــً قيــس اا   ّٓؿ ــ٘ ٍــٕ ضغ  طهىٔ

 ٌ .اي طهٌ ا٣و اا   ّ س ّضز ٍصا اي ذ   ٣ن مطاا ًب اي طه
غــٔ ْل يــر اىبد ذــٌْ  }أخــطج قبــس لــً هبٔــس قــً اــْٓا ًب  ْيــُ  )

 ــال : اــاٌ ايــي   (2){مــً ا٤قــطا  ؾــغ كيا أمْاييــا ّأٍ ْىــا  اغــكغذط ييــا  
ــُ  ــا   ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔ ّغــ ه هـــب اىكــط  مــً اسبسٓبٔــ٘ ّغــاض بفب خٔ

                                                           

 .56غْضٗ ا٤هعا   (1)
 .15غْضٗ ايذكح  (2)
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ــه أٌ    ــا ل غَـ ــائَه     نـ ــْا ل ٍـ ــطا    د ـ ــً ا٤قـ ــاؽ مـ ــُ أىـ رب ـــو قيـ
ــ ٙ اا  ــي  ق ــُ  ق ٔــُ اي ــُ   ّ ــس      ّهي ــا غــاضّا بئ ــس ا كــكح خٔ ّغــ ه  

ــه       ــا   ّٓ ػ ــيه خٔ ــً مغ ــُ م ــو قي ــساو رب  ــٕ أه ــطِ أٌ ٢ ٓعال ــاٌ اا أم ا
ــُ :   ٓطٓـــسٌّ أٌ ٓبـــسيْا اـــ٣و  }مغينَـــا مـــً ؾـــَس ايذـــكح   ّشيـــر  ْيـ

ــُ      (1){اا ــ ٙ اا ق ٔ ــُ ق ــط اا ىبٔ ــا أم ــ  م ــُ ٓع ــٕ  ّهي ــ ه أٌ ٢ ٓعال ّغ
 .(2) ( خٔا ؾٔٝاو أهساو رب و قيُ مً مغيه

ــال ايْاهــسٖ )  ــسيْا اــ٣و اا   }ّاــصا   ــسٌّ أٌ ٓب ــطّا ّقــس  {ٓطٓ ٓغٔٯ
ــاٜه     ٌٲ اا  عــافب هنــه  ــه لغي ــر أ ــ٘   ّشي ــصٖ ّقــس أٍــ  اسبسٓبٔ اا اي

ــا زٌّ   ٍــه .   اــصينه  ــال اا   }بفب خٔــا  (3){ ــ  يــً  كبعْىــا    }خٔ
ــ    ــً  ب ــٔنه   ب   (4) {م ــا بي ــ  [ مطاعي ــً  ب ٬ٖ : م ٬ً     ًأ ــ ــا ىّب ــ٘ خٔ ٌٲ  ئن

 .(5) (ؾَس اسبسٓبٔ٘ زٌّ   ٍه
ــ٘ أقــ٣ِ ٍــْ ىــل     ــاض أٌ اىبــطاز مــً اــ٣و اا قــع ّاــ  ًب ا٦ٓ ّاىبدك
ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ّأٌ ايكبـــسٓ  ٓ ـــ  ًب ايكذػـــ  ّايك ّٓـــ  ّاسبنـــه   ّب٢ 

ــاو ا٦ٓـــ٘ ٍـــْ     ــُ يبكيـــ  قـــً ايكبـــسٓ  ّكبـ سَاااَُُاىٔال ـــاٌ اـــ٣و اا ٍـــْ شا ـ

 ا تَّلَّٞـتٗتُ ااااتاْٙل اٖتااااًلَٚ تااااََِٞٙلِٖتتِّ َُااااذاوهََل ت ُوٞتااااَلٞتت ااااباعْٓاْٙلَُماَاااا ُوَٜلرتْٜللَّٖ ُٛختٗ ياااااىَٜ

َُبَاااا  ٖاىَّلْتاااا ََ٘لَّٖٗ اااا ِلاااااإ لٖتااااْٝلَتت باعُىٞتااااَلْتااااذتِٖٓاْٙلاتاااأَتلَّٖٗ اااا ُلِٚااااْٝلاتبْاااإالظتتَااااَُُاىٖاىَٜلرَاااإ لل

ُلل ــسٓطِ   (6) [ ًَتحْتُاا ُوٞتَََلرَاإ لْتااَٞاىَّل تلََي ُتهُااىَٜل ا  لاتِٗاا ــص او   ّ   ــ٘ ه ــ ٌ ًب ا٦ٓ   ّا

 ٓطٓسٌّ أٌ ٓبسيْا هنه ا٣و اا .

                                                           

 .15غْضٗ ايذكح  (1)
 .9/217ايسض اىبي ْض  (2)
 .15غْضٗ ايذكح  (3)
 .15غْضٗ ايذكح  (4)
 .1/918 ْاهسٖ ايْأع ي (5)
 .15غْضٗ ايذكح  (6)
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 بعـــس رب ـــو اىبيـــا  ـب مـــً ا٤قــــطا  ّأٍـــ  اىبسٓيـــ٘ قـــً ايــــيذ         
ـــ       ــسٗ لال ــس أٌ ضأّا ؾ ــ٘ لع ــ٘ خاق ــطّج بفب اسبسٓبٔ ــً اشب ــاز   ّق ّازبَ
ــسل بش        ــ٘ اشبيـ ــسزٍه ًب معطاـ ــطٗ قـ ــس ّا ـ ــ٘ أهـ ــطّا ًب معطاـ ــصًٓ اذـ ايـ

   ضا  .ظهذْا قؿطٗ ه٢
ــس       ــً قي ــس م ــ  ّق ــا م ــطّج بفب خٔ ــدالُ اشب ــي  ّأق ــا أضاز اي ّهٔين
اا قــع ّاــ  لاييكــط ّا ــ  اىبغــا  ّاــاٌ أٍــ  اىبسٓيــ٘ ٓع نــٌْ نــعو  
ــال ني بــْا اشبــطّج معَــه بفب     َٓــْز خٔــا ّقريــعٍه قــً ا٨غــكنطاض لاي ك

 خٔا   ّّقسٍه ايي  ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه  لاييكط .
ــ  أ   ــع ّا ــً اا ق ــَس     ّين ــً ؾ ــ٘ قب ــا خاق ــاٜه خٔ ــٌْ  ي ضاز أٌ  ن

ــُ ّغــ ه مــً  ــ      ــُ ّهي ــ٘ ايــصًٓ خطاــْا مــ  ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ اسبسٓبٔ
غـــ٣ح ٓطٓـــسٌّ ايعنـــطٗ ّٓعطنـــٌْ أىذػـــَه ي٩لـــازٗ ّاي كـــ  ازبنـــاقٕ  
ــاو    ــاٌ قـــسزٍه أيذـ ــَٔه   ّاـ ــاظ ق ـ ــطٓـ ا٨اَـ ــاض  ـ ــاو   بشا أضاز اذـ ايعـ

 ّأضلعناٜ٘ .
بٔــ٘ ٍــب  ق ــٙ ضغــْل اا قــ ٙ  ىبــا اــاٌ ٓــْو اسبسّٓقــً أىــؼ  ــال )

ّغــ ه ّأقــدالُ نــاىٌْ ضاــ٣ مــً أٍــ  منــ٘ ًب ايػــ٣ح   ّهيــُ اا ق ٔــُ 
ــٔه   ــ  ايكيع ــ  اب ــً  ب ــُ      م ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــطٗ ضغ ــسٌّ   ــُ ٓطٓ ّهي

ــصٖ       ــ٘ ٍّــْ اي ــت ٍــصِ ا٦ٓ ــا قــيَه  يعي ــَٔه   خــصّا  عذ ــسقا ق  ّغــ ه  
اه اــو أٓــسَٓه قــينه ّأٓــسٓنه قــيَه لــبالً منــ٘ مــً لعــس أٌ أظذــط         

 .(1) (ق َٔه
ــُ    ابـــ  ايكيعـــٔه ٍّـــْ ابـــ  ٓ ـــ  ًب اسبـــ  ًب أنيـــطا  اسبـــطو   ّميـ
ــُ     ــ٘ ّ ٔـ ــ  بفب منـ ــط  اسبـ ــْ أ ـ ــطٗ ٍّـ ــ٘ بٌ أضازّا ايعنـ ــ  منـ ــطو أٍـ ؼبـ

 مساو . 6100مػريس قاٜؿ٘   ّاىبػا ٘ لٔيُ ّلـب ايبٔت اسبطاو 
ّاسبــطو ٍــْ اىبْنــ  اىببــاضي ايــصٖ ؼبــٔ  قبنــ٘ مــً اَا َــا ا٤ضلعــ٘     

ــصٖ ٢   ــاو     ٍّــْ اي ــً أٓ ــت هــسّزِ م ــس ؾــريطِ   ّااى ــُ ٢ّ ٓعه ٓكــاز  ٔ

                                                           

 .9/225ايسض اىبي ْض  (1)
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ــسزٍا      ــاِٛ   ّاـ ــت أضاـ ــٙ ايبٔـ ــبت ق ـ ــا ىكـ ــ٘ ايـ ــاضا اشبٔنـ هزو بش أىـ
بلــطأٍه ق ٔــُ ايػــ٣و ّىكــ   ــا أىكــالاو   ّاــسز هــسّزٍا  كــٕ اــس   
ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه   ًّب قـــاو  ـــكح منـــ٘ لعـــد  

 أغس اشبعاقٕ  دسزٍا .ايي  ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه كبٔناو لً 
ــُ ٓػــنٙ ى٫عــٔه ّايــصٖ قــً     ّمســٕ ايكيعــٔه ٤ٌ ازببــ  ايــصٖ قــً مبٔي

 ازٖ ىع٫ناٌ .ٓػاضِ ٫ٓػنٙ ىاقه ّٓ ال ي ْ
 ّٓك ْو ميَاج ق ه ايك ٘ لـب هٓاا ىساٛ ا٨مباٌ ل مْض :

 : ّاِْ ا٨يك اٛ لـب مهامـب هٓاا اييساٛ . ا٤ّل
ــاىٕ  ــاا ب ك    :اي  ــصِ ا٦ٓ ــ٘ ّايػــب  ًب ٍ ــاا ليــساٛ    ايع  ــصِ ا٦ٓ كــاح ٍ

ا٨مبـــاٌ   قـــدٔح أٌ ّاـــِْ ايع ـــ٘ ٍـــصِ ٢ ٓع نَـــا ب٢ اا قـــع ّاـــ    
 ّينيُ ٢ ٓكعاض  م  ايكد ٔ  ّا٨غك طاٛ ّا٨غكيبا  ًب اىب او .

معــــاىٕ ّز٢٢ا ازبنــــ  لـــــب هٓــــاا اييــــساٛ ّمهــــامٔيَا  :اي ايــــد 
 اي سغٔ٘ .

ــ   ــ٘ أ    :ايطال ــ٘ ا٦ٓ ــاٌ ًب لسآ ــساٛ ا٨مب ــ ا ى ــْ مل ٓ ــ  ًب ي ٖ أٌ ايكد ٔ
 مذَْو اىبدايذ٘ يْاْز ىساٛ ا٨مباٌ   ّ   مباهد ق ه ا٤قْل .

ــامؼ  ــا      :اشبـ ـــب هٓـ ــْضٗ لـ ــاا ا كـ ــساٛ ًب ا٦ٓـ ــ٘ اييـ ــْقٔ٘ هٓـ مْنـ
ــساٛ أّ ٢     ــ٘ اييـ ــٙ هٓـ ــو ق ـ ــٔغ٘ ايعالـ ــاٛا لكـ ــْاٛ اـ ــساٛ غـ ــاٛ اييـ   ّاـ

 .اييساٛ ًب هخط هٓ٘ مً غْضٗ هل قنطاٌ
ــسأ حبــط      :ايػــازؽ  ــساٛ ىذػــَا ّبٌ مل  ب ــاا ايي يغــ٘ ايعالــو لـــب هٓ

        مً هطّ  ايعالو .
 )م( َداء اإلمي ٌ َصزة نهُبً حمًد 

مـــً معـــاىٕ ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ىكـــطٗ ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ  
 ّغ ه مً ّاِْ :

:  ذهــ  اا قـــع ّاــ  ليكـــطٗ ايــي  ضبنـــس قــ ٙ اا ق ٔـــُ      ا٤ّل
 ّهيُ ّغ ه مً اَاا :

 ىعّل اي طهٌ ليعت ايصًٓ ١ٓميٌْ ليبْ ُ لكذ٘ ا٨مباٌ . :ا٤ّفب 
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ــ٘ ا ــُ       :ي اىٔ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــٙ اي ــ  ق  ــع ّا ــاٛ اا ق  ي
 ّغ ه ٤ٌ أم٘ ق ٔن٘ هميت ليبْ ُ .

ــ٘  ــٙ       :اي اي ـ ــطٓه ق ـ ــْيُ اينـ ــ  يطغـ ــع ّاـ ــس اا قـ ــً قيـ ــنط مـ ايؿـ
ــاِ       ــ٣و ّق ــاؽ ي٩غ ــْٗ ايي ــ  ًب زق ــصل ايْغ ــبٔ  اا   ّل ــازِ ًب غ اَ

 ًب  با َه ق ٙ ا٨مباٌ .
 ي  طهٌ ىع٢ّو ّضمساو ّأيذاظاو ّمعاىٕ .هذ  اا قع ّا   :ايطالع٘ 
ىكــطٗ ا٤ىبٔــاٛ ايػــال ـب ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ        :اي ــاىٕ 

 ّغ ه مً اَاا :
ايبؿـــاضٗ ليبـــْٗ ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه   ًّب       :ا٤ّفب 

وَُٚبَش اامًَّلرامَسُااىٔتلََااِّ ٍَِلِٚااْٝللللايكيعٓــ  هنآــ٘ قــً قٔػــٙ ق ٔــُ ايػــ٣و       

 .(1) [ُٛ ُلرتحَْٛ ُرَعْ ٌِلَّسْ

ــال )     ــ ه   ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــٙ  ّقــً اي ــْٗ أل ــا زق أى
ــطأٍه ــٙ      بل ــت ل ـــب هب  ــٕ ه ــ٣و  ّضأا أم ــا ايػ ــٙ ق َٔن ــطٚ قٔػ ّلؿ

 .(2) (أىُ خطج ميَا ىْض أناٛا يُ  كْض ايؿاو
ــ٘ ــاٛ     اي اىٔـ ــالعـب اـ ــدال٘ ّايكـ ــا ايكـ ــ٣و لعـ ــاا أٌ بغـ ــً ا٦ٓـ :ّمـ

  ّ ٔــُ ؾــْاٍس   ضؽبٔــ٘ قسٓــسٗ ميَــا مــا  لػــب  ٍــصِ ايبؿــاضاا ايػــنآّ٘
ّضز ًب  كــــ٘ بغــــ٣و غــــ ناٌ ا نــــسٖ   بش أّقــــاِ ضاٍــــ  قنْضٓــــ٘ 

 ــعفب مــً  ْقــٕ لــٕ؟    قيــسما ههــطِ اىبــْا   هـــب  ــال يــُ غــ ناٌ )      
ــُ ب٢        ــً ق ٔ ــا عب ــٙ م ــاؽ ق  ــً ايي ــسا م ــه أه ــا أق  ــ   ّاا م ــال: أٖ ل  

 .  ضا٣ لعنْضٓ٘ مً أض  ايطّو  عٌ اغكالعت أٌ   د  لُ  اسب
 ٌ ــ نا ــال غ ــاٖ      :   ــُ خ ــ٘   خا  ــاه  قنْضٓ ــت لك ــًْب سب  ــا     ن

ــُ       ــٙ اىكَٔــت بئ ــٕ هك ــً أّقــٙ ل ــا م ــت قيــسِ      ّخ ــال: أ ــه     ن   
ــاٛ اا       ــا ؾ ــسِ م ــت قي ــدالُ   نن  ــُ أق ــاٌ ق ٔ ــا ا ــ  م ــٙ م  ــُ ق   ْاس 

                                                           

 .6غْضٗ ايكو  (1)
 .1/229ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا    (2)
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ــط ُ       ــه هه ــ٘    ــطاا ّ ئن ــصا ل  ــٙ ارب ــٕٛ هك ــٕ ؾ ــا  ي ــد ّ  أٌ أمن
  ـــال يـــٕ: أٖ لـــ   ّاا مـــا  ايْ ـــاٗ    ـــت يـــُ: بفب مـــً  ْقـــٕ لـــٕ؟ 

أق ــه أىــُ أقــبح ًب ا٤ض  أهــس ق ــٙ م ــ  مــا ايــا ق ٔــُ همــطي أٌ    ٔــُ  
ّينيــُ  ــس أظ ــر ظمــاٌ ىــ  ٓبعــد لــسًٓ بلــطأٍه اسبيذٔــ٘ ؽبــطج مــً           
ــكالعت أٌ     ــعٌ اغــ ــط ـب   ــ ـــب هــ ــ  لــ ــطاضِ شاا غبــ ــااطِ ّ ــ أض  مَــ

 رب ل بئُ  اخ ل ّبٌ لُ هٓاا ٢ ربذٙ
ــُ ٢ ٓ اــ  ايكــس ٘ ٍّــْ   ــْٗ   بى ــُ خــامت اييب ـــب اكذٔ ــ٘ ّبٌ ل ٓ اــ  ا سٓ

 .(1) (بشا ضأٓكُ قط كُ
ــاٛ ايػــال ـب أ بــاقَه ق ــٙ ايككــسٓ  ليبــْٗ ضبنــس    اي اي ــ٘ : هــد ا٤ىبٔ
 ّىكط ُ .

ــُ      :ايطالعــ٘  ــ ٙ اا ق ٔ ــساو ق ــي  ضبن ــ ٌ اي ــال ـب ل ــاٛ ايػ ــاض ا٤ىبٔ بخب
 ّهيُ ّغ ه خامت اييبٔـب ّأىُ ٢ ى  مً لعسِ .

أ بــا  ا٤ىبٔــاٛ ىبــ  لع ــ٘ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ   ــْاضن :اشبامػــ٘ 
ــُ   ّقــذاا ؾــدل ايــي  ضبنــس    ــُ ّغــ ه ّق٣مــاا ظماى قــ ٙ اا  ّهي

 ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .
ــُ     اي ايــد  ــُ ّهي : ىكــطٗ اينكــ  ايػــنآّ٘ ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔ

ــسقْٗ بفب     ــُ   ّايـ ــاضٗ ليبْ ـ ــ  لايبؿـ ــْضاٗ ّا٨ظبٔـ ــاٛا ايكـ ــ ه   بش اـ ّغـ
 ُ َّٖ ااذََِٝلََت باعُااىَٜلَّٖمَسُااىٔتلللىــ  هخــط ظمــاٌ    ــال  عــافب        كــسٓ ُ ّأىــ

َََّٖبااااٍَلَّٖ اااِّاٚ ٍَلَّٖ اااذٌِلَََا ُوٞتااا ُلَٚٓ تاىرًاااَللَِْااا َهُْٙلظِاااٍلَّٖت اااىْ ََّ ِلوَََّّا اُااإالََاااِّ ُٚمُهُْٙللللل

ئنـــٌْ ايكال ـــ  بفب اييبـــْٗ اشباكبـــ٘ مـــً  (2)[رااااَٖ َٛعْمُوفِلوََََْهَاااَهُْٙللَاااْٝلَّٖ َُٛٓتاااما

                                                           

 .4/78ايالب اا ايناٚ ٨لً غعس  (1)
 .157غْضٗ ا٤قطا   (2)
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ــاز ــافب  مكـ ــُ  عـ ــْاضن (1) [ اِّٞاااٍلََُلِااإ لظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتااا  لٓ   ْيـ بش ٓكـ

   اىبػ نٌْ مً ا٤مه ايػال ٘ خا ىبْ ُ ّأىَا ه  ّّاا  .
ا٨قريـــاظ ل ـــاٛ مْنــــْ  ٍـــصِ ايبؿـــاضاا بفب ٓـــْو اي ٔامــــ٘      ّمـــً  

ــا ًب اي ــطهٌ ّايػــي٘   يكنــٌْ هريــ٘ ي نػــ نـب   ّلطٍاىــاو ق ــٙ        لْضّزٍ
 ق ٔـــُ ّهيــُ ّغـــ ه   ّهريــ٘ ق ـــٙ ايـــصًٓ   قــسل ىبـــْٗ ضبنــس قـــ ٙ اا  

ــاٌ ًب      ــساٛ ا٨مب ــ نـب لي ــطاو اىبػ ــازٓ  با ــً مك ــٕ م ــُ   ٍّ ــسٌّ ليبْ  ػبد
 هٓ٘ ايبدد   ّ  سٓطِ ق ٙ ّاِْ :

ــس     أ٢ّو ــْٗ ضبنـ ــاٛا ليبـ ــاضاا ايـــا اـ ــْا لايبؿـ ــصًٓ هميـ ــا ايـ ــا أَٓـ : ٓـ
 ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ضاا لــايي  ضبنــس  : ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لكــسل ىــعّل ايبؿــا        اىٔــاو
 ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

: ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا ل ـــعّو ب بـــا  ايبؿـــاضاا ايـــا اـــاٛا    اي ـــاو
 خبكْم ىبْٗ ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا لــ ٌ ايبؿــاضٗ لــايي  ضبنــس قــ ٙ اا          :ضالعــاو 
ــٙ        ــْضِ ق  ــا ّظَ ــً ذب  َ ــس م ــسل ٢ل ــ  ّق ــ ه ه ــُ ّغ ــُ ّهي ــسًٓ ق ٔ اي

 ا ُ .
ــاو  ــْا لــ ٌ ًب ايككــسٓ  لايبؿــاضاا لــايي         :خامػ ٓــا أَٓــا ايــصًٓ همي

 ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه  ْا  ق ٔه .
ــاو  ــ ٙ اا       :غازغ ــس ق ــايي  ضبن ــاضٗ ل ــ ٌ ايبؿ ــْا ل ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ

 ق ُٔ هط  ق ٙ اييذال .
ــاٛ    :غـــالعاو ــا هميـــْا ّزخ ـــْا ا٨غـــ٣و لػـــب  لؿـــاضاا ا٤ىبٔـ ٓـــا أَٓـ

    ايػال ـب لايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه . 
 ق َىٌ نى مل اُشل أي آٌت يٍ آٌ ث انقزآٌ

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
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ــا    ــس أىعــه اا قــع ّاــ      مــً معــاىٕ ــُ هــط  بمكيــا  ٨مكي ــْ( أى )ي
ق ــٙ اىبػــ نـب ّاييــاؽ نبٔعــاو ليــعّل اي ــطهٌ   ّذبكنــ  اييعنــ٘ ًب اىب ــاو   

 ّاٍْاو :
 : اي طهٌ ىعن٘ . ا٤ّل

 غْضٗ مً اي طهٌ ىعن٘ . ا  :اي اىٕ 
 ا  هٓ٘ مً اي طهٌ ىعن٘ مً قيس اا . :اي ايد 
 ا  ؾالط مً هٓ٘ مً اي طهٌ ىعن٘ . :ايطال  

 ا  هط  ّا ن٘ مً اي طهٌ ىعن٘ . :اشبامؼ 
٢ّ  عــــاض  لـــــب ٍــــصِ ايْاــــِْ   ّا ــــَا مــــً هٓــــاا اا ًب شاا  

    ـــال اي ـــطهٌ ىـــع٢ّو ّأيذاظـــاو ّضمســـاو ّ ـــ٣ّٗ ّمعيـــٙ ّز٢يـــ٘ ّ ـــ ٣ّٓو
ــافب   ٖتااىْلرتٞ  َٖ ََااَلهَااذتَّلَّٖ ُااامْاَٜللَٗتااًلَُبَاإتلٖتمَرتَْتتاا ُلَََشِااعًَلُٚتتظَاا  لًَلِٚااْٝلََشْااَُ ِللللللل ع

ِ  َّٖٗ] (1). 

ــ٘       ــُ اسباا ــر قي ــاو   ٢ّ  يذ ــاٌ ضبكاا ــ  ا٨ىػ ــع ّا ــ  اا ق ــس اع ي 
ــسىٔا أو        ــ٘ اي ــط هاا ــا أا  ــاٌ  َٔ ــٌْ ا٨ىػ ــا ٓن ــطٗ   ّأَٓن ــسىٔا ّا٦خ ًب اي

   ازبْا  ٍْ اي اىٕ .ا٦خطٗ 
ّمــ  أٌ هااــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب ايــسىٔا ؾــسٓسٗ ّمككــ ٘  اىَــا أ ــ  ّأزىــٙ   
ــط         ــ  ّٓيؿـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــصا ٓكذهـ ــطٗ   يـ ــُ ًب ا٦خـ ــً هااكـ ــ   مـ لنـ
ؾـــآلٔ  ّمكـــازٓ  أخـــطٚ مـــً ضهبكـــُ ًب ا٦خـــطٗ   ّقـــً ضغـــْل اا 

ــُ ّهيــُ ّغــ ه )  ــُ  عــافب ماٜــ٘ ضهبــ٘ اــ  ضهبــ٘ ميَــا   قــ ٙ اا ق ٔ بٌ يّ 
مـــا لــــب ايػـــناٛ ّا٤ض   ـــاٍب  ميَـــا ضهبـــ٘ ّاهـــسٗ بفب أٍـــ   نيبـــال 

ايــسىٔا  َٔــا ٓساهــه ا٨ىــؼ ّازبــاٌ ّنيــ  ايػــناٛ ّهٔكــاٌ اىبــاٛ ّمــا لـــب    
     ٘  ـــعشا  ا ـــْاٛ ّاسبٔـــْاٌ ّشّاا ا٤ض  ّقيـــسِ ماٜـــ٘ ّغـــبعـب ضهبـــ

 .(2) (ااٌ ْٓو اي ٔام٘ أنا    ر ايطهب٘ بفب ما قيسِ
                                                           

 .21غْضٗ اسبؿط  (1)
 .5/202اينؿو ّايبٔاٌ ي  ع    (2)
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 طٗ ّاَـب :ّذبكن  هاا٘ ا٨ىػاٌ ي  طهٌ ًب ا٦خ
 : ؼبكاج ا٨ىػاٌ اي طهٌ ًب ا٦خطٗ . ا٤ّل

 هاا٘ ا٨ىػاٌ ي  طهٌ ًب ايسىٔا ٤ىُ ًب اي ْل ّايعن  . :اي اىٕ 
 ؼبكاج ا٨ىػاٌ اي طهٌ ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ . :اي ايد 

ّايكــدٔح ٍــْ ا٤خــ      نــا اعــ  اا قــع ّاــ  ا٨ىػــاٌ ضبكااــاو     
ــً ايـــ    ــُ مـ ــُ هااكـ ــس يـ ــ  ّغـ ــبداىُ  ذهـ ــُ غـ ــ٘  اىـ ــً ّايعا ٔـ طظل ّا٤مـ

ــ      ــا دب ــــت ًب اينكــ ــطاو ايــ ــ٣ل ّاسبــ ــاو اسبــ ــاٌ أهنــ ــه   ّلٔــ ّايع ــ
 ايػنآّ٘ ّخاكبكَا ّاىبَٔنً ق َٔا اي طهٌ .

ــاينـب        ــي  زضّ  ايػـ ــ٘ ٓـ ــ٘ اي طهىٔـ ــ  ا٦ٓـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــس اعـ ي ـ
ــافب      ــُ  ع ــ ن٘  ْي ــ ه ّمػ ــ  مػ ــْا ا ــسٗ  (1) [َّهْاا ِٞتَلَّٖظ اامََّؽتلَّٖ ُٛتْااتتَُُِٙلّٓك  ق

ــطاا  ــك٣ّٗ    مـ ــْ  ايـ ــ٘ ّّاـ ــ٘ اشبنػـ ــ٣ٗ ائْمٔـ ــاظ ايكـ ــْو   ل دـ ًب ائـ
 َٔـــا  ئنـــٌْ مـــً مكـــازٓ  ايكـــطا  اىبػـــك ٔه ايعنـــ  قبهـــامـب ا٦ٓـــ٘  

 اي طهىٔ٘   ّبرباشٍا بماماو ّميَاااو   يكنٌْ هطظاو ًب ايسىٔا ّا٢خطٗ .
ي ـس أىعــه اا قـع ّاــ  ق ــٙ اييـاؽ لا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ غـْاٛ ااىــت مــً     

ــاو  ٔ ــاا   هٓـــاا ا٤هنـ ــً هٓـ ــٕ اّ مـ ــط   أّ اييَـ ــً ا٤مـ ــا مـ ــا  َٔـ ــ  قبـ عنـ
اىبــْاق   ٔعكــا ّٓــكع  ميَــا اىبػــ نٌْ   ّٓ كــبؼ مــيَه اييــاؽ اىبعــاض    

ــُ  عــافب    ــ ٌ ٓك ــْ  (2) [ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّالٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي ل

 اىبػ نٌْ هٓاا اي طهٌ ّٓعن ٌْ قبهامٔيَا   ّما  َٔا مً ايػيً .
ــ ــام      ّم ــه خ ــْ  ّهن ــا مْن ــ٘   ــ  هٓ ــطهٌ أٌ ا ــاا اي  ــاظ هٓ ً بقري

 انا أىَا    ٕ  ذػ او ٦ٓاا أخطٚ   ّ كهنً ا٨خباض قً اىبغٔباا .
ــُ      ) ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــً اي ــ  ق ــً اع ــٕ ل ــً أل ــُ ق ــال  ّهي ــ ه    :ّغ

ــَا      ــَا ّأنب ـ ــيَا ّأان ـ ــٙ زاضاو   هػـ ــ  ليـ ــ  ضاـ ــٔـب ان ـ ــٕ ًب اييبـ م  ـ
ــ٘ مل ٓ   ــصِ اي بيـ ــ  ٍـ ــا مْنـ ــطي  َٔـ ــٌْ  ّ ـ ــاؽ ٓالْ ـ ــ  اييـ ــعَا    ريعـ هـ

                                                           

 .6غْضٗ ايذاذب٘  (1)
 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــا ًب       ــ٘     ى ــصِ اي بي ــ  ٍ ــْ مت مْن ــٌْ : ي ــُ   ّٓ ْي ــٌْ مي ــاٌ ّٓعريب لايبئ
 . (1) (اييبٔـب مْن    ر اي بي٘

ّاـــصا لاييػـــب٘ ٦ٓـــاا اي ـــطهٌ  نـــ  هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ يبيـــ٘ ًب قـــطح 
ــ٘     ــال اىبكعا ب ــع ّشخــ ٗ ي٥أ ايكيعٓــ  ٢ مبنــً ا٨غــكغياٛ قيَــا   ٍّــٕ اي

يـــصا اـــاٌ اأٜـــ  ٍـــْ ايـــصٖ ٓعــــب مْنـــ  ا٦ٓـــ٘ مـــً  مـــً اىبػـــ نـب  
 ايػْضٗ   ّ ُٔ هد ي ع ناٛ لك ْٓط ق ه غٔال ا٦ٓاا .

 ّ كري ٙ مْنْقٔ٘ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً اَاا :
 :  ٣ّٗ ا٦ٓاا اي طهىٔ٘ . ا٤ّفب
 ايكسلط ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّبزضاي مهامٔيَا اي سغٔ٘ . :اي اىٔ٘ 
 ٓ٘ مً اي طهٌ .هاا٘ اىبػ نـب ين  ه :اي اي ٘ 

ــت      :ايطالعــ٘  ــس دب  ــطٚ   ّ  ــطهٌ ا٤خ ــاا اي  ــ٘ ّهٓ ـــب اــ  هٓ ايكــ ٘ ل
 ؾصضاا مً ٍصا ايع ه ًب أاعاٛ  ذػ ىا ٍصا.

لٔـــاٌ أغـــبا  ىـــعّل ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ّمكـــاهب٘ ٍـــصِ        :اشبامػـــ٘ 
 ا٤غبا  ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّدبسزٍا ًب ا  ظماٌ .

ــ٘  ــ٘ اي طهىٔــ   :ايػازغ ــاّضٗ ًب ا٦ٓ ــْقٔ٘ ات ــَا   مْن ــا  ب  ــ كَا قب ٘   لك
ــُ    ّمـــا لعـــسٍا   ّاـــاٌ اأٜـــ  ٓيـــعل ق ـــٙ ايـــي  قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـ

 ّغ ه ّٓ ْل ن  ٍصِ ا٦ٓ٘ لعس ا٦ٓ٘ ايذ٣ىٔ٘ .
ــُ ّغــ ه مــطٗ     ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ انــا اــاٌ ٓعــاض  ّٓــساضؽ اي

٘ لــاي طهٌ اــ  غــي٘ ّ)   ٕٯ ضغــْل اا    ق َٔــا ايػــ٣و:  قــً  انينــ أغــط بيــ
ّغـــ ه: أٌ اآـــ  اـــاٌ ٓعاضنـــ  لـــاي طهٌ اـــ   ّهيـــُقـــ ٙ اا ق ٔـــُ 

      ٕ أٖ   (2) (غـــي٘ ّأىـــُ قاضنـــ  ايعـــاو مـــط ـب ٢ّ أضاِ ب٢ ههـــط أا ـــ
 أماضٗ ق ٙ  ط  أا  ضغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

                                                           

 .8/171ايسض اىبي ْض  (1)
 .1/50 ذػ  بلً ا    (2)
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ّاــ  هٓــ٘  طهىٔــ٘ خعٓيــ٘ ّايــع  يَــ  ميــُ ا٤أــال ق ــه اا قــع ّاــ    
 أٌ  َٔا ىذعاو ي نػ نـب ّايياؽ .

٣ٜنــــ٘ قــــً اعــــ  ا٨ىػــــاٌ خ ٔذــــ٘ ًب ا٤ض      ي ــــس بغــــكذَه اىب 
ــ      ــع ّا ــالَه اا ق ــريساو    (1) [ اِّٞااٍلرتلْٗتااُٙلَٚااَل تلَتعْٗتُٛااىَٜللل  ا ــطّا غ  د

يـــُ غـــبداىُ   ّق نـــْا أٌ خ٣ ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض  هننـــ٘ مـــً قيـــس 
ــٔ       ــُ ؼبـ ــ٘ ل ىـ ــ  اا اىب٣ٜنـ ــا خانيـ ــا ّم  نـ ــْض خبْا ٔنَـ اا   ّأٌ ا٤مـ

ــُ  عــافب   ق نــاو قبــا ٢ ٓع نــٌْ   نــ   اِّٞااٍلرتلْٗتااُٙلَٚااَللصا خانيــ  اييــاؽ ل ْي

 . (2) [ تلَتعْٗتُٛىَٜ

ّمـــً ق ـــه اا قـــع ّاـــ    ػـــٔه اي ـــطهٌ بفب غـــْض   ّايػـــْض بفب   
ــً        ــسىٔا   ّمبن ــاٗ اي ــْقٔ٘ ًب اسبٔ ــٔ٘ ّمْن ــا خكْق ــ٘   ــ  هٓ ــاا   ّا هٓ
لٔــاٌ مهــامـب ٍــصا اي ــاىٌْ لــصاط اــ  هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ   ّأــو أىَــا           

ــاؽ     ــ٘ ي يــ ــُ    هااــ ــ  بمســ ــام ًب ايكذػــ ــا  خــ ــكدسن لــ أّ أٌ ٓػــ
 مْنْقٔ٘ ا٦ٓ٘ أّ اسباا٘ بفب ا٦ٓ٘ .

 ق َىٌ إشرتاك ادلظهًني حبد أدَى يٍ انتفظري
ــ          ــ  أٌ  ك ــُ  ب ــ  ٦ٓا  ــاٌ   ّ ذػ ــُ لٔ ــُ لصا  ــطهٌ أى ــاظ اي  مــً بقري

 اييْل٘ يع ه ايكذػ  .
ايـــصٖ ٍـــْ ا٤قـــ  ًب ٍـــصا ايػـــذط بش ٓكيـــاّل  ذػـــ  ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘  

ــس    ل ــ    ّ ـ ــ  ايكذػـ ــ  مـ ــسخ  ايك ّٓـ ــا   ّٓـ ــا ّز٢٢ َـ ــا ّمعاىَٔـ ن نا َـ
ــً          ــسٗ م ــ٘ ّاه ــ  هٓ ــذط ًب  ذػ ــصا ايػ ــً ٍ ــعاٛ م ــ٘ أا ــ٘ أّ أضلع ــ  ٕ  ٣   

ــافب    ــُ  عــ ــا ًب  ْيــ ــطهٌ انــ َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّل تلَتااااِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَااااَلرتػ ااااعََظ َلللاي ــ

 . (3) ..[ُٚؼتَلَيت  

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــ    ــْو ايكذػـ ــً ق ـ ــط  قـ ــْو   ّ كذـ ــاٌ لعـــا ق ـ ــسٗ ًب لٔـ ــْاىـب قسٓـ  ـ
ــا         ــك ٔناو ًب شا َـ ــطانياو مػـ ــا قـ ــس اْىَـ ــا ١ٓاـ ــ٘ قبـ ــ٘ اي طهىٔـ ــاٜط ا٦ٓـ ّشخـ

ــافب       ــُ  عـــ ــازٓ   ْيـــ ــً مكـــ ــْ مـــ ــنْىَا   ٍّـــ َّهْااااا ِٞتَلَّٖظ ااااامََّؽتللّمهـــ

ــٔاٛ      (1)[َّٖ ُٛتْااتتَُُِٙ ــك ٔه ّن ــطا  مػ ــٕ ق ــطهٌ ٍ ــً اي  ــ٘ م ــ  هٓ ــاظ أٌ ا ل د

     ٔـــ  ٕ ايكذػـــ  مبـــ٥ ا٦ ـــال   ّىـــْض ٍـــسٚ ٓيذـــص بفب ؾـــغا  اي  ـــْ
غـــٔاه٘ ًب ضٓـــا  ايكيعٓـــ    ّمـــطهٗ يب ـــْا اىبطا ـــ  ايػـــامٔ٘ ًب ا٦خـــطٗ 

 لاي ْا  ايع ٔه مً اَاا :
 :  ٣ّٗ هٓاا اي طهٌ . ا٤ّفب
  عاٍس ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘  ٣ّٗ ّ سّٓياو ّهذ او . :اي اىٔ٘ 

ــ٘  ــْ     :اي اي ــ ــٙ عبــ ــ٣ٗ ق ــ ــ٘ ًب ايكــ ــ٘ اي طهىٔــ ــطاٛٗ ا٦ٓــ ــ ٔه ل ــ ايكػــ
 عٔ .ايْاْ  اي

قنــــ  اىبػــــ نـب صبــــكنعـب ّمكذــــط ـب قبهــــامـب ا٦ٓــــ٘       :ايطالعــــ٘ 
 اي طهىٔ٘.

ــ٘  ــْ      :اشبامػ ــط   ٍّ ــنط ا ّايذد ــاٌ لايؿ ــساٛ ا٨مب ــ نـب يي ــٕ اىبػ    
 .(2)[وَِٖٗ  ِلَّٖ عِ َ ُلوَِٖمَسُىِٖ ِلوَِٖٗ ُٛؤَِِْٚنَمً مكازٓ   ْيُ  عافب  

ــُ  عــافب   ــس  ي نػــ نـب ي عنــ  قبهــامـب  [ َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل  ْي ى

ــْل        ــساٛ   ـ ــ٘ اييـ ــ ٌ هٓـ ــاٌ   ّاـ ــاؽ لا٨مبـ ــ  ي يـ ــساٛ   ّ ط ٔـ ــاا اييـ هٓـ
ي نػـــ نـب : ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بٌ اا ٓع ـــه أىنـــه كبك  ـــٌْ ٤ّامـــطِ 
ــطٌّ      ــصًٓ ٓك ــٙ اي ــ٘ ق  ــه هري ــ٘   ًّب قن ن ــنيَا ا٦ٓ ــا  كه ــُ اي ّىْأٍ

 ق ٙ اينذط ّازبدْز .
ػــ ِ  طؾــح ايكذػــ  قــً شاا  ــطاٛٗ  ّمــً بقريــاظ اي ــطهٌ ًب لــا   ذ 

ــ٘        ــْ اىبْاب ــٙ عب ــ  ق  ــصا ايكذػ ــاٌ ٍ ــ٘ ّبٌ ا ــ٘ اي طهىٔ ــا  شاا ا٦ٓ أّ مس

                                                           

 .6غْضٗ ايذاذب٘  (1)
 .8غْضٗ اىبيا  ٌْ  (2)
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ــكع ه ّايذَــه      ــ٘ اي ــ٘ مــً اَ ــاؽ مكبآي ــاٌ   ــت بٌ مــساضي ايي ــ٘     ازبعٜٔ
 ّايذ اٍ٘ .

ّازبــْا  ي ــس أاــطو اا قــع ّاــ  اىبػــ نـب ّأ يــٙ ق ــَٔه ل ْيــُ         
ئكذهــ   عــ  هــس أزىــٙ مــً ايكذػــ        (1) [جْلََِٖٗااََّاْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااللل 

ــاو       ــس نيطٓ ـ ــصا اسبـ ــٌْ ٍـ ــ ناا   ّٓنـ ــ نـب ّاىبػـ ــ  اىبػـ ــسِ اـ ــٕ قيـ ٓ ك ـ
ــساٜه ًب       ــد اي ــب٣ٔو ي ب ــ٘   ّغ ــْإٍ اي طهىٔ ــا٤ّامط ّايي ــ  ل ــك ٔناو ي عن مػ

 اياا اشب س .
 ّمً بقرياظ اي طهٌ ايغ ٖ ًب اىب او أمْض:

يؿـــصضاا مـــً  ذػــــ ٍا مـــً  ــــ     : ب انـــ٘ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔــــ٘    ا٤ّل
ــُ  عــافب      ــسأ اي ــطهٌ لعــس ايبػــن ٘ ل ْي ــسلط ّ ذنــ     نــ ٣و ٓب ّاغــال٘ أّ  

 ٔـــسضي اـــ  مػـــ ه ّمػـــ ن٘ لـــك٣ّٗ ٍـــصِ  (2) [َّٖ حَْٛااا ُلِٖٗ ااا ِل َ  لَّٖ عَاااَٖتِٛنَ 

 ا٦ٓ٘ مػاٜ  :
 ّاْ  ؾنط اشب٣ٜ  ا قع ّا  . :ا٤ّفب 
 ا  .لٔاٌ قذ٘ مً قذاا اا قع ّ :اي اىٔ٘ 

ــ٘  ــنطِ       :اي اي  ــازٓ  ؾ ــً مك ــ٘ م ــ٘ اي طهىٔ ــ ه ي٧ٓ ــ٣ّٗ اىبػ ــ ّضٗ   ق
 ا قع ّا  .
ايــــك٣ّٗ هــــط  ق ــــٙ ايؿــــطي ّايهــــ٣ي٘ ىبــــا  َٔــــا مــــً  :ايطالعــــ٘ 

 ا٨اَاض لايكْهٔس ّىبص ايؿطٓر .
 ا٦ٓ٘ هري٘ ّلطٍاٌ ًب ا٨هكرياج ق ٙ ايصًٓ اذطّا . :اشبامػ٘ 

  مً ا٨ض ساز .هٓ٘ اسبنس ٍصِ ّا ٔ٘ ي نػ نـب :ايػازغ٘ 
بزضاي اىبػـــ نـب ل ـــعّو اسبنـــس ّايؿـــنط ا قـــع ّاـــ        :ايػـــالع٘ 

 ق ٙ ا  ىعن٘ ظاٍطٗ أّ خذٔ٘ .

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .2غْضٗ ايذاذب٘  (2)
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اِ أمـــط ٓػـــطِ  ـــال: اـــاٌ ضغـــْل اا قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّايـــُ بشا أ ـــّ)
ليعنكـــُ  ـــكه ايكـــاسباا  ّبشا أ ـــاِ أمـــط ٓنطٍـــُ  ـــال:   اسبنـــس ا ايـــصٖ

 .(1) (اسبنس ا ق ٙ ا  هال
ــُ اــاٌ قــ ٙ اّ) ــُ ا ق ٔ ــال :   ّغــ ه بشا ضأّٚهي ــا ؼبــ    ــ م س اسبن

ــكه ايكــاسباا   ــُ   ــصٖ ليعنك ــال :  اسبنــس ا   ّبشا ضأٚ مــا ٓنــط ا اي   ِ
 .(2) (ق ٙ ا  هال 

ــس       ــازٓ  اسبنـ ــٙ مكـ ــ٥شٚ  ككري ـ ــ٘ ّيـ ــام  ي يعنـ ــط اـ ــطز أمـ ــس ٓـ ّ ـ
ّايؿـــنط ا قـــع ّاـــ    ّضاـــاٛ  بـــاا ّزّاو ّب ػـــا  اييعنـــ٘   ّضبـــْ  

ــطِّ ّا٤شٚ   ــافب    اىبنـ ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــْ مـ ََْٛحُاااىَّلَّٖٗ ااا ُلَٚاااَلََشَاااَءُلللٍّـ

 .        (3)[وََُ  باجُلوَلَِْ َ ُلرا٘ لَّٖ ِٓتتَ ا

َّٖ حَْٛااااا ُلِٖٗ ااااا ِل َ  ل: ىالـــــ  اىبػـــــ ه ّاىبػـــــ ن٘ ل ْيـــــُ  عـــــافب   اي اميـــــ٘

 هطظ مً بض نا  اىبعاقٕ ّايػٔٝاا .  (4) [َّٖ عََٖتِٛنَ

ــاىٕ  ــ ه   :اي ـ ــ٣ّٗ اىبػـ ــ ّضٗ  ـ ــ ٍا   قـ ــب٘ يكذػـ ــ٘ مياغـ ــ٘ اي طهىٔـ ي٧ٓـ
ــصِ    ــا   ّز٢٢ا ٍـ ــا لٔيَـ ــ ٘  ٔنـ ــا   ّايكـ ــاىٕ ا نا َـ ــً معـ ــ١ال قـ ّايػـ

 ايك ٘ .
ــد  ــُ ًب     :اي اي ــ٘   ّ ذ  ــاٛ ًب اىبعــاض  ا٨ ٔ ــ٘ بض   ــ٘ اي طهىٔ ــ٣ّٗ ا٦ٓ  

 ايسًٓ .
اي ٔــاو ل ــطاٛٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ أّ ا٨غــكنا   ــا ىــْ  نيطٓــ          :ايطالــ  

 َا ّما ٓسؾح قيَا مً ايع ْو .ّق ٘ ي كسلط ًب معاىٔ

                                                           

 .90/211ايبداض  (1)
 .14/420غ  ي الااىٕ اىبعريه ا٤ّ (2)
 .39غْضٗ ايطقس  (3)
 .2غْضٗ ايذاذب٘  (4)
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ــا     ــا أَٓـ ــ نـب : ٓـ ــا  ي نػـ ــُ اشبالـ ــاظ  ْاـ ــد ل دـ ــ٘ ايبدـ ــسٓط هٓـ ّ  ـ
ــْمَه        ــْا ٓ ــٙ ٣ٓ  ــْا هك ــْا ّٓ عب ــطّا ؽبْن ــصًٓ اذ ــْا شضّا اي ــصًٓ همي اي

 ايصٖ ْٓقسٌّ (  ّ ُٔ مػاٜ  :
ــاو   ا٤ّفب ــَه لايك ٔـــــس لا٤هنـــ ــ٘ ل ىذػـــ ــ نـب ي عيآـــ : زقـــــْٗ اىبػـــ

 ْااباا .ايؿطقٔ٘   ّأزاٛ ايذطاٜا ّاي
لعــــد ايػــــنٔي٘ ًب ىذــــْؽ اىبػــــ نـب لــــ ىَه ٢ ٓ ــــٌَْ أّ   :اي اىٔــــ٘ 

 ٓ عبٌْ .
ــ٘  ــاز     :اي اي ـ ــ  ّباكَـ ــسىٔا زاض قنـ ــْ أٌ ايـ ــاىٌْ ٍّـ ــٙ  ـ ــ٘ ق ـ ايس٢يـ

 ّغعٕ بفب مطناٗ اا غبداىُ.
ظتاااذت ْهُْٙلََخاىػااااىَّللًب ا٦ٓـــ٘ هـــص    ّ  ـــسٓط  ْيـــُ  عـــافب       :ايطالعـــ٘ 

ــطاَه ؽب (1) [وَََٗ عَبُااااىَّ ــاىبعريعاا   أٖ أ ــ ــكَعاٛ لــ ــ  ّا٨غــ ــْا ًب ايبانيــ ْنــ

 ّٓ عبْا ًب أٓامَه ًب ايسىٔا  .
ــافب        ــُ  ع ــ٘ أخــطٚ ل ْي ــ  ؽبْنــْا ًب هٓ ــس ّضز يذ وَاتاا ْلٞتاا َٔتللَٗتاآُْاْٙلللّ 

ْٙللللللللللل ََٚعُهااا ُ ُعاااُ وَّل َت َُْتاااتتْهَ رالراَهاااَلظتاااَ ل ٓ يتاااُملراَهاااَلَو َُ ٗ اااِ ل ََاااَِللَّٖ ْٙلا ِْٛعتا ْٜل ا تَّلَسااا ِٓتتاااَ الرت  ٖ ِظاااٍلَّ

ًلََخاىػااااىَّلظِاااٍلحَااا َِهٍلغتُْاااما ِل اٞ ٓااااْٙل ا  َّلِٚااا  ٗاهُْٙل اَٜلَّٖٗ ااا َلَُاااَِٚ ُلَّٖ ََُٛاااَظُِِنَللحَت ااا

 .(2) [وََّٖ ٓتَظِماََٝلظٍِلَُهََََٙلَُُِٛعًَ

قــً ايػــسٖ ًب ا٦ٓــ٘  ــال : اــاٌ اىبؿــطاٌْ بشا اايػــْا اىبــ١ميـب        ) 
ــكَع     ــبِْ ّاغ ــطهٌ  ػ ــ ه ّاي  ــُ ّغ ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــْا ًب اي ــُ   ّ ع أّا ل

 . (3) (ًب هسٓد   ِ    مطٍه اا أٌ ٢ ٓ عسّا معَه هكٙ ؽبْنْا

                                                           

 .83غْضٗ ايعخط   (1)
 .140غْضٗ اييػاٛ  (2)
 .4/76ايسض اىبي ْض  (3)
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ــافب    ــُ  عـــ ــا ّضز  ْيـــ وَ ا تَّل َرتَْاااااجَلَّٖ اااااذََِٝلََخاىػااااااىَٜلظِاااااٍلللانـــ

 .(1)[اَََََََِ

ٌ أقــدا  ا٤ٍــْاٛ مــً   ّقــً ا٨مــاو ايبــا ط ق ٔــُ ايػــ٣و  ــال ) ب     
 .(2) (ايصًٓ ؽبْنٌْ ًب هٓاا اا

ــب  ًبّقـــً   ــعٔس لـــً اـ ــُ  غـ ــٌْ ًب  } ْيـ ّبشا ضأٓـــت ايـــصًٓ ؽبْنـ
ّبمـــا ٓيػـــٔير  } ـــال : ايـــصًٓ ٓنـــصلٌْ لآٓا يـــا ٓعـــ  اىبؿـــطاـب  {هٓا يـــا 

ــصاطٚ     ــس اي ــس لع ــ٣   ع ــٔالاٌ   ــٔت     (3){ايؿ ــال : بٌ ىػ ــصاط .   ــا   ــس م لع
ــه    ــؼ معَ ــ٣ دب  ــصاطا   ــً      }  ــالَه م ــً هػ ــٌْ م ــصًٓ ٓك  ــٙ اي ــا ق  ّم

ــٕٛ  ــاا      (4){ؾ ــْا ًب هٓ ــر أٌ ؽبْن ــا ق ٔ ــال : م ــر    ــت شي  }اا بشا  ع 
شاــطٍّه شيــر ّأخــاٍّه أىــُ ٓؿــ       (5) {ّينــً شاــطٚ يع ــَه ٓك ــٌْ    

 .(6)(  {ّ س ىعل ق ٔنه ًب اينكا   }ق ٔنه مػاٛ نه    ه أىعل اا 
ّٓــسل ٍــصا اشبــا ّعبــِْ ق ــٙ أٌ ايكــالعـب ٓك  ــٌْ ٍــصِ ا٦ٓــاا ل ىَــا   

 ضبنن٘    ميػْخ٘ .

 يٍ أبىاب هذا انتفظري
 ا ايكذػ  ألْالاو مً ايع ه ميَا :ي س أغػيا ًب ٍص

ــذط       األول ــصا ايػ ــ٘ ًب ٍ ــ٘ اي طهىٔ ــ  ا٦ٓ ــسأ  ذػ ــ٘ : ٓب ــطا  ّاي غ : ا٨ق
اىببــاضي لع ــه ا٨قــطا  ّاييدــْ ّاي غــ٘ ّؾــصضاا مــً ايب٣ ــ٘  يبٔــاٌ         
ــ         ــً   ــِْ م ــسٗ ّا ــٙ ق ــُ ق  ــاٌ هب  ــٕ ّبمن ــ  اي طهى ــاىٕ اي ذ ــسز مع  ع

 أٌ ٓكعاض  م  هٓاا اي طهٌ ا٤خطٚ .
                                                           

 .68غْضٗ ا٤ىعاو  (1)
 . 4/76ايسض اىبي ْض  (2)
 .68غْضٗ ا٤ىعاو  (3)
 .69غْضٗ ا٤ىعاو  (4)
 .69غْضٗ ا٤ىعاو  (5)
 . 4/76ايسض اىبي ْض  (6)
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ا  أقـــ  ّم سمـــ٘ يذَـــه معـــاىٕ اين نـــاا   يـــصا  نـــً       ّا٨قـــط 
ــْو     ــ٘ لع ـ ــاز ا٨هانيـ ــٔ  ّا٨اكَـ ــه ّايكدكـ ــْا مطا ـــ  ايع ـ ــطاٜ  ل ـ ؾـ

 اي غ٘ ايعطلٔ٘ ّبٌ ق ٙ عبْ ا٨نبال .
 ّمً ق ْو ٍصا ايبا  معاىٕ اين ناا ًب  ْامٔؼ اي غ٘    

ــب         ــٔؼ غ ــٙ   ّي ــْو اىبعي ــٙ قن ــ٘ ق  ــ٘ اي طهىٔ ــ  ا٦ٓ ــساض ًب  ذػ ّاىب
ــ ــعّل ّهـ ــ     اييـ ــصا  ّ  طٓـ ــ٘ ّايكـ ــعّل اسبريـ ــب  اييـ ــس غـ ــا ٓذٔـ سِ   بلبـ

اىبــسضااا ايع  ٔــ٘ لؿـــْاٍس هػــٔ٘ مــ  بغكؿـــَاز لآٓــاا اي ــطهٌ ّشاـــط       
   ٔ  ٤لٔاا مً ايؿعط ايعطلٕ .

ــسٍا        ــب   ْاق ــ٘ ّن ــ٘ ايعطلٔ ــ  اي غ ــ ٖ هذ ــطهٌ ايغ ــاظ اي  ــً بقري ّم
 لك٣ّٗ اىبػ نـب ي  طهٌ ّقيآ٘ ق ناَٜه قطلاو ّقريناو لعقطالُ .

 : ق ه غٔال ا٦ٓاا   ث ًَان 
ــطاز       ــ٘ اىبـ ــ٘ اي طهىٔـ ــ ٘ ا٦ٓـ ــً قـ ــك طأٗ مـ ــْو اىبػـ ــاٌ ايع ـ ــنً لٔـ ّٓكهـ
ــ ٘     ذػـــ ٍا لا٦ٓـــاا ا٤خـــطٚ   ّيػـــع٘ حبـــْض ٍـــصا ايع ـــه ىنكذـــٕ لكـ
ــه          ــصا ايع  ــً ٍ ــكيب  م ــاّضٗ   يكػ ــاا ات ــً ا٦ٓ ــاا م ــ  هٓ ــ  له ــ٘ م ا٦ٓ

 شخاٜط ّزضض مً ايع ْو اىبكعسزٗ ايا ٢ هكط  ا .
ــْ مـــ  ــ  ٍـ ــافب   ٍّـ ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ  اٞ اااَلٞتحْاااُٝلٞت َٖ ََاااَلَّٖاااذِّْ مَلوَ اٞ اااَلٖتااا ُلللً مكـ

ــ٘   (1) [ اااَظوىٜ ــنً ا٦ٓـ ــ   هـ ــازٓ  ايكيعٓـ ــً مكـ ــه    نـ ــْا  ىعـ .ازبـ

ــطهٌ ًب       ــْو اي  ــٕ ق  ــْايٕ دب  ــ    ــً اسبذ ــصخاٜط   ّم ــْظ ّاي ــ٘ ي ني اي طهىٔ
 ا٤ظمي٘ اىبككائ٘ .

ــ يو مــً قــس     ــه مــً ايكذػــ  ّاــاٌ ٓك ــسأا لَــصا ايع  ــس ل ــالْض ّ  ٗ غ
ــ        ــع ّاـ ــً اا قـ ــطٗ   ّينـ ــْضٗ ايب ـ ــً غـ ــاا ا٤ّفب مـ ــْم ا٦ٓـ خبكـ

ّهٔينـــا ٓنـــٌْ ايـــطظل ّايذهـــ  مـــً  (2) [ََاامْ اْالَٚاااْٝلََشَاااَءُلرا تُْاامالحِتَاااَ تلل 

                                                           

 .9غْضٗ اسبريط  (1)
 .212غْضٗ ايب طٗ  (2)



 155  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــبح      ــ٘ ئك ــاٍطٗ ّازب ٔ ــاا اي  ــ  ٕ ايذْٔن ــطهٌ   ــْو اي  ــافب ًب ق  ــسِ  ع قي
ــه غــٔال ا٦ٓــاا ؾــاٍساو ق ــٙ ايؿــ ٌ اشبــام ينــ  هٓــ٘  طهىٔــ٘ ّأٌ          ق 

ــْو   ٤قــسض ازبــعٛ اينامــ  لكــ ٘         ىع ــا ىعنــ٘ ق نــٙ  كريــسز اــ  ٓ  ّ
 ؾالط مً هٓ٘ لؿالط مً هٓ٘ صباّضٗ  ا .

ي ـــس بى العـــت اييبـــْٗ لايطغـــْل ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه  
  ٔؼ مـً  يعٓـ  لعـسِ  ـاىعل اا قـع ّاـ  هٓـاا اي ـطهٌ يكنـٌْ اـ  هٓـ٘            

ــْو اي ٔامــ٘   ٓ ريــ  بئَــا    ــ٘ بفب ٓ ايع نــاٛ ّاىبػــ نٌْ قَــساو ّّ ٔ ــ٘ مسآّ
ــْاق      خاقــ٘ ّاييــاؽ قامــ٘   ّٓك ــٌْ  َٔــا اىبــْاق  ّاسبنــه   ّميَــا اىب

 اىبػك طأٗ مً ايك ٘ لـب هٓاا اي طهٌ .
ــاا أٌ    ــٔال ا٦ٓـ ــٙ غـ ــسل ق ـ ــاا    أّٖٓـ ــعل يذـ ــْ مل  يـ ــ٘ يـ ــ٘  طهىٔـ هٓـ

ــاٜ        ــً اسب ـ ــنيُ مـ ــا ٓكهـ ــاا   ّمـ ــٔال ا٦ٓـ ــْو غـ ــً ق ـ ــه مـ ــاؽ ق ـ اييـ
 ّا٤غطاض .
ا٦ٓـــ٘   ٍّـــْ لـــا  مػـــكدسن ًب ٍـــصا     : ق ـــه بقريـــاظ    انث نههه 

ايػــذط  ي ــس لــصل ايع نــاٛ ايْغــ  ًب  ــ ئو صب ــساا ًب بقريــاظ اي ــطهٌ    
ــع٘      ــُ لهـ ــت أزٌّ  ٔـ ــ٘ ايـ ــاظ ا٦ٓـ ــا  ٨قريـ ــع طاز لـ ــطقت لـ ــا ؾـ ّهٔينـ
ــه       ــصا ايع ـ ــط ًب ٍـ ــً ٓكبدـ ــ  ٕ مـ ــ  أٌ ٓـ ــع ّاـ ــ ل اا قـ ــالْض   ّأغـ غـ

اظ ّْٓغــ   ٔــُ   ّ ــس أىعــه اا قــع ّاــ  ق ٔيــا ّق ــٔنه ّقــاض بقريــ        
ا٦ٓــــ٘ ٓػــــكغطل قــــذداا   لع ــــْو مػــــكدس ٘    عــــسا بفب لسآــــ٘       

 ايكذػ   ّ نت لكْغع٘ ٍصا ايبا  لعغكدطاج زضض مً شاا ا٦ٓ٘ .
 ّ س  ػٯنت ق ه بقرياظ ا٦ٓ٘ بفب  ػنـب :    

: ا٨قريــــاظ ايــــصا ٕ ي٧ٓــــ٘   ٍّــــْ ايــــصٖ ؽبــــكل لن نــــاا   ا٤ّل
 ّا٤هناو  َٔا . ّى ه ّل٣ ٘ ّأغطاض ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّمذا ٔح ايع ْو

: ا٨قريـــاظ ايغـــ ٖ ي٧ٓـــ٘   ّٓكع ـــ  قبيـــا   ا٦ٓـــ٘ ّايع ـــ٘       اي ـــاىٕ 
ــامـب        ــ نـب ىبه ــال اىبػ ــعّل ّبمك  ــبا  ايي ــا   ّأغ ــ٘  َٔ ــ  ا ن ــ٘ ين ايغأٜ
ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘   ّمــا ٓسؾــح ق ــٙ اييــاؽ نبٔعــاو مــً  ْٔنــاا ا٦ٓــ٘          
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هباو اي طهىٔــ٘   ّايــا يــٔؼ  ــا بى الــا     نــا ٓكري ــٙ ميَــا ٓب ــٙ مكــا         
  ي ياؽ   ًّب ا  ظماٌ  ػك طأ مذأٍه اسٓسٗ مً بقرياظ ا٦ٓ٘ .

ــبـب         ــذط   ــصا ايٰػ ــ٘ ًب ٍ ــ  هٓ ــ  ا ــا  ذػ ــسٗ ًب  يآ ــاٜ  قسٓ ــاي مػ ٍّي
ّاٍْـاو أخــطٚ مـً بقريــاظ ا٦ٓـ٘   ّميَــا مـا أشاــطِ ق ـٙ عبــْ اشبكــْم      

 لاي ْل : )ّمً بقرياظ ا٦ٓ٘ (.
ذـــاا اىبػـــ نـب ّ ٔـــُ   أـــس ل ىـــُ يـــْ مل  يـــعل أٖ هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ ي 

ّاييــاؽ ق ــه اــ   ّغــب  ي َسآــ٘ ّايكــ٣ح   ّينــ  هٓــ٘ بقريــاظ خــام  
ميَــا مــا أغــكدطج ّبغــكباٌ ّميَــا مــا ٓب ــٙ ايــعاو  ّ َٔــا شخــاٜط مــً ايع ــه

 ٓسقْ ايع ناٛ يبٔاىُ .
: ق ــه : ا٦ٓــ٘ غــ٣ح   ي ــس ؾــاٛ اا قــع ّاــ  أٌ  نــٌْ        انزابههغ

 :ا  هٓ٘  طهىٔ٘ غ٣هاو ّمسزاو ّقْىاو مً اَاا 
ا٦ٓـــ٘ غـــ٣ح لٔـــس اىبػـــ ه ًب قبازا ـــُ ّمعام٣ ـــُ   ٍّـــٕ        :ا٤ّفب 

هــطظ ّقــٌْ يــُ   ّيــٔؼ مــً قــاه  خــ  ّأهػــً مــً ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘    
ْاَْااتاْٙلََُْاامَلّي ــس أاــطو اا قــع ّاــ  اىبػــ نـب ّأ يــٙ ق ــَٔه ل ْيــُ  عــافب   

 . (1) [راَٚ ٍلراَْماَُجْلََََِّٖٗا

ــََُْااامّ  ُ ًب اىب ـــاو أٌ ا٨مبـــاٌ أ هـــ  ٫[ بغـــه  ذهـــٔ    ّمـــً معاىٔـ

ّأهػـــً ٤ٌ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ زقـــْٗ يـــُ ّمكـــاهب٘ ٤ٍ ـــُ   ّٓ ريـــ  بئَـــا 
 اىبػ ه اْا ٔ٘ ّغبٔ   ساضي .

ي ــس اعــ  اا قــع ّاــ  ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ غــ٣هاو لٔــس اىبػــ نـب  :اي اىٔــ٘ 
 سقٍْه بفب ايكْهٔس   ّلصل ايْغ  ًب نياق٘ اا   ّبفب ىبص ايذط ٘    ـال  

 .(2).[وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ  ِلَُُِٛعًَلوَ تلَتيتمَااىَّ عافب  

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .102غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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هكرياج ّز   ٓكدص اىبػ نٌْ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ لطٍاىاو ًب ازبسال ّا٨ :اي اي ٘ 
 اىبغايال٘ ّايؿر .

ٕٯ )  ـال : مسعـت ضغـْل اا    ق ُٔ ايػ٣و  ّأخطج الً مطزُّٓ قً ق 
أ اىٕ اآ    ـال ٓـا ضبنـس : بٌ أمكـر      ّغ ه ٓ ْل : ّهيُ ق ٙ اا ق ُٔ 

طبك ذ٘ لعسي .   ت   ًٓ اىبدطج ٓا اآ ؟   ال : اكا  اا لُ ٓ كه ا  
 .(1) (ُ ٍ ر    ْل  ك  ئؼ لا عل طااباض   مً اقككه لُ ظبا   ّمً  

أىُ ي ْل  ك   }ّأخطج الً اطٓط ّالً اىبيصض قً الً قباؽ ًب  ْيُ : 
أمَ ـَه   }  ًّب  ْيـُ :    ـال : لايبانيـ     (2){ّما ٍْ لـا عل   } ال : ه   {

  ال :  طٓباو .  (3){ضّٓساو 
ٓساو  نَ  اينا طًٓ أمَ َه ضّ }ّأخطج الً اىبيصض قً ايػسٖ ًب  ْيُ : 

 .  ّا٦ٓ٘ أقه ًب مْنْقَا   ّميُ ايكْل٘  ال : أمَ َه هكٙ همط لاي كال  {
ّأخــطج الــً ألــٕ ؾــٔب٘ ّايــساضمٕ ّايسمــصٖ ّضبنــس لــً ىكــط ّالــً    

زخ ت اىبػريس  عشا ايياؽ  اىبكاهو قً اسباضن ا٤قْض  ال : ا٤ىباضٖ ًب 
ــاو   خا ــُ     ــال : أّ ــس     ع ٍْــا؟  ــس ّ عــْا ًب ا٤هازٓــد      ٔــت ق ٔٯ

بىَـا غـكنٌْ  كيـ٘       ّغ ه ٓ ْل : ّهيُ اا ق ٙ اا ق ُٔ مسعت ضغْل 
  ت :  نا اىبدطج ميَا ٓا ضغْل اا؟  ال : اكـا  اا  ٔـُ ىبـ  مـً  ـب نه      
ّخا مً لعساه ّهنه ما لٔينه   ٍْ ايذك  ئؼ لا عل   مً  طاُ مً 

 .اباض  كنُ اا   ّمً الكغٙ ا سٚ ًب   ِ أن ُ اا 
ٍّْ هب  اا اىبكـب   ٍّْ ايصاط اسبنٔه   ٍّْ ايكطا  اىبػك ٔه   ٍْ  

ايصٖ ٢  عٓ  لُ ا٤ٍْاٛ   ٢ّ  ؿب  ميُ ايع ناٛ   ٢ّ   كبؼ ميُ ا٤يػً   
٢ّ ؽب   مً ايطز   ٢ّ  ي هٕ قرياٜبُ ٍْ ايـصٖ مل  يكـُ ازبـً بش مسعكـُ     

 . (4){ؾس بىا مسعيا  طهىاو قريباو َٓسٖ بفب ايط }هكٙ  ايْا : 
                                                           

 .10/237ايسض اىبي ْض  (1)
 .14غْضٗ ايالاضل  (2)
 .17غْضٗ ايالاضل  (3)
 .1غْضٗ ازبً  (4)
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ّمً قن  لُ أاط ّمـً زقـا     مً  ال لُ قسل   ّمً هنه لُ قسل  
 .بئُ ٍسٖ بفب قطا  مػك ٔه 

ي س أضاز اا قـع ّاـ  أٌ  نـٌْ ا٦ٓـ٘ اي طهىٔـ٘ غـ٣هاو قيـس         :ايطالع٘ 
ايياؽ نبٔعاو   ّٓيكذعٌْ ميَا نيْقاو ّبىالبا ـاو ّ َـطاو   ٍّـْ مـً مكـازٓ       

 .(1)[ِتل ا  ل َحَْٛ  لِٖٗ عََٖتِٛنَوَََٚلرت ْسَٗ َََ ْيُ  عافب  

ــ ىا ــُ    ي ـــس أىؿـ ــ ه أىـ ــٔع ه اىبػـ ــ٘ غـــ٣ح يـ ــا  ا٦ٓـ ًب ٍـــصا ايكذػـــ  لـ
ضبكــاج ي٧ٓــ٘ اي طهىٔــ٘   ّأىَــا  ــسقِْ ئكدــصٍا قهــساو   ًّب مْغــٙ ق ٔــُ   

ــافب    ــال  عـ ــ٣و  ـ ــه    (2) [سَََشُااا  للَؼاااا َِتلراِّتَُِاااَّلايػـ ــس ا٤مـ ــاٌ قيـ ــا اـ ّمـ

يــس اىبػــ نـب    َــ  ٓكــح اي ــْل أٌ ا٦ٓــ٘      ايػــال ٘ مــً ايــيعه  اىَــا ق   
اي طهىٔـــ٘  ؿـــس قهـــس اـــ  مػـــ ه ّمػـــ ن٘   ازبـــْا  ىعـــه   يـــصا  ـــ ٖ   
ــُ ب٢       ــ   ٢ مبنــً  ساضا ــ نـب خــ  ا ــ  قــً اىبػ ــعل سبري ــْ مل  ي ــ٘ ي  طهىٔ

 أٌ ٓؿاٛ اا قع ّا  .
ــْو      ــ  ٓ ــ ه ًب ا ــ٣ح ي نػ ــ٘ غ ــ٘ اي طهىٔ ــاو أٌ ا٦ٓ ــاا ًب اىب  ّمــً ا٦ٓ

ــْ مـــً   ــُ   ٍّـ ــ٘   ّّاـــْ   ـــ٣ّٗ  مبـــط ق ٔـ ــاظ ًب ايكـــ٣ٗ ائْمٔـ ا٨قريـ
 هٓاا اي طهٌ  َٔا .

ــ        ــ٣ٗ   طٓـ ــطهٌ ًب ايكـ ــاا اي ـ ــطاٛٗ هٓـ ــاظ ًب  ـ ــً ا٨قريـ ــٌْ مـ ئنـ
اييذـــ  ّاىبـــسز مـــً ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ي نػـــ ه   ّينـــٕ ٢ ٓغذـــ  قـــً ٍـــصا  

ــافب    ــال  ع ــ٣ح     ٖتُْااَّلٞتحْااُٝلٞتُاااض للَٗتُْااَّلرتحْتَااَٝلَّٖ ُتظَااضالراَٛااَلرتوْحَََُْااَل الللايػ

 .(3)[هَذتَّلَّٖ ُامْاَٜلوَ اْٜلْاَجَلِْٚٝلاتبِْٗ ِلٖتِْٛٝلَّٖ  تَظِِٗنَ

ــ٘  الــطز      ــ٘ أٌ اــ  هٓ ــ٘ اي طهىٔ ّمــً مكــازٓ  قــسو ا٨غــكغياٛ قــً ا٦ٓ
ايغذ ــ٘ قــً اىبػــ نـب صبــكنعـب ّمكذــط ـب  ــاشا اــاٌ ٍــصا ايػــ٣ح ايالــاضز    

                                                           

 . 107غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (1)
 .35غْضٗ اي كل  (2)
 .3غْضٗ ْٓغو  (3)
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 ي غذ ــ٘ ٓكنــطض وبــؼ مــطاا ًب ائــْو لْاــْ   ــطاٛٗ غــْضٗ أّ هٓــاا ًب   
اــ  ضاعــ٘ مــً ايكــ٣ٗ  ــ٣ ٓب ــٙ اىبػــ ه ًب هــ ٗ قيــس مساٍنــ٘ معهــ٣ا 

 ا٤مْض يُ .
ــسىٔا ب٢ ّ نــٌْ قــسٗ      ــاٗ اي ــك٣ٛ ًب اسبٔ ــا مــً بل ــطهٌ م ّمــً بقريــاظ اي 
ــا       ــ٣ح   ٍّــٕ ًب باكناقَ ــصا َا غ ــ٘ ل ــُ اــ  هٓ ــ٣هاو ي ػــ٣م٘ مي ــاا غ هٓ
ــ نـب    ــُ اىبػـ ــا ٓ ـــعو  ْاـ ــط   يبـ ــسز هخـ مـــ  ا٦ٓـــاا ا٤خـــطٚ غـــ٣ح ّمـ

ا قــع ّاــ  ق ــٙ ىعنــ٘ ٍــصا ايػــ٣ح ايػــناّٖ ايــصٖ ٓيذــطزٌّ    ي ؿــنط
ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْللــُ مــً لـــب اييــاؽ   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ  عــافب  

 . (1)[ََََِّٖٗا

وََٚااااااَلرت ْسَااااااٗ َََِتل ا  ل َحَْٛاااااا  ل ــــــاٌ   ــــــت أمل ٓ ــــــ  اا قــــــع ّاــــــ   

ــ٣  (2)[ِٖٗ عَاااَٖتِٛنَ ــ٘ غـ ــٙ ا٦ٓـ ــال ح ق ـ ــو ٓكـ ــا     نٔـ ــْا  بىَـ ح   ّازبـ

 غ٣ح ّّا ٔ٘ مً ايذكي٘ ّا٨ض ساز ّايًٍْ ّايذ ط ًب اييؿ  ـب .
ــ٘      ــاؽ ىعن ــساٌ ايي ــً    ــسزٗ ق ــْاٍس مكع ــ٣ح ( ؾ ــ٘ غ ــه ) ا٦ٓ ًّب ق 
ــا       ــه لـ ــصا ايع ـ ــكح ٍـ ــطهٌ   ّٓذـ ــً اي ـ ــ٘ مـ ــعل أٖ  هٓـ ــْ مل  يـ ــ٘ يـ ق ٔنـ
ــْو      ــُ ق  ــط  قي ــ٘   ّ كذ ــ٘ اي٣ه  ــاٛ ًب ا٤ظمي ــ  ي ع ن ــاا ّايكد ٔ ايسضاغ

 عسزٗ   مً اَاا :مك
 : ا٦ٓ٘ غ٣ح ًب أزاٛ ايذطاٜا ّايعبازاا . ا٤ّفب

ــ٘  ــه ّ ــؾب هــ      :اي اىٔ ــعِ قــً اي   ــ٘ غــ٣ح ًب اىبعــام٣ا   ّايكي ا٦ٓ
 .(3) [وَ تلَتبْختتُىَّلََََََّّٖلرتشََُْءَهُْٙايغ     ال  عافب  

ؼبكـــاج اـــ  بىػـــاٌ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ًب لٔـــاٌ أهنـــاو اسبـــ٣ل   :اي اي ـــ٘ 
 طاو   ّا٤مط لاىبعطّ  ّاييَٕ قً اىبينط .ّاسب

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .107ٗ ا٤ىبٔاٛ غْض (2)
 .85غْضٗ ا٤قطا   (3)
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 ا٦ٓ٘ غ٣ح ًب اسبٔاٗ ايسىٔا .:ايطالع٘ 
ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ غـــ٣ح ًب   زٓـــ  ا٢ّ٤ز ّّضا ـــ٘ ايصضٓـــ٘   :اشبامػـــ٘ 

  ع  ايكاسباا .
ا٦ٓــ٘ غــ٣ح ّقــٌْ ّؾــا   ًب ا٦خــطٗ   انــا أىَــا  ؿــَس    :ايػازغــ٘ 

 ي نػ ه مً ّاِْ :
 ل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً قيس اا قع ّا  .ب طاض اىبػ ه ليعّ :أ٢ّو 
  ٣ّٗ اىبػ ه ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ . : اىٔاو 
 باكَاز اىبػ ه لايعن  لا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . : اي او 

ــاو  ــ٘ يصضٓكـــُ        :ضالعـ ــا  طاـ ــ٘ ّاع ـــُ  ـ ــ٘ اي طهىٔـ ــس اىبػـــ ه ي٧ٓـ  عاٍـ
 ّأ٢ّزِ .

 برباش اىبػ ه ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّا ٔ٘ ّهطظاو . :خامػاو 
ــاو  ــاا         ز :غازغ ــاو ّا ن ــاو ّىك ــ٘ ضمس ــ٘ اي طهىٔ ــً ا٦ٓ ــ ه ق ــا  اىبػ  

وََٚااَلٍّــْ مــً ايــس٢ٜ  ق ــٙ غــ٣م٘ اي ــطهٌ مــً ايكدطٓــو    ــال  عــافب    

 .(1) [ََعْٗتُٙلَُُُى َل َر َّل ا  لهُىَ

 ا٦ٓ٘ غ٣ح ي عن  ل هناو هٓاا اي طهٌ . :ايػالع٘ 
ٔعــاو سٖ اىبػــ نـب ّاييــاؽ نباي ــطهٌ أٌ اــ  هٓــ٘ ميــُ  َــ   نــً بقريــاظ

ــا   هٓــــاا اي ــــطهٌبفب  ــامٔيَا   ّمــــً بقرياظٍــ ــطٚ   ّايعنــــ  قبهــ ا٤خــ
  ايغ ٖ أىَا ظااط قً اييػٔاٌ ّايغذ ٘ .

ــاض       ــا ّبىن ــازبدْز لَ ــصِ اييعنــ٘ ل ــً أىذػــَه ٍ ــاض ق ــ  اينذ ي ــس هري
ــيَه      ــس اا   ّينـ ــً قيـ ــطهٌ مـ ــعّل اي ـ ــطٌّ ليـ ــس ٓ ـ ــطهٌ   ّ ـ ــعّل اي ـ ىـ

ــ ٙ اا ق    ــس ق ــي  ضبن ــ  اي ــٙ   ــُ ق  ــسٌّ ىعّي ــا   ٓطٓ ــ ه ان ــُ ّغ ــُ ّهي ٔ 

                                                           

 .31غْضٗ اىبس ط  (1)
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ــُ  عــافب    وَاتااَٖاىَّلٖتااىْ تلٞااا  ٔتلهَااذتَّلَّٖ ُااامْاُٜللَٗتااًل َُُاإتلِٚااْٝلللّضز  ْ ٔ ــُ ًب  ْي

 .(1) [َّٖ ُتمََْتتُْٝاللَوُِٙت

 
 
 
 

: مذَـــْو ا٦ٓـــ٘ : ٍّـــْ ق ـــه اسٓـــس ؾـــطقياِ ًب ٍـــصا         اخلههه يض
 ايكذػ  لذه  ّيالو مً قيس اا قع ّا  . 

    ٙ ــ ــه اىبعيـ ــصا ايع ـ ــبـب ًب ٍـ ــ٘     ّىـ ــْل ا٦ٓـ ــايو ميالـ ــا ؽبـ ــك طأ يبـ اىبػـ
اي طهىٔـــ٘ غـــْاٛ مـــً اَـــ٘ اييـــساٛ أّ ا٤مـــط أّ اييَـــٕ أّ ايس٢يـــ٘ ّا٤ ـــط  
ــً       ــطهٌ م ــاا اي  ــعّل هٓ ــسل ى ــاٌ ًب ق ــ٘ ّاياٍ ــس اسبري ــا ٓذٔ ــ٘   قب ّايعا ب

 قيس اا قع ّا    ّٓؿن  ٍصا ايع ه أمْضاو : 
 : مذَْو اين ن٘ ّاي ذ  اي طهىٕ . ا٤ّل

اىبػـــك طأ مـــً قنـــؼ ميالـــْل اـــ  ؾـــالط مـــً ا٦ٓـــ٘ اىبعيـــٙ  :اي ـــاىٕ 
 اي طهىٔ٘ .

ــد  ــاٍط    :اي ايــ ــٙ اي ــ ــايو اىبعيــ ــا ؽبــ ــ٘    ٔنــ ــ٘ اي طهىٔــ ز٢٢ا ا٦ٓــ
 ي نيالْل .

 ػهى يفهىو انصهت بني اٌَ ث 
ىػـــ ل اا قـــع ّاـــ  أٌ ى١غـــؼ ق ـــه )مذَـــْو ايكـــ ٘ لــــب هٓـــاا   

٘   اي ــطهٌ (يككري ــٙ ميــُ شخــاٜط ّق ــْو مككــ ٘ ّمكريــسزٗ بفب ٓــْو اي ٔامــ  
ّٓكيــاّل ٍــصا ايع ــه اينيــْظ ايــا  ػــكيب   مــً ازبنــ  لـــب اــ  هٓــكـب مــً  
ــً       ــٔؼ م ــُ   ّي ــا  مي ــ٘ ا٨ىكذ ــ  ّأذٔ ــصا ازبن ــطهٌ   ّز٢٢ا ٍ ــاا اي  هٓ

 هكط ي سضّؽ ايا مبنً بغك َاضٍا ميُ   ّ ُٔ ّاِْ :

                                                           

 .31غْضٗ ايعخط   (1)
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 : مذَْو ازبن  لـب ا  هٓكـب مً اي طهٌ . ا٤ّل
 ٓكـب مً اي طهٌ .ز٢ي٘ ازبن  لـب مذَْمٕ ه :اي اىٕ 

 معاىٕ ّز٢٢ا ازبن  لـب ميالْل هٓ٘ ّمذَْو أخطٚ . :اي ايد 
ــ   ــطهٌ      :ايطالـ ــً اي ـ ــكـب مـ ــْل هٓـ ـــب ميالـ ــ  لـ ــْاٍط ازبنـ ــطاض ّاـ أغـ

مكريـــاّض ـب أّ  ـــ  مكريـــاّض ـب   ّمكدـــس ـب أّ مكغـــآط ـب ًب اىبْنـــْ  
 ّايس٢ي٘ .

ــامؼ  ــً      :اشب ــ٘ ّم ــْو ا٦ٓ ــً مذَ ــك طأ م ــ٘ اىبػ ــأٍه ايب٣ ٔ ــ  اىبذ ازبن
لــــب مذَـــْمٕ هٓـــكـب مـــً اي ـــطهٌ غـــْاٛ مـــً غـــْضٗ ّاهـــسٗ أّ مـــً          

 غْض ـب.
ــُ       ــ  أى ــاا   ٢ّ ٓع ـــب ا٦ٓ ــ ٘ ل ــه ايك ــذط ق  ــصا ايػ ــيا ًب ٍ ــس أغػ ي 
ــا        ــ    لٔين ــ  ايكذػ ــصضاا ًب اك ــُ ؾ ــطز مي ــت   ــً ااى ــسأ   ّين ــه مبك ق 
ــعٛ خــام لايكــ ٘ لـــب          ــصا ازبــعٛ   اــ  ا ــاٛا أاــعاٛ مػــك  ٘ ًب ٍ ا

ــطهٌ     ــً اي  ــكـب م ــصا       هٓ ــس ٍ ــاٛ  ْاق ــٔؼ ّبىؿ ــاٌ يك غ ــسال ّلٔ ــُ مك ٔ ّ
ــصل     ــ٘ اي٣ه ــ٘ يب ايع ــه   يكــسقْ ق نــاٛ ا٨غــ٣و ًب ٍــصا ايعمــاٌ ّا٤ظمي
ايْغـــ  ًب ليـــاٛ ٍـــصا ايكـــطح   ّب كبـــاؽ اىبـــْاق  ًب ضمســـُ   ّ ٣ّ ـــُ 

 ّميالْ ُ ّمذَْمُ ّأهنامُ .   

 حب  أصىيل
 ٓنٌْ اىبذَْو ق ٙ ّاِْ :   

ــٙ ّاىبــطاز مــ   :ا٤ّل  ــا ٓذَنــُ ميــُ ايػــام    غــْاٛ     اىبعي ً اي ذــ  ّم
ــافب    ــال  عـ ــاظاو    ـ ــ٘ أّ صبـ ــاٌ ه ٔ ـ ــطز  (1) [ظتيتهََََْٛهَاااَلسُاااٗتَََُْٜٛاـ ّمل ٓـ

[ ًب اي ــطهٌ ب٢ ًب ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ   يبٔــاٌ مْنــْقٔ٘ ّىذــ      ظتيتهََََْٛهَااَيذــ   

 ايْهٕ ي٥ىبٔاٛ .

                                                           

 .79غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (1)
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ــال )  ــُ ّق٪ ً  ّٓ  ــاو ق٪ط٪ نك٫ ٬َن ــاو ًّ  َ٪ن ــٕٛ ً  ــت٫ ايؿٲ َ ن٬ ــا  ً  ــت٫  ٣ى َٯن ــُ  ّ   نك٫
ــُ ــُ: ق٪طٲ نك َ٪ن٬ك٫ ّاىبذَــْو بغــه مذعــْل   ٍّــْ مــً قــذاا اىبــسيْل      (1) (ًّأ ن

 ٢ ايس٢ي٘ .   
ــاىٕ  ــٙ طبكــْم     :اي  ــٙ معي ــ  اىبيالــْل   ّز٢٢ا اي ذــ  ق  ــا ٓ ال م

 خاضج قً ضب  اييال    ّ س  ػه بفب  ػنـب :
ــ        :أ٢ّو  نْا مذَــْو اىبْا  ــ٘ ّٓػــنٙ  دــْٚ اشبالــا  ّٓؿــن  اىبػ

وَ ا تَّلسَااِّتٖتَّلقيــُ يبــا ٓنــٌْ مْا  ــاو سبنــه اىبيالــْل لــُ   انــا ًب  ْيــُ  عــافب  

ّمذَـــــْو ا٦ٓـــــ٘ اىبْا  ـــــ٘ أٌ اا  (2) [لِبَااااَ ٌِللََ ااااٍلظتاااااإاٍِّٞلاتماَاااالٌللل

ــُ     ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــساو قـ ــي  ضبنـ ــ يْا ايـ ــاز ّبٌ مل ٓػـ ــً ايعبـ  طٓـــ  مـ
 .ّغ ه   ّايغآ٘ ميُ  بْا هنه اىبيالْل ي نػنْا قيُ 

 ّٓ ػه ق ه اىبْا  ٘ بفب ؾعبكـب : 
ــصٖ    ا٤ّفب ــاييل اي ــٕ اسبنــه ل ــ٘ اي العــٕ   ٍّــْ دب   : مذَــْو اىبْا  

ــافب      ــُ  عـ ــا ًب  ْيـ ــس انـ ــال أّ ايسزٓـ ــ  ا٨نبـ وَرتاُُِٛاااىَّلَّٖظَااا َ َلوَاَااااىَّلل٢ ٓ بـ

 .(3)[َّٖ َْتَ َ

مذَــْو اىبْا  ــ٘ اي ــ  ّظــاٍط معيــٙ اينــ٣و   ّاىب كـــْز        :اي اىٔــ٘  
ــ  اٌ خاقــ٘ قيــس صبــٞ اينــ٣و لكــٔغ٘ ا٨نيــ٣ل  ــاشا  ــال :        ميــُ ايطاد

ــن         ــ  ٓؿ ــك ياٛ  َ ــً بغ ــٔؼ م ــااـب ( ّي ــٙ ا ك ــٙ شّٖ اي طل ــسل ق   ك
 ايذاغ  ميَه . 

ــاو  ــُ       : اىٔ ــً اع  ــيَه م ــا    ّم ــ  اشبال ــنٙ زئ ــ٘ ّٓػ ــْو اىبدايذ مذَ
ــاا      ــٙ ب بـ ــسل ق ـ ــط  ٓـ ــو أّ ؾـ ــه لْقـ ــس اسبنـ ــطقٔاو ٤ٌ   ٔٔـ ــ٣ٔو ؾـ زيـ

ــُ قــً  ــ   ــُ ّبىكذاٜ ــس ٢ ٓكــ  ٍــصا   اسبنــه ي ــٙ أقــه   ّ   ِ   ّينــً اىبعي

                                                           

 .1/274ايعـب   (1)
 .186غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .34غْضٗ ايب طٗ  (3)
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ــافب      ــُ  عـ ــطقٕ   ًّب  ْيـ ــسئ  ايؿـ ــ٘ ايـ ــْو بفب مط بـ ظتَٛاااْٝلشَاااها َللاىبذَـ

أٖ ايــصٖ ٢ ٓــطٚ ا ــ٣ل ٢ ٓكــْو   ّ ــس ٓ بــت       (1) [ِٚاآَْاْٙلَّٖشَااهْمَلظتٗ َُظُااْٛ ُلل

 اسبنه لط٠ٓ٘    اىبن و ىذػُ أّ لكناو ايعسٗ . 
ــ :اي ايــد  ٞ  ٘بضازٗ ايكــْضٗ ايصٍئ ــ٘ ايــصاا ّايؿــ   اىبيكعقــ٘ مــً مأٍ

ــازٖ     ــ٘ ي كــ٣ٗ ٍــٕ مــا مطغــْو ًب ايــصًٍ  ــا اذعــ  قب  ايكــْضٗ ايصٍئ
 ٓك ْو لاي ٔاو ّايطاْ  ّايػريْز 

ــ   ــه      :ايطال ــسال بش ٓي ػ ــسز اىبك ــاز أّ  ع ــ٘ بذب ــً اَ ــْو م ــاظ اىبذَ سب
 بفب  ػنـب :

ــسزٗ      :ا٤ّل  ــازٓ  مكع ــٙ مك ــ  ق  ــصٖ ٓيالب ــْ اي ــٕ   ٍّ ــْو اين  اىبذَ
 يَط   ايؿريط .م   اي

ــاىٕ  ــً      :اي  ــط م ــٙ أا  ــُ ق  ــ  بىالبا  ــصٖ مبكي ــْ اي ــٕ   ٍّ ــْو ازبعٜ اىبذَ
مكــسال ّاهــس م ــ  ايؿــنؼ   ّاي نــط   ّايبٔــت اسبــطاو ّٓي ػــه بفب        

 ؾعبكـب :
 ازبعٜٕ اسب ٔ ٕ  . :ا٤ّفب 
 ازبعٜٕ ا٨ناًب ايصٖ ٓنٌْ أقه ّأّغ  مً اسب ٔ ٕ . :اي اىٔ٘ 

ــا  ايع ـــه مـــً ايكذػـــ  ٍـــصاّاىبـــطاز ًب  ــاىٕ ّايطالـــ     دٔينـ ــْ اي ـ  ٍـ
ــسِ ىكــا       ــٔؼ لغــ  ّيــٔؼ قي ــُ ي ــُ ٓــسل ق ــٙ أى ــاو   ــ   اى ٓ ــال أٌ  ٣ى

ــُ  عــافب     وَِٖٗ اا ِللَٗتااًلي عاــاٗ ّ ــ  مػــكالٔ  ٤زاٛ اسبــال ايْااــ  ًب  ْي

 . (2) [َََََّّٖالحِج لَّٖ بَُْجِلَْٚٝلَّسْتتـتَ َل اٖتُْ ِلسَباُ ً

                                                           

 .185غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .97غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــً ز٢   ــك طأ مـ ــاٜط  ػـ ــه شخـ ــصا ايع ـ ــً   ًّب ٍـ ــا مـ ــا  َٔـ ــ٘ ّمـ ٢ا ا٦ٓـ
ا٤ّامـــط ّاييـــْإٍ ّاىبيـــا   ايـــا  ػـــكيب  مـــً مذَْمَـــا    نـــ ٣و  ْيـــُ  

  .(1) [َََرتَ هََلَّٖ ذََِٝلاََُٚىَّل تلَتت خِذاوَّلراـتَٞت   عافب  

 ٍياي ّاِْ ّأ ػاو ىبذَْو اىبدايذ٘ ميَا :
ــا     أ٢ّو ــا   ان ــا ؽبايذَ ــ  قب ــسو ايعن ــٙ ق ــا ق  ــذ٘ ّز٢يكَ  : مذَــْو ايك

ــال  عــافب      ــُ  عــافب ًب  كــ٘ ل ــطٗ لــ  اغــطأٜ      اتااَٖاىَّلَّ ْ ُلٖتََااَل َرَااَّللًب  ْي

َللللللللللل ٞاَها ٖتْى ُتاَمٌ لَطاي َمَُّءلظتاَِاٌ ل ٞ َهاَلَر ٔال ا ُااى ََ ٞ اُ ل ٔتل ا ٞاَهاَلاتاَ ٖتْى َٚاَل ََاَل ٖت ل ْٝ  ُ َب  ـ٣   بـ  ايب ـطٗ ايـا      (2) [َُ

 ق ٔــُ ّهيــُ يْىَــا أهبــط أّ ألــٔا ّعبــِْ   ّانــا ًب  ــْل ايــي  قــ ٙ اا 
 . (3) (٢  ال  ب٢ ًب ضل  زٓياض  كاقسا ّغ ه )

أٖ بشا اــاٌ م ــساض  ٔنــ٘ اىبػــطّل أ ــ  مــً ضلــ  زٓيــاض  ــ٣  الــ  ئــس   
 ايػاضل   ّايسٓياض م  ال شٍ  قٔاض ناٌ قؿطٗ هب٘ .

ــاو  ــاشا رب ــو ايؿــط  ٢ ٓكد ــ  اىبال ــْ  ٢ّ     اىٔ : مذَــْو ايؿــط     
َََرتَ هَااَلكذــاٛ ؾــطنيُ   انــا ًب  ْيــُ  عــافب  ٓيريــع اسبنــه ٨ىكذــاٛ اىبؿــطّ  لاى

َّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل ا تَّلااْٛاااتاْٙل اٖتاااًلَّٖظَااا َ ِلظتَغ تِاااٗاىَّلوُُُاااىهَٓاْٙلوَرتَْااا ََِٓاْٙل اٖتاااًلَّٖ َٛمََّظِااا اللللللل

أٖ ٢لــــس مــــً ؾــــط   (4) [وََّْٚتَااااحُىَّلرامُءُوسِاااآاْٙلوَرت ُُْٗتٓاااااْٙل اٖتااااًلَّٖ ٓتعْبَااااُْٝا

مسعــت ضغــْل    ّقــً بلــً قنــط  ــال )   ايْنــْٛ ي ــسخْل ًب ايكــ٣ٗ   
ــ ٙ اا ق ٔــُ   ــُ اا ق ــ  قــ٣ٗ ب٢ لالَــْض      ّغــ ه   ٓ ــْل :  ّهي ٢   ب
 .(6()5)٢ّ قس ٘ مً   ْل

                                                           

 .118غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .19غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .14/49ػيً ّا٦ اض ي بَٔ ٕ معط ٘ اي (3)
 .5غْضٗ اىباٜسٗ  (4)
 ايغ ْل : اشبٔاى٘ ّايػط ٘ ّأخص اىبال خ ػ٘  . (5)
 .14/234قدٔح بلً هباٌ  (6)
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ــاو  ــً      : اي  ــه م ــسز ًب اسبن ــْقٔ٘ ي ع ــ  مْن ــْ اع ــسز : ٍّ ــْو ايع مذَ
 اَاا : 

ــافب      :ا٤ّفب  ــُ  ع ــا ًب  ْي ــه ان ــٙ ي دن ــس ا٤زى ــ٘ : اسب ــْو اىبدايذ مذَ
ل ــــعّو أٌ ٢ ٓ ــــ  قــــسز     (1) [ ُوَّلشَااااهاُ ََْٝالِٚااااْٝل اَُاااآَِٖاْٙلللوََّسْتتشْااااهال 

ايؿـــَْز قـــً ب ـــيـب قيـــس باـــطاٛ معام ـــ٘ ايـــسًٓ ّاي ـــط     ـــاٌ   ـــت 
ػبــْظ  بــْل ؾــَازٗ ّاهــس مــ  مبـــب اىبــسقٕ ًب ايــسًٓ   ّازبــْا  بىــُ          
قيــس اي هــاٛ ّب امــ٘ ايــسقْٚ   مــ  مْنــْقٔ٘ ايــٔنـب ّاسب ــو   أمــا         

ــ    قيــس باــطاٛ ّبمهــاٛ اىبعام ــ  ــ٘   ّمي ــس مــً ؾــاٍسًٓ يكنــاو ايبٔي ٘    ٣ل
ازبَايــ٘ ّايغــطض   ّهكــٙ ًب ايبــسٓ  ًب ايؿــَازٗ  ٣لــس مــً ؾــَازٗ ضاــ     

ــافب    ــُ  عــ ــطأ ـب ل ْيــ ظتااااإاْٜلٖتااااْٙلََٓاىٞتااااَل َُُٗتااااُْٝالظتمَُُاااإ لوََّْٚمَرتَتااااَٜالللّبمــ

 .(3()2) [ِْٚٝلَّٖش هَ ََّءِ َِْٚٛٝلَتمْػتىَْٜ

 ٓعٓــس ق ٔــُ مــً نيــط  اين ــطٗ انــا  مذَــْو ايعــسز مــً لــاٌ ٢ :اي اىٔــ٘ 
ــُ  عــــافب    َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّلَُِٖتْااااتتِّ  ِٞ ٓاْٙلَّٖ ااااذََِٝلَٚٗتٓتااااجْلرتََْٛااااَٞآاْٙللللللًب  ْيــ

َْااامالَوِحاااَنللللللللللل ٖ يت ٕالَطاااَ ِ لَّ ْٝلاتْبااا ِٚااا َٚاااَمٍَّلل َتاااَ َبل ْٙل ٓا َْ ِٚااا َٙل ٗاااا ٖ ُح ٗا ااااىَّلَّ ََْب ْٙل ٖتااا َٝل ٖ اااِذَ َوَّ

َُْ لللللللللَتؼتااعُىَٜلََُِااَرَٓاْٙلِٚااْٝللل ٖتاا ْٙل ٓااا ٖت َتااَ ُبلَلااْىَ ٍَّلل ٖ ِعَشااَِءل ْٝلَرْعااِ لَطااَ ِ لَّ ِٚاا َّٖو هاااَوِ لَو

 .(4) [لَٗتُْٓاْٙلوَ تللَٗتُْهاْٙلَََُُحٌلرَعْ َهَُٝلؿتىََّظاىَٜللَٗتُْٓاْٙ

مذَـــْو ايعـــسز مـــً اَـــ٘ اي  ـــ٘ ّاين ـــطٗ صبـــكنعـب انـــا ًب   :اي اي ـــ٘ 
ظتَٛااْٝلشَااها َلافب  قــٔاو ؾــَط ضمهــاٌ   ّهكــطِ لكنــاو ايؿــَط ي ْيــُ  عــ 

                                                           

 .282غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .282غْضٗ ايب طٗ  (2)
أى ط ازبعٛ اي امً ّا٤ضلعـب   ّازبعٛ ايطال  ّاي ٣ ـب لعـس اىباٜـ٘ مـً ٍـصا ايػـذط       (3)

 اىبباضي .
 .58غْضٗ اييْض  (4)
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ََااَملللللللللللل ٘تلرا ََااَ ْٝلرت ِٚاا ٗتااًلَساايتمتلظتِعااَ ٌ ل َٚماَؼ ااَلرتْولَل َٜل ْتااَ ْٝل َٚاا ُْٛ لَو َُُظاا  ٗ ْٙلََّٖشااْهَملظت ٓا َْ ِٚاا

 . (1)[ َُماَ ُلَّٖٗ  ُلرآاْٙلَّٖ ُُتْمَلوَ تلَُماَ ُلرآاْٙلَّٖ عُتْمَلوَِٖتآ ِٛٗاىَّلَّٖ عِ َ َ

ــافب     ــُ  ع ــُ  ْي ــه  (2) [َِٞنَلَُٗ اا َ ًظتَُِْٗاا ُوهُْٙلَتَٛاالّمي ــ  ي دن ــُ  ع ٔ ٔ ّ

ــس      ــه بشا مت ازب  ــُ   ىع ــ٘  ٔ ــازٗ أّ ايي ٔك ـــب ٢  كــح ايعٓ ــسز مع ــس لع لازب 
 لػْ  شٖ ؾعبكـب  كريعٖ أضلعٌْ انا ًب ؾاض  اشبنط .

ــافب       ــُ  ع ــا ًب  ْي ــ٘ ان ــْو طبايذ ــسز مذَ ــٌْ ي ع ــس ٓن  اْٜلَتتْااتت  يِمْلّ 

ــ٘   (3) [َّٖٗ ااا ُلٖتهُاااْٙلٖتهُاااْٙلسَااابْعِنَلَٚااامَ ًلظتٗتاااْٝلََ  يِااامَل ــاٛ قـــسز ايػـــبعـب ًب ا٦ٓـ ّاـ

 أق٣ِ يبٔاٌ ا طٗ قسز مطاا ا٨غكغذاض   ّئؼ ي دكط اىبْنْقٕ.
: مذَْو ايعماٌ   يبٔاٌ قسو قد٘ ّ ْ  ايذع  أّ اسبنه ًب     ضالعاو

  ّانـا ًب  (4)[َّٖ حَج لرتشْاهُمٌلَٚعْٗاىَٚاَلٌللايعماٌ اىبعـب لاييل   انا ًب  ْيُ  عافب  

يبٔاٌ هكط  (5)[وَاامْاَٜلَّٖ يتَْمال اَٜلاامْاَٜلَّٖ يتَْمالْتََٜلَٚشْهُى ًَّ ْيُ  عافب  

 ق٣ٗ ايذريط قبا لـب ايال ْقـب   ني ْ  ايذريط ّني ْ  ايؿنؼ .
 ــاٌ   ـــت ٢  ـــسل ا٦ٓـــ٘ أقـــ٣ِ ق ــٙ مذَـــْو ايعمـــاٌ زبـــْاظ  هـــاٛ   

 ق٣ٗ ايذريط ًب أٖ ّ ت قيسما ٓذْا ّ كَا ا٤ق ٕ .
ــصا   ــْا  ٍـ ــٙ     ّازبـ ــسل ق ـ ــ٣ٗ ٓـ ــاٌ ايكـ ــٔـب ظمـ ــدٔح  ب٢ أٌ  عـ قـ

هكــط اشبالــا  ايكن ٔذــٕ مــً اَــ٘ ايعمــاٌ   أمــا اي هــاٛ  َــْ مْنــْ      
 هخط ٓك ْو لايكساضي لذه  مً قيس اا قع ّا  .

                                                           

 .185غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .4غْضٗ اييْض  (2)
 .80غْضٗ ايكْل٘  (3)
 .197غْضٗ ايب طٗ  (4)
 .78غْضٗ ا٨غطاٛ  (5)
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: مذَــْو اىبنــاٌ   ّٓــسل ق ــٙ قــسو قــد٘ ايذعــ  قيــس بربــاش    خامػــاو
  (1)[َٛتَااَُا ِوَرتٞ ااتاْٙللَااَِْياىَٜلظِااٍلَّٖ للمنــاٌ هخــط   انــا ًب  ْيــُ  عــافب      

  ٔػك طأ ميُ قسو قد٘ ا٨قكنا  ًب    اىبػريس . 
ــ٘   ٍّــ  ٓكــح      ــ٘  عهــٔساو ًب مذَــْو اىبدايذ ــس  نــٌْ ايػــي٘ اييبْٓ  ّ
اي ــْل أٌ مــً مذَــْو اىبدايذــ٘ ل دــاظ ظــط  اىبنــاٌ قــسو قــد٘ ايكــ٣ٗ   
ــً ا٤ض           ــط مـ ــ  مالَـ ــُ مْنـ ــاظ أىـ ــطاو   ل دـ ــت اسبـ ــك بال ايبٔـ لاغـ

 .(2)[وَحَُْهُلََٚلْاَتاْٙلظتىَِٖىَّلوُُُىهَٓاْٙلشَـ مَ ُ  ازبْا  ىعه    ال  عافب

 اٞ َٛااَلَّٖت ىْرَاا اللَٗتااًلَّٖٗ اا ِلللل: مذَــْو اسبكــط انــا ًب  ْيــُ  عــافب       غازغــاو

يبٔـــاٌ يـــعّو  (3) [ِٖٗ اااذََِٝلََعَْٛٗااااىَٜلَّٖت اااىءَلراََهََٖتااا ٍلَااااَٙلََتاىرُاااىَٜلِٚاااْٝلاتماَااالتل

ذا  ل مطٍـــا   يـــصا اـــاٛ لعـــس قـــسل ايكْلـــ٘ ّقـــسو  ػـــْٓذَا ّا٨غـــكد
ــس     ــاٌ ّايك أـ ــ٣ِ ايبٔـ ــ٘ أقـ وَٖتُْتَاااجْلَّٖت ىْرَااا الِٖٗ اااذََِٝلََعَْٛٗااااىَٜلَّٖتَاااُ ئتَلِللللا٦ٓـ

حَت اااًل ا تَّلحَؼتااامَلرتحَااا َهُْٙلَّٖ َٛاااىْلُلاتااأَتل اِّٞاااٍلَابْاااجُلََِّٜلوَ تلَّٖ اااذََِٝلََُٛىَااااىَٜل

 .(4) [وَهُْٙلْاي َ ٌ

ــ   : غــالعاو اٌ أٌ مــا ٢  كد ــ  شاا ايع ــ٘  ٔــُ  ــ٣     مذَــْو ايع ــ٘ : يبٔ
ــافب      ــُ  عـ ــا ًب  ْيـ ــه   انـ ــُ شاا اسبنـ ــح يـ سَاااَُٗ ٍُِلظِاااٍلااٗااااى اللٓكـ

 .(5) [َّٖ ذََِٝلْتيتمُوَّلَّٖم لْلَلراََٛلرتشْمَْاىَّلراَٖٗ  ِلََٚلٖتْٙلَََُ  ٔ لرا ِلسُٗ ـتَٞ َ

                                                           

 .187غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .144غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .17غْضٗ اييػاٛ  (3)
 .18غْضٗ اييػاٛ  (4)
 .151غْضٗ هل قنطاٌ  (5)
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ّينــً مذَــْو ايع ــ٘ يــٔؼ قامــاو     ــس ٓكــح اسبنــه ّبٌ يــً  كد ــ    
ــ٘ ا ــافب   ايع ـ ــُ  عـ ــا ًب  ْيـ َلنـ ــاٌ ٢   (1) [وَراَٖ ىََِّٖااا ََْٝال احْتَاااَٞ  ــاٌ ا٨هػـ  ـ

ؽبــكل لايْايــسًٓ   ٍّــْ ضببــْ  شا ــاو   ّ ٔــُ ا٤اــط ّاي ــْا    ّ ــس         
ــافب        ــُ  ع ــا ًب  ْي ــاٌ ان ــْو ا٨هػ ــط لعن ــا ًب ا٤م ــ٘ ان ــسز ايع  وََّٖٗ اا ُل كع

 .(2) [َُحِل لَّٖ ُٛحْتَِِنَ

ــ٘ ى   ــسٗ مــً مذَــْو اىبدايذ ــْو مػــكدس ٘ ًب  أ ػــاو اسٓ ــا يع  ١غــؼ ٍي
 ق ه اىبدايذ٘   ميَا :

: مذَــْو ايساــٔح : ٍّـــصا ايْاــُ   غــٔؼ ميـــا ًب ٍــصا ايبـــا        أ٢ّو
ــا       ــ٣ ٓكــح اىبطاــْح   ان ــطااح     ــعّو اي ــٙ ي ــسل ق  ــط ٓ ــاشا اــاٌ ا٤م  

َلللللًب  ْيــُ  عــافب    بش ٓــسل (3) [وَ ا تَّلحُُ ُااتاْٙلراتتحَُِاا ٍلظتحَُ ااىَّلراِّتحْتَااَٝلَِْٚهَااَلرتوْل ُ  وهَاا

 ق ٙ قسو اْاظ ضز ايكدٔ٘ لا٤زىٙ ّا٤   ميَا .
ــاو  ــسو ا٤خــص        : اىٔ ــٙ ق ــ٘ ق  ــُ ز٢ي ــ    ّ ٔ ــٔ  ّايذان ــْو ايكذه مذَ

 (4) [وََُااَ ِٖ هُْٙلراااَٖ تٍِلهِااٍَلرتحْتَااُٝللللاىبذهــْل   انــا ًب  ْيــُ  عــافب     

 يبٔاٌ اييَٕ قً اىبغايال٘ أّ ازبسال مً    هري٘ أّ لطٍاٌ .
ــاو  ا٨غــك ياٛ   ّٓــسل مذَــْو اىبدايذــ٘ ق ــٙ قــسو  ــْل   مذَــْو  : اي 

 اَٜلَّٖ ااذََِٝلا٤شٌ ّايسخــٔل يغــ  اىبػــك يٙ   انــا ًب  ْيــُ  عــافب       

َتىَظ اااَهُْٙلَّٖ َٛ َئِٓتااا الظتاااٍَِِٖٛلرتٞياتِاااهاْٙلاتاااَٖاىَّلظِاااَُٙلْاَاااتاْٙلاتاااَٖاىَّلْاََاااَلُٚتْتتؼ اااعَيِنَلظِاااٍللللللل

ُٙلَوَسااََءْللللللللللَّألت ْعالاتااَٖاىَّلرتٖتااْٙلَتٓاااْٝلرت ْعُلَّللل ََ ََُهاا ْٙل َٚااِّ َوَُّه َّل ٖتِئاا ُاُموَّلِظَُهااَلظتِّاْو ٗ ااِ لَوَِّسااَع  لظتتاَهااَ ٖ

                                                           

 .36غْضٗ اييػاٛ  (1)
 .93اٜسٗ غْضٗ اىب (2)
 .86غْضٗ اييػاٛ  (3)
 .125غْضٗ اييد   (4)
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 ا  لَّٖ ُٛتْتتؼ اااعَيِنَلِٚاااْٝلَّٖم َُااأَالوَََّٖ تَاااَءِلوََّٖ ىاٖ ااا ََّٜال تلََتْاااتتـُِعُىَٜللللل*َٚظِاااوًَّل

 . (1) [حُِٗت  لوَ تلََهْتت ُوَٜلسَباُ ً

ــ     ا ق ـــٙ اي  ـــه   ّمكـــاهب٘    اىبػـــك يٙ أقـــ٣ِ ٢ ٓـــ١ ه قيـــس ايكـ
ــاضِ زٓـــً ايكْهٔـــس   ّمل َٓـــااط   ّٓنـــٌْ مـــً مل    ــاض ّقـــسو بظَـ اينذـ

 ٓػك ً هناو .
ّمبنـــً اي ـــْل أٌ ٍـــصا ايبـــا  ايـــصٖ ٓـــصاط ٍيـــا ٤ّل مـــطٗ ًب ق ـــه 
ــط ّاــِْ ّأ ػــاو مذَــْو اىبدايذــ٘ ًب اي ــطهٌ     مذَــْو اىبدايذــ٘ ٍــْ مــً أا 

ــا هااــ      ــاض   غٔػــُ ٍي ــام٣ا   يــصا ق ــٙ ًب اىبع ــ٘ ّشخــ ٗ    ّهك ٘ ق نٔ
ــ ئو صب ــساا خاقــ٘     ــاو ٨اكػــا  اىبعــاض    ٍّــْ ّهــسِ ٓكــ ح  يك ّلال

ــافب      ــال  ع ــسزٗ     ــ٘ مكع ــاٜ  أاازمبٔ  اَٜلَّٖ ََُٛااَظُِِنَلظِااٍلَّٖاا َ ِِْلللّضغ

 ا  لَّٖ ااذََِٝلَتااَرُىَّلوَرتطْااٗتحُىَّلوََّلْتتظَااُٛىَّللللل*َّألتسْاايتٕالِٚااْٝلَََّٖااَ الوَٖتااْٝلَتَااا َلٖتهُااْٙلٞتظِااوًَّلللللل

َٖٗ ااا ِلوَرتَْٗتظُاااىَّل َِاااََهُْٙلِٖٗ ااا ِلظتِّاوْٖتئِاااَّلَٚااا َلَّٖ ُٛاااؤَِِْٚنَلوَسَاااىْفَلَُاااؤْلِلَّٖٗ ااا ُلَّٖ ُٛاااؤَِِْٚنَلرتُْااامًَّلللللرا

ــ٘ مــً اىبيــا  ـب        (2) [لَوًُِٛااَ ــٕ أٌ ايــصٖ مل  سضاــُ ايكْل يبٔــاٌ ه ٔ ــ٘ ٍّ

 ٓيال اشبعٖ ّاشب ْز ًب ايياض ْٓو اي ٔام٘ .
ٓنــٌْ ٍيــاي أاــ  ّقــسز ًب ايــبـب       : مذَــْو ا٤اــ  : لــ ٌ    ضالعــاو

ــافب    ــُ  عـ ــا ًب  ْيـ ــاضج ا٤اـــ    انـ ــُ خـ ــه خب٣ ـ ــُ اسبنـ ّٓنـــٌْ مذَْمـ
وََّٖ َئِاااٍلََئِتْاااَٝلِٚاااْٝلَّٖ َٛحِاااُغالِٚاااْٝلِٞتَاااَئِٓاْٙل اْٜلَّ َْتبْاااتاْٙلظتعِااا ََاهَُٝللللل 

ْٜلََؼتاااعَْٝلَت ََتااا الرتشْاااهُمتلوََّٖ َئِاااٍلٖتاااْٙلََحِؼ اااَٝلوَراوْ تلُلَّألتحَْٛااأَالرتَُٗاهُاااَٝلرتلللللل

 .(3)[حَْٛٗتهَُٝ

                                                           

 .98-97غْضٗ اييػاٛ  (1)
 .147-146غْضٗ اييػاٛ  (2)
 .4غْضٗ ايال٣ل  (3)
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ــاو  ــ٘ أّ    :خامػــ ــ٘ أّ نياٜذــ ــاٌ بضازٗ أمــ ــام يبٔــ ــساٛ اشبــ ــْو اييــ مذَــ
ــه ب٢ مــ  ايــسئ  ق ــٙ بضازٗ اىبعيــٙ         ــدل طبكــْم ٓكع ــ  لــُ اسبن ؾ
ا٤قــــه   انــــا ٓكري ــــٙ ًب ىــــساٛ ا٨مبــــاٌ ّ ْاــــُ اشبالــــا  ي نػــــ نـب 

 ّاىبػ ناا ق ٙ عبْ اشبكْم ّايكعٔـب .
ــ ّ ــس  اٌ لاييــساٛ ٨ضازٗ اىبػــ نـب ًب  ْيــُ  عــافب    ّضزا هٓكــاٌ مككائك

َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلَاُتااا  ُٚىَّلرَاااَُْٝلََااا ٌَْلَّٖٗ ااا ِلوَ َسُاااىِٖ ِلوَََّ ُااااىَّلَّٖٗ ااا َل اَٜلَّٖٗ ااا َلللل 

وَ تلَتَْهَاامُوَّلٖتاا ُللَََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل تلَتمْظتعُااىَّلرتطْااىَََّتٓاْٙلظتااىْْتلطَااىْلِلَََّٖباااٍ للل*سَااُِٛ ٌللَِٗااٌُٙل

 . (1) [راَٖ ُتىْٔالْتََهْمالرَعْؼِٓاْٙلِٖبَعْغت

ــٕ          ــو ّايك   ــٙ ايْق ــْا  ق  ــ  اي  ــاٌ  ط  ــساٛ ا٨مب ــاىٕ ى ــً مع ّم
 نـــٌْ اىبػـــ ه مؿـــن٢ْو لـــصاا اييـــساٛ غـــب  ي كؿـــطٓو ّ   ـــٕ ا٤اـــط   

 ّاي ْا  .
ــٕٛ    ــاا ؾـ ــ٘   بش أٌ ب بـ ــْو اىبدايذـ ــٙ ا٨نيـــ٣ل ًب مذَـ ــ  ق ـ ٢ّ زئـ

ٓــسل ق ــٙ ىذٔــُ قــً  ــ ِ   ّاــصا  ــاٌ ىذــٕ ؾــٕٛ قــً ؾــٕٛ ٢   يؿــٕٛ ٢
 ٓسل ق ٙ ب با ُ ًب   ِ .

ــ٘       ــْ    ّاينطاٍـ ــ٘ زٌّ ايْاـ ــ٘ ايطخكـ ــْو اىبدايذـ ــس مذَـ ــس ٓذٔـ ّ ـ
 زٌّ اسبطم٘ .

ــسئ        ــيل ّاي ــسو اي ــا    ــْز ميَ ــ٘ ل ٔ ــْو اىبدايذ ــ  قبذَ ــس ايعن ــصا ٓ ٔ ي
ــس     ــً اي ٔ ــ  م ــطز ايغاي ــا بضازٗ ايذ ــ٘   ّميَ ــْو اىبدايذ ــٙ مذَ ــا ًب  ق    ان

وَ َرَاااَئِبُٓاْٙلَّٖ ََِاااٍلظِاااٍلحَُُاااى اْاْٙلِٚاااْٝلِٞتَاااَئِٓاْٙلَّٖ ََِاااٍللللللل ْيـــُ  عـــافب   

ْٙلللللللل ٓا ُْ ٗتاا ََااََحلَل ُُ َٝلظتااَ ل ْٙلراهااا ٗ ااتا ََ ٞاااىَّلَ  ٓاى َت ْٙل ٖتاا ْٜل َٝلظتااإا ْٙلراهااا ٗ ااتا ََ ٤ٌ هطمــ٘  (2) [َ 

ــعّج أّ       ــاى٘ اي ــط ّهه ــت ًب هري ــْاٛ ااى ــ    غ ــ٘ مال  ــت ايعّا ــاح لي ىن
 . ٢ 

                                                           

 .2 -1غْضٗ اسبريطاا  (1)
 .23غْضٗ اييػاٛ  (2)
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أٌ ٢ ٓنــٌْ صبــٞ ايؿــط  أّ ايْقــو ي٩مكيــاٌ ّايس ٔــ  أّ       ّميــُ
ــْاضز   ٔــ٘        ــ٘   ّميَــا م ــاظ ّاينيآ ــس   ّميَــا بضازٗ ات ــو ّايْقٔ ايكدْٓ

 . (1) [ ا  لرتْٜلَتت ُاىَّلَِْٚهُْٙلَاُتَ ًاىبػ نـب مً ايصًٓ اذطّا ي ْيُ  عافب  

ْا عــ٘ ّىــبـب ًب  ذػــ ىا ٍــصا مذَــْو ا٦ٓــ٘ ّقبــا ٍــْ أقــه مــً مذَــْو اي
ّاىبدايذــــ٘   بش ٓؿــــن  أ ــــط اىبذَــــْو   ّهــــال خــــ٣  ميالــــْل ا٦ٓــــ٘  
ّا٤نــطاض ايــا   دــ  لاىبػــ نـب ّاييــاؽ يــ٢ْ ىــعّل هٓــ٘ مــً اي ــطهٌ         

 قيس ايؿطّ  لكذػ  ا٦ٓ٘ .
ّٓب ــٙ ايػــعٕ ايــصٖ ىبصيــُ ًب لــا  مذَــْو ا٦ٓــ٘ ضبــسّزاو   ّغــك  ٕ     

ايع ـــه ايـــصٖ أأـــال مـــً ايع نـــاٛ يبٔـــاٌ بؾـــطا اا ق نٔـــ٘  كع ـــ  لَـــصا 
ــ        ــً ايكذػ ــْضاو م ــ٘ حب ــْو ا٦ٓ ــه مذَ ــٌْ ق  ــذط   ّٓن ــصا ايٰػ ــياِ ًب ٍ أغػ

  كذط  قً ا  ّاهس ميَا ّقيَا صبكنع٘ ق ْو ا  ٗ .
ــ٘     ــ٘ ًب  ذػــ  ا٦ٓ ــ٘ ّا٤قــْئ٘ ّاىبيال ٔ ّ كــ ح ّاــِْ اىبذَــْو اي غْٓ
ــٙ      ــاا اي ــطهٌ   ٍّــ  ٓــسل ٍــصا ايع ــه ق  ــس ىذــٕ ايكعــاض  لـــب هٓ ّ  أ

 مً ايكدطٓو .غ٣م٘ اي طهٌ 
ا ق ـــٙ ا٨قريـــاظ ًب ا٦ٓـــ٘   ازبـــْا  ىعـــه   ىبـــا  ٔـــُ مـــً ايـــس٢٢     

ــ٘ ــسّزٗ اي طهىٔـــ ــا ا ـــ ــ٘ ا نا َـــ ــاٜ      ّبهانيـــ ــً ايْ ـــ ــسّز مـــ لاي٣ضبـــ
 .ّا٤هسان

ــاىٌْ ٓهـــب  معـــاىٕ اىبذَـــْو   ٍّـــْ مـــً ا٤غـــطاض ًب    ّيـــٔؼ مـــً  ـ
ــُ  عــافب     ٖٗ اا ِلوَٖتااىْلْتااََٜلِٚااْٝللَِْاا ِلغتُْاامالَّلرب ذــُ قــً مطا ــ  ايــسئ      ْي

ــاٌ ايكهــاز لـــب اــ٣و اا ّاــ٣و ايبؿــط مــً    (2)[ٖتىََُاا ُوَّلظُِاا ِلََّْتِ َظ ااَلْتاا ِوًَّل يبٔ

 اَاا :

                                                           

 .28غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .82غْضٗ اييػاٛ  (2)
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: غــــيدٔ٘ اين نــــاا ّا٦ٓــــاا لاييػــــب٘ ي  ــــطهٌ ايػــــنآّ٘    ا٤ّفب
ّمــا ٓ ال ــَا مــً اىبذــطزاا ّازبنــ  مــً قيــس اييــاؽ غــْاٛ اــاىْا هننــاٛ  

 أّ ق ناٛ .
ــ٘  ّ  :اي اىٔـ ــطهٌ  ــاظ ًب اي ـ ــُ   ا٨قريـ ــٔعُ ّأهنامـ ــٙ ًب مْانـ ــُ ٓكغؿـ أىـ

ــاو        ــام٣ا ّا٤هنـ ــازاا ّاىبعـ ــنً ايعبـ ــسىٔا   ّٓكهـ ــسًٓ ّايـ ــْض ايـ أمـ
ــْاىـب ايْنــعٔ٘ ّبٌ باكنــ  أٍــ  ا٨خككــام      ــُ اي  ــا  كد ــو قي ٍّــْ م
ًب بقــسازٍا ّمت  ي ٔدَــا ّ ــساضي ايــي ل ّايكعــاض   َٔــا مــسٗ مٝــاا        

ــافب       ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــْ مـ ــيـب   ٍّـ َٛعَاااجْلََّّاٞااا ُللااااإ لٖتااائِْٝلَُّْتتلايػـ

وََّٖ َااااٝ للَٗتاااًلرتْٜلََاااِّ َاىَّلراِٛ  ااإالهَاااذتَّلَّٖ ُاااامْاٜال تلََاااِّ َاىَٜلراِٛ  ِٗااا ِلوَٖتاااىْلْتاااََٜللل

 . (1) [رَعْؼاهُْٙلِٖبَعْغتلظتهاوًَّ

ــ٘ ّهاانــ٘      ــاا اي ــطهٌ مــً ايػــناٛ مــطٗ ّاهــسٗ يكب ــٙ اا ٔ  يعيــت هٓ
 ّبماماو ي ياؽ بفب ْٓو اي ٔام٘ .

ــ٘  ــطه  :اي اي  ــُ اي  ــيدٔكُ      يعٓ ــآً ًب غ ــاٌ ايكب ــط   ّلٔ ــ٣و ايبؿ ــً ا ٌ ق
 لٔيُ ّلـب ا٣و ايكاسبـب ّايع ناٛ ّايعقناٛ .

ــطاٛ      ــْضٗ ا٨غـ ــً غـ ــ٣ِ مـ ــ٘ أقـ ــ٘ ًب ا٦ٓـ ــْو اىبْا  ـ ــً مذَـ ــٌْ مـ ّٓنـ
ّاــــْز ايكيــــا ا ّايكهــــاز ًب اــــ٣و ايبؿــــط ّ كــــْض ًب ايذكــــاه٘       

 ّايب٣ ٘ ًب  يآا اين٣و .
 : ق ه ب اناا ا٦ٓ٘  انظ دص

ــه    ــْ ق ــ ــاٜ      ٍّــ ــيذؼ ّايالبــ ــه ايــ ــداا ًب ق ــ ــبـب ضؾــ ــس ٓــ اسٓــ
ّا٤خــ٣ل ايـــا  كذـــط  قـــً ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ّمـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ أىـــُ  
يـــٔؼ مـــً اكـــا  ًب  ـــ ضٓذ ا٨ىػـــاىٔ٘ يـــُ ا٤ ـــط ًب اييذـــْؽ م ـــ  هٓـــاا  
ــُ ايكــ٣ح ّايكَــصٓ    ّ نــٌْ     ــاييذؼ مــا  ٔ ــ٘  عنــ  ل اي ــطهٌ   ّاــ  هٓ

 ظااطاو قً ا٤خ٣ل اي بٔد٘ .
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 قــع ّاــ  ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ مــسزاو ي نػــ نـب صبــكنعـب       ي ــس اعــ  اا 
ّمكذــط ـب   ٍّــ  ٍيــاي  ؿــالُ مْنــْقٕ ًب ب انــاا هٓــاا اي ــطهٌ          
ــا   ٍّــْ مــً       ــ٘ لا انــاا خاقــ٘ لَ ازبــْا  ىعــه   مــ  بغــك ٣ل اــ  هٓ
ــاا      ــازٗ ًب ا نــاا ّهٓ ــاٛ ايعٓ ــ  ّبىكذ ــٙ بذبــاز غــيدٔ٘ ايكيعٓ ايؿــْاٍس ق 

ــال  عـــافب   ِٚاااْٝللَِْااا ِلغتُْااامالَّٖٗ ااا ِلٖتىََُااا ُوَّلظُِااا ِلََّْتِ َظ اااَللللوَٖتاااىْلْتاااََٜاي ـــطهٌ    ـ

 .(1) [ْت ِوًَّ

 ّمً بقرياظ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ب كال ب انا َا مً اَاا :
: مْنـــْ  ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ّ عـــسزِ ّههـــْض ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ا٤ّفب

ــافب      ــُ  ع ــصا ّضز  ْي ــ٘   ي ــاٜ  ا٨لك٣ٜٔ َ َلَِبََُْٞ ااَلِٖٓااإِّللوَٞت َٖ ََااَللَٗتُْااَّلَّٖ ِٓتتاالًب اىبػ

 . (2) [شٍَْءٍلوَهُ ًيلوَ َحَْٛ  

 بش  كري ٙ ا٨ اناا ًب ا٦ٓ٘ أق٣ِ مً ّاِْ :
ــ٘      ا٤ّل ــاٌ    نــ  هٓ ــس ايبٔ ــ٘ قي ــ٘ اي طهىٔ : قــسو ّ ــْ  مهــامـب ا٦ٓ

 مً اي طهٌ لٔاٌ ّ ذكٔ    ّلطظر زٌّ ايسزز ّايؿر .
ــاىٕ  ــ نـب      :اي  ــسٚ ي نػ ــازٗ ٍ ــسٚ ّظٓ ــ٘ ٍ ــ٘ اي طهىٔ ــ ناا  ا٦ٓ ّاىبػ

ّزقــْٗ ي يــاؽ ي َــسٚ ّضهبــ٘  ــه نبٔعــاو   بش أٌ ا ــسٚ ًب ا٦ٓــ٘ مــً   
ــ٘  ــْٗ ّنــعذاو   ّمــً      اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ ق ــٙ مطا ــ  مكذاّ 

 معاىٕ ا سٚ ًب اىب او ايك٣ح ّايطؾاز ّايكْ ٔ  . 
ــٌْ      ــا    ّٓنــ ــ  اينكــ ــ٣ِ ل ذــ ــ٘ أقــ ــس ّضزا ا٦ٓــ ــت ي ــ ــاٌ   ــ  ــ

 ٘ ــ ــُ صبكنع ــاٌ    مْنــْقَا اي ــطهٌ ّهٓا  ــ٘ مــً اي ــطهٌ  بٔ   ّازبــْا  اــ  هٓ
 ًب مْنْقَا ّأهنامَا .

                                                           

 .82غْضٗ اييػاٛ  (1)
 .89 غْضٗ اييد  (2)
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ّ  ــسٓط ا٦ٓــ٘ : ّىعييــا ق ٔــر ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘  بٔاىــاو ٍّــسٚ    ــاشا اــاٌ  
ــاٌ خبكــْم مهــامٔيَا      ــ٘  بٔ ــ٘ اي طهىٔ ــاٌ ا٦ٓ ــاو ينــ  ؾــٞ     اي ــطهٌ  بٔاى

 اي سغٔ٘ ّأهنامَا   يكنٌْ ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :
 ين  أٖ اىب كْز اي طهٌ صبكنعاو .بني٣ل اين  ّبضازٗ ا :أ٢ّو 

ــاو  ــ٘       : اىٔ ــْ ا٦ٓ ــعٛ ٍّ ــا    ّبضازٗ ازب ــ  اينك ــْ يذ ــ  ٍّ ــ٣ل اين بني
 اي طهىٔ٘ .
ــاو  ــكـب مــً     : اي  ــ٘   ّبضازٗ ازبنــ  لـــب اــ  هٓ شاــط اي ــطهٌ ا ــُ ًب ا٦ٓ

 هٓا ُ   ّا   ٣ن هٓاا أّ أضل  ميَا .
ــاو  ــَا   ّاىب    :ضالع ــطهٌ ا  ــاا اي  ــ    ّبضازٗ هٓ ــ٣ل اين ــ   بني ــْز ا  ك

 ؾالط مً أٖ هٓ٘ مً هٓاا اي طهٌ .
ــ٘     ٢ّ  عــاض  لـــب ٍــصِ ايْاــِْ   ّا ــَا مــً مكــازٓ  ّشخــاٜط ا٦ٓ

 اي طهىٔ٘ .
 : ا  هٓ٘  طهىٔ٘ ٍسٚ مً ّاِْ : اي ايد

 اىبهنٌْ اي سغٕ ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :أ٢ّو 
ــاو  ــايٕ ّاىبػــكن         : اىٔ ــا ٍــسٚ ي ك ــ٘ اي طهىٔــ٘   ّ َٔ ــه ّ ــ٣ّٗ ا٦ٓ ضغ

ــا    ئنــ  ــازٓ        ــطّ  ّمك ــسز ن ــطهٌ  ع ــاا اي  ــاظ ًب هٓ ــً ا٨قري ٌْ م
 ا سٚ ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘.

ــناٛ ٍــسٚ ي يــاؽ  َــٕ ايكــ ٘         : اي ــاو  ىــعّل ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً ايػ
ّاسببــ  ايــصٖ ػبعــ  أٍــ  ا٤ض  ق ــٙ قــ ٘ مككــ ٘ مــ  ايػــناٛ   ي ــس    
ــس أٌ خ ــ         ــ٘    بع ــ٘ اشب٣  ــلٯ ا٨ىػــاٌ ليعن ــ  ّخ ــع ّا ــ  اا ق  ذه

َاااَٙلسَااىََّ ُلوَٞتيتااهَلظُِاا ِلِٚااْٝللىذــذ  ٔــُ مــً ضّهــُ    ــال غــبداىُ    هزو مــً نيـــب

َٜللللللل ٓاُمو َتْشااا َٚاااَل ِٗاااًُ ل َْٛ لَوَّألتْرَظاااََ لَوَّألتظ ِئاااَ َ لات ْٙلََّٖتااا ٓاااا ٖت ٕتل ََُعااا ئكدـــصٍا  (1) [ُ وِحاااِ لَو

اييــــاؽ هيــــ٘ ّّغــــٔ ٘ يعبــــازٗ اا ّ ــــ٣ّٗ ايكيعٓــــ  ّايعنــــ  ل هنامــــُ 
ي ـــا ّايـــسا  ّشاا ايػـــيدٔ٘ ايـــا ّئعـــْز ا٨ىػـــاٌ ا ـــ٘ ٍامـــسٗ بفب ا
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ــا          ــْض ّاسبػـ ــامل اييؿـ ــطّح بفب قـ ــصاا ايـ ــْز لـ ــه ٓعـ ــا    ـ ــ  ميَـ خ ـ
 ّاشب ْز .

 ٘ اي طهىٔــ٘ اىبػــ ه ّاىبػــ ن٘ ًب ا٦خــطٗ    َــٕ هبــ        ّ كــاه  ا٦ٓــ
  مباضي يبكس مً ايػناٛ بفب ا٤ض  ٓ ْز ايياؽ بفب ا سآ٘ ّا٨مباٌ. 

 او ْٓمٝص . ٔنٌْ مسعُ ّلكطِ ّ  بُ ّق  ُ معُ هانط
ــاو ــر     ضالعـ ــا ق ٔـ ــطز : ّىعييـ ــٔغ٘ اىبذـ ــسٓطٍا لكـ ــ٘   ّ  ـ ــ٘ بعب٣ئـ : ا٦ٓـ

 ا٦ٓ٘ مً اي طهٌ  بٔاىاو ين  ؾٞ ٍّسٚ ... (
ــ٘ مــً اي ــطهٌ ّقــبغ٘ ايكيعٓــ  ايــا  ككــو لَــا    خامػــاو  ــ٘ ا٦ٓ : اعٜٔ

ــ نـب       ــطاو ي نػـ ــْ  باـ ــطهٌ ىـ ــً اي ـ ــ٘ مـ ــ  هٓـ ــاؽ    نـ ــسٚ ي يـ ــبٔ  ٍـ غـ
 َسٚ .ّايياؽ ٍّصا ا٨اطاو م سم٘ ي 

ــاو  ــصا      :غازغ ــ٣ح   ي ــٙ ايك ــاؽ ق  ــد ي ي ــ٘ ه ــ٘ اي طهىٔ ــاٌ ًب ا٦ٓ ايبٔ
وَٞت َٖ ََاااَللَٗتُْاااَّلَّٖ ِٓتتاااَ َلَِبََُْٞ اااَلِٖٓاااإِّلشَاااٍْءٍلل  ـــسو شاـــط ايبٔـــاٌ ًب  ْيـــُ  عـــافب  

 . (1) [وَهُ ًيلوَ َحَْٛ  

ــْاّ ًب     ــسل اي ــ    ــسٚ    وَهُاا ًيٍّ ــاٌ ّا  ـــب ايبٔ ــآطٗ ل ــٙ اىبغ [ق 

الـــو ايعـــاو ق ـــٙ اشبـــام    ـــصاا لٔـــاٌ اي ـــطهٌ   ازبـــْا  بىـــُ مـــً ق
ــا         ــْٚ اي ــب  ايك  ــِْ غ ــسز ّا ــ  لكع ــع ّا ــ  اا ق ــس  ه ــسٚ   يك أ ٍ

  كري ٙ لا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّ سؾح قيَا .
ــع    :غـــالعاو  ــا٢و ٤مـــط اا قـ اـــ  قنـــ  قـــا  ٓ ـــْو لـــُ اىبػـــ ه بمك ـ

ٚ٭ ّق٣ح .  ّا  ًب اي طهٌ ٍْ ٍس
ــاو  ــٔٝاا ايــا     : امي ــً  عــ  ايػ ــاا اي ــطهٌ    ا٨مكيــا  ق ــٙ قيَــا هٓ  يَ

 ٍسٚ   ل داظ أٌ ٍصا ا٨مكيا  أمط ّاْزٖ . 
ــ٘ ــ       اي اىٔ ــ  ا ــسضي أٍ ــسان  ٔ ــاٜ  ّا٤ه ــ٘ ي ْ  ــ٘ اي طهىٔ ــ٘ ا٦ٓ :م٣ٜن

ظمـــاٌ أٌ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ىعيـــت  ـــه ّمـــً أا ـــَه   ٍّـــْ مـــً أغـــطاض   

                                                           

 .89غْضٗ اييد   (1)
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ــْو      ــ ناا بفب ٓـ ــ نـب ّاىبػـ ــال اىبػـ ــْو أأـ ــاٌ يعنـ ــساٛ ا٨مبـ ــكغطال ىـ بغـ
 اي ٔام٘ .
ــ٘اي اي ــ٘        ـ ــ٘ اي طهىٔـ ــامـب ا٦ٓـ ــً مهـ ــْاىـب قـ ــْو ّاي ـ ــح ايع ـ :  طؾـ

 ٍّْ مً ا٨قرياظ ًب غ٣م٘ اي طهٌ مً ايكدطٓو ّايكغٔ  ّايكبسٓ  .
ــ٘  ــ٘    :ايطالعـ ــط ًب أٖ ا٦ٓـ ــ٘  نـــ  أمـ ــ٘ اي طهىٔـ ــاو ًب ا٦ٓـ ــسز ا٤هنـ  عـ

ؿُِعُاااىَّلَّٖٗ ااا َلظتاااِّتاُُِٛىَّلَّٖظَااا َ َلوَاَااااىَّلَّٖ َْتاااَ َلوَرتاي طهىٔـــ٘ هننـــ٘ انـــا ًب  ْيـــُ  عـــافب  

 .(1) [وَ َسُىٖت ُ

بش  كهــنً ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ أضلعــ٘ أّامــط  نــً   ــسٓط ا٦ٓــ٘ )ّأنئعــْا اا   
 ّأنئعْا ضغْيُ(.

وَرتؿُِعُاااىَّلَّٖٗ ااا َلّ ـــس ّضز ٍـــصا اىبعيـــٙ لـــاييل ّايبٔـــاٌ ًب  ْيـــُ  عـــافب   

ــً     (2)[وَرتؿُِعُاااىَّلَّٖمَسُاااىٔت ــه ّأهػـ ــط ّأقـ ــال أا ـ ــطاز ي٩مك ـ ــاي أ ـ ــٔؼ ٍيـ ّيـ

ــا ه   ّأق ــه مــ ــ٘   ّمــً ايؿــْاٍس بمك  ــال اىبػــ نـب ي٥ّامــط ا٨ ٔ ً بمك 
ــ      ــ١زٖ اـ ــاش ٓـ ــ٣ِ    ـ ــ٘ أقـ ــْاضزٗ ًب ا٦ٓـ ــط  ايـ ــسز ي٥ّامـ ــْمٕ اىبكريـ ائـ
مػــ ه ّمػــ ن٘ ايكــ٣ٗ وبــؼ مــطاا ًب ائــْو  اىــُ ؼبــطم ق ــٙ نياقــ٘   
اا ّضغـــْيُ قيـــس أزاٛ ايكـــ٣ٗ ّ ٔنـــا لــــب اـــ   طٓهـــكـب مـــً ايكـــ٣ٗ  

 ٙ أ ػاو :ئنٌْ ايعالو ًب ا٦ٓ٘ ق 
ــاٗ      ا٤ّل ــاٌ ايعاـ ــو ب ٔـ ــْ قالـ ــاو   ٍّـ ــٙ ايعـ ــام ق ـ ــو اشبـ : قالـ

ــال          ــ  ه ــٙ ا ــ١زٚ ق  ــ  ٓ ــ  مال  ــ٣ٗ ّاا ــ٣ٗ    ايك ــ٘ ايك ــٙ ب ام ق 
أمـــا ايعاـــاٗ  ـــ٣ دبـــ  ب٢ قيـــس ذب ـــ  اييكـــا  ًب أقـــيا  طبكْقـــ٘   
٢ّ دبــ  ايعاــاٗ ًب اــ  مــال ّقــطّ    بلبــا دبــ  ًب ايي ــسًٓ ٍّنــا         

ــنْاـب      ــ٘ اىبػــ ــصٍ  ّايذهــ ــَنا     ايــ ــ٘ ضب ــ ــت ا٤ّضال ايي سٓــ ّه ــ
  ٔري   َٔا ايعااٗ قبا ٓعازل اييكا    ٍّْ ق ٙ  ػنـب :

                                                           

 .13غْضٗ اتازي٘  (1)
 .12غْضٗ ايكغالً  (2)
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ــاض نــاٌ     :ا٤ّل  ــاض م  ــال شٍــ  قٔ ــاو   ّاــ  زٓي ــاضاو شٍب قؿــطٌّ زٓي
 قؿطٗ هب٘   يصا  ٔ  أٌ اتنْ  ٍْ وبػ٘ ّناىٌْ  طاماو .

ــاىٕ  ــا زضٍــه  هــ٘   ّاــ  زضٍــه  هــ٘ ٍــْ )    :اي  ــاو  2552ماٜك (   طام
ــْ )       ــْ عب ــْ  ٍ ــٌْ اتن ــط ّٓن ــ  أا  ــاٗ ًب   590ّ ٔ ــساض ايعا ــاو ّم  ( طام

 % .255ايي سًٓ ٍْ ضل  ايعؿطٗ ّىػب٘ ّاهس بفب أضلعـب أٖ  
ــازل    ــ٘  عـ ــطٗ زضاٍـــه  هـ ــ٘ اـــ  قؿـ ــْٗ ّاشب٣ ـ ــاو اييبـ ّااىـــت ًب أٓـ
زٓيــاضاو مــً ايــصٍ    أمــا ًب ٍــصِ ا٤ظميــ٘   ــس بظزازا  ٔنــ٘ ايــصٍ         

ــ٘     ــ  ايذهـ ــاؽ مـ ــ  او لاي ٔـ ــ٘   اـ ــساض ّ ٔنـ ــٙ م ـ ــاٗ ق ـ ــٌْ ايعاـ ــ   نـ َـ
ــ         ــُ ه ــكغال ٤ّى ــسٗ ا٨ؾ ــاىٕ ي اق ــْ اي  ــْ  ٍ ــ٘   ا٤ه ــصٍ  أو ايذه اي

 ي ذ طاٛ ّخ  ضبا ّ ُٔ ا٤اط ّاي ْا  .
: قالــو ايػــيْٖ ق ــٙ ائــْمٕ   بش دبــ  ايعاــاٗ قيــس كبــاو         اي ــاىٕ

 اسبْل   لٔينا  ١زٖ ايك٣ٗ ا  ْٓو .
اٗ ق ــٙ ايبــسىٕ ٍّــْ   قالــو ايْااــ  اىبــايٕ   ٍّــْ ايعاــ     :اي ايــد 

 ايك٣ٗ .
ــ   ــازاا   نــ  أٌ اــ٣و     :ايطال ــطاز ايعب   ــسٓه ا٤ٍــه ق ــٙ اىبَــه ًب أ 

 مً ايك٣ٗ ّايعااٗ ّاا  ب٢ أٌ ايك٣ٗ ٍٕ قنْز ايسًٓ . 
 ــه قالذــت ا٦ٓــ٘ نياقــ٘ ايطغــْل ق ــٙ أ امــُ ايكــ٣ٗ ّب ٔــاٌ ايعاــاٗ    

نـــٌْ يبٔـــاٌ  ـــاىٌْ ٍّـــْ أزاٛ ايكـــ٣ٗ ّايعاـــاٗ نياقـــ٘ ا قـــع ّاـــ  ّٓ 
ــاٗ ّأنئعـــْا        ــْا ايعاـ ــ٣ٗ ّأ ـ ــْا اا  ـــ  ٔنْا ايكـ ــ٘ : ّأنئعـ ــسٓط ا٦ٓـ   ـ

 ايطغْل (.
ــُ       ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــْ اي ــ٘ ٍ ــْل ًب ا٦ٓ ــً ايطغ ــطاز م ّاىب

 ّغ ه   ّ ُٔ   أس ي اىٌْ مً اَاا :
: يـــٔؼ مـــً ضغـــْل لعـــس ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ   ا٤ّفب

 ّغ ه .
  ّضغْيُ ضبنس بفب ْٓو اي ٔام٘ .ل اٛ نياق٘ اا :اي اىٔ٘ 
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زقــــْٗ اىبػــــ نـب ي عيآــــ٘ لايػـــي٘ اييبْٓــــ٘   اْىَــــا ق نــــاو   :اي اي ـــ٘  
 مػك ٣و   ٢ّ ٓع  ٍصا ا٨غك ٣ل بىذكا ا قً نياق٘ اا .

مــً مكــازٓ  اييــساٛ ا٨مبــاٌ ل دــاظ ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ مــً غــْضٗ   :ايطالعــ٘ 
 اييْض ّاِْ :

 ْ  ب ام٘ ايك٣ٗ .ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا لْا :أ٢ّو 
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا لْاْ  ب ٔاٌ ايعااٗ . : اىٔاو 
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا لْاْ  نياق٘ ايطغْل . : اي او 

ــْٖ      ــي٘ اييب ــ نـب ي ػ ــ  اىبػ ــسًّٓ ّ ْ ٔ ــٙ   ــ٘ ق  ــ٣ِ ز٢ي ــ٘ أق ًّب ا٦ٓ
ــُ       ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــْل ضبن ــ٘ ايطغ ــ نـب لالاق ــط اىبػ ــ  أم ــع ّا ٤ٌ اا ق

  ْ ــ ــ ه   ّئن ــُ ّغ ــط      ّهي ــاٗ ق ــ٣ٗ ّايعا ــسٓه أزاٛ ايك ــاىٕ    ــً مع ٌ م
يكعــاض  لـــب  ايػــي٘ ق ــٙ اي ــطهٌ يبٔــاٌ قــد٘ ايػــيس   ي ــاىٌْ قــسو ا       

 اينكا  ّايػي٘ .
 اْٜلَاـُِعُااىَّلَّٖ ااذََِٝلْتيتاامُوَّلََاامُ  وْاْٙلللللللََااَلرتََُهَااَلَّٖتَااذََِٝلاََُٚااىَّللل   قىنههت اؼهه ى

 .(1) [لَٗتًلرتلُْتَرآاْٙلظتتتَُْتِٗبُىَّلَََسِماََٝ

ــٔه قــٔغ٘        ــً   ػ ــطنئ٘   ّمبن ــ٘ ايؿ ــٔغ٘ ازبن  ــ٘ لك ــصِ ا٦ٓ ــاٛا ٍ ا
 ازبن ٘ ايؿطنئ٘ ًب ىساٛ ا٨مباٌ بفب  ػنـب :

 : ا٦ٓاا ايا  كهنً ايكدصٓط ّا٨ىصاض . ا٤ّل
 ا٦ٓاا ايا  ذٔس اي ياٛ ّاىبسح ّايبؿاضٗ . :اي اىٕ 

ــسأا      ــٕ ّبٌ بلكـ ــ٣ِ  َـ ــه ا٤ّل أقـ ــً اي ػـ ــد مـ ــ٘ ايبدـ ــاٛا هٓـ ّاـ
ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ّمـــا  ٔـــُ مـــً ايس٢يـــ٘ ق ـــٙ هـــ  اا قـــع ّاـــ   لكـــٔغ٘ 

ــاٛا      ــطّا   ّا ــصًٓ اذ ــ٘ اي ــً نياق ــصٓطٍه م ــنيت ذب ــا  ه ــ نـب  اىَ ي نػ
ــافب        ــال  ع ــطّا     ــصًٓ اذ ــ٘ اي ــً ٢ّٓ ــ نـب ق ــٕ اىبػ ــطٚ ليَ ــاا أخ  تلهٓ

ي عَااإ لََت خِاااذ لَّٖ ُٛؤَُِْٚاااىَٜلَّٖ ٓتاااَظِماََٝلرتوَُِْٖاااَءَلِٚاااْٝل ُوٜالَّٖ ُٛاااؤَِِْٚنَلوََٚاااْٝلََللل
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ٞتي َتااُ لللللللللل ٗ ااُ ل ْٙلَّٖ ْا ََُحااذُِّ  ُتااًَ لَو َا ْٙل َُْه ِٚاا ُاااىَّل َتت  ْٜل ٍٍْءل ا  لرت ٗ ااِ لِظااٍلَشاا ْٝلَّٖ ِٚاا َُْ ل ٗتاا َّلظت ِٖاا  ت

 . (1) [وَ اٖتًلَّٖٗ  ِلَّٖ َٛظِوُ

  طٚ ما ٍٕ اييػب٘ لـب اي٢ْٓ٘ ّايالاق٘    ُٔ ّاِْ :
 : بضازٗ ايكػاّٖ لـب اي٢ْٓ٘ ّايالاق٘ .ا٤ّل 
 ىػب٘ ايعنْو ّاشبكْم اىبال     ٍّْ ق ٙ ؾعبكـب : :اي اىٕ 

 اي٢ْٓ٘ أقه مً ايالاق٘ . :ا٤ّفب 
 ايالاق٘ أقه مً اي٢ْٓ٘ . :اي اىٔ٘ 

ــد  ــازٗ    :اي ايـ ــاي مـ ــُ   ّأٌ ٍيـ ــً ّاـ ــْو ّاشبكـــْم مـ ــب٘ ايعنـ ىػـ
 ي٩يك اٛ ّأخطٚ ي٩ سال لٔيَنا .

 ىػب٘ ايكبآً لـب اي٢ْٓ٘ ّايالاق٘ . :ايطال  
ــاىٕ أقــ٣ِ   بش  كهــنً   ّايكــدٔح ٍــْ ايؿــ  عب٘ ا٤ّفب مــً ايْاــُ اي 

اي٢ْٓــ٘ معيــٙ اييكــطٗ ّا٨قاىــ٘ ّايالاقــ٘ ّا٨ى ٔــاز  ّايك ٓٔــس ّاىبــْزٗ         
ــً     ــْ  مـ ــٔ٘ ّاشبـ ــ٘ ّاشبؿـ ــال ايك ٔـ ــك ياٛ هـ ــ٘ بغـ ــ٘ اي٢ْٓـ ــنً هٓـ ّبش  كهـ
ــاٌ هٓـــ٘ ايبدـــد مال  ـــ٘ ًب اييَـــٕ قـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ    ايـــصًٓ اذـــطّا    ـ

 كن  ّاٍْاو :اذطّا ّئؼ  َٔا بغك ياٛ   ّذب
ــْاضز       ا٤ّل ــً مـ ــطّا مـ ــصًٓ اذـ ــ٘ ايـ ــسو نياقـ ــْ  قـ ــك ياٛ مْنـ : بغـ

ايك ٔـــ٘   ّ  ـــسٓط هٓـــ٘ ايبدـــد : ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا ٢  الٔعـــْا ايـــصًٓ  
 اذطّا هكٙ ًب هال ايك ٔ٘ .

  ْل هٓ٘ ايبدد ل هناو ايك ٔ٘ . :اي اىٕ 
ــً    :اي ايـــد  ــطّا مـ ــصًٓ اذـ ــ٘ ايـ ــٌْ نياقـ ــطٗ  نـ ــٔ     نـ بضازٗ ايكذكـ

   ًّب مْاضز ٢  كح ايك ٔ٘ . ايك ٔ٘
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 ا  لرتْٜلي ـــس شاـــط لعـــا ق نـــاٛ اييػـــذ أٌ  ْيـــُ  عـــافب   :ايطالـــ  

ــٔو    (1) [َتت ُااااىَّلِٚاااَْهُْٙلَاُتاااَ ًل ــ٘ ايػـ ــْخ٘ لآٓـ ظتاااإا تَّلَّٞتَاااٗتهَلَّألتشْاااهُمُلَّٖ حُااامُُ٘لظتاااَا تاٗاىَّلللميػـ

 . (2) [َّٖ ُٛشْماِْنَلحَُْهُلوََُ َْاُٛىهُْٙ

٣ِ   بش أٌ ايالاقـــ٘ مـــْضز خـــام  س ـــ  ّاىبدكـــاض ٍـــْ اي ايـــد أقـــ
ــا ٘ بفب       ــ٘ لا٨ن ــاضج مــْاضز ايك ٔ ــا ٓنــٌْ خ ــا م ــاض   ّميَ ــْض ّه  ــُ أم ق ٔ

 ّضّز ا٦ٓ٘ لكٔغ٘ ازبن    ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :
 ٓا أَٓا اىبػ نٌْ ّاىبػ ناا ٢  الٔعْا ايصًٓ اذطّا . :ا٤ّل 
 ٓا أَٓا ايصٖ همً ٢  ال  ايصًٓ اذطّا . :اي اىٕ 

 ٓا أٓكَا ايا هميت ٢  الٔعٕ ايصًٓ اذطّا . :يد اي ا
ًٯ ٢  العً ايصًٓ اذطّا . :ايطال    ٓا أٓكَا اي٣ٜٕ هم

ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا ٢  الٔعــْا ايــصٖ اذــط     ــس ٓكذــ  أٌ    :اشبــامؼ 
ٓنــٌْ ٍيــاي نيــا ْا ظــامل ٓــسقْ اييــاؽ يالاقكــُ لــاي ْل أّ ايذعــ           

  ٔ  ٕ ايكدصٓط ي نػ نـب ميُ ّمً نياقكُ .
 ّمً معاىٕ اييساٛ ًب هٓ٘ ايبدد أمْض :

اييـــاؽ بفب  ػـــنـب ل دـــاظ ا٨مبـــاٌ ّقسمـــُ   ٍّـــصا   ػـــٔه ل : ا٤ّ
ــُ باـــطاو ي نـــ١ميـب    ــاو مـــً ايساـــٔح لـــ   ٔـ ايك ػـــٔه يـــٔؼ صبـــطزاو ّخائـ
ــاو        ــ٘ ّيالذ ــساٛ ضهب ــصا ا٨لك ــٌْ ٍ ــاٌ   ئن ــساٛ ا٨مب ــ٘ لي ــساٛ ا٦ٓ ــسئ  بلك ل

ــ      اؽ نبٔعـــاو   ٍّـــْ مـــً   ّقـــس ٘ مـــً قيـــس اا ق ـــٙ اىبػـــ نـب ّاييـ
ــافب    ــُ  عــ ــازٓ   ْيــ هَاااإ لََتْااااتتىاٌلَّٖ ااااذََِٝلََعْٗتُٛااااىَٜلوََّٖ ااااذََِٝل تلللمكــ

 .(3) [ََعْٗتُٛىَٜ
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ب يــــكـب ًب  [ أضلــــ  مــــطاا ًب اي ــــطهٌبٌ  الٔعــــْا  يذــــ  ي ــــس ّضز
ايس ٔـــ  ّاسبــــد ق ــــٙ نياقــــ٘ اا ّضغــــْيُ   ّاــــ  ّاهــــسٗ ميَنــــا  

ــا    ــه ّي يـ ــصٓطاو  ـ ــطا    ّذبـ ــاو ي٥قـ ــافب   ّضزا خالالـ ــال  عـ ااااإ لؽ    ـ

ِٖااااٍلَرااااِّ َّتلَشااااِ ٍَ لللللللل ٘تلراْو ٖتااااًلاتااااْى َٜل ا ْٝلَّألتْلااااَمَّ الَسااااتاْ َلْى ِٚاااا ٗ ِيااااَنل ُٛخت  ٗ ِٖ

َاُتااااََِٗاىٞتهُْٙلرتوْلَُتْااااُِٗٛىَٜلظتااااإاْٜلَاـُِعُااااىَّلَُااااؤَِْٓاْٙلَّٖٗ اااا ُلرتُْاااامًَّلحَتَااااًََلوَ اْٜلَتتتىَٖ ااااىَّْلْتَٛااااَل

 . (1) [ذتَّرًَلرتًََُِٖٛتىَٖ ُْتاْٙلِْٚٝلاتبْٕالَُعَذِّرْٓاْٙللَ

ــْل        ــً ضغ ــك شىْا م ــصًٓ بغ ــطا  اي ــ٣ِ ا٤ق ــ٘ أق ــسخ  ًب ا٦ٓ ــ  ٓ ٍّ
ــْي      ــ٘  بــ ــطّج بفب معطاــ ــً اشبــ ــ ه مــ ــُ ّغــ ــُ ّهيــ اا قــــ ٙ اا ق ٔــ
ــ٘    ازبـــْا  ٢  مـــا زامـــْا أقـــدا  قـــصض ّاىبـــطاز مـــً اىبد ذــــب ًب ا٦ٓـ
ــُ        ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــً ضغـ ــك شىْا مـ ــصًٓ مل ٓػـ ــ٣ِ أٖ ايـ أقـ

 ه هكٙ ّبٌ ااٌ قصضٍه ظّضاو ّ   قدٔح .ّغ 
لظتماَا ٌلللّ س ّضز خبكْم لعا اىبيا  ـب ًب معطا٘ اشبيسل   وَََتْاتتِّ  ُِٜ

 [َِْٚهُْٙلَََّٖباٍَلََُاىٖاىَٜل اَٜلرُُُىَتَََللَىْ َ ٌلوَََٚلهٍَِلراعَىْ َ ٍل اْٜلَُماَ ُوَٜل ا  لظِامََّ ًَّل

 طهٌ ب٢ ًب ا٦ٓ٘ أق٣ِ ّق ٙ عبْ ّمً ا٦ٓاا قسو ّضّز يذ  قْضٗ ًب اي (2)
 مكعسز .

قــً قــطّٗ لــً ايــعل  ّضبنــس لــً اعــ  اي طظــٕ  ــا٢ :  ــال معكــ    ) 
لــً  ؿــ  : اــاٌ ضبنــساو ٓــطٚ أٌ ٓ اــ  مــً ايــع اػــطٚ ّ ٔكــط   ّأهــسىا  
٢ ٓــ مً أٌ ٓــصٍ  بفب ايغــاٜ    ّ ــال أّؽ لــً  ٔ ــٕ ًب مــ٥ مــً  ْمــُ   

ضاــ٘ مــً اىبسٓيــ٘ : بٜــصٌ ييــا ٍّــٕ خا {بٌ لْٔ يــا قــْضٗ  }مــً لــ  هاض ــ٘ 
 . يطا  بفب ىػاٜيا ّألياٜيا ّشضاضٓيا 
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ــب٣ٛ           ــً اي ــُ م ــاىْا  ٔ ــا ا ــيَه م ــطا م ـــب   ــْيُ ه ــٙ ضغ ــ ىعل اا ق   
ٓـصاط ىعنكــُ ق ـَٔه   ّاذآكــُ بٓـاٍه لعــس غـْٛ اي ــً مـيَه   ّم ايــ٘ مــً      

ــْا اشاــطّا ىعنــ٘ اا ق ــٔنه    } ــال مــً أٍــ  اييذــال     ــصًٓ همي ــا أَٓــا اي ٓ
 .(1){نه ايْز   ضغ يا ق َٔه ضؼباو ّايْزاو مل  طٍّا بش ااٛ 

ــْز      ــت ازبي ــ٘ . ّااى ــ   طٓ  ــاٌ   ّل ــاو   ّ الذ ــْز :  طٓؿ ــت ازبي  ناى
ــطٓح اىب٣ٜنــ٘    ــَٔه مــ  اي ــْ نه   }ايــا أضغــ  ق  ٫ّٛاه مــً   ــْ  {بش اــا لي

ــ٘  ــينه    } طٓ ـ ــذ  مـ ــً أغـ ــُ   (2) {ّمـ ــاٌ . بفب  ْيـ ــطٓـ   ّ الذـ ــا  } ـ مـ
ــً  ؿــ  ّأقــدالُ   (3){ ّقــسىا اا ّضغــْيُ ب٢  ــطّضاو  ــ  ل  }ٓ ــْل : معك

ــا أٍــ  ٓ ــط     ٓ ــْل : أّؽ لــً  ٔ ــٕ ّمــً   (4){ّبش  ايــت نياٜذــ٘ مــيَه ٓ
  .(5)(  ااٌ معُ ق ٙ شير مً  ْمُ

ــ٘ ايبدـــد   ازبـــْا     ــاٌ اييـــاؽ ًب هٓـ  ـــطٚ أـــو ٓ ػـــه ىـــساٛ ا٨مبـ
ي نــــ٣و ميالــــْل ّمذَــــْو    نيالــــْل ىــــساٛ ا٨مبــــاٌ  ْاــــُ اشبالــــا   

ايكدـــصٓط ّايكدْٓـــو ّايعاـــط قـــً نيـــاقكَه     ي نػـــ نـب ّاىبػـــ ناا ل 
ي ــصًٓ اذــطّا   يك أــس بغــكداي٘ باكنــا  ايهــسًٓ    ــ٣ دبكنــ  نيــاقكَه   

 م  نياق٘ اا ّضغْيُ .
 نـــا زاو اىبػـــ نٌْ هميـــْا لــــاا ّىال ـــْا لايؿـــَاز ـب  ٣لـــس مــــً        

   ٔسٍه لا٤ّامط ا٨ ٔ٘ ّايػي٘ اييبْٓ٘ ايؿطٓذ٘ .
 خــاضاٌْ قــً اييــساٛ ّاىب كــْز ّأمــا مذَــْو ا٦ٓــ٘  ــاٌ  ــ  اىبــ١ميـب

 ميُ .
ــاىٕ ــعّو    اي  :  بضازٗ  ذ ــُ اىبػــ نـب ًب ايــسًٓ ّمعط ــ٘ غــيً ا٨مبــاٌ ل 

 ايكيعِ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .
                                                           

 .9غْضٗ ا٤هعا   (1)
 .10ضٗ ا٤هعا  غْ (2)
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 ؿـــطٓو اىبػـــ نـب لـــعاطامَه لايػـــ٣م٘ مـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ  :اي ايـــد 
 اذطّا .

ــ   ــ٘    :ايطالـ ــطاٜا ايعبازٓـ ــاٌ ايذـ ــاو ّلٔـ ــعّل ا٤هنـ ــ٘ ييـ ــ٘ م سمـ ا٦ٓـ
   ق ٙ اىبػ نـب أزا٠ٍا .ايا ػب

ــسئ      :اشبــامؼ  ــاىٌْ ٍّــْ أٌ ا٨مبــاٌ بض  ــاٛ ّ  ــسو ّمســْ ل ــاٌ   لٔ
بخبـــاض ا٦ٓـــ٘ قـــً ىكٔريـــ٘ نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا   ٍّـــْ ا٨ض ـــساز ل ْيـــُ  

 .(1) [ اْٜلَاـُِعُىَّلَّٖ ذََِٝلْتيتمُوَّلََمُ  وْاْٙ عافب  

ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ زقـــْٗ ي ريَـــاز ّ َـــط ي ـــيذؼ ايؿـــَْٓ٘        :ايػـــازؽ 
ــال  عـــافب       ّ ــْٚ ّايغْآـــ٘    ـ ــً ب بـــا  ا ـ ــا  قـ وَ تلَاـِااا ْلَٚاااْٝللا٨مكيـ

 . (2)[رتغ يتٗ َََلاتٗ بَ ُللَْٝل ِْ ماٞتَلوَََّ بَ َلهَىََّ ُلوَْتََٜلرتْٚمُ ُلظامُؿ َ

مــً مكــازٓ   ىــساٛ ا٨مبـــاٌ ذبــصٓط ّبىــصاض اىبػــ نـب مـــً        :ايػــال   
أقـــ٣و مـــً  ايعيـــ  ّاشبالـــ  ّم ـــسماا ايهـــ٣ي٘ ايـــا  ـــبـب هٓـــ٘ ايبدـــد 

أقـــْ ا   بش  كذـــط  قـــً نياقـــ٘ ايـــصًٓ اذـــطّا مكـــازٓ  مـــً ا٤شٚ        
 . (3) [ٖتْٝلََؼام وْاْٙل ا  لرت  يّأغبا  ايهطض   ّ س  ال  عافب  

ــ٘    ــٙ مط بـ ــْ أزىـ ــ نـب ب٢ أشٚ   ٍّـ ــطّا اىبػـ ــصًٓ اذـ ــط ايـ أٖ يـــً ٓهـ
ّأ ــ  خػـــاضٗ مــً ايهـــطض     ـــْ أنيــا  اىبػـــ نٌْ ايــصًٓ اذـــطّا  َـــ      

ط بــ٘ مــً ا٤شٚ   أو ٓ  ــٙ اىبػــ نٌْ ايهــطض مــً ايــصًٓ        نــٌْ شاا اىب
 اذطّا .

ازبــْا  ٍــْ اي ــاىٕ   يــصا  ــاٌ ا٦ٓــ٘  يكــح ّ َــسٖ اىبػــ نـب بفب          
ــافب      ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ــْ م ــاز   ٍّ ــب  ايطؾ  [َّهْاا ِٞتَلَّٖظ اامََّؽتلَّٖ ُٛتْااتتَُُِٙلغ
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ــ        (1) ــطّا لايبانيـ ــصًٓ اذـ ــا  ايـ ــً ب بـ ــساظ مـ ــطا  ا٨هـ ــصا ايكـ ــً ٍـ  نـ
 مكازٓ  هٓ٘ ايبدد ّاِْ : ئنٌْ مً

 : ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ٢  هطّا أىذػنه لالاق٘ ايصًٓ اذطّا. أ٢ّو
ــاو  ــ  ٕ       : اىٔ ــصٖ ٓ ــْاٛ اي ــطض غ ــً ايه ــ نـب م ــ٘ ي نػ ــاٌ ّا ٔ ــساٛ ا٨مب ى

ــْ        ــال ايعن ــ٘ ًب ه ــام٣ا ايباني  ــً اىبع ــح ق ــصٖ ٓسؾ ــه أّ اي ــً   ٍ م
 ق َٔا .

ــاو  ــص   : اي ـ ــ٘ ايـ ــً نياقـ ــ نـب مـ ــساظ اىبػـ ــْ  بهـ ــا ّاـ ــطّا ٤ىَـ ًٓ اذـ
 خػاضٗ ًب اييؿ  ـب .

ــاو  ــ٣        :ضالعـ ــً ا٨ى ـ ــ نـب مـ ــ٣م٘ اىبػـ ــٙ غـ ــد ق ـ ــ٘ ايبدـ ــسل هٓـ  ـ
ــٔغ٘    ــطز ب٢ لكــ ــا مل  ــ ــ٣ي٘ ٤ىَــ ــبا  ايهــ ــساز ّايينــــْم ّأغــ ّا٨ض ــ

[ ٍّـــصا ايؿـــط  مكريـــسز ًب اـــ  ٓـــْو    اْٜلَاـُِعُاااىَّازبن ـــ٘ ايؿـــطنئ٘  

 ْ ا ايـــصًٓ  كالـــ  هٓـــ٘ ايبدـــد ق ـــٙ اىبػـــ نـب ًب ايكـــباح ٍّـــه مل ٓالٔعـــ
 اذطّا .

ــه مل      ــس أىَـ ــط  يك اـ ــٔغ٘ ايؿـ ــصاا قـ ــاٛ لـ ــَٔه ًب اىبػـ ــ  ق ـ ــه  الـ  ـ
ــطاض      ــً أغـ ــْ مـ ــ٘   ٍّـ ــْو اي ٔامـ ــصا بفب ٓـ ــطّا   ٍّنـ ــصًٓ اذـ ــْا ايـ ٓالٔعـ
ــاضٗ      ــُ ايبؿ ــ ٌ  نــٌْ  ٔ ــو ل ــطهٌ مــً ايكدطٓ ــاىٌْ غــ٣م٘ اي  ّضؾــداا  
ــً      ــ  مـ ــ٘   ٍّـ ــْو اي ٔامـ ــسزٗ بفب ٓـ ــ  مكريـ ــً ايعٓـ ــ نـب مـ ــن٘ اىبػـ ّقكـ

 نٔي٘ ًب ىذْغَه .أغبا  يبعد ايػ
 ازبْا  ىعه   مً اَاا :

 غ٣م٘ ا٦لاٛ مً ا٨ض ساز . :ا٤ّفب 
قكــن٘ أٍــ  ايعمــاٌ ايــصًٓ ٓك ــٌْ هٓــ٘ ايبدــد مــً ا٨ض ــساز   :اي اىٔــ٘ 

بش أٌ   ـــسٓطٍا : بٌ اا قـــع ّاـــ  ٓؿـــَس  ـــه ٍـــصا ائـــْو   ٍّـــصِ        
ايػـــاق٘ لا٨مبـــاٌ ّايػـــ٣م٘ مـــً ا٨ض ـــساز  ـــ  بكْا ق ـــٙ شاا ايـــيَال        

ــُ  عــافب    ّباك ــاا مــً مكــازٓ   ْي ــْا نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا   ٍّــصا اي ب يب

                                                           

 .6غْضٗ ايذاذب٘  (1)
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ــا ط ّٓكــْ  بفب اا    (1) [ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّاللل  ــه اين ــسٖ لَ   ــس ٓ ك

   ٍّه مبكيعٌْ قً ا٨ى ٔاز ي صًٓ اذطّا .      
ــ٘ ــ نـب      اي اي ـ ــطهٌ ا٤مـــً ًب ىذـــْؽ اىبػـ ــ٘ مـــً اي ـ :  بعـــد اـــ  هٓـ

 اشبْ  مً نياق٘ ايصًٓ اذطّا . ّ الطز قيَه
 ّمً ا٨قرياظ ًب ا٤ّامط ّاييْإٍ ا٨ ٔ٘ أمْض :

ــُ         ا٤ّل ــ٘ ي ــٌْ م سم ــا ٓن ــ مط قب ــه ٓ ــٕٛ   ــ  لايؿ ــع ّا ــ مط اا ق ٓ :
 ّػبع ُ أمطاو غ٣َو ٓػ او .

ــاىٕ  ــٙ      :اي  ــه ٓيَ ــا٤مط لذعــ  قنــ  قــا    ٓكذهــ  اا قــع ّاــ  ل
 قنا ٓنٌْ لطظخاو زٌّ ب ٔاىُ .

ــ٘ اسبـــْااع ّايعْاٜـــ  ايـــا ذبـــْل زٌّ   :اي ايـــد   ذهـــ  اا لعظاهـ
ــافب        ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــْ مـ ــاسباا   ٍّـ ــ نـب ايكـ ــ  اىبػـ وَِٖاااِّاََِٙل عـ

 . (2) [ِٞعَْٛتٍِللَٗتُْٓاْٙلوَٖتعَٗ ٓاْٙلَتهْتت ُوَٜ

ــا ــس أخـ ــ ه     ي ـ ــ٘ ي نػـ ــاضٗ ايكامـ ــطض ّاشبػـ ــً ايهـ ــ  قـ ــع ّاـ اا قـ
 ايكهنئ٘ ق ٙ أمْض :ايصٖ ٓالٔ  ايصًٓ اذطّا يبا ٓسل لايس٢ي٘ 

 : خػاضٗ ايصًٓ اذطّا ًب ايسىٔا . أ٢ّو
ايعــصا  ا٤يــٔه ًب ا٦خــطٗ ي ــصًٓ اذــطّا   ّ ــس  نــطض ايْقٔــس    : اىٔــاو 

ــبداىُ      ــال غــ ــاا    ــ ــاا مككائــ ــ٣ن هٓــ ــطاا ًب  ــ ــ  مــ ــا طًٓ أضلــ ي نــ
وَََتْااااتتعَْاٗاىٞتَّل*وَٜلوََّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّلراَٖ بََؿِاااإالوَْتيتاااامُوَّلراَٖٗ اااا ِلراوْٖتئِااااَّلهُااااْٙلَّٖ ختَسِاااامُل 

ل*راَٖ عَاااذتَّ الوَٖتاااىْ تلرتَُااإ لُٚتَاااًًّٛلٖتََاااَءَهُْٙلَّٖ عَاااذتَّ ُلوَٖتَُاااِّ ََََُِهُْٙلرَ  تتااا  لوَهُاااْٙل تلََشْاااعُمُوَٜللللل

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .150غْضٗ ايب طٗ  (2)



 187  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ََااااىَْ٘لََ  شَااااَهُْٙلَّٖ عَااااذتَّ ُللل*ََتْااااتتعَْاٗاىٞتَّلراَٖ عَااااذتَّ الوَ اَٜلَُهَااااَََٙلٖتُٛحُِـتاااا  لراَٖ ٓتااااَظِماََٝللل

 .(1) [ىْاِهاْٙلوَِْٚٝلَتحْجِلرت ُُِْٗهاْٙلوَََُاىٔال اوااىَّلََٚلْاَْتاْٙلَتعَْٛٗاىَِْٜٚٝلظت

ــاو  ــصًٓ اذــطّا   ٍّــ  ٓؿــن      : اي  ــاؽ نبٔعــاو مــً نياقــ٘ اي ــصاض ايي بى
ٍــصا ا٨ىــصاض شاا ايــصًٓ اذــطّا ّض٠غــاَٜه ازبــْا  ىعــه   ٍّــْ مــً         

ــ٘    ٔ       ــا ه اىبصمْم ــذا َه ّخك ــْو لك ــً   ــه م ــطهٌ بىَ ــاظ اي  نــٌْ بقري
ــ٘ ّايكـــ٣ح      ــ٘ ّا٨ىالـ ــْا  ايكْلـ ــه ألـ ــاو  ـ ــه ّ اذبـ ــام٣و  ـ ا٨ىـــصاض ؾـ
ــ       ــ٘ ّاييال ــه بفب ايكْل ــط ّاي   ــا  اينذ ــازضٗ أضل ــ  ٗ قبب ــْاٍس ا ــاي ؾ ٍّي
لايؿـــَاز ـب   ئـــسخ  معَـــه أا ـــط ا٤ بـــا    ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ   ْيـــُ  

ََااا َُْٗاىَٜلظِاااٍل َِاااٝالَّٖٗ ااا ِلوَ َرتَْاااجَلَََّٖاااَََّلل* ا تَّلَُاااَءَلٞتظْااامُلَّٖٗ ااا ِلوََّٖ يتااات حُل عـــافب  

 . (2) [لرتظ ىَََُّ 

ــْاج صبكنعــ٘ ّمكذط ــ٘   ئنــٌْ شخــ ٗ     ــساٛ ا٨مبــاٌ ٍــصِ ا٤   كك  ــٙ ى
ّايـــعاو ضبذْظـــاو  ـــه   ّهانـــطاو  ـــسآكَه ّظبـــا َه     ـــٔؼ لــــب ىٔـــ   
ــس         ــً قي ــطاو م ــطٓو ّا٨ا ــساٛ ايكؿ ــٕ ى ــْظ لك   ــاٌ   ّايذ ــساٛ ا٨مب ــطّٗ ى  

ــس ب٢ ايي  ـــب ايعب ــافب    اا ّل ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ــْ م ــَاز ـب   ٍّ ــ  لايؿ ال
أٖ  (3) [ظتااااإاْٜلَتااااَرُىَّلوَرتاتااااَُٚىَّلَّٖظَاااا َ َلوَاَتااااىَّْلَّٖ َْتااااَ َلظتااااإاَْىََّٞآاْٙلظِااااٍلَّٖاااا  َٝاللل 

 ٓػك عو اييال  لايؿَاز ـب أزاٛ ايذطاٜا ّايْااباا ايعبازٓ٘ . 
ــْم  ــا   خبكـ ــً ايطلـ ــٕ قـ ــاٌ ًب اييَـ ــ٘ ا٨ىػـ ــْقٔ٘ خ٣ ـ ــاىٌْ مْنـ   ـ

 ّاِْ :
ــنآّ٘      ٤ّل ا ــ  ايػـ ــعل اينكـ ــاٛ ّأىـ ــد ا٤ىبٔـ ــ ٌ ألعـ ــه لـ ــٕ أق ـ : أىـ

 حبطم٘ ايطلا .
 أىٕ أق ه لك ٔس اىب١ميـب حبطم٘ ايطلا . :اي اىٕ 

                                                           

 .55-52غْضٗ ايعينبْا  (1)
 .2-1غْضٗ اييكط  (2)
 .11غْضٗ ايكْل٘  (3)
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أىــٕ أق ــه لــ ىٕ أضظل اىبػــ نـب قبــا ػبع ــَه ًب  يــٙ قــً         :اي ايــد 
 أا  ايطلا .

بىـــٕ اق ـــه لـــك٣ّٗ اىبػـــ نـب هٓـــ٘ اييَـــٕ قـــً ايطلـــا وبـــؼ  :ايطالـــ  
 . مطاا ًب ائْو
بىــــٕ أق ــــه لاىب٣ظمــــ٘ لـــــب خ٣ ــــ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب ا٤ض   :اشبــــامؼ 

ــٙ      ــاو قػــط ّهااــ٘ ق  ــس مــطا أٓ ــ ا٣ٔو   ّ  ــا أاــ٣و ّ  ّبمكياقــُ قــً ايطل
ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه أّ أٍـــ  لٔكـــُ ّأقـــدالُ ّمل  
ٓ سنــْا لايطلــا ّايذاٜــسٗ ا طمــ٘ مــ  ّاــْز  طٓــ  مــً أٍــ  اينكــا           

ــ  ٘   ّبظزازا أمـــْال ايكـــدال٘ ّمـــيَه مـــً اـــاٌ     ّاغـــْا َه ًب اىبسٓيـ
ــساو       ــْا أهـ ــصا مل ٓ طنـ ــ  ٍـ ــ ؽ   ّمـ ــُ لايذـ ــام لـ ــصٍ  اشبـ ــط ايـ ٓنػـ

 لايطلح ّايذاٜسٗ ايطلْٓ٘ .
بىـــٕ أق ـــه ل ٔـــاو اىبػـــ نـب لـــا٨ طا  ّايكـــسآً لٔـــيَه   :ايػـــازؽ 

 مً    ضلا ّضلح ضبطو .
ــال   ــٌْ    :ايػـ ــصًٓ ػبكيبـ ــسِ ي ـ ــصٖ أقـ ــٔه ايـ ــاي ْا  ايع ـ ــه لـ اا ٓع ـ

 ايطلا نياق٘ يُ غبداىُ .
ــامً  ــط        :اي  ــا ظاا ــً ايطل ــٕ ق ــ٘ اييَ ــاٌ ًب هٓ ــساٛ ا٨مب ــ ٌ ى ــه ل اا ٓع 

ــط          ــصا ايعاا ــاؽ لَ ـــب ايي ــاخط ل ــبٔ  ي كذ ــا ّغ ــ  ايطل ــً أا ــ نـب ق ي نػ
 ّا٨ىعااض   ّما ٓسؾح قيُ مً اىبيا   .

اا أق ــه لــ ٌ اىبػــ نـب ٓك ــٌْ اــ  ٓــْو هٓــ٘ اييَــٕ قــً           :ايكاغــ   
ٗ  كنــــٌْ م١زٓــــاو  ــــه   ّقــــطانياو مػــــك ٔناو ًب لــــا  ايطلــــا ًب ايكــــ٣

 اىبعام٣ا ّايكرياضٗ ّاىبناغ  .
قــً ايػــاٜ  لــً ألــٙ ايػــاٜ  اىــُ اــاٌ ؾــطٓر ايــي  قــ ٙ اا         )

ّغــ ه ًب اّل ا٢غــ٣و ًب ايكريــاضٗ   نــا اــاٌ ٓــْو ايذــكح  ــال   ّهيــُ ق ٔــُ 
 .(1)(مطهبا لاخٙ ّؾطٓنٕ ٢  ساضٖ ٢ّ كباضٚ

                                                           

 .6/78ايػيً ايناٚ ي بَٔ ٕ  (1)
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  ث َداء اإلمي ٌ ق َىٌ انتؼ ضد بني آٌ 
ي س خل اا قع ّا   ػعاو ّناىـب هٓ٘ ليساٛ ا٨مباٌ مً لـب غك٘ ا٦  
ّماٜكـب ّغك٘ ّ ٣ ـب هٓ٘ ٍٕ صبنْ  ما لـب ايس كـب حبنن٘ ميُ  عافب   ٍّْ 

ًب ضز اا قع ّا    (1)[ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛىَٜمً مكازٓ   ْيُ  عافب  

 : ق ٙ اىب٣ٜن٘ مً اَاا
ــاا       ا٤ّفب ــامـب هٓ ــ  قبه ــ نـب ي عن ــد اىبػ ــاٌ يبع ــساٛ ا٨مب ــا   ى : مي

 اييساٛ .
ــ٘  ــامٔيَا     :اي اىٔ ــسلط ًب مه ــساٛ ّايك ــاا ايي ــك٣ّٗ هٓ ــ  اىبػــ نـب ل  ط ٔ

 اي سغٔ٘ .
ٍّــــصا ايس ٔــــ  مــــً مكــــازٓ  ضهبــــ٘ اا قــــع ّاــــ  ًب ايــــسىٔا  

 ّا٦خطٗ .
ٕ ّقـــً  ــ ــن٬ع٪اٌ اين٣لـ ــً غ٪ـ ــْاؽ لـ ــْل ا اييـ ا   ٓ ـــْل: مسعـــت ضغـ

ّغــ ه ٓ ــْل: ا مــا مــً   ــ  ب٢ ٍّــْ لـــب بقــبعـب   ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ 
ــاٛ       ــُ  ّبشا ؾ ــُ أ ام ــاٛ أٌ ٓ ٔن ــاىبـب  بشا ؾ ــطهبً ض  ايع ــال  اي ــً أق م

ــْل:   ــاٌ ٓ  ــُا. ّا ــُ أظا  ــا   أٌ ٓعٓغ ــت   ْلي ــْ    ب ــ  اي   ــا م   ــٙ  آ ق 
 . (2) (زٓيرا.  ال: اّاىبٔعاٌ لٔس ايطهبً ؽبذهُ ّٓط عُ

ــ٘  ــاٌ  ــــ اي اي ــ ــطاضٍا   : لٔــ ــ  ل غــ ــساٛ ٓكع ــ ــاا اييــ ــام لآٓــ اىٌْ خــ
 ّشخاٜطٍا ّمْنْقَا ّايعن  قبهامٔيَا .

ــ٘  ــاٌ     :ايطالعـ ــساٛ ا٨مبـ ــ٘ ىـ ــٙ هٓـ ــسزٗ ق ـ ــاا اىبكعـ ــو ا٦ٓـ ــطاض قالـ أغـ
ــ٘      ــاا اي ناىٔـ ــاٌ ا٦ٓـ ــاا  ـ ــساٛ ا٦ٓـ ــاا ىـ ــً هٓـ ــسٗ مـ ــ٘ ّاهـ ــك ياٛ هٓـ ّل غـ
ــْو       ــً اىبع  ــصا   ّم ــطاو ٍ ــطٓو ّا٨ا ــساٛ ايكؿ ــسأ لي ــطٚ  ب ــاىـب ا٤خ ّاي ن

ــً      أٌ ــ  مـ ــُ ٢ مبيـ ــو ب٢ أىـ ــطّ  ايعالـ ــً هـ ــٔؼ مـ ــا( يـ ــساٛ )ٓـ ــ  اييـ يذـ

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .4/36 ذػ  بلً ا    (2)
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بهكػــا  قالــو هٓــ٘ ىــساٛ ا٨مبــاٌ ق ــٙ ا٦ٓــ٘ أّ ا٦ٓــاا ايــا غــب كَا         
 ل داظ أمْض :

ب كــا  يغــ٘ اي ــطهٌ ل ىَــا أقــه مــً أٌ ذبــٔ  لَــا اي ْاقــس         :ا٤ّل 
 اييدْٓ٘ ّايب٣ ٔ٘ ّاىبيال ٔ٘ .

ــاىٕ  ٘    :اي  ــ  ــاا ّق ــٔال ا٦ٓ ــه ّغ ــٙ ى  ــساض ق  ــاّضٗ   اىب ــاا اىبكري ا٦ٓ
 لعهَا لبعا .

ــد  ــاا       :اي اي ــاٌ ّا٦ٓ ــساٛ ا٨مب ــ٘ ى ـــب هٓ ــْ  ل ــاز اىبْن ــْقٔ٘ بذب مْن
 ايا غب كَا .

مبنـً   غــٔؼ ق ـه اسٓــس ٍّـْ ) قالــو هٓـ٘ اييــساٛ ق ـٙ مــا       :ايطالـ   
ــساٛ ي يــاؽ     ــاا ايــا  كْاــُ لايي ــساٛ ا٨مبــاٌ ّا٦ٓ ــاا ى  ب ــَا ( ئؿــن  هٓ

اٛ ٤ٍـــ  اينكـــا  أّ لـــ  بغـــطأٜ  أّ نبٔعـــاو أّ ا٦ٓـــاا اشباقـــ٘ لاييـــس
   ٍه .

 نــ ٣و ّضزا هٓــ٘ لا٨خبــاض قــً  ــاىٌْ زاٜــه مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئــ٘        
ّاــاٛ  (1) [ اٞ َٛااَلَّٖ ُٛؤَُِْٚااىَٜل اَْااىَ ٌلٍّــْ ا٤خــْٗ لـــب اىبــ١ميـب    ــال  عــافب    

لعـــسِ ا٤مـــط مـــً قيـــس اا ي نػـــ نـب لا٨قـــ٣ح لــــب اىبػـــ نـب ٤ٌ اا 
٢ أٌ ٓنْىــْا أخــِْ يككع بَــا هٓكــاٌ مــً هٓــاا اييــساٛ انــا  قــع ّاــ  ألــٙ ب

َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل تلََتْاااختمْلاتاااىٌ٘لِٚاااْٝلاتاااىْ٘تللَتَاااًلرتْٜلللًب  ْيـــُ  عـــافب  

َٝلَو تلللللللل َُْه ِٚاا ُْااًمَّل ََ َٝل ٓااا ََ ْٜل َِٞتااٍَءلَلَتااًلرت ْٝل ِٚاا َِٞتااٌَءل ْٙلَو تل َُْه ِٚاا ُْااًمَّل ََ ٞاااىَّل ٓاى ََ

ََتاااْلللللللللَتٗ ِٛاا ُوَّلرتٞياتَاآال ْٙل ٖتاا ْٝل َٚاا ٜالَو ْالَرْعااَ لََّّاَ ااَ ٖ ياُتااى ُٙلَّ ُتااَ الرااائ َ لَِّ ْساا  ٖ ََااََرُ وَّلراَألت َت ْٙلَو تل

َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّلَُّْتتَِبُااااىَّلْتاااا ِوًَّلِٚااااْٝلَّٖو ااااٝ لل*ظتِّاوْٖتئِااااَّلهُااااْٙلَّٖو ااااَُِٖٛىَٜل

                                                           

 .10غْضٗ اسبريطاا  (1)
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تتااالْلرَعْؼاااآاْٙلرَعْؼ اااَلرتَُحِااال لرتحَااا ُْاْٙلرتْٜلل اَٜلرَعْاااغَلَّٖو اااٝ ل اَ اااٌٙلوَ تلَتََتَتُاااىَّلوَ تلََ  ل

 .(1) [ََِّ ْإتلٖتحَْٙلرتَُِ ِلَُْٚت َلظتٓتماهْتاُٛى ُلوَََّ ُاىَّلَّٖٗ  َل اَٜلَّٖٗ  َلَتىََّ ٌل َحٌُِٙ

 ّؼبكن   اىٌْ أخْٗ اىبػ نـب ايصٖ  كهنيُ ا٦ٓ٘ أق٣ِ ّاٍْاو :
ــ١ميـب ًب   ا٤ّل ـــب اىبـ ــْٗ لـ ــ٣ا ا٤خـ ــاىٕ ّقـ ــ٘   : معـ ــريس ّا  ـ اىبػـ
 ايْاهسٗ .
 أخْٗ اىبػ نـب ًب ايب س ّاىبكط ايْاهس . :اي اىٕ 

 بضازٗ معاىٕ ا٤خْٗ لـب اىبػ نـب مً أٍ  ا  ظماٌ . :اي ايد 
ــ   ــ٘     :ايطالـ ــ  ا٤ظميـ ــً أٍـ ــ ناا مـ ــ نـب ّاىبػـ ــْٗ اىبػـ ــْز أخـ اىب كـ

ــ٘         ــازٓ  ا٦ٓ ــً مك ــَا م ــِْ   ّا  ــصِ ايْا ـــب ٍ ــاض  ل ــ٘   ٢ّ  ع اىبكعا ب
ــ٘ ــْ    اينطمبـ ــٙ عبـ ــال ق ـ ـــب ا٤أـ ــ  لـ ــسّز ّمككـ ــْٗ يبـ ــ  ا٤خـ بش أٌ هبـ

ــ٘         ــْزٗ ّا ب ــاض اىب ــسِ ل ظَ ــ نـب ٓكعاٍ ــً اىبػ ــ  م ــ  أ ــْو ا ــساز ٓ  ا٨مك
ــ١ميـب      ــً اىب ــ٣ َه م ــ١ميـب أغ ــطاز اىب ــصاط ا٤  ــ نـب   ّٓ ــاٌ ي نػ ّا٨هػ

      ٖ ــص ــيَال اي ــٙ اي ــاا ق  ــسٍه اي ب ــ  ٕ لع ــً ٓ ــٌْ ىب ــا٨اطاو   ّٓطا ــسل  ل ٓ
 ق ُٔ ىساٛ ا٨مباٌ .

  كم آٌت ابٍ ٌ  َىٌ ق
ــ٘ ًب ا٤ض         ــاٌ خ ٔذـ ــ  ا٨ىػـ ــٙ اعـ ــ٘ ق ـ ــت اىب٣ٜنـ ــا بهكريـ هٔينـ

ــ         ــع ّا ــالَه اا ق ــسماٛ أا ــذر اي ــس ًب ا٤ض  ّٓػ ــُ ٓذػ  اِّٞااٍل٤ى

ــكريالْا ا قـــع ّاـــ  ّاغكبؿـــطّا لذهـــ ُ      (2)[رتلْٗتاااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜلل   غـ

     ْ و ّضهبكــــُ لاييــــاؽ   ّأزضاــــْا بغــــكسام٘ اسبٔــــاٗ ًب ا٤ض  بفب ٓـــــ
ــسماٛ غــبباو لك طٓــ       اي ٔامــ٘ مــً  ــ  أٌ ٓنــٌْ  ػــاز ا٨ىػــاٌ ّغــذنُ اي

 أّاٌ بى الا  اسبٔاٗ ا٨ىػاىٔ٘ ًب ا٤ض  .

                                                           

 .12-11غْضٗ اسبريطاا  (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
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ــ٘      ــ  لبع ـ ــع ّاـ ــ   ذهـــ  اا قـ ــع ّاـ ــه اا قـ ــازٓ  ق ـ ّمـــً مكـ
ــطهٌ       ــعّل اي ـ ــ ه ّىـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ َِبََُْٞ اااَلِٖٓاااإِّللايـ

هــامـب ّميــا    ْيــُ  عــافب أقــ٣ِ   ــ٣ ٓع ــه أهــس معيــٙ ّم   (1) [شَااٍْءٍ

 أق٣ِ ب٢ ٍْ غبداىُ .  
 ٍّياي مػاٜ  :

ــطهٌ       :ا٤ّفب  ــعّل اي ــ ــاٌ ًب ىــ ــازٓ  ايكبٔــ ــط ىبكــ ــً هكــ ــٔؼ مــ يــ
 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ ميَا :

 ّىعييا ق ٔر اينكا   بٔاىاو ىبذأٍه ايكْهٔس . :أ٢ّو 
 ّىعييا ق ٔر اينكا   بٔاىاو ٤هناو ايؿطٓع٘ . : اىٔاو 
 ّىعييا ق ٔر اينكا   بٔاىاو يػب  اييرياٗ ًب ا٦خطٗ . :  اي او

ّىعييــــا ق ٔــــر اينكــــا   بٔاىــــاو يطهبــــ٘ اا ل ٍــــ  ا٤ض   :ضالعــــاو 
 .(2) [وَََٚلرت ْسَٗ َََِتل ا  ل َحَْٛ  لِٖٗ عََٖتِٛنَّمكسا او ىبا ّضز ًب ايكيعٓ   

ــ       :خامػــاو  از ّىعييــا ق ٔــر اينكــا   بٔاىــاو ي الــو مــً قيــس اا لايعب
ّ  ـــطٓبَه بفب ميـــاظل ايالاقـــ٘   ّلعـــد اييذـــطٗ ًب ىذْغـــَه مـــً ايغْآـــ٘  

 ّايه٣ي٘ .
ّىعييــــا ق ٔـــر اينكــــا   بٔاىــــاو يػـــيً ا٨مبــــاٌ ّأغــــبا     :غازغـــاو  

 ا سآ٘ ّايك٣ح .
ّىعييــا ق ٔــر اينكــا   بٔاىــاو ي٥اــط ّاي ــْا  ايــصٖ ٓذــْظ لــُ   :غــالعاو 
 اىبػ نٌْ .
ــ     : اميــاو   او ّؾــاٍساو ق ــٙ اــٌْ اىبػـــ نـب    ّىعييــا ق ٔــر اينكــا   بٔاى

 . (3)[ََُْمَلراَٚ ٍلراَْماَُجْلََََِّٖٗا 

                                                           

 .89غْضٗ اييد   (1)
 .107غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (2)
 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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 ايكبٔاٌ . [لَصاََُْمَلراَٚ ٍّي س  اظ اىبػ نٌْ قبط ب٘  

: ّىعييــا ق ٔــر اينكــا   بٔاىــاو ي ْاابــاا ايعبازٓــ٘ اايكــ٣ٗ         اغــعاو
 ّايعااٗ ّايكٔاو ّاسبال .

ــاو ي كــاسبا  :قاؾــطاو  ــا ق ٔــر اي ــطهٌ  بٔاى ــُ مــً ا٤اــط  ّىعيي ا ّمــا  ٔ
 ّاي ْا  .

ــط   ــازٖ قؿ ــا       :اسب ــامـب شاا اينك ــاو ىبه ــا   بٔاى ــر اينك ــا ق ٔ ّىعيي
ــْض     ــا  غـ ــ  اينكـ ــال ٘   ّيذـ ــنآّ٘ ايػـ ــ  ايػـ ــطهٌ   ّاينكـ ــْ اي ـ   ٍّـ
اىبْاب٘ اين ٔـ٘ ايـصٖ ٓؿـن  اـ  أ ـطاز اينكـ  ايػـنآّ٘ اىبيعيـ٘ مـً قيـس           

 اا غبداىُ .
بٔاىــاو ٤هــْال ٓــْو اي ٔامــ٘      ّىعييــا ق ٔــر اينكــا      :اي ــاىٕ قؿــط  

 اَٜلّظبــــاٗ اىبــــ١ميـب ْٓمٝــــص مــــً ايذــــع  ّايعــــصا     ــــال  عــــافب   

راوْٖتئِاااَّلل*َّٖ اااذََِٝلاتاااَٖاىَّل َر ََاااَلَّٖٗ ااا ُلَااااَٙلَّسْاااتتُتَُٚىَّلظتااا َلََاااىْفٌللَٗتاااُْهاْٙلوَ تلهُاااْٙلََحْ َٞااااىَٜللللللل

 .(1) [رتطْحََ ُلَّٖ ََََ ِلَََِٖ ََِٝلظُِهََ

مسآّـــ٘ ي٥خـــ٣ل اسبنٔـــسٗ ّهػـــً ايػـــنت        ّاـــ  هٓـــ٘ زقـــْٗ  
ّ َــصٓ  ا٤يػــً ٍّــٕ ّا ٔــ٘ مــً  بــٔح اي ــْل ّايعــازاا ايطشٓ ــ٘   يــصا    
ــ٘        ــعازٗ ا٤لسٓ ــاو بفب ايػ ــٌْ نيطٓ  ــ٘  ن ــ٘ مسآّ ــطهٌ ىعن ــً اي  ــ٘ م ــ  هٓ  ن

 ًب ا٦خطٗ   ّؼبكن  ٍصا ايالطٓ  ّاٍْاو :
ــْؽ       ا٤ّل ــُ ًب شاا اييذـ ــ٘   ربالـ ــصاا ا٦ٓـ ــام لـ ــ  خـ ــُ نيطٓـ : بىـ

طٓ٘ بش ربــاي  ؾــغا  اي  ــْ    ّٓنــٌْ ميَااــاو ًب اسبٔــاٗ ائْمٔــ٘       ايبؿــ
 خاقاو لَا .
بىـــُ نيطٓـــ  قـــاو بفب ايػـــعازٗ ل دـــاظ ازبنـــ  لــــب اـــ  هٓـــ٘  :اي ـــاىٕ 

  طهىٔ٘ م  هٓاا اي طهٌ ا٤خطٚ .

                                                           

 .14-13غْضٗ ا٤ه ا   (1)
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 ــــ٣ّٗ ا٦ٓــــ٘ اي طهىٔــــ٘ ّايكــــسلط ًب معاىَٔــــا غــــبٔ  يئــــ    :اي ايــــد 
 اىبطا   ايػامٔ٘ ًب ا٦خطٗ .

يعنـــ  قبهـــامـب ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ غـــبٔ  ّميَـــاج بفب اي بـــد ا :ايطالـــ  
 ايساٜه ًب ازبي٘ .

ــساٜه ًب     :اشبــامؼ  ــد اي ــاضي ي ب ــ  مب ــطهٌ نيطٓ ــ٘ مــً اي   عاٍــس أٖ هٓ
 ازبياٌ   ّمً معاىٕ هاا٘ ايياؽ ي  طهٌ . 

ــٙ     ي ــس أضاز اا ــطهٌ أٌ  نــٌْ ؾــاٍساو ق  ــ٘ مــً اي  قــع ّاــ  ٤ٖ هٓ
ــ٘ ّأ ــطازِ اي    ــاٌ اىبكعا ب ــْز ايعم ــط ّاىبػــك ب       ق  ــٕ ّاسبان ــ٘ اىبان الْئ

 ٍّْ مً مكازٓ  اسباا٘ ايساٜن٘ ين  هٓ٘  طهىٔ٘ .
ٍّــ  ذبهــط ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔــ٘ ؾــاٍساو ٓـــْو اي ٔامــ٘   ازبــْا  ىعـــه          

يكنــٌْ  عأــ٘ ّأميــاو ّّا ٔــ٘ مــً ايعــصا  ي نــ١مً ايــصٖ ٓ ــط ليعّ ــا مــً  
ْز قيــس اا   ّهريــ٘ ق ــٙ اينــا ط ليعّ ــا   ّايــصٖ ٓكــط ق ــٙ ازبدــ       

لَــا   ّمبكيــ  مــً ايعنــ  قبهــامٔيَا اي سغــٔ٘   ّمبنــً اي ــْل أٌ اــ  هٓــ٘   
  طهىٔ٘ مْنْ  ي نػ  ّايكدكٔ    ّ َٔا لطا٘ مً ّاِْ :

: شاا ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لطاـــ٘ ّظٓـــازٗ ًب اشبـــ     ـــال  عـــافب        ا٤ّل
 .(1) [وَهَذتَّل ِْ مٌلُٚبََ َِ لرتٞ َٖ َََ ُ 

ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ّايعنــ  قبــا  َٔــا مــً  طؾــح ايااــ٘ قــً  ــ٣ّٗ ا٦ :اي ــاىٕ 
ــامـب     ــً مهـ ــك طأٗ مـ ــاييل   أّ اىبػـ ــ٘ لـ ــْاٛ ازب ٔـ ــْإٍ غـ ــط ّاييـ ا٤ّامـ

ــافب     ــال  عـ ــ٘    ـ ــْو ا٦ٓـ وَهَاااذتَّلِْتتاااَ ٌلرتٞ َٖ ََاااَ ُلُٚبَاااَ َِ لظتاااََ باعُى ُلوَََّ ُااااىَّلٖتعَٗ ٓااااْٙلللللّمذَـ

 .(2) [َامْحَُٛىَٜ

ــاٛ ّايع  :اي ايـــد  ــ  ّايينـ ــ٘ اشبـ ــاىٕ ايااـ ــسز معـ ــع٘ ًب دبـ ــازٗ ّايػـ ٓـ
 ايطظل اينطٓه   ًب  ٣ّٗ ا  هٓ٘ مً اي طهٌ   ّايعن  قبهامٔيَا .

                                                           

 .50ٗ ا٤ىبٔاٛ غْض (1)
 .155غْضٗ ا٤ىعاو  (2)
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ههـْض اـ  هٓـ٘ مـً اي ـطهٌ مـ  اىبـ١مً ًب اي ـا   يكنـٌْ يـُ            :ايطالـ   
ّا ٔــ٘ ّهــطظاو مــً ايعــصا  ا٨لكــساٜٕ ّهػــا  مينــط ّىنــ     ــاٌ   ــت   
ــس ّضز       ــر   ّ  ــْضٗ اىب  ــٕ غ ــ٘ ٍّ ــْضٗ طبكْق ــْم غ ــيل خبك ــاٛ اي ا

  ً نـــط  لعــا أقــدا  ايــي  قــ ٙ اا ق ٔـــُ     قبــاؽ  ــال )   قــً بلــ
ٍّــْ ٢ ؼبػــ  أىــُ  ــا    ــعشا ٍــْ لعىػــاٌ    ق ــٙ  ــا خبــاٛ ّغــ ه ّهيــُ 

ــُ     ــُ ٓ ــطأ غــْضٗ اىب ــر هكــٙ خكنَــا  ــ  ٙ ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ ّغــ ه ّهي
 .  خاِ 

ــُ   ـــال ض  ــُ غـــْل اا قـــ ٙ اا ق ٔـ ــ ه : ّهيـ ــ٘ ّغـ ٍـــٕ ٍـــٕ اىباىعـ
 ّ ُٔ مػاٜ  : (1) (ي ا اىبيرئ٘  يرئُ مً قصا  ا

ب بــاا ؾــٕٛ يؿــٕٛ ٢ ٓــسل ق ــٙ ىذٔــُ قــً  ــ ِ    نــٌْ          :ا٤ّفب 
ــ٘      ــاا ّايػــْض  ــ  ميرئ ــ٘ ٢ ٓعــ  أٌ   ٍــا مــً ا٦ٓ غــْضٗ اىب ــر ميرئ

 خاق٘ م  ب كا  ا٦ٓاا لكبغ٘ ايكيعٓ  .
ــ٘  ــا        :اي اىٔـ ــطاض ىعّ ـ ــطهٌ ّأغـ ــاا اي ـ ــاا هٓـ ــيدٔ٘ ّلطاـ ــاز غـ بذبـ

 ّأىَا مً قيس اا.
بضازٗ  عـــسز مطا ـــ  ايؿـــذاق٘   ّقـــٔ  اييريـــاٗ ًب قـــامل       :اي ـــ٘ اي 

 اياظر .
ــُ   ّ ككـــو غـــْضٗ اىب ـــر    ــ٘ مْنـــْقٔ٘ ّؾـــ ٌ  ٔـ ّ نـــٌْ ينـــ  هٓـ
ل ىَــا ّا ٔــ٘ مــً قــصا  اي ــا ق ــٙ عبــْ ايعنــْو ا٨غــكغطا ٕ ًب قــامل         

 اي ْل ّايذع  .
ــياا ايــا  سؾــح         ــامل ايــاظر اسبػ ــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب ق ــً ميــا   ا٦ٓ ّم

 اىبػ ه  ا .قً  ٣ّٗ 
ّقــً قبـــس اا لـــً مػــعْز  ـــال ضغـــْل اا قــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ     

ــ ه ) ــط        ّغ ــي٘ لعؿ ــي٘   ّاسبػ ــُ هػ ــُ ل ــا  اا    ــً اك ــاو م ــطأ هط  ــً   م

                                                           

 .10/63ايسض اىبي ْض  (1)
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يــو هــط    ٢ّو هــط      هــط    ّينــً أ  {امل  }أم ا ــا . ٢   ــْل  
 .  (1) (ّمٔه هط  

ــاو ينــ  ؾــٞ (    اي ايــد قؿــط    ــا ق ٔــر اي ــطهٌ  بٔاى ل دــاظ أٌ : ّىعيي
ــا  ًب        ــ٘ اينك ــس ّضزا ا ن ــطهٌ   ي  ــْ اي  ــ٘ ٍ ــا  ًب ا٦ٓ ــً اينك ــطاز م اىب

 اي طهٌ عبْ ماٜ٘ ّ ػعاو ّأضلعـب مطٗ   ٍّْ ق ٙ ّاِْ ميَا :
: بضازٗ اـــــيؼ اينكـــــ  ايػـــــنآّ٘ ايياظيـــــ٘ مـــــً قيـــــس اا   ا٤ّل
 غبداىُ .

ــاىٕ  ــُ  عــافب     :اي  ــعل ٤هــس ايطغــ    انــا ًب  ْي ــا  مي خكــْم اك
 .(2) [َتَََُْلُٚىسًَلَّٖ ِٓتتَ َوَٖتُت ْلا 

  كس اينك  ايػنآّ٘ ايػال ٘ . :اي ايد 
ــ         ــس ّضز يذـ ــال ـب   ـ ــاٛ ايػـ ــا  ا٤ىبٔـ ــا  أ بـ [ رتهْااإالَّٖ ِٓتتاااَ الّبىكػـ

ـــب مــطٗ ًب اي ــطهٌ    ــال  عــافب     اااإ لَََرتهْاإتلَّٖ ِٓتتااَ الَتعَااَٖتىَّْل اٖتااًلللبهــسٚ ّ ٣ 

رت  لٞتعْبُااا َل ا  لَّٖٗ ااا َلوَ تلٞاشْاااماِتلراااا ِلشَاااُْئ َلوَ تلََت خِاااذتلرَعْؼااااَََلرَعْؼ اااَلرت ْرََرًاااَلللْتَِٗٛااا ٍلسَاااىََّءٍلرَََََُْاااَلوَرَُْااآََاْٙ

 .(3) [ِْٚٝل ُوٜالَّٖٗ  ِلظتإاْٜلَتىَٖ ىَّْلظتُاىٖاىَّلَّشْهَ ُوَّلراِّتٞ َلُٚتُِْٗٛىَٜ

: بضازٗ اي ــْح ا ذــْظ ايــصٖ اكــ  اا قــع ّاــ   ٔــُ أهــْال   ايطالــ 
رتٖتااْٙلَتعْٗتااْٙلرتَٜلَّٖٗ اا َلََعْٗتااُٙلَٚااَلظِااٍلَّٖتَااََٛءِلوََّألت ْعالللط اشب ــ     ــال  عــافب  ّم ــازٓ

 .(4) [ اَٜل تَِّٖلظٍِلِْتتَ ت

ــا ًب        ــاو ىب ــطهٌ  بٔاى ــر اي  ــا ق ٔ ــ٘ ّىعيي ــسٓط ا٦ٓ ــازٓ     ــً مك ــٌْ م ئن
 اي ْح ا ذْظ .

                                                           

 .1/15ايسض اىبي ْض  (1)
 .23غْضٗ ايػريسٗ  (2)
 .64غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
 .70غْضٗ اسبال  (4)
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بٌ  ػـــنٔ٘ اي ـــطهٌ لاينكـــا  ىعنـــ٘ ق نـــٙ ّ  أـــس يكهـــنيُ ايع ـــْو   
ــاٛ     ّ ــاٌ أٌ ايع ن ــ٘   ّيبٔ ــْو اي ٔام ــاؽ بفب ٓ ــُ ايي ــاج بئ ــا ؼبك ــاو ّم ا٤هن

ــاض        ــ ْا بفب معؿ ــً ٓك ــ ىَه ي ــُ   ــُ ّلٔاى ــ ِ ّ  ّٓ  ــسّا ًب  ذػ ــا باكَ مَن
مـــً شخــــاٜطِ ّايــــْظِ   يككري ـــٙ ايع ــــْو ّا٤غــــطاض مـــ  اــــ  غــــعٕ    

 ّباكَاز ميَه .
  ــٔؼ مــً نيايــ  ي ع ــه ّاىبعط ــ٘ ًب اي ــطهٌ ب٢ ّٓكــ  بفب ق ــْو         

ــ ــُ     ّ آـ ــً ل ْ ـ ــع قـ ــا ٓعريـ ــْ مـ ــاىٌْ ٍّـ ــ ٔه ل ـ ــ  ايكػـ ــسٗ   مـ اا هبٔـ
ــُ ّبفب ٓـــْو    ــ ْا ّٓكـــ ٌْ بئـ ــط يبـــا ّقـ ايع نـــاٛ مـــً ايـــْظ اي ـــطهٌ أا ـ
ــٌْ       ــ  أٌ  ن ــع ّا ــ ل اا ق ــصٖ ىػ ــصا اي ــ ىا ٍ ــ٘  ذػ ــُ  كن ــ٘   ّمي اي ٔام
ٍيــاي م١غػــاا ق نٔــ٘ ي يَــْ  قبيَرئكــُ ّايكْغــع٘  َٔــا   ّايعٓــازٗ        

ــ   ــعاٛ ايكذػـ ـــب أاـ ــا م٣ٓـ ــد ًب   ق َٔـ ــ٣ِ ٓبعـ ــاىٌْ أقـ ــٙ شاا اي ـ    ٔب ـ
 اييذْؽ اشبؿْ  ّاشبهْ  ّايكػ ٔه ّايؿنط ا قع ّا  .

ــطز شاــط اي ــْح ا ذــْظ ًب اي ــطهٌ   ّينيــُ ّضز ًب اييكــْم       ّمل ٓ
ــ٘    ــُ معـــطّ  قيـــس م٣ٜنـ ــ ه أىـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ّأخـــا ايـــي  قـــ ٙ اا ق ٔـ

 ايػناٛ .
ــ ٙ اا ق     ) ــْل اا قـ ــا ضغـ ــال : لٔينـ ــاؽ  ـ ــً قبـ ــً الـ ــُ قـ ــُ ٔـ ّهيـ

ــ        ــناٛ    ب ــ  ايػ ــ  أ  ــُ بشا اىؿ ــ٣و ٓياأ ــُ ايػ ــ  ق ٔ ــُ اآ ــ ه ّمع ّغ
ّٓـــسخ  لعهـــُ ًب لعـــا ّ ٓـــسىْ مـــً ا٤ض   ـــعشا    اآـــ  ٓكهـــاٛل 

ــُ     ــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــسٖ ضغ ـــب ٓ ــ  ل ــس م  ــُ م ــر   ــال  ّهي ّ غــ ه   
 ي لـــب أٌ  نــٌْ ىبٔــا م نــا    ؽبــٓــا ضبنــس : بٌ ضلــر ٓ طٜــر ايػــ٣و ّ     

 .بٔا قبسا ّلـب أٌ  نٌْ ى
ــُ     ــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــال ضغ ــُ   ــ  بيــٕ    ّهي ــاض اآ ّ غــ ه :   ؾ

   ــت قبــسا ىبٔــا  عــطج شيــر        عط ــت أىــُ ىاقــح     لٔــسِ أٌ  ْانــ   
 .اىب ر بفب ايػناٛ 

   ــت ٓــا اآــ  :  ــس ايــت أضزا أٌ أغــ ير قــً ٍــصا  طأٓــت مــً    
 هايــر مــا ؾــغ   قــً اىبػــ ي٘  نــً ٍــصا ٓــا اآــ  ؟  ــال ٍــصا بغــطا ٔ  
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 سمٔــُ ٢ ٓط ــ  نيط ــُ لٔيــُ ّلـــب      خ  ــُ اا ٓــْو خ  ــُ لـــب ٓسٓــُ قــا او    
ــْح       ــُ اي  ــُ ب٢ اهــسل لـــب ٓسٓ ــسىْ مي ــْض ٓ ــْضا مــا ميَــا ى ــط  غــبعٌْ ى اي

 .ا ذْظ 
 ـــــعشا أشٌ اا مـــــً ايػـــــناٛ أّ ًب ا٤ض  اض ذـــــ  شيـــــر اي ـــــْح  

 ٔي ــط  ٔــُ  ــعٌ اــاٌ مــً قن ــٕ أمطىــٕ لــُ ّ بٌ اــاٌ مــً    ط  ابٔيــُ هــٓ
 .أٜ  أمطِ لُ قن  مٔن

ــْز         ــاح ّازبي ــٙ ايطٓ ــال ق  ــت ؟   ــٕٛ أى ــٙ أٖ ؾ ــ  ق  ــا اآ ــت ٓ   
ــاا    ــٙ اييبـ ــال ق ـ ــ  ؟  ـ ــٕٛ مٔنأٜـ ــٙ أٖ ؾـ ــٙ أٖ     ـــت ق ـ ــت ق ـ   ـ

ّمــا ظييــت أىــُ ٍــب  ب٢   ؾــٕٛ م ــر اىبــْا ؟  ــال ق ــٙ  ــبا ا٤ىذــؼ  
 .او ايػاق٘ ٔل ٔاو ايػاق٘ ّما شاي ايصٖ ضأٓت م  ب٢ خْ ا مً  

ايـــط  غـــبعٌْ ىـــْضا ؼبكنـــ  أٌ ٓطٓـــس لٔيـــُ ّلــــب    ْيـــُ لٔيـــُ ّ لــــب 
 .  (1) (قطف ايط 
 : ق ه ا٦ٓ٘ يالو. انظ بغ

ــا       ــه ايكذػــ  مــً اَــ٘ ربكــٔل ل ــسٗ ًب ق  ــْو ازبسٓ ٍّــْ مــً ايع 
مػك   يـُ   يبٔـاٌ  ـاىٌْ ٍّـْ أٌ اـ  هٓـ٘ مـً اي ـطهٌ يالـو ّضهبـ٘ مـً            
    ٖ ــس ــص ل ٓـ ــا   خـ ــ٘ أىَـ ــ٘ اي طهىٔـ ــو ًب ا٦ٓـ ــاىٕ اي الـ ــً معـ ــس اا   ّمـ  قيـ

 اىبػ نـب يعن  ايكاسباا ّ عاطٍه قً  ع  ايػٔٝاا .
ّاــ  لـــا  مـــً ألـــْا  ايكذػـــ  ايــا شاطىاٍـــا ًب ٍـــصا ايػـــذط ٍـــْ   
يالــو مــً قيــس اا    عقريــاظ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ يالــو ّ ٔــُ ؾــاٍس ق ــٙ          
قــسل ىــعّل ا٦ٓــ٘ مــً قيــس اا قــع ّاــ    ّزقــْٗ ي يــاؽ يــسخْل          

معضقـــ٘ ي٧خـــطٗ    ـــال  ا٨غـــ٣و ّ عـــ  اشبـــ اا ّبربـــاش اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا 
وََٚاااْٝلرت ََّ َلََِِّااامَ َلوَسَاااعًَلٖتهَاااَلسَاااعَُْهََلوَهُاااىَلُٚاااؤٌِْٚٝلظتِّاوْٖتئِاااَّلْتاااََٜلل عـــافب  

 .(2)[ سَعُُْهُْٙلَٚشْٓاى ًَّ
                                                           

 .1/176ؾع  ا٨مباٌ  (1)
 .19غْضٗ ا٨غطاٛ  (2)
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 ّٓ  ٕ اي الو ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً ّاِْ :
: ىــــعّل أٖ هٓــــ٘ مــــً اي ــــطهٌ يالــــو مــــً قيــــس اا لاييــــاؽ  ا٤ّل

 نبٔعاو .
ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو   ي  سغـــٔ٘ ايصا ٔـــ٘ سبطّ ـــُ      ضغـــه ا٦ :اي ـــاىٕ 

 ّا نا ُ .
ّاــْز ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ لـــب ز ــا اىبكــدو ّب ــطاض اىبػــ نـب    :اي ايــد 

  عٜٔكَا مً اي طهٌ .
ــ   ــ٘ ّغــ٣مكَا مــً     :ايطال ــ٘ اي طهىٔ  هــ  اا قــع ّاــ  ًب هذــ  ا٦ٓ

 ايكدطٓو ّايي ل أّ ايعٓازٗ .
ــ٘ ق ــٙ عبــْ ايْاــْ  ايعــٔ    ــ٣ّٗ اىبػــ نـب ي٧ٓــ٘ اي طه  :اشبــامؼ  ىٔ

 ق ٙ ا  مػ ه ّمػ ن٘   ٍّْ مً اي الو مً اَاا :
 اي الو لاىبػ ه ايصٖ ٓ طأ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :ا٤ّفب 
 ب ساٌ اشبؿْ  ّاشبهْ  لايك٣ّٗ . :اي اىٔ٘ 

 ــــطاٛٗ ا٦ٓــــ٘ اي طهىٔــــ٘ ل دــــاظ اي طهىٔــــ٘   ّاعٜٔكَــــا مــــً   :اي اي ــــ٘ 
 ايك٣ٗ .

ــ٘  ــ٘   :ايطالعـ ــاا ي٧ٓـ ــال    ا٨ىكـ ــ٣ٗ    ـ ــٙ ًب ايكـ ــا  ك ـ ــ٘ ايـ اي طهىٔـ
 . (1) [وَ ا تَّلاامائَلَّٖ ُامْاُٜلظتَسْتتِٛعُىَّلٖت ُلوَرتٞظِتاىَّلٖتعَٗ ٓاْٙلَامْحَُٛىَٜ عافب  

ــ٘  ــ٣ٗ        :اشبامػ ــطهٌ ًب ايك ــ٣ّٗ اي  ــاق٘   ــ ن٘ غ ــ ه ّاىبػ ــطاو اىبػ با
ــاٛ ا٤مــــط مــــً قيــــس اا    ٢ّ ٓع ــــه  (2) [وَ ََِّاااإ لَّٖ ُااااامْاَٜلَتاااامَُِْ ًي ــــس اــ

مكـــازٓ  اييذـــ  ايـــا  ـــ  ٕ لػـــب  ايـــك٣ّٗ ب٢ اا قـــع ّاـــ    ّميَـــا  
 ق ٙ عبْ اىب ال : 

 ّض   اي طهٌ ًب ايك٣ٗ  ط ٣ٔو . :أ٢ّو 
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ض  ْا اي طهٌ  ط ٣ٔو . : اىٔاو 

                                                           

 .204غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .4غْضٗ اىبعم   (2)
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 ّض   اي طهٌ  ط ٣ٔو ّلكسلط . : اي او 
 ّض   اي طهٌ لك ٌ ّ ْٜسٗ . :ضالعاو 
 ّض   اي طهٌ ئعزاز اىبػ نٌْ بمباىاو . :او خامػ

ّض ــ  اي ــطهٌ  ــط ٣ٔو   ــس ىكــطاه اا ّقــطمت ٢ ربؿــٌْ       :غازغــاو 
 مً ايصًٓ اذطّا .

ــ ٙ اا        ــي  ق ــٌْ اي ــ٣و ّمبيع ــاضلٌْ ا٨غ ــطٓـ ؼب ــاض   ــاٌ اذ ــس ا ي 
ق ٔــُ ّهيـــُ ّغـــ ه مـــً  ـــ٣ّٗ اي ــطهٌ    كذهـــ  اا قـــع ّاـــ  ّاعـــ    

 ٘ ــ ــ٘ ًب اىبسٓي ــ نـب زّي ــاضّا     ي نػ ــصًٓ أ  ــطّا اي ــصًٓ اذ ــٙ اي ــطٍه ق  ّىك
 ــه أقــازّا اينــطٗ  (1) [ُُِٖـ يِئاااىَّلٞاااى َلَّٖٗ اا ِلراااِّتظ ىََّهِهاْٙلق ــٙ اىبسٓيــ٘ ًب معطاــ٘ لــسض   

ًب معطاـــ٘ أهـــس  ٔـــْف ٢  بـــ  ي نػـــ نـب لَـــا   يكنػـــط ٍـــصِ اىبعطاـــ٘ 
ٍٔبــ٘ اذــاض  ــطٓـ بفب ٓــْو اي ٔامــ٘ ّ بعــد ائــ ؽ ًب ىذْغــَه مــً ذب ٔــ   

ايغ بــــ٘ ق ــــٙ اىبػــــ نـب   ٍّــــْ اىبػــــك طأ مــــً  ْيــــُ  عــــافب  اييكــــط أّ
َُُِٖ ـتااا َلؿتمَظ ااَلِٚاااْٝلَّٖ اااذََِٝلْتيتااامُوَّلرتوْلََٓ بااااتتهُْٙلظتََُُْتِٗبُاااىَّللخبكـــْم شاا اىبعطاـــ٘  

 .(2)[َََئِبانَ

ــه    ــ٘    ـ ــْزٍه ًب منـ ــصِ اشبٔبـــ٘ ًب ّاـ ــاض  ـــطٓـ ٍـ  اغككـــد  اذـ
ــال مـــ     ــ٘ اشبيـــسل بش قريـــعّا قـــً اي كـ ــْل ظهذَـــه ًب معطاـ ــاَٜه هـ ل ـ

 اىبسٓي٘ ٤ا ط مً قؿطًٓ ئ ٘ .
 : ّض   اي طهٌ  ط ٣ٔو يبعد ايذع  ًب   ْ  ايصًٓ اذطّا .غالعاو 

 ّض   اي طهٌ  ط ٣ٔو يسقْٗ ايياؽ ي٩مباٌ . : امياو 
ــس     : اغــعاو  ــط ٣ٔو ي كدــسٖ ّلٔــاٌ قــسل ىعّيــُ مــً قي ّض ــ  اي ــطهٌ  

 اا قع ّا  .
 غ٣م٘ يُ مً ايكدطٓو ّايكبسٓ  .ّض   اي طهٌ  ط ٣ٔو  :قاؾطاو 

                                                           

 .8غْضٗ ايكو  (1)
 .127ل قنطاٌ غْضٗ ه (2)
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ّض ـــ  اي ـــطهٌ  ـــط ٣ٔو يكنـــٌْ اـــ  هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ  :اسبـــازٖ قؿـــط 
 أض او مباضااو ٤أال اىبػ نـب .

 ّض   اي طهٌ  ط ٣ٔو ٤ىُ ا٣و اا قع ّا  . :اي اىٕ قؿط 
ّض ــ  اي ــطهٌ  ــط ٣ٔو   ّ ٔــُ لــطظر زٌّ ايذط ــ٘   ّىبــا   :اي ايــد قؿــط 

ٍـــساٍه  (1) [وَ تلَتيتمَاااااىَّقـــً ايكذط ـــ٘ ل ْيـــُ  عـــافب      ىَـــٙ اا اىبػـــ نـب 

 يك٣ّٗ اي طهٌ لكسلط ّبمعاٌ .
ــ٘       ــً      :ايػازغ ــ  م ــعّل ايذه ــطٓه   ّى ــايطظل اين ــ نـب ل ــو لاىبػ اي ال

 قيس اا قع ّا  .
اي ـــْا  ايع ـــٔه ًب ا٦خـــطٗ ق ـــٙ  ـــ٣ّٗ هٓـــاا اي ـــطهٌ    :ايػـــالع٘  

  ّ ــُ  ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــْل اا قـ ــً ضغـ ــال )ّقـ ــ ه  ـ ــاه  غـ ــال يكـ ٓ ـ
 ــطأ ّأضل ّض ــ  انــا ايــت  ط ــ  ًب ايــسىٔا  ــعٌ       باي ــطهٌ ٓــْو اي ٔامــ٘   

 .(2) (ميعيكر قيس هخط هٓ٘   ط٠ٍا
 ّؼبكن   ْاُ ا٤مط ي نػ نـب ًب هٓ٘ ايس ٔ  ّاٍْاو :

ــُ     ا٤ّل ــُ ّهيــ ــ ٙ اا ق ٔــ ــس قــ ــايي  ضبنــ ــٕ لــ ــساٛ ّايك غــ : ا٨ كــ
 ّغ ه.

 ا٦ٓـــ٘ بفب ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا  ْاـــُ ا٤مـــط لايس ٔـــ  ًب :اي ـــاىٕ 
 ق ُٔ ّهيُ ّغ ه   ّاىبطاز قنْو اىبػ نـب ّاىبػ ناا .

ــ٘     :اي ايـــد  ــط زمبْمـ ــا غـ ــاٌ ٤ىَـ ــ  ظمـ ــطهٌ ًب اـ ــ٣ّٗ اي ـ ــْ   ـ ّاـ
ــ  ًب ا٤ض          ــس ايكيعٓـ ــازٗ   ّ عاٍـ ــسال ايعبـ ــا مكـ ــاظ أىَـ ــاٗ ل دـ اسبٔـ

 ٘ .يكً ْو خ٣ ٘ ا٨ىػاٌ لك٣ّٗ اي طهٌ   ّايعن  قبهامٔيُ اي سغٔ
  ٣ّٗ اىبػ نـب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ يالو مً اَاا : :اي امي٘ 

                                                           

 .103غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .10/123ايسض اىبي ْض  (2)
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ايـــك٣ّٗ يالـــو لاىبػـــ نـب أىذػـــَه ّغـــبٔ  ّم سمـــ٘ ي عنـــ    :ا٤ّفب 
 .(1) [وََّلْتتظُِٛىَّلراحَبْٕالَّٖٗ  ِلَُُِٛعًَل ْيُ  عافب  

ــ٘  ــ٘ اي  :اي اىٔ ــ٘ ّغــٔ ٘ ي بعــد ي عنــ  ايكــا   ــ٣ّٗ اىبػــ ه ي٧ٓ    طهىٔ
ل دـــاظ أٌ  (2) [َّهْااا ِٞتَلَّٖظ ااامََّؽتلَّٖ ُٛتْاااتتَُُِٙ عـــافب   ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ   ْيـــُ

 ــ٣ّٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ قــطا  مػــك ٔه   ّاىبيــا   ايــا  ػــك طأ ميَــا قــطا   
 مػك ٔه .

ــ٘  ــاا اي ــطهٌ     :اي اي  ي ــس أىعــه اا قــع ّاــ  ّاعــ  أٌ  ٣ّ َــه ٦ٓ
ــٕ      ــ٘ ٍّ ــطاٛٗ اَطٓ ــا اي  ــا  نــٌْ  َٔ ًب ايكــ٣ٗ ّااــ    ّمــً ايكــ٣ٗ م

ــ٣ٗ  ــام        ق ــايٕ ّايػ ــكع  ايك ــْو ئ ــ  ٓ ــً ا ــاٛ م ــط  ّايعؿ ــبح ّاىبغ ايك
 قبهامـب ا٦ٓ٘   ّيكنٌْ ٍصِ ايك٣ّٗ بخباضاو ين  ميَنا مً ّاِْ : 

 ّاا  ا  مػ ه ّمػ ن٘ ًب هذ  هٓاا اي طهٌ . :أ٢ّو 
 يعّو غ٣م٘ ايك٣ّٗ مً اي دً ّاشبال  . : اىٔاو 
 ينط ًب ايك٣ّٗ .مْنْقٔ٘ ا٤مط اىبعطّ  ّاييَٕ قً اىب : اي او 

ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ ّمـــا  َٔـــا مـــً ا٤هنـــاو هريـــ٘ ق ـــٙ ايـــصًٓ   :ضالعـــاو 
 ٓك ٍْا ّايصٖ ٓػنعَا .

  ٣ّٗ هٓاا اي طهٌ ًب ايك٣ٗ مً مكازٓ  ايعساي٘ . :خامػاو 
  ينٔ٘ م ن٘ ه  اي طهٌ ًب اييذؼ . :غازغاو 
ــالعاو ــا     غـ ــطهٌ ايـ ــاا اي ـ ــٙ هٓـ ــُ ق ـ ــُ ّا عايـ ــ ه أ ْايـ ــط  اىبػـ : قـ

َََرتَ هَااااَلَّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّلأّ ٓػــــنعَا  نــــ ٣و بشا  ٫ ــــٕ  ْيــــُ  عــــافب   ٓك ٍْــــا

َُّْتتَِبُااااىَّلْتاااا ِوًَّلِٚااااْٝلَّٖو ااااٝ ل اَٜلرَعْااااغَلَّٖو ااااٝ ل اَ ااااٌٙلوَ تلَتََتَتُااااىَّلوَ تلََ  تتاااالْللللل

 ُلوَََّ ُاااىَّلَّٖٗ اا َل اَٜلَّٖٗ اا َللرَعْؼااآاْٙلرَعْؼ ااَلرتَُحِاال لرتحَاا ُْاْٙلرتْٜلََِّ ْااإتلٖتحْااَٙلرتَُِاا ِلَُْٚت ااَلظتٓتماهْتاُٛااىلللل

                                                           

 .103غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .6غْضٗ ايذاذب٘  (2)
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ــْ       (1)[َتااىََّ ٌل َحِااٌُٙل ــُ   ٍّ ــ  ي ــاو ٢ أق ــً ظي ــٙ ظ ــُ ق  ــاٌ ىذػ ــ  ا٨ىػ ٓطاا

دبػــؼ أّ أ كــا  ّشاــط أخــاِ قبــا ٓنــطِ   ّأخككنــت ا٦ٓــ٘ أقــ٣ِ لــا٤مط   
ــً         ــ٘ م ــْٚ ّا ٔ ــاٌ أٌ ايك  ــ٘ يبٔ ــ٘ ّا٨ىال ــٙ ايكْل ــت ق  ــْٚ اا   ّه  لك 

 ْ ايػٔٝاا . ع  ا طو   ّايكْل٘ نيطٓ   
 ٣ّٗ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘   زٓ  ي نػ ه   ّ َصٓ  ٤ عايُ   ٍّـٕ   :ايطالع٘ 

 بماو ٓ ْز اىبػ ه يذع  اشب اا   ّنٔاٛ ٓي  يُ زضّ  اىبعط ٘ ّايطؾاز .
ــ٘  ــ٘ ا٤اــط        :اشبامػ ــ٣ّٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔ ــاىٕ اي الــو ًب   ــً ألَــٙ مع م

 ّاي ْا  ًب ا٦خطٗ . 
 ت نطف ق َىٌ يتؼهق اٌَت انقزآٍَ

 كعــسز ّاــِْ اي الــو ا٨ ــٕ ًب ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ غــْاٛ ًب ىعّ ــا أّ        
مْنـــْقَا أّ ا ـــَا أّ ا٤ ـــط اىبس ـــ  ق َٔـــا    كيـــعل ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘        

ــا ّمــ     ــً ا نا َ ــٕ م ــو ا٨  ــٔا اي ال ــ ه    ئذ ــ٣ّٗ اىبػ ــس   ــا ّقي ً  يآاٍ
 . ا

ــاو         ــطاو ّااب ــ٣ٗ أم ــا ًب ايك ــ   ٣ّ َ ــ  ّاع ــع ّا ــ  اا ق ــصا  ذه ي
 ٌْ مكع   اي الو ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ق ٙ ّاِْ : ّٓن

: ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو ّبهػـــاٌ ّ ـــٔا ًب اـــص  اييـــاؽ        ا٤ّل
ي٩مبـــاٌ   ٍّـــْ مـــً بقريـــاظ اي ـــطهٌ ايغـــ ٖ     ـــه ٓيكؿـــط ا٨غـــ٣و        
ــ٘        ــٙ لا٦ٓـ ــا  كري ـ ــ٘ ايـ ــاىبعريعٗ ايع  ٔـ ــ  لـ ــط ّب ػـ ــا بىكؿـ ــٔو   بلبـ لايػـ

 اي طهىٔ٘ .
ــاىٕ  ــ٘ اي طهى  :اي  ــاٜل ا٦ٓ ــً خك ــسٍا   م ــا ًب م اق ــ  ضب ــا خ ــ٘ أىَ ٔ

ــ٘       ــ٘ اي طهىٔ ــو ًب ا٦ٓ ــً اي ال ــُ   ّم ــ  ل ــصٖ  كع  ــْ  اي ــا   ّاىبْن ّ آا َ
 أىَا لعد ي عن  ايكا  ّظاط قً ايذع  اي بٔح .

غــ٣م٘ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً ايكدطٓــو يالــو مــً قيــس اا قــع   :اي ايــد 
ل اٞ اااَّاـــ  لاىبػـــ نـب ّاييـــاؽ نبٔعـــاو   ئنـــٌْ   ـــسٓط  ْيـــُ  عـــافب        

                                                           

 .12غْضٗ اسبريطاا  (1)
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ٜلل ــٕ   (1) [ٞتحْاااُٝلٞت َٖ ََاااَلَّٖاااذِّْ مَلوَ اٞ اااَلٖتااا ُل اااَظوى ــاىٌْ اي الـــو ا٨ ـ ــاظ  ـ ل دـ

    ق ٙ ّاِْ :
 : بىا عبً ىعييا ايصاط يالذاو لايعباز . أ٢ّو 

 بىا عبً ىعييا ايصاط ضهب٘ لايعاىبـب . : اىٔاو 
 بىا عبً ىعييا ايصاط ئنٌْ نيطٓ او يسخْل اىب١ميـب ازبي٘ . : اي او 
 بىا عبً ىعييا ايصاط ٨ظاه٘ قبازٗ ا٤ّ اٌ مً ا٤ض  . : ضالعاو

ــاو  ــُ ب٢ اا     :خامػــ ــٙ  يعٓ ــ ــسض ق ــ ــصاط ٢ّ ٓ ــ ــا ايــ ــً ىعييــ ــا عبــ بىــ
 غبداىُ.

بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يذ ــاو ّضمســاو   ّيــٔؼ ي ن٣ٜنــ٘ أّ        :غازغــاو 
 ايطغْل ايكغٔ  أّ ايكبسٓ   ُٔ .

ــال     ــ ه   ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــُ  : ضّٖ أٌ اي ــ  ق ٔ ــال زبآ  
 بٌ اا  باضي ّ عافب مسٯاي ل مساٛ  ذػٯطٍا يٕ ايػ٣و : 

ــذر   ــال اا ًب ّقـ ــس شٖ ايعـــطف منــــب م } ـ ــْٗ قيـ ــه شٖ  ـ ــا   ـ الـ
ـــب ــر   (2) {أم ْٯ  ــً   ــ خا٬ىٕ ق ــْ         ــْو ي ــطٚ   ــت   ــس ض ع ــا ضبن ــال : ٓ  

ــاهٕ ًب ا ــْاٛ هكــٙ مسعــت م٣ٜنــ٘ مســاٛ     مــً ربــْو ا٤ض  ق ــٙ اي
 . اا ايسٓن٘  ه   بكَا ظَطاو يبالًقْايسىٔا أقْا َه ّأ

ــاظٌ  {ٍ مٳاًلــــا} ــــال :  ــــ خاىٕ قــــً  ْيــــُ    ــــال : بٌ ضنــــْاٌ خــ
ــاٌ  ــكح    ازبي ــا   ــٙ ا ذكَن ــي اٌ مك ــاظٌ اي ــاو خ ــاض   ّماين ــ٘ ّايي ــْا  ازبي أل

 ــال : بٌ اا قــعٯ ّاــ ٯ  {ًأٰمـــبٮ} ــال :  ــ خا٬ىٕ قــً  ْيــُ    كداٍنــا يــٕ 
ــ٘ اكـــ  ق ـــٙ    ــ٘ ّأضلعـ ــُ أىـــعل مـــً ايػـــناٛ ماٜـ ــا   أىبٔاٜـ مل ٓـــ كبً ق َٔـ

ٖ   )(3). 

                                                           

 .9غْضٗ اسبريط  (1)
 .21-20غْضٗ ايكنْٓط  (2)
 .7/119اينؿو ّايبٔاٌ ي  ع    (3)
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 ــال ضغــْل اا    ــال : ّّضز م  ــُ لا٨غــياز قــً معآّــ٘ لــً  ــطٗ )    
 }ّغــ ه زبآــ  : مــا أهػــً مــا أ يــٙ ق ٔــر ضلــر   ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ 

ـــب       ــه أم ــا    ـــب مال ــطف من ــس شٖ ايع ــْٗ قي ــر    (1){شٖ   ــت  ْ  ــا ااى  ن
ْٯ ٕ  ــعىٕ لع ــت بفب   مــساًٜ يــْ  ٍّــٕ ّمــا ااىــت أماىكــر؟  ــال : أمــا  ــ

أضلــ  مــساًٜ   ًّب اــ  مسٓيــ٘ أضلعناٜــ٘ أيــو م ا ــ  غــْٚ ايــصضاضٖ         
 دن ـــكَه مـــً ا٤ض  ايػـــذ ٙ هكـــٙ مســـ  أٍـــ  ايػـــناٛ أقـــْاا        
ــه       ــاىا    ــا أم ــكَه   ّأم ــه   ك  ــت لَ ــه ٍْٓ ــ٣      ــاح اين ــسااج ّىب اي

 . (2) (  ِ أّمط لؿٕٛ  عسّ ُ بفب
ــالعاو ــا      غ ــح اىبي ــصاط يذه ــا اي ــً ىعيي ــا عب ــً  : بى ــح م ــصا ايذه ـب   ٍّ

 اي الو مً اَاا :
ــا      :ا٤ّفب  ــيَه   ّا٨مكيـ ــسخ٣ٛ لٔـ ــو ايـ ــاىب١ميـب ينؿـ ــو لـ ــُ يالـ بىـ

 قً برباشٍه ّئري٘ .
بىــُ يالـــو لــصاا اىبيـــا  ـب يعاــطٍه قـــً اييذــال   ّلعـــد      :اي اىٔــ٘  

 ائ ؽ ًب ىذْغَه مً بغكبالاٌ اىب١ميـب  ه .
ــ٘  ً   :اي اي  ــ ــ٘ م ــا ًب ا٦ٓ ــاؽ نبٔعــاو ىب اسبكــاى٘ ي نػــ نـب  اي الــو لايي

ّاىبيـــا   اي ـــاٍطٗ ّاشبذٔـــ٘  ـــا ًب هٔـــا َه ائْمٔـــ٘   ّٓ كالـــو ميَـــا        
ــافب      ــُ  ع ــايعط    ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي ــاؽ ل ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْللايي

 .(3)[ََََِّٖٗا

 بىا عبً ىعييا ايصاط ّبىا يُ سبا  ٌْ يالذاو لايعباز . : امياو 
ــ    : اغــعاو  صاط ّبىــا يــُ سبــا  ٌْ  سآــ٘ اييــاؽ بفب     بىــا عبــً ىعييــا اي

 ايكطا  اىبػك ٔه .

                                                           

 .21-20غْضٗ ايكنْٓط  (1)
 .10/208ايسض اىبي ْض  (2)
 .110ٗ هل قنطاٌ غْض (3)
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ــا يــُ سبــا  ٌْ   ٍّــْ مــً ىعــه اا     :قاؾــطاو  ــا ايــصاط ّبى ــا عبــً ىعيي بى
 قع ّا  اىبكاهب٘ شب٣ ٘ ا٨ىػاٌ ًب ا٤ض  .

ــا يــُ سبــا  ٌْ يبٔــاٌ بقريــاظ    :اسبــازٖ قؿــط  ــا ايــصاط ّبى ــا عبــً ىعيي بى
 يياؽ مً     غٔ  أّ  بسٓ  .اي طهٌ ّل اُٜ بفب ْٓو اي ٔام٘ لـب ا

بىـــا عبـــً ىعييـــا ايـــصاط ّبىـــا يـــُ سبـــا  ٌْ ىبيـــ  ّ ـــْ   :اي ـــاىٕ قؿـــط 
 ايذط ٘ لـب اىبػ نـب .

ــط  ــكغ     :اي ايـــد قؿـ ــا  ٌْ ئػـ ــُ سبـ ــا يـ ــصاط ّبىـ ــا ايـ ــً ىعييـ ــا عبـ بىـ
اىبػــ نٌْ قــً ايبالاىــ٘ ّاشب ــ٘ ايــا  طٓــس ا٨نــطاض لَــه   ّهب ــَه ق ــٙ  

 ايذع  ايصٖ ٓ  ٕ ميُ ا٤شٚ .
ــط   ــ  قؿ ــا  ٌْ       :ايطال ــُ سب ــا ي ــاز ّبى ــاو لايعب ــصاط يالذ ــا اي ــً ىعيي ــا عب بى

ــ         ــطهٌ مككـ ــاا اي ـ ــً هٓـ ــح قـ ــو اىبسؾـ ــاٌ أٌ اي الـ ــه   يبٔـ ــ٘ لَـ ضهبـ
 ّمكريسز بفب ْٓو اي ٔام٘ .

بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط  كــسٓ او ييبــْٗ ضبنــس قــ ٙ اا    :اشبــامؼ قؿــط 
ــاو     ــا  ٌْ ئنــٌْ ؾــاٍساو زاٜن ــُ سب ــا ي ــ ه   ّبى ــُ ّغ ــُ ّهي ــُ   ق ٔ ــٙ ىعّي ق 

 مً قيس اا قع ّا  .
بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط يــٔري  اىبػــ نٌْ اسبػــياا        :ايػــازؽ قؿــط  

لك٣ّ ـــُ ّايعنـــ  قبهـــامٔيُ   ّبىـــا يـــُ سبـــا  ٌْ ىبيـــ  نيغٔـــاٌ اينذـــط         
 ّمذأٍه ايه٣ي٘ .

 بىا عبً ىعييا ايصاط ئنٌْ مسزاو ّقْىاو ي نػ نـب . :ايػال  قؿط 
 يصاط ئسقْ اىبػ نٌْ اا قع ّا .بىا عبً ىعييا ا :اي امً قؿط 

بىــا عبــً ىعييــا ايــصاط لٔاىــاو يــُ ّي ػــي٘ ل دــاظ أىَــا  ــط   :ايكاغــ  قؿــط 
ــافب     ــال  عـ ــ     ـ ــْهٕ ّايكيعٓـ وَرتٞ َٖ ََاااَل اٖتُْاااَّلَّٖاااذِّْ مَلِٖتابَاااُ َٝلََِٖٗاااََّالَٚاااَلٞاااا  ٔتللللايـ

 .(1)[ اٖتُْهاْٙ

 بىا أىعييا ايصاط قطانياو مػك ٔناو . :ايعؿطٌّ 
                                                           

 .44غْضٗ اييد   (1)
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ٌ  ي ــس   اي ــطهٌ ميَااــاو زاٜنــاو ي نػــ نـب  أضاز اا قــع ّاــ  أٌ ٓنــْ
 .(1) [ اٞ ََٛلَاَذِ ُلَْٚٝلََّ بَ َلَّٖذِّْ مَلوَََشٍَِلَّٖمَحََْٛٝلراَٖ  تُْلا ال  عافب  

: بىـــا عبـــً ىعييـــا ق ٔـــر ايـــصاط يسمبْمـــ٘ اسبٔـــاٗ   ٌّعؿـــطّاياسبـــازٖ 
ــافب      ــسىٔا ل دـــاظ أٌ اي ـــطهٌ ميَـــاج ايعبـــازٗ   ّ ـــال  عـ وََٚاااَلََٗتُ اااجُلل  ايـ

 .(2)[َّٖ َاَٝلوَََّّاٞ َل ا  لَُِٖعْبُ ُوٜا

بىـــا أىعييـــا ق ٔـــر ايـــصاط ئبػـــ  اا ايـــطظل       :اي ـــاىٕ ّايعؿـــطٌّ  
 ي نػ نـب ّايياؽ .

 ٌ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو لاييـــاؽ ٤ىَـــا غـــبٔ        : اي ايـــد ّايعؿـــطّ
 يكط  ايب٣ٛ قيَه   ّٓ  ٕ ٍصا ايكط  مً اَاا :

ــ٣ّٗ اىبػــ  :ا٤ّفب  ــ        ــ٘ م ــآلٔ  ايطهب ــعّل ؾ ــ٘ ّى ــ٘ اي طهىٔ  نـب ي٧ٓ
 ٍصِ ايك٣ّٗ .

ــ٘  ــ٘ ق ــٙ عبــْ ايْاــْ      :اي اىٔ ــ٘ اي طهىٔ ــطاٛٗ اىبػــ نـب اــ  ٓــْو ي٧ٓ  
ــ  ا٤ض       ــَس ٤ٍ ــاا   ّ ؿ ــاظ ا٦ٓ ــال شاا أيذ ــسزز ا٦  ــ٣ٗ   ي ًب ايك

 لكعاٍس اي طهٌ ّ ٣ّ ُ ّايعن  ل هنامُ .
ــ٘  ــكغ  :اي اي ـ ــ نـب ّبغـ ــ٘ ي نػـ ــاٛ اىب٣ٜنـ ــا  زقـ ذاضٍه  ـــه قيـــس مسـ

  ٣ّ َه ٦ٓاا اي طهٌ .
ــ٘ ًب ا٤ض    ّمل    ــاٌ خ ٔذـ ــ  ا٨ىػـ ــ٘ ق ـــٙ اعـ ــكال اىب٣ٜنـ ــس بهـ ي ـ
ــافب     ــُ  عــ ــالكَه ل ْيــ ــ  لااــ ــااَه  كذهــ ــ  بهكريــ ــع ّاــ ــسي اا قــ ٓــ

ــال    (3) [ اِّٞاااٍلرتلْٗتاااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل  ــٙ أأـ ــطٚ ق ـ ــطٗ أخـ ــ  مـ ــه  ذهـ  ـ

ــٙ بهكريـــ   ــاني٣قَه ق ـ ــاٌ لـ ــ  ظمـ ــ نـب ًب اـ ــ٘   ّضز اا اىبػـ اج اىب٣ٜنـ

                                                           

 .11غْضٗ ٓؼ  (1)
 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (2)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (3)
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  آّــ٘  ــي  زضّ  ا سآــ٘ ي نػــ نـب قــع ّاــ  ق ــَٔه ئنــٌْ ّ ٔ ــ٘ مس 
 ّدبع َه ٓبصيٌْ ايْغ  ًب ايكيعِ قً ايذػاز ّغذر ايسماٛ .

ــُ       ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــ٘ اي ــ ُ لبع  ــ   ذه ــع ّا ــه اا ق ــً ق  ّم
ــ ّضٗ اىبػــ نـب    ــُ ّغــ ه ّق َللّهي ــاىٕ   (1) [َّاََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗاا ّمــً مع

ــاض       ــطهٌ   ّبخب ــاا اي  ــه ٦ٓ ــاو  ٣ّ َ ــٔ  ًب اىب  ــ  ّايكذه ــازٓ  اشب ّمك
ــافب       ــُ  ع ــه ي ْي ــ٘   ــاٛ اىب٣ٜن ــً زق ــطهٌ ق َّٖ ااذََِٝلََحِْٛٗاااىَٜلَّٖ عَاامْشَللاي 

َٝلللللللل ٗ اااِذَ ِٖ َٜل ََْتاااتت  ِيُمو َٜلرااااِ لَو َُاااى ِٚ َُْؤ ْٙلَو ْٛاااِ لَ ر هاااا َٜلراَح ََُتاااب ُحى ٖتاااُ ل ْٝلَحْى َٚااا َو

َّل َرَََااَلوَسِااعْجَلْااإ لشَااٍْءٍل َحَْٛاا  لوَلِٗ ًٛااَلظتااَغ يِمْلِٖٗ ااذََِٝلَتااَرُىَّلوَََّ بَعُااىَّلسَااباُٗتَّلوَاِهاااْٙلللللللاََُٚااى

 . (2)[لَذتَّ َلَّٖ ََحُِٙا

ــاا      ــساَٜه لآٓـ ــ نـب ّبٍكـ ــٕ لاىبػـ ــو ا٨ ـ ــً اي الـ ــسقاٛ مـ ــصا ايـ ٍّـ
ــطض     ــس   ا٤شٚ ّايه ــب٣ٔو ي ــ نـب غ ــ٘ ي نػ ــاٛ اىب٣ٜن ــٙ زق ــطهٌ   ّئب   اي 

 قيَه .
: ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ يالـــو ّخـــ  ضبـــا   ّٓسؾـــح اي الـــو ًب  طالعـــ٘ اي

 مْنْ  ّأهناو ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘   ّ كري ٙ زضض مً حبْضِ مً اَاا:
  ذػ  ايي  ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ي  طهٌ . :ا٤ّفب 
ــي٘ اييبْٓـــ٘ مـــطهٗ ٤هنـــاو هٓـــاا اي ـــطهٌ ّؾـــاٍس ق ـــٙ    :اي اىٔـــ٘  ايػـ

 كيعٓ  ّايػي٘ اييبْٓ٘ .قسو ّاْز  عاض  لـب اي
باكَـــاز أٍـــ  ايبٔـــت ّايكـــدال٘ ًب لٔـــاٌ ايـــْظ اي ـــطهٌ        :اي اي ـــ٘ 

 ّمكازٓ  اي الو ًب هٓا ُ .
ــ٘  ــاٌ       :ايطالعـ ــاٛ ًب لٔـ ــس ايع نـ ــاو بش ػبكَـ ــ  مذكْهـ ــا  ايكذػـ ــاٛ لـ ل ـ

 ؾصضاا مً اي الو ايصٖ  ذٔا لُ هٓاا اي طهٌ .

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .7غْضٗ  ا ط  (2)
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 ـــطهٌ اٌ ا٦ٓـــ٘ لؿـــاضٗ : مـــً مكـــازٓ  ايبٔـــاٌ ًب هٓـــاا اي : انثههه يٍ
ايبؿــاضاا ا ٔــ٘ ّّانــد٘ ٓ ــو قيــسٍا اىبػــ ه ّ ــ ِ لايكــسلط ّ ــ ِ         

ضاا لــــاييل ّايككـــطٓح ّيذــــ   لايكـــسلط ّايكذنـــط ّ ــــ  ٕ ٍـــصِ ايبؿـــا    
ــاضٗ ــافب   ايبؿــ ــُ  عــ ــا ًب  ْيــ ٖتهُااااْٙلل*َّٖ ااااذََِٝلاََُٚااااىَّلوَْتااااَٞاىَّلََت ُاااااىَٜللل  انــ

 .(1) [َّٖ بُشْمَي

   ٙ ــاىبعي ــ٘ ل ــ٘ اي طهىٔ ــ  ٕ ايبؿــاضٗ ًب ا٦ٓ ــُ   انــا   ــا ًب  ْي ــ٘   ان ّايس٢ي
أٖ لذـــْظٍه ّظبـــا َه ًب  (2) [وَََََُ اااٍلَّٖٗ اا ُلَّٖ اااذََِٝلََّ ُتاااىَّلراَٛيتاااَ تَِهاْٙل عـــافب  

 ا٦خطٗ مً أمْض :
: اشبــْ  ّايذــع  ىبــا ٓــ  ٕ مــً أٍــْال ٓــْو اي ٔامــ٘ ئنــٌْ مــً   ا٤ّل 

ــْ        ــً اشب ــ٣م٘ م ــً ّايػ ــ٘ ي٥م ــُ م سم ــطهٌ أى ــاٌ ًب اي  ــساٛ ا٨مب ــاىٕ ى مع
 ٚ .ّا٤ش

ــاىٕ  ــسىٔا      :اي  ــاٗ اي ــا َه ًب اسبٔ ــا   ــٙ م ــٙ ق  ــعٌ ّا٤غ ــً اسب ــً م ا٤م
ــافب     ــال  عــ ــكدباا    ــ ــً اىبػــ ــالط مــ ــٔٔ  يؿــ ــً  هــ وَ تلراا تِااااُٙلراااااَََٖي  المــ

 .(3)[َّٖٗ ىَََّٚ ِ

  ْظ اىب١ميـب ًب ا٦خطٗ لايػنٔي٘ . :اي ايد 
ــ   ــْيُ      :ايطال ــ  ّضغ ــاقكَه ا قــع ّا ــ٘ لال ــْو اي ٔام ــ١ميـب ٓ ــاٗ اىب ظب

ــه      ًب ــْيُ يع نـ ــْا اا ّضغـ ــ٘ : ّأنئعـ ــ٘ ايالاقـ ــسٓط هٓـ ــٌْ   ـ ــسىٔا ئنـ  ايـ
  طهبٌْ لاييرياٗ مً ايياض (.

 غ٣م٘ ّظباٗ اىب١ميـب مً ايياض ْٓو اي ٔام٘ . :اشبامؼ 
ــَه     :ايػــازؽ  ــاٍه ّذبن  ــطّٖ لك ــً ايعــصا  ا٤خ ــ١ميـب م ــاٗ اىب ظب

ــ  ٕ     ــس  ــ ــازاا   ّ ــ ــطاٜا ّايعبــ ــه ايذــ ــ  اا   ّأزاَٜــ ا٤شٚ ًب ايــ
                                                           

 .64-63غْضٗ ْٓىؼ  (1)
 .61غْضٗ ايعمط  (2)
 .3غْضٗ اي ٔام٘  (3)
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هـــد ّ نكـــ  زضاغـــاا قـــً لؿـــاضاا اي ـــطهٌ   أمـــا أٌ ٓـــ  ٕ لـــا  مبا
ــه       ــْ ق ـ ــاضٗ (  َـ ــ٘ لؿـ ــُ ) ا٦ٓـ ــطهٌ بمسـ ــً اي ـ ــ٘ مـ ــ  هٓـ ــام ًب  ذػـ خـ

 مػكدسن دب ٙ ًب ٍصا ايٰػذط اىبباضي .
ــاو        ــاو ّمذَْم ــا ميالْ  ــح ميَ ــا ٓسؾ ــ٘ ّم ــ٘ اي طهىٔ ــنيُ ا٦ٓ ــا  كه ــاٌ م يبٔ

ــا ّٓع   ــ٘ ي ــــصٖ ٓك ٍْــ ــعازٗ ّايغبالــ ــبا  ايػــ ــاضاا ّأغــ ــ  مــــً ايبؿــ نــ
ل هنامَـــا   ٢ّ ؽبـــطج قنـــا  َٔـــا مـــً ايػـــيً   ّاـــ  ىـــساٛ ي٩مبـــاٌ ًب  
اي ـــطهٌ ٍـــْ لؿـــاضٗ مـــً قيـــس اا ي نػـــ نـب   ىبـــا أقـــسٯ اا ي نـــ١ميـب   
ــٔه         ــ  ق  ــاضٗ ّ ه ــْ  لؿ ــَازٗ ى ــصِ ايؿ ــاٌ   ٍّ ــه لا٨مب ــاضٗ   ــْ لؿ ٍّ

 قس اطٓه مً قيس اا قع ّا  .ّّ
ايــــصٖ ٓكــــاه   ا٦ٓــــ٘ بىــــصاض: ا٨ىــــصاض ٍــــْ ا٨قــــ٣و : انت طههههغ

ــصاض        ــٔغ٘ ا٨ى ــصاا ق ــاهب٘ ل ــصِ اىبك ــت ٍ ــْاٛ ااى ــس غ ــو ّايكَسٓ ايكدْٓ
ــصاض      ــ  ا٨ىـ ــُ   ّّضز يذـ ــاه  يـ ــ  مكـ ــ٘ ّ عـ ــاًب أّ هطاـ ــ٣و بنـ أّ اـ

ــُ  عــافب      ــاا اــ  ٗ مــً اي ــطهٌ   ًّب  ْي ِْتتااَ ٌلراٞاا أتل اٖتُْااَّللّايكدْٓــو ًب هٓ

 .(1) [وَ ِْ مَيلِٖٗ ُٛؤَِِْٚنَظت َلََٓاْٝلظٍِلطَ ْ اِتلحَمَجٌلَِْٚ ُلِٖتاَذِ َلرا ِل

ــصض       ــصٓطاو ّٓي ــصاضاو ّى ــٌْ بى ــطهٌ ئن ــعّل اي  ــٙ ى ــ٣ِ ق  ــ٘ أق ــسل ا٦ٓ  ّ
ظتإاٞ َٛااااَلََتَاااامْٞتَ ُلراِٗتَااااََِّٞلِٖتابَش اااامَلرااااا ِللللللــــُ ايــــي  ّايكــــاسبٌْ    ــــال  عــــافب      

ّا٤قـــ  ًب غـــيدٔ٘ ا٨ىػـــاٌ ٍـــْ اىب٣ظمـــ٘ لــــب ا٨ىـــصاض   (2) [َّٖ ُٛااات ُِنَ

 عــــاظ لــــُ   ّايــــصٖ مبكيــــ  قــــً  بــــْل ا٨ىــــصاض اي طهىــــٕ اي طهىــــٕ ّا٨
ّا٨ىكذـــا  ميـــُ   ٍـــْ اينـــا ط ّازباهـــس   ّاينذـــط أمـــط قطنـــٕ ٓـــكه         

ــافب      ــال  ع ــاز     ــ٘ ّقي ــ  ّ ْآ ــً ظي ــاضِ ق وَسَااىََّءٌللَٗتااُْهاْٙلرترتٞااذت َْتهُْٙلرتْ٘لٖتااْٙلللبخكٔ

ا٤ىبٔــاٛ ّ ــس أىعــه اا قــع ّاــ  ق ــٙ اييــاؽ ل      (3) [َاَااذِ ْهُْٙل تلَُؤَُِْٚااىَٜل
                                                           

 .2غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .97غْضٗ مطٓه  (2)
 .10غْضٗ ٓؼ  (3)
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ــال  عـــافب     (1)[وَ اْٜلِٚاااْٝلراَٚااا ٍل ا  لَااا َلظُِهَاااَلٞتاااذَِمٌلمبؿـــطًٓ ّميـــصضًٓ    ـ

يبٔـــاٌ مكـــاهب٘ ا٨ىـــصاض مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ  ي٥مـــه ّا٤أـــال         
ــس         ــي  ضبن ــ٘ اي ــ نـب لبع  ــٙ اىبػ ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ــس  ذه ــ٘  ّ  اىبكعا ب

َٚااَلرت ْسَااٗ َََِتل ا  لللوَقــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه  ــال  عــافب ًب اي يــاٛ ق ٔــُ          

ــا      (2) [ُٚبَش اامًَّلوَٞتااذَِمًَّل ــاو ًب ميالْ َ ــصاضاو ّربْٓذ ــطهٌ بى ــً اي  ــ٘ م ــ  هٓ ــ  ا  ريع

ــا أّ مذَْمَــا   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ  عــافب        ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلللأّ ز٢يكَ

  ـــٔؼ مـــً أمـــ٘    ـــت ا٨ىـــصاضاا م ـــ  اىبػـــ نـب ًب  (3) [راَْماَُاااجْلََِٖٗاااََّا

 ّ عسز مْانٔعَا ّاعاي٘ معاىَٔا   ّغب  ا٨ىكذا  ميَا . اَ٘ ا ط َا
بش ؽبــــطج اىبػــــ نٌْ ي يــــاؽ ل ىــــصاضاا اي ــــطهٌ ّبىــــصاضاا ايػــــي٘  

 اييبْٓ٘ .
ــا      ــا أّ مذَْمَـ ــصاض ًب ميالْ َـ ــا بىـ ــ٘ أىَـ ــ٘ اي طهىٔـ ــاظ ا٦ٓـ ّمـــً بقريـ

ــافب     ــُ  ع ــس  ْي ــ  ٓذٔ ــه     َََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّللٍّ ــْا  ىع ــصاض   ازب [ ا٨ى

 اَاا :مً 
ــصاض       ا٤ّفب ــٙ بى ــسل ق  ــ نـب ئ ــطٓو ي نػ ــطاو ّ ؿ ــاٌ با ــساٛ ا٨مب : ى

 ايصًٓ اذطّا يكد ذَه قً ا٨مباٌ .
ــ٘  ــ٘       :اي اىٔ ــْو اىبْا   ــُ ّمذَ ــُ ّميالْ  ــاضٗ ًب شا  ــاٌ لؿ ــساٛ ا٨مب ًب ى

 ٍّْ بىصاض ّّقٔس ي صًٓ اذطّا .
ــ٘  ــاؽ  :ايطالعـ ــاٌ اييـ ــساٛ ا٨مبـ ــه ىـ ــ    ٓ ػـ ــ١ميـب ّ ـ ــنـب   مـ بفب  ػـ

ً   يـبمـــ١م هميـــْا لـــاا ضلـــاو ّب ـــاو       يكنـــٌْ ايبؿـــاضاا خاقـــ٘ لايـــصٓ
   ّقسّ ْا لاييبْٗ ّايكيعٓ  ٍّٕ بىصاض ًب ز٢يكَا ّمذَْمَا .ّاهساو

                                                           

 .24 انيط غْضٗ  (1)
 .105غْضٗ ا٤غطاٛ  (2)
 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــساٛ ا٨مبــاٌ ًب هٓــ٘ ايبدــد       (1)ّ ــس   ــسمت غــك٘ ّاــِْ مــً   ــسٓط ى
ــطّا ئنــٌْ       ــصًٓ اذ ــطز ميَــا ٓبعــد اىبػــ نـب ق ــٙ قــسو نياقــ٘ اي ّاــ   

اٛ ايكــ ظض ئنك ــ  اىبػــ نٌْ ي عنــ  قبهــامٔيَا    مــً خكــاٜل هٓــاا اييــس
ّٓالــطز ىــساٛ ا٨مبــاٌ قــً اىبػــ نـب اشبــْ  ّايْاــ  مــً ا٨مك ــال ٦ٓــاا   
اي ــطهٌ   ّاشبؿــٔ٘ مــً  ــطي اسبــطاو ّاىبينــط   ّمــً ميــا    ــْ ٕ ّبهــساظ  
ــه       ــال معَ ــً ا٤ كك ــً م ــ٣م٘ ّا٤م ــطّا ايػ ــصًٓ اذ ــ٘ اي ــً نياق ــ نـب م اىبػ

ذــطّا ًب أمــْض قسٓــسٗ    ــه بمكيعــْا قــً        ــْ أنيــا  اىبػــ نٌْ ايــصًٓ ا   
نيــاقكَه ًب لــا  ايع ٔــسٗ ّايذــطاٜا   ــس   خــص ايــصًٓ اذــطّا اسبنٔــ٘         
ــْاٛ      ــ١ميـب غـ ــٙ اىبـ ــاظ ق ـ ــعٌْ ي٩اَـ ــ     ٔػـ ــَٔه ايغهـ ــكْيٕ ق ـ ّٓػـ
اــاىْا نباقـــ٘ أّ أ ـــطازاو    ريــاٛا هٓـــ٘ ايبدـــد سبريــ  ايـــصًٓ اذـــطّا    

صًٓ اذــطّا لــ ٌ قــً ايالنــ  لاىبػــ نـب ّنيــاقكَه   بش ربــا هٓــ٘ ايبدــد ايــ 
اا قــع ّاـــ  ىَــٙ اىبػـــ نـب قــً نيـــاقكَه   ّلـــبٯ ايهـــطض ايذـــازح ًب     
ايــسىٔا ّا٦خــطٗ ايــصٖ ٓسؾــح قــً نياقــ٘ ايــصًٓ اذــطّا ّ ٔــُ لعــد ي ذــع   
ّاشبـــْ  ًب ىذْغـــَه   ٍّـــْ غـــب  ٨ىؿـــغا ه ل ىذػـــَه   ّاـــ  ىـــساٛ  
ــ١ميـب       ــ٘ ي ن ــطهٌ هٓ ــْاضزٗ ًب اي  ــاىـب اي ــع٘ ّاي ن ــاٌ ايكػ ــساٛاا ا٨مب ــً ى م
ــً     ــا قـ ــُ أخـ ــ  أىـ ــع ّاـ ــ  اا قـ ــً  هـ ــٌْ مـ ــك ٔه   ئنـ ــطا  مػـ ّقـ
ــط اىبكدـــس ّاشبـــ  اىبػـــك ٔه ٍـــْ    ايكـــطا  اىبػـــك ٔه لكـــٔغ٘ اىبذـــطز ّا٤مـ
هطاــ٘ ى الــ٘ أّ خــ  ًب مػــاض طبكــْم ٓنــٌْ بمكــسازِ ق ــٙ عبــْ نيــْيٕ  
ــ           ــُ خ ــك ٔه ل ى ــ  اىبػ ــٌْ اشب ــاىْا ٓع٫ط  ــْج ّا ــ  ق ــً   ــس م ــاِ ّاه لادب

 ٘ أّ ىَآ٘ .خال مً ايعط    ّئؼ يُ لسآ
أمــا ايكــطا  اىبػــك ٔه ايــصٖ ٓــطز شاــطِ  اىــُ ىَــال ّبقك ــاز ّ ــْل          

 .(2) [وََْٚٝلََشَِّ لَََْعَٗ  ُللَٗتًلطِمََّؽٍلُٚتْتتُُِٙتّقن     ال  عافب  

                                                           

 .171أى ط ازبعٛ ايػال  قؿط لعس اىباٜ٘ م  (1)
 .39غْضٗ ا٤ىعاو  (2)
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ــساٛ ا٨مبــاٌ أٌ     ــساٛ ا٨مبــاٌ ق ــٙ ٍــصا ايكــطا   نــً معــاىٕ ى ّٓــسل ى
 اىبػ نـب ق ٙ قطا  مػك ٔه ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :

 : ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا أىنه ق ٙ قطا  مػك ٔه . لا٤ّ
ٓـــا أَٓـــا ايـــصًٓ هميـــْا بٌ اـــ  أمـــط ًب اي ـــطهٌ ٍـــْ قـــطا     :اي ـــاىٕ 

 مػك ٔه . 
ــطاٜا قــطا  مػــك ٔه       :اي ايــد  ــ ٌ أزاٛ ايذ ــْا ل ــصًٓ همي ــا اي ــا أَٓ ٓ

ــال )   ــاٌ   ــً مسع ــْاؽ ل ــُ    ّقــً ايي ــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــال ضغ ــُ   ّهي
طانيا مػـــك ٔنا   ّق ـــٙ ايـــبا ايكـــطا  نـــط  اا مـــ ٣ قـــ :  ّغـــ ه

ــا      ــٙ ل ــْا  غــكْض مطخــاٗ    ّق  ــْا  مذكدــ٘   ّق ــٙ ا٤ل غــْض   ّأل
ــا   ٢ّ     ــطا  نبٔعـ ــْا ايكـ ــاؽ ازخ ـ ــا اييـ ــا أَٓـ ــْل : ٓـ ــطا  زا  ٓ ـ ايكـ
 عْاــْا   ّزا  ٓــسقْ مــً  ــْل ايكــطا     ــعشا أضاز  ــكح ؾــٕٛ مــً         

ايكـــطا    ـــر ا٤لـــْا   ـــال : ّؼبـــر ٢  ذكدـــُ    عٓـــاي أٌ  ذكدـــُ     
ا٨غــــ٣و   ّايػــــْض هــــسّز اا   ّا٤لــــْا  اىبذكدــــ٘ ضبــــاضو اا        
ــطا      ــْل ايكـ ــساقٕ  ـ ــا  اا   ّايـ ــطا  اكـ ــٙ ايكـ ــساقٕ ق ـ ــر ايـ ّشيـ

 .(1) (ّاق  اا ًب     ا  مػ ه
 ٓا أَٓا ايصًٓ هميْا ل ٌ ايكطا  ًب ا٦خطٗ ه  ّقسل . :ايطال  

ــسىٔا م     ــساٛ ا٨مبــاٌ ًب اي ــْ  كبــطًٓ  ي ــس اعــ  اا قــع ّاــ  ى سمــ٘ ّى
 ّشخ ٗ ٨اكٔاظ ايكطا  اىبػك ٔه ّايعبْض ق ُٔ .

ــً مػــعْز    ــس اا ل ــُ  ّقــً أىــؼ قــً قب أٌ ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ
  ازبيــ٘ ضاــ  مبؿــٕ ق ــٙ ايكــطا      هخــط مــً ٓــسخ   : ّغــ ه  ــال ّهيــُ 

ــطٗ ــطٗ      م ــاض م ــذعُ ايي ــطٚ   ّ ك ــْ أخ ــطٗ ّؼبب ــٕ م ــطٚ   ّمبؿ ــْ أخ   ّٓنب
ل : اسبنـــس ا ايـــصٖ ظبـــاىٕ ميـــر ي ـــس  ـــعشا ااّظٍـــا ايكذـــت بئَـــا   ـــا

ــً       ــسا مـ ــُ أهـ ــً ٓعالٔـ ـــب   ّيـ ــً ا٤ّيـ ــس مـ ــُ أهـ ــٔٝا مل ٓعالـ ــاىٕ ؾـ أقالـ
ــصِ      ــ   مــً ٍ ــريطٗ  ٔ ــْل : أٖ ض    أزى ــُ ؾ ــ  ي ــال : ّ ط  ا٦خــطًٓ .  
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ــٕ بٌ     ــْل يع ــ ــا    ٔ ــ ــً ماَٜــ ــط  مــ ــَا ٤ّؾــ ــك   ل  ــ ــريطٗ ٤غــ ايؿــ
ُ قـــع أقالٔكنَـــا أٌ  ػـــ ي    ٍـــا ؟  ٔعاٍـــسِ أٌ ٢ ٓػـــ يُ   ٍـــا ّضلـــ 

ّا  ٓع ـه أىـُ غـٔذع  ّضلـُ  عـافب ٓعـصضِ ٤ىـُ ٓـطٚ مـا ٢ قـا يـُ ق ٔـُ             
 ٔسىٔــُ اا قــع ّاــ  ميَــا  ٔؿــط  مــً ماَٜــا ّٓػــك   ل  ــَا    س ــ  يــُ 
ــً    ؾـــريطٗ أخـــطٚ ٍـــٕ أهػـــً مـــً ا٤ّفب  ٔ ـــْل : أٖ ض    أزىـــ  مـ
ــا الــً هزو     ٍــصِ ايؿــريطٗ  ٥غــك   ل  ــَا ٤ّؾــط  مــً ماَٜــا  ٔ ــْل : ٓ

ٕ أٌ ٢  ػــــ ي    ٍــــا  ٔ ــــْل : ل ــــٙ أٖ ض    ّينــــً   أمل  عاٍــــسى
ــا .       ــً ماَٜـ ــط  مـ ــا ّأؾـ ــك   لَـ ــا  ٥غـ ــ ير   ٍـ ــ زى  ٢ أغـ ــصِ  ـ ٍـ
ــٙ        ــطٚ ق  ــريطٗ أخ ــُ ؾ ــ  ي ــا  س  ــً ماَٜ ــط  م ــك   ّٓؿ ــا  ٔػ ــُ ميَ  ٔسىٔ
لــا  ازبيــ٘ ٍــٕ أهػــً مــً ا٤ّيــٔـب  ٔ ــْل : أزىــ  مــً ٍــصِ  ٥غــك     

هزو أمل  عاٍـــسىٕ أٌ ٢ ل  ـــَا ٤ّؾـــط  مـــً ماَٜـــا .  ٔ ـــْل : ٓـــا الـــً  
ــَا     ــك   ل  ـ ــصِ  ٥غـ ــً ٍـ ــا ض    ّينـ ــٙ ٓـ ــْل : ل ـ ــا  ٔ ـ ــ ي    ٍـ  ػـ
ــا        ــ يُ   ٍـ ــسِ أٌ ٢ ٓػـ ــا  ٔعاٍـ ــ ير   ٍـ ــا ٢ أغـ ــً ماَٜـ ــط  مـ ّأؾـ
ّضلُ قع ّاـ  ٓع ـه أىـُ غٔػـ يُ   ٍـا ّضلـُ  عـافب ٓعـصضِ ٤ىـُ ٓـطٚ مـا            

زبيــ٘ ٢ قــا يــُ ق ٔــُ    ٔسىٔــُ اا  عــافب ميَــا  ٔػــن  أقــْاا أٍــ  ا       
ــا       ــ ير   ٍ ــ٘ ٢ أغ ــ  ازبي ــا ض  أزخ  ــ٘ ٓ ــ  ازبي ــا ض  أزخ  ــْل : ٓ  ٔ 
ــا        ــَا معَ ــسىٔا ّم   ــ  اي ــر م  ــٔر أٌ أقالٔ ــً هزو   أٓطن ــا ال ــْل : ٓ  ٔ  .

ــْل : أٖ  ــاىبـب  ٔ ــ ــٕ ّأىــــت ض  ايعــ ــكَعٟ لــ ــً  ض  أ ػــ  ٔهــــدر الــ
ــدنت ؟      ــه ن ــايْا : ّم ــدنت ؟   ــا ن ــ يْىٕ يب ــال : أ٢  ػ ــعْز   ّ  مػ

  ْ ــ ــ  ضغ ــصا  ع ــال : ٍن ــُ     ــ ٙ اا ق ٔ ــُ ل اا ق ــ ه ّهي ــال :  أ٢ ّغ   
ــدر ؟    ــه أن ــ يْىٕ م ــايْا :  ػ ــال :       ــْل اا ؟   ــا ضغ ــدر ٓ ــه  ه  ّم

بىــٕ ٢ أغــكَعٟ ميــر ّينــ  ق ــٙ   عــاىبـب    ٔ ــْل : مــً نــدر ض  اي
 .(1) ( ما أؾاٛ  سٓط
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ــ ه )  ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــُ قـ ــطٗ      ْيـ ــطا  مـ ــٙ ايكـ ــٕ ق ـ مبؿـ
 ٚ ذٔــ٘ قبــْض اييــاؽ ق ــٙ ايكــطا  حبػــ      ( لٔــاٌ  عــسز أ ّٓنبــْ أخــط

ــاٌ     ــساٛ ا٨مبـ ــعل ىـ ــ  اا ّأىـ ــسىٔا   ّ ذهـ ــاٗ ايـ ــا ه ًب اسبٔـ ــيدٔ٘ أقنـ غـ
ــ٘ ّضاهــاو ًّب  بالــ٘ ّغــعازٗ   ٍّــْ مــً     ئعــا اىبػــ نٌْ ايكــطا  ٍطّي

ل اَٜلَّٖ ااذََِٝلاتااَٖاىَّل َر ََااَلَّٖٗ اا ُلَاااَٙلَّسْااتتُتَُٚىَّلظتاا َلََااىْفٌللَٗتااُْهاْٙللمكــازٓ   ْيــُ  عــافب  

 .(1) [وَ تلهُْٙلََحْ َٞاىَٜ

 
 أمْض :ّمً خكاٜل ىساٛ ا٨مباٌ ًب هٓ٘ ايبدد 

ايكنا ـــ  لــــب اىبػـــ نـب ًب ا٤مـــْض اشباقـــ٘ ّايعامـــ٘ ئنـــٌْ  ا٤ّل :
مــً ّاــِْ   ــسٓط ا٦ٓــ٘ : ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا  عــاّىْا مــً أاــ  ا٨مكيــا   

 قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا   ّمهامـب هٓ٘ ايبدد ق ٙ اَاا :
 ىَٕ اىبػ نـب ا م٘ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا صبكنعـب . : ا٤ّفب
 ظاط اىبػ نـب ا م٘ قً نياق٘ نياٜذ٘ مً ايصًٓ اذطّا . :اي اىٔ٘ 

ــ٘  ــطّا     :اي اي ـ ــصًٓ اذـ ــ٘ ايـ ــً نياقـ ــ نـب قـ ــً اىبػـ ــ٘ مـ ــٕ أٖ نياٜذـ ىَـ
 صبكنعـب أّ مكذط ـب .

 ىَٕ اىبػ ه قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا . :ايطالع٘ 
 نياق٘ ايصًٓ اذطّا .ىَٕ اىبػ نـب قً  :اشبامػ٘ 

ــصًٓ     :ايػازغــ٘  ــ٘ أّ ضٍــ  مــً اىبػــ نـب قــً نياقــ٘ اي ىَــٕ أٖ نياٜذ
 اذطّا .

ــ٘ ايؿـــطنئ٘    ــٔغ٘ ازبن ـ ــ٘ لكـ ــاٌ   ـــت اـــاٛا ا٦ٓـ ــٕ   ـ  ّيـــٔؼ اييَـ
ا٦ٓــ٘ ًب قــٔغكَا ّأذٔكَــا اييَــٕ ّايعاــط ا٤أــس قــً         ٔــس ّازبــْا   ذ 

ــ٘     ــْاضز ًب هٓـ ــٕ ايـ ــ ٌ اييَـ ــسو اينـــ٣و لـ ــس   ـ ــطّا   ّ ـ ــصًٓ اذـ ــ٘ ايـ نياقـ
٤ىَــه ٢ ٓــ مطٌّ ب٢ قبــا ٍــْ  (2)ايبدــد ٓؿــن  اييَــٕ قــً نياقــ٘ اىبيــا  ـب 
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َّٖ ََُٛاااَظُِاىَٜلوََّٖ َََُٛظُِتاااَلُلرَعْؼااااهُْٙلِٚاااْٝلرَعْاااغتللللل بـــٔح ّنـــاض    ـــال  عـــافب     

 .(1)[ََِّ ُٚمُوَٜلراَٖ َُْٛٓتمالوََََْهَىَْٜللَْٝلَّٖ َٛعْمُوفِ

ــْو ّاشب     ــٕ ايعن ــا  ـب ٍ ــطّا ّاىبي ــصًٓ اذ ـــب اي ــب٘ ل ــً  ّاييػ ــْم م ك
ّاــُ    نــازٗ ا٨يك ــاٛ ٍــٕ ازبدــْز ّاينذــط لاي  ــ  ّازبيــاٌ   أمــا مــازٗ  
ــط       ــا ٓ َـ ــْز لٔينـ ــط ّازبدـ ــطّا اينذـ ــصًٓ اذـ ــاض ايـ ــٕ بظَـ ــك٣   َـ ا٨خـ

 اىبيا  ٌْ ا٨غ٣و .
ــال        ــطّاَه ي  ك ــ٣ٗ ّخ ــْضٍه ايك ــاض هه ــصا ا٨ظَ ــً ٍ ــط  ق ّٓكذ

ــال         ــس  ي  ك ــ٣ٗ أّ ايي ــ زاٛ ايك ــا   ل ــ مط اىبي ــْظ أٌ ٓ ــ  ػب ــْا  ٍّ ازب
ىعـه   ٍّـْ ؼبكنـ  ّاَـــب مـً اَـ٘ اي كـس ّايئــ٘    عمـا أٌ ٓنـٌْ قــً         

   ب٘ ا٨مباٌ ق ٙ يػاىُ أّ سبنٔ٘ ّعبٍْا .
ــْا      ــا  ـب ئكْلــ ــ  اىبيــ ــا ؽبانيــ ــاٌ أىَــ ــساٛ ا٨مبــ ــاٜل ىــ ــً خكــ ّمــ

 ّٓيازَٓه ئعاطٍه قً ا٤ عال ايا  سل ق ٙ اينذط ّازبدْز .
     ٌ ــْ ــاٌ ئن ــصا ا٨مب ــ  لَ ــع ّا ــ  اا ق ــس  ذه ــ نٌْ ًب ّا ٔــ٘   ي  اىبػ

مـــً ائـــ ؽ ّاي يـــْ    ّي ـــس ق ـــه غـــبداىُ أٌ ايـــصًٓ اذـــطّا ٓػـــعٌْ   
ااٍـــسًٓ يبـــد قـــٔ  ايذكيـــ٘ لٔـــيَه    كذهـــ  اا قـــع ّاـــ  ّىَـــٙ        
اىبػــ نـب قــً نيــاقكَه   يكب ــٙ معــاىٕ ا٤خــْٗ لـــب اىبػــ نـب   ّ ػــكسٓه   
قـــٔ  ايكعـــاٌّ ّا٨هػـــاٌ لٔـــيَه   ّأضاز اا قـــع ّاـــ  ليـــساٛ ا٨مبـــاٌ 

 اٛ اىبػ نـب بفب مطا   ا٨هػاٌ . بض  
:  ينٔـــ٘ م نـــ٘ ا٤خـــْٗ لــــب اىبػـــ نـب ّب ـــطاضٍه لـــ ىَه أمـــ٘  اي ايـــد

 ّاهسٗ ػبن  لٔيَه ا٨مباٌ ّّاْ  ايكيعِ قً نياق٘ ايصًٓ اذطّا .
ــ   ــساٛ       :ايطال ــً ى ــاىَه م ــطّا سبطم ــصًٓ اذ ــْؽ اي ــطٗ ًب ىذ ــد اسبػ لع

ٚ ؾـــعْلاو اام ـــ٘ ا٨اـــطاو اييـــاظل مـــً ايػـــناٛ    ذـــٕ اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا  ـــط
ٓكــٔبَا اسبــعٌ ّا٨هبــا  ٤ٌ  طٓ ــُ خػــط ًب يعبــ٘  ــْ ٢ ٓػــكسٓه أ طٍــا   
ب٢ أٓامـــاو معـــسّزاا    نٔـــو هـــال ايـــصًٓ اذـــطّا ؼبريـــ  قـــيَه ىـــساٛ 

                                                           

 .67غْضٗ ايكْل٘  (1)
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ــافب       ــال  عـ ــ٘    ـ ــ٘ ّا٦خطّٓـ ــُ ايسىْٔٓـ ــطٌّ ميا عـ ــاٌ ّؽبػـ َّلْٗتُٛاااىَّلا٨مبـ

 . (1) [وََتيتََُمٌلرَََُْٓاْٙلوََتٓتََامٌلظٍِلَّألتْٚىََّٔالوََّألتوْ ت ِلرتٞ ََٛلَّٖ حَََُ ُلَّٖ  ٞ ََُلٖتعِلٌلوَٖتهْىٌلوَ اَََ  

ا٦ٓــ٘ ضهبــ٘   ّانــا  ػــنيا بقريــاظ ا٦ٓــ٘ بفب ؾــعبكـب          : انؼ شههز
  نصا ٓ ػه ٍصا ايبا  بفب :

 ا٦ٓ٘ ضهب٘ ًب ايسىٔا   ٍّٕ ق ٙ أ ػاو : :ايؿعب٘ ا٤ّفب 
 ا٦ٓ٘ ضهب٘ لاىبػ نـب ّاىبػ ناا . :أ٢ّو 

 ا٦ٓ٘ ضهب٘ ل ٍ  اينكا  . :ىٔاو  ا
 ا٦ٓ٘ ضهب٘ لايياؽ نبٔعاو . : اي او 

ــ٘  ــ٘      :اي اىٔ ــصِ  ايطهب ــط ٍ ــً هك ــ  مبن ــطٗ   ٍّ ــ٘ ًب ا٦خ ــ٘ ضهب ا٦ٓ
ــ        ــً ايعن ــاضٍه ق ــْا لاخكٔ ــطّا بمكيع ــصًٓ اذ ــ١ميـب   ٤ٌ اي ــْم اىب خبك

 ي٧خطٗ .
ازبــْا  ٢   ٤ٌ ايطهبــ٘ ىعنــ٘ ق نــٙ مــً قيــس اا قــع ّاــ            

ــُ ــ٘    ّضهبكـ ــٙ اىب٣ٜنـ ــازٓ  ضزِ ق ـ ــً مكـ ــاو مـ ــاؽ نبٔعـ ــطٗ لاييـ ًب ا٦خـ
 . (2) [ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَتعْٗتُٛىَٜ 

ــاضٖ     ــ٘ ا٨ىن ــاىٕ بغــكذَاو اىب٣ٜن رتَتَْعَاإالظُِهَااَلَٚااْٝلَُي تِاا ُلظُِهَااَللل نــً مع

 ق ٙ اَاا : (3) [وَََتْيُِّلَّٖ  ََٚءَلوَٞتحُْٝلٞاتَب حُلراحَْٛ ِِت

ــ  اىب :ا٤ّفب  ــاو      ْغـ ــاؽ نبٔعـ ــ  اييـ ــ   عـ ــع ّاـ ــ٘ بفب اا قـ ٣ٜنـ
 ٓبصيٌْ ايْغ  ًب نياقكُ .

ضاــاٛ اىب٣ٜنــ٘  اليــ٘ اييــاؽ ّبغكدهــاضٍه يعــامل ا٦خــطٗ       :اي اىٔــ٘ 
 ًب ايككْض ايصٍ  ّقامل ايذع  ائْمٕ .

                                                           

 .20غْضٗ اسبسٓس  (1)
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زقـــْٗ اىب٣ٜنـــ٘ ٨ى ٔـــاز اييـــاؽ ي٥ّامـــط ّاييـــْإٍ ا٨ ٔـــ٘  :اي اي ـــ٘ 
ــْل اا     ــً ضغ ــطّ ق ــً قن ــس اا ل ــً قب ــ ه   ّق ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ  ق

بٌ   ــْ  لــ  هزو ا ــَا لـــب أقــبعـب مــً أقــال  ايــطهبً ا  ــ    ــال : 
 . (1) (ّاهس ٓكط ُ أو ٓؿاٛ

بغكدهـــاض اىب٣ٜنـــ٘ شب ـــ  ّّاـــْز اييـــاؽ  بـــ  أٌ َٓـــب   :ايطالعـــ٘ 
هزو بفب ا٤ض    ئنــــٌْ مــــً لطاــــاا ّ هــــ  اا قــــع ّاــــ  ق ــــٙ  

ــكَه ًب    ــً خ٣  ــ٘ ق ــاض اىب٣ٜن ــاؽ لعخب ــ٘     ايي ــاٛ اىب٣ٜن ــب  زق ا٤ض  غ
 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ اَاا :

 أدبع   َٔا مً ٓذػس  َٔا مً هري  قيَه ايذػاز . :ا٤ّفب 
ــ٘  ــَه       :اي اىٔ ــ٘ ّأاع  ــ دَه ي د٣  ــا   ق ــس  َٔ ــً ٓذػ ــا م ــ   َٔ أدبع

 ٓكيعٌٍْ قً ايذػاز .
أدبعــ   َٔــا مــً ٓذػــس ًب ايــسىٔا   ٍّــٕ زاض مــطّض ّظّال       :اي اي ــ٘ 

 ّقبْض .
أدبعـــ   َٔـــا مـــً ٓذػـــس  َٔـــا ّقا بـــ٘ ايذػـــاز ّاشب ـــْز ًب  :عـــ٘ ايطال

 ايياض .
ــ٘  ــ       :اشبامػـ ــبداىر اي اٜـ ــت غـ ــا ّأىـ ــس  َٔـ ــً ٓذػـ ــا مـ ــ   َٔـ أدبعـ

 .(2) [ْتتتلَللَٗتًلٞتي تِ ِلَّٖمَحَْٛ ت 

ــ٘  ــاٛ         :ايػازغ ــد ا٤ىبٔ ــ ر لبع ــ   ه ــا م ــس  َٔ ــً ٓذػ ــا م ــ   َٔ أدبع
 ّبىعال اينك  ايػنآّ٘ .

مــً ٓذػــس  َٔــا ّعبــً ىكْغــ  يــر لَــسآكَه     أدبعــ   َٔــا :ايػــالع٘ 
وََّٖ َٛ َئِٓتااا الَُتَاااب حُىَٜلراحَْٛااا ِل َر هااااْٙلوَََتْاااتت  يِمُوَٜلَِٖٛاااْٝلظِاااٍلًّب ايكيعٓـــ   

 . (3) [َّألت ْعالرت تل اَٜلَّٖٗ  َلهُىَلَّٖ  تياى ُلَّٖمَحُُِٙ
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انــا ّضز   ٔٔــس بغــكغذاض اىب٣ٜنــ٘ خبكــْم قــبغ٘ ا٨مبــاٌ ًب  ْيــُ       
َّٖ ااااذََِٝلََحِْٛٗاااااىَٜلَّٖ عَاااامْشَلوََٚااااْٝلحَىْٖتاااا ُلَُتَااااب حُىَٜلراحَْٛاااا ِل َر هاااااْٙللل   عــــافب

وََُؤَُِْٚااىَٜلرااا ِلوَََتْااتت  يِمُوَٜلِٖٗ ااذََِٝلاََُٚااىَّل َرَََااَلوَسِااعْجَلْااإ لشَااٍْءٍل َحَْٛاا  لوَلِٗ ًٛااَلللللل

 . (1) [َّٖ ََحُِٙالظتَغ يِمْلِٖٗ ذََِٝلَتَرُىَّلوَََّ بَعُىَّلسَباُٗتَّلوَاِهاْٙللَذتَّ َ

 ّمً ا٨قرياظ ًب ازبن  لـب ا٦ٓكـب أق٣ِ مػاٜ  : 
 : ىٔ  ايياؽ نبٔعاو بغكغذاض ّزقاٛ اىب٣ٜن٘ . ا٤ّفب

  ــسٓه اىب٣ٜنــ٘ ايكػــبٔح ّاي يــاٛ ق ــٙ اا قــع ّاــ   بــ          :اي اىٔــ٘ 
 ا٨غكغذاض ي ياؽ .

ــ٘  ــاض اىب٣     :اي اي  ــ٘ ئــ  ٕ بغكده ــ١ميـب لاغــكغذاض اىب٣ٜن ٜنــ٘  ــْظ اىب
ــطٚ       ــاؽ ّأخـ ــً اييـ ــالط مـ ــه ؾـ ــاظ أىَـ ــسٗ ل دـ ــط ـب   ّاهـ ــ١ميـب مـ ي نـ

 ينْىَه م١ميـب.
ــ  أٌ   ) ــ٘  بـ ــ٘ ضهبـ ــ  ماٜـ ــه اعـ ــنْاا ّا٤ض   ـ ــ  ايػـ أٌ اا خ ـ

ؽب ـــ  اشب ـــ     ـــه خ ـــ  اشب ـــ   ْنـــ  لٔـــيَه ّاهـــسٗ ّأمػـــر قيـــسِ  
 .(2)  ( ػعاو ّ ػعـب ضهب٘

ــ ــاٛ     ٘اي اميـ ــاض  ا٤ىبٔـ ــا   ّؼبـ ــس  َٔـ ــً ٓذػـ ــا مـ ــ   َٔـ ــً  :أدبعـ ّعبـ
 ىػبح حبنسي .

أدبعــ  ًب ا٤ض  مــً ٓذػــس  َٔــا ٍّــٕ ل عــ٘ مــً ازبيــ٘         :ايكاغــع٘ 
وَسَاااَ الُىَّل اٖتاااًلَٚ  يِااامَ ٍلِٚاااْٝل َر ٓااااْٙلوََََُااا ٍللَمْػااااهََللًب ا٦خـــطٗ    ـــال  عـــافب  

 .(3) [َّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلِٖٗ ُٛت ُِنَ
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ىذػــُ ّ ــ ِ مــً ىعنــ٘   أدبعــ   َٔــا مــً ٓذػــس  َٔــا ّؼبــطو  :ايعاؾــطٗ 
ــطهٌ      ــ  [ ًب اي  ــ   أدبع ــسو ّضّز يذ ــاا ق ــً ا٦ٓ ــ٘ ًب ا٤ض    ّم ازبي

 ب٢ ًب ٍصِ ا٦ٓ٘ ايؿطٓذ٘ .
 أدبع   َٔا مً ٓذػس  َٔا ّ نٌْ قا بكُ ايياض . :اسبازٓ٘ قؿطٗ 

أدبعــ   َٔـــا مــً ٓذػــس  َٔـــا   ّ ــس  ذهــ ت ق ـــٙ       :اي اىٔــ٘ قؿــطٗ   
 ا٨ىػاٌ قبط ب٘ اشب٣ ٘ .

أدبعـــ   َٔـــا مـــً ٓذػـــس  َٔـــا مـــ  لع ـــ٘ ا٤ىبٔـــاٛ        :ؿـــطٗ اي اي ـــ٘ ق
ــافب     ــال  عـ ــبٔ ُ    ـ ــ١ميـب ًب غـ ــازٍه ّاىبـ وَْتاااِّتَ ْٝلِٚاااْٝلٞتبااااٍ للّاَـ

 .   (1) [اتََتٕتلَٚعَ ُل ار ُ ىَٜلْت ِوٌلظتََٛلوَهََُىَّلََِٖٛلرتطََرَهُْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ  ِ

 : ق ه ايك ٘ لـب أّل ّهخط ا٦ٓ٘  احل دي ػشز
ق ــه اسٓــس أغػــياِ ًب ٍــصا ايػــذط اىببــاضي ّلعــس أٌ قــسض ميــُ   ٍّــْ 

 ٔيـــا لـــايطاْ  بفب ا٤اـــعاٛ   عبـــْ غـــكـب اـــعٛ أىعـــه اا قـــع ّاـــ  ق     
ًب ا٦ٓـــاا ايـــا ّضز  ذػـــ ٍا     ّشاطىـــا مهـــامـب ٍـــصا ايع ـــه    ا٤ّفب

ــا ــ٘          َٔ ــاٜ  ايع نٔ ــطٗ اىبػ ــ٘ ا  ــً اَ ــس م ــُ ه ــٔؼ ي ــع ي ــه اي ــصا ايع  ٍّ  
ــٙ     ــاٍس ق  ــْ ؾ ــُ   ٍّ ــكيبال٘ مي ــطهٌ مل   اىبػ ــْظ اي  ــاٜط ّاي ــا ٔح شخ أٌ مذ

 ٓنكؿو معؿاضٍا لعس .
ــْظ      ــاضٌّ ايني ــطظل مــً ٓؿــاٛ لغــ  هػــا    ــصٖ ٓ ّي ــس ضظل اا اي

ــُ  عــافب    وَاَتََُْااَ ُلِٚااْٝلَّٖ ٓاَُااى الَٚااَل اَٜلَٚيتََِحَاا ُلٖتتتَُااىءُلللمــً ا٤مــْال انــا ًب  ْي

 .(2) [راَٖ عُظْبَ ِلراوٍِٖلَّٖ ُاىَ ِ

ــ  ) ً٘: ااى ــ ٬ٔ ٪ن٪ ــً خ٪ ــاح      ق ــ  مذك ــْز  ا ــً ا  ــاضٌّ م ــْظ   ــا ٔح اي ت مذ
م ــ  ا٤قــب   اــ  مذكــاح ق ــٙ خعاىــ٘ ق ــٙ هس ــُ   ــعشا ضاــ  ه٫ن ــت   

 .(1) ( ق ٙ غكـب لغ٣ أ ط ضبري٣
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 ــال : اــاٌ  (2){بٌ  ــاضٌّ اــاٌ مــً  ــْو مْغــٙ  }ّقــً بلــً قبــاؽ )
ــطِ         ــعل ًب أم ــه ٓ ــاو      ــ  ق ن ــٙ نب ــه هك ــٕ ايع  ــاٌ ٓبكغ ــُ   ّا ــً قن ال

مْغــٙ ّهػــسِ .   ــال يــُ مْغــٙ ق ٔــُ ايػــ٣و :  شيــر هكــٙ لغــٙ ق ــٙ  
 .بٌ اا أمطىٕ أٌ هخص ايعااٗ 

  ـــال : بٌ مْغـــٙ ق ٔـــُ ايػـــ٣و ٓطٓـــس أٌ ٓ اـــ        ـــاضٌّ    ـــ لٙ  
ــا      ــٔاٛ  اهكن كنٍْـــ ــاٛاه ل ؾـــ ــ٣ٗ   ّاـــ ــاٛاه لايكـــ ــْاينه . اـــ أمـــ

ــْاينه  ــِْ أم ــِْ أٌ  عال ــه :      كدن  ــال   ــطٚ    ــا   ــ   ن ــايْا : ٢ عبكن ؟  
ــ  بفب ــُ      أضٚ أٌ أضغ ــُ  سمٔ ــ َا بئ ــطأٜ     يطغ ــ  بغ ــا ل ــً لغآ ــٕ م لغ

 ل ىُ أضازٍا ق ٙ ىذػَا .
ــٙ      ــَسٖ ق  ــٙ أٌ  ؿ ــر ق  ــر هنن ــا : ىعالٔ ــايْا   ــا     اضغــ ْا بئَ
مْغـــٙ أىـــُ  ريـــط لـــر .  ايـــت : ىعـــه .  ريـــاٛ  ـــاضٌّ بفب مْغـــٙ ق ٔـــُ 
ايػــ٣و  ــال : انبــ  لــ  بغــطأٜ   ــ خاٍه قبــا أمــطي ضلــر  ــال : ىعــه   

ــا ــسّا اا ٢ّ   .  رينعَــه    ــٕ أٌ  عب ــال : أمطى ــر؟   ــُ : أ أمــطي ضل يْا ي
ــٕ ًب         ــس أمطى ــصا   ّ  ــصا ّا ــطهه   ّا ــ ْا اي ــٔٝاو   ّأٌ  ك ــُ ؾ ــطاْا ل  ؿ

 ايعاىٕ بشا ظىٙ ّ س أهكً أٌ ٓطاه . 
 ــايْا : ّبٌ ايــت أىــت  ــال : ىعــه .  ــايْا :  عىــر  ــس ظىٔــت  ــال :     

ــا      ــايْا : م ــاٛا    ــطأٗ    ري ــ ْا بفب اىب ــا .   ضغ ــٙ؟   أى ــٙ مْغ ــَسًٓ ق   ؿ
ــا قــس ت      ــاا ب٢ م ــُ ايػــ٣و : أىؿــسي ل ــال  ــا مْغــٙ ق ٔ ــت :       اي

ــص ر      ــٙ أٌ أ  ــٕ اعــ٣و ق  ــْا ي ــعىَه زقــْىٕ ّاع  ــاا   أمــا بش ىؿــس   ل
 .ليذػٕ 

ّأىـــا أؾـــَس أىـــر لـــطٖٛ   ّأىـــر ضغـــْل اا    دـــط مْغـــٙ ق ٔـــُ  
ــ الي   اي ايػـــ٣و غـــااساو ٓبنـــٕ    ـــ ّهٙ اا بئـــُ : مـــا ٓبنٔـــر؟  ـــس غـ

 ق ٙ ا٤ض     نطٍا  كالٔعر .
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ــْا    ــالَه    ريع ــ ــال : خــــصَٓه   خــــص َه بفب أق ــ ــُ   ــ  ط ــــ  ضأغــ
ــص َه بفب      ــصَٓه   خ ــال : خ ــٙ . . .    ــا مْغ ــٙ . . . ٓ ــا مْغ ــٌْ : ٓ ٓ ْي
ــال :    ــا مْغـــٙ . . .   ـ ــا مْغـــٙ . . . ٓـ أقيـــا َه    ريع ـــْا ٓ ْيـــٌْ : ٓـ

ــطق      ــازٖ ّ هـ ــ ير قبـ ــٙ : غـ ــا مْغـ ــ ّهٙ اا ٓـ ــكَه  ـ ــصَٓه  غٔبـ ْا خـ
 بئر   ه دببَه   ّقع ٕ يْ أىَه زقْىٕ ٤ابكَه . 

 ُ ــ ــر  ْيــ ــاؽ : ّشيــ ــً قبــ ــال الــ ــافب   ــ ــساضِ   } عــ ــُ ّلــ ــذيا لــ  دػــ
 . (2) (ّخػو لُ بفب ا٤ض  ايػذ ٙ (1){ا٤ض 

ــُ       ــٌْ هٓا ـ ــاي طهٌ يكنـ ــ نـب لـ ــٙ اىبػـ ــ  ق ـ ــع ّاـ ــه اا قـ ــس أىعـ ّي ـ
ــكدطج      ــا بغــ ــ٘ ا نــ ــْو اي ٔامــ ــسزٗ بفب ٓــ ــْو مكريــ ــعاًٜ ق ــ ــا ٔح خــ مذــ

ــ  ــاٜط       اىبػ ــْظ ّشخ ــُ اي ــ٘ مي ــاضا  طٓب ــسيت ّق ــا   ــً ايْظٍ ــعاو م نٌْ اي
 أخطٚ مً ق ْو ايكيعٓ   .

 ــاٌ   ــت بىــُ  ٔــاؽ مــ  ايذــاضل بش أٌ ايــْظ  ــاضٌّ مــً ايــصٍ           
ّايذهــ٘   أمــا ايــْظ اي ــطهٌ  َــٕ مــً ايع ــه   ّازبــْا  أٌ ايــْظ اي ــطهٌ 

 ق ٙ ّاِْ :
 : شخاٜط ّايْظ ايع ه . ا٤ّل

ــاىٕ  ــطظل اينــ اي  ــبا  اي ــُ   : أغ ــ  ل هنام ــُ ّايعن ــاي طهٌ ّ ٣ّ  طٓه ل
 ّغييُ .

 ايْظ ّق ْو اي طهٌ غبٔ  بفب ايعذْ ّاىبغذطٗ . :اي ايد 
ي ــس قــاضا ايــْظ  ــاضٌّ ّلـــا٢و ق ٔــُ ًب ايــسىٔا   ّهريــ٘ ّنيطٓ ـــاو        

 يػْ ُ بفب ايياض ّخ ْزِ  َٔا .
ــٔا         ــ نـب ّ ذ ــا اىبػ ــ  ميَ ــ٘ ٓيَ ــ٘ زاٜن ــٕ ضهب ــطهٌ  َ ــْظ اي  ــا اي أم

ــْ   ــاشب  ايـ ــَٔه لـ ــط    ق ـ ــ٘ ًب   ـ ــا َه ايعامـ ــ نٌْ هٔـ ــسأ اىبػـ ــس لـ     ّي ـ
ــال       ــ  ه ــسض   م ــ٘ ل ــطٍه ًب معطا ــ  اا أٌ ىك ــً  ه ــاٌ م ــني٘   ّا ّمػ
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ــُ  عـــافب    ــا ل ْيـ ايذ ـــط ّايعـــْظ ّى ـــل اىبـــ١ٌ ّايػـــ٣ح ايـــا ٍـــه ق َٔـ
 .(1) [وَٖتُت ْلٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ  ُلرابَ ْ تلوَرتٞ تاْٙلرت ِٖ    

 ً اَاا :م  أٌ ايغصاٛ ّاىب١ٌ هاا٘ ي رئـ م
 : أ ياٛ مسٗ ايكسضٓ  ّا٨غكعساز ي نعطا٘ . ا٤ّل
 : قيس اشبطّج ي نعطا٘ ّ ال  اىبػا ٘ ًب ايغعّ أّ ايس ا  . اي اىٕ

 قيس اي  اٛ م  ايعسّ ًب مٔازًٓ اي كال . :اي ايد 
غــس هااــ٘ قْاٜــ  ازبيــْز ّاذــآكَه ًب اىبــ١ٌّ اــ٣ٔ ٓنــٌْ    ايطالــ  :

ــُ   ٍــهٯ ازبيــسٖ مْاَــاو يعٔايــُ أّاٌ ا  ــس  ك  ــَٔه قي ىبعطاــ٘   مــ  اشبــْ  ق 
 أّ   سِ أّ بقا كُ  َٔا .

 قيس اىبطالال٘ ًب مْااَ٘ ّقس ايعسّ . اشبامؼ :
ــازؽ : ــ٘      ايػـ ــ   َٔٝـ ــ٘  بـ ــاٛ اىبعطاـ ــس بىكَـ ــْز قيـ ــ١ٌ ي رييـ ــ  اىبـ  ٔػـ

 أغبا  اىبعٔؿ٘ ًب اينػ  ائْمٕ ّايعضاقاا ّايكرياضاا .
ــا (  أٖ أ     ــٙ لالْىَـ ــْف ق ـ ــو ازبٔـ ــْ ) عهـ ــْل ٍّـ ــاي  ـ ــا ٢ ٍّيـ ىَـ

 ػـــكالٔ  ايك ـــسو بفب مٔـــازًٓ اي كـــال ب٢ مـــ  ايؿـــب  ّا٨ض ـــْاٛ   ئنـــٌْ 
 كــال اىبػــ نـب ًب معطاــ٘ لــسض ّأهــس ّمعــاضي ا٨غــ٣و ا٤ّفب معريــعٗ        
ــ نـب       ــْٗ ي نػـ ــ ه ّزقـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ ــٔ٘ ي ـ هػـ
ي كـــا ّايطنـــا لاي  ٔـــ    بش اـــاٌ اىب١ميـــٌْ ٓعهذـــٌْ لعمبـــاىَه ّهػـــً 

 اا قع ّا .ايكْا  ق ٙ 
ــت       ــ٣و   ناى ــاضي ا٨غ ــً مع ــ٘ م ــ  معطا ــ٘ ًب ا ــصِ اسب ٔ  ــٙ ٍ ّ كري 
غـــبباو ًب لعـــد ائـــ ؽ ّاشبـــْ  ًب   ــــْ  ايـــصًٓ اذـــطّا ٍّـــْ مــــً        

ــافب    ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ سَاااَُٗ ٍُِلظِاااٍلااٗااااى الَّٖ اااذََِٝلْتيتااامُوَّلَّٖم لْااالَلراَٛاااَللللللمكـ

 .(2)[رتشْمَْاىَّلراَٖٗ  ِلََٚلٖتْٙلَََُ  ٔ لرا ِلسُٗ ـتَٞ َ
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ــٙ     ــ٘ ق ـ ــ٘ ايس٢يـ ــط ا٦ٓـ ـــب أّل ّهخـ ــ ٘ لـ ــه ايكـ ــاٜل ق ـ ــً خكـ ّمـ
ــْظ      ــطاض ّايـ ــطهٌ أغـ ــً اي ـ ــ٘ مـ ــ  هٓـ ــ ٖ  ًّب اـ ــصا ٕ ّايغـ ــاظ ايـ ا٨قريـ

 خاق٘  ػك   لَا خبكْم ٍصا ايع ه.
ــُ       ــُ ّأيذاظـ ــس ًب ا نا ـ ــُ مكدـ ــ  أىـ ــاٌ    نـ ــساٛ ا٨مبـ ــاا ىـ ــا هٓـ ّميَـ

ــاا    [َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل  ــً هٓـ ــ٘ مـ ــاىـب هٓـ ــ  ّنـ ــطهٌ  ب٢ أٌ  ًب  ػـ اي ـ

ــٕ أّ        ــط أّ اييَـ ــ  ا٤مـ ــ كُ مـ ــاظ قـ ــ٘ ل دـ ــ  هٓـ ــو ًب اـ ــْقُ ؽبك ـ مْنـ
ــط  اىبككــ  لــُ  ّقــ كُ مــ  ّغــ  هّ هخــط شاا ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘  بش         ايؿ
ــاٗ اا        ــعٕ ًب مطن ــٙ ايػ ــ َه ق  ــ ناا ّلع ــ نـب ّاىبػ ــطاو اىبػ ــس با ٓذٔ
ــطٍه ًب       ــصٖ ٓيك  ــٔه اي ــً اييع ــاض ق ــطّا  ّا٨خب ــصًٓ اذ ــً اي ــساظ م ّا٨ه

 خطٗ .ا٦
ــه       ــا ق ـ ــكل لَـ ــ  ؽبـ ــ  ّايك ّٓـ ــْو ًب ايكذػـ ــاا ّق ـ ــاي  ْٔنـ ٍّيـ

 ايك ٘ لـب أّل ّهخط ا٦ٓ٘ .
 ّايع ْو ايا  ػكدطج مً ايك ٘ مً ّاِْ : 

 ايك ٘ لـب أّل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ّّغالَا . :أ٢ّو 
ــاو  ــ٘     : اىٔــ ــط ا٦ٓــ ــ  ّهخــ ــاٌ ًب ز٢٢ا ّغــ ــساٛ ا٨مبــ ــْقٔ٘ ىــ مْنــ

 اي طهىٔ٘ .
ايع ــْو ايــا  كري ــٙ قــً قالــو ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ق ــٙ ا٤غــطاض ّ : اي ــاو 

[ ََااَلرتََُهَااَلَّٖتَااذََِٝلاََُٚااىَّهٓــ٘ اييــساٛ    ــاشا بلكــسأا هٓــ٘ اييــساٛ ليــساٛ ا٨مبــاٌ   

ــصا       ــٌْ ٍـ ــا   ئنـ ــ٘ ق َٔـ ــسٗ معالْ ـ ــاا قسٓـ ــ  هٓـ ــسٍا ًب ايغايـ ــطز لعـ  ـ
 ايعالو ق ناو مػك ٣و لصا ُ  سؾح قيُ اىبػاٜ  ايذ َٔ٘ ّاين٣مٔ٘ . 

ايكــ ٘ لـــب أّل ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ّهخطٍــا ّاىبػــاٜ  ايــا  كذــط     :ضالعــاو 
قــً ٍــصِ ايكــ ٘   ّمــً ىعــه اا قــع ّاــ  أٌ أا ــط خــْا ٔه ا٦ٓــاا          
ــطٗ      ــايعذْ ّاىبغذـ ــاضٗ لـ ــطٓه ّاي الـــو ّاىبـــسز ّايبؿـ ــس اينـ  كهـــنً ايْقـ
ــ٘      ّلٔـــاٌ أمســـاٛ اا اسبػـــيٙ ايـــا  ذٔـــس اىبغذـــطٗ ي عبـــاز ّ بـــْل ايكْلـ

 ّ ه٣و ّضهب٘ لن  ؾٞ .ّبهاني٘ اا ق ناو 
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ــاو  ــاىٕ    :خامػـ ــا مـــً اىبعـ ــا  َٔـ ــط ا٦ٓـــ٘   ّمـ ــ ٘ لــــب ّغـــ  ّهخـ ايكـ
ــ٘       ــْاىـب ا٨ضازٗ ايكنْٓئ ــً   ــ٘ م ــو ًب ا٦ٓ ــٔغ٘ ايعال ــطاض ق ــال ّأغ ّاسبري

ــافب        ــُ  ع ــ   ْي ــاا م  ــْا ٔه ا٦ٓ ــً خ ــح ق ــا  سؾ  اَٜلَّٖٗ اا َلْتااََٜللاي

 .(2)[شٍَْءٍلُٚحُِـ َلوَْتََٜلَّٖٗ  ُلرآإِّّ (1) [رآإِّلشٍَْءٍللًََُِٗٛ

 بعـــٔا ّغـــ  ا٦ٓـــ٘ ّلٔـــاٌ ايكـــ ٘ لــــب أنيـــطا  شاا        :غازغـــاو 
ايْغـــ  لاغـــك ياٛ ا٦ٓـــاا اي كـــ ٗ ايـــا ٓنـــٌْ ّغـــالَا ا نـــ٘ ّاهـــسٗ  
ــ٘         ــُ ايصا ٔـ ــطهٌ ّق ْمـ ــاٜط اي ـ ــً شخـ ــٔا مـ ــصا ايكبعـ ــ٘   ٍّـ ــٕ   ٔ ـ ٍّـ

 ّايْظِ .
ايكـــ ٘  ٔنـــا لــــب ّغـــ  ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘   ل دـــاظ  عـــسز        :غـــالعاو 

ماٜـــ٘ نـــاا ًب ّغـــ  ا٦ٓـــ٘    نـــ ٣و قـــسز ا نـــاا هٓـــ٘ ايـــسًٓ ٍـــْ   اين 
ّناىٔــ٘ ّقؿــطٌّ ا نــ٘   ّقــسز هطّ َــا وبػــناٜ٘ ّأضلعــٌْ هط ــاو          

 .ّ َٔا  ٣ن ّ ٣ ٌْ مٔناو(.
ــافب       ــُ  عـ ــسآً ل ْيـ ــ ي٘ ايكـ ــط مػـ ــاٌ ّشاـ ــساٛ ا٨مبـ ــسأ ليـ َََرتَ هَاااَلبش  بـ

ّٓػـــك عو  (3) [ًلرتَُاإتلُٚتَاااًًّٛلظتاااَْ تابُى ُلَّٖ ااذََِٝلاََُٚاااىَّل ا تَّلَتاا َََََّتاْٙلراااا ََْٝتل اٖتااالل

ايكد ٔــ  ّايكذػــ  ًب ايكــ ٘ لـــب أّ ــا ّّغــالَا ّهخطٍــا صب ــساو مػــك ٣و   
 أّ اا ط مً صب س .

ق ــه مــً  آــاا ا٦ٓــ٘ : ٍّــْ ق ــه اسٓــس ًب ايكذػــ    : انثهه ًَ ػشههز    
ــك طاٛ        ــ٘ ٨غ ــ  هٓ ــس ا ــو قي ــذط  ّى  ــصا ايػ ــاو ًب ٍ ــاو خاق ــُ لال ــا ي بش أ طزى

 آاا اسبنٔسٗ  ا مً اَاا :ايغ
 ايغآاا ايا  كع   لؿدل اىبػ ه . ا٤ّفب :
 ايغآاا ايعبازٓ٘ ين  هٓ٘ مً هٓاا اي طهٌ . اي اىٔ٘ :

                                                           

 .32غْضٗ اييػاٛ  (1)
 .  126غْضٗ اييػاٛ  (2)
 .282غْضٗ ايب طٗ  (3)
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ــ٘ : ــا      اي اي ـ ــ٘ ًب لـ ــ٘ اي طهىٔـ ــٙ ًب ا٦ٓـ ــاا ايـــا  كري ـ ــٕ ايغآـ ــا ٍـ مـ
 اىبعام٣ا .

ايغآــــاا ايــــا  ؿــــن  قنــــْو اىبػــــ نـب ّاىبػــــ ناا ًب  ايطالعــــ٘ :
 ّاييْإٍ ّا٤هناو ايا  كهنيَا ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .ا٤ّامط 

ايغآــاا ايسىْٔٓــ٘ ي٧ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ قبــا  ٔــُ قــ٣ح اييذــْؽ       اشبامػــ٘ :
ّاتكنعـــاا   ّ ع ـــٔه ؾـــعاٜط اا  ّقنـــاضٗ ا٤ض  لايـــصاط ّايكػـــبٔح  

 ّ ٣ّٗ شاا ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .
 اي ْا  ا٤خطّٖ ايع ٔه ًب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً ّاِْ: ايػازغ٘:

 ب طاض اىبػ ه ليعّل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً قيس اا قع ّا  . أ٢ّو :
ــ ه ي٧ٓــ٘ اي طهىٔــ٘  ٍّــْ مــً          اىٔــاو :  طؾــح اي ــْا  قــً  ــ٣ّٗ اىبػ

ا٨قريــاظ ًب  ــط   ــطاٛٗ اي ــطهٌ ًب ايكــ٣ٗ ائْمٔــ٘ وبــؼ مــطاا ينــٕ    
 ٢ ٓيذر اي ْا  قً اىبػ ه .

ــٙ عبــْ مككــ     ــْا  ق  ــاو مهــاقذ٘ اي  ــاا ًب اىب  ال ّمكعا ــ  ّمــً ا٦ٓ
 لذه  مً قيس اا قع ّا  .

  عاٍس اىبػ ه ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ لايك٣ّٗ ّايكسًّٓ ّايكذػ  .  اي او :
 بغكدهاض اىبػ ه ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ ًب ايْ اٜ  ّا٤هسان. ضالعاو :

صبــٞ اي ــْا  ي نػــ ه لاغــكعاىكُ لا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ّبرباشٍــا        خامػــاو :
ٛ٭ ّميَاااو .  بماماو ّنٔا

ٔــــ٘ ًب لــــا  ايغآــــ٘ ّايع ــــ٘  ــــْو اىبػــــك طأٗ مــــً ا٦ٓــــ٘ اي طهىبٌ ايع
ــ٘ ــْ أٌ       ايغأٜ ــطهٌ ٍّ ــاظ اي  ــً بقري ــاىٌْ م ــاٌ   ــٙ يبٔ ــً أٌ ذبك ــط م   أا 

شخــاٜط هٓــاا اي ــطهٌ ايصا ٔــ٘ مــً اي٣مكيــإٍ مــً اَــ٘ ايع ــْو ّا٤ ــط          
 ايعن ٕ ًب ا٤ ْال ّا٤ عال .

مـــً ّٓـــطز قيـــْاٌ ٍـــصا ايع ـــه ًب  ذػـــ ىا ٍـــصا لكـــٔغ٘ ايكبعـــٔا )  
 آــاا ا٦ٓــ٘ ( ي٩ ــطاض لــايعريع قــً لٔــاٌ ّشاــط  آــاا ا٦ٓــ٘ خاقــ٘ مــ  
ــازو     ــ    ـ ــا ٓػـــكدسن مـ ــسّز مـــً  آا َـ ــ ٌ ؾـــالطاو  ـــ  ضبـ ا٨نـــطاض لـ
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ــا ٘ بفب       ــسىٔا لا٨ن ــاٗ اي ــاو اسبٔ ــاا أٓ ــصِ ا٦ٓ ــٙ ٍ ــيـب بش  كغؿ ــاو ّايػ ا٤ٓ
 مْنْقٔكَا ًب قامل ا٦خطٗ ظ

ــ       ْو اي ٔامــ٘ ٍّــصا   نــً اي الــت ههــْض ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ًب مــْانيً ٓ
ــ١مً       ــ٘ ي ن ــ٘ اي طهىٔ ــَازٗ ا٦ٓ ــْل ّؾ ــٙ قبيال ــْزٖ ٓكري  ــط ّا ــْض أم اسبه
ايــصٖ  ٣ٍــا ّقنــ  ل هنامَــا  ٍّــٕ هريــ٘ ق ــٙ ايــصٖ ادــس لَــا   بفب  

 ااى  ؾذاق٘ اي طهٌ ًب ا٦خطٗ هٔد ٓ شٌ اا قع ّا  .
ّمـــً معـــاىٕ ايكبعـــٔا ًب ٍـــصا ايعيـــْاٌ زقـــْٗ ايع نـــاٛ ًب ا٤أـــال 

 طاٛ  آاا اطمب٘ مً ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً اَاا : اي٣ه ٘ بفب بغك 
 : أيذاظ ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . ا٤ّفب
 معاىٕ ّز٢٢ا ا ناا ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :اي اىٔ٘ 

اىبػــاٜ  ّا٤هنــاو ايــا  ػــكيب  مــً ايكــ ٘ لـــب أّل ّهخــط    :اي اي ــ٘ 
 ا٦ٓ٘ .

  آاا ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ ًب بق٣ح اييذْؽ ّاتكنعاا . :ايطالع٘ 
ــ٘ اشب ــ٘       :امػـ ــ٘ ّا٨ىالـ ــط اا ّايكْلـ ــْٗ بفب شاـ ــ٘ زقـ ــ٘  طهىٔـ ــ  هٓـ اـ

ــً    ــ٘ قـ ــا   ّّضز هنآـ ــَا ّ آا َـ ــُ ّضٓانـ ــطهٌ ّهٓا ـ ــً اي ـ ــاظ مـ ّا٨ عـ
ــ     ــعٔ  ًب ايكيعٓ ــ  اا ؾ وََّسْااتت  يِمُوَّل َرَٓاااْٙلَاااَٙلَاىرُااىَّل اٖتُْاا ِل اَٜل َر ااٍل َحِااٌُٙللللى

 .(1) [وَ ُو ٌ

 ٓ٘ اي طهىٔ٘ مً ّاِْ :ايغآاا ا٤خطّٓ٘ ي٧ :ايػازغ٘ 
 ٍسآ٘ اىبػ نـب يعن  ايكاسباا . :أ٢ّو 
 لعد اىبػ نـب ٨رباش ايسىٔا معضق٘ ي٧خطٗ . : اىٔاو 

                                                           

 .90غْضٗ ٍْز  (1)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  228

ــاو  ــ١ميـب     : اي ـ ــاٗ اىبـ ــطٗ ّظبـ ــامل ا٦خـ ــْال قـ ــطهٌ ٤ٍـ ــاا اي ـ ــاٌ هٓـ لٔـ
 َ َلوَاَتااىَّْلل اَٜلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلوَلَِٛٗاااىَّلَّٖظَااَِٖحََلِلوَرتاتااَُٚىَّلَّٖظَاالللللميَــا   ــال  عــافب    

 .   (1)[َّٖ َْتَ َلٖتهُْٙلرتُْمُهُْٙللَِْ َل َر هاْٙلوَ تلََىْفٌللَٗتُْهاْٙلوَ تلهُْٙلََحْ َٞاىَٜ

 : أغبا  ىعّل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘  انث ن  ػشز
ــاا ايــا      ــسٗ   ّشاــطا ا٦ٓ ــُ اكــ  قسٓ ٍّــْ ق ــه مػــك   أيذــت  ٔ

ــاٌ   ــر ا٤غــبا    ّ ــس ٓــصاط     ــعّل مــ  لٔ ق نــاٛ ايكذػــ   ــا أغــبا  ى
ــ٘   ّمــً ا٨قريــاظ ًب     ــ٘  طهىٔ ــط مــً هٓ ــعّل أا  شاا ايْا عــ٘ ّايػــب  ًب ى

 أغبا  اييعّل أمْض:
ــُ        أ٢ّو ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــٙ اي ــ  ق  ــع ّا ــ  اا ق ــاٌ  ه : لٔ

 ّهيُ ّغ ه ّاىبػ نـب .
مْا  ــــ٘ اي ــــطهٌ ي ْ ــــاٜ  ّا٤هــــسان   ّىعّيــــُ لايبٔــــاٌ       : اىٔــــاو 

 ّاسبنه.
ــاو  ــبا   : اي ـ ــطاض   أغـ ــ٘ قـــٌْ ي نػـــ نـب قيـــس  نـ ــ٘ اي طهىٔـ ىـــعّل ا٦ٓـ

 ّدبسز شاا ا٤غبا  .
ــعّل ايكدذٔــو قــً اىبػــ نـب    :ضالعــاو  مــً خكــاٜل ق ــه أغــبا  ايي

ــصٖ      ــا  قــً ايػــب  اي ــَٔه   ّا٨مكي ــُ نــطض ق  ــصٖ  ٔ لكــط  ايػــب  اي
 ػب   ا٤شٚ .

ّ ــس ٓــطز أا ــط مــً غــب  ىــعّل ٦ٓــ٘ ّاهــسٗ    نــ ٣و  ْيــُ  عــافب          
 شاطا  ُٔ ّاِْ : (2) [َٛشْماْالوََّٖ َٛ  ما ُوَِٖٗ  ِلَّٖ  

قــً اــالط لــً قبــس اا  ــال: لعــد ضغــْل       : ّضز لا٨غــياز ) ا٤ّل
ــُ   ــ ٙ اا ق ٔ ــُ اا ق ــه    ّهي ــ٘    ــالكيا ظ ن ــا    ق ــت  َٔ ــطٓ٘ اي ــ ه غ ّغ
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ىعــط  اي ب ــ٘    ايــت نياٜذــ٘ ميــا:  ــس قط يــا اي ب ــ٘ ٍــٕ ٍــا ٍيــا  بــ            
 . ايؿنال   ك ْا ّخالْا خالْنياو

ل لعهــيا: اي ب ــ٘ ٍــا ٍيــا  بــ  ازبيــْ  ّخالــْا خالْنيــاو   نــا        ّ ــا 
ــا        ــ٘    ن ــ  اي ب  ــْ  يغ ــر اشبال ــبدت    ــنؼ أق ــت ايؿ ــبدْا ّني ع أق

ــا ــ ييا ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ       ذ ي ــُ مــً غــذطىا غ ّغــ ه قــً شيــر    ّهي
     ٫ُ ــ ّ٪ا ــ ٪هٲ  ــْا ً  ْ٪َي ــا  ٫ ّ٪اىًبغــط  ٫ ً ً ٓي٪ن ّ٪ٰا اىًبؿــط ل٫  ــافب ) ــ ىعل اا  ع  ػــنت  

 .(1) (اٰا
ايــا ىكــ ٕ مــ  ايــي  قــ ٙ اا  قــً ضلٔعــ٘ قــً ألٔــُ  ــال : )  :اي ــاىٕ 

ــُ ق ٔـــُ  ــ٘    ّهيـ ــ٘    ـــه ٓـــسض أـــو اي ب ـ ّغـــ ه ًب ايػـــذط ًب ئ ـــ٘ م  نـ
ــي       ــا شيــر بفب اي ــُ    نــا أقــبديا شاطى ــا ق ــٙ هاي  كــ ٙ اــ  ضاــ  مي

٫ُ اٰاّهيُ ق ٙ اا ق ُٔ  ّ٪ا ْ٪يْا ً  ٪هٲ   .(2) (ّغ ه   يعيت )ً ً ٓي٪نا  ٫
ــد  شاــط أٌ ا٦ٓــ٘ ىعيــت ًب قــ٣ٗ اييا  ــ٘   ّأٌ ايــي  ٓكــ ٕ       :اي اي

 قــً اــالط لــً قبــس ق ــٙ ضاه كــُ ًب اييا  ــ٘ هٔــد  ْاَــت لــُ ايطاه ــ٘ )  
ــُ    ــال : ضأٓــت ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــُ اا   ّغــ ه ًب  ــعّٗ ألبــاض  ّهي
ْٯقاو  .(3) ( ٓك ٕ ق ٙ ضاه كُ مكْاَاو  ب  اىبؿطل  ال

ــ٘ أّ  ّدبـــْظ ايكـــ٣ٗ ًب ايي ــب٘ يطااـــ  ايطاه ـ ــ٘ يغـــ  اي ب ـــ٘ لاييػـ ا  ـ
 ايصٖ ٢ ٓع ه اَ٘ اي ب ٘ .

ــ  ــدال٘ )    ايطالـ ــً ايكـ ــاؽ مـ ــعْز ّىـ ــً مػـ ــً بلـ ــُ : قـ ّا  }ًب  ْيـ
ــط    ــطل ّاىبغـ ــُ اا  اىبؿـ ــ ه ّاـ ــْا  ـ ــا  ْيـ ــال  (4){ ٓينـ ــاؽ  : ـ ــاٌ اييـ اـ

ّغــ ه ّهيـُ  ٓكـ ٌْ  بـ  لٔـت اىب ـسؽ     نـا  ــسو ايـي  قـ ٙ اا ق ٔـُ         
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ٙ ضأؽ ناىٔــ٘ قؿــط ؾــَطاو مــً مَــااطِ   ّاــاٌ بشا قــ ٙ ض ــ   اىبسٓيــ٘ ق ــ
(1) (ضأغُ بفب ايػناٛ ٓي ط ما ١ٓمط لُ    يػدكَا  ب  اينعب٘

 . 
ــ ــال :   امؼاشب ــاؽ   ــً قب ــً بل ــا ّضز ق ــدا    : م ــً أق ــط م ــطج ىذ  خ

ــْل اا  ــُ ضغـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــُ قـ ــ    ّهيـ ــ  ذبْٓـ ــر  بـ ــذط ّشيـ ــ ه ًب غـ ّغـ
طا ايكٯــ٣ٗ  كدــطّا اي ب ــ٘   اي ب ــ٘ بفب اينعبــ٘  اقــالَه ايهٯــبا   دهــ    

ّقـــّ ْا  نـــيَه مـــً قـــّ ٙ بفب اىبؿـــطل ّمـــيَه مـــً قـــّ ٙ بفب اىبغـــط .  
ــ يْا       ــسمْا غ ــا   ــٔبْا.  ّ ن ــه مل ٓك ــه بىٯَ ــكباٌ   ــبا  اغ ــ  ايهٯ ــا شٍ   ن

ّغــ ه قــً شيــر  يعيــت ٍــصِ ا٦ٓــ٘       ّهيــُ  ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ    
 .(2) ( لصير

لــً ضلٔعــ٘ قــً ألٔــُ  ّضز لا٨غــياز قــً قبــس اا لــً قــامط  :ايػــازؽ 
ــال :  ــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ       ــُ ايــا مــ  ضغ ّغــ ه ًب ئ ــ٘ غــْزاٛ   ّهي

م  نــ٘   يعييــا ميـــع٢  ريعــ  ايطٲاــ  ٓ خـــص٫ ا٤هريــاض٪  ٔعنــ  مػـــريسا       
ــ٘.        ــ  اي ب  ــٙ   ــ ٔيا ق  ــس ق ــً   ــبديا بشا عب ــا  أٌ[ أق ــُ.   ن ــ ٕ  ٔ ٓك

ىعل اا    يــا: ٓــا ضغــْل اا  ي ــس قـــ ٔيا ئ كيــا ٍــصِ يغــ  اي ب ــ٘؟  ـــ         
ــافب:  ُ٪       } ع ــ ٌٲ اي   ُٰ ب  ــ ٫ُ اي   ــ ّ٪ا٬ ــ ٪هٲ  ــْا ً  ْ٪َي ــا  ٫ ٬ٓي٪ن٪ ــط  ٫ ً ً  ّ٪اينن٪غ٬ ــط ل٫  ُٰ اينن٪ؿ٬ ــ ّ٪ٰي  

 .(4) (ا٦ٓ٘. (3){ّ٪اٰغ ٮ ق٪ٰ ٔهٮ 
ىعيــــت ًب قــــ٣ٗ اىبػــــا ط ٓكــــّ ٕ هٔ نــــا  ىعيــــت ا٦ٓــــ٘ ) :ايػــــال  

  ْاٯَت لُ ضاه كُ  الْقاو 
ــُ ّاــاٌ ضغــْل اا   ــُ قــ ٙ اا ق ٔ ــُ  ّهي ــٙ ضاه ك ّغــ ه ٫ٓكــّ ٕ ق 

 .(5) (اأٜاو مً مّن٘ بفب اىبسٓي٘.
ْٯيت بفب اينعب٘ .  امًاي  : ىعيت ًب ذبْٓ  اي ب ٘ ىبا ه
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ىعيــــت ًب اييرياؾــــٕ ّضز قــــً قالــــاٛ ّ كــــازٗ أٌ ا٦ٓــــ٘ ) :ايكاغــــ  
 ّشير بىٯُ  ّْ ٕ 

ــي ٯ    ــ  اي ــ  ٙ اأٜ ــُ    ــُ قــ ٙ اا ق ٔ ــااه   ّغــ هّهي ٌٯ أخ ــال : ب   
ــ ّ اييرياؾــٕ  ــ  ــاا  ك ــْل اا   س م ــدا  ضغ ــال أق ــُ.    ــ ٙ اا ْا ق ٔ ق

ــُ  ــُ ق ٔ ــ هّهي ــٙ ض   ّغ ــّ ٕ ق  ــو ى٫ك ــ     أ ــ ٕ بفب   ــْ ٫ٓك ــاا ٍّ ــ  م ا
 . ب كيا

ــ ىعل اا    ــّ ٕ بفب لٔـــت اىب ـــسؽ هكٯـــٙ مـــاا.  ـ ّاـــاٌ اييرياؾـــٕ ٫ٓكـ
 .(1) ( عافب ٍصِ ا٦ٓ٘.

 ّ٪ً ـــال٪ ض٪لٳناـــه٬ از٬ق٫ـــْٰىٙ} قـــً صباٍـــس ّاسبػـــً ىبـــا ىعيـــت ) :ايعاؾـــط 
  ايْا أًٓ ىسقِْ؟ {ًأغ٬ك٪رٰي ٬ ًيناه٬

ــط  ٫ } يعيـــت   ّ٪اينن٪غ٬ـ ــط ل٫  ُٰ اينن٪ؿ٬ـ ــ ــاو  {ّ٪ٰي  ـ ــاو ّخ  ـ ــْا}م نـ ْ٪َيـ ــا  ٫ ٬ٓي٪ن٪ـ  ً ً} 
ُٰ}ٍياي  {ً  ٪هٲ}ذبّْيْا ّاٍْنه  ٫ُ اي    .(2)({ّ٪ا٬

مبنــً اي ــْل أٌ ٓنــٌْ أا ــط مــً غــب  ييــعّل ا٦ٓــ٘   ازبــْا    ٍّــ  
  ٌ ــا ــاٌ ّايعمـ ــاز اىبنـ ــ  بذبـ ــه   مـ ــْ     ىعـ ـــب ّ ـ ــسٍنا بفب هـ ــب  أهـ أّ غـ

       اي اىٕ  كيعل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ .
ــه       ــ       ّٓع ـ ــسّ َا   ّ ذهـ ــ  هـ ــْازن  بـ ــْ  اسبـ ــ  لْ ـ ــع ّاـ اا قـ

ــا        ــٔ٘ اي ــْاٍس اسبػ ــً ايؿ ــٌْ م ــطهٌ يكن ــاا اي  ــعّل هٓ ــبالاو يي ــَا أغ ّاع 
 ػـــاقس ًب   بٔـــت مهـــامـب هٓـــاا اي ـــطهٌ ًب ايْاـــْز ايـــصٍ    ّذبـــْل 

 ػٔاٌ .زٌّ ايغذ ٘ ّايي
ــ ٌ ٓنــٌْ ٍــصا ا٨قريــاظ      ــ٘ ل ٍّــْ مــً ا٨قريــاظ ايغــ ٖ ي٧ٓــ٘ اي طهىٔ

ــا       ــ٘ قب ــاظ ا٦ٓ ــكل بقري ــ٣ ؽب ــا     ــ خطاو قيَ ــ٘ ّمك ــْقُ ي٧ٓ ــال او ًب مْن غ
ــ٘         ــعّل   ّمْا   ــبا  ايي ــً أغ ــا م ــ  لَ ــا ٓكع  ــن  م ــ  ٓؿ ــا ل ــح قيَ ٓسؾ

 ا٦ٓ٘ ي دنه ايػناّٖ ّايْ اٜ  .

                                                           

 .1/220 ع   اينؿو ّايبٔاٌ ي  (1)
 .1/220اينؿو ّايبٔاٌ ي  ع    (2)
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ّأضلعناٜــ٘ غــي٘ ّأغــبا  ّ ــس مــطٯ ق ــٙ ىــعّل اي ــطهٌ أا ــط مــً أيــو  
ــعّل ا٦ٓــاا مْا ــ  ي ْا ــ  ّغــيدٔ٘ اتكنعــاا    ــاٌ   ــت : ٓكع ــ          ى
ؾـــالط مـــً أغـــبا  اييـــعّل لـــ هْال ايـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ 
ــس        ــْا    ــ    ّازب ــكَعاَٜه لايكيعٓ ــُ ّبغ ــطّا ي ــصًٓ اذ ــ٘ اي ــ ه ّضباضل ّغ

ــافب       ــال  عـ ــ٘    ـ ــ٘ ٢ه ـ ــاٜ  ًب أظميـ ــبا  ّايْ ـ ــطض شاا ا٤غـ ُتااا ْلٖت كنـ

 .(1) [ْتََٜلٖتٓاْٙلظٍِل َسُىٔالَّٖٗ  ِلراسْىَ ٌلحَتَََ  

ّّضزا نياٜذــ٘ مــً أخبــاض أغــبا  اييــعّل قــً ايكــالعـب   أٖ أىَــا       
ااىبطغــ ٘   ّي س٢يــ٘ ق ــٙ مــا  َٔــا مــً ايػــع٘   ّا٤ضاــح ا٤ظَــط أىَــه    
ــساض     ــْٗ ّاىبػــ ي٘ قــغطّٓ٘ ٤ٌ اىب ــاو اييب أخــصّا أا طٍــا قــً ايكــدال٘ ّأٓ

 ا٤غبا  اىبصاْضٗ ي٧ٓ٘ اي طهىٔ٘ .ق ٙ م٣ٜن٘ 
ّ  ــعو أ ــطاز ق ــه أغــبا  اييــعّل ايكد ٔــ  ّايك بــت   ــس  ــطز  كــ٘    

ــسٗ غــبباو ييــعّل أا ــط مــً هٓــ٘ أّ  ــصاط قــسٗ أغــبا  ٦ٓــ٘ ّاهــسٗ           ّاه
 ّمبنً   ػٔه أغبا  اييعّل بفب أ ػاو :

 : ما دب ٙ مً ا٤غبا  أٓاو اييبْٗ . ا٤ّل
 أٍ  ايبٔت ّايكدال٘ . ا٤غبا  ايا شاطٍا :اي اىٕ 

 ما ّضز قً ايكالعـب مً أغبا  ىعّل ا٦ٓاا . :اي ايد 
 مْنْقٔ٘ غيس ضّآ٘ غب  اييعّل ّّ ا ٘ ضاايُ . :ايطال  

 مْا  ٘ أغبا  اييعّل ىبهامـب ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :اشبامؼ 
٢ّ ربــــكل مػــــاٜ  ق ــــه أغــــبا  اييــــعّل لايْ ــــاٜ  ايــــا  ػــــب  

ـــ  ٘ لـــ   عنـــؼ هـــال اتكنعـــاا ّغـــيدٔ٘ ّ كــاه  ىـــعّل ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔ
ــْٚ   أّاٌ ىــــعّل هٓــــاا اي ــــط    ــا  نؿــــو قــــً ا٤مــــااً    ايك ــ هٌ انــ

   ّمياظل ىعّل هٓاا اي طهٌ .ّاىبْان 
ــعّل    ــاٜ  أّاٌ ىـ ــ٘ ايْ ـ ــً مأٍـ ــعّل قـ ــبا  اييـ ــه أغـ ــازٗ ق ـ ّمـــ  ب ـ
هٓــاا اي ــطهٌ  ــاٌ مــً بقريــاظ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ ذب ــ  مكــسال شاا ايْ ــاٜ   

                                                           

 .21غْضٗ ا٤هعا   (1)
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ي ٔامـــ٘   ّشاا ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘  ػـــاقس ًب  َـــه ًب اـــ  ظمـــاٌ ّبفب ٓـــْو ا
 غب  اييعّل   ّايكسلط ًب معاىُٔ .

ــٔؼ      ــ  ّيـ ــْو اي ذـ ــٙ قنـ ــساض ق ـ ــ ٌ اىبـ ــ٣و لـ ــاٛ ا٨غـ ــا  ق نـ ّبنبـ
 خكْم غب  اييعّل .

: ق ــه اىبياغــب٘ : ٍّــْ ق ــه اسٓــس ٓكيــاّل  نــطاض شاا  انزابههغ ػشههز 
ــ ٘ ّاىبي    ــطهٌ ّايكـ ــً اي ـ ــسزٗ مـ ــاا مكعـ ــٕ ًب هٓـ ــ  اي طهىـ ـــب  اي ذـ ــب٘ لـ اغـ

ــطٚ        ــ٘ ا٤خ ــاا اي طهىٔ ــعُ ًب ا٦ٓ ــد ّمْن ــ  ايبد ــ٘ ضب ــً ا٦ٓ ــُ م اعٜٔك
ــاظ        ــً بقري ــطهٌ   ّم ــً زضض اي  ــاٜط م ــُ شخ ــٙ  ٔ ــطٓو  كري  ــه  ؿ ــْ ق  ٍّ
اي ـــطهٌ ايـــصا ٕ ّايغـــ ٖ أٌ ٍـــصِ ايْاـــِْ ا٨ ـــ  قؿـــط مـــً مكـــازٓ   

 . (1) [هَذتَّلرٌَََُٜلََََِّٖٗالوَهُ ًيلوََٚىْلِوت  لِٖٗ ُٛت ُِنَ ْيُ  عافب  

ــ٘       ــ٘ اي طهىٔ ــ  ا٦ٓ ــ  لكذػ ــا  كع  ــِْ اي ــصِ ايْا ــً ٍ ــُ م ــ  ّا  ذــٕ ا
ــاؽ بفب     ــاؽ   ّزقــْٗ مكريــسزٗ ي ي ــ٘   ّضهبــ٘ ي نػــ نـب ّايي ــْظ لٔاىٔ اي
ــاا أّ         ــٔال ا٦ٓ ــً غ ــْاٛ م ــاو غ ــاٜ  ّا٤هن ــكيبا  اىبػ ــ٘ ٨غ ــْو اي ٔام ٓ
ــ٘      ــْو ا٦ٓـ ــ٣ح أّ مذَـ ــ٘ غـ ــ ٖ أّ ا٦ٓـ ــصا ٕ ّايغـ ــ٘ ايـ ــاظ ا٦ٓـ ــً بقريـ مـ

 يْاِْ اىبك سم٘ ّميَا ق ه اىبياغب٘ .ّ  ٍا مً ا
ــك            ــس مػ ــد ّاه ــ٘ قببد ــ٘  طهىٔ ــب٘ ًب أٖ هٓ ــه اىبياغ ــكل ق  ٢ّ ؽب

 نــ  يذــ  ّاــ  نب ــ٘ مــً ا٦ٓــ٘ يــُ ق ــه مياغــب٘ خــام لــُ   ّبشا  نــطض 
ــاو          ــطضاو أٓه ــب٘ من ــه اىبياغ ــٌْ ق  ــ  ٓن ــطهىٔكـب  َ ــكـب   ــ  ًب هٓ شاا اي ذ

 ازبْا  ٢ .
ىا ًب أنيطّهـــ٘ خاقـــ٘ قـــً ٍـــصا ّ ـــس شاـــط ٍـــصا ايع ـــه مـــً  ذػـــ  

 .  (2)ايكذػ 

                                                           

 .138غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
أى ط ايؿٔذ ق ٕ ازب ٔداّٖ / أهػً  ذػ  ي  طهٌ معامل ا٨مباٌ ًب  ذػ  اي طهٌ  (2)

ي٩ماو اىبذػط ّايذ ُٔ ا    ّايعامل اىبكبدـط بمـاو اىبـكن نـب أغـكاش ايكذػـ  ّايذ ـُ       
 ل ّا٤خ٣ل ايؿٔذ قا  ايالاٜٕ .ّا٤قْ
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ــ٘     اخلههه يض ػشهههز ــً شاا ا٦ٓـ ــكيبال٘ مـ ــسزٗ مػـ ــْاىـب مكعـ ــط  ـ : شاـ
ــا ا٦ٓــ٘ دبع ــَا     ــبـب شخــاٜط ااميــ٘ ًب  يآ ــ٘   ٍّــْ ق ــه مػــكدسن ٓ اي طهىٔ

 بماماو ي نػ نـب   ّٓ ري  بئَا ايياؽ ًب ا  ظماٌ .
  غـــٔؼ ّاـــاٛا ًب ٍـــصا ايكذػـــ  بفب ا٦ٌ مٝـــاا اي ـــْاىـب   ٍّـــٕ 

ــ٘     ــ٘ اي٣ه ـ ــاٌ ّا٤ظميـ ــصا ايعمـ ــاٛ ًب ٍـ ــْٗ ي ع نـ ــطٗ ّزقـ ــازٓ  مكن ـ ىبكـ
يبٔــاٌ اي٣مكيــإٍ مــً اي ْاقــس ّاي ــْاىـب اىبػــك طأٗ مــً هٓــاا اي ــطهٌ مــً  

 اَاا :
 : ميالْل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . ا٤ّفب
 ايك ٘ لـب ا ناا ّنب  ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :اي اىٔ٘ 
 ى ه شاا ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ . :اي اي ٘ 

ــ٘ اي ــ ٣و اــاٛ        :طالع ــاّضٗ    ن ــاا ات ــ٘ ّا٦ٓ ــ٘ اي طهىٔ ـــب ا٦ٓ ــ ٘ ل ايك
ــ٘ )   ـــب ا٦ٓـ ــ ٘ لـ ــ٘ لايكـ ــس اىباٜـ ــطٌّ لعـ ــعٛ ايعؿـ ــطاٌ 152ازبـ ــً هل قنـ ( مـ

 لا٦ٓ٘ ايا  ب َا   ّ هنً اي ْاىـب ايكائ٘ :
 ْٓو هيـب ْٓو ضق  ي نذاض . :ا٤ّل 

ــاىٕ  ْ   :اي ـ ــ ــال ٓبعـــد ايطقـــ  ًب   ـ ــً ًب اي كـ ــاىٌْ بؾـــساي ازبـ    ـ
 ايصًٓ اذطّا.

  اىٌْ ايط٠ٓا غ٣ح ّلٔاٌ . :اي ايد 
  اىٌْ اىب٣ظم٘ لـب ايْقس ا٨ ٕ ّمكسا ُ . :ايطال  

  اىٌْ بغك طاٛ ايسضّؽ مً ٍريطٗ اسببؿ٘ . :اشبامؼ 
ّمــ  أٌ ازبــعٛ اي ــاىٕ ّايعؿــطًٓ لعــس اىباٜــ٘ اــاٛ ًب ايكــ ٘ لـــب ؾــالط  

 ا  مً :(   س ّضز  ُٔ 151( لؿالط مً ا٦ٓ٘ )153مً ا٦ٓ٘ )
 :  اىٌْ ا٨قرياظ ًب ّ ت ّظماٌ اييبْٗ اشباكب٘ . ا٤ّل

  اىٌْ ق ه ايك سٓط . :اي اىٕ 
  اىٌْ اي طهٌ لطظر زٌّ اي كال . :اي ايد 
  اىٌْ  ط   ا٤ ط ق ٙ بي اٛ ايطق  . :ايطال  



 235  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــ٘    ــ ٘ لــــب ؾـــالط مـــً ا٦ٓـ ّاـــاٛ ازبـــعٛ اشبـــامؼ ّايعؿـــطٌّ ًب ايكـ
( مـــً شاا ايػـــْضٗ   ـــس 153٘ )( مـــً هل قنـــطاٌ لؿـــالط مـــً ا٦ٓـــ 154)

 ّضز  ُٔ :
 :  اىٌْ ايعالو لـب ا٦ٓاا . ا٤ّل

ازبنــ  لـــب )بش  كــعسٌّ ( ّ ــه أىــعل ق ــٔنه مــً        ــاىٌْ  :اي ــاىٕ 
 .لعس ايغه أمي٘ (

ــاىٌْ :اي ايـــد  ــعل     ـ ــه أىـ ــس ( ) ـ ــٙ أهـ ــٌّْ ق ـ ـــب )٢ّ   ـ ــ  لـ ازبنـ
 .ق ٔنه(

ــ   ــاىٌْ :ايطال ــطااه  ــ     ــسقْاه ًب أخ ــْل ٓ ــ  لـب)ّايطغ ــعل ازبن ه أى
 .ق ٔنه(

ــامؼ  ــاىٌْ  :اشبــ ــعل     ــ ــه أىــ ــه( ) ــ ــاو لغــ ــالنه  نــ ــ  لـب)   ــ ازبنــ
 .ق ٔنه(

ــاىٌْ :ايػــازؽ  ــٙ      ــْا ق  ــٔنه( )ينــ٣ٔ ذبعى ــعل ق  ــه أى ازبنــ  لـب) 
 .ما  ا نه(

ــال   ــسقْاه( )ٓ ْيــٌْ يــْ اــاٌ       ــاىٌْ :ايػ ازبنــ  لـب)ّايطغــْل ٓ
 .ييا مً ا٤مط(

)ٓ ْيــٌْ مــا  ك يــا   ازبنــ  لـب)ّايطغــْل ٓــسقْاه(    ــاىٌْ  :اي ــامً 
 .ٍا ٍيا(

ٌ  :ايكاغــ    ازبنــ  لـب)ّايطغــْل ٓــسقْاه( ) ــ  يــْ ايـــكه ًب        ــاىْ
 لْٔ نه(.

ازبنــــ  لـب)ّايطغــــْل ٓــــسقْاه ّئبك ــــٕ مــــا ًب   ــــاىٌْ :ايعاؾــــط 
 .قسّضاه(

ــط   ــازٖ قؿ ــاىٌْ :اسب ــٔندل       ــسقْاه( )ّي ــْل ٓ ــ  لـب)ّايطغ ازبن
 .اا ما ًب   ْلنه(
ّايطغـــْل ٓـــسقْاه( )ّاا ق ـــٔه ازبنـــ  لـب)  ـــاىٌْ :اي ـــاىٕ قؿـــط 

 (لصاا ايكسّض
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ــْا    اي ايــد قؿــط  ــٔنه( )ينــ٣ٔ ذبعى ــعل ق  ــه أى ـــب )  ــاىٌْ ازبنــ  ل   :
 ق ٙ ما أقالنه(.
ــاىٌْ :ايطالــ  قؿــط  ــٔنه( )ّاا خــب  قبــا      ــعل ق  ــه أى ازبنــ  لـــب ) 

 . عن ٌْ(
ــاىٌْ  اشبــامؼ قؿــط : ــعل ق ــٔنه مــً لعــس ايغــه      ــه أى ازبنــ  لـــب ) 

 .ؿٙ نياٜذ٘ مينه بش  كعسٌّ(أمي٘ ىعاغاو ٓغ
ــط :  ــازؽ قؿ ــاىٌْ ايػ ــعل       ــه أى ــسقْاه( )  ــْل ٓ ــ  لـب)ّايطغ ازبن

  ق ٔنه(.
ــط :  ــال  قؿ ــاىٌْ  ايػ ــس     ــ٘   ــسقْاه( )ّنياٜذ ــْل ٓ ــ  لـب)ّايطغ ازبن

 .أٍنكَه أىذػَه(
ــط :  ــامً قؿ ــاىٌْ اي  ــس       ــ٘   ــْاه( )ّنياٜذ ــْل زق ـــب )ّايطغ ــ  ل ازبن

 .أٍنكَه أىذػَه(
ــط :  ــ  قؿـ ــاىٌْ ايكاغـ ــ  ـ ــ٘   ازبنـ ــسقْاه( )ّنياٜذـ ــْل ٓـ   لـب)ّايطغـ

 . ٓ ْيٌْ ٍ  ييا مً ا٤مط(
ازبنـــ  لـب)ّايطغـــْل ٓـــسقْاه( ) ـــ  أٌ ا٤مـــط  ـــاىٌْ  ايعؿـــطٌّ :

 .ا ُ ا(
ازبنــــ  لـب)ّايطغــــْل ٓــــسقْاه(    ــــاىٌْ اسبــــازٖ ّايعؿــــطٌّ :  

 .)ؽبذٌْ ًب أىذػَه ما ٢ ٓبسٌّ ير( 
ــطٌّ :  ــاىٕ ّايعؿ ــعل    اي  ــه أى ــالنه اا( )  ــ  لـب)    ــٔنه  ازبن اا ق 
 .مً لعس ايغه أمي٘ ىعاغاو(
ــطٌّ  ــعل    :اي ايـــد ّايعؿـ ــه أىـ ــه  ـ ــاو لغـ ــالنه اا  نـ ــ  لـب)   ـ ازبنـ

 .ق ٔنه أمي٘ ىعاغاو(
ــطٌّ  ــ  ّايعؿـ ــ٘    :ايطالـ ــه( )ّنياٜذـ ــاو لغـ ــالنه اا  نـ ــ  لـب)   ـ ازبنـ

 . س أٍنكَه أىذػَه(
ــطٌّ   ــامؼ ّايعؿــ ــ٘    :اشبــ ــاو لغه()ّنياٜذــ ــالنه  نــ ــ  لـب)   ــ ازبنــ

 .    اسب (ٓ يٌْ لاا
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ــ٘  ــاا     اشبامػـ ــد ّا٦ٓـ ــ  ايبدـ ــ٘ ضبـ ـــب ا٦ٓـ ــْقٕ لـ ــاز اىبْنـ : ا٨ذبـ
 ا٤خطٚ ًب شاا ايػْضٗ اي طهىٔ٘ .

ــاا اي ــطهٌ     :ايػازغــ٘  ــ٘ ضبــ  ايبدــد ّهٓ ايكؿــالُ ًب اسبنــه لـــب ا٦ٓ
 ا٤خطٚ .

اي ــــْاىـب اىبػـــك طأٗ مــــً قــــ ٘ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔــــ٘ لا٦ٓــــاا    :ايػـــالع٘  
ــطهٌ قــ    ــاظ اي  ــً بقري ــطٚ   ّم ــطٗ ًب    ا٤خ ــط  اين  ــً ني ــس م ــٔـب ه سو  ع

ــُ         ــسي لــ ــصٖ  ؿــ ــ  ايــ ــطّ  ايكذػــ ــ  مؿــ ــ٘ مــ ــْاىـب  خاقــ ــصِ اي ــ ٍــ
ــْ ايــــصٖ شاطىــــاِ ق ــــٙ عبــــْ    ايكدككــــاا ًب ايع ــــْو اىبدك ذــــ٘   ٍّــ

 . (1)ايكذكٔ  
ايبدــْن ايب٣ ٔــ٘ ايــا ٍــٕ اــعٛ مــً  ذػــ  ا٦ٓــ٘   : انظهه دص ػشههز

 ٘ .اي طهىٔ٘   ّمً ايؿْاٍس ق ٙ بقرياظٍا ًب ايب٣ ٘ ّايذكاه
ّ ذــكح ٍــصِ ايبدــْن ايبــا  أمــاو ايع نــاٛ ي كْغــع٘ ّا٨اكَــاز ًب        
ــه        ــسٗ ًب ق  ــطّ  اسٓ ــٔؼ ن ــطهٌ   ّ  غ ــ٘ اي  ــْظ ل٣  ــً اي ــو ق اينؿ

 ايب٣ ٘ مػك طأٗ مً اي طهٌ   ّ ُٔ ّاِْ :
 : هاا٘ ق ه ايب٣ ٘ ي  طهٌ ّهٓا ُ . ا٤ّل

 هاا٘ ق ه ايكذػ  ي ْاقس ّمذأٍه ّق ْو ايب٣ ٘ . :اي اىٕ 
 قسو هاا٘ اي طهٌ يع ْو ايب٣ ٘ ّاصا ايعنؼ . :ايد اي 

ــدٔح ــُ   ٢ّ    ّايكـ ــطهٌ ّق ْمـ ــاج اي ـ ــ٘ ؼبكـ ــه ايب٣ ـ ــْ ا٤ّل  ع ـ ٍـ
ــاٌ   ــت ٓػــكسل          ــْو ايب٣ ــ٘   ــطهٌ  ْاقــس ّ يــٌْ ّق  ــاج ق ــْو اي  ذبك
ق ـــٙ بقريـــاظ اي ـــطهٌ لايب٣ ـــ٘   ازبـــْا  ىعـــه   بلبـــا ٓػـــكسل ق ـــٙ         

ــا   ــً خكـ ــا    نـ ــُ   ّمسٍْـ ــصاا ل٣ كـ ــاظِ لـ ــصا بقريـ ــطهٌ ًب ٍـ ٜل اي ـ
 ايبا  أمْض :

 : لٔاٌ  يٌْ ايب٣ ٘ ًب اي غ٘ ايعطلٔ٘ . ا٤ّل

                                                           

 .27-13أى ط ازبعٛ ايعؿطًٓ لعس اىباٜ٘  اىٌْ ايكذػ  ازبام   صِ ايكدككاا م  (1)
27. 
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   بٔت  اىٌْ ٍّْ أٌ ايب٣ ٘ ق ه مػك   لصا ُ . :اي اىٕ 
هذـــ  ّ عاٍـــس اي ـــطهٌ ي غـــ٘ ايعطلٔـــ٘ ًب شا َـــا ّ ْاقـــسٍا   :اي ايـــد 

ــافب    ــال  عـ ــا    ـ ــ٢ْ  (1) [ٓااااْٙلَتعُِْٗااااىَٜل اٞ اااَلرتٞ َٖ ََاااَ ُلاامْاٞ اااَللَمَراًُّاااَلٖتعَٗ للّل٣ كَـ ّيـ

ــ٘       ــت ل٣  ــا هذ  ــ٘ ىب ــ٣ٗ ائْمٔ ــُ ًب ايك ــ نـب ي ــ٣ّٗ اىبػ ــطهٌ ّ  ــعّل اي  ى
 اي غ٘ ايعطلٔ٘ .

 
 
 
 
 
 
 

 ق َىٌ يىضىػٍت خالفت اإلَظ ٌ يف انُهً ػٍ انزب  
اعـــ  هااـــ٘ ايعبـــاز يـــُ ّهـــسِ   ٢ّ ٓ ـــسض ق ـــٙ   اسبنـــس ا ايـــصٖ

٨ىػـــاٌ ًب ا٤ض  اٌ  هـــاَٜا ب٢ ٍـــْ غـــبداىُ   ّمـــً أغـــطاض خ٣ ـــ٘ ا 
هااـــاا أٖ بىػـــاٌ مـــً اي٣مكيـــإٍ ًب ا ط َـــا ّقـــسزٍا ّمْنـــْقَا   
ّّضز ًب ايكيعٓــ   يــاٛ مــً قيــس اا ق ــٙ ىذػــُ ّمــا ٓيذــطز لــُ مــً معــاىٕ    

يكنــٌْ معــاىٕ مــا ٍــْ أخذــٙ مــً ايػــط   (2) [ََعْٗتااُٙلَّٖت اامَلوَرتَْيتااًايطلْلٔــ٘  

 :ميُ مكازٓ  ا  ٗ ًب مْنْقَا ّأ طازٍا ميَا 
 : ىْآا ا٨ىػاٌ مال  او . ا٤ّل

ــاىٕ  ــبالَا       :اي ـ ــ  أغـ ــا مل دبكنـ ــصًٍ يبـ ــٙ ايـ ــطأ ق ـ ــا  الـ ــا ايـ اييْآـ
 ّم سما َا   حبٔد ٢ ٓ ً ايياؽ أىَا نيطأا ق ٙ لايُ .

                                                           

 .2غْضٗ ْٓغو  (1)
 .7غْضٗ نيُ  (2)
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ــ  ق َٔــا     :اي ايــد  ــْ بني  ــسّ ي٩ىػــاٌ   ّي ا٤ٍّــاو ّاىب اقــس ايــا  ب
 ايياؽ ي ايْا أىُ صبيٌْ ىبيا ا َا ي ع   ّايْا   .

بغكدهــاض ا٨ىػــاٌ ًب شٍيــُ أ عايــُ ًب ايــعمً اىبانــٕ  يبــا       :لــ  ايطا
 ٓصاطِ ّما ػبكَس ًب بغكدهاضِ .

 اّ ه لايك٣ح ّايك ْٚ ّاىبػاضق٘ ًب اشب اا . :اشبامؼ 
 نيطّ  ع  اشبٔاى٘ ّايغ  ّايهطض ق ٙ ايصًٍ . :ايػازؽ 
[أٖ أٌ اا قــع ّاــ   وَرتَْيتااًاىبــطاز مــً  ْيــُ  عــافب      :ايػــال  

 ا غْ  ؽبذُٔ ا٨ىػاٌ ًب  طاضٗ ىذػُ مً ا نْو ّاييْآا .ٓع ه م
ــامً  ــاىٕ    :اي ـ ــً معـ ــً    وَرتَْيتاااًّمـ ــاٌ مـ ــُ ا٨ىػـ ــ  قيـ ــا مبكيـ [ مـ

ا٤شٚ ّايهـــــطض لػـــــب  ايعاـــــط ّاييَـــــٕ ًب اي ـــــطهٌ   انـــــا ًب هٓـــــ٘  
 اي كام .

ّمـــً ا٨قريـــاظ أىَـــا اـــاٛا لكـــٔغ٘ ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ    ـــال  عـــافب        
ْاتِاالَللَٗتاآُْاْٙلَّٖظ ااََُُ٘لْتَٛااَلْاتِاالَللَٗتااًلَّٖ ااذََِٝلِٚااْٝلاتاابِْٗٓاْٙللللللَََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل 

ــه     (1) [ٖتعَٗ ٓاااْٙلَتت ُاااىَٜل ــط هن ــ   ٔػكده ــاٌ لاي ك ــه ا٨ىػ ــط أٌ َٓ ــً ايػ  ن

اي كـــام ًب ايْاـــْز ايـــصٍ   ٔكـــط  ايي ـــط قـــً اي كـــ  ّغـــذر        
ــا     ــُ  ع ــُ مــً مكــازٓ   ْي ــصٖ أضاز  ك  ــُ ّظبــاٗ اي ــسماٛ    كنــٌْ ظبا  فب اي

ــا     وَرتَْيتاااااً  ــاٌ ًب ا٤ض  باكيـــ ــ٘ ا٨ىػـــ ــطاض خ٣ ـــ ــً أغـــ [  نـــ

 اىبػ نـب ّ  ٍه غذر ايسماٛ   ي ػ٣م٘ مً اي كام .
ّئنــــٌْ مــــً مكــــازٓ  بهكريــــاج اا قــــع ّاــــ  ق ــــٙ اىب٣ٜنــــ٘  

ــاٌ   (2) [ اِّٞاااٍلرتلْٗتاااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜل  ــ  ا٨ىػـ ــْا ق ـــٙ اعـ ــسما بهكريـ قيـ

 .(2)[َُي تِ ُلظُِهََلوَََتْيُِّلَّٖ  ََٚءَىُ  م  أ (1)[ظٍِلَّألت ْعالََُِٗيت   
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ــ          ــً له ــ يو م ــطهٌ  ك ــً اي  ــ٘ م ــ ىعال هٓ ــ  ل ــ  ٓكذه ــع ّا أٌ اا ق
 ا ناا يكدْل زٌّ ايذػاز ّزٌّ مً اي ك  لغ ٍه صبكنعـب .

ــا   ايع ٔنــ٘ ايــا  سؾــح قــً  وَرتَْيتااً: مــً معــاىٕ   اي ــامً [ اىبي

  طي اىبػ نـب ي طلا ّيالاق٘ ايصًٓ اذطّا .
ي ــس أخــا اي ــطهٌ قــً أٍــْال بفب ٓــْو اي ٔامــ٘   ّمــا أخذــٙ   :ايكاغــ  

 ميَا قً ا٨ىػاٌ أق ه .
  ذٕ ا٦ٓ٘ هص    سٓط ٓع ه ايػط ّما ٍْ أخذٙ مً ايػط .

ي ــس خ ــ  اا قــع ّاــ  ا٨ىػــاٌ ّضظ ــُ ايع ــ  ي كنٔٔــع لـــب ا٤ؾــٔاٛ  
ــاِ ي       ــ مطِ ّ يَ ــ ه   ــا ٔاو ي نػ ــ٣و بن ــ٘ ق  ــ٘ اي طهىٔ ــ  ٕ ا٦ٓ ــه   ــُ      ــبـب ي ك

 اييعه ايع ٔن٘ مً اَاا :
 : ىعّل اي طهٌ مً قيس اا قع ّا  . ا٤ّفب

صبــٕ ا٤مــط ًب ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ لعنــ  ايكــاسباا   ّمــا ٍــْ         :اي اىٔــ٘ 
 خ  ضبا .
ــ٘  ــً      :اي اي  ــاٛ   ّم ــْٛ ّايذدؿ ــً ايػ ــٕ ق ــ٘ اييَ ــ٘ اي طهىٔ ــنً ا٦ٓ  ه

 .خكاٜل ايع   ا٨ىػاىٕ أىُ ٓسضي اي بح ايصا ٕ ي نعكٔ٘ 
ــ٘  ــع     :ايطالعـ ــا اا قـ ــا أىع ـ ــْإٍ ايـ ــط ّاييـ ــال ي٥ّامـ ــ٘ ا٨مك ـ ىعنـ

ّاــ  ًب اي ــطهٌ    ــ٣ ٓع ــه ايغبالــ٘ ايــا كبــ٥ ىذــؼ اىبػــ ه قيــس ا٨مك ــال 
ــً ا٤ّامــط ّاييــْإٍ        ــٔه ًب ا٨مك ــال ٤ٖ  ــطز م ــا   ّاي ــْا  ايع  ّاىبي
ــاىٕ       ــً معـ ــٌْ مـ ــا   ئنـ ــً ايطلـ ــا  قـ ــا ا٨مكيـ ــ    ّميَـ ــع ّاـ ب٢ اا قـ

ــ ــاؽ مــــً اىبػــــ نـب ايعنــــ      خ٣ ــ ٘ ا٨ىػــــاٌ ًب ا٤ض  ب كبــــاؽ اييــ
ايكــا    ّباكيــا  مــا  ٔــُ ايهــطض ًب ايــسىٔا ّا٦خــطٗ   ٢ّ ؽبــكل ٍــصا   
ا٨ كبــاؽ ل ٓــاو ايبع ــ٘ اييبْٓــ٘ اىبباضاــ٘ لــ  ٍــْ مككــ  مــً أٓــاو ألٔيــا هزو   

 بفب ْٓو اي ٔام٘   ٓطٚ ايصًٓ اذطّا ما ٓذع ُ اىب١ميٌْ ّما ػبكيبْىُ .
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 ٙ ّاِْ :ئنٌْ ق 
ــافب ًب   أ٢ّو  ــال  عـ ــطّا    ـ ــصًٓ اذـ ــٙ ايـ ــ٘ ق ـ ــ١ميـب هريـ : قـــ٣ح اىبـ

وَااااإ لِٖٗ ااااذََِٝل تللخالـــا  ي ـــي  ضبنــــس قـــ ٙ اا ق ٔــــُ ّهيـــُ ّغــــ ه      

 .(1)[َُؤَُِْٚىَٜلَّلَْٛٗاىَّللَٗتًلَٚٓتَٞتتِٓاْٙل اٞ َللََِٚٗاىَٜ

  ط ٔ  ايياؽ لذع  ايكاسباا . :اي اىٕ 
 ػٔٝاا ّاىبعاقٕ .لعد اييذطٗ مً اي :اي ايد 
لٔــاٌ  ــاىٌْ   ٍّــً أٌ اىبــ١ميـب ٓػــعٌْ بفب  آــ٘ هبٔــسٗ        :ايطالــ  

 ّٓطاٌْ اي ْا  مً قيس اا قع ّا  .
ــْاٛ    ــ  هزو ّهــ ــصِ مــــً هـــــب هاــ ــاؽ ٍــ ــ٘ ا٨ كبــ ــسأا مسضغــ ّبلكــ

وَ تلَتُ مَرَااَلايؿــريطٗ ايــا ىَاٍــا اا قــع ّاــ  قــً ايــسىْ ميَــا    ــال  عــافب  

 .(2) [ىٞتَلِْٚٝلَّٖو َِِٖٛنَهَذِ ِلَّٖشَََمَ َلظتتتٓا

ــ٘     ــٌْ ا٤ض  ايـ ــْإٍ  كنـ ــ  اييـ ــا   ّ كرييـ ــال شضٓكَنـ ــكع  أأـ يكـ
ــُ  عــافب      ــ٘ اشب ــس   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْي وَسَااَ الُىَّل ــه ّنيطٓ ــاو بفب اي

 .(3) [ اٖتًلَٚ  يِمَ ٍلِْٚٝل َر ٓاْٙلوََََُ ٍللَمْػاهََلَّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلِٖٗ ُٛت ُِنَ

ّٓنــٌْ مــً قنْمــاا شاــط ا٤ض  اْقــاٛ ّ ــطز مــً ازبيــ٘ أٌ هٔــاٗ   
ــسّا     ــ٘ بشا   ٔــ ــً ازبيــ ــعٛ مــ ــسىٔا اــ ــاٗ ايــ ــٙ ا٤ض  ًب اسبٔــ ــاؽ ق ــ اييــ
ــْ          ــع ّاــ  اشبــ  اي ــس اا   ظ َــه اا ق ــً قي ــْإٍ م ــا٤ّامط ّايي ل
ــطا    ــاا   ّبشا ى ـ ــطاٜا ّايالاقـ ــٙ ايذـ ــب ـب ق ـ ــعازٗ م ـ ــَه ًب غـ ّػبع ـ

ؿب ًب ايــسىٔا قــا ايكــ ضٓذ دبــسٍا مسؾــد٘ قــً  بفب أغــبا  اينــسّضٗ ّايذــ
ــُ ٍالٔــ      ــسما أضاز  الٔــ   كــ  أخٔ ــيذؼ ايؿــَْٓ٘ ّايغهــبٔ٘   ّقي ــ٘ اي   ب
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ــ        ــا ّضز ًب ايكيعٓـ ــُ   انـ ــازضٗ بفب  ك ـ ــً اىببـ ــ  قـ ــ  ا٤خـ ٖتااائِْٝلبمكيـ

ٍلرتََااَفُلَّٖٗ اا َللرَتَااـجَل اٖتااٍَلََاا َِتلِٖتتُ تاٗتَِااٍلَٚااَلرتٞتااَلرابََسِااؾٍلََاا ٌِل اٖتُْااَّلِِّٖتا تاٗتااَّل اِّٞاالللللل

ئـــكع ه اييـــاؽ ايكـــا ّم٣ ـــاٗ ا٨غـــاٛٗ لا٨هػـــاٌ    (1) [ َ َلَّٖ عَاااَٖتِٛنَ

ــْ ٕ      ــيذؼ ّايك ــس ا  قــً اي ــا  قــً اي ــ٘ أقــ٣ِ ق ــٙ ا٨مكي ــسل ا٦ٓ ٍّــ   
ــا ٍـــْ  يـــعِ ٍالٔـــ  قـــً    ــٔ ً ميَـ مـــً اي كـــ    ازبـــْا  ٢    اي ـــسض اىبكـ

ــسي       ــ ِ ل ــُ أّ   ــ  أخٔ ــْاٛ  ك ــ  غ ــً اي ك ــسماٛ ّق ــذر اي ــ٘ ٍــصِ  غ ٔ  ق 
ايكيــعِ ّا٨مكيــا  ٍّــْ اشبــْ  ّاشبؿــٔ٘ مــً اا قــع ّاــ  ايــصٖ ٍــْ          
ض  ايعــاىبـب ّض  اي ا ــ  ّاىب كــْل أٖ ايــصٖ ٓ خــص هــ  اىب كــْل ّيـــْ        

 لعس هـب أّ ًب ا٦خطٗ .
ــُ ػبعــ  اىب٣ٜنــ٘ ّا٨ىــؼ ّازبــً      ّمــً ق ــٔه  ــسضٗ اا قــع ّاــ  أى

ــسٍه مـــً  ـــ  بلالـــاٛ        ــطٌّ ا٦ٓـــاا ّايـــااٍـب هانـــطٗ قيـ ئكع ـــْا ٓـ
وَٖتُتاا ْلّٓػــ نْا لايعبْزٓــ٘ ّاشبهــْ  ا قــع ّاــ    انــا ًب  ْيــُ  عــافب    

ــطو اا قـــع    (2) [هََٛاااجْلراااا ِلوَهَاااَٙلراهَاااَلٖتاااىْ تلرتْٜل َرتيلرُمْهَاااََٜل َر ااا ِللللل ــس أاـ   ـ

ّاــ  ْٓغــو ق ٔــُ ايػــ٣و لط٠ٓــ٘ اياٍــاٌ ّاسبريــ٘ ايــا  عاــطِ قــً         
  ع  ايذاهؿ٘ هال ب سالَا ميُ .

ــسما ب ــ٘ ًب ا٤ض    ّقيـ ــاٌ خ ٔذـ ــ  ا٨ىػـ ــ٘ ق ـــٙ اعـ هكريـــت اىب٣ٜنـ
ــاو      ــ١ا٢و بىناضٓـ ــ يْا غـ ــْا ّغـ رتَتَْعَااإالظُِهَاااَلَٚاااْٝلَُي تِااا ُلظُِهَاااَلوَََتْااايُِّلللللبهكريـ

 كـــس ْا بش غـــذر بلـــً هزو ايـــسو اسبـــطاو مـــ  غـــع٘ ا٤ض   (3) [َّٖااا  ََٚءَ

ّا ــطٗ اشبــ اا  َٔــا   ّقــسو ّاــْز  باٜــ  ّقؿــاٜط بلبــا ٍنــا أخــْاٌ ًب   
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 اِّٞاااٍلرتلْٗتااُٙلَٚاااَل تلل٤ض    ّأق بــُ مكـــسال  ــْل اا قـــع ّاــ      ٍــصِ ا 

 ّمً ق ه اا قع ّا  ًب اىب او : (1) [َتعْٗتُٛىَٜ

 : بمكيا  ٍالٔ  قً  ك  أخُٔ . ا٤ّل
ــاىٕ  ــُ     :اي ـ ــسماٛ ل ْيـ ــذر ايـ ــ  ّغـ ــا  اي كـ ــ٘ باكيـ ــ  يع ـ ــاٌ ٍالٔـ لٔـ

 .(2)[ اٍِّٞلرتَََفُلَّٖٗ  َل َ َلَّٖ عََٖتِٛنَ 

ــد ــه        : اي اي ــُ مل ٓع  ــ  ّا ى ــا  الٔ ــا أظَطٍ ــٙ اي ــسو ّا٤غ ــال ايي ه
 ل ٌ اىبْا  طال م١ٓس قً ايسىٔا   ّأٌ ٢ ضاع٘ ي٩ىػاٌ لعسِ .

 ايعصا  ا٤ئه ايصٖ ٓيك ط  الٔ  ي ٔامُ ل ك  أخُٔ . :ايطال  
بخبــاض اي ــطهٌ ّاينكــ  ايػــنآّ٘ ايػــال ٘ قــً  كــ   الٔــ    :اشبــامؼ 

 يصٖ ٓيك ط  الٔ  .٤خُٔ   ّلٔاٌ غْٛ ايعا ب٘ ا
 ىعّل اي طهٌ ل ك٘  الٔ  ٍّالٔ  . :ايػازؽ 

ــً      :ايػــال   ــ٘ م ــطٗ ايعام ــُ   ّاييذ ــ  ٤خٔ ــ   الٔ ــً  ك ــاؽ م ــاظ ايي ب ع
 ٍصا ايذع  .
ــامً  ــ٣م٘      :اي  ــ٘ ايػ ــام ّاكال ــاو اي ك ــ  ل هن ــ نـب ي عن ــد اىبػ لع

 ي ن   مً ايياؽ مً اَاا :
 بغكَرياٌ ايياؽ ىبا  ع ُ  الٔ  . :ا٤ّفب 

  ينٔ٘ م ن٘ ق ٘ ايطهه لـب اىبػ نـب . : اىٔ٘ اي
 باكيا  ايياؽ اي ك  ىبا ٓكع بُ مً اي كام . :اي اي ٘ 

دب ـــٕ  ـــاىٌْ ًب خ٣ ـــ٘ ا٨ىػـــاٌ يـــ٥ض    ٍّـــْ مـــا مـــً  :ايطالعـــ٘ 
بىػـــاٌ ٓ كـــ   ـــ ِ ب٢ ّقـــاهبُ اييـــسو ّاسبػـــطٗ بفب أٌ ٓغـــازض ايـــسىٔا   

   ٛ ــٙ غــْ ــُ ّق  ــُ ق ٔ ــاؽ يبــً هْي ــ  غــد  ايي ــْو   بفب ااى ــس ٓ  ــُ ّ   ع 
ــْاز اي اىْىٔــ    ــا اىب ــً لع ــاو لػ ــا اسبن ــاّٜـب    لع ــ  اىبي ــُ  ك ــع ي ــا دبٔ ٘ اي

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .28غْضٗ اىباٜسٗ  (2)
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  أّ ب كٔـــا ه ّاسبنـــه ق ـــَٔه لا٨قـــساو خ٣ ـــاو ٤هنـــاو ايؿـــطٓع٘   يـــُ
ّمــا اــاٛ لــُ اينكــا  ّايػــي٘ ّبقــطاضاو ق ــٙ ايــبالـ  ــ٣ ٓ بــد أٌ ٓــعّل  

ــازٓ   ْيــ      ــً مك ــْ م ــُ   ٍّ ــً بلياٜ ــ  ق ــُ ّذبري ــ  أمط  ــُ   ّ ي ال ُ هنن
ــافب   ــٙ    (1) [ اِّٞااااٍلرتلْٗتااااُٙلَٚااااَل تلَتعْٗتُٛااااىَٜلل عــ ــ  ق ــ ــع ّاــ ًب ضز اا قــ

اىب٣ٜنــــ٘    نــــً ق نــــُ  عــــافب مؿــــٔٝكُ ًب قــــ٣ح أٍــــ  ا٤ض    ًّب 
ايعاـــط قـــً  ـــْايٕ ايذـــْاهـ ّاىبعاقـــٕ   ّيـــٔؼ مـــً هكـــط يْاـــِْ  

ــافب     ــُ  عـــ ــً  ْيـــ ــ  مـــ ــسٓط اـــ ــُ  (2) [ اِّٞاااااٍلرتلْٗتاااااُٙلّ  ـــ َٚاااااَل تلّ ْيـــ

 . (3)[َتعْٗتُٛىَٜ

 
 
 
 

 ادلؼهق ث انظبؼت
ٍّـــٕ  كـــاٜس ؾـــعطٓ٘ مؿـــَْضٗ مـــً ايؿـــعط ازبـــاٍ ٕ   ّمـــيَه مـــً  
ــاىٕ      ــطٌ اي ـ ــو اي ـ ــ  ب٢ ًب ميككـ ــا مل دبنـ ــاض أىَـ ــطٗ   اىبدكـ ــَا قؿـ ػبع ـ

 ا ريطٖ    او  نعَا هباز ايطآّ٘ .
ّاىبع  ــاا مكــال ح أزلــٕ ٓــطاز ميــُ  كــاٜس طبكْقــ٘ مــً ايؿــعط         

َـــ٘ اعايـــ٘ أيذاظَـــا     ايعطلـــٕ ازبـــاٍ ٕ    ككـــو خبكْقـــٔ٘ مـــً ا    
ّنـــــب  ى نَـــــا قبـــــا غـــــاقس ًب  ـــــْاضن اييـــــاؽ سبذ َـــــا ّبي اَٜـــــا  
ــً ٍـــصِ         ــَطٗ مـ ــطٚ أ ـــ  ؾـ ــاٛ أخـ ــا   ّمسٔـــت ل مسـ ــَاز لَـ ّا٨غكؿـ

 ايكػنٔ٘ ميَا :

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (3)
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: ايػـــب  ايالـــْال   يالـــْل ٍـــصِ اي كـــاٜس ّا ـــطٗ ألٔـــاا اـــ    ا٤ّل
ــْال        ــب  ايال ــ  ايػ ــا ّضز يذ ــ    بلب ــ  مياغ ــه   ــْ بغ ــا   ٍّ ــسٗ ميَ ّاه

 غْض اي طهٌ ٍّٕ :خبكْم 
 غْضٗ ايب طٗ . :ا٤ّفب 
 غْضٗ هل قنطاٌ . :اي اىٔ٘ 
 غْضٗ اييػاٛ . :اي اي ٘ 

 غْضٗ اىباٜسٗ . :ايطالع٘ 
 غْضٗ ا٤ىعاو . :اشبامػ٘ 

 غْضٗ ا٤قطا  . :ايػازغ٘ 
 غْضٗ ايكْل٘ . :ايػالع٘ 

 ّ ٔ  غْضٗ ْٓىؼ .
ــاا اي   ــاي مٝـ ــٙ ايالـــْل  َيـ ــاٜس ق ـ ــساض ًب اي كـ ــاٌ اىبـ ــاٜس ّبشا اـ  كـ

 أنيْل مً اىبع  اا ايػبع٘ ايا مل   بت ىػب٘ لعهَا بفب أقدالَا .
ــاىٕ ــ٘   ٤ٌ ٍــصِ اي كــاٜس     اي  ــُ مسٯاٍــا هبــاز ايطآّ : ايػــنْ    ّل

 ؿــبُ اسب ٔــ٘ ايــا دبع ــَا اىبــطأٗ ًب ٓــسٍا ي عٓيــ٘   ّايكػــنٔ  ًب ايؿــعط         
ّٯٖ  اي ا ٔ٘ .     ٍْ   ػٔه ايبٔت بفب أاعاٛ قطّنٔ٘ ق ٙ    ض

ــ ــاا اي كــٔسٗ     ّاي ــُ اــ  لٔــت مــً ألٔ ــكه ل ــصٖ ؽبك طّٖ ٍــْ اسبــط  اي
ــ٘ بشا اــاٌ هخــط هــط  مــً اــ  لٔــت ميَــا     ايؿــعطٓ٘    ٔ ــال  كــٔسٗ مٔنٔ

 ٍْ اىبٔه م   مٔنٔ٘ مع  ٘ قيسٗ لً ؾساز ايعبػٕ :
 أقٔاي ضغه ايساض مل ٓكن ه ... هكٙ  ن ه اا٤قه ا٤قريه

  ه  ال لعس لٔت ّاهس:
 ... أو ٍ  قط ت ايساض لعس  ٍْه؟ٍ   ازض ايؿعطاٛ مً مسزو 

 ٓا زاض قب ٘ لازبْاٛ  ن نٕ ... ّقنٕ قباهاو زاض قب ٘ ّاغ نٕ

 . (1) (. كط  ايبٔت ا٤ّل ّاي ايد ّايطال 

                                                           

 .1/56ايعنسٗ ًب ضباغً ايؿعط ّهزالُ  (1)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  246

  ال مبسح غٔو ايسّي٘ ّٓعا بُبش  :ّمٔنٔ٘ اىبكي 
٫ِ غ ه٫ ٫ُ ؾبه٫ .. ّمً  ػنٕ ّهايٕ قيس  .(1) ّا هط   باِ يبً   ب

 نـــً اسبــطّ  مـــا ٢ ٓكـــ ح أٌ ٓنـــٌْ ضّٓـــاو  ّّ ــ  قـــياق٘ ايؿـــعط  
ــت ي٩نيــ٣ل     ــْاّ بشا ااى ــ٘   ّاي ــس ا٨نيــ٣ل ّنــن  ايك ئ ــ  ا٤يــو قي م 

   ّبش ّضزا نن  نب  ااٛ اسبط  ايصٖ  ب َا مهنْماو .
 م   :

 ّئت ي ياؽ ه او مً ّاٍَْه . بـب أخ٣ َه  ُٔ بشا باكنعْا.
ــد ــصِ ا    اي اي ــْا ٍ ــط  اكب ــ  أٌ ايع ــصٍباا :  ٔ ــصٍ   : اىب ــاٜس لاي ي ك

أّ قبـــاٛ ايـــصٍ    ّق  ٍْـــا ًب أغـــكاض اينعبـــ٘  ٔ ـــال مصٍبـــ٘ ظٍـــ  لـــً  
 ألٕ غ نٙ   مصٍ  نيط ٘ لً ايعبس مصٍب٘ يبٔس لً ضلٔع٘ .

ــ٘         ــ  اييْل ــ٣  ك ــ٘     ــاٜس ًب اينعب ــصِ اي ك ــ  ٍ ــٙ  ع ٔ ــ  ق  ٢ّ زئ
بفب ا٨خبـــاض قـــً  ـــصٍٔبَا ّ ع ٔ َـــا لاينعبـــ٘ ّأغـــكاضٍا مصٍبـــ٘ ّمـــيَه  

ــً   ــ  قـ ــً زا ـ ــٌْ   مـ ــاىْا ٓعط ـ ــط  اـ ــ ٌ ايعـ ــصٍٔ  لـ ــ  ّايكـ ــصا ايكع ٔـ ٍـ
اينكالــــ٘ ّأىَــــه ٓع  ــــٌْ ّ ــــاٜ َه ّاكالــــا َه ًب اينعبــــ٘   يؿــــط َا       

 ّ سغٔكَا .
ــاؽ      ــْؽ اييـ ــ  ًب ىذـ ــا  ع ـ ــاا أىَـ ــنٔكَا لاىبع  ـ ــب   ػـ ــ  أٌ غـ ّ ٔـ
ّق ــْ ه   ّأٓهــاو ٢ زئــ  ق ــٙ ٍــصا اىبعيــٙ ّايعيآــ٘ ايعاٜــسٗ لــصاا         

ــطاح أىَــا مل    ٗ َطٗ  اٜ ــ٘  كعــسٚ ؾــ َطنــً مؿــَْضٗ ؾــ اي كــاٜس ايــا ٓ
ــس       ــاا ب٢ لع ــدا  اىبع   ــاٜس شاا أق ــطٚ   أّ  ك ــعطاٛ ا٤خ ــاٜس ايؿ  ك
ــ٘      ــاز ايطآّ ــا ّأظَطٍــا هب ــسما نبعَ ــَريطٗ قي ـــب ي  ــ٘ ّاشبنػ ايػــي٘ اىباٜ

ــُ          ــُ ّل٣ ك ــُ ّل غك ــ نـب ل ــ٘ اىبػ ــطهٌ   ّقيآ ــ٘ اي  ــاض لاا ــصا ا٨ظَ ٍّ
 ّاىبع  اا ٍٕ :

ــطٚ اي ـــ  ا٤ّفب ــ٘ بمـ ــطّ   : مع  ـ ــً قنـ ــاضن لـ ــً اسبـ ــط لـ ــً هريـ ٔؼ لـ
ّٓعــْز  (1) (ّاــاٌ قنــطّ لــً هريــط م ــر ايــسٗ  ٍّــْ اــس امــطٟ اي ــٔؼ )

                                                           

 .1/241ؾطح زْٓاٌ اىبكي   (1)
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أقـــ ُ بفب ايـــٔنً ّ ٔـــ  ٍـــْ أؾـــَط ؾـــعطاٛ ايعـــط  ّى ـــه ايؿـــعط ٍّـــْ 
 قغ  ّمال    كٔس ُ ٍْ : 

ْ٪ٚ لـب٪ ايسٲخْل   د٪ْم٪    (2) ذا ى٪بٰر مً ٰشاط٪ٚ ه٪بٔ ٱ ّم٪يع ل  ... لٰػ ٰ  ايّ 
ــط ه  ــً اطٓ ــٔيّق ــال )     ن ــط   ــً هري ــٔؼ ل ــطٚ اي  ــً أم ــٝ  ق ــص ا غ ارب

 .(3) (اشببٔد ايؿعط ىع ـب ٓال١ٍنا أو ٓؿاٛ
ــاضِ         ــط أخبـ ــٔؼ ّشاـ ــطٚ اي ـ ــعط أمـ ــ٘ يؿـ ــاؽ ضّآـ ــط اييـ ــاٌ أا ـ ّاـ

ــ     ــاو     دـ ــً ألٔـــُ اذـــْٗ ّبقطانـ ايذـــطظزل   بش ضأٚ أمـــطٟ اي ـــٔؼ مـ
ــ        ــطظزل ل ــ  ايذ ــعاو ًب ضٍ ــاٌ مػسن ــاضن   ّا ــً اسب ــطهبٔ  ل ــُ ؾ لعن

 ػــنً قيــسٍه ّبؾــكَط أمــطٚ اي ــٔؼ لْقــو اشبٔــ    ّاــاٌ        زاضو   
ق ــٙ زٓــً ايْ ئــ٘   ّاىبػــ ه ايــصٖ مل ٓ ــ  ايؿــعط ّمل ٓعــط   ْاقــس         
ــطأ         ــؼ ٓ  ــبح ّمب ــ ه ٓك ــٔؼ ٤ٌ اىبػ ــطٟ اي  ــً أم ــطو م ــ  ّأا ــ٘ أ ه اي غ

 . (4)[ اَٜلرتْ مََٚٓاْٙللَِْ َلَّٖٗ  ِلرتَ ُتَْاْٙاي طهٌ    ال  عافب  

لـً ايعبـس لـً غـذٔاٌ لـً غـعس لـً قـسىاٌ ّ ٔـ           : مع  ـ٘ نيط ـ٘    اي اىٔ٘
ــاف ٓكٔنـــاو ًب        ــاٛ ّاي الٔـــو   ّقـ ــً ا٨هػـ ــً ايبدـــطًٓ أٖ مـ ــ ُ مـ أقـ

 نير ّأشٚ مً أقنامُ .
ًّب اي يــاٛ ق ــٙ ؾــعطِ  ٔــ  أٌ نيط ــ٘ ل ــ  مــ  قــغط غــيُ مــا أزضاــُ     

 اي ْو ًب نيْل أقناضٍه ّمال   مع  كُ ٍْ :
٬َن٪ٰس  ... ٪  ٰ٘ ً٘ ًأنين٣ًلٮ ٰلب٫ط٬ً  ْ٪ؾ٬ه  ًب ظاٍط  ائ٪ٰس ٰيد٪ًْي ٫ْح ابا ٕ اي  (5) ٪ ا

ــ٘ ــُ ًب     اي اي  ــاظ ؾــعطِ لاسبننــ٘ ّي ــً ألــٕ غــ نٙ ّبمك : مع  ــ٘ ظٍــ  ل
 أنيطا  مسٓي٘ ٓ ط    ّمال   مع  كُ ٍْ :

                                                                                                                                                 

 .2/432ايع س ايذطٓس  (1)
 .1/13نبَطٗ أؾعاض ايعط   (2)
 .1/214همايٕ اي ايٕ  (3)
 .13غْضٗ اسبريطاا  (4)
 .1/44نبَطٗ أؾعاض ايعط  (5)
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٘  مل  ٪نّ ه  .. ٬ًّ ٙ ٰزم٬ي٪ ٬ً أاوو ًأ ٰ٘ ايسٯض٪اج   اىباك٪ ٪  ه ..ًأٰم ٬ْم٪اى٪  (1). ٰلد٪
عــ٘ لــً مايــر ايعــامطٖ   ٍّــْ مــً  بٔ ــ٘  مع  ــ٘ يبٔــس لــً ضلٔ :ايطالعــ٘ 

ــ٘          ــنً اينْ ـ ــ ه ّغـ ــ٣و ّأغـ ــس أزضي ا٨غـ ــ  ظبـ ــً أٍـ ــْاظٌ   ّمـ ٍـ
 ّمال   مع  كُ ٍْ :

َ٪ا ٬ْياَا ً ط ا٪ام٫ ٙ٭  ٪ً لٯس٪ ً  ٓ٪اض٫ م٪د٪َ َا ً ن٫ً ام٫َا ... ٰلني   (2)ق٪ًذٰت ايسو
ــ٘  ــْو    :اشبامػ ــً ا   ــطّ ل ــ٘ قن ــس ًب    مع   ــا    ّي ــً قك ــر ل ــً ماي ل
طٗ ايعطلٔـــ٘ ًب لـــ٣ز ضلٔعـــ٘   ّغـــا ط بفب ايعـــطال ّايؿـــاو    ـــال ازبعٓـــ

ّأمــُ ئ ــٙ ليــت مَ ــَ  أخــٕ ا ٔــ    ّهـــب ٢ّز َــا أمــط ألٍْــا بمطأ ــُ  
  نــا ٍيــس أٌ   ك ــَا   ّينيَــا أمــطا خازمــاو  ــا أٌ  غٔبَــا قيــُ   ّ ٔــ  )  

 ىاو ٍكو ٍا و ٓ ْل:
 اه مً  كٙ ١ٓم  ... ّغٔس  طزل

ٗٱ ٢ دبَ  ... ًب لالً لي  ت مَ َ ّقس
ــُ        ــ٣ ّبي ــال: ا ــا.   ــت:  ك كَ ــيا؟  اي ــً ل ــس أٓ ــا ٍي ــال: ٓ ــكٔ      ّاغ
ــ        ــال: أهػ ــُ.    ــس ٔ     خا  ــا  اق ــو لَ ــً ه  ــاٌ أّل م ــ٘:  ن ضلٔع
 ــساٍٛا.  كعّاَــا ا  ــْو لــً مايــر لــً قكــا .   نــا هب ــت لعنــطّ أ    

 ا  ْو  ايت: بىُ أ اىٕ هاٱ ًب اىبياو   ال:
 و ا٤غسٓا ير ئ ٙ مً ّيس ... ٓ سو ب سا

 مً اؿٍه  ُٔ ايعسز ... أ ْل  ٣ٔو ٢  يس
 ْيــسا  ٣مــاو  ػــنكُ قنــطاو.   نــا أ ــت ق ٔــُ غــي٘  ايــت أ ــاىٕ شيــر 

 ا٦ ٕ ًب اي ٔ  أقط ُ    ؾاض بفب ايك  ّ ال:
 بىٕ ظقٔه ير أو قنطّ ... قبااس ازبس اطٓه اييريط

ٌٍ ؾسٓس ا٤غط  أؾري  مً شٖ يبسٱ ٍعلط ... ّ ام أ طا
٘ٱ ّقؿطٓػْزٍه ًب وب  .(3)( ػ

                                                           

 .1/32نبَطٗ أؾعاض ايعط   (1)
 .1/38نبَطٗ أؾعاض ايعط   (2)
 .3/196ا٤ اىٕ  (3)
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ــا ايبؿــاضٗ ٍــصِ ًب        ــْايٕ ض٠ٓ ــاض ّ عــسز   ٢ّ زئــ  ق ــٙ ٍــصِ ا٤خب
  ْو مً أٍ  ازباٍ ٔ٘   ّ َٔا ىْ  مبايغ٘ .

ــٌْ          ــصاضاا يكن ــاضاا ّبى ــا لؿ ــ  ايط٠ٓ ــع ّا ــ  اا ق ــس اع ــه ي  ىع
ــاىب١ميـب     ــس  نــٌْ     ــا ل مْق ــ٘ ّقــاٗ ّزضغــاو   ٢ّ ربــكل ٍــصِ ايط٠ٓ

  ٌ ّايكــ٣ح   ّاــ  مــً ض٠ٓــا ايبؿــاضٗ ّا٨ىــصاض       م سمــ٘ ي كْلــ٘ ّا٨مبــا
هريـــ٘ ق ـــٙ قـــاهبَا   ّ ـــس  نـــٌْ هريـــ٘ ق ـــٙ  ـــ ِ يبـــً ٓػـــنعَا أّ 

ــافب         ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك ــٕ م ــْا عٕ   ٍّ ــسا َا اي ــٙ مك ــ  ق  وََٚااَلٓال 

 .   (1)[ََعْٗتُٙلَُُُى َل َر َّل ا  لهُىَ

ىبـــا ههـــطا قنـــطّ لـــً ا  ـــٍْو ايْ ـــاٗ ّ ـــس أ ـــت ق ٔـــُ        ّ ٔـــ  )
ٜــ٘ غــي٘  نبـ  لئــُ   ــال: ٓـا لــ    ــس ل غـت مــً ايعنــط مــا    وبػـٌْ ّما 

مل ٓب غــُ أهــس مــً هلــاٜٕ  ٢ّ لــس أٌ ٓيــعل لــٕ مــا ىــعل لَــه مــً اىبــْا.    
ّبىــٕ ّاا مــا قــ ا أهــساو لؿــٕٛ ب٢ قــ ا قب  ــُ  بٌ اــاٌ ه ــاو  د ــاو    

 ;  نذــْا قــً ايؿــكه  عىــُ أغــ ه   غ٫ــّبٌ اــاٌ لــاني٣و  بــاني٣و. ّمــً غ٪ــ
ــْا  ــيْا ا ــه  ّأهػ ــ ;    ين ــٔه ايغطٓ ــً ن ــْا م ــا٠اه  ّاميع ــً  ي ضاه ؼبػ

ــ       ــو. ّبشا ه٫ ــً خ  ــ  م ــو  ّضز خ ــً أي ــ  م ــٍ  خ ــط  ضا ــْا    س كه  ع
ــ ــري      ّبشا ه٪ـ ــصاض . ّأؾـ ــٌْ ا٤ٍـ ــاض  نـ ــ  ا٨ا ـ ــعٌ مـ ــ ّاعّا;  ـ س كه  ـ

 اي ْو ايعالْ  لعس اينط  انا أٌ أاطو اىبيآا اي ك . 
ــس ايغهــ        ــُ قي ــ٘ ي ــٔنً ٢ ضّٓ  ــ  مل   ٢ّ مــً بشا قْ ٢ّ خــ   

;  بنــ١ِ خــ     ٢ّ ؽبــا  ؾــطِ ٓعكــ  . ّمــً اييــاؽ مــً ٢ ٓطاــٙ خــ ِ
. ٢ّ  كعّاــْا ًب هــٔنه  عىــُ ٓــ١زٖ      مــً زضِ  ّق ْ ــُ خــ  مــً لــطِ     

 .(2) (بفب  بٔح ايبغا
و  بـــ  لع ـــ٘ ايـــي  ضبنـــس  584ّمـــاا قنـــطّ لـــً ا  ـــْو ًب غـــي٘    

 ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه   ّمال   مع  كُ :
                                                           

 .31غْضٗ اىبس ط  (1)
 .3/198ا٤ اىٕ  (2)
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٫ٍبٯٕ ٰلك٪ ّ٪٢ً  ٫ب ٕ خ٫ن٫ْض٪ ا٤ىس٪ض ٓي٪اًأ٢ً    (1) د٬ٰيٰر  ً اقب٪دٔيا  ... 
 ــال الــً اين ــ :   ايعبػــٕ   )  : مع  ــ٘ قــيسٗ لــً ؾــساز   ايػازغــ٘ 

ؾسازٮ اـسِ ألـْ ألٔـُ    ـ  ق ـٙ اغـه ألٔـُ  يػـ  بئـُ  ّبلبـا ٍـْ قـيسٗ             
ــ ِ     ــال   ــساز  ّ  ــً ؾ ــطّ ل ــً قن ــ  ًب     ل ــيسٗ ىؿ ــاٌ ق ــُ  ّا ــساز قن : ؾ

 زٌّ ألُٔ.هريطِ   يػ  بئُ 
       ٘ ٘ٱ غْزاٛ ٓ ال  ا ظلٔب ّبلبا ازقاِ ألِْ لعس اينا  ّشير أىُ ااٌ ٤م

ّااىت ايعط  ًب ازباٍ ٔ٘ بشا ااٌ ي طا  ميَه ّيسٮ مً أم٘ اغكعبسِ  ّااٌ 
ٗ  مً أمُ قبٔسٮ  ّااٌ غب  ازقاٛ ألٕ قيسٗ بٓاِ أٌ لعا أهٔاٛ  يعيسٗ بخْ

 قالْا ميَه   كبعَه ايعبػـٌْٔ   ايعط  أ اضّا ق ٙ  ْو مً ل  قبؼ   
  د ٍْه   ا  ٍْه قنا معَه: ّقيسٗ  َٔه    ال يـُ ألـِْ: اـط ٓـا قـيسٗ:      

 .  ال قيسٗ: ايعبس ٢ ؼبػً اينط  بلبا ؼبػً اسب٣  ّايكط 
 ٍّْ ٓ ْل:  : اط ّأىت هطٌّ   نط    ال  

٬ِ ٫ِ ًّأه٬ن٪ط٪ ْ٪ز٪ ٬ِ ... ًأغ٬ ٛٱ ٓ٪د٬ٰنٙ ٰهط٪  اا ٳ ام٬ط ٚ
                   ٬ِ  ّايْاض ز٪اٰا ٰمؿ٬ًذط٪

ــسٖ قــسٍّه مــً ايغئنــ٘      ــ ل ٕ  ّاغــكي ص مــا اــاٌ ل ٓ ــص   ّ ا ــ  ْٓمٝ
 .(2) ( ازقاِ ألِْ لعس شير  ّأسب  لُ ىػبُ

ّػبنـــ  قـــيسٗ لــــب ؾـــعط ايذطّغـــٔ٘ ّايغـــعل شٖ اسبؿـــن٘   ّيـــس      
ــ٘   دــ  بلــً ا٤مــ٘    قبيال ــ٘ اي كــٔه   ّٓبــسّ أٌ لعــا اي باٜــ  ًب ازباٍ ٔ

ــاٌ       ل ــاشا ا ــًْٓ     ــط  ا٤ل ــ  ل ؾ ــس ٓ د ــاٌ ايْي ــ٣و   ــا ًب ا٨غ ــُ   أم  م
 أهسٍنا غْاٛ ا٤  أّ ا٤و هطاو ٓ د  لُ .

ّههــط قــيسٗ هــط  زاهــؼ ّايغــااٛ    ــ ل ٙ لَــا   ّمل ٓنـــً           
ٓ ــْل ايؿــعط   ّينــً ؾـــكنُ ضاــ  مــً قـــبؼ ّقٔٯــطِ لػــْازِ أخْ ـــُ        

 ّغْاز أمُ ّل ىُ ٢ ؼبػً  ْل ايؿعط :

                                                           

 .1/41ط  نبَطٗ أؾعاض ايع (1)
 .46/ 1ايؿعط ّايؿعطاٛ  (2)



 251  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــُ قــي ) ــال ي ــطا      ــا هه ــسٌّ لايالعنــ٘   ن ــاؽ ئسا  سٗ: ّاا بٌ ايي
ــسقٌْ ًب     ــاؽ ئـ ــ   ّبٌ اييـ ــسي  ـ ــْي ٢ّ اـ ــاؽ أىـــت ٢ّ ألـ ــس اييـ مط ـ
ــ        ــ ٗ ًب أّاٜـ ــٍ  مغـ ــاي ًب خٔـ ــا ضأٓيـ ــْمبَه   نـ ــٌْ لكػـ ــاضاا  ٔعط ـ ايغـ
ــْي ٢ّ      ــت ٢ّ أل ــطا أى ــا هه ــا   ن ــٌْ لٔيي ــبؼ ئن ــ   ّبٌ اي  ــاؽ   ايي

ل ط ــٍط  ّبىــٕ ٤هكهــط ايبــ ؽ  اـسي خالــ٘  ٔكــ   ّبلبــا أىــت   ـ ٮ ىبــت   
ــ        ــسٖ  ّأ ك ــت ٓ ــا م ن ــ ي٘  ّأاــْز قب ــً اىبػ ــو ق ــيه  ّأق ــٙ اىبغ ّأّ 

ٗو:  اشبال٘ ايكنعاٛ  ّأما ايؿعط  ػكع ه   ناٌ أّل ما  ال  كٔس
ــس٪      ــسٯاض٪ ل٪عـ ــت٪ ايـ ــ ٬ ق٪ط٪ ـ ٍ٪ـ ــط٪زٲو ؟ ... ًأو٬  ٬ً م٫ك٪ـ ــ ٫ٛ ٰمـ ــعطا ــاز٪ض٪ ايؿٯـ ــ ٬ ً ـ ٍ٪ـ

ٍٯه  ٪ْ ٪  
 . (1) (ا اىبصٍب٘.ٍّٕ أاْز ؾعطِ  ّااىْا ٓػنْىَ

ــالع٘ ــطال        ايػ ــً ايع ــ ُ م ــنطٖ ّأق ــعٗ ائؿ ــً ه  ــاضن ل ــ٘ اسب : مع  
ــًْب        ــُ   ّ  ــط ل ْم ــ  ًب ايذد ــُ اىب  ــط  ل ــ    ّٓه ــً ّاٜ ــط ل ــ٘ لن ــً  بٔ  م

 ( و   ّمال   مع  كُ:580غي٘ )
٫ٛ ْ٪ا ٍّ ٫ٓن٪ ٳ ميُ اي ٲ ٫ٛ ... ض٫ ٲ  ا ٬ٰٔيَا ًأمسا ٪ٔ   (2)هش٪ى٪ك٬يا ٰل

    كاٜس ايعط  مً اَاا :ّمً بقرياظ اي طهٌ أىُ هذ
 : دب ٕ ق ْو ايب٣ ٘ ًب اي طهٌ ّهٓا ُ . ا٤ّفب

قيآـــ٘ ايعـــط  ّاىبػـــ نـب قنْمـــاو لع ـــْو اي غـــ٘ ايعطلٔـــ٘        :اي اىٔـــ٘ 
 ّل٣ كَا   ّمً أٍه نطّ  ايب٣ ٘ ايؿعط ايعطلٕ .

ذبػـــً اسبايـــ٘ اىبعٔؿـــٔ٘ ي نػـــ نـب   ّ ـــْاََه يسضاغـــ٘       :اي اي ـــ٘ 
ــ   ــ٘   ّقــ ــٌْ ا٤ز  ّاي كــ ــْو   يــ ــً ق ــ ــد٘ مــ ــ٘ أّ ضؾــ ّض َا م سمــ

 اي طهٌ .
لٔــاٌ ضادــاٌ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘   ّرب ــو مــْاظًٓ ايؿــعط قــً    :ايطالعــ٘ 

 ل٣ ٘ اي طهٌ ّق ْمُ .

                                                           

 .46/ 1ايؿعط ّايؿعطاٛ  (1)
 .34/ 1ايؿعط ّايؿعطاٛ  (2)



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  252

ّمــً ايؿــعطاٛ ايــصًٓ زخ ــْا ا٨غــ٣و م٪ــً ٍريــط ايؿــعط   ّلَط ـــُ         
ــسٓاا      ــْ  ّاىبيكـ ــ  ًب اي  ـ ــطهٌ  ع ـ ــً اي ـ ــ٘ مـ ــ  هٓـ ــطهٌ   ّاـ ــ٘ اي ـ ل٣ ـ

ــساا     ــا ات ـ ــو  َٔـ ــْو    ّ ١يـ ــ٘ بفب ٓـ ــ  ّايسضاغـ ــا ايكد ٔـ ــكنط  َٔـ ّٓػـ
 اي ٔام٘ . 

ىعـــه   ّضز ًب ه ـــو خعاقـــ٘ يعبـــس اىبال ـــ    ّاـــاٌ غـــببُ أٌ ىذـــطاو  
 ـــايْا  ٔنـــا لٔـــيَه: ّاا مـــا ضأٓيـــا ًب ٍـــصا ايـــْضٚ أهـــساو  مـــً خعاقـــ٘ )

ــس     ــ  ّ ـ ــس اىبال ـ ــً قبـ ــاو مـ ــه ه نـ ــاو ٢ّ أق ـ ــاو ٢ّ أمت خ  ـ ــً ّاَـ أهػـ
ــٙ   ــُ هك ــُ قن ــس  بظ ن ــُ  ّ  ــط أخْاي ــاض   غكيك ــْ اييري ــسِ لي ــا ّي ــسىاِ ان ّي

ــس      ــ  ْا قب ــاِ  ــ نب  ضأَٓــه ق ــٙ شيــر   ــُ ىكــط يا ّه ذي ــصييا ي ــا ل   ــْ أى
اىبال ـ    ــايْا: ٓــا ألــا اسبــاضن: بٌ اــاٌ ليــْ اييريــاض ّيــسّي   ــس ّيــسىاي  

 .ّعبً لعس ّأىت مكرياّضٌّ ًب ايساض  َ ه   يدايذر:   االَه 
لـــً قنـــطّ ّغـــذٔاٌ      بـــ  لـــسٓ  ألـــْ ّض ـــاٛ لـــً لـــسٓ  ايعـــسّٖ 

ــ ٖ   ــط اي نـ ــْ لؿـ ــ ٖ       ّألـ ــعٚ اي نـ ــس ايعـ ــً قبـ ــ  لـ ــً قنـ ــااط لـ ٍّـ
ــً نــانيط    ــا  ل ــس مي ــً قب ــً  الــً اىبكــال  ٕ     ٍّــااط ل ــس ايعــعٚ ل ّقب

ّخ ـــو لـــً أغـــعس اىب دـــٕ ّقنـــطّ لـــً مايـــر لـــً م١مـــ  اسبـــبسٖ ًب  
نباقــ٘ مــً  ــْمَه   ــسخ ْا زاض اييــسّٗ  نكبــْا لٔــيَه اكالــاو  ّأ بــ          

    ً ّا٤ض ــه لــً ىهــ ٘ لــً      لــ  اىبال ــ    قبــس اىبال ــ  ًب غــبع٘ ىذــط مــ
ّايهــداي ّقنــطّ اليــا قــٔذٕ لــً       ٍاؾــه ّاــاٌ مــً ضاــال  ــطٓـ     

 .ٍاؾه 
ــيَه        ــا م ــس اي ــ  ي ٔ ــؼ ٢ّ ىْ  ــس   ــ  قب ــً ل ــس م ّمل ؼبهــطِ أه
ّق  ــْا اينكــا  ًب اينعبــ٘    ــال ٍــااط هـــب لع ــْا قبــس اىبال ــ : ّاا    

 .  ٌ: يًٝ   كه شير ي س ضأٓت ض٠ٓا لٔ ط  ئنْىً يْيسِ ؾ
؟  ــال: ضأٓــت اــ ٌ لــ  قبــس اىبال ــ  مبؿــٌْ  ــْل    ــايْا: ّمــا ضأٓــت

ــ ٌ   ّض٠ ــه ؾـ ــٌْ  ـ ــاؽ    ٔنـ ــط بفب اييـ ــٌْ ايكنـ ــ  ٓ ـــط  ّٓالطهـ ؽ غبـ
ــ  ب٢      ــس اىبال  ــا يعب ــال ٍــااط    ــت: ّاا م ــط ;   ــر مــً ٓ  ّئنــٌْ شي
 ــ٣و ٓ ــال يــُ اسبــاضن:  ــال:  دــايذِْ  ّ ــعّج قبــس اىبال ــ  ْٓمٝــص          
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ــاني   ــً ن ــااط ل ــت ٍ ــٙ لي ــت    يبي ــ٘ لي ــعّج يبيع ــ   ّ  ــا   ــُ أل ــسا ي ط  ْي
ــُ ايغٔــسال   ــال: ّاكبــْا     قنــطّ لــً مايــر لــً م١مــ  اسبــبسٖ  ْيــسا ي
ــطٗ         ــْ ظٍ ــاٌ لي ــطٗ  ّا ــً ظٍ ــا  ل ــس مي ــً قب ــٔؼ ل ــْ   ــه أل ــُ   ــاو اكب اكال
ٓنطمــٌْ قبــس اىبال ــ  يكــَطِ  نــاٌ اينكــا : ٍــصا مــا ذبــايو ق ٔــُ قبــس   

ــه مـــ     ــً معَـ ــ٘ ّمـ ــً خعاقـ ــطّ مـ ــ  قنـ ــا٢ا لـ ــ  ّضاـ ــ ه اىبال ـ ً أغـ
ــطل      ــ  مذـ ــاو  ـ ــاو اامعـ ــاٗ ه ذـ ــط ّاىب١اغـ ــٙ ايكياقـ ــايذْا ق ـ ــر  ذبـ ّمايـ
ا٤ؾــــٔار ق ــــٙ ا٤ؾــــٔار ّا٤قــــا ط ق ــــٙ ا٤اــــالط ّايؿــــاٍس ق ــــٙ   
ــً         ــا ه ــب   ّم ــٙ   ــنؼ ق  ــط ت ايؿ ــا ؾ ــسّا م ــسّا ّ عا  ــ    عاٍ ايغاٜ

 . لذ٣ٗ لع 
ّمــا  ــاو ا٤خؿــباٌ ّمــا قنــط قبنــ٘ بىػــاٌ  ه ــو ألــس يالــْل أمــس      

ــْ  ا  ــسِ ني  ــً      ٓعٓ ــ  ل ــس اىبال  ــسِ قب ــساو  ق  ــ  م ــه اي ٔ ــساو ّظ  ــنؼ ؾ يؿ
ــس       ــٙ قب ــط   ع  ــ  اييه ــسا زٌّ ل ــاضّا ٓ ــطّ   ك ــ  قن ــال ل ــه ّضا ٍاؾ
ــَ  أّ         ــط أّ غ ــا أّ حب ــط   ٓ ــ  ّ  ــ  نياي ــٙ ا ــه ق  ــطٗ   ــ  اييك اىبال 
ــ      ــٙ نبٔـ ــسِ ق ـ ــس اىبال ـــ  ّّيـ ــطٗ يعبـ ــطّ اييكـ ــٙ لـــ  قنـ ــط  ّق ـ ّقـ

    ّ اع ــْا اا ق ــٙ   ايعــط  ًب ايؿــطل أّ ايغــط  أّ اسبــعٌ أّ ا ػــ   
ــ٘    ــال      شيــر اذــ٣ٔو  ــا  ًب اينعب ــه ق  ــْا اينك ــاا هبــ٣ٔ    ّاذــٙ ل

 ايالْٓ مً :  قبس اىبال  
 غ ّقٕ ظل او بٌ  ْا ت مئا ... لامػاي ما لٔ  ّلـب ل  قنطّ

 ّأٌ ؼبذ  اسب و ايصٖ ؾٔدُ ... ٢ّ ٓ دسٌ  ُٔ ل  ه ٢ّ  سض
 .ناىْا زٌّ  ْمر مً  َط. ألاي  ٍه هذ ْا ا٨ل اي سٓه ّهايذْا .

ــُ ايــعل   ّأّقــٙ ايــعل  بفب ألــٕ      ــال: ّأّقــٙ قبــس اىبال ــ  بفب الي
ــ   ــْل       نيايـ ــر  ـ ــسٓ  شيـ ــاؽ  ًّب  كـ ــ  بفب ايعبـ ــْ نيايـ ــٙ ألـ ّأّقـ

 ُ هـــب أ ــاضا ق ــَٔه  ّهيــُ ّغــ ه قنــطّ لــً غــامل ي ــي  قــ ٙ اا ق ٔــ
 ليْ لنط   ك ْا مً  ك ْا مً خعاق٘: ايطاع

 ... ه و ألٔيا ّألُٔ ا٤  سا٢ ٍه بىٕ ىاؾس ضبنساو 
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 .(1) (بىا ّيسىاِ  ناٌ ّيسا ... نت أغ نيا ّمل ىيع  ٓسا
ىعـــه ّضز خـــا  ع ٔـــ  ايكـــدٔذ٘ ايـــا باكنعـــت ّ ْا  ـــت  َٔـــا        
ــاٌ أٌ       ــ٘   يبٔ ــْ  اينعب ــه ًب ا ــ  ٍاؾ ــاض ل ــ٘ ّهك ــٙ م انيع ــطٓـ ق   
ــاٗ اييــاؽ       مــا ٓع ــ  ًب اينعبــ٘ ٍــٕ ا٤مــْض شاا ايؿــ ٌ ّا٤ٍنٔــ٘ ًب هٔ

َــا ايعَــْز ّاىبْا ٔــ   ايعامــ٘ ّايكــ ح لـــب اي باٜــ    ّينــً ّ ٔ ــ٘         ّمي
ــً         ــ٥ م ــسّن   بش ضأٚ اىب ــازض اسب ــطاو ى ــت أم ــه ااى ــ  ٍاؾ ــس ل ــطٓـ ن  

  طٓـ ا طٗ ايصًٓ ٓسخ ٌْ ا٨غ٣و ّمٔ َه بفب ا٨اَاض لاي طهٌ .
 ق َىٌ اىايل جتهٍ ث اٌَت انقزآٍَت

يكسّض   يصا ٢  ؿن ُ مً بقرياظ اي طهٌ ايغ ٖ بمكياقُ قً اسببؼ ًب ا
 تلََت خِذ لهكٙ مْاضز ايك ٔ٘ ب٢ ق ٙ عبْ ايػايب٘ ازبعٜٔ٘   انا ًب  ْيُ  عافب  

َُْ للللللللل ٗتا َّلظت ِٖا ٕ ل ت ََي َعا ْٝل َٚا ََِنلَو ِٚ ُٛاْؤ  ٖ ٜالَّ ْٝلُ و ِٚا َُاََءل ِٖ لرتْو َٝ ٓتاَِظماَ  ٖ لَّ َٜ َُى ِٚ ُْٛؤ  ٖ َّ

 . (2) [ُتَ ًِْٚٝلَّٖٗ  ِلظٍِلشٍَْءٍل ا  لرتْٜلَتت ُاىَّلَِْٚهُْٙلَا

ــ٣        ــً ا ــٕ ل ــ ٍا  ك ــا أىؿ ــسّٗ اي ــ  ًب زاض ايي ــطٓـ دبكن ــت   ّااى
 لً مطٗ لً اع  ٍّْ اس ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .

ــ٘ ّاىبنــط خاقــ٘ لعــس      ــاض  ــطٓـ ضبــ٣و ي ذكي ــاو  ٔكدــصٍا اذ ــسّض ا٤ٓ يك
ــاض زخــْل هبــعٗ ّ ــ ِ ًب ا٨غــ٣و       ــاٛ ب ػــا  ا٨غــ٣و ّأخب مســا  أىب

  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ق ــٙ قــسو  ــطي ايطغــاي٘   ّقــعو ايــي
ــسِ        ــاٌ ١ٓٓ ــً ا ــيَه م ــُ ّم ــه ي ــ  ٍاؾ ــطٗ ل ــس ّىك ــناٛ   ّ  ٓٔ ــ٘ ايػ ّأماى
لائـــس اـــ لٕ نيايـــ    ّمـــيَه لاي ػـــاٌ   ّمـــيَه لاي  ـــ  لاغـــك ياٛ ألـــٕ 

      ايصٖ ااٌ م  ايصًٓ اذطّا .
ــطٓـ نــس)   ــسا   ّ٪  كعا  ــٰ   ــٕ اينن٫اّلٰ  ّ٪ل٪ٰي ــٍه  ٍ٪اٰؾ ــا ٱ  ل٪ٰيٕ  ــٰس م٪ي٪ ــٕ ق٪ب٬ ل٪ٰي

٫ٍه٬ ه٪كٯـــٙ   ّ٪ًيـــا ٫ٓري٪اٰيػ٫ـــْ ٫ٍه٬  ٫ًٓنّ ن٫ـــْ ّ٪ًيـــا  ٫ٍه٬  ٫ٓي٪ـــاٰاد٫ْ ّ٪ًيـــا  ٫ٍه٬  ٫ٓب٪ـــآٰع٫ْ ٬ٌ ًيـــا  ًأ

                                                           

 .1/20اىبين  ًب أخباض  طٓـ  (1)
 .28غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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     ُٰ ــ ٬ٔ ٫ُ ق٪ً  ــ ــّ ٙ ايّ  ُٰ ق٪ ــ ــْل٪ ايّ  َ ه٬ ض٪غ٫ ٬ٔ ــ ــّ ن٫ْا بًي ــُ ٫ٓػ٪ ــص٪ٰيًر  ّهي ــْا ٰل ّ٪ًاك٪ب٫ ــّ ه٪  ّ٪غ٪
ٰ٘ ٍ٪ا ٰ ٕ غ٪ نٰو اينًنع٬ب٪ ّ٪ق٪ّ  اْ ٘و   .(1) (ق٪ٰدًٔذ

 ّأخك و ًب ايصٖ اكبَا ق ٙ ّاِْ :
 : ميكْض لً قنطم٘ . ا٤ّل
 : اييهط لً اسباضن .  اي اىٕ

 لغٔا لً قامط لً ٍاؾه . :اي ايد 
ــ ت        ــ ه  ؿ ــُ ّغ ــُ ّهي ــُ ق ٔ ــ ٙ اي ــْل اا ق ــُ ضغ ــا ق ٔ ــ  زق ّا٤خ
ٓــسِ   ّبىك ــ  ليــْ ٍاؾــه ّليــْ قبــس اىبال ــ  بفب ؾــع  ألــٕ نيايــ  ّٓ ــ   

ٔؼ   ٍّــْ أهــس ازببــال ا ٔالــ٘ قبنــ٘ هىــصاي  خــاضج منــ٘ ًب ابــ  ألــٕ  بــ 
 بـــ  ايكْغـــعاا اىبكعـــسزٗ   ّٓالـــ  ٍـــصا ازببـــ  ق ـــٙ ايبٔـــت مـــً اَـــ٘  

 اَٜلَّٖظَااايتَلوََّٖ َٛااامْوَ َلِٚاااْٝلشَاااعََئِمالَّٖٗ ااا ِلظتَٛاااْٝللابـــ  ايكـــذا    ـــال  عـــافب  

 . (2) [َّٖ بَُْجَلرتوْلَّلْتتَٛمَلظت َلَََُُحَللَٗتُْ ِلرتْٜلََـ ىَفَلراهاََٛ حَجَ

ــْ     ــٙ يـ ــطو ّهكـ ــَط اسبـ ــع  ب٢ ًب ا٤ؾـ ــً ايؿـ ــٌْ مـ ــاىْا ٢ ؽبطاـ ّاـ
ــاو         ــاىب١ٌ ّايالع ــعّ ه ل ــٌْ زٌّ ى ــطٓـ ؼبْي ــاض   ــاٌ اذ ــا   ــْا  َٔ خطا
ــاو      ــاو اطمب ــَا لال ــ  أٌ اا قــع ّاــ  اع  ــ٘ ايكريــاضٗ م ّمبيعــْىَه مــً معاّي

َّٖش ااتتَءِلوََّٖظَااُْفِلل اَ َظِهاااْٙل احْٗتاا تل*ِٖااإاَ َفِلاااامََْ تليــطظل  ــطٓـ قامــ٘ ل ْيــُ  عــافب   

 .(3)[ظتٗ َُعْبُ ُوَّل َ َلهَذتَّلَّٖ بَُْجِل*

ــاٌ ايؿــط           ــازٗ يبٔ ــٕ ايعب ــطٓـ ٍ ــاٗ   ــ٘ ظب ــ٣ِ أٌ ق  ــ٘ أق ــبـب ا٦ٓ  ّ
ــ  اا         ــس خ  ــْم      ــْ اشبك ــٙ عب ــطٓـ ق  ــُ   ــاظا ل ــصٖ   ــٔه اي ايع 

ــُ  عــافب    ــازٗ ل ْي وََٚااَلََٗتُ ااجُلَّٖ َاااَٝلوَََّّاٞاا َللقــع ّاــ  اييــاؽ نبٔعــاو ي عب

                                                           

 .3/20ظاز اىبعاز  (1)
 .158غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .3-1غْضٗ  طٓـ  (3)
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ــ  ايكريــاضٗ ًب ايؿــكاٛ مــً      (1)[  لَُِٖعْبُاا ُوٜا ا   ّخــل  ــطٓـ ليعنــ٘  ْا 

ــاو      ــً منـــ٘ بفب ايؿـ ــ٘ ايكـــٔو مـ ــ٘ بفب ايـــٔنً  ّضه ـ ّلـــايعنؼ    منـ
ّأهٔاىــاو  نــٌْ ٍــصِ ايــطه٣ا لـــب ايؿــاو ّايــٔنً خاقــ٘ قيــس ىؿــْٛ          

 اي كال لـب زّي٘ ايطّو ّزّي٘ ايذطؽ.

 ق َىٌ َداء اإلمي ٌ ػب دة 
 ٍّْ أٌ ايعبازٗ اع ٘  ي ػه بفب أ ػاو: مبنً بىؿاٛ  اىٌْ 

ــْز      ا٤ّل : ــدٔح أٌ ّا ــْز   ك ــُ ايْا ــا ل ــ٘  ّم ــ٘ ايعام ــ٘ ايغأٜ ايع 
ا٨ىػــاٌ قبؿــٔٝ٘ ّ هــ  اا قــع ّاــ    ٢ّ ٓ ــسض ق ــٙ ٍــصا ايْاــْز         
ــاؽ        ــ  ايي ــ٘ ًب خ  ــازٗ  آ ــ ٌ ايعب ــا ل ــ  ّأخ ــس  ذه ــبداىُ     ــْ غ ب٢ ٍ

ــُ  مــ   يــٙ اا قــع ّاــ  قــيَه ّقــً قبــاز َه  ٍّــْ    مــً مكــازٓ   ْي
 .(2)[وَ َر َّلَّٖ  تٍَِ ل اولَّٖمَحَْٛ ِ عافب 

 نــً ضهبكــُ  عــافب أىــُ اعــ  اييــاؽ ضبكــااـب  ــصا ايعبــازٗ مــً            
 اَاا :

ــطظل     ا٤ّفب : ــب  ايـ ــاؽ ا غـ ــازٗ اييـ ــسىٔا   بش أٌ قبـ ــ٘ ًب ايـ اسبااـ
اينــطٓه  ٍّــٕ لــا  يكــط  ايــب٣ٛ ايعــاو ّاشبــام قــيَه  بش  ػــكنط         

َا لايعبـــازٗ  ّٓذـــكح اا قـــع ّاـــ  مطا ـــ  غـــامٔ٘ ايـــيعه ق ـــٙ أقـــدال
  (3)[ٖتااائِْٝلشَااآتمَْاْٙلألت اَااا َٞ ٓاْٙللميَـــا  ٍّـــْ مـــً مكـــازٓ   ْيـــُ  عـــافب      

ــطٓـ     ــْم  ـ ــافب خبكـ ــُ  عـ ــسٓط  ْيـ ــٌْ   ـ ل*ظتٗ َُعْبُااا ُوَّل َ َلهَاااذتَّلَّٖ بَُْاااجِلئنـ

 ميَا:  ق ٙ أ ػاو (4)[َّٖ ذٌِلرتؿ عََٛهُْٙلِْٚٝلُُى تلوَاَََٚهُْٙلِْٚٝلََىْفٍ

                                                           

 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (1)
 .133غْضٗ ا٤ىعاو  (2)
 .7طأٍه غْضٗ بل (3)
 .4-3غْضٗ  طٓـ  (4)
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  ٔعبــسّا ض  ٍــصا ايبٔــت ؾــنطاو ا غــبداىُ ايــصٖ أنيعنَــه        أ٢ّو :
مــً اــْ  ّهمــيَه مــً خــْ ( ّمــً نــنً أمــً  ــطٓـ مــً اشبــْ            

 غ٣م٘  ْا  َه ايا دبْ  ايكدطاٛ ّايااضٖ مً اييَ  ّايػ  .
  ٔعبـــسّا ض  ٍـــصا ايبٔـــت ئـــسٓه ق ـــَٔه ىعنـــ٘ ا٨نيعـــاو          اىٔـــاو :

ــيعه    ــً أق ـــه ايـ ــا مـ ــاو   ّا٤مـــً  ٍّنـ ــاو اامعـ ــاو ًب اىب ـ ــ  ٕ ا٨نيعـ ّٓـ
يــْ طٗ ايالعــاو ّايعا ٔــ٘ ّايػــ٣م٘ مــً ا٤زضاٌ  انــا ًب  ْيــُ  عــافب ًب        

  يبٔـــاٌ (1)[ْتَٞتاااَلََاااِّ ْا َٜالَّٖـ عَاااََ٘للقٔػـــٙ ّأمـــُ مـــطٓه ق َٔنـــا ايػـــ٣و     

 هاا٘ ا  ميَنا بفب ايالعاو ّايؿطا  .
ــ٘ قيَنــ         ــذ٘ ا٨ئٍْ ــٕ ق ــٕ ىذ ــ٘ ٍ ــً ا٦ٓ ــ٘ م ــ٘ ازب ٔ ــ  أٌ ايغآ ا  ّم

 اىَــا  ــبـب أٌ أاــ  ايالعــاو ىعنــ٘ ق نــٙ ق ــٙ ا٨ىػــاٌ   ّمياغــب٘ يؿــنط  
 اا قع ّا  .

 قبازٗ ايياؽ ا ّاا      كعبس  طٓـ اا غبداىُ .  اي او :
ــ     ــطز يذ ــاٌ    ظتٗ َُعْبُاا ُوَّّمل ٓ ــعا  ا٨مب ــاٌ بؾ ــطٓـ يبٔ ــْضٗ   [ ب٢ ًب غ

مــً منـــ٘   ّّاـــْ   عاٍـــس شضٓـــ٘ ا٨مبـــاٌ مـــً منـــ٘ ّّاـــْ   عاٍـــس  
ــا ايػـــ٣و   ّصبـــاّضٖ ايبٔـــت اسبـــطاو    ــ٘ بلـــطأٍه ّبمساقٔـــ  ق َٔنـ شضٓـ

 ي عبازٗ ّ ٔامَه ل زاٛ اىبياغر .
ــ  بفب ايؿــاو     ــطٓـ لايكريــاضٗ  ّ ػــٔ  اي ْا  ــاا أٌ قنــ    ّمــً ا٦ٓ
ــْٗ     ــاضاا ليبـ ــ  ايبؿـ ــس ّى ـ ــْاٛ ايكْهٔـ ــط يـ ــب٘ ييؿـ ــا مياغـ ــٔنً ّ  ٍـ ّايـ

ــس ّايي      ــاض ايك ٓٔ ــ ه لاظَ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــً   ضبن ــا ّين ــطٗ   ك
ــٔازٗ        ــً غـ ــصا مـ ــطاضٍه ٍـ ــ  بقـ ــط   ّمل مبيـ ــٙ اينذـ ــطا ق ـ ــاو أقـ  طٓؿـ

ــافب     ــال  عـ ــ٣و    ـ ــاو ا٨غـ وََٚاااَلََعْٗتاااُٙلَُُُاااى َل َر اااَّل ا  لهُاااىَلوََٚاااَلهِاااٍَل ا  لللللأهنـ

 .(2) [ ِْ مَيلِٖٗ بَشَما

                                                           

 .75غْضٗ اىباٜسٗ  (1)
 .31غْضٗ اىبس ط  (2)
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ــاو ــع      ضالع ــطٓـ اا ق ــس   ــ  يكعب ــدا  ايذٔ ــ  أق ــع ّا ــر اا ق : أٍ 
ــاظ ًب   ــً ا٨قريـ ــ    ّمـ ــ٣و     ّاـ ــطٓـ لـ ــْضٗ  ـ ــساٛ غـ ــاا بلكـ ــه ا٦ٓـ  ى ـ

ــَا   ٍّــٕ غــْضٗ      ــاٌ قــ كَا اىبْنــْقٔ٘ مــ  ايػــْضٗ ايــا  ب  ــ  يبٔ ايكع ٔ
ــصا      ــً لَ ــا   ٤ٌ اي  ــْضٗ ًب معياٍ ــ  غ ــك ٣ل ا ــاٛ بغ ــس بىكذ ــ    يك أ ايذٔ

 ا٨غك ٣ل ٓذْا ق ٙ اىبػ نـب ّايياؽ ايْظاو مً ايع ه .
ــطهٌ ايـــا   ــسٗ ًب اي ـ ــْضٗ ايْهٔـ ــٕ ايػـ ــطٓـ ٍـ ــسأ لـــ٣و ّغـــْضٗ  ـ   بـ

ــ٘     ايغآــ٘ يك أــس  ــاىٌْ ايكــ ٘ لـــب غــْض اي ــطهٌ   ّبهكنــال ايكــ ٘ ايغأٜ
ّايػــببٔ٘ ّا٨ذبــاز ًب اىبْنــْ  أّ اسبنــه لـــب ايػــْض ـب مــً اي ــطهٌ          

 ٢ّ ٓ و ا٤مط خبكْم ايػْض اىبكرياّضٗ .
ًّب بلكــساٛ ايػــْضٗ لــ٣و ايكع ٔــ  زقــْٗ ي كــسلط ًب ايػــْضٗ ايػــال ٘        

ًب ايْاــْز ايــصٍ       ــس اــاٌ ٍــ٣ي ألطٍــ٘       ّبغكدهــاضٍا ّ كــكَا 
 ّايْزِ معريعٗ هػٔ٘ ا ٔ٘ .

٬ٔــو٪ ً ع٪ــ ٪ ض٪لٳــًر ٰلً ق٬ــد٪اٰ  اينٰذٔــ   ( أ بــ   ّقــً  كــازٗ  ْيــُ  ) ًأًيــه٬  ٪ــط٪ ًا
ــً ق      ــُ م ــً مع ــا ّم ــ٘ ْٓم ــً اسببؿ ــطو م ــ٘ ا٤ؾ ــاٗألطٍ ــٔنً  بفب   ك ــ  اي أٍ

نً  لٔــت اا ئَسمــُ مــً أاــ  لٔعــ٘  ــه أقــالَا ايعــط  لــ ض  ايــٔ         
ــطي    ــذ اح ل ــاىْا لايكٲ ــٙ بشا ا ــَه  هك ــ  ب ْا لذٔ  ــِْ بفب     ــاىْا بشا ّاٲَ ;  ن

ــ      ــسٍه اىال ـ ــِْ بفب ل ـ ــٙ ا٤ض   ّبشا ّاَـ ــُ ق ـ ــٙ  طاىـ ــت اا أي ـ لٔـ
ــا       ــ ا لٔه ــَٔه ني ــد اا ق  ــ٘ لع ــ٘ ائناىٔ ــاٌ ليد  ــٙ بشا ا ــ٘  هك ــُ ٍطّي ّي
 ألالٔـــ . ّا٤لالٔـــ : اينـــ  ٗ  مـــ  اـــ ٯ نيـــ   ٣ ـــ٘ أهريـــاض: هريـــطاٌ ًب

ــعٯ       ــَه اا ق ــٙ اع  ــا هك ــطمَٔه لَ ــت   ــاضِ   ريع  ــط ًب مي  ــُ  ّهري ضا ٔ
ّاــ ٯ اعكــو مــ اْل;  ــال:  يريــا ألــْ ٓنػــْو ٍّــْ ألطٍــ٘   ريعــ           
ا نــا  ــسو أضنــا  ػــا   لعــا سبنــُ  هكــٙ أ ــٙ  ْمــُ   ــ خاٍه اشبــا   

 .(1) ( ه ٍ ر

                                                           

 .24/615 ذػ  ايالاٖ  (1)
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ــصِ    ــسّا ض  ٍـ ــ٘ :   ٔعبـ ــسٓط ا٦ٓـ ــ خ  ّ  ـ ــسٓه ّ ـ ــ٘   ـ ّ ٔـــ  ًب ا٦ٓـ
ــصٖ أني  ــت اي ــ٘     ايبٔ ــه ضه  ــْ  ٣ٓ٨ َ ــً خ ــيَه م ــا ّأم ــً اْقَ ــه م عنَ

ــٙ           ــيعه ق  ــسز اي ــْضٗ  ع ــصِ ايػ ــبـب ٍ ــس بش   ــْ لعٔ ــٔو ( ٍّ ــكاٛ ّايك ايؿ
ــس ٤ىَــه     ــازٗ اا   ّ عاٍــسٍه يػــيً ايكْهٔ ــامَه لعب  ــطٓـ مــً أاــ   ٔ

 ا اٌ ايبٔت ّأّفب ايياؽ حبذ ُ ّ عاٍس اىبياغر .
ضبنـــس قـــ ٙ :   ٔعبـــسّا ض  ٍـــصِ ايبٔـــت لايككـــسٓ  ليبـــْٗ   خامػـــاو

 اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ؾنطاو ا قع ّا  ّيسّاو اييعه .
هااــــ٘ اييــــاؽ ًب قـــامل ايــــاظر يعبــــاز َه اا ًب ايــــسىٔا   :اي اىٔـــ٘  

َٚااامَجَلَّٖ بَحْااامََْٝاللّايـــاظر يغـــ٘ ٍـــْ اسبـــااع لــــب ايؿـــٔٝـب    ـــال  عـــافب  

ــا (1) [رَََُْهَُٛااَلرَاامْ تَ ل تلََبْ َُِااَٜالل*ََٗ تتَُُِااَٜال ــامل اي  ـــب   ق ــ  ل ــامل ّغ ــْ ق ٍّ 

ايـــسىٔا ّٓـــْو اييؿـــْض   ّٓبـــسأ قـــامل ايـــاظر مـــً هــــب مـــْا ا٨ىػـــاٌ  
ــً مل       ــس ً   ّين ــً ًب ا٤ض  أو مل ٓ ــْاٛ ز  ــس غ ــُ ازبػ ــازضٗ ضّه ّمغ

 .ٓصاط اي ا ًب اىب او ّضز ايكيعٓ  لس ً اىبٔت 
ّمــً ا٨قريــاظ ب ــساٌ ايــس ً لــ ّل  كــ  ًب ا٤ض    قيــسما  كــ          

ــاِ    ــً هزو أخ ــ  بل ــافب     الٔ ــ     ــال  ع ظتـتىَلَااجْلٖتاا ُلٞتي تُاا ُلاتت اإتلرتَُِاا ِلظتُتتتٗتاا ُلللللٍالٔ

ظتبَعَاااهَلَّٖٗ ااا ُلغامََّرًاااَلََبْحَاااهُلظِاااٍلَّألت ْعالُُِٖماََااا ُلْتُْااافَلللللل*ظتِّتطْااابَحَلِٚاااْٝلَّٖ ختَسِاااماََٝللل

ٖ  ااالللللللل ٕتلَهااذتَّلَّ ِٚ  اا َٜل ْاااى ْٜلرت ََااْ ُللرت ٗتتتااَلرتَل َْ ََََو ٔتل َُِااِ لاتااَ مََّ الظتااِّاوََّ اٌَلَُااَىَّ اٌلَسااْىرتَ لرت

 .(2)[سَىْرت َلرتٍَِلظتِّتطْبَحَلِْٚٝلََََّٖ ِِٚنَ

منــد ؼبنــ  أخــاِ ًب ٰاــطا ٱ ق ــٙ ض بكــُ      ّقــً بلــً قبــاؽ  ــال )   
ــال:     ــاٌ    ـ ــا ٓبد ـ ــط٪الـب   طهٍنـ ــع ايغ٫ـ ــ  ّقـ ــد اا اـ ــٙ لعـ ــي٭٘  هكـ  غـ

 .(3) (أقريعا٫ أٌ أاٌْ م   ٍصا ايغطا ا؟  س ً أخاِ
                                                           

 .20-19غْضٗ ايطهبً  (1)
 .31-30غْضٗ اىباٜسٗ  (2)
 .10/225 ذػ  ايالاٖ  (3)
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يػــ٣و  ــال )ايــاظر : اي ــا      ّقــً ا٨مــاو اعذــط ايكــازل ق ٔــُ ا    
 ٍّْ اي ْا  لـب ايسىٔا ّا٦خطٗ (.

ّٓنـــٌْ قـــامل ايـــاظر ضبـــ٣و ي دػـــا  ا٨لكـــساٜٕ    ٔـــ  ٕ مينـــط        
ّىنـــ  ي نٔـــت ّٓ كـــساىُ ّٓػـــ ٢ىُ    ـــاٌ اـــاٌ م١ميـــاو قـــاسباو أاـــطو   
ــ٘     ــٌْ م سمـ ــط  ايـــصٖ ٓنـ ــٙ ايهـ ــٔٝاا    ـ ــاق٣و ي ػـ ــا طاو  ـ ــاٌ اـ ّبٌ اـ

 . ي عصا  ا٤ئه ًب ا٦خطٗ
ــافب      ــُ  عـ ــاظر ل ْيـ ــا ه ًب ايـ ــٌْ ّهـ ــْم هل  طقـ ــس ّضز خبكـ ّ ـ

َََّٖاااَ ُلَُعْمَػااااىَٜللَٗتُْهَاااَلغاااا ُوًَّّلوَلَشِاااًَُّلوَََاااىَْ٘لَتُااااىُ٘لَّٖتَاااَلَ الرت َِْٗااااىَّلأتلظِمْلَاااىَْٜلرتشَااا َل 

 .(1)[َّٖ عَذتَّ ا

ّمــً ألَــٙ معــاىٕ ايعبــازٗ ايكــا ّأزاٛ ايكــ٣ٗ ّازبَــاز ًب غــبٔ         
اي ــطهٌ لــااطاو ايؿــَساٛ ًب قــامل ايــاظر ّا٦خــطٗ مال  ــاو     اا يــصا ىــعل 
ــال  عــافب    ْٝل تلللللللل  ِٓاا ٖت َُااٌَءلَو ٕ لرتْح ْٚااَىٌَّللَراا ٗ ااِ لرت ٕالَّٖ ٕالِظااٍلَسااباُ ُ تتاا َُ ْٝل َٛاا ِٖ ٖاااىَّل ُاى َت َو تل

 .(2)[َتشْعُمُوَٜ

: هااــ٘ ا٨ىػــاٌ ًب مــْانيً اييؿــْض ّٓــْو اي ٔامــ٘ يعباز ــُ        اي اي ــ٘ 
ــ   ــاٗ ايـ ــ  ًب اسبٔـ ــع ّاـ ــَٔا    ا قـ ــْو ٓ هـ ــ  ٓـ ــسّزٗ ًب اـ ــاٜ  معـ سىٔا ز ـ

ا٨ىػـــاٌ ًب قبـــازٗ اا قـــع ّاـــ  ًب اـــ  ٓـــْو مـــً أٓـــاو اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا   
ــٙ     ــً اا ق ـ ــ٘ مـ ــه ىعنـ ــازٗ أق ـ ــٌْ ايعبـ ــ٘   يكنـ ــعازٗ ا٤لسٓـ ــُ ايػـ  ْض ـ

 ا٨ىػاٌ   ّئؼ مً هكط ىبيا عَا ٍّٕ خ  ضبا .
ّمــــً ا٦ٓــــاا ًب خ ــــ  ا٨ىػــــاٌ أٌ أؾــــس مــــا ٓنــــٌْ ضبكااــــاو ًب   
انيً ا٦خـــطٗ ّأٍْا ـــا    كذهـــ  اا قـــع ّاـــ  ّلعـــد ا٤ىبٔـــاٛ       مـــْ

ــصضًٓ مــً ازبدــْز     ــاي ْا  ايع ــٔه ي نــ١ميـب ًب ا٦خــطٗ   ّمي مبؿــطًٓ ل
ــال       ــائو     ــازٗ ّايكن ــً ايعب ــسّز ق ــ    ّايك ــْٗ ّايكيعٓ ــ٘ ّاييب لايطلْلٔ

                                                           

 .46غْضٗ  ا ط  (1)
 .145غْضٗ ايب طٗ  (2)
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ــافب   ِٖٓااإِّلَّْٚاامائتللل*تِ ِلوَرََُِاا ِلوَطَااَحِبَل*وَراٚ اا ِلوَرتراُاا ِللل*ََااىَْ٘لََيِاام لَّٖ َٛاامْءُلِٚااْٝلرتَُِاا ِلللل ع

 . (1)[َِْٚهُْٙلََىَْٚئِذٍلشَِّ ٌٜلَُ  َُِ ِ

ــا     ــ٘   ّلَـ ــُ ّا ٔـ ــٌْ يـ ــُ ايـــا  نـ ــُ ّقباز ـ ــط يعن ـ ــاٌ ٓذـ ــ ٌ ا٨ىػـ اـ
ٓػـكالٔ  ايؿـذاق٘  ـ٢١ٛ ايــصًٓ  ـط ّبىَـعو مـيَه ئنــٌْ ٍيـاي  بـآً لـــب         

ــذ  يص       ــً ئؿ ــاٛ ا٤م ــط ضا ــاىب١مً ٓذ ــ٘    ــْو اي ٔام ــا ط ٓ ــ١مً ّاين ــُ اىب ّٓ
ــُ ّغــْٛ ايذــْاهـ      ــطٗ شىْل ــُ  ــه لن  ــُ ٨ٓصاٜ لٔينــا ٓذــط اينــا ط مــً شّٓ

 ايا بض نبَا .
ّهيــُ قــً غــْزٗ ليــت ظمعــ٘  ايــت :  ــال ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ         ) 

ٓبعــد اييـاؽ هذــ٘ قـطاٗ  ــط٢و  ـس أزبنَــه ايعـطل ّل ــ  ؾــدْو      ّغـ ه :  
 ا٦شاٌ     ــت ٓــا ضغــْل اا ّاغــْأ اِ ٓي ــط لعهــيا بفب لعــا؟  ــال :      

ــ٣     ــر   ّ  ــً شي ــاؽ ق ــغ  ايي ــُ      }ؾ ــُ ّألٔ ــُ ّأم ــً أخٔ ــطٛ م ــط اىب ــْو ٓذ ٓ
 .(2) ( {ٌ ٓغئُ ّقاهبكُ ّلئُ ين  امطٚٛ ميَه ْٓمٝص ؾ 

ــ٘      ــً ٍــصِ ا٦ٓ ــ نـب ٓػــ يً ق ــ٣ِ أٌ أمَــاا اىبػ ــد أق ــبـب ا٤هازٓ  ّ
ّمــً ّضاَٜـــً اىب١ميــاا نبٔعـــاو   ىبـــا  َٔــا مـــً أغــبا  ايذـــع  ّاسبٔـــاٛ     

ــُ   ّ  ــ٘ ايػــس ٍّــً شّاا ايع  ــاٌ مــً ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ ذــ٘    ريــاٛ ايبٔ
ّهيــُ ّغــ ه لؿــسٗ ٍــْل ٓــْو اي ٔامــ٘ ّبىؿــغال اــ  بىػــاٌ ليذػــُ ّمــْا   

 ايؿَْٗ ّايط ب٘ قيس ا٨ىػاٌ ًب لكطِ أّ  كْضِ ايصٍ  أّ لسىُ .
ي ــس  ــط  ض٠غــاٛ اينذــط مــً  ــطٓـ اسبكــاض ق ــٙ أٍــ  ايبٔــت ًب      

ــ         ً ّا٢ٍــه ؾــع  ألــٕ نيايــ  ئنــٌْ هريــ٘ ق ــٙ ٍــ٢١ٛ ايط٠غــاٛ ّم
 ّأٓسٍه   ّمل ٓع نْا أىُ زقْٗ ي ياؽ يسخْل ا٨غ٣و .

                                                           

 .37-34غْضٗ قبؼ  (1)
 .10/202ايسض اىبي ْض  (2)
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ّمـــً أغـــبا  ٍـــصِ ايـــسقْٗ قـــا أٍـــ  ايبٔـــت ًب ىكـــطٗ اييبـــْٗ         
اااااإ ل تلرتسْااااِّتٖآاْٙلّايكيعٓــــ    ّ ــــس أاــــطمَه اا ًب اي ــــطهٌ ل ْيــــُ  عــــافب  

 .(1)[لَٗتُْ ِلرتُْمًَّل ا  لَّٖ َٛىَ َ َلظٍِلَّٖ ُامْرًَ

َِبََُْٞ اااَلِٖٓاااإِّلّاي ـــطهٌ   (2) [َّ َلََِِّااامَ َلٖتهااااٍَلَّٖ حََُاااىَََُّّٜٖااا َلّىبـــا ااىـــت  

  ـــس  ذهـــ  اا قـــع ّاـــ  ّاعـــ  اـــ  هٓـــ٘ مـــً اي ـــطهٌ   (3)[شَاااٍْءٍ

ــطّٖ    ــطا  ا٤خـ ــٙ ايكـ ــْض ق ـ ــٔ ٘ ي عبـ ــسىٔا ّّغـ ــك ٔناو ًب ايـ ــطانياو مػـ قـ
 ْٓو اي ٔام٘.

 ّٓكري ٙ  صا  ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ لعامل ا٦خطٗ مً اَاا :
ــ ا٤ّفب ــس     : بخب ــ  يبك ــ  ّهب ــع ّا ــا اــ٣و اا ق ــ٘ ل ىَ ــ٘ اي طهىٔ اض ا٦ٓ

 مً ايػناٛ بفب ا٤ض  .
ــ٘  ــا      :اي اىٔـ ــازٗ   ّبرباشٍـ ــٙ ايعبـ ــ نـب ق ـ ــ٘ اىبػـ ــ٘ اي طهىٔـ ــد ا٦ٓـ لعـ

 هطظاو ْٓو اي ٔام٘ .
ــ٘  ــ٘   ٍّــْ أٌ     :اي اي  ــ٘ ي ــاىٌْ مــً ا٨ضازٗ ايكنْٓئ ــ٘ اي طهىٔ ــاٌ ا٦ٓ لٔ

 ايسىٔا زاض ظّال .
ــ٘  ــا   :ايطالعـ ــ٘ ًب     بى الـ ــ٘ اي طهىٔـ ــٔس ي٧ٓـ ــاىبْا  عهـ ــسىٔا لـ ــاٗ ايـ اسبٔـ

ــ٘  عهــٔس ّزقــْٗ ي٩ىػــاٌ      ــ٘ اي طهىٔ ــاٌ ا٦ٓ ــصاض َا   ّاــصا   لؿــاضا َا ّبى
ي٩غـــكعساز ي نـــْا   ّ ـــس ٓ ـــال بلبـــا ٍـــٕ قـــْ  ي نػـــ ه ق ـــٙ عبـــْ  

 اشبكْم .

                                                           

 .23ضٗ ايؿْضٗ غْ (1)
 .64غْضٗ ايعينبْا  (2)
 .89غْضٗ اييد   (3)
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ــُ       ــُ ّهيـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ ــ٘ ايـ ــاٜل لع ـ ــً خكـ ــْا  مـ ازبـ
وََٚاااَلقامـــ٘ ي يـــاؽ    ـــال غـــبداىُ   ّغـــ ه أىَـــا ًب لؿـــاض َا ّبىـــصاضا َا

 .(1) [رت ْسَٗ َََِتل ا  لْتَظ   لََََِّٖٗالرَشِوًَّلوَٞتذَِمًَّ

ــصا او       ــْا   ّ  ــس اىب ــا لع ــ١ميـب قب ــ او ي ن ــاو : لؿ ــ٘ ًب اىب  ــسٓط ا٦ٓ   ّ
 ي نا طًٓ قبا لعس اىبْا .    

ّاىبدكـــاض أٌ ٍـــصا ا٨هكريـــاج ّا٨غــــكذَاو يـــٔؼ بىناضٓـــاو  َــــه ٢      
 ـــٙ اا   ّينـــيَه غـــ يْا اا قـــع ّاـــ  أٌ ٓكذهـــ  ق ـــٙ      ٓـــطزٌّ ق

ــسماٛ يكنــٌْ     ــايكيعِ ّايػــ٣م٘ مــً ايذػــاز ّمــً غــذر اي اييــاؽ نبٔعــاو ل
ــاض     ــٙ اييـ ــ٘   ّ ب ـ ــسخْل ازبيـ ــاو لـ ــْظّا نبٔعـ ــ٘   ّئذـ ــطهٗ ي رييـ ــسىٔا مـ ايـ
ــ     ــع ّاـ ــالَه اا قـ ــناٌ     اـ ــ  ّايػـ ــْ  ّا٤ٍـ ــاٛ اىبْنـ ــايب٘ لاىكذـ غـ

 . (2)[عْٗتُٛىَٜ اٍِّٞلرتلْٗتُٙلََٚل تلَت 

ــ      ــسزٗ ًب اـ ــ٘ أقـــ٣ِ   ٍّـــٕ مكريـ ــامـب ا٦ٓـ ــط ىبهـ ــٔؼ مـــً هكـ ّيـ
سب ـــ٘ ّغـــاق٘ مـــً غـــاقاا اسبٔـــاٗ ايـــسىٔا ّا٦خـــطٗ   ٢ّ ٓػـــك يٙ ميَـــا 
بىػــاٌ هٔــاو أّ مٔكــاو   مْاــْزاو أّ معــسّماو   ّمــً ق ــه اا قــع ّاــ          
ىــعّل اــ  هٓــ٘ مــً هٓــاا اي ــطهٌ  ّزقْ َــا اييــاؽ نبٔعــاو بفب ا٨غــكعساز  

 امل ا٦خطٗ .يع
 ّذبكن  ٍصِ ايسقْٗ اناو ّأذاو ّاٍْاو :

ــاؽ مــ١ميـب     ا٤ّل ــ  ايي ــْانيٞ بفب نبٔ ــٕ اىبك ــسقْٗ مــً اين  :ٍــصِ اي
 ّأٍ  اكا  ّاذاضاو . 

: ٍــصِ ايــسقْٗ مــً اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ ق ــٙ مطا ــ    اي ــاىٕ
 مكذاّ ٘   ٍّصا ايكبآً ق ٙ اَاا :

 ايكبآً لـب أ طاز ايياؽ . :ا٤ّفب 

                                                           

 .28غْضٗ غب   (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
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 مْنْقٔ٘  ه  اا قع ّا  ق ٙ قبازِ . :اي اىٔ٘ 
ــ٘ :  ــامل    اي اي ـ ــصا ٍه لعـ ــْايٕ  ـ ــ١ميـب لكـ ــ  ي نـ ــع ّاـ ــطاو اا قـ باـ

 اسبػا  .  
ــطاٜط ّمـــا ربذٔـــُ  ايكـــسّض مـــً    :ايطالعـــ٘  ق ـــه اا قـــع ّاـــ  لايػـ

 اَٜلَّٖٗ اا َل تلَُ تُ اامُلَٚااَلراُتااىْ٘تلحَت ااًللايعــعو ق ــٙ ايػــعٕ ي٧خــطٗ    ــال  عــافب   

 .(1) [ تُ مُوَّلََٚلراِّتٞياتِهاَُْٙ

سبـــاظ ا٨مبـــاٌ أّ نـــسِ ًب ٍـــصِ ايكبـــآً   ٍّـــْ ق ـــٙ        :اشبامػـــ٘ 
 ّاِْ :

زقـــْٗ اىبـــ١ميـب ي٩غـــكعساز ي٧خـــطٗ أا ـــط ّأظَـــط مـــً زقـــْٗ   :أ٢ّو 
   ٍه مً بخكٔاض اينذط ّايكسّز ّايعياز .

ــاو  ــْٗ     : اىٔـ ــً زقـ ــط مـ ــطٗ أا ـ ــكعساز ي٧خـ ــطّا ي٩غـ ــصًٓ اذـ ــْٗ ايـ زقـ
ــ١م ــ  ًب    اىبـ ــصيٌْ ايْغـ ــاضّا ٓبـ ــاٜذَه ّقـ ــْا ّظـ ــ١ميـب أزضاـ يـب ٤ٌ اىبـ

ــافب     ــال  عــ ــياا    ــ ــاض اسبػــ وَسَااااَ الُىَّل اٖتااااًلَٚ  يِاااامَ ٍلِٚااااْٝل َر ٓاااااْٙلللبزخــ

 .(2) [وََََُ ٍللَمْػاهََلَّٖتََٛىََّلُلوََّألت ْعُلرالِ َلْلِٖٗ ُٛت ُِنَ

 ع ـــ  ّم ـــساض ايـــسقْٗ لـــصاا ايؿـــدل    ننـــا ؽبك ـــو        : اي ـــاو 
ــ ــا  ـــ  ٕ ٤ٖ      اييـ ــاٌ ايـــسقْٗ ايـ ــّْٖ ّايبكـــن٘  ـ اؽ ًب اسبـــاما اييـ

ــاز   قبــا          ــٙ ايعب ــْ  هــ  اا ق  ــالال٘ ٍ ــً   ٍــا ّايه ــو ق ــاٌ ربك  بىػ
 ػبصلَه ي٩مباٌ.

 اىبساض ق ٙ يالو اا قع ّا  لايعبس ّ ه ُ ق ُٔ . :ضالعاو 
ــاو  ــٔ٘      :خامػ ــامٔيَا اي سغ ــطٗ قبه ــ٘ بفب ا٦خ ــ٘ اي طهىٔ ــْٗ ا٦ٓ ــ  زق  ع 
 خطٗ ّغب  ايػعٕ بئَا ميالْ او أّ مذَْماو .ّشاطٍا ي٧

                                                           

 .11غْضٗ ايطقس  (1)
 .133غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــٙ    :اي ايـــد  ــطٗ ق ـ ــسقْٗ بفب ا٦خـ ــٌْ ايـ ــطٗ  نـ ــٔ     نـ بضازٗ ايكذكـ
 مط ب٘ ّقط  ّاهس   ّأخطٚ ق ٙ مطا   مكذاّ ٘ .

ــْانيٞ       ــٕ اىبكـ ــً اين ـ ــطٗ مـ ــ٘ ي٧خـ ــ٘ اي طهىٔـ ــْٗ ا٦ٓـ ــاض أٌ زقـ ّاىبدكـ
مكبآيــ٘ ّينــً    ــٕ اييــاؽ  ــا مــً اين ــٕ اىبؿــنر ايــصٖ ٓنــٌْ قبطا ــ  

 اَٜلهَاااذتَّلَّٖ ُاااامْاَٜلََهْاا ٌِلِٖٗ تِاااٍلهِاااٍَلل ــْٗ ّنـــعذاو    ـــال  عـــافب   

 .(1) [رتا ىَُ٘

 ّ  سٓط ا٦ٓ٘ أق٣ِ ق ٙ ّاِْ :
 : أٌ ٍصا اي طهٌ َٓسٖ ايياؽ نبٔعاو ي ا ٍٕ أ ْو . أ٢ّو

بٌ ٍــصا اي ــطهٌ َٓــسٖ ايــصًٓ ١ٓميــٌْ ل ىــُ اــ٣و اا ي ــا ٍــٕ   : اىٔــاو 
 أ ْو(.

بٌ ٍـــصا اي ـــطهٌ َٓـــسٖ ايكـــاٜبـب ي ـــا ٍـــٕ أ ـــْو   ّمـــً         : اي ـــاو 
 مكازٓ  ايكْل٘ ا٨غكعساز ي٧خطٗ  ّايكريَع  ا لايعن  ايكا  .

ــريً       ــاو ايػـ ــس ّأهنـ ــايكدْٓو ّايْقٔـ ــعٔ٘ لـ ــْاىـب ايْنـ ــ  ٕ اي ـ ّ ـ
ّايع ْلــاا اىبغ  ــ٘   لٔينــا بلكــسأا هٓــ٘ ايبدــد ليــساٛ ا٨مبــاٌ ايــصٖ ٓذٔــس 

َــٕ قــً أاــ  مــال ايطلــا   ّؼبكنــ  ٍــصا       اي يــاٛ ّا٨اــطاو  ــه  ع بــُ ايي   
 ايكعا   ًب ز٢يكُ ّاٍْاو :

ــصِ     ا٤ّل ــاظ أٌ ٍـ ــا   ل دـ ــً ايطلـ ــاييَٕ قـ ــ نـب لـ ــام اىبػـ : بخككـ
 اييَٕ  ه  مً قيس اا قع ّا  .

 ٢ ٓ سض ق ٙ ايػ٣م٘ ّا٨هساظ مً ايطلا ب٢ اىبػ نٌْ . :اي اىٕ 
ــاىٌْ ٍّــْ اىب٣ظمــ٘ لـــب ا٨مبــاٌ ّا   :اي ايــد  ــاٌ   ــا  قــً أاــ   لٔ ٨مكي

اىبــال ايطلــْٖ   ّ  ــسٓط ا٦ٓــ٘ : مــا زمــكه هميــكه لــاا ّضغــْيُ ّائــْو          
 ا٦خط  ٔري  أٌ دبكيبْا ايطلا .

ــا ّشاــط     :ايطالــ    ذٔــس هٓــ٘ ايبدــد ىَــٕ اييــاؽ نبٔعــاو قــً أاــ  ايطل
 خكْم اىبػ نـب زبَاا :

                                                           

 .9غْضٗ ا٤غطاٛ  (1)
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   أس بمام٘ اىبػ نـب ي ياؽ ًب ايكاسباا . :ا٤ّفب 
اسبريــ٘ ق ــٙ اييــاؽ ل ىــُ ٢ ٓ ــسض ق ــٙ ايك ٔــس ل هنــاو  ب امــ٘  :اي اىٔــ٘ 

 اسب٣ل ّاسبطاو ب٢ ايصًٓ هميْا لاا ّضغْيُ .
ــ٘  ــال       :اي اي ـ ــ  اىبـ ــً أاـ ــ نـب قـ ــعِ اىبػـ ــسلط ًب  يـ ــاؽ ي كـ ــْٗ اييـ زقـ

 ايطلْٖ .
  ط ٔ  ايياؽ لا٨غ٣و . :ايطالع٘ 

ــ٘  ــافب     :اشبامػــ ــُ  عــ ــازٓ   ْيــ ــً مكــ ــا مــ ــً ايطلــ ــٕ قــ  اٞ َٛااااَلاييَــ

 مً ّاِْ :(1) [َُِٚىَٜل اَْىَ ٌَّٖ ُٛؤْ

 ــآظض ّ عـــاٌّ اىبػــ نـب ًب باكيـــا  ا طمــاا    ـــال  عـــافب     :ا٤ّل 
 .(2) [َِٗ َّلحُ ُو ُلَّٖٗ  ِلظت َلَتعْتت ُوهََ 

ــاىٕ  ــا      :اي  ــاىبعطّ  ّاييَــٕ قــً اىبينــط ًب ل ــا٤مط ل ــاو اىبػــ نـب ل ٔ 
 اىبعام٣ا .

ــد  ــ نـب    :اي اي ـــب اىبػ ــساّٗ ل ــ٘ ّايع ــ  ايغهان ــا  مي ــس ايطل ــب  ق   لػ
ًب هــال هكــْيُ    دٔينــا أخــا اا قــع ّاــ  قــً أخــْٗ اىبػــ نـب  اىــُ   
 عــــافب أقــــ دَه  ــــصِ ا٤خــــْٗ ًب ايعبــــازاا ّاىبعــــام٣ا   يككري ــــٙ  

 ا٤خْٗ ا٨مباىٔ٘ ًب هٓ٘ ايبدد مً ّاِْ :
 بلكساٛ ا٦ٓ٘ ليساٛ ا٨مباٌ . :أ٢ّو 

ا مــ٘ ّاهــسٗ    نــً    بغــك طاٛ ىــساٛ ا٨مبــاٌ زبنٔــ  اىبػــ نـب     : اىٔــاو 
ا٨قريــــاظ ًب ىــــساٛ ا٨مبــــاٌ طبانيبكــــُ اىبػــــ نـب ّاىبػــــ ناا صبــــكنعـب   
ّازبــام  لٔــيَه ٍــْ ا٨مبــاٌ لــاا ّضغــْيُ ّاىب٣ٜنــ٘ ّائــْو ا٦خــط    ــال  

                                                           

 .10غْضٗ اسبريطاا  (1)
 .229غْضٗ ايب طٗ  (2)



 267  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــافب   ْٚىََِّٖهاْٙل اٞ َٛااَلَّٖ ُٛؤَُِْٚااىَٜلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّلراَٖٗ اا ِلوَ َسُااىِٖ ِلَاااَٙلٖتااْٙلََمَْتااَرُىَّلوَََُهَاا ُوَّلراااِّتلللللل ع

 .(1) [وَرتٞياتِهاْٙلظٍِلسَبإُالَّٖٗ  ِلراوْٖتئَِّلهُْٙلَّٖظََ ِااىَٜ

ٍّــ  ب ــطا  اىبــ١مً ٤خٔــُ ًب ا٨مبــاٌ مــً  ــ   اٜــسٗ ضلْٓــ٘ مــً         
 ازبَاز ًب ا٤مْال   ازبْا  ىعه مً ّاِْ :

  هاٛ هاا٘ اىب١مً  -1

بقاىـــــ٘ اىبـــــ١مً ًب  أزاٛ ايذـــــطاٜا ّايْاابـــــاا   ّ ـــــس شاـــــط  -2
ــاٛ أ ــطّ      ايذ َـ ــُ مؿـ ــال   ٤ىـ ــ٘ اسبـ ــسا  ٤زاٛ  طٓهـ ــْظ ا٨ ـ ــُ ٢ ػبـ ىـ

وَِٖٗ اا ِللَٗتااًلَََّٖااََّالحِااج لَّٖ بَُْااجِلَٚااْٝلَّسْااتتـتَ َل اٖتُْاا ِللللللللا٨غــكالاق٘    ــال  عــافب    

ــكسا (2) [سَااااباُ ً ــكدبا  ا٨غــ ــاض بغــ ــ  بشا  ى.ّاىبدكــ ــال ايْااــ ٘ ٤زاٛ اسبــ

 .باكنعت ايؿطاٜ  ا٤خطٚ ادطّج ا٨غه ًب اي طق٘ 

 :ايكيا ايعن ٔ٘ )مياغر اسبال(ّضزا ًّب ضغ 
ًب ٍــــصا ايعمــــاٌ ٓــــكه اسبـــال قــــً نيطٓــــ  اي طقــــ٘   ( : 48)اىبػـــ ي٘  

نــنً ّ ــس اسبــاج ّمل ٓنــً  ؾــدل مػــ ه ّا٨خكٔــاض  ّيــْ ظَــط بغــه  
ــُ ا٨غـــــكساى٘       ــكد  يـــ ــكساى٘ ٓػـــ ــط ا٨غـــ ــك عو ا٤مـــ ــكالٔعاو  ّبغـــ مػـــ
ّا٨ ــسا  مــ  أزىــٙ بهكنــال ٨منــاٌ ايْ ــاٛ ًب ا٤اــ   ٤ٌ خــطّج       

ًب ّ ــس اسبــاج لاي طقــ٘ ّعبٍْــا  ــس ٢ ٓكدكــ  قيــسما  نــٌْ قيــسِ   بمســُ
ــعاٜط   ــٔه ؾـ ــبداىُ ايْاغـــ  اينـــطٓه  ٨ّضازٗ  ع ـ ــكالاق٘  ٤ٌّ اا غـ بغـ

 اا.

 بضازٗ  كس اي طل٘ ًب ب طا  اىب١مً   ّ ُٔ ا٤اط ّاي ْا  . -3

  ػد  اىبال اشبام ٨قاى٘ اىب١ميـب . -4

ــْاٛ ل    -5 ــس٪ًٓ   غـ ــاٛ ايـ ــ١مً ًب  هـ ــٙ اىبـ ــا ق ـ ــْل  ايكـ ــاض ه ـ اىك ـ
 شاا ا٤ا  اىبكذ  ق ُٔ   أّ قيس ا٨مَال ًب هال ايعػطٗ ّايهٔ  .

                                                           

 .15غْضٗ اسبريطاا  (1)
 .97غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــاو      ــاا ايــا        اي  ــامـب ا٦ٓ ــ  قبه ــس اىبػــ نـب ي عن ــاٌّ ّ عان :  ع
 بــسأ ليــساٛ ا٨مبــاٌ   ّا٦ٓــاا اىبعالْ ــ٘ ق َٔــا   ٍّــْ مــً مكــازٓ   ْيــُ   

 . (1) [وََتىََّطَىَّْلراَٖ حَ  لوََتىََّطَىَّْلراَٖظَبْما عافب  

 ٔــاو اىبػــ نـب لــك٣ّٗ هٓــ٘ ايبدــد ّمــا  َٔــا مــً اييَــٕ قــً  :ضالعــاو     
ايطلــا ًب ايكــ٣ٗ ّخاضاَــا   يكنــٌْ ٍــصِ ايــك٣ّٗ مــً مكــازٓ  ايطهبــ٘   

ــافب    ــُ  ع ٍللللًب  ْي ــ    (2) [ اَٜلَّٖااََي  َلألتَٚااَ َ ٌلراَٖت ااىءِل ا  لَٚااَل َحِااَٙل َر اا ــس كبٔ   

ــ   ْٖ خاقـــ٘ مـــ  ايال ـــ  ّايػـــ١ال ىذــؼ قـــاه  اىبـــال بفب ايـــطلح ايطل
 مً ايالط  ا٦خط ا كاج ّضناِ لايؿط  ايطلْٖ .

 كـــ  ٕ هٓـــ٘ ايبدـــد يكنـــٌْ مـــً مكـــازٓ  ايطهبـــ٘ ًب ا٦ٓـــ٘ أقـــ٣ِ    
 [. ا  لََٚل َحَِٙل َر ٍّ ْيُ  عافب  

ــاو     ــاىبعطّ      خامػــ ــط لــ ــ٘ ا٤مــ ــْٗ ا٨مباىٔــ ــاٜل ا٤خــ ــً خكــ : مــ
ــا   ــط  ّاييَـــٕ قـــً اىبينـــط   ّايػـــ٣م٘ مـــً ايطلـ مـــً ألَـــٙ مْانـــٔ  ا٤مـ

 ّاييَٕ ٍّْ مً معاىٕ اسب  ًب اا .
: ب كـــا  اىبػـــ نـب ليذـــطٗ ىذْغـــَه مـــً ايطلـــا صبـــكنعـب   غازغـــاو    

 ّمكذط ـب   ٍّْ مً ضؾداا بلكساٛ ا٦ٓ٘ ليساٛ ا٨مباٌ .
ًب ايػــٔاه٘  ٕضغــْل اا اٜــصٌ يــ قــً ألــٙ امامــ٘ اٌ ضاــ٣  ــال ٓــا ) 

 .(3) (بٔ  اامكٙ ازبَاز ًب غأ  ال اٌ غٔاه٘ 
ــ٘     ــيعه     ايػازغـ ــٙ ايـ ــ  ق ـ ــع ّاـ ــنط ا قـ ــ نـب ي ؿـ ــْٗ اىبػـ : زقـ

 ايْاضزٗ ًب هٓ٘ ايبدد ميَا :
: ؾـــنط اىبػـــ نـب ا قـــع ّاـــ  ق ـــٙ ا سآـــ٘ بفب ا٦ٓـــاا  ا٤ّل    

 .(1) [َّٖ حَْٛ ُلِٖٗ  ِلَّٖ ذٌِلهَ ََّٞتَلِٖهَذتَّ  ًّب ايكيعٓ   

                                                           

 .3غْضٗ ايعكط  (1)
 .53غْضٗ ْٓغو  (2)
 .9/161ايػيً ايناٚ ي بَٔ ٕ  (3)
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ــاىٕ ــنط ا   اي  ــ نـب لايؿ ــاٗ اىبػ ــساٛ     : مياا ــَٔه ى ــٙ     ــ  ق  ــع ّا ق
 ا٨مباٌ .

ــ نـب     اي ايـــد ــ  ي نػـ ــع ّاـ ــس اا قـ ــً قيـ ــٌْ مـ ــسز ّايعـ ــٞ اىبـ : صبـ
ّاىبػــ ناا ي كيــعِ قــً أاــ  ايطلــا   ــاش ٓكذهــ  اا قــع ّاــ  ّٓيــعل         
ــُ ّغــ ه ّاىبػــ نـب ًب         ــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهي ــ٘ ييكــطٗ ايــي  ضبن اىب٣ٜن

ــيَه    ــْل لٔ ــُ ٓكذهــ  ّؼب ــا    معــاضي ا٨غــ٣و ا٤ّفب    اى ـــب أاــ  ايطل ّل
ــ نـب        ــ  اىبػ ــذـب ىبي ــسل ّق ــس ّاشبي ــسض ّأه ــ٘ لب ــعّل اىب٣ٜن ــاٌ ى ــ  ا ٍّ
مـً أاــ  ايطلــا أو أٌ اي ــسض اىبكــٔ ً مــً ىــعّ ه ٍــْ ىكــطٗ اىبػــ نـب ق ــٙ  

 ايصًٓ اذطّا ًب مٔازًٓ اي كال   ازبْا  ٍْ ا٤ّل .
ــط ي غآـــاا اسبنٔـــسٗ ًب  ْيـــُ  عـــافب خبكـــْم    يـــصا يـــٔؼ مـــً هكـ

ــسض   ــ٘ لــــ تتَََ َلٖتٓاااااااْٙلرتِّٞااااااٍلُِٚٛاااااا  ْاْٙلراااااااِّتٖ فٍلِٚااااااْٝلَّٖ َٛ َئِٓتاااااا ِلللظتَسْاااااامعطاــــ

 ّئنٌْ   سٓط ا٦ٓ٘ ق ٙ ّاِْ :  (2)[ُٚمْ ِظِنَ

ــ٘    أ٢ّو ــً اىب٣ٜنــ ــ يو مــ ــساه لــ ــٕ يبــ ــه أىــ ــه ضلنــ ــكريا  ينــ :   غــ
 ييكطاه ًب لسض.

ــاو ــْا        اىٔـ ــ٣ٗ ّ ١ ـ ــْا ايكـ ــ٘ يك ٔنـ ــً اىب٣ٜنـ ــ يو مـ ــساه لـ ــٕ يبـ :  أىـ
ــال  عــــافب   ايعاــــاٗ ّ الٔعــــْا اا َّٖ ااااذََِٝل اْٜلَٚٓ ََااااَهُْٙلّضغــــْيُ    ــ

 .(3)[ظٍِلَّألت ْعالرتاتَُٚىَّلَّٖظَ َ َلوَاَتىَّْلَّٖ َْتَ َلوَرتَٚمُوَّلراَٖ َٛعْمُوفِلوَٞتهَىَّْللَْٝلَّٖ َُْٛٓتما

ــاو ــ٘ ئنْىـــْا معنـــه ّٓكـــ ٌّ     اي ـ ــايو مـــً اىب٣ٜنـ ــساه لـ : أىـــٕ يبـ
 لطظخاو زٌّ أا  ايطلا .

ــاو ــ ضالعـ ــٕ يبـ ــاٜ  يكـــط    : أىـ ــْا ّغـ ــ٘ ئنْىـ ــً اىب٣ٜنـ ــ يو مـ ساه لـ
 ايب٣ٛ .

                                                                                                                                                 

 .43غْضٗ ا٤قطا   (1)
 .9غْضٗ ا٤ىذال  (2)
 .41غْضٗ اسبال  (3)
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: أىــٕ يبــساه لــ يو مــً اىب٣ٜنــ٘ يكؿــنطّا اا قــع ّاــ           خامػــاو  
 ق ٙ ىعن٘ اىبسز ّميا عُ .

: أىــٕ يبــساه لــ يو مــً اىب٣ٜنــ٘ يكؿــنطّا اا قــع ّاــ   ــال   غازغــاو
  . (1) [ٜاظتَ  ْامُوٍِٞلرت  ْامْْاْٙلوََّشْٓامُوَّلٍِٖلوَ تلَتٓ يامُو عافب  

ّٓــسقْ ىــساٛ ا٨مبــاٌ ًب هٓــ٘ ايبدــد اىبػــ نـب بفب بهػــاٌ لعهــَه         
 يبعا مً اَاا :

َََرتَ هَاااَل: بربـــاش اي ـــط  ّغـــٔ ٘ ي كـــسآً لٔـــيَه    ـــال  عـــافب    ا٤ّفب

ــٌْ  (2) [َّٖ اااذََِٝلاََُٚاااىَّل ا تَّلَتااا َََََّتاْٙلراااا ََْٝتل اٖتاااًلرتَُااإتلُٚتَاااًًّٛلظتاااَْ تابُى ُللللل يكنـ

ٍساو ق ـــٙ   ٔـــس اىبػـــ نـب قبهـــامـب هٓـــ٘ ايبدـــد        ٍـــصِ اينكالـــ٘ ؾـــا  
ّّضا ــكَه  ــا ي ــصضاضٖ ّا٤أــال اي٣ه ــ٘ مــً اىبػــ نـب لــايكيعِ قــً         
اىبعــــام٣ا ايطلْٓــــ٘    ٔعنــــ  اىبػــــ نٌْ ًب اــــ  ظمــــاٌ قبهــــامـب هٓــــ٘ 

 ايبدد   ّا ىَا ىاظي٘ ق َٔه ًّب ظماىَه .
ــا       ــا أَٓ ــ٣ِ : ٓ ــس٪ًٓ أق ــ٘ اي ــد ّهٓ ــ٘ ايبد ـــب هٓ ــ  ل ــسٓط ازبن ــصًٓ  ّ   اي

هميـــْا بشا  ـــسآيكه لـــسًٓ بفب أاـــ  مػـــنٙ  ـــ اكبِْ ٢ّ  ـــ ا ْا ايطلـــا        
 أنعا او مهاقذ٘ .

: لٔـــاٌ ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ لصا ـــُ سب ٔ ـــ٘ ٍّـــٕ ب كـــا  اىبػـــ نـب   اي اىٔـــ٘
ّاىبػــ ناا لــ ق ه اشبكــال اسبنٔــسٗ ٍّــٕ ا٨مبــاٌ ّ ٔــُ لؿــاضٗ لــ ٌ ٍــصِ  

 ل .اشبك ٘ ٢  غازضٍه ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ ٤قاي٘ ا٨ني٣
ميااــــاٗ اىبػــــ نـب ّاىبػــــ ناا ًب ا٨مك ــــال ىبهــــامـب هٓــــ٘  :اي اي ــــ٘ 

 ايبدد ّايكيعِ قً ايطلا ّاىبعام٣ا ايطلْٓ٘ .
ــ٘  ــا      :ايطالعـ ــْاٜال قبـ ــاٛ اسبـ ــبعا ًب  هـ ــَه يـ ــ نـب لعهـ ــ٘ اىبػـ بقاىـ

ــصِ    ــ٘    ـــ٣  يدكـــط ٍـ ــا ّاي ـــط  شٖ ايذاٜـــسٗ ايطلْٓـ ــَٔه قـــً ايطلـ ٓغيـ

                                                           

 .152غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .282غْضٗ ايب طٗ  (2)
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ــيَه   بش     ــا لٔ ــسآً  ٔن ــ٘ لايك ــال ًب   ا٨قاى ــذح ّا٨مَ ــح ّايك ــن  اييك ؿ
 ايس٪ًٓ ّ َٔٝ٘ م سماا ايعن  .

مـــً اسب ـــاٜ  ايع اٜسٓـــ٘ أٌ اـــ٣و مـــً ا٤مـــط لـــاىبعطّ        :اشبامػـــ٘ 
ــُ ّغــامعُ      ّاييَــٕ قــً اىبينــط هػــي٘ ّبهػــاٌ    َــْ هػــً ّىذــ  يذاق 
ّايعامـــ  لـــُ   ٍّـــْ بهػـــاٌ ي نك  ـــٕ غـــْاٛ اـــاٌ ميـــازٚ م كـــْضاو أّ 

ُ مػــ ي٘ ا٤مــط لــاىبعطّ  ّاييَــٕ قــً اىبينــط    غــامعاو أّ مكع ــاو   أّ ل غكــ
يــصا ّضز اي يــاٛ ق ــٙ اىبػــ نـب ّىٔ ــَه مط بــ٘ خــ  أمــ٘ لذهــ  اا ق ــَٔه   

ــُ  عــافب   ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّالَتااِّ ُٚمُوَٜللللــا٤مط ّاييَــٕ   انــا ًب  ْي

 .(1) [راَٖٗ  ِراَٖ َٛعْمُوفِلوََتَْهَىَْٜللَْٝلَّٖ َُٛٓتمالوََاؤَُِْٚىَٜل

ــ٘  ــ      :ايػازغــ ــا  يعنــ ــا لــ ــسىٔا أىَــ ــائو ًب ايــ ــطاض ايكنــ ــً أغــ مــ
ــُ ايهــطض         ــا  ٔ ــٔٝاا ّم ــعِ قــً ايػ ــياا   ّايكي ــاظ اسبػ ــاسباا ّباكي ايك

 ق ٙ ا٨ىػاٌ ًب ىذػُ ّمايُ   ًّب زىٔاِ ّهخط ُ .
 ط ٔــــ  اىبػــــ نـب لا٨هػــــاٌ ّىؿــــط أغــــبا  اىبــــْزٗ     :ايػــــالع٘ 

مَــال  ٔــُ مــً  ــ  ني ــ   اٜــسٗ ضلْٓــ٘      ّبقاىــ٘ ا كــاج ّا٨ ــطا  ّا٨  
ــاض        ) ــُ ش٫لٳ اييَ ٬ًٓ  عى ــس٪ ــاي ّاي ــ  بٓ ــا ل ــُ : ٓ ــ٣و ٢لي ــُ ايػ ــاٌ ق ٔ ــال ي ن  

 .(2)  (ٍ٪هٳ اي ٔ  
 ريــاٛا هٓــ٘ ايبدــد ي كدذٔــو قــً ايــْظض قــً اىبــ١ميـب ّذبــ  قــيَه   
ــً     ــس٪ًٓ   ّمــ ــاٛ ايــ ــاٌّ ًب  هــ ــٙ ايكعــ ــ َه ق ــ ــ٘ ّ بعــ ــاح ايطلْٓــ ا٤ضلــ

ــْىَه      ا٨قريــاظ ًب ايؿــطٓع٘ ا ــصًٓ ٓعريــعٌّ قــً  هــاٛ زٓ عــ  غــَه ي 
 اٞ َٛااَلَّٖظَاا َاتَلُلِٖٗ ياُتاامََّءِلوََّٖ َٛتَااَِْنِلللللبش مل  نــً قــً معكــٔ٘    ــال  عــافب      

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .8/90ايسض اىبي ْض  (2)
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وََّٖ عَااَِِٚٗنَللَٗتُْهَاااَلوََّٖ ُٛؤَٖ يتاا ِلااٗااااىرُهُْٙلوَظِااٍلَّٖم اتاااَ الوََّٖ  تااَ اِٚنَلوَظِاااٍلسَاابإُالَّٖٗ ااا ِلللللل

 .(1) [ؼت  لِْٚٝلَّٖٗ  ِلوََّٖٗ  ُللٌَُِٗٙلحٌَُِٓٙوََِّرْٝالَّٖتَبإُالظتماَ

قبــس اا لــً مػــعْز  ــال    ــال ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ       ّقــً 
 .(2) (مً زل ق ٙ خ  ااٌ يُ م   أاط  اق ُّهيُ ّغ ه )

ــ٘ ــ ناا        اي امي ــ نـب ّاىبػ ــس اىبػ ــه قي ــً اي   ــعِ ق ــ٘ ايكي ــ٘ م ن :  ينٔ
ــ٘ اىب٣ظمــ٘ لـــب   ــه    ّايكذ ــُ ًب ايــسًٓ قبعط  ــُ ّلـــب اي   اىبْنــْ  اىبيَــٕ قي

ــه        ــُ ٓ   ــُ  اى ــْيُ قي ــٙ اا ّضغ ــصٖ ٓيَ ــ  اي ــاٌ ايذع ــ  ا٨ىػ ــاشا بض ن  
 ىذػُ ّٓ  ه   ِ .

 ق َىٌ كم آٌت قزآٍَت اُهى ػٍ انظهى  
ّايَ  نــه٫: أخــص٫ًي هــ ٲ   اي  ــه يغــ٘ ٍــْ ّنــ  ايؿــٕٛ ًب  ــ  ضب ــُ )      

٬ٔطي.  ً 
٘ا: م٪ نً نك٫ًر  ال اب٫َا قيس ايّ   امل.ّايَ ٣م
 ًّظ  نك٫ُ    ٔناو بشا أى٬ب٪ ن ٫ُ بىٯُ ظامل.

ٌٮ  ــــاظ ً ه٪  أٖ اهك٪ن٪ــــ ٪ ايَ  نــــه لاٰلٔــــ  ىذػــــُ  ا ك٪ع٪ــــ ٪   ّظاٰ ــــه٪  ــــ٣
ــاٛ  ّبٌ      ــت اي ــاٛ ًب ايال ٛ٭   ازٰ ن٪ ٫ٛ نيــا ــا ــت٬ ايك ــسٲز٪ ّ اٰ ب٪ ّ ٔاغــُ اظــك٪ً ه  ؿ٫

 ٰؾ٬ٝت٪    ب٬ت٪ اي اٛ انا ً   ب٬ت٪ ايالاٛ.
ٕٳ  ما ٢ ػٰبس٫ ٓ ال ٍْ م  اْوٮ   ال ظٍ ي ّبشا غ٫ٰٝ ٪ ايػٲٰد

 ٫ّٓ نً ه٫ أهٔاىاو  ٔ٪  ٰ ه٫
٬َطاو.  أٖ ٓ٪د٬ك٪ٰن  ايَ  نه٪ ًاط٪ماو ٢ ً 

       ٫ٖ ــ١ ــ٘: ّاييٳ ــال اييالغ ــط٪ا٬    ــه ه٫ٰذ ــَ    ــط   ــت ا٤ض : مل  ٫د٬ًذ ّظاٰ ن٪
ٛٱ ٢ّ        ٘ا: ى٫ٰدــط٪ا٬ مــً  ــ  زا ٬ْ  ًب اىب  ْمــ٘ ازًبً ــٰس ّظاٰ ن٪ــٰت ايياً ــ  اــاسًب

 . (3) (ٰاب٪ٍط
                                                           

 .60غْضٗ ايكْل٘  (1)
 .11/5اىبعريه ا٤ّغ  ي الااىٕ  (2)
 .2/147يعـب ا (3)
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ــ      ــُ بفب ايبانيـ ــسٖ ميـ ــ    ّايكعـ ــاّظٗ اسبـ ــال٣ح صبـ ــه ًب ا٨قـ ّاي  ـ
 ٍّْ ىْ  مذاق ٘   ّ ُٔ أنيطا  :

 اي امل   ٍّْ ايصٖ ٓ ْو لذع  اي  ه ّايكعسٖ . ا٤ّل :
 مْنْ  اي  ه .  اي اىٕ :

 اىب  ْو   ايصٖ ٓ   ق ُٔ اي  ه .   اي ايد :
 ّٓ ػه اي  ه بفب أ ػاو :

وََٚااااَلظتٗتََْٛااااَهُْٙلللا٨ىػــــاٌ ىذػــــُ    ــــال اا غــــبداىُ    : ظ ــــه  ا٤ّل

 .(1) [وَٖتِْٓٝلْتَٞاىَّلرتٞياتَهُْٙلََو ُِٗٛىَٜ
: ظ ــــه ا٨ىػــــاٌ يغــــ ِ مــــً ايبؿــــط   اا٨غــــكدْاش ق ــــٙ  اي ــــاىٕ 

 أمْا ه ّايكعسٖ ق ٙ اسبطماا .
ــد  ــه        اي اي ــْا  اي   ــس أى ــْ أؾ ــُ   ٍّ ـــب ضل ــُ ّل ــاٌ لٔي ــه ا٨ىػ : ظ 

لــاا   ايــصٖ ٍــْ أاــا اينبــاٜط لــ  ٓؿــن  بىنــاض         ٢ّ ؽبــكل لايؿــطي   
لعــــا نــــطّضٓاا ايــــسًٓ   ّايك كــــ  قــــً قنــــس ًب أزاٛ ايْظــــاٜو  

ــافب    ــال  ع ــ٘     ل اَٜلَّٖٗ اا َل تلََ  يِاامُلرتْٜلَُشْاامَِتلرااا ِلوَََ  يِاامُلَٚااَل ُوَٜل تِٖااَّللللايعبازٓ

 .(2) [َِْٖٛٝلََشََءُ

َرَِْااا ِلوَهُاااىَلََعِواااا ُلََاااَرٍَََُل تلَاشْاااماِ للوَ ا  لاتااأَتلٖاُ َٛاااَُٜلِّٖضز ًب ايكيعٓـــ   ّ ـــس 

ّاي  ــه  ػــاز ّخػــطاٌ   ّىبــا خ ــ  اا      (3)[راَٖٗ اا ِل اَٜلَّٖش اامِْتلٖتواٗ ااٌٙللَوِااٌُٙللل

ــ٘     ــا اىب٣ٜنـ ــ  ّأخـ ــ٣و    ذهـ ــُ ايػـ ــ  هزو ق ٔـ ــع ّاـ  اِّٞاااٍلََُلِااإ لقـ

٨ىػـــاٌ  ـــ ا ط اىب٣ٜنـــ٘ ٍـــصِ اشب٣ ـــ٘ مـــ   ٔـــاو ا  (4) [ظِاااٍلَّألت ْعالََُِٗيتااا  

                                                           

 .118غْضٗ اييد   (1)
 .48غْضٗ اييػاٛ  (2)
 .13غْضٗ ي ناٌ  (3)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (4)
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لايذػــاز   ّأضازّا  يــعِ هزو ّشضٓكــُ مــً ايؿــطي ّايذػــاز مــ  ا٨مكيــا        
 قً  ك  اييذؼ ب٢ لاسب  .

ــاٍه     ــ  ّأخـ ــع ّاـ ــ  اا قـ  (1) [ اِّٞاااٍلرتلْٗتاااُٙلَٚاااَل تلَتعْٗتُٛاااىَٜلل كذهـ

ــٙ        ــُ ق  ــ٘ مي ــ  هٓ ــ ّضٗ ا ــطهٌ   ّق ــُ اي  ــ  بىعاي ــع ّا ــه اا ق ــً ق  ّم
 ّاِْ :

 ي  بح ايصا ٕ ّايعطنٕ ي   ه .  : ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ لٔاٌ ا٤ّل
ــاىٕ  ــبداىُ      :اي  ــُ غ ــساٛ ق ٔ ــاا ّا٨  ــطي ل ــْ أٌ ايؿ ــاىٌْ ٍّ ــس     أ

ــبداىُ      ــال غ ــه     ــطّ  اي   ــس ن ــْ أؾ وََٚااْٝلرتظ ٗتااُٙلَِٚٛااْٝلَّظ تتاامَيلللٍ

 .(2) [لَٗتًلَّٖٗ  ِلَّٖ ٓتذِ َ

ــد  ــسضي      :اي اي ــه  ٔ ــاٌ ّاي   ـــب ا٨مب ــاز ل ــآً ّايكه ــطهٌ ايكب ــاٌ اي  لٔ
 يعّو  يعٍُ قً اي  ه   ّبلكعازِ قً ا٨نطاض ليذػُ ّ  ِ . اىبػ ه

 ــ٣ّٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ مــً مكــازٓ  ايــسقاٛ ّشاا غــيدٔكُ        :ايطالــ  
 يكنٌْ ٍصِ ايك٣ّٗ ق ٙ اَاا :

 بىَا ؾنْٚ بفب اا مً اي  ه . :ا٤ّفب 
 ايك٣ّٗ غ١ال ي عكن٘ مً اي  ه . :اي اىٔ٘ 

ّا ٔــ٘ مــً زقــْٗ اىب  ــْو   لعاكيــا       ــ٣ّٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘    :اي اي ــ٘ 
 اي  ه ّايكعسٖ ق ٙ ه ْل ايياؽ .

ــُ  ّقــً بلــً قبــاؽ  ــال )  ــُ  ــال ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ّغــ ه ّهي
ــٔنً    ــُ بفب اي ـــب لع  ــاش ه ــكَه      بىبع ــعشا اٝ ــا    ــ  اك ــا اٍ ــك  ٕ  ْم ــر غ ى

ــَسّا اٌ ٢   ــازقَه بفب اٌ ٓؿـ ــاٌ   ب ـ ــْل اا  ـ ــسا ضغـ ــُ ا٢ اا ّاٌ ضبنـ يـ
ــر   ــاقْا يـ ــه انيـ ــؼ    ٍـ ــَٔه وبـ ــط  ق ـ ــس  ـ ــاخاٍه اٌ اا  ـ ــصير  ـ لـ

 .ق ْاا ًب ا  ْٓو ّئ ٘ 

                                                           

 .30غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .7غْضٗ ايكو  (2)
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ــَٔه    ــس  ـــط  ق ـ ــاخاٍه اٌ اا  ـ ــاقْا يـــر لـــصير  ـ ــه انيـ ــاٌ ٍـ  ـ
ــر         ــاقْا ي ــه اني ــاٌ ٍ ــطاَٜه   ــٙ    ــسز ق  ــاَٜه   ــً ا ئ ــص م ــس ٘  ١خ ق
لــصير  آــاي ّاــطاٜه امــْا ه ّا ــ  زقــْٗ اىب  ــْو  اىــُ يــٔؼ لٔيــُ ّلـــب    

 .(1) (اا هريا 
اسبــسٓد ق ــٙ اــْاظ زقــاٛ اىب  ــْو ق ــٙ ايــصٖ ظ نــُ ًب    ّٓــسل ٍــصا

 مْنْ  ّ سض اي  ه   ّ ُٔ مػاٜ  :
 . اىب  ْو س: لٔاٌ غع٘ ضهب٘ اا   ّههْضٍا قيا٤ّفب 
ــ٘  ــطاض    اي اىٔـ ــُ ب ـ ــاٌ   ّ ٔـ ــ  بىػـ ــس اـ ــُ اا لٔـ ــ٣ح اع ـ ــسقاٛ غـ : ايـ

 .(2)[ اَٜلَّٖٗ  َللَٗتًلْإِّلشٍَْءٍلات َِمٌللايطلْلٔ٘   

ــ٘  ــً ظ اي اي ـ ــامل قـ ــط اي ـ ــسٖ    : ظاـ ــً ايكعـ ــو قـ ــُ ي نـ ــُ ّزقْ ـ  نـ
 ّازبْض .

 :   أس  اىٌْ أٌ م ر ايػنْاا ّا٤ض  ا قع ّا  .ايطالع٘ 
: لٔــاٌ ذب ــ  ازبــعاٛ ّايع ــا  ًب ايــسىٔا بٌ ؾــاٛ اا   ٢ّ      اشبامػــ٘ 

ــاىبعطّ         ــط لـ ــاضه٘ ّا٤مـ ــد٘ ّاىبكـ ــ  اىبياقـ ــسقاٛ مـ ــصا ايـ ــاض  ٍـ ٓكعـ
  ّ ــاو  ــط ًب اىب  ــً اىبين ــٕ ق ــً    ّاييَ ــْو م ــا  اىب   ــ٘ ٤ىك ــسقْٗ بفب ايكْل اي

     اي امل .
:  ــ٣ّٗ ا٦ٓــ٘ اي طهىٔــ٘ أمـــً ّغــ٣م٘ مــً  هــ  اا قـــع        اشبــامؼ 

ــافب      ــال  عـ ــاىبـب    ـ ــٙ اي ـ ــ  ق ـ وَْتاااذتَِّٖلرتَْاااذال َر اااَّل ا تَّلرتََاااذتلَّٖ ُاااامَيللللّاـ

 .(3) [وَهٍَِلظتََِٖٛ  ل اَٜلرتَْذت ُلرتٌُِٖٙلشَ َِ ٌ

ي ـــطهٌ ايغـــ ٖ أٌ  ـــ٣ّٗ ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘     مـــً بقريـــاظ ا  :ايػـــازؽ 
ّايعنـــ  قبهـــامٔيَا ظبــــاٗ مـــً ايعـــصا  ٓــــْو اي ٔامـــ٘   هٔـــد ٓ  ــــٙ       

 اي اىبٌْ أؾس أىْا  ايعصا  .
                                                           

 .4/96ايػيً ايناٚ ي بَٔ ٕ  (1)
 .20غْضٗ ايب طٗ  (2)
 .102غْضٗ ٍْز  (3)
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ــه         ــً اي   ــ٘ ق ــ٘ اي طهىٔ ــٕ ا٦ٓ ــْ ىَ ــاىٌْ ٍ ــصا اي  ــْ  ٍ ــا زاو مْن ّم
  طٚ أو ٓنٌْ ٍصا اييَٕ   ازبْا  مً ّاِْ :

ــس اا   ا٤ّل ــً قيـ ــ٘ مـ ــ٘ اي طهىٔـ ــعّل ا٦ٓـ ــً   : ىـ ــط قـ ــ  ظاـ ــع ّاـ  قـ
 اي  ه .

 لٔاٌ هٓاا اي طهٌ ي اىٌْ ٍّْ أٌ اي  ه غْٛ ّؾط . :اي اىٕ 
ــ زاٛ ايذــطاٜا ايــا ٍــٕ هــطظ مــً     :اي ايــد  ــاا اي ــطهٌ ل  ط ٔــ  هٓ

 اي  ه .
هــد هٓــاا اي ــطهٌ اييــاؽ ق ــٙ  عــ  ايكــاسباا   ٍّــٕ         :ايطالــ  

 غ٣م٘ مً بض نا  اي  ه يعسو باكنا  ايهسًٓ .
اي طهىٔــ٘ ّ ٣ّ َــا اييذــطٗ مــً اييذــْؽ مــً اي  ــه       ا٦ٓــ٘  :اشبــامؼ 

 ّايكعسٖ .
 مً خكاٜل ا٦ٓ٘ اي طهىٔ٘ أىَا  كهنً مػاٜ  : :ايػازؽ 

ا٦ٓـــ٘ اي طهىٔـــ٘ لؿـــاضٗ ًب ميالْ َـــا ق ـــٙ ايعنـــ  ايكـــا         :ا٤ّفب 
 .(1) [ اَٜلَّٖٗ  َلَُحِل لَّٖ ُٛحْتَِِنَّا٨هػاٌ ي غ     ال  عافب  

ــ٘  ٘  :اي اىٔ ــ ــ٘ ا٦ٓ ــ      ز٢ي ــً باكي ــاضٗ ىب ــٙ ايبؿ ــا ق  ــ٘ ًب مذَْمَ اي طهىٔ
وَ اِّٞاااٍلٖت تي اااَ ٌلَِٖٛاااْٝلَتاااَ َلاي  ـــه ّبٓـــصاٛ اييـــاؽ   انـــا ًب  ْيـــُ  عـــافب  

بش  ـــسل ا٦ٓـــ٘ ًب مذَْمَـــا ق ـــٙ  ـــْظ ايـــصٖ  (2) ..[وَاَٚاااَٝلوَلَِٛااإتلطَاااَِٖحًَ

 ٓكيعِ قً اي  ه ّازبْض لاىبغذطٗ ّايعذْ .
ــ٘  ــ٘ ل  :اي اي  ــ٘ اي طهىٔ ــصاض ّظَــْضِ ًب ميالْ َــا قبــا ٓبعــد   صبــٞ ا٦ٓ ا٨ى

 اشبْ  ًب اييذْؽ مً بض نا  اي  ه ّازبْض .
ــصاض ّاييَــٕ    :ايطالعــ٘  ــ٘ ًب مذَْمَــا ّز٢٢ َــا ا٨ى ــ٘ اي طهىٔ ب ــازٗ ا٦ٓ

 قً اي  ه ّازبْض .

                                                           

 .195غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .82غْضٗ نيُ  (2)
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ّ ــسل ٍــصِ اىبػــاٜ  صبكنعــ٘ ّمكذط ــ٘ ق ــٙ قــسل ٍــصا اي ــاىٌْ ٍّــْ     
ً بقريــاظ اي ــطهٌ ايــصا ٕ  أٌ اــ  هٓــ٘  يَــٙ قــً اي  ــه ّازبــْض   ٍّــْ مــ  

ــاؽ       ــصاٛ ايي ــً بٓ ــا َٔه ق ــه ّدب ــً اي   ــ نـب م ــساظ اىبػ ــ ٖ   بٌ به ّايغ
ــُ      ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــْ مـ ــ٣ح   ٍّـ ــ٘ ّايكـ ــاو ي َسآـ ــاؽ نبٔعـ ــْٗ ي يـ زقـ

ــافب   ــاز ًب   (1) [ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلراَْماَُااجْلََِٖٗااََّاللل ع ــ نٌْ لا٨اكَ ــو اىبػ بش ٓكك

 اؽ بفب ايػ٣م٘ ميُ .ًب ا٨لكعاز قً اي  ه   ّٓسقٌْ ايي
ــافب     ــُ  ع ــازٓ   ْي ــً مك  (2) [ اَٜلَّٖٗ اا َلهُااىَلَّٖاامَ  َّْال اولَّٖ ُاااىَ ِلَّٖ َٛااتِنُلللّم

 أمْض :
 : ٢ ٓ  ٕ اي  ه ي  امل لطظل ّاػ  ّىذ  . ا٤ّل

ــاىٕ  ــ٘    :اي ـ ــطض اىب  ـــْو خاقـ ــْ ايـــصٖ ػبـــا نـ ــ  ٍـ بٌ اا قـــع ّاـ
أّ أىــُ    ــٙ اي  ــه    ايــصٖ ٓكْاــُ بفب اا قــع ّاــ  لايــسقاٛ ّٓػــ يُ      

ــافب     ــال  عــ ــ٣هُ    ــ ــُ ّقــ ــب  بمباىــ وَٞاماَاااا ُلرتْٜلٞتُٛااااَٝللَٗتااااًلللػــ

 .(3)[َّٖ ذََِٝلَّسْتاؼ عِياىَّلظٍِلَّألت ْعالوَٞتَْعَٗتهُْٙلرتئَِٛ  لوَٞتَْعَٗتهُْٙلَّٖ ىََّ اَِنَ

ؼبـــْل اا قـــع ّاـــ  ل غـــبا  ّمكـــازٓ  ايـــطظل لــــب        :اي ايـــد 
 ّ ــب٘ ي  ـــامل أّ   اي ـــامل ّبض نـــا  اي  ـــه  ْغـــع٘ أ ــٔٔ او غـــْاٛ لاييػـ  هـ

ــافب      ــُ  عـ ــازٓ   ْيـ ــً مكـ ــٙ مـ ــصا اىبعيـ ــُ   ٍّـ ــه ق ٔـ ــْ  اي  ـ ــطاز ّ ـ اىبـ
أٖ أٌ اـــ  هكـــ٘ مـــً    (4) [ اَٜل َرَاااَّلََبْتُاااؾالَّٖااام   ْتلَِٖٛاااْٝلََشَاااَءُلوَََُ ااا ِ ُللللل 

ايـــطظل أّ هريبَـــا ٢ ٓنـــٌْ ب٢ قبؿـــٔٝ٘ ّهننـــ٘ مـــً قيـــس اا ّ ذهـــ ُ  
ّاــــص  اييــــاؽ ي َــــسٚ ّا٨مبــــاٌ    لعقـــ٣ح اتكنعــــاا ّايك ــــْٚ   

 ّميعَه قً اي  ه لا٨ىؿغال لاييذؼ ّاىبال .

                                                           

 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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 ط ٔــ  اييــاؽ لا٨لكعــاز قــً اي  ــه   ٤ٌ ٍــصا ا٨لكعــاز        :ايطالــ  
 ىْ  نيطٓ  ي طظل اينطٓه ّم سم٘ ي٩غكريال٘ ي سقاٛ .

ــامؼ  ــاز       :اشب ــً ايعب ــ  ق ــامل ٢ ؼبري ــه اي  ــْ أٌ ظ  ــاىٌْ ٍّ ــاٌ   لٔ
ع ّاـــ   ـــه مـــً اشبـــ  ّايكـــد٘ ّنيـــْل  ضظ َـــه   ّمـــا اكـــ  اا قـــ 

 ايعنط .
         ٙ ا ق ٔــُ  ا قــً غــَ  لــً غــعس ايػــاقسٖ . أٌ ضغــْل اا قــ 

أ٢ أق نــر ا نــاا  يكذــ  لَــً؟  ــال   »ّغــ ه  ــال يعبــس اا لــً قبــاؽ  
 : ل ٙ ٓا ضغْل اا . 

 ـــال : اهذـــ  اا ؼبذ ـــر   اهذـــ  اا دبـــسِ أمامـــر    عـــط  بفب  
يؿـــــسٗ   بشا غـــــ يت  اغـــــ ل اا   ّبشا   اا ًب ايطخـــــاٛ ٓعط ـــــر ًب ا 

 .اغكعيت  اغكعً لاا   او اي  ه قبا ٍْ ااًٜ 
ــُ اا ق ٔــر مل ٓ ــسضّا      ــاز أٌ ٓيذعــْي لؿــٕٛ مل ٓنكب ــْ اَــس ايعب   

ــر مل     ــُ اا ق ٔـ ــٕٛ مل ٓنكبـ ــطّي لؿـ ــاز أٌ ٓهـ ــس ايعبـ ــْ اَـ ــُ   ّيـ ق ٔـ
 ٓ ــسضّا ق ٔــُ    ــعٌ اغــكالعت أٌ  عنــ  ا لكــسل ًب ايــٔ ـب  ا عــ         

ــ او اــ  او   ّاق ــه أٌ          ــا  نــطِ خ ــعٌ ًب ايكــا ق ــٙ م ــعٌ مل  ػــكال     
 .(1) اييكط م  ايكا   ّأٌ ايذطج م  اينط    ّأٌ م  ايعػط ٓػطاو

 اَٜلَّٖٗ اااا َلهُااااىَلَّٖاااامَ  َّْال اولَّٖ ُاااااىَ ِلمــــً معــــاىٕ  ْيــــُ  عــــافب   :ايػــــازؽ 

ّاييَـــٕ  هـــد اىبػـــ نـب ق ـــٙ ا٤مـــط لايعـــسل ّا٨غـــك ام٘ (2) [َّٖ َٛاااتِنُ

 قً اي  ه ّازبْض .
ــاىبعطّ  ّاييَــٕ قــً اىبينــط مــً ايــطظل ايــصٖ      ــاو لــا٤مط ل ٍّــ  اي ٔ

ــطظل اينــطٓه      ــُ اا قــع ّاــ    ازبــْا  ىعــه   انــا ٓسؾــح اي ٓكذهــ  ل
قـــً ٍـــصا ا٤مـــط ّاييَـــٕ ٢ّ ؽبـــكل ايـــطظل اينـــطٓه لـــا٤مط لـــاىبعطّ   
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ــاض  ّايػــ       ــْل ا٤قن ــن  ني ــ  ٓؿ ــسِ ل ــال ّه ــط لاىب ــً اىبين ــٕ ق ٣م٘ ّاييَ
 اي ْا  ايع ٔه ًب ا٦خطٗ .ايذْظ لمً ا٦ اا  ّ

ــطٓه لايــــصاا        ــطظل اينــ ــبباو ي ــ ــاٌ ّغــــٔ ٘ ّغــ ــساٛ ا٨مبــ ــٌْ ىــ ئنــ
 ّلايْاغال٘ .

ــصٖ ٓبعــد ًب اييذــْؽ     :اشبــامؼ  ــساٛ ا٨مبــاٌ اي ــاا اي ــطهٌ لي صبــٞ هٓ
ــازٓ        ــاٌ ّمك ــيً ا٨مب ــ  لػ ــ نـب ي عن ــسقْ اىبػ ــس اا ّٓ ــً قي ــٔ٘ م اشبؿ

 ايك ْٚ ّايك٣ح .
ــً ا ـــب     ّمـ ــاقكُ لـ ــه ّبؾـ ــً اي  ـ ــ٘ مـ ــاٌ ّا ٔـ ــساٛ ا٨مبـ ــاظ أٌ ىـ ٨قريـ

 ايياؽ مً اَاا :
ــاٌ       ا٤ّفب ــذ٘ ا٨مبـ ــ نـب لكـ ــساٛ ي نػـ ــ  لاييـ ــع ّاـ ــ  اا قـ :  ذهـ

 هد  ه ق ٙ ايكيعِ قً اي  ه .
ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ؾـــَازٗ مـــً قيـــس اا قـــع ّاـــ  ق ـــٙ قـــسو   :اي اىٔـــ٘ 

 برباش اىبػ نـب مػ ناو ّميَاااو .
ــ٘  ــنً  :اي اي  ــه      كه ــً اي   ــٕ ق ــاٌ اييَ ــساٛ ا٨مب ــاا ى ــً هٓ ــ٘ م ــ  هٓ ا

 غْاٛ ًب ميالْ َا أّ مذَْمَا .
ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ غـــْض اىبْابـــ٘ اين ٔـــ٘ ًب ا٤مـــً مـــً اي  ـــه   :ايطالعـــ٘ 

 ّايكعسٖ ىبا  ُٔ مً باطاو ي نػ نـب قبا ٍه م١ميٌْ ػبكيبٌْ اي  ه .
ــً  ــال )  ّق ــر   ــً ماي ــؼ ل ــُ    أى ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــال ضغ ــُ   ّهي

ــ ه  ــاٌ اـــا طاو    عىـــُ يـــٔؼ زّىَـــا        : ّغـ ا  ـــْا زقـــْٗ اىب  ـــْو ّبٌ اـ
 .(1) (هريا 

ىبــا ههــطا ق ــٕ لــً اسبػـــب ّقــً ا٨مــاو ايبــا ط ق ٔــُ ايػــ٣و  ــال )
 ــه  ــال: ٓــا لــ  اّقــٔر قبــا    َنــا ايػــ٣و ايْ ــاٗ نــن  بفب قــسضِق ٔ

أٌ ألــاِ    ّقبــا شاــطِ ٣و هـــب ههــط ُ ايْ ــاٗأّقــاىٕ لــُ ألــٕ ق ٔــُ ايػــ 

                                                           

 .2/214ايسض اىبي ْض  (1)
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 ُ ب٢  ا: ٓــا لــ  بٓــاي ّظ ــه مــً ٢ ػبــس ق ٔــر ىاقــط           ــال أّقــاِ لــ
 .(1) (اا

ــ٘ ــ ه      اشبامػ ــذاق٘ ي نػ ــطٗ لايؿ ــاٌ ًب ا٦خ ــساٛ ا٨مب ــا   ى ــٙ مي :  كري 
 ّايؿَازٗ يُ لا٨مكيا  قً اي  ه .

ّااٛا هٓاا اي طهٌ لاييَٕ قً اي  ه ّلٔاٌ غْٛ قا بكُ ّؾسٗ نطضِ ق ٙ 
ر زٌّ ؾذاق٘ ضغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ قاهبُ ًب ايسىٔا ّا٦خطٗ ّاي  ه لطظ

 ّهيُ ّغ ه .
ّهيُ  ال ضغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ ّأخطج ايالاٖ أٌ ألٕ أمام٘  ال )  

قيذاٌ مً أما يً  يا ه ؾذاقا . بماو ظ ْو  ؿْو   ّا   ال : ّغ ه
              .  (2) (ماضل

 يف ُأدد ق َىٌ َشول ادلالئكت يف بدر يدد نهًظهًني
ــس  ــ٘    ي ـ ــ٘ اىبنطمـ ــُ  ًب منـ ــ ٙ اا ق ٔـ ــس قـ ــي  ضبنـ ــْٗ ايـ ــسأا زقـ لـ

ــس         ــي  ضبن ــٙ اي ــس َه ق  ــساٛ ّؾ ــطٗ ا٤ق ــط   ّا  ــ٘ ايياق ــ     ــعو م له
ــ٘        ــاؽ ا٤ّيْٓ ــ٘ ل ٔ ــاٌ ه ٔ  ــ٣و   يبٔ ــ ه ّا٨غ ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ق
ــُ ّغــ ه ٓك  ــٙ ايهــطض ايؿــسٓس      ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ٍّــٕ بشا اــاٌ اي

ــ   ًب منــ٘ ايــا ٍــٕ ايبٔــت اسبــط   ــطأٍه ّبمساقٔ ــي  بل ــد اي او   ّمْاضٓ
ــُ       ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــ  اي ــه أٍ ــناىَا ٍ ــ٣و   ّغ ــا ايػ ق َٔن
ــد        ــاىٕ أّ اي اي ــس ا٤ّل أّ اي  ــُ لازب ــ  ل ــً ٓكك ــيَه م ــ  ُ م ــ ه ّقؿ ّغ

 ّهكٙ ايػازؽ .
  هخــط   ّؼبــٔ  لــُ ايغطلــاٛ مــً اييــاؽ نٔــو يــْ ااىــت لع كــُ ًب ل ــس  

زاو ٢ ٓع نَـــا ب٢ ٍـــْ   ٍّـــْ غـــبداىُ ٢ ازبـــْا  بٌ ا قـــع ّاـــ  ايـــْ
ــ ٙ اا         ــي  ق ــطٗ اي ــاز   ّىك ــٙ ايكه ــس دب  ــ ي٘   ّ  ــُ مػ ــٕ ق ٔ  ػكعك
ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه لـــب ايغطلــاٛ لَريط ــُ بفب اىبسٓيــ٘ اىبيــْضٗ   ّ ٔــاو ا٤ّؽ   

                                                           

 .72/208ايبداض  (1)
 .2/213ايسض اىبي ْض  (2)
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ــا           ــطٓـ ّ  ٍ ــً   ــااطًٓ م ــْو اىبَ ــُ ّقن ــ  لٔك ــُ ّأٍ ــعضج لآْاٜ ّاشب
 . انا  امْا ليكط ُ ل ىذػَه ّأمْا ه

ــً        ــاف ّمـ ــطٓـ ّا٤هبـ ــً  ـ ــطّا مـ ــصًٓ اذـ ــٔـ ايـ ــسز اـ ــاٌ قـ ّاـ
ّا٢ٍــه  ٣ ــ٘ ه٢  ضاــ    لٔينــا خــطج  ــه مــً اىبسٓيــ٘ أيــو ضاــ  مــً  
اىبػــ نـب   ّاــاٌ ىبعطاــ٘ لــسض ّىكــط اىبػــ نـب  َٔــا مْنــْقٔ٘ ًب معطاــ٘   

 أهس مً اَاا :
: ض بـــ٘ اىبػـــ نـب ًب  كـــال ايـــصًٓ اذـــطّا   ّقـــسو ايـــسزز ًب   ا٤ّفب

  كا ه .
 : ق ّضٗ اييكط ي نػ نـب ه ٔ ٘ .ي اىٔ٘ ا

 زبه أ ْاِ اىبيا  ـب . :اي اي ٘ 
 لعد ايذع  ّاشبْ  ًب   ْ  ايصًٓ اذطّا . :ايطالع٘ 

قـــس ّبىـــصاض اييـــاؽ مــً بقاىـــ٘ اذـــاض  ـــطٓـ ًب هـــطلَه   :اشبامػــ٘  
 ق ٙ ا٨غ٣و لايطاال ّاىبال ّايػ٣ح .

غـــــ٣و بغككـــــدا  اىبػـــــ نـب اييكـــــط ًب معـــــاضي ا٨ :ايػازغـــــ٘ 
اي٣ه ــ٘ لعــس معطاــ٘ لــسض بش أٌ ا٨غككــدا  أمــط ق ٣ٜــٕ   ّذبكنــ         

 أغبا  ّؾطاٜ  ىكط اىبػ نـب ًب معطا٘ أهس ّاٍْاو :
ــ  ٗ      :ا٤ّل  ــس اـ ــ٘ أهـ ــ نـب ًب معطاـ ــط اىبػـ ــبا  ىكـ ــسماا ّأغـ م ـ

 ميَا ًب معطا٘ لسض .
ــاىٕ  ــطاٜ       :اي ـ ــبا  ّؾـ ـــب أغـ ــطاٜ  لـ ــبا  ّايؿـ ــاّٖ ًب ا٤غـ ايكػـ

 ض ّأهس .اييكط ًب معطا٘ لس
م ــسماا اييكــط ًب معطاــ٘ لــسض ّاهــس أا ــط   ّأظَــط ميَــا    :اي ايــد 

 ًب معطا٘ أهس .
ــ        ــ نـب  بـ ــاٚ ي نػـ ــ٘ اـ ــ  معطاـ ــه   ـ ــْ ا٤ّل     ـ ــدٔح ٍـ ّايكـ

 معطا٘ لسض.



 137معامل ا٨مباٌ /ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  282

ّٓيـــعل  َٔـــا اىب٣ٜنـــ٘ ييكـــط َه   ّمبـــً اا ق ـــَٔه لاييكـــط   ّمـــً  
وَٖتُتاا ْلل  ا٦ٓــاا أٌ معطاــ٘ لــسض شاــطا ًب اي ــطهٌ لا٨غــه    ــال  عــافب       

 .(1) [ٞتظَمَْاْٙلَّٖٗ  ُلرابَ ْ تلوَرتٞ تاْٙلرت ِٖ   

ــا ّضزا      ــاا ايـ ــ  أٌ ا٦ٓـ ــطهٌ مـ ــس ( ًب اي ـ ــه ) أهـ ــصاط بغـ ّمل ٓـ
ــسماا        ــبا  ّم  ــت أغ ــت بشا ااى ــاٌ    ــط     ــس أا  ــ٘ أه ــْم معطا خبك
ــطّا      ــ نٌْ ّخػ ــكنؼ اىبػ ــاشا بى ــط   ن ــس أا  ــ٘ أه ــ نـب ًب معطا ــط اىبػ ىك

 ا  لَاظْااعِ ُوَٜلوَ تلَتٗ ااىُوَٜللَٗتااًلرتحَاا ٍلوََّٖمَسُااىٔالللللل  ًب اىبعطاــ٘    ــال  عــافب   

 . (2) [ََ ْلُىْاْٙلظٍِلراَْمََّْاْٙ

ــاظ اىبػــــ نـب ّب كباغــــَه   ّازبــــْا  ي ــــس أضاز اا قــــع ّاــــ  ب عــ
ــ٘     ايــسضّؽ مــً معطاــ٘ أهــس ّذب ــَٔه لايكــا   ّايكذ ــُ ًب اىبعط ــ٘ ا٨ ٔ

تِاااالَلَََّٖاااََُّلرتْٜلَُت مَْاااااىَّللرتحَّلـــصل ايْغـــ  ًب غــــبٔ  اا   ًّب ايكيعٓـــ      

 .(3)[رتْٜلََُاىٖاىَّلاََََٚلوَهُْٙل تلَُي تتَُىَٜ

ــاز  ايػـــا ــ٘ لؿـــْل   ّبى ٔـ ــاٗ اىبػـــ نـب ًب اشبـــطّج ي نعطاـ لع٘ : ميااـ
 ٤ّامط ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه.   

غــعٕ اىبػــ نـب ي ــبالـ لايــصًٓ اذــطّا لعــس  بــْا اىبــسز          :اي اميــ٘ 
 قيس اا ي نػ نـب ًب معطا٘ لسض ّأهس . اىب نْ ٕ مً

ــُ ّغــ ه ؼبــطم ٍّــْ ًب نيطٓ ــُ بفب     ــُ ّهي ّاــاٌ ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ
ــاض مــً ا٨غكؿــاضٗ ًب     ــسض ق ــٙ بغكؿــاضٗ أقــدالُ ّا٨ا  ــساٌ معطاــ٘ ل مٔ
قــسز اىبــطاا ّ ْائَــا   ًّب  ْاََــا ي ــصّاا ّا٤ؾــدام ق ــٙ عبــْ        

 ايعنْو ّاشبكْم   ّخكْم اشبكْم .

                                                           

 .123غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .153غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
 .2غْضٗ ايعينبْا  (3)



 283  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــُ يعا ــ٘     بش  ْاـ ــاض خاقـ ــس ا٤ىكـ ــه  كـ ــاض  ـ ــااطًٓ ّا٤ىكـ ــ٘ اىبَـ مـ
ّض٠غــــاٛ ا٤ّؽ ّاشبــــعضج   ّ ٔــــُ هٓــــ٘ ًب ا٨مامــــ٘ ّايعقامــــ٘ ّزضؽ  
ــال         ــط  ّاي ك ــطاض اسب ــس ل  ــ  ّاي اٜ ــطز ا٤م ــ ٌ ٢ ٓيذ ــ نـب ل ــطاٛ اىبػ ٤م
 ـــه أٌ اىبؿـــْضٗ  ـــبـب هـــال ّ ـــسضٗ اـــٔـ اىبػـــ نـب   ّ ذٔـــس ا٨هانيـــ٘  

 ا٨نبائ٘ ل سضاا أـ ايعسّ .
ــه  ــ  ــ ه )     ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ ا ق ٔ ــْل اا ق ــا  ال ضغ ٪َ ٓٯ ٕٯ ًأ ــ ــ ٫ّا ق٪ً  ًأٰؾ

ـــب٪         ــه٬ ٰه ٫َ ّ٪ًأىٯ ــاؽ   ــس٪ز٫ اييٯ ــه٬ ق٪ ٫َ ــًر ًأىٯ ّ٪ش٪ٰي ــاض٫    ــس٫ اينً ى٬ك٪ ٫ٓط ٓ ــا  ّ٪ب ىٯن٪ ــاؽ٫ .  اييٯ
 ٰ٘ ٫ِ ٰلاينع٫ نب٪  .ل٪آ٪ع٫ْ

٬ً ٰشم٪اٰمــر ه٪كٯـٙ  ٪ٰكــ ٪ بًيـٙ         ٫ٛ ٰمـ ُٰ بىٯــا ل٫ـط٪ه ٓ٪ـا ض٪غ٫ــْل٪ ايّ ـ ٓ٪اض ى٪ــا   ً ـاياْا :  ٰز
ٛ٪ى٪ـــا    ٫ُ ًأل٬ي٪ا ٬ٔي٪ـــا   ً ً ى٬ـــت٪ ٰ ـــٕ ٰشمٯٰكي٪ـــا ى٪ن٬ي٪ع٫ـــر ٰمنٯـــا ى٪ن٬ي٪ـــ ٫ م٪ع٪ـــ ّ٪ق٪ـــ نت بًي ً ـــع ش٪ا 

     ُٰ ــ ٬ٔ ٫ُ ق٪ً  ــ ــّ ٙ ايّ  ُٰ ق٪ ــ ــْل٫ ايّ  ٌ٪ ض٪غ٫ ــا ٛ٪ى٪ا . ً ًن ــا ــُ ّ٪ٰىػ٪ ــا  ّهي ْٯ ٫ ًأّي ــ ٓ٪ك٪د٪ ــّ ه٪  ّ٪غ٪
    ٬ً ــ ــا ٰمنٯ ٫ِ بّي ــط٪ ــا ى٪ك٬ ٪َ ٬ٔ ــط٪ٚ ق٪ً  ــاض٫  ٪ ٌ٪ اينً ى٬ك٪ ــْ ِٰ     ٪نا ّٯ ــس٫ ٬ً ق٪ ــ ٰ٘ ٰم ــ ٫ُ ٰلاينن٪ٰسٓي٪ ــ ٍ٪ن٪ ز٪

ٍٰه٬ ٬ً ٰلً اٰز ّٯ ٰم َ ه٬ بًيٙ ق٪س٫ ٓ٪ٰػ ٪ ٰل  ٬ٌ َ ه٬ ًأ ٬ٔ ٬ٔؼ٪ ق٪ً  ٬ٌ ًي  .(1) (ّ٪ًأ
ــ         ــً اي ذ ــْم م ــْو أّ اشبك ــٙ ايعن ـــب بضازٗ معي ــط ل ــْ زاض ا٤م ّي
ــي         ــاض أٌ اي ــصا  اىبدك ــاز ٘   ي ــ٘ ايك ــ  اي طٓي ــْو ب٢ م ــْ ايعن ــ  ٍ  ا٤ق

يـــُ ّغـــ ه أضاز نبٔـــ  أٍـــ  ايبٔـــت ّايكـــدال٘ مـــً  قـــ ٙ اا ق ٔـــُ ّه
اىبَـــااطًٓ ّا٤ىكـــاض   انـــا أٌ ىكـــطٗ ّ  ٓٔـــس ا٤ىكـــاض اـــاٌ م ٔـــساو٪        
لايــس   ّايــص  قــً ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب ل٣زٍــه    ــاٌ   
ــٕ      ــط َه ٍ ــ  ًب ٍري ــط  بش أٌ ا٤ق ــال ّاسب ــااطّا ي  ك ــااطًٓ مل َٓ اىبَ

ــا    ــطّا   ان ــصًٓ اذ ــً اي ــسٓيَه م ــطّلَه ل ــ٣و    ٍ ــُ ايػ ــْ  ق ٔ ــطٗ ي ًب ٍري
 .(2) [ اٖتًل َر ٍٚهَُملوَاتَٔتل اٍِّٞل 

ــَه ًب    ــً أىذػـ ــس ا  قـ ــاض ايـ ــً اىبَـــااطًٓ ّا٤ىكـ ــ  مـ ــٙ اـ ىعـــه ق ـ
اىبعطاــــ٘ ّي٥ىكــــاض خكْقــــٔ٘ ًب اىبؿــــْضٗ   ّينيــــُ ٢ ٓكعــــاض  مــــ  

                                                           

 .3/57ىو ايطّ  ا٤ (1)
 .4-3غْضٗ اييريه  (2)
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ــْ      ــ٘ أقــدالُ   ٍّ ــُ ّغــ ه ّقام ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ بضازٗ ّ كــس اي
 ج ًب ايسًٓ .مْا   ي اقسٗ ىذٕ اسبط

ــدالُ        ــ ه ٤ق ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــْضٗ اي ــسو أٌ مؿ ــس     ّ
وََٚااَلَََْـِاا ُللَااْٝلاــعٛ ّ ــط  مــً ايــْهٕ ٤ىَــا مــً مكــازٓ   ْيــُ  عــافب  

 .(1) [ اْٜلهُىَل ا  لوَحٌٍْلَُىحًَل*َّٖ هَىَيل

ــط    ــا  ىكــ ــ٘ مــ ــُ اييــــاؽ أٌ ىــــعّل اىب٣ٜنــــ٘ ًب معطاــ ــا ٓ الــــ  لــ ّيبــ
ــ نـب ًب شاا اىبع ــسض    ي نػـ ــ٘ لـ ــْم معطاـ ــ٘   ّّضز خبكـ ظتَسْاااتتَََ َلطاـ

 . (2) [ٖتٓاْٙلرتٍِّٞلُِٚٛ  ْاْٙلراِّتٖ فٍلِْٚٝلَّٖ َٛ َئِٓت ِلُٚمْ ِظِنَ

 ّدب ٙ ٍصا اييكط خبكْم معطا٘ أهس مً اَاا :
: ظٓــازٗ بمبـــاٌ اىبػـــ نـب    ـــال  عــافب ًب اي يـــاٛ ق ـــٙ اي ـــطهٌ    ا٤ّفب

ــاض  (3)[ هُاا ًيلِٖٗ ُٛاات ُِنَل تِٖااَّلَّٖ ِٓتتااَ ُل تل ََْاالَلظُِاا ِلل  ــطهٌ لا٨خب ــس اــاٛ اي   ّ

ــ ه ًب         ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــس ق ــي  ضبن ــطٗ اي ــ٘ ييك ــعّل اىب٣ٜن ــً ى ق
 معطا٘ لسض .

ّاىبدكــــاض أٌ اىبــــسز اىب نــــْ ٕ ًب معطاــــ٘ لــــسض ىكــــط ي نػــــ نـب ًب  
 مٔساٌ ايْ ٕ ّخاضاُ بفب ْٓو اي ٔام٘ .

ــ٘ ّ  اي اىٔ ــاؽ  ــٌْ  : بغــكداي٘ اىبػــكدٔ  بش اــاٌ ايي ــا  ـب ٓ ي خاقــ٘ اىبي
ــ٘ قــــسزٍه ّايــــي ل ًب مــــ١ىَه ّضزاٛٗ       ــ٘ اىبػــــ نـب ل دــــاظ   ــ ٍعمبــ
ــ          ــسٗ غبـ ــ  اطٓـ ــاٌ ؼبنـ ــَه اـ ــٙ أٌ لعهـ ــ دكَه   هكـ ــْٔ َه ّأغـ غـ
ــسل ًب      ــاو غــانيعاو ٓ ــطِ لطٍاى ــٕ أ  ــسز اىب نــْ ٕ دب  ئنــٌْ مــً ا٨قريــاظ لاىب
اــ  ظمــاٌ ق ــٙ ههــْض اىب٣ٜنــ٘ ييكــطٗ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ          

  ه ّاىبػ نـب .ّهيُ ّغ
                                                           

 .26غْضٗ ايعينبْا  (1)
 .9غْضٗ ا٤ىذال  (2)
 .2غْضٗ ايب طٗ  (3)
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 ــاشا زضغـــت معطاــ٘ لـــسض   ّ ـــ  أٖ  ْاقــس قػـــنطٓ٘ ّزضاغـــاا     
يذيــٌْ اي كــال  نــٌْ اييكٔريــ٘ قريــع اىبػــ نـب قــً ذب ٔــ  ىكــط ّيــْ ق ــٙ    

 عبْ اىبْاب٘ ازبعٜٔ٘ .
ــ٘  ــْا     :اي اي  ــا مسع ــ٘ هاىب ــساٌ اىبعطا ــطّج بفب مٔ ــال  ايكــدال٘ ي د  ػ

 ل سّو اىبؿطاـب ىبعطا٘ أهس .
يــْ خػــط اىبػــ نٌْ معطاــ٘ لــسض   ّ  ــس        ــطٚ مــاشا ااىــت هــا ه   

ــ٘         ــسزٍه  ٣ناٜ ــاٌ ق ــد ا ــسض   هٔ ــ٘ ل ــَساٛ ًب معطا ــً ايؿ ــب  م ــسز ا ق
 ّ ٣ ٘ قؿط .

ــا  ـب ّقــسّزٍه قــً اشبــطّج لٔينــا      ــازٗ ؾــنْي اىبي ازبــْا  ٍــْ ّٓ
ــ          ــً  ـ ــس مـ ــ٘ أهـ ــطّج بفب معطاـ ــدال٘ ي دـ ــازضٗ ايكـ ــطهٌ مبـ ــ  اي ـ ّ ـ

ــاضٖ    ــال       ــٙ غــ١ال بىن ــاج أّ بقــطا  أّ هك وَ ا  لغتاا َوْلَلعــافب  بهكري

 .(1) [ِْٚٝلرتهَِّْٗلَابَى ئُلَّٖ ُٛؤَِِْٚنَلَُٚتَلِ َلِٖٗ ُِتتَٔالوََّٖٗ  ُلسَُِٛ ٌللٌَُِٗٙ

ــطٗ قــسز أ ــطاز اــٔـ     ايطالعــ٘ ــايذع  مــً ا  : قــسو بقــال٘ اىبػــ نـب ل
 اىبؿطاـب .

ّ س اـاٌ اىبػـ نٌْ ٓػـاضقٌْ ي دـطّج ي  كـال مـ  بظَـاض ايالاقـ٘ ا         
ــا  ــْيُ   ّضا ــسئ      ّضغ ــ نٌْ ل ــ  اىبػ ــ  قن ــس اا   ٍّ ــً قي ــط م ٛ اييك

ا٨غككدا  ًب ق ه ا٤قْل   ازبْا  ىعه    َصا ا٤ق  مـسضي ق  ـٕ   
ٓ ري  بئُ ايع ٣ٛ  ب  أٌ ٓنٌْ مبد او أقـْئاو     ـس بغككـد  اىبػـ نٌْ     

 اييكط ًب معطا٘ لسض ايكٔري٘   ّنطٗ ىبعطا٘ أهس .
أهس ض ه اشبػاضٗ ايذازه٘ ايا  ّاىبدكاض أٌ اىبػ نـب بىككطّا ًب معطا٘

سب كَه لػب   طي ايطماٗ اىبػ نـب مْانعَه ق ٙ ازببـ  مـ    أـس ايـي      
ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ق ٙ ّاْ  قسو مغازض َه  ـا لـ ٖ هـال مـً     

 ا٤هْال .

                                                           

 .121غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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ّغ ه ّهيُ اع  ضغْل اا ق ٙ اا ق ُٔ ّقً ايااٛ لً قاظ   ال )
ػـــب ضاــ٣  قبــساا لــً اــب    ــال: ق ــٙ ايطمــاٗ ٓــْو أهــس  ّاــاىْا وب

ّّنعَه مْنعا ّ ال: بٌ ضأٓكنْىا ربالذيا ايال   ٣  اهـْا هكـٙ أضغـ     
بئنه  ّبٌ ضأٓكنْىا ظَطىا ق ٙ ايعسّ ّأّني ىاٍه  ٣  اهْا هكٙ أضغـ   

 بئنه.
ــا ّاا ضأٓــت اييػــاٛ ٓؿــكسزٌ ق ــٙ ازببــ       ــال:  َعمــٍْه   ــال:   ى

 .(1) ( عاا  ٔالًَّ س لسا أغْا ًَ ّخ٣خ ًَ ضا
ّمبنً ا٨غكس٢ل لاسبسٓد أق٣ِ ق ٙ أٌ ىعّل ايطماٗ مً ازبب  يـٔؼ  

  ٤ٌ ايي  ٜن٘ ي نػ نـبمً بغككدا  اييكط ًب  معطا٘ لسض ّىكطٗ اىب٣
ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ىَاٍه قً  طي مْانعَه ّؾسز ق َٔه ّأخاٍه 

 نعَه .ل ٌ غَامَه مً ايغياٜه ضبذْظ٘   ّبٌ ل ْا ًب مْا
: ًٍّ ّخذْا أقْاا اىبيا  ـب قيس خطّج ايي  ضبنس ق ٙ  اشبامػ٘

اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ّاىبػـ نـب بفب معطاـ٘ أهـس    ذـٕ معطاـ٘ لـسض زخـ         
ايبؿ اٌ لاييكط بفب اىبسٓي٘ ٍّنا ظٓس لً هاض ٘ ّقبس اا لً ضّاهُ   ّااىا 

 س أٍ  اىبسٓي٘ .ٓع ياٌ أمساٛ اي ك ٙ مً اباض اىبؿطاـب يبً ٍْ معطّ  قي
٘ ّؾٔب٘ اليا ضلٔع٘  ّاليا اسبرياج  ّ ك  أمٔ٘ ب ك  قك ناٌ ظٓس ٓيازٖ ) 

لً خ و ّألْ اَ  ّألْ ايبدسٖ ّظمع٘ لـً ا٢غـْز  ّأغـط غـَٔ  الـً      
 .(2)( قنطّ شّ ا٢ىٔا   ًب أغطٚ ا  .

ٍصا اـاٌ اىبيـا  ٌْ ٓب ـٌْ ا٤ضاأـو ّٓ ْيـٌْ مـا اـاٛ ب٢  ـطاضاو          ّم 
ٌ زخ  أغطٚ اىبؿطاـب ّق َٔه ؾ طاٌ مْفب ضغْل اا ق ٙ ٍّعمب٘ بفب أ

اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه  اظب ٙ ايكبح ين  شٖ قٔيـب ّأخص اىبيا  ٌْ ٓعكصضٌّ 
  ّلاٌ ئَْز اىبسٓي٘ ه ٔ ٘ اىبسز اىب نْ ٕ ي ي  ضبنس قـ ٙ اا ق ٔـُ ّهيـُ    

 ّغ ه ّأىُ ٍْ ميكْض م١ٓس.

                                                           

 .3/49ايػ ٗ اييبْٓ٘ بلً ا    (1)
 .2/471ايػ ٗ اييبْٓ٘ ٨لً ا    (2)
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 ق َىٌ اإلػج س انغريي نُداء اإلمي ٌ
   اييساٛ مكعسزٗ ّ ك  بفب غبع٘ ّميَا :هطّ

ــا( ٨ضازٗ  ا٤ّل ــساٛ )ٓـ ــط  اييـ ــ     : هـ ــكعن  ي  طٓـ ــا  ػـ ــس انـ ايبعٔـ
ــطهٌ أّ     ــساٛ ّأا طٍــا بغــكعنا٢و غــْاٛ ًب اي  أٓهــاو ٍّــْ أقــ  هــطّ  ايي

 اي غ٘ أّ قٔ  ايكداني  لـب ايياؽ ًب اييساٛ ايعاو ّاشبام .
ــاى       ــاٌ   ــس يبٔ ــٔغ٘ ايبعٔ ــصاا ق ــاٌ ل ــساٛ ا٨مب ــاٛ ى ــُ  ّا ــْ  ْي ٍّ ٌْ

 ي٩أال    اىبكيأٍ٘ مً اىبػ نـب . 
[ انـــــا ّضز اييـــــساٛ َََرتَ هَااااَلَََّٖاااااََُّلّّضز ًب اي ــــطهٌ اييـــــساٛ ايعـــــاو   

 اشبام مً ّاِْ قسٓسٗ ميَا :
 [.َََرتَ هََلَّٖ ذََِٝلاََُٚىَّ: اييساٛ ي نػ نـب ل ذ    ا٢ّو

ْ ق ـــٙ اييـــساٛ ٤ٍـــ  اينكـــا  مـــً ائَـــْز ّاييكـــاضٚ   ٍّـــ : اىٔــاو  
 ؾعبكـب :

ــافب    :ا٤ّفب  ــال  عـ رتهْااإتلَّٖ ِٓتتاااَ الِٖاااَٙلَاحَاااَُ ىَٜلظِاااٍل ارْااامََّهَُِٙلوََٚاااَلللللََاااَ ـ

 .(1) [راٞ  اٖتجْلَّٖت ىْ ََّ ُلوَََّّا إُال ا  لِْٚٝلرَعْ ِ ِلرتظت َلَتعُِْٗاىَٜ

ا٤مــط مــً قيــس اا ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه    :اي اىٔــ٘ 
ــازٖ أٍــ   ــ ٌ ٓي ــافب    ل ــُ  ع ــصٖ ّضز ًب  ْي ــا    ّاي َََرتهْاإتلَّٖ ِٓتتااَ الِٖااَٙللل  اينك

 . (2) [وَٜلراََََلِلَّٖٗ  ِ َتٓ يامُ

ّمــً ا٨قريــاظ ايعــسزٖ ًب هٓــاا اييــساٛ اي طهىــٕ أٌ اــ   ػــه مــً        
 اي ػنـب أق٣ِ ّضز مطٗ ّاهسٗ ًب اي طهٌ .

ــاو  ــصا ٍه    اي ــ ــطأٜ    ّ ــ ــ  بغــ ــطهٌ ب٢ لــ ــساٛ ًب اي ــ ــُ اييــ :  ْاــ
 ْضاٗ ّبخباضٍه قً قسل ىبْٗ ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه .لايك

                                                           

 .65غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .70غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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ــاو  ــه      :ضالع ــ٘ ٍّ ــه ّاييباٍ ــْل ّشّٖ اسب  ــا  ايع  ــطهٌ ٤ضل ــازاٗ اي  مي
اىب١ميـــٌْ ايـــصًٓ بخكـــاضّا مـــا ػبـــ  ق ـــَٔه مـــً ايك ـــْٚ    ـــال  عـــافب   

 .(1) [َّٖ ِّتٖ بََ الراوٍِٖلَََلحَََُ ٌلَّٖ ُِظََصالظٍِلوَٖتٓاْٙ 

ــً قيــ   ــساٛ م ــ٘    ّّضز ايي ــطٌّ لاسبري ــصو اىب  ــٔغ٘ اي ــٔؼ لك س اا بفب بل 
اتااااأَتلََاااااَ ارُِْٗ ُلَٚاااااَلٖتاااااَّلرت  لَتٓااااااىَٜلَٚااااا َلّاياٍـــــاٌ انـــــا ًب  ْيـــــُ  عـــــافب  

 .(2) [َّٖتََُا ََِٝ

:  ْاـــُ اييـــساٛ مـــً اا قـــع ّاـــ  ي ـــي  ضبنـــس قـــ ٙ اا   خامػـــاو
ــافب     ــال  عـ ــٙ    ـ ــصا اىبعيـ ــاٌ لَـ ــاٌ مككائكـ ــ ه ّّضزا هٓكـ ــُ ّغـ ــُ ّهيـ ق ٔـ

َََرتَ هَاااااَلَََّٖبااااااٍ لحَااااام عْلَّٖ ُٛاااااؤَِِْٚنَللَٗتاااااًلَّٖ ُِتتااااأَال اْٜلََٓااااااْٝلِٚااااآَْاْٙللللللل 

لِشْااااامُوَٜلطَاااااَرامُوَٜلََ  ِٗبُاااااىَّلِٚاااااَئتتتُْٝالوَ اْٜلََٓااااااْٝلِٚااااآَْاْٙلَِٚئتااااا  لََ  ِٗبُاااااىَّلل

 .(3)[رتٖ ي َ

ــُ     :غازغــاو  ــاٛ انــا ًب  ْي ــبعا ا٤ىبٔ ــساٛ ي  ذهــ  اا قــع ّاــ  لايي
ــافب   ــافب    (4) [ََااَٞاىحُلَّهْااباؾ لراتَاا َ٘تلََِٚااَلوَرَمَْتااَلٍللللاُِاإت ع ــُ  ع َََُٚىسَااًلرتا بااإ للّ ْي

 .(5)[وَ تلَتختفْ

ــي  ضبنــس قــ ٙ     ّمــً  ــساٛ ي  ــُ ايي ــ ا  ٔ ــُ مل ٓ ــطهٌ أى ا٨قريــاظ ًب اي 
 . [َََرتَ هََلَََّٖباٍ اا ق ُٔ ّهيُ ّغ ه لامسُ   بلبا ّضز ل ذ   

                                                           

 .179غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .32اسبريط  غْضٗ (2)
 .65غْضٗ ا٤ىذال  (3)
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ييػــاٛ ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ  : صبــٞ اييــساٛ اشبــام  غــالعاو
 .(1) [َََِٞتََءَلَََّٖباٍ لّغ ه ل ْيُ  عافب  

: ّضز اييــساٛ ًب اي ــطهٌ يــصاا ايــيذؼ ا٨ىػــاىٔ٘ انــا ًب  ْيــُ         اميــاو
 .(2) [َََرتََتاهََلَََّٖي  ُلَّٖ ُٛـ َٛئََِ ا عافب  

ــ      :  اغــعاو طّا   صبــٞ اييــساٛ ًب اي ــطهٌ لكــٔغ٘ ايكــْلٔذ بفب ايــصًٓ اذ
ــُ  عـــافب   ــا ًب  ْيـ َََرتَ هَاااَلَّٖ اااذََِٝلْتيتااامُوَّل تلَتعْتتاااذِ ُوَّلَّٖ َُاااىَْ٘ل اٞ َٛاااَلَاَْااا َوَْٜلَٚاااَلللانـ

 .(3)[ْاَتاْٙلَتعَْٛٗاىَٜ

ــً اسبننــاٛ   بش ّضز ًب       ــْمَه ّم ــاٛ بفب   ــً ا٤ىبٔ ــساٛ م ــا ّضز ايي ان
اييــساٛ لـــب   ّاــاٛ   (4) [ََااَرٍَََُلرتاِااْٙلَّٖظَاا َ َلللايكيعٓــ  هنآــ٘ قــً ي نــاٌ      

ّاـــاٛ (5)[َََاتىَََْٚاااَلرتُاُبُاااىَّل ََّلِاااٍلَّٖٗ ااا ِلللازبـــً انـــا ّضز ًب  ْيـــُ  عـــافب     

اييــساٛ ًب اي ــطهٌ بفب ايــسّا  ّا ــْاو   يبٔــاٌ  ــسضٗ اا ّ هــ ُ ق ــٙ        
 ا٤ىبٔاٛ .

ٍّـــصا ايعنـــْو  (6)[اتَٖتاااجْلٞتْٛٗتااا  لَََرتَ هَاااَلَََّْٖٛااإالَّ َُْٗااااىَّلَٚتَااآَََِْاْٙل ـــال  عـــافب   

طٗ ّايكعــسز مــً مكــازٓ   ــْل لٔــاٌ اي ــطهٌ ينــ  ؾــٕٛ   ٍّــ     ّاين ــ
ــافب     ــُ  عـــ ــازٓ   ْيـــ ــً مكـــ ــْ مـــ ٞتحْاااااُٝلٞتُااااااض للَٗتُْاااااَّلرتحْتَاااااَٝلللٍـــ

 ازبْا  ىعه . (7) [...َّٖ ُتظَضا

                                                           

 .30غْضٗ ا٤هعا   (1)
 .27غْضٗ ايذريط  (2)
 .7غْضٗ ايكدطٓه  (3)
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ــكُ بش     ــ٘ ل كـ ــاٛا خاقـ ــْضٗ ْٓغـــو ّايـــا اـ ــساٛ ًب غـ ــسز اييـ ّ عـ
ٍل َرتَْاااجُلرتحَااا َللَشَااامَل ا  لاتااأَتلَُىسُااافُلِِّٖتراُااا ِلَََرترَاااجِل اِّٞاااّضز مـــً ْٓغـــو بفب ألٔـــُ  

ــي    (1)[ ْتىْْتبًااَلوََّٖشَااْٛ َلوََّٖ ُتَٛاامَل َرتَْااتاهُْٙلِٖااٍلسَااَُا ََِٝلللل ــْ  اي ــً ٓع  ــاٛ م ّا

ــُ   ــو  (2)[وَاتااأَتلََاااَرٍَََِل تلَتااا َُْٗاىَّلِٚاااْٝلرَاااَ تلوََّحِااا ٍلللبفب بلياٜـ ــازٚ ْٓغـ ّىـ

ــط     ــساٛ اي  ــافب   ََااَلي ــُ  ع ــا ّضز ًب  ْي ُ ظُااضْل ُهََْااَِتللاتاأَتلََااَرٍَََُل تلَتل[ ان

 .(3) [لَٗتًل اَْىَََِّ

انــا ّضز اييــساٛ مــً أخــْٗ ْٓغــو بفب ألــَٔه ّبفب أخــَٔه ْٓغــو        
 .(4) [اتَٖاىَّلَََرتَ هََلَّٖ عَ اَ ُل اَٜلٖت ُلرترًَلشَُْخ َلْتباوًَّلكذ٘ قعٓع مكط  

 ّمً خكاٜل ىساٛ ا٨مباٌ ا٨قرياظ مً اَاا :
 اٌ .: ا٨قرياظ ايصا ٕ ييساٛ ا٨مب ا٤ّفب
 : ا٨قرياظ ايغ ٖ ييساٛ ا٨مباٌ .اي اىٔ٘ 

 ا٤ ط اىبباضي ييساٛ ا٨مباٌ ًب بق٣ح اييذْؽ .اي اي ٘: 
قـــٌْ ّمـــسز ي نػـــ نـب ي٩مك ـــال ي٩هنـــاو  : ىـــساٛ ا٨مبـــاٌايطالعـــ٘ 

ّا٤ّامــط ّاييــْإٍ ايــْاضزٗ ًب هٓــاا اييــساٛ بىــُ ىــْ  سبنــ٘ ّق  ــ٘ اطمبــ٘   
 لـب اىب١ميـب .

ايكنــائو ايؿــطقٔ٘ م٣ظمــ٘ ي٩مبــاٌ   ّيــٔؼ مــً      ّٓــبـب اي ــطهٌ أٌ  
 ايعػ  ق ٙ اىبػ نـب ا٨مك ال  ا .

 
 
 

                                                           

 .4غْضٗ ْٓغو  (1)
 .67غْضٗ ْٓغو  (2)
 .5غْضٗ ْٓغو  (3)
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 ق َىٌ َداء اإلمي ٌ ب ػ  نهظكٍُت 
ي ــس خ ــ  اا قــع ّاــ  اييــاؽ يعباز ــُ   ّق ــ٘ اشب ــ  اا ٔــ٘ ٨ امــ٘   
اسبريــ٘ ق ـــَٔه  بش ٓبعـــد ىذـــذ اا مـــً ضّهـــُ ًب هزو قـــٔغ٘ ا٨مبـــاٌ ًب  

ي ا٨ىػـــاٌ معَـــا هااكـــُ بفب ا٨مبـــاٌ ّقبـــازٗ ايـــيذؼ ا٨ىػـــاىٔ٘   ّٓـــسض
ــ     ــازٓ  اييذـ ــازٗ ّقـــ٣هُ  كري ـــٙ يـــُ مكـ ــُ بفب ايعبـ اا   ّمـــ  بى الاقـ
ــً        ــٌْ م ــ٘ اا ئن ــنٔي٘ لالاق ــا ّايػ ــؼ لايطن ــاٌ   ّؼب ــً ا٨مب ــٔه م ايع 

ــُ  عــافب    ــْيُ   (1) [وَرتؿُِعُااىَّلَّٖٗ اا َلوََّٖمَسُااىٔتلمكــازٓ   ْي ــْا اا ّضغ ٍــْ ّأنئع

 ايػنٔي٘ .يكنك٥ ىذْغنه ل
ــاز َه ا        ــعّو قب ــ  ًب ي ــصاا اشب  ــاؽ ل ــٙ ايي ــ٘ ق  ــ٘ اسبري ــ  ب ام ّم
ــبداىُ    ــبٔ ُ غـ ــاٛ ي ريَـــاز ًب غـ قـــع ّاـــ   ذهـــ  غـــبداىُ ّلعـــد ا٤ىبٔـ
ــاز         ــي  ّاَـ ــاز ايـ ـــب اَـ ــاٜع لـ ــْ مـ ــاني    ٍّـ ــاٌ اي ـ ــاىبعريعٗ ّاياٍـ لـ
ــ  ٕ لــاىبعريعٗ ئيكذــ  ميَــا ٍــْ ّاىب١ميــٌْ ًب ايــسقْٗ     اىبــ١ميـب لــ ٌ ايــي  ٓ

 قع ّا  . بفب اا
 ــاٌ   ــت ٓيذــطز ايــي  لػــ٣ح ايــْهٕ ًب هــد اييــاؽ ق ــٙ ا ــسٚ    
ــت      ــْاٛ ااىـ ــْٗ غـ ــاٜل اييبـ ــً خكـ ــْ مـ ــه   ٍّـ ــْا  ىعـ ــاٌ   ازبـ ّا٨مبـ
ــاٛ أؾــس ا٤شٚ مــً  ــْمَه      اىبعريــعٗ هػــٔ٘ أّ ق  ٔــ٘   ّ ــس ذبنــ  ا٤ىبٔ
ــبداىُ        ــال غ ــسقْٗ بفب اا     ــً اي ــُ م ــطّا ىبيع ــصًٓ اذ ــُ اي ــً  ا   ــيَه م م

ِٚاااْٝلٞتبااااٍ لاتََتااإتلَٚعَااا ُل ار ُ اااىَٜلْتااا ِوٌلظتَٛاااَلوَهََُاااىَّلَِٖٛاااَلرتطَاااَرَهُْٙلظِاااٍللوَْتااِّتَ ْٝل 

 .(2) [سَبإُالَّٖٗ  ِ

ّانــا بىذــطز ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه مــً لـــب ا٤ىبٔــاٛ 
ــُ ٢ ــٙ لكــا ّ ْاــ  ق ــٙ اا أؾــس قــيْ  ا٤شٚ     ــ٘  اى لــاىبعريعٗ ايع  ٔ

  ٘ ــ ــْاٛ ًب لسآ ــُ   غ ــً  ْم ــطٗ    م ــاضِ ا ري ــس بخكٔ ــ٣مٔ٘ أّ قي ــسقْٗ ا٨غ اي

                                                           

 .132غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
 .146غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
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  ّّ عــت لٔيــُ ّلـــب اىبؿــطاـب معــاضي ّ كــال ؾــسٓس  ْ  ــت مــً ايػــناٛ   
 ّ اٜعُ ّ ذاقٔ ُ ًب اينكا  اشبايس بفب ْٓو اي ٔام٘ ٍّْ اي طهٌ .

ــُ       ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق ــاِ اي ــصٖ ٢  ــِْ ا٤شٚ اي ــط يْا ــً هك ــٔؼ م ّي
 ّهيُ ّغ ه مً  ْمُ   ٍّْ ق ٙ ّاِْ :

 : ا٤شٚ لا٨غكَعاٛ ّا٨غكدذا    ٍّْ ق ٙ  ػنـب : لا٤ّ
 ايػدطٓ٘ ّا٨غكَعاٛ لاي ْل . :أ٢ّو 
 ا٨غكَعاٛ لايذع  . : اىٔاو 

ــاىٕ  ــ       :اي  ــط  ّاي ك ــٕ اايه ــسٖ ايؿدك ــ  ّايكع ــٞ ا٤شٚ لايذع صب
ــاٗ       ــً اىبياا ــطٓا م ــصا ايكد ــُ   ٍّ ــاؽ ق ٔ ــطٓا ايي ــاٛ ا٤شٚ ّذب   ّبي 

ــال )   (1) [راااََّاَ ٙالوََّٖ عُاا ْوََّٜا  ــً مػــعْز   ــس اا ل ــْل اا  ّقــً قب ــا ضغ لٔي

مــً  ــطٓـ ا ــْؽ ّغــ٣     ّغــ ه غــااسا ّاىبــ٥  ّهيــُ قــ ٙ اا ق ٔــُ  
 .اعّض مالطّه٘ 

  ــايْا أٓنــه ٓــصٍ  لَــصا  ــال  َــالْا شيــر   خــصِ ق بــ٘  الطهــُ          
ــُ     ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــطِ ّضغ ــٙ ظَ ــُ ق  ــ    ّهي ــااسا مل ٓط  ــ ه غ ّغ

 .ضأغُ 
  ُ ــ ــ٘   خص  ــاٛا  انين ــٙ ا ــبٯ  هك ــطِ ّغ ــً ظَ ــُ  ق ــُ  طأٓك ــصٖ  ع  ت اي

ــً         ــ٘ ل ــاو ّقكب ــً ٍؿ ــ  ل ــا اَ ــر أل ــَه ق ٔ ــال اي  ــَٔه    ــا ق  ــص زق ْٓمٝ
ّ أمٔــ٘ ّق بــ٘ لـً ألــٕ معــٔ   ــطأٓكَه ٓـْو لــسض  ك ــْا  ــ ي ْا   أضلٔعـ٘ ّألٔــا  

 .(2) (ب٢ أمٔ٘  عىُ ااٌ ضا٣ ندنا   نا اط   ال 
ــٌْ ًب ا     ــ٢ْزٗ   ّٓن ــس اي ــازبيـب قي ــٔ  ل ــ  ؼب ــس ض ٔ ــ٣ ا  ــاؽ ّايػ يي

ّاشبٔــ  ّا٨لــ  ّازبنــ  أغــ٣ٛ   ّاىبــطاز مــً ازبــعّض ًب اشبــا أقــ٣ِ ٍــْ  
) ايـصٖ ٓـصلح مـً ا٨لـ    ّيذـ  ازبـعّض م١ىـد   يـصا ٓ ـال ٍـصِ اــعّض           

 مسٔي٘ .

                                                           

 .8غْضٗ اتازي٘  (1)
 .5/203ايػيً ايناٚ / اييػاٜٕ  (2)
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: بٓــصاٛ ايــصًٓ اذــطّا ٤ٍــ  لٔــت اييبــْٗ ّميــُ  ــط  هكــاض   اي ايــد 
ــا       ــس مي ــس اىبال ــ  ّلــ  قب ب ككــازٖ ؾــسٓس ق ــٙ لــ  ٍاؾــه ّلــ  قب

٫ٓ ــٙ  ــ ه    هك ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــ نْا ضغ ــطٓـ   ػ ــاض   بفب اذ
 ًب لسآ٘ غي٘ غب  ي َريطٗ  .

ــصاي أٌ     ّمــً ايــس٢ٜ  ق ــٙ ؾــسٗ ايكي ــٔه ّايهــب  ًب صبكنــ  منــ٘ هى
 اذاضٍا ب ذ ْا ق ٙ أمْض :

 : قسو باطاٛ لٔ  أّ ؾطاٛ م  أٍ  ايبٔت . أ٢ّو
ــاو  ــٍْه      : اىٔ ــت ٢ّ ٓعّا ــ  ايبٔ ــً أٍ ــٌْ م ــً  ٢ ٓكعّا ــه م ــ  أىَ م

ــ        ــاٌ ايغه ــطي   ّنيغٔ ــط ّايؿ ــط اينذ ــاٌ أ  ــطٓـ   يبٔ ــاا   ــط  لْٔ  أؾ
ــْٗ     ــعاا اييبـ ــط ًب معريـ ــسل ايكذنـ ــ٣ي٘ لـ ــازٖ ًب ايهـ ــ١زٖ بفب ايكنـ ــا ٓـ قبـ
ّايكــــسلط ًب ب بــــال اييــــاؽ ق ــــٙ زخــــْل ا٨غــــ٣و  كــــسٓ او لَــــصِ        

 اىبعريعاا.
 قسو طبايال٘ أّ صبايػ٘ ل  ٍاؾه . : اي او 

صا ا٨ ذـــال   ّق  ٍْـــا ًب غـــ و ّاكبـــت  ـــطٓـ ّ ٔ ـــ٘  كهـــنً ٍـــ
ــ٣ن غــيْاا          ــْ   ــاض عب ــكنط اسبك ــ٘ ّاغ ــا ا٤ضن ــٙ أا كَ ــ٘   هك اينعب
ٍّـــ  ااىـــت ٍيـــاي غـــنٔي٘ قيـــس أٍـــ  ايبٔـــت ّاىبػـــ نـب مـــسٗ اسبكـــاض  

 ّؾسٗ ازبْ    ّا طٗ ا٤شٚ .
ازبــْا  ىعــه   ّمــً ا٨قريــاظ  ــط  ايػــنٔي٘ مــً اييذــْؽ   ّقــسو    

ــال    ــا     ــْااع زّىَ ــاؽ ه ــ  ايي ــاٌ ّن ــافب   بمن رت تلراااذِْ مالَّٖٗ اا ِلَتـ َٛاائِٝ لل ع

ــنٔي٘       (1) [َّٖ ُاٗاااى ُ ــ٘ ّايػ ــُ ايالن ىٔي ــ     ٔ ــع ّا ــ١مً اا ق ــصاط اىب ــا ٓ  داىب

ــ  ًب       ــْاىح   ّذب ــاي  ازب ــ    ّرب ــغا  اي   ــكدسل ؾ ــٕ ي ــْ ز ع ــٙ عب ق 
ــ ؽ        ــْ  ّائ ــسل اشب ــ  ل ــا ّا٤م ــا ّايطن ــاىٕ ايك ــصٍ  مع ــْز اي ايْا

 ّاي يْ  .

                                                           

 .28غْضٗ ايطقس  (1)
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ــ  ــاٗ  ايطال ــ ٙ     : مياا ــس ق ــي  ضبن ــدال٘ اي ــصاٛ ق ــطّا ًب بٓ ــصًٓ اذ اي
اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ًب ايػــيـب ا٤ّفب ي ــسقْٗ ا٨غــ٣مٔ٘   يبــا اعــ         
ايــي  قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ٓــ مط ضٍالــاو مــيَه لــا ريطٗ بفب اسببؿــ٘   
ــ٣هاو      ــ ّض ُ غ ــ٣و ّق ــطٗ ّمكــاهبكُ ي٩غ ــاىٌْ ا ري ــاو ي  ئنــٌْ   غٔػ

 ّّا ٔ٘ ّغبٔ  ظباٗ .
ٓيدكـــط ا٤مـــط لاىبيااـــاٗ   ازبـــْا  ٢     ـــس لـــصل اىبؿـــطاٌْ ٍّـــ  

ــْا    كذهــ  اا قــع ّاــ  ّاعــ      ــصًٓ همي ــصاٛ ّ عــصٓ  اي ايْغــ  ًب بٓ
ا٨غــ٣و ٓغــعّ لٔــْ َه    ٔريكَــس اينــا ط ًب ا٨نــطاض لــايي  ضبنــس قــ ٙ   
ــت اسبــطاو أّ زاض اييــسّٗ        ــ ه ّاىبػــ نـب غــْاٛ ًب ايبٔ ــُ ّهيــُ ّغ اا ق ٔ

ــسٓا  ــْال ّميك ــ٣      أّ أغ ــس زخ ــُ   ــُ ّليك ــس بلي ــاٛ  ٔري ــْز ًب اىبػ ــ٘ ئع ا من
ــس       ــُ  ـ ــاِ أّ أخكـ ــْ أٌ أخـ ــطاو   ٍّـ ــَه غـ ــُ لعهـ ــٕ يـ ــ٣و   أّ ٓذؿـ ا٨غـ
ــعزاز      ــيَه مــً ٓ ــٙ ا٨غــ٣و ّم ــبعَه ق  زخ ــت ا٨غــ٣و    نــيَه مــً ٓك

 هي او ّاسضاو .
ّزخـــْل أٍـــ  ّشّٖ ض٠غـــاٛ اينذـــط لاقـــد ي ػـــنٔي٘ ًب ىذـــْؽ         

ــا  ــت ا٨مبـ ــٔ ٘ يك بٔـ ــ نـب   ّّغـ ــازٓ   اىبػـ ــً مكـ ــْ مـ ــْلَه   ٍّـ ٌ ًب   ـ
 .(1) [وَ تلَتهاَُىَّلوَ تلَتحْ َٞاىَّلوَرتٞ تاْٙلَّألتلْٗتىَْٜ ْيُ  عافب  

ــك ط ًب      ــنٔي٘  ػـ ــ٘ ّغـ ــاٌ ضهبـ ــساٛاا ا٨مبـ ــً ىـ ــطز مـ ــ   ـ ــٌْ اـ ئنـ
   ْ  اىبػ نـب مً اَاا :

ــ       ا٤ّفب ــٌْ ّ ـ ــاٌ   ّٓنـ ــساٛ ا٨مبـ ــاا ىـ ــ٣ّٗ هٓـ ــس  ـ ــنٔي٘ قيـ : ايػـ
 اي ٔاؽ ا٨ ساىٕ :

 ىساٛ ا٨مباٌ ايع . :ناٚ اي
 ٓيَ  اىبػ ه مً ىساٛ ا٨مباٌ . :ايكغطٚ 

 ٓيَ  اىبػ ه مً اينيع . :اييكٔري٘ 

                                                           

 .139غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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ي ــس اعــ  اا قـــع ّاــ  اسبٔــاٗ ايـــسىٔا زاض ايكنــائو ايــا  ك ـــْو       
ــافب        ــُ  ع ــٕ ي ْي ــسال ازب  ــٕ اىبك ــازٗ اا  َ ــا قب ــْو لَ ــازٗ اا   ّ ك  لعب

 . (1) [ ا  لَُِٖعْبُ ُوٜالوَََٚلََٗتُ جُلَّٖ َاَٝلوَََّّاٞ َ 

ّ ذهــ  اا غــبداىُ ّاعــ  أ كــاٌ ايػــنٔي٘ مكسئــ٘ ًب اــ  لٔــت        
ــاى    ٍّــْ مــً       ــُ ّلٔيَــا هريــا  أّ م ــٔؼ لٔي ــ٘ مــً اــ  بىػــاٌ ي   ّ طٓب
ــْ        ــ٘ ي عذ ــ٘ م سم ــصِ ايطهب ــٌْ ٍ ــسىٔا يكن ــاؽ ًب اي ــ٘ اا لايي ــِْ ضهب ّا

ــُ  عــ      ــسىٔا  ْي ــنٔي٘ ًب اي ــازٓ  ايػ ــً مك ــطٗ   ّم ــيَه ًب ا٦خ َََرتَ هَااَلافب  ق

[ ايــصٖ ٍــْ بمــاو ّنــٔاٛ ٓ خــص ل ٓــسٖ اييــاؽ بفب غــب         َّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل

ــٔٝاا       اييريــاٗ َّٓــسَٓه بفب  عــ  ايكــاسباا   ّٓعاــطٍه قــً  عــ  ايػ
ــ٘ اينطمبــ٘    نــً      ــ٘ ّايعاــط ٍــصِ قبهــامـب ا٦ٓ ٢ّ ربــكل أغــبا  ا سآ

 (2) ..[ ِّ ْاٗاىَّلَّٖم رَااَلرتػ ااعََظ َلُٚؼتااَلَيت  للَََرتَ هَااَلَّٖ ااذََِٝلاََُٚااىَّل تلَتاالللمعــاىٕ  ْيــُ  عــافب    

ــا ًب      ــال ىب ــساٛ ا٨مبــاٌ ًب ىذــؼ اىبػــ ه ّاىبػــ ن٘ ايعــعو ق ــٙ ا٨مك  لعــد ى
 ا٦ٓ٘ مً اييَٕ   ّٓكاهبَنا ٍصا ايععو ًب أٓاو هٔا َنا .

 ق َىٌ كم آٌت قزآٍَت اذكري بؼ مل اَخزة

ــ    ــس خ  ــ  هزو اا ي  ــع ّا ــاز   ق ــاٛ ّغ ــُ خ ذ ــٌْ ّشضٓك ــطاٛ ئن ٗ ّأم
ــا   ــا   انـــا ٓنػـــبٌْ ميَـ ًب ا٤ض    ٓككـــط ٌْ  َٔـــا   ّاـــ ىَه مب نْىَـ
ــا      ــٌْ خب ا َـ ــُ   ّٓكيعنـ ــُ ّبمك٣اـ ــْىَه حبٔاظ ـ ــط قٔـ ــا   ـ ــْا َه   ّمـ أ ـ
ــاٛ      ــاٛ ي٧لـ ــ٘ ا٤ليـ ــا ط ّّضا ـ ــاح ّايكنـ ــاٛ ي ينـ ــب٘ ّّقـ ّٓكدـــصّىَا مياغـ

ــال  عــافب     ــُ     ــَٔه قباز  َاااَٝلوََٚااَلََٗتُ ااجُلَّٖ ّبؾــس  اا قــع ّاــ  ق 

 . (3) [وَََّّاٞ َل ا  لَُِٖعْبُ ُوٜا

                                                           

 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (1)
 .130غْضٗ هل قنطاٌ  (2)
 .56غْضٗ ايصاضٓاا  (3)
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ــط       ــاو هخـ ــْا أٌ خ  ـ ــ٘ ّمل ٓ يـ ــصِ اشب٣ ـ ــٙ ٍـ ــ٘ ق ـ ــت اىب٣ٜنـ  اهكريـ
ــ٘ ًب ا٤ض        ــُ خ ٔذـ ــال خ  ـ ــُ هـ ــَه ّػبع ـ ــ  ايػـ ــً  ـ ــُ اا مـ ؽب  ـ
ــنعْا أٌ    ــه مل ٓػـ ــامٕ   بش أىَـ ــاو ايػـ ــصا اىب ـ ــطٌّ أىَـــه أّفب لَـ ٍّـــه ٓـ

   ّ ــُ خ ٔذــ٘ مــً خ  ــُ    ــٔؼ ًب ايْاــْز ب٢ اا اا قــع ّاــ  غــٔنٌْ ي ي
 قع ّا  ا٤لسٖ ايساٜه ا٤ظيٕ ّخ  ُ ا كاج ايعاٜ  .

ي ــــس بى ــــاز اىب٣ٜنــــ٘ يالاقــــ٘ اا لكد ــــَٔه لكــــذ٘ ايعبْزٓــــ٘ ايــــا  
وَاتااَٖاىَّلََّ ختااذتلَّٖاامَحَُْٛٝللللٓكؿــط ٌْ لَــا صبــكنعـب ّمكذــط ـب   ًّب ايكيعٓــ       

 .(1) [ََتْباُاىٞت ُلراَٖ ُتىْٔالوَهُْٙلراِّتْٚما ِلََعَْٛٗاىَٜ تل*وَٖت ًَّلسُبْحََٞت ُلرَٕ للِبََ ٌلُٚٓ مَُٚىَٜل

ــْا      ــ٘ ًب ا٤ض  ّق نـ ــاٌ خ ٔذـ ــ  ا٨ىػـ ــ٘  عـ ــ  اىب٣ٜنـ ــا مسـ ّهاىبـ
ــْا       ــْاهـ بهكري ــٔٝاا ّايذ ــً ايػ ــاؽ م ــً ايي ــالط م ــُ ؾ ــُ ّٓط نب ــا ٓذع  قب

ٖااا  ََٚءَلاتاااَٖاىَّلرتَتَْعَااإالظُِهَاااَلَٚاااْٝلَُي تِااا ُلظُِهَاااَلوَََتْااايُِّلَّلّخـــانيبْا اا قـــع ّاـــ   

 .(2)[وَٞتحُْٝلٞاتَب حُلراحَْٛ ِِتلوَٞاُت  َُّلٖتَّ

 ق َىٌ َداء اإلمي ٌ جشاء 
ا٨لكــساٛ ليــساٛ ا٨مبــاٌ اــام   سغــٕ مؿــسي لـــب هٓــاا طبكْقــ٘        
ــا       ــ ناا لَ ــ نـب ّاىبػ ــطو اىبػ ــساٛ   ّأا ــصا ا٨لك ــ  لَ ــع ّا ــطّ َا اا ق ؾ
بفب ٓــْو اي ٔامــ٘    َــٕ ّغــاو ّ ــ٣زٗ  كــاهبَه ّ نــٌْ مع  ــ٘ ق ــٙ         

ــاؽ       ـــب ايي ــٔاهكَه ل ــ٘ ًب غ ــا اىب٣ٜن ــه ٓطاٍ ــْا  زّضٍ ــر  أل ــ  م  ّػبع
ــْو      اىبــْا  ــا مْنــْقٔ٘ قيــس  ذ ــس اــ  أٍــ  لٔــت وبــؼ مــطاا ًب ائ

 ّقيس ههْض أا  أهسٍه   ّ با ضّهُ ل الو ّقيآ٘ .
ي ــس قّ ــ  اذــاض  ــطٓـ ّ ٔ ــ٘ م ــانيعكَه يــب  ٍاؾــه ًب اينعبــ٘           
ــيْاا        ــ٣ن غ ــْ   ــ٘ عب ــازٓ٘ ّا٨اكناقٔ ــ٘ ا٨ كك ــصِ اىب انيع ــكنطا ٍ ّبغ

                                                           

 .27-26غْضٗ ا٤ىبٔاٛ  (1)
 .30غْضٗ ايب طٗ  (2)
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ضا٘ اــ  ب ــيـب لكنــطٗ ّاهـــسٗ      ئنــٌْ  ــصاٛ قــبٔاٌ لــ  ٍاؾـــه مؿــا     
 ٓنٌْ قاه  اسب  ميَنا ايصٖ  نٌْ اييْاٗ مً غَنُ .

ــ          ــً ا ــ نـب م ــٙ اىبػ ــاٜه ق  ــ  ايغي ــاو  ك ب ــْٖ ا٤ٓ ــا  يال ــطقاٌ م ّغ
منـــاٌ   ّينـــً ا٤ٍـــه ٍـــْ  ع ٔـــ  ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ق ـــٙ لٔـــْا اىبػـــ نـب  
ــاٌ        ــاٌ     ــساٛ ا٨مب ــ٘ ى ــٙ ىعن ــ  ق  ــع ّا ــنطٍه ا ق ــُ   ّؾ ــه ي َ ّ٣ ّ

ذبنــ  ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّأٍــ  لٔكــُ           ــت ي ــس 
ــساٛ       ــطٓو ليـ ــايْا ايكؿـ ــطٓـ  يـ ــاض  ـ ــً اذـ ــسٓس مـ ــدال٘ ا٤شٚ ايؿـ ّايكـ
ا٨مبــــاٌ   لٔينــــا ّاــــسا أأــــال مــــً اىبػــــ نـب ا٤مــــً ّايػــــ٣م٘ ًب  

 ا٨غ٣و    َ     َٔه ىساٛ ا٨مباٌ اعاٛ   ازبْا  ىعه مً ّاِْ :
ــع  ا٤ّل ــ  اا قـ ــٔه  هـ ــٕ    : بضازٗ ق ـ ــبداىُ ٓعالـ ــْ غـ ــ    ٍّـ ّاـ

ــُ         ــٙ ىذػ ــ  ق  ــع ّا ــٙ اا ق ــس أ ي ــ    ّي  ــ  اىبي ال ــساٜه لاي  ٔ ــ   اي اين
ــافب      ــال  ع ــٔه     ــُ ق  ــ ُ ل ى ــو  ه ــاٌ  (1) [وََّٖٗ اا ُل اولَّٖ يتؼ اإالَّٖ عَوِااُٙالّّق يبٔ

ــُ  عــافب )   ــ٘ ًّب  ْي ّاا شّ ايذهــ  ايع ــٔها  ايكدــسٖ مــً م ــاو ايطلْلٔ
 .(2) (مً أه ٯ ّؾاٛ مً خ  ُ ٓ ْل: شّ  ه  ٓكذهٲ  لُ ق ٙ

ْاَْااتاْٙلََُْاامَلراَٚاا ٍلىبــا  ذهــ  اا ّأخــا قــً ىٔــ  اىبػــ نـب مط بــ٘    :اي ــاىٕ 

 اىـــُ  ذهـــ  ق ـــَٔه لـــازبعاٛ ايعااـــ  ئنـــٌْ م سمـــ٘  (3) [راَْماَُاااجْلََِٖٗاااََّا

ّلؿــاضٗ ّمــطهٗ ي ريــعاٛ ا٦اــ  ًب ا٦خــطٗ   ّمــً ٍــصا ازبــعاٛ    ـــَٔه         
ــيعه ايع ٔنــ٘ ّميَــا     ــُ مــً اي ىــساٛ ا٨مبــاٌ   ّمــا  كــاهبُ ّمــا  سؾــح قي
ــْٗ     ــأٍه ا٤خـ ــً   بٔـــت ىبذـ ــُ مـ ــا  ٔـ ــ٘ ايبدـــد   ّمـ ــْضاز ًب هٓـ اييَـــٕ ايـ

 ا٨مباىٔ٘ لـب اىبػ نـب .
ــ  ّاييـــاؽ       ّاىب ــن  اـــ  اشب٣ٜـ ــع ّاـــ  ٓؿـ ــاض أٌ  هـــ  اا قـ دكـ

نبٔعـــاو لـــطٍه ّ ـــااطٍه   ئنـــٌْ مـــً معـــاىٕ ايع نـــ٘  ٔـــُ اٌ اا قـــع 
                                                           

 .105غْضٗ ايب طٗ  (1)
 .6/518 ذػ  ايالاٖ  (2)
 .110غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــُ       ــ  ضظ ـ ــُ ل الـ ــا ط   ٢ّ ػباظٓـ ــس ّاينـ ــٙ ازباهـ ــٙ ق ـ ــيعه هكـ ــ  ٓـ ّاـ
 ّ ه ُ قيُ.
ــطاو     اي ايـــد ــ  ضبـــا ّباـ ــس اا ّخـ ــً قيـ ــ  مـ ــاٌ  هـ ــساٛ ا٨مبـ : ىـ

ااـــ  ّ ـــْا  هانـــط   ّ ط ٔـــ  ي نػـــ نـب   ٍّـــصا ا٨اـــطاو اـــعاٛ ق
 لاي باا ق ٙ ا٨مباٌ .

ــْل      ــطظل ّا ــسٚ ّني ــازٗ اي ــب  ًب ظٓ ــُ غ ــاٌ أى ّمــً خكــاٜل ا٨مب
ــط       ــاا   ّقـ ــً ا٦ ـ ــ٘ مـ ــ٣م٘ ي٥مـ ــْ غـ ــ    ٍّـ ــس ا٤اـ ــط   ّلعـ ايعنـ

 يػْٛ ايعا ب٘ أّ  عرئ  ايب٣ٛ .
ــً قبــس اا لــً قنــط  ــال )     مسعــت ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ    ّق

ْ  ّّهيـُ    ــاٜه ق ـٙ اىبيـا : بلبــا ل ـا٠اه  ٔنــا غـ و  ــب نه      غـ ه ٓ ــْل ٍّـ
قالـــٙ أٍـــ  ألــــب قـــ٣ٗ ايعكـــط بفب  ـــطّ  ايؿـــنؼ  مـــً ا٤مـــه انـــا

ــ قالْا        ــعّا   ــه قري ــاض ٍ ــو اييَ ــٙ اىكك ــا هك ــْا لَ ــْضاٗ  عن  ــْضاٗ ايك ايك
 عن ــْا لــُ هكــٙ قــ٣ٗ    ــه أقالــٙ أٍــ  ا٨ظبٔــ  ا٨ظبٔــ    انيــا   انيــا 

ــا     ــا   اني ــ قالْا   اني ــعّا   ــه قري ــط   ــ ايعك ــكه   قه أ  ــطهٌ  عن  ــكه اي  الٔ
 .نيـب   انيـب اايؿنؼ   قالٔكه    طّ  ُ هكٙ ل

ــال : ٍــ            ــط أاــطا   ــ  قنــ٣ ّأا  ــا ٍــ٢١ٛ أ  ــ  ايكــْضاٗ ضلي ــال أٍ  
ــٕٛ    ــً ؾ ــطاه م ــً أا ــكنه م ــايْا ٢   ظ ن ــُ       ــ ٕ أّ ٔ ــصير  ه ــال     

 .(1) (مً أؾاٛ [
 ّٓنٌْ ىساٛ ا٨مباٌ خبكْم ازبعاٛ ق ٙ ّاِْ :

   ّلاقد ئعن  اىبػ ه ما  ُٔ ازبعاٛ اسبػً .: بىُ نيطٓ ا٤ّل
ــاىٕ ــس        اي  ــً قي ــَازٗ م ــُ ؾ ــً ٤ى ــعاٛ اسبػ ــ٘ ي ري ــاٌ م سم ــساٛ ا٨مب : ى

ــ٘    ــا ٓؿــــَس اا ٤مــ اا قــــع ّاــــ  حبػــــً مســــت اىبػــــ نـب   ّهٔينــ

                                                           

 .17/227 ذػ  ايالاٖ  (1)



 299  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137معامل ا٨مباٌ / ج

  

ــً     ــْ مـ ــ٘   ٍّـ ــْو اي ٔامـ ــال ّٓـ ــاظَٓه ًب اسبـ ــبداىُ ػبـ ــُ غـ ــ٣ح  اىـ لايكـ
 . (1) [وََّٖ ِّاوٖتًظتِٗٗ  ِلََِِّمَ ُلمكازٓ   ْيُ  عافب  

شاا ىــساٛ ا٨مبــاٌ اــعاٛ مــً قيــس اا قــع ّاــ  ي نػــ نـب    :اي ايــد 
ّاىبػـــ ناا   ٍّـــْ مـــً ايااـــ٘ اىبكـــاهب٘ ييبـــْٗ ضبنـــس قـــ ٙ اا ق ٔـــُ  
ــصًٓ        ــاا٣و ي  ٛ٭ ق ــعا ــ  ا ــ  ا٤ض  ّاع ــٙ أٍ ــه ق  ــ ٌ أىع ــ ه ل ــُ ّغ ّهي

 ٓكس ٌْ ليبْ ُ .
ٛ٭ ّم       ــاٌ اــعا ــساٛ ا٨مب ــٌْ ى ـــب ا ــً  عــاض  ل ــٔؼ م ــعاٛ  ّي ــ٘ ي ري سم

يكعــسز أ ــطاز ّمكــازٓ   هــ  اا قــع ّاــ  ايــصٖ ٓكــاه  اــ  بىػــاٌ  
ــ ٙ اا ق ٔـــُ ّهيـــُ ّغـــ ه        ــسىٔا ّا٦خـــطٗ   ّ ـــال ضغـــْل اا قـ ًب ايـ

 ٓس   اا ايعصا  قبً ٫ٓكّ ٕ قنٯً ٢ ٫ٓكّ ٕ )
 ّقبً ٫ٓعّإ قنٯً ٢ ٫ٓعّإ  
 ّقبً ٓكْو قنٯً ٢ ٓكْو  
 ّقبً ؼبالٯ قنٯً ٢ ؼبال  
اٍـــس قنٯــــً ٢ ػباٍـــس. ّيــــْ ااكنعـــْا ق ــــٙ  ـــطي ٍــــصِ     ّقبـــً ػب  

ــا ىــــاظطٍه اا نيط ــــ٘ قـــــب  قــــ ٙ .  ــــه  ــــ٣ ضغــــْل اا  ا٤ؾــــٔاٛ مــ
ــُ  ــُ اا ق ٔــ ٘ ّهيــ ــ ــصِ ا٦ٓــ ــ ه ٍــ وَٖتااااىْ تل َظ اااا ُلَّٖٗ اااا ِلَََّٖااااَََّلرَعْؼتااااهُْٙلرااااابَعْغتللل  ّغــ

 .(3)(2) [..ٖتهُ  َٚجْلطَىََِّٚ ُلوَراَُ ٌ

ازبــعاٛ قــً اييــاؽ نبٔعــاو   ٍّــْ ّمــً ا٦ٓــاا قــسو   ــ  لــا  ٍــصا 
 مً اَاا : (4) [وََّٖٗ  ُل اولَّٖ يتؼ ٕالَّٖ عَوُِٙامً مكازٓ   ْيُ  عافب  

 :  ط ٔ  ايياؽ لك  ٕ ىساٛ ا٨مباٌ . ا٤ّفب

                                                           

 .25غْضٗ اييريه  (1)
 .40غْضٗ اسبال  (2)
 .2/54اينؿو ّايبٔاٌ ي  ع    (3)
 .105غْضٗ ايب طٗ  (4)
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ــ٘  ـــب أٖ       :اي اىٔـ ــٔؼ لـ ــاٌ     ـ ــساٛ ا٨مبـ ــٕ ىـ ــ  ًب    ـ ــط ّايكٔػـ ائػـ
 بىػاٌ ّلـب ا٨مباٌ ب٢ اييال  لايؿَاز ـب ّأزاٛ ايذطاٜا .

ــ٘  ــا       :اي اي  ــاٌ ّم ــساٛ ا٨مب ــاٌ ى ــ٣و     ــاو ا٨غ ــاؽ نبٔع ــ  ايي بشا زخ
 سؾــح قيــُ مــً ايذْٔنــاا ّازبــعاٛ اينــطٓه ٓػــعَه نبٔعــاو مــً  ــ  أٌ   

ــال ـب ي٩مبــ    ــٔ  ايػ ــً ىك ــي ل م ــس    ٓ ــً قي ــس م ــاٛ ايْق ــصا ا ــٔٝاو   ي اٌ ؾ
 .(1) [راوْٖتئَِّلَّٖ ُُٛتمَرُىَٜل*وََّٖتََراُاىَٜلَّٖتََراُاىَٜلاا قع ّا   ه  

قــــ ّضٗ ىــــساٛ ا٨مبــــاٌ ضهبــــ٘  كغؿــــٙ أٍــــ  ا٤ض     :ايطالعــــ٘ 
 ّغبباو ي ساهه ّايكعانيو لٔيَه.

ــامؼ  ــاضِ    :اشبــ ــسو بعبكــ ــاٌ قــ ــساٛ ا٨مبــ ــعاٛ ًب ىــ ــاىٕ ازبــ ــً معــ مــ
ــ٘ ًب      ــر هٓ ــ ناا   ّ   ــ نـب ّاىبػ ــً اىبػ ــه م ــُ   ــصًٓ ٓكْا ــدالُ ّاي ل ق
ــب٘ بفب هزو     ــاَٜه ًب اييػــ ــاؽ ّبيك ــ ـــب اييــ ــ٘ لــ ــاىٔ٘ ايعامــ ــْٗ ا٨ىػــ ا٤خــ
ّهــْاٛ   ّبذبــازٍه ًب قــٔغ٘ ايعبْزٓــ٘ ا قــع ّاــ     ٔــ١مً  طٓــ  مــً   

ٔعــاو لذهــ  ّيالــو مــً قيــس اا قــع      اييــاؽ  ٔــ  ٕ اي ــْا  ي يــاؽ نب   
 ّا  .

ــ ّقــً ايــي     بٌ اا ٓــس    ــال )  ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه   ٙ اا قضبنــس ق
ايعـــصا  قبـــً ٓكـــ ٕ مـــً أمـــا قنـــً ٢ ٓكـــ ٕ ّقبـــً ٓعاـــٕ قنـــً ٢  
ٓعاــٕ ّقبــً ٓكــْو قنــً ٢ ٓكــْو ّقبــً ؼبــال قنــً ٢ ؼبــال ّقبــً ػباٍــس  
ــطٍه اا        ــا أى  ــٔاٛ م ــصِ ا٤ؾ ــطي ٍ ــٙ   ــْا ق  ــْ ااكنع ــس ّي ــً ٢ ػباٍ قن

ــ ٙ اا ق ٔــُ ّ غــ ه       ــ٘ قـــب  ــه  ــ٣ ضغــْل اا ق ّيــ٢ْ ز ــ    }:  نيط 
ــسا ا٤ض     ــبعا يذػ ــَه ل ــاؽ لعه ــ ٙ    {اا ايي ــي  ق ــً اي [ ّ   ق

ــ        ــاز ضا ــ٢ْ قب ــْو ي ــ  ٓ ــازٖ ا ــ٘  ي ــال : بٌ ا م٣ٜن ــ ه   ــُ ّ غ اا ق ٔ
 .(2)ّأنيذال ضن  ّلَاٜه ض   يك  ق ٔنه ايعصا  قبا

 

                                                           

 .11-10غْضٗ ايْا ع٘  (1)
 .3/245 ذػ  اي طني   (2)
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 ػطف آٌت انُداءق َىٌ 
ــٕ        ــا ىَـ ــطز  َٔـ ــا ٓـ ــاا ايـ ــاٌ ًب ا٦ٓـ ــساٛ ا٨مبـ ــسٓط ىـ ــح   ـ ــ  ٓكـ ٍـ
ــاو         ــا أّ مال  ـ ــٔٝ٘ لعٔيَـ ــْم أّ غـ ــ  طبكـ ــْل أّ  عـ ــً  ـ ــ نـب قـ ي نػـ
ازبـــْا  ٍـــْ اي ـــاىٕ   ٍّـــْ مـــً أغـــطاض  عـــسز ّا ـــطٗ ىـــساٛ ا٨مبـــاٌ ًب  
اي ــطهٌ ئنــٌْ مــً ز٢يكــُ بغكدهــاض اىبػــ ه يــُ ًب ايْاــْز ايــصٍ  قيــس  
ّضّز ا٤ّامــــط ّاييــــْإٍ ًب هٓــــاا اي ــــطهٌ مال  ــــاو  نــــ ٣و ّضزا هٓــــ٘  

 اَٜلَّٖ ااذََِٝلَتىَٖ ااىَّْلِٚاآَْاْٙلََااىَْ٘لَّٖ تتُتااًلللللغــال ٘ ييــساٛ ا٨مبــاٌ ل ْيــُ  عــافب      

ٖٗ اا َلَّٖ ََْٛعَااَٜال اٞ َٛااَلَّسْااتت َٖ هُْٙلَّٖشَااُْـتَُٜلرااابَعْغالَٚااَلْتتَاابُىَّلوَٖتُتاا ْللَيتااَلَّٖٗ اا ُللَااَْهُْٙل اَٜلَّلللللل

 .(1) [غتياى ٌلحٌَُِٗٙ

ٍّـــٕ معالْ ـــ٘ ق ـــٙ هٓـــ٘ اييـــساٛ ايـــا  ب ـــَا لػـــت هٓـــاا ّأزاٛ         
ــا       ــو لٔيَ ــْز ايعال ــ  ّا ــا  م ــ٘ اشبال ــاز يغ ــاا بذب ــصِ ا٦ٓ ـــب ٍ ايعالــو ل

 م   ايْاّ ّ)  ه (ّ)ايْاّ(.
 ّٓنٌْ   سٓط ا٦ٓ٘ أق٣ِ ل داظ ىساٛ ا٨مباٌ ق ٙ ّاِْ :

ً     ا٤ّل  ْيــْا مــينه ٍــه أخــْ نه     : ٓــا أَٓــا ايــصًٓ هميــْا بٌ ايــصٓ
 م١ميٌْ .

ــاىٕ  ــْو      :اي  ــصًٓ مــينه ٓ ــْفب اي ــْا انــا   ــْا ٢  كْي ــصًٓ همي ــا أَٓــا اي ٓ
ايك ــٙ ازبنعــاٌ   يبٔــاٌ غــط مــً أغــطاض ىــساٛ ا٨مبــاٌ لنْىــُ لطظخــاو زٌّ    

  نطاض اشبال  ايصٖ ٓط نبُ أ طاز أّ نباق٘ مً اىبػ نـب .
ــد  ــْو       :اي اي ــصًٓ  ْيــْا ٓ ــا ايــصًٓ هميــْا اي ايك ــٙ ازبنعــاٌ (  ٓــا أَٓ

ــاو      ــ نـب نبٔع ــ  اىبػ ــا ؽباني ــام   ّان ــاو ّخ ــاٌ ق ــساٛ ا٨مب ــاظ أٌ ى ل د
  اىُ ؽباني  ايالاٜذ٘ ّا٤ طاز ميَه .

ئنــٌْ ىــساٛ ا٨مبــاٌ يالذــاو لاىبػــ ه ّبٌ أخالــ  ّ كٯــط ًب غــاق٘ ايؿــسٗ   
ــ نـب      ــ٘ اىبػ ــ  قام ــ٘ أقــ٣ِ أىَــا رباني ــً بقريــاظ ا٦ٓ ــ٘   ّم ــْ  ايطظٓ  ّّ

                                                           

 .155غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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َه بىَعمــْا أمــاو ايعــسّ ًب معطاــ٘ أهــس   ٍّــْ ّربــا قــً هــال نياٜذــ٘ مــي
٢ ٓكعـــاض  مـــ   ْاـــُ اييـــساٛ يـــصاا ايـــصًٓ  ْيـــْا ي كبعـــٔا ّاييػـــب٘  

[ ّمــيَه مــً شاــط أمســاٛ ايــصًٓ  ْيــْا  َتىَٖ ااىَّْلِٚاآَْاْٙايْاهــسٗ ل ْيــُ  عــافب  

 .(1)ّااٌ قسزٍه  ٣ ٘     
 {بٌ ايــصًٓ  ْيــْا مــينه ٓــْو ايك ــٙ ازبنعــاٌ        }قــً الــً اغــد    )

 ـــ٣ٌ   ّغـــعس لـــً ق نـــاٌ   ّق بـــ٘ لـــً ق نـــاٌ ا٤ىكـــاضٓاٌ    ـــه         
ايعض ٔــاٌ . ّ ــس اــاٌ اييــاؽ اىَعمــْا قــً ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔــُ         

  ّ ــط ق بــ٘ لــً ق نــاٌ  طٓبــا مــً اىبسٓيــ٘ لعهــَه قــاض ّغــ ه هكــٙ ّهيــُ 
ازبع ــ  ابــ  لياهٔــ٘ اىبسٓيــ٘ يبــا ٓ ــٕ     ّغــعس لــً ق نــاٌ   هكــٙ ل غــْا 

ــُ     ــه ضاعــْا بفب ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ ــاو     ــُ  ٣  ا٤ ــْم    ــامْا ل
ــُ  ّهيــُ  ــُ ّغــ ه    عقنــْا أٌ ضغــْل اا قــ ٙ اا ق ٔ  : ه  ــال ّغــّهي

 .(2) ( ي س شٍبكه  َٔا قطٓه٘
ــُ     ّمــيَه مــً أا ــط ّظاز قــسز ايــصًٓ  ْيــْا قــً ايــي  قــ ٙ اا ق ٔ

 ْٓو أهس بش مل ٓب  معُ غْٛ ناىٔ٘ قؿط ضا٣و . ّهيُ ّغ ه
ــٌْ         ــصٖ ٓن ــنر اي ــٕ اىبؿ ــً اين  ــ٘ م ــْيٕ ًب ا٦ٓ ــْ  ايك ــٌْ مْن ئن

 ق ٙ مطا   مكذاّ ٘  ْٗ ّنعذاو مً ّاِْ :
: اىب كـــْز ايطمـــاٗ اىبػـــ نـب ايــــصًٓ  طاـــْا مْانـــعَه مــــ        ا٤ّل

ــ        ــآا  ب ــا  ّايْق ــه لاشبال ــُ   ــ ه  ْا ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــي  ق اي
 ٛ  معطا٘ أهس مً اَاا :لس

مْنـــْقٔ٘ هبآـــ٘ ظَـــط اىب ـــا  ـب    كـــدٔح أٌ ازبـــٔـ       :ا٤ّفب 
 ٓك يو مً وبػ٘ أ ػاو ٍّٕ :

 اىب سم٘ . :أ٢ّو 
 اىبٔني٘ . : اىٔاو 

                                                           

 .7/330أى ط  ذػ  ايالاٖ  (1)
 .2/466ايسض اىبي ْض  (2)
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 اي    . : اي او 
 اىبٔػطٗ . :ضالعاو 

 اىب١خطٗ .:خامػاو 
ــي     ــً اشب ـــو ب٢ أٌ ايـ ــٔـ مـ ــً ازبـ ــ٘ اىبـــ١خطٗ ايـــص  قـ ّأٌ ّظٔذـ

ــ ٌ اعــ      قــ ٙ اا ــ٘ ل ــُ ّغــ ه أظَــط معريــعٗ ًب ايػــي٘ ايس اقٔ ــُ ّهي ق ٔ
غــطٓ٘ ضمــاٗ ق ــٙ ازببــ  مــً خ ــو ظَــْض اىبػــ نـب ٤ٌ مــ١خطٗ ازبــٔـ    
ــْل       ــُ مــً   ــً اشب ــو ّضمٔ ــْو ايعــسّ م ــاو ٍري ــاا أم ــس ٢  ػــكالٔ  اي ب  

 ازبب  لايػَاو.
ــ٘ ــب٘    اي اىٔـ ــصاا ّلاييػـ ــ٣ٔو لايـ ــ نـب   ـ ــسز اـــٔـ اىبػـ ــاٌ قـ ــس اـ : ي ـ

ــ   صًٓ ظهذــْا ي كــا ه ٓــْو معطاــ٘ أهــس   أمــا لايــصاا      ين ــطٗ اينذــاض اي
  نً ّاِْ :

 ى ل اىب١ٌ . :أ٢ّو 
 أ كا  أغ د٘ ّغْٔ  اىبػ نـب ل ىَا  سمب٘ ًب ازبن ٘ . : اىٔاو 
   ٘ ضّاه  اىبػ نـب . : اي او 

بىػــدا  ضأؽ اييذــال قبــس لــً لــً ألــٕ غــ ْل ل ٣ناٜــ٘ مــً    :ضالعــاو 
اــ٘ أهــس   ّ ٔــُ نــطض ّ ط ــ      اــٔـ اىبػــ نـب ّغــ  ايالطٓــ  بفب معط   

ق ٔـــُ ا٤غـــٙ ًب ىذـــْؽ اىبـــ١ميـب   ٍّـــ  زاخـــ  لعهـــَه ايؿـــر ًب        
ايغآــ٘ اسبنٔــسٗ مــً ازبَــاز   ّاــاٌ  ــصا ايؿــر مْنــْقٔ٘ ًب بىَــعاو         

 أا ط اىب١ميـب ْٓو أهس .
ــٙ      ــاو ق ـ ــا  ـب قعمـ ــ  اىبيـ ــه  عـ ــا ظازٍـ ــُ   بلبـ ــ  ق ٔـ ــْا  ٢ زئـ ازبـ

 صبــٞ هٓــاا اي ــطهٌ ًب   ايكــا ًب غــْح ايــْ ٙ   ٍّــْ مــً ا٨قريــاظ ًب     
شو اىبيــــا  ـب ّايكدــــصٓط مــــً اييذــــال   ّلٔــــاٌ خكــــال اىبيــــا  ـب اــــ٣ٔ 
ــال      ــاض    ـ ــه بفب ا٨ىنػـ ــ١زٖ لَـ ــَه   ّٓـ ــٔح  ع ـ ــ نٌْ ل بـ ــااٞ اىبػـ ٓذـ
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َُِنللللللللللل عــافب   ََااَِظ ُٛ  ٖ َْااَجلَّ ٔالَ رت ٖتااًلََّٖمُسااى ٗ ااُ لَو ا ٔتلَّٖ َٚااَلرتٞااَ  ٖتااًل ٖتْىَّل ا َتَعااَ ْٙل ٖتُهاا ٕتل َو ا تَّلِاُاا

 .(1) [َٜللَََّْلطُ ُو ًَََّظُ  و

ٓكــسٌّ قــً ايكيعٓــ  ّايكــسلط ًب هٓــاا ايكيعٓــ   ــ ىَه مــً    ــاشا اــاىْا
 لا  ا٤ّيْٓ٘ اي العٔ٘ ٢ ٓ ا  ٌْ ًب غبٔ  اا ّ  بٔت غيً ايكيعٓ .

ّأمــا مػــ ي٘ اي  ــ٘ قيــس اىبػــ نـب لاييػــب٘ يالــط  اــٔـ ايــصًٓ اذــطّا  
  نً ّاِْ :

 : ا طٗ أؼ ايصًٓ اذطّا . أ٢ّو
ــاو  ــا اا     : اىٔـ ــه اىبػـ ــ   العَـ ــال مـ ــٙ اي كـ ــطّا ق ـ ــصًٓ اذـ ــطاض ايـ بقـ

 ّايااضٖ ّقعْزٍه ازببال لـب من٘ ّاىبسٓي٘ .
ــاو  ــطٓـ    : اي ـ ــً  ـ ــا ه مـ ــسز  بـ ــطاـب   ّ عـ ــٔـ اىبؿـ ــطاز اـ ــطٗ أ ـ ا ـ

 ّاياى٘ ّا٤هباف ّأٍ   َام٘ ّٓب   قسزٍه  ٣ ٘ ه٢  ضا  .
ّ  غـــبعناٜ٘ ا ـــطٗ أغــ د٘ ايـــصًٓ اذــطّا  نعَـــه مــً ايـــسض    :ضالعــاو  

ــسضّ     ــيا  ٨قـــ٣ح ايػـــْٔ  ّايـ ــً ايكـ ــه قـــسز مـ زض    ّههـــط معَـ
 ّاييبال .

ــاو  ــ     :خامػـ ــ٘ ه٢  لعـ ــه  ٣ ـ ــطّا    نعَـ ــصًٓ اذـ ــ  ايـ ــطٗ ضّاهـ ا ـ
ّماٜكــا  ــطؽ  انــا أههــطا ىــْل خاقــ٘ يساــ  ق َٔــا اييػــاٛ م ــ           

 ٍيس لً قكب٘ يبعد اسبنٔ٘ ًب ىذْؽ اىب ا  ـب ّايكصا  ل اضاا لسض .
يــٔؼ مــً ّقــٔ٘ ي ــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ب٢   :اي اي ــ٘ 

ٍّٕ اـعٛ مـً ايـْهٕ ايـصٖ ْٓقـُٔ اا قـع ّاـ    ـٔؼ مـً أمـ٘  يكذـ             
ــٙ       ــس٢ٜ  ق  ــً اي ــْ م ــ نـب   ٍّ ــ  اىبػ ــال م  ــازًٓ اي ك ــْهٕ ًب مٔ ــً اي م
ىكـــطٍه ًب اىبعـــاضي ّينـــً ايـــصًٓ اذـــطّا ٢ ٓذ َـــٌْ   ّذبكنـــ  ّقـــٔ٘  

 ُ ّغ ه ّاَـب :ايي  ضبنس ق ٙ اا ق ُٔ ّهي
 ايْهٕ لكناو مذطزاا ايْقٔ٘ ّنبٔ   ذاقٔ َا . :أ٢ّو 

                                                           

 .61غْضٗ اييػاٛ  (1)
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ــاو  ــْهٕ   : اىٔ ــعّل اي ــس ى ــي  ضبن ــٙ    ي  ــ ه ق  ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ق
عبــْ ا٨نبــال ٤ىــُ يـــٔؼ مــً اي ــطهٌ ل دـــاظ أٌ اي ــطهٌ ٓيــعل حبطّ ـــُ        

 ّا نا ُ   ٢ّ ػبْظ  بسٓ  أّ  غٔ  لعهَا ّيْ لاىبطاز  .
ــْ أ٢ّو  ــاض ٍـ ــٙ     ّاىبدكـ ــ٘ ايع نـ ــازٓ  ايطهبـ ــً مكـ ــْ مـ ــ٣ِ   ٍّـ أقـ

وََٚااَلليبــْٗ ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه ّقنْمــاا  ْيــُ  عــافب          

 . (1) [..لاَتَْاْٙلَّٖمَسُىٔالظتخاذاو ُلوَََٚلٞتهََْاْٙللََْ ُلظتَٞ تتهُىَّ

ــاٗ      ــُ ّغــ ه يعــسز ايطم ــُ ّهي ــي  قــ ٙ اا ق ٔ ــْهٕ  عــٔـب اي ّمــً اي
ــ     َٔه قبــس اا لــً اــب  مــً ا٤ىكــاض       ّىبــً اــاٌ أم ٍــه بش اعــ  ق 

ــٙ      ــال ؽبؿـ ــيَه   ًّب اي كـ ــاو لٔـ ــٌْ معطّ ـ ــٔا ئنـ ــا  لـ ــه ل ٔـ ــْ مع ـ ٍّـ
ــ       ــٌْ لايط ـ ــ٘  ٔ  ـ ــكَسا َه ًب اىبعطاـ ــً بغـ ــبا  مـ ــاض ايهـ ــطاٛ ّابـ ا٤مـ

 ّايئاؾـب ّا٤ّمس٘   ئنْىْا م   قام٘ ازبيْز .
    ٘ ــ ــُ ًب اىبعطا ــاٌ مناى ــ ه  ن ــُ ّغ ــُ ّهي ــ ٙ اا ق ٔ ــْل اا ق ــا ضغ  أم

ظــاٍطاو ّلٔيــاو ّاــصا لاييػــب٘ ٤مــطاٛ ايػــطآا   ّمــيَه أمــ  ايطمــاٗ   ّاــاٌ  
 مً ّقآا ايي  ق ٙ ايُ ق ُٔ ّهيُ ّغ ه ٤م  ايطماٗ ّأقدالُ:

ــ   : ) ا٤ّفب ــا لاييب ــ  قي ــح اشبٔ ــسو    (2) (اىه ــاٗ ّق ــ٘ ايطم ــٔـب ّظٔذ يكع
  ً  ّ ــْ  اشبــ٣  لٔــيَه أّ ايــسزز ّايك نــ  ًب بغــكعنال اييبــ  ّا٨ا ــاض مــ

ضمٔــُ    ايهــالال٘ اين ٔــ٘ ٍــٕ ىهــح ّز ــ  اشبٔــ  قــً اــٔـ اىبػــ نـب     
ــٙ      ــسل ق  ــ  ايطمــاٗ   يبــا ٓ ــ  ي نؿــطاـب خ ــو اب ّمل ٓنــً غــاقٝكص خٔ
أٌ ٍــصِ ايكْقــٔ٘ مــً معريــعاا ايــي  ضبنــس قــ ٙ اا ق ٔــُ ّهيــُ ّغــ ه   
اسبػــٔ٘   ّ ٔــُ ؾــاٍس لــ ٌ معريــعاا اييبــْٗ ّا ٔــ٘ مــً ىــعّل اشبػــاضٗ          

ــب٣ٛ لاىب  ــس       ّاىبكــٔب٘ ّاي ــْو أه ــٔب٘ ٓ ــت اىبك ــس ّ ع ــت   ــاٌ    ــ نـب     ػ
 .(3) [رتوَٖتََٛلرتطََرَت ٓاْٙلُٚظُِبَ  لات ْلرتطَبْتاْٙلِٚ  ٗتُْهََ ال  عافب  

                                                           

 .7غْضٗ اسبؿط  (1)
 .1/409قٌْٔ ا٤ ط  (2)
 .165غْضٗ هل قنطاٌ  (3)
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ــاٜه      ــَٔه ا ــ  ايغي ــ٘ ًب اىبعطاــ٘ ّ عــصض ق  ي ــس خػــط اىبػــ نٌْ اْي
ــيَه مل      ــس   ّينـ ــ٘ أهـ ــْو معطاـ ــ٘ ٓـ ــه بفب اىبسٓيـ ــطٚ معَـ ــ  ٗ ّا٤غـ اينـ

ــ   َا   لــ  خطاــْا مــً اىبعطاــ٘ ميككــطًٓ مــ  سبــْل      ؽبػــطّا اىبعطاــ٘ ا 
ــُ  عــافب         ــسئ   ْي ــصًٓ اذــطّا   ل ــ٘ لاي ــعٖ ّاشبػــاضٗ ايذازه ــصل ّاشب اي

َُُِٖ ـتاا َلؿتمَظ ااَلِٚااْٝلَّٖ ااذََِٝلْتيتاامُوَّلرتوْلََٓ باااتتهُْٙلظتََُُْتِٗبُااىَّلللللللخبكــْم معطاــ٘ أهــس    

 .(1) [َََئِبانَ

اىبػــ نـب مل ّٓــسل ىعــت اــٔـ ايــصًٓ اذــطّا لاشباغــطًٓ ق ــٙ أٌ       
ــا      ــْاق  ايـ ــسضّؽ ّاىبـ ــا ٘ بفب ايـ ــص لا٨نـ ــس ْٓمٝـ ــ٘ أهـ ــطّا معطاـ ؽبػـ

 ب كبػٍْا مً اىبعطا٘ .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .127غْضٗ هل قنطاٌ  (1)
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