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 ادلمدِخ
، ِْددؿق لّيددَ  اذتمددؿ ا ايددفٕ دزددن غددماٛي ا٣ق  ١ اى ددؿ   ددؿاٺ      

ُتٍََّت ّّ ِّ  وو تَََازدد ؾت ط ٍَّمَاٍّوو وت علدد٘  ءدد ٚ ارتددماٛي  (1)صَيووَمَ ََطَّّّوومّٕسَمَاءووَكطَََ َُُّّّوو

ا٣ق  إؾت ْدددّه ايءٓ لدددٗ يملٓددد ً انتىميدددٗ ايكعٓزدددٗ ي٨وهددد ً عىدددؿ اا عدددم      

، يٓتددىزن  ٍددفُ ارتددماٛي    (2)صفتووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّوو َِّْدددن ، ِا ٓددلَ  زلددَ ط  

 ًْكك اا عم ِدن عل٘ ٌفُ ايىزن .ِ
ِلددي لُدد ؾْا ٌددفا ايًددكك از ٌددؿ نددىي ايهددلن ِايّٛدد ه  ددؽت ا٣عددكاؾ   

 ِادتم ع ت ِايٶّاٛف ِايًزّب .
 يددّٓعَايددفٕ ِقؾ ـهددكُ وت ايءددك ً   يددزّب ِلددي ا٧عذدد ل وت ي دد    

عكددن عددكؾ ْىتمددٔ إؾت  ، نددّق انتّدملددٗ ايكلٓددٗلددي وت ٌددفا ايملدد ً ، ِهددد وَ 
يدددزص شتُدددّّ ، يٓكدددًّ لدددي إعذددد ل ايءدددك ً ـهدددك ايًدددزّب ِيدددمِه  

ََيطأُّيَُّهوووطَمَسءوووطَّ َخّٕطءوووطََل ُّ َّّسوووط َِّرَ توووَ ََ  ُّووو ََََّٖازددد ؾت ط لددد قايتدددّاؾؾ  دددؽت  عكاؾٌددد  ،  

َََُت ََْوووطَضفِّممَخّٕ ءَأُّ ّّوووَ َ  َِّرَقتَسوووَ َمَ ّٗوووهتَأَُّ  ُّوووط َِّرَخّٕ ءَمَ ّٗوووَهََََ ً وووْ مَاطََو َُِّطعتووو َََْ َّّسوووط َِّرَ َوأِّطَثوووَََو

 . ءهٓن ٌّ  آْٗ لي عىؿ اا عم ِدنلع  ٓ ً  ً ٌفا ايت (3)صَق تٌَرَلَِترٌي

                                                           

 .104نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (1)
 .30نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .13نّقٖ اذتذكات  (3)
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ِا٣لددددك ِايلٶددددف ِايهددددلن ِعلددددٗ ازددددؿؾ ايتءهددددٓن ٌددددّ ايتزدددد ق   
لدددع ا٧غدددت٢  وت ا٧وتهددد ب ِانتٓدددّق    ددد نتزكِ  ِايىٍدددٔ عدددي انتىكدددك ،   

ِانتدددفاٌص ، يملٓددد ً لهددد يٗ ٌِدددٔ  ً ايتزددد ق  ِايتدددّاؾؾ ندددملص ٧ ٍددد ق   
 .اُن ايىّ ٗ إؾت ا٧لتت ق ِاذتكِباذتا ِؾسض ايمل طن لي غري  ً 

ِاتءدددّه غ٢عدددٗ ا٧وهددد ً وت ا٣ق    يهدددلن ِاز ٌدددؿُ ، ٌِدددّ عٍدددؿ  
ِدددن يلىدد ى ، ِْتذلدد٘  آْدد ت لددي ايءددك ً لىٍدد  لّيددَ    لددي عىددؿ اا عددم  

ُتيَ ََْ س وووووممَمَسل  ِّوووووممَفتوووووَِمَاٍّووووو ّّرَّٕ ُّطفّٗووووو ََّْو ََُّ  ءِتْ وووووممَل َِّّوووووَمم تََازددددد ؾت ط َيطأُّيَُّهوووووطَمَّٗووووو

 . (1)صمَشءَََُّّط َّٕخّٕطءه ََُّ َِّرََق  وٌَّ  ِتنٌي

علدد٘ هددن إوهدد ً ـهددكاٺ  ِ  وجدد٘ ، ع٢ ددؿ      عملدد ؾٖ اا ِلدد وًّ ِدددّب 
عمددي ايزملدد ؾٖ ايتىددمُ عددي اي لددن     ً ْتءٓددؿ ايىدد ى ؿتملدد ؾٞ ِ سكدد ه ايهددلن  

ََٓاوووَِ ءَمَ ّٗوووَهًَُّوووطفتيََّْقكءوووطَيَََْكوووُ َمَمّٗوووطَتك مَ َخّٕطءَكوووطََِايتزدددؿٕ ، لددد ق ازددد ؾت ط َو ََُّ 

 .(2) صي َؤلٍّ  ه رَََتَََم ََّٖ َشَخص َفتَهتَمرَََُّصطض 

ـا يددّ ي ْتءٓددؿ ايىدد ى  ددآؾاب ِنددىي ايهددلن ِنددلټن ايتزدد ق   اددكٙ لدد 
 ْتذلدددد٘ ادتددددّاب  دددد يكّاقخ ِانتُدددد ٛص ايدددد  اُدددد سص انتزدددد ق      ، 

  ٧ْددد عٗ إؾت لددد وًّ ٌِدددّ املدددؿؾ لك ندددص اذتدددكب ِايءتددد ق لدددع اءددد ؾه   

َو ت ّّووواَُّمرُّيءوووط  َط وووَ موََِّّٕهطَََوووَََ ََا٣ْددد ه ، ٌِدددّ ايدددفٕ ْدددؿق علٓدددَ لّيدددَ ازددد ؾت ط 

  ٧ْددد عٗ إؾت لددد  ْىادددص علددد٘ اذتدددكِب لدددي ايءتدددن ِنددد      (3) صمَسءوووطَّّٕ

 ِ ايّلدددّ   ددددؽت ْددددؿٕ اا عددددم دددددن  ، ثددددن ادددد٢  ا٣لددددّاق إايدددؿل ٚ ، 

                                                           

 .108نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .42نّقٖ إ كآٌن  (2)
 .140نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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 ٗ إ١ لزددد ق  ا٣وملٓددد ٚ عددد ً و زٍددد   ددد   إؾت ْدددّه    ، يلشهددد ب ْدددّه ايءٓ لددد
 ، ع وٍ  ؾع عٓٗ ستٓٗ .ايءٓ لٗ 

ِلدددي لزذدددمات ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ثمل ادددَ       
علددد٘ لىٍددد ز ا٧قتددد ً لدددع نتزددد ً ندددّٓ  انتًدددكهؽت وت لزكهدددٗ  ِ َدددش  َ 

  ؿق ، ِلزكهٗ  سؿ ، ِلزكهٗ ارتىؿ  ِغريٌ  .
ِنددٓ أ  ٓدد ً  دد ً زتمددّمل لتلدد٘ انتهددلمؽت ِانتًددكهؽت ِايٍٓددّؾ طٓلددٗ      

( عءدد، ، عدد ل ايًددٍؿاٚ   515لددؿٖ ثدد٢خ ِعًددكْي نددىٗ عددىٖ ايىملددّٖ ٌددّ )      

َوط  ّٕيووو  َأَُّ َ ط تجملٓدددن ندددىي ايتّسٓدددؿ وت ا٣ق   دددؿل ٍٛن ، لددد ق ازددد ؾت   

ََُْ ُّه وووووَرََََََََ ََُْ ُّه وووووَرَأُّعتكءووووو ََّْوَط ََوووووْتةِّممَفتوووووَِمرَُّض ََّٕوَط ُتيَ َمَي   َطك ووووو ءََق ُّوووووََمَّٗووووو

  .(1) صمََّّممضّٕثتنَي

هددلن ِايددؿعّٖ إيٓددَ ايت ددكْ،  دد ذتءّ  ، يددفا لدد ه ايددى        ١ِ ْزددا اي
ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ   يددؿع مل عددي  ٓٓددٗ ا٧ندد٢ه   

٘ إؾت ايهددلن لددع ايزددمه علدد، يٓكددًّ ٌددفا ايددؿع مل ؾعددّٖ   يهدد٢ع ِايُدد   

   ِ ٓ ووممَلدد ق ازدد ؾت ط ، عىددَ  ايكددف عددي ايءتدد ق س نتدد  ْكددف ايزددؿ َََس َوخَّٕ َ

َََسَح  .(2) صََُّهطََت اء ّّرَّٕفُّط

لدددع إ ٍددد ق ا٧ندددتزؿاؾ يلدددؿع مل ، يٓكدددًّ ٌدددفا ا٧ندددتزؿاؾ ندددململ ٺ وت   
ِْتذلددد٘  ءّيدددَ ازددد ؾت  َدددك  ْدددكِب ِ عدددكاؾ لدددي ايءتددد ق ِانتزددد ق  ، 

ْتَمَّّخَََووَّٕ  َ هتِ ووم َََتووهتََقوو  وءَمَ ّٗووهتَََََََََََََط َوأُّقتوو ُّومََُّه ووَرََ ووطَمَيووَ ََُّّْ  َرَ تووَ َ ِّوومءَبََو تووَ َضََّٕووط

                                                           

 .5نّقٖ ايءُِ  (1)
 .61نّقٖ ا٣و  ق  (2)
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َََََََََََََِوَقوو  وء َِّرََوَْلوو َّٕ ًَوو يَ َ تووَ َس وطتهّٕووَرَ َُّ ََْ ُّك وومَطه َرَمَ ّٗووه َيََْ ُّك ه ووَرََوَ ووطَ  سةت ِّووممَ تووَ َ

 .(1) صفتَِيَِتََّٕمَ ّٗهتَي َمفءَخَََُّّٕ َِّرََوأَُّط  َرَ َُّ  مّّ ُّك مَ 

وت ايءددك ً إ١   رتًددٓٗ ِارتددّ  لددي اا إ١     (قٌددص)ِي اددكؾ لدد ؾٖ  
 ٗ ي٨قٌدد ب ِسددكب علٓددَ ، يملٓدد ً  ً قندد يٗ    وت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ، ٌِددٔ لى عٓدد

ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غ يٓددٗ لددي ا٧قٌدد ب ، ِاتىددمُ        
ف وت نددّقُ عىددَ إؾت ْددّه ايءٓ لددٗ  لشدد    ءدد ٚ ايءددك ً ندد نت ٺ لددي ايتشكْدد     

  َ هتِ وومَ َتددَ ، يٓكددًّ لددي اءددؿْك لّيددَ ازدد ؾت ط     ِهلم اددَ ِلز وٓددَ ِؾ١ي 

 ص عل٘ ِدُّ :َتهت

 ٓك ّا  ْؿٍْن عىكن .ِا ، ي: اكٌملًّ  َ ايفْي ه ك ا٣ِق
 ٓىءٶزّا عي ا٧قٌ ب .ي: اكٌملًّ  َ عؿِ اا ِعؿِهن ،  ايج ؤ
 : اكٌملًّ  َ لي غري  ً اء الّا .ايج يح 
 : اكٌملًّ  َ عؿِ اا ِعؿِهن ع٢ ٍْذمًّ علٓكن .ايكا ع 

 : اكٌملًّ  َ عؿِ اا ِعؿِهن عٓزن ايه٢ه ا٣ق  .ارت لو 
اكٌملدددًّ  دددَ عدددؿِ اا ِعدددؿِهن عٓلذددد ًِ إؾت ايُدددلض     :يهددد ؾى ا

ِايهددلن ، ٌِددن لىددَ َددلض اذتؿْملٓددٗ ، إـا َدد ق انتهددلمًّ وت سدد ق هجددكٖ      
، ِلددي ادتددّاب وزددن  ، ِلىزددٗ ، ع ْددٶكت لددكٌْ يزءددؿ َددلض اذتؿْملٓددٗ    

 ؾُ ا٧لتى مل عي ايءت ق عًك نىؽت . ىّ
 ددملزض  لددي ايت هددري ٌِددّ ايجدد ؤ عًددك  زددؿ انتدد ٛتؽت ِددد ٚ ٌددفا ادتددمٚ 

ََٓسووطََُّوواَُّاي ُددّق ارت َددٗ  ٍددفا ايُددلض ِايددفٕ وددمق عٓددَ لّيددَ ازدد ؾت ط   خّٕطءووطَفَُّ 

                                                           

 .60نّقٖ ا٣و  ق  (1)
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ٓاووطَ  ِتَساووطََ َتَََغةتوو َََُّوواَُّمَ ّٗووه ََ ووطََ  ُّوو ءَ َ تووَ ََ طَِتوواََُّوَ ووطََ ووعُّلءَ ََوي وو ترءَطتََْكَ ووه ََق ََُّوواََُّوَيَهوو تَياََََََََََََََُّ*فَُّ 

  .(1) ص  َاَ  تَكاطَصتَ مطّْط

قدددد ٚ اندددتؿالٗ وزمدددَ ِاّايٍٓددد   ِ، إلدددكاقاٺ اذتمدددؿ ا لتدددؿاٺ هدددجرياٺ  

ًَ َُّ   َرَرُّزّٕيَ طء َِّرِلْ ؾاٍ  ، ل ق از ؾت ط  .(2) صَُّئتَ َ

َِددل٘ اا اددؿعع لددع اذتمددؿ   ايددىءن ِايددمل٢ٚ   ايددفٕ دزددن اذتمددؿ ا 
علدد٘ ستمددؿ ِ يددَ ايددفْي  ـٌددص اا عددم ِدددن عددىٍن ايددكدو ِطٍددكٌن       

 اٶٍرياٺ.
اذتمدددؿ ا ايدددفٕ دزدددن ايدددؿوٓ  ؾاق اذتمدددؿ ِايًدددكك يدددَ ندددملش وَ ،      

اذتمدددؿ ق ى ايًدددكك ، ِلددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ) 
 .(3) (عم  يكك اا عملؿ ١ عتمؿُ

ٌِددددددن اددددددفهك ايددددددىزن ايىدددددد ى  ّدددددددّب يددددددكك اا ازدددددد ؾت ،    
ادتدددددّاب وزدددددن، ٌِدددددّ لدددددي ايلٶدددددف ا٧ دددددٔ  تءكْدددددص ايىددددد ى إؾت    

  ْٗ ِا٧قت ً .نملن ا ؿا
ك ً غمْىددٗ اهددتػكز لىٍدد    اذتمددؿ ا ايددفٕ دزددن هددن  ْددٗ لددي ايءدد      

لدددي غدددري  ً ْى دددف  يدددٝ لدددي سدددؽت ومِ ددد  ِاؾت ْدددّه ايءٓ لدددٗ   ايدددؿقق ِا٥
 اتءكب يلى ى ِاً ا تزؿِا عىٍ  . عٶ ٌٟ 
 ِ  ِ ْددىري ؾقِب ِلهدد ي  ا ددؿٙ اؾت    ْددٓ ٚهددن  ْددٗ ؾنددتّق يلشٓدد ٖ 

 .ايىً ٖ ا٥غكٖ 

                                                           

 .2-1نّقٖ اي تض  (1)
 .7نّقٖ إ كآٌن  (2)
 .1/1ايؿق انتىجّق  (3)
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نددملع  هددن ْددّه  ِلددؿ ا ٓددن اا علدد٘ هددن لهددلن ِلهددلمٗ  دد يىٶا       

ََٓكووو  ََت ّٗوووهتََضعٍَّمََّّْوووطَُّكتنيَََعًدددكٖ لدددكٖ ط  ِوت سددد ق غًدددّمل ِغٓدددّمل   (1) صمَّّ

 . ؽت ْؿٕ اا اي٢ُٖ ايّٓلٓٗ ايزٓىٓٗ ايّادملٗ 
ٌِدددفا اع دددن اًدددكْف لدددي اا يلىددد ى عددد٢ غكا دددٗ اً غتددد طملٍن اا  

ُتيَ ََْ س ممط  .صَيطأُّيَُّهطَمَّٗ

ندددتء٢ق ؿتٓددد لؽت ا٥ْددد ت علددد٘ ضتدددّ ا١ِ٧ ختدددتِ غدددماٛي ايءدددك ً 
 دن اً ادتمددع  دؽت هددن  ْدٗ لك وٓددٗ ِ غدكٙ ٌددّ غمْىدٗ  غددكٙ اهدتىمل، لىٍدد        
ايءدددّاوؽت ِانتزددد ق  ِلدددؿ للددد٘ ٌدددفا ايءددد وًّ  ددد دماٚ لدددي ا هدددريو  اـ      

 دددؽت  ْدددٗ ِ ْدددٗ  غدددكٙ زتددد ِقٖ  ِ  دددؽت َدددؿقت  زدددض ا٣ددددماٚ   يُدددلٗ 
 يٶكْي لي  ْتؽت .

عددؿؾ غددمِات ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ   ِْددفهك ِْكددكق لددّق ٌِددّ  
ِندددلن ندددن ِعًدددكًِ  ِ نددد ً ِعًدددكًِ ستددد٘  وٍدددن ْزدددؿًِ لزكهدددٗ    

هدد وّا ِ َددش  َ ارتىددؿ  غددمِٖ يلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددع  وددَ 
 .وت س ق ؾع مل ستض 

ِاْدددٶكِا إؾت س دددك غىدددؿ  سدددّق انتؿْىدددٗ ، همددد   ً ايءدددك ً غتددد      
يلمؿْىدددٗ يلءتددد ق ِإقاؾٖ لتدددن ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا    ءدددؿِه ا٣سدددماب 
 علَٓ ِ يَ ِنلن .

هددن وت ِلددي عٓددن اا آددمي ٌددفا ايهٯدد ك انتملدد ق   دددماٚ لتزددؿؾٖ       
 :ل وًّ لي 

ِلدددؿ َدددؿقت اَُّدددَ اثىددد ً   )ي ْغدددم ايدددى  ّ  سدددؿا( ا٣ِق :
 ٬ٚ ِاّاقثتددَ وت  ْددٗ علمٓددٗ علدد٘ غدد٢  لدد  وءلددَ انت٠قغددًّ      ِعًددكًِ دددم

                                                           

 .2نّقٖ اي  حتٗ  (1)
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ِيددٓو لددي سُددك نتى عزددَ ايزء ٛؿْددٗ ِا٧دتم عٓددٗ ِا٣غ٢لٓددٗ       ا٣دٓدد ق،
 . ْٗ علمٓٗ   ذتذٗ ِاي ٌ ً  هن دمٚ لىَِ، 

ٌدددفا ادتدددمٚ انتملددد ق  وت ـات ايءددد وًّ ِاذتمدددؿ ا ، ِ لدددّه  ْتزلدددا ِ 
  يكت  ددددٗ ِايتدددد يٓف ِانتكادزددددٗ ِايتُددددشٓض  دددد دماٚ ايت هددددري ؿت ددددكؾٕ  

 .، ِهفا هت  اي ءٍٓٗ ِا٣َّيٓٗ ِاذتمؿ ا
ارت َددٗ ٌِددّ لددي    تىدد  دددماُٚ انتتت يٓددٗ ؿتًددءٗ علدد٘ و ء    هجددك ِوٶملددع 

 اعٓن لّاقؾ ارتمو ِايمه ٖ ٌِّ ل ٞ يلفلٗ.
ِلؿقندٗ  ل وًّ )ايتٓ ؾ  ؽت ايءك ً ِا٧قٌ ب( ٌِّ علن  كك  ايج ؤ :

لى نص  فا ايّدّؾ ايفٌا ، ٌِّ غتٶك عل٘ ، ِيزلَ ي  لك وٓٗ لهتشؿثٗ
 .ايمل ً 
-195-194-191-183-180-179ٗ  دماٚ ٌِدٔ ) اهز لىَ تِلؿ َؿق 
198-206-207). 

ه ؾاٛددن( ِلددؿ َددؿق لىددَ  )ادتددمٚ   ْدد ت ايددؿع مل ندد٢لدد وًّ ) ايج يددح :
 . ايّاسؿ  زؿ انت ٛتؽت(

لدددد وًّ ) ْدددد ت ايهددددلن ستكمددددٗ غددددري لىهددددّغٗ( ِعٓددددَ قؾ  ايكا ددددع :
ً  ْددٗ ايهددٓف وهددػن   ب ايهددريٖ  دد لددّاق انت هددكْي ِهتٮددلهددتشؿخ علدد٘ 

َوَ وووطٌَِدددّ غددد٢  اذتدددا ِغددد٢  لّيدددَ ازددد ؾت ط  ، ْدددٗ لدددي ايءدددك ً  124

ََْكوو ََّْت َّّْووطَُّكتنيَََ ً   (1) صأَُّضَيوو َّّسط َُّخّٕ ََّٗض ايددى  َددل٘ اا   ِا هددؿ ايهددىٗ ايىملّْددٗ  

-203-202)ا٣ددددماٚ  تلددد ه ايهددد٢ه ، ِلدددؿ َدددؿق علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إ 
 اُّّ ٌفا ايء وًّ .( 204-210-211

                                                           

 .107نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (1)
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ايددددفٕ دزددددن ا٧وهدددد ً غلٓ ددددٗ وت ا٣ق  لدددد ق نددددملش وَ      اذتمددددؿ

ََطقتوووٌَُفتوووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّووو ّْط ُِْددد سص   ٘ اا إ١  ً ْءدددىً عددد (1) صخّٕطٍّوووَِ

ً ِيددٓو وت ايءددك ، ِؾنددتّقا ِو اندد ٺ   ٺه٢لددَ ارتلٓ ددٗ هددٔ ْكددًّ لىٍ ددد  
 ي   نٓف ، إفت  ِقؾت  ْ ت ا٣سك ه ، ِا٣ِالك ِايىّأٌ .

اذتمدددؿ ا انتًددد وت ايدددفٕ  (2) صَ  َّٕضوووف َفُّه وووَمََيَشوووةتنيَّٕوخَّٕ مَلددد ق ازددد ؾت ط

ادت ٛشددٗ  آْددٗ ِيٶددف لددي عىددؿ اا عددم ِدددن ،       ـٌددص ايددؿاٚ ، َِددك 
 ِدزلى  وت س ق ايتز وت .

ِؾاعددع ايهددءن ِا٣ِددد مل،   ، اذتمددؿ ا ل ددكز ا ددن َِدد ق  ايغددن    

َتَووووو  ََسَقوووووَمبََُّلددددد ق ازددددد ؾت ط َوخَّٕ مََيوووووعَُُّّاَُّقتَِوووووطستسََقسٍّوووووَِفُّوووووُّٕطٍَِّ ُّ ّٕيوووووٌ َأِّ

 . (3) ص...مَ ءمقتَِخَّٕ مََسَقططتَِ

ْدد  ه يددف ا ددن ، ْدد  لددمْض ايكددكب ، ْدد  زتٓددص ؾعددّٖ انتٓددٶكْي ،      

خّٕطءَكووطَأَُّ وو  ِ َخَّٕ مَأَُّضمَسَايلددٍن ايملهددى  يملدد ى ايُددشٗ ِايز عٓددٗ عدد د٢ٺ  لدد ق ازدد ؾت ط   

 .(4) صَي ِّملَََُّه َ َِّ َفََُّ ِّم  ًَََئاطَأَُّ َ

 ١ لىذ  ١ِ للذ  لى  إ١ إيٓ  .ايلٍن 
هدددى٘ ِلغ كاددد    مس ٛددد  اذتِودددٔ  نددد ي   ز دددٓن يٶ ددد  إايلدددٍن 

ايكلتددٗ ِانتغ ددكٖ ، َِددك  ايددمل٢ٚ ِايددؿاٚ عددي انتدد٠لىؽت ِايىدد ى كتٓزدد ٺ      

ْتٌَر، ِوت ايتىمْن ط   .(5)صَومَ ّٗه َ ُّ تيٌ ََومَ ّٗه ًَُّةِّمٌضََض

                                                           

 .30نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .80نّقٖ ايًزكاٚ  (2)
 .186نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 .82نّقٖ ْو  (4)
 .7نّقٖ انتمتشىٗ  (5)
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ا ايدددفٕ دزدددن َدددؿِق هدددن ددددمٚ لدددي لزددد ي ا٧قتددد ً وت      اذتمدددؿ
ا هددري ايءددك ً ؾعددّٖ لك وٓددٗ للشددٗ يلمدد٠لىؽت ِانت٠لىدد ت يتءلٓددؿ انتكدددع         
ايًددٓؼ َدد ط ايٶدد ٛٔ ، نددّاٚ وت ايزددكا  اذتملٓددص  ِ وت ارتلددٓر  ِ  ِق دد     

 ِغريٌ  ، ِعَٓ اي هٗ ِا٣دك ِايجّاب .
علم ٺ   ً قن يتَ ايزملٓٗ )اذتذٗ( متهٗ  دماٚ لهذلٗ وت ؾاق ايّث ٛا 

،  ٕ لملن عًكْي نىٗ ٌِٔ لزكِْٗ  2001يهىٗ  345ِايكتص  ملغؿاؾ  كلن  
 ( لع هتملَ ا٣َّيٓٗ ِاي ءٍٓٗ .www.marjaiaa.comعل٘ انتّلع )

لددي ا هددريُ يلءددك ً  ٌددفا ادتددمٚ ِلددؿ َددؿق  لٶددف لددي اا عددم ِدددن  
 .ٌِّ ادتمٚ ايج يح ِايزًكًِ وت ل وًّ ) ي ْغم ايى  )ّ(  سؿاٺ( 

َََُتََ تَمَ ّٗهتَي َؤ تَهتََ َ ََيَشطَ ط ََ  ص. ََُِّخّٕ ءَمَّّةُّ
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 لبْٔٛ خسٚط إٌجٟ )ص( ٌٍؽبئف دػٛح سالَ
عدد ه اذتددمً ، ٌِددّ ايزدد ه ايز يددك     هدد ً  ِاً وددمِق نددّقٖ ّْنددف    

يلملزجددٗ ايىملّْددٗ إـ اددّع٘   ددّ ط يددص  زددؿ غددكِز  ددا ٌ يددن لددي ايًددزص      
  هتٗ  يٍك .

 ِلٓددن اددّع٘ وت يددٍك قلٓدد ً لملددن ِعدد ٖ غؿظتددٗ ، ِعددي ايّالددؿٕ :      
اّعٓددن غؿظتددٗ لملددن   دد٘ ط يددص امددو ِث٢ثددؽت يٓلددٗ ِلٓددن غددري ـيدد          

ِ يددَ علمدد  ٌلدد    ددّ ط يددص و يددن لددكٌْ لددي قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ  
ِندددلن لدددي ا١ـٙ لددد  ي اكدددي اٶمدددع عٓدددَ وت سٓددد ٖ   ددد٘ ط يدددص ستددد٘    

 .اعىَْ ن َٓ لي ن ٍ ٚ لكٌْ عىجك عل٘ ق نَ اكا   
ن  ٓتددَ ِايددىاب علدد٘   ِنددلِ يددَ عددؿغن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   

 ٔق نددَ عء لددن إيٓددَ اسددؿٙ  ى اددَ عذزلددن اغهددن عىددَ ايددىاب ٌِدد٘ املكدد  
ْدد   ىٓددٗ عدد ً اا   ِٔنددلن ْءددّق ١ املكدد ِ يددَ ِقنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ  

ل وع      ِْءدّق  دؽت ـيد  لد  و يدن لىد٘ لدكٌْ يدٜٓ   هكٌدَ ستد٘ لد ت            
 .(1)  ّ ط يص

ؾْدد ؾ  ـٙ لددكٌْ يددَ   ِنتدد  ق ٙ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ال    
 زددؿ ِعدد ٖ   ددٔ ط يددص غددكز إؾت ايٶدد ٛف ، ِلددؿ نددملا وت ايهددىٗ ارت لهددٗ     
يلملزجدددٗ ؾعدددّٖ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يًدددٶك لدددي ايُدددش  ٗ  
انتدد٠لىؽت  دد  ذكٖ إؾت اذتملًددٗ ، ِه وددن غ ْددٗ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ     

 ِنلن لي ارتكِز إؾت ايٶ ٛف عل٘ ِدُّ :
 اا ، ِ ٓ ً  سك ه ا٧ن٢ه . ايؿعّٖ إؾت ا٣ِق :
للددٔ لزذددمات ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن          ايجدد ؤ : 

 اذتهٓٗ ِايزءلٓٗ .

                                                           

 .1/171عًّٓ ا٣ثك  (1)
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ؾعددّٖ لددكٌْ يلكددف عددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    ايج يددح :
 ِنلن .

 إوَ لءؿلٗ يلٍذكٖ إؾت انتؿْىٗ . ايكا ع :
ستمدددؿ  ايًدددكّٙ ايزملٓدددٗ إؾت اا عدددم ِددددن لدددي ايدددى     ارتددد لو :

 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .
 لّان ٖ  ٌن ايملٓن ِايُش  ٗ نت  ٢ْلّوَ لي ا٣ـٙ . ايه ؾى :
 ؾعّٖ ايى ى غ قز لكٗ ي٨ن٢ه . ايه  ع :
 ٓددد ً لددد وًّ ٌِدددّ  ً ا٣ق  للددد  ا عدددم ِددددن ٍْددد دك   ايجددد لي :

 عٍٓ  ايى  ِانت٠لىًّ از ٌؿاٺ يؿْىٍن.
ِندددلن ْزدددك  و هدددَ علددد٘ يءدددؿ هددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  

ايءمل ٛن وت لّندن اذتدر  لد  ٌدفُ انتدكٖ عءدؿ غدكز  ى هدَ لدي لكدٗ لٍد دكاٺ            
(هددن ِحتددٓ،  ٍدد  ادتملدد ق لددي    75إؾت ايٶدد ٛف ايدد  املزددؿ عددي لكددٗ ضتددّ )   

هددن ، عك وددن لُددٓ  ٺ  1700هددن ادتٍدد ت ، ِاكا ددع عددي نددٶض ايملشددك ضتددّ   
يءدددكٌْ ، ِعٍٓددد  لقاعددد ت ا٣عىددد ب ِاي ّاهدددَ ، ِلُدددّق يءدددكٌْ ِلدددي 

  ه آىٍ   وفا  ِ هجكٌ  يءكٌْ :
  هت ً يكْءٔ . ا٣ِق :
  هت ً ايٌّ، . ايج ؤ :
  هت ً عؿاى . ايج يح :

  ددٔ ط يددص  ددي عملددؿ انتٶلددص: ضتددي  ىٓىدد  ط ٛ دد ٺ سُددٓى ٺ         ِوت لددّق )
لدد يّا: ْزددا ايٶدد ٛف ايدد   دد يغّق لددي ايءددكٙ ِايٶدد ٛف ٌددّ ِاؾٕ ِز ٩      

ٗٷ اثى  عًك ع  .(1) (كنػ ٺٌِّ  ٢ؾ ثءٓف  ٓىٍ  ِ ؽت لك
لدد ق  لٓددٗ  ِمسٓددن ايٶدد ٛف يلشدد ٛ، ايددفٕ  ىددُّ سّ دد  يتشُددٓىٍ  )   

 :  ي   ٔ ايُلن
                                                           

 .2/143لزذن ايمللؿاً  (1)
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ُٯٓى  .  .(1) (.. ْ٪ءلكٽمل٪ ا٣ ٶ ق٩ عي  ٩ىٓى .ضتي  ٩ىٓى  ط ٛٯ  ٺ س٩

عددددي ستمددددؿ  ددددي ) (2) صَومَضز َقَأَُّه ُّووووه َ تووووَ َمَثءَكووووَ م تِوت لّيددددَ ازدددد ؾت ط

ِاقل   ٌلددَ  }إ ددكآٌن يلشددكه لهددلن ايٶدد ٛ ٔ لدد ق :  لغددا  وددَ نتدد  ؾعدد     
 وءن اا ايٶ ٛف لي علهٶؽت . (3){لي ايجمكات 

ِ غددكز ا ددي   ددٔ سدد ي ِا٣لقلددٔ عددي ايمٌددكٕ لدد ق : إً اا وءددن       
لكْددددٗ لددددي لددددكٙ ايًدددد ه عّْددددزٍ    يٶدددد ٛف يددددؿعّٖ إ ددددكآٌن علٓددددَ      

 .(4)(ايه٢ه
ِاهدددكي لملٓلدددٗ ثءٓدددف ايٶددد ٛف ، ِهددد وّا علددد٘ للدددٗ ايك دددك ، ِ دددن  

ً ْءّلددًّ  تز ٓمددَ ، ِ يددٍك ِ  ٍددك  َددى لٍن ايدد٢ت ، لدد ق   ٓددن ي٤ِثدد 

، ِهملدد لٔ ايءمل ٛددن ايزك ٓددٗ عءددؿ علمددن    (5)صأُّفُّووَ أَُّي  َرَمَوويَّٗ ََومَّّْ وو ء ََازدد ؾت ط

ثءٓددف  ملزجددٗ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِؾعّاددَ ، ِيكىٍدد       
ي ا ٍدددددك اندددددتذ  ٗ يؿعّادددددَ  هدددددملص َددددد٢اٍن ايتذ قْدددددٗ ِانت يٓدددددٗ     

 ٗ لع لكٌْ .ِا٧دتم عٓ

ُتيَ ََيووووعّّ ِّ ِّمَ َمَ ٍََّووووطَ ََُّي ِّم  وووومَ َخّٕ َّٗ َُّكووووطََي ِّووووم  َمَّٗووووُتسَََِوت لّيددددَ ط  مَّٗوووو

ْزكعدددًّ ْدددّه   ، لددد ق ا دددي عملددد ى :  (6)صَيَ خَِءَِّّوووه َمَشءوووَََُّّط  َ توووَ َمََّّكووو ٍَََّ

ه إ١ همددد  ْءدددّه انتتػدددمل، انتىػىدددا   ايءٓ لدددٗ  دددفي  ، ١ ْهدددتٶٓزًّ ايءٓددد   

                                                           

 .1/243لزذن ل  انتزذن  (1)
 .126نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .126نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 .1/241ايؿق انتىجّق  (4)
 .19نّقٖ ايىذن  (5)
 .275نّقٖ ايملءكٖ  (6)
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ِ  طِهدددف ّا علددد٘ اا  (1) صـيددد   ددد وٍن لددد يّا إفتددد  ايملٓدددع لجدددن ايك ددد   ط
 .(2) ص سن اا ايملٓع ِسكه ايك   

ع ِيٜدددد   َددددش ب ايىدددد ق ٌددددن عٍٓدددد    طِلددددي عدددد ؾ ٣هددددن ايك دددد    
 ص.غ يؿًِ

ْدد   ٍْدد  ايددفْي  لىددّا ااءددّا اا ِـقِا لدد   ءددٔ لددي ايك دد       طِوت لّيددَ 
ا٥ْدددٗ . لددد ق :  لغىددد   ً ٌدددفُ ا٥ْدددٗ وميدددن وت  دددا عمدددكِ  دددي   ،(3) ص. . 

عدّ  لددي ثءٓدف ، ِ ددا انتغدريٖ لددي  دا شتددمِه ، هد ً  ىددّ انتغدريٖ ْك ددًّ       
 .يجءٓف 
علمدد    ٍددك اا قنددّيَ علدد٘ لكددٗ ِِْددع ّْلٜددف ايك دد  هلددَ ، هدد ً       

 ٌددن ايٶدد ٛف لددؿ َدد ذتّا علدد٘  ً  ددن ق دد ٌن ِلدد  هدد ً علددٍٓن لددي ق دد    
 .عٍّ لّّْمل 

ِنددلن وت  غددك َددشٓ تٍن    ِ يددَ هتددص قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   ِ 
 ً  ددن لدد  يلمهددلمؽت ِعلددٍٓن لدد  علدد٘ انتهددلمؽت ،  ً ١ ْدد هلّا ايك دد          

 ١ِ ٠ْهلُّ . 
عدد ا٘  ىددّ عمددكِ  ددي عمددري  ددملا انتغددريٖ إؾت عتدد ب  ددي  نددٓؿ ٌِددّ          

 ع ل٢ٺ لي لملن ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .عل٘ لكٗ 
نتغددريٖ : لدد  دزلىدد   يددء٘ ايىدد ى   يك دد  ِِْددع عددي ايىدد ى عءدد ق  ىددّ ا

 غريو  .
 عء ق  ىّ عمكِ  ي عمري : َّذتى  عل٘  ً يى  ق  و  . 

                                                           

 .275نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .275نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .278نّقٖ ايملءكٖ  (3)
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ِ يددَ عكتددص عتدد ب  ددي  نددٓؿ ـيدد  إؾت قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ      
 .(2( )1)صعإً ي ا زلّا ع ـوّا حبكبطِنلن ، عىمين ٌفُ ا٥ْٗ 

ُتيَ ََِوت لّيددَ ط ََووطَقةُّ ََّْوم ء ِّووممَمَ ّٗووهََََُّْ ّٗ ِّووَرََََََََيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو َْ س ووممَ ََُّ ووعّّ ِّ ِّممَمَ ٍََّووطَأَُّضووَْطفّْطَ  

ٓ وووم ََ ه وددددن ثءٓددددف اددددؿاْي  ددددا  ، ِقؾ عددددي عٶدددد ٚ لدددد ق :(4()3) ص  ةّّ ت

انتغددريٖ وت ادت ٌلٓددٗ ، عددإـا سددن ا٣دددن لدد يّا : ومْددؿهن ِادد٠غكًِ عىدد  .     
 .(5)ص١ ا هلّا ايك    ْز ع ٺ لٓ ع ٗطعىمين 
تلددددف عددددٓمي َددددشص ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن وت ِ غ

 غكِدَ اؾت ايٶ ٛف عل٘ ِدُّ :
قاعددا لددع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لْددؿ  ددي س قثددٗ    ا٣ِق :

 .(6)، عي ا ي نزؿ
َددد سص ا٧لددد ه علدددٔ علٓدددَ ايهددد٢ه لدددع ايدددى  َدددل٘ اا   ايجددد ؤ :

 علَٓ ِ يَ ِنلن .
غدددكز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت ايٶددد ٛف       ايج يدددح :

 ؿت كؾُ .
ِهددد ً غدددكِز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت ايٶددد ٛف وت    

 يٍك يّاق لي ايهىٗ ايز يكٖ يلىملّٖ .

                                                           

 .279نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .2/238ايؿق انتىجّق  (2)
 . 130نّقٖ  ق عمكاً  (3)
( لي ٌفا ايٰهد ك ايد  اغتُدن  ت هدري ٌدفُ ا٥ْدٗ       92-91-90-89 و ك ا٣دماٚ ) (4)

 ايككقتٗ .
 .2/427ايؿق انتىجّق  (5)
 ٌِّ انتػت ق . 1/75عًّٓ ا٣ثك  (6)
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ِلددي لزذددمات ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِدٍدد ؾُ وت نددملٓن   
ؿلٓددَ ، اا  وددَ ـٌددص إؾت ايٶدد ٛف ، ِعدد ؾ لىٍدد  إؾت لكددٗ ل يددٓ ٺ علدد٘ ل      

ِهددد ً هلمددد  لدددكٮ علددد٘ لكْدددٗ  ِ لملٓلدددٗ وت طكْءدددَ  غددد ٌن عدددي وملّادددَ ،     
 ِؾع ٌن إؾت ا٧ن٢ه .

يءددؿ لٶددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن انتهدد عٗ  ددؽت لكددٗ     
ِايٶدد ٛف نددرياٺ علدد٘ لؿلٓددَ دٍدد ؾاٺ وت نددملٓن اا ،  ٓىمدد  انددت دك و لددٗ يددَ   

 وت طكْا ٌذكاَ إؾت انتؿْىٗ يملزؿ ايًءٗ .
ه ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن وت ايٶددد ٛف عًدددكٖ  ْددد ه  ِ لددد 

ْددؿعّ  ٌلددٍ  إؾت ايتّسٓددؿ ِْهدد  ن ايزددًّ يددَ هددى  ، علددن ْٶلددص لددىٍن      
 ً ْءددد الّا لزدددَ ، إفتددد  ؾعددد ٌن إؾت عملددد ؾٖ اا ِسدددؿُ ، ِوملدددف ا٣َدددى ه     
ِل دد ٌٓن ايًددك  ِلىددع لددكٌْ لددي إْفاٛددَ ِلتلددَ ، ِلدد ه   غملدد قٌن   وددَ       

 ى ى كتٓز ٺ ، عّدؿ لىٍن  لّقاٺ :قنّق اا إيٍٓن ِيل
 ا٧نتٍماٚ . ا٣ِق :
 ايتكفْص . ايج ؤ :
 ا٧عكا  . ايج يح :
إغدددكاٚ ايهددد ٍ ٚ ِايُدددملٓ ً  ددد يى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ      ايكا دددع :

 ِنلن.
عشٓىمدد  َِددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت ايٶدد ٛف اّدددَ    

 ىدد ٚ عمددكِ  ددي عمددري إؾت  زددض ندد ؾااٍ  ِ يددكاعٍ  ، ِلددىٍن  غددّٖ ث٢ثددٗ  
  ي عّ  ٌِن :

 عملؿ ْ يٓن . ا٣ِق :
 لهزّؾ . ايج ؤ :
 سملٓص . ايج يح :
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َُمَمَّّ ِّووَ ْ  ََق ُّوووََََََِنددٜن ا ددي عملدد ى عددي لّيدددَ ازدد ؾت ط      َُّووَم َُّط وو ٍَّلََهوو

َ ووَّٖ تووَ َمَّّ ُّووَ َي َََ ََّٕقمتووَرََّٖ لدد ق : ْزددا  دد يءكْتؽت لكددٗ ِايٶدد ٛف ،   ، (1)صَض

 .(2)ايءكئ ِسملٓص  ي عمري ايجء ِٔايز ٓن ايّيٓؿ  ي انتغريٖ 
 ٕ  ً  سدددؿ ٌددد١٠ٚ ا٣غدددّٖ ْى دددك إيٓدددَ علددد٘  ودددَ ل٠ٌدددن يلدددّسٔ      
ِايىملددّٖ ، ِلددع ٌددفا اّدددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يددؿعّاٍن       

 ي٨ن٢ه ِوت قِاْٗ انتكاؾ لي ايكدلؽت :
 ايّيٓؿ  ي انتغريٖ لي  ٌن لكٗ . ا٣ِق :
لهدددزّؾ  دددي عمدددكِ ايجء دددٔ ، انتدددفهّق  عددد٢ُ ٌِدددّ  غدددّ     ايجددد ؤ :

 سملٓص  ي عمكِ .
ِهدد ً  سددؿٌن لتمِددد ٺ الددك ٖ لددي لددكٌْ لددي  ددا كتددض عتءددكب          
إيدددٍٓن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يلمُددد ٌكٖ ، ِدلدددو إيدددٍٓن   
ِسددؿثٍن ؿتدد  ددد ٚ  ددَ ٌِددّ ايءددك ً ، ِلزذددمات ايىملددّٖ ، ِندد  ن لىددع        

تز قعدددد ٺ عىددددؿ ايزددددكب ايلذددددّٚ  لددددكٌْ لددددي ايَّددددّق إيٓددددَ ، ِهدددد ً ل 
ِا٧نددتذ قٖ ِاعٶدد ٚ ا٣لددي ، علددّ لدد ق  سددؿٌن  ودد  ددد ق  مددؿ نددلن لددي   
 ـٙ لددكٌْ ، ِيكددي ٌدد١٠ٚ ا٣غددّٖ َددؿٮِا ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       

 ِنلن    ٚ ، لي ِدُّ :
لدد ق  سددؿٌن اوددَ قتددم  ثٓدد ب ايكزملددٗ إً هدد ً اا  قنددل  ،      ا٣ِق :

 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن . ٕ  وَ ْىكك ِْى ٔ وملّٖ ستمؿ 
 ل ق ايج ؤ :  ل  ِدؿ اا  سؿاٺ ْكنلَ غري  . ايج ؤ :

                                                           

 .31نّقٖ ايمغك   (1)
 .9/94ايؿق انتىجّق  (2)
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َٯ يٷدد   ٸهٷلټم٪دد   ٷ ٩ددؿ٬ا . يٷددٜٯي٫ هٸى٫ددن ق٩ن٪ددّيٺ      لدد ق ايج يددح : )  ايج يددح : ٩ِاٷيلټدد
٩ِيٷددٜٯي٫      ٫ٓدد  ايٹكٷلٷدد ه٩  ٫ً  ٷق٪ؾٮ ع٩لٷ َٯ هٷم٩دد  ا٩ءٸددّق٪ يٷ ٷو٫ددن٩  ٷع٫ ٷددن٪ غ٩ٶٷددك٬ا لٯددي٫  ٷ لٯددي٫ ايلټدد

٫ً  ٸهٷلټم٩  ٩ْى٫مل٩غٯٔ يٯٔ  ٷ َٯ ل٩    .(1) (هٸى٫ن ا٩كٹفٯب٪ ع٩لٷ٘ ايلټ
ِادددملؽت هتدددص ايتددد قْؼ ـٌددد ب ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن     
 دد١٠ٚ ا٣غددّٖ ايج٢ثددٗ علدد٘ ضتددّ ايتزددٓؽت ، همدد  عددك  ايددى  َددل٘ اا     
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن و هدددَ علددد٘  يدددكا  ثءٓدددف ، ْدددفٌص إؾت  ٓدددّاٍن        

 ي٨ن٢ه .ِلىتؿْ اٍن ِْؿعٌّن 
ِي ْتددددؿ كِا وت ِدددددّب عملدددد ؾٖ اا ، إفتدددد  هدددد ً ٌمٮٍددددن از ٌددددؿ     
ايُددد٢ت انت يٓدددٗ ِا٧دتم عٓدددٗ لدددع لدددكٌْ ، ِطلدددص ِؾٌدددن ، ِغًدددٓٗ     
غٓدددملٍن ، ٌِدددّ لدددي ِددددُّ اهدددمٓٗ لكدددٗ ) ه ايءدددكٙ ( ِيكدددي لكًْددد ٺ      
نددػكت ٌددفا اي ٓددن ايز ددٓن ِدددّاقٌن يلملٓددن اذتددكاه   ق ددٗ ايىملدددّٖ         

 ِايتىمْن .
ايءُدددريٖ إؾت ايٶددد ٛف يددد ٌؿاٺ علددد٘ إقاؾٖ ايدددى    ِندددتملء٘ ا ذدددكٖ  

َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ايهدددلن ، ِإدتى  دددَ ايُدددؿاه لدددع ايك ددد ق ، 

 ِّووَََُيطأُّيَُّهووطَمَسءووطَّ َخّٕطٍّووََِضي وومل ٌَََِددّ َدد سص اذتذددٗ ِاي ٌدد ً ، لدد ق ازدد ؾت ط   

َْاووطَمَّٗووُتسََُّووه َ   ّّوواَِّمَاءووَكَمم تََومرَُّض َّٕ ََََََُّ ََكت ََّٕوي كتَووف َفُّوو  تس ممََََمَ ّٗووهتَخَُّّٕووََ َِّرَ َٓوو خَُّّٕووَهَخّٕ َّٗه ووَمَي 

ٍَّمَّٗوووُتسَي وووَؤ ت  ََتطَ ّٗوووهتََو ُّ تَكط توووهتََ ٍَّمَّّوووعِّ ٍّ َتطَ ّٗوووهتََوَضي ووومَتهتَفُّووو  تس ممََتطَ ّٗوووهتََوَضي ووومَتهتَمَسءِتووو

 .(2)صَوم ءِتْ مِ َََُّْ ّٗ َِّرََ َهَ   وَ 

لدد ق:  ِنددلنِ يددَ عددي ا ددي عملدد ى  ً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ     )
١ِ  لّيدددَ عػدددك٬ا:  زجدددن إؾت   -" عٶٓدددن مته٬ددد  ي ْزٶٍدددي وددد  لمللدددٔ    

                                                           

 .2/228ايكِ  ا٣وف  (1)
 .158نّقٖ ا٣عكا   (2)
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ايىددد ى ه عددددٗ: ا٣لتددددك ِا٣نددددّؾ، ِوُددددكت   يكعددددص لهددددريٖ يددددٍك،  
ِ سلددددن يددددٔ ايغىدددد ٛن ِي حتددددن ٣سددددؿ لمللددددٔ، ِدزلددددن يددددٔ ا٣ق   
لهدددذؿ٬ا ِطٍدددّق٬ا، ِ عٶٓدددن ايًددد  عٗ ع غكاٍددد  ٣لددد ، عٍدددٔ نتدددي ١       

 .(1)(ًْك    ا يٜٓ 
 ٔداء اٌزشس٠ف ثبإلميبْلبْٔٛ خٍٛد 

يددّ ؾغددن ايىدد ى هلددٍن ا٧ندد٢ه عٍددن هدد ً غٶدد ب ايتًددكْف  عدد٢ُ    
ْددتغري إؾت )ْدد   ٍْدد  ايىدد ى(  ادتددّاب ١، ٣ً لز وٓددَ  عددن لددي ا٧ضتُدد ق      
  ٧يددد قٖ ِازدددٓؽت ايدددفْي َدددؿٮلّا  ىملدددّٖ ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ        

 ِنلن، ع نتكاؾ لىَ  لّق:
   ٧قت ً. ايًٍ ؾٖ لي اا يلمهلمؽت  ا٣ِق :
 ايجى ٚ عل٘ انتهلمؽت ١قت وٍن. ايج ؤ :
 ؾعّٖ انتهلمؽت يلجمل ت عل٘ ا٧ن٢ه. ايج يح :
 ٓدددد ً سءٓءددددٗ ٌِددددٔ  ً ايتكدددد يٓف ادددد أ يلىدددد ى  ُدددد ٗ   ايكا ددددع :

ا٧قتدد ً، ِظتددص علددٍٓن  ً ْتلملهددّا   ٧قتدد ً هددٔ اتّدددَ  ددن غٶ  دد ت         
 ايتكلٓف ، ِل  عٍٓ  لي ايتًكْف ِا٧هكاه.

وَََشٍّووَ ََ  ًدد قٖ ايجددّاب ايز ددٓن ْددّه ايءٓ لددٗ، لدد ق ازدد ؾتط إودد ارتدد لو :

َٓ تَهوووطَمرَُّطَهوووطض َََََ َُووو ّٕسَ توووَ ََ  ََسءوووطَ ََ  َٓط تَأُّ ءََُّه وووَرَ ُتيَ ََْ س وووممََوَقكت ِّوووممَمَصءوووطَت مَّٗووو

َُمَمَّٗووُتسَض زّٕ َّّسووطَ تووَ َ َُِّووُ ََوأِّ  ووممََ َتووهتَ  َ َشووطَتهاطَ ِّ َّٗكووطَض زّٕ ِّووممَ تَسَهووطَ تووَ ََثَكووَ َبَضَّٕز ّْووطَ ُّووطَِّممََهوو

 .(2)صوََُّه َرَفتََهطَأَُّزَومٌَّ  َُّّهءَ بََّٓوه َرَفتََهطََلطَت  وَ 

                                                           

 .2/490ا هري ا ي هجري (1)
 .25نّقٖ ايملءكٖ (2)
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ٌىدد   ل عددؿٖ وت علددن ا٣َددّق ٌِددٔ إـا اغددري انتّْددّمل        ايهدد ؾى :
املددؿق اذتكددن، ع يىدد ى سٓىمدد  ْددؿغلًّ ا٧ندد٢ه  ْدد أ غٶدد ب ايتكلٓددف    

َوَ ووطََل ُّ ّّووف ََ ُدد ٗ ا٧قتدد ً  لشدد    ً ايتكدد يٓف عددكمل ارتلددا يءّيددَ ازدد ؾت ط    

َِْ وو  و َََّٕ ُتوو ءََومنّٕطووَ َخّٕ ََّٗتََ ٌِدددٔ قلتددٗ ع لدددٗ لتذددؿؾٖ  ٍددد ، ِ ً    (1) صمَّّ

 ايءك ً غت طص  ق  ب ايزءّق ايفْي إغت قِا ا٧قت ً.
ا٣لدددك  تءدددّٙ اا إهدددكاه ِاًدددكْف، ِعٓدددن لدددي اا عدددم  ايهددد  ع :

ُتيَ ََِدددن إؾٮغددكُ ٣ٌددن ا٧قتدد ً، لدد ق ازدد ؾتط   َْ س ووممَم ء ِّووممَضََء ِّووَرََ ِّووَََُيطقتَِووطستَمَّٗوو

ََْاوووووَس ََّٓوأَُّض  َمَ ّٗوووووهتََوميتوووووَْ َّٓخّٕطءَكوووووطَي وووووَمفَََّٗ ُتِتَمَووووو ُّطَََطَ ََْاوووووس ممَفتوووووََِهووووو ُتيَ َأُّ َت ّٗووووو

ْتَاطَع َََ ه رَََتغَََ َّٕ  .(2)صمَصءطَت  وَ َأُّ

ِلددي إعذدد ل ايءددك ً زتددٝ ا٥ْددٗ  ىددؿاٚ ايتًددكْف ِْتزءملددَ ا٣لددك ثددن        
ىٍددٔ ثددن ا٣لددك ، ِهددن عددكؾ لىٍمدد  ؾعددّٖ     ايىٍددٔ  ِ ايزكددو  دد ً ْدد أ اي  

 نتىٍر ا٧قت ً ِايهلن اجملتمزٔ ، ِايتىمُ عي اي لن .
ِادد أ ا٥ْدددٗ ايءك وٓددٗ   دتمددد مل ا٣لدددك ِايىٍددٔ ، ِا٣لدددك  تءدددّٙ اا    
ِارتًددٓٗ لىددَ يملٓدد ً  لددّ  انتهددلمؽت لكاملددٗ لددي اي ء ٌددٗ ، ِ غدد ت ا٥ْدد ت   

َِمَاءووَكَمم تََوَ ووطَفتووَِمرَُّض َََّٕوََت ّٗووهتََ ووطَفتووََعددي انتلدد   انتٶلددا ا عددم ِدددن ط   

ْتوووَرٌَََََ ٍّع ََ وووَ ََيَشوووطَ ََومَ ّٗوووه ًَُّةِّووومٌضََض يتكدددًّ لدددؿؾاٺ   (3) صَيَغةتووو  ََتَكوووَ ََيَشوووطَ ََوي َْووو

ِعّودد ٺ ي٨لتجدد ق ي٤ِالددك ِايىددّأٌ ا٧ ٓددٗ، ؿتدد  اتٓددمىَ لددي ا٧غملدد ق عددي  
 ايًمّق ِايزمّه وت لل  اا عم ِدن.

                                                           

 .56نّقٖ ايفاقْ ت  (1)
 . 10نّقٖ ايملك (2)
 .129نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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  ددؿاٺ، ِلددي للكددَ الدد  ا٣لددّاق    علددن ِيددي غتددكز يددٔٚ عددي للكددَ     
ِا٣ْدددز   انتٓددد ع ٗ ايددد  وٍددد٘ اا انتهدددلمؽت عدددي كتزٍددد   ّاندددٶٗ      
ايك دددد ، ٌِددددفا ايىٍددددٔ ١ ْتزلددددا  ددددفات ا٣لددددّاق  ددددن  كٓ ٓددددٗ إلتى ٍٛدددد   
ِكتزٍدد ،  ٕ قتكددي كتزٍدد    نددمل ب ِطددك  يددكعٓٗ عؿْددؿٖ ه يتذدد قٖ         
ِايُددددددددى عٗ ِايملٓددددددددع ِايًددددددددكاٚ ِا٧نددددددددتٜذ ق ِايزمددددددددن، لدددددددد ق   

َََّٕمَ ّٗهتَوَْلاز ؾتط ََ َّٕ مَ َفتَِمرَُّض َّٕيَََِ غ مَ َ تَ َفُّ  .(1)ص  وَ ََي

 ِطلددددص يلتذدددد قٖ ْهدددد عكًِ ِعددددي ا ددددي عملدددد ى وت ا٥ْددددٗ  عدددد٢ُ 
، ِقتلددددٔ وددددؿاٚ ا٧قتدددد ً ِلدددد  عٓددددَ لددددي لزدددد ؤ ايتًددددكْف    (2) ا٣ق دددد ع

ِايًدددٍ ؾٖ لدددي اا عدددم ِددددن يلمهدددلمؽت   يُددد٢ع إغتٓددد قٌن ايكهدددص  
اذتدد٢ق ِا٧لتىدد مل عددي انتدد ق ايهددشن ِاذتددكاه ، يٓكددًّ ٌددفا ا٧غتٓدد ق         

 لءؿلٗ يتجملٓن ايهلن وت ا٣ق  .

 هلل أِس فؽسٞ ؼجٛد٠خلبْٔٛ اإللساز ثبٌ
 ٗ ا عدددم ِددددن ِايتهدددلٓن  ددد ً انتًدددٜٓٗ وت    ا٧لدددكاق   يك ّ ٓدددٗ انتٶلءددد

 ايؿوٓ  ِا٥غكٖ يَ نملش وَ وزمٗ ع م٘ ، ِعَٓ له ٛن:
إوددَ لادددك عددي انتز َددٔ ، ٌِددّ نددملص ي٨نددتشٓ ٚ لددي اا        ا٣ِؾت :

عدددم ِددددن ، ِسٓىمددد  نددد ق ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن     
 ع غ ؤ عي ا٧سه ً؟د ٛٓن عي ا٧سه ً )

 ل ق :  ً ازملؿ اا ه وٮ  اكاُ، 
 .(3) (عإً ي اكي اكاُ عإوٮَ ْكا  

 إوَ   عح عل٘ ا٧قت ً ِعزن ايُ ذت ت. ايج وٓٗ :

                                                           

 .20نّقٖ انتملن  (1)
 .10/382زتمع ايملٓ ً  (2)
 .1/70ايكًف ِايملٓ ً يلجزل   (3)
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ٌددّ نددملٓن لملدد ق  يددؿعّٖ ايىدد ى ي٨ندد٢ه، ِايتءٓددؿ ؿتدد  ددد ٚ    ايج يجددٗ :
  َ ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن لي اا عم ِدن.

ملددد ؾٖ اا وت ا٣ق  ، ٌِدددٔ لددد ؾٖ عٓدددَ سذدددٗ    ندددتؿالٗ ع ايكا زدددٗ :
 ؾِاه اذتٓ ٖ ايؿوٓ  ، ِإقد ٚ ايه عٗ   ٓن لي اا عم ِدن .

ِلدددي غُددد ِٛ اذتٓددد ٖ ايدددؿوٓ  لدددكب ايجدددّاب لدددي انتددد٠لىؽت، لددد ق      

َٓاتووستنيَََازدد ؾتط ََْكوو َُّمَ ّٗووهتَ ُّ ّٕيووٌ َ تووَ َمَّّك  ، ٌِددفا ايءددكب علدد٘  (1)صخّٕ ءََض

 عل٘ ِدُّ :
عٓتملدددد ؾق إؾت ـٌىددددَ ا٣دددددك ْىددددّٕ انتهددددلن ايزمددددن ايُدددد ط  ا٣ِق :
 ِايجّاب.

ْملتغدددٔ انتهدددلن ايجدددّاب ِإهتىددد ل ايُددد ذت ت عٓءدددّه   زدددن     ايجددد ؤ :
 ايُ ذت ت.

ْهتشٓدددك انتهدددلمًّ عددد ي ا٥غدددكٖ ِلددد  عٓدددَ لدددي ايجدددّاب  ايج يدددح :

ٍََِّّٓ  َصوو ٍّ ّْطََعٓتهدد  ءًّ وت عزددن ايُدد ذت ت، لدد ق ازدد ؾتط  َوأُّط َََّّسووطَخَََُّّٕوواَُّمَّّ تَ ووطعَََتووطَّّ

َْ َِّرَََََووَسه رَََتَكووطَأُّطووَ َلَمَ ّٗووه ََو ََُّ  ءِتووَ َأَُّهووَممََه ََََََتَكووطَ َرَََووَََ ََيَ َيووهتَ تووَ َمَّّ تَ ووطعتََو  هَََكتساووطََق ََُّووهتَفُّووط

ََُْ ُّ ِّوووَرَأِّ ءووو َََّْ ًَوووطَََمَ ّٗوووه ََُّ َاوووطَوََُّوووَمَ ًتوووَ َق ََّْو تَسَهط َََْ َّّسوووطَ توووَس َِّرَ َٓوووٍََِّّت ِّوووَُْ ََوووطََ َُّ توووَ َمَّّ َقكءوووطَ

ْتوووَ بّْ َتْ  َِّرََََََََََََوم َََِ ِّوووَم َِّرَفتوووََِ وووطََْ وووط َِّرَفُّطَيووو َِت ِّممَمَّّخَََوووَ م تَخَُّّٕوووََمَ ّٗوووهتََ وووَ  وََُّ تووو َََت

َْاطَفَُّ سٍَِّئ  ِّرَََتَكطَ ِّس  َرَفتَهتََ َخَ  تةِّمَ   .(2)صََكت

لملدد ؾقٖ انتهددلمؽت ٣عددكاؾ ايٶ عددٗ، ِسكَددٍن علدد٘ ا٧ تزدد ؾ     ايكا ددع :
ايدددفْي  لىدددّا(  ِقؾ  ُدددٓغٗ   عدددي انتز َدددٔ، ٣ً لّيدددَ ازددد ؾت )ْددد   ٍْددد    

اي زددن انت ْددٔ هتدد  ْددؿق علدد٘ ثملدد ت ِإنددتؿالٗ ا٧قتدد ً ، ِاكيددض لى عزددَ      
                                                           

  .56نّقٖ ا٣عكا  (1)
 .48نّقٖ انت ٛؿٖ (2)
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علدد٘ عدد ي ا٣عزدد ق   نددمل ب ا ؿاْددٗ، عدد٢ غكا ددٗ  ً ْكددًّ لددي  سكدد ه      
 .(1)ا٧ن٢ه سكلٗ ا٧قاؿاؾ نّاٚ اي ٶكٕ  ِ انتلٔ

ْددؿق  انتهددلن ايزءدد ب انتىاددص علدد٘ اذتددكاه ، عتى ددك و هددَ       ايكا ددع :
 َ، ِْهز٘ وت ايكهص اذت٢ق، عٓى ق ايجّاب لي دٍ ت:لى

إنتشٓددددد ق ـهدددددك اا، ِايهدددددزٔ نتكْددددد اَ وت انتزددددد ل٢ت   ا٣ِؾت :
 ِايتذ قات.
 إدتى ب اي زن اذتكاه. ايج وٓٗ :
 انتمل ؾقٖ إؾت اذت٢ق ِا٣لك انتمل ع. ايج يجٗ :

ُتووووو ءََومنّٕطووووووَ َخّٕ ََََِّٗلدددددي لُددددد ؾْا لّيدددددَ ازددددد ؾت ط     َوَ وووووطََل ُّ ّّوووووف َمَّّ

َِْ وو  و َّٕت ، لدد وًّ ٌِددّ ا٧لددكاق   يك ّ ٓددٗ ا عددم ِدددن  لددك عٶددكٕ     (2)صََ

ّْيدددؿ علٓدددَ ا٧وهددد ً ، ١ِ ْغددد ؾقُ ِإً عزدددن انتز َدددٔ يغًددد ِٖ عكْدددٓٗ  
ط قٛدددٗ ،  ِ غّاْدددٗ س ْدددكٖ ، يٓملءددد٘ ايءددد وًّ  عددد٢ُ ؾعدددّٖ لتذدددؿؾٖ        
يلكددددّمل إؾت اي ٶدددكٖ ايهدددلٓمٗ ، ِاكغٓدددص   يتّ دددٗ ِا٧و  دددٗ ِايتدددؿ ك ؿتددد    

ايزءددّق ، ِالټددض علدد٘ انتشٓدد قُ ايًددّاٌؿ ِا٥ْدد ت ايكّوٓددٗ  يددٍؿت  ددَ 

َََهووواََُّلدددي ِددددّب عملددد ؾٖ اا عدددم ِددددن ِسدددؿُ ، لددد ق ازددد ؾت ط     فُّوووعُّ تَرََو

َََُتَخ ّّووَِّّٕمَ ّٗووهتَ ََتوواَُّمَوو ٍّي  ََََََََََََ َْستَةّْووطَفتَّّّووَ بَُّمَ ّٗووهتَمَّٗ تووَِفَُُّّّووَ َمَسءووطََََّق َََُّهووطَ َُّ ََِوو تي َت وو ٍّي َّٕ

 . (3)صَثَ َمَسءطََّّٕ َُّيََْ ُّك مَ مَّّ ٍَُّّر َوََُّ ت ءَأُّ ّّ

                                                           

ا٧قاؿاؾ اي ٶكٕ ايفٕ ْكًّ هتي ِيدؿ ٣ دّْي لهدلمؽت  ِ  سدؿٌم  لهدلن، ِانتلدٔ       (1)
 ايفٕ ْكًّ هتي ه ً ه عكاٺ ِ نلن.

 .56نّقٖ ايفاقْ ت  (2)
 .30نّقٖ ايكِه  (3)
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ِي ْددكؾ ي دد  عٶددكٖ وت ايءددك ً إ١ وت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ، ِلددي عٓددن اا      
 ل وًّ لّاعءٗ  سك ه ايءك ً يل ٶكٖ .
 ١ِ ؿ لي انت٢للٗ  ؽت  لّق :

 : ا٧لكاق   يك ّ ٓٗ ا عم ِدن . ا٣ِق
ا ، : لدد وًّ ا٧طدد٢  وت ق ّ ٓددٗ اا عددم ِدددن يكددن ارت٢ٛدد      ايجدد ؤ 

ِيددٓو وت ايّدددّؾ إ١ غدد يا  سدد    كددن يددٝ علمدد ٺ ٌِددّ اا ، ِغ٢ٛددا    
لىءدد ؾٖ ا عددم ِدددن ، يددفا ْتلددّ هددن لهددلن ِلهددلمٗ نددملع عًددكٖ لددكٖ وت    

ََٓكووو  ََت ّٗووووهتََضعٍَّمََّّْوووطَُّكتنيَََايٓدددّه وت ايُددد٢ٖ لّيددددَ ازددد ؾت ط    ِيددددٍ ؾٖ  (1) صمَّّ

 انتهدددلمؽت ٌدددفُ  زمدددّه ق ّ ٓدددٗ اا عدددم ِددددن يلػ٢ٛدددا لدددي ِ ددد ٛف      
انتدد٠لىؽت ، ِقعزٍددن يلددّاٚ ايتّسٓددؿ وت ا٣ق ،ِايددؿعّٖ إؾت ايهددلن عددكمل      

 لىَ .
: لددد وًّ ايتهدددلٓن   يزملّؾْدددٗ ايت لدددٗ ا عدددم ِددددن ، ِايتددد     ايج يدددح

لددي ايًددك ، ِلددي لُدد ؾْا ٌددفا ايتهددلٓن َدد٢ٖ ادتم عددٗ متددو لددكات    
 وت ايّٓه ، ِايىؿب إيٍٓ  .

ِلدددددي اي ءٍددددد ٚ لدددددي لددددد ق  ّددددددّب َددددد٢ٖ ادتم عدددددٗ علددددد٘         
انتكل دددددؽت وت سددددد ق اذتٓدددددك ِايهددددد ك ، لدددددع ايءدددددؿقٖ علٍٓددددد  ، ِهتددددد    

َوأُّ تَك وووووممَمَصءووووويُّبََُّوْ  وووووممَمَ ء ُّوووووطبََُّومَض ُّْ وووووممََ وووووَ َََََاندددددتؿق علٓدددددَ لّيدددددَ ازددددد ؾت ط   

ِ ً ا٣لددددددددك ْءتٓددددددددٔ ايّدددددددددّب ، ِقتكددددددددي  ً     (2) صمَوووووووو ءم تْتنَي

ْىدددددد لٌ ٌددددددفا ايءددددددّق ، ِظتددددددص علدددددد٘ ايىدددددد ى كتٓزدددددد ٺ ا٧لددددددكاق 
  يزملّؾْدددددٗ ا عدددددم ِددددددن ، ٌِدددددفا ا٧لدددددكاق ندددددّق انتّدملدددددٗ ايكلٓدددددٗ 

 اذت دص عي ا٧لتت ق ِن   ايؿل ٚ ِعي إغ عٗ اجملتمز ت  .
                                                           

 .2نّقٖ اي  حتٗ  (1)
 .43نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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 لبْٔٛ ثؼضخ إٌجٟ )ص( اسزئصبي ٌٍمزبي

ىملّْددٗ ْتءدد الًّ عٓمدد   ٓددىٍن هءمل ٛددن     يءددؿ هدد ً ايزددكب لملددن ايملزجددٗ اي    
ِعًدد ٛك ، ِإً ي ْكددي لتدد ق لددع ايغددري ، ْءتتددن  عددكاؾ ايءملٓلددٗ  زٓددٍن         
لددع  زددض ، همدد  هدد ً ا٣ِى ِارتددمقز وت لؿْىددٗ ْجددكب ْتءدد الًّ عٓمدد        
 ٓدددىٍن ، ُِْدددٶف ٍْدددّؾ انتؿْىدددٗ هدددن لدددع ايدددفْي حتددد ي ّا لزٍدددن ، ع دددٔ 

 علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لزكهددٗ  ٪زدد خ ايدد  ِلزددن لملددن ٌذددكٖ ايددى  َددل٘ اا 
امددو نددىّات سدد يف ارتددمقز  يددذع ِدٍٓىددٗ ، ِسدد ي ّا  ىددّ لٓىءدد مل       

 لي ايٍّٓؾ .
ِسددد يف ا٣ِى لمْىدددٗ ، ِسددد ي ّا  دددا لكْ دددٗ ِ دددا ايىٓدددري لدددي    

 ايٍّٓؾ .
ِهد ً  يددؿ ايٍٓددّؾ لدّٖ ّْلٜددف  ددا لكْ ددٗ همد  هدد وّا قتتٍىددًّ َددى عٗ    

إؾت انتؿْىددٗ ، ا٣نددلشٗ ، ِلددع ٌذددكٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن      
اوءٶددع ا٧لتتدد ق  ددؽت ا٣ِى ِارتددمقز يددريٙ ٍْددّؾ انتؿْىددٗ لزذددمٖ سهددٓٗ     
يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِاكددًّ لدد ؾٖ ِِنددٓلٗ يددؿعّاٍن   
ي٨ندد٢ه ، ثددن مسزددّا ِايىدد ى لددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن       

 وت غٶملتَ وت سذٗ ايّؾامل )١ اكدزّا  زؿٕ ه  قاٺ ..( .

ََِْووَ َط ددي  نددلن لدد ق : نتدد  وميددن  عددي لْددؿ)  ِّووََُه ووَمَمَّّ ُّووطستض ََق ُّووََأَُّ ََي

َُمَاط  ا٥ْٗ .(1)صَق ََُّ َِّرََق

ِندددلن ١ اكدزدددّا  زدددؿٕ  ِ يدددَ لددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ    
 .ه  قاٺ ْٓكب  زٓكن قل ب  زض   يهّٓ  

 . عء يّا : ِضتي وًٍؿ  ً ١ إيَ إ١ اا ِإو  قنّق اا 
 ل ق : وزن .

                                                           

 .64نّقٖ ا٣وز ه  (1)
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او ددك هٓددف  }عءدد ق  زددض ايىدد ى : ١ ْكددًّ ٌددفا   ددؿاٺ ، عدد ومق اا     
{وُددك  ا٥ْدد ت يزلددٍن ْ ءٍددًّ ، ِهددفب  ددَ لّلدد  ٌِددّ اذتددا      

إؾت  (1)
 .(2)({ِنّ  ازلمًّ  }لّيَ 

اددكٙ لدد  ٌددٔ ٌددفا ايك ددك ايددفٕ ْءُددؿُ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ     
 ِ يَ ِنلن ، ادتّاب عتتمن ِدٌّ ٺ :

 : إوَ ه ك ايىزمٗ . ا٣ِق
 : يغٗ ايتًملَٓ   ٧اُ   اُ ق ايك  ق . ايج ؤ
 : إوَ ه ك دشّؾ . ايج يح
 : ه ك لزُٓٗ . ايكا ع

ِا٧كتدد مل علدد٘  ً ٌددفا ايك ددك يددٓو لددي ايك ددك ا٣هدد  ايددفٕ غتددكز    
ايهددلن عددي انتلددٗ ، إفتدد  ٌددّ ه ددك  َددغك ، ١ غتددكز ايددفْي ْتءدد الًّ عددي       

خَّٕ َطُّطعتةَُّ وووط َّٕ توووَ َمَّّك وووَؤ تستنَيَم َّّ َ  ِّوووممَََََوا٧قتددد ً ، ِْدددؿق علٓدددَ لّيدددَ ط   

ٓ ممََََََسه َكوووَط  توووَ َإـ  ءٓدددن َددد ٗ ا٧قتددد ً  دددن  ءّيدددَ ازددد ؾت ط      (3) صفُّعَُّصووو ت

 ص . مَّّك َؤ تستنَي

يٷدد  ا٩ك٫غٷمل٪ددّا ع٩ددي٫  ِِقؾ عددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لّيددَ )    
َ٪ هٸ ٹ َٯ عٷإٽوٱ  .(4) (ك٭  ٩ ٛٯكٸن٫ عٷم٩ي٫ ق٩غٯص٩ ع٩ي٫  ٷ ٯٓ

يءددؿ دزددن اا عددم ِدددن  زجددٗ ا٣وملٓدد ٚ قلتددٗ ٣ٌددن للدد ً ايددى            
ِايدددفْي لدددي  زدددؿٌن يتتدددؿاغن لزددد ؤ ايكلتدددٗ ِا٣ثدددك اذتهدددي يملزجدددٗ       
ا٣وملٓدد ٚ لددع اءدد ؾه ايملدد ً ، عك وددن قندد يٗ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ     

                                                           

 .67نّقٖ ا٣وز ه   (1)
 .4/75ايؿق انتىجّق   (2)
 .9نّقٖ اذتذكات  (3)
 .21/437لهىؿ  لتؿ  (4)
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ِ يددَ ِنددلن غ ـتددٗ ايكندد ١ت ، ِعٍٓدد  اجملٓددن يهددىي ايهددلن وت ا٣ق  ،      
ايكلتددٗ ايدد  ددد ٚ  ٍدد  ا٣وملٓدد ٚ ، ِ ددؽت ايهددلن عمددّه ِغُددّّ       ِ ددؽت 
 لٶلا .

عملزددؿ  ً هدد ً ايزددكب ْتءدد الًّ يزًددكْي نددىٗ  ِ  هجددك  هددملص و لددٗ  ِ    
لتددن يددػِ ِاسددؿ ، َدد ق انتهددلمًّ قتتىزددًّ عددي ايءتدد ق غًددٓٗ لددي اا  

ََََْوووطبَّٓمَّّ تَصوووط َّٕفتوووَِوََُّ ِّوووَرعدددم ِددددن ، ِإدتى  ددد ٺ يلءُددد ّ ، لددد ق ازددد ؾت ط

عك وددن قندد يتَ وًددكاٺ ٣يّْددٗ ايهددلن إؾت ْددّه ايءٓ لددٗ     (1) صمَّّعََُِّّّووطعتََتووِأِّوََيووط

، ٌِدددّ لدددي لُددد ؾْا لدددؿؾ ارتٶددد ب ا٧ دددٔ يلمهدددلمؽت وت هدددن ْدددّه     
ُتيَ ََْ س ووممَمَسل  ِّووممَفتووَِمَاٍّوو ّّرَّٕ ُّطفّٗوو ََّْو ََُّ  ءِتْ ووممَل َِّّووَمم تَمَشءووَََُّّط َّٕخّٕطءووه ََُّ ِّووَرََقوو  وٌََََّط ََيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

 .(2) ص  ِتنٌي

ِلددي لزدد ؤ ٌددفا ايتذؿْددؿ ايٓددّلٔ ادد٢ِٖ هددن لهددلن ِلهددلمٗ ٌددفُ      
 ا٥ْٗ وت اي٢ُٖ ايّٓلٓٗ ِغ قدٍ  .

ِلددي ا٧عذدد ل وت وملددّٖ ستمددؿ  وٍدد  سددكب علدد٘ ايءتدد ق نددّاٚ هدد ً         
غددمِاٺ  ه غٓلددٗ  ه غددؿقاٺ ، يءددؿ ندد ؾت  ملزجتددَ ل دد ٌٓن ايزددؿق ، َِدد ق         
ايىدد ى عتددىلًِ لددي اي لددن ِايتزددؿٕ ِلددىٍن قٟندد ٚ ايءمل ٛددن إـ ه وددن        
اذتمٓددٗ ايءمللٓددٗ غ يملددٗ علدد٘ ايىدد ى ، ٌِددٔ لددي لُدد ؾْا وزددن لدد  لملددن          

عٓددن اا عددم ِدددن علدد٘ انتهددلمؽت ِايىدد ى       ا٧ندد٢ه   دت ٌلٓددٗ يملٓدد ً    
 ملزجتددٗ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ١ِ وءددّق  وددَ ١ ْلت ددن       
إؾت للددٗ انتزدد ق  ِايءتلدد٘ لدددي لددؿٖ وملّاددَ يكجدددكٖ انتىدد عع ،  ددن ٣ً ٌدددفُ        
انتزددد ق  ْتشمدددن انتهددد٠ِيٓٗ عٍٓددد  ايك ددد ق ايدددّثىٓؽت ، ِلدددي عُدددمٗ ايدددى  

                                                           

 .179نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .208نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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ىمٌددَ عددي طلددص ايغددمِ ِايءتدد ق وت     ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ا    
 اكغٓص يلى ى    ؿٙ ِا٧قت ً.

 لبْٔٛ الرتاْ األِس اإلذلٟ ثبدلدد

لدددي إعذددد ل ايءدددك ً  ً ْددد أ ا٣لدددك ا٧ دددٔ لءىوددد ٺ   ندددمل ب انتدددؿؾ   
ِايزدددًّ ي٨لتجددد ق يدددَ، ِلىٍددد  إغملددد ق  ْددد ت ايءدددك ً عدددي قلدددٔ ايك ددد ق    

َتََ َُّّّّوووَ َ ؾت طانتزتدددؿْي وت لزكهدددٗ  دددؿق ِ سدددؿ   يكملدددن ِايُدددكمل ، لددد ق ازددد 

ُتيَ َ ُّةُّ  ومَأَُّوََي ِّّتَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ ممََلطعتِتنَي  ، ِعَٓ له ٛن:(1)صطَُّ فّْطَ تَ َمَّٗ

 دزن ايك  ق ع دمْي عي ايتزؿٕ عل٘ ا٧ن٢ه. ا٣ِؾت :
 ايتػلٓٗ  ؽت انتهلمؽت ِايتءّٙ. ايج وٓٗ :
 حتلٔ انتهلمؽت  هىي ايتءّٙ . ايج يجٗ :
 إخت ـ انتهلمؽت ايتءّٙ  لغٗ يلؿوٓ  ِا٥غكٖ. ايكا زٗ :
 دزن ايتءّٙ للكٗ لتّاقثٗ عىؿ  ٌن ا٧قت ً . ارت لهٗ:

عدد ً للددن هٓددف اكددًّ لتّاقثددٗ  لشدد   انتءدد ه ِهملددن ايك دد ق لٓددٓٗ      
 وت ِالزٗ.

ِادتدددّاب إً لىددد عع ِ ثددد ق هملدددن ايك ددد ق ْدددّه  سدددؿ   لٓدددٗ إؾت ْدددّه   
       ٘ هدددن لهدددلن   ايءٓ لدددٗ ٌِدددٔ قلتدددٗ ِعٓدددن لدددي اا عدددم ِددددن علددد

ُء َِّمََِّّطَتَغ ِِّلهلمٗ، ِلي عمّل ت لّيَ از ؾتط  ٓ  .(2) صفُّ ت ّٗهتَمَّّ

ٌِدددن اذتذدددٗ ٌىددد  غ َدددٗ   يك ددد ق ، ادتدددّاب ١،  دددن ٌدددٔ يددد للٗ   
يلمهددلمؽت ِانتهددلم ت  لددمِه ايتءٓددؿ  دد لكُ ِايددؿع مل عددي يددػِ ايددى        
ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ ْدد ت ايءددك ً يّدددّؾ انتءتٓددٔ ِعءددؿ    

 ع.انت و
                                                           

 .127نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .149نّقٖ ا١وز ه (2)
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ِيددٓو لددي لدد وع عتددّق ؾًِ ايتلددملو  دد يتءّٙ   يزُددمٗ ِايتىددمُ لددي     
ل دد ٌٓن ايك ددك ، ِلددؿ ْٓددٶك انتدد٠لي يلتز لددن  دد ذتكاه اءٓددٗ لددي ايك دد ق ،   

ََُمَّّك َؤ تس وومَ ٌَِددّ عددكؾ ودد ؾق ِلءٓددؿ حبدد ١ت شتَُّددٗ لدد ق ازدد ؾت ط    ََُّي ءختوو

ةَّّْوووََُ ََتووواَُّفُّ ُّوووَََ َ توووَ ََمَّّ ُّوووطفت ّٕيَ َأُّوََتََوووطَََ توووَ َس و َّٕمَّّك وووَؤ تستنَيََوَ وووَ َيَََ

ٍّض  َِّرَمَ ّٗووووه ََطةَّّاووووه ََوخَُّّٕووووََمَ ّٗووووهتََ َٓوووو ََََِخّٕ َّٗأَُّ ََ  ء ِّووووممَ تووووَسه َرَ   ُّووووطبََّْوي  ًَوووو مَ ّٗووووهتَفتووووَِ

، ِوت  يددددؿ ا٣سددددّاق اددددكٙ لددددي انتتزدددد ق  ا٧ تزدددد ؾ عددددي     (1)صمََّّكصتووووري 

انتزددد ل٢ت اذتدددكاه ط عدددٗ ا، لدددي غدددري  ً ْدددجري ا٣لدددك غٓدددص اذتكددد ه    
ِ ٌدددن انتلدددن ا٣غدددكٙ ، ٌِدددّ لدددي إعذددد ل ايءدددك ً ايغدددريٕ ، ِلددد وًّ      
ا٣نددكاق انتلكّآددٗ يل ددكاٛض ِايزملدد ؾات ، ِعٓددن اا   يُددلٗ  ٓىددَ ِ ددؽت    
هدددن عدددكؾ لدددي ايىددد ى ، ِلدددي  ندددكاق غلءدددٗ ا٧وهددد ً ايتملددد ْي وت  ُدددمٗ  
ا٣َدد  ع ِايزددؽت ِا٣ـً ، عٍددن هددن قلتددٗ لددي اا َِددلٗ  ٓىددَ ِ ددؽت  ٕ   

يُدددلٗ  ٓىدددَ ازددد ؾت ِ دددؽت غدددريُ لدددي ايىددد ى ، ٌِدددن إوهددد ً ختتلدددف عدددي ا
ختددتِ ٌددفُ ايغريْددٗ  ددفات ايمللددؿ  ِ ايٶملءددٗ  ِ ادتٓددن ايّاسددؿ ،  ه  وٍدد        
لٶلءددٗ ادتدددّاب ٌدددّ ايجدد ؤ ، عكمددد  ختتلدددف ايملُددم ت  دددؽت ايىددد ى ِإً    
امل عددؿت ايملٶددًّ عكددفا   يىهددملٗ يكلتددٗ اا علدد٘ ايزملدد ؾ ، عكددن عددكؾ  وزددن  

كاؾ غددري لتى ٌٓددٗ لددي ايكلتددٗ ٌِددّ    اا عددم ِدددن علددٍٓن ؿتُدد ؾْا ِ عدد   

َُّ ُّوووَ َ َِّسوووَفَلدددي عمّلددد ت غٶددد ب اا عدددم ِددددن ي٨وهددد ً ْدددّه ايءٓ لدددٗ ط

َْ تيٌ  َُمَفُّ َُّشةَّّسطََقَساًَُّتَُّّطََ َُّفََُِّص   َُّمََََّّمَ َ  .(2)صفتًَُِّةّّ َُّ َ تَ ََه

                                                           

 .28نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .22نّقٖ    (2)
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ايىدد ى وٓدد ه   ِعددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لدد ق :       
 .(1)عإـا ل اّا اوتملٍّا

ِالدد   ْددٗ وت  ددؿْع َددىع اا ِ نددمل ب آٍٜددٗ لءددؿل ت ايٶ عددٗ هتدد  ١    
ْلت ددن إيٓددَ إ١ لددع ايتددؿ ك ِايتشلٓددن ايزءلددٔ، ِلزكعددٗ ل ٍددّه ا٣ِالددك        

وََت ّٗوووهتََ وووطَفتوووَِمَاءوووَكَمم تََوَ وووطََِايىدددّأٌ، ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت لّيدددَ ازددد ؾت ط  

 .(2)صفتَِمرَُّض ّٕ

ايهددددلن ، ِو ددددكٖ ِلددددي إعذدددد ل ايءددددك ً لٓددددن ايىدددد ى  دددد ي ٶكٖ إؾت 
َيطأُّيَُّهوووطَو ّندددٍن لدددي اذتدددكب ِايءتددد ق ، يدددفا عشٓىمددد  ودددمق لّيدددَ ازددد ؾت ط   

ُتيَ ََْ س وووممَمَسل  ِّوووممَفتوووَِمَاٍّووو ّّرَّٕ ُّطفّٗووو ََّْو ََُّ  ءِتْ وووممَل َِّّوووَمم تَمَشءوووَََُّّط َّٕخّٕطءوووه ََُّ ِّوووَرََقووو  وٌََََََََََّ مَّٗووو

 ، ع ودددَ لّاعدددا يل ٶدددكٖ ، ِظتدددؿ لملددد١ّٺ عىدددؿ ع لدددٗ ايىددد ى إ١(3)ص  وووِتنٌي

ايدددفْي اختدددفِا ايك دددك ِا٧ندددتكمل ق لىٍ دددد ٺ ، ٌِدددّ ايدددفٕ  يددد قت إيٓدددَ  
ا٥ْددٗ  عدد٢ُ  ُدد ٗ )غٶددّات ايًددٓٶ ً(  لشدد    ً إلتىدد مل إ لددٓو عددي         

أَُّيووَ  ََِّّ َ َأَُّ َايهددذّؾ ٥ؾه إفتدد  ٌددّ  هددملص انددتكمل قُ همدد  وت لّيددَ ازدد ؾت ط    

 .(4)ص ِّسَفَ تَ َمََّّْطَتنَي

٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   ٌِددن  لددك اا عددم ِدددن ايددى  ستمددؿاٺ َددل    
 يءت ق ادتّاب وزن ، ِلّّْمل  ٌفا ا٣لك ٌّ :

ايدددؿع مل عدددي ايىملدددّٖ ِايتىمْدددن ، ٣ً انتًدددكهؽت  قاؾِا ِعلددد٘  ا٣ِق :
 ضتّ ا٧يماه  سؿ  لكْي :

                                                           

 .3/77ا ي دمٕ / ايتهٍٓن يزلّه ايتىمْن  (1)
 .31نّقٖ ايىذن  (2)
 .208نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 .75نّقٖ ّ  (4)
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اددك  ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ايددؿعّٖ إؾت اا       ١ِٺ :
 ً ِاا عدددم ِددددن ِازٶٓدددن ايىملدددّٖ ، ِا٧لتىددد مل عدددي امللٓددد   ْددد ت ايءدددك  

َيطأُّيَُّهووطَمَ ءي وومل َََ مووَ ََ ووطَأِّطوو َّٕلَخَََُّّٕوواَُّ تووَ َضٍََّوواََُّوخّٕ َََُّووَرََ ةَّّْووََُفَُّكووطَََ َّٗغووَفَضَّٕيووطََُّ ه ََََََََ ءددّق ط

 .(1)صَومَ ّٗه َيََْصتك اَُّ تَ َمَسءطََّّٕخّٕ ءَمَ َّٗهَ ََُّيَه تسَمَّّ َُّمَ َمَّّ ُّطفت ّٕيَ 

لتددن ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عدد ً للددن لددؿ        ث وٓدد ٺ :
عكْددّا  ٓددىٍن  ٍددفا ارتُددّّ غٓدد قات اددؿق علدد٘ طغٓدد ً ِغددكِق ه دد ق  
لددكٌْ يٓء  ددن  لٶددف إ دددٔ  دد يى  ستمددؿ َدددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِندددلن        
ِانتهددلمؽت   غملدد قٌن  ُددٓغٗ ارتٶدد ب يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      

َ وووم َََُّوخَّٕ ََيَكِندددلن  ءّيدددَ ازددد ؾت ط ُتيَ َ ُّةُّووو  ومََتَ ثَِت  وووم َُّأَُّوََي ّّ   ِّوووم َُّأَُّوَي َخ ّٕ  ِّووو  ََتووواَُّمَّٗووو

، إـ ه وددن لددكٌْ اتددؿاقى   (2)صَوَيَك ِّوو  وَ ََوَيَك ِّوو  َمَ ّٗووه ََومَ ّٗووه َلَََوو  َمََّّكووط ت ّٕي َََََ

َددددٓ  ِنددددملن ا٧ْددددكاق  دددد يى  ستمددددؿ َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن  
تدددن انتًدددكهؽت يزدددؿؾ لدددي ِايدددتػلِ لىدددَ ، ِْدددؿق اددد قْؼ ايىملدددّٖ علددد٘ ل 

ا٣وملٓدددد ٚ ، يءددددؿ ادتمزددددن لددددكٌْ وت ؾاق ايىددددؿِٖ يلتمل سددددح وت ايددددملٶٌ 
   يى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن عل٘ ِدُّ ختٓريْٗ :

 سملو ِاّثٓا ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن . ا٣ِق :
 لتن ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن . ايج ؤ :
ى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   يكٓ ٓددٗ ايدد       إغددكاز ايدد  ايج يددح :

ْكْددؿًِ ِادتٍددٗ ايدد  ْلءدد٘ عٍٓدد  ا٣ـٙ  ِ ايءتددن يٓكددًّ ٌددفا ا٧غددكاز       
لءؿلدددٗ يءتدددن ايدددى  ستمدددؿ يٓكدددًّ اءدددؿْك ا٥ْدددٗ : يٓجملتدددّ   ِ ْءتلدددّ   ِ  

 غتكدّ  يٓءتلّ .

                                                           

 .67نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
 .30نّقٖ ا٣و  ق  (2)
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 ً لكًْدد ٺ اددآلكِا وت ؾاق ايىددؿِٖ   ِعددي ا ددي عملدد ى وت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ )    
ِنددلن عءدد ق عمددكِ  ددي ًٌدد ه :     ِ يددَ َددل٘ اا علٓددَ   علدد٘ قنددّق اا 

 لٓؿُِ ِاسملهُّ وت  ٓن وى ِ  َ قْص انتىًّ .
ِلدد ق   ددّ ايددملػىٕ :  غكدددُّ عددىكن علدد٘  زددري لٶددكِؾ اهددىعتّا       

لىدددَ ِلدددي  ـاُ يكدددن . لددد ق   دددّ دٍدددن : لددد  ٌدددفا  دددك ٕ ِيكدددي التلدددُّ    
ِيٓذتمددع علٓددَ لددي هددن لملٓلددٗ قدددن عٓٓددك ُّ   نددٓ عٍن ْددك ٗ قدددن          
ِاسددؿ عىْدد٘ سٓىٜددف  ىددّ ٌ يددن   يؿْددٗ . عدد ِس٘ اا عددم ِدددن  ددفي       

 .(1)(ِنلن عػكز إؾت ايغ قِ يَ إؾت وملَٓ َل٘ اا علَٓ 
عددد لك اا عدددم ِددددن قندددّيَ ايكدددكْن ؿتغددد ؾقٖ لكدددٗ ِا ذدددكٖ وت        
طكْددا ِإؾت دٍددٗ غتت قٌدد  اا عددم ِدددن ٌِددّ لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت     

َُّوووه َ   ّّووواَِّمَاءوووَكَمم تََومرَُّض ََّٕوَ وووطََُّ ِّوووَرَ توووَ َس و َّٕمَ ّٗوووهتَ توووَ َأَُُّّوووَرَ ََْ ُّوووَرَأُّ ءَمَ ّٗوووَهَط

ََِْو ََُّطصتريّٖ  .(2)صوََت

 ِلٓن )لزى٘ ْجملتّ   ٕ غتكدّ  (.
 لبْٔٛ اٌد١ٔب داز اٌؽّأ١ٕٔخ

اتذلددد٘ وت  ْددد ت ايءدددك ً ِلددد  عٍٓددد  لدددي ا٣ِالدددك ِايىدددّأٌ سءٓءدددٗ   
ِكت عدددٗ ِ لدددٗ إ١  ٌِدددٔ  ً ايدددؿوٓ  )ؾاق ايٶم وٓىدددٗ( ِيدددٓو لدددي عدددكؾ      

ُِْدددٓملٍن لدددي ٌدددفُ ايىزمدددٗ لهددد، ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت لّيدددَ ازددد ؾت         

َََِط ًَ ََْك تََِويتََْفَ ُِّءَ  .(3)صَوَض

ِلدددؿ عددد ل انتهدددلمًّ   يىُدددٓص ا٣ِعدددك، إـ ْىٍلدددًّ لدددي لُددد ؾْءٍ    
 اي  اتذل٘ وت ايءك ً  ُٓغٗ ا٣لك ِايىٍٔ، ِايملً قٖ ِا٧وفاق .

                                                           

 .3/62ايىكن ِايزًّٓ  (1)
 .107نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .156نّقٖ ا٣عكا   (3)
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 نددمل ب ا٣لددي ِانددتؿالٗ  ِعٓددَ ؾعددّٖ يلكهددص اذتدد٢ق ايددفٕ ٌددّ لددي 
 ايهلن، ِعَٓ ِدُّ :

ايدددؿوٓ  ؾاق إلتشددد ً ِإ دددت٢ٚ، ٌِدددّ ١ ْتزددد ق  لدددع هّوٍددد     ا٣ِق :
 ؾاق ايٶم وٓىٗ، ٣ً  ٕ اّعٓا ِإلتج ق ٣لك  ِ ؤٍ طم وٓىٗ ِغملٶٗ.

الءدددٔ انتددد٠لي انتدددؿؾ لدددي اا عدددم ِددددن ٣ؾاٚ ايّ ددد ٛف       ايجددد ؤ :
ِ ْددكاق اي ددكؾ انتىٍددٔ عىددَ،    ايًددكعٓٗ، ِلىٍدد   ٓدد ً لىدد عع انتدد لّق  ددَ،      

ٌِدددفا ايملٓددد ً  عدددن لدددي  ً ْىشُدددك  دددفات اي زدددن  دددن ًْدددمن انتّْدددّمل 
 ِاذتكن.

يددٓو لددي سُددك ٣ ددّاب ايددكل  ايكددكْن، ِلىددَ لدد  ْدد أ        ايج يددح :
  يهددزٔ ِايكهددص، ِلىددَ لدد  ْكددًّ إ تددؿاٚ ِعٓدد٢ٺ لددي اا عددم ِدددن،        

َُمََُّ َّٕز َِّسطََ طََُّه َ تَ ََطةُّطَسل ق نملش وَ ط  .(1) صخّٕ ءََه

لددي لُدد ؾْا ايٶم وٓىددٗ ا٧قتدد ً ِا ؿاْددٗ ِا٧لتجدد ق ٣ِالددك     ايكا ددع :
 اا، ٌِّ قل  هكْن ِوزمٗ ؾوّْٓٗ ِ غكِْٗ.

ايددددؿوٓ  لمقعددددٗ ي٦غددددكٖ، ِسهددددي ايز لملددددٗ ٌددددّ ا٣ٌددددن  ارتدددد لو :

 ِّووَََُ ووطَََِا٣ِؾت وت سٓدد ٖ ايىدد ى، ِ ْدد لٍن وت اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ ، لدد ق ازدد ؾت ط      

َُطَضبتََومَ ّٗه َلَََ  َمَ ءمزّٕ تنَيقتَسَ َمَ ّٗهتَلٌَََ َ ت  .(2)صَ َمَ َّٗهمََّٕو تَ َمَ ٍّ

 هددددكه اا عددددم ِدددددن انتهددددلمؽت ، ٌِددددفا ا٧هددددكاه عدددد ه ِيدددد لن   
يلمٓددد ؾْي انتػتل دددٗ، ِلىٍددد  هٓ ٓدددٗ ايكهدددص، َِدددٓ  ايدددكل  ٌِدددّ لدددي     

                                                           

 .54نّقٖ ّ  (1)
 .11نّقٖ ادتمزٗ  (2)
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ََْك َّّسوووطه َرَفتوووَِمََِّّووو ٍَََّعمّلددد ت لّيدددَ ازددد ؾت ط  َٓووو ََّٕوََُّ ُّوووَ َ ُّ ءَ َسوووطَََستوووََِْسَ ََو َومََِّّ

َتَيّْ َء َّّسطه َرََق ََُّ ُّثتريَّٖ تكءَ ََل ُّ َّّسطََ ةّّ  .(1)صَوَضَز َّّسطه َرَ تَ َمٍََََِّّّٗط تََوفُّ

ِيددّ ؾاق  لددك ايٶم وٓىددٗ  ددؽت كتددع ا٣لددّاق  دد يٶكْا انتىٍددٔ عىددَ ،         
ِ دددؽت ط عدددٗ اا لدددع ايمٌدددؿ ، ع وٍددد  اكدددًّ وت ط عدددٗ اا ِعلٓدددَ ايزءدددن  

َُكَْ مَ ِايىءن، ل ق از ؾت ط ََْك َِّضٍََّاَُّلٌَََ َ تكءطََي  .(2)صَوَض

ِلددي قلتددٗ اا عددم ِدددن ايىٍددٔ عددي ايهددكلٗ ِايغُددص ِاذتددكاه        
 ِاي لن وت ايكهص ، ِل  عَٓ  لي ا٣ـٙ ِا٣ن٘.

ِالدد   ْددٗ وت ا ٓددٓن ِإهددكاه انتهددلمؽت، عددإً للددن إً ايىٍددٔ عدددي         
 ٓددٓن ايك دد  لددج٢ٺ لىددع لددي كتددع ا٣لددّاق ايكددجريٖ، عدد٢ ْددؿق علدد٘ ايت         

غَُّدد ٺ ِ ً غددري انتهددلمؽت ْكهددص ا٣لددّاق   يك دد  ِْ هددن ا٣ْددز         
 انتٓ ع ٗ  ٍفا ايكهص، ِادتّاب لي ِدُّ:

لدددي ايت ٓدددٓن إغتٓددد ق ا٣عزددد ق  ددد لك ِوٍدددٔ لدددي اا عدددم        ا٣ِق :
 ِدن.

لددد  لدددي يدددٔٚ وٍددد٘ اا عىدددَ إ١ ِعٓدددَ  ْدددكاق ،  ددد ٌكٖ       ايجددد ؤ :
 ِغ ٓٗ.

،٣ً (3)صَومَ ّٗووه َيََْ ُّوور ََوأَُّطوو  َرَ َُّ ََْ ُّك ووم ٌََََِددّ لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾتط    

اا ا ٓدددن ِ طلدددع انتهدددلمؽت ِايىددد ى كتٓزددد ٺ علددد٘ يدددٶك لدددي الددد         
 ا٣ْكاق، ِد ٚت ايهىٗ يملٓ وٍ ، ِد ٚ اّائ ايّل ٛع اّهٓؿ   .

                                                           

 .70نّقٖ ا١نكاٚ  (1)
 .32نّقٖ ايمغك (2)
 .216نّقٖ ايملءكٖ (3)
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ايىغٓددص  دد يءك  ِايددؿْي ، ِلدد  عٓددَ لددي ا٣دددك ِايجددّاب    ايج يددح :
وًددك انتددّؾٖ ِايكعددا  ددؽت ايىدد ى ،    ِاىًددٓ، ايتذدد قٖ ، ٌِددّ لددي  نددمل ب    

 يٓكًّ  كلغ ٺ ؾًِ  نمل ب اذتكب ِايءت ق.

، ٌِدددّ (1) صه وووَمَمَووو ءزءمق َ  وَمَّّ ِّووومءبتَمََّّكووو تنيَ إً اا عدددم ِددددن ط ايكا دددع :

ايددفٕ قل  انتهددلمؽت ا٣لددّاق ايدد  ْهددتٶٓزًّ لزٍدد  ايكهددص  دد يءك        
 ِايتذ قٖ .

 توووَ ََسَممَت َِّرََوأَُّطةِّاتووو َِّرََوَُّ  َِ ُّوووم  ءَفتوووَِأَُّ ووويءدددؿ ِقؾ لّيدددَ ازددد ؾت ط

ًَووووَ  ِّممَأُّ ا َ ُّووووثتريامََََََََ ُتيَ َأُّ ُتيَ َأِّو  ووووممَمَّّ تَ ووووطَعَ تووووَ َ ُّووووَِ ت َِّرََو تووووَ َمَّٗوووو مَّٗوووو

 .(3( )2)صَوخَّٕ ََ صَِت  ومََوَ  ء ِّممَفُُّّٕ ءَ ََتاَُّ تَ ََقَ  َّٕمَّّعِّ  مضّٕ

ِلدددي لزددد ؤ ِلىددد عع سكلدددٗ ايك ددد  ِعمّلددد ت انتىدددع لدددي ا٧ دددت٢ٚ      
ايددفاأ وت ا٣لددّاق ِا٣و ددو ، ِا٧ق دد   ِايغٓ ْددٗ ايدد  اىيددض عىددَ      

َٓووِّءََت ُّ تَكط تووهتََوَي َُّّّّووَ َََََ، ٌِددّ لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾت ط    ٓتووِّءَمَّّ َوي  ّٕيوو  َمَ ّٗووه َأَُّ َي 

 .(4)صَسمَتَ َمَّّ ُّطفت ّٕيَ 

 ذ٘بة إٌجٟ )ص( ئىل ثٕٟ إٌعري
 دد ٺ لددي عدد لك  ددي  لٓددن  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن الءدد٘ هت   

ايٶ ٓددن لددع لتلددَ ن وٓددٗ ِث٢ثددؽت لددي ايُددش  ٗ ، ْءددّق عٓددَ يلددى  :  ودد        
 لتلن قدلؽت  م  لى  دّاق ِعٍؿ ، ع  زح  ؿْتٍم  .

                                                           

 . 58نّقٖ ايفاقْ ت (1)
 .186نّقٖ  ق عمكاً  (2)
  و ك ادتمٚ ايت نع  زؿ انت ٛتؽت لي ٌفا ايهٯ ك ايفٕ َؿق غ َ ٺ  ت هري ٌفُ ا٥ْٗ. (3)
 .7نّقٖ ا٣و  ق  (4)
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علددن ْءددن يددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ا زددح  ؿْددٗ  َددش  ٔ  
ِا زددح يدد  ؾْددٗ ا١ثددىؽت ، إفتدد  اوٶلددا إؾت لملدد ٚ ثددن لدد ق إؾت  ددا ايىٓددري      
يٓهددتزؽت  ٍددن وت ؾْتٍمدد  ٣ً  مدد  دددّاقاٺ ِعٍددؿاٺ لددي ايددى  َددل٘ اا         

 علَٓ ِ يَ ِنلن ، ِه ً لزَ عؿؾ لي انتٍ دكْي ِا٣وُ ق .
يملٓددد ً  ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عتددد ع  علددد٘ ادتدددّاق   
ِايزٍددؿ ِانتٓجدد   ستدد٘ لددع ايزددؿِ ِلددع يددؿٖ انتُددٓملٗ ، ِ ً وءددض َددلض     

 كهؽت .اذتؿْملٓٗ ه ً لي لملن انتً
 اكٙ نت ـا ـٌص ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن إؾت  ا ايىٓري.

ادتددّاب هدد ً  ٓددىٍن ِ ددؽت  ددا عدد لك سلددف ِعءددؿ ، ِهدد ً لءددؿاق        
ايددؿْتؽت لدد ٛ  و لددٗ ، ِيددٓو عىددؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ٌددفا   
ايزددؿؾ إـ هدد ً ْءهددن لدد  ْ آددَ علدد٘  َددش  َ وت ـات ايٓددّه ، ِْءٓددٔ         

 ؾْىَ .
 ٚ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ددا ايىٓددري ِندد  ن      علمدد  ددد 

٩ْدد   ٷ ٩دد  ايٹءٷ نٯددنٽ و٪زٯٓى٪دد  ع٩لٷدد٘ ل٩دد   ٷس٫مل٩مل٫ددن ،     ا٧نددتز وٗ  ددؿْىٍم  ) لٷدد يٸّا و٩ز٩ددن٫ 
ٍ٪ن٫  ٯددمل٩ز٫ضٽ عٷءٷدد يٸّا : إوٮكٸددن٫ يٷددي٫ ا٩ذٯددؿ٪ِا   ٓ٪دد َٯ ث٪ددنٮ غ٩لٷدد   ٩ز٫ ٫ٓدد لٯمٮدد  ان٫ددت٩ز٩ى٫ن  ٯى٩دد  ع٩لٷ

َٯ   ايكٮد٪ددن٩ ع٩لٷدد٘ لٯج٫ددنٽ  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ِق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ُٯ  ٩ٌددفٯ َٯ  ٩ِن٩ددلټن٩ ِ يددَ س٩ يٯدد
٫ٓددنٯ        ٩ٌددف٩ا ايٹمل٩ ٩ْز٫لٸددّ ع٩لٷدد٘  ٍٽن٫ لٷ عٯددؿ٭ عٷم٩ددي٫ ق٩د٪ددن٭  ٓ٪ددّاٯ إيٷدد٘ د٩ى٫ددصٯ دٯددؿ٩اقپ لٯددي٫  ٪

٪َ ٖٺ عٷٓ٪كٽعتٸى٩  لٯى٫ ٩َػ٫ك٩ َٯ  ٫ٓ  .عٷٓ٪لٹءٯٔ ع٩لٷ
ٍٽ  ٫دديٽ هٷز٫دد       ٌ٪ن٫ عٷءٷدد ق٩  ٷو٩دد    عٷ و٫ت٩ددؿ٩ب٩ يٯددف٩يٯ ٷ ع٩م٫ددك٪ِ  ٫ددي٪ د٩شٮدد  ٰص ،  ٷس٩ددؿ٩

َٯ           ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َدلټ٘ ايلټد َٯ  ٩ِق٩ن٪ددّق٪ ايلټد ٖٺ هٷم٩د  لٷد ق٩  ٩َدػ٫ك٩ َٯ  ٫ٓدد ٩ٔ ع٩لٷ ٩ُدزٯؿ٩ يٯٓ٪لٹءٯد يٯدف٩يٯ ٷ عٷ
ٔٮ         ِ يددَ  ٩ِع٩لٯدد ٩ِع٪م٩ددك٪  ٍٽن٫  ٷ ٪ددّ  ٩كٹددكپ  َٯ عٯددٓ ٫َددش٩  ٯ علٓددَ   ٩ِن٩ددلټن٩ عٯددٔ و٩ ٷددكپ لٯددي٫  ٷ

 .(1)ايه٢ه(

                                                           

 .2/189نريٖ ا ي ًٌ ه  (1)
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، عءدد ه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ  عىددمق د ٛٓددن  دد رت  لددي ايهددم ٚ  
ِنددلن قادزدد ٺ إؾت انتؿْىددٗ علدد٘ عذددن ، ِ ءددٔ عددؿؾ لددي َددش  ٗ ايددى         
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت  ددا ايىٓددري ١ ْزلمددًّ  دد ٣لك ستدد٘ إـا       
انددتملٶ ُِ ق ِا قددد٢ٺ  لملددن لددي انتؿْىددٗ عهدد يُّ عددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ   

يتشءّا  ددَ عدد غ ٌن ارتدد  ،   ِ يددَ ِنددلن عءدد ق : ق ْتددَ ؾغددن انتؿْىددٗ عدد      
ِ وٍددن  قاؾِا ايغددؿق  ددَ ، ِ لددك   نتهددري ايددٍٓن ِانددتزمن علدد٘ انتؿْىددٗ ا ددي  
 ه لكتدددّه ٌِدددّ  عمددد٘ ِس َدددكٌن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن 
عددؿٖ يٓدد ق ، ِوددمق حتددكْن ارتمددك ِحتُددىّا لىددَ وت اذتُددًّ انتىٓزددٗ عدد لك       

كْءددَ ِهدد وّا عتملّوٍدد  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ءٶددع ايىػٓددن ِحت 
، عىدد ؾُِ : ْدد  ستمددؿ لددؿ هىددن اىٍدد٘ عددي اي هدد ؾ ، ِازٓددص ايددفٕ ُْددىزَ ، 

 عم    ق لٶع ايىػٓن ِحتكْءَ .
  دد  ِانددتزمن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ لٶددع ايىػٓددن ) 

 يٓل٘ انت لؤ، ِعملؿ اا  ي ن٢ه، ِه ً   ّ يٓل٘ ْءٶع ايزذّٖ.
ايلددًّ عءٓددن  مدد  وت ـيدد ، عءدد ق     ِهدد ً عملددؿ اا  ددي ندد٢ه ْءٶددع   

  ددّ يٓلدد٘: ه وددن ايزذددّٖ  سددك   ددن، ِلدد ق عملددؿ اا  ددي ندد٢ه: لددؿ           
 .(1) ً اا نٓغىمَ  لّا ن عكعن

ِعملددؿ اا  ددي ندد٢ه  ددي اذتدد قخ   ددّ ّْنددف لددي ـقْددٗ ّْنددف علٓددَ  
ايهدد٢ه سلٓددف ايءّاعددن لددي ارتددمقز ، ِهدد ً لددي  ددا لٓىءدد مل ، ِْءدد ق       

 يى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن.ه ً امسَ اذتُؽت عملؿق ا
ِه ودددن ايزذدددّٖ غدددريا  دددن، علمددد  لٶزدددن ايزذدددّٖ يدددا ايىهددد ٚ       
ادتٓددّب، ِْددك ي ارتددؿِؾ، ِؾعددًّ   يّْددن، عذزددن ندد٢ه  ددي لًددكن       

                                                           

 . 1/145لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
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 ٔ ، ايزددف  غددري لددي ايزذددّٖ،، ْغددكى عدد٢ ْٶزددن ث٢ثددؽت    (1)ْءددّق: ْدد  سٓدد
 .نىٗ ْءٶع 

   ستمددؿْدد:  ِنددلنِ يددَ ع قنددن سٓددٔ إؾت قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ  
ِِددددؿ  زدددض   ،، إوددد  هىدددن اىٍددد٘ عدددي اي هددد ؾ علدددن اءٶدددع ايىػدددن     

انتهددددلمؽت وت  و هددددٍن لددددي لددددّ ن، ِغًددددّا  ً ْكددددًّ عهدددد ؾا، عءدددد ق 
  زٍٓن: ١ اءٶزّا، ِل ق  زٍٓن:  ن وءٶزَ يىغٓ ٍن  في .

ِندددلن: ضتدددي ِ يدددَ ِ قندددن سٓدددٔ إؾت قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   
 وزٶٓ  ايفٕ ن ين ِطتكز لي  ٢ؾ .

: ١  لمللدددَ ايٓدددّه،   ِندددلنِ يدددَ عءددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   
 .(2)(ِيكي اغكدّا لىٍ ، ِيكن ل  لتلن ا١ ن إ١ اذتلءٗ

ِنددملص حتُددىٍن  ً قٌٶدد ٺ لددي  ددا عددّ  لددي ارتددمقز  زجددّا ايددٍٓن    
  ً حتُىّا لىٍن :

 عملؿ اا  ي   ٔ  ي نلّق . ا٣ِق :
 ِؾْزٗ  ي ل ي   ي   ٔ لّلن . ايج ؤ :

 نّْؿ . يح :ايج 
 ؾاعو . ايكا ع :

اً لدددّالتن ل الىددد   لددد يّا  دددن : اثملتدددّا ِـتىزدددّا ع وددد  يدددي وهدددلمكن )   
لزكدددن ِاً  غدددكدتن غكدىددد  لزكدددن عى ُدددّا ـيددد  لدددي وُدددكٌن علدددن  

 .(3)(ْ زلّا ِلف  اا وت للّ ٍن ايكعص
 ِق لدد  لددؿه  عملددؿ اا  ددي ندد٢ه  نددلن ِلدد ق ا ددي سذددك ايزهددء٢ؤ :

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِنلن انتؿْىٗ ِلٓن: ا غك إن٢لَ إؾت نىٗ ن ً.
                                                           

  ٕ غت طص سٓٔ  ي  غٶص . (1)
 .4/323 ايزمل ؾ نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ وت نريٖ غري (2)
 .2/34عًّٓ ا٣ثك  (3)
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لدد ق لددٓو  ددي ايك ٓددع عددي ع َددن عددي ايًددز  لدد ق:  نددلن عملددؿ اا    
ِنددلن  زدد لؽت  غكدددَ  ِ يددَ  ددي ندد٢ه لملددن ِعدد ٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ     

 .(1)ا ي اي لٔ ٌِفا لكنن ِلٓو ْزٓف
ؿ اا  ددي ندد٢ه هدد ً لددؿ انددلن   ِْددؿق غدد   ددا ايىٓددري علدد٘  ً عملدد  

لملددن ايهددىٗ ايكا زددٗ ِيددَ  س ؾْددح وت اندد٢لَ ِ غملدد ق ْكٍِْدد  عددي ايددى        
 ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .

ِ ددددفا ْتذلدددد٘ عهدددد ؾ ِعتىددددٗ لددددي وددددّمل  غددددك يلمىدددد عءؽت ، ْ ٍددددك     
 دد يتشكْض علدد٘ لتدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ثددن      

اددكٙ يددّ ي ْزددؿ انتىدد عءًّ  ددا ايىٓددري   ايتػلددٔ عددي ايددفْي عتكْددّوٍن ،  
 وُكاٍن ٌن حتُىّا ِانتمكِا   يتشُي   ذتًُّ ، انتػت ق ١ .

ُتيَ ََطووطفُّ ِّممََي ِّمَِّووم َََتووَُّٕلَممطتهَّٕرَََََََِوددمق لّيددَ ازدد ؾت ط   أَُُّّووَرََ وو  َخَُّّٕووََمَّٗوو

ََ  رََََُّسَخوو  ََ ءَ ََْ ِّووََََ ُتيَ َ ُّةُّوو  ومَ تووَ َأَُّهووَّٕمَّّ تَ ووطعتََُّووئتَ َأَِّلوو ّٕ َرََو َُّط َّتَوو  َفتووَ َِّرََمَّٗوو

َْوو امَأََُّووو امََوخَّٕ َ ِّوووم ت ّّ  رََََُّسَسص وووَ طء َِّرََومَ ّٗوووه ََيَشوووَه  َخّٕطءه ووورَََُّ ُّوووط تَ مَ ََ َ وووممَ َُّ*أُّ َُّوووئتَ َأَِّل ّٕ

َ وومَ َ ََْه ووَرَوََُّووئتَ َ ِّم ت ِّووممَ ََُّيَسص وو  وَطه َرَوََُّووئتَ ََطَصوو  وه رََََُّ وومََّ٘ ءَمرُّسَََووطَضَث وورءَ َََََََُّ ََيَخ  

ِوت لهددد يٗ  دددا لٓىءددد مل ايدددفْي وءٓدددّا يدددكِ  ايدددى        (2) صي َسَصووو  وَ 

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لزٍددن ، إـ ددد ٚت لِدددٗ  سددؿ ا٣وُدد ق إؾت    
وت سلددٔ  دد ، عذدد ٚ قدددن٭ لددي     عذلهددن عىددؿ َدد ٛ نددّ   ددا لٓىءدد مل ) 

ٍْددّؾ لٓىءدد مل عذلددو لددي ِقاٍٛدد  ١ِ اًددزك، عػددن ؾقعٍدد  إؾت  ٍكٌددد          
ك ٖ  دددؿت عّقاٍددد  عٓدددشكّا لىٍددد . عءددد ه إيٓدددَ   ًدددّهٗ، علمددد  ل لدددن انتددد

 . قدن٭ لي انتهلمؽت ع املزَ عءتلَ

                                                           

 .2/125ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ  (1)
 .12-11نّقٖ اذتًك  (2)



 41ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

ع دتمزددن  ىددّ لٓىءدد مل، ِحت ًْددّا عءتلددّا ايكدددن، ِوملددفِا ايزٍددؿ إؾت    
 . ِنلټن ِس ق ّا، ِحتُىّا وت سُىٍنِ يَ ايى  َل٘ اا علَٓ 

ِندددلټن عش َدددكٌن، ِ يدددَ عهددد ق إيدددٍٓن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 
ِندددلټن، ِ يدددَ عكددد وّا  ِق لدددي نددد ق إيٓدددَ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ    

 ِ دل٘ ٍّْؾ لٓىء مل، ِه وّا  ِق ٍّْؾ س ق ن.
عشددؿثا ستمددؿ  ددي عملددؿ اا، عددي ايمٌددكٕ، عددي عددكِٖ، لدد ق: نتدد           
     ٰٚ ٗٺ ع وملددف إيددٍٓن علدد٘ نددّا وميددن ٌددفُ ا٥ْددٗ: " ِإلدد  ختدد عي لددي لددّهپ غٓ ودد

ىؽت " ، عهددد ق إيدددٍٓن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ    إً اا ١ عتدددص ارتددد ٛ 
 .(1) (ِنلټن  ٍفُ ا٥ِْٗ يَ 

عش َددكٌن ايدددى  َددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِنددلن وت سُدددىٍن متدددو    
عددد لك  ٍدددن عك ٶدددّا. لددد ق: عكددد وّا  عًدددكٖ يٓلدددٗ ، ِوميدددّا علددد٘ سكمدددَ ) 

ِنددلټن ِ يددَ ْكت ددًّ هت عدد ٺ. لدد يّا: ِانددتزمن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   
انتىددفق  ددي لؿالددٗ ايهدد نتٔ. لدد ق: عمددك  ٍددن ا ددي   ددٔ ِلدد ق:     علدد٘ هتدد عٍن 

 . سلٌّن
ِ يددَ :  حتلددًّ لّلدد ٺ ق ٶٍددن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    عءدد ق انتىددفق

 . ِنلټن
 ِاا ١ عتلٍن قدن٭ إ١ ْك ن عىءَ. 
ِنددلټن، ع ؾغددن ْددؿُ ِ يددَ عّثددص ا ددي   ددٔ إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ   

ِندددلټن لدددي غل دددَ عءددد ق: ْددد  ِ يدددَ  وت دىدددص ؾقمل ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ
ِنددلټن ِ يددَ ع لملددن علٓددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  ، ستمددؿ،  سهددي وت لددّائ

: ١  قندددل   عءددد ق ، غٓدددمل ً، لدددتغري ايّددددَ، عءددد ق: ِْلددد ،  قندددلا 
ستدد٘ حتهددي وت لددّائ،  ق ددع ل ٛددٗ ؾاقمل ِثلجم ٛددٗ س نددك، لىزددّؤ ْددّه      
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ُدددؿٌن وت اذتدددؿاٛا ِْدددّه  زددد خ لدددي ا٣لتدددك ِا٣ندددّؾ، اكْدددؿ  ً حت    
ٰٖ ِاسؿٖ ْ  ستمؿ ٚ٭  غً٘ ايؿِاٛك غؿا  . ، إؤ الكِ

 .(1) (ِنلټن: غلٌّنِ يَ ل ق قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
ِْدددؿق ازدددٓؽت يدددػِ لدددي ايُدددش  ٗ ٌدددّ انتىدددفق  دددي لؿالدددٗ علددد٘     
هجدد عتٍن علدد٘ للددٗ عددؿؾٌن ، ِلددع ٌددفا  طلددا ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ  

علدد٘ انتمل يغددٗ   ٧هجدد ق    ِنددلن نددكاسٍن ، ِعدد  ق دد طٍن ، ِعٓددَ يدد ٌؿ    
 لي  قل ه ا ملّنؽت .

ِلددع عددؿاِٖ عملددؿ اا  ددي   ددٔ يلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ع وددَ 
انددتذ ب يٶلملددَ ِ طلءٍددن هتدد  ْددؿق علدد٘  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       
ِنددلن ١ ْكْددؿ لتدد ١ٺ ِ ٶًدد ٺ ، ِادد قٖ ْىددمق ا٣نددكٙ وت ؾاق وهددٓملٗ  ىددن        

 ايكت ٛدددص لدددع ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ اذتددد قخ ، ِايددد  ه ودددن ختدددكز وت
ِلٓددن وهددٓملٗ  ىددن هزددص لدد ق :  لتددؿ  ددي  ِ يددَ ِنددلن ِاددؿإِ ادتكسدد٘ )

لٌددري : مسزددن عتٓدد٘  ددي لزددؽت ِ لتددؿ  ددي سىملددن ْءدد١ًّ :  ه عٶٓددٗ          
 ا٣وُ قْٗ وهٓملٗ  ىن هزص 

 ل ق   ّ عمك : وت ٌفا و ك ٣ً وهٓملٗ  ىن هزص  ه عم قٖ  
ن لدددي هملددد ق وهددد ٚ ايُدددش  ٗ  ازدددؿ  ه عٶٓدددٗ وت  ٌدددن ايملُدددكٖ ه وددد   

قْددّاً اا علددٍٓن  كتزددؽت ِه وددن اغددمِ هددجريا لددع قنددّق اا َددل٘       
ِنددلن ـتددك  انتكْدد٘ ِاددؿإِ ادتكسدد٘ ِيددٍؿت غهددن    ِ يددَ اا علٓددَ 

ِندددلن ِسكدددن ـيددد  ع اءىدددن   ِ يدددَ ا ىدددٗ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   
سدددؿْجٍ   َدددن وت غهدددن انتٓدددن ِهددد ً كت عدددٗ لدددي ايُدددش  ٗ ِعلمددد ٚ     

يملُددكٖ ْ غددفًِ عىٍدد  غهددن انتٓددن ِ دد  عددي ايددى  َددل٘ اا    ايتدد  زؽت   
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ِنددلن  س ؾْددح قِٙ عىٍدد   وددو  ددي ل يدد  ِستمددؿ  ددي نددريْي  ِ يددَ علٓددَ 
 . (1) (ِس ُٗ  ىن نريْي

١ِ قتكددي اً اهددتّعص ؾاق وهددٓملٗ  عددؿاؾاٺ هددملريٖ لددي ا٣نددكٙ ، إفتدد      
 ٌن  عكاؾ .

٫ً يٷدد  ا٩ػ٫ك٪د٪ددّا لٯددي٫ ؾٯ  يءددؿ  قنددن إيددٍٓن قاى ايى دد   )    ًٮ   ٷ ٩ْدد قٽهٸن٫ عٷددإٽ
ٗٸ    ٫ْ ٷدد ُ٪ددك٪هٸن٫ لٸك٩ ٩ِا٩ى٫ ٩ً ؾ٪ِو٩كٸددن٫  ٫ُددى٩كٸن٫ عٷ٩ٓم٪ّا٪ددّ ٩ً ل٩ز٩كٸددن٫ سٯ ٩ْددؿ٫غ٪لٸّ ٫ٓيٽ  ل٩زٯددٔ  ٷيٹ ٷدد
    ٪َ ٔٮ  ٫ددي٪  ٷغ٫ٶٷددص٩ عٯٓم٩دد  لٷدد ق٩ يٷدد ٍ٪ن٫ س٩دد ٛٯٓه٪دد ٩ِطٷم٩ددع٩ ق٩  ، ٩ً ٟ٪هٸن٫ لٯددي٫ غٷٶٷ ٷدد  ٩ِس٪لٷ ٷدد 

َٯ  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ْءٸددّق٪ إوٮدد  يٷدد  و٩ػ٫ددك٪ز٪  ِ يددَ  ٩ِ ٩ز٩ددح٩ إيٷدد٘ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٩ِن٩ددلټن٩ 
َٯ            ٫ٓد َ٪ ع٩لٷ ٩َدلټ٘ ايلټد َٯ  ٫َدى٩ع٫ ل٩د   ٩دؿ٩ا يٷد  ، عٷكٷملٮدك٩ ق٩ن٪دّق٪ ايلټد ٩ْ قٽو٩  ، عٷ  ِ يدَ  لٯي٫ ؾٯ

٩ٚ ٩ّا ٔٮ  ٫ي٪  ٷ ٯٔ طٷ يٯٰص ٩ْش٫مٯن٪ ايلټ ٩ِع٩لٯ َٯ  ٫ٓ ٓ٪ّا إيٷ ٩ٍ ٩ِو٩  ٪َ ٫َش٩  ٪ ٩ِ ٷ  .  (2) (٩ِن٩لټن٩ 
٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت  ددا ايىٓددري   ِي ْتّدددَ قنددّق اا َددل 

لددي ق ى إفتدد   زددح  ددن ستمددؿ  ددي لهددلمٗ ْدد لكٌن  دد رتكِز لددي دددّاقُ    
 ،  هملص لُؿٌن لتلَ غٓلٗ .

 حصبز ثٕٟ إٌعري
 غتلددف وت سُدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يددملا ايىٓددري       

 عل٘  لّاق :
 : متهٗ عًك ّْل ٺ . ا٣ِق
 .(3): نن يٓ ق ، عي ا ي إنش   ايج ؤ 
 : لكْمل ٺ لي عًكْي يٓلٗ .ايج يح 
 : ث٢خ ِعًكًِ يٓلٗ .ايكا ع 
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: متهددٗ ِعًددكًِ ّْلدد ٺ ستدد٘  د٢ٌددن ، ِوميددن نددّقٖ       ارتدد لو 
 اذتًك اُّّ هتٓملٗ  ا ايىٓري .

ِ زدددؿ اذتُددد ق ِسدددك  ايىػٓدددن قْدددٔ  ىدددّ ايىٓدددري  ددد يىمِق علددد٘   
لن ِهدد ً  هجددكٌن هت وزددٗ سٓددٔ  ددي  يددكِ  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِندد 

 غٶددص ايددفٕ  َددملشن ا ىتددَ َدد ٓٗ  ه انتدد٠لىؽت ِوت ـات ايّالزددٗ ، لدد ق    

َ ووووه َأِّ ءَهووووط  ه َرََوأِّوََِّوووومََازدددد ؾت ط َََتووووطَّّك َؤ تستنَيَ تووووَ َأَُّطةِّاتووووهَّٕرََوأَُّزَوم َُّأُّوََُّووو مَسءِتوووو

َّٖفتووَِ تَ ووطعتَمَ ّٗووهتَ تووَ َمََََََ ََِْ َََتوو َ ووه َرَأُّوََُّوو َََْ َْووط َّٕ َت ّٕيَ ََمرَُّض َّّك ووَؤ تستنَيََومَّّك َهووط

خّٕ َّٗأَُّ ََ ةَّّْ ِّووممَخّٕ َّٗأَُّ ََ ةَّّْ ِّووممَخَُّّٕووََأُّوََتََووطعت َِّرَ ََْ  وفّْووطَ ُّووطَ َ ََتوواَُّفتووَِمَّّ تَ ووطعتَََََََََ

ِنددلټن يُدد ٓٗ  ىددن  ِ يددَ ِلدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   ) (1) صَ َاووَِّّمضام

ِ دلٓددَ سٓددٔ: يددّ ق ْددتا ِ ودد   يددؿ ايكسددن رت يدد  حبددكٙ  ددي عمددكِ          
 .(2) (لىٍ 

ِ ط ندد٢ه  ددي لًددكن  دد يءملّق  ًددكِ  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ     
ِندددلن لملدددن  ً اًدددتؿ ٌدددفُ ايًدددكِ  ِاهدددمل٘ ايفقْدددٗ ، ِاءتدددن انتء الدددٗ    
عكْددٔ  دد ً غتكدددّا ؿتدد  لتلددن ا٧ ددن إ١ اذتلءددٗ  ٕ ايهدد٢ع ِْددملٶن      

 عٓم   زؿ عّدؿت عل٘ ِدُّ :
 : متهًّ ؾقع ٺ . ا٣ِق
 ٓٗ .متهًّ  ٓ ايج ؤ :
 : ث٢ن ٛٗ ِاق زًّ نٓ  ٺ .ايج يح 

ِه ودددن غ يُدددٗ يكندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يءّيدددَ      

َ وووطَأُّفُّوووطَََمَ ّٗوووه ََق ُّوووَََضي ووومَتهتَ توووَ َأَُّهوووَّٕمَّّ ِّوووَ  َفُّ ت ّٗوووهتَوََت  ءي وووملَّٕوََتوووُتسَازددد ؾت ط
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َُّ ََِ َي ِّوووومَ َس وَُّوووو ََّْمَّّ ِّ َََووووَََومََََّّ ووووطَ َََومََّّكَاووووط تنيََّٕومََوووو َّٕمَاءووووِتََّٕ ُّوووو

ُ وِ ََوَ ووطََطَهووط َِّرََقَسووه َفُّووطَطَ ه ممََوم ء ِّووممَمَ ّٗووَهَخّٕ ءََََََََ َََووَََ َمرًُّّّستََووطَتَ تووَس َِّرََوَ ووطََْ ووط َِّرَمَ ءي وومل َفُّخ وو

ًَ تي  َمَّّْت ُّطعت  .(1) صمَ َّٗهَ

ِلد ق  ىددّ ايىٓدري يىدد  ؾْدًّ علدد٘ ايىد ى إؾت  ددد ق ي حتدن  زددؿ عءدد ق      
لٓدددَ ِ يدددَ ِنددلن : ازذلدددّا ِْدددزّا ،  ٕ لك دددّا  قنددّق اا َدددل٘ اا ع 

 انتؿٖ ِاوءُّا لي ال  ايؿًّْ .
هددد ً ١ دددٔ قاعدددع نددد٢ه  دددي   دددٔ اذتءٓدددا علددد٘  ندددٓؿ  دددي   عمدددج٢ٺ )

سٓددري عًددكًِ ِل ٛددٗ ؾْىدد ق إؾت نددىٗ، عُدد ذتَ علدد٘  غددف ق ى ل يددَ         
 .(2)(ن وؽت ؾْى قا، ِ  ٶن ل  عٓن.

، ِلتلددّا ايددفقاقٕ  ِ  ٍددك  ىددّ ايىٓددري للددؿاٺ َِدد اٺ عىددؿ انتغدد ؾقٖ  
ِايىهدد ٚ علدد٘ ا٧ ددن وت ا ددّاؾز ِيملهددن ايىهدد ٚ ايددؿْمل ز ِاذتكْددك ِارتددم   

 ارتٓك ِاذتمك ِسلٔ ايفٌص ِاي ٓٗ .
ِلدكِا علدد٘ ادتمللٓدٗ ِعلدد٘ ادتهددك ثدن انتُددل٘ ثددن يدءّا نددّ  انتؿْىددٗ     

 ، ِي ْتزك   ن  سؿ .
يءددؿ غكدددّا ِلزٍددن ايددؿعّ  ِانتددمالري ، ِايءٓدد ً ادتددّاقٕ ْزددمعي      

ٍددن للددؿاٺ ، َِدد قِا قتددكًِ لٶدد قاٺ  زددؿ لٶدد ق إؾت نددتم ٛٗ  زددري سٓددح  غل 
اَددٶف  ددن ايىدد ى ْى ددكًِ ِسددمً علددٍٓن انتىدد عءًّ سمودد ٺ يدددؿْؿاٺ ،         

 ٌِن ه وّا ايهملص وت إنتؿقادٍن ِإ٢ْ ن .
عىدددمق  هجدددكٌن آددد  لدددىٍن سٓدددٔ  دددي  سٶدددص ، ِنددد٢ه  دددي   دددٔ     

ط ٛ ددٗ لددىٍن إؾت اذتءٓددا ، ِهى وددٗ  ددي َددّْكاٚ عددؿاً  ددن  ٌلددٍ  ِـٌملددن   
 ايً ه .

                                                           

 .7نّقٖ اذتًك  (1)
 .4/324نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (2)
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ِلددؿ اددملؽت ؾقانددٗ ِلددكاٖٚ يتدد قْؼ ايزددؿاٚ يلىملددّٖ ِست ق تٍدد  سءٓءددٗ ،      
ٌِددٔ  ً اعددكاؾاٺ لزددؿِؾْي ِقاٚ هددن ٌددفُ انتزدد ق  ِ  ٍددكٌن وت ست ق ددٗ       

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن  :
 :   ّ دٍن .ا٣ِق
:   ددّ  ددص ايددفٕ وددمق ـلددَ   ١نددن وت ايءددك ً ، لدد ق ازدد ؾت        ايجدد ؤ

َََُِّهووَ ََوَ وو ءََََ َط يََََصوو َََُّطووطضامَََ*َ ووطَأًَُّّّسووَََقَسووه ََ طَِّووه ََوَ ووطَ َُّاووَ َََََ*ِءووَفََيووَ مَأَُّتوو

ََُّّٓ تََ*َ م ََََُّهَ َ َْكءطَُّ َُّمَّّ ٌَََُِْ تَ ََ َاَ *َومَ َ أُّ  ه َ َتَ تَهطَ  .(1) صفتَِ

 :   ّ ن ٓ ً .ايج يح 
 : سٓٔ  ي  سٶص .ايكا ع 

ِقِاُ ايملػدد قٕ لددي  ايىٓددري ( )ِاهددم٘ نددّقٖ اذتًددك )نددّقٖ  ددا    
سؿْح   دٔ ع٩ّاودٗ، عدي   دٔ  ًدك، عدي ندزٓؿ  دي ددملري لد ق: للدن ١ دي             

 عمل ى: نّقٖ اذتًك؟
 .(2) (ل ق: لٸن: نّقٖ ايىٱٓري 

ُتيَ َ ُّةُّوووو  ومَ تووووَ َأَُّهووووَّٕمَّّ تَ ووووطعتَِلّيددددَ ازدددد ؾت ط ه ووووَمَمَّٗووووُتسَأَُّلووووَ ََّمَّٗوووو

ََٓشووو ََّٕ وووطَ ُّسَََََ ْ ص ووومط ه َرََََََ توووَ َستَيوووطضّٕهترَََتوووعُّوءلَّٕمَّّ َ وووممََو ُّسُّوووممَأُّطءه وووَرََ وووططتَْ  ه َرَ َسووو  َرَأَُّ ََيَخ  

ََُفَفتووووَِ ِّ ِّوووومَتهَّٕرَمَ َُّقووووَ َََ ََٓ اتووووِ ممََو ُّوووو َََْوووو  ََُّووووَرََي  تووووَ َمَ ّٗووووهتَفُّعَُّ ووووطه َرَمَ ّٗووووه َ تووووَ َ

 (3) صرَََُّصوووطضّٕي َخ َّٕ وووم َََ َ ووومَ ه رَََتعَُّيووو تيهَّٕرََوأَُّيووو تسَمَّّك وووَؤ تستنَيَفُّوووطَق َِت  ومََيوووطأِّوَتَِمََََ

 ْزا  ا ايىٓري لي ؾْ قٌن اي  ه ون لكْمل ٺ لي  ْجكب . 

                                                           

 .5-1نّقٖ انتهؿ  (1)
 .8/56ا هري ا ي هجري  (2)
 .2نّقٖ اذتًك  (3)
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ٌِددن انتددكاؾ وزددتٍن  دد يك ك ِادتشددّؾ ، ادتددّاب ١ ، يلتءٓٓددؿ ، إفتدد         
انتددكاؾ  دد يك ك ٌىدد  نددى وءددض ايزٍددؿ ايددفٕ عءددؿُِ لددع ايددى  َددل٘ اا      
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِإعدد وتٍن ا٣سددماب ٧نتُٜدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ      

 ِ يَ ِنلن ِ َش  َ .
لدد ق ا ددي إنددش   : هدد ً إددد٢ٚ  ددا ايىٓددري لكدددع ايددى  َددل٘         )

ِهددد ً عدددتض لكْ دددٗ عىدددؿ لكدزدددَ لدددي       ، اا علٓدددَ ِندددلن لدددي  ٸسدددؿ    
 .(1) (ا٣سماب ِ ٓىٍم  نىت ً

يءددؿ ه وددن عتىددٗ  ددا ايىٓددري يددؿْؿٖ علدد٘ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ  
عءددددؿ ِ سدددد٢  ، ِنددددلن ِ َددددش  َ ٣وٍددددن زتدددد ِقًِ  ددددن ، ِ ٓددددىٍن 

 ِيزلٍ   هملص يػِ ِاسؿ ٌِّ سٓٔ  ي  غٶص .
ٌِدددن ِدٮدددَ قٟنددد ٚ ِِدٍددد ٚ ايٍٓدددّؾ ايلدددّه ذتٓدددٔ  دددي  غٶدددص ،     

ادتدددّاب وزدددن ، ِعلددد٘ ضتدددّ انتّدملدددٗ ادتمٛٓدددٗ ، ِهددد ً  زدددض علمددد ٍٛن    
غتدد ُ  ددفهك ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت ايتددّقاٖ ،ِ وددَ         

 عل٘ لىٍ ز لّن٘ علَٓ ايه٢ه.
عىدددددؿل  َِدددددن سٓدددددٔ  دددددي  غٶدددددص إؾت غٓددددد   عٶدددددُّ   ِيكدددددي 

ايهدددددٓ ؾٖ ِايكْ ندددددٗ همددددد  لٓدددددن ، ِهددددد ً ٌدددددفا غٶددددد  ع ؾسددددد ٺ  ْدددددك 
 ددددد دتمٓع ، إـ هددددد ً سٓدددددٔ  دددددي  غٶدددددص وت  دددددؿاْ ت لدددددؿِه ايدددددى     
َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت انتؿْىدددٗ لدددؿ ـٌدددص ٌدددّ ِ غدددُّ   دددّ        
ْ ندددك إؾت لكدددٗ يتشدددكْض لدددكٌْ علددد٘ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ         

 ً ايكٟندددد ٚ لددددىٍن ِلددددي غٶ دددد ً  ذتددددّا علٓددددَ ِطلملددددّا   ِنددددلن همدددد 
لهدددد عؿاَ ِلهدددد عؿٖ ٍْددددّؾ انتؿْىددددٗ  ّانددددٶتَ ، ِلددددؿ طدددد   علدددد٘        

 لمل ٛن ايٍّٓؾ ِلىٍن لي َؿٮُ ِسفقُ .

                                                           

 .13/185ايكًف ِايملٓ ً يلجزل   (1)
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 لساءح يف ِؼسوخ أحد
ِلددي لُدد ؾْا ايلٶددف ا٧ ددٔ ِاءكْددص انتهددلمؽت ِغريٌددن نتىدد لق        

ْدد أ  هددملص  ا٧قتدد ً إَدد  ٗ ايك دد ق  دد يمل٢ٚ ِايكملددن ِايددٌّي، ِلىددَ لدد       
ازدددؿٍْن ٌِذدددّلٍن علددد٘ انتهدددلمؽت ِثغدددّقٌن ، همددد  وت لّيدددَ ازددد ؾت       

ُتيَ َ ُّةُّوووو  ومَأَُّوََي ِّّتووووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ ووووممََلووووطعتِتنيََط ، ايدددد  (1)صَتََ َُّّّّووووَ َطَُّ فّْووووطَ تووووَ َمَّٗوووو

 آمىن  لّقاٺ :
ٌدد٢  ط ٛ ددٗ لددي ايك دد ق ، وت لزكهددٗ  سددؿ  زددؿ  ً لٶزددّا        ا٣ِق :

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ هٓلددّ لددى يءتدد ق ايددى  ستمددؿ ضتددّ  ق زم ٛددٗ ِمتهددؽت 
 ِ َش  َ . ِنلن

 إوهش ب ٌِمقتٗ ِغمٕ لي  ءٔ لي دٌٓ ايك  ق. ايج ؤ :
يٓكددًّ لددي ا٧عذدد ل وت ايهددىٗ ايؿع عٓددٗ إوهددش ب دددٌٓ انتًددكهؽت       
وت و ددو ايٓددّه ايددفٕ ا تددؿ ت  ددَ لزكهددٗ  سددؿ لددع  وٍددن انددتزؿِا  دد  نتددؿٖ  

 نىٗ ه للٗ .
يلمهددلمؽت ِانتًددكهؽت ِايىدد ى كتٓزدد ٺ ،  لدد  انتهددلمًّ      ِعٓددَ ؾعددّٖ  

عددد وٍن  ؾقهدددّا لدددؿؾ ِيٶدددف اا  ٍدددن يٓجملتدددّا وت لىددد لق ا٧قتددد ً لددد ق       

، ِ لدددد  (2)صي  ّٕيوووو  َمَ ّٗووووه َأَُّ َي َخةمووووَوََقووووَس َِّرََول  تووووََِّمنّٕطَاووووط  ََضووووْتَةّْطَََازدددد ؾتط

 انتًكهًّ عءؿ  َ  تٍن ارتٓملٗ ِارتهكاً .
ٌِدددٔ عذدددم ايدددفْي ه دددكِا عدددي لىدددع ِللدددن يز لدددٗ ايىددد ى سءٓءدددٗ 

اىدد لٔ ا٧قتدد ً ِا ؿاْددٗ ايز لددٗ ، يددفا ـهددكت نددّقٖ ايىُددك ايىدد ى ع لددٗ     

ََوووطََََطَصووو  َمَ ّٗوووهتََومَّّةُّوووَ ح ََََِؾغدددّ ن ا٧نددد٢ه لددد ق ازددد ؾت ط    *وضأيوووفَمَسوووطَََّخَّٕ مَ

                                                           

 .127نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .28نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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ََٓكوووو تَضٍََّوووواََُّومَيووووَ َغةت َِ َخّٕطءووووه َ ُّووووطَ ََيوووو ل م َنَسيوووو َم*َأفممَووووط* فَُّاووووٍِّحَََت

 .(1)صمَاطَ مء

ٌِددددن لددددي لّْددددّعٓٗ نتزكهددددٗ  سددددؿ ِوت ٛذٍدددد  وت حتءٓددددا َددددلض    
 اذتؿْملٓٗ ، ادتّاب وزن.

َتََ َُّّّّوووَ َإوءددد٢ب ايك ددد ق آملدددٗ ِـق ، همددد  وت لّيدددَ ازددد ؾت ط  ايج يدددح :

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومَأَُّوََي ِّّتوووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ وووممََلوووطعتِتنيََََ ، إـ  ً إوءددد٢ب (2) صطَُّ فّْوووطَ توووَ َمَّٗووو

 ادتٌٓ عل٘ ِدُّ:ِإوهش ب 
 ل  غتِ ايزؿِ، ِس يَ وت انتزكهٗ. ا٣ِق :
 ل  ْتزلا   دتٌٓ ِي٠ًِ انتء الؽت. ايج ؤ :

ْتزلدددا   نتزكهدددٗ ِلءدددؿل اٍ  ِل ٌٓتٍددد ، ِقتكدددي كتزٍددد  وت   ايج يدددح :
 ايّدُّ ا٥آٗ :
 ايكٓؿ   يزؿِ، ِإنتؿقادَ. ا٣ِق :
ِْتءددؿه إوٍدد   ِانددتؿقاز ايزددؿِ، ِدزلددَ ُْدد ب  دد يغكِق     ايجدد ؤ :

َِْتَُّّوووَفَأَُّقَكوووطَِّه َرََهوووَََُلمٌدددّاٺ ، لددد ق ازددد ؾت ط ُءَ ممََت َيط تَسوووطَوََت ُّوووطَتَمطلتوووَ بتَ ُتيَ َ ُّووو َومَّٗووو

ََُ َوَ َخّٕ ََّٗ طَ ُّطط ممَيَََْك ِّمَ   .(3) صي 

ايزدددمه علددد٘ ل  دٜدددٗ ايزدددؿِ اؿعدددٗ ِا٧وءٓددد   علٓدددَ      ايج يدددح :
  هكعٗ.

 إوت  ق انتؿؾ ِايزًّ. ايكا ع :

                                                           

 .3-1نّقٖ ايىُك  (1)
 .127نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .147نّقٖ ا٣عكا   (3)
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ههدددص ايّلدددن، ِاددد غري انتّادٍدددٗ إؾت ايملددد ً ِانتكددد ً     ارتددد لو :
 انتى نملؽت.

طدددكِ ا٧وكهددد ق ِسلدددّق ايٓددد ى وت و دددّى انتءددد الؽت،       ايهددد ؾى :
 ِايتؿ ك وت  سّاق انتزكهٗ ِاؿاق  ا٣غٶ ٚ.

لزكعددددٗ ايددددىءِ وت ادتددددٌٓ ِارتٶدددد،، ِا ءددددؿ  عددددكاؾُ ،   ايهدددد  ع :
ِازدددٓؽت لٓددد ؾات لى ندددملٗ ستدددن ايدددفْي لتلدددّا  ِ  ندددكِا  ِ عذدددمِا عدددي    

 لّاَلٗ ايءت ق ، ِاؿاق  ايجغكات ٌِٔ عل٘ يزص :
 ثغكات   ٌكٖ. ا٣ِؾت :
ثغدددكات لهدددتشؿثٗ  لشدددد   لدددّٖ ايزدددؿِ ِطملٓزدددٗ انتزكهددددٗ       ايج وٓدددٗ : 

 ِ قٍْ .
 ثغكات غ ٓٗ. ايج يجٗ :

خَّٕ َايجغدددكات ايددد  اىكًدددف عىدددؿ ايءتددد ق ، لددد ق ازددد ؾت ط     يكا زدددٗ :ا

َْوووَ ََومَ ءي ووومل ََيوووَ ق م َِّرَفتوووَِأَِّلوووَ م َِّرَفُّعَُّثوووطََ َِّرَََََََ   َصوووْت  وَ ََو ََُّ  ّّوووم وَ ََق ُّوووََأُّ

ََٓ ط ووممََق ُّووَََ ووطَفُّووطَ  َِّرََو ََُّ ووطَأَُّصووطََ َِّرََومَ ّٗووه ََلووِتريٌََتَكووطَ َََََََََ ( 1)صََْك ِّوومَ ًُّكًّووطََتَغوورََْت ُّووََيََُّ 

(2). 
 لؿاِاٖ ادتكس٘. ايج لي :
 ا لؽت طك  انت٠ِوٗ ِايه٢ع. ايت نع :
  زح ا مٗ ِايىً   وت و ّى انتء الؽت. ايز يك:

إعددد ؾٖ ادددؿقْص ادتىدددّؾ  تدددؿاق  ارتلدددن وت َدددٓ       اذتددد ؾٕ عًدددك : 
 ايءت ق، ِلزكعٗ  ل هي ايٓزف ِايءُّق عىؿ ايزؿِ.

                                                           

 .153نّقٖ  ق عمكاً  (1)
( لددي ٌددفا ايهٯدد ك ايدد  ازلءددن  ت هددري ٌددفُ ا٥ْددٗ  124-123-122 و ددك ا٣دددماٚ ) (2)

 ِاذتمؿ ا.
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 ايتً ِق ِايتؿاقى وت  لّق ايءت ق ِغٶٶَ. ايج ؤ عًك :
  غف لل ه انتمل ؾقٖ. ايج يح عًك :

كتددددع انتت ددددك  لددددي ادتىددددّؾ ِادتكسدددد٘ ، ِادددد لؽت  ايكا ددددع عًددددك :
 ل٠وٍن، ِامِْؿٌن   يه٢ع ايك وت، ِا٧وت  مل ا٣لجن لىٍن .

ِ زددح اجمل ٌددؿْي يددفهك اا ِغُدد ق ايتءددّٙ ،   ٣نددى ؾ )عددي   ددٔ     
 :ْءددّق  ِ يددَ ِنددلن  علٓددَ اا َددل٘ اا قنددّق مسزددن: لدد قايددؿقؾاٚ 

 علددٍٓن انددتشّـ لددؿ إ١ ايُدد٢ٖ عددٍٓن اءدد ه ١ِ ِ لددؿ لكْددٗ وت ث٢ثددٗ لددي لدد 
 .(1)ايء َٓٗ( ايفٛص ْ هن عإفت    دتم عٗ عزلٓكن ايًٓٶ ً

ا٧وهددش ب إؾت لٓدد ؾٖ ِدددٌٓ يلزددّؾٖ لددكٖ  غددكٙ       ارتدد لو عًددك : 
يلءتدد ق ِلددؿ ددد ٚ ايءددك ً ِايهددىٗ ِاي تددّٙ  ددفه اي ددكاق لددي ايمسددف إ١       

َٓ ٍّفّْووطََت تَ ووطلَّٖأَُّوَََََايددفٕ ْكدددع إؾت عٜددٗ ، لدد ق ازدد ؾتط    ََُس َ وو َِ َخّٕ َّٗ  َ  َوَ ووَ َي وومََمهَّٕرََيَمَ ئتوو

َََ َ ت ََََتَغ ٍََّٓ امَخَََُّّٕفتَئَ َفُّ ُّ ََََط َََهسءر َوََتَئَ َمََّّكصتري   َ   .(2) صَ َمَ ّٗهتََوَ عَّّومِ َ

 ص وت ايءك ً إ١ وت ا٥ْٗ  ع٢ُ .خَََُّّٕفتَئَ ِي ْكؾ ي   ط

ِعٓدددَ ؾ١يدددٗ علددد٘ ددددّال إندددتجى ٚ ايدددفٕ ْ دددك لدددي نددد سٗ انتزكهدددٗ      
يغددك  ايكدددّمل إؾت لٓدد ؾٖ ِكت عددٗ لتشددؿٖ اىددّٕ ايزددّؾٖ إؾت ايءتدد ق وت      

  ٚ غدددد ّ  دددد نت٠لىؽت، ؾًِ غريٌددددن، إـ  ً    نددددملٓن اا، عٍددددفا ا٧نددددتجى 
 عّؾٖ ادتىؿٕ إؾت لٓ ؾٖ   نتٗ ْزا ايتم ؾٕ وت اي لن ِايغٔ.

ا٧وهددش ب عددي ٌمقتددٗ ِغٓملددٗ ِإوكهدد ق  لدد ه لددّٖ      ايهدد ؾى عًددك : 
 ِ ٶٌ ايزؿِ انتٍ دن.

                                                           

 .443/ 9ايؿق انتىجّق  (1)
 .16نّقٖ ا٣و  ق  (2)



    212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 52 

ايكددددّمل عدددي ا ذدددّه  زدددؿ ايزذدددم عدددي اي دددتض،      ايهددد  ع عًدددك : 
ست ّعددٗ   نتػدد طك علدد٘   ِلٶدد قؾٖ انتددؿاعزؽت يلمٍدد كتؽت، ِالدد  انتٶدد قؾٖ  

 انتؿاعزؽت.
ِلدددددي ا٥ْدددددد ت ِع ددددددٓن لدددددؿقٖ اا وت  عمدددددد ق ايىدددددد ى للددددددٔ   
ايددددد اٌؽت ايددددد  اءدددددّؾ إؾت ايُددددد٢ع ِا٣لدددددي ، ِاملزدددددح ايكغملدددددٗ وت    
ايى دددددّى   يهدددددلن غٓملدددددٗ ِاوكهددددد ق دٓدددددٍّ انتًدددددكهؽت لدددددي غدددددري      
ندددددملص  ِ علدددددٗ  ددددد ٌكٖ ، عءدددددؿ اندددددتزؿِا يكدددددن لزكهدددددٗ ؾغلٌّددددد     

  ت : ِ سكلِا  نمل ب ايغلملٗ لي دٍ
: هجددكٖ ايزددؿؾ ، ِهدد وّا  هجددك لددي ث٢ثددٗ  ْددز   عددؿؾ دددٌٓ      ا٣ِؾت

 انتهلمؽت وت هن لزكهٗ .
 : ايتؿقْص ِايتمكْي عل٘ ايكلٔ انتمل قلٖ ِانتٶ قؾٖ .ايج وٓٗ 
 : هجكٖ ايهّٓ  ِايؿقِمل ِارتّـ ِدّؾاٍ  .ايج يجٗ 
 : نّ  ا٣وز ه ِلتن ايهّْا ِا٣طزمٗ لزٍن .ايكا زٗ 

ايىهددد ٚ لزٍدددن ِهدددفا ادتدددّاقٕ اي٢ادددٔ ْٓدددك ي    : إغدددكازارت لهدددٗ 
 ايؿعّ  يملزح ا مٮٗ وت ايى ّى .

: اءدددؿه عكنددد ً ِيدددذز ً لدددكٌْ ايُددد ّ  ِغدددكِدٍن   ايه ؾندددٗ 
إؾت انتملدد قلٖ  ددؽت ايُدد ؽت ، همدد  وت غددكِز عتملددٗ  ددي ق ٓزددٗ ِ غٓددَ ِا ىددَ ،   

 ِطلملٍن انتمل قلٖ وت لزكهٗ  ؿق .
امل عدددد ٺ وت  ِهمدددد  وت غددددكِز لتلددددٗ ايلددددّاٚ لددددي  ددددا عملددددؿ ايددددؿاق 

لزكهدددددٗ  سدددددؿ ، يٓكدددددًّ ٢ٌهٍدددددن وت انتزكهدددددٗ ؾعدددددّٖ يلهدددددلن لدددددي    
 ِن، انتٓؿاً .
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خّٕطٍّووَِأَُّق ُّوور ََِلددي لُدد ؾْا استذدد ز اا عددم ِدددن علدد٘ انت٢ٛكددٗ ط     

سٓىمدد  اهدد ٚيّا عددي علددٗ ِ نددمل ب غ٢عددٗ ا٧وهدد ً ،       (1) صَ ووطَ َُّ ََْ ُّك ووم ََ

َوخَّٕ َ ُّوووطَلَطٌِددّ ْ هددؿ وت ا٣ق  ، ِْءتددن ِْىٍددص ، همدد  وت لّيددَ ازدد ؾت        

ََُْووُ َفتََهووطََ ووَ َي ةّّاتوو  َفتََهووطََََََََََ ََطقتووٌَُفتووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّوو َّْ ُّووطَِّممَأَُّ  ضََُّوواََُّت َّّكيُّعت ُّوو تَخّٕطٍّووَِ

ََٓكووووو ت ََُّوط  ُّووووو ٍَّّ ََُّووووواَُّ ُّوووووطَلَخّٕطٍّوووووَِأَُّق ُّووووور ََ وووووطَ ََََُّ َٓووووو  َط َاوووووٍِّح ََت َوَيَاوووووةتاَِّمَووووو ٍَّ طََََوَط

 . (2)ص ََْ ُّك مَ 

زددن ايكدد عكْي ْددكًِ لددملض اي هدد ؾ ِنددّٚ ع لملددٗ     إً اا عددم ِدددن ظت 
ايك ددددك ، ِا ٓددددن اا عددددم ِدددددن  دددد يزًّ ِانتددددؿؾ يٓهت َددددن ايك ددددك    

ُتيَ ََْ س ووممََِاي هدد ؾ ِْهددّؾ ا٣لددي ، يٓكددًّ اءددؿْك لّيددَ ازدد ؾت ط     َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

 (3) صَرََقوو  وٌَّ  ووِتنيٌَمَسل  ِّووممَفتووَِمَاٍّوو ّّرَّٕ ُّطفّٗوو ََّْو ََُّ  ءِتْ ووممَل َِّّووَمم تَمَشءووَََُّّط َّٕخّٕطءووه ََُّ ِّووَََََ

 عل٘ ِدُّ :
: ْدد   ٍْدد  ايددفْي  لىددّا اؾغلددّا وت ايهددلن ه عددٗ عءددؿ  ٌلدد  اا     ا٣ِق

 قٟن ٚ ايك ك.
: ْدد   ٍْدد  ايددفْي  لىددّا اؾغلددّا وت ايهددلن ه عددٗ ١ِ ا هددؿِا        ايجدد ؤ 

 ١ِ اه كّا ايؿل ٚ .
: ْدددد   ٍْدددد  ايىدددد ى اؾغلددددّا وت ايهددددلن ِا٧ندددد٢ه ، عءددددؿ   ايج يددددح 
ع لملدددٗ ايدددفْي  َدددكِا علددد٘ ايءتددد ق لدددي لىددد لق ايك دددك        ق ْدددتن ندددّٚ  
 ِادتشّؾ .

                                                           

 .30نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .30نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .208نّقٖ ايملءكٖ   (3)
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 ثٕٛ لس٠ظخ
ِوت لزكهدددٗ ارتىدددؿ  ِعىدددؿل  لس دددن ا٣سدددماب ِ س طدددن   نتؿْىدددٗ  
 غلددا  ىددّ لكْ ددٗ سُددىٍن ؾِوٍددن يلؿ١يددٗ علدد٘ التىدد عٍن عددي وُددكاٍن      
٣ً عىدددؿٌن عٍدددؿاٺ لدددع ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، ِغتًدددًّ   

 ٓري وت إغكادٍن لي ؾْ قٌن .ع لملٗ لجن ع لملٗ  ا ايى
ِهدد ً هزددص  ددي  نددؿ ايءك ددٔ َدد سص عءددؿٌن ِعٍددؿٌن ، ٌِددّ        
سلٓددف ا٣ِى ، عذدد ُٚ سٓدد٘  ددي  غٶددص لددي  ددا ايىٓددري ، ِيكددي هزملدد ٺ   
 غلدددا  ددد ب سُدددىَ ؾًِ سٓددد٘ ، ع ندددت ـً علٓدددَ  ُددد تَ قٛدددٓو  دددا       

 ً ْ دددتض يدددَ، عىددد ؾاُ: ايىٓدددري يدددَ يددد ً ِلىميدددٗ عىدددؿٌن ،عددد  ٘ هزدددص ) 
 اعتض ؾت.ِعت  ْ  هزص 

، ِإوددد٘ لدددؿ ع ٌدددؿت  ، إوددد  الدددكٟ لًدددّٜه : ِعتددد  ْددد  سٓددد٘ لددد ق
 ستمؿا علهن  ى لض ل   ٓى٘ ِ ٓىَ، ِي  ق لىَ إ١ ِع ٚ َِؿل .

 : ِعت  اعتض ؾت  هلم . ل ق
 : ل   و     عن. ل ق
: ِاا إً  غلءدددن ؾِودددٔ إ١ غّعددد  علددد٘ دًًٓدددت   ً  هدددن     لددد ق

  ْد  هزدص ئ دٜتد   زدم     لز  لىٍد  عد س   ايكددن ع دتض يدَ، عءد ق: ِعتد       
 .(1) ملشك ط ه ايؿٌك ِ
  .: ِل  ـا   ل ق
: دٜتدد   ءددكٌْ علدد٘ ل ؾاٍدد  ِندد ؾاٍ ، ستدد٘  وددميتٍن ؿتذتمددع     لدد ق

ا١ندددٓ ق لدددي قِلدددٗ، ِ غٶ ددد ً علددد٘ ل ؾاٍددد  ِنددد ؾاٍ  ستددد٘  ودددميتٍن     
 ددددفوص وءمددددٔ إؾت د وددددص  سددددؿ، لددددؿ ع ٌددددؿِؤ ِع لددددؿِو٘ علدددد٘  ١ 

 ْ سّا ست٘ وهت َن ستمؿا ِلي لزَ.

                                                           

 .2/237ا قْؼ ايٶ ٕ  (1)
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لدددؿ ٌدددكا  لددد ُٟ  (1)عءددد ق هزدددص: دٜدددتا ِاا  دددفق ايدددؿٌك ِ ٍددد ه 
ْكعؿ ِْ   ِيدٓو عٓدَ يدٝ، ِعتد  ْد  سٓد٘ عدؿعا ِلد   ود  علٓدَ، عدإو٘            

 ي  ق لي ستمؿ إ١ ِع ٚ َِؿل .
ِلددؿ اكلددن عمددكِ  ددي نددزؿ ايءك دد٘، ع سهددي عٓمدد  ـهددكُ لّندد٘  ددي  

 ِندددلن ِعٍدددؿُِ يدددَ عءملدددٗ، ـهدددكٌن لٓجددد   قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 
 اىُكُِ ع اكهُّ ِعؿُِ. ِلز لؿاٍن إْ ُ عل٘ وُكُ، ِل ق: إـا ي

لدد ق ا ددي إنددش  : علددن ْددمق سٓدد٘  كزددص ْ تلددَ وت ايددفقِٖ ِايغدد قب  
ِ يددَ ستدد٘ مسددع يددَ، ْزىدد٘ وت وءددض عٍددؿ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ        

عٍدددؿ اا   ٔست ق تدددَ لدددع ا١سدددماب، علددد٘  ً  عٶددد ُ سٓددد      ِندددلن ِوت
ِلٓج لدددَ يدددٜي قدزدددن لدددكٌْ ِغٶ ددد ً ِي ُْدددٓملّا ستمدددؿا  ً  ؾغدددن     

 لز  وت سُى  ست٘ ُْٓملا ل   َ   .
عددىءض هزددص  ددي  نددؿ ايزٍددؿ ِ ددكٞ هتدد  هدد ً  ٓىددَ ِ ددؽت قنددّق اا     

 ِنلن.ِ يَ َل٘ اا علَٓ 
 ددي  ٔلدد ق لّندد٘  ددي عءملددٗ: ِ لددك هزددص  ددي  نددؿ ِ ىددّ لكْ ددٗ سٓدد     

ٶ دد ً قٌدد ٛي اكددًّ عىددؿٌن يدد٢ٜ     غٶددص  ً ْ غددف  ددن لددي لددكٌْ ِغ   
ْىدددد  ن ْددددٓن إً ٌددددن قدزددددّا ِي ْىدددد دمِا ستمددددؿا، لدددد يّا: ِاكددددًّ  

 ايكٌ ٛي اهزؽت قد٢ لي  يكاعٍن.
 عى ل ن سٓ٘ عل٘ ـي .

عزىددؿ ـيدد  وءٓددّا ايزٍددؿ ِلملددّا ايُددشٓ ٗ ايتدد٘ هدد ً عٍٓدد  ايزءددؿ إ١  
 ىدد٘ نددزىٗ،  نددؿ ِ نددٓؿ ِثزلملددٗ، عددإوٍن غكدددّا إؾت قنددّق اا َددل٘        

 .(2) ( ِنلنِ يَ علَٓ  اا

                                                           

 ادتٍ ه : ايغٓن ارت ٓف ايفٕ عءؿ ل ُٚ لع ايكْض . (1)
 .3/199ا ي هجري ايهريٖ ايىملّْٗ  (2)
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ِوءددض ٌددفا ايزٍددؿ  لددك طدد قٞ ستددمً لُددٓملٗ اْدد عٓٗ  غددكٙ سلددن      
  نتهددلمؽت ، ِيكددي ايددى  سٓىمدد  اوتٍدد٘ إيٓددَ ارتدد  اُددك  حبكمددٗ ٌِددؿُِ   

 ِ قاؾ ال لٗ اذتذٗ علٍٓن ، عملزح إؾت  ا لكْ ٗ :
 : نزؿ  ي لز ـ ، ٌِّ ّْلٜف نٓؿ ا٣ِى . ا٣ِق
 ّْلٜف نٓؿ ارتمقز .: نزؿ  ي عمل ؾٖ ، ٌِّ ايج ؤ 
 : عملؿ اا  ي قِاسٗ .ايج يح 
 : غّات  ا دملري .ايكا ع 

لددد ق: اوٶلءدددّا ستددد٘ اددد اّا ٌددد١٠ٚ ايءدددّه عتى دددكِا  سدددا لددد   لغىددد   )
عدددىٍن، عدددإً هددد ً سءددد  عددد ذتىّا ؾت ذتىددد   عكعدددَ ١ِ ا تدددّا وت  عٓددد ؾ       

 .(1) (انتهلمؽت ِإً ه وّا عل٘ ايّع ٚ ع دٍكِا  َ يلى ى
 دددن ، ِؾغلدددّا لزٍدددن ِؾعدددٌّن إؾت انتّاؾعدددٗ ،    عددد اٌّن ِعتشدددّا  

ِلؿْدددؿ اذتلدددف ايدددفٕ  ٓدددىٍن ِ دددؽت ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ   
 ِنلن .

عءدد يّا : ا٥ً ِلددؿ ههددك دى سىدد  ِ غددكدٍن  ٕ  ددا ايىٓددري ِودد يّا      
لدددي قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ٣وٍدددن  ىدددّا  ً لدددؿِه        

 لٶع  َ سٓٔ  ي  غٶص. ا٣سماب ١نتُٜ ق ايى  ِ َش  َ ، هم 
 عذزن نزؿ  ي عمل ؾٖ ًْ ـتٍن .

عءدد ق يددَ نددزؿ  ددي لزدد ـ ، إفتدد  ِاا لدد  دٜىدد   ددفا ، ِنتدد   ٓىىدد   هدد       
 لي انتً ـتٗ إوَ وءض عٍؿ ِلّاؾعٗ ،ِؾغّق وت سكب  غري سا .

ثددن غددد طملٍن نددزؿ  دددي لزددد ـ ِـهددكٌن  ددد ذتلف ايددفٕ  ٓدددىٍن ِ ودددَ     
 غدد ٛف علددٓكن لجددن ْددّه  ددا   عتددملٍن ١ِ ْكْددؿ  ددن ا٣ـٙ ، لدد ق ِيكددا  

 ايىٓري  ِ  لك لىَ.

                                                           

 .3/199ا ي هجري ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
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ِهدد ً  ىددّ ايىٓددري ِ ىددّ لكْ ددٗ سل دد ٚ ا٣ِى ، ِ ىددّ لٓىءدد مل سل دد ٚ      
 ارتمقز.

يددفا عدد ً نددزؿ  ددي لزدد ـ  يدد ق إيددٍٓن   وددَ ١ ْهددتٶٓع ايّعدد ٚ  ددن إـا    
وءٓددّا ايزٍددؿ لددع قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، عزلمددّا لدد        

 ٢ه لملٓض .ْكْؿ ِقّْا  َ ِحتؿُِ  ك
ِوت قِاْدددٗ ا دددي إندددش    ً ندددزؿ  دددي لزددد ـ ٌدددّ ايدددفٕ يددد ـتٍن        

 .(1)ِي ـتُّ ، ِه ً قدن عَٓ سؿٖ 
يءدددؿ  لدددىزٍن سٓدددٔ  دددي  غٶدددص  ددد ً ا٣سدددماب ١ ْكدزدددًّ إ١ لدددي 
سُدد ق انتؿْىددٗ  زددؿ  ً ْءتلددّا ايددى  ستمددؿاٺ ِط ٛ ددٗ لددي  َددش  َ ، ِ وٍددن  

  ّ ا٥غددك لءتدد١ّٺ وت  ١ عتتد دًّ  زددؿ ايٓددّه نددزؿ  ددي لزد ـ ، ِلددؿ ْكددًّ ٌدد
انتزكهدددٗ ، ٣ودددَ لدددي غ َدددٗ  َدددش ب قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  

ًَوو ََُِّنددلن ، يددفا  غل ددّا علٓددَ ِيددتمُّ ، ٌِددّ لددي لُدد ؾْا ط       َومَّّةتَ َسوو َِّأُّ

 إـ عتىتٍن هجكٖ قد ق ِ نلشٗ لكٌْ  .   (2) ص تَ َمَّّ َُّ ّٕ

 ِاملؽت ٌفُ ايّالزٗ هٓف  ً انتًكهؽت ظتمزًّ  ؽت  لّق :
 : لٍٓم ادتٍّٓ . ِقا٣

: اّدددَ عًددكٖ  ١  قدددن إؾت لزكهددٗ ا٣سددماب ِا٧س طددٗ      ايجدد ؤ 
   نتؿْىٗ.

 : انتى د ٖ   نتُٜ ق  ٌن ا٧قت ً .ايج يح 
ِي ْدددكؾ ي ددد  )ارتىدددؿ  ( وت ايءدددك ً ، ِلدددع ٌدددفا ْهدددمٔ هتددد ب       
ايهددريٖ ٌددفُ انتزكهددٗ غددمِٖ ارتىددؿ  ، ِاىهددص إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ      
ِ يدددَ ِندددلن  ٕ  ودددَ ٌدددّ ايغددد لٕ ، إفتددد  هددد ً ِ َدددش  َ وت سددد ق ؾعددد مل  

                                                           

 .3/200ا ي هجري ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
 .191نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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ستددض، ِقتكددي انددتءكاٚ انتددّاع  ِايزدد  لددي  ْدد ت ايءددك ً ارت َددٗ  ٍددفُ     
 ٌؿ عل٘ ل وًّ )ي ْغم ايى  )ّ(  سؿاٺ( .انتزكهٗ ، ِهٓف  وٍ  ي 

 لبْٔٛ اٌزىب١ٌف حغخ
يءدددؿ  لدددك اا ايىددد ى  زمل ؾادددَ ِ لددد ه اذتذدددٗ علدددٍٓن، ٌِٓدددٝ  دددن      
 ندددمل ب ِلءدددؿل ت ايزملددد ؾٖ، ِيكدددي ايك ددد ق  َدددكِا علددد٘ ادتشدددّؾ،        
ِلدددىٍن لدددي ندددز٘ وت َدددؿ انتهدددلمؽت عدددي  ؾاٚ ِ ددد ٍٛن ايزمل ؾْدددٗ ، لددد ق  

َْووويََّٗازددد ؾت ط ََََتَسكتوووَرََََّٖ*َفََ هّٕووونيََّٖو َُّ  َّتوووَ َ ِّوووُءَ َ سءوووطلََّٖت ّّخَََووو َّٕ  ََْ وووَ ََََ*َهكءوووطزََّٖ شءوووط

 .(1)صأُّثتَرّٖ

عت ٓدددن اا عدددم ِددددن ِؾعدددع ايك ددد ق عدددي لىددد لق ايُدددؿ ِانتىدددع،    
ِدزلددٍن عدد دمْي عددي  ٌٜٓددٗ ِسدد ق اي لغٓددٗ  ددؽت انتهددلمؽت ِعملدد ؾااٍن     
عذددد ٚ لّيدددَ ازددد ؾت اُدددّّ إوهدددش ب انتًدددكهؽت لدددي لزكهدددٗ  سدددؿ         

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومَأَُّوََي ِّّتوووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ وووممََلوووطعتِتنيََََط ، يددد ٌؿاٺ (2)صَتََ َُّّّّوووَ َطَُّ فّْوووطَ توووَ َمَّٗووو

علددددد٘ َدددددريِقٖ ايك ددددد ق  ـ١ٚ ١ ْهدددددتٶٓزًّ إهدددددكاُ انتهدددددلمؽت علددددد٘ 
 ا٧قاؿاؾ .

ِاددؿق  ْدد ت ِدددّب ايُدد٢ٖ ِاي ددكاٛض ا٣غددكٙ ِلىٍدد  لّيددَ ازدد ؾت   

ُتوو  وِ َقتَسووَ َمَ ّٗووهتَخّٕ ءَمَ ّٗووَهََََوأُّ تَك ووممَمَصءوويُّبََُّوْ  ووممَمَ ءط  ُّووطبََُّوَ ووطَ   ُّوو ٍّ  ممََتعُّطةِّاتوو َِّرَ تووَ َلَََوو ََّٖ 

علدد٘ عذددم ايك دد ق عددي لىددع انتهددلمؽت لددي ايزمددن    (3) صَتَكووطَ َََْك ِّووم ََََصتوورٌي

   سك لٍ  لي ِدُّ:

                                                           

 .12-10نّقٖ ً  (1)
 .127ا٥ْٗ  (2)
 .110نّقٖ ايملءكٖ  (3)
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اّدددددَ ارتٶدددد ب لددددي اا عددددم ِدددددن إؾت انتهددددلمؽت  ءّيددددَ   ا٣ِق :
 ّا( يلتكلٓف ِايزمن ؿتٓ لؽت ا٥ْٗ ايككقتٗ.از ؾت)ْ   ٍْ  ايفْي  لى

:  ٓدددد ً لدددد وًّ ٌِددددّ عددددؿه ِدددددّؾ  ددددكلؽ  ددددؽت انتهددددلمؽت   ايجدددد ؤ 
 ِعمل ؾاٍن ا عم ِدن .

: سدددددص اا عدددددم ِددددددن يلمددددد٠لىؽت  ٍدددددؿاْتٍن ي٨قتددددد ً   ايج يدددددح 
 ِإ٢َسٍن ٣ؾاٚ اي كاٛض ايزمل ؾْٗ .

ّ       ايكا ددع : ٙ ، زتددٔٚ  ْدد ت ايءددك ً  دد يىٍٔ عددي انتّاوددع ايفاآددٗ يلتءدد
ِايددفٕ ْددؿق   يؿ١يددٗ ايتٓددمىٓٗ علدد٘ اءٓددؿ انتهددلمؽت  دد ؾاٚ اي ددكاٛض ،        

 لي ِدُّ:
ثىددد ٚ اا عدددم ِددددن علددد٘ انتهدددلمؽت وت ـات ا٥ْدددٗ  ىزدددتٍن      ا٣ِق :
  ُ ٗ ا٧قت ً.
زتددددٔٚ ايًددددٍ ؾٖ لددددي اا عددددم ِدددددن يلمهددددلمؽت  ىددددؿاٚ     ايجدددد ؤ :

ُتيَ ََْ س ووومَمايتًدددكْف ط ٣لدددك  دددؿغّق  صِلدددي ا٧عذددد ل ازءدددص ا َيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

ادتمٓددع وت ايهددلن  ددفا ا٣لددك يملٓدد ً انت٢للددٗ  ددؽت ا٧قتدد ً ِ ددفق ايّنددع        
يدددؿغّق ايهدددلن ، ِاختددد ـ ايتءدددّٙ ِايُددد  نددد٢س ٺ يتشءٓدددا ِإندددتؿالٗ    

 ايهلن اجملتمزٔ ِوملف ايزىف .
ط عدددٗ انتهدددلمؽت ا ِقندددّيَ وت ايزملددد ؾات ِانتزددد ل٢ت ،     ايج يدددح :

ُتيَ َْ َََلدددد ق ازدددد ؾت ط   َْ ووووممَمَ ّٗووووَهََوَضي وووومَُّه ََو ََُّ مََّٗووووَممََقَسووووه ََوأَُّطوووو  َرَََََََََيطأُّيَُّهووووطَمَّٗوووو س ووووممَأُّطت

 .(1)صَ َاكَْ مَ 

إلتجددد ق انتهدددلمؽت ي٤ِالدددك ا٧ ٓدددٗ  ددد ؾاٚ ايُددد٢ٖ ِؾعدددع       ايكا دددع :
ايمهددد ٖ َِدددٓ ه يدددٍك قلٓددد ً ِسدددر ايملٓدددن اذتدددكاه، ٌِدددٔ عدددكاٛض       

                                                           

 .20نّقٖ ا٣و  ق  (1)
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اددد قْؼ لتءؿلدددٗ لل وددد ٺ علددد٘ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ، لدددع إغدددت٢  يل ءٍددد ٚ وت  
 عك  سر  ٓن اا اذتكاه .

يءددؿ دزددن اا عددم ِدددن اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ  ؾاق التشدد ً ِاغتملدد ق ، عدد لك     
ايىدد ى  دد ي كاٛض ايزمل ؾْددٗ ، ِوٍدد ٌن عددي انتز َددٔ ِايهددٜٓ ت ، ِسملٮددص     
ايددٍٓن ا٧قتدد ً ٌِددّ لددي ايلٶددف ا٧ ددٔ ، ِهددفا  زددح ايى ددكٖ وت و ّنددٍن    

 لي ايًك  ِل  ٌٓن اي٢ٓيٗ.
ِدددن لدد وًّ انت٢للددٗ  ددؽت ايلٶددف ِاذتذددٗ إـ      عمددي عٓددن اا عددم   

 ْٓهك اا عم ِدن يلزمل ؾ ا٧لتج ق ٍِْؿٍْن إؾت نملن ايىذ ٖ .
ِلددي ايلٶددف ا٧ ددٔ لدد  ظتددص علدد٘ انتهددلن ِانتهددلمٗ لددي ايتٓددكمل       

َُّمَّّك َاوووَ  تَرَََندددملع عًدددكٖ لدددكٖ وت ايٓدددّه  دددت٢ِٖ ط     ، ِلدددي  (1)صمَهووو تَططَمَصٍّوووَ م

ا ايهدددلن  دددؿيٓن ِقِؾ لّيدددَ ازددد ؾت   ايُدددكا  انتهدددتءٓن ايهدددزٔ وت حتءٓددد  

ُتيَ ََْ س وووممَمَسل  ِّوووممَفتوووَِمَاٍّووو ّّرَّٕ ُّطفّٗووو ََّْو ََُّ  ءِتْ وووممَل َِّّوووَمم تَمَشءوووَََُّّط َّٕخّٕطءوووه ََط َيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

 .(2) صَُّ َِّرََق  وٌَّ  ِتنٌي

ٌِددن ايًدد  عٗ ِايملددفق ِايّندد طٗ لددي  دددن ايُددلض ِحتءٓددا ايهددلن    
ُ ، ادتدددّاب وزدددن ، ٌِدددفا انتزىددد٘ لدددي لُددد ؾْا ايدددؿغّق وت ا٥ْدددٗ  عددد٢

ص مَسل  ِّوووممَفتوووَِمَاٍّووو ّّرّٕلهدددتشؿخ وت ا هدددري ا٥ْدددٗ ، يٓكدددًّ لدددي لزددد ؤ ط 

 ِدُّ :
 : ْ   ٍْ  ايفْي  لىّا انزّا يتشءٓا ايهلن . ا٣ِق
 : ادتٍؿِا وت طلص ِحتُٓن ايهلن .ايج ؤ 
 : ل وًّ ايهلن سهي ـاا ٺ ع ؾغلّا عَٓ .ايج يح 

                                                           

 .6نّقٖ اي  حتٗ  (1)
 .208نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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ن دزددن اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ  ؾاق ايهددلن عملدد ؾقِا     : إً اا عددم ِددد ايكا ددع 
 إيَٓ  .

: إؾغلددددّا وت ايهددددلن ِلددددي ١ ْددددؿغن عٓددددَ ْلءدددد٘ ا٣ـٙ   ارتدددد لو 
 ِايٓكق .

: لددد وًّ ايهدددلن لءؿلدددٗ ي٨قتددد ً ، ِقيدددشٗ لدددي قيدددش اَ  ايهددد ؾى 
 لي غري  ً ْلمه ايؿِق  ٓىٍم  . 

 : اي زّا لي  دن حتءٓا ايهلن .ايه  ع 
  َ  سددصٲ ايىدد ىٽ  ِ يددَ ِنددلن لدد ق  )  ِعددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓدد

إؾت اا  و ز٪ٍدددن يلىددد ى ِ سدددصٲ ا٣عمددد قٽ إؾت اا ن٪دددك٪ِق٭ ا٪ؿ٫غٯلٸدددَ علددد٘     
٫ْىددد ٺ  ِ ا٩ٶٹدددك٪ؾ٪ عىدددَ د٪ّعددد ٺ    ٓٯددد٘ عىددَ ؾ٩ ٗٺ  ِ ا٩ءٹ ًٯدددف٪ عىدددَ هٸك٫ ٩ددد لهددلن  ِ ا٩كٹ

٫ً  لًدد ٘ٱ لددي  ً  عتكددف٩ عدد٘     انتهددلنٽ وت ٔلددع  غدد  ٣ِ٩ٔٷ ٰٗ  سددصٲ إٽيٷدد س ددد
٫ٓ ٷددَ    ٌددفا انتهددذؿٯ يدد  ٍك٬ا ِلددي هددفٱ غٓددمل٩َ نددى٩ ااٸ عّقا٩ددَ ِلددي هٷ ٷددن٩ غٷ

ٗٯ ٬ْ  ّْه٩ ايءٓ ل ٩َٓ  ٷل٫ٓ ُ ل٤ ااٸ للمل٩َ قٽ ٓٯ ْ٪م٫  .ِيّ ي ٚ  ً 
ٰٗ ستدد٘ اتٍٓدد ٷ يددَ  ثملددن٩ ااٸ           ِلددي لًدد٘ لددع  غٓددَ انتهددلنٽ عدد٘ س ددد

ْ٪ ٹ   ٩ٚ ارتٸلٸددا يٷٓ٪ ٹهٯددؿ ايزمددن٩ همدد   ًٱ ن٪ددّ هٯددؿ٪ ارتددنٲ لؿل٩ددَ ْددّه٩ ا٩ددمٽقٲ ا٣لددؿاه٪ ِإ
 .(1) (ايزهن٩

 ِه ً عك  اي٢ُٖ وت لكٗ لملن ا ذكٖ ايىملّْٗ انتمل قهٗ.
  ل  ايُّه ِايمه ٖ عك ً عكٍْم  وت ايهىٗ ايج وٓٗ يلٍذكٖ.

ِّْا ددص انتهددلمًّ علدد٘  ؾاٚ لى ندد  اذتددر، ٌِددٔ ندد  ءٗ اًددكْز ٺ      
ِ ؾاٚ يملزجدددٗ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، لددد ق ازددد ؾت وت   

                                                           

 .1/984كتع ادتّالع  (1)
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ََوووط ََّْ دددكآٌن علٓدددَ ايهددد٢ه ط غٶددد ب ٧ ٍََّيوووعّّ  م َُّضّٕ َٓ َوأُّ ٍَّ َفتوووَِمَسءوووطَََّّٕتوووطَّّ

 . (1)صَوَق ََُّ ٍََِّّضط ت ََّٖيعّّ تنَيَ تَ َ ٍَِّّفََُِّْقكتَِّّٖ

ُتيَ ََْ س ووممَم ء ِّووممَمَ ّٗووَهََوَ ض ومَََََيووطِِقؾ وت  نددمل ب وددمِق لّيددَ ازدد ؾت ط  أُّيَُّهووطَمَّٗوو

ََِ تووَ َمَ ٍََّووط ا٧لدد ه ستمددؿ ايملدد لك : إً ايّيٓددؿ  ددي انتغددريٖ   ، عددي(2)صَ ووطَََ توو

 غ يددؿ عدد قاؾ ، وت ادت ٌلٓددٗ، ِلددؿ  ءددٔ يددَ  ء ْدد  علدد٘ ثءٓددف  (3)هدد ً ْك ددٔ
، ِهدد ً إندد٢ه  (4) ا٥ْددٗ( عىميددن  نددلن  ً  زددؿ  ٍدد  انتٶ يملددٗ ايّيٓددؿ  ددي

غ يدددؿ  دددي ايّيٓدددؿ  زدددؿ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ، ِايدددفٕ ي وت يدددٍك ـٕ ايءزدددؿٖ 
 ايىملّْٗ ايًكْ ٗ.ايهىٗ ايه ؾنٗ يلٍذكٖ 

ِلدددي ا٥ْددد ت وت انتءددد ه  ً غ يدددؿ  دددي ايّيٓدددؿ ِضتدددُّ َددد قِا  زدددؿ      
اندد٢لٍن لددي لدد ؾٖ نددكاْ  انتهددلمؽت ، ِودد يّا لددي ايغىدد ٛن انتدد ق ايكددجري،       

 ِ َملض  ن عٶ ٚ لهتمك لي  ٓن انت ق.
ِعٓدددَ ؾقى ِعددد ٖ يزمدددّه انتهدددلمؽت ِايىددد ى وت ايتدددؿ ك ِايزمدددن       

ص ايىدددد ى كتٓزدددد ٺ وت ؾغددددّق  ؿتٓدددد لؽت ا٥ْدددد ت، ٌِددددّ نددددملٓن يىغٓدددد 
ا٧نددد٢ه ، ِإ ٍددد ق لددد  ْدددؿق علددد٘ انتىؿِسدددٗ ِايهدددزٗ عىدددؿ انتهدددلمؽت        

 ِايفٕ و يُّ   ٧قت ً ِط عٗ ا .
همددد  وت ددددّال يدددملو اذتكْدددك وت لٓدددؿاً انتزكهدددٗ إندددتجى ٚ لدددي سكلدددٗ  
يملهددَ يلؿ١يددٗ علدد٘ ايغىدد٘ ايددفٕ ْتددىزن  ددَ انتهددلمًّ، ِإغتٓدد قٌن ايددؿع مل    

فا ايغىدد٘ يتّهٓددؿ َددؿ  إقتدد وٍن ِ لددّغٍن   ِطلددملٍن ايًددٍ ؾٖ ستدد٘ لددع ٌدد  
 لكااص ايٓءؽت   ٧قت ً ِإامل مل ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .

                                                           

 .27نّقٖ اذتر  (1)
 .278نّقٖ ايملءكٖ  (2)
  ٕ ْ٪ءك  ايى ى لكْ ٺ ق ّْ ٺ . (3)
 .392/ 1زتمع ايملٓ ً  (4)
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 اإلػغبش اٌغ١جٟ يف اٌسٕخ إٌج٠ٛخ
ْتَووهتَخَََُّّٕوواََُّوَ ووطَ َِّسووفَََُّووَ َيهَّٕرَخَّٕ َي  ّّ ِّوومَ َأُّ ّّيَُّ ه ووَرَََلدد ق ازدد ؾت ط  ََتوواَُّ تووَ َأطََِووطَتَمَّّغَََوو تَط م

 .(1)صَي ّّةُِّ ََ َ َيَرََوَ طَ َِّسفََََُّ َيهَّٕرَخَّٕ ََيَخَ صتك مَ َأُّيُّه َر

يءددؿ  زددح اا عددم ِدددن ايددى  ستمددؿاٺ قندد١ّٺ إؾت ايىدد ى كتٓزدد ٺ ،       
ع ْددددؿُ ِعٓددددؿُ  ّندددد ٛن ِ نددددمل ب للكّآددددٗ ١ ْءددددؿق علٍٓدددد  إ١ اا     

 نملش وَ لىٍ  :
: ايدددّسٔ ِلُددد سملتَ يلدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ،      ا٣ِق

 ٕ لددد  اكهددد  ِيددد و   زدددن (2) ص وووطََوسءَقووواَُّضََُّووواََُّوَ وووطَ ُّ وووَازددد ؾت طلددد ق 

 ْددؿٕ انتًددكهؽت اُددل  ، عدد ً للددن لددؿ  َدد  ن ادتكاسدد ت ايددى  ستمددؿاٺ  
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  وت لزكهددٗ  سددؿ ، ِههددكت  نددى وَ ا٣ل لٓددٗ     
، ِادتددّاب إوددَ  زددؽت اا ، ِعٓددَ سذددٗ علدد٘ ايددفْي ه ددكِا ، ٌِددّ  ؿاْددٗ     

 نلٶ وٍن .يمِاق 
١ِ   غٓددد  لىدددف  سملددد  ِاغتددد ق  يلكنددد يٗ ، ِي ْدددكؾ هدددن لدددي    

 ص وت ايءك ً إ١ وت ٌفُ ا٥ْٗ . ُّ َصِي   طَوسءَقاُّي   ط

 ِوءىع ا يٓف هت ب غ ّ وت هن لي :
 ايكلم ت اي  ِقؾت لكٖ ِاسؿٖ . ا٣ِق :
 ايكلم ت اي  ِقؾت لكاؽت وت ايءك ً. ايج ؤ :
 ايكلم ت اي  ِقؾت ث٢خ لكات وت ايءك ً. ايج يح :
ايكلمددددٗ ايدددد  ِقؾت لددددكاؽت  ِ ث٢ثددددٗ  ِ  ق زددددٗ وت  ْددددٗ    ايكا ددددع :

َُسءوو تَمَّٗ تووَِو قتووَ َمَّّك  ء ِّوومَ َََِاسددؿٖ همدد  وت ي دد   وٍدد ق  ءّيددَ ازدد ؾت ط   َ َثووُ َمَّّ
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َءووَ َطَُّْك ووه ََوأَُّطَهووطٌضَ تووَ َفتََهووطَأَُّطَهووطٌضَ تووَ ََ ووطًَََََُّوو َّْٕيتوو ََّٖوأَُّطَهووطٌضَ توو َََُّووَِ ََُّّٖووَرََيَ غَََ

ُءبَََت شءووطضَّٕتنَيََوأَُّطَهووطٌضَ تووَ ََقَاوووَّٖ  َصووةََّٙوََُّه ووَرَفتََهووطَ تووَ َ ِّووٍَّمَثءَكوووَ م تَََََََََََ َلَكوو ََُّّٖوو

َْكتَكاووووطَفُّ َُّّّٗووووَ ََََََ َوَ َغةتووووَ بَّٓ تووووَ َضٍََّهّٕووووَرَ َُّكووووَ َه ووووَمََلطَتووووٌ َفتووووَِمَسءووووطضََّٕوي وووو ِّممََ ووووطَاَ

 .(1)صأُّ ََْطََه َر

 ؾ١١ت ٌفا ايتككاق انتتشؿ . :ارت لو 
  ٓ ً شتتُك نتزى٘ هن هلمٗ لىٍ  ِؾ١يٗ إو كاؾٌ . ايه ؾى :

ِيددٓو لددي هتدد ب إؾت ا٥ً ظتمددع ٌددفُ ايكلمدد ت ِلّْددّعٓٗ ايهددىٗ      
 ايىملّْٗ وت ا هريٌ  ِا ِْلٍ  .

ِايدددّسٔ وزمدددٗ ا ٓدددن اا عدددم ِددددن  ٍددد  علددد٘ ا٣وملٓددد ٚ لدددي لملدددن   
ٍّ ّّ َََّٕوَ وووطَأَُّضَيووو ّّ ْٓددد ٺ ، لددد ق ازددد ؾت ط ََوووط َّْط ووومْتَِخَُّّٕوووََهَّٕرَفُّطَيوووعَُِّّممَأَُّهوووََُمَووو َسطَ َُِّ ُّووواَُّخّٕ َّٗضّٕ

 .(2) صخَّٕ َ ِّس  َرَ َُّ ََْ ُّك مَ 

: وددمِق  ْدد ت ايءددك ً ِلددؿ او ددكؾ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       ايجدد ؤ
ِندددلن  تلءٍٓددد   ىزمددددٗ لدددي اا ، يتملءددد٘ ثددددكِٖ ع مددد٘  ٓدددؿ انتهددددلمؽت       

 ِا٣دٓ ق انتتز لملٗ لي ايى ى .
: للكددٗ ايُدد  عىددؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ ٌددن    ايج يددح

َ َصووووِت  ومََوَ  ء ِّووووممََوخَّٕ َ ٓتددددَ ِ َددددش  َ ، ِحتملددددٍن ا٣ـٙ ، لدددد ق ازدددد ؾت ط 

 .(4()3) صفُُّّٕ ءَ ََتاَُّ تَ ََقَ  َّٕمَّّعِّ  مضّٕ

                                                           

 .15نّقٖ ستمؿ  (1)
 .7نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (2)
 .186نّقٖ  ق عمكاً  (3)
 و ك ادتمٚ ايت نع  زؿ انت ٛتؽت لي ٌفا ايهٯ ك ايفٕ َؿق غ َ ٺ  ت هري ٌفُ ا٥ْٗ   (4)

 ايككقتٗ .
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: ودددمِق انت٢ٛكدددٗ يىُدددكٖ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ   ايكا دددع
خَّٕ َِندددلن وت لزددد ق  ا٧نددد٢ه ا٣ِؾت ٣وٍددد  ؾعددد مل ستدددض ، لددد ق ازددد ؾت ط 

َُطعَََُّ َِّرَأُّطٍَِّ  كت ُّ ِّرَََت  .(1)صعََُّّّوَ تَ َمََّّكيُّعت ُّ تَ  َ ستفتنَيَ َاَ غتَث مَ َضََء َِّرَفُّطَيَ 

 ِلي ا٧عذ ل ايغٓ  وت ايهىٗ ايىملّْٗ ِدُّ لىٍ  :
عددي سددؿخ   َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  : إغملدد ق ايددى  ستمددؿ   ا٣ِق

يػُددٔ لكْددص ، ١ِ ددؿ  ددفا ا٧غملدد ق لددي لىدد عع غ َددٗ ِع لددٗ ، ِعددي   
ِ يدددَ  زدددجا قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   ا٧لددد ه علدددٔ علٓدددَ ايهددد٢ه )  

ِنددلن  ودد  ِايددم ري ِانتءددؿاؾ ، عءدد ق : اوٶلءددّا ستدد٘ ادد اّا قِْددٗ غدد ؽ        
عددإً  ٍدد   زٓىددٗ لزٍدد  هتدد ب عػددفُِ لىٍدد  ، عدد ٛتّؤ  ددَ ، عػكدىدد  ستدد٘      

  آى  ايكِْٗ ، عإـا ضتي   ي زٓىٗ ، عءلى  :  غكدٔ ايكت ب .
 ل ين : ل  لزٔ هت ب . 
تدددد ب  ِ يددددتلءؽت ايجٓدددد ب ، ع غكدتددددَ لددددي     للىدددد  : يتػددددكدي ايك  

ِندلن عدإـا عٓدَ لدي س طدص      ِ يدَ  عء ٍَ  ع آىد   دَ ايدى  َدل٘ اا علٓدَ      
 ددي   ددٔ  لتزددٗ إؾت  ودد ى لددي انتًددكهؽت ؿتكددٗ غتدد ٌن  ددملزض  لددك ايددى         

 .ِنلن ِ يَ َل٘ اا علَٓ 
 .ِنلن : ل  ٌفا ْ  س طصِ يَ عء ق ايى  َل٘ اا علَٓ 
ٔٮ   ْدد  قنددّق اا ، إوددٔ هىددن الددك  للُددء ٺ لددي       لدد ق : ١ ازذددن علدد

لددكٌْ ، ِي  هددي لددي  و هددٍ  ، ِهدد ً لددي لزدد  لددي انتٍدد دكْي  ددن :      
لكا دد ت عتمددًّ  ٍدد   ٌلددٍٓن ِ لددّا ن ؿتكددٗ ، ع سململددن إـ عدد اا ـيدد          
لددي ايىهددص عددٍٓن  ً  َددٶىع إيددٍٓن ْددؿاٺ عتمددًّ  ٍدد  لددكا   ، ِلدد  عزلددن   

                                                           

 .9نّقٖ ا٣و  ق  (1)
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ِ يدددَ يدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ـيددد  ه دددكاٺ ١ِ اقادددؿاؾاٺ عدددي ؾْدددا عءددد ق ا 
 .(1)(ِنلن : َؿ 

ِنددددلن ِ يددددَ ايتءدددد٘ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ  ِعددددي نددددٍن لدددد ق ) 
ِانتًدددكهًّ وت  زدددض لغ لْدددَ عددد لتتلّا، عمددد ق هدددن لدددّه إؾت عهدددككٌن، 
ِوت انتهدددلمؽت قددددن ١ ْدددؿمل لدددي انتًدددكهؽت يددد ـٖ ١ِ عددد ـٖ إ١ ااملزٍددد        

 ل   دم  ع٢ً. عٓك ٍ   هٓ َ، عءٓن: ْ  قنّق اا ل   دما لى   سؿ
 ل ق: إوَ لي  ٌن ايى ق.

 .عء يّا:  ْى  لي  ٌن ادتىٗ إً ه ً ٌفا لي  ٌن ايى ق 
عءدد ق قدددن لددي ايءددّه: ١املزىددَ عددإـا  نددكمل ِ  ٶدد  هىددن لزددَ، ستدد٘    
ددددكع ع ندددتزذن انتدددّت عّْدددع وُددد ب ندددٓ َ  ددد ١ق  ِـ   دددَ  دددؽت      

 ثؿَْٓ، ثن حت لن علَٓ عءتن و هَ.
ِنددلن عءدد ق:  يددٍؿ   ِ يددَ  علٓددَ عذدد ٚ ايكدددن إؾت ايددى  َددل٘ اا   

 . و  قنّق اا
 .ل ق: ِل  ـا  
: إً ايكددددن يٓزمدددن  زمدددن  ٌدددن ادتىدددٗ عٓمددد  ْملدددؿِ      عددد غ ُ عءددد ق 

يلىدد ى ِإوددَ لددي  ٌددن ايىدد ق، ِْزمددن  زمددن  ٌددن ايىدد ق عٓمدد  ْملددؿِ يلىدد ى   
 . (2)(ِإوَ لي  ٌن ادتىٗ

 : ل  ْتزلا ؿتهتءملن ا٣ْ ه ِاذتّاؾخ ِايّل ٛع . ايج ؤ
: لدددد  غتددددِ ا٣ْدددد ه ارتددددّائ ِ غملدددد ق ا٣لددددن ايهدددد ي ٗ ،  ايج يددددح 

 ِلُِ ا٣وملٓ ٚ ايه  ءؽت .

                                                           

 .9/477ايؿق انتىجّق  (1)
 .3/360ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (2)
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:  ٓدد ً  ٌددّاق ْددّه اذتهدد ب ، ِعٓددَ ؾعددّٖ يلتءددّٙ ،ِايهددلن     ايكا ددع 
اجملتمزددٔ، ِنددٓ ؾٖ ايك عددٗ ِايكلتددٗ  ددؽت ايىدد ى يل ددّل  كلتددٗ اا عددم         

 ِدن .
 مسزدددن قندددّق اا َدددل٘ اا لددد ق :  دكْدددك  دددي عملدددؿ اا ِعدددي )

 .(1) (ِنلن ْءّق ١ ْكسن اا لي ١ ْكسن ايى ىِ يَ علَٓ 
َٯ َددل٘ اا علٓددَ  ) َٯ  ٫دديٽ ع٩م٫ددكپِ لٷدد ق٩ لٷدد ق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلٿدد ِ يددَ ع٩ددي٫ ع٩مل٫ددؿٯ ايلٿدد
٩ْددك٫س٩م٫كٸن٫     ِنددلن ٍ٪ن٪ ايددكٱس٫م٩ي٪ اق٫س٩م٪ددّا ل٩ددي٫ عٯدد٘ ا٣ٷق٫ ٽ  ٩ْددك٫س٩م٪  ٩ً ايكٱاسٯم٪ددّ

ٚٯ ايددكٱسٯن٪ ي٪ددذ٫     َ٪      ل٩ددي٫ عٯدد٘ ايهٱددم٩  َ٪ ايلٿدد ٩َددلٷ ٩ِ   ٩ٍ ٩َددلٷ ٩ِ ٗٻ لٯددي٩ ايددكٱس٫م٩يٽ عٷم٩ددي٫  ى٩
٪َ َ٪ ايلٿ ٩ٍ  لٷٶٷز٩  .(2) (٩ِل٩ي٫ لٷٶٷز٩

 لبْٔٛ ادلداز ػٍٝ ػَّٛ اٌٍفؿ
 نددمل ب ايىددمِق ْتزلددا علددن  دد ذتّاؾخ ِايّلدد ٛع ايدد  اكددًّ نددململ ٺ       
ِطكْءدد ٺ ستٓدد ٺ ِلى نددملٗ ِلكْىددٗ س يٓددٗ علدد٘ وددمِق ا٥ْددٗ حبٓددح  ً لكْددؿ     

 نددمل ب ومِ دد  ١ ْددىءِ لددي ؾ١١اٍدد  ِلز وٍٓدد ، ِهجددكٖ لددّاقؾ  ا٥ْددٗ لددي 
ا٧وت ددد مل لىٍددد  ٣ً ا٥ْدددٗ ايءك وٓدددٗ اددد أ علددد٘ ضتدددّ ايزددد ه ا٧ندددتغكالٔ      

 ا٣لل ؤ ايفٕ ْهكٕ عل٘  عكاؾ ايمل ً ايٶّيٓٗ ِإؾت ّْه ايءٓ لٗ.
ِانتددددؿاق وت  سكدددد ه ِؾ١١ت ا٥ْددددٗ ايءك وٓددددٗ علدددد٘ عمددددّه ايل دددد    

ِندددّاٚ دددد ٚ ندددملص ايىدددمِق لتشدددؿاٺ  ِ    ِيدددٓو ندددملص ايىدددمِق ِسدددؿُ، 
 لتزؿؾاٺ عٍّ عل٘ ِدُّ:

  وَ ْٓ ٚ ْكًف  نكاقاٺ لي لٓ لؽت ا٥ْٗ ايءك وٓٗ. ا٣ِق :
ايزلددن  هددملص ايىددمِق دددفب يلءلددّب ِا٣مسدد مل ، ِهددًّ        ايجدد ؤ :

لّْددّمل ا٥ْدددٗ  عددن لدددي  نددمل ب ومِ ددد  ١ ْزددا إٌمددد ق علددن  ندددمل ب      

                                                           

 .9/41ايهىي ايك ٙ يلملٍٓءٔ  (1)
 .7/383نىي ايىلفٕ  (2)
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ملٓددن لىٶددّ  ِل ٍددّه ِا ِْددن   ايىددمِق ِلدد  عٓددَ لددي ايىكدد ت ايزلمٓددٗ ِاج    
 ا٥ْٗ.

إوددَ لدد ؾٖ يتجملٓددن  ي دد   ِل دد ٌٓن ا٥ْددٗ ايءك وٓددٗ وت ايّدددّؾ     ايج يددح :
 ايفٌا.

إودددَ ندددملص ٧نتشٓددد ق ا٥ْدددٗ ِ سك لٍددد  عىدددؿ لدددؿؾ ـات   ايكا دددع :
 ايهملص وت ايّالع ايزملٔ.

ٌِددفا ايتذددؿؾ لددي ا٧عذدد ل ايغددريٕ يلءددك ً ِا٣ؾيددٗ علدد٘ َددؿ          
ِدددن، ِلىٍدد  ستددا ايمل طددن، ِا ددا ِا ددّ ايددفٕ  ومِيددَ لددي عىددؿ اا عددم  

ْلشددا  ٌلدددَ وت ايدددؿوٓ ، يٓكددًّ ٌدددفا ا دددا  لدد قٖ علددد٘ ايزدددفاب ا٣يدددٓن    
ايددفٕ ْىت ددكٌن إ١ لددي  ؾقهتددَ ايتّ ددٗ يددفا ددد ٚ ايءددك ً   يملًدد قٖ  ءّيددَ       

ٍّع ََ ووووَ َََََازدددد ؾت ط َيَشووووطَ َوََت ّٗووووهتَ   ّّوووواَِّمَاءووووَكَمم تََومرَُّض ََّٕيَغةتوووو  ََتَكووووَ ََيَشووووطَ ََوي َْوووو

ْتَكاط  .(1)صَو ُّطَ َمَ ّٗه ًَُّةِّمضامََض

ٌِددن اًددمن ايتّ ددٗ ايددفٕ  َدد  تَ اي  لددٗ ِوميددن  ددَ ارتهدد قٖ لددي         
ايكهددص اذتددكاه حبٓددح  وددَ هدد ً ُْددك علدد٘ ايغددٌ ِضتددُّ عىددؿل  هدد ً          

 غىٓ ٺ، ِيكي نت  ومق  َ اي ءك ِـٌملن ثكِاَ دت  إؾت ايتّ ٗ .
ايددفٕ عددتض  دد ب ادتددّاب، وزددن عدد ا عددم ِدددن قِٟ  قسددٓن، ٌِددّ  

ايتّ دددٗ يلىددد ى كتٓزددد ٺ، ِقغټدددملٍن  ٍددد ، ِسدددجٍن علٍٓددد  ِعلددد٘ ايزمدددن       

وَََََُّاوووَفَمَ ءمَََووو ََِّايُددد ط، ٌِدددفا انتءددد ه يدددٓو لدددي لُددد ؾْا لّيدددَ ازددد ؾتط    

َْوووَ ه َرَمََّّكوووَم  َ ُّوووطَلَخّٕطٍّوووَِ  َِوووف ََََََََ ََوووَ َأُّ َْ َْ ءوووََخَّٕ مَ ُتيَ َيَََْك ِّووومَ َمَاءوووٍََّئط تَ َت ّٗووو

 .(2)صمطَ 

                                                           

 .14نّقٖ اي تض  (1)
 .18نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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انتّْدددّعٔ  دددؽت ا٧َددد  ٗ حبددد ق اي ءدددك ِ دددؽت سلدددّق  ِاً    يلتملددد ْي  
انتددّت، ِلددي ُْددري عءددرياٺ لددؿ ْكددًّ غىٓدد ٺ، ِايتّ ددٗ لددي ايٶددك  انتمل قهددٗ       

 يىٓن لكااص ايغى٘ ِهفا إدتى ب  هن انت ق   يمل طن .

 ِحتتمن ايتءّٙ ِ ثكٌ  وت نملن انتغ كٖ ِدٌّ ٺ:
 ايتءّٙ طكْا يىٓن انتغ كٖ، ِومِق يآ ٓص ايكلتٗ. ا٣ِق :
إنددددتء٢ق لّْددددّمل ايتءددددّٙ عددددي انتغ ددددكٖ، إـ  ً طكْددددا   ايجدددد ؤ :

 انتغ كٖ ا٧نتغ  ق.
 س دٗ ايتءّٙ إؾت ْمٓمٗ لزٍ  ه ٧نتغ  ق. ايج يح :
انتغ دددكٖ عٓدددن لدددي اا عدددم ِددددن يدددٓو ي زدددن ايزملدددؿ عٓدددَ   ايكا دددع :
 لّّْعٓٗ.

ِلددددؿ ْ ددددي   يتزدددد ق   ٓىٍمدددد ،   ِايُددددشٓض ٌددددّ ا٣ِق ِايكا ددددع  
ِيكىٍدد  يددملٍٗ  ؿِْددٗ اددمِق  دد ؾو٘ ا لددن يتزددؿؾ نددملن انتغ ددكٖ ِايز ددّ،           

   ٓن اا .

أُّفُّوويََُّي  مَ وومَ َخَُّّٕووََمَ ّٗووهتَََِهددن عددكؾ لىٍدد  لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط    

ْتووَرٌَََ ، ايددفٕ يددٓو يددَ سددؿ لددي دٍددٗ ايكجددكٖ وت       (1)صَوَيَاووَ َغةت  وَطه ََومَ ّٗووه ًَُّةِّوومٌضََض

 وّب ِايفٕ ْى  ن ايز ّ ِانتغ كٖ .ستّ ايف
عدد يتءّٙ ل تدد ع انتغ ددكٖ، يددفا  لددك اا عددم ِدددن انتهددلمؽت  تءددّٙ         

َوَ ووَ ََي ءووَِّّٕمَ ّٗووَهَاا يٓ ددّلِا  دد نتغ كٖ ِايكلتددٗ لددي عىددؿ اا، لدد ق ازدد ؾت ط  

َاطَ َََُُّه ََ َخَ  ََُْ ََٓ ات  *َي َََْ  َ ََُّي  .(2)صَوَيَ ز  ّّه َ تَ َ

                                                           

 .74نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
 .3-2نّقٖ ايٶ٢   (2)
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لددي اءددّٙ اا، ادتددّاب وزددن، يٓكددًّ ٌددفا     ٌِددن ؾغددّق ا٧ندد٢ه   
ايددؿغّق نددململ ٺ يىٓددن انتغ ددكٖ ِوددمِق ايكلتددٗ ا٧ ٓددٗ علدد٘ انتهددلن ِلددي         

 سّيَ ع٢ٓٺ لي اا عم ِدن.
ِي ْدددى  اا ايىددد ى ِيددد وٍن ْتلمهدددًّ ندددملن ا ؿاْدددٗ  تّ ٓدددف     
ايزءددن ِاذتددّاى،  ددن  وزددن علددٍٓن   ٣وملٓدد ٚ ِايكتددص ايهددم ِْٗ يتكددًّ       

يكلتدددٗ اا، ِوٓدددن ايز دددّ ِانتغ دددكٖ لىدددَ ازددد ؾت،  ِنددد ٛ، ددددفب لمل قهدددٗ
ِا ٓددن ِدزددن انتغ ددكٖ ِايكلتددٗ ْددؿوّاً لددي ايزملددؿ ُِْددرياً لددكْملؽت         
لىدددَ لدددي غدددري ِنددد ٛ،  قْدددٓٗ  ِ مس ِْدددٗ،  ًدددكْٗ  ِ للكّآدددٗ ِلدددع       

ََْكووو َُّمَ ّٗوووهتَ ُّ ّٕيوووٌ َ توووَ َايّنددد ٛ، ، يهدددزٗ عٓدددن اا ، لددد ق ازددد ؾتط خّٕ ءََض

َٓاتستنَي  .(1)صمَّّك 

 دددؽت ايىددد ى ِقلتددددٗ اا لدددي  دددكلؽ، ١ِ ْهدددتلمه اي ددددّل      علدددٓو  
  يكلتددددٗ ا٧نددددتز وٗ   يّندددد ٛ، انتمل قهددددٗ لددددع مسٌّدددد  ِيددددكعٍ ، ِوت    

َِْ   ََوخّٕيءط ََُّطَا َْتني ايتىمْنط  .(2)صخّٕيءط ََُّط

ِلدددي لُددد ؾْا ا٧ندددتز وٗ ايهددددزٔ يلمغ دددكٖ ِايكلتدددٗ ِاي دددد٢ع،      
ٗ، ِهجددكٖ نددمللٍ ، يٓكددًّ لددي قلتددٗ اا وت انتءدد ه ازددؿؾ لُدد ؾْا ايكلتدد  

ِلىٍدد  ا٣ِالددك ِايىددّأٌ، ِهددن عددكؾ لىٍدد  قلتددٗ شتَُّددٗ ، ِلى نددملٗ      
 هكقتٗ يمللّ  انتهلمؽت لكااص اي ٢ع ِايتّعٓا.

ِالدد   ْددٗ وت  ددؿْع ارتلددا ِاذتذددٗ علدد٘ ايىدد ى وت هجددكٖ لُدد ؾْا         
ايكلتدددٗ ، ِادددكغٓملٍن   يىٍدددن لىٍددد ، عكدددن س ؾثدددٗ ِِالزدددٗ ادددؿعّ إؾت        

   ِلددد ٛع س ْدددكٖ عدددإً ا٥ْددد ت ايكّوٓدددٗ  قلتدددٗ اا ، ِإً ي اكدددي ٌىددد 

                                                           

 .56نّقٖ ا٣عكا   (1)
 .5نّقٖ اي  حتٗ  (2)
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 ددؿاٛع غلددا ا٧وهدد ً اددؿعّ  إذتدد ع يلذددّٚ إؾت قلتددٗ اا، لدد ق نددملش وَ    

َُِّّٓط َْ ءَََيَ ََِء َََُّه َرَأُّطءه َمَّّ  .(1)صَيس  ّٕيهَّٕرََْيط تَسطَفتَِمطفُّطقََّٕوفتَِأَُّطةِّاتهَّٕرَ
 ِٓ ِؼبٟٔ حسف )أٚ(

 ِلي لز ؤ ) ِ( :

َوخّٕطءوووطَأَُّوَخّٕيءوووط ِّرََََُّْ ُّوووََه ووو ا َأَُّوَ: ا٧ ٍددد ه همددد  وت لّيدددَ ازددد ؾت ط ا٣ِق

 .(2) صفتََِضيُّلَّٖ  ِتنيّٖ

 ٔ ُ  َِّرَمَ ّٗووووه ََتوووطَ َّٗغمَّٕفتوووَِأَُّيَكووووططت َِّرََََ: ايتػدددٓري ، لدددد ق ازددد ؾت ط   ايجددد و  َُّي َؤملتووو

ُ  ِّرَََتَكوووطََق ّٗوووَ   َرَمرَُّيَكوووطَ َفُّ ُّةّٗطَض  ووه َخََّٕ طَّّْوووط  ََقَشوووَ بتََ َاوووط تنَيَ توووَ َوََُّ تووَ َي َؤملتووو

َٓ ّٕي  ََض ََُِّ   .(3)صأَُّوَيطتََ طَ  َّّّْتك مَ َأَُّه تَ َِّرَأَُّوَ تَاَم  ه َرَأَُّوََ 

: ايىؾْدددؿ  دددؽت  لدددكْي وت ايّلدددّمل ، ٌِدددّ  عدددن لدددي ايتػدددٓري ايج يدددح 

َٓكءوووٌ َخّٕ ََّٗضي ووومٌلَ ُّوووَ ََل ُّوووَفَ توووَ َ َُِّ توووهتَمََِلدددي  لجلتدددَ لّيدددَ ازددد ؾت ط  َ ُّي وووُ ََوَ وووطَ  

ِايىؾْدددؿ  دددؽت لتدددن  ِ   (4) ....صأُّفُّوووَُّٕي ََ وووطَ َأَُّوَ ِّ توووََُمَط ُّ َُِّووو  َرََق ُّوووََأَُّق ُّوووطَت ِّرَََ

 لّت ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن عل٘ اي كاٍ .

َو ُّوووطَِّممََتوووَُّٕلَممطتهَّٕرَخَّٕ مََضووو ََ ممَفتوووَِ: ايتزدددؿؾ ، ِلىدددَ لّيدددَ ازددد ؾت طايكا دددع 

إـ ْءددّق انتىدد عءًّ   (5) ..صَُّووَمَ ُّووطط ممَقتَسووَ َططََ ووطََ ووط  ممََوَ ووطَ ِّ ت ِّووممَََََمرَُّض َّٕأَُّوَ ُّووطط ممًَِّوو ًّ ََ

عددددي ايُددددش  ٗ إـا غكدددددّا وت ا٣ق  طلملدددد ٺ يلتذدددد قٖ  ِ وت ايهددددكاْ      
                                                           

 .53نّقٖ عُلن  (1)
 .34نّقٖ نمل   (2)
 .89نّقٖ انت ٛؿٖ  (3)
 .144نّقٖ  ق عمكاً  (4)
 .156نّقٖ  ق عمكاً  (5)
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ِلتلددّا ،  وٍددن يددّ  ءددّا وت انتؿْىددٗ ِي غتكدددّا لىٍدد  نتدد  ازكْددّا يلءتددن ،    

ََِْلىددَ لّيددَ ازدد ؾت ط  ًَوو َِءخّٕ ءَمَصءووةُّطََومََّّكووَ َوبَُّ تووَ َ َْوو مََََِّّووَفَأَُّوَ طعت َّٕمَ ّٗووهتَفَُّكووَ َ

ًَوووط تٌ ََََََََََََ َ َسوووطَهََق ََُّوووهتَأَُّ ََيَّّٗووومءفَََتهَّٕكوووطََوَ وووَ ََ َُّّووومءَلَلَََووو امَفُّوووُّٕ ءَمَ ّٗوووَهَ مَقَ َكوووَ َفُّووويَُّ

 .(1)صَق تٌَر

ِلٓدددن ) ِ( ٌىددد  ي٨  سدددٗ ، ٌِدددفا ايّددددَ ِايّددددَ ايج يدددح  عددد٢ُ ،  
 إْ عٗ لىٮ  ٣له ه ِِدُّ سك  ) ِ (.

 : سك  عٶف نتٶلا ادتمع ، عٍّ ه يّاِ . لو ارت
: سددددك  عٶددددف ؿتزىدددد٘ إؾت  ً ، همدددد  وت لّيددددَ ازدددد ؾت    ايهدددد ؾى 

ٌَََِأَُّوََي  مَعََق ََُّهَّٕرط ًَ   ٕ إؾت  ً ْتّب علٍٓن . (2) صَََُّ َََُّاَُّ تَ َمرَُّ  َّٕ

: ايًددد  هءّيددد  عىدددؿ ا٧ندددت٢ٍق ، ق ْدددن ا ددد٢ق  ِ      ايهددد ؾى 
ٗ انتهددد ٚ ، ٌِدددفا ايًددد  لملٶدددن   هّهدددص ايمٌدددكٖ ، ِايددد  اهدددم٘ صتمددد   

يلًدددٍ ؾٖ ، وزدددن اتشءدددا لزدددَ قْٟدددٗ ا ددد٢ق ، ِلُدددؿا  لّيدددَ ازددد ؾت       

ًَهَّٕ َ تَس َِّرَمَشءَهَ َفُّ ََّّص َكه ط  .(3) صفَُّكَ َ

: ايتػدددٓري غ َدددٗ عىدددؿ ِقِؾ انتتزدددؿؾ لدددي ا٣لدددك  ِ ا٣لدددك    ايهددد  ع 
 ِايىٍٔ  ِ ا٧  سٗ .

 ِانتزٶّ  علَٓ .: ا٧  سٗ وت طكوت ) ِ( وت انتزٶّ  ايج لي 
: سدددك  عٶدددف ْدددكاؾ لىدددَ ايت ُدددٓن ، همددد  وت لّيدددَ ازددد ؾت  ايت ندددع 

َُسء َُّخّٕ ََّٗ َ َ ُّطَ َه مسامَأَُّوََطَصطَض ط  .(4) ...صَو ُّطَِّممَََُّ ََيَ ل ََُمَّّ

                                                           

 .158نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .128نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .185نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 .111نّقٖ ايملءكٖ  (4)
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١ِ ْزدددا ٌدددفا ايتءهدددٓن اندددتء٢ق هدددن لزىددد٘ حبدددك  ) ِ( سٓىمددد      
ِدددُّ ِلزدد ً لىٍدد   ْدد أ وت ا٥ْددٗ ايءك وٓددٗ  ِ ادتملددٗ ، عءددؿ لتمددع عددؿٖ    

ص ِددددُّ لىٍددد  ايتزدددؿؾ  أَُّوََي ِّّتوووَ ه َروت ي ددد  ِاسدددؿ ، يٓكدددًّ لدددي لزددد ؤ ط  

ِلٶلددا ادتمددع وت ٌدد٢  ط ٛ ددٗ لددي ايددفْي ه ددكِا ِوددمِق ايكملددن ِاذتددمً  
 ِيؿٖ ايغٓ  .

اددكٙ نتدد ـا ي اءددن ا٥ْددٗ )ِْكملددتٍن ( ادتددّاب إقاؾٖ ازددؿؾ ايّلدد ٛع        
 اي  ْلء٘ عٍٓ  انتًكهًّ ايءتن ِايكملن .

شتددد٘ إـا ي ْءدددع لتددد ق ِلتدددن همددد  وت لزكهدددٗ  دددؿق ِ سدددؿ ، عددد ً   ع 
انتًدددكهؽت وت سددد ق سىدددا ِغدددٓ  ِهملدددن ٌِدددن عىدددؿ  ٌلدددٍٓن إـ ْدددكًِ       
ؾغددّق ايىدد ى ا٧ندد٢ه ، ِاددّائ وددمِق ا٥ْدد ت ، ِيملٓدد ً لهدد يٗ ٌِددٔ        
 ً انتًددكهؽت وت سدد ق هملددن ِسددمً ِغددمٕ لملددن  ً غتكدددّا إؾت لزكهددٗ        

    ٍ   ِاوهددش  ٍن إؾت لكددٗ ، ِسٓىمدد     سددؿ ، ِاثىدد ٚ انتزكهددٗ  ِ زددؿ إوءٓدد ٛ
عدد ؾِا إؾت لكددٗ لددي لزكهددٗ  ددؿق سكٮلددّا ايىٓ سددٗ ِايملكدد ٚ علدد٘ لددت٢ٌن        
ايهدددملزؽت وت  دددؿق ، ِعلددد٘ ا٣ندددكٙ ايهدددملزؽت ستددد٘ ْ غدددفِا  جددد قٌن ،     

 ٌِفا ايتشكْن لي ايكملن ايز ه ايفٕ ؾغن هن  ٓن لي  ّٓت لكٗ.
ِـهدددكت ا٥ْدددٗ لٶددددع طدددك  ِاسدددؿ لددددي انتًدددكهؽت  ءّيدددَ ازدددد ؾت       

ص ِانتددكاؾ ط ٛ ددٗ ِكت عددٗ ، ٌِددن هدد ً انتًددكهًّ  طكاعدد ٺ  ِ    ََ َُّّّّووَ َطَُّ فّْووَطَتط

 طكعؽت لٶع ِ ٌل  اا  سؿٌم  .
ادتددّاب ٌددّ ا٣ِق ، ِْددؿق علٓددَ ازددؿؾ لمل ٛددن ايددفْي لتلددّا لددىٍن ،      
 .(1)( لت٢ٓٺ هم  عي ا ي إنش   ايفٕ ـهك امس ٍٛن 24ٌِّ )

 ِل ق عكِٖ اهزٗ عًك ، ِلٓن : نتٗ عًك قد٢ٺ .
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ي ٠ْنددددك لددددي انتًددددكهؽت نددددّٙ   دددد٘ عددددمٖ     ِوت لزكهددددٗ  سددددؿ ) 
علٓددَ قنددّق اا َددل٘  ادتمشدد٘، ِلددؿ هدد ً وت ا١ندد قٙ ْددّه  ددؿق، عمدديٮ 

ِنددلن  دد٢ عؿْددٗ ِايددى  علٓددَ ا١ ْء الددَ، علمدد   نددك ْددّه   ِ يددَ اا علٓددَ 
  سؿ ل ق: ْ  ستمؿ الىي عل٘ يملى أ، ِ ع ٌؿ  ١  ل ال .

ِنددلن: ١  ؾعدد  ـتهددض   ِ يددَ عءدد ق يددَ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ     
 .(1) (ع قْٓ  ؿتكٗ ِاءّق: غؿعن ستمؿا لكاؽت

١ِ ختددتِ  طددكا  ايددفْي ه ددكِا   يددفْي اوهددشملّا لددي لزكهددٗ  سددؿ    
 ددن ًْددمن هددن ايددفْي ه ددكِا  وددفا  ستدد٘ ايددفٕ ي ًْدد ق  وت ايءتدد ق ،      

 لن .ِي عتض عل٘ ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِن
ِيٓكددًّ لٶددع ايٶددك  ٌددفا لءؿلددٗ يُددلض اذتؿْملٓددٗ ، ِقْدد  ه دد ق        
ِٮ دى سدددَ ،   لدددكٌْ ِلدددي ِا١ٌدددن  دددَ ، عءدددؿ َددد قِا هددد يٶري ايدددفٕ لددد
ِعذددمِا  هددملص  لمٍددن ِغددمٌِن انتؿْىددٗ عددي لّاَددلٗ لّاعددن ايتذدد قٖ      

  ؽت لكٗ ِايً ه ، ِلكٗ ِايٓمي ِغريُ .
 لبْٔٛ اٌزمٜٛ ردفغ اٌعسز

 انتز ل٢ت عل٘ لٓ ؾْي ايءت ق  لّق:لي لى عع ايتءّٙ وت 
 إوٍ  ِالٓٗ لي ازؿٕ ايك  ق عل٘ انتهلمؽت. ا٣ِق :
إوٍددد  ندددملص يملزدددح اي دددممل ِارتدددّ  وت للدددّب ايك ددد ق ،        ايجددد ؤ :

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومَََيٓكدددًّ لدددي لزددد ؤ لّيدددَ ازددد ؾت ط   َيوووس  ّّ تَِفتوووَِ ِّ ِّووومعتَمَّٗووو

ًَووووَ  ِّممََتطَ ّٗووووهتََ ووووطََُّووووَرَي َسوووو ٍََََّ لَََتووووهتَي وووو َُّّّّططاطََوَ ووووعَّّومه َرَمَسءووووطض َوََتووووَئَ ََ َثووووَم َََََمَ َُّقوووو َََتَكووووطَأُّ

، سىددا ِعددممل ايددفْي ه ددكِا  هددملص اءددّٙ ِِقمل انتهددلمؽت    (2)صمَمّٗووطَتكتنَي
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ٓتُِّوومَط َِّرَََانتهددلمؽت ، ٌِددّ لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط     ٓتُِّوومَطه َرََو َُّي  َهووطأَُّط  َرَأَِّو َُّتَ  

ُّوووممََق ُّوووََ َِّرَمرَُّطط توووََُ توووَ ََََو  َؤ تس وووم َََتطَّّ تَ وووطعتَ ِّ موووهتََوخَّٕ مََُّ ِّووَو م َِّرَ ُّوووطَِّممََْ سءوووطََوخَّٕ مََل ُّوووَممََق

َُم تَمَصُّ  وضّٕ  .(1)صمَغَََظتَ ََُِّ  م  ممََتغَََمت َِّرَخّٕ ءَمَ َّٗهََق تَرٌََت

ايتءدددّٙ  لدددي لدددي هٓدددؿ ِلكدددك ايك ددد ق وت سددد ق اذتدددكب      ايج يدددح :

ًَََئاطَوخَّٕ ََ صَِت  ومََوَ  ء ِّممَ ُِّايهلن، ل ق از ؾتط َ  ُّ َِّرَ ََُّ  ه َرَ  .(2) صََي

ايتءددددّٙ نددددملص يّلددددّمل ايددددٌّي ِايٓددددزف ِايددددىءِ وت    ايكا ددددع :
َدد ّ  ايك دد ق ٣وٍدد  طكْددا دتددفب ايىدد ى ي٨ندد٢ه، ِؾغددّق  ٕ عددكؾ      
ي٨ندد٢ه ْهددملص ايٓددزف وت دملٍددٗ ايك ددك ِايٓدد٢يٗ ، ٌِددن لددي ايتءددّٙ    
َددد  ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ وت لزددد ق       

  ايىددد ى كتٓزددد ٺ  ً ا٧نددد٢ه ا٣ِؾت ايؿع عٓدددٗ ، ادتدددّاب وزدددن ، إـ  ؾق 
 انتًكهؽت ٌن ايغماٖ.

 ايتءّٙ ِنٓلٗ يمللّ  انتهلمؽت لكااص ايكعزٗ ِايزم. ارت لو :
ْتػدددددف انتهدددددلمًّ ايتءدددددّٙ  لغدددددٗ يتشءٓدددددا ايغ ْددددد ت  ايهددددد ؾى :

 اذتمٓؿٖ.

وََُّوووَمَانت٢للدددٗ  دددؽت ايتءدددّٙ ِايءدددّٖ ِانتىزدددٗ ، لددد ق ازددد ؾتط    ايهددد  ع :

ََٓسطََق ََُّهّٕرَََََ  ُّطَ َ تَ َمَاءَكطَتََومرَُّض ّٕأُّ ءَأَُّهََُمَّّ َِّ  ََْ س ممََوم ء َُّم  .(3)صمََُّةَُّ 

يءددؿ  وددمق اا عددم ِدددن انت٢ٛكددٗ يىُددكٖ انتهددلمؽت ْددّه  ددؿق   ايجدد لي :
ِ سدددؿ ِارتىدددؿ  ِسدددىؽت، ثدددن دددد ٚت  ْددد ت ا٣سكددد ه يتتذلددد٘ سءٓءدددٗ    
ٌِددٔ  ً ٌددفا ايىددمِق قلتددٗ يلىدد ى كتٓزدد ٺ، ِِنددٓلٗ مس ِْددٗ لمل قهددٗ        
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 ، ِاىددددمُ ايىدددد ى وت انتزدددد ل٢ت لددددي  هددددن انتدددد ق يُدددد٢ع  ٌددددن ا٣ق
   يمل طن ،  ٌِفا ايتىمُ لي لُ ؾْا ايهلن اجملتمزٔ .

عددي عملددؿ اا  ددي لهددزّؾ لدد ق : لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ      ِ)
 ٍْدد  ايىدد ى إوددَ يددٓو لددي يددٔٚ ْءددك كن لددي ادتىددٗ ِْملزددؿهن لددي   :ِنددلن 

ايىدد ق ِْملزددؿهن  ايىدد ق إ١ لددؿ  لددكاكن  ددَ ، ِإوددَ يددٓو يددٔٚ ْءددك كن لددي     
لددي ادتىددٗ إ١ لددؿ وٍٓددتكن عىددَ ، ِ ً ايددكِع ا٣لددؽت و ددح وت قِعددٔ  وددَ        
يدددٓو لدددي و دددو ـتدددّت ستددد٘ اهدددتّوت قللٍددد  عددد اءّا اا ِاكتلدددّا وت      
ايٶلددص ، ١ِ عتملددىكن انددتملٶ ٚ ايددكل  علدد٘  ً اٶلملددُّ ؿتز َددٔ اا ،       

 .(1)(عإوَ ١ ْى ق ل  عىؿ اا إ١  ٶ عتَ

ُتيَ ََْ س ووممَ ََُّ ووعّّ ِّ ِّممَمَ ٍََّووطَأَُّضووَْطفّْطَََََازدد ؾت طعدد ً للددن ي قتىددع لّيددَ    َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

ٓ ووم ََََ ََووطَقةُّ ََّْوم ء ِّووممَمَ ّٗووهََََُّْ ّٗ ِّووَرَ  ةّّ ت ، ايك دد  وت انتزدد ل٢ت، ٌِددّ لّدددّؾ    (2)ص  

 وت هن لل ً، ِادتّاب لي دٍ ت :
ددددد ٚ ارتٶدددد ب وت ا٥ْددددٗ يلمهددددلمؽت ِانتهددددلم ت، ِْددددؿق     ا٣ِؾت :
٧يتمالٓددٗ علدد٘ ِدددّؾ ايك دد  وت اجملتمزدد ت ِ وددَ لزددكِ    مسددَ     يؿ١يددٗ ا
 ِلهم ُ.

إلتىدد مل انتهددلمؽت عددي ايك دد  ؾعددّٖ يلىدد ى يلتددؿ ك وت  ْددكاقُ     ايج وٓددٗ :
 اي  ٌكٖ ِارت ٓٗ.

إدتىدد ب انتهددلمؽت ايك دد  ط عددٗ ا عددم ِدددن اّهٓددؿ يلددؿعّٖ     ايج يجددٗ :
     ّ ل  دد ي ٢ع ، إؾت اا، ِاددفهري  زدد ي ا٥غددكٖ ِ دد ب يىٓددن ايكلتددٗ ِاي دد

َْك مَ ل ق از ؾت ط َْ ممَمَ َّٗهََومَ ءي ملََََُّْ ّٗ َِّرَ  َ   .(3) صَوأُّطت
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لّْدددّمل ايك ددد  لدددي  عدددكاؾ ايُدددكامل  دددؽت ارتدددري ِايًدددك،      ايكا زدددٗ :
ِاتذلددد٘ وت ٌدددفُ ا٥ْدددٗ لزددد ؤ إوتُددد ق ا٧قتددد ً ِلسمسدددٗ ايًدددك عدددي       

 لٓ ؾْي اذتذٗ ِاي ٌ ً.
يلمهددلمؽت زتتمزدد اٍن ِ نددّالٍن، ٌِددن علدد٘ َددلٗ لددع        ارت لهددٗ :

 ٌددن ايكتدد ب ِغريٌددن وت ايزءدددّؾ ِانتزدد ل٢ت ِايتملدد ؾق ايتذددد قٕ، ِوت      
٬ٚ له ٛن :  يمِه إلتى مل انتهلمؽت عي ايك    غفاٺ ِإعٶ 

 اىمَْ ا٣نّا . ا٣ِؾت :
 إوَ  لك   نتزكِ  ِؤٍ عي انتىكك. ايج وٓٗ :
 نتتى ٌٓٗ ٣ْكاق ايك  .عَٓ ي ٌؿ ي٦ث ق غري ا ايج يجٗ :
 إوَ ِنٓلٗ يلزُمٗ لي انتىكك، ِايمدك عىَ. ايكا زٗ :

إودددَ لُدددؿا  يلٍؿاْدددٗ، ِ ندددمل ب ايتءدددّٙ، لددد ق ازددد ؾت      ارت لهدددٗ :

 .(1)ص ََتاَُّمَّّ تَ طع َ ََُّضَيَ َفتَهتَه  ا ََت ّّك  ء تنَياُّّ ايءك ًط

 يءدددؿ دزدددن اا عدددم ِددددن ايدددؿوٓ  ؾاق إلتشددد ً ِإغتملددد ق،   ايت ندددع :
ِا ٓدددن  تءكْدددص ايىددد ى إؾت لىددد لق اي ددد٢ع،  آْددد ت اي دددكاٛض ِ ْددد ت   

 ا٣سك ه ِايهىي ، ِعَٓ  لّق :
 زدددددح ا٣لدددددي ِايهدددددكٓىٗ وت و دددددّى انتهدددددلمؽت ، ِلدددددي      ا٣ِق :

غُدددد ِٛ ارتلٓ ددددٗ وت ا٣ق   ً ْكللددددَ اا ايٶم وٓىددددٗ ، لدددد ق ازدددد ؾت    

ََُْوووُ َفتََهوووطََ وووَََََط َ َي ةّّاتووو  َفتََهوووطََوَيَاوووةتاَِّمَووو ٍَّ طََََََََطقتوووٌَُفتوووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّووو َّْ ُّوووطَِّممَأَُّ 

ََٓكووو ت ََُّوط  ُّووو ٍَّّ ََُّووواَُّ ُّوووطَلَخّٕطٍّوووَِأَُّق ُّووور ََ وووطَ َُّ ََْ ُّك وووم َََ َٓووو  َط َاوووٍِّح ََت ، ِلدددي (2)صَوَط

غُددد ِٛ ايتىمْدددن  ً هدددن  ْدددٗ ادددّل  ايملُدددريٖ ، ِاملزدددح علددد٘ ايزمدددن   
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ايُدددد ط ِاكددددًّ سُدددد وٗ لددددي ا١هتٜدددد ب ِا٧وءٓدددد ؾ يلددددٍمّه ٌِددددّق   
 انتُ ٛص.
عددي لْددؿ  ددي  قلددن لدد ق: هدد ً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن      ِ)

ْءددّق: "ايلددٍن، إوددٔ  عددّـ  دد  لددي ايزذددم ِايكٷه٩ددن ِا ددكه، ِادتٸددػت          
ِايملػددن ِعددفاب ايءدد . ايلددٍن،  ت و هددٔ اءّاٌدد ، ِلهٍدد   وددن غددري لددي  
له ٌدد ،  وددن ِيٍٓدد  ِل١ٌّدد . ايلددٍن، إوددٔ  عددّـ  دد  لددي لٷلٹددص ١ غتًددع،  

ِعٯلٹدددن ١ ْى دددع، ِؾعدددّٖ ١ ْهدددتذ ب  ددد ". لددد ق   ِلدددي و٩ ٹدددو ١ اًدددملع،
ِندددلن ْزلمىددد ٌي ِضتدددي  ِ يدددَ لْدددؿ: هددد ً قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   

 .(1)(وزلمكٌّي
 ؾعّٖ انتهلمؽت يلًكك ا عل٘ وزمٗ اي ٢ع. ايج ؤ :
اكغٓددص ايىدد ى  ددؿغّق ا٧ندد٢ه، ِللددٔ سءٓءددٗ ٌِددٔ  ً     ايج يددح :

 ا٧ن٢ه غري ستض ِو ع ؾاٛن.

ُتيَ ََْ س ووممَمَسل  ِّووممَفتووَِمَاٍّوو ّّرَََّٕزدد ؤ لّيددَ ازدد ؾت ط يٓكددًّ لددي ل َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

، ِلدددي لُددد ؾْا (2)ص ُّطفّٗووو ََّْو ََُّ  ءِتْ وووممَل َِّّوووَمم تَمَشءوووَََُّّط َّٕخّٕطءوووه ََُّ ِّوووَرََقووو  وٌَّ  وووِتنٌي

ايهدددلن ايزٍدددؿ ِانتٓجددد   ِِددددّب از ٌدددؿ انتهدددلمؽت ي٤لدددي ِايهدددلن وت       
 ايز ي ِا٧لتى مل عي ا٧قٌ ب .

 لبْٔٛ ادلدد خري زلط
 لي لُ ؾْا انتؿؾ  لّق :

 إدتم مل ايملً قٖ لع ا٧قت ً . ا٣ِق :
 زتٝ ايملً قٖ يلم٠لىؽت غ َٗ . ايج ؤ :
 لزٍ  ْ أ ا٣لك   يّادمل ت ، ِايىٍٔ عي ايهٜٓ ت. ايج يح :

                                                           

 . 8/413ا هري ا ي هجري  (1)
 .208نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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 اوت  مل ايى ى كتٓز ٺ لي ايملً قٖ ِانتؿؾ ا٧ ٔ . ايكا ع :
انتهددلمؽت   يملًدد قٖ   يىُددك علدد٘ عدد ً للددن لددؿ اغددتِ اا عددم ِدددن 

َََْ ُّوووه َمَ ّٗوووه َخّٕ ََّٗ َشوووَ  ََُّ ِّوووَرَوََتَ ََّّّكوووئت ءَََايغدددماٖ انتًدددكهؽت يءّيدددَ ازددد ؾت ط  َوَ وووطَ

َٓ تَرّٕ  . (1)ص ِّ ِّمَ  ِّرَََتهتََوَ طَمَسءَص  َخّٕ َّٗ تَ َقتَس تَمَ ّٗهتَمََّّْ ّٕي َّٕمَّّ

٢ُ ، ِنتدد ـا ِي ْددكؾ ي دد  ) ًددكٙ يكددن( وت ايءددك ً إ١ وت ا٥ْددٗ  عدد      

ُتيَ ََْ س ووممَ ََُّ ووعّّ ِّ ِّممَددد ٚ ايىٍددٔ عددي ايك دد   زددؿ ايملًدد قٖ  دد ق ع  ْدد ت ط َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

ٓ مَ  ََطَقةُّ ََّْوم ء ِّممَمَ ّٗهََََُّْ ّٗ َِّرَ  ةّّ ت  .(2) صمَ ٍََّطَأُّضََْطفّْطَ  

ِي املددا ايملًدد قٖ ِسددؿٌ  لددي غددري اكلٓددف   دتىدد ب ايددك ض ايماٛددؿ       
 ِادتّاب لي ِدُّ:وت لز للٗ شتَُّٗ، 

ددددد ٚ ايىٍددددٔ وت طددددّق ايملًدددد قٖ، ِعٓددددَ اجملٓددددن نتٓدددد لٓىٍ ،   ا٣ِق :
 ِإلتؿاؾ نتّّْعٍ .

إوددَ دددمٚ عملددٔ ٧نددتؿالٗ لىدد عع ايملًدد قٖ   يتءٓددؿ  دد ٣ِالك      ايجدد ؤ :
 ِايىّأٌ.

دزدددن اا اذتٓددد ٖ ايدددؿوٓ  )ؾاق ايتكلٓدددف( ِعددد ل انتهدددلمًّ    ايج يدددح :
   ِ ايتًددكْف ايدد  ْددؿق علٍٓدد  لّيددَ     تّدددَ ايتكدد يٓف  ددن  لغددٗ ا٧هددكاه 

ُتيَ ََْ س وومَمازدد ؾت وت  ِق ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ط  َيطأُّيَُّهووطَص ِلىددَ لّيددَ ازدد ؾت ط َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

ٓ مَ  ُ   ومََومقَِ   ومَضََء َِّرََومفَّّْ ِّممَمَّّخَََ ََََُّْ ّٗ َِّرَ  ةّّ ت ُتيَ ََْ س ممَمَض ُّْ ممََومَي  .(3)صمَّٗ

ه  ُدددد ٗ ا٧قتدددد ً لددددؿؾ ِعددددًّ ايملًدددد قٖ ِارتٶدددد ب ايزدددد  ايكا ددددع :
 ٧لتج ق انتهلمؽت يلىٍٔ عي انتز ل٢ت ايمل طلٗ ِعي اي لن ِايتزؿٕ .

                                                           

 .126نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 . 130نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .77نّقٖ اذتر  (3)
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ِلدددع ادددّائ عٓدددن اا عدددم ِددددن علددد٘ انتهدددلمؽت ْددد أ ايتشدددفْك     

ُتيَ ََْ س ووممَ ََُِّا٧وددفاق ِايمدددك ايزدد ه عددي ايتزددؿٕ ، لدد ق ازدد ؾت ط     َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

َُْءَمَ َٓ ٍّ  ممَطٍََُِّّط تََ طَأُّ ٓت َُّمَّّك ََْ  تيَ     .(1)ص ّٗه ََُّ َِّرََو َُّ َََْ   ومَخّٕ ءَمَ َّٗهَ َُّي 

ِا٥ْددٗ  عددد٢ُ لددي ندددّقٖ انت ٛدددؿٖ ٌِددٔ  غدددك نددّق ايءدددك ً ودددم١ِٺ ،     
يملٓدد ً ِدددّب يددكك انتهددلمؽت ا عددم ِدددن  ملىدد ٚ ل دد ٌٓن ا٧قتدد ً ِايهددلن  

 ِوًك ا٣لي.

ََطقتوووووووٌَُفتوووووووَََِعمدددددددي لزددددددد ؤ لّيدددددددَ ازددددددد ؾت ط    مرَُّض َّٕخّٕطٍّوووووووَِ

،  ً ٌددددفُ ارت٢عددددٗ  ل وددددٗ ِعٍددددؿ ، ِلىٍدددد  از ٌددددؿ ايىملددددّٖ       (2)صَل تَةُّوووو ّْ

ِ سكددددد ه ايتىمْدددددن ، ِعدددددؿه ست ق دددددٗ ا٣وملٓددددد ٚ ، غ َدددددٗ ِ ً ايدددددى     
ْددددد أ  ددددد نتزذمٖ ايددددد  ا٠هدددددؿ َدددددؿ  وملّادددددَ ، ِإـ دددددد ٚ ا٣وملٓددددد ٚ       
 دددددد نتزذمات اذتهددددددٓٗ ههدددددد ٓىٗ وددددددّع ، ِعُدددددد  َدددددد ط ، ِعُدددددد    

مددددؿاٺ َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ   لّندددد٘ علٓددددَ ايهدددد٢ه ، عدددد ً ايددددى  ست   
 ِنلن د ٚ   نتزذمٖ اذتهٓٗ ِايزءلٓٗ.

ِلدددي غُددد ِٛ انتهدددلمؽت ازٓدددٓؿ ايملًددد قٖ   نتى دددد ٖ عٓمددد   ٓدددىٍن       
 يلتز ف ِايتىمُ عي ايمل طن.

ِالددد   ْدددٗ وت  ددد ب ايتكددد يٓف عددد ً اا عدددم ِددددن ظتزلدددٍ  لءكِودددٗ   
   نمل ب ايزًّ ِايكي ؾ ِا ؿاْٗ.

لد٘ و ٓدَ عدي غدريُ ، عكمد  اكدًّ       اثمل ت يٝ يًٝ ١ ْدؿق ع  ارت لو :
 ً قٖ انتؿؾ انتلكّأ يلى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ ، عٍٔ  ً قٖ 
 يلى ى كتٓز ٺ ، ِعٍٓ  انتُٜ ق نت  ٌٓن ايك ك ِلٶع يهلٶ ً ه  ق لكٌْ.

                                                           

 .87نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
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 حبش أصٛيل
ْددكؾ إَددٶ٢ع ايًددملٍٗ اذتكمٓددٗ ِْٶلددا علدد٘ ايًددكّ  ايدد  اءددع وت      

ا٣سكدد ه اي  ٌكْددٗ ِْءددع ايًدد  وت ايًددملٍٗ   لددّاقؾ ا٣َددّق ايزملٓددٗ،  ِ  
 اذتكمٓٗ عىؿ  لّق:

 غٓ ب ايىِ. ا٣ِق :
 إكت ق ايىِ ِعؿه  ٓ وَ. ايج ؤ :
ازدد ق  ايىُددّّ،  دد ً ْدد أ وُدد ً  ِ  هجددك ْ ٍددك وددّمل       ايج يددح :
 از ق   ٓىٍم .

عددإـا يدد  انتكلددف وت ِدددّب ايهددّا  ،  ِ عؿلددَ عإوددَ لددي ايًددملٍٗ      
  ّ يددد  وت طٍددد قٖ ايزُدددري ايزدددى   زدددؿ    اذتكمٓدددٗ وت  ددد ب ايددد اٖٚ، ِيددد

 ايغلٓ ً عٓكًّ لي ايًملٍٗ اذتكمٓٗ وت   ب ايٶٍ قٖ.
)عءدددؿ ِقؾ عدددي ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ودددَ لددد ق 
يزلددددٔ: علٓدددد    يهددددّا  عىددددؿ هددددن ِْددددّٚ(، ِيكىددددَ ستمددددّق علدددد٘    

  يددا  ً ا٧نددتشمل ب إكت عدد ٺ )يءّيددَ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن: يدد١ّ   
 .(1) ِّْٚ ( هن لع   يهّا  لكاٍن٣  ل  عل٘

ِا٣َددن عٓددَ ل عددؿٖ ايٶٍدد قٖ ١ِ ددؿ لددي اذتكددن ايتكلٓ ددٔ اُددّّ    
ايًددملٍٗ اذتكمٓددٗ لددي اي شددِ ِايهدد٠اق ِايت ءددَ يزددؿه دددّال ا٧لتشدد ه       

 وت ايًملٍ ت اذتكمٓٗ .
ُِْدددض ايكددددّمل إؾت ا٣َدددن ايزملدددٔ ه َددد يٗ ايددد اٖٚ  ِ  َددد يٗ       

ايٶٍدد قٖ ِيددّ ه وددن ايًددملٍٗ وت انتز للددٗ ايدد  ًْدد   وٍدد  سددكاه ، ِلٓددن        

                                                           

 .220/ 1ايؿق انتىجّق (1)
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أَُّوفِّوووممَعتكدددن   ي هددد ؾ ٣َددد يٗ عدددؿه ايىءدددن ِا٧وتءددد ق ِ ً لّيدددَ ازددد ؾتط  

 ، غري ي لن يلمء ه .(1)صَتطَّّْ  ِّمست

ٗ ايُددشٗ إ١ ِيكددي يددّ دددكٙ ايزءددؿ عددٓشكن  ُددشٗ ايزءددؿ ٣َدد ي       
 ً ْتددملؽت ارتدد٢ ، ِْىكًددف ايددملٶ٢ً، ِيكىددَ للشددا  دد يتذكٞ، ِلددىٍن     
لددي دزددن ايًدد  وت انتز للددٗ ايك ّْددٗ لددي ايًددملٍٗ انتّْددّعٓٗ، ِاذتكددن        

 عٍٓ   غف لي اذتكمٓٗ.
ِايًددددملٍٗ انتّْددددّعٓٗ ٌددددٔ ايًدددد  انتتزلددددا   نتّْددددّمل ارتدددد قدٔ،  

   يًكْزٗ.ِا٧يتمل ُ وت ا٣لّق ارت قدٓٗ يلمّّْمل هت  يٓو يَ َلٗ 
همدد  يددّ يدد  وت لدد ٛع ٌددن ٌددّ غددن  ه متددك، عريدددع عٓددَ إؾت  ٌددن      
ارتدددد ٖ نتزكعتددددَ، ِا٧كتدددد مل علدددد٘ عددددؿه يددددمِه ايهدددد٠اق ِاي شددددِ وت 

 ايًملٍٗ انتّّْعٓٗ، ِعتكن  ُشٗ ايزءؿ إ١ إـا  ٍك ارت٢ .
إً إنتشٓددد ق سكلدددٗ ايغدددٌ ِايتدددؿيٓو وت انتزددد ل٢ت ِا٣ندددّا       

مؽت ، ِلى ندددملٗ دتزلدددٍن  هجدددك عٶىدددٗ اىمٓدددٗ يلءدددؿقات ايزءلٓدددٗ عىدددؿ انتهدددل

ََوووَفََِإيت  اددد ٺ إؾت  لدددّق ايدددؿْي ِايدددؿوٓ  ، يدددفا وددد يّا لىميدددٗ ط   لَََوووَ َأِّ ءوووَ َأَِّل ّٕ

، ِلدددي غُددد ِٛ ايىملدددّٖ ِاذت ددددٗ إيٍٓددد  َدددريِقٖ انتددد٠لىؽت وت (2) صَت سءوووطَّّٕ

هددن للدد ً علدد٘ سٓٶددٗ ؾاٛمددٗ لددي اذتددكاه وت انتزدد ل٢ت، يٓكددًّ لءؿلددٗ       
 نددؿٖ لٶلءدد ٺ، ِنددململ ٺ يلشددكّ علدد٘ إدتىدد ب     يلشددفق لددي انتزدد ل٢ت اي   
  هن  لّاق ايى ى   يمل طن.

:  ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِندددلن لددد ق  عدددي دددد  ك  دددي عملدددؿ ااِ)
  ٖ ٚ   يكزددص  ددي ع٪ذددك٩ : ِلدد  إلدد قٖ   لدد ق ، :  عدد ـ  اا لددي إلدد قٖ ايهدد ٍ 

                                                           

 .1نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
 .110نّقٖ  ق عمكاً  (2)
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:  لدددكاٚ ْكّودددًّ لدددي  زدددؿٕ، ١ ٍْتدددؿًِ  ٍدددؿإ، ١ِ    لددد ق ، ايهددد ٍ ٚ
٩َددؿٮلٍن  كددف ٍن ِ عدد وٍن علدد٘  لمٍددن، ع ِيٜدد      ٩ً  هددى ، عمددي  ْهددت٩ىٮّ
٩ْددكؾ٪ًِ علدد٘ سّْددٔ. ِلددي ي ُْددؿلٍن     يٓهددّا لددا ِيهددن لددىٍن، ١ِ 
ْ٪زٯددىٍن علدد٘  لمٍددن، ع ِيٜدد  لددا ِ ودد  لددىٍن، ِنددريؾًِ        كددف ٍن ِي 

 ّ ه دىدددٗ، ِايُدددؿلٗ اٶ دددٝ علددد٘ سّْدددٔ. ْددد  هزدددص  دددي ع٪ذدددك٩ٖ، ايُددد
ْدد  هزددص٩  ددي٩ عذددك٩ٖ، إوددَ ١  ، :  كٌدد ً  ِ لدد ق،ارتٶٜٓددٗ، ِايُدد٢ٖ لك دد ً  

ْددؿغن ادتىددٗ ذتددن وملددن لددي ن٪ددش٫ن، ايىدد ق  ِؾت  ددَ. ْدد  هزددص، ايىدد ى         
 .(1)(غٷ ؾْ ً، عمملت مل٪ و ه٩َ عمزتءٍ ، ِ  ٛع و هَ عمّ ءٍ 

 سالَ ِزغددص ِّ تَ ََق ََُّ َِّرَطلبْٔٛ 
ا٣لددددك ِايغددددك  عٓددددَ  زىددددّاً يٓتلءدددد٘  لددددي إعذدددد ل ايءددددك ً زتددددٝ

ص  ِّ توووَ ََق ُّوووََ َِّرانتهدددلمًّ ايُدددٓغٗ ارت ْدددٗ ي٤لدددك   ٧لتجددد ق ٧عددد ؾٖ ي ددد  ط

َيطأُّيَُّهووطَايءٶددع ِاذتددتن ، ١ِ ددؿ لددي ايّلددّمل ِايتشءددا ، ِلىددَ لّيددَ ازدد ؾت ط    

ُتيَ َ تووَ َ ُّووَََََََََ ُتيَ ََْ س ووممَ ِّ تووَ ََق ُّووََ َِّرَمَصٍّووََط  َ َُّكووطَ ِّ تووَ ََق ُّووََمَّٗوو َِ ت ِّرََََُّْ ّٗ ِّووَرَمَّٗوو

 .(2)صَ  ء ِّمَ 

٩ّ   }ِلدد ق ا ددي دددكْر للددن يزٶدد ٚ : لّيددَ     ) ٌ٪دد ٩ِ ٫ٓكٸن٪ ايٹءٯت٩دد ق٪  هٸتٯددص٩ ع٩لٷدد
ُ٭ يٿكٸدددن٫ {هٸدددك٫

 ِاددددص ايغدددمِ علددد٘ ايىددد ى لدددي  دلدددٍ   ِ هتدددص علددد٘   (3)
 .  ِيٜ  سٓىٜف

ِ دددكٙ  زٓددٍن ا٥ْددٗ علدد٘   ٌكٌدد  عءدد ق : ايغددمِ عددك  ِادددص       
 .(1)(لٓ ه ايه عٗعل٘ انتهلمؽت هلټٍن إؾت 

                                                           

 .8/286ا هري ا ي هجري  (1)
 .183نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .216نّقٖ ايملءكٖ  (3)
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ِلددّق عٶدد ٚ ِا ِْلددَ ي٦ْددٗ يددٓو حبذددٗ علدد٘ انتهددلمؽت ، ِي ْددكؾ         
ٌددفا انتزىدد٘ لددي ايت هددري عددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن          

   وٍ  اؿق عل٘ ِدّب ايغمِ .
١ِ ْ ٓددؿ  دد ٌك ا٥ْددٗ ِدددّب ايغددمِ علدد٘ انتهددلمؽت هلددٍن إؾت ْددّه       

 ايءٓ لٗ.

ُتيَ ََْ س وووممَمَسل  ِّوووممَفتوووَِمَاٍّووو ّّرَّٕ ُّطفّٗووو َََّْيطأُّيَُّهوووطَمِْدددؿق لّيدددَ ازددد ؾت ط   (2) صَّٗووو

علددد٘  ٶددد٢ً ايءدددّق  ٍدددفا ايّددددّب ، إـ  ً ايهدددلن وءدددٓض ايغدددمِ ،        
ِعدددؿه ؾ١يدددٗ  ددد ٌك  ْدددٗ ايءتددد ق إغمل قٌددد  علددد٘  ً انتهدددلمؽت ْككٌدددًّ    
ايءتدد ق ، ١ِ ّْدددص اا عددم ِدددن علدد٘ هددن انتهددلمؽت لدد  عٓددَ هكاٌددٗ         

 ِيؿٖ ِ ـٙ علٍٓن .
:  ِنددلن ِ يددَ  عددي  وددو لدد ق : لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       ِ)

ثدد٢خ لددي  َددن ا٧قتدد ً : ايكددفٮ عمٮددي لدد ق : ١ إيددَ إ١ټ اا لدد  ي ْددكُ        
ِادتٍدد ؾ لدد   لىددف  زددجا اا    ١ِ غتكدددَ لددي ا١ندد٢ه  زمددن،    ددفوص،

ِا٧قتددد ً  إؾت  ً ْء ادددن  غدددك  ٸلددد  ايدددؿٮد ق ١ ْملٶىدددَ ْددديٮ ١ِ يددد ،    
 .(3)(  ٣لؿاق
نتدددكاؾ لدددي ادتٍددد ؾ وت اذتدددؿْح  عدددن لدددي ايءتددد ق ِايغدددمِ ، ِلدددي    ِا

 ادتٍ ؾ  ؾاٚ اي كاٛض ، ِايهزٔ وت لكْ ٖ اا.

ِيددٓو عٓددَ هددكُ ، إفتدد     (4) ص ِّ تووَ ََق ُّووََ َِّرَمَصٍّووََط  ََِلددؿ ِقؾ لّيددَ ازدد ؾت ط  

 .(1) صَوأَُّ ََ ص م  ممَلَََ ٌََُّ َِّرٌّ غري ستض  ؿيٓن لّيَ از ؾت ط
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ص متددو لددكات وت ايءددك ً ، ِلددي إعذدد ل     َق ُّووََ ِّرََ ِّ تووَ َِِقؾ ي دد  ط

و ددن ايءددك ً  وٍدد  كتٓزدد ٺ وت نددّقٖ ِاسددؿٖ ٌددٔ نددّقٖ ايملءددكٖ ، ِا٥ْدد ت     
 ٌٔ سهص اكآص انتُشف :

ُتيَ ََْ س وووممَ ِّ توووَ ََق ُّوووََ َِّرَمَّّ تَصوووط  َفتوووَََََََِ:لددد ق ازددد ؾت ط  ا٣ِؾت َيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

ََِْوو  ََتطَََّّ ٓ  ٍََّومَّّ ٓ وو ََُّتووطَّّ َََُِّووه َ تووَ ََََمَّّ َُّ  ُّووََمَّّ َََتطَّّووعِّطَثََفَُّكووَ َق ةتوو ََِْوو تََومَّّووعِّطَث

ََْاووط َّٖ ََتوواََُّ َخةتَوووٌَََََََ ٌَََِفُّط ٍَِّووطلٌََتووطَّّكََْ  وفتََوأَُّسمٌََخَََُّّٕوووهتََتُّٕ ًَوو  تووَ َضٍََّ ِّوووَرََ أُّلتَووهتَ

َُمٌعَأَُّتٌَر ََْك َّٓفَُّكَ َمَقَ َ  َََََْ َ ََتاَُّفُّ ُّه ََق  .(2) صَوَض

َْووَ  َِّرَمََّّكووَم  َخَّٕ ََ ووَ  َُّلَََوو امَََََََ: لدد ق ازدد ؾت ط   ايج وٓددٗ ََووَ َأُّ َْ  ِّ تووَ ََق ُّووََ َِّرَخَّٕ مَ

َْ ّٙطََق ََُّمَّّك  ء تنَي  .(3)صمََّّمصتَء ََِّت َّّممَتَ َي ََّٕومرُّ ّّ ََتنيَََتطَّّكََْ  وفتَ

ُتيَ ََْ س وووممَ ِّ توووَ ََق ُّوووََ َِّرَمَصٍّوووََط  َ َُّكوووطَ ِّ تووو ََََ: لددد ق ازددد ؾت ط ايج يجدددٗ ََيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

ُتيَ َ تَ َ َُِّ ت ِّرََََُّْ ّٗ َِّرََ  ء ِّمَ   .(4)صَق ََُّمَّٗ

 ِّ توووَ ََق ُّوووََ َِّرَمَّّ تَ وووطل ََوه وووَمَ ِّوووَ ٌََُِّ ِّوووَرََوَقاوووََأَُّ ََ: لددد ق ازددد ؾت ط ايكا زدددٗ

ًَوو ٌََُّّ ِّووَرََومَ ّٗووه َيََْ ُّوور َوَََ ًَووََئاطََوه ووَمَ ٓتُِّووممَ ًَووََئاطََوه ووَمَلَََوو ٌََُّ ِّووَرََوَقَاووََأَُّ َ   أَُّطوو  َرَ ََُّ  َّّ ه ووممَ

 .(5)ص ََْ ُّك مَ 
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أَُُّّووَرََ ووَ َخَُّّٕووََمََّّكووبَّٕ توو ََََستووَِخَّٕيووَ معتَََُ تووَ ََََََ: لدد ق ازدد ؾت ط  ارت لهددٗ

ََُِّْه ووَرَمَََْوو ََََُّسووطََ  ت ّْووطَط  ُّط تووََُفتووََِيووِتََّٕمَ ّٗووهتَ ُّووطَلََهووَََُقَاووََ  َرَََ َََْوو تَ  مَيووََخَّٕ َ ُّووطَِّممََتسَِتوو

َََسووطَََََََخَّٕ َ ِّ تووَ ََق ُّووََ َِّرَمَّّ تَ ووَط ل َأُّ َّٗ   ُّووط ت ِّممَ ُّووطَِّممََوَ ووطَََُّسووطَأُّ َّٗط  ُّط تووََُفتووََِيووِتََّٕمَ ّٗووهتََو ُّووَ َأَِّل ّٕ

 توووووَ َستَيطضَّٕطوووووطََوأَََُّسطعتَسوووووطَفُّ ُّكءوووووطَ ِّ توووووَ ََق ُّوووووََهَّٕرَمَّّ تَ وووووطل ََ مََّٗوووووَممَخّٕ َّٗ ُّ توووووَيَّْ توووووَسه َرََومَ ّٗوووووه ََق توووووٌَرَََ

 .(1)صَتطَمّٗطَتكتنَي

 اٌجمسح )وزت ػ١ٍىُ(رس١ّخ سٛزح 
ص  ادتددّاب إوددَ   ِّ تووَ ََق ُّووََ ِّرٌََددن قتكددي اهددمٓٗ نددّقٖ ايملءددكٖ  هددّقٖ ط   

للشددا   ٧دتٍدد ؾ وت لء  ددن ايددىِ ، عءددؿ ِقؾ ايددىِ عددي ايددى  ستمددؿ        
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  تهددمٓتٍ   هددّقٖ ايملءددكٖ ، ِلىددَ لدد  ِقؾ عددي    

  َددل٘ اا عملددؿ اا  ددي  كْددؿٖ، عددي   ٓددَ، لدد ق: هىددن د يه٬دد  عىددؿ ايددى  )
ِنددلن عهددمزتَ ْءددّق: " ازلمددّا نددّقٖ ايملءددكٖ، عددإً  غددفٌ        ِ يددَ علٓددَ 

  كهٗ، ِاكهٍ  سهكٖ، ١ِ اهتٶٓزٍ  ايملٶلٗ " .
لددد ق: ثدددن ندددكن نددد عٗ، ثدددن لددد ق: " ازلمدددّا ندددّقٖ ايملءدددكٖ، ِ ق     

عمدددكاً، عإوٍمددد  ايمٌدددكاِاً، ْ٪ ددد٢ً َددد سملٍم  ْدددّه ايءٓ لدددٗ، ه وٍمددد     
٩َدددّا ٮ، ِإً ايءدددك ً ْلءددد٘  غم لتددد ً  ِ غٓ ْتددد ً،  ِ عك٫لددد   ً لدددي طدددري 

َدد سملَ ْددّه ايءٓ لددٗ سددؽت ْىًددا عىددَ لدد ُ ه يكدددن ايًدد سص، عٓءددّق يددَ: 
 ٌن ازكعا؟ 

عٓءددّق: لدد   عكعدد . عٓءددّق:  ودد  َدد سمل  ايءددك ً ايددفٕ   م ادد  وت    
ا دددّادك، ِ ندددٍكت يٓلددد ، ِإً هدددن اددد دك لدددي ِقاٚ ل قادددَ، ِإوددد     

 ايّٓه لي ِقاٚ هن ل قٖ.

                                                           

 .246نّقٖ ايملءكٖ  (1)
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مٓىدددَ ِارتلدددؿ  ًدددم يَ، ِّْْدددع علددد٘ ق ندددَ اددد ز  عٓزٶددد٘ انتلددد   ٓ 
ايّلدد ق، ِْكهدد٘ ِايددؿاُ سلددتؽت، ١ ْءددّه  مدد   ٌددن ايددؿوٓ ، عٓءدد١ًّ:      

 ههٓى  ٌفا؟
عٓءددد ق:   غدددف ِيدددؿهم  ايءدددك ً، ثدددن ْءددد ق: الدددك  ِاَدددزؿ وت ؾ٩ق٩ز     

٩ٌفٳا ه ً  ِ اكا٢ٓ  .(1) (ادتىٗ ِغكعٍ ، عٍّ وت َزّؾ ل  ؾاه ْءك  
 اً، ِايغٓ ْٗ: ل    ل  لي عّل .ايمٌكاِاً: انتىريِ)
ِاي ٯدددك٫ ٪: ايءٶزدددٗ لدددي ايًدددٔٚ، ِايُدددّا : انتُدددٶ ٗ انتتٓددد لٗ.        

 ٕ: ١ قتكددددىٍن س  ٍدددد ،  :  ِايملٶلددددٗ ايهددددشكٖ، ِلزىدددد٘ " ١ اهددددتٶٓزٍ   
 .(2) (ِلٓن: ١ اهتٶٓع ايى ّـ وت ل قٍٛ ، ِاا  علن.

ِلددؿ ْءدد ق ١ ْددؿق ازددؿؾ ا١نددن علدد٘  وددَ لددي ا٧دتٍدد ؾ وت لء  ددن         
ايددىِ ، إفتدد  يملٓدد ً ازددؿؾ انتزدد ؤ ِه وددَ للشددا  ء عددؿٖ ؾ١يددٗ لْدد ؾٖ انتملىدد٘  
علدد٘ لْدد ؾٖ انتزىدد٘  مْدد ؾٖ ِلً  ِ سددك  وت اي زددن يلتًددؿْؿ  ِ ايٓددمل،       

 ِايت هٓؿ ِانتمل يغٗ .
يملٓدد ً ايُددلٗ ِايز٢لددٗ ايزءلٓددٗ  ددؽت ايل دد  ِانتزىدد٘ ، ١ِ اىػددكه ٌددفُ    

ملىددد ٚ ِعلدددن ايُدددك  ، ايء عدددؿٖ  دددملزض ا٣عدددكاؾ ِايىدددّاؾق ايلغّْدددٗ وت اي 
ِيكددي لىدد عع اهددمٓٗ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يلهددّقٖ  هجددك لددي   
 ً حتُدد٘ ، ِلىٍدد   وٍدد  عددًّ علدد٘ لزكعددٗ ايهددّقٖ ِس دد   زددض  ْ اٍدد  ،  

 ِاز ٌؿ اكآص انتُشف ، ِلىع ا٧غت٢  وت ا١نن .

اتووهتََوًُّ ّٗ ُّووَفََوَضمَوَسَ ووه َمَّٗ تووَِه ووَمَفتووَََََِ تَهووطََقووَ ََطةََّّهمدد  وت لّيددَ ازدد ؾت ط 

ََْاوووَ ََ َثوووَممَسَخّٕطءوووه َ َُّي ةّّ توووح َََََ مرََُّوووَممَعََو ُّطَُّوووَفَهَََوووفَََُّووواَُّ ُّوووطَلَ ََْوووطَ َمَ ّٗوووهتَخّٕطءوووه َضٍََّوووَِأُّ

                                                           

 .1/152ا هري ا ي هجري  (1)
 .1/153ا هري ا ي هجري  (2)
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عمزىدد٘ غلټءددن  ٕ  سكمددن إغدد٢  ا٣ ددّاب لددي  دددن       (1) صمَمّٗووطَتك مَ 

عددؿه ٌكِ ددَ ، ِعٓددَ  لدد قٖ علدد٘  ً ّْنددف هدد ً هتتىزدد  عددي اي  سًددٗ ،       
 ءٓءٗ ٌِٔ إً قاِؾاَ ع وَ ْ ك ٍِْكب لىٍ  .ِ ؾقهن س

ٌِددن قتكددي ايءٶددع  تىددمُ ّْنددف علٓددَ ايهدد٢ه عددي ا ټددن   ي  سًددٗ     

 (2) صوََُّ ُّوووَ ََهكءوووفَََتوووهتََوَهووورءََتَهوووطََُّوووَم َُّأَُّ ََضأُّ ََ َ َهوووطَ َضٍََّوووهتََََََ ءّيدددَ ازددد ؾت ط 

 ص ادتّاب وزن .َوًُّ ّٗ َُّفَمرَََُّممَع ءّيَ از ؾت ط

يددَ وت لكاِؾاٍدد  ِقْدد ُ  ٍدد  نتدد  اْددٶكت يغلددا      علددّ ه وددن لٶمٜىددٗ   
 ا٣ ّاب   سك ه .

ٌِددن اددؿق عُددمٗ ّْنددف علٓددَ ايهدد٢ه عددي اي  سًددٗ لددي ايهددلن ،    
ادتددّاب وزددن ،  لشدد   هدد ٙ هلٓددٗ ٌِددٔ  ً عزددن اي  سًددٗ عتىددٗ يلددفات      

 ِايغري .
يملٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ إلتىدد مل ا٣وملٓدد ٚ عددي لءددؿل ت اي تىددٗ ، يٓكددًّ لددي     

 عل٘ إدتى ب لءؿل ت ايءت ق ِاذتكب .  ب ا٣ِيّْٗ سكٍَن 

 (3) صَُّ ُّوووَ َ ُّوووطَ َفتوووَِ َُّصصتوووهَّٕرَقتَِوووَ بََّٓتوووعِّوََتَِمرََُِّّّوووطعتََََََِلددد ق ازددد ؾت ط 

ِلددي لُددِ ا٣وملٓدد ٚ حتملددٍن ا٣ـٙ وت نددملٓن اا ، ِإغتٓدد قٌن ايُدد        
ِايتشمدددن ، عددد ً للدددن ٌدددن لدددي املددد ْي لّْدددّعٔ  دددؽت ندددريٖ ا٣وملٓددد ٚ    

ؿاق ايتكلٓددف يلمهددلمؽت علدد٘ لدد  ِقؾ   ِ ْدد ت ايءتدد ق وت ايءددك ً ، ٣ً لدد  
وت ايءددك ً ، ِيددٓو علدد٘ نددريٖ ا٣وملٓدد ٚ ، ِادتددّاب يددٓو لددي املدد ْي وت         
انتءدد ه ، عءددؿ ل اددن عددؿؾ لددي ا٣وملٓدد ٚ ؾع عدد ٺ لددىٍن لّندد٘ علٓددَ ايهدد٢ه        
ِؾاِؾ ِايددددى  ستمددددؿ َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ، ِلدددد ق ازدددد ؾت      

                                                           

 .23نّقٖ ّْنف  (1)
 .24نّقٖ ّْنف  (2)
 .111نّقٖ ّْنف  (3)
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َِْ ُّطَ وووََُ ََْوووه َضٍَّّٕط َُّووومَ َ ُّوووثترٌيَفَُّكوووطََوَهس وووممََتَكوووطَأَُّصوووطََه َرَفتوووََِو ُّوووعُّيٍَّ َ توووَ َطَِتووو

ٓت َُّمَصءطَت ّٕيَ   .(2()1) صيَِتََّٕمَ ّٗهتََوَ طَضَْ ةِّممََوَ طَمَيَ  ُّطط ممََومَ ّٗه َي 

ِإً لٓددن إفتدد  غلءددن ا٣ ددّاب غًددٓٗ ايددؿاغن لددي ارتدد قز ، ٌِددّ        
لددّق َددشٓض ١ِ ْتزدد ق  لددع غًددٓتٍ  لددي إلتىدد مل ّْنددف ٧ِقاؾاٍدد          

ايٶم وٓىدددٗ وت و دددو ّْندددف ِإلايدددٗ ارتدددّ  ِايكٌملدددٗ لدددي و هدددَ ،    زدددح
ِي ازلددن  ً اا عددم ِدددن لددؿ عُددمَ لددي اي  سًددٗ ، ِلٶلددا انتز َددٔ    

ََُتاََُّتَسَصوو َّٕفََقَسووه َمَاُّوومََََََ، ِ ً ـات اي  سًددٗ لىُددكعٗ عىددَ يءّيددَ ازدد ؾت ط      ُّوو

ََٓشطََ  .(3) صَومَّّةُّ
 دػٛح ٌٍسٍُلبْٔٛ خصٞ ِشسوٟ لس٠ش 

ٌِمقتددٗ لددكٌْ وت لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ حب يددٗ  دد ٌكٖ لددي   ددد ٚ إوءدد٢ب 
 ارتمٕ ِلتزءملٗ  ٢  ط ٛ ٗ لىٍن.

عددإً لٓددن ٌىدد   املدد ْي وت هٓ ٓددٗ إوتٍدد ٚ لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ، إـ ه وددن      
 ا مقتٗ دلٓٗ   ٌكٖ عل٘ ايك  ق ّْه  ؿق، ا٢   سؿ.

ِادتددّاب ٌددفا َددشٓض ع  مقتددٗ لددي ايكلددٔ انتًددك  ايددفٕ ْكددًّ        
 ً ٌمقتدددٗ ايك ددد ق ْدددّه  دددؿق ه ودددن  يدددؿ إ١  ً   علددد٘ لكاادددص عؿْدددؿٖ ِ

 إوهش ب لكٌْ ّْه  سؿ ١ ْءن عىَ وت ل  ٌٓن ا مقتٗ لي ِدُّ :
إْدددٶكاق ايك ددد ق إؾت ا٧وهدددش ب لدددي انتزكهدددٗ ْدددّه  سدددؿ،       ا٣ِق:

َ٪    ِإ تددؿاٌٟن   ٧وهددش ب ) ٩ً : إوٮدد  ٩ٓ لٷدد ق٩ ا ٫ددي٪ إن٫ددش٩  ٩ : ث٪ددنٮ و٩دد ؾ٩ٙ  ٷ ٪ددّ ن٪دد ٹ

                                                           

 .146نّقٖ  ق عمكاً  (1)
  و ك ادتمٚ ايكا ع عًك  زؿ انت ٛٗ ايفٕ اغتِ  ت هري ٌفُ ا٥ْٗ. (2)
 .24نّقٖ ّْنف  (3)
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٩ً عٯددٔ لٷت٫لٷدد هٸ  ٫ٓددن٪   لٷددؿ٫ هٷدد  ٩ٍ ٩ِل٩دد  و٩ ٩ِل٩دد  ن٩ددػٯٶٹن ،  ْٯددٓن ،  َٯ ل٩دد  ق٩ ٩ِاٷيلټدد ن٫ ل٪ج٪ددن٭ 
 ٩ِل٩   ٷل٩ك٫ت .

٫ّعٯدددؿ٩هٸن٫  ٩دددؿ٫ق٭      ًٮ ل٩ َ٪ و٩ددد ؾ٩ٙ : إ ٩ِل٩دددي٫ ل٩ز٩ددد  ٩ً  ٩ٓ ٩ُدددك٩ ٩  ٷ ٪دددّ ن٪ددد ٹ ٩ِيٷمٮددد  او٫
َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ   ٩ِن٩ددلټن٩ يٯك٩د٪ددنٽ لٯددي٫ ِ يددَ يٯلٹز٩دد هٽ ايٹءٷ  ٯددنٽ عٷءٷدد ق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد

٫ّعٯؿ٭ ٫ٓى٩كٸن٫ ل٩ ٩ِ ٩ ٫ٓى٩ى٩   ٩ّ  ٩ ٪ٌ َٯ لٸن٫ و٩ز٩ن٫  ٫َش٩  ٯ  .(1) ( ٷ
إوهدددش ب لدددكٌْ لدددي لزكهدددٗ  سدددؿ اّهٓدددؿ يزذدددمٌن عدددي     ايجددد ؤ:

لّادٍدددٗ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِانتهدددلمؽت، ِعلددد٘   
عددك   ً لكًْدد ٺ  غددفت علدد٘ سددؽت غ لددٗ ْددّه  ددؿق، عإوٍدد  ْددّه  سددؿ           

 د ٚت آلٍ  ِغ٢ٍٓٛ .
هجددكٖ دددٌٓ لددكٌْ ْددّه  سددؿ، إـ ددد ِٚا  ج٢ثددٗ  ْددز           ايج يددح:

 عؿؾٌن ّْه  ؿق. 
 ِوت إوء٢ب ايك  ق غ ٛملؽت ِدُّ : 

 ا٧وء٢ب ِا مقتٗ وتٓذٗ  ٢  عؿؾ لي قٟن ٚ ايك ك. ا٣ِق:
انت٢للدددٗ  دددؽت ٌددد٢  ط ٛ دددٗ لدددي قٟنددد ٚ ايك دددك ٌِمقتدددٗ         ايجددد ؤ:

 ايمل لؽت.
 عإً للن ١ ؾيٓن عل٘ انت٢للٗ.

  لٸتددن ل ٛددؿ ادتددٌٓ ِعددؿؾ لددي لعم ٛددَ، ع غددف ايكاْددٗ  زددض         ِقؿتدد
انتءدد الؽت ِثملددن ادتىددّؾ وت انتزكهددٗ ِعٓددَ يددّاٌؿ هددجريٖ وت ادد قْؼ ادتٓددٍّ    

 ا٧ن٢لٓٗ.
ِادتدددّاب إودددَ لٓددد ى لدددع اي ددد ق  ٣ً انتهدددلمؽت ْءددد الًّ ؾع عددد ٺ وت   
ندددملٓن اا ِْتّهلدددًّ علٓدددَ ندددملش وَ، ِْزًدددءًّ ايًدددٍ ؾٖ ،  لددد  ايك ددد ق 

ِارتددّ  قتدد٤ للددّ ٍن، ِْددؿقهًّ إوزددؿاه ايكيددؿ وت ايغ ْددٗ       عددإً اي ددممل  

                                                           

 .2/94ايهريٖ ١ ي ًٌ ه  (1)
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ُتيَ ََْ س ووووممَي  ُّووووط ت ِّمَ َفتووووََِيووووِتََّٕمَ ّٗووووهتَََلددددي لتدددد  ن ، لدددد ق ازدددد ؾتط  مَّٗوووو

ُتيَ َ ُّةُّ  ومَي  ُّط ت ِّمَ َفتَِيَِتََّٕمََّّٗطًِّم ت  . (1)صَومَّٗ

عددؿه ِدددّؾ َددلٗ ِاددكا ،  ددؽت ٌدد٢  عكْددا ِط ٛ ددٗ لددي          ايج يددح:

ِ دددؽت ٌمقتدددٗ   (2) صَتَََه تووواََُّ وووَ ََه ُّووواََُّقوووَ ٍَََََّسووو َََََؾتطايك ددد ق  ءّيدددَ ازددد   

 ايمل لؽت غ ٛملؽت لىؿسكْي.
ٌدد٢  ط ٛ ددٗ لددي ايك دد ق انتزتددؿْي لءؿلددٗ  مقتددٗ ِإوءدد٢ب       ايكا ددع:
 ايمل لؽت آملٗ.

ِهددن ايّدددُّ  عدد٢ُ َددشٓشٗ  إنددتجى ٚ ايّدددَ ايج يددح، ِعٍٓدد   ْددٗ         
٣دٓدد ق انتتز لملددٗ  لددي ايلٶددف ِاي ٓددن ا٧ ددٔ علدد٘ عمددّه انتهددلمؽت وت ا   

ِايىدد ى كتٓزدد ٺ ، ِسذددٗ علددٍٓن وت يددمِه ايتءٓددؿ  دد يىّأٌ ايدد  وميددن        

َو ََُّ  ّّ   ِّوووممَلدددي ايهدددم ٚ ، ِلىٍددد  سكلدددٗ اي لدددن ِايتزدددؿٕ ، لددد ق ازددد ؾت ط    

ٍََِّّٓ ََت َِّرََوصءط ِّرَََتهتَََُّْ ّٗ َِّرَ ََْ ت ِّمَ  َْ ءَ َمَ ّٗه َخّٕ ََّٗتطَّّ  . (3) صمَسءةَّّ َمَّٗ تَِ

 لبْٔٛ صسف شسٚز ادلشسوني
يءددؿ  وزددن اا عددم ِدددن علدد٘ انتهددلمؽت َِددك  عددىٍن  عددؿاٌٚن،       

ِِعددؿ ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   ٧وتءدد ه لددي ايك دد ق          

وََت ّٗووهتَايددفْي ي ْتددؿاقهّا  لددكٌن   يتّ ددٗ،ٌِّ لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾتط   

تءكْددص  ً عددمٖ انتدد٠لىؽت ادد أ   ٓددن اا    ،  (4)صمَّّْتوو ءبَِّوََتَ ي وومَتهتَوََت ّّك ووَؤ تستنيَََ

                                                           

 .77نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .42نّقٖ ا٣و  ق  (2)
 .151نّقٖ ا٣وز ه  (3)
 .8نّقٖ انتى عءًّ  (4)
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 دددن   يدددفات ِ ندددمل ب انتىزدددٗ ِايءدددّٖ يزمدددّه انتهدددلمؽت، ِ ددد يزك  ؿتددد   
 ُْٓص ايك  ق لي ايٓزف ِايٌّي.

عءدددؿ ْملءددد٘ انتهدددلمًّ  دددفات انتكاملدددٗ لدددي ايءدددّٖ ِيكدددىٍن وت ايّالدددع    
ُْددملشًّ  هجددك لددّٖ لددي ا٣لددو  هددملص لدد  ْلشددا ايك دد ق لددي ايددٌّي،        

َُّوووََ َََُّووواَُّ توووَ َمرَُّ ووو ََََّٕايهدددٓ   ِلّيدددَ ازددد ؾت ط  ٌِدددّ لدددي لُددد ؾْا  ْدددٗ    

ٌََِ  .(1)صًَ

إـ ْت ٓدددن اا عدددم ِددددن ِظتزدددن ايك ددد ق عددد دمْي عدددي ايتزدددؿٕ     
علدد٘ انتهددلمؽت ِثغددّقٌن، ِْىيددض عىددَ ْددزف لددؿقاٍن علدد٘ ادتددؿاق        
ِا٧ستذددد ز ِانتغ يٶدددٗ، ِايتػلدددف عدددي حتدددكْض ايىددد ى علددد٘ ا٧نددد٢ه  
ِانتهدددلمؽت، ٌِدددّ لدددي لُددد ؾْا ارتدددمٕ ايدددفٕ ْلشدددا ايك ددد ق ِلءؿلدددٗ   

َُمع َََََفُّووعَُّ م ُّه َرَميلىُددك علددٍٓن، لدد ق ازدد ؾتط    َََٓووطبتَمَوو ُّطَََطَوَََُّْوو َ ّٗووه َمَّّختووَ َسَفتووَِمَّّ

 .(2)صمطلتَ بتَأُّ َِّّ  َََُّمَ ُّطط ممَيََْ ُّك مَ 

ِلددؿ ْكددًّ  عزددن لىٍددٔ عىددَ  لددكاٺ يدد ٛز ٺ  ددؽت ايىدد ى حبٓددح ًْددا          
ُِْددزص علدد٘ انتهددلمؽت ا٧لتىدد مل عددي انتز للددٗ لزٍددن   يُددٓ  ايهدد ٛؿٖ،      

   ٚ ُتيَ ََلّيددَ ازدد ؾت ط  همدد  وت ازدد طٔ لددكٌْ ِثءٓددف ايك دد  ، عذدد  َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

ٓ ووم ََََ ََووطَقةُّ ََّْوم ء ِّووممَمَ ّٗووهََََُّْ ّٗ ِّووَرَ  ةّّ ت يٓػدد   دد ً اا  (3)صَْ س ووممَ ََُّ ووعّّ ِّ ِّممَمَ ٍََّووطَأَُّضووَْطفّْطَ  

عدم ِددن سٓىمدد  وٍد٘ انتهدلمؽت عددي ايك د  عإودَ نددملش وَ ْمْدن انتّاودع ايدد          
 حتّق ؾًِ اءٓؿٌن   يىٍٔ.

                                                           

 .128نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .26نّقٖ ايملك  (2)
 .130نّقٖ  ق عمكاً  (3)



 93ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

لمؽت عددي ايك دد  ادد ه ايزلددٗ  ّدددّؾ انتءتٓددٔ ِعءددؿ      يٓكددًّ اىددمُ انتهدد  
انتددد وع، ع نتءتٓدددٔ ٌدددّ ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ ، ِلددد  عٍٓددد  لدددي ايىٍدددٔ ايدددفٕ ْ ٓدددؿ  
اذتكلددٗ، ِايؿ١يددٗ علدد٘ ا٧ثددن نتددي  ادد٘ ايك دد  ِ غددف ايددك ض ايماٛددؿ علدد٘       

 ايءك .
ِوت ايتملدد ْي  ددؽت سدد ق ايك دد ق لددي ا دد٢  ِايكملددن ِارتهدد قٖ، ِ ددؽت   

   ِ علددّ ايكزددص لزذددمٖ يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا     سدد ق انتهددلمؽت لددي ايزددم 
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن، ِيددد ٌؿ علددد٘ َدددؿ  وملّادددَ، إودددَ  ددد ب دؿْدددؿ لدددي   

 ا٧عذ ل عل٘ ِدُّ:
سددد ق انتهدددلمؽت ِإوتءددد  ن علددد٘ ضتدددّ ؾعزدددٔ لدددي ايٓدددزف     ا٣ِق :

 ِاي ءك إؾت ايءّٖ ِايغى٘.
سدد ق ايك دد ق، ِلدد   َدد  ٍن لددي ايددفق ِا ددّاً  زددؿ  زجددٗ        ايجدد ؤ :

ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، ِلٓددد لٍن  تذٍٓدددم ادتٓدددٍّ  
 علَٓ ِعل٘  ٌن  ٓتَ ِ َش  َ.

 صَُّ ُّووَ ََطَصووَ  َِّرَمَ ّٗووه ََتَِووَ ضََّٖوأَُّطوو  َرَأُّ تَّٗوو ََََِّْٓتذلدد٘ ا٣لددك وت ل ٍددّه لّيددَ ازدد ؾتط    

يدددٓو لٓدددٓٗ عدددؽت، ِلّْدددّع ٺ وت ِالزدددٗ  ، إـ  ً وُدددك اا يلمهدددلمؽت (1)
غ َدد ٺ  ّالزددٗ  ددؿق، عآثدد قُ لتذددؿؾٖ ِوهددملٗ ايىُددك وت انتزكهددٗ إؾت اا عددم   

ٌََََِدددن لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾت ط    َِ ًَوو ص، ٌِددّ َُّووََ َََُّوواَُّ تووَ َمرَُّ وو َّٕ

 لي انتءؿل ت ايزءلٓٗ ٧دتى ب انتهلمؽت يل لن ط عٗ ا عم ِدن.
زذددمات ايددى  َددل٘ اا علٓددَ    إيت دد ت ايىدد ى ع لددٗ إؾت ل   ايج يددح :

ِ يدددَ ِندددلن ِاى لدددن ايكهملددد ً  ددد ، ِؾغدددّق  س ؾْجٍددد  إؾت ارتدددؿِق عددد٢  
 غكا ٗ  ً لؿ  زض ايزّاٛن اؿغن ا٧ن٢ه لملن قب ا٣نكٖ.

                                                           

 .123نّقٖ  ق عمكاً  (1)
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َِدددشٓض  ً ا٣لدددك ْتزلدددا ؿتزذدددمات ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ  

 ََُّّٕووََ َََُّوواَُّ تووَ َمرَُّ ووَََِ يددَ ِنددلن ِ وددَ يددٓو لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾتط       

ٌََِ  ، ِعَٓ ِدُّ :(1) صًَ

ـات انتزذدددمات ِإيت ددد ت ايىددد ى إيٍٓددد  ِاهدددلٓمٍن  ُدددؿلٍ    ا٣ِق :
ِؾ١يتٍددد  علددد٘ وملدددّٖ ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لدددي عٓدددن اا 

ََوووُ َمَ ّٗوووهتََق ََُّووواََُّقمتَكاوووَطِقلتدددٗ اا ، ِعمّلددد ت لّيدددَ ازددد ؾت ط  صَو ُّوووطَ َفُّ

(2) . 
يددٓو لددي ازدد ق   ددؽت هددًّ ا٥ْددٗ لددي عىددؿ اا، ِدٍدد ؾ        ايجدد ؤ :

ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت نددملٓن اا، ِلٓ لددَ  دد يتمللٓ         

 .(3) صَيطأُّيَُّهطَمَ ءي مل َََ مَ ََ طَأِّط َّٕلَخَََُّّٕاَُّ تَ َضٍََّاُّغري لٓ ه، ل ق از ؾتط

وت ايّددددَ ايج يدددح  عددد٢ُ  ٓددد ً دتدددمٚ لدددي ا٣ثدددك اذتهدددي      ايج يدددح :
انتىاددص علدد٘ لزذددمات ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن، ٌِددّ      
لدددي ايلٶدددف ا٧ دددٔ  تءكْدددص ايىددد ى نتىددد لق ا٧قتددد ً ، ِِندددٓلٗ لمل قهدددٗ  

 يتجملٓن انتزذمات وت ايّدّؾ ايفٌا.
َ  ايكا ددع : ِنددلن  إوددَ لزذددمٖ إْدد عٓٗ يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يدد

إـ ْددد أ  ددد نتزذمٖ ايزءلٓدددٗ ِاذتهدددٓٗ، ِيكدددي ا٣ثدددك انتىادددص علددد٘ هدددن      
لىٍمدد ، ِعلٍٓمدد  لزدد ٺ زتددتمزؽت لتُددن، ِهتدد  ْتُددف  ددَ نددكعٗ إوتًدد قُ       
 ددؽت ايىدد ى ِ ٍددّق ا٧نددتذ  ٗ ِ لدد قات ايتُددؿْا لددىٍن، ا٣لددك ايددفٕ      
ْكددًّ لى نددملٗ ذتددح انتهددلمؽت علدد٘ ايتءٓددؿ   يّ دد ٛف ايزمل ؾْددٗ، ِلىٍدد          

  لّق:
                                                           

 .128نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .113نّقٖ ايىه ٚ  (2)
 .67نّقٖ انت ٛؿٖ  (3)
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ِددددّب ط عدددٗ ا عدددم ِددددن وت ايهدددكاٚ ِايٓدددكاٚ ، ٌِدددن    ق :ا٣ِ
اُدددك  ٌدددفُ ايٶ عدددٗ يدددكِق انتًدددكهؽت ، ادتدددّاب وزدددن ، ٌِدددّ لدددي         
ا٧عذدد ل ِايلٶددف ا٧ ددٔ وت سٓدد ٖ ِ فتدد   نددلّ  ايىدد ى ، لدد ق ازدد ؾت        

ََُّّٖه وو ٍَّ َفََصووَمم ت  َوََتََووٌ ََوَصوو َُّمَمط ََِْ ََووه رَََتوو َََْ َُ ُّ  َفتََهووطَمَيوور َوََُّووَم ََُّسفّّوو  َمَ ّٗووهتَمَسءووطَََّ َت  َي وو ٌ ََوَ َاووط

 .(1)صمَ ّٗهتَ ُّثتريامَوََََُّسص َ  ءَمَ ّٗه ََ َ ََيسص   ِ َخّٕ ءَمَ ّٗهَََُّ ُّمّٕسٌََّق ّٕيٌ 

ََُ توووَ َأَُّ وووَممَتهَّٕرََصووووَ  ُّ ََََّْاٶٍدددري ا٣لدددّاق ، لددد ق ازددد ؾت ط     ايجددد ؤ :  ل ووو

 .(2)صَصيَُّ اََُّي ُّ ٌََُّه َرََومَ ّٗه ََيكتٌَ ََق تٌَرَ  َُّّهٍّ  ه َرََو  َ  مَهّٕرَََتَهطََوَصٍََّق ََُّهَّٕرَخّٕ ء

 امهٓٗ ايى و   ي٢ُع ِايتءّٙ. ايج يح :
ايتىددمُ عددي ايمل طددن، ٌِددفا ايتىددمُ لددي عٓددن اا عددم ِدددن      ايكا ددع :
 عل٘ انتهلمؽت.
  ٓ ً سء ٛا ٌِٔ: ارت لو :
ؾغدددّق ايىددد ى ا٧نددد٢ه وزمدددٗ لدددي اا عدددم ِددددن علددد٘       ا٣ِؾت :

ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِانتهدددلمؽت ِغريٌدددن، لددد ق       

َٓ  رَََتستََْك تووهتََََََََازدد ؾتط َومَ  ِّوو  ومَطتََْكوو َُّمَ ّٗووهتََق ُّووََ َِّرَخَّٕ َ َِّسوو  َرَأَُّقووَ مَاَفُّووعَُّّٗوََََووَََ َ ِّ ِّوومَت َِّرَفُّعَُّصووَِ

 .(3) صخَّٕلَممطاط

عدددّٖ انتهددددددددلمؽت يلتّهدددن علددد٘ اا عدددم ِددددن ايدددفٕ       ؾ ايج وٓدددٗ :
ٌددؿاٌن ي٨قتددد ً، ِايددفٕ  ٓددؿُ لءددد يٓؿ ا٣لددّق، ِسددجٍن علدد٘ إدتىدد ب         
اي لددن ٣ً اا عددم ِدددن لىددع لىددَ، ٌِددّ نددملش وَ ايددفٕ ْددكل  انتهددلمؽت    

 قلل ٺ لمل قه ٺ غ يٓ ٺ لي ايٓكق ِا٧ْكاق   يى و ِايى ى .

                                                           

 .40نّقٖ اذتر  (1)
 .103نّقٖ ايتّ ٗ  (2)
 .103نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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هددلمؽت وت لىدد لق ا٧قتدد ً، ٌِددّ    إً اا عددم ِدددن ْجٮملددن انت   ايج يجددٗ :

ٌََِلي لُ ؾْا لّيَ از ؾتط ًَ  . (1) صَََُّ َََُّاَُّ تَ َمرَُّ  َّٕ

يٓكددًّ ايى ددٔ وت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ِعددؿاٺ هكقتدد ٺ لددي اا عددم ِدددن يلددى        
ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ملءددد ٚ انتهدددلمؽت علددد٘ يدددكْزتَ وت       

ٓددد لؽت ِؾ١١ت سٓ ادددَ، ِ زدددؿ إوتء يدددَ إؾت ايكعٓدددا ا٣علددد٘  لشددد    ً ل
ا٥ْددٗ ايءك وٓدددٗ   لٓدددٗ إؾت ْددّه ايءٓ لدددٗ، ِلىدددَ ـتهددكٍن ِعملدددٍن   سكددد ه    

  ْ ت ايءك ً .
 لبْٔٛ اٌزمٜٛ فمب٘خ

دددد ٚت  ْددد ت ايءدددك ً عّوددد ٺ يلمهدددلمؽت يلت ءدددَ وت ايدددؿْي ، ِايتءٓدددؿ   
 تءددّٙ اا، نتدد  عٍٓدد  لددي ايى ددع ايز ددٓن ، ٌِددٔ نددملٓن ايز ددّ ، ِاي ددّل         

َوَ وووَ ََيَغةتووو  ََْغ دددك ايدددفوّب ، لددد ق ازددد ؾتط    ددد نتغ كٖ ،ِاا ٌدددّ ايدددفٕ   

ُّط مَعَخّٕ َّٗمَ ّٗه   .(2)صمَ

 ِوت ا٥ْٗ  ع٢ُ  لّق:
ايمددددك عدددي ايغلدددّ   ٣وملٓددد ٚ، ذتُدددك لغ دددكٖ ـودددّب ايزملددد ؾ      ا٣ِق:

َددل٘ اا كتٓزدد ٺ  دد ا عددم ِدددن ، لدد ق ازدد ؾت وت غٶدد ب يلددى  ستمددؿ       

مَ ّٗووه ََ ووطََ  ُّوو ءَ َ تووَ ََ طَِتوواََُّوَ ووطََََََتَََغةتوو َََُّوواَُِّلددي  زددؿُ ا٣لددٗ ط   علٓددَ ِ يددَ ِنددلن 

 .(3)صَ عُّلءَ ََوي  ترءَطتََْكَ ه ََق ََُّاََُّوَيَه تَياَُّصتَ مطّْطَ  َاَ  تَكاط

وت ا٥ْددٗ ؾيٓددن علدد٘ َدددددؿ  وددمِق ايءدددددك ً لددي عىددؿ اا عددم   ايجدد ؤ:
 ِدن.

                                                           

 .128نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .135نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .2نّقٖ اي تض  (3)
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ايملزدددح علددد٘ ايزمدددن ؿتٓددد لؽت  ْددد ت ايتىمْدددن ، ِا٣لدددك       ايج يدددح:
 ِارتًٓٗ لىَ. تءّٙ اا 

َيووطََستَِ: ايىغٓددص  دد يتءّٙ ِاز ٌددؿ نددىىٍ  ، لدد ق ازدد ؾت ط      ايكا ددع

َْسَ َ ُّوووَ َأُّط َََّّسوووطََق ُّوووََ ِّرَََتَِطياوووطَي وووَممضّٕسََيوووَمْ ت َِّرََوضّٕيشاوووطَوََتَِوووطَّ َمَ ء ّّوووَم َ ََتووواَُّلَََوووٌ َ ََتووواََُّ

ُء ّٗ  وَ   .(1) ص تَ ََْيط تَمَ ّٗهتَََُّْ ّٗه َرََي

ءٓددَ قددد ٚ وّايددَ، ِلددي غتدد   عءدد ب لددي ٌددّ      ِلددي ْكدددّ  سددؿاٺ ْت  
  عل٘ لىَ غتً ُ ِظتتىص ل  ْككُ.

عذددددددد ٚت ا٥ْدددد ت  ّدددددددددّب حتلددددٔ ايىدددددد ى كتٓزدددد ٺ  دددد يتءّٙ ، 
ِارتًددٓٗ لددي اا عددم ِدددن يتًددمن ايتءددّٙ ايهددلٶ ً ِايكعٓددٗ، ِايهددٓؿ     
ِايزملدددددؿ، ِايدددددكٛٓو ِانتدددددكِٟى، ِانتتملدددددّمل ِايتددددد  ع، ِقب ايزمدددددن     

ً عمددّه ايتءددّٙ ٌددفا نددململ ٺ يىًددك لزدد ؤ انتددّؾٖ  ددؽت  ِايزدد للؽت عىددؿُ يٓكددّ
ايىددد ى، ِِالٓدددٗ لدددي ايغدددكِق ِا٧ندددتكمل ق ، ٌِدددّ ندددّق انتّدملدددٗ ايكلٓدددٗ 
ايزء ٛدددؿٕ ايدددفٕ ْ ٓدددؿ  دددّق ايىددد ى هلدددٍن ، ِانتدددكاؾ لدددي ايكلٓدددٗ وت     
ا٧َددددٶ٢ع ٌىدددد  إقاؾٖ ادتمٓددددع لددددي دٍددددٗ ايكددددن وت لء  ددددن ادتمٛٓددددٗ ، 

 ملٗ ، ِلي  ي    ٌفا ايهّق :ِانتّدملٗ غ َٗ   يكٓف وت لء  ن ايه ي
 : هن . ا٣ِق
 : كتٓع .ايج ؤ 
 : ه عٗ .ايج يح 
 : ع لٗ .ايكا ع 

 : ل طملٗ .ارت لو 

                                                           

 .26نّقٖ ا٣عكا   (1)
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ص إـ  ُّطفّٗوووو ِِّْقؾت ايددددج٢خ ا٣ِؾت  عدددد٢ُ وت ايءددددك ً لىٍدددد  ي دددد  ط   

خّٕ ءَقتوو ءبَُِّقؾت متددو لددكات وت ايءددك ً لىٍدد  لكادد ً وت لّيددَ ازدد ؾت ط     

ًَووَه امَفتووَِ تَ ووطعتَمَ ّٗووهتََيووَمَ ََل ُّووََِّمَاءووَكَمم تََومرَُّضَ َ تَسَهووطَأَُّضَََْوو ََََََّٓمَشُّووه مضَّٕقتَسووَ َمَ ّٗووهتََ مَثَسووطََقَشووَ َ

ْ وو  ٌ َ ََتوواَُّمَوو ٍّي  َمَّّ ُّووٍَّر َفُّوويََُّ مّّ تك ووممَفتووَهّٕ ءَأَُّطةَِّاوو َِّرََو ُّووط ت ِّممَمَّّك َشوو ّٕ تنَيَ ُّطفّٗوو َّْ َُّكووطََََََََََََ

 . (1) صمَ َّٗهََ َ َمَّّك  ء تنَيَي  ُّط ت ِّمَط َِّرَ ُّطفّٗ ََّْومَق ُّك ممَأُّ ء

ُتيَ ََْ س ووممَمَسل  ِّووممَِْ ٓددؿ ادتمددع  ددؽت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ِلّيددَ ازدد ؾت ط  َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

 ً  (2)صفتوووَِمَاٍّووو ّّرَّٕ ُّطفّٗووو ََّْو ََُّ  ءِتْ وووممَل َِّّوووَمم تَمَشءوووَََُّّط َّٕخّٕطءوووه ََُّ ِّوووَرََقووو  وٌَّ  وووِتنيٌََََََ

ظتتمدددع انتًدددكهًّ علددد٘  لتددد ق انتهدددلمؽت ؾعددد مل ِْدددكِقٖ ِس ددددٗ عىدددؿل 
لتدد  ن همدد  وت لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ ِارتىددؿ  ، ِ ً ا٣َددن ٌددّ ايهددلن         

 ِوملف اذتكب ِايءت ق .
 ْءدد ق ايًددٜٓؽت  ددؽت اذتذددم ايلغددٗ وت ا١اءدد ٚ  َددنِلدد ق ايٶ نددٔ )   
، ِيكددي لزىدد ُ  عددن (3)(حبءددَ ايغددكْن ااءددّا ْءدد ق ِ  دد يىى ايهددٓف ااءدد٘

 عًٓمن إاء ٚ ايفات لي ايغري .
 ِاي لؽ  ؽت يٜٓؽت ْ ٓؿ ايتزؿؾ، ِانتغ ْكٖ، ِعَٓ ث٢ثٗ  طكا :

 ل  ْتء٘ لىَ. ا٣ِق :
 اي لؽ ِايّالٓٗ. ايج ؤ :
 . (4)ل  ّْل٘ ُِْ ً، )ِااءّا اا( ايج يح :

 ِلؿ ْكًّ لّّْمل ايتءٓٗ لي طكعؽت : 
                                                           

 .36نّقٖ ايتّ ٗ  (1)
 .208نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .189/ 3زتمع ايملٓ ً  (3)
 .130نّقٖ  ق عمكاً  (4)
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 انتتءٔ. ا٣ِق :
انتتءددد٘ لىدددَ، إـ غتًددد٘ ا٧وهددد ً قبٮ ايزددد نتؽت ، ِظتتىدددص       ايجددد ؤ :

لزُددٓتَ ، اددكٙ لدد  ٌددٔ ايىهددملٗ  ددؽت ايتءددّٙ ِايهددلن ، انتػتدد ق  وٍدد  وهددملٗ    
ايزمدددّه ِارتُدددّّ انتٶلدددا ، ِ ً ايهدددلن عدددكمل ِددددمٚ لدددي ايتءدددّٙ ،    

خّٕطءووه ََ ووَ ََي ءووََِّّٕوَيَصووِتَ َفُّووُّٕ ءَمَ ّٗووَهَ َُِّْكددًّ ايهددلن لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط

َٓاتستنَي َََ َمَّّك  َتَ  َأُّ  .(1) صي 

ِايتءدددّٙ لكاملدددٗ نددد لٓٗ ، ِعء ٌدددٗ وت ايدددؿْي ، ِِالٓدددٗ لدددي إاملددد مل        
 غٶّات ايًٓٶ ً، ِلي غلملٗ ايى و ايغٓملٓٗ ِايًٍّْٗ  .

٩ّلٿِْ٘ءدد ق ) ٫ٓددن٪ ِلددؿ ؿتزىدد٘ ِااٱءدد٘ ِا٩دد ٩ّلٿ ٫ٓددن٪ ا ٫ٓت٪ددَ ايًددٔٚ ِااٱءٷ  ِا٩ءٷ
ٗٺ ا٪ءٺدد٘ ِ ٷا٫ءٯٓددَ  ٷاٱءٯٓددَ ٓٱدد ِا١نددن  ايلشٓدد ؤ عددي ا٣ٷغددريٖ س٩فٯق٫ا٪ددَ ِاٯءدد ٚ ِا٩ءٯ
 .(2)(ايتٱءٹّٙ
ٌِدددددن قتكدددددي ايءدددددّق  ّددددددّؾ  دددددكلؽ ِطدددددك  ث يدددددح وت لّيدددددَ  

ازدد ؾت)ِااءّا اا( ٌِددّ عءددن ا٧وهدد ً ِلكاملددٗ ا٧قتدد ً ايلتدد ً امدددكاً        
 انتهلن عي اي ه ؾ .

ادتدددّاب ١، ٣ودددَ لدددي ايتكلدددف، ِايت ُدددٓن ايدددفٕ ١  َدددن يدددَ،       
ددددمٚ لدددي ا٧وهددد ً ِ ً ايتكددد يٓف ِقؾت ي٨وهددد ً      لشددد    ً ايزءدددن  

لتشدددؿاٺ عءددد٢ٺ ِو هددد ٺ ِددددّاوض ِددددّاقع، ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت لّيدددَ       

 .(3)صَُّ َُّ ََل ُّ َّّسطَمنّٕطَاطَ َفتَِأََُّْا ََّٕ  ّّمّٕيرّٖاز ؾتط

ِْدد أ ايجددّاب ي٨وهدد ً قِسدد ٺ ِ ددؿو ٺ ، ِهددفا   يىهددملٗ يلزءدد ب ، لدد ق   

َ  ِّووومس ه َرََََازددد ؾت ط  ََُفَ َتووو َُمَعَخّٕ ءَمَ ّٗووووَهََََََ ِّ َّٗكوووطََط ُ و ِّممَمََّّْووو َ  ِّووومسامًََََُّ َهوووطََتََووو ََووو ءََّّسطه َرَ
                                                           

 .90نّقٖ ّْنف  (1)
 .402/ 15يه ً ايزكب (2)
 .4نّقٖ ايتؽت  (3)
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َْ تَكاووووَط ، يءددددؿ دزددددن اا عددددم ِدددددن ايءددددك ً لؿقنددددٗ (1)ص ُّوووطَ ََق ّٕيوووو امَ

 اي ء ٌٗ ، ِِنٓلٗ ايتزلن ِههص انتز ق  .
ِادددؿق  ْددد ت ايءدددك ً علددد٘ إوت ددد ٚ ايددد لؽ ِايّنددد،  دددؽت انتغ دددكٖ        

هدد ً إلدد  إؾت ايىزددٓن ايددؿاٛن وت ادتىددٗ  ِ   ِايزددفاب ْددّه ايءٓ لددٗ ، ِ ً ا٧و 
 ايزفاب ا٣يٓن وت ايى ق .

١ِ ْزلدددن لددد  ُْدددك  لدددي اي هددد ؾ ِا٧لتتددد ق  ددد يتءّٙ إ١ اا عدددم    
ِدددن نددّاٚ إاُدد   ايٶددكعؽت ه نتتملدد ْزؽت  دد يتءّٙ ِارتًددٓٗ لددي اا عددم     

 ِدن  ِ  سؿٌم  .
  ِ لمل ؾقٖ طك  ث يح غريٌم  ، ِايفٕ ْكًّ لي دٍ ت :

 : ا٣لك   نتزكِ  ِايىٍٔ عي انتىكك . ا٣ِؾت

َ وووَ ََيَشوووةَُّ َ: ايًددد  عٗ عىدددؿ  سدددؿ ايٶدددكعؽت ، لددد ق ازددد ؾت ط   ايج وٓدددٗ

ََْاَس ََّْي ِّ َََُّه ََطصتٌَ َ تَسَهط  .(2) صًَةُّطَق َّْ

 : ايىُض ِا٧قي ؾ يلتشلٔ   يتءّٙ ِارتًٓٗ لي اا .ايج يجٗ 
 : ايت مل ِايملفق ي   ارتُّلٗ .ايكا زٗ 

ندددزٔ ا هدددىؽت وت لهددد ي  ارتدددري ِايُدددلض  دددؽت ايىددد ى    :ارت لهدددٗ 
ِ ددفق ايّنددع وت ايددّع  ِا٧قيدد ؾ ، ِعددي قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       

إـا لدد ت ا٧وهدد ً اوءٶددع عملددَ إ١ لددي ثدد٢خ: لددي ِيددؿ  ِ يددَ ِنددلن لدد ق )
 . ( َ ط ْؿعّ يَ،  ِ َؿلٗ د قْٗ لي  زؿُ،  ِ علن ْىت ع  َ

نددزَٓ ِهددؿُ ِعملددَ، همدد  ددد ٚ وت   عٍددفُ ايج٢ثددٗ وت اذتءٓءددٗ ٌددٔ لددي   
: إً  طٓددددص لدددد   هددددن ايكدددددن لددددي ههددددملَ، ِإً ِيددددؿُ لددددي   اذتددددؿْح

 .(1)(ههملَ
                                                           

 .56نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .85نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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 وُ ػّس إٌجٟ زلّد )ص(
يءددؿ هدد ً لىٍدد ز قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت ايتّدددَ     

 إؾت ايملٓن اذتكاه  زؿ ا ذكٖ عل٘ دٍ ت لتز لملٗ :
: يءددؿ اّدددَ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ يددف       ا٣ِؾت

ِ ق زم ٛددٗ لددي  َددش  َ وت يددٍك ـٕ ايءزددؿٖ لددي ايهددىٗ ايه ؾنددٗ ٣ؾاٚ       
ايزمدددكٖ ، عمىزدددتٍن لدددكٌْ لدددي ؾغدددّق لكدددٗ ، ِهددد ً َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ،  

ٓاووطَ  ِتَساووطيٓىددمق لّيددَ ازدد ؾت ط ََٓسووطََُّوواَُّفَُّ  يملٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ  ً ايُددلض  (2) صخّٕطءووطَفَُّ 

 ع انتًكهؽت لي ايهلن ، ِل وًّ : وت ايُلض عتض .ل
عدد ً للددن يددٓو هددن َددلض عددتض ، ِادتددّاب ٌددفا َددشٓض ، ِيكىددَ       
َدددلض ايىملدددّٖ ِلزذمااٍددد  لدددع انتًدددكهؽت ، ِعٓدددَ اجملٓدددن نتملددد ؾٞ ا٧قتددد ً    
ِعٓدددض نت ددد ٌٓن ايًدددك  ، ِغدددمٕ يلدددفْي ه دددكِا ، ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت 

َِّٓءََوي ََِّتََُمَّّلّيَ از ؾت ط ٓتِّءَمَّّ َُ ّٕ  مَ َتَ   .(3) صَِططتََُوَََُّمَ ُّ ََِّٕمَّّك 

: غددكِز ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددي انتؿْىددٗ     ايج وٓددٗ
 وت يٍك ـٕ ايءزؿٖ لي ايهىٗ ايه  زٗ ، ِاهم٘ عل٘ ِدُّ :

: عمددددكٖ ايءٓدددد ٚ ٣ً ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن   ا٣ِق 
ندددٗ يلدددٍذكٖ ،  ِ َدددش  َ  سُدددكِا وت َدددلض اذتؿْملٓدددٗ وت ايهدددىٗ ايه ؾ   

ِي ْهددددتٶٓزّا  ؾاٚ ايزمددددكٖ ، ِي ايُددددلض علدددد٘  ً ْزددددّؾِا وت ايزدددد ه  
 ايت ئ يلزمكٖ .

                                                                                                                                                 

 .7/465ا هري ا ي هجري  (1)
 .1نّق اي تض  (2)
 .8نّق ا٣و  ق  (3)
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: ٣ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن    (1): عمددكٖ ايءُدد ّايجدد ؤ 
ِ َددددش  َ التُددددّا لددددي انتًددددكهؽت ، ِددددد ِٚا إؾت ايملٓددددن لزتمددددكْي ،   

ٓ   َ ط  َ تَصطٌ ِيزمّل ت لّيَ از ؾت ط  .(2) صَومَّّ

: عمدددكٖ انتء ْددد ٖ : ٣ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ايج يدددح 
 ل ْ٘  ٍ  لكًْ ٺ .

: ايزمددكٖ ايدد  َددؿُ عىٍدد  انتًددكهًّ عددي ايملٓددن لددي اذتؿْملٓددٗ  ايكا ددع 
 .   (3)عي  وو 

ٗ : ؾغددّق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت عددتض         ايج يجدد  
لىددٗ يلددٍذكٖ  زددؿ  لكددٗ وت ايٓددّه ايز يددك لددي يددٍك قلٓدد ً لددي ايهددىٗ ايج    

 ً وءٓدددن لدددكٌْ  ىدددّؾ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ، إـ قعدددؿت لدددكٌْ   يهددد٢ع    
سل دد ٌٚن لددي  ددا  كددك علدد٘ لملٓلددٗ غماعددٗ سل دد ٚ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ    
ِ يددَ ِنددلن ِل اددن قددد ق لددي لددكٌْ لددع  ددا ايددؿْن لددي هى وددٗ يدد٢ٓٺ            

 لهتػ ؽت .
 ـهك ا ي نزؿ لىٍن ه٢ٺ لي :

 : َ ّاً  ي  لٓٗ .  ١ِٺ
 سّْٶص  ي عملؿ ايزمٙ . : ث وٓ ٺ
 .(4): لككل  ي س ِ  ي ا٣غٓف  ث يج ٺ

ٚٮ ، ِقددد ٚ َددك  ايءتدد ق ، عءدد ق     عتءٍءددكت غماعددٗ إؾت اذتددكه ايتذدد 
٩ٍدد ٷ عٷءٷدد ق٩      ىددّ  كددك يكٛٓهددٍن )  ٩ٍدد ٷ إيٷ ٫ّعٷددن٪ إوٮدد  لٷددؿ٫ ؾ٩غ٩لٹى٩دد  ايٹش٩ددك٩ه٩ ، إيٷ ٩ْدد  و٩

                                                           

 .2/428ا ي هجري / ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
 .194نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .2/351عًّٓ ا٣ثك  (3)
 .2/182عًّٓ ا٣ثك  (4)
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٩ْدد   ٩ىٯددٔ    ٫ّه٩  ٩ٓدد َ٪ ايٹ ٩َ يٷدد ٗٺ يٷدد  إيٷدد ٗٺ ع٩ ٯٓم٩دد َٯددٓمل٪ّا ث٩دد ٹق٩هٸن٫ عٷلٷز٩م٫ددكٽٕ إوٮكٸددن٫  هٷلٯم٩دد  ٩كٹددكپ  ٷ
٩ً عٯٔ ايٹش٩ك٩هٽ  .(1) (يٷت٩ه٫كٽلٸّ

ِه٢لدددَ ١ غتلدددّ لدددي لغ يٶدددٗ ، ع يهدددكلٗ يػُدددٓٗ ، ٌِدددٔ  ؾوددد٘      
 ؿتكااص لي ايءت ق ؾاغن اذتكه عي  لن ِازؿ .

عػكدددن غماعددٗ إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِيددكّا يددَ     
ً عددتض لكددٗ قلتددٗ   يىدد ى ِاىمٍْدد ٺ يلملٓددن  ا٣لددك، ِنددءّ  ايءتلدد٘ ، عكدد 

 اذتكاه،ِإع ؾٖ  ٓملتَ .
ِيددٓو وت عددتض لكددٗ عمددكٖ ، يددفا لدد ه ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ         
ِ يددَ ِنددلن وت ايٓددّه ايتدد ئ ي ددتض لكددٗ غٶٓملدد ٺ حبٓددّق عًددكٖ  ١  لددي      

٫ٌلٸدد   َددش  َ ِ ٌددن لكددٗ )  ٩ّ  ٷ ٌ٪دد ُ٪  ٯم٩دد   ٩ِل٩ذٮددؿ٩ َٯ  ٫ٓدد ٩ِ ٷث٫ى٩دد٘ ع٩لٷ  ٩َ َ٪ ث٪ددنٮ عٷش٩مٯددؿ٩ ايلټدد
٩ِايٹدد ٷق٫ ٩          ٩ّاتٯ  ٫ّه٩ غ٩لٷددا٩ ايهٮددم٩ ٩ْدد ٗٷ  ٩َ س٩ددكٮه٩ ل٩كټدد ًٮ ايلټدد ٩ٍدد  ايىٮدد ى٪ إ ْٮ ٩ْدد   ٷ لٷدد ق٩ 
َٯ        ْ٪دد٫٠لٯي٪  ٯ ٷيلټدد ٞپ  ٗٯ عٷلٷدد  ٩ْشٯددنٮ يٯدد ل٫كٽ ٫ّهٽ ايٹءٯ٩ٓ ل٩دد ٩ْدد َٯ إيٷدد٘  ٗٯ ايلټدد ٩ٔ س٩ددك٩اه٭  ٯش٪ك٫ل٩دد ٍٽدد عٷ

ٓ٪ددد    ٩ْز٫  ٫ِ ٩ٍددد  ؾ٩ل٬ددد   ٷ ٫ً ٩ْه٫ددد ٯ ٷ عٯٓ ٫ّهٽ ايٹدددآغٯكٽ  ٷ ٩ٓددد ٫ً  ٷس٩دددؿ٭   ٩ِايٹ ٖٺ عٷدددإٽ ٩ٍددد  ي٩دددذ٩ك٩ ؿ٩  ٯ
َٯ  ٫ٓ َ٪ ع٩لٷ ٩َلټ٘ ايلټ َٯ  ٩ِ يٯءٯت٩ قٽ ق٩ن٪ّقٽ ايلټ  . ٩ِن٩لټن٩ِ يَ ا٩ك٩غٮ

٩ِإٽوٮم٩ددد  س٩لټدددن٫ يٯدددٔ     ٫ً يٷكٸدددن٫  ـ٩ ٩ْددد ٹ ٩ِيٷدددن٫  َٯ  ٩ً يٯك٩ن٪دددّيٯ ـٯ ٩َ  ٷ ًٮ ايلټددد عٷءٸّيٸدددّا : إ
٫ّه٩ هٷش٪ك٫    ٩ٓدد ٩ٍددد  ايٹ ٩ِلٷددؿ٫ ع٩ددد ؾ٩ت٫ س٪ك٫ل٩ت٪ ٩ٍددد قپ  ٗٺ لٯدددي٫ و٩ ٓ٪مل٩لټددد ٫ ن٩دد ع٩ ٩ٍددد   ٯ يٹددد ٷل٫وٽ عٷلٹ ل٩تٯ

ٌٯؿ٪ ايٹغ٩ ٛٯص٩ ًٮ   .(2) (اي
يءدددؿ لىزدددن لدددكٌْ ايدددى  ستمدددؿاٺ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لدددي 
ؾغددّق لكددٗ وت َددلض اذتؿْملٓددٗ ، ِعىددؿ عمددكٖ ايءٓدد ٚ غكدددّا لددي لكددٗ     
سددؽت ؾغددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِاغٓددص  هجددك قد ١اٍدد        

ايدد  هدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عددي لكددٗ لددؿٖ ا٣ْدد ه ايج٢ثددٗ 
ِ َددش  َ وت لكددٗ   و ددٗ ِانددتكمل ق لددي ه دد ق لددكٌْ ،  لدد  وت عددتض لكددٗ      

                                                           

 .2/389ايهريٖ ١ ي ًٌ ه  (1)
 .3/361لاؾ انتز ؾ  (2)
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عءددددؿ سٓددددكِا غٶملددددٗ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ِؾغلددددّا   
 ا٧ن٢ه.

 ِوت انتء ه له يت ً :
: ٌددن ه وددن لددكٌْ ازلددن  تّدددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      ا٣ِؾت

ِنددلن إؾت لؿْىددٗ ْجددكب علدد٘ ضتددّ ارتُددّّ  لشدد   اكددكاق  ٓزددٗ ايزءملددٗ     
، ِإ ٍدد ق  زددض ارتددمقز يءددكٌْ اُددؿْءٍن  ىملددّٖ ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ    
ِ يددَ ِنددلن ، ١ ددؿ لددي ؾقانددٗ ِانددتءكاٚ ا٣غملدد ق وت انتءدد ه ، ِا٣قدددض     

ملا ٌذددكٖ عددؿؾ لددي ايُددش  ٗ إؾت ْجددكب لملددن    وددَ هدد وّا ْزلمددًّ ٌددفا يهدد  
  ددّ نددلمٗ  ددي عملددؿ     ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِلددىٍن )      

 ددي ٌدد٢ق  ددي عملددؿ اا  ددي عمددك  ددي شتددمِه ايءكيددٔ انتػمِلددٔ        ا٣نددؿ
 (امسددَ عملددؿ اا  ددي عملددؿ ا٣نددؿ. ِ لددَ  ددكٖ  ىددن عملددؿ انتٶلددص  ددي ٌ يددن 

َ ِندددلن ، ِ ١ِؾ ٌِدددّ ا دددي عمدددٗ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يددد      (1)
ع سددؿ عًددك قددد٢ٺ ِثدد٢خ    عمدد ت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن )     

  ى ت عكعي،  ل  ايكد ق:
 .ع لك  ي ايملٓٓ ٚ  ي هكْم  ي ق ٓزٗ  ي عملؿ  و، : ١ِٺ 
 .عملؿ اا ِلٌري ا ى  ع اكٗ  ي   ٔ  لٓٗ انتػمِلٔ: ث وٓ ٺ 
 .  ّ نلمٗ  ي عملؿ ا٣نؿ انتػمِلٔ: ث يج ٺ

 ىددّ  لٓمددٗ  -عملددؿ اا ِعملٓددؿ اا ِايملُددري انتلءددص   دد   لتددؿ   : قا زدد ٺ 
 . ىن عملؿ انتٶلص لي دشٌ  ي قٛ ب

 .طلٓص  ي  قِٙ لي عمري  ي ٌِص انتػمِلٔ،: غ له ٺ 
 .ايم ري ايه ٛص : ن ؾن ٺ 

                                                           

 .2/28ا٧نتٓز ب  (1)
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عملدددؿ ايكزملدددٗ  ىدددّ َددد ٓٗ لدددي ايزدددّاه  دددي غّْلدددؿ، هلدددٍن    : نددد  ز ٺ 
دشددٌ، همدد  اءددؿه; عإوددَ    نددلمّا ِثملتددّا علدد٘ ا٧ندد٢ه إ١ عملٓددؿ اا  ددي 

 ( .اقاؿ ِاىُك   ذتملًٗ ِل ت  ٍ 
 ِ قاؾ   ّ نلمٗ  غف لِدتَ ِِيؿُ نلمٗ لزَ عمى اَ لكٌْ .

: ٌددن اددؿق  لددكٌْ اوتًدد ق ا٧ندد٢ه  ٍذددكٖ ايددى  َددل٘ اا    ايج وٓددٗ 
 علَٓ ِ يَ ِنلن ، ادتّاب وزن .
 لبْٔٛ لؽغ ؼسف اٌىفبز

( هددن ِعددي 24ضتددّ )عُددشٓض  ً اذتؿْملٓددٗ املزددؿ عددي انتهددذؿ اذتددكاه   
(هددن ٌِىدد   دملدد ق ِلكا زدد ت  ٓىٍمدد    2سددؿِؾ اذتددكه اجملدد ِقٖ  دد  ضتددّ )  

إ١  ً  َدددّات ايتلملٓدددٗ حتملدددٍ  ِعدددّؾ ِدىدددّؾ لدددكٌْ ، ِِعدددؿ اذتددد ز       
ِايكهملدد ً ايددفْي قتددكًِ علدد٘ اذتؿْملٓددٗ ، ٌِددّ لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾت     

َ س ووومَسَضٍََّووواَُّخّٕ َّٗه وووَمط لٓددد ه ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا    ٧ْددد عٗ إؾت (1) صَوَ وووطَيََْ ُّووور َ

علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   قندد ق عجمدد ً قندد١ّٺ إؾت  ٌددن لكددٗ ، ِي ْؿغلددٍ        
 إ١   يتكملري ِايتٍلٓن ِيزلَ لي  نمل ب اي عٗ ومل  لتلَ.

ِ ٪ددا لهددذؿ وت لىٶءددٗ اذتؿْملٓددٗ ِإً طمهددن لز نتددَ وت ٌددفا ايملدد ً    
، ِ دددا لكْملددد ٺ لىدددَ سدددؿْج ٺ لهدددذؿ ْهدددم٘ لهدددذؿ ايًمٓهدددٔ ، ِْدددمِقُ   

نتزتمددكًِ ِ زددض اذتذدد ز  ىدد ٺ لددىٍن  وددَ لهددذؿ اذتؿْملٓددٗ ، ١ِ لدد وع        ا
لددي ٌددفا اي ددي ٣وددَ لكْددص لددي ـات انتّْددع ، ِيلتدد   ، ٣ًِ ايددى           
َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ِ َددددش  َ ا٣يددددف ِا٣ق زم ٛددددٗ هدددد وّا   

 لىتًكْي وت انتّْع ِا ن .

                                                           

 .31نّقٖ انتؿثك  (1)
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 (1) صطَُّ فّْوووطََتََ َُّّّّوو ََوهددملٗ لتددن ايك دد ق إؾت اا عددم ِددددن  ءّيددَ ازدد ؾت ط      

ِاءددؿْك ا٥ْددٗ : يٓءٶددع اا طكعدد ٺ ،  لشدد    ً اا عددم ِدددن ٌددّ ايددفٕ        
 وددمق انت٢ٛكددٗ يىُددكٖ ايددى  ِ َددش  َ ، ِيددفهك اا وت ا٥ْددٗ ايهدد  ءٗ  دد     

َََْ ُّووه َمَ ّٗووه َخّٕ َََِّٗ وددَ ٌددّ اي  عددن يلىُددك ِايملًدد قٖ ، ٌِددٔ لّيددَ ازدد ؾت ط       َوَ ووطَ

َٓ تووَرَََََّٕ َشووَ  ََُّ ِّووَرَوََتَ ََّّّكووئت ءَ َِّ  (2)ص ِّوومَ  ِّرَََتووهتََوَ ووطَمَسءَصوو  َخّٕ َّٗ تووَ َقتَسوو تَمَ ّٗووهتَمََّّْ ّٕيوو َّٕمَّّ

يملٓدد ً  ً لدددي لُدد ؾْا ايىُدددك لددي عىدددؿ اا ٌدد٢  ط ٛ دددٗ لددي عكنددد ً      
 ايفْي ه كِا وت لٓؿاً انتزكهٗ .

 ٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ دددماٚ عددؿِاً ِغددمِ ٌِذددّه ايددفْي ه ددكِا لددي        
عددؿؾ لددي قددد  ن ، إـ عءددؿِا وت    لددكٌْ ِسل دد ٍٛن علدد٘ انتؿْىددٗ ٌدد٢     

 لزكهٗ  سؿ اثىؽت ِعًكْي ع قن ٺ .

إوددفاق  ٍددد٢  طددك   غدددك  ِ  هجدددك     (3) صَتََ َُّّّّووَ َطَُّ فّْوووَطٌِددن وت لّيدددَ ط 

هددكقت لددكٌْ عددؿِاوٍ  ، ادتددّاب وزددن ، ِاا عددم ِدددن قِٟ  قسددٓن     

ََْكوو ََّْت َّّْووطَُّكتََََ، ِلددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط     عءدددؿ  (4) صنَيَوَ ووطَأَُّضَيوو َّّسط َُّخّٕ ََّٗض

 َلض اذتؿْملٓٗ  زؿ ث٢خ نىّات لي لزكهٗ  سؿ . 
١ِ ْزلددن لدد  عٓددَ لددي سءددي ايددؿل ٚ إ١ اا عددم ِدددن ، ٌِددن ٌددفا         

ٓاووطَ  ِتَساووطََََاذتءددي لددي لُدد ؾْا اي ددتض وت لّيددَ ازدد ؾت ط      ََٓسووطََُّوواَُّفَُّ  ، (5)صخّٕطءووطَفَُّ 

ادتدددّاب وزدددن ، ٌِدددّ لدددي ا٧عذددد ل وت لٓددد لؽت ا٥ْدددٗ ايءك وٓدددٗ ، إـ  ً   

                                                           

 .127نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .126نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .127نّقٖ  ق عمكاً  (3)
 .107نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (4)
 .1نّقٖ اي تض  (5)
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ا٣َددن وت اي ددتض ِلددف ايءتدد ق ِاوددؿس ق ايٶددك  ا٥غددك ، يٓكددًّ لددي         

ُتيَ َ ُّةُّوو  ومَََلزدد ؤ لّيددَ ازدد ؾت ط  ايملًدد قٖ  دد ي تض   (1) صَتََ َُّّّّووَ َطَُّ فّْووطَ تووَ َمَّٗوو

، ِي ـتدددك ندددىت ً علددد٘ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ستددد٘ ي عدددتض لكدددٗ ، ِؾغدددن      
  غلص ايك  ق ا٧ن٢ه .

حتءددٓءٍن  ٕ  هملددن ِسددمً ِيددؿٖ غددٓ  ايددفْي ه ددكِا ي ًددلٍن ِعددؿه  
 غ ْٗ لي ايغ ْ ت اي  كتزّا ادتٍّٓ عٍٓ  نتزكهٗ  سؿ .

 آ٠بد ذوسد ِؼسوخ اخلٕدق

ْتٓمي ايءك ً  ٓ ً دٍ ؾ ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِندلن ِ ٌدن  ٓتدَ    
ِ َش  َ لي انتٍ دكْي ِا٣وُ ق   يؿع مل عي  ٓٓٗ ا٧ن٢ه ، ِهن ِالزدٗ  

)ّ(  سؿاٺ( ايفٕ اغتِ  َ ٌفا وت انتء ه لي لُ ؾْا ل وًّ )ي ْغم ايى  
-165-164-163-161-160-159ادتددمٚ ، همدد  ِقؾت اَُّددَ ا٣دددماٚ ) 

166-167-169-171-172-173-175-176-177-178-182-185-188-
 ( لي ايت هري انتمل ق  .192-200-208

 ِلي ا٥ْ ت اي  ـهكت زتٝ ا٣سماب ِلزكهٗ ارتىؿ  .

ََووطَََ  َِّرََََََيطأُّيَُّهووطَ: لدد ق ازدد ؾت ط  ا٣ِؾت ُتيَ ََْ س ووممَمَ  ِّوو  ومَطتََْكوو َُّمَ ّٗووهتََق ُّووََ َِّرَخَّٕ َ مَّٗوو

َ س مسامَََُّرََ َ َوَهطََو ُّطَ َمَ ّٗه ََتَكطَ َََْك ِّم ََََصتريام  . (2)صَ س مٌسَفُّعَُّضَي َّّسطََق ََُّهَّٕرَضّٕحيّْطََو

َََُ: لددد ق ازددد ؾت ط ايج وٓدددٗ  ََوووطَ و َِّرَ توووَ َفُّوووَم ت َِّرََو توووَ َأَُّيوووةُّ  توووَس َِّرََوخَّٕ ََخَّٕ َ

َتَ ََوَ مِّسُّم َََتطَ ّٗهتَمَمّ٘س مَ  ََٓسط  .(3)صَزمًَُّفَمرَََُّصطض َوَََ َُّغَفَمَّّ ِّ ِّمع َمَّّ

                                                           

 .127نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .9نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .10نّقٖ ا٣سماب  (3)
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ََِمَّّك َؤ تس ووووومَ ََوز َّّ َِّّٕوووووممَزَّّّٕوووووَ م َََّْ: لددددد ق ازددددد ؾت طايج يجدددددٗ  ه َسطَتووووواَُّمََ   تووووو

 .(1)صًَ تي ام

ُتيَ َفتووووَِ ِّ ِّوووومَتهَّٕرََََوخَّٕ ََي ِّوووومل َمَّّك َسووووطفت ِّمَ : لدددد ق ازدددد ؾت طايكا زدددٗ   َومَّٗووو

 .(2)صَ َ ٌ ََ طََوَقَ َططَمَ ّٗه ََوَضي مَِّه َخّٕ ًَِّّٗ  وضام

َتْ ممَََََ: لدد ق ازدد ؾت ط ارت لهددٗ  َوخَّٕ َ ُّطَُّووَفَطُّطعتةُّوو َّٓ تووَسه َرََيطأَُّهووَََُيَثوو َّٕعَ َُّ   ُّووط َََُّ ِّووَرَفُّووطَض

ِءََي ِّمَِّووومَ َخّٕ ءَََ َََِتَْوووَمَضَبََََوَيَاوووَ عّّ ت  َفُّ ّٕيوووٌَِّ توووَسه َرَمَسءِتووو َ َ مَ َسوووطََقوووَمَضبََّٓوَ وووطَهتووو

 .(3)صخَّٕ َي  ّٕي  وَ َخّٕ َّٗفتَ مضام

وََُّووَمَس لت ُّووَفََق ُّووََهَّٕرَ تووَ َأُّ َُّّّّطضَّٕهووطَث وورءَي ووئت ِّممَمَّّةتَ َسوو ََََََََُّ: لدد ق ازدد ؾت ط ايه ؾنددٗ 

 .(4)صطَ َمَهطََوَ طََ  ُِّءث ممََتَهطَخّٕ ََّٗياتريام

 ُّووطط ممََقطَهوو  ومَمَ ّٗووَهَ تووَ َ َُِّووُ َ َُّي مََّ٘وومَ َمرُّسَََووطَضََََوََُّ ُّووَ : لدد ق ازدد ؾت طايهدد  زٗ 

 .(5)صَو ُّطَ ََقَه  َمَ ّٗهتََ َائ م ّْ

َََُُّووَ ََيووَسةَُّْ َِّرَمَّّةتووَ مض َخَّٕ َفُّووَ َض  َرَ تووَ َمََّّكووَم تَََََََ: لدد ق ازدد ؾت ط ايج لىددٗ   ِّوو

 .(6)صأَُّوَمَّّ َُّ ََّٕوخّٕ امَ َُّ  َك ءْ مَ َخّٕ َّٗ ُّ تَيّْ

                                                           

 .11نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .12نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .13نّقٖ ا٣سماب  (3)
 .14نّقٖ ا٣سماب  (4)
 .15نّقٖ ا٣سماب  (5)
 .16نّقٖ ا٣سماب  (6)
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 ِّووَََُ ووَ ََ مَمَّٗووُتسَيََْصتووك  َِّرَ تووَ َمَ ّٗووهتَخَّٕ ََََََ: لدد ق ازدد ؾت ط نددزٗ ايت 

ُتووو  و َََُّه ووووَرَ توووَ َس و َّٕمَ ّٗوووهتَوََتًَّووووطََو َََََََُّ ََْكووو ََّْو ََُّي أَُّضمسَََت ِّوووَرَي ووومَامَأَُّوَأَُّضمسَََت ِّووووَرََض

 .(1)صَطصتريام

 تووووَس َِّرََومَّّ ُّووووطعت تنَيَ ُّووووَ َيََْ ُّوووور َمَ ّٗووووه َمَّّك َْوووومٍّ تنَيََ: لدددد ق ازدددد ؾت طايز يددددكٖ 

 .(2)صَتَُّٕلَممطتهَّٕرََه ِّرءَخََََُّّٕسطََو ََُّيعّّ  مَ َمََِّّعَََّّّخّٕ َّٗ ُّ تَيّْ

ََوووطَََمََّّخوووَمف ََضأَُّيوووَ ه َرَََََََ: لددد ق ازددد ؾت ط  اذت ؾْدددٗ عًدددكٖ    ٓء ََّْق ُّوووََ َِّرَفُّوووَُّٕ مَ ًتووو أُّ

هتَ توووَ َمََّّكوووَم تَفُّوووَُّٕ مََ َهوووَ َََيَسمِّووو  وَ َخَََُّّٕووواََُّ ووو  وض َأُّقََ وووس ه َرَ ُّطَّٗوووُتسَي َغَشوووَََق ََُّوووََ

ََِْطَُّمَ ّٗووه َأَُّقَكووطَُّه ََََََََ ٓء ََّْق ُّووََمَّّخَََوو َّٕأِّوََُّئتوواََُُّّووَرَي َؤ تس ووممَفُّووعُّ ًتوو ْتووَ مَسَأُّ َرَمََّّخووَمف ََيوو ُّ ِّم ِّرَََتعَُّّّاتووَسَ َ

 .(3)صَو ُّطَ َ ََتاََُّق ََُّمَ ّٗهتََياتريام

َْووَ معَََُّووََ: لدد ق ازدد ؾت ط ايج وٓددٗ عًددكٖ   ََٓاووِ مَ َمرُّ َُهَِ ممََوخَّٕ ََيووعّّ تَََي َرََيوو

َْووَ مع ََيووَمسُّومََُّووَمَأُّطءه وورََََووطس وَ َفتووَِمرَُّقووَ معتََيَاووعَُِّّمَ ََقووَ َأُّطََِووطعت َِّرَوََُّووَمَ ُّووطط ممََََََََََ مرُّ

 .(4)صفتَ َِّرََ طَ ُّطَ  ِّممَخّٕ َّٗ ُّ تَيّْ

ََْ: لدد ق ازدد ؾت طايج يجددٗ عًددكٖ  َاووَس ََُّّٓ ُّووَ َ ُّووط َََُّ ِّووَرَفتووََِضي ووملَّٕمَ ّٗووهتَأَِّيووَمبَّٓ

َ مَمَ َّٗهََومََََّّمَ َمطلتَ ََوَ  َُّ َمَ َّٗهَ ُّثتريام  .(5)صَتَكَ َ ُّطَ ََيَ 

                                                           

 .17نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .18نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .19نّقٖ ا٣سماب  (3)
 .20نّقٖ ا٣سماب  (4)
 .21نّقٖ ا٣سماب  (5)
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َُمََََ: لدد ق ازدد ؾت ط ايكا زددٗ عًددكٖ   َْووَ مَعَ ُّووطَِّممََهوو وََُّكءووطََضأُّ َمَّّك َؤ تس وومَ َمرُّ

 .(1)صخّٕميططاطََوَ َا تَكاطَ طََوَقَ َططَمَ ّٗه ََوَضي مَِّه ََوَصَ َقَمَ ّٗه ََوَضي مَِّه ََوَ طََزمَسه َرَخّٕ َّٗ

ََوووطٌلََصوووَ  ِّممََ وووطَََََ: لددد ق ازددد ؾت ط ارت لهدددٗ عًدددكٖ    توووَ َمَّّك وووَؤ تستنَيَضّٕ

ََِٓووووه ََو تووووَسه َرََ ووووَ ََيَسَ متوووو  ََوَ ووووطَََوووو ءَِّممَََََ ََووووَََط َقطَهوووو  ومَمَ ّٗووووَهََق ََُّووووهتَفُّكتووووَسه َرََ ووووَ َ ُّ

 .(2)ص ََِ تييّْ

َُووو َّٕسَمَ ّٗوووهَ : لددد ق ازددد ؾت ط ايه ؾندددٗ عًدددكٖ   مَصءوووطست تنيَََتصتوووَ  تهَّٕرََََتََ

ًَووووووطَََأَُّوََي  وووووومَعََق ُّووووووََهَّٕرَخّٕ ءَمَ ّٗووووووَهَ ُّووووووطَ ًَُّةِّوووووومضامََ ٍَّعَمَّّك َسووووووطفت تنَيَخَّٕ َ َوي َْووووو

ْتَكاط  .(3)صَض

ُتيَ َ ُّةُّوو  ومََتَغووََمتهّٕرَََُّووَرََيَسووطَِّممَلَََوو امَََ: لدد ق ازدد ؾت طايهدد  زٗ عًددكٖ  َوَضسءَمَ ّٗووه َمَّٗوو

 .(4)صستنَيَمَّّ تَ طَلََو ُّطَ َمَ ّٗه َ ُّمّٕيًّطََق ّٕي امَو ُّةََُّمَ ّٗه َمَّّك َؤ ت
 فبعؼخ ثئس ِؼٛٔخ

وت يددٍك ق ٓددع ا٣ِق لددي ايهددىٗ ايكا زددٗ يلددٍذكٖ ِ زددؿ لزكهددٗ  سددؿ       
 . (5)امهٗ  يٍك ه ون هتٓملٗ  ا ايىٓري ، هم  عي ا ي إنش  

ِلددد ق ايملػددد قٕ لددد ق ايمٌدددكٕ عدددي عدددكِٖ ه ودددن علددد٘ ق ى ندددتٗ )
  سؿ.  يٍك لي ِلزٗ  ؿق لملن

                                                           

 .22نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .23نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .24نّقٖ ا٣سماب  (3)
 .25نّقٖ ا٣سماب  (4)
 .2/22عًّٓ ا٣ثك  (5)
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لدد ق لّندد٘  ددي عءملددٗ ِهدد وّا لددؿ ؾنددّا إؾت لددكٌْ وت لتدد ق قنددّق       
اا َددددل٘ اا علٓددددَ ِنددددلن عشٓددددٌّن علدددد٘ ايءتدددد ق ِؾيددددٌّن علدددد٘  

 .(1)(ايزّقٖ
ِنددملص ٌددفُ ايكتٓملددٗ  ً ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن         

  زح انتىفق  ي عمكِ وت نملزؽت قاهمل ٺ يلتمللٓ  ِيٓو يلشكب ِايءت ق.
ا دددي إندددش    ً عدددؿؾٌن  ق زددًّ ِوت قِاْدددٗ عدددي  ودددو  ِوت قِاْددٗ  

 غ ودد  ع دد ً  ددي لهددلن لدد ق:       ً عددؿؾٌن نددملزًّ ، لدد ق ا ددي نددزؿ :    
 غ ودد  لتدد ؾ  ددي نددلمٗ لدد ق:  غ ودد  ث  ددن عددي  وددو  ددي ل يدد  لدد ق:        

ِنددلن، عءدد يّا: ا زددح لزىدد    ِ يددَ ددد ٚ ودد ى إؾت ايددى ، َددل٘ اا علٓددَ    
 قد ١ ْزلمّو  ايءك ً ِايهىٗ.

عملزددح إيدددٍٓن نددملزؽت قدددد٢ لددي ا٣وُددد ق ْءدد ق  دددن ايءددكاٚ عدددٍٓن       
غددد ئ سدددكاه، هددد وّا ْءدددكًِٟ ايءدددك ً ِْتؿاقندددًّ   يلٓدددن ِْتزلمدددًّ،   
ِهددد وّا   يىٍددد ق ظتٜٓدددًّ   نتددد ٚ عٓٓدددزّوَ   نتهدددذؿ ِعتتٶملدددًّ عٓملٓزّودددَ       

 .ًِْىًِ  َ ايٶز ه ٣ٌن ايُ ٗ ِاي ءكاٚ 
ٍن عزكْدددّا  دددن  إيدددٓ ِندددلنِ يدددَ عملزدددجٍن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ   

عءتلدددٌّن لملدددن  ً ْمللغدددّا انتكددد ً، عءددد يّا: ايلدددٍن  لددد  عىددد  وملٓىددد   وددد  لدددؿ 
  ٘ قدددن سكالدد  غدد ق  وددو   يءٓىدد   عكْددٓى  عىدد  ِقْددٓن عىدد ، لدد ق ِ ادد

 .لي غل َ عٶزىَ  كلض ست٘  و فُ عء ق سكاه: عمت ِقب ايكزملٗ
ِندددددلن ٧غّاودددددَ: إً ِ يدددددَ عءددددد ق قندددددّق اا َدددددل٘ اا علٓدددددَ 

ّا ِإوٍددن لدد يّا: ايلددٍن  لدد  عىدد  وملٓىدد   ودد  لددؿ يءٓىددد           إغددّاوكن لددؿ لتلدد   
 .(2)عكْٓى  عى  ِقْٓن عى 

 ِه وّا لي لكاٚ ايءك ً غكدّا يلتمللٓ  ، ِلىٍن :
                                                           

 نّقٖ . (1)
 .3/514ايٶملء ت ايك ٙ / ا ي نزؿ  (2)
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 ، ٌِّ  لريٌن.(1)انتىفق  ي عمكِ  سؿ  ا ن عؿٖ ا٣ِق :
 . ذت قخ  ي ايُمٗا ايج ؤ :

سدددكاه  دددي للشددد ً  غدددّ  ه ندددلٓن، ٌِدددّ غددد ق  ودددو  دددي  ايج يدددح :
 ل ي 

 . عكِٖ  ي  مس ٚ  ي ايُلن ايهلمٔ ايكا ع :
 . و عع  ي  ؿْن  ي ِقل ٚ ارتماعٔ ارت لو :
 (2)ع لك  ي عٍريٖ لّؾت   ٔ  كك ايُؿْا ايه ؾى :

ٗ 37ِانتػتدد ق  ً عددؿؾ لتلدد٘  ٜددك لزّوددٗ )    ، ِلددىٍن (3)( لددي ايُددش  
هزص  دي لْدؿ  غدّ  دا ايىذد ق ي ْءتدن إـ ادك   دؽت ايءتلد٘ ، ِعٓدَ قلدا            

  ٕ  ِلع ِ َ دكاع ، عز ٍ إؾت  ً لتن ّْه ارتىؿ  . ، ع قاح
عىميددّا وت  ٜددك لزّوددٗ لّْددع  ددؽت  ق   ددا عدد لك ِسددكٖ  ددا نددلٓن    
، ٌِددٔ إؾت سددكٖ  ددا نددلٓن  لددكب ، علمدد  وميددّا  زجددّا سددكاه  ددي للشدد ً   
 كتددد ب قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت عددد لك  دددي ايٶ ٓدددن 

ق إؾت  سدددؿ  َدددش  َ عزدددؿا علددد٘   علدددن ْى دددك إؾت ايكتددد ب ، ِيكىدددَ  يددد   
 ايُش  ٔ سكاه عءتلَ.

ِانددن للشدد ً ل يدد   ددي غ يددؿ  ددي لْددؿ  ددي سددكاه  ددي دىددؿب  ددي     )
ع لك  ي غىن  دي عدؿٕ  دي ايىذد ق ِ لدَ للٓكدٗ  ىدن ل يد   دي عدؿٕ  دي            
لْددؿ لىدد ٖ  ددي عددؿٕ  ددي عمددكِ  ددي ل يدد   ددي ايىذدد ق. يددٍؿ  ددؿقا ِ سددؿا   

نددتٗ ِث٢ثددؽت يددٍكا  ِ ٜددك لزّوددٗ ِلتددن ّْلٜددف يددٍٓؿا وت َدد ك علدد٘ ق ى  
، ِسددكاه غدد ق ايُدددش  ٔ  وددو  دددي    (4)(لددي ا ذددكٖ، ِيدددٓو يددَ عءدددص   

                                                           

 .1/179دّالع ايهريٖ  (1)
 .1/179دّالع ايهريٖ  (2)
 .257او ك ادتمٚ ايّاسؿ ِايهتؽت  زؿ انت ٛٗ لي ٌفا ايهٯ ك ّ (3)
 .3/514ايٶملء ت ايك ٙ / ا ي نزؿ  (4)
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ل يدد  ، ثددن  سدد طّا   نتهددلمؽت ايهددملزؽت ِلتلددٌّن إ١ ث٢ثددٗ ، لددىٍن إثىدد ً   
 ه و  وت نكع ايءّه ، ٌِم :

 : عمكِ  ي  لٓٗ ايٓمكٕ . ا٣ِق
 : قدن لي ا٣وُ ق لي  ا عمكِ  ي عّ  .ايج ؤ 

حتددّه علدد٘ لزهددكك  َددش  ٍم  عدد لمل٢ عدد ـا ايءددّه      إـ يدد ٌؿا ايٶددري  
لٓددددكدؽت  ددددؿل ٍٛن ، عدددد  ٘ ا٣وُدددد قٕ إ١  ً ْء اددددن ايددددفْي لتلددددّا      

  َش  َ ، عء ان ايءّه ست٘ لتن ، ِ غفِا عمكِ  ي  لٓٗ  نرياٺ .
عهدد يُّ عددي لملٓلتددَ عدد غ ٌن  وددَ لددي لٓددك ع طلءددَ عدد لك  ددي ايٶ ٓددن   

٘  لددَ ، ِيددّ عددكٮ لددي     زددؿ  ً دددمٮ و َددٓتَ ِاعتءددَ عددي قلملددٗ ه وددن علدد      
ا٣َدددن سٓىمددد  علدددن  ءتدددن  َدددش  َ نتددد  ازدددك   دددفا انتّلدددف ِصتددد٘      

   عذّ ٗ .
ِيكددي َدد سملَ ا٣وُدد قٕ   دد٘ إ١  ً ْء اددن ، ٌِددن ظتددص يددكع ٺ  ً    

 ْملء٘ لزَ، ادتّاب ١ .
عتّددددَ عمدددكِ  دددي  لٓدددٗ إؾت انتؿْىدددٗ ، ِوت ايٶكْدددا ودددمق وت لّْدددع    

م١ لزدَ وت  دن هد ً عٓدَ ،     امسَ ايءكلدكٖ ِ لملدن قدد٢ً لدي  دا عد لك عىد       
ِهدد ً لددع ايزدد لكْؽت عءددؿ  لدد ً ِدددّاق لددي قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ     
ِ يددَ ِنددلن ِيكددي عمددكِ  ددي  لٓددٗ ي ْزلددن  ددَ ، علمدد  و لدد  عددؿا علٍٓمدد      

 عءتلٍم  ث قاٺ ٣َش  َ.
ِهددد ً عمدددكِ  دددي  لٓدددٗ لدددؿ يدددٍؿ  دددؿقاٺ ِلزكهدددٗ  سدددؿ ِيكدددي لدددع   

   َ ا٧ندد٢ه ٌددّ  ٜددك لزّوددٗ ،    انتًددكهؽت ، ِهدد ً  ِق لًددٍؿ يددَ  زددؿ ؾغّيدد
 ِ زجَ ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن عٓم   زؿ  كت ب إؾت ايىذ ئ.

علمددد  لدددؿه علددد٘ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  غددد ُ      
ايءُدددٗ ه للدددٗ ، ِلدددع يدددؿٖ لُدددٓملٗ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن 
  ءتدددن  َدددش  َ ايهدددملزؽت وت  ٜدددك لزّودددٗ اّلدددف عىدددؿ ايءتدددٓلؽت ، ِلددد ق      
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٣ؾْىٍمدد   ٕ  ؾعددع ؾْتٍمدد  ٣وددَ لتددن غٶدد  ، ِي ْىت ددك ستدد٘ لددؿِه  ددا     
عدد لك ْٶلملددًّ ايؿْددٗ ، ٌِددن ١ ْدد اًّ ١ِ ْٶلملددًّ ايؿْددٗ ٣ً لتلددٍم  دددمٚ   
لددي ثدد ق ، ِيكددي ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عتكددن   يزددؿق   
ِا٧وُدد   ستدد٘ يزددؿُِ ، ِافتدد  إقنددن  َددش  َ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا       

 يدَ ِندلن   ذتد ع لدي   دٔ ايد اٚ ل٢عدص ا٣ندىٗ ، ِلد ق  ودَ دد ق            علَٓ ِ
  ن .

ٌددفا عمددن   دد٘  ددكاٚ لددؿ هىددن     ِلدد ق َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن )   
          ُ ِلد     فا ه قٌ  لتػّعد  عمللد  ـيد    د   دكاٚ عًدا علٓدَ اغ د ق عد لك إْد 

 . (1) (ِنلن  هململَِ يَ  َ ب  َش ب قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
٪ً ٫ٓنٽ : ٩ِلٷ ق٩ س٩هٮ  ٰٚ ع٩لٷ٘ ع٩ لٯكٽ  ٫يٽ ايٶټ ٷ   ٫ي٪ ث٩  ٯٰن ْ٪ش٩كٮ ٪  ٩ىٯٔ  ٷ ٯٔ  ٩ك٩ا

٫ٌنٽ و٩ذٯؿ٫ ٩ِاٛٯصٯ  ٷ ـ٩ ٩ِ ٷو٫ت٪ن٫ لٯي٫  ٩ْك٫ع٩كٸن٫ ...    ٩ىٯٔ  ٸهٮ ايٹمل٩ىٯؽت٩  ٷيٷن٫ 
٩ِل٩  غ٩ٶٷ ٻ هٷز٩م٫ؿٯ  ٪ُ ٰٚ ... يٯٓ٪ػ٫ ٯك٩ ٩ٍكټن٫ ع٩ لٯك٭  ٯ ٷ ٯٔ  ٩ك٩ا  ا٩

ٗٷ  ًٽ  ٩ز٫ؿٯٕ ٷيٷ   ٷ ٫لٯ ٫ ق٩ ٯٓز٩  ـ٩ا ايٹم٩ه٩ عٯٔ ... عٷم٩   ٷس٫ؿ٩ث٫ن عٯٔ ايٹش٩ؿ٩ث٩ 
٩ِغ٩ يٸ  ل٩ دٯؿ٭ س٩كٷن٪  ٫ي٪ ن٩ز٫ؿٯ  ... ٰٚ  .(2) ٷ ٪ّ   ٷ ٪ّ ايٹش٪ك٪ِبٯ  ٷ ٪ّ  ٩ك٩ا

      ٪َ ٫ٓددنٽ ، عٷٶٷز٩ى٩دد ٗٸ  ٫ددي٪ ع٩دد لٯكٽ  ٫دديٽ ل٩ يٯددٰ  ع٩لٷدد٘ ع٩دد لٯكٽ  ٫دديٽ ايٶټ ٷ عٷش٩م٩ددن٩ ق٩ ٯٓز٩دد
٩ّلٷددع٩ عٯددٔ   ٩ٌددف٩ا ع٩م٩ددن٪  ٷ ٯددٔ     ٯدد يكٮل٫ضٽ عٷ َٯ عٷءٷدد ق٩  ٩ِلٷددع٩ ع٩ددي٫ عٷك٩نٯدد ٩ِ  ٪ُ ٩ّا ُٯ عٷ ٷي٫دد عٷػٯددفٯ

ْٯددٔ         ٫ٌ عٷه٩دد ٷق٩ٙ ق٩ ٹ ٫ً  ٷعٯدد ٩ِإٽ َٯ  ْ٪ت٫ددمل٩ز٩يٮ  ٯدد ٫ً  ٷل٪ددن٫ عٷددؿ٩لٯٔ يٯز٩مٮددٔ ، عٷلٷدد   ٰٚ ، إ  ٩ددك٩ا
ٔٮ ٩ٔ إيٷ  .(3)عٯٓم٩   ٸاٯ

اددكٙ نتدد ـا  قنددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  َددش  َ يلتمللٓدد    
ٌددفا ا٧قندد ق  دد يّسٔ  ه ا٧دتٍدد ؾ ، ٌِددن هدد ً ْزلددن  وٍددن    ٌِددن هدد ً 

 نٓءتلًّ ، ادتّاب لي ِدُّ :
                                                           

 .2/17عًّٓ ا٣ثك  (1)
 .3/383ايكِ  ا٣وف  (2)
 .3/383ايكِ  ا٣وف  (3)
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 قنددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  َددش  َ إؾت  ٌددن     ا٣ِق :
صتدؿ  ىدد ٚ علدد٘ عٍددؿ ِدددّاق ِاذتدد ع لدي   ددٔ  ددكاٚ عدد لك  ددي ل يدد  ِهدد ً   
ْلءددص ل٢عددص ا٣نددىٗ ، ٌِددّ نددٓؿ  ددا عدد لك  ددي َزُددزٗ ، ِهدد ً إـا     

عكنددَ َِددن ا ٍ لدد  لؿلٓددَ إؾت ا٣ق  يٶّيددَ ، ِيءددص ل٢عددص        قهددص
 ا٣نىٗ  ل قٖ عل٘ ايًذ عٗ ِانتؿاِلٗ عل٘ اي كِنٓٗ .

ِ زدددح ل٢عدددص ا٣ندددىٗ وت ْدددّه إؾت ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ        
ْهدد يَ ايددؿِاٚ لددي ِدددع  ٶددي  ددي  ؽ يددَ عملزددح إيٓددَ عكددٗ عهددن       ِنددلن 

 .(1)عهء ُ ع ٙٚ
اق  دددي عمدددكِ ايءٓهدددٔ ِيءملدددَ    ِ ِق لدددي يءملدددَ ل٢عدددص ا٣ندددىٗ ؾق   

ايددكِْن ِـيدد  وت ْددّه ايهددّ  ً ٌِددّ لددي  ْدد ه ايزددكب  غدد قت  ىددّ عدد لك   
 .عل٘  ا ـتٓن ِْملٗ ِقٛٓو ْملٗ سه ً  ي ِ كٖ 

ع نددكُ ْمْددؿ  ددي ايُددزا عدد لك  ددي ل يدد  عًددؿ علدد٘ ؾقاق  ددي عمددكِ   
 . ايءٓهٔ
عءدد ق يّيددؿُ  غىددَ عددا عٶزىددَ عتشددّق عددي نددكدَ إؾت دىددص ايؿا ددٗ     

 .ثن ذتءَ 
عءد ق ١ ىددَ ا٥غدك  غىددَ عددا ع زدن لجددن ـيدد  عءد ق ؾقاق لدد  ٌددفا إ١     

 .(2)ل٢عص ا٣نىٗ عغلملن علَٓ
علملددَ ٌددفا ا١نددن ، ِلددؿه   ددٔ ايدد اٚ علدد٘ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ       
ِ يدددَ ِندددلن  تملدددّ  وت ايهدددىٗ ايت ندددزٗ يلدددٍذكٖ عزدددك  علٓدددَ ا٧نددد٢ه    

ءدد ق ايددى  :  عدد لتىع ، ثددن اٌددؿٙ اؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ع   

                                                           

 .4/674ا١َ  ٗ وت ـتٓٓم ايُش  ٗ  (1)
 .2/89ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ  (2)
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، ِاددّع٘   ددّ ايدد اٚ وت لّْددع ْهددم٘ اي ددّقٖ   (1)إودد  ١ وءملددن ٌؿْددٗ لًددك  
 لي ؾْ ق  ا ع لك.

هددد ً ٌدددفا ا٧قنددد ق  ددد يّسٔ ، ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت لّيدددَ   ايجددد ؤ :

َََََ*مََّّهوووَم َََيسَّوووَِّقووو َََوَ وووطََازددد ؾت ط  َْ ٌَِي وووم َْووو ، (2)صخَّٕ َه وووَمَخّٕ ََّٗو

 ِيٓو ادتٍ ؾاٺ.
انتػتدد ق  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ١ ْزلددن سددؽت   ايج يددح :

 ِّووََُ َُّأَُّ  توواََِّتَسةّّاتووََِطةّّْاووطََو ََُّضوو ًّمَخّٕ ََّٗ ووطَََََ زددجٍن  دد وٍن ْءتلددًّ ، ِوت ايتىمْددن ط  

َطووطًََووطَََمَ ّٗووه َوََُّووَمَ ِّسووف َأَُّق ُّوور َمَّّغَََووَ َ َُّيووَ  َّّثَ   َ تووَ َمَّّخَََوو ََّٕوَ ووطََ اءووستَِمَاُّوومَ َخَّٕ َأَََََُّ

ُتيٌ َوَََشتريٌََت َُّم َّٖي َؤ تس مَ   .(3)صخّٕ ََّٗط

ِي غتددتِ لتددن نددملزؽت لددي انتهددلمؽت وت ِالزددٗ  ٜددك لزّوددٗ إفتدد  اكددكق   
 ا٣لك هم  عي   ٔ نزٓؿ ارتؿقٕ لي دٍ ت :

 لتن نملزؽت لي ايُش  ٗ وت لزكهٗ  سؿ . ا٣ِؾت :
 ّْه  ٜك لزّوٗ ، هم  اءؿه . ايج وٓٗ :
 ّْه ايٓم لٗ . ايج يجٗ :
 ّْه دهك   ٔ عملٓؿ . ايكا زٗ :

ِ يددَ ِي ظتددؿ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    ِعددي  وددو وت سددؿْح :   
ِهدد ً  وددو ْءددّق   ،  ٜددك لزّوددٗ   ِ٘نددلن علدد٘ لتلدد٘ لدد  ِدددؿ علدد٘ لتلدد    

 وددمق اا لك ودد  لك ودد ُ ستدد٘ وهددؼ  لغددّا لّلىدد  اودد  يءٓىدد  ق ىدد  عكْددٔ عىدد      
 .(4)ِقْٓى  عىَ

                                                           

 . 2/89 و ك ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ  (1)
 .4-3نّقٖ ايىذن  (2)
 .188نّقٖ ا٣عكا   (3)
 .36/104ا قْؼ ؾلًا  (4)



 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

 لبْٔٛ زؤ٠ب إٌجٛح
يءددددؿ دزددددن اا ايكْٟدددد  قلتددددٗ ِيٶ دددد ٺ لىددددَ ازدددد ؾت علدددد٘ ايىدددد ى  
ِاُددددّّ ايكْٟدددد  عدددد ً ايىهددددملٗ  ددددؽت ايىدددد ى ِا٣وملٓدددد ٚ ٌددددّ ايزمددددّه   

 ِّووََُخّٕطءَكووطَأَُّطووطََََشووٌ َََِارتُددّّ انتٶلددا ٌِددن ٌددّ لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾت ط    

ْتووٌ َفَُّكووَ َ ُّووطَ ََي َََََََ ِءَأُّطءَكووطَخَُّّٕه  ِّووَرَخَُّّٕووٌهََوم ََََْكووَََََُ تووَث ِّ َِّرَي وومَََْخَُّّٕوو َ ووممََت ُّووطَََضٍََّووهتَفُّ ّّ

َْ ام ٓاطََو َُّي َش ّٕ ََّّتْتَِطَسبتَضٍََّهتَأُّ  . (1)صَقَكيََّْصطَت

ادتددّاب وزددن ، عكْٟدد  ا٣وملٓدد ٚ يددزملٗ لددي ايددّسٔ إؾت د وددص ايكْٟدد        
ايُدد ؾلٗ ايدد  ًْددى  عٍٓدد  ايددى  ِغددريُ لددي ايىدد ى ، ١ِ ختددتِ ٌددفُ        

ُدد ؾلٗ يل  نددا ِاي دد دك ، ِلددي  ايكْٟدد    يُدد ذتؽت ، عءددؿ ادد أ ايكْٟدد  اي 
 ِدٌٍّ  هن لي :

 قْٟ  ايملً قٖ . ا٣ِؾت :
 قْٟ  ا٧وفاق . ايج وٓٗ :
 ايكْٟ  ا ملّ ٗ . ايج يجٗ :

مسزدددن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ل يدددن  ه هىدددؿ ايكزملٓدددٗ ِعدددي  
ّٮٖ ِ ءٓن انتملًكات .  ِنلن ْءّق : ـٌملن ايىمل

ِ غددكز ا ددي   ددٔ يددٓملٗ ِلهددلن ِ  ددّ ؾاِؾ ِايىلددفٕ ِا ددي ل دددٗ        
إـا  :ِنددلن ِ يددَ عددي   ددٔ ٌكْددكٖ لدد ق : لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    

الددىب ايملدد ً ي اكددؿ قْٟدد  انتدد٠لي اكددفب ، ِ َددؿلٍن قْٟدد   َددؿلٍن    
سدددؿْج ٺ ، ِقْٟددد  انتهدددلن ددددمٚ لدددي ندددتٗ ِ ق زدددؽت ددددمٚاٺ لدددي ايىملدددّٖ ،      

 لددي (2)حتمْىدد ٺ  ايُدد ذتٗ  ًددكٙ لددي اا ، ِايكْٟدد   ِايكْٟدد  ثدد٢خ . ع يكْٟدد
 .ايًٓٶ ً ، ِايكْٟ  هت  عتؿخ  ٍ  ايكدن و هَ 

                                                           

 .110نّقٖ ايكٍف  (1)
 .21/229لهىؿ  لتؿ  (2)
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ِإـا ق ٙ  سددؿهن لدد  ْكددكُ علددٓءن ِيٓت ددن ١ِ عتددؿخ  ددَ ايىدد ى ،         
ِ سددص ايءٓددؿ وت ايىددّه ِ هددكُ ايغددن ، ايءٓددؿ ثملدد ت وت ايددؿْي . ِي دد  ا ددي    

يددد ٚ ، ِإً ق ٙ ل ددددٗ : عدددإـا ق ٙ  سدددؿهن قْٟددد  ازذملدددَ علٓءُدددٍ  إً    
 .(1)يٜٓ ٺ ْككٌَ ع٢ ْءَُ عل٘  سؿ ِيٓءن ُْلٔ

ِعدددي   دددٔ ندددزٓؿ ارتدددؿقٕ  ودددَ مسدددع ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  
إـا ق ٙ  سددؿهن ايكْٟدد  عتملٍدد  عإفتدد  ٌددٔ لددي اا علٓشمددؿ        ِنددلن لدد ق : 

ٙ غدددريُ هتددد  ْكدددكُ عإفتددد  ٌدددٔ لدددي       اا علٍٓددد  ِيٓشدددؿخ  ٍددد  ، ِإـا ق  
لددددي يددددكٌ  ١ِ ْددددفهكٌ  ٣سددددؿ عإوٍدددد  ١   ايًددددٓٶ ً ، علٓهددددتزف  دددد ا  

 .(2)آكُ

َََٓووطبتَمَوو ُّطَََطََوفتووَِمطلتووَ بتَ َُّ ََِوو تيََََََُِوت لّيددَ ازدد ؾت ط  َُّه ووَرَمَِّّ َشووَ  َفتووَِمَّّ

 :عددي عملدد ؾٖ  ددي ايُدد لن لدد ق   ، قِٕ )(3)صَت ُّ تَكووط تَمَ ّٗووهتَ ََتوواَُّه ووَمَمَّّةُّووَمز َمََّّْمتووَر َََ

لّيددَ ازدد ؾت  ددن ايملًددكٙ   ندد ين قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن عددي  
 .(4)(وت اذتٓ ٖ ايؿوٓ  ل ق : ٌٔ ايكْٟ  ايُ ذتٗ ْكاٌ  انت٠لي  ِ اكٙ يَ

ََطقتوووٌَُِسٓىمددد   غددد  اا عدددم ِددددن انت٢ٛكدددٗ عىدددؿ غلدددا  ؾه   ودددَ ط 

، ع وددَ نددملش وَ   دد٘ إ١  ً اُدد سص ٌددفا ارتلٓ ددٗ      (5)صفتووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّوو َّْ

ايكيدددد ؾ ِاي دددد٢ع ، ِلىددددَ ايكْٟدددد    ايملًدددد قٖ ِا٧وددددفاق ، ِا ؿاْددددٗ إؾت  
ايُددد ذتٗ ِلدددي ا٥ْددد ت وت انتءددد ه  ً ايكْٟددد  ١ اٶلدددص  دددفااٍ  عءددد، إفتددد    

 اكًّ لى نملٗ يلؿع ٚ لي دٍ ت :
                                                           

 .5/253ايؿق انتىجّق  (1)
 .5/253ايؿق انتىجّق  (2)
 .64نّقٖ ّْوو  (3)
 .2/410ارت لً ا هري  (4)
 .30نّقٖ ايملءكٖ  (5)
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اجملٓدددن ِاىذدددم قْٟددد  ايملًددد قٖ ، علدددٓو لدددي ل٢للدددٗ  دددؽت        ا٣ِؾت :
ايكْٟددد  ِحتءدددا لُدددؿالٍ  ارتددد قدٔ إ١  ً اكدددًّ يدددزملٗ لدددي ايدددّسٔ ،    

 ٚ ِ  يددؿع ٚ ْءددكب اا ايملزٓددؿ ، ِْٓهددك ايزهددري   ٌِددّ  لددك ْى ددكؾ  ددَ ا٣وملٓدد  
 عءؿ ْتن ٌفا ايتشءا  لٶف ِعٓن لي اا عل٘ ع لٗ ايى ى.

َدددك  قْٟددد  ا٧ودددفاق ِؾعدددع اْدددكاقٌ  ِانتىدددع لدددي حتءدددا     ايج وٓدددٗ :

ٓ ووممَمَ ّٗووه ََ ووطََيَشووطَ ََوي ثَِتووف َََلُددؿالٍ  ، ٌِددن ٌددّ لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط    َيَك

 ، ادتّاب وزن .(1)صعتَوقتَس َِ َأِّ َُّمَّّ تَ ط

ِ ِق لددد   دددؿ  ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن وت  زجتدددَ     
ايكْٟدد  ايُدد ذتٗ عكدد ً هددجري ايكْٟدد  ، ١ِ ْددكٙ قْٟدد  إ١ اىذددم لُددؿالٍ  ،   
ِحتءءدددن  عكاؾٌددد  ، يملٓددد ً قنددد يٗ ٌِدددٔ  ً ٌدددفُ ايكْٟددد  عدددكمل ايدددّسٔ     

        ِ  يددَ ِلءؿلددٗ يددَ ، ِعٓددَ اهددلٓن ِاَدد٢ع يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ 
ِنددلن يلىملددّٖ ِايكندد يٗ ، إـ  ً  لددك ايددّسٔ ِايتىمْددن ع ددٓن ، عٓػ ددف       

َََِووَّٖاا عددم ِدددن عددي قنددّيَ ، لدد ق ازدد ؾت ط َُمَمَّّ ِّووَ َْ ََق ُّووََ َُّووَمَأَُّط َََّّسووطََهوو

ََووووو َّٕ َهطََت سءوووووطََََُّّّْٕ ّٗه ووووورََََ ًتوووووْاطَ  َ َصووووو ٍّقاطَ توووووَ ََلَشوووووََ تَمَ ّٗوووووهتََو ت ّّووووواَُّمرَُّ َثوووووطل ََط َََُّ أَُّيَ وووووه ََلط

 .(2)صَيَ ةُّ ّٗ  وَ 

ِايكْٟدد  لددي عدد ي ايغٓددص ، ِاكًددف سءٓءددٗ ،   وٍدد  يٶددف لددي عىددؿ    
اا علددد٘ ايزملددد ؾ كتٓزددد ٺ ، عددد٢ غتدددتِ   ٧وت ددد مل لدددي ايكْٟددد  َددد سملٍ      
ِسددؿُ ، إفتدد  ْكددًّ ايى ددع  عددن ، وزددن لددؿ اكددًّ ايكْٟدد   ْددغ خ  سدد٢ه ،  
ه همدد  ِِقؾ وت لّْددّمل قْٟدد  للدد  لُددك  ْدد ه ايددى  ّْنددف علٓددَ ايهدد٢  

 ِعذم ايى ى عي ا ِْلٍ .

                                                           

 .39نّقٖ ايكعؿ  (1)
 .21نّقٖ اذتًك  (2)
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َْووويُّ َّٖهمددد  ِقؾ ي ددد  ط  ، لدددكٖ  غدددكٙ وت ايءدددك ً  ءّيدددَ    (1)صأَُّضوووَغطأ َأُّ

ًَووووطقتٌ َفُّ ََّّعّّ تَسووووطََت َيووووَ َ َُّكووووطَأَِّضيتووووََََُازدددد ؾت ط َْوووويُّ َََّٖووووََُمفَّّ ووووَ مِ َََووووََُه ووووَمَ ََووووََُ ُّووووطَِّممَأَُّضووووَغطأ َأُّ

ايكْٟدد  ِا٣سدد٢ه  ، يكلددٔ ايك دد ق ايددّسٔ ي٤وملٓدد ٚ   وددَ لددي   (2)صمرُّوءَِّوومَ 

 ِا٣  طٓن اي  ١  َن    ، ١ِ اؿق عل٘ ايّسٔ ِايىملّٖ .
ٌِددن ا٧ْددكاب  دد ذتك  ) ددن(  عدد٢ُ اوتءدد ئ  ه إ ٶدد ئ ، انتػتدد ق      
ٌددّ ا٣ِق ِانتددكاؾ لددي ا٧ْددكاب ا٧وتءدد ئ ٌددّ ا٧وتءدد ق لددي غددك  لملددن   

 اذتك  ) ن( اؾت غك   غك دؿْؿ  زؿُ .
   َ ِعددؿه ايغدد ٚ  ِ إلاسددٗ انتزىدد٘    لددع إ ءدد ٚ اذتكددن ايهدد  ا علدد٘ س يدد

َوَ  ُّوووَ َمَيوووَرَضٍََّوووهتَََ* ُّوووَ َأُّفّّ ُّوووَحََ وووَ ََ َ  ّٗوووَََايهددد  ا ، همددد  وت لّيدددَ ازددد ؾت ط 

َََٓووطبَُّمَوو ُّطَََطََََ*فَُّصوو ََّٗ َََ*ََووََُ  ووَؤثت  وَ َمَّّ ََووََُ، ِلىددَ ط(3)صَومطلتووَ بَِّلَََووٌ ََوأََُّ ُّوو

 .(4)صَتَئَسط ََُّتَكطَ ُّطط ممَفتَهتََيَكَ   وَ 

  ا٧ْدددكاب ا٧ ٶددد ئ عٍددّ ايزدددؿِق لدددي لّْددّمل إؾت  غدددك لدددع    لدد  

ََُمَوو ءََْك  َوََُّوو امََََا ٶدد ق انتّْددّمل ا٣ِق ، همدد  وت لّيددَ ازدد ؾت ط    َو ُّووطَِّممَم ءَخوو

َٓطَطه َََََُقتَِطٌسَ   َّّ   مَ   .(5)صي َِ

ِلددي  ددؿْع َددىع اا عددم ِدددن وت ا٧وهدد ً ايددىا  ايىدد ى كتٓزدد ٺ      
 لي دٍٗ ايكْٟ    لّق :

                                                           

 .44نّقٖ ّْنف  (1)
 .5نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (2)
 .17-14نّقٖ ا٣عل٘  (3)
 .63نّقٖ اذتذك  (4)
 .26نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (5)
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ايكْٟدد  ايُدد ذتٗ ، ٌِددفُ ايكْٟدد  لددي ايكلددٔ انتًددك  ايددفٕ      : ا٣ِؾت
ْكددًّ علدد٘ لكااددص لت  ِاددٗ لددّٖ ِْددز  ٺ ، عكددن اوهدد ً ـهددكاٺ  ِ اوجدد٘         
١ ددؿ  ً ْددكٙ قْٟدد  َدد ذتٗ لددي غددري ل٢للددٗ  ددؽت ا٧قتدد ً ِايكْٟدد  ايُدد ذتٗ 

 لع اغت٢  وت ايكن ِايكٓف ِا٧از   لي ايكْٟ  .
ايكْٟددد  هتددد  عتدددؿخ ا٧وهددد ً و هدددَ وت انتىددد ه ِغتٶدددك علددد٘      ايج وٓدددٗ :

ايّددددّؾ ايدددفٌا وت سددد ق ايٓء دددٗ عرياهدددن وت عددد ي ايتُدددّق عددد ـا وددد ه    
ا٧وهدد ً  ددكل عدد ي انتجدد ق ِارتٓدد ق ، يددفا لددؿ ْددكٙ ا٧وهدد ً و هددَ وت انتىدد ه   
ٌِددّ ْءددّه  ددملزض ا٣عزدد ق ،  ِ ْددكٙ ا٣لددّات ايددفْي إـا  غدد ِا عددي        

عدد ي ارتلددّؾ ، يتكددًّ قْٟدد ٌن ِ غملدد قٌن    يددٝ عٍددّ َددؿ  ٣وٍددن لددي    
لددي ايُددلٗ  ددؽت  ٌددن ايددؿوٓ  ِ ٌددن ا٥غددكٖ ، ِاددفهرياٺ يلىدد ى  تءددّٙ اا     

 عمي ه ً ايّٓه لي  ٌن ايؿوٓ  ْكًّ غؿاٺ لي  ٌن ا٥غكٖ.
قْٟددد  ايهدددّٚ ِاذتدددمً لدددي ايًدددٓٶ ً   يّنّندددٗ يٓشدددمً       ايج يجدددٗ :

ط َََُّ ِّوووَرََقووو  وٌَّخّٕ ءَمَشءوووَََُّّا٧وهددد ً ٌِدددّ لدددي عمّلددد ت لّيدددَ ازددد ؾت ط  

 ، ِاهم٘  ْٓ ٺ اذتلن(1)صفُّط ءختُ وِ ََق  وًّم

َٯ   ِعددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن :   ٗٸ لٯددي٫ ايلټدد ُٮدد يٯش٩ ٩ْدد  اي ٫ٟ ايكٮ
٩ٓى٫ ٸددح٫ ع٩ددي٫      ٬ٜ  ، عٷلٹ ٫ٓ ٩ٍدد  ي٩دد ُ٪ لٯى٫ ٩ْكٹددك٩ ٩ْدد   ٫ٟ ًٽ ، عٷم٩ددي٫ ق٩ ٷٙ ق٪ ٫ٓٶٷ  ًٮدد ٩ِايٹش٪لٹددن٪ لٯددي٫ اي

٩ِيٹ ُٯ ث٩لٷ ث٬دد  ،  ٩ٍدد      ٩ْه٩دد قٽ ٩ِيٷدد  ْ٪ػ٫ملٯددك٫  ٯ  ٪ُ ٓ٪ددكٮ ٩ٍدد  يٷدد  ا٩ ًٽ عٷإٽوٮ ٫ٓٶٷ  ًٮدد َٯ لٯددي٫ اي ـ٫  ٯ ٷيلټدد ّٮ ٩ٓت٩ز٩دد
  ٷس٩ؿ٬ا .
٩ٍدد  إيټدد  ل٩ددي٫ ْ٪شٯددصٮ ِ ٩ ٷل٩ددك٩     ٩ِيٷدد  ْ٪ػ٫ملٯددك٫  ٯ ًٯددك٫  ٗٺ عٷلٹ٩ٓه٫ت٩مل٫ ٩ْدد  س٩ه٩ددى٩ ٫ٟ ٫ً ق٩ ٷٙ ق٪ ٩ِإٽ

٩ً َٯ ايټدددفٯٕ هٷددد  ّٮق٩ ع٩دددي٫ د٩ى٫ملٯددد ٩ْت٩ش٩ددد  ٫ً َ٪  ٷ ٌ٪ددد ٫ً  ل٩دددي٫ ق٩ ٷٙ ل٩ددد  ٩ْكٹك٩ ُ٪  ٷ ٩ِ ٷل٩دددك٩ َٯ  ٫ٓددد ع٩لٷ
َٯ لٯددي٫     ٫ً ٩ْه٫ددت٩زٯٓف٩  ٯ ٷيلټدد ٩ِ ٷ ُٯ  ٩ْى٫ ٸددح٩ ع٩ددي٫ ٩ْه٩دد قٽ  ٫ً ٩ٚ  ٷ  ٩ٓ ٗٯ  ٷي٫دد ُ٪  ٯػ٩م٫ه٩دد ٩ٔ عٷدد ٷل٩ك٩ ٩ُددلټ ٪ْ

٩ٍ   ٷس٩ؿ٬ا  ٫ً يٷ  ْ٪ػ٫ملٯك٩  ٯ ٩ِ ٷ ًٽ  ٫ٓٶٷ  ًٮ  .اي

                                                           

 .6نّقٖ ع طك  (1)
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٩ِل٩ت٩دد٘         ٩ُددلټٔ ،  ٪ْ ٩ْءٸددّه٩   ٫ً ٩ِ ٷ َٯ  ٫ٓدد ٩ً ع٩لٷ َٯ ايټددفٯٕ هٷدد  ّٮق٩ ع٩ددي٫ د٩ى٫ملٯدد ٩ْت٩ش٩دد  ٫ً ٩ِ ٷ
.  ٩ٌ ٩ْؿ٫عٷع٪ ي٩كٮ ٩ٌف٩ا  ٗٸ  ٩ن٫  ٩ٌ ٩ْ  ايٹم٩كٹك٪ِ ٫ٟ ُ٪ ايكٮ ٓ٪كٮ ـ٩يٯ ٷ يٷن٫ ا٩  عٷز٩ن٩ 

٩ِلٷز٩دن٫            ـ٩ا ع٪ملٮدك٩ت٫  ٩ْد  ع٩لٷد٘ قٽد٫دنٽ طٷد ٛٯكپ ل٩د  يٷدن٫ ا٪ز٩ملٮدك٫ ، عٷدإٽ ٫ٟ ٩ِيٷد    ٩ِلٷ ق٩ ايكٮ
ـٯٕ ق٩ ٹٕ  ٫ِ ٩ِاؾٮ  ٷ ٩ٍ  إيټ  ع٩لٷ٘  ُٮ  .(1) ٩ْءٸ

ٌِددن قْٟدد  ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ددؿغّق انتهددذؿ   
 اذتكاه لي ايكْٟ  ايُ ؾلٗ ، ادتّاب وزن ، ِلي ِدُّ :

 اوٍ  قْٟ  َ ؾلٗ . ا٣ِق :

َضي وومَُّه ََُّ ُّووَ ََصووَ َقَمَ ّٗووه ََايكْٟدد  لددي اا عددم ِدددن يءّيددَ ازدد ؾت ط   ايجدد ؤ :

َٓ م توووونَيََََ ًَووووطَََمَ ّٗووووه َْ تووووستنَيَ   َٓووووَ مَ َخَّٕ َ ُتَ َمَّّ ٍََََُِّّّٓ ووووَ ل  ِّ ءَمََّّكَاوووو مَ َُّؤَيووووطََتووووطَّّ

ََُْوووََُ توووَ َس و َّٕ ََتووواََُّ ض َ وَيووو َِّرََو   ُّصٍّووو ّٕيَ َ ََُّ َخوووطفِّمَ َفَُّْ توووَرََ وووطََُّوووَرَ ََْ ُّك وووممَفُّ

ٓاووطَ ُّ ّٕيِاووَط م ِحتءددا ايكْٟدد  وت عدد ه  ، ِاتٓددمي ا٥ْددٗ  عدد٢ُ َددؿ  اىذدد  (2)صفَُّ 

ايءٓدد ٚ يملٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ ظتددّل  ً ْملٶدد  حتءددا ايملًدد قٖ ِاي ددكز حبكمددٗ       
 لي عىؿ اا.
 إوٍ  لي ايّسٔ. ايج يح :
 اوٍ  قْٟ   ً قٖ . ايكا ع :

 إوٍ  سا َِؿ  . ارت لو :
ِهمددد  لددد ه ّْندددف علٓدددَ ايهددد٢ه  ت ِْدددن قْٟددد  انتلددد  ، عددد ً قْٟددد   

  َ ِنددلن  ع ددن  ثددكاٺ ِو زدد ٺ ٣وٍدد  ـهددكت    ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يدد
 وت ايءك ً لي دٍ ت:

                                                           

 .2/419لاؾ انتز ؾ  (1)
 .27نّقٖ اي تض  (2)
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قْٟدد  غدد ي ايىملددٓؽت و هددَ علددن ادد ت ايكْٟدد  يغددري ايددى  ، إفتدد       ا٣ِؾت :
 ه ون يلى  قْٟ  ِا ٢ِْٺ .

 لي ا٧عذ ل وت انتء ه زتٝ غ  ايكْٟ  وت ايءك ً . ايج وٓٗ :

ُتَ َََُّ وووَ ل  ِّشت طملدددٗ ا٥ْدددٗ يلمهدددلمؽت ِانتهدددلم ت ط   ايج يجدددٗ :  ءَمََّّكَاووو

َٓ م تووونَيَض َ وَيووو َِّرََو   ُّصٍّووو ّٕيَ َ ََُّ َخوووطفِّمَ َََ ًَوووطَََمَ ّٗوووه َْ توووستنَيَ   َٓوووَ مَ َخَّٕ َ مَّّ

ٓاطَ ُّ ّٕيِاط ََََُُْ تَ َس و َّٕ ََتاَُّفَُّ   . (1)صفَُّْ تَرََ طَََُّرَ ََْ ُّك ممَفُّ

ٌِدددن انتدددكاؾ ـات ايدددؿغّق وت عمدددكٖ ايءٓددد ٚ  ه  ودددَ عددد ه ِيددد لن   
 اي٢سءددٗ ، انتػتدد ق ٌددّ ايجدد ؤ ، عدد٢ غتددتِ لّْددّمل ا٥ْددٗ   دتمٓددع ايهددىؽت

 زمدددكٖ ايءٓددد ٚ إفتددد  ًْدددمن  ٓددد ً حتءدددا عدددتض لكدددٗ ، ِاندددتؿالٗ سدددر       
 انتهلمؽت ِانتهلم ت يلملٓن اذتكاه إؾت ّْه ايءٓ لٗ.

 عمي إعذ ل ايءك ً  ء ٚ ِلؿؾ  سك لَ .
ٌِدددن ادددؿق ِختددد  ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ علددد٘ عدددتض لكدددٗ وت ايهدددىٗ ايج لىدددٗ     

،  ه ظتدددّل ايءٶدددع ِاي ُدددن وت ندددا ايزمدددكٖ ِاذتدددر ، انتػتددد ق  يلدددٍذكٖ 
 ٌّ ا٣ِق .

ِاءدددؿْك ا٥ْدددٗ يتدددؿغلي انتهدددذؿ اذتدددكاه إً يددد ٚ اا هدددن عددد ه ،       

ص إـ  ً عمدددكٖ  ََُّ َخوووطفِّمَ ِْدددؿق علٓدددَ لّيدددَ ازددد ؾت وت ا٥ْدددٗ و هدددٍ  ط   

ايءٓدد ٚ ١ ختلددّ لددي غددّ  ِغًددٓٗ لددي ه دد ق لددكٌْ ، ِإدٍدد لٌن علدد٘    
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ، ِإقاؾٖ  زدددض انتددد هكْي ايدددى  َدددل٘ اا 

ِايهدد ٍ ٚ لددىٍن ايءٓدد ه   غتٓدد ق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن     
 غ َٗ ِ وَ ِ َش  َ يٓو لزٍن ن٢ع ه   .

 ِاءؿْك ا٥ْٗ : ١ خت عًّ وت هن ع ه . 
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يءددؿ آددمىن ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ا٧غملدد ق   وءٶدد مل ارتددّ  ِاي ددممل ايددفٕ         
، ِ لمٍددددن يلملٓددددن اذتددددكاه ِانتهددددلمؽت ِايىدددد ى   ْهددددململَ ه دددد ق لددددكٌْ

 كتٓز ٺ.
ِيددددّ ؾاق ا٣لددددك  ددددؽت  ددددؽت ا٧طدددد٢  ِايتءٓٓددددؿ وت ؾغددددّق انتهددددذؿ 

 اذتكاه ، ع ٣َن ٌّ ا٧ط٢  .
إـ خت طددص ا٥ْددٗ  عدد٢ُ انتهددلمؽت وت هددن ْددّه لددي  ْدد ه اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ       
ِإؾت ْددّه ايءٓ لددٗ  دد ً اا لددؿ ا ٓددن علددٓكن ِدزلكددن اددؿغلًّ انتهددذؿ    

 كاه لزتمكْي ِسذ د ٺ .اذت
يءدددؿ هددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ْتّدٍدددًّ 
إؾت ايملٓددن اذتددكاه لمللددٗ وت َدد٢اٍن متددو لددكات وت ايٓددّه ،  لدد  ا٥ْددٗ        

  ع٢ُ عتػ  عي ل وًّ لي ا٧قاؾٖ ايتكّْىٓٗ لي ِدُّ :
 : ل وًّ اوءٶ مل ١ِْٗ ايك  ق عل٘ ايملٓن اذتكاه . ا٣ِق
ًّ إهدددكاه اا يلمهدددذؿ اذتدددكاه ، ِعءّ دددٗ لدددي ْتزدددؿٙ : لددد وايجددد ؤ 

٬ًدد  لىزددّا ايددى  َددل٘ اا    علٓددَ ِعلدد٘ عمدد قُ )  عددي ا ددي عملدد ى:  ً لٸك٩ْ
٩ِل٩ددي٫  }علٓددَ ِنددلن ايُدد٢ٖ عىددؿ ايكزملددٗ وت انتهددذؿ اذتددكاه، عدد ومق اا:     

 ٪َ ٩ٍ  ان٫م٪ ٫ً ْ٪ف٫هٷك٩ عٯٓ َٯ  ٷ  .(2)((1){ ٷ ٹلٷن٪ لٯمٱي٫ ل٩ى٩ع٩ ل٩ه٩ دٯؿ٩ ايلٿ
: لدد وًّ ايهددلن ِا٣لددي لددي عىددؿ اا عددم ِدددن ، ٌِددّ ايددفٕ  ايج يددح 

ٍْملددددَ يزمددددّه انتهددددلمؽت ِانتهددددلم ت ٣ً اا عددددم ِدددددن ْزٶددددٔ  دددد ٣ي 
ِا٣ِعددد٘ ، علدددن ْىشُدددك لّْدددّمل ا٥ْدددٗ  زمدددكٖ ايءٓددد ٚ  دددن ًْدددمن         
ايتددد  زؽت ِاددد  زٔ ايتددد  زؽت إؾت ْدددّه ايءٓ لدددٗ ، ِخت طدددص ا٥ْدددٗ انتهدددلمؽت   

 ًكٌن  ؿغّق انتهذؿ اذتكاه   لي . ٌفا ايّٓه ِهن ّْه ِامل
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ِلددي إعذدد ل ايءددك ً ـهددكُ يلى ددع ايزدد ه يلكْٟدد  ، همدد  وت قْٟدد  للدد      

خّٕطٍّوووَِأَُّض ََيوووَِ ََََ ُّوووَ مَ َيتوووَكط ََّٖيوووعّّ ِّ ِّه  ءََيوووٌَِ ََََََلُدددك ، ِوت ايتىمْدددن ط 

ََووو ََّٖوأَِّلوووَ ََيطَتَاوووطَ ََيطأُّيَُّهوووطَمََّّكووو َِّأُّفّّ  ووومطتَََ َُوووطٌفََوَيوووََِ َي وووسَِ يَُّ َل  َِفتوووَِض َؤَيوووطسَقت

َِْ وو  و َََ ، ١ِ ددؿ لددي  ٓدد ً نتىدد عع ٌددفُ ايكْٟدد  ٣وٍدد       (1)صخَّٕ َ ِّسوو  رَََت  َُّؤَيووطََ 

  هجك لي  ً حتُ٘ .
ِحتتمدددن قْٟددد  انتلددد  لُدددك لدددي دٍدددٗ ايهدددزٗ ِايٓدددٓا ايملددد ؤ        

 ِدٌّ ٺ :
 اغتُ ّ لى عع ٌفُ ايكْٟ  يهىٗ ايّلّمل . ا٣ِق :
إضتُددد ق لىددد عع قْٟددد  للددد  لُدددك   ِاوٍددد  ِلدددؿٖ ارتمدددو    ايجددد ؤ :

 ُّووطَلََ َ َضق وومَ ََعًددكٖ نددىٗ يلكْٟدد  سهددص ا ِْددن ّْنددف علٓددَ ايهدد٢ه ط    

َُض وِ َفتوووَِي وووسَِ  تهتَخّٕ َّٗ ُّ توووَيَّْ تكءوووطََ وووعّّ ِّ ِّم ََ ََْصوووَ   َرَفُّووو ، (2)صَيوووََِ َيتوووستنَيََسأَُّاوووطَفَُّكوووطَ

 ي١ّ  كهٗ ِاّثٓا ايءك ً .
نتءددد ه  ً لىددد عع ايكْٟددد   ت ِْدددن ايدددى  ّْندددف   ِلدددي ا٧عذددد ل وت ا 

علَٓ ايهد٢ه  د  ، يدفا عد ً قْٟد  ايدى  ستمدؿ َدل٘ اا علٓدَ ِ يدَ ِندلن            

ًَوووطَََمَ ّٗوووه ََََط َٓوووَ مَ َخَّٕ َ ُتَ َمَّّ ٍََََُِّّّٓ وووَ ل  ِّ ءَمََّّكَاووو (ََُّ ُّوووَ ََصوووَ َقَمَ ّٗوووه ََضي ووومَُّه َمَ َُّؤَيوووطََتوووطَّّ

َٓ م توونَيَض َ وَيوو َِّرََو  ََ ََُْووَََََََََُْ تووستنَيَ    ُّصٍّوو ّٕيَ َ ََُّ َخووطفِّمَ َفَُّْ تووَرََ ووطََُّووَرَ ََْ ُّك ووممَفُّ

ٓاوووطَ ُّ ّٕيِاوووَط ، لدددع اي ددد ق  إـ  ً قْٟددد  ايدددى  ستمدددؿ  (3)ص توووَ َس و َّٕ ََتووواَُّفَُّ 
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َدددل٘ اا علٓددددَ ِ يدددَ ِنددددلن ِسدددٔ ِلددددي غُددد ِٛ ايددددّسٔ عددددؿً     
 ايكتم ً  ِ ا٧غ  ٚ.

٢ه  ٓددد ً عٓدددن اا عدددم ِددددن وت صتددد ٖ ّْندددف علٓدددَ ايهددد ايج يدددح :
 لي ايهذي .
ا٧وت دد مل لددي قْٟدد  انتلدد  ِا ِْددن ّْنددف علٓددَ ايهدد٢ه  دد      ايكا ددع :

 إؾت ّْلى  ٌفا .
ِانتػتددد ق ٌدددّ ا٣غدددري ، ٌِدددّ لدددي إعذددد ل ايءدددك ً ، ِاّثٓءدددَ  دددفُ   
ايكْٟددد  ، يملٓددد ً لددد وًّ ٌِدددّ  ً ايءدددك ً ّْثدددا لددد  اىت دددع لىدددَ ا٣دٓددد ق     

 انتتز لملٗ.
وميددن لملددن ٌذددكٖ ايددى  (  ْددٗ 111نددّقٖ ّْنددف لكٓددٗ ِعددؿؾ  ْ اٍدد  ) 

 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن إؾت انتؿْىٗ ، ِومين  زؿ نّقٖ ٌّؾ.

 يف اٌؽس٠ك ئىل احلد٠ج١خ
 زددؿ  ً  سددكه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ وت ـٕ        
اذتلٓ ددٗ اّدٍددّا ضتددّ لكددٗ ِاهدد    لدد لٍن ايمل٪ددؿً لءلټددؿٖ يلؿ١يددٗ علدد٘         

 لزَ  ه انت٠لىؽت  ه نلمٗ. وٍن ْكْؿًِ ايزمكٖ وت يٍك سكاه ِه ون 
ٌِددن ه وددن  ه نددلمٗ ِسددؿٌ  الددك ٖ لددع ٌددفا ادتددٌٓ  ه ٌىدد   وهددّٖ   

  غكْ ت لزٍ .
ادتددددّاب ٌددددّ ايجدددد ؤ ، ِْهددددم٘ ـا اذتلٓ ددددٗ ٌددددفُ ا٣ْدددد ه لٓءدددد ت  

 ايًذكٖ ، ِْهم٘    ق علٔ.
ِ زددح ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عٓىدد ٺ يددَ لددي غماعددٗ ْ آددَ     

 ً انتهدددلمًّ وت ايٶكْدددا ٍْللدددًّ ِْلملدددًّ   اددد  لدددكٌْ وت ايٶكْدددا ، ِهددد 
 )يملٓ  ايلٍن يملٓ  ، يملٓ  ١ يكْ  ي  يملٓ (.
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يٓىءددن ايىدد ى  ٌددن ايءددكٙ ايددفْي وت ايٶكْددا ِايكهملدد ً إؾت لددكٌْ         
 ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ع٪مددد قاٺ ١ِ ْكْدددؿًِ     

 لت ١ٺ.
  ِنتدد  َِددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت غددؿْك اٯ٣يددٶ        

إً لكًْدد  كتزددّا يدد  كتّعدد ، ِلددؿ   ددد ٚ ايزددؽت ايددفٕ  زجددَ ، ِ غدد ُ )  
كتزدددددّا يددددد  ا١سددددد  ٌٓ ٌِدددددن لءددددد الّ  َِددددد ؾِ  عدددددي ايملٓدددددن   

 .(1)(ِل وزّ 
ِلٓددن إفتدد  يءددٔ  ًددك  ددي ندد ٓ ً ايكزدد  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ     

عءدد ق ْدد  قنددّق اا ٌددفُ لددكٌْ لددؿ مسزددن ؿتهددري  عػكدددّا       ِنددلن )
يملهددّا دلددّؾ ايىمددّق ِلددؿ وميددّا  ددفٙ طددّٙ      لزٍددن ايزددّـ انتٶ عٓددن لددؿ  

ٌِددفا غ يددؿ  ددي ايّيٓددؿ  ، ْز ٌددؿًِ اا  ً ١ اؿغلددٍ  علددٍٓن عىددّٖ   ددؿا   
 .(2)(وت غٓلٍن ِلؿ لؿلٌّ  إؾت هكامل ايغمٓن

ِـهددك ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن سٓىمدد   لغددَ غددكِز لددكٌْ    
ٕ  يدددريِا  ٍْددد  ايىددد ى علددد٘،  ادددكًِ  ً  لٓدددن إؾت عٓددد  ن ِـقاقلددد ق )

ٌدد١٠ٚ ايددفْي ْكْددؿًِ  ً ُْددؿِو  عددي ايملٓددن، عددإً ْ اّودد  هدد ً اا لددؿ      
 لٶع عٓى  لي انتًكهؽت ِإ١ اكهى ٌن ستكِ ؽت.

: ْدد  قنددّق اا غكدددن ع لددؿا  ددفا ايملٓددن ١ اكْددؿ      لدد ق   ددّ  كددك 
 لتن  سؿ ١ِ سكب  سؿ، عتّدَ يَ عمي َؿو  عىَ ل الى ُ.

 .(3)(ل ق: الّٓا عل٘ انن اا
ِي ْءددىع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ا٧غدد قٖ علدد٘ عٓدد ق        
ِـقاقٕ لددكٌْ  ِ غريٌددن إـ  وددَ غددكز لزتمددكاٺ ْهددّ  ا ددؿٕ  ل لددَ ،       
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ِيددددٓو عىددددؿُ ١ِ عىددددؿ  َددددش  َ  نددددلشٗ ِؾقِمل ِغددددّـ ، ١ِ غٓددددن   
ظتّيدددًّ  ٍددد  ِنددد، انتٓدددؿاً ، ١ِ ْهدددتٶٓزًّ ا٧وهدددش ب  هدددكعٗ إؾت        

ِْتػدددفِوٍ  ـقْزدددٗ يتٍٓدددٓر ايءمل ٛدددن  انتؿْىدددٗ ، عٓلشدددا  ٍدددن انتًدددكهًّ ،  
علدد٘ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ، هٓددف  وٍددن غكدددّا    
 ءُددؿ ايزمددكٖ ِلدد يّا علدد٘ ايددفقاقٕ ِايزّاٛددن ، ثددن  وددَ ي ُْددؿق لددي     

 لكٌْ ل  ْؿق عل٘ اذتكب ِايءت ق إفت  ٌٔ ا٣غمل ق   يتٍٓٝ ِاذتٓٶٗ .
ي ْهتًددك  َددش  َ  ِانتػتدد ق  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن     

  ٧غدد قٖ علدد٘  ٓددّت لددكٌْ ِلددي ِا١ٌددن ٌِددّ وت طكْءددَ إؾت ايزمددكٖ ،      
يءدددؿ هددد وّا لًدددغّيؽت   يتٍلٓدددن ِايتلملٓدددٗ ١ِ ْزلدددن لدددفالٍ  ِ ثكٌددد  وت        

 ايى ّى إ١ اا عم ِدن.
ِسٓىمدد  ددد ٚ  ددؿْن  ددي ِقلدد ٚ وت و ددك لددي غماعددٗ ، ِهدد وّا و َددشؽت   

إوٮددٔ ا٩ك٩هٹددن٪ هٷز٫ددص٩   ق  ددؿْن )يكنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لدد     
ٌ٪ددن٫ ل٪ءٷدد اٯلٸّ   ٩ِ ٩ِد٩م٩ز٪ددّا يٷدد  د٪م٪ّع٬دد    ٩ٌ ٕٮ لٷددؿ٫ د٩م٩ز٪ددّا يٷدد  ايٹ ٷس٩دد  ٯٓ  ٫ددي٩ يٸدد٩٠

َٯ          ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد ٔٮ  ٩ًدد ق٩ ايىٮملٯدد ٩ِان٫ت٩ ٩ِل٩دد وٯز٪ّ   ٫ٓددنٯ  ٩َدد ؾٮِ  ع٩ددي٫ ايٹمل٩ ِ يددَ ٩ِ
٫ً و٩مٯٓددددن٩ إ  ٩ً  ٷ ٫ِ ٩ِلٷدددد ق٩  ٷا٩ددددك٩  ٪َ ٫َددددش٩  ٩ ٚٯ ايټددددفٯْي٩  ٩ِن٩ددددلټن٩  ٷ ٠٩ٌ٪يٷدددد  ٕٮ  ـ٩ق٩اقٽ يٷدددد٘ 

٫ً ٩ْذٯٜٓ٪ددّا          ٩ِإٽ ٫ّا٪ددّقٽْي٩ ل٩ش٫ددك٪ِ ٯؽت٩  ٫ً لٷز٩ددؿ٪ِا لٷز٩ددؿ٪ِا ل٩ ٍ٪ن٫ عٷددإٽ ُٯددٓمل٩ ٌ٪ن٫ عٷى٪  ٷع٩دد و٪ّ
 ٪ُ َ٪ لٷ ا٩لٹى٩  ٩َؿٮو٩  ع٩ى٫ ٫ٓن٩ عٷم٩ي٫  ٫ً و٠٩٪هٮ ايٹمل٩ ٩ً  ٷ ٫ِ َ٪  ٷه٫ ا٩ك٩ ٩ٍ  ايلټ  .ا٩كٸي٫ ع٪ى٪ءٺ  لٷٶٷز٩

٫ٝ    عٷءٷدد ق٩  ٷ ٪ددّ  ٩كٹددكپ :   ٩ِيٯددن٩ و٩ذٯدد ٫ٜى٩دد  ل٪ز٫ت٩مٯددكٽْي٩  َ٪  ٷع٫لٷددن٪ إوٮم٩دد  دٯ ٩ِق٩ن٪ددّيٸ  ٪َ ايلټدد
٩َددلټ٘      ٔٮ  ُ٪ عٷءٷدد ق٩ ايىٮملٯدد ٫ٓددنٯ لٷ ا٩لٹى٩دد  ٫ٓي٩ ايٹمل٩ ٩ِ ٩دد ٫ٓى٩ى٩دد   ٩ِيٷكٯددي٫ ل٩ددي٫ س٩دد ق٩  ٩ يٯءٯت٩دد قٽ  ٷس٩ددٰؿ 

َٯ   ٫ٓددد َ٪ ع٩لٷ ـ٩ا هٷددد و٪ّا  ٯدددمل٩ز٫ضٽ      ِ يدددَايلټددد ـ٬ا عٷك٩اس٪دددّا س٩تٮددد٘ إ ٩ِن٩دددلټن٩ عٷك٪ِس٪دددّا إ
َٯ      ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد ٔٮ  ٩ّيٯٓددؿٯ     ِ يددَايٶټكٽْدداٽ لٷدد ق٩ ايىٮملٯدد ًٮ غ٩ يٯددؿ٩  ٫ددي٩ ايٹ ٩ِن٩ددلټن٩ " إ

ٖٯ         ٌ٪ددن٫  ٯءٷت٩ددك٩ ـ٩ا  ٍٽددن٫ غ٩ يٯددؿ٭ س٩تٮدد٘ إ ٗٺ ي٩ددز٩ك٩  ٯ ٌپ طٷلٯٓز٩دد ٫ْ ٫ٓددنپ يٯءٸددك٩  ٯدد يٹغ٩مٯٓنٽ عٯددٔ غ٩
٩َددلټ ٔٮ  ٩ِن٩دد ق٩ ايىٮملٯدد ٌپ  ٫ْ ٩ْددك٫هٸض٪ و٩ددفٯْك٬ا يٯءٸددك٩ ٌٽ عٷدد و٫ٶٷلٷا٩  ٫ٓ َٯ ايٹذ٩دد ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ  ِ يددَ٘ ايلټدد
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       ٪َ َٯ ق٩اسٯلٷت٪دد ٩ٍدد   ٩ك٩هٷددن٫  ٯدد ٍٽن٫ لٯى٫ ٫ٓ ٫ٍددملٯ،ٸ ع٩لٷدد ٩ْ ٗٯ ايټتٯددٔ  ٓٮدد ٩ً  ٯ يجٮىٯ ـ٩ا هٷدد  ٩ِن٩ددلټن٩ س٩تٮدد٘ إ
 . عٷءٷ ق٩ ايىٮ ى٪ س٩ن٫ س٩ن٫ عٷ ٷيٷشٮن٫

 ٪ٚ ٩ّا ٫ُ ٚ٪ غ٩لٷ ٷت٫ ايٹءٷ ٩ّا ٫ُ  .عٷءٷ يٸّا : غ٩لٷ ٷت٫ ايٹءٷ
َٯ      ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد ٔٮ  ٩ِل٩دد      ِ يددَعٷءٷدد ق٩ ايىٮملٯدد  ٪ٚ ٩ّا ٫ُدد ٩ِن٩ددلټن٩ ل٩دد  غ٩لٷدد ٷت٫ ايٹءٷ

ُٯ     ٩ٓددؿٯ ٩ِاٷيټددفٯٕ و٩ ٹهٯددٔ  ٯ ٩ٍ  س٩دد  ٯو٪ ايٹ ٯٓددنٽ ث٪ددنٮ لٷدد ق٩  ٩ِيٷكٯددي٫ س٩مل٩ه٩دد ٩ٍدد   ٯػ٪لٸدداپ  ـ٩ا ٷ يٷ
        ٪ٍ ٫ٓددت٪ ٩ٍدد  س٪ك٪ل٩دد تٯ ايلټددَ إيټدد   ٷع٫ٶٷ ٩ً عٯٓ ٗٺ ْ٪ز٩ ټم٪ددّ ٩ٌدد  ث٪ددنٮ  يٷدد  ٩ْه٫دد ٷيٸّوٯٔ غ٪ٶټدد ْٮ  ن٫ إ

ٗٯ ع٩لٷدد٘ ث٩م٩ددٰؿ لٷلٯٓددنٽ          ٩ٓدد ٫ْملٯ ٩ُدد٘ ايٹش٪ؿ٩ َٯ عٷز٩ددؿ٩ق٩ س٩تٮدد٘ و٩ددم٩ق٩  ٯ ٷلٹ ٩ّث٩مل٩ددن٫  ٯدد ٩ٌدد  عٷ ل٩د٩ك٩
٫ّا إيٷدد٘         ٩ًدكٷ ُ٪ عٷ ٫ً و٩م٩س٪ددّ َ٪ ايىٮد ى٪  ٷ ْ٪لٹملٯج٫د ٬ْد  عٷلٷددن٫  َ٪ ايىٮد ى٪ ا٩مل٩كٮ ْ٪دد ٩ْت٩مل٩كٮ ٚ٪ إوٮم٩د   ايٹم٩د 

َٯ      ٫ٓد َ٪ ع٩لٷ ٩َدلټ٘ ايلټد َٯ  َ ق٩ن٪ّقٽ ايلټد َٯ        ِ يد ٫ٍم٬  لٯدي٫ هٯى٩ و٩تٯد ٩ٌ عٷد و٫ت٩م٩مل٩ ن٩د ٩ِن٩دلټن٩ ايٹز٩ٶٷد
ٕٮ س٩تٮدد٘      ٍ٪ددن٫  ٯدد يكٮ ٌ٪ يٷ َٯ ل٩دد  ل٩اق٩ ٩ْذٯددٓ ٩ّاٷيلټدد َٯ لٷدد ق٩ عٷ ُ٪ عٯٓدد ٫ً ٩ْذ٫ز٩لٸددّ ٌ٪ن٫  ٷ ث٪ددنٮ  ٷل٩ددك٩

. ٪َ  ٩َؿ٩ق٪ِا ع٩ى٫
َ٪ ع٩لٷ     ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٍٽن٫ عٷ ٷس٩ددصٮ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٫ٓ َٯ ع٩لٷدد ٌ٭ يٯى٪م٪ِيٯدد ٫ْ َٯ ٩ِعٷمٽع٩ددن٫ لٸددك٩ ٫ٓدد

َٯ عٷددؿ٩ع٩  ع٪م٩ددك٩  ٫ددي٩ ايٹػ٩ٶټدد بٯ   ِ يددَ ٫َددش٩  ٯ ٍٽن٫ ق٩د٪لٺدد  لٯددي٫  ٷ ٫ٓ ٩ْمل٫ز٩ددح٩ إيٷدد  ٫ً ٩ِن٩ددلټن٩  ٷ
ٍٽن٫ ٫ٓ َ٪ إيٷ ٩ٓمل٫ز٩ج٩  .يٯ

٩ٓددص٪        ٩ْغ٫ ٗٷ  ٷس٩ددؿ٭ لٯددي٫  ٩ىٯددٔ هٷز٫ددٰص  ٫ٓو٩ يٯددٔ  ٯم٩كټدد َٯ يٷدد ٩ْدد  ق٩ن٪ددّق٩ ايلټدد عٷءٷدد ق٩ 
٩ً عٷدد   ٩ً  ٫ددي٩ ع٩ ټدد  ـٯْددن عٷ ٷق٫نٯددن٫ ع٪ج٫م٩دد  ٫ً  ٸِ َ٪ ل٪مل٩لټدد ٭ ل٩دد   يٯددٔ إ ٩ِإٽوٮدد ٩ٍدد   َ٪  ٯ ًٯددري٩ا٩ ًٮ ع٩ إٽ
َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ً   ِ يددَ ٷق٩ؾ٫ت عٷددؿ٩ع٩  ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٩ً  ٫ددي٩ ع٩ ټدد  ٩ِن٩ددلټن٩ ع٪ج٫م٩دد 

٫ٜى٩دد  ع٪مٮدد ق٬ا    ٩ِإٽوٮم٩دد  دٯ ٌ٪ن٫  ٷوٮدد  يٷددن٫ و٩دد ٹتٯ يٯءٯت٩دد قپ  ٩ِلٷدد ق٩  ٷغ٫ملٯددك٫ ٌپ  ٫ْ َ٪ إيٷدد٘ لٸددك٩ عٷ ٷق٫ن٩ددلٷ
ٍ٪دددن٫ إيٷددد٘   ٬ٚ     ٩ِاؾ٫ع٪ ٩ِوٯه٩ددد  ٗٷ ل٪ددد٫٠لٯىٯؽت٩  ٩ٔ قٽد٩ يٺددد   ٯم٩كټددد ٩ْددد ٹاٯ  ٫ً ُ٪  ٷ ٩ِ ٷل٩دددك٩ ايٹإٽن٫دددلٷ هٽ 

٩ِد٩ددنٮ       ٩َ ع٩ددمٮ  ًٮ ايلټدد ٌ٪ن٫  ٷ ْ٪ػ٫ملٯددك٩ ٩ِ ٌ٪ن٫  ٯدد يٹ ٷت٫ضٽ  ًٮددك٪ ْ٪مل٩ ٩ِ ٍٽن٫  ٫ٓ ٩ٓددؿ٫غ٪ن٩ ع٩لٷدد ل٪٫٠لٯى٩دد ٰت عٷ
ًٽ عٷدد و٫ٶٷلٷ       ٩ٍدد   ٯ يٹإٽقت٩دد  ٗٷ س٩تٮدد٘ يٷدد  ْ٪ه٫ددت٩ػ٫ ٷ٘ عٯٓ َ٪  ٯم٩كټدد ٍٽددك٭ ؾٯْى٩دد ً٪ عٷم٩ددكٮ  ل٪ ٹ ا٩ ع٪ج٫م٩دد 

ٌپ  ٯمل٩لٹؿ٩ع٩  ٫ْ  .ع٩لٷ٘ لٸك٩
٫ْددددي٩ ا٪كٽْددددؿ٪  ٩ِإٽيٷدددد٘ ايٹإٽن٫ددددلٷ هٽ  ،عٷءٷدددد يٸّا :  ٷ َٯ  عٷءٷدددد ق٩  ٷؾ٫ع٪ددددّهٸن٫ إيٷدددد٘ ايلټدددد

٫ٜى٩  ع٪مٮ ق٬ا  ٩ِإٽوٮم٩  دٯ  .٩ِ ٸغ٫ملٯك٪هٸن٫  ٷوٮ  يٯن٩ و٩ ٹتٯ يٯءٯت٩ قپ 
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ً٪  ٫ددي٪     عٷءٷدد يٸّا : لٷددؿ٫ ن٩ددمٯز٫ى٩  ل٩دد  ا٩ءٸددّق٪ عٷ و٫ ٸددف٫      َٯ  ٷ ٩دد  ٫ٓدد ٩ِلٷدد ه٩ إيٷ يٯش٩ د٩تٯدد  
٩ً ع٩لٷدد٘ ايٹ ٷددك٩ىٽ   َ٪ عٷش٩م٩ددن٩ ع٪ج٫م٩دد  ٩ِ ٷن٫ددك٩ز٩ عٷك٩ن٩دد َٯ  ّٽ عٷك٩سٮددص٩  ٯدد ن٩ددزٯٓؿٯ  ٫دديٽ ايٹز٩دد 
٫ً ٩ْك٫دٯددع٩         ٩ً لٷمل٫ددن٩  ٷ ٩ِلٷدد ق٩ ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ ٗٷ  ٩ٚ ل٩كټدد ً٪ س٩تٮدد٘ د٩دد  َ٪  ٷ ٩دد  ٩ِ ٷق٫ؾ٩عٷدد  ٪ُ ٩ِ ٷد٩دد ق٩

ً٪ ؟  ع٪ج٫م٩ 
 ٪ً ٩ِ ع٪ج٫م٩دد  ٩َددلټ٘    غ٩لٷدد َٯ  َٯ عٷءٷدد ق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٩ِطٷدد  ٩  ٯدد ٫ٓددنٯ  لٷمل٫لٷى٩دد  إيٷدد٘ ايٹمل٩

َٯ  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩ً " عٷءٷدد يٸّا  ِ يددَايلټدد ُ٪ددّق٪ِ ٩ِو٩ش٫ددي٪ ل٩ش٫ ٫ٓددنٯ  َ٪ طٷدد  ٩  ٯ يٹمل٩ ٩ِن٩ددلټن٩ ل٩دد   ٷ ٸىٮدد
٩ِ ؟  ٩ِلٷؿ٫ غ٩لٷ َٯ  ٩ْ  ق٩ن٪ّق٩ ايلټ  ٪َ ٩ْم٫ى٩ز٪ ٩ِل٩    : 
َٯ  ٷيټدد  ٩ْٶٸددّ ٩    ـ٩ا ٷ  ٷىٮددٔ  ٯدد َ٪   لٷدد ق٩ "  ٗٯ س٩ت٩دد٘ و٩ٶٸددّ ٩ ل٩ز٩دد ٩ِاغ٫ددت٩لٷ،ٷ   ٯ يٹكٷز٫مل٩دد

٫ٓيٽ      ُٮددلٹضٽ عٷك٩ل٩دد٘ ق٩د٪ددن٭ لٯددي٫  ٷس٩ددؿٯ ايٹ ٷددكٽْءٷ ٫ًددكٽهٯؽت٩ عٯددٔ  ٷل٫ددكٽ اي ٩ً  ٯ يٹم٪ ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ
ٖٯ     ٩ِايٹشٯذ٩ددد ق٩ ٫ّا  ٯ يىٮمل٫دددنٽ  ٩ِا٩ك٩ال٩ددد ٗٺ  ٩ِهٷ و٩دددن٫ ل٩ز٫ك٩هٷددد ق٩د٪لٺددد  لٯدددي٫ ايٹ ٷكٽْددداٽ ايٹدددآغ٩كٽ 

ًٽ ٩َ ع٩ ايٹ ٷكٽْءٷ  ٍٽن٫ ٩ِ ٫ٓيٽ  ٯم٩ي٫ عٯٓ ٩ِاسٯٰؿ لٯي٫ ايٹ ٷكٽْءٷ ٩ٍي٩ هٸنٮ  ٩ِاق٫ا٩ ٌ٪م٩    . هٯلٷ 
َٯ     ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ً لٷددؿ٫ لٸتٯددن٩   ِ يدد٩َِ ٩لٷدد ٩ ق٩ن٪ددّق٩ ايلټدد ًٮ ع٪ج٫م٩دد  ٩ِن٩ددلټن٩  ٷ

َٯ     ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ً إيٷدد٘ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٗٯ عٷج٩دد ق٩ ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ ٫ٓز٩دد  ِ يددَعٷددؿ٩ع٩  إيٷدد٘ ايٹمل٩
َٯ         ٩ْ ٯددكٮِا عٷ ٷغ٩ددف٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ُ٪ ع٩لٷدد٘  ٷيټدد   ٖٯ عٷمل٩دد ٩ْز٪ّ ًٮددذ٩ك٩ ٩ّ ا٩ش٫ددن٩ اي ٌ٪دد ٩ِ ٩ِن٩ددلټن٩ 

َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ َ ٩َدلټ٘ ايلټد ً     ِ يد ُٯ ع٩دي٫ ع٪ج٫م٩دد  ٩ٌدفٯ ٩ِلٷدد ق٩  َٯ  ٩ٓددؿٯ و٩ ٹهٯد ٩ِيٷمٮد  ا٩مٮددن٫   ٩ِن٩دلټن٩  ٯ
٫ٓن٩     ٩ً اي٫ددت٩ ٷ َ٪ ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ ً٪ عٷءٷدد ق٩ يٷدد ٗٸ ق٩د٩ددع٩ ع٪ج٫م٩دد  ٫ٓز٩دد َٯ لٯددي٫     ايٹمل٩ ٩ْدد   ٷ ٩دد  ع٩مل٫ددؿٯ ايلټدد

٫ّ ل٩كٷج٫ددن٪    ُٯ يٷدد ٩ٓددؿٯ ٩ِاٷيټددفٯٕ و٩ ٹهٯددٔ  ٯ ٫ٜو٩ ل٩دد   ٷى٩ى٫ددت٪ن٫  ٯددٔ  ٫ٓددنٯ عٷءٷدد ق٩  ٯدد ٩ّا ٯ  ٯ يٹمل٩ ايٶټدد
َٯ     ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ِق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٗٺ  ٩ٍدد  ن٩ددى٩ ٗٯ ل٩دد    ِ يددَ ٯ ٩ٓدد ٫ْملٯ ٩ِن٩ددلټن٩ ل٪ءٯددٓن٭  ٯ يٹش٪ؿ٩

٩ٍدد     ٩ٍدد  س٩تٮدد٘ ٩ْٶٸددّ ٩  ٯ َٯ     طٸ ٹددن٪  ٯ ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ِن٩ددلټن٩  ِ يددَق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد
       ٩ً ٫ٓدددن عٷءٷددد ق٩ ايٹم٪ه٫دددلٯم٪ّ ٫ٓدددنٯ عٷ ٷ ٩ ٩ّا ٯ  ٯ يٹمل٩ ٌ٭ إيٷددد٘ ايٶټددد ٫ْ ٩ِيٷءٷدددؿ٫ ؾ٩ع٩ت٫ىٯدددٔ لٸدددك٩

َٯ  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ِ ٷس٫ه٩ددى٩ى٩   ٷىٮدد   ِ يددَق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد َٯ  ٩ً  ٷع٫لٷم٩ى٩دد   ٯ ٷيلټدد ٩ِن٩ددلټن٩ هٷدد 
٩ً ع٪م٩ددك٪  غٯدد  َٯ    ٩ِهٷدد  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ٓددؿٯ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٗٯ   ِ يددَف٬ا  ٯ ٫ٓز٩دد ٩ِن٩ددلټن٩ يٯلٹمل٩

٩ً ل٩ز٫ءٯددن٪    ٩ِهٷدد  ٫ٓوپ  ٍ٪ددن٫ إيټدد  ايٹذ٩ددؿٮ  ٫ددي٩ لٷدد ٩ً هٸلټ َ٪ ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ ٩ْز٩دد ٖٯ عٷمل٩  ًٮددذ٩ك٩ ا٩ش٫ددن٩ اي
َٯ        ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  َ٪ ع٩ددي٫ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٩ْك٫عٷز٪دد   ٩ٍ ٫ُددىٯ  ِ يددَ  ٫ددي٪ ٩ْه٩دد قپ  غٯددف٬ا  ٯغ٪
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٩ّملٽ   ٗٸ  ٫ددي٪ ايٹدد ٷهٹ َ٪ ن٩ددلٷم٩ ٩ْز٩دد  ٩ِ ٩ ٕٮ  ًپ ايٹ ٷن٩ددؿٯ َ٪  ٷ ٪ددّ نٯددى٩  ٩ْز٩دد ِٮق٩ ل٩ددي٫  ٩  ٩ً  ٷ ٩ِهٷدد  ٩ِن٩ددلټن٩ 
ٌٯن٫ . ٩ِ غٯكٽ ٍٽن٫  ٫ِن٩ٶٯ ٩ِ ٷ ِٮقٽ ايىٮ ىٽ   ث٩لٷ خ٩ ل٩كٮاٰت عٯٔ  ٷ

ٔٮ عٯددٔ و٩ ٷددكپ       ٩ٚ ايٹػ٪م٩اعٯدد ٩ِق٫لٷدد  ٫ْن٪  ٫ددي٪  ٩ٚ  ٪ددؿ٩ ـ٫ د٩دد  ٌ٪ددن٫ هٷددف٩يٯ ٷ إ ٫ٓى٩م٩دد   لٯددي٫  عٷمل٩
َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٫ُددضٽ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٗٷ و٪ ٫ٓمل٩دد ٩ِهٷدد و٪ّا ع٩ ٗٷ  ٩ِن٩ددلټن٩ لٯددي٫  ِ يددَغ٪م٩اع٩دد

ٕٮ و٩م٩يٸددّا             ٩ِع٩دد لٯك٩  ٫ددي٩ يٸدد٩٠ ٕٮ  ٗٷ عٷءٷدد ق٩ إوٮددٔ ا٩ك٩هٹددن٪ هٷز٫ددص٩  ٫ددي٩ يٸدد٩٠ ٩ٍ ل٩دد ٫ٌددنٽ اٯ  ٷ
ٌ٪دد      ٩ِ ـ٪ ايٹم٩ٶٷ عٯٓددن٪  ٍ٪ددن٫ ايٹز٪ددّ ٗٯ ل٩ز٩ ٩ٓدد ٫ْملٯ ُٯ ايٹش٪ؿ٩ ٩ٓدد  ٩َدد ؾٮِ    ٷع٫ددؿ٩اؾ٩ لٯ ٩ِ ن٫ ل٪ءٷدد اٯلٸّ  
َٯ      ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٫ٓددنٯ لٷدد ق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٫ٝ    ِ يددَع٩ددي٫ ايٹمل٩ ٩ِن٩ددلټن٩ إوٮدد  يٷددن٫ و٩ذٯدد

ٍ٪ن٫ ايٹش٩دددك٫ب٪        ٩ٍكٷدددت٫ ٬ًددد  لٷدددؿ٫ و٩ ٫ْ ًٮ لٸك٩ ٩ِإٽ ٫ٜى٩ددد  ل٪ز٫ت٩مٯدددكٽْي٩  ٩ِيٷكٯدددي٫ دٯ يٯءٯت٩ددد قٽ  ٷس٩دددٰؿ 
  ٪ْ ٩ِ ٚ٪ِا ل٩ددد ؾ٩ؾ٫اٍن٫  ٫ً ي٩ددد  ٍٽدددن٫ عٷدددإٽ ٩ْدددكٮت٫  ٯ ٫ً  ٩ِ ٷ ٩ِإٽ ٫ٓي٩ ايىٮددد ىٽ  ٩ِ ٩ددد ٫ٓىٯدددٔ  ػ٩لټدددّا  ٩

ٌ٪ددن٫    ٫ً ٩ِإٽ ٩ِإٽيټدد  عٷءٷددؿ٫ د٩مٮددّا  َٯ ايىٮدد ى٪ عٷز٩لٸددّا  ٩ْددؿ٫غ٪لٸّا عٯٓم٩دد  ؾ٩غ٩ددن٩ عٯٓدد  ٫ً ٚ٪ِا  ٷ ي٩دد 
٩ٌددف٩ا س٩تٮدد٘           ٍ٪ن٫ ع٩لٷدد٘  ٷل٫ددكٽٕ  ُٯ يٷ ٸلٷدد اٯلٷى ٩ٓددؿٯ ٩ّاٷيټددفٯٕ و٩ ٹهٯددٔ  ٯ ٫ّا إيټدد  ايٹءٯت٩دد ق٩ عٷ  ٷ ٩دد

٫ِ َ٪  ٷل٫ك٩ُ ا٩ى٫ ٷكٽؾ٩ ن٩ يٯ ٷتٯٔ  ٷ ًٮ ايلټ  .(1)(يٷٓ٪ى٫ ٯف٩
ٌِددن اضتُددك لّْددّمل انتّاؾعددٗ اددكِز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       
ِندددلن إؾت ايزمدددكٖ ، ِإ١ نتددد  عءدددؿ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ، ِهددد ً عتشددد ٺ همددد     
َِدد َ اا عددم ِدددن ، ادتددّاب ١ ، عدد ا عددم ِدددن ِانددع هددكْن ، إـ       

زمدددكٖ  ددد يّسٔ ، هددد ً غدددكِز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت اي
١ِ اهتزُددٔ علدد٘ اا لهدد يٗ ، وزددن ٌددفا ارتددكِز ِلدد  ازءملددَ لددي َددلض    

 اذتؿْملٓٗ لزذمٖ يلى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .
ِانتددددكاؾ لددددي ايزددددّـ انتٶ عٓددددن  ٕ ايىهدددد ٚ ِايُددددملٓ ً يملٓدددد ً  وٍددددن   
لهدددتزؿًِ ي٨ل لدددٗ وت اي ُدددن  دددؽت ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ    

كاه ِإً انددددتلمه ا٣لددددك لددددؿٖ ا٣يددددٍك اذتددددكه ـٕ ِنددددلن ِايملٓددددن اذتدددد
 ايءزؿٖ ِـٕ اذتذٗ ِستكه .

                                                           

 . 3/257لاؾ انتز ؾ  (1)
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ٌِددن ي لددّق  ددؿْن ٌددف ؿتشٓددك لددي ايُددش  ٗ  ه ٌددّ  لددك غدد ّ         
 ٓىددَ ِ ددؽت ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، ادتددّاب ٌددّ ا٣ِق     
، يدددفا قِاُ ايُدددش  ٗ ِي ْهتًدددك ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن     

انتؿْىددٗ  ِ ايءتدد ق ، إفتدد  هدد ً لىٍ ددد ٺ دلٓدد ٺ ِاْددش ٺ    َددش  َ  دد يكدّمل إؾت
 ٌِّ  ؾاٚ ايزمكٖ ، ِ وَ لهتزؿ يزءؿ لز ٌؿٖ ِلّاؾعٗ لع لكٌْ .

ِلدد ه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   غملدد ق  َددش  َ  دد ً غ يددؿ     
 ٗ ، ِهددد ً عدددؿؾ اي كنددد ً (1) دددي ايّيٓدددؿ  ددد يغمٓن وت غٓدددن يءدددكٌْ طلٓزددد

إغملدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  انتًددكهؽت ايددفْي لدد ٛتؽت ، ٌِددن  
لددي ايددّسٔ  ه ددد ٚت  ددَ ايزٓددًّ ِايكهملدد ً ، ادتددّاب ١لدد وع لددي ادتمددع   

  ٓىٍم  .
ِادتٍددؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   دتىدد ب ل٢لدد ٖ غٓددن        
لددكٌْ ، عءدد ق : لددي قدددن غتددكز  ىدد  علدد٘ طكْددا غددري طددكْءٍن ايدد  ٌددن  

ِ يددَ ِنددلن  لددّ  اذتددكه  ِ  لددكب  عٍٓدد  ، يءددؿ  قاؾ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  
لّْددع لىددَ لددي غددري استكدد   لددع غٓددن لددكٌْ  ِ لٓدد لٍن ؿتىددع اءددؿه           

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ .
لدي  ندلن لد ق  ود  ْد  قندّق اا لد ق عهدل   ٍدن          عىؿٛؿ لد ق قددن )  

طكْءدد  ِعددكا  دددفق  ددؽت يددز ب علمدد  غكدددّا لىددَ ِلددؿ يددا ـيدد  علدد٘    
لدد ق قندددّق  ،  ق  ندددٍلٗ عىددؿ لىءٶددع ايدددّاؾٕ   انتهددلمؽت ِ عٓددّا إؾت   

 .(2)(اا َل٘ اا علَٓ ِنلن يلى ى لّيّا وهتغ ك اا ِوتّب إيَٓ
 قاؾ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن حتمددددن طكْددددا ِعددددكٖ ،  

 ِايهري وت لهل   طّق لي ادت ؾٖ ايز لٗ ؾعز ٺ يلء ٚ لع انتًكهؽت .

                                                           

 .3/230ا ي هجري  (1)
 .2/115عًّٓ ا٣ثك  (2)
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ش  َ   يهدددري وت يءدددؿ  لدددك ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  َددد    
طكْدددا غتدددكدٍن لكْملددد ٺ لدددي اذتؿْملٓدددٗ ، عءددد ق : اندددلكّا ـات ايدددملؽت  دددؽت  

  ٍكٕ اذتمض ، يٓػكدّا عل٘ ثىٓٗ انتكاق .
ِلزىددد٘ ايجىٓدددٗ ايٶكْدددا  دددؽت ادتدددمللؽت ، ِانتٸدددكاق  ٓدددن انتدددٓن يدددذك       

 ْتُف  كّوَ لكاٺ ِاهم٘ وت ٌفا ايمل ً )لىٶءٗ ايككقتٔ (.
ِندددلن لدددؿ لدددكٮ علٍٓددد  وت طكْدددا  ِهددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ

ٌذكادددَ َِددد سملَ إؾت انتؿْىدددٗ ، ِايتءددد٘ عٍٓددد  قاعٓددد ٺ سلدددص  دددن ايلدددػت     
 ِيك ّا لىَ .

 لٍخ ِبء احلد٠ج١خ
 زدددؿ  ً   ٍدددك ِ علدددي ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عملدددَ      
ايكْدد    ْددٗ غٶددٗ ِيددك  يءددكٌْ عٓددَ از ددٓن سكلدد ت اا لدددك و لتددَ          

ؿٌن علددن   وددَ يددي ُْددن إؾت لكددٗ    عّثملددن ، ِندد ق   َددش  َ يُٓددري عىدد   
ِيددي ْهددز٘ يددؿغّ   ستدد٘ َِددن إؾت  لُدد٘ اذتؿْملٓددٗ ؿتذدد ِقٖ اذتددكه        

لدددي  ٌدددن ودددمق عدددي و لتدددَ عىدددمق انتٍددد دكًِ ِا٣وُددد ق ِلدددي َددد سملٍن  
ا ددا  ً هدد ً انتّْددع ايددفٕ وميددّا عٓددَ للٓددن  ايءددكٙ لددي سددّق انتؿْىددٗ ، ِا 

ا ْدد  علددن ْلملجددَ   علدد٘ نددؿ للٓددن انتدد ٚ ْت ْددَ  ايىدد ى     انتدد ٚ ، إـ وميددّا ) 
 .(1) (ايى ى ست٘ ومسُّ

ِايجمددددؿ : انتدددد ٚ ايءلٓددددن ْملءدددد٘ وت ا٣ق  ، ِانتدددد ٚ ايددددفٕ ْ ٍددددك وت 
ايًددت ٚ ، ِْددفٌص وت ايُددٓف ، يددفا ْددؿق  دد ٌك اذتددؿْح علدد٘  ً نددري       

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ ه ً وت عُن ايًت ٚ .

                                                           

 .3/330ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (1)
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اىددفق   يٓددكق ىددٗ ِعتيءددؿ ه وددن للددٗ انتدد ٚ وت لّْددع اذتؿْملٓددٗ لُددٓملٗ   
اي دد ؾع ، ِلزددن انتهددلمؽت ْٓددٶكًِ يلمسددف ضتددّ لكددٗ ؾعزدد ٺ يلمددّت         

 عٶً ٺ إـ نكع ً ل  وٓص انت ٚ ايجمؿ  زؿ  ً ومسَ انتهلمًّ .
ِي ْكددددي عددددؿؾ ايُددددش  ٗ وت انتّْددددع للدددد٢ٓٺ ، عءددددؿ هدددد وّا  ي دددد ٺ   
ِ ق زم ٛدددٗ ، ِوت قِاْدددٗ  يدددف ِمتهدددم ٛٗ ، ِهدددن لدددي ايدددكِاْتؽت عدددي     

  ا٣وُ قٕ .د  ك  ي عملؿ اا
 ِه ً انتهلمًّ عتت دًّ انت ٚ يكن لي :

 : ايًكب ٌِّ ا٣ٌن . ا٣ِق
 : ايّّْٚ .ايج ؤ 
 : غهن ادتى  ٗ نتي عتتلن .ايج يح 
 : طٍٔ ايٶز ه .ايكا ع 

 : غهن ا٣ ؿاً ِانت٢ و .ارت لو 
 : يكب ايملٍ ٛن ِاذتّٓاو ت .ايه ؾى 

ِ  ندددتجى ٚ ايّددددَ ا٣ِق ِا٣غدددري  عددد٢ُ قتكدددي ا٧وتءددد ق إؾت  دددؿْن    
لدد ق ازدد ؾت همدد  وت ايلذددّٚ إؾت ايٶٍدد قٖ ايىا ٓددٗ ِايتددٓمن عىددؿ عءددؿ انتدد ٚ ،   

َ ووومَه َِّرََوأَُّيووو تَي َِّرَخَُّّٕوووََََََََََط ُتيَ ََْ س وووممَخَّٕ مَ َِّكووو  َرَخَُّّٕوووََمَصءووويُّبتَفُّطًّّاتووو ِّممَو  َيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

َ س ِاووطَفُّووططّٗهء  ومَََََََمََّّكَ مفتووََِّّٕومَ َاوَو ََِْووََ ََّٕوخَّٕ َ َِّسوو  َرَ َ  ُّ ِّووَرَخَُّّٕووََمَّّ ُّ ٓ ممََت  َ ويتوو َِّرََوأَُّض

َْووٌ َ تووَس َِّرَ تووَ َمََّّغووطعتطتَأَُّوَ َُّ َاوو  َرََََََََََ ََووطَََأُّ َوخَّٕ َ َِّسوو  َرََ َ َضووََأَُّوََق ُّووَََيووةُّ َّٖأَُّوَ

ُتوو  ومََ ووطَاَفُّ َََكءك ووممََصووْتَ امَطٍَُِّّاووَََ َ وومهت َِّرََوأَُّيوو تي َِّرَ تَسووه ََ ووطَي  ّٕيوو  َمَ ّٗووه ََََمَسٍَّاووطَََفُّ ُّووَرََ  ٓ ممََتم  طَفُّطَ َاوو

َْووووَ َّّٖوََُّ تووووَ َي  ّٕيوووو  ََتَ َُّّهٍّووووَ  َِّرَوََتَ وووو ترءَطتََْكَ ووووه ََق ُّووووََ ِّرََََُّْ ّٗ ِّووووَرََََََََََ ََُْووووَََُق ُّووووََ َِّرَ تووووَ َ َتََ

 .(1)صَ َش ِّ  وَ 
                                                           

 .6نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
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ِيكدددددي ايًدددددكب ْدددددكِقٖ ٧ندددددتؿالٗ اذتٓددددد ٖ ايّٓلٓدددددٗ ، عتّددددددَ  
إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِيددكّا إيٓددَ وددمع انتدد ٚ ،    ايُددش  ٗ

غ َددٗ ِ ً إلدد لتٍن لددؿ اٶددّق وت اذتؿْملٓددٗ ، عىؿٛددف اوتددممل ايددى  ستمددؿ        
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن نددٍم ٺ لددي هى وتددَ ِ عٶدد ٌن إْدد ُ ، ِ لددكٌن      
 ً ْغكندددُّ عٓمددد  املءددد٘ لدددي انتددد ٚ ايجمدددؿ ايءلٓدددن ع زلدددّا ، عُددد ق ْهدددٓن 

 ع ع غفِا س دتٍن . ِه وَ عؽت اىمل

 زسً لس٠ش ئىل احلد٠ج١خ
يءددؿ اعتدد ؾت لددكٌْ علدد٘ لٍٓددم ادتٓددٍّ ِغددمِ انتؿْىددٗ ، ِست ق ددٗ       
قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ، همدد  وت لزكهددٗ  ددؿق     

 ِ سؿ ِارتىؿ ،  ِ غمِ  طكا  انتؿْىٗ ْجكب . 
علدد٘ نددكع ِو ددك لددي انتًددكهؽت همدد  وت إغدد قٖ هددكل  ددي ددد  ك اي ٍددكٕ 

انتؿْىددٗ ، ِغددكِز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غل ددَ إؾت  ً  لدد         
)ِانددتزمن علدد٘ انتؿْىددٗ لْددؿ  ددي   ِاؾْدد ٺ ْهددم٘ )ندد ّاً ( وت و سٓددٗ  ددؿق   

 ، ِي ْلا لت ١ٺ ، ِع ؾ إؾت انتؿْىٗ .(1) س قثٗ(
ِمسٓددن غددمِٖ  ددؿق ا٣ِؾت وت يددٍك ق ٓددع ا٣ِق لددي ايهددىٗ ايج وٓددٗ        

 يلٍذكٖ .
هددٗ  ددؿق ، ِلددي انتدد٠قغؽت لددي ظتزلددٍ  وت يددٍك كتدد ؾٙ     ٕ لملددن لزك

 .ا٥غكٖ، لي ـات ايهىٗ ِ زؿ هتٓملٗ ايزًريٖ
ِْددؿق لٓدد ه هددكل  ددي ددد  ك ِلددي لزددَ لددي انتًددكهؽت علدد٘ ا٧غدد قٖ         
علدد٘ نددكع ِ وزدد ه  ٌددن انتؿْىددٗ لددي انتهددلمؽت ِايٍٓددّؾ ِغريٌددن علدد٘          

 .إَكاق انتًكهؽت عل٘ ايءت ق ، ِإستم ق لٓ ه لزكهٗ  ؿق ايك ٙ 

                                                           

 . 1/600ا ي ًٌ ه / ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
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همددد   زدددح ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن قنددد٢ٺ إؾت        
 لكٌْ.

ِلددؿ  نددلن هددكل ِسهددي إندد٢لَ ِانتًددٍؿ وت عددتض لكددٗ إـ يددف ٌددّ    
ِغ٪ىددٓو  ددي غ يددؿ  ددي ق ٓزددٗ عددي ادتددٌٓ عهددلك  طكْءدد ٺ  غددك عءتلددٍم          

 .(1)انتًكهًّ
٩ًك٩ ق٩د٪لٺ  ث٪نٮ ) ٫ٔ ع٩ ّ٪ اث٫ى٩ ٫ًكٽهٯؽت٩ و٩ش٫ َٯٓص٩ لٯي٫ ايٹم٪ ٩ٍم٩ل٪ّا٩ِ ٸ  .(2)(او٫

ِ لملددن ايددم ري  ددي ايزددّاه ؿتددي    ِاُددّّ عددتض لكددٗ لدد ق ايّالددؿٕ )  
لزددَ لددي انتهددلمؽت ستدد٘ اوتٍدد٘  ٍددن إؾت اذتذددًّ، عغددكل ايكاْددٗ عىددؿ لىددمق 

 ِنلن. ِ يَ قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
ِي ْءتدددن لدددي انتهدددلمؽت  سدددؿ٭ إ١ قدددد٢ً لدددي  َدددش  َ،  غٶدددآ       

  ك اي ٍددكٕ، عءدد ه علٓددَ غ يددؿ   طكْءددَ عهددلك  غريٌدد  عءددت٢; هددكل  ددي ددد    
ا٣يددءك ٌِددّ دددؿ سددماه  ددي غ يددؿ ستدد٘ لتددن، ِهدد ً ايددفٕ لتددن غ يددؿاٺ     

 .(3) (ا ي   ٔ ادتفمل ادتمشٔ
ِهمدد  وت هتٓملددٗ ايهددّْا ِايدد  اهددم٘ غددمِٖ ايهددّْا  زددؿ  ً  غدد ق       
  دددّ نددد ٓ ً ِلزدددَ ل ٛتددد  عددد قى لدددي انتًدددكهؽت علددد٘  طدددكا  انتؿْىدددٗ ،   

ه ودد  ْزمدد٢ً وت  ق   مدد  ، ِلدد لّا     ِلتلددّا  وُدد قْ ٺ ِسلٓ دد ٺ ي٤وُدد ق  
 ءٶددع عهدد ٛن ِطتٓددن ، عػددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غل ٍددن    
 ددفات ايزددؿؾ ٌِددّ ل ٛتدد ً ، ع ددكِا ِ يءددّا نددّْء ٺ هددجرياٺ يٓهددٍن علددٍٓن       

 اي كاق .
عذددد ٚ انتهدددلمًّ   يهدددّْا ،  لددد  وت ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ يلدددٍذكٖ عءدددؿ    

علددن ْغددم ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  اغتلددف ا٣لددك ، ِيكددي ي ْءددع ايزكددو ،
                                                           

 .1/231 و ك دّالع ايهريٖ  (1)
 .3/356لاؾ انتز ؾ  (2)
 .1/335لغ لٕ ايّالؿٕ  (3)



 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

ِ يددَ ِنددلن انتًددكهؽت ، إفتدد  غددكز ٌددّ ِ يددف ِ ق زم ٛددٗ لددي  َددش  َ         
ٌٮددن عىددؿٌن إ١  ؾاٚ ايزمددكٖ ، ِهدد وّا وت ايٶكْددا لًددغّيؽت        ضتددّ لكددٗ ١ 

   يتلملٓٗ ، ٌِن ه وّا وت س ق اسىال لي انتًكهؽت ِغؿقٌن .
َ ِ يددَ  ادتددّاب وزددن ، ِعٓددَ يدد ٌؿ  غددك  دد ً ايددى  َددل٘ اا علٓدد         

ِنددلن ١ ْغددمِ ِ ودددَ ْكْددؿ َددك  ا٣ـٙ ، ِإدتىددد ب انتّادٍددٗ ِايلءددد ٚ      

َُكََْوووووط ّٕلدددددع انتًدددددكهؽت ، ِهددددد ً لّيدددددَ ازددددد ؾت ط  (1) صَيوووووَمَ َمََّّ  ُّوووووََمَّّ

اُددّّ لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ  ؿاْددٗ ِوٍ ْددٗ  ددفا ايلءدد ٚ ، ِْكددًّ لءؿلددٗ    
 يٓكًّ ايٶكع ً كتز ٺ ِاسؿاٺ  لمل ى ا٧قت ً ّْه ي عتض لكٗ .

ن لددؿ ِقؾ عددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  وددَ    عدد ً للدد
سددددؽت  دلددددٔ عىددددَ ا٣سددددماب ا٥ً وغددددمٌِن ١ِ ْغمِودددد  وهددددري    لدددد ق )
 . (2)(إيٍٓن

 ِادتّاب لؿ حتءا لُؿا  ٌفا ايءّق لي ِدُّ :
:  ٓدددد ً إلكدددد ً حتءددددا غددددمِ انتهددددلمؽت يلمًددددكهؽت ، ِعدددد ي  ا٣ِق

 ا٧لك ً  عن لي ع ي ايّلّمل .
: لددي ا٧عذدد ل وت ايهددىٗ ايىملّْددٗ يددكع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ    ايجدد ؤ 

ِ يددَ ِنددلن يهددىػٓٗ ٌددفا ايغددمِ  ءّيددَ )وهددري إيددٍٓن ( ِايىهددملٗ  ددؽت انتهددري   
ع نتهددري  عددن ، يملٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ  ِ ددؽت ايغددمِ عمددّه ِغُددّّ لٶلددا ،  

   نتهري ِسؿُ ْكًّ اي تض .
ِ ايج يددح   يددَ ِنددلن : للدد٘ ٌددفا ايغددمِ اددكِز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ 

ِ َدددش  َ وت ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ ٣ؾاٚ لى نددد  ايزمدددكٖ ، ِيدددىزن ايغدددمِ إـ  
 ه ً غمِ الملٓٗ ِاكملري ِاٍلٓن ، يٓو عَٓ ن٢ع .

                                                           

 .155نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .1/382ارتُ ِٛ ايك ٙ  (2)
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: عءددؿ َددلض اذتؿْملٓددٗ  ددؽت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   ايكا ددع 
 ِِعؿ لكٌْ .

ٓاوووطَ  ِتَساوووَط: ودددمِق لّيدددَ ازددد ؾت طارتددد لو  ََٓسوووطََُّووواَُّفَُّ  يملٓددد ً  ً  (1) صخّٕطءوووطَفَُّ 

وتٓذددٗ ايهددري ٌددّ عءددؿ ايُددلض ، ِلزىدد٘ ِلٓددمًّ ٌددفا ايُددلض ٌددّ عددتض   
يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ ؿاْددٗ ؾغددّق ايىدد ى كت عدد ت  

 ِ عّاد ٺ وت ا٧ن٢ه .
ِيددّ  دكْددن إسُدد ٛٓٗ يتددملؽت  ً هجددكٖ ايددفْي ؾغلددّا وت ا٧ندد٢ه لدد      

  ؽت َلض اذتؿْملٓٗ ِعتض لكٗ نملص يتزذٓن عتشٍ  .
ه ودددن ٌدددفُ ايكجدددكٖ ندددململ ٺ ٧ثددد قٖ غدددٓ  انتًدددكهؽت ، ِلٓددد لٍن  ٌِدددن 

  ع وددٗ سل دد ٍٛن  ددا  كددك ْددؿ غماعددٗ سل دد ٚ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا           
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، ادتددّاب وزددن ، ِيزددن ٌددفُ انتهدد يٗ ا٪ددفهك ٌىدد  ٣ِق        

ٓتُِّوومَطه َرلددكٖ وت ايتدد قْؼ ، هتدد  ْهددتلمه ايتشءٓددا ، لدد ق ازدد ؾت ط   َو َََُّهووطأَُّط  َرَأَِّو َُّتَ  

ُّوووممََق ُّوووََ َِّرَمرُّطَََ ٓتُِّووومَط َِّرََو  َؤ تس وووم َََتطَّّ تَ وووطعتَ ِّ موووهتََوخَّٕ مََُّ ِّوووم َِّرَ ُّوووطَِّممََْ سءوووطََوخَّٕ مََل ُّوووَممََق ط توووََُي 

َُم تَمَصُّ  وضّٕ  . (2) ص تَ َمَغَََظتَ ََُِّ  م  ممََتغَََمت َِّرَخّٕ ءَمَ َّٗهََق تَرٌََت

ؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت   يءددؿ  لدد  لكًْدد ٺ اّدددَ ايددى  ستمدد   
لكدددٗ ع قندددلّا ايزٓدددًّ ِايٶ٢ٛدددع ِارتٓدددن يٓت هدددؿِا عدددي ل ٌٓدددٗ ٌدددفا        

 ايتّدَ ، ٌِن ٌّ لي  دن ايزمكٖ  ِ ايءت ق .

 ٌِّ وت يٍك سكاه ٌِّ يٍك ـٕ ايءزؿٖ .
ؿً اهددري  لدد لٍن ، ِ زجددن  ِ ً ايمل٪دد، ِددد ٚاٍن ايزٓددًّ  دد وٍن عمدد ق   
 لكٌْ ايّعّؾ عل٘ ضتّ لتز لص ٌِن :

                                                           

 . 1نّقٖ اي تض  (1)
 .119نّقٖ  ق عمكاً  (2)
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:  ٪دددؿ٩ْن  دددي ِقلددد ٚ ارتٸماعدددٔ ِلزدددَ و دددك لدددي غماعدددٗ ايدددفْي    ا٣ِق
هددد وّا لدددؿ ايتءدددّا ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِعلمدددّا  ٶكْءدددَ    
ِلُددؿُ ، ِ ٪ددؿ٩ْن ٌددفا ي اٶلددص لىددَ لددكٌْ ايّندد طٗ ، ِيكىددَ نددػٮك         
و هدددَ  دددفُ ايّ ٓ دددٗ ، عدددفٌص إؾت لدددكٌْ ِ غددد ٌن ؿتء يدددٗ قندددّق اا  

لن   وددَ ِ َددش  َ ي ْدد اّا يءتدد ق  سددؿ ، إفتدد      َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِندد   
ددد ِٚا لزتمددكْي ، ِ ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْكْددؿ دزددن         

 لؿٖ َلض  ؽت ايٶكعؽت .
ع وُددن قددد ق لددكٌْ يءددّق  ٪ددؿ٩ْن ، ِي اكددي غماعددٗ لددؿ ؾغلددن      
وت سلددف ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يددَ ِندددلن  زدددؿ ، ِيكىٍددد  وت ا٣َدددن   

 عل٘ سلف لع  ا ٌ ين .
ْدد  لزًددك لددكٌْ  يءددؿ اّدددَ  ٪ددؿ٩ْن  دد يلّه إؾت لددكٌْ ، ِلدد ق  ددن : )  

إوكددن ازذلددًّ علدد٘ ستمددؿ، ِإً ستمددؿا ي ْدد ت يءتدد ق إفتدد  ددد ٚ لاٛددكا         
  فا ايملٓن.

عددد اٍمٌّن ِدملٍدددٌّن ِلددد يّا: ِإً دددد ٚ ١ِ ْكْدددؿ لتددد ١، عدددّاا ١  
 .(1) (ْؿغلٍ  علٓى  عىّٖ ١ِ حتؿخ  في  عى  ايزكب

: ي ازتمددؿ لددكٌْ لددّق  ٪ددؿ٩ْن ِ اٍمددُّ ِ َددش  َ ِ قنددلن      ايجدد ؤ
َٯ   لّعددؿاٺ لىٍدد  عملزجددّا لٯكددك٩ل٩  ددي س٩ ددِ ايزدد لكٕ )       ُ٪ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد عٷلٷمٮدد  ق٩ 

َٯ  ٫ٓ َ٪ ع٩لٷ ٩ٌف٩ا ق٩د٪ن٭ غٷ ؾٯقِ يَ ٩َلټ٘ ايلټ  .(2) (٩ِن٩لټن٩ ل٪ءٹملٯلٺ  لٷ ق٩ 
 ِه وددن لددكٌْ لددؿ  زجتددَ علدد٘ متهددؽت ع قندد ٺ ِ لددكٌِن  ً ْٶّعددّا   
 ددد يى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ عهددد٘  ً ُْدددٓملّا لدددىٍن 
غددكٖ ِْ غددفِا ِاسددؿاٺ  ِ  هجددك لددي ايُددش  ٗ ، ِهدد ً ايددى  َددل٘ اا         

 علَٓ ِ يَ ِنلن ْ لك  َش  َ   ذتكانٗ ِايتى ِب عٍٓ  .
                                                           

 . 3/315ا ي هجري/ ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
 .4/43ايكِ  ا٣وف  (2)
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ِ ا ددا  ً هدد ً ستمددؿ  ددي لهددلمٗ علدد٘ اذتددكى ع غددف عددؿؾاٺ لددىٍن ،    
تددملؽت لُددؿا  يءددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  ِعددكٮ لٯكددك٩ل٩ ِلددي  ءددٔ لزددَ ، يٓ 

ِ يدددَ ِندددلن  ً لٯكدددك٩ل٩اٺ ٌدددفا قددددن غددد ؾق ، ِعلمدددن لدددكٌْ  ددد ٣لك ،   
عٍذددن كت عددٗ لددىٍن ، ِاكالددّا   يىملددن ِاذتذدد قٖ لددع ايددى  َددل٘ اا        
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ، ِلٸتدددن  سدددؿ ايُدددش  ٗ ٌِدددّ ا دددي لودددٓن    

 . ِ طلع ايجىٓٗ لي اذتؿْملٓٗ عكل ُ انتًكهًّ عءتلُّ
ِلددع  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وزددن لكددكل  ددي س ددِ      

َ ايددى    وددَ قدددن غدد ؾق سٓىمدد  ق ُ لءددمل٢ٺ ، إ١  وددَ دلددو لزددَ ، ِ ددٓٮي يدد   
ايغدددك  لدددي زتٓدددٍٜن ،ٌِدددّ  ؾاٚ لى نددد   َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن 

ٌْ ، عكدددددع لكددددكل إؾت لددددكٌْ   ايزمددددكٖ ، ١ِ ْكْددددؿ لتدددد ١ٺ لددددع لددددك    
 .ِ غ ٌن

:  زجدددن لدددكٌْ اذتلدددٓو  دددي علءمدددٗ  سدددؿ  دددا اذتددد قخ       ايج يدددح
ِ يددَ ِهدد ً ّْلٜددف نددٓؿ ا٣سدد  ٌٓ علمدد  ق ُ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   )

إً ٌددفا لددي لددّه ْتدد  ًّ عدد  زجّا ا ددؿٕ وت ِدٍددَ ستدد٘      : ِنددلن لدد ق  
 .ْكاُ

علمددد  ق ٙ ا دددؿٙ ْهدددٓن علٓدددَ لدددي عدددك  ايدددّاؾٕ وت ل٢ٛدددؿُ لدددؿ  
ِي ُْددن ، قدددع إؾت لددكٌْ   هددن  ِ دد قُ لددي طددّق اذتددملو عددي ستلددَ     

ِنددلن إع  لدد  نتدد  ق ٙ عءدد ق  ددن     ِ يددَ إؾت قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   
عإفتدد   وددن  عكا ددٔ ١ علددن يدد  عغٓددص اذتلددٓو    ـيدد  عءدد يّا يددَ ادلددو 

عىددؿ ـيدد  ِلدد ق ْدد  لزًددك ايءددّه ِاا لدد  علدد٘ ٌددفا س ي ىدد هن ِلدد  علدد٘   
و ددو ٌددفا ع لددؿو هن  ُْددؿ عددي  ٓددن اا لددي ددد ٚ لز مدد  يددَ ِايددفٕ        

يددتػلي  ددؽت ستمددؿ ِ ددؽت لدد  ددد ٚ يددَ  ِ ٣و ددكً   ٣سدد  ٌٓ     اذتلددٓو  ٓددؿُ
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عءدد يّا يددَ هددف عىدد  ْدد  سلددٓو ستدد٘ و غددف ٣و هددى  لدد     و ددكٖ قدددن ِاسددؿ
 .(1)(وكْ٘  َ

ْدد  لزًددك لددكٌْ  : لدد ق عددكِٖ  ددي لهددزّؾ ايجء ددٔ يءددكٌْ : )  ايكا ددع 
إوددٔ لددؿ ق ْددن لددد  ْلءدد٘ لددىكن لددي  زجتمدددُّ إؾت ستمددؿ إـ ددد ٚهن لدددي         
ايتزىٓددف ِنددّٚ ايل دد ، ِلددؿ عددكعتن  وكددن ِايددؿ ِ وددٔ ِيددؿ، ِهدد ً عددكِٖ   
يهدددملٓزٗ  ىدددن عملدددؿ  دددو، ِلدددؿ مسزدددن   يدددفٕ وددد  كن عذمزدددن لدددي  

  ط عا لي لّلٔ ثن دٜتكن ست٘  نٓتكن  ى هٔ.
 قاؾ عدددكِٖ  ٓددد ً لهددد يٗ   (2) (لددد يّا: َدددؿلن لددد   ودددن عىدددؿو  ؿتدددتٍن

كب يلدددى  تش٪ٌِدددٔ  ودددَ غتتلدددف عدددي  ٪دددؿْن ارتماعدددٔ ايدددفٕ ااٍمدددُّ  ددد ي
َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، عػدددكز عدددكِٖ لدددي لكدددٗ ستددد٘ َِدددن      
اذتؿْملٓددٗ ، ِدلددو  ددؽت ْددؿٕ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ،       
ِيكىددَ  ددؿ  سؿْجددَ  تّدٓددَ لدد  ًْددملَ ايلددّه إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    

٫ِي٩دد ب٩ ايىٮدد ىٽ ث٪ددِنددلن لددع ايتٍؿْددؿ إـ لدد ق ) ٫ٜددن٩ ٩ْدد  ل٪ش٩مٮددؿ٪  ٷد٩م٩ز٫ددن٩  ٷ نٮ دٯ
ـ٪  ٩ٍددد  ايٹز٪دددّ ٌ٭ لٷدددؿ٫ غ٩ك٩د٩دددن٫ ل٩ز٩ ٫ْ ٩ٍددد  لٸدددك٩ ٍٽدددن٫ إوٮ ٩ٍ   ٯ ٓٮددد ٩ٓدددتٯ  يٯت٩ ٸ ٫ٓ ٍٽدددن٫ إيٷددد٘  ٩  ٯ

 ايٹم٩ٶٷ عٯٓن٪ .
ٖٺ            ٩ّ ٍٽن٫ ع٩ى٫دد ٫ٓ ٩ٍ  ع٩لٷدد ٩َ يٷدد  ا٩ددؿ٫غ٪لٸ ٩ً ايلټدد ٌٯددؿ٪ِ ْ٪ز٩  لٷددؿ٫ يٷملٯه٪ددّا د٪لٸددّؾ٩ ايىٮم٪ددّقٽ 

ٚٯ لٷؿ٫ ٠٩ٍ٪يٷ  َٯ يٯكٷ ٷوٮٔ  ٯ ٫ْن٪ ايلټ ٩ِاٷ ٩ً ٸّا ع٩ى٫  غٷؿ٬ا  ٷ ٩ؿ٬ا .   .(3) (او٫كٷ
عددكؾُ ايُددش  ٗ  ًددؿٖ ، ِلددؿ دددكت لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ ِارتىددؿ  ،       

 ِي ْتػن عىَ  َش  َ .
ِهدد ً عددكِٖ عىددؿل  ْددتكلن ْتىدد ِق ذتٓددٗ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ      
ِ يددَ ِنددلن ِهدد ً انتغددريٖ  ددي يددزملٗ ِال دد ٺ علدد٘ ق ى قنددّق اا َددل٘      

                                                           

 .2/146ا٧هت  ٚ ؿت  آمىَ لي لغ لٕ قنّق اا  (1)
 .3/316ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (2)
 .2/312ا ي ًٌ ه / ايهريٖ  (3)
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اذتؿْددؿ غددري لكًددّ  ايّدددَ  ِ ايددك ى ،     اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ١ هدد ٺ    
عذزددن ْءددكمل ْددؿ عددكِٖ إـا نتددو ذتٓددٗ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ          

َٯ     ِنددلن ِْءددّق يددَ )  ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  َٯ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٩ِد٫دد ٩ْددؿ٩  ع٩ددي٫  اٸهٹ ٸددف٫ 
٫ٓ ِ يَ  ُٯن٩ إيٷ ٫ً يٷ  ا٩  .(1) (٩ِن٩لټن٩ لٷمل٫ن٩  ٷ

ِ غل دد  ، ثددن لدد ق : لددي ٌددفا  ِيددك٘ لىددَ عددكِٖ ِلدد ق : لدد   ع دد   
 . ْ  ستمؿ

لدد ق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن : ا ددي  غٓدد  انتغددريٖ  ددي 
٫ّ ٷا٩  إيټ   ٯ يٹ ٷل٫وٽيزملٗ ) ٩ٌن٫ غٷه٩لٹن٪ ن٩ ٩ِ ٫ٕ غٸؿ٩ق٪   .(2) (لٷ ق٩  ٷ

ِهددد ً عدددكِٖ  دددي لهدددزّؾ ٢ْسددد   ودددَ إـا اّْددد  ا تدددؿقِا ِْدددُّٚ   
دددع إؾت لددكٌْ يٓءددّق  ددن   ،١ِ ْهددء، لددي يددزكُ يددٝ إ١  غددفُِ ، عك   

إوددٔ لددؿ دٜددن ههددكٙ للدد  عدد قى ِلُٓددك للدد  ايددكِه ، ِايىذ يددٔ وت    
 نلٶ وَ ، ِ ؤ ِاا ل  ق ْن للك ٺ وت لّه ل، لجن ستمؿ وت  َش  َ.

٫ِا      ِلدددد ق ) ٚٯ  ٷ ٩ددددؿ٬ا ، عٷددددك٩ ٫ٔ ٩ًدددد َ٪ يٯ ٫ّل٬دددد  يٷدددد  ْ٪ه٫ددددلٯم٪ّو٩ ٫ْددددن٪ لٷ ٩ِيٷءٷددددؿ٫ ق٩ ٷ
ِايلددّه ِ وتٍدد٘   يجىدد ٚ ِإوددفاق لددكٌْ ،       ددؿ  عددكِٖ ه٢لددَ   يزتدد ب   

 ٌِّ لزذمٖ يلى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .  

 صحبثخ دخٍٛا ِىخ
ِهددد ً عدددؿؾ لدددي ايُدددش  ٗ نددد قِا لدددتػ ؽت لدددي اذتؿْملٓدددٗ ِؾغلدددّا  
لكددٗ ، ِلٓددن ؾغلٌّدد    لدد ً عجمدد ً ، علمدد  علمددن  ٍددن لددكٌْ  غددفٌِن  

 ٌِن :
 .هكل  ي د  ك اي ٍكٕ:  ا٣ِق
 .عملؿ اا  ي نٍٓن  ي عمكِ  ي عملؿ  و: ايج ؤ

                                                           

 .2/312ا ي ًٌ ه / ايهريٖ  (1)
 .2/312ا ي ًٌ ه / ايهريٖ  (2)
 .2/312ا ي ًٌ ه / ايهريٖ  (3)
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 .عملؿ اا  ي سفاعٗ ايهٍمٔ: ايج يح 
 .   ّ ايكِه  ي عمري ايزملؿقٕ: ايكا ع 

 . عٓ ٍ  ي   ٔ ق ٓزٗ :ارت لو 
 . ًٌ ه ا ي ايز ّ  ي ِاٛن: ايه ؾى 
 .   ّ س طص  ي عمكِ لي عملؿ  و: ايه  ع 
 .عمري  ي ٌِص ادتمشٔ : ايج لي 
 . ي   ٔ  لتزٗس طص  : ايت نع 
 .(1) (عملؿ اا  ي   ٔ  لٓٗ.: ايز يك 

 ِلٓن  ً انتهلمؽت  نكِا اثا عًك ع قن ٺ  ْٓ ٺ .
: نتددد   غدددف انتهدددلمًّ عدددؿؾاٺ لدددي انتًدددكهؽت  زجدددن لدددكٌْ    ارتددد لو

نددٍٓن  ددي عمددكِ ِسّْٶددص  ددي عملددؿ ايزددمٙ ِلٯكددك٩ل٩  ددي س٩ ددِ ، علمدد      
ق ٙ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ندد٢ٍٓٺ ا دد ٚق   ١نددن ِايًددػِ   

 .(2) (نٍن  لكهنِل ق )
ٌِدددن لدددّق ايدددى  ٌدددفا لدددي ايت ددد ٚق   ٣مسددد ٚ ِسدددؿُ ،  ه  ودددَ         

  ٧ْدد عٗ إؾت إندد٢ه  ١ِؾ ِإغددّٖ   دتددّاب ٌددّ ايجدد ؤ    دد يّسٔ  ْٓدد ٺ ، ا 
 .ِعَٓ  ً قٖ ِإغمل ق عي إو كاز نٍٓن لملن اذتؿْملٓٗ ، 

ِلددي ا٥ْدد ت  ً ندد٢ٍٓٺ ٌددفا  ددؿ  ه٢لددَ ؿتدد  ًْددملَ ا٧عتددفاق ، إـ لدد ق   
ْدد  ستمددؿ إً ايددفٕ هدد ً لددي سددملو اَددش    ِلدد  هدد ً لددي لتدد ق لددي        )

ٌؽت سددؽت  لغىدد ، ِي ل الدد  ي ْكددي لددي قاٙ ـِٕ ق ْىدد   ددن هىدد  يددَ هدد ق 
وزلددن  ددَ، ِهدد ً لددي ندد ٍ ٛى ، ع  زددح ايٓىدد    َددش  ى  ايددفْي انددكت اِق   

 . (3) (لكٖ، ِايفْي  نكت  غك لكٖ
                                                           

 .5/48نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
 .5/48نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (2)
 .5/48نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (3)
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علددن قتدد وع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غ َددٗ ِ وددَ ي ْدد ت         
يٓ نددك كت عددٗ لددي لددكٌْ ،ِيكددىٍن ٌددن ايددفْي اعتددؿِا ع يددى  ايددى         

اكندددن لدددكٌْ  َدددش  َ ايدددفْي ؾغلدددّا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ً 
لكدددٗ لدددع اي ددد ق   دددؽت ايٶدددكعؽت ، عٍددد١٠ٚ ايُدددش  ٗ ي ْءددد الّا ، ِي     
ْءُددددؿِا ايغددددؿق ، إفتدددد  ؾغلددددّا إؾت  ٌلددددٍٓن ِيكْٟددددٗ ايملٓددددن اذتددددكاه ، 

 ِلٓ ٚ  زض اذتّاٛر ، عء ق نٍٓن ِ َش  َ : اوُ تى  .
عملزجددّا ايًددٓٓن  ددي عملددؿ لىدد   ايتمٓمددٔ  ً اطلءددّا عجمدد ً ِايزًددكٖ      
ايددفٕ اءددؿه ـهددكٌن ، ِلٓددن ددد ٚ ارتدد  إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       
ِندددلن  ً عجمددد ً لدددؿ لتدددن ، ِ اددد٘ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ   
ِنددلن لىدد لق  ددا لدد لً  ددي ايىذدد ق ، إـ هدد وّا وت و سٓددٗ لددي اذتؿْملٓددٗ         

 .ٌِن  غّاق عملؿ انتٶلص  ي ٌ ين ٌِن  ٶي لي ارتمقز ،
    ّ ب ا٣وُدد قٕ ارتمقدددٔ ا٣وُدد قٕ   ِلددي  يددٍك ايُددش  ٗ   ددّ  ْدد

ايددفٕ وددمق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت ؾاقُ عىددؿ  ِق َِددّيَ      
إؾت انتؿْىددٗ وت ا ذدددكٖ انتمل قهدددٗ ، عشٓىمددد   كهددن و لدددٗ قندددّق اا َدددل٘   
اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘  دد ب   ددٔ  ْددّب  زددؿ  ً  غدد  ايددى  َددل٘        

 دد ب   ددٔ  ْددّب  علدد٘ ٗايى لددع هددن اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  وٍدد  لدد لّقٖ ) 
ضتدددي  عػكددددن ددددّاق لدددي  دددا ايىذددد ق ْٓدددك ي   يدددؿعّ  ٌِدددي ْءلدددي 

 .ْ  سملفا ستمؿ لي د ق دّاق لي  ا ايىذ ق
ِاغددكز ايملٍٓءددٔ عددي ع ًٛددٗ ل يددن نتدد  لددؿه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ         

لددي  طلددع ايملددؿق علٓىدد   ِنددلن انتؿْىددٗ دزددن ايىهدد ٚ ِايُددملٓ ً ْءلددي   ِ يددَ 
 .(1) ( ل  ؾع  ا ؾامل  ِدص ايًكك علٓى ثىٓ ت ايّؾامل

                                                           

 .1/324ارتُ ِٛ ايك ٙ  (1)
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ِلددىٍن  نددزؿ  ددي لقاقٖ ارتمقدددٔ ا٣وُدد قٕ  وءٓددص  ددا ايىذدد ق ،    
ِلددىٍن سهدد ً  ددي ث  ددن يدد عك قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن      

 ،ِلىٍن  وو  ي ل ي  ايفٕ ْكدع وهملَ إؾت عؿٕ  ي ايىذ ق.
 لبْٔٛ ٔؼّخ احلد٠ج١خ

إـ اددىٙ ايددىزن لددي يءددؿ دزددن اا عددم ِدددن اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ  ؾاق ايددىزن  
 ِدُّ :

: ايىزمددٗ اي كؾْددٗ ِارت َددٗ ايدد  ادد أ يلًددػِ لجددن ايز عٓددٗ       ا٣ِق
 ِلىٍ  ل  ْىت ع لىٍ  غريُ  ْٓ ٺ .

 : ايىزمٗ اي  ا أ ي٤نكٖ .ايج ؤ 
 : ايىزمٗ اي  ا أ ٣ٌن ايءكْٗ ِايمللؿ .ايج يح 
وزمددٗ : ايىزمددٗ ايز لددٗ ايدد  ْىٍددن لىٍدد  هددن إوهدد ً ، ِلىٍدد        ايكا ددع 

 انتٶك ِارتُص ، ِالؾٌ ق ايتذ قات ، ِلىٍ  وزمٗ ايهلن ِا٣لي .
: ايىزمددددٗ ايدددد  اتغًدددد٘ ا٣دٓدددد ق ، ِلىٍدددد  وزمددددٗ ايىملددددّٖ ارتدددد لو 

ِايتىمْددن  عٓملزددح اا عددم ِدددن وملٓدد ٺ  ددؽت لّلددَ ، ِيكددي ايى ددع ْزددن ايىدد ى 
ِاً ه ودددن قنددد يتَ إؾت غُدددّّ لّلدددَ ، ٌِدددفا ايزمدددّه لدددي لُددد ؾْا 

ُتضّٕي َََتوووعُّ ََّٗي ِّوووم َََت سءوووطَََّّٕق ُّوووََمَ ّٗوووهتَََض ي ووولّيدددَ ازددد ؾت ط يَّْ  َِشٍّووو ّٕيَ ََو  سووو

َْ تَكاط ُء َََََّْٓ َمَ ُّي ََّٕو ُّطَ َمَ ّٗه ََق ّٕي امَ  .(1)ص ْ 

 ِعتتمن َلض اذتؿْملٓٗ ِدٌّ ٺ :
 : إوَ  ً قٖ . ا٣ِق
 : إوَ إوفاق . ايج ؤ
 وفاق .: إغت٢  لّّْمل َلض اذتؿْملٓٗ عي ايملً قٖ ِا٧ايج يح 
 : إوَ سذٗ عل٘  ايى ى .ايكا ع 

                                                           

 .165نّقٖ ايىه ٚ  (1)
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ِ  ندددتجى ٚ ايّددددَ ايج يدددح  عددد٢ُ عددد ً ايّددددُّ ا٣غدددكٙ هلدددٍ  لدددي   
لُددد ؾْا ٌدددفا ايُدددلض ، ِانتدددكاؾ لدددي ي ددد  )ايىددد ى( وت ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ       
ايزمددددّه ا٧نددددتغكالٔ ، عءددددؿ ا ٓددددن اا عددددم ِدددددن   ُْدددد ق قندددد يٗ  

لددٗ ي ْ اىدد  ِدددّب عمل ؾاددَ إؾت ايىدد ى كتٓزدد ٺ ، عدد٢ ْءددّق  سددؿ ْددّه ايءٓ  
 قنّق ، ِي وزلن  تىمْن لي اا  ِ لزذمات ايىملّٖ .

 ددي لهددزّؾ لدد ق : لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ        عملددؿ اا عددي)
ِنددلن:  ١  سددؿ  غددري لددي اا ، لددي  دددن ـيدد  سددكٱه اي ددّاسٌ لدد   ِ يددَ 

 ٍدك لىٍدد  ِلد   ٶددي ، ١ِ  سدؿ  سددص إيٓددَ انتدؿع لددي اا لدي  دددن ـيدد       
 سددؿ  سددص إيٓددَ ايزددفق لددي اا لددي  دددن ـيدد   زددح     لددؿع و هددَ ، ١ِ 

 .(1) (ايىملٓؽت لملًكْي ِلىفقْي
يءدددؿ هددد ً َدددلض اذتؿْملٓدددٗ قلتدددٗ ِندددكٓىَ ، ٌِدددّ لدددي لُددد ؾْا      

ٓاوووطَاهدددمٓتَ لدددي عىدددؿ اا  ددد ي تض انتدددملؽت ، إـ لددد ق ازددد ؾت ط  ََٓسوووطََُّووواَُّفَُّ  خّٕطءوووطَفَُّ 

سكدد ه ايدد   ، ِلددي لزدد ؤ انتددملؽت ازددؿؾ ايّدددُّ ِانتّاْددٓع ِا٣    (2)ص  ِتَساووط

 ْتٓمىٍ  ٌفا ايُلض لي دٍ ت :
 :  ِاً عءؿ ٌفا ايُلض . ا٣ِق
 : لك ً ايُلض ِ وَ عل٘ لً ق  لكٗ .ايج ؤ 
 : ؾ١١ت َلض اذتؿْملٓٗ .ايج يح 
 : انته ٛن انتهتءك ٖ لي َلض اذتؿْملٓٗ .ايكا ع 

 : ل وًّ ايتػ ٓف عي ايى ى  ُلض اذتؿْملٓٗ .ارت لو 

                                                           

 .3/301ايؿق انتىجّق  (1)
 .1نّقٖ اي تض  (2)
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، وت ارتٶددد ب إؾت (1)صَومَصُّووو ّّح َلَََوووٌ ازددد ؾت طِلدددي ِددددُّ اءدددؿْك لّيدددَ  

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِدُّ :
 : َلش  ْ  قنّق لع انتًكهؽت غري ي  ِيلمهلمؽت .ا٣ِق 
 : َلش  ْ  قنّق اا لع انتًكهؽت غري يز لٗ ايى ى .ايج ؤ 

: ْددد   ٍْددد  ايدددى  ١ ادددىؾؾ وت ايُدددلض ١ِ لزدددن يدددكِط ٺ       ايج يدددح 
 ً ايُلض غري ِإً ه ً عَٓ اى لق .عهريٖ ع 

: ْدد   ٍْدد  ايددفْي  لىددّا يءددؿ َدد ط ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ايكا ددع 
ِ يددَ ِنددلن انتًددكهؽت  دد لك لددي عىددؿ اا ، عٍددفا ايُددلض لددي عمّلدد ت        

ٌَََِ*مََّّهووووووَم ََيسَّووووووَِّقووووووَ َوَ ووووووطَلّيددددددَ ازدددددد ؾت ط  َْوووووو خَّٕ َه ووووووَمَخّٕ ََّٗو

 .(2)صي مََْ

 غري ، ِعَٓ إ ٍ ق نتزذماا  .: ْ   ٍْ  ايى  ايُلض ارت لو 
 : ْ   ٍْ  ايى  ايُلض غري وت ايؿعّٖ ِايتمللٓ  .ايه ؾى 

لملدددن َدددلض اذتؿْملٓدددٗ  ِ   (3) صَومَصُّووو ّّح َلَََوووٌ ٌِدددن ودددمق لّيدددَ ازددد ؾت ط 

  زؿُ .
َِدددلض اذتؿْملٓدددٗ لزلدددّه وت لل ودددَ ِ ودددَ وت يدددٍك ـٕ ايءزدددؿٖ لدددي      

 ايهىٗ ايه ؾنٗ يلٍذكٖ ايىملّْٗ ايًكْ ٗ .
 ومِق ٌفُ ا٥ْٗ لملن َلض اذتؿْملٓٗ.ِانتػت ق 

ِي ْىشُدددك ا٧ندددتؿ١ق علددد٘ اندددتشمل ب َدددلض اذتؿْملٓدددٗ   ٥ْدددٗ       
 عددد٢ُ ،  دددن ٌىددد    ْددد ت عؿْدددؿٖ ادددؿق علٓدددَ ، ِـات ندددىٗ ايدددى  ستمدددؿ 

                                                           

 .128نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .4-3نّقٖ ايىذن  (2)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (3)



    212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 148 

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن سذددٗ وت انتءدد ه ، عمدد  ؾاه اغتدد ق ايُددلض لددع   
 انتًكهؽت ع٢ ؿ  وَ ا٣سهي ِا٣عٓن .

 مِق ا٥ْٗ  ع٢ُ لىٍ  :ِـهكت  نمل ب يى
ِ غدددددكز ا دددددي ندددددزؿ ِ  دددددّ ؾاِؾ ِاذتددددد هن َِدددددششَ    : ) ا٣ِق

ِ يدددَ ِايملٍٓءدددٔ عدددي ع ًٛدددٗ ل يدددن : هددد ً قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ    
ِندددلن ١ ْ ٓدددن  زٓدددى  علددد٘  زدددض وت لكجدددَ عىدددؿو  ، ِهددد ً ْٶدددّ     
علٓىدد  ّْلٓدد ٺ لددي هددن الددك ٖ لددي غددري لهددٓو ستدد٘ ْمللدد  إؾت لددي ٌددّ ّْلٍدد  

ِيءددؿ ل يددن نددّؾٖ  ىددن للزددٗ سددؽت  نددىن ، ِعكلددن  ً   عٓملٓددن عىددؿٌ  ،
ِنددلن: ْدد  قنددّق اا ْددّلٔ    ِ يددَ ْ  قلٍدد  قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    

 ٌّ يز ًٛٗ . 
ِنددلن ل يددن ع ًٛددٗ :  ِ يددَ عءملددن ـيدد  قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    

ِإً الددك ٖ غ عددن لددي  زلددٍ  وًددّلاٺ  ِ إعكاْدد ٺ . .     }عدد ومق اا وت ـيدد   
 .}

 ِـهك  ً اذتؿْح ْزٓف نىؿاٺ .(2) (ا٥ْٗ  (1)
عددي قاعددع  ددي غددؿْر .  وددَ ه وددن حتتددَ الددك ٖ لددؿ غدد٢ لددي   : )ايجدد ؤ 

ندددىٍ  ، عتدددمِز علٍٓددد  يددد  ٗ عآثكٌددد  علٍٓددد  ، ع  دددن ا٣ِؾت  ً اءدددك ،       
عٶلءٍدد  اٶلٓءددٗ ستدد٘ إـا  ءددٔ لددي  دلددٍ  ْهددري لدد ق : إً يددٜن قادزتدد     

 . َِ ت عل٘ ا٣ثكٖ ، ِإً يٜن اكهت 
 ل ين :  ن قادزا .  

  علددن اُدد  علدد٘ ا٣ثددكٖ ، عٶلءٍدد   غددكٙ ِ ثددك علٍٓدد  ايًدد  ٗ  ٍددعكادز
ِإً الددك ٖ غ عددن لددي    }، عددفي  ايُددلض ايددفٕ  لغىدد   ً اا  وددمق عٓددَ     

{ زلٍ  وًّلاٺ  ِ إعكاْ ٺ . . . 
 .(1)(ا٥ْٗ (3)

                                                           

 .128نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .3/267ايؿق انتىجّق  (2)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (3)
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 ددي غددؿْر ِغّيددٗ  ىددن ستمددؿ  ددي لهددلمٗ ، وميدن ا٥ْددٗ  هددملص قاعددع  
لددي نددىٍ  عتددمِز علٍٓدد  يدد  ٗ ، عددآثك ايًدد  ٗ علددن اُدد      ِـيدد   وددَ غدد٢  

ٌددٔ عٶلءٍدد  طلءددٗ ثددن اكادزدد  ، عزدد ؾ عددآثك ايًدد  ٗ علددن اُدد  ٌددٔ عٶلءٍدد   
 غدددكٙ ، علمددد   ءدددٔ لدددي ايزدددؿٖ ْهدددري لددد ق  ددد  : إً يدددٜن قادزتددد       
َِدد ت علدد٘ ا١ثددكٖ ، ِإً يددٜن اكهتدد  ستدد٘ غتلددّ  دلدد  ، ل يددن :      

 ٗ علددن اُدد  ، عءدد ق : إفتدد  ٌددٔ  ددن قادزددا ِ َدد  ، عكادزٍدد  عددآثك ايًدد 
ِاسدددؿٖ ، عإلددد   ً اءدددكٕ علددد٘ لددد  ادددكْي لدددي ا٧ثدددكٖ ، ِإ١ طلءتددد  ،     

 {ِإً الدددك ٖ غ عدددن }عءدددكت عٍدددفا ٌدددّ ايُدددلض ايدددفٕ  ودددمق اا عٓدددَ       
 .(2)ا٥ْٗ

وت  {ِايُددلض غددري }عددي ع ًٛددٗ ل يددن : وميددن ٌددفُ ا٥ْددٗ      ) ايج يددح
 ١ِؾاٺ ، عدد قاؾ قدددن ه وددن حتتددَ الددك ٖ لددؿ ط يددن َددشملتٍ  ِِيددؿت لىددَ   
 .(3)( ً ْهتملؿق  ٍ  ، عكاْتَ عل٘  ً ْءٓن عىؿٌ  ١ِ ْءٓن   

ِإً الدددك ٖ عدددي ا٧لددد ه دز دددك ايُددد ؾ  علٓدددَ ايهددد٢ه )      ايكا دددع :
 زلدددٍ  وًدددّلا  ِ إعكاْددد  " لددد ق: ٌدددٔ انتدددك ٖ اكدددًّ عىدددؿ     غ عدددن لدددي

  ً اطلءددد  عتءددّق: ١ ا زدددن عددد ؤ   ايكدددن عٓككٌٍددد  عٓءدددّق: إوددٔ اقْدددؿ  
  ٔ ِيكي او ك يٓل  ع َىع ل  يٜن، ِل  ه ً  هكُ  ً ًْمن

لددي نددّٙ ـيدد  عٍددّ يدد  عددؿعا علدد٘ سدد ئ، عٍددّ لّيددَ: " عدد٢           
 َدددلش  ِايُدددلض غدددري " ٌِدددّ ٌدددفا   دىددد ع علٍٓمددد   ً ُْدددلش   ٓىٍمددد   

 . (4) (ايُلض
 ومين ا٥ْٗ  هملص   ٔ ايهى  ن  ي  زك  ِالك اَ .ارت لو :

                                                                                                                                                 

 .3/267ايؿق انتىجّق  (1)
 .2/204ا كق ايّدٓم  (2)
 .3/267ايؿق انتىجّق  (3)
 .101/52ايملش ق  (4)
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عءد ق :  عدي علدٔ  دي   دٔ ط يدص اودَ ندٜن عدي ٌدفُ ا٥ْدٗ            ايه ؾى :
ٌدددّ ايكددددن عىدددؿُ الك اددد ً ، عتكدددًّ إسدددؿاٌم  لدددؿ عذدددمت  ِ اكدددًّ    
ؾلٓمدددٗ عريْدددؿ عكالٍددد  ، عتُددد ذتَ علددد٘  ً ْكدددًّ عىدددؿٌ  يٓلدددٗ ِعىدددؿ        
ا٣غددكٙ يٓدد ئ ١ِ ْ  قلٍدد  ، عمدد  ط  ددن  ددَ و هددٍ  عدد٢  دد ى  ددَ ، عددإً       

ّٱٙ  ٓىٍم   .(1)قدزن ن
ِايُددلض }وميددن ٌددفُ ا٥ْددٗ   غددكز ا ددي ل دددٗ عددي ع ًٛددٗ    ايهدد  ع :

وت قدددن ه وددن حتتددَ الددك ٖ لددؿ ط يددن َددشملتٍ  ِِيددؿت لىددَ  ١ِؾاٺ   {غددري
 .(2)، ع قاؾ  ً ْهتملؿق  ٍ  ، عكاْتَ عل٘  ً ْءٓن عىؿٌ  ١ِ ْءٓن   

ِْدددؿعّ ايءدددك ً إؾت ايُدددلض ِْدددملؽت سهدددىَ ايدددفاأ ٌِىددد    ْددد ت        

 َُّلَََوووَ َفتوووَِ ُّوووثتريَّٖ توووَ َََ ازددد ؾت طلتزدددؿؾٖ ادددؿعّ إؾت ايُدددلض لىٍددد  لّيددد 

َُوووَممه َرَخّٕ ََّٗ وووَ َأَُّ ووو َََتَصوووَ  َُّ َأَُّوَ ََْووو  وَفَأَُّوَخَّٕصووويُّهَََّٖوووَََ َمَسءوووطَََّّٕوَ وووَ ََيةَّّْوووََُ ََتووواََُّ َط

ََووو امََقمتَكاوووطََ ََُْ ِّوووممَمَ ّٗوووَهَ، ِلّيدددَ ازددد ؾت ط(3)صمََ تَغوووطََََ َ َضوووطبتَمَ ّٗوووهتَفَُّاوووَمَفَط َؤ تَوووهتَأُّ َو ََُّ 

ٓ ممَََوووَََ َمَسءوووطَََّّٕومَ ّٗوووه ََيوووكتٌَ ََق توووَرٌََََََ ، (4)صق َ َضووو ََّْتعَُّيَكوووططت َِّرَأَُّ َ ََِووو ُّومََوَ  ء ِّوووممََو  َصووو ت

ِنددلن لدد ق : ِ يددَ عددي   ددٔ ايددؿقؾاٚ ، عددي قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ  ِ)
 ١  غددد هن ،   عٓدددن لدددي ؾقددددٗ ايُدددٓ ه ، ِايءٓددد ه ، لددد يّا :  لددد٘ ْددد   

إَدددد٢ع ـات ايددددملؽت ، ِعهدددد ؾ ـات ايددددملؽت ٌددددٔ    قنددددّق اا ، لدددد ق :  
 .(5)(اذت يءٗ

                                                           

 .2/268ايؿق انتىجّق  (1)
 .2/267ايؿق انتىجّق  (2)
 .114نّقٖ ايىه ٚ  (3)
 .224نّقٖ ايملءكٖ  (4)
 .21/224َشٓض ا ي سمل ً  (5)
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ِلدددؿ ِقؾت  ْددد ت عؿْدددؿٖ وت ايُدددلض لىٍددد  لددد  ْدددؿق علددد٘  زدددح      

ََُْ ِّووممَانتهددلمؽت يلهددزٔ وت ايُددلض  ددؽت ايىدد ى لٶلءدد ٺ ، لدد ق ازدد ؾت ط       َو ََُّ 

ٓ ممََََََ َمَسءط  .(1) صَََّّٕومَ ّٗه ََيكتٌَ ََق تٌَرمَ َّٗهَق َ َض ََّْتعَُّيَكططت َِّرَأَُّ َ ََِ ُّومََوَ  ء ِّممََو  َص ت

ِـهددكت ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ي دد  ايىدد ى يىددؿب انتهددلمؽت ٧يدد عٗ علهدد ٗ         
ايُدددلض وت ه عدددٗ  لٶددد ق ا٣ق  ، ندددّاٚ  دددؽت ا٣عدددكاؾ  ِ ادتم عددد ت  ِ   
ايددؿِق لددي غددري  ً ْى ددك انتهددلمًّ إؾت لهدد يٗ استمدد ق ايُددلض  ددؽت عٜدد ت  
شتتل دددٗ ْكدددًّ ْددد قاٺ   نتهدددلمؽت لدددي ادتٍدددٗ ايزهدددككْٗ  ِ ايتذ قْدددٗ  ِ      

 دتم عٓٗ .ا٧لتُ ؾْٗ  ِ ا٧
ِلددؿلن ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ايتءددّٙ علدد٘ ا٧َدد٢ع  ددؽت ايىدد ى يملٓدد ً  ً        
ايُددلض وددّمل سكددن ِيددملَ لٓدد ٚ ، عٓذددص  ١ ْكددًّ عٓددَ لٓددن علدد٘ دٍددٗ     
ؾًِ  غدددكٙ ،عٍدددفا انتٓدددن غددد٢  ايتءدددّٙ ، ِْكدددًّ ندددململ ٺ يلٓدددغ ٛي ،    

 ِاستم ق اي تىٗ ست٘ لع ايفٕ ل ه   يُلض .
ُددلض  ددؽت انتهددلمؽت ،   ِِقؾت ا٥ْدد ت   يُددلض  ددؽت ايددمِدؽت ، ِاي   

َْ وووممَمَ ّٗوووَهََوَضي ووومَُّه َخَّٕ َ ِّسووو  َرَََهمددد  ْدددؿق لّيدددَ ازددد ؾت ط  ٓ ممََ مَ َََََوووست َِّرََوأُّطت َوأَُّصووو ت

علددد٘ يدددمِه إدتىددد ب  ندددمل ب اي كلدددٗ ِلءدددؿل ت ايًدددء    (2) ص  ووَؤ تستنيََ

  ؽت انتهلمؽت .
 أٚالد س١ًٙ ِٓ ادلٙبعس٠ٓ األٚائً

ؾ نددٍٓن ِ زددض إغّاددَ  هدد ً نددٍٓن لددؿ  نددك ْددّه  ددؿق ، ِهدد ً  ١ِ   
 لؿ ؾغلّا ا٧ن٢ه ، ِلىٍن لي ٌ دك إؾت اذتملًٗ لي ِدُّ :

                                                           

 .224نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .1نّقٖ ا٣و  ق  (2)
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: ٌددد دك عملدددؿ اا  دددي ندددٍٓن إؾت اذتملًدددٗ ثدددن قددددع إؾت لكدددٗ   ا٣ِق
عءٓدددؿُ   دددُّ ، ِندددز٘   دددُّ ي تىتدددَ عددد  ٍك ايكددددّمل عدددي ا٧نددد٢ه إٕ       
ا٧قاددؿاؾ ، ِيكددي للملددَ لٶمددٜي   ٧قتدد ً ، ِ غكدددَ   ددُّ لزددَ إؾت لزكهددٗ    

  ؿق .
ِنتدد  َِددن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ايتشددا عملددؿ اا     

   يى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ، ِيٍؿ انتً ٌؿ هلٍ  .
 ٓىمدد   ٸنددك   ددُّ وت  ددؿق ، ِهدد ً عملددؿ اا ٌددفا  سددؿ ايًددٍّؾ علدد٘        

 َلض اذتؿْملٓٗ ، ٌِّ  ني لي   ٔ دىؿق .
لدد ً ْددّه ِي عتددتر علدد٘  نددك   ٓددَ ْددّه  ددؿق ، ِيكىددَ طلددص يددَ ا٣     

ِنددلن عءدد ق : ْدد    ِ يددَ  ادد٘ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   عددتض لكددٗ ، إـ ) 
ِ نددلن : " ِ يددَ قنددّق اا   ددٔ ا٠لىددَ عءدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   

 .وزن ٌّ  لي   ل ً اا علٓ ٍك 
ِنددلن نتددي سّيددَ : " لددي   ِ يددَ ثددن لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ     

ى ددك . علزمددكٕ إً ندد٢ٍٓ يددَ عءددن ق ٙ نددٍٓن  ددي عمددكِ عدد٢ ًْددؿ إيٓددَ اي 
 . ِيك  ِل  لجن نٍٓن دٍن ا٧ن٢ه

ِيءددؿ ق ٙ لدد  هدد ً ّْْددع عٓددَ  وددَ ي ْكددي  ى عزددَ " عػددكز عملددؿ اا    
ِ ندددلن عءددد ق ِ يدددَ إؾت   ٓدددَ عددد غ ُ لء يدددٗ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ  

نددٍٓن : هدد ً ِاا  ددكا َددغريا ِهددملريا . ِانتًددٍؿ عملددؿ اا  ددي نددٍٓن        
 .(1) (ايٓم لٗ نىٗ اثى  عًكٖ ٌِّ ا ي ن ً ِث٢ثؽت نىٗ ي عمكِ ّْه 

(1). 
 ٔ : ندددٍلٗ  ىدددن ندددٍٓن ٌدد دكت إؾت اذتملًدددٗ لدددع لِدٍددد    دددٔ   ايجدد و

سفْ ددٗ عتملددٗ  ددي ق ٓزددٗ عّيددؿت ٌىدد   ستمددؿ  ددي سفْ ددٗ ، ِ نتًددٍؿ   ددّ    
( 631( يلددٍذكٖ ِاّاعددا نددىٗ )  11سفْ ددٗ وت ايٓم لددٗ ِايدد  ِلزددن نددىٗ)   

                                                           

 .1/281ا٧نتٓز ب  (1)
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، ٌِدددٔ إسدددؿٙ لزددد ق  ِسدددكِب  ( ندددىٗ يلدددٍذكٖ 53ل٢ٓؾْدددٗ ِعمدددكُ )
 ايكؾٖ .
ٌددٔ لِدددٗ عملددؿ ايددكلتي  ددي عددّ ، غلددف علٍٓدد   زددؿ        ِنددٍلٗ ) 

    ٗ : ستمددؿ  ددي   ددٔ سفْ ددٗ، ِِيددؿت        ددٔ سفْ ددٗ، ِِيددؿت ٣ ددٔ سفْ دد
: نددلٓ،  ددي عملددؿ اا  ددي ا٣نددّؾ،   يزملددؿ اا  ددي ا٣نددّؾ لددي  ددا ل يدد   

ِِيددؿت يًددم ؽ  ددي نددزٓؿ:  كددري  ددي  دد ؽ، ِِيددؿت يزملددؿ ايددكلتي:        
ٌِددٔ ايدد  قِْددن عىٍدد  ايكغُددٗ   (1) ( ددي عملددؿ ايددكلتي  ددي عددّ  ندد ي 

 وت قْ مل ايكملري ، ١ِ  َن يَ ، ٌِّ لز ق  يلكت ب ِايهىٗ  .
:  ه هلجددّه  ىددن نددٍٓن  ددي عمددكِ لِدددٗ   ددٔ مسددكٖ  ددي          ايج يددح

   ٔ قٌن ايز لكٕ ، ِي ْفهكٌ  ا ي إنش   .
:   ددّ دىددؿق  ددي نددٍٓن لددؿ سملهددَ ِلٓددؿُ نددٍٓن  ددي عمددكِ        ايكا ددع

   يه٢نن ٧ن٢لَ ِلُتَ لزكِعٗ وت َلض اذتؿْملٓٗ . 
ِ ندددلن : س طدددص  دددي عمدددكِ  غدددّ ندددٍٓن  دددي عمدددكِ )    ارتددد لو 

ِ نددلن ِ يددَ س طددص  ددي عمددكِ لملددن ؾغددّق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    
 دددي ؾاق ا٣قلدددن ٌِددد دك إؾت  ق  اذتملًدددٗ ا ذدددكاؽت كتٓزددد  وت قِاْدددٗ ا 

 إنش   ِايّالؿٕ 
ِقِٙ ايّالددؿٕ عددي نددلٓ،  ددي لهددلن ايزدد لكٕ عددي عملددؿ ايددكلتي      

 ددي إنددش   عددي   ٓددَ لدد ق  ِق لددي لددؿه  ق  اذتملًددٗ س طددص  ددي عمددكِ 
 .(2) ( ي عملؿ  و وت ا ذكٖ ا٣ِؾت

: نددلٓ،  ددي عمددكِ  ددي عملددؿ  ددو ايزدد لكٕ  غددّ نددٍٓن     ايهدد ؾى 
 ذددكاؽت ، ِلددي   ددي عمددكِ ،ِهدد ً لددي انتٍدد دكْي ا٣ِيددؽت هتددي ٌدد دك ا    

 انت٠قغؽت لي ـهكُ عٓمي يٍؿ  ؿقاٺ .
                                                           

 .5/173ايّاوت   يّعٓ ت  (1)
 .1/92ا٧نتٓز ب  (2)
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ِوت ايهددىٗ ايهدد  زٗ يلددٍذكٖ  زجددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن      
إؾت ٌدددّـٖ  دددي علدددٔ اذتى دددٔ وت ايٓم لدددٗ ، ِ نتًدددٍؿ ندددىٗ  ق دددع عًدددكٖ   

 يلٍذكٖ .
: ايهدددككاً  دددي عمدددكِ  غدددّ ندددٍٓن ،  ندددلن لدددؿقت ٺ ٌدددّ        ايهددد  ع 

عمددَ ٌِدد دك إؾت  ق  اذتملًددٗ   ِلِدتددَ نددّؾٖ  ىددن للزددٗ ، ٌِددٔ  ىددن  
ا ذدددكٖ ايج وٓددددٗ ، ِنتدددد  لددددؿل  لكدددٗ لدددد ت ايهددددككاً ، ِلٓددددن لدددد ت وت   

، ِا٣ِؾت  َددض ، ِِيددؿت يددَ ا ىدد ٺ امسددَ عملددؿ ايددكلتي ، لتددن     (1)اذتملًددٗ
 وت سكب دل١ّٚ.

ِ زدددؿ لدددّت غؿظتدددٗ لِز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن وت      
نددّؾٖ  ىددن للزددٗ ، ِلددع ٌددفا ايهددىٗ ايز يددكٖ يلملزجددٗ ايىملّْددٗ اددمِز ايددى   

ع وٍدد  ي حتتمددن قْٟددٗ نددٍٓن  ددي عمددكِ وت  نددكٙ  ددؿق لءٓددؿاٺ   يه٢نددن    
عددي عملددؿ ايددكلتي  ددي نددزؿ  ددي لقاقٖ، لدد ق: لددؿه قنددّق اا َددل٘         )

ِنددلن انتؿْىددٗ، ِلددؿه   ٣نددكٙ سددؽت لددؿه  ٍددن، ِنددّؾٖ     ِ يددَ اا علٓددَ 
ن  ىددن للزددٗ عىددؿ  ق ع ددكاٚ وت لىدد ستٍن علدد٘ عددّ  ِلزددّـ، ِـيدد  لملدد   

  ً ْٓكب اذتذ ب.
 ل ين نّؾٖ: ع آى  عءٓن يى : ١٠ٌٚ ا٣نكٙ لؿ  أ  ٍن.

ِندددلټن عٓدددَ، ِ يدددَ عػكددددن إؾت  دددٓ  ِقندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 
ٗٻ ْددؿاُ إؾت عىءددَ وت و سٓددٗ ايملٓددن، عددّاا إً للكددن    ِإـا   ددّ ْمْددؿ زتمّعدد

ٗٺ ْددؿاُ إؾت عىءددَ  ً للددن:   دد  ْمْددؿ،  عٶٓددتن    ْددؿْكنئ سددؽت ق ْتددَ زتمّعدد
  ١ لتن هكال ٺ؟

ِنددلټن ِ يددَ عددّاا لدد  قاعددا إ١ لددّق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       
 لي ايملٓن: ْ  نّؾٖ  عل٘ اا ِعل٘ قنّيَ؟

                                                           

 .1/188مس، ايىذّه  (1)



 155ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

عءلدن: ْدد  ودد  اا، ِايدفٕ  زجدد   دد ذتا وملٓدد ٺ لد  للكددن و هددٔ سددؽت     
ٗٺ ْددؿاُ إؾت عىءددَ  ً للددن لدد  للددن      ِي ْىددمق  (1)(ق ْددن   دد  ْمْددؿ زتمّعدد

  َ َ ووووه َََََازددد ؾت ط   زدددؿ لّيددد َََتوووطَّّك َؤ تستنَيَ توووَ َأَُّطةِّاتوووهَّٕرََوأَُّزَوم َُّأُّوََُّووو مَسءِتوووو

َّٖفتوووَِ تَ وووطعتَمَ ّٗوووهتَ توووَ َمَّّك وووَؤ تستنَيََََ ََِْ َََتووو َ وووه َرَأُّوََُّووو َََْ َْوووط َّٕ أِّ ءَهوووط  ه َرََوأِّوََِّووومَمرَُّض

َت ّٕيَ َخّٕ َّٗأَُّ ََ ةَّّْ ِّووووممَخّٕ َّٗأَُّ ََ ةَّّْ ِّووووممَخَُّّٕووووََأُّوََتََ ََووووطعت َِّرَ ََْ  وفّْووووطَ ُّووووطَ ََََومَّّك َهووووط

، ِي ازلددن  ً اا عددم ِدددن نددٓميٮ  علدد٘    (2)ص ََتوواَُّفتووَِمَّّ تَ ووطعتََ َاووَِّّمضامََ

 نٍٓن   يتّ ٗ ِسهي إن٢لَ .
يءددؿ  لدد ه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت انتؿْىددٗ يددٍك قلٓدد ً    
ِيددّاق  زددؿ هتٓملددٗ  ددا انتُددٶلا ايدد  ِلزددن وت يددٍك يددزمل ً لددي ايهددىٗ   

يلددٍذكٖ ، إـ  لددد  ايددى  َدددل٘ اا علٓددَ ِ يدددَ ِنددلن  ً  دددا     ايه ؾنددٗ  
انتُددٶلا ْزددؿًِ ايزددؿٖ ي٨غدد قٖ علدد٘ انتؿْىددٗ ، ِلتددن ايددى  َددل٘ اا         
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، عػدددكز إيدددٍٓن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن   
ِِدددؿٌن ٌِددن غددد قًِ ع نددتّؾت علدد٘  وزددد لٍن ِندد  وهدد ٌٚن ، ثدددن       

   ٔ ْدددكاق عددد عتا ِاعٓدددؿ كتٓدددع    ادددمِز دّْكْدددٗ  ىدددن اذتددد قخ  دددي   ددد
 ايهمل ْ .

 ِغكز وت ـٕ ايءزؿٖ لزتمكاٺ ١ ْكْؿ لت ١ٺ ١ِ سك  ٺ .
ِانددتى ك ايزددكب ِلددي سّيددَ لددي  ٌددن ايملددّاؾٙ    لدد ق ا ددي إنددش   ) 

لدددي ا١عدددكاب ٌِدددّ غتًددد٘ لدددي لدددكٌْ ايدددفٙ َدددىزّا  ً ْزكْدددّا يدددَ   
 .(3) (حبكب  ِ ُْؿُِ عي ايملٓن ع  ٶ  علَٓ هجري لي ا١عكاب

                                                           

 .1/43لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
 .6نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .2/113عًّٓ ا٣ثك  (3)
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ايغ ْدد ت اذتمٓددؿٖ ٧نددتى  ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   ِيكددي 
ايءمل ٛددن ِ ٌددن ايملددّاؾٕ هتددي سددّق انتؿْىددٗ ١ْزلمٍدد  إ١ اا عددم ِدددن ،       

 لىٍ  :
 :  ٓ ً عم ا٧ن٢ه . ا٣ِؾت
: قددد ٚ ايجددّاب نتددي غددكز لددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ        ايج وٓددٗ
 ِ يَ ِنلن.
ايهددلن  دد ؾاٚ ايددى  َددل٘ اا   : إيددز ق ايزددكب    تددؿاٚ للددي    ايج يجددٗ

 علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ ايزمكٖ .
: إغملددد ق لدددكٌْ  ددد ً ايدددى  ستمدددؿاٺ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ      ايكا زدددٗ 

 ِنلن ل ؾه ٣ؾاٚ ايزمكٖ .
: إل لددٗ اذتذددٗ ، ١ ْءددّق  زٓددٍن  : يددّ ؾعٓددن إؾت َددلض      ارت لهددٗ 

ؾت اذتؿْملٓدددٗ، ِ ٓزدددٗ ايكْدددّاً ٣دملدددن ، ِإقاؾٖ ا٧طددد٢  وت لّيدددَ ازددد    

ُء َِّمََِّّطَتَغ ِّط  ٓ  .(1)صفُّ ت ّٗهتَمَّّ

: إُْدد ق قندد يٗ إؾت لددكٌْ  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    ايه ؾنددٗ 
 ِنلن ْكْؿ ايزمكٖ ِيٓو ايءت ق .

 لبْٔٛ سًٙ أِسوُ
لددع  ً ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْددّه اذتؿْملٓددٗ لدد ق        

 (2) ( عٶٓدددتٍن إْ ٌددد ١ ْهددد يّؤ غٶدددٗ ْز مدددًّ عٍٓددد  سكلددد ت اا، إ١  )
إ١  ودددَ  طٮ  مْددد قٖ ايملٓدددن اذتدددكاه وت الددد  ايهدددىٗ ، ٣ً لىزدددَ ِ َدددش  َ 

 لي ؾغّيَ يٓو لي سكل ت اا.

                                                           

 .149نّقٖ ا٣وز ه  (1)
 .3/333ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (2)
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ٌِددّ لددي ا٧عذدد ل وت ايهددىٗ ايىملّْددٗ  تءٓٓددؿ قْدد  ايددى  َددل٘ اا         
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   يًددكِ  ؿتدد  عٓددَ از ددٓن يددز ٛك اا ، ِيكددي نددٍٓن  ددي  

َٯ يٷدد  ا٩ت٩ش٩ددؿٮخ٪  ؾغددّ ن لكددٗ ،ِلدد ق ) عمددكِ قٛددٓو ِعددؿ لددكٌْ   دد٘    ٩ِاٷيلټدد
ـ٩يٯدد ٷ لٯددي٫ ايٹز٩دد هٽ ايٹم٪ءٹملٯددنٽ   ٩ِيٷكٯددي٫  ٗٺ  ٩ْددغ٫ٶٷ ِانتددكاؾ لددي  (1) (ايٹز٩ددك٩ب٪  ٷوٮدد   ٸغٯددف٫و٩  

 ْغٶٗ  ٕ لٍكاٺ ِعىّٖ .
 ِلؿ  نلن نٍٓن عٓم   زؿ ِسهي إن٢لَ .

يءددؿ انتملًددك ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ءددؿِه نددٍٓن    
مددكِ ، ِهدد ً ْت دد ٚق   ٣مسدد ٚ ، عءدد ق : لددؿ نددٍن يكددن  لددكهن لددي   ددي ع

 لددكهن ، ٌِددن انتددكاؾ لددي نددٍّيٗ ا٣لددك غُددّّ َددلض اذتؿْملٓددٗ  ه ٌددّ   
  عن لّّْع ٺ لل و ٺ ِلك و ٺ ، ادتّاب ٌّ ايج ؤ .

 ِعىؿل  َِن نٍٓن ل ق : ٌ ت  هتص  ٓىى  ِ ٓىكن هت   ٺ .
٧لدد ه علددٔ علٓددَ   عددؿع  ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ا      

 ايه٢ه يٓكتص ايكت ب .
يءددؿ التىددع نددٍٓن  ددي عمددكِ عددي ؾغددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    
ِنددلن لكددٗ وت ايهددىٗ ايه ؾنددٗ ، يٓددتن وت ايهددىٗ ايج لىددٗ عددتض لكددٗ يددٓو       
يلدددى  ِ َدددش  َ ِسدددؿٌن  دددن ٣دٓددد ق انتهدددلمؽت ِانتهدددلم ت إؾت ْدددّه     

      ٘ اا علٓددَ ِ يددَ   ايءٓ لددٗ ، ِْددؿق التىدد مل نددٍٓن عددي ؾغددّق ايددى  َددل
ِنددلن ِ َددش  َ لكددٗ علدد٘ نددءّ  ١ِْددٗ ه دد ق لددكٌْ اي دد ٌكٖ علدد٘         
ايملٓددن اذتددكاه ، يٓكددًّ ٌددفا ا٧لتىدد مل سذددٗ علددٍٓن ، ِنددململ ٺ وت ازذٓددن       

 عتض لكٗ ، يّدّؾ انتءتٓٔ ِعءؿ انت وع .

ُء َِّمََِّّطَتَغ ٌِِّّ لي لُ ؾْا لّيَ از ؾت ط  ٓ  .  (2) صفُّ ت ّٗهتَمَّّ

                                                           

 .3/257لاؾ انتز ؾ  (1)
 .149نّقٖ ا٣وز ه  (2)
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ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ وت   ِلددي ايًددكِ  ْدد أ  
ل  دددن  ٕ وت ايهدددىٗ ايهددد  زٗ يلدددٍذكٖ ، ِي اًدددى  لدددكٌْ غُدددّّ       

 ـات ايزؿؾ لع ايى   ِ  لن  ِ  هجك ،ِيكىٍن ايىطّا  لكْي :
:  ءددد ٚ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ وت لكدددٗ    ١ِٺ 

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ  ث٢ثددٗ  ْدد ه عءدد، ، ِ ً لكًْدد ٺ نددٓػلًّ لكددٗ يلددى     
 ِنلن ِ َش  َ عٍٓ  .

: ١ ْددؿغن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ لكددٗ      ث وٓدد ٺ 
ًٽإ١  ه٢ع انته عك ) ٩ٍ  إيټ   ٯذ٪لٹمل٩   .(2) (ايهٮلٷ عٽ (1)٩ِيٷ  ٩ْؿ٫غ٪لٸ

 اكٙ نت ـا ايىطن لكٌْ ٌفا ايًك  ، ادتّاب لي دٍ ت :
 ٍٓ  إ ٍ ق هجٓف يله٢ع.: ايزمكٖ وه  ِعمل ؾٖ ،ِيٓو ع ا٣ِؾت
: ١ ْكددددًّ ؾغددددّق ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن     ايج وٓددددٗ

 ِ َش  َ ؾغّق غلملٗ ِلٍك يءكٌْ  ءّٖ ايه٢ع .
: لىددددع إدٍدددد ق لهددددلمٔ لكددددٗ   ندددد٢لٍن ، ِحتكْٓددددٍن       ايج يجددددٗ

 ايُش  ٗ عل٘ ه  ق لكٌْ ِعتض لكٗ .
ِ يددَ ِإـ هدد ً عددؿؾ ايُددش  ٗ ايددفْي لددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ  

 ِنلن  يف ِ ق زم ٛٗ ، عٓشتمن ِدٌّ ٺ :
:  عددددكاؾ ِقددددد ق لددددكٌْ ايددددفْي وت لكددددٗ  هجددددك لددددي عددددؿؾ    ا٣ِق

 ايُش  ٗ ايفْي سٓكِا لكٗ .
 : وهملٗ ايته ِٕ  ؽت اي كْءؽت .ايج ؤ 
: ايُددش  ٗ ايددفْي سٓددكِا لددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ     ايج يددح 

 ِ يَ ِنلن يلزمكٖ  هجك لي عؿؾ قد ق لكٌْ .

                                                           

ادتلمل ً دكاب لي ادتلؿ ّْْع عَٓ ايهٓف لغمؿاٺ ، ِلؿ ْٓع عَٓ ايكاهدص ندّطَ    (1)
 ِ ؾااَ .

 .5/85لاؾ انتز ؾ  (2)
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ػتدد ق ٌددّ ايج يددح  عدد٢ُ  ددؿيٓن  ً لكًْدد ٺ سٓىمدد  غكدددّا إؾت  ددؿق   ِانت
هددد ً عدددؿؾٌن  دددؽت ايتهدددزم ٛٗ إؾت ا٣يدددف لدددع  وٍدددن  يملدددّا هدددن ِاسدددؿ  

   رتكِز ، ِلي ي غتكز  قنن  ؿ٢ْٺ .
  ٧ْددد عٗ إؾت غدددكِز ايًدددمل ب انتهدددلن ايدددفْي وت لكدددٗ لدددع ايدددى        

يدددٓو  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ، ِعدددؿؾ ٌددد١٠ٚ ايًدددمل ب
للدد٢ٓٺ ـهددّقاٺ ِ و ثدد ٺ ، ٌِددن وت إلؾْدد ؾ لٶددكؾ ، ِلددؿ هدد ً  زددض قددد ١ت   
لددكٌْ لددؿ سددملو ا ىددَ ِلٓددؿُ   يه٢نددن غًددٓٗ ايتش لددَ  دد يى  َددل٘ اا   
علٓدَ ِ يدَ ِندلن ٌِذكاددَ إؾت انتؿْىدٗ ، ِلدع هدن لددكٖ ٍْد دك عٍٓد  عددكؾ  ِ         
كت عددٗ إؾت انتؿْىددٗ ْءددن عددؿؾ نددك ً لكددٗ ِآددزف يددّهتٍن ، ٌِىدد         

 : له ٛن
: ٌددن هدد ً لددي  نددمل ب إقددد ٚ لْدد قٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ        ا٣ِؾت

ِ يددَ ِنددلن يلملٓددن اذتددكاه وت َددلض اذتؿْملٓددٗ غًددٓٗ لددكٌْ لددي انددت٢ٓٚ     
 ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ عل٘ لكٗ .

: ٌدددن هددد ً ؿتءدددؿِق ايددددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِنددددلن       ايج وٓدددٗ  
 ِ َش  َ ا٧نت٢ٓٚ عل٘ لكٗ .

: ٌددددن هدددد ً وت وٓددددٗ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن   يج يجددددٗ ا
 ِ َش  َ ا٧نت٢ٓٚ عل٘ لكٗ .

: ٌددن عتتمددن وددمِق ايددّسٔ إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      ايكا زددٗ 
ِنددلن ٌِددّ وت لكددٗ   ٧نددت٢ٓٚ علٍٓدد  ، ِههددك ا٣َددى ه ايدد  ه وددن وت      

 ايملٓن اذتكاه .
ّا لددؿ اعكغددّا لكددٗ يددَ وت   لدد  انتهدد يٗ ا٣ِؾت عدد دتّاب وزددن ، ِاً هدد و 

ايهدددىٗ ايت يٓدددٗ ، ِيكدددي ١ دددؿ لدددي طدددك  إسدددىال اختدددفاٍ  لدددكٌْ ٣ً        
ايددؿغّق وت عمددكٖ ايءٓدد ٚ ي  زددؿ َددلض اذتؿْملٓددٗ ، ِلددؿ ددد ٚت يددكِ      

 َلض اذتؿْملٓٗ ي٨ي قٖ نتىع ٌفا ا٧نت٢ٓٚ.
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ِي اكدددي لدددكٌْ لهدددتزؿٖ ي٤لدددك ، عددد ً للدددن إـً هٓدددف قْدددٓن    
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لكددٗ وت ايزدد ه ايتدد ئ   لددكٌْ  ً ْددؿغن ايددى  َددل٘ اا

، ادتددّاب لددؿ  غددفت لددكٌْ ِسل  ٌٟدد  ارتٶدد، ِا٧نددتزؿاؾ نتجددن ٌددفا       
ا٧ستمدد ق ِلىددَ ايددىا  نددٍٓن  ددي عمددكِ علدد٘ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا       

 علَٓ ِ يَ ِنلن  ً ١ ْ اّا  ه٢ع لزٍن .
ِ لددد    يىهدددملٗ يلمهددد يٗ ايج وٓدددٗ عددد دتّاب وزدددن  ، ِيكىدددَ ي ْؿغلدددٍ    

٣ً اا عددم ِدددن ي ْدد ـً يددَ ، ِيتءٓددؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ  عىددّٖ 
َٯ ع٩ددي٫  ِنددلن  ًددكِ  ايُددلض ، ِ) ٘ٵ ع٩ددي٫  ٷ ٯٓدد َٯ ايٹم٪م٩وٯدد ع٩ددي٫ هٷددجٯريٽ  ٫دديٽ ع٩مل٫ددؿٯ ايلٿدد

ٍٽن٫     ٩ً عٯى٫ددؿ٩ ي٪ددك٪ِطٯ َٯ َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن : ايٹم٪ه٫ددلٯم٪ّ ُٯ ٩اق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلٿدد د٩ددؿٵ
٫ِ ي٩ك٫طٺ   ٷس٩نٱ س٩ك٩ال٬ إٽ١ٿ ي٩ك٫طٺ  س٩كٱه٩ س٢٩ٷ  .(1)(١ٺ  ٷ

عءددؿ هدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ لدد ؾقْي علدد٘   
عدددتض لكدددٗ  ْددد ه ايزمدددكٖ غ َدددٗ ِ ً لكًْددد ٺ يدددي اهدددػك ايكدددجري ، إـا ي    
اي ددتض همدد  سددؿخ وت ايهددىٗ ايج لىددٗ ِإـ هدد ً ٌمٍددن طلددص ايُدد ض لددي       

 ايز دددّ عدددىٍن إـ لددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عءدددؿ  ددد ؾق إؾت
 هلمتَ ارت يؿٖ.

، ِايددد  لدددؿ ١ لدددؿٌ  وت هتدددص ايتددد قْؼ وت (2)إـٌملدددّا عددد وتن ايٶلءددد ٚ
 غري ٌفا انتّْع .

ِغ طددص  ٍدد  ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  يددؿ  عؿاٛددَ       
 ايفْي  ـُِ ِ ٌن  ٓتَ ِ َش  َ.

ِنددلن، لكددٗ ه وددن   ِ يددَ ِنتدد  ؾغددن قنددّق اا، َددل٘ اا علٓددَ     )
علٓدددَ عم لدددٗ ندددّؾاٚ، عّلدددف علددد٘  ددد ب ايكزملدددٗ ِلددد ق: ١ إيدددَ إ١ اا   
ِسددؿُ، َِددؿ  ِعددؿُ، ِوُددك عملددؿُ، ٌِددمه ا٣سددماب ِسددؿُ،  ١ هددن     

                                                           

 .2/198نىي ايملٍٓءٔ  (1)
 .8/574ا هري ايملغّٕ  (2)
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ؾه  ِ لددد ثكٖ  ِ لددد ق ْدددؿع٘ عٍدددّ حتدددن لدددؿلٔ ٌددد اؽت إ١ ندددؿاوٗ ايملٓدددن  
 ِنء ْٗ اذتر. 

اٺ، لدد يّا: غددري ،ثددن لدد ق: ْدد  لزًددك لددكٌْ لدد  اددكًِ  وددٔ ع عددن  كددن    
  ؽ هكْن، ِا ي  ؽپ هكْن.

لددد ق: اـٌملدددّا عددد وتن ايٶلءددد ٚ، عز ددد  عدددىٍن، ِهددد ً اا لدددؿ  لكىدددَ     
 .(1)(لىٍن، ِه وّا يَ عٜٓ ٺ، علفي  مس٘  ٌن لكٗ ايٶلء ٚ

 لدد  انتهدد يٗ ايج يجددٗ عدد دتّاب هدد٢ ، علددن ْكددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ      
وت َددلض ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ْكِلددًّ عددتض لكددٗ ِا٧نددت٢ٓٚ علٍٓدد  ،١   

َََّٖ تَ طٌعاذتؿْملٓٗ ، ١ِ وت عمكٖ ايءٓ ٚ ، ل ق از ؾت ط  .(2)صَت ٍَِّّأُّ

 لدد  انتهدد يٗ ايكا زددٗ ع نتػتدد ق وزددن ، عدد ً ايددّسٔ ْىددمق علدد٘ ايددى           
ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  دد ٣ِالك ِايىددّأٌ ، ِوت ايتىمْددن وت       

، ِللددد  (3)صَوه ووَرَي َاووعَُِّّم َََ َُّي َاوووعُّل ََقكءووطََيةَّّْووُ َََايجىدد ٚ علدد٘ اا عددم ِدددن ط    

ايهددمّات ِا٣ق  هلددَ ا عددم ِدددن ِسددؿُ ٌِددّ ايددفٕ   دد٘ إ١ وُددك       
قنددلَ ، ِيددّ وددمق ايددّسٔ   ددتض لكددٗ وت َددلض اذتؿْملٓددٗ  ِ عمددكٖ ايءٓدد ٚ   
يىددمق انت٢ٛكددٗ لددؿؾاٺ يلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِدتزددن اا عددم        

، ٌِددفا ايزذددم ِدددن انتًددكهؽت عدد دمْي عددي ايتُددؿٕ ِايءتدد ق انتهددتمك    

ُتيَ َ ُّةُّوو  ومَأَُّوََي ِّّتووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ ووممََََلددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط  َتََ َُّّّّووَ َطَُّ فّْووطَ تووَ َمَّٗوو

 .(4)صَلطعتِتنَي
 

                                                           

 .1/332ايك لن وت ايت قْؼ  (1)
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 شسٚغ صٍح احلد٠ج١خ 
ايُددلض ، ِْددؿق ٌددفا ايُددلض  فااددَ ِيددكِطَ علدد٘   (1)لددؿ ْءدد ق  ىددّؾ

قعددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يلددّاٚ ايهددلن ، ِااُدد عَ        
   يُ  ِايتءّٙ لع ايى ى ِلىٍن انتًكهًّ .

عٓددن اا  تٍٜٓددٗ لءددؿل ت   (2) صمَصُّوو ّّح َلَََوو ٌَِلددي لزدد ؤ لّيددَ ازدد ؾت ط  

ؿِيٓددٗ، ِنتدد  هدد ً ِ نددمل ب ايُددلض نددّاٚ هدد ً وت ايءٓدد ْ  ايًػُددٓٗ  ِ اي 
َددلض اذتؿْملٓددٗ  ددؽت قنددّق اا ِ ددؽت انتًددكهؽت عدد ً اا عددم ِدددن لك ددَ      
إؾت ايىدد ى ، ِلدددك ٍن إيٓدددَ ، ِي غتٶدددك علددد٘  ددد ق لدددكٌْ  وٍدددن قتٓدددًّ  
َدددلش ٺ لدددع ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، عءدددؿ ه ودددن        

 ِنٓلتٍن ؾاٛم ٺ ايهٓف ِايءت ق ، ِإقاؾٖ ن   ايؿل ٚ .
  ٔ ادتمزددد ً ْتىددد عو عدددؿؾ لدددي قدددد  ن يلمملددد قلٖ ،     عشٓىمددد  ْلتءددد

ِاكددًّ عدد لملتٍن ايءتددن ِا دد٢  ، ِلددع ٌددفا ي ْددتز  ايددفْي لددي  زددؿٌن  
، ع دددٔ لزكهدددٗ  دددؿق  دددكل ث٢ثدددٗ لدددي قدددد ١اٍن ، ِطلملدددّا انتملددد قلٖ ،         

 ِ َكِا علٍٓ  ٌِن :
 :عتملٗ  ي ق ٓزٗ . ا٣ِق
 : يٓملٗ  ي ق ٓزٗ . ايج ؤ
 : ايّيٓؿ  ي يٓملٗ . ايج يح

                                                           

ايملىّؾ كتع  ىؿ ٌِّ ؾ٩غٓن ، ِْ أ ؿتزى٘ ايك    ايفٕ اك ،  َ ارتٓ ه ، ِهن علن  (1)
ع ل  لي ا٣ع٢ه يلء ٛؿ ، ِْء ق : ع٢ً هجري ايملىّؾ  ٕ هجري ايزءؿ ، ِل ق ا ي ؾقْؿ )

ْ٪ددكاؾ  ددَ علددن ادتددٌٓ، علددٓو  دد يزك ٔ ايُددشٓض، ِلددؿ انددتزملَ            ايمل٩ى٫ددؿ ايددفٕ 
 . 1/130(كتٍكٖ ايلغٗ انتّيټؿًِ

 .128نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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ع ً لدد  لتلددّا وت انتٓددؿاً، إـ لتلددٍن ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه       ِنددك
ِلتددمٖ ِعملٓددؿٖ  ددي اذتدد قخ ايددفٕ دددكع وت انتزكهددٗ ِلدد ت وت ايُدد كاٚ     

 وت طكْءَ إؾت انتؿْىٗ .
ِوت لزكهدددٗ  سدددؿ ِايددد  ِلزدددن  زدددؿٌ   ج٢ثدددٗ عًدددك يدددٍكاٺ  دددكل       
 َددش ب ايلددّاٚ لددي  ددا عملددؿ ايددؿاق عءٸتلددّا هلددٍن ، ِوت لزكهددٗ ارتىددؿ     

عمدددكِ  ددي ِؾ ايزددد لكٕ علدد٘ انتملددد قلٖ ٌِددّ عددد قى لددكٌْ عءتلدددَ       َددك 

َو ُّةُّووووََمَ ّٗووووه َمَّّك ووووَؤ تستنَيَا٧لدددد ه علددددٔ علٓددددَ ايهدددد٢ه ، ِلدددد ق ازدددد ؾت ط

يملٓددد ً لددد وًّ ٌِدددّ  ً انتملددد قلٖ اي كؾْدددٗ ١ ُْدددؿ  علٍٓددد   وٍددد     (1)صمَّّ تَ وووطَل

 لت ق ع ه .

َُكََْوووط ََِّٕلدددي ايءتددد ق لّيدددَ ازددد ؾت ط    اُدددّّ  (2)صَيوووَمَ َمََّّ  ُّوووََمَّّ

لزكهددٗ  ددؿق ِلزكهددٗ  سددؿ ثددن غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن       
إؾت اذتؿْملٓددٗ  زدددؿ لزكهدددٗ ارتىدددؿ   ىشدددّ ث٢ثددٗ عًدددك يدددٍكاٺ  ْٓددد ٺ علددد٘   

 ايءّق   وٍ  ِلزن وت ايهىٗ ارت لهٗ يلٍذكٖ ِيٓو ايكا زٗ .
١ِ قتكدددي  ً ْتّددددَ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت ؾْددد ق    

ايددد  ْءٶىدددًّ ، ١ِ اندددتذ  ٗ ايدددف ِ ق زم ٛدددٗ لدددي     انتًدددكهؽت ِايمللدددؿٖ 
ايُددش  ٗ يددَ إ١   دد يّسٔ ِايتهددلٓن  دد ً لدد  غتتدد قُ ِْدد لك  ددَ ايددى  ستمددؿ   

َُّووََ َََُّوواََُّددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددي  لددك اا عددم ِدددن ، لدد ق ازدد ؾت ط

ٌََِ ًَ  .  (3) ص تَ َمرَُّ  َّٕ

                                                           

 .25نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .166نّقٖ  ق عمكاً  (2)
 .128نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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ٌِدددن  ؾقهدددن لدددكٌْ ِه  قٌددد  ٌدددفا ايءددد وًّ ِلّْدددّعٓٗ يغدددٗ        
يددّسٔ وت لددّق ِعزددن ِوددؿاٚات ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   ا

 دد يى ري ، ٌددن  ؾقهددن لددكٌْ  وددَ ي ْتّدددَ إؾت ايزمددكٖ ِْزددك  و هددَ       
ِ َدددش  َ إؾت ارتٶدددك ِايٓدددك إ١  ددد يّسٔ ، انتػتددد ق وزدددن ،ٌِدددّ لدددي       

 لءؿل ت َلض اذتؿْملٓٗ .
هدد ً قندددّق اا َدددل٘  ِعددي دددد  ك  دددي عملددؿ اا ا٣وُددد قٕ لددد ق )  

ِنددلن ْكجددك  ً ْءددّق : ْدد  لءلددص ايءلددّب ثملددن للّ ىدد         ِ يددَ علٓددَ اا 
 عل٘ ؾْى  . 

 . للى  : ْ  قنّق اا خت   علٓى  ِلؿ  لى    
عءدد ق : إً للددّب  ددا  ؾه  ددؽت  َددملزؽت لددي  َدد  ع ايددكلتي هءلددص    

 .(1) (ِاسؿ ، ْءّق  َ ٌكفا
ِي اكدددي لدددكٌْ ندددٍلٗ وت ايُدددلض ِيدددكِطَ إفتددد  هددد ً ِعدددؿٌن        
لهددتزؿاٺ يتزٶٓددن  ِ إ ٶدد ق ايُددلض ، ِيكددي ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ    
ِ يددَ ِنددلن   ٍكعملددَ علدد٘ لملددّق يددكِ  لددكٌْ ، ِاىدد لق  ددن ٣وددَ         

 .  (2) صَمَصُّ ّّح َلٌَََ طْزلن  ً 

ِادددؿق  لدددكٌْ ٌدددفا ايءددد وًّ ايزددد ه ٣وٍدددن علددد٘ ؾقاْدددٗ   غملددد ق        
انتم يدد  ِلُددِ انت ْددؽت ، ِايّلدد ٛع ِانتزدد ق  ِا٣يددز ق ايدد  و مددن      
اَُّدددٍ  ، ِايددد  ادددملؽت ا  َدددٓن ِيدددّاٌؿ لىٍددد  س ْدددكٖ وت ايّددددّؾ  

 ايفٌا ، ِْتّاقثًّ اككتٗ يلكد ق ِايكٟن ٚ ايًذز ً .
 ِيّ ي اك  لكٌْ   يُلض وت اذتؿْملٓٗ ل ـا ْءع ،  عَٓ ِدُّ :

 : ايءت ق ِن   ايؿل ٚ . ا٣ِق

                                                           

 .2/287ايؿق انتىجّق (1)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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:  ءدددد ٚ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ِ َددددش  َ وت جدددد ؤ اي
 اذتؿْملٓٗ ذتؽت اوءٓ ٚ لّنن اذتر .

: ؾغددّق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ    ايج يددح 
إؾت اذتدددكه انتكدددٔ وت  ْددد ه اذتدددر ، غ َدددٗ ِ ً اذتؿْملٓدددٗ اءدددع وت  طدددكا  

مؽت (هدددن ، ِِددددّؾ لهدددل 24اذتدددكه ِاملزدددؿ عدددي انتهدددذؿ اذتدددكاه ضتدددّ )   
ِلهددلم ت وت لكددٗ ِوت ِعددّؾ اذتدد ز ،  ٕ   لكدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ    

 ِ يَ ِنلن ِ َش  َ ايمسف ي٢ٓٺ يؿغّق لكٗ.
ِعلدد٘ عددك  انتًددٔ علدد٘ ْددز   ايُددش  ٗ ِايددفْي يددٓو عىددؿٌن       
قِاسدددن ، عتءٶدددع ضتدددّ ندددتٗ هٓلدددّ لدددى وت ايهددد عٗ ،  ٕ إً نددد قِا لدددي  

 . اذتؿْملٓٗ عٓءٶزًّ انته عٗ وت ضتّ  ق ع ن ع ت
ِعلددد٘ عدددك  حتءدددا ٌدددفا ا٣لدددك ، عٍدددن ٌدددّ لدددي ايءتددد ق ا دددكه وت   
ايًدددٍك اذتدددكاه ، إـ هددد وّا وت يدددٍك ـٕ ايءزدددؿٖ ، ِلدددؿ لددد ق اا ازددد ؾت     

ًَوووَه امَفتوووَِ تَ وووطعتَمَ ّٗوووهتََيوووَمَ ََل ُّوووََِّمَاءوووَكَمم تََََط خّٕ ءَقتووو ءبَُّمَشُّوووه مضَّٕقتَسوووَ َمَ ّٗوووهتَمَثَسوووطََقَشوووَ َ

ْ ووو  ٌ َ ََتووواَُّمَووو ٍّي  َمَّّ ُّوووٍَّر َفُّووويََُّ مّّ تك وووممَفتوووَهّٕ ءَأَُّطةَِّاووو َِّرََو ُّوووط ت ِّممَََََََََََومرَُّضَ َ تَسَهوووطَأَُّضَََْووو َّٓ

 .(1) صمَّّك َش ّٕ تنَيَ ُّطفّٗ َّْ َُّكطَي  ُّط ت ِّمَط َِّرَ ُّطفّٗ ََّْومَق ُّك ممَأُّ ءَمَ َّٗهََ َ َمَّّك  ء تنَي

ادتددّاب إوددَ يددٓو لددي ايءتدد ق ا ددكه ، إفتدد  إقاؾٖ ايددؿغّق إؾت ايملٓددن    
 اذتكاه ٣ؾاٚ ايزمكٖ .

: قدددّمل ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ     ايكا ددع 
 إؾت انتؿْىٗ  زؿ ِانتىع لي ايزمكٖ .

  ل  ا٣ِق علزلَ لي انتمتىع دتٍ ت :

                                                           

 .36نّقٖ ايتّ ٗ  (1)
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خّٕطٍّوووَِأَُّق ُّووور ََ وووطَ ََُّ: استذددد ز اا عدددم ِددددن علددد٘ انت٢ٛكدددٗ ط  ا٣ِؾت 

وت ا٣ق  ِنددد   ايدددؿل ٚ عىدددؿل  يدددكّا عهددد ؾ ا٧وهددد ً  (1) ص ََْ ُّك ووومَ 

، ِلدددي لُددد ؾْا ٌدددفا ا٧ستذددد ز عُدددمٗ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  
 ِنلن ِ َش  َ لي ايءت ق وت اذتؿْملٓٗ .

: غددكِز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت اذتؿْملٓددٗ ٌددّ     ايج وٓددٗ 
ِ َدددش  َ لدددي غدددري  ندددلشٗ ِؾقِمل ِغدددّـ لدددي ايدددّسٔ ، ِلددد ق ازددد ؾت  

 .(2) صَِ َِ أََََُُّّ َمَ ّٗه ََت ُّطَفََقط

: زتدددٝ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ إؾت      ايج يجدددٗ 
اذتؿْملٓددٗ وت يددٍك سددكاه ٌِددّ ـِ ايءزددؿٖ ، ِيددي املءدد٘ إ١  ْدد ه لزددؿِؾٖ        
علدد٘ لى ندد  اذتددر ، ِختًدد٘ لددكٌْ اي تىددٗ ايز لددٗ ، ِذتددّ  ايزدد ق  ٍددن    

 يُؿٮٌن ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ ِلت  ن يَ .
: للددٔ لُددؿا  يلءدد وًّ ايددفٕ ـهددكُ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا   ٗ ايكا زدد

عدي ا ددي عملدد ى لدد ق : لدد ق قنددّق اا  علٓدَ ِ يددَ ِنددلن وت سكلددٗ لكددٗ ،) 
إً ٌدفا ايمللددؿ سكلدَ اا ْددّه    :ِندلن ْدّه عددتض لكدٗ    ِ يددَ َدل٘ اا علٓدَ   

غلددا ايهددمّات ِا٣ق  ِايًددمو ِايءمددك ، ِِْددع ٌددفْي ا١غًددملؽت     
عٍددّ سددكاه حبكلددٗ اا إؾت ْددّه ايءٓ لددٗ ، ِإوددَ ي عتددن ايءتدد ق عٓددَ ٣سددؿ      
لمللدددٔ ١ِ عتدددن ٣سدددؿ  زدددؿٕ ، ِي عتدددن يدددٔ إ١ نددد عٗ لدددي وٍددد ق عٍدددّ   

١ِ ْزٓددددؿ سددددكاه حبكلددددٗ اا إؾت ْددددّه ايءٓ لددددٗ ، ١ غتتلدددد٘ غ٢ٌدددد  ،   
 يذكٌ  ، ١ِ ْى ك َٓؿٌ  ، ١ِ ْلتء، يءٶتٍ  إ١ لي عكعٍ  . 

 ل ق ايزمل ى : إ١ إ٧ٽـغك عإوَ يءٓىٍن ِ ّٓاٍن .
 .(1) (ِنلن : إ١ ا٧ٽـغكِ يَ عء ق قنّق اا َل٘ اا علَٓ  

                                                           

 .30ايملءكٖ  نّقٖ (1)
 .36نّقٖ ايملك  (2)
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: سددد ق ا٧وٍددد   ِا٧دٍددد ؾ ِا٧عٓددد ٚ ايددد  َددد قت علٍٓددد   ارت لهدددٗ
ايىملددّٖ ِايتىمْددن ، ِعددؿه غددكِدٍن     لددكٌْ  هددملص اددّائ انتزدد ق  ْددؿ    

 دد يى ع لددي  ٕ ِاسددؿٖ لىٍدد  ، عشتدد٘ لزكهددٗ  سددؿ ايدد  ي ْىٍددمه عٍٓدد          
دددٌٓ انتًددكهؽت عءددؿ  غدد  اا عددم ِدددن عددي غهدد قاٍن ، ِْددؿق علٓددَ      

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومَأَُّوََي ِّّتوووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ وووممََلوووطعتِتنَيلّيدددَ ازددد ؾت ط  صَتََ َُّّّّوووَ َطَُّ فّْوووطَ توووَ َمَّٗووو

 عَٓ له ٛن :ِ (3()2)
: إغملدد ق ا٥ْددٗ عددي لتددن عددؿؾ لددي قددد ١ت ايك دد ق ، ٌِددّ         ا٣ِؾت 

 .(4) صَوَ طََض ََََفَخَّٕ ََض ََََفَوََُّ ت ءَمَ َّٗهََضَ َلي لُ ؾْا لّيَ از ؾت ط

عدد ً للددن ٌددن ختددتِ ا٥ْددٗ  عدد٢ُ ؿتزكهددٗ  ددؿق ِ ءٓدد ه ايددى  ستمددؿ      
ِددددُّ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  كلدددٔ اذتُددد٘ ِـقات ايكلدددن وت     

 دٌٓ انتًكهؽت.
ادتدددّاب ١ ، إفتددد  لّْدددّمل ايىدددمِق ،  لددد  لزددد ؤ ِلُددد ؾْا ا٥ْدددٗ   
عٍدددٔ  عدددن عتًدددمن لزددد ق  ا٧نددد٢ه ا٣غدددكٙ ، ِلٓددد ه  ٌدددن ايملٓدددن         

 ِايُش  ٗ   يكلٔ ِانتمل قلٖ .
   ٧ْ عٗ إؾت ازؿؾ  نمل ب ومِق ٌفُ ا٥ْٗ لي ِدُّ :

هددكٱ علددٔ  ّق لدد ق : نتدد شددعددي لك: وميددن ا٥ْددٗ وت لزكهددٗ  ددؿق )   ١ِٺ
ِلتدددمٖ علددد٘ يدددٓملٗ  دددي ق ٓزدددٗ ، غٓدددص انتًدددكهًّ ِلددد يّا : اثىددد ً         

 . ّاسؿ

                                                                                                                                                 

 .1/236ايؿق انتىجّق  (1)
 .127نّقٖ  ق عمكاً  (2)
  و ك ادتمٚ ايّاسؿ ِايجم وؽت لي ٌفا ايهٯ ك ايفٕ  غتِ  ت هري ٌفُ ا٥ْٗ  . (3)
 .17نّقٖ ا٣و  ق  (4)
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 :ِندددلن ِ يدددَ ن ايءتددد ق ، عءددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ زع يدددت
ايلددٍن إودد   لددكاا   يءتدد ق ِِعددؿاا ايىُددك ١ِ غلددف يّعددؿ  ، ِ غددف   
لملٓددٗ لدددي سُددد٘ عكلددد٘  ٍددد  وت ِددددٌٍّن عددد وٍملّا  دددإـً اا ازددد ؾت ،  

 .(2)((1){ِل  قلٓن إـ قلٓن ِيكي اا قل٘}عفي  لّيَ 
عددي نددزٓؿ  ددي انتهددٓص لدد ق : نتدد  هدد ً   : وميددن وت لزكهددٗ  سددؿ )  ث وٓدد ٺ

ض عكنددَ ستدد٘ ؾودد  لددي قنددّق اا   ْددّه  سددؿ  غددف   ددٔ  ددي غلددف ْددكه   
ِنددلن ، ِاعددى  قددد ق لددي انتهددلمؽت ٣ ددٔ  ددي     ِ يددَ َددل٘ اا علٓددَ  
 .غلف يٓءتلُّ

ِندددلن  اندددت غكِا  ِ يدددَ عءددد ق  دددن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ     
ِندددلن سك تدددَ وت ِ يدددَ ع ندددت غكِا ، ع غدددف قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 
 . عَْؿُ ، عكل٘  ٍ    ٔ  ي غلف ِههك ْلز ٺ لي  ٢ْ

عكددددع   دددٔ  دددي غلدددف إؾت  َدددش  َ ثءددد٢ٓٺ عددد ستملُّ سدددؽت ِيدددّا      
لدد علؽت ، عٶ ءددّا ْءّيددًّ : ١  دد ى ، عءدد ق   ددٔ سددؽت لدد يّا يددَ ـيدد  :        

 . ِاا يّ ه ون   يى ى يءتلتٍن ،  ي ْءن إؤ  لتل  إً ي ٚ اا
عدد وٶلا  ددَ  َددش  َ ْىزًددّوَ ستدد٘ لدد ت  ددملزض ايٶكْددا عددؿعىُّ ،        

 (3){ِلدد  قلٓددن إـ قلٓددن  }ـيدد   وددمق اا ازدد ؾت   لدد ق ا ددي انتهددٓص: ِوت   
 .(4) (ا٥ْٗ
ًٮ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       ) ِ يددَ عددي عملددؿ ايزمْددم  ددي )دددملري(  
ْدددّه غٓددد  ؾعددد   ءدددّى عددد ٸأ  ءدددّى طّْلدددٗ عءددد ق : دٜٓدددّؤ      ِندددلن
  غريٌ ،

                                                           

 .17نّقٖ ا٣و  ق  (1)
 .4/429ايؿق انتىجّق  (2)
 .17نّقٖ ا٣و  ق  (3)
 .4/430ايؿق انتىجّق  (4)
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ِندددلن ِ يدددَ عذددد ِٚا  ءدددّى هملدددؿاٚ عكلددد٘ ايدددى ٮ َدددل٘ اا علٓدددَ   
ستٮدد٘ لتددن هى وددٗ  ددي   ددٔ اذتءٓددا ٌِددّ علدد٘  اذتُددي ع لملددن ايهددٍن ٍْددّٕ 
٫ٓددن٩  }عكايددَ عدد ومق اا ازدد ؾت :    ـ٫ ق٩ل٩ ٫ٓددن٩ إٽ عٍددفا نددملص وددمِق    (1){٩ِل٩دد  ق٩ل٩

 .(2) (ا٥ْٗ
 ِانتػت ق  وٍ  ومين وت  ؿق ، ١ِ ل وع لي اككاق لّّْعٍ  .

ي ادددك  لدددكٌْ  ددد دتلّى يلم  ِْددد ت ِايُدددلض  ددد ؾٞ ا٣لدددك وت  
ايّعدددؿ  زدددؿ ايّعدددؿ ، ِهددد ً غٓددد يتٍن  َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ، إـ ه ودددن املزدددح

 كٛ نددٗ غ يددؿ  ددي ايّيٓددؿ ٍْددؿؾًِ ٧لتشدد ه زتمددع انتهددلمؽت وت اذتؿْملٓددٗ ،    
ِايددفٕ ١ ُْددؿ  علٓددَ انددن لزهددكك ٣ً ايُددش  ٗ وت يملدد ى ايزمددكٖ ،       

 ِيٓو لزٍن  نلشٗ ، ٌِن لًغّيًّ   يتكملري ِايتٍلٓن ِايتلملٓٗ .
ا ذددكٖ وت لّنددن  يءددؿ هدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لملددن     

اذتدددر ْىددد ؾٕ وت  ندددّا  لكدددٗ ِوت عكعدددٗ ِلىددد٘ )لّيدددّا ١ إيدددَ إ١ اا       
 ا لشّا( ِ  ّ  ص ِ زض لكٌْ ْهػكًِ لىَ ، ِْكلّوَ   دتىًّ .

ٌ٪م٩دد  لٷدد يٸّا :   ) ٫ٓك٪ ٩ِغٷ  ٩ً ٩ْمٽْددؿ٪  ٫ددي٪ ق٪ِل٩دد  ٩ِ ٖٷ  َٯددنٽ  ٫دديٽ ع٪م٩ددك٩  ٫دديٽ لٷت٩دد ؾ٩ ع٩ددي٫ ع٩ 
٩َددلټ٘ ايلټدد  َٯ  َٯ  ٷلٷد ه٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٫ٓدد ِٮقٽ ِ يددَ َ٪ ع٩لٷ ٗٷ ث٩لٷدد خ٩ نٯددىٯؽت٩ لٯددي٫  ٷ ٩ِن٩ددلټن٩  ٯم٩كټدد

َٯ ل٪ه٫ت٩ػ٫ ٯ٬ٓ  ّٮاٯ  . و٪مل٪
٩ّاعٯٔ      ْ٪دد ٫ًددك٩ نٯددىٯؽت٩  ٗٯ عٷددؿ٩ع٩  ايىٮدد ى٩ إيٷدد٘ ايٹإٽن٫ددلٷ هٽ ع٩ ث٪ددنٮ  ٷع٫لٷددي٩ عٯددٔ ايكٮا ٯز٩دد

٩ّانٯدددنٽ     ٩ِعٯدددٔ ايٹم٩ ٍٽن٫  ٩ْتٮملٯدددع٪ ايٹش٩ددد زٮ عٯدددٔ ل٩ى٩ددد لٽيٯ ٫ّنٯدددن٩ هٸدددنٮ ع٩ددد هپ   ٯز٪كٷددد ٰ  ايٹم٩
َٯ     ْ٪مل٩لټدد ٫ قٽن٩دد يٷ تٯ ق٩ ٮدد ُ٪ س٩تٮدد٘  ٩ْم٫ى٩ز٪ددّ  ٫ً ٌ٪ن٫ إيٷدد٘  ٷ ٩ْددؿ٫ع٪ّ ـٯٕ ايٹم٩ذ٩دد ل ٯ  ٩ِ ٗٷ  ٩ِل٩ذ٩ىٮدد

ٗٸ ٍ٪ن٫ ايٹذ٩ىٮ  .٩ِيٷ
ٛٯدددنٽ   َ٪ يٷ٩ٓه٫ددد ٷق٪ ع٩دددي٫ ايٹءٷمل٩  َ٪ س٩تٮددد٘ إوٮددد ٩ِيٷددد  ْ٪ذٯٓمل٪ددد  ٪ُ ُ٪دددك٪ ٩ْى٫ عٷلٷددد  ٩ْذٯدددؿ٪  ٷس٩دددؿ٬ا 

٩ْءٸ ٩ِ ٗٺ  ٗٺ لٷملٯٓلٷ ٩ٍ  لٷملٯٓلٷ ٩ٍ  ايىٮ ى٪٩ِل٩ى٩ لٽيٯ ْٮ ٩ْ   ٷ  . ّق٪ 
                                                           

 .17نّقٖ ا٣و  ق  (1)
 .6/25ايكًف ِايملٓ ً يلجزل   (2)
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٩ٍدد    ٩ِا٩ددفٯقٮ يٷكٸددن٫  ٯ ٩ٍدد  ايٹز٩ددك٩ب٩  ٩ِا٩م٫لٯكٸددّا  ٯ َ٪ ا٪ ٹلٯش٪ددّا  ٩َ إيٷدد  ايلټدد لٸّيٸددّا : يٷدد  إيٷدد
ٗٯ ـ٩ا  ل٩ى٫ت٪ن٫ هٸى٫ت٪ن٫ ل٪لٸّهٺ  عٯٔ ايٹذ٩ىٮ  .ايٹز٩ذ٩ن٪ عٷإٽ

ٝ٭ هٷددفٮاب٭   ٩َدد  ٯ  ٪َ ُ٪ عٷإٽوٮدد ٩ْءٸددّق٪ يٷدد  ا٪ٶٯٓز٪ددّ  ٪ُ ٩ٚ ٩ِق٩ا ٩ٍددصٰ  ٩ً ع٩لٷدد٘  ٩ِ ٷ ٪ددّ يٷ ٩ٓددك٪ؾٮِ عٷ
َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ً   ِ يددَ ق٩ن٪ددّقٽ ايلټدد ٩ْءٸّيٸددّ ٩ِ  ٪َ ـ٪ِو٩دد ٫٠٪ْ ٩ِ ٩ِن٩ددلټن٩  ٷلٹددمل٩ض٩ ايددكٮؾٮ 

َٯ    ٌ٪ن٫ إيٷدد٘ ايلټدد ٩ْددؿ٫ع٪ّ  ٩ّ ٌ٪دد ٩ِ ٩ْتٮملٯز٪ددّ   ٫ٓددح٪ يٷددن٫  ًٯددري٩ا٪ ٷ  ٷع٫لٷددن٪  ٯدد ٷ س٩ ٩ِع٩  ٸن٫ددك٩ا٪  
٩ٌكٷف٩ ٫ٜن٩ يٷن٫ ٩ْكٸّو٪ّا  ٫ّ يٯ ٍ٪نٮ يٷ ٩ْءٸّق٪ ايلټ  .(1) (ا٩ِ

يٍٓدد دك ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت انتؿْىددٗ ، ٌِددن      
اوءٶددع وددؿاٚ ايتّسٓددؿ وت لّنددن اذتددر  غٓ  ددَ ٌِذكاددَ ، ادتددّاب ١ ، إـ      

  ءٓن ط ٛ ٗ لي انتهلمؽت اكؾؾ ـات ايىؿاٚ ِاتُن   يءمل ٛن .
ِلدد   ً لددكت نددن نددىّات علدد٘ ٌذددكٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    

انتؿْىددٗ ستدد٘ ددد ٚ ِلزددَ  يددف ِ ق زم ٛددٗ هلددٍن ْءّيددًّ ١ إيددَ    ِنددلن إؾت 
إ١ اا ، لدددؿ  لغدددّا ؾقددددٗ اي ددد٢ع ِايىذددد ع ِاي  دددك ، ٌِدددن ه ودددن        
 َددّااٍن ِالملٓددتٍن عىددؿل  هدد وّا وت اذتؿْملٓددٗ اُددن إؾت لكددٗ ، ادتددّاب        

 وزن .
عٍدددن  ىدددّؾ ِيدددكِ  َدددلض اذتؿْملٓدددٗ لدددي ايكلدددٔ انتتدددّاطٝ ، ِ وٍددد   

ايءدّٖ ِا٣ثددك ،  ه  وٍدد  لددي ايكلددٔ انتًددك    علد٘ لكاملددٗ ِاسددؿٖ لددي سٓددح 
 ِ ً  زٍٓ   لّٙ لي  زض ِ هجك  ثكاٺ .

 انتػت ق ٌّ ايج ؤ .  
ِانتتددّاطٝ ٌددّ ايكلددٔ ايددفٕ ْتشءددا لزىدد ُ علدد٘  عددكاؾُ   يهددّْٗ لجددن  
ا٧وهدد ً ، عدد نتتّاطٝ ي دد  ِاسددؿ ُْددؿ  علدد٘ هددجريْي ،  ٓىمدد  انتًددك       

       ٗ ايكجدكٖ ِايءلدٗ ، ِايءدّٖ     ل غّـ لدي ايًد  يلت د ِت  دؽت  عدكاؾُ لدي دٍد
 ِايٓزف لجن وّق ايهكاز ، ِ ٓ   ايجلر .

                                                           

 .3/38لاؾ انتز ؾ  (1)
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 لبْٔٛ ٚعٖٛ اٌفزح يف احلد٠ج١خ
 زددؿ  ً ي َددلض اذتؿْملٓددٗ ل ددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن         
ٌددّ ِ َددش  َ قادزددؽت إؾت انتؿْىددٗ ، ي ْددؿغلّا لكددٗ ٣ؾاٚ ايزمددكٖ ، إفتدد    

 . ضتكِا ا ؿٕ ِسلءّا وت اذتؿْملٓٗ ِلي ايُش  ٗ
عشٓىمددد  علدددن ايُدددش  ٗ لملدددن ارتدددكِز إؾت اذتؿْملٓدددٗ  ً ايدددى  َدددل٘  
اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ق ٙ قْٟددد   دددؿغّ ن ايملٓدددن اذتدددكاه املددد ؾق إؾت      

َُّ ُّووَ َا٣ـٌدد ً  ً ايددؿغّق إؾت لكددٗ ْكددًّ وت الدد  ايهددىٗ ، لدد ق ازدد ؾت ط      

ُتَ َََََََ ٍََََُِّّّٓ ووَ ل  ِّ ءَمََّّكَاوو ًَووطَََمَ ّٗووه َْ تووستنَيَََََصووَ َقَمَ ّٗووه ََضي وومَُّه َمَ َُّؤَيووطََتووطَّّ َٓووَ مَ َخَّٕ َ مَّّ

ََُْوووََُ توووَ ََََََ َٓ م تووونَيَض َ وَيووو َِّرََو   ُّصٍّووو ّٕيَ َ ََُّ َخوووطفِّمَ َفَُّْ توووَرََ وووطََُّوووَرَ ََْ ُّك وووممَفُّ   

ٓاطَ ُّ ّٕيِاط  .(1)صس و َّٕ ََتاَُّفَُّ 

ِعدد ؾ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   يُددلض ِايّٛدد ه عدد٢ اغددري     
غٓدددّق لدددكٌْ ١ِ غٶ ددد ً ١ِ ثءٓدددف علددد٘ انتؿْىدددٗ  زؿٛدددف ، يملٓددد ً  ً      

 ايه٢ه ٌّ ا٣ٌن .

ه ووَمَمَ ّٗووه ََِلددي  مسدد ٚ اا عددم ِدددن اذتهددى٘ ايهدد٢ه ، ِوت ايتىمْددن ط    

َُِءووطض َمَّّك َ  ٍُِّّوو  ََََمَّٗووُتسَ َُّخَُّّٕووَهَخّٕ َّٗه ووَمَمََّّك توواَِّمَّّ ِّوو ُّوَّ َمَََ اءوويُّ  َمَّّك ووَؤ ت  َمَّّك َهووََكت  َمََّّْ ّٕيوو  َمَّّ

َٓطَ َمَ ّٗهتََقكءطَي َش ّٕ ِّمَ   .(2)صي َِ

ِلدددي غُددد ِٛ اذتٓددد ٖ ايدددؿوٓ  س ددددٗ ايىددد ى إؾت ايهددد٢ه ِا٣لدددي    

َيطأُّيَُّهوووطَندددّاٚ   يىهدددملٗ ي٤عدددكاؾ  ِ ايءمل ٛدددن  ِ ا٣لدددن ، يدددفا لددد ق ازددد ؾت ط    

                                                           

 .27نّقٖ اي تض  (1)
 .23نّقٖ اذتًك  (2)
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َََُت ََْووطَضفِّممَخّٕ ءَأُّ ّّووَ َ  َِّرَََََمَسءووطَّ َخّٕطءووطََل ً ووْ مَاطََو َُِّطعتوو َََْ َّّسووط َِّرَ  ُّ َّّسووط َِّرَ تووَ ََ  ُّوو ََّٖوأِّطَثووَََو

 . (1)صقتَسَ َمَ ّٗهتَأَُّ  ُّط َِّرَخّٕ ءَمَ َّٗهََق تٌَرَلَِترٌي

ِاددددؿق ١ه ايتزلٓددددن وت يتزدددد قعّا علدددد٘  ً ايءتدددد ق ْددددؿ يلتزدددد ق   
 ّدددّب ايتءددّٙ ِارتًددٓٗ لددي    ِنددىػٓٗ ايددؿوٓ  ، ٌِددفا ايتزدد ق  لءٓددؿ     

اا ، ٌِدددن ندددزٔ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يُدددلض       
 اذتؿْملٓٗ لي ايتءّٙ ، ادتّاب وزن .

ِلدددي ايتءدددّٙ قْددد  ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ًدددكِ       
 لكٌْ ، يملٓ ً لُؿا  يءّاوؽت :

 ل وًّ ي ْغم ايى  )ّ(  سؿاٺ . ا٣ِق :

مَسفُّوَ ََ  نمل ب ِلءؿل ت ايءت ق ، لد ق ازد ؾت ط  ل وًّ ْؿعع ايى  ايج ؤ :

َْكتٌَر ٌَّ ََِأََُّْا  َفَُُّّٕ مَمَُّٗتسََََََساََُّوَََََسه ََقَ مَوبَّٓ ُّعُّطءه َوََت  .(2)صَتطَّٗ تَِهت

 ل وًّ  ِيّْٗ ايُلض ، ِوملف ايءت ق . ايج يح :
لددد وًّ ايكعدددا   يك ددد ق عىدددؿ اَددد  تٍن  ددد يٌّي عشٓىمددد         ايكا دددع :

علمدددن لدددكٌْ  ددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لتّددددَ إؾت         
اذتؿْملٓدددٗ ٣ؾاٚ ايزمدددكٖ غكددددن غٓلدددٍن  كٛ ندددٗ غ يدددؿ  دددي ايّيٓدددؿ ،        
ِلددؿلٌّ  اؾت هددكامل ايغمددٓن ، عُدد  علددٍٓن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ        

ٌپ يٷءٷدد    ِنددلن ِلدد ق :  ٫ْ ٫ْددض٩ لٸددك٩ ٩ِ ٫ّ     ٩ْدد   ٍٽن٫ يٷدد ٫ٓ ـ٩ا ع٩لٷدد ٍ٪ن٫ ايٹش٩ددك٫ب٪ ، ل٩دد  ؿ٫  ٷهٷلٷددت٫
٩ً ايټفٯٕ  ٷق٩اؾ٪ِا  ٩َ  ٪ّوٯٔ هٷ  ٌ٪ن٫  ٷ  ٫ً ٫ٓي٩ ن٩ ٛٯكٽ ايٹز٩ك٩بٯ ، عٷإٽ ٩ِ ٩ ٫ٓىٯٔ  ٫ّا  ٩  .غ٩لټ

٫ً يٷدددن٫        ٩ِإٽ ٩ِاعٯدددكٽْي٩  ٍٽن٫ ؾ٩غ٩لٸدددّا عٯدددٔ ايٹإٽن٫دددلٷ هٽ  ٫ٓ َ٪ ع٩لٷددد ٩ٍك٩وٯدددٔ ايلټددد ٫ً  ٷ ٹ ٩ِإٽ
٩ِ ٯ ٌ٭ ٩ْ ٹز٩لٸّا لٷ ا٩لٸّا  ٫ْ ٖٻ عٷم٩  ا٩ ٸيٮ لٸك٩ ّٮ  .ٍٽن٫ لٸ

                                                           

 .13نّقٖ اذتذكات  (1)
 .34نّقٖ عُلن  (2)
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     ٪َ ُ٪ ايلټدد ٍٽددك٩ َٯ س٩تٮدد٘ ْ٪ ٹ َ٪  ٯدد ٌٯددؿ٪ ع٩لٷدد٘ ايټددفٯٕ  ٩ز٩ج٩ىٯددٔ ايلټدد َٯ يٷدد   ٷل٩اق٪  ٸد٩  ٩ّاٷيلټدد عٷ
٫ٓددكٽ          ٗٸ ث٪ددنٮ لٷدد ق٩ ل٩ددي٫ ق٩د٪ددن٭ ٩ْػ٫ددك٩ز٪  ٯى٩دد  ع٩لٷدد٘ طٷكٽْدداپ غٷ ُٯ ايهٮدد يٯ ٷ ٩ٌددفٯ ٫ِ ا٩ى٫ ٷددكٽؾ٩   ٷ

 ٩ٍ ٌ٪ن٫  ٯ ٍٽن٫ ايټتٯٔ   .(1)طٷكٽْءٯ
يءددؿ اغتدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يددَ ١َِددش  َ طكْءدد ٺ     
ِعددكاٺ ِطدد٢ّْٺ ِعٓددَ لكا زدد ت ، ِ ددفيّا ادتٍددؿ ِانتًددءٗ إؾت  ً غكدددّا        

 إؾت  ق  نٍلٗ لىملهٶٗ.
لدد وًّ لّْددّعٓٗ ايكْٟدد  وت ايهددىٗ ايىملّْددٗ ايًددكْ ٗ ، ِلددي    ارتدد لو :

  ّْه ايءٓ لٗ .ا٧عذ ل اّثٓا ايءك ً  فُ ايكْٟ  ِ ء ٚ لّّْعٍ  إؾت
 ِ غتلف وت انتكاؾ   ي تض ايءكْص عل٘ ِدُّ :

 : انتكاؾ لي اي تض عتض لكٗ ، ٌِّ لًٍّق علم ٚ ا٧ن٢ه. ا٣ِق
 : عتض انتؿاٛي ِايءُّق .ايج ؤ 
 : عتض غٓ  .ايج يح 

ِ يددَ عددي ا ددي عملدد ى لدد ق : َددلٓى  لددع قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    )
 .  (2) (ِنلن  ؽت لكٗ ِانتؿْىٗ ِضتي  لىًّ ١ طت   يٜٓ ٺ ، قهزتؽت 

 آ٠خ ثجدز ثٍحبؾ اٌصٍح
ي ْكددي وزددن َددلض اذتؿْملٓددٗ   وددَ عددتض لددملؽت إ١  زددؿ حتءددا وُددك           
ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ وت لزدد ق  ايددؿع مل ا٣ِؾت ،     

ه ََتَِووَ ضََّٖوأَُّطوو  َرَأُّ تَّٗوو َّٓفُّووط ء ِّممَمَ ّٗووهََََُّْ ّٗ ِّووَرَوََُّ ُّووَ ََطَصووَ  ِّر َمَ ّٗووِلىٍدد  لزكهددٗ  ددؿق ، لدد ق ازدد ؾت ط

 . (4()3) صَ َش ِّ  وَ 

                                                           

 .2/309ايهريٖ ايىملّْٗ / ا ي ًٌ ه  (1)
 .3/220ايؿق انتىجّق  (2)
 .123نّقٖ  ق عمكاً  (3)
 و ك ادتمٚ ايج لي ِايهملزًّ لي ٌفا ايهٯ ك ايفٕ  غتِ  ت هري ٌفُ ا٥ْدٗ ِا٥ْدٗ    (4)
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 ِقتكي اءؿْك ا٥ْٗ عل٘ ِدُّ :
: ِيءدددؿ وُدددكهن اا  ملدددؿق يٓدددتن َدددلض اذتؿْملٓدددٗ إـ  وٍكدددن      ا٣ِق

 انتز ق  لكًْ ٺ ، ِلي ِا١ٌن .
 اذتؿْملٓٗ .: ِيءؿ وُكهن اا  ملؿق ، لءؿلٗ يزءؿ َلض ايج ؤ 

: ِيءدددؿ وُدددكهن اا  ملدددؿق ِ ودددتن  ـيدددٗ عهدددكي إؾت اذتؿْملٓدددٗ  ايج يدددح 
  ي  ٺ ِ ق زم ٛٗ ِ وتن  عمٖ ِـِ لىزٗ .

 : ع اءّا اا ِ قّْا  ُلض اذتؿْملٓٗ .ايكا ع 
 : ع اءّا اا  زؿ َلض اذتؿْملٓٗ   يؿعّٖ إؾت اا .ارت لو 
ق لءؿلددٗ : يزلكددن اًددككًِ اا علدد٘ َددريِقٖ لزكهددٗ  ددؿ    ايهدد ؾى 

 ِوّمل طكْا يُلض اذتؿْملٓٗ .
 : يزلكن اًككًِ اا عل٘ َلض اذتؿْملٓٗ .ايه  ع 
 : ِيءؿ وُكهن اا  ملؿق ِنٓ تض يكن وت اذتؿْملٓٗ . ايج لي
 : ِيءؿ وُكهن اا  ملؿق ِلء يٓؿ ا٣لّق هلٍ   ٓؿُ از ؾت.ايت نع 
: ِيءددؿ وُددكهن اا  ملددؿق ع َدد ِا ِ ؾعزددّا انتًددكهؽت ستدد٘    ايز يددك 
 ْتن ايُلض .

 ِنٓ أ هن لي :
 : ل وًّ ايُلٗ  ؽت ايملزجٗ ايىملّْٗ َِلض اذتؿْملٓٗ .ا٣ِق 
: ايُدددلٗ  دددؽت ٌذدددكٖ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن       ايجددد ؤ 

 َِلض اذتؿْملٓٗ .
 : لّّْعٓٗ لزكهٗ  ؿق وت َلض اذتؿْملٓٗ .ايج يح 
:  ثدددك ِلىددد عع ؾعددد مل ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن        ايكا دددع 

   َ وت لزكهٗ  سؿ وت حتءٓا َلض اذتؿْملٓٗ .ِ َش
 : ل وًّ لزكهٗ ارتىؿ  لءؿلٗ يُلض اذتؿْملٓٗ .ارت لو 
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ٌِدددن هددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ْزلدددن سدددؽت ِلدددّمل    
لزكهددٗ  ددؿق  وٍدد  نددتكًّ وددّمل طكْددا يُددلض اذتؿْملٓددٗ  ِ ١ ، انتػتدد ق ٌددّ   

 ا٣ِق .
ِي ْددتن َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ِ  دد٘ قدددد ق لدددكٌْ ؾغددّق ايدددى  َدددل٘    
اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت لكدددٗ ِ ؾاٚ ايزمدددكٖ وت الددد  ايهدددىٗ ، ٌِدددٔ      
ايه ؾندددٗ يلدددٍذكٖ ، ِ طٮ علدددٍٓن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن      
يريْدددّا  ؿغّيددددَ ِ َدددش  َ ؾًِ دددددؿِٙ عّاعددددا علددد٘ إقددددد ٚ ٌددددفا    

 ايؿغّق يلز ه ايت ئ . 
يلهددػ، علدد٘ لددكٌْ ، ِازذٓددن عددتض لكددٗ ، يملٓدد ً  ً      يٓكددًّ    دد ٺ  

اذتدد ع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ نددٍٓن  ددي عمددكِ لددي           

ََْكوو ََّْت َّّْووطَُّكتنيََلُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت ط  عمددي لُدد ؾْا  (1) صَوَ ووطَأَُّضَيوو َّّسط َُّخّٕ ََّٗض

لُدد ؾْا ايكلتددٗ سٓىمدد  ددد ٚ اي ددتض لاؾ يدد ً ِاغًدد ٌن ايزددم   ٧ندد٢ه    
ملٓدد ً لدد وًّ ٌِددّ يددٓو لددي لتٓددكق لددي عددتض لكددٗ ،    ِنددٓ ؾٖ  سك لددَ ، ي

ٌِددّ لددي ايًددّاٌؿ علدد٘  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ي ْغددم        
  سؿاٺ . 

 لبْٔٛ صٍح احلد٠ج١خ ئعزضبس ٌإلز٘بة
يءددؿ  قنددن اا عددم دددن  ق زددٗ ِعًددكْي  يددف ِل ٛددٗ  يددف ودد  إؾت     

ن ايىملددّٖ ايىدد ى لددي  ْدد ه  ؾه علٓددَ ايهدد٢ه ايددفٕ هدد ً وملٓدد ٺ قندد١ّٺ ، يتػددت  

َ ووطَ ُّووطَ ََ كنددّق اا ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لدد ق ازدد ؾت ط       

                                                           

 .107نّقٖ ا٣وملٓ ٚ  (1)
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ََووطَت َِّرَوََُّ تووَ ََضي وومَلَمَ ّٗووهتََوَلووطَ َرَمَسءِتووٍَّنَيََو ُّووطَ َمَ ّٗووه َََََََََ َْووَ َ تووَ َضّٕ َٓكءووٌ َأََُّووطَأُّ   

َََََِق تَكاط ًَ  .(1)صَت ٍَِّّ

انتفلّلددٗ ٧وددفاق ايىدد ى لددي ايك ددك ِلدد  ْىيددض عىددَ لددي ا٣عزدد ق         
ايددد  للدددص علددد٘  ٌلدددٍ  ِغريٌدددن ايٓدددكق ، لدددع ايملًددد قٖ يلُددد ذتؽت       
ِايتدد ٛملؽت  ىٓددن قْددّاً اا ِا٣دددك ِايجددّاب ادتمْددن وت ايددؿوٓ  ِا٥غددكٖ    

ََسءووووَ ََقَ ض وووَهطَمَاءووووَكَمم  ََََََ، لددد ق ازدددد ؾت ط  َوَيوووطضّٕق ممَخَُّّٕوووَََ َغةتووووَ َبَ توووَ َضٍََّ ِّوووَرََو

 .(2)صَومرَُّض  َأِّقت ء َََت ّّك  ء تنَي

ٌِددن و زددن  زجددٗ ا٣وملٓدد ٚ ا٣دٓدد ق انتتز لملددٗ ، ادتددّاب وزددن ، ِهدد ً     
و زٍدد  ع ٓمدد ٺ ، ٌِددٔ ْددكِقٖ لددي ْددكِقات اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ  ، يددفا ا ٓددن     

 اا عم ِدن   لّق :
 :  زجٗ ا٣وملٓ ٚ . ا٣ِق
 : هجكٖ عؿؾ ا٣وملٓ ٚ . ايج ؤ

: لُددد سملٗ انتزذدددمٖ ِا٥ْددد ت يلدددى  ِايددد  ادددؿعّ ايىددد ى     ايج يدددح
 تُؿْا  كن يتَ .يل

 : ِدّؾ اامل مل ِ وُ ق يكن و  لي ا٣وملٓ ٚ . ايكا ع
ِْتُددف  َددش ب ا٣وملٓدد ٚ   يُدد٢ع ، ِانتددؿؾ لددي عىددؿ اا يلٍؿاْددٗ     
، َِددك  ايددمل٢ٚ ِلددؿ عدد ل  َددش ب ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ         
ِندددلن اُددد ق لتٓدددؿٖ ، ِودددمق ايءدددك ً   يجىددد ٚ علدددٍٓن ، ِهددد وّا علددد٘   

 لهمؽت :

                                                           

 .41نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .133نّقٖ  ق عمكاً  (2)
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نتٍددد دكًِ ، ٌِدددن ايدددفْي ؾغلدددّا ا٧نددد٢ه ٌِددد دكِا إؾت     ا ا٣ِق :
انتؿْىددٗ انتىددّقٖ لملددن ِ زددؿ ٌذددكٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إيٍٓدد      
ٌِددن ٌذددكٖ ايُددش  ٗ إؾت انتؿْىددٗ لزذددمٖ غريْددٗ يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا       
علٓدَ ِ يدَ ِندلن ِيدٍؿ اا عدم ِدددن  دن  د ً  غكددّا هكٌد ٺ عدي لكددٗ           

َت ّّةِّ ُّوووَ مَتَ، طلملددد ٺ نتكْددد ٖ اا ، لددد ق ازددد ؾت ط ِعدددي  لدددّا ن ِعدددي لدددكاٌن  

ََوويَّْ تووَ َمَ ّٗووهتَََََََ َ ووممَ تووَ َستيووطضّٕهتَرََوأَُّ ووَممَتهَّٕرَيَََِ غ وومَ َفُّ ُتيَ َأَِّل ّٕ َت ّٕيَ َمَّٗوو مَّّك َهووط

، ِلدددؿ ِثءدددن  (1)صَوضَّٕضوووَممطاطََوَيَسص ووو  وَ َمَ ّٗوووَهََوَضي ووومَُّه َأِّوََُّئتووواَُّه وووَرَمَصءوووطست ِّم ََََََ

ّْددٗ ِلدد ٛع ا ذددكٖ ِ غلددص  مسدد ٚ انتٍدد دكْي ، ِلددي        غملدد ق ايهددىٗ ايىمل 
ا٥ْدد ت  ً ٌذددكاٍن ي اكددي غ يٓددٗ لددي ا٣ـٙ  ددن ْملددؿ  ٌددفا ا٣ـٙ لددي     
سددؽت لغدد ؾقٖ انتهددلن لكددٗ إـ اٶدد قؾٌن لددكٌْ نتددىزٍن ِست ِيددٗ لتلددٍن ،       
ثددن اَددٶ ّا يلءتدد ق وت لزكهددٗ  ددؿق ِ سددؿ ِارتىددؿ  ِوت هددن لددكٖ هدد ً        

 انتًكهًّ ٌن ايغماٖ .
وُدد ق : ٌِددّ  ٌددن ْجددكب ايددفْي وُددكِا ايددى  َددل٘ اا    ا٣ ايجدد ؤ :

علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ستمددؿاٺ ِْىتمددًّ إؾت لملٓلددٗ ا٣ِى ِارتددمقز ، عُدد قت    
  ن انتى لص ِانتآثك ارت يؿٖ .

س قثددٗ  ددي ثزلملددٗ ايزىءدد ٚ  ددي عمددكِ   ِا٥ِى ِارتددمقز  غددّاً ا ىدد  ) 
لمْءٓدد ٚ  ددي عدد لك لدد ٚ ايهددم ٚ  ددي س قثددٗ ايغٶكْددف  ددي الددكٞ ايءددٓو        
ايملٶكْدا  ددي ثزلملدٗ  ددي لد لً  ددي ا٣لؾ  دي ايغددّخ  دي وملددن  دي ل يدد   ددي       
لْددؿ  ددي هٍدد٢ً  ددي نددمل   ددي ًْددذص  ددي ْزددكب  ددي لشٶدد ً، يءددملٍن  ددَ      

ِلىزدددُّ ِندددلن، نتددد  ٌددد دك إيدددٍٓن   ِ يدددَ قندددّق اا، َدددل٘ اا علٓدددَ   
ِوُددكُِ، ِ ه ا٣ِى ِارتددمقز لٓلددٗ  ىددن ه ٌددن  ددي عددفقٖ  ددي نددزؿ،       

 ِيفي  ْء ق  ن   ى ٚ لٓلٗ.
                                                           

 .8نّقٖ اذتًك  (1)
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ِإفتدد  يءددص ثزلملددٗ ايزىءدد ٚ يٶددّق عىءددَ، ِيءددص عمددكِ لمْءٓدد ٚ ٣وددَ        
هدد ً قتددم  عىددَ هددن ْددّه سلددَ يدد٢ٜ ْلملهددٍ   سددؿ  زددؿُ، ِيءددص عدد لك لدد ٚ    

يًددكعَ، ِيءددص ايهددم ٚ يهددم ستَ ِ ددفي  ه وددَ ودد ب لىدد ب انتٶددك، ِلٓددن    
الددكٟ ايءددٓو ايملٶكْددا ٣وددَ  ِق لددي انددتز ً  ددَ  ىددّ إنددكاٛٓن لددي ايزددكب  
 زدددؿ  لءدددٓو، عملٶكلدددَ قسدددملزن ا دددي ندددلٓم ً  دددي ؾاِؾ، علٓدددَ ايهددد٢ه،   
عءٓددن يددَ ايملٶكْددا، ِه وددن لهدد هي ا٣لؾ ؿتدد قب لددي ايددٓمي إؾت  ً  غدد    
ايكٍدد ً عمددكِ  ددي عدد لك لمْءٓدد ٚ  ً نددٓن ايزددكه غتددكب  ٢ؾٌددن ِْغددك      

ٗٺ  دددن  تكددفْملٍن قندددن اا ازدد ؾت إيدددٍٓن. علمدد  علدددن       هجددك   ٌلدددٍ  عءّ دد
ـي  عمدكِ  د مل لد  يدَ لدي لد ق ِعءد ق ِند ق عدي لد قب ٌدّ ِلدي املزدَ،              
ثددن ا كلددّا وت ايددمل٢ؾ عهددكي هددن  ٶددي و سٓددٗ اغت قٌِدد ، عهددكىن غماعددٗ   

 اذتذ ل، ِنكىن غه ً ايً ه.
ىددٗ، ِنتدد  ندد ق ثزلملددٗ  ددي عمددكِ  ددي عدد لك عددٓمي لزددَ ادتدد لِا   نتؿْ       

ِه وددن اهددم٘ ْجددكب، عتػلددف  ٍدد  ا٣ِى ِارتددمقز ا ىدد  س قثددٗ عددٓمي      
٬ٙ ِ ندددّا  ِ ٍددد  لمل ٛدددن لدددي ايٍٓدددّؾ لدددي  دددا    لزٍمددد ، ِهددد ً عٍٓددد  لدددك
إندددكاٛٓن ِغريٌدددن، لدددىٍن لكْ دددٗ ِايىٓدددري ِ ىدددّ لٓىءددد مل ِ ىدددّ ل ندددلٗ      
ِلعدددّقا ِغريٌدددن، ِلدددؿ  ىدددّا  دددن سُدددّو ٺ ظتتمزدددًّ  ٍددد  إـا غددد عّا.    

قمل عدد  تىّا انتهدد هي ِاذتُددًّ، إ١  ً ايغلملددٗ   عىددمق علددٍٓن ا٣ِى ِارتددم  
ِاذتكدددن يلٍٓدددّؾ إؾت  ً هددد ً لدددي اي ٶٓدددًّ ِل يددد  ا دددي ايزذددد٢ً ،        
عزدددد ؾت ايغلملددددٗ يدددد٤ِى ِارتددددمقز، ِي ْمايددددّا علدددد٘ سدددد ق اا دددد       

 .(1)(ِادتم مل إؾت  ً سؿخ  ٓىٍن سكب مسري
ِ َدددن اهدددمٓٗ ا٥ِى ِارتدددمقز اوٍمددد  طددد ٛكاً لدددي ندددمل مل ايٶدددري     

 ِايىذؿٖ .ْتُ  ً   يمل ى 
 ِلٓن يءملٍن قنّق اا َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن   ٣وُ ق .

                                                           

 .1/229ايك لن وت ايت قْؼ  (1)
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إفتدد  ٌددفُ ايتهددمٓٗ لددي اا ، ِوت ايءددك ً ِيددٍؿ  ددن  دد وٍن ندد  ءًّ      
وت ا٧قتدد ً هدد٢ٓ ْددؿغن لزٍددن غريٌددن وت ٌددفا ايزىددّاً ِايًددك  ايز ددٓن      

َت ّٕيَ ََومرَُّ، لددددد ق ازددددد ؾت ط طَصوووووطضََّٕومَاءوووووطَت ِّمَ َمرُّوءَِّووووومَ َ توووووَ َمَّّك َهوووووط

ََسءوووطَ ََََََ ََِمَ ّٗوووه ََقوووَسه َرََوَضض وووممََقَسوووه ََوأَُّقووو ءََُّه وووَرَ ََْاوووط ََّٖضضتووو َِْ ووومه رَََتُّٕ ُتيَ َم ء َومَّٗووو

ََٓ َهطَمرَُّطَهطض ََلطَت تيَ َفتََهطَأََُّ امَ ََتاَُّمَّّةَُّمز َمََّّْمتَر  َُ ّٕسََ   .(1)صَ 

ع ِهدد ً عددؿؾ  عددكاؾ لملٓلددٗ ارتددمقز ث٢ثددٗ  ْددز   لملٓلددٗ ا٥ِى ، ِلدد   
 وٍمدد  ا ىدد ٚ عمّلددٗ عملٓددىٍن غُددّلٗ ِلزدد ق  لتءٶزددٗ لىٍدد  سددكب مسددري     
، سددكب  زدد خ ايدد  ه وددن لملددن  ٓزددٗ ايزءملددٗ  ىشددّ نددىتؽت ، ِلملددن ٌذددكُ   

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن امو نىّات.

 لبْٔٛ صٍح احلد٠ج١خ فزح
ٓاووطَ  ِتَساووطََلدد ق ازدد ؾت ط ََٓسووطََُّوواَُّفَُّ  َتَََغةتوو َََُّوواَُّمَ ّٗووه ََ ووطََ  ُّوو ءَ َ تووَ ََ طَِتوواََُّوَ ووطََََ*خّٕطءووطَفَُّ 

، وميددن ٌددفُ ا٥ْددٗ وت َددلض   (2)صَ ووعُّلءَ ََوي وو ترءَطتََْكَ ووه ََق ََُّوواََُّوَيَهوو تَياَُّصتووَ مطّْطَ  َاووَ  تَكاطََََ

اذتؿْملٓدددٗ إـ دزلدددَ اا عدددم ِددددن عتشددد ٺ ، ِعتشددد ٺ لملٓىددد ٺ ، ِعٓدددَ ؾعدددّٖ      
 يتلمو لى عع ـات ايُلض .

 دددي د قْدددٗ ا٣وُددد قٕ لددد ق : يدددٍؿو  اذتؿْملٓدددٗ علمددد       عدددي زتمدددع )
إـا ايىددد ى ّْد دددًّ ا٣ ددد عك عءددد ق   (3)كامل ايغمدددٓناوُدددكعى  عىٍددد  إؾت هٸددد 

 ايى ى  زٍٓن يملزض : ل  يلى ى؟ 

                                                           

 .100نّقٖ ايتّ ٗ  (1)
 .2-1نّقٖ اي تض  (2)
ْملزؿ عي لكٗ ضتّ نتؽت هٓلّ لىاٺ  ٕ  ً ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ  (3)

 لٶزّا ضتّ  ق زؽت هٓلّ لى لي اذتؿْملٓٗ إؾت هٸكامل ايغمٓن.
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ِنددددلن ، ِ يددددَ لدددد يّا :  ِسددددٔ إؾت قنددددّق اا َددددل٘ اا علٓددددَ    
ِ يدددَ عػكدىددد  لدددع ايىددد ى وّددددف ، عدددإـا قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   

  ٘ قاسلتددَ علددد٘ هددكامل ايغمددٓن عددد دتمع ايىدد ى علٓددَ ، عءدددك        ِنددلن علدد
عءدد ق قدددن : ْدد  قنددّق اا :  ِ عددتض  {إودد  عتشىدد  يدد  عتشدد ٺ لملٓىدد ٺ}علددٍٓن 

ٌّ . 
 .(1) (ل ق : ِايفٕ و و ستمؿ  ٓؿُ إوَ ي تض 

ٍْىٓدد  ْدد  قنددّق اا   ِوت قِاْددٗ نتدد  وددمق  ٍددفُ ا٥ْددٗ د ٛٓددن لدد ق )     
 .(2) (علم  ٌى ُ د ْن ٌى ُ انتهلمًّ

يءددؿ ؾغددن وت ا٧ندد٢ه   زددؿ َددلض اذتؿْملٓددٗ إؾت سددؽت عددتض لكددٗ عددؿؾ  
لي ايىد ى  هجدك لدي ايدفْي ؾغلدُّ لدؿٖ اهدع عًدكٖ ندىٗ ايد  ندملءتَ لدي             

 ايؿعّٖ لملن ا ذكٖ ِ زؿٌ  .
ِلدددؿ غدددكز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت لكدددٗ وت َدددلض   
  ٗ  اذتؿْملٓدددٗ ِلزدددَ  يدددف ِ ق زم ٛدددٗ لدددي ايُدددش  ٗ ، ِغدددكز وت عدددتض لكددد

  زؿُ   لن لي نىتؽت ِلزَ عًكٖ  ١  .
٩ً  ِـهك  وَ ٌمل، عل٘ ايى  وت َلض اذتؿْملٓٗ ) ْ٪كٽْدؿ٪ِ  ٩ً ٩ً ل٪ت٩ه٩لټش٪ّ ث٩م٩ و٪ّ

ٍٽن٫ ٫ٓ ٌ٪ن٫ ث٪نٮ ل٩يٮ ع٩لٷ َ٪ عٷ ٷن٩ك٩  .(3) (غٯكٮا٩
 ِٓ دخٛي ِىخ سججًب ٌزؼغ١ً فزحٙب ً٘ وبْ ِٕغ إٌجٟ )ص(

وت اذتؿْملٓدددٗ إؾت يءدددؿ  س طدددن ايلٶددد ٛف ايك  وٓدددٗ  ددد يى  ِ َدددش  َ   
 ً ي عءدددؿ ايُدددلض ، ِي ْدددفهك وت ايتىمْدددن  زىدددّاً ايُدددلض ، إفتددد  ِقؾ  

                                                           

 .9/208ايؿق انتىجّق  (1)
 .2/293ارتُ ِٛ ايك ٙ  (2)
 .3/99لاؾ انتز ؾ  (3)
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ٓاووطََوزتددَ   وددَ عددتض ، ٌِددّ لددي إعذدد ل ايءددك ً ، لدد ق ازدد ؾت ط    ََٓسووطََُّوواَُّفَُّ  خّٕطءووطَفَُّ 

 . (1) ص  ِتَساط

ِهددد ً  ِق يدددكِ  لدددكٌْ وت َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ٌدددّ قددددّمل ايدددى        
َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ وت عددد لٍن ٌدددفا ، ِزتٓددد٠ٌن وت   
ل  ددن  ٕ وت ايهددىٗ ايهدد  زٗ يلددٍذكٖ ، ٌِددن ْددؿق   يؿ١يددٗ ايتٓددمىٓٗ علدد٘   
إقاؾٖ سُدددك ِازدددٓؽت ِلدددن ايزدددّؾٖ لدددي ل  دددن وت و دددو ايًدددٍك ٌِدددّ ـِ  

عمددكٖ ايءٓدد ٚ وت يددٍك ـٕ ايءزددؿٖ لددي    ايءزددؿٖ ، انتػتدد ق وزددن ، ِه وددن   
 ايهىٗ ايه  زٗ يلٍذكٖ .

يءددؿ هدد ً َددلض اذتؿْملٓددٗ عتشدد ٺ وت ـااددَ ، ِلدد  اكاددص علٓددَ لددي ايى ددع    
ايز دددٓن ، ِي آدددع اذتدددكب  ِلاقٌددد  ، ِي الذددد  لدددكٌْ يلُدددلض إؾت    
 زددؿ  ً  وٍكٍدد  ايءتدد ق ؾًِ  ٕ نددكٖ  ِ ههددص  ددن ، ٌِددن لّيددَ ازدد ؾت       

ُتيَ َ ُّةُّوووو  ومَأَُّوََي ِّّتووووَ ه َرَفَََُّس ُّ تِ ووووممََلووووطعتِتنَيََتََ َُّّّّووووَ َطَُّ فّْووووطَ تووووَ ط لءؿلددددٗ (2)صمَّٗوووو

يُددلض اذتؿْملٓددٗ ، ادتددّاب وزددن ، إـ وميددن ا٥ْددٗ  عدد٢ُ وت لزكهددٗ  سددؿ       
وت ايهددىٗ ايج يجدددٗ يلدددٍذكٖ عىدددؿل   يددك  ث٢ثدددٗ  ١  لء ادددن لدددي لدددكٌْ   
 ِسل  ٍٛدد  ، ِقددد ق ايءمل ٛددن ايددفْي كتزددٌّن ، عدد  ت٢ٌن اا عددم ِدددن    

( 24  ٧وهددددش ب ا٧ْددددٶكاقٕ ِايتءٍءددددك إؾت لكددددٗ شتل ددددؽت غل ٍددددن )    
 لت٢ٓٺ.

ِه ودددن غددد ْتٍن ايكددد ٙ لتدددن ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ     
ِنددلن ِِلددف وددمِق  ْدد ت ايءددك ً ايدد  ا ٓددض عملدد ؾٖ ا٣ِثدد ً ، ِختددمٕ    

 لكًْ ٺ ٧َكاقٌن عل٘ ايك ك ِادتشّؾ .
 سلبؼس اٌؽس٠ك ئىل احلد٠ج١خ

                                                           

 .1نّقٖ اي تض  (1)
 .127نّقٖ  ق عمكاً  (2)
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ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ا٣ـٙ ِاٍؿؾاددَ    يءددؿ ١لدد٘ ايددى   
ا٣غٶدد ق وت طكْددا ا ذددكٖ إؾت انتؿْىددٗ ، ِاْددٶك ي٨غت دد ٚ وت غدد ق ثددّق      

ََََِ، لدددد ق ازدددد ؾت ط ُتيَ َ ُّةُّوووو  ومََثووووططت ََووووه َمَّٗوووو خّٕ ََّٗ سص وووو  وِ َفُّ ُّووووَ ََطَصوووو َِ َمَ ّٗووووه َخَّٕ َأَُّلَ 

َٓووَ َ َخّٕ ءَمَ ّٗوووَهَ َََْسووطَفُّوووعُّطَ َلَمَ ّٗوووه َََمَثَسووََ َّٕخَّٕ َه َكوووطَفتووَِمََّّغوووطضَّٕخَّٕ ََي ِّوومل ََتَصوووطَََ ْتِتهتَ ََُّ 

ُتيَ َ ُّةُّوو  ومَمَاُّووةّّ َََُّو ُّ تَكوو َِّمَ ّٗووهتََََََََََ َََْووََُ ُّ تَكوو َُّمَّٗوو ُ س وومسَََُّووَرََ َ َوَهووطََو َيوو تََسَ ه ََق ََُّووهتََوأُّيءوو َِ ََت

َْ تٌَر ََِمَّّْ  ََّّطََومَ ّٗه ََق ّٕيٌ َ  .(1)صهت

 ً وددّٙ ه دد ق لددكٌْ لتلددَ وت يٓلددٗ انتغدد ؾقٖ     ِي ْغدد ؾق لكددٗ إ١  زددؿ  
ِايدد  اهددم٘ يٓلددٗ اي ددكاٍ ٣ً ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه ودد ه وت عددكاٍ     
ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يلتّقْددٗ علدد٘ انتًددكهؽت ، ِلددىزٍن لددي    
ل٢سءتددَ إؾت  ً ْءٶددع لهدد عٗ ، ِإً هدد ً غددكز لًددٓ ٺ علدد٘ ا٣لددؿال ٔ        

 ايملؿاْٗ ِإؾت غ ق ثّق .
ارتٓددددن يٶلملددددَ وت ادتٍدددد ت انتػتل ددددٗ س نتدددد  علمددددّا  ٓىمدددد  غكدددددن 

ؿتغ ؾقاددَ لكددٗ ، ِدزلددن لددكٌْ لٓمددٗ ؾْددٗ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ        
ِنددلن يلددفٕ ْدد أ  ددَ سٓدد ٺ  ِ لٓتدد ٺ ، ِاددؿق  ارتٓددن ايددفٕ قتًددٔ علدد٘         

هددن وت ايهدد عٗ ،   10-7قدلٓددَ  ِ ايددفٕ ْكهددص ايى لددٗ ، إـ اءٶددع ايى لددٗ      
ايهدد عٗ ، عتهددتٶٓع  ً اددؿق  ا٧ ددن    هددن وت  50-40 ٓىمدد  ْءٶددع اذتُدد ً   

 ( هن .450غ َٗ لع طّق انته عٗ  ؽت لكٗ ِانتؿْىٗ ٌِٔ ضتّ )
ِلددؿ ي عزدد٢ٺ إؾقا  نددكالٗ   كنددَ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ     
ِنددلن وت ايٶكْددا ، ٌِددّ ْكْددؿ  ً ْ غددفُ عك دد ُ اا يددكُ ، لدد ق ازدد ؾت        

 .(2) صأََََُُّّ َمَ ّٗه ََت ُّطَفَقََِ َِ ط

                                                           

 .40نّقٖ ايتّ ٗ  (1)
 .36نّقٖ ايملك  (2)
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ا٣وُدد ق لددؿ ايددىطّا علدد٘ ايددى  ايددفب عىددَ عىددؿل  ُْددن        ِهدد ً 
إيدددٍٓن ،  ٕ  وٍدددن ١ ْتشملدددًّ  عملددد ٚ لددد  ْتزدددك  يدددَ وت ايٶكْدددا ، ١ِ   
ْدد اًّ إؾت لكددٗ ِغتكدّوددَ لىٍدد  عىددّٖ علدد٘ لددكٌْ ، ِلدد  عٓددَ لددي  نددمل ب  
اي تىدددددٗ ، ِي ُْدددددن إؾت انتؿْىدددددٗ إ١  ددددد نتزذمٖ ، ِلدددددؿ اءدددددؿه ايملٓددددد ً   

   َدددؿ  ا٣ِى ِارتدددمقز ِعدددؿٌن   ِايت ُدددٓن ، ِعىدددؿل  َِدددن إيٍٓددد  

 تووَ َيلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِؾاعزددّا عىددَ ، لدد ق ازدد ؾت ط       

ََِٓوووه ََو توووَسه َرََََ ََوووَََط ََوووطٌلََصوووَ  ِّممََ وووطََقطَهوو  ومَمَ ّٗوووَهََق ََُّوووهتَفُّكتوووَسه َرََ ووَ َ ُّ مَّّك ووَؤ تستنَيَضّٕ

 .(1) صَ َ ََيَسَ مت  ََوَ طَََ ءَِّممَ ََِ تييّْ

نتٍدد دكًِ اذتددكِب ِانتزدد ق  إؾت د وددص ايددى      ِغدد   ا٣وُدد ق ِا 
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْددؿ لددكٌْ ِلمل ٛددن انتًددكهؽت ، ١ِ قتكددي  ً   
ْتشملدددّا  عملددد ٚ ايءتددد ق إ١   ٓدددن ِلدددؿؾ لدددي عىدددؿ اا عدددم ِددددن وت      
ايى دددّى ِادتدددّاقع ِللدددٔ انتزذدددمات ايددد  املزدددجٍن علددد٘ ايت ددد ؤ وت      

 ايؿع مل عي ايىملّٖ ِايتىمْن .
ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عٓدددن اا وت    ِلدددي لزذدددمات  

ايتػ ٓدددف عىدددَ ِعدددي  َدددش  َ  زدددؿ ندددا ايءتددد ق  ددد ً غكددددّا إؾت  ؾاٚ 
ايزمددكٖ لددع  ً ٌددفا ايتػ ٓددف انددتءمللَ عددؿؾ لددي ايُددش  ٗ ِهددجري لددي          
ا٣عددددكاب  دددد رتّ  ِاذتددددمً ِغًددددٓٗ إدٍدددد ل لددددكٌْ علددددٍٓن ، ٌِددددن  

 لّاّقًِ لي لزكهٗ  ؿق ِ سؿ ِارتىؿ .
ت ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن    يٓكدددًّ لدددي لزذدددما 

غددكِز  يددف ِ ق زم ٛددٗ لددي ايُددش  ٗ لزددَ إؾت اذتؿْملٓددٗ ، عٍددفا ايزددؿؾ        
ايكددملري ِالءددٍٓن ؾعددّٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ىدد ٚ علدد٘ قْٟدد     

 ق ٌ  لزذمٖ سهٓٗ اًٍؿ  تُؿْا ايُش  ٗ يىملّاَ .
                                                           

 .23نّقٖ ا٣سماب  (1)
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ْىدددٗ  علمددد  َِدددلّا إؾت لٓءددد ت ـٕ اذتلٓ دددٗ ِايدددفٕ ْملزدددؿ عدددي انتؿ      
 (هن للټؿ ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ا ؿٕ ِ يزكُ .14)

ِندد   ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ل لددَ نددملزؽت  ؿوددٗ ، ِلٓددن  
هددد ً عدددؿؾ  ٌدددن اذتؿْملٓدددٗ ندددملزم ٛٗ ٣ً هدددن  ؿودددٗ عدددي عًدددكٖ ، ِيكدددي 

 ٌى   له يت ً :
: لددي ايُددش  ٗ لددي ضتددك  ؿوددٗ ندد لٍ  ، ِيزلددَ عىددَ ِغددريُ ،         ا٣ِؾت
ٗ  دددي عملٓدددؿ اا ، ِعملدددؿ ايدددكلتي  دددي عدددّ  ، ِعجمددد ً  دددي لجدددن طلشددد

 . (1)ع  ً
: ِقؾ عددي ددد  ك  ددي عملددؿ اا  وددَ لدد ق : ِلددي ي ْٓددض ّْلٜددف  ايج وٓددٗ 

  هجك هتي ْش٘ ، إفت  ه ً عؿؾ ايُش  ٗ ّْلٜف  ي  ٺ ِ ق زم ٛٗ.
ِيدددكؾ كتدددن   دددٔ دٍدددن لدددي ا دددؿٕ ِايدددفٕ غىمدددَ للټدددؿ ِ يدددزك    

لددي اذتؿْملٓددٗ ستدد٘ اوتٍدد٘ إؾت ؾاق    ع ٣َددن  ً ١ ْتزددك  يددَ  سددؿ عمددك    
   ٔ دٍن ؿتكٗ .

ِهدد ً ايزددكب إـ ق ِا ايملؿوددٗ  ِ ايًدد ٖ لددؿ للټددؿت ١ ْتزكْددًّ  دد  ،    
عمددكِ  ددي عىمددٗ  ددي ِلددع ٌددفا  قاؾ ندد ٍ ٚ لكددٗ سملهددَ إـ غددكز وت  ثددكُ )

عددؿٕ ا١وُدد قٕ، عدد  ٘ ندد ٍ ٚ لكددٗ  ً ْزٶددُّ ستدد٘ الددكٌن نددٍٓن  ددي     
ؿٖ وٓدد  ، عءدد ق قنددّق اا  َددل٘ عمددكِ  ؿعزددَ إيٓددَ، لٓددن: ِؾعزددّا عٓددَ عدد

 . (2) (ِنلن  ي١ّ  ً مسٓى ُ وت ا ؿٕ عزلى ِ يَ اا علَٓ 
ٗٷ، ِادتٷمٓع٪ ايمل٪ؿ٫ً) ٫ٍؿٙ إؾت ل٩ك ٖٻ ا٪ ٗٻ  ِ  ٩ءٷك٩ ٗٸ: و لٷ  .  (3) (ِايمل٩ؿ٩و٩

                                                           

 .5/57نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
 .5/57نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (2)
 .2/253ا ٓ، وت ايلغٗ  (3)
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ِلزىدد٘ ايتءلٓددؿ وت إَددٶ٢ع اذتددر ٌددّ  ً ْزمددن إؾت سملددن لددي ِ ددك       
ٗ علدد٘  وددَ لٍددؿٙ يلشددكه ،    ِ يددزك ، ثددن ْك ٶددَ وت قلملددٗ ا ددؿٕ هز٢لدد   

 ع٢ ْتزك  يَ  سؿ ١ِ ْهك  ١ِ ْهتّؾت علَٓ .
 ِلؿ ْءلټؿ ا ؿٕ  ىزلؽت  ِ   ٣ؾه ِادتلّؾ .

 لدد  إيددز ق ا ددؿٙ عٍددّ يددا  سددؿ دددى  نددى ه ايملؿوددٗ ستدد٘ ْهددٓن        
 ؾلٍ  .

يءددؿ  قاؾ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ً ْزٶددٔ إغملدد قاٺ دلٓدد ٺ      
 َ عمددد ق يلملٓدددن ، ِلدددؿ لددد ق اا ازددد ؾت   يءدددكٌْ ِغريٌدددن   ودددَ ِ َدددش  

 .(1)صخّٕ ءَأُّوءَلََََََفَو ضت َََت سءطَََُّّّٕ ُّٗتسََتَِ ّٗ َُّ  َِطَض ّْطََوه  ا ََت َّّْطَُّكتنَيط
 اٌؽس٠ك ئىل خ١رب

هدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ُْددٶشص لزددَ ؾيدد٢ٓٺ عىددؿ        
 مل.ايه ك ِايكت ٛص ، هم  ه ً ْملزح ايزًّٓ ، ِ عكاؾاٺ ي٨نتٶ٢

يءدددؿ نددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت غٓددد  عددد  دملدددن 
 .(2)عٯُك ِ ا عٍٓ  يلى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن لهذؿاٺ 

ثددن َِددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت ايُددٍمل ٚ ِاملزددؿ عددي  
غٓدد   كْددؿاٺ ، عىددمق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن َِددل٘ ِانتهددلمًّ  

 ٢َٖ ايزُك .
عددي نددّْؿ  ددي ايىزمدد ً،  وددَ غددكز لددع قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    )
ـا هدد وّا   يُددٍمل ٚ، ٌِددٔ لددي  ؾودد٘ غٓدد ، إِنددلن عدد ه غٓدد ، ستدد٘ ِ يددَ 

وددمق عُدد٢ ايزُددك، ثددن ؾعدد   دد ٣لِاؾ، علددن ْدد٠ت ا١   يهددّْا، عدد لك  ددَ   

                                                           

 .96نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .2/313لزذن ايمللؿاً  (2)
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ِنددلن ِ هلىدد ، ثددن لدد ه إؾت ِ يددَ عجددكٙ، ع هددن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ 
 .(1) (عمٓمٓى ، ثن ٢َ ِي ْتّْ  انتغكب، عمٓمض

 ِايهّْا طز ه لي ؾلٓا اذتىٶٗ  ِ ايًزري .
ِايُددٍمل ٚ  ددؽت انتؿْىددٗ ِآمدد ٚ ايدد  ٌددٔ يءملٓلددٗ طددٔ ، ِعٍٓدد  سُددي       
لىٓددع ْهددم٘ ا٣ لددا اي ددكؾ ، ِْٓددكب  ددَ انتجددن وت انتىزددٗ ْءٶىددَ وت  ْدد ه         
ادت ٌلٓدددٗ ايهدددمّ ق  دددي ع ؾْددد  ا٣لؾٕ ، ٌِدددّ يددد عك دددد ٌلٔ سكدددٓن ،  

، ٌِدددّ ْىهدددص إؾت غهددد ً، عٓءدددّق  زٓدددٍن إودددَ  ايهدددمّ ق  دددي ع ؾْددد )ِ
 .(2)(ٍّْؾٕ لي نمل، ٍّْـا

ِهدد ً ْىتءددن  ددؽت سُددي ا٣ لددا ِلؿْىددٗ غٓدد  ، ِلٓددن ا٣ لددا لددي         
  ى ٚ ايى  نلٓم ً علَٓ ايه٢ه .

ِع٪ددك  عددي ايهددمّ ق ايّعدد ٚ ِس دد  ايّؾْزددٗ ، عءددؿ  لدد  اذتدد قخ        
ّؾاٛددع ٣لددكٞ ايءددٓو لددي    ددي   ددٔ  ددك ايغهدد ؤ  ً ايهددمّ ق عتددت       

ايهدد٢ع ِايكددكامل ، عملزددح إيٓددَ قددد٢ٺ لددي  ٌددن  ٓتددَ امسددَ اذتدد قخ  ددي      
ل يدد  علمدد  ؾودد  ٌددّ ِ َددش  َ لددي اذتُددي  غلددا ايهددمّ ق اذتُددي ،         

 ِن يَ : ل  ايفٕ د ٚ   .
 ل ق : دٜن يتؿعع إئ هكامل ِ ل وٗ  لكٞ ايءٓو اي  عىؿ  .

هدددد ً ّْلٜددددف  عدددد  ٘ علٓددددَ ايهددددمّ ق ِ ا ددددا  ً ا ىدددد ٺ يلهددددمّ ق      
غدددد قز اذتُددددي ْءتددددىِ ِْتُددددٓؿ ، علمدددد  قدددددع انددددتّل َ اذتدددد قخ    
ِلدددددملض علٓدددددَ ، ثدددددن ٌدددددؿؾ ايهدددددمّ ق لددددد ٢ٛٺ )إً ي ازٶدددددا لددددد        

 .(3)ن يت  لتلن   ى  ٌفا(

                                                           

 .1/230لزذن ل  انتزذن  (1)
 .1/104ا قْؼ ايٓزءّ ٔ  (2)
 .1/10ايكِ  انتزٶ ق  (3)
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عددد  ٘ علٓدددَ ايهدددمّ ق ، عءتدددن ا ىدددَ ، ِي ْهدددلن ايّؾْزدددٗ ، عء يدددن   
 ايزكب وت   ب ا٣لج ق ،  ِع٘ لي ايهمّ ق ِعَٓ ْءّق  عً٘ لٓو :

  يهمّ ق إـ ط   ا م ه  َ ... وت دش ن هٍمْع ايلٓن دكاقهي ه
   ٣ لا اي كؾ لي آم ٚ لىميَ ... سُي سُؽت ِد ق غري غؿاق

 غريُ غٶ  غهف عء ق يَ ... لٍم  اءّيي عإؤ ن لع ؾاق
 عء ق ثكن ِغؿق  ون  ٓىٍم  ... ع غى ِل  عٍٓم  س  نتػت ق

 .(1) (إؤ ل وع د قٕعً  غري طّْن ثن ل ق يَ ... التن  نري  
 لبْٔٛ ٔزبئظ وزبئت إٌجٟ )ص(

يءددددؿ ه وددددن ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن اتءددددّه   يُدددد  
ِايتشمدددن ِؾعدددع يدددكِق غدددمِات انتًدددكهؽت ، يتكدددًّ صتددد ٖ ايدددى  َدددل٘ 
اا علٓدَ ِ يددَ ِنددلن لىٍدد  لزذددمٖ سهددٓٗ لتذددؿؾٖ يددَ ، اددؿق علدد٘ ايزى ْددٗ  

 ِاذت   لي اا عم ِدن يَ .
 ٌؿ علددد٘ َدددؿ  وملّادددَ ، ادتدددّاب وزدددن ، ع٢ دددؿ لدددي  ٌِدددن عٓدددَ يددد

 .اي  املٓىٍ  ٌفُ انتزذمٖ نتُ ؾْا ِانتى ععا
ِلدددي ا٥ْددد ت لدددكب ايءتدددن لدددي ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  

َٓكءوووٌ َخّٕ ََّٗضي ووومٌلَ ُّوووَ ََل ُّوووَفَ توووَ َ َُِّ توووهتَمَ ُّي وووُ ََََِندددلن ، ِوت لّيدددَ ازددد ؾت ط  َوَ وووطَ  

ِقؾ عددددي ايك ٓددددع لدددد ق (2)ص..مَط ُّ َُِّوووو  َرََق ُّووووََأَُّق ُّووووطَت َِّرَأُّفُّووووَُّٕي ََ ووووطَ َأَُّوَ ِّ تووووَُ

يءدددكع ، ـيددد  ْدددّه  سدددؿ سدددؽت  َددد  ٍن لددد   َددد  ٍن لدددي ايءتدددن ِا      )
 ِاؿاعّا و  اا .

 ل يّا : لؿ لتن .
 ِل ق  و ى لىٍن : يّ ه ً وملٓ ٺ ل  لتن .

                                                           

 .1/10ايكِ  انتزٶ ق  (1)
 .144نّقٖ  ق عمكاً   (2)
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ِنددلن : ِ يددَ ِلدد ق  ودد ى لددي علٓددٗ  َددش ب ايددى  َددل٘ اا علٓددَ   
لدد الّا علدد٘ لدد  لتددن علٓددَ وملددٓكن ستدد٘ ْ ددتض اا علددٓكن  ِ الشءددّا  ددَ ،    
ِـهددك يىدد   ً قددد٢ٺ لددي انتٍدد دكْي لددك علدد٘ قدددن لددي ا٣وُدد ق ٌِددّ          

 ْتػملٱ، وت ؾلَ عء ق : ْ  ع٢ً  يزكت  ً ستمؿاٺ لؿ لتن؟ 
عءدد ق ا٣وُدد قٕ : إً هدد ً ستمددؿ لددؿ لتددن عءددؿ  لدد  ، عءدد الّا عددي         

ِلددد  ستمدددؿ إ١ قندددّق اا لدددؿ غلدددن لدددي لمللدددَ      } ؾْدددىكن . عددد ومق اا 
ْءددّق : اقاددؿؾي   (1){ايكنددن  عددإْي لدد ت  ِ لتددن اوءلملددتن علدد٘  عءدد  كن     

 .(2) (ه  قاٺ  زؿ إقت وكن
 ِوت ارت   ع٢ُ له ٛن :

 غددف ايءددكاٖٚ  ِ: ايك ٓددع ٌددّ ايك ٓددع  ددي غجددٓن ادد  زٔ ، مسددع      ا٣ِؾت
 عي عملؿ اا  ي لهزّؾ .

ٌدددٔ )إ١ ْدددٗ  عددد٢ُ غٶددد  لدددي ايى ندددؼ ، ع ٥ْدددٗ  : وت ـهدددك ا٥ايج وٓدددٗ 
 (.قنّق لؿ غلن
: انتددكاؾ لددي ا٧وءدد٢ب ٌىدد   عددن لددي ايك ددك ، عٓكددًّ إوءدد٢ب   ايج يددح 

 وءُ ً ، ِاتٓمي ا٥ْٗ ا٧وفاق ِا٧غمل ق عي قؾٖ  زض ايءمل ٛن .
 ِلي  ٌن وت ٛر ِن ق هت ٛص ايى  ٌٔ :

 : إع٢ٚ هلمٗ ايتّسٓؿ . ا٣ِؾت
 ايى ى ي٨قت ً .: ٌؿاْٗ ايج وٓٗ 
: للددٔ غُدد ِٛ ايىملددّٖ ، ِعددّل ايىدد ى ؿتز َددكٖ لزذددمات      ايج يجددٗ 

ايددى  ستمددؿ َدددل٘ اا علٓددَ ِ يدددَ ِنددلن ، ِلددي عٓدددن اا عددم ِددددن       
ِايتملددؿْن  فانددتؿالٗ ٌددفُ ايىزمددٗ  ملءدد ٚ  ْدد ت ايءددك ً ندد نتٗ لددي ايتشكْدد    

 ِايتغٓري .
                                                           

 .144نّقٖ  ق عمكاً   (1)
 .2/448ايؿق انتىجّق  (2)
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 ك .: ل وًّ لملض ايك ك ِإلاسٗ ِانتُٜ ق ل  ٌٓن ايك ايكا زٗ 
:  ٓددد ً لددد وًّ ٌِدددّ وُدددك انتهدددلمؽت لدددع للدددٗ عدددؿؾٌن وت    ارت لهدددٗ 

 لّادٍٗ ِل٢ل ٖ دٍّٓ ايفْي ه كِا .
: إل لدددٗ اي دددكاٛض ايزمل ؾْدددٗ لدددي لملدددن انتددد٠لىؽت لدددي غدددري    ايه ؾندددٗ 

 غّ   ِ ِدن لي ايٶّاغٓن .
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ٍِْدد دك   اٺِيددّ ي ْملزددح اا ايددى  ستمددؿ 

لكدددٗ ، عٍدددن ْملءددد٘ ٍْدددّؾ  دددا لكْ دددٗ ِلٓىءددد مل   إؾت انتؿْىدددٗ ، ِْدددتن عدددتض
ِايىٓددري علدد٘ للددٗ ايٍّٓؾْددٗ  دد لي ، ٌِددن ْملءدد٘ وُدد قٙ صتددكاً علدد٘          
ؾْددىٍن  ه ْكددًّ ٌىدد    ـٙ ِإْددكاق  ٍددن لددي لملددن انتًددكهؽت ، ادتددّاب      
ٌدددّ ايجددد ؤ ، إـ ْتمددد ؾٙ ايك ددد ق وت طغٓددد وٍن ِندددلٶ وٍن عددد٢ ْكْدددًّ    

 ؿتػ ي تٍن .
لتزدددؿؾٖ ادددؿق علدددد٘   ِِقؾ اُدددّّ  َدددش ب ا٣غدددؿِؾ ِدددددُّ    

َدد ٌن وت ـات اا ، لىٍدد  لدد   غكدددَ عملددؿ  ددي لتٓددؿ عددي ا٧لدد ه علددٔ    
لددد ق : هددد ً اجملدددّى  ٌدددن هتددد ب ، ِهددد وّا لهتمهدددكؽت  علٓدددَ ايهددد٢ه )

 كتددد  ٍن ، ِه ودددن ارتمدددك لدددؿ  سلدددن  دددن ، عتىددد ِق لىٍددد  للددد  لدددي     
للددّهٍن عغلملتددَ علدد٘ عءلددَ ، عتىدد ِق  غتددَ  ِ ا ىتددَ عّلددع علٍٓدد  ، علمدد        

 . ل ق    : ِعت  ل  ٌفا ايفٕ  آنىَ ايهكك وؿه ، ِـٌص ع
 . ِل  انتػكز لىَ

ل يددن : انتػددكز لىددَ  ً ختٶددص ايىدد ى عتءددّق  ٍْدد  ايىدد ى إً اا لددؿ   
 سددن يكددن وكدد ع ا٣غددّات ِايملىدد ت ، عددإـا ـٌددص ـا وت ايىدد ى ِاى نددُّ    
غٶملددتٍن عشكلتددَ ، عءدد ه غٶٓملدد ٺ عءدد ق : ْدد   ٍْدد  ايىدد ى إً اا  سددن يكددن   

ا٣غدددّات  ِ ايملىددد ت ، عءددد ق ايىددد ى كتددد عتٍن : لزددد ـ اا  ً       وكددد ع
وددد٠لي  ٍدددفا  ِ وءدددك  دددَ ،  ِ د ٚوددد   دددَ وددد  ،  ِ ودددمق علٓىددد  وت هتددد ب ، 

ٔٮ ـي  .  عكدع إؾت َ سملتَ عء ق : ِعت  إً ايى ى لؿ   ّا عل
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ل يددن : إـا   ددّا علٓدد  ـيدد  ع  هدد، عددٍٓن ايهددّ  ، عملهدد، عددٍٓن         
دددع إيٍٓدد  عءدد ق : لددؿ  هددٶن عددٍٓن ايهددّ   ايهددّ  ، عدد  ّا  ً ْءددكِا ، عك

 ع  ّا  ً ْءكِا .
ل يدددن : عذدددكؾ عدددٍٓن ايهدددٓف ، عذدددكؾ عدددٍٓن ايهدددٓف ، عددد  ّا  ً       

 ْءكِا .
ل يددن : غدددؿٮ  ددن ا٣غدددؿِؾ ، ثددن  ِلدددؿ عٓددَ ايدددىرياً عمددي ا  زددد        

عػدددنٮ عىدددَ . عػدددؿٱ  دددن  غدددؿِؾاٺ ِ ِلدددؿ عٓدددَ ايدددىرياً ، ِعدددك   ٌدددن    
وت ايىدد ق ، ِلددي ي ْدد ب غلټدد٘ عىددَ ،  هتلكتددَ علدد٘ ـيدد  ، عمددي   دد٘ لفعددَ

ِ ددددن  }لّيددددَ :  إؾت (1){لتددددن  َددددش ب ا٣غددددؿِؾ   }عدددد ومق اا عددددٍٓن 
 .(3) ( (2){عفاب اذتكْا 
: لدد وًّ هت ٛددص ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددي سددص   ايهدد  زٗ

اا يلىدد ى كتٓزدد ٺ ع ٍٓدد   نددمل ب ا ؿاْددٗ ِايكيدد ؾ ِايتىددمق عددي ايٓدد٢يٗ   
 ِاي هّ  .

علدددٗ غلءدددَ  لُددد ؾْا :   ددد٘ اا عدددم ِددددن إ١  ً اهدددّؾ    ايج لىدددٗ 
يلىدد ى ، عملزددح ا٣وملٓدد ٚ يددؿعّٖ ايىدد ى يزمل ؾاددَ ، ٌِددفُ ايملزجددٗ لددي يٶددف    

ه وووَمَاا  ٍدددن ، ِاءدددكْملٍن إؾت ا٧قتددد ً  ُدددٓ  ا٧غتٓددد ق ، لددد ق ازددد ؾت ط     

َٓوووٍََِّّتَ مّّهّٕووو َِ ََق ُّوووَََم َووو ٍّي َّٕ ِّ موووهتَوََُّوووَمَمَّٗوووُتسَأَُّضَيوووَََُضي ووومَُّه ََتطَّّه وووَ  ََوستيووو َّٕمَّّ

 .(4) ص ُّ ََِّٕمَّّك َش ّٕ ِّمَ 

                                                           

 .4نّقٖ اي ِز  (1)
 .10نّقٖ اي ِز  (2)
 .10/231ايؿق انتىجّق  (3)
 .9نّقٖ ايُف  (4)
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: لدد وًّ انددتؿالٗ اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ   ملزجددٗ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا    ايت نددزٗ 
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، علددّ انددتمك ايك ددك ِعملدد ؾٖ ا٣ِثدد ً عدد ً اا ْىددتءن لددي 

ٌََّقَ َمََّّْطَُّكتنَيايك عكْي ، ٌِّ ط  .(1) صًُّست

عت ٓددن نددملش وَ ، ِلٶددع ؾا ددك ايك ددك ، ِلددي ا٥ْدد ت سددؿِخ ٌددفا      
ايءٶددع   ْددؿٕ ايكدد عكْي  و هددٍن  دد  ذّه علدد٘ انتؿْىددٗ انتىددّقٖ ِغمٌِدد       
يءتددن قنددّق َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ، عك وددن هت ٛدددص         

 .ِنكاْ  ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِنٓلٗ ؾع مل ستض
لًددكهٔ لددكٌْ  غددمِ انتؿْىددٗ ،   ِلددي ا٥ْدد ت ِلددّمل  هجكٌدد   زددؿ لٓدد ه 

ِ طكاعٍددد  ِلتددد  ن انتهدددلمؽت لدددع انتدددؿؾ ِايىُدددكٖ لدددي  زدددض ايءمل ٛدددن ،  
يملٓددد ً لددد وًّ ٌِدددّ إً ي غتدددكز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن وت    
هت ٛددص يت كْددا انتًددكهؽت عدد وٍن ْتددآلقًِ وت سددكب ايددى  ستمددؿ َدددل٘         

 .اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ
 ٛددص ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن    ِعٓددَ يدد ٌؿ علدد٘ لدد وًّ هت  

 س دٗ ي٤لو ِايّٓه ِايغؿ لي ِدُّ :
ِ  ا٣ِق : لكًْددد ٺ وت لتددد  ن ايدددى  َدددل٘ اا    اا ؾْدددص ايدددفْي وُدددك

 علَٓ ِ يَ ِنلن .
 لدك انتًكهؽت عي لٍ كتٗ انتؿْىٗ . ايج ؤ :

ِثدد ً ، ِعددي  ايىدد ى ي٨قتدد ً ، ٌِذددكاً عملدد ؾٖ ا٣   ؾعددّٖ  ايج يددح :
  ٘  لددكت  ً  ل اددن ايىدد ى   اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لدد ق )    ايددى  ستمددؿ َددل

ستدددد٘ ْءّيددددّا: ١ إيددددَ إ١ اا، عددددإـا ل يٌّدددد  عُددددمّا لددددا ؾلدددد ٌٚن    
 .(2)(ِ لّا ن إ١ حبءٍ ، ِسه  ٍن عل٘ اا عم ِدن

                                                           

 .97نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .1/179ا هري ا ي هجري  (2)
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لددؿ ْمللدد  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ً لمل ٛددن ازددؿ       ايكا ددع :
 َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ   ايزددؿٖ يلددٍذّه عددن انتؿْىددٗ ، عٓتّدددَ إيددٍٓن ايددى     

ع ٓملدددٗ  دددا انتُدددٶلا ايدددفْي لددد لّا  مددد    ِندددلن يت دددكْءٍن ، همددد  وت هت  
ادتٓددٍّ ي٨غدد قٖ علدد٘ انتؿْىددٗ ، ِهدد ً قٛٓهددٍن اذتدد قخ  ددي   ددٔ ْددكاق     
عمللددد  ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إعدددؿاؾٌن ادتٓدددٍّ ، ع قندددن  

 ِ كْدددؿٖ يدددٓو لدددي     دددي اذتُدددٓص ا٣ندددلمٔ يٓت هدددؿ لدددي ارتددد      كْدددؿٖ
دكْي ١ِ ا٣وُدد ق يددفا  زجددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن هددٔ    انتٍدد 

 ١ ْكتًف  ىّ انتُٶلا  لكُ .
ِهدد ً  كْددؿٖ ْهددكي ايغمددٓن ، عمددك  ددَ ِ ءّلددَ قنددّق اا َددل٘ اا    

 علَٓ ِ يَ ِنلن وت طكْا ٌذكاَ ع نلن ، ِلزَ ضتّ ن وؽت  ٓت ٺ .
ِ لددد ه وت لّْدددزَ ستددد٘ لٓدددن  دددؿق ِ سدددؿ ثدددن لدددؿه  زدددؿ ـيددد    )
ِنددلن لددي  ددؿق  ِ يددَ ٓددن:  نددلن  زددؿ لىُددك  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ    ِل

 .(1)(ِنكي ايملُكٖ نت  عتشن
يءددؿ اّدددَ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت يددٍك يددزمل ً     
لدددي ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ يلدددٍذكٖ إؾت  دددا انتُدددٶلا ، ٌِدددن غددد قًِ ،  ٕ    

 .ٌِن غ علًّ ِن  ايىه ٚ ِايُملٓ ً لىٍن ، ثن  طلءّا كتٓز ٺ
ِادددمِز ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن دّْكْدددٗ ا ىدددٗ        
قٛٓهدددٍن يُٓدددملشّا  َدددٍ ق ايدددى  ، ِوت قددددّمل ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا   

  عملددؿ اا  ددي   ددٔ   علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددي ٌددفُ ايكتٓملددٗ ، لدد ق ق ى ايى دد  

ََََْسووووطَخَُّّٕووووََمََّّك تيَسوووو تَََُّ َخوووو ََّٕ ءَمرَُّقوووو َُّ تَسَهووووطَََََ ددددي   ددددٔ نددددلّق ط  َُّووووئتَ ََض

 .(2)صَّّعَُّ لءم

                                                           

 .1/97ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ  (1)
 .8نّقٖ انتى عءًّ  (2)
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ِعددي لْددؿ  ددي  قلددن ِوددمِق ٌددفُ ا٥ْددٗ عىددؿ غددكِدٍن لددع ايددى           
ِهدد ً لزىدد  ودد ى لددي     َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت ايكتٓملددٗ إـ لدد ق :     

 .ا٣عكاب ، عكى  وملتؿق انت ٚ
ْهددددملءّو  إيٓددددَ ، عٓهددددملا ا٣عكا ددددٔ  َددددش  َ ،  (1)ِهدددد ً ا٣عددددكاب

عدددٓم٤ اذتدددّ  ، ِظتزدددن سّيدددَ سذددد قٖ ، ِظتزدددن ايىٶدددع علٓدددَ ستددد٘    
ظتددٔٚ  َددش  َ ، عدد ا٘ لددي ا٣وُدد ق  عكا ٓدد ٺ عدد قغ٘ للدد ه و لتددَ يتًددكب    
، عدد  ٘  ً ْؿعددَ ، عدد وتممل سذددكاٺ عغدد   انتدد ٚ ، عكعددع ا٣عكا ددٔ غًددملٗ       

ٔٮ ق ى  عٓدددكب  ٍددد  ق ى ا٣وُددد قٕ عًدددذَ ، عددد ا٘ عملدددؿا     ا  دددي   ددد
انتىدد عءؽت عدد غ ُ ، ِهدد ً لددي  َددش  َ عغٓددص ، ِلدد ق : ١ اى ءددّا علدد٘     
لددي عىددؿ قنددّق اا ستدد٘ ْددى ض لددي سّيددَ ْزددا ا٣عددكاب ، ِهدد وّا        

 .عتٓكًِ قنّق اا َل٘ اا علَٓ ِنلن عىؿ ايٶز ه
اا ٣َددش  َ : إـا او ٓددّا لددي عىددؿ ستمددؿ عدد ٛتّا ستمددؿاٺ     ِلدد ق عملددؿ

علٓ هددن ٌددّ ِلددي عىددؿُ ، ثددن لدد ق ٣َددش  َ : إـا قدزددتن إؾت          يٶزدد ه 
انتؿْىدددٗ علٓػدددكز ا٣عدددم لىٍددد  ا٣ـق ، لددد ق لْدددؿ : ِ وددد  قؾ  عمدددٔ ،       

اا عدددد غ ت عمددددٔ ، عدددد وٶلا عدددد غ   عهدددمزن ، ِهىدددد   غّايددددَ عملددددؿ 
قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن ، ع قنددن إيٓددَ قنددّق اا ، عشلددف        

لٓددَ ِنددلن ِهددف ا ، عذدد ٚ إؾت   ِدشددؿ عُددؿلَ قنددّق اا َددل٘ اا ع  
ِ يددَ  عمددٔ عءدد ق : لدد   قؾت إؾت  ً لءتدد  قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       

ٔٮ لددي ا ددن لدد  ي ْءددع علدد٘  سددؿ  ِنددلن ، ِهددف   انتهددلمًّ ، عّلددع علدد
 .ل، ، عملٓىم   و   نري ، ِلؿ غ  ن  ك نٔ لي ا ن

إـ  اددد ؤ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِندددلن عزدددك   ـودددٔ ِْدددش   
عمدد  هدد ً ْهدكؤ  ً يددٔ  ٍدد  ارتلددؿ  ِ ايدؿوٓ  ، ثددن إً   دد   كددك    وت ِدٍدٔ ، 

 .ِنلنِ يَ ذتءا عء ق : ل  ل ق ي  قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
                                                           

 ٌِن ١٠ٌٚ ا٣عكاب لي ايُش  ٗ ، ادتّاب وزن. (1)
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للددن : لدد  لدد ق يددٔ يددٜٓ ٺ إ١  وددَ ع٩ددك٩ ٷ  ـوددٔ ِْددش  وت ِدٍددٔ ،         
عءدد ق : ا ًددك ثددن ذتءددا عمددك ، عءلددن يددَ لجددن لددّئ ٣ ددٔ  كددك ، علمدد        

 ٘ ََوووطََ َُّمَّّك َسوووطفت ِّمَ َطاا علٓدددَ ِندددلن   َدددملشى  لدددك  قندددّق اا َدددل خَّٕ مَ

 .(3()2)صََُّ َخ ََّٕ ءَمرَُّق َُّ تَسَهطَمَّّعَُّ لء ل  ط ست٘ ،(1)ص ُّطَِّممََطَشَه  َخّٕطءاَََُُّّ ي مل َمَ ّٗهت

: لدددي ا٥ْددد ت وت وملدددّٖ ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ايز يدددكٖ
 وٍددد  لؿقندددٗ ايُددد  وت ندددملٓن اا ، ي ْغددد ؾق ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا     
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن اذتٓدد ٖ ايددؿوٓ  إ١ ِلددؿ فتددن للكددٗ ايُدد  عىددؿ انتهددلمؽت     

 .ِانتهلم ت ، َِ قت ن٢س ٺ يػُٓ ٺ ِع ل ٺ   ْؿٍْن
غددك ، إفتدد    دد يٶك  ا٥ فا ايهدد٢ع عددؿه ا٧ْددكاق ِلددي غُدد ِٛ ٌدد 

 .ٌّ غري ستض ، ِوزمٗ لتذؿؾٖ
عدد ً للددن هدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ عتملددًّ  
ايهددّٓ  ِْءدد الًّ ، ِادتددّاب ٌددفا َددشٓض إ١  وددَ لتدد ق لددي  دددن لىددع    

ُتيَ َي  ُّوووط ت ِّمَط َِّرََو ََََُّايءتددد ق ، لددد ق ازددد ؾت ط   َََْ ووو  ومََو ُّوووط ت ِّممَفتوووََِيوووِتََّٕمَ ّٗوووهتَمَّٗووو

ٓت َُّمَّّك ََْ  تيَ   .(4) صخّٕ ءَمَ َّٗهَ َُّي 

ِلدددؿ اءدددؿه ايملٓددد ً ِايت ُدددٓن اُدددّّ ٌدددفُ ا٥ْدددٗ ايككقتدددٗ ، ِ ً  
لتدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ؾعدد مل ستددض عىددؿ لتدد ق  
انتًدددكهؽت  دددن ، لدددع اءٓٓدددؿ لتددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن      

  ، ِيٓو لي  دن ؾوٓ  ِلُلشٗ غ َٗ .ِ َش  َ   وَ وت نملٓن اا

                                                           

 .1نّقٖ انتى عءًّ  (1)
 .8نّقٖ انتى عءًّ  (2)
 .10/14ايؿق انتىجّق  (3)
 .190نّقٖ ايملءكٖ  (4)
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ِكتزدددن ا٥ْدددٗ  دددؽت ا٣لدددك ِايىٍدددٔ إـ وٍدددن عدددي ا٧ تدددؿاٚ ، ثدددن       
  هؿت ايمدك عىَ ؿت  ْملزح عل٘ ايى كٖ لىَ   ً اا ١ عتص انتزتؿْي .

ِددد ٚت ا٥ْددٗ  ُددٓغٗ ادتمددع يملٓدد ً ِدددّب ا٣لددك  دد نتزكِ  ِايىٍددٔ   
 ِايتزؿٕ .عي انتىكك  ؽت انتهلمؽت وت إدتى ب ا٧عتؿاٚ 

: عددّل عددؿؾ لددي ايُددش  ٗ   يًددٍ ؾٖ وت نددملٓن اا ،      اذت ؾْددٗ عًددكٖ 
ِعٓددَ ا٣دددك ِايجددّاب ايز ددٓن ، ِوٓلددٍن اذتٓدد ٖ ا٣ ؿْددٗ وت ايىزددٓن ، لدد ق       

َََْووووطٌََوََُّ تووووَ َ ََُّازدددد ؾت ط َو ََُّ  ِّمَِّووووممََتَكووووَ َي  َّّ ووووُ َفتووووََِيووووِتََّٕمَ ّٗووووهتَأَُّ ووووَمم ٌَََووووََُأُّ

يل دددممل ِارتدددّ  وت للدددّب انتًدددكهؽت ايدددفْي  ِعٓدددَ  زدددح (1) صَ َشوووْ   وَ 

 ُْكًِ عل٘ عمل ؾٖ ا٣ِث ً .
ِلدددؿ ْتملددد ؾق إؾت ايدددفٌي هجدددكٖ لتلددد٘ انتهدددلمؽت ِايك ددد ق وت لزددد ق     

 ايىملّٖ ، ِيكي ا٣عؿاؾ للٓلٗ .
ِلؿ اءؿلن وت ٌفا ايهٯ ك اسُ ٛٓٗ وت لتل٘ اي كْءؽت لي  ؿاْٗ ايملزجٗ 

دؿِق ِلىٍ ز  ٓى ُ وت ادتمٚ  ايىملّْٗ ِلز ق  ا٧ن٢ه عل٘ ضتّ ايت ُٓن وت
ِْكًّ زتمّمل ايءتل٘ لي اذت ؾٕ ِايهتؽت  زؿ انت ٛٗ لي ٌفا ايهٯ ك ، ِعَٓ )

سؽت  زجٗ ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِيَ ِنلن ٌِّ وت ني ا٣ق زؽت ِوت 
 ه إؾت إوتء يَ إؾت ايكعٓا ا٣عل٘ وت ايهىٗ ايز يكٖ يلٍذكٖ ه ٥أ:610نىٗ 

 234عؿؾ ايًٍؿاٚ لي انتهلمؽت ٌّ:  ا٣ِق :
 212عؿؾ ايءتل٘ لي انتًكهؽت ٌّ:  ايج ؤ :
 69عؿؾ ايءتل٘ لي ايٍّٓؾ ٌّ:  ايج يح :

متهم ٛٗ  515ِْكًّ اجملمّمل ايكلٔ وت ث٢خ ِعًكْي نىٗ ٌّ : 
 .(2) (ِمتهٗ عًك لي انتهلمؽت ِانتًكهؽت ِايٍّٓؾ 

 ايى  )ّ(  سؿاٺ(.ٌِفُ ايءلٗ لي ايًّاٌؿ عل٘ ل وًّ )ي ْغم 
                                                           

 .154نّقٖ ايملءكٖ   (1)
 .276لي ٌفا ايهٯ ك انتمل ق  ّ  161 و ك ادتمٚ  (2)
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 ادلسري ئىل خ١رب
يءدددؿ هددد ً ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ وت    
طددكْءٍن إؾت غٓدد  ْهددريًِ وت ايلٓددن ، ِلدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      

 ِنلن وت هتٓملٗ غٓ  : لي ه ً لٓز  ٺ  ِ لُزمل ٺ علريدع .
 ْء ق قدن لٓزف :  ٕ ْزٓف ايؿا ٗ .

ن ايددددفٕ ي ْكهددددص ِي قتههددددَ سملددددن ،   ِانتُددددزص : ٌددددّ ادتمدددد 
 ِْء ق: ِاَزملى  لتلى  عىهى ُ .

ِودد ؾٙ  دد٢ق  ءددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ٌددفا ، ِهدد ً      
قددددن علددد٘ كتدددن َدددزص ي ْكددددع عدددي ادتدددٌٓ عمدددك علددد٘ ندددّاؾ وت  

 ايلٓن عى ك  َ عُكعَ .
عذدد ِٟا  ددَ إؾت قنددّق اا دجددٗ ٌ لددؿٖ ، لدد ق : لدد  يدد ً َدد سملكن،    

 وَ ه ً عل٘  زري لُزص .ع غ ُِ  
ع يت ددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت  دد٢ق ، ِلدد ق يددَ لددؿ      

  ـون وت ايى ى ، لي ه ً لٓز  ٺ  ِ لُزمل ٺ علريدع ؟
 ل ق وزن ، ع  ٘ ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن  ً ُْلٔ علَٓ .

 ثن  لك  ١٢ٺ  ً ْى ؾٕ وت ايُش  ٗ .
 . (1)ادتىٗ ١ حتن يز ّ ث٢خ لكات

يءددؿ غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت يٓدد ق لءمددكٖ يٍٓتددؿٕ  
 ىددّقُ انتهددلمًّ ، ِ  ُددك قددد٢ٺ ْهددري  ل لددَ علٓددَ يددٝ ْدد   وت ايءمددك       

 ِعلَٓ غّـٖ .
 عء ق ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن لي ٌفا ايفٕ ْهري  ل لى .

 لٓن :   ّ عملو  ي دملري .

                                                           

 .5/117نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
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:  ؾقهدددُّ ، عددد ؾقهُّ ،  لددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن     
ِسملهددُّ ذتددؽت َِددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عػًددٔ   ددّ          

 عملو  ً ْكًّ لك ً ومق اََُّ ، ِْملء٘ ْفهك  ءُّق  ِ اءُري.
ِنددلن ِ يددَ ستدد٘ ذتءددا قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   لدد ق   ددّعملو )

 . عء ق: ل  ي  اءؿه ايى ى ١ اهري لزٍن
 صتٓملٗ. للن: ْ  قنّق اا، إً و ل  
 . ل ق: ع ْي ايًءٓءٗ اي  ههّا 

عءلدددن:  زتٍددد   جم وٓدددٗ ؾقاٌدددن، عتدددمِؾت  دددؿقٌمؽت ـتدددكاٺ، ِاكهدددن   
ٖٺ   ق زٗ ؾقاٌن. ٗٺ ؾقٌمؽت، ِايىْن  كؾ  ٣ٌلٔ و ء

ِندددلن ثدددن لددد ق:  ودددن ِ يدددَ عٓدددش  قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ  
 ِاا ْ      عملو ِ َش    لي اي ءكاٚئ

ن ِعًدددتن للددد٢ٓٺ يٓكجدددكً لاؾهدددن،  ِايدددفٕ و هدددٔ  ٓدددؿُ يدددٜي ندددلمت  
ِيٓكجددكً لدد  اىهددًّ ٣ٌلددٓكن، ِيتكجددكً ؾقاٌمكددن ِعملٓددؿهن، ِلدد  ـا     

 اريپ يكنئ
لددد ق   دددّ عدددملو: عكددد ً ِاا لددد  لددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   
 .(1) (ِنلنِ يَ 

َٯ ِلدد ق ايّالددؿٕ ) ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلٿ٘ ايلٿدد َٯ  ٩ِن٩ددلٿن٩ لٯددي٫ ِ يددَ عٷػ٩ددك٩ز٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد
ٗٷ ث٪دنٮ ع٩لٷدد٘ و٩ءٹم٩د٘ ، ث٪ددنٮ        ايٹ ٩ّؾ٩املٽ ، ث٪ددنٮ  ٷغ٩دف٩ ع٩لٷد٘ ايمٮغٷ  ٩دد ٗٷ ايٹد ٗٯ عٷه٩دلٷ ٷ ث٩ىٯٓٮدد م٩ؿٯْى٩د

ْ٪ءٷدد ق٪         ًٽ لٯددي٫  ٷي٫ددذ٩ع٩  ٍ٪ددن٫ ؾ٩يٯٓلٷدد  ٩ِل٩ز٩ ٩ّطٯٓض٩ ،  ن٩ددلٷ ٷ ايٹم٪ه٫ددت٩ى٩ ؽ٩ ث٪ددنٮ هٷددمل٩و٩ ايٹدد
َٯ  ٫ددي٪         ٩ِايٹددآغ٩ك٪ ع٩مل٫ددؿ٪ ايلټدد ٗٷ  ٌٯم٩  س٩هٯددٓن٪  ٫ددي٪ غ٩ قٽد٩دد ٫ٓنپ غ٩ددك٩ز٩ ع٩لٷدد٘   يٯ ٷس٩ددؿٯ و٪ز٩دد

ٚٯ ٫ٍمل٩  ُٮ َٯ ل٩ه٫ذٯؿ٭ ث٪نٮ ع٩لٷ٘ اي ٩ِ ٯ ٫ُكپ   .  (2) (ع٩

                                                           

 .1/256لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
 .1/255لغ لٕ ايّالؿٕ  (2)
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ِلددي ا٧عذدد ل وت وملددّٖ ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  وددَ ّْدددَ     
ا٣ؾ١ٚ ِْددؿ ن علدد٘ ايٶكْددا ا٣وهددص ستدد٘ وت ادتدد ؾٖ ِا٧لدد ٚ ايددفٕ        

 ي ْٶكلَ ن  ء ٺ .
 ىددد  َدددؿِق  إـ لددد ق يلدددؿيٓن سهدددٓن :  لدددض  ل لىددد  ستددد٘ ا غدددف      

 ا٣ِؾْٗ ، ست٘ ا أ غٓ  لي  ٓىٍ  ِ ؽت ايً ه .
 قاؾ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن اي ُدددن  دددؽت  ٌدددن غٓددد      
ِسل دد ٍٛن لددي غٶ دد ً ، ِلىددع هجددكٖ ندد   ايددؿل ٚ ، ع َِددلٍن سهددٓن      

 إؾت ل ى  طك  ، ِهلٍ  ا٠ؾٕ إؾت غٓ   .
ُ عءددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن : ندددنٮٮ يدددٔ ٌدددف       

ايٶددك  ، ِهدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْت دد ٚق   ٣مسدد ٚ ،         
ِْكددكُ ايٶددريٖ عءدد ق سهددٓن :طكْددا ْءدد ق يددَ سددمً ، ِطكْددا ْءدد ق يددَ         

 .(1)ي ٍ ، ِطكْا ْء ق يَ س طص 
عددد لكُ ايدددى  َدددل٘ اا علٓددددَ ِ يدددَ ِندددلن  ً ١ ْهدددلكٍ  ، لدددد ق       

       ّ ق اا سهددٓن ، ي ْملددا إ١ طكْددا ِاسددؿ ْءدد ق يددَ : لكسددص عءدد ق قندد
 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن انلكٍ  .

 ِه ً ع قى غٓ  امسَ لكسص  ْٓ ٺ .
عهدددد ق ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ِ َددددش  َ وت طكْددددا  
لكسددص ، ِختددٓري ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ددؽت ايٶددك  ا٣ق زددٗ     
يدد ٌؿ علدد٘  ً  ٌددن غٓدد  ي ْتػددفِا انتتدد قْو ،  ِ غتكدددّا ايٶ٢ٛددع        

 ؾًِ َِّق ادتٍّٓ   ق تٍن يّدُّ :اي  حتّق 
: لمل غتددٗ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ٣ٌددن       ا٣ِق

غٓدد  ، ِلٓددن سٓىمدد   لغٍددن استمدد ق غددكِز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      

                                                           

 .5/117نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
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ِندددلن إيدددٍٓن لددد لّا غتكددددًّ هدددن ْدددّه عًدددكٖ  ١  لء ادددن ْدددز  ٺ ثدددن  
 .(1)ْءّيًّ ستمؿ ْغمِو  ٌٍٓ ت ٌٍٓ ت 

 َٓ ، ِهفا   يىهملٗ يكجكٖ عؿؾٌن .١ِ ؾيٓن عل
ِسٓىدد  هدد ً ٍْددّؾ انتؿْىددٗ غتّعددًّ انتهددلمؽت لددي هجددكٖ ِلددّٖ ٍْددّؾ          
غٓدد  سٓىمدد  مسزددّا  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْتذٍددم ذتددكب    
غٓدد  ، ي ْددفهكِا  وٍددن عًددكٖ  ١  ، إفتدد  ْءّيددًّ  وٍددن  يددف ؾاقمل لددع    

  ً انتكاؾ لي ٌفا ايكلن انتمل يغٗ .
يدددّ ق ْدددتن غٓددد     ، لددد   لىدددع ِاا غٓددد  لدددىكن   ْءّيدددًّ )ِهددد وّا 

سُددًّ يدد شت ت   ، ِسُددّوٍ  ِقد  دد  يددكدزتن لملددن  ً اُددلّا إيددٍٓن    
وت ـقٙ ادتملددد ق، ِانتددد ٚ عٍٓددد  ِاادددي ، إً آددد  ٣يدددف ؾاقمل، لددد  ه ودددن    
ٗٺ إ١  ٍدددن، عددد وتن اٶٓءدددًّ          ندددؿ٭ ِغٶ ددد ً قتتىزدددًّ لدددي ايزدددكب ل طملددد

 .(2)غٓ 
ِ يدددَ َدددش ب ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ  عذزلدددّا ّْسدددًّ  دددفي  إؾت  

ِنددلن: لددؿ ِعددؿٌ   ِ يددَ ِنددلن، عٓءددّق  َددش ب ايددى  َددل٘ اا علٓددَ   
ِنددلن ِ يددَ اا وملٓددَ  ً ْغىمددَ إْ ٌدد . عػددكز قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    

إيددٍٓن، عزمدد٘ اا علددٍٓن شتكدددَ إ١  دد ي ي ستدد٘ وددمق قنددّق اا َددل٘     
 .(3) (ِنلن  ه س اٍن ي٢ٓٺِ يَ اا علَٓ 
 : عذم  ٌن غٓ  عي وًك ايٶ٢ٛع  . ايج ؤ

: اقاكدد ل  ٌددن غٓدد  علدد٘ لدد  عىددؿٌن لددي اذتُددًّ ِايءدد٢مل   ايج يددح 
 ِهجكٖ ايكد ق ِانت٠ً ِانتىزٗ .
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: عدددؿه لدددؿقٖ  ٌدددن غٓددد  علددد٘ لّاَدددلٗ ايءتددد ق ِانتملددد قلٖ    ايكا دددع 
 انتكًّعٗ .

١ِ ازدد ق   ددؽت ٌددفُ ايّدددُّ ، ِإً ه وددن  زددض ا٣غملدد ق اُددن        
ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ددن ، نتدد   ٓددىٍن ِ ددؽت        ستمدد ق زتددٝ  

 غٶ  ً لي اذتلف.
ِنتدد   يددك  ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ غٓدد  ،        
لدد ق ٣َددش  َ ل ددّا ، عّل ددّا ِاوت ددكِا لدد ـا نددٓ زن قنددّق اا َددل٘      
اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عتّددددَ إؾت ايدددؿع ٚ ، يملٓددد ً  ودددَ ِندددٓلٗ ايىُدددك      

ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ اذتددا وت لهددريُ        ِايغلملددٗ ، ِ 
ْٯددؽت٩ ايهٮددمل٫عٽ      عءدد ق ) ٩ِق٩بٮ ايٹ ٷق٩ ٩ِل٩دد   ٷ ٹلٷلٹددي٩  ٩ِاتٯ ايهٮددمل٫عٽ  ٍ٪ددنٮ ق٩بٮ ايهٮددم٩  ايلټ

ٗٯ          ٩ْدد ُٯ ايٹءٷك٫ ٩ٌددفٯ ٫ٓددك٩  ٫ْددلٷلٹي٩ عٷإٽوٮدد  و٩ه٫دد ٷيٸ ٷ غ٩ ٩ِل٩دد   ٷ ًٮدد٩ٓ طٯؽتٽ  ٩ِق٩بٮ اي ٩ِل٩دد   ٷلٹلٷلٹددي٩ 
٩ٍدد  ٫ٌلٯ ٫ٓددك٩  ٷ ٩ٍدد     ٩ِغ٩ ٫ٌلٯ ٩ِي٩ددكٮ  ٷ ٗٯ  ٩ْدد ُٯ ايٹءٷك٫ ٩ٌددفٯ ـ٪  ٯدد ٷ لٯددي٫ ي٩ددكٮ  ٩ِو٩ز٪ددّ ٩ٍدد   ٫ٓددك٩ ل٩دد  عٯٓ ٩ِغ٩

َٯ ٩ٍ   ٷلٹؿٯل٪ّا  ٯه٫نٽ ايلټ  .(1) ( ٩ِي٩كٮ ل٩  عٯٓ
ِعددي َدددٍٓص  ً ايددى  َدددل٘ اا علٓددَ ِ يدددَ ِنددلن ١ ْدددكٙ لكْدددٗ     

 .(2)ْكْؿ ؾغّ   إ١ ل ق سؽت ْكاٌ  ٌفا ايؿع ٚ
ٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْىمددٔ للكددٗ ايلذددّٚ إؾت   يءددؿ هدد ً ايددى  َددل٘ اا عل 

َوخَّٕ مََيووعَُُّّاَُّقتَِووطستسََقسٍّووَِفُّووُّٕطٍَََِّايددؿع ٚ عىددؿ انتهددلمؽت ، لدد ق ازدد ؾت ط   

َََُِّْ ّٗه وووَرََََََََََ ُتَِ ممََتووَِوَََّّ َؤ تس ووممََتوو َتَوو  ََسَقووَمبَُّمَوو ءمقتَِخَّٕ مََسَقووططتَِفُّ َََّّاووَ   ُّ ّٕيووٌ َأِّ

ً ووو  وَ  ع فتددد  ْدددتن   يدددؿع ٚ    ِيملٓددد ً لهددد يٗ ٌِدددٔ  ً ي اي دددتض   (3) صَيَ 

 ِا٧نتذ  ٗ يَ ، ِيٓو   يءت ق .
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َِِددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت انتىميددٗ ٌِددٔ نددّ          
رتٓدد  عزددكى ِ نددىاع  ٍدد  ندد عٗ لددي ايلٓددن ، ِاي دد ٌك  وٍدد  لددي  غددك         

 ايلٓن  .
ِايتٱزدددكْو: ودددمِق ايءدددّه وت ايهٮددد ك لدددي  غدددك   ِايزدددكى : ايكاسدددٗ )
 حتلًّ. ل ق لٌري:ايلٓن، ثن ْءزًّ ِلزٗ ثن ْك

ٰٗ ... ِلىٍن   يءٷه٪ّلٓٮ ت ل٪ز٫ت٩ك  ٗٺ وت هٸج٫صٯ  ٷن٫ى٪م٩  .(1)(ِعكٮنّا ن ع
ِهددد ً  ٌدددن غٓددد  )١ ْ ىدددًّ  ً قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  

 .(2)ِنلن ْغمٌِن نتىزتٍن ِسُّوٍن ِن٢سٍن ِعؿؾٌن(
ِعدددؿه اي دددي ٌدددفا َدددشٓض ، إ١  ً علتدددَ يٓهدددن علددد٘ لددد  ـهدددك       

، إفتددد  ْزلمدددًّ ل وّوددد ٺ وت ندددىي ايىملدددّٖ ٌِدددّ  ً ا٣وملٓددد ٚ   ل٠قغدددّ ايهدددريٖ
ُْددد ًِ ١ِ ْغدددمًِ ، ِ ً ندددريٖ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ       
ِنددلن دلٓددٗ وت ايددؿع مل ِقؾ ا٣ـٙ ِعددؿه لٶدد قؾٖ ايددفٕ ْ ددك ِْىٍددمه ،       
ِهدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إـا َِددن إؾت لّْددع يدد٢ٓٺ ْملءدد٘   

 ِْىت ك ٌن ْهمع  ـاو ٺ عٓمه  عىٍن .  ؿتى ٙ ١ ْمل غن ايءّه ،
َددلٓى  ايُددملض عىددؿ غٓدد   غلددو، علددن وهددمع  ـاودد ، ِعددي  وددو لدد ق )

ِقهددص لزددَ  ،ِنددلن ِ يددَ علمدد   َددملض قهددص قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ 
ِ يددَ انتهددلمًّ ِ ودد  قؾْددف   ددٔ طلشددٗ، عدد دكٙ ودد  اا َددل٘ اا علٓددَ  

ِنددلن  عدد ؤ  ِ يددَ َ ِنددلن ع ضتهددك عددي عػددف قنددّق اا َددل٘ اا علٓدد    
ِندددلن ِإً لدددؿلٔ ِ يدددَ ١قٙ  ٓددد   عػدددف قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 

 .(3) (ِنلنِ يَ يتمو لؿه قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
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ِ َدددملض ايدددى  عىدددؿ  ندددّاق غٓددد  ، ِنتددد  عتشدددّا   دددّاب اذتُدددًّ    
هزددد ؾاٍن يٓػكددددّا ِلزٍدددن انتهددد سٔ ِانتك ادددن ِ ١ت ايزمدددن ، علمددد      

 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .و كِا إؾت قنّق اا 
ِسٓىمدد   سددو ٍْددّؾ غٓدد  ؿتهددري قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ        
ِندددلن إيدددٍٓن املددد سجّا وت ا٣لدددك يددد ً  ٕ لدددّه ْتزكْدددًّ إؾت ٌذدددّه       

 ِيٓ  ، عك وّا عل٘ لّيؽت :
: ايزهدددككٖ غددد قز اذتُدددًّ ، ِايءتددد ق غددد قز اذتُدددًّ ،       ا٣ِق

 ؤ لددؿ ق ْددن لددي ندد ق  ِ ددَ لدد ق اذتدد قخ   ددّ لْىددص ايٍٓددّؾٕ ، ِلدد ق عدد  
إيٓددَ لددي اذتُددًّ ي ْكدددي  ددن  ءدد ٚ  زدددؿ  ً س َددكٌِن ستدد٘ وميدددّا        

 عل٘ سكمَ ، ِلىٍن لي ن  ، ِلىٍن لي لتن َ اٺ .
: ايجملدد ت وت اذتُددًّ ِاستذددّا   وٍدد  سُددًّ لىٓزددٗ وت ـقٙ     ايجدد ؤ 

 ادتمل ق.
ِ غتدد قِا ايءددّق ايجدد ؤ ، هتدد  ْددؿق علدد٘ غددّعٍن ِـعددكٌن لددي ايددى   

لٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، ِعددؿه َددشٗ ايءددّق  كجددكٖ عددؿؾٌن ِ وٍددن   َددل٘ اا ع
 .  ١٥   

عددي ا ددي عملدد ى لدد ق : لدد ق قنددّق اا   ٌِددّ لددي لُدد ؾْا لدد  ِقؾ ) 
 ِنلن :  عٶٓن مته ٺ ي ْزٶٍي و  لمللٔ .ِ يَ َل٘ اا علَٓ 

 زجددن إؾت ايىدد ى ه عددٗ ا٣لتددك ِا٣نددّؾ ، ِإفتدد  هدد ً ايددى  ْملزددح      
ِٮٕ علدد٘ لهددريٖ يددٍك ،     إؾت لّلددَ ، ِوُددكت   يكعددص ْ   كعددص لددا عددؿ

ِ طزمدددن انتغدددىن ، ِدزلدددن يدددٔ ا٣ق  لهدددذؿاٺ ِطٍدددّقاٺ ، ِ عٶٓدددن  
ايًدد  عٗ ، ع ؾغكاٍدد  ٣لدد  إؾت ْددّه ايءٓ لددٗ ، ٌِددٔ إً يدد ٚ اا و ٛلددٗ        

 . (1) (لي ١ ًْك    ا يٜٓ ٺ

                                                           

 . 8/243ايؿق انتىجّق  (1)
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ِعتتمدددن قهدددّب قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ّْلٜدددف      
 عل٘ ِدُّ:
علدد٘ لتدد ق  : هدد ً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن )     ا٣ِق

 .(1) (شتٶّه  كني لي يٓف، ِحتتَ إه   لي يٓف
: هدد ً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ عددكى ،     ايجدد ؤ 

 إـ ـهك  وَ دكٙ وت لل   غٓ  ست٘ اضتهك ا٣لاق .
 : ايتى ِب لكٖ ْكهص لت قاٺ ، ِ غكٙ ْكهص عكن ٺ .ايج يح 

 ػت ق ٌّ ا٣غري .ِانت
ِهمدددد  سددددؿخ وت لزكهددددٗ  ددددؿق ِلددددع وت لزكهددددٗ غٓدددد  لددددي دٍددددٗ   

٩ْدد  ق٩ن٪ددّق٩ ا٧نتًدد قٖ ، عءددؿ ددد ٚ اذتمل٪دد ب  ددي انتىددفق  ددي ادتمددّع )  عٷءٷدد ق٩: 
٩ً ع٩ددي٫  ٷل٫ددكپ            ٫ً هٷدد  ٩ٌددف٩ا، عٷددإٽ ٫ٓدد ، إوٮدد  و٩م٩يٹددن ل٩ى٫مٽيٷدد   َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ايلټدد

٩ِ َٯ  َٯ عٷلٷ  و٩ت٩كٷلټن٪ عٯٓ ٕ٪ ا٩كٷلټم٫ى٩ . ٷل٩ك٫ت  ٯ ٩ً ايكٮ ٹ ٫ً هٷ   إٽ
َٯ   ٫ٓ َ٪ ع٩لٷ ٩َلٿ٘ ايلٿ َٯ  ٕ٪ِ يَ عٷءٷ ق٩ ق٩ن٪ّق٪ ايلټ ٩ّ ايكٮ ٹ ٪ٌ  .(2) (٩ِن٩لٿن٩: " ٩ن٫ 

ٌِددن ْددؿق لددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن )إوددَ ايددك ٕ( علدد٘  
 ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددؿ ْددتكلن  غددري ايددّسٔ همدد  ٌددّ        

 اي  ٌك .
  َددشٗ ارتدد  ، انتػتدد ق ١ ، إفتدد  ٌددّ ايددك ٕ ايددفٕ ُْددؿق   علدد٘ عددك

 عي إـً لي ايّسٔ .
٫ٓي٩  ِلددد ق اذتٸملددد ب ) ٩ِو٩م٩يٹدددن  ٩ددد ٫ُددديٽ  ٫ّت لٯدددي٫ ايٹشٯ َٯ ؾ٩و٩ددد ٩ْددد  ق٩ن٪دددّق٩ ايلټددد
٩ِايىٮددمٮ ٫ٕ ايىٮػ٫ددنٽ  ٫ٍددك٩ ٫ّه٭  ٷ ٫ز٩ددؿ٩  1 ٸ ٫ٓو٩ لٷدد ٗٻ يٷدد ٍٽددن٫ ل٩ز٫كٽعٷدد ٖٯ يٯددٔ  ٯ ٫ٌددن٩ ايىٮٶٷدد  ًٮ  ٷ ل٩ددع٩  ٷ

ٍ٪ن٫  ٩ّ  ٷن٫ددك٩مل٪ يٯ و٫شٯٶٷدد  ٯ    ل٩دؿ٩ٙ لٯددى٫ ٌ٪دد ٩ِ ٫ٓى٩د ،  ٩ً ع٩لٷ ٌ٪ددن٫ ل٪ك٫ا٩ ٯز٪ددّ ٩ِ ٍ٪ن٫  ٩ِيٷدد   ٷع٫دؿ٩ق٩ لٯددى٫
٩ْدد       ّٮق٫  ٩ً عٯددٔ غ٩م٫ددكٽ  ايىٮػ٫ددنٽ ا٩ش٩دد ٩ْددؿ٫غ٪لٸّ ٍٽن٫  ٩ٓدد اٯ ٍ٪ن٫ ل٩ددع٩  ٷوٮددٔ يٷدد   ل٩ددي٪ لٯددي٫  ٩ و٩ددمل٫لٸ

                                                           

 .5/119نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
 .2/643لغ لٕ ايّالؿٕ  (2)
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ٚٯ و٩ذ٫ز٩ددن٫       ٩ّ ٩دد  ٩ِلٯددي٫ ايٹ ٩ٞ لٯددي٫ ايىٮددمٮ  ْٯددعپ  ٩ددكٽ ٫ّ َٯ إيٷدد٘ ل٩ ٫ٓى٩ى٩دد   ق٩ن٪ددّق٩ ايلټدد ٖٷ  ٩ ايٹش٩ددكٮ
ٍ٪ن٫ ٩ْى٩ يٷى٩  و٩مل٫لٸ ٍ٪ن٫ س٩تٮ٘ يٷ   ٫ٓى٩ ٩ِ ٩) (1) . 

ثددن ودد ؾٙ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ستمددؿ  ددي لهددلمٗ ِلدد ق    
يددَ  و ددك يىدد  لىميىدد   زٓددؿاٺ لددي سُددّوٍن ي٨ تزدد ؾ عددي وملدد  ن ِنددٍ لٍن ،  
١ِ لكددد ً ايىاددددع وت ا٣ق  ايّاندددزٗ عىدددؿ ايدددتؿاؾ ايكلدددٔ ، عٶددد     

 ددي لهددلمٗ ستدد٘ اوتٍدد٘ إؾت ِاؾٕ ايكدٓددع ، ٌِددّ لكْددص لددي غٓدد     ستمددؿ
 عكدع إؾت ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِي ْكدع إ١ وت ايلٓن .

 عء ق : ِدؿت ي  لىم١ٺ .
ِي ْهدد يَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عددي َدد  ت انتىددمق ،       

علٓددَ ِ يددَ  ٌِددّ لددي ا٧عذدد ل وت ايهددىٗ ايىملّْددٗ ، ِثءددٗ ايددى  َددل٘ اا      
ِنددلن  تددؿ ري  َددش  َ ، ٣ًِ عددؿه ايهدد٠اق ٌددفا  لددك ِدددّؾٕ ٌِددّ لددي  

 ايّسٔ .
 عء ق ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن عل٘  كهٗ اا .

ِنتدد  غددكز  ٌددن غٓدد  لددي اذتُددًّ يلزمددن ِق ِ ايددى  َددل٘ اا         
٩ِايٹػ٩مٯددٓو٪  علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ )  َٯ ل٪ش٩مٮددؿ٭  ٩ِاٷيلټدد ث٪ددنٮ لٷدد يٸّا : ل٪ش٩مٮددؿ٭ 

َٯ     ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد ٔٮ  ٍٽن٫ عٷءٷدد ق٩ ايىٮملٯدد ُ٪ددّوٯ ٩ٌدد قٽ ٯؽت٩ إيٷدد٘ س٪ ٩ِن٩ددلټن٩ ِ يددَ ق٩د٩ز٪ددّا 
٫ٓمل٩دك٪     َ٪  ٷهٹمل٩دك٪ غ٩كٽ ٩ددن٫ غ٩ ٫ٓمل٩ددك٪ ايلټدد َ٪  ٷهٹمل٩ددك٪ غ٩كٽ ٩دن٫ غ٩ ـ٩ا  ثددن ادد٢ لّيدَ ازدد ؾت  ايلټد إوٮدد  إ

٩َمل٩ ع٪ ايٹم٪ى٫ف٩قٽْي٩  ٩ٚ ٫ّهپ عٷه٩  ٗٯ لٷ  .(2) (و٩م٩يٹى٩   ٯه٩ س٩
ن ددد ٚ اذتملدد ب إؾت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن : ِلدد ق : يددّ    ثدد

 حتّين ْ  قنّق اا ، عء ق : إـا الهٓى  إً ي ٚ اا حتّيى  .
ِدزددن  ٌددن غٓدد  ْكجددكًِ قلددٔ ايىملدد ق ِايهددٍ ه ٧قٌدد ب انتهددلمؽت    

 ، ِ زجٍن عل٘ ايىادع ِا٧وهش ب ، ِل  ْهم٘ اٶٗ اذتم لٗ .
                                                           

 .2/643لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
 . 3/283لاؾ انتز ؾ  (2)
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 ّ ا  هددملص ايىملددن ايددفٕ َدد ق ْىددمق علددٍٓن   ِيكددي انتهددلمؽت ي ْىادزدد
هددد نتٶك، إفتددد   غدددفِا ْتذىملدددًّ ايىملدددن ستددد٘ ْهدددء، وت ا٣ق  عٓلتءٶّودددَ 

 ثن ْكؾِوَ علٍٓن.   
ِعدددددك  ايدددددى  َدددددل٘ اا علٓدددددَ ِ يدددددَ ِندددددلن ايكاْددددد ت ، ِي      

لددد ق ا دددي إندددش  ،   اكدددي لمللدددٍ  إ١ ا٣يّْدددٗ ، ِهددد ً ايلدددّاٚ ا دددٓض )     
 َدددل٘ اا علٓدددَ  ِستمدددؿ  دددي عمدددك، ِا دددي ندددزؿ: ِعدددك  قندددّق اا      

ِندددددلن ايكاْدددد ت، ِي اكدددددي ايكاْددددد ت إ١ ْددددّه غٓددددد ، ِإفتددددد    ِ يددددَ  
 ه ون ا١يّْٗ.

ِنددلن ندددّؾاٚ لدددي  ِ يدددَ ِه وددن قاْدددٗ قندددّق اا َددل٘ اا علٓدددَ   
 ددكؾ يز ًٛددٗ اددؿع٘ ايزءدد ب، ِيددّاُٟ   ددٓض، ؾعزددَ اؾت علددٔ  ددي   ددٔ           

نددزؿ ِؾعددع قاْددٗ اؾت اذتملدد ب  ددي انتىددفق، ِقاْددٗ إؾت   علٓددَ ايهدد٢ه ط يددص 
 .(1) ( ي عمل ؾٖ، ِه ً يز قٌن " ْ  لىُّق  لن

ِؾعددع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   َددش  َ ، ِـهددكٮٌن   ْدد ه    
 اا ِؾع ٌن يلُ  ِايتشمن . 

ِه وددن ايّلدد ٛع ايدد  سددؿثن  ددؽت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   
 ٍِّْؾ انتؿْىٗ عل٘ ِدُّ :

: هتٓملددٗ  ددا لٓىءدد مل وت يددٍك يددّاق لددي ايهددىٗ ايج وٓددٗ يلددٍذكٖ       ا٣ِق
 .(2)، ِلٓن  زؿ لزكهٗ  ؿق  هتٗ  يٍك 

ٗ  ايج ؤ  ،  ٕ (3): هتٓملٗ  ا ايىٓري وت يٍك ق ٓع ا٣ِق لي ايهدىٗ ايكا زد
  زؿ لزكهٗ  سؿ .

                                                           

 .5/120نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ  (1)
 .2/221لاؾ انتز ؾ  (2)
 .257 و ك ادتمٚ ايّاسؿ ِايهتؽت  زؿ انت ٛٗ لي ٌفا ايهٯ ك ّ  (3)
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: هتٓملددٗ لكْ ددٗ وت يددٍك يددّاق لددي ايهددىٗ ارت لهددٗ يلددٍذكٖ       ايج يددح 
  زؿ ارتىؿ  .
هتٓملدددددٗ غٓددددد  وت يدددددٍك ستدددددكه لدددددي ايهدددددىٗ ايهددددد  زٗ      : ايكا دددددع 

لددد ق ا دددي انددددشا   يلدددٍذكٖ  زؿَدددلض اذتؿْملٓدددٗ  ىشدددّ عًدددكْي يٓلدددٗ )      
ِنددددلن  زددددؿ قدّعددددَ لددددي  ِ يددددَ ِ لدددد ه قنددددّق اا َددددل٘ اا علٓددددَ 

اذتؿْملٓددددٗ ـا اذتذددددٗ ِ زددددض ا ددددكه ِغددددكز وت  ءٓددددٗ لىددددَ غ لْدددد  إؾت     
غٓدددددد  ِي ْملددددددا لددددددي ايهددددددىٗ ايه ؾنددددددٗ لددددددي ا ذددددددكٖ إ١ يددددددٍك  

 .(1)(ِ ْ ه

 حصْٛ خ١رب
( هدددن لدددي دٍدددٗ  ددد ق  153املزدددؿ غٓددد  عدددي انتؿْىدددٗ انتىدددّقٖ ضتدددّ ) 

انتؿْىدددٗ انتىدددّقٖ ، ٌِدددٔ لدددي  ق  ايزدددكب ، ِسدددكٖ اءدددع  دددؽت ايهدددٍّق    
انتمتدددؿٖ لدددي انتؿْىدددٗ ، ِندددملص ِعلدددٗ اهدددمٓٗ )غٓددد  (  ً قدددد٢ٺ لدددي         

٩ٓددٗ  ددي ع٩ملٯٓددن  ددي لٍدد٢ً  ددي  ايزمدد يٓا ايزددكب ) ٫ٓمل٩ددك٪  ددي ل وٯ ٌ٪ددّ غ٩ وددم٩ق  ٍدد  ِ
 .(2) (إٽق٩ه  ي ع٩ملٯٓن ٌِّ  ٷغ٪ّ ع٩ ؾ

١ِ اىشُدددك لزددد ي )غٓددد  (   ذتُدددًّ افتددد  اًدددمن لدددماقمل ِطتددد٢ٺ    
 هجرياٺ .

ِْءدددع سُدددي ايءمدددّّ علددد٘ دملدددن ، ٌِدددّ سُدددي غٓددد  ا٣ع دددن  
 . (3) (ِ ِق سؿ غٓ  ايؿِلٗ ثن اُري إؾت غٓ  ِسُّوٍ )

 ِلي  ه  ِ لىع ٌفُ اذتًُّ وت لى طا :
  ٖ ، ِْءع عٍٓ  :: لىٶءٗ ايىٶ ا٣ِؾت

                                                           

 .2/133عًّٓ ا٣ثك  (1)
 .1/27144ا ز ايزكِى  (2)
 .2/521لزذن ل  انتزذن  (3)
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: سُدددي وددد عن ، ٌِدددّ  ِق سُدددي عتشدددَ قندددّق اا َدددل٘    ا٣ِق
لدد ق ا ددي إنددش  : هدد ً  ِق سُددًّ غٓدد  عتشدد     اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ) 

سُددي ودد عن، ِعىددؿُ لتددن ستمددّؾ  ددي لهددلمٗ  يءٓددن علٓددَ قسدد٘ لىددَ          
 .(1) (عءتلتَ

لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ  : سُددي ايُددزص  ددي لزدد ـ )  ايجدد ؤ
ِنددلن :  ايلددٍن إودد  لددؿ علمددن سدد  ن ِ وٍددن يٓهددن  ددن لددّٖ          ِ يددَ 

ِيددٓو  ٓددؿٕ لدد   عٶددٍٓن إْدد ُ ، عدد عتض علددٍٓن  ع ددن سُددي  ٍدد  غىدد٘         
 هجددكُ طز لدد  ِِؾهدد  عغددؿا ايىدد ى ع ددتض اا علددٍٓن سُددي ايُددزص  ددي      

 .(2) (لز ـ ِل  آ  سُي  هجك طز ل  ِِؾه  لىَ
ّيددن ايٍٓددّؾ لددي  لدد ق ايّالددؿٕ: نتدد  حت : سُددي للزددٗ ايددم ري )  ايج يددح

سُدددي وددد عن ِسُدددي ايُدددزص  دددي لزددد ـ إؾت للزدددٗ ايدددم ري س َدددكٌن     
ِندددلن ث٢ثدددٗ  ْددد ه، عذددد ٚ قددددن لدددي ِ يدددَ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 

ايٍٓددّؾ ْءدد ق يددَ عددماق عءدد ق: ْدد    دد  ايء نددن ادد٠لىا علدد٘  ً  ؾيدد  علدد٘  
لدد  اهددىْض  ددَ لددي  ٌددن ايىٶدد ٖ ِختددكز إؾت  ٌددن ايًددا، عددإً  ٌددن ايًددا    

 عمل  لى  ؟ لؿ ٌلكّا ق
لدد ق: ع لىددَ قنددّق اا علدد٘  ٌلددَ ِل يددَ عءدد ق يددَ ايٍٓددّؾٕ: إودد  يددّ  
 لمدددن يدددٍكا حت َدددكٌن لددد   ددد يّا  ددد ، إً  دددن حتدددن ا١ق  ؾ ددد١ّ    

 .  (3) (غتكدًّ   يلٓن عًٓك ًّ لىٍ  ثن ْكدزًّ إؾت للزتٍن.
 : لىٶءٗ ايًا ، ِْءع عٍٓ  هن لي اذتًُّ :ايج وٓٗ 
 : سُي   ٔ .ا٣ِق 
 سُي ايىماق .: ايج ؤ

                                                           

 .3/354ا ي هجري ايهريٖ ايىملّْٗ  (1)
 .4/306ؾ١ٛن ايىملّٖ يلملٍٓءٔ  (2)
 .3/375هجري / ايهريٖ ايىملّْٗ  ا ي (3)
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 : لىٶءٗ ايكتٓملٗ : ِاءع عٍٓ  هن لي اذتًُّ :ايج يجٗ 
: سُدددي ايءمدددّّ ، ِهددد ً سُدددي ا دددا   دددٔ اذتءٓدددا لدددي    ا٣ِق 

  ا ايىٓري ، ِايءمّّ لي  مس ٚ ا٣نؿ .
 : سُي ايّطٓض .ايج ؤ 
 :  سُي ايه٢ي . ايج يح 

ِ ِق سُدددي عدددتض ٌدددّ سُدددي وددد عن ، ِانتًدددٍؿ عٓدددَ ستمدددّؾ  دددي    
ا٣وُدد قٕ ِدددكع متهددًّ لددي انتهددلمؽت ل لددن وهدد ٚ  ددا غ دد ق  لهددلمٗ 

  تمكٍْٓن ِع٢دٍن .
ِاتُددف سُددًّ غٓدد   ًددؿٖ ايتشُددؽت ، ِيددٓو لددي ايهددٍن عددتض       
ايّاسددؿ لىٍدد  ، ِلددؿ دزلددّا ايىهدد ٚ ِا٣ط دد ق وت سُددي ، ِايددفغريٖ لددي   
ايٶزدد ه وت سُددي  غددك  ٓىمدد  ْددؿاعع انتءدد الًّ علدد٘ ا٣ ددكاز ِايءدد٢مل ،        

 ْء الًّ انتهلمؽت غ قز اذتُي .ِغتكز ا٣ ٶ ق 
ثدددن ي عدددتض سُدددي ايءمدددّّ ِ دددَ  ندددكت  ه انتددد٠لىؽت َددد ٓٗ  ىدددن  

 سٔ  ي  غٶص .
ِيددٍؿ ستمددّؾ  ددي لهددلمٗ لزكهددٗ  سددؿ ِارتىددؿ  ِغٓدد  ، ِايءٓددن       
علٓددَ قسدد٘ ع َدد  ن ق نددَ ، ِاكهددكت ارتددّـٖ ِنددءٶن دلددؿٖ دملٓىددَ      

لددؿٖ ، علدد٘ ِدٍددَ عدد ا٘ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عددكؾ ادت    
ِعددد ؾت همددد  ه ودددن ، ِعُدددملٍ  قندددّق اا  جّ دددَ ، ِ ءدددٔ ث٢ثدددٗ  ْددد ه   

 .(1)ِل ت ، ِل ق قنّق اا : يَ  دك يٍٓؿْي
 ِاغتلف عٓمي لتن ستمّؾ  ي لهلمٗ عل٘ ِدُّ :

 ايء٘ لكسص قس٘ عل٘ ستمّؾ  ي لهلمٗ . ا٣ِق :
 ايءٓن قس٘ علَٓ لي غري لزكعٗ ِازٓؽت يلفٕ قل ٌ  . ايج ؤ :
 قل ٌ  هى وٗ  ي ايك ٓع  ي   ٔ اذتءٓا . ايج يح :

                                                           

 .1/430ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ (1)
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ِا٣قدددض ا٣غددري يءددّق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن : غددؿاٺ         
 .(1)ْءتن ل ان  غٓ 

إـ  لددك ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ً ْددؿعع هى وددٗ إؾت ستمددؿ       
  ي لهلمٗ  ً ْءتلَ .

ِوت إغملددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عدددي لتدددن يدددػِ    
ٓددّه ايتدد ئ لددي اذتُدد ق ِايءتدد ق يدد ٌؿ علدد٘ للددٗ ايءتلدد٘ لددي   ِاسددؿ وت اي
 ٍّْؾ غٓ  .

 .(2)ِانتػت ق  ً عؿؾ لتل٘ ايٍّٓؾ وت سُ ق ِلزكهٗ غٓ  ٌّ ث٢ثًّ
ِهددد ً سُدددي ايدددّطٓض ِايهددد٢ي  غدددك سُدددىؽت ْدددتن عتشٍمددد  إـ       
اوتٍددن  ٌددن غٓدد   دد  ، ِغددكز لكسددص لددي سُددىٍن لددؿ كتددع ندد٢سَ    

٩ْءٸّق٪)  ٩ّ ٪ٌ ٩ِ  : ٩ْك٫ا٩ذٯم٪ 
٫ٓمل٩ك٪  ٷوٮٔ ل٩ك٫س٩ص٫ ... ي٩ هٯٔ ايهٮلٷ عٽ  ٩ٶٷن٭ ل٪ذ٩كٮب٫  لٷؿ٫ ع٩لٯم٩ن٫ غ٩
ـ٩ا ايلټٓ٪ّخ٪  ٷلٹمل٩لٷن٫ ا٩ش٩كٮب٫ ٫ْكٽب٫ ... إ ٩ِسٯٓى٬   ٷ ٩ٓ و٬     ٷطٹز٩ي٪  ٷس٫

ْ٪ءٷكٮب٫ ٩ٕ يٯلٹشٯم٩٘ يٷ   ًٮ سٯم٩   إ
ْ٪مل٩ قٽل٪  ٩ْءٸّق٪ ل٩ي٫   ٩ّ ٪ٌ َ٪ هٷز٫ص٪  ٫ي٪ ل٩ يٯٰ  ، عٷ ،٩ِ  : ءٷ ق٩عٷ ٷد٩  ٩

َ٪لٹص٪ ٚ٭  ٫ٓمل٩ك٪  ٷوٮٔ هٷز٫ص٪ ... ل٪ ٷكٮز٪ ايٹغ٩مٮ٘ د٩كٽٕ  لٷؿ٫ ع٩لٯم٩ن٫ غ٩
٫ٓص٪ ٩ٍ  ايٹش٩ك٫ب٪ ... ل٩زٯٔ س٪ه٩ ه٭ هٷ يٹز٩ءٯٓاٽ ع٩ ـ٫ ي٩ملٮن٫ ايٹش٩ك٫ب٪ ا٩لٷت٫  إ
٫ٍص٪ ٩ٚ ايىٮ ٩ْ ٯٔ  ٫ِ ٩ٚ  ٷ ُٮز٫ص٪ ... و٪ز٫ٶٯٔ ايٹذ٩م٩ا  و٩ٶٷ٠٪هٸن٫ س٩تٮ٘ ٩ْفٯقٮ اي

٫ٓو٩ َٯ ع٩ت٫ص٪  ٯكٷفٮ ل٩  پ يٷ  .(3)(عٯٓ

                                                           

 .3/70ا٧نتٓز ب وت لزكعٗ ا٣َش ب   (1)
 .264 و ك ادتمٚ اذت ؾٕ ِايهتؽت  زؿ انت ٛٗ لي ٌفا ايهٯ ك ّ  (2)
 .2/332ايهريٖ ايىملّْٗ / ا ي ًٌ ه  (3)
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ِغددكز ْ نددك  غددّ لكسددص ِلعددن ًٌدد ه  ددي عددكِٖ  ً ايددم ري غددكز    
َٯ لٷد ق٩           يَ ) ٩ْد  ق٩ن٪دّق٩ ايلټد ٩ْءٹت٪دن٪ ا ٫ىٯدٔ  ٗٸ  ٯى٫دن٪ ع٩مل٫دؿٯ ايٹم٪ٶټلٯدصٯ :  ٩َد ٯٓٮ  ٪َ عٷءٷ يٷن٫  ٸلٮ

 ٪َ ٫ٓك٪ عٷ يٹت٩ءٷ٩ٓ  ، عٷءٷت٩لٷ َ٪ عٷػ٩ك٩ز٩ ايمٮ ٩ ٩ٚ ايلټ ٫ً ي٩  َ٪ إ ٩ْءٹت٪لٸ ٫ٓك٪ ٩ن٫ ا ٫ى٪    .(1)(ايمٮ ٩
ِ زددح قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   دد   كددك  كاْتددَ إؾت        
 زددض سُددًّ غٓدد  عء اددن ِقدددع ِي ْكددي عددتض ِلددؿ دٍددؿ ، ثددن  زددح   

 يلغؿ عمك  ي ارتٶ ب عء ان ِقدع ِي ْكي عتض ِلؿ دٍؿ .
ِعددي نددٍن  ددي نددزؿ لدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن       

ْددٗ غددؿاٺ قددد٢ٺ ْ ددتض اا علدد٘ ْؿْددَ عتددص اا     ْددّه غٓدد  : ١ عٶددؽت ايكا  
ِقنددددّيَ ِعتملددددَ اا ِقنددددّيَ ، ْ غددددفٌ  عىددددّٖ ، ع نتملًددددك ايُددددش  ٗ  
يؿ١يدددٗ هددد٢ه ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن علددد٘ حتءدددا اي دددتض وت  

 ايّٓه ايت ئ .
علمددد   َدددملض ايىددد ى غدددؿِا علددد٘ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ  

:  ْددي علددٔ  ددي   ددٔ ط يددص لدد يّا :     ِنددلن هلددٍن ْكدددّ  ً ْزٶ ٌدد  لدد ق  
 ٌّ ًْتك٘ عٓىَٓ.

لدد ق : ع قنددلّا ايٓددَ ، عدد ا٘  ددَ عملُددا قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ         
 ِ يَ ِنلن وت عٓىَٓ ع   ست٘ ه ً ي ْكي  َ ِدع .

ِعددي نددلمٗ  ددي ا٣هددكمل  ً ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه ٌددّ ايددفٕ لتددن  
 لكسمل ٺ.
٩ْءٸّق٪إـ)  ٩ّ ٪ٌ ٩ِ  : غ٩ك٩ز٩ ل٩ك٫س٩ص٭ 
 و٩  ايټفٯٕ ن٩مٮت٫ىٯٔ  ٸلٮٔ ل٩ك٫س٩ص٪ ٷ

 ي٩ هٯٔ ايهٮلٷ عٽ  ٩ٶٷن٭ ل٪ذ٩كٮب٪
ٍٮص٪ ـ٩ا ايٹش٪ك٪ِب٪  ٷلٹمل٩لٷن٫ ا٩لٷ  إ

                                                           

 .2/334ايهريٖ ايىملّْٗ / ا ي ًٌ ه  (1)
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٫ٓددحٯ           ٫ُ هٷلٷ ٫ٓددؿ٩ق٩ ٩ْءٸددّق٪  ٷو٩دد  ايټددفٯٕ ن٩ددمٮت٫ىٯٔ  ٸلٮددٔ س٩  ٩ّ ٌ٪دد ٩ِ ٔٮ  َٯ ع٩لٯدد ٫ٓدد عٷمل٩ددك٩ل٩ إيٷ
٫ُ َٯ ايٹم٩ى٫ ٷك٩  غٷ  ٩ ٰت هٷكٽْ

٫ٓن٩  ُٮ ملٽ هٷ ٍٽن٪  ٯ ي ٫ُ ٸِعٯٓ  ايهٮى٫ؿ٩ق٩
ٔٮ لٯدددي٫     ٩ِيٷمٮددد  ؾ٩و٩ددد  ع٩لٯددد ٩ً ايٹ ٷدددت٫ض٪ .  ٩ِهٷددد   ٪َ ٩ٌ ل٩ت٩ددد ٩ٓدددك٩ب٩ ل٩ك٫س٩مل٬ددد  عٷ ٷلٷدددا٩  عٷ

٫ُيٽ عٷءٷ ق٩ ل٩ي٫  ٷو٫ن٩ ؟ ٕٮ لٯي٫ ق٩ ٹىٽ ايٹشٯ ٍ٪ّؾٯ ٩ْ ٍٽن٫ اطټلٷع٩  ُ٪ّوٯ  س٪
٩ِل٩دد   ٸو٫دد        ٫ّا٪ن٫  ٕٮ ع٩لٷدد ٍ٪ددّؾٯ ٩ٓ ٔٮ  ٫ددي٪  ٷ ٯددٔ طٷ يٯددٰص . عٷءٷدد ق٩ ايٹ مٽق٩ عٷءٷدد ق٩  ٷو٩دد  ع٩لٯدد

         ٩ّ ٌ٪دد ٔٮ  ٫ددي٩  ٷ ٯددٔ طٷ يٯددٰص  ًٮ ع٩لٯدد ٩َددشٯٓضٽ ل٪ه٫ددلٯنپ  ٷ ٩ٌكٷددف٩ا عٯددٔ  ع٩لٷدد٘ ل٪ّن٩دد٘ . 
 .(1)ايټفٯٕ لٷت٩ن٩ ل٩ك٫س٩مل٬ 

ِهدد ً علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه لملددن  ً غتددكز إؾت غٓدد  عىددؿُ قلددؿ يددؿْؿ     
هدد ؾ لزددَ ١ ْملُددك ، علمدد  ندد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن       

 وددد  اختلددف عدددي قنددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ   إؾت غٓدد  ، لددد ق يددَ  : ١ ،   
ِ يددَ ِنددلن عػددكز لدد ق  كْددؿٖ ِددد ٚ علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه ِ ودد ؽ لكْملدد ٺ ،       

 ٌِّ قلؿ لؿ عُص عٓىَٓ  ًا  كؾ لٶكٕ .
لدد ق  كْددؿٖ : عمدد   َددملض قنددّق َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن َددل٘       
اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ايغدددؿاٖ ثدددن ؾعددد   ددد يلّاٚ ، ِلددد ه ل ٛمددد ٺ ، عدددّع   

، ثددن لدد ق :  ْددي علددٔ ، لدد يّا : ًْددتكٔ عٓىٓددَ ، لدد ق : ع قنددلّا       ايىدد ى
 إيَٓ ، ل ق نلمٗ : عذٜن  لّؾُ.

عءدد ق يددَ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن : لدد  يدد  ، لدد ق :       
 قلؿت ست٘ ١   ُك ل  لؿالٔ .

ِعددي ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه لدد ق : عّْددع قنددّق اا َددل٘ اا    
ذددكُ ثددن  ددم  وت  يٓددٗ ْددؿُ عددؿي   ٍدد       علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ق نددٔ عىددؿ س    

عددٓا ، عدد   ِي ْزددؿ  ددَ ِدددع ، ِلدد  ِدزتددَ عٓىدد ُ إؾت  ً اوتءددن يددٍٓؿاٺ    

                                                           

 .3/283لاؾ انتز ؾ  (1)
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إؾت دددّاق ق دددَ ، ِؾعدد  يدددَ ايددى  َدددل٘ اا علٓددَ ِ يدددَ ِنددلن ِ عٶددد ُ      
 ايكاْٗ .

ِلددد ق علدددٔ علٓدددَ ايهددد٢ه : ْ قندددّق اا  ل الدددٍن ستددد٘ ْكّودددّا        
 هدد ستٍن ثددن اؾعٍددن إؾت    لجلىدد ، عءدد ق : او ددف علدد٘ قنددل  ستدد٘ اىددمق     

 ا٧ن٢ه ، ِ غ ٌن ؿت  ظتص علٍٓن لي سا اا از ؾت ِسا قنّيَ.
عددّ اا ١ً ٍْددؿٕ اا  دد  قددد٢ ِاسددؿا غددري يدد  لددي  ً ْكددًّ       )

 .(1)(ي  لتك ايىزن
يءددؿ غددكز ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه   يكاْددٗ ٌكِيددٗ عكهمٌدد  حتددن        

 ن .اذتُي ، ع طلع  سؿٌن لي ق ى اذتُي عء ق : لي  و
 ل ق : علٔ . 
 ل ق : غلملتن ِايفٕ  ومق ايتّقاٖ عل٘ لّن٘ . 
ِْددؿق ٌددفا ارتدد  علدد٘ سءٓءددٗ ٌِددٔ علمٍددن عىددؿٌن   ددتض اا علدد٘    

 ْؿ قدن امسَ علٔ ، علن ْكدع ست٘ عتض اا از ؾت عل٘ ْؿَْ .
علدددٔ ذتُدددىٍن لءدددؿه وت لددد ق   دددّ وزدددٓن : عٓدددَ ؾ١يدددٗ علددد٘  ً عدددتض 

إيدددٍٓن، ِْكدددًّ عدددتض اا ازددد ؾت علددد٘    هتدددملٍن  تّدٓدددَ لدددي اا ِدٍدددَ   
 .(2)ْؿَْ

ِعدددي دددد  ك  دددي عملدددؿ اا ا٣وُددد قٕ لددد ق :  ِق لدددي غدددكز لدددي       
سُددًّ غٓدد  لملدد قلاٺ اذتدد قخ  غددّ لكسددص عءتلددَ علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه          
ِقدددع  َددش ب اذتدد قخ إؾت اذتُددي ِ ددكل عدد لك ِهدد ً قددد٢ٺ دهددٓم ٺ      

ق ُ :  اكِوددَ طدد٢ّْٺ ، ِلدد ق قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن سددؽت   
 متهٗ  ـقمل ، ٌِّ ْؿعّ إؾت اي ال .

                                                           

 . 5/125نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ وت نريٖ غري ايزمل ؾ  (1)
 .5/125نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ وت نريٖ غري ايزمل ؾ  (2)
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لءىددع ِهدد ً عدد لك ْددؿعّ إؾت ايدد ال ، غتٶددك  هددٓ َ ، ِعلٓددَ ؾقعدد ً     
 وت اذتؿْؿ ُْٓض: لي ْمل قل؟

ٔٴ عٓددك َ ْددك  ٰت، هددن ـيدد  ١     عدد سذن ايىدد ى عىددَ، عدد ل إيٓددَ علدد
 .(1)ُْىع يٜٓ ٺ، ست٘ ْكب ن لَٓ ع  ، ثن ـعف علَٓ ع غف ن٢سَ

ٌدد١٠ٚ لتلددّا وت سُددي ودد عن ِ َِدد٘ ستمددّؾ  ددي لهددلمٗ      ِـهددك  ً 
ْدد   غددٔ،  ىدد ت  غٓدد  ١ ْتددملزي ا٣عٓدد ٚ ; ْهدد يي  غدد ُ ستمددؿ  ددي لهددلمٗ : 

ايىددد ى. عٓءدددّق ستمدددؿ  دددي لهدددلمٗ: يدددّ ي ادددى  لددد ١ٺ يكددد ً يدددٔ لددد ق.   
 ، ِي ْىمق ّْلٜف عكاٛض ايملى ت .(2)ِستمّؾ ه ً  هجكٌم  ل ١ٺ

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن : لددي   ِوت ايٓددّه ايج يددح لدد ق قنددّق اا 
قدددن ْملًددك ستمددّؾ  ددي لهددلمٗ  ً اا لددؿ  وددمق عددكاٛض ايملىدد ت ، ِ ً        
ستمؿ  ي لهدلمٗ لدؿ لتدن ل الدَ عػدكز دزد ق  دي ندكالٗ إيٓدَ عد غ ُ عهدك            
 ددفي  ِ لددكُ  ً ْءددكٞ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ايهدد٢ه       

 لىَ ، ِل ت لي ّْلَ .
نددّق اا الٶددع يددٔ عىددؿ لدد   غددٔ ،     ِلدد ق ستمددؿ  ددي لهددلمٗ : ْ ق   

 .(3)ل ق : ي  سٓك اي كى ع ً عملن عل  سٓك عكنؽت 
ِستمددؿ  ددي لهددلمٗ لددي  ددا س قثددٗ لددي ا٥ِى ، ايددفٕ اددّع٘ نددىٗ       

( يلددٍذكٖ ، ِايددتؿ ايءتدد ق غ َددٗ عىددؿ سُددي ايُددزص  ددي لزدد ـ ،      46)
ِعددتض اا اذتُددي ، عّدددؿ  ددَ ايٶزدد ه ايكددجري دددؿاٺ ، ِلدد ق قنددّق اا        

 علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن : هلدددّا ِاعل دددّا ايدددؿِاب ِارتٓدددن ، ١ِ     َدددل٘ اا
ا غدددفِا لزكدددن ِِددددؿِا  وٓدددٗ ضت ندددٓٗ ِعػ قْدددٗ وت اذتُدددي هددد ً  ٌلدددَ   
ْددد هلًّ  ٍددد  عهددد يّا قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عءددد ق :     

                                                           

 .1/266لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
 . 21/266لغ لٕ ايّالؿٕ  (2)
 .4/203ا ي نزؿ / ايٶملء ت ايك ٙ  (3)
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اغهددلٌّ  ِاطملػددّا ِهلددّا عٍٓدد  ِايددك ّا. ِلدد ق:  نددػىّا عٍٓدد  انتدد ٚ ثددن     
 .(1)اطملػّا  زؿ، ِهلّا ِايك ّا

ِِدددددؿِا ايكددددجري لددددي ايغددددىن ِايملءددددك ِاذتم٪ددددك ، ِ ١ت اذتددددكب      
 ِؾ    ت ، ِه وّا لؿ لٍمِا ذتُ ق ْؿِه لل و ٺ .

ِِددددؿِا  كالٓددددن هددددملريٖ لددددي ارتمدددك ١ قتكددددي لتلددددٍ  عكهددددكٌِ    
ِندد ين ارتمددك علدد٘  ق  اذتُددي ِيددكب لىٍدد  قدددن لددي انتهددلمؽت         

ايُددش  ٗ ع غددفُِ هدد ً لددؿلى ٺ يلػمددك ِي ْءددّ علدد٘ ايى ددك ايٍٓدد  عزلددن  ددَ  
إؾت قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن عددد لك ايىددد ى  ً ْٓدددك ُّ     

 عل٘ ق نَ  ىز  ن ، ِلؿ ْكب لكات لملن ـي  .
ِدزددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن اذتكاندد ت عىددؿ اذتُددًّ    
انت تّسددٗ ، ِ لددك ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   يتّدددَ إؾت سُددي      

ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ً سٓدد ٺ لددي   للزددٗ ايددم ري ِهدد ً لددؿ  لدد 
 ددا نددزؿ  ددي  كددك  ٍدد  ْكْددؿًِ  ً قتددؿِا  ٌددن غٓدد  عػددكز إيددٍٓن ا٧لدد ه  

 علٔ علَٓ ايه٢ه وت ل ٛٗ قدن .
ِهدد ً ْهددري ايلٓددن ِْكمددي ايىٍدد ق ، ع َدد ب عٓىدد ٺ  ددن عدد لك يددَ  دد وٍن  
 زجدددُّ إؾت غٓددد  ِعكْدددّا علدددٍٓن وُدددكاٍن علددد٘  ً ظتزلدددّا  دددن ـتدددك     

 .غٓ 
ِوت نددىٗ نددملع لددي ا ذددكٖ  زددح ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن     
 ًددري  ددي نددزؿ ا٣وُدد قٕ إؾت عددؿ  ِلزددَ ث٢ثددًّ قددد٢ٺ ، ِ لددكٌن ايددى   
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن   نتهددري إؾت  ددا لددكٖ عهدد قِا علمدد  اوتٍددّا إؾت    
عددؿ  ِدددؿٌِن وت  ددّاؾٍْن ِق ِا وزمٍددن ِيددٓ ٌٍن اكعدد٘ وت ايملددّاؾٕ       

ِـٌملددّا ِ ؾقهٍدد   ق   ٍدد  ، ِغلملددّا علٍٓدد   زددؿ  ً اكالددّا        ع نددت لٌّ  ،
لدددع ندددكْٗ  ًدددري   يىملددد ق ِلتدددن  َدددش ب  ًدددري ِقدزدددّا  ًدددري دكعتددد ٺ   

                                                           

 .1/269لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
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 هددٍ لٍن ِ ًددري  ددي نددزؿ يددٍؿ  ددؿقاٺ لددع  غٓددَ مسدد    ددي نددزؿ ٌِددّ       
 ِايؿ ايىزم ً  ي  ًري .

ِهدد ً  ًددري  ددي نددزؿ لددؿ يددٍؿ ايزءملددٗ ايج وٓددٗ لزكهددٗ  ددؿق ِلزكهددٗ       
  سؿ .

عملدد اّا ْكالددّوٍن   يىملددن  ُددكْؼ وت ايلٓددن ْىدد ؾٕ  ددا لددكٖ )  ِغددكز اي
ستددد٘ عىٓدددن وملدددن  َدددش ب  ًدددري، ِاَدددملشّا عشمدددن انتكْدددًّ علدددٍٓن      
ع َدد  ّا اَددش ب  ًددري ِِؾت لددىٍن لددي ِؾت، ِل اددن  ًددري لتدد ١ يددؿْؿا    
ستددد٘ اقادددح، ِْدددكب هزملدددَ عءٓدددن لدددؿ لددد ت، ِقدزدددّا  دددي عمٍدددن        

علملدددٗ  دددي لْدددؿ ِيددد ٍٛن، ِهددد ً  ِق لدددي لدددؿه اددد  ايهدددكْٗ ِلُددد  ٍ    
 اذت قثٔ.

ِانددتمك  ًددري  ددي نددزؿ وت ايءتلدد٘ علمدد   لهدد٘ حت لددن ستدد٘ اوتٍدد٘        
اؾت عددؿ  ع لدد ه عىددؿ ٍْددّؾ  ٍدد   ْ لدد  ستدد٘ اقا ددع لددي ادتددكا ع ثددن قدددع     

 .(1)(اؾت انتؿْىٗ
ِلتدن  ًدري ْدّه عددؽت ـتدك لدع غ يدؿ  ددي ايّيٓدؿ وت ايهدىٗ ايج وٓدٗ عًددكٖ          

 يلٍذكٖ  زؿ اوُكاعَ لي ايٓم لٗ.
غٓدد  َدددلش ٺ  ه عىددّٖ ، َِدددشٓض  وددَ ددددكٙ لتددد ق ،    ٌِددن عتشدددن  

ِيكدددي ي ْءدددع ايءتدددن عىدددؿ هدددن سُدددًّ غٓددد  ، عمىٍددد  لددد  ي َدددلش ٺ ، 
 ِهفا   يىهملٗ إؾت عؿ  ي ْءع عٍٓ  لت ق .

َوَ ووطَأُّفُّووطَََمَ ّٗووه ََق ُّووَََضي وومَتهتَََََِعددي عمددك  ددي ارتٶدد ب وت لّيددَ ازدد ؾت ط     

ََةّّووو  َرََق ََُّوووهتَ توووَ َلَََووو لددد ق ايمٌدددكٕ: لددد ق عمدددك:  ،(2) صََّٖو َضّٕ ُّوووطَع توووَسه َرَفَُّكوووطَأَُّو

                                                           

 .6/132نملن ا ؿٙ ِايكي ؾ وت نريٖ غري ايزمل ؾ  (1)
 .6نّقٖ اذتًك  (2)
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عك ٓدددٗ: عٷدددؿ٩  )ٌدددفُ يكندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِندددلن غ َدددٗ، لٸدددكٙ  
 .(1)(ِهفا

َ }لدد ق : نتدد  وميددن ٌددفُ ا٥ْددٗ    ِ) ؾعدد  قنددّق   {ِ ت ـٕ ايءك دد٘ سءدد
 اا َل٘ اا علَٓ ِنلن ع طمٗ ع عٶ ٌ  عؿ  .

ِ ت ـٕ }ن ِ غددكز ا ددي لكؾِْددَ ، عددي ا ددي عملدد ى لدد ق : نتدد  وميدد      
 .(2)( لٶع قنّق اا َل٘ اا علَٓ ِنلن ع طمٗ عؿه  {ايءك ٘ سءَ

ِلددىٍن لددي لدد ق وُددف غٓدد  َددلض ِوُدد ٍ  عىددّٖ ، هشددؿْح  ًددري     
 ددي ْهدد ق  ً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لهددن غٓدد  وُدد ؽت     

 وُ  ٺ يَ ، ِوُ  ٺ يلمهلمؽت .
اا علٓدددَ ِعدددي ايمٌدددكٕ عدددي ا دددي انتهدددٓص :  ً قندددّق اا َدددل٘  

ٖٺ.  ِ يَ ِنلن اعتتض  زض غٓ  عىّ
ِلًدد ِقٖ ايددى  َدددل٘ اا علٓددَ ِ يدددَ ِنددلن ْدددّه غٓدد  ٣َدددش  َ      
٧عٶدد ٚ ا٣يددزكْؽت يددٓو وددم١ِٺ عددي سددا ايُددش  ٗ إفتدد  يزمّلدد ت لّيددَ      

ًَطوَّٕضه َرَفتَِمرَُّ  ّٕاز ؾت ط  .(3)صَو

( لدددي ٍْدددّؾ غٓددد   لددد  عدددؿؾ لتلددد٘ انتهدددلمؽت 30 زدددؿ لتدددن ايٍٓدددّؾ )
 نتٗ عًك .عك ً 

 وز١جخ خ١رب
يءددؿ لكددح ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وت انتؿْىددٗ  زددؿ ايزددّؾٖ    
لدددي َدددلض اذتؿْملٓدددٗ عًدددكْي يٓلدددٗ ، يٓتّددددَ إؾت غٓددد  ايددد  املزدددؿ عدددي   

ع لدد ه قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن   هددن ، ) 153انتؿْىددٗ انتىددّقٖ ضتددّ  

                                                           

 . 8/73ا هري ا ي هجري  (1)
 .6/262ايؿق انتىجّق  (2)
 .159نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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غدددكز وت    نتؿْىدددٗ لكدزدددَ لدددي اذتؿْملٓدددٗ، ـا اذتذدددٗ ِ زدددض ا دددكه، ثدددن
ِاي دد ٌك  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ     (1) ( ءٓددٗ لددي ا ددكه غ لْدد ٺ إؾت غٓدد     

ِ يددَ ِنددلن َِددن إؾت غٓدد   زددؿ إوءٓدد ٚ يددٍك ستددكه اذتددكاه يملزددؿ انتهدد عٗ  
  ؽت انتؿْىٗ ِغٓ  .

ِي ْكددي  ددؽت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ٍِْددّؾ غٓدد  َددلض   
ؿاٚ يلددى  َددل٘ اا علٓددَ  ِ لز ٌددؿٖ  ِ عءددؿ ، همدد   وٍددن ي ْ ٍددكِا ايزدد 

 ِ يَ ِنلن وت ؾعّاَ .
ِيكدددي  ٍدددك ايزدددؿاٚ  زدددؿ  ً ودددمع إيٍٓددد  يدددٶك لدددي  دددا ايىٓدددري        
  لتددد  ن علددد٘ ندددتم ٛٗ  زدددري ، ِلدددي قدددد ١ت  دددا ايىٓدددري ايدددفْي       

 َِلّا إؾت غٓ  :
 : سٓٔ  ي  غٶص . ا٣ِق
 : ن٢ه  ي   ٔ اذتءٓا .ايج ؤ 
 : هى وٗ  ي ق ٓع .ايج يح 
ري  دددي قلاه ايدددفٕ  لدددكُِ  زدددؿ عٓدددن نددد٢ه لدددي   دددٔ  :  ندددايكا دددع 

اذتءٓددا عذمددع غٶ دد ً ِغريٌددن ذتددكب قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ     
ِ لدد  ـيدد  قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن عّدددَ عملددؿاا  ددي   ِنددلن )

قِاسدٗ وت ث٢ثددٗ و ددك وت يدٍك قلٓدد ً نددكا عهدد ق عدي غدد ُ ِغكاددَ عدد غ     
  في .

علٓددَ ِنددلن عدد غ ُ عىددؿب قنددّق  عءددؿه علدد٘ قنددّق اا َددل٘ اا  
اا َدددل٘ اا علٓدددَ ِندددلن ايىددد ى ع وتدددؿب يدددَ ث٢ثدددًّ قدددد٢ عملزدددح      
علددٍٓن عملددؿاا  ددي قِاسددٗ عءددؿلّا علدد٘  نددري عءدد يّا ضتددي  لىددًّ ستدد٘      

 وزك  علٓ  ل  دٜى  يَ، ل ق وزن ِؾت لىكن لجن ـي .

                                                           

 .1/211دّالع ايهريٖ  (1)
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عءدد يّا وزددن، عءلىدد  إً قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن  زجىدد  ايٓدد     
كز إيٓددَ عٓهددتزمل  علدد٘ غٓدد  ِعتهددي ايٓدد  عٶمددع وت ـيدد  عػددكز    يتػدد

ِغدددكز لزدددَ ث٢ثدددًّ قدددد٢ لدددي ايٍٓدددّؾ لدددع هدددن قددددن قؾْدددف لدددي      
ستدد٘ إـا هىدد   ءكلددكٖ املدد ق وددؿه  نددري عءدد ق عملددؿاا  ددي  وددٓو         انتهددلمؽت

ادتٍىددد٘ ِهددد ً وت ايهدددكْٗ ِ ٌدددّٙ  ٓدددؿُ إؾت ندددٓ ٘ ع ٶىدددن يدددَ ِؾعزدددن 
  زريٙ ِللن غؿقا  ٕ عؿِ اا.

ـيددد  لدددكاؽت عىميدددن عهدددءن  ددد يءّه ستددد٘ او دددكؾ ؾت  ندددري      عزدددن 
 .(1)(ع لٗ عػفُ ِن لَ ِنء، عي  زريُ عٓك تَ   يهٓف ع وؿقت

ٌِدددن ا دددك  ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يٍٓدددّؾ غٓددد  لدددي    

 لشدد   عمددّه ٌددفا    (2) صَومَصُّوو ّّح َلَََوو ٌَلُدد ؾْا ي دد  غددري وت لّيددَ ازدد ؾت ط  

 ايل   .
ٌدددفا ايءددد وًّ اًدددمن  ٌدددن غٓددد   ْٓددد ٺ   انتػتددد ق ١، عددد ً إط٢لددد ت

  يُددلض لزٍددن ، ِلددي  دد ب ا٣ِيّْددٗ ، غ َددٗ ِ ً ايٍٓددّؾ  ٌددن هتدد ب      
،  ٓىمدد  لًددكهّ لددكٌْ ه دد ق لددؿ عءددؿ لزٍددن ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ   
ِ يددَ ِنددلن ايُددلض ، ِيكددي  ٌددن غٓدد  ي حتكْٓددٍن علدد٘ اذتددكب علدد٘    

     ٍ ن يلددى  َددل٘ اا  ايددى  ، ِإع وددٗ انتًددكهؽت ،  ٓىمدد  ا٣َددن ٌددّ إعدد وت
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْددؿ انتًددكهؽت ، ِ  لكدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      

 ِنلن  ً غتكز إيٍٓن ست٘ لع عؿه ِلّمل َلض اذتؿْملٓٗ .
 ِلي  نمل ب هتٓملٗ غٓ  :

: لٓددد ه  ٌدددن غٓددد    ثددد قٖ اي تىدددٗ  زدددؿ َِدددّق  دددا ايىٓدددري     ا٣ِق 
 إيٍٓن.

                                                           

 .3/109عًّٓ ا٣ثك  (1)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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ايددى  َددل٘ اا  : حتددكْض  ددا لكْ ددٗ علدد٘ وءددض ايزٍددؿ لددع  ايجدد ؤ 
 علَٓ ِ يَ ِنلن .

: ـهددك  ً  ٌددن غٓدد  ٌددن ايددفْي  لددؿِا ا٣سددماب وت لزكهددٗ    ايج يددح 
 ارتىؿ .

: إع وددٗ  ٌددن غٓدد  يغٶ دد ً وت لتدد  ن ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا     ايكا ددع 
 علَٓ ِ يَ ِنلن .
: آٍددٝ  ٌددن غٓدد  يلءتدد ق ، ِا٧غدد قٖ علدد٘ انتؿْىددٗ ؿتزّوددٗ      ارتدد لو 

 غٶ  ً .
 ن ٛو ِايتشكْض  ؽت انتى عءؽت ِ ٌن غٓ  .: ايؿايه ؾى 
: لٓدد ه  زٓددٍن ؿتش ِيددٗ إغتٓدد ق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ    ايهدد  ع 
 ِ يَ ِنلن .
: نددزٔ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ٧نددتتمل ب ا٣لددي     ايجدد لي 

وت ادتمْدددكٖ  زدددؿ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ، ِغدددكِز انتهدددلمؽت يلتذددد قٖ ِضتٌّددد    
  ه٢ه ِ لي. 

ُتِتََو ُّووووءََََََازددد ؾت طِوت لّيدددَ  َََُُّ ِّوووَرََهووو ُءووو ُ وَطَهطَفَُّْ َوَقوووَ  َِّرَمَ ّٗوووه ََ َغوووططتَرَ ُّوووثترَيبََّْ عّّل ووو

 .(1) صأَُّي تَسَمَسءطَََّّٕقَس َِّرَوََتَ  ِّمَ ََْي ََّْت ّّك َؤ تستنَيََوَيَه تَي َِّرَصتَ مطّْطَ  َاَ  تَكاط

ِا ددي عملدد ى لدد ١ وت لّيددَ ازدد ؾت      عددي ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه )     
{ِعددؿهن اا لغدد ري هددجريٖ  }

الّوٍدد   {ا غددفِوٍ }عتددّع لددي يددؿً غٓدد     (2)
 {ِهددف  ْددؿٕ ايىدد ى }لددي ـيدد  غٓدد    {عزذددن يكددن}ِاغىمددًّ لدد  عٍٓدد   

                                                           

 .20نّقٖ اي تض  (1)
 .20نّقٖ اي تض  (2)
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يدد ٌؿاٺ  {ِيتكددًّ  ْددٗ يلمدد٠لىؽت }  يُددلض ْددّه اذتؿْملٓددٗ   {عددىكن}لكًْدد ٺ 
 .(1) (عل٘ ل   زؿٌ  ِؾي٢ٓٺ عل٘ إصت لٌ 

قدددددن لددددي  ضتدددد ٚ ِادددؿق لزكهددددٗ ا٣سددددماب ِلددددؿِه عًدددكٖ  ١    
ادتمْددكٖ ِاسدد طتٍن   نتؿْىددٗ وت يددٍك يددّاق لددي ايهددىٗ ارت لهددٗ يلددٍذكٖ      
علدد٘  ً  عددؿاٚ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِا٧ندد٢ه  عددن لددي         
لددكٌْ غَُّدد ٺ ِ ً عددؿؾ قددد ق لددكٌْ  لددن لددي ٌددفا ايزددؿؾ  كددجري ،      
ستدد٘  وٍددن سددؽت غكدددّا إؾت لزكهددٗ  سددؿ ثدد قاٺ نتدد   َدد  ٍن لددي ارتهدد قٖ    

وت لزكهددٗ  ددؿق انددت دكِا  ي ددؽت لددي قددد ق ايءمل ٛددن يٓمللدد  عددؿؾٌن ِايددفق 
ث٢ثددددٗ  ١  عءدددد، ، ع٢ ددددؿ  ً ايزًددددكٖ  ١  قدددددن لددددي انتًددددكهؽت وت   
لزكهدددٗ ا٣سدددماب دددد ِٚا لدددي لمل ٛدددن يدددت٘ ، ِلدددىٍن لدددي  ٌدددن صتدددؿ        

 ِغٶ  ً ، يٓكًّ لي ا٧عذ ل اهمٓٗ ال  انتزكهٗ ؿتزكهٗ ا٣سماب .
 ايءدددددك ً ، لىٍددددد  ث٢ثدددددٗ ( لدددددكٖ وت11ِلدددددؿ ِقؾ ي ددددد  ا٣سدددددماب )

 اُّّ لزكهٗ ارتىؿ  ٌِٔ :

َْوووَ مع ََيووَمسُّومََُّوووَمَأُّطءه وورََََوووطس وَ َفتوووََََِ: لدد ق ازددد ؾت ط  ا٣ِؾت َوخَّٕ ََيووعّّ تَمرُّ

 .(2) صمرَُّقَ معتََيَاعَُِّّمَ ََقَ َأُّطََِطعت َِّرَوَََُّمَ ُّطط ممَفتَ َِّرََ طَ ُّطَ  ِّممَخّٕ َّٗ ُّ تَيّْ

َُهَِ ممَي: ل ق از ؾت ط ايج وٓٗ ََْ معََََُّرََي  .(3) صَٓاَِ مَ َمرُّ

َُمََ ووطََوَقووَ َططَََََ: لدد ق ازدد ؾت ط  ايج يجددٗ َْووَ مَعَ ُّووطَِّممََهوو وََُّكءووطََضأُّ َمَّّك َؤ تس وومَ َمرُّ

 .(4)صمَ ّٗه ََوَضي مَِّه ََوَصَ َقَمَ ّٗه ََوَضي مَِّه ََوَ طََزمَسه َرَخّٕ َّٗخّٕميططاطََوَ َا تَكاط

                                                           

 .9/324ايؿق انتىجّق  (1)
 .20نّقٖ اذتماب  (2)
 .20نّقٖ اذتماب  (3)
 .22نّقٖ ا٣سماب  (4)
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لزكهدددٗ ارتىدددؿ  يٓهدددن غدددمِٖ يلدددى  ستمدددؿ    ِعٓدددَ يددد ٌؿ علددد٘  ً  
َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ، إفتددد  ٌدددٔ غدددمِٖ يلمًدددكهؽت ٧قاؾٖ لتدددن   
ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ،  ددؿيٓن  وددَ س ددك غىددؿل ٺ         
سددّق انتؿْىددٗ ،ِ ءٓددن دٓددٍّ ا٣سددماب حتددٓ،  ٍدد  ضتددّ عًددكْي يٓلددٗ ،       

 ا انتمل قلٖ .ِانتٶ مل  زض عكن ً انتًكهؽت عملّق ارتىؿ  ِطلملّ
ِ طٮ عمددكِ  ددي ِؾ ايزدد لكٕ عدد قى لددكٌْ علدد٘ انتملدد قلٖ ، عدد ل يددَ     

َو ُّةُّوووََمَ ّٗوووه ََا٧لددد ه علدددٔ علٓدددَ ايهددد٢ه عءتلدددَ ، ِودددمق لّيدددَ ازددد ؾت ط     

 .(1) صمَّّك َؤ تستنَيَمَّّ تَ طَل

ِ لشدد   لدد وًّ ٌددفا ادتددمٚ لددي ايت هددري ٌِددّ )ي ْغددم ايددى  )ّ(       
  سؿاٺ( ٌى   له ٛن لىٍ  :

 ا هٓؿ ايء وًّ  ع٢ُ   يًّاٌؿ ِايت قْؼ .:  ا٣ِق
 : هكُ انتهلمؽت يلءت ق ِا ٓن اا  ُكعَ عىٍن .ايج وٓٗ 
: س ددددٗ انتهدددلمؽت إؾت َدددك  ايءتددد ق عدددىٍن يءلدددٗ عدددؿؾٌن    ايج يجدددٗ 

  لاٚ هجكٖ دٍّٓ انتًكهؽت .

وت ايءدددك ً إ١ وت ا٥ْدددٗ   (2) صَو ُّةُّوووََمَ ّٗوووهَ : ي ْدددكؾ ي ددد  ط ايكا زدددٗ 

ُددكٖ اا عددم ِدددن يلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن        عدد٢ُ ، يملٓدد ً و 
 ِ َش  َ وت ن عٗ ايزهكٖ ِيؿٖ اذتكز .

: ؾ١يددٗ ا٥ْددٗ علدد٘  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن        ارت لهددٗ 

ُتيَ ََِ َدددش  َ وت سددد ق ؾعددد مل ، إـ ا تدددؿ ت  ءّيدددَ ازددد ؾت ط    َوَضسءَمَ ّٗوووه َمَّٗووو

 ِاؿق هلمٗ ايكؾ عل٘  وٍن ٌن ايغماٖ .(1) ص ُّةُّ  ومََتغَََمتهّٕرََََُّرََيَسطَِّممَلَََ ام

                                                           

 .25نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .25نّقٖ ا٣سماب  (2)
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: إغملدددد ق ا٥ْددددٗ علدددد٘ عددددؿه لُدددد سملٗ ايغددددٓ  ِاذتىددددا    ايه ؾنددددٗ 
يلمًددكهؽت لملددن لددؿِلٍن إؾت انتزكهددٗ ، ِإوٍدد ٚ سُدد قٌن يلمؿْىددٗ ِ زددؿ       

 عّؾاٍن ِقدّعٍن إؾت  لؿاوٍن .
: لٶزددن ا٥ْددٗ  دد ً انتًددكهؽت ي ْكهددملّا  ٕ و ددع  ددن لددي      ايهدد  زٗ 

 ص.ََُّرََيَسطَِّممَلَََ اميَ از ؾت طلزكهٗ ا٣سماب يءّ

ص لددي َددلض اذتؿْملٓددٗ ، ادتددّاب وزددن   لَََوو امٌِددن ههددص انتًددكهًّ ط 

لٶلدددا يددد لن يلمهدددلمؽت ِغريٌدددن ، (2) صَومَصُّووو ّّح َلَََوووٌ عددد ً لّيدددَ ازددد ؾت ط

ِهدد ً َددلض اذتؿْملٓددٗ نددململ ٺ يّلددف ايءتدد ق ، ِيددؿغّق عددؿؾ لددي قٟندد ٚ      
 لكٌْ ا٧ن٢ه .

م ِدددن  ءتددن ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه   :  ٓدد ً عٓددن اا عدد  ايج لىددٗ
 يلمل غٔ عمكِ  ي ِؾ ايز لكٕ . 
ِه دد٘ اا  } وددَ هدد ً ْءددك  ٌددفا اذتددك    ِ غددكز عددي ا ددي لهددزّؾ )  

{انت٠لىؽت ايءت ق 
 .(4) ( زلٔ  ي   ٔ ط يص (3)

يءددؿ هدد ً َددلض اذتؿْملٓددٗ غددرياٺ ٣ٌددن لل وددَ ِي٤دٓدد ق ايدد   زددؿٌن      

ه وووَمَِ ً اا عدددم ِددددن طِعٓدددَ اكغٓدددص   يُدددلض  دددؽت ايىددد ى ، غ َدددٗ   

، ٌِددّ ايءدد ؾق علدد٘ ارتلددف ِايزددّ  نتدد  لددؿ      (5)صمَوو ءزءمق َ  وَمَّّ ِّوومءبتَمََّّكوو تني ََ

 ْ ءؿُ ِْتى لق عىَ ا٧وه ً ِايٶ ٛ ٗ وت ايُلض .

                                                                                                                                                 

 .25نّقٖ ا٣سماب  (1)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (2)
 .25نّقٖ ا٣سماب  (3)
 .8/147ايؿق انتىجّق  (4)
 .58نّقٖ ايفاقْ ت  (5)
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يءدددؿ  سدددص اا عدددم ِددددن ايزملددد ؾ ِدزلدددٍن غل ددد ٚ لدددي ا٣ق  ،   
 عءكٮ ٍن لي ايُلض ، ِ ي ق علٍٓن   وَ غري ستض .

ملددٗ غٓدد  لددي  دددن ايُددلض ِنددٓ ؾاَ وت ايُدد٢ت  ددؽت    يءددؿ ه وددن هتٓ
ايددى  َددل٘ اا علٓدددَ ِ يددَ ِندددلن ِايٶّاٛددف ، ِلدددي ا٧عذدد ل اوتٍددد ٚ      
هتٓملددٗ غٓدد    يُددلض ِايتّاعددا  دددؽت ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِندددلن         
ِ ٌددن غٓدد  اُددّّ عمدد قٖ  ق  غٓدد  ، ِايزى ْددٗ  ىػٓلددٍ  ، ِيكددي       

    ِ ق علدد٘ يددكِ  ايددى  َددل٘    زددؿ  ً التىددع يددٶك لددي  ٌلددٍ  علدد٘ ايىددم
 اا علَٓ ِ يَ ِنلن .

يءددؿ اّدددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن اؾت غٓدد  ِدزددن علدد٘    
انتؿْىددٗ نددمل مل  ددي عكعٶددٗ ايغ دد قٕ ، ِ علددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       
ِندددلن  ودددَ ١ غتدددكز لزدددَ إ١  َدددش ب ايًدددذكٖ ايدددفْي سٓدددكِا َدددلض  

عدددي ارتدددكِز إؾت انتؿْىدددٗ غّعددد ٺ  اذتؿْملٓدددٗ نتىدددع انتىددد عءؽت ِايدددفْي ختل دددّا  
 ِعكل ٺ لي ه  ق لكٌْ .

ِي ْكددي ٌددفا انتىددع   دتٍدد ؾ لددي ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      

َيوووََ ِّمل َِندددلن،  ِ  دددّسٔ لدددي ايهدددىٗ إفتددد  هددد ً لك وددد ٺ ، إـ لددد ق ازددد ؾت ط  

ُ وَهطََ ض وَطووووطََ َط ءووووِتَْ َِّرَي  ّٕيوووو  وَ َأَُّ َمَّّك َخ ّٗةِّوووومَ َخَّٕ مَمطَُّّ ُّ ّّوووو  َرَخَُّّٕووووَََ َغووووططترَََتَ عّّل وووو

َٓا وو  وَطَسطَََََ ََُت َِّرَ ُّووطَلَمَ ّٗووه َ تووَ َ َُِّووُ َفَُّاووََ ِّمَِّم ََََووَََُ  َََُُّووَ ََ  ءِتْ مَطووطَ ُّوو ي َِوو ٍَِّّممَ ُّوويَُّ َمَ ّٗووهتَ ِّوو

 .(1)صََََُ ُّطط ممَ ََُّيةّّ ُّه مَ َخّٕ َّٗ ُّ تَيّْ

كِز ِلٓدددن ي قتدددىزٍن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لدددي ارتددد  
١ ختكدددّا لزددٔ إ١ قاغددملؽت وت ادتٍدد ؾ، ع لدد  ايغىٓمددٗ      ِيكددي لدد ق  ددن )  

 .(2)(ع٢
                                                           

 .15نّقٖ اي تض  (1)
 .1/255نّقٖ لغ لٕ ايّالؿٕ  (2)
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ِا٣َددض  ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددىزٍن لددي ارتددكِز     
لزددَ ، ٌِددّ  دد ٌك ا٥ْددٗ ايككقتددٗ ِْددؿق علٓددَ  ً عددؿؾ انتهددلمؽت إؾت غٓدد     

 لء قب إؾت عؿؾٌن وت َلض اذتؿْملٓٗ.

،  ٕ ْغدددريِا ِعدددؿ (1)صي َِووو ٍَِّّممَ ُّووويَُّ َمَ ّٗوووهَتي  ّٕيووو  وَ َأَُّ َِلدددي لزددد ؤ ط

اا عددم ِدددن إؾت  ٌددن اذتؿْملٓددٗ ؿتغدد ري هددجريٖ غ َددٗ  ددن ؾًِ غريٌددن ،    
 ١ِ غتتِ لُؿ ايتملؿْن ١ِ ايغى ٛن  ّالزٗ غٓ  .

عمدددي غُددد ِٛ ِعدددؿ اا  ددد رتري  ودددَ لددد وًّ لتُدددن ِلتذدددؿؾ ١ِ    
 ددٔ نددلّق عىددؿل   ْىءٶددع ، ِـهددك  ً ق ى ايى دد   عملددؿ اا  ددي   ددٔ  ددي    

غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن اؾت غٓدد  هتددص إؾت ٍْددّؾ غٓدد      
عتددددفقٌن ِعتٓددددٍن علدددد٘ لتدددد ق ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن  

 ِغت ٌن عي للٗ عؿؾ  َش  َ .
ِهتدددص  زدددض قٟنددد ٚ ايٍٓدددّؾ ايدددفْي ومسدددّا اؾت غٓددد  لدددي انتؿْىدددٗ  

ِهد ً لِدد ٺ يُد ٓٗ    ِلىٍن هى ودٗ  دي   دٔ اذتءٓدا ٌِدّ لدي  دا ايىٓدري ،         
 ىددن سددٔ  ددي  غٶددص ايدد  َدد قت  ه انتدد٠لىؽت ، ٌِددّ يدد عك ددد ٌلٔ        

 إؾت غٶ  ً ْهتىُكِوٍن ِْٶلملًّ لىٍن انتؿؾ ٣وٍن ه وّا سل  ٌٚن .
ِ عٶدد٘ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ايكاْددٗ إؾت ا٧لدد ه علددٔ        
علٓددَ ايهدد٢ه ِه وددن  ٓٓدد ٚ ِيددا علدد٘ ٍْددّؾ انتؿْىددٗ انتددّاؾعؽت يلددى         

اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غكِدددَ إؾت غٓدد  يزلمٍددن  دد ً اا ٍْلدد         َددل٘ 
غٓدد  ِاّدٍددّا إؾت ايُددش  ٗ ايددفْي  ددن علددٍٓن ؾْددًّ عٶدد يملٌّن  ٍدد           
ِ ذتددّا  ٍددفُ انتٶ يملددٗ ِه وٍدد  إيدد قٖ إؾت عددؿه عددّؾاٍن ندد نتؽت لددي ل٢لدد ٖ   

  ٌن غٓ  يكجكٖ عؿؾٌن ِلىزٗ سُّوٍن ، ِلكانٍن وت ايءت ق .

                                                           

 .15نّقٖ اي تض  (1)
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    ّ لدي  دا   دك لدي ايٍٓدّؾ عىدؿ عملدؿ اا  ددي         ِهد ً ٣ دٔ ايًدشن ٌِد
  دددٔ سدددؿقؾ ا٣ندددلمٔ متهدددٗ ؾقاٌدددن وت يدددزري  غدددفُ ٣ٌلدددَ ، علملدددَ   
ِط يملدددَ   يدددؿ٩ْي لملدددن  ً ْغددد ؾق إؾت غٓددد  ، عءددد ق يدددَ عملدددؿ اا :  دلدددا  
ذتددؽت عددّؾأ ، ع لٓددؽت ٣ً اا ِعددؿ ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    

 يٍؿ َلض اذتؿْملٓٗ . ِنلن لغ ري ، ِه ً عملؿ اا ٌفا هتي
: حتهددص  ً لتدد ق غٓدد  لجددن لدد       عءدد ق   ددّ ايًددشن سهددؿاٺ ِ غٓدد ٺ    )

 . (1) (عٍٓ  ِايتّقاٖ عًكٖ  ١  لء ان الءّوَ لي ا٣عكاب
عءددد ق عملدددؿ اا  دددي   دددٔ سدددؿقؾ : اختّعىددد   زدددؿِو  ِ ودددن وت ـلتىددد     

 ِدّاقو  ِاا ٣قعزى  إؾت قنّق اا َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن . 
ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ؿتددد  ل يدددَ   دددّ ايًدددشن ،   عددد غ 

عهددكن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، ِلدد ق   ددّ ايًددشن : ْدد    
     ايء نن ٌفا لؿ  لما ِسملها سءٔ ِ غف طز لٔ .

ِعىدددؿل  مسدددع لدددي ا٧ثدددىؽت : انتدددؿعٔ ِانتدددؿع٘ علٓدددَ ، لددد ق ايدددى    
 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن :  عٶَ سءَ .

 ً عىدددؿ عملدددؿ اا ثّ ددد ً عملددد مل  سدددؿٌم   ج٢ثدددٗ ؾقاٌدددن ِطلدددص   ِهددد
ؾقٌمددؽت ، عددؿعع يددَ ؾْىددَ ، ع عٶدد ُ نددلمٗ  ددي  نددلن ثّ دد ٺ  غددك ، عػددكز     

 لع انتهلمؽت  جّ ؽت.
ِْددد أ ـهدددك   دددٔ يدددشن ٌدددفا وت غددد  ِعددد ٖ قندددّق اا َدددل٘ اا    

 علَٓ ِ يَ ِنلن  وَ ه ون يَ ؾقمل لي سؿْؿ لكٌّوٗ عىؿ   ٔ يشن .
 ددؽت لزكهددٗ ارتىددؿ  ِهتٓملددٗ غٓدد  ، ادتددّاب وزددن ، إـ  ٌِددن لددي َددلٗ

 ً عددؿؾاٺ لددي قٟندد ٚ  ددا ايىٓددري ندد ٌمّا وت حتددكْض ا٣سددماب ، لدد ق     
ٔٮ    ا ددي إنددش   ) ٩ِ ٩ىٯدد  ٩ً ٩ِغٷٶٷ ٷدد  ٌپ  ٫ْ ٩ً ايټددفٯْي٩ س٩مٮ ٪ددّا ايٹدد ٷس٫م٩اب٩ لٯددي٫ لٸددك٩ ٩ِهٷدد 

                                                           

 . 1/255لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
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٫ٓدد  ٩ِن٩ددلٷ ه٪  ٫ددي٪  ٷ ٯددٔ ايٹش٪ءٷ ٔٮ  ٫ددي٪  ٷغ٫ٶٷددص٩ ،  ٩ٓدد ٗٷ س٪ ٫ْ ٷد ٩ِايكٮ ٯٓددع٪  ٫ددي٪ لٸك٩ اٽ  ٷ ٪ددّ ق٩اعٯددعپ 
٫ٓوپ . ٖٸ  ٫ي٪ لٷ ـ٩ ٫ّ ٩ٌ ٩ِ ٩ّع٪  ٫ي٪ ع٩ لٯكپ  ٩ِس٫ ٩ِ ٩ِ ٷ ٪ّ ع٩مٮ قپ  ٫ٓاٽ   ايكٮ ٯٓعٽ  ٫يٽ  ٷ ٯٔ ايٹش٪ءٷ

٩ً ن٩دد ٛٯكٌن٫ لٯددي٫    ٩ِهٷدد  ٛٯددنپ  ٩ِا ٖٸ عٷمٯددي٫  ٩ىٯددٔ  ـ٩ ٫ّ ٩ٌدد ٩ِ ٩ِ ٷ ٪ددّ ع٩مٮدد قپ  ٩ّع٪  ٩ِس٫دد عٷ ٷلٮدد  
ٓٯريٽ .    ٩ىٯٔ ايىٮ

٫ٌددن٪ ايٹزٯلٹددنٽ        عٷلٷمٮدد  لٷددؿٯل٪ّا  ٩ِ ٷ ٍ٪ددّؾ٩  ٩ْ ٚٯ  ٷس٫مل٩دد ق٪  ٠٩ٌ٪يٷدد  ٌپ لٷدد يٸّا :  ٫ْ ع٩لٷدد٘ لٸددك٩
٫ٓك٭  ٷه٫ ؾٯْي٪ ل٪ش٩مٮٰؿ  ٌ٪ن٫ ؾٯْى٪كٸن٫ غ٩ ِٮقٽ عٷه٩لٸّ  . ٯ يٹكٯت٩ بٯ ايٹ ٷ

    ٪َ ٫ٌدددؿ٩ٙ لٯى٫ددد ٩ِ ٷو٫دددت٪ن٫  ٷ َٯ  ٫ٓدددك٭ لٯدددي٫ ؾٯْىٯددد ٌ٪ن٫ عٷءٷددد يٸّا :  ٩دددن٫ ؾٯْدددى٪كٸن٫ غ٩ عٷه٩ددد ٷيٸّ

  . ٪َ ٍٽن٫   ٩ِلٯمٮددي٫ ااٮمل٩ز٩دد َ٪ ا٩ز٩دد يٷ٘ عٯددٓ َِاطَََََطعٷدد ٷو٫م٩ق٩ ايلټدد ُتيَ َأِّو  ووممََطصتوو أَُُّّووَرََ ووَ َخَُّّٕووََمَّٔوو

ُتَِفتََومََّّٔطًِّم ت  .(2)((1)ص تَ َمَّّ تَ طعتَي َؤ تس م َََتطَّّ

ِهددد ً َدددلض اذتؿْملٓدددٗ غ َددد ٺ  ءدددكٌْ ، ِي ْكدددي يددد ل٢ٺ يءمل ٛدددن    
ايزددكب ِعٓددَ  لدد قٖ علدد٘ ارتًددٓٗ لىٍدد  غَُّدد ٺ غٶ دد ً ايدد  ه وددن وت      

لدددف لدددع ٍْدددّؾ غٓددد ، همددد  هددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن س
غتًددد٘ لدددي ٌدددّالً ِثءٓدددف ِإً هددد ً  زدددؿ انتهددد عٗ  ٓدددىٍن ِ دددؽت انتؿْىدددٗ  
غت ددف لكاملددٗ ارتٶددك ِايٓددكق ، عكدد ً اّدددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ      
ِنددلن إؾت غٓدد  يءٶددع ؾا ددك اي تىددٗ ، ِلىددع ايءمل ٛددن لددي ا٧غدد قٖ علدد٘          

عددي حتكْٓددٍن علدد٘ إغتٓدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  انتؿْىددٗ ، ِلدددك ايىدد ى
 ِ يَ ِنلن ِايزملح   ٣لي ايز ه .

يءددؿ  قاؾ ايددى  َدددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِندددلن  ُددلض اذتؿْملٓددٗ وًدددك       
ايهدددلن اجملتمزدددٔ ، ٌِدددّ ١ ْتشءدددا إ١  كدددف  ْدددؿٕ ايءمل ٛدددن ِسل ددد ٍٛن  

َرََوأَُّيووو تَي َِّرََقوووَسه َرَََوه وووَمَمَّٗوووُتسَ ُّووووءَأَُّيووو تَيه َرََقوووَس ََََِّعدددي انتؿْىدددٗ، ِلددد ق ازددد ؾت ط   

                                                           

 .51نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .2/420ايكِ  ا٣وف  (2)
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 صَتووََِّّّ ََّٕ  ّٗوو َُّ تووَ ََََْوو تَأَُّ َأُّ ّّةُّووَ  َِّرََق ُّووََهَّٕرََو ُّووطَ َمَ ّٗووه ََتَكووطَ َََْك ِّووم ََََصتووريامَََََ

(1). 
 ِانتكاؾ لي ا٥ْٗ  ع٢ُ َلض اذتؿْملٓٗ ،ِإدتى ب ايءت ق ّْلٜف .

عددي  وددو لدد ق : طلددع لددّه ٌِددن ندد وًّ قددد٢ٺ علدد٘ قنددّق اا          )
ِنددلن لددي لملددن ايتىزددٓن عىددؿ َدد٢ٖ ايُددملض يٓ غددفُِ ِ يددَ َددل٘ اا علٓددَ 

 ِنلن ، ِغل٘ نملٓلٍن .ِ يَ ، ع غفٌن قنّق اا َل٘ اا علَٓ 

 ،(2)صَوه وووَمَمَوووُ َ ُّووووءَأَُّيووو تَيه َرََقوووس َِّرََوأَُّيووو تَي َِّرََقوووَسه رَََََطعددد ومق اا ازددد ؾت   

ٗٷ} ٍٽن٫  }ْزددا :  ّندد، لكددٗ   { ٯددمل٩ٶٹيٽ ل٩كٿدد ٫ٓ ٫ً  ٷ ٹ ٷددك٩هٸن٫ ع٩لٷدد ْزددا:  {لٯددي  ٩ز٫ددؿٯ  ٷ
ُٯددددرياٺ }نددددلٶكن علددددٍٓن  ٩ً  ٩ ٩ً اا  ٯم٩دددد  ا٩ز٫م٩لٸددددّ حبددددكب  زٓددددكن  {٩ِهٷدددد 

 .(3)( زٓ ٺ
ٗٷِي ْدددكؾ ي ددد  ط ص وت ايءدددك ً إ١ وت ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ ، ِلدددي  ٩ٶٹددديٽ ل٩كٿددد

لٓدددؿٮ ا٣ْدددؿٕ ، ِلىدددع لدددي ايءتددد ق    إعذددد ل ايءدددك ً  ً َدددلض اذتؿْملٓدددٗ   
اُددددّّ لكددددٗ ِ طكاعٍدددد  ، هتدددد  ْددددؿق علدددد٘  ءدددد ٚ ا٣لدددد هي ِايملءدددد مل 
ِايءمل ٛددن ايملزٓددؿٖ عىٍدد  حتمددن اٍؿْددؿاٺ يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       
ِنددلن ِ َدددش  َ ، عهددد ق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت غٓددد   

 علدد٘ لت يددَ وت  ٧ْءدد   ٌددفا ايتٍؿْددؿ ، ِيت ؾْددص ايددفْي  عدد وّا انتًددكهؽت    
 لزكهٗ ارتىؿ  ِغريٌ  .

يءددؿ  هجددك انتىدد عءًّ ِغريٌددن اٍّْددن ا٣غٶدد ق عىددؿ انتهددري إؾت غٓدد       

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومََو ُّوووطَِّممََتوووَُّٕلَممطتهَّٕرَخَّٕ مَََ، لددد ق ازددد ؾت ط ُتيَ ََْ س وووممَ ََُّ  ِّمط وووممَ ُّطَّٗووو َيطأُّيَُّهوووطَمَّٗووو

                                                           

 .24نّقٖ اي تض  (1)
 .24نّقٖ اي تض  (2)
 .4/170حبك ايزلّه يلهمكلىؿٕ  (3)
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ََُْووََُمَ ّٗووه َ ََتوواَََََََُّضوو ََ ممَفتووَِمرَُّض َّٕأَُّوَ ُّووطط ممًَِّوو ًّ ََُّووَمَ ُّووََََ طط ممَقتَسووَ َططََ ووطََ ووط  ممََوَ ووطَ ِّ ت ِّووممََتََ

ََّٕوي كتَف ََومَ ّٗه ََتَكطَ َََْك ِّم ََََصترٌي َٓ  . (1) صََْاَ بَّْفتَِ ِّ ِّمَتهَّٕرََومَ ّٗه َي 

ي ْكددي ايٍٓددّؾ ه ٌددن للددٗ لٶلددّ ؽت وت هتٓملددٗ غٓدد   ددؿيٓن ِدددّؾ        
  ددّ ايًددشن ايددفٕ اءددؿه ـهددكُ ،    ط ٛ ددٗ لددىٍن  وددفا  وت انتؿْىددٗ ، ِلددىٍن  

ِهدد وّا غتٓ ددًّ انتهددلمؽت لددي يددؿٖ  دد ى ٍْددّؾ غٓدد  ، علددن ْددكؾِا علددٍٓن   
 إ١   يُ  ِاذتلن ، ِإ ٍ ق ايتّهن عل٘ اا .

ََكَْ وووممََُّ ِّوووَرٌََََِدددن لّيدددَ ازددد ؾت ط  ُتيَ َ ُّوووطلَََُّه ووور َمَسءوووطَّ َخّٕ ءَمَسءوووطَََّ ُّوووَ َ مَّٗووو

ََْاووِ َسطَمَ ّٗووه ََوطتَْووَرَمََّّم تَووُ ََفُّطَلَشووَمه َرَفُّووَ مَسه َرَخّٕميططاووطََ غدد ّ  كتٓملددٗ لتددكاٚ  (3()2) صَو ُّووطَِّممَ

 ا٣نؿ اي  سؿثن  زؿ ّْه ِاسؿ لي لزكهٗ  سؿ ،  ه  وٍ   عن .
ادتدددّاب ٌدددّ ايجددد ؤ ، ِعٓدددَ لٓددد ه  زٓدددٍن  تػّْدددف انتهدددلمؽت لدددي  

هتٓملددٗ غٓدد ، ِهددفا   يىهددملٗ ي ددتض لكددٗ ، ِهتٓملددٗ املددّ  ، ِايهددكاْ  ايدد         
يددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يتكددًّ  نددمل ب وددمِق ا٥ْددٗ  زجٍدد  ا

ٚٮ ْددىري نددملن ايددؿع مل عددي ايىملددّٖ ِايتىمْددن ، إـ    عدد٢ُ ؾقندد ٺ ِلّع ددٗ ِْددٓ 
عددي ا ددي عملدد ى لدد ق : انددتءملن   ددّ ندد ٓ ً وت       ِقؾ وت  نددمل ب ومِ دد  ) 

لىُددكعَ لددي  سددؿ عددرياٺ ِاقؾٖ انتؿْىددٗ  ملٓدد عٗ  ددن ، ِ ٓددىٍن ِ ددؽت ايددى     
ٔٮ قْدد هن إً  وددتن  ِ يددَ علٓددَ َددل٘ اا  ِنددلن دملدد ق عءدد ق : إً يكددن علدد

قؾؾي عددا ستمددؿاٺ ِلددي لزددَ ، إً  وددتن ِدددؿـتُّ وت طلدد   غ ـتددُّ  وددٔ    
 .لؿ كتزن يَ كتّع ٺ هجريٖ 

                                                           

 .156نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .173نّقٖ  ق عمكاً  (2)
  و ك ادتمٚ ايه  ع ِارتمهؽت  زؿ انت ٛٗ ايفٕ د ٚ غ َ ٺ  ت هري ٌفُ ا٥ْٗ . (3)
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ِنددلن عءدد يّا يددَ:  ِ يددَ ع نددتءمللن ايزددري قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   
ٖ ، ِ وددَ ْدد  ستمددؿ إودد  طتدد    ً   دد  ندد ٓ ً لددؿ كتددع يدد  كتّعدد ٺ هددجري       

 لءملن إؾت انتؿْىٗ ، ِإً يٜن  ً اكدع ع عزن .
ِلددد يّا سهدددملى  اا ِوزدددن   }علدددن ْدددمؾُ ـيددد  ِلدددي لزدددَ إ١ ْءٓىددد ٺ     

ََكَْ ووووممََطعدددد ومق اا  {ايّهٓددددن ُتيَ َ ُّووووطلَََُّه وووور َمَسءووووطَّ َخّٕ ءَمَسءووووطَََّ ُّووووَ َ  (1)صمَّٗوووو

 .(2) (ا٥ْٗ
غٓدد  لدد ق يزدد لك  ِ ثىدد ٚ لهددري ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت   

٫ٓى٩  ي ا٣هّمل ) ٩َلټ ٩ِيٷ   ٩ُؿٮلٹى٩   ٩ِيٷ  ا٩ ٫ْى٩  ...  ٫ٌت٩ؿ٩ َ٪ ل٩  ا ٫ّيٷ  ايلټ َٯ يٷ  ٩ِاٷيلټ
٫ٓى٩  ٗٺ  ٷ ٩ ٫ً  ٷق٩اؾ٪ِا عٯت٫ى٩ ٩ِإٽ ٫ٓى٩  ...  ٫ّا ع٩لٷ ٫ّه٭  ٩غ٩ ـ٩ا لٷ  إوٮ  إ
٫ٓى٩  ٫ً يٷ لٷ ٩ِث٩ملٮن٫ ايٹ ٷلٹؿ٩اه٩ إ ٫ٓى٩  ...  ٗٺ ع٩لٷ  عٷ ٷو٫مٽيٷي٫ ن٩كٯٓى٩

َٯ عٷ ٫ٓ َ٪ ع٩لٷ ٩َلټ٘ ايلټ َٯ  َ٪ِ يَ ءٷ ق٩ ق٩ن٪ّق٪ ايلټ ٩ْك٫س٩م٪  ايلټ  .(3) (٩ِن٩لټن٩ 
ِلددؿ انتًددٍؿ ا٣هددّمل ٌددفا وت غٓدد   دد ً قدددع نددٓ َ علٓددَ ، ٌِددّ         

 ْء ان عذكسَ دكس ٺ  لٓغ ٺ .
ِيدد  عددؿؾ لددي انتهددلمؽت وت َددؿ  يددٍ ؾاَ ٣وددَ لٸتددن  هدد٢سَ ،         

نددّق اا َددل٘ اا   ِي ْءتددن  هدد٢ع ايزددؿِ، عددفٌص ا ددي  غٓددَ إؾت ق     
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِندد يَ ٌددن لدد ت عمددٔ يددٍٓؿاٺ ، ِ غدد ُ ؿتدد  لدد ق عددؿؾ   

َ٪    لدددي ايُدددش  ٗ )  ٩ِلٷددد يٸّا : إوٮم٩ددد  لٷت٩لٷددد َٯ  ٩ً لٷدددؿ٫ ي٩دددكټّا عٯٓددد ٩ً ايٹم٪ه٫دددلٯم٪ّ عٷكٷددد 
َٯ       ٩ّملٽ ق٩ن٪ددّق٩ ايلټدد ٗٸ  ٫ددي٪ ع٩م٫ددكٽِ  ٫دديٽ ايٹدد ٷهٹ َٯ ن٩ددلٷم٩ َ٪ س٩تٮدد٘ ن٩دد ٷق٩ ا ٫ددي٪  ٷغٯٓدد نٯددلٷ س٪

َٯ    ٩َلټ٘ ٫ٓد َ٪ ع٩لٷ ٫ّقٽ ايىٮد ىٽ عٷءٷد ق٩ ق٩ن٪دّق٪         ِ يدَ  ايلټد ُ٪  ٯءٷد ٩ِ ٷغ٫مل٩دك٩ ـ٩يٯد ٷ  ٩ِن٩دلټن٩ ع٩دي٫ 

                                                           

 .173نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .2/498ايؿق انتىجّق  (2)
 .4/65ايكِ  ا٣وف  (3)
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َٯ    ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  َٯ    ِ يددَ ايلټدد ٫ٓدد ٩ُددلټ٘ ع٩لٷ َٯ عٷ ٫ٓدد ٩َددلټ٘ ع٩لٷ ٩ِ ٍٽٓؿ٭  ٩ًدد َ٪ يٷ ٩ِن٩ددلټن٩ إوٮدد
٩ً  . (1) (ايٹم٪ه٫لٯم٪ّ

 لي  نمل ب ٌفُ ايكتٓملٗ ِدُّ :
 حتكْض ا٣سماب ْؿ انتهلمؽت . : ي ق   ٌن غٓ  وت ا٣ِق
 : حتكْض  ا لكْ ٗ عل٘ ايغؿق .ايج ؤ 
 : ا٧اُ ق لع انتى عءؽت .ايج يح 
 : اذتلف لع غٶ  ً ِا٣عكاب ْؿ ايىملّٖ ِايتىمْن .ايكا ع 

 : آٍٝ  ٌن غٓ  يلءت ق .ارت لو 
: ِْددع غٶددٗ ٧غتٓدد ق ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ       ايهدد ؾى 

 ِنلن .
 دتمدد مل لجددن ٌددفُ ا٣نددمل ب عءددؿ اكيددض  زٓددٍ   زددؿ     ِعلدد٘ عددك   

 د٢ٚ  ا ايىٓري إؾت غٓ  .

 زٔخ ثني وز١جخ محساء األسد ٚخ١ربدزاسخ ِمب
اكددًّ ايىهددملٗ  ٓىٍمدد  ايزمددّه ِارتُددّّ لددي ِدددَ ، عٍىدد   لدد ؾٖ        

 ي٨يتء ٚ ِ غكٙ ي٨عىا  لي ِدُّ :
: غددددكِز ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن إؾت لتددددكاٚ   ا٣ِق

ا٣نددؿ وت يددٍك يددّاق لددي ايهددىٗ ايج يجددٗ يلددٍذكٖ ،  ٓىمدد  غددكز إؾت غٓدد     
 وت  ؿاْ ت ايهىٗ ايه  زٗ يلٍذكٖ .

: ِلزددن هتٓملددٗ لتددكاٚ ا٣نددؿ  زددؿ لزكهددٗ  سددؿ ، عءددؿ غددكز    ايجدد ؤ 
زكهددٗ  سددؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ وت ايٓددّه ايتدد ئ نت 

،  ٓىمدد  غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت غٓدد   زددؿ ايزددّؾٖ        
 إؾت انتؿْىٗ لي َلض اذتؿْملٓٗ .
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: هدد ً عددؿؾ ا٣َددش ب ايددفْي غكدددّا لددع ايددى  َددل٘ اا    ايج يددح 
علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت لتدددكاٚ ا٣ندددؿ لددد ٛتؽت ِوٓ ددد ٺ  غلدددملٍن طددد يتٍن        

ٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت  ادتكاسددد ت ،  ٓىمددد  غدددكز لدددع ايدددى  َدددل٘ اا عل  
 غٓ  ِلزَ  يف ِ ق زم ٛٗ ، ِلٓن  هجك لؿدذؽت   يه٢ع .

: وت هددن لددي لتددكاٚ ا٣نددؿ ِغٓدد  ايددى  ايددى  َددل٘ اا     ايكا ددع 
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  ً ١ غتددكز لزٍددن إ١ لددي غددكز وت ايكتٓملددٗ ايهدد  ءٗ ،      
١ ِاُددّّ لتددكاٚ ا٣نددؿ لدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن )         

ْددىٶلءي لزددٔ إ١ لددي يددٍؿ ايءتدد ق عءدد ق عملددؿ اا  ددي   ددٔ  ودد  قاهددص           
 .لز  

عءدددد ق ١ ع نددددتذ  ّا ا ِيكنددددّيَ علدددد٘ ايددددفٕ  ٍددددن لددددي ايددددمل٢ٚ   
عدد وٶلءّا عءدد ق اا وت هت  ددَ ايددفْي انددتذ  ّا ا ِايكنددّق لددي  زددؿ لدد       

 .(1) ( َ  ٍن ايءكع يلفْي  سهىّا لىٍن ِااءّا  دك ع ٓن
٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يزملدددؿ اا  دددي   دددٔ    ِي ْددد ـً ايدددى  َدددل 

 دد رتكِز لزدددَ ٣وددَ سدددك ٮ ا٣وُدد ق وت ايٶكْدددا إؾت لزكهددٗ  سدددؿ علددد٘     
ٌ٪ى٩دد     ايكدددّمل إؾت انتؿْىددٗ ، ِ غددف ْءددّق )    ٩ٌ ل٩دد  و٩ددؿ٫قٽٕ ع٩لٷدد ه٩ و٩ءٹت٪ددن٪  ٷو٫ ٸه٩ددى٩  

٩ٍ  ايىٮ ى٪ ْٮ  . (2) ( ٷ
 عدد طتمق لزددَ ث٢ن ٛددٗ لددي دددٌٓ انتهددلمؽت ، ٌِددن ثلددح ادتددٌٓ لددع      
س ددددٗ ايىملدددّٖ ِايتىمْدددن ّْلٜدددف إؾت اي دددكؾ ايّاسدددؿ ، ِي ْزلمدددّا  ً اا  
عدددم ِددددن  ددد ق    يُدددش  ٗ ايدددفْي سٓدددكِا لزكهدددٗ  سدددؿ ، إـ ٌدددمل،       
انت٢ٛكددٗ يىُددكاٍن ، يتكددًّ الدد  اذتدد ق لكْملددٗ لددي اغددت٢   ؾه ِسددّاٚ       

 لع انت٢ٛكٗ وت ادتىٗ .
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وزددن  ٌِددن ْكددًّ ٌدد١٠ٚ انت٢ٛكددٗ يدد ز ٚ  ددن ْددّه ايءٓ لددٗ ، ادتددّاب  
، يددفا عدد ً ايددفْي اوهددشملّا لددي ايًددّ  لددي ِندد، ايٶكْددا إؾت لزكهددٗ         
 سددؿ  تشددكْض لددي عىددؿ عملددؿ اا  ددي   ددٔ سكلددّا لددي وزمددٗ َِددشملٗ          

 ِوُكٖ انت٢ٛكٗ ّْه لزكهٗ  سؿ .

ََ ُّووََخَّٕ ََ َصووِت  ومََوَ  ء ِّووممََوَيووعّّ  م َِّرَ تووَ َفُّووَمضّٕهتَرٌَََََِددن وت لّيددَ ازدد ؾت ط   

َُمَي َكووو تَس َِّرَضََُّ ِّووو ازدددكْض  زملدددؿ  (1) صرَََتَخَكَاووو تَْ َُّفَ توووَ َمََّّكيُّعت ُّووو تَ  َاووومٍّ تنيَََهووو

اا  دددي   دددٔ ِانتىددد عءؽت ِع لدددٗ ايدددفْي إوهدددشملّا لدددي ِنددد، ايٶكْدددا إؾت  
  سؿ ، ِي عتٓكِا ال  انتزكهٗ ، ادتّاب وزن.

ِلددددي ا٧عذدددد ل وت انتءدددد ه ِقِؾ ا٥ْددددٗ  ُددددٓغٗ ارتٶدددد ب ، ِلىٍدددد    

 لز وَٓ دٍ ت :ص ِلي خَّٕ ََ صَِت  ومط

: ارتددددكِز نت٢لدددد ٖ ايغددددماٖ انتًددددكهؽت ايددددفْي َدددد قِا علدددد٘    ا٣ِؾت
 لً ق  انتؿْىٗ . 

: ِإً اُدد ِا عدد٢ اكدزددّا ِاىػميددّا لددع ق ى ايى دد   لددي       ايج وٓددٗ 
ِنددد، ايٶكْدددا إؾت لزكهدددٗ  سدددؿ ، ِاتءدددّا اا عددد٢ الت تدددّا إؾت حتدددكْض   

ىدددٗ سٓىٜدددف ،  ق ى ايى ددد   ايدددفٕ اطتدددمق لدددع ث٢ن ٛدددٗ عكدزدددّا إؾت انتؿْ    
ِه ودددن عتىدددٗ هددد ٙ اهدددتلمه لدددي انتددد٠لىؽت ادتمدددع  دددؽت ايُددد  ِايتءدددّٙ 

 يٓىت كٌن انتؿؾ انتلكّأ ِايزًّ ايى لق لي ايهم ٚ .
يملٓددد ً لدددد وًّ لدددي ا٧قاؾٖ ايتكّْىٓددددٗ ، ٌِدددّ  دددد دتمع  دددؽت ايُدددد      
ِايتءدددّٙ ْددد أ انتدددؿؾ ايز ددددن لدددي عىدددؿ اا ، ندددّاٚ هددد ً ٌدددفا انتدددؿؾ    
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َوخَّٕ ًَُّووَ َوَ َ تووَ َأَُّه توواَُّ  َِوومٍّ  ََق علٓددَ لّيددَ ازدد ؾت ط دد ٌكاٺ  ِ غ ٓدد ٺ ، ِْددؿ

 .(1)صمَّّك َؤ تستنَيََ  ُّطقت َََت ّّ تَ طلََّٕومَ ّٗه ََيكتٌَ ََق تٌَر

 ٗ : ِإً اُدددد ِا وت لٓددددؿاً ايءتددد ق ، ١ِ ا ددددكِا ١ِ اىٍملددددّا   ايج يجددد
  ل ه انتًكهؽت ْ أ ايىُك.

 وت لّاْددددزٍن  : ارتٶدددد ب إؾت ايكلدددد ٖ انتهددددلمؽت   يُدددد    ايكا زددددٗ 
ِاءدددّٙ اا  ٶ عتدددَ ِط عدددٗ قندددّيَ ايدددفٕ  لدددكٌن  زدددؿه لغ ؾقاٍددد  ،     

 ِه ً عؿؾٌن متهؽت ِ لريٌن عملؿ اا  ي دملري .
ايددد اٚ  دددي عددد لب لددد ق: دزدددن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ  ِعدددي )

اا  ددي  ِنددلن علدد٘ ايكلدد ٖ ْددّه  سددؿ، ِهدد وّا متهددؽت قددد٢، عملددؿ ِ يددَ 
ددددملري، لددد ق: ِِْدددزٍن لّْدددز  ِلددد ق: إً ق ْتمّوددد  ختٶ ىددد  ايٶدددري عددد٢  
ا سددددّا ستدددد٘  قنددددن إيددددٓكن، ِإً ق ْتمّودددد   ٍكودددد  علدددد٘ ايزددددؿِ        

 ِ ِط و ٌن ع٢ ا سّا ست٘  قنن إيٓكن.
لدد ق: عٍملددٌّن، لدد ق: ع ودد  ِاا ق ْددن ايىهدد ٚ ًْددتؿؾً علدد٘ ادتملددن    

 ِلؿ  ؿت  نّالٍي ِغ٢غلٍي قاعز ت ثٓ  ٍي.
ءدد ق  َددش ب عملددؿاا  ددي دددملري: ايغىٓمددٗ،  ٕ لددّه ايغىٓمددٗ،  ٍددك      ع

  َش  كن، عم  اى كًِ ؟
لدد ق عملددؿاا  ددي دددملري:  وهددٓتن لدد  لدد ق يكددن قنددّق اا َددل٘ اا       
 ِنلن ؟ِ يَ علَٓ 
 ل يّا: إو  ِاا يى اؽت ايى ى علىُٓػت لي ايغىٓمٗ. 

علمددد   ادددٌّن َدددكعن ِددددٌٍّن عددد لمللّا لىٍدددملؽت، عدددفي  ايدددفٙ      
ؿعٌّن ايكنددّق وت  غددكاٌن، علددن ْملددا لددع قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ    ْدد

 .(1) (ِنلن غري اثى٘ عًك قد٢ِ يَ 
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ِاددملؽت ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ وددمِق انت٢ٛكدددٗ ْدددّه  سدددؿ هتدد  ْدددؿق علددد٘ حتءدددا    
ايُد  لددي لملددن ايددى  ستمددؿ َدل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِانتهددلمؽت ، عءددؿ   

ق لٓدددؿاً انتزكهدددٗ ، َددد  ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِي ْغددد ؾ  

َْووَ ََومَ ءي وومل َََََِْددؿق علٓددَ لّيددَ ازدد ؾت ط    خَّٕ َ  َصووْت  وَ ََو ََُّ  ّّووم وَ ََق ُّووََأُّ

ََٓ ط ووممََق ُّووَََ ووطَفُّووطَ  َِّرََو ََُّ ووطَأَُّصووطََ َِّرَََََََََ َيووَ ق م َِّرَفتووَِأَِّلووَ م َِّرَفُّعَُّثووطََ َِّرًَُّكًّووطََتَغوورََْت ُّووََيََُّ 

ٌِددّ ِسددؿُ  لددٗ همدد  هدد ً ْء اددن  ددؽت ْؿْددَ        (2) صَومَ ّٗووه ََلووِتريٌََتَكووطَ َََْك ِّووم ََََ

 ا٧ل ه علٔ علَٓ ايه٢ه ، ِعؿؾ لي ايُش  ٗ.
ٌِدددن ًْدددمن ايُددد  ايًدددٍؿاٚ ، ادتدددّاب وزدددن ، عددد دتّؾ  ددد يى و      
 مسددد٘ لكاادددص ايُددد  ، ِلدددؿ انتًدددٍؿ ندددملزًّ لدددي ايُدددش  ٗ يٓتشءدددا 
يددك  ايُدد  ِايتءددّٙ ، ِاىددمق انت٢ٛكددٗ يىُددكٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ         

 لن ِ َش  َ . ِ يَ ِن
: هدد ً نددملص هتٓملددٗ لتددكاٚ ا٣نددؿ عددمه دددٌٓ انتًددكهؽت         ارتدد لو

ايددفْي غدد ؾقِا لٓددؿاً لزكهددٗ  سددؿ علدد٘ ايزددّؾٖ ي٨غدد قٖ علدد٘ انتؿْىددٗ ،     
عػددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن يُددؿٌن ِلددىزٍن لددي ؾغددّق       
انتؿْىدٗ ، يٓتذلد٘ لدد وًّ ٌِدّ ؾعدد مل ايدى  َددل٘ اا علٓدَ ِ يددَ ِندلن عددي       

ِع لدددددٗ  ٌدددددن انتؿْىدددددٗ ِهتتلكددددد اٍن     انتهدددددلمؽت ِانتىددددد عءؽت ِايٍٓدددددّؾ  
 ِ عكاٍْن.

 لدد  نددملص هتٓملددٗ غٓدد  عٍددّ حتددكْض ندد هىٍٓ  علدد٘ ايددى  َددل٘ اا      
علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ ، ِي ْكددي ٌددفا ايتشددكْض لددي  ٌددن غٓدد      
 و هددٍن ، إفتدد  ٌددّ لددي قٟندد ٚ  ددا ايىٓددري ايددفْي ومسددّا إيددٍٓن ، ِهدد ً     

    َ ِندددلن ِ َدددش  َ   وت  و هدددٍن يدددٝ علددد٘ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يددد
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 هددملص ٌددفا ايىددمِع ، ِلغدد ؾقاٍن انتؿْىددٗ، لددع  ً  ٌددن غٓدد  انددتءمللٌّن   
 ، ِِعكِا  ن س د اٍن .

: يددٓو  ددؽت لزكهددٗ  سددؿ ِارتددكِز إؾت لتددكاٚ ا٣نددؿ إ١      ايهدد ؾى 
نددّاؾ يٓلددٗ ، لٓدد ٌ  ايُددش  ٗ وت عدد٢ز ادتكاسدد ت ِوت سكانددٗ انتؿْىددٗ      

 لدددد    يىهددددملٗ  ِيددددػِ ايددددى  ستمددددؿ َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ،
 يلػكِز إؾت غٓ  عءؿ ه ً انتهلمًّ وت  لي  زؿ َلض اذتؿْملٓٗ .

: يءددؿ غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت لتددكاٚ       ايهدد  ع 
ا٣ندؿ ؾعزدد ٺ يًددكِق ه دد ق لددكٌْ ِلدي ِا١ٌددن ،  لدد  غددكِز ايددى  َددل٘   
اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت غٓدد  عٍددّ عددي لّعددؿٖ لددي اا عددم ِدددن يددَ        

ُ وَطَهطََو ُّوووطَ َمَ ّٗوووه ََق ّٕيووو امَََََاذتؿْملٓدددٗ ، لددد ق ازددد ؾت ط  ٌِدددّ وت  َوَ َغوووططتَرَ ُّوووثترَيبََّْيعّّل ووو

 .(1) صَْ تَكاط

: هدد ً عددؿؾ ارتٓددن للدد٢ٓٺ عىددؿ ارتددكِز إؾت لتددكاٚ ا٣نددؿ ،      ايجدد لي 
 لدد  عىدددؿ ارتددكِز إؾت غٓددد  عءددؿ هددد ً لددع ايدددى  َددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ      

ؿؾ ل ٛددٗ ْددزف يزددؿؾٌ   ِنددلن ِ َددش  َ ل ٛتدد  عددكى ، يٓكددًّ ٌددفا ايزدد  
 وت لزكهٗ  ؿق .
: انددتزمن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘ انتؿْىددٗ        ايت نددع 

،  لدد  عىددؿ غكِدددَ    (2)ا ددي  ه لكتددّه عىددؿ غكِدددَ إؾت لتددكاٚ ا٣نددؿ     
إؾت غٓدد  ِعددٓمي انددتػل َ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علدد٘     

 انتؿْىٗ وت غكِدَ إؾت غٓ  ـهكت  لّاق :

                                                           

 .19نّقٖ اي تض  (1)
 .2/5 و ك عًّٓ ا٣ثك  (2)
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عدددي و دددك لدددي  دددا غ ددد ق ، ِ)(1): ندددمل مل  دددي عكعٶدددٗ ايغ ددد قٕا٣ِق 
ِ يددَ لدد يّا: إً   دد  ٌكْددكٖ لددؿه انتؿْىددٗ ِلددؿ غددكز ايددى  َددل٘ اا علٓددَ      

 . ِنلن إؾت غٓ ، ِانتػلف عل٘ انتؿْىٗ نمل مل  ي عكعٶٗ ايغ  قٕ
لدددد ق   ددددّ ٌكْددددكٖ: عّدددددؿو ُ وت َدددد٢ٖ ايُددددملض، عءددددك  وت ايكهزددددٗ  
 .صِْن يلمٶ  ؽتطِلك  وت ايج وٓٗ  صهٍٓزِطا٣ِؾت 

 ٔ : ِْددن ٣ ددٔ عدد٢ً يددَ لكٓدد ١ً، إـا اهتدد ق اهتدد ق      عدد لّق وت َدد٢ا
   يّاوت، ِإـا ه ق ه ق   يى لِ.

: علمدد  عكغىدد  لددي َدد٢اى   آىدد  نددمل مل  ددي عكعٶددٗ عمِؾودد  يددٜٓ ٺ      لدد ق 
ِندددلن ِلدددؿ عدددتض ِ يدددَ ستددد٘ لدددؿلى  علددد٘ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ  

 . (2) (مؽت ع يكهّو  وت نٍم وٍنغٓ ، عكلن انتهل
 .(3): فتٓلٗ  ي عملؿ اا ايلٓجٔ ايج ؤ 
 :   ّ ـق ايغ  قٕ .ايج يح 

ِانتًدددٍّق ِانتػتددد ق ٌدددّ ا٣ِق  عددد٢ُ ، غ َدددٗ ِ ً امسدددَ ِقؾ وت     
 لؿِه ِعؿ  ا ؾِى علَٓ .

ِنددلن إؾت انتؿْىددٗ ٌدد دك   ِ يددَ علمدد  ٌدد دك ايددى  َددل٘ اا علٓددَ     ) 
ٌِدد دك لزددَ قدددن لددي لّلددَ، عدد دتِّا انتؿْىددٗ،  إيٓددَ ايٶ ٓددن  ددي عمددكِ، 

عمددك  عذددممل ع غددف لًدد لِ عءٶددع  ٍدد   كاكتددَ ، عًددػملن ْددؿاُ عمدد       
 قل  ايؿه ست٘ ل ت.

عددك ُ ايٶ ٓددن  ددي عمددكِ وت لى لددَ وت ٌٜٓددٗ سهددىٗ، ِق ُ لغٶٓدد  ْؿْددَ،     
 عء ق يَ: ل  َىع ق   ؟

 ِنلن.ِ يَ عء ق: غ ك ؾت  ٍذكأ إؾت وملَٓ َل٘ اا علَٓ  
                                                           

 .3/281لاؾ انتز ؾ  (1)
 .1/273ا قْؼ ا٧ن٢ه يلفٌ   (2)
 .1/211دّالع ايهريٖ  (3)
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 .  ؾت  قا  لغٶٓ  ْؿْ  ل ق: عم
 .ل ق: لٓن ؾت يي ُْلض لى  ل   عهؿت 

ِنددلن، ِ يددَ لدد ق: عءُددٍ  ايٶ ٓددن علدد٘ قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ   
 .(1)(: ايلٍن ِيٓؿَْ ع غ ك ِنلنِ يَ عء ق قنّق اا َل٘ اا علَٓ 

ٌِددفا لددي ا٧عذدد ل وت ايهددىٗ ايىملّْددٗ  دد ً ظتمددع ايددى  ستمددؿ َددل٘       
 ددؽت ا ِْددن ايكْٟدد  ِايددؿع ٚ يُدد سملٍ  ، ٌِددّ لٓددن    اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن 
 ٣وَ لي انتٍ دكْي .

ِانتًدد لِ كتددع لًددءِ ٌِددّ نددٍن عٓددَ وُددن عددكْض ِايدد ادن      
 ل  َن ا٣َ  ع .

ِ دد ٌك اذتددؿْح  وددَ ي ْءُددؿ ا٧وتشدد ق ِلتددن و هددَ ، إفتدد  هدد ً وت       
سددد ق ددددممل ، عتّددددَ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن   يدددؿع ٚ يدددَ     

 اذتددؿْح يدد ٌؿ علدد٘  ً انتغ ددكٖ لددؿ حتذددص عددي  زددض         دد نتغ كٖ ، ِوت
 عٓددد ٚ ايملدددؿً ، ِعٓدددَ ؾعدددّٖ يلمددد٠لىؽت ِانت٠لىددد ت   يدددؿع ٚ ٣عٓددد ٍٛن  

  ْٓ ٺ غ َٗ ايملٶي ِاي كز ِايٓؿ ِايكدن .
ِلّْددّمل ٌددفا اذتددؿْح يددػِ لددي ا٣لددن ايهدد  ءٗ  لددؿه علدد٘ لتددن   

ِ يدددَ لددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ و هدددَ ، همددد  عدددي دىدددؿب لددد ق )
: هدد ً عددٓمي هدد ً لددمللكن قدددن  ددَ دددكع عذددممل، ع غددف نددكٓى          ِنددلن

 ِٕدددن عملددؿ  عشددم  ٍدد  ْددؿُ عمدد  قلدد  ايددؿه ستدد٘ لدد ت، عءدد ق اا عددم        
 . (2) (  ؾقو٘  ى هَ عشكلن علَٓ ادتىٗ

:  غددكز ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لزددَ إؾت        ايز يددك
 . (3) ( ه نلمٗ لِدتَاذتؿْملٓٗ )

                                                           

 .2/77ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (1)
 .2/77ايهريٖ ايىملّْٗ ١ ي هجري  (2)
 .1/372انتىت ن  (3)
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ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن   : غدددكز ايدددى   اذتددد ؾٕ عًدددك  
ِ َددش  َ إؾت اذتؿْملٓددٗ  زددؿ قْٟدد  ق ٌدد  ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  

َٓوووَ مَ ََََََ، لددد ق ازددد ؾت ط  ُتَ َمَّّ ٍََََُِّّّٓ وووَ ل  ِّ ءَمََّّكَاووو َُّ ُّوووَ ََصوووَ َقَمَ ّٗوووه ََضي ووومَُّه َمَ َُّؤَيوووطََتوووطَّّ

َٓ م توونَيَض َ وَيوو َِّرََو   ََََُّ ًَووطَََمَ ّٗووه َْ تووستنَيَ   صٍّوو ّٕيَ َ ََُّ َخووطفِّمَ َفَُّْ تووَرََ ووطََََخَّٕ َ

ٓاوووطَ ُّ ّٕيِاوووَط ََُْوووََُ توووَ َس و َّٕ ََتووواَُّفَُّ   لددد  غدددكِز ايدددى  َدددل٘   (1) صَُّووَرَ ََْ ُّك وووممَفُّ

 اا علَٓ ِ يَ ِنلن إؾت غٓ  عك ً   لك لي د ٛٓن .
: وت ايٶكْددا إؾت غٓدد  سددكٮه ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ   ايجدد ؤ عًددك 

 لٓٗ .ِنلن ذتّه اذتمك ا٣ٌ
: غددكز ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت       ايج يددح عًددك  

اذتؿْملٓددٗ وت يددٍك سددكاه ، ٌِددّ يددٍك ـٕ ايءزددؿٖ ، ِ غتلددف وت غكِدددَ     
 إؾت غٓ  عل٘ ِدُّ :

، (2): وت يددٍك ستددكه لددي ايهددىٗ ايهدد  زٗ ، ِ ددَ لدد ق ا ددي إنددش     ١ِ ٬ 
َِددن ِعلدد٘ عددك  ٌددفا ايءددّق عدد ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن     

 إؾت غٓ   زؿ يٍك ستكه .
 . (3):  غك ايهىٗ ايه ؾنٗ يلٍذكٖ ،عي ايمٌكٕث وٓ ٺ 
 : وت يٍك َ ك لي ايهىٗ ايه  زٗ ، ل يَ ايّالؿٕ .ث يج ٺ 
 : وت يٍك ق ٓع ا٣ِق لي ايهىٗ ايه  زٗ .قا ز ٺ 
 : وت يٍك كت ؾٙ ا٣ِؾت لي ايهىٗ ايه  زٗ يلٍذكٖ .غ له ٺ 
ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ يلدددٍذكٖ ،  ٕ لملدددن    : وت يدددٍك ستدددكه لدددي ن ؾنددد ٺ 

 َلض اذتؿْملٓٗ  زًكٖ يٍّق.

                                                           

 .27نّقٖ اي تض  (1)
 .2/133عًّٓ ا٣ثك  (2)
 .3/344ايهريٖ / ا ي هجري  (3)
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ِعددي ل يدد   ددي  وددو  ً عددتض غٓدد  وت نددىٗ نددن ، ِلدد ً ا ددي سددمه    
 وددَ وت نددىٗ نددن  دد٢ يدد  ، ِلددكاؾُ  ً  ِق ايهددىٗ ا ذكْددٗ لددي يددٍك        
ق ٓددع ا٣ِق ايددفٕ لددؿه عٓددَ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت      

  انتًددٍّق ، ِايددفٕ  َددملض ندد ٛؿاٺ ، ٌِددّ   انتؿْىددٗ لٍدد دكاٺ ، ِيكىددَ غدد٢ 
إ تددؿاٚ ايهددىٗ لددي يددٍك ستددكه اذتددكاه ، ٣وددَ  ِق يددٍّق ايهددىٗ ايزك ٓددٗ ،      

 ِإً ه ون ٌذكٖ ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن  زؿُ  ًٍكْي .
: سٓىمدد  ل ددن ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن لددي       ايكا ددع عًددك  

 .(1) (ِضتملَ عء ق: ٌفا دملن عتملى غٓ   ؿا  ن دملن  سؿ )
: اّدددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ   ارتدد لو عًددك 

إؾت اذتؿْملٓددددٗ ٣ؾاٚ ايزمدددددكٖ ،  لددددد  ايتّدددددَ إؾت غٓددددد  عكددددد ً  هدددددملص   
 حتكٍْٓن عل٘ لت ق ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .

: هددد ً ايدددؿيٓن إؾت اذتؿْملٓدددٗ ٌدددّ لتدددمٖ  دددي عمدددكِ  ايهددد ؾى عًدددك 
لددد يّا: علمددد   لهددد٘ لددد ق ا٣ندددلمٔ )ا٣ندددلمٔ ،ِعمدددكِ  دددي عملدددؿ وٍدددن 

قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن: آدد لىّا وت ٌددفا ايزُددن ، عددإً عٓددًّ    
 لكٌْ ؿتك اي ٍكاً  ِ  ٓذى ً، ع ْكن ْزك  ثىٓٗ ـات اذتى ن ؟

 عء ق  كْؿٖ  ي اذتُٓص ا٣نلمٔ:  و  ْ  قنّق اا ع ي٭  ٍ . 
 لىددد ، : اندددل   ل ِندددلنِ يدددَ لددد ق قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ     

ع غددف  ددَ  كْددؿٖ وت ايزُددن لملددن دملدد ق نددكاِمل لملددن انتغددكب، عهدد ق للدد٢ٓٺ    
 اىكملَ اذتذ قٖ ِازلءَ ايًذك، ِس ق ست٘ ه وَ ي ْزكعٍ  ل،.

 ل ق: عّاا إً هىن ٣نلكٍ  وت ادتمزٗ لكاقاٺ.  
:  ِندددلن ١ ْتّددددَ لددد قِ يدددَ علمددد  ق ُ قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ 

ِنددلن: لددي قدددن ْددؿيى  علدد٘  ِ يددَ ٓددَ اقهددص عكهملددن عءدد ق َددل٘ اا عل 
 طكْا ـات اذتى ن؟

                                                           

 .1/83ا قْؼ انتؿْىٗ  (1)
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 عىمق لتمٖ  ي عمكِ ا٣نلمٔ عء ق:  و  ْ  قنّق اا  ؾي . 
عهدد ق للدد٢ٓٺ ثددن نددء، وت متددك ايًددذك، عدد٢ ْددؿقٕ  ْددي ْتّددددَ،           

 ِنلن: اقهص.ِ يَ عء ق قنّق اا َل٘ اا علَٓ 
 ثن ل ق: لي قدن ْؿيى  عل٘ طكْا ـات اذتى ن؟ 
 ِ  ي عملؿ وٍن ا٣نلمٔ عء ق:  و  ْ  قنّق اا  ؾي .عىمق عمك 
 عء ق: اوٶلا  ل لى . 
ِ يددَ عدد وٶلا عمددكِ  لدد لٍن ستدد٘ و ددك قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ       

 . ِنلن إؾت ايجىٓٗ عء ق: ٌفُ ثىٓٗ ـات اذتى ن
 عء ق عمكِ: وزن ْ  قنّق اا.
 علم  ِلف عل٘ ق نٍ  حتؿق  َ.
ا و هددٔ ِدددؿٕ، إفتدد  ه وددن لجددن    لدد ق عمددكِ: ِاا إً هدد ً يددٍٓم   

 ايًكا ، ع اهزن ئ ست٘  كلت ِه ون ستؿٖ ١سملٗ .
ِيءددؿ هدد ً ايى ددك ْهددريًِ الدد  ايلٓلددٗ كتٓزدد ٺ لزٶ ددؽت لددي نددزتٍ          
ْتشددؿثًّ، ِ ْدد ٚت الدد  ايلٓلددٗ ستدد٘ ه ودد  وت لمددك، عءدد ق قنددّق اا        

ايددفٕ و هددٔ  ٓددؿُ، لدد  لجددن ٌددفُ ايجىٓددٗ    ِنددلن: عددِّ يددَ َددل٘ اا علٓددَ 
ٗ إ١ لجددن ايملدد ب ايددفٕ لدد ق اا يددملا إنددكاٛٓن: " ِاؾغلددّا ايملدد ب       ايلٓلدد

ٗٻ    لدد  وت انتهددري إؾت غٓدد  عءددؿ ؾعدد  ايددى  َددل٘        (1) (نددذؿاٺ ِلّيددّا سٶدد
 اا علَٓ ِ يَ ِنلن ؾيٓلؽت :

 : س٪ه٩ٓن  ي وّقٖ ا٣يذزٔ . ا٣ِق
 : غٓ ق  ي عملؿ اا  ي وزٓن ا٣يذزٔ .ايج ؤ 

  مسددد ٚ  ؾ١ٚ ايٶكْدددا يلدددى  ستمدددؿ  ِقتكدددي اى دددٓن ددددؿِق غددد ّ  
 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن .

                                                           

 .1/233لغ لٕ ايّالؿٕ  (1)
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ِا٣ؾ١ٚ وت ايكت ٛددص ِايهددكاْ  لٶلءدد ٺ ، عمددج٢ٺ هدد ً ؾيٓلددَ وت طكْددا      
ا ذددكٖ إؾت انتؿْىددٗ ٌددّ عملددؿ اا  ددي  قْءدد، ايلٓجددٔ ثددن ايددؿْلٔ ، ِي ْكددي 
ّْلٜددف لهددلم ٺ ، ِلددع ٌددفا انددت لىَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن          

لدد ٌكاٺ وت ٌؿاْتددَ ِلزكعتددَ  دد يٶك  انتتزددؿؾٖ      (2) ((1)ٌكاٺ غكْتدد ٺ)ِهدد ً لدد  
 اي  اَّن إؾت انتؿْىٗ ْجكب ، عه ق  ٍن عل٘ طكْا ايهّاسن .

ِعىددددؿل   َِددددلٍن عدددد ؾ إؾت لكددددٗ ِ غدددد   زددددض انتهددددلمؽت عددددي   
َِدددّق ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت انتؿْىدددٗ ، عػدددكز عدددؿؾ   

 ي اقْء، عٓم   زؿ.لىٍن ِ غتلف وت ان٢ه عملؿ اا  
ِي  ق لدددي ـهدددكُ وت ايُدددش  ٗ إ١ ايدددفٌ  وت    ِلددد ق ا دددي سذدددك )  

ايتذكْددؿ ِلددؿ دددمه عملددؿ ايغددا انتءؿنددٔ وت ايهددريٖ يددَ   وددَ ي ْزددك  يددَ    
 .(3) (إن٢ل  ِاملزَ ايىِّٕ وت اٍفْص ا٣مس ٚ

: لددددؿ غددددكز ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن   ايهدددد  ع عًددددك
ِ َددش  َ إؾت اذتؿْملٓددٗ ْكْددؿًِ ايزمددكٖ ،  لدد    يىهددملٗ إؾت غٓدد  عكدد وّا        
ْكْددؿًِ هددف ا٣ـٙ ِايًددك ، يٓكددًّ ٌددفا ارتددكِز لددي لُدد ؾْا لّيددَ        

َ ووو ُّو َِّرَخّٕ َّٗأُّ ا ازددد ؾت ط  تءكْدددص  ودددَ لدددي لُددد ؾْا َدددك    (4) صَُّوووَ ََي

َ ِ يددَ ِنددلن ِانتهددلمؽت ، ِايددّسٔ إؾت  ايٓددكق عددي ايددى  َددل٘ اا علٓدد 
ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ددد رتكِز إؾت ؾْددد ق ايدددفْي ٍْدددؿؾًِ 
 غددددمِ انتؿْىددددٗ ، ِايددددفْي قتددددؿًِ انتًددددكهؽت   نتدددد ؾٖ ِايهدددد٢ع ، ٌِددددن   

 ا٧لكا  لي  دن ايءت ق لي ٌفا انتؿؾ  ه  ً ايءؿق انتتٓءي لىَ .

                                                           

 ارتكْن : انت ٌك وت ا ؿاْٗ. (1)
 .1/149مس، ايىذّه  (2)
 .4/5ا٧َ  ٗ وت ـتٓٓم ايُش  ٗ  (3)
 .111نّقٖ  ق عمكاً  (4)
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اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  : عىددؿل   قاؾ ايددى  ستمددؿ َددل٘   ايجدد لي عًددك  
ايتّدددَ إؾت اذتؿْملٓددٗ  ىٓددٗ  ؾاٚ ايزمددكٖ  علددي ا٣لددك وت انتؿْىددٗ ِ زددح إؾت       
ايءمل ٛددن ِا٣عددكاب ايددفْي سّ دد  ِ ٌددن ايملددّاؾٕ ِلددىٍن دٍٓىددٗ ِلمْىددٗ     
، عتػل ددّا عددي ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن غًددٓٗ إدٍدد ل لددكٌْ      

َيووََ ِّمل ََُّوواََُّؾت طعلددٍٓن ٣وٍددن ْءُددؿِوٍن وت عءددك ؾاقٌددن ،ِوددمق لّيددَ ازدد   

ًَووَغ َُّ َسطَأَُّ َممََِّسووطََوأَُّه ِّمَطووطَفُّطَيووَ َغةت ََََُّسووطََي ِّمَِّووم َََتعَُّّّاتووَس تهَّٕرََ ووطَََََََ مَّّك َخ ّٗةِّوومَ َ تووَ َمرَُّقووَ معتَ

ًَوووََئاطَخَّٕ َأَُّضمسَََت ِّوووَرََضووو ًّمَأَُّوَََ َُّوووَََ َفتوووَِ ِّ ِّووومَتهَّٕرَ ِّوووََُفَُّكوووَ ََيَك تووواََُِّّ ِّوووَرَ توووَ َمَ ّٗوووهتَ

ََووََُ َُّسَسوو  َرَأُّ َََُّووَ ََيَس ُّ تووَ ََََ* ِّووَرََطةّّْاووطَََووََُ ُّووطَ َمَ ّٗووه ََتَكووطَ َََْك ِّوومَ ََلووِتريامََََََََأَُّضمسَََت

مَ ءي وووومل ََومَّّك َؤ تس وووومَ َخَُّّٕووووََأَُّه تووووَهَّٕرَأََُّوووو امََوز يٍّووووَ َ ََتوووواَُّفتووووَِ ِّ ِّوووومَت َِّرََو َُّسَسوووو  َرََ

 ْي ختل ّا :ِـهك وت ايف (1) ص ُّ ءَمَاءَمَتََو َِّس  َرَ َُّم اطََ مضام

 :  عكاب دٍٓىٗ .ا٣ِؾت 
 : ل٪م٩ْىٗ .ايج وٓٗ 
 : غٯ  ق .ايج يجٗ 
 : نلن .ايكا زٗ 
 :  يذع .ارت لهٗ 
 : ايؿْن .ايه ؾنٗ 

 تووَ َ ً انتددكاؾ يددٶك ِط ٛ ددٗ لددىٍن يغددٗ ايتملزددٓض وت لّيددَ ازدد ؾت ط    

 ص.مرَُّقَ معت

يٓكدددًّ لدددي لزذدددمات ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن      
٣لدددك اا ِارتدددكِز ضتدددّ اذتؿْملٓدددٗ ِايزمدددكٖ ستددد٘ لدددع عدددمِ     التج يدددَ 

                                                           

 .12-11نّقٖ اي تض  (1)
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فُّ ُّط تووََُفتووََِيووِتََّٕمَ ّٗووهتَ َُّ   ُّ ّٗووو َخّٕ َََََِّٗالتىدد مل هددجري لددي ايىدد ى ، لدد ق ازدد ؾت ط     

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومََومَ ّٗوووه َََََََ َْووو ٍَّ َمَّّك وووَؤ تستنَيََقَاوووََمَ ّٗوووه َأَُّ ََي ِّووووءَََوووعَََّّّمَّٗووو َطةَّّاووواََُّو

ًَ ًَ َََُّعّّياطََوأُّ  .(1)ص ََُّ س تَيّْأُّ

لدد ق  (2){نددٓءّق يدد  انتػل ددًّ لددي ا٣عددكاب }عددي زت ٌددؿ وت لّيددَ ِ)
لددد ق :  عدددكاب انتؿْىدددٗ دٍٓىدددٗ ِلمْىدددٗ اندددتى كٌن رتكِددددَ إؾت لكدددٗ ،      
عءدددد يّا : وددددفٌص لزددددَ إؾت لددددّه ددددد ُِٟ عءتلددددّا  َددددش  َ عىء الددددٍن وت 

 .(3) (ؾْ قٌن ، ع عتلّا يَ   يًغن
: يءددؿ اّدددَ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن      ايت نددع عًددك 

وت يدددٍك ـٕ ايءزدددؿٖ لدددي ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ يلدددٍذكٖ إؾت  ؾاٚ ايزمدددكٖ وت      
( هددن عددي انتؿْىددٗ ، ِيكددي انتًددكهؽت لىزددُّ َِددؿٮُِ  450لكددٗ ايدد  املزددؿ )

 عىؿ  طكا  اذتكه وت اذتؿْملٓٗ .
  لددد  وت هتٓملدددٗ غٓددد  عددد ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لٶدددع   

 ( هن . 153له عٗ ضتّ )
: عىدددؿل  غدددكز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت      ايزًدددكًِ

اذتؿْملٓددٗ ٌددّ ِ َددش  َ ي ْكددي عىددؿٌن لددي ندد٢ع إ١ ندد٢ع ايكاهددص       
 ِنّٓ  وت  غم ؾٌ  ِ هجكٌ  َغريٖ .

: ِلزددن هتٓملددٗ غٓدد   زددؿ َددلض اذتؿْملٓددٗ يملٓدد ً     اذتدد ؾٕ ِايزًددكًِ  
ايُددلض  دد ي تض انتددملؽت  ءّيددَ  لُددؿا  ا ٓددن اا عددم ِدددن  َّددف ٌددفا  

                                                           

 .84نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .11نّقٖ اي تض  (2)
 .9/217ايؿق انتىجّق  (3)
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ٓاووطَ  ِتَساووطََََازدد ؾت ط ََٓسووطََُّوواَُّفَُّ  يملٓدد ً  ً ازددؿؾ لزدد ؤ ِِدددُّ اي ددتض      (1) صخّٕطءووطَفَُّ 

 انتىيشٗ عي ٌفا ايُلض نلمل ٺ ِ ظت   ٺ ، ِطكؾاٺ ِعكه ٺ .
: لددي ايزلمدد ٚ لددي اطلددا انددن غددمِٖ علدد٘ َددلض    ايجدد ؤ ِايزًددكًِ 

ً ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ    اذتؿْملٓددٗ، ِعلدد٘ هتٓملددٗ غٓدد  ، ِانتػتدد ق      
ِنددلن ي ْغددمٌن ، إفتدد  ـٌددص إؾت لكددٗ ٣ؾاٚ ايزمددكٖ ،  لدد  غٓدد  عءددؿ          
ـٌدددص  دددن يكجدددكٖ اي دددؼت ايددد  َدددؿقت لدددىٍن ِإعددد وتٍن غٶ ددد ً ْدددؿ   

 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ زؿ ومِع  ا ايىٓري  ن .
: وت ايٶكْدددا إؾت َدددلض اذتؿْملٓدددٗ  سدددكه ايدددى     ايج يدددح ِايزًدددكًِ  

٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ سددد نتّا َِدددلّا إؾت ـٕ اذتلٓ دددٗ  َدددل
( هدددن ِايدددفٕ ْهدددم٘  ْٓددد ٺ  14ايدددفٕ ْملزدددؿ عدددي انتهدددذؿ ايىملدددّٕ ضتدددّ ) 

لهددذؿ ايًددذكٖ ،ِ ٓدد ق علددٔ ، يٓءٶزددّا  هجددك لددي  ق زم ٛددٗ هٓلددّ لددى          
ٌِددن وت سدد ق إسددكاه وت ؾ١يددٗ علدد٘  وٍددن ١ ْكْددؿًِ لتدد ١ٺ غ َددٗ ِ ً        

ٌِدددّ لدددي ا٣يدددٍك اذتدددكه ،  ٓىمددد  نددد ق ايدددى  ايًدددٍك هددد ً ـا ايءزدددؿٖ ، 
َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ إؾت غٓدد    ٣نددلشٗ ِايددؿقِمل ،        

 ٌِّ لهتزؿًِ يلءت ق .
: اّددددَ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إؾت  ايكا دددع ِايزًدددكًِ 

لكدددٗ وت َدددلض اذتؿْملٓدددٗ ِ هجدددك ندددك وٍ   ودددفا  لدددي انتًدددكهؽت ، ِعٍٓددد     
،  لدد  وت غٓدد  عدد ً  هجددك نددك وٍ  لددي ايٍٓددّؾ    لهددلمًّ غت ددًّ  ندد٢لٍن  
 ، ِلزٍن لي ايزكب  ْٓ ٺ .

: يءددددددؿ  وتٍدددددد٘ ارتددددددكِز إؾت اذتؿْملٓددددددٗ    ارتدددددد لو ِايزًددددددكًِ  
 ُددددلض ِ ىددددّؾ ِاْددددشٗ ،  لدددد  وت غٓدددد  عمددددي ايءدددد٢مل ِاذتُددددًّ لدددد  
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ي َددددلض  ٌلددددٍ  لددددع ايددددى  ستمددددؿ َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن ،      
 ِلىٍ  ل  ِلع لزٍن لت ق.
٫ٓمل٩دددك٩ ن٪دددمٮ٩ٓن٫  ٯ ن٫دددنٽ ق٩د٪دددنپ : ـهدددك ) ًِايهددد ؾى ِايزًدددك ًٮ  ٷق٫ ٩ غ٩  ٷ

٩ِهٷددف٩يٯ ٷ لٷدد ق٩ عٯددٔ      ْٯددن٩  ٫ٍلٷ  ٗٷ  ٫دديٽ ل٩ ٩ٓدد ٫ٓمل٩ددك٪  ٫ددي٪ لٷ وٯ ٩ّ غ٩ ٌ٪دد ٩ِ ٩ٍدد   لٯددي٫ ايٹز٩م٩دد يٯٓاٽ . و٩م٩يٷ
ًپ ق٩د٪ددن٭ لٯددي٫        ٩ّطٯٓضٽ  ٫دديٽ ل٩دد لٽ ٩ٔ  ٯدد يٹ َ٪ ن٪ددمٮ ٩ٍ   ٷوٮدد ُ٪ددّوٯ ٩ّ لٯددي٫ س٪ ٌ٪دد ٩ِ ٩ّطٯٓضٽ ،  ايٹدد

٫ٓددكٽ ث٩م٪ددّؾ٩  ٩ِل٩ػ٩ يٯددصٯ ايٶټ ٩ّ ل٩دد  ا٩ز٩لټددا٩  ٯ يٹ ٷ ٷدد عٯكٽ  ٌ٪دد ٩ِ ٩ّطٹضٽ  ـ٭ لٯددي٫ ايٹدد َ٪ ل٩دد ٹغ٪ّ ٩ِيٷ ٹ ٸدد
 .(1) (لٯي٫ ايٶټؽتٽ

 : اذتؿْملٓٗ   زؿ عي انتؿْىٗ لي غٓ  .ايه  ع ِايزًكًِ 

 ػّسح اٌمعبء
وت يدددٍك ـٕ ايءزدددؿٖ لدددي ايهدددىٗ ايه ؾندددٗ ا دددكه ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ 

لددع ه دد ق لكددٗ ٌددّ )َددلض اذتؿْملٓددٗ( ايددفٕ    اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عءددؿاٺ   
ْددؿق علددد٘  ً قنددد يٗ ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن قنددد يٗ  

 ن٢ه ِ لي ِ وَ ي ْء ان إ١ عي ْكِقٖ ِاْٶكاق .
يءددؿ اوٶددّت َدد شٗ ايءتدد ق ، ِندد ؾ ا٣لددي وت ق ددّمل ادتمْددكٖ   هددٗ      
 ْدد ت ايءددك ً عءددؿ َدد ق ايىدد ى ْددؿغلًّ ا٧ندد٢ه اعّاددد ٺ ، ِعذددمت         
لدددكٌْ عدددي َدددؿٌن ، ثدددن  ً  زدددض قٟنددد ٚ لدددكٌْ  و هدددٍن ؾغلدددّا      
ا٧نددد٢ه لدددع  ودددَ يدددٓو لدددي ايهدددٍّيٗ ؿتكددد ً  ً ْءدددك ايءكْدددص ِاذت ندددؿ 

 ِايزؿِ ا  قب   يىملّٖ ِانتزذمٖ .
ِوت َددلض اذتؿْملٓددٗ التىددع هتجددن لددكٌْ نددٍٓن  ددي عمددكِ وت ايملؿاْددٗ       

 عي  لكْي :
ٍدد  لددي ايددى   هت  ددٗ  هددن اا ايددكلتي ايددكسٓن عشٓىمدد  مسز   ا٣ِق :

َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْدد لك ا٧لدد ه علٓدد ٺ علٓددَ ايهدد٢ه  ً ْكتملٍدد  ،      

                                                           

 .4/64ايكِ  ا٣وف  (1)



    212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 246 

لددد ق ندددٍٓن : ١  عدددك  ٌدددفا ، ِيكدددي اهتدددص   مسددد  ايلدددٍن ، عكْدددٔ 
 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن  كت  تٍ  .

يءددددؿ  قاؾ ايددددى  َددددل٘ اا علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن اْدددد  ٚ ايءؿنددددٓٗ   
هك اا ، ِا٧طمٜىددد ً يدددفهكُ ٌِدددّ ِاي هدددٗ علددد٘ انتز ٌدددؿٖ ِايُدددلض  دددف

ايًدد ٌؿ ِايكلٓددص ، إوٍدد  ِنددٓلٗ يددؿعّٖ لًددكهٔ لددكٌْ يلتّ ددٗ ِيملٓددد ً         
  ْكاق ا٣َى ه ، ِوُملٍ  وت ايملٓن اذتكاه.

ثدددن  لدددك ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ا٧لددد ه  ايجددد ؤ :
٩ٍ       علددٔ  ً ْكتددص )  َٯ ن٪دد َٯ ل٪ش٩مٮددؿ٭ ق٩ن٪ددّق٩ ايلټدد ٫ٓدد ٩َدد يٷض٩ ع٩لٷ ٫ٓن٩  ٫ددي٩ ٩ٌددف٩ا ل٩دد  

٩ِيٷكٯددي٫      ،ع٩م٫ددكپِ  َٯ يٷددن٫  ٸلٷ اٯلٹدد  ،  ٍٽؿ٫ت  ٷوٮدد  ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ٫ّ ي٩دد ٫ٓن٭ يٷدد ٩ٍ عٷءٷدد ق٩ ن٪دد
َٯ          ٫ٓدد َ٪ ع٩لٷ ٩َددلټ٘ ايلټدد َٯ  ٩ِان٫ددن٩  ٷ ٯٓدد  ; عٷءٷدد ق٩ ق٩ن٪ددّق٪ ايلټدد ِ يددَ اٸهٹت٪ددص٫ ان٫ددم٩  

َٯ ن٪دد َٯ ل٪ش٩مٮددؿ٪  ٫ددي٪ ع٩مل٫ددؿٯ ايلټدد ٫ٓدد ٩َدد يٷض٩ ع٩لٷ ٩ٌددف٩ا ل٩دد   ٫ٓن٩  ٫ددي٩ ع٩م٫ددكپ٩ِِن٩ددلټن٩ اٸهٹت٪ددص٫  ٩ٍ 
٫َٶٷلٷش٩  ع٩لٷ٘  .(1)(ا

يملٓدد ً ـهددك طددكوت ايتز لددؿ ، ِلىددع ايلددملو ِايىؾْددؿ ع٢ ددؿ لددي ـهددك       
  مس ٚ  عٓ ٚ ايّعّؾ عىؿ عءؿ لز ٌؿٖ :

 ِْع اذتكب عي ايى ى عًك نىؽت . ا٣ِق :
ْدد لي ايىدد ى وت ٌددفُ ايهددىّات ايزًددك ِْكددف  زٓددٍن عددي     ايجدد ؤ :

  زض .
انتهدددلمؽت ِانتًدددكهؽت  ه عمدددّه ايءمل ٛدددن     ٌِدددن انتدددكاؾ ايءتددد ق  دددؽت   

ِارتُددّل ت ، انتػتدد ق ٌددّ ايجدد ؤ ، ٌِددّ لددي  كهدد ت وملددّٖ ستمددؿ َددل٘     
اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، إـ ْ ٓددؿ ا٣يددف ِايدد٢ه وت ايىدد ى ادتددىو ، ِلددي     
ايًددّاٌؿ  وددَ ي ْءددع لتدد ق   نددتجى ٚ وءددض  ددا  كددك ِلتدد  ن رتماعددٗ  زددؿ  

 نىتؽت .
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ايُددلض ايتػ ٓددف عددي ايىدد ى ، ِقعددع   يءددؿ  قاؾ اا عددم ِدددن  ٍددفا 
  يؿ انت هؿٖ لي ايءت ق ِن   ايؿل ٚ ،   يّٛ ه .

لددي ددد ٚ اؾت ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  غددري    ايج يددح :
اـً ِيٓددَ  ِ ا ٓددَ ْددكؾُ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن علددٍٓن ،  لدد         

ْكؾِوددَ لددي ددد ٚ لكًْدد ٺ هتددي لددع ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عدد٢      
 علَٓ .

ٌِددن عٓددَ غددػت ِعددؿه اوُدد   ، ادتددّاب وزددن ، ِيكددي َدد  ايددى        
ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يلتٓدددشٓٗ   يءٓدددٓٗ ايًػُدددٓٗ لدددي   

ََْكووَ َ تووَ َ دددن انتُددلشٗ ايز لددٗ ِؾقٚ اي تىددٗ ع ددٓن ، لدد ق ازدد ؾت ط  فُِّتَكووطََض

َْمََتوواَُّفُّووطَقو ََقووَسه َرََومَيووَ َغةت َََُّه ووَرََََمَ ّٗووهتََتَسووفَََُّه ووَرَوََُّووَمَ َِّسووَفَفُّمّٙووطًَُّ تووَظَُّمَّّ ُّ ّّوو تَ َََُّ ُّووممَ تووَ َ َطةُّ

ٓتووووو َََََََََُّ ًَوووووطوَّٕضه َرَفتوووووَِمرَُّ ووووو َّٕفُّوووووَُّٕ مََقَ َ وووووَفَفَُّ َم ّٗوووووَََُق ُّوووووََمَ ّٗوووووهتَخّٕ ءَمَ ّٗوووووَهَي  َو

 .(1) صمَّّك َ َم م تنَي

 دددؽت ايٶدددكعؽت عٓملدددٗ لك ّعدددٗ ،  ٕ َدددؿِق ندددلٓمٗ ِالتىددد مل  ايكا دددع :
عدددي ايجددد ق ِانت٠اغدددفٖ علددد٘ لددد  اءدددؿه لدددي ايءتددد ق وت لزددد ق  ا٧نددد٢ه    
ا٣ِؾت ، ِلتددن لددكٌْ يلمهددلمؽت ِانتهددلم ت غٓلددٗ ِغددؿقاٺ ِلددىٍن مسٓددٗ    

  ىن اذت قخ غٓ    ه عم ق  ي ْ نك.
ا لملددن ٌذددكٖ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن إؾت لكددٗ ، ٌِددن ٌددف   
ايءتدددن إودددفاق يلدددى  ستمدددؿاٺ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ؿتكدددك لدددكٌْ     

 ٧قاؾٖ لتلَ ادتّاب وزن.
يملٓدد ً لُددؿا  ٧غملدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن  دد ً لكًْدد ٺ   
 ْددز تٍ  اذتددكِب ، إـ اّايددن هددن لددي لزكهددٗ  ددؿق ، ِ سددؿ ، ِارتىددؿ     

                                                           

 .159نّقٖ  ق عمكاً  (1)



    212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 248 

ُدددؿٮ عدددي امل عددد ٺ ِ  غتٓددد قٌن ِندددّٚ لُدددؿٌن ، ِاو ءدددّا  لدددّا ن وت اي  
نددملٓن اا ، ِنددػكِا إ ددن ايتذدد قٖ يلشددكب علدد٘ ايىملددّٖ ِايتىمْددن ، لدد ق   

ُتيَ َ ُّةُّوووو  ومَي َسةت ِّوووومَ َأَُّ ووووَممَُّه رَََتََص وووو ُّومََقووووَ ََيووووِتََّٕمَ ّٗووووهتَََََازدددد ؾت ط خّٕ ءَمَّٗوووو

ُتيَ َ ُّةُّووو  ومَخَُّّٕوووَََ ََْاوووَ بَّْث ووورءَي َغ ُِّ ووومَ ََومَّٗووو َََهوووسءَرَفَُّاوووَ سةت ِّمَطَهطَث ووورءََ  ِّوووم  ََق ُّوووََهَّٕرَ ََ

ََٓش  وَ   .(1)صي 

ِلدددي لزددد ؤ عٓملدددٗ لك ّعدددٗ غلدددا َددد شٗ انت ْدددٔ ِلددد  عٍٓددد  لدددي      
ايزدددؿاِات ِا٧لتتددد ق ِايجددد ق ، إـ  ً ايزءدددؿ ظتملٮٍددد  ، عٓذزدددن ايءلدددّب       

 لًؿِؾٖ عل٘ إقاؾٖ اي٢ُع .
ِايزٓملددٗ ٌددٔ ايّعدد ٚ ايددفٕ اّْددع عٓددَ ايجٓدد ب ِانتتدد مل ، ِلك ّعددٗ  ٕ   

 شٗ ايهدددلن ، ِايتىدددمُ عدددي ارتدددؿامل  لًدددؿِؾٖ ٧قاؾٖ انتّاؾعدددٗ ِ دددؿ  َددد 
ِايغددؿق يٓكددًّ ٌددفا ايًددك  حتددفْكاٺ يك دد ق لددكٌْ لددي ايغددؿق ايددفٕ لددؿ      

 ْكًّ نململ ٺ يىءض ايُلض غ َٗ ِلؿ َ قِا وت س ق ْزف ٌِِي .
٫ٓمل٩تٯددٔ    ِلدد ق ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن :    ٩ِع٩ ٩ُدد ق٪ هٷكٽيٯددٔ  ايٹ ٷو٫

ْٯددعٽ اي  ٫ّ ٗٷ ل٩ج٩لٺدد  يٯم٩ ٫ٓمل٩دد ٩ٓددك٩ب٩ ايٹز٩ ٍ٪  عٷ ٩ِايٹكٷددكٽ ٌٯددن٫ .  ِ٪ؾٮ َٯ لٯددي٫  ْ٪ز٫ت٩ددؿٮ  ٯدد ٩ِل٩دد   هٮددكٮ ، 
َٯ ل٩  ْ٪ٶٹمل٩ؼ٪ لٯي٫ ايلټش٫نٽ ٍٽ ايٹمل٩زٯريٽ ْ٪ذ٫ز٩ن٪ عٯٓ ٫ُى٩ع٪ لٯي٫ هٷكٽ ٪ْ ٚ٭   .(2)ِٽع٩ 

 .(3)١ إن٢ق ١ِ إغ٢ق ، ِا٧ن٢ق : ايهكلٗ ارت ٓٗ ارت لو :
 ْء ق وت  ا ع٢ً نلټٗ : إـا ه وّا ْهكلًّ .

 ، ِا٧ن٢ق : نن ايهٓف .ِلٓن ِايكيّٖ 
 ِا٧غ٢ق : ايغٌ .

                                                           

 .36نّقٖ ا٣و  ق  (1)
 .4/48ايكِ  ا٣وف  (2)
 . 3/51ايزؽت  (3)
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َوَ وووَ ََيَغ ِّوووَََُيوووعّّ تََتَكوووطًَُّوووُءََيوووَمَ َمَّّ تََطَ ووو تَث ووورءَ  وووَمفََّٗ ِّوووََُّطةّّووو ََّٖ وووطََِوت ايتىمْدددن ط

، ٌِدددفُ ايملىدددّؾ يلتّثٓدددا ِاز ٌدددؿ ا٧ا ددد     (2( )1)ص َُّاوووََِفََوه وووَرَ َُّي مّّ ُّك وووم ََ

ادتددّاب وزددن ، لدد ق  ِايُددلض ٌِددن عٓددَ يدد ٌؿ علدد٘ عددممل ٌِِددي لددكٌْ    

ََٓ ط ممََوأَُّط  َرَمرَُّق َُّمَ َخَّٕ َ َِّس  َرَ  َؤ تستنَياز ؾت ط  .(3)صَو ََُّ هّٕس ممََو ََُّ 

لددي  سددص  ً ْددؿغن وت عءددؿ ستمددؿ ِعٍددؿُ ؾغددن عٓددَ ،     ايهدد ؾى :
ِلددي  سددص  ً ْددؿغن وت عءددؿ لددكٌْ ِعٍددؿٌن ؾغددن عٓددَ يملٓدد ً ايددٌّي     

ْي عددي لىددع ايىدد ى لددي ايٓددزف ايددفٕ ذتددا لكًْدد ٺ ، َِددريِقاٍن عدد دم 
ؾغددّق ا٧ندد٢ه ، ِلددي وُددكٖ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ،   
وزددن ١ ْددؿق ٌددفا ايملىددؿ لددي ا٧ا دد   علدد٘ إقاؾٖ لّْددّمل ؾغددّق ايىدد ى      
ا٧ندد٢ه علدد٘ ضتددّ اذتُددك، إفتدد  غتددِ ايزٍددّؾ ِا٣سدد٢   ددؽت ايددى           
ىٓٗ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِايءمل ٛددن ، ِيكىددَ ْددؿق   يؿ١يددٗ ايتٓددم       

علدد٘ سددا ايىدد ى وت ؾغددّق ا٧ندد٢ه كت عدد ت ِ عددكاؾاٺ ِْددؿق علدد٘  ً      
يلددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عٍددؿاٺ ِعددؿاٺ ِ وددَ ْهددتٶٓع ايددفبٮ 

 عمي ْؿغن وت عٍؿُ ِسل َ .
ِـهددك ا٧ا دد   )عءددؿ لددكٌْ ِعٍددؿٌن( يملٓدد ً  ً نددٍٓن  ددي عمددكِ      

ايدددى  ْتشدددؿخ   ندددن لدددكٌْ ، ِ ً لكًْددد ٺ ٌدددن ايدددفْي هددد وّا ْءددد الًّ   
 ستمؿاٺ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِ َش  َ .

ِاّاثملددن غماعددٗ وت عءددؿ ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن        
 ِعٍؿُ ِؾغلن  ىّ  كك وت عءؿ لكٌْ ِعٍؿٌن .

                                                           

 .161نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 و ك ادتمٚ ايج يح ِا٣ق زؽت  زؿ انت ٛٗ لي ٌفا ايهٯ ك ِايفٕ اغدتِ  ت هدري ٌدفُ     (2)

 ا٥ْٗ ايككقتٗ .
 .139نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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:  ً ْكدددع ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ع لددَ       ايهدد  ع 
 ٍ   ٌددّ ٌددفا ، ١ِ ْددؿغن علدد٘ لددكٌْ لكددٗ ، ِإـا هدد ً وت عدد ه ل  ددن ؾغلدد

ع لمدددن  ٍددد   ِ َدددش  َ ، ِلددد يّا يلدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن )   
 .(1)(ث٢خ لز  ن٢ع ايكاهص ايهّٓ  وت ايءكب ١ اؿغلٍ   غريٌ 

وء ْددٓ   ل يددن لددكٌْ يلددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن :   ايجدد لي :
علددد٘  ً اىشدددك ا دددؿٕ لك ودددَ ِحتلدددا ِاكددددع ، ستددد٘ إـا هددد ً ايزددد ه     

 .(2)انتءملن طتلٔ ي  لكٗ ث٢ثٗ  ْ ه
عريددددع ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ ـيددد  ايزددد ه  
ؾًِ  ً ْدددؿغلّا لكدددٗ ِْددد٠ؾِا ايزمددددكٖ ، علددد٘  ً ْءٓدددّا ايزمددددكٖ وت      

 ايز ه انتءملن، ِاي  مسٓن عمكٖ ايءٓ ٚ .
ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ٍدددفا ايكددددّمل لدددي     ِي ْءملدددن

ق ى إفتدد  اط علدد٘ ِعددؿ لددكٌْ  ؿغّيددَ إؾت لكددٗ غ َددٗ ِ وددَ يددٓو  ددن    

ٍََّه َرَمَ ّٗوه ََوه ووَرََََندلٶ ً  ِ ١ِْدٗ علدد٘ ايملٓدن اذتدكاه ، لدد ق ازد ؾت ط      َوَ وطََُّه ووَرَأُّ َّٗي َْو

َٓوووَ م ََّٕوَ وووطَ ُّوووطط ممَأُّوَََََ ُت تَمَّّ ََِ َخَّٕ َأُّوََتََوووطؤ ِ َخّٕ َّٗمَّّك  ء ِّووومَ ََََيص ووو ُّوَ ََقوووَ َمََّّكَاووو َتََوووط

 .(3) صوََُّ ت ءَأُّ َّّثَ ه َرَ َُّيََْ ُّك مَ 

لددؿٖ إل لددٗ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ وت     ايت نددع :
لكددٗ وت عدد ه ل  ددن ث٢ثددٗ  ْدد ه عءدد، ، ِْغدد ؾقًِ  زددؿٌ  ، عكْددٔ ايددى        

 َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن   يًك  .
١ ْدددؿغن ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ َدددش  َ    :ايز يدددك 

 لكٗ  ه٢ع إ١ ايهٓف ، ع٢ ْ اًّ   يؿقِمل ِارتّـ ِايكل ع ِايىمل ق.

                                                           

 .2/150ا٧هت  ٚ ؿت  آمىَ لي لغ لٕ قنّق اا  (1)
 .9/232انتىجّق ايؿق  (2)
 .34نّقٖ ا٣و  ق  (3)
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إً غدددكز ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن لدددي   اذتددد ؾٕ عًدددك :
لكددٗ وت ايزدد ه ايءدد ؾه  زددؿ اوءٓدد ٚ ا٣ْدد ه ايج٢ثددٗ ١ ْ غددف لزددَ  سددؿاٺ لددي   

  ٌن لكٗ .
 ُلض لي سٓح ا٣ٌمٓٗ ِايىآص ِدٌّ ٺ :ِحتتمن  ىّؾ اي

 وهملٗ ايته ِٕ  ؽت ٌفُ ايملىّؾ . ا٣ِق :
  زض ايملىّؾ  ٌن لي  زٍٓ  ا٥غك . ايج ؤ :
 ِدّؾ  ىؿ ِيك  ٌّ ا٣ٌن . ايج يح :

ِانتػتددد ق ٌدددّ ايج يدددح إـ  ً إْءددد   اذتدددكب ِِْدددع ايءتددد ق عدددي        
 ايىدد ى عًددك نددىؽت ، لددع  لددي ايىدد ى عٓددَ ٌددّ ا٣ٌددن ، ٌِددن ٌددّ لددي         

ٓاوووطَََ ندددكاق اهدددمٓٗ َدددلض اذتؿْملٓدددٗ عتشددد ٺ  ءّيدددَ ازددد ؾت ط     ََٓسوووطََُّووواَُّفَُّ  خّٕطءوووطَفَُّ 

 ، ادتّاب وزن .(1)ص  ِتَساط
 لبْٔٛ جتٍٟ ٔس١ُ اٌزمٜٛ يف وً آ٠خ ِٓ اٌمسآْ

ْٶددن علٓىدد  وت هددن  ْددٗ لددي ايءددك ً لّْددّمل يلتءددّٙ ِيددمِه ايتشلددٔ     
 ٍدد  ، ٣وٍدد  لُددؿا  ايزملدد ؾٖ ِايتهددلٓن   يك ّ ٓددٗ انتٶلءددٗ ا عددم ِدددن ،     

 آدددن قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ : لددد ق ِعدددي قددددن لدددي  دددا ندددلٓ، 
ِنددلن ٌِددّ ْءددّق : انتهددلن  غددّ انتهددلن ١ غتفيددَ ١ِ ْ لمددَ ، ايتءددّٙ       

، ٌِددّ ايددفٕ ْتذلدد٘ لددي    (2)ِ ِلدد   ٓددؿُ إؾت َددؿقُ  ٌٍىدد  ايتءددّٙ ٌٍىدد    
 ِدُّ :

 لىٶّ  ا٥ْٗ ايءك وٓٗ. ا٣ِق :
ل ٍدددّه ا٥ْدددٗ ايءك وٓدددٗ ، ندددّاٚ ل ٍدددّه لّاعءدددٗ  ِ شت ي دددٗ     ايجددد ؤ :

اُددّّ سكددن غددري انتددفهّق ، ِلددي ل ٍددّه انتّاعءددٗ ايىٶددا   ٧يدد قٖ        

                                                           

 .1نّقٖ اي تض  (1)
 .1/443ايؿق انتىجّق  (2)
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ِ ٧قاؾٖ ايتدددفلك هتددد  ْدددؿق علددد٘ سكلدددٗ إ ٍددد ق ا٧لؾقاٚ لدددي ايّايدددؿْي    
ايٓددددكب ِايتزددددؿٕ علدددد٘ ايّايددددؿْي ، ٧يتء ٍٛمدددد  وت ايىٍددددٔ ِاذتكلددددٗ    
يًٓددمن سدد ق اي زددن ، ِْهددم٘ ل ٍددّه انتّاعءددٗ ٌددفا عشددّٙ ارتٶدد ب ،        

 ِذتي ارتٶ ب .
 لدد  ل ٍددّه انتػ ي ددٗ عٓهددم٘ ؾيٓددن ارتٶدد ب ، ٌِددّ علدد٘  لهدد ه ،         
ِظتددّل ختُددِٓ ايزدد ه وت ل ٍددّه انتّاعءددٗ ، ِ غتلددف دددّال ايتػُددِٓ    

 دددٗ  لشددد   ازدددؿؾ ايءٓدددّؾ وت ـات اذتكدددن ، ِلدددي  ودددّامل      ؿت ٍدددّه انتػ ي
 ل ٍّه انتػ ي ٗ :

 : ل ٍّه ايُ ٗ . ا٣ِق
 : ل ٍّه ايًك  .ايج ؤ 
 : ل ٍّه ايغ ْٗ .ايج يح 
 : ل ٍّه ايزؿؾ .ايكا ع 

 : ل ٍّه اذتُك .ارت لو 
 : ل ٍّه ايزلٗ .ايه ؾى 

 ِ غتلف وت سذٓٗ ل ٍّه انتػ ي ٗ عل٘ لّيؽت :
: سذٓددٗ ل ٍددّه انتػ ي ددٗ ، ٌِددّ انتًددٍّق ، عٍددّ ث  ددن يغددٗ ،       ا٣ِق

 ِلي  ن يٓص َِٓ  ايزك ٓٗ .
 : عؿه سذٓٗ ل ٍّه انتػ ي ٗ .ايج ؤ 

: ايت ُددددٓن ثملددددّت سذٓددددٗ  زددددض ل ٍددددّه انتػ ي ددددٗ ؾًِ   ايج يددددح 
 ايملزض ا٣غك .

ِلددددؿ اكددددًّ ايءٓددددّؾ ايددددّاقؾٖ وت ايددددىِ ايًددددكعٔ  ِ ايلغددددّٕ  ِ    
شٗ ِلُددؿ غددري  ٓدد ً اذتكددن ، ع٢ ددؿ     ايءدد وّؤ لددفهّقٖ يغددك  ِلُددل   

 لي ا٧نتءكاٚ . 
 ا٣سك ه اي  اتٓمىٍ  ا٥ْٗ ايءك وٓٗ. ايج يح :
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َُمَمَّّ ِّووووَ َْ ََيَهوووو تسََؾ١١ت ا٥ْددددٗ لدددد ق ازدددد ؾت ط ايكا دددع :  خّٕ ءََهووو

َٓط تَأُّ ءََُّه وووَرَ ُتيَ َيَََْك ِّووومَ َمَصءوووطَت ََِأُّ ّّوووَم  ََوي َِشٍّووو  َمَّّك وووَؤ تستنَيَمَّٗووو َت ّٗ توووَِهتووو

ََ امَ ُِّتريام  .(1)صأُّ

 ايغ ْ ت ايه لٓٗ ِانتء َؿ ايًكعٓٗ لي ا٥ْٗ . ارت لو :
 إلتمل ى انتّاع  ، ِانتىمل   ايءّاوؽت لي ا٥ْٗ ايءك وٓٗ. ايه ؾى :
انددتءكاٚ انتهدد ٛن ِا٣سكدد ه لددي ايُددلٗ ِادتمددع  ددؽت  ْددتؽت     ايهدد  ع :

لددي ايءددك ً ٌِددن ًْددى  احتدد ؾ لّْددّمل ا٥ْددتؽت وت انتءدد ه لجددن ا٥ْدد ت        
ارت َدددٗ   يُددد٢ٖ  ِ ا٥ْددد ت ارت َدددٗ   يُددد  ، ادتدددّاب ١ ، هتددد  ْدددؿق    
علدد٘ لدد وًّ ٌِددّ انددت ٍ ق انتء َددؿ ِا٣سكدد ه لددي ايُددلٗ  ددؽت هددن  ْددتؽت  

اب غددري لتى ٌٓددٗ لددي ايزلددن ، ٌِددّ لددي لُدد ؾْا  لددي ايءددك ً ، يت ددتض   ددّ

َٓوو  َ َُِّووََُأَُّ ََ سةُّووَ َََلّيددَ ازدد ؾت ط َََُِّسةتووَ َمََِّّ َٓوو  َ تووَ مسامََت ُّ تَكووط تَضٍََّوو َََُُّووَمَ ُّووطَ َمََِّّ  ِّوو

َتَئَسطََتكتَث تهتََ َ سام  .(2)ص ُّ تَكط  َضٍَََِّوَََُّمَ

 عتتمن ٌفا انتّّْمل ِدٌّ ٺ :
 ؿ ِانتتشؿ.إوَ لي انتّّْمل ايّاس ا٣ِق :
 إوَ لي انتتزؿؾ ِادتمع. ايج ؤ :

لّْدددّمل ايتءدددّٙ وت هددددن  ْدددٗ اّيٓدددؿٕ، إـ ات دددكمل عىددددَ       ايج يدددح : 
لّْددّع ت ِلُدد ؾْا يلتءددّٙ ، ٌِددّ لددي ا٧عذدد ل ايغددريٕ يلءددك ً ،       

 ِـغ ٛك علّلَ غري انتتى ٌٓٗ .

                                                           

 .9نّقٖ ا٣نكاٚ  (1)
 .109نّقٖ ايكٍف  (2)
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ِايُدددشٓض ٌدددّ ايجددد ؤ ِايج يدددح، يٓكدددًّ ايءدددك ً )هتددد ب ايتءدددّٙ(  
َيطأُّيَُّهووطَُ ارتًددٓٗ لددي اا عددم ِدددن ، لدد ق ازدد ؾتط ِا٧لدد ه وت  نددمل ب ِِدددّ

َِّْءَ   ُّط تهت ُتيَ ََْ س ممَم ء ِّممَمَ َّٗهَ  .(1)صمَّٗ

ُتيَ ََْ س ممِلي لُ ؾْا ايتءّٙ وت لّيَ از ؾت ط  ص  لّق:َيطأُّيَُّهطَمَّٗ

ايتُدددؿْا  ىملدددّٖ ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِ ودددَ      ا٣ِق :
 قنّق لي اا عم ِدن .

ًْددمن ٌددفا ارتٶدد ب ايتًددكْ ٔ ا٣عددكاب ايددفْي ِقؾ ـهددكٌن    ٌِددن 
َََُُّوووَرَ  َؤ تس وووممَوََُّ توووَ َ ِّمَِّوووممَأَُّيووو َُّكَسطَوََُّكءوووطََيوووَ ل َََََََََََُ ءّيدددَ ازددد ؾت ط   ُّطَُّوووَفَمرَُّقوووَ مع ََْ سءوووطَ ِّووو

 .(2)صمنّٕميط  َفتَِ ِّ ِّمَت َِّر

ادتدددّاب وزدددن ْدددؿغلًّ وت ارتٶددد ب ٣ودددَ ١ ْىشُدددك  ددد نت٠لىؽت  دددن    
ؽت كتٓزددد ٺ هتدددي وٶدددا   يًدددٍ ؾاؽت ـهدددكاٺ هددد ً  ِ  وجددد٘،      ًْدددمن انتهدددلم 

 ِنٓؿاٺ  ِ عملؿاٺ، ِسٓكْ ٺ  ِ لي ايملؿِ ِا٣عكاب .
ُتيَ ََْ س ووممََوددؿاٚ ايتًددكْف ط  ايجدد ؤ : ص ِلدد  عٓددَ لددي ايًددٍ ؾٖ    َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

يلمدد٠لىؽت   ٧قتدد ً ؾعددّٖ يتز ٌددؿ ل دد ٌٓن ايتءددّٙ  دد يءّق ِايزمددن ، لدد ق    
ُتيَ َي َؤ تس وووم َََتطَّّغَََووو تَََ* ََُّضَيوووَ َفتَوووهتَه ووو ا ََت ّّك ووو ء تنَيَََ ََتووواَُّمَّّ تَ وووطع ازددد ؾت ط مَّٗووو

 .(3)صَوي  تَك مَ َمَصءيُّبََُّو تكءطََضَز َّّسطه َرَي سةت ِّمَ 

انتملدد ؾقٖ إؾت ا٧نددتغ  ق ، ِا٧هجدد ق لىددَ ، ِعددؿه ا٧َددكاق      ايج يددح :
 عل٘ انتزُٓٗ .

                                                           

 .102نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .13نّقٖ اذتذكات  (2)
 .3-2نّقٖ ايملءكٖ  (3)
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ايزدددؿق ِا٧وُددد   ، ِايتشلدددٔ  ددد يز ّ ِايُددد ض ، لددد ق       ايكا دددع :
 .(1)صَوأَُّ َ ََْةِّممَأُّ َّّ ع ََت  ء َّّم از ؾت ط

ِايتءّٙ ٌٔ ا٧سىال ِاغتٓ ق ندملن ايىذد ٖ وت ايىًد اؽت ، ٌِدٔ علد٘      
 يزملتؽت :

ط عددٗ  ِالددك اا عددم ِدددن ِاآدد ً اي ددكاٛض ، ِانتهدد قعٗ       ا٣ِؾت :
لددي ايتءددّٙ  ه  وٍدد  هٓ ٓددٗ و هدد وٓٗ     وت ارتددريات ، ٌِددن ارتًددٓٗ لددي اا    

ِايءدددؿق انتتدددٓءي لدددي ايتءدددّٙ ٌدددّ ايءدددّق ِايزمدددن ادتدددّاب ٌدددّ ا٣ِق ،  
ٌِددفُ ايتءددّٙ  َددن ِللكددٗ اءُددن ادتددّاقع لددي إقاكدد ب ا٧ثددن ، لدد ق      

َتْ وومَ َََََََازدد ؾت ط َت ُّوو َّٓأُّطءه ووَرَخَُّّٕووََضٍََّهّٕووَرََضم ُتيَ َي َؤ  وومَ ََ ووطََْ ووممََو ِّ ِّوومَ ه َرََو َ*َومَّٗوو

 .(2) صأِّوََُّئتاَُّي َاطضّٕق مَ َفتَِمَّّخََََ م تََوه رََََُّهطََيطَت ِّمَ 

 ا١لتى مل عم  وٍ٘ اا عم ِدن عىَ . ايج وٓٗ :

 لبْٔٛ ِٛظٛػ١خ اٌزمٜٛ
ايتزددددؿؾ وت َددددٓ  ا٣لددددك  دددد يتءّٙ ِاذتددددح علٍٓدددد  ؾيٓددددن علدددد٘       
لّْددّعٓتٍ  وت سٓدد ٖ انتهددلمؽت، ، ِاى ددع وت انتددّاقؾ ارت َددٗ ِايز لددٗ هتدد       

علددد٘ يدددمِه لُددد سملٗ ايتءدددّٙ يلمهدددلمؽت وت ايىٍددد ق ِايلٓدددن، ِوت     ْدددؿق
 ا٣نّا  سٓح ْىً، ايًٓٶ ً ، يتكًّ ايتءّٙ عل٘ ِدُّ :

 ايتءّٙ ِارتًٓٗ لي اا عُمٗ لي ِنّنٗ ايًٓٶ ً . ا٣ِق :
 إوٍ    عح يلػٓملٗ وت و ّى ايك  ق .  ايج ؤ :

ايتءددددّٙ ندددد٢ع وت  لددددّق ايددددؿْي ِايددددؿوٓ  ، لدددد ق ازدددد ؾت  ايج يددددح :

 .(1( )3)صَوخَّٕ ََ صَِت  ومََوَ  ء ِّممَفُُّّٕ ءَ ََتاَُّ تَ ََقَ  َّٕمَّّعِّ  مضّٕط
                                                           

 .237نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .61-60نّقٖ انت٠لىًّ  (2)
 .186نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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 ِْكًّ اءٓؿ انتهلن   ٣ِالك ِايىّأٌ ا٧ ٓٗ لّع ٗ ِافهكٖ.

َ ووومَ ََََطٚلااابي رؼااابىل  ُتيَ َ ََُّيَ  ُتيَ ََْ س وووممََيَغةتووو  ومََت ّٗووو َََُت ّٗووو أُّيءوووطَ َمَ ّٗوووهتَ ِّووو

َُ َّٕسَ َُّم اطََتَكطَ ُّطط ممََي ّّاتِ مَ   .(2) صَتََ

ا٥ْددٗ غٶدد ب ِ لددك لددي عىددؿ اا عددم ِدددن إؾت ايددى  ستمددؿ َددل٘       
اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن  ددد ً ْءدددّق ِغتددد  انتهدددلمؽت ِانتهدددلم ت  ددد ذتلن     
ِايُدد ض عددي ايددفْي ه ددكِا ، ٌِددن ٌددفا ا٧غملدد ق لددي ا٣لددك  دد ٣لك ،         

 ادتّاب وزن .
ِاءددؿْك ا٥ْددٗ : ْدد   ٍْدد  ايددفْي  لىددّا اغ ددكِا يلددفْي ١ ْكدددًّ  ْدد ه      

 اا .

ص لدددكاؽت وت ايءدددك ً ، إـ أُّيءوووط َّٕمَ ّٗوووهتِلدددي إعذددد ل ايءدددك ً ِقِؾ ي ددد  ط 

وََُّ ُّووَ َأَُّضَيوو َّّسطََِقؾت ايج وٓددٗ  اُددّّ لّندد٘ علٓددَ ايهدد٢ه  لدد ق ازدد ؾت ط    

َََت َيط تَسوووطَأَُّ َأَُّلووو ََّّٕ َُّمَ ووواَُّ توووَ َمَمَّ٘  َِّكوووط تَخَُّّٕوووََمَسُّووومضََّٕوَ  موووَ ه رَََتعُّيءوووط َّٕمَ ّٗوووهتَ  مَيوو

ًَ ِّمضّٖ  . (3) صخّٕ ءَفتَِ ََتاَُّطَيط َََت ٍَِّّصَِءطضَّٖ

 ِانتكاؾ لي  ْ ه اا عل٘ ِدُّ :
 : وزن اا . ا٣ِق
:  ْدد ت استذدد ز لّندد٘ ، ِغددكِز  ددا إنددكاٛٓن لددي لُددك،   ايجدد ؤ 

لددد٘  دددا إندددكاٛٓن وت  ِغدددك  عكعدددًّ ِلّلدددَ ِودددمِق انتدددي ِايهدددلّٙ ع  
ايملٓدددؿاٚ ِايتٓدددَ ، عكدددن وزمدددٗ ٌدددٔ لدددي  ْددد ه اا عدددم ِددددن يلمددد٠لىؽت ،  

 ِ ْ ه اا عل٘ ايك عكْي .

                                                                                                                                                 

  و ك ادتمٚ ايت نع  زؿ انت ٛتؽت ايفٕ َؿق غ َ ٺ  ت هري ا٥ْٗ  ع٢ُ . (1)
 .14نّقٖ ادت ثٓٗ  (2)
 .5نّقٖ إ كآٌن  (3)
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ٌِدددن لدددي  ْددد ه اا ايددد  ْدددفهك لّنددد٘ علٓدددَ ايهددد٢ه لّلدددَ  دددا     
 إنكاٛٓن قن يٗ ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِايتُؿْا  ٍ .

ادتدددّاب وزدددن ، يتكدددًّ  ْدددٗ  ْددد ه اا  عددد٢ُ يدددملٍٓٗ  ملًددد قٖ عٓهددد٘  
علٓددَ ايهدد٢ه   يكنددّق ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن همدد  وت لّيددَ        

َوخَّٕ َ ُّووطَلَقتََاووََمََوو  ََ ووَ َيَرََيووطََستَِخَّٕيووَ معتَََُخّٕطٍّووََِضي وومل َمَ ّٗووهتَخَُّّٕووََ َِّرَََََََََازدد ؾت ط

َو  َِشٍّوو امََتَ ي ووملََّٖيووعّّ تَِ تووَ ََََْوو تسَََََ ءووَمَضمبتَ  َصوو ٍّ ّْطََتَكووطَََووَََ ََيووَ سءَ تووَ َمََََ

ٌَٓ َ  ِتنٌي َُمَيت ََطََه رَََتطٍََََِّّّسط تَ ُّطَِّممََه ََْك  َفُّ ُّكءطَ  .(1) صمَيك ه َأُّ

ص  ً ايتدددددفهري   يّلددددد ٛع أُّيءوووووط َّٕمَ ّٗوووووهتإـ ْدددددؿق ادتمدددددع  دددددؽت  ْدددددتؽت ط 

ِدددد ٚت ِا٣سدددؿاخ وت ايدددملي انت ْدددٔ ، ِلددد  ندددٓكًّ وت انتهدددتءملن ،     
 َٓغٗ ادتمع يملٓ ً له ٛن:

 : هجكٖ ايىزن لي اا ، ِايًّاٌؿ عل٘ ع ٓن عٓلَ ِإسه وَ . ا٣ِؾت
 : يمِه اككاق ايتفهري  آْ ت اا ِع ٓن عٓلَ عل٘ انت٠لىؽت .ايج وٓٗ 
: انتملدددد ؾقٖ ايز لددددٗ إؾت ايًددددكك ا علدددد٘ ايددددىزن ، ِ نددددمل ب  ايج يجددددٗ 

 ايىذ ٖ لي ايءّه اي  نتؽت .
ٔ        ِ غددكز ا ددي   )  لكؾِْددَ لددي طكْددا عملددؿاا  ددي نددلمٗ ، عددي علدد

ِ يدددَ  ِ ايدددم ري لددد ق : هددد ً قندددّق اا َدددل٘ اا علٓدددَ     علٓدددَ ايهددد٢ه 
ِندددلن غتٶملىددد  عٓدددفهكو    ْددد ه اا ستددد٘ وزدددك  ـيددد  وت ِدٍدددَ ، ه فتددد    
ْدددفهك لّلددد ٺ ُْدددملشٍن ا٣لدددك غدددؿِٖ  ِ عًدددٓٗ ، ِهددد ً إـا هددد ً سدددؿْح 

 . (2) (عٍؿ   ْن علَٓ ايه٢ه ، ي ْتملهن ْ سك ٺ ست٘ ْكا ع عىَ 

                                                           

 .6نّقٖ ايُف  (1)
 .6/32ايؿق انتىجّق  (2)
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ِلددي لزدد ؤ ادتمددع  ددؽت ا٥ْددتؽت ا ٓددٓن ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ    
اا عددم دددن  عددؿاٚ لّندد٘  دد يملشك عكعددًّ ِدًٓددَ   ِ يددَ ِنددلن إـ  ٌلدد 

 ،  ٓىم  ا ب ايكجري لي لّه ايى  ِؾغلّا ا٧ن٢ه . 
١ِ ددؿ لددي لء َددؿ ندد لٓٗ يلتددفهري   ْدد ه اا ، ٌِددفُ انتء َددؿ ع لددٗ     
ِغ َٗ، ع ٍٓ  اجملٓن ي٤لؿاه وت لى لق ا ؿٙ ِا٧قت ً ، ِعٍٓ   زح نتُ  كٖ 

ن٢ه ، ِوت لّند٘ علٓدَ ايهد٢ه ِقؾ    ايك  ق ، ِؾعّٖ يلؿع مل عي  ٓٓٗ ا٧

ََخّٕطءطَََُّ ََطَ ل  َُّهطَأََُّ امََ طََسم  ممَفتََهطَفُّطَ َهَ َأَُّطَفََوضََُّاَُّفُّ ُّط تيَُّخّٕطءطَلّيَ از ؾت ط َيط  مَي  ُّطَِّمَم

 .(1)صَهطه َسطَ ُّطقت  وَ 

ِ نددتؿق علدد٘ يددك  ايتىدد وت  ددؽت ايى نددؼ ِانتىهددّؽ  آْددٗ ايملشددح ،        

ُتيَ َي  ُّووطَ  ِّم َََتووعُّطءه َرَ ِّ تك ووممَََ ءّيددَ ازدد ؾت ط ِهٓددف  وٍدد  لىهددّغٗ    أِّ ت َََت ّٗوو

ثددن حتكْٓددٍن علدد٘ ايءتدد ق ، همدد  وت      (2) صَوخّٕ ءَمَ ّٗووَهََق ُّووَََطَصوو ّٕهترَََُّ ُّوو تي ٌَََ

َْووو ٍَّ َمَّّك وووَؤ تستنَيََق ُّوووََمَّّ تَ وووطلَّٕخَّٕ ََي ِّوووَ َََلّيدددَ ازددد ؾت ط َُّ َيطأُّيَُّهوووطَمَسءِتووو

وَ ََيَغ تِ وووممَ توووطَع َََ ََّٕوخَّٕ ََي ِّوووَ َ توووَس َِّرَ تطَعووو ََّٓيَغ تِ وووممََََ توووَس َِّرَقتَشووو  وَ ََصوووطَت َ 

ُتيَ َ ُّةُّ  ومََتعُّطءه َرَ َُّمٌ َ ََُّيةّّ ُّه مَ   .(3) صأَُّّّةّْطَ تَ َمَّٗ

ٓ و    ََََثن انتُٜ ق انتًكهؽت وت  ْٗ ايهٓف  ءّيَ از ؾت ط ًَوه   َمَّّ فَُُّّٕ مَمطَاو َََُّمرُّ

َْ َْص   وه َرََوم ّّْ   ومََُّه َرَ ِّوُءََ َ َصوَ َفُّوَُّٕ ََََفُّط ّّ   ِّممَمَّّك َش ّٕ تنَيَ َََ   ك مه َرََول ُ وه َرََوم ََ  ََو

ْتٌَر  . (4)صَ طَ ممََوأُّ ُّط  ممَمَصءيُّبََُّوَْ َممَمَ ء ُّطبَُّفَُّخ ّ٘ممَيَِتَ ُّه َرَخّٕ ءَمَ َّٗهًَُّةِّمٌضََض

                                                           

 .24نّقٖ انت ٛؿٖ  (1)
 .39نّقٖ اذتر  (2)
 .65نّقٖ ا٣و  ق  (3)
 .5نّقٖ ايتّ ٗ  (4)
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ِيكددي يددٓو لددي اىدد    ددؽت  ْددٗ ايملشددح ِ ْدد ت ايددؿع مل ، إفتدد  غتددكز      
  يتػُددِٓ ايددفٕ ْزتددؿًِ علدد٘ انتهددلمؽت ، ِْهددزًّ يءتددن ايددى  ستمددؿ    
َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن ِْءّلدددًّ  غدددمِ انتؿْىدددٗ  ِ ْزدددؿًِ ايزدددؿٖ   
 ددفا ايغددمِ ، ِلددع ٌددفا ْملءدد٘ سكددن انتغ ددكٖ ِايز ددّ عددىٍن سدد ق إوءٶدد مل     
ازددؿٍْن ِعددؿِاوٍن ،  ددن ٌددّ ؾعددّٖ  ددن ي٨وءٶدد مل عددي ايتزددؿٕ علدد٘          

 ى  ِ َش  َ على ٺ  ِ لمل غتٗ .اذتكل ت ِعي غمٌِن يل
ٌِددن ا٣لددك ا٧ ددٔ نتّندد٘   يتددفهري   ْدد ه اا لملددن ؾغددّق ا٣ق       
انتءؿنددٗ  ه  زددؿُ ، انتػتدد ق ٌددّ ا٣ِق ، يٓكددًّ ٌددفا ايتددفهري عّودد ٺ ِلددؿؾاٺ  
 ددن وت ؾغّ دد  ، عمددي إعذدد ل ا٣ِالددك ا٧ ٓددٗ ي٤وملٓدد ٚ إع وددٗ انتدد٠لىؽت        

 ٗ ا٣وملٓ ٚ .عل٘ ا٧لتج ق ، ِلدك ايى ى عي ست ق 

َ وومَ َأُّيءووطَ َمَ ّٗووهتَََََِْددملؽت لّيددَ ازدد ؾت ط  ُتيَ َ ََُّيَ  ُتيَ ََْ س ووممََيَغةتوو  ومََت ّٗوو َََُت ّٗوو  ِّوو

َُووو َّٕسَ َُّم اوووطََتَكوووطَ ُّوووطط ممََي ّّاتوووِ م َََ عُٓددد٢ٺ  دددؽت انتهدددلمؽت ِايك ددد ق ،    (1) صَتََ

ٌِددّ قددد ٚ انتهددلمؽت عٓددن اا ِِانددع قلتتددَ ، ِ ٍددّق ؾِيددٗ ا ددؿٙ     
 لدد  ايددفْي ه ددكِا عٓ ىددًّ لُددك  ْدد ه ا٧ندد٢ه ، ِعذددم ايددى     ِا٧قتدد ً ،

ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ِ َددش  َ عددي لّادٍددٗ ؾِيددٗ ِلددّٖ         
لدددكٌْ ، ِ ً ستددد ١ِاٍن يءتلدددَ لكْملدددٗ لىدددَ ِلتكدددكقٖ ، ِـات قٟنددد ٚ        
ايك ددك لددي لددكٌْ هتددي ١ ْكدددًّ  ْدد ه اا ، ِْملددفيًّ ا٣لددّاق ِْهددزًّ    

اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عدد لك اا عددم ِدددن     وت ست ق ددٗ ايددى  ستمددؿ َددل٘   
 وملَٓ  تىمٓٗ للكٗ ايز ّ عىؿ انتهلمؽت ست٘ لع  عؿاٍٛن .

 لبْٔٛ ٌصَٚ احل١ؽخ ِٓ ادلٕبفمني

  لّق : (2)صَو ََُّ  ءِتْ ممَل ََِّّمم تَمَشءَََُّّط ّٕلي لز ؤ لّيَ از ؾت ط
                                                           

 .14نّقٖ ادت ثٓٗ  (1)
  .168نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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: ١ اىُدددتّا يلمىدددد عءؽت ، ١ِ حتددد هّا عزلددددٍن وت ايُدددؿ عددددي     ا٣ِق
َََُُّه ووَرَ ََْووطََُّممَخَُّّٕووَََ ووطَأُّطووَ َلَمَ ّٗووه ََوخَُّّٕووََمَ ءي ووملََّٕضأَُّيووَفََََََنددملٓن اا، لدد ق ازدد ؾت ط  َوخَّٕ مَ تَوو

 .(1)صمَّّك َسطفت تنَيََيص  ُّوَ ََقَساَُّص   وسام

 عل٘ ادتشّؾ. : ١ اتملزّا غٶّات ايفْي ه كِا وت ا٧ل لٗايج ؤ 
 : ١ اتملزّا ايى و ا٣ل قٖ   يهّٚ .ايج يح 

َو َُّ  َّتووووَ َمَّّ ُّووووطفت ّٕيَ ََومَّّك َسووووطفت تنَيََوَسَلَأَُّ مه ووووَرََوَ َم ّٗووووٌَََََُِددددن لّيددددَ ازدددد ؾت ط  

َََتطَ ّٗهتََو تَيّْ  لي  ْ ت ايهلن ، ادتّاب وزن . (2) صَق ََُّمَ ّٗهتََو ُّةُّ

 ص لزىٓؽت :َوَسَلَأَُّ مه َرِعتتمن ط

 :  عك  ِاَ ض عي إْفاٍٛن ي  ِيلم٠لىؽت . ا٣ِق
 :  ٕ اَ  عل٘  ـاٌن ١ِ از لملٍن  . ايج ؤ

 ِاؿق ايهىٗ ايىملّْٗ عل٘ انتزىٓؽت لز ٺ .
، ِلٓدددن وهدددػتٍ   ْدددٗ  (3)ِـهدددك  ً ٌدددفُ ا٥ْدددٗ وهدددػتٍ   ْدددٗ ايهدددٓف 

 . (4)ايءت ق
هدددف عدددي  ـاٌدددن ِلتددد  ن ٌِدددفا لملدددن  ً ْددد٠لك      ِلددد ق ايكلددد  ) 

 .(5)(  يءت ق
ِيكددي ا٥ْددٗ كتزددن  ددؽت ايكدد عكْي ِانتىدد عءؽت ، ِي ْء اددن  ِ ْءتددن     
ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن انتىددد عءؽت لدددع ـتكىدددَ لدددىٍن ،    

                                                           

 .61نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .48نّقٖ ا٣سماب  (2)
 .5/315ا كق ايّدٓم  (3)
 .11/157ايكًف ِايملٓ ً يلجزل   (4)
 .3/383ايىكن ِايزًّٓ  (5)
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ِهددد وّا علددد٘ ضتدددّ ا٣عدددكاؾ لدددع هجدددكاٍن ، هتددد  ْدددؿق علددد٘  ً ا٥ْدددٗ غدددري  
 لىهّغٗ .

يءددددؿ اغتدددد ق ايددددفْي ه ددددكِا ِانتىدددد عءًّ إاملدددد مل غٶددددّات ايًددددٓٶ ً 
ُتيَ ََا٧ْددكاق  دد يىملّٖ ِايتىمْددن ، عىددمق لّيددَ ازدد ؾت ط  ِنددزّا إؾت  َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

 (1)صَْ س ووممَمَسل  ِّووممَفتووَِمَاٍّوو ّّرَّٕ ُّطفّٗوو ََّْو ََُّ  ءِتْ ووممَل َِّّووَمم تَمَشءووَََُّّط َّٕخّٕطءووه ََُّ ِّووَرََقوو  وٌَّ  ووِتنيٌََََََََََ

 يملٓ ً يمِه ادتمع  ؽت  لكْي:
 : از ٌؿ ايهلن ِوًك ا٣لي . ا٣ِق
ست هددد ٖ ايدددفْي ه دددكِا ِانتىددد عءؽت   املددد عٍن غٶدددّات   : عدددؿه ايجددد ؤ
 ايًٓٶ ً .

لددد ق لء ادددن   (2)صَو َُّ  َّتووو َّٕمَّّ ُّوووطفت ّٕيَ ََومَّّك َسوووطفت تنيَََِوت لّيدددَ ازددد ؾت ط 

 .ِ    ا٣عّق  (3)ِعككلٗ، ْكْؿ   يك عكْي لي  ٌن لكٗ     ن ٓ ً 
ِعملددؿ اا  ددي نددزؿ  ، ِ  نتىدد عءؽت لددي  ٌددن انتؿْىددٗ عملددؿ اا  ددي  ٸ ددٔ    

ِنددلن ِ يددَ  َددل٘ اا علٓددَ ِطزمددٗ  ددي   ددري  ادتمزددّا علدد٘ قنددّق اا 
 .(4) (اـهك  ً ٥ تى  ي  عٗ :عء يّا ْ  ستمؿ

ِهدد ً عملددؿ اا  ددي   ددٔ ق ى انتىدد عءؽت عتٓددك َدد٢ٖ ادتم عددٗ لددع         
 ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن ِغتكز لزَ وت ايكت ٛص .

ٌؿ هلدددٍ  إ١ يدددٍؿ انتًددد ِطزمدددٗ  دددي ا دددري   دددي عمدددكِ ا٣وُددد قٕ )
 ددؿقاٺ ِندد   لددي طكْددا غ يددؿ  ددي لزددؿاً عىددَ لدد ق مسزددن ايددى  َددل٘    

ِندلن ِ ود   لًدٔ لؿالددَ عهد يَ قددن لد  عٓدن لدي ددد لع         ِ يدَ  اا علٓدَ  

                                                           

 .208نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .48نّقٖ ا٣سماب  (2)
  ٕ عككلٗ  ي   ٔ دٍن . (3)
 .3/383ايىكن ِايزًّٓ  (4)
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 ٌلددَ ستتهددمل ٺ لدد ق: " غ ددك اا  مدد  ايملتددٗ " انددتؿقهَ عتٓدد٘  ددي لىددؿٖ علدد٘    
 .(1) (دؿُ ِإنى ؾُ ْزٓف ل يَ   ّ لّن٘ ِلؿ اكلن وت إقت ً طزمٗ

ِلددؿ ـهددك ايءددك ً سٓددّق انتىدد عءؽت ايُدد٢ٖ ايّٓلٓددٗ لددع ايددى  ستمددؿ      
خّٕ ءَمَّّك َسووطفت تنَيَي َخووطستق مَ َََددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ، لدد ق ازدد ؾت ط     

َُ ِّ  وَ ََََََ مَ ّٗووَهََوه ووَمََلووطستق ه َرََوخَّٕ مَ ُّووط  ممَخَُّّٕووََمَصءوويُّبتَ ُّووط  ممَ َِّاووطَََُّي ووَ مَ وَ َمَسءووطََََّو ََُّيوو

 .(2) ص َّٗ ُّ تَيّْمَ َّٗهَخّٕ

ِلددع سٓددّقٌن ايُدد٢ٖ حتددفق ا٥ْددٗ لددي طدد عتٍن ، ٌِددن ـتىددع لددي      

ًَووطوَّٕضه َرَفتووَِمرَُّ وو َََّٕلًدد ِقاٍن ، ادتددّاب ١ ، يزمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾت ط     َو

ٓت َُّمَّّك َ َم م تنَي  .(3)صفَُُّّٕ مََقَ َ َفَفَُّ َم َََُّٗق ََُّمَ ّٗهتَخّٕ ءَمَ َّٗهَي 

علدد٘ لٓدد ه انتىدد عءؽت   يُددٓ ه ِايمهدد ٖ ،  ٌِددن اددؿق ا٥ْددٗ وت ل ٍّلٍدد   
ِايتءٓددؿ   سكدد ه ايًددكْزٗ ، ادتددّاب ١ ؾيٓددن علٓددَ ، غ َددٗ ِ ً ا٥ْددٗ        
اىزددتٍن  دد وٍن غتدد ؾعًّ اا ، ِدددماٚ ايُددٓ ه لددي اا عددم ِدددن ِسددؿُ،    
عدد٢ ْزلددن  ددَ إ١ ٌددّ نددملش وَ ٣ً  ودد ت ايىٍدد ق ا٧قامل طٓددٗ لتزددؿؾٖ ِلددؿ        

 ُددؿ  َددٓ لَ إ١ اا ، ِعٓددَ لككلددٗ  غتلددّ ا٧وهدد ً لددع و هددَ ، عدد٢ ْزلددن
يلُددد ٛمؽت يدددفا ا ٓدددن اا عدددم ِددددن ِدزدددن    ددد ٺ لدددي   دددّاب ادتىدددٗ     

عددي نددٍن  ددي نددزؿ .  ً قنددّق اا َددل٘   غ َدد ٺ يددؿغّق ايُدد ٛمؽت ِ) 
يلذىدددٗ ن وٓدددٗ   دددّاب ، عٍٓددد   ددد ب ْهدددم٘   :ِندددلن لددد ق ِ يدددَ اا علٓدددَ 

ٍدددن  سدددؿ  ايكْددد ً ْدددؿغن لىدددَ ايُددد ٛمًّ ْدددّه ايءٓ لدددٗ ، ١ ْدددؿغن لز    
عٓدددؿغلًّ لىدددَ ، عدددإـا ؾغدددن  غدددكٌن  ، غريٌدددن ْءددد ق :  ْدددي ايُددد ٛمًّ

                                                           

 .2/66ا٧َ  ٗ وت لزكعٗ ايُش  ٗ  (1)
 .142نّقٖ ايىه ٚ  (2)
 .159نّقٖ  ق عمكاً  (3)
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ِلددي ؾغددن لىددَ يددكب ،  ، غلددا ، علددن ْددؿغن لىددَ  سددؿ لاؾ ا ددي غمقتددٗ  
 .(1)(ِلي يكب ي ْ م    ؿاٺ

ِلزىددد٘ ْدددتكلن وت إقت ودددَ  ٕ ْدددزٓف ا٧قتددد ً ، ِْدددؿق ادتمدددع  دددؽت      
ِ ددؽت  هّوددَ َددش  ٓ ٺ سٓددك لًدد ٌؿ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن        

 ْزف إقت وَ عل٘  وَ ي ْؿمل يً  عٗ ا٥ ٗ ِيٓو لًكه ٺ .
ِْ هددك ايءددك ً  زٓددَ  زٓدد ٺ ، إـ وميددن ا٥ْددٗ حبددضٮ ايددى  َددل٘ اا   
علٓددددَ ِ يددددَ ِنددددلن علدددد٘ ايُدددد  ، ِلىددددَ الءددددٔ ا٣ـٙ لددددي انتًددددكهؽت 
ِانتىدددد عءؽت  دددد ذتلن ِايُدددد  ِايز ددددّ ، ِعٓددددَ اجملٓددددن يهددددىي ايهددددلن وت    

٬ٙ.ا٣ق ، ِ ء ٚ  ْ اَ ْٓ   ٬ٚ ٌِؿ

 لبْٔٛ احلسٓ اٌرارٟ ٌٍزٛثخ
يءددؿ  قاؾ اا عددم ِدددن يلمهددلمؽت اي ددّل   يتّ ددٗ ِانتغ ددكٖ، عشململٍدد       
إؾت و ّنددددٍن، ٌِددددؿاٌن إؾت نددددمللٍ ، ِدزلددددٍن ْتػددددفِوٍ  لّْددددّع ٺ      
يلمى ددد ٖ عٓمدد   ٓددىٍن، ِْددؿغن طلددص انتغ ددكٖ ِايهددزٔ وت لهدد ي  ايتّ ددٗ    

لّيدددَ ازددد ؾت )ااءدددّا وت لُددد ؾْا ايتءدددّٙ ِارتًدددٓٗ لدددي اا، ِعمّلددد ت 
 اا(.

ِلددؿ وددمق ايءددك ً   ذتددح علدد٘ ايتّ ددٗ ايىُددّع ايت لددٗ ِارت يٓددٗ لددي       
ايغددٌ لددع ايزددمه علدد٘ ٌذددكاً ايددفوّب ، ِلددي غلدد، ايزمددن ايُدد ط        

ْاطََقَاووََََََََََ  يهددٜٓٗ ، لدد ق ازدد ؾت ط   ُتيَ ََْ س ووممَ  مَ ووممَخَُّّٕووََمَ ّٗووهتََ مَََوو ََّْطص ووم َيطأُّيَُّهووطَمَّٗوو

َٓ تَهوووطَمرَُّطَهوووطض ََيوووَمَ َ َََََُّضََُّ ِّوووَرَأَُّ َي  ُّةمووَو َُووو ّٕسَ توووَ ََ  ََسءوووطَ ََ  َ ََقوووَس َِّرََيوووٍََّئط ت َِّرََوي وووَ لت ُّ َِّرَ

ََََوووَََ َأَُّيووو تيهَّٕرَوََتعَُّيَكوووططتهَّٕرَََََََََََ ُتيَ ََْ س وووممَ ََْوووه َط ووومض ه َرََيَاوووَْ ِءََومَّٗووو ي َخووو ّٕسَمَ ّٗوووه َمَسءِتووو

ََََِ ُّووو تي ٌََََََي ِّمَِّووومَ َضََءَسوووطَأَُّ كتووورََََُّسوووطَط مَضَطوووطََومًّّةتوووَََََ ًَووو ِلدددي (2)ص  ََََُّسوووطَخّٕطءووواََُّق ُّوووََ ِّوووٍَّ
                                                           

 . 1/361ايؿق انتىجّق  (1)
 .8نّقٖ ايتشكْن  (2)
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َََْووَََُلُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت وت غلددا ا٧وهدد ً ط ْتووهتََو َََفتَووهتَ تووَ َض و ث وورءََيوومءمِ ََوَطةُّوو

لٓددن ايى ددّى إؾت ايتّ ددٗ   (1) صَُّ ِّووَرَمَاءووَكَ ََومرَََُّصووطَضََومرُّفّّئتووَ بَُّ ُّ تووَيََّْ ووطََ َشوو ِّ  و َََََ

 ِايتلفـ  ٍ  .
لددك اا عددم ِدددن ايددى  ستمددؿاٺ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن         يءددؿ  

  ٧ستذددد ز علددد٘ ايك ددد ق ِانتىددد عءؽت  ددد يءك ً   ل لدددٗ اذتذدددٗ علدددٍٓن ،      
ِ ٓدد ً لدد  عٓددَ لددي انتددّاع  ِايمِادددك ِلُددِ ا٣لددن ايهدد  ءٗ ِوددمِق         

ََطهتووووَ َمَّّ ِّةّٗووووطَضَََايزددددفاب   يددددفْي ه ددددكِا ، لدددد ق ازدددد ؾت ط    َُّ َيطأُّيَُّهووووطَمَسءِتوووو

َََهسءر َوََتَئَ َمََّّكصتري َومَّّك َس  .(2) صطفت تنَيََومًّّ ِّظََّّق ََُّهَّٕرََوَ عَّّومه َرَ

يملٓدد ً ازددؿؾ ِدددُّ ِلكااددص ادتٍدد ؾ ِلٓ ؾْىددَ ، ِسدد ق انتهددلن عٓددَ         
ِِقؾ ارتٶدد ب وت ا٥ْددٗ اؾت ايددى  ستمددؿ ، ِْلشددا  ددَ انت٠لىددًّ وت ل٢لدد ٖ    

 ه  ق لكٌْ   ذتذٗ ِاي ٌ ً .
 ٌِن وت ٌفُ انت٢ل ٖ َك  يلم٢ل ٖ   يهٓف . 
ادتدددّاب وزدددن، عددد٢ ْزلدددن لددد  َدددك  لدددي ايءتددد ق  دددؽت انتهدددلمؽت        

 ِانتًكهؽت  آْ ت ايءك ً إ١ اا عم ِدن.
ِلدددي ا٧عذددد ل وت ايهدددىٗ ايءّيٓدددٗ ِاي زلٓدددٗ يلدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا   
 علٓددَ ِ يددَ ِنددلن وؿ ددَ يلتّ ددٗ ، ِسجددَ انتهددلمؽت ِايىدد ى يلذددّٚ إيٍٓدد  ،     
ِلددي ا٥ْدد ت  وددَ ْىددتءن ١ِ ْددملٶٌ ١ِ عت نددص ايددفٕ ْ آددَ ا ٛملدد ٺ ، ِإً       
هددد ً  ـاُ ِس ق دددَ ِلتدددن لدددي انتهدددلمؽت ، يدددٓزلن ايىددد ى َدددؿ  وملّادددَ ،  
ِ وددَ ْ غددف   ْددؿٕ ايىدد ى إؾت  ددك ا٣لدد ً ِايهدد٢ه ، ِهدد ً ايددى  َددل٘       

                                                           

 .9نّقٖ ايهذؿٖ  (1)
 .73نّقٖ ايتّ ٗ  (2)
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اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْددؿعّ عتدد ٖ ايك دد ق إؾت ا٧ندد٢ه ، ِْملزددح قندد ٛن     
 ٍٛن ْكغملٮٍن   ٧قت ً لع ـهك غُ  ن   ذتهي .إؾت قٟن 
عددي ا ددي عملدد ى لدد ق :  زددح قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِنددلن إؾت    )

ِسًددٔ  ددي سددكب ل اددن لتددمٖ ْددؿعُّ إؾت ا٧ٽندد٢ه ، ع قنددن إيٓددَ : ْدد       
 }ستمددؿ هٓددف اددؿعّؤ ِ وددن اددمعن  ً لددي لتددن ،  ِ  يددك  ،  ِ لودد٘ ،    

{ايءٓ لددٗ ِغتلددؿ عٓددَ لٍ ودد ٺ    ْٓدد عف يددَ ايزددفاب ْددّه     } {ْلددا٩  ث لدد ٺ  
(1)  

 ِ و  َىزن ـي  عٍن لؿ ئ لي قغُٗ؟
إ١ لددي ادد ب ِ لددي ِعمددن عمدد٢ٺ َدد ذت ٺ ع ِيٜدد  ْملددؿق     }عدد ومق اا  

{اا نددٜٓ اٍن سهددى ت ِهدد ً اا غ ددّقاٺ قسٓمدد ٺ   
عءدد ق ِسًددٔ : ٌددفا   (2)

علزلددٔ ١  لددؿق  {إ١ لددي ادد ب ِ لددي ِعمددن عمدد٢ٺ َدد ذت ٺ   }يددك  يددؿْؿ 
إً اا ١ ْغ دددك  ً ًْدددك   دددَ ِْغ دددك لددد  ؾًِ   }ا . عددد ومق اا علددد٘ ٌدددف

{ـيددد  نتدددي ًْددد ٚ 
عءددد ق ِسًدددٔ : ٌدددفا  قٙ  زدددؿ لًدددٜٓٗ عددد٢ ْدددؿقٕ  (3)

 ئ  ه ١ عٍن غري ٌفا؟
ا٥ْددٗ   {ْدد  عملدد ؾٕ ايددفْي  نددكعّا علدد٘  و هددٍن . . .       }عدد ومق اا  

: إودد   لدد ق ِسًددٔ : ٌددفا عٍددن . ع نددلن ، عءدد ق ايىدد ى : ْدد  قنددّق اا       
  َملى  ل   َ ب ِسًٔ ل ق :  ل٘ يلمهلمؽت ع لٗ  .

ِ غكز ا دي   دٔ سد ي ِا دي لكؾِْدَ عدي   دٔ ندزٓؿ لد ق : نتد   ندلن            
ِايدددفْي ١ ْدددؿعًّ لدددع اا إ ددد ٺ  غدددك ١ِ ْءتلدددًّ    }ِسًدددٔ  ودددمق اا 

{ايددى و ايدد  سددكه اا إ١  دد ذتا  
لدد ق ِسًددٔ ِ َددش  َ : عددىشي لددؿ   (4)

                                                           

 .69نّقٖ اي كل ً  (1)
 .70نّقٖ اي كل ً  (2)
 .48نّقٖ ايىه ٚ  (3)
 . 68نّقٖ اي كل ً  (4)
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لدددن ْددد  عملددد ؾٕ ايدددفْي  ندددكعّا علددد٘    }مق اا اقاكملىددد  ٌدددفا هلدددَ . عددد و 
 ا٥ْٗ . { و هٍن . . . 

ِ غددكز ستمددؿ  ددي وُددك وت هتدد ب ايُدد٢ٖ عددي ِسًددٔ لدد ق : نتدد  هدد ً  
ِنددلن ِ يددَ وت  لددك لتددمٖ لدد  هدد ً  يءدد٘ اا غددّ  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ 

وت للدد  غكدددن ٌ ق دد ٺ  همددي ايىٍدد ق ، ِ نددري ايلٓددن ، ستدد٘ َددكت إؾت     
يددن عددٍٓن ، ع لمددن ستدد٘  ادد ؤ قنددّق قنددّق اا       ل ِْددن لتددري ، عىم 

 ِنلن ْؿعّؤ إؾت ا٧ٽن٢ه؟ ِ يَ َل٘ اا علَٓ 
لدد ق : ادد٠لي  دد ا ، ِقنددّيَ ، ِاددى  ايًددك   دد ا ، ِلتددن ايددى و      
ايدد  سددكه اا ، ِيددكب ارتمددك ، ِايمودد  ، ِاي ددّاسٌ هلددٍ  ، ِاهددتشن    

ْدد   }ٌددفُ ا٥ْددٗ  لددي ادتى  ددٗ ، ِاُددلٔ ارتمددو . لدد ق : إً اا لددؿ  وددمق     
عءلددن :  يددٍؿ  ً ١ إيددَ إ١ اا    {عملدد ؾٕ ايددفْي  نددكعّا علدد٘  و هددٍن     

 .(1) (، ِ ً ستمؿاٺ عملؿُ ِقنّيَ ، عُ عشا ِهى ؤ    ٔ سكب
ِلددؿ ددد ٚت  ْدد ت هددجريٖ لددي ايءددك ً وت ايىددؿب إؾت ايتّ ددٗ ِانتملدد ؾقٖ      

لدد٘ إيٍٓدد  ِإ ٍدد ق ايىددؿه علدد٘ عزددن انتزُددٓٗ ، ِا٧لدد٢مل عىٍدد  ، ِايزددمه ع   
 ا٧لتى مل انتهتؿْن ِايتىمُ عىٍ  .

ِقتكدددي ا٧ندددتؿ١ق  ٍددد ؾ ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن وت      
إقيددد ؾ ايىددد ى إؾت ايتّ دددٗ علددد٘ لددد وًّ ط)ي ْغدددم ايدددى  )ّ(  سدددؿاٺ(   
ا٧نددتؿ١ق   ي ٌدد ً ا٧وددٔ  ٕ ايتَّددن لددي ا٣ثددك علدد٘ انتدد٠ثك ، عمددج٢ٺ       

نتًددددكهًّ ْدددؿق ْددددّٚ ايىٍدددد ق علددد٘ ِدددددّؾ ايًددددمو ، علدددن ْكْدددد٘ ا   
ِقٟندد ٚ لددكٌْ  ددؿعّٖ ايددى  ايىدد ى إؾت ايتّ ددٗ ، ِادد٢ِٖ  ْدد ت ايتّ ددٗ        
ِا٧نددتغ  ق وت لّنددن اذتددر ، عدد قاؾِا لتلددَ ثددن دٍددمِا ادتٓددٍّ يءت يددَ      
ِسك ددَ ، عٍددن ايغددماٖ ٣وٍددن سدد ق ّا   ٍدد٘ لدد  وت اذتٓدد ٖ ٌِددٔ وزمددٗ ايتّ ددٗ  

                                                           

 .8/460ىجّق ايؿق انت (1)
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َََُِّغةّٗوووووطضٌََتَكوووووَ ََ وووووطَعََوَْ وووووَ ََوقََ، لددددد ق ازددددد ؾت ط ٓاطَث ووووورءََوخّٕطٍّووووو كتوووووَََُصوووووطَت

 . (1)صمَهَ َ  

  

                                                           

 .82نّقٖ طَ  (1)
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 آداة حتم١ك اٌمعبء 
وت ايىملدددّٕ : لدددي   تلدددٔ   يءٓددد ٚ  دددؽت انتهدددلمؽت علٓزدددؿق  ٓدددىٍن وت      
و ددكُ ِإيدد قاَ ِلءزددؿُ ، ، ١ِ ْددكعزي َددّاَ علدد٘  سددؿٌم  لدد  ١ ْكعددع     

 عل٘ ا٥غك .
عددي ستمددؿ  ددي ْزءددّب عددي علددٔ  ددي إ ددكآٌن عددي   ٓددَ ، عددي اذتهددي  

عمدكِ  دي   دٔ انتءددؿاه ، عدي   ٓدَ عدي ندلمٗ  دي هٍٓددن          دي ستملدّب ، عدي    
 (1)لدد ق : مسزددن علٓدد ٺ علٓددَ ايهدد٢ه ْءددّق يًددكْض :  و ددك إؾت  ٌددن انتزدد   

ِؾعددع سءددّ   ايىدد ى لددي  ٌددن انتءددؿقٖ ِايٓهدد ق ، هتددي ْددؿئ      (2)ِانتٶددن
 ددد لّاق ايىددد ى إؾت اذتكددد ه ، عػدددف يلىددد ى حبءدددّلٍن لدددىٍن ، ِ دددع عٍٓددد  

ن ادتددىو لددي ايزءدد ق  ددؿيٓن ي دد  ايددؿْ ق،      ايزءدد ق ِايددؿْ ق، ِإقاؾٖ اندد  
 ِْى كا٧ل ه إؾت ا٣لّاق ايج  تٗ ِغري انتىءّيٗ .

عدد ؤ مسزددن قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْءددّق : لٶددن     
انتهددلن انتّنددك  لددن يلمهددلن ، ِلددي ي ْكددي يددَ عءدد ق ١ِ ؾاق ١ِ لدد ق      

ّيدددَ عدد٢ نددملٓن علٓدددَ ، وت إيدد قٖ إؾت عددؿه ندددذي انتزهددك ، يزمّلدد ت ل      

، ِ علدددن  ودددَ ١   (3) صَوخَّٕ َ ُّوووطَ َ  وَق َاوووَ َبَفَُّسمتوووَ بَّٓخَُّّٕوووََ ََََاوووَ بَََازددد ؾت ط

عتمددن ايىدد ى علدد٘ اذتددا إ١ لددي ِقٮعٍددن عددي ايمل طددن ، ثددن ِانددٔ  ددؽت       
انتهددددلمؽت  ّدٍدددد  ِلىٶءدددد  ِزتلهدددد ، ستدددد٘ ْٶمددددع لكْملدددد  لددددي     

 . (4)سٓ  
 ١ِ ْٓ ى عؿِ  لي عؿي  ، ِ ثملن وت ايءٓ ٚ . 

                                                           

 انتز  : ا دٓن ايؿْي. (1)
 ايتهّْف   ٣دن ِايزؿٖ . (2)
 .280نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 اذتٓف : انتٓن وت اذتكن ، ْء ق: س   عتٓف سٓ  ٺ . (4)



 269ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

ِ علددن  ً انتهددلمؽت عددؿِق  زٓددٍن علدد٘  زددض إ١ زتلددّؾ وت سددؿ        
ي ْتدددص لىدددَ ،  ِ لزدددكِ   ًدددٍ ؾٖ لِق ،  ِ  دددىؽت ، ِإْددد   ِايتٓدددذك  
ِايدددت ـٕ وت زتلددو ايءٓدد ٚ ايددفٕ  ِدددص اا عٓددَ ا٣دددك ، ِعتهددي عٓددَ      
ايدددفغك نتدددي لٓدددٔ  ددد ذتا ، ِ علدددن  ً ايُدددلض دددد ٛم  دددؽت انتهدددلمؽت إ١  

سكالدد ٺ ، ِ دزددن نتددي  ؾعدد٘ يددٍّؾاٺ غٓملدد ٺ      َددلش  سددكه سدد١٢ٺ  ِ  سددنٮ  
 سدددؿاٺ  ٓىٍمددد  ، عددد ً  سٓدددكٌن  غدددفت يدددَ سءدددَ ، ِإً ي عتٓدددكٌن       
 ِدملددن علٓددَ ايءٓددٓٗ ، ِ ْدد    ً اى ددف لٓددٓٗ وت لُدد ّ  ِ سددؿ لددي         
ٔٮ إً        سددؿِؾ اا  ِ سددا لددي سءددّ  انتهددلمؽت ، ستدد٘ ازددك  ـيدد  علدد

 . (1)ي ٚ اا ، ١ِ اءزؿ وت زتلو لٓ ٚ ست٘ اٶزن
ايُددؿِ  وت اي ءٓددَ   نددى ؾُ عددي اذتهددي  ددي ستملددّب ضتددُّ ،       ِقِٙ 

 إ١  وَ اك  ـهك ايُلض .
ِلٓدددن  ٓدددزف ندددىؿ ايكِاْدددٗ لدددع ِددددّؾ إ دددي ستملدددّب وت طكْءٍددد  ، 
ٌِددّ ثءددٗ ، ِْددؿق ـْلددٍ  علدد٘ إقاؾٖ ا٧نددتشمل ب ِا٧دتٍدد ؾ وت ايزؿايددٗ       
 ُددغكْ ت لءددؿل ت اذتكددن ٣وٍدد  إوُدد   ، ِاىمٓددٗ نتلكددٗ ايزؿايددٗ ِوددّمل      

شكددن  د ذتا ، ِنددلمٗ  ددي هٍٓدن   ددّ عتٓدد٘ اذتٓدكلٔ لددي ادد  زٔ    طكْدا يل 
ؾغددن علدد٘ لْددؿ  ددي  قلددن ِعملددؿ اا  ددي عمددك ثءددٗ قِٙ لدد ٛتؽت ِمتهددؽت  
سددؿْج ٺ ، ِلدد ق   ددّ سدد ي : ثءددٗ لددتءي ، ِلدد ق  لتددؿ  ددي سىملددن : هدد ً          

 لتءى ٺ يلشؿْح ، ِل ق ْزءّب  ي يٓملٗ : ثءٗ ثملن عل٘ آًزَ .
نددلمٗ  ددي هٍٓددن،   ددّ عتٓدد٘ اذتٓددكلٔ، ث٪ددنٱ ايتىزددٔ     لدد ق ايُدد ؿٕ ) 

  يتدد ٚ ث يجددٗ اذتددكِ  ِايىددًّ ِايزددؽت انتٍملددٗ، ِاىزددٗ  ٶددي لددي سٓددكلّت  
َٯ. سدؿٮخ             ٩ً عٯٓد ِلٓن:  دن لكْدٗ. لدي علمد ٚ ايكّعدٗ ا٣ثملد تٯ ع٩لٷد٘ اًدٓٲعپ هٷد 
عددي   ٓددَ ِدىددؿب  ددي عملددؿ اا ِ  ددٔ دشٓ ددٗ ِ  ددٔ ايٶ ٓددن ِ  ددٔ ِاٛددن     

لىُددّق ِا٣عمددٌ ِيددزملٗ ِايجددّقٕ ِا ىددَ عتٓدد٘      ِغريٌددن. ِقِٙ عىددَ  
                                                           

 .7/586 و ك ايك وت  (1)
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    ٪َ  دددي ندددلمٗ ِغريٌدددن. ِادددّوتٮ ندددىٗ إسدددؿٙ ِعًدددكْي ِل ٛدددٗ، ِقِٙ يٷددد
 ادتم عٗ. 

 ِل ق   ّ س ي: ثءٗ لتءي. 
 ِايىه ٛٔ: ثءٗ ثملن. 

 ِل ت ّْه ع يّقاٚ لٓن نىٗ اثىتؽت ِعًكْي. 
لدد ق: ق ْددن ق ى اذتهددؽت ع٩لٷدد٘ ايءىدد  ٌِددّ ْءددّق: عهٮددٓك ٓكٍن اا      

 .(1) (يهمٓع ايزلٓن.ٌِّ ا
ِلزىددد٘ ارتددد   ً اا عدددم ِددددن ْىدددتءن لدددي لتلدددٗ اذتهدددؽت علددد٘         

فُّووَُّٕ ََْ س ووممََتكتَثووََّٕهجددكاٍن، ِْك ددٔ انتدد٠لىؽت يددكِقٌن ، ِـتدد ه ا٥ْددٗ ٌددّ ط  

ًتوو ُّطقَّٖفَُّاووََ ّّةتَ ُّه َرَمَ ّٗووه ََوه وومَََ مَاءووكتَ  َََ ووطََْ سوو  رَََتووهتَفُّ ُّووَ َمَهَ ووَ ومََوخَّٕ ََ مََّٗووَممَفُُّّٕطءَكووطَه ووَرَفتووَِ

 .(2) صمََّّْ تَر 

 . 1/241ٌِّ غري نلمٗ  ي هٸٍٓن لفلّه  ىٕ ل يَ ا ي ؾاِؾ  
ايملىْدددٗ ؾعدددّا إؾت ١ِْدددٗ علدددٔ علٓدددَ ايهددد٢ه ِكتزدددّا  ٓىٍددد  ِ دددؽت    
١ِْدددٗ   دددٔ  كدددك ِعمدددك ِْجملتدددًّ  مددد  ا٧ل لدددٗ ، ِْملغٓدددًّ عجمددد ً        
 ِطلشددٗ ِايددم ري ِع ًٛددٗ ، ِْءّيددًّ  دد رتكِز لددع  ٶددًّ ِيددؿ علددٔ  ددي     
  دددٔ ط يدددص  ددد ٣لك  ددد نتزكِ  ِايىٍدددٔ عدددي انتىكدددك ، ِْءّيدددًّ   ٧ل لدددٗ 

  ًكطؽت :
 : ِيؿ علٔ  ي   ٔ ط يص . ا٣ِق
 : ارتكِز  .ايج ؤ 

ِلدددىٍن لدددي لددد ق  ً ندددلمٗ  دددي هٍٓدددن ٌدددّ ِاسدددؿ ، ِيدددٓو لدددي        
 َددش ب ا٧لدد ه علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه ِ غملدد قُ لكعّعددٗ ي٨لدد ه ، ِيكددي         

                                                           

 .5/103ايّاوت   يّعٓ ت  (1)
 .137نّقٖ ايملءكٖ  (2)
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 َددش ب علددٔ علٓددَ ايهدد٢ه ٌِددّ  زٓددؿ  اي لددٔ دزددن نددلمٗ  ددي هٍٓددن وت 
، عءددؿ ـهددك  ً نددلمٗ ِيددؿ نددىٗ  ق زددؽت يلددٍذكٖ ، ٌِددٔ ـات ايهددىٗ ايدد     

 انتًٍؿ  ٍ  ا٧ل ه علٔ علَٓ ايه٢ه  .
ِعددي نددلمٗ لدد ق: مسزددن دىددؿب ِي  مسددع  سددؿاٺ ْءددّق: لدد ق         )

ِنددلن إ١ دىددؿب لدد ق: مسزددن ايددى  َددل٘   ِ يددَ ايددى  َددل٘ اا علٓددَ  
ن ْءددددّق: " لددددي مسددددع مسٮددددع اا  ددددَ " ِسددددؿخ ِنددددلِ يددددَ اا علٓددددَ 

علٓددَ ا٣عمددٌ عددي نددلمٗ  ددي هٍٓددن لدد ق: ق ْددن ق ى اذتهددؽت  ددي علددٔ   

" ِلدد ق: إً فَُّاووََ ّّةتَ ُّه َرَمَ ّٗووه ََوه ووَمَمَاءووكتَ  َمََّّْ تووَر َعلدد٘ ايءىدد  ٌِددّ ْءددّق: "  ايهدد٢ه

 هن قاِ  فا اذتؿْح ل ق نتي قِاُ يَ: اا إو  مسزتَ لي ع٢ً؟
 ، إؤ مسزتَ لىَ، إؾت ا٣عمٌ. ل ق: اا 

 ل ق ا٣عمٌ: عءلن يهلمٗ  ي هٍٓن: اا، إو  مسزتَ لىَ؟ 
لدد ق: اا، إوددٔ مسزتددَ لىددَ  ملدد ب اي ددكاؾْو  ؿلًددا ١ ل٪جٮددن يددٔ ١ِ   

 ي٪ملٮَ ئ ٌِّ ْءّق: " عهٓك ٓكن اا ٌِّ ايهمٓع ايزلٓن " .
ِيددؿ نددلمٗ نددىٗ  ق زددؽت. ِلدد ت نددىٗ إسددؿٙ ِعًددكْي ِلٜددٗ ْددّه          

 يددّقاٚ. ِلٓددن: ِيددؿ نددىٗ نددملع ِ ق زددؽت، لملددن لتددن اذتهددؽت  ددي علددٔ      ع
 .(1) (نىٗ ٖ ج٢خ عًك

عددي   ددٔ دز ددك علٓددَ ايهدد٢ه لدد ق: هدد ً لدد   وت  ددا إنددكاٛٓن          )
عددٍٓن، علمدد  سٓددكاَ ايّعدد ٖ لدد ق ١لك اددَ: إـا لددن      ِهدد ً ْءٓددٔ  دد ذتا 

علددد٘ ندددكْكٕ، عإوددد    ع غهدددلٓا ِه ىدددٓا ِغٶدددٔ ِدٍدددٔ، ِْدددزٓا  
 يدد ٚ اا ازدد ؾت، علمدد  لدد ت عزلددن لدد  هدد ً  لكٌدد   ددَ ثددن ١اددكْي نددّٚا إً

لكجن  زدؿ ـيد  سٓىد  ثدن إوٍد  هًد ن عدي ِدٍدَ عدإـا ؾِؾٖ اءدك  لدي            

                                                           

 .3/362شتتُك ا قْؼ ؾلًا  (1)
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ْزددا  -ـيدد ، علمدد  هدد ً   يلٓددن  ا ٌدد  وت لى لٍدد       لىػددكُ، ع معددن لددي  
 عء ق   : عمعن  -ق اَ وت ايىّه 
 هت  ق ْن ؟

 وددَ  ادد ؤ   ل يددن:  دددن، لدد ق: ِاا لدد  ٌددّ إ١ وت  غٓدد ، ِـيدد        
ِلزددَ غُددن يددَ،علم  دلهدد  للددن: ايلددٍن ادزددن اذتددا يددَ، علمدد  اغتُددم  

نتّْددع ٌددّإ لددع لّاعءددٗ     هدد ً اذتددا يددَ ع كسددن ع َدد  ا لدد  ق ْددن      
 .(1) (اذتا يَ.

 قراءة يف علم الرجال

حتتمددن ايىهددملٗ  ددؽت علددن ايكددد ق ِعلددن ادتددكع ِايتزددؿْن ِعددا علددن     
 انتىٶا ِدٌّ ٺ :
 وهملٗ ايزمّه ِارتُّّ انتٶلا ، ٌِّ عل٘ يزملتؽت : ا٣ِق :
 علن ايكد ق  عن لي علن ادتكع ِايتزؿْن . ا٣ِؾت :
 علن ادتكع ِايتزؿْن  عن لي علن ايكد ق . ايج وٓٗ :

ايتهدددد ِٕ ِ ً علددددن ايكددددد ق ٌددددّ و هددددَ علددددن ادتددددكع     ايجدددد ؤ :
 ِايتزؿْن .

وهددددملٗ ايزمددددّه ِارتُددددّّ لددددي ِدددددَ ، عٍىدددد   لدددد ؾٖ    ايج يددددح :
 ي٨يتء ٚ ِ غكٙ ي٨عىا   ٓىٍم  .

 وهملٗ ايتمل ْي ِا٧غت٢  ٌِّ  زٓؿ . ايكا ع :
ِانتػتدددددد ق ٌددددددّ ايجدددددد ؤ  ٕ ايتهدددددد ِٕ ، إـ  ً لّْددددددّمل ٌددددددفا    
ايزلددددن ٌددددّ اككتددددٗ ِنددددريٖ ِ ٓدددد ً غُدددد ق ِ سددددّاق قِاٖ اذتددددؿْح    

٣ٛمددددٗ ِايُددددش  ٗ عدددي ايددددى  ستمدددؿ َددددل٘ اا علٓدددَ ِ يددددَ ِندددلن ِا    
، ؿتدددد  ظتزددددن قِاْددددتٍن لءملّيددددٗ لددددع انددددتء لتٍن ِعددددؿايتٍن ِْددددملٶٍن  
ٌِدددددّ لزىددددد٘ ايتزدددددؿْن ،  ِ ادددددكؾ قِاْدددددتٍن لدددددع ايءدددددّق  ددددد دتكع       

                                                           

 .14/489ايملش ق  (1)



 273ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

ِايءددددؿع وت نددددريٖ  ِ ْددددمل،  زددددض ايددددكِاٖ ِلدددد  غتددددكز ِثدددد لتٍن ،       
 ِْ غف اذتؿْح  ٓز   قد ق نلهلٗ اذتؿْح.

 حبش والِٟ يف إٌجٛح ٚاٌسٍُ اجملزّؼٟ
 عددم ِدددن ايددؿوٓ  ؾاق ا٥ْدد ت ِايدد اٌؽت ايؿايددٗ علدد٘     يءددؿ دزددن اا 

ايّسؿاوٓدددٗ، ِقل  انتهدددلمؽت ا٧ازددد    ٍددد  يٓكّودددّا  ندددّٖ يلىددد ى، ِلدددع 

َهووووطأَُّط  َرَأَِّو َُّتٌَددددفا لددددؿ ايك دددد ق ْككٌددددّوٍن ١ِ عتملددددّوٍن، لدددد ق ازدددد ؾتط  

ٓتُِّووومَط َِّرََو  َؤ تس وووم َََتطَّّ تَ وووطعتَ ِّ موووهتََوخّٕ َََََ ٓتُِّووومَطه َرََو َُّي  ُّوووممَََََ   مََُّ ِّوووم َِّرَ ُّوووطَِّممََْ سءوووطََوخَّٕ مََل ُّوووَممََق

َُم تَمَصُّووو  وضَََََّٕ  (1) صَق ُّوووََ َِّرَمرَُّطط توووََُ توووَ َمََغوووََظتَ ِّوووََُ  م  وووممََتَغوووََمت َِّرَخّٕ ءَمَ ّٗوووَهََق توووَرٌََتووو

  ٓىم  ْتُف انتهلمًّ اُ ِٛ ٌٔ غري ِو ع ستض يلى ى ِلىٍ :
انتملدد ؾقٖ يلتُددؿْا  دد نتزذمات ِايددؿ١ٛن ايملدد ٌكٖ ايدد  ا٠هددؿ       ا٣ِق:

 َؿ  وملّٖ ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن.

َوأُّ توووَرَاز ٌدددؿ انتهدددلمؽت ايُددد٢ٖ ِـهدددك اا ، لددد ق ازددد ؾت ط     ايجددد ؤ :

ُت ّّ ّٕس  .(2)صمَصءيُّبََُّت

إاُدد   انتهددلمؽت  دد يتءّٙ ِارتًددٓٗ لددي اا، ِإدتٍدد ؾٌن     ايج يددح :
 ِعم قٖ ا٣ق   فهكُ  هىي ايتءّٙ ِا٧نتغ  ق . وت عمل ؾٖ اا 

ِلدد  وت ٌددفُ ايزمدد قٖ لددي  نددمل ب ٧نددتؿالٗ اذتٓدد ٖ، ِؾعددع ا٥عدد ت       

َوأَُّ َمَيووَ َغةت  ومَضََء ِّووَرَث وورءَ  مَ ووممَخَََُّّٕووهتَي َكوو ٍَّْ َِّرَََََانتٍلكددٗ عددي ايىدد ى ، لدد ق ازدد ؾت ط   

                                                           

 .119نّقٖ  ق عمكاً  (1)
 .14نّقٖ طَ  (2)
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ََووووَّٖ  َاووووكًَََّوي ووووَؤ تَ ِّووووُءَََ ََْاووووساطَخَُّّٕووووََأُّ ََوووو ُّه ََوخَّٕ ََ مََّٗووووَممَََ َ طقاووووطَ ََووووَّٖفُّ  تسَفُّ

َُمَعََيَم َّٖ ُِّتريّٖ  .(1)صفُُّّٕطٍَِّأَُّلطف ََق ََُّ َِّرََق

 غكِز انتهلمؽت يلى ى ، ِادتّاب لي ِدُّ : ايكا ع :
يدددٓو لدددي لءدددتض يكدددكُ ايك ددد ق يلمهدددلمؽت، ِعٓدددَ سذدددٗ      ا٣ِق :

  غكٙ عل٘ ايك  ق، ٌِّ نملص يىمِق ايزفاب  ٍن.
سددص ايك دد ق يلمهددلمؽت إفتدد  ٌددّ  هددملص ايدد لؽ     انتدد وع لددي   ايجدد ؤ :

ايدددفاأ عىدددؿ ايك ددد ق، ٌِدددّ ا٧َدددكاق علددد٘ ايك دددك، ِا٧ل لدددٗ علددد٘         
 انتز َٔ.

ختلددف ايك دد ق عددي ايتددؿ ك وت ا٥ْدد ت ايكّوٓددٗ ِلزذددمات        ايج يددح :

 . (2) صَوطِِّتَ ََق ََُّ ِّ ِّمَتهَّٕرَفُّه َرَ ََُّيةّّ ُّه مَ ا٣وملٓ ٚ، ل ق از ؾتط

 ددددح ايك دددد ق ِقاٚ ايددددؿوٓ  ِلْىتٍدددد ، ِعددددؿه إَددددغ ٍٛن    ايكا ددددع :
ي٨وددفاقات َِددّت ايزءددن، إـ دزددن اا عددم ِدددن ايزءددن قندد١ّٺ ـاآدد ٺ    
عىدددؿ ا٧وهددد ً ْلدددض علٓدددَ   ٧قتددد ً، ِْدددؿعُّ يلتهدددلٓن   يزملّؾْدددٗ ا عدددم  

 ِدن.

َوخَّٕ َ ُّووطَلَضََُّوواََُّت َّّكيُّعت ُّوو تَخّٕطٍّووٌَََََِِددن ايزءددن لددي عمّلدد ت لّيددَ ازدد ؾتط     

ََْكووََُّٖ َاووس م َََََّٖلووطَتٌِّ فُّووَُّٕ مََيوومءَي  ه ََوَطةَُّخووف َفتَووهتَ تووَ َََ*َََشوو امَ تووَ ََص َّّصووطلَّٖ تووَ َ

َت تيَ  ْتوووَِفُّ ُّْ وووممََُّوووه ََيوووط ، ادتدددّاب  ً ايزءدددن ددددمٚ لدددي غلدددا  (3)صض و

ا٧وهدد ً ، عٍددّ  يددٗ  ايتمٓٓددم  ددؽت ا٣يددٓ ٚ، ِلّْددع اي ٍددن ِا٧نددتذ  ٗ ،    
 نتدد : لدد ق  ايهدد٢ه علٓددَ يملدد لكٌِددّ ١ ْتزدد ق  لددع لدد  ِقؾ )عددي ا٧لدد ه ا  

                                                           

 .3نّقٖ ٌّؾ  (1)
 .87نّقٖ ايتّ ٗ  (2)
 .28-27نّقٖ اذتذك  (3)
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َ  اا غلا َ  لد ق  ثدن  ايزءن  ندتىٶء َ  لد ق  ثدن  ع لملدن   لملدن : يد عد ؾ ك    ؾ دك : يد
 ١ِ لىدد  إيددٔ  سددص ٌددّ غلءدد  غلءددن لدد  ِد٢يددٔ ِعماددٔ: لدد ق ثددن

 ِإْددد    وٍددد٘ ِإْددد    لدددك، إْددد   إودددٔ  لددد   سدددص، عدددٓمي إ١  هملتددد 
 ،(1)( ثٓص ِإْ    ع لص،
 لشدد   ؾ١يددٗ اذتددؿْح علدد٘ إنددتء٢ق ايزءددن  ُدد ٗ غ َددٗ ِيدد ً       

 وت ع ي ا٧وً ٚ ِارتلا .
هتددص عمددك  ددي   ِ غددكز ا ددي عهدد هك عددي نددلٓم ً  ددي ْهدد ق لدد ق :     

 ارتٶ ب إؾت هزص ا٣سمل ق  ً اغى ئ انتى لق .
 . عكتص إيَٓ ْ   لري انت٠لىؽت إوَ  لغى   ً ا٣يٓ ٚ ادتمزن 
 . عء ق ايهػ ٚ :  قْؿ ايٓمي 
 عء ق سهي ارتلا :  و  لز  . 
 ِل ق ادت  ٚ :  قْؿ اذتذ ل . 
 عء ق اي ءك :  و  لز  . 
 ل ق ايمل ى :  قْؿ ايً ه . 
 عء ق ايهٓف :  و  لز  . 
 ِل ق ايزلن :  قْؿ ايزكا  . 
 عء ق ايزءن :  و  لز  . 
 :  قْؿ لُك .  ِ٘ل ق ايغى 

 عء ق ايفق :  و  لز  .
عددد غى يى هددد  ْددد   لدددري انتددد٠لىؽت ، علمددد  ِقؾ ايكتددد ب علددد٘ عمدددك    

 .(2)ل ق: ايزكا  إـً ، ع يزكا  إـً

                                                           

 .1/12ايك وت   (1)
 . 1/180ايؿق انتىجّق  (2)
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ِايزءددن وزمددٗ ، ِسذددٗ وت  ٌلٓددٗ ا٧وهدد ً يلػ٢عددٗ ِاكاددص ادتددماٚ        
 عل٘ عزلَ ثّا  ٺ  ِ عء   ٺ ِْتُف   لّق :

 إوَ لؿاق ايتكلٓف. ا٣ِق :
 ايىّأٌ.ِ ٓ ٗ ايزءن الءٔ ارتٶ ب   ٣ِالك ِ ايج ؤ :
 ايتمٓٓم  ؽت اذتا ِايمل طن. ايج يح :
ايزءدددن ددددٌّك لددد ٛن  فااددَ، ِل ددد ق  وت عزلدددَ، زتدددكؾ عدددي   ايكا ددع : 

 انت ؾٖ ِستلَ ايك ى.
 ِلٓن  وَ لّٖ وت ايءلص اءتٓٔ ايتمٓٓم.

ٌِدددفا ايَّدددف يدددَ هّودددَ قيدددشٗ لمل قهدددٗ لدددي و دددؼ ايدددكِع ِلددد ؾٖ   
 اذتٓ ٖ وت ا٧وه ً.

 ٖ ِطملٓزٗ.ِل ق  زض اي ٢ن ٗ  ً ايزءن ل ؾ
 ِلي َؿ  إقت ً انتهلمؽت غلّ للّ ٍن لي ايغن، ِعَٓ  لّق:

إودددَ  ددد ب ي دددّل انتددد٠لىؽت  ددد ي ٢ع ِايملءددد ٚ ، ِلدددي إعذددد ل     ا٣ِق :

 (1) صم ّّوووَ أََّّتطَيووورَّٕضٍََّووواَُّمَّٗوووُتسََل ُّوووََََِّايءدددك ً  ً  ِق  ْدددٗ وميدددن لىدددَ ٌدددٔ ط   

 ِازا ايءكاٖٚ ايتؿ ك ِايت ءَ ِايتزلن ِايتؿاقى . 

ُت ّّ َّٕمَ ّٗوووهتََإودددَ   عدددح ي٨وًدددغ ق  دددفهك اا، لددد ق ازددد ؾتط   ايجددد ؤ : أُّ ََُّتووو

 .(2)صَ ََّّّكئت َُّمَّّ ِّ ِّمع 

عٓددددَ ؾعددددّٖ يلىدددد ى دتددددا ايُدددد ذت ت حبهددددي ايهددددمن    ايج يددددح :
ِإدتىددد ب اي لدددن ، عٍدددّ لملدددٓض ـااددد ٺ ِ ثدددكاٺ ِ يدددؿُ لملشددد ٺ ايًدددك  ، لددد ق  

 .(3) صخّٕ ءَمَشٍَّ  ََُُّّمِّ ٌّّرََقمتٌَراز ؾت ط
                                                           

 .1نّقٖ ايزلا  (1)
 .28نّقٖ ايكعؿ (2)
 .13نّقٖ يءم ً  (3)



 277ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

 .(1) صلََََ َأِّ ءَ إوَ ي ٌؿ عل٘  لّ  انتهلمؽت لكاملٗط ايكا ع :

 : وت   ب اي ءَ ايزءن يك  ايتكلٓف . ارت لو 
 ِعتتمن سكن ايزءن غُّّ س ق ايهلن ِاذتكب ِدٌّ ٺ:

 : ْؿق  ايزءن   ذتهي ايفاأ يلهلن . ا٣ِق
 : ْٶمع ايزءن   ذتكب ِايءت ق ِحتءٓا ايغ ْ ت  ّانٶتَ .ايج ؤ 
 ١ ؾغن يلزءن وت له يٗ اذتكب ِايهلن .: ايج يح 

ِايُددشٓض ٌددّ ا٣ِق ، عمددي عٓددن اا عددم ِدددن علدد٘ ايىدد ى  ً       
 دزن ايزءن ؾاعٓٗ يلهلن ، ِ كلغ ٺ ؾًِ اذتكب ا٧لتت ق .

ِايددّسٔ لكاملددٗ  مسدد٘ لددي ايزءددن ٣وٍدد  َددلٗ ارت٢عددٗ  ددؽت اا عددم       
اكددًّ ِدددن ِايىدد ى، ٌِددن عتتدد ز ايىدد ى ايىملددّٖ دتددف ٍن يزملدد ؾٖ اا  ه    

 ايك  ْٗ   ٥ْ ت ايكّوٓٗ ، ِاي ٶكٖ ، ادتّاب ٌّ ا٣ِق .
يددددفا  زددددح اا عددددم ِدددددن ا٣وملٓدددد ٚ نتىددددع ا٧لتتدددد ق ِايمدددددك عددددي   
ا٧قٌدد ب ، ِهدد ً ايددى  ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن ْ ٍددك ايُدد      
علددد٘ إْدددفاٚ ايك ددد ق يدددَ ، ِي قتدددن إؾت ايغدددن  ِ ايغدددؿق ، ٌِدددن التىددد مل    

يددَ ِنددلن عددي ايغددمِ لددي لُدد ؾْا لّيددَ ازدد ؾت     ايددى  َددل٘ اا علٓددَ ِ  

 ادتّاب وزن . (2) صَوخّٕطءاَََُُّّْ ََل  ََِِّّّٖقمتَرّٖط

هتددد  قتلدددٔ علددد٘ انتهدددلمؽت ِانتهدددلم ت إاملددد مل وٍذدددَ انتملددد ق  وت حتءٓدددا 
 ايهلن اجملتمزٔ وت  قد ٚ ا٣ق  . 
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 سٍُص َيَاعَُِّّمَطاُّط لبْٔٛ
هلددٍ  وت  يءددؿ ِقؾ ي دد  )ْهدد يّو ( وت ايءددك ً متددو عًددكٖ لددكٖ ،     

غٶددد ب يلدددى  ستمدددؿ  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن يملٓددد ً لهددد يٗ ٌِدددٔ  
 إضتُ ق ايه٠اق ِطلص ايزلن ِاي ء ٌٗ   يكت ب ِايهىٗ ايىملّْٗ .
 ِِقؾت نتٗ لىٍ  وت  ْ ت لتذ ِقٖ لي نّقٖ ايملءكٖ ٌِٔ :

َََِ َمم تَوووف ََت سءوووََََ: لّيدددَ ازددد ؾت ط  ا٣ِؾت طَََّّٕيَاوووعَُِّّمَطاََُّقوووَ َمرُّهت ّٗووو تَ ِّوووََُهتووو

ٍَّوََُّووَََ َمَِّّتوو ََُّتووعَُّ ََ ووعّّ  ممَمَِّّ َ وومَ َ تووَ َ ِّه مضَّٕهووطَوََُّ توو ءَمَِّّتوو ءََ ووَ َم ء ُّووَََََََََ َٓوو َومَّّ

ٓ مَ   .(1)صَوأّّ  ممَمَِّّ َ مَ َ تَ َأَََُّممَتَهطََوم ء ِّممَمَ ّٗهََََُّْ ّٗ َِّرَ  ةّّ ت

أُّطةُّ ّّووو  َرَ توووَ َلَََووو َََّٖيَاوووعَُِّّمَطاََُّ وووطَ مَي سةت ِّووومَ َ ِّوووَََُ وووَط: لّيدددَ ازددد ؾت ط ايج وٓدددٗ

فُّ ت َّّممَتوووَ َي ََّٕومرُّ ّّووو ََتنَيََومََََّّ وووطَ َََومََّّكَاوووط تنيََّٕومََووو َّٕمَاءوووِتَََّٕوَ وووطََ ةَّّْ ِّوووممَََََََ

 .(2)ص تَ َلَََ َّٖفُُّّٕ ءَمَ ّٗهَََتهتََق تٌَر

َٓووَ م َّٕ تَ ووطلَّٖفتَووهتَ ِّووََُ تَ ووََ: لّيددَ ازدد ؾت ط ايج يجددٗ طٌلَفتَووهتَ ُّووِترٌيََيَاووعَُِّّمَطاََُّقووَ َمَشءووَه َّٕمَّّ

َٓووَ م ََّٕوخَّٕلووَ مّ َأَُّه تووهتَ تَسووه َأُّ َِّّوو  َقتَسووَ َمَ ّٗووهتََومَََََّّ ُت تَمَّّ ةتَ َسوو ََِّوَصوو ٌََّقووَ ََيووِتََّٕمَ ّٗووهتََو ِّةّّوو ٌََتووهتََومََّّكَاوو

َْ ءووووَََيوووو  سُّو َِّرََقووووَ َستيووووست َِّرَخَّٕ ََ أُّ َِّّوووو  َ تووووَ َمَّّ َُّ ووووََّٕو ََُّيَ مَِّوووومَ َي  ُّووووط ت ِّمَط َِّرَ

َِْتَُّّووَفَأَُّقَكووطَِّه َرَََََََََََمَيووَ َُّّ طق ممََوَ ووَ ََيَ َ وو تَسَ تووَس َِّرََقووَ َستيستووهتَفََُّك ووَفََوه ووَمَ ُّووطفتٌ َفُّعِّوََُّئتوواَُّ

َٓطع َمَسءطضَّٕه َرَفتََهطََلطَت  وَ   .(3)صفتَِمَ ُّطَََطََومطلتَ بتََوأِّوََُّئتاَُّأَُّص
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 ِّوووََُفتَهَّٕكوووطَخَّٕثوووٌرَ ُّوووِترٌيََََيَاوووعَُِّّمَطاََُّقوووَ َمََّّخَكووو ََّٕومَّّكَََاتووو َّٕ: لّيدددَ ازددد ؾتط ايكا زدددٗ

ََُتاَََََََُّ َوَ َسوووطفت  ََت سءوووطَََّّٕوخَّٕثك ه َكوووطَأُّ َِّّووو  َ توووَ ََطةّّْتهَّٕكوووطََوَيَاوووعَُِّّمَطاََُّ وووطَ مَي سةت ِّووومَ َ ِّوووََُمََّّْةّّوووَمَ ُّووو

 .(1)صي ٍََِّ  َمَ ّٗه ََُّ َِّرَمطَيط تَََُّْ ّٗ َِّرََ َ ةُّ ّٗ  وَ 

َومطلتوووووَ بتََوَيَاوووووعَُِّّمَطاََُّقوووووَ ََفتوووووَِمَووووو ُّطَََطَ: لّيدددددَ ازددددد ؾت ط ارت لهدددددٗ

مََََّّ ووطَ ََ ِّووََُخَّٕصوويُّهٌََُّه ووَرَلَََووٌ ََوخَّٕ َ  َخووطَتَِّّمه َرَفُّووَُّٕلَممط  َِّرََومَ ّٗووه َيََْ ُّوور َمَّّك ةّّاتووَ َ تووَ ََََََََََ

َْ تٌَر ًَطَََمَ ّٗه َرَُّقَسَ  َِّرَخّٕ ءَمَ َّٗهََق ّٕيٌ َ  .(2)صمَّّك َص تحَّٕوَََُّمَ

َّٕ ِّووووََُه ووووَمَأُّ ا َفُّووووطَقَ  َِّّٕممَمَسٍَّاووووطََََََََوَيَاووووعَُِّّمَطاُّ: ط ايه ؾنددددٗ ٓتووووَ َقووووَ َمََّّك

َْ ءوووَََيَّّّه وووَ َ َفُّوووَُّٕ مََ َُّّهءوووَ َ َفُّوووعّّ  مه  ءََََََََ ََّٕو ََُّ  ّّ ََ ووومه  ءَ ٓتوووَ فتوووَِمََّّك

ٓت َُّمَّّك َ َُّّهٍّ ّٕيَ  ٓت َُّمَ ءمءمَتنَيََوي  َََْ  َأَُّ َ  َِّرَمَ ّٗه َخّٕ ءَمَ َّٗهَي   .(3)ص تَ َ

( ندددملع لدددكات وت ندددّقٖ ايملءدددكٖ َيَاوووعَُِّّمَطاُّايءدددك ً ِقِؾ )عمدددي إعذددد ل 

 اتزلا هلٍ    ٣سك ه ايًكعٓٗ.

َٓوووَ م َّٕ تَ وووطلَّٖفتَوووهتَ ِّوووََُ تَ وووطٌلَفتَوووهتَََََِْدددؿق لّيدددَ ازددد ؾت ط  َيَاوووعَُِّّمَطاََُّقوووَ َمَشءوووَه َّٕمَّّ

َٓووَ م ََّٕوخَّٕلووَ مََََََ ُت تَمَّّ ّ َأَُّه تووهتَ تَسووه َأُّ َِّّوو  َقتَسووَ َمَ ّٗووهتََََ ُّووِترٌيََوَصوو ٌََّقووَ ََيووِتََّٕمَ ّٗووهتََو ِّةّّوو ٌََتووهتََومََّّكَاوو

َْ ءووووَََيووو  سُّو َِّرََقوووَ َستيووووست َِّرََََََََ َومَّّةتَ َسووو َِّأُّ َِّّووو  َ توووَ َمَّّ َُّ ووووََّٕو ََُّيَ مَِّووومَ َي  ُّوووط ت ِّمَط َِّرَ

َِْتَُّّوووَفََ خَّٕ َمَيوووَ َُّّطق ممََوَ وووَ ََيَ َ ووو تَسَ توووَس َِّرََقوووَ َستيستوووهتَفََُّك وووَفََوه وووَمَ ُّوووطفتٌ َفُّعِّوََُّئتووواَُّ
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َٓطع َمَسءووطضَّٕه ووَرَفتََهووطََلطَتوو  و ََََََََأُّ علدد٘  (1) صَقَكووطَِّه َرَفتووَِمَوو ُّطَََطََومطلتووَ بتََوأِّوََُّئتوواَُّأَُّصوو

 ً انتهددلمؽت ؾغلددّا ا٧ندد٢ه ِ دد ْزّا قنددّق اا َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ        
ِندددلن  ددد يىٶا   يًدددٍ ؾاؽت ِإقاؾٖ ايت ءدددَ وت ايدددؿْي ِايزمدددن   سكددد ه      

ِغددمِ ٌِذددّه إ١ إستمدد ق ايددؿع مل وت    ايًددكْزٗ ، ِيددٓو وت ايملٓزددٗ لتدد ق    
 ا٣يٍك اذتن لي ايهىٗ .

يدددفا  ٓىدددن ا٥ْدددٗ  عددد٢ُ  ددد ً ندددىػٓٗ ايءتددد ق وت ايًدددٍك اذتدددكاه عىدددؿ 
 َؿِق  لن ِازؿ لي انتًكهؽت لي ِدُّ :

 : ايُؿٮ عي نملٓن اا . ا٣ِق
: ايك ددك  دد ا عددم ِدددن ،ِا٧يددكا   ددَ نددملش وَ يءّيددَ ازدد ؾت    ايجدد ؤ 

 ص.َو ِّةّّ ٌََتهتط

: ا٧ندد ٖٚ إؾت سكلددٗ ايملٓددن اذتددكاه ، هتدد  ْددؿق علدد٘  ً اا      يج يددح ا
 عم ِدن ١ ْكْ٘  تزٶٓن ايملٓن اذتكاه ِوُص ا٣َى ه عَٓ .

ِلدددي لزذدددمات ايدددى  ستمدددؿ َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن إوًدددغ ق  
انتهددلمؽت ِانتهددلم ت  ددت٢ِٖ ايءددك ً ِايتددؿ ك وت انتٓدد لؽت ايءؿنددٓٗ ي٦ْددٗ     

 ستمددؿ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عددي  لددّق      ايءك وٓددٗ ، ِ هدد٠اق ايددى   
 ايؿْي ِايؿوٓ  .

ِلدددع  ً ايدددى  َدددل٘ اا علٓدددَ ِ يدددَ ِندددلن هددد ً ْتلءددد٘ غدددمِات    
انتًددكهؽت ضتددّ انتؿْىددٗ ، ع وددَ ظتٓددص ايىدد ى عددي انددٜلتٍن ، ٌِددفُ ا٣دّ ددٗ  
يددزملٗ لددي ايددّسٔ ، ِهدد ً عتددفق لددي اي تىددٗ ، ِلددي لزذمااددَ  وددَ ١ عتددفق  

لددي اي ددؼت ايدد  املزددؿ ايىدد ى عددي ـهددك اا وت  غددك   لددي اي تىددٗ ايءكْملددٗ  ددن  
ايملدد ً ، ِاءددكب ايددى ؼ وت ايُددّق ، ِاُددّّ سددؿْح سفْ ددٗ ، لدد ق     

ٗٯ      ايًٓدددككٕ ) ٩ِابٲ  ٯ يٹكٸّعٷددد ٩ِغٷلٷدددن٫ ايدددؿٱ  ٷلٹمل٩لٹى٩ددد  ل٩دددع٩  ٷ ٯدددٔ ل٪ّن٩ددد٘ لٷددد عٯلٯؽت٩ 
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٩ً يٷى٩دد  عٷءٷددؿٯل٫     ـٯ ٩َدد سٯص٭ يٯددٔ  ٷ ٩دد  ل٪ّن٩دد٘ عٷدد ٷ ٩ِ ـ٩و٫ن٪  ٷو٩دد   ٗٷ  ٩دد هٯك٬ا  عٷ ن٫ددت٩ ٹ ى٩  ايٹكٸّعٷدد
ـ٩ا لٷ ل٩دددن٫ ايهٲدددّ ٪     ٩ُدد سٯملٯٔ إٽوٵدددٔ ؾ٩اغٯدددن٭ ايٹم٩ه٫ددذٯؿ٩ عٷدددإٽ ٩ٍددد قٽ عٷءٸلٹدددن٪ يٯ لٯددي٫ ايىٱ

٫ٓ ٷ  . غ٩ك٩د٫ن٪ إٽيٷ
ٍ٪ن٫      ٚ٪ِن٪ددد ٗٻ هٷ ٷوٱم٩ددد  لٸٶٯز٩دددن٫ ق٪ َٯ س٩لٹءٷددد ـ٩ا عٯٓددد لٷددد ق٩ عٷدددؿ٩غ٩لٹن٪ ايٹم٩ه٫دددذٯؿ٩ عٷدددإٽ

٩ً إٽيٷدد٘ س٩ددؿٯْحٯ ق٩د٪ددنپ لٷدد ق٩   ٩ٚ ق٩د٪ددن٭ عٷءٷدد ه٩    ٩ْه٫ددت٩مٯز٪ّ ٍٽن٫ لٷدد ق٩ عٷذ٩دد  ٫ٓ عٷءٸم٫ددن٪ ع٩لٷدد
ٕٴ  ٷو٫ددن٩ لٷدد ق٩ لٸلٹددن٪ و٩ز٩ددن٫ لٷدد ق٩ لٷددؿ٫    ٫ُددكٽ ٩ٌددف٩ا لٷدد ق٩  ٷ ٩ إٽيٷدد٘ د٩ى٫ملٯددٔ لٷدد ق٩ لٸلٹددن٪ ل٩ددي٫ 
ًٽ لٷدد ق٩      ٗٸ  ٫ددي٪ ايٹ٩ٓم٩دد  ٫ْ ٷدد ٩ٌددف٩ا س٪ف٩ ٩ٌددف٩ا  ٓٳدد  يٷددن٫ ا٩ه٫دد ٷق٫ ع٩ددي٫  ٫ّ هٸى٫ددن٩ هٸّعٯ ع٩ك٩عٹددن٪ يٷدد

٪َ ٫ّت٪ لٯى٫دد َ٪      عٷددؿ٩و٩ ٩َددلٿ٘ ايلٿدد َٯ  ٩ً ق٩ن٪ددّق٩ ايلٿدد ٩ً ايىٱدد ى٪ ٩ْه٫دد ٷيٸّ ٩ْءٸددّق٪ هٷدد   ٪َ عٷه٩ددمٯز٫ت٪
َٯ  ٫ٓدد ٫ٓددك٩ يٷددي٫       ِ يددَ ع٩لٷ ًٱ ايٹػ٩ ٩ِع٩ك٩عٹددن٪  ٷ ًٱددكٵ  َ٪ ع٩ددي٫ اي ٩ِ ٷن٫دد ٷيٸ ٫ٓددكٽ  ٩ِن٩ددلٿن٩ ع٩ددي٫ ايٹػ٩

٩ْدد    ٫ٓددكٽ ي٩ددكٴ لٷدد ق٩  ٩ٌددف٩ا ايٹػ٩ َٯ  ٷ ٩ز٫ددؿ٩  ٩ْدد  ق٩ن٪ددّق٩ ايلٿدد ٗٸ ا٩ز٩لٿددن٫ ٩ْه٫ددملٯءٷىٯٔ لٸلٹددن٪  ٫ْ ٷدد   س٪ف٩
٩ٌدف٩ا              َٯ  ٷ ٩ز٫دؿ٩  ٩ْد  ق٩ن٪دّق٩ ايلٿد َٯ ث٩لٷد خ٩ ل٩دكٱاٰت لٷد ق٩ لٸلٹدن٪  ٩ِااٱملٯدع٫ ل٩د  عٯٓد َٯ  هٯت٩ ب٩ ايلٿ
٩ْدد              ٰٚ لٷدد ق٩ لٸلٹددن٪  ٗٻ ع٩لٷدد٘  ٷلٹددف٩ا ٩ِد٩م٩ ع٩دد ٗٻ ع٩لٷدد٘ ؾ٩غ٩دديپ  ٌ٪ؿ٫و٩دد ٫ٓددك٭ لٷدد ق٩  ًٱددكٵ غ٩ اي

ٗٸ ع٩لٷدد٘ ؾ٩غ٩دديپ  ٍ٪ؿ٫و٩دد َٯ ايٹ ٩ّاهپ ع٩لٷدد٘  ق٩ن٪ددّق٩ ايلٿدد ٩ٔ لٷدد ق٩ يٷدد  ا٩ك٫دٯددع٪ لٸلٸددّب٪  ٷلٹدد ٌٯدد ل٩دد  
ٗٻ             ٫ٓدكٽ ي٩دكٴ لٷد ق٩ عٯت٫ى٩د ٩ٌدف٩ا ايٹػ٩ َٯ  ٷ ٩ز٫دؿ٩  ٩ْد  ق٩ن٪دّق٩ ايلٿد َٯ لٷد ق٩ لٸلٹدن٪  ٫ٓ ايٿفٯٕ هٷ و٩ن٫ ع٩لٷ
ٗٸ    ٫ْ ٷدد ٩ْدد  س٪ف٩ ٫ً ا٩م٪ددّت٩  ٩ِ ٷو٫ددن٩  ٷ ٩ّابٯ ايىٱدد قٽ  ٖٻ ع٩لٷدد٘  ٷ ٫دد ٩ٍدد  ؾ٪ع٩دد  ٫ٓ ٚ٪ ع٩لٷ ٩َددمٱ   ٪ٚ ٩ٓدد  ع٩م٫

ٍ٪ن٩ِ٫ ٫ً ا٩تٱملٯع٩  ٷس٩ؿ٬ا لٯى٫ ٫ٓك٭ يٷ ٷ لٯي٫  ٷ  .(1) ( ٷو٫ن٩ ع٩  ٴ ع٩لٷ٘ دٯف٫قپ غ٩
 ة ٚاحلط ػٍٝ اٌزٛثخٕدآ٠بد لسآ١ٔخ يف اٌ

ٓ ممََوَََءس ممَفُّعِّوََُّئتاَُّأُّ  مع ََق ََُّهَّٕرََوأَُّططَمَ ءمءمع َلّيَ از ؾت ط ا٣ِؾت : ُتيَ ََ طَ ممََوأَُّص ُّ خّٕ َّٗمَّٗ

ْتَر   .(2)صمَ ء

ٓت َُّمَّّك َ َُّّهٍّ ّٕيَ لّيَ از ؾت ط ايج وٓٗ : ٓت َُّمَ ءمءمَتنَيََوي   .(3)صخّٕ ءَمَ َّٗهَي 
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ََُهطَُّوَ َث ورءَََََََلّيَ از ؾت ط ايج يجٗ : ََََت ُتيَ َيَََْك ِّومَ َمَاُّوم خّٕطءَكطَمَ ءمَََ ََِّق ََُّمَ ّٗوهتََت ّٗو

َْ تَكاوطَََََي  مَ مَ َ تَ َ ُّ ّٕيَ َفُّعِّوََُّئتاََُّي  مع َمَ ّٗه َ وَََََُّاوَفَمَ ءمَََو ََََِّ*َق ََُّهَّٕرََو ُّوطَ َمَ ّٗوه ََق تَكاوطَ

ََْ ه َرَمََّّكَم  َ ُّطَلَخّٕطٍَِّ  َِوف َمطَ ََو ََُّ َََ َأُّ َْ َْ ءََخَّٕ مَ َت ُّٗتيَ َيَََْك ِّمَ َمَاءٍََّئط تَ

َُمَاطَأُّ ُتيَ ََيك م  مَ ََوه َرَ ِّةّٗطٌضَأِّوََُّئتاَُّأَُّقَ َ َططََُّه َرََق  .(1)صَتَكاطمَّٗ

ُتيَ ََي ءِتْ ومَ ََََََََلّيدَ ازد ؾت ط   ايكا زٗ : َومَ ّٗوه َي  ّٕيو  َأَُّ ََي  ومَعََق ُّوََ َِّرََوي  ّٕيو  َمَّٗو

 .(2)صمَشءَهَمم تَأَُّ ََ كتَ ِّممَ َََيََّْقمتَكاط

طءه وَرَخَّٕ َََوَ طَأَُّضَي َّّسطَ تَ ََضي ملَّٖخّٕ ََّٗتَ َُّّطلَََتوَُّٕ  َّٕمَ ّٗوهتَوََُّوَمَأَََُّلّيَ از ؾت ط ارت لهٗ :

ْتَكاط ََ  ومَمَ َّٗهََ مءمَاطََض ََطَ و َُّفُّطَيَ َغةُّ  ومَمَ َّٗهََومَيَ َغةُّ َََُّه َرَمَ ءي مل َََُّم  .(3)ص ُّ ُّك ممَأُّطةَِّاه َرَ

ٓ ممََومَقَ َصك ممََتطَ ّٗهتََوأَُّل ُّص ممَستيَسه رَََت ّٗهتلّيَ از ؾت ط ايه ؾنٗ : َخّٕ َّٗمَُّٗتي َََ طَ ممََوأَُّص ُّ

ََ امََقمتَكاط  .(4)صفُّعِّوََُّئتاََُّ َ َمَّّك َؤ تستنَيََوَيَمَفَي َؤ تَمَ ّٗه َمَّّك َؤ تستنَيَأُّ

فَُّكَ ََ طَعَ تَ ََََْ تَ ِّ ّّكتهتََوأَُّص َُّحَفُُّّٕ ءَمَ َّٗهََي  مع ََق ََُّهتَلّيَ از ؾت ط ايه  زٗ :

ْتٌَر  .(5)صخّٕ ءَمَ َّٗهًَُّةِّمٌضََض

ْتٌَرلّيَ از ؾت ط ايج لىٗ :  .(6)صأُّفُّيََُّي  مَ مَ َخَََُّّٕمَ ّٗهتََوَيَاَ َغةت  وَطه ََومَ ّٗه ًَُّةِّمٌضََض
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ُتيَ َي َؤ تس م َََت َيط تَسطَفُّ َََُِّييٌُّ ََق ََُّ َِّرَ َُّ َ َلّيَ از ؾت ط ايت نزٗ : ََطََ َُّمَّٗ َوخَّٕ مَ

ََْك َُّأُّطءه ََ َ ََقكتََُ تَس َِّرَ ََُهطََُّ َث رءََ طَعَ تَ ََََْ تِتََوأَُّص َُّحَفُّعُّطءوه ََضََُّ َِّرََق َََُّطةّّاتهتَمَ ء ي مَامََت

ْتٌَر  .(1)صًُّةِّمٌضََض

مَاءٍََّئط تَث رءََ طَ مَم تَ ََََْ تَهطََوَْ س ممَخّٕ ءَلّيَ از ؾت ط ايز يكٖ : َومَُّٗتي َََقكت ِّمَم

ْتٌَر  .(2)صضََءاَُّ تَ ََََْ تَهطَََُّغةِّمٌضََض

ث رءََي  مع َمَ ّٗه َ تَ ََََْو تَ ََتواََُّق ُّوَََ وَ ََيَشوطَ ََََََز ؾت طلّيَ ا اذت ؾْٗ عًكٖ :

ْتٌَر  .(3)صَومَ ّٗه ًَُّةِّمٌضََض

ٓاطََوَْلوَ ََلّيَ از ؾت ط ايج وٓٗ عًكٖ : ُ ط مَتهَّٕرََل َُِّّّممََقَكيََّْصطَت َوَْل  وَ َمَقَ َ فِّممََت

ْتوٌَرََيٍََّئاطََقَاََمَ ّٗه َأَُّ ََي  مَعََق ََُّهَّٕرَخّٕ ءَمَ َّٗهَ ََُ توَ َأَُّ وَممَتهَّٕرََصوَ  ُّ ََََََّْ*ًُّةِّمٌضََض ل و

أَُُّّوَرَيََْ ُّك وممََََ*  َُّّهٍّ  ه َرََو  َ  مَهّٕرَََتَهطََوَصوٍََّق ُّوََهَّٕرَخّٕ ءََصويَُّ اََُّيو ُّ ٌََُّه وَرََومَ ّٗوه ََيوكتٌَ ََق توٌَرَََََََََ

ْتَر   .(4)صأُّ ءَمَ َّٗهَه َمََي َُِّّ َمَ ءمَََ ََُّقَ َقتَِطستِتََوَيعّّل ُ َمَصءَ  ُّط تََوأُّ ءَمَ َّٗهَه َمَمَ ءمءمع َمَ ء

ٓ مَ َلّيَ از ؾت ط ايج يجٗ عًكٖ : َٓط ت  وَ َمَاءطعت مَ ءطعتِ م ََمََّّْطَت  وَ َمَّّ

َت  و ََ مَّّوووو ُّ ت  و َََتووووطَّّكََْ  وفتََومَسءووووطه مَ ََقوووو َّٕمَّّك َس ُّوووو ََََّٕمَ ءم تْ وووومَ َمَاءووووط

ٓ   وستَمَ ّٗهتَوَََشٍّ َّٕمَّّك َؤ تستنَي َٓطفتمِّم َََت  .(5)صَومَّّ

َت ّٕيَ ََلّيددَ ازدد ؾت ط ايكا زددٗ عًددكٖ : ٍََّومَّّك َهووط َُّ ُّووَ ََ ووطَعَمَ ّٗووه ََق ُّووََمَسءِتوو

َِْ مِ َفتََِيطَق تَم ُتيَ َم ء َّّْ َاَ بتَ تَ ََََْ تََ طَ ُّطَسََي ّٕي  َ ِّ ِّومع َفُّ ّٕيوَِّّٖ توَسه َرَث ورءََ وطَعَََََََومرُّطَصطضَّٕمَّٗ
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ْتوٌَرَََ َْ ءوََخَّٕ مََضوط َُّفََق ُّوََهَّٕرَََََََََ*َق ََُّهَّٕرَخّٕطءه ََتهّٕوَرََضَ وٌفََض ُتيَ َل  مةِّوممَ َوَق ُّوََمَثءيَُّثو تَمَّٗو

ْ ََِفََوَضط َُّفََق ََُّهَّٕرَأُّطةِّا ه َرََو ُّ َُعَُّ تَ َمَ ّٗهتَخّٕ َّٗخَََُّّٕهتَث رءََ طَعََق ُّوََهَّٕرََمرَُّض  ََتَكطََض سُّممَأَُّ َ ََُّ  ّّ

ْتَر   .(1)صَتََ  مَ ممَخّٕ ءَمَ َّٗهَه َمَمَ ءمءمع َمَ ء

َوأَُّ َمَيَ َغةت  ومَضََء ِّوَرَث ورءَ  مَ وممَخَََُّّٕوهتَي َكو ٍَّْ َِّرََ َ طقاوطَََََََلّيَ از ؾت ط ارت لهٗ عًكٖ :

ََ ُّه ََوخّٕ َََ مَََّٗممَفُُّّٕطٍَِّأَُّلطف ََق ََُّ َِّرَََْاساطَخَََُّّٕ َََّٖفُّ َََّٖ  َاكًَََّوي َؤ تَ ُِّءَ تسَفُّ أُّ

َُمَعََيَم َّٖ ُِّتريّٖ  .(2)صَق

خَََُّّٕهتَي َ يتََُمَاءَكطََََق ََُّ َِّرَلّيَ از ؾت ط ايه ؾنٗ عًكٖ : ضََء ِّرََث رءَ  مَ مَم َوَيط َُّم َّٕمَيَ َغةت  وَم

َُ ّٕ تنَييت  تَ َضمضامََوَي  .(3)صَ  َِّرَ ِّمءبَّْخَََُّّٕ ِّمء ت َِّرََو ََُّ َ مَََّٗممَ  

ََُهطََُّ َث ورءََ وطَ ممَََلّيَ از ؾت ط ايه  زٗ عًكٖ : ََََت ث رءَخّٕ ءَضََءاََُّت ُّٗتيَ ََقكت ِّممَمَاُّم

ْتٌَر ٓ ممَخّٕ ءَضََءاَُّ تَ ََََْ تَهطَََُّغةِّمٌضََض  .(4)ص تَ ََََْ تَ ََتاََُّوأَُّص ُّ

ٓاطَفُّعِّوََُّئتوواَََُّلّيددَ ازدد ؾت ط ايج لىددٗ عًددكٖ : خّٕ ََّٗ ووَ ََ ووطَعََوَْ ووَ ََوَقكتووَََُصووطَت

ًَََئاط َُسء ََُّو َُّي مّّ ُّك مَ َ  .(5)صَيَ ل  ِّمَ َمَّّ

َْاوطَأُّيَُّهوطَمَّّك َؤ تس وم ََََُّْ ّٗ ِّوَرََََََََلّيدَ ازد ؾت ط   ايت نزٗ عًكٖ : ََكت َو  مَ وممَخَُّّٕوََمَ ّٗوهتَ

ٓ مَ   .(6)ص  ةّّ ت
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ٓاطَفُّعِّوََُّئتاَُّي َِ ٍّل َمَ ّٗه َلّيَ از ؾت ط زًكًِ :اي َََُقَكيََّْصطَت خّٕ ََّٗ َ ََ طَعََوَْ  َََوَقكت

ْتَكاط َض ََْاَسط َََو ُّطَ َمَ ّٗه ًَُّةِّمضاَم ٓاطَفُُّّٕطءه ََي  مع َخَََُّّٕمَ ّٗهتََ*يٍَََّئط تهّٕرََ َََُصطَت َوَ َ ََ طعَََوَقكت

 .(1)صَ َ طَاط

ٓاطََلّيددَ ازدد ؾت ط : اذت ؾْددٗ ِايزًددكًِ فُّعُّ ءووطََ ووَ ََ ووطَعََوَْ ووَ ََوَقكتووَََُصووطَت

ٓتنَي  .(2)صفََُّْاََأَُّ ََي ِّمَ َ تَ َمَّّك ةّّ ت

ًَ تي تَمَّّْت ُّطعتَ تسَمَََّّٗملَّٕلّيَ از ؾت ط ايج وٓٗ ِايزًكًِ : ُءَط تََو ُّطَتَّٕمَ ءَمعتَ ًُّطفت َّٕمَ

 .(3)ص َُّخََُّّٕهَخّٕ َّٗه َمَخَََُّّٕهتَمََّّكصتري 

َْمََُّوه ََََََلّيدَ ازد ؾت ط   ايج يجٗ ِايزًدكًِ :  َٓكت ِّومَ َمََّّْوَ َوََوَ وَ َ ُتيَ ََي مَّٗو

ُتيَ ََْ س ووممَضََءَسووطََويتووََْفَ ِّووُءَََ ََٓكوو تَضٍََّهّٕووَرََوي َؤ تس ووم َََتووهتََوَيَاووَ َغةت  و َََت ّٗوو ٓ م َََت ي َاووٍِّ

ََْك ََّْوقت ّّكاطَفُّطًّّةت َََت ُّٗتيَ ََ طَ ممَ َََََِض ٓتَرًَّٕ َُ َُمَعَمَّّ َِْ ممَيَِتَ ُّاََُّو تهَّٕرََق  .(4)صَوم ء

َوه وَمَمَّٗوُتسََي َِّّوُ َمَ ءمَََو ََُّقوَ َقتَِوطستِتََويََْةِّومََََََََلّيَ از ؾت ط ايكا زٗ ِايزًكًِ :

 .(5)صَقَ َمَاءٍََّئط تََويََْ ُّر ََ طََ ةَّّْ ِّمَ 

ْاطََيطأُّيَُّهطَمَُّٗتي َََْ س لّيَ از ؾت ط ارت لهٗ ِايزًكًِ : مَم  مَ ممَخَََُّّٕمَ ّٗهتََ مَََ ََّْطص م

َٓ تَهوطَمرَُّطَهوطض َََ َُ ّٕسَ تَ ََ  ََسءطَ ََ  َقَاََضََُّ َِّرَأَُّ َي  ُّةمَ ََقَس َِّرَيٍَََّئط ت َِّرََوي َ لت ُّ َِّرَ
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ََََوَََ َأَُّيو تيهََََََّٕ ُتيَ ََْ س وممَ ََْوه َط ومض ه َرََيَاوَْ ِءََومَّٗ َرَوََتعَُّيَكوططتهَّٕرَََيَمَ َ َُّي َخ ّٕسَمَ ّٗه َمَسءِت

ََََِ ُّ تيٌ  ًَ  .(1)صَي ِّمَِّمَ َضََءَسطَأَُّ كترََََُّسطَط مَضَططََومًّّةت ََََُّسطَخّٕطءاََُّق ََُّ ٍَِّّ

ََٓكوو تَضٍََّوواََُّومَيووَ َغةت َِ َخّٕطءووه َ ُّووطَ َلّيددَ ازدد ؾت ط ايه ؾنددٗ ِايزًددكًِ : فَُّاووٍِّحَََت

 .(2)صَ مءمَاط

 اٌزفسريثبة ٚاحد ِٓ يف  ػدح ِال٠ني ِٓ اٌؼٍَٛ

اذتمددددؿ ا ايددددفٕ دزددددن هلمدددد ت ايءددددك ً حتددددٓ،   ي٢لتىدددد ٌٔ لددددي  
ايّلددد ٛع ِا٣سدددؿاخ ، ِعلّلدددَ اتذدددؿؾ وت هدددن للددد ً علددد٘ ضتدددّ ـاادددٔ   
ِعكْددٔ، ِعٓددَ يدد ٌؿ س ْددك علدد٘ إعذدد لُ، ِلددي ايددفاأ إنددتػكاز        
ايددفغ ٛك ايزلمٓددٗ لددي هلمدد ت ايءددك ً ِلددكاٖٚ ايُددلٗ  ددؽت  ْ اددَ ِه وٍدد  هىددم 

ايزلمددد ٚ ِايملددد سجؽت يلغدددّّ وت غماٛىٍددد ، ِلىٍددد  علدددن )ندددٓ        ْدددؿعّ 
ا٥ْددد ت( ايدددفٕ  نهدددتَ وت ا هدددريٕ )لزددد ي ا٧قتددد ً( ِْتىددد ِق ا هدددريو    

هتدد  اءددؿه علٍٓدد  ِلدد      ستددن ايملشددح لددع ا٥ْدد ت اجملدد ِقٖ  دد      َددلٗ ا٥ْددٗ
ندددملءٍ  ِوت حبجىددد  ارتددد قز وت ايت هدددري علددد٘ عٓددد٢ٚ اذتدددّلٖ ايزلمٓدددٗ وت     

سىدد  لًددكِمل انتزىدد٘ ا٣عددن يزلددن نددٓ   ا٥ْدد ت       ، طك ايىذددف ا٣يددك  
 : ٌِّ عل٘ لهمؽت

ْدددتن ايملشدددح وت َدددلٗ ا٥ْدددٗ ايءك وٓدددٗ  ثىددد ٚ ا هدددريٌ   آْددد ت     : ا٣ِق
َِْ ووو  ََوخّٕيءوووط َََُّايءدددك ً هلدددٍ  ، عددد ـا هددد ً ايت هدددري غتدددتِ لدددج٢ٺ  آْدددٗط       خّٕيءوووط ََُّط

ْددتن ايملشددح  ُددلتٍ   كددن  ْددٗ لددي  ْدد ت ايءددك ً ،  ْددٗ         ،(3)صَطَاوو َْتني 

 ٌّ:زؿ  ْٗ ، عٓكًّ زتمّمل  عكاؾ ٌفا ايزلن  
 6236 x 6235 =460 ،881 ،38÷2=19730ظ440ظ 
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ِاتذلدد٘ وت هددن علددن لددي ٌددفُ ايزلددّه إيددكال ت لك وٓددٗ اددىري ؾقِب       
ايهددد يكؽت، ِاكدددًّ لى ندددملٗ ي٨قاءددد ٚ ِايتّعٓدددا وت  لدددّق ايدددؿْي ِايدددؿوٓ  
 ِؾِاه ِسدددؿٖ انتهدددلمؽت، ِاز ٌدددؿ هلمددد ت ِ ْددد ت ايءدددك ً ِانتىدددع لدددي     
حتكْ دددَ. ِوءدددّه وت اي ءدددَ   نتشٓددد ق ايىُدددّّ انتتزلءدددٗ   نتّْدددّمل ِاً 
ه وددن وت  دد ب  غددك، همدد  يددّ  نددتؿق علدد٘ لهدد يٗ وت ايُدد٢ٖ ِلءددؿل اٍ      
لددي  دد ب انتّاقْددح ، ِضتددي وت علددّه ايءددك ً ِا٧نددتؿ١ق  ددَ حب دددٗ إؾت      

 .ادتمع  ؽت ا٥ْ ت ا هرياٺ ِا ٢ِْٺ٬
وٓددٗ  آْدد ت لتزددؿؾٖ لددي ايءددك ً  ايُددلٗ انتّْددّعٓٗ ي٦ْددٗ ايءك   :ايجدد ؤ

ْكددًّ ادتدد لع  ٓىٍدد  لّْددّمل  ِ سكددن شتُددّّ، ٌِددفا ايملدد ب يددٓو يددَ    
ً سُددك  ِ ازددٓؽت  ددن ٌددّ لى نددملٗ ي٨نددتىمل   ِا نددٓو يلزلددّه لددي ايءددك    

َََِ، ل ق از ؾت ط ًَ  .(1)صَوَط ءََّّسطََق ََُّاَُّمَّّ تَ طَعَ تَََِططاطََت ٍَِّّ

ايددؿِق ا٧ندد٢لٓٗ ِايزلمدد ٚ   ِعتتدد ز ٌددفا انتًددكِمل ايزلمددٔ إؾت  ددفق     
ايّنددددع وت حتُددددٓلَ زتددددتمزؽت ِلت ددددكلؽت ِ ً اىًدددد  ل٠نهدددد ت  حبدددد خ  
ِختُددِ ددد لزٔ ِا٠يددف قندد ٛن  ددفا ايغددك  انتملدد ق ، ٌِددّ ١ ْددتن       

ً لدددج٢ٺ، ٌِدددّ ل  دددن يلتّندددزٗ ِايمْددد ؾٖ      وت لدددكً  ِ لدددكوؽت لدددي ايملددد   
 :  ايزلمٓٗ، لي دٍ ت

ْددددٗ لددددع ا٥ْدددد ت  ايت ُددددٓن ِايملٓدددد ً ا٧ْدددد وت وت َددددلٗ ا٥   :ا٣ِؾت
ا٣غددكٙ غَُّدد ٺ ِاً ا٥ْددٗ ْكددًّ َددؿقٌ  وت يددٝ، ِِنددٶٍ  وت يددٝ     
، ِغ ـتتٍددد  وت يدددٝ ِلّْدددّمل  غدددك  ٕ اتزدددؿؾ ِددددُّ ايُدددلٗ  دددؽت هدددن   

 . ْتؽت
ِاهددتىمل، انتهدد ٛن لددي ادتمددع  ددؽت هددن  ْددتؽت لددي  ْدد ت ايءددك ً نددّاٚ     
إحتدددؿ  ِ ازدددؿؾ انتّْدددّمل لدددي إعذددد ل ايءدددك ً ، ِاندددتؿالٗ اندددتػكاز       

يددٝ ايزلمٓددٗ لددي  ْ اددَ ِادتمددع  ٓىٍدد  ِاوت دد مل انتهددلمؽت ِايىدد ى ايددؿقق ِاي٦
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كتٓزدد ٺ لىددَ ٌِددّ لددي ايًددّاٌؿ انتتذددؿؾٖ وت هددن للدد ً علدد٘ وددمِق ايءددك ً  
 لي عىؿ اا .

ِْتٓددمي ادتمددع  ددؽت  ْدد ت ايءددك ً إع ْدد ت ِعكاٛددؿ ِيٶدد ٛف ، ٌِددّ    
 عل٘ ِدُّ :
 ادتمع ايت هريٕ . ا٣ِق :
ْدد ت ايدد  ختددِ لّْددّمل لزددؽت     ادتمددع انتّْددّعٔ :  ٕ ٥  ايجدد ؤ :

 لجن  ْ ت ايُٓ ه ِ ْ ت ايزلن .
 ادتمع اذتكمٔ : اي  اتزلا حبكن شتُّّ . ايج يح :
ادتمدددع ايىادددٓ  :  ددد ً اكادددص ا٥ْددد ت ؿتىٍذٓدددٗ يتدددملؽت غلدددّ  ايكا دددع :

  ْ ت ايءك ً لي ايتز ق  .
ادتمددع ا٧نددتىمل طٔ ، ٧قاؾٖ انددتىمل   سكددن يددكعٔ لددي       ارتدد لو :

عددي   ددٔ سددكب  ددي ا٣نددّؾ ايددؿْلٔ عددي    ادتمددع  ددؽت  ْددتؽت ، همدد  ِقؾ )  
  ٓددَ لدد ق قعددع إؾت عمددك الددك ٖ ِيددؿت يهددتٗ ايددٍك عدد قاؾ عمددك  ً ْككتٍدد   
عذدد ٚت  غتٍدد  إؾت علددٔ  ددي ا ددٔ ط يددص عء يددن إً عمددك ْددكدن  غدد         

ا نتدد   غدد اا  ددَ عءدد ق علددٔ إً   ع وًددؿ  اا إً هىددن ازلددن  ً  دد  عددفق  
 ددد  عدددفقا عكددد ت اكدددملريٖ مسزٍددد  عمدددك لدددي عىدددؿُ ع وٶلءدددن إؾت عمدددك 
عء يددن إً علٓدد  لعددن  ً ٣غدد  عددفقا ع قنددن عمددك إؾت علددٔ لدد  عددفقٌ   
لددد ق إً اا عدددم ِ ددددن ْءدددّق ِايّايدددؿات ْكْدددزي  ١ِؾٌدددي سدددّيؽت      
هدددد للؽت ِلدددد ق ِلتلددددَ ِعُدددد يَ ث٢ثددددًّ يددددٍكا ع ذتمددددن نددددتٗ  يددددٍك 

ُددن اق زددٗ ِعًددكًِ يددٍكا لدد ق عػلدد٘ عمددك نددملٓلٍ  لدد ق ثددن إوٍدد         ِاي 
 .(1)(ِيؿت  زؿ ـي  يهتٗ  يٍك

إلدد  لًددكِمل ادتمددع  ددؽت هددن  ْددتؽت لددي ايءددك ً ايددفٕ وءىسددَ ع وددَ عدد ه 
ََٓكوو  ََت ّٗووهتََضعٍَّمََّّْووطَُّكتنيًََْددمن ادتمددع لددج٢ٺ  ددؽت  ْددٗ ط   ، ِ ددؽت هددن  ْددٗ  (2)صمَّّ
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ايدكسٓن ِهدن  ْدٗ لدي  ْد ت ايءدك ً       لي ايءك ً ثدن ادتمدع  دؽت  ْدٗ ايكلتدٗ      
ُتسءوو تََومَسءووطََّّٕإؾت  غددك  ْددٗ لددي ايءددك ً ٌِددٔ ط    ، ثددن ادتمددع  ددؽت  (1)ص تووَ َمَّّ

، ِهددن  ْددٗ لددي  ْدد ت ايءددك ً ِانددتءكاٚ انتهدد ٛن  (2)صَ طَتوواتََيووَم َّٕمَوو ٍّي ّٕ ْددٗ ط

ِايزلددّه لىٍدد  ، عمددي غُدد ِٛ ٌددفا ادتمددع للددٔ علددّه لهددتشؿثٗ وت         
 هن كتع .
لدد٢  ِلّاعددؿ ادتمددع  ددؽت ا٥ْدد ت اُددّّ نددٓ   ِو ددن        : ايج وٓددٗ
 .ا٥ْ ت

ايُدددلٗ  دددؽت ا٥ْددد ت ا كمددد ت ِانتتًددد  ٍ ت هدددن وت    دددَ      : ايج يجدددٗ
، ِإندددتءكاٚ لّاعدددؿ دؿْدددؿٖ وت  ددد ب ا كدددن  ِلددد  ٌدددّ  عدددن ِلّْدددّعَ 

ِانتتًددد  َ، ِايى ندددؼ ِانتىهدددّؽ، ِ ندددمل ب ايىدددمِق ِايدددت٢ِٖ ِغريٌددد ،      
ايءددك ً  وددَ همدد  وددمق صتّلدد ٺ لددؿٖ وملددّٖ     ِول ددن ايى ددك إؾت نددك لددي  نددكاق  

َدد سص ايكمدد ١ت ا٧وهدد وٓٗ َددل٘ اا علٓددَ ِ يددَ ِنددلن عدد ً ا هددريُ        
ِإ ٍددد ق ٥يٜدددَ ِؾققُ ْددد أ صتّلددد ٺ ِعلددد٘ لكاادددص ، ِلىملهدددٶ ٺ ِلتذدددؿؾاٺ 

 ْددد ه اذتٓددد ٖ ايدددؿوٓ  إؾت ْدددّه ايءٓ لدددٗ ٌِدددّ لدددي لُددد ؾْا        همددد ٺ ِهٓ ددد ٺ 
انتهدددلمؽت   ٓدددن لدددي اا  إاُددد   ايءدددك ً   ي هدددٗ ِاي دددٓض ، ِ ٌلٓدددٗ   

 ِنىي ايتءّٙ ِاي ٢ع .نتء ل ت 
ِـهدددك ايء ْدددٔ ا دددي ايزك دددٔ وت هتددد ب )ل وددددًّ ايت ِْدددن( اً علدددّه   
ايءدددك ً ندددملزٗ ِندددملزًّ ايدددف ِاق زم ٛدددٗ ِمتهدددًّ علمددد ٺ، علددد٘ عدددؿؾ  
هلددن ايءددك ً، لٓددكِ ٗ وت اق زددٗ ( ِْ هدددك ْددك َ وت  ق زدددٗ نتدد  ِقؾ  دد ً      

 طىدد ٺ ِسددؿاٺ ِلٶلزدد ٺ، ِددد ٚ  ٓ وىدد  ٌددفا    يكدددن هلمددٗ وت ايءددك ً  دد ٌكاٸ ِ   
يلؿ١يددٗ علدد٘ اي٢لتىدد ٌٔ وت علددّه  دد ب ِاسددؿ لددي   ددّاب ا هددري ِا ِْددن  

 .، ِإْز   لٓ ع ٗ يلكلن  ع٢ُ  ايءك ً

                                                           

 .6نّقٖ اي  حتٗ  (1)
 .4نّقٖ اي  حتٗ  (2)
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)نددٓ   ا٥ْدد ت( ِوهدد ي  انتددؿؾ ِايزددًّ     وت لؿقنددٗيىدد  ايلددٍن  دد ق   
 .٧نت ٍ ق علّه ايءك ً ِا٧وت  مل ا٣لجن لىَ

 ٚادلزٛفٝ ػٕٙب شٚعٙبثني ػدح ادلؽٍمخ 
اذتمدؿ ا ايدفٕ دزدن يددكْزٗ ا٧ند٢ه ـات  سكد ه لتك للدٗ وت  دد ب       
ايىك ع ِايٶ٢  ، ِاي٢ُت ؾاغن ا٣نكٖ ايّاسؿٖ ، ِلدّاوؽت انتدرياخ ؿتد     
قتىددع لددي ا٧غددت٢  ِايغددػت ، همدد   وددفق ايءددك ً لددي ا٧عددكا  عددي ٌددفُ   

عءدؿ لملد ق  َِدلٗ    ا٣سك ه ِايءّاوؽت حبهي لز للٗ ايمِدٗ ، ِ ً ايمِاز 

وََُّه  ءَ تَثُ َمَُّٗتسََق ََُّهّٕ ءََتطَّّكََْ  وفتَسءّ  ِِادمل ت لتمل ؾيٗ ، ل ق از ؾت ط

َْ تٌَر ََ ََّٓومَ ّٗه ََق ّٕيٌ َ ََطلََّٕق ََُّهّٕ ءََسَض  . (1) صوََت  ٍّ

ِآمي ايءدك ً ِددّب ايملٮدك   يّايدؿْي ، ِلكودَ  ٶ عدٗ اا ، ِايكعدا        

َوَ وعّّ ِّ ِّمَ ََ ؿاْٗ ِاي٢ُع ، لىٍ  لّيدَ ازد ؾت ط    يزٓ ق ِإع وتٍن وت نملن ا

 . (2)صمَ َُّ مَأَأُّ ّّيََُّّْكًّط

ِي ْكؾ ي   ايدىاخ وت ايءدك ً إ١ وت ا٥ْدٗ  عد٢ُ ، ِ ْد ت ا٣غد٢         
اذتمٓؿٖ وت ايءك ً ي ٌؿ عل٘  ً ا٧ن٢ه ؾْي ايكلتٗ ِانتّؾٖ ، ل ق ازد ؾت  

 .(3)صَوخّٕطءاَََُُّّْ ََل  ََِِّّّٖقمتَرّٖط

ايءك ً  فهك هن لدي عدؿٖ انتٶلءدٗ ِانتتدّع٘ عىٍد  لِدٍد  ِايد          ِد ٚ
اهم٘  قللٗ ِعل٘ ضتّ ايٓمل، ِايؿلٗ ِث  ن نتىع ايتغٓري ِا٧دتٍ ؾ ، ٌِفُ 
ايؿلٗ لي ايًّاٌؿ عل٘ ن٢لٗ ايءك ً لي ايتشكْف ِايمْ ؾٖ ِايىءُٓدٗ إؾت  

 ّْه ايءٓ لٗ.

                                                           

 .288نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .9نّقٖ اي ذك  (2)
 .4نّقٖ ً  (3)
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وت لدؿٖ للىٓددٗ  ِيدّ  دكْىد  اسُدد ٛٓٗ  ٍْمد   هجددك انتٶلءد ت  ه ا٣قالددن     
 ستُّقٖ ه يهىٗ  ِ ارتمو نىّات .

ادتّاب يٓو لي وهملٗ ث  تٗ سهص ايمل ً ِايمللؿ ِايٓ  ٶٗ اي  حتكن 
 ايُلٗ  ؽت ايمِدؽت وت انتؿالٗ عءؿ ايمِدٓٗ  ِ إطتكالَ ِاوءٶ عَ .

ِاي دد ٌك  ً ا٣هجددك وت ٌددفا ايملدد ً ٌددّ ايٶدد٢  ، ِوت  ْدد ه اذتددكِب    
ملٗ ِانتؿالٗ اذتٓ ٖ ايمِدٓٗ ٌّ ا٣هجك ِا٣عدن  ِايءت ق ِا٣ِ ٜٗ ختتلف ايىه

خّٕطٍّوََِِه ً س ١ت ايٶ٢  لي انتهتجى٘ ايءلٓن عمدي لزد ؤ لّيدَ ازد ؾت ط    

، وهدد ق اا عددم ِدددن ايءلددٗ ِايددىءِ وت طددكوت (1)صََطقتووٌَُفتووَِمرَُّض ََّٕل تَةُّوو ّْ

ُت َََُّ َِّرايٶ٢  ِايىلن، ل ق از ؾت ط  .(2) صمَسق مطتَِأَُّيَ 

ايىهملٗ  ؽت عؿٖ انتٶلءٗ ِانتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  ِعا انتء ْهدٗ  دؽت   ِحتتمن 
 ايكلٓؽت وت علن انتىٶا ِدٌّ ٺ :

 : وهملٗ ايته ِٕ   ً اتشؿ ايزؿا ً وت كتٓع ا٣عكاؾ . ا٣ِق
: وهددملٗ ايزمددّه ِارتُددّّ انتٶلددا ، ٌِددّ إدتمدد مل ايزددؿاؽت وت ايجد ؤ  

 ملتؽت :ارتُ ِٛ ، ِاى كؾ إسؿاٌم  وت  عكاؾ لىٍ  ٌِّ عل٘ يز
 : عؿٖ ايّع ٖ  عن لي عؿٖ ايٶ٢  .ا٣ِؾت 
 : عؿٖ ايٶ٢   عن لي عؿٖ ايّع ٖ .ايج وٓٗ 
: وهدملٗ ايزمدّه ِارتُددّّ لدي ِددَ ،  ٕ التءدٔ ايزددؿا ً وت      ايج يدح  

  زض ا٣عكاؾ ، ِاى كؾ هن ِاسؿٖ لىٍم  اُ ِٛ ِيكِ  غ َٗ  ٍ  .
 ارتُ ِٛ .: وهملٗ ايتمل ْي   ً ختتلف ايزؿا ً وت كتٓع ايكا ع 

ِايُشٓض ٌّ ايّدَ ايج يح  ع٢ُ ، عٍى   ل ؾٖ ي٨يتء ٚ ِا٧دتم مل  ؽت 
 ايزؿاؽت ، ِ غكٙ ي٨عىا   ٓىٍم  ، ِ ل  ل ؾٖ ا٧دتم مل عمي ِدُّ :

                                                           

 .30نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .60نّقٖ غ عك  (2)
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 : هن ِاسؿٖ لىٍم  ِقؾ ـهكٌ  وت ايءك ً عل٘ ضتّ لتزؿؾ. ا٣ِق
 ِلي ا٥ْ ت اي  ـهك عٍٓ  ايٶ٢  :

 .(1) صَقَ   ممَمََّّٗيَُّقَفُُّّٕ ءَمَ َّٗهََيكتٌَ ََق تٌَرََوخَّٕ : ل ق از ؾت طا٣ِق 

 . (2) صَومَّّك َُّّ ّٗ ُّط  ََيَ  ََءَص َََتعُّطةِّاتهّٕ ءََثيَُّث َُّ ِّ  وََ: ل ق از ؾت طايج ؤ 

ََْاوط ََََّٖ: ل ق از ؾتطايج يح   صمََّّٗيُّق ََ  ءَ ط َّٕفَُُّ َاوط ََّٓتكََْو  وَفَأَُّوََ َاو ّٕيحٌََتُّٕ

(3). 

َاوطَََََََ: ل ق از ؾت طايكا ع  َْ ءوَََ وس تَحََزَو ٓتََُُّّوه َ توَ ََََْو  َ فَُُّّٕ َطُّ ّٗ َُّهطَفُّيََُّ 

 .(4)صًََُّ َِ 

َََْوطَخَّٕ َ ُّسءوطََََ: ل ق از ؾت طارت لو  َ َسطَهََق ََُّهَّٕكوطَأَُّ ََيَ َ م فَُُّّٕ َطُّ ّٗ َُّهطَفُّيَُّ

ْ   وَسَمَ ّٗهت  .(5) صأَُّ َي  تََكطَ

ََ ُّه وووو ءَفُّوووويََََََُّوخَّٕ م: لدددد ق ازدددد ؾت ط ايهدددد ؾى  طُّ ّٗ ّّوووو  َرَمَسٍَّاووووطَََفُّووووَِ َُّغَ َأُّ

َ  ِّمه  ء  . (6)ص ََْ

                                                           

 .227نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .228نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .229نّقٖ ايملءكٖ  (3)
 .229نّقٖ ايملءكٖ  (4)
 .230نّقٖ ايملءكٖ  (5)
 .232نّقٖ ايملءكٖ  (6)
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َّٕ تَ َطتَاطعت َِّرَخَّٕ َ: ل ق از ؾت طايه  ع  ٓتَ َومَيّٗعتََِيئتَا ََ تَ َمََّّك

ََْكوطلَََََََّٕ ََوَ ََوأَِّو ُّ  َمرُّ ٓت ََُِّوَرََي ًَوه  ََّٖومَيّٗعتو ََ ِّه و ءَأَُّ ََمَض ََِ  َرَفُّْت ء  ه  ءََثيَُّثو َِّأُّ أُّ

َََُُّه َ تَ َأَُّ  ِّٕتَي َا ام ََُْ ََْك ُّه  ءََوَ َ ََي ءَِّّٕمَ َّٗهََي َ ََََْ  .(1) صَي

َاطَلَََ امَ: ل ق از ؾت طايج لي   َقَاََضََُّه َخَّٕ َطُّ ّٗ ُّ ِّ ءَأَُّ َي َِ تَُّه َأَُّزَوم

َٓطَ َثٍَََِّطَ ََوأََُّ ُّطضامَ تَس ِّ ءَ  َا تَكطَ َ  َؤ تَسطَ َ ُّططتَ طَ ََ طعتَِطَ ََقطَتَ مَ   .(2) صَيطعت

َُّخَّٕ مَطُّ ّٗ ّّوووو  َرَمَسٍَّاووووطَََفَُُّّّ م ِّوووومه  ءََََ: لدددد ق ازدددد ؾت ط ايت نددددع  َيطأُّيَُّهووووطَمَسءِتوووو

 .(3)صَتْت ء تهّٕ ء

ََووََْ َََ: ِقِؾ لّيددَ ازدد ؾت ط ايز يددك  ََ ِّه وو ءَأَُّ ََي ََْكووطلَّٕأُّ َوأَِّو ُّ  َمرُّ

 .(4) صََْك ُّه  ء

انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  ٌن اىءٓٔ عؿاٍ   ّْع اذتمن ٌِدّ  ِ غتلف وت 
لًٍّق علم ٚ ا٧ن٢ه ، ِاًملٍ   سك ه ا٥ْدٗ  عد٢ُ لدي ندّقٖ ايٶد٢ ،      

َُض وَ َََِاكًّ ٌفُ ا٥ْٗ شتُُٗ يءّيَ از ؾت ط ُتيَ َي َ َمفَّٗمَ َ توَس َِّرََوَيو َومَّٗ

ًَه  ََّٖو َاطََيَ  ََءَص َََتعُّطةِّاتهّٕ ءَأَُّضَََْ َُّأُّ ،  ه  وٍ  ازتؿ    زؿ ا٣دلؽت ، (5)صَقَش امأَُّزَوم

 ٌِّ انتػت ق ، ِعَٓ وُّّ عي  ٛمٗ  ٌن ايملٓن علٍٓن ايه٢ه .
 ِـهكت عؿٖ ايّع ٖ وت ايءك ً  آْ ت :

                                                           

 .4نّقٖ ايٶ٢   (1)
 .5نّقٖ ايتشكْن  (2)
 .1نّقٖ ايٶ٢   (3)
 .4نّقٖ ايٶ٢   (4)
 .234نّقٖ ايملءكٖ  (5)
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َاطََيَ  ََءَصَ َ: ل ق از ؾت طا٣ِؾت  َُض وَ َأَُّزَوم ُتيَ َي َ َمفَّٗمَ َ تَس َِّرََوَي َومَّٗ

ًَ َ َسطهَََق ََُّ َِّرَفتََكطَفَُّْ َّّ َفتََِتعُّطةِّاتهّٕ ءَأَُّضَََْ َُّأُّ ََ ُّه  ءَفُّيَُّ ه  ََّٖوَقَش امَفَُُّّٕ مَََ َُّغ ََأُّ

 .(1) صأُّطةِّاتهّٕ ءََتطَّّكََْ  وفتََومَ ّٗه ََتَكطَ َََْك ِّمَ َلَِترٌي

َاووطََوصتووَء ََّْ: لدد ق ازدد ؾت طايج وٓددٗ  َُض وَ َأَُّزَوم ُتيَ َي َ َمفّٗووَمَ َ تووَس َِّرََوَيوو َومَّٗوو

َ َسوطَهََق ُّوََ َِّرَفتوََِ وطََََََََََََ َََ َفُّويَُّ َٓوَملًَََُّّٕوَ َخَّٕلوَ مَّّٖفُّوَُّٕ ََلوَ  َتهَّٕرََ َ طقاطَخَُّّٕوََمَّّ َتعَُّزَوم

َْ تٌَر  .(2) صفَُّْ َّّ َفتَِأُّطةِّاتهّٕ ءَ تَ َ ََْ  وَفََومَ ّٗه ََق ّٕيٌ َ

: ِقِؾ  سكدد ه هددن لددي عددؿٖ ايٶدد٢  ، ِعددؿٖ ايّعدد ٖ وت ايهددىٗ  ايجدد ؤ
 .ايىملّْٗ ايًكْ ٗ 
: انتكح وت ايملٓن لؿٖ ايزدؿٖ ايكدزٓدٗ ، ِانتتدّع٘ عىٍد  لِدٍد       ايج يح 

 عل٘ اغت٢  وت انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  . 
: ١ ظتّل وك ع اذت لن لؿٖ اذتمن نّاٚ ه ون لٶلءٗ  ِ لتّع٘   ايكا ع

 عىٍ  لِدٍ  .
 ِعؿٖ اذت لن انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  عل٘ لّيؽت :

ََْكوطلََّٕط٢  لّيدَ ازد ؾت ط  : إوتٍ ٚ ايزؿٖ  ّْع اذتمن ٧ا٣ِق  َوأَِّو ُّ  َمرُّ

ََْك ُّه و َء َ ََََْ ََ ِّه  ءَأَُّ ََي عٍٔ ه نتٶلءدٗ   وتٍد ٚ ايزدؿٖ  ّْدع       (3) صأُّ

اذتمن ، ِاؾع٘ ا ي لٸؿالٗ ِا دي انتىدفق ا٧كتد مل علٓدَ ، ِايدى    ذتمدن       
 ايفٕ ّْْع   ً املٮؽت عَٓ غلاٮ ا٧وه ً ِإً ه ً نءٶ ٺ .

                                                           

 .234نّقٖ ايملءكٖ  (1)
 .240نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .4نّقٖ ايٶ٢   (3)
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عىٍ  لِدٍ   ّْع اذتمن ست٘ يّ ِْزن  زؿ لّت ِلٓن عؿٖ انتتّع٘ 
لِدٍ   لش ٗ ِلملن غهلَ ِاك ٓىَ اوءٓن عؿاٍ  ِسلن وت اذت ق ي٤لِاز 

 ، ِوهص ٌفا ايءّق إؾت ا٧ل ه ل ي  ِايً عزٔ ِ  ٔ سىٓ ٗ ِ لتؿ .
ِِقؾت ايكِاْٗ عي ا٧ل ه علٔ علَٓ ايه٢ه ِا ي عمل ى وت هتص ايهري 

   ً عؿاٍ    زؿ ا٣دلؽت .
ِ غكز ل ي  ِعملؿ ايكلا  ِايملػ قٕ ِلهدلن ِ  دّ ؾاِؾ ِايىلدفٕ    )

ِايىه ٛٔ لي طكْا لتٓؿ  ي و عع عي لْىص  ىن   ٔ نلمٗ .  وٍد   غ ادَ   
 . ٌفُ ا٣س ؾْح ايج٢ثٗ

ِ يدَ  ل ين لْىص : ؾغلدن علد٘  ه سملٓملدٗ لِز ايدى  َدل٘ اا علٓدَ       
َ كٖ غلّ   ن ٓ ً  ي سكب ، عؿعن  ٶٓص عَٓ  ّ ِنلن سؽت اّوت   ٌّ  

 . ِ غريُ ع ؾٌىن  َ د قْٗ ، ثن لهن  َ  ٶىٍ  
ثن ل ين : ِاا ل  ئ   يٶٓص لي س دٗ غري  ؤ مسزدن قندّق اا    

ِنلن ْءّق عل٘ انتى   ١ عتن ١لك ٖ ا٠لي   ا ِايّٓه ِ يَ َل٘ اا علَٓ 
 .ا٥غك  ً حتؿ عل٘ لٓن عّ  ث٢خ يٓ ق إ١ عل٘ لِز  ق زٗ  يٍك ِعًكاٺ

ل ين لْىص : ؾغلن عل٘ لْىص  ىن دشٌ سؽت اّوت  غٌّد  عملدؿ   ِ
اا عمهددشن لىددَ ، ثددن ل يددن : ِاا لدد  يددٔ   يٶٓددص لددي س دددٗ غددري  وددٔ 

١ عتدن  : ِندلن ْءدّق علد٘ انتىد      ِ يدَ  مسزن قنّق اا َدل٘ اا علٓدَ   
١لك ٖ ا٠لي   ا ِايّٓه ا٥غك،  ً حتؿ عل٘ لٓن عّ  ث٢خ يٓ ق ، إ١ عل٘ 

 . زٗ  يٍك ِعًكا لِز  ق
ِل ين لْىص : مسزن  لٔ  ه نلمٗ اءّق : د ٚت الدك ٖ إؾت قندّق    

ِنلن عء ين : ْ  قنّق اا ، إً ا ى  ادّوت عىٍد    ِ يَ اا َل٘ اا علَٓ 
 ِلؿ ايتكن عٓىٍ   عىكشلٍ ؟، لِدٍ  
ِنلن ١ ، لكاؽت  ِ ث٢ث ٺ هن ـي  ِ يَ عء ق قنّق اا َل٘ اا علَٓ  

ِلدؿ ه ودن إسدؿاهي وت     ،ْءّق : ١ ، ثن ل ق : إفت  ٌٔ  ق زٗ  يدٍك ِعًدك   
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ادت ٌلٓٗ اكلٔ   يملزكٖ عىؿ ق ى اذتّق ل ق لتٓؿ: عءلن يمْىص : ِل  اكلٔ 
   يملزكٖ عىؿ ق ى اذتّق؟

عء ين لْىص : ه ون انتك ٖ إـا اّوت عىٍ  لِدٍ  ؾغلن س ً ٺ ِيملهن  
ثٓ  ٍ  ، ِي ـتو طٓمل ٺ ١ِ يٜٓ ٺ ست٘ ـتك  ٍ  نىٗ ، ثن ا٠ا٘  ؿا ٗ لت ق  ي٩كٱ

 ِ ي ٖ  ِ ط ٛك عتءتض  َ ، عءلم  اءتض  ًٔٚ إ١ ل ت ، ثن ختكز عتزٶد٘  
 .(1) ( زكٖ عىلٔ  ٍ  ، ثن اكادع  زؿ ـي  ل  ي ٚت لي طٓص  ِ غريُ

لٍ  ِيّ ِ نتؿق عل٘ إوتٍ ٚ عؿٖ اذت لن انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ   ّْع لت
نملٓزٗ ا٣نلمٓٗ  وٍد  ادّوت لِدٍد  ، عّْدزن      زؿ ذت ٗ لي ِع اَ حبؿْح )
 . زؿ ِع اَ امو ِعًكْي يٓلٗ

عتٍٓ ت عء ق      ّ ايهى  ن  دي  زكد  : لدؿ  ندكعن ، اعتدؿٕ  غدك       
ِنلن ِ يَ ا٣دلؽت  ق زٗ  يٍك ِعًكاٺ ، ل ين : ع آن ايى  َل٘ اا علَٓ 

 .(2)(لِد ٺ َ ذت ٺ عتمِدٔ ، ع غ اَ عء ق :  إً ِدؿت
  ّ ايهى  ن  ي  زك   ي اذتذ ز  ي اذت قخ  ي ايهمل    ي عملؿ ايؿاق 
، ِامسَ عمكِ ، ِلٓن : سملٗ انلن ّْه عتض لكٗ ، ٌِّ لي انت٠ي ٗ للّ ٍن ، 

 ، ِانتػت ق  وَ ل ت ؿتكٗ. (3) ِه ً ي عكاٺ ِلٓن : )نكي ايكّعٗ(
عمد   عت ٌد  قندّق اا    خ )ِن ق عملؿ اا  ي عتملدٗ ندملٓزٗ  ىدن اذتد ق    

ِنلن ع غ اَ  وٍ  ه ون عىدؿ ندزؿ  دي غّيدٗ ، عتدّوت      ِ يَ َل٘ اا علَٓ 
عىٍ  وت سذٗ ايّؾامل ِه ً  دؿقْ ٺ ، عّْدزن لتلدٍ  لملدن  ً ـتٓدٔ  ق زدٗ       
 يٍك ِعًك لدي ِع ادَ ، عتلء ٌد    دّ ايهدى  ن  دي  زكد  سدؽت ازلدن لدي           

ي ايىك ع ، إوٍ   ق زٗ  يٍك و  نٍ  ِلؿ اهتشلن ِامْىن عء ق : يزل  اكْؿْ
 ِعًكاٺ لي ِع ٖ لِد  .

                                                           

 .2/83ايؿق انتىجّق  (1)
 .10/41ايؿق انتىجّق  (2)
 .3/129ايىِّٕ ، اٍفْص ا٣مس ٚ  (3)
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ِندلن عدفهكت ـيد  يدَ ،     ِ يدَ  ل ين : ع آدن ايدى  َدل٘ اا علٓدَ      
ِ يدَ  ِـهكت يَ ، ل  ل ق   ّ ايهى  ن ، عء ق    قنّق اا َل٘ اا علَٓ 

 .(1) (ِنلن : اق زٔ  ى ه  عءؿ سن  دل  إـا ِْزن لتل 
ِإـا ه ً اذتؿاؾ عل٘ ايمِز انتتّع٘  ق زٗ  يٍك ِيٍكا ، هٓف اكتشن 
ِاتمْي ِاكْؿ ايىك ع  ثى ٚ انتؿٖ ، ِهٓف ادىكض قدد٢ٺ  غدك إـا ِيدؿت  زدؿ      
ذت ٗ لي ِع ٖ ايمِز ، إفت  لْؿت عؿٖ ايّعد ٖ َِد قت   ٣يدٍك ِا٣ْد ه ،     

ؿاؾ ٌِٔ ي للٗ يلمؿغّق  ٍ  ِغريٌ  ، ِعكلن ا٣س ؾْح ايىملّْدٗ  دؽت اذتد   
عل٘ ايمِز لؿٖ  ق زٗ  يٍك ِعًكاٺ ، ِ ؽت غريُ إـ ١ ْمْؿ عي ث٢ثٗ  ْ ه ، 
ِايُغريٖ ِايكملريٖ ، ِاذتكٖ ِا٣لٗ ، يلتغلٓ  ِإهكاه انتٓن إؾت د وص انتىع 

 لي اغت٢  انتٓ ُ .   
: عؿٖ انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  اذت لن  ق زٗ  يٍك ِعًكٖ  ْ ه ، ع٢  ايج ؤ

إ١  زدؿ اوءٓد ٚ ٌدفُ انتدؿٖ ِإً ِْدزن لتلدٍ   زدؿ        ظتّل  ً اىكض لِدد ٺ  
  نملّمل  ِ يٍك  ِ يٍكْي .

  ل  ل ؾٖ ا٧عىا  عمي ِدُّ :
 ِقِؾ انن نّقٖ   نن )نّقٖ ايٶ٢ ( . ا٣ِق :
هجددكٖ ا٥ْدد ت ايدد  ِقؾت عٍٓدد  لدد ؾٖ ايٶدد٢  ، ِايت ُددٓن وت  ايجدد ؤ :

 سك ه ايٶ٢  ٣وَ  هجك ا ت٢ٚ لي دٍٗ انتّّْمل ِازؿؾ ا٣طكا  عَٓ ، ِل  
 ْىاص علَٓ ، ٧ِلك ً قدّمل ايمِز   ي  طلټءٍ  .

َوخَّٕ ََيَ ةُّ ء ُّطَي َغ َّٕمَ ّٗوه َ ِّ ّٙوطَََْءع ايٶ٢    ٧غتٓ ق ، ل ق از ؾت ط ايج يح :

َْ تَكاط ت ،  ٓىم  اكًّ ِع ٖ ايمِز نململ ٺ يل كا  (2)صَ َيََْ تهتََو ُّطَ َمَ ّٗه ََوميتْاطَ

 ايءٍكٕ  ٓىَ ِ ؽت لِدتَ.

                                                           

 .10/42ايؿق انتىجّق  (1)
 .130نّقٖ ايىه ٚ  (2)
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َْستَةّْطَفتََّّّ بَُِّايىك ع ل٢ٛن ي ٶكٖ ا٧وه ً ، ل ق از ؾت ط َََهاََُّت  ٍّي َّٕ فُّعُّ تَرََو

 .(1)صمَ ّٗهتَمَّٗ تَِفََُُّّّ َمَسءطََََّق َََُّهط

 َن انتّٓق ِايغكاٛم اي  ْتُف  ٍ  ا٧وه ً لي غري  ثك  ِاي ٶكٖ  ٌٔ
 لهتشؿخ يلملٓن ِايى ٓٗ .

ِلي ا٧عذ ل وت غلا ا٧وهد ً ِعم قادَ ا٣ق   ً  ؾه ي ٍْدمل، إؾت    
ا٣ق  إ١ ِسّاٚ لزَ ، ِ زؿ  ً ي قهتَ ايلملح ايكغٓؿ وت ادتىٗ ، ِا٧عتت ً 

 عم ِدن عىٍ  .  غّاٚ ا لٓو   ٣هن لي ايًذكٖ اي  وٍ ٌم  اا 

ِقؾ اُدّّ ايُدلض  دؽت ايدمِدؽت ،      (2) صَومَصُّو ّّح َلَََو ٌََِلّيَ ازد ؾت ط 

ِ فق ايمِدٗ ِاى ل   عي  زض سءّلٍ  ، ِهفا   يىهملٗ يلدمِز لدي  ددن    

ص عدد ً هددن ع لددن يملٓددص ْٶلملددَ ،  مَصُّوو ّّح َلَََووٌ إنددتؿالٗ ايمِدٓددٗ ، ِلدد  ؾاه ط

علٓدَ ِ يدَ ِندلن ، ٌِدّ     ِْكْ٘  َ ، ِلؿ قْٔ  َ ايى  ستمدؿ َدل٘ اا   
ا٧ل ه وت نملن ارتري ، هم  وت َلض اذتؿْملٓٗ ، ِلؿ د ٚ ادتدمٚ ايز يدك  زدؿ    

 انت ٛتؽت لي ا هريو  يلءك ً اََُّ .
: عؿٖ انتٶلءٗ اُّّ انتؿغّق  ٍ  ،  ل  عؿٖ ايّع ٖ عتًمن ه٢ٺ  ايكا ع

ٗ عل٘ لي ايُغريٖ ِا٥ْو ،ِانتؿغّق  ٍ  ِغري انتؿغّق  ٍ  ، ِاذتكٖ ِا٣ل
اغت٢  وت ا٣لٗ ٌِٔ انتملّهٗ ٌن اكًّ عؿاٍ  يٍكْي ِمتهٗ  ْ ه ٌِّ 

  ه عؿٖ ه للٗ  ق زٗ  يٍك ِعًكٖ  ْ ه  . (3)انتػت ق
ِاكًّ ايزدؿٖ علد٘ غدري ايدؿغّق  ٍد  ٣ً  د  لرياثد ٺ ، عد٢ ًْدى  وت          

َ  ِّورََََََانترياخ ايدؿغّق يزمّلد ت لّيدَ ازد ؾت ط     خّٕ َََُّوَرَََوََُّ ِّوَرَطتَصوو ََ وطََ وَ  َُّأَُّزَوم

                                                           

 .30نّقٖ ايكِه  (1)
 .128نّقٖ ايىه ٚ  (2)
 .5/135 و ك قن يتى  ايزملٓٗ اذتذٗ  (3)
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َي ِّ َََُّه  ءَوٌََُّ َفَُُّّٕ َ ُّط َََُّه  ءَوٌََُّ َفُّ ُّ َِّرَمَ َُّ   َ تكءطََ َ  َّّ َ تَ ََََْ تََوصتَءَ َ

ي مصتنيَََتَهطَأَُّوََسَي َّٖوََُّه  ءَمَ َُّ   َ تكءطََ َ  ّّ  َرَخّٕ ََََُّرََي ِّ َََُّ َِّرَوٌََُّ َفَُُّّٕ َ ُّطَ َ

ك   َ تكءطََ َ  ّّ  َرَ تَ ََََْو تََوصتوَءَ َ  مص وم َََتَهوطَأَُّوََسَيو ََّٖوخَّٕ َََََََُّ َِّرَوٌََُّ َفُّ ُّه  ءَمَثُّ

ْتَ َ تَسه َكطَمَاُّو  َّ َفُّوَُّٕ َ ُّوطط ممَأَََُّ َ ٌَُي مَضأ َ ُّيَُُّّ َّْأَُّوَمَ َ أُّبَّٓوََُّه َأٌُّخَأَُّوَأَِّلٌفَفُّ ت ٍََِّّوم  َّّثوَ ََ ُّطَ ََض

ً َ  ُّطَ َفتَِمَثُّ ِّ تَ ت ََوطْضََََ تَ َ ََتاَُّفُّه َرَ َََتَهطَأَُّوََسَيو ًَََُّّٖوَ َ   َ ََََْ تََوصتَءَ َي مَص

َْ تٌَر  . (1) صَوصتَء َّْ تَ َمَ ّٗهتََومَ ّٗه ََق تٌَرَ

: عؿٖ انتٶلءٗ لي سؽت ِلّمل ايٶ٢  ، ع ـا طلءٍ  لِدٍ  ِي  ارت لو
ازلن إؾت  ً لٓن ث٢ثٗ لكِٚ  ٕ سٓٓد ت ثدن د ٌٚد  غد  ايٶد٢  ، عءدؿ       

 .غكدن لي ايزؿٖ 
 ل  عؿٖ ايّع ٖ لي سؽت  ل  انتك ٖ غد  ايّعد ٖ ، عد ـا لد ت ايدمِز ِي      
ازلن ايمِدٗ إ١  زؿ لكِق  ق زٗ  يٍك لج٢ٺ ع وٍ  املؿ    يزؿٖ لي سؽت  لّ  
ارت  ٌِدّ انتدكِٕ عدي ا٧لد ه علدٔ علٓدَ ايهد٢ه ِ دَ لد ق لتد ؾٖ ِاذتهدي            

  ٧لتجدد ق  ايملُددكٕ إـ  ً ايزددؿٖ سددا ا ِايددمِز ٌِددّ ث  ددن ١ ْهددء، إ١  
 ِا٥ؾاٚ .

إـا طلا ايكدن الك اَ ثن ِعي ا٧ل ه دز ك ايُ ؾ  علَٓ ايه٢ه ل ق : 
 ً اىءٓٔ عؿاٍ  ِقثتدَ ِعلٍٓد  ايزدؿٖ  ق زدٗ  يدٍك ِعًدكٖ        ل ت عىٍ  لملن

ل ت عىٍ  ِقثتَ ِاعتؿت    زؿ ا١دلؽت، إً   ْ ه، ع ً طلءٍ  ٌِٔ سملل٘ ثن
ِعًكٖ  ْ ه ي اىءض عؿاٍ    يٍكِْزن ل  وت  ٶىٍ  لملن  ً ـتٓٔ  ق زٗ 

ِعًكٖ  ْ ه ِي  ست٘ اىءٓٔ  ق زٗ  يٍك ِعًكٖ  ْ ه ع ً لٓ٘  ق زٗ  يٍك
 .(2)آع ل  وت  ٶىٍ  ي اىءض عؿاٍ  ست٘ آع ل  وت  ٶىٍ 

                                                           

 .12نّقٖ ايىه ٚ  (1)
 .101/181ايملش ق  (2)
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ِلًٍّق علم ٚ ا٧ن٢ه ٌِّ  ً عؿٖ ايّع ٖ لجن عؿٖ ايٶ٢  املؿ  لدي  
 ٖ يلمِدٗ. سؽت ِع ٖ ايمِز ، ِيٓو لي  ِاً َِّق ومل  ايّع 

علّ ل ت ايمِز ِي ازلن ايمِدٗ إ١  زؿ لكِق  ق زٗ  يٍك ِعًك عءؿ 
 غكدن لي ايزؿُ .

: ايٶ٢  عل٘  له ه ، لىَ ايٶ٢  ايكدزٔ ِايمل ٛي ، ِط٢   ايه ؾى
 ارتلع ، ِط٢  انتمل ق ٖ .

ِلىَ ل  عتا يلمِز ايكدّمل وت ايزؿٖ هم  وت ايٶ٢  ايكدزٔ ،ِطد٢   
 مِدٗ   يملفق لؿٖ ايزؿٖ .ارتٸلع إً قدزن اي

ِلىَ ل  ُْض ايزءؿ لي دؿْؿ  زؿ ـت ه ايزؿٖ ، ِلىَ ١ ُْض إ١  زؿ  ً 
 اىكض لِد ٺ  غك ، ِلىَ ل  ْكًّ ايتشكْن ل٠ ؿاٺ .
  ل  عؿٖ ايّع ٖ عٍٔ  هٓٶٗ يٓهن لكهملٗ . 

: ظتص ا٧سؿاؾ عل٘ كتٓع ايمِدد ت عىدؿ ِعد ٖ ايدمِز ، ِاً      ايه  ع
 لهلمٗ ه ون  ِ لي  ٌن ايكت ب . ه ون َغريٖ  ِ  ْه ٺ ،

ِل ق   ّ سىٓ ٗ  زدؿه إسدؿاؾ ايكت  ٓدٗ علد٘ لِدٍد  انتهدلن ، ِهدفا وت        
 قِاْٗ  يٍص عي ل ي  لع اءٓؿٌ    يزؿٖ .

 .لي ل ؾٖ ا٧عىا  وت ايزؿٖ 

َومَّّك َُّّ ّٗ ُّوط  ََيَ  ََءَصوَ َََانتٶلءٗ ث٢ثٗ لكِٚ  ٕ سٓٓ ت ، ل ق ازد ؾت ط عؿٖ 

َْوط تهّٕ ءََََََتعُّطةِّاتهّٕ ءَ ٓتََُُّّه  ءَأَُّ ََي ّّ  َكَ ََ طََل ُّوََِّمَ ّٗوه َفتوَِأَُّض َثيَُّث َُّ ِّ  وََََو ََُّي

َْوََُِّّتوَ سٍّهت ءَفتوَِ ََتواَُّخَّٕ َََََ خَّٕ َ ِّ ءَي َؤ ت ءََتطَ ّٗهتََومََََّّم َّٕمطلت َّٕوََ ْ مَُّ  ه  ءَأُّ

ْاطَوََُّه  ءَ تَثُ َمَُّٗتسََق ََُّهّٕ ء ََو ََّٓومَ ّٗوه َََََََأَُّضمس ومَخَّٕصيُّ ََوطلََّٕق ُّوََهّٕ ءََسَض َتوطَّّكََْ  وفتَوََت  ٍّ

َْ تٌَر  عؿٖ انتتّع٘ عىٍ  لِدٍ  عزؿاٍ   ق زٗ  يٍك ِعًكاٺ. ،  ل (1)صَق ّٕيٌ َ

                                                           

 .227نّقٖ ايلملءكٖ  (1)



 311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

عدي ا دي عمدك عدي ايدى       : ِقؾت ايىُّّ  ككآٌٗ ايٶد٢  )  ايج لي
   غض اذت٢ق إؾت اا عم ِدن ، ايٶ٢   . :ِنلن ل ق ِ يَ َل٘ اا علَٓ 

ِنلن ل ق :  ِ يَ ِ غكز ايملماق عي   ٔ لّن٘ عي ايى  َل٘ اا علَٓ 
 .(1) (١ اٶلا ايىه ٚ إ١ عي قْملٗ ، إً اا ١ عتص ايفِالؽت ١ِ ايفِال ت

ِاذتؿْح ا٣ِق  ع٢ُ لهت ٓض ِي ٛع عىؿ هن دٓدن لدي انتهدلمؽت ،    
 ـ ندىٗ ايدى  ستمدؿ َدل٘ اا علٓدَ ِ يدَ ِندلن إؾت        ٌِّ لي ا٧عذ ل وت و 

 اجملتمز ت ِسّٓقٌ  عىؿ ارتُّلٗ ِارت٢  .

ُتيَ َخَّٕ مََ ل    يىهملٗ يلّع ٖ عٍٔ لُٓملٗ حتن   ٣ندكٖ ، لد ق ازد ؾت ط     مَّٗو

َتْ مَ   .(2) صأَُّصطَََ ه َرَ  صتََِ َّٓ ُّطَِّممَخّٕطءطََت ّٗهتََوخّٕطءطَخَََُّّٕهتََضم

  ِ ٬ٚ ِلاؾاٺ وت ايددؿوٓ  ِا٥غددكٖ ،     يءددؿ دزددن اا عددم  دددن ايءددك ً غددفا
ِاُّّ َٓ ه ايى  َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن َٓ ه ايَّ ق ، ٌِّ لي 

إوٮ٘   ٓدن ْٶزمدا ق ٮدٔ ِْهدءٓا. ْدؿقٮ علٓدَ سدؿْح        شتتُ اَ ه ً ْءّق )
ِنلن سٓح مسع ايى  َل٘ اا ِ يَ ايهء ٚ وت عٍؿ ايى  َل٘ اا علَٓ 

َٯ       }ث٢ثدٗ  ْد ه ْءدك     ِندلن  ِ يَ علَٓ  ٰٗ عٯدٔ ا٣ق  إٽ١ ع٩لٷد٘ ايلٿد ٩ِل٩د  لٯدي ؾ٩  ٱد
 ٩ٍ  عكل٘  ءك تَ، ع ا ُ  ت وت لى لَ  ءؿع لي يكاب ادتىٮٗ عهء ُ. (3){قٽل٫لٸ

ل ق  وو : عز ٍ  زؿ ـي  وٓٮ  ٺ ِعًكْي نىٗ ي ْ هن ِي ًْكب عل٘ 
 .(4) (يٍّاَ

ّٖ ِطلص يلماؾ ،  ٕ  ً ٌفا ايهءټ ٚ ْ هن ًِْكب ، ِيكي لي غري يٍ
 عءؿ ه  ُ اا عم ِدن ٌفُ انت٠ِوٗ .

                                                           

 .2/59ايؿق انتىجّق  (1)
 .156نّقٖ ايملءكٖ  (2)
 .6نّقٖ ٌّؾ  (3)
 .9/428ايكًف ِايملٓ ً يلجزل   (4)
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ايٶ٢   ٓؿ ايمِز ،  ل  ايّع ٖ عٍٔ  لك لٍكٕ لؿ ُْٓص ايمِز  ايت نع :
 ِ ايمِدٗ ٌِن  سك ه ايٶ٢  وت ايكت ب ِايهىٗ لي ايًّاٌؿ عل٘ لد وًّ  
ايتٓ ؾ  ؽت ايءك ً ِا٧قٌ ب ادتّاب وزن ، نتد  املزجدَ لدي ل د ٌٓن ايُد٢ع      

 ايهكٓىٗ وت ايى ّى ِنٓ ؾٖ نىي ايزؿق ِا٧وُ    ؽت ايى ى .ِايز ٗ 
يءؿ ٌ دك ايى  ستمؿ َل٘ اا علَٓ ِ يَ ِنلن إؾت انتؿْىٗ إدتى   ٺ يلءت ق 
ِيتىمق علَٓ  ْ ت ايءك ً ِ سك ه ايمِدٓٗ ، ِؾه اذتٓض ، ِانترياخ ، ِ ٓ ً 

 سكلٗ ايمو  .
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 مس سٗ انتكدع ايؿْا ايًٓؼ  َ ط ايٶ ٛٔ       س  َ اا ِقع ُ

 َ سص  سهي ا هري يلءك ً ايككْن
  نت ـ اي ءَ ِا٣َّق ِايت هري ِا٣غ٢ 

 
 ايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ...ِ زؿ، 

ا٧قت ً وت ا هري عءؿ اهلمى   ٓؿ ايًكك ِايتءؿْك وهػٗ لي هت ب"لز ي 
لدي ندّقٖ  ق عمدكاً، ِايدفٕ ا ٓدلتن       134ا٥ْدٗ  -ايءك ً" ادتمٚ ايتهزًّ

 إٌؿاَٛ إؾت لز ئ اي ِعهّق  همدن ايدؿْي إسهد ً  ِغلدٔ، ا٣لدؽت ايزد ه       
نتى مددٗ ايتزدد ًِ ا٧ندد٢لٔ، ًِْددكعى   ً وتءددؿه إيددٓكن  مْددن يددككو  علدد٘  

اا عى  غدري ادتدماٚ    دٍّؾهن انتتّاَلٗ يت هري  ٕ ايفهك اذتكٓن، عذماهن
 ِ  ق  عٓكن ِعٓم  اءّلًّ  َ لي دٍؿ لمل ق  غؿلٗ ي٨ن٢ه ِانتهلمؽت.

 
 ِا ٓلّا  ءملّق ِاعك ايًكك ِايتءؿْك.   
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
 

 حتًُ طًبُ

 .15/12/2015( املؤسخ يف 5227/15إشاسَ إىل كتابلم املشقم)

إهاذاكلم سظا ُ  ات كتاابلم     تلقًنا ببااغ  اعتتاضاص   

املىطااىم) ملاا اعنااات يف تاظااآ اغقااش ت( اسااض  اغتاطاا       

واخلمظني بملذ املاكُ، سقذم شلشسا وتقذيشسا  تمنني غلام  

 دوام املىفقًُ.

    اغتقذيش   

   

 
 

 

 

 

 

 



    212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 318 

 

 حتٓٗ طٓملٗ    

 15/6/2020( انتد٠قؽ   407/20إي قٖ إؾت هتد  كن انتدكلن )  
 ٌدؿاٛكن وهدػٗ لدي هتد  كن انتّندّه      اهلمى   مل ي  ا٣عتدمال  

 ))لز ي ا٧قت ً وت ا هري ايءك ً ، ادتمٚ انت ٛتؽت ((.
 وءؿه يككو  ِاءؿْكو  لتمىؽت يكن ؾِاه انتّاعءٓٗ .

 لع ِاعك ايتءؿْك
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  لتب املشج  اغذيين

 اغشًخ صاحل اغطاكٌ

 
 ه/يكك

 حتًُ طًبُ

 .2/1/2011املؤسخ يف  23/11كتابلم رٍ اغملذد 

 

هذيتلم )اسض  اخلا ع واغظبملني بملذ املاكُ  ت تاظآ  اطتلمنا

اغقش ت اغلشيم( وسقذم غلم شلشسا   لني  نلم املضيذ  ت اغملطا  

 واغتىفًق.

    اغتقذيااااش.
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الءٓىد   ملد ي  ا٧عتدمال هتدد  كن انتّندّه ))لزد ي ا٧قتدد ً وت       
ا هري ايءك ً ، ادتمٚ ايهد  ع  زدؿ انتد ٛتؽت ، ِادتدمٚ ايت ندع      

  زؿ انت ٛتؽت((.
 وءؿه يككو  ِاءؿْكو  لتمىؽت يكن ؾِاه انتّعءٓٗ .

 لع ع ٛا ايتءؿْك 
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 احملرتمإىل/ مساحُ املشج  اغذيين غلمظلمني اغشًخ صاحل اغطاكٌ 

 صاحب أحظت تاظآ غلقش ت

 أطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 م/شلش وتقذيش
 ايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ :

 ِ ن ق اا از ؾت اً ّْعءكن ِعت  كن ِْكع هن اوَ مسٓعٮ زتٓص ايؿع ٚ.
 عمْمٕ مس سٗ ايًٓؼ ا ىه :

ْتكن ايءٓمٗ ِانتتمجلٗ وت ا٣دماٚ اهلمن لع   ي  ايًكك ِع ٓن ايتءؿْك ِا٧لتى ً ٌؿ
( لي )لز ي ا٧قت ً وت ا هري ايءك ً(  اً ِيّدكن وت ٌفا انتٓؿاً ايزلمٔ 160-161-164)

لي ايت يٓف وت ا هري ايءك ً ايز ٓن ْز٪ٓؿ اؾت ا٣ـٌ ً ـهكْ ت  ٟيٜ  انت هكْي ايز مد ٚ  
 ؾقٖ ، ِاً ٌدفا انت٠يدف   ايككل ٚ ايفْي غلؿٌن ايت قْؼ  إصت لااٍن ايزلمٓدٗ ايدّعريٖ ِايىد   

ايكملري ٌّ لي انت٠ي  ت ايى ؾقٖ سء ٺ وت ٌفا ايملي ايًشٓض وت علم ٚ ايت هري حبٓح اعد ؾ  
ا٣لن اؾت و ّى ايزلم ٚ ِط٢ب ايزلن ،   ً لٓؿاً ايت يٓف وت ٌفا اي ي ايزلمٔ افت  ٌّ 

اا از ؾت  قاعؿٮ ع ٓن لي قِاعؿ اي كك ا١ن٢لٔ ارت يؿ ِايفٕ و تػك ِوزتم  َ ، ِ ن ق
اً ْهمل  علٓكن  ّاعك ايُشٗ ِوزمٗ ايز عٓٗ لي ادن اهم ق ٌفا انتًكِمل ايزلمٔ ارت يدؿ  
هدٔ وملدد ٌٔ  دَ ا٣دٓدد ق ِهددٔ و٠هدؿ يك عددٗ انتهدلمؽت اً ٌددفا ا١ندد٢ه ْ دن لىملددع يلزلددن      

 ِايزلم ٚ لي ادن ؾقتّلٗ ٌفا ايزلن ارت يؿ .
١ددماٚ يىد  ، ِ ند يَ    اهكق يككٕ ِاءؿْكٕ عل٘ هكلكن ا٣َٓن   ٌدؿاٛكن ٌدفُ ا  

 . از ؾت اً ْهتمك عٶ ٛكن ِا يٓ كن   صت ل ٌفا انتًكِمل ايت قغتٔ ارت يؿ
 ِايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ
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 الشالم علّكم َزمحة اهلل َبسكاتٌ ...

تلقّها بكل تقدِس َإمثهاى إيدائكم نشدة مو )معامل اإلمياى يف تفشري القسآى ( اجلزء الشادس 

بعد املائثني ، َنثقدم خبالص الصكس َالعسفاى على يرا االيداء ، ألدعُ اهلل العلْ القدِس أى 

  ميدكم بعُنٌ َتُفّقٌ ، َاى ِشدد خطاكم َِكلل أعمالكم بالهجاح أنٌ مسّع جمّب   
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 فضًلُ اغشًخ/ صاحل اغطاكٌ                              املىقش

  لتب املشج  اغذيين وصاحب أحظت تاظآ غلقش ت

 وأطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 ممللُ اغبحشيت 21112-ص.ب 

 

 اغظالم تلًلم وسمحُ اهلل تملاىل وبشكاته وبملذ

 1211/11تلقًت بلل اغثنا  واغتقاذيش خطااب فضاًلتلم سقام     

املشفق طًه سظ ُ  ت كتاب بملنىات " ملاا اعنات م 20/7/2011تأسيخ و

 يف تاظآ اغقش ت " اسض  اغثاسٌ واغثالثني بملذ املاكُ.

ِ    يطًب غٌ ويظملذسٌ   أشلش فضاًلتلم جضيال اغشالش تلا

إىل  وطتحال  إهتما لم املتىاصل بتضويذ إداسَ اسا ملُ بهزه اغنظ ُ ،

غلجمًا   جلات قذستاه    طاكاًل املاىىل تلًها،  لتبُ اسا ملُ غإلطالع 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ٧َدؿاقات  اٍؿْكن د لزٗ هكؾع ً  طٓص ايتش ْ  ، ِاغمكو  ايهز ؾٖ 
اي  اتّاؾت إيٓى   إوت  ه لي لكتص انتكدع ايؿْا وت )لز ي ا٧قت ً وت ا هري 
ايءك ً( ِايفٕ ه ً  غك ٌفُ ا٧َؿاقات )ادتدمٚ ايهد ؾى ِايدج٢ثؽت  زدؿ     

ايُد ؾق وت   1535/16انت ٛٗ( ِايفٕ اًكعى   إنت٢لَ ؿتّدص غٶ  كن قلن 
ا هدري  ْد ت ايءدك ً، غؿلدٗ     ه، ِـي  إثكاٚاٺ يلمزكعٗ وت زتد ق  13/7/2016

يلمل سجؽت ِانتٍتمؽت   لك ايت هري ايءك ؤ، ِاي   ْدشن لت سدٗ وت ا٣لهد ه    
انتػتُٗ   نتكتمل ت ا٣ه ؾقتٓٗ وت ادت لز ت ِلكاهم ايملشّخ ِد لزٗ هكؾع ً 

 حت ٘   عؿاؾ ِاعكٖ لىٍ  وت لكتملٍ  انتكهمْٗ.
  دَ، ِ ثد  كن   غت ل ٺ يكن ايًكك ِايزكع ً عل٘ ٌدفا ايُدىٓع، و زىد  اا   

 علَٓ غري ادتماٚ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌش١خ/ صبحل اٌؽبئٟ                     سٍّٗ اهلل

 اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ،،، ٚثؼد
 

  ؤ الءٓن  كن ع ن ق اا نتز يٓكن ايزًّ ِايتّعٓا، ِْهكؤ إع ؾاكن 
اءؿْك ِإلتى ً إٌؿاٚهن يلذ لزٗ وهػٗ لي ادتمٚ ايت نع  زؿ انت ٛٗ لي)لز ي 

 ا٧قت ً وت ا هري ايءك ً(.
ِإوا إـ  اءؿه نتزد يٓكن اد يِ ايًدكك ِايزكعد ً علد٘ ٌدفا ا٧ٌدؿاٚ،        
٣ؾعّ اا ايزلٔ ايءؿْك  ً قتؿهن  زّوَ ِاّعٓءَ، ِ ً ْهؿؾ غٶ هن ِْكلن 

  ع إوَ مسٓع زتٓص عت  كن اا ِْكع هن. عم يكن   يىذ
 ٌٚىُ حت١برٟ ٚرمد٠سٞ

 ٚاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ
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 انتكدع ايؿْا ايًٓؼ َ ط ايٶ ٛٔ ا ىه
 َ سص  سهي ا هري يلءك ً

 حتٓٗ طٓملٗ...
وًكك لمل ؾقاكن ايٶٓملٗ  إٌؿاٛكن يى  وهػٗ لدي هتد  كن انتّندّه ادتدمٚ     
ايج٢ثًّ  زؿ انت ٛٗ لي)لز ي ا٧قت ً وت ا هدري ايءدك ً( ند ٛلؽت ايملد قٕ عدم      

 ِدن  ً ّْعءكن وت لهرياكن ايزلمٓٗ ِايزملٓٗ غؿلٗ يمللؿو  ايزمْم.
 ِلي اا ايتّعٓا...                        
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 إؾت/ انتكدع ايؿْا ايًٓؼ َ ط ايٶ ٛٔ ا ىه

 
 ِقلتٗ اا ِ كه اَ :ددايه٢ه علٓكن 
ََطَ ََ َ ََطَشطَ ََوفَُّمَقَ ٍَِّّ تسَقت ّّرََّٖق توَرٌَل ق از ؾت )) ((  وَ ي دكع هدملري   َطَ فُّ  ََسَض

ِعػك  ه  اً اس د٘  د دماٚ لدي ا هدريهن يلءدك ً ايكدكْن ، ٌِدّ        
ا هري ِانع آْف اؾت انتكتملٗ ا٧ن٢لٓٗ ، ِنٓكًّ يَ اثكُ ايٶٓص 

كْن ِيكن  َ  ددك ِثدّاب ا٥غدكٖ ، ١ِ    وت عٍن وُّّ ايءك ً ايك
ْهددزى  وت ٌددفا انتءدد ه ا١ اً وءددؿه يكددن يددككو  ِاءددؿْكو  علدد٘ ٌددفا   

 ا٧ٌؿاٚ اي كْؿ ، لتمىؽت يكن ايتّعٓا ِانتمْؿ لي ايزٶ ٚ انتمل ق .
 لع ع ٛا ا٧سىاه...
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 اٌش١خ زلّد اٌش١خ صبحل اٌؽبئٟ احملرتَ
 اٌؼظّٝ اٌش١خ صبحل اٌؽبئٟ احملرتَ ِد٠س ِىزت ادلسعغ اٌد٠ٕٟ آ٠خ اهلل

 

 َهذيكى أطيب انتذيات ...
 

َتقذو بأجًم عبارات انشكز وانتقذيز عهى جهىدكى انًبذونة في  هديذامكى هياَيا    
َسخة يٍ كتابكى )يعانى اإليًاٌ ف  تفسيز انقزآٌ/ انجشء انىادذ بعيذ انًامية. .....   

 يتًُيٍ نكى انًشيذ يٍ انتقذو وانُجاح.
 ىل وافز االدتزاو ...تفضهىا بقب
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
  عتمال   ي  ِاعذ ب يؿْؿ   دتٍّؾ ايكدملريٖ يهدم سٗ  ْدٗ اا    
ايز مدد٘ ايًددٓؼ َدد ط ايٶدد ٛٔ )ؾاه  لددَ( وت ا هددري هتدد ب اا      

، 133، 132غدد٢ق الءٓىدد  اٌددؿاٚهن انتملدد ق  يلذددمٚ )  ايز ددٓن لددي 
( لي لزد ي ا٧قتد ً وت اندت ٍ ق هىدّل لدي هتد ب اا اجملٓدؿ،        134

ن ٛلؽت انتّؾت عم ِدن اً ّْعا ايًدٓؼ ادتلٓدن نتد  عٓدَ غدري ايدؿوٓ        
 ِا٥غكٖ ِغؿلٗ ا٧ن٢ه ِانتهلمؽت .

 

 واهلل ولي التوفيق     
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 انذيُ  آية اهلل انعظًى انشيخ صانخ انطام  انًذتزوهنى / يكتب انًزجع 
 صادب أدسٍ تفسيز نهقزآٌ

 و/شكز عهى ادذاء
 

 تذية طيبة ...
تسييهًُا ببييانش انشييكز وانتقييذيز انجييشء انسييابع بعييذ انًاميية يييٍ انتفسيييز         
ودييييى انقسييييى افول يييييٍ تفسيييييز)أٌ يًسسييييكى  ييييزح فقييييذ ييييي  انقييييىو   

. شييياكزيٍ نكيييى اديييذاءكى   يييزح ي هييي  وتهيييد افيييياو َيييذاونها بييييٍ انُييياص   
 يتًُيٍ نكى يشيذًا يٍ اإلرتقاء وافسددار وانتطىر.

 ...يع انتقذيز

 
  



 321ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     212معامل اإلميان / ج

 
 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

( 532 كن عػك ِإعتمال الءٓن قن يتكن انتّلكٖ اي  حتمن ايزؿؾ )
ه، ِلكعءٍدددد  ادتددددمٚ ايتهددددزًّ لددددي ايت هددددري وت 26/5/2012ادددد قْؼ 
 ( لي نّقٖ  ق عمكاً.133ا٥ْٗ)

ِاوا إـ  يدككهن دمْدن ايًدكك ِع دٓن ا٧لتىد ً علد٘ اٌدؿاٛكن        
ٌفا، ن ٢ٛٺ انتّؾت عم ِدن  ً ْؿْن علٓكن وزمٗ ايُشٗ ِايز عٓٗ، ِ ً 
ظتزلكدددن ندددىؿاٺ ِـغدددكاٺ ي٤لدددٗ ا٣نددد٢لٓٗ لتمىٓددد ٺ يكدددن هدددن ايتءدددؿه   

 ٧لؾٌ ق.ِا
 ِايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ.       
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 ٌدد1440/ق ٓع ا٣ِق/9 ريِت وت 

 ه24/11/2018انتّاعا                                       
 

 مس سٗ انتكدع ايؿْا ايًٓؼ َ ط ايٶ ٛٔ ا ىه
 َ سص  سهي ا هري يلءك ً

 ايٶ ٛٔلكتص انتكدع ايؿْا ايًٓؼ َ ط 
 

 ايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ
اتءددؿه هلٓددٗ ا٧لدد ه ا٣ِلاعددٔ يلؿقاندد ت ا٧ندد٢لٓٗ   طٓددص ـتىٓ اٍدد ، 

( ايفٕ َِدلى  لدي دد وملكن لدي هتد ب: "لزد ي       171ِاًككهن عل٘ ادتمٚ)
ا٧قت ً وت ا هري ايءك ً" ِايفٕ ْتٓمي لكاٖٚ وت  ْدتؽت لدي ايءدك ً ؿتد  ْدؿق      

 هز٘ إؾت ايغمِ ِي ْءُؿُ ِي ْؿمل إيَٓ.عل٘  ً ايى )ّ( ه ً ١ ْ
 للددؽت ا٧نددتمكاق وت إقندد ق ا٣دددماٚ ايدد  نتُددؿق لىٍدد  لهددتءمل٢،      
ي هكْي يكن سهي از ِوكن ايؿاٛن لزى  ِؾاعؽت اا از ؾت  ً ّْعءى  ِإْ هن 

 نت  عَٓ غري ا٧ن٢ه ِانتهلمؽت.
 ِايه٢ه علٓكن ِقلتٗ اا ِ كه اَ.
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 ا ىه/ايًٓؼ َ ط ايٶ ٛٔإؾت ايهٓؿ 
 َ سص  سهي ا هري يلءك ً

 لكتص انتكدع ايؿْا
 حت١خ ؼ١جخ ٚثؼد :

مددِس اامعدة األمدري عادد القدادز للعلدُم        أ.د/ عبداهلل بو خلخالتلقّها حنو 

معاا  اميااايف ت سري ا     اإلسالمّة قشهطّهة، يددِثكم القّمدة املثمةلدة يف كثداة)    

 املائة.( اجلزء الةالث عصس بعد القرآيف

َإذ نعرب لكم عو شكسنا على يرٍ اإللثفاتة الكسمية، نًددِكم حندو بددَزنا    

 َنشدة مو نصسِة أخااز اجلامعة. 33نشدة مو جملة اجلامعة العدد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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