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 ادلمذِت
اؿن##س ز ظى##٘  طؾ##ُ ّم##ساز وسنا ##ُي ّغ##ع٘ وطغ##ُٔ ّ ##سز م٣ٜ  ##ُ    
ّالياؽ ّاـسق أمجعنيي ّول فطز م#ً اـ٣ٜ#ق مل ٓ#إىل ال الْ #ْز م#ً      

ّو ن#ل  ي العسو ا٢ بفهل ّضمح٘ مً  يس از  ػ سعو الؿ ط ل#ُ غ#اخاىُ   
ًَإِْْ ذَؼُدُّوً   اليعن#٘   وْل#ُ  ع#الر   اـ٣ٜق بسخاظ خسق أٖ فطز مً أفطاز 

 ّ ٍّْا: (1)دِٔؼَّْحَ  ٌٍَّوِ َٙ ذُؽْصٌُىَا

 ول فطز مً اـ٣ٜق ىعن٘ واٜن٘ بصا َا. ا٤ّل :
   ول فطز مً اـ٣ٜق ىعه وثريٗ ّم عسزٗ. الثاىٕ :

 . ىعن٘ ّاحسٗ خسق املْ ْزاىل الثالث :
اش  د   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ اغه  #يؼ ِٔؼَّْدحَ ّلفغ ر ّالكخٔذ ٍْ الثاىٕ أ ٣ِ

ال#يعه ا٨ئ#٘   و#ل كس#ْء  #اٛ هؿ#ٔٝ ُ غ#اخاىُي          عجع اـ٣ٜق  ً  سٯ
ْٓ         ّٓ جسٙ بقْل#ُ  ع#الر   ٌَدُو ُود َُّمدٌُي  َّدا  َّٔ ِْدَف  َنِئ َْ ًَِإَا  َلَىدَ  َْٕضِ    ًَ ٌَ ِخ  َّ َتدُُِّّغ  ٌَّمد

 .(2)دنََْىٌُُْ

خطٍ#ا از  #ع ّ #ل      و#ل وسن#٘ ّو#ل ح#طي ّإٓ#٘ ازٯ     اؿنس ز  سٙ 
السْح احملفْظ ل طل بإؾطاو َا  سٙ أٍل ا٤ضض باعث٘ الييب قنس قسٙ از 

ّحاضبُ ّأٍل بٔ #ُ   سُٔ ّإلُ ّغسه ّٓػ ؿري بَا امل٣ٜ ٘ي ّلًٝ وصبُ ّإشاِ 
وفاض وطٓـ فإٌ ْٓو بعث ُ واٌ  ٔسّا  يس ّأقخابُ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض 

 .(3)دٌََْْْسَ  ٌٍَّوُ تِىَافٍ ػَثَُّْهُوْلُ  عالرأٍل الػنْاىلي ٍّْ مً  نْماىل 
                                                           

 .18غْضٗ اليخل  (1)
 .117غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .36غْضٗ العمط  (3)
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 ل اليػا٘ بني الؿَٔس ّالصٖ و ل   غأل از ّ ٍّْا:ّؼ ن        
 ال ػاّٖي ف ل ؾَٔس ٍْ و ٔل   غأل ازي ّوصا الع ؼ. ا٤ّل :
 ىػا٘ العنْو ّاـكْم املطسقي ٍّْ  سٙ ؾعا ني: الثاىٕ :

 الؿَٔس أ ه مً الق ٔل   غأل از. ا٤ّل :
 الصًٓ ٓق سٌْ   غأل از أ ه ّأوثط مً الؿَساٛ. الثاىٔ٘ :

ىػ##ا٘ العن##ْو ّاـك##ْم م##ً ّ ##ُي فَي##اا م##ازٗ ل٩ل ق##اٛ    الثال##ث :
 ّأخطٚ ل٩فرتاء بٔيَنا.

ّاملد اض ٍْ الؿعا٘ ا٤ّل مً الْ ُ الثاىٕ أ ٣ِي ٍّْ الصٖ ٓسل  سُٔ 
أ ٔت ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّغ#سه    الفاضغٕ وال:  ما ّضز  ً غسناٌ

 .بالعواٗ ث٣ث مطاض ّوال: ما  عسٌّ الؿَٔس فٔ ه؟ 
والْا: الصٖ ٓق ل   غأل از. وال: اٌ ؾَساٛ أميت اشا لقسٔلي الق #ل  

 ٌ ؾ##َازٗي ّاؿ##طء   (1)ي ّاليفػ##اٛؾ##َازٗ    غ##أل از ؾ##َازٗي ّالط##ا ْ
 .(2)(ؾَازٗي ّالاطً ؾَازٗؾَازٗي ّالغطء ؾَازٗي ّالػل 

ًََٙ ّ  جسٙ ٍصِ اليػا٘ بالقٔس ال#صٖ  #صوطِ ٍ#صِ ا٦ٓ#اىل بقْل#ُ  ع#الر      

ًِ  ٌٍَّوِ ٌََِْْ ذًا َٓ لُرٌٍُِ  نِِ سَثِْ ي با٨ناف٘ ال ال اآً   ؤفٔ٘ (3)دذَؽََّْثَٓم  ٌَّذِّ

مغازضٗ اؿٔاٗ السىٔا   اؿ#ا٢ىل أ #٣ِ اش أٌ الط#ا ٌْ م#طض مع#س وا #لي       
 ؿط   ايْاٛ أّ ا٨ كال املااؾط أّ  ً ططٓق الطعاو ّٓسٯب   السو أّ ّٓي

الطٜ نيي ٢ّ ٓعال مػ ْطيّا   بعض املياطقي ّمي ً  ٣ ُ اشا مت او ؿافُ 

                                                           

ّاليفػاٛ اؿامل اليت  هع الْلس ّ قطأ  سٙ ث٣ث٘ ّ ِْ: ى٫فػاٛي ى٪فػ#اٛ  س#ٙ ّظٌ   (1)
ٰٛ: ٰىَفاؽٮ حػياٛي ى٪َفػاٛ بال خطٓكي ) ي ّل#ٔؼ   ال #٣و    -بال ػط  -ّمجع اليٳَفػ٪ا

٫ٛ ٫ٓج٬ن٪##ع٫  س##ٙ ٰفع٪##إل  ##رٔي     ٌٔ  ُفع٪##٣َ ٛ٪ي ّ ٫ج٬ن٪ع٪##ا ٛ٪ ّ ٫ؿ٪##ط٪ا ى٫َفػ٪##اّاىلٱ  -أٓه##ّا  -ى٫َفػ٪##ا
 .1/209العااب العاخط  (ّ ٫ؿ٪طاّاىلٱ

 .2/258الطرباىٕ/ املعجه ا٤ّغط  (2)
 .169غْضٗ إل  نطاٌ  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   5

  بسآ٘ ا٨قاب٘ بُي ّوس ٢وت ا٤مه الػالف٘ مي#ُي لٔؿ# ط الي#اؽ   ٍ#صِ     
 . ا٤ظمي٘ از  ع ّ ل  سٙ امػاضِي ّغَْل٘  ٣ ُ

اٌ :  ً غعس بً مالك ّخعمي٘ بً ثابت ّأغام٘ بً ظٓس و#الْا  ّّضز )
ّغ#سه و#ال اٌ ٍ#صا الط#ا ٌْ ض #ع ّبقٔ#٘       ّإل#ُ  ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ  

ب بُ وْو فإشا ّوع بإضض ّأى ه بَا ف٣ ؽط ْا ف#طاضا مي#ُ ّاشا    صاب  صٯ
 . (1)(ّوع بإضض ّلػ ه بَا ف٣  سخسٍْا

لأاٌ معجعٗ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   ال ْوٕ مً ا٤مطاض  
املعسٓ٘ي ّؤفٔ#٘ حك#طٍاي ّمي#ع اى ؿ#اضٍا أّ اؿ#اء ا٤شٚ بالي#اؽ مطسق#ّا        
غْاٛ واىْا مً املػ#سنني أّ  #ري املػ#سننيي لٔ #ٌْ م#ً مك#ازٓق و#ْل از        

 .(2)دًََِا َْضْسٍَْنَانَ إَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَ عالر

ٍل   اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ز ّضغْلُ ّاؤ#٘ م#ً الط#ا ٌْ    ّ
ّمِْ مً ا٦فاىل ي اؾْاب ىعه ٍّْ مً مكازٓق بؿاضٗ خامت٘ إٓ٘ الاخث 

 با٤ ط الععٔه .
اجملاٍسًٓ مً مً ا٨ جاظ   ا٦ٓ٘ قل الاخث اىَا   هنً الثياٛ  سٙ ّ

ث٣ث٘ الػ#ابق٘   م#سحَه   ّضزىل ا٦ٓاىل الي ّ ري الصًٓ و سْا   غأل از 
ّالثياٛ  سَٔه ّالاؿاضٗ ها فاظّا بُ مً الثْاب الععٔه ي ىعه مل ٓ#إىل ٍ#صا   

ّ  ي الثي#اٛ م#ً  ##ري  س#٘ ّغ#ا       ُ اخ #اضّا   ق##ربامن##ا  #اٛ ظَ#از  م٣و##اٗ  مع#
ضمحَ#ه ّو #  ي#ه الع#ْزٗ     بصل اليف#ْؽ ّل #ً از  #ع ّ #ل     اؿ ْي ّ

 .غاملني مً الق ل ْٓو أحس 
ضَؼَّْدحً  بع#ث ال#ييب قن#سّا ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سهر       اؿنس ز الصٖ 

الي#اؽ  ىقٔ٘ مً ي ّمً مكازٓق ٍصِ الطمح٘ اغ جاب٘ طاٜف٘ (3)دٌٍِْؼَاٌَِّنيَ

 ٌ واىْا   أؾقٙ ا٤حْال.ال٥ّامط اليت ٓإ ٕ بَا مً  يس از ّ
                                                           

 .4/362اليػاٜٕ/ الػيً ال ربٚ  (1)
 .107غْضٗ ا٤ىأاٛ  (2)
 .107غْضٗ ا٤ىأاٛ  (3)
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ّ اٛ ٍصا اؾعٛ مً معامل ا٨مياٌ    فػري القطإٌ    فػري ا٦ٓ٘ الثاىٔ٘ 
 ٌَّذَِّٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ اعني بعس املاٜ٘ مً غْضٗ إل  نطاٌ ٍّْ وْلُ  عالرّالػ

 .(1)دًَ ٌفمسٌُيِ ِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ ٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِْ

ّلقس  اٛ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بالك٣ٗ وْا    ٔين 
إِْم  ٌصمددَٚجَ وَأَدددْ ػٍََددَ    س##ٙ و##ل م س##ً شو##طّا أّ أىث##ٙي و##ال  ع##الر     

ّ ١زٚ الك٣ٗ  سٙ ول ح#الي فن#ً ٓعج#ع  #ً     ي (2)د ٌُّْؤِِْنِنيَ وِرَاتَا ٌَِْلٌُذًدا 

أزاَٜا ؤامّا ١ٓزَٓا  سْغّاي ّم#ً ٢ ٓق#سض ح #ٙ  س#ٙ أزاَٜ#ا  #ً  س#ْؽ        
 ُ.١ٓزَٓا مهطجعّا لٔكسء  سُٔ أىُ اغ جاب ز ّلطغْل

ّل ً اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض اليت  صوطٍا إٓ٘ الاخث ؽ س#ً    
 مْنْ َاي فنع أىَه ١ٓزٌّ الك٣ٗ   أّوا َا بإمام٘ ضغْل از قسٙ از

 سُٔ ّإلُ ّغسه ّوفٙ بُ فدطّا ي فإىَه زخسْا معطو٘ أحس اليت ّوعت ْٓو 
الػي٘ الثالث٘ لسَجطٗ ي   ي ّؤل الػابع ميُ الػات اليكً مً ؾَط ؾْال 

ّوا سْا ؼت لْاٛ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ٔـ وفاض وطٓـ 
ّمً حالفَه وقأس٘  طفاٌ ّا٤حابٔـ ّالصًٓ واٌ  سزٍه أضبع٘ أنعاي 

 . سز  ٔـ املػسنني 
ّغدطىل وطٓـ أمْال القافس٘ اليت  اٛ بَا أبْ غفٔاٌ أثياٛ معطو٘ بسض  

ّ سزٍا ألً بعري قنس٘ بالاهاٜع ي ّغدطىل أضباح   ال جَٔع ملعطو٘ أحس 
ي ّواىت مخػني ألً زٓياض ي ّو#ل زٓي#اض مثق#ال    ملعطو٘ أحس  سك القافس٘ 

 شٍ   ٔاض مثاٌ  ؿطٗ حا٘ .
ّبعثت وطٓـ ال القااٜل  س ٍْه ليكط َا ّؼطنَه  سٙ و ال الييب 

فاضغست قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض 
أمٔ##٘ ال  َام##٘ ّاق##طخ  مع##ُ أب##ا  ##عٗ  حا##اف ي فد##طج ق##فْاٌ ال ا٤

                                                           

 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .103ْضٗ اليػاٛ غ (2)
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ًٯ  سُٔ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأطسق غطاحُ  الؿا ط الصٖ م
مً  ري فساٛ   معطو٘ بسض ي ّخطج مػافع بً  اس مياي ال وياى٘ ٨ث#اضٗ  

 : ض ْفاء  سٙ أم اليدْٗ   قاضب٘ ا٨غ٣و ّا٨
قسٙ از  سُٔ ّإلُ بقكس و ال الييب الػري باؾْٔف مْ املسٓي٘  ا٤ّل :

 .ّغسه
 سقااٜل ي ّوإىَه مً املط عو٘ .ا٤مْال اليت  سفع لمقساض  الثاىٕ :

الهناىاىل اليت  قسمَا وطٓـ لسقااٜل ّلسصٖ ٓق ل م#يَه م#ً    الثالث :
 .السٓ٘ ّالعْض 

اٌ و سْا بعض  ّوامت وطٓـ برت ٔ  العأس بالق ال ي ّّ سٍه بالع ق
 فطغاٌ املػسنني ونا   ّحؿٕ مث٣ّ.

ٍّْ  سز واري إى#صاا ّو#اٌ    ّاغ طا ت وطٓـ حؿس ث٣ث٘ إ٢ي ض ل
 معَه :

 : غاعناٜ٘ زضع . أ٢ّّ
 : ث٣ث٘ إ٢ي بعري .ثاىّٔا 
 : ماٜ ا فطؽ مل  طو  ظَْضٍا اغ عسازّا لسنعطو٘ .ثالثّا 

 ي لٔقنً بإمْض: : مخؼ  ؿطٗ ىاو٘ لرتو   سَٔا اليػاٛضابعّا 
 : الهطب  سٙ السفْي  .ا٤ّل 
 : القاٛ وكاٜس اؿناغ٘ .الثاىٕ 

 . مساّاٗ اؾطحٙ ّ قسٓه الطعاو : الثالث 
 : ال صوري بْاوع٘ بسض ّأخص الثإض .الطابع 

 : ب اٛ و سٙ بسض ّاليْح  سَٔه .اـامؼ 
 :  عٔري الصٖ ٓيَعو مً وطٓـ .الػازؽ 

مً أٍل بٔع٘ العقا٘ ّؾاضوت   السفاع  ّؤل ٤و  ناضٗ ٍّٕ أىكاضٓ٘
ٍل وً ىػاٛ وطٓـ ْٓمٝصٱ ٓقا سً  ً ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه )

 .مع أظّا ًَ؟
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فقالت: أ ْش بازي ما ضأٓت امطأٗ ميًَ ضمت بػَٕه ٢ّ عجطي ّل ً 
ضأٓت معًَ السفاي ّا٤وااضي ٓهطبً ّٓصوطٌ القْو و س#ٙ ب#سضي ّمعَ#ً    

ف سن##ا ّل ض ##لٮ أّ   ع ##ع ىاّل ##ُ اح##ساًٍ م##طّزّا      م اح##ل ّم##طاّزي 
ّ٘ ّٓقسً: امنا أىت امطأٗ! ّلقس ضأٓ ًَ ّلني ميَعماىلٱ مؿنطاىلٱ ّيا  ّم خس
 يًَ الط ال أقخاب اـٔلي ّلْا  سٙ م ٌْ اـٔل ٓ اعً الط ال  س#ٙ  

 ا٤وساوي فجعسً ٓػقطً   الططٓق. 
ّ٘ ّلقس ضأٓت ٍيس بيت   ا٘ي ّواىت امطأٗ ثقٔس٘ ّي ّٗ خاؾٔ ا خسقٮي وا س

ٕٮي ّمعَا امطأٗ أخطٚي ح ٙ وط القْو  سٔي#ا فإق#ابْا    مً اـٔل ما بَا مؿ
 ميا ما أقابْاي فعيس از م ػ  ما أقابيا ْٓمٝصٱ مً وال الطماٗ ّمعكٔ َه

 .(1)(لطغْل از قسٙ از  سُٔ ّغٓسه
 : الق ال  يس اؿا ٘ . الػابع
 .اليػْٗ بال نثٔل بق سٙ املػسنني  : ؤاو بعض الثامً

 : مع أبياًَّٜىػاٛ املؿطوني ال٣ٜٕ حهطٌ املعطو٘ مع أظّا ًَ أّ 
 : ٍيس بيت   ا٘ ظّ ٘ أبٕ غفٔاٌ .ا٤ّل 
 : أمٔن٘ بيت غعٔس بً ٍّ  ال ياىٔ٘ ظّ ٘ أبٕ غفٔاٌ .الثاىٔ٘ 
م#٘ ب#ً   ط: أو ح ٔه بيت اؿاضث بً ٍؿاو بً املغ#ريٗ ظّ #٘     الثالث٘ 

 أبٕ  َل .
 : فاطن٘ بيت الْلٔس بً املغريٗ ظّ ٘ اؿاضث بً ٍؿاو .الطابع٘ 

 : بطظٗ بيت مػعْز بً  نطّ ظّ ٘ قفْاٌ بً أمٔ٘ .اـامػ٘ 
 : الاغْو بيت املعصل ال ياىٔ٘ أو  اس از بً قفْاٌ ا٤قغط .الػازغ٘ 
 نطٗ يخط ت مع ظّ َا ٍّٕ ال#يت ضفع#ت ل#ْاٛ املؿ#طوني      الػابع٘ :

 حني و سٙ محس ُ مً بين  اس الساض . ْٓو أحس
:بطٓط٘ بيت مياُ بً اؿجاج ظّ ٘  نطّ بً العام ي ٍّٕ أو  الثامي٘

  اس از بً  نطّ ّؤل امسَا ٍيس .

                                                           

 . 1/103مغاظٖ الْاوسٖ  (1)
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 : الاغْو بيت املعصل ال ياىٔ٘ .ال اغع٘ 
: خياؽ بات مالك بً املهطب أو مكع  بً  نري ي خط ت العاؾطٗ 

 ّالصٖ ّوع   ا٤غط   معطو٘ بسض .مع ّلسٍا أبٕ  عٓع بً  نري 
:  نطٗ بيت  سقن٘ مً بين اؿاضث ي ّواىت ٍيس وسن#ا  اؿازٓ٘  ؿطٗ 

 مطىل بْحؿٕ أّ ضأ ُ ميط  سَٔا ي والت : آس أبا زمس٘ اؾً ّاؾ ً .
: ضمس٘ بيت  سقن٘ مً وياى٘ ظّ ٘ اؿاضث بً غفٔاٌ ب#ً  الثاىٔ٘  ؿطٗ 

  اس ا٤غس .
يت طاضء ظّ ٘ وياى٘ بً  سٖ بً ضبٔع٘ ب#ً  : أو ح ٔه بالثالث٘  ؿطٗ 

  اس الععٚ .
 : و ٔس٘ بيت  نطّ بً ٣ٍل ظّ ٘ غفٔاٌ بً  ْي .الطابع٘  ؿطٗ 

ب#ين  ا: الس ٔي#٘ ي خط #ت م#ع ّل#سَٓا اليعن#اٌ ّ #ابط       اـامػ٘  ؿطٗ 
  نطّ مػك الصى  ال ياىٕ .

 غ٣ف٘ بيت غعس ظّ ٘ طسخ٘ بً أبٕ طسخ٘ .: الػازغ٘  ؿطٗ 
از بً العبريي وال: ملا واٌ ْٓو الف ذي أغسنت ٍيس بي#ت   ً  اس ّ ) 

  ا٘ي ّأغسنت أو ح #ٔه بي#ت اؿ#اضث ب#ً ٍؿ#او ام#طأٗ   طم#٘ ب#ً أب#ٕ          
 َلي ّأغسنت امطأٗ قفْاٌ ب#ً أمٔ#٘ي الاغ#ْو بي#ت املع#صلي م#ً وياى#٘ي        
ّأغ##سنت فاطن##٘ بي##ت الْلٔ##س ب##ً املغ##ريٗي ّأغ##سنت ٍي##س بي##ت ميا##ُ ب##ً    

ٗٱ مً وطٓـي اؿجاجي ٍّٕ أو  اس از  بً  نطّ بً العامي    ؿط ىػْ
ف#إ ني ضغ##ْل از ق##سٙ از  سٔ#ُ ّغ##سه ب##ا٤بطذي فاآعي#ُ ف##سخسً  سٔ##ُي    

ٛٮ مً ىػاٛ بين  اس املطس# ي ف  سن#ت   ي ّ يسِ ظّ  ُ  ّابي ُ فاطن٘ي ّىػا
 .ٍيس بيت   ا٘ 

فقالت: ٓا ضغْل ازي اؿنس ز الصٖ أظَط السًٓ الصٖ اخ اضِ ليفػُي 
ْ٘ ب#از مك#سو٘. ث#ه وؿ#فت  #ً       ْٗ م١مي ل نػين ضمح ك ٓا قنسي اىٕ امطأ

 .ىقابَا 
 فقالت: ٍيس بيت   ا٘. 
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فقال ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّغ#سه: مطحا#ّا ب#ك. فقال#ت: ّاز ٓ#ا        
اٛ أح#  ال#ٕ أٌ ٓع#عّا م#ً أٍ#ل      ضغْل ازي ما  سٙ ا٤ضض مً أٍل خا

 .  خااٜك
فقال ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّغسه: ّظٓازٗ أٓهّا! ثه وطأ ضغْل از 

ّغسه  سًَٔ القطإٌ ّبآعًَي فقالت ٍيس مً بٔيًَ: ٓا ّإلُ قسٙ از  سُٔ 
ضغ##ْل ازي مناغ##خك. فق##ال ضغ##ْل از ق##سٙ از  سٔ##ُ ّغ##سه: اى##ٕ ٢    

ٗٱ ّاحسٗ. ّٓقال: ّنع أقافذ اليػاٛي اٌ وْلٕ مل اٜ٘ امطأٗ مثل وْلٕ ٢مطأ
 .   سٙ ٓسِ ثْبّا ثه مػخً  سٙ ٓسِ ْٓمٝصٱ

ٛٱي فٔ##سخل ٓ##سِ فٔ##ُ ث##ه ٓسفع##ُ ال##ًَٔ  ّٓق##ال: و##اٌ ٓ##١ ٙ بق##سٕح م##ً م##ا
فٔسخسً أٓسًَٓ فُٔ. ّالقْل ا٤ّل أثات  يسىا: " اىٕ ٢ أقافذ اليػاٛ " . 

ا ضغ#ْل ازي و#س ٍ#طب    ثه والت أو ح ٔه امطأٗ   طم٘ ب#ً أب#ٕ  َ#ل: ٓ#    
  طم٘ ميك ال الٔنًي ّخاي أٌ  ق سُ فإميُ. فقال ضغ#ْل از ق#سٙ از   

 .   سُٔ ّغسه: ٍْ إمً
فدط ت أو ح ٔه   طساُ ّمعَا  ٣و يا ضّمٕي فطاّزٍا  ً ىفػَاي 
ٕ  م#ً  #ك ي فاغ# غاث َه  سٔ#ُ ف#إّثقِْ        فجعست متئُ ح ٙ وسمت  سٙ ح#

ى َٙ ال غاحٕل م#ً غ#ْاحل  َام#٘ فطو#      ضباطّاي ّأزضوت   طم٘ ّوس ا
ٛٱ أوْل؟ و#ال:   الاخطي فجعل ىْ ٕ الػفٔي٘ ٓقْل لُ: أخسل! فقال: أٖ ؾٕ

 ول ٢ الُ ا٢ از.
وال   طم٘: ما ٍطبت ا٢ مً ٍصا. فجاٛىل أو ح ٔه  سٙ ٍصا ال ٣وي  

فجعست  سذ الُٔ ّ قْل: ٓا ابً  هي  ٝ #ك م#ً  ي#س أّق#ل الي#اؽ ّأب#ط       
 .  ياؽي ٢  َسك ىفػكالياؽ ّخري ال

فقالت: اىٕ وس اغ إميت لك قنسّا ضغْل از ي فْوً يا ح ٙ أزضو ُ 
ّغسه. وال: أىت فعست؟ والت: ىعهي أىا وسن ُ فإميك. ّإلُ قسٙ از  سُٔ 
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فط ع معَا ّوال: ما لقٔت مً  ٣مك الطّمٕ؟ فدرب ُ خربِ فق سُ   طم٘ي 
 .(1)ٍّْ ْٓمٝصٱ مل ٓػسه

 ل  اقه بً ثابت بً أبٕ ا٤وسذ ّلسَٓا مػ#افع  حني َوواىت غ٣ف٘ ّ
أحس والت لًٝ وسضىل  سٙ ضأؽ  اق#ه ل ؿ#طبً     معطو٘ ّاؾ٣ل ي ْٓو 

 وخفُ اـنط .
 .(2)(ّ عست ملً  اٛىل بطأغُ ماٜ٘ ىاو٘)

ّواٌ  اقه وس أ طٙ از  َسّا ا٢ مي#ؼ مؿ#طوّا ي ف#رب از  #ع ّ #ل      
اش ميع ُ ال#سبط ي ث#ه بع#ث از  ع#ال     وػنُ ي فسه ٓػ طٔعْا الْقْل الُٔ ي 

ّاغ ؿ#َس  اق#ه   غ#طٓ٘    بالْازٖ فاح نسُ ي ّأغسنت غ#٣و٘ فٔن#ا بع#س    
الط ٔع   ؾَط قفط غي٘ ث٣ث ي اش أضاز ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ    

 ّغسه العسه غرب وطٓـ ي فاعثُ ّمعُ  سز مً الكخاب٘ ٍه :
 .مطثس بً أبٕ مطثس: ا٤ّل

 بً )حكني بً ٓطبْع بً ططًٓ الغيْٖ(.وياظ : الثاىٕ 
  اس از بً طاضء )حسًٔ بين ظفط(.: الثالث 
 .خأ  بً  سٖ : الطابع 

٘  : اـامؼ  )ب#ً معآّ#٘ اخ#ْ ب#ين بٔان#٘ ب#ً  ن#طّ ب#ً          ظٓس ب#ً السثي#
 ظضٓق(.

 خالس بً الا ري )السٔثٕ(.: الػازؽ 
 مع   بً  أس ّٓقال ابً  ْي.: الػابع 

 ثه وال: )ّٓقال واىْا  ؿطٗ(.ّشوطٍه قنس بً  نط 
 

ّوس مع وطٓـ أبْ  امط  اس  ن#طّ ب#ً ق#ٔفٕ الطاٍ#  م#ً ا٤ّؽ ي      
س٘ مً أقخابُ حٔينا ٍا ط الَٔا ضغْل از قسٙ ثّواٌ وس  ازض املسٓي٘ مع 

                                                           

 .1/344مغاظٖ الْاوسٖ  (1)
 . 2/13 ٌْٔ ا٤ثط (2)
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ّل يُ مل ىطج مع وطٓـ ال معطو٘ أحس ي امنا خطج ي از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
ٙ وْمُ ّحٔينا ٓعسنٌْ غٓؿّا بإٌ ا٤ّمعَه ال معطو٘ أحس ي ّواٌ ميين وط

ه اىُ ّٓػنعٌْ ى#ساِٛ ف#إىَه ٓػ# جٔاٌْ ل#ُ ّٓرتو#ٌْ معػ# ط ضغ#ْل از        
 .قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
وامْا بؿ# نُ ّىع #ِْ بالفاغ#ق ي      مٔساٌ املعطو٘ ّل يَه حني مسعِْ 

حيعس٘ ٍّْ مً الكخاب٘ ّ ػس ُ امل٣ٜ ٘ ي و #ال الؿ#طي   ّو ل ْٓمٝص ابيُ 
 َهغه ي ّٓ طمفدط   اليؿإ ني ي ّقاض ابيا٠ِ ّشضٓ ُ ٓعطفٌْ بَصا ا٢ّال

           ا٤مطاٛ ّالياؽ بػااُ .
ا٨غ## جاب٘ ز ّالطغ##ْل ّحػ##ً ال ْو##ل  س##ٙ از وف##٘    عس##تلق##س  

٘ ل#ْاٛ املؿ#طوني   ساملػسنني ٍٕ ا٤ض ذ ي فنا اٌ بسأ الق ال ح ٙ غقط مح
أفطاز  #ٔـ   لسدْي ّالفعع   ىفْؽخط ي ّفُٔ بعث  اا ّا ّاحسّا بعس ا٦

سَنٍُْمِِ نِِ لٌٍُُبِ  ٌَّذَِّٓ وْلُ  عال ري ٍّْ مً مكازٓق  الصًٓ وفطّا

وَفَدددفًُ   ٌفوػْدددةَ تَِّدددا َْبْدددفَوٌُ  تِاٌٍَّدددوِ َِدددا ٌَدددُْ ُّنَدددَأيْ تِدددوِ سُدددٍََْأًا ًََِدددىًَْ ىُُْ  ٌنمددداضُ ًَتِددد ْسَ َِصْدددٌٍَ       

اٗ بْا اَه ّ طوْا مْان#عَه خ٣ف#ّا مل#ا    ملطّ يسما أخلٯ اي (1)د ٌظَّاٌِِّنيَ

٢  ربحْاي اٌ  :أمطٍه بُ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه اش وال يه
ضأٓ نْى##ا ظَطى##ا  س##َٔه ف##٣  ربح##ْاي ّاٌ ضأٓ ن##ٍْه ظَ##طّا  سٔي##ا ف##٣        

 .(2)( عٔيْىا
ال٘ الصًٓ وفطّا مً خسً املػسنني ّواىت بطٜاغ٘ خالس ٔ اٛىل خلقس 

 طم##٘ ب#ً أب##ٕ  َ#ل ي فخك#ل ا٨ضب##اا    #ٔـ املػ##سنني     ّٰ ب#ً الْلٔ#س   
ّ    ٙؿفّ  سل وث#طٗ  #سز الق س#ٙ       # الق ل بٔيَه ي ّغ#قط غ#اعٌْ م#يَه ي 

٢ل٘ ا٨ل عامٔ٘  سٙ وثطٗ اؾطاحاىل بني ال#صًٓ  سقفْي  ٔـ املػسنني بال

                                                           

 .151غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .48/  3 فػري ابً وثري  (2)
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ي ّمً الؿْاٍس  سُٔ وثطٗ  طاحاىل الييب قنس قسٙ از ميَه بقْا أحٔاٛ 
 غسه ي اش واىت اقاب ُ  سٙ ّ ِْ : سُٔ ّإلُ ّ

 .ّؾق ؾف ُ ّ طٓاٌ السو مً ّ ي ُ وػط أغياىُ ا٤مامٔ٘  ميَا
حقٔق٘  إضىٔ#٘  ّىعلت ا٦ٓ٘ اليت  اٛ ٍصا اؾعٛ خاقّا ب فػريٍا ل ْثق 

 إ ٍّٕٕ أٌ اؾطاحاىل ّالقطّح  غؿت أوث#ط أٍ#ل الأ#ت ّالك#خاب٘ ي لٔ#     
 .(1)..د ِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُر  إٓ٘ الاخث بقْلُ  عالّ ْثٔقَا شوطٍا 

ّمً ا٨ جاظ   إٓ٘ الاخث شوطٍا لسقطح واغه  يؼ ي ّمل  قل ا٦ٓ٘ 
)مً بعس ما أقاب َه القطّح( لس٢ل٘ ٍصِ املعيٙ  سٙ اقاب٘ ول ّاحس ميَه 
باؾطاحاىل بسخاظ أٌ لفغ الق#طّح مج#ع   ػ#ري ي ٍّ#ْ   املق#او ام٣ل#ٕ       

الصًٓ خط ْا ملطاضزٗ  ٔـ الصًٓ وفطّا الكخاب٘ مً  ٓياػط  سٙ ول فطز
  الػ#ي٘ السفا ٔ#٘ ي م#ً      معجعٗ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه   

 :  َاىل
 ىعّل ا٤مط مً  يس از  ع ّ ل هطاضزٗ  ٔـ الصًٓ وفطّا . : ا٤ّل
مً  ري  يفري: ؤاو الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بالس ْٗ ال الالثاىٔ٘ 

أقخابُ ال  اى   ٙ  غؿاليت اؾطاحاىل  ب ثطٗ ع صض طزز أّ  إخري ي فسه ٓ
 مكٔا٘ فقس غاعني مً اخْاىَه .

ّ فهل از ّقطي أثطٍا  سٙ اليفْؽ ّأشٍ#  اؿ#عٌ  #يَه بػ#ااَا     
حٔاٗ الؿَساٛ  يسِ   ضّن٘ القسؽ مً حني مفاضو َه  ً ٨خااضِ  عال 

 اؿٔاٗ السىٔا .
ساو ا٨ح ج#اج أّ الػ#١ال ّا٨غ# فَاو ا٨ى #اضٖ م#ً وا#ل       : اىعالثالث٘ 

ال #صضع    ّا  يابَهاملَا طًٓ ّا٤ىكاض  ً  س٘ ٍصا اـطّج ّالغآ٘ ميُ ي 
ب ثطٗ اؾطاحاىل مً أ ل القعْز أّ  إ ٔل اـطّج خسً العسّ أّ القْل 
بإىَه وس اىكطفْا ال م ٘ ي ّلٔؼ مً أماضٗ أّ وطٓي#٘  #سل  س#ٙ ا #از َه     

ايجْو  سٙ املسٓي٘ خاق#٘ م#ع ى#عّل امل٣ٜ #٘ ليك#طٗ ال#ييب قن#س        ال طٗ ّ

                                                           

 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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    ٘ ٓ##ْو أح##س ي ّٓ##سل  سٔ##ُ وْل##ُ      ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّالك##خاب
تٍَََ إِْْ ذَصْثِفًُ  ًَذَرَّمٌُ  ًََّىْذٌُوُُْ ِِْٓ نٌَْضِىُِْ ىَذَ  ُُِّّّْدْوُُْ ضَتوىُدُْ تََََِّّْدحِ ََٙفٍ   ر عال

 .(1)دٌأِِنيَِِْٓ  ٌََّْٚئِىَحِ ََُِّ

بع#س إخ#ط بسآ#٘     ّاٍّل مً مْنْ ٔ٘ لق ل محس٘ ل#ْاٛ املؿ#طوني ّاح#س   
املعطو٘   ام ي#اع  #ٔـ املؿ#طوني  #ً الع#ْزٗ ال الق #ال ي املد #اض ىع#ه ي         

ًٌََمَدُّْ  و#ال  ع#ال ر  ي ّ سك معجعٗ لسييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه      

ُْ تِئِأِْوِ ؼَرََّ إِاَ  نَشٍِْرُُْ ًَذَنَازَػْرُُْ نِِ  َِْٕفِ ًَػَصَْْرُُْ ِِْٓ صََُّلَىُُْ  ٌٍَّوُ ًَػَُّْهُ إِاْ  ذَؽَُّؤٌَيُ

             ُْ ُم َصدَفَنُى ُِّفّدُُّ  ِٓمدَفَج ُشد  ْٓ َِد  ُْ ِِدْنُى ًَ َْا  ْٔ ُِّفّدُُّ  ٌدُّو  ْٓ َِد  ُْ ِِدْنُى  َْ َِدا ُذِؽثودٌ  ُْ ََْض ُو َِا  َتْؼُِّ 

 .(2)دا ػَنْىُُْ ًَ ٌٍَّوُ اًُ نَىًٍْ ػٍَََ  ٌُّْؤِِْنِنيَػَنْيُُْ ٌَِْثْرٍََِْىُُْ ًٌََمَُّْ ػَفَ

ّمع شوط ا٦ٓ٘ أ ٣ِ لس ياظع بني امل١مينيي ّقسّض املعكٔ٘ ميَه ب#رتا  
الطماٗ مْانعَه فقس أخ  نت بأاٌ  عٔه فه#ل از  س#َٔه ّ س#ٙ  ن#ْو     
املػسنني ّاملػسناىل ّالاؿاضٗ ب ْالٕ ّػسز ٍصا الفهل ّالسطً ّالفٔض 

عالي ّإٓ٘ الاخث ّمهامٔيَا القسغٔ٘ مً مكازٓق ٍصا الفهل الصٖ ميُ  
 أخ  نت بُ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ مً ّ ِْ:

غ٣م٘ الييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه م#ً الق #ل ٓ#ْو        ا٤ّل :
معطو٘ أحسي ّمً ا٨ جاظ   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ قٔغ٘ العنْو   امل١ميني مً  ري 
حكط أّ  عٔني بالكخاب٘ لٔؿنل امل١ميني باز ّضغٓسُ ّو اُ ال ْٓو القٔام٘ي 

٘ ّوق ل ل مػسه ّمػسن٘   ول ظماٌ أٌ ٓؿ ط از  #ع ّ #ل  س#ٙ ىعن#    
ْو معطو٘ أحس مع قريّضٗ ٓسييب قنس ّزفع الق ل  يُ لحفغ از  ع ّ ل 

فطغاٌ املؿطوني  سٙ بعس بهع٘ أم اض ميُ ح ٙ قاضىل حجاض َه  كسُ مع 
  . ال َسٓس ّالْ ٔس بق سُ  سٙ مْ القهٔ٘ الؿدكٔ٘

                                                           

 .125غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .152غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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م##ً معج##عاىل اليا##ْٗ  َٔٝ##٘ مق##سماىل ّأغ##ااب اليك##ط   شاىل أّاٌ    ّ
أثط ليكط   معطو٘ بسض  ط    سٙ اّبعس اىقهاَٜا ي ّاملعطو٘ ّوال ّوْ َا 

ىفع  عٔه   معطو٘ أحسي ّ   عّي  #ٔـ ال#صًٓ وف#طّا  #ً الط #ْع      ّ
ٍْ مً مكازٓق اظال#٘ ق#اغ٘ الصل#٘  #ً     ّلسق ال بعس اىقهاٛ معطو٘ أحس ي 

 (1)دَْْٔرُُْ َْاٌَِّحًٌٌََمَُّْ َٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ ًَالصًٓ إميْا    ٌْٔ الصًٓ وفطّا لقْلُ  عال ر

( لٔ ٌْ مً معاىٕ ّ قسٓط ا٦ٓ٘ أ ٣ِ : ّأى ه أشل٘    ٔ#ٌْ ال#صًٓ وف#طّا    
 س#ٙ و #ال   ٓ#ْو ب#سض   ّمً مكازٓق ٍصا املعيٙ ػطأ ّاق#طاض ال#صًٓ وف#طّا    

 املػسنني . 
:  اسٔغ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإىُ ٢ ىطج معَه  طابع٘ال

ّوا ل فَٔا ؼت لْاٛ الياْٗ لأاٌ  #سو اؿا #٘   ي حس أا٢ مً حهط معطو٘ 
 لسصًٓ ىافقْا ٨ّظَاض حػً ال ْول  سٙ از  ع ّ ل.

ٍّل ٓ ٌْ الصًٓ فطّا مً غاح٘ معطو٘ أح#س ّمل ٓط ع#ْا ال مٔ#ساٌ    
طّج ّا٨ىاعاث مع الييب قنس قسٙ فٔخق يه اـاملعطو٘ ممً حهط املعطو٘ 

 .أو ٢ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
اؾْاب ٍْ ا٤ّل ي امنا أضاز الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه       

ىػ#خاْا ّغ#ط الططٓ#ق م#ً اؾ#ٔـ  #ً       وع#سّا أّ ا حج  امليافقني ال#صًٓ  
ٌٌَْ رٕ ّاؿصض املػ قطأ مً وْلُ  عالاـطّج معُ ي لٔ ٌْ مً مكازٓق ال ْو

 .(2)دمَفَظٌُ  نِْىُُْ َِا زَ دًُوُُْ إَِّٙ مَثَاًٙ

ج بعس ْٓو ّاح#س   معطو#٘ أح#س    اغ جاب٘ الكخاب٘ لسدطّ لقس  اٛىل
٢واِ فَٔا مً اؾطاحاىل ّؾسٗ ا٤شٚ لأاٌ مط ا٘ الكرب ّال كسٓق اليت  ّما

 واىْا  سَٔا .

                                                           

 .123غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .47غْضٗ ال ْب٘  (2)
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ّغٔإ ٕ   باب ال فػري ّالكس٘ بني إٓ٘ الاخث ّا٦ٓ٘ الػابق٘ يا ز٢ل٘ 
ْ  اب ساٛ إٓ٘ الاخث با٢  َا با٦ٓ#٘  غه املْقْل )الصًٓ(  سٙ ا ك#ال مْن#

الػابق٘  ي ّ قسٓط اؾنع بني إخط ا٦ٓ٘ الػابق٘ ّأّل إٓ٘ الاخث )ّأٌ از ٢ 
 .لصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل( آهٔع أ ط امل١ميني 

لأاٌ واىٌْ ٍّْ أٌ الفاقس٘ بني ا٦ٓ ني لٔػت بطظخّا بني ّحسٗ املعيٙ 
صا باليػ#ا٘  ّو# ّاؼاز املهنٌْ ّاؿا #٘ ال ال#سمو ّاؾن#ع ب#ني ا٦ٓ# ني ي      

 لسفكل بني غْض القطإٌ مً  َاىل :
: اغ خهاض أّل الػْضٗ ال الٔ٘ ٨غ قطاٛ معاىٕ وسغٔ٘ مً خامت٘  ا٤ّل

 ا٦ٓ٘ .
: الط ##ْع ال إخ##ط الػ##ْضٗ الػ##ابق٘  ي##س  فػ##ري ّ إّٓ##ل أّل    الثاىٔ##٘ 

 الػْضٗ.
ػْضٗ اليت  سَٔا ي فنث٣ّ وْل#ُ  ال: اؾنع بني خامت٘ الػْضٗ ّأّل الثالث٘ 

لأ#اٌ بط#ـ از  #ع     (1) دنَعَؼٍََيُدُْ وَؼَصْد ٍ َِدىْوٌُيٍ    عال   خامت٘ غ#ْضٗ الفٔ#ل ر  

اش  ا#إٍه  ّأف#طاز  ٔؿ#ُ ال#صًٓ ظحف#ْا م#ً ال#ٔنً       اؿاؿٕ ي ّ ل بابطٍ٘ 
ي ل اسأ ٍسو الأت اؿطاوي ّوسو الفٔل ّامسُ قنْز لسخْل م ٍّ٘ٔإٍه ّ

إَِّٚنِيُِْ ضِؼٍَْحَ  *ٌِئَِّٚفِ لُفَّْشٍ ربعسٍا ٍّٕ غْضٗ وطٓـ بقْلُ  عالالػْضٗ اليت 

 .(2)د ٌشأرَاءِ ًَ ٌصمْْ ِ

لً وطٓـ ّ عاٍسٍه آبطٍ٘ ّأقخابُ ىْع ططٓق ّ س٘ ل افٔ ٌْ ٣ٍا 
ّل يَه  خسّا باليعن#٘ باؽ#اش ا٤ق#ياو     ي اازٗ از ّحفغ غساى٘ ال عا٘ 

ي ثه متازّا   الغٕ ّاله٣ل٘ ّأقطّا  سٙ و ال الييب قنس قسٙ از  ٘إي
  سُٔ ّإلُ ّغسه مع  ْالٕ املعجعاىل  سٙ ٓسُٓ .

                                                           

 .5غْضٗ الفٔل  (1)
 .2-1غْضٗ وطٓـ  (2)
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لقس واىت معجعاىل ا٤ىأاٛ الػابقني حػٔ٘ ي أما معجعاىل الييب قنس 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ف اىت  قسٔ٘ حػٔ٘ ي ّول إٓ٘ مً القطإٌ معجعٗ 

 مً  َاىل : 
 : ضغه ّىعه ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ . ا٤ّل
 :  صّب٘  ٣ّٗ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ّال اآً بٔيَا ّبني و٣و الاؿط.الثاىٔ٘ 
 : املهامني القسغٔ٘ ل٧ٓ٘ القطإىٔ٘ .الثالث٘ 

: الس٢ل٘  ري امل يأٍ٘ ل٧ٓ٘ القطإىٔ٘ ي ّول إٓ٘ خعٓي٘ مً العسْو الطابع٘ 
 . س يف ٢

 القطإىٔ٘.: قاغ٘ القطإىٔ٘ ل٧ٓ٘ اـامػ٘ 
 : ؼسٖ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ لفكخاٛ العطب   ب٣  َا ّغا َا .الػازغ٘ 

: ػسٕ الفٔض ا٨يٕ بيعّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ#٘ ب سق#ٕ امل#١ميني ي#ا     الػابع٘ 
 بال كسٓق ّزخْل طاٜف٘ مً الياؽ ا٨غ٣و مع  ْالٕ ىعّل إٓاىل القطإٌ .

ّا٤ىكاض ٤مط ٍّل مً مْنْ ٔ٘ يصا ال ْالٕ   اغ جاب٘ املَا طًٓ 
ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باـطّج خسً العسّ مع  سو مهٕ 

 أوثط مً ْٓو  سٙ معطو٘ أحس ي اؾْاب ىعه . 
يعل القطإٌ زفع٘ ّاحسٗ ي ّل يُ ىعل  سٙ اليجْو ّال عاو#  ٤ٌ  مل ّٓ

ول إٓ٘ معجعٗ ّ سه مػ قل ل ػ خق أٌ ٓي#عل بَ#ا امل٣ٜ #٘ هفطزٍ#ا ٍّ#ٕ      
ما بني اـافقني ي ٍّْ مً أغطاض اىفطاز الق#طإٌ م#ً ب#ني ال  #      نٔاٛ مي٥ 

الػنآّ٘ بيعّل إٓا ُ م عاوا٘ مع ىعّل ول و اب مً ال    الػنآّ٘ زفع٘ 
 ّاحسٗ .

وُدًَّ َّدٌٍَْ ىُدٌَ    لٔ ٌْ ىعّل إٓاىل القطإٌ بال ْالٕ مً مك#ازٓق وْل#ُ  ع#ال ر   

ّم#ً مع#اىٕ ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ  فه#ل از  #ع ّ #ل ب#ا٤ ط          (1)دنِِ بَدىٍْْ 

ّالثْاب لسصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل   الْٔو ال الٕ ملعطو#٘ أح#س ي ٍّ#ْ    

                                                           

 .29غْضٗ الطمحً  (1)
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خامت٘ إٓ٘ الاخ#ث بقْل#ُ  ع#ال     ُمً الؿْاٍس  سٙ  عن٘ ا٤ ط الصٖ شوط 
 د.َْظْفٌ ػَظٌُِْر

ّالطغْل لقس ؤسىل إٓ٘ الاخث فٞ ا٤ ط الععٔه لسصًٓ اغ جابْا ز 
 ّفُٔ مػاٜل ّّ ِْ ق نس٘ :ي  با٨حػاٌ ّال قْٚ

: لٔؼ لسصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ّمل وػيْا ّمل ٓ قْا أ ط   ا٤ّل
 وسٔل أّ  عٔه .

 : شاىل ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل احػاٌ ّ قْٚ .الثاىٕ 
ْا ي##ه أ ##ط  ق##: ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّالطغ##ْل ّمل وػ##يْا ّٓالثال##ث

 نّا .ّل يُ لٔؼ  عٔ
: ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل ّلطغْلُ مع وثطٗ القطّح ّاؾطاحاىل الطابع 

 لُ أ ط  عٔه . ا٨حػاٌ ّال قْٚو٣ّ مً  يا أ ط  عٔه ي ّوصا فاٌ
ّاملد اض ٍْ الْ ُ ا٤خري أ ٣ِ فاثااىل ؾٞ لؿٞ ٢ ٓسل  سٙ ىفُٔ  ً 

 .  ريِ ي ّ سل  سُٔ الكس٘ بني خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ّأّل إٓ٘ الاخث
  جاظ القطإٌ بسخاظ ا٨غ جاب٘ أمْض :اّمً  

 : فٞ القطإٌ با٤ّامط ّاليْإٍ مً  يس از  ع ّ ل . ا٤ّل
: فٞ اؾنس٘ اـربٓ٘ اليت   هنً الاعث ا٤ؤس  سٙ الفعل ونا الثاىٕ 

اٌٍَّدوِ ًََٙ تِداٌٌََِْْْ   ًَ ٌَّدذَِّٓ ُّنفِمُدٌَْ َِْْدٌَ ٌَيُُْ ضِئَداءَ  ٌنمداالِ ًََٙ ُّؤِِْنُدٌَْ تِ        وْلُ  ع#ال ر 

 .(1) د ٓمِفِ

ي اش  ّٛاؾنس٘ اـربٓ٘ اليت   هنً الع #ط ّاليَ#ٕ ون#ا   حطم#٘ الطٓ#ا     
 . (2) دًٌٍََِّوِ ػٍَََ  ٌنماالِ ؼِطو  ٌْثَْْدِ َِْٓ  سْرَََاعَ إٌَِْْوِ سَثَِّْٚضز وْلُ  عال ر

اغ جاب َه ز  ع ا٨خااض  ً : الثياٛ  سٙ املػسنني ّاملػسناىل ب الثالث
 .ّ ل

                                                           

 .38غْضٗ اليػاٛ  (1)
 .97غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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ّ اٛىل ا٦ٓ٘ اليت اخ ل ٍصا اؾعٛ ب فػريٍا ٍّ#ٕ الثاىٔ#٘ ّالػ#اعٌْ    
بعس املاٜ٘ غكْم اغ جاب٘ الك#خاب٘ م#ً املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ٤م#ط از      
ّضغْلُ باـطّج خسً العسّ ال #افط م#ع وث#طٗ  طاح#ا َه ي فَ#ل ٓؿ#نل       

اؿك##ط بالثي##اٛ ل عسق##ُ  أو أٌ ا٦ٓ##٘  فٔ##سي الثي##اٛ   إٓ##٘ الاخ##ث املػ##سناىل  
 .باملْنْع  سٙ مْ ال عٔني 

اؾْاب ٍْ ا٤ّل ملْن#ْ ٔ٘ اى ف#اٛ ا٨ح ج#اج أّ الػ#١ال ا٨ى #اضٖ       
  سٙ خطّج الط ال خسً العسّ مع وثطٗ  طاحا َه .

لق##س أزضا الك##خاب٘ ّالك##خابٔاىل أٌ أم##ط از ّضغ##ْلُ ح##ق ي ّأٌ      
لصا أخ  نت إٓ٘ الاخ#ث   ا٨غ جاب٘ ينا ّا   ّفُٔ خري السىٔا ّا٦خطٗ ي

بالاؿاضٗ بالثْاب الععٔه  سٙ ا٨غ جاب٘ لسرت ٔ  بَا   وازو ا٤ٓاو ي لصا 
غه املْقْل رالصًٓد ّأخرب  ً  فهل از  ع ّ ل ّبسأ إٓ٘ الاخث با٢

 اغ جاب َه ز ّضغْلُ لٔ ٌْ مً معاىٕ ا٦ٓ٘ : 
ا ّل #ه أ #ط   ْل ّأحػيْا ّا قْالصًٓ إميْا اغ جٔاْا ز ّالطغٓا أَٓا 

 (. عٔه
لاعث أ ٔال املػسنني امل عاوا٘  سٙ العنل   طا ٘ از ّأزاٛ الفطاٜض 
ّالطا اىل فاعس اى قال الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ال الطفٔ#ق       
ا٤ سٙ لٔؼ مً أمط ىاْٖ مااؾط ه٣حق٘ الع#سّ ي ّمل ٓق#ع ٍج#ْو ّ #عّ     

مك#ازٓق ا٨غ# جاب٘ ز ّالطغ#ْل     سٙ املسٓي٘ أّ م ٘ ّاؿن#س ز ل  جس#ٙ   
ًََْلٌُِّْ   ٌصمدَٚجَ ًََذُدٌ    زاٛ الفطاٜض ّالعاازاىل ي ففٕ الك٣ٗ ىعل وْلُ  عال رإب

ي ّوال الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإٓاىل أخطٚ  اني ّ ْبَا العٔين (1)د ٌَموَاجَ

لٔيال املػ#سنٌْ ا٤ #ط العع#ٔه     (2)(قسْا ونا ضأٓ نْىٕ أقسّٕإلُ ّغسه )
 بإزاَٜا ّ عاٍسٍا الْٔمٕ .

                                                           

 .56غْضٗ اليْض  (1)
 .1/170 فػري الطاظٖ  (2)
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ٍّ##ل ٓ ##ٌْ أ ##ط املػ##سه ال##صٖ ٓ##١زٖ الف##طاٜض مث##ل شاىل ا٤ ##ط    
 اغ جاب٘ الكخاب٘ ٤مط از بالسخْء بالعسّ ْٓو معطو٘ أحس .

اؾ##ْاب لق##س مج##ع الك##خاب٘ ب##ني أزاٛ الك##٣ٗ ّب##ني ا٨غ## جاب٘ ز      
ي ٍّ##ل ٓك##ذ الق##ْل أٌ   اليَ##ْض خس##ً الع##سّ ظطاح##ا َه ّالطغ##ْل 

الععن٘   ا٤ ط مً ال سٕ املؿ# ك ال#صٖ ٓ #ٌْ  س#ٙ مطا #  م فاّ #٘ ي       
ط ال#صٖ ٓ#إ ٕ م#ً  ي#س از ٢     اؾْاب ىعه ي ّل ً ا٤ّل أٌ خ#عاًٜ ا٤ #  

 . يفسي ّول أ ط ميُ غاخاىُ ٍْ  عٔه
طغْل ّاؾطاا الطغْل ّاش اب سأىل إٓ٘ الاخث هػإل٘ ا٨غ جاب٘ ز ّال 

  اغ جاب٘ املػسنني لُ مع اغ جاب َه ز ي فاىَا أخ  نت با٤ ط ٍّْ أمط 
 ٢ ٓقسض  سُٔ ا٢ از  ع ّ ل ي ّفُٔ مػاٜل :

: بٔاٌ  عٔه ميعل٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  يس از  ا٤ّل
  ع ّ ل .
يب قنس قسٙ از  سٔ#ُ  : حث املػسنني  سٙ ا٨م ثال ٤ّامط اليالثاىٔ٘ 

ًََِدا  ّإلُ ّغسه الْاضزٗ   الػي٘ اليآْ٘ ي ٍّْ م#ً مك#ازٓق وْل#ُ  ع#ال ر    

 ٍ ٌِ ٌُّؼََ *َّنَِْكُ ػَْٓ  ٌْيٌََ لٔ ٌْ مً معاىٕ ا٦ٓ٘  (1)دإِْْ ىٌَُ إَِّٙ ًَؼْ

 ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّفق القٔاؽ ا٨ورتاىٕ :
 ال ربٚ : ا٨غ جاب٘ لسْحٕ ّا   .

 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّحٕ . الكغطٚ : وْل الييب قنس
 ّا  .الي ٔج٘ : ا٨غ جاب٘ لقْل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

: ميع الغسْ بالييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه فك#خٔذ أٌ    الثالث٘
ا٨غ جاب٘ لُ ّا   ا٢ أٌ ا٤ ط ّالثْاب  سٙ ٍصِ ا٨غ جاب٘ بٔ#س از ي  

لييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باؾعاٛ ّمً فهسُ فاٌ وست وس ٓقْو ا
ّا٤ ط  سٙ ا٨غ جاب٘ لُ ي ونا لْ ٍّ  ّأ طٙ مً الغياٜه ّاـنؼ ميَا 
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ًَ ػٌٍَُّْ  َََّّْٔا غَنِّْرُُْ ِِْٓ بَِْءٍ نَىَْم ٌٍَِّوِ مََُُّّدوُ ًٌٍَِفمسُدٌيِ ًٌَِدذُِ    لقْلُ  عال ر

تْددِٓ  ٌَّمددثًِِْ إِْْ وُنددرُُْ ََِنْددرُُْ تِاٌٍَّددوِ ًََِددا ٌَََْْٔنَددا   ٌْمُفْتَددَ ًَ ٌَْْرَدداََِ ًَ ٌَََّّْدداوِنيِ ًَ 

َ وًُِّ بَِْءٍ لَُِّّفٌ ََ  ٌْرَمََ  ٌْعَّْؼَاِْ ًَ ٌٍَّوُ ػٍََ ََ  ٌْفُفْلَاِْ ٌَّْ َ ػَثَُِّْٔا ٌَّْ  (1) دػٍََ
ٍل ٍصا العطاٛ مً ا٤ #ط أو ل#ٔؼ م#ً    ٢بإؽ بػ١ال   املقاو ي ٍّْ ّ (1)

 ل ّل يُ با٤قل مً  يس از بسخاظ أمْض :ا٤ طي اؾْاب ٍْ ا٤ّ
 : اىُ مً ضؾخاىل الْحٕ .ا٤ّل 
: ٓإ ٕ العطاٛ ّا٤ ط مً الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  الثاىٕ 

 بإمط مً  يس از  ع ّ ل.
 : ٍصا العطاٛ ّا٤ ط مقسم٘ ل٥ ط الععٔه ّ صوري ّ ط ٔ  بُ .الثالث 
وُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ملهامني وْلُ  عال ر: اىُ مً الثْاب العا ل الطابع 

 .(2)دٌٍِنماالِ

لقس واىت اغ جاب٘ أٍل الأت ّالكخاب٘ لس#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ     
 ّإلُ ّغسه م عسزٗ مً  َاىل :

 : أمْض السًٓ ّأح او الؿطٓع٘ . ا٤ّل
 : ؾ١ٌّ السىٔا ّاؿٔاٗ العام٘ .الثاىٔ٘ 
 ّي ّاليَٕ  ً املي ط .: ا٤مط باملعطالثالث٘ 

:   املػاٜل الؿدكٔ٘ ّ اني أخااض الػي٘ قفخاىل مؿ#طو٘ م#ً   الطابع٘ 
ا٨غ جاب٘ الفْضٓ٘ ّاملطسق٘ ٤ّامط الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي 

ُٰ قسٙ از  سُٔ ّ ً  اس از بً  ااؽ وال ) ٌٲ ض٪غ٫ْل٪ الٖس ّغسه ض٪َأٚ ّإلُ َأ
ٓ٪ٰس ض٪ ٫ٕل  ٍ٪ ٱ ٰفٙ  ٬ً ش٪ ّ٪َوال٪ :خ٪ا ٪ن٭ا ٰم  ٫ُ ٫ُ َفَطط٪ح٪ ٗٱ  َفي٪ع٪ ٪ ٓ٪ع٬ٰنس٫ َأح٪س٫ُوه٬ ٔاَلٙ  ٪ن٬ط٪

ِٰ ٓ٪ٰس َ٪ا ٰفٙ  ٬ً ى٪إض َفٔ٪ج٬ع٪ُس  .  ٰم

                                                           

 .41غْضٗ ا٤ىفال  (1)
 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (2)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   22

ُٰ َفٰقٔل٪ ٰلسطٲ ٫ٔل ب٪ع٬ ٍ٪ ٪ ض٪غ٫ْل٫ الٖس ّغسه : خ٫ص٬ ّإلُ قسٙ از  سُٔ س٪ م٪ا ش٪
ُٰ       خ٪ا ٪ن٪َك اى٬ ٪ٰفع٬ ٫ُ ض٪غ٫#ْل٫ الٖس# ّ٪َو#س٬ َطط٪ح٪# ٫ِ َأب٪#س٭ا ي  ُٰ ٢َ إخ٫#ص٫ ّ٪الٖس ُٰ. َفَقال٪ : ٢َ   ٰب

 .(1)(ّغسهّإلُ قسٙ از  سُٔ 
بٔي#ا م#ً  ي#س  اٜؿ#٘ ف#صوطٌ ىػ#اٛ        ّّضز  ً قفٔ٘ بيت ؾٔا٘ والت :

وطٓـ ّفهسًَ فقال#ت  اٜؿ#٘ : اٌ ىػ#اٛ و#طٓـ لفه#سٙ ي ّاى#ٕ ّاز م#ا        
ىك##اض ي أؾ##س  ك##سٓقّا ل  ##اب از ي ٢ّ امياى##ّا  ضأٓ##ت أفه##ل م##ً ىػ##اٛ ا٤ 

 (2){ّلٔه#طبً غن#طًٍ  س#ٙ  ٔ#ْبًَ      }بال يعٓل ي لقس أىعلت غْضٗ اليْض 
اىقس  ض ايً الًَٔ ٓ سٌْ  سًَٔ ما أىعل الًَٔ فَٔا ي ّٓ سْ الط ل  سٙ 
امطأ ُ ّبي ُ ّأخ ُ ي ّ سٙ شٖ وطاب ُ ي فنا ميًَ امطأٗ ا٢ وامت ال مططَا 

بُ  كسٓقّا ّامياىّا ها أىعل از   و اب#ُ ي فاق#اخً ّضاٛ ضغ#ْل     فا  جطىل
ّغ##سه لسك##اذ مع ج##طاىل و##إٌ  س##ٙ ض٠ّغ##ًَ   ّإل##ُ از ق##سٙ از  سٔ##ُ 

 .(3)(الغطباٌ
 ّفُٔ مػاٜل :

: ؤاو ا٤ىكاض ب ٣ّٗ إٓاىل إٓاىل القطإٌ  سٙ ىػاَٜه ّ ْاٜسَه ا٤ّل 
 حال ىعّيا .

ا٤ىك#اض م#ا ٓي#عل م#ً إٓ#اىل الق#طإٌ  س#ٙ        :  سو امك#اض  #٣ّٗ   الثاىٔ٘ 
 أغطٍه ّ ْاٜسَه امنا ٓؿنل الط ال ّاليػاٛ مً أواضبُ ّفُٔ أمْض :

ل عاٍ#س املػ#سنني    ً: اىُ ؾاٍس  سٙ غ#٣م٘ الق#طإٌ م#ً ال خطٓ#    ا٤ّل 
 ّاملػسناىل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘   ضمسَا ّألفاظَا ّوسنا َا ّمعاىَٔا ّز٢٢ َا. 

 : ؾْء املػسنني ّاملػسناىل ليعّل إٓاىل القطإٌ . الثاىٕ
:  سقٕ الكخاب٘ ض ا٢ّ ّىػاٛ إٓاىل القطإٌ الياظل٘ م#ً  ي#س از   الثالث 

 بال كسٓق ّالقاْل .
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حطم الكخاب٘  سٙ الطق#س ّامل ابع#٘ لي#عّل إٓ#اىل الق#طإٌ ي      :  الطابع
ُ ّواٌ بعهَه ٓػإل بعهّا ىعل الْٔو وطإٌ  سٙ ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#   

 ّإلُ ّغسه .
ّ  امؼاـ خ#ْاىل الك#خاب٘ ا٨غ#٣و ّق#ريّضٗ     أ: زخْل ىػاٛ ّبي#اىل 

بْٔ َه مي سٓاىل امياىٔ٘ مسخق٘ باملػجس الياْٖ ي ٍّْ م#ً ا٨ ج#اظ   ىا#ْٗ    
 ّالؿْاٍس  سٙ قسوَا .قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

  #سل : الثياٛ  سٙ ىػاٛ ا٤ىكاض ؿػً ا٨قغاٛ ٦ٓاىل القطإٌ اش الثالث٘ 
 ٣ّٗ الط ل  سًَٔ ما ٓيعل مً القطإٌ  سٙ اىكا ًَ ل٧ٓاىل الػابق٘ يصِ 

 ال ٣ّٗ .
ـُالطابع٘  نط ّحجاب الطأؽ : مل  يعط ىػاٛ ا٤ىكاض مً ٓؿرتٖ يً ا

ٛٮ مً ق٫ْيٱ أّ خ٪ع ّ)امنا ونً باؽاش املطّط  أّ  ريِ  (1)(ٰمط٬ُطي بال ػط وػا
٫ً الؿ٪ع٪ٔط١ٓ عض بُ أما املطط بف ذ املٔه فَْ )  .(2)(ى٪ ٬

أٖ  (3)دًٌََْْىْفِتَْٓ تَُُِّفِىِٓم ػٍَََ ظٌُُْتِيِٓمرّاملطاز مً وْلُ  عال

 ب غطٔ٘ اليخط ّالكسض.ول ّاحسٗ ميًَ  قه ل
ٍّل   إٓ٘ الاخث ثياٛ  سٙ اليػاٛ أو أٌ القسض امل ٔقً مً ميطْء ا٦ٓ٘ 
ٍْ املَا طٌّ ّا٤ىكاض الصًٓ خط ْا ال محطاٛ ا٤غ#س م#ع ال#ييب قن#س     

 .قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
 اؾْاب ٍْ ا٤ّلي مً  َاىل : 

: اغ جاب٘ ىػاٛ امل١ميني با اى٘ الكخاب٘  سٙ اـطّج ال محطاٛ  ا٤ّل
 غس .ا٤

                                                           

 .2/237القامْؽ احملٔط  (1)
 .2/237القامْؽ احملٔط  (2)
 .31غْضٗ اليْض  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   24

:  سق##ٕ امل١مي##اىل ى##ساٛ ضغ##ْل از ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه  الثاىٔ##٘ 
ج املَا طًٓ ّا٤ىكاض معُ ي ٍّْ مً ّبالقاْل ّالطنا ّ َٔٝ٘ مقسماىل خط

 ّبني امليافقاىل . ًالؿْاٍس  سٙ ال اآً بٔيَ
: مً ا٨ جاظ   ىاْٗ قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه الْث#ْء     الثالث٘ 

غ#قْط اؾَ#از  #ً اليػ#اٛ ي لأ#اٌ أٌ ا٨غ#٣و       ي ّ #ل ل#ُ   بيكط از  ع ّ
  ري ق اج لق ايً ي ّأٌ ّظاٜفًَ   عسق بإمْض :ّىكطِ 

 : أزاٛ الفطاٜض العاازٓ٘ .ا٤ّل 
 :  عاٍس ؾ١ٌّ امليعل .الثاىٕ 
 ٍّسآ َه لػال الطؾاز . :  طبٔ٘ ّاق٣ح ا٢ّ٤زالثالث
  اظّٓا أّ مطابطّا . : حفغ العّج    ٔا ُ ي ّحٔينا ٓ ٌْالطابع 

: القٔاو با٤مط باملعطّي ّاليَ#ٕ  #ً املي #ط ي ّم#ً مك#ازٓق      اـامؼ 
ًٌَْددرَىُْٓ ِِددنْىُُْ ُِْمددحٌ َّددُّْػٌَُْ إٌَِددَ  ٌََْْْددفِ ًََّددىُِْفًَُْ  ا٤م##٘   وْل##ُ  ع##ال ر

اضازٗ الط ##ال   (1) دتِدداٌَّْؼْفًُفِ ًََّنْيَددٌَْْ ػَددْٓ  ٌُّْنْىَددفِ ًًٌََُْْ ِددهَ ىُددُْ  ٌُّْفٍِْؽُددٌَْ    

ّاليػاٛ مً املػسنني ل قْو الكخابٔاىل با٤مط با٨غ جاب٘ ليساٛ ضغْل از 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه    عق  العسّ ّ ٣ج اؾطحٙ ّال دفٔ#ً م#ً   

 ّطإٗ اؾطّح ّاليَٕ  ً القعْز .
: لقس شوطىل إٓ٘ الاخث ا٨حػاٌ ّأىُ ططٓق لسثْاب العع#ٔه  الػازؽ 
دّاشا واٌ امل١مي#ٌْ ال#صًٓ و#ا سْا ٓ#ْو أح#س ّضوا#ْا       ًََْؼَِّْنٌُ لقْلُ  عال ر

ا٨ب##ل ّاؾٔ##از   الٔ##ْو ال ##الٕ ظطاح##ا َه طا ##٘ ز ّالطغ##ْل ٓس##عمَه      
ا٨حػاٌ ّال ق#ْٚ لئ#ل الث#ْاب العع#ٔه ي فن#ً ب#اب ا٤ّلْٓ#٘ أٌ   خس#ٙ         

    اليػاٛ با٨حػاٌ ّال قْٚ .  
أمط ضغْلُ بالفْضٓ٘ ّ سو ّ  كً ا٨غ جاب٘ مً الكخاب٘ با٤مط ز ّ
أ ٔ#ال املػ#سنني   ب#اب     سالرتاخٕ ل ك#اذ ٍ#صِ الفْضٓ#٘ غ#يدٔ٘ ثاب #٘  ي#      
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العاازاىل ي فنا أٌ ٓاسغ املػسه ّاملػ#سن٘ غ#ً الاس#ْت ح #ٙ ٓ قٔ#س ب#ا٤ّامط       
بؿ#ْء  بَا  ٌّّاليْإٍ الْاضزٗ   القطإٌ ّالػي٘ ي ّأ س  املػسنني ٓ قٔس

كأاٌ الك٣ٗ   غً الػ#ابع٘ ي ّفٔ#ُ   وال غً الاسْت لصا ٓػ خ   عسٔه ال
 سنْا الكيب الك٣ٗ لُ ّغسه )إىكْم  سٓسٗ ميَا وْلُ قسٙ از  سُٔ ّ

 .(1) (ّانطبِْ  سَٔا ابً  ؿطي ابً غاع غيني 
لقس مت ف ذ م ٘   العؿطًٓ مً ؾَط ضمهاٌ مً الػي٘ الثامي٘ لس#َجطٗ  

لسن٣ٔز ي ّغا  الغعّٗ  630ّْٓافق العاؾط مً ؾَط واىٌْ الثاىٕ مً غي٘ 
٘ اليت واىت معقْزٗ مع الييب قنس قسٙ از  سُٔ ىاى َاا وفاض وطٓـ لسَس

 .ّإلُ ّغسه   قسذ اؿسٓأ٘ 
أ ساٛ املػسنني مً بين السٜل بً ب ط بً وياى٘ اش وامت وطٓـ هػا سٗ  

 سٙ وأس٘ خعا ٘ الصًٓ ٍه حسفاٛ املػسنني ّحطم الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ   
غسه   مسٗ ػَٔع ّا #ساز اؾ#ٔـ لسغ#عّ  س#ٙ و ن#اٌ ا٤م#ط ّ #سو        ّإلُ ّ

لسجَ٘ اليت ٓ ْ ٌَْ الَٔا مع أٌ  سزٍه واٌ  ؿطٗ املػسنني معطف٘  ْٔف 
 ميَا:ّ آاىل محٔسٗ ي إ٢ي مً املػسنني ي ٢ّبس يصا ال  ناٌ مً أغااب 

 : مفا ٝ٘ ّماا  ٘ وطٓـ بايجْو . ا٤ّل 
 أٌ ٓ ه .: ف ذ م ٘ حق ٢ّبس الثاىٕ 
 : اوطاو الأت اؿطاو هيع غفك السماٛ فُٔ وسض ا٨غ طا ٘ .الثالث
فَه أٍسُ ي : ضأف٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بقطٓـ الطابع 

 .ّ ؿري ُ 
فكخٔذ أٌ  (2) دًََْٔذِضْ ػَشِريَذَهَ  َٕلْفَتِنيٍَّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

ٍصِ ا٦ٓ٘ م ٔ٘ ّىعلت وال ٍجطٗ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّو#او       
 الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ظنع ّاىصاض  ؿري ُ .

 ّّضز اـرب  سٙ وػنني :
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مٓل#ا ىعل#ت    خام باين ٍاؾه اش ّضز  ً الرباٛ ي و#ال ) اؾنع :  ا٤ّل
ّغ#سه  ّإل#ُ  مجع ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ    (1){ّ٪َأىٰصض٬  ٪ٰؿري٪ ٪َك ا٤وطبني}

 بين  اس املطس  ٍّه ْٓمٝص أضبعٌْ ض ٣ّي
 الط ل ميَه ٓإول املػيٯ٘ ّٓؿطب العؼي 
فإمط  سٔٯّا بٔط ٬ل ؾاٗ فإزمَا ثه وال : ازى٫ْا باغه از فسىا القْو  ؿطٗ  

 ؿطٗ فإوسْا ح ٙ قسضّاي ثه ز ا بقع  مً لي فجطع ميُ  ط ٘ ثه وال 
 اؾطبْا باغه ازي يه :
فؿطب القْو ح ٙ ضّّا فاسضٍه أبْ ي  فقال : ٍصا ما ٓػخطوه ب#ُ   

 ّغسه ْٓمٝص فسه ٓ  ٓسه.ّإلُ الط لي فػ ت الييب قسٙ از  سُٔ 
ثهٲ ز اٍه مً الغس  سٙ مثل شل#ك م#ً الطع#او ّالؿ#طاب ث#ه أى#صضٍه       

اىٯ#ٕ أى#ا    ّغسه فق#ال : ٓ#ا ب#ين  ا#س املطس#      ّإلُ ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
 اليصٓط الٔ ه مً از غاخاىُ ّالاؿري ملا هٕٛ بُ أحس مي هي

  ٝ  ه بالسىٔا ّا٦خطٗ فإغسنْا ّأطٔعْىٕ  َ سّاي 
 ّم٪ً ْٓاخٔين ١ّٓاظضىٕ ّٓ ٌْ ّلٔٯٕ ّّقٕٔ بعسٖي 
 ّخسٔفيت   أٍسٕ ّٓقهٕ زٓين؟ 
 فػ ت القْوي 
 ّأ از شلك ث٣ثّا ولٯ شلك ٓػ ت القْوي 
ّٓقْل  سٕ : أىا فقال : أىت فقاو الق#ْو ٍّ#ه ٓقْل#ٌْ ٤ب#ٕ طال#  :       

 .(2) (أطع ابيك فقس ُأمِّط  سٔك.
 ي بإٌ  ْ ُ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه نْو اؾنع:  الثاىٕ 

ّأىصض  } ً ابً  ااؽ وال : ملا ىعلت   ز ْ ُ ّاىصاضِ ال  نْو وطٓـ ي )
  عل ٓس ٍْه وااٜل وااٜل . (3){ ؿري ك ا٤وطبني 
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ّأخطج غعٔس بً ميك#ْض ّالاد#اضٖ ّاب#ً مطزّٓ#ُ ّاب#ً  طٓ#ط ّاب#ً        
ّأى#صض  ؿ#ري ك    }امليصض ّاب#ً أب#ٕ ح#امت  #ً اب#ً  ا#اؽ و#ال : مل#ا ىعل#ت          

ّغسه ّإلُ ّضٍطك ميَه املدسكني خطج الييب قسٙ از  سُٔ  (1){ا٤وطبني 
ا مً ٍ#صا ال#صٖ َٓ #ً؟    ح ٙ قعس  سٙ الكفا فيازٚ ٓا قااحاِ . . فقالْ

والْا : قنس . فا  نعْا الُٔ ي فجعل الط ل اشا مل ٓػ طع أٌ ىطج أضغل 
 . ضغ٢ّْ لٔيعط ما ٍْ 

فجاٛ أبْ ي  ّوطٓـ فقال : أضأٓ  ه لْ أخرب  ه أٌ خ#٣ّٔ ب#الْازٖ    
ٕٲ والْا : ىعه . ما  طبيا  سٔك ا٢ ق#سوّا    طٓس أٌ  غري  سٔ ه أوي ه مكسو

صٓط ل ه بني ٓسٖ  صاب ؾسٓس  فقال أبْ ي  :  اّا لك غ#اٜط  وال : فإىٕ ى
 . (2){ ات ٓسا أبٕ ي  ّ    }الْٔو أيصا مجع يا! فيعلت 

و#ال :   (3){ّأىصض  ؿري ك ا٤و#طبني   }ّأخطج  اس بً محٔس  ً و ازٗ 
ّغ#سه ى#ازٚ  س#ٙ الك#فا بإفد#اش      ّإل#ُ  شوط ليا أٌ ىيب از ق#سٙ از  سٔ#ُ   

ٓس ٍْه ال از . فقال   شلك املؿطوٌْ : لقس باىل   ؿري ُ . فدصا فدصّا
ْٯىل ميص السٔس٘  .(4) (ٍصا الط ل َٓ

ٍّل مً  عاضض بٔيَنا ي اؾْاب ٢ ي ل  ٌْ اليػ#ا٘ ب#ني اى#صاض  ام#٘     
 ٌّ   وطٓـ ّاىصاض خكْم بين ٍاؾه  نْو ّخكْم مطس#ق ي اش ٓيف#طز  

ي  هّؼصٓطٍه ّاىصاضٍمع قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بْ غ مً الييب 
 .  اىل العام٘ىصاضّٓؿرتوٌْ مع  ام٘ وطٓـ با٨

 قػٔنّا ونا مي ً  قػٔه اىصاض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لعؿري ُ 
 إخط :

 : ا٨ىصاض أّاٌ ىعّل إٓ٘ اىصاض العؿريٗ . ا٤ّل
 : اىصاض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لقْمُ مسٗ بقاُٜ   م ٘ .الثاىٕ 
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: ؤاو الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باىصاض  ؿري ُ ّوْمُ بعس لثالثا
 ايجطٗ .

ّغسه أٍل ّإلُ : مجع ىيب از قسٙ از  سُٔ  الاكطّٖوال اؿػً ) 
أ٢ اٌ لٕ  نس#ٕ ّل #ه  نس #ه ي أ٢ اى#ٕ ٢ أ #ين       :فقال ي بٔ ُ وال مْ ُ 

٢ أ #طفي ه ٓ#ْو     ي ه م#ً از ؾ#ّٔٝا ي أ٢ اٌ أّلٔ#اٜٕ م#ي ه امل ق#ٌْ ي أ٢     
القٔام##٘  ##إ ٌْ بال##سىٔا ؼنسْىَ##ا  س##ٙ و##طاب ه ي ّٓ##إ ٕ الي##اؽ ونس##ٌْ        

 .(1)(ا٦خطٗ
  سٔ#ُ  لقس واٌ اىصاض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لعؿري ُ قسٙ از

ّإلُ ّغسه ضأف٘ بَه ي ٍّْ مً مكازٓق اىصاضِ لسياؽ مجٔعّا ي وال  ع#ال  
 .(2)دًََِْٓ ؼٌٌََْيَاٌِرُنْذِضَ َُْم  ٌْمُفٍَ ر

ّ ##اٛىل إٓ##٘ الاخ##ث بالاؿ##اضٗ فَ##ل   ه##نً ا٨ى##صاض   ميطْوَ##ا أّ      
 .  (3)ْ الصٖ ىأيُ   باب ا٦ٓ٘ اىصاضمفَْمَا ي اؾْاب ىعه ي ٍّ

 .: مْنْ ٔ٘ قسذ اؿسٓأ٘   ف ذ م ٘ مً  ري وثري و ال اـامؼ 
  الق #ال  : بٔاٌ اؿ ن٘ ّالهاط  يس املػسنني ب#إٌ ٓ ْ َ#ْا   الػازؽ 

 ٌْ ٔال  َ٘ ّبسسٗ ٢ ٓعسنْىَا ي امنا ٓ فٕ   املقاو طا ٘ از ّضغْلُ ي ل
 ٌَّددذَِّٓ  سْددرَعَاتٌُ  ٌٍَِّددوِ  ف## ذ م ##٘ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال   إٓ##٘ الاخ##ث ر  

 د.ًَ ٌفمسٌُيِ

: زخْل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه م ٘ مػاملّا ّلٔؼ الػابع 
 قاضبّا .

 وطاو م ٘ ّاؿطو .٨ز ْٗ الكخاب٘ ّأ ٔال املػسنني  :الثامً 
: ميع وطٓـ مً ىسب القااٜل احملٔط٘ بَا ّ ػدري أمْايه لق ال ال اغع 

 الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاملػسنني .
                                                           

 .7/412السض امليثْض  (1)
 .7غْضٗ الؿْضٚ  (2)
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سخْل ض #ال  ل# الييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه    غعٕ : العاؾط 
أّ ق س#ْا   ال#سفاع  #ً ا٤ّث#اٌ ّ ااز َ#ا      ّىػاٛ وطٓـ ا٨غ٣و ب#سل أٌ ٫ٓ 

ٌَْْسَ ٌَهَ ِِْٓ  َِْٕفِ بَِْءٌ ًَْْ َّرٌُبَ ػٍََْْيُِْ ًَْْ ُّؼَذِّتَيُُْ ي وال  عال رميْ ْا  سٙ ال فط 

  عسق مهامني إٓ٘ الاخث بإمْض :ّ  (1)دنَئَِّٔيُُْ ظَاٌٌَُِّْ

 : ّاوع٘ أحس .ا٤ّل 
 . : الْٔو ال الٕ لْاوع٘ أحسالثاىٕ 
 ّاوع٘ أحس .اليت  ست : ا٤ٓاو ّا٤ؾَط ّالػيني الثالث
: أفطاز العماٌ الطْلٔ٘ ال٣حق٘ لْاوع٘ أحس بسخاظ  قٔٔ#س ا٤ #ط   الطابع 

الععٔه   إٓ٘ الاخث باحػاٌ ّ ق#ْٚ الك#خاب٘ ال#صًٓ ؾ#اضوْا   معطو#٘      
أحس ي لأاٌ واىٌْ ٍّْ لعّو  سو ّوْي الكخابٕ مَا طّا أّ أىكاضّٓا  يس 

 َس   الق ال ؼت لْاٛ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  بل ٢بس أٌ ه
ي وال  ا٨ىػاٌطا ٘ از ّضغْلُ ي اش ٓ قْو ا٨مياٌ بالعاازٗ ٍّٕ  س٘ خسق 

 .(2) دًََِا مٍََمْدُ  ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ إَِّٙ ٌَِْؼْثًُُُِّْ عال ر

واى#ت الك#٣ٗ ّالك#ٔاو ّالعو#اٗ      ّحٔينا زخل املػ#سنٌْ معطو#٘ أح#س   
لسصًٓ  صوطٍنا مً ا٨حػاٌ ّال قْٚ ايا ي ّأزاٛ ول فطز  همفطّن٘  سَٔ

ّبعسٍا  إٓ٘ الاخث ل كاح  الفطاٜض أؾدام الكخاب٘ وال معطو٘ أحس
 ي ّل اني إٓ٘ الاخث واىْىّا مً ّ ِْ :

 : لعّو  قٔس املػسنني بػيً ال قْٚ . ا٤ّل
 بٔاٌ امل٣ظم٘ بني ا٨مياٌ ّا٨حػاٌ .: الثاىٕ 

 .اىاعاث املػسنني ل٩حػاٌ لسصاىل ّالغري  الثالث :
ط ا٨حػاٌ بامل١ميني ي فسه  قل كّمً ا٨ جاظ   إٓ٘ الاخث  سو ح 

ا٦ٓ٘ : لس#صًٓ أحػ#يْا م#يَه لسن#١ميني أّ لسنػ#سنني ي امن#ا ّضز ا٨حػ#اٌ        
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مطسقّا ي ل عه مفأٍه الك٣ح ي ّٓ ٌْ ول مً ا٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً 
ْل#ُ  أْىل ي ٍّْ مً مك#ازٓق و املي ط حانطًٓ   املي سٓاىل ّا٤غْاء ّال

 .(1)دوُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِر عال

شاىل الْٔو الصٖ اب سأىل ب#ُ ي ّغ#اض ال#ييب     لقس اىقهت معطو٘ أحس  
قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ م عق#اني الع#سّ   الٔ#ْو ال #الٕ م#ع          
 طاحا َه الؿسٓسٗ لٔعْزّا مً زٌّ و ال ي ّفُٔ ضأف٘ ّؽفًٔ بَه مً  يس 

ال###رب ّ ن###ل  لكاز  ###ع ّ ###ل لٔااؾ###طّا ا٨حػ###اٌ ّٓػ###اض ْا   مػ###ا 
ال##صًٓ ب##ازضّا ال ي فق##س ف##اظ املػ##سنني ي ّفٔ##ُ مْ ع##٘ ٤ ٔ##ال الك##اؿاىل

املػ#اوً  زخْل ا٨غ٣و مً ب#ني  ن#ْو الي#اؽ ٍّج#طّا ا٤ٍ#ل ي ّ طو#ْا       
السٓاض ّاىفقْا ا٤مْال   غأل از ي ّفاظّا ه طم٘ مل ٓيسَا  ريٍه م#ً  ّ

 ا٤ّلني ّا٦خطًٓ مً  َاىل :
 ْل از ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ: اليط##ق بالؿ##َاز ني  س##ٙ ٓ##س ضغ## ا٤ّل

 .ّغسه
 : ماآع٘ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الثاىٔ٘ 
: ايجطٗ مع ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال املسٓي٘ أّ الثالث٘ 

 اغ قاالُ فَٔا ّىكط ُ .
 :  سقٕ القطإٌ مً  ٯ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الطابع٘ 

 .: ؾطي حهْض ىعّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ اـامػ٘ 
: قريّضٗ الكخاب٘ أططافّا   أغااب ى#عّل إٓ#اىل م#ً الق#طإٌ     الػازغ٘

ّخس##ْز أمس##اَٜه   ٍ##صا الا##اب م##ً العس##ه ه##ا فٔ##ُ الفد##ط ّالع##ع ي##ه        
 اضَٓه.ضّلص

ّميَا إٓ#٘ الاخ#ث ال#يت   ه#نً الؿ#َازٗ م#ً  ي#س از  #ع ّ #ل ي#ه           
 با٨غ جاب٘ لُ غاخاىُ ّلطغْلُ .
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 سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه و#ال از  ع#ال      ّ  خطاب ال الييب قنس قسٙ از 
 .(1) دًََْضْسٍَْنَانَ ٌٍِنماالِ ضَسًٌُٙ ًَوَفََ تِاٌٍَّوِ بَيَُِّْ ر

: اـطّج ال مٔازًٓ املعاضا زفا ّا  ً الياْٗ ّال يعٓل ي ٍّصا الػابع٘ 
  سٙ ّ ِْ :اـطّج 

 : السفاع مع ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّؼت لْاُٜ .ا٤ّل 
: السفاع ّالغعّ   الػطآا اليت ٓاعثَا ضغْل از قسٙ از  سُٔ الثاىٕ 

 ّإلُ ّغسه .
: قاضب٘ ّو ال املط سًٓ بعس مغازضٗ الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ    الثالث

ّإلُ ّغسه ال الطفٔق ا٤ سٙ ي  سك احملاضب٘ اليت  سل  سٙ ق#سء ا٨مي#اٌ   
  سُٔ ّإلُ ّغسه . ّال ػسٔه ّالٔقني بكسء ىاْٗ قنس قسٙ از

 ّو نل و ال الكخاب٘ ٤ٍل الطزٗ ّ ٍّْا :
 : اىُ مً مكازٓق إٓ٘ الاخث ّمهامٔيَا القسغٔ٘ .  ا٤ّل
: اىُ مً خكْم ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل ٤ٌ الطغْل اى قل ال الثاىٕ 

 الطفٔق ا٤ سٙ .
: اىُ لٔؼ م#ً مك#ازٓق إٓ#٘ الاخ#ث ٤ىَ#ا خاق#٘ هعطو#٘ أح#س         الثالث 

 محطاٛ ا٤غس اليت مل ٓقع فَٔا و ال .ّ عّٗ 
ّالكخٔذ ٍْ ا٤ّل ي اش أىُ اغ# جاب٘ ز ّالطغ#ْل ّز #ْٗ ال ال ْحٔ#س       

بع#ض ض٠غ#اٛ القااٜ#ل ّ ػ#دري     م#ً وا#ل   ّوثط مس ْا الياْٗ ّال يا١ خاق#٘  
ي ّفطّ َن#ا  ما واٌ مً  يافؼ بني ضبٔع٘ ّمه#ط  مع العكأ٘ القاسٔ٘ خاق٘ 

 .ّال خاغس ّالطنع ّاؾَال٘ 
 سٙ ا٨حػاٌ ّال قْٚ ّاـؿ#ٔ٘   ٍاّمً ا٨ جاظ   إٓ٘ الاخث  إؤس 

ا ف نعني ّم فطوني ال يعِ  ً نمً  يس از  ع ّ ل ي لٔ ٌْ مً مكازٓقَ
ًََِا ُِؽَّمٌُّ إَِّٙ ضَسٌُيٌ لَُّْ مٍََدْ ِِْٓ لَثٍِْدوِ  ٌفوسُدًُ   الطزٗ ّا٨ض ساز ي ّوس وال  عال ر
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ًَ  ْٔمٍََثْرُُْ ػٍَََ َْػْمَاتِىُُْ ًََِْٓ َّنْمٍَِةْ ػٍَََ ػَمِثَْْوِ نٍََْٓ َّىُفم  ٌٍَّوَ َْنَئِّْٓ َِاخَ ًَْْ لُرِ

 .(1) دبَْْ ًا ًَسََْعَُِْ  ٌٍَّوُ  ٌشماوِفَِّٓ

لقس  يجع ىكط املػسنني   معطو٘ بسض مع وس# َه ّال#يقل   م#١ّىَه     
بفهل مً از ّاغ جاب٘ ميُ ٨ؿاح ىأُ قنس ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه     

إِاْ ذََّْدرَِِْصٌَُْ  بالس اٛ ّغ١ال اليكط ي وال  عال غك#ْم معطو#٘ ب#سض ر   

 .(2) دِِْٓ  ٌََّْٚئِىَحِ ُِفْدِنِنيَضَتمىُُْ نَاسْرَعَابَ ٌَىُُْ َِِّْٔ ُُِِّّووُُْ تِىٌَْ ٍ 

ّبٔيت إٓ٘ الاخث ؾ ط الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّاملَ#ا طًٓ      
ّا٤ىكاض ز  ع ّ ل  سٙ اغ جاب ُ لسس اٛ ّىكطِ يه   معطو٘ بسض بإٌ 
اغ جابْا لسيساٛ باـطّج مً املسٓي٘ امليْضٗ خسً العسّ ملطاضز ُ ّزفع ؾطِ 

 ا٨مياٌ   اليفْؽ ي ّبٔاٌ مط ا#٘ الك#رب ال#يت بسغَ#ا      يَا ي ّل ثأت معامل
املػسنٌْ مما ٓسل  سٙ أٌ از  ع ّ ل ٢ َٓ  اليكط ّحسِ ي بل َٓ  ما 
ٓرت    سٙ اليكط مً أغااب السطً ّالفٔض ا٨يٕ ي ّميَا مهامني إٓ٘ 

 الاخث .
از با#سض ل ػ# جٔاْا ل#ُ     وهٍّل ٓك#ذ اؾن#ع ب#ني ا٦ٓ# ني : لق#س ىك#ط      

ّلطغْلُ مً بعس ما أقاب ه القطح ( اؾْاب ىعه ي ٍّْ م#ً ا٨ ج#اظ     
 فهل از  ع ّ ل باق٣ح امل#١ميني لسقٔ#او بْظ#اًٜ اـ٣ف#٘   ا٤ضض     

 .ّ عاٍس مقاماىل ا٨مياٌ ّغيً ال قْٚ 
ل  ٌْ ٍصِ ا٨غ جاب٘ ّ  غا ٘ الهطاٛ ّؾسٗ أشٚ اؾطاحاىل ّ َسٓس  

طٓـ ّمً ّا٢ٍه ي ّما ٓاثُ امليافقٌْ مً ا٤ضا ٔ#ً م#ً ا٦ٓ#اىل ي    وفاض و
   .(3) دوَذٌَِهَ ُّثَْأُٓ  ٌٍَّوُ ََّاذِوِ ٌٍِنماالِ ٌَؼٍََّيُُْ َّرَّمٌَُْوال  عال ر

 لقس شوطىل إٓ٘ الاخث ا٨غ جاب٘ مً  َاىل :
                                                           

 .144غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .9غْضٗ ا٤ىفال  (2)
 .187غْضٗ الاقطٗ  (3)
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 : ا٨غ جاب٘ ز . ا٤ّل
 : ا٨غ جاب٘ لسطغْل .الثاىٔ٘ 
 جاب٘ ز ّالطغْل .: ا٨غ الثالث٘ 

ّ  ا٦ٓ٘ ثياٛ  سٙ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّبٔاٌ لسنط ا٘ 
 الػامٔ٘ اليت ضظوُ از  ع ّ ل مً  َاىل :

 : قريّضٗ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مػ جابّا لُ . ا٤ّل
بإىَا مً :  قٔٔس ا٨غ جاب٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه الثاىٔ٘ 

 ا٨غ جاب٘ ّالطا ٘ ز  ع ّ ل .
ٍّل ا٨غ جاب٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بعطض ّاحس مع 
ا٨غ جاب٘ ز ي أو أىَا مسخق٘ ّ ابع٘ يا ي اؾْاب ٍْ الثاىٕ ي فا٤قل ٍْ 

 ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل.
بُ   ٕأّ قسٓط إٓ٘ الاخث : الصًٓ اغ جابْا ز ّاغ جابْا لسطغْل فٔنا 

مً  يس از ي لأاٌ أٌ و٣ّ مً اغ جاب٘ الكخاب٘ ز ّاغ جاب َه لسطغْل 
ؾ##اٍس  س##ٙ ا٨مي##اٌ ي ّزلٔ##ل  س##ٙ اي##سٚ ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق ا٨حػ##اٌ   

 ّمياغا٘ ل٥ ط الععٔه .ي ّال قْٚ السصًٓ  صوطٍنا إٓ٘ الاخث 
ْل : الثياٛ مً  يس از  سٙ الصًٓ اغ جابْا ّام ثسْا لي#ساٛ ضغ#   الثالث٘

 از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باـطّج خسً العسّ بعس معطو٘ أحس.
: فٞ ا٤ ط الععٔه  ً اغ# جاب٘ لطغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ     الطابع٘ 

ٍّ##ل ه##ْظ ل٧م##ط ب##املعطّي ّالي##إٍ  ##ً املي ##ط أٌ ٓق##ْل  ي ّإل##ُ ّغ##سه 
 جٔاْا لسطغْل ل فْظّا بالثْاب الععٔه .اغ 

ْ إٓ##٘ الاخ##ث بقك##س ا٤م##ط ّال##س ْٗ     ّه##ْظ أٌ ٓ س## اؾ##ْاب ىع##ه ي  
فنً خكاٜل إٓ٘ الاخث الرت ٔ  بػال اي#سٚ  ل٩غ جاب٘ ز ّضغْلُ ي 

ّا٤ح او اليت  اٛ بَا القطإٌ ّالػي٘ اليآْ٘ ي ّ  جس#ٙ ا٨غ# جاب٘ لس#ييب    
 قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بْ ِْ :

 :  سقٕ إٓاىل القطإٌ . ا٤ّل
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 . (1) سُٔ ّإلُ ّغسه لسقطإٌ:  فػري الييب قسٙ از الثاىٕ 
 : ػسٕ  طمج٘ القطإٌ بالػي٘ اليآْ٘ ي اش أىَا مطإٗ لسقطإٌ .الثالث 
ي   سُٔ ّإلُ ّغسه   وْلُ ّ نسُ: ا٨و ساٛ بالييب قنس قسٙ ازالطابع 

ًََِا َذَاوُُْ  ٌفمسُدٌيُ  اش أٌ ٍصا ا٨و ساٛ مً ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل لقْلُ  عال ر

 .(2) دًََِا َٔيَاوُُْ ػَنْوُ نَأْرَيٌُ نََُذًُهُ 

ونا ز ا الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه املػسنني ّاملػسناىل ال 
 العنل بػي ُ ّ سو الععّي أّ ا٨ طاض  يَا .

٢ ألف#ني   :ّغ#سه و#ال   ّإل#ُ   ً أبٕ ضاف#ع  #ً ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ      )
أحسوه م  ّٝا  سٙ أضٓ  ُ ي ٓإ ُٔ ا٤مط مً أمطٖ مما أمطىل بُ أّ ىَٔت  يُ 

  . (3) (فٔقْل : ٢ ىسضٖ . . . ما ّ سىا   و اب از ا اعياِ
لقس  عل از  ع ّ ل اؿٔاٗ السىٔا زاض ام خاٌ ّاخ ااض ّ فهل ّأ اٌ 

ّ عل ول (4) د ىَُِّْٔا  ٌصأفَ طَ  ٌَُّّْْرَمَُِْ املػسنني بإٌ أىعل   القطإٌ وْلُ  عالر 

ل  ٌْ ٍصِ ال ٣ّٗ ي مػسه ّمػسن٘ ٓ سْاٌ ٍصِ ا٦ٓ٘  سٗ مطاىل   ول ْٓو 
 ْىّا ّىْع ططٓق ل٩غ جاب٘ ز ّالطغْل ّلس ْفٔق   ام خاىاىل السىٔا اليت 

   الغسّ ّالعؿٕ . ا٨ىػاٌ ساٍه 
اط املػ قٔه ّأنسْا الػأل ّل ً الصًٓ وفطّا ام يعْا  ً غ١ال الكط

ّ فسْا  ً أغااب ايسآ٘ ّالك٣ح ي ّأق#طّا  س#ٙ قاضب#٘ ال#ييب قن#س      
ميْا بطغال ُ ي ف فهل از  #ع ّ #ل   إقسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي ّالصًٓ 

 بآٓ٘ الاخث ل  هنً أمْضّا :
 :  كن٘ الصًٓ إميْا مً مفأٍه الؿطا ّاله٣ل٘ . ا٤ّل

 غ جاب٘ ّا٤م ثال ٤مطِ  عال .: بٔاٌ غال ا٨الثاىٕ 
                                                           

 أىعط اؾعٛ ا٤ّل ّالثاىٕ مً و ابيا املْغْو  فػري الييب ) م (لسقطإٌ . (1)
 .7غْضٗ اؿؿط  (2)
 .6غْضٗ الفاؼ٘  (3)
 .7غْضٗ اؿؿط  (4)
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 رت ٔ  با٨غ جاب٘ لُ غاخاىُ .ال: الثالث 
ل#ٔؼ   ا٨غ# جاب٘ ز ّالطغ#ْل ا٢ اـ#ري     ٍّ#ْ :  : بٔاٌ و#اىٌْ  الطابع 
 ّالف٣ح .

: لعّو ا٨م ثال ٤ّامط ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي اـامؼ 
 ا٨غ جاب٘ لُ مً ا٨مياٌ بياْ ُ .بياْ ُ ي أّ ول  طؾذ ّ سو وفآ٘ ال كسٓق 

ابق٘ ػ##لٔن ##اظ امل##١مً  ##ً  ##ريِ م##ً املي##افقني ي ل##صا  ##اٛىل ا٦ٓ##اىل ال  
ّمكٔا٘ املػسنني فَٔا مياغ#ا٘ لسفك#ل   ي  با٨خااض  ً قريّضٗ معطو٘ أحس

ِْ  ٌٍَّوِ ًٌَِّال نٔٔع بٔيَه لقْلُ  عال ر ِْ نَثِئِاْ َ  ٌْعَّْؼَا ُْ ٌَََّْ  ٌْرَمَ َْؼٍََُْ ًََِا َْصَاتَىُ

 .(1) دًٌََِْؼٍََُْ  ٌَّذَِّٓ َٔانَمٌُ * ٌُّْؤِِْنِنيَ 

: اقاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض باؾطاحاىل الؿسٓسٗ ْٓو معطو#٘   الػازؽ
 أحس ي ٍّٕ ؾاٍس  سٙ أمْض :

 : ا٨غ جاب٘ ٤ّامط از .أ٢ّّ 
: قسء ىاْٗ قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باىقطاع أق#خابُ ال  ثاىّٔا 

 از ّطا  ُ ّبصيه الْغع   الصب ّالسفاع  يُ .طا ٘ 
ا٤شٚ  : بس####ْت الك####خاب٘ أمس####ٙ مطا ####  ا٨مي####اٌ ل خنس####َهثالث####ّا 

 ي ّ عطنَه لسق ل   غأل از .ّاؾطاحاىل
: الاؿاضٗ باؾي٘ ي ٍّْ مً مكازٓق خامت٘ ا٦ٓ٘ با٤ ط الععٔه ي الػابع 

 ٌُّْؤِِْنِنيَ َْٔفََُّيُُْ ًٌَََِْْ ٌَيُُْ تِىَْم ٌَيُُْ  ٌْعَنمدحَ  إِْم  ٌٍَّوَ  بْرَفٍَ ِِْٓ وال  عال ر

ٌَْض ِج           ْْددِو َؼمةددا ِنددِ  ٌرَّدد ٍَ ًَْػددَُّ  َػ  َْ ٍُددٌ ُّْمَر ًَ  َْ ٍُددٌ َْْمُر ٍَّددِو َن ٌ  ًِ َْ ِنددِ َسددِثْ ٌٍُ َُّمدداِذ

  .  (2) دًَ ِٗجنًِِْ ًَ ٌْمُفَِْْ ًََِْٓ ًَْْنََ تِؼَيُِّْهِ ِِْٓ  ٌٍَّوِ

  مْنْع إٓ٘ الاخث  سٙ ّ ِْ :ّوس أخ سً  

                                                           

 .167-166غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .111غْضٗ ال ْب٘  (2)
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: اضازٗ خطّج ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ ال        ا٤ّل
حس الػازؽ  ؿط مً ؾَط ؾْال مً الػ#ي٘ الثالث#٘   ا٤طاٛ ا٤غسي ْٓو مح

)أخط ##ُ الطرباى##ٕ  ##ً اب##ً  ح##س م##ً ّاوع##٘ أح##سّالس##َجطٗ أٖ بع##س ٓ##ْو 
  .(1)( ااؽ

از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ ال     : : أضاز خطّج الييب قسٙ الثاىٕ 
بسض الكغطٚ   العاو ال الٕ لْاوع٘ أحس ي   ؾَط ؾعااٌ مً الػي٘ الطابع٘ 
لسَجطٗ بعس مْ سٗ ّّ ٔس أبٕ غفٔاٌ   إخط غا ٘ مً معطو٘ أحس ّ يسما 

 . ٍهٯ  ٔـ املؿطوني بالعْزٗ ال م ٘ ّ ػنٙ  عّٗ بسض الكغطٚ
 .(2) فكٔل   أغااب اليعّلٔإ ٕ معٓس ّغ ّاملد اض ٍْ ا٤ّل ي

لٔفْظ املػسنٌْ بالكرب ّٓ قٔسّا بػ#يً ال ق#ْٚ ّوطق#ْا  س#ٙ الْف#اٛ      
 .(3)دًًََْْنٌُ  تِاٌْؼَيُِّْ إِْم  ٌْؼَيَُّْ وَاَْ ََِّْ ًٌُٙبالعَسي وال  عالر

 
 1438 اؿج٘ شٖ 14حطض   
          7/9/2017                   

 
 
 
 

 
 

                                                           

 .60/ 1ا٨ قاٌ    سْو القطإٌ (1)
 مً ٍصا اؾعٛ . 184أىعط م  (2)
 .34غْضٗ ا٨غطاٛ  (3)
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 سْددرَعَاتٌُ  ٌٍَِّدوِ ًَ ٌفمسُدٌيِ ِِددْٓ تَؼْدُِّ َِددا َْصَداتَيُُْ  ٌْمَددفْغُ       ٌَّدذَِّٓ ر لىٌههت حؼهه ى

 .172ا٦ٓ٘  دٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِْ

 اإلػشاب واٌٍغت
 هْظ ا طابُ  سٙ ّ ِْ : :  ًالصٓ

 . قسٓطِ )ٍه(  هنطخرب ملا سأ م:  ا٤ّل
٢ّ مائّا  سٙ الف ذ   قل  #ط ىع#ت   ْمْقامسّا ا طابُ  ٓكذ:  الثاىٕ

ون###ا   بسخ###اظ الك###س٘ ب###ني ا٦ٓ###٘ الػ###ابق٘ ّإٓ###٘ الاخ###ث ي   لسن###١ميني ي
 (1)داٌَِهَ  ٌْىِرَابُ َٙ ضَّْةَ نِْدوِ ىُدٍَُّ ٌٍُِّْدرَّمِنيَ   رالصًٓد   وْلُ  عال ر طابا

  لأاٌ وا سٗ ٍّٕ أٌ الفاقس٘ بني ا٦ٓ ني ٢ متيع مً ال ساخل ّا٨ كال 
ا٨ طاب بسخاظ اؼاز املعيٙ ي ٍّْ ٢ ٓ عاضض مع ا طاب ال سن#٘   أّل  
ا٦ٓ٘  سٙ مْ مػ قل ي اش أٌ وْا س ا٨ طاب مً قيا ٘ اليخ#ْ ي ّمعي#ٙ   

 القطإى#ٕ با٢ق#سّز   ٘ السفغالسفغ القطإىٕ أ ه ميَا ي ٍّْ مً أغطاض احاط
  مً الْواٜع ّا٤حساث .

 بسل مً امل١ميني . : الثالث
 : مفعْل بُ ميكْب بفعل مقسض )أ ين( .الطابع 

ٕ   (2)د ٌَّذَِّٓ ٌَدُْ ٍَّْؽَمُدٌ  تِيِدُْ   ربسل مً :اـامؼ  ي ّل #ً اليػ#ا٘   وال#ُ م #

بٔيَنا ٍٕ العنْو ّاـكْم املطس#ق ي فال#صًٓ مل ٓسخق#ْا بَ#ه أ #ه م#ً       
لاسل ي ّمً خكاٜل اّ ال بسض الكغطٚأالصًٓ خط ْا ال محطاٛ ا٤غس 

 .نس٘ال ػاّٖ   اؾ
 .(3)دٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْي ّخربِ راىُ ما سأ :الػازؽ 

                                                           

 .2غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .170غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .173غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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  .(1)دِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُرخربِما سأ ّ الػابع :

 اغ جابْا : فعل ماض ماين  سٙ الهه ي الْاّ : فا ل .
 :  اض ّفطّض م عسق باغ جابْا .ز

معطْي  سٙ لفغ اؾ٣ل٘ ي ّالطغْل : الْاّ : حطي  طً : الطغْل 
 ٍّْ فطّض مثسُ .

 د. سْرَعَاتٌُ مً بعس :  اض ّفطّض م عسق ب# ر

 ما : حطي مكسضٖ .
 .أقاب : فعل ماض 

 مفعْل بُ . ٍه : ننري 
 القطح : فا ل مطفْع ّ ٣م٘ ضفعُ الهن٘ العاٍطٗ  سٙ إخطِ .

 د   قل  ط مهاي الُٔ . َِا َْصَاتَيُُْرّاملكسض امل١ّل 

لسصًٓ : ال٣و : حطي  ط ي ال#صًٓ : اغ#ه مْق#ْل م#اين   ق#ل  #ط       
 م عسق هخصّي خرب مقسو .

 أحػيْا : فعل ماض ماين  سٙ الهه .
 الْاّ : فا ل .

 . ميَه : مً : حطي  ط
 د.َْؼََّْنٌُ ننري   قل  ط م عسق هخصّي حال مً الهنري   ر: ٍه 

 ّأ قْا : الْاّ : حطي  طً .
ض ماين  سٙ الهه املقسض  سٙ ا٤لً احملصّف٘ ٨ل ق#اٛ  أ قْا : فعل ما

 .الػاويني 
 فا ل .: الْاّ  

 اٍطٗ  سٙ إخطِ .عالهن٘ ال ُأ ط : ما سأ م١خط مطفْع ي ّ ٣م٘ ضفع
 .مطفْع مثسُي  عٔه : قف٘ لسصًٓ 
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ا٨ اب٘ بالفعل ّالقْلي ّا٨م ثالي ّا٨ اب٘ مع القاْلي : ّا٨غ جاب٘  
 ّ يفٔص ا٤مط. ّا٨غ جاب٘: الطا ٘

ٓقال اغ جاب ٤مطِ أٖ أطا ُ فٔنا ز اِ الُٔ ّؤل ظمً ا٨غ جاب٘ ٍْ 
 . الفاقل العمين بني حسّث احملفع ّا٨غ جاب٘ لُ

 .ض ع ال ٣و ا٨ اب٘ الطز  سٙ الػ١ال ّّ 
ّٓيفطز از  ع ّ ل با٨غ جاب٘ لسس اٛي ّمً أمساُٜ  ع#ال امُلجٔ# ي   

َإِِّٔددِ لَفِّددةٌ ُْظِْددةُ دَػْددٌَجَ  ّ  ال يعٓ##لرٍّ##ْ اغ##ه فا ##ل م##ً أ ##اب هٔ##    

  .(1)د ٌُّم ػِِ إِاَ  دَػَأِِ نٍَََّْْْرَعِْثٌُ  ٌِِ

 بالف ذ: اؾطح بعٔيُي ٍّْ املطغْو   إٓ٘ الاخث.طح ّالَق
ي (2)دإِْْ ََََّّّّْْدىُُْ لَدفْغٌ  : أمل اؾ#طاحي و#ال  ع#الر    -بالهه -ّالُقطح 

اؾطاح ّمل  صوط أملَا ٤ٌ از  ع ّ ل لٔ ٌْ مً ا جاظ إٓ٘ الاخث شوط 
ٓسفع ٍصا ا٤ملي ّٓسل  سٙ و#اىٌْ ال#سفع ٍ#صا خ#طّج الك#خاب٘   الٔ#ْو       
ال الٕ مع ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال مح#طاٛ ا٤غ#سي ّؤ#ل    

 .ّاحس  حّالُقط حمعيٙ الَقط
 ّاؾنع : الُقطٯحي ّالقْاضحي ّالُقط٫ح.

ٌٲ )ّوال ابً ميعْض  ٌٲ الَقط٬ح٪ اٰؾطاح٫ بَإ ٔاىَا ّوَإ الُقط٬ح٪ َأَله٫ اٰؾطأح ّوَإ
٬َس٪ٍه ٬َس٪ٍه ّ ٪ ٌ٪ ٔا٢ٖ  ٫ ٫ْ ٬س ٢ّ هسّ ْ٪ ٬ٰس ّال  .(3)(وال ٍّْ مثل٫ ال
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 يف سٍ ق اٌَ ث

 قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ با٦ٓاىل اجملاّضٗ ي ٍّٕ  سٙ ؾعا ني :
قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ با٦ٓاىل اجمل#اّضٗ الػ#ابق٘ ي ٍّ#ٕ  س#ٙ      الؿعا٘ ا٤ّل :

: ِْ ّ 
ََّّْرَثْشِفًَُْ تِنِؼَّْحٍ ِِدْٓ  : قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ با٦ٓ٘ الػابق٘ ر الْ ُ ا٤ّل

 ّفُٔ مػاٜل : (1)د ٌٍَّوِ ًَنَىًٍْ ًََْْم  ٌٍَّوَ َٙ ُّىِْغُ َْظْفَ  ٌُّْؤِِْنِنيَ

 قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ ني : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل  : املػإل٘ ا٤ّل
 .ٓػ اؿطٌّ ( 

ّ لق##س  ع##ل از  ##ع ّ ##   ##اٛ ل ا٤و##ْاٌ ّ ##امل الػ##نْاىل ّا٤ضض 
املْ ْزٗ فَٔ#ا  ػ#اذ ّ عا#س    لعااز ُ فَٕ بصا َا  عاس از ي ونا أٌ اـ٣ٜق 

ّٓ##إ ٕ  (2)دنِددِ  َٕضْ ََُِّّددثأػُ ٌٍَِّددوِ َِددا نِددِ  ٌَّمددٌََّ خِ ًََِددا     ّ  ال يعٓ##ل ر از ي

 د   السغ٘ العطبٔ٘ لغري العاول ّٓؿنل العاول أٓهّا .َِارلفغ

  ضنْاٌ أىُ اْض بقٔس ّمً خكاٜل اؿٔاٗ السىٔا أىَا زاض الاؿاضٗ ّاؿ
ها ٓ #ٌْ   خامت #ُ غ#ااّا    بعٓي٘ السىٔا ّ ا٨ىػاٌاز  ع ّ ل ي فقس ٓػ اؿط 

لسخػ##طٗ ّاليسام##٘ ّ س##٘ لط##ْل ّوْف##ُ ب##ني ٓ##سٖ از لسخػ##اب ي ّل ##ً      
رت ##   سٔ##ُ الي##سو ٓا٨غ اؿ##اض بفه##ل از ىعن##٘   اليؿ##إ ني ي ٍّ##ْ مم##ا ٢ 

 ّاؿػطٗ .
ٍّل اغ اؿاض الؿَساٛ مً ال ػأذ ز أو أىُ أم#ط إخ#ط ي اؾ#ْاب لق#س     

لٔؼ فَٔا  نل ي ٍّْ ٢ ٓ عاضض مع  عل از  ع ّ ل ا٦خطٗ زاض  عاٛ 
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ًََمِفُ الثياٛ  سٙ از  ع ّ ل ي لصا ّضز غكْم أٍل اؾياٌ وْلُ  عال ر

 .(1) ددَػٌَْ ىُُْ َْْْ  ٌْؽَُُّّْ ٌٍَِّوِ ضَبأ  ٌْؼَاٌَِّنيَ

 ّمً خكاٜل إٓ٘ الػٔاء بعث املػسنني ّاملػسناىل  سٙ أمْض :
: ا٨غ اؿ#اض بيعن##٘ از  س##ٙ الؿ#َساٛي ّ ق##سٓط ا٦ٓ##٘ : ٓػ اؿ##ط    ا٤ّل

 الصًٓ و سْا   غأل از بيعن٘ مً از ّفهل فاغ اؿطّا .
ّ ق#سٓط ا٦ٓ#٘ :   ي :  ْ ُ املػسنني بالؿ ط ّالثي#اٛ ز  #ع ّ #ل    الثاىٕ 

 ٓػ اؿط الصًٓ و سْا   غأل از بيعن٘ مً از ّفهل فاؾ طّا از .
بإٌ ؾَساٛ أحس ٓا أَٓا الصًٓ إميْا اح جْا  سٙ الصًٓ ىافقْا : الثالث 

 ّفهسُ .بيعن ُ أحٔاٛ  يس از ٓػ اؿطٌّ 
: ٓ##ا أَٓ##ا ال##صًٓ إمي##ْا اغ## جٔاْا ز ّالطغ##ْل ٤ٌ الؿ##َساٛ      الطاب##ع 

 ٓػ اؿطٌّ بيعن٘ مً از .
ً ّا٤ىك##اض ال##صًٓ  ##صوطٍه إٓ##٘ الاخ##ث   ّو ن##ل اغ اؿ##اض املَ##ا طٓ 

 ّ ٍّْا:
ا٨غ اؿاض بفهل از بػ٣م٘ الييب قنس ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ     :ا٤ّل 

ّغسه مً الق ل ْٓو معطو٘ أح#س ي فق#س واى#ت ٍ#صِ الػ#٣م٘ معج#عٗ ّإٓ#٘        
ّىْع ططٓق ّمياغا٘ لي#عّل  ي حػٔ٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

دُ ٌَىُدُْ دِّدنَىُُْ    ٌٌَََْْْ َْوٍَّْْد متاو إٓاىل القطإٌ ي ّبٔاٌ أح او ا٨غ٣و ي وال  عال ر

 . (2) دًََْذَّّْْدُ ػٍََْْىُُْ ِٔؼَّْرِِ ًَضَضِْدُ ٌَىُُْ  ِٗسَََْٚ دِّنَا

: ا٨غ اؿاض بالسفاع   معطو٘ أحس ؼت لْاٛ ضغ#ْل از ق#سٙ   الثاىٕ 
از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّق##سٯ ال##صًٓ وف##طّا ّ ##ْز َه ال زٓ##اضٍه خ##اٜاني  

 .ل  ٣حقَه إٓ٘ الاخث خاغطًٓ ي ٍّ
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ٍّْ ي اؾْاب ىعه ي ونا أىَا  كسٍه  ً آيه بق ال الييب ّأقخابُ 
 مً ا٨ جاظ الغريٖ يا . 

: ا٨غ اؿاض باخا#اض إٓ#٘ الػ#ٔاء  ن#ا ٓغن#ط الؿ#َساٛ م#ً ح#ال         الثالث 
 ا٨غ اؿاض ّاؿاْض .

ّ  لقس ض ع الييب ق ٌ ّا٤ىك#اض م#ً   سٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ّاملَ#ا ط
معطو٘ أحس بعس أٌ خسفْا غاعني ؾَٔسّا أؾطي الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ   

اؿ#عٌ   ّا٤قل أىُ ٓسبّغسه  سٙ زفيَه ّ عل ول اثيني ميَه   ورب ي 
 .ال اليفْؽ ّ  ثط الياٜخ٘   بْٔىل ا٤ىكاض 

ـ     ربف فهل از  ع ّ ل مً فْء غاع مساّاىل لريفع ٍ#صا اؿ#عٌ ب#ا
الْ س ي فنً ا٨ جاظ   ٍصِ ا٦ٓاىل أىَا مل    ً بالْ س امنا ّالاؿاضٗ ّ

أخربىل  ً أحْال الػعازٗ ال#يت  غن#ط ؾ#َساٛ أح#س لأ#اٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ أٌ        
 .از  ع ّ ل  بٔسمقالٔس ا٤مْض وسَا 

ّملا أخربىل ا٦ٓاىل الػابق٘  ً  قٔٔس ّوْع معطو٘ أحس بإىُ حسث ْٓمٝص 
ي اليك#ط امل#اني   معطو#٘ ب#سض ال#يت      باشٌ از ّميُ اى ػ#اض املػ#سنني خ#٣   

ّوع##ت واس##َا بث٣ث##٘  ؿ##ط ؾ##َطّا لٔ ##ٌْ ٍ##صا ا٨ى ػ##اض مياغ##ا٘ ٨غ اؿ##اض  
ٌ امل١ميني ٤ىُ لطً مً  يس از ي ّفُٔ مً املْا غ ّالعرب ما ٓعجع   ا٨ىػ#ا

 . ً ازضاوُ 
ّػست    ْزٗ الكخاب٘ الصًٓ اىَعمْا ال الييب قنس قسٙ از  سُٔ 

وْل#ُ  ع#ال   ي لٔ #ٌْ م#ً مع#اىٕ    مل ٓغ#ازضِ  ّغط املعطو#٘   ٍّّْإلُ ّغسه 
إِاْ ذُصْدؼًَُُِّْ ًََٙ ذٍَْدًٌَُْ ػٍََدَ َْؼَدٍُّ ًَ ٌفمسُدٌيُ      غكْم ّاوع٘ أحس شا َا ر

ُْ نِِ ُْمْفَ وُُْ ا عاظ الكخاب٘ ّا  يابَه الفطاض ْٓو اـيسء أّ ْٓو  (1) دَُّّْػٌُوُ

معطو٘ حيني ي ّقريّضٗ ٍصِ املْ ع٘ مياغ#ا٘ لسيك#ط ّالْوآ#٘ م#ً ايعمي#٘      
 .ّاـػطاٌ 
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ونا ػست   الْٔو الثاىٕ ملعطو٘ أحس اش بازضّا ل٩غ جاب٘ ليساٛ الييب  
ق#سٙ   قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بالطوْب لسخْء بالعسّ  يسما بسغ ال#ييب 

ي العْزٗ ل٩ اضٗ  سٙ املسٓي٘  ٌّٓطٓسال فاض  ْٔف از  سُٔ ّإلُ ّغسه أٌ 
 ا٦ٓ٘ ال الٔ٘ .ٓ٘ الاخث ّآّاثيٙ  سَٔه بالكخاب٘ س از  ع ّ ل فدٓس

ٍّل  يقطع ٍصِ املْا غ بإٓاو الياْٗ أّ أٓاو الكخاب٘ خاق٘ ي اؾْاب 
 ٢ ي فَٕ مػ نطٗ ّم جسزٗ ال ْٓو القٔام٘ .

: ا٨غ اؿاض بالػ٣م٘    عّٗ محطاٛ ا٤غس اليت ّوعت   الْٔو  الطابع
ال الٕ ملعطو٘ أحس ي فقس  از الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ال 

 .املسٓي٘ مً  ري أٌ ٓقع و ال 
: لقس شوطىل إٓ٘ الػٔاء قف٘ وطمي٘ لسؿ#َساٛ بع#س م#ْ َه    املػإل٘ الثاىٔ٘ 

ٍّٕ اغ اؿاضٍه ال#ساٜه ب#اليعه م#ً  ي#س از ي اش ٓ#إبٙ از  #ع ّ #ل ا٢        
اوطاو الؿَساٛ بالْقً اؿػً ي ّاخااض املػسنني ّالياؽ  ً اض قاَٜه ال 

 فقسمط ا٘  ري مْ ْزٗ   اؿٔاٗ السىٔا ي اليت ؾاٛ از أٌ   ٌْ زاض اب ٣ٛ 
الهطاٛ ّالؿسٗ ثه ٓاػط از لُ الطظء ّٓقٔض لُ أغااب  ا٨ىػاٌيال فَٔا ٓ

حال فقطِ ّ #ْظِ ي ّؤ#ً أى#ُ و#اٌ ٓط #ْ ى#ْال        ٙاؾاِ ّالؿإٌ ح ٙ ٓيػ
بعض الياؽ ممً حْلُ مً أق#خاب ا٤م#ْال ّال ج#اضاىل يّو#س ٓػ# غطب      

شا ق#اض  ي ح ٙ ا  سأ٘ ض اٜاُي ّ سو وهاٛ حْاٜجُ أّ  سو اقغاَٜه الُٔ 
 ٌ ال ىْال#ُ ي ّل ي#ُ مؿ#غْل  #يَه ي  #ري مس ف#ت ال        ٌْو #ا   ٍْ شا ؾ#إ

 ميا ا َه ّما ٓطساٌْ .
ّ اٛىل إٓ٘ الاخث ل اني واىْىّا ٍّْ أٌ الؿَساٛ   حطظ مً اؿا ٘ ال 

ّ   ْوآ َه مي#ُ ي  الياؽ ّلً ٓسب الَٔه اؿعٌ ل  #ل    ٤ىَ#ه  ي#س از  #ع 
 .(1)دوُ تِىَافٍ ػَثَُّْهٌََُْْْسَ  ٌٍَّر امل اـسْز ي ّ  ال يعٓل

٢ّ ٓ عاضض  سو اؿا ٘ ٍصا مع فٞ الثْاب يه م#ً  ن#ل ا٤حٔ#اٛ    
  ّضز ي ّفعل اـري ي ّاغ غفاضٍه يه ي ّبكٔغ٘ العنْو الؿامس٘ لسؿَساٛ 
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اشا ماىل ابً إزو اىقطع قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه: الييب قنس  ً سٓث اؿ
 سه ٓي فع ب#ُي أّ ّل#س ق#اد ٓ#س ْ      نسُ ا٢ مً ث٣ث: قسو٘  اضٓ٘ي أّ 

 .(1)(لُ
 : ّ  قْو ميعل٘ ؾَساٛ أحس  يس از بإمْض

 الػا . ا٤ّل :
 الؿطط. الثاىٕ :

 الغآ٘. الثالث :
 الي ٔج٘. الطابع :

 : أما ا٤ّل أ ٣ِ فَْ  سٙ أوػاو
 اخ ٔاض الؿَساٛ ا٨مياٌ باز ّضغْلُ. أ٢ّّ :
  سٙ ا٨مياٌ. لثااىلاالق ل   غأل از أبَٙ مكساء  ثاىّٔا :
 ً أىؼ بً مالك )  ً اليفاء ّالطٓاٛ الس٢ل٘  سٙ  يعِ الؿَساٛ ثالثّا :

ّغسه : ١ٓ ٙ ْٓو القٔام٘ بكخً  ّإلُ وال : وال ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
فٔقْل  ا#اضا ّ ع#ال : ألق#ْا     ك ن٘ ي ف يك  بني ٓسٖ از  ااضا ّ عال ي

 .ي ّاواسْا ٍصِ ٍصِ
: اٌ ٍ#صا  ا ضأٓيا ا٢ خريا ي فٔقْل  ع ّ #ل ف قْل امل٣ٜ ٘ : ّ ع ك م 

 .(2)(واٌ لغري ّ َٕ ي ّاىٕ ٢ أوال الْٔو مً العنل ا٢ ما اب غٕ بُ ّ َٕ
 مً الطوٌْ لسعاملني. ال إؤس باصل اليفؼ  سٙ الػ٣م٘ ضابعّا :

ؼن#ل ا٤شٚ    ي#  ازي ّو#إٌ ٍي#اا م٣ظم#٘ ب#ني ا٨مي#اٌ         خامػّا :
ّا٤شٚي ّا٤ق##ل  ##سمَاي ّل ##ً ال##صًٓ وف##طّا ٓك##طٌّ  س##ٙ ا٨  ##ساٛ   

 .ّالعسه 
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ّو##او الؿ##َساٛ بال##سفاع  ##ً اليا##ْٗ ّال يعٓ##لي ٍّ##ْ ال##صٖ  ##سل  سٔ##ُ    
ُْ نَاػْرًَُُّ  ػٍََْْوِ تِِّصًِْ  نْماىل وْلُ  عالر ٍ ػٍََْْىُ ْٓ  ػْرََُّ َِا  ػْرٍََُّ ػٍََْْىُُْ نََّ

 .(1)دًَ ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ

 الياْٗ باـطّج لسسفاع   معطو٘ أحس. ليساٛ سأ٘ الؿَساٛ  غازغّا :
ًَإِاْ غًََُّْخَ ِِْٓ َْىٍِْهَ ذُثٌَأاُ  ٌُّْؤِِْنِنيَ ٍّْ الصٖ ٓسل  سُٔ وْلُ  عالر

 .(2)دَِمَاػَُِّ ٌٍِْمِرَايِ

اقطاض الصًٓ وفطّا  س#ٙ قاضب#٘ اليا#ْٗ ّال يعٓ#لي ّػ#اٍطٍه       غابعّا :
ّأبٙ از  ع ّ ل  يبالععو  سٙ و ل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه

 ا٢ أٌ ٓ ه ىعّل القطإٌ  سٙ قسضِ.
 .ػَٔع الصًٓ وفطّا اؾْٔف الععٔن٘ لق ال املَا طًٓ ّا٤ىكاض ثاميّا :

ّا٨قطاض  س#ٙ الق #ال   ي طسق ّبني القػنني أ ٣ِ  نْو ّخكْم م
أ ##ه م##ً ّوْ ##ُي ّو##ه م##ً مجا ##٘ ّطاٜف##٘ ٓك##طٌّ  س##ٙ و ##ال  ريٍ##هي 
ّٓ يا ٌْ بالاطـ ّالثإضي ّوس مجع بٔيَنا وفاض وطٓـي ّظحفْا مْ املسٓي٘ 

 لسق ال.
أى#ُ مل  از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  ّمً الؿْاٍس  سٙ قسء ىاْٗ قنس قسٙ 

ا٤ّل حٔ##ث وس##٘  ##ٔـ ا٨غ##٣و  ٓا##سأ الق ##ال غ##ْاٛ   مع##اضا ا٨غ##٣و  
باملقاضى٘ مع  ٔـ الصًٓ وفطّاي أّ  ي#س وث#طٗ  #سز املػ#سننيي ّالك#خاب٘      

 الصًٓ معُ.
 سز املػسنني   معطو٘ بسض اليت  طىل   الػي٘ الثاىٔ٘ لسَجطٗ فقس واٌ 

مْ ألً مً املؿطونيي فسه ٓاسأ  ل٣ٔوْاّث٣ث٘  ؿط  اليآْ٘ الؿطٓف٘ ث٣مثاٜ٘
   سُٔ ّإلُ ّغ#سه الق #الي ّو#اٌ ٓ طس#ع ّٓيع#ط ال ز #ْاىل      الييب قسٙ از

ٓط ##ْ أٌ ّ بع##ض ض٠غ##اَٜه ٍّ##ه ميؿ##ٌْ ب##ني ق##فْي  ##ٔـ املؿ##طونيي  
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باليكط ل٩غ٣و  أخ  ه  سك الس ْاىل مع أٌ الق ال   معطو٘ بسضلٓػ جٔاْا 
ّىعّل إٓاىل متجسِ ّؽسسِ ٍّصِ املعطو٘ مً أ عه معاضا ا٨غ٣و ونا ٓإ ٕ 

 اليت ىعلت غكْم معطو٘ بسض. ىلٓا  باب ا٦
 ٍّل ٓكذ  قسٓط ا٦ٓ٘  سٙ ّ ِْ:

 مقا #س   ا#ْٛ لس#صًٓ و س#ْا   غ#أل از     كمً أٍس#  ىلّاش  سّ ا٤ّل :
 لسق ال ّاز مسٔع  سٔه.

اؾْاب ىعهي ٤ٌ از  ع ّ ل ٓعسه بالصًٓ غٔق سٌْ م#ً الك#خاب٘ي    
ّو##اٌ امل٣ٜ ##٘   اى ع##اضٍه ف##طحني بق##سّمَهي لٔ ##ٌْ ٍ##صا ا٨ى ع##اض م##ً  

 .(1)دََّّْرَثْشِفًَُْ تِنِؼَّْحٍ ِِْٓ  ٌٍَّوِ ًَنَىًٍْمكازٓق وْلُ  عال   ا٦ٓ٘ الػابق٘ر

ّ ##اٛ ٓعس##ه از  ##ع ّ ##ل بق ##ل ؾ##َساٛ أح##س وا##ل أٌ ىس##ق إزوي     ّ 
٨ضازٗ  نْم##اىل فه##ل از  ##ع ّ ##ل بقْل##ُ     ا٨م خ##اٌ   معطو##٘ أح##س  

 .(2)دَّّْؽٌُ   ٌٍَّوُ َِا َّشَاءُ ًَُّصْثِدُ ًَػِنَُّْهُ َُْو  ٌْىِرَابِ عالر

 سصًٓ غٔق سٌْ   غأل از.ل اْٛ  الثاىٕ :
  اْٛ لسصًٓ وس ٓق سٌْ   غأل از. الثالث :

ش  سّىل مً أٍسك  اْٛ لسن١ميني الصًٓ ٓػ جٔاٌْ ٤م#ط از  ا: الطابع 
 ملعطو٘ أحس فٔدط ٌْ   طس  العسّ ال افط. لّٕضغْلُ   الْٔو ال ا

معامس٘ ّمفا س٘ : لقس  عل از  ع ّ ل اؿٔاٗ السىٔا زاض  املػإل٘ الثالث٘
ٌ َ#ا  ف٣ٔا ٓػعٙ بٔع ّؾطاٛ ّحٔاظٗ ّام ّ ؾس#  اـ#ري ّاليف#ع ال     ا٨ىػ#ا

اليفؼ ي ّٓ ن ع بطٔاا َا ول اىػاٌ بق#سض كك#ْم فٔ#ُ غ#ع٘ ّميسّح#٘ ي      
لُدًْ إِْم  ّامل٣ا أى#ُ ٢ ٓ#إ ٕ ضظء ل٩ىػ#اٌ ا٢ هؿ#ٔٝ٘ از ي ّ  ال يعٓ#ل ر     

         ٌَ ٍِْء َنُيد ْٓ َبد ِِد  ُْ ََْٔفْمدُر َِدا  ًَ ٌَدُو  َّْمدُُِّض  ًَ ْٓ ِػَثداِدِه  ِِ ََّشاُء   ْٓ َّ ٌِ َّْثَُُّط  ٌفأْزَق  َضتأِ 
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٢ّ مْنْ ٔ٘ لسد٣ي بني ا٤ؾ#ا طٗ ّاملع عل#٘    (1)دٍَُِّْفُوُ ًَىٌَُ مَْْفُ  ٌفم زِلِنيَ

ال#طظء م#ا ق#ذ    ٍل أول اؿطاو مً الطظء ونا شٍ  الُٔ ا٤ؾا طٗ ي ب#إٌ  
ا٨ى فاع ميُ ح٢ّ٣ أّ حطامّا ي أّ أىُ لٔؼ ميُ لعسو قخ٘ متس #ُ ي ّالي#عاع   

 .لفعٕ 
ا٤م##ْال ٓيقط##ع ال اؾس##  ّالػ##عٕ   مج##ع   ا٨ىػ##اٌّمل ٓ##رتا از 

ّوثط َا امنا بعث ا٤ىأاٛ ّاىعل ال    الػنآّ٘ ٨ق٣ح  نسُ   السىٔا ها 
هعسَا معض ٘ ل٥خطٗ بإٌ   قْو با٨ىفاء ّالاصل   غأل از فٔػعٙ ّهس 

 سُٔ ي ّوس أثيٙ از  ع ّ ل  سٙ الصًٓ  ْ٘ا اال  ال ػ  لٔسفع العواٗ 
إِْم  ٌَّدذَِّٓ  ملالٔ٘ ي وال غاخاىُ رٓ قٔسٌّ بالْا ااىل العاازٓ٘ الاسىٔ٘ ّا

ْٓ َّرٌٍَُْْ وِرَابَ  ٌٍَّوِ ًََْلَاٌُِ   ٌصمَٚجَ ًََْْٔفَمٌُ  ِِّما ضَزَلْنَاىُُْ سِدفا  ًَػَََِْٚٔدحً َّفْظُدٌَْ ذِعَداضَجَ ٌَد     

أٖ يه اؾي٘ اليت   كً اليعه اليت فَٔا بإىَ#ا مم يع#٘  #ً ال#عّال      (2)دذَثٌُضَ

 .ّا٨ىقطاع ّاي٣ا ّال سً 
ّاش  ه##نيت ا٦ٓ##٘ أ ##٣ِ الاؿ##اضٗ الععن##ٙ لسن##١ميني ال##صًٓ ٓعنس##ٌْ   
الكاؿاىل يفقس  اٛىل إٓ#٘ الػ#ٔاء ه#ا ٍ#ْ أّغ#ع ّأ ع#ه ب#إٌ ٓ#طظء از         

 و٘ السىٔا.الؿَٔس اؿٔاٗ املقطّى٘ با٨غ اؿاض مً حني مفاض
: لقس شوطىل إٓ٘ الػٔاء فْظ الؿَساٛ باليعه مً  يس از  طابع٘املػإل٘ ال

  ع ّ ل ي ل ؿنل بسخاظ إٓ٘ الاخث ّ ٍّْا :
 : اليعه اليت  إ ٕ لسؿَساٛ ٍّه    امل الربظر . ا٤ّل
: ما ٓيعل لسنػسنني مً اليعه ل ك#سٓقَه بيا#ْٗ قن#س ق#سٙ از      الثاىٕ

 ل القطإٌ مً  يس از  ع ّ ل . سُٔ ّإلُ ّغسه ّىعّ
     :  إؤس واىٌْ ٍّْ اغ جاب٘ الؿَساٛ ز ّضغْلُ خري اغ جاب٘ ي  الثالث
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ت إٓ٘ الاخث الثياٛ  سٙ الكخاب٘ الصًٓ خط ْا مع ضغْل لقس  هني 
از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   معطو٘ أحس لق ال املؿ#طوني ّال#سفاع  #ً    

ا ي الْٔو ال الٕ يا ملطاضزٗ شاىل  ٔـ الصًٓ وفطّاملسٓي٘ ي ّخط ْا معُ   
مْا أىفػ##َه ف##ساٛ أمس##ٙ ّأ ع##ه ي اش و##سٯ أم##ا الؿ##َساٛ فق##س و##امْا ه##ا ٍ##ْ

 ّ هخٔ٘   غأل از .
ٍّل مً مْنْ ٔ٘ ٨غ ؿَازٍه   مي#ع  #ٔـ املؿ#طوني م#ً الع#ْزٗ      
ّو ال  ٔـ املػسنني ي اؾْاب ىعه ي ٍّْ مً مكازٓق إٓ٘ الػٔاء ّوْل#ُ  

 مً  َاىل :(1)دََّّْرَثْشِفًَُْ تِنِؼَّْحٍ ِِْٓ  ٌٍَّوِال ر ع

فن#ً مي#افع   ي  : بٔاٌ اليفع الععٔه لسؿَساٛ مع مغازض َه ال#سىٔا ا٤ّل 
الؿَازٗ ا ك#ال اليف#ع م#ً الؿ#َٔس   غ#ري ُ ّفعس#ُ ال ٓ#ْو القٔام#٘ بربو#٘          

 . القطإٌ ّ ْثٔقُ لسؿَازٗ 
خٔ َه بإىفػ##َه ّاؤ##٘  : ف##ٞ الث##ْاب لسؿ##َساٛ لك##ريّضٗ  ه##   الثاىٔ##٘ 

 ّاملػسناىل مً الػيب ّالصل .ي لسنػسنني مً الق ل ّا٤غط 
ٛٯ  الثالث٘ : زفاع الؿَساٛ  ً الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أحٔا

 . ّ   امل الربظر
 أما باليػا٘ لسفا َه ٍّه أحٔاٛ فَْ أمط  سٕ ّم ْا ط   ا٤خااض .

 : السىٔا فنً  َاىل َه ّأما بعس مغازض
: مْنْ ٔ٘ اؿٔاٗ ال طمي٘   ا٦خ#طٗ ب#ا٤ثط ّال #إثري   الْو#اٜع      ا٤ّل

 . غاخاىُ  ّا٤حساث هؿٔٝ٘ از
:  سه املػ#سنني ّالي#اؽ باوام#٘ الؿ#َساٛ  ي#س از  #ع ّ #ل          الثاىٔ٘ 

غ١زز ّىعٔه ي أما املػسنٌْ فٔخطقٌْ  سٙ ا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغ#ْلُ  
 ٓ٘ الاخث ّ ِْ :لٔ ٌْ مً مكازٓق ّ قسٓط إ

: الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل لعسنَه عٔاٗ ؾَساٛ معطو٘ أحس  ا٤ّل  
فاٌ وست وس ّضز شو#ط ا٤غ#ْٗ غك#ْم ضغ#ْل از ق#سٙ از      ي  يس از 
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 (1)د ٌَمَُّْ وَاَْ ٌَىُُْ نِدِ ضَسُدٌيِ  ٌٍَّدوِ ُْسْدٌَجٌ ؼَََّدنَحٌ      سُٔ ّإلُ ّغسه بقْلُ  عال ر

ّاؾْاب اثااىل ؾٞ لؿٞ ٢ ٓسل  سٙ ىفُٔ  #ً  #ريِ ي ّمل  #صوط ا٤غ#ْٗ     
امنا ا٨ى فاع مً غري ُ ّاو ااؽ السضّؽ مً قربِ   ضنْاٌ از ي بالؿَٔس 

ّٓ إغٙ الؿَٔس   حٔا ُ ّ ام٘ املػسنني بطغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ     
 ّغسه .

ي#ه ب#إٌ أخ#ْاىَه    : الصًٓ اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل ٨خا#اض از    الثاىٕ 
 .غاخاىُ   معطو٘ أحس مػ اؿطٌّ ها ضظوَه الصًٓ و سْا 
: الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ليعّل إٓ٘ الػٔاء با٨خااض  #ً  الثالث 

 ٍّه   حال اغ اؿاض زاٜه .ي  ْالٕ ىعه از  سٙ ؾَساٛ أحس 
الطنإىٔي٘ ُ إٓ٘ الػٔاء مً ًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ملا  اعث: الصالطابع 

  ىفْغَه ّ سو اـؿٔ٘ مً املْىل ّم#ا بع#سِ ٤ىَ#ه ٓف#سٌّ  س#ٙ از  #ع       
 ضْظِؼِدددِ إٌَِددَ ضَتأددهِ ضَ ضِدددَْحً    *َّاَّْمرُيَدددا  ٌددنمفْسُ  ٌََُّّْْ ِنمددحُ   رّ  ال يعٓ##ل ي  ّ ##ل 

 .(2)دَِفْضِْمحً

: اخااض إٓ٘ الػٔاء  ً غ#عازٗ ّحا#ْض امل#١ميني ال#صًٓ و س#ْا        الثالث٘ 
أحس با ث لسٔإؽ ّالقيْط   ىفْؽ الصًٓ وفطّا ي فخ ٙ لْ وامْا  معطو٘

بق ل امل١مً فاىُ ٢ ٓ هطض ميَه ٤ىُ ٓي قل ال حٔاٗ وطمي٘ خالٔ#٘ م#ً اي#هٯ    
 ّالغهٯ .

:  قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ ني : الصٖ اغ جابْا ز ّضغْلُ  امػ٘ػإل٘ اـامل
 ٓػ اؿطٌّ بفهل مً از ( .
اؿٔاٗ السىٔا ّا٦خطٗ مس ّا طسق#ّا ل#ُ ي ّ فه#ل    لقس  عل از  ع ّ ل 

ًٌ نِِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًونا   وْلُ  عال ر ا٨ىػاٌغ٣ف٘  ِ ظَاػِ لٔ ٌْ  (3) دإِِّٔ
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 ٥ضض عال لاز ملسك   إؤسّا ّ ناض ُ ا٤ضض ّخ٣ف ُ فَٔا ا٨ىػاٌخسق 
ّؼسّٓا لسد٣ٜق ّوَطّا يا   لعّو  ػ#سٔنَا بالعاْزٓ#٘ ز  #ع ّ #ل ي ّ      

شُُم  سْرٌٍََ إٌََِ  ٌَّمَّاءِ ًَىَِِ دُمَاٌْ نَمَايَ ٌَيَا ًٌَِدَٖضْ ِ  ِئْرَِْدا وٌَْػَدا ًَْْ    ال يعٓل ر

 .(1) دوَفْىَا لَاٌَرَا َْذَْْنَا وَائِؼِنيَ

 ّمً مكازٓق ٍصا ال إؤس أمْض:
اىع##ساو املي##افؼ ّالؿ##طٓك ل٩ىػ##اٌ   ا٨ى ف##اع م##ً ا٤ضض      : ا٤ّل

ّخعاٜيَا ي ٍّْ مً اغطاض اـ٣ف٘ ي فخ ٙ الؿٔطاٌ الصٖ ٍاط ل٥ضض مع 
لٍُْنَدا  ىْثَُِدٌ    إزو ّحْاٛ  ا ع  ً مؿاضو٘ ا٤ضض   خريا َا ي وال  عال ر

 .(2) دِِنْيَا ظَِّْؼَا

   ا٤ضض م اىّا ّظماىّا . ا٨ىػاٌ: حكط ّ قٔٔس خ٣ف٘ الثاىٕ 
   ا٤ضض مً  َاىل : ا٨ىػاٌاىقطاع خ٣ف٘ : الثالث 
إزو اؿٔاٗ السىٔا ي ٍّْ الصٖ ىفذ از فُٔ مً ضّحُ ي  مغازضٗ: ا٤ّل 

َّداَدََُ َْْٔثِد ْيُُْ    سٙ امل٣ٜ ٘ ي اش وال  ع#ال ر  سقُ ّ عسنُّاح و غي ا٣ّ ّوسنُ ُو

 .بعس أٌ وثط ىػسُ ّمل ٓغازض إزو السىٔا ا٢  (3) دتِىَسَّْائِيُِْ

ّوس شوط أٍل ال اضٓذ أٌ إزو  سُٔ الػ٣و مل ميت ح ٙ ّوال ابً وثري ) 
 (4) (ضأٚ مً شضٓ ُ مً أ٢ّزِ ّأ٢ّز أ٢ّزِ أضبعناٜ٘ ألً ىػن٘ ّاز أ سه 

٢ّ ىسْ ٍصا الطوه مً املاالغ٘ لصا اح اط ال ا   فيػ#اُ ال أٍ#ل ال #إضٓذ    
مل ميت إزو  سُٔ الػ#٣و  ّخ ه املْنْع بالقْل از أ سه ي ّؤل أٌ إزو )

 . (1)( 5) (ح ٙ بسغ ّلسِ ّّلس ّلسِ أضبعني ألفّا
                                                           

 .11غْضٗ فكست  (1)
 .38غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .33غْضٗ الاقطٗ  (3)
 .1/96الاسآ٘ ّاليَآ٘  (4)
 854-789ابْ الاقاٛ بَاٛ السًٓ قنس بً أمحس بً الهٔاٛ املعطّي بابً الهٔاٛ )  (5)
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: اىقطاع اليا#ْٗ غ#امت اليا#ٔني قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه         الثاىٔ٘  
 ّمغازض ُ ال الطفٔق ا٤ سٙ .

  السىٔا  سٙ مْ مفا ٞ : اليفذ بالكْض ّاى َاٛ اؿٔاٗ الاؿطٓ٘ الثالث٘ 
  ا٤ضض  ّاحٔ ا٨ىػاٌغْاٛ باؿطّب ّا٤غسخ٘ الف او٘ اليت متيع مً بقاٛ 

أّ هؿ#ٔٝ٘ ائ#٘ ٢   عس#ق بقا #سٗ الػ#ا  ّاملػ#ا        ي أّ بآٓ٘ وْىٔ#٘ خاضو#٘   
 .ّالعس٘ ّاملعسْل 

ل#ٔؼ  ي  اٛىل إٓ٘ الػٔاء ل درب  ً واىٌْ ٍّْ اىقطاع اؿٔاٗ اـاق٘ ّ
الفاوس لسخطو٘ مطسقّا امنا ٍْ  ٍٔٝ٘ املٔتمً  ّاىقطاع فياٛ ّظّال ونا وس ٓاس

 اى قال ال  امل إخط ٓ كً بإمْض :
 . باضَٜا ا ازٗ ا٤ ػاز ال :ا٤ّل 
 : بعث شاىل ا٤ضّاح   ا٤ ػاز .الثاىٕ 

 بني ٓسٖ از لسخػاب . : الْوْيالثالث 
: اؾعاٛ ّالثْاب باؾي٘ ّاليعٔه الساٜه لسن١ميني ّالعصاب ا٤لٔه الطابع 

 لسصًٓ وفطّا .
ّول مً ٍصِ ا٤مْض إٓ٘ مً ا٨ضازٗ ال  ْٓئ٘ ّ رتؾذ  يَا إٓاىل م كس٘ 

 .ّغا ٘إٌ   ول ّم جسزٗ 
: اخ كام الصًٓ و سْا   غأل از بيعن٘  عن#ٙ م#ً ح#ني     اـامؼ

 . ي ّؼقق ظٍْء الطّح الق ل   غأل از ّوْع
ّ ً اؿػني بً  سٕ  سُٔ الػ#٣و و#ال : بٔين#ا  س#ٕ ب#ً أب#ٕ طال#         )

ىط  الياؽ ّوثَه  سٙ اؾَاز اش واو الُٔ ؾاب ّوال : ٓا أم#ري امل#١ميني   
 أخربىٕ  ً فهل الغعاٗ   غأل از؟

                                                                                                                                                 

و( الك##ا اىٕ   ا٤ق##ل ي ّل##س ّ ##ْفٙ   م ##٘ ّّل##ٕ القه##اٛ   ###ٍ1387-1440()
ّاؿػا٘ فَٔا ي ّق#ا اٌ وطٓ#٘   آ#طاٌ خ#طج ميَ#ا  #سز م#ً العسن#اٛ ّاحمل#سثني ي          

 ّ ػنٙ بالسغ٘ العطبٔ٘  ا اٌ .
 .5/64أاٌ لسثعسيب ال ؿً ّال (1)
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 س#ٙ ىاو #ُ    ّغ#سه ّإل#ُ  وال : ويت ضزٓ#ً ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ     
 العكااٛ ّمً ميقساٌْ مً  عّٗي

ّغسه الغعاٗ اشا ٍنٯْا ّإلُ فػإل ُ  نٯا غإل ين  يُ فقال قسٙ از  سُٔ 
 بالغعّ و   از  عال يه بطاٛٗ مً الياضي

 فإشا ػَعّا لغعٍّه باٍٙ از  عال بَه امل٣ٜ ٘ي
 فإشا ّز َه أٍسٍْه ب ت  سَٔه اؿٔطاٌ ّالأْىلي

 شىْبَه ونا ؽطج اؿٔ٘ مً غسدَاي ّىط ٌْ مً
ْٓول  عٯ ّ لٯ ب ل ض ل ميَه أضبعني ألً مسك وفعْىُ مً بني ٓسُٓ 

 ّمً خسفُ ّ ً مئيُ ّ ً مشالُي
 ٢ّ ٓعنل حػي٘ ا٢ٓ نعفت لُي

ّو   لُ ول ْٓو  اازٗ ألً ض ل ٓعاسٌّ از  عٯ ّ لٯ ألً غي٘ ول 
 غي٘ ث٣مثاٜ٘ ّغ ٌْ ْٓمّاي

 سىٔايالْٔو مثل  نط ال
ّٯٍه اىقطع  سه أٍل السىٔا  ً ثْاب از آاٍهي  فإشا قاضّا عهطٗ  س

ْٯوت الػَاو ّ قسو الط ل ال  ّٯٍه ّأؾط ت ا٤غيٯ٘ ّف فإشا بطظّا لعس
 الط ل حٓف َه امل٣ٜ ٘ بإ يخ َا ّٓس ٌْ از يه باليكطٗ ّال ثاتي

 ّىازٚ مياز : اؾي٘ ؼت ظ٣ل الػْٔيي
 سٙ الؿَٔس أٌٍْ مً ؾطب املاٛ الااضز   الْٔو ف  ٌْ الهطب٘ ّالطعي٘ 

 الكاًٜي
ّاشا ظال الؿَٔس  ً فطغُ بطعي٘ أّ نطب٘ مل ٓك#ل ال ا٤ضض ح #ٙ   
ٓاعث از  عال الٔ#ُ ظّ  #ُ م#ً اؿ#ْض الع#ني ف اؿ#طِ ه#ا أ #س از ل#ُ م#ً           

 ال طام٘ي
ّاشا ّقل ال ا٤ضض  قْل لُ ا٤ضض : مطحاّا ب#الطّح الطٔ#  ال#يت    

مً الاسٌ الطٔ  أبؿط فإٌ لك م#ا ٢  #ني ضأىل ٢ّ ُأشٌ مسع#ت    ُأخط ت 
 ٢ّ خطط  سٙ وس  بؿط.

 ّٓقْل از  عال : أىا خسٔف ُ   أٍسُي
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 مً أضناٍه فقس أضناىٕ ّمً أغدطَه فقس أغدطيني
ّهعل از ضّحُ   حْاقل ط#ري خه#ط  ػ#طح   اؾي#٘ حٔ#ث  ؿ#اٛ       

  إول مً مثاضٍاي
 عسق٘ بالعطفيّ إّٖ ال ويازٓل مً شٍ  م

 ّٓعطٙ الط ل ميَه غاعني  طف٘ مً  طي الفطزّؽي
 غسْا ول  طف٘ ما بني قيعاٛ ّالؿاو مي٥ ىْضٍا ما بني اـافقنيي

   ول  طف٘ غاعٌْ بابّاي
  سٙ ول باب غاعٌْ مكطا ّا مً شٍ ي

 ّ سٙ ول باب غاعٌْ  طف٘ مػاس٘ي
 ّ  ول  طف٘ غاعٌْ خٔن٘ي

 شٍ  وْاٜنَا السض ّالعبط سي  ول خٔن٘ غاعٌْ غطٓطّا مً 
 معمْل٘ بقهااٌ العمطزي

  سٙ ول غطٓط أضبعٌْ فطاؾّاي
  سغ ول فطاف أضبعٌْ شضا ّاي

 .(1){ ٫ط٫ب٭ا َأ ٬ط٪اب٭ا} سٙ ول فطاف ظّ ٘ مً اؿْض العني 
 فقال الؿاب : ٓا أمري امل١ميني أخربىٕ  ً العطّب٘؟

 وال : ٍٕ الغيج٘ الطنٔ٘ املطنٔ٘ الؿَٔ٘ي
 ّقًٔ ّغاعٌْ ألً ّقٔف٘ييا ألً 

 قفط اؿسٕ بٔض الْ ِْي
  سًَٔ  ٔجاٌ الس١ل١ي
  سٙ ضوابَه امليازٓلي

 بإٓسَٓه ا٤وْاب ّا٤باضٓقي
 ّاشا واٌ ْٓو القٔام٘ ىطج مً وربِ ؾاٍطّا غٔفُ  ؿد  أّزا ُ زمّاي

 السٌْ لٌْ السو ّالطاٜخ٘ ضاٜخ٘ املػكي

                                                           

 .37غْضٗ الْاوع٘  (1)
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واٌ ا٤ىأاٛ  سٙ ططٓقَه ىطْ    طق٘ القٔام٘. فْالصٖ ىفػٕ بٔسِ لْ 
 لرت ٯسْا يهي

 مٓما ٓطٌّ مً بَاَٜهي
 ح ٙ ٓإ ْا ال مْاٜس مً اؾْاٍط فٔقعسٌّ  سَٔاي

 ّٓؿفع الط ل ميَه   غاعني ألً مً أٍل بٔ ُ ّ ري ُي
ح ٙ أٌ اؾاضًٓ ٓ داقناٌ أَٓن#ا أو#طب  #ْاضّا فٔقع#سٌّ مع#ٕ ّم#ع       

 ابطأٍه  سٙ ماٜسٗ اـسسي
 .(1) (   ول ْٓو ب طٗ ّ ؿٔ٘فٔيعطٌّ ال از 

ّٓ هنً  قسٓط اؾنع بني إٓ٘ الاخث ّا٦ٓ٘ الػابق٘ حػ  ال قسٓط    
ٍصِ املػإل٘ ٍّٕ الطابع٘ معيٙ أ ه مً غا  اليعّل ي اش ٓؿنل الصًٓ إميْا 

 م ثسْا ل٥ّامط الْاضزٗ   القطإٌ ّالػي٘.اباز  ع ّ ل ّضغْلُ ي ّ
ٛ٭ لفهسُ ّالصٖ ٢ ى ل لقس  عل از  ع ّ ل اؿٔاٗ الس ىٔا ق٣ّ ّّ ا

امنا ٓؿنل الياؽ مجٔعّا باغ سام٘ اؿٔاٗ   الْٔو ّالػا ٘ ي ّ ْالٕ  بامل١ميني
 الطظء ال طٓه ّأغاابُ ي ّقطي الا٣ٛ ّا٦فاىل  ً الفطز ّاؾنا ٘ .

ّ عج##ع اـ٣ٜ##ق  ##ً احك##اٛ أف##طاز فه##ل از  س##ٙ الي##اؽ   الثاىٔ##٘   
نا ّضز ا٨خااض  يُ   القطإٌ  سٙ مْ ا٨ط#٣ء    ّالسؤق٘ الْاحسٗ ي بٔي

مي#ُ مل#ً ٓؿ#اٛ ّؤ#ً ّم #ٙ ٓؿ#اٛ ي و#ال  ع#ال         از َٓ#   ي ال ه ّال ٔ#ً  
 .(2) دًََْْم  ٌْفَىًَْ تَُِِّْ  ٌٍَّوِ ُّؤْذِْوِ َِْٓ َّشَاءُ ًَ ٌٍَّوُ اًُ  ٌْفَىًِْ  ٌْؼَظُِِْر

 ق##سٓط اؾن##ع ب##ني ا٦ٓ## ني : ال##صًٓ أحػ##يْا م##يَه    : ػازغ##٘املػ##إل٘ ال
 ٓػ اؿطٌّ(.

ّمي#ُ اؾ#عاٛ اؿػ#ً    ي الساض ا٦خ#طٗ زاض اؾ#عاٛ   غاخاىُ لقس  عل از 
لسن١ميني الصًٓ ٓعنسٌْ الكاؿاىل يّلٔؼ مً حكط لْ ِْ ٍصا اؾ#عاٛ ي  

 ٍّْ  سٙ أوػاو وثريٗ ميَا :ي ّميُ ا٨غ اؿاض 

                                                           

 .3/279أىعط ال ؿً ّالأاٌ لسثعسيب (1)
 .29غْضٗ اؿسٓس  (2)
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 مغازضٗ السىٔا ّمفاضو٘ الطّح اؾػس .: ا٨غ اؿاض مً حني ا٤ّل 
 : ا٨غ اؿاض    امل الربظر بعس اؿػاب ا٨ب ساٜٕ ملي ط ّى ري .الثاىٕ 

 مً ضٓاض اؾي٘ . اؿاض امل١مً  يس قريّضٗ وربِ ضّن٘: اغ الثالث 
 : ا٨غ اؿاض  يس الاعث مً القاْض .الطابع 

ال  ##اب ب##الٔنني ي و##ال  ع##ال  ِ ي##س أخ##صامل##١مً : اغ اؿ##اض  اـ##امؼ
َّددٌََْ َٔددُّْػٌُ وُددًَّ َُْٔدداالٍ تِئَِِدداِِيُِْ نََّددْٓ ًُْذِددَِ وِرَاتَددوُ تَِِّْْنِددوِ نَىًٌَُْ ِددهَ َّمْددفَءًَُْ وِرَدداتَيُُْ ًََٙ    ر

 . (1) دُّظٌٍََُّْْ نَرَِْٚ

ّض٠ٓ٘ ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ  ي : ا٨غ اؿاض  يس اؿْض الػازؽ 
ّغسه أٌ ٓؿفع ّإلُ ىؼ وال : غإلت الييب قسٙ از  سُٔ  ً أّإلُ ّغسه )

 .لٕ ْٓو القٔام٘ 
 أىا فا ل . : فقال  

 .وست : ٓا ضغْل از أًٓ أطساك؟ 
وال : أطساين أّل ما  طساين  سٙ الكطاط . وست : فإٌ مل ألقك  س#ٙ  

 الكطاط؟ وال : فاطساين  يس املٔعاٌ . 
 .وست : فإٌ مل ألقك  يس املٔعاٌ؟ 

 .(2) (: فاطساين  يس اؿْض ي فإىٕ ٢ أخطٙٛ ٍصِ الث٣ث٘ مْاطً وال
: اغ اؿاض امل١مً  يس ؽفًٔ اؿػاب ي ّبٔاٌ  عٔه فهل از  الػابع

 ّغع٘ ضمح ُ .
ُ    اشي ا٨غ اؿاض بالفْظ بالؿفا ٘  الثامً : ي  ٓ ٌْ امل#١مً ّمؿ#فْ ّا ل#

 .ّؾافعّا 
ّمي ###ً أٌ ىػ###نُٔ  ي: زخ###ْل اؾي###٘ ّا٨وام###٘ الساٜن###٘ فَٔ###ا  ال اغ###ع

 )ا٨غ اؿاض ا٤ عه (.

                                                           

 .71غْضٗ ا٤غطاٛ  (1)
 .4/195السض امليثْض  (2)
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ٍّل مً اغ اؿاض   السىٔا ي اؾْاب ىعه ي اش  عل از  ع ّ ل اؿٔاٗ 
ال##سىٔا حس##ْٗ شاىل بَج##٘ ي ّ  ع##سز أغ##ااب ّمق##سماىل ّن##طّب الف##طح      

فن#ا  عس#ُ    (1) د ٌَّْايُ ًَ ٌْثَنٌَُْ زِّنَحُ  ٌْؽََْاجِ  ٌدُّؤَْْا ّا٨غ اؿاض فَٔا ي وال  عال ر

أم##ا ي  ٓ ##ٌْ باب##ّا لسخػ##اب ي ّبسغ##٘ لسث##ْاباز  ##ع ّ ##ل ظٓي##٘   ال##سىٔا 
 ا٨غ اؿاض بالعنل الكاد فَْ مياغا٘ ملها ف٘ الثْاب .

ّم##ً خك##اٜل اؾن##ع ب##ني ا٦ٓ## ني بع##ث املػ##سنني ّاملػ##سناىل ال       
ا٨حػاٌ ٤ىفػَه ّلسغري ي لقس اىقهت ّاوع٘ معطو٘ أحس بؿطط م#ً ىَ#اض   

 قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ خس#ً الع#سّ   الٔ#ْو        ّخطج الييب
ال الٕ ّ از بعس ث٣ث٘ أٓاو لٔاقٙ  نسَه ٍصا ىرباغّا ّنٔاٛ لسنػسنني   ول 

 .ظماٌ 
 ّ قسٓط إٓ٘ الاخث بكٔغ٘ اـطاب )لسصًٓ أحػيْا مي ه (. 

:  قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ ني : اٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني  ٘بعاملػإل٘ الػا
 الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ( .

 ؼ نل اليػا٘ بني امل١ميني ّبني الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ّ ٍّْا :
ٌ : ىػا٘ ال ػاّٖ ي ف#٣ ٓطو#ٙ    ا٤ّل ال مط ا#٘ ا٨مي#اٌ ا٢  ي#س     ا٨ىػ#ا

 لطغْل .ا٨غ جاب٘ ّا٨م ثال ٤ّامط از ّا
 ٍّْ  سٙ ؾعا ني :ي : ىػا٘ العنْو ّاـكْم املطسق الثاىٕ 

ز  شو##طىل إٓ##٘ الاخ##ث اغ## جاب َه: امل١مي##ٌْ أ ##ه م##ً ال##صًٓ ا٤ّل 
 ّالطغْل .
 : الصًٓ اغ جابْا ٤مط از ّالييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الثاىٔ٘ 
ل٩ل ق#اٛ ي  : ىػا٘ العنْو ّاـك#ْم م#ً ّ #ُ ي فَي#اا م#ازٗ       الثالث

 ّأخطٚ ل٩فرتاء بٔيَنا .
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ّاملد اض الؿعا٘ ا٤ّل مً الْ ُ الثاىٕ أ #٣ِ بسخ#اظ أغ#ااب الي#عّل     
ّخطّج ؾطط مً الكخاب٘ مع الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه    #عّٗ     

 محطاٛ ا٤غس ي لٔ ٌْ  قػٔه امل١ميني بسخاظ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  سٙ ّ ِْ :
ز ّضغْلُ ّامل٣ٜ #٘ ّال  #اب ّالٔ#ْو    : امل١ميٌْ الصًٓ إميْا با ا٤ّل

 ا٦خط .
: امل١ميٌْ الصًٓ إميْا باز ّضغْلُ ّامل٣ٜ #٘ ّال  #اب ّالٔ#ْو    الثاىٕ 

 . ع ّ لا٦خط ّاغ جابْا ز 
 : امل١ميٌْ الصًٓ إميْا ّاغ جابْا ز ّضغْلُ .الثالث 
 . : امل١ميٌْ الصًٓ إميْا ّاغ جابْا ز ّضغْلُ   معطو٘ أحسالطابع 

ق#ابَه  اغ# جابْا ز ّضغ#ْلُ م#ً بع#س م#ا أ      : امل١ميٌْ الصًٓاـامؼ 
 .ّاؾطاحاىل الؿسٓسٗالقطح 

ٍّل ى ل الثياٛ   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ بالصًٓ ّضز شوطٍه   الْ #ُ ا٤خ#ري   
أ ٣ِ ي اؾ#ْاب ٢ ي اش ٓ غؿ#ٙ ا٤ #ط ّالث#ْاب و#ل امل#١ميني ي ٍّ#ْ م#ً         

سٍا ّاى َاٛ إٓ٘ الػٔاء  يس لفغ أغطاض ّ ْز فاقس٘ بني ا٦ٓ ني ّالْوْي  ي
 امل١ميني .

ًََْْم  ٌٍَّددوَ َٙ ُّىِددْغُ َْظْددفَ   وْل##ُ  ع##ال ر  ا٨ىػ##اٌّحٔين##ا ٓق##طأ أّ ٓػ##نع   

ٖ ٓ##إ ٕ  س##ٙ ا٨مي##اٌ صٓ##سضا ّٓؿ## اء لسث##ْاب العع##ٔه ال##  (1) د ٌُّْددؤِِْنِنيَ

 بالصاىل.
: مً معاىٕ الكس٘ ب#ني إٓ#٘ الاخ#ث ّا٦ٓ#٘ الػ#ابق٘ بٔ#اٌ        ثامي٘املػإل٘ ال

ال اآً بني حال امل١مً ّاملؿق٘ اليت ٣ٓؤَا   السىٔا ّبني الػعازٗ ّالغاط٘ 
 اليت ٓفْظ بَا   ا٦خطٗ .

لقس  عل از  #ع ّ #ل ال#ساض ا٦خ#طٗ زاض اؾ#عاٛ ّالػ#عازٗ ّالغاط#٘        
لسصًٓ  سقْا ال يعٓل بال كسٓق ي ّمً ا٦ٓاىل   بعث٘ الييب قنس قسٙ از 
 سُٔ ّإلُ ّغسه ّىعّل القطإٌ ّ ْز أم#٘  #صب  يَن#ا ي ّ #سافع بالػ#ًٔ      

                                                           

 .171غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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ّ ##سفع ال##صًٓ وف##طّا  ي زٌّ ؾ##دل ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه    
 ب اليت وس ؼْل زٌّ ىعّل القطإٌ .غااّا٤

لٔ ٌْ مً معاىٕ الثياٛ  سٙ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ّا٨خااض  ً بسْ َه  
املطا   الػامٔ٘   ا٦خطٗ ي أىَه واىْا زض ّا حكٔيّا لسياْٗ ّال يعٓل ي ّأىَه 
 اٍسّا بإىفػَه لٔيعه الياؽ ب ناو ىعّل إٓاىل القطإٌ ي ّ اقٙ بني أٓسَٓه 

ا ّ  ٌْ ّغ#ٔس٘ ل٥لف#٘   غامل٘ مً ال خطًٓ ّاليقل ّالعٓازٗ ي ّلٔعنسْا بَ
 .َه ّا٤خْٗ بٔي

ّٓ ##ٌْ م##ً مع##اىٕ إٓ##٘ الاخ##ث : ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّالطغ##ْل فس##ه  
 ٓ فطوْا ّمل ٓ قا سْا ( .

فاٌ وست وس ّوع و ال بني املػسنني ي اؾْاب ىعه ي ٍّْ وسٔل ىازض ٢ّ 
 (1) دٌَْ إِمْدٌَجٌ إََِّّٔا  ٌُّْؤِِْنُٓهط باملعيٙ ا٤ ه ل٥خْٗ ا٨مياىٔ٘ ي ّوْلُ  عال ر

ّوس  ع#ل از  #ع ّ #ل إٓ#اىل الق#طإٌ ّأزاٛ الك#٣ٗ ّالف#طاٜض العاازٓ#٘         
ا٤خطٚ ّغٔس٘ لْوً الق ال بٔيَه ي ّمً ا٦ٓاىل ما  اٛ بَصا اـكْم ي 

ِْ ِِْٓ  ٌُّْؤِِْنِنيَ  لْرَرٌٍَُ  نَىَصٍِْؽٌُ  تَْْنَيَُّا نَئِْْ تََِدْ وال  عال ر ْْ وَائِفَرَا ًَإِ

ىَُّا ػٍَََ  ٌْىُمْفٍَ نَمَاذٌٍُِ   ٌَّرِِ ذَثِِْدِ ؼَرَّدَ ذَفِدِءَ إٌَِدَ َِْْدفِ  ٌٍَّدوِ       إِؼَُّْ 

 .(2) دنَئِْْ نَاءَخْ نَىَصٍِْؽٌُ  تَْْنَيَُّا تِاٌْؼَُّْيِ ًََْلٌََُِّْ  إِْم  ٌٍَّوَ ُّؽِةو  ٌُّْمََِِّْنيَ

  ٍّل مي ً القْل بقاىٌْ ٍّْ أٌ ثْاب امل١مً   ا٦خطٗ بق#سض أشاِ  
فإٌ وست ي السىٔا مطسقّا أّ أشاِ   غأل از خاق٘ي اؾْاب ٢ زلٔل  سُٔ 

امنا ىال الؿَساٛ  عٔه امليعل٘   ا٦خطٗ ٤ٌ الق #ل أؾ#س ا٤شٚي ّاؾ#ْاب    
 ٍصا قخٔذي ّل يُ ٢ ٓيطاق  سٙ نطّب ا٤شٚ ا٤خطٚ.

                                                           

 .10غْضٗ اؿجطاىل  (1)
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لقس فقس ؾَساٛ أحس   غا ٘ ّاحسٗ و#ل ؾ#ٕٛ   ال#سىٔاي ّ ازضٍّ#ا     
نٍٍََِّدوِ  ٓمِدفَجُ   ي و#ال  ع#ال ر  ً الصًٓ وفطّا مع أىَا مسك ز  ع ّ #ل  بعسه م

 . (1) دًَ ٌْىًٌََُ

ّا٤قل أٌ ٓ يعه بَا امل١مي#ٌْي ّل ي#ُ ا٨م خ#اٌ ّا٨خ ا#اض   اؿٔ#اٗ      
 السىٔاي ّاورتاىُ بعامل الثْاب اش فاظ الؿَساٛ بإمْض:

اؿٔاٗ الساٜن٘ي فاعس أٌ واىْا   السىٔا بإٓاو ّغيْاىل مع#سّزٗ   ا٤ّل :
 ّأ ناض وكريٗ  فهل از  سَٔه باؿٔاٗ ا٤بسٓ٘.

أٌ ٓإشٌ  ٢بعس املْىل الػ ٌْ ّفقس اؿٔاٗ ا ا٨ىػاٌا٤قل    الثاىٕ :
از  ع ّ ل بالاعث ّ ْزٗ الطّح ال اؾػسي ّوس أىعه از  ع ّ ل  سٙ 

 سٙ مْ   َه اؿٔاٗ مً حني ٍجطاىَه السىٔا ٍّجطاىَا يهالؿَساٛ بإٌ  اٛ
 .وَطٖ 

اخااض ٍصِ ا٦ٓ#اىل  #ً و#اىٌْ م#ً ا٨ضازٗ ال  ْٓئ#٘ ٍّ#ْ أٌ        الثالث :
حٔ##اٗ الؿ##َساٛ ٢   ##ٌْ ا٢  ي##س از  ##ع ّ ##ل لقْل##ُ  ع##ال وا##ل ث##٣ث      

 ي ٍّياا مػاٜل:(2)دَْؼَْْاءٌ ػِنَُّْ ضَتأيُِْإٓاىلر

   ا٤ضض. ا٨ىػاٌما ٍٕ قس٘ ٍصِ اؿٔاٗ ال طمي٘ غ٣ف٘  ا٤ّل :
ٍل  ػ نط حٔاٗ الؿَساٛ  يس از أو  يقطع أثياٛ مسٗ الربظر أّ  الثاىٔ٘ :

 ْٓو القٔام٘.
ٍل اؿٔاٗ  يس از مً ال سٕ امل ْاطٞ الصٖ ٓ ٌْ  سٙ مطا    الثالث٘ :

ؿ ك الصٖ ٓ ٌْ م ػآّ٘   الؿإٌ ّمكازٓق اليعن٘ي أو أىُ مً ال سٕ امل
  سٙ مطا   م فاّ ٘ وْٗ ّنعفّا.

 .امل٣ٜ ٘  يس از  ع ّ ل مثل حٔاٗ الؿَساٛ ٍل حٔاٗ  الطابع٘ :

                                                           

 .25غْضٗ اليجه  (1)
 .169غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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أم##ا املػ##إل٘ ا٤ّل فالك##س٘ ب##ني حٔ##اٗ الؿ##َساٛ   ا٦خ##طٗ ّب##ني خ٣ف##٘ 
 ّ ِْ:  سٙ  ا٤ضض  ا٨ىػاٌ

 بٔاٌ ا كال ّاغ سام٘ ّػسز اوطاو از  ع ّ ل ل٩ىػاٌ. أ٢ّّ :
ي اؾعاٛ اؿػً مً  ي#س از لس#صًٓ أحػ#يْا ا٨وام#٘   ا٤ضض      ثاىّٔا :

 ٍا ا٢  سٙ مط ا٘ مً أمسٙ مطا   العاْزٓ٘ ز  ع ّ ل.ّّمل ٓغازض
ميعل٘ الؿَساٛ الػامٔ٘  يس از مً مك#ازٓق اح ج#اج از  س#ٙ     ثالثّا :

 .(1)دإِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْرامل٣ٜ ٘

 ط ٔ  الياؽ با٨مياٌي ّ سو اـْي ّاـؿٔ٘ مً الصًٓ وفطّا  ضابعّا :
ّاٌ ٍ###سزّا ّ ْ ###سّا بالق ###الي ٍّ###صا الرت ٔ###  م###ً مك###ازٓق ا٦ٓ###٘     

نَدََ دَىُُْ إََِأًدا ًَلَداٌٌُ      ٌَّذَِّٓ لَايَ ٌَيُُْ  ٌنماالُ إِْم  ٌنماالَ لَُّْ ظََّؼُدٌ  ٌَىُدُْ نَامْشَدٌْىُُْ    ال الٔ٘ر

 .(2)دؼََّْثُنَا  ٌٍَّوُ ًَِٔؼَُْ  ٌٌَْوًُِْ

بٔ#اٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ اؾ#عاٛ العع#ٔه م#ً  ي#س از ل٩ىػ#اٌ  س#ٙ           خامػّا :
 خ٣ف ُ   ا٤ضضي ّؤامُ بْظاًٜ اـ٣ف٘ خري ؤاو.

أما املػإل٘ الثاىٔ٘ فإٌ حٔاٗ الؿَساٛ  ػ نط  يس از  #ع ّ #ل م#ً  #ري     
 اىقطاعي مً ّ ِْ:

 اشا أ طٙ از  ع ّ ل فإىُ ٓعطٕ با٤مت ّا٤حػً ّا٤ونل. ا٤ّل :
مً خكاٜل اليعن٘ ا٨ئ٘ ا٨غ سام٘ ّالسّاو ا٢ أٌ هخس بَا  الثاىٕ :

إِْم  ٌٍَّدوَ َٙ َُِّْأدفُ َِدا تِمَدٌٍَْ     ّمل ٓ عاٍسٍا بالؿ ط ّال قْٚي وال  ع#الر  ا٨ىػاٌ

ي ّل#ٔؼ م#ً  ن#ل أّ اخ ا#اض لسؿ#َساٛ ّالي#اؽ       (3)دا تِىَٔفَُِّديُِْ ؼَرََّ َُِّْأفًُ  َِد 

 مجٔعّا   ا٦خطٗ.

                                                           

 .30غْضٗ الاقطٗ  (1)
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أقل اغ كخاب اليعن٘ي فسْ زاض ا٤مط بني اغ كخابَا ّبني  الثالث :
 فا٤قل ٍْ ا٤ّل.ي ظّايا 

ؤاو املػسنني ب ٣ّٗ إٓ٘ الاخث   ول ظم#اٌي ّم#ً مفأٍنَ#ا     الطابع :
تًَْ َْؼَْْاءٌ حٔاٗ الؿَساٛ  يس از حال ال ٣ّٗي اش ٓقطأ املػسه   ٍصا العماٌر

ي فٔ #ٌْ امل ا#ازض ب#إىَه أحٔ#اٛ ظم#اٌ ال# ٣ّٗي ّوْلي#ا        (1)دػِنَُّْ ضَتأيُِْ ُّفْزَلٌَُْ

باليػ#ا٘  ّٓ #ٌْ  ٘ ٍصِ اؿ#طّيي  أ ٣ِ)  ٍصا العماٌ( ىقكس بُ أّاٌ و اب
ي م#ع ال ا#آً ب#ني     لقاضُٜ ّوت ّظماٌ القطاٛٗ ّاٌ و#اٌ بع#س مٝ#اىل الػ#يني    

قٔ#اؽ م#ع الف#اضءي فػ#يً ّمف#أٍه      ٓسخ#ق بال اش أىُ ظماٌ ال يعٓل ّ ريِ ي 
املساض   مهامني ال يعٓل  سٙ  نْو املعيٙ ّاليعّل  ري ال إلًٔ ّال سًّٓي 

 ّلٔؼ  سٙ غا  اليعّل.
ملػإل٘ الطابع٘ أ ٣ِ ف٣ زلٔل  سٙ ال ؿابُ ال #او ب#ني حٔ#اٗ امل٣ٜ #٘     أما ا

ّحٔاٗ الؿَساٛ  يس ازي ّا٤ق#ل ٍ#ْ اخ ك#ام و#ل ميَن#ا بؿ#إٌ ّىع#ه        
م ع##سزٗ م##ع ا٨ل ق##اٛ ب##يعه أخ##طٚي اش أٌ حٔ##اٗ الؿ##َساٛ   ا٦خ##طٗ  ##عاٛ  

 #او  ّثْاب  ا لي أما امل٣ٜ ٘ فإىَه خسقْا ل٩ىقطاع لسعا#ازٗ ّا٨م ث#ال ال  
 .(2)دًََّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤَِْف٤ًَُْمط از  ع ّ لي ّ  ال يعٓل   الثياٛ  سَٔهر

لقس اب سأىل إٓ٘ الػٔاء بقْلُ  عال)ٓػ اؿ#طٌّ( ّفٔ#ُ    :  اغع٘املػإل٘ ال
 أططاي :

  َ٘ قسّض  س٘ ا٨غ اؿاضي ٍّْ مً مؿٔٝ٘ ّفهل از. ا٤ّل :
اؾ#ْاب ٍ#ْ   ي مْنْع ا٨غ اؿاضي ٍّل ٍْ م خ#س أو م ع#سز    الثاىٕ :

 الثاىٕ.
 بال ػط .املػ اؿط  الثالث :
 غا  ا٨غ اؿاضي ٍّْ  قسٓه الؿَساٛ أىفػَه   غأل از. الطابع :
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 الغآاىل اؿنٔسٗ مً ا٨غ اؿاض ٍّٕ  سٙ أوػاو: اـامؼ :
 حػً اؾعاٛ لسؿَساٛ. ا٤ّل :
 مً از  ع ّ ل.  يجع الْ س ال طٓه الثاىٕ :

 املسز ّالعٌْ ل٥حٔاٛ مً املػسننيي ّبعث الػ ٔي٘   ىفْغَه. الثالث :
 الرت ٔ  ّاؿث  سٙ ا٨مياٌ. الطابع :

بٔ####اٌ الث####ْاب العع####ٔه  س####ٙ ا٨مي####اٌ ل####صا ّضز   إٓ####٘  :اـ####امؼ 
 .(1)دًََْْم  ٌٍَّوَ َٙ ُّىِْغُ َْظْفَ  ٌُّْؤِِْنِنيَالػٔاءر

ز ْٗ املػسنني لس خسٕ بالكرب   ول ا٤حْالي ّخاق٘    الػازؽ :
مٔساٌ السفاعي اش أىُ ىْع ططٓق جملٕٛ املسز مً  يس از  ع ّ لي ّ  شاىل 

ُْ َىدَذ         و#ال  ع#الر  ي معطو٘ أحس  ٌِْضِى ْٓ َند ِِد  ُْ َّدْىُذٌُو ًَ ًََذرَُّمدٌ   ْْ َذْصدِثُفً   ٍَدَ ِإ َت

 .(2)دِِْٓ  ٌََّْٚئِىَحِ ٌََُِّأِِنيَُُِّّّْدْوُُْ ضَتوىُُْ تََََِّّْحِ ََٙفٍ 

ًََٙ ذَؽََّْدثَٓم  ٌَّدذَِّٓ لُرٍُِدٌ     رقْلُ  عال : قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ ب الْ ُ الثاىٕ

 ّفُٔ مػاٜل : (3)دنِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ ٌََِْْ ذًا تًَْ َْؼَْْاءٌ ػِنَُّْ ضَتأيُِْ ُّفْزَلٌَُْ

لقس شوطىل إٓ٘ الػٔاء الق ل املقٔس بإىُ   غ#أل از    : املػإل٘ ا٤ّل 
 سَٔه الػ٣و الئ٘ ّالععمي٘ ّالقكس ّ ً ا٢ماو مْغٙ بً  عفط  ً إباُٜ 

غ#طٓ٘ ّأم#ط املػ#سنني أٌ     أٌ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ أ #عٚ  سٔ#ا    
 .ٓي سبْا معُ   غطٓ ُ 

 س#ٕ لعسي#ا ىك#ٔ       غ#طٓ٘   فقال ض ل م#ً ا٢ىك#اض ٢ر ل#ُ: ا #ع بي#ا     
ّإلُ وْلُ: فقال:   خازما أّ زاب٘ أّ ؾٔٝا ى اسغ بُي فاسغ الييب قسٙ از  سُٔ

 از  ع امنا ا٢ نال بالئاىلي ّل ل امطٟ ما ىْٚي فنً  عا اب غاٛ ما  يس

                                                           

 .171غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .125غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .169غْضٗ إل  نطاٌ   (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   63

ّ لي ّم#ً  #عا ٓطٓ#س  #طض ال#سىٔا أّ       ّ ل فقس ّوع أ طِ  سٙ از  ع
  .(1)(ٓ ً لُ ا٢ ما ىْٚ ىْٚ  قا٢ مل

خسً العسّ اش  هّ هنيت إٓ٘ الاخث الثياٛ  سٙ الكخاب٘   خطّ َ
 ي ّفُٔ مػاٜل :   ز ّالطغْلّطا ٘ ٓ كً بإىُ اغ جاب٘ 

 ىكاض   حػً وكسٍه .: اىُ  يعُٓ لسنَا طًٓ ّا٤ ا٢ّل
 ىكاض .: فُٔ ثياٛ  سٙ املَا طًٓ ّا٤ الثاىٔ٘
ظَؼًََ  ٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  نِِ لٌٍُُتِيُِْ  ٌْؽَِّْمحَ إِاْ ر: اىُ مً مكازٓق وْلُ  عال  الثالث٘

َ  ٌُّْؤِِْنِنيَ ًٌَََََِْْيُُْ وٍََِّحَ  ٌرَّ َ ضَسٌٌُِوِ ًَػٍََ مٌٍَْ ًَوَأٌُ  ؼَِّْمحَ  ٌْعَاىٍِِْمحِ نَىَََْٔيَ  ٌٍَّوُ سَىِْنَرَوُ ػٍََ

 .(2)دَّْاَْؼَكم تِيَا ًََْىٍَْيَا ًَوَاَْ  ٌٍَّوُ تِىًُِّ بَِْءٍ ػٍَِ
 تخااض  #ً حػ#ً مس#   فَٔا مً ا٨ املّ اعث إٓ٘ الاخث  سٙ الػ ٔي٘ 

ىك##اض ّاغ## جاب َه ز ّضغ##ْلُ ّ  أم##ْض   عس##ق بالق ##ال    املَ##ا طًٓ ّا٤
 ّم٣حق٘  ْٔف العسّ مع ؾسٗ  طاحا َه.

: مً معاىٕ اؾنع بني ا٦ٓ ني أٌ الكخاب٘ الصًٓ خط ْا  ثاىٔ٘املػإل٘ ال
 قاضّا  سٙ أوػاو :أحس  ٘ال معطو

 الصًٓ و سْا   معطو٘ أحس ّ سزٍه غاعٌْ . : ا٢ّل
خسً العسّ  قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسهالصًٓ خط ْا مع الييب  : الثاىٕ

   الْٔو ال الٕ ملعطو٘ أحس .
 الصًٓ أوعس َه اؾطاحاىل الؿسٓسٗ. : الثالث

ٍ#ْ م#ً مك#ازٓق فه#ل از     ّي قاضىل أ #ساز الي#اؽ باملسٔ#اضاىل    لقس  
ٌ غ٣ف٘  ًَإِاْ لَدايَ ضَتودهَ ٌٍََِّْٚئِىَدحِ    املد #اض أٌ و#٣و امل٣ٜ #٘ )     ا٤ضض ي ّ ا٨ىػ#ا

ْٓ ُّفَُُِّّْ نِْيَا ًَََّّْفِهُ  ٌُّأَِاءَ ًََٔؽُْٓ ََُّٔثأػُ ًُ نِْيَا َِ ِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحً لَاٌٌُ  َْذَعْؼَ ًٌ نِ ِ ظَاػِ  إِِّٔ

                                                           

 .67/212الاخاض (1)
 .26غْضٗ الف ذ/ (2)

 (13/ ٌثمفج)(غْضٗ 2)
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شُدُم ػَفَضَديُُْ ػٍََدَ     ًَػٍدُ َدَ  َٕسْدَّاءَ وٍَُّيَدا   *الُ ٌَهَ لَايَ إِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْ تِؽَُِّّْنَ ًَُٔمَُّأ

  .(2)( ٌََّْٚئِىَحِ نَمَايَ َْْٔثِ ٌُِِٔ تِىَسَّْاءِ ىَؤَُٙء إِْْ وُنرُُْ صَادِلِنيَ
املطسق٘  املؿٔٝ٘لْا از أٌ ٓيعِ الياؽ مً الفػاز اش لٔؼ اح جا ا امنا غإ

ي ضض ّميقاز ز  ع ّ #ل ال#صٖ أّضث#ُ ا٤   ز  ع ّ ل ّأٌ اـسٔف٘  ابع 
الطأف٘ بَه ي ٍّسآ َه ّميعَه مً ّلقس أضاز امل٣ٜ ٘ الطمح٘ بإٍل ا٢ضض 

 . اـكْم٘ فٔنا بٔيَه ي ّو ل بعهَه بعهّا
ّل#سٖ إزو ّؤ#ً أٌ وابٔ#ل     ٘وكّمسآّ٘ غابق٘  و اّالقس شوط القطإٌ 

نٌَََمػَدْ ونا   ال يعٓل )فق سُ أٖ مع العنس ّغاق ا٨قطاض ي بٔل أضاز و ل ٍا

  (2)(ٌَوُ َٔفَُّْوُ لَرًَْ َْمِْوِ نَمَرٍََوُ نَىَصْثَػَ ِِْٓ  ٌََْاسِفَِّٓ
ى #اض ض٠ّؽ اؾا#ال يفإ #اِ    ت لُ ّقاض َٓه بق سُ فكاض ٍابٔل أٖ ظٓي

 سخُ فناىل.ْٓما ّواٌ ٓط ٙ  ينُ فطفع قدطٗ ّألقاٍا بقْٗ  سٙ ضأغُ فؿ
أضاض ّأم٣ا ّحسّز يّلٔؼ  صاا ميافػ٘ ّخكْم٘  سّٙمل   ً إى

 ّفُٔ مػاٜل :ي بياٛ مً شضٓ٘ إزو   ا٤ضض  ري ا٤خْٗ ّا٤
 : وس ٓإ ٕ الفػاز  سٙ مْ القهٔ٘ الؿدكٔ٘ . ا٤ّل
: ٓقع الفػاز مً  ري او ػاب ّ عسه مً الغري ي ا٢ أىُ لٔؼ مً الثاىٔ٘ 

 ّمهاز يا .الفططٗ بل ماآً 
: ّوْع الفػاز ّالق ل   أٓاو إزو  سُٔ الػ٣و ي ّمل ٓغازض السىٔا الثالث٘ 

ا٢ ّو##س فج##ع بق ##ل ّل##سِ ٍابٔ##ل ي ٍّ##ْ أحػ##ً م##ً وابٔ##ل لْض ##ُ ّ ق##ْاِ 
 ّق٣حُ ونا ٓسل  سُٔ القطإٌ.

لقس أّشٓت   از ّما ٓ#١شٚ أح#سي    :ّ ً أىؼ وال : وال ضغْل از 
ي أحسي ّلقس أ ت  سٙ ث٣ثٌْ مً ب#ني ٓ#ْو ّلٔس#٘    ّأخفت   از ّما ىا

 .(1)(ّما ل ّلا٣ل ما ٓإوسُ شّ واس ا٢ ما ْٓاضٚ ابط ب٣ل

                                                           

 .1/472 فػري ابً وثري  (1)
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 قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه    شٚ الصٖ  ْ ُ ال الييبّول فطز مً ا٤ 
از غ#اخاىُ  ٖ غ#إل امل٣ٜ #٘   الفػ#از ال#ص  مً ّال املَا طًٓ ّا٤ىكاض ٍْ 

قسٙ از  سُٔ  لسييباز غااب ىكطٗ إبّمل ؤطْا  سنا ي الياؽ ميُ  ُٓ يع
ّمي#ُ ى#عّل شاىل   ي ي#ه   ِّامل١ميني ّالثْاب الععٔه ال#صٖ أ #س  ّإلُ ّغسه 

م#ع   َهامل٣ٜ ٘ ليكط َه لٔؿفْا قسّضٍه مً الصًٓ وفطّا ّٓطّا مك#اض  
   العسز ّالعسٗ ّامل١ّى٘.وف َه  خاٌض 

 : ٍّاّو نل الثياٛ الْاضز   إٓ٘ الاخث ّ ْ
 الصًٓ خط ْا   الْٔو ال الٕ ملعطو٘ أحس خسً العسّ. : ا٤ّل
 ؿسٗ اؾطاحاىل.لّلعصض مشْل الصًٓ ؽسفْا  ً اـطّج  : الثاىٕ

ي اضازٗ  ن##ْو ال##صًٓ خط ##ْا ال معطو##٘ أح##س ّو##ا سْا فَٔ##ا  : الثال##ث
 .ّالصًٓ خط ْا ال محطاٛ ا٤غس ي لٔإ ٕ يه الثْاب مها فّا

 الثالث ّالْاضز ٢ىكل املْضز.ّاملد اض ٍْ 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ىعه ّضز الثياٛ اـام  سٙ الصًٓ خط ْا مع الييب 

ث#ه     مٔ#عاٌ اؾَ#از ّالك#٣ح    ق#طحاّ محطاٛ ا٤غس ٤ىَه بيْا ال ّغسه 
َٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِ ِِْٓ تَؼُِّْ َِا  اٛ خكْم اـكْم بقْلُ  عالر  ٌَّذِّ

 .(1)دَْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ ٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِْ

الؿ#َساٛ ال#صًٓ اغ# جابْا ز     قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ ني : : ثالث٘املػإل٘ ال
غ جابْا ز ّالطغْل ّبني االيػا٘ بني الصًٓ ( ّّالطغْل أحٔاٛ  يس ضبَه 

 غقْط و سٙ مً املػسننيالؿَساٛ  نْو ّخكْم مطسق يفنً املػسناىل 
معطو٘   معطو٘ بسض ّ  معطو٘ بسض ّأحس ّل ً أوثط الصًٓ خط ْا لسسفاع 

 . أحس  ازّا ال املسٓي٘ غاملني
لقس  اٛىل ا٦ٓاىل الث٣ث٘ الػابق٘   الثي#اٛ  س#ٙ ؾ#َساٛ مع#طويت ب#سض      

 قست إٓ٘ الاخث ال مْنْع إخط م كل بُ ٍّْ بٔاٌ اغ# جاب٘  حس ثه اىأّ
طاٜف٘ مً الك#خاب٘ لي#ساٛ ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ب عق#          

                                                           

 .172 إل  نطاٌغْضٗ  (1)
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 ٔـ الصًٓ وفطّا ي ّمل ٓإىل ٍصا اليساٛ  ً  كأ٘ أّ اقطاض  سٙ الق ال 
 ي ّل يُ  طؾذ  ً أمْض :

نْم#اىل وْل#ُ   لع ق#ل   املق#او  : الْحٕ م#ً  ي#س از ي ٍّ#ْ ا٤   ا٤ّل 
 .(1)دإِْْ ىٌَُ إَِّٙ ًَؼٌِْ ٌُّؼََ *ًََِا َّنَِْكُ ػَْٓ  ٌْيٌٍََ  عال ر

: فٞ ا٤خااض بقٔ#او ض٠غ#اٛ  #ٔـ املؿ#طوني بامليا #اٗ لسط #ْع       الثاىٕ 
لسق ال ي اش أزضوْا ٍّه ّغط الططٓق ال م ٘ فؿسَه ّ جعٍه  ً ؼقٔق 

أ س#َا ي ل  #ٌْ ٍ#صِ امليا #اٗ     أٖ  آ٘ مً  آا َه اـأث٘ اليت  اّٛا م#ً  
ّالْوْي  يسٍا ّ سو الط ْع ال مٔ#ساٌ املعطو#٘ أّ ال  #عّ املسٓي#٘ م#ً      

 . (2) دنََْنْمٍَِثٌُ  مَائِثِنيَمكازٓق وْلُ  عال ر

نََّْٓ  ػْرٍََُّ ػٍََْْىُُْ نَاػْرًَُُّ  ػٍََْْوِ تِِّصًِْ َِا  نْماىل وْلُ  عال ر : الثالث

 .(3) دًَ ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ػْرٍََُّ ػٍََْْىُُْ 

ًٔ ا ٬ ٪#س٪ٚ    }ّضّٚ  سٕ بً أب#ٕ طسخ#٘  #ً اب#ً  ا#اؽ أٌ وْل#ُ:       ) َفن٪#
٬ُٔ ه٬  ُٰ ٰبٰنث٬ٔل م٪ا ا ٬ ٪س٪ٚ  ٪َس ٬ٔ ٬ُٔ ه٬ َفا ٬ ٪س٫ّا  ٪َس { ٪َس

ىعلت ه ٘ حٔث ٢ ؾْو٘  (4)
٫ً  طٓ#طي          َ٪ازي ثه ىػذ بآٓ#٘ اؾَ#از باملسٓي#٘. ّو#س ض٪زٯ ٍ#صا الق#ْل اب#   ٢ّ

 .(5) (رٍصِد ا٦ٓ٘ مسىٔ٘ بعس  ٫ن٬طٗ الَقهٔٲ٘ي ّ عا شلك ال فاٍس ّوال: بل
م#ا ىػ#  ال    ِ سٙ  #سو أخ#ص  ( ّوس ضز ٍصا القْل )ّٓسل وْلُ أ ٣ِ 

 بال ػسٔه .  املقاو ابً  ااؽ 

                                                           

 .4-3غْضٗ اليجه  (1)
 .127غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .194غْضٗ الاقطٗ  (3)
 .194غْضٗ الاقطٗ  (4)
 .1/527 فػري ابً وثري  (5)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   67

ّاملد اض أٌ مْنْع ا٦ٓ٘ أ ٣ِ أ #ه م#ً أٌ ى# ل با٤ؾ#َط اؿ#طو ي      
ا٦ٓ٘ ب قْٚ از غ#ْاٛ  ي#س  سق#ٕ    ّأىَا  ري ميػْخ٘ ي ّٓ جسٙ بال قٔٔس   

 ا٨  ساٛ أّ  يس الطز ّاؾعاٛ .
 لصا  هنيت إٓ٘ الاخث أمْضّا :

 : ا٤مط بال قْٚ ي ّاٌ ّضز بكٔغ٘ اؾنس٘ اـربٓ٘ . ا٤ّل
: اغ خهاض املػسنني ال ق#ْٚ  ي#س معطو#٘ أح#س ّح#ال اـ#طّج       الثاىٕ 

 خسً العسّ ال محطاٛ ا٤غس .
   :  يعِ املػسنني  ً العسه ّال عسٖ . الثالث

 ّٓ ٌْ  قسٓط ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  سٙ ّ ِْ :
 : فٔيقساْا مً مٔساٌ املعطو٘ خاٜاني .ا٤ّل 
 : فٔيقساْا ٓػريٌّ   الططٓق خاٜاني .الثاىٕ 

َٙ مَْْدفَ نِدِ   ري وال  عالساْا مع امليا اٗ بالط ْع خاٜاني: فٔيقالثالث 

 .(1)دوَصِريٍ ِِْٓ َٔعٌَْ ىُُْ

 : فٔيقساْا ال م ٘ خاٜاني .الطابع 
 : فٔيقساْا ال أٍسَٔه خاٜاني .اـامؼ 

بني وطع املػاف٘ مً معطو#٘  ّّبني ا٨ىق٣ب الصٖ  ؿري الُٔ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ 
دأ ه مً وطع نََْنْمٍَِثٌُ أحس ال م ٘  نْو ّخكْم مطسق ي فقْلُ  عال ر

ال م #٘ ّ سْغ#َه      املػاف٘ ي فٔؿنل حال الصًٓ وف#طّا بع#س ّق#ْيه   
ي ّو#س ألق#ت اؿ#طب ّالف ي#٘ ال#يت أؾ#عسٍْا       املػجس اؿطاو أّ زاض الي#سّٗ  

 .أّظاضٍا 
ّ : فٔيقساْا خاٜاني ما زامْا  سٙ ال فط ّ الػازؽ  اله#٣ل٘ ي  اؾخ#ْز 

 ٌٍَّوِ ًَ ٌََّْٚئِىَحِ ًَ ٌنمداالِ  إِْم  ٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  ًََِاذٌُ  ًَىُُْ وُفَّاضٌ ًٌَُْْ ِهَ ػٍََْْيُِْ ٌَؼْنَحُ وال  عال ر

 .(1) دَْظَّْؼِنيَ
                                                           

 .114غْضٗ اليػاٛ  (1)
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بني ا٦ٓ ني : ٢ّ ؼػي الصًٓ اغ جابْا :  قسٓط اؾنع  طابع٘املػإل٘ ال 
 قابَه القطح أمْا ّا (.أز ّالطغْل مً بعس ما 

ّالكس٘ ّاليػا٘ بٔيَنا ٍٕ ي ّالػٔاء باؼاز املْنْع   كً إٓ٘ الاخث 
العنْو ّاـكْم مً ّ ُ ي فنازٗ ا٨ل قاٛ أٌ و#٣ّ ميَن#ا   عس#ق بْاوع#٘     

 .أحس 
أما مازٗ ا٨فرتاء فاٌ إٓ٘ الػٔاء ؽل ؾَساٛ أحس ي أم#ا إٓ#٘ الاخ#ث     

فٔ عسق مْنْ َا بالصًٓ بقْا أحٔاٛ م#ً املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض بع#س معطو#٘      
الكخاب٘  يس از ي ّبٔاٌ فهل از  ع ّ ل أحس ي ّفُٔ ؾاٍس  سٙ ميعل٘ 

  سَٔه ب ْثٔق حال ول طاٜف٘ ميَه ها ٓفٔس العع ّالؿإٌ ّا٨وطاو .
 ّمً خك#اٜل مس#ْا ا٤ضض أٌ ال#صٖ ٓق #ل م#ً اؾي#ْز ٓيػ#ٙ أم#طِ        

ّوس ْٓ ُ لُ السْو ي  أّ   ٌْ ٍياا ىْع ٍا٘ ّ طاٛ لعاٜس ُ ي ب قازو ا٤ٓاو
 ّٓطمٙ بالقكْض ّال قكري .

ما باليػا٘ لسصًٓ ٓق س#ٌْ   غ#أل از ف#اٌ از  #ع ّ #ل و #  ي#ه        أ 
ها فَٔه الطماٗ الصًٓ خالفْا أم#ط ضغ#ْل   اـسْز   اؿٔاٗ السىٔا ّا٦خطٗ ي 

أما   السىٔا فج#اٛىل إٓ#٘ الاخ#ث    از برتوَه مْانعَه اليت ىكاَه فَٔا ي 
ٛ الثي#اٛ  س#  ّا٦ٓ اٌ الػ#ابق اٌ     ٓػ خه#طٌّ  ّ ع#ل املػ#سنني    ٙ الؿ#َسا

 مْ ا٨ىطااء ب ٣ّٗ ٍصِ ا٦ٓاىل .شوطٍه ول ْٓو طْا ٔ٘ ّ سٙ 
 َ٘ ٍّل ٍياا  اآً    ٣ّ َا   الك٣ٗ ّ ٣ّ َا خاضج الك٣ٗ مً  

 .ال سبط ّال ف ط   مهامٔيَا 
اؾْاب  قرتٌ ال ٣ّٗ   الك٣ٗ عال اـؿْع ّاـهْع ز  ع ّ ل ي  

ّالْوْي بني ٓسٖ از  ع ّ ل   أمسٙ فعل  اازٖ ٓرتؾذ  يُ ال سبط   
مهامني ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ بعٔسّا  ً الػَْ ّؾطّز الصًٍ ّمساٍن٘ ٍنْو السىٔا 

                                                                                                                                                 

 .161غْضٗ الاقطٗ  (1)
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اـؿ#ْع  ل لسصًٍ ي ّمي ً لسنػسه أٌ ٓ سْ القطإٌ خاضج الك٣ٗ بصاىل حا
 .(1)دًٌََمَُّْ ََّّمفَْٔا  ٌْمُفََْْ ٌٍِذِّوْفِ نَيًَْ ِِْٓ ُُِّموِفٍي وال  عال رالصٖ   الك٣ٗ 

ّٓ عس##ق مْن##ْع إٓ##٘ الاخ##ث باملَ##ا طًٓ ّا٤ىك##اض ال##صًٓ  ##ازّا م##ً 
معطو٘ أحس مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّقسْا معُ ق#٣ٗ املغ#طب   

ػْا أمْا ّا غا ٘ ىعّل ا٦ٓ٘ فَل ٓكذ ال قسٓط ّالعؿاٛ   شاىل الْٔو فَه لٔ
ي أو أىُ  ي ّلعّو  سو اح ػابَه أمْا ّا طابع٘الْاضز   ٍصِ املػإل٘ ٍّٕ ال

 مً ؼكٔل ما ٍْ حاقل .
اؾْاب ٍْ ا٤ّل ي فنً معاىٕ ٍ#صا اؾن#ع الاؿ#اضٗ عٔ#اٗ املَ#ا طًٓ       

ل مح#طاٛ  ّا٤ىكاض الصًٓ خط ْا مع ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ا     
لسطنإىٔي#٘     اا٤غس    امل ا٦خطٗ ي ل  ٌْ إٓ٘ الاخث بؿاضٗ يه ّبا ث# 

 غَه .ىفْ
اغ#اٗ املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ّأٍس#َٔه     ْفنً ا٨ ج#اظ   ٍ#صِ ا٦ٓ#اىل م   

بؿَساٛ أحس ي ّا٨خااض  ً وْىَه   حال بؿاضٗ م كس٘ ونا ّضز   ا٦ٓ٘ 
 .(2) د ٌٍَّوِ ًَنَىًٍََّّْْرَثْشِفًَُْ تِنِؼَّْحٍ ِِْٓ الػابق٘ ر

ّمً مكازٓق الطمح٘ ّالطأف٘ مً  يس از  ع ّ ل بامل١ميني فٞ إٓاىل 
الق##طإٌ بالاؿ##اضٗ ي##ه   اليؿ##إ ني ي ّميَ##ا ام ##اٌ اؾن##ع ب##ني إٓ##٘ الاخ##ث  

ي ث#ه  #اٛىل   طو٘ أح#س ّالػٔاء ي اش أخربىل إٓ٘ الػٔاء  ً حٔاٗ ؾَساٛ مع
ؿ#ط املػ#سنٌْ    #ع ّ #ل لٔػ ا   باغ اؿاضٍه بيعن٘ ّفه#ل از الػابق٘ ا٦ٓ٘ 

مل ٓق س#ْا   مٔ#ساٌ   ّاٌ ي ا٤حٔاٛ بَ#صِ اليعن#٘ي ّٓ طسع#ٌْ ال الف#ْظ بَ#ا     
 .املعطو٘ 

لٔ ##ٌْ م##ً مع##اىٕ ّمك##ازٓق أّل إٓ##٘ الاخ##ث : ال##صًٓ اغ## جابْا ز  
 ّالطغْل ٓػ اؿطٌّ بيعن٘ مً از ّفهل .

                                                           

 .17غْضٗ القنط  (1)
 .171غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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ي ّشوطىل  ّهْظ  قسٓط إٓ٘ الاخث : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل أحٔاٛ
قاب َه باؾطاحاىل ّالقطّح   معطو٘ أحس لأاٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ   اإٓ٘ الاخث 

  يعٍَه  ً اليفاء ّالطٓاٛ .
:  ق##سٓط اؾن##ع ب##ني ا٦ٓ## ني : ال##صًٓ اغ## جابْا ز       امػ##٘املػ##إل٘ اـ

 ّالطغْل   غأل از (.
لقس أخربىل إٓ٘ الػٔاء  ً  س٘ و ال ّو ل ؾَساٛ معطو#٘ أح#س ي ٍّ#ْ    

از ّقخٔذ أىُ  يْاٌ ؾامل ّغْض  امع لسكاؿاىل ا٢ اى#ُ ٓإخ#ص   غأل 
اليفؼ ٨ضازٗ الثا#اىل  س#ٙ   قاغ٘ خاق٘ حٔينا ٓ عس#ق بالق #ل ّال ه#خٔ٘ ب#    

 ي ّاوام٘ زّل٘ اؿق ّايسٚ ّق٣ح الياؽ .ا٨مياٌ
٤ىُ  (1)دنِِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًرا٨ىػاٌّملا اح جت امل٣ٜ ٘  سٙ قريّضٗ 

ي ّوال ٍه از بعسنُ با٤مْض ّ ْاواَافك السماٛ أخربٓفػس   ا٤ضض ّٓػ
 .(2)دإِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْرّا٨ح جاج  سَٔه غاخاىُ   الطز

 ّمً  سنُ  عال بسخاظ إٓ٘ الاخث ّالػٔاء أمْض :
الق ل ططٓقّا لسقهاٛ  سٙ الفػاز ي وال  عال الق ال ّ: قريّضٗ  ا٤ّل

لٔ #ٌْ م#ً مع#اىٕ ضز از  #ع       (3)دَِْٓ ُّفَُُِّّْ نِْيَا ًَََّّْدفِهُ  ٌدُّأَِاءَ  َْذَعْؼًَُ نِْيَا ر

وططٗ مً ّ  ٌْ ول ي فك السماٛ فٔ ٌْ وهاٛ  سٙ الفػازّ ل  سَٔه ٓػ
 :  أثطٍا  سٙ ّ ِْ زماٛ الؿَساٛ 

 .لفػازاظاح٘ غ٣ح ٨اىَا  أ٢ّّ :
 ملفأٍه الْثئ٘. ٍسوفَٔا  ثاىّٔا :

                                                           

 .30غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (3)
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ب املػ ط ّأول الطبا ي لعّال الفعل اؿطاو مً العىا ّؾطمقسم٘  ثالثّا :
َّاَّْويَدددا  ٌَّدددذَِّٓ ََِنُدددٌ  َٙ ذَدددىْوٌٍُُ   ٌفأتَدددا َْضْدددؼَانًا ُِىَددداػَفَحً ًَ ذَّمُدددٌ   ٌٍَّدددوَ ٌَؼٍََّىُدددُْ    رو###ال  ع###ال

 .(1)دذُفٍِْؽٌَُْ

غ##فك زم##اٛ امل##١ميني خػ##اضٗ ٤ىَ##ه ٓف##ْظٌّ باؿٔ##اٗ   : ل##ٔؼ الث##اىٕ 
ا٤بسٓ٘ مً حني مفاضو٘ السىٔا ي ّلْ خٔٯطّا بني العْزٗ الَٔا ّبني الاقاٛ  يس 
از فإىَه ى اضٌّ ٍصا الاق#اٛ ي ىع#ه اىَ#ه ٓ#ْزٌّ الع#ْزٗ ٨ط#٣ع أٍس#َٔه        

 .ما فاظّا بُ ٨ضازٗ الق ل   غأل از مطٗ أخطٚ سٙ ّالياؽ 
ٍه از  ع ّ ل ال اؿٔاٗ السىٔا مطٗ أخطٚ بعس و سَه ي فَل ّلْ أ از

ْٓ س مً ٓقسو  سٙ و سَه ٨مياىَه ّ قْاٍه أو ٓ ً الياؽ  #يَه لعع#ٔه   
 .إٓ٘  ْز َه 

 .اؾْاب ٍْ ا٤ّل ي ىعه مع وس٘  سز الصًٓ وفطّا ّىاص الياؽ يه  
ُ        و#ال   ً  ابط بً  اس ازّ  : مل#ا أق#ٔ  أب#ٕ ٓ#ْو أح#سي أغ#فت  سٔ#

غ#سه: ٓ#ا  #ابطي أ٢    إل#ُ  أغفا ؾسٓساي فقال لٕ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّ
 . ٙ ضبُ لٔؼ بٔيُ ّبٔيُ غرتسأخربا  ً أبٔك؟ اىُ  طض  

 . : غل  عطُ فقال 
فقال: ٓ#ا ضب أضز ال ال#سىٔا ي فإو #ل فٔ#ك ّ  ضغ#ْلك م#طٗ أخ#طٚي         

 . (2)(فقال: غاق القهاٛ مين أىَه الَٔا ٢ ٓط عٌْ
فسه و و از  ع ّ ل بإىُ لْ أ ازِ فسٔؼ   ا٤ضض أحس ٓقسو  سٙ  
 . و سُ

: ال هخٔ٘ باليفؼ   غأل از  سٙ مْ ا٨خ ااض ؾ#اٍس  س#ٙ   الثالث 
 لسد٣ف٘   ا٤ضض . ا٨ىػاٌأٍسٔ٘ 

ز ْٗ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٨خااض الياؽ  ً  الطابع :
ٓ٘ الػ#ٔاء  ٦ ّاّ فػري ّاحٔاٗ و سٙ أحس  يس ازي غْاٛ واٌ ٍصا ا٨خااض بٔاى

                                                           

 .130غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .6/85ابً بط٘/ ا٨باى٘ ال ربٚ  (2)
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با٤حازٓث الأاىٔ٘ اليت   هنً شوط حال ّىعن#٘ ف#اظ بَ#ا الؿ#َساٛ      اٛ أّ 
 .غاخاىُ   يس از

ض٠ٓ٘ امل٣ٜ ٘ لسك#خاب٘ ٍّ#ه ٓؿ# اوٌْ لق #ال الع#سّ ال #افط        اـامؼ :
ح ٙ مع وس٘  سزٍهي ّغقْط غاعني ؾ#َٔسّا م#يَه   معطو#٘ أح#سي ٍّ#ْ      

ُْ         الصٖ  سل  سُٔ إٓ٘ الاخثر ََْصداَتُي َِدا  ْٓ َتْؼدُِّ  ِِد ًَ ٌفمُسدٌِي  ٍَّدِو  ٌِ َٓ  ْسدَرَعاُتٌ   ٌَّدِذّ  

 .....د  ٌْمَفْغُ

ٍا إٓ٘ الاخ#ث أىَ#ا مقسم#٘ لسق #ال     فنً خكاٜل ا٨غ جاب٘ اليت  صوط
ّالق ل ٨ضازٗ السخاء ظٔـ الصٖ وفطّا بعس بسْت أىااٛ  ً ىٔ َه الط ْع 

 ال املسٓي٘ ّ عٍّا.
ال##صًٓ اغ## جابْا ز   اؾن##ع ب##ني ا٦ٓ## ني :    ق##سٓط : ػازغ##٘املػ##إل٘ ال

 ّالطغْل أحٔاٛ.
ّأخربىل  ً حٔا َه  يّلقس شوطىل إٓ٘ الػٔاء الصًٓ و سْا   غأل از

 :ّٓ خنل ّ ٍّْا سَٔهي ّ ل  ىعن٘  ً از  عّ ْالٕ ّغعاز َه 
و س##ْا   غ##أل از   مٔ##ساٌ  لس##صًٓ اؿٔ##اٗ    ##امل ال##ربظر   : ّلا٤

 املعطو٘.
 ي#س از بال#صًٓ و س#ْا       وْىَ#ا حٔاٗ الؿَساٛ ى ل مْنْع  الثاىٕ :

   #امل  ّاؿطو#٘  ّ ل  سٙ مً ٓؿاٛ باؿٔاٗ  غأل از ي ّٓ فهل از  ع
 الربظر بسخاظ أ نال قاؿ٘ ككْق٘ أّ بفهل ّلطً مً  يس از.

ل بالصًٓ و سْا   غأل اؿٔاٗ    امل الربظر أ ه مً أٌ ؽ  الثالث :
 .از

م#ً ب#اب املث#ال    فقس شو#طىل إٓ#٘ الػ#ٔاء الؿ#َساٛ      ٍْ الثالثي ّاملد اض
 :الػعازٗ ّاليعٔه    عسقُ ّ ٍّْااؿٔاٗ ّ ا٤مثلي ّؼ نل

 اش  عْز الطّح لسجػس. فٕٛ اليعٔه لسجػس ّالطّح ي : ا٢ّل
  غؿٕ اليعٔه الطّح ّحسٍا. : الثاىٕ

 َا اليعٔه .ٔٗ الطّح    ػه مثالٕ لٔإ ضقريّ : الثالث
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  طز الطّح ٣ف يلعصاب أّ اليعٔه غكْم  ػس املٔتىعّل ا : الطابع
وؼ ونا العصاب ّاليعٔه ٍّْ   القرب ونا لْ واٌ  ٓ سقٙػس املٔت الصٖ ؾ

 أٌ  طز الُٔ الطّح. ري   السىٔا مً لْ واٌ 
ّ ##ل  ّاشا أ ط##ٙ از  ##ع ٤ّل أ ##٣ِ ٍّ##ْ املد ##اض ياْض ٍ##ْ َّاملؿ##

ي ّ   س##ٙ و##ل ؾ##ٞ و##سٓط و##ازض ٍّ##ْ يا٤ّف##ٙ متغ##اخاىُ فإى##ُ ٓعط##ٕ ب##ا٨
 .(1)دًَ ٌْىًًٌَََُإِْم ٌَنَا ٌَٔمِفَجَ رال يعٓل

مجع ا٢حازٓث مثل الػي٘ اليآْ٘  عسز السضاغاىل ّالأاٌ   ٢ّبس مً 
ٓ عاضض     امل الربظر ّاغ  يااط املػاٜل ميَا ها ٢ ا٨ىػاٌاـاق٘ عٔاٗ 

 مع إٓاىل القطإٌ .
: اٌ أحسوه اشا ماىل  طض  قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ ً ضغْل از

ّالعؿٕي اٌ واٌ مً أٍل اؾي٘ أّ مً أٍل الياضي ٓقال: مقعسِ بالغساٗ   سُٔ
 . (2)(ٍصا مقعسا ح ٙ ٓاعثك از ميُ

ق#ْ ا م#ً و#رب    ّ ً أىؼ وال: مسع الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغسه)  
فقال م ٙ م#اىل ٍ#صا و#الْا م#اىل   اؾاٍسٔ#٘ فػ#ط ب#صلك ّو#ال ل#٢ْ أٌ ٢          

 . (3)( سافيْا لس ْىل از أٌ ٓػنع ه  صاب القرب
ّواٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وثريّا ما ٓ عْش مً  صاب الق#رب   

ي ّبعثَه  سٙ ا٨غ عساز لُي ّقاواٗ الييب قسٙ ميُ  ل يأُ ّؼصٓط املػسنني
سصًٓ وفطّاي ّلْ اغ عاش ميُ لاز  سُٔ ّإلُ ّغسه با٨غ عاشٗ ميُي ّا٨ىصاض 

 .ا٨غ عاشٗ ٍصِ ال افط فَل  يفعُ 
لَاٌٌُ  نَادْػٌُ  ًََِا دُػَاءُ  ٌْىَانِفَِّٓ إَِّٙ نِِ لعنْماىل وْلُ  عالراؾْاب ٢ي   

 . (1)دضََٚيٍ
                                                           

 .13غْضٗ السٔل/(1)
 130( غْضٗ إل  نطاٌ 2)
 .4/429املعجه ا٤ّغط لسطرباىٕ  (2)
 .1/661اليػاٜٕ/ الػيً ال ربٚ  (3)
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الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل  قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ ني :  :ػابع٘ املػإل٘ ال
 ٓطظوٌْ.

مً خكاٜل ا٦ٓ٘ القطإىٔ#٘ أىَ#ا   ه#نً  الْ #س ال #طٓه م#ً  ي#س از        
ّٓػ قطأ  يفعل الكاؿاىل ّٓ جياٌْ الػٔٝاىلٙ سصًٓ ْٓاظاٌْ  سل عّ ل 

 :ٍصا الْ س مً ّ ِْ 
 ىل ّميطْء ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ . : ا٤ّل
 مفَْو ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘. : الثاىٕ

 ز٢ل٘ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘. : الثالث
 الغآ٘ اؿنٔسٗ   ا٦ٓ٘ ال طمي٘. الطابع :

 ا٤ثط ّاليفع املرتؾذ  ً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘. اـامؼ :
ُ  يمك#ازٓق ا٢غ# جاب٘ ز ّالطغ#ْل   القطإىٔ٘ ا٦ٓ٘  ّ  جسٙ   وْل#ُ   مي#

ػٍََُِ َْْْ سََْىٌُُْ ِِنْىُُْ َِفْضََ ًََمَفًَُْ َّىْفِتٌَُْ نِدِ  َٕضْ ِ   عالر

َّثْرٌََُِْ ِِْٓ نَىًِْ  ٌٍَّوِ ًََمَفًَُْ ُّمَاذٌٍَُِْ نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّدوِ نَدالْفَءًُ  َِدا ذَََّْمدفَ ِِنْدوُ      

َجَ ًََذٌُ   ٌَموَاجَ ًََْلْفِضٌُ   ٌٍَّوَ لَفْضًا ؼَََّنَا ًََِا ذُمَُّأٌُِ  ٌِىَْٔفَُِّىُُْ ِِْٓ مَْْفٍ ذَعًُُِّهُ ػِنْ ًََْلٌُِّْ  َُّ  ٌصٚم

 .(2)د ٌٍَّوِ ىٌَُ مَْْفَ  ًََْػْظََُ َْظْفَ  ًَ سْرَِْفِفًُ   ٌٍَّوَ إِْم  ٌٍَّوَ غَفٌُضٌ ضَؼٌُِْ

حكط ّلٔؼ مً  يلُٔ غاخاىُاٜ ٘ وسَا ّمً بسٓع قيع از حا ٘ امل٣
ّؾ#اٛ از   يالصٖ ٓ فهل بُ غاخاىُ ي ّميَا الطظءأّ  قٔٔس يصِ اؿا اىل

العٔـ   سٙبالطظء ف٣ ٓقسض  والْٔمٔ٘   قْ ا٨ىػاٌعل حٔاٗ هّ ل أٌ   ع
ىػاٌ ضا اا ّض سا ّوس ٓغفل  ً وْىُ ىعن٘ م#ً  ٩لّٓإ ٕ الطظء  يمً زّىُ

 ّ ل. از  ع

                                                                                                                                                 

 .50غْضٗ  افط  (1)
 .20املعمل/غْضٗ (2)
 .38( غْضٗ اليْض/2)
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غ خهاض ّهعسُ ٓس فت ال ا ب ٣ٛ الصٖ هصبُ الُّٔا٨م خاٌ ا٨فٔإ ٕ 
ؽ ل اؿا ٘ ال الطظء   اؿٔاٗ السىٔا يامنا  ٢ّي ّ ل  سُٔ  فهل از  ع

ال#طظء     ّاّىْ #  ّاّؤف ّاّون ّامقساضّأَٓا أوثط ي أٓها٫ْ٭٪ ؿنل  امل ا٦خطٗ 
 .السىٔا أو ا٦خطٗ

ال ##طٓه   خامت##٘ إٓ##٘ الػ##ٔاء ىعن##٘ اؾ##ْاب ٍ##ْ الث##اىٕ لٔ ##ٌْ الْ ##س 
ب#الطظء  امل#١ميني  ّ #ل   ط از  عي ّوس بؿٯ سٙ ول مػسه ّمػسن٘ ٗزم جس

ٌَِْعََِّْيُُْ  ٌٍَّوُ َْؼَََّْٓ َِا ػٌٍَُِّ  ًَََِّّدَُّىُُْ ِِدْٓ نَىْدٍِوِ ًَ ٌٍَّدوُ َّدفْزُقُ      ر عال ال طٓه بقْلُ

 .(1)دَِْٓ َّشَاءُ تَِِْْفِ ؼََِّابٍ

 سٙ اضازٗ الطظء ال طٓه   السىٔا ّا٦خطٗ لصوط ا٦ٓ٘   ظاٍطِ ّٓسل 
لسطظء ّططٓق مااضا  ميَاجّؤً أىُ ي الععٔه لسق ل   غأل از  لسجعاٛ

 الْافط ال طٓه   ا٦خطٗ.
 طٚ م#اشا ل#ْ ال ق#ٙ اؾٔؿ#اٌي ّا ف#ق أٌ ض #ع  #ٔـ         : ثامي٘املػإل٘ ال

ٓػ# طٔع ماٜ #اٌ    املؿطوني ّال قْا م#ع  #ٔـ املػ#سنني ّّو#ع الق #الي فَ#ل      
ّغاعٌْ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض مثقسني باؾطاحاىل ّالقطّح و ال مْ ث٣ث٘ 

 إ٢ي مً املؿطونيي اؾْاب ىعهي مً ّ ِْ:
لقس خطج ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓ قسو الكخاب٘  ا٤ّل :

العسّ ال افطي ّم#ً ا٦ٓ#اىل   املق#او أٌ وث#طٗ      مع وثطٗ  طاحا ُي مليع وطٗ
ىػاٛ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مل متيعُ مً اـ#طّج   الٔ#ْو الث#اىٕ    
ملعطو##٘ أح##س خس##ً الع##سّي ّ ع##طٓض ال##يفؼ ّالك##خاب٘ لسق ##ل ّا٤غ##ط     

ُ ّمها ف٘ اؾطاحاىلي ّمل  ق#ه   أّ فاطن#٘ العٍ#طاٛ  سَٔ#ا الػ#٣و      أظّا #
ً ّبغٔ#٘  #٣ج  طاحا #ُي ٍّ#ْ م#ً ّ #ِْ       َبالطس  ميُ لساقاٛ بني ظَ#طاىٔ 

ٔاٌ   ظٓازٗ ىػ#اُٜ  س#ٙ ا٤ضب#ع ّأىَ#ا واى#ت  ْى#ّا ّى#ْع ططٓ#ق ؾ#صب          الا
وارياىل بالػً ّثٔااىلي ّل#ٔؼ ف#ًَٔ    ًالقااٜل ل٩غ٣وي خاق٘ ّأٌ أ ساَ

 باوط ا٢  اٜؿ٘.
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ٍّل خطّج الكخاب٘ مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ال مح#طاٛ   
 ٌنمثِددِو را٤غ##ط ّ ##سو ؤ##او أظّاج ال##ييب هيع##ُ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال

ي اؾ##ْاب ىع##هي لأ##اٌ  (1)دًٌََْْددَ تِدداٌُّْؤِِْنِنيَ ِِددْٓ َْْٔفَُِّدديُِْ ًََْزًَْ ظُددوُ ُِْميَدداذُيُُْ   

 قفخاىل  َازٓ٘ مؿطو٘ ل٧ٓ٘ القطإىٔ٘ي ّاٌ ّضزىل لسأاٌ ّحال اجمل نع.
 وطب امل٣ٜ ٘ ّحهْضٍه مسزّا ّ ْىّا مً  يس از. الثاىٕ :

  هنً ا٦ٓ#٘ ال الٔ#٘ ا٨خا#اض  #ً ظٓ#ازٗ امي#اٌ املػ#سنني  ي#س          الثالث :
 سنَه بئ٘ ّ عمي٘ الصًٓ أؾطوْا  سٙ العْزٗ لسق #الي ف#إٌ وس#ت ٍ#ل م#ً      
مْنْ ٔ٘ لعٓازٗ ا٨مياٌ   الق ال ّؤفٔ ُ أو أىُ ططٓق لس ػسٔه بالؿ#َازٗي  
اؾْاب ٍْ ا٤ّلي ٍّ#ْ ى#ْع مقسم#٘ ّ يج#ع ؾ#طط لي#عل امل٣ٜ #٘ لسيك#طٗ         

َ إِْْ ذَصْثِفًُ  ًَذَرَّمٌُ  ًََّىْذٌُوُُْ ِِْٓ نٌَْضِىُِْ ىَذَ  ُُِّّّْدْوُُْ ق٘ ّأٌ وْلُ  عالرخا تٍََ

ّضز بك##ٔغ٘ الفع##ل امله##اضع  (2)دضَتوىُددُْ تََََِّّْددحِ ََٙفٍ ِِددْٓ  ٌََّْٚئِىَددحِ ََُِّددٌأِِنيَ 

       ً  ّاؿال املػ قال لٔ ٌْ مً مع#اىٕ ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ الْ #س م#ً  ي#س از لس#صٓ
 اغ جابْا از ّالطغْلي فَه ىط ٌْ ملطاضزٗ العسّ.

ّاملػسنني باليَٕ ال#ْاضز  قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  قٔس الييب  الطابع :
ًََٙ ذَؽََّْثَٓم ر  إٓ٘ الػٔاء اش ىَٙ از  ً العً هْىل الؿَساٛ بقْلُ  عال

 .(2)داءٌ ػِنَُّْ ضَتأيُِْ ُّفْزَلٌَُْ ٌَّذَِّٓ لُرٌٍُِ  نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ ٌََِْْ ذًا تًَْ َْؼَْْ

ّ سل ا٦ٓ٘  سٙ اليَٕ  ً القطع بإٌ ؾَساٛ أحس أمْاىل ّ #اٛىل إٓ#٘   
الػٔاء  س ْ املػسنني ل  ٌْ أحازٓثَه ّميا ا َه عٔاٗ الؿَساٛ ّأىُ فهل 

 ّىعن٘ مً از.
ّوس  إ ٕ اؾنس٘ اـربٓ٘   القطإٌ ّ فٔس ا٤مط أّ اليَٕ أما إٓ٘ الػٔاء  

 فقس ّضزىل بكٔغ٘ اليَٕ ل  هنً أمْضّا : 

                                                           

 .6غْضٗ ا٤حعاب  (1)
 .125غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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 : ا٢خااض  ً  سه مً  سْو الغٔ  .ا٤ّل 
: ػس##ٕ بطٍ##اٌ بك##سء ىا##ْٗ قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه  الث##اىٕ 

 بكريّضٗ أمْض  امل الربظر حانطٗ   أشٍاٌ املػسنني
 : بٔاٌ الفهل ا٨يٕ  سٙ الؿَساٛ ّالصًٓ ٓقا سٌْ   غأل از الثالث
 :  يجع الْ س مً از  ع ّ ل باوطاو امل١ميني . الطابع

َه الق#طح    ال#صًٓ أق#اب   قسٓط اؾن#ع ب#ني ا٦ٓ# ني :     املػإل٘ ال اغع٘ :
 .غأل از ٓطظوٌْ(

قاب َه باؾطّح ا  هنً إٓ٘ الاخث الؿَازٗ لسصًٓ إميْا بطغال٘ الييب ب
 ّالقطّحي ٍّصِ القطّح مل   ً  طنٔ٘ي امنا  اٛىل مً ّ ِْ ف نع٘:

 ٍجْو ّ عسٖ الصًٓ وفطّا. ا٤ّل :
ّاق#طاضٍه  ي املي#ْضٗ  بسْت  ٔـ الصًٓ وفطّا مؿاضي املسٓي#٘   الثاىٕ :

  سٙ الق ال.
خطّج الك#خاب٘ ؼ#ت ل#ْاٛ ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ         الثالث :

ًَإِاْ غًََُّْخَ ِِْٓ َْىٍِْهَ ذُثٌَأاُ  ٌُّْؤِِْنِنيَ َِمَاػَُِّ وال  عالري ّغسه لسقاٛ العسّ 

 .(1)دٌٍِْمِرَايِ

ؾْء الكخاب٘ لق ال الصًٓ وفطّاي ٍّصا الؿْء لٔؼ اب ساٛي  الطابع :
ٌَ وُفْهٌ ٌَىُُْالراش أىَه ٓ طٌٍْ الق ال لقْلُ  ع ُْ  ٌْمِرَايُ ًَىُ ٙ مي امنا  يا(2)دوُرِةَ ػٍََْْىُ

ٍصا الؿْء  يس املَا طًٓ ّا٤ىكاض  يس بسْت ىاإ ّقْل  #ٔـ املؿ#طوني   
ال أططاي املسٓي٘ي ٍّْ الصٖ ٓ جسٙ   بٔاٌ الػي٘ اليآْ٘ ّأخااضٍا لقْلُ 

لَثْدددًِ َْْْ ذٍَْمَدددٌْهُ نَمَدددُّْ ضََّْْرُُّدددٌهُ ًََْْٔدددرُُْ      ًٌََمَدددُّْ وُنْدددرُُْ ذَرََّنمدددٌْْ  ٌَّْدددٌْخَ ِِدددْٓ     ع###الر

ّأحػ#ْا  ي اش فاىل وْو مً الكخاب٘ الق ال   معطو#٘ ب#سضي   (3)دذَنْظُفًَُْ

                                                           

 .121غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .216غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .143غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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ا٤ ط ّالثْاب فَٔاي فجاٛ  ٔـ املؿطوني   معطو٘ أحس بإىَه حطمْا مً 
ً  لال أططاي املسٓي٘ ّقاض وطٓاّا ميَا  يسٜص  يا ٙ الك#خاب٘    ق #ايهي ّم#

 أ ٣ِ  َاىل:معاىٕ متين املْىل   ا٦ٓ٘ 
و##ال  ي٘ لسق ##لال##صًٓ وف##طّا بسخ##اظ أٌ املقا ##ل  طن##    و ##ال ا٤ّل :

إِْم  ٌٍَّددوَ  بْددرَفٍَ ِِددْٓ  ٌُّْددؤِِْنِنيَ َْٔفََُّدديُُْ ًََِْْددٌَ ٌَيُُْ تِددىَْم ٌَيُددُْ  ٌْعَنمددحَ      ع##الر

 .(1)دًَُّمْرٌٍََُُّْمَاذٌٍَُِْ نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ نََْمْرٌٍَُُْ 

 بٔاٌ ح  الكخاب٘ لسؿَازٗي فكخٔذ أىَه  سٙ وػنني: الثاىٔ٘ :
 املَا طٌّ. ا٤ّل :
 .ا٤ىكاض الثاىٕ :

ال هخٔ٘   ّقسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه قخا٘ الييب ّل يَه ٓس قٌْ   
غ##أل ازي ّح##  الؿ##َازٗي ّ  مه##امني إٓ##٘ الاخ##ث م##ً ا٨غ## جاب٘ ز 

 . ّا٨حػاٌ ّاـؿٔ٘ مً از  ع ّ لي ّالطغْل غاخاىُ 
ّميع٘ ي ال مَا طًٓ ّأىكاض ىْع وْٗ ّ ع يه  الكخاب٘ لٔ ٌْ  قػٔه

 .ل٩غ٣و 
ًَ ٌَّمدداتِمٌَُْ  ًَٕمٌُددٌَْ ِِددْٓ  ٍّ##ْ ال##صٖ ٓ##سل  سٔ##ُ وْل##ُ  ع##ال ر     

ال  سآ##٘اش بٔي##ت ا٦ٓ##٘ أ ##٣ِ ا  ن##ا َه   اي   (2) د ٌُّْيَدداظِفَِّٓ ًَ َٕٔصَدداضِ 

ا٨غ٣و ي ّاملاازضٗ ال مقاماىل ا٨مياٌ ي ونا  سل إٓ٘ الاخث  سٙ ا٨ؼاز 
ن##س   ابٔ##يَه   مي##اٍو ال##سفاع ّاؾَ##از   غ##أل از ي ّال  اف##ل ّال ع  

از  ع ّ ل ي ّما ٓإ ٕ بُ الطغْل قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ     ا٨غ جاب٘ ٤مط
 جاب٘   اليفري ّالسفاع ّإلُ ّغسه ّاٌ واٌ   مٔساٌ الق ال ي اش  سل ا٨غ

 با٤ّلٔ٘ القطعٔ٘  سٙ ا٨غ جاب٘   العاازاىل ّأمْض اؿ٣ل ّاؿطاو .
 الاػٔط : مًوال مػسه بً الْلٔس ا٤ىكاضٖ 

                                                           

 .111غْضٗ ال ْب٘  (1)
 .100غْضٗ ال ْب٘  (2)
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  سقٙ املئ٘   أمثال  س َا ... والػٔل ٓقصي  سنْزّا ظسنْز)
 .(1) (ْز باليفؼ اش ظً اؾْاز بَا ... ّاؾْز باليفؼ أوكٙ  آ٘ اؾْزه
بع##ث ضغ##ال٘ ال ال##صًٓ وف##طّا  ##ً ق##سء امي##اٌ املَ##ا طًٓ    الثالث##٘ : 

 . ّا٤ىكاض
لقس أزضا املػسنٌْ أٌ املْىل  سٙ ا٨غ٣و خري مً ا٤غط  يس  الطابع٘ :

 املؿطوني .
ًََٙ ذَؽََّْدثَٓم  ٌَّدذَِّٓ لُرٍُِدٌ  نِدِ     :  سقٕ املػسنني وْلُ  عال ر اـامػ٘

بالطن#ا ّالؿ# ط ز ي ٍّ#ْ م#ً     (2)دتَدًْ َْؼَْْداءٌ ػِنْدَُّ ضَتأيِدُْ ُّفْزَلُدٌَْ     سَثًِِْ  ٌٍَّوِ ٌََِْْ ذًدا  

 .ال قْٚ اليت  صوطٍا إٓ٘ الاخث
فاؿٔاٗ   اليع#ٔه  ي#س از  #ع ّ #ل خ#ري م#ً حال#٘ ال#صل ّاي#ْاٌ            

 ا٤غط.
 ّما فَٔا مً ا٨غ اؿاض .ي :  اط٘ املػسنني با٦ٓ٘ الػابق٘ الػازغ٘ 

: بسْت ا٤خااض لسنػسنني بإٌ ال#صًٓ وف#طّا ٓطٓ#سٌّ و س#َه أّ     الػابع٘ 
ًََٙ ذَيِنُدٌ  ًََٙ ذَؽََُْٔدٌ  ًََْْٔدرُُْ    ّو#س و#ال  ع#الر   ي  عصٓاَه ّشيه ٍّْاىَه   ا٤غط 

 .(3)د َٕػٌٍََْْْ

ّمً ا٨ جاظ أٌ م#ْىل ّؾ#َازٗ امل#١مً ٢   ْو#ً  س#ٙ مت#ين امل#ْىلي        
 الؿَازٗ. ّلٔؼ مً م٣ظم٘ بني ٍصا ال نين ّبني

ٌ طاٜف٘ مً الكخاب٘ متيْا أمحل ال ٣و  سٙ ظاٍطِ ي ّاملطاز  الثامي٘ :
ّ لي ملا ّضز   إٓاىل القطإٌ ّا٤حازٓث اليآْ٘ مً  الق ل   غأل از  ع

 الثْاب الععٔه لسصٖ ٓق ل   غأل از  ع ّ ل .

                                                           

 .1/30العقس الفطٓس  (1)
 .169غْضٗإل  نطاٌ/ (2)
 .139غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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 بعث الفعع ّاـْي   وسْب الصًٓ متيْا امل#ْىل م#ً الثا#اىل    ال اغع٘ :
  سٙ ا٨مياٌ ّالععو  سٙ اؾَاز .

لقس فاىل طاٜف٘ مً الكخاب٘ الق ال   معطو#٘ ب#سض ي ف ني#ْا     العاؾطٗ :
ػسز الق ال   معطو٘ أخطٚ وٕ هاٍسّا   غأل از  ع ّ ل ي ّٓسافعْا 

 . ً الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّا٨غ٣و 
ّىْع  أىُ غا  املْىل يٌ السفاع ي بسخاظ ّ قسٓط ا٦ٓ٘ : ّلقس وي ه متيْ 

لًُْ ىًَْ ذَرَفتمصُدٌَْ تِنَدا إَِّٙ إِؼْدٍَُّ  ٌْؽَُّْدنََِْْْٓ     ّ  ال يعٓل ري ططٓق لسؿَازٗ 

            ُْ ََِؼُىد َّٔدا  ّْدَُِّّنا َنَرَفتمُصدٌ  ِإ ًْ ِتَى َْ ْٓ ِػْندُِِّه  ِِد ٍَّدُو ِتَؼدَذ ٍب  ٌ  ُْ ُِّصدَْثُى  ْْ َْ  ُْ ُُ ِتُىد ََٔردَفتم  ُٓ َْٔؽ ًَ

 .(1) دُِرَفَتأصٌَُْ

 : ْضلقس واٌ مً  آاىل وفاض وطٓـ   معطو٘ أحس أم
ّ يسما واٌ الييب قسٙ ي و ل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ا٤ّل :

از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه   م #٘ وا#ل ايج#طٗ و#اٌ ض٠غ#اٛ ال ف#ط م#ً و#طٓـ           
ٓسٓطٌّ ا٤م#ط ال#صٖ ٓعقسّى#ُ م#ع ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه          

ًَإِاْ َّّْىُددفُ تِددهَ  ٌَّددذَِّٓ وَفَددفًُ  ٌُِْصْثِرُددٌنَ ًَْْ َّمْرٍُُددٌنَ ًَْْ َُّْفِظُددٌنَ     ر ّٓ##إمتطٌّ وْل##ُ  ع##ال  

 .(2)دًََّّْىُفًَُْ ًََّّْىُفُ  ٌٍَّوُ ًَ ٌٍَّوُ مَْْفُ  ٌَّْاوِفَِّٓ

   املقاو ّ ِْ : بُّمما أؾاضّا 
 .الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه و ل : أ٢ّّ

 .از  سُٔ ّإلُ ّغسه ً الييب قسٙغج ثاىّٔا :
ونا ٓفعسٌْ ّحجعِ ي ؾس ّثاء الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ثالثّا :

 مع بعض الؿعطاٛ .
 .(3)( ٓعين لْٔثقْابً  ااؽ )لٔثا ْااّ ً 

                                                           

 .52غْضٗ ال ْب٘  (1)
 .30غْضٗ ا٤ىفال  (2)
 .4/442السض امليثْض  (3)
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 اخطاج الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً م ٘ . ضابعّا :
ّم##ً مع##اىٕ امل ##ط   ا٦ٓ##٘ أ ##٣ِ ال ##سبري ّالفع##ل شٖ الغآ##٘ ّ ق##سٓط   

 .ّ ل ّٓكيعٌْ ّٓكيع از  ع دًََّّْىُفًَُْ ًََّّْىُفُ  ٌٍَّوُر

حس مً  َ٘ ا٤ٍنٔ#٘  ي#س   واىت الْ ِْ ا٤ضبع٘ أ ٣ِ بعطض ّاٍّل 
 .ي أو واٌ بعهَا أظَط مً بعضوفاض وطٓـ
الْا ال ا٤ّل ميَا ٍّْ و ل ماو ّوسنا  قازمت ا٤ٓ يٍْ الثاىٕ اؾْاب

 ٓ جسٙ لسنؿطوني نيالييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه فنع اظزٓاز  سز املػسن
 سو اليفع مً غجً الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٤ىَه َٓجنٌْ  سُٔ ي 

    ُ ّٓػ#عٌْ ل٩غ# ٣ٔٛ    ي ّٓف ٌْ ّثاوُ ي ّاشا أخطج م#ً م #٘ ىط #ٌْ مع#
  سٙ ظماو ا٤مْض   م ٘ .

غعٕ وطٓـ لْوً ىعّل إٓاىل القطإٌ اليت   #ْالٕ  س#ٙ ال#ييب    الثاىٕ : 
إٓ#اىل الق#طإٌ   ّ ي#عل  ي  ّالياؽ مجٔع#اّ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاملػسنني

 سٙ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ا٢ أٌ معاىَٔ#ا  ؿ#نل املػ#سنني     
ءٌ ًَضَؼَّْحٌ ٌٍُِّْدؤِِْنِنيَ ًََٙ ََِّّدُُّ   ًَُٔنََأيُ ِِْٓ  ٌْمُفَِْْ َِا ىٌَُ بِفَاي وال  عالرّ ريٍه

 .(1)د ٌظَّاٌِِّنيَ إَِّٙ مَََّاضَ 

لق##س و##اٌ ض ##ا٢ىل و##طٓـ أق##خاب خ##ربٗ ب##إحْال الي##اؽ ّمعطف##٘       
ّٓ##سضوٌْ أٌ الق##اٛ ؾ##ا ط  يّا٤م##ْض ال##يت  يف##ص ال اجمل نع##اىلبا٤غ##ااب 

 ايج##اٛ ٓاع##ث   اليف##ْؽ الغاط##٘ أّ اؿ##عٌ ٍّ##ه  وك##ٔسٗ   املف##اخطٗ أّ 
ي ّأغ##ااب املع##اضا الع##طب ي ّالْو##اٜع ال##يت شو##طىل فَٔ##ا وفع##ٌْ أؾ##عاض 

ّأططافَا ي فإغ قطأّا حقٔق٘ ٍّ#ٕ أٌ أث#ط ا٦ٓ#٘ القطإىٔ#٘ أ ع#ه ّأو#رب م#ً        
٨ظاح٘ غسطاٌ وطإىٔ٘ غ٣ح مساّٖ ّأٌ ول إٓ٘ ي أمَاىل القكاٜس ّاليعه 

وفاض وطٓـ وإفطاز ّ اسٗ ل٥ّثاٌ ّا٢ فإٌ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ 

                                                           

 .82غْضٗ ا٨غطاٛ  (1)
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 يّغسه مً وطٓـ ّأخربٍه أىَه لْ أغسنْا ا  نع  سَٔه العطب ّالعجه
 :ّ ً معس بً وع  القطظٕ

ّإل#ُ  ا  نع وطٓـ; ّفَٔه أبْ  َل  سٙ باب ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ    )
سّا ٓع ه أى ه اٌ بآع نِْ  سٙ أم#طِ وي# ه   ّغسه فقالْا  سٙ بابُ : اٌ قن

مسْا العطب ّالعجه ي ّبعث ه مً بعس مْ  ه ي فجعست ل ه ىاض ؼطو#ٌْ  
ّأخص حفي٘ مً  طاب ّغسه ي ّإلُ فَٔا ي فدطج ضغْل از قسٙ از  سُٔ 

ىعه ي أوْل شلك ي ّأىت أحسٍه  ي ّأخص از  سٙ أبكاضٍه    ٓسِ وال : 
ْ  ف##٣ ٓطّى##ُ ي فجع##ل ٓيث##  ٍ##صِ  ط شل##ك ال##رتاب  س##ٙ ض٠ّغ##َه ي ٍّ##ْ ٓ س##

 (2){فإ ؿٔياٍه فَه ٢ ٓاكطٌّ}ال وْلُ  (1){ّالقطإٌ اؿ ٔه* ٓؼ }ا٦ٓاىل
ّغسه مً ٢١ٍٛ ا٦ٓاىل ي فسه ٓاق ّإلُ ح ٙ فطت ضغْل از قسٙ از  سُٔ 

ض ل ا٢ ّنع  سٙ ضأغُ  طابّا ي فْنع ول ض ل ميَه ٓسِ  سٙ ضأغ#ُ ي  
 .(3)(فقالْا : لقس واٌ قسويا الصٖ حسثياّاشا  سُٔ  طاب 

غ#٣و ي ٍّ#ْ   ل#سخْل الي#اؽ   ا٨   لقس و#اٌ ى#عّل إٓ#اىل الق#طإٌ غ#اااّ     
٢ ىفٙ  سٙ أحس اش أٌ ول إٓ٘ معجعٗ ّحج٘ ّٓعسه الياؽ أٌ بطٍاٌ  سٕ 

القطإٌ ٢ٓيعل ا٢  سٙ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأىُ ٓقْو ب ٣ّٗ أٖ 
ذَثمددْ َّدَُّ    رٍٍٍفَٔا ا٦ٓاىل اليت  صو  نُ أبا ي#   و#ال  ع#ال   إٓ٘  يعل  سُٔي ها 

 .(4) ٱدَْتِِ ٌَيَةٍ ًَذَةم

ع ى#عّل  ي# فإضاز وفاض و#طٓـ بق #ل ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه م       
غ##ط ٘ ّبإخطا ##ُ م##ً م ##٘ ى##عّل ا٦ٓ##اىل   مْن##ع إخ##ط ي م##ع  ي  الق##طإٌ

ح#سّث خ٣ف#ُ ّ ا#اطٞ اى ؿ#اضٍا ل#ْ ىعل#ت         ظ#يَه  ي ّ اى ؿاضٍا   م ٘
الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ  جعٍه  ً ميع ثه أزضوْا م اٌ ّبسسٗ أخطٚ ي 

                                                           

 .2-1غْضٗ ٓؼ  (1)
 .9غْضٗ ٓؼ  (2)
 .8/289السض امليثْض  (3)
 .1غْضٗ املػس/ (4)
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ف اى#ت لٔس#٘ الف#طاف. ال#يت      ٣ّٗ إٓاىل القطإٌ ّمٔل اليفْؽ لُ مً ّغسه 
املسٓي٘ ال ّخطّ ُ ّأبٕ ب ط باىل فَٔا ا٤ماو  سٕ  سُٔ الػ٣و    فطاؾُ ي 

 . خفٔ٘
املَا طًٓ أغطٚي ّازخايه م ٘ هثل اؿال اليت زخل  أخص٫ : ثالثال

 ّيه فُٔ مقاقس  سٓسٗ ميَا:ي فَٔا أغطٚ املؿطوني   معطو٘ بسض 
 الؿنا ٘ بالكخاب٘. أ٢ّّ :
 ضز ا٨  ااضي ّ ساضا ما ؿق وفاض وطٓـ مً اـعٖ. ثاىّٔا :
 ال ؿفٕ بامل١ميني. ثالثّا :

 ميع اى ؿاض ا٨غ٣وي ّ ػاضع الياؽ   السخْل فُٔ. ضابعّا :
 آصاٛ  ْاٜل الكخاب٘. خامػّا :
 بعث ضغال٘ ال القااٜل ّالقطٚ احملٔط٘ ه ٘. غازغّا :

اش أىَه ميعٍْه ي مْاغاٗ  ْاٜل و سٙ املؿطوني   معطو٘ بسض  :غابعّا 
 مً الئاح٘ بعسٍا.

  ّا٨ى قاو ميَه ونا  يآصاٛ املَا طًٓ ّا ازٗ  عصٓ  بعهَه  : ثاميّا
ض املػسنني ْٓو بسض  سٙ أمٔ٘ بً خس#ً  حطٯّالصٖ ي اَه لا٣ل ٓؾسٗ  عص

 ّابيُ  سٕ فق سٍْنا.
 ّوً ايجطٗ ال املسٓي٘ أّ ال اؿاؿ٘ . :  اغعّا

ا طس  فسٓ٘  سٙ املَا طًٓ ٨غرتزاز ماالغ الفسٓ٘ اليت زفع َ :  اؾطّا
 ٍه   معطو٘ بسض .اوطٓـ  ً أغط

و ل املَا ط أّ ا٤ىكاضٖ الصٖ ٓثات   مٔساٌ املعطو٘ مع الييب  الطابع :
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٤ٌ  آ٘ وطٓـ اغ ٝكال ا٨غ٣و.

 (1) (وَفِهَ  ٌْىَانِفًَُُّْفًَُُِّّْ ٌَُِْْفِ ٌُ  ٌُٔضَ  ٌٍَّوِ تِىَنٌَْ ىِيُِْ ًَ ٌٍَّوُ ُِرُِو ٌُٔضِهِ ًٌٌََْ وال  عال )

ّوً ٍجطٗ املػسنني ّاملػسناىل خكْقّا الؿااب مً م ٘ي  اـامؼ :
فقس أزضوت وطٓـ أٌ م ٘ ؽسْ ميَه فٔكريّا  ا عًٓ  ً ّوع العسّ اشا 

                                                           

 .8غْضٗ الكً/ (1)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   84

زاٍنَهي ّم دسفني  ً ازاضٗ أ نايه ّػاض َه اليت شوطٍا از  ع ّ ل 
 .(1)دإَِّٚنِيُِْ ضِؼٍَْحَ  ٌشأرَاءِ ًَ ٌصمْْ ِ*ٌِئَِّٚفِ لُفَّْشٍ بقْلُ  عالر

ّل ً غ٣و ا٨ا٢ بعس ال عَس برتا ؽسٔ٘ غيب ا٢ىكاض ّ سو  الػازؽ :
ٍّْ مً أغ#ااب  ّمك#ازٓق   ي ا٤ىكاض ٓكطٌّ  سٙ و ال العسّ از  عل 
 وْلُ  عال

 (2) (نَمَُّْ ضََّْْرٌُُّهُ ًََْْٔرُُْ ذَنْظُفًَُْ ًٌََمَُّْ وُنْرُُْ ذَرََّنمٌْْ  ٌٌَّْْخَ ِِْٓ لَثًِْ َْْْ ذٍَْمٌَْهُ)

اضازٗ ح ٙ مع ّلقس وي ه متيٌْ املْىل  : أ ٣ِ ٦ٓ٘اأٖ ٓ ٌْ مً معاىٕ 
 وفاض وطٓـ محس ه  سُٔ .

ال لقس  #ازض غ#اعٌْ م#ً الك#خاب٘   معطو#٘ أح#س        : عاؾطٗاملػإل٘ ال
ل إ ٕ إٓ٘ الاخث با٨خااض ٍّْ الصٖ ؽرب  يُ إٓ٘ الػٔاء ي الطفٔق ا٤ سٙ ي 

 سٙ الياؽ   ىاْٗ فع الععٔه يلأاٌ ال ي ً  قْٚ ّخؿٔ٘ الصًٓ بقْا ميَه 
ًََِا َْضْسٍَْنَانَ ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ري قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

السّل ّامل١غػ#اىل     ّ طؾذ ا٤ق٣ح العاو  يَا (3) دإَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَداٌَِّنيَ 

 يعل ا٦ٓ٘ ّ ْل ّا٤غااب ٨ق٣ح بعض ا٤فطاز ي٤مْال ي ّ ػدط العقّا
طاٜف#٘ م#ً الك#خاب٘ ل  #ٌْ ىرباغ#ّا      ّ ق#ْٚ  القطإىٔ٘ با٨خااض  #ً احػ#اٌ   

ٛ٭  كسذ معُ اليفْؽ   .ّنٔا
ّٓاازض املػسنٌْ   أ ٔايه امل عاوا٘ ال ا٨حػاٌ ي ّٓػاض ٌْ   فعل 

 ح .اـرياىل ي ّٓ يا ٌْ بفعل اـري ّالك٣
َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  إِاَ  ذَنَاظَْْرُُْ نََٚ ذَرَنَاظٌَْ  تِداِٗشُِْ ًَ ٌْؼُدًَُّْ ِْ ًََِؼْصِدَْحِ    روال  عال 

 (4) د ٌفمسٌُيِ ًَذَنَاظٌَْ  تِاٌْثِفأ ًَ ٌرَّمٌٍَْ ًَ ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ  ٌَّذُِ إٌَِْْوِ ذُؽْشَفًَُْ
                                                           

 .2-1غْضٗ وطٓـ  (1)
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 ٍّياا مػإل اٌ :
ّق#٣ح الك#خاب٘   مْنْ ٔ٘ ملعطو#٘ أح#س   احػ#اٌ     مًٍل  ا٤ّل :

 .غاخاىُ مً از   َهّخؿٔ
ث##ط لؿ##َساٛ أح##س    ق##ْٚ ال##صًٓ بق##ْا أحٔ##اٛ م##ً   ل م##ً أٍ## الثاىٔ##٘ :

 .املَا طًٓ ّا٤ىكاض
 ّ ِْ :ىعه مً أما املػإل٘ ا٤ّل ي فاؾْاب 

ٍّ##ٕ ؾ##اٍس  س##ٙ ي معطو##٘ أح##س ام خ##اٌ ّاخ ا##اض لسن##١ميني  ا٤ّل :
 لك٣ح .ال قْٚ ّا

 بٔاٌ غْٛ فعل الصًٓ وفطّا ّاقطاضٍه  سٙ الق ال  . الثاىٕ :
ػسٕ ميافع واىٌْ ّ ْب الق ال  سٙ املػسنني مع وطٍَه ل#ُ   الثالث :

وُرِةَ ػٍََْْىُُْ  ٌْمِرَايُ ًَىٌَُ وُفْهٌ ٌَىُُْ ًَػَََّ َْْْ ذَىْفَىٌُ  بَْْ ًا ًَىُدٌَ مَْْدفٌ      وْلُ  عال ر

 .(1) دْْ ذُؽِثوٌ  بَْْ ًا ًَىٌَُ بَفٌّ ٌَىُُْ ًَ ٌٍَّوُ َّؼٍَُُْ ًََْْٔرُُْ َٙ ذَؼٌٌٍَََُّْْىُُْ ًَػََََّ َْ

 ّوس  سل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  سٙ لعّو  سو غعٕ املػسنني لسق ال ّاؿطب .
 ٤ىُ أمط م طِّ امنا  اٛ و ايه   معطو٘ أحس بقكس السفاع .

 فاؾْاب ىعه .ي أما املػإل٘ الثاىٔ٘ 
صا ٍ# امل#١ميني بعس#٘    فق#ُ  ّ #ل   ضؾ#خاىل الق #ل   غ#أل از  #ع    فنً 

 .الق ل
ّأغااب الق ل ّاقطاض الصًٓ وفطّا  سٙ و #ال ال#ييب قن#س ق#سٙ از     

  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ .
ّ اني واىْىّا ي ث  سٙ ال قْٚ ٨ جاظ الغٔيب ٦ٓ٘ الاخث أىَا ؼّمً ا

 مً ا٨حػاٌ ّالك٣ح .ّ ل ٢بس  بإىُ بعس السفاع   غأل از  ع

                                                           

 .216غْضٗ الاقطٗ  (1)
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ي فإٓاو الق ال معسّزٗ ي ّمً ا٨ جاظ   املقاو   عنلال   ا٤قلٍّْ   
ًََِدا َْصَداتَىُُْ َّدٌََْ    ونا   وْلُ  عال ر معطو٘ أحس بْٔو ال قاٛ اؾنعني ي ػنٔ٘ 

  (1) د ٌْرَمََ  ٌْعَّْؼَاِْ نَثِئِاِْْ  ٌٍَّوِ ًٌََِْؼٍََُْ  ٌُّْؤِِْنِنيَ

الق الي ّحكط ّوس#٘ أٓ#او الق #ال ي أم#ا      سٗم طوكّمً إٓاىل ال دفًٔ 
  ّ    لسي#اؽ ا٨حػاٌ ّال قْٚ الصًٓ شوط َنا إٓ٘ الاخث فَنا حا #٘ ي#ه 

 . ول غا ٘ مً السٔل ّاليَاض
الق ال    و اج ا٨حػاٌ ّال قْٚ   مٔساٌ املعطو٘ ٢ّامل١مً ّو اج 

 .العاازاىل ّالفطاٜض 
٘ أ س  أٓ#او حٔ#ا  و ال   ّلٔؼ مً  مل م#ً  املػ#سنني  ّم#ً  .  ٗ الك#خاب

ٔ َه أّ   ظماىَه بني املػسنني ّال#صًٓ وف#طّا   حٓقا سْا ّمل ٓقع و ال   ىا
 ّفُٔ ّ ِْ :
 .(2) دًََِا َْضْسٍَْنَانَ إَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَر بٔاٌ مكساء لقْلُ  عال ا٤ّل :

لأ#اٌ أٌ ٍ#صِ    (3)دػٍََْْىُُْ  ٌْمِرَايُ ًَىٌَُ وُدفْهٌ ٌَىُدُْ  وُرِةَ ر إؤس وْلُ  عال الثاىٕ :

ّغٔس٘ لس دفًٔ  ً املػسننيي ّٓ ٌْ  قسٓط ا٦ٓ٘ ّطض غا  ال  اب٘ ّالف
 أ ٣ِ  سٙ  َاىل :

 .ل ه ف     سٔ ه لريفع ّٓسفع  ي هالق ال وطِ  ا٤ّل :
و    سٔ ه الق ال ٍّْ و#طِ ل #ه لٔ#عزاز ث#ْاب ه ّأ #طوه .       الثاىٔ٘ :

 .(4)دًَػَََّ َْْْ ذَىْفَىٌُ  بَْْ ًا ًَىٌَُ مَْْفٌ ٌَىُُْر٦ٓ٘اٍّْ مً مكازٓق 

و    سٔ ه الق ال بٔي ه ّبني الصًٓ وفطّا ٍّْ وطِ ل ه مم#ا   الثالث٘ :
 واىٌْ ٍّْ حطم٘ ا٨و  ال بٔي ه . سٙ ٓسل 
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اليػا٘ بني و اب٘ الفعل ّبني ا ٔاىُ  نْو ّخك#ْم مطس#ق ي    الطابع٘ :
 ّٓفطض ّل يُ ٢ ٓإ ٕ   اؿال ّوس ميخِْ از . فقس ٓ   

:  إؤس واىٌْ ٍّْ اى ؿاض ا٨غ#٣و باؿج#٘ ّالربٍ#اٌ ّاملعج#عٗ     الثالث 
  اؿػٔ٘ ّالعقسٔ٘ .
مٌَْ ِٔيُِْ ًَلَؼًَُُّ   ٌَّذَِّٓ لَاٌٌُ  ٌِئِ: قس٘ إٓ٘ الاخث بقْلُ  عال ر الْ ُ الثالث

ّفٔ#ُ  . (1) دٌٌَْ َْوَاػٌَُٔا َِا لُرٌٍُِ  لًُْ نَادْضَءًُ  ػَْٓ َْْٔفَُِّىُُْ  ٌَّْدٌْخَ إِْْ وُنْدرُُْ صَدادِلِنيَ   

 مػاٜل : 
 ّٙ  غؿي  ربٓ٘اـنس٘ ول مً ا٦ٓ ني بكٔغ٘ اؾ اٛىل :  ا٤ّلاملػإل٘ 

ب سأىل ول مً ا٦ٓ ني با٢غه املْقْل ّاي ٍصِ السغ٘ مهامني ا٦ٓ ني وسَا 
)الصًٓ( مع ال ا#آً املْن#ْ ٕ بٔيَن#ا ي اش  #اٛىل إٓ#٘ الػ#ٔاء غك#ْم        

حاضبْا ال فاض ّأ طنْا  ف دل الكخاب٘ الصًٓامليافقني ي أما إٓ٘ الاخث 
ً  ً امليافقني ي لأ#اٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ أٌ اؾن#ع ب#ني إٓ# ني        الق#طإٌ مسضغ#٘    م#

 اجمل نعاىل . ّ َصب ك٣ح قاٜسٓ٘  اعث اليفْؽ  سٙ ال
فإٌ از  (2) دنِِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًر  ا٨ىػاٌ عل  امل٣ٜ ٘  سّٙملا اح و 

ُُ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْبَهرّ ل أ ا  ع ِ َْػٍَْ ّ ل    از  عفهل  ُّمي (3) دإِِّٔ

السضّؽ املػ قطأٗ مً اؾنع بني ول إٓ ني مً القطإٌ ي ّمً خكاٜل ٍصِ 
 ّالعنْو .السضّؽ ا٨ط٣ء 

ا٨ط٣ء   املْنْع  ّاؿ ه ّ غؿَٔا ٤مْض اؿٔاٗ ّاملػاٜل ا٨ب ٣ٜٔ٘ 
 . لسياؽ مجٔعّاّاملْا غ ي ّالعنْو ه٣ٜن٘ ٍصِ السضّؽ 

ّمً أغطاض قٔغ٘ اؾنس٘ اـربٓ٘   املقاو اى فاٛ اؿا ع ّالربظر بني از 
ل نٔ##ل  ّب##ني الي##اؽ ّأى##ُ غ##اخاىُ ى##ربٍه بالْو##اٜع ّا٤ح##ساثّ ##ل   ##ع
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ًَ ػٍَُّْدٌ  َْْم  اليفْؽ ال ا٨مياٌ ي ّ يفط مً ال فط ّاليفاء ي و#ال  ع#ال ر  

ُْ ضَسٌُيَ  ٌٍَّوِ ٌٌَْ َُِّْؼُىُُْ نِِ وَصِريٍ ِِْٓ  َِْٕفِ ٌَؼَنِرُُّْ ًٌََىِٓم  ٌٍَّوَ ؼَثمةَ إٌَِْْىُُْ  ََِٗاَْ  نِْىُ

 .(1) د ٌْىُفْفَ ًَ ٌْفٌَُُّقَ ًَ ٌْؼِصَْْاَْ ًٌَُْْ ِهَ ىُُْ  ٌفم بًَُُِّْ ًَزَّمنَوُ نِِ لٌٍُُتِىُُْ ًَوَفمهَ إٌَِْْىُُْ

أمطّا م طٍّّاي  يفط اليفْؽ ميُي ٍّْ ّبسخاظ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ٓ ٌْ اليفاء 
  امع مؿرتا بغٔض ل ل مً :

 ال فط . ا٤ّل :
 الفػْء .الثاىٕ : 

 العكٔاٌ .الثالث : 
ي فإٌ وست امنا شوطىل ٤ٌ امليافق ىفٕ ال فط ّٓ ػرت  سُٔ ي فاليفاء وفط 

 إٓ٘ الاخث قريّضٗ الصًٓ ىافقْا وطٓاني مً ال فط ّلٔػْا وفاضّا .
ّامل١و#ت املق#طٌّ ع#ال    اؾْاب ٍصا قخٔذ ّل #ً امل#طاز ٍ#ْ الع#اٍط     

 ال  اى  الثابت مً وْىَه وفاضّا   الااطً ّالػط .ككْم ي 
صاىل اخفاٛ ال فط خ#طّج م#ً الطا #٘ ي ون#ا أٌ ال#صًٓ      فّأما الفػْء 

ٓقْمٌْ با٤فعال اليت   عاضض مع ا٨مياٌ ي ٍّ#ْ ال#صٖ  ١و#سِ إٓ#٘     ىافقْا 
   .ّميَا القعْز  ً السفاع  ً اليفْؽ ّاملس٘ ّا٤مْالي  الػٔاء

ٍّه الصًٓ  ٍس٤ُ : شوطىل إٓ٘ الػٔاء و٢ّْ م طٍّّا هس  املػإل٘ الثاىٔ٘
 :ي مً  َاىلّا٨ثهاـعٖ ىافقْا 

 ّز ْ َه لسقعْز .قاغ٘ امل ط ّال ٔس   وْل امليافقني  ا٤ّل :
ز ْٗ امليافقني ملا فُٔ الهطض العاو ي ّاؿطماٌ مً ا٤ ط الصٖ :  الثاىٔ٘ 

 أخ  نت بُ إٓ٘ الاخث .
فنً خكاٜل اؿٔ#اٗ ال#سىٔا اىَ#ا زاض    ي اى ؿاي حقٔق٘ اليفاء  الثالث٘ :

ّ ل ا٢ أٌ ٓؿاٛ غرتِ    ىفػُ ىط ُ از  ع ٨ىػاٌااب ٣ٛ ي ّما ٓهنطِ 
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ي ف اىت ّاوع٘ أحس   اليكً مً ؾْال مً الػي٘ الثالث٘ لسَجطٗ  ُٜخفااّ
 ام خاىّا ّاخ ااضّا مً ّ ِْ :

ّمياغ#ا٘  ي : اىُ ام خاٌ لسنػسنني   لعّو الثا#اىل  س#ٙ ا٨مي#اٌ     ا٤ّل
 ٌنماالُ َْْْ ُّرْفَوٌُ  َْْْ َّمٌٌٌُُ  ََِنما ًَىُُْ َٙ َْؼََِّةَ ي وال  عالر لأاٌ قسء ا٨مياٌ

 .(1)دُّفْرَنٌَُْ

ٛ٭اىُ ام خاٌ ّا الثاىٕ :  . خ ااض ٤ٍل املسٓي٘ ض ا٢ّ ّىػا
اخ ا#اض  ٍّل ٍ#ٕ  ي ذ لسصًٓ ىافقْا  معطو٘ أحس وؿً ّفه الثالث :

ِْ ّام خاٌ يه ي اؾْاب ىعه ي ٍّٕ مياغا٘ لس ْب٘ ّا٨ىاب٘ لصا فن#ً ّ #  
 : قسٓط إٓ٘ الػٔاء 

ّ ##ل ال##صًٓ و##الْا ٨خ##ْاىَه ّوع##سّا)لْ     : لٔ ##ْب ال از  ##ع أ٢ّّ 
 .أطا ْىا ما و سْا(

 السفاع . اخْاىَه  عسّا ّ ابْا  سٙالصًٓ وميَل ّ ل  : أٌ از  عثاىّٔا 
الييب قنس م  ّ ل إٓ٘ الاخث ّالػٔاء  سٙ  : لقس أىعل از  ع ثالثّا

 لسجَاز . اىاعثْاالصًٓ لسثياٛ  سٙ 
ليػ##أ٘ ل٥ىك##اض م##ً ا٤ّؽ  ّم##ً ا ج##اظ إٓ##٘ الاخ##ث شو##ط ا٤خ##ْٗ ا   

ّ ##سزٍه مخػ##٘ ي   معطو##٘ أح##س  ال##صًٓ أغ ؿ##َسّاّم##يَه ي ّاـ##عضج
 ّغ ٌْ.

ّ اٛىل إٓ٘ الاخث ل اعث الٔإؽ ّالقيْط   ىفْؽ ال#صًٓ ى#افقْا م#ً    
 س#ٙ  اخْاىَه الصًٓ بقْا أحٔاٛ   معطو٘ أحس اش  سل بالس٢ل٘ ال ه#نئ٘ي  

م##ع ّم٣حق##٘ ال##صًٓ وف##طّاي  ي غ##يً ال ق##ْٚ  ز ّضغ##ْلُ  اغ## جاب َه 
 . طاض  ً امليافقني ّأضا ٔفَها٨كسّز ّال

ْاىَه ال#صًٓ  الصًٓ و#الْا ٨خ#   :بني ا٦ٓ نينع اؾ:  قسٓط  املػإل٘ الثالث٘
 . (2)دٌٌَْ َْوَاػٌَُٔاراغ جابْا ز ّضغْلُ
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بالطغال٘ الييب قنسّا قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ ل  لقس بعث از  ع
ي ّ عه#سِ   ْ الي#اؽ ال ال ْحٔ#س    م ٘ امل طم٘ ّبقٕ  ؿط غيْاىل ي ٓ#س 

لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  إٓاىل القطإٌ ي ّو نل  عهٔس ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘
 ّ ٍّْا :

 .مػ قل ّ عهٔس ول غْضٗ مً القطإٌ مسز  ا٤ّل :
 مسز واٜه بصا ُ . وسُ: القطإٌ الثاىٕ 
 : ول إٓ٘ وطإىٔ٘ مسز مػ قل . الثالث
 مسز مػ قل . مً القطإٌإٓ٘ ؾطط : ول  الطابع

 .: ول ؾطط مً إٓ٘ وطإىٔ٘ مسز م عسز ّم كل ّم جسزاـامؼ 
ّ #ل    عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ي ّوسَا م#ً ّ #ِْ فه#ل از  #ع     ٢ّ

 سٙ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ سٙ املػسنني ّالياؽ مجٔعّا ي ّفُٔ 
 يقطع ميافعَا اـاق٘ ّالعام٘  ؾاٍس  سٙ أٌ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ معجعٗ  قسٔ٘ ٢

إَِّٙ ضَؼَّْدددحً ًََِدددا َْضْسَدددٍْنَانَ رال ٓ###ْو القٔام###٘ي ٍّ###ْ م###ً مك###ازٓق وْل###ُ  ع###ال

 .(1)دٌٍِْؼَاٌَِّنيَ

ّلْ حطي ام ياع ٨م ياع لأاٌ أٌ املَا طًٓ ّا٤ىكاض مل ٓطٔعْا الصًٓ 
 ٌَّذَِّٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسُدٌيِ  ر سُٔ أّل إٓ٘ الاخث بقْلُ  عال ّٓسلي ىافقْا 

 .(2)دِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِِِْْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ ٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  

ّ ل ّطا ٘ الصًٓ ى#افقْا   بسخاظ ال عاضض ّال اآً بني طا ٘ از  ع
امنا ٓرت    سُٔ الثْاب ي ى ل ٍصا ال اآً باؿٔاٗ السىٔا ي اؾْاب ٢  لٍّ

ٓ ##اعَه   ّم##ً س##صًٓ ى##افقْا لّ ##ل ّالعق##اب الؿ##سٓس     طا ##٘ از  ##ع
 .وعْزٍه
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ول مً إٓ#٘ الاخ#ث ّالػ#ٔاء  الع #ط  #ً اليف#اء ي ّمي#ع         ّمً ا جاظ
 .لسنيافقني ىلىكاالياؽ مً ا٨

ّ ل  فهل از  ع وس ّفاء إف٘ ّمازٗ ل٩نطاض باملػسننيي لقس واٌ الي
 ما ٓقْلُ ّٓفعسُ امليافقٌْ لْ ِْ:ً   إٓ٘ الػٔاء ّبٔٯ

 :  ْثٔق القطإٌ لسْواٜع ّا٤حساث . ا٤ّل
 فعل الصًٓ ىافقْا .:  إؤس واذ الثاىٕ 
لصًٓ ى#افقْا الع#صاب ا٤ل#ٔه      : اوام٘ الربٍاٌ  سٙ اغ خقاء ا الثالث

 .(1)دإِْم  ٌُّْنَانِمِنيَ نِِ  ٌُّمضْنِ  َٕسْفًَِ ِِْٓ  ٌنماضِروال  عالي  خطٗا٦

غٔسِ العاس بإحاط٘ : ز ْٗ الصًٓ ىافقْا لس ْب٘ ّا٨ىاب٘ ّاشا  سه  الطابع
مً امل طِّ ّاملصمْو فإىُ ه ياُ ّمي يع  يُ ي ٍّْ مً ا٨ جاظ ها ٓفعسُ  سنّا 

ُ ّإلُ ّغ#سه  #ً و #ل ال#صًٓ       ام ياع الييب قسٙ از  سٔ   الػي٘ اليآْ٘
ىَه واىْا وطنٌْ  سٙ الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ   أمع  يّ طا ض٠ّغَه ىافقْا

 .ّامل١ميني ّإلُ ّغسه
م#ً ّغ#ط   ي ّاىػ#خابَه    وعْز الصًٓ ى#افقْا  #ً معطو#٘ أح#س      لٍّ

م#ً   ضاؾ#ْاب ىع#ه ي ٍّ#صا ال خ#طٓ     ي سٙ ا٨غ#٣و  ضؼطٓالَٔا الططٓق 
 : َاىل

الي ْم ّالط ْع ال الكخاب٘ ّا٤ىكاض ميَه خاق٘  : ز ْٗ ا٤ّل  
 بٕ غسْلأضأؽ اليفاء  اس از بً أبٕ بً اش وال ي مً ّغط الططٓق همعَ

٬ً م٪ا ى٪س٬ٔضٖ  ٪َساو٪ ى٪ِق ٫ل َأى٬ُفػ٪ي٪ا ):  ُٰ ٰم ٬ْٰم ٬ً َو ٫ُ ٰم ٬ً ا ٯا٪ع٪ َ٪ا اليٯاؽ٫ َفط٪ ٪ع٪ ٰبن٪ ٓٯ ٫ٍي٪ا َأ ٍ٪ا
     َ٘ ًٔ ح٪#ط٪إو َأخ٫#ْ ب٪ٰي#ٕ غ٪#ٰسن٪ ٫ً  ٪ن٬ٔطّ ب٬ ُٰ ب٬ ٫َه٬  ٪ا٬س٫ الٓس ّ٪ا ٯا٪ع٪   ٰ٬ٓ ّ٪الطٯ ٬ٍٔل اليٯَفأء  َأ

ّ٪ى٪ٰا#ٔٯُ ه٬ ٰ ي٬#          ٬ْم٪ُ ه٬  ُ٪ َأٓل#ا  ٪د٬#ص٫ُلْا َو# ٬ْٔو ُأش٪ٓو#ط٫ُوه٬ الٓس# ٓ٪#ا َو# ٬ً   ٓ٪ُقْل٫  س٪م٪ا ح٪ه٪#ط٪ ٰم#
ٍٰه٬ ّٯ  . ٪س٫
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ّ٪َلٰ يٯا َل ٌ٪ َلن٪ا َأغ٬َسن٬ي٪اُوه٬  ٬ْ ى٪ع٬َسه٫ َأىٯُ ه٬  ٫َقاٰ ُسْ ٫ٌ ٰو ٪الٮَفَقاُلْا: َل ْ ُ٪ٓ  ٫ُ  ا ى٪ط٪ٚ َأىٯ
   ٪ٛ ٫ُ َأ ٬#س٪ا ٫َه٬ َوال٪ َأب٬ع٪س٪ُوه٬ الٓس# ٬ْا آلا اٰلاى٬ٰكط٪اي٪  ٪ي٬ ّ٪َأب٪  ُٰ ٬ٔ ٬ْا  ٪َس َوال٪ َفَسنٯا اغ٬ ٪ع٬ك٪

٫ُالٓس ٔٯ ٫ُ  ٪ي٬ُ ه٬ ى٪ٰا  .(1)(ُٰ َفػ٪٫ٔغ٬ٰيٕ الٓس
 : ّٓ جسٙ   إٓ٘ الاخث قسء ا٨مياٌ مً ّ ِْ 

: ا٨م ي##اع  ##ً ا٨غ## جاب٘ ل##س ْٗ املي##افقني   املسٓي##٘ ب##القعْز .      أ٢ّّ
لري ا#ْا  ريٍ#ه   ( ّوع#سّا   م#ً مع#اىٕ )  ي ّدًَلَؼًَُُّ ر لعنْماىل وْلُ  عال

  .بالقعْز
ز ْٗ ضأؽ اليفاء بالط ْع ي ّاى اض اغ جاب٘ مْ : ا٨ طاض  ً ثاىّٔا 

  ّالغي#اٜه  ي#افع  ث٣مثاٜ٘ مً أف#طاز اؾ#ٔـ ل#ُ ي ّو#إىَه خط #ْا لطس#  امل      
ا٤خا#اض ال#يت  فٔ#س وث#طٗ  #ٔـ املؿ#طوني ي       بسخاظ معطو٘ أحس . ّأزضوْا 

 ّالق ل  عصض  س  املغامن ّا٤غطٚ.ّ عمَه  سٙ الق ال 
املعطو٘ مغيه   السىٔا ّا٦خطٗ  ي ّ نل ّمل ٓعسنْا أٌ الكرب   مٔساٌ 

قُ القطإٌ لٔ عسنْا   ول ظماٌ ما ٓفٔس الثياٛ  سٙ ا٤ىكاض ّالاؿاضٗ يه ّثٯ
 مً ّ ِْ:بالثْاب الععٔه 

 .الصًٓ و سْا   املعطو٘ الؿَساٛ ا٤ّل :
 الصًٓ وا سْا ْٓو معطو٘ أحس ّأقاب َه اؾطاحاىل. الثاىٕ :

 الصًٓ وا سْا ّمل ٓ عطنْا لسجطح. الثالث :
 طّا غْاز املػسنني ْٓمٝص.الصًٓ وثٯ الطابع :

امل١مياىل ال٣ٜٕ وا سً زٌّ الييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ    اـامؼ :
  ناضٗ. وّغسه ْٓو معطو٘ أحس مثل أ

قآ٘ غامل١مياىل ال٣ٜٕ خط ً مع اؾٔـ لسعيآ٘ باؾطحٙ ّ الػازؽ :
ال٣ٜ#ٕ حه#طٌ معطو#٘ أح#س م#ع املؿ#طوني ٓه#طبً        اؾٔـي ّواىت اليػاٛ 

امل١مياىل ف ً مؿغ٢ْىل بالس اٛ ّال ػأذ  مابالسفْيي ّٓإ ني با٤ؾعاضي أ
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ٍّ###ْ م###ً  نْم###اىل وْل###ُ  ي ّغ###١ال اليك###ط م###ً  ي###س از  ###ع ّ ###ل   
 .(1)د دْػٌُِِٔ َْسْرَعِةْ ٌَىُُْ عالر

بعث اؿٔاٗ فَٔه مً حني مغازض َه  سٙ ٓسل  ّ اٛ وال ث٣ث إٓاىل ما  
أّ ال##صًٓ بق##ْا أحٔ##اٛ ي  ّ ؿ##ٔ٘ ٗ ##طبال##سىٔا ّى##عّل ال##طظء ال ##طٓه ال##َٔه 

 فدسسىل إٓ٘ الاخث قربٍه ّ قْاٍه ّ َازٍه .
: ؾَازٗ ّو ل طاٜف٘ مً ا٤ىكاض   غأل از مع اؿ#اح املي#افقني    ثالثّا

 وؿ#َساٛ ب#سض    سَٔه بالطحٔل ّال عطٓض هً و ل م#ً واس#َه   غ#أل از   
 .(2) دٌٌَْ َْوَاػٌَُٔا َِا لُرٌٍُِ ّ سزٍه مثاىٔ٘ . اش واٌ امليافقٌْ ٓقْلٌْ  ر

ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ     بطأؽ ّبسٌ  فؿٕ اؾطاحاىل  ضابعّا :
 نْو الك#خاب٘   املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ي ل اق#ٙ ٍ#صِ اؾطاح#اىل       ّّغسه 

اىك#اي الك#خاب٘ م#ً املَ#ا طًٓ     طٍاى#ّا واطع#ّا  س#ٙ  #سو     بّ ؾاٍسّا  نسّٔا
 ّا٤ىكاض لسنيافقني   ؼطٓهَه  سٙ ا٨غ٣و ّاملػسنني .

خطّج  املَا طًٓ ّا٤ىك#اض خس#ً الع#سّ مػ# جٔاني ز  #ع       خامػّا :
أو#اضبَه  معطو#٘ أح#س   ّ ل ّالطغْل مع وثطٗ  طاحا َه ي و#ٌْ  ؾ#َساٛ   

 .ّأخْ َه 
اض بسغ#٘ ا٤خ#ْٗ اليػ#أ٘    فإشا واٌ امليافقٌْ ىاطاٌْ امل١ميني مً ا٤ىك 

َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  َٙ ذَىٌٌُُٔ  وَاٌَّذَِّٓ وَفَدفًُ  ًَلَداٌٌُ  ٌِدئِمٌَْ ِٔيُِْ إِاَ     ونا   وْلُ  عال : ر

ٌِد        ٍَّدُو َا ٌ  ًَ َْْعَؼد ٌِ ٍُدٌ   َِدا ُلِر ًَ َِداُذٌ   َِدا  َٔا  ٌُٔ  ِػْنَُّ ٌْ َوا ٌَ َاٍ  ٌُٔ  ُغ ًْ َوا َْ َْٕضِ   هَ ؼََّْدفَجَ  َضَفُتٌ  ِنِ  

 .(3) دنِِ لٌٍُُتِيُِْ ًَ ٌٍَّوُ ُّؽِِْ ًَُِّّْدُ ًَ ٌٍَّوُ تَِّا ذَؼٌٍََُّْْ تَصِريٌ

اى اض امليافقني ّو#ْع و #ال ب#ني الف#طٓقنيي م#ع ق#ريّضٗ  #ٔـ         الثاىٔ٘ :
ّوس غاق وسّمَه  ْالٕ ال َسٓس ّالْ ٔ#س  ي املؿطوني  سٙ مؿاضي املسٓي٘ 
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  ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّو ##ل أّ أغ##ط املَ##ا طًٓ    بق ##ل ال##ييب قن##س ق##سٙ از  سٔ##
 ّا٤ىكاض.

ٍه بإىَه ل#ْ مل ىط #ْا   ٠ ااوٕ امليافقني  سٙ الؿَساٛي ّاز ا الثالث٘ :
ال املعطو٘ ملا و سْاي فإمط از  ع ّ ل الييب قنسّا ّاملػسنني با٨ح ج#اج  

 .(1)دلًُْ نَادْضَءًُ  ػَْٓ َْْٔفَُِّىُُْ  ٌٌَّْْخَ إِْْ وُنْرُُْ صَادِلِنيَر سَٔه

ي اؾ#ْاب  مً معاىٕ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّ #ْز ح#صي   بإٌ ٍّل ٓكذ القْل  
 :ميَا  ّ قسٓطِ  سٙ ّ ِْىعه ي  

فق#س زضِٛ  #ي ه از بربو#٘    ي ول فإزضّٛا  #ً أىفػ# ه امل#ْىل     ا٤ّل :
هي ٍّ#ْ م#ً    ّ ْز ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ب#ني ظَ#طاىٔ        

ي ّمً الؿْاٍس  سٙ (2)دَْضْسٍَْنَانَ إَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَاٌَِّنيًَََِا مكازٓق وْلُ  عالر

 )ٓثطب(. مسَاا ػنٔ٘ املسٓي٘)طٔا٘( بعس أٌ واٌ 
فقس خطج ال#ييب قن#س ق#سٙ    ي ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل  الثاىٕ :

 از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ال معطو٘ أحس لٔسضّٛا  ي ه املْىل.
ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل فقس أقٔ  املػسنٌْ ْٓو أحس  الثالث :

 لٔسضّٛا  ً أىفػ ه املْىل.
فق#س زضِٛ  #ي ه الؿ#َساٛ    ي ول ف#إزضّٛا  #ً أىفػ# ه امل#ْىل      الطابع :

 بسماَٜه.
ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل فق#س زضِٛ  #ي ه املَ#ا طٌّ     اـامؼ :

 . ّا٤ىكاض بإغ جاب َه ز ّضغْلُ
 ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل ّأىٙ ل ه زضِٛ. الػازؽ :

 ٌ وي ه قازوني.اول فإزضّٛا  ً أٖ ّاحس مي ه املْىل  الػابع :
لقس  از الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأوثط أقخابُ غاملني  الثامً :

 مً الق ل مً معطو٘ أحس فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل.
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 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   95

ً    ال اغع : الق #ل   معطو#٘ أح#س فق#ل      لقس أ ازا از ٓا قن#س غ#املّا م#
 لسصًٓ ىافقْا فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل.

وْلْا لس#صًٓ ى#افقْا ف#إزضّٛا  #ً أىفػ# ه       آا أَٓا الصًٓ إميْ العاؾط :
 املْىل.

ٓا أَٓا الياؽ وْلْا لسصًٓ ى#افقْا ف#ازضّٛا  #ً أىفػ# ه      اؿازٖ  ؿط :
 املْىل.

 ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه املْىل ّأٍْال  امل الربظر. الثاىٕ  ؿط :
 ول فإزضّٛا  ً أىفػ ه ما بعس املْىل. الثالث  ؿط :
 ول ٓا أَٓا ال٣ٜٕ ىافقً ازضٌٛ  ً أىفػ ً املْىل. الطابع  ؿط :

َّْْنََّا ذَىٌٌُُٔ  ُُّّْضِوُُّْ  ٌٌَّْْخُ ًٌٌََْ وُنرُُْ نِِ ول ٓا أَٓا الصًٓ ىافقْار اـامؼ  ؿط :

 .(1)دفًُضٍ ُِشَْمَُّجٍتُ

 ّمل ٓطز لفغ)ازضّٛا(   القطإٌ ا٢   إٓ٘ الػٔاء . 
:  مً معجعاىل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه أى#ُ  #اٛ    املػإل٘ الطابع٘     

ا٤ىكاض  سٙ مْ ال ع#ٔني ّشو#ط   با٤خْٗ ا٨مياىٔ٘ ي اش إخٙ بني املَا طًٓ ّ
إََِّّٔددا مك#ازٓق وْل##ُ  ع#ال ر  غ#ه    فػ#ري  نس##ٕ ّؾ#اٍس ّمك##ساء م#ً     ا٢

 .(2)د ٌُّْؤِِْنٌَُْ إِمٌَْجٌ

 عسُ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بني الصٖ ٍّْ واٌ لس آخٕ 
ّفٔ#ُ  ال فػري ل٧ٓ٘ أ ٣ِ ي اؾ#ْاب ٢ .   ِمْ  ػعني مً الكخاب٘ ٍْ ّحس

 مػاٜل :
 .مكساء حانط ل٥خْٗ بني املػسنني اىُ:  ا٤ّل

 املػسنني لسعنل با٤خْٗ ا٨مياىٔ٘   ول ظماٌ .: ز ْٗ الثاىٕ 
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ى ل  لي ٍّ سٙ اخ ٔاض ال آخٕ بٔيَنا ثينيا: حث ول م١ميني الثالث 
ا٢مط بالط ال اش ٓؿنل اليػاٛ فٔنا بٔيًَ ي اؾْاب ٍْ  الثاىٕ ي فنً معاىٕ 

 ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ) امنا امل١مياىل أخْاىل ( .
ّ ني ب: لعّو  قٔٔس ا٤خْٗ بني املػسنالطابع  ٚ ا٨حػ#اٌ  ّاـؿ#ٔ٘   ال ق#ْ

ٍّْ الصٖ  سل  سٔ#ُ إٓ#٘ الاخ#ث بقْلُ)ّأحػ#يْا م#يَه ّا ق#ْا(       ي مً از 
 .ٍّل ٍْ  عٔه ي ٍّل ملكازٓق ا٤خْٗ ا٨مياىٔ٘ أ ط 

َْ إِمٌَْجٌاؾْاب ىعهي لٔ ٌْ وْلُ  عالر   لسنػسنني  ّاي بعث(1)دإََِّّٔا  ٌُّْؤِِْنٌُ

لسنػسنني لسفْظ بالثْاب الععٔهي ّمً مكازٓق ا٤خ#ْٗ ا٨مياىٔ#٘   املق#او    
 .ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل ّلطغْلُ

َا طًٓ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بني امل :  واىت م١اخاٗ اـامؼ
 .امليافقني لسن١ميني آصاٛ زٌّ  ّاي ّبطظخ سٙ اليفاء ّاّا٤ىكاض حطب
ونا ّضز ي ٤ىكاض اخْ َه اأٌ ي ّظيَه قني املياف: ظًٓ أخْٗ الػازؽ 

 ٌَّذَِّٓ لَاٌٌُ  ٌِئِمٌَْ ِٔيُِْ ًَلَؼًَُُّ  ٌٌَْ َْوَاػٌَُٔدا َِدا لُرٍُِدٌ  لُدًْ نَدادْضَءًُ  ػَدْٓ       وال أضبع إٓاىل ر

 . (2)دَْْٔفَُِّىُُْ  ٌٌَّْْخَ إِْْ وُنْرُُْ صَادِلِنيَ

  َاىل :ً امليافقني مً  ّوس حج  از  ع ّ ل مفأٍه ا٤خْٗ 
ميني ب####ا٤خْٗ ي ّبٔ####اٌ وْل####ُ مل####١ا:  ػ####نٔ٘ از  ####ع ّ ####ل ا٤ّل 

ب#ني  خ#ْٗ  ّا٤ٍّْ امل٣ظم٘ بني ا٨مي#اٌ  ي د واىْىّا إََِّّٔا  ٌُّْؤِِْنٌَُْ إِمٌَْجٌر عال

 .ٍسُأ
:  ْ ُ خطاباىل القطإٌ ال املػسنني بكاغ٘ ا٨مياٌ ي اش ّضز لفغ الثاىٔ٘ 

 د  ػعّا ّمثاىني مطٗ   القطإٌ .َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ ر

: مي ً اىؿاٛ واىٌْ ٍْ ول إٓ٘ وطإىٔ٘  س ْ ل٥خ#ْٗ ا٨مياىٔ#٘ ب#ني    الثالث٘ 
 املػسنني .

                                                           

 .10غْضٗ اؿجطاىل  (1)
 .168غْضٗ إل  نطاٌ (2)
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: مً خكاٜل ا٤م#ط ب#املعطّي ّاليَ#ٕ  #ً املي #ط اى#ُ با #ث        الطابع٘ 
ل٥خ##ْٗ ب##ني املػ##سنني ي فن##ً َٓ##سٖ   ##ريِ ال الطؾ##س ّاي##سٚ ّمف##أٍه   

و ْلسط#طي ا٦خ#ط ي اش ٓ ق#    ُّحا#  ُحطق# ّفُٔ زلٔل  س#ٙ  ال قْٚ ٍْ أر ي 
 ا٤مط باملعطّي بإططاي . 

ال#صٖ ٓق#ْو بال#س ْٗ ال املع#طّي ي ٢ّ ٓؿ#رتط فٔ#ُ       ٍْ ٦مط ا: ا٤ّل 
٤مط باملعطّي مً ا٤زى#ٙ ال ا٤ س#ٙ ّم#ً    اي فقس ٓإ ٕ  ٣ٛعْ ّا٨غ سالع

٫ً  وال :  املػاّٖ ّّضز  ً ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه اىُ اِلن٫#٬١ٰم
٬ٌ َله٬  ّ٪م٪ث٪ل٫ اِلج٪ٰسٔٔؼ الكٲاٰلٔذ م٪ث٪ل٫ اِلع٪ٖطأض ٔا ٫ُ ب٪ع٬ه٭ا  ٌٔ ٓ٪ؿ٫سٳ ب٪ع٬ه٫ ًٔ َواِلا٫ي٬ٔ٪ا ٰلِسن٬١٫ٰم
٬ٌ َل#ه٬        ٰٛ م٪ث٪#ل٫ اِلٰ #رٔي ٔا ّ٪م٪ث٪#ل٫ اِلج٪ٰس#ٔٔؼ الػٳ#ْ  ُٰ ٬ً ٔضٰو ِٰ  ٪َسَقَك ٰم ٬ً ٰ ِطٔط ٫ٓخ٬ٰصَا ٰم

 ٬ً ُٰ م٬١٫ ٪ٰجط٭ا َأح٪س٫ ٫ٓخ٬ٔطِوَك ى٪اَلَك ٰم ٫ٌ اِلَإٰمني٫ اٖلٰصٖ ١٫ٓ٪زِّٖ م٪ا ُأٰمط٪ ٰب ّ٪اِلد٪أظ  ِٰ ؾ٪ط٪ٔض
 .(1)(اِلن٫ ٪ك٪سِّٰوني٪

 مْنْع ا٤مط باملعطّي .الثاىٕ : 
٤مط مً ا٦مط بُ ي ّاٌ واٌ ٍصا ا ٙالصٖ ٓ سق املإمْض باملعطّي الثالث :

ًَإِْْ ظَاىَدَُّ نَ ػٍَدَ َْْْ   ا٦مط أزىٙ ميُ ي أّ ابيُ أّ بي ُ ي وال  عال ر

 .(2)دذُشْفِنَ تِِ َِا ٌَْْسَ ٌَهَ تِوِ ػٌٍُِْ نََٚ ذَُِؼْيَُّا ًَصَاؼِثْيَُّا نِِ  ٌُّؤَْْا َِؼْفًُنًا

ّوس شوطىل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ املعطّي با٢غه ّال عٔني ي فَل شاىل املع#طّي  
اٌ ميل٩ باملعيٙ ا٨قط٣حٕ ٍْ اـري ّا٨حػاٌ ي اؾْاب ىعه ي ّفُٔ ز ْٗ

ّالك##٣ح ي ّم##ً ا٦ٓ##اىل   املق##او أٌ املك##احا٘ ب##املعطّي   ##ٌْ ب##القْل  
 .خط ّالفعل ي ّلٔؼ بإحسٍنا زٌّ ا٦

  ّ ي  ن##ْو ّخك##ْم ّب##ني ال##رب بالْال##سًٓ ّب##ني مك##احا َنا ب##املعط
ي ٍّصِ املكاحا٘ مً  نْماىل ا٨حػاٌ  ي ّؼ ن#ل الطا #٘   وْل#ُ    مطسق

 د غكْم طا ٘ الْالسًٓ ّ ٍّْا :سٌٌَُوًََُْوِْؼٌُ   ٌٍَّوَ ًَضَ عال ر

                                                           

 .40/115مػيس امحس  (1)
 .15غْضٗ لقناٌ  (2)
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 مَاىل .: اخ كام  ٍصِ الطا ٘ بامل١ميني مً ا٦باٛ ّا٤ ا٤ّل
: أقال٘ ا٨ط٣ء ّ نْو اطا ٘ الْالسًٓ غْاٛ واىا مػ#سنني أو  الثاىٕ 

 مً أٍل ال  اب أو مً ال فاض .
: ال فك#ٔل اضازٗ طا #٘ الْال#سًٓ   مػ#الك ا٨مي#اٌ ي ّطا #٘       الثالث 

الْالسًٓ   ا٤مْض املااح٘ وا٤ول ّالؿطب ي ّالك٣ىل ا٤  نا ٔ٘   نْو
. ّاملد اض ٍْ ا٤ّل ي ّاملطاز طا ٘ از  #ع ّ #ل فٔن#ا ٓطن#ُٔ غ#اخاىُ ي      

شو الْال#سًٓ ال #افطًٓ ي ّاليَ#ٕ  #ً طا  َن#ا      ا٦ٓ٘ ّٓسل  سُٔ ال قٔٔس   
 د.نََٚ ذَُِؼْيَُّابقْلُ  عال ر

   إٓ٘ الاخث با٨غ جاب٘ ز ّالطغْل   اليفريّ  جسٙ ا٨خْٗ ا٨مياىٔ٘ 
 مع اؾطاحاىل خسً العسّ ال افط .

 قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ با٦ٓاىل اجملاّضٗ ال الٔ٘ي ّفُٔ ّ ِْ: الؿعا٘ الثاىٔ٘ :      
 ٌَّدذَِّٓ لَدايَ ٌَيُدُْ  ٌنمداالُ إِْم     قس٘ ٍصِ ا٦ٓ٘ بقْلُ  ع#الر  الْ ُ ا٤ّل :

 .(1)....دٌَىُُْ ٌنماالَ لَُّْ ظََّؼٌُ  

خكاٜل ا٦ٓ٘ القطإىٔ#٘ أىَ#ا خعٓي#٘   #سفق ميَ#ا ٓي#ابٔع العس#ْو ون#ا         مً      
ًَإِْم ِِنْيَدا ٌََّدا   رو#ال  ع#ال   يٓ سفق املاٛ ّالعٌْٔ مً بني الكدْض   اؾاال

 .(2)دَّشممَّكُ نَََْْفُضُ ِِنْوُ  ٌَّْاءُ

 #ري ّاغ#ط٘   ف ػ دطج ا٤ح او ّ ػ ياط املػاٜل مً إٓاىل الق#طإٌ م#ً   
القطإىٔ#٘ ي   ال مهامني ا٦ٓ٘ ا٨ىػاٌل فاىل اي فنع  خهاض ططي ثالثّاغ

 ا٦ٓ٘ ي ّوسنا اظزاز ال خقٔق  ّال سبط   مهامٔيَاي   اني لُ مػاٜل م عسزٗ
َا وسغٔ٘ مل   ً باؿػااٌ ي ّٓؿعط معي ّمفأٍه ْوسالقطإىٔ٘ فانت ميَا  

 ّالكفاٛ .العسناٛ ّاملػسنني  ام٘ بالفدط ّالعع 

                                                           

 .173غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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 ل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه: ضغْوال : ّ ً  اس از بً مػعْز 
اٌ ٍصا القطإٌ مإزب٘ از  ع#ال ف عسن#ْا م#ً مإزب #ُ م#ا اغ# طع هي اٌ ٍ#صا        
القطإٌ ٍْ حال از ٍّْ اليْض املاني ّالؿفاٛ اليافع ّ كن٘ مً متػ#ك ب#ُ   

ْٯو ٢ّ ٓعٓغ فٔػ ع   ّلاٗ مً  اعُ ٢ّ  قهٙ  جاٜاُ ٢ّ ي  ي ٢ ٓعْج فٔق
ي فاوطأِّ فإٌ از ٓإ طوه  سٙ  ٣ّ ُ ب ل حطي  ؿط  ىسق  ً وثطٗ الطز

أم##ا أى##ٕ ٢ أو##ْل أمل ح##طي ّل ##ً أل##ً ٢ّو ّم##ٔه ث٣ث##ٌْ        حػ##ياىلي
 .(1)(حػي٘
ل٥خْٗ ا٨مياىٔ#٘ ٍّ#صِ ال#س ْٗ با #ث       جسٙ   ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ الس ْٗ ّ

 ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘.ملػسنني    ٣ّٗ ؼاز ّال قاٛ ا٨
ّمً ا٨ جاظ   املقاو ّ ْب  ٣ّٗ ول مػسه ّمػسن٘ ٦ٓاىل الق#طإٌ  

ي ل  ٌْ ٍصِ ـؿْع ّاـهْعّبَٔٝ٘ ا  الك٣ٗ الْٔمٔ٘  سٗ مطاىل   الْٔو 
 : ا٨مياىٔ٘ بني املػسنني مً ّ ِْ ال ٣ّٗ  ينٔ٘ ملس ٘ ا٤خْٗ

ػسنني ي لٔ ٌْ : شاىل  ٣ّٗ القطإٌ  يْاٌ ّز ْٗ ل٥خْٗ بني املا٤ّل 
 (2)دنَدالْفَءًُ  َِدا ذَََّْمدفَ ِِدْٓ  ٌْمُدفَِْْ     ر ع#ال مً مك#ازٓق ٍ#صِ ال#س ْٗ وْل#ُ     

َْلُِْ  ٌصمَٚجَ ٌٌٌُُُِّنِ  ٌشمّْسِ إٌَِدَ غَََّدكِ  ٌٍَّْْدًِ ًَلُدفََْْ  ٌْفَعْدفِ      رّ  جسٙ   وْلُ  عال 

 .(3)دإِْم لُفََْْ  ٌْفَعْفِ وَاَْ َِشْيٌُدَ 

اف  اح ول ْٓو مً أٓ#او اؿٔ#اٗ ال#سىٔا ب#ا٤خْٗ ب#ني املػ#سنني ي        الثاىٕ :
ًَإِاْ َّفْنَدغُ إِتْدفَ ىُُِْ   رٗ ب#القطإٌ ي ّو#س ى#عل وْل#ُ  ع#ال     ّ ثأت ز اٜه ٍصِ ا٤خْ

 .(4)د ٌْمٌََ ػَُِّ ِِْٓ  ٌْثَْْدِ ًَإِسَّْاػًُِْ ضَتمنَا ذَمَثمًْ ِِنما إَِّٔهَ َْْٔدَ  ٌَّمِّْغُ  ٌْؼٍَُُِْ

                                                           

 .3/215ال ؿً ّالأاٌ  (1)
 .20غْضٗ املعمل (2)
 .78غْضٗ ا٤غطاٛ (3)
 .127غْضٗ الاقطٗ  (4)
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طاو ب##إزاٛ ال##صوط   ا٤ضض ّ ن##طّا الأ##ت اؿ##  املػ##سنٌْ ّو##س ضف##ع  
 ي ٍّْ ؾاٍس  سٙ ا٤خْٗ بٔيَه مً ّ ِْ :املياغك ّ ٣ّٗ القطإٌ

 : ال عاٌّ ّال آظض    ناضٗ الأت اؿطاو . أ٢ّّ
    عاٍس أزاٛ مياغك اؿو .: ال قاٛ املػسنني ثاىّٔا 
ا٘ ل٥خ#ْٗ ب#ني املػ#سنني ي    ٍ#ا مياغ#  ٠: قريّضٗ مياغك اؿو ّأزاثالثّا 

 .(1)دًَ ػْرَصٌُِّ  تِؽَثًِْ  ٌٍَّوِ ظَِّْؼَا ًََٙ ذَفَفملٌُ رلُ  عالٍّٕ مً مكازٓق وْ

 ع#ٔني  ي ّثااىل أح امُ   ا٤ضض ّ ل : مً بسٓع قيع از  عضابعّا 
 ؿ#ط ؾ#َطّاي و#ال     اس#غ أث#ين  أؾَط حطو أضبع#٘ م#ً ب#ني أؾ#َط الػ#ي٘ ال#يت        

ػُِّمجَ  ٌشويٌُضِ ػِنَُّْ  ٌٍَّوِ  شْنَا ػَشَفَ بَيْفَ  نِِ وِرَابِ  ٌٍَّوِ ٌَََّْ مٍََكَ  ٌَّمٌََّ خِ ًَ َٕضْ َ إِْم ر عال

 .(2)دِِنْيَا َْضْتَؼَحٌ ؼُفٌَُ اٌَِهَ  ٌُّأُّٓ  ٌْمَْأُُ نََٚ ذَظٌٍُِّْ  نِْيِٓم َْْٔفََُّىُُْ

ل ّشّ ٍّٕ أضبع٘ ؾْاي و و   ا٤ؾَط اؿطٓاو اؿأّمً ا٦ٓاىل زخْل 
الياؽ لٔ ْ ُ القعسٗ ّشّ اؿج٘ م كس٘ ي ّؾَط ميفكل ٍّٕ ؾَط ض   

ال الأت اؿطاو مً ؾَط ؾْال لقطع املػاف٘ مً أططاي العطاء أّ الؿاو 
  ؾ#َط شٖ القع#سٗ   أّ الٔنً لٔ ْىْا   أماٌ ّغ٣م٘ طْل مػاف٘ الططٓق 

خٕ بني املػسنني ّىاص آلس  مً ا٤ؾَط اؿطو ٍّٕ مياغاّ٘شٖ اؿج٘ ٤ىَنا 
 الفطو٘ بٔيَه .

 .ّحث يه  سٙ أزاٛ الك٣ٗ مجا ٘
أزاٛ الك####٣ٗ اىَ####ا  ي####عع اله####غاًٜ م####ً    ّم####ً خك####اٜل ؤفٔ####٘  

ناىل   الق###طإٌ سػ###ي ٍّ###صا الي###عع مقسم###٘ ل ###سبط املػ###سنني ّامل  اليف###ْؽ
إٓا #####ُ  س#####ٙ م#####ْ  ْو م#####ًالعس#####ّمه#####امٔيُ القسغ#####ٔ٘ ي ّاغ##### دطاج 
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ي بالك##س٘ ّاؾن##ع ب##ني و##ل إٓ## ني م##ً الق##طإٌ ي ون##ا ػس##ٙ        ا٨غ## ق٣ل
  .(1)ٍصا الػفط املااضاأ عاٛ م عسزٗ مً 

بني املػسنني   مطناٗ  ل٥خْٗ: قٔغ٘ القطإىٔ٘   ال ٣ّٗ ز ْٗ  الثالث
َْنََّددْٓ  ذَّثَدغَ ضِضْددٌَ َْ  ٌٍَّددوِ  ر ##لي ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل#ُ  ع##ال ّ از  #ع 

 .(2)دِِْٓ  ٌٍَّوِ ًََِىًَْ هُ ظَيَنمُُ ًَتِ ْسَ  ٌَّْصِريُوََّْٓ تَاءَ تََََِّطٍ 

ٍّْ  ٣ّٗ ول ّاحس  يظامع ْٓمٕ مؿرتا بٔيَه ام٘ املػسنني اش ٓس قٕ 
  جس#ٙ ا٤خ#ْٗ   از  ع ّ ل الي#اظل م#ً الػ#ناٛ ل    و٪ميَه شوطّا أّ أىثٙ و٣

٘ ؾخالقطإٌ ّمرتٓاىل ههامني إمقطّى٘ بال سبط ا٨مياىٔ٘ بإبَٙ معاىَٔا  سَٔه 
ّضزىل غك#ْم الك#خاب٘ ال#صًٓ لا#ْا الي#ساٛ      اش ي  يَاي ّميَا إٓ٘ الاخث

أ ه  مْنْ َا أٌ ا٨لسيفري   الْٔو ال الٕ ملعطو٘ أحس بقطّحَه ّخط ْا 
ّ #ل ّضغ#ْلُ    لسنػسنني ّاملػسناىل با٨غ# جاب٘ ٤م#ط از  #ع    ّفُٔ ز ْٗ

 .ّثياٛ  سَٔه 
٣ٗ ي ّو#س ّضز  #ً ضغ#ْل از    : ال ٣ّٗ  #عٛ ّا #  م#ً الك#    الطابع 

 (3)(فاؼ#٘ ال  #اب  بق#طاٛٗ   ا٢قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أىُ و#ال : ٢ ق#٣ٗ   
ه ي ّٓؿ#نل   # املطاز املعيٙ ا٤ وْضٗ الفاؼ٘ أػبخام أ ٣ِ  سٓثٍّْ اؿ

 اؾْاب ٍْ الثاىٕ .ي شاىل ال ٣ّٗ مطسق ّلعّو وطاٛٗ القطإٌ   الك٣ٗ 
خٕ لس آمياغا٘ ّّغٔس٘ :  ٣ّٗ املػسنني لسقطإٌ خاضج الك٣ٗ اـامؼ 

 ّىؿط ا٤خْٗ بٔيَه .

                                                           

(1)   ٘  م##ً ب##ني ؾ##طط أىع##ط اؾ##عٛ الث##اىٕ ّالعؿ##طًٓ بع##س املاٜ##٘ ال##صٖ  ##اٛ   الك##س
ي ّاؾ##عٛ اـ##امؼ ّالعؿ##طًٓ بع##س املاٜ##٘   الك##س٘      151ا٦ٓ##٘  م##ً بؿ##طط 1ّ53ا٦ٓ##٘ 

ي اؾ##عٛ الطاب##ع ّا٤ضبع##ني بع##س املاٜ##٘    153بؿ##طط م##ً ا٦ٓ##٘   154ب##ني ؾ##طط م##ً ا٦ٓ##٘   
 .164بؿطط مً ا٦ٓ٘  161مً ا٦ٓ٘ مً ٍصا ال فػري   الكس٘ بني ؾطط 

 .162غْضٗ إل  نطاٌ/ (2)
 .1/53أىعط ال ؿً ّالأاٌ  (3)
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ي ّول ّاـكْم٘ بٔيَهمً الفطو٘ ماىع :  ٣ّٗ املػسنني لسقطإٌ الػازؽ 
ب#ني  ال و  # ّاٌ ّو#ع ا ّاليف#اء  إٓ٘  س ْ املػسنني ال ا٨م ي#اع  #ً الؿ#قاء    

مجٔع#ّا ال ب#صل الْغ#ع     املػ#سنني ٓاع#ث   ني ميَه فإٌ القطإٌ ّ ٣ّ ُ طاٜف
 .ّاؾَْز ال طمي٘

 طٚ م#ا ٍ#ٕ ال#س٢٢ىل ال#يت   ه#نيَا إٓ#٘ الاخ#ث ّ  ه#نً مك#ازٓق          
 : اؾْاب مً ّ ِْي  الَٔا ا٤خْٗ ا٨غ٣مٔ٘ ّالس ْٗ

ّ ل ّضغْلُ ؾاٍس  : اب ساٛ إٓ٘ الاخث بصوط ا٨غ جاب٘ ز  عا٤ّل 
 ٍّْ ا٨م ثال ٤مط از  عي باؾامع املؿرتا بٔيَه خْٗ بني املػسنني ا٤ سٙ 

 ّ ل .
ّ #ل   : بٔاٌ قاغ٘ امياىٔ٘ لسنػ#سنني   جس#ٙ با٨غ# جاب٘ ز  #ع    الثاىٕ 
 ّضغْلُ .

 ػيً ا٨غ# جاب٘ ز  #ع  اؽاش املػسنني ل: ز٢ل٘ إٓ٘ الاخث  سٙ الثالث 
  ....(  ٌَّذَِّٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِقْلُ  عال : ) بّ ل 

ّ سل إٓ٘ الاخث  سٙ ؤاو املػسنني با٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط 
 :ّ ِْبسخاظ 

ّا٨غ# جاب٘  ل٩م ثال مقسم٘ ا٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط  ا٤ّل :
 ّ ل ّضغْلُ . ز  ع

 ميع ا٤خ ٣ي بني املػسنني   قٔغ ّغيً ا٨غ جاب٘ . الثاىٕ :
اؽاش املػسنني ا٤مط باملعطّي ّاليَ#ٕ  #ً املي #ط ى#ْع ططٓ#ق       الثالث :

 ّغأل ضؾاز ل٩غ جاب٘ ز ّضغْلُ .
 ا٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط  فقُ   السًٓ . الطابع :
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شاىل ا٤مط ب#املعطّي ّاليَ#ٕ  #ً املي #ط م#ً ا٨غ# جاب٘ ز        اـامؼ :
حٌ َّدُّْػٌَُْ إٌَِدَ  ٌََْْْدفِ ًََّدىُِْفًَُْ     ًٌَْدرَىُْٓ ِِدنْىُُْ ُِْمد   ّضغْلُ ي وال  عال: ر

 .(1)دتِاٌَّْؼْفًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ  ٌُّْنْىَفِ ًًٌََُْْ ِهَ ىُُْ  ٌُّْفٍِْؽٌَُْ

سل اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ليساٛ ضغْل از قسٙ از  سُٔ  ٍّل 
وث#طٗ  ّإلُ ّغسه   ا٨ىاعاث خسً العسّ   الْٔو ال الٕ ملعطو#٘ أح#س م#ع    

ػسنني ل٥مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط ح ٙ مع  طاحا َه  سٙ ز ْٗ امل
 .ب ٣ٛ  يسٍهّنطّب ا٨وطّحَه وثطٗ 

 اؾْاب ىعه ي ّمً باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ مً  َ ني :
٘   : ا٤ّل ً    مْن#ْع ا٨غ# جاب  ن##ابٔي   إٓ##٘ الاخ#ث ٍ#ْ الق ##ال بالػ#ٔ

ّمْانٔع اليَٕ  #ً    ٌْ أ س  مْانٔع ا٤مط باملعطّي بإزاٛ الفطاٜض 
 فعل الػٔٝاىل ّامليافطاىل .املي ط بال يعِ  ً 

: ؤ##او الك##خاب٘ با٨غ# جاب٘ ز ّالطغ##ْل م##ع م#ا أق##ابَه م##ً   الثاىٔ#٘  
ي  معطو٘ أحس ي بٔينا ٓإ ٕ ا٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط واؾطاحاىل ْٓ

 . ّغ٣م٘ مً اؿطّب ّا٨و  الأمً    ّاملػسنٌْ
فَ#صِ   (2) دنٍٍََِّدوِ  ٌْؽُعمدحُ  ٌْثَاٌَِِدحُ   ٓ٘ الاخث مً مكازٓق وْلُ  ع#ال ر ل  ٌْ إ

اؿج٘ أ ه مً أٌ ؽ ل بالصًٓ وف#طّا امن#ا   #ٌْ  س#ٙ الي#اؽ ّاـ٣ٜ#ق       
 .أمجعني غْاٛ اؿج٘   اـسق ّاليؿإٗ أّ الطظء ّقطي الا٣ٛ 

 اغ جاب٘ امل١ميني ز ّالطغْل مً مكازٓق اؿج٘ الاالغ٘ ز  ع ٍلّ 
ّ ل اؾْاب ىعه ي ّ سك إٓ٘   بسٓع قيع از بإٌ هعل طاٜف٘ مً الياؽ 

  سزٍه مْ ماٜ ني ّغاعني  سٙ ّ ِْ : 
 غْٗ لسنػسنني ّاملػسناىل .: اىَه أ ا٤ّل

                                                           

 .104غْضٗ إل  نطاٌ/ (1)
 .149غْضٗ ا٤ىعاو (2)
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السًٓ ّمعطف٘  : بإغ جاب٘ الكخاب٘ ز ّضغْلُ  ط ٔ  بال فقُ  الثاىٕ 
 مْاطً ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ .

 جاب٘ الكخاب٘ ز ّضغْلُ   مً اغ: اغ قطاٛ مػاٜل مػ خسث٘ الثالث 
ّفُٔ ز ْٗ لس ْغع٘ فُٔ ي ف٣ ى ل بالْاوع٘ ّاؿازث٘ ي أغااب اليعّل   سه
 غااّا ليعّل ا٦ٓ٘ امنا ٓؿنل مقسماىل ّأثط ٍصِ ا٤غااب . قاضىل اليت

م ثال ٤ّامط از ّا٨ ٨غ جاب٘ا: قريّضٗ أٓاو الياْٗ مسضغ٘   الطابع 
 ّضغْلُ .

ز  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه  س#ٙ م#ْ      الكخاب٘ أّامط الييب ق#سٙ ا  ٙلقس  سق 
ي أّ   ٌْ ّاغ#ط٘ باليق#ل م#ً شاىل    مً لػاىُمااؾط اش ٓػنعْىَا  ؾدكٕ

از ّأمط الييب قسٙ  ض ْع الصٖ ٓيقل لُ وْلام اٌ  سٙ الكخاب٘ ي ّٓسل 
 ّٗ  ميُ شاىل ا٤مط . ّٓػنع سُٔ ّإلُ ّغسه الُٔ مااؾط

: لقس واٌ العطب وال بعث#٘ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      املػإل٘ اـامػ٘ 
ّغسه ٓعاسٌّ ا٤ّثاٌ ي ّمما ٓإمل لُ ول اىػاٌ أٌ  ا#ازٗ ا٤ّث#اٌ ّق#ست    

 .(1) دُِثَاضَوًاًَْميَ تَْْدٍ ًُضِغَ ٌٍِنماالِ ٌٍََّذُِ تِثَىَّحَ ّغسى٘ رضٖ ّفاال 

 سٙ ح نٔ٘ زلٔل بإىُ مااضا اىصاض لسصًٓ وفطّا ي ّ سأتّىعت القطإٌ ل
ب#ني الربو#٘ ّاليف#ع ال#ساٜه  س#ٙ  ا#ازٗ        لس ه#از اظاح٘  ا#ازٗ ا٤ّث#اٌ  ي#ُ    

ٍّ#ل ٓػ# قطأ ال َسٓ#س ّالْ ٔ#س لس#صًٓ      ي ا٤ّثاٌ اليت ٍٕ  َال#٘ ّن#٣ل٘   
ىعه ي فنً مع#اىٕ  ػ#نٔ٘    وفطّا مً  ػنٔ٘ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ م ٘ با ٘ ي اؾْاب

 ب ٘ أمطاٌ :
ّ ##ل ٢ّ  : اضازٗ ال ##عاحه ّال ##سافع   م ##٘   طا ##٘ از  ##ع ا٤ّل 

ه نع ٍصا ال عاحه مع  اازٗ ا٤ّثاٌ ٤ىَا خ٣ي العقل ي ّمما  يفط اليفْؽ 
ّ ل ٢ ٓطنٙ أٌ ٓ ٌْ املْنع ّامل اٌ الصٖ  ميُ ّ إباِ الفططٗ اٌ از  ع

 فُٔ . ميكْب٘ا٢ّثاٌ ّ  ٌْ ٓ عاحه الياؽ فُٔ طا ٘ لُ ق٣ّ لأاٌ 

                                                           

 .96غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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م#اضٗ  س#ٙ اـؿ#ْع ّاـه#ْع     أ: الا اٛ ّال ااوٕ ي ٍّصا الا اٛ الثاىٕ 
اؿ##اج ٓ خنس##ٌْ أ ا##اٛ الػ##فط ي  ّف##س ّ ##ل فن##ع أٌ ّاـٔف##٘ م##ً از  ##ع

ّٓيفقٌْ ا٤مْال الطاٜس٘ ؿو بٔت از فإىَه ٓا ٌْ حني الْقْل الُٔ ٍّْ 
ّ #ل ّم#ع اوام#٘ وف#اض      مً الؿْاٍس  سٙ أٌ ٍصا الأت ٍ#ْ بٔ#ت از  #ع   

ّميَ#ا  ي ّ #ل  سٔ#ُ مل  يقط#ع     إٌ ىع#ه از  #ع  وطٓـ  سٙ  اازٗ ا٤ّثاٌ ف
 ْاضِ ي ّمل   طآإ َه ب٣ٛ ونسَه  سٙ  ْاض الأت اؿطاو ي فسه  مً ا٤

 ٓغعٍه  سّ فٔإغطٍه أّ ٓيقسَه   الػ ً ال مْنع ّبسس إخط .
شٚ اش  #عاٍه ىاْخ#ص ىك#ط ّو #ل     ّوس ٢و#ٙ ب#ين اغ#طأٜل العس#ه ّا٤    

 ي ّغاٙ ض ايه .ميَه
ي ّأٌ ؾاٍسّا  س#ٙ  #سو أّ أغ#ط ال#ييب       م ٘ ّاملسٓي٘  واٜعل  ٌْ الْ

لاٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً الػيب ّا٤غ#ط معج#عٗ ل#ُ بسخ#اظ     
 :أمْض 

: اضازٗ وفاض وطٓـ أغط أّ و ل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ   ا٤ّل
ُ     ّ  معطو#٘ أح#س ق#اض   ي ّغ#سه    يبع##ض املؿ#طوني  س#ٙ بع#س خط#ْاىل مي##

 إلُسٙ از  سُٔ ّابً ونٝ٘ أونإِ از ملا ّل الياؽ  ً ضغْل از قّىازٚ )
  .(1) ( زلْىٕ  سٙ قنس ف٣ لْىل اٌ لا) أوال ٓقْل : ي ّغسه ّ

 ل مكع  بً  نري ٍّْ ٓعً أىُ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      َّو
ّٓسافع  ً الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه      ٓصبّغسه اش واٌ مكع  

غكْم  ٔػٙ  سُٔ الػ٣و لٔ ٌْ مً ال ؿابُ   حٔاٗ ا٤ىأاٛ ي ونا ّضز 
 .(2)دًََِا لَرٌٍَُهُ ًََِا صٍََثٌُهُ ًٌََىِْٓ بُثأوَ ٌَيُُْر  وْلُ  عال 

: ؤاو وػطٚ مسك فاضؽ باعث ضغال٘ ال ّالُٔ   الٔنً ب#اشاٌ   الثاىٕ
 إمطِ بإغط الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاضغالُ الُٔ بعس أٌ ّقل ٓ

                                                           

 .18-2 ٌْٔ ا٤ثط  (1)
 .157غْضٗ اليػاٛ  (2)
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 ا#س از ب#ً   و اب لُ مً الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه بٔ#س الك#خابٕ      
الؿ#فاٛ بي#ت  ا#ساز أٌ    )ّ  حسٓث ٓس ِْ ال ا٨غ٣وي  حصاف٘ الػَنٕ

ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّغسه بعث  اساز بً حصاف٘ الػَنٙ ميك#طفُ  
        ً  م#ً اؿسٓأ#٘ ال وػ#طٚ ّبع#ث مع##ُ و اب#ا ك ْم#ا فٔ#ُ: بػ#ه از ال##طمح

الطحٔه مً قنس ضغْل از ال وػطٚ  عٔه فاضؽ غ٣و  س#ٙ م#ً ا ا#ع    
ايسٚ ّإمً باز ّضغْلُ ّؾَس أٌ ٢ الُ ا٢ از ّحسِ ٢ ؾطٓك ل#ُ ّأٌ  
قنسا  اسِ ّضغْلُ أز ْا بسا ٔ٘ از فاىٙ أىا ضغْل از ال الياؽ واف٘ 

بٔت فعسٔك لٔيصض مً واٌ حٔا ّوق القْل  سٙ ال افطًٓ أغسه  ػسه فاٌ أ
 اثه اجملْؽ.

وال  اساز بً حصاف٘ فاى َٔت بُ ال بابُ فطسات ا٢شٌ  سُٔ ح ٙ ّقست 
الُٔ فسفعت الُٔ و اب ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّغسه فقطٟ  سُٔ فإخ#صِ  

 .(1)(ّمعوُ فسنا بسغ شلك ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّغسه وال معء مس ُ
خ#ري بإضغ#ال ض س#ني ال    ّحال ّقل و اب وػ#طٚ ال ب#اشاٌ و#او ا٤   

٨حهاض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   وك٘   از   ٌْ  طٓا٘ ي املسٓي٘ 
ي ح ٙ   مٔساٌ املعطو#٘  اش ؤط املَا طٌّ ّا٤ىكاض بُ ّٓفسّىُ بإىفػَه 

ّاشا بط سني حه#طا م#ً ال#ٔنً ٤غ#طِ ٨ضازٗ وػ#طٚ ّّالٔ#ُ بع#ث الف#عع         
ضغال٘ بإٌ الْفس الكغري م#يَه ٓ#١زٖ   ّا طاٛ ي أقخابُّاـْي   ىفْؽ 

لي#اؽ مي ثس#ٌْ   الطغال٘ ّٓيجع العنل ال اري مً  ري و ال ٢ّ حطب ي ّأٌ ا
ؾْٔف ي ّبعثُ اـطاب ي ّػَٔعِ ا ه  وػطٚي خؿٔ٘ ٤مطِ خْفّا ّفع ّا

ًََُُّّىَا لَاٌَدْ إِْم  ٌٌٍُُّْنَ إِاَ  دَمٌٍَُ  لَفَّْحً َْنْرٕ وْلُ  عالي لٔ ٌْ مً معاى  املسٓي٘

لأاٌ ىعن٘  عنٙ  سٙ املػسنني ٍّٕ  ي(2)دًَظَؼٌٍَُ  َْػَِمجَ َْىٍِْيَا َْاٌَِّحً ًَوَذٌَِهَ َّفْؼٌٍََُْ

ّ ل املسْا  ً زخْل املسٓي٘ ّ ً اش٢ل أٍسَا . ّحجاَه  قطي از  ع
قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ . ّمع أٌ   ً و ل أّ أغط الييب

                                                           

 .2/327 ٌْٔ ا٤ثط  (1)
 .34غْضٗ الينل  (2)
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  الػي٘ الثاىٔ٘ لسَجطٗ   معطو٘ بسض ّوا سْا   الػي٘ الثالث٘ الكخاب٘ وا سْا 
معطو٘ بسض ي ّما بني املعطو ني  عّاىل ّغ#طآا  بعس   معطو٘ أحس ّواىت 

م عسزٗ . ا٢ أىَه مل مييعْا ّفس باشاٌ مً الْقْل ال الييب قسٙ از  سُٔ 
ّغسه مل ٓإمط  ّإلُ ّغسه ّمل ٓ ْ سّىَنا ونا أٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ

بق س##َنا أّ حاػ##َنا م##ع أىَن##ا مل ٓإ ٔ##ا بك##ف٘ الطغ##ْل ّحام##ل ال  ##اب    
بسخاظ واىٌْ ٍّْ  سو و ل الطغل ي ّل #ً وطٓؿ#ّا   ي ّاؾْاب مً وػطٚ 

 ٓطٓسٌّ و ل ضغْل از .
مً ّقْل ٍصا الْفس ّلقاُٜ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه الييب قنس امنا  عل  

 . مياغا٘ لأاٌ معجعٗ لُ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسهّض٠ٓ ُ ٍال٘ الكخاب٘  ُب

اش أخرب  ً وطب أ ل وػ#طٚ ف#إىاَط ال#ط ٣ٌ ّض ع#ا ال ب#اشاٌ م#ع       
اـْي ّالفعع ي ّمً ك كاىل الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه أٌ ال#صٖ    

خفٕ هصبُ الُٔ ي مااضا ّفٔض ٓطاِ ّهالػُ ّٓػنع ميُ ٓسضا ّ ْز أمط 
 اني لُ ٔ. ّٓس ِْ ال ؼطٖ أغااب ٍصا ا٨لصاب لّونسُ  سٙ الطنا  يُ 

معه#سٗ ب #ْالٕ ى#عّل إٓ#اىل     أىُ أمط بػٔط  #ري مطو#  ٍّ#ْ شخ#اٜط اليا#ْٗ      
 .القطإٌ 

ؤكط الطّو لس خطٓض  سٙ و ل : شٍاب بعض الصًٓ وفطّا ال  الثالث
الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ونا شٍ  أبْ  امط الطاٍ  ّ ريِ ي 

ا  ياب ؤكط الطّو اضغال  #ٔـ لغ#عّ املسٓي#٘ ي ّال ع#طض      اؿ ن٘نً ف
 لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .

ا٢   الػ##ي٘   ا##ْا ّمل ٓ ْ ##ُ ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ال  
و حملاضب٘ املػسنني ي ّمل مطال اغع٘ لسَجطٗ بعس أٌ بسغُ ػَع ؤكط ظٔـ  ط

 .ٗ ّاؿنس ز ٓقع و ال   ٍصِ الغعّ
: ؤاو وفاض وطٓـ باعث ض ال بقكس ا  ٔال الييب قن#س ق#سٙ    الطابع

ٍصا الاعث بعس معطو٘ بسض ّوثطٗ و سٙ املؿطوني  ػسٙاز  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ
 .فَٔا ي ّّوْع غاعني إخطًٓ ميَه   ا٤غط 
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ال#ييب   غعٕ بعض ال فاض  سٙ مْ القه#ٔ٘ الؿدك#ٔ٘ لق #ل   :  اـامؼ
 لْ ِْ : قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 .ا٨غ٣و  معاضا: الثإض لق ل بعض املؿطوني   أ٢ّّ 
: ىق#ض ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه لعا#ازٗ ا٤ّث#اٌ ٍّ#سو          ثاىّٔا 

 ا٤قياو .
٣ٛ  سٙ ٔ: ؤاو املػسنني بػيب بعض ىػاٛ ّقأاٌ املؿطوني ّا٨غ ثالثّا 
 الغياٜه .

ّال##اغض ل٩غ##٣و ي ّاؿنٔ##٘ لسجاٍسٔ##٘  ا٨ق##طاض  س##ٙ ال ف##ط :ضابع##ّا 
ُْ ّالْثئ٘ ي وال  عال ر َٓ وَفَفًُ  نِِ لٌٍُُتِيِ  .(1)د ٌْؽَِّْمحَ ؼَِّْمحَ  ٌْعَاىٍِِْمحِإِاْ ظَؼًََ  ٌَّذِّ

بعض  ؤاو٩ٓقاع باملػسنني ّا٨نطاض بَه ي ّل: غعٕ امليافقني اـامؼ 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ّمً امليافقني بال خطٓض  سٙ الييب قنس ورباٛ 
مٌٌُُدٌَْ ٌَد ِْٓ ضَظَؼْنَدا إٌَِدَ  ٌَُِّّّْنَدحِ      َّ رٌ القطإىٕ   املق#او وْل#ُ  ع#ال   الربٍا

ٌََُْْددفِظَٓم  َٕػَددَو ِِنْيَددا  َٕاَيَّ ًٌٍََِّددوِ  ٌْؼِددَمجُ ًٌَِفَسُددٌٌِوِ ًٌٍَُِّْددؤِِْنِنيَ ًٌََىِددٓم  ٌُّْنَددانِمِنيَ َٙ   

 .(2)دَّؼٌٍََُّْْ

    ْ ّ #ل   س ّالاؿ#اضٗ م#ً  ي#س از  #ع     # ٍّل  #سل ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ  س#ٙ ال
اؾْاب ىعه لسن٣ظم٘ ب#ني  ي  بػ٣م٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه

اش  الععٗ ل#ُ ّلسن#١ميني ي  ي ّمعاىٕ غ٣م٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
ُ أاٌ ب وّْٓقإٓاىل القطإٌ  سُٔ ي ىعّل  ْالٕ ٓ القْلٔ#٘   إٓاىل ا٤ح او بػ#ي 

  . ّالفعسٔ٘
 عّىا مع ضغ#ْل از ق#سٙ   ّ  الكخٔخني  ً  ابط بً  اساز وال: 

ّإل#ُ  از  سُٔ ّغسه  عّٗ وا#ل ل#سي فإزضوي#ا ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ       

                                                           

 .74غْضٗ الف ذ  (1)
 .8غْضٗ امليافقٌْ  (2)
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ّغسه ؼت ّإلُ ّغسه   ّاز وثري العهاِي فيعل ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
 ؾجطٗ فعسق غٔفُ بغكً مً أ كاىَا.

وال: ّ فطء الياؽ   الْازٖ ٓػ عسٌْ بالؿجطي وال: فقال ضغْل از 
ّغ##سه: اٌ ض ##٣ أ ##اىٕ ّأى##ا ى##اٜهي فإخ##ص الػ##ًٔي   ّإل##ُ ق##سٙ از  سٔ##ُ 

فاغ ٔقعت ٍّْ واٜه  سٙ ضأغٕي فسه أؾعط ا٢ ّالػًٔ قس ا   ٓسِي فقال 
؟ لٕ: مً مييعك مين؟ وال: وست: ازي ثه و#ال   الثاىٔ#٘: م#ً مييع#ك م#ين     

وال: وست: ازي فؿاو الػًٔ فَا ٍْ شا  #الؼ مل ٓع#طض ل#ُ ضغ#ْل از     
 .ّغسهّإلُ قسٙ از  سُٔ 

ّمً معجعاىل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أٌ ال#صًٓ أضازّا  
ّو#اٌ زخ#ْيه ل٩غ#٣و    طْا ٔ#٘ ي  ا  ٔالُ ّغعْا   و سُ زخسْا ا٨غ٣و 

  سٙ ّ ِْ :
 ٌْٔ#ال ّاغ#قاط م#ا   أٓ#سَٓه اش ٓ#سضو     :  يس فؿل قاّل٘ ا٨   ا٤ّل

 ّ ل . واىْىّا ٍّْ أٌ وؿً قْل٘ ا٨  ٔال مت هعجعٗ مً  يس از  ع
 ْالٕ ا٦ٓاىل ّاملعجعاىل اليت ٓإ ٕ بَا الييب قنس قسٙ : ض٠ٓ٘ الثاىٕ 

 جاظ   املقاو أٌ ول إٓ٘ مً القطإٌ معجعٗ ّمً ا٨ي از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
املػ#سنني ّالي#اؽ مجٔع#ّا ال ال ْب#٘ ّا٨ىاب#٘ ّال خس#ٕ       واٜن٘ بصا َا  #س ْ  
 با٤خ٣ء الفانس٘ .

 املسٌ ّالقطٚ القطٓا٘ ميَنا :  سبط الياؽ مً أٍل م ٘ ّاملسٓي٘ ّالثالث 
ّ ل ّا٤ّامط اليت  الكخاب٘ ل٥ّامط اليت  يعل مً  يس از  ع بإغ جاب٘

  كسض مً ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه . 
 ٌ مً معاىٕ إٓ٘ الاخث ّ ِْ :لٔ ْ

 الصًٓ اغ جابْا ز ف اىت اغ جاب َه حج٘  سٙ الياؽ . ا٤ّل :
ٍ#صِ  ط ٔا#ّا لسي#اؽ    ال#صًٓ اغ# جابْا ز فك#اضىل اغ# جاب َه      الثاىٕ :

 بسخْل ا٨غ٣و . 
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ّالفععي  الصًٓ اغ جابْا ز لٔن٥ وسْب الصًٓ وفطّا اـْي الثالث :
َأْي ِتدِو        سَنٍُْمِِ نِِ روال  عال َُّند  ُْ ٌَد َِدا  ٍَّدِو  َْْبدَفُوٌ  ِتاٌ َّدا  َٓ َوَفُفً   ٌفوْػَة ِت ٌَِّذّ ٌٍُِب   ُل

 .(1)دسٍََُْأًا ًََِىًَْ ىُُْ  ٌنماضُ ًَتِ ْسَ َِصٌٍَْ  ٌظَّاٌِِّنيَ

الصًٓ اغ جابْا ز مً بعس ما أقابَه الق#طح ٓ#س ٌْ الي#اؽ     الطابع :
 .غاخاىُ ؿ  از 

ال#صًٓ اغ# جابْا ز   الي#ساٛ مل٣حق#٘ الع#سّ ٓ#سافعٌْ  #ً         اـامؼ :
ؾدل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ّمييع#ٌْ ال#صٖ ٓطٓ#س ا  ٔال#ُ م#ً       

 الْقْل الُٔ .
اخ٣م ّامياٌ الصًٓ اغ جابْا ز ب#طظر زٌّ ؤ#او ال#صًٓ     الػازؽ :

 وفطّا بق ل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .
اغ جابْا ز ّالطغْل ظا ط لس افط  #ً ال ع#سٖ   الصًٓ  ٗوثط الػابع :

  سٙ ؾدل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه
ؤاو الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل بال ؿً  ً الصًٓ ٓطٓسٌّ  الثامً :

 ا  ٔال الييب ي ّميعَه مً الْقْل الُٔ.
ّواٌ الكخاب٘ اشا ضأّا بعض ا٤ؾطاض ٓإ ٕ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ  

ٌ حا٣ّٜ زّىُ ي ّٓيع ٌْ غ٣حُ ي ّٓقفٌْ  سٙ ضأغُ ّمع ٍصا ّغسه ٓقفْ
ٓإمط   وثري مً ا٤حٔاٌ برتوُ ّغ٣حُ فإٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 لٔقرتب ميُ ّهسؼ معُ .
: الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل مييعٌْ الياؽ مً اليفاء ي ّمً  ال اغع

 لسنيافقني . ىلا٨ىكا
 املػسنني بإمْض :ّوإٌ إٓ٘ الاخث ؽاط  

 : اغ جٔاْا ز ّضغْلُ لٔيسحط اليفاء . أ٢ّّ
 ؤ٘ ّغ٣م٘ مً اليفاء .ا: ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل ّثاىّٔا 
 : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل مل ٓقعسّا ونا وعس الصًٓ ىافقْا .ثالثّا 
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 ً  اّٛلسصًٓ ىافقْا فإزض: الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ٓقْلٌْ ضابعّا 
 ػ ه املْىل .أىف

: لقس  هنيت إٓ٘ الػٔاء ا٤مط ال الييب قسٙ از  سُٔ املػإل٘ الػازغ٘ 
 ّإلُ ّغسه ) ول ( ّ  ا٤مط أططاي .

 : ا٦مط .ا٤ّل 
 : مْنْع ا٤مط .الثاىٕ 

 : املإمْض .  الثالث 
 أما إٓ٘ الاخث فقس أخربىل  ً أمْض :

ّإلُ ّغسه با٨غ# جاب٘  : اورتاٌ ا٨غ جاب٘ لسييب قسٙ از  سُٔ ّل ا٤
 ّ ل . ز  ع

: ّ ْز أم٘ م١مي٘ بْ ْب ا٨غ جاب٘ لسطغْل قنس ق#سٙ از  الثاىٕ 
ُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِ  رُ ّغسه ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال سُٔ ّإل  .(1)د وُنْرُ

 : الثياٛ  سٙ الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل . الثالث
 الكخاب٘ بكف٘ ا٨حػاٌ لسصاىل ّالغري .: بٔاٌ ؼسٕ الطابع 

كاي الكخاب٘ الصًٓ اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل   اـ#طّج     : ااـامؼ 
 #ْبٔذ ّشو  ّفٔ#ُ   يّ #ل  ال محطاٛ ا٤غ#س ب#ال قْٚ ّاـؿ#ٔ٘ م#ً از  #ع     

 لسصًٓ ىافقْا مً  َاىل:
 : ؽسً الصًٓ ىافقْا  ً مػالك ال قْٚ .ا٤ّل 
 ل٩غ جاب٘ ز ّالطغْل ّفقس املاىع يا .: ّ ْز املق هٕ الثاىٔ٘ 
  : خٔا٘ الصًٓ ىافقْا ّاحااط غعَٔه لقعْز الكخاب٘ .الثالث٘ 

ّ ل لسييب قنس قسٙ از  سُٔ   هنيت إٓ٘ الػٔاء أمط از  ع ناّبٔي
ّإلُ ّغسه أخربىل إٓ٘ الاخث  #ً و#ٌْ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ        

 خكاٜل الطغْل واىٌْ  سٙ ّ ِْ :ّغسه مػ جابّا لُ ي لٔ ٌْ مً 
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ا٤ّامط مً  يس از  الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  سقٕ ا٤ّل :
 ّ ل .  ع

 .ٍْ مً  يس از الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسهما ٓإمط بُ : الثاىٕ 
 ّ ل لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  ٓإ ٕ ا٤مط مً از  ع الثالث :

ٓؿ##نل ا٤م##ط ل ٍّ##ي لٔعن##ل ب##ُ املػ##سنٌْ ال ٓ##ْو القٔام##٘  فٔػ## جٔ  ل##ُ 
نَمَاذِدًْ  ر  اؾْاب ىعه ا٢ ما خطج بالسلٔل ي ون#ا   وْل#ُ  ع#ال   ي ناىل سػامل

 .(1)دنِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ َٙ ذُىٍََّ ُ إَِّٙ َٔفََّْهَ

اش أٌ الق ال غاوط  ً اليػاٛ ح ٙ   ٍصا اؿال فإٌ مشْل املطأٗ  سٙ   
 ّا٢ فإىَا  قْو بإمْض :ي مْ الػالا٘ اؾعٜٔ٘ لس دفًٔ  يَا 

 : مساّاٗ اؾطحٙ ّغقآ٘ اؾٔـ ي ّبعث اؿناغ٘   ىفْغَه . أ٢ّّ
حث ا٤ب ّالعّج ّا٢بً  سٙ السفاع  ً ضغْل از قسٙ از : ثاىٔا 

 لُ ّغسه ّال يعٓل . سُٔ ّإ
: ا٨ىف##اء ّالا##صل   غ##أل از ي ٨ّىف##اء امل##طأٗ   غ##أل از      ثالث##ّا 

أغْٗ لغريٍا مً الط ال ّاليػاٛ ّونا أٌ   خكْقٔ٘ ّؾإٌ واري لكريّض َا
أّل ؾَٔس   ا٨غ٣و ٍٕ امطأٗ ٍّٕ مسٔ٘ بيت خٔاط أو  ناض ب#ً ٓاغ#ط   

أىفق أمْال#ُ   غ#أل از ٍ#ٕ خسه#٘ بي#ت خْٓس#س ظّج        ؾدلفإٌ أّل 
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه . الييب قنس

ٍّٕ أّل مً إمً بياْ ُ ي ّال خقت بالييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  
  حكاض بين ٍاؾه ّبين  اس املطس    ؾع  أبٕ طال  ّؼنست اؾْع 

ٙ اؿكاض وام#ت  قٔات باملطض ي ّبعس مهٕ ث٣ث غيْاىل  سأّا٤شٚ ّ
   .لاثت اٌ ما ت بعس ّفاٗ أبٕ طال  بإٓاو معسّزٗ  وطٓـ بف ُ ي ّما

: ؤاو املطأٗ بالسفاع ّالق ال  يس الهطّضٗ ي ونا   و ال أو  ناضٗ ضابعّا 
 وع  احسٚ ىػاٛ بين ماظٌ بً اليجاضىػٔا٘ بيت 
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فإٌ وست وس زافعت ىػٔا٘  ً ؾدل  ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ 
  سٙ بعس أم اض وسٔس٘ ميُ ي ف #اٌ ال#ييب ق#سٙ از    ّقاض العسه  يسما ّغس

 ً  نط بً اـطاب )ّوثَا  سٙ الق ال ي ّ سُٔ ّإلُ ّغسه ٓياّيا الػَاو 
م#ا  : مسعت ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓ#ْو أح#س ٓق#ْل : )   وال 

  .(1) ( ال فت مئيّا ٢ّ مشا٢ّ ا٢ ّأىا أضاٍا  قا ل زّىٕ
اؾْاب ٍصا قخٔذ ا٢ أىَا قاضىل ؽطج مع  ٔـ املػسنني لسغ#عّ ي  

بع#س   أّ  قطباٛ   الػي٘ اؿازٓ٘  ؿطٗ لسَجطّٗأؾرتوت   معطو٘ الٔنام٘ 
 .أٌ واو مػٔسن٘ ال صاب بق ل ابيَا 

ونا وا ست أو غسٔه بيت مسخاٌ ْٓو حيني مع ظّ َا أب#ٕ طسخ#٘ ب#ني    
ٓسٖ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه حٔينا ضأىل فطاض الط٣ٜع ا٤ّل 
لسنػسنني ي ّثا ت معُ ّواىت حٔيٝص حام٣ّ بإبيَا  اس از بً أبٕ طسخ٘ . 

ملطن#ٙ  أوث#ط  ن#ل اليػ#اٛ   املع#اضا ٍ#ْ م#ساّاٗ اؾطح#ٙ ّالعيآ#٘ با        ىعه 
 ّ قسٓه الطعاو ّالؿطاب .

ّ ل الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه با٨ح ج#اج      ّحني أمط از  ع
ه حٔينا ول بػاح َه  سٙ الصًٓ ىافقْا بعجعٍه  ً زفع املْىل  ً أىفػَ

 .(2) دلًُْ نَادْضَءًُ  ػَْٓ َْْٔفَُِّىُُْ  ٌٌَّْْخَر بقْلُ  عال

ب#ازض ال ا٨غ# جاب٘ ٤م#ط از     ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه      إٌف#  
 عّ ل بإحػً قٔغ ا٨غ جاب٘ ّبُ مي اظ  ً أم ُ ي فصاىل ؤفٔ٘ اغ جاب٘ 
الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أفهل قٔغ ا٨غ جاب٘ ي لٔن ثل املػسنٌْ 

ي ّٓيف##طز ّ ##ل با٨ح ج##اج  س##ٙ ال##صًٓ ى##افقْا  ّاملػ##سناىل ٤م##ط از  ##ع
 . باؾنع بني وْىُ م٫ػ جٔاّا ّمػ جابّا لُ 
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ٓقْم#ٌْ با٨ح ج#اج   و#س  ّمً ا٨ جاظ   املقاو أٌ شاىل ال#صًٓ ى#افقْا   
ّ #ل ىأ#ُ ال #طٓه ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه م#ً          ثل الصٖ أمط از  عه

  َاىل :
خط ي ّٓ ٌْ  قسٓط إٓ٘ ٦اامليافق   سٙ: ٓقْو امليافق با٨ح جاج  ا٤ّل

 ٔاء :الػ
 فإزضٛ  ً ىفػك املْىل اٌ ويت قازوّا.

امليافقني فٔقْل يه : فإزضّٛا  ً  ُخْاىا: و و الصٖ ىافق  سٙ الثاىٔ٘ 
 أىفػ ه املْىل .

: اح جاج امليافق  سٙ مجا ٘ امليافقني غكْم ىفػُ ي فازضّٛا الثالث٘ 
  ً ىفػٕ املْىل اٌ وي ه قازوني .

 :فٔقْلال  نْو الصًٓ ىافقْا   ْ ُٔ امليافق بالػ١ال ا٨ى اضٖ :الطابع٘ 
 وي ه قازوني .فازضّٛا  ً قاحا ه ٍصا املْىل اٌ 

فطز الْاحس م#يَه .ب ق#سٓط م#ً    : اح جاج الصًٓ ىافقْا  سٙ الاـامػ٘ 
ِْ ّ : 

 : وْلْا فازضٛ  ً ىفػك املْىل اٌ ويت قازوّا .أ٢ّّ 
 ملْىل اٌ ويا قازوني .: وْلْا فازضٛ  ً ىفػك اثاىّٔا 
 : وْلْا فازضٛ  ً أىفػيا املْىل اٌ ويت قازوّا . ثالثّا 

 ي ّما فُٔىافقْا : لقس  هنيت إٓ٘ الػٔاء بٔاٌ وْل الصًٓاملػإل٘ الػابع٘ 
 ٖ ي ا٤م#ط ال#صٖ ٓاع#ث ا٤غ#ٙ   ىف#ْؽ امل#١ميني       مً القاذ الصا ٕ ّالغ#ري

 س##ٙ القع##ْز ّ ##س ْ الٔ##ُ ي فج##اٛىل إٓ##٘   ك##طمجا ##٘ لْ ##ْز ّامل١مي##اىل 
 ##ً ىفْغ##َه ّلأ##اٌ ّ ##ْز أم##٘  س##ٙ  ٙاغ##ا َه ي ّزف##ع ا٤غ##ملْالاخ##ث 
ز ّالطغْلي ٍّْ مً مكازٓق   ػ جٔ مً ٢١ٍٛ امليافقني ي أم٘ اليقٔض 

 .(1)دًََّّْىُفًَُْ ًََّّْىُفُ  ٌٍَّوُ ًَ ٌٍَّوُ مَْْفُ  ٌَّْاوِفَِّٓروْلُ  عال
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الاخث ال عسٖ املقطٌّ بال ْبٔذ لسصًٓ إٓ٘ الػٔاء ّ ّ  هنً ول مً إٓ٘
: ول ىافقْا ي ّ  كً إٓ٘ الػٔاء هجٕٛ فعل ا٤مط ) ول ( فَٔا ي ّاملقكْز 

ٓا قنس لسصًٓ ىافقْا ي ّ  ا٦ٓ٘ زفاع  ً الصًٓ اغ ؿَسّا   معطو٘ أحس ي 
 ّالصًٓ خط #ْا ّ ً الصًٓ اغ جابْا ز ّضغْلُ   الْٔو الثاىٕ لسنعطو٘ 

ي ٍّ#ْ م#ً   ٍّٕ الػ#ي٘ الطابع#٘ لس#َجطٗ   ي ال بسض الكغطٚ   الػي٘ ال الٔ٘ 
َُ           رمكازٓق وْل#ُ  ع#ال   َُّمدٌ  ََ ٌْ َّد ًَ َْا  ْٔ َْداِج  ٌدُّو ٌَْؽ َُِندٌ  ِندِ   َ َٓ ٌَّدِذّ  ًَ ٍََنا  ٌََننُصدُف ُضُسد َّٔدا  ِإ

 .(1)د َٕبْيَاد

 : ّ ِْ سٙ الصًٓ ىافقْا  سٙ  اؿجّ٘ قسٓط قٔغ٘ ا٤مط ّ
فازضّٛا  ً أىفػ ه باليفاء ّاخفاٛ ال فط املْىل اٌ وي# ه  : ول ا٤ّل 
 قازوني .

 .: ول فازضّٛا  ً أىفػ ه بالقعْز  ً الق ال املْىل الثاىٕ 
امليافقٌْ بقعْزٍه  ً معطو٘ أحس  يسما بسغ أٍل املسٓي٘ وثطٗ  فطحلقس  

 ػسنني ْٓمٝص .و سٙ امل
 سْا   غأل از : ول فازضّٛا  ً أىفػ ه با٨غ َعاٛ بالصًٓ والثالث 

 املْىل .
 : ول فازضّٛا  ً أىفػ ه املْىل بال خطٓض  سٙ القعْز .الطابع 

ّمس #ُ ي  : ول فازضّٛا  #ً أىفػ# ه  امل#ْىل ال#صٖ ٓ ْ #سوه      اـامؼ 
   ول غا ٘.ّٓسىْ مي ه 

: ول فازضّٛا  ً أىفػ ه ظٓاضٗ مسك املْىل اليت  قط#ع ّال  الػازؽ 
املػسنني مً أوْال ه ّقسّزوه  ً  ّ طٓذا٤بس ّ ْزوه   اؿٔاٗ السىٔا 

 .غأل از 
 ً خٔثن٘ ي وال : واٌ مسك امل#ْىل ق#سٓقا لػ#سٔناٌ ب#ً زاّز     )ّّضز 

 سَٔنا الػ٣و ي فإ اِ شاىل ْٓو فقال : ٓا مسك املْىل  إ ٕ الساض  إخص أٍسَا 
وسَه ّ صض السّٓطٗ ال  ياَه ٢  إخص ميَه أحسا وال : ما أىا بإ سه بصلك 
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امنا أوٌْ ؼت العطف ف سقٙ الٕ ق اا فَٔا أمساٛ ي و#ال : فج#اٛ   ميك ي 
: شاىل ْٓو ّ يسِ قسٓق لُ ي فيعط الُٔ مسك املْىل ف اػه ثه شٍ  ي و#ال  

 .فقال الط ل: مً ٍصا ٓا ىيب از
: لقس ضأٓ ُ ٓ اػه حني ىعط الٕ ي فنط الطٓذ وال : ٍصا مسك املْىلي وال

: فعاز مسك املْىل ال غ#سٔناٌ  ي فإمطٍاي فإلق ُ باييسي وال فس سقين باييس
 .(1) (مطىل أٌ أواهُ باييس فطأٓ ُ  يسافقال : أ

: ول ف#ازضّٛا  #ً أىفػ# ه امل#ْىل ال#صٖ ٓ#إ ٔ ه م#ً  #ري ق#ْ          الػابع 
 ٓؿ##فع لس##صًٓ ى##افقْاي و##ال ّ ##إخري   ا٤ ##ل ي اش ل##ٔؼ م##ً  ن##ل ق##اد 

 .(2) دََّّْرَىْمِفًَُْ سَاػَحً ًََٙ ََّّْرَمٌَُُِِّْْ إِاَ  ظَاءَ َْظٍَُيُُْ نََٚر عال

ول فازضّٛا  ً أىفػ ه املْىل ّم#ا بع#سِ م#ً الع#صاب ا٦ل#ٔه       : الثامً
إِْم  ٌُّْنَدانِمِنيَ نِدِ  ٌدُّمضْنِ  َٕسْدفًَِ     روال  ع#ال  يليفاءالصٖ ٓرت    سٙ ا

  .(3)دِِْٓ  ٌنماضِ

 اٌ وي ه  قسضٌّ . املْىل : ول فازضّٛا  ً أىفػ هال اغع 
بني ال خسٖ بالعجع  ً زفع امل#ْىل ّب#ني اليف#اء .     الكسٍٕ٘   طٚ ما 

الصًٓ ىافقْا بؿَساٛ أحس ي ّػاٍطٍه باليفاء الصٖ  ٘اؾْاب بسخاظ مشا 
ٓ اني   إٓ٘ الػٔاء بقْيه لْ أطا ي#ا ّاغ# نع الؿ#َساٛ لي#ا ّأم يع#ْا  #ً       

ٍصِ  متيني ّمكازٓق الق ال ّىكطٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ملا و سْا 
 : سٙ ّ ِْ  اليت ٢ ػس  ا٢ الهطض الطا ٘

 غسنْا غ٣مّا ظاٍطّٓا .: لْ أطا يا الؿَساٛ  أ٢ّّ
 : لْ أطا يا الؿَساٛ ّبقْا وا سًٓ   املسٓي٘ ثاىّٔا 
: لْ أطا يا الؿَساٛ ّا  #صضّا  #ً اـ#طّج ملعطو#٘ أح#س بإ #صاض       ثالثّا 

 .ّأٍ٘ 
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ّوس ىعل القطإٌ بأ#اٌ ا  #صاض ال#صًٓ ى#افقْا  #ً الاق#اٛ   املطابط#٘           
إِْم تٌُُْذَنَدا ػَدٌْضَجٌ ًََِدا ىِدَِ تِؼَدٌْضَجٍ      َّمٌٌُُدٌَْ  معطو٘ اـيسء ونا   وْلُ  عالر

 .(1)دإِْْ ُّفًَُُِّّْ إَِّٙ نِفَ ضَ 

: لْ أطا ْىا ّض عْا معيا مً ّغط الططٓق ال معطو٘ أحس ي لقس  ضابعّا
 ْاواٌ  سز الصًٓ انعلْا مً ّغط الططٓق ال معطو٘ أحس و#اريَا ي اش و#اى  

 ٔـ املػسنني ي فسْ ض ع ميَه الػاعٌْ الصًٓ و سْا  ثسث مٍّْه  ث٣مثاٜ٘
ا ٓسل  سٙ هي ف فهل از ّأخرب ل اٌ   ٍصا الط ْع غ٣م َه مً الق ل 

ح ن٘ ٢١ٍٛ الػاعني اش اخ اضّا الؿَازٗ ففاظّا باؿٔاٗ اـالسٗ  يس از ال 
 .ْٓو القٔام٘ 
ّالف#طاٜض  ّالك#ٔاو  : ل#ْ أطا ْى#ا ّمل ْٓاظا#ْا  س#ٙ الك#٣ٗ       خامػّا

ي ّمل  قل ا٦ٓ٘ : ول فازضّٛا  ً الصًٓ و سْا   غأل از  العاازٓ٘ ا٤خطٚ
 املْىل لْ  ازّا ّض عْا مع ه مً ّغط الططٓق ي ّاؾْاب مً  َاىل :

: ٢ ٓطنٙ الصًٓ ىافقْا ا٢ بالقعْز  ً ىك#طٗ ال#ييب ق#سٙ از     ا٤ّل
  سُٔ ّإلُ ّغسه .

وسْب الصًٓ ىافقْا بػا  خطّج الكخاب٘ الصٖ مي٥  الغٔغ: بٔاٌ  ٔ٘ىالثا
ْ  ّخاق٘ ا٢ ال معطو٘ أحسمع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   ىك#اض ٍّ#

 .(2) الصٖ ٓ جسٙ بقْلُ  عال  روالْا ٨خْاىَهد
: مً مكازٓق اخفاٛ ال فط ّاله٣ل٘ متيٙ قريّضٗ ا٤خْاٌ  سٙ  الثالث٘

 زفعّا ّىفعّا يصا ال نين . ؾَساٛ أحس  هخٔ٘شاىل اليَو الاغٔض ي فجاٛىل 
: ام ٣ٛ ىفْؽ الصًٓ ىافقْا با٤غٙ ّاؿعٌ ـطّج ا٤ىكاض مع الطابع٘ 

الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال معطو٘ بسض ّو ايه فَٔا ي ّٓ ٌْ  قسٓط 
 إٓ٘ الػٔاء  سٙ ّ ِْ :
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ض مل#ا و س#ْا   معطو#٘ أح#س ي     لْ أطا ْىا ّمل ىط ْا ملعطو٘ بس: ا٤ّل 
معطو٘ بسض مقسم٘ ملػاض ٘ الكخاب٘ لسدطّج ال معطو٘ أح#س ي ّمل   ّوإٌ

بسض ّأحس ٗ الكخاب٘ باـطّج ل ل مً معطو٘ زضٓعسه الصًٓ ىافقْا بإٌ ماا
ًَسَاضِػٌُ  إٌََِ َِِْفِفَجٍ ِِْٓ ضَتأىُُْ ًَظَنمدحٍ ػَفْضُديَا  ٌَّمدٌََّ خُ    رمً مكازٓق وْلُ  عال

 .(1)دنيًََ َٕضْ ُ ُْػُِّمخْ ٌٍُِّْرَّمِ

بسخاظ  أٌ الصًٓ وفطّا ( لْ أطا ْىا ّمل ٓقا سْا   معطو٘ بسض : الثاىٕ 
ال معطو٘ أحس ّأقطّا  سٙ الق ال ظحفْا ك اضًٓ  مً وطٓـ ّحسفاٍٛه 

  ّماؿقَه مً الهطض ّاـػاضٗ مً ّ ِْ :فَٔا بػا  ىْع معطو٘ بسض ي 

 املؿطوني . ٙوثطٗ و س : أ٢ّّ
 املػسنني لػاعني مً املؿطوني .: أغط ثاىّٔا 
 : بني و سٙ ّأغطٚ املؿطوني طاٜف٘ مً وااض ض ا٢ىل وطٓـ .ثالثّا 

 : وػط ٍٔا٘ الصًٓ وفطّا بني القااٜل . ضابعّا 
: ػسٕ معجعٗ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باليكط املاني   خامػّا 

معطو٘ بسض ّالصٖ  اٛ غ٣ي ا٤غ#ااب ّوْا #س ّفي#ٌْ الق #ال ي اش و#اٌ      
 ٔـ املؿطوني أوثط مً ث٣ث٘ أنعاي  ٔـ املػسنني ي ّأما مً  َ٘ العسٗ 

 أورب ب ثري .ّا٤غسخ٘ ّالطّاحل فالفاضء 
اضب٘ الصًٓ وفطّا املػسنني با٨ ساز ّال َٕٔٛ حملّ ل  لقس أمط از  ع 

َْ تِوِ ػًَُُّم  ٌٍَّوِ ربقْلُ  عال ْٓ ضِتَاطِ  ًٌََِْْْ ذُفْىِثٌُ ُْ ِِْٓ لٌُمجٍ ًَِِ ًََْػُِّوً  ٌَيُُْ َِا  سْرَََؼْرُ

  .(2)دًَػًَُُّموُُْ

ّو##س ب##صل ال##صًٓ وف##طّا الْغ##ع ّأىفق##ْا ا٤م##ْال    ا ##ساز اؾٔ##ْف  
اـٔل ملعطو٘ أح#س ّل #يَه مل و#طظّا اليك#ط ّمل ٓط ع#ْا ا٢       ّا٤غسخ٘ ّ
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ٌَِْمََْغَ وَفَنًدا ِِدْٓ  ٌَّدذَِّٓ     رٗ ٍّْ الصٖ ٓسل  سُٔ وْلُ  عالباـٔا٘ ّاؿػط

  .(1)دوَفَفًُ  ًَْْ َّىْثِرَيُُْ نََْنْمٍَِثٌُ  مَائِثِنيَ

 اش ىعلت ا٦ٓ٘ أ ٣ِ غكْم معطو٘ أحس .
ٗ قنس قسٙ از ّ ل   ىاْ از  ع س يمً مً ا٨ جاظ ّاملسز لٔ ٌْ 

مً ا ساز ّ َٕٔٛ املػسنني لسق ال ّالعنل هه#امني ا٦ٓ#٘    سُٔ ّإلُ ّغسه 
ٍه ّوَ##ط ال##صًٓ وف##طّا . أم##ا اشا و##او ال##صًٓ وف##طّا ك##طأ ##٣ِ ٓ##١زٖ ال ى

زٓق ٣ٓوٌْ ا٢ اـعٖ ّالصل ّالعاض ي ٍّْ مً مكاال جَع لسق ال فإىَه ٢ب
َْنََّْٓ  ذَّثَغَ ضِضٌَْ َْ  ٌٍَّوِ وََّْٓ تَداءَ تََِّدََطٍ ِِدْٓ  ٌٍَّدوِ ًََِدىًَْ هُ ظَيَدنمُُ        روْلُ  عال

 .(2)دًَتِ ْسَ  ٌَّْصِريُ

 س معطو٘ بسض ّال حني معطو٘ أحس (.لْ أطا ْىا ّوعسّا بع الثالث :
لقس واٌ ب#ني معطو#٘ ب#سض ّمعطو#٘ أح#س ث٣ث#٘  ؿ#ط ؾ#َطّا ي ّمل ٓ #ً          
الكخاب٘ وعْزّا   ٍصِ املسٗ بل واىْا ٓػ جٔاٌْ ز ّالطغ#ْل ب#اـطّج     

ث  ) الصًٓ اغ جابْا الغعّ ي ّ  الػطآا ي لٔ ٌْ مهنٌْ ّمعاىٕ إٓ٘ الاخ
 هعطو٘ أحس . ى لأ ه مً أٌ ي (ز ّالطغْل
٘ ل#ْ أطا ْى#ا ّوع#سّا  #ً ا٨غ# عساز مل      الطابع : أح#س ّمت#ين لق#اٛ     عطو#

عاىل ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه أٌ املَ##ا طًٓ  ّم##ً معج## الع##سّي
ّا٤ىكاض واىْا ٓ نيٌْ لقاٛ الصًٓ وف#طّا حٔين#ا بسغَ#ه ظحفَ#ه لسق #ال        

 . ؾَط ؾْال مً الػي٘ الثالث٘ لسَجطٗ
ا٨مياٌ    مياظلّلٔؼ مً حكط لس٢٢ىل ٍصا ال نين اش اىُ ؼس ّثااىل       

ّاضازٗ و ل ي  سٙ املسٓي٘ امليْضٗ هقابل  َسٓس ّّ ٔس الصًٓ وفطّا بايجْو 
ٓقا سٌْ معُ مً الكخاب٘ ّغيب  الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّو ل الصًٓ

 خطًٓ ميَه .ا٦
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 .162غْضٗ إل  نطاٌ  (2)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   120

لقس متيٙ الصًٓ ىافقْا وعْز ا٤ىكاض  #ً ىك#طٗ ال#ييب  ق#سٙ از  سٔ#ُ      
ًٌََمَدُّْ وُنْدرُُْ   لق#اٛ الع#سّ لقْل#ُ  ع#ال : ر    ٙ  س# ا٤ىكاض حطم ّي ّإلُ ّغسه 

 .(1) دذَرََّنمٌْْ  ٌٌَّْْخَ ِِْٓ لَثًِْ َْْْ ذٍَْمٌَْهُ نَمَُّْ ضََّْْرٌُُّهُ ًََْْٔرُُْ ذَنْظُفًَُْ

 ّ ل ي ٍّْ الصٖ ّلقس اورتٌ متين الكخاب٘ با٨  ناع   طا ٘ از  ع
 سْدرَعَاتٌُ  ٌٍَِّدوِ ًَ ٌفمسُدٌيِ ِِدْٓ تَؼْدُِّ َِدا        ٌَّدذَِّٓ  ر سل  سُٔ إٓ٘ الاخث بقْلُ  ع#ال 

 .(2)دَْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ ٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِْ

ظَْض إف٘ اؿػس  سٙ ألػي٘ ال#صًٓ ى#افقْا ي فق#س ظَ#ط ىك#ط       : اـامػ٘
الع#ع ال#يت   ي ّ #اٛ  أق#ابٍْا وثطٗ  الغياٜه ال#يت  مع املػسنني   معطو٘ بسض 
ًٌََمَُّْ َٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ ر٘ بسض ٍّْ الصٖ ػسٙ بقْلُ  عالقاضّا  سَٔا بعس معطو

 .(3)دًََْْٔرُُْ َْاٌَِّحٌ نَاذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ ذَشْىُفًَُْ

: أف  خت إٓ#٘ الػ#ٔاء بال خ#سٖ ّال #ْبٔذ لس#صًٓ ى#افقْا        املػإل٘ الثامي٘
ل : )اٌ وي ه قازوني ( لأاٌ أىُ لْ أطاع امل١ميٌْ ّبكٔغ٘ الؿطط بقْلُ  عا

امليافقني ف٣ ٓكطي  يَه املْىل فا٤ ل ق ْو ي ٤ّىَه مل ٓطٔعٍْه ي فقس 
فاظّا غامت٘ إٓ٘ الاخث ّما فَٔا مً الاؿاضٗ با٤ ط الععٔه ي ّملا خس#ق از  

مط ا٘ اـ٣ف٘ ونا  ا٨ىػاٌزو  سُٔ الػ٣و اح و امل٣ٜ ٘  سٙ ىٔل إّ ل   ع
 .(4) دَْذَعْؼًَُ نِْيَا َِْٓ ُّفَُُِّّْ نِْيَا ًَََّّْفِهُ  ٌُّأَِاءَّضز   ال يعٓل ر

ُ َنٓسٚ ي ّمل و٣مَ#ه  ٓ#صٍ  غ٫#   ّ ل  فسه ٓرتا از  ع م#ً  ٍّ#ْ   س#
 .(5) دََْٙ َّؼٍَُُْ َِْٓ مٍََكَ ًَىٌَُ  ٌٍََِّْ ُ  ٌََْثِريُمكازٓق وْلُ  عال ر

                                                           

 .143غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .123غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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 .14غْضٗ املسك  (5)
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ّ ل  فهسُ بإخااض امل٣ٜ ٘ ّاشىُ ي#ه با٨ح ج#اج     فنً لطً از  ع
ٔي ع##ط ّٓ طس##ع  ل .(1) دإِِّٔددِ َْػٍَْددُُ َِددا َٙ ذَؼٍَُّْددٌَْ  رّضزِ  س##َٔه بالربٍ##اٌ .  

 ّ ل مً  َاىل : امل٣ٜ ٘ ال ويْظ ّشخاٜط مً بسٓع قيع از  ع
 . ا٨ىػاٌ: خسق  ا٤ّل
 : ىفذ از مً ضّحُ   إزو . الثاىٔ٘

 . ا٨ىػاٌس ل  اثط ّ ْا: الثالث٘ 
 . ا٨ىػاٌ: غيدٔ٘ ا٨خ ٔاض   أفعال الطابع٘ 

 : ال اآً   أفعال الياؽ مً ّ ِْ :اـامػ٘ 
 ؾطط مً الياؽ ٓعنسٌْ الكاؿاىل .  ول ظماٌ ٍياا : ا٤ّل 
 فطٓق مً الياؽ ٓط  اٌْ املعاقٕ ّالػٔٝاىل .ٍياا : الثاىٕ 

 قاؿّا ّإخط غّٔٝا .: مً الياؽ مً ىسط  ن٣ّ الثالث 
 .مكازٓق السطً ا٨يٕ  سٙ الياؽ وثطٗ ّ ْالٕ : الػازؽ 

 ّو نل اط٣ع امل٣ٜ ٘  سٙ ٍصِ املكازٓق ّ ٍّْا :
: اط##٣ع امل٣ٜ ##٘  س##ٙ و##ل مك##ازٓق الفه##ل ّالسط##ً ا٨ي##ٕ  ا٤ّل 

 .أفعال العااز   سٌّبالياؽ ي خاق٘ ّاٌ امل٣ٜ ٘ 
الياؽ  سٙ ّ ل  كازٓق فهل از  ع: ٢ ٓطسع امل٣ٜ ٘  سٙ مالثاىٕ 

 ا٢ حٔث ٓؿاٛ .
 : ٓطسع امل٣ٜ ٘  سٙ ا٤ نال الكاؿ٘ لسياؽ زٌّ القأخ٘ .الثالث 
 .: ٓعسه امل٣ٜ ٘ بؿطط ّ عٛ مً أ نال بين إزو الطابع 

ِ ي لٔ ##ٌْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ   ّالك##خٔذ ٍ##ْ الث##اىٕ ّالطاب##ع أ ##٣    
 .(2)دًََٔفَخَ نِْوِ ِِْٓ ضًُؼِوِر عال

لسثْاب ّ ل ّوصا باليػا٘  أٌ ٍياا أفعا٢ّ ل٩ىػاٌ ٢ٓعسنَا ا٢ از  ع
ّل ً از  ا٨ىػاٌّالط اٜ  ّا٤ماىٕ اليت ؽطط  سٙ الصًٍ ي ّوس ٓيػاٍا 
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ّٗ  ي#سِ وا#ل أٌ     ع ّ ل ٍْ ّحسِ الصٖ ٓعسنَا ٢ّ ٓيػاٍا بل ٍٕ حانط
ٍصا املعيٙ ز #ْٗ ل٩ىػ#اٌ أٌ   #ٌْ     لّباؤ٘ ال ا٤بس ي ٍّ ا٨ىػاٌىسق 

ّ #ل ّقا #ُ ّطا  #ُ     بُ ىفػُ   ضنْاٌ از  ع ؼسثُىْآاِ ّض اٜاُ ّما 
َْنََّدْٓ  ذَّثَدغَ   مً مكازٓق ا٢ ا#اع   وْل#ُ  ع#ال  ر    ل ٍْاؾْاب ىعه ي ٍّ

 .(1)د ٌَّْصِريُ ضِضٌَْ َْ  ٌٍَّوِ وََّْٓ تَاءَ تََََِّطٍ ِِْٓ  ٌٍَّوِ ًََِىًَْ هُ ظَيَنمُُ ًَتِ ْسَ

ي   اـاضجالفعل  ط ل أو أٌ القسض امل ٔقً مً ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ٍْ القْل ّ
  .املد اض ٍْ ا٤ّل ي ّأٌ اليْآا اؿنٔسٗ حػي٘ 

 ً ابً  ااؽ  ً الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه فٔنا ٓطّٖ  ً ضبُ 
 وال:  ع ّ ل 

٘ فس#ه  اٌ از و   اؿػياىل ّ الػٔٝاىل ثه بني شل#ك فن#ً ٍ#ه باؿػ#ي     
مً  نسَا و   از ل#ُ بَ#ا  ؿ#طا ال غ#اعناٜ٘     ٓعنسَا و   از لُ حػي٘ ّ

نعً ّ أنعاي وثريٗ ّ مً ٍه بػٔٝ٘ ّ مل ٓعنسَا و   از لُ بَا حػي٘ 
 .(2)(وامس٘ ّ مً ٍه بَا فعنسَا و   از  سُٔ غٔٝ٘ ّاحسٗ

 هنيت إٓ٘ الػٔاء الصو ّال ا ٔت لسصًٓ ىافقْا ي أم#ا إٓ#٘ الاخ#ث    لقس 
 ف فٔس ّ ٍّْا :

 : خعٖ الصًٓ ىافقْا .ا٤ّل 
 : ز ْٗ الصًٓ ىافقْا لس ْب٘ ّا٨ىاب٘ .الثاىٕ 

  ىفْؽ الصًٓ إميْا ي فنع وعْز  كرب ّ ثأت ال قْٚ: بعث الالثالث 
فإٌ ا٤ىكاض ٓػاض ٌْ ال  ٢م ياع  ً الق الاامليافقني ّز ْ َه ا٤ىكاض ب

ّ ل ّضغْلُ ي ّٓ سافعٌْ ّٓ عامحٌْ    سأ٘ ىساٛ ضغ#ْل   طا ٘ از  ع
ٌ ٛلْ  م٣واٗ الصًٓ وفطّا ح ٙ قاضّا ٓ ػااز قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 . ّأثطٍهالصًٓ ىافقْا  أًٓ
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فٔإ َٔه الطز ب فاىٕ ا٤ىكاض   مٔ#ازًٓ الق #ال ي ّف#ساَٜه ضغ#ْل از      
از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإىفػَه ّؤاو امل١مياىل باؿث  سٙ السفاع  #ً  قسٙ 

باـٔا٘ مً امليافقني  قرتىّ٘م مطوا٘الياْٗ ّال يعٓل ل  ٌْ خٔا٘ الصًٓ وفطّا 
 .ّامليافقاىل 

امليافقني  ٍّل واىت إٓاىل القطإٌ  ْىّا لسنػسنني ّاملػسناىل   زفع ؾط 
   طاض شوط امليافق#اىل و#ال   ظ  اؾْاب ىعه ي ٍّْ مً ا٨ جاي ّامليافقاىل 

 ٌُّْنَددانِمٌَُْ ًَ ٌُّْنَانِمَدداخُ تَؼْىُدديُُْ ِِددْٓ تَؼْددٍُ َّددىُِْفًَُْ تِدداٌُّْنْىَفِ ًََّنْيَددٌَْْ    ر ع##ال

ػَددددْٓ  ٌَّْؼْددددفًُفِ ًََّمْثِىُددددٌَْ َّْْددددَُِّّيُُْ ََُّٔددددٌ   ٌٍَّددددوَ نَنََِّددددَْيُُْ إِْم  ٌُّْنَددددانِمِنيَ ىُددددُْ  

 .(1)د ٌْفَاسِمٌَُْ

غ#ه اؾ٣ل#٘ ي   : م#ً خك#اٜل إٓ#اىل الاخ#ث شوطٍ#ا ٢      املػإل٘ ال اغع٘
ّضز شوطِ   ا٦ٓ٘ الػابق٘ مط ني مع وس٘ وسنا َا ونا بٔيت اليعن٘ الععٔن٘ ّ

ّّضز   إٓ٘ الاخث لأاٌ اغ جاب٘ امل١ميني لُ  ياليت  فهل بَا  سٙ امل١ميني 
ىل ا٦ٓ٘  س ْ ال ّمل ٓطز اغه اؾ٣ل٘   إٓ٘ الػٔاء ي ّل ً ز٢٢غاخاىُ 

 . ا٨مياٌ ّال ػسٔه بالطبْبٔ٘ املطسق٘ ز  ع ّ ل
 :  قسٓط ا٦ٓ٘ : الصًٓ والْا ٨خْاىَه الصًٓ إميْا باز ّضغْلُ .ا٤ّل 
 : شو امليافقني لقعْزٍه  ً السفاع ّاؾَاز   غأل از .الثاىٕ 

بسْ َه ّل٢ْ  ي: ز٢ل٘ ا٦ٓ٘  سٙ و ل ؾَساٛ أحس   غأل ازالثالث 
 ا٨مياٌ ملا وْ سْا ّوا سْا .مط ا٘ 

: اضازٗ الصًٓ ىافقْا محل امل١ميني باز ّضغ#ْلُ  س#ٙ ط#ا  َه    الطابع 
 ّا٨غ جاب٘ ٤ٍْاَٜه  .

: القع##ْز  ##ً ال##سفاع  ##ً اليا##ْٗ ّال يعٓ##ل ح##طب  س##ٙ از   اـ##امؼ 
س#صًٓ  ي ل#صا  #اٛ الق#طإٌ بالعق#اب ا٤ل#ٔه ل     ّضغْلُ ي ّا اى٘ لسصًٓ وف#طّا  

 ّ ل أٍل السضا ّالطابق ا٤غفل مً الياض . ىافقْا اش  عسَه از  ع
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ّاؿٔاٗ ي املْىل  سَٔه وإمط ح ه  بططز: ؼسٖ ا٦ٓ٘ لسنيافقني الػازؽ   
ّ ل  ي فإٌ وست الصٖ ٓقاض ا٤ضّاح ٍْ مسك املْىل  ّاملْىل بٔس از  ع

   ّ از ي ّ  شٌ م#ً  ي#س   اّاؾْاب ٍصا قخٔذ ّل ي#ُ ٢ ٓقاه#َا ا٢ ب#إمط 
 .(1) د ٌٍَّوُ َّرٌََنََّ  َْٕٔفُسَ ؼِنيَ ٌَِْذِيَا ًَ ٌَّرِِ ٌَُْ ذَُّدْ نِِ َِنَاِِيَاال يعٓل ر

: ض ْع الياؽ ال از بعس املْىل ي ّالْوْي بني ٓسٓ#ُ ي ّم#ً   الػابع 
ٍ وًُُّ َٔفْسٍ تَِّا وَََّثَدْ ْٓو القٔام٘ ْٓو اؾعاٛ وال  عال :رمساٛ أ ََ ذُعََْ  .(2) د ٌٌَْْْ

ي ّٓإ ٕ اؾعاٛ  سٙ  ا٨ىػاٌفٔ ٌْ اؿػاب  سٙ ما ٓفعسُ ّٓيْٖ فعسُ 
ٖ اليفْؽ مما ٓسل  س#ٙ مت #ع ال#طّح ّاؾػ#س ب#الثْاب       ي ّ #صاب   ا٤خ#طّ

 .الطّح ّاؾػس بالعقاب   الياض 
ّمي ً  إغٔؼ واىٌْ ٍّْ : ول إٓ٘   هنً شوط از باليل ّامليطْء اّ 

 .املفَْو ّالس٢ل٘ 

 ػج ص اٌَت اٌزاحًإ

غه املْقْل رالصًٓد لأاٌ ا كال مْن#ْ َا  اب سأىل إٓ٘ الاخث با٢
  ##ع ّ ##ل باملػ##سنني   إٓ##٘  با٦ٓ##٘ الػ##ابق٘ ي ٍّ##ْ م##ً مع##اىٕ ضمح##٘ از 

ٍّ#ْ م#ً   ي غه املْقْل باؾنا ٘ مً ال#صوْض  ى ل ٍصا ا٢٢ ي ّالاخث
ُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِ نْماىل وْلُ  عال ر  ي ّٓؿنل أٓهّا ّ ٍّْا : (3) دوُنْرُ

: اضازٗ املػسناىل مً حني الاعث٘ اليآْ٘ ّال ْٓو القٔام٘ ي ّ قسٓط  ّلا٤
 ا٦ٓ٘ : ال٣ٜٕ اغ جي ز ّالطغْل .

ػ##سه امليف##طز ي ّ ق##سٓط ا٦ٓ##٘ : ال##صٖ اغ## جاب ز     : امل##طاز امل ىٕالث##ا
 .ّضغْلُ

                                                           

 .42غْضٗ العمط  (1)
 .17غْضٗ  افط  (2)
 .110غْضٗ إل  نطاٌ/  (3)
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: اضازٗ امل##طأٗ املػ##سن٘ ي ّ ق##سٓط ا٦ٓ##٘ : ال##يت اغ## جابت ز      ثال##ث ال
 ّالطغْل .

أٌ  :ٍّل ٓكذ  قسٓط اؾنع بني خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ّأّل إٓ٘ الاخ#ث  
از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل مً بعس ما أقابَه 

 القطح (.
اؾْاب ىعه ا٢ أىُ ٢ ٓفٔس اؿكط ّال عٔني امنا ٓ ٌْ  قسٓط ا٦ٓ#٘  س#ٙ   

 ّ ِْ ميَا :
 خطًٓ .ٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني مً ا٤ّلني ّا٦ا:  ا٤ّل

صًٓ اغ## جابْا ز ّضغ##سُ  يني ال##ٌ از ٢ ٓه##ٔع أ ##ط امل##١م  ا: الث##اىٕ 
 .ّأىأاُٜ

ٌ از ٢ ٓه##ٔع أ ##ط امل##١ميني ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّضغ##سُ   ا: الثال##ث 
 س كسٓق بَا .لبياْٗ قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّز ْا الياؽ  ّبؿٯطّا

ٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصًٓ اغ جابْا ز مً أٓاو أبٔيا ا: الطابع 
القٔام٘ ي ٍّل فُٔ  ع#طٓض بقابٔ#ل اب#ً إزو ال#صٖ و #ل أخ#اِ       إزو ّال ْٓو 

 ٍابٔل ي اؾْاب ىعه .
ٌ از ٢ ٓه##ٔع أ ##ط امل##١ميني ال##صًٓ اغ## جابْا ز   أزاٛ ا: اـ##امؼ 

 الْظاًٜ العاازٓ٘ .
ٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصًٓ مل ٓغازضّا السىٔا ا٢ بعس ا: الػازؽ 

 .اٜض ٢ّ٤زٍه ّمً حْيه مً الياؽأٌ أّضثْا ا٨مياٌ ّأزاٛ الفط
ّّقً رمً حْيهد أ #٣ِ م#ً ال س#ٕ املؿ# ك ال#صٖ ٓ #ٌْ  س#ٙ        

ّا ي اش ٓ ػ##ع   ٍ##صا العم##اٌ بْاغ##ط٘ ّغ##اٜل ٘ ّن##ٔقغ##عمطا ##  م فاّ ##٘ 
 ٣و ّمٍْا ي ل  ٌْ بابّا ل٥م#ط ب#املعطّي   ّأ َعٗ ا٨ا٨ كال الػطٓع٘ ي 

 ّاليَٕ  ً املي ط ي ّل٥ ط ّالثْاب .
 : اٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصٖ و اُ يه  سٙ امياىَه .بع الػا

س از  #ع ّ #ل   : اٌ از ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصًٓ أٓس ّ هٯالثامً 
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه . ّابَه الييب قنس
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ًَإِْْ ُّفًُُِّّ  ونا ّضز الثياٛ  سَٔه   ث٣ث إٓاىل م  الٔاىل بقْلُ  عال ر

ُ َّْمَُّنَ تِنَصْفِهِ ًَتِاٌُّْؤِِْنِنيَ  ًٌَََّْ َ تََْْٓ  *َْْْ َََُّّْػٌُنَ نَئِْم ؼََّْثَهَ  ٌٍَّوُ ىٌَُ  ٌَّذِ

ُْ ِإ          ْْدَنُي ٌَّدَ  َت َْ ٍَّدَو  ٓم  ٌ ٌَِىد ًَ  ُْ ٍُدٌِتِي َٓ ُل ْْ ٌَّْفدَد َتد َْ َِدا  َِّْؼدا  َْٕضِ  َظ َِا ِنِ   ََْٔفْمَد   ٌْ ٌَ  ُْ ٌٍُِتِي َّٔدوُ  ُل

َّاَّْويَددا  *َّاَّْويَددا  ٌنمثِددِو ؼََّْددثُهَ  ٌٍَّددوُ ًََِددْٓ  ذَّثَؼَددهَ ِِددْٓ  ٌُّْددؤِِْنِنيَ    *ػََِّددٌَ ؼَىِددٌُْ 

ْٓ ِِنْىُُْ ػِشْفًَُْ صَاتِفًَُْ  َ  ٌْمِرَايِ إِْْ َّىُ  ٌنمثِِو ؼَفأ ْ  ٌُّْؤِِْنِنيَ ػٍََ

َٙ         ٍَِِّْثٌُ  ِِائَرَِْْٓ ًَإِْْ َّىُدْٓ ِِدنْىُُْ ِِ    ٌَ ٌْ ُْ َلد َُّٔي َٓ َوَفدُفً  ِتدَى ٌَّدِذّ   ْٓ ِِد ًٌْفدا  َْ ٍُِثدٌ   ِْ َّ اَئدٌح 

 .(1) دَّفْمَيٌَُْ

ّوس شوطىل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ فه٣ّ مً از  ع ّ ل  سٙ املػسنني بإٌ ٓغس  
العؿطٌّ ميَه املاٜ ني مً الصًٓ وف#طّا أٖ هق#ساض اله#عً ي ث#ه اى قس#ت      

ٌ ماٜ٘ مً امل١ميني ٓي ك#طٌّ  س#ٙ   ا٦ٓ٘ ال بٔاٌ فهل  أورب ّأ عه ٍّْ أ
ألً مً ال فاض أٖ هقساض  ؿطٗ أنعاي امل١ميني ي ّل ً املػسنني ال#صًٓ  
خط ْا خسً املؿطوني واىْا أول مً  ؿطٍه ٤ىَه واىْا ماٜ ني ّغاعني ي 
بٔينا واٌ املؿطوٌْ أوثط مً  ؿطٗ أنعافَه ي فَل ه  أّ هْظ الفطاض مً 

ي ي با٨ن#اف٘ ال  ي ا٢ لس خٔع ال فٝ٘ ّمِْ  اؾْاب ٢ ٔـ الصًٓ وفطّا 
إٓ٘   الػي٘ السفا ٔ٘ ٍّٕ أٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ٍه 

 الصًٓ اخ اضّا اـطّج خسً العسّ .
 ً ابً  ااؽ وال : افرتض  سَٔه أٌ ٓقا ل ول ض ل  ؿطٗ ي فثقل )

ل قا #ل الط #  شلك  سَٔه ّؾق  سَٔه ي فْن#ع  #يَه ّضز  #يَه ال أٌ ٓ   
م##ي ه  ؿ##طٌّ ق##ابطٌّ ٓغسا##ْا  اٌ ٓ ##ً }ال##ط سني ي ف##إىعل از   شل##ك  

 .(3)(ا٦ٓاىل ال إخط (2){ماٜ ني

                                                           

 .65-62غْضٗ ا٤ىفال  (1)
 .249غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .4/488السض امليثْض  (3)
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ّل ً املػسنني خط ْا طْا ٔ٘ ملطاضزٗ الصًٓ وفطّا مع أىَه أو#ل م#ً   
 .(1)دوَُْ ِِْٓ نِ َحٍ لٍٍََِْحٍ غٍََثَدْ نِ َحً وَصِريَجَ تِئِاِْْ  ٌٍَّوِر ؿطٍه ي وال  عال 

ًملمحننن  ممد  ٌَّدددذَِّٓ  سْدددرَعَاتٌُ  ٌٍَِّدددوِ ًَ ٌفمسُدددٌيِ    رًميكنننسميةنننة امبحنننام    ننن مبحننناممممم

 ) سننابواٌ م س سننٌ  ميفمإالميفمبحننام    نن مًملمحنن  م فد   ٌَّددذَِّٓ  سْددرَعَاتٌُ  ٌٍَِّددوِ رفنن  

كةنومميكنسميةنة ايومممم اآحام)  نيحسم سنابواٌ مومًوسنٌ ومممًميكسميةة امبحام     مم,  ق بن

م)  ق ة مًملمح  مىي م  سف ميفم  ق بنمإالميفمىيهم آلحام.بحا
ؿني ّٓ ث##ط مْن##ْع ا٨غ## جاب٘ م##ً  ي##س از  ##ع ّ ##ل ل##س اٛ الك##ا       

 .(2)د دْػٌُِِٔ َْسْرَعِةْ ٌَىُُْرّ نْو امل١ميني ي وال  عال

أم#ا إٓ##٘ الاخ##ث ف ##اني ا٨غ## جاب٘ م#ً  ي##س الي##اؽ ز  ##ع ّ ##ل لأ##اٌ   
لأاٌ واىٌْ ٍّ#ْ أٌ  ٘ ّاليفع الععٔه املرتؾذ  يَا ي نطّضٗ ٍصِ ا٨غ جاب

مي ##ً  ػ##نٔ٘ ٍ##صِ ا٦ٓ##٘ إٓ##٘ ) ا٨غ## جاب٘ ز  ال##سىٔا زاض ا٨غ## جاب٘ ي ون##ا 
 ّالطغْل (. 

 ػج ص اٌَت اٌغرييإ    

ّامط أّي  اني ا٦ٓ٘ واىْىّا ٍّْ ّ ْز أم٘  ػ جٔ  ٤ّامط از  ع ّ ل 
ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      الطغْل   أٓاو ى#عّل الق#طإٌ ي ّّ #ْز    

ّغسه   السىٔا ي فنً اوطاو از  ع ّ ل لُ أىُ مل ٓغازض السىٔا ح ٙ واىت 
 ٍياا أم٘  سضا واىْىّا ٍّْ أىُ ٢ ٓإمط ٢ّ ٓيَٙ ا٢ مً  يس از  ع ّ ل .

لق#س ٢و#ٙ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ا٤شٚ مثسن#ا ٢و##اِ          
ّل ي#ُ ف#اظ    (3)(ما أّشٖ ىيب مثل ما أّشٓ#ت ) ٙ وال ا٤ىأاٛ الػابقٌْ ي ح

هط ا٘ غامٔ٘ ٍّٕ  فاىٕ الكخاب٘ بالق ال بني ٓسُٓ ي ّغقْط غاعني ميَه   
                                                           

 .249غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .60غْضٗ  افط  (2)
 .2/454 فػري الطاظٖ  (3)
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ٓ##ْو ّاح##س ؾ##َساٛ لٔ##يعه  سٔ##ُ از  ##ع ّ ##ل بَ##صِ ا٦ٓ##اىل ال##يت   ه##نً  
 ا٨خااض  ً غعاز َه ّحاْضٍه مً حني ظٍْء أضّاحَه .

ٍّل ٓ ٌْ الؿَساٛ غ#عساٛ بعس#ه املػ#سنني ّاملػ#سناىل ّالي#اؽ ع#ال       
إٓ#٘   ِاؾْاب ىعه ي ٍّْ م#ً فه#ل از ال#صٖ  #صوط    ي فَٔا الغاط٘ اليت ٍه 

الػٔاء ي ّمً ضؾخاىل إٓ٘ الاخث اليت  ؿَس يه با٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل 
 ّلطغْلُ ال طٓه ي ّاؽاش باوٕ الكخاب٘ يه أغْٗ .

 واىْىّا مً  َاىل :ّ اني ا٦ٓ٘ لسياؽ 
 : ىٔل الصًٓ ٓػ جٔاٌْ ز ّالطغْل قف٘ امل١ميني . ا٤ّل

 :  طؾذ الثْاب الععٔه  سٙ ا٨مياٌ.الثاىٔ٘ 
: بٔ#اٌ امل٣ظم#٘ ب#ني ا٨غ# جاب٘ ز ّا٨غ# جاب٘ لسطغ#ْل ي ّ        الثالث 

 .(1) دَِْٓ َُِّغْ  ٌفمسٌُيَ نَمَُّْ َْوَاعَ  ٌٍَّوَال يعٓل ر

 ٓػ جٔ  ز ّالطغْل ا٢ امل١ميٌْ .: ٢ الطابع٘ 
: ا٨غ## جاب٘ ٤ّام##ط از ّالطغ##ْل   ح##ال الق ##ال ّاملع##اضا اـامػ##٘ 

 ّاؾطّح أوثط أ طّا ّثْابّا .

 اٌَت سالح

ٓ جسٙ   إٓ٘ الاخث واىٌْ ٍّْ أٌ اؿٔاٗ السىٔا زاض ا٨غ جاب٘ ي ٍّصِ 
  كذ ا٨غ جاب٘ ا٨غ جاب٘ مطسق٘   مْنْ َا مقٔسٗ   املػ جاب لُ ي ف٣

املَا طًٓ ّا٤ىكاض املطسق٘ ا٢ ز  ع ّ ل ّضغْلُ ي لصا ّضز الثياٛ  سٙ 
 العسّ ال افط مع ؾسٗ  طاحا َه . ىساٛ م٣حق٘الصًٓ غاض ْا ال  سأ٘ 

ًََِا مٍََمْدُ  ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ لقس واىت اغ جاب َه مً مكازٓق وْلُ  عال ر

 . (2) دإَِّٙ ٌَِْؼْثًُُُِّْ

                                                           

 .80غْضٗ اليػاٛ  (1)
 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (2)
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ّ سل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  سٙ ّ ْز أم٘ م١مي٘   ول ظماٌ   عاٍس  اازٗ از 
لُ   العاازٗ ح ٙ ّاٌ حاضبَا ال فاض بالػًٔ ّالػ#٣ح   ل ع ّ ل ّؽس

 .ّاـٔل ّمٍْا 
خط ٍّ#ْ أٌ ى ٔج#٘ ّمث#طٗ الطا #٘ ز ّضغ#ْلُ      إّ اني إٓ٘ الاخث واىْىّا  

غاٛ ال فط م#ً و#طٓـ   لصضاضَٓه ّ ريٍه مً الياؽ ي اش مل ٓ عغ ض٠يه ّ
بْواٜع معطو٘ بسض مع أىَه ٓعسنٌْ باوثط أٓاو الع#طب ّأغ#ااب ّمق#سماىل    

ّاملع#اضا ال#يت  #طىل ي#ه م#ع  ريٍ#ه ي       ي املعاضا اليت  طىل فٔن#ا بٔ#يَه   
فَٔا ّمعاىٕ الفدط ّالصو فَٔا ي ّلٔؼ    سك املعاضا  ستؤّا٤ؾعاض اليت 

 مثل معطو٘ بسض مً  َ٘ :
  #اظمٌْ  س#ٙ   أٌ ال#ييب ّأق#خابُ    ّا: ا٤غااب ي فقس بسغ وطٓؿ ا٤ّل

ا٨غ ٣ٔٛ  سٙ وافس٘ ػاض َه اش بعث يه أبْ غفٔاٌ ٍّْ ضٜٔؼ  سك القافس٘ 
ضغ٢ّْ امسُ ننهه ليسبَه لسسفاع  ً القافس٘ ي ثه  ٔٯط ابْ غفٔاٌ ططٓق 

ف    الهطض ح ٙ أطنًٝ ّػاّظ اح نال ي  ٗغري القافس٘ اش غاض باػاِ  س
ال وطٓـ أٌ أض عْا ٨ى فاٛ املق هٕ ّّ ْز املاىع ي ّل يَه أقطّا  سٙ 
ا٨غ نطاض   الػري مْ املعطو#٘ م#ً أ #ل بٔ#اٌ غ#طْ َه لسقااٜ#ل ي ّق#سٯ        

حقٔق٘ ٍّ#ٕ ل#ٔؼ    ل  جسٙالياؽ  ً زخْل ا٨غ٣و ي ّاخاف٘ املػسنني ي 
 مً غا  ليؿْب معطو٘ بسض .

ا٢ىل وطٓـ قأخ٘ معطو٘ بسض بسعّو :  عسز اليساٛ مً بعض ض الثاىٔ٘ 
 ا  ياب الق ال .

: ال اآً بني معطو٘ بسض ّمعاضا العطب لْ ْز الييب قنس قسٙ الثالث٘ 
از  سُٔ ّإلُ ّغسه   مٔساٌ املعطو٘ ي فالصًٓ وا سِْ حاضبْا از  ع ّ ل 

 ٌٍَّددوِ   ٌَّددذَِّٓ ََِنُددٌ  ُّمَدداذٌٍَُِْ نِددِ سَددثًِِْ ّىك##طّا الط##ا ْىل ي و##ال  ع##ال ر 



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   130

ًَ ٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  ُّمَاذٌٍَُِْ نِِ سَثًِِْ  ٌََّاغٌُخِ نَمَداذٌٍُِ  ًٌََِْْْداءَ  ٌشمدََْْاِْ إِْم وَْْدَُّ     

 .(1) د ٌشمََْْاِْ وَاَْ ضَؼِْفًا

: لقس واىت معاضا العطب  يؿ   سٙ أغااب ؾدكٔ٘ بػ#ٔط٘  الطابع٘ 
شاىل املعطو#٘ ظس#ه اب #ساٜٕ م#ً  #ري      ي ّمثل و ل ؾدل أّ  عسٖ أّ ظسه 

سعع#ٔه  ي فغا  ي ّوس اغ نطىل معطو٘ الاػْؽ بػا  ضمٕ  ػاؽ لياو٘ 
ؾإىُ  يس وْمُ أبٙ أٌ  ؿرتا ىاو٘  ريِ   مط ٙ ابسُ ي أما معطو٘ بسض فَٕ 

 ّض ال اؿق   حال زفاع  ً ول مً :ي بني اؿق ّالااطل 
 : ا٨غ٣و .أ٢ّّ 
 ز  سُٔ ّإلُ ّغسه .: الييب قنس قسٙ اثاىّٔا 
 : إٓاىل ّغْض القطإٌ اليت ىعلت وال معطو٘ بسض . ثالثّا

: إٓاىل ّغْض الق#طإٌ ال#يت مل  ي#عل بع#س ي ّفَٔ#ا بٔ#اٌ ا٤ح #او        ضابعّا 
 ّالػيً .

 : السفاع  ً اليفْؽ ّا٤ضّاح .خامػّا 
ي : السفاع  ً الَْٔز الصًٓ ٓػ يٌْ املسٓي٘ ّ ْاٜسَه ّأمْايه غازغّا 

ّالغ##اظٖ ال ##افط ٢ مئ##ع ب##ني أٍ##ل الاس##سٗ م##ً  َ##٘ اليػ##  أّ ا٨ى ػ##اب    
لَاٌَدْ إِْم  ٌٌٍُُّْنَ إِاَ  دَمٌٍَُ  لَفَّْحً َْنًََُُّّْىَا ًَظَؼٌٍَُ  َْػَِمجَ َْىٍِْيَا َْاٌَِّحً ّا٨ى ناٛ ي وال  عال ر

 .(2)دًَوَذٌَِهَ َّفْؼٌٍََُْ

: السفاع  ً الؿإٌ ّالاسس ي ّ  معطو٘ اـيسء أضاز الييب قسٙ غابعّا 
 . ي ّل يُ قرب م ْو٣ّ  سٙ از از  سُٔ ّإلُ ّغسه  قس ا فاء مع  طفاٌ 

: ىعّل املسز مً الػناٛ ليكطٗ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ اـامػ٘ 
 ّغ##سه ّأق##خابُ ي ّم##ً ا٦ٓ##اىل   املق##او  ْ ##ُ اـط##اب   اليك##ط ال    
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ّمل  ق#ل ا٦ٓ#٘ )ّلق#س     (1)دًٌََمَُّْ َٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ ًََْْٔدرُُْ َْاٌَِّدحٌ  املػسنني بقْلُ  عال ر

ىكطا از باسض (لأ#اٌ اؾ#عاٛ العا #ل م#ً  ي#س از لس#صًٓ إمي#ْا   أؾ#س         
ّلْ باعض ا٤فطاز م#ً الاؿ#ط أّ    عٌْأحْال اؿا ٘ ال اليكطٗ ّاملسز ّال

الػْٔي ّا٤غسخ٘ أّ الطّاحل ي ٢ّ ٓعطٕ از  ع ّ ل ا٢ با٤مت ّا٤ّفٙ 
نَاسْرَعَابَ ٌَىُُْ َِِّْٔ ُِِّدُّووُُْ تِدىٌَْ ٍ ِِدْٓ    ي فاىعل ألفّا مً امل٣ٜ ٘ ي وال  عال ر

 . (2) د ٌََّْٚئِىَحِ ُِفْدِنِنيَ

م#ً  مجع   ػري مفطزِ شلٔل ي ّاملطاز  ّلفغ أشل٘ الْاضز   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ
 الصل٘   ا٦ٓ٘ الهعً ّوس٘ امل١ٌ ّالػ٣ح ّالطّاحل ي ّو نل ّ َني :

: ا٦ٓ٘ ام٣لٔ٘ فقس ٓكسء  سٙ ول ّاح#س م#يَه : ّلق#س ىك#طا      ا٤ّل
 ٍياا مػاٜل :از باسض ّأىت شلٔل ( ّ

كسء شاىل السفغ  سٙ الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ     ٍل ٓ :ا٤ّل 
 .ّغسه 

أّ خ###اضج بال دك###ل ال###ييب ق###سٙ از  سٔ###ُ ّإل###ُ ّغ###سه  :الثاىٔ###٘ 
         ال دكٔل مً حال الصل.

 .: املطاز مً الصل٘ حال  ٔـ املػسنني الثالث٘ 
 *َْ ٌَددُْ َّعِددُّْنَ َّرِّْدداً نَدد ًٍ   رّالثال##ث ي ّ  ال يعٓ##ل اؾ##ْاب ٍ##ْ ا٤ّل 

 .(3)دًَ ًَظََُّنَ ػائًٍِا نَىَغْنَ *ًًََظََُّنَ ضَاٌةا نَيٍَُّ

ى ل ا٨م٣ل بإّل ا٦ٓ#٘ ٢ّ ٓؿ#نل إخطٍ#ا ي فٔ #ٌْ  ق#سٓط       :الثاىٕ 
ُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ ا٦ٓ٘ ال طمي٘   كاطا٘ ول ّاحس مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض ر ًٌََمَُّْ َٔصَفَوُ

                                                           

 .123غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .9غْضٗ ا٤ىفال  (2)
 .8-6غْضٗ الهخٙ  (3)
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ُْ َْاٌَِّحٌ فجاٛ اليكط لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّل ل ّاحس  (1)دًََْْٔرُ

َ##ا املعي##ٙ م##ً املَ##ا طًٓ ّا٤ىك##اض ال##صًٓ اؾ##رتوْا ي أم##ا الصل##٘ ف##املطاز مي
 .ي ّا٢ فاٌ ول فطز ميَه واٌ   حال  عٗ بفهل از ا٤ ه

 املد اض ٍْ الثاىٕ .
خس#ً  لقس واىت ز ْٗ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لسدطّج 

 العسّ غ٣حّا مً  َاىل :
 : بٔاٌ ميع٘ ّ ع امل١ميني . ا٤ّل
: ا طاٛ ضغال٘ لسصًٓ وفطّا بإٌ املػ#سنني مل ٓيَعم#ْا   معطو#٘    الثاىٔ٘ 

أحس ي فنطاضزٗ العسّ   الْٔو الثاىٕ لسنعطو٘ ؾاٍس  سٙ  سو اـػاضٗ أّ 
 ايعمي٘   املعطو٘ .

اليفؼ الؿَْٓ٘ ّزفع لسؿك : ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ غ٣ح نس الثالث٘ 
 ّالْغْغ٘  ً اليفْؽ أّ ظَْض أثطٍنا    امل ا٤فعال .

: لقس أظَط املي#افقٌْ الؿ#نا ٘ ب#امل١ميني   معطو#٘ أح#س ّوث#طٗ       الطابع٘ 
و ٣ٍه فَٔا ي ّحاّلْا  كسٓط املعطو٘ بإىَا ٍعمي٘ لسنػسنني ي ف فه#ل از  

لع#سّ م#ع أى#ُ  اٜ#س ال      ع ّ ل ّأمط ضغْلُ بإٌ ىطج باقخابُ مل٣حق٘ ا
 سٙ أٌ الصٖ م ٘ ل اقٙ  عّٗ محطاٛ ا٤غس ؾاٍسّا  سٙ ال إضٓذ ي ّزل٣ّٔ 

 ا٢ اليسام٘ . سَٓجه  سٙ حانطٗ ا٨غ٣و ٢ وك
ّمً ا٨ جاظ   الػي٘ السفا ٔ٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  

 سٙ الاقاٛ   ّ سو ّوْع و ال   ٍصِ املعطو٘ ي ّ سو اقطاض الصًٓ وفطّا 
امليعل الصٖ و#اىْا فٔ#ُ حٔين#ا بسغَ#ه أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه          

 ّأقخابُ ٓطساْىَه .
ًًََْْؼَْْنَدا إٌَِدَ َُْأ ٌُِسَدَ َْْْ    ّوس ّضز   وك٘ مْغ#ٙ وْل#ُ  ع#ال ر   

ََِِٔ إَِّٔا ضَ دوًهُ إٌَِْْهِ ًَظَاػٌٍُِهُ َْضْضِؼِْوِ نَئِاَ  مِفْدِ ػٍََْْوِ نَىٌَْمِْوِ نِِ  ٌَُْْأ ًََٙ ذَََانِِ ًََٙ ذَؽْ
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اش أّح#ٙ از  #ع ّ #ل ال أو مْغ#ٙ ب#إٌ  سقٔ#ُ          (1)دِِْٓ  ٌُّْفْسٍَِنيَ

اليَط  يس اـْي  سُٔ ي ّننً يا ا از ُ الَٔا   إٓ٘   العاملني ي ف ٔ#ً  
أوثط مً غ ٘ إ٢ي ؤس#ْ  ٓعْز الكيب الصٖ ٓسقٙ   اليَط الصٖ ٓاسغ طْلُ 

اؾْاب ٓع#ْز ب#املعجعٗ ي ّفه#ل    ي أطْل ىَط   العامل ٍّْ ىَط الئل مرت 
 از ي ّ يجع ّ سِ   ول ا٤حْال .

ّ يسما ظً الياؽ أٌ املػسنني ق#اضّا   ح#ال خ#ْي ّح#عٌ بػ#ا       
از   الْٔو الثاىٕ أٌ ىط #ْا   أمطٍهاـػاضٗ اليت ؿق َه   معطو٘ أحس 

اعني م#يَه ي ف اى#ت الي ٔج#٘    الصٖ  #عاٍه ّو #ل غ#    خسً  ٔـ املػسنني
          اىَعاو العسّ ّ عّفُ  ً لقاٛ  ٔـ املػسنني الصًٓ  ازّا باليكط املاني ي 
ّمً خكاٜل ضغ#ال٘ قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه اليك#ط  س#ٙ         

 ا٤ ساٛ ال افطًٓ مً  َاىل :
 ّالعسٗ ونا   معطو٘ بسض  . ز: اليكط مع وس٘ العس ا٤ّل
 اليكط   حال السفاع .: الثاىٔ٘ 
: اى ػاض العسّ   ول معطو٘ لُ م#ع ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      الثالث٘ 

 ّغسه ّأقخابُ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض .
 ع ّ ل بكطي أوثط املعاضا اليت  َٔٝت اغاابَا :  فهل از الطابع٘ 

ّوْل#ُ    (2) دُّصْثِددُ َّّْؽٌُ   ٌٍَّوُ َِا َّشَداءُ ًَ ّمقسما َا ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

ال ّٓ ْ ُ اـطاب   ا٦ٓ٘ أ #٣ِ   (3) دًَوَاَْ نَىًُْ  ٌٍَّوِ ػٍََْْهَ ػَظَِّْا عال ر

ّم#ً مك#ازٓقُ    ُٔ ّإلُ ّغسه ي ّل ً املعيٙ أ #ه  لييب قنس قسٙ از  سا
: ِْ ّ 

 : ّواٌ فهل از  سٔك  عٔنّا   ىفػك ّغ٣م ك مً الق ل .ا٤ّل  
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فهل از  سٔك  عٔن#ّا بي#عّل إٓ#٘ الاخ#ث ي ّاغ# جاب٘      ّواٌ الثاىٕ : 
 امل١ميني ز غاخاىُ ّلك .

نل ق#ف٘  ّواٌ فهل از  عٔنّا   ىعّل القطإٌ  سٔك ي ّؼ  :لث الثا
 الععن٘   املقاو ّ ٍّْا :

 : ىعّل ول إٓ٘ وطإىٔ٘ فهل  عٔه  يس از  ع ّ ل .أ٢ّّ 
مً  يس از غاخاىُ ي ٍّْ مً ٘ فهل  عٔه ىٔ: ىعّل الػْضٗ القطإثاىّٔا 

 ال غْض م عسزٗ .أغطاض  قػٔه القطإٌ 
: ىعّل فنْع إٓاىل ّغْض الق#طإٌ فه#ل  ع#ٔه م#ً  ي#س از  #ع       ثالثّا 

 .ّ ل 
٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ي ّوسَا مً مك#ازٓق فه#ل از العع#ٔه     

  سٙ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .
 ّا٤ىكاض ا٨غ٣و .: زخْل املَا طًٓ الطابع 

: اليكط العع#ٔه   مع#اضا ا٨غ#٣و ّغك#ْم إٓ#٘ ربا#سضد       اـامؼ 
ّواٌ فهل از  سٔك  عٔنّا اش ىك#طوه با#سض ّأى# ه أشل#٘     : مي ً  قسٓطٍا 

 .فإ قْا از ( 
لأاٌ ّ ْب ؾ ط از  س#ٙ فه#سُ ب#ال قْٚ ّالك#رب ّالؿ# ط ز  #ع        

 ّ ل .
اب٘ املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ال#يت    : ّواٌ فهل از  سٔك باغ جالػازؽ 

  صوطٍا إٓ٘ الاخث  عٔنّا .
ال : ّو##اٌ فه##ل از  سٔ##ك   خ##طّج الك##خاب٘ ظ##طاح َه   الػ##ابع 

 محطاٛ ا٤غس  عٔنّا .
: ّواٌ فهل از  سٔك  عٔنّا اش أقاب أقخابك أ ط  عٔه ي الثامً 

ىك#اض ؾ#سٗ اؾ#طاح ّالق#طّح   معطو#٘ أح#س ي       لقس ؼن#ل املَ#ا طٌّ ّا٤  
خط ْا ال محطاٛ ا٤غس لٔيعه  سَٔه از  ع ّ #ل ب#إٌ ٓك#ٔاَه فه#سُ     ّ

 .اقَه امنا ٓؿنل العْاٜل ّالصضاضٖامل ْالٕ ي ٢ّ ى ل فهسُ  عال بإؾد
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ّو نل خطّج الكخاب٘ ظطاح#ا َه ؼ#ت ل#ْاٛ ضغ#ْل از ق#سٙ از      
 ػ٣ح ّ ٍّْا :و سُٔ ّإلُ ّغسه مً املسٓي٘ 

 : اىُ غ٣ح لكسٯ ّميع الصًٓ وفطّا مً الط ْع ال املسٓي٘ . ا٤ّل
 : اىُ ميع٘ ّغ٣ح لسنػسنني ّاملػسناىل   املسٓي٘ .الثاىٕ 

 :   ٍصا اـطّج املااضا ز ْٗ لسصًٓ ىافقْا لس ْب٘ ّا٨ىاب٘ .الثالث 
اف#٘ لعن#ْو   خ:   اـطّج خسً  ٔـ الصًٓ وفطّا مً وطٓـ االطابع 

 ّال ْاطٞ مع املع سًٓ .ي يه  ً العسّاٌ  سٙ املسٓي٘  الصًٓ وفطّا ّظ ط
: ٍصا اـطّج غ٣ح   ز ْٗ الياؽ ال ا٨غ٣و ملا فُٔ مً  ع اـامؼ 

لسنػ##سنني ّؾ##ْاٍس  س##ٙ ق##سء ىا##ْٗ قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   
 ّاخ٣م املَا طًٓ ّا٤ىكاض   امياىَه .

ا٨غ## جاب٘ ز : بٔ##اٌ مك##ساء ّزلٔ##ل  نس##ٕ  س##ٙ مأٍ##٘     الػ##ازؽ 
ّالطغْل بال هخٔ٘ ّالف#ساٛ ّب#صل الْغ#ع   طا #٘ از ّضغ#ْلُ   أؾ#س       

 ا٤حْال .
٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ي ّوسَا مً مكازٓق ا٦ٓ٘ ال طمي٘ ّ عٔه 
اليفع املرتؾذ  يَا ي ٍّل إٓ٘ الاخث مً مكازٓق الطمح#٘   وْل#ُ  ع#ال    

 اؾْاب ىعه ي مً  َاىل : (1) دىُُْ ذُفْؼًٌََََُّْْوِْؼٌُ   ٌٍَّوَ ًَ ٌفمسٌُيَ ٌَؼٍََّر

: ا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ ضمح٘ مً  يس از ي فاٌ وست امنا  ا٤ّل
ّاؾْاب ٍصا قخٔذ ي ٢ّ ي ؤسىل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ الطمح٘ بطا ٘ از ّضغْلُ 

 يخك##ط الطا ##٘ ب##صاىل ا٨غ## جاب٘ ي فن##ً مك##ازٓق الطا ##٘ ا٨مي##اٌ ب##از   
  معطو#٘  الفطاٜض العاازٓ٘ ي ّاليفري مل٣واٗ العسّ ال #افط   ّضغْلُ يّأزاٛ

حس ي فطظء از  #ع ّ #ل املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ا٨غ# جاب٘ ل#س ْٗ       أبسض ّ
 الطغْل لسدطّج ال العسّ .

: مً الطمح٘   املقاو  سو ّوْع و ال   خطّج الييب قسٙ از الثاىٔ٘ 
 سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ خسً العسّ ي ٢ مع وفاض وطٓـ الصًٓ اؾرتوْا 
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  معطو٘ أحس ي ٢ّ مع  ريٍه مً أفطاز القااٜل اليت   الططٓق ال محطاٛ 
ا٤غ##س أّ ال##صًٓ  سن##ْا غ##طّج املػ##سنني ال مح##طاٛ ا٤غ##س ظطاح##ا َه    

 ثاض املكٔا٘ بفقس غاعني ميَه .إّوطّحَه ّ
 : ىعّل القطإٌ بالثياٛ  سٙ امل١ميني .الثالث٘ 

 : الاؿاضٗ بالثْاب با٤ ط لسصًٓ  اٍسّا   غأل از .الطابع٘ 

 ِفهىَ اٌَت   
الطنإىٔي##٘   اليف##ْؽ باخا##اضٍه  ##ً اغ## جاب٘    ا##سأ ا٦ٓ##٘ ه##ا ٓاع##ث   

مفأٍه ا٦ٓ٘ ا٨خااض  ً قسء ىاْٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ز ّالطغْل ّمً 
قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه بْ #ْز أم#٘   سق#ٙ ا٤ّام#ط ال#يت  #إ ٕ          
القطإٌ ّالػي٘ بالقاْل ّا٨م ثال مً  ري أٌ ٓ ٌْ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ 

فاٌ وست وس  يّغسه  سَٔه غسطاٌ وْٗ أّ وَط ّلٔؼ  يسِ مال ٓغطَٓه بُ 
 ٘ بسض ي ّاؾْاب  سٙ ّ ِْ : اٛىل الغياٜه   معطو

: مل  إىل ٍ#صِ الغي#اٜه ا٢ بع#س أٌ ق#اض املػ#سنٌْ أم#٘  ػ# طٔع         ا٤ّل
 الق ال ّالكرب   املٔساٌ .

 :  اٛىل  ياٜه معطو٘ بسض   الػي٘ الثاىٔ٘ لسَجطٗ أٖ بعس مطّض الثاىٕ 
 ؿط غيْاىل  سٙ الاعث٘ وهاٍا الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   م ٘ وال 

 ايجطٗ ّغي ني بعس ايجطٗ الؿطٓف٘ .
: لقس  سقٙ املػسنٌْ ا٤شٚ مً الصًٓ وفطّا ي فج#اٛ اليك#ط     الثالث 

ًٌََمَدُّْ  معطو٘ بسض ضمح٘ ّىعن٘ ّفه٣ّ مً  يس از  ع ّ #ل بقْل#ُ  ع#ال ر   

عطو#٘ ب#سض   ّالغي#اٜه ال#يت أق#ابَا املػ#سنٌْ   م     (1) دَٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَدُّْضٍ ًََْْٔدرُُْ َْاٌَِّدحٌ   

 ضؾخ٘ ّفطع مً اليكط الصٖ  فهل از  ع ّ ل بُ .
: مل  إىل الغياٜه ّ ْض فك أغطٚ املؿطوني ل ل املػسنني   الطابع 

املسٓي٘ ي امنا واىت الغي#اٜه خاق#٘ بالا#سضٓني ي أم#ا  #ْض ا٤غ#طٚ ف #اٌ        
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ي ّقخٔذ أٌ  سز أغطٚ املؿطوني واٌ غاعني أغريّا ا٢ أٌ لسصًٓ أغطٍّه
 ٌ  سٙ ّ ِْ :ف اوَه وا

: الصٖ زف#ع  ْن#ّا أّ  #اٛ أٍس#ُ م#ً م #٘ ف#سفعْا  ي#ُ الع#ْض          أ٢ّّ 
 ّالاسل .
: الصًٓ وامْا ب عسٔه قأاٌ املػسنني القطاٛٗ ّال  اب٘ ث#ه أطسقَ#ه   ثاىّٔا 

 الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .
: الصًٓ أطسقَه الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً  ري  ْض أّ ثالثّا 

 بسل .
 مً املػسنني مً  فا  ً ا٤غري الصٖ  يسٍه ي ّ طوِْ ّؾإىُ .: ضابعّا 

ف#اطسق  ي : مً ا٤غطٚ مً  عَس باضغال العْض ّالا#سل  ي#ُ   خامػّا 
 غطاحُ .

   قفْيثه  اٛىل معطو٘ أحس ّلٔؼ فَٔا  ياٜه ي امنا واىت اـػاضٗ 
اسٔغ#٘  املػسنني فازح٘ ب ثطٗ الق ل بني قفْفَه ي ّاقاب َه باؾطاح#اىل ال 

اغ جابْا   الْٔو الث#اىٕ ملعطو#٘   ّ يَه مل ٓيَعمْا أّ ىػطّا املعطو٘ ي لّ
أح##س ز ّالطغ##ْل ي ّل##ٔؼ م##ً مع##اضض أّ ق## و م##يَه أّ م##ً أغ##طٍه   
ّ ْاٜسَه  سٙ اغ جاب َه باـطّج خسً العسّ ي فسه ٓطز خرب بإٌ بعض 

ّإلُ ّغسه:  الييب قسٙ از  سُٔ ا٤غط ميعت أبياٍٛا  ً اـطّج ي امنا وال
َٔس٪ اِلٰق ٪ال٪ ٬ً ؾ٪  .(1)(َلا ٓ٪د٬ط٫ج٬ م٪ع٪ي٪ا آلا م٪

 .معطو٘ أحس أٖ حهط معيا 
ّبٔ#اٌ  ي لقس ّضزىل ا٦ٓاىل الث٣ث٘ الػابق٘   الثياٛ  س#ٙ ؾ#َساٛ أح#س    

فهل از  ع ّ ل  سَٔه ّقريّض َه أحٔاٛ  يسِ غاخاىُ ي ل إؤس و#اىٌْ  
ٍّْ أٌ از ٢ ٓهٔع  نل الكاؿني ي ّمً ا٨ جاظ   خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ 
ف#ٞ الْ #س ب#الثْاب ّؼقق#ُ باملك##ساء ال#ْاوعٕ لعن#ْو امل#١ميني ي ّ ##سو        
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 سٙ شاىل ا٨مياٌ لقْلُ امكاضِ بالصًٓ و سْا   املعطو٘ ي امنا ٓإ ٕ الثْاب 
 ّفُٔ ّ ِْ : (1) دًََْْم  ٌٍَّوَ َٙ ُّىِْغُ َْظْفَ  ٌُّْؤِِْنِنيَ عال ر

 لس خسٕ با٨مياٌ .: ز ْٗ املػسنني ّاملػسناىل  ا٤ّل
: ظٓازٗ امياٌ املػسنني ي لصا شوطىل إٓ٘ الاخ#ث ال ق#ْٚ ّض ا#ت    الثاىٕ 

 .(2) دِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌٌٍَُِِّْذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  فَٔا بقْلُ  عال ر

 :  ا ٔت امليافقني ّحثَه  سٙ ال ْب٘ ّا٨ىاب٘ .الثالث 
: ز ْٗ املػسنني ّاملػسناىل بإ ٔايه امل عاوا٘ ٨وطاو املَا طًٓ الطابع 

ّا٤ىكاض الصًٓ أغػْا قطح ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل ي فن#ً مف#أٍه إٓ#٘    
ّاملػسناىل  سٙ ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل الاخث ىسب ّحث  نْو املػسنني 

   الفطاٜض العاازٓ٘ مً باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ مً  َاىل :
ماازضٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ل٩غ جاب٘ ز  #ع ّ #ل م#ً  #ري     : ا٤ّل 

 و ال ّ ٔل غابق يه  سٙ شاىل اليَو ا٨مياىٕ .
ّالق #ال  : لقس واىت اغ جاب٘ الكخاب٘   حال اله#طاٛ ّالؿ#سٗ   الثاىٔ٘ 

باـطّج بعس ْٓو و ال ؾسٓس ال م٣حق٘ شاىل العسّ الصٖ و ل ميَه غاعني 
   ْٓو ّاحس .

   سٙ ىكاض ال الثْاب الععٔه الصٖ ٓرت : غعٕ املَا طًٓ ّا٤الثالث٘ 
 ا٨غ جاب٘ ٤مط از ّأمط ضغْلُ .

: ػسٕ و#اىٌْ ٍّ#ْ ف#ٞ امل#سز ّال دفٔ#ً م#ً  ي#س از لس#صًٓ         الطابع٘ 
 ٕ ٓػ جٔاٌْ لُ .ّال٣ٜ

ّمً مفأٍه إٓ٘ الاخث ز ْٗ املػسنني ال  سو الْوْي  يس ا٨غ جاب٘ 
لقٔ#او بالْا ا#اىل العاازٓ#٘ ي    ا  القهٔ٘ ّالْاوع٘ الْاحسٗ ف٣بس مً  عاٍس 

ّبني معطو٘ بسض ّأحس ث٣ث٘  ؿط ؾَطّا لٔؼ فَٔ#ا و #ال ٓ#صوط ّم٣و#اٗ م#ع      
 #ً فَٔ#ا ف#طاٜض ّّا ا#اىل     الصًٓ وفطّا بالػ#ْٔي ّاليا#ال ّالطم#اح ي ّل   
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ً     #سزٍا ا٢ از  #ع ّ #ل ي ّو#ل    ّمػ# خااىل م#ا ٢ وك#ٕ      ف#طز ميَ#ا م#
 . ال قْٚ لسصًٓ  صوطٍه إٓ٘ الاخثمكازٓق ا٨حػاٌ ّ

ى ؿاضِ اّي لقس ىؿإ ا٨غ٣و  طٓاّا بني الياؽ ّ  جسٙ   ال سبط   ىؿإ ُ  
عٗ ّفٔ##ُ ز٢ل##٘  س##ٙ حا ##٘ الي##اؽ لسنعج## ي معج##عٗ ّان##خ٘ ل ##ل اىػ##اٌ 

وْغٔس٘ مسآّ٘ ؾصبَه ال مياظل ايسٚ ّا٨مي#اٌ ي ٍّ#ل ى# ل ا٤ #ط     
الععٔه بالصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل   معطو٘ أحس ّالْٔو الصٖ بعسٍا ي 

ثااىل ؾٙٛ لؿٙٛ ٢ ٓسل  سٙ ىفُٔ  ً  #ريِ ي ّٓ#إ ٕ معٓ#س    إاؾْاب ٢ ي ف
      و٣و    سه املياغا٘. 

 إف ظ ث اٌَت 
 فهلّالاؿاضٗ ٍّْ مً  ثْابا٦ٓ٘ الػابق٘ باؾامع بني اللقس أخ  نت 

از  ع ّ ل بإٌ ؽ ه ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ بفٔض م عسز يّمً  خكاٜكُ  ط ٔ  
  خامت#٘ ا٦ٓ#٘    ث#ْاب الياؽ با٨غ#٣و يّح#ثَه  س#ٙ  عاٍ#س ا٢مي#اٌ أم#ا ال      

َ ا٢خااض  ً اغ اؿ#اض ال ّالػابق٘ فٔ جسٙ بيعت بامل١ميني  اؿٔ#اٗ    ساٛ بؿ#
نَفِؼِنيَ تَِّا َذَاىُُْ  ٌٍَّوُ ِِْٓ نَىٍِْوِ ونا   ا٦ٓ٘ وال الػابق٘ رطٗ القسؽ ي حه

ًَََّّْرَثْشِددددفًَُْ تِاٌَّددددذَِّٓ ٌَددددُْ ٍَّْؽَمُددددٌ  تِيِددددُْ ِِددددْٓ مٍَْفِيِددددُْ ََّْٙ مَددددٌْفٌ ػٍََددددْْيُِْ ًََٙ ىُددددُْ    

 .(1)دَّؽٌَََُْْٔ

ال قكري   العاازاىل  ً  عفْٓوس ّمً لطً از  ع ّ ل بامل١ميني أىُ 
ب##اليعه ي ّه##اظٖ  ##ً ال##صوط ّال ػ##أذ  ًّ الْا ا##اىل  ##ّالغفس##٘ احٔاى##ا 

الععٔن##٘ي امن##ا شو##طىل إٓ##٘ الاخ##ث اغ## جاب َه ز ّضغ##ْلُي ّواى##ت م##ً     
 (2) (َّّْؽٌُ   ٌٍَّوُ َِا َّشَاءُ ًَُّصْثِدُ ًَػِنَُّْهُ َُْو  ٌْىِرَابِ نْماىل وْلُ  عال )

ّز ا املػسنني ال الثياٛ  سٔ#ُ  بال يعٓل ي ّالياؽ  از امل٣ٜ ٘ وطولقس أ
ٓ##٘ الاخ##ث ي إٓ##إ ٕ ث##ْاب مػ## خسث  ##ً  ##٣ّٗ  لب## ٣ّٗ إٓ##٘ الاخ##ث ٍّ##
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نَفِؼِنيَ تَِّا َذَداىُُْ  ٌٍَّدوُ ِِدْٓ    اؾْاب ىعه يٍّْ مً مكازٓق ا٦ٓ٘ الػابق٘ ر

ٍْفِيِددُْ ََّْٙ مَددٌْفٌ ػٍََددْْيُِْ ًََٙ ىُددُْ    نَىْددٍِوِ ًَََّّْرَثْشِددفًَُْ تِاٌَّددذَِّٓ ٌَددُْ ٍَّْؽَمُددٌ  تِيِددُْ ِِددْٓ مَ      

 .(1) دَّؽٌَََُْْٔ

ّوإٌ ؾَساٛ معطو٘ بسض ّأحس ّمحطاٛ ا٢غس ّاـيسء ّحيني ّالصًٓ 
 : أّشّا   غأل از مً الكخاب٘ ا٢ّاٜل ٓػ اؿطٌّ ول ْٓو بإمْض

 ٍصِ ا٦ٓاىل .ىعّل  ا٤ّل :
 شاىل  ٣ّٗ ٍصِ ا٦ٓاىل . الثاىٕ :

 وطاٛٗ ٍصِ ا٦ٓ٘   الك٣ٗ.الثالث : 
  سبط املػسنني ّ ريٍه بَصِ ا٦ٓاىل . الطابع :

 املطاز فٕٛ الثْاب لسنَا طًٓ ّا٤ىكاض  سٙ ٍصِ القطاٛٗ.
 : ّ ِْ الثْاب مً  جسّٙٓ
ً ض #ع م#ع ال#ييب ق#سٙ از     ممثْاب الؿَساٛ أوثط مً  ريٍه ّل : ا٤

  سُٔ ّإلُ ّغسه مً معطو٘ أحس.
 ػ##اّٖ ب##ني ث##ْاب الؿ##َساٛ ّ ريٍ##ه م##ً املَ##ا طًٓ   ىػ##ا٘ ال الث##اىٕ :

 ّا٤ىكاض.
ثْاب الصًٓ ض عْا مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه م#ً     الثالث :

معطو٘ أحس أوثط مً ث#ْاب ال#صًٓ و س#ْا   غ#أل از فَٔ#ا ٤ىَ#ه خط #ْا        
 .محطاٛ ا٤غس ال بعسٍا 

خ##طٚ ّشو##ط َه إٓ##٘ الاخ##ث بالثي##اٛ الك##٣ٗ ّالك##ٔاو ّالف##طاٜض ا٢    
 ّاملد اض ٍْ ا٤ّل مع فهل از  ع ّ ل هها ف٘ ول فطز ميَا.

ّشوطىل إٓ٘ الاخث اؾطاحاىل اليت أق#ابت الك#خاب٘   معطو#٘ أح#س     
 َه  ً ا٢غ نطاض   اؾَاز ّالسفاع.يعّؤً أىَا مل مت
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ّؤس ُ  يكاي اجملاٍسًٓ الكابطًٓ با٨حػاٌا واىٌْ إٓ٘ الاخث ّ صوط 
 سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِ ِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ ٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ   ٌَّذَِّٓ بال اعٔض ر

 .(1)دِِنْيُُْ ًَ ذَّمٌَْ  َْظْفٌ ػَظٌُِْ

ّ ً أبٕ السضزاٛ وال : مسعت ضغْل از قسٙ ي مع شوط ؤس ال قْٚ 
 طاِ فإىُ ٓطااي ا اس از وإىك  طاِ فإٌ مل   ً از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓقْل: 

ّا ##سز ىفػ##ك م##ً امل##ْ ٙي ّآ##اا ّز ##ْٗ املعس##ْو فاىَ##ا  ػ## جابي ّم##ً  
 .(2)(اغ طاع مي ه أٌ ٓؿَس الك٣ ني العؿاٛ ّالكاذ ّلْ حاّْا فسٔفعل

لٔ ٌْ مً افاناىل ا٦ٓ٘ بعث املػسنني  سٙ ال ق#ْٚ ّاـؿ#ٔ٘ م#ً از    
ّمً ا جاظ القطإٌ أٌ ول إٓ٘ ميُ ؼث  سٙ ال قْٚ ّ س ْ الَٔا ي   عّ ل
 . َافّٔ ط   

 اٌَت ٌطف 

ِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًلقس  عل از  ع ّ ل ا٨ىػاٌر ي لٔفْظ هكازٓق (3)دنِ

 ٢  عس ٢ّ ؼكٙ مً لطً ازي ّميُ ّ ِْ:
 السطً الاني العاٍط. ا٤ّل :
ميَا ما ٓسضا بال سبط ّميَا ما ٍّْ  سٙ أوػاو السطً اـفٕي  الثاىٕ :

ٓعجع ا٨ىػاٌ  ً زضوُ ٤ٌ فهل از أ عه مً أٌ ؼٔط بُ أٍّ#او الاؿ#ط   
٤ّى####ُ  ع####ال  ####ين  ####ً  س####ه الي####اؽ بفه####سُ  س####َٔه ي ٍّ####ْ م####ً    

 .(4)دًَ سْرَِْنََ  ٌٍَّوُ ًَ ٌٍَّوُ غَنٌِِّ ؼٌَُِّّْرمكازٓق

و#طب  )  #ع ّ #ل  ياٛ  سٙ از ثّ  خطا٘ ل٩ماو  سٕ  سُٔ الػ٣و   ال
فاعس ّ بعس فقطب هٔ  ز ْٗ مً ٓس ِْ ّ ٓطظوُ ّ وا#ِْ شّ لط#ً خف#ٕ    

                                                           

 .172غْضٗ إل  نطاٌ/ (1)
 .2/102السض امليثْض  (2)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (3)
 .6غْضٗ ال غابً  (4)
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ضمح ُ  ي٘  طٓه#٘ مْىق#٘   ي ضمح٘ مْغع٘ ّ  قْب٘ مْ ع٘ وْٖ ّ ّبطـ
مْبق٘ ّ ؾَسىل باعث قنس ضغْلُ ّ  اسِ ّ قفُٔ  ّ قْب ُ  خٔه ممسّزٗ

 . ّىأُ ّ لُٔ ّ حأاُ ّ خسٔسُ
وفط ضمح٘ لعأسِ ّ مي٘ ملعٓسِ خ ه ب#ُ  بعثُ   خري  كط ّ حني فرتٗ ّ 

ىاْ ُ ّؾٔس بُ حج ُ فْ غ ّ ىكذ ّ بسغ ّ وسح ضّٛي ب ل م١مً ضحٔه 
ضمح٘ ّ  ػسٔه ّ بطو٘ ّ   طٓه مً ضب  فْض  غدٕ ضنٕ ّلٕ ظوٕ  سُٔ

 .(1)(ضحٔه وطٓ  فٔ 
 السطً باليعن٘ ّا كايا ّزّامَا. الثالث :
ي ّمي#ُ وْل#ُ    ً العااز ف نعني ّم فطوني  ّقطي الهطضقْ  الطابع :

 .(2)دٌَْٓ َّىُفوًوُُْ إَِّٙ َْاًٍ عالر

 السطً مً از ب ؿً الغه ّزفع اليقه. اـامؼ :
 السطً مً از بف ذ باب الس اٛ ّا٤مط بُ. الػازؽ :

 السطً با٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ. الػابع :
 .(3)دإِْم َِغَ  ٌْؼَُّْفِ َُّّْفَ قْ العػط ّابسالُ بالٔػطي وال  عالر الثامً :

 السطً بالعافٔ٘ ّوؿً املطض. ال اغع :
 السطً بياْٗ قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه. العاؾط :

ّميُ إٓ٘ الاخث اليت ي السطً بيعّل ول إٓ٘ مً القطإٌ  اؿازٖ  ؿط :
ّالعٌْ مً  يس از  #ع ّ #ل باملػ#سنني     سل بالس٢ل٘ ال هنئ٘  سٙ املسز 

ؾصبَه ّاض قاَٜه ال مياظل ا٨غ جاب٘ي ف٣  يال  س#ك املط ا#٘ الععٔن#٘ ا٢    
 بفهل ّلطً مً  يس از  ع ّ ل.

                                                           

 .1/141ابً أبٕ حسٓس/ ؾطح ىَو الا٣ ٘  (1)
 .111غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .6غْضٗ الؿطح  (3)
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ّمً لطً از  ع ّ ل   إٓ#٘ الاخ#ث  ع#ل ا٨غ# جاب٘ لس#ييب قن#س       
ٍْ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه    طض ّاحس مع ا٨غ جاب٘ لُ غاخاىُي ّ

 .(1)دإِِِّٔ ظَاػًٌِ نِِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًمً معاىٕ ّمكازٓق وْلُ  عالر

ّميُ بعث الكخاب٘  سٙ اـطّج ال و ال العسّ مع ؾسٗ  طاح#ا َهي  
ف٣ ٓػ طٔع  ٔـ مثقل باؾطاحاىل مطاضزٗ العسّ ا٤وثط   العسز ّالع#سٗ  

طّج م#ً  ل٢ْ السطً مً از الصٖ ٓإ ٕ لسن١ميني خاق#٘ لٔ #ٌْ ٍ#صا اـ#    
ي ف جس#ٙ العػ#ط هعطو#٘ أح#سي     (2)دإِْم َِغَ  ٌْؼَُّْفِ َُّّْدفَ  مكازٓق وْلُ  عالر

 ّاليفري ّاـطّج خسً العسّ. مًّالٔػط با٤
ّم##ً السط##ً   إٓ##٘ الاخ##ث  قطٓ##  املػ##سنني ال مػ##الك ا٨حػ##اٌي  
ّ صبَه ال مياظل ال قْٚ ّبؿاض َه بالثْاب ّا٤ ط الععٔه الصٖ ٢ ٓإ ٕ 

 ٌٍَّوُ قاءي امنا ٍْ لطً ّفكل مً  يس از  ع ّ ل ّ  ال يعٓلر ً اغ خ

 .(3)دٌََِْ ٌ تِؼِثَادِهِ َّفْزُقُ َِْٓ َّشَاءُ ًَىٌَُ  ٌْمٌَُِو  ٌؼَََُِّ

  اٌَت بش سة 

ا#٘ ّضفع#٘   الك#خاب٘ هط   ف#ْظ  اٛىل ا٦ٓ٘ بكٔغ٘ اؾنس٘ اـربٓ٘ ل ْثٔ#ق  
 مً  َاىل : ّمسْ

 : ا٨م ثال ٤مط از . ا٤ّل
 : ا٨غ جاب٘ لطغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الثاىٔ٘ 
 : ا٨م ثال ّا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ .الثالث٘ 

سٙ قمً از  ع ّ ل ٓإ ٕ مً از  ع ّ ل لسييب قنس ّٓ جسٙ ا٤مط 
 .ي ّالٕ ٓإ ٕ لسنػسنني از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

                                                           

 .30غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .6غْضٗ الؿطح  (2)
 .19غْضٗ الؿْضٚ  (3)
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 ##ري ّ ##ْز أم##٘ مػ## جٔا٘ ز  ٍّ##ل   ق##ْو ّ ػ## نط اؿٔ##اٗ ال##سىٔا م##ً   
ًََِدا مٍََمْددُ  ٌْعِدٓم    ي ٍّ#ْ م#ً مك#ازٓق وْل#ُ  ع#ال ر     ّضغْلُي اؾ#ْاب ٢ 

ّفُٔ ؾاٍس  سٙ واىٌْ ٍّْ  سو اىقطاع  ا#ازٗ از   (1)دًَ ِٗٔسَ إَِّٙ ٌَِْؼْثُدًُُِّْ 

ً    ا٤ضض   أٖ ظماٌ ّ ٔل ّطاق٘ مً ا مك#ازٓق وْل#ُ    لياؽي ٍّ#ْ م#
 .(2)دًََٔفَخَ نِْوِ ِِْٓ ضًُؼِوِشُُم سٌَم هُ ر عال

 ٓ#ْو القٔام#٘   ل رتؾذ ّ اقٙ ا٨غ جاب٘ ٤م#ط از ّضغ#ْلُ   ال#سىٔا ال   
 ههامني إٓ٘ الاخث.

: ال#صًٓ اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل ّال#صًٓ     ّ ِْ  قسٓط إٓ#٘ الاخ#ث   ّمً
 .لُ   ول ظماٌ ّال ْٓو القٔام٘ ٓػ جٔاٌْ

أ اٌ از  ع ّ ل املَا طًٓ ّا٤ىكاض  سٙ ا٨غ جاب٘ لُ غاخاىُ  لقس
 فه٣ّ ميُ ي ّفُٔ مػاٜل :

ب#ُ   أخ  ن#ت الث#ْاب ال#صٖ   با٤ ط ّ: فْظ املَا طًٓ ّا٤ىكاض  ا٤ّل
 ا٦ٓ٘ الػابق٘ .

  أؾس ّالطغْل  :  فهل از بالؿَازٗ لسكخاب٘ با٨غ جاب٘ زالثاىٔ٘ 
ََْْ ؼََِّثْرُُْ َْْْ ذَُّْمٌٍُُ   ٌْعَنمحَ ًٌََّما َّىْذِىُُْ َِصَدًُ  ٌَّدذَِّٓ   رّأؾق ا٤حْال ي وال  عال

وُ مٌٍََْ  ِِْٓ لَثٍِْىُُْ ََِّمرْيُُْ  ٌْثَىْسَاءُ ًَ ٌىَّفم ءُ ًَزٌٌٌَُُِْ  ؼَرََّ َّمٌُيَ  ٌفمسٌُيُ ًَ ٌَّذَِّٓ ََِنُدٌ  َِؼَد  

 .(3)دلَفِّةٌ َِرََ َٔصْفُ  ٌٍَّوِ ََْٙ إِْم َٔصْفَ  ٌٍَّوِ

: بٔاٌ واىٌْ ٍّْ أٌ از  ع ّ #ل ٓ#إمط املػ#سنني ّأٌ الطغ#ْل     الثالث٘ 
 ّلْ زاض ا٤مط بني أمطًٓ :ي ٓإمطٍه فسه ٓ ً  يسٍه ا٢ ا٨غ جاب٘ اؿنٔسٗ 

 : ا٨غ جاب٘ الفْضٓ٘ .ا٤ّل 
 : ال ْاىٕ ّا٨بطاٛ   ا٨غ جاب٘ .الثاىٕ 

                                                           

 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (1)
 .9غْضٗ الػجسٗ  (2)
 .214غْضٗ الاقطٗ  (3)
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الكاضف٘ ٍّٕ معسّم٘   املق#او ّو#س   فا٤قل ٍْ ا٤ّل ا٢ مع القطٓي٘ 
ّضزىل ا٤خااض بعسو ابطاٛ الك#خاب٘   ا٨غ# جاب٘ ز ّالطغ#ْل غ#ْاٛ       

ي عطو٘ أحس أّ   الْٔو ال #الٕ ي#ا أّ   العا#ازاىل ون#ا   ؼْٓ#ل القاس#٘       م
ىعل#ت    ي أٌ ا٦ٓ#٘  (1)دًَؼَْْسُ َِا وُنرُُْ نٌٌٌََُّ  ًُظُدٌىَىُُْ بَدَْفَهُ  ّّضز   وْلُ  عالر

مػجس بين غسن٘ي ّوس قسٙ الييب قنس بإقخابُ ضوع ني مً ق٣ٗ العَطي 
 ّ م ##اٌ ْل الط ##ال ؼ##ف خ##ْل   الك##٣ٗ م##ً بٔ##ت املق##سؽ ال ال عا##٘ي 

 اليػاٛي ّاليػاٛ م اٌ الط ال فػنٕ املػجس مػجس القاس ني.
ّفُٔ بؿاضٗ ثاْىل ا٨مياٌ   وسْبَه ي ّ جع الصًٓ ىافقْا  #ً ق#سٍه   

اع ّالصب  ً ؾدل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ ً  ً السف
 ا٨غ٣و .

ععٔه لسعاس : ٓػ قطأ مً إٓ٘ الاخث واىٌْ ٍّْ  ط   الثْاب ال الطابع٘
 ُ إٓ##اىل الق##طإٌ  ي ٍّ##ْ م##ً أغ##طاض ّضّز اـ##رب    س##ٙ طا  ##ُ ز ّضغ##ْل

 .(2)د ٌَْٕثَابِ ٌَمَُّْ وَاَْ نِِ لَصَصِيُِْ ػِثْفَجٌ ٌِىًٌُِِْرّ نْماىل وْلُ  عال

بأاٌ اغ جاب٘ ا٤ىأاٛ ّالك#اؿني ٤م#ط از  #ع ّ #ل     ّوس  اٛ القطإٌ 
 ّام ثال امل١ميني ٤ّامط از ّضغسُ .

ّٓػ اؿط ول مػسه ّٓ غؿاِ الفطح ّالغاط٘  يسما ٓعسه بإٌ املَ#ا طًٓ  
ّى##ساٛ الطغ##ْل بطس##  الع##سّ    ّا٤ىك##اض غ##اض ْا ال ا٨م ث##ال ٤م##ط از  

ل أمْضّا ٢بس مً ٢ّ ى ل ٍصا ا٨غ اؿاض ب سك املػاض ٘ امنا ٓؿني ال افط
 : ا   املقاو ٍّٕي ٘ي ّ عل مْنْ ٔا٨ل فاىل الَٔا

: اغ جاب٘ الكخاب٘ ليساٛ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه   ا٤ّل
باـطّج خسً العسّ مع املؿق٘ ّالعياٛ   اـطّج ال معطو٘ أحس   الْٔو 

 .ٍابّا ّآابّا مؿّٔا  سٙ ا٤وساوه مً وطع املػاف٘ ال  ال أحس شالػابق ّميَ

                                                           

 .144غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .111غْضٗ ْٓغً  (2)
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: ا٨غ جاب٘ ّاـطّج ملطاضزٗ العسّ مع ؾسٗ اؿعٌ ملك#ٔا٘ فق#س   الثاىٕ 
غاعني ؾَٔسّا   معطو٘ أحس ي ّوإٌ خطّ َه ٍصا لسثإض ٤قخابَه الصًٓ 

الْٔو مع ؾسٗ اؾطاحاىل   ي ّمً أبَٙ معاىٕ الكرب اليَْض ّاليفري و سْا
 .الػابق

: ا٨غ جاب٘ ٤مط از  ع ّ ل   أزاٛ الفطاٜض ّالعاازاىل مً الثالث 
باب ا٤ّلْٓ#٘ القطعٔ#٘ فال#صًٓ ٓا#ازضٌّ لسد#طّج لسق #ال بق#طّحَه ّإث#اض         

 .ْو أحس مع وثطٗ أفطاز ّ سٗ  سٍّهاملكٔا٘ ٓ
 :  إزٓ  املػسنني بسعّو ا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ .الطابع 

ا٨م ث#ال ٤م#ط از ّأم#ط ضغ#ْلُ       : بٔاٌ واىٌْ ٍّْ ّ #ْب  اـامؼ 
حال الػطاٛ ّالهطاٛ ي ّبعس شوط إٓ٘ الاخث لقٔاو الكخاب٘ ه٣حق٘ الصًٓ 

الععٔه لسصًٓ أحػيْا  با٤ طوفطّا   قخطاٛ العطب  فهل از بالاؿاضٗ 
 ّ نسْا الكاؿاىل ّا كفْا باـؿٔ٘ مً  يس از  ع ّ ل .

ٙ واىٌْ ٍّه  ن#ْو الاؿ#اضٗ   ا٦ٓ#٘ القطإىٔ#٘ فاملْن#ْع      ّفُٔ ز٢ل٘  س
لسنػسنني ّاملػ#سناىل  با٤ ط الْاضز فَٔا ٢ ىكل املْضز   ْ ُ الاؿاضٗ 

يه ّلسياؽ لسط #ْع ال الق#طإٌ   ي ّفُٔ ز ْٗ  سٙ ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل
 .ّالكسّض  يُ

 : ّ ِْلقس  اٛىل الاؿاضٗ   إٓ٘ الاخث  سٙ 
 : ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل . ا٤ّل
 : ا٨غ جاب٘ لطغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه . الثاىٕ

 .(1)دًََْؼَِّْنٌُ  إِْم  ٌٍَّوَ ُّؽِةو  ٌُّْؽَِّْنِنيَي وال  عالر: ا٨حػاٌالثالث 

 : ال قْٚ ّاـؿٔ٘ مً از .الطابع 
 ّ ل .: ا٨مياٌ ّا ٔاٌ الكاؿاىل بقكس القطب٘ ال از  ع اـامؼ 
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املػ#سنني ّاملػ#سناىلي و#ال     ّ اٛىل إٓاىل وطإىٔ٘ أخطٚ بالاؿاضٗ لعنْو
ًَتَشأفْ  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  َْْم ٌَيُُْ لََََُّ صُِّْقٍ ػِنَُّْ ضَتأيُِْ لَدايَ  ٌْىَدانِفًَُْ إِْم ىَدذَ     ر عال

 .(1) دٌَََّاؼِفٌ ُِثِنيٌ

لٔفٔس اؾنع بني الاؿاضٗ   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّبني مهامني إٓ٘ الاخث الاعث 
 سٙ ا٨حػاٌ ّال خسٕ بال قْٚ ّاؽاش ول مً ا٨حػاٌ ّال قْٚ ف نعني 

لاخث ي ٍّْ مً الصٖ ّ سىل بُ إٓ٘ اّم فطوني ططٓقّا لسفْظ با٤ ط الععٔه 
 .(2)د ىَُِّْٔا  ٌصأفَ طَ  ٌَُّّْْرَمَُِْرمكازٓق وْلُ  عال

  الك٣ٗ الْٔمٔ٘  لٔ ٌْ مً أغطاض  ٣ّٗ ول مػسه ّمػسن٘ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ
ي ل  ٌْ ول ضوع#٘ م#ً   غاع  ؿطٗ مطٗ ايسآ٘ ال ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل

أضث#ّا   ّاق#٣حّا لئس#َا ّ طوَ#ا   ي الك٣ٗ ّغٔس٘  قطٓ#  ال الف#ْظ بالاؿ#اضٗ    
 مااضوّا لسصضٓ٘ ّا٤بياٛ.

أىَا با ث لسعن#ل ّالػ#عٕ اؿثٔ#ث      ّمً خكاٜل الاؿاضٗ القطإىٔ٘ 
        غأل از عال الػ ٔي٘ ّالطنإىٔي٘ .

  اٌَت إٔزاس

 ياىصاض ّؼ#صٓط ّؽْٓ#ً ّّ #س ّّ ٔ#س     مً خكاٜل اؿٔاٗ السىٔا أىَا
ّاشا ما ططأ أمط ز ٓسعو فُٔ    أٓاو حٔا ُ وسَاي ا٨ىػا٨ٌىصاض آّكاح  

ٍّ#ْ م#ً    ي  الْ ْز ال#صٍين  حانطّاىصاض ٓ ٌْ خ ٔاض ّالفعل فإٌ ا٨ا٨
ال ف #ط ّال #سبط     ّ فهسُ  سُٔ بالفعل ّ يا٨ىػاٌبسٓع قيع از   خسق 

ّالث#ْاب   ياز بأ#اٌ أح #او اؿ#٣ل ّاؿ#طاو    ث#ه  فه#ل    ْاو  ا٢م#ْضي  
أىعل ّالعقاب ا٤لٔه  سٙ اض  اب الػٔٝاىل ّ يالععٔه  سٙ فعل الكاؿاىل

                                                           

 .111غْضٗ ْٓغً  (1)
 .6غْضٗ الفاؼ٘  (2)
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ِ  ًٌََىُدُْ ريُ وْلُ  ع#ال ي ّمالعسل ّالقكامأح او از   َّدا  ؼََْداجٌ   ٌْمِصَدا ِ  نِد

 .(1)دذَرَّمٌَُْ ٌَؼٍََّىُُْ  ٌْىٌَْثَابِ ًٌُِِْ

ّو#ْزِ  م#ً القك#ام    اض  اب ا٨ثه ّال عسٖ خْف#اّ  ا٨ىػاٌ ٙاش ىؿ
ّ اٛىل إٓاىل القطإٌ ٨ق٣ح اليفْؽ ّاجمل نعاىل  ّو سُ بغريِ ّ عسُٓ  سُٔي

 .مً الفػاز ّالفجْض ّالعسه َاَّ يعٓ
ّ اني إٓ٘ الاخث   مهنْىَا ؤاو امل١ميني بالسفاع ي ّالػ#عٕ لك#طي   

ال ّأق#خابُ  غطّج الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه    يالصًٓ وفطّا ٚأش
 .م٣حق٘ ّمطاضزٗ  ٔـ الصًٓ وفطّا بقكس محطاٛ ا٤غس 

ل ْث#ق ق#ربٍه   إٓ٘ الاخ#ث  فيعلت ّ ل  لٔ ٌْ ثْابَه مً  يس از  ع
املػسنني   ول ظماٌ ٓ#صوطٌّ حػ#ً ق#ئعَه ّؤ#ً     ّ َازٍهي ّؾعل 

 ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّزافع##ْا  ##ً ال##ييب ي إىفػ##َه بن##خْا أىَ##ه 
 . ّال يعٓل

ّ #اٛىل إٓ#٘ الاخ##ث بك#ٔغ٘ اؾنس#٘ اـربٓ##٘ي ّل يَ#ا   ه#نً الاؿ##اضٗ       
هْن#ْع الي#عّل   أما اـام فَ#ْ امل عس#ق   ي ّالْ س ال طٓه اـام ّالعاو 

ّاغ## جاب٘ الك##خاب٘ لطغ##ْل از ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   ال##سفاع     
ّاملطابط٘ ّالكرب   مٔازًٓ الق الي ّأما الع#او فٔؿ#نل اغ# جاب٘ املػ#سنني     

 ّاملػسناىل ل٥ّامط ا٨ئ٘ بالك٣ح ّال قْٚ ّأزاٛ الْا ااىل العاازٓ٘.
 ّ  هنً إٓ٘ الاخث ا٨ىصاض مً  َاىل:

 ىصاض ّّ ٔس الصًٓ واضبٌْ الياْٗ ّال يعٓل.ا ا٤ّل :
 خػاضٗ ّخٔا٘ الصٖ واضب ا٨غ٣و.بٔاٌ واىٌْ ٍّْ  الثاىٔ٘ :

لقس واىت اغ جاب٘ الكخاب٘ لسييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ    الثالث :
ّغسه اليت  صوطٍا إٓ٘ الاخث زفا ٔ٘ اش بسغُ أٌ  ْٔف وطٓـ  يْٖ ال طٗ 

شا َا ٍصِ املطٗي ل  ٌْ إٓ٘ الاخث   مفَْمَ#ا   ّالعْزٗ لسق ال بغعّ املسٓي٘

                                                           

 .179غْضٗ الاقطٗ / (1)
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يجْو ّالغعّ اىصاضّا ّّ ٔسّا لسصًٓ وفطّا  سٙ اقطاضٍه  سٙ الق ال بعس ا
   معطو٘ أحس.

ٓ اازض ال ا٤شٍ#اٌ أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ     ّ يس  ػنٔ َا  عّٗ أحس 
أٌ  (1)دنِِ لٍَْثِوِ َِفَ ٌرّإلُ ّغسه ّأقخابُ ٍه الصًٓ  عّاي ّٓقْل الصٖ

ى ؿط بالػًٔي امنا واٌ الغعاٗ ٍه الصًٓ وفطّاي ّواٌ الييب قنس اا٨غ٣و 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ   حال زفاعي ّ سزٍه أول مً  سز 

 ضبع  ٔـ املؿطونيي ّٓعزاز ال فاّىل بٔيَنا   العسٗ ّالطّاحل.
 سل إٓ٘ الاخ#ث بالس٢ل#٘ ا٨ل عامٔ#٘  س#ٙ اى#صاض ال#صًٓ ى#افقْا         الطابع :

ّظ ##طٍه  ##ً الػ##عٕ لقع##ْز الك##خاب٘  ##ً ال##سفاعي ون##ا ّضز   وْل##ُ      
 .(2)د ٌَّذَِّٓ لَاٌٌُ  ٌِئِمٌَْ ِٔيُِْ ًَلَؼًَُُّ  ٌٌَْ َْوَاػٌَُٔا َِا لُرٌٍُِ  عالر

اىصاض الصًٓ أقابْا الكخاب٘ باؾطاحاىل ْٓو معطو#٘ أح#سي    اـامؼ :
فقس  قسو   ا٦ٓاىل الػابق٘ أٌ و ال املػسنني   غ#أل از ّبقك#س القطب#٘    

 الُٔ  عال مً  َاىل م عسزٗ:
َْنََّْٓ  ذَّثَغَ ضِضٌَْ َْ  ٌٍَّدوِ  ما ّضز وال  ؿطٗ إٓاىل بقْلُ  عالر ا٤ّل :

ل ه##از ب##ني ي لأ##اٌ ا(3)دٌٍَّددوِ ًََِددىًَْ هُ ظَيَددنمُُ ًَتِدد ْسَ  ٌَّْصِددريُوََّدْٓ تَدداءَ تََِّددََطٍ ِِددْٓ   

 املػسنني ّالصًٓ وفطّا.
ي ّوطب#٘ ال از   ا#اع لطن#ْاٌ از  االسفاع  ً الياْٗ ّال يعٓ#ل   الثاىٔ٘ :

 . عال

                                                           

 .32غْضٗ ا٢حعاب  (1)
 .168غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .162غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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تَؼَسَ ٌَمَُّْ َِٓم  ٌٍَّوُ ػٍَََ  ٌُّْؤِِْنِنيَ إِاْ وْلُ  عال وال مثاٌ إٓاىلر :الثالث٘ 

          ْْ ًَِإ َّدَح  ٌِْؽْى  ًَ ٌِْىَرداَب    ُْ ُُّيد ٍِّ َُّؼ ًَ  ُْ ََوِِّْي ُّد ًَ َّاِذدِو  َ ُْ ِْْي ٍَد ٍُدٌ  َػ َّْر  ُْ ُْٔفَِّدِي َْ  ْٓ ِِد  ًٙ ُْ َضُسدٌ  وَدأٌُ   ِنِْي

 .(1)دِِْٓ لَثًُْ ٌَفِِ ضََٚيٍ ُِثِنيٍ

ًٯ فنجٕٛ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ّلطً م#ً  ي#س از   م
 ٓسل بالس٢ل٘ ال هنئ٘  سٙ أٌ زفا َه  يُ ؾ ط ز  ع ّ ل. باملػسنني مما

ّمل  صوط ا٦ٓ٘ أ #٣ِ الق #ال أّ أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه        
و ايه زفاع قضي امنا أخربىل ا٦ٓ٘ واىٌْ ٍّْ أٌ ٓإمطٍه بُ مما ٓسل  سٙ 

 ً  ٣ّ #ُ إٓ#اىل الق#طإٌ ّ عؤ #ُ لسنػ#سنني ّ عسٔن#ُ ي#ه ال  #اب ّغ#يً          
 قْٚ.ال 

اخا##اض إٓ##٘ الاخ##ث  ##ً ا ك##اي املػ##سنني با٨غ## جاب٘ ز       الطابع##٘ :
 ّالطغْلي ٍّصِ ا٨غ جاب٘ مً أبَٙ مكازٓق القطب٘ ال از  عال.

 اٌَت ِىػظت

ّمْ ع٘ي ّالْ غ: اليكذ ّال صوري بالعْاو ي ٓقال ّ عُ ٓععُ ّ عّا 
    ٘  ن##ْو  ّٓق##ال: ا ع##غ: أٖ وا##ل املْ ع##٘ ّب##ني ا٤م##ط ب##املعطّي ّاملْ ع##

ّخكْم مطسقي ّوصا شاىل اليػا٘ بني اليَٕ  #ً املي #ط ّب#ني املْ ع#٘ي     
ٕٳ مً ا ٲع٪َغ بُ  ريِّ) ٫ّٰ َغ بغريِي ّالؿق  .(2)(الػعٔس٫ مً 

مً  ا٨ىػاٌأىَا زاض املْ ع٘ ي اش ٓ عغ فَٔا ّمً خكاٜل اؿٔاٗ السىٔا 
ّاملْ ع٘  عٛ ّمكساء  ي ىفػُ ّمً  ريِ ّمما حْلُ مً ا٦ٓاىل ّالرباٍني

ِ َْْٔفَُِّيُِْرمً  نْماىل وْلُ  عال  ُْ ََّاذِنَا نِِ  ٓنَاقِ ًَنِ ٢ّبس مً  (3) دسَنُفِّيِ

 .ٓا ُ ميَا ا٨ عاظ ّا٨  ااض٦الياؽ ّمسع ٗ ٛ آاىل محٔسٗ  فهل از باضا

                                                           

 .164غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .2/286الكخاح   السغ٘  (2)
 .53غْضٗ فكست  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   151

ٍّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ مً مكازٓق ّأفطاز ا٦ٓاىل اليت  صوطٍا ا٦ٓ٘ أ ٣ِ 
اليت ٓسضوَا الياؽ عاغ٘ الك#رب لقْل#ُ   ال ْىٔ٘ أو أٌ القسض امل ٔقً ا٦ٓاىل 

ّا٤ف#٣ا  و#ْاٌ  ٤فاء ّ #امل ا ٦دّملْنْع ا٦ٓاىل ٍّْ   اسَنُفِّيُِْ عال ر

 .ّ  اليفْؽ 
اىل ال ْىٔ##٘ ّػس##ٕ مه##امٔيَا  اؾ##ْاب ٍ##ْ ا٤ّل لأ##اٌ الق##طإٌ ل٧ٓ##   

٤ٌّ ول إٓ#٘ وطإىٔ#٘   القسغٔ٘   ٍسآ٘ الياؽ غال الك٣ح ّفعل اـرياىل 
معجعٗ بصا َاي ّ اٛىل مػإل٘ الط٠ٓ٘  )غيطَٓه( لسغال  ّبٔاٌ مْنْ ٔ٘ 

٘ حاغ٘ الاك#طي ّم#ً ا٨ ج#اظ أٌ ا٦ٓ#٘ القطإى     حػ#ٔ٘   مسا َ#ا ّض٠ٓ#٘     ٔ#
٠ٓ٘ ّغ#ٔس٘ لس #سبط فَٔ#اي ٍّ#ْ ٢     ضمسَا ّض٠ٓ٘ وسنا َاي ّقريّضٗ ٍصِ الط

 ّوٌْ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ معجعٗ  قسٔ٘.ي ٓ عاضض مع ا٤قل 
ّميَا إٓ٘ الاخث اليت  اني حا ٘ الياؽ ل٩م ثال ٤ّامط از  ع ّ ل ي 
ّمي##افع ٍ##صِ ا٨غ## جاب٘ ي م##ع وث##طٗ ّؾ##سٗ ب##إؽ  ##ٔـ ال##صًٓ وف##طّا        

 .ميَه اوّا٨ى قّاقطاضٍه  سٙ الق ال ّاضاز َه الاطـ باملػسنني 
بإٌ الييب قن#سّا ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ       فنا أٌ مسعْا 

ٓق ف##ٌْ أث##طٍه ح ##ٙ  جس##ْا الػ##ري م##ْ م ##٘ ي ل  ##ٌْ إٓ##٘ الاخ##ث حج##٘  
ّمْ ع٘ لسنػسنني بسعّو قسء ا٨مياٌ ّحػً ال ْول  سٙ از  ع ّ ل 

  ياب ّمْ ع٘ لسياؽ ّحثّا يه ٨  ياب قاضب٘ الياْٗ ّال يعٓل ي ٍّصا ا٨
ز حا ٘ لسنػسنني ّمْ ع٘ يه ٤ىُ م#ً الؿ#ْاٍس  س#ٙ الطبْبٔ#٘ املطسق#٘      

بكطي الياؽ  ً قاضب٘ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه       غاخاىُ 
 .ّالصًٓ إميْا بطغال ُ

 .فاٌ وست وس واىت ٍصِ احملاضب٘ مْ ْزٗ ٍّٕ مْنْع إٓ٘ الاخث
لييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ  ّاؾْاب أٌ ّ ْز ٍصِ احملاضب٘ ّاضازٗ و ال ا

ال#صًٓ وف#طّا م#ً    واىت واٜن٘ ّل يَا مل  ع#ه الي#اؽ ي ّمل ٓػ# طع     ّغسه
وطٓـ ؼطٓض السّل ال ربٚ إى#صاا والسّل#٘ الطّماىٔ#٘ ّالفاضغ#ٔ٘ ّمس#ك      
اؿاؿ٘  سٙ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّا٨غ٣و ي ّ سو ا٨غ طا ٘ 
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سزٗ ي ّؾ#اٍس  س#ٙ ق#سء    ٍصا واٜه   ول ظماٌ ّفُٔ مْ ع٘ ّحج٘ م ج# 
 .ىاْ ُ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

حملاضب#٘ الي#اؽ ا٨غ#٣و ي ف#الع ؼ ٍ#ْ       ّأم#ا أٌ إٓ#٘ الاخ#ث مْن#ْع     
 ً الكخٔذ ي اش أىَا  اني  جع الصًٓ وفطّا  ً ا٨غ نطاض   قاضب ُ ي ّ

الكرب   مٔساٌ الق ال مل٣واٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ مً 
     املَا طًٓ ّا٤ىكاض .

 اٌَت سمحت

الياؽ ّلسياؽ ّ سٙ الياؽ ي مً ا جاظ القطإٌ أٌ ول إٓ٘ ميُ ضمح٘ ب
٢ّ ؽ ل مكازٓق الطمح٘ فَٔا بإٓاو أّ أغااب أّ مْنْع اليعّل ي ّمً 
خكاٜل ضمح٘ از العن#ْو ّ #سو اؿك#ط أّ ال قٔٔ#س ي ّٓ#سل  سٔ#ُ وْل#ُ        

ل اق#ٙ مك#ازٓق ضمح#٘ از با٦ٓ#٘      (1) دإَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَاٌَِّنيًَََِا َْضْسٍَْنَانَ  عال ر

 ّ قسٓط  ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  سٙ ّ ِْ : يالقطإىٔ٘ مػ نطٗ ّم جسزٗ
 : ّما أضغسياا بالقطإٌ ا٢ ضمح٘ لسعاملني . ا٤ّل

 : ّما أضغسياا با٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ا٢ ضمح٘ لسعاملني .الثاىٕ 
 ٓاىل القطإٌ ا٢ ضمح٘ لسعاملني .: ّما أضغسياا ب ٣ّٗ إالثالث 
 ضغسياا ا٢ لٔػ جٔ  لك امل١ميٌْ ضمح٘ بالعاملني .أ: ّما الطابع 

ْ  ّم##ا أ :اـ##امؼ  ٌ با٨حػ##اٌ ّالرتاح##هي  ضغ##سياا ا٢ لٔق##ْو امل١مي##
 .ّٓ خسْا ب قْٚ از

 .(2)دمَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِرا٢ لٔ ٌْ امل١ميٌْ ضغسيااّما أ :الػازؽ 

 مكازٓق خطّ َه لسياؽ بسخاظ إٓ٘ الاخث: ّمً

                                                           

 .107غْضٗ ا٤ىأاٛ  (1)
 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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حػً ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ  سٙ مْ املكساء العنسٕ لقاىٌْ ّ ْب 
ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل ّلأ#اٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ أٌ ٍ#صِ ا٨غ# جاب٘ ن#ٔاٛ ٓ#يري        

 زضّب ايسآ٘ ي ّّوآ٘ مً متازٖ الصًٓ وفطّا بالعسه ّالغٕ ّال عسٖ .
ٍصِ ا٨غ جاب٘ ّأىَا   مْنْع الق ال ي  ّمً ا٨ جاظ   املقاو غيدٔ٘
 ّؼ نل ٍصِ ا٨غ جاب٘ ّ ٍّْا :

 : اىَا مً زفاع املػسنني  ً الياْٗ ّال يعٓل . ا٤ّل
بسخاظ اىقطاع السفاع باى َاٛ معطو٘ أحس ي ال فقُ   السًٓ : اضازٗ الثاىٕ 

ّاىكطاي  ٔـ الصًٓ وفطّا ي ّاطنٝياٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
ّأقخابُ  سٙ اىػخاب  ٔـ الصًٓ وفطّا ال م ٘ ي فقس وال الييب قسٙ 

اخ#طج   إث#اض الق#ْو ّاىع#ط م#اشا      )سه لعس#ٕ  سٔ#ُ الػ#٣و   از  سُٔ ّإلُ ّغ
ٓكيعٌْ ّم#ا ٓطٓ#سٌّي ف#إٌ و#اىْا و#س  يا#ْا اـٔ#ل ّام ط#ْا ا٢ب#ل ف#إىَه           

 .(1)(ٓطٓسٌّ م ٘ي ّاٌ ضواْا اـٔل ّغاوْا ا٢بل
ٔل ل٩ اضٗ  سٙ املسٓي#٘ خاق#٘ ّأٌ  #ٔـ املؿ#طوني     بسخاظ مياغا٘ اـ

 اّٛا هاٜيت فطؽ مل  طو  ظَْضٍا   الططٓق مً م ٘ ال مٔساٌ معطو٘ 
أح##س ل  ##ٌْ  ##اٍعٗ لس ##ط ّالف##ط ي ّل٩ ##اضٗ ّا٨ىقه##اض  س##ٙ الط##طي   

ليكطٗ الييب قنس قسٙ  خطي ّمل ٓعسنْا أٌ از  ع ّ ل أىعل امل٣ٜ ٘ا٦
 ّأقخابُ . ُٔ ّإلُ ّغسهاز  س

ّمً ميافع امل٣ٜ ٘ ّاـٔ#ل ال#يت ٓطواْىَ#ا ق#ريّضٗ خٔ#ل املؿ#طوني         
اـ#ْي ّالف#عع     ل#سبٔ    فْل ّ طزز أشٍ#ل ال#صًٓ وف#طّا ّق#اض غ#ااّا      

سَنٍُْمِِ نِِ لٌٍُُبِ  ٌَّذَِّٓ وَفَدفًُ   رْغَه ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عالىف

 .(2)دُّنََأيْ تِوِ سٍََُْأًا ًََِىًَْ ىُُْ  ٌنماضُ ًَتِ ْسَ َِصٌٍَْ  ٌظَّاٌِِّنيَ ٌفوػْةَ تَِّا َْبْفَوٌُ  تِاٌٍَّوِ َِا ٌَُْ 

                                                           

 .3/76الػريٗ اليآْ٘ ٢بً وثري  (1)
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واىت اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ٤مط از  #ع ّ #ل ّأم#ط     : الثالث
 #افط ف#طزّا  امع#ّا لس#سفاع     ىأُ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه هط#اضزٗ الع#سّ ال  

 .ّالغعّ
   الْٔو ال الٕ ملعطو٘ أحس مً لْاحق: واىت اغ جاب٘ الكخاب٘ الطابع 

 .(1)دٌَََّْ  ٌْرَمََ  ٌْعَّْؼَاِْر سك املعطو٘ ّ نْماىل وْلُ  عال

 ىَا مقسم٘ لسسفاع .ا: اـامؼ 
ّاغ جاب٘ الكخاب٘   املقاو أ ه مً أٌ ي ٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ 

  يخكط بالسفاع ّايجْو اش  ؿنل أمْضّا :
 : بٔاٌ قسء امياٌ املَا طًٓ ّا٤ىكاض . أ٢ّّ
 :  ا ٔت امليافقني ّامليافقاىل ّوطع مشا  َه .ثاىّٔا 
:  إزٓ  الكخاب٘ بعسو الْوْي  يس املكٔا٘ ّاؿعٌ ّا٤غٙ  سٙ ثالثّا 

ي ٍّ#ْ م#ً مك#ازٓق    ٣بس مً السفاع ّ سو الف ْض فُٔ أّ القع#ْز الؿَساٛ ف
 .(2)د سْرَََؼْرُُْ ِِْٓ لٌُمجٍ ًَِِْٓ ضِتَاطِ  ًًٌََََِْْْْػُِّوً  ٌَيُُْ َِا روْلُ  عال

ه ّ نْو الكخابٔاىل   : بٔاٌ قرب املَا طًٓ ّا٤ىكاض ّ ْاٜسَ ضابعّا
ي ّمل ٓطز خرب ٓفٔس حث  اٜس٘ أح#س الك#خاب٘ ل#ُ  س#ٙ القع#ْز      مطناٗ از

خاق٘ مع ؾسٗ اؾطاحاىل اليت   ٌْ  صضّا   املقاو ي ّفُٔ ؾاٍس  سٙ  سو 
اٛ أّ اىكاىل امل#١ميني ّ ْاٜس#َه لسني#افقني ّم#ا ٓاث#ٌْ م#ً الػ#نْو ي        اقغ

ٍّصِ ا٨غ جاب٘ ضمح#٘ لسن#١ميني   ال#سىٔا ّا٦خ#طٗ ي أم#ا   ال#سىٔا فن#ً        
: ِْ ّ 

 :  ينٔ٘ مس ٘ ا٤خْٗ ا٨مياىٔ٘ ب#ني املػ#سنني لك#اغ٘ ال ق#ْٚ ال#يت     ا٤ّل 
 ع#ال    ق وْل#ُ  ي لٔ #ٌْ م#ً مك#ازٓ     كً بَا اغ جاب َه ز ّالطغ#ْل 

د أٖ اغ نطّا  سٙ ىَو ال قْٚ   حال الػسه مثسنا ًَ ذَّمٌَْ رخامت٘ إٓ٘ الاخث

                                                           

 .166غْضٗ إل  نطاٌ   (1)
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ّ  ْٓو ال الٕ  يؼسْا بسااؽ ال قْٚ   شاىل ا٨غ جاب٘   ْٓو معطو٘ أحس
ي فٔ #ٌْ ال قٔ#س   ال ق#ْٚ لٔ#إ ٕ بع#سٍا ال دفٔ#ً  #يَه     يا م#ً أبَ#ٙ غ#يً    

 .ال قْٚ مً باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ هفأٍه
: قريّضٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض أغْٗ لعنْو امل١ميني ّامل١مياىل   ثاىٕ ال

 ال ساؼ با٨حػاٌ لسصاىل ّالغري .
: ٍصِ ا٨غ جاب٘ ّاؤ#٘ م#ً امليا #اٗ ب#ني ال ف#اض لس#َجْو  س#ٙ        الثالث 

 املسٓي٘ ّا٨ َاظ  سٙ ا٨غ٣و .
: ىعّل الثْاب العا ل م#ً  ي#س از  س#ٙ امل#١ميني لك#ربٍه        الطابع 

 سفاع ّالصب  ً حسّز از.ال
 .افقْا: زضٛ نطض الصًٓ ىاـامؼ 

ي ّح#ثَه  س#ٙ السج#ْٛ ال    ظٓازٗ امياٌ املػسنني ّاملػ#سناىل  :الػازؽ 
ي ٍّ#ْ ال#صٖ  #سل  سٔ#ُ ا٦ٓ#٘ ال الٔ#٘       ال ْول  سٙ از   زفع ؾطّض العسّ

 ٌٍَّدوُ ًَِٔؼْدَُ   ًَلَداٌٌُ  ؼََّْدثُنَا   ّاليت   عسق ب#صاىل مْن#ْع إٓ#٘ الاخ#ث بقْل#ُ  ع#الر      

 .(1)د ٌٌَْوًُِْ

: فٞ الاؿاضٗ   شاىل إٓ٘ الاخث  س#ٙ ا٨غ# جاب٘ ز ّضغ#ْلُ    الػابع 
 بالْ س ال طٓه مً  يس از بالثْاب الععٔه  سٙ ا٨حػاٌ ّال قْٚ .

ّأما   ا٦خطٗ فاٌ ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ باب لسفْظ بالثْاب العع#ٔه  
ٍّْ الصٖ  سل  سُٔ إٓ٘ الاخث ي ٢ّ ٓيخكط ٍصا الثْاب بالصًٓ ٓػ جٔ  

 :ز ّضغْلُ بل ٓؿنل  ريِ مً ّ ِْ
 : الصًٓ ١ٓاظضٌّ الصٖ ٓػ جٔ  ز ّضغْلُ . ا٤ّل
 الكسٯ  ً غأل از . : الصًٓ مل ٓيك ْا لسنيافقني ّواوٍْه  الثاىٕ 

ً      الثالث  اي#سٚ   :  قطٓ  أبي#اٛ ّشضٓ#٘ ال#صٖ ٓػ# جٔ  ز ّضغ#ْلُ م#
ًََِْما  ٌْعِدَُّ ضُ نَىَداَْ ٌََُِِِٚدِْْٓ َّرَِّْدِْْٓ نِدِ  ٌَُِّّّْنَدحِ       رّالك٣حي وال  عال
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ٍَُِدا َْبُدُّمىَُّا ًَََّّْدرََْفِظَا    ًَوَاَْ ذَؽْرَوُ وَنٌَ ٌَيَُّا ًَوَاَْ َْتٌُىَُّا صَاٌِؽَا نَىَضَ دَ ضَتوهَ َْْْ َّثْ

 .(1)دوَنََىَُّا ضَؼَّْحً ِِْٓ ضَتأهَ ًََِا نَؼٍَْرُوُ ػَْٓ َِْْفُِ اٌَِهَ ذَىًًُِّْ َِا ٌَُْ ذََّْرََِغْ ػٍََْْوِ صَثْفَ 

 احل جت ٌَت اٌبحث

لق##س  ع##ل از  ##ع ّ ##ل الي##اؽ ق ##ا ني الٔ##ُ   ىؿ##إ َه ّأضظاوَ##ه    
ي ٢ّ ؽ ل ٍصِ اؿا ٘ بإمْض السىٔا ّاحس ميَه أغااب اغ سام٘ حٔاٗ ولّ

بل  ؿنل  امل ا٦خ#طٗ ٤ٌّ ال#سىٔا معض #٘ ا٦خ#طٗ  فه#ل از  #ع ّ #ل        
٘   فن٥ٍا باؿجو ّالرباٍ ي ّبع#ث ا٤ىأ#اٛ   ني اليت  سل  س#ٙ ضبْبٔ #ُ املطسق#

ي ك٣ح   اؿٔاٗ السىٔاىعل ال    الػنآّ٘ يسآ٘ الياؽ ال ا٨مياٌ ّالّأ
ي لٔ #ٌْ م#ً   ا٦خطٗ ّل#ا َه م#ً ا٤ٍ#ْال فَٔ#ا     فْظٍه    املّلا َه ّ

ال##سىٔا ل٥م##ً ّالػ##٣م٘     مك##ازٓق ضمح##٘ از بالي##اؽ ٍ##ْ ٍ##سآ َه    
 .ا٦خطٗ

ٍّل ٍسآ٘ الفطز ليجا ُ بالصاىل أو ٨ضازٗ املعيٙ ا٤ ه ي اؾْاب ٍ#ْ  
الثاىٕ ي ٍّْ م#ً مك#ازٓق ضمح#٘ از  #ع ّ #ل ّم#ً ّ #ِْ الؿ#فا ٘           

 . (2)دَِْٓ اَ   ٌَّذُِ َّشْفَغُ ػِنَُّْهُ إَِّٙ تِئِأِْوِر  وْلُ  عال  جسٙ ٗ اليت ا٦خط

القٔام#٘ ىؿ#ط    اشا واٌ ْٓوّ ً ا٨ماو  عفط الكازء  سُٔ الػ٣و وال: 
 .(3)(از  ااضا ّ عال ضمح ُ ح ٙ ٓطنع ابسٔؼ   ضمح ُ

 ّؼ نل اؿا ٘ بسخاظ إٓاىل القطإٌ ّ ٍّْا :
 : و اج الياؽ القطإٌ مجس٘ . ا٤ّل

 .(4)غْضٗ مً القطإٌ  سٙ مْ مػ قلإٓ٘ ّ: حا ٘ الياؽ ل ل الثاىٕ 
                                                           

 .82غْضٗ ال ًَ  (1)
 .255غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .7/287الاخاض (3)
(4)        ٘  م##ً ب##ني ؾ##طط  أىع##ط اؾ##عٛ الث##اىٕ ّالعؿ##طًٓ بع##س املاٜ##٘ ال##صٖ  ##اٛ   الك##س
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 : و اج الياؽ ول إٓ٘ مً إٓاىل القطإٌ .الثالث 
  : حا ٘ الياؽ لسجنع بني ا٦ٓ ني مً القطإٌ .الطابع 

٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ّوسَا مً الصخاٜط ّال ي#ْظ ال#يت  عس#َا    
 ّ ل   القطإٌ ٤ىُ و٣مُ ّالكس٘ بٔيُ ّبني العااز .از  ع 

  املق##او ى##عّل إٓ##اىل الق##طإٌ لْم##ّا ّ س##ٙ م##ْ ال ##ْالٕ  ّم##ً ا٦ٓ##اىل 
ّال عاو  مع اورتاٌ ؾطط ميَا بإغااب ىعّل  عسَا از  ع ّ ل ثطّٗ باؤ٘ 

 بني أٓسٖ املػسنني ّفُٔ ّ ِْ :
 : حفغ املػسنني ٦ٓاىل القطإٌ . ا٤ّل

 قطٓ  معيٙ ا٦ٓ#٘ القطإىٔ#٘ ٤شٍ#اٌ املػ#سنني ٍّ#ْ م#ً ّ #ِْ         :الثاىٕ 
 ال دفًٔ  يَه .

 َْٓ مَفَّ َ  ٌٍَّوُ ػَدنىُُْ ًَػٍَِدَُ   ر ل ال دفًٔ الْاضز   وْلُ  عالٍّل ى

         ْٓ َُّىد  ْْ ًَِإ  ِٓ ْْ ِِداَئَر ٍُِثدٌ   ِْ َّ ِِاَئدٌح َصداِتَفٌج   ُْ ِِدْنُى  ْٓ َُّىد  ْْ ُْ َضْؼًفا َندِئ ْم ِنُْى َْ

هٔ#ساٌ الق #ال ّح#ال     (1)دٌَْْ ٌ ٍَِِّْثٌُ  ٌَْْفَِْْٓ تِئِاِْْ  ٌٍَّوِ ًَ ٌٍَّوُ َِغَ  ٌصمداتِفَِّٓ ِِنْىُُْ 

ٛ اؿ##طبي اؾ## نَددئِْْ َّىُددْٓ ِِددنْىُُْ ِِائَددحٌ   رْاب ٢ي لٔ ##ٌْ م##ً مع##اىٕ الف##ا

 .قرب املػسنني   طا ٘ ازي ّقربٍه  ً معكٔ٘ از (2)دصَاتِفَجٌ

ىعّل إٓاىل القطإٌ ّبٔاىَا ل٥ح او ّالػيً ّميَا  ّمً ال دفًٔ  ْالٕ
ُ ّفع#ل الك#اؿاىل ي   إٓ٘ الاخث اش  اني لعّو ا٨غ# جاب٘ ٤م#ط از ّضغ#ْل   

 :ٍّياا مػإل اٌ
: ماشا لْ مل ٓإمط از  ع ّ ل ب#اـطّج مل٣حق#٘  #ٔـ ال#صًٓ      ا٤ّل

 وفطّا .

                                                                                                                                                 

بؿ##طط  161ا٦ٓ##٘ ّا٤ضبع##ني بع##س املاٜ##٘ م##ً ٍ##صا ال فػ##ري   الك##س٘ ب##ني ؾ##طط م##ً   
 .164مً ا٦ٓ٘ 

 .66غْضٗ ا٤ىفال  (1)
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م يع املَا طٌّ ّا٤ىكاض  #ً  سأ#٘ أم#ط ّى#ساٛ ال#ييب      ا: ماشا لْ الثاىٔ٘ 
 .عسّالخسً باـطّج قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

سخ٘ ي ّ ي#سما و#ال   فاٌ از  ع ّ ل ٍْ أ سه باملك# ا٤ّل أما املػإل٘ 
اح ج#ْا  س#ٙ ؾ#دل     (1)دإِِّٔدِ ظَاػِدًٌ نِدِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَدحً    ر عال لسن٣ٜ ٘

  (2) دٌَوُ ٍُِْهُ  ٌَّمٌََّ خِ ًَ َٕضْ ِرمْنْ َا ٨وطاضٍه بإٌو جْا  سٙ اـسٔف٘ ّمل 

ى ##اضٖ ون##ا ٓ##صٍ  ل##ُ  ام##٘   ٍّ##صا ا٨ح ج##اج ل##ٔؼ م##ً ا٨غ## فَاو ا٨  
ي امنا ٍْ مً باب الطمح٘ ّالؿفق٘ بالياؽ ّال ْغل ّال هطع ال املفػطًٓ

از  ع ّ ل بإٌ هعل الياؽ وسَه مً أٍل ا٨مياٌ ّال قْٚ فػنع از  ع 
 .(3)دإِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْرو٣مَه ّأ ابَه بقْلُ ل ّ

ّمً  سه از  #ع ّ #ل   املق#او ال دفٔ#ً  #ً املػ#سنني ب#إٌ أم#طٍه         
باـطّج مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه خس#ً الع#سّ ي لٔ #ٌْ ٍ#صا       

 اـطّج مً أبَٙ مكازٓق ال دفًٔ مً ّ ِْ :
: فٞ الس ْٗ ّاليساٛ لسدطّج مً وال الييب قنس قسٙ از  سُٔ  أ٢ّّ

 ّالثْاب .  طبا٤ّإلُ ّغسه بْحٕ مً  يس از ي ّفُٔ ىْع ّ س 
: اؾرتاط الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإىُ ٢ ىطج معُ ا٢ مً ثاىّٔا 

 حهط معطو٘ أحس .
٨شٌ ال املي#افقني  :  سو ا طاٛ الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه ا  ثالثّا 

باـطّج ال معطو٘ أحس ي ّحٔينا  اٛ لُ  اس از بً أبٕ ب#ً أب#ٕ غ#سْل    
 ّغإلُ اـطّج .

 فقال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه : ٢ .
 :  سو ّوْع و ال   ٍصا اـطّج . ضابعّا

                                                           

 .30غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .107غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (3)
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ي ّمع غاملني قخابُالييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأ: ض ْع خامػّا 
ه مل ٓػقط أّ ٓ دسً أّ ميْىل ّاحس ميَه   ططٓق الصٍاب ؾسٗ  طاحا َ

أّ العْزٗ ال املسٓي٘ ي ّفُٔ  ا ٔت لسصًٓ ىافقْا ّميع لؿنا  َه ي ّلٔ #ٌْ  
ال مح##طاٛ ا٤غ##س امل عق##  لْاوع##٘ أح##س ي   خ##طّج املَ##ا طًٓ ّا٤ىك##اض  

َٙ ذَىٌٌُُٔ   َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ ّض ْ َه غاملني مً أغااب ّمكازٓق وْلُ  عالر

ُْ إِاَ  ضَفَتٌُ  نِِ  َٕضْ ِ ًَْْ وَأٌُ  غَُاٍ ٌٌَْ وَأٌُ  ػِنََُّْٔا َِا َِا ذٌُ  وَاٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  ًَلَاٌٌُ  ٌِئِمٌَْ ِٔيِ

 .(1)دًََِا لُرٌٍُِ  ٌَِْعْؼًََ  ٌٍَّوُ اٌَِهَ ؼََّْفَجَ نِِ لٌٍُُتِيُِْ

: مي#ع ا٨خ# ٣ي ب#ني املػ#سنني غك#ْم أغ#ااب ى#عّل إٓ#اىل         الثالث 
 سٙ ٍصِ ا٤غااب مً الؿْاٍس  سٙ ّحسٗ القطإٌ ملا   ا٨ فاء ّا٨مجاع 

 املػسنني ي ّاغ قطاَٜه السضّؽ ّاملْا غ مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ .
: مْنْ ٔ٘ أغااب ىعّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ#٘    ع#ٔني أّاٌ ىعّي#ا ي    الطابع 

 زث اليت ىعلت غكْقَا .ّالْواٜع ّاؿْا
ىعّل القطإٌ مً  يس  : أغااب اليعّل مً الؿْاٍس  سٙ قسءاـامؼ 
 ي ّميُ إٓ٘ الاخث اليت   هنً أمْضّا :از  ع ّ ل

 ىكاض ٤مط از ّضغْلُ .املَا طًٓ ّا٤اىقٔاز ا٨خااض  ً : ا٤ّل 
 اقاب َه باؾطّح ّالقطّح .ّ: الْقً ّبٔاٌ حال املػسنني الثاىٕ 

 : الْ س ال طٓه مً  يس از  ع ّ ل با٤ ط ّالثْاب الععٔه .الثالث 
ّالعس٘ ّالفعل الصٖ ٓرت    سُٔ ّالثْاب :  عٔني مْنْع ا٤ ط الطابع 

 شاىل ا٤ ط .
       ّول فطز ميَا حا ٘ لسنػسنني ّغأل ق٣ح ّضؾاز .

 
 
 

                                                           

 .156غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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 إٌؼُ اٌخً حزوشه  آٌت اٌبحث

لقس  عل از  ع ّ ل القطإٌ  أاىّا ل ل ؾٕ ّفُٔ ما و اج الياؽ الُٔي 
ّأىااٛ مً  سه الغٔ  ها ٓ فٕ لس ؿً ّالأاٌي ّو#س أخ#رب از  #ع ّ #ل     

ي (1)دًََِا مٍََمْدُ  ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ إَِّٙ ٌَِْؼْثًًُُُِّْ  س٘ خسق الياؽ بقْلُ  عالر 

  ا٦ٓ#٘ أ #٣ِي ّو#سمَه   الرت ٔ#       ؽفإؾطا از  ع ّ ل اؾً مع اليا
لٔؼ لعسْ امليعل٘ ّل ً لػاق خسقَه  س#ٙ خس#ق إزو ب#سلٔل أٌ ابس#ٔؼ م#ً      

نَََّدعًَُُّ  إَِّٙ إِتٍِْدْسَ وَداَْ ِِدْٓ     اؾً ّواٌ حان#طّا خس#ق إزوي و#ال  ع#الر    

 .(2)د ٌْعِٓأ نَفَََّكَ ػَْٓ َِْْفِ ضَتأوِ

ك##ازٓق ٍ##صِ الغآ##٘  ّ فه##ل از  ##ع ّ ##ل ّب##ٔٯً   الق##طإٌ ؼق##ق م   
الػامٔ٘ي ّميُ إٓ٘ الاخث اليت أخربىل  #ً ؾ#اٍس حان#ط ال ٓ#ْو القٔام#٘      
 سٙ  اازٗ الياؽ ز  ع ّ ل با٨غ جاب٘ ل#ُ غ#اخاىُ ب خن#ل اؾطاح#اىل     

ازي ّ ثأت أفطازٍا اليت ّال هخٔ٘ باليفْؽ مً أ ل  عاٍس الياؽ  اازٗ 
ّلٔ ٌْ مً مكازٓق ا٦ٓ٘  ٓطٓسٍا از  ع ّ ل   ا٤ضض ال ْٓو القٔام٘ي

العاازٗ  (3)دًََِا مٍََمْدُ  ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ إَِّٙ ٌَِْؼْثًُُُِّْأ ٣ِ مً غْضٗ الصاضٓاىلر

بال ٔفٔ٘ اليت أمط بَا ّأضٓسٍا يهي ّاليت ٓيالٌْ معَا ا٤ ط الععٔه الصٖ 
  صوطِ إٓ٘ الاخث. 

ّأخ##ربىل إٓ##٘ الاخ##ث  ##ً اغ## جاب٘ املَ##ا طًٓ ّا٤ىك##اض ٤م##ط از       
ّضغْلُي ٍّصِ ا٨غ جاب٘ ىعن٘ م#ً  ي#س از ب#صا َا ّىفعَ#ا ّثْابَ#اي ٢ّ      

ا٨غ## جاب٘ ٤م##ط از ا٢ ب ْفٔ##ق مي##ُ غ##اخاىُي ٍّ##ْ م##ً  س##ٙ ٓق##سض العا##س 
 .(4)د ٌْؼَاٌَِّنيَ ًََِا ذَشَاءًَُْ إَِّٙ َْْْ َّشَاءَ  ٌٍَّوُ ضَبو نْماىل وْلُ  عالر

                                                           

 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (1)
 .50غْضٗ ال ًَ  (2)
 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (3)
 .29غْضٗ ال  ْٓط  (4)
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ّمً اليعه   إٓ٘ الاخث الؿَازٗ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
بالطغ##ال٘ي ّّ ##ْز أم##٘  ػ## جٔ  ل##ُ   حٔا ##ُي ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ   

 .(1)دوُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِ عالر

لساؿ#اضٗ  لقس أقٔ  املػسنٌْ باؾطاحاىل الؿسٓسٗ ّ اٛىل إٓ٘ الاخث 
با٤ ط الععٔه  سٙ ٍصِ ا٨قاب٘ ّشاىل ا٤ ط ىعن٘  عنٙي ّل ً از  ع 

ّول خري ّلصٗ ي  ّا٤ّفٙ فإخرب بإٌ أ ط امل١ميني  عٔه متّ ل ٓعطٕ با٤
 ّ اط٘ حػي٘ ٍٕ ىعن٘ي ّوصا ول مطسْب ّ آ٘ محٔسٗ.

 بإمطًٓ :ّؤل 
 .ما ٓطسق  سٙ اليعه   اؿٔاٗ السىٔا ٍْ مً باب اجملاظ  ا٤ّل :
 اليعه اؿقٔقٔ٘    امل ا٦خطٗ. الثاىٕ :

ما الثاىٕ أ ٣ِ فَْ قخٔذي ّل ً اليعه   السىٔا حقٔقٔ٘ أٓه#ّاي و#ال   أ
ي ّمً فهل از  #ع ّ #ل أى#ُ أىع#ه     (2)دًََْسْثَغَ ػٍََْْىُُْ ِٔؼََّوُ ظَاىِفَجَ ًَتَاوِنَدحً  عالر

الياؽ مجٔعّا باؿْاؽ ّاملال ّالطظء ّاملطط ّاليااىل ّأغااب اليق#ل    سٙ
 ضها  سا بالػ ً بال ْاو  .  الرب ّالاخط ثه   اؾْي ّ

 فه##ل  س##ٙ امل##١ميني ب##يعه خاق##٘   عس##ق بايسآ##٘ ّالك##٣ح ّميَ##ا  ّ
 . مهامني إٓ٘ الاخث

ا٢ مع القطٓي#٘ الك#اضف٘    يّلْ زاض ا٤مط بني اؿقٔق٘ فا٤قل ٍْ ا٤ّل
لسنجاظي ّهْظ  قسٓط ا٦ٓ٘: ّأٌ  عسّا ىعن٘ از ٢ ؼكٍْاي أٖ ّأٌ  عسّا 
ىعن٘ از   اؿٔاٗ السىٔا ٢ ؼكٍْاي ّوصا ٓكذ ّأٌ  عسّا ىعن٘ از   ول 

ي ّأٌ  عسّا ىعن٘ از  سٙ أٖ ّاحس مً غا ٘ مً اؿٔاٗ السىٔا ٢ ؼكٍْا
 .الياؽ ٢ ؼكٍْا

 

                                                           

 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .20غْضٗ لقناٌ  (2)
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 صٍت بني أوي وآخش اٌَتاٌ

اب سأىل إٓ٘ الاخث بالثياٛ  سٙ الكخاب٘ الصًٓ ا ك#فْا بك#فاىل وطمي#٘    
 م عسزٗ   مسٗ ْٓو ّلٔس ُ ي ّوس ّثقت ا٦ٓ٘ ٍصِ الكفاىل ٍّٕ :

 : ا٨مياٌ باز ّضغْلُ ٨خ  او ا٦ٓ٘ الػابق٘ بصوط قف َه . ا٤ّل
ًَسَدٌْفَ ُّدؤْخِ  ٌٍَّدوُ    رالاؿاضٗ ب#ا٤ ط  س#ٙ شاىل ا٨مي#اٌي و#ال  ع#ال      :الثاىٔ٘ 

 .(1)د ٌُّْؤِِْنِنيَ َْظْفَ  ػَظَِّْا

: ا٨م ثال ّا٨غ جاب٘ ٤مط از   ظماٌ  ؿٔع فُٔ  اازٗ ا٤ّثاٌ الثالث٘ 
١ّٓشٖ ّواضب الصًٓ وفطّا امل١ميني ي ّهَعّا اؾْٔف لق ال ضغْل از 

ّم##ً  ابع##ُ م##ً أٍ##ل بٔ ##ُ ّأق##خابُي و##ال     ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   
وِ ًَ ٌَّذَِّٓ ًًََ  ًََٔصَفًُ  ًٌَُْْ ِهَ ًَ ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  ًَىَاظَفًُ  ًَظَاىًَُُّ  نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّر عال

 .(2)دىُُْ  ٌُّْؤِِْنٌَُْ ؼَمةا ٌَيُُْ َِِْفِفَجٌ ًَضِزْقٌ وَفٌُِّ

باملَا طًٓ ّا٤ىكاض الصًٓ  #صوطٍه   ٓيخكط ا٨مياٌ حقّا ّقسوّاٍّل 
 س##َٔه   إٓ##٘ الاخ##ث ي اش أٌ  ا٦ٓ##٘ أ ##٣ِ أّ خك##ْم ال##صًٓ ّضز الثي##اٛ

ي ط َه ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّإٓ٘ الاخث  نْو ّخكْم مطسق اليػا٘ بني الصًٓ شو
 .اؾْاب ا٨مياٌ أ ه 

ا٨غ جاب٘ ٤مط ّىساٛ ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه     : الطابع٘
ّز٢ل٘ ٍصِ ا٨غ جاب٘  سٙ ال ػسٔه بياْ ُ ّا٨وطاض بإٌ ٓإمطٍه ها أمطِ از 

ًَ ِؼدٌُّ            ر ع ّ لي ّ  ال يعٓل ٌَدٌو  ُْ ِإ ٌَُيُىد َّدا ِإ َّٔ َْ ِم  ٌَد ُّدٌَؼَ ِإ  ُْ ٍُُى ِِدْص َٔدا َتَشدٌف  َْ َّدا  َّٔ ًْ ِإ ُلد

 .(3)دضَتأوِ نٍََْْؼًَّْْ ػَََّٚ صَاٌِؽَا ًََٙ ُّشْفِنْ تِؼِثَادَجِ ضَتأوِ َْؼََُّ   نََّْٓ وَاَْ َّفْظٌُ  

                                                           

 .146غْضٗ اليػاٛ  (1)
 .74غْضٗ ا٤ىفال  (2)
 .110غْضٗ ال ًَ  (3)
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ّ ػعني  ّاّث٣ثد   القطإٌ ماٜ ني لًُّْمً ا٨ جاظ   املقاو ّضّز لفغ ر

لييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لٔ #ٌْ  ال اطاب ّفُٔ  عسز اـمطٗ ي 
 *ًََِدا َّنَِْدكُ ػَدْٓ  ٌْيَدٌٍَ     رلاليآْ٘ لعنْماىل وْلُ  عاالقطإٌ امامّا لسػي٘ 

 .(1)دإِْْ ىٌَُ إَِّٙ ًَؼٌِْ ٌُّؼََ

از  سُٔ  فٔاازض امل١ميٌْ ّامل١مياىل ال ا٨غ جاب٘ ملا ٓقْلُ الييب قسٙ
ّفُٔ خعٖ لسصًٓ ي ّإلُ ّغسه ّما ٓ هنيُ وْلُ مً مكازٓق ا٤مط ّاليَٕ 

 . سٙ ف ي َهىافقْا ي ّبٔاٌ ٨ىعساو ا٤ثط املرت   
ّمل ٓيخكط أمط القطإٌ لس#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ب#القْل ب#ل        

صَدَُّلَحً ذََُيأدفُىُُْ   مُدذْ ِِدْٓ َِْْدٌَ ٌِيُِْ    ر اٛىل لُ ا٤ّامط بالفع#ل ميَ#ا وْل#ُ  ع#ال     

 . (2)دًَذََُوِّْيُِْ تِيَا ًَصًَِّ ػٍََْْيُِْ إِْم صََٚذَهَ سَىٌَٓ ٌَيُُْ ًَ ٌٍَّوُ سَِّْغٌ ػٌٍَُِْ

ل  ٌْ   شاىل ا٤مط ا٨يٕ لسييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه بالفع#ل     
  ٔاٌ شاىل الفعل .از ْٗ لسنػسنني ل٩غ جاب٘ ٤مط از  ع ّ ل ب

لييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٍْ ال ا ا٤مط ا٨يٕ ّا٤قل  
سل زلٔل  س#ٙ  ٓاؿاء املػسنني بُ ّمشْيه بعنْو اـطاب ّا٤مط ا٢ أٌ 

 سُٔ ّإلُ ّغسه اضازٗ ال دكٔل ّاؿكط بالييب قنس قسٙ از  
لًُْ َُْو بَِْءٍ َْوْثَفُ إٓ٘ وطإىٔ٘ بسفغ رولد ونا   وْلُ  عال رّ اٛىل 

َِ إٌَِِم ىَذَ   ٌْمُفَُْْ ٌِىُٔذِضَوُُْ تِوِ ًََِْٓ تٍََغَ  ُْ ًًَُْؼِ بَيَادَجَ لًُْ  ٌٍَّوُ بَيٌُِّْ تَْْنِِ ًَتَْْنَىُ

َِّٔندِ          ًَِإ ًَ ِؼدٌُّ  ٌَدٌو  ٌَ ِإ َّدا ُىد َّٔ ًْ ِإ َْْبدَيُُّ ُلد  َٙ  ًْ ُْْمَفٍ ُلد ٌَِيًح  ٍَِّو َ ََِغ  ٌ ْم  َْ  َْ ٌََرْشَيًُُّ  ُْ َِْئنمُى

فٔ#ُ  ي ّرو#لد أضب#ع م#طاىل    ال#صٖ ّضز فٔ#ُ لفغ   (3)دا ذُشْدفِوٌَُْ تَفُِءٌ ِِّم

 : ِْ ّ 
                                                           

 .4-3غْضٗ اليجه  (1)
 .103غْضٗ ال ْب٘  (2)
 .19غْضٗ ا٤ىعاو  (3)
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اؿاء املػسنني ّاملػ#سناىل ب#الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ        : ا٤ّل
 ّغسه ّه  أٌ ٓقْلْا ٍصِ ا٤وْال ا٤ضبع٘ .

يب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ     : بعض ٍصِ ا٤و#ْال خاق#٘ ب#الي   الثاىٕ 
 .ّغسه

ا٤وْال ا٤ضبع٘ خاق٘ بالييب قنس ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ    : ٍصِ الثالث 
 ّغسه .

: ّضّز ؾطط خام بالييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه      الطابع 
ْ     و#ْال ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  #ري ا٤  ًًَُْؼِدَِ إٌَِدِم ىَدذَ     را٤ضبع#٘ امل#إمْض بَ#اي ٍّ#

 .(1)د ٌْمُفَُْْ

الييب قنس قسٙ بّاملد اض ٍْ ا٤ّل ّالطابع أ ٣ِ ي اش ى ل الْحٕ 
ي أما العنل ههنٌْ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ فااء ال ْٓو القٔام٘ ُ ّإلُ ّغسه از  سٔ

ُْ تِوِرفاٌ وست ّوْلُ  عال ْٓ تٍََغَ ٌِىُٔذِضَوُ ى ل ا٨ىصاض ّال اسٔغ   ٍل  (2)دًََِ

 .ّإلُ ّغسه بالييب قسٙ از  سُٔا٦ٓ٘ أ ٣ِ 
ي ّاؽ##اش إٓا ##ُ حج##٘ ى##صاض ب##القطإٌي اش ٓق##ْو املػ##سنٌْ با٨اؾ##ْاب ٢

اليفطٗ ا٨غ٣و ّ ط ٔ  الياؽ با٨مياٌ ي ّبعث  ّبطٍاىّا  سٙ قسء اخ ٔاض
   ىفْغَه مً الؿطا ّاله٣ل٘ .

٘ ال ه##نئ٘  س##ٙ ال ي##عِ  ##ً   ّ ##سل ا٨غ## جاب٘ ز  ##ع ّ ##ل بالس٢ل##   
ي ّ سٙ  سو ا٨غ  ااض  ً  اازٗ از  ع ّ ل ي فالصٖ ٓػ جٔ  اؾخْز

ظطاحا #ُ خس#ً  #ٔـ الع#سّ و#طم  س#ٙ أزاٛ       ّٓػ#عٙ  ل#س ْٗ الطغ#ْل   
 ٔاٌ العواٗ ّق#ٔاو ؾ#َط ضمه#اٌ ي ّ س#ٙ أزاٛ اؿ#و ال#صٖ ٍ#ْ        ّاالك٣ٗ 

  اازٗ بسىٔ٘ مالٔ٘ .

                                                           

 .19غْضٗ ا٤ىعاو  (1)
 .19غْضٗ ا٤ىعاو  (2)
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ّمً ا٨ جاظ   قسء ىاْٗ قن#س ّاخ#٣م أق#خابُ   امي#اىَه ف#ٞ      
طاٜض  سَٔه  سٙ مْ ؾاُ زفعٕ ال  اى  السفاع  ً الياْٗ ّال يعٓ#ل  الف

  شاىل الْوت الصٖ  يعل فُٔ إٓاىل القطإٌ ّما فَٔا مً ا٤ّامط ّالْا ااىل 
 ي اش قاحات الك٣ٗ الاعث٘ اليآْ٘   م ٘   غئَا ا٤ّل .ّاليْإٍ

 ل#ٔعسنَه ّفس ا٤ّؽ ّاـ#عضج مك#ع  ب#ً  ن#ري     ّوسو ال املسٓي٘ مع 
ق٣ٗ مجع٘   أّل أًٓ أؤنت ٓقٔنَا يه ي ّي ّ إزاب ّؤفٔ٘ أزاٛ الك٣ٗ

 .ا٨غ٣و
 ىأيُ   اؾعٛ ال الٕ اٌ ؾاٛ از .

 ّ  الػي٘ الثاىٔ٘ يجطٗ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه فطض ول
 : مً

َٓ ََِنٌُ  وُرِةَ وال  عال ر ي: فطٓه٘ الكٔاو  ا٤ّل ػٍََْْىُُْ  ٌصأَْاَُ وََّا َّاَّْويَا  ٌَّذِّ

 .(1)دوُرِةَ ػٍَََ  ٌَّذَِّٓ ِِْٓ لَثٍِْىُُْ ٌَؼٍََّىُُْ ذَرَّمٌَُْ

 . عواٗ: ىعّل فطٓه٘ الالثاىٕ 
: ّوْع معطو٘ بسض   الٔ#ْو الػ#ابع  ؿ#ط م#ً ؾ#َط ضمه#اٌ ي       الثالث 

ّو نل حال ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّاملػ#سنني   معطو#٘ ب#سض         
 ّ ٍّْا :
ّاملػ#سنٌْ ق#اٜنني    : واٌ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه أ٢ّّ 

  يس ّوْع املعطو٘ .
: اب ساٛ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاملػسنٌْ ؾ#َط ضمه#اٌ   ثاىّٔا 

بالكٔاو ّل يَه أفططّا   ْٓو املعطو٘ لقا سٗ ىف#ٕ اؿ#طج   ال#سًٓ ي ٢ّ    
  الق ال.املػسنني  نطض ٢ّ نطاض   ا٨غ٣و ٨ّ اى٘ 

ي فنً باب  طفُ ملً ٓهعفُ الكٔاو  ً الس اّٛ  الفقُ ٓ طِ قٔاو ْٓو 
ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ ا٨فطاض ّ سو الكٔاو   ْٓو الق ال مطسقّا ّمقسما ُ ّاٌ 

 .مل ٓ ً  سٙ مْ املااضظٗ ّاملػآف٘ لْحسٗ املْنْع    يقٔذ املياط
                                                           

 .183غْضٗ الاقطٗ  (1)
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وُرِددةَ ػٍََددْْىُُْ  ٌْمِرَدايُ ًَىُددٌَ وُددفْهٌ ٌَىُددُْ  رٍّ#ل ٓػ## قطأ ٍ##صا ا٤م##ط م##ً وْل##ُ  ع##ال  

ٌَ مَْْفٌ ٌَىُُْ ًَػََََّ َْْْ ذُؽِثوٌ  بَْْ ًا ًَىٌَُ بَفٌّ ٌَىُُْ ًَ ٌٍَّوُ  َ َْْْ ذَىْفَىٌُ  بَْْ ًا ًَىُ ًَػََّ

ُُ ًََْْٔرُُْ َٙ ذَؼٌٍََُّْْ مؿق٘  سٙ  انّ سو ا  ناع و اب٘ ّفطض أمطًٓ فَٔ (1)دَّؼٍَْ

  إٌ ّاحس.املػسه  
ُّفُُِّّ  ٌٍَّوُ تِىُدُْ  ٌَُّْْْدفَ ًََٙ ُّفِّدُُّ تِىُدُْ       رىعه ي لصا ّضز   شاىل وْلُ  عالاؾْاب 

َّاَّْويَدا  ٌَّدذَِّٓ ََِنُدٌ   صْدثِفًُ  ًَصَداتِفًُ  ًَضَ تَُِدٌ        رأما املطابط٘ بقْلُ  عالّ (2)د ٌْؼَُّْفَ

 .(3)دًَ ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ ذُفٍِْؽٌَُْ

: قٔاو الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مع افط#اض املػ#سنني   ثالثّا 
ق##ٔاو بسخ##اظ خكْق##ٔ٘ ل##ُ ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   العا##ازٗ ميَ##ا   

 ؤاو السٔل.الْقال ّ
ّؤل ف#طض  ي مل ٓكه املػسنٌْ ؾَط ضمهاٌ مً الػي٘ الثاىٔ٘ : ضابعّا 

ّمل ٓطز   ا٤خااض ما ٓسل ي الكٔاو   ؾَط ؾعااٌ مً الػي٘ الثاىٔ٘ لسَجطٗ 
 سٙ قٔاو الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّالك#خاب٘ ؾ#َط ضمه#اٌ  ي#س     

 خطّ َه ال معطو٘ بسض.
ٍْ الفْضٓ#٘ أٖ ل#ْ واى#ت إٓ#اىل الك#ٔاو ىعل#ت         ّا٤قل   ا٨م ثال 

نََّدْٓ بَديَُِّ   ؾَط ضمهاٌ لقْلُ  عالر ؾَط ؾعااٌ لكاو الييب ّاملػسنٌْ

 .ي ا٢ مع السلٔل أّ القطٓي٘  سٙ اـ٣ي  (4)دِِنْىُُْ  ٌشميْفَ نٍََْْصُّْوُ

: ا٨ كاي با٨قاب٘ باؾطاحاىل الؿسٓسٗ   معطو٘ أحس لقْلُ  اـامػ٘
 ّ قسٓط ا٦ٓ٘  سٙ ّ ِْ : (1) دِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ عال ر

                                                           

 .216غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .185غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .200غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
 .185غْضٗ الاقطٗ  (4)
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: مً بعس ما أقابَه القطح   غأل از ي ّلقس  قسو وال ث٣ث ا٤ّل 
الكخاب٘ الصًٓ و سْا   معطو٘ أحس  سٙ إٓاىل الثياٛ مً  يس از  ع ّ ل 

ٍّه ٓقا سٌْ  ٔـ الصًٓ وفطّا اش ؾَس از  ع ّ ل يه بإٌ و سَه واٌ 
حاىل الؿسٓسٗ و#اٌ  ّوصا فاٌ و ال الصًٓ ؼنسْا اؾطا (2)د نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِر

ّاش  فهل از  ع ّ ل ّ عل الؿَساٛ أحٔاٛ  يسِ ٓ يعنٌْ    غأل از
ي أو فهسُبطظء وطٓه عهطٗ القسؽ فَل ضظء اؾطحٙ   معطو٘ أحس مً 

ي اؾ#ْاب ٍ#ْ     املقاو أمطاٌ خاقاٌ بالؿَساٛ أٌ الطظء ال طٓه ّالفهل
 :٤ّلي ّمً ضظء از  ع ّ ل أمْضا

 إٓ٘ الاخث ّ ْثٔقَا ؾطاحاىل الكخاب٘ ْٓو معطو٘ أحس .: ىعّل ا٤ّل 
ه با٨غ# جاب٘ ي  : ثياٛ إٓ٘ الاخث  سٙ املَا طًٓ ّا٤ىكاض بيع َالثاىٕ 

 )املػ جٔاٌْ( اؾْاب ىعه ؾنعَه بني أمْض :ٍّل ٓكسء  ػنٔ َه
 ا٨م ثال ٤ّامط از .ّ: ا٨غ جاب٘ أ٢ّّ 
سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   : ا٨غ## جاب٘ ٤ّام##ط ال##ييب قن##س ق## ثاىٔ##ّا 

 مطاضزٗ العسّ ال افط .
 : ا٨غ جاب٘ ٤مط از   أزاٛ العاازاىل .ثالثّا 

ي ٍّ##صا ا٨حػ##اٌ ف##طع ا٨غ## جاب٘ ٤م##ط از : القٔ##او با٨حػ##اٌضابع##ّا 
 .(3)دإِْم  ٌٍَّوَ َّىُِْفُ تِاٌْؼَُّْيِ ًَ ِٗؼََّْاِّْ  ال يعٓلري ّضغْلُ 

س از بال قْٚ ّاـؿٔ٘ مً از لْضّز ا٤ّام#ط م#ً  ي#   : ال عًٓ خامػّا 
ي ّو#س ّضز ا٤م#ط م#ً از  #ع ّ #ل لسنػ#سنني       بسعّو ال قٔس بػيً ال قْٚ

ٌ    ّاملػسناىل ب قْٚ از  ي ّميَ#ا وْل#ُ  ع#ال      مْان#ع م ع#سزٗ م#ً الق#طإ
 .(4)دَّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ   ذَّمٌُ   ٌٍَّوَر

                                                                                                                                                 

 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .169غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .90غْضٗ اليخل  (3)
 . 35غْضٗ املاٜسٗ  (4)
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ي ّم##ً مع##اىٕ الععن##٘   ث##ْاب    العع##ٔه الاؿ##اضٗ ب##الثْاب  : غازغ##ّا
ي ٍّل املَا طًٓ ّا٤ىكاض الصًٓ غاضّا مْ محطاٛ ا٤غس ا٨وام٘   اؾي٘ 

اٗ  يس از  ع ّ ل مً حٔث مْ َه ي اؾْاب ٔميَا اؿاوَه بالؿَساٛ باؿ
 ىعه ي اش   ٌْ خامت٘ حٔا َه   السىٔا  سٙ أوػاو :

ّالقطّح اليت شوط َا إٓ٘ الاخث : الصٖ ميْىل مً أثط اؾطاحاىل ا٤ّل 
 ممً ٓسخق بالؿَساٛ .

ي : ال##صٖ مي##ْىل  س##ٙ فطاؾ##ُ بع##س مؿ##اضو ُ   مع##اضا ال##سفاع  الثال##ث
فإخ  نت إٓ٘ الاخث بالاؿاضٗ يه بالثْاب الععٔه ي ّمل  صوط إٓ٘ الاخ#ث  

 ي ؤفٔ٘ املْىل ّلً  عسق الثْاب الععٔه  سٙ الق ل   غأل ازمْنْ ٔ٘ 
َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ   ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ؼَكم ذُمَاذِوِ ر٨حػاٌ ّال قْٚي ّ  ال يعٓلامنا ؤس ُ با

 .(1)دًََٙ ذٌَُّذُٓم إَِّٙ ًََْْٔرُُْ ٌٍََُُِِّّْْ

ّفُٔ ضمح٘ مً  ي#س از ّز #ْٗ لسن#١ميني لسعيآ#٘ ب#الفطاٜض العاازٓ#٘       
ّاليَٕ  ً املي ط ميَا ّا ّالك٣ح ّال فقُ   السًٓ ّاؽاش ا٤مط باملعطّي 

ًٌَْددرَىُْٓ ِِددنْىُُْ ُِْمددحٌ َّددُّْػٌَُْ إٌَِددَ  ٌََْْْددفِ      رحٔ##ا َه ي و##ال  ع##ال     أٓ##او

 .(2)دًََّىُِْفًَُْ تِاٌَّْؼْفًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ  ٌُّْنْىَفِ ًًٌََُْْ ِهَ ىُُْ  ٌُّْفٍِْؽٌَُْ

ٍ   الػازغ٘  ٔن#ُ  : مً خكاٜل اـسٔف#٘   ا٤ضض ا٨حػ#اٌ ّىؿ#ط مفا
ً  س#ه  ي ٍّ#ْ م#  نعاىل ّططز الفػاز مً ا٤ضض٤ىُ مً أغااب  يعُٓ اجمل 

 يسما اح و  سٙ  (3)دإِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْراز  ع ّ ل   وْلُ  عال

  ا٤ضض ٨فػازِ فَٔا ي ّو سُ اليفؼ  ا٨ىػاٌامل٣ٜ ٘ اليت أى طىل خ٣ف٘ 
ؿط احملطم٘ بغري حق ي اش أٌ ا٨حػاٌ بطظر زٌّ الفػاز ي ٤ٌ ا٨حػاٌ ٓي

 .املْزٗ ّالطأف٘ بني الياؽ
                                                           

 .102غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .104غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (3)
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ّمً ا جاظ إٓ٘ الاخث  سو حكط احػاٌ امل١ميني ب#إٍسَٔه ّأخ#ْ َه   
 امل##١ميني ي امن##ا ّضز الثي##اٛ   إٓ##٘ الاخ##ث  س##ٙ ا٨حػ##اٌ مطسق##ّا ّالاؿ##اضٗ 

ي#ُ اضازٗ القطب#٘ ال   رتؾ#ذ    با٤ ط ّالثْاب  سٙ فعسُ بقٔس ا٨مياٌ الصٖ 
 .از  ع ّ ل

ي ّم##ً مك##ازٓق اؿا ##٘  ق ا ##ّا  ا٨ىػ##اٌلق##س  ع##ل از  ##ع ّ ##ل   
 ا٨حػاٌ مً  َاىل :

 با٨حػاٌ ي ّفُٔ بعثؤامُ  ا٨ىػاٌ: فعل ا٨حػاٌ ي أٖ و اج  ا٤ّل
  ا٤ضض باملا##ازضٗ ال فع##ل  لسطنإىٔي##٘   ىفػ##ُ ي ٍّ##ْ مك##ساء لسد٣ف##٘

 .اـري
: مْنْ ٔ٘ مس ٘ ح  ا٨مياٌ  ي#س الي#اؽ مجٔع#ّا ي فس#ٔؼ م#ً      الثاىٔ٘ 

اىػاٌ ا٢ ٍّْ و  ا٨حػاٌ ّمئل ال احملػ#يني ي ٍّ#صا املٔ#ل م#ً مع#اىٕ      
وَ ُّؽِدددةو إِْم  ٌٍَّدددّضؾ###خاىل وْل###ُ  ع###ال ر ا٨ىػ###اٌضّح###ُ    م###ً يفذال###

 ب قطٓ  ٍّْ ح   ام٘ الياؽ ملا واُ از  ع ّ ل ف جس (1) د ٌُّْؽَِّْنِنيَ

ٓغاط ي ّٓقكط   زفع العواٗ الكسواىل ّل يُ اىػاىّا غ٣ّٔ ّل يُ و  ال طو
 ٓ طو الصٖ ٓقال  سٙ زفعَا ّٓ عاٍسٍا .ّ

أفه##ل ز ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه و##ال: ضغ##ْل اأى##ؼ  ##ً ّ ##ً 
ً٪ ا٤ نال  ٫ً اِلد٫ُسٔق أ٢ ّاٌ ح٫ػ٬ الك٣ٗ لْو َا ّخري ما أ طٙ ا٨ىػاٌ ح٫ػ٬

ي ّامل##طاز ا٤خ##٣ء ال##يت ٓ##إمط بَ##ا از ّواَ##ا   (2)(اِلد٫ُس##ٔق م##ً أخ##٣ء از 
 ّٓطناٍا لعاازِ.

بفهل مً  ُأغاابُ ّّغاٜس ّ َٔٝ٘ ا٨حػاٌ: ازضاا الياؽ ليعن٘ الثالث٘ 
  يس از.

                                                           

 .13غْضٗ املاٜسٗ  (1)
 .1/4258مجع اؾْامع  (2)
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ال مي#اظل ا٨حػ#اٌ ي ٍّ#ْ غ##اخاىُ     ّم#ً لطف#ُ  ع#ال  قطٓ#  الي#اؽ     
احملػً الصٖ و  اؾا ٘ ا٨حػاٌ بني الياؽ لٔ ٌْ ّغٔس٘ ل٩مياٌ ّططٓق 

 . ّغٔإ ٕ معٓس و٣و يي ّوس   طض لفغ ) الصًٓ ( مط ني   إٓ٘ الاخث ٍسآ٘
 ٌ  ىْددَُِّٔا  ٌصأددفَ طَ  رم##ً مك##ازٓق الك##طاط   وْل##ُ  ع##ال   ٍّ##ل ا٨حػ##ا

ي ّ سل  سُٔ إٓ#٘ الاخ#ث ال#يت  طٓ #  با٨حػ#اٌ      اؾْاب ىعه ي(1)د ٌَُّّْْرَمَُِْ

ي ّ طفت  سُٔ ال قْٚ ّاـؿٔ٘ مً رب  ً ا٤ ط ّالثْاب الععٔه  سُّٔؽ
 .لٔدطج الطٓاٛ ّاضازٗ اضناٛ الغرياز  ع ّ ل 

: ا كاي امل١ميني ب#ال قْٚ ّاـؿ#ٔ٘ م#ً از  #ع ّ #ل ي لق#س        الػابع٘
ًََِدا مٍََمْددُ   ر س#٘ ـسقَ#هي و#ال  ع#ال    الي#اؽ ل#ُ    عل از  ع ّ #ل  ا#ازٗ   

 ن#ْو ّخك#ْم   ّبني العاازٗ ّال ق#ْٚ   ي(2)د ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ إَِّٙ ٌَِْؼْثًُُُِّْ

ي ّال ق##ْٚ ظٓي##٘ العا##ازٗ لعا##ازٗ أ ##ه   مْن##ْ َا ّمك##ازٓقَامطس##ق ي فا
ي ّ اٛىل إٓ٘ الاخث ل اني امل٣ظم٘ بَا العٍاز ّالكاؿٌْ ّامل١ميٌْ ّٓ خسٙ

ٚ بني ا٨مي#  ي ّو#س ٓق#ال الع #ؼ ّأٌ ال ق#ْٚ ٍ#ٕ ا٤ #ه ٨ضازٗ       اٌ ّال ق#ْ
 .اـؿٔ٘ مً از  ع ّ ل ميَا

 ّمً معاىٕ ّ س٘  عن٘ ا٤ ط ّالثْاب   املقاو ّ ِْ :
 : ال قٔس بإح او ا٨مياٌ . ا٤ّل

 : السفاع  َازّا   غأل از .الثاىٕ 
 ّال يعٓل .:  عطٓض اليفؼ لسق ل   السفاع  ً الياْٗ الثالث 
الؿ#سٓسٗ   غ#أل   : خْض معاضا الق ال ي ّؼن#ل اؾطاح#اىل   الطابع 

 .از ّض اٛ ضناِ
 : فعل اؿػياىل ّ نل الكاؿاىل .اـامؼ 

                                                           

 .6غْضٗ الفاؼ٘  (1)
 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (2)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   171

ّف#ٞ مطا #  م#ً     ي: فهل از  ع ّ ل   مها ف٘ الثْابالػازؽ 
ا٤ ط  سٙ ا٨مياٌ ّ نل الكاؿاىل أوثط ب ثري مما ٓػ خقُ العاس ٢ّ ؽ ل 

ا٦خطٗ امنا ٍْ اٌ الفعل أّ خكْم اؿٔاٗ السىٔا أّ  امل بإّها ف٘ ٍصِ امل
 أمط مػ نط ّم جسز.
 اسب ب إٌضوي

 ّ ِْ : أغااب ّمْنْع ىعّل إٓ٘ الاخث ّ  
ّضز  ##ً فاٍ##س ّ  طم##٘ م##ا ٓ##سل  س##ٙ ى##عّل ٍ##صِ ا٦ٓ##اىل      ا٤ّل :

غكْم  عّٗ بسض الكغطٚ ّاليت واىت   ؾَط ؾعااٌ مً الػي٘ الطابع٘ 
 ّ ػنٙ :  626لسَجطٗ املْافق غي٘ 

 : بسض الكغطٚ . ا٤ّل
 : بسض الثاىٔ٘ . ٘الثاىٔ

 خطٚ .بسض ا٤ :الثالث٘ 
 : بسض املْ س .الطابع٘ 
ميَه مً فطء بني بسض الكغطٚ ّب#سض املْ #س ي ّٓقك#س با#سض      الثاىٕ :

الكغطٚ اليت ّوعت  س#ٙ ضأؽ ث٣ث#٘  ؿ#ط ؾ#َطّا م#ً ايج#طٗ ي ّ ػ#نٙ        
ّ  -ّغااَا ا اضٗ ُوطظ أٓهّا بسض ا٤ّل ٍّْ ا٤ىػ    ٌْ غ# بهه ال #اي 

بً  ابط الفَطٖ  سٙ غطح املسٓي#٘ ي فد#طج ضغ#ْل از ق#سٙ از      -الطاٛ 
ي ح ٙ بسغ ّازّٓا ٓقال لُ غفْاٌ ىاحٔ٘ بسض  ُيفػُ   طسا سُٔ ّإلُ ّغسه ب

 ّل ً وطظّا اىَعو ّمل ٓسضوُ الييب ّأقخابُ .
ي ّبعثُ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ُغ٣ماثه أغسه وطظ بً  ابط ّحػً 

ُ   ؾَط ؾْال غ#ي٘ غ#ت لس#َجطٗ    ه ل عق  العطٓني الصًٓ و سْا ضا ّٔغس
 ّواٌ ٓطػع  يس الق ال .ي  ذ م ٘ ّوس  قسو بٔاىُ ّاغ ؿَس وطظ ْٓو ف

 ىقٔ٘ الْ ُ ىقٔ٘ الكسض  ..وس  سنت قفطاٛ مً بين فَط ..)
    ٤نطبً الْٔو  ً أبٕ قدط                  
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 . (1)(ّواٌ حأـ ٓ يٙ أبا قدط 
ال ربٚ اليت سقّا فرياز ميُ معطو٘ بسض ّضز لفغ )معطو٘ بسض( مط اىعه اش

ٍّْ الصٖ أمساِ از ْٓو  (2)دًٌََمَُّْ َٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ ًََْْٔرُُْ َْاٌَِّحٌرىعل فَٔا وْلُ  عال

  الفطواٌ .
ّغسه ّإلُ  ً  نطّ بً زٓياضي أٌ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ): لثالث ا

اغ# يفط الي#اؽ بع#س أح#س ح#ني اىك#طي املؿ#طوٌْي فاغ# جاب ل#ُ غ#اعٌْ           
خعا ٘ي فقال يه: اٌ لقٔ ه قنسا ض ٣ي فطساَه فسقٙ أبْ غفٔاٌ  ريا مً 

ّغسهي ّإلُ ٓطساين فإخربِّ أىٕ   مجع وثريي فسقَٔه الييب قسٙ از  سُٔ 
 .فػإيه  ً أبٕ غفٔاٌ 

فقالْا: لقٔياِ   مجع وثري ّىطاا   وس٘ ٢ّ ىإميُ  سٔكي ف#إبٙ ضغ#ْل   
م ٘ي ّغسه ا٢ أٌ ٓطساُي فػاقُ أبْ غفٔاٌي فسخل ّإلُ از قسٙ از  سُٔ 

ف#٣   -ح #ٙ بس#غ    -ز ّالطغ#ْل   ال#صًٓ اغ# جابْا   -ز  عال ف#َٔه  فإىعل ا
 .(3)(ؽافٍْه ّخافٌْ اٌ وي ه م١ميني

 ً ابً  ااؽ اٌ املؿطوني ْٓو أحس مل#ا اىك#طفْا فاسغ#ْا ال    ) الطابع :
ملقا س٘ املػسنني فاسغ شلك الييب  ض بعهَه بعها  سٙ الط ْعالطّحاٛ حطٯ

ّغسه فيسب أقخابُ لسدطّج فاى سبْا ح ٙ ّفْا ٓعين ّإلُ قسٙ از  سُٔ 
محطاٛ ا٢غس ٍّٕ  سٙ مثاىٔ٘ امٔال مً املسٓي٘ فإىعل از  #ع ّ #ل ال#صًٓ    

 . (4)(اغ جابْا ز ّضغْلُ مً بعس ما اقابَه القطح
إّاٌ ـ##طّج و# الٔ#ْو ال ##الٕ ملعطو#٘ أح#س     ٓ#صوط أٌ اب#ً  ا#اؽ مل    أٖ 

 .الكخاب٘

                                                           

 .1/406ا٢غ ٔعاب  (1)
 .123غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .1/87اغااب اليعّل  (3)
 .1/510معاىٕ القطإٌ اليجاغٕ  (4)
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٬ْٔو اِلَإح٪ٰس ال الٕ ملعطو٘ أحس ٍّْ ) واغخاء   الْٔ ً ابً  اـامؼ : ٪ٓ
      ُٰ #٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪#ٓسٙ الٓس# ٫ٌ ض٪غ٫#ْٔل الٓس# ٌ٪ م١٫٪شٯ ْٯإل َأشٯ ٬ً ؾ٪ ّ٘ م٪ه٪ت٬ ٰم ٬َٔس َٗ َل ٰلٰػتٯ  ٪ؿ٬ط٪

ًٯ م٪ع٪ي٪ا َأح٪سٮ آلا َأح٪ ٬ٌ َلا ٓ٪د٬ط٫ ٪ ٫ُ َأ ٌ٪ م١٫٪شٯى٫ ّٯ َفَإشٯ سٮ ّ٪غ٪ٓسه٪ ٰفٕ اليٯأؽ ٰبَطَسٰ  اِلع٪س٫
ٓ٪ا  ًٔ ح٪ط٪إو ي َفَقال٪  ًٔ  ٪ن٬ٔطّ ب٬ ُٰ ب٬ ٫ً  ٪ا٬ٰس الٓس ٫ُ  ٪اٰبط٫ ب٬ ٬ْم٪ي٪ا ٰباِلَإم٬ٔؼ . َفَ ٓسن٪ ٪ٓ ح٪ه٪ط٪ 
٫ُ َل#ا         ٕٯ اىٯ# ٓ٪#ا ب٫ي٪# ّ٪َو#ال٪  ْ٪اىلٱ ٰل#ٕ غ٪#ا٬ٕع  ٌ٪ خ٪ٓسَفٰيٕ  ٪َسٙ َأخ٪ ٌٯ َأٰبٕ َوا ُٰ ا ض٪غ٫ْل٪ الٓس

ٰٛ ٍ٪٫١َلا ٬ٌ ى٪ ٬ط٫َا  ّ٪َلا َلك َأ ّ٪َلػ٬ت ٰبَآلٰصٖ ُأّٰثط٫َا  ٓ٪ي٬ا٪ٰغٕ ٰلٕ  ًٯ  َٔ َٗ َلا ض٪ ٫ل٪ ٰفٔ ٪ْ اليٯػ٬
٬ً  ٪َس#ٙ      ّ٪غ٪ٓسه٪  ٪َس#ٙ ى٪ِفٰػ#ٕ ي َف ٪د٪ٓس#  ُٰ ٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪ٓسٙ الٓس َ٪اٰز م٪ع٪ ض٪غ٫ْٔل الٓس ٰباِلٰج

ًٯ .  َٔ ٬ٔ ْ٪اٰ ك ي َف ٪د٪ٓسِفت٫  ٪َس  َأخ٪
ّ٪غ٪ٓسه٪  ُٰ ٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪ٓسٙ الٓس ٫ُ ض٪غ٫ْل٫ الٓس ٌ٪ َل ّ٪ٔاىٯن٪ا خ٪ط٪ج٪ ض٪غ٫ْل٫  َفَإٰش  ٫ُ َفد٪ط٪ج٪ م٪ع٪

ٔ٪ُعيٯْا  َٔه٬ ٰل ٫ُ خ٪ط٪ج٪ ٰفٕ َطَسٰا ٫َه٬ َأىٯ ٫ٔا٪ٓسغ٪ ّ٪ٰل ّٯ  ٍٰا٭ا ٰلِسع٪س٫ ّ٪غ٪ٓسه٪ م٫ط٬  ُٰ ٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪ٓسٙ الٓس الٓس
ٍٰه٬ ّٯ ٬ً  ٪س٫ ٫َه٬  ٪ ٍٰي٬ ْ٫ٓ ٫َه٬ َله٬  ٌٯ آلٰصٖ َأق٪اب٪ ّ٪َأ  ّٗ ْٯ ُٰ ُو  .(1)(ٰب

مع٪اس بً أبٕ معاس اـعا ٕ ال ضغْل از قسٙ غس  اٛ ّ  محطاٛ ا٤
لطغْل از ق#سٙ از   قذاز  سُٔ ّإلُ ّغسه ّواٌ  سٙ الؿطا ّل يُ ىا

٘ ٌ ب#ني ب#ين ٍاؾ#ه ّب#ني     و#ا  سُٔ ّإلُ ّغ#سه لسخس#ً ال#صٖ     ي ٍّ#ْ  خعا #
الػا    امٔاظ خعا ٘ ال أماٌ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه    

 قسذ اؿسٓأ٘ .
اس : ٓا قنس ي أما ّاز لقس  عٯ  سٔيا ما أقابك   أقخابك أٖ عم٪وال 

ىا أٌ از  افاا ي  يسٜص أحسي ثه وال ّلْززغقْط غاعني ؾَٔس   معطو٘ 
أمطِ ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه أٌ ٓسخ#ق أب#ا غ#فٔاٌ فٔدصٯل#ُ         

 ٍّْٓيُ فاقخابُ .
فطّا أٌ قفْاٌ بً ّمً مكازٓق بعث اـْي ّالفعع   وسْب الصًٓ و

: ٓا وْو ٢  ط عْا عاسأمٔ٘ وال لط٠غاٛ  ٔـ املؿطوني وال أٌ ٓكل الَٔه م٪
  طّا  سٙ املسٓي٘ مطٗ أخطٚ .ّ 

                                                           

 2/100الػريٗ اليآْ٘ ٢بً ٍؿاو  (1)
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فإٌ القْو وس حعىْا ّأخؿٙ أٌ هنعْا  سٔ ه مً ؽسً مً اـعضجي )
فاض عْا ّالسّل٘ ل هي فإىٕ ٢ إمً اٌ ض ع ه أٌ   ٌْ السّل٘  سٔ ه. وال 

ّغٓسه: أضؾسٍه قفْاٌ ّما و#اٌ بطؾ#ٔسٱي   ّإلُ قسٙ از  سُٔ ضغْل از 
ّالصٖ ىفػٕ بٔسِي لقس غْمت يه اؿجاضٗي ّل#ْ ض ع#ْا ل #اىْا و#إمؼ     

 .قْو غطا ّا خاٜفني مً الطس  يهالصاٍ ! فاىكطي ال
ْ   ّمطٯ  ابإبٕ غفٔاٌ ىفطٮ مً  اس القٔؼ ٓطٓسٌّ املسٓي٘. فقال: ٍ#ل ماسغ#

 #سّا   (1)بُي  سٙ أٌ أّو#ط ل #ه أب#ا طوه ظبٔا#اّ    قنسّا ّأقخابُ ما أضغس ه 
اظ اٌ أى ه  ٝ نْىٕ؟ والْا: ىعه. و#ال: حٔثن#ا لقٔ# ه قن#سّا ّأق#خابُ       بع

فإخربٍّه أىا وس أمجعيا الط ع٘ الَٔهي ّأىا إث#اضوه. ف#اىطسق أب#ْ غ#فٔاٌي     
ّغٓسه ّأقخابُ باؿنطاٛي فإخربٍّه ّإلُ الييب قسٙ از  سُٔ  ّوسو  سٙ

أبْ غفٔاٌي فقالْا: حػايا از ّىعه الْؤ#ل! ّ  شل#ك أى#عل    الصٖ أمطٍه 
از  ##ع ّ ##ل: " ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّالطغ##ْل م##ً بع##س م##ا أق##ابَه         

 " ه الياؽ اٌ الياؽ وس مجعْا ل ه..القطح..ا٦ٓ٘. ّوْلُ: " الصًٓ وال ي
ّواٌ معاس وس أضغل ض ٣ّ مً خعا ٘ ال ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ    

ٓعسنُ أٌ وس اىكطي أبْ غفٔاٌ ّأقخابُ خ#اٜفني ّ س#ني. ث#ه    ّغٓسه ّإلُ 
 .(2) ( اىكطي ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّغٓسه ال املسٓي٘

واٌ  سز الصًٓ خط ْا مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  الػازؽ :
ال محطاٛ ا٤غس غاعني ميَه ا٨ماو  سٕ  سُٔ الػ٣و ي ّأبْ ب #ط ّ ن#ط   

ٌ بً  فاٌ ّالعبري ّغعس بً أبٕ ّوام ي ّطسخ٘ ب#ً  ابً اـطاب يّ ثن
ب#ً   اس از ّ اس ال#طمحً ب#ً  #ْي ي ّ ا#س از ب#ً مػ#عْز ي ّحصٓف#٘        

 .(3)ي ّأبْ  أسٗ بً اؾطاح ي  ً ابً  ااؽالٔناٌ

                                                           

ٓإ ٕ العبٔ  مً بػا ني وطٓـ   الطاًٜي ّواىْا وهطٌّ العي  ّالعبٔ#  أّاٌ   (1)
 مْغه اؿو لعكطِ ّ عسُ   بٝط ظمعو لٔطٔ  ما٠ِ.

 . 1/130مغاظٖ الْاوسٖ  (2)
 . 1/5مفخناىل ا٤وطاٌ  (3)
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  أخطج ابً مطزّٓ٘  ً أبٕ ضافع أٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ الػابع :
غفٔاٌي فسقَٔه أ طابٕ مً خعا ٘  ّ ُ  سّٔا   ىفط معُ   طس  أبٕ)ّغسه

فيعلت فَٔه  {والْا حػايا از ّىعه الْؤل}فقال: اٌ القْو وس مجعْا ل ه
 .(1)(ٍصِ ا٦ٓ٘

ّاملد اض ٍْ الْ ُ اـامؼ أ ٣ِي ّاملطّٖ  ً اب#ً اغ#خاء م#ً  #ري     
 عاضض مع الْ ِْ ا٤خطٚ اليت   ساخل مع#ُي أّ   عس#ق بْو#اٜع    س#ك     

 ا٤ٓاو شا َا.
 غ ٌ ث اٌَتِٓ 

   ا٦ٓ٘ مػاٜل :
: بٔاٌ واىٌْ ٍّْ ّ ْز أم٘ مً امل١ميني بياْٗ ول ضغْل ّى#يب   ا٤ّل

 مً  يس از  ع ّ ل .
: ا كاي امل١ميني الصًٓ إمي#ْا بيا#ْٗ قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ       الثاىٔ٘ 

 أٓاو ضغال ُ بإمْض:ّغسه 
 .ؼنل ا٤شٚ    ي  از :ا٤ّل 
 .الثااىل  سٙ ا٨مياٌ :الثاىٕ 

 .ال كسٓق بال يعٓل :الثالث 
قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي ّوس : وثطٗ  سز قخاب٘ الييب الطابع 

م#ا م#ً ا٤ىأ#اٛ ى#يب ا٢     أى#ُ و#ال:   ّضز  ً الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
ٕٯي  أ طٙ ما مثسُ إمً  سُٔ الاؿطي ّامنا واٌ الصٖ أّ ٔت ّحٔا أّحاِ از ال

 . (2)(ض ْ أٌ أوٌْ أوثطٍه  ابعا ْٓو القٔام٘فإ
 :ّو نل ٍصا اؿسٓث ّ ٍّْا 

 : اضازٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض .أ٢ّّ 
 ٌ .ْ: املقكْز الكخاب٘ ّال ابعثاىّٔا 

                                                           

 .2/499السض امليثْض  (1)
 .1/20 فػري ابً وثري  (2)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   176

 : اضازٗ  نْو أ ٔال املػسنني ّاملػسناىل ال ْٓو القٔام٘ .ثالثّا 
ي ّٓ ٌْ  قسٓط : املقكْز الصًٓ ٓسخسٌْ اؾي٘ مً م١مين ا٤مه ضابعّا 

 . ابعّا   اؾي٘ اؿسٓث أوثطٍه
 قريّضٗ املػسنني أوثط ا٤مه   احملؿط. خامػّا :

 الثالث ّالطابع ّاـامؼ أ ٣ِ.ّالكخٔذ ٍْ 
: واٌ امل١ميٌْ بطغال٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه   اـامؼ 

  سٙ وػنني : ايجطٗ املااضو٘أٓاو 
وْا أّطاىَه لَٔ#ا طّا م#ع ال#ييب ق#سٙ از     : املَا طٌّ الصًٓ  طأ٢ّّ 

 املسٓي٘. سُٔ ّإلُ ّغسه ال 
اليت قاضىل  ػنٙ ّؽ ّاـعضج مً أٍل ٓثطب ا٤ىكاض مً ا٤ ثاىّٔا :

 :ميَا ٤غااب  (1) بعس وسّمُ املااضا يا )طٔا٘(
: قريّضٗ املسٓي٘ طٔا٘ مااضو٘ بقسّو ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ أ٢ّّ 

 ّاوام ُ فَٔا .ّغسه 
  . صبّا  ا: ؼػً طقؼ ّميار املسٓي٘ امليْضٗ ّقريّضٗ ٍْاٍٛثاىّٔا 

ٗي ّاؾ#ْاب م#ً   فإٌ وست و#س م#طض أب#ْ ب #ط ّب#٣ل ّ #امط ب#ً فَ#ري        
  َاىل:

لقس   طضىل حال املطض باليػا٘ لسكخاب٘ي ّقاض بعه#َه ٢  :  ا٤ّل
ُٰ ق٪ٓسٙ  َلنٯا َوٰسو٪ٓػ طُٔ الك٣ٗ ا٢  ً وعْزي ّ ً  اٜؿ٘ والت:  ض٪غ٫ْل٫ الٓس

٬ً اِلخ٫نٯٙ ي َفَإق٪اب٪  ُٰ ٰم ٬ّب٪ُإ َأض٬ٔض الٓس ٕ٪ َأ ٍٰ ٪ّ َ٪ا  َ٘ ي َوٰسم٪ ّ٪غ٪ٓسه٪ اِلن٪ٰسٓي٪  ُٰ ٬ٔ ٫ُ  ٪َس الٓس
     ُٰ #٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪#ٓسٙ الٓس# ٔٯ# ٬ً ى٪ٰا ٫ُ  ٪ع٪اَلٙ ش٪ٰلَك  ٪ ّ٪غ٪َقهٮ َفك٪ط٪ي٪ الٓس ٛٮ  َ٪ا ب٪َسا ٫ُ ٰمي٬ َأق٬خ٪اب٪

٪ٌ ٔ٪ا َأٰبٕ ب٪ِ ٕط م٪ع٪ َأٰب#ٕ   ّ٪غ٪ٓسه٪ َواَلت٬ َفَ ا ٬َْل ّ٪ٰبَسالٮ م٪ َٗ ي  ٬ٔط٪ ٪َ ٫ً ُف ّ٪ ٪اٰمط٫ ب٬ َأب٫ْ ب٪ِ ٕط 
ّ٪ش٪ٰلَك َوا٬ل٪  ٫ٍه٬  َٔه٬ َأ ٫ْز٫ ٬ٔ ٫َه٬ اِلخ٫نٯٙ ي َفس٪خ٪ِست  ٪َس ّ٪اٰحسٱ َفَإق٪اب٪ ٬ ٬ٔتٱ  ب٪ِ ٕط ٰفٕ ب٪

                                                           

أو   ٍصِ الػطْض  سٙ بعس مْ ماٜ٘ مرت م#ً مػ#جس ضغ#ْل از ق#سٙ از      (1)
 ّاؿنس ز ضب العاملني. 1438شٖ اؿج٘  15 سُٔ ّإلُ ّغسه   
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٫ُ آلا ٓ٪ع٬َسن٫ َٔه٬ م٪ا َلا  ّ٪ٰب ٬ٔي٪ا اِلٰخج٪اب٫  ٬ٌ ٫ٓه٬ط٪ب٪  ٪َس ٬ْىل  َأ ْ٪ ٬ٰك َفس٪ى٪ ٰٗ اِل ٬ً ٰؾسٯ ٫ُ ٰم الٓس
ٓ٪ا َأب٪ت٬ ؟ َفَقال٪ ً٪  ٪ٰجس٫ا  ٬ٔ ٫ُ َو ٬ً َأٰبٕ ب٪ِ ٕط َفُقِست َل  :ٰم

ُٰ ٬ٔ ٬ً ٰؾط٪اٰا ى٪ع٬َس ٬ْىل٫ َأز٬ى٪ٙ ٰم ّ٪اِلن٪  ... ُٰ ٬ٍٰس ٟٔ م٫ك٪اٯذٮ ٰفٕ َأ  ُولٯ ام٬ٔط
ٓ٪ُقْل٫ . َواَل ُٰ م٪ا ٓ٪س٬ٔضٖ َأٰبٕ م٪ا  ّ٪َالٓس ٬ْىل اَل#ٙ  ٪#اٰمٔط   َواَلت٬ َفُقِست :  ت٬ ث٫هٯ ز٪ى٪

ٓ٪ا  ٪اٰمط٫ ؟ َفَقال٪ ً٪  ٪ٰجس٫ا  ٬ٔ ٫ُ َو َٗ َفُقِست َل ٬ٔط٪ ٪َ ًٔ ُف  ب٬
ُٰ ٬ْٰو ٬ً َف ٫ُ ٰم ٌ٪ ح٪ ٬ُف ٌٯ اِلج٪ا٪ا ُٰ ... ا ٬ّٰو ٬ْىل٪ َوا٬ل٪ ش٪ ّ٪ ٪س٬ىل اِلن٪  َلَقس٬ 

ُٰ ٬ّٰو ٫ِ ٰبط٪ ٬ْٔض ٓ٪خ٬ٰنٕ ٰ ِسس٪ ُٰ ... َوالثٯ ٬ْٰو ٍ٪سٮ ٰبَط ٟٔ م٫ج٪ا  ُولٯ ام٬ٔط
ٓ٪ُقْل٫ ٰب ُٰ م٪ا ٓ٪س٬ٔضٖ  ٪اٰمطٮ م٪ا  ّ٪َالٓس ٍٰؿ٪إو : َواَلت٬ َفُقِست :   ٫ً ُٰ ٰفٔن٪ا َوال٪ اب٬ َطاَوٰ 

     ٫ُ ٬ٔ#ٰت . ث٫#هٯ ض٪َف#ع٪  ٪ٰقري٪ ٪# ٰٛ اِلا٪ ٫ُ اِلخ٫نٯٙ ان٬َطج٪ع٪ ٰبٰفي٪ا ٌ٪ ٰبَسالٮ اش٪ا  ٪ط٪َو ٬ ّ٪َوا َواَلت٬ 
 :َفَقال٪

ّ٘ ٬َٔس ٍ٪ل٬ َأٰبٔ ٪ً َل ٬ٔت٪ ٰؾع٬ٔطٖ  ّ٪ ٪ٰسٔل٫ َأَلا َل ٬ْٰلٕ اش٬ٰخطٮ  ّ٪ح٪  ... ٰبَفوٯ 
ّ٪َطٰفٔلٮ  ْ٘ ٌ٪ ٰلٕ ؾ٪ام٪ ٓ٪ا٬س٫ّ ٍ٪ل٬  ٪ّ ٘ٱ ...  ِ٪ ٰمج٪يٯ ٔ٪ا ٬ْم٭ا ٰم ٪ٓ ٍ٪ل٬ َأٔضز٪ٌ  ٪ّ 

َ٘ ٌٔ ٰبن٪ٓ  ّ٪َطٰفٔلٮ  ٪ا٪َسا  ْ٘ ٍٰؿ٪إو : ؾ٪ام٪  ٫ً  .(1)(َوال٪ اب٬
 : حكْل ال خػً ّالطٔ    ميار املسٓي٘  سٙ مْ ال سضٓو .الثاىٔ٘ 
: ز ْٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض لسس اٛ ل طٔ  ضٓذ املسٓي٘ ّاق٣ح الثالث٘ 

 العضا اىل فَٔا .
:  ْ ُ الكخاب٘ بالؿ ط ز  ع ّ ل  سٙ ىعن٘ طٔ  املسٓي٘ ي الطابع٘ 

 ّغ١ال از  ع ّ ل اغ سام٘ ّزّاو ٍصِ اليعن٘ .
: زخْل قخاب٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مٔساٌ الػازؽ 

 اضا لسق ال نس الصًٓ وفطّا بطغال ُ .املع
ب٘   و##ل معطو##٘ م##ً مع##اضا   : غ##قْط الؿ##َساٛ م##ً الك##خا  الػ##ابع 

 ي ّح ٙ معطو٘ بسض اليت اى كط فَٔا املػسنٌْ اى كاضّا غاحقّا فق#س ا٨غ٣و
 خسفْا ّضاٍٛه مثاىٔ٘ مً الؿَساٛ.

                                                           

 .3/33الطّض ا٤ىً (1)
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ي فنع أٌ ل إ ٕ ٍصِ ا٦ٓاىل ٍّٕ   هنً ا٨خااض  ً حٔا َه  يس از 
ًََٙ ذَؽََّْثَٓم  ٌَّذَِّٓ لُرٌٍُِ  نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ ٌََِْْ ذًا تًَْ َْؼَْْاءٌ رأغااب ىعّل وْلُ  عال

ؾَساٛ أحس فا٦ٓ٘ أ ه   مْن#ْ َا ّز٢ل َ#ا ي    هٍ (1)دػِنَُّْ ضَتأيُِْ ُّفْزَلٌَُْ

  سٙ  نْو املعيٙ ّلٔؼ غا  اليعّل . ّاملساض
ىكاض ب#اـطّج لسق #ال   الٔ#ْو الث#اىٕ     ّا٤: ا كاي املَا طًٓ  الثامً

ّ ل بالثياٛ  سَٔه   إٓ٘  حس مع وثطٗ  طاحا َه فإوطمَه از  عأملعطو٘ 
 .الاخث

 طٔ   طب٘ املسٓي٘. ثالثّا :
قريّضٗ املسٓي٘ قاْب٘  يس املَا طًٓ ّا٤ىكاض ّ نْو املػسنني  ضابعّا :

ُٔ ّإلُ ّغسه يا اش وال: ب ْالٕ ىعّل القطإٌ فَٔاي ّز اٛ الييب قسٙ از  س
السَه حا  الٔيا املسٓي٘ وخايا م ٘ أّ أؾسي ّقخخَا ّباضا ليا   قا َا 

 .(2)(ّمسٍاي ّاىقل محاٍا فا عسَا باؾخف٘
حسْل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   املسٓي٘ي ّاؽاشِ ي#ا   خامػّا :

مػ يّا ّّطيّاي ّمً ا٦ٓاىل ؼقق ف ذ م ٘   الػي٘ الثامي٘ لس#َجطٗي ٍّ#ٕ   
بسس املػجس اؿطاوي ّقل ٢ّزٗ ّأٓاو قاا الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 املسٓي٘.بسآاىل ىاْ ُ ّىعّل الْحٕي ّل يُ  ازضٍا ال مْطً إباُٜ ي ّّ
 قريّضٗ املسٓي٘ حطو الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه. غازغّا :

ؾَاز َا لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ مً  آاىل إٓ٘ الاخث : الثالث٘ 
ّغ##سه بالطغ##ال٘ م##ً  ي##س از  ##ع ّ ##ل ي ّفٔ##ُ ز ##ْٗ لسي##اؽ ل٩غ## جاب٘  

ا #ُ ّاملٔ#ل   ّا٨م ثال ملا ٓإ ٕ بُ مً  يس از  #ع ّ #ل ّح#ث ي#ه  س#ٙ ق     
 .ل٩ىكاىل لُ 

ّمل ٓغ##ازض ال##ييب قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه اؿٔ##اٗ ال##سىٔا ا٢   
ّواىت ٍياا أم٘ مً امل١ميني  ػ جٔ  ٤ّام#طِ غ#يدٔ٘ الطغ#ال٘ ي ّ  #ٌْ     

                                                           

 .169غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .2/215ابً وثري/ الػريٗ اليآْ٘  (2)
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ؾاٍسّا  سَٔا ي ّز ْٗ لسياؽ لس كسٓق بَا ي فصوطىل إٓ٘ الاخث ا٨غ جاب٘ 
ا٤مط  ّ٘فُٔ بعث لس خقٔق   مأٍي ٤مط از ّضغْلُ باـطّج خسً العسّ 

بَ##صا اـ##طّج ّز٢ل َ##ا ّ آا ##ُ ي ّم##ا فٔ##ُ م##ً ا٨ ج##اظ اؾس##ٕ مْن##ْ ّا 
 ّح نّا .

ٍَّدِو         مكازٓق ر ٍّل ٍْ مً ٌ  ِْ ٍََثدْد ِنَ دًح َودِصرَيَج ِتدِئْا ٍَدٍح َغ ٍِْ ْٓ ِنَ دٍح َل ِِد  ُْ  (1) دَود

ٙ ز ق#س  ّحطب   مطاضزٗ ال#ييب  لاو اؾْاب ىعه ي فكخٔذ أىُ مل ٓقع 
ا٢ أىَا واى#ت  سا#٘ ّؼ#سّٓا لس#صًٓ       سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ لسصًٓ وفطّا

ّقس ايجْو وفطّا ي ّمً معاىَٔا ظ ط الصًٓ وفطّا  ً معاّزٗ ال طٗ   
 الياؽ  ً ىكطٗ وفاض وطٓـ .

  ٘ ز ّضغ##ْلُ مي##ع الي##اؽ م##ً : م##ً مع##اىٕ اغ## جاب٘ الك#خاب٘   الطابع#
ّاله#٣ل٘ ي ٍّ#ْ م#ً ا٨ ج#اظ   الػ#ي٘ اليآْ#٘       ا٨غ جاب٘ لط٠غاٛ ال فط 

 ّ ِْ : سٙ ا٦ٓ٘  قسٓطالسفا ٔ٘ ي ّ 
: ٓا أَٓ#ا ال#صًٓ إمي#ْا اغ# جٔاْا ز ّالطغ#ْل لٔن ي#ع الي#اؽ  #ً         أ٢ّّ 

 ا٨غ جاب٘ لط٠غاٛ ال فط .
لٔ ً امليافقٌْ  ً ي : ٓا أَٓا الصًٓ إميْا اغ جٔاْا ز ّالطغْل ثاىّٔا 

 بث مسْمَه .
ل ف#ْظّا ب#ا٤ ط   ي : ٓ#ا أَٓ#ا ال#صًٓ إمي#ْا اغ# جٔاْا ز ّالطغ#ْل        ثالثّا

 الععٔه .
ٍّ#ل خط##ط  س##ٙ ب#ال املي##افقني أٌ ى##عّل إٓ##٘ م#ً الق##طإٌ  َ##سو ّ ##سفع    

أغااب  ْب٘ طاٜف٘  مً بعس حني ي ٍّْ ّاٌنطضٍه ّأشاٍه ي اؾْاب ىعه 
ميَه ي ّمً ا٤مْض اليت حالت زٌّ آصاٛ أّ و ل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ 
ّغسه يه ي لٔ ٌْ مً ا جاظ القطإٌ اٌ إٓ٘ ّاحسٗ ميَه  غري ما   القسْب 
ّ كسذ اليفْؽ ي ّ اعث الياؽ  سٙ ال ْب٘ ّا٨ىاب٘ مً اليفاء ٤ىَا ػعل 

                                                           

 .249غْضٗ الاقطٗ  (1)
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 يُ ّا٨م ياع  ً اخف#اٛ ال ف#ط   شاىل   الياؽ ٓسضوٌْ واخُ ّلعّو ال يعِ 
 الْوت الصٖ ٓعَطٌّ فُٔ ا٨مياٌ .

 : الؿَازٗ مً  يس از  ع ّ ل لسنَا طًٓ ّا٤ىكاض بإمْض : اـامػ٘
شو##طىل إٓ##٘ الاخ##ث اغ## جاب٘  ي ّمي##اٌ ق##ازء إسخْل معطو##٘ أح##س بب##

الكخاب٘ ز ّالطغْل   خطّ َه خسً العسّ ملطاضز ُ ّم٣حق ُ ّاب٣ ُ 
٘  نسٔ٘ بإٌ ا٨غ٣و ّاملػسنني مل ٓيَعمْا   معطو٘ أحسي ّأٌ الييب ضغال

قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٍْ ا٨ماو   حال اؿطب ّالػسه ي ٍّ#ْ ال#صٖ   
 أمطٍه بَصا اـطّج .

لقس ؾاع بني الكفني ْٓو معطو٘ أحس خ#رب و #ل ال#ييب قن#س ق#سٙ از      
  سُٔ ّإلُ ّغسه الييب قسٙ از سُٔ ّإلُ ّغسه   مٔساٌ املعطو٘ ي ّلْ واٌ 

وس و ل ْٓمٝص فَل ىطج الكخاب٘ خس#ً الع#سّ ّٓطاضزّى#ُ ٍّ#ه مثقس#ٌْ      
باؾطاحاىل ي اؾْاب ٢ ي لٔ ٌْ مً فْٔناىل ىا#ْٗ قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ     

 ّإلُ ّغسه   الْٔو ال الٕ لْاوع٘ أحس أمْض :
ل : ىعّل الْحٕ مً  يس از  #ع ّ #ل ّف#ٞ  ربٜٔ#ل ٍّ#ْ ون#       أ٢ّّ

 ا٤مط ال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باـطّج خسً العسّ .
: قسّض ا٤مط مً ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لسكخاب٘ ثاىّٔا 
 باليفري .

 ٣ٌ الع#عو  اب#  : ؤاو ميازٖ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسهثالثّا 
ي  امي##اىَه فٔ##عزاز س##ٙ اـ##طّج خس##ً الع##سّ لٔػ##نع امل١مي##ٌْ ّامل١مي##اىل 

اش ى##ازٚ ب##٣ل ب##ال َٔٞ  ّٓػ##نع املي##افقٌْ ف ن## ٥ وس##ْبَه  ٔع##ّا ّحق##سّا ي   
 لسدطّج ّاملاازضٗ الُٔ .

ّب#٣ل ٍ#ْ م#١شٌ ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ي ّ  ؤام#ُ          
 بالس ْٚ لسدطّج خسً العسّ مػاٜل :

 : بٔاٌ مْنْ ٔ٘ ّأٍنٔ٘ اـطّج خسً العسّ . ا٤ّل
س قسء الس ْٗ ال اليفري ي ّميع الؿ#ك فَٔ#ا خاق#٘ ّأٌ    :  إؤالثاىٔ٘ 

 حال املَا طًٓ ّا٤ىكاض ْٓمٝص قعا٘ ل ثطٗ  طاحا َه .
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 : ا اظ٘ الصًٓ ىافقْا بإٌ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٢الثالث٘ 
ظال حّٔا ٍّْ ٓ ْل ا٤م#ط ي ّالك#خابٕ ال#صٖ ٓطف#ع ا٤شاٌ   املسٓي#٘ ٍ#ْ       

 ّالس ْٗ .الصٖ ٓقْو باليساٛ 
اليفري ب####: بع####ث الػ#### ٔي٘   ىف####ْؽ الك####خاب٘ ّ ####ط ٔاَه الطابع####٘ 

 ّا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل .ي
 ّمً السطً ا٨يٕ بالياؽ أٌ از  ع ّ ل ٓيعل ا٤مط لٔقرتٌ هػاٜل :

 با٤مط . : الرت ٔ  ا٤ّل
 العنل ههنٌْ ا٤مط .ال  يسب: الالثاىٔ٘ 
 مً ا٨م ياع  ً ا٨غ جاب٘ ل٥مط .: بعث اليفطٗ   اليفْؽ الثالث٘ 

: حث العْاٜل ّا٤ٍل  سٙ  َٔٝ٘ مقسماىل ّمػ سعماىل العنل الطابع٘ 
 ّا٨م ثال ل٥مط .

 : بعث امل١ميني  سٙ ا٨غ جاب٘ ّا٨م ثال .اـامػ٘ 
: ؤاو أم٘ مً امل١ميني باؿث  س#ٙ ا٨م ث#ال ل٥م#ط ا٨ي#ٕ ي     الػازغ٘ 

رَىُْٓ ِِددنْىُُْ ُِْمددحٌ َّددُّْػٌَُْ إٌَِددَ  ٌََْْْددفِ  ًٌَْددر ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال 

 .(1) دًََّىُِْفًَُْ تِاٌَّْؼْفًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ  ٌُّْنْىَفِ ًًٌََُْْ ِهَ ىُُْ  ٌُّْفٍِْؽٌَُْ

: ّ ْز أم٘   ول ظماٌ  ػ جٔ  ل٥مط ا٨ي#ٕ ي ّل#ٔؼ م#ً    الػابع٘ 
ًََِا مٍََمْدُ  ٌْعِٓم ًَ ِٗٔسَ إَِّٙ رفخٔينا وال از  عالي اىقطاع   ٍصِ ا٨غ جاب٘ 

ّ ن#ل ؾ#طط م#يَه    ي فاىُ  فهل عهْض أّامطِ بني الياؽ  (2) دٌَِْؼْثًُُُِّْ

 بَا ي ٍّصا العنل حج٘  سٙ  ريٍه ي ّ ط ٔ  يه بالعنل .
:  إؤس غ٣م٘ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّا ك#ال        ضابعّا 

 ٘  عنٙ .الْحٕ ّىعّل  ربٜٔل  سُٔ ٍّْ ىعن

                                                           

 .104غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .56غْضٗ الصاضٓاىل  (2)
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: بعث الطنإىٔي٘   ىفْؽ الكخاب٘ ّأغطٍه ّشَّٓه ي فنا زاو خامػّا 
 ا٤مط مً از  ع ّ ل ّضغْلُ ف٣بس أىُ خري قض ّأىُ أماٌ ّضمح٘ .

عهْض الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّامام ُ   خقق : غازغّا 
      ا٨غ جاب٘ .ّ قسمُ أماو الكخاب٘   م٣حق٘ العسّ ال افط أبَٙ مكازٓق 

 خفسرياٌ
 د ٌَّذَِّٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِر لىٌت حؼ ى

لقس اب سأىل إٓ٘ الاخث بالثي#اٛ  س#ٙ طاٜف#٘ م#ً املػ#سنني اغ# جابْا ز       
دلسس٢ل#٘  س#ٙ  يج#ع     سْدرَعَاتٌُ  ّالطغْل ي ّ #اٛىل ا٦ٓ#٘ بك#ٔغ٘ املان#ٕ ر    

غعَٔه   ضنْاٌ ّؼقق ا٨غ جاب٘ ّىعّل إٓ٘ الاخث لسثياٛ  سَٔه ّ ْثٔق 
 ّها ٓكاح  ا٤ ٔال ال ْٓو القٔام٘ . ي ّا٨م ثال ٤ّامطِاز

 ّمً معاىٕ ّز٢٢ىل إٓ٘ الاخث بعث الؿْء   اليفْؽ ٤مْض :
 : معطف٘ ما ٓإمط بُ از  ع ّ ل ّما ٓيَٙ  يُ . ا٤ّل

   معاىُٔ ّز٢٢ ُ . : ال سبط   وطاٛٗ القطإٌ ّال ف طثاىٕ ال
 : ال فقُ   أح او اؿ٣ل ّاؿطاو .الثالث 
: ا٨حاط٘ ا٨مجالٔ٘ بالػي٘ اليآْ٘ ّما أمط بُ الييب قنس ق#سٙ  الطابع 

 ًََِدا َذَداوُُْ  ٌفمسُدٌيُ نََُدذًُهُ ًََِدا     ر ي#ُ و#ال  ع#ال   ي از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي ّما ىَٙ 

 .(1)دَٔيَاوُُْ ػَنْوُ نَأْرَيٌُ 

 الػعٕ ل٩غ جاب٘ ٤مط از  ع ّ ل ّأمط ضغْلُ . :اـامؼ 
 : القٔاو با٤مط باملعطّي ّاليَٕ  ً املي ط .الػازؽ 

 ّمل  صوط إٓ٘ الاخث اليَٕ ّا  ياب امل١ميني ملا ىَٙ از  ع ّ ل  يُ .
مً ا جاظ القطإٌ الصا ٕ ّالغريٖ أىُ مسضغ٘ ل٥ ٔال ي ّفُٔ اق٣ح ّ

ٔ٘ ي فٔ عانس  َصٓ  القْل مع اق٣ح ا٤م٘ مع#ّا لٔ#١ثط و#ل    ا٨ىػاىلسيفؼ 
                                                           

 .1/2غْضٗ وطٓـ (1)
 .7( غْضٗ اؿؿط 2)
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ا   ا٦خط ي ّواٌ ميُ  قسٓه غاعني ؾَٔسّا   معطو٘ أحس أىفػَه نفطز ميَ
ل  #ٌْ   ٔ#ً  متيعَه أوآّل املي#افقني ّم#ا ٓاث#ٌْ م#ً ا٤ضا    مل   غأل از 

ؾَاز َه ىْع  إزٓ  ّاق٣ح ل٥خْٗ ّالصضاضٖ ي ّمً فا ُ الق ل   غأل 
 از فٔنا ٓإمط بُ ّا٨م ياع  نا ٓيَٙ  يُ .

ّمً ا٦ٓ#اىل   املق#او  عاٍ#س ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه          
 .(1) دُّنْىَفِإِْم  ٌصمَٚجَ ذَنْيََ ػَْٓ  ٌْفَؽْشَاءِ ًَ ٌْلك٣ٗ اؾنا ٘ ي وال  عال ر

إٓ٘ الاخث الثياٛ  سٙ املَا طًٓ ّا٤ىكاض مً  َ#٘ خ#طّ َه      هنً
ًٓ وف#طّا   الٔ#ْو   صمع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ملط#اضزٗ  #ٔـ ال#   

 ال الٕ ملعطو٘ أحس .
 ٍّياا مػإل اٌ :

ًٓ وفطّا   ططٓق  ْز َه الصالاخث إٓ٘ : ٍل  ٣حق ّ طاضز  ا٤ّل
 .ال م ٘

نََْنْمٍَِثُدٌ   : ٍل ىعّل ّأث#ط إٓ#٘ الاخ#ث م#ً مك#ازٓق وْل#ُ  ع#ال ر       الثاىٔ٘ 

 .(2) دمَائِثِنيَ

ً  إٓ٘ الاخث أما املػإل٘ ا٤ّل فاؾْاب ىعه ي اش ؽرب  مس#ت    #ً حػ#
املػسنني ّماازض َه لسسفاع  ً ؾ#دل ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ       

 ّغسه ّاغ سام٘ ال يعٓل .
إل٘ الثاىٔ٘ فقس غاٍنت إٓ٘ الاخث ّمْنْ َا   خٔا#٘ ال#صًٓ   املػّأما 

وف##طّا ّ ##ْز َه ى##ازمني خاغ##ٝني ي ه##طٌّ أشٓ##ال اـ##عٖ مل ٓي##الْا م##ً    
 عّ َه ي ّما اىفقْا مً ا٤مْال ا٢ ا٤غٙ ّاليسام٘ ّأغااب الًٍْ ي ّمً 

ا٢  #ً   العنل بال جاضٗ ّمج#ع ا٤م#ْال ي ّمل هنعٍْ#ا   خكاٜل وطٓـ 
ضح٣ىل ال  الؿاو ّال الٔنً مع كاطط الططٓق ي ّٓسل  سُٔ  ع  ّؾقاٛ ّ

                                                           

 .45غْضٗ العي اْىل  (1)
 .127غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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ُْ ضِؼٍَْحَ  ٌشأرَاءِ ًَ ٌصمْْ ِ *ٌِئَِّٚفِ لُفَّْشٍ وْلُ  عال ر ىَه اخ اضّا ال فط ٤ّ (1) دإَِّٚنِيِ

ٛ٭ ميثْضّا مع  ط   ا٨ثه  ّاقطّا  سُٔ فسه  ساث ٍصِ ا٤مْال أٌ شٍات ٍاا
ز ّضغْلُ ي ّوس  ْ س از  ع ّ #ل ال#صًٓ    سٙ اىفاوَا   اؿطب  سٙ ا

ق##ْء الؿ##ط ٔ٘ بالع##صاب ي و##ال ٓ ي##عٌّ أم##ْايه م##ً  ##ري أٌ ىط ##ْا اؿ 
ًَ ٌَّذَِّٓ َّىْنًََُِْ  ٌذَّىَةَ ًَ ٌْفِىَّحَ ًََٙ ُّنفِمٌَُٔيَا نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ نَثَشأفْىُُْ تِؼَدذَ بٍ  ر عال

يب قن#س ق#سٙ از   ف ًٔ ّوس غدطىل وطٓـ أمْايا   قاضب٘ الي (2)دٌٍَُِْْ

  وْل#ُ    اٛىل ا٦ٓاىل بصو الصًٓ وفطّا   اىفاوَه وناّي  سُٔ ّإلُ ّغسه
ؼَفْزَ لٌٍََْ ظٌٍََُّ   َِصًَُ َِا ُّنْفِمٌَُْ نِِ ىَذِهِ  ٌْؽََْاجِ  ٌُّؤَْْا وََّصًَِ ضِّػٍ نِْيَا صِفٌّ َْصَاتَدْر عال

 .(3)ديُُْ نَىَىٍَْىَرْوُ ًََِا ظٍَََّيُُْ  ٌٍَّوُ ًٌََىِْٓ َْْٔفََُّيُُْ َّظٌٍََُِّْْْْٔفََُّ

مْايه لسكس ّامليع  ً غأل ازي ّوس شو از  ع ّ ل الصًٓ ٓيفقٌْ أ
َٓ وَفَفًُ  ُّنْفِمٌَُْ ٌََِْْ ٌَيُُْ ٌَِْصُُّوً  ػَْٓ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ نَََُّْنفِمُروال  عال ٌَٔيَا إِْم  ٌَّذِّ

 . (4)دشُُم ذَىٌُُْ ػٍََْْيُِْ ؼََّْفَجَ شُُم ٍَُِّْثٌَُْ ًَ ٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  إٌََِ ظَيَنمَُ ُّؽْشَفًَُْ

 ّواٌ اىفاء وفاض وطٓـ   معطو٘ أحس  سٙ ّ ِْ ميَا :
ّبٔه٘ الطأؽ ي : ؾطاٛ ا٤غسخ٘ مً الػْٔي ّالطماح ّالسضّع  ا٤ّل
 ّمٍْا .

 اؾيْز . : ػَٔعاىل م٣بؼالثاىٕ 
: ؾطاٛ ا٨بل ّاـٔل ي فقس  اٛ ث٣ث#٘ إ٢ي ض #ل م#ً ال ف#اض     الثالث 

لق ال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ي ّواٌ معَه ماٜ #ا ف#طؽ   
 مل  طو  ظَْضٍا طٔس٘ مسٗ الططٓق ل  ٌْ  اٍعٗ ّوت الق ال .

                                                           

 .2-1غْضٗ وطٓـ  (1)
 .34غْضٗ ال ْب٘  (2)
 .117غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
 .36غْضٗ ا٤ىفال  (4)
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ا٤غ#سخ٘ الثقٔس#٘ ال   بع#ض  ٌ  قْو بعض القْاىل عنل ّىق#ل  ّال ا٦
 ح٘ املعطو٘ .غا

: ا٨ىفاء  سٙ شاىل اؾيْز ي ّا طاٛ ماالغ ال  ْاٜسَه بسخ#اظ   الطابع
  عطل أ نايه مسٗ الصٍاب ّا٨ٓاب مً املعطو٘ .

ـ لسي#اؽ ي ّو#اٌ بعه#َه ٓي# قه     و#طٓ  وف#اض : وثطٗ الْ س مً اـامؼ 
ٌ       ّٓاطـ امل#ال ال#صٖ    حاملا ٓطٚ اىقطا #ّا مااؾ#طّا   ضظو#ُ ّمال#ُ غ#ْاٛ و#ا

 أىُ ٓكل الُٔ . أّ الصٖ ٓط ْي ميس ُ
 :  عطٔل وطٓـ ل جاض َا بني م ٘ ّالؿاو ّبني م ٘ ّاملسٓي٘ .الػازؽ 

 (1) د ٌَّذَِّٓ  سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِ ِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُلٔ ٌْ وْلُ  عال ر

ًٜ واىْى##ّا ٓؿ##نل املػ##سنني ّاملػ##سناىل ال##صًٓ وطق##ٌْ  س##ٙ أزاٛ الْظ##ا  
العاازٓ٘   ول ا٤حْال الصًٓ ٢ متيعَه الهطاٛ ّالاإغاٛ  ً  ععٔه ؾعاٜط 
از ي فاٌ وست امنا ّضز ؤس ا٨غ طا ٘ ّؼقق العاز ّالطاحس٘   حو بٔت 

ََاَع        از اؿطاو ي ون#ا   وْل#ُ  ع#ال ر    ْٓ  ْسدَر َِد ْْدِد  ٌَْث ٍَدَ  ٌنمدااِل ِؼدطو   ٍَّدِو َػ ٌِ ًَ

 ّاؾْاب مً  َاىل : (2)دإٌَِْْوِ سَثَِْٚ

َٞ ا٨غ طا ٘ مع حال مكٔا٘ ّنطاٛ فجاٛىل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ   : وس ا٤ّل 
 لسيسب ٤زاٛ اؿو مع املكٔا٘ .

ٚ   : اشا واٌ اؿو مالثاىٔ٘   س#ٙ و#ل    قٔسّا با٨غ طا ٘ ف#اٌ الك#٣ٗ  #١ز
 حال ي ٢ّ هْظ  طا فطض ْٓمٕ ميَا ٤ىَا ّا   مطسق ّميجع .

العاازٓ٘ غأل لسفع ا٤شٚ ّالهطض ّؽفًٔ مً : أزاٛ الفطاٜض الثالث٘ 
 ىْدَُِّٔا  ٌصأدفَ طَ   ّطإٗ املكٔا٘ ي ٍّْ نٔاٛ ّأمل ي ّمً مكازٓق وْلُ  ع#ال ر 
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ٓ٪#ا ٰبَس#ال٫ َأٔضح٬ي٪#ا    ) ّواٌ الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ٓق#ْل     (1)د ٌَُّّْْرَمَُِْ

ٰٗ   .(2) (ٰبالكٯَسا
 أٖ أشٌ ّىاز لسك٣ٗ فاٌ فَٔا وطٗ العني .

ّ ##سل ا٦ٓ##٘ با٤ّلْٓ##٘ القطعٔ##٘  س##ٙ اغ## جاب٘ امل##١ميني ز  ##ع ّ ##ل   
ػطاٛ ّالطخاٛ مً باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ ي ّوس اغ جابْا لّلطغْلُ   حال ا

لس ْٗ الطغْل قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لسدطّج مً املسٓي٘ لسق#اٛ الع#سّ   
غَدًَُّْخَ ِِدْٓ    ًَإِاْال افط   معطو٘ أحس ي ٍّْ الصٖ ٓسل  سُٔ وْلُ  ع#ال ر 

 .(3)دَْىٍِْهَ ذُثٌَأاُ  ٌُّْؤِِْنِنيَ َِمَاػَُِّ ٌٍِْمِرَايِ ًَ ٌٍَّوُ سَِّْغٌ ػٌٍَُِْ

ل اعث ا٦ٓ٘ الفعع ّاـْي   وسْب الصًٓ وفطّا ي فاؾطّح ّالقطّح  
ّ ق#سٓط أّل إٓ#٘   ي  س ٝه ّٓعْز الك#خاب٘ أوث#ط و#ْٗ ّاق#طاضّا  س#ٙ ال#سفاع       

 الاخث  سٙ ّ ِْ :
 : الصًٓ اغ جابْا ز . ا٤ّل

 : الصًٓ اغ جابْا لسطغْل .الثاىٕ 
 : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل .الثالث 

غه املْقْل رالصًٓد ّفُٔ ز٢ل٘  سٙ ا ك#ال  اب سأىل إٓ٘ الاخث با٢
 مْنْع ا٦ٓ٘ با٦ٓ٘ الػابق٘ يا .

اش أخ  نت ا٦ٓ٘ الػابق٘ بالعَس ّالْ س مً  يس از  ع ّ #ل بإى#ُ ٢   
ني   خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ي امل١مئع أ ط امل١ميني ّؼ نل الكس٘ بني لفغ ٓه

 غه املْقْل رالصًٓد ّ ٍّْا :ّا٢
: ىػا٘ ال ػاّٖ فاعس أٌ اب سأىل ا٦ٓ٘ الػابق٘ بصوط ؾَساٛ معطو٘  ا٤ّل

شوطىل إٓ٘ الاخث  أحس ّاغ اؿاضٍه باليعن٘ ّالفهل ّالثْاب مً  يس از
ً املْىل ْٓمٝص ي ّبٔاٌ واىٌْ ٍّْ أىَه مل ٓقعسّا اخْاىَه الصًٓ غسنْا م
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اش خط ْا   الٔ#ْو ال #الٕ ظطاح#ا َه خس#ً الع#سّ ي ٍّ#ْ م#ً مك#ازٓق         
 ػابق٘ .ال ّ٘أغااب اغ اؿاض الؿَساٛ الصٖ  صوطِ ا٢ٓ

اىقهاٛ املعطو#٘ م#اشا   أّ بعس   يسفقس ٓػإل الكخاب٘ الصًٓ بقْا أحٔاٛ  
ّاىَه واىْا   معطض الق ل ّالؿَازٗ يه مً ا٤ ط ّالثْاب ي خكْقّا 

ها فَٔه الصًٓ اىَعمْا مً املعطو٘ ّض عْا الَٔا ي ّح ٙ الث٣ث#٘ ال#صًٓ مل   
ٓط عْا ال املعطو٘ لسغ٘ ال َسٓس ّالاطـ ال#يت  #اٛ بَ#ا  #ٔـ الع#سّ م#ً       

 ال افطًٓ .
ٛ٭ ب عّٔوس ٓقْو الصًٓ ىافقْا ض  ري الكخاب٘ بإٌ از  #ع ّ #ل   ا٢ّ ّىػا

الؿَساٛ بالصوط ّاؿٔاٗ  ي#سِ ّالث#ْاب العع#ٔه ي ّمل ٓ#صوطٍه ي أّ     فهٯل 
 ه ح ٙ  ق سٌْ   غأل از ي ف اٌ لٌْ اٌ از ّضغْلُ ٢ ٓطنٔاٌ  يٓقْ

أّل ا٦ٓ٘ الػابق٘ ـكْم الؿَساٛ أما خامت َا ف ؿنل  نْو امل١ميني ٢ّ 
ّا لس#صًٓ  أحس ي ل  #ٌْ ضزّا ّ ا ٔ #   معطو٘  الصًٓ وا سْا ؽ ل بالكخاب٘ 

ىافقْا ا٢  سٙ القْل عكط املطاز مً خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ٍْ أّل إٓ٘ الاخث 
أٖ خكْم الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل   الٔ#ْو ال #الٕ ملعطو#٘ أح#س ي     
حٔيٝص ٓاقٙ الصًٓ خط ْا ملعطو٘ أحس ي ّوا سْا ؼت لْاٛ الييب قنس قسٙ 

ال محطاٛ ا٤غس ف ؿ#نسَه   از  سُٔ ّإلُ ّغسه ْٓمٝص ّل يَه مل ىط ْا
  نْماىل ثْاب ا٨مياٌ ّالسفاع ّالق ال   غأل از .

: ىػا٘ العنْو ّاـكْم املطسق ي ّأٌ لف#غ امل#١ميني   خامت#٘     الثاىٕ
الطغ#ْل   مح#طاٛ ا٤غ#س ي    ّ زا٦ٓ٘ الػابق٘ أ #ه م#ً ال#صًٓ اغ# جابْا     

١ميني ّم#يَه ال#صًٓ   ّ قسٓط اؾنع بني ا٦ٓ# ني ) ّأٌ از ٢ ٓه#ٔع أ #ط امل#    
( بعس اؾطاحاىل اليت أقاب َه   معطو٘ أحس ي ّاشا  اغ جابْا ز ّالطغْل

واٌ بعض الكخاب٘ مل  كاُ  طاح٘ ّوطح   معطو٘ أحس فَل  ؿ#نسُ إٓ#٘   
 الاخث ي اؾْاب ىعه مً ّ ِْ :

: املطاز ول أفطاز  ٔـ املػسنني الصًٓ وا سْا   معطو#٘ أح#س ث#ه    أ٢ّّ 
خط ْا   الْٔو الثاىٕ ام ثا٢ّ ّطا ٘ ٤مط از ّضغْلُ ي ّل#ْ و#اٌ بع#ض    
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الكخاب٘ أقاب َه اؾطّح    ري معطو٘ أحس ي ونا لْ واىت أق#اب َه    
 فَل  ؿنسُ ا٦ٓ٘ .معطو٘ بسض أّ بعض الػطآا 

ٌ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وس حكط اؾْاب ىعه ي ّاٌ وا 
 اـطّج ال محطاٛ ا٤غس هً حهط معطو٘ أحس .

:  لقس واىت  طاحاىل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مكٔا٘ ثاىّٔا 
 يس ول مػسه ي ّ ق#سٓط ا٦ٓ#٘ ال#صًٓ اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل م#ً بع#س م#ا         

 أقاب الطغْل القطح .
ٕ الطمح##٘   إٓ##٘ الاخ##ث بك##ٔغ٘ العن##ْو ّوفآ##٘     : ػس##ٕ مع##اى ثالث##ّا 

 ا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ .
 : اضازٗ املعيٙ ا٤ ه لسفغ امل١ميني الؿامل ل ل مً :الثالث 
 : املَا طٌّ ّا٤ىكاض .ا٤ّل 
 : املػسناىل أٓاو الياْٗ .الثاىٕ 

 : ال ابعٌْ .الثالث 
 :  ابعْا ال ابعني ال ْٓو القٔام٘ .الطابع 

 عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ّوسَا مً مكازٓق اؾن#ع ب#ني ا٦ٓ# ني ي     ٢ّ
 ّاٌ واىت اليػا٘ بني ٍصِ املكازٓق شا َا ٍٕ العنْو ّاـكْم املطسق .

لقس واىت اغ جاب٘ الكخاب٘ ز ّالطغْل   م٣حق٘ ّمط#اضزٗ  #ٔـ   
 الصًٓ وفطّا معجعٗ مً  َاىل :

ال ف##٘ فَٔ##ا ال  اى##  ّض خ##اٌ ي : ال ا##آً   الع##سز ّالع##سٗ  ا٤ّل
 بالف ذ ٍّه الصًٓ وفطّا ي ّلٔؼ املطاضٰزًٓ بال ػط .  ًٓاملطاض٪ز

: وثطٗ  طاحاىل الكخاب٘ ّؾس َا مع وس٘  طاحاىل  ٔـ الصًٓ الثاىٔ٘ 
 ّا أماو  ٔـ املػسنني .ا   اؾنس٘ ّل يَه اىَعمْا ّفطٯوفطّ

ّا٤ىك#اض ي  : اخااض أٍل م ٘ ّالقااٜ#ل بثا#اىل امي#اٌ املَ#ا طًٓ     الثالث٘ 
 ّم٣حق َه الصًٓ وفطّا مع وثطٗ اؾطاحاىل اليت أملت بَه .

:  ْبٔذ ّ ا ٔت ال#صًٓ ى#افقْا ّالق#اٛ اؿػ#طٗ   ىفْغ#َه ٤ٌ      الطابع٘ 
 الػنْو اليت بثٍْا مل  هط الياْٗ ّامل١ميني .
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: بع##ث اليسام##٘   ىف##ْؽ أف##طاز  ##ٔـ ال##صًٓ وف##طّا  س##ٙ    اـامػ##٘ 
أحػْا حس ٤ىَه خطّ َه معَه ال معطو٘ أاغ جاب َه لط٠غاٛ ال فط ي ّ

 مً ٍصا الػفط مً  َاىل :   العياز ّال ع  بالعياٛ
ا م#ً الك#د    : وثطٗ  سز  ٔـ الصًٓ وفطّا ّما ٓرت    سَٔا٤ّل 

 ٌ ّقعْب٘ ال يعٔه.ّا٨ضباا ي ّوس٘ امل١
املػافاىل ي اش  اسغ املػاف٘ بني م ٘ ّاملسٓي٘ مْ ألً ؤسْ  طْل :الثاىٔ٘ 

 شٍابّا ّآابّا ّوثري م#ً أف#طاز اؾ#ٔـ ال م #٘ م#ً الق#طٚ ال#يت حْي#ا         مرت
 ّميَه مً خطج مً مػ يُ ّال خق باؾٔـ   أّل الططٓق ال املسٓي٘ .

ي ٍّْ : حطماٌ  ٔـ الصًٓ وفطّا مً ا٤غطٚ ّالغياٜه ّالػيب الثالث٘ 
 .(1) دنََْنْمٍَِثٌُ  مَائِثِنيَمً مكازٓق وْلُ  عال ر

: ازضاا أفطاز اؾٔـ   اؾنس٘ بإىَه واضبٌْ الياْٗ ّال يعٓل ي الطابع٘ 
ّمً أفطاز اؾٔـ مً واىت معُ إٓ٘ أّ إٓاىل وطإىٔ٘ ي ّميَه مً ٓػ نع يا 
  الططٓق مً م ٘ ال املسٓي٘ ي ّوس ٓصوطٍا بعض ض٠غاٛ ال فط  س#ٙ م#ْ   

   ْ م#ً   ا٨غ َعاٛ ّا٨غ دفاي ّل ً أفطاز اؾٔـ ٓ #سبطٌّ   معاىَٔ#ا ٍّ#
ا جاظ القطإٌ ّىفاش املعاىٕ القسغٔ٘ ل سنا ُ ّمجسُ ال ؾ#غاي القس#ْب ي   
ل##صا فاملد ##اض أٌ أوث##ط  ##ٔـ ال##صًٓ وف##طّا مل ٓق##ا سْا   معطو##٘ أح##س ي     

الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ي ٍّْ مً ّأ طنْا  ً قاضب٘ 
ي#ا َه  أغااب مػاض ٘ ض٠غاٛ  ٔـ الصًٓ وفطّا بالط ْع ال م ٘ ي ّام 

  ً الكرب ّالثااىل   محطاٛ ا٤غس مث٣ّ ؿني وسّو  ٔـ املػسنني .
بعَْزٍه ال أفطاز ا٨ٓفاٛ  : ؽسً ض٠غاٛ ال فط مً وطٓـ  ًاـامػ٘ 

مػ سعماىل اؾرتاوَه ي ٤ّلْٓ٘  ْاٜسَه ّىفق٘ ى٘ ّاؾٔـ بسفع م١ى َه ّم١
  الق #ال ل عطٔ#ل ػ#اض َه ب#ني م #٘ ّو#طٓـ ي ّم #٘ ّال#ٔنً ي ّلػ#يدٔ٘          
ال فاض الصًٓ واضبٌْ الياْٗ ّال يعٓل   ال قكري بالْفاٛ بالعَْز ّاب ٣َٜه 

ٍّْ مً مكازٓق م ط از بَه ي وال ّ سبري ال ا ط ي ي باملْاىع زٌّ الْفاٛ 
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ّم##ً مك##ازٓق اغ##ه  (1) د ٌٍَّددوُ ًَ ٌٍَّددوُ مَْْددفُ  ٌَّْدداوِفَِّٓ ًََّّْىُددفًَُْ ًََّّْىُددفُ ع##ال ر

اىع ضمح٘ باملػ#سنني لػ#٣م َه   ْد   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ أٌ  سك املمَْْفُال فهٔل ر

مً ؤس الصًٓ وفطّا ّق#طي م #طٍه  #يَه ي ّؽفٔ#ً م#ً أّظاض ال#صًٓ       
 .وفطّا ّز ْ َه لس سبط ّال ْب٘ ّا٨ىاب٘ 

ال م ٘ غامل٘ وال معطو#٘ ب#سض ي ّ  #إلً    لقس ّقست وافس٘ أبٕ غفٔاٌ 
مً ألً بعري قنس٘ بالاهاٜع ّميَا الصٍ  ّالفه٘ ي ّأمجعت وطٓـ  سٙ 
 ْظٔفَا   معطو٘ أحس ي مم#ا ٓ#سل  س#ٙ ظَ#ْض العج#ع ّال#يقل   ض٠ّؽ       

 أمْال وطٓـ   ال جاضٗ ّ طاوه السٌْٓ  سَٔه   الؿاو ّالٔنً .
 فط ّاله٣ل٘ امنا ٓؿنل أمْال ٢ّ ى ل ٍصا اليقل بإمْال ض٠غاٛ ال

ٛ٭ ي فنث٣ّ واى#ت أو امل#١ميني خسه#٘ بي#ت خْٓس#س        نْو وطٓـ ض ا٢ّ ّىػا
 عنل بال جاضٗ ّ هاضب بإمْايا ي ّو#اٌ  ن#ل ال#ييب   ػاض َ#ا غ#ااّا        
ظّا ُ ميَا ي ثه م#ا لاث#ت أٌ شٍا#ت أمْاي#ا   غ#أل از ٢ّو#ت الؿ#سٗ        

 ٔت   ؾع  أبٕ طال  .ّالهطاٛ   حكاض وطٓـ ٤ٍل الا
متط ا٤ٓاو ّالػيٌْ ح ٙ أب سٕ  نْو أٍل م ٘ باليقل   ا٤مْال ّمل 

إِْم  ٌَّدذَِّٓ  حملاضب َه الياْٗ مع ال اآً   املْنْع ّا٤ثط ي وال  عال ر

ذَىُدٌُْ ػٍََدْْيُِْ ؼََّْدفَجَ شُدُم     وَفَفًُ  ُّنْفِمٌَُْ ٌََِْْ ٌَيُُْ ٌَِْصُُّوً  ػَْٓ سَثًِِْ  ٌٍَّدوِ نَََّدُْنفِمٌَُٔيَا شُدُم    

 .(2) دٍَُِّْثٌَُْ ًَ ٌَّذَِّٓ وَفَفًُ  إٌََِ ظَيَنمَُ ُّؽْشَفًَُْ

طو##٘ أح##س ٓ جس##ٙ فَٔ##ا    : ى##عّل إٓ##اىل وطإىٔ##٘ غك##ْم مع   الػازغ##٘ 
 ي ّ  كً هداطا٘ الصًٓ اؾرتوْا بالق ال مً ّ ِْ :ا٨ جاظ

 ّا٤ىكاض .: بعث الغاط٘ ّالػعازٗ   وسْب املَا طًٓ ا٤ّل 
 : الاؿاضٗ لسن١ميني بال ْب٘ ّاملغفطٗ ّا٤ ط الععٔه .الثاىٕ 
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: شو ّ ْبٔذ الصًٓ وفطّا ّ  صٓاَه فٔنا ٓ#سٯ ٌْ م#ً اليك#ط      الثالث
لس ا#آً ب#ني    (1)د نََْنْمٍَِثُدٌ  مَدائِثِنيَ  معطو٘ أحس ي ّٓ#سل  سٔ#ُ وْل#ُ  ع#ال ر    

 .العْزٗ مً اليكط ّبني اـٔا٘ 
از  ع ّ ل بيعّل إٓ#٘ الاخ#ث ال#يت اخ ك#ت بامل#سح      :  فهل الطابع 

ّالثياٛ  سٙ الكخاب٘ الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ّضواْا اؾٔ#از ّا٨ب#ل   
مل٣حق٘  ٔـ الصًٓ وفطّا مع أىَه ضأّا وثط ُ ّا٤غسخ٘ اليت معَه ّؾسٗ 
بإغَه   الق ال فسه ٓرتززّا   مطاضز َه اليت   هنً ض خاٌ م٣و#ا َه  

ً  سٓس خاق٘ ّأىَه ىسمْا  س#ٙ ا٨ىػ#خاب املا #ط م#ً معطو#٘      ّو ايه م
 أحس يّ سو ؼقق أٖ  آ٘  اّٛا مً أ سَا .

ّمً ا٨ جاظ حسّث ال ٣ّو بني ض٠غاٛ  ٔـ الصًٓ وفطّا  سٙ ٍصا 
ٓ#ْو معطو#٘ أح#س ي    ا٤قل ٍْ ا فاوَه  سٙ ا٨ىػ#خاب  ا٨ىػخاب مع أٌ 

      ّ و ال٣ح#ق  س#ٙ ا٨ ف#اء    ّال عجٔل بَ#صا ا٨ىػ#خاب ف#٣  #ربٗ ي#صا ال# ٣
 . بال قَقط ّا٨ىػخاب 

ثه  اٛىل مطاضزٗ الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأق#خابُ ؾ#ٔـ       
الصًٓ وفطّا ل ١وس بقاٛ  ٔـ الصًٓ وفطّا  سٙ الع#عو  س#ٙ الط #ْع ال    

ل٢ْ اـْي ال#صٖ بعث#ُ از   ىفْغ#َه ّال#صٖ     م ٘ ّالطنا بَصا الط ْع 
 ٓإ ٕ مً ّ ِْ :

 : اـْي ا٨ب ساٜٕ بإٌ ٓقصفُ از   وسْب الصًٓ وفطّا . ا٤ّل
: بسْت ىاإ خطّج الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ خسً الثاىٕ 

 العسّ .
: اغ خهاض  ٔـ املؿطوني لسؿ#ْاٍس ال#يت  #سل  س#ٙ حه#ْض      الثالث 

ّو ال امل٣ٜ ٘   معطو٘ بسض ّأحس ي ّغكْم معطو٘ بسض ّضز  #ً اب#ً   
٬ً   :    ا#اؽ و##ال  ٰٝ##صٱ ٓ٪ؿ٬## ٪سٯ ٰف#ٕ َأث٪##ٔط ض٪ ٫##ٕل ٰم## ٬ْم٪ ٪ٓ ٬ً اِلن٫ػ٬##ٰسٰنني٪  ٬ٔي٪ن٪##ا ض٪ ٫##لٮ ٰم# ب٪

ٓ٪ُق#ْل٫      ٫ُ ٬َْو# ٬ْىل٫ اِلَف#أضٔؽ َف ّ٪ق٪  ٫ُ ٬َْو ٬ْٰط َف ّ٘ ٰبالػٯ ٫ُ اش٬ غ٪ٰنع٪ ن٪ط٬ب٪ اِلن٫ؿ٬ٔطٰوني٪ َأم٪ام٪

                                                           

 . 127غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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٫ُ م٫ػ٬ ٪ِسٰقٔ٭ا ٬ٔع٫ّو٪ اش٬ ى٪َعط٪ اَلٙ اِلن٫ؿ٬ٔطٰا َأم٪ام٪ ْ٪ َوس٬ خ٫ٰطه٪  َأِوٰسو٬ ح٪ ٫ٍ ُٰ َفٔإش٪ا  ٬ٔ ي َفي٪َعط٪ اَل
ٖٯ َفخ٪سٯث٪  ٛ٪ اِلَإى٬ك٪أض ٬ْٰط َفاخ٬ه٪طٯ ش٪ٰلَك َأ ٬ن٪ع٫ َفج٪ا ٰ٘ الػٯ ٫ُ َوه٪ط٬ب٪ ٫َ ٬ ٪ّ ّ٪ؾ٫قٯ   ٫ُ َأى٬ُف

 ُٰ ٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪ٓسٙ الٓس ٬ً م٪#س٪ٰز     ّإلُ ٰبص٪ٰلَك ض٪غ٫ْل٪ الٓس ّ٪غ٪ٓسه٪ َفَقال٪ ق٪#س٪ِوت٪ ش٪ٰل#َك ٰم#
ٰٛ ال ٰ٘الػٯن٪ا  .(1) (ثٯاٰلث٪

: ح##ال اـ##ْي ّالف##عع  ي##س املؿ##طوني  ْلٔسٓ##٘ لٔ ##ٌْ خ##ْي   الطاب##ع 
احسٍه   اظزٓاز ح ٙ ٓػ ْلٕ  سٙ وساُ ّ ْاضحُ ي ّٓاثُ ال  ريِ لٔ ٌْ 

 واملطض املعسٖ .
رت سُ طْ ّا ّوَ#طّا  : ميا اٗ  ٔـ املؿطوني بإغااب اـْي لاـامؼ 

اش مئل أحسٍه ال مساع م#ا  مً القس  ال حاغ٘ اليطق ّحاغ٘ الػنع ي 
 .(2)دًََِا َّؼٍَُُْ ظُنٌُدَ ضَتأهَ إَِّٙ ىٌَُٓاث اـْي   ىفْغَه ي ّ  ال يعٓل ر

لقس أخربىل إٓ٘ الاخث  ً اغ جاب٘ املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض ز ّضغ#ْلُ    
ي ّ  ٍ#صا ا٨خا#اض    باـطّج ال محطاٛ ا٤غس   الْٔو الثاىٕ لْاوع٘ أحس

 سَٔه ي ّواٌ ضغ#ْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ٍ#ْ       ّمْنْ ُ ثياٛ 
امامَه   ٍصا اـطّج ي لٔ ٌْ ٍْ أّل مػ جٔ  ز  ع ّ ل   املقاو ي 

 (3) دًَُِِْدفْخُ ٌِدىَْْ َْوُدٌَْ ًَْميَ  ٌَُّّْْدٍِِّنيَ    ٍّْ م#ً مك#ازٓق وْل#ُ  ع#ال ر    

ب ٤مط ّبسخاظ إٓ٘ الاخث ٓ ٌْ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وس اغ جا
 ي فٔ ٌْ الييب   املقاو م٫ػ جٔاّا ّمػ جابّا لُ .از باـطّج 

ّ  إٓ٘ الاخث اؾاضٗ ال  إغٔؼ ىعاو الػطآا   ا٨غ٣و ي ّأٌ الييب 
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓقْو باعث الػطآا لسسفاع ي لٔكسء  سٙ أفطازٍا 

 سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه    أىَه اغ جابْا ز ّالطغْل ي اش أضغل ال#ييب ق#سٙ از   
بعسٍا بث٣ث٘ ؾَْض غ#طٓ٘ ال ب#ين أغ#س ّ ع#ل أمريٍ#ا اب#ا غ#سن٘ ب#ً  ا#س          
ا٤غس ٍّْ الصٖ أضنع ُ ثْٓا٘  اضٓ٘ أبٕ ي  مع ضغ#ْل از ق#سٙ از   

                                                           

 .3/160ظاز املعاز  (1)
 .31غْضٗ املسثط  (2)
 .12غْضٗ العمط  (3)
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 سُٔ ّإلُ ّغسه ّمحعٗ بً  اس املطس  ي ّواٌ وس  طح ْٓو أح#س  طح#ّا   
ٚ ا٦خ#طٗ غ#ي٘   ل#ث٣ث مه#ني ؾن#از   بسٔغّا ثه اىسمل ثه اى فض فناىل ميُ )

ّغ#سه امطأ #ُ أو   ّإل#ُ  ث٣ث مً ايجطٗ ّ عّج ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ  
 .(1) (غسن٘ ضنٕ از  يَنا

ّ اني إٓ٘ الاخث واىْىّا ٍّْ أٌ أمط الغعّاىل ّبعث الػطآا مً  يس از 
 .  ع ّ ل ي ّلٔؼ مً  يس الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ

ّ  ططٓق الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال محطاٛ ا٤غس ظفط بإبٕ  
طٓـ ال معطو٘ بسض ي ّّوع   ا٤غط ي  عٗ ٍّْ ؾا ط ّواٌ وس خطج مع و

فقال لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه : أىٕ ض ل فقري ّشّ  ٔال ّحا ٘ ي 
ٕٯ قسٙ از  سٔك .  فاميً  س

سه ٓعسه بفق#طِ ّفاو #ُ ّوث#طٗ  ٔال#ُ     ّواٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ
 ّأىُ ٢ طاو٘ لُ  سٙ زفع الاسل لف اوُ مً ا٤غط .

ًٯ  سُٔ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأطسق غطاحُ مً  ري  فن
وال بسل  سٙ أٌ ٢ ٓعْز مع وطٓـ ٢ّ ١ٓل  الياؽ نس ا٨غ٣و ّالياْٗ )

ي ّٓ#سل ٍ#صا    (2) (أب#ساّ أبْ  عٗ: أ طٔ#ك مْثق#ّا ٢ أوا س#ك ٢ّ أوث#ط  سٔ#ك      
اؿسٓث بالس٢ل٘ ال هنئ٘  سٙ العً اليْ ٕ العاو بإٌ وطٓؿّا  ػعٙ لق #ال  

 .الييب ّأقخابُ ّؼطٓض القااٜل  سَٔه  
ٍّل واو أبْ  عٗ ْٓمٝص هسح الطغْل قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 اؾْاب ىعه ي ّبٔٯً فهسُ  سٙ وْمُ ّالؿَازٗ لُ بالطغال٘ اش وال :
ّ٪اِلن٪ٰسُٔك ح٪ٰنٔس٫) ٬ً م٫ا٪ٓسغٮ  ٪يٯٕ الطٯغ٫ْل٪ م٫خ٪نٯس٭ا ... ٰبَإىٯك ح٪قٯ   م٪

َٔٔس٫ ُٰ اِلع٪ٰعٔٔه ؾ٪ ٬ً الٓس ٬ٔك ٰم ٫َس٪ٚ ...  ٪َس ّ٪اِل ّ٪ ٪س٬ ٫ْ اَلٙ اِلخ٪قٯ   ٟٔ  ّ٪َأى٬ت٪ ام٬ٔط
ّ٪ق٫ع٫ْز٫  ْ٘ ٬ََس َ٪ا ز٪ض٪ ٪اىلٮ غ٪ ّٗ ... َل ٪ٛ ٬ٜت ٰفٔي٪ا م٪ا٪ا ْٯ ٟٔ ب٫  ّ٪َأى٬ت٪ ام٬ٔط

٫ُ َلػ٪ٰعٔس٫َفٔإ ٬ً غ٪اَلن٪ ٬ ّ٪م٪ ٕٯ  ٬ً ح٪اض٪ب٬ ُ َلن٫خ٪اض٪بٮ ... ؾ٪ٰق  ىٯك م٪

                                                           

 .1/538ا٢غ ٔعاب  (1)
 .1/40املغاظٖ  (2)
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ّ٪ُوع٫ْز٫  ْٗ ّٯب٪ م٪ا ٰبٕ : ح٪ػ٬ط٪ ٫ُ ...  ٪َإ ٬ٍَس ّ٪َأ ٬ً اش٪ا ش٫ٓوط٬ىل ب٪س٬ض٭ا   .(1) (ّ٪َلٰ 
وال لُ ق#فْاٌ  فسنا أخص وااض ض ا٢ىل وطٓـ با٨غ عساز ملعطو٘ أحس)

 ي#ا بسػ#اىك ف#اخطج معي#ا فق#ال اٌ      بً أمٔ٘ ٓا ابا  عٗ اى#ك ض #ل ؾ#ا ط فإ   
 .(2) (وس مً  سٙ ف٣ اضٓس اٌ اظاٍط  سُٔ وال بسٙ فإ يا بسػاىك قنسّا

  بازٟ ا٤مط ي ّأ  صض بإٌ الييب قنسّا قسٙ از  سٔ#ُ   ف نيع أبْ عٗ
ًٯ  سُٔ ّاؾرتط  سٔ#ُ  #سو املع#اٍطٗ  سٔ#ُ ّأى#ُ ىؿ#ٙ   #طاض         ّإلُ ّغسه م

 ايعمي٘ ّو سُ أّ ّوْ ُ با٤غط مطٗ أخطٚ .
فاد  سُٔ قفْاٌ بً أمٔ٘ ّّ سِ بإىُ اشا و ل أٌ ٓهه بيا #ُ ال  ٔال#ُ   

ّّ سِ بإىُ اشا بقٕ حٔ#ّا فاى#ُ ٓعطٔ#ُ م#ا٢ّ     ّٓؿاضويَه حال الٔػط ّالعػط ي 
وثريّا ي فإبٙ أبْ  عٗ ي ّ  الْٔو الثاىٕ  اِٛ قفْاٌ بً أمٔ٘ ّمعُ  اري بً 
مطعه ي فا از قفْاٌ  سُٔ ال ٣و ي فا  صض ميُ بالعَس الصٖ وطع#ُ لس#ييب   

وي#ت أظ#ً أى#ٕ أ #ٔـ     م#ا  قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه فقال لُ  اري : 
بْ ٍّ    أمط ّ إبٙ  سُٔ أٖ أٌ مقاو قفْاٌ أورب مً ٔك أح ٙ ميؿٕ ال

 . أٌ  طزِ ّ ع صض ميُ
ّمل ٓعس##ه أٌ امل##ساض  س##ٙ ا٨مي##اٌ ّأٌ ق##فْاٌ خػ##ط ؾ##إىُ ّميعل ##ُ      

:  باملْافق#٘   ابْ  #عٗ  أ اببا٨قطاض  سٙ ال فط ّقاضب٘ ا٨غ٣و ي حٔيٝص 
 فدطج   العطب هنعَاي ٍّْ ٓقْل:)

ْٗ ّأبْوه حاوٓا بين  اس مياٗ   الطظاو ... أى ه محا
 ٢  ػسنْىٕ ٢ ول اغ٣و ... ٢  عسّىٕ ىكطوه بعس العاو

وال: ّخطج معُ اليفط فإلاْا العطب ّمجعٍْ#اي ّبسغ#ْا ثقٔف#ّا ف#إّ اْا     
ّو#س  ق#سو    فسنا أمجعْا املػري ّ إل  مً واٌ معَه مً الع#طب ّحه#طّا  

ي مقسم##٘ ٍ##صا اؾ##عٛشو##ط ىػ##اٛ املؿ##طوني ال٣ٜ##ٕ حه##طٌ معطو##٘ أح##س     
 اخ سفت وطٓـ   اخطاج الععً معَه

                                                           

 .3/111الطّض ا٤ىً  (1)
 .1/406 ٌْٔ ا٤ثط  (2)
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وال قفْاٌ بً أمٔ٘: اخط ْا بالععًي فإىا أّل مً فعلي فإىُ أونً   )
أٌ وفعي ه ّٓصوطى ه و سٙ بسضي فإٌ العَس حسٓث ّمً وْو مػ# نٔ ٌْ  

 . ٢ ىطٓس أٌ ىط ع ال زاضىا ح ٙ ىسضا ثإضىا أّ منْىل زّىُ
فقال   طم٘ بً أبٕ  َل: أىا أّل مً أ اب ال ما ز ْىل الُٔ. ّوال  

 . نطّ بً العام مثل شلكي فنؿٙ   شلك ىْفل بً معآّ٘ السٓسٕ 
فقال: ٓا معؿط وطٓـ ٍصا لٔؼ بطأٖي أٌ  عطنْا حطم ه  سّوهي ٢ّ 
إمً أٌ   ٌْ الساٜطٗ يهي ف ف هخْا   ىػاٜ هي فقال قفْاٌ بً أمٔ٘: ٢ 

 ٍصا أبسّا! فجاٛ ىْفل ال أبٕ غفٔاٌ فقال لُ  سك املقال٘ي فكاحت واٌ  ري
ٍيس بيت   ا٘: اىك ّاز غسنت ْٓو بسض فط عت ال ىػاٜكي ىعهي نطج 
فيؿَس الق #الي فق#س ضزىل القٔ#اٌ م#ً اؾخف#٘   غ#فطٍه ال ب#سض فق س#ت         

 .  ا٤حا٘ ْٓمٝصٱ
ا فعست فعس#تي  وال أبْ غفٔاٌ: لػت أخالً وطٓؿّاي أىا ض لٮ ميَاي م

 .(1)(فدط ْا بالععً
ٓ٪ُقْل٫ .) ٪ّ  َ٘ ٓ٪س٬ ٫ْ ب٪ٰيٕ ٰوي٪اى٪ ٪ّ َ٘ ي  َ٪ام٪ َٗ ٰفٕ ٰ   َفد٪ط٪ج٪ َأب٫ْ  ٪عٯ

ّ٪َأب٫ُْوه٬ ح٪او٬  ْٗ َٗ الطٯظٯاو ... َأى٬ ٫ه٬ ح٫ن٪ا َ٭ا ب٪ٰيٕ  ٪ا٬ٰس م٪ي٪ا  آ
 .(2) (اغ٬َساو٬ َلا  ٪ع٬س٫ّٰىٕ ى٪كٯط٪ُوه٬ ب٪ع٬س٪ اِلع٪أو ... َلا  ٫ػ٬ٰسن٫ْٰىٕ َلا ٓ٪ٰخلٯ

 ّظفط الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإبٕ  عٗ عنطاٛ ا٤غس ي 
 فقال : ٓا قنس أوسين .

٢ ّاز ٢ متػذ  اضنٔك ه #٘ ّ ق#ْل : خ#س ت قن#سّا      فقال الييب :
 مط ني .

 ثه أمط  اقه بً ثابت فهطب  يقُ .
  ُ ّغ#سه : ٢   ّوال غعٔس بً املػٔ  فُٔ ي وال الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#

القْل مل ٓػنع مً وال مً  ٍصا ٓسست امل١مً مً  خط مط ني ي ّقخٔذ أٌ
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ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ا٢ أٌ بعه#َه ن#عً ّضّز         ري ال#ييب قن#س  
اؿسٓث   ٍصِ املياغا٘ ي ٢ّ ماىع م#ً   #طاضِ لْح#سٗ املْن#ْع    يق#ٔذ      

 املياط ّ نْماىل املثل .
ٌَدٌْ ٌَََْْْٔنَدا ىَدذَ   ٌْمُدفََْْ ػٍََدَ       ال يعٓل رّ عسز الؿْاٍس املْافق٘ لُ ي ّ 

            ُْ ٍَُّيددد ٌََؼ ٌٍِنمدددااِل  َْٔىدددِفُتَيا  َِْصددداُي  َٕ ٍْدددَه   ًَِذ ٍَّدددِو  َِْح  ٌ ْٓ َمْشددد ِِددد َُِرَصدددُّأَػا  َّْردددُو َماِبدددَؼا  َْ ٌََف  ًٍ َظَثددد

 .(1)دَّرَفَىَّفًَُْ

لقس اغ جاب الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٤مط از  ع ّ ل 
باـطّج ال معطو٘ أحس ي ثه اغ جاب ٤مطِ  عال ب#اـطّج ظطاحا #ُ     

٤مط از  ع ّ ل ي الْٔو ال الٕ ال محطاٛ ا٤غس ّمعُ الكخاب٘ طاٜعني 
 فدٓسسٍه ّأثيٙ  سَٔه از  ع ّ ل بآٓ٘ الاخث .

مح#طاٛ ا٤غ#س مقك#ْزّا بال#صاىل ّال ع#ٔني م#ً أّل       ٍّل واٌ مْن#ع   
املػري ي اؾْاب ٢ زلٔل  سُٔ ي ّ سك إٓ٘    َاز ّقرب الييب قنس قسٙ 
از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّأق##خابُ ال##صًٓ ٢ ٓعسن##ٌْ ٍ##ل غٔػ## نط مػ##ريٍه 

 ّظحفَه أو أىُ ٓ ْوً .
 ّ اٛىل ا٦ٓ٘ ال الٔ٘ بعاٞ ّثقل إخط مػ خسث ٍّْ اخااض الياؽ لسييب

ّأقخابُ بإٌ اؾٔ#ْف ال#يت و#ا س َه   معطو#٘ أح#س ٓ َٔ#إٌّ لس #طٗ  س#ٙ         
املسٓي٘ مً وال أٌ ٓط ع#ْا ال م #٘ ّوااٜس#َه ي اش أٌ ٍ#صا الط #ْع غ#ا        
ل فطوَه ّٓسعو القازٗ ّالط٠غاٛ ميَه الْوت ّاملال ّاؾَس الؿاء ؾنعَه 

ّاضزٗ  ً ابً  ااؽ وال : اغ قال أبْ غفٔاٌ   ميكطفُ م#ً أح#س  #ريّا    )
ّغ#سه  ا#ال   ّإل#ُ  املسٓي٘ باها ٘ يه ي ّبٔيَه ّبني الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ   

ٕٯ ضناوه اٌ أى ه ضززمت  ين قنسّا ّمً معُ ي اٌ أى# ه   فقال : اٌ ل ه  س
ّ سمتِْ   طسيب أخربمتِْ أىٕ وس مجع#ت ل#ُ مجْ #ّا و#ثريٗ ي فاغ# قاست      

: ٓا قنس اىا نربا أٌ ّغسه فقالْا لُ ّإلُ العري ضغْل از قسٙ از  سُٔ 

                                                           

 .31غْضٗ اؿؿط  (1)
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أبا غفٔاٌ وس مجع لك مجْ ّا وثريٗ ي ّأىُ مقال ال املسٓي٘ ي ّاٌ ؾٝت أٌ 
ّو#الْا حػ#ايا از ّىع#ه     } ط ع فافعل . فسه ٓعزِ شلك ّمً معُ ا٢ ٓقٔيّا 

 {الصًٓ وال ي#ه الي#اؽ اٌ الي#اؽ و#س مجع#ْا . . .       }فإىعل از  {الْؤل 
 . (1) (ا٦ٓ٘ .

أٖ أٌ خامت٘ ا٦ٓ٘ ال الٔ٘  ْثٔق مساّٖ لسقْل اؿػً لسكخاب٘ الصًٓ  
اغ جابْا ز ّالطغْل ي ٍّصا مً مك#ازٓق الؿ# ط العا #ل م#ً از ي#ه      

 . سٙ اغ جاب َه ز ّالطغْل 
ّّضزىل بعض ا٤خااض اليت  سل   ظاٍطٍ#ا  س#ٙ أٌ ال#ييب ق#سٙ از     

 ٛ ا٤غس . سُٔ ّإلُ ّغسه مل ىطج مع أقخابُ ال محطا
شاا ٓ#ْو أح#س بع#س الق #ل ّاؾطاح#٘      ّ   فػري إٓ٘ الاخث وال و #ازٗ ) 

ّبعس ما اىكطي املؿطوٌْ أبْ غفٔاٌ ّأقخابُ وال ىيب از قسٙ از  سُٔ 
ّغسه ٢قخابُ: أ٢  كاب٘  ؿسز ٢مط از ف طس   سٍّا فإىُ أى ٙ لسعسّ 

َ#س ح #ٙ اشا و#اىْا    ّأبعس لسػنعي فاىطسق  كاب٘  سٙ ما ٓعسه از م#ً اؾ 
بصٖ اؿسٔف٘  عل ا٢ طاب ّالياؽ ٓإ ٌْ  سَٔهي فٔقْلٌْ ٍصا أبْ غفٔاٌ 

 .(2) ( ماٜل  سٔ ه بالياؽي فقالْا: حػايا از
ٓ#ا اب#ً أخ#يت و#اٌ أب#ْاا      ّّضز  ً  اٜؿ٘   ا٦ٓ٘ أىَا وال#ت لع#طّٗ )  

ٓ#ْو  ّغ#سه  ّإلُ ميَه العبري ّأبْ ب ط ملا أقاب ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
أحس ما أقاب ّاىكطي  يُ املؿطوٌْي خاي أٌ أٌ ٓط ع#ْاي فق#ال: م#ً    
ٓ###صٍ    أث###طٍهي فاى ###سب م###يَه غ###اعٌْ ض ###٣ و###اٌ ف###َٔه أب###ْ ب ###ط 

ي ّاملد اض خطّج الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   الْٔو (3)(ّالعبري.
 .ال الٕ لسنعطو٘ مع أقخابُ خسً العسّ  

                                                           

 .2/498السض امليثْض  (1)
 .1/87اغااب اليعّل  (2)
 .1/87اغااب اليعّل  (3)
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ب٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لقس  عست إٓ٘ الاخث ا٨غ جا  
بعطض ّاحس مع ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل مع ال اآً املْنْ ٕ بسخ#اظ أٌ  
الطغال٘ ّالياْٗ لطً خام ّ او مً  يس از ي فَْ خ#ام ب#الييب قن#س    

فاع قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ او بالياؽ مجٔعّا ي اى فع ميُ املػسنٌْ ا٨ى 
 ا٤مثل .

ق#سٙ از   و#ال ضغ#ْل از   سٕ بً اؿػني  سٔ#ُ الػ#٣و )   ّ ً ا٨ماو
٢  طفعْىٕ فْء حقٕ فإٌ از اؽصىٕ  اسا وال أٌ ٓ دصىٕ  غسهّّإلُ  سُٔ 

 .(1)(ىأا
  اني إٓ٘ الاخث خكس٘ وطمي٘ ٓ ك#ً بَ#ا الك#خاب٘ ال#صًٓ خط #ْا ال     

ايه ٤ّامط از ي ّ ق#سٓط ا٦ٓ#٘  س#ٙ    محطاٛ ا٤غس ٍّٕ اغ جاب َه ّام ث
: ِْ ّ 

 : الصًٓ اغ جابْا ٤ّامط از . ا٤ّل
: الصًٓ اغ جابْا ٤مط از   طا ٘ ضغْلُ قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ  الثاىٕ 

 ّغسه .
: الصًٓ اغ جابْا ٤مط از   اوام٘ الك٣ٗ ّا ٔاٌ العواٗ ي و#ال  الثالث

 .(2) دًََْلٌُِّْ   ٌصمَٚجَ ًََذٌُ   ٌَموَاجَ عال ر

اغ جابْا ٤مط از   أزاٛ فطٓه٘ اؿو ي ّمً ا٨ جاظ  : الصًٓالطابع 
و ّٓ ْ #ُ فٔ#ُ اـط#اب      املقاو أٌ ّ ْبُ مل ٓيخكط باملػسنني امنا ٍْ  #ا 

ًٌٍََِّدوِ ػٍََدَ  ٌنمداالِ ؼِدطو  ٌْثَْْددِ َِدْٓ       ال الياؽ مجٔعّا ي وال  ع#ال ر  ال  سٔفٕ

 .(3)د سْرَََاعَ إٌَِْْوِ سَثَِْٚ

ا٨غ# جاب٘   املق#او : ال#صًٓ اغ# جابْا ز م#ً ب#ني       م#ً مع#اىٕ    لٔ ٌْ
 الياؽ ( .

                                                           

 .4/76 إضٓذ زمؿق  (1)
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فْضث##ت م##يَه أ ٔ##ال املػ##سنني غ##يً    : ال##صًٓ اغ## جابْا زاـ##امؼ 
ا٨غ جاب٘ ي ٍّل ٓإ َٔه ثْاب بػا  قاواٗ ّ قسٔس أ ٔال املػسنني يه   

ً ضغ#ْلُ ي اؾ#ْاب ىع#ه ي ٍّ#ْ م#ً      ل٥مط م#ً از ّم#  ّ ْب ا٨غ جاب٘ 
 .(1)دًََْْم  ٌٍَّوَ َٙ ُّىِْغُ َْظْفَ  ٌُّْؤِِْنِنيَ٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ رمكازٓق خامت

 ا٨غ جاب٘ ّ ٍّْا : بكفّ٘و نل أّاٌ ىعت الكخاب٘ 
: اضازٗ اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض لسييب قنس قسٙ از  سُٔ  ا٤ّل

 ّإلُ ّغسه   الفطاٜض ّالعاازاىل .
  : املقكْز خطّج الكخاب٘ مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه الثاىٕ 

 معطو٘ أحس.
: قرب املَا طًٓ ّا٤ىكاض ّا طانَه  ً ز ْٗ ال#صًٓ ى#افقْا   الثالث 

 با٨ىػخاب ي اش انعل ث٣مثاٜ٘ ميَه ّغط الططٓق ال معطو٘ أحس .
ل ّاز ما ىسضٖ  #٣و ىق #  اش وال  اس از بً أبٕ غسْل ضأؽ اليفاء )

أىفػيا ٍا ٍيا أَٓا الياؽ ! فط ع هً ا اعُ م#ً الي#اؽ م#ً وْم#ُ م#ً أٍ#ل       
اليفاء ّأٍل الطٓ ي ّا اعَه  اس از بً  نطّ بً حطاوي أخْ بين غسن٘ي 
ٓقْل: ٓ#ا و#ْو أشو#طوه از أٌ ؽ#صلْا ىا#ٔ ه ّو#ْم ه  ي#س م#ا حه#ط م#ً           

طٚ أٌ ٓ ٌْ  سٍّه ! والْا: لْ ىعسه أى ه  قا سٌْ ما أغسنياوه; ّل يا ٢ ى
  ْ ا٢ ا٢ىك#طاي  ي#ُ ي و#ال: أبع#سوه از      او الي فسنا اغ عكْا  سٔ#ُي ّأب#

 .(2) (أ ساٛ از ! فػٔغين از  ي ه
لق##س و##او املي##افقٌْ ب##إمْض  ##١زٖ ال ال د##اشل   شاىل املْن##ع ّغ##ط   

 الططٓق ال معطو٘ أحس ٍّٕ : 
 : امليا اٗ بالط ْع مً ّغط الططٓق . ا٤ّل

ال ّأٌ الصٍاب ال  س٘ الط ْع ٍّْ العً بعسو ّوْع و : بٔاٌ الثاىٕ 
 مط ظاٜس ي ّفُٔ  ع  ّمؿق٘ .قٔط  ال أحس أ
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 : الط ْع مً ّغط الططٓق بثسث  ٔـ املػسنني .الثالث 
 : ا٨قطاض  سٙ خص٢ٌ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الطابع 

 ّ ٍّْا :الث٣مثاٜ٘ الصًٓ ض عْا مً ّغط الططٓق  اى ػابّو نل 
 : أىَه مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض  سٙ مْ ال ػاّٖ . ا٤ّل
 : أىَه مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض ي ّل ً  سز ا٤ىكاض ٍْ ا٤وثط .الثاىٕ 

 ىَه مً امليافقني ّلٔػْا مً املَا طًٓ أّ ا٤ىكاض .أ :الثالث 
 نل ّ ْز مَا طًٓ معَه ا٤وْٚ ّاملد اض ٍْ ا٤خري أ ٣ِ ي ٍّل و

 ٌَّذَِّٓ لَداٌٌُ  ٌِدئِمٌَْ ِٔيُِْ   ر  شو امليافقني وال أضبع إٓاىلي لصا ّضز وْلُ  عال ٢

ًَلَؼَدددددًُُّ  ٌَدددددٌْ َْوَاػٌَُٔدددددا َِدددددا لُرٍُِدددددٌ  لُدددددًْ نَدددددادْضَءًُ  ػَدددددْٓ َْْٔفَُِّدددددىُُْ  ٌَّْدددددٌْخَ إِْْ وُنْدددددرُُْ  

ّٓسخ##ق ال##صًٓ ض ع##ْا م##ً ّغ##ط الططٓ##ق بال##صًٓ وع##سّا    (1)دصَددادِلِنيَ

ىَه ام يعْا  ً حهْض معطو٘ احس مع اىَ#ا  العيْاٌ ٤ّٓكسء  سَٔه ٍصا 
 يه .ا ْاٜسَه ّأمْ فا ٔ٘ قه٘ ي ّفَٔا زفاع  يَه ّ ًز

أٖ  (2) دٌٍَِّذَِّٓ َْؼََّْنٌُ  ِِدنْيُُْ لٔ ٌْ مً معاىٕ ا٨حػاٌ   إٓ٘ الاخث ر

أحػيْا لس#صًٓ ى#افقْا ّ ْاٜس#َه بال#سفاع  #يَه ي ّاـ#طّج خس#ً  #ٔـ         
ؿطوني لسضٛ ّزفع الهطض  ً أؾدام املي#افقني ّأٍس#َٔه ي ٤ٌ ال #افط    امل

زخل املسٓي٘ ٢ مئع بني امل#١مً ّاملي#افق ي ون#ا ٓؿ#َس ال#صًٓ         اشاالغاظٖ 
وسْبَه مطض  سٙ شاىل امليافق بإىُ واٌ وهط الكسْاىل اـنػ٘ مع الييب 

 قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه . 
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 حبث بالغً 
مً نطّب الا٣ ٘ ال فطٓق ّال قػٔه ي ّمجع امل١ سً ّاملد سً ي ونا 
لْ ّضز مسح لططفني ثه او هٙ ا٤مط  ط ٔذ أحسٍنا فٔإ ٕ امل#  سه هع#اٌ   

 أخطٚ ٓػ قل بَا ؽالً ما  قسو مً ال ػْٓ٘ . 
ط ي ّو#س  ّال قػٔه ٍْ  عل الؿٕٛ أوػامّا ي ول ف#طز ميَ#ا وػ#ٔه ل٥خ٫#    

الصٖ   ٌْ أفطازِ م ػآّ٘ و قػٔه وطع٘ أضض    ٌْ مً ال سٕ امل ْاطٞ
 طو٘ بني أخْٗ مً الصوْض بال ػاّٖ ي أّ مً ال سٕ املؿ ك ال#صٖ   #ٌْ   

 افطازِ ك سف٘ ّم اآي٘ مثل ال سن٘ : اغه ّفعل ّحطي .
ّوس ٓ ٌْ مً ال سٕ امل ْاطٞ ّاملؿ ك بصاىل الْوت عػ  السخاظ ي 

م ع##سزٗ فَ##ٕ م##ً  َ##٘ القطإىٔ##٘ ون##ا    قػ##ٔه الػ##ْضٗ القطإىٔ##٘ ال إٓ##اىل 
 ّالكف٘ ول ّاحسٗ إٓ٘ مػ قس٘ بني فاقس ني مً ال سٕ امل ْاطٞ.

ّأما مً  َ٘  سز ال سناىل فَٕ مً ال سٕ املؿ ك ٤ٌ وسناىل و#ل   
ٓ٘ ا٤خطٚ ي ٍّْ إٓ٘ مً الػْضٗ ؽ سً    سزٍا ّحطّفَا ّلفعَا  ً ا٦

نَثِدىَُأ  رل سناىل مث#ل اىل اليت   ؿابُ فَٔا اي ّح ٙ ا٦ٓمً ا جاظ القطإٌ

ّاليت ّضزىل احسٚ ّث٣ثني مطٗ   غْضٗ ال#طمحً   (1)دََٙءِ ضَتأىَُّا ذُىَذِّتَاِْ

فاىَا   ؿابُ   السفغ ّل يَ#ا ؽ س#ً  س#ٙ م#ْ اؾَ#٘ ّاملْن#ْع   املعي#ٙ        
 بسخاظ ىعه ا٦ٓاىل ّلغ٘ ا٨ح جاج فَٔا .

  الط٣ء ي وال ّ أوثط ي ّّأما ال فطٓق فَْ الفكل ّالقطع بني ؾٔٝني أ
 .(2)دًَإِْْ َّرَفَفملَا ُِِّْٓ  ٌٍَّوُ وٍُةا ِِْٓ سَؼَرِوِر عال

ّوس  اٛىل إٓ٘ الاخث بالثياٛ  سٙ املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض م#ع بٔ#اٌ  س#٘      
ًَََٔمٌْنَا ػٍََْْهَ ّمْنْع ٍصا الثياٛ ي لٔ ٌْ ٍصا الأاٌ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

 . (1) دبَِْءٍ ٌْىِرَابَ ذِثَْْأًا ٌِىًُِّ 
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ّلٔ ٌْ مً ا جاظ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّما فَٔا مً ا٨ط٣ء  سو امكاض الأاٌ 
ّال ْنٔذ با٤ٓاو الػابق٘ لاعث٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي امنا 
 ؿنل أٓاو الياْٗ ّما ٢واِ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأٍل بٔ ُ 

 سّاٌ ّظس#ه ال ف#اض ّاملي#افقني  ي اش    ّأقخابُ مً ا٤شٚ ّؤً ّا َْا 
ىطج الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً املسٓي٘ مل٣واٗ  ٔـ الصًٓ وفطّا 
الصٖ أطل  سٙ املسٓي٘ امليْضٗ ّاٌ مل ىط ْا مل٣وا ُ فاىُ ٓق خه املسٓي٘ مع 

 ّ ْز امليافقني ّبعض مً أٍل ال  اب الصًٓ فَٔا .
اث ّاوع#٘ أح#س ي ّ  ه#نً ا٨خا#اض     فجاٛىل ا٦ٓاىل الػابق٘ ل اني أحس

  ً  سْو الغٔ  فٔنا ىل حٔاٗ الؿَساٛ  يس از  ع ّ ل .
 ػٍُ ادلٕ سبت 

د بكٔغ٘ املفطز ث#٣ث م#طاىل  #اني ف نع#٘ ّم فطو#٘       سْرَعَاتٌُ ّضز لفغ ر

فه##ل از  ##ع ّ ##ل   ا٨غ## جاب٘ لس##س اٛ ّاملػ##إل٘ ي اش ّضزىل ّاح##سٗ     
نَاسْرَعَابَ ٌَدوُ ضَتودوُ نَصَدفَفَ ػَنْدوُ     بقْلُ  عال رغكْم الييب ْٓغً  سُٔ الػ٣و 

 .(2) دوََُّْْىُٓم

 ً أو ّ اٛىل اثي اٌ   اغ جاب٘ از  ع ّ ل لسنػسنني ّاملػسناىل )
ال  {فاغ## جاب ي##ه ضبَ##ه   }غ##سن٘ وال##ت : إخ##ط إٓ##٘ ىعل##ت ٍ##صِ ا٦ٓ##٘    

 .(3)(إخطٍا
املػسنني ظاٍطٗ ّ  معطو٘ بسض حٔث واىت القس٘    سز ّ سٗ  ٔـ 

ّا  َس بالس اٛ ح ٙ غقط الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال از   هطع٪

                                                                                                                                                 

 .89غْضٗ اليخل  (1)
 .34غْضٗ ْٓغً  (2)
 .3/21السض امليثْض  (3)
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ٌٍْ         ِ فيعل وْلُ  عال رضزا٠ ُْ ِتدَى ِّدُّوُو ُِ ِّٔدِ  َْ  ُْ ٌَُىد ُْ َناْسدَرَعاَب  َْ َضتمُىد ُِِْصٌ ِإْا َذَّْدَر

 .(1) دِِْٓ  ٌََّْٚئِىَحِ ُِفْدِنِنيَ

الصٖ    القطإٌ ّأّيا   ىعه القطإٌد أضبع مطاىل  سْرَعَاتٌُ ّّضز لفغ ر

 ّضز   إٓ٘ الاخث .
ّّضزىل ث٣ث٘ ميَا   الثياٛ  سٙ املػسنني ٨غ جاب َه ز  ع ّ ل ميَا 

ًَ ٌَّددذَِّٓ  سْددرَعَاتٌُ  ٌِددفَتأيُِْ ًََْلَدداٌُِ   ٌصمددَٚجَ ًََِْْددفُىُُْ بُددٌضٍَ تَْْددنَيُُْ ًَِِّمددا ضَزَلْنَدداىُُْ  وْل##ُ ر

لأ##اٌ اق##طاض ال##صًٓ وف##طّا  س##ٙ اؾخ##ْز ّاله##٣ل٘ لأ##اٌ   (2) دُّنْفِمُددٌَْ

ا٨غ جاب٘ لسخق ّبطاٍني ايسٚ ّالطؾاز ميعل٘  عٔن٘ فاظ بَا املػسنٌْ ي 
ّأضاز از  ع ّ ل ال دفًٔ  يَه ّ سو ا٨ىؿغال بس ْٚ الصًٓ وفطّا ي 

   ّل ً اغ جاب٘ املػسنني ز  ع ّ ل ز ْٗ لسياؽ لس ْب٘ ّا٨ىاب٘ .  
 ىْ اإلج بت إٌبىٌتل ٔ 

مً ا٨ جاظ   غي٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه اى#ُ مل مي ي#ع  #ً     
  طاض ا٤مط ي ّا٨ اب٘  ً الػ١ال امل  طض   شاىل املْن#ْع ي م#ع ّو#ْع    
معجعٗ أخطٚ   املقاو ٍّٕ  سو ّ ْز  عاضض أّ  هاز بني أ ْب٘ الييب 

ّمك#ازٓق ّضّز وْل#ُ  ع#ال    قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لٔ ٌْ م#ً مع#اىٕ   
د مخؼ  ؿطٗ مطٗ   القطإٌ ٍْ  إؤس ىاْٗ قنس قسٙ از  سُٔ ًَََّّْىٌٌََُٔهَر

 ّإلُ ّغسه بَصِ ا٤غٝس٘ مً  َاىل :
 :  عسز مْانٔع أغٝس٘ املػسنني ّأٍل ال  اب ّ ريٍه .ا٤ّل 
 : مً ا٤غٝس٘ ما واىت لس خسٖ ي ّاضازٗ وؿً قسء الياْٗ .الثاىٔ٘ 

: ى#عّل ال#ْحٕ م#ً  ي#س از  #ع ّ #ل لٔ ه#نً ا٨ اب#٘ ال#يت          ٘ الثالث# 
   كً بال ناو ّال نال .

                                                           

 .9غْضٗ ا٤ىفال  (1)
 .38غْضٗ الؿْضٚ  (2)
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 :  ػسٔه الػاٜل بكسء ا٨ اب٘ .الطابع٘ 
ّو##س ٓ##إ ٕ الػ##١ال ي : فه##ل از ب ْثٔ##ق ا٤غ##ٝس٘   الق##طإٌ اـامػ##٘  

ًََّمٌٌُُدٌَْ َِرَدَ ىُدٌَ لُدًْ ػَََّدَ      ّا٨غ فَاو بكٔغ٘ القْل ي ّ  ال يعٓل ر

د   املقاو َُّّْىٌٌََُْد ّ رَّمٌٌٌَُُْىعه اليػا٘ بني ر (1) دَّىٌَُْ لَفِّثَاَْْْ 

 املقاو ٍٕ العنْو ّاـكْم املطسق .
 : اى فاع أ ٔال املػسنني ّالياؽ مً شاىل ا٤غٝس٘ مً ّ ِْ :الػازغ٘ 

ب##س م##ً  ##إلًٔ و ##اب خ##ام م##ً : مْن#ْع شاىل الػ##١ال ي ٢ّ ا٤ّل 
  َ ني :

: و اب هنع ا٤غٝس٘ اليت ّ َت ال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ا٤ّل 
 ّ  ٌْ  سٙ ّ ِْ :ي ّغسه 

د أّ  ريِ َََّّْدىٌٌََُٔهَ  : ا٤غٝس٘ اليت ّضزىل   القطإٌ ي غْاٛ بسفغ رأ٢ّّ 

لًُْ إََِّّٔا  *ًََّمٌٌٌَُُْ َِرََ ىَذَ   ٌٌَْػُُّْ إِْْ وُنرُُْ صَادِلِنيَ ونا   وْلُ  عال ر

 .(2) د ٌْؼٍُُِْ ػِنَُّْ  ٌٍَّوِ ًَإََِّّٔا ََْٔا َٔذِّفٌ ُِثِنيٌ

ٓ#ا أَٓ#ا ال#صًٓ    }بكٔغ٘ امليا اٗ ي ّ  وْلُ  عال  ّمً الػ١ال ما ٓ ٌْ
: وال ابً  ااؽ (3){إميْا اشا ىا ٔ ه الطغْل فقسٯمْا بني ٓسٖ لْاوه قسو٘

ٌٯ الياؽ غإلْا ضغْل از قسٙ از  سُٔ   ّغسه فإوثطّايّإلُ ّشلك أ
ح ٙ ؾٓقْا  سُٔ ّأحفِْ باملػإل٘ فإزبٯَه از غاخاىُ ّفٓطيَه  ً شل#ك  

 بَصِ ا٦ٓ٘ي
 .(4) ّأمطٍه أٌ ٢ ٓيا ِْ ح ٙ ٓقسٯمْا قسو٘

                                                           

 .51غْضٗ ا٨غطاٛ (1)
 .26-25غْضٗ املسك  (2)
 .12غْضٗ اجملازل٘  (3)
 .13/175ال ؿً ّالأاٌ لسثعسيب  (4)
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: ا٤غٝس٘ اليت ّضزىل   أخااض الػي٘ اليآْ٘ ّأحازٓث الييب قسٙ ثاىّٔا 
   سُٔ ّإلُ ّغسه مع شوط شاىل ا٤غٝس٘ .از

ٙ الػ#١ال ال#صٖ ْٓ #ُ لس#ييب      فهل از  ع ّ ل با٨ اب#٘  س#  : ثالثّا 
لَاٌٌُ  ًََِا  ٌفمؼَُّْٓ َََّْْٔعُُُّ قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ونا   وْلُ  عال ر

ذَثَاضَنَ  ٌَّذُِ ظَؼًََ نِِ  ٌَّمَّاءِ تُفًُظَا ًَظَؼًََ نِْيَا سِدفَ ظَا ًَلََّدفَ     *ٌَِّا ذَىُِْفَُٔا ًَزَ دَىُُْ ُٔفٌُضَ  

 .(1)دُِنِريَ 

: ا٨ى ف#اع م#ً ا اب#اىل ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه  س#ٙ          الثاىٕ 
ا٤غٝس٘ ٤ىَا مً غيذ الْحٕ ي ّمً ا٤غ#ٝس٘ م#ا ٢ ٓعس#ه ال#ييب ق#سٙ از      

ا٢ بع#س أٌ ٓي#عل  ربٜٔ#ل بَ#ا ي لٔ #ٌْ م#ً         سُٔ ّإلُ ّغسه ا٨ اب٘  سَٔا
ق##فاىل ىاْ ##ُ  ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه وث##طٗ ا٤غ##ٝس٘ ال##يت  خك##اٜل 
ىعّل  ربٜٔل بالْحٕ اـام ي ٍّْ  ري ما واٌ ٓي#عل  سٔ#ُ   ي ّّ َت لُ 

 مً القطإٌ .
: مً ا٦ٓاىل أٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه و#س ٓؿ#ري  س#ٙ      الثالث     

ع ال إٓاىل القطإٌي اش ٓإ ٕ اؾْاب اـام  سٙ الػ١ال مً الػاٜل بالط ْ
 يس از غاخاىُ ي ّٓػ ؿَس الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  سُٔ بآٓ#٘ م#ً   
القطإٌ ٍّصا ا٨غ ؿَاز  سه مػ قلي ّفُٔ  ط ٔ  لسنػ#سنني ب#السجْٛ ال   
 القطإٌ ّالكسّض  يُ   أمْض السًٓ ّالسىٔاي ّفٔ#ُ  ينٔ#٘ ملس #٘ الط #ْع ال    

القطإٌ ّاغ خهاض ا٦ٓاىل املياغا٘ لسػ١ال ّاؾْاب  سُٔي ّغٔإ ٕ   اؾعٛ 
 ٘ )و##اىٌْ اغ ؿ##َاز ال##ييب  ال ##الٕ ٍّ##ْ اؾ##عٛ الػ##ابع ّاـنػ##ٌْ بع##س املاٜ##

 .(2)بالقطإٌ(
ّم##ً ا٦ٓ##اىل   املق##او أٌ ا٨ اب##٘ ب##القطإٌ حج##٘ زامغ##٘ ّب##طظر زٌّ  

 اـ٣ي ّالفطو٘ بني املػسنني .

                                                           

 .61-60غْضٗ الفطواٌ  (1)
 .157أىعط اؾعٛ  (2)
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قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه اٌ از  ع ّ ل إ اِ م#ً  لقس ّضز  ً الييب 
الْحٕ نعً ما ّضز   القطإٌ م#ً  َ#٘  #سز ال سن#اىل لٔ #ٌْ أن#عافّا       

 غكْم الس٢ل٘ ّاؿ ن٘ .
ّغ#سه: "أ٢ اى#ٕ أّ ٔ#ت الق#طإٌ     ّإل#ُ  وال ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ  ) 

 .(1)(ّمثسُ معُ
 ٍّياا مػإل اٌ : 

 ط ٔ  بال ْ ُ ال الييب قسٙ از  سُٔ  : ٍل   ا٦ٓاىل القطإىٔ٘ا٤ّل 
 ّإلُ ّغسه بالػ١ال .

: ٍل واٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وث  سٙ ال ْ ُ الُٔ  الثاىٔ٘
 بالػ١ال .

ل ال ##سبط ال ف ##ط ّ ##س ْ اأم##ا املػ##إل٘ ا٤ّل ف##اٌ ا٦ٓ##٘ القطإىٔ##٘  فٔ##س  
ا٦ٓ#٘  ّال خقٔق ي ّ ط #  بالػ#١ال ّؼك#ٔل ال فك#ٔل ي فن#ً خك#اٜل       

القطإىٔ٘ أىَا ىْض ّىْع ح ن٘ ٓقصفَا از   القسْب ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ 
ف ل إٓ٘ وطإىٔ٘  َسٖ ال الك#طاط ي ّمتي#ع    (2) د ىَُِّْٔا  ٌصأفَ طَ  ٌَُّّْْرَمَُِْ عال ر

 مً اله٣ل٘ ّالغْآ٘ . 
ٍّياا  سه مػ قل امسُ ) ك كاىل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ( 

ٓيفطز بُ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً ا٤فعال ّا٤ح او ميَا  لأاٌ ما
ىُ ٓطٚ مً خسفُ مثسنا ٓطٚ مً  ُ ها ظاز  سٙ ا٤ضبع٘ ي ّميَا أ عسز أظّا

 أمامُ.
أٌ ّّميَا أٌ أ ْب#٘ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه م#ً ال#ْحٕ ي         

 ربٜٔ##ل  سٔ##ُ الػ##٣و ٓي##عل  سٔ##ُ ب##الْحٕ  ي##س  ْ ٔ##ُ املػ##سنني ّ ريٍ##ه  
ّفُٔ حث لسنػسنني ّالياؽ  سٙ  عل مْنْ ٔ٘ ٤ ْب٘ الييب  الػ١ال لُ

   العنل . ّاؽاشٍا ميَا ّاقسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

                                                           

 .1/7 فػري ابً وثري  (1)
 . 6غْضٗ الفاؼ٘  (2)
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ّأما املػإل٘ الثاىٔ٘ فإٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه و#ث املػ#سنني   
ُ ي ّاغ قطاٛ املػاٜل مً الػي٘ اليآْ٘ ي ّهٔاَه اب ساّٛا ها ٓسّض  سٙ غ١ال

ٙ ّْى#عّل ال#    ىفْغَه مً ا٤غٝس٘ ي ٍّْ مً ا٨ ج#اظ   ىاْ #ُ     حٕ  س#
الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّبٔاٌ املػاٜل ي ّمً مك#ازٓق ّمق#سماىل   
حث الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه املػ#سنني  س#ٙ غ#١الُ حػ#ً مس #ُ        

 .(1) دًَإَِّٔهَ ٌَؼٍََ مٍُُكٍ ػَظٍُِْ ْانعُ ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال رّ

ّمً معاىُٔ اىك  س#ٙ خس#ق  ع#ٔه لٔػ#إلك املػ#سنٌْ ّالي#اؽ مجٔع#ّا        
ال ْحٔ#س ّاليا#ْٗ ّال يعٓ#ل ّؤفٔ#٘ أزاٛ الف#طاٜض ي ّ #ً الٔ#ْو        غكْم 

 ا٦خط .
 ّم##ً ك ك##اىل ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه بسخ##اظ إٓ##٘ الاخ##ث 

 مػاٜل:
اورتاٌ ا٨غ جاب٘ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه با٨غ جاب٘  ا٤ّل :  

 .(2) دَِْٓ َُِّغْ  ٌفمسٌُيَ نَمَُّْ َْوَاعَ  ٌٍَّوَز  ع ّ ل ي وال  عال ر

ز٢ل٘ ا٦ٓ٘  سٙ الثياٛ ّاملسح لسصًٓ ٓػ جٔاٌْ لسييب قسٙ از  الثاىٔ٘ :
ما ٓ#سل  س#ٙ ا٤م#ط با٨غ# جاب٘ لغ#ري       فسه ٓطز   القطإٌي  سُٔ ّإلُ ّغسه 

 الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .
: ؤاو الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه هط#اضزٗ الع#سّ م#ع وث#طٗ     الثالث٘ 

ّوث##طٗ  ي##ْز الع##سّ ي  ي##ْزِ ي ّوس##٘  ##سز أق##خابُ ّوث##طٗ  طاح##ا َه ي  
 بالعٍْ ّز ْٚ از اٛ اليكط   املعطو٘ . ّض ْ ُ

و م٣حق٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ لسعسّ :  س الطابع٘ 
ال افط ا٢ بالْحٕ ي ّا٤مط مً از  ع ّ ل ّل٢ِْ لقال بعهَه ا٤ّل أٌ 

اـطّج بإقخابُ خسً العسّ ي   ًمي يع الييب  قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

                                                           

 .4غْضٗ ٌ  (1)
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ل ثطٗ  طاحا َه ي ّظَْض القطّح  سٙ أب#ساىَه ي ل  #ٌْ م طم#٘ خاق#٘     
 ب٘ بإىَه ٓعنسٌْ بالْحٕ ي ّأٌ الْحٕ واٌ ٓقكسٍه بالصاىل.لسكخا

: مً ك كاىل الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه امل#سز بي#عّل       اـامػ٘
امل٣ٜ ٘ ّؤامُ بالْ س لسنػسنني بيعّيه ي ٍّصا الْ س مً ال#ْحٕ ي ّ   

َ إِْْ ذَصْثِفًُ  ًَذَرَّمٌُ  ًََّىْذٌُوُُْ ِِْٓ نٌَْضِىُِْال يعٓل ر ُْ تََََِّّْحِ ََٙفٍ  تٍََ ُْ ضَتوىُ ىَذَ  ُُِّّّْدْوُ

 . (1) دِِْٓ  ٌََّْٚئِىَحِ ٌََُِّأِِنيَ

٢ّ ى ل املسز مً از  #ع ّ #ل لس#ييب  ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه        
غكْم امل٣ٜ ٘ ي اش ٓاعث از  ع ّ ل اـْي ّالفعع   وسْب ال#صًٓ  

 ٌَّدددذَِّٓ وَفَدددفًُ  ًَْْ َّىْثِدددرَيُُْ نََْنْمٍَِثُدددٌ     ٌَِْمََْدددغَ وَفَنًدددا ِِدددْٓ   رو###ال  ع###ال وف###طّا ي 

 .(2)دمَائِثِنيَ

: مً ك كاىل الييب  اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض لُ مع ؾسٗ الػازغ٘ 
 اليت وػٌْ ٤ٌ ٍصِ ا٨غ جاب٘ فطع الْحٕ . ا٢٦و

:   ْثٔق الق#طإٌ ٨ق#اب٘ أق#خاب ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ        الػابع٘ 
ّالق#طّح ي ّل#ٔؼ   الق#طإٌ شو#ط لك#خاب٘ أح#س ا٤ىأ#اٛ        ّغسه  ب#اؾطّح  

بيسبَه مع ا٨قاب٘ ي ىعه ّضز غكْم  َاز أقخاب ا٤ىأاٛ وْلُ  عال 
ًَ َِؼَوُ ضِتأْوٌَْ وَصِريٌ نََّا ًَىَنٌُ  ٌَِّا َْصَاتَيُُْ نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ ًََِا ر ْٓ ِِْٓ َٔثٍِِّ لَاذَ ًَوَىَّأ

 . (3) دأٌُ  ًَ ٌٍَّوُ ُّؽِةو  ٌصماتِفَِّٓضَؼُفٌُ  ًََِا  سْرَىَ

: اخ ك##ام ال##ييب قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ب##س ْٗ   الثامي##٘ 
أقخابُ ال الق ال   الْٔو الثاىٕ ملعطو#٘ أح#س م#ع وث#طٗ  طاح#ا َه ٍّ#ْ       

 ؾاٍس  سٙ أمْض :
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: وثطٗ أقخاب ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه م#ً ب#ني      ا٤ّل 
 ا٤ىأاٛ .

: ؼسٕ أقخاب الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه  بالك#رب     الثاىٕ
 مع وثطٗ  طاحا َه .

: غ٣م٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأ س#  أق#خابُ م#ً     الثالث
ق##طاضٍه  س##ٙ از الع##سّ ي ّ َسٓ##سٍه ّّ ٔ##سٍه ي ّاالق ##ل م##ع وث##طٗ أف##ط
 اغ ٝكال املػسنني .

: لاٗ ّّوآ٘ ّ كن٘ أقخاب الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   الطابع
مً ا٤غط ي فنع وس٘ أقخاب الييب قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه    معطو#٘    
بسض فإىَه و سْا غاعني ّأغطّا غاعني مً  ٔـ املؿطوني الصٖ ٍْ أوثط مً 

 ّمل ٓقع أٖ ّاحس ميَه   ا٤غط. ي ث٣ث٘ أنعاي  ٔـ املػسنني 
 غ جاب٘ أططاي :ّ  ا٨
 : املػ جاب لُ . ا٤ّل

 املػ جٔ  ٍّْ الصٖ ٓقْو با٨غ جاب٘ .الثاىٕ : 
 : مْنْع ا٨غ جاب٘ .الثالث 

 ّ  ٌْ ا٨غ جاب٘  سٙ ّ ِْ :
: ال فاّىل   مكازٓق ا٨غ جاب٘ ل  ٌْ مً ال سٕ املؿ ك الصٖ ا٤ّل 

مْنْع ٓ ٌْ  سٙ مطا   م عسزٗ وْٗ ّنعفّا ي غْاٛ غكْم ا٤فطاز أّ 
 ّمقساض ا٨غ جاب٘ .

ا٨غ جاب٘ ال ام٘ ي ّ  ٌْ مً ال س#ٕ امل #ْاطٙٛ ال#صٖ ٓ #ٌْ     الثاىٕ : 
  سٙ مط ا٘ ّاحسٗ .

َٙ ُّىٍَِّ ُ ا٨غ جاب٘ عػ  اؿال ّالؿإٌ ّالقسضٗ ي وال  عال ر الثالث:

 .(1)د ٌٍَّوُ َٔفََّْا إَِّٙ ًُسْؼَيَا

 . : ا٨غ جاب٘ الياوك٘ ّاملا ْضٗ الطابع
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ّلْ زاض ا٤مط   اغ جاب٘ املػسنني ز ّالطغْل ّبني الْ ِْ أ ٣ِ ي  
 فالْ ُ الثاىٕ ٍْ الكخٔذ ي ٤مْض :

: أقال٘ ا٨ط٣ء ّال ناو ي ّ #سو الط #ْع ال الي#اول ا٢ م#ع      ا٤ّل
 السلٔل ٍّْ مفقْز   املقاو .

اخااض إٓ٘ الاخث  ً اغ جاب٘ امل#١ميني ز ّالطغ#ْل م#ً  #ري     الثاىٕ : 
إََِّّٔا  ٌُّْؤِِْنٌَُْ  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  تِاٌٍَّوِ ّ  ال يعٓل ري  قٔٔس   ؤفٔ٘ ٍصِ ا٨غ جاب٘ 

ًَضَسُددٌٌِوِ ًَإِاَ  وَددأٌُ  َِؼَددوُ ػٍََددَ َِْْددفٍ ظَدداِِغٍ ٌَددُْ َّددذْىَثٌُ  ؼَرَّددَ ََّّْددرَىْأٌُِهُ إِْم  ٌَّددذَِّٓ      

تِاٌٍَّددوِ ًَضَسُددٌٌِوِ نَددئِاَ   سْدرَىْأٌَُنَ ٌِددثَؼُِْ بَددىِْٔيُِْ نَددىْاَْْ   ََّّْدرَىْأٌَُِٔهَ ًٌَُْْ ِددهَ  ٌَّددذَِّٓ ُّؤِِْنُدٌَْ  

 .(1) دٌَِّْٓ بِ ْدَ ِِنْيُُْ ًَ سْرَِْفِفْ ٌَيُُْ  ٌٍَّوَ إِْم  ٌٍَّوَ غَفٌُضٌ ضَؼٌُِْ

: بٔاٌ إٓ٘ ل٥ ٔال ّال إضٓذ ٍّ#ٕ اغ# جاب٘ ّام ث#ال املَ#ا طًٓ      الثالث
سٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مع وثطٗ  طاحا َه ّا٤ىكاض ز ّالطغْل قنس ق

ّأغااب الفعع ّاـْي ي ل سل ا٦ٓ٘ بالس٢ل٘ ال هنئ٘  سٙ اغ جاب َه ز 
 ّالطغْل   حال الكخ٘ ّا٤مً .

: ز٢ل٘ أغااب ىعّل ّمْنْع إٓ٘ الاخث  سٙ ا٨غ جاب٘ ال ام٘ الطابع 
ا٨غ جاب٘ ليساٛ مً وال الكخاب٘ ز ّالطغْل ي فسٔؼ بني معطو٘ بسض ّبني 

 الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ا٢ ْٓو ّاحس .
ّمل ٓطض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإٌ ىطج مع#ُ  #ري ال#صًٓ     

 اؾرتوْا هعطو٘ أحس ي ا٤مط الصٖ ٓاعث  سٙ ال خقٔق ّا٨غ قطاٛ .
فقس ٓػإل غ#اٜل مل#اشا حك#ط ّؤ#س ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه           

اـطّج معُ ال محطاٛ ا٤غس بال#صًٓ حه#طّا معطو#٘ أح#س ؼ#ت لْاٜ#ُ ي       
 : ّ ِْاؾْاب مً 
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: ٍصا اؿكط ّال قٔٔس فطع الْحٕ ي فسه مييع الييب قسٙ از  سُٔ  ا٤ّل
بالْحٕ مً از  ع  ّإلُ ّغسه  ري الصًٓ حهطّا أحسّا مً اـطّج معُ ا٢

 ّ ل.
: اضازٗ حكط الثياٛ الْاضز   إٓ٘ الاخث باجملاٍسًٓ املسافعني  ً الثاىٕ 

 بٔه٘ ا٨غ٣و   معطو٘ أحس .
: اف##ازٗ املعي##ٙ ا٤ ##ه ل٩غ## جاب٘ ز  ##ع ّ ##ل ّمش##ْل  سأ##٘   الثال##ث

 ي  الكخاب٘ ىساٛ اـطّج ال معطو٘ أحس با٨غ جاب٘ الْاضزٗ   إٓ٘ الاخث
 ّ قسٓطٍا  سٙ ّ ِْ :

 : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل   اـطّج ال معطو٘ أحس .أ٢ّ 
: ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّالطغ##ْل ٓ##ْو أح##س ف سق##ْا اؾطاح##اىل        ثاىٔ##ّا

 ّأقاب َه القطّح .
الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ْٓو أحس ٍّه مػ عسٌّ لسد#طّج   ثالثّا :

 لسيفري ّالق ال   الْٔو ال الٕ .
: الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل بفهل ّلطً م#ً از  #ع ّ #ل     ابعّاض

ًَََّّْرَعِْةُ  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  ًَػٌٍَُِّ  ي ّ  ال يعٓل رالصٖ ٓقطب العااز لػال الطا ٘ 

 . (1) د ٌصماٌِؽَاخِ ًَََُُِّّّىُُْ ِِْٓ نَىٍِْوِ

: ال##صًٓ اغ## جابْا ز ّالطغ##ْل لسد##طّج خس##ً الع##سّ بع##س    خامػ##ّا
 جاب َه لس ْٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لسيفري ال معطو٘ أحس .اغ 

ّ  اـطّج   ي : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل   معطو٘ أحس  غازغّا
الْٔو الثاىٕ ال مح#طاٛ ا٤غ#س م#ع أٌ ثس#ث  #ٔـ املػ#سنني ان#عل ّغ#ط         

ٕ الططٓق ال معطو٘ أحس ب خطٓض مً ضأؽ اليفاء  اس از بً أبٕ بً أب# 
 غسْل .
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اض ا٨غ# جاب٘ ز  : اغ يااط واىٌْ م#ً إٓ#٘ الاخ#ث ٍّ#ْ أٌ   #ط      الطابع
ي غا  ليعّل الثياٛ ّاملسح مً از  ع ّ #ل   ا٤حْال ّالطغْل ّ  أؾس

 .(1)دَّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ   سْرَعِْثٌُ  ٌٍَِّوِ ًٌٍَِفمسٌُيِ إِاَ  دَػَاوُُْ ٌَِّا ُّؽِْْْىُُّْ  ال يعٓل ر

: اضازٗ ال##ييب ق#سٙ از  سٔ##ُ ّإل#ُ ّغ##سه اضغ#ال ضغ##ال٘ ال    اـ#امؼ  
الصًٓ أؾطوْا بإٌ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ٓسافعٌْ ول ْٓو  ً الياْٗ ّال يعٓل 

 مع اؾطاحاىل الؿسٓسٗ اليت أملت بَه .
: اوام٘ اؿج٘  سٙ الصًٓ ىافقْا ي ّوس  قسو وا#ل أضب#ع إٓ#اىل     الػازؽ

س#ْو لؿ#َساٛ معطو#٘ أح#س ب#إىَه و س#ْا لع#سو        بإٌ ال#صًٓ ى#افقْا ْٓ َ#ٌْ ال   
ًْ         طا  َه يه ي لقْلُ  عال: ر ٍُدٌ  ُلد َِدا ُلِر َٔدا  ََْواُػٌ  ٌْ ٌَد ًََلَؼدًُُّ    ُْ ِِٔي  ٌَ ٌِدِئْم   ٌٌُ َٓ َلدا ٌَِّذّ  

 . (2) دنَادْضَءًُ  ػَْٓ َْْٔفَُِّىُُْ  ٌٌَّْْخَ إِْْ وُنْرُُْ صَادِلِنيَ

فإخربىل إٓ٘ الاخث  ً اغ جاب٘ ا٤حٔاٛ مً الك#خاب٘ لس#يفري   الٔ#ْو    
الثاىٕ ملعطو٘ أحس الصٖ ٓسل بالس٢ل٘ ال هنئ٘  سٙ اغ# عسازٍه لسق #ل     

 س#ٙ ال#صًٓ ى#افقْا ي ّأَٓن#ا     غأل از ي ٍّصا ا٨غ عساز اح جاج  نس#ٕ  
 اؾْاب ٍْ الثاىٕ .ي أوثط أثطّا   املقاو أؾس ّ

الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بإؾرتاط معاّل٘ الق ال    : ؤاو الػابع
معطو٘ أحس لسدطّج   الْٔو الثاىٕ ؿنطاٛ ا٤غ#س ؾ#اٍس لس #إضٓذ ّّثٔق#٘     
ل٥ ٔال  #ً ق#رب ّ ق#ْٚ الك#خاب٘ ي ّاخ#٣م املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض          

ّػسٕ ىعّل مكازٓق الطمح٘ ي#ه ّلسنػ#سنني لقْل#ُ    ي طا ٘ از ّضغْلُ 
 . (3) دَْوِْؼٌُ   ٌٍَّوَ ًَ ٌفمسٌُيَ ٌَؼٍََّىُُْ ذُفْؼًٌَََُّْ عال : ر
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ٍّل مً الطمح٘   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ الرتاحه بني املػسنني ي اؾ#ْاب ىع#ه .   
 طٚ ما ٍٕ اليػا٘ بني الطا ٘ اليت  صوطٍا ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّبني ا٨غ جاب٘ اليت 

  صوطٍا إٓ٘ الاخث . 
لطا ٘ أ ه مْنْ َا ّز٢ل٘ اؾْاب ٍْ العنْو ّاـكْم املطسق ي فا

 ملا فَٔا مً معاىٕ ا٨ىقٔاز العاو . 
 ٍّياا مػإل اٌ :ي ّ ؿنل الطا ٘ الْ ْب ّاليسب 

ز ّالطغ#ْل لعس #ه    ْآكذ  قسٓط ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ ّاغ# جٔا    : ٍل ا٤ّل
  طمحٌْ .
ّأطٔعْا از ّالطغْل مً بعس ما :  كذ وطاٛٗ إٓ٘ الاخث  ل: ٍ الثاىٔ٘

 .أقاب ه القطح 
مع ال اآً   املْن#ْع ّاملعي#ٙ ي فن#ً    أما املػإل٘ ا٤ّل فاؾْاب ىعه 

خكاٜل السفغ القطإىٕ  سو ام اٌ اغ# ٔفاٛ  #ريِ ل#صاىل املعي#ٙ ّالس٢ل#٘      
ي ل #إ ٕ م#ع ا٨غ# جاب٘ ىع#ه ّمك#ازٓق م ع#سزٗ م#ً        ّالغآ٘ املقكْزٗ مي#ُ  

 ضمح٘ ّفهل از  ع ّ ل  سٙ امل١ميني مجٔعّا .
نع بني خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ّأّل إٓ٘ الاخث ّا٨خااض فإٌ وست ٓفٔس اؾ
اؾ#ْاب ىع#ه ي ّل #ً     يِ از ي#ه  ٤ #ط ال#صٖ أ #سٯ   ا ً الثْاب الععٔه ّ

مطا   ا٤ ط م عسزٗ ي ّأفطازِ  ْلٔسٓ٘ ّم  ثطٗ  لصا أخ  نت ا٦ٓ٘ الػابق٘ 
ها ٓسل  سٙ الثْاب لسن١ميني مً الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل ي ّأخ  نت 

الاؿاضٗ ّالْ س ال طٓه با٤ ط الععٔه لسصًٓ أحػيْا ّا قْا ميَه ي ّظاٍط ب
 ا٦ٓ٘  سٙ ّ َني :

ّ  ي ا٤ ط ّالثْاب العاو لسصًٓ اغ جابْا ز ْٓو معطو٘ أحس  ّل :ا٤
 الْٔو ال الٕ باليفري ال محطاٛ ا٤غس .

  ع ّ قسٓط اؾنع بني أّل إٓ٘ الاخث ّخامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ٍّْ : اٌ از
 ّ ل ٢ ٓهٔع أ ط امل١ميني الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل .
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: اضازٗ ا٤ ط اـام لسصًٓ اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل   مح#طاٛ     الثاىٕ
ّ قسٓط ا٦ٓ٘ : ٢ ٓهٔع از ي ا٤غس ّ عاٍسّا بعسٍا ٨حػاٌ ّغيً ال قْٚ 

 ّأحػيْا ّأ قْا ّيه أ ط  عٔه . طغْلُلأ ط الصًٓ اغ جابْا لُ ّ
  ##طض لف##غ ا٤ ##ط   إٓ##٘ الاخ##ث ّا٦ٓ##٘ الػ##ابق٘ ّبٔيَن##ا  ن##ْو        ّ 

ّخكْم مطسق .اش ٓؿنل ا٤ ط   خامت#٘ ا٦ٓ#٘ الػ#ابق٘  ن#ْو امل#١ميني      
 هسَفّامل١مياىل بٔينا ىل ا٤ ط   خامت٘ إٓ٘ الاخث الصًٓ أحػيْا ّأ قْا 

 أ ط  عٔه .
ُ   لٔ ٌْ م#ً مف#أٍه ا٤ #ط   املق#او ال ع#س      اؾس#ٕ   ز فٔ#ُ ّبٔ#اٌ مك#ساو

ًََِا ٍَُّمَّاىَا إَِّٙ  ٌَّذَِّٓ ّأغاابُ ّ س ُ ّؤفٔ٘ احطاظِ ّالفْظ بُ ي ّ  ال يعٓل : ر

 .(1) دصَثَفًُ  ًََِا ٍَُّمَّاىَا إَِّٙ اًُ ؼَظٍّ ػَظٍُِْ

 ّو نل ا٤ ط   املقاو ّ ٍّْا :
٤ ط الصٖ  صوطِ ا٦ٓ٘ الػابق٘   خامت َا ٍْ ا: ا٨ؼاز ّاٌ شاىل  ا٤ّل

 الصٖ ّضز شوطِ   خامت٘ إٓ٘ الاخث ّبٔيَنا ىػا٘ ال ػاّٖ .
: ال عسز ّأٌ ا٤ ط الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخث ٍْ  ري ا٤ ط الصٖ  الثاىٕ

  صوطِ ا٦ٓ٘ الػابق٘ .
: اليػا٘ بني ا٤ طًٓ ٍٕ العنْو ّاـكْم املطسق ي ٍّْ  سٙ الثالث 

 ؾعا ني :
  ه ّأوثط .: ا٤ ط الصٖ  صوطِ ا٦ٓ٘ الػابق٘ أ ا٤ّل
 : ا٤ ط الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخث ٍْ ا٤ ه ّا٤وثط . الثاىٔ٘

: اليػا٘ بني ا٤ طًٓ ٍٕ العنْو ّاـكْم مً ّ ُ ي فَي#اا  الطابع 
 . ل٩فرتاءمازٗ ل٩ل قاٛ ّأخطٚ 

ّاملد اض ٍْ الثاىٕ ي ّالؿعا٘ ا٤ّل مً الْ ُ الثالث ي لٔ ٌْ ا٤ ط 
يَط اؾاضٖ امل عسز فٔن#ا ه#طٖ فٔ#ُ م#ً     مً  يس از  ع ّ ل لسن١ميني وال

                                                           

 .35غْضٗ فكست  (1)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   215

َِصًَُ  ٌْعَنمحِ  ٌَّرِِ ًُػِدَُّ  ٌُّْرَّمُدٌَْ نِْيَدا    وال  عال : ر اؾيّ٘  ّقً ي الفهل 

ٌَدذٍَّج          ّْدٍف  ْٓ َم ِِد َْٔيداٌض  َْ ًَ ُّدُو  ْمدْف َوْؼ َِ َر َّ  ُْ ٌَد  ٍٓ ٌَدَث  ْٓ ِِ َْٔياٌض  َْ ًَ  ٍٓ ِْْف َِس َِاٍء َغ  ْٓ ِِ َْٔياٌض  َْ

ًََْْٔيَاضٌ ِِْٓ ػًٍَََّ ُِصَفةَ ًٌََيُُْ نِْيَا ِِْٓ وًُِّ  ٌصََّّفَ خِ ًََِِْفِفَجٌ ِِْٓ ضَتأيُِْ ٌٍِشماضِتِنيَ 

 .(1)د وََّْٓ ىٌَُ مَاٌٌُِّ نِِ  ٌنماضِ ًَسُمٌُ  َِاءَ ؼََِّّْا نَمَََّغَ َِْْؼَاءَىُُْ

وال (2) دنِِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَحًر ا٨ىػاٌّ يسما اح جت امل٣ٜ ٘  سٙ  عل 

 .(3)د إِِِّٔ َْػٍَُُْ َِا َٙ ذَؼٌٍََُّْْاز  عال ر

لٔ ٌْ مً  سه از  ع ّ ل  عسز الفهل ّا٤ ط الصٖ ٓإ ٕ مً  يسِ 
غاخاىُ لسن١ميني ها ٓاعث الطنا   ىفْؽ امل٣ٜ ٘ ٍّه  قْل ب٣ ؾَْٗ ي 

بني ّوس ٓعيٌْ أٌ ٍصِ اـسق٘ ٍٕ الػدٔ٘ الثاب ٘   العق٣ٛ لس يا  ّال هاز 
 العقل ّالؿَْٗ . 

إٓ##٘ أخ##طٚ ب##إٌ ق##اض  امع##ّا ين##ا   ؼ##س ل##صاىل  ا٨ىػ##اٌفج##اٛ خس##ق 
اش ٓق##ْل الف٣غ##ف٘ أٌ امل ه##ازًٓ ٢ ه نع##اٌ ي ّو##س ا  نع##ا       ا٨ىػ##اٌ
 ا٨ىػ##اٌىفػ##ُ ي لٔ ك##اضع ّٓ ػ##ابق اـ##ري ّالؿ##ط    ##عّ وس##      ا٨ىػ##اٌ

ّا٨غ خْاش  سٙ  ْاضحُ ي فإبٙ از  #ع ّ #ل ا٢  #ط ٔذ  اى#  اـ#ري      
باؿج٘ ّالربٍاٌ ي ّا٦ٓاىل ال ْىٔ٘ ي ّالياْٗ ّال يعٓل ي ف اىت ىاْٗ قنس 

ّماىع#٘ ل#ُ   ي قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ضمح٘ ّخريّا قهّاي ّواقن٘ لسؿط 
 مً العسّٚ بني الياؽ ّاٌ واٌ الؿٔاطني  يْزّا لُ .

واىٌْ الطمح٘ ٍصِ بإغ جاب٘ الكخاب٘ ليساٛ الييب قسٙ از  سُٔ ّػسٕ 
ّإلُ ّغسه مل٣حق٘ العسّ الغاظٖ ي ّقخٔذ أىُ مل  قع مْا َ٘ ّو ال بني 
املػ##سنني ّال##صًٓ وف##طّا   ٍ##صِ امل٣حق##٘ ي ا٢ أىَ##ا واى##ت ىك##طّا  عٔن##ّا   

 لسنػسنني ي مً  َاىل :
                                                           

 .15غْضٗ قنس  (1)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (3)
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ٓي ػ##طّا ّمل َٓي##ْا أّ  س حقٔق##٘ ٍّ##ٕ أٌ املػ##سنني مل   ٔ##:  إو ا٤ّل
ًََٙ ذَيِنٌُ  ًََٙ ٓهعفْا   معطو٘ أحس ّما بعسٍا ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

 .(1) دذَؽٌََُْٔ  ًََْْٔرُُْ  َٕػٌٍََْْْ إِْْ وُنْرُُْ ُِؤِِْنِنيَ

ابطال غخط ّاز اٛ وفاض وطٓـ بإىَه اى كطّا   معطو٘ أحس ي  الثاىٔ٘ :
 اض وطٓـ أمْضّا   عسق بَا ٍّٕ :ّغكْم معطو٘ أحس اخ اض وف

 املعطو٘ اش ػخفسْا   غفذ  ال أحس . ّقل: مْنع  ا٤ّل
 : أّاٌ اب ساٛ املعطو٘ . الثاىٕ

طسخ#٘ ب#ً    : ؤفٔ٘ اب ساٛ املعطو٘ بإٌ  قسو حامل لْاٛ املؿطوني الثالث
 ّغإل املااضظٗ . أبٕ طسخ٘
أّاٌ اى َاَٜ##ا : اى َ##اٛ املعطو##٘ ّّو##ً الق ##ال ٍّ##ل اخ ٔ##اضٍه   الطاب##ع

 با٨نططاض ّالقَط ي اؾْاب ٍْ الثاىٕ لْ ِْ : أو با٨خ ٔاض
ٛ٭ حػيّا   معطو٘ أحس .ّ: َاز  ا٤ّل  ب٣ٛ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ب٣
: و ال الكخاب٘ و ال  هخٔ٘ ّفساٛ ي ٍّصا ا٨قط٣ح مػ خسث  الثاىٕ

 أحس .ميا ي ّٓسل  سُٔ و ل غاعني ميَه   بهع غا اىل ميَا ْٓو معطو٘ 
ض ْع الكخاب٘ ال مٔساٌ أحس ي بعس  فطوَه أثط  طا الطم#اٗ   الثالث :

 ملْانعَه مً اؾال ّفٞ خٔل املؿطوني مً اـسً.
ثاْىل وصب ّظًٓ اؾا ٘ و ل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  الطابع :

  مٔساٌ املعطو٘ ي ّواٌ ل جسٕ غ٣م٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مً 
ط  عٔه  سٙ اؾنعني ي أما امل١ميٌْ فقس اظزازّا امياىّا ي ّغعْا   الق ل أث

بصل اليفْؽ   غأل از . ّأما الصًٓ وفطّا فقس ام ٥ىل ىفْغَه بالٔإؽ 
 ّالقيْط.

ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه     غ#٣م٘ ال#ييب   ٍّل مً مْنْ ٔ٘ لػ#طْع  
اغ جابْا  وْلُ  عال ) الص٨ًٓؾا ٘ و سُ   هامني إٓ٘ الاخث ّ  صٓ  م

 ز ّالطغْل ( اؾْاب ىعه ي مً  َاىل :
                                                           

 .139غْضٗ إل  نطاٌ/  (1)
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اغ نطاض ىعّل إٓاىل القطإٌ  س#ٙ ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ       ا٤ّل :
 ّإلُ ّغسه .
 ْ ُٔ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ا٤ّامط   معطو٘  الثاىٔ٘ :

 أحس ّبعسٍا .
  سٔ#ُ ّإل#ُ   ازضاا املػسنني ب#إٌ ل#اٗ ّغ#٣م٘ ال#ييب ق#سٙ از      الثالث٘ :

 ّغسه ْٓو معطو٘ أحس إٓ٘ ّمعجعٗ .
ماازضٗ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ال ا٨غ جاب٘ لي#ساٛ ال#ييب قن#س     الطابع٘ :

 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه باـطّج ال محطاٛ ا٤غس .
بعث الطنإىٔي٘   ىف#ْؽ الك#خاب٘ ٍّ#ْ م#ً مك#ازٓق وْل#ُ        اـامػ٘ :

 .(1)دسَىِْنَرَوُ ػٍَََ ضَسٌٌُِوِ ًَػٍَََ  ٌُّْؤِِْنِنيَشُُم َََْٔيَ  ٌٍَّوُ  عالر

غ##٣م٘ ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه   معطو##٘ أح##س   الػازغ##٘ :
ناىل  س#ٙ الؿ#َساٛ ال#صًٓ غ#قطْا     مْاغاٗ م#ً  ي#س از لسنػ#سنني ّاملػ#س    

 ص.ْٓمٝ
 ج###ع ال###صًٓ وف###طّا  ###ً م٣و###اٗ املَ###ا طًٓ ّا٤ىك###اض ي  الػ###ابع٘ :

ٔل بالط ْع ال م ٘ غٔا٘ ّاى ػاضي ٍّْ مً مكازٓق ّانططاضٍه لس عج
 .(2)دنََْنْمٍَِثٌُ  مَائِثِنيَوْلُ  عالر

ىعّل امل٣ٜ ٘ ليكطٗ الييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه     اـامؼ :
و##ال  ع##ال ي ّاملػ##سنني ي ّل##ٔؼ م##ً حك##ط لْ ##ِْ ّؤفٔ##٘ ٍ##صِ اليك##طٗ  

َ إِْْ ذَصْثِفًُ  ًَذَرَّمٌُ  :ر ُْ ضَتوىُُْ تََََِّّْحِ ََٙفٍ ِِْٓ تٍََ ًََّىْذٌُوُُْ ِِْٓ نٌَْضِىُِْ ىَذَ  ُُِّّّْدْوُ

 .(3)د ٌََّْٚئِىَحِ ٌََُِّأِِنيَ

 ّفُٔ مػاٜل :ي ّمً ا٨ جاظ   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ فٕٛ املسز لسكخاب٘ 

                                                           

 .26غْضٗ ال ْب٘  (1)
 .127غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .125غْضٗ إل  نطاٌ /  (3)
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 از  ع ّ ل ّاوطامُ يه .  يس٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض : ميعل ا٤ّل
لؿ## ط م##ً از  ##ع ّ ##ل لسك##خاب٘  س##ٙ ما##ازض َه  : حه##ْض االثاىٔ##٘ 

 مً بني أٍل م ٘ ّاملسٓي٘ ّمً بسغ ُ الس ْٗ . ل٩مياٌ
ىُددٌَ ّغ##ييُ ي و##ال  ع##الر:  ط ٔ##  الي##اؽ با٨غ##٣و ّأح ام##ُ الثالث##٘ 

 . (1) د ٌَّذُِ َْضْسًََ ضَسٌٌَُوُ تِاٌْيٍَُُّ ًَدِِّٓ  ٌْؽَكأ ٌُِْظْيِفَهُ ػٍَََ  ٌُّأِّٓ وٍُِّوِ

: ملا  عو املؿطوٌْ  سٙ اضازٗ و #ل ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      الطابع٘ 
ّغسه ّو ل أّ أغط أقخابُ أخربىل ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  ً ىعّل امل٣ٜ ٘ ليك#ط ُ  

 ّىكط َه ل  ٌْ ضغال٘ اىصاض مسآّ٘ ال الصًٓ وفطّا .
: حث الكخاب٘  سٙ غ١ال ىكطٗ امل٣ٜ ٘ يه عه#ْض ال#ييب   اـامػ٘ 

 بعس مغازض ُ ال الطفٔق ا٤ سٙ . ّح ٙي  ّإلُ ّغسه قسٙ از  سُٔ
لق##س ّضزىل إٓ##٘ الاخ##ث بك##ٔغ٘ الفع##ل املان##ٕ ) ال##صًٓ اغ## جابْا (    

 ّؼ نل ّ ٍّْا :ي ّٓ عسق مْنْ َا بقهٔ٘   ّاوع٘ 
 ٍصِ الْاوع٘ . س: الْوْي  يا٤ّل 

ضازٗ ا٤ف###طاز امل ع###سزٗ ٨غ### جاب٘ املَ###ا طًٓ ّا٤ىك###اض ز ا: الث###اىٕ 
 ْلُ   مٔازًٓ الق ال ف ؿنل ا٦ٓ٘ معطو٘ بسض ّ ريٍا .ّضغ

ٗ معيٙ العنْو ي ّاملقكْز الكخاب٘ ال#صًٓ اغ# جابْا ز   فاز: االثالث 
ّالطغْل ي ّالصًٓ مي ثسٌْ ٤ّامط از ّضغْلُ   أ ٔال املػسنني امل عاوا٘ . 

 ّ قسٓط ا٦ٓ٘  سٙ ّ ِْ ميَا :
 : الصًٓ اغ جابْا ز ّالطغْل .ا٤ّل 
 : الصًٓ ٓػ جٔاٌْ ز ّالطغْل .الثاىٕ 

 : الصًٓ غْي ٓػ جٔاٌْ ز ّالطغْل .                                                  الثالث 
لٔ ٌْ الكخاب٘ أغ#ْٗ حػ#ي٘ ٭ لسنػ#سنني ّاملػ#سناىل ل٩و #ساٛ بَ#ه         

 . ٌ يُ   القطإ ىَٙ ّا  ياب ماي لعّو ا٨م ثال ٤ّامط از  ع ّ ل 

                                                           

 .9غْضٗ الكً  (1)
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از قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه    لقس أضاز از طا ٘ املػسنني لطغْل 
بسخاظ أٌ ما ٓإمط أّ ٓس ْ الُٔ أّ ٓيَٙ  يُ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ 

ًََِدا َذَداوُُْ  ٌفمسُدٌيُ نََُدذًُهُ ًََِدا      روْل#ُ  ع#ال   ّغسه امنا ٍْ مً الْحٕي لعنْماىل

 .(1)دَٔيَاوُُْ ػَنْوُ نَأْرَيٌُ 

  ٍ###صِ ّمي###ْا اغ### جٔاْا ز ّالطغ###ْل ي : ٓ###ا أَٓ###ا ال###صًٓ إ الطاب###ع 
ا٨غ جاب٘ خري السىٔا ّا٦خطٗ ي لق#س  ع#ل از  #ع ّ #ل الق#طإٌ مسضغ#٘       

 ّمْ ع٘ ي ّول إٓ٘ ميُ نٔاٛ ٓيري زضّب ايسآ٘ لسنػسنني .
 ىْدَُِّٔا  ّمً ا٦ٓاىل   املقاو ؤاو ول مػسه ّمػسن٘ ب ٣ّٗ وْلُ  ع#ال ر 

 .(2) د طَ  ٌَُّّْْرَمَُِْ ٌصأفَ

فنً مكازٓق اغ جاب٘ املػسنني ّاملػسناىل ز ّالطغ#ْل أزاٛ الك#٣ٗ   
 الْو##اٜعالْٔمٔ#٘ ّق##ٔاو ؾ##َط ضمه#اٌ ي ّح##و بٔ##ت از اؿ#طاو ي اش  ##اني    

ّاملػ#سناىل بف# ذ م #٘ ّ #سو الق #ال ّاملع#اضا م#ع          ً املػسننيال دفًٔ 
غقْط ؾَساٛ ميَه ي ّاقاب َه بالقطّح ّاؾطاحاىل ي بعسالصًٓ وفطّا ي 

بْاغ#ط َا املي#افقٌْ باملػ#سنني ّالؿ#َساٛ      ٓؿنتّلٔؼ مً مْنْع ّمازٗ 
٬ْ َأَطا ٫ْى٪ا م٪ا ُوٰ ُسْار ا٤ظمي٘ميَه خاق٘ ي ف٣ ٓقْلٌْ   ٍصِ   .(3) دَل

اش أٌ املػ##سنني أط##ا ْا از  ##ع ّ ##ل ّالطغ##ْل ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ 
 عّ ي  الفطاٜض ّمل ٓق سْا   مٔازًٓ الق ال ي اش ٢ و ال ّ ٢ ّغسه بإزاٛ

٫ُ اِلن٬١٫ٰمٰيني٪ اِلٰق ٪ال٪رٍّْ مً مقسماىل وْلُ  عال  .(4)دّ٪َوَفٙ الٖس

                                                           

 .7غْضٗ اؿؿط   (1)
 .6غْضٗ الفاؼ٘    (2)
 .168غْضٗ إل  نطاٌ   (3)
 .25غْضٗ ا٤حعاب   (4)
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: ٓا أَٓا الياؽ اغ جٔاْا ز ّالطغْل ي ّمً ا٨ جاظ   إٓ#٘   اـامؼ
بكف٘ الطغال٘  ا٢ ز  سُٔ ّإلُ ّغسهأىَا مل  صوط الييب قنسّا قسٙ  الاخث

 . اليت  اٛ بَا ّالعنل بإح امَال صوري الياؽ بسعّو ا ااع الؿطٓع٘ 
الييب  نْو ّخكْم مطس#ق ي ف #ل ضغ#ْل ٍ#ْ ى#يب      ّّبني الطغْل 

 ّلٔؼ الع ؼ .
ّمع ّضّز إٓ٘ الاخث غكْم  َاز املَا طًٓ ّا٤ىكاض ّم٣و#ا َه  
اؿ ْي ّ سقَٔه اؾطاحاىل فإىَا  اعث   اليفْؽ الط ا٘ با٨مي#اٌ ّؼا#    

 .ال الياؽ ايسٚ ّالكرب   مطناٗ از  ع ّ ل 
ّمي ً  إغٔؼ واىٌْ ٍّْ أٌ ول إٓ٘ وطإىٔ٘  عًٓ ا٨مياٌ   القس#ْب ي   

 ل٘ ي ٍّْ مً  نْماىل وْلُ  عال ٍٔ٘ مً ال فط ّاله٣ّ اعث اليفطٗ ّال طا
٬ُٔ ه٬ اِلُ ِف##ط٪ ر ِ٪ ٔاَل## ّ٪َو##طٲ ٫ُ ٰف##ٕ ُوُس##ْٰبُ ه٬  ٓٲي٪## ّ٪ظ٪  ٪ٌ ٬ُٔ ه٬ ا٨ٔمي٪##ا ُ٪ ح٪اٲ## ٪ ٔاَل## ًٲ الٖس## ّ٪َلٰ ##

٪ٌ ٔ٪ا ّ٪اِلٰعك٬  (1) دّ٪اِلُفػ٫ْء٪ 
ّمي ً  فػ#ري ّ إّٓ#ل و#ل إٓ#٘ م#ً الق#طإٌ بسخ#اظ ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ ل ١ل#ً           

ىل وثريٗ خاق٘ بَصا السخاظ ونا مي ً  إغٔؼ واىٌْ إخط ٍّْ ول إٓ٘ فسسا
وْىٔ٘  عًٓ ا٨مياٌ   اليفْؽ ّ اعث اليفطٗ مً ال فط ّاله٣ل٘ ي ل  عانس 

ف#اٌ وس#ت   ي إٓاىل القطإٌ ّا٦ٓاىل ال ْىٔ٘   ز ْٗ الياؽ لسَسٚ ّا٨مي#اٌ  
 بعس بعث٘ ّل ً القطإٌ مل ٓيعل ا٢ي ا٦ٓاىل ال ْىٔ٘ مْ ْزٗ وال خسق إزو 

ال#ييب قن##س ق#سٙ از  سٔ##ُ ّإل#ُ ّغ##سه فَ##ل فٔ#ُ فه##ل  س#ٙ أٍ##ل ظماى##ُ      
 ّا٤ظمي٘ ال٣حق٘ .

ًََِددا َْضْسَددٍْنَانَ إَِّٙ ضَؼَّْددحً  رىع##ه ي ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال    اؾ##ْاب 

بسخ#اظ مك#ازٓق    (3)دوُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمدحٍ ُْمْفِظَددْ ٌٍِنمداالِ   رّوْلُ  عال (2)دٌٍِْؼَاٌَِّنيَ

م جسزٗ مً الطمح٘ بربو٘ بعث٘ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ّفٔ#ُ   
                                                           

 .7غْضٗ اؿجطاىل   (1)
 .107غْضٗ ا٤ىأاٛ  (2)
 . 110غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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حج٘ ّغا  لسَسآ٘ ي ّمع إٓاىل الطمح٘ اليت  اٛ بَا ال#ييب قن#س ق#سٙ    
از  سُٔ ّإلُ ّغسه فقس حاضبُ وفاض وطٓـ ي ّض ا٢ىل  ؿري ُ ّٓ اازض ال 

فاى#ُ ٢ ٓسق#ٙ ا٢ ا٤شٚ    الصًٍ أٌ الصٖ واضبُ ؾْٔر وأس #ُ ّظ ن#اٛ بس#سِ   
لٔ ٌْ ظَْض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ مً  ريٍه مً باب ا٤ّلْٓ٘ ّالهطض 

ّغسه  سَٔه ّّ ْز أىكاض لُ مً أٍل بٔ ُ ّ ؿري ُ ّا٤ىكاض معجعٗ يه 
 ّلٔ ْىْا ىْاٗ لعاملٔ٘ ا٨غ٣و . 

ب#إزاٛ   ّو#امْا ّ سقٕ الياؽ ماازٟ ّأح #او ا٨غ#٣و ب#القاْل ّالطن#ا     
ّٓق#طأ و#ل   ي ٜض ّالعاازاىل بالػعازٗ املقطّى#٘ بالؿ# ط ز  #ع ّ #ل     الفطا

 (1)د ٌْؽَُُّّْ ٌٍَِّدوِ ضَبأ  ٌْؼَداٌَِّنيَ  مػسه ّمػسن٘  سٗ مطاىل   الْٔو وْلُ  عال ر

 ي٣حقرتاث ّا٤ضث الصٖ ىسفُ الػابق لٍصِ القطاٛٗ ٍٕ الثطّٗ ّال ل  ٌْ
ّالػسً لسدسً مً املػسنني م#ع الغاط#٘ بَ#صا امل#رياث ٤ى#ُ مف #اح لسد#ري        
ّالربو٘ ي ّول مرياث ْٓظع  سٙ ّضث٘ ككْقني ي ّٓيفص ّٓيفق ٢ّ ٓاقٙ 
ميُ ؾٞ ا٢ مرياث ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ّالعسْو الطباىٔ٘ فاىَا باؤ#٘ ٢ّ  #يقل م#ع    

 .(2) دْٓ ًَْْ ََِِّْْهْ تَِِْْفِ ؼََِّابٍىَذَ  ػَََاؤَُٔا نَاِْنُوثطٗ اليَل ميَا ي وال  عال ر

ّمً املرياث   إٓ٘ الاخث واىٌْ ا٨غ جاب٘   ول ا٤ح#ْال ّالاؿ#اضٗ   
ؿ##اضٗ ب##ا٤ ط ّالث##ْاب م##ً  ي##س از  س##ٙ ا٨حػ##اٌ ي اش ؽ ## ه ا٦ٓ##٘ بالا  

ًََِْٓ َّرَّكِ  ٌٍَّوَ ي وال  عال رمياٍو ال قْٚ  ااعبالثْاب ّا٤ ط الععٔه  سٙ ا

 . (3)دًََّفْزُلْوُ ِِْٓ ؼَْْسُ َٙ َّؽْرََِّةُ *ًْ ٌَوُ ََِْفَظَا َّعْؼَ

 
 

                                                           

 .2غْضٗ الفاؼ٘  (1)
 .39غْضٗ م  (2)
 .3-2غْضٗ الط٣ء  (3)
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 دِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُر لىٌت حؼ ى
  اني إٓ٘ الاخث حقٔق٘ مطوا٘ مً  َاىل :

 : و ال املَا طًٓ ّا٤ىكاض   معطو٘ أحس . ا٤ّل
   معطو٘ أحس . : اقاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض باؾطاحاىل الاالغ٘الثاىٔ٘ 
: غ٣م٘ الكخاب٘ مً الًٍْ ّالهعً أثياٛ الق ال ّبعسِ ي أم#ا  الثالث٘ 

إِاْ ىَّمددْ وَائِفَرَداِْ ِِدنْىُُْ َْْْ ذَفْشَدَٚ ًَ ٌٍَّدوُ      أثياٛ الق ال فٔسل  سُٔ وْلُ  عال ر

بالس٢ل٘ ال هنئ٘  ٣ِأ  اش  سل ا٦ٓ٘ (1) دًٌَِْويَُّا ًَػٍَََ  ٌٍَّوِ نٍََْْرٌََوًَّْ  ٌُّْؤِِْنٌَُْ

  سٙ  سو ؼقق الفؿل ّاؾي ّاـْض مً وال املػسنني مً ّ ِْ :
: ايه   املقاو ٍْ الئ٘ ّالععو ي ّٓسل اىقطاع ا٤مط بايه  سٙ ا٤ّل 

 ؼقق شاىل الفؿل   الْاوع .
: غ##٣م٘ ب##اوٕ الك##خاب٘ م##ً  ##ري الط##اٜف ني م##ً اي##ه بالفؿ##ل  الث##اىٕ 

 ّاـْض ّاؾي .
 : ٢ّٓ٘ از لسنػسنني ّاؤ٘ مً الهعً ّاؾي .الثالث 

 ٢ّٓ٘ از لسنػسنني ّاؤ٘ مً الهعً ّاؾي. الثالث :
ثااىل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّغط املٔساٌ ز ْٗ  الطابع :

مسآّ٘ لسكخاب٘ لاصل الْغع   السفاعي فإٌ وست ؤً ٓ ٌْ ثااىل الييب 
غسه   املٔساٌ ز ْٗ مسآّ٘ اؾْاب ٤ٌ ٍصا الثااىل قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّ

 مً الْحٕي ٍّصا الثااىل  سٙ ّ ِْ:
 اىُ مقسم٘ لسيكط. ا٤ّل :
ثااىل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّغط املٔساٌ ىك#ط   الثاىٕ :

 بصا ُ.

                                                           

 .122غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
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  ثااىل الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه املٔ#ساٌ ٓ#ْو         الثالث :
ٓق ّ َٔٝ٘ ـطّج الكخاب٘ ؼت لْاُٜ   الْٔو ال الٕ خسً املعطو٘ ىْع طط

 العسّ.
 ٓ##ْو معطو##٘ أح##سي و##ال ال##ْحٕ ّا٤م##ط م##ً  ي##س ازا ك##ال  الطاب##ع :

 .(1)دِا ًَدمػَهَ ضَتوهَ ًَ ِا لٍََ عالر

 : ٍّياا مػإل اٌ
الػ#نآّ٘   ثا#اىل ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ       ّقاغ ٍُل الْحٕ  ا٤ّل :

ّإل##ُ ّغ##سه ٓ##ْو معطو##٘ حا ##٘ لس##ييب قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه    
 ّاملػسنني.

 ٍل ٍصا الثااىل ىْع ططٓق ّغا  ليعّل إٓ٘ الاخث. الثاىٔ٘ :
فاؾْاب ىع#هي ٍّ#صِ اؿا #٘ أ #ه م#ً أٌ ؽ# ل       ي أما املػإل٘ ا٤ّل 

الٔ##ْو ال ##الٕ ي##اي اىَ##ا مسضغ##٘ ل٥ ٔ##ال بْاوع##٘ أح##س ّمط##اضزٗ الع##سّ   
امل عاوا##٘ي ّح##طظ م##ً اـك##ْم٘ ب###ني املػ##سننيي ّأغ##ااب الفطو##٘ي و###ال        

 . (2)دًَ ػْرَصٌُِّ  تِؽَثًِْ  ٌٍَّوِ ظَِّْؼَا ًََٙ ذَفَفملٌُ  عالر

فاؾْاب ىعه لٔػ ياط واىٌْ ٍّْ أٌ الػي٘ اليآْ#٘  ي ّأما املػإل٘ الثاىٔ٘ 
 فػ#ري ّبٔ#اٌ   ي ٍّ#ٕ  ططٓق ّمقسم٘ ليعّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ّالعنل ههامٔيَا 

 ل٧ٓ٘ القطإىٔ٘.
لقس واٌ خطّج الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ خسً العسّ 

٘ ّؾاٍس  سٙ حػ#ً ال ْو#ل ّالثق#   ي   الْٔو ال الٕ ملعطو٘ أحس معجعٗ لُ 
 بعْىُ ّمسزِ ّىكطِ .

ّمً ا٦ٓاىل أىُ مل ٓقع و ال ْٓمٝ#ص لأ#اٌ و#اىٌْ ٍّ#ْ أٌ الػ#٣م٘ م#ً       
و#اىٌْ زاٜ#ه أو أى#ُ    ٍْ الق ال ّالط ْع بعافٔ٘ مً الغعّ ىكط بصا ُ ي ٍّل 

  ني ّمػإل٘ ؾدكٔ٘ غكْم  عّٗ محطاٛ ا٤غس. وهٔ٘
                                                           

 .3غْضٗ الهخٙ  (1)
 .103غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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س ق#سٙ  اؾْاب ٍْ ا٤ّل ملكاحا٘ املعجعٗ ّالربٍاٌ اؾسٕ لسييب قن#  
الؿْاٍس  سٙ قسء ىاْ ُ ي ّلْ أ طٓت  عسز ّ ْالٕ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ

احكأٜ٘ ّمقاضى٘ ب#ني  #سز ال#صًٓ اغ#سنْا أٓ#او اليا#ْٗ ّالطغ#ال٘ احملنسٓ#٘         
 ّغا  ّؤفٔ٘ اغ٣مَه مً ّ ِْ :

 الػ٣ح ّبقْا  سٙ حال ال طأٍ٘. : الصًٓ اغسنْا بالػًٔ ّوْٗ ا٤ّل
أغسنْا طْا ٔ٘ ّ ػسٔنّا باملعجعاىل اليت  #اٛ   : الكخاب٘ الصًٓالثاىٕ 

 بَا الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .
ّو#ْٗ الػ#٣ح ي ث#ه     ً: الكخاب٘ الصًٓ أغسنْا بْاغ#ط٘ الػ#ٔ  الثالث 

غٓسنْا بكسء الياْٗ ّالطغال٘ ّا٦ٓاىل اليت  اٛ بَا الييب قنس ق#سٙ از  
 . سُٔ ّإلُ ّغسه 

الكخٔذ ي ّلس إؤس  سُٔ   أحقاب ال إضٓذ ل اني أٌ الْ ُ الثاىٕ ٍْ  
ّال ْٓو القٔام٘ ّوعت معطو٘ أحس اليت وا ل فَٔا املػ#سنٌْ ّغ#قط م#يَه    
غاعٌْ ؾَٔسّا ي ال  اى  اؾطاحاىل الؿ#سٓسٗ ال#يت أق#ابت ال#صًٓ بق#ْا      

و##٘ خس##ً الع##سّ ظطاح##ا َه أحٔ##اٛ م##يَه لٔدط ##ْا   الٔ##ْو الث##اىٕ لسنعط
 ّإ٢مَه .

 ل##٘ه ي ّأٌ الػ#٣ح ل##ٔؼ ٍ##ْ الػ##ا  ّا٦ سء امي##اىَمم#ا ٓ##سل  س##ٙ ق##  
نَِّدنْيُُْ َِدْٓ لَىَدَ    ّٓ ٌْ الططفاٌ مً مكازٓق ّ نْماىل وْلُ  عال ر

ي ّالْاغ##ط٘   اى ؿ##اض ا٨غ##٣و    (1) دَٔؽْثَددوُ ًَِِددنْيُُْ َِددْٓ َّنْرَظِددفُ ًََِددا تَددُّمٌٌُ  ذَثْددَُِّّٚ    

املعجعٗ لسعقْل ّأضب#اب  ّقريّضٗ أم٘  سافع  يُ ي امنا  اٛ ا٨مياٌ مل٣ٜن٘ 
وُنْددرُُْ مَْْددفَ ُِْمددحٍ ُْمْفِظَدددْ  ا٨زضاا ّاملعطف##٘ ي ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال ر  

 .(2)دٌٍِنماالِ

                                                           

 .23غْضٗ ا٢حعاب  (1)
 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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لق##س  ##اٛىل إٓ##٘ الاخ##ث ل ##اني ق##سء امي##اٌ املػ##سنني ّأىَ##ه اخ ##اضّا   
ا٨غ٣و با٨وطاض بإىُ حق ّق#سء ّال ػ#سٔه ب#إٌ ا٨غ# جاب٘ ٤ّام#ط ال#ييب       

 ّ إل##ُ ّغ##سه ّا ##  ي ّغ##ٔإ ٕ معٓ##س و##٣و   الاخ##ث       ق##سٙ از  سٔ##ُ 
 .(1)ا٤قْلٕ

ّم##ً ا٦ٓ##اىل أٌ اق##اب٘ الك##خاب٘ ب##القطّح ّاؾطاح##اىل لٔػ##ت ىَآ##٘   
ّم#يَه م#ً   ٓ#ْو أح#س ي   ُا٨ب ٣ٛ    ي  ازي فنيَه مً ماىل مً  طاح # 

أغ ؿَس   معاضا ا٨غ٣و ال الٔ٘ي ّميَه مً و ل   احمل#طاب أّ اغ ؿ#َس   
نَِّنْيُُْ َِدْٓ لَىَدَ َٔؽْثَدوُ ًَِِدنْيُُْ     ٍّْ مً  نْماىل وْلُ  عالر ٔس٘ ّ سضّاي 

 .(2)دَِْٓ َّنْرَظِفُ ًََِا تَُّمٌٌُ  ذَثَُِّّْٚ

ٍّل  سل ا٦ٓ٘  سٙ املسز مً  يس از لؿفاٛ املػسنني مً  طاحا َهي 
 . اؾْاب ىعهي ّشاىل اـطّج خسً العسّ ىْع ؾفاٛ ّمقسم٘ لُ

 دَْؼََّْنٌُ  ِِنْيُُْ ٌٍَِّذَِّٓر لىٌت حؼ ى
 اني إٓ٘ الاخث واىْىّا ٍّ#ْ ٢ب#س م#ً ا٨حػ#اٌ ّفع#ل الك#اؿاىل ّأٌ       

ّا أّ ب###س٣ّٓ لفع###ل بطظخ### ّ ###ل ل###ٔؼ اؾَ###از ّال###سفاع   غ###أل از  ###ع
 .الكاؿاىل

  معطو٘ أحس ّخط ْا خسً العسّ ال وإٌ ا٦ٓ٘ ؽاط  الصًٓ وا سْا 
محطاٛ ا٤غس بإٌ اؾَاز م كل ّمػ# نط ّأى#ُ ٓ جس#ٙ   فع#ل الك#اؿاىل      

فػ#َه ل٥ #ط العع#ٔه  س#ٙ     ّفُٔ ىفع لسنػسنني أىي ّالرب ّا٨حػاٌ لسياؽ 
اٌَِّددحٌ ًٌَُْْ ِددهَ ٌٍَِّددذَِّٓ َْؼََّْددنٌُ   ٌْؽَُّْددنََ ًَزَِّددادَجٌ ًََٙ َّفْىَددكُ ًُظُددٌىَيُُْ لَرَددفٌ ًََٙ  را٢حػ##اٌ 

 .(3) دَْصْؽَابُ  ٌْعَنمحِ ىُُْ نِْيَا مَاًٌَُُِّْ

                                                           

 .297أىعط م  (1)
 .23غْضٗ ا٤حعاب  (2)
 .26غْضٗ ْٓىؼ/  (3)
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 يث#ط ل٩حػ#اٌ غك#ْم الق #ال ّمْن#ْ ُ   إٓ#٘ الاخ#ث       ٍّل م#ً أ 
 اؾْاب ىعه ي ّو نل ّ ٍّْا :

 ا٨حػاٌ بطظر زٌّ ػسز الق ال . : ا٤ّل
 بال قْٚ غا  لسيكط . ّؼسَٔه ؤاو املػسنني با٨حػاٌ الثاىٕ :

حػ#اٌ ّال يعٓ#ل   ٨الق #ال ل#ٔؼ ماىع#ّا لسنػ#سنني م#ً  عاٍ#س ا       الثالث :
 . بسااؽ ال قْٚ

مػاض ٘ املػسنني   اـرياىل ّغٔس٘ ل ينٔ٘ مس ٘ ا٤فق ا٨مياىٔ٘  الطابع :
 .بٔيَه 

: ا٨حػاٌ ّال قْٚ ططٓق ل خقٔق اليكط ّالغسا٘   املعاضا ي  اـامػ٘
ٍََِْٓ َْظٍََيُٓم نَىََِِّْدىٌُىُٓم تَِّؼْدفًُفٍ ًَْْ   نَئِاَ  تٍَّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

نَاضِلٌُىُٓم تَِّؼْفًُفٍ ًََْبْيًُُِّ  اًٍََ ػَُّْيٍ ِِنْىُُْ ًََْلٌُِّْ   ٌشميَادَجَ ٌٍَِّوِ اٌَِىُُْ ٌُّػَظُ تِدوِ َِدْٓ   

ُٓ تِاٌٍَّوِ ًَ ٌٌََِْْْ  ٓمِفِ ًََِْٓ َّرَّكِ  ٌٍَّوَ َّعْؼًَْ ٌَوُ  ًََّفْزُلْوُ ِِْٓ ؼَْْسُ َٙ  *ََِْفَظَا وَاَْ ُّؤِِْ

 َّؽْرََِّةُ ًََِْٓ َّرٌََوًَّْ ػٍَََ  ٌٍَّوِ نَيٌَُ ؼََّْثُوُ إِْم  ٌٍَّوَ تَاٌِغُ َِْْفِهِ لَُّْ ظَؼًََ  ٌٍَّوُ ٌِىًُِّ بَدِْءٍ 

 . (1)دلَُّْضَ 

ّبإغ ثياٛ الْ ُ الثالث ي فإٌ الْ ِْ ا٤خطٚ أ ٣ِ وسَا مً مكازٓق 
 ّشخاٜط مهامٔيَا القسغٔ٘ .إٓ٘ الاخث 

ّ اعث ا٦ٓ٘ املػسنني ّاملػسناىل  سٙ ا٨حػاٌي ّا٨و #ساٛ بالػ#ابقني   
مً املػسننيي ّمً معاىٕ إٓ٘ الاخث الاؿاضٗ ب ْلٕ املػسنني ؾ١ٌّ اؿ ه 

 ي ّّ ْب ا٨حػاٌ معَا . ٗ ا٤مكاضضازبني الياؽ ّا
ٓ #ٌْ  ٣ ف يمؿق٘  مكساوُ  ا٤مط  سٙ املػسنني ي ّل ً ٓفطض وس ّ
ٓا أَٓا }مٓلا ىعلتوال:  و ً ا٨ماو  سٕ  سُٔ الػ٣ّي  املْنْع بإى فاٛ غالا٘

 ٘ ز #اىٕ   (2){الصًٓ إميْا اشا ىا ٔ ه الطغْل فقسمْا بني ٓسٖ لْاوه ق#سو
                                                           

 .3-2غْضٗ الط٣ء  (1)
 .12غْضٗ اجملازل٘  (2)
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وس#ت : ٢   ّغسه فقال: ما  طٚ بصٖ زٓياض؟ّإلُ ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
 وه؟ ٓطٔقْىُ. وال:

٬ٚ    }فيعل#ت   يوال: اىك لعٍٔ#س وست: حاٯ٘ أّ ؾعريٗ.  ٓ٪#س٪  ٪ً ٬ٔ َأٌ  ٫َق#سٰٯم٫ْا ب٪#
 .(1){ْ٪اُوه٬ ق٪س٪َواىلٱى٪ج٬

ٕٯ خٖفً از غاخاىُ  ً ٍصِ ا٤مٯ٘ي ٕٯ: ٰف ّمل  يعل   أحس واسٕ  وال  س
 ّلً  يعل   أحس بعسٖ.

ٕٯ بً أبٕ طال  ث٣ث لْ واٌ لٕ ّاحسٗ ميًَ  وال ابً  نط : واٌ لعس
ٕٯ مً محط ا ّا طا٠ِ الطآ٘ ْٓو خٔربي  ليعه :  عّهُ فاطن٘يواىت أح ٯ ال

 .(2)(ّإٓ٘ اليجْٚ
ّ ##ل  ز ##ْٗ املػ##سنني لسيف##ْؽ ّا٨  َ##از   طا ##٘ از  ##ع الثال#ث : 
 .شٚ   اؿٔاٗ السىٔا ّ ل ٤ىُ خفً  يَه ا٤ ؾ طّا ز  ع
 بٔاٌ واىٌْ ٍّْ أٌ ا٨غ٣و اى ؿط باملعجعٗ ّاؿ ن٘ ّالربٍاٌ. الطابع :

 ّ ل.   ز ْٗ الياؽ لس سبط   ال ٌْ ّإٓاىل از  ع اـامؼ :
ّأغ##طاض الاعث##٘ اليآْ##٘ ّالع##امل ا٦خ##ط ّل##عّو مغ##ازضٗ ال##سىٔا بال ْب##٘    

 ّا٨ىاب٘.
ىكاض ز  ع ّ ل سآ َا  ً اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ملا أخربىل ا٦ٓ٘   ب

   ٌ  ه##نيت  ّضغ##ْلُ م##ع م##ا أق##ابَه م##ً اؾ##طّح ّالق##طّح بك##ف٘ ا٨مي##ا
ًََْْم  ٌٍَّدددوَ َٙ ُّىِدددْغُ َْظْدددفَ   لقْل###ُ  ع###ال   خامت###٘ إٓ###٘ الػ###ٔاء ر    يالاؿ###اضٗ

ّؼ نل ي أخ  نت إٓ٘ الاخث بالْ س ال طٓه با٦ ط الععٔه  (3)د ٌُّْؤِِْنِنيَ

   خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ ّ ٍّْا :ا٤ ط  اليػا٘ بٔيُ ّبني
  سٙ ؾعا ني : : العنْو ّاـكْم املطسق ٍّْ ا٤ّل

                                                           

 .13غْضٗ اجملازل٘  (1)
 .13/176ال ؿً ّالأاٌ  (2)
 .171غْضٗ إل  نطاٌ  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   228

ا٤ ط املصوْض   ا٦ٓ٘ الػابق٘  عٛ مً ا٤ ط الععٔه املصوْض : ا٤ّل 
   خامت٘ ا٦ٓ٘ الػابق٘ .

الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخث أخل مً ا٤ ط الصٖ ّضز شوطِ  ا٤ ط: ٘الثاىٔ
   ا٦ٓ٘ الػابق٘ .

ْض   إٓ٘ الاخث  ري الثْاب ٌ ا٤ ط املصوال عسز ّالغريٓ٘ ي ّأ :الثاىٕ 
 بُ ا٦ٓ٘ الػابق٘ .عاٛ الصٖ أخ  نت ّاؾ

: ال اآً   املْنْع ي اش  صوط ا٦ٓ٘ الػابق٘ ا٤ ط  سٙ ا٨مياٌ الثالث 
ّا٨غ## جاب٘ ز ّضغ##ْلُ ي أم##ا إٓ##٘ الاخ##ث ف##اٌ مْن##ْع ا٤ ##ط فَٔ##ا ٍ##ْ  

 ا٨حػاٌ ّال قْٚ .
٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ّوسَا مً غع٘ ضمح٘ از ّ عٔه الثْاب 

ف٣ ى ل شاىل ا٤ ط بإىُ مً  ري حػاب ي امنا الصٖ ٓغسوُ  سٙ امل١ميني ي 
 مكازٓق ّأفطاز ا٤ ط مً ال٣م يإٍ .

لقس ىال املَا طٌّ ّا٤ىك#اض ا٤ #ط ّالث#ْاب م#ً  ي#س از  #ع ّ #ل        
با٨مياٌ باز ّضغْلُ ّال كسٓق بيعّل القطإٌ مً  يس از  ع ّ ل ي ّمل 

منا خط ْا م#ع ضغ#ْل   ّٓقعسّا  ً السفاع ي ا اليطق بالؿَاز ني يس  ٓقفْا
قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه لسقاٛ  ٔـ املؿ#طوني   معطو#٘ أح#س ي ّمل    از 

 ٓعس غاعٌْ ميَه ال املسٓي٘ .
 لسن١ميني ٍنا : قف نيلقس شوطىل إٓ٘ الاخث 

 : ا٨حػاٌ . ا٤ّل
 : ال قْٚ . الثاىٔ٘

 (1) دنِنيَإِْم  ٌٍَّدوَ ُّؽِدةو  ٌُّْؽَِّْد   ّوس ىعل القطإٌ با٨خااض  #ً و#اىٌْ ر  

 .(2)دإِْم  ٌٍَّوَ ُّؽِةو  ٌُّْرَّمِنيَّواىٌْ ر

                                                           

 .195غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .4غْضٗ ال ْب٘  (2)
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ٍّل ٓ خس ول مً القاىْىني   املْنْع الْاحس ي ونا   حال امل١ميني 
ول ّاحس ميَنا ي  اغ ق٣لأو أىَنا ه نعاٌ مع الصًٓ  صوطٍه إٓ٘ الاخث ي

اؾْاب ٍْ الثاىٕ لٔرت    سٙ ول ميَن#ا ث#ْاب  ع#ٔه ٓف#ْظ ب#ُ امل١مي#ٌْ       
 ّو نل ا٨حػاٌ ّال قْٚ السصاٌ شوط َنا إٓ٘ الاخث ّ ٍّْا :

ابق لي#عّل إٓ#٘   : اضازٗ العنْو العماىٕ با٨حػ#اٌ   ال#عمً الػ#    ا٤ّل
يْا ّوػ#يٌْ  ا ّما بعسِ ي ّ قسٓط ا٦ٓ#٘ : لس#صًٓ أحػ#   الاخث ّأّاٌ ىعّي

 .أ ط  عٔه ميَه الْٔو ّ سّا 
: اضازٗ العمً ال٣حق ملا بع#س اـ#طّج ؿن#طاٛ ا٤غ#س ي ّ ق#سٓط      الثاىٕ 

 ا٦ٓ٘ لسصًٓ وػيٌْ ميَه .
: ال فكٔل ل ؿنل الصًٓ أحػيْا   العمً املانٕ  ّاؿان#ط ي  الثالث 

 ّاٌ مل وػيْا   العمً ال٣حق .
الك##خاب٘ ز ّضغ##ْلُ احػ##اٌ ق##ض  : ا٨خا##اض  ##ً اغ## جاب٘ الطاب##ع 

لسصاىل ّالغ#ري ي فج#اٛ مْن#ْع ا٦ٓ#٘ فٔن#ا ى#ل ا٨حػ#اٌ   املػ# قال ي         
 ّ قسٓط ا٦ٓ٘ : لسصًٓ وػيٌْ ميَه ّٓ قٌْ أ ط  عٔه .

ػ#اٌ   املػ# قال فن#ً العس#ل     ّاملد اض ٍْ ا٤ّل م#ع الرت ٔ#    ا٨ح  
ا٨حػ#اٌ ّال#يفري   ٘   إٓ٘ الاخث  ط ٔ  املَا طًٓ ّا٤ىك#اض بفع#ل   الغأٜ

 ي بسااؽ ال قْٚ ي ّميُ ا ٔاٌ الفعل اؿػً ّا٨حػ#اٌ وطب#٘ ال از  ع#ال   
ل اني ا٦ٓ٘ لسياؽ واىْىّا ٍّْ امل٣ظم#٘ ب#ني ا٨مي#اٌ ّب#ني و#ل م#ً ا٨حػ#اٌ        

 :ّال قْٚ ي ٍّْ ّفق القٔاؽ ا٨ورتاىٕ 
 ال ربٚ : امل١ميٌْ قػيٌْ .

 الكغطٚ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض م١ميٌْ .
 الي ٔج٘ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض قػيٌْ م قٌْ .

فاٌ وست وس ّضزىل ا٦ٓ٘ بكٔغ٘ الفع#ل املان#ٕ رأحػ#يْاد رأ ق#ْاد     
أفطاز العماٌ الطْلٔ٘ اليت وهٍْا   اؿٔاٗ السىٔا ي ّاؾْاب ف ًٔ  ػ غطء 
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وس ٓإ ٕ الفعل املانٕ ّٓطاز ميُ املعيٙ العماىٕ ا٤ ه ي ونا   وْلُ  ع#ال  
 . (1) دٍَّوُ بَاوِفَ  ػٍََِّْاًَوَاَْ  ٌر

بسخاظ أفطاز العماٌ الطْلٔ٘  هفنً قفاىل از  ع ّ ل أىُ ؾاوط ّ سٔ
نَئِْم  ٌٍَّدوَ  وسَا ي ّما ٓػاق العماٌ ّما ٓ إخط  سُٔ ي ّونا   وْلُ  عال ر

ففٕ ول ظماٌ ٓعفْ ّميخْ از  ع ّ ل ما ٓؿ#اٛ م#ً     (2) دوَاَْ ػَفٌُا  لَُِّّفَ 

 .ا٦ثاو  ً الاؿط
ي ٣ٜق وسَا ػسز الؿ ط لُ غاخاىُخطٗ ها هعل اـ فِْ   ا٦ ّٓ جسٙ 

 ٍّْ القازض  سٙ ول ؾٞ ميص ا٤ظل ّال ا٤بس.ي ّ ط ْ ضمح ُ
 إِْم  ٌٍَّدوَ َِدغَ  لقس  فهل از  ع ّ ل بالْ س ّالعَس لسن١ميني بقْل#ُ ر 

 .(3)د ٌَّذَِّٓ  ذَّمٌَْ  ًَ ٌَّذَِّٓ ىُُْ ُِؽَِّْنٌَُْ

 ّو نل ٍصا السطً ّمكاحا٘ فهل ّضمح٘ از ّ ٍّْا :
 : اىُ مً ا٤ ط الععٔه الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخث . ا٤ّل

 : ٍْ أمط انا  ل٥ ط ّالثْاب .الثاىٕ 
 : اىُ مً مكازٓق الععن٘   ا٤ ط.الثالث 
 ططٓق ّمقسم٘ ل٥ ط الععٔه . : ٍصِ الكخا٘ ىْعالطابع 

٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ ي ّوس#َا م#ً مك#ازٓق إٓ#٘ الاخ#ث ي ٢ّ      
ٓعسه خعاًٜ ا٤ ط الععٔه الصٖ ّ س بُ از  ع ّ ل   إٓ٘ الاخث ا٢ ٍْ 

  .غاخاىُ 
 ّمً معاىٕ ا٨حػاٌ   إٓ٘ الاخث ّ ِْ :

: ا٨غ جاب٘ ٤ّام#ط از  #ع ّ #ل اش  #سل إٓ#٘ الاخ#ث بالس٢ل#٘         ا٤ّل
ال هنئ٘  سٙ اغ جاب٘ الك#خاب٘ ٤ّام#ط از   الف#طاٜض ّالعا#ازاىل م#ً      

                                                           

 .148غْضٗ اليػاٛ  (1)
 .149غْضٗ اليػاٛ  (2)
 .128غْضٗ اليخل  (3)
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باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ#٘ ي ّ ق#سٓط إٓ#٘ الاخ#ث : ال#صًٓ أحػ#يْا با٨غ# جاب٘        
 ٤ّامط از .

اغ# جاب َه ٤م#ط   : مً مكازٓق احػاٌ الكخاب٘   إٓ٘ الاخ#ث  الثاىٕ 
ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ ػسٔنَه بإٌ الصٖ ٓإمط ب#ُ امن#ا ٍ#ْ    

 ّحٕ مً  يس از  ع ّ ل ي لٔ ٌْ احػاىَه   املقاو  سٙ ّ ِْ :
: احػاٌ الكخاب٘ ٤ىفػَه ّفْظٍه باس#ْت مط ا#٘ ال ق#ْٚ بسخ#اظ     أ٢ّّ 

ٓق ال ق##ْٚ و##ربٚ وسٔ##٘ ٍّ##ٕ أٌ ا٨غ## جاب٘ ز ّلطغ##ْلُ م##ً أبَ##ٙ مك##از
 ّ  ٌْ ّفق القٔاؽ ا٨ورتاىٕ :

 : الصًٓ اغ جابْا ز ّضغْلُ م قٌْ .ال ربٚ 
 : الكخاب٘ اغ جابْا ز ّضغْلُ .الكغطٚ 

 : الكخاب٘ م قٌْ .الي ٔج٘ 
ٍّل املطاز   املقاو خكْم الكخاب٘ الصًٓ خط ْا ال محطاٛ ا٤غس 

 ْاب ٍْ الثاىٕ .ام ثا٢ّ ٤مط از ّضغْلُ أو أٌ ا٦ٓ٘ أ ه ي اؾ
 : ا٨حػاٌ ل٥ٍل ّالصضاضٖ بسفع الق ل أّ الػيب  يَه . ثاىّٔا
               : ا٨حػاٌ . ثالثّا

 ضٍا   غأل از.ا: ؼنل اؾطاحاىل ّإث الثالث
:  سقٕ اؾطاحاىل بالقاْل ّ سو الهجط أّ اظَاض اليسام٘  س#ٙ  الطابع 

 اؾَاز   غأل از .
 أشٚ ّمشا ٘ امليافقني . : الكرب  سٙاـامؼ 
 ْٓو معطو٘ أحس  سٙ قسء ا٨مياٌي : ز٢ل٘  طاحاىل امل١مينيالػازؽ 

 .ٍّْ مً أمسٙ مكازٓق ا٨حػاٌ
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 دًَ ذَّمٌَْ ر لىٌت حؼ ى 

ال ق##ْٚ لغ##٘ م##ً الْوآ##٘ ّا٨ ق##اٛ ّاؿ##طم  س##ٙ الػ##٣م٘ م##ً ا٤شٚ 
ّمعض ٘ ل٧خطٗي ف#إٌ  ّالهطضي ّها أٌ السىٔا زاض ام خاٌ ّاخ ااض ّاب ٣ٛ 

َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ املعكٔ٘ي ّ  ال يعٓلر بٍصِ الْوآ٘   قْو بطا ٘ ازي ّا  يا

ّوال ا٨ماو  سٕ  سُٔ  ي(1)دََِنٌُ   ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ؼَكم ذُمَاذِوِ ًََٙ ذٌَُّذُٓم إَِّٙ ًََْْٔرُُْ ٌٍََُُِِّّْْ

ؿ#سء ا قٔي#ا بطغ#ْل از    ويا اشا محٙ أّ اؾ س الٔإؽ ّامح#طىل ا الػ٣و: 
فنا ٓ ٌْ أحص أوطب ال العسّ ميُ ّلقس ضأٓ يٙ  غسهإلُ ّقسٙ از  سُٔ ّ

ْٓو بسض ّمً ىسْش بطغْل از قسٙ از  سُٔ ّغسه ٍّْ أوطبيا ال العسّ 
 .(2)(ّواٌ مً أؾس الياؽ ْٓمٝص بإغا

أغإلك السَه اىٕ ) ّواٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓقْل   ز اُٜ
 .(3)(ايسٚي ّال قٙي ّالعف٘ي ّالغيٙ

ّمً ميافع ّثْاب ال قْٚ بسْت العا#س ملط ا#٘ ح#  از ل#ُ ّا اى #ُ ل#ُي       
َْْم  ر(4)دإِْم  ٌٍَّوَ ُّؽِةو  ٌُّْرَّمِنيَّلطفُ بُي ٍّْ املػ قطأ مً وْلُ  عالر

 .(5)د ٌٍَّوَ َِغَ  ٌُّْرَّمِنيَ

اليفؼ ّال ْوٕ م#ً الْو#ْع      ّ اعث إٓ٘ الاخث امل١ميني  سٙ قاغا٘
 الع٢ىل اليت  ١زٖ ال املَالك.

لقس  اٛ ؾطط ال قْٚ   ى#عّل امل٣ٜ #٘ م#سزّا ّ ْى#ّا لسنػ#سننيي و#ال       
تٍَََ إِْْ ذَصْثِفًُ  ًَذَرَّمٌُ  ًََّىْذٌُوُُْ ِِْٓ نٌَْضِىُِْ ىَذَ  ُُِّّّْدْوُُْ ضَتوىُدُْ تََََِّّْدحِ ََٙفٍ    عالر

                                                           

 .102غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .2/422 ٌْٔ ا٤ثط  (2)
 .12/122الطرباىٕ/ املعجه ا٤ّغط  (3)
 .4غْضٗ ال ْب٘  (4)
 .36غْضٗ ال ْب٘  (5)
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ي ل خث إٓ٘ الاخث املػسنني  سٙ  َٔٝ٘ مقسماىل (1)د ٌََّْٚئِىَحِ ٌََُِّأِِنيَِِْٓ 

 .مقسماىل ىعّل املسز مً الػناٛ 
 الق #ال يك#طٗ امل#١ميني ب  ٢ّ ؽ ل ّظاًٜ امل٣ٜ #٘   مٔ#ساٌ املعطو#٘ ب   

امل١ميني لسثااىل   مٔساٌ املعطو٘ ّبعث  ي امنا ٓقْمٌْ بإ اى٘معَه ّزّىَه 
إِاْ ُّدٌؼِِ ضَتودهَ إٌَِدَ  ٌََّْٚئِىَدحِ     اي ّ  ال يعٓ#لر اـْي   وسْب الصًٓ وفطّ

 . (2)دَِِّْٔ َِؼَىُُْ نَصَثأرٌُ   ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ 

 حبث بالغً 
مً نطّب الا٣ ٘ )اؾنع ( ٍّْ أٌ هنع امل  سه بني أمطًٓ أّ أمْض 

ًَ ٌشمدعَفُ  ًَ ٌدنمعُُْ  م عسزٗ   بٔاٌ أّ مْن#ْع أّ ح #ه ي ون#ا   وْل#ُ  ع#ال ر     

ّمً ا٨ جاظ   إٓ٘ الاخث أىَا ػن#ع ب#ني ا٨غ# جاب٘ ز     (3) دََّّْدعَُُّ ِْ 

 ّالطغْل .
 ي ّاملطاز مً الطغْل   املقاو ٍْ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه

 ال ْٓو القٔام٘.ّّ  ا٦ٓ٘ ؾاٍس بإىُ لٔؼ مً ىيب أّ ضغْل بعسِ 
فقس  ي ّإلُ ّغسه  اس از  ع ّ لّمع أٌ الييب قنسّا قسٙ از  سُٔ 

  فهل از غاخاىُ بإمْض :
: اؾنع بني ا٨غ جاب٘ ز ّا٨غ جاب٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ  ا٤ّل

 ّإلُ ّغسه .
 : الثياٛ  سٙ الصًٓ ٓػ جٔاٌْ لسييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الثاىٕ 

ن#س ق#سٙ از   : الرت ٔ  با٨م ثال ّا٨غ جاب٘ ٤ّامط ال#ييب ق الثالث 
  سُٔ ّإلُ ّغسه .

                                                           

 .125غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .12غْضٗ ا٤ىفال  (2)
 .6غْضٗ الطمحً  (3)
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: بٔاٌ  عٔه ميعل٘ الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه   الػ#ناٛ      الطابع 
 ّا٤ضض .

نل الكاد ّاؾَاز   ّ اٛ اؾنع مطٗ أخطٚ   إٓ٘ الاخث بسخاظ الع
 :ي مً ّ ِْ غأل از ّم عسق الثْاب ّا٤ ط الععٔه 

 : ا٨غ جاب٘ ز . ا٤ّل
 ا٨غ جاب٘ لطغْل از .: الثاىٕ 
: ا٨حػاٌ ّفعل اـري ي ّوس أثيٙ از  #ع ّ #ل  س#ٙ امل#١ميني     الثالث

 . (1) دًٌَُْْ ِهَ ََُّّاضِػٌَُْ نِِ  ٌََْْْفَ خِ ًَىُُْ ٌَيَا سَاتِمٌَُْبقْلُ ر

اؾن#ع ب#ني غ#يً    لأ#اٌ  : ال ق#ْٚ ّاـؿ#ٔ٘ م#ً از  #ع ّ #ل ي      الطابع 
 وَط اليفؼ الؿَْٓ٘ .السفاع ّقاضب٘ الصًٓ وفطّا مع 

 ّمً خكاٜل اؾنع   إٓ٘ الاخث أمْض :
ا٨و #ساٛ ب#الييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ      باملػسنني   ٔالا٤مط ٤:  ا٤ّل

ٌٌَج        ي وال  عال ر  ُّإلُ ّغسه ّالعنل بػي ُْْسد ٍَّدِو  ُْ ِندِ َضُسدٌِي  ٌ ٌَُىد  َْ ٌََمدُّْ َودا

 .(2) دؼَََّنَحٌ

ّ ف#اىَٔه   مطن#اٗ از ي ّحػ#ً    : بٔاٌ قسء امي#اٌ الك#خاب٘   الثاىٕ 
  ْوسَه  سُٔ غاخاىُ .

ٍ#ْ  ّ  خطا٘ ل٩ماو  سٕ  سُٔ الػ#٣و   الثي#اٛ  س#ٙ از  #ع ّ #ل )     
ي ّا ػعت ضمح ُ ٢ّلٔاُٜ  أ ساُٜ   غع٘ ضمح ُ الصٖ اؾ سىل ىقن ُ  سٙ

ي ّ ال   مً ؾاوُي ّمصل مً ىاّاِ ي ّمسمط   ؾسٗ ىقن ُي واٍط مً  اظِ
ً  ي ّمً غإلُ أ طاِ مً  ْول  سُٔ وفاِي  مً  ازاِ أوطن#ُ وه#اِي    ي ّم#

ي ّحاغ#اٍْا   ّمً ؾ طِ  عاِ.  ااز از ظىْا أىفػ ه مً وا#ل أٌ  ْظى#ْا  
 .(3) (وال أٌ ؼاغاْا مً

                                                           

 .61غْضٗ امل١ميٌْ  (1)
 .21غْضٗ ا٤حعاب  (2)
 .4/310الاخاض  (3)
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اؾنع بني ال قْٚ ّا٨حػاٌ ي لأاٌ ثاْىل مس ٘ وكس القطب#٘   : الثالث
   ىفْؽ املػسنني ي ّحهْضٍا   القْل ّالعنل . 

ّ ثات إٓ#٘ الاخ#ث حقٔق#٘ ٍّ#ٕ أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه          
ّأقخابُ خط ْا   الٔ#ْو ال #الٕ ملعطو#٘ أح#س خس#ً  #ٔـ الع#سّ لأ#اٌ         

مً ا٨ى ػاض ّايعمي٘ ْٓمٝص ي ّمليع العسّ مً العْزٗ ّال طٗ ال غ٣م َه 
 املسٓي٘ .

ّمً معاىٕ إٓ٘ الاخث ز ْٗ أ ٔال املػسنني ال ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ 
 #ٌْ م#ً املقاق##س   آ#اا أ #ين ّامسع##ٕ ٓ#ا  #اضٗ ي ّلٔ    ّى#عل الق#طإٌ بسغ#٘    
اـربٓ##٘   الق##طإٌ  س##ٙ إٓ##٘ الاخ##ث أىَ##ا با ##ث ل##صاىل   الػ##امٔ٘   اؾنس##٘

 . ّالطغْل الكخاب٘ الصًٓ  صوطٍه ّ ثين  سَٔه ب  طاض ا٨غ جاب٘ ز
فنً معاىٕ ّز٢٢ىل إٓ٘ الاخث أٌ الصًٓ وفطّا غْٔاق#سٌْ  ع#سَٓه    
ٍه اؾْٔف نس الياْٗ ّال يعٓل ي ٢ّبس مً اؿٔط٘ ّاؿصض ّال ْوٕ ٔعّػَ

بالعنل ّميُ حػً ا٨غ جاب٘ ّمل متط ا٤ٓاو ّا٤ؾَط ح ٙ ظحً املؿطوٌْ 
 #اّٛا  ظٔـ مل  ؿَس لُ اؾعٓطٗ مث٣ّٔ ميص ظحً ابطٍ٘ يسو ال عا#٘ ي اش  

مع ال اآً   املقاو ي اش  اٛ ابطٍ٘  ٗ إ٢ي ض ل ملقا س٘ الييب ّأقخابُبعؿط
 مً الٔنً ّاؿاؿ٘ .

 ال ض٠ّؽ اؾاال فطوّا ميُ ّمً  ٔؿ#ُ ي لٔكعسّا ّ طوت وطٓـ م ٘ 
ملا زاو مسك أبطٍ٘ بالٔنً ّمت ً بُ بيٙ القسٔؼ بكيعاٛي ٍّٕ وئػ٘ مل ٓط )

ضي ثه و   ال اليجاؾٕ: اىٕ وس بئت لك مثسَا   ظماىَا بؿٕٛ مً ا٤ض
ُٱ ح ٙ أقطي الَٔا حاج العطب.  وئػ٘ مل ٓط مثسَا ّلػت هي 

فسنا ؼسثت العطب بصلك  ه  ض ل مً اليػإٗ مً بين فقٔهي فدطج 
ح ٙ أ اٍا فقعس فَٔا ّ غْطي ثه ؿق بإٍسُي فإخرب بصلك أبطٍ٘ي ّؤل لُ: 

العطب ه ٘  ه  ملا مسع أىك اىُ فعل ض ل مً أٍل الأت الصٖ ؼجُ 
  طٓس قطي اؿجاج  يُ ففعل ٍصا.

فغه##  أبطٍ###٘ ّحس###ً لٔػ###ريٌ ال الأ###ت فَٔسم###ُي ّأم###ط اؿاؿ###٘   
ف جَعىلي ّخطج معُ بالفٔل ّامسُ قنْزيواٌ معُ ث٣ث٘  ؿط ف٣ّٔ ٍّ#ٕ  
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أضاز اغه اؾيؼ ي ّاؽاشٍه   اع قنْزّاي ّامنا ّحس از غاخاىُ الفٔل ٤ىُ 
 ي ّؤل    سزٍه  ري شلك. واريٍا قنْزحّا  َابُ العطب . ّالفٔل غ٣

ه ّضأّا  َازٍ اغ خهطّا  عن٘ الأت ي فسنا غاض مسعت العطب بُ 
حقّا  سَٔهي فدطج  سُٔ ض ل م#ً أؾ#طاي ال#ٔنً ٓق#ال ل#ُ شّ ىف#ط        ٤بطٍ٘

أغريّا فإضاز و سُ ثه  طوُ قاْغّا  يسِي ثه  ِىفط ّأخص اشأبطٍ٘ ّوا سُي فَعو 
هٙ  سٙ ّ َُي فدطج  سُٔ ىفٔل بً حأ  اؾثعنٕ فقا سُي فاىَعو ىفٔل م

أغريّاي فهنً ٤بطٍ٘ أٌ ٓسلُ  سٙ الططٓقي فرتوُ ّغاض ح ٙ اشا مط  ِّأخص
 س#ٙ الط#اًٜ بعث#ت مع#ُ ثقٔ#ً أب#ا ض #إل ٓسل#ُ  س#ٙ الططٓ#ق ح #ٙ أىعل#ُ             

ل#صٖ  باملغنؼي فسنا ىعلُ ماىل أبْ ض إلي فطمجت العطب وربِي فَْ القرب ا
 ٓط ه.

ّبعث أبطٍ٘ ا٤غْز بً مقكْز ال م ٘ي فػاء أمْال أٍسَا ّأقاب 
فَٔا ماٜيت بعري لعاس املطس  بً ٍاؾهي ثه أضغل أبطٍ٘ حياط٘ اؿنريٖ ال 
م ٘ فقال: غل  ً غٔس وطٓـ ّول لُ اىٕ مل إىل ؿطب ه امنا  ٝت ي#سو  

 ٍصا الأتي فإٌ مل متيعْا  يُ ف٣ حا ٘ لٕ بق ال ه.
بسغ  اس املطس  ما أمطِ وال لُ: ّاز ما ىطٓس حطبُي ٍصا بٔت از فسنا 

ّبٔت خسٔسُ ابطأٍهي فإٌ مييعُ فَْ ميي#ع بٔ #ُ ّحطم#ُ ّاٌ ى#ل بٔ #ُ ّبٔي#ُ       
 . (1) (فْاز ما  يسىا مً زفع

ّ طض بعض ّ َاٛ العطب  س#ٙ ابطٍ#٘ ثس#ث أم#ْال  َام#٘  س#ٙ أٌ       
ٓط ع  يَه ّمي يع  ً ٍسو الأت اؿطاو فام يع ّأق#ط  س#ٙ ٍسم#ُ ي ّ     
الْٔو ال الٕ  اإ أبطٍ٘  ٔؿُ ّوسو الفٔل ّوكس زخْل م #٘ ٍّ#سو الأ#ت    

 . العْزٗ ال الٔنًثه اؿطاو 
أٍ#ل م #٘ مل ٓ#طّا    لقس واٌ أبطٍ٘ ّ ٔؿُ مس ف ني ال حقٔق#٘ ٍّ#ٕ أٌ   

الفٔل ي ّ قسو اؾٔـ ّظحً الط ال   ظسُ ّ س#ٙ  اىأ#ُ   ّ قسو ظحً 
ّ اى  الفٔس٘ ا٤خطٚ اش واٌ معَه أضبع٘  ؿط ف٣ّٔ اغ#ه و#اريٍه قن#ْز    

                                                           

 .1/150ال امل   ال إضٓذ  (1)
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ٍّٕ   اعُ ي ّظيْا أٌ وسْبَه مت ٥ ميُ ض اّا ي فخطقْا  سٙ  قسمي#ُي ّمل  
فٔل  ً الػري ي ّالقٙ ىفػُ ال عٓس ف ْا ال حفغ از  ع ّ ل لأ ُ اش ام ي

ّل َطال ا٤ضض ي فهطبِْ ي فإقط  سٙ القعْز ي فْ َِْ ال الٔنً فقاو ٓ
املػري فه#طبِْ ف#إبٙ  س#َٔه ي     ً ثه ّ َِْ مْ م ٘ ّالأت اؿطاو فقعس 

 .ّل َطفْ َِْ مْ الؿاو فقاو ٓ
ًَنِددِ سَددنُفِّيُِْ ََّاذِنَددا نِددِ  ٓنَدداقِ ٍّ##ل ٍ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال ر 

 ءفااؾْاب ىعه ي ٤ٌ مْنْع ا٦ٓ٘ أ ٣ِ أ ه مً أٌ ى ل با٦ (1) دَْْٔفَُِّيُِْ

ٓ#اىل ّال#رباٍني السال#٘  س#ٙ الْحساىٔ#٘ ّال#يت       ّاليفْؽ اش ٓؿنل ػس#ٕ ا٦ 
  َسٖ ال غْاٛ الػأل   ول ؾٞ .

٢ّّي ّوإىُ ٓق#ْل ي#ه   َطثه وامْا ب ْ ُ الفٔل ال  َ٘ املؿطء فػاض م
مَامج٘ م ٘ ي ّاىكطفْا  يَا ّاحفعْا أىفػ ه با  ياب الععو ام يعْا  ً 

  سٙ ٍسو الأت اؿطاو ي ّل يَه مل ٓ ععْا .
ّّ َِْ ال م ٘ ) وامْا بازاضٗ  ّ َ ُ ءخطْاىل ال املؿط ُّأثياٛ مؿٔ

 .(2) (فػقط ال ا٤ضض
 يسٜ#ص   م ٘ ّبسْت الأ#ت ي  ّأقطّا  سٙ ايجْو ّوامْا بالعحً مْ

ّمعيٙ أبابٔل أٖ وثريٗ أضغل از  ع ّ ل  سَٔه طريّا أبابٔل مً الاخط ي 
 ّمع ول طري ث٣ث٘ أحجاض قغريٗ ٍّٕ :ف نع٘ ي ّواىت ؽطج مً الاخط ي 

 : حجط   ميقاض الطري . ا٤ّل
 : حجط   ض ل الطري الٔنيٙ .الثاىٔ٘ 
 : حجط   ض ل الطري الٔػطٚ .الثالث٘ 

 ّفُٔ مػاٜل :
 : ول حجط بقسض اؿنل . ا٤ّل
 : ٣ٍا الصٖ  كٔاُ اؿجط .الثاىٔ٘ 

                                                           

 .53غْضٗ فكست  (1)
 .1/150ال امل   ال إضٓذ  (2)
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 بطٍ٘ .أ:  سو اقاب٘ ول  ٔـ الثالث٘ 
: ما أٌ  كٔ  اؿج#ط  ػ#ه أح#سٍه ح #ٙ ٓ اعَ#ا زو ّو#ٔذ ي       الطابع٘ 

لٔ ٌْ الصٖ ٓفط ميَه ؾ#اٍسّا ّماسغ#ّا لقْم#ُ ّلسي#اؽ مل#ا ّو#ع م#ً ا٦ٓ#اىل         
 .ٙ الأت اؿطاو ّغااّا   ظ ط املسْا مً ال عسٖ  س

ّملا ضإٚ أبطٍ٘ الطري  ف ك ظٔؿُ ي ّ عطض ٍ#ْ ل٣ق#اب٘ ي مج#ع م#ً     
ي ّق#اضّا  بقٕ معُ ي ّف#طّا ٓطٓ#سٌّ الططٓ#ق ال#يت  #١زٖ بَ#ه ال ال#ٔنً        

 . ٓ ػاوطٌْ   الططٓق 
ي فػإلْا  ً ىفٔل بً حأ  لٔسيه  سٙ الططٓق مثسنا زيه  سٙ م ٘ 

ٛ ايج#ْو  س#ٙ   ااؾاال غا ٘ اب #س  ّواٌ ىفٔل وس ٍطب مػط ّا ال ض٠ّؽ
 :ظٔـ أبطٍ٘ مً العصاب ا٨يٕ وال  لٯٚ ما حإم ٘ ي فسنا ض

 أًٓ املفط ّا٨لُ الطال  ... ّا٤ؾطو املغسْب  ري الغال  !)
 ّوال ىفٔل أٓهّا:

 أ٢حٔٔت  يا ٓا ضزٓيا ... ىعنياوه مع ا٨قااح  ٔيا
ٛ٭ ... فسه ٓقسض لقابػ ه   لسٓياأ اىا وابؼٮ مي ه  ؿا

 ضزٓي٘ لْ ضأٓت ّل ه  طُٓ ... لسٚ  ي  احملك  ما ضأٓيا
 اشّا لعصض ين ّمحسىل ضإٔٓ ... ّمل  إغٙ  سٙ ما فاىل بٔيا

ّٗ  سقٙ  سٔيا  محسىل از اش  آيت طريّا ... ّخفت حجاض
ٕٯ لسخاؿاٌ زٓيا !  ف ل القْو ٓػإل  ً ىفٕٔل ... وإٌ  س

ميَ#لي ّأق#ٔ    فدط ْا ٓ ػاوطٌْ ب ل ططٓقي َّٓس #ٌْ  س#ٙ و#ل    
ّ٘ي وسن#ا غ#قطت     ّ٘ أمنس# أبطٍ٘    ػسِي ّخط ْا بُ معَه  ػقط أىامسُ أمنس
ميُ أمنس٘ ا اع َا ميُ مسٗ متث ؤخّا ّزمّا ح ٙ وسمْا ب#ُ ق#يعاٛ; ٍّ#ْ مث#ل     

 فٔنا ٓع نٌْ. -فطر الطريي فنا ماىل ح ٙ اىكسع قسضِ  ً وساُ 
يا  ا#س از  قنس بً غعسي وال: حسثيا قنس بً  نطي وال: ح#سث  ً ّ 

بً  ثناٌ بً أبٕ غسٔناٌي  ً أبُٔ. وال: ّحسثيا قنس بً  اس الطمحً بً 
الػسناىٕي  ً أبُٔ. وال: ّحسثيا  اس از ابً  نطّ بً ظٍري ال عيبي  ً 
أبٕ مالك اؿنريٖ  ً  طاٛ بً ٓػاض. وال: ّح#سثيا قن#س ب#ً أب#ٕ غ#عس      
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أب#ٕ ضظٓ#ً   الثقفٕ  ً ٓعس#ٕ ب#ً  ط#اٛي  #ً ّؤ#ع ب#ً  #سؽي  #ً  ن#ُ          
العقٔسٕ. وال: ّحسثيا غعٔس بً مػسهي  ً  اس از ابً وثريي  ً فاٍسي 
 ##ً اب##ً  ا##اؽ; زخ##ل ح##سٓث بعه##َه   ح##سٓث بع##ض; و##الْا: و##اٌ     
اليجاؾ##ٕ و##س ّ ##ُ أضٓ##اط أب##ا ق##خه   أضبع##٘ إ٢ي ال ال##ٔنًي فإزاخَ##ا 
ّ س   سَٔاي فإ طٙ املسْاي ّاغ صل الفقطاٛي فقاو ض ل مً اؿاؿ٘ ٓقال 
لُ أبطٍ#٘ ا٤ؾ#طو أب#ْ ٓ ػ#ْوي ف#س ا ال#ٕ طا  #ُي فإ #ابِْ فق #ل أضٓ#اطي           
ّ س   سٙ الٔنًي ّضأٚ الياؽ ٓ جَ#عٌّ أٓ#او املْغ#ه لسخ#و ال الأ#ت      

 .اؿطاوي فػإل: أًٓ ٓصٍ  الياؽ ؟ 
فقالْا: وجٌْ ال بٔت از ه ٘ي وال: مه ٍ#ْ ؟ و#الْا: م#ً حج#اضٗي     

 .: فنا وػْ ُ ؟  وال
ٍيا مً الْقاٜلي وال ّاملػٔذ ٤بيني ل ه خريّا ميُ !  ٍاوالْا: ما ٓإ ٕ 

فايٙ يه بٔ ّاي  نسُ بالطخاو ا٤بٔض ّا٤محط ّا٤قفط ّا٤غْزي ّح٣ِ 
بالصٍ  ّالفه٘ي ّحفُ باؾٍْطي ّ عل لُ أبْابّا  سَٔ#ا ق#فاٜذ ال#صٍ     
ّمػ##امري ال##صٍ ي ّفك##ل بٔيَن##ا ب##اؾٍْطي ّ ع##ل فَٔ##ا ٓاوْ ##٘ مح##طاٛ    

ا حجاب#ّاي ّو#اٌ ْٓو#س باملي#سلي ّٓسط#ذ  #سضِ باملػ#كي         عٔن٘ي ّ عل ي
فٔػْزِ ح ٙ ٓغٔ  اؾٍْط. ّأمط الي#اؽ فخج#ِْي فخج#ُ و#ثري م#ً وااٜ#ل       
العطب غينيي ّم ث فُٔ ض ال ٓ عاسٌّ ّٓ إيٌْي ّىػ ْا لُي ّواٌ ىفٔل 
اـثعنٕ ١ٓضض لُ ما ٓ طِي فسنا واٌ لٔس٘ مً السٔالٕ مل ٓط أحسّا ٓ خطاي 

صضٗ فسطذ بَا واس #ُي ّمج#ع  ٔف#ّا فإلقاٍ#ا فٔ#ُ. ف#إخرب أبطٍ#٘        فقاو فجاٛ بع
 . بصلكي فغه   هاّا ؾسٓسّا

ّوال: امنا فعست ٍ#صا الع#طب  ه#اّا لأ# َهي ٤ىقه#يُ حج#طّا حج#طّا.         
 -ّو   ال اليجاؾٕ ىربِ بصلكي ّٓػإلُ أٌ ٓاعث الٔ#ُ بفٔس#ُ " قن#ْز "    

فاعث بُ الُٔي فسن#ا   -وْٗ ّواٌ ف٣ّٔ مل ٓط مثسُ   ا٤ضض  عنّا ّ ػنّا ّ
وسو  سُٔ الفٔل غ#اض أبطٍ#٘ بالي#اؽ ّمع#ُ مس#ك مح#ريي ّىفٔ#ل ب#ً حأ#           
اـثعنٕي فسنا زىا مً اؿطو أمط أقخابُ بالغاضٗ  سٙ ىعه الياؽ فإق#ابْا  
اب٣ لعاس املطس ي ّواٌ ىفٔل قسٓقّا لعا#س املطس# ي ف سن#ُ   ابس#ُي ف س#ه      
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 ##اا غ##ٔس الع##طب ّأفه##سَه و##سضّاي ىفٔ##ل أبطٍ##٘ي فق##ال: أَٓ##ا املس##كي و##س أ 
ّأوسمَه ؾطفّاي ونل  سٙ اؾٔازي ّٓعطٙ ا٤مْالي ّٓطعه ما ٍات الطٓذ. 
فإزخسُ  سٙ أبطٍ٘ي فقال: حا  ك ! وال:  طز  سٙ ابسٕي فقال: ما أضٚ ما 
بسغ##ين  ي##ك ا٢ الغ##طّضي ّو##س ظيي##ت أى##ك   سن##ين   بٔ##  ه ال##صٖ ٍ##ْ     

بس#ٕي ّزّى#ك الأ#ت; ف#إٌ ل#ُ ضب#ّا       ؾطف هي فقال  اس املطس : اضزز  سٙ ا
غٔنيعُ. فإمط بطز ابسُ  سُٔي فسنا واهَا وسسٍا اليعالي ّأؾعطٍاي ّ عسَا 
ٍسّٓاي ّبثَا   اؿطو ل ٕ ٓكاب ميَا ؾٕٛ فٔغه#  ضب اؿ#طوي ّأّف#ٙ    
 اس املطس   سٙ حطاٛ ّمعُ  نطّ بً  اٜص بً  نطاٌ بً ك#عّو ّمطع#ه   

 س املطس  :بً  سٖ ّأبْ مػعْز الثقفٕي فقال  ا
 ٢ ٍه اٌ املطٛ ميً ... ع ضحسُ فاميع ح٣لك

 ٢ ٓغسي قسٔاَه ... ّقايه  سّّا قالك
 اٌ ويت  اضوَه ّو  ... ل يا فإمطٮ ما بسا لك

وال: فإواست الطري مً الاخط أبابٔلي مع و#ل ط#ري ميَ#ا ث٣ث#٘ أحج#اض:      
  ؾّٔٝا حجطاٌ   ض سُ ّحجط   ميقاضِي فقصفت اؿجاضٗ  سَٔهي ٢  كٔ

ا٢ ٍؿ##ن ُي ّا٢ ىف##ط شل##ك املْن##عي ف ##اٌ شل##ك أّل م##ا و##اٌ اؾ##سضٚ    
ّاؿكا٘ ّا٤ؾجاض املطٗي فإٍنس َه اؿجاضٗي ّبعث از غ٣ّٔ أ ّٔاي فصٍ  

 بَه فإلقاٍه   الاخط.
و##ال: ّّل أبطٍ##٘ ّم##ً بق##ٙ مع##ُ ٍطاب##ّاي فجع##ل أبطٍ##٘ ٓػ##قط  ه##ّْا 

ٓؿجع  سٙ اؿطو فيجاي ّأما  هّْا. ّأما قنْز فٔل اليجاؾٕ فطبض ّمل 
الفٔل ا٦خط فؿجع فخك . ّٓقال: واىت واى#ت ث٣ث#٘  ؿ#ط ف#٣ٔي ّى#عل      
 اس املطس  مً حطاٛي فإوال ض ٣ٌ م#ً اؿاؿ#٘ فق#ا٣ ضأغ#ُ ّو#ا٢: أى#ت       

 ويت أ سه.
حسثيا ابً محٔسي وال: حسثيا غسن٘ي  ً ابً اغخاءي  ً ٓعقْب ابً 

ٌ أّل م#ا ضٜٔ#ت اؿك#ا٘ ّاؾ#سضٖ       ا٘ بً املغريٗ بً ا٤خيؼ أىُ حسث أ
بإضض العطب شل#ك الع#اوي ّأى#ُ أّل م#ا ضٜ#ٙ بَ#ا م#طاض الؿ#جط: اؿطم#ل          
 ّاؿيهل ّالعؿطي شلك العاو. و#ال اب#ً اغ#خاء: ّمل#ا ٍس#ك أبطٍ#٘ مس#ك        
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ف#صلت مح#ري    -ّب#ُ و#اٌ ٓ ي#ٙ     -الٔنً ابيُ   اؿاؿ#٘ ٓ ػ#ْو ب#ً أبطٍ#٘     
هي ّو سْا ض ايهي ّاؽصّا ّوااٜل الٔنً ّّطٝ َه اؿاؿ٘; في خْا ىػاٍٛ

 .(1)(أبياَٜه  طامج٘ بٔيَه ّبني العطب
الع##طب  ق##اضّي ّق##اضىل  س##ك الْاوع##٘ ىك##طّا م##ً از لسأ##ت اؿ##طاو 

  #يَه ي ّزف#ع  #يَه    ي ّو#الْا ٍ#٢١ٛ أٍ#ل از ي وا #ل از    ّاوطٓؿ#  ٓععنٌْ
 . سٍّه ّأخعاِ

ّاليت  طوَ#ا   ّاى فعت وطٓـ مً ا٤مْال ّامل١ٌ اليت   معػ ط أبطٍ٘
فٕ قااح الْٔو ال الٕ ىعل  اس املطس  فّ جع مً بقٕ ميَه  ً محسَا ي 

ّمعُ أبْ مػعْز الثقفٕ مً اؾال لط٠ٓ٘ ما فعل  ٔـ أبطٍ٘ ه ٘ ّالأت ي 
فسه ٓػنعا حػّا ي فسخ٣ معػ طٍه ّاشا بالقْو ٍس ٙ ي فقاو ول مً  اس 

اّا ّ ْاٍط ل ل ّاحس ٍنا شٍاملطس  ّابْ مػعْز الثقفٕ عفط حفط ني م٧
 .ميَنا حفطٗ ككْق٘ ثه غآّا  سَٔنا الرتاب 

ٓعي يه الاؿطٚ ب٣َا  ٔـ أبطٍ٘ ي  ثه ىازٚ  اس املطس    الياؽ 
أىُ مل ىرب الياؽ ا٢ بعس أٌ أزخ#ط ليفػ#ُ ى#ْع وي#ع لٔ #ٌْ ٍ#صا ال ي#ع         أٖ

أٌ لأ#اٌ   ٙمقسم٘ لاعث٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه   بٔ#ت  ي#    
 .ي ّلأاٌ ميافع غْضٗ الفٔل ىاْ ُ لٔؼ مً حا ٘ أّ  ً فقط ّفاو٘ 

ؽ اؾاال اليت ؼٔط بَا ّبعهَا باء ال ْٓميا ٠ّّىعل أٍل م ٘ مً ض
ٍصا ي فإقابْا الغياٜه مً ٍصا املعػ ط ي ّوإىَا مقسم٘ لسغياٜه اليت غ إ ٕ 

 .لسنػسنني مً أمْال املؿطوني 
ّمً خكاٜل امل#١ميني ال قٔ#س ب#آزاب ّغ#يً ال ق#ْٚ   ح#ال الغي#ٙ         

 .ي ٍّْ الصٖ  سل  سُٔ إٓ٘ الاخث ّالفقط ّالػع٘ ّالهٔق 
َه ب عاٍ###س الك###٣ح ّفع####ل   و###ال  ع###ال   الثي###اٛ  س####َٔه ّ ###ط ٔا    

ِِّما ضَزَلْنَاىُُْ سِفا  ًَػَََِْٚٔحً  ًَ ٌَّذَِّٓ صَثَفًُ   تْرَِِاءَ ًَظْوِ ضَتأيُِْ ًََْلَاٌُِ   ٌصمَٚجَ ًََْٔفَمٌُ راـرياىل

      . (1)دًََُّّْضَءًَُْ تِاٌْؽَََّنَحِ  ٌَّمْأ َحَ ًٌَُْْ ِهَ ٌَيُُْ ػُمْثََ  ٌُّم ضِ
                                                           

 .1/318 إضٓذ الطغل ّاملسْا  (1)
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بٔين##ا مجع##ت و##طٓـ  ؿ##طٗ إ٢ي ض ##ل م##ً شاىل م ##٘ ّم##ا حْي##ا     
   .  لَٔجنْا  سٙ املسٓي٘ ف اىت معطو٘ اـيسء

 دَْظْفٌ ػَظٌُِْر لىٌت حؼ ى
  ع ّ ل با٤ ط الععٔه  لقس أخ  نت إٓ٘ الاخث بالاؿاضٗ مً  يس از

 فطز ميَا ٍّٕ :  ً أٖ عجع اـ٣ٜق مً  عٔه وسضٗ از  مْضلأاٌ أ
 : ا٤ ط لسن١ميني . ا٤ّل

 ىُ  عٔه .ىعت ا٤ ط بإ :الثاىٕ 
 : الْ س با٤ ط .الثالث 

 ّ ِْ :ّمً مكازٓق الععن٘   ا٤ ط الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخث 
 ا٤ ط ّالثْاب مً  يس از . فٞ:  ا٤ّل

 : ا كاي مكازٓق ا٤ ط ّالثْاب بإىَا ظاٍطٗ ّباطي٘ .الثاىٕ 
: و اب٘ امل٣ٜ ٘ ا٨غ جاب٘ امل١ميني ّ ْثٔقَا ل  ٌْ مقسم٘ لصاىل الثالث 

وٌْ ٍصا ال ْثٔق أ ط أٓهّا ل عسز فهل از  ع  معمً  ري  عاضض  ِا٤ ط
 مل خس .ّ ل   املْنْع ا

: ػسز الثْاب ّا٤ ط الصٖ ٓ#إ ٕ م#ً  ي#س از ّ ع#سز ن#طّبُ      الطابع 
 .ي ٍّْ مً مكازٓق ّقفُ بالععٔه   إٓ٘ الاخث ّمكازٓقُ 

 :  جع اـ٣ٜق  ً ازضاا ٍصا ا٤ ط مً  َاىل :اـامؼ 
 : ال ه .ا٤ّل 
 : ال ًٔ .الثاىٔ٘ 
 :  سز أفطاز ا٤ ط .الثالث٘ 

 ا٤ ط .: غيدٔ٘ شاىل الطابع٘ 
 :  صّب٘ ّح٣ّٗ ا٤ ط الععٔه .اـامػ٘ 

 : قاغ٘ ا٤ ط .الػازغ٘ 

                                                                                                                                                 

 .22غْضٗ الط س  (1)
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:  #ْالٕ ّ  #ابع مك#ازٓق ا٤ #ط ّف١ٍٔ#ا زفع#٘ ّاح#سٗ ي ّ         الػابع٘ 
 .(1)دتًَْ ََُّّ هُ َِثٌَُّْوَرَاِْ ُّنفِكُ وَْْ َ َّشَاءُال يعٓل ر

: مً مكازٓق وٌْ ا٤ ط الصٖ ٓيعه ب#ُ از  #ع ّ #ل  س#ٙ     الػازؽ 
امل١ميني الكابطًٓ   معطو٘ أحس ّىفريٍه خسً العسّ اغ سام٘ ٍصا ا٤ ط 

 ّ سو اىقطا ُ أبسّا .
  السىٔا ي ّالؿفا ٘ : مً مكازٓق ا٤ ط الععٔه املسز ّالعٌْ الػابع 
   ا٦خطٗ .

ٍّل املغفطٗ مً ا٤ ط الععٔه أو أىَا أمط إخط ٤ٌ ا٤ ط  طاٛ ّثْاب  
ني املغف#طٗ  لك#اد ي ّلس ع#سز ّلغ#٘ العط#ً ب#      سٙ الفعل اؿػ#ً ّالعن#ل ا  

ٌَِ دَه        رّا٤ ط   وْل#ُ  ع#ال   ًْ ُْ ٍَّدِو  ُْ ِػْندَُّ َضُسدٌِي  ٌ ٌَ َذُي َْْصد  َْ ُِىُّدٌ َّ  َٓ ٌَّدِذّ ْم   ِإ

 .(2)د ٌَّذَِّٓ  ِْرَؽََٓ  ٌٍَّوُ لٌٍُُتَيُُْ ٌٍِرَّمٌٍَْ ٌَيُُْ َِِْفِفَجٌ ًََْظْفٌ ػَظٌُِْ

 ن##ْو ّخك##ْم  العع##ٔه ّاملغف##طٗ املد ##اض ٍ##ْ ا٤ّل ي ّب##ني ا٤ ##ط
ٍنا معّا   ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ م#ً  ط#ً     ١ي ّوإٌ فٔي فا٤ ط الععٔه أ همطسق

 العاو  سٙ اـام .
:  سو ىفاش أّ ىقل خعاًٜ ا٤ ط اليت  يس از  ع ّ ل ي ّ   الثامً
 . (3) دَٙ َّفْمَيًٌٌٍَََُِّْوِ مَََ ئُِٓ  ٌَّمٌََّ خِ ًَ َٕضْ ِ ًٌََىِٓم  ٌُّْنَانِمِنيَ ال يعٓل ر

: ٓ كً الثْاب مً  يس از بإىُ  عٔه ّواري ي فسٔؼ فُٔ وسٔل ي ال اغع 
ّمً خكاٜكُ أٌ و#ل ف#طز مي#ُ ٢ ٓق#سض  سٔ#ُ ا٢ از ي ّٓاع#ث   ال#يفؼ        

 الغاط٘ ّالػعازٗ . 
: اىعساو اؿا ع ّالربظر بني الثْاب ّا٤ ط م#ً  ي#س از  #ع    العاؾط 

 ّ ل ّبني امل١ميني .

                                                           

 .64غْضٗ املاٜسٗ  (1)
 .3غْضٗ اؿجطاىل  (2)
 .8غْضٗ امليافقٌْ  (3)
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 طاٌ ّ يْزِ مً ا٨ىؼ ّاؾً  ً قس أّ ميع:  جع الؿٔاؿازٖ  ؿط 
 أّ ا٨ى فاع ا٤مثل ميُ . ا٤ ط ا٨يٕ أّ  إخري

: ا٤ ط مً از لسن١ميني  ط ٔ  لسياؽ ب#سخْل ا٨غ#٣و   الثاىٕ  ؿط 
ًَ ػٌٍَُّْ  َْْم ّا٨غ جاب٘ ٤مط از ّضغْلُ ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

ُْ ضَسُ ٌيَ  ٌٍَّوِ ٌٌَْ َُِّْؼُىُُْ نِِ وَصِريٍ ِِْٓ  َِْٕفِ ٌَؼَنِرُُّْ ًٌََىِٓم  ٌٍَّوَ ؼَثمةَ إٌَِْْىُُْ  ََِٗاَْ نِْىُ

ُْ ًَوَفمهَ إٌَِْْىُُْ  ٌْىُفْفَ ًَ ٌْفٌَُُّقَ ًَ ٌْؼِصَْْاَْ ًٌَُْْ ِهَ ىُُْ  ٌفم بًَُُِّْ  . (1) دًَزَّمنَوُ نِِ لٌٍُُتِىُ

ٓإ ٕ لسن١ميني  سٙ ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ بسخاظ  ّو نل ا٤ ط الصٖ
 أفطاز العماٌ اليت   عسق بصاىل ا٤مط ّا ٔاىُ ّ ٍّْا :

 : فٞ ا٤ ط ّالثْاب    امل ا٦خطٗ ٤ىَا زاض ا٤ ط ّالث#ْاب  ا٤ّل
 *ًََْْم سَؼَْْوُ سٌَْفَ ُّفٍَ  *ًََْْْ ٌَْْسَ ٌََِِّ٘ٔاِْ إَِّٙ َِا سَؼََ وال  عال ر

 . (2) دشُُم ُّعََْ هُ  ٌْعَََ ءَ  ًَْٕنََ

ّمً ا جاظ السفغ القطإىٕ ّضّز لفغ  عاٛ   القطإٌ اثي ني ّث٣ثني مطٗ 
 .   ا٦ٓ٘ أ ٣ِ خ٣فّا لسعً ب  طاضِا٢ مل ٓطز بال عطًٓ با٤لً ّال٣و 

 : فٞ ا٤ ط ّالثْاب   حني ا ٔاٌ الفعل املإمْض بُ .الثاىٕ 
ا٤ ط ّالثْاب   اؿٔاٗ السىٔا  سٙ شاىل الصٖ ٓػ جٔ  :  ْالٕ الثالث

 ٤مط از مسٗ ّأٓاو حٔا ُ   السىٔا .
:  طؾذ ا٤ ط  سٙ شّٖ ّأبياٛ الصٖ ٓػ# جٔ  ز ّضغ#ْلُ     الطابع 

 السىٔا ب قطٓاَه ال شاىل ا٨غ جاب٘ ّمٍْا ي ّزفع الا٣ٛ  يَه .
ز  ي##س  ##٣ّٗ : ف##ٞ ا٤ ##ط لسن##١مً ال##صٖ ٓػ## جٔ  ٤م##ط ااـ##امؼ 

املػسنني ّاملػسناىل شاىل ا٤مط ا٨يٕ ٤ىُ  عاٍس ٍصا ا٤مط ّ عل العنل 
 ههنْىُ  طو٘ ل٥ٍل ّا٤بياٛ .

                                                           

 .7غْضٗ اؿجطاىل  (1)
 .41-39غْضٗ اليجه  (2)
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:  فهل از  ع ّ #ل ب#ا٤ ط ّالث#ْاب لسك#رب  س#ٙ العن#ل       الػازؽ 
الكاد ّا٨م ثال ٤مط از ي ٍّْ م#ً فه#ل از ي ّالؿ#ْاٍس  س#ٙ  سن#ُ      

 غاخاىُ بإفعال العااز .
أٌ  (1) دوُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنمداالِ ّمً مكازٓق ا٨خطاج   وْلُ  عال ر

از  ع ّ ل أخطج املػسنني لسياؽ ي ّمً مك#ازٓق ٍ#صا ا٨خ#طاج  َٔٝ#٘     
ي ١مً ح ٙ مي ثل ز  ع ّ ل ّضغْلُمقسما ُ ّقطي الا٣ٛ ّا٤شٚ  ً امل

اخٌ ِِْٓ تَِْْٓ ََُّّّْوِ ًَِِْٓ مٍَْفِوِ َّؽْفَظٌَُٔوُ ٌَوُ ُِؼَمِّثٍَّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

ٌٍَْ سُدٌءَ  نَدَٚ   ِِْٓ َِْْفِ  ٌٍَّوِ إِْم  ٌٍَّوَ َٙ َُِّْأفُ َِا تِمٌٍََْ ؼَرََّ َُِّْأفًُ  َِا تِىَٔفَُِّيُِْ ًَإِاَ  َْضَ دَ  ٌٍَّوُ تِمَ

 . (2)دَِفَدم ٌَوُ ًََِا ٌَيُُْ ِِْٓ دًُِٔوِ ِِْٓ ًَ يٍ

ّوسَا مً فهل از  ع ّ ل ّمكازٓق ي ٢ّ  عاضض بني ٍصِ الْ ِْ 
ي ّم#ً مك#ازٓق ّمف#أٍه  عن#٘ ا٤ #ط      (3)دًَىٌَُ  ٌٍََِّْد ُ  ٌََْدثِريُ  وْلُ  عال ر

الصٖ ٓإ ٕ مً  يس از ي ٍّْ م#ً الؿ#ْاٍس  س#ٙ    با٤ طاـ٣ٜق ا٨حاط٘ 
 .(4)دؽْصٌُىَاًَإِْْ ذَؼُُّوً  ِٔؼَّْحَ  ٌٍَّوِ َٙ ذُوْلُ  عال ر

م#طٗ   الق#طإٌ بك#ٔغ٘ الطف#ع      ٗدمخ#ؼ  ؿ#ط  َْظْفٌ ػَظِدٌُْ ّوس ّضز لفغ ر

ًَنَىَّددًَ  ٌٍَّددوُ  ٌُّْعَاىِددَُِّّٓ ػٍََددَ  ٌْمَاػِددَُِّّٓ َْظْددفَ       ّاليك##  يو##ال  ع##ال ر  

 ّٓ عسق اؾَاز   مهامني إٓ٘ الاخث بسخاظ  َاىل :  (5)دػَظَِّْا

ّح###طب  س###ٙ ال ف###ط ي ّ ق###ْٚ ي : طا ###٘ از امي###اٌ ّ َ###از  ا٤ّل
 ّمفأٍنُ .

                                                           

 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .11غْضٗ الط س  (2)
 .103غْضٗ ا٤ىعاو  (3)
 .18غْضٗ اليخل  (4)
 .95غْضٗ اليػاٛ  (5)
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 : ا٨م ثال ٤مط از ّضغْلُ  َاز نس ول مً :الثاىٔ٘ 
 : الصًٓ وفطّا .ا٤ّل 
 : امليافقٌْ ّامليافقاىل .الثاىٕ 
 : مفأٍه الؿطا ّاله٣ل٘ ّ اازٗ ا٤ّثاٌ .الثالث
 : اىُ  َاز نس اليفؼ الؿَْٓ٘ ّالغهأ٘ .الطابع 
العسّ م#ع ؾ#سٗ اؾطاح#اىل     مل٣واّٗال ْ ُ ي : ضوْب الطّاحل الثالث٘ 

  َاز .
الطغْل فدط ْا ال ٍّل ٓكذ  قسٓط إٓ٘ الاخث الصًٓ اغ جابْا ز ّ

فدط #ْا خس#ً    فَٔ#ا ي ث#ه اغ# جابْا ز ّالطغ#ْل     معطو٘ أح#س ي ّو#ا سْا  
 العسّ مطاضزًٓ لُ .

اؾ##ْاب ىع##ه ي ّمي ##ً  ػ##نٔ٘ إٓ##٘ الاخ##ث إٓ##٘ الث##ْاب العع##ٔه  س##ٙ     
 ز ّضغْلُ ّفعل الكاؿاىل . ا٨غ جاب٘

عطٓ#ً    الق#طإٌ فاى#ُ مل ٓ#طز بك#ٔغ٘ ال     ّمع وثطٗ ّضّز لفغ رأ طد 
با٤لً ّال٣و فسٔؼ   القطإٌ لفغ را٤ ط دأّ ا٤ ط الععٔه ي امنا  #اٛ  
بكٔغ٘ ال ي ري   شاىل ا٤ ط ّ عن ُ لأاٌ واىٌْ ٍّْ  سو  قٔٔس أّ ضوْز 

ا٦ٓ#اىل بعج#ع    ىلصا ا٤ #طي ون#ا ّضز  مكازٓق ال ثطٗ ّالععن٘   افطاز ٍ# 
ًَإِْْ ذَؼُدُّوً  ِٔؼَّْدحَ  ٌٍَّدوِ َٙ    الياؽ  ً احكاٛ اليعه ا٨ئ٘ ونا   وْلُ  ع#ال ر 

م##ً ال##يعه ال##يت ٢ ٓعسنَ##ا   ف##اٌ أف##طاز ّوث##طٗ ّ عن##٘ ا٤ ##ط  (1) دذُؽْصُددٌىَا

 ّوكَٔا ا٢ از  ع ّ ل .
ٍّل  سل  سٙ ٍصا املعيٙ قيا ٘ ال ْمأْ ط اؾْاب ىع#ه ي فن#ع اى#ُ     

وكٕ امْضّا ٓعجع  يَ#ا ا٨ىػ#اٌ ي ّفٔ#ُ  س#ْو م يْ #٘  #اني ال#اظ العق#ل         
الاؿطٖ ا٢ أىُ ح ٙ لْ أنٔفت أ َع ُ ال  َْز ّحػ#اب اـ٣ٜ#ق فاىَ#ا    

 .م دسف٘  ً ا٨حاط٘ هعؿاض اليعه ا٨ئ٘ 

                                                           

 .34غْضٗ ابطأٍه  (1)
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امل ْاطٞ   املْاضز اـنؼ  ؿطٗ اليت ّضز ٍّل ٍصا ا٤ ط مً ال سٕ 
 فَٔا   القطإٌ أو أىُ مً ال سٕ املؿ ك الصٖ ٓ ٌْ  سٙ مطا   م فاّ ٘.

٤ٌ شاىل  عن ُ ّأفطازِ   اظزٓاز  ٘اؾْاب اىُ أ عه ّأورب ميَا ف نع
 مططز .

  (1)أٌ َ اٌؼشبِٓ 
  : ّب#طظٗ ل#اين ف#طاؽ  س#ٙ ب#ين غ#سٔه       -ٓ#ْو ب#طظٗ    :اؿازٖ ّال ػعٌْ 

مْنع ّوس ا كل بُ ْٓو الفٔفاٛ ٍّْ لاين غ#سٔه  س#ٙ ب#ين ف#طاؽ ّأق#ل      
  . املفاظٗ ٢ ماٛ فَٔا ّاطسقت  سٙ مْنع  : الفٔفاٛ

بني وياى٘ ّؤؼ ّمسٔ#ت الفج#اض    -حطّب الفجاض  الثاىٕ ّال ػعٌْ :
إِْم ػِدُّمجَ  ا٤ؾَط اؿ#طو ي و#ال  ع#ال ر   ٢ىَا واىت   ا٢ؾَط اؿطو ٍّٕ 

 اٌَِدهَ  يٌُضِ ػِنَُّْ  ٌٍَّوِ  شْنَا ػَشَفَ بَيْفَ  نِِ وِرَابِ  ٌٍَّوِ ٌَََّْ مٍََكَ  ٌَّمٌََّ خِ ًَ َٕضْ َ ِِنْيَا َْضْتَؼَحٌ ؼُدفٌَُ  ٌشو

ُْ وَانَّ ُْ ًَلَاذٌٍُِ   ٌُّْشْفِوِنيَ وَانَّحً وََّا ُّمَاذٌٍَُِٔىُ ُٓ  ٌْمَْأُُ نََٚ ذَظٌٍُِّْ  نِْيِٓم َْْٔفََُّىُ حً ًَ ػٌٍَُّْ   ٌُّأّ

 : فجاضاٌ ٍّناففجطّا فَٔا   (2) دَْْم  ٌٍَّوَ َِغَ  ٌُّْرَّمِنيَ

 .ث٣ث٘ أٓاو  : الفجاض ا٢ّل 
 .مخػ٘ أٓاو   أضبع غيني : الفجاض الثاىٕ

ّغسه ْٓو   اظ مع أ نامُ ّواٌ ّإلُ ّوس حهط الييب قسٙ از  سُٔ 
 الفجاض الثاىٕو ّ عطي أٓاو  589ٓياّيه اليال ّاى َت غي٘ 

 .ْٓو نس٘  -1
 .ْٓو مشط٘   -2

  الك٣ٗ ٍّْ   اظ ا٤ّل .ْٓو   -3

 ْٓو الؿطب . -4

 ْٓو مساض ؤؼ . -5

                                                           

 .299-264م  155  ن٘ ملا ّضز   اؾعٛ  (1)
 .36غْضٗ ال ْب٘  (2)
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 ْٓو اؿطٓطٗ ي ٍّٕ وطب نس٘ ال  اى    اظ . -6

ّونا بسأىل اؿطب بعس ؤاو الرباض بً ؤؼ الهنطٖ بق ل أوث#ط م#ً   
  #اظ   ؾدل اش و#اٌ ف ٯاو#ّا ي ّأل ق#ت   الػ#ي٘ ال الٔ#٘ وياى#٘ ٍّ#ْاظٌ         

قاح   الياؽ ظنْع وثريٗ ي فطو  بٔيَه   ا٘ بً ضبٔع٘ ّواٌ ٓ ٔنّا قغري )
ٓا معؿط مهط  سٙ ما  فاىٌْ بٔ#ي ه ٍس#ه ال الك#سذ وال#ت ٍ#ْاظٌ ّم#اشا       
 عطض وال أ طض  سٙ أٌ أ ط#ٕ زٓ#٘ م#ً أق#ٔ  م#ي ه ّىعف#ْ  #ً م#ً         

 أخصمت أقٔ  ميا والْا ّؤً ليا بصلك وال ىعطٔ ه بَا ضٍيا ميا ّفٔيا ّا٢
 .وْزوه والْا ملا ليا بصلك وال أىا 

 .ّمً أىت : والْا 
 .أىا   ا٘ بً ضبٔع٘ بً  اس مشؼ :وال 

ّأ ط#ٍْه  ي ّضن#ْا ه#ا و#ال   ا#٘     ي فقالْا وس فعسي#ا فاق#طسذ الي#اؽ    
 .أضبعني ض ٣ مً ف ٔاٌ وطٓـ 

ويت   الطًٍ فسنا ضأىل بيْ  امط أٌ الطًٍ و#س ق#اض     : وال ح ٔه  
 .(1)(ض اْا   العفْ فإطسقٍْهي أٓسَٓه 

ٔس قٌْ مخ#ؼ م#طاىل   الٔ#ْو ب#الْوْي ب#ني      فٔإ ٕ ا٨غ٣و ّهنعَه ل
ٓسٖ از  ع ّ ل   ق٣ٗ مجا ٘ ّح ٙ الصٖ ٢ وه#ط اؾنا #٘ ١ٓزَٓ#ا    
ميفطزّا ٍّ#ْ ٓ#سضا أىَ#ا ى#ْع ق#س٘ مااضو#٘ ّاخ#ْٗ امياىٔ#٘ بٔي#ُ ّب#ني  ن#ْو            

أٖ أخْٗ ي  (2) دََّّٔا  ٌُّْؤِِْنٌَُْ إِمٌَْجٌإِاملػسنني ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

  ىاص الفطو٘ ّا٨و  ال ّمفأٍه اؾاٍسٔ٘ ّالْثئ٘ .ػنعَه املْزٗ ي ّ

لع#امط م#ً و#ٔؼ ّحسف#اَٜه م#ً       -ْٓو ؾع   اس٘ :  الثالث ّال ػعٌْ
 ال طْٓل ل#ُ    :  اؼ  سٙ متٔه ّحسفاَٜه مً شبٔاٌ ّأغس ّ ريٍنا ّ اس٘

  . ٓطوٙ اؾال ا٢ مً واسُؾع   عٔه ّاغع ٢ 
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ّْٓو  اس٘ مً أ عه أٓ#او الع#طب ّأؾ#سٍا ّو#اٌ وا#ل ا٨غ#٣و بػ#اع        
  . ّمخػني غي٘

لاين متٔه  سٙ بين  #امط م#ً و#ٔؼ     -ْٓو شٖ ل   ّال ػعٌْ :  الطابع
مْنع واىت ّوع٘ لاين مت#ٔه  س#ٙ ب#ين  #امط       : ّشّ ل  شوطِ ٓاوْىل فقال

  . ى  قعكع٘

  . مطّض  او  سٙ ْٓو  اسّ٘واٌ ٍصا الْٔو بعس 
بني  اؼ ّٓطبْع ّٓػنٙ ْٓو بين  -ْٓو الكطاٜه  ّال ػعٌْ :  اـامؼ

  . اغه مْنع ونا   معجه الاسساٌ  :  صمي٘ ّشاىل اؾطي أٓه٭ا ّالكطاٜه

  . ّاؾطي مْنع   ىْاحٕ الٔنام٘
لاين ٓطبْع مً متٔه  سٙ و٣ب مً  -ْٓو الط او  ّال ػعٌْ : الػازؽ 

  . ؤؼ
  . ّالط او اغه ضمس٘ بعٔيَا مً ىْاحٕ الٔنام٘

لفعاضٗ مً ؤؼ  سٙ متٔه ّ عع  -ْٓو  عع ظ٣ل ّال ػعٌْ :  الػابع
ّضٜٔػ#َه  ٔٔي#٘ ب#ً حك#ً ب#ً      ي ف#عاضٗ   ؤاو ب#ين مْنع ّغااُ اٌ   : ظ٣ل

حصٓف٘ بً بسض ّمعُ مالك بً محاض الؿندٕ م ػاىسًٓ ٍصا مً بين  سٖ 
 س#ٙ ال #ٔه ّ #سٖ ّث#ْض     با٨ اضٗ ً فعاضٗ بً فعاضٗ ّشلك مً بين مشذ ب

ٛ٭ ّأخ#ص ْٓمٝ#ص         أطخل مً بين  اس مياٗ فن#٥ّا أٓ#سَٓه  ي#اٜه ّاب#٣ ّىػ#ا
 .ؾطٓك بً مالك بً حصٓف٘ أضبعني امطأٗ

  : ّاملطّىلي ل نٔه  سٙ  امط مً ؤؼ -املطّىل  ْٓو ّال ػعٌْ : الثامً
  . مْنع   زٓاض بين متٔه

ااُ ماٛ ّغ#   : ّبعاخ٘ يلها٘  سٙ أٓاز - ْٓو بعاخ٘  ّال ػعٌْ : ال اغع
ٓاز ّطْاًٜ مً العطب مً  غس  ّ ريٍه ااٌ أ اض قطء الغػاىٕ ّأخِْ 

بين ن#ا٘ فطوا#ْا    ذطٓ سٙ بين نا٘ بً أز باعاخ٘ فاغ اوْا اليعه فإ ٙ الك
فإزضوِْ ّاو  سْا و ا٢ ؾسٓسا ثه اٌ ظٓس الفْاضؽ محل  سٙ قطء فا  يقُ 

ٔـ بً زلً الػٔسٖ فق سَنا بيْ نا٘ ٍّعو القْو ّأغطِ ّأغطّا أخاِ حا
  : خْ بين ثعسا٘أّأقٔ  ميَه ىاؽ وثري فقال   شلك ابً القاًٜ 
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 ال نطاضبؿقْا ٍّه ٓس ٌْ ... ىعه الفْاضؽ ْٓو  ٔـ قطء 
أضض  يا#ت الؿ#جط ب#ني      :  لها٘  سٙ  اؼ ّاليقٔع٘ - ْٓو اليقٔع٘ - 4

  . ب٣ط غسٔط ّبين نا٘

و#اٌ امل#ثسه ب#ً املؿ#جط العاٜ#صٖ ث#ه       ي )  الٔ#ْو ٓ#ْو أ ٔ#اض   ّٓػنٙ ٍ#صا  
الهيب فاّضّا لاين  اؼ; ف قامط ٍْ ّ ناضٗ بً ظٓازي ٍّْ أحس ال نس#٘ي  
فقنطِ  ناضٗ ح ٙ ا  نع  سُٔ  ؿطٗ أب طي فطس  ميُ املثسه أي ىس#ٕ  ي#ُ   
ح ٙ ٓإ ٕ أٍسُ فريغل الُٔ بالصٖ لُي فإبٙ شلكي فطٍيُ ابي#ُ ؾ#طحاي ب#ً    

 ّخطج املثسه فإ ٙ وْمُ فإخص الا اضٗ فإ ٙ بَا  ناضٗ ّاف ٓك ابيُ. املثسهي
فسنا اىطسق بابيُ وال لُ   الططٓ#ق: ٓ#ا أب #اِ م#ً معه#الٮ ؟ و#ال: شل#ك        

 ض ل مً بين  نك شٍ  فسه ْٓ س ال الػا ٘. 
 وال ؾطحاي: فإىٕ وس  طفت وا سُ. 

 .وال أبِْ: ّمً ٍْ ؟ 
لسقْو ْٓمّا ّوس أخص فُٔ الؿطاب اىُ :  ناضٗ بً ظٓاز مسع ُ ٓقْل  وال

 .  و سُ ّمل ٓسق لُ طالاّا
ّلاثْا بعس شلك حٔيّا ّؾ  ؾطحاي. ثه اٌ  ناضٗ مجع مجعّا  عٔنّا 
م##ً  ##اؼ فإ ##اض بَ##ه  س##ٙ ب##ين ن##ا٘ فإخ##صّا ابس##َهي ّضوا##ت بي##ْ ن##ا٘  

 .  فإزضوٍْه   املط ٙ
مً أىت ؟ فسنا ىعط ؾطحاي ال  ناضٗ وال: ٓا  ناضٗ أ عطفين ؟ وال: 

وال: أىا ؾطحايي أز الٕ ابً  نٕ معها٢ّي ٢ مثسُ ْٓو و س ُ ! ّمحل  سُٔ 
فق سُي ّوا س#ت ن#ا٘ ّ #اؼ و #ا٢ّ ؾ#سٓسّا ّاغ# يقصىل ن#ا٘ ا٨ب#لي ّو#ال          

 ؾطحاي:
 أ٢ أبسغ غطاٗ بين بغٔض ... ها ٢وت غطاٗ بين ظٓاز

 ّما ٢وت  صمي٘ اش ؼامٕ ... ّما ٢وٙ الفْاضؽ مً ظاز
 باليقٔع٘ إل  إؼ ... ؾعا ّا ٓق سٌْ ب لٯ ّاز  طويا

 ّما اٌ فا يا ا٢ٓ ؾطٓس ... ١ٓوٯ القفط    ُٔ الا٣ز
 فػل  يٯا  ناضٗ إل  إؼ ... ّغل ّضزّا ّما ولٌّ بساز
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 .(1) ( طو َه بْازٖ الاطً ضٍيّا ... لػٔساٌ القطاضٗ ّاؾ٣ز
  . الااٜسٗؾسٓؼ  سٙ طػه ٍّنا مً العطب  -ْٓو  سٓؼ  :  ٜ٘ اامل

  : ٤غ#س  س#ٙ غ#سٔه ّشاىل ا٤ث#ل     -ْٓو شاىل ا٢ث#ل   املاٜ٘ :الْاحس بعس 
  . از بً ثعسا٘ مْنع   ب٣ز  ٔه

: ْٓو ح#ْظٗ ا٤ّل ي ّو#س ّوع#ت ب#ني غ٫#سٔه ّ طف#اٌ       الثاىٕ بعس املاٜ٘ 
ّمسٕ ْٓو ح#ْظٗ   حطب بػا  مق ل معآّ٘ بً  نطّ بً الؿطٓس الػسنٕ

أٗ مً بين م#طٗ ضإٍ#ا   غ#ْء   #اظ ي ّواى#ت      ا٤ّل ي اش أىُ ا ج  بامط
مجٔس٘ ي ف#س اٍا ليفػ#ُ ي فام يع#ت  سٔ#ُ فغ#عا ب#ين م#طٗ ي ّ ي#سما  سن#ْا          

  ح#ال ّمْن#ع أحػ#ً م#ً     بقسّمُ ػَعّا لُ ي ّ ازٗ ما ٓ #ٌْ امل#سافع   
املَا هي فق سْا معآّ٘ي فععو أخِْ قدط بً  نطّ الؿطٓس الػسنٕ الث#إض  

إ اض  سٙ بين مطٗ ّمسٕ ٍصا الٔ#ْو ٓ#ْو ح#ْظٗ    ّا٨ى قاو ٤خُٔ معآّ٘ي ف
 الثاىٕ.

ّفُٔ ُو ل ضٜٔؼ بين مطٗ ٍاؾه بً حطمس٘ي ّأخِْ زضٓسي ّضنٔت بي#ْ  
غ٫سٔهي ّوالت اـيػاٛ ؾعطّا وثريّا   ضثاٛ أخَْٓا معآّ٘ ّو الُ ل#اين أغ#س   

 ّ غ#ه  ابً خعمي٘ي فطعيُ أبْ ثْض ا٤غسٖ فنطض مْ غي٘ وامس٘ ثه م#اىلي 
متانط بيت  نطّ ب#ً الؿ#طٓس ّو#اٌ معآّ#٘ أخاٍ#ا ٤بَٔ#ا ّأمَ#اي        اـيػاٛ 

ّنخٙ أخاٍا ٤بَٔاي ٍّْ أحاَنا الَٔا ٤ىُ حسٔه  ْاز ونا بصل ّغعُ   
الثإض ٤خُٔ معآّ٘ ّواىت  قْل الأ ني ّالث٣ث٘ ح ٙ و ل أخٍْا ّوالت   

 أ ٔين  ْزا ٢ّ ػنسا ... أ٢  ا ٔاٌ لكدط اليسٚقدط)
 اؾطٖٛ اؾنٔل ... أ٢  ا ٔاٌ الف ٙ الػٔساأ٢  ا ٔاٌ 

 طْٓل العناز  عٔه الطما ... ز غاز  ؿري ُ أمطزا
 ّمً وْيا أٓهّا   قدط أخَٔا:

 .(2)(أؾه أبسو ٓإمت ايساٗ بُ ... وإىُ  سه   ضأغُ ىاض
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حهطىل اـيػاٛ بيت  نطّ بً ّظّج اـيػاٛ ٍْ الهخاا بً  قٔل ّ)
الؿطٓس الػسنٔ٘ حطب القازغٔ٘ ّمعَا بيٍْا أضبع٘ ض الي فقالت يه م#ً  
أّل السٔل: ٓا بين اى ه أغسن ه طاٜعني ٍّا طمت ك اضًٓ ّّاز الصٖ ٢ الُ 
ا٢ ٍْ اى ه لايْا ض ل ّاحس ونا أى ه بيْ امطأٗ ّاحسٗ ما خيت أباوه ٢ّ 

٢ّ  ربىل ىػا ه ّوس  عسنٌْ ما أ س  فهخت خال ه ٢ّ ٍجيت حػا ه
از لسنػسنني مً الثْاب اؾعٓ#ل   ح#طب ال #افطًٓ. ّا سن#ْا أٌ ال#ساض      
الااؤ٘ خري مً الساض الفاىٔ٘ ٓقْل از  عال: " ٓا أَٓا ال#صًٓ إمي#ْا اق#ربّا    

 .(1)بطْا ّا قْا از لعس ه  فسخٌْ "ّقابطّا ّضا
ف###إشا أق###اخ ه  ###سّا اٌ ؾ###اٛ از غ###املني فا ###سّا ال و ###ال  ###سّوه 

فإشا ضأٓ ه اؿطب و#س مش#طىل   ي مػ اكطًٓ ّباز  سٙ أ ساُٜ مػ يكطًٓ 
 ً غاوَا ّانططمت لعٙ  سٙ غٔاوَا ّ سست ىاضّا  سٙ أّضاوَا ف ٔننْا 
ّطٔػَا ّ السّا ضٜٔػَا  يس اح ساو مخٔػَا  عفطّا بالغيه ّال طام#٘    

 اظمني  س#ٙ وْي#ا فسن#ا    ي ـسس ّاملقام٘ فدطج بيٍْا وابسني ليكخَا زاض ا
 أناٛ يه الكاذ باوطّا مطاوعٍه ّأىؿإ أّيه ٓقْل:

 ٓا اخْ ٕ اٌ العجْظ الياقخ٘ ... وس ىكخ يا اش ز  يا الااضحُ
 مقال٘ شاىل بٔاٌ ّانخ٘ ... فااوطّا اؿطب الهطّؽ ال اؿُ

 غاغاٌ ال ٣ب الياعُ ّامنا  سقٌْ  يس الكاٜخ٘ ... مً إل
 وس أٓقيْا مي ه بْوع اؾاٜخ٘ ... ّأى ه بني حٔاٗ قاؿُ

 أّ مٔ ٘  ْضث  ينّا ضاعُ                   
 ّ قسو فقا ل ح ٙ و ل ضمحُ از ثه محل الثاىٕ ٍّْ ٓقْل:

 اٌ العجْظ شاىل حعو ّ سس ... ّاليعط ا٤ّفق ّالطأٖ الػسز
 ىكٔخ٘ ميَا ّبطا بالْلس ّوس أمط يا بالػساز ّالطؾس ...

 فااوطّا اؿطب محاٗ   العسز ... اما لفْظ باضز  سٙ ال اس
 أّ مٔ ٘  ْضث ه  ع ا٤بس ...    ي٘ الفطزّؽ ّالعٔـ الط س
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    ّاز ٢  فقا ل ح ٙ اغ ؿَس ضمحُ از ثه محل الثالث ٍّْ ٓقْل:
 ىعكٕ العجْظ حطفّا ... وس أمط يا حسبّا ّ طفا

 قازوّا ّلطفّا ... فاازضّا اؿطب الهطّؽ ظحفاىكخّا ّبطّا 
 ح ٙ  سفْا إل وػطٚ لفّا ... أّ   ؿفٍْه  ً محاوه وؿفا

 اىا ىطٚ ال قكري مي ه نعفّا ... ّالق ل فٔ ه لسٗ ّظلفٙ
 فقا ل ح ٙ اغ ؿَس ضمحُ از. ثه محل الطابع ٍّْ ٓقْل:

 لػت ـيػاٛ ٢ّ ل٥خطو ... ٢ّ لعنط ّشٖ الػياٛ ا٤وسو
 اٌ مل أضز   اؾٔـ  ٔـ ا٤ جه . ماض  سٙ ايْل خهه خهطو

 أّ لْفاٗ   الػأل ا٤وطو           اما لفْظ  ا ل ّمغيه ... 
 فقا ل ح ٙ و ل ضنٕ از  يُ ّ ً اخْ ُ.

فاسغَا اـرب فقالت: اؿنس ز الصٖ ؾطفين بق سَه ّأض ْ مً ضبٕ أٌ 
 .(1)(هنعين بَه   مػ قط ضمح ُ

ط ب#ً اـط#اب ٓعط#ٕ اـيػ#اٛ أضظاء أ٢ّزٍ#ا ا٤ضبع#٘ ل #ل        ّواٌ  ن# 
  . ح ٙ واضّاحس ماٜيت زضٍه 

 ل ٔىْ دػىة اٌمب ئً
مً ا٨ جاظ   الػي٘ اليآْ٘  عسز امليافع مً طْاي الييب قن#س ق#سٙ   

 از  سُٔ ّإلُ ّغسه  سٙ العطب أٓاو مْغه اؿو ميَا :
: ؤاو الييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه بْظ#اًٜ الطغ#ال٘       ا٤ّل

ّ طض ىفػُ  سٙ القااٜل   أؾس ا٤حْال ّ يُ قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
 . (2)(ما أّشٖ ىيب مثل ما أّشٓت)

هطٖ  يُ ّ  ا٤ ه ا٤ س  فالصًٓ ٓإ ٕ لس ْ َه ٓعَطٌّ ا٨ طاض 
ا٤ #طاض ٢ ٓع#ين الك#سّز    خسفُ ض ال وطٓـ وصضٌّ ميُي ّل #ً ٍ#صا   

ٍي#اا  ف #ط ّ #سبط م#ً الق#ْو أّ      ٘ اؾعٜٔ٘ي امنا ٓ #ٌْ  لاال او  سٙ مْ الػا
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ي ف##٣ ٓػ## خْش الط٠غ##اٛ  س##ٙ  ؾ##طط م##يَه ي ّاغ خه##اض ٦ٓ##اىل الق##طاٌ   
 ي ّاٌ واٌ القاْل أّ اؾفاٛ غا  ٝص بٔسٍه . العقْل

أٓاو ا٢ َا ّض : ا كال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بالقااٜل الثاىٕ 
املْغه مً الػي٘ الطابع٘ لساعث٘ اليآْ٘ ّال حني ٍجطٗ الييب قسٙ از  سُٔ 

 ّإلُ ّغسه ال املسٓي٘ ّميَا :
 : بيْ  امط بً قعكع٘ . ا٤ّل
 بً خكف٘ . : قاضبالثاىٔ٘ 
 عاضٗ .ف: الثالث٘ 

 :  ػاٌ .الطابع٘ 
 مطٗ  .بيْ : اـامػ٘ 

 .: بيْ حئف٘ الصًٓ ضزّا  سُٔ بع ط ّاغ دفاي الػازغ٘ 
اؿيفٕ ّواٌ وس أغسه    ٘لْاوسٖ بإغياز لُ  ً  امط بً غسنشوط ا) 

أىُ وال ىػإل از  ع ّ ل  ّغسهّإلُ ُٔ إخط  نط ضغْل از قسٙ از  س
ّغ#سه  اٛى#ا   ّإل#ُ  قسٙ از  سٔ#ُ  طميا اؾي٘ لقس ضأٓت ضغْل از أٌ ٢ و

 اظ ّهجي٘ ّبصٖ اجملاظ ٓس ْىا ال از  ع ّ ل ّأٌ منيع لُ ث٣ث٘ أ ْاو بع
ّٓؿطط ليا اؾي٘ فنا اغ جايا ل#ُ ٢ّ ضززى#ا   ي ظَطِ ح ٙ ٓاسغ ضغا٢ىل ضبُ 

 . مج٣ٔ لقس أفخؿيا  سُٔ ّحسه  يا
فط عت ال حجط   أّل  او فقال لٕ ٍْشٗ بً  س#ٕ ٍ#ل   : وال  امط 

ـ       ٓط#ْي  س#ٙ القااٜ#ل     واٌ   مْمس ه ٍ#صا خ#رب فقس#ت ض #ل م#ً و#طٓ
ٓس ٍْه ال از ّحسِ ّال أٌ مييع#ْا ظَ#طِ ح #ٙ ٓاس#غ ضغ#ال٘ ضب#ُ ّي#ه        

فقال ٍْشٗ مً أٖ وطٓـ وست ٍْ مً أّغ#طَه ىػ#اا م#ً ب#ين  ا#س       ياؾي٘
وال ٍْشٗ أٍْ قنس بً  اس از بً  اس املطس  وست ٍْ ٍْ وال أما  املطس 

ط مً بني الاسساٌ وال ّ ري ٍا ٍيا و : اٌ أمطِ غٔعَط  سٙ ما ٍا ٍيا فقست
 . ما ٍا ٍيا

ضأٓ ُ  : ثه ّافٔت الػي٘ الثاىٔ٘ فقسمت حجطا فقال ما فعل الط ل فقست
 . سٙ حالُ   العاو املانٕ 
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وال ثه ّافٔت   الػي٘ الثالث٘ ٍّٕ إخط ما ضأٓ ُ ّاشا بإمطِ وس أمط ّاشا 
 .شوطِ وثري مً الياؽ ّأمسع أٌ اـعضج  اع ُ فقسمت حجطا 

ما فعل الط ل فقست ضأٓت أمطِ وس أمط ّضأٓت وْم#ُ  : ال لٕ ٍْشٗ فق
 .  سُٔ أؾساٛ

ٍْ الصٖ وست لك ّلْ أىا  اعياِ واٌ خريا ليا ّل يا ىهً : فقال ٍْشٗ  
 هس يا ّواٌ وْمُ وس  ْ ِْ ّمس ِْ

وال  امط فنط بٕ غسٔط بً  نطّ العامطٖ حني بعثُ ضغْل از ق#سٙ  
هٔف ُ ّأوطم ُ ّأخربى#ٕ م#ً خ#رب ٍ#ْشٗ أى#ُ مل      از  سُٔ ّغسه ال ٍْشٗ ف
 . ٓػسه ّوس ضز ضزا زٌّ ضز

وال فإخربىل غسٔطا خربٖ ي#ْشٗ ف#إخربِ غ#سٔط ضغ#ْل از ق#سٙ از      
 سُٔ ّغسه ّأغسه  #امط اب#ً غ#سن٘ ّم#اىل ٍ#ْشٗ ب#ً  س#ٕ غ#ي٘ مث#اٌ م#ً           

 .(1) (ايجطٗ  سٙ ىكطاىٔ ُ
 سٔه .: غ٫الػابع٘ 
ّابك٘ العاػٕ أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ      :  اؼ ّ ً أبٕالثامي٘ 

فس اٍه ال از أٖ اىُ مل ٓس َه  ٍّه هيعيه هيٙ   أٓاو ال ؿطٓقّغسه 
 ال ىفػُ ّىكط ُ فسه ٓػ جٔاْا لُ  .

عاػ##ٕ فق##ال : أحس##ً ّو##اٌ معَ##ه ض ##ل امس##ُ مٔػ##طٗ ب##ً مػ##طّء ال
ل #اٌ   الي#ا الط ل ّمحسي#اِ ح #ٙ م#ل ب#ُ ّغ#ط ضح      يا ٍصابالقطإٌ لْ قسو

الطأٖ ٓط اَه بيكطٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٤ى#ُ ٓ#ْحٙ الٔ#ُ ّ     
 غ يُ معَه  ع ّفدط يه .

فقال لُ امل٥ مً أقخابُ : ىقْو مً بني الع#طب بإخ#صِ معي#ا ي ّوْم#ُ      
 العساٛ ي ّوس ٓقا سٌْ مً ٓإخصِ . ٓهنطٌّ لُ

                                                           

 .1/222ا٨و فاٛ ها  هنيُ مغاظٖ ضغْل از (1)
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 سٔ#ُ ّإل#ُ   ز بسخاظ وربٚ وسٔ٘ ٍّٕ أٌ الصًٓ ٓإخصٌّ ال#ييب ق#سٙ ا   
٢ّبس اٌ مي يع#ْا  #ً  ػ#ٔسنُ ال وف#اض      يّشمَه  ٍهّغسه ٓ ٌْ    ْاض

 وطٓـ ّأٌ طساِْ ؼت وْٗ الػًٔ .
فقال مٔػطٗ : ىعه ىإخصِ مً بني العطب ٤ٌ از ٓعَط أمطِ ي ٍّْ الصٖ 

 . (1) دٌُِْظْيِفَهُ ػٍَََ  ٌُّأِّٓ وٍُِّوِ ًٌٌََْ وَفِهَ  ٌُّْشْفِوٌَُْػسٙ بقْلُ  عال ر

 فقال : ز يا ميك ٢  عطنيا ملا ٢ وال ليا بُ .
 يسٍا  ْ ُ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال مٔػطٗ ّز اِ  سٙ مْ 
القهٔ٘ الؿدكٔ٘ ال ا٨غ٣و ي ا  صض لعسو ض ا ُ هدالف ُ وْمُ ّوال ل#ُ  

 .(2) (ّامنا الط ل بقْمُي فإشا مل ٓعهسِّ فالعسٚ أبعس.)
مٔس#ْا بي#ا ال ف#سا    ال زٓاضٍه وال يه مٔػطٗ )ّ  ططٓق  ْزٗ  اؼ 

 فإٌ بَا َْٓز ىػاٜسَه  ً ٍصا الط ل فنالْا ال الَْٔز فإخط ْا غفطا يه
 .ّغسهّإلُ قسٙ از  سُٔ فْنعِْ ثه زضغْا شوط ضغْل از 

ٛ بال ػطٗ ّلٔؼ بالطْٓل ٢ّ ا٤مٕ العطبٕ ٓطو  اؿناض ّه عٚالييب 
الػاط    ٔئُ محطٗ مؿطب السٌْ ف#إٌ و#اٌ ٍ#ْ    بالقكري ٢ّ باؾعس ٢ّ ب

فإى#ا مػ#سِ ٢ّ ى اع#ُ ّلي#ا مي#ُ        ي الصٖ ز اوه فإ ٔاِْ ّازخسْا   زٓيُ 
 .٢ّ ٓاقٙ أحس مً العطب ا٢ ا اعُ أّ و سُي مْاطً ب٣ٛ  عٔه 

فإغ##سه مٔػ##طٗ   حج##٘  ي ٓ##ا و##ْو اٌ ٍ##صا ا٤م##ط ب##ني   : فق##ال مٔػ##طٗ  
 .(3)(الْزاع

 ىكط .: بيْ ال اغع٘ 
 : بيْ الآ اٛ .العاؾطٗ 

 .: ويسٗ اؿازٓ٘  ؿطٗ 

                                                           

 .33غْضٗ ال ْب٘  (1)
 . 2/170الػريٗ اليآْ٘ ٢بً وثري  (2)
 .1/314اـكاٜل ال ربٚ  (3)
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 ً  ّ اني ٍصِ ا٤خااض حقٔق٘ ٍّٕ أٌ القااٜل مل  إىل ال الييب  ػإلُ
اصل الْغع ّٓكل الَٔه   مياظيه ي فصٍ  ىاْ ُ ّمعجعا ُ امنا واٌ ٍْ ٓ

ٓا وْو  ً أقغطٍه أخص ٓيازٖ رلال ويسٗ ّحٔينا وسنَه أ طنْا  يُ ي ّ
ال ٍصا الط ل وال اٌ  ػاقْا الُٔ فْاز اٌ أٍل ال  اب لٔخسثْىا  اغ اقْا

 . (1) د أٌ ىأا ىطج مً اؿطو وس أظل ظماىُ فإبْا

ي ّ ق##سو  (2) دًََِددا َّؼٍَْددُُ ظُنُددٌدَ ضَتأددهَ إَِّٙ ىُددٌَ    لأ##اٌ مك##ساء لقْل##ُ  ع##ال ر    

 .الاؿاضاىل ّا٨ىصاضاىل بني ٓسٖ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
  حس#ً م#ع و#طٓـ     ٍّٕ وأس٘ وخطاىٔ٘ ي ّواىت : وس الثاىٔ٘  ؿطٗ 

ّ ##إمً ي##ه ططٓ##ق القْاف##ل ال الؿ##او ي ّشو##ط ٓ##اوْىل اؿن##ْٖ أٌ زّم##٘  
 . اؾيسل واىت  اقن٘ وأس٘ وس  

ال ابً اغخاء: ّحسثين ابً ؾَاب و: اؿاضث بً وع  )الثالث٘  ؿطٗ 
العٍطٖ أىُ  سُٔ الػ٣و أ ٙ ويسٗ   مياظيه ّفَٔه غٔس يه ٓقال لُ مسٔذي 

 ّ ل ّ طض  سَٔه ىفػُ فإبْا  سُٔ. فس اٍه ال از  ع
وال ابً اغخاء: ّحسثين قنس بً  ا#سالطمحً ب#ً ر  ا#ساز ب#ً د     

  مي#اظيه ال بط#ً    أ #ٙ وسا#ا  قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  الييب حكني أٌ 
طض  سَٔه ىفػُي ح ٙ اىُ ازي فس اٍه ال از ّ  ميَه ٓقال يه بيْ  اس

ه" فس#ه ٓقاس#ْا مي#ُ م#ا     ٓا بيٙ  ا#ساز اٌ از و#س أحػ#ً اغ#ه أب#ٔ      لٔقْل: "
 .(3)( طض  سَٔه

بً غ#عس ب#ً ٍعمي#٘ م#ً مح#ري زٓ#اضٍه   ّازٖ       :  ٫صضٗ الطابع٘  ؿطٗ 
القطٚ يّواٌ ض ال ميَه ٓسٓيٌْ بالَْٔزٓ٘ ّغاضوْا    عّٗ ا٤حعاب ثه 
قاؿْا املػسنني  سٙ زفع اؾعٓ٘ ثه زخسْا ا٨غ#٣و ي ّم#يَه مجٔ#ل ب#ً     

 .معنط العصضٖ املسق  مجٔل بثٔي٘ 

                                                           

 .1/214اـكاٜل ال ربٚ  (1)
 .31غْضٗ املسثط  (2)
 .2/57الػريٗ اليآْ٘ ٢بً وثري  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   258

 ٘ فع#طض  : ب ط بً ّاٜل ي اش وسو ّفس واري ميَا ال ماـامػ٘  ؿطٗ 
ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ىفػُ  سَٔه ي ّاغ نعْا لُ ّل يَه مل 
هٔاِْ با٨هاب أّ اليفٕ ي امنا والْا : ح ٙ هٞ ؾٔديا حاضث٘ ي فسن#ا  #اٛ   

اٌ بٔييا ّبني ّاغ نع ملا  طنُ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وال : )
َه  سىا فيعطىا فٔنا  قْل فسن#ا ال ق#ْا   الفطؽ حطبا فإشا أفط يا مما بٔييا ّبٔي

بصٖ واض ٍه ّالفطؽ وال يه ؾٔدَه ما اغه الط ل الصٖ ز اوه ال ما 
فقال ضغْل ي ز اوه الُٔ والْا قنس وال فَْ ؾعاضوه فيكطّا  سٙ الفطؽ 

 ّغسه بٕ ىكطّاّإلُ از قسٙ از  سُٔ 
ايجٔن#ٕ  ّأخطج الاداضٖ    اضىُ ّالاغْٖ   معجنُ  #ً ا٤خ#طو   

ٍصا أّل ٓ#ْو  ي ّغسه ْٓو شٖ واض ّإلُ قسٙ از  سُٔ  وال وال ضغْل از
 .(1) ( اى كً فُٔ العطب مً العجه

ي ىػا٘ ال حهطمْىل ي ّميَه م#ً أغ#سه   : اؿهاضم٘ الػازغ٘  ؿطٗ 
 .ّالييب ٢ ٓعال   م ٘ وال ايجطٗ 

غسه  سٙ لقس ػست معامل الياْٗ   طْاي الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّ
القااٜل ٍّْ ٓاني يه أىُ ضغْل از ّأٌ ا اا ُ ّا #  ي ّفٔ#ُ خ#ري ال#سىٔا     

غ#ااب اليج#اٗ ّلٔ #ٌْ ٍ#صا     ّالربو٘ ي ّأٌ ا٨م ي#اع  #ً ىك#ط ُ  فْٓ#ت ٤    
الطْاي حج٘ ّمقسم٘ لسخْل الياؽ ا٨غ٣و ي ّىْع ظا ط لس#صًٓ وف#طّا   

 مً قاضب ُ .
سه ال الط#اًٜ ّز #ْٗ   : شٍاب الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#    الثالث

أٍسَا ل٩غ٣و اش بقٕ فَٔا  ؿطٗ أٓاو ٓس ْ أؾ#طافَا ال ا٨غ#٣و ّل #يَه    
 ّغفاٍٛه . هطساْا ميُ املغازضٗ ي ّأ طّا بُ قأاىَ

: ؼصٓط العطب مً ىكطٗ وطٓـ  سٙ الييب ّأق#خابُ   معطو#٘   الطابع 
ٓػ#عٌْ لسث#إض ّا٨ى ق#او    ّقاضّا أحس ّأى كط  سٙ وطٓـ   معطو٘ بسض ي 

 .فام يعت بعض القااٜل  ً ىكط َه 

                                                           

 .1/214اـكاٜل ال ربٚ  (1)
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 :  َٔٝ٘ مقسماىل زخْل الياؽ ل٩غ٣و .اـامؼ 
 : مٔل اليفْؽ ال ا٨غ٣و .الػازؽ 

ي لٔفْظّا وأس٘ لسخْل ا٨غ٣و  ول : ماازضٗ بعض ا٤فطاز مًالػابع 
ىُدَُّ َُ نَدَٚ    نََّْٓ  ذَّثَدغَ ري وال  عال ط الععٔه الصٖ  صوطِ إٓ٘ الاخثبا٤

 .(1)دَّىًُِّ ًََٙ َّشْمََ

ُ القااٜل السْو ل٥ّؽ ّاـ#عضج  ي#س ٍج#طٗ ال#ييب     ٔ:  سو  ْ الثامً 
أٍل املسٓي٘ ٓإ ٌْ ال  بسلٔل أٌقنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال املسٓي٘ ي 

ّم#ً القااٜ#ل   ي ٔخ#ّا م#ً و#طٓـ    و٣مّا واأّ  ف٣ ٓػنعٌْ   ابّامْغه اؿو 
 .ا٤خطٚ

: لقس  طا الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ٣ماىل ّؾْاٍس مً ال اغع 
الياْٗ  يس ول وأس٘ ٓفس الَٔا ي فكاضىل القااٜل  ػإل أٍل املسٓي٘  ً ىعّل 

 إٓاىل القطإٌ ي ّالفطاٜض   ا٨غ٣و ّأح او اؿ٣ل ّاؿطاو .
ه   سُٔ ّإلُ ّغس: بٔاٌ واىٌْ ٍّْ  ْانع الييب قنس قسٙ ازالعاؾط 

ًَإَِّٔهَ ٌَؼٍََ رّ ْززِ الَٔهي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عالي ّوطبُ مً الياؽ

 .(2)دمٍُُكٍ ػَظٍُِْ

: واٌ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٓؿ ْ لسقااٜل آصاٛ اؿازٖ  ؿط 
 اازٗ از ي ّفُٔ حج٘ ل٩مياٌ ّوطٓـ لُ ّام يا َه  ً ا٨غ جاب٘ لس ْ ُ 

ما  فعسُ وطٓـ ي ّ ىقل مً ٍٔا َا بني القااٜل ّ ْثٔق ّز ْٗ لسقااٜل لياص 
 ٤ٌ غط اوطاو الياؽ يه ٍْ  ْاضٍه لأت از ّغساى ُ .

مل#ا  : و#ال   سُٔ الػ#٣و   ً ابً  ااؽ وال حسثين  سٕ بً أبٕ طال  )
اٌ ٓع##طض ىفػ##ُ  س##ٙ وااٜ##ل  ّغ##سهّإل##ُ أم##ط از ضغ##ْلُ ق##سٙ از  سٔ##ُ 

                                                           

 .123غْضٗ طُ  (1)
 .4غْضٗ ٌ  (2)
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العطب خطج ّأىا معُ ّأبْ ب ط فسفعيا ال فسؼ مً ف#الؼ الع#طب ف#َٔه    
 .مفطّء بً  نط ٍّاىٞ بً وأك٘ 

 .ال ما  س ْ : فقال مفطّء 
أز ْوه ال ؾَازٗ اٌ ٢ : ّغسه ّإلُ فقال ضغْل از قسٙ از  سُٔ 

    ْ لُ ّال أٌ  #١ّّىٕ  الُ ا٢ از ّحسِ ٢ ؾطٓك ل#ُ ّأٌ قن#سا  ا#سِ ّضغ#
ّ يكطّىٕ فإٌ وطٓؿا وس  عاٍطىل  سٙ أم#ط از ّو#صبت ضغ#سُ ّاغ# غيت     

 . بالااطل  ً اؿق ّاز  ين محٔس
 .ّاز ما مسعت و٣ما أحػً مً ٍصا : فقال مفطّء  

ّغسه ول  عالْا أ ل ما حطو ضب ه ّإلُ ف ٣ ضغْل از قسٙ از  سُٔ 
 .ا٦ٓاىل 

ّاز ما ٍصا مً و#٣و أٍ#ل ا٤ضض ث#ه  #٣ ضغ#ْل از      : فقال مفطّء 
  .(1) دإِْم  ٌٍَّوَ َّىُِْفُ تِاٌْؼَُّْيِ ًَ ِٗؼََّْاِْر ّغسهّإلُ قسٙ از  سُٔ 

ز ْىل ّاز ال م اضو ا٤خ٣ء ّقاغً ا٤ نال ّلقس : فقال مفطّء 
 .أفك وْو وصبْا ّظاٍطّا  سٔك 

أضأٓ# ه اٌ مل  ساث#ْا ا٢   : ّغ#سه  ّإل#ُ  فقال ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ   
وس٣ٔ ح ٙ ْٓضث ه از أضض وػطٚ ّزٓاضٍه ّأمْايه ّٓفطؾ ه ىػاٍٛه 

 . (2) ( ػاخٌْ از ّ قسغْىُ
ه ؾَساٛ   معطو#٘ ب#سض ّأح#س ي ّمل    سفاٌ وست وس غقط  سز ممً أغ 

ضؽ ي اؾْاب لقس ىالْا ما ٍْ أ عه آفْظّا بالغياٜه ّمل َٓيْٝا بف ذ ب٣ز ف
ري اش ضظوَه از اـسْز   اليعٔه الساٜه ونا  قسو   ا٦ٓاىل الػ#ابق٘ ي  ب ث

ُْ            وال  عال ر َْداٌء ِػْندَُّ َضتأِيد َْْؼ  ًْ ٌَ ًذدا َتد ِْ َْ ٍَّدِو  ٌ  ًِ ٍُدٌ  ِندِ َسدِثْ َٓ ُلِر ٌَّدِذّ ٓم   َٙ َذْؽََّدَث ًَ

 . (3) دُّفْزَلٌَُْ
                                                           

 .90غْضٗ اليخل  (1)
 .1/214اـكاٜل ال ربٚ  (2)
 .169غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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 دلؼ داة اإلسالَل ٔىْ ػصّت اٌمشآْ ِٓ إخت ر اٌىف س ٌَ حت 
ٌ لق#س خس##ق از  ##ع ّ ##ل إزو لٔ ##ٌْ   ي (1)دنِددِ  َٕضْ ِ مٍَِْفَددحًرا٨ىػ#ا

َْذَعْؼَدًُ نِْيَدا َِدْٓ ُّفَِّْدُُّ نِْيَدا      ف يا ٙ امل٣ٜ ٘ ّ ػاٛلْا كاطاني از  ع ّ لر

 . (2)دًَََّّْفِهُ  ٌُّأَِاءَ ًََٔؽُْٓ ََُّٔثأػُ تِؽَُِّّْنَ ًَُٔمَُّأالُ ٌَهَ

لأاٌ أٌ امل٣ٜ ٘ ٢ ىفٌْ  سٙ از ؾّٔٝا مما   ىفْغَه ٨زضاوَه بإىُ  
غاخاىُ ٓعسه ما ٓفعسٌْ ّما ؼسث بُ أىفػَهي ٤ّىَه ٢ ٓطٓسٌّ ا٢ طا ٘ 

ًَىُدٌَ  ل يّ  ال يعٓ#ل ر از ّال ػسٔه املطس#ق باؿ ن#٘ ال ام#٘   و#ل م#ا ٓفع#      

 .(3)دٌَوٌ ًَىٌَُ  ٌْؽَىُُِْ  ٌْؼٍَُُِْ ٌَّذُِ نِِ  ٌَّمَّاءِ إٌَِوٌ ًَنِِ  َٕضْ ِ إِ

فسه ٓ ً غ١ايه أ ٣ِ  ً اى اض ّاغ غطاب امنا أضازّا  فهل از  ع  
 ا٨ىػاٌّ ل بإخااضٍه  ً  س٘ ٍصِ اـ٣ف٘ ّالكفاىل اليت  ١ٍل ّ كسذ 

 ياي ّلٔػ عسّا ل٩غ جاب٘ ل٥مط مً  يس از بالػجْز ٦زو.
اـ٣ف٘   ا٤ضض ّغجْز امل٣ٜ ٘ لسدسٔف٘ ّوإٌ ٍياا ىْع م٣ظم٘ بني 

 لاسٓع قيع از  ع ّ ل لُ.
بإوثط مً ماٜيت قخابٕ خط ْا م#ع ال#ييب    الاخثّٓ عسق مْنْع إٓ٘ 

قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   م٣حق٘ ّمط#اضزٗ م#ْ ث٣ث#٘ إ٢ي ض #ل م#ً      
 املؿطوني مل ٓفقسّا   معطو٘ أحس ا٢ مثاىٔ٘ ّ ؿطًٓ ميَه .

إٓ٘ الاخث  ً حال ٢١ٍٛ الكخاب٘ بإىَه مثقسٌْ باؾطّح ّوس أخربىل 
 ّفُٔ بسخاظ أّاٌ ىعّل ا٦ٓ٘ ّ ِْ :

 : ىعلت إٓ٘ الػٔاء بعس ّقْل وفاض وطٓـ ال م ٘ . ا٤ّل

                                                           

 .30غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .30غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .84غْضٗ العخطي  (3)
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ٍه   الططٓق مما هعسَه علت إٓ٘ الػٔاء ّوفاض وطٓـ ّحسفا٠: ىالثاىٕ 
ّالسماٛ  ػٔل يٙ ٓف طٌّ بالعْزٗ ٤ٌ ا٦ٓ٘  اني حال الكخاب٘ ّأىَه  طح

 ميَه ل ثطٗ القطّح اليت  عَط  سٙ ض٠ّغَه ّّ ٍَْه ّأبساىَه .
:  جع الصًٓ وفطّا  ً اؽاش إٓ٘ الػٔاء غااّا ّحج٘ لسعْزٗ ال الثالث 

 مٔساٌ الق ال .
ّل يَ#ا  اع#ث اـ#ْي   وس#ْب     ي  أ #٣ِ ّالث#اىٕ  ّاملد اض ٍ#ْ ا٤خ#ري   

 الصًٓ وفطّا .
م ياع إٓاىل القطإٌ مً اؽاش الصًٓ وفطّا يا ّمي ً معُ  إغٔؼ واىٌْ با 

ّغٔس٘ حملاضب٘ املػسنني أّ أٌ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘   ؿً يه ثغطٗ  يس املػسنني ي 
ِِدْٓ تَؼْدُِّ َِدا َْصَداتَيُُْ     ونا   إٓ#٘ الػ#ٔاء فق#س ٓع#ً بعه#َه أٌ وْل#ُ  ع#الر       

اخااض ّبٔاٌ ؿال نعً  يس املػسنني ب#إٌ اؾطاح#اىل أضٍق# َهي     (1)د ٌْمَفْغُ

ٍّْ مً أغااب مسح ا٦ٓ٘ ال طمي٘ يه مما ٓعين ال عجٔل با٨ َاظ  سَٔهي 
 اؾْاب مً فهل از اغ اؿاض امل١ميني الصًٓ  صوطِ إٓ٘ الاخث أمْض :

 : اى فاع املػسنني ا٤مثل مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ . ا٤ّل
 ى فاع أ ٔال املػسنني مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘   ول ظماٌ .: ػسز االثاىٕ 

ّال سبط   معاىَٔا ي ي : ز ْٗ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ املػسنني لسيَل ميَا الثالث 
 ّاملعاىٕ املػ قطأٗ مً اؾنع بٔيَا ّبني إٓاىل القطإٌ ا٤خطٚ .

: بعث از  ع ّ ل الفعع ّاـْي   وسْب الصًٓ وفطّا بطظر الطابع 
ٌَددْٓ َّىُددفوًوُُْ إَِّٙ   َه ل٩ن##طاض الع##او باملػ##سنني ي و##ال  ع##ال ر   زٌّ ال ف##ا

 .(2)دَْاًٍ

                                                           

 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .111غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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ي لقس ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ مما ٓهط ا٨غ٣و ّاملػسنني ّخسْ :  كن٘ اـامؼ 
واٌ خطّج املػسنني ؿنطاٛ ا٤غس  يْاىّا لس آخٕ ّاملْزٗ ّال عانس بٔ#يَه  

 .  غا ٘ الؿسٗ ّحال الهطاٛ ّ َسٓس العسّ 
مث##ل امل##١ميني   ّ #ً ال##ييب قن##س ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه و##ال )  

 ْازٍه ّؼاباَه مثل اؾػس اشا اؾ#  ٙ ؾ#ٕٛ مي#ُ  #سا ٙ غ#اٜطِ بالػ#َط       
ّاؿنٙ ي ّ  اؾػس مهغ٘  اشا قسخت ّغسنت غسه غاٜط اؾػس ي ّاشا 

 .(1) (فػسىل فػس يا غاٜط اؾػس ي القس 
ّمً مع#اىٕ اؾن#ع ب#ني ا٦ٓ# ني أٌ ال#صًٓ أق#اب َه اؾ#طّح ّالق#طّح         
ٓػ اؿط بَه الؿ#َساٛ ٍّ#ه  ي#س از ي ّم#ً ا٦ٓ#اىل   املق#او اٌ اغ اؿ#اض        
ال##صًٓ  ي##س از ل##ُ خكْق##ٔ٘ لسنق##او الػ##امٕ ال##صٖ ٓ##سل  سٔ##ُ وْل##ُ          

 د.ػِنُِّْ  ٌٍَّوِ عالر

 ّ اني ا٦ٓ٘ اـكال اؿنٔسٗ   بهع وسناىل ٍّٕ :
: ا٨مياٌي ّلٔؼ   ا٦ٓ٘ لفغ ٓسل  سُٔ باليل مثل )ٓا أَٓا الصًٓ  ّلا٤

 ٌَّدذَِّٓ  إميْا( أّ )اٌ امل١ميني(ّل ً ٍصا املعيٙ مػ قطأ مً وْل#ُ  ع#ال ر  

د ّ سك مط ا٘ ضفٔع#٘ م#ً ا٨مي#اٌ ّزلٔ#ل  س#ٙ ال#ٔقني م#ع         سْرَعَاتٌُ  ٌٍَِّوِ ًَ ٌفمسٌُيِ

ازء ّال فاىٕ م#ع ح#ال اله#طاٛ      ا٨مياٌ العاٍط ّالااطً  اٛ العنل الك
 الاسٌ .

د ّ ق##سٓط بسآ##٘ امل##١مينيبا٨ن##اف٘ ال اخ  ##او ا٦ٓ##٘ الػ##ابق٘ بسف##غ ر 
 الاخث امل١ميٌْ الصًٓ وال يه الياؽ ..

: ال يعِ  ً املعك#ٔ٘ ي ّٓ#سل  س#ٙ ٍ#صا ال ي#عِ اخا#اض ا٦ٓ#٘  #ً          الثاىٕ
 ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل.

   اـرياىل ّ ين اؿػياىل .: ا٨  َاز   املػاض ٘ الثالث 
 : ا٨م ياع  ً اؾسال مع الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .الطابع 

                                                           

 .1/417املعجه الكغري الطرباىٕ  (1)
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: ال ػسٔه بكسء ىاْٗ قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ّأى#ُ       اـامؼ 
 ضغْل مً  يس از .

: ال خسٕ هس ٘ الكرب ي ّالصٖ  سل  سٔ#ُ ا٨غ# جاب٘ ٤ّام#ط    الػازؽ 
 .(1) دإََِّّٔا ٌَُّنََّ  ٌصماتِفًَُْ َْظْفَىُُْ تَِِْْفِ ؼََِّابٍر از ّضغْلُ ي ّ  ال يعٓل

:  سقٕ ال  الًٔ امل عسزٗ بالقاْل ّالطنا ّالعنل مً  ري  طار الػابع 
 أّ  ػًْٓ .

ِِْٓ تَؼُِّْ َِا : ؼنل اؾطاحاىل   غأل از اش ٓسل وْلُ  عال رالثامً 

 لسنْىل زفا ّا  ً الياْٗ ّال يعٓل .  سٙ اغ عسازٍه (2) دَْصَاتَيُُْ  ٌْمَفْغُ

 : ا٨حػاٌ ّفعل اـرياىل .ال اغع 
ٍّل  كن٘ القطإٌ مً اؽاش الصًٓ وفطّا إٓا ُ ل٩ن#طاض باملػ#سنني أّ   

إَِّٔا َٔؽُْٓ ََٔمٌْنَا  ٌذِّوْفَ ًَإَِّٔا ٌَوُ وؿً ىْآاٍه ّمقاقسٍه مً مكازٓق وْلُ  عالر

 . (3)دحلانظٌْ

 اؾْاب ىعهي بسخاظ املعيٙ ا٤ ه لسخفغ مً  َاىل: 
 أفطاز العماٌ الطْلٔ٘. ا٤ّل :
  عسز ا٤ماوًي ففٕ ا٤مكاض ٓ ٌْ القطإٌ قفْظّا غاملّا. الثاىٔ٘ :
 املْنْع ّضغه القطإٌ ّ ٣ّ ُ. الثالث٘ :

حفغ القطإٌ مً اؽاش ال فاض لُ ّغٔس٘ ل٩نطاض با٨غ٣وي ٢ّ  الطابع٘ :
 . ي امنا ٓ ٌْ غعُٔ غااّا ٨مياىُبغٔ ُ هس الصٖ ٓػعٙ   ٍصا الااب 

 
 
 

                                                           

 .10غْضٗ العمط  (1)
 .172غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .9غْضٗ اؿجط  (3)
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  ل ٔىْ اإلسخج بت
ّ٘ ي     لقس خسق از  ع  ّ ل الياؽ ٍّْ  ين  يَه ّ #ً اـ٣ٜ#ق وامس#

إٓا #ُ ي ّ ع#سز    إٓ#٘ وْىٔ#٘ ّؾ#اٍس  س#ٙ ب#سٓع ق#يعُ ّوث#طٗ       امنا  اٛ اـس#ق  
ّ ل امل٣ٜ ٘ بكْض ّوسضاىل ؾ ٙ  مكازٓقَا ّال اآً بٔيَا اش خسق از  ع

ّ عل مػ يَه الػناٛ ٢ّ ٓعسه  سزٍه ا٢ ٍْ غاخاىُ ي ثه خس#ق اىػ#اىّا   
نِدِ  رٍ#صا  ٓ ٌْ  ؤًفإىاَط امل٣ٜ ٘  (1) دًََٔفَخَ نِْوِ ِِْٓ ضًُؼِوِّاحسّا : ر

ي ف#إضاز از    ناض َاي مع غع٘ ا٨ضض ي ّاػاِ الصضٓ٘ ال (2)د َٕضْ ِ مٍَِْفَحً

 عّ ل أٌ ٓطٚ امل٣ٜ ٘ ال اآً ّال هاز   فهل ب#ين إزو ّأٌ م#يَه م#ً    
 ٌْ ٓ  ٛ ّ #ل ّال ق#ْٚ ي ّاش و#اٌ       ا٨ىقط#اع ال از  #ع   مق #سّٓا با٨ىأ#ا

 #امع لسعق#ل ّالؿ#َْٗ ي فن#ً ٓغس#        ا٨ىػاٌامل٣ٜ ٘  ق٣ّ ب٣ ؾَْٗ فإٌ 
ا٨مياٌ ّٓ عاٍس غيً الك٣ح ي ّ     امل٣ٜ ٘ لُ  قسُ  سٙ ؾَْ ُ ى اض 

ّم#ا أ #س از   اؿػ#ً ي  اؿػياىل ي ّ ػ# قاسُ   ا٦خ#طٗ ل ق#ْزِ ال مقام#ُ     
 عّ ل لُ مً اليعه ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  ع#ال   خامت#٘ إٓ#٘ الاخ#ث     

 )أ ط  عٔه ( .
 ّ  ا٨غ جاب٘ أططاي :

 : املػ جاب لُ . ا٤ّل
 : مْنْع ا٨غ جاب٘ . الثاىٕ

 : املػ جٔ  . الثالث
ّ ل ّضغْلُ  ّشوطىل إٓ٘ الاخث مػإل٘ ٍّٕ اٌ املػ جاب لُ از  ع

الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه ب#إٌ و#طٌ    لأاٌ السض ٘ الطفٔع٘ اليت بسغَا 
ّ ل طا  ُ بطا ٘ از  عّ ل ي ل  ٌْ ا٨غ جاب٘   إٓ٘ الاخ#ث   از  ع

  سٙ ّ ِْ :
 ا٨غ جاب٘ ز . : ا٤ّل

                                                           

 .9 الػجسٗ( غْضٗ 1)

 .30غْضٗ الاقطٗ  (2)
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 : ا٨غ جاب٘ لسطغْل . الثاىٕ
 : ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل . الثالث

ّمي ً  ػنٔ٘ اؿٔاٗ السىٔا بإىَ#ا) زاض ا٨غ# جاب٘ ( اش ٓػ# جٔ  ّمي ث#ل     
ّ #ل ي ٢ّ   فَٔا العااز ل٥ّامط ّاليْإٍ اليت  إ ٕ ّ يعل مً  يس از  ع

خط ي ٢ّ أم#٘ زٌّ  ريٍ#ا ي امن#ا  ع#ل     زٌّ إ بعماٌؽ ل ٍصِ ا٨غ جاب٘ 
ميص حني خسق#ُ ي اش اب #سأىل ٍ#صِ ا٨غ# جاب٘      ا٨ىػاٌواىٌْ م٣ظو لْ ْز 

شُُم ػَفَضَيُُْ ػٍَََ  ٌََّْٚئِىَحِ نَمَايَ  ًَػٍُ َدَ  َٕسَّْاءَ وٍَُّيَا : رب إٍٔل إزو يا بقْلُ  عال 

  (1) دادِلِنئََْْثِ ٌُِِٔ تِىَسَّْاءِ ىَؤَُٙء إِْْ وُنرُُْ صَ

م#ازٗ لؿ#َازٗ امل٣ٜ #٘ م#ع     صا ال عسٔه حج٘  سُٔ ّ سٙ شضٓ ُ ّلٔ ٌْ ٍ
الياؽ   السىٔا ّا٦خطٗ ي ّحج٘  سٙ امل٣ٜ ٘ أىفػ#َه ي ٍّ#صا ال ع#سز      

ني مً مكازٓق وْل#ُ   سٙ الياؽ ّامل٣ٜ ٘ ف نعني ّمفرتو مكازٓق اؿج٘
 (2) د ٌْثَاٌَِِحُلًُْ نٍٍََِّوِ  ٌْؽُعمحُ  عال : ر

 ّؼ نل اغ جاب٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ز ّالطغْل ّ ٍّْا :
  ٣ِ .مكازٓق اؿج٘ الاالغ٘   ا٦ٓ٘ أ : اىَا مًا٢ّل 
  صوطٍا ا٦ٓ٘ أ ٣ِ .: اىَا مً ضؾخاىل اؿج٘ الاالغ٘ اليت  الثاىٕ

: ٍ##صِ ا٨غ## جاب٘ ططٓ##ق لسخج##٘ الاالغ##٘  س##ٙ الي##اؽ لٔ ##ٌْ    الثال##ث
 امل١ميٌْ أٓاو الطغال٘ ّال يعٓل وسّٗ لسنػسنني   ا٨غ جاب٘ ز ّضغْلُ .

ّوس ّضز شوط ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   إٓ٘ الاخ#ث بإى#ُ   
مػ جاب لُ ّ إ ٕ إٓاىل   هنً  ْ ُٔ ا٤مط لُ مً  يس از ي ّإٓاىل  #سل  

و##ال  ع##ال : ي ّّ ##ْب ٍ##صِ ا٨غ## جاب٘ ي ّ ##ل  ز  ##ع  ُاغ## جاب  س##ٙ
 .(3) دَّاَّْويَا  ٌفمسٌُيُ تٍَِّغْ َِا َُِْٔيَ إٌَِْْهَ ِِْٓ ضَتأهَ ًَإِْْ ٌَُْ ذَفْؼًَْ نََّا تٍََِّْدَ ضِسَاٌَرَوُر

                                                           

 . 31الاقطٗ/ ( غْضٗ 1)

 . 149ا٤ىعاو/ ( غْضٗ 2)

 . 67املاٜسٗ/ ( غْضٗ 3)
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 ل ٔىْ يف وً آٌت لشآٍٔت ثٕ ء ػٍى اٌؼٍُ وأهٍت ورَ ٌٍجه ٌت 
امل١ميني ها ٓف#ْء  ريٍ#ه م#ً الي#اؽ و#ْيه      مً مكازٓق ىَل ّوػ  

د الصٖ أخ  نت بُ ا٦ٓ٘ ال الٔ٘ ي لٔ#يعه از  #ع ّ #ل    ؼََّْثُنَا  ٌٍَّوُ ًَِٔؼَُْ  ٌٌَْوًُِْر

 سٙ الصًٓ ٓفْنٌْ أم#ْضٍه الٔ#ُ ب#الثْاب العا #ل ّاؿان#ط ال  اى#        
ٌُِ لُدًْ ىَدًْ ََّّْدرَ   الثْاب الععٔه   ا٦خطٗ ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

َٓ َٙ َّؼٌٍََُّْْ َْ ًَ ٌَّذِّ َٓ َّؼٌٍَُّْ  فنً أبَٙ مكازٓق العسه أمْض : (1) د ٌَّذِّ

 : ا٨مياٌ . ا٤ّل
 : ما ١ٓزٖ ال ا٨مياٌ.الثاىٕ 
 : ما ٓرتؾذ  ً ا٨مياٌ .الثالث

ّمي ً  إغٔؼ  سه مػ قل  ١لً فُٔ فسساىل وثريٗ ٓ عسق ب ل إٓ٘ مً 
القطإىٔ#٘  س#ٙ العس#ه ّأٍس#ُ ي ّشمَ#ا لسجَال#٘       إٓاىل القطإٌ ٍّ#ْ ثي#اٛ ا٦ٓ#٘    

 فػري  جسّٙاله٣ل٘ ي غْاٛ بسخاظ ميطْء ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ أّ مفَْمَا بإٌ ٓ 
لًُْ ىًَْ ََّّْدرٌَُِ  ٌَّدذَِّٓ َّؼٍَُّْدٌَْ    رّ إّٓل ول إٓ٘ وطإىٔ٘ بسخاظ وْلُ  عال 

 .(2) دًَ ٌَّذَِّٓ َٙ َّؼٌٍََُّْْ

ا٦ٓ٘ أ ٣ِ بكٔغ٘ ا٤مط ال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  ٍّل فٞ
ّبكٔغ٘ ا٨غ فَاو )ٍل( حث  سٙ مْنْ ٔ٘ ٍصِ ا٦ٓ٘    فػري و#ل إٓ#٘   

 مً القطإٌ .
اؾْاب ىعه ي ٍّْ مً شخاٜط القطإٌ اليت  ف ذ أبْابّا مً العسه ل  ٌْ 

ي ّميَا إٓ٘  ٍياا إٓاىل وا٤قْل اليت ٓ ه  فػري ول إٓاىل القطإٌ بْاغط َا
ِٓ  ٌفمؼُِِْر ُِ  ٌٍَّوِ  ٌفمؼَّْ ٍّْ مً أغطاض اف  اح القطإٌ   ضمسُ ّىعنُ  (3) دتَِّْ

بَا ي ّامجاع املػسنني  سٙ  عٜٔ َا مً غْضٗ الفاؼ٘ اليت ٓاسأ ىعه القطإٌ 
                                                           

 .9العمط ( غْضٗ 1)

 .9العمط ( غْضٗ 2)

 .1ٗ الفاؼ٘ ( غْض3)
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طض  سٙ ول مػسه ّمػسن٘ وطاٛ َا   غاع  ؿطٗ ضوع٘ مً بَا ي ّو ٫  ُّف
 .العٔين ول ْٓو  سٙ مْ الْ ْب 

٢ّ ٓهط بُ ا  َاز بعض الفقَاٛ بعسو ّ ْب وطاٛ َا   الك٣ٗ وابً 
وسام#٘   املغ#ين ي ٢ّ م٣ظم#٘ ب#ني وْىَ#ا إٓ#٘ م#ً الق#طإٌ ّب#ني وطاٛ َ##ا            
الك٣ٗ  َطّا أّ غطّا ٤ٌ ح ه القطاٛٗ خام مع ا٨مجاع  سٙ أٌ ول أمط 

فك#سٙ بالي#اؽ ق#٣ٗ    شٖ ؾإٌ ٓياغٕ اٌ ٓاسأ بالاػنس٘ ي ّملا وسو معآّ#٘ ) 
ي فسنا وهٙ  {بػه از الطمحً الطحٔه  }هَط فَٔا فقطأ أو القطإٌ ّمل ٓقطأ 

ق#٣ ُ ى##ازاِ املَ#ا طٌّ ّا٤ىك##اض م##ً و#ل ىاحٔ##٘ أىػ#ٔت؟ أٓ##ً بػ##ه از     
بػه  }الطمحً الطحٔه حني اغ ف خت القطإٌ؟ فإ از معآّ٘ الك٣ٗ ّوطأ 

سٙ امجاع الكخاب٘  سٙ أىُ مً ي ٍّصا اـرب ٓسل   {از الطمحً الطحٔه 
ي ّوس  قسو الاخث  (1) (القطإٌ ّمً الفاؼ٘ ي ّ سٙ أٌ ا٤ّل اؾَط بقطاٛ َا

 .  اؾعٛ ا٤ّل مً ٍصا الػفط املااضا  الفقَٕ غكْقَا مفك٣ّ
ً وْى#ُ غ#ااّا   اـ#٣ي     # ّمً ا جاظ ىعه القطإٌ ّ كن ُ ّام يا ُ 

  غْضٗ الينل   ه#نً الاػ#نس٘ ي و#ال    إٓ٘ مػ قس٘ ّاـكْم٘   إٓا ُ فٞ 
لأاٌ أٌ الاػنس٘  (2) دإَِّٔوُ ِِْٓ سٍََُّْْاَْ ًَإَِّٔوُ تِاِسُِْ  ٌٍَّوِ  ٌفمؼَِّْٓ  ٌفمؼُِِْ عال ر

أمط م ػامل ّم ْاضث بني ا٤ىأاٛ ّأىُ مف اح اـطاب ّغأل اليكط ّالغسا٘ 
ال#صًٓ هَس#ٌْ    ي ٍّْ با ث لسفعع ّاـْي   وس#ْب الطْا ٔ#ت ّاملس#ْا   

 غيً ال ْحٔس ّأٌ الاػنس٘ ّحسٍا وافٔ٘ يسآ٘ ا٤مه .
الفاؼ٘  ٍٗل الاػنس٘ إٓ٘ مً غْض: لقس اىؿغل وثري مً العسناٛ باـ٣ي 

أو مً ول إٓ٘ مً القطإٌ ي ٍّل  قطأ  َطّا   الك٣ٗ أو غطّا ي ٢ّ  ّحسٍا
 .بإؽ بُ 

ّل ##ً ا٤ّل العيآ##٘ بالفْٔن##اىل ال##يت  رتؾ##ذ  ##ً الاػ##نس٘ ّحا ##٘  
املػسنني ف نعني ّم فطوني يا ي ّؤً اىَا م#رياث ا٤ىأ#اٛ ّغ#٣حَه      

                                                           

 . 1/79 فػري الطاظٖ ( 1)

 .30غْضٗ الينل ( 2)
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ي ٍّصا املعيٙ ٍْ الصٖ  اٛىل بُ اليكْم  ً الييب قنس الس ْٗ ال از 
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه.

٩غ٣و ي فق#س أىع#ه از  #ع    ّاش اؽصٍا غسٔناٌ ّغٔس٘ لس ْٗ بسقٔؼ ل
قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه ب#إٌ  ع#ل و#ل مػ#سه          ال#ييب  ّ ل  سٙ 

ّمػسن٘ ٓطفعاٌ لْاٛ الاػنس٘ ول ْٓو حملاضب٘ اليفؼ الؿَْٓ٘ ّالغهأ٘ ّلاياٛ 
  قطح ا٨مياٌ .

 بسخاظ إٓ٘ الاخث  سٙ ّ ِْ :مً غْضٗ العمط ّ  ٌْ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ  
: اب سأىل إٓ٘ الاخث با٨خااض  ً اغ جاب٘ أم٘ مً الكخاب٘ ٤مط  ا٤ّل

 از  ع ّ ل ّأمط ضغْلُ ي ٍّْ مً مكازٓق أمسٙ مطا   العسه .
: بٔاٌ شاىل إٓ٘ الاخ#ث ّالػ#ي٘ اليآْ#٘ ّأخا#اض الك#خاب٘ ب عس#ق       الثاىٕ 

مط#اضزٗ  #ٔـ ال#صًٓ وف#طّا ي ل  #ٌْ ٍ#صِ        مْنْع ا٨غ جاب٘ غكْم
سٙ أبَٙ مكازٓق العسه ملا فَٔا مً وكس ّ آ#٘ محٔ#سٗ   ا٨غ جاب٘ واٜن٘  

 مً ّ ِْ :
 : اضازٗ وكس ضنا از  ع ّ ل .ا٤ّل 
: قريّضٗ ا٨غ جاب٘ ٤مط الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه الثاىٕ 

 غجٔ٘ ثاب ٘  يس املػسنني .
: السفاع  #ً ؾ#دل ال#ييب قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه         الثالث 

ّال يعٓل ح ٙ   حال اؾطاحاىل ّوثطٗ القطّح ي  #طٚ م#اشا ل#ْ مل ى#طج     
 .الكخاب٘ ظطاحا َه خسً العسّ 

ي ظطاحا َه ٍهّو سَه أّ أغٯط  سَٔه العسّ ّأ َع  سَٔه لٓ طاؾْاب  
ٓق ل ميَه ؼت ّط#إٗ  نْىل مً مل ّلٔؼ مً  ٣ج ّمساّاٗ ؾطاحا َه فٔ

بي#اٍٛه  ا واىْا   املسٓي٘ فاٌ أٍسَٔه ّأ سك اؾطاحاىل ّال عصٓ  ي بٔينا اش
 ٓقْمٌْ هساّا َه ّخسم َه ّال فاخط بَه .

ٍّْ مً أغطاض اخااض ا٦ٓ٘  ً اغ جاب َه ز ّالطغْل ٤ٌ خطّ َه 
 خسً العسّ ظطاحا َه ّغٔس٘ ٤مْض :

 : اوام٘ ؾعاٜط از . ا٤ّل
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 : غ٣م٘ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .ىٕ الثا
 : بٔاٌ واىٌْ قسء امياٌ املػسنني .الثالث 
:  ناضٗ ا٤ضض بصوط از ّاوام٘ الك٣ٗ ّحٔينا ال قٙ اؾنعاٌ الطابع 

الٓسَ#هٯ اٌ  َس#ك ٍ#صِ    )  معطو٘ أحس وال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 
 .(1) (العكاب٘ ٢  عاس   ا٤ضض

فنْنْع شاىل ال#س اٛ م ك#ل ّمػ# نط ح #ٙ بع#س معطو#٘ أح#س ّ #عو         
 الصًٓ وفطّا  سٙ العْزٗ ّالط ْع ل٩ اضٗ  سٙ املسٓي٘ .

 َنا أؾس نطضّا  سٙ املػسنني :ّأٓ
ّظح#ً  #ٔـ املؿ#طوني ّػخفس#َه  ي#س       معطو٘ أح#س مقسماىل :  أ٢ّّ

 .  ال أحس
 غقْط غاعني ؾَٔسّا   معطو٘ أحس . :ثاىّٔا 

 ٗ  طاحاىل الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .ؾس ثالثا :
  طاحاىل الكخاب٘ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض . ضابعّا :

خ##طّج ال##ييب ق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ّأق##خابُ خس##ً   خامػ##ّا :
 العسّ. 

ّا #اض َه  س#ٙ املسٓي#٘    ي  ْزٗ  #ٔـ ال#صًٓ وف#طّا    اح نال :  غازغّا
 . امليْضٗ

ٚ٭ ّمؿق٘ اؾ  فهل از  ّوس ي ّفَٔا الثْاب الععٔه يْاب وسَا فَٔا أش
 ع ّ ل ّأىعل ا٦ٓاىل الث٣ث٘ الػابق٘   الثياٛ  سٙ الؿَساٛ ي ّبٔاٌ  عٔه 

ّأوطو الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ ؾإىَه ّميعل َه  يس از 
بالثياٛ  سَٔه   إٓ٘ الاخث ـطّ َه خسً العسّ مع ؾ#سٗ  طاح#ا َه     

ْ ْٓو معطو٘ أحس لأاٌ اى ؿاي ا٤شٚ ّاىكطاي اله#طض  الْٔو الػابق ٍّ
مً معطو٘ أحس ّأىطْاٛ قفخ َا م#ع غ#٣م٘ ال#ييب ّا٨غ#٣و ّاملَ#ا طًٓ      

                                                           

 .6/15ال ؿً ّالأاٌ لسثعسيب ( 1)
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م#ً مك#ازٓق وْل#ُ     صًٓ وف#طّا ّخعٖ ال# ي ّا٤ىكاض ّا اظ٘ الصًٓ ىافقْا 
 .(1) دٌَْٓ َّىُفوًوُُْ إَِّٙ َْاًٍ عال ر

  سٙ ؾع  : العسّ ٔـ ّ  ٌْ  ْزٗ   
 : ماا  ٘ العسّ لسنػسنني ّأٍل املسٓي٘ .ا٤ّل 
:  ْاطٞ الصًٓ ىافقْا مع  ٔـ الصًٓ وفطّا ي ّوس ّضزىل بعض الثاىٔ٘ 

ب#ً أب#ٕ ب#ً أب#ٕ غ#سْل بط٠غ#اٛ       ا٤خااض بالكس٘ بني ضأؽ اليفاء  اس از 
 .وفاض وطٓـ ّ طفاٌ 

ي ٍ  الطا  امطواٌ مع  ٔـ الصًٓ وفطّا ْٓو معطو٘ أحس أبْ  الثالث٘ :
 أول .واٌ  سزٍه ّؤل ي  مً ا٤ّؽ ٌاش خطج مً املسٓي٘ ّمعُ مخػْ

أب##ا غ##فٔاٌ ّ ##ٔـ ال##صًٓ وف##طّا ب##إٌ ا٤ّؽ ّاـ##عضج    ين ميٳ##ّو##اٌ 
  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه خكْق#ّا بع#س      ىكطٗ الييب قسٙ از رتوٌْغٔطٔعْىُ ّٓ

 ا طاٛ ثسث  ٔـ املػسنني ّغط الططٓق بْحٕ ّآعاظ مً ضأؽ اليفاء .
ّل #ً ضغ#ْل   ملعطو٘ خاط  ا٤ّؽ ّواٌ ّ َّٔا  يسٍه ي ّ  بسآ٘ ا

ّز اٍه ال  طا ىكطٗ الييب قسٙ از مساِ الفاغق ونا  قسو   املقسم٘ ي 
از  سُٔ ّإلُ ّغسه فؿ نِْ أماو الكفني ي لٔ ٌْ ٍصا الؿ ه ّالػ  اٍاى٘ 

 ّاىصاضّا لسعصاب ا٤خطّٖ الصٖ ٓي عطِ .
  سُٔ ّإلُ ّغسه أىُ مل مييعُ  يسما ّمً ا٨ جاظ   ىاْٗ قنس قسٙ از

أضاز اـطّج ّالسخاء ب فاض وطٓـ ي فاٌ وست لٔؼ م#ً زلٔ#ل  س#ٙ  س#ه     
 الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه غطّ ُ ي اؾْاب مً  َاىل :

ْحٕ أّاٌ خطّج أبٕ : ٓعسه الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه بال ا٤ّل
 ٘ لسعسّاٌ ّالعسه ّال عسٖ . ّأقخابُ ي خكْقّا ّاىُ مقسم فاغق امط ال

: ؤاو أٍل املسٓي٘ باخااض الييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه  #ً      الثاىٔ٘ 
 ّأقخابُ . أبٕ  امطخطّج 

                                                           

 .111غْضٗ إل  نطاٌ ( 1)
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  امط الفاغق أبٕ: لْ زاض ا٤مط بني  سه الييب ّأقخابُ غطّج الثالث٘ 
 فا٤قل ٍْ ا٤ّل .ي ّأقخابُ ّبني  سو  سنَه 

أمط مم ً ي ّل ً ال#ييب   ّا از ُ ال املسٓي٘ إبٕ  امطالسخاء ب :الطابع 
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه مل ٓإمط ظساُ ّا از ُ .

مً ا٦ٓاىل أٌ ابيُ حيعس٘ واٌ م١ميّا  قٔ#ّا ي ٢ّب#س أى#ُ ٓعس#ه     : اـامؼ 
مل أب#ٕ  #امط   غطّ ُ ّأّاىُ ّمقاقسِ ميُ ّأقخابُ ال#صًٓ مع#ُ ي ث#ه أٌ    

ملسٓي٘ ّا٨ل خاء ب فاض وطٓـ  س#ٙ  ٓ  ً هً معُ ي فقس  طض ىٔ ُ برتا ا
 افقِْ .ضقاحاِْ ّ ًٓص ري ال
م خ#اٌ بيا#ْٗ قن#س ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ       ٍّْ مً ّ #ِْ ا٨ب# ٣ٛ ّا٨   

الػ#َْل٘  (1) دًََِا َْضْسٍَْنَانَ إَِّٙ ضَؼَّْحً ٌٍِْؼَاٌَِّنيَّغسه ّمً مكازٓق وْلُ  عال ر

 سُٔ ّإلُ ّغسه لٔ #ٌْ ٍ#صا   ّالٔػط   اخ ٔاض اؿق ّا ااع الييب قسٙ از 
ا٨ ااع ّمقسما ُ ّى اٜجُ مً الاسَٓٔاىل اليت ٢  ػ سعو ّغ#طّا ي ٍّ#ْ م#ً    

ىَددًْ ََّّْددرٌَُِ  ٌَّددذَِّٓ َّؼٍَُّْددٌَْ ًَ ٌَّددذَِّٓ َٙ    الؿ##ْاٍس  س##ٙ وْل##ُ  ع##ال ر  

 . (2)دَّؼٌٍََُّْْ

معاىٕ ّحهْض ّز٢٢ىل ٍصِ ا٦ٓ٘ أ ه  لأاٌ واىٌْ مػ خسث ٍّْ أٌ
 ل بآٓاىل الق#طإٌ ّ إّٓس#َا ف ؿ#نل ا٨غ# جاب٘ أّ  #سمَا لسػ#ي٘       مً أٌ ؽ

إب ساٛ إٓ٘ الاخث ب#اؾنع ب#ني ا٨غ# جاب٘ ز  #ع     باليآْ٘ ٍّْ مً ا٤غطاض 
لٔ ٌْ مً ّ ِْ  قسٓط إٓ#٘ الاخ#ث : و#ل ٍ#ل     ي ّ ل ّا٨غ جاب٘ لطغْلُ 

ٓػ ْٖ الصًٓ ٓعسنٌْ فٔػ جٔاٌْ ز ّالطغ#ْل ّال#صًٓ ٢ ٓعسن#ٌْ مم#ً ٢     
 .(ٔاٌْ ز ّالطغْل ّالصًٓ واضبٌْ از ّضغْلُ ٓػ ج

 لقس بٔيت ا٦ٓ٘ ال الٔ٘ أٌ الياؽ أٓاو معطو٘ أحس  سٙ أوػاو :

                                                           

 .107غْضٗ ا٤ىأاٛ ( 1)

 .9غْضٗ العمط ( 2)
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ّ : امل١مي##ٌْ م##ً امل ا٤ّل   وْل##ُ  ٌَ##ا طًٓ ّا٤ىك##اض ٍّ##ه امل##صوْض
 د.لًَِْ ٌَيُُْر عال

: ال##صًٓ ى##افقْا ب##إٌ ىطق##ْا بالؿ##َاز ني ّأظَ##طّا ا٨غ##٣و ي      الث##اىٕ 
الكسْاىل الْٔمٔ٘ ي ّوامْا باـطّج مع املػسنني أحٔاىّا   الق ال ّحهطّا 

   شاىل الْوت الصٖ ىفٌْ فُٔ ال فط ّٓكطٌّ  سٙ اله٣ل٘ .
َٯالثالث  اؾْٔف لق ال ال#ييب   عّا: الصًٓ وفطّا ّ خسّا بالياْٗ ي ّ 

قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي ّمل ٓ  فْا بالق ال   معطو٘ أحس ّّوْع 
غاعني ؾَٔسّا مً املػسنني ي ّ غؿٕ اؾطاحاىل لسييب قنس قسٙ از  سُٔ 
ّإلُ ّغسه ّأقخابُ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض ي فن#ا أٌ بس#غ ال#صًٓ وف#طّا     

  ططٓق  ْز َه ال م ٘ ح ٙ  عمْا  سٙ الط ْع لق #ال ال#ييب    الطّحاٛ
 .قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ 

ما  عمْا  سٔ#ُ ال ال#ييب قن#س    ّخربٍه دط از  ع ّ ل مً ٓيقل فػٯ
 قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .

ّ   ّحْيا : الَْٔز الصًٓ   املسٓي٘ الطابع   ب#ين مً ب#ين اليه#ري ّوطٓع#٘ 
 .ؤيقاع 

ا٨غ٣و ّٓ عاطفٌْ م#ع املػ#سنني ي    الياؽ الصًٓ مئسٌْ ال :اـامؼ 
ّٓسضوٌْ حقٔق٘ ٍّٕ أٌ قنسّا قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ضغْل مً  يس 
از  اٛ ب#املعجعٗ ا٢ أىَ#ه وك#طٯّا ّ ْاى#ْا ّأض #إّا زخ#ْيه ا٨غ#٣و ي        
ل  ٌْ إٓ٘ الاخث ّمهامٔيَا القسغٔ٘  صبّا يه ل٩غ٣و ّ ا ٔ ّا يه  سٙ 

الفطاٜض ي ّوإىَا  قْل يه : لْ زخس ه ا٨غ٣و  ً زخْلُ ّأزاٛ ا٨بطاٛ 
املَ#ا طًٓ ّا٤ىك##اض  ّّاغ# جا ه ز ّالطغ#ْل مل#ا اق#ابت الق#طّح ال#ييب       

لٔ ٌْ وػط ا٤غياٌ ا٤مامٔ٘ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه حج#٘   
 سَٔه ي ّز ْٗ يه لسناازضٗ لسسفاع  ي#ُ بقك#س القطب#٘ ال از ّال#صٖ ٢     

 .مياٌ ٓ خقق ا٢ با٨
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ّمً ا٦ٓ#اىل أٌ ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه   ق#خ ُ ّغ#قنُ          
 دْعُ ري ٍّْ مً  نْماىل وْلُ  عالٓس ْ بؿدكُ ال طٓه ال از  ع ّ ل 

 .(1)دإٌََِ سَثًِِْ ضَتأهَ تِاٌْؽِىَّْحِ ًَ ٌٌَّْْػِظَحِ  ٌْؽَََّنَحِ

ٓعكنُ مً فكخٔذ أٌ از  ع ّ ل  كنُ مً اـطإ ّالعلل ا٢ أىُ مل 
ًُ         اؾطاحاىل ّالق ل ي وال  ع#ال ر  ٍِدِو  ٌفوُسد ْٓ َلْث ِِد ٍَدْد  َّٙ َضُسدٌٌي َلدُّْ َم ّمدٌُّ ِإ َُِؽ َِدا  ًَ

 ػ كطر  طاحاىل ال#ييب ق#سٙ   ل (2) دَْنَئِّْٓ َِاخَ ًَْْ لُرًَِ  ْٔمٍََثْرُُْ ػٍَََ َْػْمَاتِىُُْ

ًٓ وف#طّا  از  سُٔ ّإلُ ّغسه املػسنني ّالياؽ مجٔعّا ل٩ح جاج  سٙ الص
ّ ا ٔ َه ّال كسٖ يه ي ّمتيع  طاحاىل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه 

أى ه  عطنٌْ أىفػ ه لسق ل الصًٓ ىافقْا مً القْل ٢خْاىَه مً ا٤ىكاض 
ّٓسضا الكخاب٘ أٌ غ٣م٘ الييب قسٙ از ي مل ٓ ً   مإمً ميُ الييب ٤ٌ 

 . سُٔ ّإلُ ّغسه أّل 
بإٌ حٔاٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغ#سه  لسن١ميني ؼصٓط ّاىصاض ّفُٔ  

ي ٍّ#ْ م#ً مك#ازٓق ا٦ٓ#٘ ال الٔ#٘      ال#صّز ّال#سفاع  ي#ُ      خطط ٢ّبس م#ً  
ُْ          رّظٓازٗ امي#اىَه  ي#سما   ََ َدُى ُْ َند ٌُْى ُْ َناْمَشد ٌَُىد َُّؼدٌ   ْم  ٌنمدااَل َلدُّْ َظ ُْ  ٌنمدااُل ِإ ٌَُيد َلداَي 

ٍّْ الػابع ّاـنػٌْ بعس املاٜ٘ خاق#ّا  ّاليت ٓإ ٕ اؾعٛ ال الٕ  ي(3)دإََِأًا

 .ب فػريٍا
إمً اش  سل  طاحا ُ ّاورتاب العسّ ميُ ٓطٓسٌّ و سُ  سٙ أىُ مل ٓ ً ه

حطب  سٙ اليفاء ّحج٘ ز ْٗ لسَسٚ ي ّّفُٔ ي مً الق ل ْٓو معطو٘ أحس 
  سَٔه .

                                                           

 .124غْضٗ اليخل  (1)
 .144غْضٗ إل  نطاٌ ( 2)
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 ٌَّْدٌْخَ إِْْ  لًُْ نَدادْضَءًُ  ػَدْٓ َْْٔفَُِّدىُُْ    ٍّل ٍْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

 . (1) دوُنْرُُْ صَادِلِنيَ

ا٤مط لسييب قنس قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه رو#لد       اؾْاب ىعه ّ
وام٘ اؿج٘  سَٔه بالعجع  ً مً الق ل ؿني  اسٔغ امليافقني ّاػ٣م ُ لبؿاضٗ 

زفع املْىل  ً أىفػَه ٍّ#ل ٓك#ذ  ق#سٓط ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ : و#ل ف#إزضّٛا  #ً         
 ػ ه الق ل .أىف

ْاب ىعه ي ّالق ل أخل مً املْىل ي لصا ّضزىل ا٢ٓ٘ أ ٣ِ باملعيٙ اؾ 
بٔيَن##ا ٍ##ٕ العن##ْو ّاـك##ْم ا٤ ##ه الؿ##امل لسن##ْىل ّالق ##ل ّاليػ##ا٘  

و ل ٍْ مْىل ّلٔؼ الع ؼ ي ّلْ وال#ت ا٦ٓ#٘ ف#إزضّٛا  #ً     ف ل ي املطسق
 ه ياٌْ الق ال ي ّأٌ الق ل أمط وسٔل اؿسّث .أىفػ ه الق ل لقٔل بإىَه 

ا٨ جاظ   املقاو أٌ شاىل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ يا ميافع  عٔن٘ غكْم ّمً 
م#ً   (2)دلًُْ ىًَْ ََّّْرٌَُِ  ٌَّدذَِّٓ َّؼٍَُّْدٌَْ ًَ ٌَّدذَِّٓ َٙ َّؼٍَُّْدٌَْ    وْلُ  عالر

  َاىل :
ٛ٭ ي فق#س و#اىْا         ا٤ّل :  ثأت ا٨مي#اٌ   وس#ْب الك#خاب٘ ض #ا٢ّ ّىػ#ا

 ي حسٓثٕ  َس با٨غ٣و ي ٣ّٓوٌْ الؿ ْا ّأغااب الطٓ  مً الصًٓ ىافقْا
 ّاؾَاض الػْٔي مً الصًٓ وفطّا ونا   معطو٘ بسض ّأحس ّاـيسء .

ل  ٌْ ول إٓ٘ وطإىٔ٘ مً مكازٓق ظٓازٗ ايسٚ ونّا ّؤفّا   وْلُ  عال 
 . (3) دًَزِدَْٔاىُُْ ىٍَُُّر

ّمً معاىٕ ظٓازٗ ايسٚ ظٓازٗ العسه بسخاظ وربٚ وسٔ٘ ٍّ#ٕ امل٣ظم#٘   
خط ّمطإٗ لُ مً  ري أٌ ٓسعو السّض العسه ّايسٚ ي ّأحسٍنا ططٓق ل٧ بني
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ي ف٣  طاب٘ أٌ ؼث أّل إٓ٘ مً القطإٌ ىع٢ّّ  سٙ طس  العسه بكٔغ٘ بٔيَنا 
 . (1) دتِاسُِْ ضَتأهَ  لْفَْْا٨مياٌ بقْلُ  عال ر

: ول إٓ٘ وطإىٔ٘  سه واٜه بصا ُ ٍّْ مً أغطاض  عل ول إٓ٘ ب#ني   الثاىٔ٘
 فاقس ني ي لٔ ٌْ مً مكازٓق ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ّ ِْ ميَا :

ول ٍل ٓػ ْٖ الصٖ ٓعسنٌْ بيعّل ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ مً  ي#س از   : ا٤ّل
ّال###صًٓ هَس###ٌْ ىعّي###ا ( لٔ###سخل   ال###صًٓ ٓعسن###ٌْ  ن###ْو املػ###سنني  

ال#صًٓ ٢  ّوس ٓقال بسخْل ّاملػسناىلي ّ سو اخ كام ا٦ٓ٘ بامل١ميني ي 
 سُٔ إٓاىل القطإٌ ي    لٓعسنٌْ ال فاض ّامليافقٌْ ّمً مل  اسغُ الس ْٗ ّمل 

ٌ٪  ٓع##ين وْل##ُ ر٪ ف##٣ ٓ٪ع٬َسن٫##ْ  ٢َ ٪ً بال ف##اض أّ أٍ##ل اؾَال##٘   د اؿك##ط اٖل##ٰصٓ
مع ال اآً   العصض ّ سمُ ّالق#سض  ي امنا ٓؿنل الصٖ مل  اسغُ ي ّاله٣ل٘

 #ً اب#ً   امل ٔقً مً ا٦ٓ٘ ٍه وفاض العطب الصًٓ و#الْا ل#ٔؼ قن#س بؿ#ٕٛ )    
ّغسه ٓ#ا  ّإلُ وال ضافع بً حطميس٘ لطغْل از قسٙ از  سُٔ  : ااؽ وال 

ي فقل ز فسٔ سنيا ح ٙ ىػنع و٣مُقنس اٌ ويت ضغ٢ّْ مً از ونا  قْل 
ي (2)(وال : ٍ#ه وف#اض الع#طب    {ّوال الصًٓ ٢ ٓعسنٌْ  }فإىعل از   شلك 

    ّ ز #ْٗ  ٍّْ مً ا جاظ ا٦ٓ٘ ي ّفُٔ ز #ْٗ لسنػ#سنني ل٩  َ#از   ال اسٔ#غ 
 الياؽ ال ا٨غ٣و .

: ٍل ٓػ ْٖ الصًٓ ٓعسنٌْ فٔػ# جٔاٌْ ز ّضغ#ْلُ ّال#صًٓ ٢     الثاىٕ
 .الييب ّأىكاضِ ٓعسنٌْ الصًٓ ٓقْمٌْ بق ال 

القطّح بالطنا ّالؿ ط  ٍل ٓػ ْٖ الصًٓ ٓعسنٌْ بإٌ ٓ سقْا:  الثالث
 ز  ع ّ ل ّالصًٓ ٢ ٓعسنٌْ مً الصًٓ اخ اضّا القعْز .

: ٍل ٓػ ْٖ الصٖ ٓعسنٌْ فإحػيْا ّأ قْا ّال#صًٓ ٢ ٓعسن#ٌْ    الطابع
مي##افع ا٨حػ##اٌ ي ّمث##طاىل ال ق##ْٚ ي ّ عا٠ٍ##ا   ال##سىٔا ّا٦خ##طٗ فن##ً     

 مكازٓق إٓ٘ الاخث ّ ِْ :

                                                           

 .1غْضٗ العسق ( 1)

 .1/212السض امليثْض ( 2)
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 : الصًٓ أحػيْا بقكس القطب٘ ال از . أ٢ّّ
 : الصًٓ ا قْا بقكس القطب٘ ال از . ثاىّٔا
 : الصًٓ أحػيْا طا ٘ ز  ع ّ ل . ثالثّا

طّح اليت أقاب َه ْٓو معطو٘ : الصًٓ أحػيْا مع ؾسٗ ّوثطٗ الق ضابعّا
 أحس .

ّمً ا٦ٓ#اىل اى َ#اٛ معطو#٘ أح#س   شاىل الٔ#ْو ال#صٖ اب #سأىل ب#ُ أم#ا           
احػاٌ امل١ميني فَْ مػ نط ّم كل ّم جسز ول ْٓو ل  هنً ا٦ٓ٘ ال ْبٔذ 

ي#افقني ٤ىَ#ه أضازّا مي#ع ا٨حػ#اٌ   ا٤ضض     ّال ا ٔت لسصًٓ وف#طّا ّامل 
 امنا بق ل الييب ّأقخابُ ّاغ ٝكال ا٨حػاٌ . بالكس  يُيلٔؼ فقط 
ُ٪ :  ٣ّٗ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ احػاٌ قض ي وال  عال ر الثالث٘ ٌٲ الٖس ّ٪َأح٬ٰػي٫ْا ٔا

 حػاٌ مً ّ ِْ :ا٨ٍّْ مً  (1)د٫ٰٓخ ٳ اِلن٫خ٬ٰػٰيني٪
 بال ٣ّٗ لسصاىل .ا٤ّل : ا٨حػاٌ 

ٔاىٲن٪##ا الث##اىٕ : ا٨حػ##اٌ لسنػ##سنني ي ٍّ##ْ م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال ر
ْٗ ٪ْ ٌ٪ ٔاخ٬  . (2) داِلن٬١٫ٰمي٫ْ

 ّو نل ا٨حػاٌ   املقاو ّ ٍّْا :
 : احػاٌ املػسه لسط ال مً املػسنني . أ٢ّّ
 : احػاٌ املػسه بال ٣ّٗ لسنػسناىل . ثاىّٔا
 ٣ّٗ لغريٍا مً املػسناىل.: احػاٌ املػسن٘ بال  ثالثّا

: احػاٌ املػسن٘ ب ٣ّ َا القطإٌ لسط ال مً املػسنني ي فاٌ وست  ضابعّا
٢ ٓك##ذ ؤ##او املػ##سن٘ ب##اؾَط ب##ال ٣ّٗ ّمس##اع ا٤ ##ييب ي##ا ي ّاؾ##ْاب    

َ#ا ّأبَٔ#ا ّأمَ#ا    خْاىا ه فٔؿ#نل احػ#اٌ املػ#سن٘ ال    ا٨حػاٌ   املقاو أ
شاىل ال ٣ّٗ الكام ٘ احػاٌ لسصًٓ ٓطٌّ ّظّ َا ّأبياَٜا با٨ناف٘ ال أٌ 

ّّاؤ٘ يا ي ٍّْ مً  نْماىل وْلُ  املطأٗ  قطأ القطإٌ أّ ٓػنعٌْ بقطاٛ َا

                                                           

 .195غْضٗ الاقطٗ ( 1)

 .10غْضٗ اؿجطاىل ( 2)
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ٰٗ ٰحج٪اب٭ا  عال ر ٌ٪ ٰباِلَآٰخط٪ ٬١٫ٰٓمي٫ْ ً٪ َلا  ً٪ اٖلٰصٓ ٬ٔ ّ٪ب٪ ٬ٔي٪َك  ٌ٪  ٪ع٪ِسي٪ا ب٪ ّ٪ٔاش٪ا َوط٪ِأىل٪ اِلُقط٬َإ
 .(1)دم٪ػ٬ ٫ْض٭ا

 ه ّاملػسه ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ احػاٌ لغري املػسنني ي ٍّْ:  ٣ّٗ املػس الثالث
ٰ٘مً مكازٓق وْلُ  عال ر ٰ٘ اِلخ٪ػ٪ي٪ ٬ْٰ َع ّ٪اِلن٪  ٰ٘  داز٬ع٫ ٔاَلٙ غ٪ٰأٔل ض٪بَِّك ٰباِلٰخِ ن٪

 .غْاٛ باؾَط أّ ا٨خفاىل  قطإٌ ح ن٘ ّمْ ع٘فصاىل ال (2)
بَا ملا  أمكط اليفع ّا٨حػاٌ بال ٣ّٗ   اؾَطلْ ّوس ٓكذ القْل أىُ 

  عل از  ع ّ ل ؾططّا مً القطاٛٗ   الك٣ٗ با٨خفاىل .
مً مكازٓق وْلُ  عال  َطّا أّ اخفا ّا ل  ٌْ شاىل القطاٛٗ   الك٣ٗ   

ٌ٪ر ٓ٪ع٬َسن٫ْ  ٢َ ٪ً ّ٪اٖلٰصٓ  ٪ٌ ٓ٪ع٬َسن٫ْ  ٪ً ْٖٔ اٖلٰصٓ فٔ كً الصًٓ ٓعسنٌْ  (3) دٍ٪ل٬ ٓ٪ػ٬ ٪
 غكال :

 وام٘ الك٣ٗ .ا:  ا٤ّل
: أزاٛ الك٣ٗ اغ جاب٘ ز  ع ّ ل ي ٍّْ مً مكازٓق أّل إٓ٘  الثاىٔ٘
ّ٪الطٲغ٫ْٔلالاخث ر  ُٰ ً٪ اغ٬ ٪ج٪اب٫ْا ٰلٖس  .(4) داٖلٰصٓ
 .: وطاٛٗ القطإٌ   الك٣ٗ  الثالث٘

ٕ : ال سبط    الطابع٘ إٓ#اىل الق#طإٌ ي ّالعن#ل هه#امٔيَا ي      ألفاظ ّمع#اى
لُ ّغ#سه الك#٣ٗ الْٔمٔ#٘ي    از  سُٔ ّإلكخاب٘ مع الييب قسٙ ٍّل ٤زاٛ ا

ّ #٣ّٗ الق##طإٌ فَٔ##ا مْن#ْ ٔ٘   ق##سٍه ّلق##اَٜه الع#سّ   معطو##٘ أح##س    
خسً ال#صًٓ وف#طّا م#ع أىَ#ه أو#ل م#ً       ّأغ جاب َه ز ّضغْلُ ّاـطّج 

معؿاض ي  سز  ٔـ الصًٓ وفطّا با٨ناف٘ ال وس٘ أغسخ َه ّؾ#سٗ ّط#إٗ   
ا٤غااب مل  قع#سٍه  #ً ال#سفاع    القطّح ّاؾطاحاىل  سَٔه ي ّل ً ٍصِ 

 ططزّا ّ  ػّا .

                                                           

 .45غْضٗ ا٤غطاٛ ( 1)

 .125غْضٗ اليخل ( 2)

 .9غْضٗ العمط ( 3)

 .172غْضٗ إل  نطاٌ ( 4)
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ي ّض عْا  وعْز الصًٓ إميْا  ً معطو٘ أحسلقس  طسع الصًٓ ىافقْا ال
ي أمل أٌ ٓط ع معَ#ه ا٤ّؽ ّاـ#عضج   مً ّغط الططٓق ال املعطو٘  سٙ

ي ّ يسما اى َت ّوا سْا باػال٘ ؼت لْاٛ الياْٗ ّل يَه زخسْا معطو٘ أحس
ي  س ٝهٌ أىَه غٔقعسٌّ ٢ أول ما زامت  طاحا َه مل املعطو٘ ظً امليافقْ

فإمط از  ع ّ ل ضغْلُ بإٌ ٓيسبَه ملطاضزٗ الصًٓ وفطّا   الٔ#ْو الث#اىٕ   
ع## َه ب##إىَه اغ## جابْا ز   ملعطو##٘ أح##سي ٍّ##صا ا٤م##ط م##ً ا٨ ج##اظ   ى    

ّاليساٛ خام بطغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ي ّلٔؼ ٤مط ّالطغْل
ق٘ مع ا٤ضا ًٔ ّالؿ ْا ي خا  غا ٘ ا٨ب ٣ٛ هعع املػسه ّحسِ و٣ٔ

 .َا الصًٓ ىافقْااليت ٓاث
ي بٔ#يَه اـ#٣ي ّالفطو#٘   زبٯ ّاشا ما  عطض الياؽ لس#ا٣ٛ ّا٨م خ#اٌ   

ي فجاٛىل إٓ٘ الاخث لأ#اٌ ق#سء   ٓع قسٓعً أّ سٙ وثري ميَه  نا دٓ وس ّ
 وامْا امياىَه بإٌ ىاْٗ قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأخ٣م أقخابُ  

ي ل ##سل ا٦ٓ##٘ بالس٢ل##٘ ال ه##نئ٘  س##ٙ أٌ حه##ْض با٨غ## جاب٘ ز ّضغ##ْلُ
ز ّضغ#ْلُ ّٓ#سل   ي امن#ا ٍ#ْ اغ# جاب٘    ملَا طًٓ ّا٤ىكاض ال معطو٘ أحسا

٫َه٬ اِلَق##ط٬ح٫ر سٔ##ُ وْل##ُ  ع##ال ٬ً ب٪ع٬##ٰس م٪##ا َأق٪##اب٪ ي ال##صٖ ى##طج القا ##سًٓ دٰم##
بال دكل مً مهامٔيَا ا٢ أٌ ٓطاز أشٚ  نْو املػسنني ّاملػسناىل بقطّح 

 .اـاق٘ الصًٓ زافعْا ْٓو معطو٘ أحس ي ّوإىَا أقابت اؾنٔع 
ّاشا واٌ أحس الكخاب٘ مل ٓك  باؾطاح   معطو٘ أحس ي فَل ٓؿنسُ 

أٌ القسض امل ٔقً م#ً  وْلُ  عال أ ٣ِ ّأىُ و ػ  ممً أقابَه القطح ي أو 
ا٦ٓ٘ ٍْ خكْم الصًٓ أقٔاْا باؾطاح ّالقطّح ونا    طاحاىل ضغْل 
از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّ طاحاىل ا٨ماو  سٕ  سُٔ الػ٣و ّطسخ٘ 

 .ّ ريٍهّالعبري ّغعس بً معاش 
لصا فاٌ إٓ٘ الاخث ام٣لٔ٘ ي ّ قسٓطٍا بفهل مً از اؾْاب ٍْ ا٤ّل 

  سٙ ّ ِْ : بكٔغ٘ املفطز
 : مً بعس ما أقاب أحسوه القطح . ا٤ّل
 : مً بعس ما أقاب أحسوه القطح . الثاىٕ
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 : مً بعس ما أقاب الطغْل القطّح . الثالث
 قابك القطّح .مً بعس ما أ : الطابع

ل  ٌْ ٍصِ القطّح ؾاٍسّا  سٙ مط ا٘ العسه اليت بسغٍْا ي ّ سل  س#ٙ  
ح#س ّاـي#سء   ملػسنني   معطو٘ ب#سض ّأ وا سْا ا ول مً ا٤ّل الصًٓ َال٘ 

 ّحيني ي ّأَٓنا أوثط  َال٘ بني الصًٓ وا سْا املػسنني   ٍصِ املعاضا .
اؾْاب ٍه الصًٓ اؾرتوْا   ايجْو  سٙ املػسنني   معطو٘ بسض ثه 
معطو٘ أحس ثه معطو٘ اـي#سء ي أم#ا بسخ#اظ ا٨ؾ#رتاا   امليف#طز م#ً ٍ#صِ        

 ًٓ وا سْا املػسنني   معطو٘ حيني لْ ِْ :املعاضا ي باملد اض ٍْ الص
 مجٔعّا. ّخطّ َهملعطو٘ حيني ٍْاظٌ ّثقًٔ ػَع  :ا٤ّل
: اخ##طاج ثقٔ##ً اليػ##اٛ ّالك##أاٌ ّا٤ىع##او ّاملْاؾ##ٕ معَ##ه ال  الث##اىٕ

مٔساٌ املعطو٘ بقكس ال#سفاع ّال#صب  يَ#ا ف#إخعاٍه از  #ع ّ #ل بالصل#٘        
العطب ل٢ْ  ساضا الييب قسٙ از ط مً ٍّايْاٌ ّالعاض ها مل ٓك  بُ ض

  سُٔ ّإلُ ّغسه ّا ازٗ اليػاٛ ّالكأاٌ يه .
 : اب ساٛ املؿطوني   معطو٘ حيني بايجْو  سٙ املػسنني .الثالث
: اخ ٔاض املؿطوني املاا  ٘ ّال ٔس مً  َ#٘ اخ ٔ#اض م #اٌ ّأّاٌ     الطابع

 . اـْٔط ا٤ّل لسفجطايجْو   
: فٞ معطو٘ حيني بعس ف ذ م ٘ ّؤاو ال#ييب قن#س ق#سٙ از     اـامؼ

ٛ٪ اِلخ٪قٳ  سُٔ ّإلُ ّغسه ب ػط ا٤قياو اليت   الأت ٍّْ ٓقْل ر ّ٪ُول٬  ٪ا
٫ٍّْوا ٌ٪ ظ٪ ٌٲ اِلا٪اٰطل٪ َوا ٍ٪ق٪ اِلا٪اٰطل٫ ٔا  . (1)دّ٪ظ٪

ا٤قياو ال  ُّ ٣ّٗ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٍصِ ا٦ٓ٘ أثياٛ ضمٔ
لثقًٔ  ً و ال الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ  ا٤ضض معجعٗ لُ ي ّظا ط

 ّغسه ّاملػسنني ّبؿاضٗ اليكط  سَٔه .
: مل  ط فع ا٤قْاىل بني أٍل الطاًٜ بالكرب ّ إ ٔل الق ال  الػازؽ

 خاق٘ مع امػاض ال فط ٍّعمي٘ ض ا٢ىل وطٓـ ّزخْيه ا٨غ٣و .

                                                           

 .81غطاٛ غْضٗ ا٨( 1)
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ّا٨ى ػاض باملػسنني   بسآاىل معطو٘ حيني ل٢ْ : ىعّل ا٤شٚ  الػابع
أٌ أىعه از  ع ّ ل  سٙ املػسنني بثااىل ضغْل از قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ   

ميَعم٘ ٍّْ ٓي#ازَٓه  ا٤ّل ّغسه   املٔساٌ اش مطىل  سُٔ ط٣ٜع املػسنني 
٫ُ ٰفّٕٓس ٍْه بالعْزٗ ال الق ال ّىعل وْلُ  عال ر ً٪  َلَقس٬ ى٪ك٪ط٪ُوه٬ الٖس ْ٪اٰط م٪

٬ُٔ ه٬  ّ٪ن٪اَوت٬  ٪َس ٝ٭ا  ٬ٔ ًٔ  ٪ي٬ُ ه٬ ؾ٪ ًٕ ٔاش٬ َأ ٬ج٪ا٪ ٬ُ ه٬ َوث٬ط٪ ٫ُ ه٬ َفَسه٬  ٫غ٬ ٬ٔ ٬ْو٪ ح٫ي٪ ٪ٓ ٪ّ ٗٱ  َوٰثري٪
٪ً ٬ٔ ٫ه٬ م٫س٬ٰبٔطٓ ّ٪ٖل  . (1) دا٤َض٬ض٫ ٰبن٪ا ض٪ح٫ا٪ت٬ ث٫هٲ 

 معطو٘ حيني ٍّل مً مْنْ ٔ٘ ٦ٓ٘ الاخث   ثااىل ّىكط املػسنني  
 :ىعه مً  َاىلاؾْاب 

با٨خااض  #ً اغ# جاب٘ املَ#ا طًٓ ّا٤ىك#اض      ب ساٛ إٓ٘ الاخثا : ا٤ّل
معطو٘ حيني با٨غ جاب٘ ز ّالطغْل ّ  جسٙ ٍصِ   ز ْٗ لعنْو املػسنني 

 ا٨غ جاب٘ بإمْض :
 : العْزٗ ال مٔساٌ الق ال . ا٤ّل
 : الثااىل   مْانع الق ال . الثاىٕ

 ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .: السفاع ّالصب  ً  الثالث
ّمً ا٦ٓاىل   معطو٘ أح#س أٌ ق#خابٔ٘ م#ً ا٤ىك#اض ٍّ#ٕ أو  ن#اضٗ       

ي أخصىل  سافع  ً ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  وع ىػأ٘ بيت 
ّأقٔات باؾطاح نطبَا ابً ونٝ٘  سٙ  ا قَا بعس أٌ قاض  سٙ بعس أم اض 

ٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه ل  ##ٌْ حج##٘  س##ٙ مع##سّزٗ  ##ً ال##ييب قن##س ق##سٙ از  س
املػسنني   معطو٘ حيني اليت  طىل بعس مخؼ غ#يْاىل م#ً ّو#ْع معطو#٘     

صِ ي# أحس  ي ونا أٌ اىَعاو املػ#سنني   معطو#٘ أح#س ّى#عّل ا٦ٓ#اىل بٔ#اٌ       
ي  ّاؤ٘ مً الف#طاض ٓ#ْو ح#يني   ي ّل  ٌْ  ايعمي٘ ّأنطاضٍا ل٢ْ ضمح٘ از

 ٌٍَّوُ ًَػَُّْهُ إِاْ ذَؽَُّؤٌَيُُْ تِئِأِْوِ ؼَرََّ إِاَ  نَشٍِْرُُْ ًَذَنَازَػْرُُْ نِدِ  ًٌََمَُّْ صََُّلَىُُْ وال  عال ر

 َِْٕفِ ًَػَصَْْرُُْ ِِْٓ تَؼُِّْ َِا َْضَ وُُْ َِا ذُؽِثوٌَْ ِِنْىُُْ َِْٓ ُّفُُِّّ  ٌُّؤَْْا ًَِِدنْىُُْ َِدْٓ ُّفِّدُُّ    

                                                           

 .25غْضٗ ال ْب٘ ( 1)
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إِاْ *ٍِدَْىُُْ ًٌََمَددُّْ ػَفَدا ػَددنْىُُْ ًَ ٌٍَّدوُ اًُ نَىْددًٍ ػٍََدَ  ٌُّْددؤِِْنِنيَ     ٓمِدفَجَ شُددُم صَدفَنَىُُْ ػَددنْيُُْ ٌَِْثْرَ  

 .(1)د ذُصْؼًَُُِّْ ًََٙ ذًٌٍََُْْ ػٍَََ َْؼٍَُّ ًَ ٌفمسٌُيُ َُّّْػٌُوُُْ نِِ ُْمْفَ وُُْ

املػسنٌْ ا٦ٓ٘ أ ٣ِ ول ْٓو ّلٔس#٘   الك#٣ٗ امل  ْب#٘ ّخ#اضج      الٔ سْ
 ّّٓا وْل زٌّ اغ نطاض شاىل ايعمي٘ .الك٣ٗ ل  ٌْ حطظّا مسا

معطو٘    ّمً ال اآً بني ٍعمي٘ املػسنني   معطو٘ أحس ّايعمي٘ اؾعٜٔ٘
 حيني ّ ِْ :

م#ْ   : وس٘  سز  ٔـ املػ#سنني   معطو#٘ أح#س اش و#اٌ  #سزٍه     ا٤ّل 
 ؿطٗ إ٢ي  اّٛا مع الييب ي ثين  ؿط ألفّا غاعناٜ٘ ي بٔينا قاض  سزٍه ا

 سُٔ ّإلُ ّغسه مً املسٓي٘ لغطض ف ذ م ٘ ي ّألفني مً مػسنٕ قسٙ از 
 الف ذ .

:  س##٘ خػ##اضٗ املػ##سنني   معطو##٘ أح##س  ##طا الطم##اٗ املػ##سنني    الث##اىٕ
م#ا    ي أضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه  فَٔامْانعَه اليت  عسَه 

  ٘ ٍج##ْو ثقٔ##ً ي اش  معطو##٘ ح##يني فق##س اىَ##عو املػ##سنٌْ لسنفا ##إٗ ّغ##ط 
 زفع٘ ّاحسٗ ّاملػسنٌْ ٓػريٌّ   الططٓق . خط ْا مً الْازٖ

ّمً ا٦ٓاىل أٌ املػسنني مل ٓيَعمْا   أٖ مً املع#طو ني غ#ْاٛ معطو#٘    
أحس أّ معطو٘ حيني ي ّفُٔ معجعٗ لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه   

 ٘ السفا ٔ٘ .الػيٯ
  ول مً املع#طو ني ث#ه ض #ْ َه    : ٍعمي٘ أوثط  ٔـ املػسنني  الثالث

 معطو٘ أحس مل ٓط عْا الَٔا .  ال مٔساٌ الق ال ي باغ ثياٛ أفطاز 
 ا##آً   ؤفٔ##٘ ّظم##اٌ ض ##ْع امليَ##عو اش  ##إخط ؾ##طط م##ً     ل: ا الطاب##ع

ي أما   معطو٘ حيني فاٌ الصًٓ    ايعمي٘ أبعسّاالكخاب٘ بالعْزٗ أّ أىَه 
ؾٔـ واىْا   غري واىْا ميطٌّ  سٙ ال#ييب  ىَعمْا مً الػطآا ا٤ّل مً اا

ّالط ##ْع ف ##اىْا ٓع##اؾٌْ  لسع##ْزٗق##سٙ از  سٔ##ُ ّإل##ُ ّغ##سه فٔ##س ٍْه 
زّابَه ل٩غ ساضٗ ّاشا ام يعت زاب٘ أحسٍه  ً ٍصِ ا٨غ ساضٗ ىعل  يَ#ا  
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ّأخص غٔفُ لٔقا ل زٌّ الييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإل#ُ ّغ#سه ّب#ني ٓسٓ#ُ     
 .(1) (الييب ٢ وصب * أىا ابً  اس املطس أىا ) ّالصٖ واٌ ٓيازٖ 

 ّض #ع ال#ييب  ي : اى َاٛ معطو٘ أحس بػاعني مً املػسنني و سٙ  اـامؼ
قخابُ مً  #ري أغ#طٚ أّ  ي#اٜه ي م#ع     قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأ

ٌ اليك#ط امل##اني   معطو##٘ ب##سض  خاْك##ىَ#ه ّ ن##ْو أٍ##ل املسٓي#٘ و##اىْا ٓػ   أ
ٓسٖ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه وال ّغْء ا٤غطٚ ّالغياٜه بني 

 زخْلُ املسٓي٘ ي أما   معطو٘ أحس فقس ض ع ّأقخابُ باؾطاحاىل الاسٔغ٘ .
أما   معطو٘ حيني فسه متض غا ٘  سٙ املعطو٘ ح #ٙ   #اثط املػ#سنٌْ    
حْل الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّق#اض  #سزٍه ث٣مثاٜ#٘ فق#ال ال#ييب      

 غريىل الطٓذ ّظحً ف  (2) (ا٦ٌ محٕ الْطٔؼّغسه ) قسٙ از  سُٔ ّإلُ
 املػسنٌْ بػ ٔي٘ ّ ع ّ عمي٘ .

ّأىَاضىل زفا اىل العسّ ي ثه ما لاثْا أٌ اىَعمْا  مل مييعَه مً الفطاض 
قطار ّاغ غاث٘ اليػاٛ ّالكأاٌ بَه ّقٔاح ّثْاٛ ي ا٤ىعاو ال#يت  #اّٛا   

ٍّ#ْ   ال#ث٣ثني م#ً     مالك بً  #ْي ْٓمٝص يبطأٖ ضٜٔػَه  بَا ال املعطو٘
ّأضاز از  ع ّ ل أٌ ىعُٓ ّالصًٓ ا اع#ِْي و#ال   ي  نطِ ٓف قط ال اـربٗ 

ُْ ذُِِْٓ ػَنْىُُْ بَْْ ًا ًَضَالَدْ ػٍََْْىُُْ  َٕضْ ُ تَِّا  عال ر ُْ نٍََ ُْ وَصْفَذُىُ ٍٓ إِاْ َْػْعَثَرْىُ ََ ؼُنَْْ ًٌََّْ

( شُددُم َْٔددََيَ  ٌٍَّددوُ سَددىِْنَرَوُ ػٍََددَ ضَسُددٌٌِوِ ًَػٍََددَ    52ٌرٌتددح/ضَؼُثَدددْ شُددُم ًٌََّْْددرُُْ ُِددُّْتِفَِّٓ )   

        َٓ ٌَْىداِنِفّ ََ ُء   ٌِدَه َظد ًََا َٓ َوَفدُفً   ٌَّدِذّ ًََػدذََّب   ًَْىدا  ُْ َذَف ٌَد َََي ُظُنٌَد   َْٔ ًَ ِِِننَي  ُّْؤ ٌْ   (3) د 

 . ياٜه  ا٤مْال   الػيب ّقاضىل اليػاٛ فْوعت
ّما  ّمعطو٘ حيني: ىعّل إٓاىل القطإٌ   ول مً معطو٘ أحس  الػازؽ

حيني ّضز غكْم معطو٘ أحس أوثط  سزّا ّأوثط وسناىل مما ّضز غكْم 
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ّق#اضىل  ي أؾ#س أشٚ  س#ٙ املػ#سنني م#ً معطو#٘ ح#يني        اش أٌ معطو٘ أح#س 
 .مْ ع٘ يه 

: معطو٘ أحس  عٛ مً حال  ام٘ ؼٔط باملػسنني   كً بإٌ أوثط  الثاىٔ٘
الياؽ   اؾعٓطٗ بني وافط ّميافق ي ّواٌ املٔل ال اليفاء ّمفأٍه ال ف#ط  
لٔؼ  ػريّا ي فنا أٌ ىا ٙ ضأؽ اليفاء  اس از بً أبٕ طْاًٜ ا٤ىكاضي 

 ي(1)(ما ىسضٚ  ٣و ىق #ل أىفػ#يا ٍ#ا ٍي#ا أَٓ#ا الي#اؽ      )ّمً معَه ّوال يه
 ح ٙ ض ع ث٣مثاٜ٘ ٍّه مْ ثسث  ٔـ املػسنني .

معطو٘ أحس لقاٛ مااضظٗ ّال خاو لسكفني ي لصا وال  عال  واىت:  الثالث٘
 .(2) دًََِا َْصَاتَىُُْ ٌَََّْ  ٌْرَمََ  ٌْعَّْؼَاِْ   ّقً معطو٘ أحس ر

ٛ٭  الطابع٘ : قريّضٗ معطو٘ أحس ّما فَٔا مً املْا غ ّالعرب مقسم٘ ّنٔا
 ّمسزّا لسنػسنني   الػيْاىل ال٣حق٘ ملعطو٘ أحس .

: اشا ىعلت ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘   معطو٘ غابق٘ فاىَا  يفع املػسنني    اـامػ٘
املعاضا ال٣حق٘ ي ّ  حال الػسه ي أما لْ ىعلت ا٦ٓ٘   معطو٘ ٢حق٘ فاىُ 

ّل يَ##ا مْ ع##٘ ّّغ##ٔس٘ مسآّ##٘  ٢ أث##ط ي##ا   املع##اضا الػ##ابق٘ ليعّي##ا   
غك##ْم ي فج##اٛىل ا٦ٓ##اىل ال ##ثريٗ ٨و ا##اؽ امل##ْا غ م##ً  س##ك املع##اضا 

إَِّٔدا نَرَؽْنَدا ٌَدهَ نَرْؽَدا     املعاضا ا٤ّل ل٩غ٣و ي ح ٙ أىُ اخ سً   وْلُ  ع#ال ر 

 .(3)دُِثِْنَا

ٍل   عسق بكسذ اؿسٓأ٘ أو بف# ذ م #٘ ي ٍّ#ْ ٢ ٓ ع#اضض م#ع ّضّز      
 إٓاىل خاق٘ ل ل ميَنا .

عطو٘  لري قٕ املػسنٌْ امل:  يعل إٓاىل القطإٌ وال ّأثياٛ ّ ق   الػازغ٘
مطا   العسه ي ّزض اىل الطفع#٘ ّالػ#نْ ي ّل#ٔؼ م#ً حك#ط ٤غ#ااب         

ّّغاٜل ٍصا ا٨ض قاٛ ي ّمً أظَطٍا ّأبَاٍا ىعّل إٓاىل القطإٌ ي ّما فَٔا 
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مً الس٢٢ىل الااٍطاىل ي ّو نل أثط ّمْن#ْ ٔ٘ ا٦ٓ#٘ القطإىٔ#٘   اض ق#اٛ     
 املػسنني   مياظل العسه ّ ٍّْا :

 ول إٓ٘ وطإىٔ٘ مط ا٘ مً العسه . : ٓط قٕ املػسنٌْ   ىعّل ا٤ّل
: مً املػسنني مً ٓي فع ّٓط قٕ بيعّل إٓ#٘ م#ً الق#طإٌ ي ّم#يَه      الثاىٕ

 ٓسعمُ ىعّل  سٗ إٓاىل وٕ ٓطظء مياظل ّزض اىل العسه .
: ٓط قٕ املػسنٌْ   ىعّل ول إٓ٘ مً القطإٌ مطا   ّزض #اىل   الثالث

 م عسزٗ .
ريٖ لسق#طإٌ ي فس#ٔؼ م#ً    املد اض ٍْ الثالث ي ٍّ#ْ م#ً ا٨ ج#اظ الغ#    ّ

 حكط ٤بْاب العسه املػ قطأٗ مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ مً  َاىل :
 لفاظ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ .: ضغه أ ا٤ّل
 : املهامني القسغٔ٘ ل٧ٓ٘ القطإىٔ٘ . الثاىٔ٘
 : املفأٍه ّاملػاٜل املػ قطأٗ مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ . الثالث٘

   معاىَٔا  ينٔ٘ ملس ٘ ا٨مياٌ .:    ٣ّٗ ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ّال سبط  الطابع٘
لُددًْ ىَددًْ ََّّْددرٌَُِ  ٌَّددذَِّٓ َّؼٍَُّْددٌَْ    ٍّ##ل م##ً مك##ازٓق وْل##ُ  ع##ال ر  

َٓ َٙ َّؼٌٍََُّْْ إََِّّٔا َّرَذَوَّفُ ًٌٌُُْْ   ٌَْٕثَابِ او ااؽ مػاٜل   ا٤مط باملعطّي  (1) دًَ ٌَّذِّ

ٍّْ بسخاظ إٓ٘ الاخث  ي اؾْاب ىعه يمً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ ّاليَٕ  ً املي ط 
  سٙ ّ ِْ :

 : ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل مً املعطّي ّاـري احملض . ا٤ّل
 : القعْز  ً  سأ٘ ىساٛ ضغْل از قسٙ از  سُٔ مً املي ط .الثاىٕ 

مط باملعطّي أمعطّي ّج مل٣واٗ العسّ مع وثطٗ اؾطّح : اـطّالثالث 
ي لٔ ٌْ ّ ْب السفاع  ً ا٨غ#٣و   الطخاٛه٣واٗ العسّ   حال الؿسٗ ّ

ًََْػُِّوً  ٌَيُُْ َِا  سْدرَََؼْرُُْ  ي وال  عال ر  حال الػطاٛ مً باب ا٤ّلْٓ٘ القطعٔ٘ 

ِِددْٓ لُددٌمجٍ ًَِِددْٓ ضِتَدداطِ  ٌََْْْددًِ ذُفْىِثُددٌَْ تِددوِ ػَددًُُّم  ٌٍَّددوِ ًَػَددًُُّموُُْ ًََمَددفَِّٓ ِِددْٓ     
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َٙ         دًُِٔيُِْ َٙ ذَؼٌٍََُّْٔيُُْ  ٌٍَّ  ُْ ْٔدُر َْ ًَ  ُْ ُْْى ٌَد ٌَفم ِإ ُّد ٍَّدِو  ٌ  ًِ ٍِْء ِندِ َسدِثْ ْٓ َبد ِِد َِا ُذنِفُمٌ   ًَ  ُْ ُُّي ٍَ َّْؼ ُو 

 .(1)دذُظٌٍََُّْْ

: لقس ّقفت إٓ#٘ الاخ#ث الك#خاب٘ ال#صًٓ خط #ْا ال مح#طاٛ       الطابع 
ا قاٌ لسعنل  شاىل ا٨حػاٌّيا٤غس بعس ْٓو مً معطو٘ أحس بإىَه أحػيْا 

معطّي ٍّْ أمط باملعطّي مً  ري  عاضض بٔيَنا بسخاظ او ااؽ املػسنني ّ
إِْم  ٌٍَّدوَ َّدىُِْفُ   ّ  ال يعٓ#ل ر ي  فعل ا٨حػاٌ مً ا٦ٓ٘ القطإىٔ٘ اليت   هنيُ

 . (2) دتِاٌْؼَُّْيِ ًَ ِٗؼََّْاِْ

ّمً ا٨حػ#اٌ أزاٛ الف#طاٜض ّالطأف#٘ ّمك#ازٓق الطمح#٘ بالي#اؽ          
 ِ  ً العسه ّال عسٖ .القْل ّالعنل ّال يع

ِْ إَِّٙ  ِٗؼََّْاُّْوال  عال ر لٔ ٌْ مً ا٨حػاٌ  (3) دىًَْ ظَََ ءُ  ِٗؼََّْا

 الصًٓ ٓ فهل بُ از  ع ّ ل  سٙ امل١مً أمْض :
 الثياٛ  سُٔ   القطإٌ ّ  اؿٔاٗ السىٔا .:  ا٤ّل

 بُ . ه: احػاٌ الياؽ لُ ّبطٍالثاىٕ 
 س#ٙ امل#١مً   الثْاب الععٔه ال#صٖ ٓ فه#ل از  #ع ّ #ل ب#ُ       الثالث :

   السىٔا ّا٦خطٗ.ّشضٓ ُ 
ّم##ً السط##ً   املق##او شو##ط ا٦ٓ##٘ ل٩حػ##اٌ م عقا##ّا ل٩غ## جاب٘ ز        

ّالطغْل مع وث#طٗ اؾطاح#اىل ي ف#٣ ال#سفاع ّوث#طٗ الق#طّح فٔ#ُ ٓ#ثين  #ً          
ً ا٨حػاٌ أّ ٓ ٌْ  يُ بس٣ّٓ ي ٢ّ ا٨حػاٌ ول بسٓ  ا٨غ# جاب٘ ز  ٣ّ  #

   السفاع . ّضغْلُ
 ىعه ٓ ٌْ العفْ  ً اؾيآ٘ أّ مطسقّا مً ا٨حػاٌ . 

                                                           

 .60غْضٗ ا٤ىفال  (1)
 .90غْضٗ اليخل  (2)
 . 60غْضٗ الطمحً  (3)



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   287

ّغ#سه   ّإل#ُ   ً ابً مػعْز وال : ويا أقخاب قنس قسٙ از  سٔ#ُ  ّ
ىعس ا٦ٓاىل بطو٘ ي ّأى ه  عسّىَا ؽْٓفّا . بٔينا مً مع ضغْل از قسٙ از 

 . ّغسه لٔؼ معيا ماٛ ّإلُ  سُٔ 
فإ ٕ هاٛ فْنعُ   اىاٛ ثه ّنع  يا : اطساْا مً معُ فهل ماٛ فقال لي

 ٓسِ فُٔ ي فجعل املاٛ ىطج مً بني أقابعُ . 
فؿ#طبيا مي#ُ . و#ال     يثه وال : حٕ  سٙ الطَْض املااضا ّالربو٘ مً از 

 .(1) ( اس از : ويا ىػنع قْىل املاٛ ّ ػأخُ ٍّْ ٓؿطب
إٓاىل القطإٌ ّاملعجعاىل اؿػٔ٘ ّاملطاز مً لفغ ا٦ٓاىل   اؿسٓث أ ٣ِ 

لسييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّم#ً العس#ه ال #سبط فَٔ#ا ي ّاؽاشٍ#ا      
بطو##٘ ّّغ##ٔس٘ لعٓ##ازٗ ا٨مي##اٌ ّ ط ٔ##  الي##اؽ با٨غ##٣و ّبع##ث اليف##طٗ    

 اليفْؽ مً ال فط ّا٨وام٘  سٙ اله٣ل٘ .
 سٙ بس#ْت املػ#سنني مطا #  العس#ه ّاغ# خقاوَه      ٍّل  سل إٓ٘ الاخث 

 مً ّ ِْ :ي لسثياٛ ي اؾْاب ىعه 
: ا٨غ جاب٘ ز  ع ّ #ل  س#ه ّخ#ري ق#ض ٍّ#ْ ّف#ق القٔ#اؽ         ا٤ّل

 ا٨ورتاىٕ .
 ال ربٚ : الصًٓ ٓػ جٔاٌْ ز م قٌْ .

 ز . ْاالكغطٚ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض اغ جاب
 .الي ٔج٘ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض م قٌْ 

 ّٓ ٌْ بسخاظ العسه ّفق القٔاؽ ا٨ورتاىٕ :   
 ال ربٚ : الصًٓ ٓػ جٔاٌْ ز  سناٛ .

 الكغطٚ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض اغ جابْا ز .
  الي ٔج٘ : املَا طٌّ ّا٤ىكاض  سناٛ .

 (2)دإََِّّٔا ََّْشََ  ٌٍَّوَ ِِْٓ ػِثَادِهِ  ٌْؼٍََُّاءُروال  عال
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 .28غْضٗ فاطط  (2)
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ا ااع ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ طا ٘ ّ: مً مكازٓق العسه  الثاىٕ 
ّميُ خ#طّج الك#خاب٘ خس#ً الع#سّ م#ع ؾ#سٗ       ي ّغسه ّالعنل ها ٓإمط بُ 

 طاحا َه ٤ٌ از  ع ّ ل أمط باـطّج ٍّْ ٓعسه ب سك اؾطاحاىل ي ّ  
 .(1) دًَ ٌٍَّوُ َّؼٍَُُْ ًََْْٔرُُْ َٙ ذَؼٌٍََُّْْال يعٓل ر

 أمْض : لٔ ٌْ مً  سه از   املقاو
 : ىعّل إٓ٘ الاخث  يس خطّج الكخاب٘ طا ٘ ز ّالطغْل . ا٤ّل

 : ؼنل الكخاب٘ أ ااٛ ّمؿاء الػفط مع ؾسٗ اؾطاحاىل .الثاىٕ 
: ق###خا٘ امل٣ٜ ###٘ لسك###خاب٘   ط###طٓقَه ال مح###طاٛ ا٤غ###س الثال##ث  

 ّ ْز َه ميَا . 
 : غ٣م٘ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ .الطابع 

ّوْع و ال   خطّج الييب قسٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ ّغ#سه     سو : اـامؼ 
 ّأقخابُ ال معطو٘ أحس .

 : فٞ ا٤ ط ّالثْاب الععٔه لسكخاب٘ .الػازؽ
: فه##ذ املي##افقني ّام## ٣ٛ وس##ْبَه ب##الغٔغ ّاؿػ##س ي ٍّ##ْ م##ً الػ##ابع 

 . (2) دلًُْ ٌُِذٌُ  تَِِْْظِىُُْمكازٓق وْلُ  عال ر

أ ٔال املػسنني امل عاوا٘ ٦ٓ٘ الاخث اليت   ه#نً الثي#اٛ   :  ٣ّٗ الثامً 
   سٙ الكخاب٘ .

 : ق٣ح امل١ميني ّبسْ َه مطا   ال قْٚ ّالٔقني.ال اغع 
:  سه از  ع ّ ل بعجع اـ٣ٜق  ً ا٨حاط٘ بالثْاب الععٔه العاؾط 

 . خطًٓالصٖ أ سٯِ لسن١ميني مً ا٤ّلني ّا٦
 
 
 

                                                           

 .232غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .119غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
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 اٌشخصٍتل ٔىْ اإلسخج بت 
لقس شوطىل إٓ٘ الاخ#ث ا٨غ# جاب٘ العام#٘ ٤م#ط از ّضغ#ْلُ   م#ْاضز       

 الق ال ّمقسما ُ ّزفع العسّ ّنطضِ .
ّ إ ٕ   القطإٌ ا٤ّامط العام٘ اليت   ْ ُ ل ل  ٔل مً املػسنني ل اقٙ 
حٔ##٘  ه##٘ ططٓ##٘ ال ٓ##ْو القٔام##٘ ي ٍّ##ْ م##ً أغ##طاض غ##٣م٘ الق##طإٌ م##ً    

و#ال  ع#ال    مياغك حو بٔت از اؿ#طاو  ال خطًٓ ّال اسٓل ّال غٔري ي ّ 
ّفُٔ ؾاٍس  سٙ ّ ْب الْوْي    طف#٘ ل#صا    (1) دنَئِاَ  َْنَىْرُُْ ِِْٓ ػَفَنَداخٍ ر

 . وال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه )اؿو  طف٘(
ٙٲ ق#سٙ از  سٔ#ُ    ) َٔس٬ىل٫ اليٲٰا# ٙٲ َوال٪ ؾ٪ ٓ٪ع٬ن٪ط٪ السِّٰٓس  ٪ً ًٔ ب٬ ّإل#ُ   ٪ا٬س٪ الطٲح٬ن٪

ًٔ اِلخ٪وِّ  ٪  ٫ُ ٬ً ى٪ج٬سٱ َفَإم٪ط٫ّا ض٪ ٣ّ٫ َفػ٪َإَل ٫ِ ى٪اؽٮ ٰم ّ٪َأ ٪ا  َ٘  .ّغسه ٰبع٪ط٪َف
ُ٘  :َفَقال٪  ٰٗ الكٳ#ا٬ٔذ َفَق#س٬ َأز٬ض٪َا     ي اِلخ٪وٳ  ٪ط٪َف َ٘  ٪ن٬ٕع َوا٬#ل٪ ق٪#٣َ ٬َٔس ٛ٪ َل ٬ً  ٪ا م٪

٬ْم٪ ٪ٓ ٬ً  ٪ع٪جٲل٪ ٰفٙ  ٓٲإو )م٪ ُ٘ َأ ٓٲاو٫ ٰمي٭ٙ ث٪٣َث٪ ٫ُ َأ ٬ً  ٪َإخٲط٪ َف#٣َ  ح٪جٲ ّ٪م٪  ُٰ ٬ٔ ًٔ َف٣َ ٔاث٬ه٪  ٪َس ٬ٔ
َ٪ا ٰفٙ اليٲأؽ ٫ٓي٪اٰزٚ ٰب ُٰ( . ث٫هٲ َأض٬ز٪ي٪ ض٪ ٣ّ٫ َفج٪ع٪ل٪  ٬ٔ  .(2) (ٔاث٬ه٪  ٪َس

ّفُٔ ز ْٗ لسنػسنني لسدطّج مً  طف٘ زفع٘ ّاحسٗ   قفخ٘  اازٓ#٘  
مؿطف٘ ٓؿاضا فَٔا ّفس اؿاج ٢ّ  قع ا٢ مطٗ ّاحسٗ   ول غي٘ ي ّ  ّوت 
ككْم ٍّْ  طّب الؿنؼ مً الْٔو ال اغع مً ؾَط شٖ اؿج٘ مً ول 

  او . 
الؿدكٔ٘ الكازضٗ مً الييب قنس ق#سٙ   ّالْقآا ّوثريٗ ٍٕ ا٤ّامط

شض وال از  سُٔ ّإلُ ّغسه ال بعض املػسنني ي ميَا مث٣ّ ما ّضز  ً أبٕ 
غسه   ح#طٗ املسٓي#٘ فاغ# قاسيا    ّّإلُ ويت أمؿٕ مع الييب قسٙ از  سُٔ )

ما ٓػطىٕ أٌ  يسٖ مثل  :ٓا أبا شض . وست لأك ٓا ضغْل از وال  أحس فقال

                                                           

 .189غْضٗ الاقطٗ  (1)
 .10/129غيً اليػاٜٕ  (2)
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ًٓ ا٢ ّ يسٖ ميُ زٓياض ا٢ ؾٔٝا أضقسِ لس٪ (1)أحس ٍصا شٍاا متهٕ  سٕ ثالث٘
 أٌ أوْل بُ    ااز از ٍ صا ٍّ صا ٍّ صا ( . 

 ً مئيُ ّ ً مشالُ ّمً خسف#ُ ث#ه مؿ#ٙ ث#ه و#ال ) اٌ ا٤وث#طًٓ ٍ#ه        
 ً مئيُ ّ ً مشالُ  -ا٤وسٌْ ْٓو القٔام٘ ا٢ مً وال ٍ صا ٍّ صا ٍّ صا 

 ّوسٔل ما ٍه ( .  -ّمً خسفُ 
م اىك ٢  ربح ح ٙ إ ٔك . ثه اىطسق   غْاز السٔل ح ٙ  :ثه وال لٕ 

 ْاضٚ فػنعت قْ ا وس اض فع ف دْفت أٌ ٓ ٌْ أحس  طض لسييب قسٙ 
از  سُٔ ّ غسه فإضزىل أٌ إ ُٔ فصوطىل وْلُ لٕ ) ٢  #ربح ح #ٙ إ ٔ#ك ( .    
فسه أبطح ح ٙ أ اىٕ وست ٓا ضغْل از لقس مسعت قْ ا ؽْفت فصوطىل 

 ع ُ ( . لُ فقال ) ٍّل مس
 ىعه .: وست 

شاا  ربٓل أ اىٕ فقال مً ماىل م#ً أم #ك ٢ ٓؿ#طا ب#از ؾ#ٔٝا       :وال  
 .(2) (زخل اؾي٘ وست ّاٌ ظىٙ ّاٌ غطء ؟ وال ّاٌ ظىٙ ّاٌ غطء

ّا٤قل   ا٤ّامط ّ ْب ا٨غ جاب٘ العام٘ يا غْاٛ  #اٛىل بك#ٔغ٘   
املفطز أّ اؾنع ي ّوصا ا٤قل   ا٤ّامط اـاق#٘ ا٢ أٌ ٓ#سل زلٔ#ل  س#ٙ     

لَددايَ ب##طأٍه  سٔ##ُ الػ##٣و رااضازٗ اؿك##ط ّاـك##ْم ي ّمي##ُ م##ا ّضز    

َِااَ  ذَفٍَ لَايَ َّاَْتَددِ  نْؼَدًْ َِدا     َّاتُنَِم إِِِّٔ َْضٍَ نِِ  ٌَّْنَاَِ َِِّْٔ َْاْتَؽُهَ نَأظُفْ

فَ#ْ وه#ٔ٘ ؾدك#ٔ٘ ٢     (3) دذُؤَِْفُ سَرَعُُِِِّٔ إِْْ بَاءَ  ٌٍَّوُ ِِدْٓ  ٌصمداتِفَِّٓ  

   طض    امل الط٠ٓا ّاملياو بسخاظ ال اآً   املقاو بني ض٠ٓا الييب اليت ٍٕ 
ل#ييب مث#ل   خط  #ري ا اىػاٌ إ ٚالْحٕ ّض٠ٓا  ام٘ الياؽ ي فسْ ضإ ؾعا٘ مً

ف٣بس مً  إّٓسَا ٤ىَا ض٠ٓا اىصاض   هنً ال خصٓط ي وإىُ ٓصبذ ّلسِ  ِض٠ٓا

                                                           

 .أٖ متط ث٣ث لٔإل  (1)
 .5/2267قخٔذ الاداضٖ  (2)
 .102غْضٗ الكافاىل  (3)
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ّا٨نطاض بُ ي ّ كطي ض٠ٓا ا٨ىصاض بالس اٛ ّالكسو٘ ي  لسمً ا٨غاٛٗ لسْ
 ّوس   ٌْ الط٠ٓا مً ا٤نغاث .

٢ّ ؽ ل ا٨غ جاب٘ با٤ّامط اش  ؿنل اليْإٍ ّاملاازضٗ ال ا٨م ياع 
 نا ىَٙ از  ع ّ ل ضغْلُ  يُ ي ّمً ا٨ جاظ   بعث٘ الييب قنس قسٙ 

ّو#س  از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّالؿْاٍس  سٙ قسء ىاْ ُ فٞ اليَٕ   م#ْاضز  
ٚ   ؾطط مً ز  سَٔا ا  ا ّمل و# و  ّالط اٜ#  ي   الياؽ ي ّميَ#ا ا ا#اع اي#ْ

 ي امنا أظَطّا الطا ٘ ّا٨غ جاب٘ ز  ع ّ ل. ٙ اليَٕ فَٔااملػسنٌْ  س
 ً أىؼ وال : ويت غاوٕ القْو   مي#عل أب#ٕ طسخ#٘ ي في#عل ؼ#طٓه      )

اـنط ي فيازٚ مي#از ي فق#ال أب#ْ طسخ#٘ : اخ#طج ف#اىعط م#ا ٍ#صا الك#ْىل؟          
 فدط ت فقست : ٍصا مياز ٓيازٖ : أ٢ اٌ اـنط وس حطمت .

فقال ل#ٕ : اشٍ#  فإٍطوَ#ا . و#ال : فج#طىل   غ# ك املسٓي#٘ ي و#ال :          
 .طٍه ْٓمٝص الفهٔذ الاػط ّال نط ّواىت مخ

لٔؼ  س#ٙ   }فقال بعض القْو : و ل وْو ٍّٕ   بطْىَه ي فإىعل از  
 .(2) (ا٦ٓ٘ . (1){الصًٓ إميْا ّ نسْا الكاؿاىل  ٫ياح فٔنا طعنْا . . . 

ل : اقطاذ ىاؽ اـنط ْٓو أح#س ي ث#ه و س#ْا     ً  ابط بً  اس از وا)
 .(3) (ؾَساٛ

  ُ  ّ اني إٓ٘ الاخث ا٨غ جاب٘ العام٘ مً الكخاب٘ ز  ع ّ #ل ّضغ#ْل
 ّ  أؾق ا٤حْال مً  َاىل :

: خطّج الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاملػسنني وا#ل ٓ#ْمني    ا٤ّل
 مً املسٓي٘ ال مْنع  ال أحس .

 اـطّج ٍْ الق ال ّقاضب٘ العسّ ال افط .: غيدٔ٘ ٍصا الثاىٔ٘ 
 : انعال ثسث  ٔـ املػسنني ّغط الططٓق ال معطو٘ احس .الثالث٘ 

                                                           

 .93غْضٗ املاٜسٗ  (1)
 .2/465السض امليثْض  (2)
 .2/465السض امليثْض  (3)
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: ػس##ٕ  س##٘ ٍ##صا ا٨ن##عال ٍّ##ْ اليف##اء ّاضازٗ امل ##ط ّال ٔ##س  الطابع##٘ 
 بطغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّأقخابُ مً املَا طًٓ ّا٤ىكاض .

 ٔـ املؿطوني  سٙ خاب مع العسه ب ثطٗ ّٓاعث  سٙ ا٨نعال ّا٨ىػ
فجاٛ القطإٌ ّالػي٘ باليَٕ  يَا مع لعّو حػً ال ْول ي ال ؿا٠و ّالطريٗ 

َِا َْصَابَ ِِْٓ ُِصِْثَحٍ وال  عال ري  سٙ از ي ّ فْٓض ا٤مْض الُٔ غاخاىُ 

نِددِ  َٕضْ ِ ًََٙ نِددِ َْْٔفَُِّددىُُْ إَِّٙ نِددِ وِرَددابٍ ِِددْٓ لَثْددًِ َْْْ َٔثْفََْىَددا إِْم اٌَِددهَ  

َّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ   ظْرَنِثُدٌ  وَدصِريَ  ِِدْٓ  ٌظَّدٓأ     ّوال  عال ر (1)دػٍَََ  ٌٍَّوِ ََِّّريٌ

 . (2) دإِْم تَؼَُْ  ٌظَّٓأ إِشٌُْ

 ّغسه:ّإلُ  ً حاضث٘ بً اليعناٌ وال : وال ضغْل از قسٙ از  سُٔ )
فقال ض ل ما ٓصٍاًَ  :ث٣ث ٢ظماىل ٤ميت : الطريٗ ّاؿػس ّغْٛ العً 

ٓا ضغْل از ممً ًٍ فُٔ؟ وال : اشا حػسىل فاغ غفط از ي ّاشا ظييت ف٣ 
 .(3) (ؼقق ي ّاشا  طريىل فامٔض

 حبث حأسخيً 
 ّ َني :ا٦ٓ٘ أّل   د  ٌَّذَِّٓاملقكْز مً لفغ رو نل 

:  نْو الكخاب٘ مً امل#١ميني ي ّؤ#س م#ً امل#١ميني لٔد#طج ال#صًٓ        أ٢ّّ
ىافقْا الصًٓ ز اٍه الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّالكخاب٘ ال ال#سفاع  
ّالق ال   معطو٘ أحس ي ّل يَه مل ٓػ جٔاْا لسس ْٗ اليآْ٘ اش ام يعْا  ً 

ُُ لِرَاًٙ َٙذَّثَؼْنَاوُُْالعسّ ي ّوالْا ر لقاٛ أٖ أىَه مل ٓقطعْا عسّث الق ال  (4) دٌٌَْ َٔؼٍَْ

 ْٓمٝص ف٣ حا ٘ أٌ ٓ خنسْا  ياٛ ّمؿاء الػفط ي ّ عطٔل ا٤ نال .

                                                           

 .22غْضٗ اؿسٓس  (1)
 .12غْضٗ اؿجطاىل  (2)
 .9/457السض امليثْض  (3)
 . 167غْضٗ إل  نطاٌ  (4)
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: املطاز مجٔع الصًٓ حهطّا معطو٘ أحس ممً لْا مً الق ل فَٔ#ا ي  ثاىّٔا 
 .فسه ىافْا مً مجع املؿطوني 

ي ّو#س  املد اض ٍْ الثاىٕ ٨ضازٗ املعي#ٙ ا٤ #ه خاق#٘   مق#او ا٤ #ط      ّ 
  طض لفغ الصًٓ   إٓ٘ الاخث م#ط ني ي ّظ#اٍط اليػ#ا٘ بٔيَن#ا ٍ#ٕ العن#ْو       

 .ّاـكْم املطسق ي ّغٔإ ٕ معٓس و٣و   اؾعٛ ال الٕ باب غٔاء ا٦ٓاىل
 واٌ الكخاب٘ ْٓمٝص  سٙ أوػاو :ّ

 ّوا سْا فَٔا . أحس : الصًٓ خط ْا ال معطو٘ا٤ّل 
ضأؽ اليفاء  اس از ب خطٓض : الصًٓ اىػخاْا مً ّغط الططٓق الثاىٕ 

ب##ً أب##ٕ ب##ً أب##ٕ غ##سْل بسخ##اظ املعي##ٙ الع##او لسك##خابٕ ٍّ##ْ ال##صٖ ىط##ق    
 الؿَاز ني ّضأٚ الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .

وعسّا  ً اـطّج  ً املعطو٘ لهطض و#املطٓض ّالؿ#ٔذ    ً: الصٓالثالث 
َٙ ََّّْرٌَُِ  ٌْمَاػًَُُِّْ ِِْٓ  ٌُّْؤِِْنِنيَ غَْْفُ ًٌُِِْْ  ٌىَّفَضِ ي وال  عال رال اري 

ًََْٔفَُِّديُِْ   ًَ ٌُّْعَاىًَُُِّْ نِِ سَثًِِْ  ٌٍَّوِ تِىٌََِْ ٌِيُِْ ًََْٔفَُِّيُِْ نَىًََّ  ٌٍَّوُ  ٌُّْعَاىَُِِّّٓ تِدىٌََِْ ٌِيُِْ 

 . (1) دػٍَََ  ٌْمَاػَُِِّّٓ دَضَظَحً ًَوٍُةا ًَػََُّ  ٌٍَّوُ  ٌْؽَُّْنََ

ّٓيقػه الصًٓ خط ْا ال معطو٘ أحس ممً ّضز شوطٍه   القػه ا٤ّل 
 أ ٣ِ ال أوػاو :

  : الصًٓ بازضّا ل٩غ جاب٘ ز ّضغْلُ   اليفري ملطاضزٗ الع#سّ   ا٤ّل
ٓ٘ الػٔاء أٖ ا٦ٓ٘ الػابق٘ إالصًٓ شوطّا    حس ي ٍّهالْٔو ال الٕ ملعطو٘ أ

 ّ سزٍه ماٜ اٌ ّغاعٌْ .
: ال##صًٓ اغ ؿ##َسّا   معطو##٘ أح##سي فس##ه ٓع##ْزّا ال املسٓي##٘      الث##اىٕ 

ّ سزٍه غاعٌْ  ي ّمل ٓغازض الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أضض معطو٘ 
ظ#طاحَه اى#ُ ل#ٔؼ    ظمس#ٍْه  ّو#ال ) ي أحس ا٢ بعس أٌ واو ب#سفيَه ب#سماَٜه   
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م سْو ٓ سه   از  عال ا٢ ٍّْ ٓإ ٕ ْٓو القٔام٘ لْىُ لٌْ زو ّضوُ ضٓذ 
 .(1)(مػك

ّوس اغ خهط الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه القطإٌ ّوطاٛ #ُ ح #ٙ     
ماو أقخابُ ألسقطإٌ فا عسِْ  أىعطّا أوثط ٢١ٍٛ مجعّاؤفٔ٘ السفً ي فقال )

 .(2) ( ث٣ث٘ ّا٢ثيني   القرب  القرب ّواىْا ٓسفيٌْ ال
ّمً ا٦ٓاىل أٌ شوطٍه باء بني املػسنني ّاملػسناىل ٓإ ٌْ م#ً مؿ#اضء   
ّمغاضب ا٤ضض لعٓاض َه ي ٍّْ مً مكازٓق و#ْل ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ     

ُٰ ّإلُ ّغسه ) ٬ٔ ٫ُ  ٪َس ُٰ ق٪ٓسٙ الٓس ٌٯ ض٪غ٫ْل٪ الٓس  ٪َسٙ اِلَق ٬َسٙ  ّ٪غ٪ٓسه٪ َلنٯا َأؾ٬ط٪ي٪ّإلُ َأ
٬ْو٪ ُأح٫سٱ ٪ٰٓٛ ٍ٪٫١َلا َٔٔسٮ  ٪َسٙ   .(3)(ي َوال٪ َأى٪ا ؾ٪

: الصًٓ ض عْا مً معطو٘ أحس ّمل ٓػ طٔعْا اـ#طّج   الٔ#ْو    الثالث
 ال الٕ ال معطو٘ محطاٛ ا٤غس لؿسٗ  طاحا َه .

: الصًٓ حهطّا معطو٘ أحس ّوا سْا ؼت لْاٛ ضغْل از ق#سٙ  الطابع 
 ا٤غس لػ#ا  أخ#ط  #ري   لُ ّغسه ّل يَه مل ىط ْا ال محطاٛ از  سُٔ ّإ

 ؾسٗ اؾطاحاىل .
ال مح##طاٛ   طج#يُ خ# ### طج ال معطو#٘ أح#س ّل   ### : ال#صٖ مل ى اـامؼ 

خٔينا ىسب الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه أقخابُ ال املػري لسقاٛ ا٤غس ف
 سّوهي ٢ّ ىطج أمط ب٢ّ٣ أٌ ٓيازٖ: اٌ ضغْل از ٓإمطوه بطس  العسّ )

 .(4) (معيا ا٢ مً ؾَس الق ال با٤مؼ
ّواٌ  ابط بً  اس از ا٤ىكاضٖ مل وهط معطو٘ أحس ي امن#ا حه#طٍا   

فاغ# إشٌ  #ابط ال#ييب ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ       ُيأبِْ ّاغ ؿَس فَٔا مع ورب غي
 :غسه ّشوط ث٣ث مػاٜل م ساخس٘ ٍّّٕ

                                                           

 . 1/428 ٌْٔ ا٤ثط  (1)
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 .قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسهْل از : ح  حهْض أٖ مؿَس ٓؿَسِ ضغا٤ّل 
اش أٌ أباِ  اس ي  : بٔاٌ  س٘ ّغا  ؽسفُ  ً حهْض معطو٘ أحسالثاىٔ٘ 

وال: ّاز بً  نطّ بً حطاو ا٤ىكاضٖ أمطِ بالاقاٛ  سٙ غاع أخْاىل لُ ي )
ٓا بين اىُ ٢ ٓياغٕ لٕ ّ ٢ لك أٌ ىرتا ٢١ٍٛ اليػْٗ ٢ ض ل فًَٔ ّ لػت 

ّ غ#سه  ف دس#ً   ّإل#ُ  بالصٖ أّثطا باؾَاز مع ضغْل از ق#سٙ از  سٔ#ُ   
 .(1) ( سٙ أخْا ك ف دسفت  سًَٔ

از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ؾ#ابط أٌ ى#طج م#ع ضغ#ْل از      فاشٌ ضغْل
غسه ّاغ عنل ضغْل از قنس ق#سٙ از  سٔ#ُ ّإل#ُ    قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّ

ثيني ّالث٣ثاٛ ّا٤ضبع#اٛ   مح#طاٛ   سٓي٘ ابً أو وسثْو ّأواو ْٓو ا٨ّغسه امل
 :ل٘ ال وفاض وطٓـ ّ ريٍه مً ّ ِْا٤غس ثه ض ع ال املسٓي٘ ٨ طاٛ ضغا

 : مل ىػط الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّاملػسنٌْ معطو٘ أحس.ا٤ّل
 : بٔاٌ طا ٘ املَا طًٓ ّا٤ىكاض ز ّضغْلُ .اىٕ الث

 :  فاىٕ املَا طًٓ ّا٤ىكاض   غأل از .الثالث 
اغ سام٘ أثط ّىفع ىكط املػسنني   معطو٘ بسض ّغقْط غ#اعني   :الطابع 

و ٣ّٔ ّمثسَه مً ا٤ّؽ مً وفاض    سك املعطو٘ ّاليت مل ٓ ً بٔيَنا ّبني 
 مْنْع إٓ٘ الاخث ا٢ مْ غي٘ .

لقس أىعل از  ع ّ ل  سٙ املػسنني امل٣ٜ #٘ م#سزّا ٓ#ْو معطو#٘ ب#سض ي      
ّ ْىّا لسنػسنني ْٓو معطو٘ أحس ّما  ل  ٌْ شاىل املعطو٘ ّاليكط فَٔا مسزّا

ًٌََمَُّْ بعسٍا ّمً أغطاض ىػا٘ اليكط   معطو٘ بسض ز  ع ّ ل بقْلُ  عال ر

قريّضٗ ٍ#صا اليك#ط  ه#سّا لسنػ#سنني   معطو#٘ أح#س ي        (2) دَٔصَفَوُُْ  ٌٍَّوُ تِثَُّْضٍ

ّبا ثّا يه لسدطّج خسً العسّ ال محطاٛ ا٤غ#س بع#س معطو#٘ أح#س بٔ#ْو      
س ّمل ٓيقطع اليفع مً ٍصا اليك#ط غك#ْم مْن#ْع إٓ#٘ الاخ#ث ب#ل       ّاح
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ٍْ إضٓذ مؿطي ّمسز ٤ ٔال املػسنني مييعَه الاؿاضٗ ي ّٓس ٍْه لس قْٚ 
      ّأزاٛ الْ ااىل العاازٓ٘ .  

 حبث أصىيل يف إٌهً 
 اٛىل إٓ٘ الاخ#ث بك#ٔغ٘ اؾنس#٘ اـربٓ#٘ ي ّل#ٔؼ فَٔ#ا أم#ط اّ ىَ#ٕ ي         
ّل ً ٍصا ٢ مييع مً اغ قطاٛ ا٤ّام#ط ّالي#ْإٍ م#ً مفَ#ْو ّز٢ل#٘ شاىل      

ي ٍّ#ْ م#ً    ّ اٛىل إٓ٘ الاخ#ث بك#ٔغ٘ اـ#رب الاا #ث  س#ٙ الفع#ل      ا٦ٓ٘ ي 
 س٘  ثه   اني اـرب لٔ هنً   مفَْمُ ا٤مط أّ اليَٕا جاظ القطإٌ بإٌ ٓإ ٕ 

ّغا  ٍصا اليَٕ ي ّٓ ٌْ ول ميَنا زضغّا   العسْو ّال فقُ   ال#سًٓ ي  
 ّّغٔس٘ مااضو٘ ل٥خص بإٓسٖ املػسنني ال غال الك٣ح ّايسٚ ّالطؾاز .

لقس أضاز از  ع ّ #ل أٌ   #ٌْ ا٤ّام#ط ّالي#ْإٍ ال#ْاضزٗ   إٓ#اىل       
عاضي ا٨غ٣مٔ٘ ي القطإٌ  امع٘ لسعسْو ّمياغا٘ ٨ض قاٛ املػسنني   غسه امل

قٔغ اليَٕ   القطإٌ ي ّميَا ما ٓ ٌْ ىَٕ ؼطٓه ّميَ#ا م#ا ٓ #ٌْ     ّ  اآً
 ىَٕ  يعُٓ .

 ّ  عسز اؾَ٘ اليت ٓ ْ ُ الَٔا اليَٕ القطإىٕ ل ؿنل :
 :  ْ ُ اليَٕ لسياؽ مجٔعّا ي بسخاظ أٌ  س٘ خسقَه ٍٕ  ا#ازٗ  ا٤ّل

لسنْاى#ع ال#يت ؼ#ْل زٌّ ٍ#صِ     از  ع ّ ل ي فٔإ ٕ اليَٕ مقسم٘ ّاظاح#٘  
 العاازٗ .

احسٚ ّ ؿطًٓ م#طٗ   الق#طإٌ    (1) دَّاَّْويَا  ٌنماالُفاٌ وست وس ّضز لفغ ر 

لُدًْ  لٔؼ فَٔا ىَٕ امنا ٍٕ أّامط ّبٔاٌ ّؼصٓط ّاى#صاض ون#ا   وْل#ُ  ع#ال ر    

نَئََِّّٔا َّيْرَُُِّ ٌِنَفَِّْوِ ًََِدْٓ  َّاَّْويَا  ٌنماالُ لَُّْ ظَاءَوُُْ  ٌْؽَكو ِِْٓ ضَتأىُُْ نََّْٓ  ىْرٍََُّ 

 . (2) دضًََّ نَئََِّّٔا َّىًُِّ ػٍََْْيَا ًََِا ََْٔا ػٍََْْىُُْ تٌَِوًٍِْ
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اؾْاب وس  ْ ُ اليَٕ ال الياؽ مً  ري قٔغ٘ اليساٛ أ ٣ِ ي ونا   
 .(1) دًََْْٔرُُْ َٙ ذَؼٌٍََُّْْنََٚ ذَىْفِتٌُ  ٌٍَِّوِ  َِْٕصَايَ إِْم  ٌٍَّوَ َّؼٍَُُْ وْلُ  عال ر

:  فهل از  ع ّ ل ب ْ ُٔ خطاب اليَٕ ال الييب قنس قسٙ الثاىٕ 
 از  سُٔ ّإلُ ّغسه ٍّْ  سٙ وػنني :

 : ما ٓ ٌْ خاقّا بالييب قنس قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه .أ٢ّّ 
 : ما ٓ ٌْ  امّا لسنػسنني ّاملػسناىل .ثاىّٔا 

قػنني أ ٣ِ ي فا٤قل ٍْ الثاىٕ غْاٛ  اٛ بكٔغ٘ ّلْ زاض ا٤مط بني ال
افعل أّ اؾنس٘ الؿططٔ٘ أّ بصاىل قٔغ٘ اليَٕ ٢  فعل ي أّ اؾنس٘ اـربٓ٘ 

َّاَّْويَدا  ٌنمثِدِو إِاَ  وٍََّمْدرُُْ    اليت ٓػ قطأ مً مفَْمَا اليَٕ ي ونا   وْلُ  عال ر

ٌ   ٌْؼِددُّمجَ ًَ ذَّمُددٌ   ٌٍَّددوَ ضَتمىُددُْ َٙ ذَُْفِظُددٌىُٓم ِِددْٓ  ٌنأََّدداءَ نٍَََِّمُددٌىُٓم ٌِؼِددُّمذِيِٓم ًََْؼْصُدد

تٌُُْذِيِٓم ًََٙ ََّْفُظَْٓ إَِّٙ َْْْ َّىْذِنيَ تِفَاؼِشَحٍ ُِثَْأنَحٍ ًَذٍِْهَ ؼًُُُّدُ  ٌٍَّدوِ ًََِدْٓ َّرَؼَدُّم    

ُ ٌَؼًََّ  ٌٍَّوَ ُّؽْ ّونا   وْلُ  عال  (2)د ُِّزُ تَؼَُّْ اٌَِهَ َِْْفَ ؼًُُُّدَ  ٌٍَّوِ نَمَُّْ ظٍَََُ َٔفََّْوُ َٙ ذَُّْضِ

اش ٓطاز مً ا٦ٓ#٘ : ٢ّ  عج#ا ه أم#ْايه        (3) دًََٙ ذُؼْعِثْهَ ٌََِْْ ٌُيُُْ ًًَََْْٙدُىُدُْ ر

 اؿٔاٗ السىٔا ٤ىَا غا  لعصابَه .
: اليَٕ املْ ُ ال املػ#سنني ّاملػ#سناىل  ام#٘ غ#ْاٛ   أب#ْاب       الثالث

َّاَّْويَا  ٌَّدذَِّٓ ََِنُدٌ    املعام٣ىل أّ ا٤ح او ي ونا   وْلُ  عال ر العاازاىل أّ

 َْٔفِمٌُ  ِِّما ضَزَلْنَاوُُْ ِِْٓ لَثًِْ َْْْ َّىْذَِِ ٌٌََّْ َٙ تَْْغٌ نِْوِ ًََٙ مٍَُّحٌ ًََٙ بَدفَاػَحٌ ًَ ٌْىَدانِفًَُْ  

 .(4) دىُُْ  ٌظَّاٌٌَُِّْ
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 ا٦ٓ#٘ أ #٣ِ بآٓ#٘ الاخ#ث ال#يت  #اني       ّوس ػسٙ ام ثال املػسنني ملهامني
اغ جاب َه ليساٛ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّو ايه الصًٓ وفطّا 
ي فَه مل ٓ  فْا با  ياب ٢ّٓ َه امنا وامْا بق #ايه   معطو#٘ أح#س ي ث#ه     

ًََٙ ذَيِنٌُ  خط ْا ٓطاضزّىَه   الْٔو ال الٕ ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ر

 .(1) دؽٌََُْٔ  ًََْْٔرُُْ  َٕػًٌٍََََْْْٙ ذَ

ًََٙ ّوس ٓ ْ ُ اليَٕ لسنػسنني مً  ري لغ٘ اليساٛ ي ونا   وْلُ  عال ر

ذُعَددادٌٌُِ  َْىْددًَ  ٌْىِرَددابِ إَِّٙ تِدداٌَّرِِ ىِددَِ َْؼََّْددُٓ إَِّٙ  ٌَّددذَِّٓ ظٍََُّددٌ  ِِددنْيُُْ ًَلٌٌُُددٌ  ََِنمددا   

 .(2)د ًََُِْْٔيَ إٌَِْْىُُْ ًَإٌَِيُنَا ًَإٌَِيُىُُْ ًَ ؼٌُِّ ًََٔؽُْٓ ٌَوُ ٌٍََُُِِّّْْتِاٌَّذُِ َُِْْٔيَ إٌَِْْنَا 

ّأَٓنا أوثط اليَٕ املْ ُ ال الييب قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه ّٓطاز ميُ 
  ام٘ املػسنني أو اليَٕ املْ ُ ال املػسنني ي املد اض ٍْ الثاىٕ .

ٌ الس٢ل#٘ ّاملْ ع#٘ ّالغآ#٘    بٔ#ا  ٢ّبس مً ا طاٛ احكأٜ٘   املقاو م#ع 
ل ي بسخ##اظ و##اىٌْ ٍّ##ْ أٖ احك##أٜ٘   الق##طإٌ  ػ## ياط ميَ##ا مػ##اٜ    ميَ##ا

 .ّأح او
ٍّل ٓسعو اؾن#ع ّالفك#ل ب#ني ٍ#صِ الي#ْإٍ  ّشو#ط و#ل ىَ#ٕ مْ #ُ          
لسنػسنني  س#ٙ م#ْ مػ# قل ي اؾ#ْاب ٢ م#اىع مي#ُ ي ٍّ#ْ زضاغ#٘ وطإىٔ#٘          

 ّٓ ٌْ ٍصا اليَٕ  سٙ أوػاو : مػ فٔه٘  ػ قل بصوط ول ىَٕ   القطإٌ ي
َّاَّْويَدا  ٌَّدذَِّٓ ََِنُدٌ  َٙ ذَرََِّدذًُ      اليساٛ ونا   وْل#ُ  ع#ال ر  : اليَٕ بعس  أ٢ّّ

ًٙ ًَدوً  َِا ػَنِرُُّْ لَُّْ تََُّخْ  ٌْثَِْىَاءُ ِِْٓ َْنٌَْ ىِيُِْ ًََِا ذُ ُْ َٙ َّىٌٌَُْٔىُُْ مَثَا َْفِِ تََِأَحً ِِْٓ دًُِٔىُ

 ثه  عق  اليَٕ لُ . (3) دضُىُُْ َْوْثَفُصًُُُّ

 : اليَٕ بكٔغ٘ )٢  فعل( بإٌ ٓقرتٌ الفعل املهاضع ب# )٢(اليأٍ٘ .ثاىّٔا 
                                                           

 . 139غْضٗ إل  نطاٌ  (1)
 .46غْضٗ العي اْىل  (2)
 .118غْضٗ إل  نطاٌ  (3)
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: ّضّز اؾنس##٘ اـربٓ##٘ ه##ا ٓ##سل  س##ٙ اليَ##ٕ ّاملي##ع ون##ا   وْل##ُ  ثالث##ّا 
ىِدًَّ ٌَِِْْدفِ  ٌٍَّدوِ تِدوِ ًَ ٌُّْنََْنِمَدحُ ًَ ٌٌَّْْلُدٌاَجُ       ؼُفأَِدْ ػٍََْْىُُْ  ٌَّْْْرَدحُ ًَ ٌدُّمَُ ًٌََؽْدُُ  ٌَِْنَِّدفِ ًََِدا ُْ      عال:ر

ْْ ذََّْرَمَِّْ ًَ  ٌَّمثُغُ إَِّٙ َِا اَوَّْْرُُْ ًََِا اُتِػَ ػٍَََ  ٌنوصُةِ ًََْ ِْؽَحُ ًََِا َْوَ ٌُّ  تِإَزََِْٙ ًَ ٌُّْرَفَدأَّحُ ًَ ٌنَم

َٓ وَفَ ََ َّ ِسَ  ٌَّذِّ فًُ  ِِْٓ دِّنِىُُْ نََٚ ذََْشٌَْىُُْ ًَ مْشٌَِِْٔ  ٌٌَََْْْ َْوٍَّْْدُ ٌَىُُْ اٌَِىُُْ نَِّْكٌ  ٌٌَْْْ

ََ دِّنَا نََّْٓ  ضَُْفم نِِ َََِّْصَحٍ غَْْفَ  ُْ ِٔؼَّْرِِ ًَضَضِْدُ ٌَىُُْ  ِٗسَْٚ ُْ ًََْذَّّْْدُ ػٍََْْىُ دِّنَىُ

 .(1) دُِرَعَأِ ٍ ٌِئِشٍُْ نَئِْم  ٌٍَّوَ غَفٌُضٌ ضَؼٌُِْ

ّونا ّضز اـ٣ي   ز٢ل٘ ا٤مط  سٙ الْ ْب أّ ا٨غ خااب أّ ا٤مط 
اؾامع ينا  ي ّمْنْ ٔ٘ القطٓي٘ الكاضف٘   املقاو ي فإىُ ّوع اـ#٣ي    
اليَٕ ٍل ٓسل  سٙ ال خطٓه أّ ال طاٍ٘ أّ ا٤مط اؾامع ينا ي ّاملد اض أىُ 

وْل#ُ  ع#ال     ّٓ#سل  يٓسل  س#ٙ ال خ#طٓه ا٢ م#ع القطٓي#٘ الك#اضف٘ لس طاٍ#٘       
 س#ٙ   (2) دَّاَّْويَا  ٌَّذَِّٓ ََِنٌُ  َٙ ذَىْوٌٍُُ   ٌفأتَا َْضْؼَانًا ُِىَاػَفَحً ًَ ذَّمٌُ   ٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ ذُفٍِْؽٌَُْر

 .حطم٘ الطبا ّحطم ُ مطسق٘   حال ا٨خ ٔاض ّا٨نططاض 
ل  طاض أّ ونا أخ سً    سه ا٤قْل   اضازٗ الفْضٓ٘ أّ الرتاخٕ ي ّا

وفآ٘ مطٗ ّاحسٗ   ا٤مط ّاليَٕ املطسق اجملطز مً ا٤ماضاىل ّالقطاًٜ فاىُ 
لٔؼ مً وا سٗ ثاب ٘   املقاو ي ف ل إٓ٘ يا ح نَا املػ قطأ مً مهامٔيَا ي 

ي اش ٢   ٢العنل ّ سل إٓ٘ الاخث ميطْوّا ّمْنْ ّا ّح نّا  سٙ الفْضٓ٘ 
ٗ ضغْل از قسٙ از  سُٔ ّإلُ ّغسه غأل ال الرتاخٕ ّا٨بطاٛ  ً ز ْ

لسيفري ّم٣حق٘ العسّ ّميَه مً ونل ا٤مط املطس#ق  س#ٙ الرتاخ#ٕ لسػ#ع٘     
ّامليسّح٘   الؿطٓع٘ الػنخاٛ ف١ٔخط العنل ب#ا٤مط ال ح#ني اـؿ#ٔ٘ م#ً     

 ّٓ ٌْ ٍصا القْل   اليَٕ أبعس ّأقع  ميُ   ا٤مط . ي فْاىل ا٨م ثال 
 أمساٛ ا٤فعال مثل ) مُ ( أٖ ٢  فعل .: اليَٕ باعض  الطابع

                                                           

 .3غْضٗ املاٜسٗ/  (1)
 .130غْضٗ إل  نطاٌ/  (2)
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 ّ )قُ ( أٖ ٢    سه .
 ّٓ ْ ُ اليَٕ ال ول مً :

  ي غْاٛ واٌ م خسّا أّ م عسزّا ٍّْ أوثط أوػاو اليَٕ املداَط ا٤ّل :
 ّمً ا جاظ القطإٌ أمْض :

ٍّ#ه  ٔ٘ ا٨ىػاى ْ ُ ا٤ّامط ّاليْإٍ ال أوثط الياؽ    اضٓذ  أ٢ّّ :
ٍّْ مً مكازٓق الطمح٘   حفغ از ي فَٕ باؤ٘ ال ْٓو القٔام٘ املػسنٌْ 

 .(1) دإَِّٔا َٔؽُْٓ ََٔمٌْنَا  ٌذِّوْفَ ًَإَِّٔا ٌَوُ حلانظٌْ ع ّ ل لسقطإٌ ّوْلُ ر

 غ٣م٘ ا٤ّامط ّاليْإٍ القطإىٔ٘ مً ال خطًٓ ّال اسٓل . ثاىّٔا :
ي ّػس ٍ#صا ا٢م ث#ال    ّ ْز أم٘ مت ثل ل٥ّامط ّاليْإٍ القطإىٔ٘ ثالثا :

 . (2) ( وُنْرُُْ مَْْفَ ُِْمحٍ ُْمْفِظَدْ ٌٍِنماالِ  ول غا ٘ ي ٍّْ مً مكازٓق وْلُ  عال ) 

 بٔاٌ الػي٘ اليآْ٘ ل٥ّامط ّاليْإٍ القطإىٔ٘ . ضابعّا :
ي   القطإٌ بكٔغ٘ ) ٢ ( اليأٍ٘ فٕٛ ا٤ّامط ّاليْإٍ ا٨ئ٘ خامػّا :

٢   دسف#ْا  #ً    :ي ّم#ً معاىَٔ#ا  اـربٓ٘ي ّميَ#ا إٓ#٘ الاخ#ث   ؾنس٘ ّقٔغ٘ ا
ا٨غ## جاب٘ ز ّالطغ##ْل ّاٌ  غؿ##  ه اؾطاح##اىلي ٢ّ  قك##طّا   غ##ال   

 .(3)دًََِْٓ ٌُّقَ بُػم َٔفَِّْوِ نَىًٌَُْ ِهَ ىُُْ  ٌُّْفٍِْؽٌَُْا٨حػاٌ ّال قْٚي وال  عالر

 .ٓا أَٓا الصًٓ إميْا اغ جٔاْا ز ّالطغْل أ٢ّّ : 
 ٓا أَٓا الصًٓ إميْا ٢  رتوْا ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل . ثاىّٔا :
 ٓا أَٓا الصًٓ إميْا اغ جٔاْا ز ّالطغْل ّاٌ أقاب ه القطح . ثالثا :

ٓ##ا أَٓ##ا ال##صًٓ إمي##ْا اٌ أق##اب ه الق##طح ف##٣  قك##طّا  ##ً         ضابع##ّا :
 ا٨غ جاب٘ ز ّالطغْل .

                                                           

 .9غْضٗ اؿجط  (1)
 .110غْضٗ إل  نطاٌ  (2)
 .9غْضٗ اؿؿط  (3)
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ي و##ال  ع##ال   ##ً ا٨حػ##آٌ##ا أَٓ##ا ال##صًٓ إمي##ْا ٢ مت يع##ْا   خامػ##ّا :
 . (1) دًَُّؤْشِفًَُْ ػٍَََ َْْٔفَُِّيُِْ ًٌٌََْ وَاَْ تِيُِْ مَصَاصَحٌر

ٓا أَٓا الصًٓ إميْا الصٖ مل ٓ ٔق از  عّ ل و#طو ىفػ#ُ م#ً     غازغّا :
 ثْاب  عٔه .

وس ٓ ْ ُ اليَٕ مً اليإٍ ال ىفػُ ي ٍّ#ْ ل#ٔؼ م#ً ح#سٓث      الثاىٕ :
اليفؼ ّالععمي٘ بال ً  ً أمْض ي امنا ٓقْل اشا واٌ معُ  ريِ ي ٢ أغافط   

 ضمهاٌ ي أّ لً ىػافط   ضمهاٌ ي ٍّصا القػه مً اليَٕ وسٔل .
نََٚ ر(2)دىَاَٙ ذُىَاضم ًَ ٌَُِّجٌ تٌٌََُِِّرّمً أمثس ُ ْ ُ اليَٕ ال الغاٜ ي  الثالث :

 .(3)دَّمْفَتٌُ   ٌََّّْْعَُِّ  ٌْؽَفَ ََ

َّدالٌََِْ  رٜ#  أٓه#ّاي مث#ل   (   ىَٕ املداط  ّالغا)٢ّ ػ عنل أزاٗ اليَٕ

ٍُِثدددٌ           ُْ َنَرْنَم َْْدَتددداِضُو ٍَدددَ  َٙ َذْفَذدددُّوً  َػ ًَ  ُْ ٌَُىددد ٍَّدددُو  ٌَِّردددِ َوَردددَة  ٌ َُّمُّمَسدددَح   ٌْ َْٕضَ    ٍُدددٌ     ْدُم

(  ##ً معي##ٙ اليَ##ٕ ال ال##س اٛ ّؽطج)٢ٓط ##س املػ##سهي ٢ّ (4)دمَاسِددفَِّٓ

 د.ضَتمنَا َٙ ذُؤَ مِذَْٔا إِْْ ََِّْٔنَا ًَْْ َْمََْىَْٔارالس اٛ مثل ٢()ّالػ١ال ّال هطع ٍّٕ

:  ْ ُ اليَٕ   القطإٌ ال أٍل ال  اب  سٙ مْ اـك#ْم  اـامؼ 
ي ال  #اب  ملػ#سنني ّح #امَه ّب#ني أٍ#ل    ّال عٔني    يعٔه لسك#٣ىل ب#ني ا  

ي ّلأ##اٌ و##اىٌْ ٍّ##ْ أٌ ٔي##٘   اليف##ْؽ ّا٤لف##٘ ب##ني الي##اؽّلاع##ث الطنإى
باملْ ع##٘ ّوام##ت ق##طّح أح ام##ُ ا٨غ##٣و مل ٓي ؿ##ط بالػ##ًٔ امن##ا اى ؿ##ط 

 .(5)دًََٙ ذَفْوَنٌُ  إٌََِ  ٌَّذَِّٓ ظٌٍََُّ  نَرَََّّمىُُْ  ٌنماضُراؿػي٘ي وال  عال

                                                           

 .9غْضٗ اؿؿط  (1)
 .233غْضٗ الاقطٗ  (2)
 .28غْضٗ ال ْب٘  (3)
 .21غْضٗ املاٜسٗ/  (4)
 .113غْضٗ ٍْز  (5)
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 سدود وشميت ػٍى بؼط األجضاء األخرية ِٓ هزا اٌسِفش ادلب سن 
 

خ دَ احلشِني اٌششٌفني ادلٍه سٍّ ْ بٓ ػبذ اٌؼضٌض/ ٍِه  -1
 ادلٍّىت اٌؼشبٍت اٌسؼىدٌت "حفظت اهلل"

 ص حب اٌسّى سئٍس وصساء دوٌت اٌىىٌج. -2

 ِىت ادلىشِت .ِٕطمت ص حب اٌسّى ادلٍىً أِري  -3

 اٌشٌ ض ِٕطمتص حب اٌسّى ادلٍىً أِري  -4

 .سّى اٌشٍخ وصٌش خ سجٍت ممٍىت اٌبحشٌٓص حب اٌ -5

 األِني اٌؼ َ دلٕظّت اٌخؼ وْ اإلسالًِ. -6

 األِني اٌؼ َ جملٍس اٌخؼ وْ اخلٍٍجً. -7

 مس حت اإلِ َ األورب شٍخ األصهش. -8

 مس حت اٌؼالِت اٌشٍخ أ.د ِفخً مجهىسٌت ِصش اٌؼشبٍت. -9

 األِني اٌؼ َ إلحت د ادلؤسخني اٌؼشب. -11

 ذٌش ج ِؼت ادلٍه فٍصً/ ادلٍّىت اٌؼشبٍت اٌسؼىدٌتسؼ دة أ.د. ِ -11

 سؼ دة أ.د. ِذٌش ج ِؼت وشدف ْ/ اجلّهىسٌت اٌسىدأٍت. -12

 سؼ دة أ.د. ِذٌش اجل ِؼت االسالٍِت/ ادلذٌٕت ادلٕىسة . -13

 اٌؼشاق .سئٍس اجل ِؼت اٌؼشالٍت /سؼ دة أ.د.  -14

 سؼ دة أ.د. سئٍس ج ِؼت جذاسا/ األسدْ. -15

 .ل س / اٌؼشاقسؼ دة أ.د. سئٍس ج ِؼت ري  -16

 سؼ دة أ.د. ِذٌش ج ِؼت األِري ػبذ اٌم دس/ اجلضائش. -17
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 / قاد الطاٜٕ فهٔس٘ الؿٔذ

 الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ:##

ٍ## .. ّمؿفْ ُ ىػد٘ مً 4/5/1430ّ إضٓذ  224 سقٔيا خطاب ه ضوه 

 (.67و اب ه )معامل ا٨مياٌ    فػري القطإٌ( اؾعٛ)

 صا ا٨ٍساٛ م نيني ل ه زّاو ال ْفٔق.. ّل ه ؼٔا يا. يييىؿ طوه  سٙ ٍ
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 المحترم سماحة األخ الكريم الشيخ/  صالح الطائي

 أستاذ الفقه واألصول والتفسير واألخالق
 

 ؼٔ٘ طٔا٘ ّبعس...

 سقٔيا مع الؿ ط  َيٝ  ه ال طمي٘ هياغا٘ حسْل  ٔس ا٤نخٙ املااضاي م#ع اٍ#ساٜ ه   

اؾعٛ اؿازٖ ّاـنػني م#ً  فػ#ري "مع#امل ا٨مي#اٌ" ّال#صٖ  ي#اّل ه فٔ#ُ        الطٔ  مً 

 مً غْضٗ إل  نطاٌ. 110 فػري وْلُ  عال روي ه خري أم٘ أخط ت لسياؽد ا٦ٓ٘ 

ّٓػطىا اٌ ىعطب ل ه  ً خالل  قسٓطىا ملاازض  ه ال طمي٘ي مؿٔسًٓ ظَْزوه الطٔا٘ 

ل  #اب الؿ#طًٓي إمس#ني اٌ  ػ#َنْا     اليت  اصلْىَا ـسم٘ ا٨غ٣وي ّآهاح معاىٕ ا

بَصا العنل الكازء    قطٓ  املقاقس الطباىٔ#٘ ل٧ٓ#اىل ه#ا ٓع#ْز ب#اـري  س#ٙ أم ي#ا        

 ا٨غ٣مٔ٘.

ى طض الؿ طي إمسني ل ه زّاو ال ْفٔق ّالػساز   خسم٘ و اب ازي ّاٌ وفغ أم يا 

  .نع وسن٘ املػسنني ّْٓحسٍه ملا فُٔ خريٍههالعطبٔ٘ ّا٨غ٣مٔ٘ي ّ

 .مع أطٔ  ال نئاىل
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 احملرتم    سعادة الشيخ صاحل الطائي

 

 الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ

و 18/2/2016ّ إضٓذ  781/16اؾاضٗ ال خطاب ه ضوه 
اؾعٛ الثامً ّالعؿطٌّ بعس املاٜ٘ مً )معامل ا٨مياٌ    ّاملطفق بُ

  فػري القطإٌ(.

ال ْفٔق لسجنٔعي ّل ه ؼٔا يا. ىؿ طوه  سٙ شلك م نيني 
 ّالػ٣و  سٔ ه.
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 /  صالح الطائي فضيلة الشيخ

 السالم عليكن ّرحوة هللا ّبزكاتَ... ّبعذ ,

م ّهشاااهْعَ 02/1/0251ّتاااار خ 5511/51تلقيٌاااا بطاااابكن ر ااان
ًسخة هي كتابكن بعٌْاى "هعالن اإل واى في تهسيز القزآى" الجزء الثااًي 

 .الوائةّالثالثْى بعذ 

 ًشكزكن على ُذا اإلُذاء هتوٌياً لكن دّام التْفيق. ّلكن تحياتٌا.,,,
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 2016نوفمرب   23 
 
 

 فضيلة الشيخ محمد الشيخ صالح الطائي  المحترم
 

 مدير مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطائي
 
 الشالو علٔكه ّرمح٘ اهلل ّبزكاتُ،،،

هااي الجاازء ايربعاايي بعااذ الوائااة هااي تساالوب بجز ااش الشااكز ًسااخة 

ًٌََ ِْٓ ُِرُُّْ ] تهسيزكن الوستٌيز ّتذبزكن الحكين في اآل ة القزآًية الكز وة

هقااذراً هااا بااذلتوٍْ هاااي وِااذ ك يااز ّهاااا [ ًَْْ لُرٍِْددرُُْ ٌَِٗددَ  ٌٍَّددوِ ذُؽْشَدددفًَُْ   

استٌ طتوٍْ هاي هساائش ّ اْاًيي تهياذ كافاة الوسالويي , هقاذراً وِاْدكن 
ّالتْعْ ااة الولوْسااة ّالذ،ّبااة, سااائالً هللا تعااالى لكاان هْفااْر  الذ ٌيااة

 الصحة ّالعافية ّدّام التْفيق ّالسذاد.
 

 ّتفضلْا بقبْل فائق حتٔاتٕ.
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 مساح٘ املط ع السٓين الؿٔذ  قاد الطاٜٕ       حفعُ از ّض اِ

 قاح  أحػً  فػري لسقطإٌ ال طٓه
 ّا٤خ٣ءأغ اش الفقُ ّا٤قْل ّال فػري 

 

 الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ...ّبعسي 

فق#س  ػ#سنيا بٔ#س الؿ## ط ّال ق#سٓط ىػ#د٘ م##ً و اب"مع#امل ا٨مي#اٌ    فػ##ري        
  ٌ م#ً غ#ْضٗ إل  ن#طاٌي ّال#صٖ  فه#س ه       134ا٦ٓ#٘  -القطإٌ" اؾ#عٛ ال ػ#عْ

بإٍساُٜ ال معالٕ الربّفػْض أونل السًٓ احػاٌ أّ سٕي ا٤مني العاو مليعن٘ 
ال عاٌّ ا٨غ٣مٕي ّٓؿطفيا أٌ ى ق#سو ال#ٔ ه ظعٓ#ل ؾ# طىا  س#ٙ  َ#ْزوه       
امل ْاقس٘ ل فػري أٖ الصوط اؿ ٔهي فجعاوه از  يا خري اؾعاٛ ّباضا فٔ ه 

 ّفٔنا  قْمٌْ بُ مً  َس مااضا خسم٘ ل٩غ٣و ّاملػسنني.

 ّ فهسْا بقاْل ّافط الؿ ط ّال قسٓط.   
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  حل اٌط ئً   احملرتَفعٍٍت اٌشٍخ اجلًٍٍ/ص

 أسخ ر اٌفمت واألصىي واٌخفسري واألخالق. _ ادلشجغ اٌذًٌٕ

 ممٍىت اٌبحشٌٓ -ادلٕ ِت

 الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ.
افط ال قسٓطي  سقٔيا اٍسا٠وه ال طٓه ىػد٘ مً اؾعٛ الػابع ّا٤ضبعني مً بْ 

 "معامل ا٨مياٌ    فػري القطإٌ".  فػري
املياغ##ا٘ي أٌ أ ##طب لفه##ٔس  ه  ##ً ال ق##سٓط ّالثي##اٛ  س##ٙ   ٓطٔ##  ل##ٕي بَ##صِ

 َ##ْزوه العسنٔ##٘ اؿثٔث##٘ي ّاغ##َاما  ه املْفق##٘ م##ً خ##٣ل  عاٍ##سوه و ##اب از 
الععٓعي ّحاسُ امل نيي الصٖ ىعل بُ الطّح ا٤مني  س#ٙ وس#  غ#ٔس املطغ#سني  سٔ#ُ      

 أفهل الك٣ٗ ّال ػسٔه.
ٙ مْ خامي ها  ؿ# نل  سٔ#ُ    فهس ه با٨ٍساٛ القٔهي ّمؿَسّاي  س ؾاوطّا

اق#ساضاىل أ #عاٛ ال فػ##ري م#ً الاخ##ث العنٔ#ق ّا٢غ## قطاٛ الؿ#امل ّا٢غ## يااط      
السؤق الصٖ هػس حقٔق٘ ا٨ جاظ ال#صٖ  ي#اّل نِْ فه#ٔس  ه بعن#ق ّمشْلٔ#٘ي      

 ّٓػيس شلك ما  ْافط ل ه مً العسه الغعٓط ّالفقُ امل ن ً  ّاملط عٔ٘ العطٓق٘.
سوه بعْى#ُ ّ ْفٔق#ُي ّو #  ل #ه املثْب#٘ ّا٤ #طي       باضا از  َ#ْزوهي ّأم#  

 ّ عاوه خري اؾعاٛ  ً ا٨غ٣و ّاملػسنني.
 ّ فهسْا فهٔس  ه بقاْل ّافط ال قسٓط ّا٢حرتاو.
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 اٌسٍذ ص حب اٌفعٍٍت ادلشجغ اٌذًٌٕ اٌشٍخ/ص حل اٌط ئً
 أسخ ر اٌفمت واألصىي واٌخفسري واألخالق   
 وبشو حت اٌسالَ ػٍٍىُ وسمحت اهلل 
 وبؼذ،..... 
فٍمههذ حٍمٍههج حبّههذ اهلل سسهه ٌخىُ اٌشلٍمههت وبههه  اجلههضء احلهه دي  

 واخلّسىْ يف حفسري آٌت واحذة ِٓ سىسة آي ػّشاْ ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ.
ى اهلل اٌؼًٍ اٌمذٌش أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌه فغ واْ عؼٍهت ٔخعشع إ 

 يف ٍِضاْ حسٕ حىُ.
 وشىش اهلل ٌىُ حسٓ ػٍّىُ

 واٌسالَ ػٍٍىُ وسمحت اهلل وبشو حت                               
 

 
 

 
 

 

 

 

 هه1429ِٓ صفش  13يف: 

 2118َِٓ فرباٌش  21ادلىافك:

 مكطفٙ  ااؽ
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 ادلشجغ اٌذًٌٕ اٌشٍخ/ص حل اٌط ئً
 ص حب أحسٓ حفسري ٌٍمشآْ وأسخ ر اٌفمت واألصىي واٌخفسري واألخالق  

 ّبطوا ُ...ّبعسي الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از
فإىُ لٔػعسىٕ  أٌ أ قسو لػٔاز  ه غالل  الؿ ط ّال قسٓط ّا٨حرتاو  

  سٙ  فهس ه  بإٍساٜيا ىػد٘ مً مً اؾعٛ الثاىٕ ّالثناىني.
ّأمتي##ٙ  م##ً از أٌ  ٓ##سٓه   س##ٔ ه ىعن##٘ الك##خ٘ ّالعافٔ##٘ ّأٌ ٓػ##اغ   

  سٔ ه ىعنُ ظاٍطٗ ّباطيُ  ّاٌ ْٓفقيا ملا واُ ّٓطناِ.
 طًٓ ل هي ّل ه ؼٔا ٕؾاو
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 ال/ مساح٘ املط ع السٓين لسنػسنني الؿٔذ قاد الطاٜٕ احملرتو
 قاح  أحػً  فػري لسقطإٌ

 أغ اش الفقُ ّا٤قْل ّال فػري ّا٤خ٣ء
 و/ؾ ط ّ قسٓط

 

 الػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ :
 الس اٛ. ّأغال از  عال اٌ ْٓفق ه ّوفع ه ّٓط اوه اىُ مسٔعٯ فٔ 

 ػسنيا مع بالغ الؿ ط ّال قسٓط اؾعٛ الطابع  ؿط ّاـامؼ  ؿ#ط ّالػ#ازؽ  ؿ#ط    
بعس املاٜ٘ مً و اب ه املْغْو)معامل ا٨مياٌ    فػري القطإٌ( ّأو#ْل   ٍ#صا ال  #اب    
باىُ ٓعرب  ً  َس واري ماصّل   اىاٛ السٔل ّاططاي اليَاضي ّٓعرب  ً  ع#  و#اريي ٢   

اضٗ أّ مجس##٘ معٔي##٘ي فَ##ْ  َ##س العسن##اٛ املدسك##ني الك##ابطًٓ    مي ##ً أٌ ْٓق##ً بعا## 
الكازوني مع از  ع#ال ّم#ع ال#يفؼي ّٓع#رب  #ً ف#طٚ م#ً ال #سفق العسن#ٕ املْث#ْء           
ّاملإمٌْ ّاـالسي الصٖ ٓعْز بيا ال شوطٓاىل املانٕ اـال#س لعسن#اٛ ا٤م#٘    إضىَ#ا     

املػ#سنني ال#صًٓ ٓ نٔ#عٌّ با٤ماى#٘     اجملٔسي فقس  ربمت فُٔ اقسء  عاري  ً غريٗ العسناٛ 
ّالثق٘ ّالثااىل    سنَه ّمػري َه اـالسٗي ّاى#ين اش أّو#س ا ج#ابٕ ال #اري   ٍ#صِ      
ا٤ عاٛي ّاىين از ْ از  عال اٌ ٓيعه  سٔ ه بالعافٔ٘ ّالكخ٘ ال ام٘ي م#ً أ #ل اٌ   

ٛ ّاجمل َسًٓ ٓػ نط ٍصا ال سفق العسنٕ ال اري   ٍصا العماٌ الصٖ ؾذ فُٔ ى اج العسنا
 ـسم٘  طاث ّ إضٓذ ام ياي ّخسم٘ زٓييا اؿئً اٌ از  عال مسٔعٯ فٔ  الس اٛ.

 ّالػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ.              
 

 
 
 
 
 
 



 156معامل ا٨مياٌ / ج   ##################################################################################   313

 

 

 املْقز       صاحل الطائٕ    للشٔخ مكتب املزجع الدٓين مدٓز فضٔل٘ الشٔخ/ 

 البحزًٓمملك٘  -امليام٘  – 21112-ص.ب 

 

 الشالو علٔكه ّرمح٘ اهلل تعاىل ّبزكاتُ ّبعد

 2220/11تلقٔت بكل  النيلاو ّالتقلدٓز بطلاب فضلٔلتكه رقله       

ٌ املزفق طُٔ ىشخ٘ مً كتاب بعيْاٌ "معامل اإلمياو 11/10/2011تأرٓخ ّ

 .يف تفشري القزآٌ " اجلزو األربعٌْ بعد املائ٘

    ٙ إٍتنلامكه بتزّٓلد إرارٗ    أشكز فضلٔلتكه جزٓل  الشلكز علل

ِ اليشخ٘ القٔن٘، ٘ بَذ إىل مكتب٘ اجلامع٘ لإلطالع علَٔا  ّستحال  اجلامع

 للجنٔع التْفٔق ّالشدار.جلت قدرتُ  سائاًل املْىلّاالستفارٗ ميَا، 

 لْا بالص حتٔاتٕ ّتقدٓزٖ،،،قبّت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

ّ٘ ب#إحط ال َ#اىٕ ّأبَ#ٙ      َسٓ ه  امع٘ وطزف#اٌ أطٔ#  ال خآ#اي     مقطّى#
ال ربٓ #اىل هياغ#ا٘  ٔ#س الفط#ط املا#اضا ي أ #ازِ از  سٔي#ا ّ س#ٔ ه ّا٤م##٘         
املػسن٘ باـري ّال#ٔنً ّالربو#اىلي ّ طف#ّا  س#ٙ خط#اب ه الك#ازض ب #إضٓذ        

ي ّاملطغل معس اقساض اؾعٛ الثاىٕ ّالث٣ثٌْ 1857/16بالطوه  20/5/2016
 ً ف#إٌ الْا #  ٓق ه#ٕ أٌ      )مع#امل ا٨مي#اٌ    فػ#ري الق#طإٌ(    بعس املاٜ#٘ م

ىع ٙ ل ه ّافط الؿ ط ّفاٜق ال قسٓط  سٙ ٍصا املسز ّالفٔض العن#ٔه م#ً   
ل م##ً العس##ه القطإى##ٕ الي##افعي  طغ##ٔدّا ملع##اىٕ ال ##سبطي ّؼطٓ ##ّا ملس ##٘ العق## 

اؾنْزي فَٙ املعطف٘ شاىل اؿسّز الْاغع٘ي ٨و ؿاي م يْىاىل  عن٘ ٍصا 
القطإٌ ي الصٖ ٢ ٓإ ُٔ الااطل مً بني ٓسُٓ ٢ّ مً خسفُي  ععٔنّا لقسضٗ از 
 ل ّ ٣ ّا٨ رتاي لُ بالْحساىُٔي ٍّصا ما ٓقْو بُ م    املط ع السٓين 

ٔ#٘ ّالعسنٔ#٘ ّالاخثٔ#٘ي    ـسم٘ ا٨غ٣و ّاملػ#سنني  #رب م١غػ#ا َه ا٤وازمي   
ّخ امّا ٢ ٓػعيا ا٢ أٌ ىقْل  عاوه از خريّا ّأٌ ٓ قال مي ه ٍصا العن#ل  

 املااضاي ّول  او ّأى ه غري .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 سٍّت اهلل               ِؼ يل اٌشٍخ/ ص حل اٌط ئً

 وبشو حت،،، وبؼذاٌسالَ ػٍٍىُ وسمحت اهلل 
 

فإغال از ملعالٔ ه العٌْ ّال ْفٔقي ّٓػطىٕ افاز  ه بإىٕ  سقٔ#ت ب #ل   
مً اؾعٛ ال اغع بعس املاٜ٘ مً)معامل  ٘ قسٓط ّام ياٌ اٍساٛوه لسجامع٘ ىػد

 ا٨مياٌ    فػري القطإٌ(.
ّاى##ين اش أ ق##سو ملع##الٔ ه غ##الل الؿ## ط ّالعطف##اٌ  س##ٙ ٍ##صا ا٨ٍ##ساٛي 

العسٕ القسٓط أٌ ميسوه بعْىُ ّ ْفٔقُي ّأٌ ٓػسز خطاوه ّٓ سل ٤ز ْ از 
  ه از ّٓط اوه.عأ نال ه باليجاح اىُ مسٔع فٔ  وف

 وٌىُ حتٍ حً وحمذٌشي
 واٌسالَ ػٍٍىُ وسمحت اهلل وبشو حت
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 الوزوع الذ ٌي الشيخ صالح الطائي الوحتزم

 صاحب أحسي تهسيز للقزآى

 طٔا٘...ؼٔ٘ 

ىؿ ط ماازض  ه الطٔا٘ بإٍساٜ ه ليا ىػد٘ مً و اب ه املْغْو اؾعٛ الث٣ثٌْ 

بعس املاٜ٘ مً)معامل ا٨مياٌ    فػري القطإٌ( غاٜسني الااضٖ  ع ّ ل أٌ 

 ْٓفق ه   مػري  ه العسنٔ٘ ّالعنسٔ٘ خسم٘ لاسسىا الععٓع.

 ّمً از ال ْفٔق...                        
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم

 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
( 532ب ل فدط ّا  عاظ  سقٔت ضغال  ه املْوطٗ اليت ؼنل الع#سز ) 

( 133وي ّمطفقَا اؾعٛ ال ػعٌْ مً ال فػري   ا٦ٓ٘)26/5/2012 إضٓذ 

 مً غْضٗ إل  نطاٌ.

أؾ طوه  عٓل الؿ ط ّ عٔه ا٨م ياٌ  سٙ اٍساٜ ه ٍصاي ّاىين اش 

غ##ا٣ّٜ امل##ْل  ##ع ّ ##ل أٌ ٓ##سٓه  س##ٔ ه ىعن##٘ الك##خ٘ ّالعافٔ##٘ي ّأٌ   

 هعس ه غيسّا ّشخطّا ل٥م٘ ا٤غ٣مٔ٘ م نئّا ل ه ول ال قسو ّا٨ظزٍاض.

 ّالػ٣و  سٔ ه ّضمح٘ از ّبطوا ُ.                   
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 الشيخ صاحل الطائي املرجع الذيين/ مكتب إىل

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 ... السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
با  عاظ بالغ ّا جاب ؾسٓس باؾَْز ال اريٗ لػ#ناح٘ إٓ#٘ از   
الععن##ٙ الؿ##ٔذ ق##اد الط##اٜٕ )زاو ظس##ُ(    فػ##ري و ##اب از     

 ي133ي 132العع##ٔه م##ً خ##٣ل  سقٔي##ا اٍ##ساٛوه املا##اضا لسج##عٛ ) 
( مً معامل ا٨مياٌ   اغ# عَاض وي#ْظ م#ً و #اب از اجملٔ#س ي      134

ذ اؾسٔ#ل مل#ا فٔ#ُ خ#ري ال#سىٔا      غاٜسني املْل  ع ّ ل اٌ ْٓفق الؿٔ
 خطٗ ّخسم٘ ا٨غ٣و ّاملػسنني .ّا٦

 واهلل ويل التوفيق
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 ال الػٔس احملرتو/الؿٔذ قاد الطاٜٕ 
 قاح  أحػً  فػري لسقطإٌ

 السٓين م    املط ع
 

 شكر وتقدير
 حتٍت طٍبت وبؼذ :

منيح ماومةنام ريمنبم  نيم  قنو وم سةسنٌ ممممممممأ.د/ عبدهللا بو خلخااليسق نومحنسم

معالم اإليمان في تفسير  إلسالم امقةنط نا،مىيحاكمم  ق ةام ملاةثساميفمكاوب)

م م جلزءم  ثو  م ش ماةيم ملوئا.القرآن

  ك ميا،مهنيحكممحنسمايًونومنةخامًإذمنةربم كمم سمشك نوم سىمىيهم إل افويام

مًنةخاممسمنش حامأخ ووم جلومةا.م33مسمجمسام جلومةام  ةي م
م

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
م
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