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 مذِخادل

اؿى##ؼ ا ا٧ٔه ل ##ن ا٫ٌو##حٞ ٔا٫ذٗ##حٞ   ٔا٩طٳ##ـ ألش##ؼ ،ٍ##حٞ ا٧ه##ٗحٞ   
اؿىؼ ا الؾٙ تغوت ؿٓتْ اـ٦ٟق كمّح  ٔتشحق اـ٦ٟق عَ عؼٲ وشوحؿ 

 وَ وٌحػٖق ِؾٓ الـٓٛ ٗ كحعٛ ٔاذؼٚ .

لت مغ ِؾٓ  (1) زِفٛ األِّٔزِض َخِوٚفّّٔٗٞا٫ٌلحُ ٔجشمْ ش اؿىؼ ا الؾٙ أكـً

اـ٦،ٛ أألّٜ ذممّح ألـكحلٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   لؾا لحه 

ٌَّٗٞ ِهوَّٖعاهٌِّٔنَيتشحٍ ش  .(2)زًََٗا أِّٔزَضوَِّٖانّٔ ِإالَّ َزِح

اؿىؼ ا ٗ اللـاٞ ٔالِـاٞ   ٔٗ الـطحٞ ٔالوؼٚ   ٔاؿى#ؼ ا ال#ؾٙ   
ُٕ إٌٗ ٛ ٖٔؼ،ع ال# ٦ٞ ألمف#م وٍ#ْ تش#حٍ ألش#ؼ عجتى#حا وا#ؼوح  ال# ٦ٞ         ّٖ

ٔذِٕؿ هـاٟفْ   اؿىؼ ا ال#ؾٙ جش#ن أو#ٕؿ اـ٦ٟ#ق ألٗ#ؼٓ ٔٗ التٍقٖ#ن       

َُٓ٘ اهسَّشَّاُق ُذٗ اهّٖقَِّّٕ٘ٝ اهٌَِّٖتنُيش َّ اهوََّٕ  ًٔمٜ اا عم#ٜ قى#ؼ ٔآه الفٗ# ٌ     (3)زِإ

 .(4)زَى اهّٖبَِِٚت ََُّّّْٗٙٓٔٔسكٍِّٕ َتِّّٖٓٔرّياهُِِٚرَِٓب عَِِلٍِّٕ اهسِّْجَظ أِّٔٓش

عَ األْٗ عَ ؿ،حعٛ ألَ ؿا،ع القؿلٜ اٌْ لحه كٍح ٖٕوح ٌٌمٜ ٔؿاٞ ؿكٕه )
 .ٔكمي ٔآلْ اا ًمٜ اا عمْٗ 

                                                           

 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .107كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (2)
 .58كٕؿٚ الؾاؿٖح   (3)
 .33كٕؿٚ ا٧ذقاب  (4)
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ٔكمي ؿأكْ وَ الـكٕا ٔل#حه  ٔآلْ ،مىح ؿ،ع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 . مسع اا َٕ ٓؼٓ

ٔكمي ؿألٍح ٔلك اؿى#ؼ  ٔآلْ لحه ؿجن ٔؿاٞ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 . ٓؼا كثريا طٗ ح و حؿكح ،ْٗ

 .ٔكمي لحه وَ إتكمي آٌفح ٔآلْ ،مىح اٌٌـف ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 .لحه الـجن اٌح ٖح ؿكٕه اا 

ٔك#مي لا#ؼ ؿأٖ#ت ألِ#شٛ ٔ ٦ #ٌ      ٔآل#ْ  ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .(1) (ٔهأ تؼؿٌّٔح اّٖي ٖكت ّح ومكح ٖ

اؿىؼ ا عم#ٜ ال#ٍشي إتتحلٗ#ٛ ٔاـفٗ#ٛ وٍّ#ح أكث#ـ و#َ الع#حِـٚ   ٔك#ؾا          
ألحلٍل ٛ لمٍشي اليت مل متل ّح ،حٌّح تأتٍٗح ألمفم وَ عٍؼ اا أكث#ـ و#َ تم#ك    
ال#يت ؼتل#ك كى##حي ٔكٗف#حي   ٔعُ ك#حُ التٌ##ٕؿ ال#ؾِإل ٖ#ؾِك ألح٫ٌل##حُ ٗ       

 ؿغحٟ ْ ٔآوحلْ ألشٗؼاي .
ٔوَ عم#ي اا ع#ق ٔج#ن أٌ#ْ ٥ ٍٖل#ٜ اـ#ٕاطـ ال#يت ؽف#ـ عم#ٜ ،ك#ـ            

ا٫ٌل##حُ  ِٔ##ٕ ك## رحٌْ ٖا##ـب ال شٗ##ؼ وٍّ##ح ألحل##ؼعحٞ   ٔالٌ##ؼلٛ   ٔأػاٞ     
 الفـاٟض الش حػٖٛ .

اؿىؼ ا الؾٙ جشن اؿٗحٚ الؼٌٗح ػاؿ إٍحجحٚ ٔالؾكـ لْ ك رحٌْ  ٖٔؼه 

َُٓ٘ اهَِّرٜ َجَعَى اهوَِّٚعمْٗ لٕلْ تشحٍ ش ِْ َٙذرَّكََّس أِّٔٗ أَّٔزاَد  َٗ ِّ أَّٔزاَد أّٔ َى َٗاهََِّٔاَز ِخوّٖفّّٔٗٞ هٌَِ

ِْٔلحه تشحٍ ش (2) زُغلّّٕ٘زا  .(3) زفّٔاِذكُّٕسُِٗٛ أِّٔذكِّٕسكٍِّٕ َٗاِغلُّٕسٗا ِهٛ َٗالّٔ َتلّٖفُّٕسٗ

ٔلؼ أوـ اا تشحٍ إلمىٌ ٔإلمىح  ألؾكـٓ   ٔاهرتط عمّٗي أُ ٖكُٕ 

َٕ ِذكّّٖسا كِّٔثرّيا  شِؾا الؾكـ كثرياي   لحه تشحٍ ًَُِ٘ا اذكسٗا  اهوَّ َّ آ ُٖ٘ ُبلّٖسَّٗٝ *َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ ََٗضبُّْح

                                                           

 .2/95ال ّٗا٘ / اللٍَ الكربٝ  (1)
 .62كٕؿٚ الفـلحُ  (2)
 .152كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
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ِِ ِإهّٔذٟ اهُِّذِ٘ز        *َٗأِّٔصٚالّٗ  ُموٌَّٕذا ِّ اه ِْذِسَجلٍِّٕ ًِذ ًََٗال٢ِّٔلُّٔتذُٕ هُِٚ َُٓ٘ اهَِّرٜ َُٙصوِّٛ َعؤِّٚلٍِّٕ 

ٌّٚا ًِِِنَي َزِح َْ ِباهٌُِّٖؤ  .(1) زَٗكّٔا

ا الؾكـ وَ إٍح،ع الشعٗىٛ ع٥ اا ك رحٌْ   لؾا جشمْ ٥ٔ ٖشمي وح ٗ ِؾ

ِّ اهَّٖعاهٌِّٔنَيطحًحي ألح٤ٕوٌٍ وَ جّٛ كثـتْ   ٔاا ك رحٌْ ش ّّ َع ز غِِّٔ

ٔألل#  اا ال#ـف     (2)زِفذٛ األِّٔزِض َخِوٚفّٔذّٗٞ  ٔلكٍْ تفِن غم#ق آػً ٔجشم#ْ ش  

لؾؿٖت##ْ لٗ##ؾكـٔٓ ٖٔو##كـٔٓ   ٔلٍٗ##حلٕا وـت ##ٛ طىأٌٍٗ##ٛ الام##ٕب   ٖٔف##ٕفٔا    
 ألحلثٕاب الشعٗي ٗ ا٩طـٚ .

ُّ اهّٖقّٕوُّٕ٘بِٔن ٖؼه لٕلْ تشحٍ ش  عمٜ ع،حػٚ اؿٌـ  (3) زأّٔالّٔ ِبِركِّٖس اهوَِّٕ َت٣ٌَِّّٖٓ

فٛ أُ الؾَٖ   ٔأُ الامٕب ٥ تفى٠َ ع٥ ألؾكـ اا   ٖٔكُٕ وَ وفًّٕ إظحل
 ٥ ٖؾكـُٔ اا اؾٕاب ٌشي   ،٦ تفى٠َ الامٕب ع٥ ألؾكـ اا .     

اؿىؼ ا الؾٙ لٗم لشفحْٟ ذؼ أٔ وٍتّٜ   ٔالؾٙ ّٖك َٕ ٖوحٞ ٥ عَ 
 اكتراح  وٍح   ٔلكَ ألـٓٛ وٍْ تشحٍ .

اؿىؼ ا الؾٙ أٌشي عمٍٗح ألّؾا اللٳفـ إ حؿك   ًٔؼٔؿ أجقاْٟ إتتحلٗٛ   
م ٔوؼػ وٍْ ك رحٌْ   ِٔؾا اؾقٞ اـحوم عوـ ألشؼ إحٟتٌ وَ تفلريٙ ألمف

لماـآُ   ٖٔاع ٗ لحٌُٕ )آٖح  الؼ،حا ك٦ً ػاٟي ( ل ٗحُ كٍظٗٛ ِؾٓ ا٩ٖح  
 اليت تتِىَ ذحجٛ إلمىٌ عٍ الؼ،حا ا٧ُفـاؿٙ  

 ِٔن هىن ِؾا الؼ،حا ً غٛ الِـٔؿٚ ٔاؿحجٛ   اؾٕاب ٌشي . 

َْ كِّٔثرْي لٕلْ تشحٍ شلٗكُٕ وَ وشحٌ٘  ٍّ قّٔاَتَى ًَعَُٕ ِزبُّّْٚ٘ ِّ َُِب ًِ ِّ َٗكّٔأّّْٔٙ

َّ ًََٗا اِضَتلّٔاُُ٘ا َٗاهوَُّٕ ُِٙحبُّ اهصَّاِبِسٙ ًََٗا َضُعفّٕ٘ا  َُِٓ٘ا هٌَِا أَّٔصابٍَُِٔ ِفٛ َضِبِٚى اهوَِّٕ   . (1) زفٌَّٔا َٗ
                                                           

 .97كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .28كٕؿٚ الـعؼ  (3)
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قىؼ ًمٜ  ِٔن ،تس اا ل٨ٌ ٗحٞ اللحألاٌ الؾَٖ لحتمٕا كىح ،تس لمٍيب 
 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

اؾٕاب ٌش#ي أل#ؼلٗن ؽا  ا٩ٖ#ٛ ال#يت تتِ#ىَ ا٫ط #حؿ ع#َ وٕاً#متّي          
اؾّحػ ٔالؼ،حا وَ غري َِٔ أٔ ُشم وع هؼٚ ا٧ؽٝ الؾٙ ؿاّي ٗ ك ٗن 

 اا   ٔل ٗحُ ولألٛ ِٔ٘ أُ إٌحٟك اليت ؿات ألّي مل تقػِي ع٥ عّحٌحي .
رحألٛ الؾَٖ ػا،شٕا و#ع ؿك#ٕه اا ً#فٛ    ِٔن ٗ ا٩ٖٛ عهحؿٚ لٍٗن الٌ 

 . (2)الـألٌٗ   اؾٕاب ٌشي لٕذؼٚ إُٕٕا ٗ تٍاٗس إٍحط كىح تاؼً ألٗحٌْ
ٔٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ وٕاكحٚ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ 
  ٔوٍع وَ طـٔ الوك عٍ الٍفٕن وع عفػٖ#حػ ٔه#ؼٚ إش#حؿك   ٔوٕاً#مٛ     

 إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ . ِحىحتّي عمٜ كفحؿ لـٖى
 ٔوَ ألٌ أجقاٞ ِؾا اللٳفـ : 

 ( ألؾا  لحٌُٕ ِؾا الكتحب . 214ٔ 201: ًؼٔؿ اؾقٞ ) أ٥ٔي
 ( جقٞ ٗ لحٌُٕ )مل ٖغق الٍيب )َ( أذؼاي (.23: ًؼٔؿ ) حٌٗحي 
: ًؼٔؿ مثحٌٗٛ أجقاٞ ٗ لحٌُٕ )التِحػ ألٌ الاـآُ ٔا٫ؿِحب ( ِٕٔ  حلثحي 

 الشٌـ ٖؼه عمٜ تٍقْٖ ا٫ك٦ً وَ ا٫ؿِحب .لحٌُٕ ألٳكـ   ٔهحِؼ عمٜ 
 ( أجقاٞ ٗ لحٌُٕ )آٖح  اللمي قكىٛ غري وٍلٕطٛ . 5: ًؼٔؿ )ؿاألشحي 

تـٝ وح ِ٘ الٌمٛ ٔالٍل ٛ ألٌ أجقاٞ الاحٌُٕ أع#٦ٓ ٔا٧ج#قاٞ اـحً#ٛ    
ألّؾا الا#حٌُٕ   اؾ#ٕاب أٌّ#ح الشى#ًٕ ٔاـٌ#َٕ و#َ ٔج#ْ   ،ٍّ#حك و#حػٚ          

 ألٍّٗىح .ل٬لتاحٞ ٔوحػٚ ل٬،رتا  
 أوح وحػٚ ا٫لتاحٞ ،ىَ جّح  : 

ٖتِ##ىَ ك##ن ج##قٞ و##َ ِ##ؾٓ ا٧ج##قاٞ تفل##ري ٔل##ـاٞٚ ٗ آٖ##ح     ا٧ٍٔ :
 الاـآُ.

                                                                                                                                                 

 .146كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 أٌعـ اؾقٞ الـاألع عوـ ألشؼ إحٟٛ الؾٙ اطتٍ ألتفلري ا٩ٖٛ أع٦ٓ  . (2)
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 عٌتفحٞ التشـاض ألٌ الؼ،حا ٔعؿاػٚ اللمي . الثحٌٗٛ :
الؼ،حا ٌٕا طـٖق لملمي ٔتث ٗت لٕاعؼٓ ٗ ا٧ؿض   لحه تشحٍ  الثحلثٛ :

ِْ جََُِح٘ا ِهوطَّوٍِّٖ فّٔاِجش  .(1) زَِِح هَّٔٔاَِٗإ

 تأكٗؼ لحٌُٕ ِٕٔ أُ الٍيب قىؼاي ٥ ٖ ؼأ لٕوحي لتح٥ي . الـاألشٛ :
ِٔن ِؾا الاحٌُٕ عحً ٔهحون ل٨ٌ ٗحٞ ْٗشحي اؾ#ٕاب ٌش#ي   ِٔ#ٕ و#َ     

َّ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش ًَُِٗذِرِزٙ  َّ   عِ#ح  (2)زًََٗا ُُِسِضُى اهٌُِّٖسَضِونَي ِإالَّ ًَُبػِّْسٙ

ألحؿحٛ ٔالربِحُ ٔإشح#قٚ ٔال#ؼلٗن عم#ٜ ً#ؼ  الٍ #ٕٚ        ال وحؿٚ ٔا٫ٌؾاؿ 
ٔٔجٕب ا٫وتثحه ٕح أوـ اا عق ٔجن ألْ وَ ع حػتْ   ٔاللش٘ الؼ٣ٔب عٍ 

 ا٫لحوٛ ٗ الٍشٗي ا٧طـٔٙ .
ٔو##َ طٌ##حٍٟ ا٧ٌ ٗ##حٞ ا٫ط ##حؿ ع##َ ع##حمل اؾ##قاٞ ٔأُ ال##ؼٌٗح وقؿع##ٛ  

ٍ#قٓ ع#َ الو#ـك    ل٪طـٚ ٥ ٖفٕف ألّ#ح ع٥ إٕذ#ؼُٔ ال#ؾَٖ ذـً#ٕا عم#ٜ الت     
ٔوفحِٗي ال٦ِلٛ لؾا كحُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٍٖ#حػٙ ٗ    

 . (3)لٕلٕا ٥ علْ ع٥ّ الّمْ تفمرٕا وٗؼاُ إشـكٛ ٔل ن أُ ٖ ؼأ الاتحه :

ٔوتىن طفحب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِؾا ألمرحظ اؾّٛ ال#يت  
 ٖتٕجْ علّٗح ٔجِٕحي :

عؿاػٚ الكفحؿ الؾَٖ ٗ إٗؼاُ   عؽ أُ لٕهلي ٥ علْ ا٥ اا وحٌع  ا٧ٔه :
وَ الاتحه ُؼ إلمىٌ ٧ُ كمىٛ التٕذٗؼ أو#َ ٔك#٦وٛ ِٔ#٘ غحٖ#ٛ ػع#ٕٚ      

َِِٚلٍِّٕ أّٔالَّ َُِعُبَد ِإالَّا٧ٌ ٗحٞ ٔٗ التٍقٖن ش ََِِا ََٗب ٌٍَٞ ضََ٘ا١ٍ بَِٚ اهوَّذَٕ   قِّٕى َٙاأَِّٔٓى اهِّٖلَتاِب َتَعاهِّٔ٘ا ِإهّٟٔ كِّٔو

                                                           

 .61كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .48كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (2)
 .5/32الكوم ٔال ٗحُ  (3)
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ِْ تََ٘هَِّ٘ا فّٔقّٕ٘هّٕ٘ا اغَِٔ ِٕ فِّٔإ ِْ اهوَّ ِّ ُدٗ َِْر َبِعطَُِا َبِعّطا أِّٔزَباّبا ًِ ُدٗا ِبأَُّّٔا َٗالّٔ ُُِػِسنّٔ بِِٕ غ٣َِّٚا َٗالّٔ َٙتَّ

َْ  .(1)زًُِطوٌُِ٘

ٔوَ ا٫عححف ٗ ٌ ٕٚ قىؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أٌ#ْ مل ٖ#ؼاٮ ٗ       
ٍ ٕت##ْ   ٔهش##ن ِ##ؾا ا٫ل##ـاؿ ،ٌٗ##٦ي ٗ األت##ؼاٞ  ك##حذٛ إشـك##ٛ عٍ ا٫ل##ـاؿ أل
 ٔاكتؼاوٛ الاتحه أٔ اجتٍحألْ .

عؿاػٚ إلمىٌ الؾَٖ ٗ إٗؼاُ   لتث ٗ#ت عّ#حٌّي ٔذ#ثّي عم#ٜ      الثحٌ٘ :
الٌرب ٔالؼ،حا ٔجشن لتحهلي طحلٌحي لٕجْ اا عق ٔجن   ٔٗ ك ٗمْ   لحه 

َّ تش###حٍ ش َّ اهوَّذذذَٕ الّٔ ُِٙحذذذبُّ  َٗقّٔذذذاِتوّٕ٘ا ِفذذذٛ َضذذذِبِٚى اهوَّذذذِٕ اهَّذذذِرٙ ُٙقّٔذذذاِتوَُّٕ٘لٍِّٕ َٗالّٔ َتِعَتذذذُدٗا ِإ

َّ  ٔ،ْٗ وٍع وَ ا٫،تتحُ ألحلؾَٖ كفـٔا . (2)زاهٌُِّٖعَتِدٙ

ٔوَ ٔجٕٓ تاؼٖـ ا٩ٖٛ   ٔلحتمٕا ٗ ك ٗن اا الؾَٖ ٖاحتمٌٕكي ّٔتٍشُٕ 
 عَ كمىٛ التٕذٗؼ .

ٕ      الثحلث : ل#ْ تش#حٍ   عؿاػٚ كحط ٛ الٍ#حن ْٗش#حي   ِٔ#ٕ و#َ وٌ#حػٖق ل

ِْ هّٔذٍِ َتفَّٖعذِى فٌَّٔذا َبوَِّػذَت ِزَضذاهّٔتَُٕ َٗاهوَّذُٕ َٙ        ش ِّ َزبّْذمّٔ َِٗإ ِعِصذٌُمّٔ  َٙاأَُّّٔٙٔا اهسَُّضُ٘ي َبوِِّؼ ًَا إُِّٔصَي ِإهِّٔٚمّٔ ًِذ

َّ ََِ٘ اهّٖلّٔاِفِسٙ َّ اهوََّٕ الّٔ َِِٔٙدٜ اهّٖقّٔ ِّ اهَِّاِع ِإ  .(3)زًِ

ٔألمففْ تتغوحٌح الربكٛ   الؾٙ ٥ اؿىؼ ا الؾٙ ألٍشىتْ تتي الٌحؿح    
 تٍفؼ كمىحتْ أألؼاي .

،تفِن ٔجشن عمي التفلري وَ ال٦وتٍحِ٘ عؽ ً#ؼؿ لٍ#ح اؾ#قٞ )الـاأل#ع     
عوـ ألشؼ إحٟتٌ ( وَ وشحمل ا٫ّحُ ٔ،ْٗ لـاٞٚ ٧ؿألع آٖح  وَ آٖح  وشـكٛ 

 هلح .ألؼؿ اليت ِ٘ ػ،حا قض لـاٌحي ٔكٍٛ ٔتأؿىٗحي ِٔؾٓ الاـاٞٚ غري تفلريٌح 

                                                           

 .64كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .190كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .67كٕؿٚ إحٟؼٚ  (3)
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ْٔٗ########ع أج########قاٞ ِ########ؾا التفل########ري وشـُٔ########ٛ ٗ وٕلشٍ########ح      
(www.marjaiaa.com.) 

اؿى##ؼ ا ال##ؾٙ جش##ن اؿٗ##حٚ ال##ؼٌٗح وقؿع##ٛ ل٪ط##ـٚ   ٔػاؿ ا٫طت ##حؿ   
ٔا٫وترحُ   ٔمل ٖكَ ِؾا ا٫وترحُ  علرياي عمٜ الٍحن   عِح جشمْ اا عق 

 ٔجن ك٦ّي ٖلرياي وَ جّح :
الٍحن ألحلشان ٔالتىٗٗق أل#ٌ ا٧ه#ٗحٞ     : ٌشىٛ اا عق ٔجن عمٜ  ا٧ٍٔ

 ٔألٌ الفشن اؿلَ ٔالل٘ٞ .
: تفِن اا عق ٔج#ن أل#حلففـٚ الشحو#ٛ عٍ#ؼ الٍ#حن   ألحلـغ #ٛ ٗ       الثحٌٗٛ 

ِفّّٖٓذسَّٔٝ اهوَّذِٕ اهَِّتذٛ فّّّٔٓٔذَس اهَِّذاَع      الشىن الٌححل   ٔالٍفـٚ وَ الا ٗس   لحه تش#حٍ ش 

َِٚٔا  .(1)زَعؤّ

ـكن عمٜ مٕ وتشحلك ٔوتتحل٘ َح ّٖؼٙ الٍحن : ألشثٛ ا٧ٌ ٗحٞ ٔالالثحلثٛ 
 عٍ ا٫ّحُ   ٖٔاٗي اؿحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا .

ٔوَ ععححف الاـآُ ف٤ٗٓ ألاٌٍ ا٧ٌ ٗحٞ   ٔوح تتِىٍْ وَ جّحػِي ٗ 
ك ٗن اا   ٔذـًّي عمٜ الت مٗغ عمٜ أمت ٔجْ ٔعٌٖحه الـكحلٛ عٍ أكث#ـ  

َّ شعؼػ وَ الٍحن   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ  ُّ َُقّٕصُّ َعؤِّٚمّٔ أِّٔحَط َُِح

 .(2) زاهّٖقَّٔصِص

ٌقٔه الكت#ك الل#ىحٖٔٛ و#َ عٍ#ؼ اا ال#يت تتِ#ىَ الف#ـاٟض         الـاألشٛ :
الش حػٖٛ ٔتٍىٗٛ ومكٛ الفِٗمٛ   ٔأذكحً اؿ٦ه ٔاؿـاً ٔال وحؿٚ ٔا٫ٌ#ؾاؿ  

 ٔالٕعؼ ٔالٕعٗؼ.

                                                           

 .30كٕؿٚ  الـًٔ  (1)
 .3كٕؿٚ ٖٕكم  (2)
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عقٖق ٖٔتحمٜ وَ ؿهرح  لفحٟم الٕذ٘ ٔ،ـاٟؼ التٍقٖن وشٍٜ ػلٗق   
( ِؾا وَ تفلريٌح لماـآُ ألاـاٞٚ ٗ أؿألع آٖح  وَ 215إثحه ألٌؼٔؿ اؾقٞ )

آٖح  )ألؼؿ( ٔ،ق لحٌُٕ آٖح  الؼ،حا ك٦ً ػاٟي   ِٔؾٓ الاـاٞٚ غري تفلريٌح 

ٍِ   هلؾٓ ا٩ٖح    لحه تشحٍ ش َّ إُّٔٗت٘ا اهِّٖعوّٖذٍَ َدَزَجذا ًِِِلٍِّٕ َٗاهَِّرٙ ًَُِ٘ا  َّ آ َِٙسفِّٔع اهوَُّٕ اهَِّرٙ

َْ َخِبرْيَٗ  . (1) زاهوَُّٕ بٌَِا َتعٌَِوّٕ٘

 
 
 
 

 2441شؼجبْ  12دشس يف 
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 .11كٕؿٚ اجملحػلٛ  (1)
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 لبٔىْ وجىة اٌسٍُ
ِِ        ل##حه تش##حٍ ش  ًَُِذذ٘ا اِدُخوّٕذذ٘ا ِفذذٛ اهطّْذذوٍِّٖ كّٔافَّذذّٗٞ َٗالّٔ َتتَِّبُعذذ٘ا ُخّّٕٓذذَ٘ا َّ آ َٙاأَُّّٔٙٔذذا اهَّذذِرٙ

ِْ إَُِّذذُٕ هّٔلّٕذذٍِ َعذذُدّّٗ ًُذذِبنيْ    ٖٔتحم##ٜ ٗ ا٩ٖ##ٛ التِ##حػ أل##ٌ الل##مي  (1)زاهػَّذذِّّٚٓٔا

ٔطف##ٕا  الو##ٗفحُ   ٔك##ؾا التِ##حػ أل##ٌ الل##مي ٔأل##ٌ ا٫ؿِ##حب ٔالات##ن     
 الشوٕاٟ٘   ٔ،ّٗح ٌّ٘ عَ ؿٔض الفـلٛ ٔاـ٦ف ٔالواح  .

اِدُخوّٕ٘ا ِفٛ ٔٔؿػ عَ طـٖق األَ جـٖخ عَ األَ ع حن ٗ لٕلْ تشحٍ ش

 ز لحه : ٖشإل أِن الكتحب.اهطّْوٍِّٖ

ِٕ أألٕ الٕلٗؼ ع ؼ إمك ألَ ع ؼ الشقٖق ألَ ج#ـٖخ ا٧و#ٕٙ    ٔاألَ جـٖخ
و٥ِٕي ِٕٔ ؿٔو٘ ا٧ًن ٔوَ الشمىحٞ وَ تحألش٘ التحألشٌ ٔمل ٖل#ىع و#َ   

( لم#ّحـٚ  80األَ ع حن ألن ٔلؼ ألشؼ ٔ،حٚ األَ ع حن عؽ كحٌت ٥ٔػتْ ك#ٍٛ ) 
 ( لمّحـٚ  .68ألٍٗىح تٕٗ األَ ع حن كٍٛ )

م ألشِّي ؿٔاٖتْ عَ القِـٙ ٧ٌْ ٔلؼ ا ٍٜ عمْٗ عؼػ وَ الشمىحٞ ُٔشٲ 
 ٖـٔٙ ألح٫جحفٚ ٔإٍحٔلٛ ٖح لؼ ٖؼطن وشْ التٌرٗم  

ع#َ عف#حٞ ٔط ات#ْ. ِٔ#ٕ أٔه و#َ ً#ٍم الكت#ك        ٖ#ـٔٙ   لحه الؾِيب :
 ألحؿححف  كىح أُ كشٗؼ ألَ أأل٘ عـٔألٛ أٔه وَ ًٍم ألحلشـا .

ٔمل ٖفمك الشمي ع٥ ٗ الكّٕلٛ  ٔلٕ مسع ٗ عٍفٕاُ ه حألْ ؿىن عَ 
ٔاذؼ وَ الٌرحألٛ. ،إٌْ لحه: كٍت أت #ع ا٧ه#شحؿ ٔالشـألٗ#ٛ ٔا٧ٌل#حب     غري 

ٰٞ ،مقوتْ مثحٌٗٛ عوـ عحوحي.  ذتٜ لٗن ل٘: لٕ لقوت عفح
لحه األَ إؼٖإل: مل ٖكَ ٗ ا٧ؿض أعمي ألشفحٞ ألَ أأل٘ ؿأل#حض و#َ األ#َ    

 جـٖخ.

                                                           

 .208كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
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ٔلحه طحلؼ ألَ ٌقاؿ ا٧ٖم٘: ؿذمت ألكتك األَ جـٖخ كٍٛ ٔلٌ ٔو٠ٛ 
 .(1)لؼ وح  ؿْٓ اا٧لاحٓ ،ٕجؼتْ 

ت٦ٔٚ إلمىٌ كن ًٖٕ ٩ٖح  الل#مي ه#حِؼ ٔالش#٘ ٔ،شم#٘ عم#ٜ ع#ؼً       
 ٌلظّح .

لاؼ ٌقه الاـآُ ألكن وَ آٖح  ا٧ذكحً   الٌرب   الؼ،حا   ا٧ط#٦     
 الٌمس   إّحػٌٛ ٔالشفٕ   ِٔ٘ ألحلٗٛ وَ جّح  :

 ٌٍ ٔوٍفٕ  ِؾٓ ا٩ٖح  . ا٧ٍٔ :
 ذكي آٖح  اا ِؾٓ. الثحٌٗٛ :
 الشىن ألآٖح  اللمي . الثحلثٛ :

تفا##ْ إل##مىٌ ٗ ال##ؼَٖ   ٔوٗ##ن الٍ##حن أل##حلففـٚ عٍ الل##مي    الـاألش##ٛ :
ٔالٌ##مس ل##ؾا ت##ـٝ عؽا عٮا##ؼ ً##مس ٗ ِ##ؾا القو##حُ ع##يٲ الف##ـض   ٔج##ـ      
اذتفح٥    ٔؽِ ت ا٧وٕاه اليت اٌفات عمٜ الل٦ض ٔاؿـب ٔو٤ٌْ ًٔحؿ 

 الاتمٜ ؽكـٝ .
ؿ،ع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لٕاٞ اللمي ُؼ الشٌ ٗٛ الا مٗٛ  لاؼ 

 ٔالثأؿ   لتشٕػ اؿٗحٚ الؼٌٗح عٍ ألؼاٖحتّح ،حُ ا٧ًن ،ّٗح ِٕ اللمي .
 ػ٥لٛ آٖح  اللمي   ٔوشٍحِح الثحألت وَ جّٛ المغٛ ٔإِىُٕ. اـحولٛ :

للمي كن ت٦ٔٚ كن ولمي ٔولمىٛ ٩ٖح  الاـآُ ٔوٍّح آٖح  ا اللحػكٛ :
 ًٖٕ ٗ ال٦ٌٚ هحِؼ عمٜ عؼً ٌلظّح.

 ِٓ ِؼبٍٔ آَخ اٌسٍُ 
 ز عمٜ ٔجٕٓ :اِدُخوّٕ٘ا ِفٛ اهطّْوٍِّٖ كّٔافَّّّٗٞكَ تاؼٖـ ٔتأٖٔن لٕلْ تشحٍ ش

 ٖح أّٖح الؾَٖ آوٍٕا اػطمٕا ٗ اللمي كح،ٛ ،ّٗح ألٍٗكي. ا٧ٔه :
 وَ الٍحن . ٖح أّٖح الؾَٖ آوٍٕا اػطمٕا ٗ اللمي كح،ٛ وع غريكي الثحٌ٘ :

                                                           

 .1/39أٌعـ الشرب ٗ طرب وَ غرب  (1)
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 اػطمٕا ٗ اللمي كح،ٛ لٗؼطن الٍحن ،ْٗ . الثحلث :
ٖحأّٖح الؾَٖ آوٍٕا لٕوٕا ألح٧وٕؿ ألحللمي ٔالٍّ٘ ع#َ ا٫ؿِ#حب    الـاألع :

 ٔكفك الؼوحٞ ألغري ذق .
: ٖح أّٖح الٍحن اػطمٕا ٗ اللمي كح،ٛ   ِٔؾا اـفحب الشحً وَ اـحوم 

ًََٗذا  ٔوٌ#حػٖق لٕل#ْ تش#حٍ ش    ،ُٕٗح  ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي

ٌَّٗٞ ِهوَّٖعاهٌِّٔنَي لتتٕجْ ِؾٓ ا٩ٖٛ لمىلمىٌ ٔالٍحن ْٗشحي وَ  (1) زأِّٔزَضوَِّٖانّٔ ِإالَّ َزِح

 جّح  :
 : ٗ ذحه اللمي .ا٧ٍٔ 
 : عٍؼ واؼوح  الاتحه   ٔاهّلي ألْ .الثحٌٗٛ 
 : ا٩ٖٛ ػعٕٚ ٖٕوٗٛ وتحؼػٚ لٕلم عط٦  الٍحؿ .الثحلثٛ 

 ٗ ا٩ٖٛ تٍىٗٛ لمغٛ اؿٕاؿ .: الـاألشٛ 
ٔوَ ا٫عححف ٗ ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عؼً ًؼٲ الٍ#حن  

 َظتمم ووحؿألّي عَ ػطٕه إلحؼ الٍ ٕٙ ٔا٫ٌٌح  هلي .
إظتحؿ أٌّح ٌل ٛ الشىًٕ ٔاـٌَٕ إفمق   ،حلل#مي أع#ي   ٔالٌ#مس    

 ٌٕا طـٖق ٔوؼطن عٍ اللمي .
َ الإه ألأُ اا ع#ق ٔج#ن جش#ن ال#ؼٌٗح ػاؿ     ٔألمرحظ ِؾٓ ا٩ٖٛ ِن ّك

 اللمي ٔلٗم ػاؿ اؿـب أٔ ػاؿ اؿـب ٔاللمي .
اؾٕاب ٌشي   كحؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ أػاٞ الشى#ـٚ ٗ  

 اللٍٛ اللحػكٛ لمّحـٚ ٔوٍشتْ لـٖى   ٔجحٞ  الٕ،ٕػ وَ ل مّي .
لٕ،ٕػ لٗ ٌ هلي أٌْ كىح أؿكن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ وكٛ ا 

ٔأًرحألْ مل ٖأتٕا ع٥ ٧ػاٞ الشىـٚ   ٔالاـاَٟ ظ#حِـٚ ،م#ٗم وشّ#ي ك#٦ض     
 ٔؽا  علحوتّي ٗ اؿؼٖ ٗٛ ٔعؼً ػطٕهلي اؿـً هحِؼ عمٜ عوتٍحعّي ع#َ  

                                                           

 .107كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (1)
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ع حؿٚ ذفٗعٛ لـٖى   وع أٌْ ٥ وق لاـٖى وٍع أذؼ وَ ػطٕه وكٛ لمرخ 

ًََٗذا   ٗت اؿـاً   لحه تشحٍ شأٔ الشىـٚ   ٔعؼً اكتراحلّي ال٥ٕٖٛ عمٜ ال

َْ َّ أّٔكَّٖثَسٍُِٓ الّٔ َِٙعؤٌُّ٘ َْ َٗهِّٔل ِْ أِّٔٗهَِٚاؤُُٖ ِإالَّ اهٌُّٖتَّقّٕ٘   (1)زكّٔاُُ٘ا أِّٔٗهَِٚا١َُٖ ِإ

ِٔن وٍع لـٖى الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٔذٌ#ـِي   
ٔذ لّي ٗ اؿؼٖ ٗٛ ٔذؼٓ ك ك أللإط ٥ٖٔٛ لـٖى عمٜ ال ٗت اؿـاً   

 اؾٕاب ٌشي.

  غٍجخ احلسذ ػًٍ لشَش
أٔه وَ طمك إٍحجقٚ ًٖٕ ألؼؿ ِٕ عت ٛ أل#َ ؿألٗش#ٛ   ٖٔمتا#٘ و#ع ال#ٍيب      

حف   عؽ الٍيب قىؼ ألَ ع ؼ اا ألَ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ جؼٓ ع ؼ وٍ
 ع ؼ إفمك ألَ ِحهي ألَ ع ؼ وٍحف .

 ٔعت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ألَ ع ؼ مشم ألَ ع ؼ وٍحف .
أٙ أُ جؼ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ع ؼ إفمك ِٕ األَ عي 
عت ٛ ؿىحي   ٔلشمْ و٨ لمك عت ٛ اؿلؼ ألحُ ذفٗؼ األَ عىْ ٌحه وـت ٛ الٍ ٕٚ   

ٕؿ تٍاحػ علْٗ ٗ وكٛ ٔاؾقٖـٚ   وع الكـً ٔاؾحٓ الشـٖض الؾٙ ٔظحِـ ا٧و
 كحُ ٖتٌم ألْ عت ٛ آٌؾاك .

ِٔن فاػ ٗ ذلؼ لـٖى عط حؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هل#ي    
ِٕٔ ٗ وكٛ ل ن اهلحـٚ ألأُ ،حؿن ٔالـًٔ ك#ٗؼطمُٕ ا٫ك#٦ً   اؾ#ٕاب    

 ٌشي .
كمي ِؾا هلي و#َ ال#ٕذ٘     ٔعُ كحُ عط حؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔ

ٖٔتِىَ تـغٗ ّي ألح٫ك٦ً   ٔألٗ#حُ و#ح ٖ#أتّٗي و#َ الش#ق ٔالغٍ#ٜ ٔالل#٤ػػ        
ألل  ْ   َح ٌٖـف أك حب اؿلؼ   ٖٔاٗي اؿحٛ عمّٗي   ،مىح ػطمت طحٟفٛ 
وَ ه حب ٔؿجح٥  لـٖى ا٫ك٦ً طوٗت لـٖى عمٜ كمفحٌّح ٔهأٌّح   

                                                           

 . 34كٕؿٚا٧ٌفحه  (1)
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ات حعّي الٍيب ً#مٜ اا  ٔأػؿكٕا عحقِي عَ وٍع ػطٕه الٍحن ا٫ك٦ً ٔ
 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

،ش##ـض الٕلٗ##ؼ أل##َ إغ##ريٚ عم##ٜ اه##ـاف ل##ـٖى   ِٔ##ٕ أك##ربِي ك##ٍحي     
 الؾِحب عٍ أأل٘ طحلك ٔقحػ تْ غًٌْٕ .

 ،ـُٕا ٔووٕا عٍ أأل٘ طحلك ِٔي :
 : الٕلٗؼ ألَ إغريٚ . ا٧ٔه

 : أألٕ جّن ألَ ِوحً .الثحٌ٘ 
 : ُأأل٘ ألَ طمم .الثحلث 
 ُأوٗٛ ألَ طمم .: الـاألع 

 : عىـ ألَ ِٔك ألَ طمم .اـحوم 
 : عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ألَ ع ؼ مشم .اللحػن 

 : هٗ ٛ ألَ ؿألٗشٛ .اللحألع 
 : ع ؼ اا ألَ أوٗٛ .الثحوَ 
 : الشحَ ألَ ٔاٟن .التحكع 
 . اؿـث ألَ لٗم: الشحهـ 

 . عؼٙ ألَ لٗم:اؿحػٙ عوـ 
 . الٍِـ ألَ اؿـث: الثحٌ٘ عوـ 
 ألَ اؿحؿث ألَ أكؼ. ألَ ِوحً ٔامسْ الشحَ رتٙظأألٕ ال :الثحلث عوـ 
 . لـط ألَ عىـٔ: الـاألع عوـ 

 .عحوـ ألَ طحلؼ:اـحوم عوـ 
أوْ ؿلٗاٛ ألٍت وَ ألإل فِـٚ وَ لـٖى ) ـوٛ ألَ ٌٕ،نك: اللحػن عوـ 

أأل٘ ًٗف٘ ألَ ِحهي ألَ ع ؼ وٍ#حف ِٔ#ٕ ٔال#ؼ إل#ٕؿ أل#َ كـو#ٛ ك#حُ و#َ         
كحُ ٤ٖطؾ عٍْ الٍلك ٔكحُ   ى ولمىٛ الفتس ٔكحُ لْ كَ ٔعمي ألأٖحً لـٖ

 أذؼ عمىحٞ لـٖى ٖكٍٜ أألح ًفٕاُ . 
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 إلٕؿ ألحألٍْ إلٕؿ .  ٕٔلٗن : أأل
 ٔلٗن : أألٕ ا٧كٕػ ٔأألٕ ًفٕاُ أكثـ . 

ؿٔٝ المٗث ألَ كشؼ عَ األَ أأل٘ ومٗكٛ لحه : أطربٌ٘ إلٕؿ ألَ كـوٛ 
" ٗ ذؼٖث  ٔكمي ٧أل٘ : " ٖح أألح ًفٕأُآلْ لحه : لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 

ؽكـٓ ٔكحُ ٌ ّٗح أألٗح هّؼ ذٍٍٗح ِٕٔ أذؼ ا٤ٕلفٛ لمٕألّي َٖٔ ذلَ عك٦وْ 
ـ      ( لم#ّحـٚ  54و#ح  ك#ٍٛ )   (1)( وٍّي ٔأذؼ ال#ؾَٖ ٌٌ# ٕا أع#٦ً اؿ#ـً لشى#

 ( كٍٛ .115ٔعىـٓ )
 . فوشٛ ألَ ا٧كٕػ: اللحألع عوـ 
 . فشي ألَ عؼٙ: إالثحوَ عوـ 

ٔعِح لاك ا٥طٍم ٧ٌْ ؿجع )هـٖق الثاف٘ ا٧طٍم ألَ :التحكع عوـ 
أل إل فِـٚ وَ ألؼؿ ٕح جحِٞي اـ#رب أُ أأل#ح ك#فٗحُ ل#ح أل#حلشري ،اٗ#ن: ط#ٍم        
ا٧طٍم أل إل فِـٚ ،لى٘ ألؾلك  ي أكمي ا٧طٍم ،كحُ وَ ا٤ٕلفٛ ٔهّؼ 

 .(2)(ذٍٍٗح
 . ذٕٖفك األَ ع ؼ الشقٝ: الشوـُٔ 

 األَ اؿححد. ٌ ْٗ: اؿحػٙ ٔالشوـُٔ 
 .وٍ ْ األَ اؿححد :الثحٌ٘ ٔالشوـُٔ 

 .الٕلٗؼ ألَ عت ٛ الثحلث ٔالشوـُٔ :
 .ِوحً ألَ عىـ ألَ ؿألٗشٛ : الـاألع ٔالشوـُٔ

 .(3)(   كّٗن ألَ عىـٔ اـحوم ٔالشوـُٔ : 
 
 

                                                           

 .1/431ا٫كتٗشحب  (1)
 .1/10ا٫ًحألٛ ٗ وشـ،ٛ الٌرحألٛ  (2)
 .11/357الكوم ٔال ٗحُ  (3)
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 لبٔىْ رثجُذ إٌجٍ )ص( ٌٍسٍُ اجملزّؼٍ اىل َىَ اٌمُبِخ
ًَُِ٘ا اِدُخوّٕ٘ا ِفٛ وَ ععححف لٕلْ تشحٍ ش َّ آ ِِ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ اهطّْوٍِّٖ كّٔافَّّٗٞ َٗالّٔ َتتَِّبُع٘ا ُخَّّٕٓ٘ا

ِْ إَُُِّٕ هّٔلٍِّٕ َعدُّّٗ ًُذِبنيْ  أُ اللمي ،ـا ا٫ّحُ   ،ىع اهلؼاٖٛ ٖتٕجْ  (1) زاهػَِّّّٚٓٔا

الٍؼاٞ ٔا٧وـ وَ اا عق ٔجن لمٍؼب عٍ اللمي ل ٗحُ ا٦ٕفوٛ ألٍّٗىح   ِٔن 
ا٩ٖٛ   اؾٕاب ٥   عِح  ؽتٍ الؼعٕٚ عٍ اللمي ألحٕلمىٌ   كىح ِٕ وٍفٕ 

 توىن أِن ا٧ؿض ْٗشحي لٕجٕٓ :
 : ٔجٕب ا٫ّحُ   ٔا٫لـاؿ ألحلـألٕألٗٛ ا عق ٔجن . ا٧ٔه

 : ف١ ا٧ٌ ٗحٞ ْٗشحي ألحلؼعٕٚ عٍ اللمي .الثحٌ٘ 
: ؿكحلٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ الٍحن ْٗشحي الثحلث 

 .(2)زانّٔ ِإالَّ كّٔافَّّٗٞ ِهوَِّاِعًََٗا أِّٔزَضوَِّٖ  لحه تشحٍ ش

: عى#ًٕ الل#مي و#َ وٌ#حػٖق ط٦،#ٛ ا٫ٌل#حُ ٗ ا٧ؿض   ل#حه        الـاألع 
 .(3)زإُِّْٛ َجاِعْى ِفٛ األِّٔزِض َخِوٚفّّٔٗٞتشحٍ ش

 : اؿلَ الؾات٘ لملمي .اـحوم 
 واؼوٛ: تأكٗؼ لحٌُٕ : ؿكحلٛ ا٧ٌ ٗحٞ ِ٘ الل٦ً ٔا٧وَ   ِٕٔ  اللحػن

 ٔٔعحٞ ٧ػاٞ الفـاٟض الش حػٖٛ .
وَ ا٫عححف ٗ ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي أٌ#ْ ج#حٞ ألو#ـاٟع      

ا٫ك٦ً ٔ،ْٗ تٕا،ق ألٌ ا٥كي ٔإلىٜ   ،ىع أُ إؼاؿ إلىٜ   ٔا٫ك٦ً 
جحٞ ألحؿكي اؿق ٔالشؼه   ،حُ اكي الل٦ً ٖ شث عم#ٜ ا٧و#َ ٔالل#٦ً      

 ٔالٍححٚ وَ العمي ٔالتشؼٙ   طـػاي ٔعكلحي .

                                                           

 .184كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .28كٕؿٚ ك أ  (2)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
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لحُ وٗمْ الففـٙ عٍ اللمي   ٔتفـت#ْ و#َ اؿ#ـٔب    ٔوَ طٌحٍٟ ا٫ٌ
ٔعؿالٛ الؼوحٞ   ٔكن وَ ِؾا إٗن ٔالٍف#ـٚ و#َ وٌ#حػٖق اذتح#حد اا ع#ق      

َْ    ٔجن عمٜ ا٦ٕٟكٛ ش َٚٔذا      ذٍٗى#ح ش (1)زإُِّْذٛ أِّٔعؤّذٍُ ًَذا الّٔ َتِعؤٌُّذ٘ َِْعذُى ِف قّٔذاهّٕ٘ا أَّٔت

َٚٔا ََِٗٙطِفمّٕ اهدًَّْا١َ ِّ ُٙفِّٖطُد ِف ط حؿ اا هلي عَ جشن آػً طمٗفٛ ٗ   عٍؼ ع(2)زًَ

 ا٧ؿض .
لاؼ تفِن اا عق ٔجن ٌٔفع ٗ آػً وَ ؿٔذْ   لتكُٕ أؿٔاض الٍحن 

 وتشماٛ ألحلشـي وَ جّٛ ذلَ ا٫طتٗحؿ   ٔعجتٍحب ل ٗس ا٧،شحه .
ٔوَ ععححف الاـآُ ػعٕٚ آٖحتْ عٍ اللمي اجملتىش٘   ٔكن ،ـِٖٛ ع حػٖٛ 

ي   ِٔ#ؾا جم#٘ ٔٔاُ#س ،حلٌ#٦ٚ أ،ش#حه      ِ٘ كمي ألؾاتّح ٔػع#ٕٚ عٍ الل#م  
٤ٖػّٖح الش ؼ طحعٛ ا عق ٔجن   ِٔ٘ ًمٛ ٔلٕن ًشٕػ ،ْٗ عٌافحا ع#َ  

 الٍحن   ٔػعٕٚ ؽاتٗٛ لٍوـ وفحِٗي الـٓٛ ألٌ الٍحن  .

َِٗإِذ َِٙعُدكٍِّٕ : وَ ا٩ٖح  اليت ؽٍ وشـكٛ ألؼؿ   لٕلْ تشحٍ شاَِخ اٌثبٌثخ 

َُِٗٙسُٙد اهوَُّٕ ِإِحَد٠  ُْ هّٔلٍِّٕ  ِِ اهػَِّ٘كِّٔٞ َتلّٕ٘ َّ غَِّٔٚس َذا َْ أّٔ ِّ أََُّّٔٔا هّٔلٍِّٕ َٗتََ٘دُّٗ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ

َّ ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕ ََٗٙقَّّّٖٓٔع َداِبَس اهّٖلّٔاِفِسٙ  .(4( )3)زاهوَُّٕ أّٔ

                                                           

 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .35/  2عُٕٗ ا٧ ـ  (3)
لؼ تاؼوت ٗ اؾقٞ اللحألق ِٕٔ الـاألع عوـ ألشؼ إحٟتٌ لـاٞٚ ٗ ا٩ٖٛ ٗ لٕلْ تشحٍ  (4)

ًِِِلٍِّٕ َٗهِّٔ٘ َتش َِٗٝ اهّٖقّٕص٠َِ٘ َٗاهسَّكُّٖب أِّٔضفَّٔى  ِٝ اهدَُُِّٚا ٍَُِٗٓ ِباهُّٖعِد ٍِ ِباهُّٖعدَِٗ َ٘اَعدتٍُِّ الِّٔخَتؤّفُّٖتٍِ ِفٛ ِإذِ أُُِّٔت

ِّ بََِّْٚذٍٞ ََٗٙحَِٚذا       ِّ َٓؤّذمّٔ َعذ َِِٚٔومّٔ ًَذ َْ ًَفُّٖع٘الّٗ ِه َٛ اهوَُّٕ أًِّّٔسا كّٔا ِّ هَِٚقِّٖط اهٌَِّٖٚعاِد َٗهِّٔل

َٕ هّٔطٌَِْٚع َعِوٍْٚ َّ اهوَّ ٍٞ َِٗإ ِّ بََِّْٚ َّ َع ِّ َح ِإالَّ   ٔلٕلْ تشحٍ ش 42ز كٕؿٚ ا٧ٌفحه ًَ

 ُٖٗ ٌَُٓا ِفٛ اهَّٖػاِز ِإِذ َٙقُّٕ٘ي َتُِصُس ِّ ِإِذ  َِِٚ َٛ اِث َّ كّٔفُّٔسٗا َثاُِ فّٔقِّٔد ََُصسَُٖ اهوَُّٕ ِإِذ أِّٔخَسجَُٕ اهَِّرٙ
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ت ٌ ا٩ٖٛ ،ِن اا عق ٔجن عمٜ إلمىٌ عؽ ٔعؼِي ٔعؼاي ععٗىحي ألأُ 
 ك هلي عذؼٝ الفحٟفتٌ ِٔىح :ّٖ

 : جٗى لـٖى الاحػً وَ وكٛ . ا٧ٍٔ
: لح،م##ٛ أأل##٘ ك##فٗحُ ال##يت ج##حٞ  قىم##ٛ ألحل ِ##حٟع و##َ الو##حً ٗ الثحٌٗ##ٛ 

 طـٖاّح عٍ وكٛ ٔتتآلم وَ ألم ألشري .
ٔلؼ ؽكـ  آٖٛ ال رث طٌَٕ الاح،مٛ َح ٖوري عٍ اؾٗى كِؼ هلح   

ٛ الاح،مٛ ألحٌتفحٞ الو#ٕكٛ ،ّٗ#ح كٍحٖ#ٛ    ِٕٔ وَ ععححف الاـآُ   عؽ ًٔفت ا٩ٖ
 عَ الل٦ض مس٘ اؾٗى ألحلوٕكٛ ؿؼتّح .

ُٛ:  ٔالوٕكٛ ٌ ح  ؿأكْ وؼألك   ،ْٗ ذؼٚ   ل#ؼ تٍف#ؾ عٍ ال #ؼُ )    ٕٯكة الو٭#
ٕٯكٴ. ـٱ هحٟٳٌك  أٙ ؽٔ ه٭ ٕٯكٳ. ٔهح  ٔاذؼ الو٭

ٕٯكٳ. لحه ا٧ًىش٘:   ٌٛ  أٙ كثريٚ الو٭ ٌٚ هحكة لحه األَ اللكٗت: ِؾٓ هحـ
ُٛ ت٭وُٕكإل  عؽا ػطمةتٯ ٗ جلؼٓ. ٔلؼ هٳْكتٮ ،أٌح أةهحُك  ٕٯكة ٖاحه هحكةتٯإل الو٭

ٕٯكٳ. ٔوٍْ لٕه الوحعـ: ٛي ألحلكلـ  عؽا ٔلشت٭ ٗ الو٭ ٛي ٔهٗكة  هحكة
ٛي ... ،ةتا٘  ٕٯكة َٵ ألٳـجٯِن غرِيك ه٭ ٍٯُاو٭ ـِجٯمٳكة ِؿجٯن٭ وَ لؼ هحكّح٥ ت٭  .(1) (ألٳ

 ٖٔاحه ٌاوت الوٕكٛ وَ الـجن أٙ أطـجتّح .
ٔٗ ًٔم الاح،مٛ أٌّح غري ؽا  الوٕكٛ ؽفٗم عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
ٔآلْ ٔكمي ٔالٌرحألٛ   ٔألشث لمفىأٌٍٗٛ ٗ ٌفٕكّي ألأٌّي ٥ ىلـُٔ إشـكٛ 

ك#إط ع#ؼػ لمٗ#ن و#َ       عؽا ػطمٕا ،ّٗح   ٔعُ ٌقه ألّي ا٧ؽٝ وَ عذتى#حه 
الوّؼاٞ أٔ اؾـاذح    عِح تكُٕ ذٌٗمٛ إشـكٛ كأ ـ الوٕكٛ اليت تٌٗك 

 ا٫ٌلحُ ٖٔلتظـجّح .

                                                                                                                                                 

  َٗ ٍُُِْ٘د هّٔذٍِ َتَسَِٗٓذا  ِِٕٚ َٗأَّّٔٙدَُٖ ِب َِٚتَُٕ َعؤّ َّ اهوََّٕ ًَعََِا فّٔأَُّٔصَي اهوَُّٕ َضِل ِْ ِإ َجَعذَى كّٔوٌَِذّٔٞ   ِهَصاِحبِِٕ الّٔ َتِحَص

َٛ اهُّٖعوَّٖٚا َٗاهوَُّٕ َعِصْٙص َحِلٍْٚا ٌَّٕٞ اهوَِّٕ ِٓ َّ كّٔفُّٔسٗا اهطُّفّٖؤّٟ َٗكِّٔو  .40زالتٕألٛ هَِّرٙ

 .1/273الٌرحض ٗ المغٛ  (1)
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ِٕٔ وَ ،ِن اا عق ٔجن عؽ ٖوري ألمغ#ٛ التظفٗ#م عٍ ج#ٗى ل#ـٖى      
 إتأِك لماتحه وَ جّح  :

: كثـٚ أ،ـاػ اؾٗى عؽ أُ عؼػِي مٕ ألم   ِٔي أكثـ وَ  ٦ ٛ  ا٧ٍٔ
 ُشحف عؼػ جٗى إلمىٌ .أ

 : ٔ،ـٚ الل٦ض ٔالؼؿٔا عٍؼ لـٖى وَ ٔجٕٓ :الثحٌٗٛ 
 : طقَٖ الل٦ض إتٕاؿث إٕجٕػ عٍؼ لـٖى .ا٧ٔه 
: هـاٞ لـٖى الل٦ض وَ الوحً ٔوَ الٗىَ   ٔوٍْ و#ح ٖ#أت٘ و#َ    الثحٌ٘ 

اهلٍؼ   ٔوَ أمسحٞ اللٗم إٍّٲ#ؼ ٔاهلٳٍ#ؼأٙ  ٔاهلٍ#ؼٳٙ   عؽ ك#حُ الش#ـب      
 ُٕ ًفح  وتشؼػٚ عمٜ الو١ ؽٙ ا٧ِىٗٛ .ٖفما

ـ ػ٭اٞ  ٔاـمٗ##ن     ) ٌٵ##حِؿً  ٔال## ؽك##ـ األ##َ طحلٕٖ##ْ ٗ ه##ـض الؼؿٖؼٖ##ٛ: ال
ِ٭###ك    ٕٳْا ٕة###ْأ ٮٕؿ  ٔا ٌ٭###حوٛ  ٔا ٌٵىٯ ُٕفةال###ـ  ٔال ٌٵ###فٳٗرٛ  ٔا ِٳ###ٗك  ٔال ٔالاة

ـ٭افٮ  ٔالمل#ؼٯُ  ٔالُففة#حؿ  ٔؽٮٔ الكةـٖ   ِ٭ؼ  ٔاُؾ ٕٳشٯ ّ#ٛ   ٔالكةّحً  ٔا٧ٌٳٗث  ٔا
ُٕؾ٭كلـ  ٔاهُل#ؾاً  ٔاهلة#ؾٮًٔ     ِٯك  ٔاُؿلحً  ٔا ٘ٲ  ٔالش٭ ٗٲ  ٔالُال٭حكٳ ـ٭ ٕةوٯ ٔا
ُٳك   ّٯؾ٭ً  ٔالاح ٕٳ ٌ٭ن  ٔا ٕٳظٯ ِٳؾ  ٔا ِ٭حؽٳ  ٔاهُلؾ٭ا ٌ٭ن  ٔاهلةؾٵاؽ  ٔاهلةؾٯ ٍٯ ُٕ ٔا

ٌٵاٗن  ٔا٧ألٯ ّ٭ٍٵؼ  ٔال ُٕ ٔ٭اٌ٘  ٔا ٍٯؼٮ ـِٖ ٛ  ٔاهلٳ ِٵ ُٕفة  ق  ٔال ٌ٭ى ي  ٔا ُٕ ٗض  ٔا
٘ٲ أِٖ#حي  ٗ ه#شـ     ٍٯ#ؼٳك ٔالغ٭ىٯـ  ٔالش٭اٳٗاٛ  ٔإتٌ  ِٕٔ الؾٙ ٥ ٖافع  ٔاهلٳ

 .(1) (كثري
 لحه ع٭ ٗؼ ألَ ا٧ؿض:)

ُِ عحجق ـٶ ألحؿؼ ح ُٵ وَ ... ٖغت٭  ٌ٭ٍّٳْ ػٮوٮٕعك ع
ٟٳق َٵ ،ٗىح ٖشرتٖكة ... ألْ القٵ٥ِفه٭ ٔاهلـا  كٌٕ

ُٱ  ٓٮ لـ ٘  إٍّٵؼ ٓ ... فٵ  .(2) (وٮٍحجٳقكحهُلٍؼٔاٌ

                                                           

 .1/127إقِـ  (1)
 .1/469الشٌ  (2)
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لاؼ كحٌت لـٖى ػمك ال ِحٟع وَ الوحً ٔالٗىَ ٔأل٦ػ ،حؿن   ٔاهلٍؼ 
  ٔتشـُّح ٗ وكٛ طحًٛ ٗ أكٕا  وٕكي اؿخ وثن كٕ  عكحظ   ٔكٕ  
فٍ##ٛ   ٔؽٙ اجمل##حف  كى##ح كحٌ##ت الش##ـب ػم##ك ال ِ##حٟع ٔاـٗ##ن ٔاؿ ##ٕب  

 لشـُّح ٗ أكٕا  وكٛ .
ٖ شث ألتححؿٚ عٍ إٕكي   ًٔحؿ  ٔكحُ الٍشىحُ ألَ إٍؾؿ ومك اؿريٚ 

ٔكحُ الٍشىحُ ٖٕجْ ٗ كن كٍٛ ألمفٗىٛ عٍ ِؾٓ التححؿٚ ك  حي ؿـب الفححؿ )
عكحظ لمتححؿٚ  ٥ٔ ٖشـض هلح أذؼ وَ الشـب  ذتٜ لتن الٍشىحُ أطح ألمشحٞ 
ألَ لٗم  ،كحُ ألمشحٞ ألشؼ ؽلك ٖغري عمٜ لفحٟي الٍشىحُ. ،مىح اجتىع عـٔٚ 

 .هري لفحٟى٘ٔالرباض عٍؼٓ لحه: وَ 
 ،احه الرباض: أٌح  ٔلحه عـٔٚ: أٌح  وثمْ  ،تٍحفعح ك٦وح. 

،مىح طـجح ٔتٕجْ عـٔٚ لٌٍٗـف  عحؿُْ الرباض ،اتمْ ٔأطؾ وح كحُ 
 وشْ وَ لفحٟي الٍشىحُ.

،حجتىشت لٗم عم#ٜ ل#ًٕ ال#رباض  ٔؾ#أ  كٍحٌ#ٛ عٍ ل#ـٖى ،أعحٌتّ#ح        
ؿ#ـاً ال#ؾٙ ٥   ٔطـجت وشّح  ،#حلتتمٕا ٗ ؿج#ك  ٔك#حُ عٍ#ؼِي الو#ّـ ا     

 تلفك ،ْٗ الؼوحٞ. ،لى٘ الفححؿ ٧ٌّي ،حـٔا ٗ هّـ ذـاً. 
ٔكحُ عمٜ كن ل ٗن وَ لـٖى ؿٟٗم  ٔعمٜ ألإل ِحهي القألري ألَ ع #ؼ  

 .(1)إفمك
ٔلؼ ؿٔٙ أُ أألح طحلك وٍع أُ ٖكُٕ ،ّٗح أذؼ وَ ألإل ِحهي ٔلحه: ِؾا 

أذ#ؼ و#َ    ظمي ٔعؼٔاُ ٔلفٗشٛ ٔاكتر٦ه لموّـ اؿـاً  ٥ٔ أذِ#ـٓ ٥ٔ 
 أِم٘  ،أطـد القألري ألَ ع ؼ إفمك ولتكـِح.

ٔلحه ع ؼ اا ألَ جؼعحُ التٗى٘ ٔذـب األَ أوٗٛ: ٥ مِـ أوـاي تغٗك  
 عٍْ ألٍٕ ِحهي ،ظـد القألري.

                                                           

 ِٕٔ عي ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  . (1)
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ٔلٗن: أُ أألح طحلك كحُ وِـ ٗ ا٧ٖحً ٔوشْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
كٛ عِٕؿٓ ،احلٕا: ٖح ،شـ،ٕا الرب  ٔكمي  ،إؽا ذِـ ِقوت كٍحٌٛ لٗلح ٔآلْ 

،إٌح ٌـٝ وع ذِٕؿك العفـ   األَ وفشي الفري ٔكحل٘ اؿحٗخ ٥ تغك عٍح 
 ٔالغم ٛ. 

لحه: ،حجتٍ ٕا العمي ٔالشؼٔاُ ٔالافٗشٛ ٔال ّتحُ ،إٌ٘ ٥ أغٗك عٍكي. 
 .(1)(،مي ٖقه وِـ ذتٜ ،تس عمّٗي   ،احلٕا: ؽاك لك

: طٕض لـٖى إشحؿك إتشؼػٚ   ٔوٍّح ذـب الفححؿ ٔذحجتّي  الثحلث
عٍ الل٦ض ٔغٍحِي عَ ألٗع أكمرتّي ٔػؿٔعّي  ،اؼ ٖ ٗع الفحؿن كٗفْ أٔ 
ػؿعْ أٔ ،ـكْ عٍؼ ؿحجٛ   ٔلكَ لـٖوحي ك#حٌٕا أً#رحب أو#ٕاه  ٖٔاٍٍ#ُٕ     

 الٍفحٟم .
ٔلؼ ٖأت٘ ًحذك ألِحعٛ عٍ أكٕا  وكٛ ٗ وٕكي اؿ#خ ،#٦ ه#ؼ و#َ     

رتٙ ،تورتٙ وٍْ لـٖى ألثىَ أػٌٜ وَ اللشـ  كىح ِٕ ظحِـ ألحلتظفِٗح  ٖو
 ٗ وشحؿك الكتحب ٔمِٕح ٗ ِؾا القوحُ .

: الت حِ٘ ألٌ الا حٟن ٔا٧،#ـاػ ٗ التٍ#حٞ جٗ#ؼ الل#٦ض ٔعػط#حؿٓ       الـاألع
 لمرحجٛ .

: عقً لـٖى اؿـب عمٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  اـحوم
ؼأ ٗ التقاٖؼ وَ ذ#ٌ ِح#ـٚ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ       ِؾا الشقً الؾٙ أل

ٔكمي عٍ إؼٍٖٛ  ٔاٌتوحؿ إلحجؼ   ٔعلحوٛ الٌمٕا  ،ّٗح   ٔتٕال٘ ِحـٚ 
إلمىٌ علّٗح ذتٜ عؽا وح جحٞ ؿكٕه أأل٘ كفٗحُ ٖلتٌـغ أِن وكٛ ٫ٌاحؽ 

 لح،متْ تٍحجٕا ألحؿـب ٔالاتحه .
شقاٟي عمٜ الاتحه   ٔوٍشت وَ ٔكحُ ِؾا اجمل١ الوـاؿٚ اليت أهشمت ال 

 مسحا ًٕ  التّؼٟٛ ٔالشان ٔاؿكىٛ .

                                                           

 .1/110تأؿٖع الٗشإأل٘  (1)
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: عألتؼاٞ وـذمٛ جؼٖؼٚ ٗ الؼعٕٚ ا٫ك٦وٗٛ   ِٔ٘ فذم جٕٗي الثحلثٛ 
 إوـكٌ مٕ إؼٍٖٛ لماِحٞ عمٜ الٍ ٕٚ   ٔوٍع التٍقٖن .

: الو##ّحػٚ و##َ عٍ##ؼ اا أل##أُ إل##مىٌ ٥ ٖـٖ##ؼُٔ الات##حه   ٥ٔ الـاألش##ٛ 
 ْٗ .ٖـغ ُٕ ،

: وَ ععححف ا٩ٖٛ ٔكوم اللـاٟـ ،ّٗح عط حؿِ#ح ع#َ ٔػ ٔؿغ #ٛ    الـاألشٛ 
إلمىٌ ٗ ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ   ٔال#ٕػ كٗفٗ#ٛ ٌفل#حٌٗٛ لٗ#ؼه ٗ وفّٕو#ْ      
عمٜ أٌّي مل ىـجٕا ل٬كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ   ٔمل ىففٕا هلؾا ا٫كت٦ٗٞ   

ُ لم#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    ٔلٕ أؿاػ اا عق ٔجن اكت٦ِٗٞي عمٜ الاح،م#ٛ ٧ؽ 
 ٔآلْ ٔكمي ٗ التٌؼٙ هلح ٗ الٕلت ٔإكحُ إٍحكك .

ٔكحُ وع الاح،مٛ مٕ  ٦ ٌ أٔ أؿألشٌ ؿج٦ي وَ لـٖى   ٔلكَ تلىٗتّح 
 ُ ٔالل٦ض الؾٙ ٌٖحذ ّح .-غري ؽا  الوٕكٛ ٖؼه عمٜ لمٛ إاحتم٘

   ٔالو##ٕكٛ ِ##٘ الل##٦ض   ٔالل##ٗم   ٔالل##ٍحُ   ٔال##ؼؿٔا   ٔالٍ ##حه  
 ٔالوٕكٛ ِ٘ الٍ تٛ اليت لْ ذؼٚ ٔتوك ٖؼ ا٫ٌلحُ ٔتٍفؾ ،ْٗ.

  دضىس ادلشُئخ

ِْ ََٙػا١َ اهوَُّٕلحه تشحٍ ش َْ ِإالَّ أّٔ ٔجحٞ  ا٩ٖٛ أع٦ٓ ألٌٗغٛ  (1) زًََٗا َتَػا١ُٗ

إِحؿا ل ٗحُ ،ِن اا عق ٔجن   ٔلتؼه ألح٧ٔلٕٖٛ الافشٗٛ عمٜ أُ وو٠ٗٛ 
ا٧ذٕاه   ٧ُ الٍل ٛ ألٌ وو٠ٗٛ ا٫ٌلحُ ٔألٌ ٔػٓ ِٕ اا ِ٘ الٍح،ؾٚ ٗ كن 

 الشىًٕ ٔاـٌَٕ إفمق   ،حٕو٠ٗٛ أعي ٔألٕٝ ٗ الفشن ٔا٧ ـ.
 ٔلاؼ ٔؿػ  ا٩ٖٛ أع٦ٓ وـتٌ ٗ الاـآُ :

َْ َعِوٌّٚا : لحه تشحٍ ش ا٧ٍٔ َّ اهوََّٕ كّٔا ِْ ََٙػا١َ اهوَُّٕ ِإ َْ ِإالَّ أّٔ ًََٗا َتَػا١ُٗ

ٌّٚا  .(2) زَحِل
                                                           

 30كٕؿٚ ا٫ٌلحُ  (1)
 30كٕؿٚ ا٫ٌلحُ  (2)
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ِْ ََٙػا١َ اهوَُّٕ َزبُّ اهَّٖعاهٌِّٔنَي: لحه تشحٍ ش الثحٌٗٛ َْ ِإالَّ أّٔ  .(1)زًََٗا َتَػا١ُٗ

،ّن اـفحب ،ّٗىح وٕجْ عٍ الٍحن ْٗشحي أً عٍ إلمىٌ طحًٛ   أً 
أُ أذ##ؼِىح ى##تٍ ألحٕل##مىٌ   ٔا٩ط##ـ لشحو##ٛ الٍ##حن   إظت##حؿ ِ##ٕ عؿاػٚ 

 عىًٕ الٍحن ْٗشحي ٗ ا٩ٖتٌ.
ِٕٔ وَ لٕاٌٌ ا٫ؿاػٚ التكٍٕٖٗٛ   ٔ،ْٗ ذفغ لمحٍم ال وـٙ   ٔع حػٚ 
اا ٗ ا٧ؿض   ٔأٌْ ك رحٌْ ٖتشحِؼ ومكْ لمل#ىٕا  ٔا٧ؿض أل#أُ تك#ُٕ    

 وو٠ٗتْ ِ٘ الٍح،ؾٚ . 

ِّت ٌ ا٩ٖٛ ش ُٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ   عكـاً اا عق ٔجن (2)ز...َِٗإذِ َِٙعُدكٍِّٕ اهوَّ

اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ أل##أُ ٔع##ؼِي ٔع##ؼاي     لم##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ   

َّ َِٗعذَد اهوَّذِٕ   ٔتٌؼٖاّي ألّؾا الٕعؼ ه#حِؼ عم#ٜ ا٫ّ#حُ   ٔٗ التٍقٖ#ن ش     ِإ

 . (3) زَحقّّ

،رٍٗىح ٖشؼ اا عق ٔجن ٥ألؼ أُ ٍٖحق ٔعؼٓ ألأذلَ كٗفٗٛ   ٧ُ واحلٗؼ 
    ٔ ،ٗ#ْ  ا٧وٕؿ كمّح ألٗؼٓ ك رحٌْ   ٔؽا  الٕعؼ ٌشى#ٛ ععى#ٜ عم#ٜ الٍ#حن   

َّ ػعٕٚ لمىلمىٌ لمٌرب ٔالث ح  عمٜ ا٫ّحُ ألؼلٗن لٕلْ تشحٍ ش فّٔاِصِبِس ِإ

َْ َّ الّٔ ُٙ٘قُِِ٘ ِْفََِّّمّٔ اهَِّرٙ  .(4) زَِٗعَد اهوَِّٕ َحقّّ َٗالّٔ َِٙطَت

ٖٔؼه الٕعؼ وَ اا لمى٤وٌٍ ألحذؼٝ الفحٟفتٌ ٗ وفًّٕ إظحلفٛ عمٜ 
 تّي .أٌْ ٔعٗؼ لمؾَٖ كفـٔا   ٔعط حؿ عَ ِقّ

                                                           

 . 28كٕؿٚ التكٕٖـ  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 60كٕؿٚ الـًٔ  (3)
 60كٕؿٚ الـًٔ  (4)
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ِٔن ّكَ عٌوحٞ لحٌُٕ ِٕٔ : كن ٔعؼ وَ اا ع#ق ٔج#ن لمى#٤وٌٍ ٗ    
 وفّٕوْ ٔعٗؼ لمكح،ـَٖ   اؾٕاب ٌشي .

عؽ أُ اا عق ٔجن جشن الؼٌٗح وقؿعٛ ل٪طـٚ ٔا٫ٌلحُ ٗ عحمل اؾقاٞ 

ْٖ٘   أوح عٍ اؾٍٛ أٔ عٍ الٍحؿ   لحه تشحٍ ش ْٖ٘ ََٗتطَِ٘دُّ ُُٗج ََِ٘ َتبَِٚضُّ ُُٗج َٙ َّ فّٔأًَّّٔا اهَِّرٙ

َْ ٍُُِٓٔ أّٔكّٔفِّٔسُتٍِ َبِعَد ِإمياُِلٍِّٕ فُّٔرٗقّٕ٘ا اهَّٖعَراَب بٌَِا كُِِّٕتٍِ َتلّٖفُّٕسٗ ِِ ُُٗج٘  .(1) زاضَِ٘دَّ

ٔت ٌ ا٩ٖٛ لحٌٌٕحي ِٕٔ أُ ا٧وٕؿ ٔإاحػٖـ ٥ ػـٙ ألـغحٟ#ك إ#٤وٌٍ     
تؼٖي لٗأت٘ الثٕاب ٔعُ كحٌت ذاحي   عِح ػـٙ ا٧وٕؿ َح ،ْٗ الٍفع الشحً إل

 اؾقٖن لمى٤وٌٍ .

 ِٕبفغ اجزٕبة لبفٍخ أثٍ سفُبْ
ت## ٌ ا٩ٖ##ٛ ول##ألٛ ِٔ##٘ ل##ٕ اك##تٍٕ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي  
ٔأًرحألْ عمٜ لح،مٛ لـٖى لإٖ#ت ه#ٕكٛ الكف#حؿ ٔاؽ#ؾٔا ِ#ؾا ا٫ك#ت٦ٗٞ       
ؽؿٖشٛ لمّحًٕ ٔذوؼٲٔا الا حٟن وشّي   ِٕٔ وَ وٌحػٖق التؾكري ٗ ا٩ٖ#ٛ  

ِٞ  ألإلْ تش#حٍ ش  ِِ اهػَّذِ٘كّٔ زٔو#َ وفحِٗى#ْ عُ أط#ؾ  غ#ري ؽا  الو#ٕكٛ       غِّٔٚذَس َذا

 تغقٔكي اؾٕٗي ؽا  الوٕكٛ .
،##حُ لم##ت و##ع أُ إل##مىٌ مل ٖل##تٕلٕا عم##ٜ لح،م##ٛ أأل##٘ ك##فٗحُ ،##حُ      

إوـكٌ غقٔا إؼٍٖٛ ٗ وشـكٛ أذؼ    ي اـٍؼ    ٔاؾٕاب عُ ِؾا لمٗ#ن  
ػض ظىع ل#ـٖى اؾٗ#ٕي ل#ٕ اك#تٍٕ ال#ٍيب      ِٕٔ ذحٛ ٫كتاـاٞ الغؼؿ الفح

ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عمٜ لح،متّي   ٧ٌّي ٖتظؾُٔ وَ ِؾا ا٫كت٦ٗٞ 
 ذحٛ ٔؽؿٖشٛ لتوْٕٖ ػعٕٚ اؿق ٔاهلؼٝ .

٥ٔ ٖشمي وٍ#ح،ع عجتٍ#حب ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ          
 ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ ع٥ اا عق ٔجن .

                                                           

 . 106كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
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 َ جّح  :ِٔؾٓ إٍح،ع و
: إٍ##ح،ع الشاحٟؼٖ##ٛ   ٔألٗ##حُ الغحٖ##ح  اؿىٗ##ؼٚ ٗ ػع##ٕٚ ال##ٍيب       ا٧ٍٔ

ل٬ك٦ً   ٔأٌّح مل تاع عمٜ ذك إحه   ٔعُ كحُ ِؾا ا٫كت٦ٗٞ وَ إاحًٛ 
عَ عو٦ك ٔأو#ٕاه الٌ#رحألٛ ال#يت اك#تٕلت عمّٗ#ح ل#ـٖى   ٔا٧ؽٝ ال#ؾٙ        

 . ؿاّي   ٔوح ٖلىٜ ٗ ِؾا القوحُ ألحلشؼالٛ ا٫جتىحعٗٛ
 ،ٗتحمٜ لمٍحن لحٌُٕ وَ ٔجٕٓ :

 : لحٌُٕ عجتٍحب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الاح،مٛ .ا٧ٔه 
: لحٌُٕ تـك الٍيب لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ ػعٕٚ ل٬ك٦ً   ٔألـفغ ػُٔ الثحٌ٘ 

 ؼـٖض الٍحن عمٜ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  .
ل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ و#َ     : لحٌُٕ ك٦وٛ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآ الثحلث 

ذك الؼٌٗح ٔفٍٖتّح   ٔو#َ أك# حب طل#حؿٚ إل#مىٌ ٗ وشـك#ٛ أذ#ؼ ؿغ #ٛ        
الـوحٚ ٗ الغٍحٟي   ٔتـكّي ٕٕاُشّي ط#٦ف ًٔ#ٗٛ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا     

َٗهّٔقِّٔد عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لؾا ٔؿػ  ا٩ٖٛ ألحلت شٗض ٗ ذك الؼٌٗح ألإلْ تشحٍ ش

ُٕ َِٗعدَُٖ ِإِذ َت ِّ َصَدقّٔلٍِّٕ اهوَّ ُحطٍَُُُِّ٘ٔ ِبِإِذُِِٕ َحتَّٟ ِإَذا فِّٔػوُّٖتٍِ َٗتََِاَشِعُتٍِ ِفٛ األًِِّٔس ََٗعصَُِٚتٍِ ًِ

 ُٔ ِّ ُِٙسُٙد اآلِخسَّٔٝ ُثٍَّ َصَسفّٔلٍِّٕ َعذِِ ًِِِلٍِّٕ ًَ ِّ ُِٙسُٙد اهدَُُِّٚا َٗ ًِِِلٍِّٕ ًَ  َْ ٍِ َبِعِد ًَا أَّٔزاكٍِّٕ ًَا ُتِحبُّ٘

ًِِِنَيهَِِٚبَتوَِٚلٍِّٕ َٗهّٔقِّٔد َعفّٔا   .(1) زعَِِلٍِّٕ َٗاهوَُّٕ ُذٗ فِّٔطٍى َعؤّٟ اهٌُِّٖؤ

لٗكُٕ وَ ععححف الاـآُ كوم وشـكٛ أذؼ لمىٍح،ع الشعىٜ لفِن اا 
عق ٔجن ٗ وشـكٛ ألؼؿ ألشقٔف إلمىٌ ع#َ لح،م#ٛ أأل#٘ ك#فٗحُ   و#ع أٌّ#ح       

 لـٖ ٛ إٍحه   ٔلمٛ الـجحه الؾَٖ وشّح .
: إٍح،ع ا٫جتىحعٗٛ ألل ك ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ كؼٔؿٚ ُٔغحَٟ  الثحٌٗٛ

عٍ##ؼ عى##ًٕ أِ##ن وك##ٛ   ٔهش##ن ِ##ؾا ا٫ك##ت٦ٗٞ ل##ٕ مت إو##ـكٌ ٖفىش##ُٕ    

                                                           

 .152كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
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ألح٫ُ##ـاؿ َ##َ ألا##٘ و##َ إل##مىٌ ٔإل##مىح  ،ّٗ##ح   ٔوـُ##ُٕ الٌ## ٗحُ   
ٔاُؾّ##حه عم##ّٗي  ع##َ وك##ـ ٔط ##ث   ٍٖٔعى##ُٕ ا٧ه##شحؿ ال##يت ت##ؾً ال##ٍيب   

 ؾا ا٫كت٦ٗٞ .ٔأًرحألْ هل
ٔتأت٘ ٔ،#ٕػ ل#ـٖى تفحل#ك ألحٕ#حه ٖٔتٌ#مُٕ و#ع إٍ#ح،اٌ ٗ إؼٍٖ#ٛ            

ِِ  ٖٔوٗع عٍؼ الا حٟن ِؾا ا٫كت٦ٗٞ   ٔوَ أك حب ذح ْ لٕلْ تش#حٍ ش  ِهذِإٙالّٔ

ِّ اهَِّرٜ  *فّٔوَِّٖٚعُبُدٗا َزبَّ ََٓرا اهّٖبَِِٚت  *ِإٙالّٔفٍِِِٔ ِزِحؤّّٔٞ اهػَّْتا١ِ َٗاهصَِِّٚف  *قّٕسَِٙؼٍ  ًِ ٌٍَُِٔ أّٔطَّٖع

ٍِ ِّ خَِ٘ ًِ ٍَُِِٔ  . (1) زُجٍ٘ع َٗآًَ

،ف٘ ِؾٓ ا٩ٖٛ ٔعؼ وَ عٍؼ اا ٫ك#تؼاوٛ ؿذ#٦  التح#حؿٚ لا#ـٖى       
ٔعؼً تشفٗمّح وَ ل ن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ   ع٥ أُ    
تإً لـٖى ٌفلّح ألتشفٗمّح   ِٕٔ ال#ؾٙ ذٌ#ن   عؽ اٌو#غمٕا ألات#حه ال#ٍيب      

عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ   ٔك#ظـٔا عأل#ن الإا،#ن ٗ اؿ#ـب          ًمٜ اا

ِّ كّٔذذذاُُ٘ا ُٓذذذٍِ  ٔالات###حه ٔعطش###حً اؾٗ###ٕي   ل###حه تش###حٍ ش  ٌَِِذذذآٍُِ َٗهِّٔلذذذ ًََٗذذذا ّٔؤّ

َّاهٌِِنَي  .(2) زاه

: إٍح،ع الؼ،حعٗٛ   وَ طٌحه ا٫ٌلحُ أٌ#ْ ل#ؼ هتّ#ؼ ألحلات#حه عؽ     الثحلثٛ 
،أؿاػ اا عق ٔجن ظٗى إوـكٌ الفتٕؿ أطؾ وحلْ   ٖٔفرت عؽا كحُ ظحٕحي   

 ٔا٫طت٦ف .
،مٕ كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ل#ؼ اك#تٍٕ عم#ٜ لح،م#ٛ أأل#٘         

كفٗحُ ٕح أٌل#رك و#َ ٔك#  الفـٖ#ق ٔعو#ٗٛ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ل#ًٕ و#َ ج#ٗى           
إوـكٌ   ٔؿَح اكتىـٔا ٗ فذفّي لغ#قٔ إؼٍٖ#ٛ   ألٍٗى#ح اٌل#رك ل#ًٕ ٗ      

                                                           

 .4-1كٕؿٚ لـٖى  (1)
 .76كٕؿٚ القطـف  (2)
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ٛ ألؼؿ وٍّي لًٕ وَ ألإل ِحهي   ٔألٍٕ فِـٚ ألترـِّٖح الفـٖق ٔعوٗٛ وشـك
 وَ ل ن ا٧طٍم .

َِ    ٔاكي ا٧طٍم ) ٚة ألٯ# ـ٭ ِٯ# ٘ٲ   ذ٭مٳٗمٮ أل٭ٍٳ#٘ فٮ ـٍِٖق الثٲاةفٳ َٮ ه٭ ٘ٲ اْلأةطٯٍ٭مٮ ألٯ ُأأل٭
ٔعِح مس٘ ا٧طٍم ٧ٌْ أطٍم أل إل فِـٚ ًٖٕ ألؼؿ ل٬ٌلرحب وَ  (1) (كٳمةحبٴ

 وشـكٛ ألؼؿ .
ُ٭ ذ٭مٳٗفيح لٳ ٭ٍٳ٘ عؽ لحه ) ٔ٭كةح ٘ٲ    ِٯكٴ الثٲاةفٳ ٔ٭  َِ ـِٔ ألٯ َِ ع٭ىٯ ـِِٖق ألٯ َٮ ه٭ اْلأةطٯٍ٭مٮ ألٯ

ٍ٭ لةُك#يٯ      ٔ٭ط٭ّم# ٕ٭الةُكيٯ  ْٮ لةُك#يٯ أةوٯ# ٚة لةؼٯ ٌ٭حٲٜ الّم ـ٭ ِٯ ٖ٭ح أل٭ٍٳ٘ فٮ ٛٳ  ِٮيٯ ألٳحْلحٮرٯفة ٔ٭ ٚة  ـ٭ ِٯ فٮ
ـٯتٮيٯ لٳت٭ىٯ   ٔ٭ِعٌٲى٭#ح ٌ٭فة# ٕٯ،ةٍن  َ٭ ٌ٭ ٛة ألٯ ـ٭و٭ ّ٭#ح      ً٭حذٳ ٭ُكيٯ و٭ظٯ ٍ٭ ْٮ ،ة#حجٯش٭ُمٕا لٳ#٘ جٮ ٯ ٔ٭و٭حلة# ٓٮ  ٍ٭شٮ#ٕ

ِ٭#ؾ٭ا     ٖ٭ُإهٮ  ٛٴ لةح و٭ح  ٗٯش٭ ُ٭ ـِ  ٗٯ ـٮجٮٕا ،ٳ٘ غة ُٯ ت٭ظٯ ٛة لةُكيٯ ألٳأة ْٮ لةح ذ٭حج٭ ٔ٭اؿٯجٳشٮٕا   ،ةِإٌٲ
ّٯٍن .   ٖ٭شٯٍٳ٘ أةأل٭ح ج٭

ِّيٯ وٮفةحٰع#ح    ُ٭ ،ٳ#ٗ ٔ٭كة#ح ٓٮ  ٔ٭اذٳؼٱ أةطةحعٮٕ ٙٲ  ـِ ِٯ ِ٭ح فٮ ّ٭ؼٯ ـ٭ج٭شٮٕا   ،ةمةيٯ ٖ٭وٯ ٔ٭لة#يٯ   ،ة  .
َِ كةشٯكٴ   لةيٯ  ٙٲ ألٯ ّٮيٯ ٌ٭حنٱ عّلح أل٭ٍٳ٘ ع٭ؼٳ ٍٯ ـ٭ وٳ ٔ٭لةؼٯ ٌ٭فة َٱ عّلح  ٖٯٍى أل٭ْف ـ٭ َٯ ُل ٘٭ وٳ َٯ أل٭اٳ ٖ٭ُك
ـٍِٖق   ،ةمة#يٯ        َِ ه٭# ٚة و٭#ع٭ اْل#أةطٯٍ٭ِم ألٯ# ـ٭ ِٯ# ـ٭ج٭ش٭تٯ أل٭ٍٮٕ فٮ ٔ٭اذٳؼٱ ،ة ّٮيٯ ؿ٭جٮنٱ  ٍٯ ـٮدٯ وٳ ٖ٭ظٯ

َِ اْلاة ٳٗمة ٗٯ ِ٭حت٭ َٯ  ّ٭ؼٯ أل٭ؼٯٰؿا وٳ ًٮ . ٖ٭وٯ ٕٯ ٔ٭و٭و٭ٜ اْلاة َِ أةذ٭ؼٱ    ٗٯ  ت٭
ٖٯٍى            ـ٭ َ٭ أل٭شٯ#ِض ُل# ٗٯ ٔ٭أل٭#  ًِ ٕٯ ُ٭ ،ٳ#٘ اْلاة# ٔ٭كة#ح َِ أةألٳ#٘ طةحلٳ#كٴ  َ٭ طةحلٳ#كٳ ألٯ# ٗٯ ُ٭ أل٭ ٔ٭كةح
ٕ٭اُكيٯ  ِ٭ ُٲ  ـ٭جٯتٮيٯ و٭ش٭ٍ٭ح   أة ُٯ ط٭ ٔ٭ِع ِ٭حهٳٍي  ٖ٭ح أل٭ٍٳ٘  ـ٭ْ،ٍ٭ح  ْٳ لةاةؼٯ ع٭ ٔ٭اةلّم ٌٚ ،ةاةحُلٕا :  ٔ٭ؿ٭ وٮر٭ح

َٮ أةألٳ#٘       لةى٭ع٭ وٮر٭ىٲؼٴ .  ٔ٭لة#حه٭ طةحلٳ#كٮ األٯ# َٯ ؿ٭ج٭#ع٭ .  ٛة و٭ع٭ و٭# ـ٭ج٭ع٭ طةحلٳكٱ علةٜ و٭ّك ،ة
 : طةحلٳكٴ

ٛٴ وٮر٭حلٳمٱ وٮر٭حِؿبٯ ٌٯ ٭ ُٲ طةحلٳكٯ ... ،ٳ٘ عٮ ٔ٭ ٖ٭غٯقٮ ِٮيٲ عوٲح   لةح 
ـ٭ اللٲحلٳكٳ ٗٯ َٯ اْلى٭لٯُمٕبٮ غة ٗ٭ُك ٓٳ اْلى٭اةحٌٳكٳ ... ،ةْم ِ٭ؾٳ َٯ   ،ٳ٘ وٳْاٍ٭كٴ وٳ

َٯ اْلى٭غٯ ٗ٭ُك ـ٭ اْلغ٭حلٳكٳٔ٭ْل ٗٯ  .(2) (ُمٕبٮ غة
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: إٍح،ع ا٫لتٌحػٖٛ تتإً الؼعٕٚ ٔلٌؼ التغٗري ألح٫لتٌحػ ٔإحه الـاألشٛ 
  ٔالؾٙ لٗم عٍؼٓ وحه كحُ ٌٖشك عمْٗ التغٗري اللٗحك#٘ ٔا٫جتى#حع٘     
ل ٗحُ وشحقٚ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ِٔ٘ ظّٕؿ ػعٕتْ وع 

تٜ إحه الؾٙ عٍؼ أًرحألْ ٓمتّي لـٖى عمٜ عؼً ٔجٕػ وحه عٍؼٓ   ٔذ
 تـكْ عٍ جحٌك تـكّي ػٔؿِي ٔػحؿتّي ٗ وكٛ .

  اٌذفبع ػٓ وٍّخ اٌزىدُذ
٥ ؽتٍ إٍح،ع الؼ،حعٗٛ ألفـف الؾَٖ كف#ـٔا ٔعً#حألتّي أل#حلَِٕ   أل#ن     
ٖؼا،ع ا٤ٕوٍُٕ عَ عاٗؼٚ التٕذٗؼ وع التٍقٓ عَ ذك الؼٌٗح ٔالفىع ٗ إحه 

أأل٘ كفٗحُ ٗ عٕػتّح وَ أل٦ػ الوحً   تتألم وَ ألم ألشري      ٔكحٌت لح،مٛ
 ٔكحٌت قىمٛ أل ِحٟع وٍّح :

 : الؾِك . ا٧ٔه
 : الفِٛ .الثحٌ٘ 

 : اؿ ٕب .الثحلث 
 : الاىحي .الـاألع 

ٔكمي عٍ إؼٍٖٛ ٔآلْ عَ ًّٗك لحه : ٕح طـد الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔ)
طـج#ت   ،مرا#إل و#ٍّي    ِىىت ألحــٔد   ،ٌؼٌ٘ ،تٗ#حُ و#َ ل#ـٖى  #ي     

أٌحن ألشؼ وح كـ  لريػٌٔ٘   ،امت هلي : ِن لكي أُ أعفٗكي أٔال٘ و#َ  
 ؽِك ٔؽمٕا ك ٗم٘؟ 

 ،فشمٕا .
،امت : اذفـٔا ؼت أككفٛ ال حب ،إُ ؼتّح ا٧ٔال٘   ٔطـجت ذتٜ  

ٕٲه وٍّح   ٔآلْ لؼوت عمٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  ٔكمي ل حٞ ل ن أُ ٖتر
 .،مىح ؿآٌ٘ 
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ٛ       لحه  ِّ    ش: ٖح أألح وٗ#ٜ ؿأل#س ال ٗ#ع    #ي ت#٦ ِ#ؾٓ ا٩ٖ# ِّ اهَِّذاِع ًَذ ًَِٗذ

ِْ ِباهِّٖعَباِد  .(1)ز(َِٙػِسٜ َُفّٖطَُٕ اِبِتَػا١َ ًَِسَضاِٝ اهوَِّٕ َٗاهوَُّٕ َز١ُٗ

لاؼ تـك الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ لح،مٛ أأل#٘ ك#فٗحُ     
إلمىُٕ هـطحي لفكحك أغم ّي لٗاع ٗ ا٧كـ ك شُٕ وَ إوـكٌ   ِٖٔع 

( ػؿِي ،ِٛ ٖح اُفـ ؿجح٥  لـٖى ؾىع إحه 4000ِٕٔ ػ،ع ألؼه لؼؿٓ )
ٔا٫تٗحُ ألْ   ٔػ،شْ ألؼ٥ي ٔعُٕحي ل٨كـٝ   ٖٔـجع ا٧كري عٍ وكٛ لٗكُٕ 

 هحِؼاي وَ ٔجٕٓ:
 : الاٗحً ألإط حؿ أِن وكٛ عَ وشحمل ا٫ّحُ ٗ إؼٍٖٛ . ا٧ٔه

 ري ألت٦ٔٚ الاـآُ اليت ذفعّح عـُحي عمٜ الٍحن .: لٗحً ا٧كالثحٌ٘ 
 : ؽكـ وشحقا  الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ إؼٍٖٛ .الثحلث 
: ألٗ#حُ ذل#َ وشحوم#ٛ الٌ#رحألٛ ٔؽّٖٔ#ي ل٨ك#ـٝ   ،م#ي ٖ#ـػ ٗ         الـاألع 

التأؿٖع أُ ا٧كري ٖشٗى وع الشحٟمٛ   ٔأٌّي ٖاؼوٌْٕ ٗ إأكن ٔإوـب ع٥ 
ٖح ٖفٕ  وح ٔؿػ ٗ اتفحلٗٛ جٍٗم ألوأُ وشحومٛ أكـٝ اؿ#ـب  ٗ أٖحً الٍ ٕٚ 

 ٔوح ألشؼِح. 1949آب / أغلفم / 2ا٤ٕؿطٛ ٗ 
لاؼ ًٔمت لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ عٍ وكٛ كحٕٛ   ٔمل ُـ ألِ#شٛ أٖ#حً ذت#ٜ    
ػطمت ،مٕه إٍّقوٌ وَ لـٖى  ِٔي وىمُٕ أط #حؿ لت#ن ؿ٣ك#حّٟي   عؽ    

 ُلتن وٍّي ك شُٕ  ُٔأكـ ك شُٕ .
طن الشقاٞ ٔإٌٗ ٛ لكن ألٗت و#َ ألٗ#ٕ  وك#ٛ   ٔل#ؼ ٌ#حذٕا ؿج#ح٥ي       ،ؼ 

ٰٞ عمٜ لت٦ِي هّـاي   ٔلحوت الٍلحٞ ظق هشٕؿَِ   ٔمل تك#َ آٌ#ؾاك    ٌٔلح
ً##ٕؿ لمـج##حه   عِ##ح ٖ##٤تٜ ألـاذمت##ْ أٔ ،ـك##ْ أٔ ألش##ض واتٍٗحت##ْ اـحً##ٛ   
َٲ ٍٖؼألٍّي .  ،تُٕع ألٌ الٍلحٞ   ٖٔ كٌ ذٕهلح   ٔىـجَ عٍ أفلٛ وكٛ ِٔ

                                                           

 .1/480الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
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،حػؿك ؿج#حه ل#ـٖى ذ#حه ال#َِٕ ٔا٫ذ #حط ال#ؾٙ ؿاّ#ي ٔٔاً#مٕا          
 عجتىحعحتّي ٗ ػاؿ الٍؼٔٚ ألشؼ الٌؼوٛ ٔإٌٗ ٛ .

٥ تفشمٕا ؽلك ،ٗ مغ قىؼا ٔأًرحألْ ،ٗوىتٕا ألكي  ٥ٔ ت شث#ٕا  ،احلٕا ) 
ٗ أكـاكي ذتٜ تلتإٌٔا ألّي  ٥ ٖأؿب عم#ٗكي قى#ؼ ٔأً#رحألْ ٗ الف#ؼاٞ      

أًٗك لْ  ٦ ٛ و#َ ٔل#ؼٓ: فوش#ٛ أل#َ ا٥ك#ٕػ        لؼ ،كحُ ا٥كٕػ ألَ إفمك
 . ٔعاٗن ألَ ا٥كٕػ  ٔاؿحؿث ألَ فوشٛ

ٔكحُ وك أُ ٖ ك٘ عمٜ ألٍْٗ  ، ٍٗىح ِٕ كؾلك عؽ مسع ٌحٟرٛ وَ المٗن  
 ،احً لغ٦ً لْ  ٔلؼ ؽِك ألٌـٓ: اٌعـ ِن أذؼ اٌترك ؟ 

 ِن ألكت لـٖى عمٜ لت٦ِح ؟ 
ٖش#إل   -إّىمٛ ٔ،تس الك#حف  ألِي اؿحٞ  -لشم٘ أألك٘ عمٜ أأل٘ ذكٗىٛ 

فوشٛ ،إُ جٕٗ لؼ اذرت   ،مىح ؿجع علْٗ الغ٦ً لحه: عِح ِ٘ اوـأٚ ت ك#٘  
 .(1) (عمٜ ألشري هلح أُمتْ.

 ت ك٘ أُ ِٖن هلح ألشريٱ ... ٍّٔشّح وَ الًٍٕ اللّٕػٔلحه )
ـٍ ٔلكَ ... عمٜ ألؼٍؿ تٌحغـ  اـؼٔػ  ،٦ ت ك٘ عمٜ ألك

 ٔألكٜ ذحؿ حي أكؼ ا٧كٕػ، ك٘ عُ ألكٗت عمٜ عاٗن ... 
 ٔألكّٗي ٥ٔ تلىٜ ْٗشحي ... ٔوح ٧أل٘ ذكٗىٛ وَ ٌؼٖؼ

ًٍ ٔؿِ  أأل٘ الٕلٗؼ ٍٍ ... ٔكقٔ  عمٜ ألؼٍؿ كـاٚ ألإل ٌِٗ
 .(2) (أ٥ لؼ كحػ ألشؼِي ؿجحهٱ ... ٔل٥ٕ ًٖٕ ألؼٍؿ مل ٖلٕػٔا

ل ٗحُ أ ـ الؼ،حا عَ كمىٛ التٕذٗؼ ٖ ث اؿقُ ٔاؾقا ٔاـٕف ٗ لمٕب 

َّ كّٔفُّٔسٗا   ٔعٕ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش إوـكٌ ضَُِوِّٖقٛ ِفٛ قّٕوِّٕ٘ب اهَِّرٙ

َّاهٌِِنَي ًََٗأَّٖٗآٍُِ اهَِّاُز َِٗب٣َِظ ًَث٠َِ٘ اه  .(1) زاهسُِّعَب بٌَِا أِّٔغَسكّٕ٘ا ِباهوَِّٕ ًَا هٍِّٔ َُِٙصِّْي بِِٕ ُضوّّّٖٓٔاُّا 

                                                           

 .4/67ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
 .1/45وغحفٙ الٕالؼٙ  (2)
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لمَ هلح :  ي ؽِ ت ٌلٕٚ لـٖى عٍ ٍِؼ ألٍت ؿألٗشٛ فٔجٛ أأل٘ كفٗحُ   ٔ
لاؼ ُلتن أألٕك ٔأطٕك ٔعىك ٔأِن ألٗتك ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ع٥ ت كٌ عمّٗي 

ذما٘  أٌح أألكّٗي ،ٗ مغ قىؼاي ٔأًرحألْ ،ٗوىتٕا ألٍح  ٌٔلحٞ أل#إل  )،احلت : 
ًٱ عُ ػطن  اـقؿد! ٥ ٔاا  ذتٜ أ أؿ قىؼاي ٔأًرحألْ  ٔالؼَِ عمٜ ذـا

 ؿأك٘ ذتٜ ٌغقٔ قىؼاي. 
قُ ٖؾِك وَ لميب ألكٗت  ٔلكَ ٥ ٖؾِ ْ ع٥ أُ   لٕ أعمي أُ اؿٔاا

أؿٝ ٌأؿٙ ألشٗإل وَ لتمٛ ا٧ذ ٛ. ،ىكثت عمٜ ذحهلح ٥ تاـب الؼَِ  ٔوح 
 .(2) (لـألت ،ـاي أأل٘ كفٗحُ وَ ًٖٕ ذمفت ذتٜ كحٌت ٔلشٛ أذؼ

ٔتٍحجٜ ؿجحه لـٖى ألحلثأؿ   ٔجحٞ وَ وـُّي عمٜ ال#ٍيب ً#مٜ اا   
حؿ ألـفطحي ػُٔ التؼألـ عاٗاٛ ِٔ٘ أُ ٌٌـ عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ٖح ً

الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ًٖٕ ألؼؿ وشحقٚ تمقً التؼألـ ،ّٗح   ٔإٗن عٍ 
 الٌمس ٔإّحػٌٛ   ٔالكم عَ لتحلْ .

ٌٕ،ن أل#َ وشحٖٔ#ٛ   ٔوٍّي وَ ذِـ وشـكٛ ألؼؿ ٔؿآٝ ا٩ٖح    كىح ٗ ) 
ع اؿٌٜ ٗ الفحن ٗ الؼٖمٜ ٖإه: اٌّقوٍح ًٖٕ ألؼؿ ٔمَ ٌلىع ًٕتح كٕل

 .(3) (أ،٠ؼتٍح ٔوَ طمفٍح  ٔكحُ ؽلك وَ أهؼ الـعك عمٍٗح
ٌٕٔ،ن ِؾا ِٕ كٗؼ ٔلحٟؼ ألإل الؼٖن و#َ أل#إل ألك#ـ   ال#ؾٙ أغ#حؿ عم#ٜ       

 طقاعٛ ألشؼ ًمس اؿؼٖ ٗٛ .
ٔكحُ الل ك ٗ ٌاض لـٖى لٌمس اؿؼٖ ٗٛ ععحٌتّي ل#ْ ك#ـاي ٔطفٗ#ٛ      

عٍرتٚ ووـكحي   عؽ لتن الٌرحأل٘ ) ٔلؼ اهرتك ٌٕ،ن ألَ وشحٖٔٛ ٗ وشـكٛ أذؼ
 اللمى٘ 

                                                                                                                                                 

 .151كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .1/45وغحفٙ الٕالؼٙ  (2)
 .2/434اللريٚ الٍ ٕٖٛ ٥ألَ كثري  (3)
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 ي الؾكٕاٌ٘ ذمٗم ل إل كٕاػ ألَ غٍي ألَ كشك ألَ كمىٛ وَ ا٧ٌٌحؿ  
 هّؼ ألؼؿا ِكؾا لحه األَ ِوحً . 

ٔلحه األَ عكرح  ٔاألَ عا ٛ ٗ عٍرتٚ ِؾا : ِٕ وٍٕ كمٗي ألَ عىـٔ ألَ 
ٛ ذؼٖؼٚ ا٧ٌٌحؿٙ هّؼ ألؼؿا ٔلتن ًٖٕ أذ#ؼ ه#ّٗؼا لتم#ْ ٌٕ،#ن أل#َ وشحٖٔ#      

 .(1) (الؼٖم٘
ٔأكمي ٌٕ،ن ألَ وشحٖٔٛ ًٖٕ الفتس  ٔذخ وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  

عَ وٕك#ٜ أل#َ ك#شؼ ع#َ ٌٕ،#ن أل#َ       ٔكمي كٍٛ عوـ   ٔكحُ لؼ ألمغ إحٟٛ )
وشحٖٔٛ الؼٟم٘ لحه: ؿأٖت إاحً ٗ عّ#ؼ ع #ؼ إفم#ك ومٌ#احي ألحل ٗ#ت وث#ن       

 .(2) (إّحٚ
ٔآلْ ٔكمي عٍؼ اكٕاؿ الفحٟم   ٔلؼ اكتوحؿ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ـ٭ٝ ؟) ٘ٲ   ،ةاةحه٭ و٭ح ت٭ ٛة الؼٲٖمٳ ٖ٭ ِٔ َ٭ وٮش٭ح ٕٯ،ةن٭ ألٯ  ٌ٭
ـ٭   ـٲك . ،ةأةو٭ ِٮ ٖ٭ ْٮ لةيٯ  ـ٭ْكت٭ ُٯ ت٭ ٔ٭ِع ْٮ  ْٳ أةط٭ؾٯت٭ ٗٯ ُٯ أةلةىٯت٭ ع٭مة ـٍ ع ،ةاةحه٭  ٭شٯمةكٱ ،ٳ٘ جٮرٯ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  َ٭ أآلْ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ـ٭ ألٯ ُ٭ ،ٳ#٘ الٍٲ#حِن   ٔ٭ك٭ّمي٭ عٮى٭ ْلظ٭ّفحبٳ   ،ةأةؽٲ
ٍ٭ح الّفحٟٳمٮ ؟ ٗٯ ٖٮْفت٭سٯ ع٭مة ٔ٭لةيٯ  ـٯذ٭نٮ  ٔ٭لةحُلٕا : ٌ٭ َٯ ؽ٭لٳكة  ِ٭خٲ الٍٲحنٮ وٳ ـٲذٳِٗن ،ة  ألٳحل

ْٳ   ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٔٯا  ٔآلْ ،ةاةحه٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ةحْغؼٮٔا ع٭مةٜ اْلاٳت٭حِه ،ةغ٭#ؼ٭
ٌ٭ جٳ ً٭حأل٭تٯ اْلىٮلٯمٳىٳ ْٳ ،ةأة ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٔ٭ك٭ّمي٭ عٌٲح ٔآلْ ـ٭اذ٭ح ٱ ،ةاةحه٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم

ٔ٭ؿ٭كٮ#ٕهٮ    ُ٭  ـٯذ٭ُم#ٕ ٖ٭ ٔ٭ج٭ش٭ُمٕا  ٔ٭أةؽٯع٭ٍٮٕا    ـٲٔا ألٳؾ٭لٳكة  ْٮ ،ةلٮ ٞ٭ الّم ُٯ ه٭ح ُ٭ غةٰؼا ع لةح،ٳُمٕ
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ِٯر٭ُك ٔآلْ الّم ٖ٭  .ٔ٭ك٭ّمي٭ 

ٔ٭اكٯ##ت٭اة ٍ٭##ح ،ةمةىٲ##ح اؿٯت٭ر٭ُم##ٕا  ـ٭ألٲ ُ٭ لٳ ُ٭   ع٭حألٳ##ؼٮٔ ٟٳ ٮٕ ُ٭ ت٭##ح ٖٳ ٮ##ٕ ّمٕا   لة##حه٭ ُلُٕل##ٕا : آ
ِٯ#ؼٳ  ٭اٳٗفي#ح        ّٮ#يٲ ا ْ٭ ع٭مة#ٜ  ٭اٳٗ#مٴ . ،ةاة#حه٭ الّم ْٳ ُاػٯاٮ الّم ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم ٔ٭لٳٗن٭  ُ٭  ذ٭حوٳؼٮٔ

ِّيٯ ٟٯتٳ ألٳ  .(3) (ٔا
                                                           

 .1/386ا٫كتٗشحب  (1)
 .3/205ا٫ًحألٛ ٗ وشـ،ٛ الٌرحألٛ  (2)
 .3/433ػ إشحػ فا (3)
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ٔوَ ألـكح  الؼ،حا عَ كمىٛ التٕذٗ#ؼ تغ#ري  ذ#حه الٌ#رحألٛ إشحه#ٗٛ      
ٍٖٛ عحوٛ ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ   عؽ ػطمت عٍ إؼٍٖٛ الغٍحٟي وَ ا٫أل#ن  ٔأِن إؼ

ٔاـٗن ٔاللٕٗف ٔالؼؿٔا    ي جحٞ  الٕ،ٕػ لفكحك ا٧كـٝ ٔػ،ع ال ؼه 
ألح٫ُح،ٛ عٍ ا٧وٕؿ إشٍٕٖٛ ٔا٫عت حؿا  الشحو#ٛ ال#يت تـت #ت عم#ٜ الٌٍ#ـ      

 لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .
يب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لتٕاُشْ ٔاٌافحعْ ٔوَ ا٩ٖح  تشحِؼ الٍ 

عٍ الؼعحٞ ٔالؾكـ ٔال٦ٌٚ ل ن ٔألشؼ إشـكٛ ٔؼاٗق الٌٍـ   ٔوَ وٌحػٖق 

ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕلٕلْ تشحٍ ش َٗإَُِّمّٔ هَّٔعوٟ ٔلٕلْ تشحٍش  (1) ز.. َُِٗٙسُٙد اهوَُّٕ أّٔ

ٍٍُِٚ ا٫ؿاػٚ التكٍٕٖٗٛ   ِٕٔ أُ اا عق ٔجن ٖـٖؼ ألٗحُ لحٌُٕ وَ  (2) زُخوٍّٕق َع

قّٕذِى  عظّحؿ اؿق ٔعع٦ٞ كمىٛ التٕذٗؼ   ٔهشم#ْ ٔالش#ح ٖٕوٗ#ح   ل#حه تش#حٍ ش     

  ِّ ًََٗذ ِّ آَِتَد٠ فّٔإٌََُِّا ََِٔٙتِدٜ هَِِفّٖطِِٕ  ِّ َزبّْلٍِّٕ فٌَّٔ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّاُع قِّٔد َجا١َكٍِّٕ اهَّٖحقُّ ًِ

ًََٗا أَُّٔا َعؤِّٚلٍِّٕ بَِِ٘كٍٚىَضىَّ فّٔإٌََُِّا َِٙطىُّ َع َِٚٔا   .(3) زؤّ

ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ : ٖٔـٖؼ اا أُ وق اؿ#ق ألكمىحت#ْ ٔل#ٕ ذ#حؿب إو#ـكُٕ      
ا٧ٌ ٗحٞ   لاؼ آؽٝ ووـكٕ لـٖى ال#ٍيب قى#ؼاي ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي       
ٔأِن ألٗت#ْ ٔأً#رحألْ أه#ؼ ا٧ؽٝ   ٔأؿاػٔا لتم#ْ ،ّ#حجـ عٍ إؼٍٖ#ٛ لشم#ّي        

كٍّي مل ٖكفٕا أٖؼّٖي   ألن ُحػٔا ٗ الغ#٘   ٔعٍ#ؼوح ه#ّـٔا    ٖتشعُٕ   ٔل
 اللٕٗف ًٖٕ ألؼؿ .

ٔالرتب طفـ الاتن وَ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي لمف#حؿ     
الك ري ٗ عؼػ اؾٗى ٔالشؼٚ ٌقه ألم و#َ ا٦ٕٟك#ٛ لٌٍ#ـتْ   لٗك#ُٕ ِ#ؾا      

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 . 4كٕؿٚ ُ  (2)
 .108كٕؿٚ ٌٖٕم  (3)
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ِٕ  َُِٗٙسُٙد الٍقٔه وَ وٌحػٖق الكمىح  ٗ لٕلْ تشحٍ ش ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذ  اهوَُّٕ أّٔ

ٔهحِؼ عمٜ أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ كحٌٕا ٗ   (1) ز..

 ذحه ػ،حا ِٔي وِفـُٔ عٍ ِؾٓ اؿحه   غري ؿاغ ٌ ،ّٗح .
ذؼ ْ أٌْ مسع أألح أٖٕب ا٧ٌٌ#حؿٙ ٖا#ٕه:     (2)أكمي أأل٘ عىـأُعَ ) 

ٔكمي ٔمَ ألحٕؼٍٖٛ: عٌ٘ أطرب  عَ عري ٔآلْ لحه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ِ٭ح؟ "  ٖٮغٯٍىٍح أأل٘ كفٗحُ أٌّح وا مٛ ،ّن لكي أُ نـد ل ن ِؾٓ الشري لشن اا 
ـٯٌح ٖٕوح أٔ ٖٕوٌ لحه لٍح: " وح تـُٔ ٗ  ،امٍح: ٌشي  ،ظـد ٔطـجٍح  ،مىح كٳ

 لتحه الإً; ،إٌّي لؼ أطربٔا َظـجكي؟ 
،امٍح: ٥ ٔاا وح لٍح طحلٛ ألاتحه الشؼٔ  ٔلكٍح أؿػٌح الشري   ي لحه: " وح  

 تـُٔ ٗ لتحه الإً؟
" ،امٍح وثن ؽلك ،احه إاؼاػ ألَ عىـٔ: عٰؽا ٥ ٌإه لك ٖح ؿك#ٕه اا   

ٔ٭ؿ٭ألٶكة ،ةاة }كىح لحه لًٕ وٕكٜ ٕٕكٜ:  ِ٭كٯ أةٌٯت٭  ُ٭   ،ةحؽٯ ٍ٭#ح لةحعٳ#ؼٮٔ ِٮ ِ٭ح حتٳ٦ ِعٌٵح 
أُ لٕ لمٍح كىح لحه إاؼاػ أذك علٍٗح و#َ  -وشوـ ا٧ٌٌحؿ-لحه: ،تىٍٍٗح  (3){

ٔآل#ْ  أُ ٖكُٕ لٍح وحه ععٗي  لحه: ،أٌقه اا عم#ٜ ؿك#ٕلْ ً#مٜ اا عمٗ#ْ     
َ٭ الْ  }ٔك##مي:  ـِٖاي##ح وٳ## ُٵ ،ة ٔ٭ِع ٗٯتٳ##كة ألٳ##حْلر٭ق   َٯ أل٭ ـ٭ج٭##كة ؿ٭ألٶ##كة وٳ## ٌ٭ كةى٭##ح أةطٯ ٍٳ ىٮ##٤ٯوٳ

ُ٭  ِٮٕ  .  (4)({لةكةحِؿ

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
أكمي ألَ ٖقٖؼ أٔ عىـاُ الٍحٗيب إٌـٙ   وٍٕ عٮىري أل#َ ت٭ى#ٗي   ؿٔٝ ع#َ أأل#٘      (2)

أٖٕب ا٧ٌٌحؿٙ   ٔعا ٛ ألَ عحوـ   ٔأً كمىٛ ًٔفٗٛ أً ا٤ٕوٌٍ   ٔعَ ع ؼ اا 
ألَ عىـٔ   ٔولمىٛ أل#َ كم#ؼ   ٔك#حُ ٔجّٗ#حي ٌَ#ـ   ٔكحٌ#ت ا٧،#ـاػ ٖل#ألٌْٕ ٗ         

 .2/98أوٕؿِي   أٌعـ عكىحه الكىحه 
 .24كٕؿٚ إحٟؼٚ  (3)
 .4/15تفلري األَ كثري  (4)
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ٖشإل أٌكي تـٖؼُٔ الفحٟؼٚ الشحجمٛ ٔكفلحف ا٧و#ٕؿ  ٔلحه القكوـٙ )
ٔأُ ٥ تمإا وح ٖـف٣كي ٗ أألؼاٌكي ٔأذٕالكي ٔاا عق ٔجن ٖـٖ#ؼ وش#حل٘   
ٕٲ الكمىٛ   ٔالفٕف  ا٧وٕؿ   ٔوح ٖـجع عٍ عىحؿٚ الؼَٖ   ٌٌٔـٚ اؿق   ٔعم

 .(1) (ألٌ إـاػَٖٗ الؼاؿَٖ . ٔهتحُ وح 
ٔلك##َ وشٍ##ٜ ا٩ٖ##ٛ ال و##حؿٚ لم##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي     
ٔأًرحألْ   ٔألٗ#حُ عألت#ؼاٞ ِقّ#ٛ إو#ـكٌ   ٔمل ٖث #ت أُ إل#مىٌ أؿاػٔا       

 كفحف ا٧وٕؿ .
ُٵ    ٔ) ـٮ اؿا#ريٮ ٔٗ اؿ#ؼٖث: " ع ٞٮ وَ كنٲ ه٘ٞ  ٔا٧و# الل٭ْفلحفٮ: الـػٙ

٘٭ ا٧وٕؿ ٖٔ كـٓ ك٭ْفل٭ح،ةّح " . ٔالل٭ْفلحفٮ: وح ػ٭ ٵ وَ الرتاب  اا وك و٭شحلٳ
ُٛ: اٌتظ##حهٮ    ٖٯ##ق٭ ا٧ؿض. ٔالل٭ْفل٭##فة ٕ٭ ُٛ: ال##ـٖسٮ ال##يت ت##ثريٓ ٔػ##ـٙ ُ، ُٕل٭ْفلٳ##فة ٔا

 .(2) (الؼلٗق ٔمٕٓ.
عِح أطرب  ا٩ٖٛ عَ ذحه الٕػ اليت كحٌت عٍؼ إل#مىٌ   ِٔ#٘ ؿغ #ٛ    

إشـكٛ ألل ك عًـاؿ ؿ٣كحٞ لـٖى ٔكٗفٗٛ ٌفلحٌٗٛ   أوح ذٍٗىح ألحٌت ألٕاػؿ 
عمّٗح ،اؼ اكتوحؿ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أًرحألْ ٔمل ٖلىع 
وٍّي ع٥ ا٫كتشؼاػ لمؼ،حا ٔالتِرٗٛ   ِٕٔ وَ ا٫عححف الغريٙ لٍ ٕٚ قىؼ 
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔهحِؼ عمٜ أُ آٖح  الؼ،حا ك٦ً ػاٟ#ي ٕ#ح ،ّٗ#ح    

ُ إـتكق عمٜ ا٫ؿ#حػ ٔع #حػٚ ا٧ٔ #حُ   لٗك#ُٕ     وَ ػذض الكفـ ٔالشؼٔا
ظمىحي وـك حي ٔوتشؼػاي ًحػؿاي وَ لـٖى   تؾوْ ا٧جٗحه إتشحل ٛ   ٔتٍ ؾ وشْ 

 ا٫ؿِحب .
لاؼ أؿاػ اا عق ٔجن ا٧،ِن ٔا٧ذلَ لمىل#مىٌ ٔالٍ#حن ْٗش#حي      
لاؼ ػطن إّحجـُٔ ٔا٧ٌٌحؿ ا٫ك٦ً ٔؼىمٕا ا٧ؽٝ الو#ؼٖؼ و#َ ال#ؾَٖ    

فـٔا   ،ٌربٔا ٔمل ٖفىشٕا ألحلؼٌٗح   ٔتـكٕا أوٕاهلي   ٔتشفمت أعىحهلي ك
                                                           

 .2/340الكوحف  (1)
 .1/219الٌرحض ٗ المغٛ  (2)
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قِّٕى ِبفِّٔطِى اهوَِّٕ َِٗبَسحٌَِتِِٕ ِٔي ؿإُُ ،ـذُٕ ألحهلؼاٖٛ عٍ ا٫ّحُ   ٔٗ التٍقٖن ش

َْ ٌَُِْع٘ ًٌَِّا َٙ َُٓ٘ خَِْٚس   .(1)زفِّٔبَرِهمّٔ فّٔوَّٖٚفَّٖسُح٘ا 

 (  آَبد )حيك احلك

ز ُِٙحقُّ اهَّٖحقَّع٘ ٔوح لْ وَ ػ٥لٛ ٔؿٔػ لٕلْ تشحٍ شوَ ععححف الاـآُ المف

 ٦ث وـا  ،ْٗ   ا ٍتٌ ٗ آٖ#تٌ وتح#حٔؿتٌ   ٔٗ وُٕ#ٕا وشـك#ٛ أل#ؼؿ        
 ِٔؾٓ ا٩ٖح  ِ٘ :

ِْ ُِٙحذذذذقَّ اهَّٖحذذذذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذذذذِٕ ََٗٙقّّّٖٓٔذذذذَع َداِبذذذذَس   لٕل####ْ تش####حٍ ش ا٧ٍٔ : َُِٗٙسٙذذذذُد اهوَّذذذذُٕ أّٔ

َّ  .(2)زاهّٖلّٔاِفِسٙ

َْلٕلْ تشحٍ ش ٛ :الثحٌٗ ِْسًُِ٘ َُِٗٙبَِّٓى اهَّٖباِطَى َٗهِّٔ٘ كّٔسَِٖ اهٌُّٖ  .(3)زهُِِٚحقَّ اهَّٖحقَّ 

ِِْتٍِ لٕلْ تشحٍ ش الثحلثٛ : ِْ ََٙػأّٖ اهوَُّٕ َٙ َْ افَّٖتَس٠ َعؤّٟ اهوَِّٕ كِّٔرّبا فِّٔإ أَِّٔ َٙقّٕ٘هّٕ٘

ِِ اهصُُّدِٗزَعؤّٟ قّٔوِّٖبمّٔ ٌََُِٗٙح اهوَُّٕ اهَّٖباِطَى َُِٗٙحقُّ اهَّٖحقَّ   .(4)زِبلّٔوٌَِاتِِٕ إَُُِّٕ َعِوٍْٚ ِبَرا

ِْ ُِٙحذقَّ اهَّٖحذقَّ    ل ٗحُ أُ لٕلْ تش#حٍ ش  أع#ي و#َ أُ ى#تٍ     (5) زَُِٗٙسٙذُد اهوَّذُٕ أّٔ

َشـكٛ ألؼؿ   عِح ِٕ أوـ وتحؼػ   ٖٔتغوٜ وشحؿك ا٫ك٦ً   ٔذحه اؿـب 
عمٜ أُ الٍيب  ٔاللمي   ِٔن وٍْ ًمس اؿؼٖ ٗٛ   اؾٕاب ٌشي   ٔ،ْٗ هحِؼ

قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖشىن ألحلٕذ٘ ٔالتٍقٖن   ٔأٌْ كحُ ٗ ذحه 
 ػ،حا . 

                                                           

 .58كٕؿٚ ٌٖٕم  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .8كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
 .24كٕؿٚ الوٕؿٝ  (4)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (5)
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ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕٖٔؼه لٕلْ تشحٍ ش ز غٌَٕ ٌتٗحٛ وشـكٛ َُِٗٙسٙدُ اهوَُّٕ أّٔ

 ألؼؿ عمٜ أوٕؿ:
 : ٌٌـإلمىٌ ِٔقّٛ إوـكٌ ًٖٕ ألؼؿ ذحجٛ لمٍحن   ا٧ٔه

 ،ْٗ ألٍحٞ لٌـض التٕذٗؼ . حٌ٘ :الث
 ،ْٗ عوحتٛ لمكفـ ٔوفحِٗي ال٦ِلٛ . الثحلث :

لاؼ عألتؼأ  ٗ ًٖٕ ألؼؿ عهـالٛ ِؼٝ عمٜ الٍحن   ٔذحه عّحُ ولتؼٖي 

 . (1) زُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِِٕٕٔ إلتاـأ وَ لٕلْ تشحٍ ش

عم#ٜ الٍ#حن    أٙ وق اؿق اٍ ًٖٕ الاٗحوٛ   ٧ُ اا عق ٔجن عؽا أٌشي
 ألٍشىٛ ،حٌْ أكـً وَ أُ ٖـ،شّح.

ِِ َزبّْٛٔلؼ ٔؿػ ٗ التٍقٖن ش َْ اهَّٖبِحسُ ًَِداّدا ِهلّٔوٌَِا ٔلحه تشحٍ  (2) زقّٕىِ هِّٔ٘ كّٔا

ِِ كِّٔوش ِّ َبِعدِِٖ َضِبعَّٕٞ أِّٔبُحسٍ ًَا َُِفَد ًِ ُٖ َْ َٗاهَّٖبِحسُ ٌَُٙدُّ ٍٝ أّٔقّٖالّٔ ََْس ِّ َغ ِ٘ أٌََُّّٔا ِفٛ األِّٔزِض ًِ ُِ َٗهّٔ ٌَا

ِْ ٔكمىح  اا وو٠ٗتْ ٔعؿاػتْ   ٔٗ التٍقٖن ش (3) زاهوَِّٕ إٌََُِّا أًِّٔسُُٖ ِإَذا أَّٔزاَد غ٣َِّٚا أّٔ

ُْ ِّ فَّٔٚلّٕ٘  . (4) زَٙقَّٕ٘ي هُّٕٔ كّٕ

  اٌىػذ ثبدذي اٌطبئفزني
لاؼ أؿاػ اا عق ٔجن كىحه الٍفع   ُٔحً إٌمرٛ لمىلمىٌ ٔغريِي   

ز ؿٓ##ٛ ذت##ٜ ألحل##ؾَٖ كف##ـٔا   ،فٗ##ْ ك## ك   اهَّٖحذذقَُِّٙحذذقَّ عؽ أُ لٕل##ْ تش##حٍ ش

 ٔالفحٟفتحُ ِىح : هلؼاٖتّي  

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .109كٕؿٚ الكّم  (2)
 .27كٕؿٚ لاىحُ  (3)
 .82 كٕؿٚ ٖم (4)
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لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ الاحػوٛ وَ الوحً ٗ طـٖاّح عٍ وكٛ   قىمٛ  ا٧ٍٔ :
 ألحل ِحٟع .

 جٗى إوـكٌ . الثحٌٗٛ :

ِّ أّٔ ٔوتىن أٔاُ ٌقٔه لٕلْ تشحٍ ش ََُّٔذا هّٔلّٕذٍِ   َِٗإِذ َِٙعُدكٍِّٕ اهوَُّٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓذا٢ِفّٔتَِٚ

ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕ ََٗٙقّّّٖٓٔذَع   َُِٗٙسُٙد اهوَُّٕ أّٔ ُْ هّٔلٍِّٕ  ِِ اهػَِّ٘كِّٔٞ َتلّٕ٘ َّ غَِّٔٚس َذا َْ أّٔ َٗتََ٘دُّٗ

َّ    ٔجِٕحي :(1) زَداِبَس اهّٖلّٔاِفِسٙ

 ل ن وشـكٛ ألؼؿ . ا٧ٔه :
 ا ٍحٞ وشـكٛ ألؼؿ . الثحٌ٘ :

 ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ . الثحلث :
تشحؿض ألٍّٗح   ٔعُ كحُ الٕعؼ كحألاحي لمىشـكٛ ألٕاكفٛ ال#ٕذ٘ عٍ  ٥ٔ 

الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي جحٞ ألشؼ عمي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 
ٔكمي ٔأًرحألْ غـٔد جٗى إوـكٌ وَ وكٛ   ٔػمت ألُٕ#ٕض ذا#حٟق   

 التٍقٖن ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ .

 سطذ دشوخ جُش لشَش 
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖ ث الشُٕٗ لـًؼ أذٕاه اؾقٖـٚ كحُ الٍيب ًمٜ اا 

  ٔأط حؿ الٍحن كٕاٞ ا٧عؼاٞ أٔ غريِي   كىح كحُ إلمىُٕ وَ أِن وكٛ 
 ٖ شثُٕ ألح٧ط حؿ علْٗ   ٔعٍ الٌرحألٛ عٍ جحٌك ك٤اه الـك حُ .

لاؼ كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هشن الشُٕٗ   ٖٔـًؼ ا٧ط حؿ 
أك حب طـٔجْ ٗ كتحٟك طحؿد إؼٍٖٛ   ٔ،ْٗ هحِؼ  ٔالترـكح    ِٕٔ وَ

 ألأُ ِؾٓ الكتحٟك ٔاللـاٖح لٗلت لمغقٔ .

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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ٔك#مي و#َ   ٔآل#ْ  لحه األَ اك#رق: ٔط#ـد ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ      )
إؼٍٖٛ ٗ لٗحه وِت وَ هّـ ؿوِحُ ٗ اًرحألْ  لحه األَ ِوحً لثىحُ لٗحه 

لٗمٛ طم#ت وٍ#ْ ألش#ؼ و#ح      طمُٕ وٍْ  ٔلحه األَ كشؼ ًٖٕ ا٥ ٌٍ ٥ ٍتٜ عوـٚ
 .(1) (ٔجْ طمرٛ ألَ ع ٗؼ اا ٔكشٗؼ ألَ فٖؼ ألشوـ لٗحه

لؾا ُـب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ غٍحٟي وشـكٛ ألؼؿ ألل#ّحً  
 . (2) (ألشثّىح ٖتحللحُ طرب الشريلفمرٛ ٔكشٗؼ ألَ فٖؼ عؽ )

ٔكمي عمٜ ٌاك إؼٍٖٛ عٍ ٔآلْ ،لمك ًمٜ اا عمْٗ لحه األَ اكرح  )
شاٗق  عٍ ؽٙ اؿمٗفٛ  عٍ ؽا  اؾٗى  عٍ تـأل#حُ  ٔلٗ#ن: تـأل#حُ    عٍ    ال

ومن  عٍ غىٗم اؿىحً وَ وـ ٌٖ   عٍ ًظريا  الٗىحً   عٍ اللٗحلٛ  عٍ 
،خ الـٔذحٞ  عٍ هٍٕكٛ  عٍ عـ  الع ٗٛ . ؿذا#حُ   أل#ٌ الٍحفٖ#ٛ ٔوِ#ٗق     

ألل# م أل#َ   الٌفـاٞ   ي عٍ وِٗق الٌفـاٞ  ،مي لـب وَ الٌ#فـاٞ ألش#ث   
عىـٔ اؾّإل  ذمٗم ألإل كحعؼٚ  ٔعؼٙ األَ أأل٘ القغ حٞ اؾّإل  ذمٗم 

 ألإل الٍححؿ عٍ ألؼؿ  ٖتحللحُ أط حؿ أأل٘ كفٗحُ ٔعريٓ.
 ي ؿذن  ،أطرب عَ ج م٘ الٌفـاٞ  ٔاُ امسّٗىح: ولمس ٔكـٝ  ٔأُ 
ككحٌّىح ألٍٕ الٍحؿ ٔألٍٕ ذـا   ألفٍحُ وَ غفحؿ  ،كـٓ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 

ٔكمي ِؾٓ ا٧مسحٞ  ،رتك اؾ مٌ  ٔتـك الٌفـاٞ عمٜ الٗلحؿ  ٔأطؾ ٔآلْ 
 ؽا  الٗىٌ عمٜ ٔاػٙ ؽ،ـاُ; ،مىح طـد وٍْ ٌقه.

ٔأتحٓ اـرب غـٔد ٌفري لـٖى لٌٍـ الشري  ،أطرب أًرحألْ  ؿُ#ٕاُ اا  
 .(3) (عمّٗي  ٔاكتوحؿِي ،ٗىح ٖشىمُٕ

                                                           

 .1/325عُٕٗ ا٧ ـ  (1)
 .1/326عُٕٗ ا٧ ـ  (2)
 .1/108جٕاوع اللريٚ  (3)
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ْ##حعتٌ  ٔو##َ إل##ت شؼ أُ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ألش##ث   
لترلم أط حؿ الشري عمٜ مٕ اؿٌـ ٔالتشٌٗ   عؽ ٖكُٕ طـٖق ولحؿِح ٗ 

 جّٛ ٔاذؼٚ . 
 #ي ذٍٗى#ح ٖـجش#ُٕ ألحط ##حؿ الاح،م#ٛ تك#ُٕ ل#ؼ لفش##ت ول#ح،ٛ م#ٕ وك##ٛ         
ٔا٧لـب أط حؿ كحٌٕا ٖتحللُٕ طرب جٗى لـٖى عؽ ألم#غ ال#ٍيب ً#مٜ اا    

ٔلؼ طـجٕا مٕ ألؼؿ عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ أط حؿ وكٛ اكتشؼاػِي لمظـٔد   
ألشؼ  ٦ ٛ أٖحً وَ ف١ ُىِي أل#َ عى#ـٔ ؿك#ٕه أأل#٘ ك#فٗحُ ٔك#حُ ال#ٍيب        
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٖتشا ُٕ كن  ٦ ٛ أٔ أؿألش#ٛ عم#ٜ ألش#ري    
ٔاذؼ   عؽ كحُ عؼػِي  ٦مثحٟٛ ٔ ٦ ٛ عوـ   ٔلٗم عٍؼِي ع٥ ك شٌ ألشرياي 

   ٖح ٖؼه عمٜ ال ف١ ٗ ولريِي .
اا ألَ ولشٕػ  لحه كٍح ًٖٕ ألؼؿ كن  ٦ ٛ عمٜ ألشري  كحُ أألٕ عَ ع ؼٔ)

 ٔكمي.ٔآلْ ل حألٛ ٔعمٜ فوٗم٘ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٔكمي ،اح٥: مَ ِو٘ ٔآلْ لحه: ،كحٌت عا ٛ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 عٍك.
 .(1)(  ٥ٔ أٌح ألأغٍٜ عَ ا٥جـ وٍكىح: وح أٌتىح ألألٕٝ وإل ،احه

حؿ أُ وـ ؼ ألَ أأل٘ وـ ؼ ألؼه أأل٘ ل حألٛ   لحه األَ عكرح  ٔإوّٕؿٔإظت
ٔك#مي ٖٕو٠#ؾ ك# شٌ    ٔآلْ ٔكحٌت األن اًرحب ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ )

ٔكمي ٔعم#ٜ أل#َ األ#ٜ    ٔآلْ ألشريا ،حعتا ِٕح ،كحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
طحلك ٔوـ ؼ ألَ األٜ وـ ؼ ٖشتا ُٕ ألشريا ٔكحُ ٓقٚ ٔفٖؼ ألَ ذحؿ ٛ ٔاأل#ٕ  

ٔكمي ٖشتا ُٕ ألشريا ٔكحُ ٔآلْ ٌلٛ وٕلٗح ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ك وٛ ٔأ
 .(2)(أألٕ ألكـ ٔعىـ ٔ ع ؼالـَٓ ألَ عٕف ٖشتا ُٕ ألشريا

 ٔوَ وٍح،ع تت ع ٔؿًؼ ذـكٛ إوـكٌ أوٕؿ :
                                                           

 .2/389األَ كثري / اللريٚ الٍ ٕٖٛ  (1)
 .1/326عُٕٗ ا٧ ـ  (2)
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 أطؾ اؿٗفٛ ٔاؿؾؿ . ا٧ٔه :
ا٫ذرتاف وَ و حغتٛ الشؼٔ لمىلمىٌ أٔ لمىؼٍٖ#ٛ إٍ#ٕؿٚ   ل#حه     الثحٌ٘ :

َْتشحٍش ٍّ ِإهًّا َٗالّٔ ذًَِّّٗٞ َٗإِّٔٗه٣ِّٔمّٔ ٍُِٓ اهٌُِّٖعَتُدٗ َْ ِفٛ ًُؤًِِ  .(1)زالّٔ َِٙسقُّٕب٘

عط حؿ الٌرحألٛ عَ ذـكٛ جٗ#ٕي إو#ـكٌ ٔا٧ذ#٦ف ال#يت      الثحلث :
تكُٕ ألٌ لـٖى ٔالا حٟن   أٔ ألٌ ؽا  الا حٟن اليت تٍ#ٕٙ غ#قٔ إؼٍٖ#ٛ أٔ    

 قحؿألٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحب .
 اكتوحؿٚ الٌرحألٛ ،ٗىح هك عىمْ   ٕٕاجّٛ ا٧،فحؿ.الـاألع :

 ا٫كتشؼاػ الماحٞ. اـحوم :
ا٫جتّحػ ألحلؼعحٞ ٔا٫كتغح ٛ ٔالتِـا عٍ اا عق ٔجن لؼ،ع  : اللحػن

ِْ الِـؿ   ٔلمٌٍـ عمٜ إوـكٌ   لحه تشحٍ ش ِّ َُٙطسُّٗكٍِّٕ ِإالَّ أّّٔذ٠ َِٗإ هّٔ

َْ  .(2)زُٙقّٔاِتوّٕ٘كٍِّٕ َُ٘ٙهم٘كٍِّٕ األِّٔدَباَز ُثٍَّ الّٔ َُِِٙصُسٗ

إتٕالٗٛ ل ٗحُ ،ِ#ن  ٔعُ عؿاػ الٌرحألٛ الغٍٗىٛ ،لتأتّٗي الغٍحٟي ٔالٍشي 
ٔآلْ عَ عكـوٛ لحه : لٗن لـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ اا عق ٔجن عمّٗي )

ٔكمي ًٖٕ ألؼؿ عمٗك ألحلشري لٗم ػٌّٔح ه٘ٞ ،احه لْ الش حن ِٕٔ أك#ري ٗ  
 أٖؼّٖي : لٗم لك ؽلك   ،احه : مل؟

 (،احه : ٧ُ اا تشحٍ ٔعؼك عذؼٝ الفحٟفتٌ ٔلؼ أعفحك و#ح ٔع#ؼك    
(3). 

 ِؾا ألشٗؼ وَ جّح  :ٔ
 : ًٕٔه الاح،مٛ عٍ وكٛ . ا٧ٍٔ
 : ػ٥لٛ ٌٕٔا إشـكٛ عمٜ عؿاػٚ  جٗى إوـكٌ وَ وشٍٜ الفحٟفٛ. الثحٌٗٛ

                                                           

 .10كٕؿٚ التٕألٛ  (1)
 .111كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .2/50الٍكت ٔالشُٕٗ  (3)



 54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

: عٌوغحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ألحلو#كـ ا     الثحلثٛ
 تشحٍ عمٜ ٌشىٛ الٌٍـ .

كـٝ ٔعػؿاكّ#ي ألأٌّ#ح   : لٗحً إلمىٌ ظىع الغٍحٟي ٔعذٌحٞ ا٧الـاألشٛ 
 أ،ِن وَ الاح،مٛ .

: لاؼ جشن اا عق ٔجن الٍيب ٔأًرحألْ ٗ غٍٜ عَ لح،مٛ أأل٘ اـحولٛ 
كفٗحُ   ٔوَ ،ِن اا أٌْ مل ُـ ا٧ٖحً ذتٜ ؿف  اا عق ٔج#ن إل#مىٌ   
أُشحف وح ٗ لح،مٛ أأل٘ ك#فٗحُ   ٔاألت#ؼأ ِ#ؾا ال#ـف  ألغٍ#حٟي وشـك#ٛ أل#ؼؿ          

لٗحً اؿحٛ عمٜ كفحؿ لـٖى ألأٌّي ِي الؾَٖ ألؼأٔا  ٔأل ؼه ،كحك ا٧كـٝ وع
 الاتحه .

  ِظبدَك ِٓ ادمبق احلك

 ٔجٕٓ :(1) زَُِٗٙحقُّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕوَ وشحٌ٘ لٕلْ تشحٍ ش

كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي  ٗ ذ#حه ػ،#حا ٔاك#تغح ٛ      ا٧ٔه :
 ألحا عق ٔجن .

 لحٌُٕ وٌحذ ٛ الٌٍـ لمٍ ٕٚ ذق . الثحٌ٘ :
 لحٌُٕ ِقّٛ إوـكٌ وَ عذاح  اؿق ٔالشؼه . الثحلث :
تٍح##ق ٔع##ؼ اا ع##ق ٔج##ن لم##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي   الـاأل##ع :

 ٔأًرحألْ ٗ وٗؼاُ إشـكٛ .
تث ٗت كٍَ ا٫ّحُ ٗ ا٧ؿض عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ   ٔلٕ ػاؿ ا٧وـ  اـحوم :

ز ،ح٧ً#ن ِ#ٕ ا٫ط#٦       َُِٗٙحذقُّ اهَّٖحذقَّ  اٗٗؼ ٗ لٕلْ تشحٍ شألٌ ا٫ط٦  ٔالت

ٔألاحٞ وٍح،ع ٌٌـ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ عٍ ٖ#ًٕ        
 الاٗحوٛ .

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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ِٔن وق اا اؿق ٗ وشـكٛ ألؼؿ عمٜ مٕ اـٌَٕ   أً عؿاػٚ إشٍٜ  
 ا٧عي .

 :اؾٕاب ِٕ الثحٌ٘   لٗكُٕ وَ ٔجٕٓ تاؼٖـ ا٩ٖٛ  
 ٔوق اؿق ٗ وشـكٛ ألؼؿ ألكمىحتْ . ا٧ٔه :
 ٔوق اؿق ألشؼ عًـاؿ الؾَٖ كفـٔا عمٜ لتحه الٍيب ٔأًرحألْ . الثحٌ٘ :

لٗث ت اا ػٖحٌٛ التٕذٗؼ ٗ ا٧ؿض ألٌٍـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ  الثحلث :
 ٔآلْ ٔكمي .
لٗىٗت اا ال حط#ن ألش#ؼ عؿ#حض ٔع#قً إو#ـكٌ عم#ٜ الات#حه           الـاألع :

ٔلٗم وَ ذٌـ لٕكحٟن تث ٗت التٕذٗؼ ٔعظّحؿ هـاٟشْ ،٦ ٍٖرٌ#ـ ا٧و#ـ   
 ألحلاتحه .

ـٲ إوـكُٕ عمٜ الاتحه جحٞتّي اهلقّٛ عؽ ٌقه ا٦ٕٟكٛ   ٔلكَ عٍؼوح أً
 لاتحهلي   لِٗفـٔا عٍ الفـاؿ وع كثـتّي.

اؾىع )ألكمىحتْ( ل ٗحُ ٌٌـ ٔكحٟن ٔك ن عذا#ح   ٔجحٞ  ا٩ٖٛ ألٌٗغٛ 

َُٓ٘اؿق   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش  .(1)زًََٗا َِٙعؤٍُّ جَُُِ٘د َزبّْمّٔ ِإالَّ 

لٗكُٕ و#َ وش#حٌ٘ ٔأك#ـاؿ ً#ٗغٛ اؾى#ع ٗ ا٩ٖ#ٛ )ٔو#ق اؿ#ق( ػ#ؼػ          
أك حب ٔك ن ٌٌـ إلمىٌ   ٔػذـ الكح،ـَٖ   ،ف٘ ا٩ٖٛ ألشث لملكٍٗٛ ٗ 

ٕلمىٌ ألأُ ٥ ؽح،ٕا  أؿ لـٖى ٔعقوّي عمٜ ا٫ٌتاحً وَ طلحؿتّي ٌفٕن ا
ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٔعٌؾاؿ لمكفحؿ ألأُ ٖكفٕا عَ الاتحه   ٔوَ وٌحػٖاْ ذٍٗىح 
ِحي  ٦ ٛ آ٥ف ؿجن وَ إوـكٌ لغقٔ إؼٍٖٛ   ًٔ#حؿٔا عم#ٜ وو#حؿ،ّح    

أؿجع اا لحألمّي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔك شىحٟٛ وَ الٌرحألٛ   ،

                                                           

 .31كٕؿٚ إؼ ـ  (1)
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هَِٚقّّّٖٓٔذَع طَّٔسفّٗذا   كٗؼ الكح،ـَٖ ٔعحػٔا غقٙ   لحه تشحٍ غٌَٕ وشـكٛ أذ#ؼ ش 

َّ كّٔفُّٔسٗا أِّٔٗ َٙلِّٖبتٍَُِٔ فَِِّٔٚقِّٔوُب٘ا َخا٢ِِبنَي ِّ اهَِّرٙ  . (1)زًِ

  ؿػ عوـٚ (2)زُِٙحقَّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕٔوَ وشحٌ٘ ًٗغٛ اؾىع ٗ لٕلْ تشحٍ ش

 ٟ ٌ ألشؼ تفٕٖاّي إؼٍٖٛ ٧كثـ وَ عوـَٖ لٗمٛ .آ٥ف وَ إوـكٌ طح

  لبٔىْ ادلذد ادلٍىىرٍ
لاؼ تفِن اا ك رحٌْ ألٍقٔه ا٦ٕٟكٛ ٔالتٍقٖن   ،ىَ كمىح  اا أوـٓ  

عٍ ا٦ٕٟكٛ ألحلٍقٔه لٌٍـٚ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن   لحه تشحٍ غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ 

َْاَب هّٔلّٕذذذذ   إِش َْ َزبَّلّٕذذذذٍِ فّٔاِضذذذذَت ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلّٔذذذذِٞ     ِذ َتِطذذذذَتِػُٚث٘ ًٌُِذذذذدُّكٍِّٕ ِبذذذذأّٔهٍّٖف ًِذذذذ ٍِ أُّّْٔذذذذٛ 

  ٔوشٍٜ وـػ،ٌ ألكلـ الؼاه أٙ وتتحلٌ   ٖت ع ألشِّي ألشِحي (3)زًُِسِدِفنَي

،ىشٍحٓ أؿػ،ٕا ألغريِي وؼػاي هلي   ٔٔؿػ  ا٩ٖ#ٛ   -ألفتس الؼاه–أوح وـػ،ٌ 
 ألحلكلـ . 

  تـٝ ٕحؽا ٌقه ِٔن ٌقلٕا أ،ـاػاي أً ْحعح  ٔ،ـلحي   إظتحؿ ِٕ الثحٌ٘ 
ا٦ٕٟكٛ وـػ،ٌ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ   ٔعٌٕ#حي      

 ٔوؼػاي هلي  .
 اؾٕاب وَ جّح  : 

 : ػ،ع الاتن عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي . ا٧ٍٔ
 : تٕال٘ ٌقٔه آٖح  الاـآُ .الثحٌٗٛ 
َ ٔا٧ٌٌ#حؿ ٗ  : ٌقٔه ا٦ٕٟكٛ وَ هكـ اا عق ٔجن لمىّ#حجـٖ الثحلثٛ 

 ػطٕهلي ا٫ك٦ً ًٔربِي ٗ لاحٞ إوـكٌ .

                                                           

 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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 : ػعٕٚ الٍحن لؼطٕه ا٫ك٦ً .الـاألشٛ 
 : كوم ذحه الؾه   ٔػ،ع الفاـ ٔالفحلٛ عَ إلمىٌ .اـحولٛ 

َُِٗٙبِّٓذذَى اهَّٖباِطذذَى َٗهّٔذذِ٘ كّٔذذسَِٖ  : و##ح تا##ؼً و##َ ل##ٕه اا تش##حٍ شاللحػك##ٛ  ُِِٙحذذقَّ اهَّٖحذذقَّ 

َْ ِْسًُِ٘  . (1) زاهٌُّٖ

: عُشحف أِن الكفـ ٔؿوّٗي ألحؿلـٚ ٔاـٗ ٛ ٔالؾه لمى٦فو#ٛ  اللحألشٛ 
 ألٍْٗ ٔألٌ اهلقّٛ وع كثـٚ الشؼػ ٔالشؼٚ .

: ٌٌـ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ وشـكٛ الثحوٍٛ 
 ألؼؿ ألشث لمٍفـٚ ٗ ٌفٕن الٍحن وَ ع حػٚ ا٧ٔ حُ .

ًٌُِدُّكٍِّٕ : ػ٥لٛ ا٩ٖٛ أع٦ٓ شالتحكشٛ  َْاَب هّٔلٍِّٕ أُّّْٔٛ  َْ َزبَّلٍِّٕ فّٔاِضَت ِإِذ َتِطَتِػُٚث٘

ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ ًُذِسِدِفنيَ  عمٜ أُ ِؾٓ ا٫كتغح ٛ ٔعؿحض الٍيب قى#ؼ   (2)زِبأّٔهٍّٖف ًِ

ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٗ ال##ؼ،حا عو##ٗٛ ٌّٔ##حؿ ٖ##ًٕ أل##ؼؿ عم##ٛ ٔك## ك 
ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ      ٫كتححألٛ اا عق ٔج#ن ألٍ#قٔه ا٦ٕٟك#ٛ لٌٍ#ـٚ    

 ٔكمي ٔأًرحألْ .
ٔ،ْٗ ػعٕٚ لمى٤وٌٍ عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ ل٬جتّحػ ٗ الؼعحٞ ٗ ذحه الوؼٚ  

َّ اِذَُٓبذ٘ا فَّٔتَحطَُّطذ٘ا   ٔعؼً الٗأن وَ إؼػ ٔالشُٕ ا٫هل٘   لحه تشحٍ ش َٙابَِِ

ِّ َزِِٗ  اهوَّذذذِٕ إَُِّذذذ ِّ ُُٙ٘ضذذذَف َٗأِّٔخٚذذذِٕ َٗالّٔ ت٣ََُِٚطذذذ٘ا ًِذذذ َُِ٘ ًِذذذ ِّ َزِِٗ  اهوَّذذذِٕ ِإالَّ اهّٖقّٔذذذ ُٕ الّٔ َِٚٙذذذ٣َُظ ًِذذذ

َْ  .(3) زاهلّٔاِفُسٗ

  

                                                           

 .8كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .78كٕؿٚ ٖٕكم  (3)
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ٍِش ٌفظ  يف اٌمشآْز كّٔوٌَِا

ٍِٔوَ ععححف الاـآُ ٔؿٔػ لفغ ش ز أؿألع عوـٚ وـٚ ٗ الاـآُ كمّح كّٔوٌَِا

ا ع##ق ٔج##ن ٔك##ن ٔاذ##ؼٚ وٍّ##ح ذ##ـف ٔو##حػٚ ٥ك##تٍ حط إل##حٟن الشاحٟؼٖ##ٛ 
ألٍّٗح ٔالٌمٛ ألٍّٗح ٔألٌ ا٩ٖح  اليت ٔؿػ ،ّٗح لفغ ٔالك٦وٗٛ   ٔكؾا اؾىع 

ًِِِذُٕ     كمىٛ اا ألٌٗغٛ إفـػ   ٔوٍّح ش َّ اهوَّذَٕ َُٙبػّْذُسِن ِبلّٔوٌَِذٍٞ  ِإِذ قّٔاهِّٔت اهٌَّٖال٢ِّٔلّّٕٔٞ َٙاًَسٍَُِٙ ِإ

ِّ اهٌُّٖقّٔ ًَِٗ ّٚٔا ِفٛ اهدَُُِّٚا َٗاآلِخسَِٝ  ٍَ َِٗج ُّ ًَسَِٙ ُٕ اهٌَِّٖطٚحُ ِعَٚطٟ اِب   (1)زسَِّبنَياضٌُِ

 ِٔؾٓ ا٩ٖح  ِ٘ :

ٍِ فَّٔتذذاَب َعؤِّٚذذِٕ إَُِّذذُٕ ُٓذذَ٘ اهتَّذذَّ٘اُب   : ل##حه تش##حٍ ش ا٧ٍٔ ِّ َزبّْذذِٕ كّٔوٌَِذذا فَّٔتؤّقَّذذٟ آدََُ ًِذذ

 .(2)زاهسَِّحٍُٚ

َّ قّٔاَي إُِّْٛ َجاِعوّٕمّٔ: لحه تشحٍ شالثحٌٗٛ  ٍِ فّٔأّٔتٌََُّٔ ٍَ َزبُُّٕ ِبلّٔوٌَِا  َِٗإذِ اِبَتؤّٟ ِإِبَسآِٚ

َّاهٌِِنَي ِّ ُذزَِّّْٙتٛ قّٔاَي الّٔ ََِٙاُي عَِِٔدٜ اه ًَِٗ  .(3)زِهوَِّاِع إًَِاًّا قّٔاَي 

ِّ قِّٔبِومّٔ فَّٔصَبُسٗا َعؤّٟ ًَا كّٕرُّْب٘ا َٗإُّٔٗذٗا : لحه تشحٍ شالثحلثٛ  َٗهّٔقِّٔد كّٕرَّْبِت ُزُضْى ًِ

ِِ اهوَِّٕ َٗ ِّ ََُبِإ اهٌُِّٖسَضِونَيَحتَّٟ أَّٔتآٍُِ َُِصسَُُا َٗالّٔ ًَُبدَّْي ِهلّٔوٌَِا  .(4)زهّٔقِّٔد َجا١َنّٔ ًِ

َٗتٌََّذِت كّٔوٌَِذّٕٞ َزبّْذمّٔ ِصذِدقّٗا ََٗعذِدالّٗ الّٔ ًَُبذدَّْي ِهلّٔوٌَِاِتذِٕ َُٗٓذَ٘ اهطَّذٌُِٚع          : لحه تش#حٍ ش الـاألشٛ 

ٞ ٔػىع ِؾٓ ا٩ٖٛ ألٌ لف#غ ش  (1)زاهَّٖعِوٍُٚ ٍِ ز ألٌ#ٗغٛ إف#ـػ ٔلف#غ ش   كّٔوٌَِذ ز كّٔوٌَِذا

 ألٌٗغٛ اؾىع .

                                                           

 .45كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .37كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .124كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
 .34كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (4)
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قِّٕى َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّاُع إُِّْٛ َزُضُ٘ي اهوَِّٕ ِإهِّٔٚلٍِّٕ جٌَِّٚعا اهَِّرٜ هُّٕٔ ًُوّٖمّٕ : لحه تشحٍ شاـحولٛ 

ًُِِ٘ا ِباهوَِّٕ ََٗزُضذ٘هِ  ًُِِ٘ا ِباهوَِّٕ ََٗزُض٘هِِٕ فّٔآ ِٛ ٌَُُِٗٙٚت فّٔآ َُٓ٘ ُِٙح ِِ َٗاألِّٔزِض الّٔ ِإهَّٕٔ ِإالَّ  ٌََ٘ا ّْ  اهطَّ ِٕ اهَِِّبذ

َْاهّٖإًّّْٔ ُٖ٘ هَّٔعوَّلٍِّٕ تََِٔتُدٗ ُّ ِباهوَِّٕ َٗكّٔوٌَِاتِِٕ َٗاتَِّبُع  .(2)زّْ اهَِّرٜ ُٙؤًِِ

َْ : لحه تشحٍ شاللحػكٛ  ِّ أََُّّٔٔا هّٔلٍِّٕ َٗتََ٘دُّٗ َِٗإِذ َِٙعُدكٍِّٕ اهوَُّٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ

َُِٗٙسٙذذُد اهوَّذذُٕ أّٔ     ُْ هّٔلّٕذذٍِ  ِِ اهػَّذذِ٘كِّٔٞ َتلّٕذذ٘ َّ غِّٔٚذذَس َذا ِْ ُِٙحذذقَّ اهَّٖحذذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذذِٕ ََٗٙقّّّٖٓٔذذَع َداِبذذَس    أّٔ

َّ  .(3)زاهّٖلّٔاِفِسٙ

هٍُِّٔٔ اهُّٖبِػَس٠ ِفٛ اهّٖحََٚذاِٝ اهذدَُُِّٚا َِٗفذٛ اآلِخذسَِٝ الّٔ َتِبذِدَٙى      : لحه تشحٍ شاللحألشٛ 

ٍُُِٚ َُٓ٘ اهّٖفُِّٔ٘ش اهَّٖع ِِ اهوَِّٕ َذِهمّٔ   .(4)زِهلّٔوٌَِا

ََُِْٗٙحقُّ : لحه تشحٍ شالثحوٍٛ  ِْسًُِ٘  .(5) زاهوَُّٕ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِاتِِٕ َٗهِّٔ٘ كّٔسَِٖ اهٌُّٖ

ِّ ِكَتذاِب َزبّْذمّٔ الّٔ ًَُبذدَّْي ِهلّٔوٌَِاِتذِٕ         : لحه تشحٍ شالتحكشٛ  َٛ ِإهِّٔٚذمّٔ ًِذ َٗاِتُى ًَذا إِّٔٗحذ

ِّ ُدُِِٕٗ ًُوَّٖتَحّدا َِْد ًِ ِّ َت  .(6)زَٗهّٔ

ِِ َزبّْٛ قِّٕى هِّٔ٘ : لحه تشحٍشالشحهـٚ ٔاؿحػٖٛ عوـٚ  َْ اهَّٖبِحُس ًَِداّدا ِهلّٔوٌَِا كّٔا

ُِ َزبّْٛ َٗهِّٔ٘ ِج٣َِِا بٌِِِثوِِٕ ًََدّدا ِْ َتِفَّٔد كّٔوٌَِا  . (7)زهَِِّٔفَد اهَّٖبِحُس قِّٔبَى أّٔ

                                                                                                                                                 

 .115كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (1)
 .158كٕؿٚ ا٧عـاف  (2)
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 .64كٕؿٚ ٌٖٕم  (4)
 .82كٕؿٚ ٌٖٕم  (5)
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 .109كٕؿٚ الكّم  (7)
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َْسٍَٝ أّٔقّٖذالَّْٔ َٗاهَّٖبِحذُس ٌَُٙذدُُّٖ    : لحه تشحٍ شالثحٌٗٛ عوـٚ  ِّ َغ َٗهِّٔ٘ أٌََُّّٔا ِفٛ األِّٔزِض ًِ

ِّ َبِعدِِٖ َض َّ اهوََّٕ َعِصْٙص َحِلًٍِْٚ ُِ اهوَِّٕ ِإ ِِ كّٔوٌَِا  .(1)زِبعَّٕٞ أِّٔبُحٍس ًَا َُِفَد

ِْ ََٙػذأّٖ   : لحه تشحٍ شالثحلثٛ عوـٚ  َْ افَّٖتَس٠ َعؤّٟ اهوَِّٕ كِّٔرّبا فّٔذِإ أَِّٔ َٙقّٕ٘هّٕ٘

ِِْتٍِ َعؤّٟ قّٔوِّٖبمّٔ ٌََُِٗٙح اهوَُّٕ اهَّٖباِطَى َُِٗٙحقُّ اهَّٖحقَّ ِبلّٔوٌَِ ِِاهوَُّٕ َٙ  .(2)زاتِِٕ إَُُِّٕ َعِوٍْٚ ِبَرا

َِِْا : لحه تشحٍ شالـاألشٛ عوـٚ  َْ اهَِّتٛ أِّٔحصََِِت فِّٔسجََٔا فَِّٔفّٔ ٍَ ابََِِت عٌَِِسا ًََٗسَِٙ

ِّ اهّٖقّٔاُِِتنَي ِِ َزبَّْٔا َٗكُّٕتبِِٕ َٗكّٔاَُِت ًِ ِّ ُزٗحَِِا ََٗصدَّقِّٔت ِبلّٔوٌَِا ًِ ِٕٚ  .(3)زِف

  ِظبدَك ِٓ وٍّبد اهلل
،ِن اا عمٜ أِ#ن ا٧ؿض التا#حٞ إل#مىٌ عم#ٜ ٔل#ت ٔاذ#ؼ ٗ       وَ 

 كحعٛ ا٫،فحؿ ٔكحعٛ ا٫ولحك عَ ا٧كن .
ٔكىح ٤ٖػٙ إلمىُٕ الفـاٟض الش حػٖٛ لـألٛ عٍ اا تشحٍ ،حٌّي ٖاحتمُٕ 
ػ،حعحي ٔٗ ك ٗن اا عٍؼوح ٌٖـ ّٖٔمس إوـكُٕ ٥ ٖـٖؼُٔ ع٥ الاتحه ٔالاتن 

 ٔكفك الؼوحٞ .
اهلقّٛ ٗ اٌتعحؿِي ٗ كن وشـكٛ وَ وشحؿك تش#ؼّٖي ٔغ#قِٔي    ،كحٌت

ُِٙحذذقَّ اهَّٖحذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذذِٕ ََٗٙقّّّٖٓٔذذَع َداِبذذَس  إؼٍٖ##ٛ إٍ##ٕؿٚ   لٗك##ُٕ و##َ وش##حٌ٘ لٕل##ْ تش##حٍ ش

َّ  . (4)زاهّٖلّٔاِفِسٙ

عُ ٔجٕب أػاٞ الفـاٟض الش حػٖٛ وَ كمىح  اا عق ٔجن   ٔأك حب  
 ٔاكت٠ٌحه الؾَٖ كفـٔا ألعمىّي. تغو٘ اللمي لـألٕا ا٧ؿض  

                                                           

 .27كٕؿٚ لاىحُ  (1)
 .24كٕؿٚ الوٕؿٝ  (2)
 .12كٕؿٚ الترـٖي  (3)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)
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 هً اٌذُٔب ِٓ وٍّبد اهلل  
ؽا  الؼٌٗح وَ كمىح  اا عق ٔجن   ،ّ٘ ٔفٍٖتّ#ح لحو#ت ٔاك#تؼاوت    
ألحوـٓ ك رحٌْ ٔوٍاحػٚ علْٗ ك# رحٌْ   ٔع#َ ع #ؼ اا أل#َ ول#شٕػ ع#َ ال#ٍيب        

٥ ٖؼطن اؾٍٛ وَ ك#حُ ٗ لم #ْ وثا#حه ؽؿٚ و#َ     ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي )
ؿجن عُ الـجن وك أُ ٖكُٕ  ٕألْ ذلٍح ٌٔشمْ ذلٍٛ لحه عُ اا  كرب لحه

 . ؿٔآ أٓؼ ٗ ولٍؼٓ   ٔاؿحكي ٗ ولتؼؿكْ .(1)(ْٗن وك اؾىحه
 ٔالكرب : التشحل٘ ٔالرت،ع عَ الٍحن ألغري ذق .

 ٔألفـ اؿق : اٌكحؿٓ ٔاؾؼاه ،ْٗ عٍحػاي ٔػرباي . 
 ٔغى  الٍحن : افػؿا٣ِي .  

ْ  طٗثىٛ ألَ أٔعَ ) الل#٦ً عؽا   أل٘ طٗثىٛ لحه: كحُ اؿلَ ألَ عم#ٜ عمٗ#
 لحً عٍ ال٦ٌٚ ل م أجٕػ  ٗحألْ ،اٗن لْ: ٖح األَ ؿكٕه اا مل تم م أج#ٕػ 

 . ٗحألك ؟ 
،احه: عُ اا ْٗن وك اؾىحه  ،أػىن لـأل#٘  ِٔ#ٕ ٖا#ٕه: )ط#ؾٔا     

 .(2)(كن ولحؼ( ،أذك أُ أل م أجٕػ  ٗحأل٘ فٍٖتكي عٍؼ
  ْ ٗ#ن أٙ اُ اؾى##حه ٔال ّ#حٞ إفم#ق ا ع#ق ٔج##ن     ٔإ#ـاػ و#َ عُ اا 

ًٔفحتْ اؿلٍٜ   ٔكمىحتْ التحوح    ِٕٔ ك رحٌْ وك وَ الٍحن أػاِٞي 
 إٍحكك ٔالفـاٟض ٔالش حػا  .

ٖٔ ٌ اؿؼٖث أُ وَ ْحه ا٫ٌلحُ التإٝ ٔاـم#ق اؿىٗ#ؼ ٔالفّ#حؿٚ    
 لؼاٟي ٗ اؾٍٛ .ٔالٍعح،ٛ   ٔالتٍقٓ عَ الكرب   ِٔؾا التٍقٓ طـٖق عٍ الم ث ا

٥ٔ ىتٍ اؾىحه ٗ اؿؼٖث أع٦ٓ ألحلاِٗٛ الوظٌٗٛ عِح ٖوىن ا٧وٕؿ 
الشحوٛ   ٔوٍّح ذحه اللمي اجملتىش٘ ،حٌّح ْحه ٔألّحٛ   ٔوٍحك ٛ ل٬جتّحػ 

                                                           

 .1/93ًرٗس ولمي  (1)
 .80/175ال رحؿ  (2)
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ألحلتإٝ   ٔالرتاذي ألٌ الٍحن   لؾا جحٞ الٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     
 ٌ ٗحٞ اللحألاٌ .ٔكمي ألحللمي اجملتىش٘ لٗتي ؿكحلٛ ا٧

ٔت اٜ أذكحً الاـآُ تتشحِؼ ًـض اللمي ٗ ا٧ؿض   ٍُٔع وَ غم #ٛ   

ٍٍُِٚالفتٍٛ ٔتؼ،ع الكٗؼ ٔإكـ   لحه تشحٍ ش  . (1) زَٗإَُِّمّٔ هَّٔعوٟ ُخوٍّٕق َع

ٔلؼ ٔؿػ  وحػٚ الل٦ً ٔووتاحتّح ٗ الاـآُ مٕ مثحٌٌ وـٚ عؼا وٕاُع  
كمىٛ ا٫ك٦ً إتشؼػٚ   ٖح ٖؼه عمٜ أُ الاـآُ كتحب الل٦ً   ٔ،ْٗ ػع#ٕٚ  

 لملمي .
ٔكحٌت كٍٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وـآٚ هلؾٓ ال#ؼعٕٚ     

ِْ جََُِحذذ٘ا ِهوطَّذذوٍِّٖ فّٔذذاجَِِِحل##حه تش##حٍ ش   ٔت##ؼه ا٩ٖ##ٛ أع##٦ٓ عم##ٜ أُ (2)زهَّٔٔذذا َِٗإ

 إوـكٌ ِي الؾَٖ كحٌٕا ٖ ؼأُٔ الاتحه ٖٕٔاًمٌْٕ .

 ِىاػظ ِٓ خبدتخ اَِخ 
َّ   أطتتىت آٖٛ ال رث ألإل#ْ تش#حٍ ش   ٔل#ؼ ٔؿػ   (3) زََٗٙقّّّٖٓٔذَع َداِبذَس اهّٖلّٔذاِفِسٙ

ػاألـ الكح،ـَٖ ٗ أؿألع آٖح  و#َ الا#ـآُ   عؽ ٔؿػ ٗ  #٦ث آٖ#ح  أط#ـٝ        
: ِ٘ٔ 

َّ ّٔؤٌُّ٘ا َٗاهّٖحٌَُِد ِهوَِّٕ َزبّْ اهَّٖعذاهٌِّٔنيَ : لحه تشحٍ ش ا٧ٍٔ َِِ٘ اهَِّرٙ  زفّٔقَِّّٕٓع َداِبُس اهّٖقّٔ

(4)   ٕ ػ ٔالغ#ـٔؿ  ل ٗحُ تما٘ الكفحؿ الٍشي الشعٗىٛ إتتحلٗٛ وَ عٍ#ؼ اا أل#حؾر
 ٔالعمي .

ٔآل#ْ  عا ٛ ألَ عحوـ عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٔؿػ عَ ) 
ٔكمي لحه : عؽا ؿأٖت اا ٖشف٘ الش ؼ ٗ الؼٌٗح ِٕٔ واٗي عمٜ وشحًْٗ و#ح  

                                                           

 .4كٕؿٚ ُ  (1)
 .61كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
 .45كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (4)
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،مىح  }ٔكمي ٔآلْ وك ،إِح ِٕ اكتؼؿاد    ي ت٦ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ا٩ٖٛ   ٔا٩ٖٛ اليت  (1){ٕاب كن ه٘ٞ . . . . ٌلٕا وح ؽكـٔا ألْ ،ترٍح عمّٗي أأل

 ألشؼِح .
ٔأطـد األَ أأل٘ ذحمت ٔأألٕ الوٗع ٔاألَ وـػْٖٔ عَ ع حػٚ ألَ الٌ#حوت  

ٔكمي لحه : عُ اا ت حؿك ٔتشحٍ عؽا أؿاػ ٔآلْ أُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ي ألإً ألاحٞ أٔ ِحٞ ؿفلّي الاٌؼ ٔالشفحف   ٔعؽا أؿاػ ألإً التفحعحي ،تس هل

ذتٜ عؽا ،ـذٕا َح أٔتٕا أطؾٌحِي ألغتٛ ،إؽا ِي  }أٔ ،تس عمّٗي ألحب طٗحٌٛ 
 .(2)({و ملُٕ   ،افع ػاألـ الإً الؾَٖ ظمىٕا ٔاؿىؼ ا ؿب الشحٌٕ 

: ٔؿػ  ٗ لًٕ ِٕػ ٔعلحوتّي عمٜ الكفـ وع ػعٕتْ إتكـؿٚ هلي الثحٌٗٛ 

ًَِِّذا َٗقّّّٔٓٔعَِِذا َداِبذَس      فّٔأّٔجنَِِّٔٚاُٖ لمتٕذٗؼ   ٌٔ ؾ الكفـ   لحه تشحٍ ش َّ ًََعذُٕ ِبَسحٌَِذٍٞ  َٗاهَِّرٙ

ًِِِنَي ًََٗا كّٔاُُ٘ا ًُِؤ َّ كّٔرَُّب٘ا ِبآَٙاتَِِا   . (3) زاهَِّرٙ

ل ٗحُ ف١ آٖٛ وَ عٍؼ اا ِٔ#٘ ال#ـٖس ال#ؼألٕؿ اطتٌ#ت ألّ#٦ك ال#ؾَٖ       
 كفـٔا ػُٔ ا٤ٕوٌٍ الؾَٖ ألحِي اا وع الٍيب ِٕػ عمْٗ الل٦ً .

ل##ًٕ ِ##ٕػ تل##كَ ال##ٗىَ ألح٧ذا##حف و##ح أل##ٌ عٮى##حُ عٍ       ٔكحٌ##ت ع##حػ 
ذِـوٕ    ٔافػاػ  لٕتّي ٔكثـ  أوٕاهلي   ٔكحٌ#ت هل#ي أً#ٍحً وٍّ#ح     
ًٍحؿ   ًٔىٕػ   ٔاهل حؿ   ٔألٍٕا إٌحٌع ٔهٗؼٔا الإٌؿ   ٔكحػٔا عمٜ 

 وَ ذٕهلي .

َّ: لٕلْ تشحٍ ٗ لًٕ لٕط ش الثحلثٛ ِِٕٚ َذِهمّٔ األًَِّٔس أّٔ َِِٚا ِإهّٔ َداِبَس َُٓؤال١ِّٔ ًَقّّّٖٕٓذْ٘ع   َٗقَّٔط

ل٬ط حؿ عَ اكت٠ٌحهلي ألٍقٔه الش#ؾاب ألّ#ي عٍ#ؼ الٌ# حض      (1) زًُِصذِبِحنيَ 

 ألل ك عجـاوّي ٔظمىّي .
                                                           

 .44كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (1)
 .4/56الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .72كٕؿٚ ا٧عـاف  (3)
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هّٔعٌَِذُسنّٔ إَُُِّٔذٍِ   ٔلؼ أكـً اا ع#ق ٔج#ن لٕط#حي عؽ ألل#ي ألشى#ـٓ ألإل#ْ تش#حٍ ش       

َْ ٌَُ٘ٔ أٙ ٖتىحػُٔ ٗ غفم#تّي   ٖٔ#رتػػُٔ ٗ لش# ّي     (2) زهِّٔفٛ َضلَّٖستٍِِِٔ َِٙع

 ٔغّٗي .
ٔلؼ أٌشي اا عق ٔجن عمٜ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔمل  

ّٖمك لٕوْ لـٖى وع هؼٚ عٖ#ؾاّٟي ل#ْ   ٥ٔ ك#ن ألٗت#ْ ٔأً#رحألْ ٧ٌ#ْ ك#حُ        
 ٖؼعٕ هلي ٖٔلأه اا هلي اهلؼاٖٛ .

ٌشي أِمك اا طحٟفٛ وٍّي ٗ وٗؼاُ إشحؿك عٍ#ؼوح أً#ـٔا عم#ٜ غ#قٔ      

ِّ إؼٍٖٛ ٔقحؿألٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،احه تشحٍ ش هَِٚقَّّّٖٓٔع طَّٔسفّٗا ًِ

َّ كّٔفُّٔسٗا أِّٔٗ َٙلِّٖبتٍَُِٔ فَِِّٔٚقِّٔوُب٘ا َخا٢ِِبنَي  . (3) زاهَِّرٙ

ح جحٞ  ألٌٗغٛ إِحؿا ٌٔقلت ا٩ٖٛ أع٦ٓ غٌَٕ وشـكٛ أذؼ ع٥ أٌّ
 ل ٗحُ ػؼػ ِؾا الافع وع كن غقٔٚ ٖإوُٕ ألّح ُؼ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ .

لاؼ كحُ إوـكُٕ ّٖحىُٕ عمٜ إؼٍٖٛ ألاٌؼ لت#ن ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ      
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ريجشُٕ ألات#ن ع#ؼػ و#ٍّي   ٔغٗ #تّي ٔعح#قِي ع#َ       

كمي   ٌشي ل#ؼ أً#ٗك   ًٕٔه أٖؼّٖي عٍ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔ
ظـاذح  هؼٖؼٚ ٗ وشـكٛ أذؼ   ٔ،ْٗ ألمرحظ لحٌُٕ ِؾا اؾقٞ ِٕٔ )آٖح  

 الؼ،حا ك٦ً ػاٟي( ٔجٕٓ :
 : علحوٛ اؿحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا . ا٧ٔه

: ػ٥لٛ ش،ٍٗام ٕا ز ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ عمٜ أُ إوـكٌ ِي الغقاٚ   الثحٌ٘ 
 ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ عمٜ جّح  :

 ٕا وَ وشـكٛ ألؼؿ طحٟ ٌ .: ،حٌام ا٧ٍٔ 
                                                                                                                                                 

 .66كٕؿٚ اؿحـ  (1)
 .72كٕؿٚ اؿحـ  (2)
 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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: ،حٌام ٕا وَ وشـكٛ أذؼ طحٟ ٌ   ِٔن كحٌت ًٗغ ًٔ غٛ الؾً الثحٌٗٛ 
ٔالت كٗت اليت تٕجّت وَ الوشـاٞ ٔعحوٛ الٍحن عٍ لـٖى و#َ وٌ#حػٖق   

   اؾٕاب ٌشي . (1) زفَِِّٔٚقِّٔوُب٘ا َخا٢ِِبنَيلٕلْ تشحٍ ش

 كثريٚ ٔجرح،مّي طحٟ ٌ.: ،حٌام ٕا وَ وشـكٛ اـٍؼ  ألحذقاألّي الالثحلثٛ 
ٔلحه ذلحُ ألَ  حألت ٗ ِححٞ كفٗحُ ألَ اؿحؿث ألَ ع ؼ إفمك   وع 

  ٍحْٟ عمٜ ألإل ِحهي :
ُٲ األَ ِحهٍي . ِٕ الغٌَ ؽٔ ا٧،ٍحُ ٥ الٕاذؼ الٕغؼ  لاؼ عمي ا٧لٕاً أ

ُٲ كٍحً اجملؼ وَ آه ِحهٍي ... ألٍٕ ألٍت كقًٔ ٔٔالؼك الش ؼ  ٔأ
 ... كـاً ٔمل ٖمرق عححٟقك اجملؼ ٔوَ ٔلؼ  أألٍحٞ فِـٚ وٍّي

 ٔللت كش ٲحٍن ٥ٔ كحألَ ُأوٲْ ... ٔلكَ ل٠ٗيٱ ٥ ٖإً لْ فٌؼ
 ٔوح لك ،ّٗي قتؼ غري ومٌق ... ،ؼٌٔك ،حلٌق وثن وح لٌق الاـػ

ُٲ اوـأي كحٌت غقٖٲٛ ُأوْ ... ٔمسـاٞ وغىٕؿ عؽا ألمغ اؾّؼ  ٔع
ـٲاكك   .(2) (الاؼض الفـػٔأٌت فٌٗيٱ لٗ  ٗ آه ِحهٍي ..كىح لٗ  طمم ال

: ،#حٌام ٕا و#َ ً#مس اؿؼٖ ٗ##ٛ ط#حٟ ٌ   ِٔ#ٕ ال#ؾٙ ٖ#ؼه عمٗ##ْ        الـاألش#ٛ  

ِّٚأًم الٌمس ألأٌْ ،تس جم٘ ٔععٗي   ،ف٘ لٕلْ تشحٍ ش  زإَُِّا فَّٔتحَِِا هّٔمّٔ فِّٔتّحا ًُِب

عَ أٌم ألَ وحلك  لحه: "ٕح ؿجشٍح وَ غقٔٚ اؿؼٖ ٗٛ  ٔل#ؼ ذٗ#ن   ٔؿػ )(3)
،ٍرَ ألٌ اؿقُ ٔالكآألٛ  لحه: ،أٌقه اا عقٲ ٔجنٲ:) ألٍٍٗح ٔألٌ ٌلكٍح  لحه: 

ٖٮتٳيٵ ٌٳشٯى٭ت٭ ٔ٭ ـ٭  ٔ٭و٭ح ت٭أةطٵ َٯ ؽ٭ٌٯ ٳكة  ً٭ وٳ ْٮ و٭ح ت٭اةؼٵ ـ٭ لةكة المل ْٮ ِعٌٵح ،ةت٭رٯٍ٭ح لةكة ،ةتٯٰرح وٮ ٳٍٰٗح لٳٗ٭غٯفٳ
ـ٭اطيح وٮلٯت٭اٳٰٗىح ( ًٳ ّٯؼٳٖ٭كة  ٖ٭ ٔ٭ ٗٯكة     (4) ع٭مة

                                                           

 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .1/173مس  الٍحًٕ  (2)
 .1كٕؿٚ الفتس  (3)
 .2-1كٕؿٚ الفتس  (4)
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ْٳ   ٗٯ ً٭ملٜ اا ع٭مة ٔ٭ك٭ملي: لةاة#ؼٯ ُأٌقلة#تٯ   ٔآلْ أٔ كىح هحٞ اا  ،احه ٌيبٲ اا 
ٗ٭ح ج٭ىٳٗشح ٌٯ َ٭ الؼٶ ٌٛ أذ٭كٶ عل٘ وٳ ٖ٭ ٘ٵ آ  .(1) (ع٭م

 :،ٍٗام ٕا وَ وشـكٛ ذٌٍ طحٟ ٌ .اـحوم 

ز عم#ٜ أُ  فَِِّٔٚقِّٔوُبذ٘ا : ،ٍٗام ٕا أُ لحوٕا أل#حلغقٔ   عؽ ٖ#ؼه لف#غ ش   اللحػن 

 ٌ ِي الغقاٚ .إوـك
 : غم ٛ ذحه اـٗ ٛ عمٜ إوـكٌ ذتٜ ٗ ذحه الحوتّي ٗ وكٛ . اللحألع 
: تأكٗؼ ا٩ٖٛ ؿاٗاٛ كُٕ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ  الثحلث

ذحه ػ،حا   ٔأٌْ مل ٖاي ألغقٔ الكفحؿ   عِ#ح ِ#ي الغ#قاٚ ٗ وش#حؿك ا٫ك#٦ً      
 الكربٝ .

: لا##ؼ أط##رب  ا٩ٖ##ٛ الل##حألاٛ أل##أُ اا ع##ق ٔج##ن جش##ن ألو##حؿٚ    الـاأل##ع 
لمى٤وٌٍ   ٔوَ ٔجٕٓ ال وحؿٚ الٕعؼ ألأُ إوـكٌ كمىح ِحىٕا ٔغقٔا ،حُ 

 الٍتٗحٛ ٦ِك طحٟفٛ وٍّي   ٔؿجٕعّي أؽلٛ طحٟ ٌ . 
ٰٝ .  اـحوم  : ؽِحب وح اٌفاْ إوـكُٕ عمٜ وغحفّٖي كؼ

ؿك أع##٦ٓ ِ##ٕ الكف##ـ ٔالِ##٦لٛ   ٔاؾ##حوع إو##رتك أل##ٌ الغ##قاٚ ٗ إش##ح  
ٔاؾر##ٕػ ألحلـألٕألٗ##ٛ ا   ٔالٍ ##ٕٚ ٔالتٍقٖ##ن   ل##ؾا ،##حُ أٙ طل##حؿٚ ٗ كف##حؿ 

َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ لـٖى ِ٘ طلحؿٚ لشىًٕ الكفحؿ لٗكُٕ وَ وشحٌ٘ لٕلْ تشحٍش

 : (2)زِبَبِدٍز

 . (3)زَُِصرّياَٗكّٔفّٟٔ ِباهوَِّٕ ٔلاؼ ٌٌـ اا ؿكٕلْ قىؼاي أل ؼؿش ا٧ٔه :

                                                           

 .22/199تفلري الفربٙ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .45كٕؿٚ الٍلحٞ  (3)
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َٗكّٔفّٔذٟ ِباهوَّذِٕ َٗهِِّٚذا َٗكّٔفّٔذٟ ِباهوَّذِٕ      ٔلاؼ ٌٌـكي اا كى٤وٌٍ أل #ؼؿش  الثحٌ٘ :

 .(1)زَُِصرّيا

 ٔلاؼ ٌٌـ اا إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ أل ؼؿ. الثحلث :

ِْ  ٔلاؼ ٌٌـ اا ا٤ٕوٌٍ أل ؼؿ ِٔي أؽلٛ  لحه تش#حٍش  الـاألع : َُُِٗسٙذُد أّٔ

 َّ ٟ اهَِّرٙ َّ َعؤّ َِْعؤٍُِّٔ اهَّٖ٘اِزِثنَيٌَُُ َِْعؤٍُِّٔ أ٢ٌَِّّّٔٗٞ ََُٗ  .(2)زاِضُتِطِعفّٕ٘ا ِفٛ األِّٔزِض ََُٗ

 ٔلاؼ ٌٌـكي اا أل ؼؿ عمٜ ووـك٘ لـٖى. اـحوم :
 ٔلاؼ ٌٌـكي اا أل ؼؿ عمٜ الؾَٖ أًـٔ عمٜ لتحلكي. اللحػن :

 ٔلاؼ ٌٌـكي اا عمٜ ووـك٘ اؾقٖـٚ. اللحألع :

ًََٗذا هُّٔٔذٍِ ِفذٛ األِّٔزِض    ٔلاؼ ٌٌـكي أل #ؼؿ عم#ٜ عى#ًٕ إو#ـكٌش     الثحوَ :

ٍّ َٗالّٔ َُِصرٍي ِّ َِٗه  .(3)زًِ

 ٔلاؼ ٌٌـكي اا أل ؼؿ. التحكع :
ٔكؾا ،حُ طلحؿٚ ِٕافُ ٔ اٗم ٗ وشـكٛ ذٌٍ لفع لفـف وَ ال#ؾَٖ  

 كفـٔا   ٔك ك ٗ ػطٕه الٍحن ا٫ك٦ً   ٌٔ ؾ الشٍم ٔا٫ؿِحب .
إلمىٌ ٔعُ كحٌٕا لمٛ ُٔشفحٞ ع٥ أُ اا عق ٔجن ٖؼ،ع  ٔت ٌ ا٩ٖٛ أُ

 عٍّي ِٔي ٗ تمك اؿحه ألحلشُٕ ٔإؼػ ٔالٌٍـ .
لاؼ كحٌٕا ىوُٕ ِٔي ٗ إؼٍٖٛ الكفحؿ   ٖتٕجلُٕ طٗفٛ وَ ِحٕوّي 
ٔغقِٔي ٔالترحوّي إؼٍٖٛ   لٗكُٕ وَ وشحقا  الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ 

م عٍؼٓ ع٥ ألمؼٚ ٔاذؼٚ ٖاٗي ،ّٗح ِٕ ٔأًرحألْ  ٔآلْ ٔكمي ألاح٣ٓ للٍٕا  لٗ
 ٔوٗ  ألْ كن وَ :

                                                           

 .45كٕؿٚ الٍلحٞ  (1)
 .5كٕؿٚ الاٌٍ  (2)
 .74كٕؿٚ التٕألٛ  (3)
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 : إٍح،إُ . ا٧ٔه
: طحٟف#ٛ و#َ الكف#حؿ   ،م#ي ٖك#َ أِ#ن إؼٍٖ#ٛ كم#ّي ول#مىُٕ ٗ          الثحٌ٘ 

 ألؼاٖح  اهلحـٚ .
: ٖل##كَ ٗ إؼٍٖ##ٛ الّٗ##ٕػ و##َ أل##إل الٍِ##ري ٔلـٖع##ٛ ٔلٍٗا##حا    الثحل##ث 

َْ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش ٔتتٕاٍ ِحىح  إوـكٌ عمّٗح   ِٕٔ َْافّٕ٘ َت

ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُع ِْ ََٙت  .(1) زأّٔ

ؼبهذ يف اإلططالح
ُ
  ادل

وَ اللمي اؿكي ألحلشؼه ٔاٌٌحف الٍحن   ُٔىحُ ذإلّي ٔاُ ت حَٖ 
ٔآل#ْ  عَ عؼٚ وَ أألٍحٞ أً#رحب ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ     اٌتىح٣ِي   ٔ)

ٔ كمي لحه : وَ ٔآلْ ٔ كمي عَ آألحّٟي أُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔكمي 
ظمي وشحِؼا أٔ اٌتاٌْ أٔ كمفْ ،ٕ  طحلتْ أٔ أطؾ ه٠ٗح وٍْ ألغري طٗك ٌفم 

 .(2)(،أٌح ذحٗحْ ًٖٕ الاٗحوٛ
ُٕشحِؼ عمٜ أللحً :  ٔا

 الؾٙ أعفحٓ إلمىُٕ أٔ ألشِّي عّؼاي ٔوٕ احي . ا٧ٔه :
الـجن وَ أِن اؿـب ،ٗؼطن ػاؿ ا٫ك٦ً ألأوحُ ٔوـً عم#ٜ   الثحٌ٘ :

إلمىٌ عٖؾا٣ٓ   ٔلؼ ػطن كفحؿ وك#ٛ ألش#ؼ وشـك#ٛ أل#ؼؿ عٍ إؼٍٖ#ٛ لفك#حك       
 ا٧كـٝ ٔغريٓ وَ غري عّؼ ٥ٔ وٗثح  .

ٔألشِّي ذِـ لٗغتحه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔلكٍْ ؿآٝ 
َ ِٔ#ك اؾىر#٘ ٔك#حُ و#َ     وشحقا  الٍ ٕٚ ،ؼطن ا٫ك#٦ً وث#ن عى#ري أل#    

 هٗحطٌ لـٖى .
 ٔجمم ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ ألامٗن وع ًفٕاُ ألَ أوٗٛ ٗ ذٳحـ عمسحعٗن . 

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .8/101تفلري الاـطيب  (2)
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،أظّـ عٮىري التّؼٖؼ ألاتن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي طحًٛ ٔأٌ#ْ   
كحُ ٤ٖؽٙ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍؼوح كحُ ٗ وكٛ ل #ن اهلح#ـٚ   
٧ُٔ األٍْ ِٔك ألَ عىري كحُ أكرياي عٍؼ إلمىٌ ٗ إؼٍٖٛ   ٔلكث#ـٚ لتم#ٜ   

 إوـكٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ.
ٕه ػُٔ ؽِحألْ لمىؼٍٖٛ لاتن الٍيب ِٔ٘ ػَٖ  ي ألٌ عٮىري إٕاٌع اليت ؼ 

 ؿك ْ ٥ ٖلتفٗع لِح٣ٓ   ٔعٗحه ىوٜ عمّٗي الِٗشٛ ٔالتْٗ .
ٖح ٖؼه عمٜ عمي عىري ألأٌْ لٕ أؿاػ لتن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  

،حٌ##ْ أٙ عى##ري ك##ٗٮاتن ك##ٕاٞ اك##تفحعت ٖ##ؼٓ الًٕ##ٕه عٍ ال##ٍيب أٔ ٥        
ٔ٭لة) ُٮ  ٕ٭ا ً٭ْف ّ٭ح  ٗ٭#حلٳ٘   ،ةحْغت٭ٍ٭ى٭ ٔ٭عٳٗ٭حُلك و٭#ع٭ عٳ ٍٯك    ْٳ ع٭ ِٳٗ ٖٯٍٮك   أةٌ٭ح أةْل ٘ٲ ػ٭ حه٭ ع٭مة

ـٱ ،ة#حْكتٮيٯ ه٭#ْأٌٳ٘    ٗٯ ْٮ عٮى٭ ّٮيٯ ،ةاةحه٭ لة ٍٯ ٖ٭شٯحٳقٮ ع٭ ٔ٭ ٞٱ  ٘ٯ ِّيٯ و٭ح أل٭ُإا   لةح ٖ٭ل٭شٮٍٳ٘ ه٭ ٔ٭اكٳٗ ُأ
 .(1)(ٔ٭ه٭ْأٌ٭ك   لةحه٭ أةْ،ش٭نٮ

ك#٦ً   ٔو#َ ا٩ٖ#ح     ٔلؼ تاؼً ؽكـ ف١ عىري اٍ إؼٍٖٛ   ٔػطٕلْ ا٫
ه##فحعٛ عى##ري ٖ##ًٕ ،##تس وك##ٛ عٍ##ؼ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي  

 لٌفٕاُ ألَ أوٗٛ   ٔل ن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هفحعتْ.
الؾَٖ ًحؿّي ؿكٕه اا عمٜ وٍع اؿـب ٔالاتحه   ٔعُ كحٌٕا  الثحلث :

 كفحؿاي ووـكٌ .
 ّٗي أِن الشّؼ . أِن الؾوٛ   لؾا لؼ ٖفمق عم الـاألع :

ٔالٍل ٛ ألٌ إشحِؼ ٔال#ؾو٘ ِ#٘ الشى#ًٕ ٔاـٌ#َٕ إفم#ق   ،ٗفم#ق       
 إشحِؼ عمٜ الكح،ـ ٔالكتحأل٘ .

 أوح الؾو٘ ،٦ ٖفمق ع٥ عمٜ الكتحأل٘ وَ الّٕٗػ ٔالٌٍحؿٝ ٔاجملٕن . 
وع ذـوٛ لتن أٙ ،ـػ وٍّي أٔ ا٫ُـاؿ ألْ أٔ عإل#ْ لشٌ#ىٛ ػو#حّٟي     

 ؼ ٔجِٕحي :ٔأوٕاهلي   ٔوتىن الشّ
 الٌمس ا٤ٕلت َؼٚ كىح ٗ ًمس اؿؼٖ ٗٛ لشوـ كٌٍ . ا٧ٔه :

                                                           

 .1/660األَ ِوحً / اللريٚ الٍ ٕٖٛ  (1)
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 الٌمس الؼاٟي . الثحٌ٘ :
 عؿاػٚ الٕجٌّ أع٦ٓ . الثحلث :

ٔإظتحؿ ِٕ ا٧طري   ٔكحٌت وشحِؼا  الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 
 ألٌٗغٛ الؼٔاً   ع٥ الامٗن .

عَ ٔالؼ ألَ عىـٔ  لحه: ذؼ إل وَ ٌعـ عٍ أكٗؼ ألَ ذِري ٔكشؼ ٔ)
ألَ ع حػٚ أطؾا ألٗؼ الكحتك ،أولكحِح ٔلح٥ : ٥ تكتك ع٥ قىؼٱ ؿكٕه اا  

 ٔع٥ ،حللٗم ألٍٍٗح! ع٦ً ٌشف٘ ِؾٓ الؼٌٗٛ ٗ ػٍٍٖح؟ 
ٔك#مي ىفِ#ّي ٖٔ#ٕوٜٞ ألٗ#ؼٓ     ٔآل#ْ  ،حشن ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ    

ذٕٖفك ٖتشحك ٖح ٌٍٖشُٕ  ٖٔا ن عمٜ وكـف ألَ  علّٗي: اككتٕا! ٔجشن
 ذفٍ ٖٔإه: وح ؿأٖت لٕوحي أذٕط لؼٍّٖي وَ ٥٤ِٞ الإً! 

ٔكمي: اكتك ألحمسك المّي. ،ٍقلت ٔآلْ ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ِؾٓ ا٩ٖٛ ٗ كّٗن ذٌ أأل٘ أُ ٖا#ـ أل#حلـَٓ: " ل#ن اػع#ٕا اا أٔ اػع#ٕا      

 . (1)مسحٞ اؿلٍٜ " الـَٓ أٖحي وح تؼعٕا ،مْ ا٧
ٔك##مي: أٌ##ح قى##ؼٱ أل##َ ع ##ؼ اا  ٔآل##ْ ،ا##حه ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ 

 ،حكتك! 
،كتك: ألحمسك المّي  ِؾا وح اًفمس عمْٗ قىؼ ألَ ع #ؼ اا ٔك#ّٗن   

 .ألَ عىـٔ  اًفمرح عمٜ ُٔع اؿـب عوـ كٌٍ  ٖأوَ ،ّٗح الٍحن
ٔأُ ألٍٍٗ#ح   ٖٔكم ألشِّي عَ ألش#ض  عم#ٜ أٌ#ْ ٥ عك#٦ه ٥ٔ عغ#٦ه        

ٛي وكفٕ،ٛ ;   عٗ 
ٔأٌْ وَ أذك أُ ٖؼطن ٗ عّؼ قىؼٴ ٔعاؼٓ ،شن  ٔأٌْ و#َ أذ#ك أُ   

 ٖؼطن ٗ عّؼ لـٍٖى ٔعاؼِح ،شن; 
ٔأٌْ وَ أتٜ قىؼاي وٍّي ألغري عؽُ ٔلْٗ ؿػٓ علْٗ  ٔأٌْ وَ أتٜ لـٖوحي وَ 

 أًرحب قىؼٴ مل تـػٓ; 
                                                           

 .110كٕؿٚ ا٫كـاٞ  (1)
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ٍح لحألن ٗ أًرحألْ ٔأُ قىؼاي ٖـجع عٍح عحوْ ِؾا ألأًرحألْ  ٖٔؼطن عمٗ
 .(1)(،ٗاٗي  ٦ حي  ٥ ٖؼطن عمٍٗح ألل٦ض ع٥ ك٦ض إلح،ـ  اللٕٗف ٗ الاـب

 ٔكحُ ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً ِٕ الؾٙ كتك ألٍٕػ الٌمس .
ٔوع ِؾا مل وح،غ الكفحؿ عمٜ ِؾا الشّؼ عؽ ٌإِٓ ألحعحٌتّي ألإل ألك#ـ  

 طقاعٛ.عمٜ ذمفحٞ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 
 لبٔىْ رمذَُ اٌمشآْ ادلهبجشَٓ ػًٍ األٔظبس

لا#ؼ أك##ـً اا ع##ق ٔج##ن ا٧ٌ ٗ##حٞ ألو##ـف الٍ ##ٕٚ ٔالـك##حلٛ لٗف##ٕف ال##ؾٙ  
ٌٖؼٲلّي ٤ٖٔوَ ألٍ ٕتّي ٧ُ التٌؼٖق ،ِٗمٛ   ٔتأكٗم ل٦ٌض ٔلؼ اوتحف 
ًرحألٛ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحؾّحػ ألترىن ا٧ؽٝ   ٔتما٘ 

 َ كفـٔا ألٌرب ٔ  ح  ٗ وٍحفه ا٫ّحُ .الِـؿ وَ الؾٖ
ٔتتِىَ ا٩ٖح  اليت تؾكـِي الثٍحٞ عمّٗي   ٔالٕعؼ الكـٖي وثن لٕل#ْ  

َّ اتََّبُعذذذٍُِ٘ٓ     تش###حٍ ش َّ َٗاألَُّٔصذذذاِز َٗاهَّذذذِرٙ ٌَُٔذذذاِجِسٙ ِّ اهّٖ َْ ًِذذذ َْ األَّّٔٗهّٕذذذ٘ َٗاهطَّذذذاِبقّٕ٘

 ُٕ ٍِ ََٗزُض٘ا عَِِ ُِِٔ ُٕ َع َٛ اهوَّ ٍْ َزِض َٚٔا ِبِإِحَطا َّ ِف ِِْسٜ َتِحتََٔا األَُِّٔٔاُز َخاِهِدٙ ٍِ َت ٍِ جََِّا َٗأَّٔعدَّ هُّٔٔ

ٍُُِٚ  .(2) زأَّٔبّدا َذِهمّٔ اهّٖفُِّٔ٘ش اهَّٖع

ِٔن ىتٍ اًف٦ض إّ#حجـَٖ ألحل#ؾَٖ ِ#حجـٔا عٍ إؼٍٖ#ٛ أً ٖو#ىن      
أٔل٠ك الٌرحألٛ ال#ؾَٖ ِ#حجـٔا عٍ اؿ و#ٛ   اؾ#ٕاب ِ#ٕ الث#حٌ٘  لتك#ُٕ        

ِٔحـتّي عٍ إؼٍٖٛ وٍحك ٛ ِٕحعفٛ ا٧جـ ٔالثٕاب    عٕػتّي وَ اؿ وٛ
ٔتشؼػ وٌؼا  اهلحـٚ   ٔ،ْٗ هحِؼ عمٜ أُ ا٫ك٦ً ػَٖ اللمي ٔالل٦ً  

 ِٔؾا التشؼػ ذحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا وَ لـٖى ٔهؼٚ ظمىّي .
لاؼ ٌحلٕا ًفٛ إّحجـَٖ وَ ذٌ طـٔجّي و#َ وك#ٛ ٔؿك#ٕألّي ال ر#ـ     

َ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي   ٔل#ؼ       وتٕجٌّ عٍ اؿ وٛ ألحؿهحػ و# 

                                                           

 . 1/146وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .100كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
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ل#حه إفل#ـُٔ :   ٥ذاتّي طٗن لـٖى ٫عحػتّي وَ ال رـ ػُٔ ج#ؼٔٝ   ) 
أٟتىـ  لـٖى ألأُ ٖفتٍٕا ا٤ٕوٌٍ عَ ػٍّٖي ،ٕ  ت كن ل ٗمٛ عمٜ قىؼ ،ّٗح 
وَ إلمىٌ ٤ٖؽٌّٔي ٖٔشؾألٌّٕي ،أ،ً وح أ،ً ٔعٌي الّم#ْ و#ٍّي و#َ ه#حٞ     

 . ىٲْ أأل٘ طحلكٔوٍع الّمْ ؿكٕلْ ألش
ٔكمي وح ألأًرحألْ ٔمل ٖاؼؿ ٔآلْ ،مىح ؿأٝ ؿكٕه الّمْ ًمٜ اا عمْٗ  

عمٜ وٍشّي ٔمل ٤ٖوـ ألشؼ ألحؾّحػ أوـِي ألحــٔد عٍ أؿض اؿ وٛ ٔلحه : 
 عُ ألّح ومكحي ًحؿحي ٥ ٖعمي ٥ٔ ٖٮعمي عٍؼٓ أذؼ.

ٔعمسْ ،حطـجٕا علْٗ ذتٜ هشن الّمْ لمىلمىٌ ،ـجحي ٔأؿاػ ألْ الٍححه٘  
حؿ وٛ عفٗٛ ،إِح الٍححه٘ عكي إمك كإه لٌٗـ ٔكل#ـٝ  ألأًرىٛ ِٕٔ 

،ظـد علّٗح كـاي عوـُٔ ؿج٦ي ٔأؿألع ٌلٕٚ ِٔي عثىحُ أل#َ عف#حُ ٔاوـأت#ْ    
ٔك#مي ٔال#قألري أل#َ الش#ٕاً ٔاأل#َ      ٔآل#ْ  ؿلٗٛ ألٍت ؿكٕه الّمْ ًمٜ اا عمٗ#ْ  

ٛ ألٍ#ت  ولشٕػ ٔع ؼ الـَٓ ألَ عٕف ٔأألٕ ذؾٖف#ٛ أل#َ عت #ٛ ٔاوـأت#ْ ك#ّم     
كّٗن ألَ عىـٔ ٔوٌشك ألَ عىري ٔأألٕ ك#مىٛ أل#َ ع #ؼ ا٧ك#ؼ ٔاوـأت#ْ أً      
كمىٛ ألٍت أأل٘ أوٗٛ ٔعثىحُ ألَ وِشُٕ ٔعحوـ ألَ ؿألٗشٛ ٔاوـأتْ لٗمٜ ألٍت 

 .أأل٘ طٗثىٛ ٔذحطك ألَ عىـٔ ٔكّٗن ألَ ال ِٗحٞ 
،ظـجٕا عٍ ال رـ ٔأطؾٔا كفٍٗٛ عٍ أؿض اؿ وٛ ألٌٍم ػٍٖحؿ ٔؽلك 

ٔكمي ٔآلْ حولٛ وَ و شث ؿكٕه الّمْ ًمٜ اا عمْٗ ٗ ؿجك ٗ اللٍٛ اـ
 . ِٔؾٓ اهلحـٚ ا٧ٍٔ

 ي طـد جشفـ ألَ أأل٘ طحلك ٔتتحألع إلمىُٕ علّٗ#ح ٔك#حُ ْٗ#ع و#َ      
ِحجـ عٍ اؿ وٛ وَ إلمىٌ ع ٌٍ ٔمث#حٌٌ ؿج#٦ي ك#ٕٝ الٍل#حٞ ٔالٌ# ٗحُ      
      ٍ  ،مىح عمىت لـٖى ألؾلك ٔجٲّ#ٕا عى#ـٔ أل#َ الش#حَ ًٔ#حذ ْ ألحهل#ؼاٖح ع

 .(1) (الٍححه٘ ٔعٍ ألفحؿلتْ لريػِي علْٗ ،ٗشٌىّي الّمْ

                                                           

 .5/143الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (1)
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ِٔن تاؼٖي إّحجـَٖ عمٜ ا٧ٌٌحؿ ٗ ا٩ٖٛ الاـآٌٗٛ كىح ٗ لٕلْ تش#حٍ  

ُٖ٘ ِفذٛ َضذاعَِٞ          ش َّ اتََّبُعذ َّ َٗاألَُّٔصذاِز اهَّذِرٙ ٌَُٔذاِجِسٙ ّْ َٗاهّٖ هّٔقِّٔد َتاَب اهوَّذُٕ َعؤّذٟ اهَِِّبذ

ِّ َبِعِد ًَا كّٔ ٍْ   اهُّٖعِطسَِٝ ًِ ِْ َزِحذٚ ٍِِِٚٔ إَُِّذُٕ بِِٔذٍِ َز١ُٗ ٍُِِِٔ ُثٍَّ َتاَب َعؤّ تا#ؼٖي   (1) زاَد َِٙصُٙؼ قّٕوُّٕ٘ب فِّٔسٍٙق ًِ

تفِٗن ألمرحظ أُ التٌؼٖق ألـكحلٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألؼأ 
ٗ وكٛ و#َ أِ#ن ألٗ#ت الٍ #ٕٚ ٔألش#ض الٌ#رحألٛ ل #ن ألٗش#ٛ الشا #ٛ   ٔؼى#ن           

 إّحجـَٖ ا٧ؽٝ ٔٔطأٚ الغـألٛ .
إظتحؿ ا٧ً#ن ِ#ٕ التل#حٔٙ ٗ الفِ#ن أل#ٌ إّ#حجـَٖ ٔا٧ٌٌ#حؿ و#ع         

الوظٌٗٛ   كى#ح ٗ عك#٦ً ا٫و#حً عم#٘ عمٗ#ْ      ٔجٕػ إحٟق عمٜ مٕ الاِٗٛ 
الل٦ً ٗ الًٕٗ الثحٌ٘ لم شثٛ الٍ ٕٖٛ   ٔو ٗتْ ٗ ،ـاي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
ٔآلْ ٔكمي   ٔجّحػٓ ٔكؾا ع#ؼػ و#َ الٌ#رحألٛ ا٧ٔاٟ#ن ٗ وك#ٛ   ٔألش#ض       

ِّ َذكٍّٔسؿ٣كحٞ ا٧ٌٌحؿ   لحه تشحٍ ش ًِِِلٍِّٕ ًِ أِّٔٗ إَُِّٔثٟ  أُّّْٔٛ الّٔ إِّٔضُٚع عٌَََى َعاًٍِى 

ِّ دَِٙاِزٍِِٓ َٗإُّٔٗذٗا ِفذٛ َضذِبِٚوٛ    َّ َٓاَجُسٗا َٗإِّٔخِسُج٘ا ًِ ِّ َبِعٍض فّٔاهَِّرٙ َبِعُطلٍِّٕ ًِ

ِّ َتِحتَِٔذا األَُِّٔٔذاُز ثَ    ِِْسٜ ًِذ ٍِ َت ٍُِِِٔ ض٣ََّْٚاتٍِِِٔ َٗألِّٕدِخؤٍَُِِّّٔ جََِّا َّ َع َ٘اّبذا  َٗقّٔاَتوّٕ٘ا َٗقِّٕتوّٕ٘ا ألّٕكّٔفَِّس

ِّ عِِِِد ُّ اهثَّذَ٘ابِ  ًِ َْ    كى#ح ٗ لٕل#ْ تش#حٍ     (2) زاهوَِّٕ َٗاهوَُّٕ عِِِدَُٖ ُحِط َٗاهطَّذاِبقّٕ٘

      ٍُِِِٔ َٛ اهوَّذُٕ َعذ ٍْ َزِضذ َّ اتََّبُعذٍُِ٘ٓ ِبِإِحَطذا َّ َٗاألَُّٔصاِز َٗاهَِّرٙ ٌَُٔاِجِسٙ ِّ اهّٖ ًِ َْ األَّّٔٗهّٕ٘

ِِْسٜ َتِحتََٔا  ٍِ َت ُِِٕ َٗأَّٔعدَّ هٍُِّٔٔ جََِّا ٍََُُِٚٗزُض٘ا َع َٚٔا أَّٔبّدا َذِهمّٔ اهّٖفُِّٔ٘ش اهَّٖع َّ ِف  .(3) زاألَُِّٔٔاُز َخاِهِدٙ

َّ َٗاألَُّٔصذازِ   ٔوتىن ذـف اؾـ )و#َ( ٗ لٕل#ْ تش#حٍ ش    ٌَُٔذاِجِسٙ ِّ اهّٖ ز ًِذ

 ٔجٌّ :

                                                           

 .117كٕؿٚ التٕألٛ  (1)
 .195كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .100كٕؿٚ التٕألٛ  (3)
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 : الت شٗض ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ عمٜ هش تٌ : ا٧ٔه
 : ٔاللحألإُ ا٧ٔلُٕ وَ إّحجـَٖ   ٔلٗم إّحجـَٖ كمّي . ا٧ٍٔ
 : اللحألإُ ا٧ٔلُٕ وَ ا٧ٌٌحؿ   ٔلٗم ا٧ٌٌحؿ كمّي .الثحٌٗٛ 

ِّ : عؿاػٚ ال ٗحُ ٔالتشٌٗ   كىح ٗ لٕلْ تشحٍ شالثحٌ٘  فّٔاِجتَُِِب٘ا اهسِّْجَظ ًِ

ِْ  ٔأُ إـاػ كن إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ . (1) زاألَِّٔٗثا

 ٔووّٕؿ عمىحٞ ا٫ك٦ً ٔإظتحؿ ِٕ ا٧ٔه   ٔ،ْٗ ٔجٕٓ :
إـاػ الؾَٖ ًمٕا عٍ الا متٌ وَ إّحجـَٖ  ٔا٧ٌٌحؿ   ٔكحُ : ا٧ٔه 

ؼٕٖن الا مٛ ٗ هّـ ؿجك وَ اللٍٛ الثحٌٗٛ لمّحـٚ ل ن وشـك#ٛ أل#ؼؿ ألٍر#ٕ     
 هّـَٖ .

ٔك#مي م#ٕ   ٔآل#ْ  ًمٍٗح وع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  :عَ الرباٞ لحه ) 
ألش#ؼ ػطٕل#ْ عٍ   ألٗت إاؼن مثحٌٗٛ عوـ هّـاي   ًٔـ،ت الا مٛ عٍ الكش ٛ 

 .إؼٍٖٛ ألوّـَٖ 
ٔكمي عؽا ًمٜ عٍ ألٗت إا#ؼن  ٔآلْ ٔكحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  

أكثـ تامك ٔجّْ ٗ اللىحٞ   ٔعمي اا وَ لم#ك ٌ ٗ#ْ أٌ#ْ ّٖ#ٕٝ الكش #ٛ        
ٔكمي ٖت شْ ألٌـٓ ِٕٔ ٔآلْ ،ٌشؼ جربٖن ،حشن ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ل#ؼ ٌ#ـٝ تام#ك     }ٖأتٗ#ْ أل#ْ   ،#أٌقه اا     ٌٖشؼ ألٌ اللىحٞ ٔا٧ؿض ٍٖعـ وح
{ٔجّك ٗ اللىحٞ . . . 

 ا٩ٖٛ . (2)
ٔكمي : ٖح جربٖ#ن كٗ#م ذحلٍ#ح ٗ    ٔآلْ ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  

 ٦ًتٍح عٍ ألٗت إاؼن؟ 
{ٔوح كحُ اا لِٗٗع عّحٌكي  }،أٌقه اا 

(3)) (1). 

                                                           

 .3كٕؿٚ اؿخ  (1)
 .144كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .143كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
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 : أٌّي أِن ألؼؿ .الثحٌ٘ 
 : إإٌػ أِن ألٗشٛ الـُٕاُ . الثحلث 

ٔإظتحؿ ِٕ الثحٌ٘   ًٔٔم إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ ٥ ىتٍ ألحل ؼؿٌٖ   
عِح ٖوىن الؾٙ كحُ و٤وٍحي ًٖٕ ٔلٕا وشـك#ٛ أل#ؼؿ ك#ٕاٞ ك#حُ ٗ اؿ و#ٛ أٔ      

 إؼٍٖٛ لٕجٕٓ :
 : ؽكـ اكي وشـكٛ ألؼؿ ٗ الاـآُ . ا٧ٔه

ٌِِِذُتٍِ      لحه تش#حٍ ش : تلىٗٛ ًٖٕ ألؼؿ ألأٌْ ًٖٕ الفـلحُ الثحٌ٘  َٗاِعؤٌُّذ٘ا أٌََُّّٔذا غّٔ

َّ ِهوَّذذذذِٕ خٌَُُطذذذذُٕ َِٗهوسَُّضذذذذِ٘ي َِٗهذذذذِرٜ اهّٖقِّٕسَبذذذذٟ َٗاهََّٖٚتذذذذاًَٟ    ١ٍِٛ فّٔذذذذأّٔ ِّ َغذذذذ ًِذذذذ

 ِْ ََِ٘ اهّٖفِّٕسقّٔا ًََٗا أَُّٔصهَِّٖا َعؤّٟ َعِبدَُِا َٙ ًَُِِتٍِ ِباهوَِّٕ  ِْ كُِّٕتٍِ آ ِّ اهطَِّبِٚى ِإ َٗاهٌََّٖطاِكنِي َٗاِب

ََِ٘ ١ٍِٛ قِّٔدْٙس َٙ ِْ َٗاهوَُّٕ َعؤّٟ كّٕىّْ َغ ٌََِْعا  .(2) زاهَّٖتقّٟٔ اهّٖ

: عط حؿ الاـآُ عَ كُٕ إلمىٌ ٖٕو٠ؾ أؽلٛ ،ّي اطتحؿٔا ا٫ّحُ الثحلث 
 وع ذحه ا٫كتِشحف اليت عمّٗح ا٫ك٦ً .

ٖٔ###ؼطن إّ###حجـُٔ عٍ اؿ و###ٛ ألشٍ###ٕاُ إّ###حجـَٖ ا٧ٔاٟ###ن   ٔو###َ 
 إّحجـَٖ ا٧ٔاٟن عٍ إؼٍٖٛ :   

أألٕ كمىٛ ألَ ع ؼ ا٧كؼ وع فٔجتْ أً كمىٛ ٔاألٍْ كمىٛ ٔلٗ#ن   ا٧ٔه :
 كحٌت ِحـتْ ل ن ألٗشٛ الشا ٛ أللٍٛ .

ٔاكي أو#ْ أً  : ع ؼ اا ألَ أً وكتًٕ ا٧عىٜ الاـه٘ الشحوـٙ )الثحٌ٘ 
كتًٕ عحتكٛ ألٍت ع ؼ اا ألَ عٍكثٛ ألَ عحوـ ألَ كقًٔ. ٔاطتمفٕا ٗ اكي و

 أألْٗ ،احه ألشِّي: ِٕ ع ؼ اا ألَ فاٟؼٚ ألَ ا٧ًي.

                                                                                                                                                 

 .1/288الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .41كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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: ِٕ ع ؼ اا ألَ لٗم ألَ وحلك ألَ ا٧ًي ألَ ؿٔاذٛ أل#َ   ٔلحه آطـُٔ
ًظـ ألَ ع ؼ ألَ وشٍٗ أل#َ ع#حوـ أل#َ ل#٤ٙ الاـه#٘ الش#حوـٙ ك#حُ ل#ؼٖي         

 .(1)(إؼٍٖٛ ا٫ك٦ً َكٛ ِٔحجـ عٍ
ألش#ؼ أل#ؼٍؿ ألٗل#ري ،ٍ#قه ػاؿ الا#ـاٞ  ٔك#حُ ؿك#ٕه اا         لٗن )ٔلؼً إؼٍٖٛ

 عمٜ إؼٍٖٛ.  (2)أكثـ كتحٟ ْٔكمي ٖلتظمفْ ٗ ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 
ٔأِن إؼٍٖٛ ٖإه: امسْ ع ؼ اا  ٔأِن الشـا  ٖإلُٕ: امسْ عىـٔ. 

 .(3)(أل٦هٔكمي وع ٔآلْ ٔكحُ ٤ٖؽُ لـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 : عحوـ ألَ ؿألٗشٛ وع فٔجتْ لٗمٜ ألٍت أأل٘ ذثىٛ.الثحلث 
 : ع ؼ اا ألَ جرى وع أطٕتْ ذٗث مل ٖ ق ٗ ػاؿِي أذؼ .الـاألع 

 : عىـ ألَ اـفحب .اـحوم 
 : طمرٛ ألَ ع ٗؼ اا .اللحػن 

 : القألري ألَ الشٕاً .اللحألع 
 : وٌشك ألَ عىري .الثحوَ 
 : عثىحُ ألَ عفحُ .التحكع 
 : ع ؼ الـَٓ ألَ عٕف .الشحهـ 

 : فٖؼ ألَ ذحؿ ٛ .اؿحػٙ عوـ 
 : أل٦ه ألَ ؿألحض .الثحٌ٘ عوـ 

 : ا٫وحً عم٘ ألَ أأل٘ طحلك عمْٗ الل٦ً  .الثحلث عوـ 
 : ع ٗؼٚ ألَ اؿحؿث ألَ ع ؼ إفمك .الـاألع عوـ 

: كمٗي وٍٕ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ه#ّؼ  اـحوم عوـ 
 كمّح وع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي. ألؼؿاي ٔإوحِؼ

                                                           

 . 1/306ا٫كتٗشحب ٗ وشـ،ٛ ا٧ًرحب  (1)
 ٗ ا٧ًن : ٗ أكثـ غقٔاتْ . (2)
 .5/402الٕاٗ ألحلٕ،ٗح   (3)
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: غريٓ ِٕ وَ وٕلؼٙ أؿض ػٔن  : ِٕ وَ ،حؿن ٔلحه لحه األَ ِوحً)
ٔكمي ،أعتاْ ٔآلْ ٔلؼ لٗن وَ وٕلؼٙ وكٛ األتحعْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .(1)(ٔامسْ كمٗي تٕٗ كٍٛ  ٦ث عوـٚ
ألٗش#ٛ الشا #ٛ   ِٔن ىتٍ عٍٕاُ ا٧ٌٌحؿ ا٧ٔاٟ#ن عم#ٜ ال#ؾَٖ ذِ#ـٔا     

ا٧ٍٔ أٔ الثحٌٗٛ وَ ا٧ٔن ٔاـقؿد   إظتحؿ ٥   عِح ِ#ٕ أع#ي   ،ٗو#ىن    
الؾَٖ أكمىٕا ل ن ِحـٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔألشؼِح عٍ 

 وشـكٛ ألؼؿ ٔمٕ أٔاٌّح .

َْ ِفذٛ     : لٕلْ تشحٍ شاَِخ اٌشاثؼخ  األِّٔزِض َٗاذكسٗا  ِإِذ أُِّٔذُتٍِ قِّٔوٚذْى ًُِطَتِطذَعفّٕ٘

ِِ هَّٔعوَّلّٕذذٍِ   ِّ اهََّّّْٓٚبذذا ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّذذاُع فّٔذذآَٗاكٍِّٕ َٗأَّّٔٙذذَدكٍِّٕ بَِِِصذذسِِٖ ََٗزَشقّٔلّٕذذٍِ ًِذذ ِْ َٙذذَت َْ أّٔ َْذذافّٕ٘ َت

َْ  . (2) زَتِػلُّٕسٗ

ت ٌ آٖٛ ال رث وشحقٚ لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحلت#ؾكري ألٍشى#ٛ   
 ٗ#حي ٗ وك#ٛ و#ع ُ#شفّي ٔلم#ٛ      اا عمْٗ ألل٦وتْ ٔأًرحألْ ألل#ٍٕا  علحوت#ْ ٌ  

 عؼػِي  ٔعوكحُ لـٖى أطؾِي ٔلتمّي أٔ كحٍّي ٔتشؾٖ ّي .
لاؼ جشن اا عق ٔجن الٍيب قى#ؼاي ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٖا#ًٕ       
ألت مٗغ ؿكحلتْ ٗ وكٛ طحًٛ أٖحً إٕكي  ٔعٍؼ لؼًٔ ٔ،ٕػ الا حٟن لمرخ   

 واؼوٛل٦ً ال ٗت اؿـاً ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ ألٍحٞ عألـاِٗي ٔعمسحعٗن عمّٗىح ال
ل شثٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔت٠ّٗٛ لاٗحوْ ألت مٗ#غ أِ#ن إ#ؼُ    
ٔا٧ؿٖحف ألـكحلتْ   ،٦ ّكَ أُ ٖتراق لْ ِؾا الت مٗ#غ ل#٥ٕ عجتى#حعّي ٗ    

 وٕكي اؿخ .
لؾا كحُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٖ#ؾِك عٍ الا حٟ#ن ٗ       

  وكٛ   ٔٗ وٍ#ٜ   ٖٔش#ـض عم#ّٗي ٌفل#ْ   ٖٔتم#ٕ عم#ّٗي       وٍحفهلح ٗ أكٕا
                                                           

 .2/59ا٧كتٗشحب ٗ وشـ،ٛ ا٧ًرحب  (1)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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آٖح  الاـآُ   أوح ا٫كتححألٛ ٔاهلؼاٖٛ ،ّ٘ ،ِن ٌٔشىٛ وَ عٍ#ؼ اا   ٔٗ  

ِّ ََٙػا١ُ ِإهّٟٔ ِصَساٍط ًُِطَتِقٍٍٚالتٍقٖن ش َِ ََِِٗٔٙدٜ ًَ ٘ ِإهّٟٔ َداِز اهطَّالّٔ      (1) زَٗاهوَُّٕ َِٙدُع

كي اؿخ ٗ أهّـ ذـً ُتٍع لـٖى ٔوَ ،ِن اا عق ٔجن أٌْ جشن وٕ
 ،ّٗح عَ عٖؾاٞ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

عؽ هتىع الٍحن ٗ وٕكي اؿخ ٗ هّـ ؽٙ الاشؼٚ ٔؽٙ اؿحٛ وَ كن 
 كٍٛ ٔعٍ ٖٕوٍح ِؾا   ٔا٧هّـ اؿـً ِ٘ :

 : ؽٔ الاشؼٚ . ا٧ٔه
 : ؽٔ اؿحٛ .الثحٌ٘ 

 : قـً .الثحلث 
وٍفـػ   ٔوَ أك# حب اٌف#ـاػٓ كو#ّـ ذ#ـاً      : هّـ ؿجك   ِٕٔالـاألع 

عؼً عٖغحه الشـب ألحلاتحه   ٔاكتىـاؿ كفك الؼوحٞ   ٔ،ْٗ ػعٕٚ لمٌمس   
ٔلؼ مت ًمس اؿؼٖ ٗٛ ٗ هّـ ؽٙ الاشؼٚ وَ اللٍٛ اللحػكٛ لمّحـٚ   ٔ،ْٗ 

 هحِؼ عمٜ أُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٥ ٖـٖؼ الاتحه .

َْ ِٔن ىتٍ لٕلْ تشحٍ ش ألأٖ#حً ال#ٍيب قى#ؼ     (2) زِإِذ أُُِّٔتٍِ قِّٔوْٚى ًُِطَتِطذَعفّٕ٘

ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ وك#ٛ   اؾ#ٕاب ٥   عِ#ح ٖو#ىن أٖ#حً اهلح#ـٚ       
 ٔكحطـ الفـٖق ٔألؼاٖح  علحوتْ ٗ إؼٍٖٛ .

َٗأُِّٔذذُتٍِ ٔت#ؼطن ،ٗ#ٛ ٔالش#ٛ أل#ؼؿ لًٕ#م اا ع#ق ٔج#ن إل#مىٌ ٖٕو٠#ؾ ش         

 .(3)زأِّٔذهَّّ٘ٞ

أك حب تشـض إلمىٌ ل٨ؽٝ ٔاهلحًٕ الٕاك#ع َشـك#ٛ أل#ؼؿ     ٔمل تٍتْ
 وَ جّح  :

                                                           

 .25كٕؿٚ ٌٖٕم  (1)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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: وع ِقّٛ لـٖى ٗ وشـكٛ ألؼؿ ،أٌّي اكتشؼٔا لمثأؿ   ٔك#حؿٔا   ا٧ٍٔ
 مٕ وشـكٛ أذؼ   ٔعؼػِي أكثـ وَ  ٦ث أُشحف عؼػِي ٗ وشـكٛ ألؼؿ .

( ك#ي ع#َ إؼٍٖ#ٛ   ٔمل ٖشم#ي     150ٔألٍٗىح ٖ شؼ وُٕع وشـك#ٛ أل#ؼؿ م#ٕ )   
ّح ألحٕشـك##ٛ ع٥ ألش##ؼ ػط##ٕه ا٧ك##ـٝ ٔالغٍ##حٟي عٍ إؼٍٖ##ٛ   ،##حُ ج##ٗى أِم##

إوـكٌ أطمٕا عمٜ إؼٍٖٛ ٗ وشـكٛ أذؼ   ًٔحؿٔا ٖـوُٕ ألحللّحً ال#ؾٙ  
ىـد وَ إؼٍٖٛ عٍ فؿاعتْ   أٔ مٕ اٌشحوْ أٔ ٖـٖؼ وغحػؿتّح ٗ كفـ ل ن أُ 

لحتّي ٗ ك شىحٟٛ ِٖفـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لمظـٔد علّٗي ٔو٦
 ،ا  وَ أًرحألْ . 

 : لٗحً عؼػ وَ الا حٟن ألحلتظفٗ  لمّحًٕ عمٜ إؼٍٖٛ . الثحٌٗٛ
 : اـوٗٛ وَ غقٔ الفـن أٔ الـًٔ لمىؼٍٖٛ .الثحلثٛ 

ٔوَ وشحقا  الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔآٖح  ك٦وتْ أٌْ 
ا٧طف#حؿ ٔالش#ؼٔ ٗ إؼٍٖ#ٛ    لٗم عٍؼٓ وؼٍٖٛ أطـٝ ٖمحأ علّٗح   لٕ ػاِىتْ 

 إٍٕؿٚ   ٔأؿاػ ا٫ٌلرحب عٍ غريِح .

َٗاذكسٗا  ِإِذ أُُِّٔتٍِ ِٔؾا وَ ا٫كتِشحف الؾٙ تؾكـٓ آٖٛ ال رث ألإلْ تشحٍ ش

َْ ِفٛ األِّٔزِض  . (1) زقِّٔوْٚى ًُِطَتِطَعفّٕ٘

ِن كشٜ كفحؿ لـٖى ٗ ؼـٖض ومٕك ،حؿن ٔالـًٔ عمٜ الٍيب قى#ؼ  
 ٔ آل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ   ا٧ل#ـب ٌش#ي   ٔلش#ن ؽِ#حب أأل#٘         ًمٜ اا عمٗ#ْ 

كفٗحُ ٔغريٓ وَ ؿ٣كحٞ إوـكٌ عٍ ومك الـًٔ ٔعٍ كلـٝ ومك ،#حؿن  
 لمىٍحهؼٚ ل٬ط حؿ ألأٌْ جحٞ ألؼَٖ جؼٖؼ   ٔاؿضٲ عمٜ اهلحًٕ عمْٗ.

 لبٔىْ اإلسزضؼبف 
وَ ظمي ٔجٕؿ ؿ٣كحٞ الوـك اُفّحػ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 

ٗ وكٛ   ٔوٍشّي و#َ اهلح#ـٚ ٗ أؿض اا الٕاك#شٛ   ِٔ#ٕ و#َ       ٔأًرحألْ
                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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َٗاذكذذذسٗا  ِإِذ أُِّٔذذذُتٍِ قِّٔوٚذذذْى وٌ###حػٖق ا٫كتِ###شحف ٗ آٖ###ٛ ال ر###ث ألإل###ْ تش###حٍ ش

َْ ِفٛ األِّٔزِض  .(1) زًُِطَتِطَعفّٕ٘

 ٔوَ وشحٌ٘ ا٫كتِشحف ٗ إاحً ٔجٕٓ :
: ؾٕٞ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ أِن ألٗتْ ٔمشٕهلي ٗ  ا٧ٔه
 اؿٌحؿ .

: عحق الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عَ الؾب عَ أًرحألْ   الثحٌ٘ 
ُ٭ ٔوٍع تشؾٖك الكفحؿ هلي   ) ـٮجٮٕ ًٍ ٖ٭ظٯ ٔ٭كةحٌ٭تٯ أل٭ٍٮٕ و٭ظٯقٮٔ َٮ عكٯر٭ح ٭ :  لةحه٭ األٯ

ٔ٭ ْٳ  ٔ٭ألٳأةألٳٗ ـٍ  ٖ٭حكٳ  َِ ّٮيٯ  ألٳش٭ىٲحِؿ ألٯ ٖٮش٭#ؾٲألٮٌٕ٭  ُٚ ِّري٭ ًٍ عؽ٭ا ذ٭ىٳٗ٭تٯ الّع ٗٯتٳ عكٯمةح ِٯن٭ أل٭ كةحٌٮٕا أة
ْٳ  ٗٯ ً٭ّمٜ الّمْ ع٭مة ْٳ  ِّيٯ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ـٲ ألٳ ٛة   ،ةٗ٭ىٮ ٞٳ و٭ّك ِ٭ح ـ٭وٯ ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ةٗ٭ُإه   ،ٳٗى٭ح ٔآلْ ألٳ

ْٮ ،ةاةت٭مُ     ٕٯعٳ#ؼٮُكيٯ اْلح٭ٍٲ#ٛ ،ةأةوٲ#ح ُأوٲ# ـٍ و٭ ٖ٭حكٳ ـٰا آه٭  ً٭ ٯ ٘٭ ت٭#ْأأل٭ٜ عّل#ح     أل٭مةغ٭ٍٳ٘ :  ِٳ# ٔ٭ ِ٭#ح    ٕ
ً٭ .  .(2)( اْلِإكٯمةح

: عحق الٌرحألٛ عَ ػ،ع أؽٝ إوـكٌ عَ هظٍ الٍيب قىؼ الثحلث 
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٌٔشتْ ألأٌْ كؾاب ٔأٌْ فٍُٕ   ٔككٕتّي تاٗٛ عَ 

 لـٖى ٗ تكؾٖ ّح لمىشحقا  الٍ ٕٖٛ .
ٔآلْ  ًمٜ اا عمْٗ لحه : وح ؿأٖت ؿكٕه اأعَ ع ؼ اا ألَ ولشٕػ) 

كمي ػعح عمٜ لـٖى غري ٖ#ًٕ ٔاذ#ؼ ،إٌ#ْ ك#حُ ٌٖ#م٘ ٔ ؿِ#  و#َ ل#٤ٖى         
جمٕن ٔ ك٦ جقٔؿ لـٖك وٍْ ،احلٕا : و#َ ٖأط#ؾ ِ#ؾٓ الل#٦ ،ٗما #ْ عم#ٜ       

 ظّـٓ ؟ 
،احه عا ٛ ألَ أأل٘ وشٗ  : أٌح ،أطؾٓ ،ألامْ عمٜ ظّـٓ ،مي ٖ#قه ك#حجؼا   

ٔآل#ْ   ًمٜ اا عمٗ#ْ  ذتٜ جحٞ  ،حطىٛ ،أطؾتْ عَ ظّـٓ ،احه ؿكٕه اا
ٔكمي : المّي عمٗك ألّؾا ا٨ٕ وَ لـٖى المّي عمٗك ألشت ٛ ألَ ؿألٗشٛ الم#ّي  

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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عمٗك ألوٗ ٛ ألَ ؿألٗشٛ المّي عمٗك ألأأل٘ جّن ألَ ِوحً الم#ّي عمٗ#ك ألشا #ٛ    
 األَ أأل٘ وشٗ  المّي عمٗك ألأأل٘ ألَ طمم # أٔ أوٗٛ ألَ طمم # هش ٛ الوحكز 

ا ًٖٕ ألؼؿ ْٗشح  ي كر ٕا عٍ الامٗك لحه ع ؼ اا : ،ماؼ ؿأٖتّي لتمٕ 
 .(1) (غري أأل٘ أٔ أوٗٛ ألَ طمم ،إٌْ كحُ ؿج٦ ُظىح ،تافع

ٔإـاػ أوٗٛ ألَ طمم ٧ُ أأل٘ ألَ طمم جـض ٗ وشـكٛ أذؼ   ٔوح  ٗ 
طـٖق الشٕػٚ عٍ وكٛ   اٙ أُ ع ؼ اا ألَ ولشٕػ ٔؿَح غريٓ وَ الٌرحألٛ 

ٖؾاٞ لـٖى لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ كحٌٕا جحللٌ ٗ إلحؼ اؿـاً كحعٛ ع
 ٔكمي   ٔلكٍّي ىوُٕ ألفى لـٖى .

: أوـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لفحٟفٛ وَ أًرحألْ ألحهلحـٚ الـاألع 
عٍ اؿ وٛ   لٗ إا ٗ ذحه اكتِشحف عٍ ذٌ عٕػتّي عٍ إؼٍٖ#ٛ ٔؼا#ق   

عٕػتّي عٍ إؼٍٖٛ مل تـ،ع عٍّي زأٙ أُ َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖوٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش

ذحه ا٫كتِشحف لتٕال٘ ِحًٕ إوـكٌ عمٜ إؼٍٖٛ ٔعؿاػتّي لت#ن ال#ٍيب   
 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .

ٔوَ وّحجـٙ اؿ وٛ وَ لحتن ػ،حعحي ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٔوٍّي وَ لحت#ن   
 ٗ وشـكٛ أذؼ .

ٛ ألٍت ع ؼ إفمك ،ىث٦ي ع ؼ اا ألَ جرى ألَ ؿٟحب ا٧كؼٙ ٔأوْ أوٗ
عىٛ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ ذمٗم ألإل أوٗٛ أك#مي ل #ن   
ػطٕه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ػاؿ ا٧ؿل#ي ِٔ#حجـ عٍ اؿ و#ٛ  #ي     
ِحجـ عٍ إؼٍٖٛ   ٔهّؼ ألؼؿاي ٔاكتوّؼ ٗ وشـكٛ أذؼ   ٖٔٮشـف ألحجمل#ؼٔا  

 شٕا أٌفْ ٔأؽٌْ.٧ُ إوـكٌ وثمٕا ألْ ًٖٕ وشـكٛ أذؼ ٔلف
أُ ع ؼ اا ألَ جرى اٌافع كٗفْ ًٖٕ ٔعَ كشؼ ألَ أأل٘ ٔلحَ لحه ) 

أذؼ ،أعفحٓ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔ ك#مي عـج#ُٕ نم#ٛ ،ٌ#حؿ ٗ ٖ#ؼٓ      

                                                           

 .1/468كريٚ األَ كثري  (1)
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كٗفح ٖاحه عُ لحٟىتْ وٍْ ٔكحُ ٖلىٜ الشـجُٕ ٔمل ٖقه ٖتٍحٔه ذتٜ ألٗع وَ 
ذؼ أألٕ اؿكي ألَ ا٧ط#ٍم  ألغح الرتك٘ َحٟيت ػٍٖحؿ ٖٔإلُٕ : عٌْ لتمْ ًٖٕ أ

 .(1) ( ألَ هـٖق الثاف٘ ِٕٔ ًٖٕ لتن األَ ٌٗم ٔأؿألشٌ كٍٛ
ٔكؾا ألحلٍل ٛ ٥ألَ عىٛ آطـ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ 
أألٕ كمىٛ ع ؼ اا ألَ ع ؼ ا٧كؼ إظقٔو٘ ٔأوْ ألـٚ ألٍت ع ؼ إفمك   ِٕٔ 

لـُ#حعٛ   عؽ اؿُ#شتّىح   أِٖحي أطٕ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي و#َ ا     
 ٔٓقٚ ألَ ع ؼ إفمك  ٕٖ ٛ ا٧كمىٗٛ جحؿٖٛ ٧أل٘ هلك ألمي األٍّح ولـٔض .

ٔلؼ ِحجـ وع فٔجتْ عٍ اؿ وٛ ٔعحػ وٍّح   ٔلٗن أُ ع ؼ اا ألَ ع ؼ 
 . (2)ا٧كؼ أٔه وَ ِحجـ عٍ اؿ وٛ 

ٔألشؼ أُ ِحجـ عٍ اؿ وٛ مسع ألحك#٦ً ل#ـٖى ،ش#حػ عٍ وك#ٛ   ،ت# ٌ       
ًرٛ اـرب ،أجحؿٓ طحلْ أألٕ طحلك ألَ ع ؼ إفمك   ،ّحجـ عٍ إؼٍٖٛ عؼً 

   ٔلٗن ِٕ أٔه وَ ِحجـ علّٗح .
ع##َ عى##ـ أل##َ أأل##٘ ك##مىٛ ل##حه: ط##ـد أأل##٘ عٍ أذ##ؼ ،ـو##حٓ أأل##ٕ ك##مىٛ  )

اؾوى٘ ٗ عِ#ؼٓ ألل#ّي ،ىك#ث ه#ّـا ٖ#ؼأٙ جـذ#ْ  #ي أل#ـٙٞ اؾ#ـض           
لفَ ٗ احملـً عم#ٜ  ٔكمي  أأل٘ عٍ ٔآلْ ٔألشث ؿكٕه اا  ًمٜ اا عمْٗ 

 .ؿأن ٔلٛ ٔ ٦ ٌ هّـا ،غحب تلشح ٔعوـَٖ لٗمٛ 
 ##ي ؿج##ع ،##ؼطن إؼٍٖ##ٛ لثى##حُ طم##ُٕ و##َ ً##فـ ك##ٍٛ أؿأل##ع  ٔاؾ##ـض   
وٍتاض  ،ىح  وٍْ لثىحُ طمُٕ وَ ْحػٙ ا٩طـٚ كٍٛ أؿألع وَ اهلحـٚ  
،حعتؼ  أو٘ ٔذمت لشوـ ألاٌ وَ هٕاه كٍٛ أؿألع ،تقٔجّ#ح ؿك#ٕه اا    

ٔكمي  ٗ لٗحه ألاٌ وَ هٕاه ك#ٍٛ أؿأل#ع  ٔتٕ،ٗ#ت ٗ    ٔآلْ ْ ًمٜ اا عمٗ
 ؽٙ الاشؼٚ كٍٛ تلع ٔٔلٌ.

                                                           

 .1/265ا٫كتٗشحب  (1)
 .1/286ا٫كتٗشحب  (2)
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أطربٌح قىؼ ألَ عىـ  ذؼ ٍح فىع ألَ ٖشإب عَ أأل٘ ألكـ ألَ قىؼ ألَ 
ٔآلْ عىـ عَ أأل٘ كمىٛ عَ أألْٗ عَ أً كمىٛ أُ ؿكٕه اا  ًمٜ اا عمْٗ 

ٔك#مي  ل#حه هل##ح: عؽا أً#حألتك وٌ##ٗ ٛ ،ا#ٕل٘ الم#ّي اعف##إل أج#ـ وٌ##ٗ يت       
 ٔاطمفإل طريا وٍّح. 

 ،امتّح ًٖٕ تٕٗ أألٕ كمىٛ   ي لمت: ٔوَ ل٘ وثن أأل٘ كمىٛ؟ 
 .  (1) (،شحن اا ل٘ اـمم طريا وَ أأل٘ كمىٛ.

: ِن كحٌت كن وَ وشـكٛ ألؼؿ   ٔأذ#ؼ   ٔاـٍ#ؼ  و#َ ذ#حه      اـحوم
 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   اؾٕاب ٌشي . عكتِشحف الٍيب ًمٜ

،اؼ كحُ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ لم#ٛ ٗ ع#ؼػِي         
ٖٔعّـ الٍاٍ ٗ عؼتّي ٔؿذحهلي لمشؼٔ ٖح هشن إوـكٌ ٖفىشُٕ ألّي   
،ٌحؿ إؼػ لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ذحجٛ ،تفِن اا عق 

ز لٗكُٕ و#َ وش#حٌ٘ ا٩ٖ#ٛ الكـّ#ٛ     َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖال رث ش ٔجن   ٔلحه ٗ آٖٛ

 ٔأٖؼكي اا ألٌٍـٓ ٔأٌتي ولتِشفُٕ .
ٔو##ع و##ح ك##حُ عمٗ##ْ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ و##َ    
ا٫كتِ##شحف ،##حٌّي ك##حٌٕا هحِ##ؼُٔ ٗ ال##ؼعٕٚ عٍ اا ألحؿكى##ٛ ٔإٕعع##ٛ 

 اؿلٍٛ .
وٕا ألحغتٗحه ألشض ؿ٣كحٞ الكف#ـ ٖ#َ ك#حٌٕا    ،مي ٖوّـٔا كٗفحي   ٔمل ٖإ

٤ٖؽُٔ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ٔمل ٖإوٕا ألـػ الِـب 

ًَُِ٘ا اِدُخوّٕ٘ا ِفٛ اهطّْوٍِّٖ ٔالٌفع َثمْ   عِح كحٌٕا وـآٚ لإلْ تشحٍ ش َّ آ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ

ِْ إَُِّ ِِ اهػَِّّّٚٓٔا ٔكحُ ا٫كتِشحف ألحػٖحي  (2) زُٕ هّٔلٍِّٕ َعُدّّٗ ًُِبنْيكّٔافَّّٗٞ َٗالّٔ َتتَِّبُع٘ا ُخَّّٕٓ٘ا

عمّٗي   ِٕٔ وَ أك حب ػطٕه الٍ#حن ا٫ك#٦ً   لتحم#٘ اؿ#ق ٔالٌ#ؼ       
                                                           

 .8/87الف اح  الكربٝ  (1)
 .208كٕؿٚ ال اـٚ  (2)



 84ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

أل##ؼعٕٚ ال##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔجّ##ـٓ ألحلحو##ٛ الٌ##٦ٚ ٗ  
 إلحؼ اؿـاً كن ًٖٕ .

و##َ  : وٍ#ع ؿ٣ك##حٞ الو#ـك ال##ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل##ْ ٔك#مي      الل#حػن 
ػطٕه وكٛ ٗ ًمس اؿؼٖ ٗٛ   عؽ ًٔن الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     
ٔوشْ ألم ٔأؿألشىحٟٛ وَ أًرحألْ عٍ ذؼٔػ اؿـً ٧ػاٞ وٍحك#ك الشى#ـٚ     
ٔلكَ إوـكٌ ألشثٕا اـٗن ٍٕشّي ٔعؿاػٚ ا٫جّحف عمّٗي ٔلتم#ّي عٍ أُ مت  

 ًمس اؿؼٖ ٗٛ .

ِّٚاإَُِّا فّٔلٗكُٕ وَ وشحٌ٘ لٕلْ تشحٍ ش  عٌافحا ك#ثري و#َ    (1) ز َتحَِِا هّٔمّٔ فِّٔتّحا ًُِب

ُـٔب ا٫كتِشحف عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ألٌمس 
 اؿؼٖ ٗٛ .

ٖٔ ٌ ت#ٕال٘ الٕل#حٟع ٗ ت#أؿٖع ٌ #ٕٚ قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي          
وـات##ك التظفٗ##م ًٔ##ـف ه##ؼٚ ا٫كتِ##شحف و##ع تا##حػً ا٧ٖ##حً   ،ر##حه    

اهلحـٚ أذلَ ٖح ِٕ ل ن اهلحـٚ َـاتك   ل#ؾا كحٌ#ت ِح#ـٚ    إلمىٌ ألشؼ 
الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وشحقٚ لْ   لكَ ذحه ا٫كتِشحف مل 

 تغحػؿ إلمىٌ .
 لبٔىْ ٔضوي اَِخ اٌمشآُٔخ سالَ دائُ 

لاؼ طمق اا عق ٔجن الٍ#حن لتت#ٕاٍ عم#ّٗي ال#ٍشي ٔعم#ٜ م#ٕ ػ،ش#٘        
حُ اا عق ٔجن أُ الٍشي تـاكىٗٛ   ،حؽا جحٞ  ٔتؼؿه٘   ٔوَ ،ِن ٔعذل

ٌشىٛ تكُٕ ٗ عـض الٍشىٛ ا٧طـٝ   ٔوِح،ٛ علّٗح   ٔلٗلت ألؼ٦ٖي عٍّح   

ِْ َتُعذدُّٗا ُِعٌَِذّٔٞ اهوَّذِٕ الّٔ    ٔعُ عؼؼ إُٕٕا   لٗكُٕ وَ وٌحػٖق لٕه تشحٍ ش َِٗإ

 . (2) زُتِحُصَ٘ٓا

                                                           

 .1كٕؿٚ الفتس  (1)
 .18كٕؿٚ الٍرن  (2)
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كحلٌرٛ أٔ الـف  أٔ ا٧وَ أٙ ٔأُ تشؼٔا ٌشىٛ اا ٗ إُٕٕا إترؼ 
    ٔ ُ اجتىش#تي عم#ٜ عذٌ#حٞ أ،#ـاػ     ‘ٔمٕٓ ،#إٌكي تشح#قُٔ ع#َ عذٌ#حّٟح   

 الٍشىٛ الٕاذؼٚ لمفـػ الٕاذؼ وٍّي .
،#حُ لم#ت و#َ آٖ#ح  الا#ـآُ و#ح ؽ#ٍ الات#حه ،ّ#ن ِ#٘ و#َ الل#٦وٛ               

 اؾٕاب ٌشي   ٧ٌّح اكت٠ٌحه لماتحه ٔأك حألْ وَ جّح  :
 كفـٔا ألحلاتحه . : لحٌُٕ عألتؼاٞ الؾَٖ ا٧ٍٔ
: لحٌُٕ عُفـاؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ لمؼ،حا الثحٌٗٛ 

 ٕح ،ّٗح وَ ا٧ٔاوـ لمىلمىٌ لمرٗفٛ ٔاؿؾؿ .
 : آٖح  الاتحه ذحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا .الثحلثٛ 

: تلتمقً ذحجٛ إلمىٌ لمؼ،حا وؼػاي ٔعٌٕ#حي و#َ اا   ،تفِ#ن    الـاألشٛ 
ح  الاتحه ل ٗحُ ذاّي ٗ ال#ؼ،حا ع#َ الٍ #ٕٚ ٔالتٍقٖ#ن ٔع#َ      اا ك رحٌْ ألآٖ

 أٌفلّي.
: تؼه آٖح  الؼ،حا ألحلؼ٥لٛ التِىٍٗٛ عم#ٜ ك#إط الاتم#ٜ و#َ     اـحولٛ 

إلمىٌ   كىح ٗ وشـكٛ ألؼؿ   عؽ كا  أؿألشٛ عو#ـ ه#ّٗؼاي ك#حٌٕا ٗ ذ#حه     
 عق ػ،حا ٔعُفـاؿ لماتحه   ٔٗ وشـكٛ أذؼ ك شُٕ هّٗؼاي   ٔلؼ ؿفلّي اا

 ٔجن اـمٕػ ٗ الٍشٗي .
ٔوَ وفحِٗي ِؾا الـف  أٌّي ُرٕا ألأٌفلّي لٗلٕػ الل٦ً ٗ ا٧ؿض 
ٔالرتاٌْ ألش #حػٚ اا   عؽ ٖ#٤ػٙ ا٤ٕوٍ#ُٕ الٌ#٦ٚ و#َ غ#ري ٔج#ٕػ و#َ ٍّ#ع          

 .(1) زَعِبّدا ِإَذا َصوَّٟ *أَّٔزأَِّٔٙت اهَِّرٜ ََِِٟٙٔ ال٦ٌٚ   ٔٗ التٍقٖن ش

أأل٘ جّن ٔوٍشْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي  ٌٔقلت ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٗ 
ؿٔٙ عَ عم٘ )عمْٗ الل٦ً( أٌْ طـد ٗ ًٖٕ عٗؼ ،ـأٝ ٌحكح ٌٖمُٕ ،احه )

                                                           

 .10-9كٕؿٚ الشمق  (1)
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ٖح أّٖح الٍحن لؼ هّؼٌح ٌيب اا ٗ وثن ِؾا الًٕٗ ،مي ٖكَ أذؼ ٌٖم٘ ل ن 
 . ٔكّمي ٔآلْ الشٗؼ أٔ لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ

 .  تٍّٜ أُ ٌٖمٕا ل ن طـٔد ا٫وحً،احه ؿجن ٖح أوري ا٤ٕوٌٍ أ ٥ 
،احه ٥ أؿٖؼ أُ أٌّ٘ ع ؼا عؽا ًمٜ ٔ لكٍح مؼ ّي َح هّؼٌح وَ الٍيب  

 .(1) (ٔكّمي أٔ كىح لحه ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ
ٔأطـد األَ كشؼ عَ عثىحُ ألَ أأل٘ الشحً٘ لحه : آطـ ك٦ً كمى#إل  ) 

ٔكمي عؽ اكتشىمإل عمٜ الفحٟم أُ لحه :  ٔآلْ ألْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ز ال#ـأ ألحك#ي ؿأل#ك ال#ؾٙ طم##ق     ش طف#م الٌ#٦ٚ ع#َ الٍ#حن ذت#ٜ ٔل#ت       

 .(3) (ٔأه حِّح وَ الاـآُ(2)
ٔٗ الاـآُ أكثـ و#َ ٔل#ىحٟٛ آٖ#ٛ و#َ آٖ#ح  ا٧ذك#حً ٔال#يت تتِ#ىَ         
اللمي اجملتىش٘ ٔألٍحٞ ًـض ا٧ط٦  اؿىٗؼٚ    ًٔرئؿٚ الشؼه ِٕ الفٌٗن 

  كىح ٔؿػ  آٖح  تؼعٕ عٍ الل٦ً   ٔتٍؼب الٍحن علْٗ ٔ،ّٗح وٍع ٔا٦ٕك 

َّ    وَ غم ٛ الٍفم الغِ# ٗٛ   ٔو#َ وٌ#حػٖق لٕل#ْ تش#حٍ ش      ِْذ ًََٗذا َخؤّقّٖذُت اهّٖ

ِْ أُ الٌمس ٔاللمي ٖإػاُ عٍ ِؼاٖٛ الٍحن عٍ ك ن  (4) زَٗاإلَُظ ِإالَّ هَِِٚعُبُدٗ

اؿؼٖ ٗ##ٛ ٔإٍ##ح،ع الشعٗى##ٛ ال##يت  الـه##حػ ٔا٫ّ##حُ   كى##ح ٖ##ؼه عمٗ##ْ ً##مس  
 تـهرت عٍْ .

                                                           

 .10/357تفلري فىع ال ٗحُ  (1)
 .1كٕؿٚ الشمق  (2)
 .10/302الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
 .56كٕؿٚ الؾاؿٖح   (4)
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ِّٚذا     ،تفِن اا ٔمسحٓ ،تر#حي ألإل#ْ تش#حٍ ش     ل ٗ#حُ   (1) زإَُِّذا فَّٔتحَِِذا هّٔذمّٔ فِّٔتّحذا ًُِب

تـهس وٍح،ع ِؾا الٌمس عمٜ الٍحن عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ  ٔلتكُٕ ا٩ٖٛ أع٦ٓ وَ 
 آٖح  الل٦ً  ٔعهحعٛ ا٧وَ ألٌ الٍحن .

اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔالٌرحألٛ ٖتفمشُٕ عٍ اللىحٞ لاؼ كحُ الٍيب ًمٜ 
 ٖٔـجُٕ ٌقٔه آٖح  الاـآُ   عؽ ٖؼؿكُٕ أُ كن آٖٛ وٍّحد ًٔـاط ولتاٗي.

قِّٔد َُذَس٠ َتقّٔومذَب َٗجِِٔذمّٔ ِفذٛ     ٔٗ وُٕٕا ؼٕٖن الا مٛ ٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش

َُِ٘هََِِّّٚمّٔ ِقِبؤّّٗٞ َتِسَضآَا فَّٔ٘يّْ َٗجَِٔمّٔ َغ ِِْد اهَّٖحذَساَِ َٗحَِٚذُ  ًَذا كِّٕذُتٍِ فَّٔ٘همذ٘ا ُُٗجذَ٘ٓلٍِّٕ       اهطٌََّا١ِ فّٔؤّ َّّٖٓس اهٌَِّٖط

ًََٗذا اهوَّذُٕ ِبَػاِفذٍى عٌََّذا          ِّ َزبِّْٔذٍِ  َْ أَُّّٔذُٕ اهَّٖحذقُّ ًِذ َّ إُّٔٗت٘ا اهِّٖلَتاَب هَِّٔٚعؤٌُّ٘ َّ اهَِّرٙ َغّّٖٓسَُٖ َِٗإ

َْ ٗ      (2) زَٙعٌَِوّٕ٘ وشحٌّٗ#ح     ٔاٌوغحه إل#مىٌ ألٍ#قٔه آٖ#ح  الا#ـآُ ٔالت#ؼألـ 

ٔاؿـَ عمٜ الشىن َِحوٍّٗح الاؼكٗٛ هحِؼ عمٜ ععـاُّي ع#َ الات#حه   
 ٔالغقٔ .   

 لبٔىْ رجٍُغ إٌجٍ يف األسىاق
كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هتّؼ ألحلت مٗغ ٗ وٕكي اؿخ   ٔٗ 

 ا٧كٕا  اليت تاحً آٌؾاك .
 ا٧كٕا    ولحٟن :ٔوَ اؿكىٛ ٔذلَ التٍعٗي ٗ أٔاُ ٔوكحُ ِؾٓ 

علحوٛ ِؾٓ ا٧كٕا  ٗ ا٧هّـ اؿـً   ٫فػِحؿ التححؿٚ   ٔإٍع  ا٧ٍٔ :
 وَ الفتٍٛ   ٔكفك الؼوحٞ ،ّٗح .

ِؾٓ ا٧ك#ٕا  وفتٕذ#ٛ لمٍ#حن ْٗش#حي ٗ ال ٗ#ع ٔالو#ـاٞ   و#ع         الثحٌٗٛ :
 عكم ُٔـٖ ٛ تؼ،ع لما ٗمٛ اليت ؼـن ٔت٤وَ كن كٕ  .

                                                           

 .1كٕؿٚ الفتس  (1)
 .144كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
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٘ ألح٫لرتاب ٗ ا٧كٕا  عٍ وك#ٛ و#ع ل#ـب ٖ#ًٕ     الرتتٗك إكحٌ الثحلثٛ :
 عـ،ٛ ٔأِي ِؾٓ ا٧كٕا   ٦ ٛ :

كٕ  عكحظ : ٖٔ ؼأ وَ ا٧ٔه و#َ ه#ّـ ؽٙ الاش#ؼٚ عٍ الٗ#ًٕ      ا٧ٔه :
 الشوـَٖ وٍْ   ٖٔ شؼ ِؾا اللٕ  عَ الفحٟم أؿألشٌ كٗمٕ ورتاي .

ٔتاع ٗ أؿض ِٕافُ ٔتؼه تلىٗٛ ِؾا اللٕ  عمٜ عفػذحً الشـب ،ْٗ 
ٌْ ٖشكغ ألشِ#ّي ألشِ#حي ،ٗ#ْ ألحلقذ#حً ٔالتف#حطـ ٔعٌو#حػ الو#شـ ٔؿٔاٖ#ٛ           ٧

ا٧ط حؿ   ٔذؼٖث ا٩ألحٞ لٗؼطن هل#ح وُٕ#ٕا الـك#حلٛ ٔت مٗ#غ ال#ٍيب قى#ؼ       
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الؼعٕٚ عٍ التٕذٗؼ ،تحؾب عٍحٖٛ الٍحن عَ وكٛ 

ؽٝ   كىح   ٖٔ ٌ هلي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هؼٚ وح ٦ٖلْٗ وَ ا٧
وِـ عؼػ وَ إلمىٌ هلؾٓ اللٕ    ٖٔإوُٕ أل #ث ٔألٗ#حُ أط #حؿ الٍ #ٕٚ     

 ،ّٗح .
كٕ  فٍٛ : ٔتا#حً ٗ الشو#ـٚ ا٧ط#ريٚ و#َ ه#ّـ ؽٙ الاش#ؼٚ          الثحٌ٘ :

ـٲ العّ#ـاُ )اؾى#ًٕ( مش#حه وك#ٛ   عم#ٜ طـٖ#ق اؿ#خ الو#حو٘           ٖٔاحً ٗ و#
 ( كي.22ٙ مٕ )الوىحل٘ لـب ج ن ٖلىٜ ا٧كفن عمٜ لؼؿ ألـٖؼ وَ وكٛ أ

ٔكحٌت ِؾٓ اللٕ  قن اجتىحا الشـب   ٔع#ـض التح#حؿا  ٔالل#مع    
إظتمفٛ   ٖٔاٌؼِح ٔ،ؼ اؿحد ٔالتححؿ ٔاكتىـ  ذت#ٜ ألش#ؼ ا٫ك#٦ً عٍ    

ِحـٖٛ ذٗث اك#ت ؼلت ألأك#ٕا  وك#ٛ الؼاٟى#ٛ لتحم#٘ وش#حٌ٘        130مٕ كٍٛ 
 . ا٧وَ ٔا٫كتاـاؿ ،ّٗح   ٔعىحؿٚ ال ٗت اؿـاً طٗمٛ أٖحً اللٍٛ

ٔكحُ الشـب ٖوتحلُٕ علّٗح ٕ#ح ،ّٗ#ح و#َ ع#ـٔض التح#حؿا  ٔالتف#حطـ        
 ٔعٌوحػ الوشـ   ٔأًٗك أل٦ه ألحؿىٜ ،ؾكـِح .

ٔكحُ أل٦ه عؽا ألمع عٍ#ْ ؿ،#ع عاريت#ْ ٖا#ٕه: " و#َ      ٔعَ عحٟوٛ لحلت ) 
 الفٕٖن "

ـٱ ٔجمٗن ٛي ... ألٕاػٴ ٔذٕل٘ عؽط  أ٥ لٗت هشـٙ ِن أألًٗ لٗم
ٌٛ ٔطفٗنِٔن أؿػُ ٖٕوحي وٗحٓ فٍ  ٛٴ ... ِٔن ٖ ؼُٔ ل٘ هحو
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المّي الشَ عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ٔهٗ ٛ ألَ ؿألٗشٛ ٔأوٗٛ ألَ طمم كىح أطـجٌٕح 
 وَ أؿٍُح عٍ أؿض الٕألحٞ.

ٔكمي: " المّي ذ ك علٍٗح إؼٍٖٛ ٔآلْ  ي لحه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
كر ٍح وكٛ أٔ أهؼ  المّي ألحؿك لٍح ٗ ًحعّح ٔوؼِح  ًٔررّح لٍح ٔاٌا#ن  

 .(1) (ٓحِح عٍ اؾرفٛ
كٍت أعحجل ال ق ٗ اؾحِمٗ#ٛ  ٔكٍ#ت ؿج#٦ي ت#حجـاي      لحه ذكٗي ألَ ذقاً

أطـد عٍ الٗىَ ٔعٍ الوحً ٗ الـذمتٌ  ٔكٍت أؿألس أؿألحذحي كثريٚ ،#أعٕػ  
عمٜ ،ا#ـاٞ ل#ٕو٘ ٔم#َ ٥ ٌش #ؼ ه#٠ٗحي ٌـٖ#ؼ أل#ؾلك  #ـاٞ ا٧و#ٕاه ٔاحمل #ٛ ٗ           

 .الشوريٚ  ٔكٍت أذِـ ل٨كٕا 
: ك#ٕ  ألشك#حظ ٖا#ًٕ ً# س ِ#٦ه ؽٙ الاش#ؼٚ         ٔكحُ لٍح  ٦ ٛ أك#ٕا   

،ٗإً عوـَٖ ٖٕوحي ٔوِـِح الشـب  ٔألّ#ح األتش#ت فٖ#ؼ أل#َ ذحؿ #ٛ لشى#يت       
طؼهٛ ألٍت طٕٖمؼ ِٕٔ ٖٕو٠ؾ غ٦ً  ،أطؾتْ أللتىحٟٛ ػؿِ#ي  ،مى#ح ت#قٔد    

ٔكمي طؼهٛ كأهلح فٖؼاي  ،ِٕ تْ لْ ،أعتا#ْ  ٔآلْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .ٔكمئآلْ كٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ؿ

ٔآل#ْ  ٔألّ#ح األتش#ت ذم#ٛ ؽٙ ٖ#قُ  كل#ٕتّح ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ          
ٔكمي  ،ىح ؿأٖت أذؼاي ل  أْن ٥ٔ أذلَ وَ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .ٔكمي ٗ تمك اؿمٛ ٔآلْ 
: عُ ذكٗي ألَ ذقاً لؼً ألحؿمٛ ٗ ِؼٌٛ اؿؼٖ ٗٛ ِٕٔ ٖـٖؼ الوحً  ٖٔاحه

ٔك##مي  ،##أألٜ ٔآل##ْ   ،أؿك##ن ألحؿم##ٛ عٍ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٗ ع##ري
ٔك##مي أُ ٖا م##ّح  ٔل##حه: ع٥ أل ##ن ِؼٖ##ٛ  ٔآل##ْ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ 

ووـك  لحه ذكٗي: ،حقعت جقعحي هؼٖؼاي ذٗث ؿػ ِؼٖيت  ٔألشتّح أللٕ  
ٔك#مي  ٔآل#ْ  الٍ   وَ أٔه كحٟي كحوإل  ٔػن ؿكٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ   

                                                           

 .3/205كتٌـ تأؿٖع ػووق  (1)
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ٔكمي ٔآلْ ٖؼ ألَ ذحؿ ٛ ،حهرتاِح  ،ـأٖت ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ علّٗح ف
 .(1)ٖم لّح ألشؼ

 ػىدح إٌجٍ )ص( ِٓ اٌطبئف
لاؼ ٔاجْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍؼ عٕػتْ وَ الفحٟم وواٛ 
ٔأؽٝ وَ ل#ـٖى ٔك#حُ ىو#ٜ وٍش#ْ و#َ ػط#ٕه وك#ٛ ٔذٍٗى#ح ًٔ#ن علّٗ#ح           

ٛة ) َٯ طٮق٭اع٭ ٕ٭اِؿكة ؟أةؿٯك٭ن٭ ؿ٭جٮميح وٳ ٙٲ أةػ٭ط٭ن٭ ،ٳ٘ جٳ َِ ع٭ؼٳ  علةٜ وٮْفشٳِي ألٯ
ٗٯتٳ   ُِ اْل ٭ ٍٯؼ٭ أةؿٯكةح ٔ٭ُكٌٕٮٕا عٳ ْٮ ،ةاةحه٭ اْل ٳلٮٕا اللٲمةحض٭  ٕٯو٭ ٔ٭لة ْٳ  ٍٳٗ ٔ٭ػ٭ع٭ح أل٭ ،ةاةحه٭ ٌ٭ش٭يٯ 

ـٯ ٮ وٮر٭ىٲٰؼا   .،ةِإٌٲ٘ لةؼٯ أةج٭
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٛة ذ٭تٲٜ ٔآلْ ،ةؼ٭ط٭ن٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم َٮ ذ٭حِؿ ٭ ٖٯؼٮ ألٯ ْٮ ف٭ ٔ٭و٭ش٭ ٔ٭ك٭ّمي٭ 

 ًِ ـ٭ا ّ٭ٜ علةٜ اْلى٭لٯحٳؼٳ اْلرٳ  .اٌٯت٭
ٖٯٍى عٌٲ#٘ لة#ؼٯ          ـ٭ ـ٭ ُل# ٖ٭#ح و٭شٯو٭# ْٳ ،ةٍ٭#حػ٭ٝ :  ٙٲ ع٭مة#ٜ ؿ٭اذٳمةتٳ# َٮ ع٭ؼٳ ً٭ اْلىٮْفشٳيٮ ألٯ ،ةاةح

ٍٯُكيٯ ْٮ أةذ٭ؼٱ وٳ ّٯحٮ ٖ٭ ـٯ ٮ وٮر٭ىٲٰؼا ،ةمةح   . أةج٭
ْٳ  ّ٭ٜ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ْٳ  ،ةحٌٯت٭ ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم ٔ٭ ْٮ  َِ ،ةحكٯت٭مةى٭ ـٲْك ٔ٭ك٭ّمي٭ علةٜ ال

ْٳ ألٳحللٲ#مةحِض      ُ٭ ألٳ# ٓٮ وٮرٯ#ؼٳُلٕ ٔ٭لة#ؼٮ ٔ٭ ٙٲ  َٮ ع٭ؼٳ ٔ٭اْلىٮْفشٳيٮ ألٯ ْٳ  ٗٯتٳ ـ٭ف٭ علةٜ أل٭ ٌ٭ ٔ٭اٌٯ  َِ ٗٯ ؿ٭ْكش٭ت٭
ْٮ ٗٯت٭  .(2)(ذ٭تٲٜ ػ٭ط٭ن٭ أل٭

 ٔآلْ ٔكمي.  ٔكٗأت٘ لحٌُٕ عذٌحٞ لـب الاتن وَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ
ٔكحُ لمىفشي ألَ عؼٙ ،شن ذلَ آطـ عٍؼوح طحؿػ  لـٖى ا٧ٌٌ#حؿ  

ْٳ ألٳٍٳلٯ#ِع  ٗ ألٗشٛ الشا ٛ الثحٌٗٛ ٔاولكٕا أللشؼ ألَ ع حػٚ ) ْٳ علةٜ عٮٍٮاٳ ٖٯ ٖ٭ؼ٭ ـ٭أل٭ُفٕا  ،ة
ٞ٭   ٛة ،ةح٭#ح ٓٮ و٭ّك ْٳ ذ٭تٲٜ أةػٯط٭ُمٕ ْٮ ألٳحٮىٲتٳ ٖ٭حٯؾٳألٮٌٕ٭ ٔ٭ ْٮ  ـٲٌٔ٭ ٖ٭حٮ ٔ٭ ْٮ  ـِألٮٌٕ٭ ِٯ ٖ٭ ٔ٭ج٭ش٭ُمٕا  ْٳ  ؿ٭ذٯمٳ
ٔ٭ؿ٭ ٯ  ٔ٭ت٭و٭ح ِّيٯ  ٖٯؼٳٖ َٯ أة ٓٮ وٳ ٌ٭ح ٛة ،ةظ٭ّم َِ ُأو٭ٗٲ ـٯبٳ ألٯ َٮ ذ٭ ٔ٭اْلر٭حِؿثٮ ألٯ ٙٲ  َٮ ع٭ؼٳ وٮْفشٳيٮ ألٯ

                                                           

 . 2/170إٍتعي  (1)
 . 3/28فاػ إشحػ  (2)
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ًٮ     اْل ٕٯ ً٭#ن٭ اْلاة# ٕ٭ ِّيٯ ،ة ٗٯ ْٳ ،ةِإؽ٭ا ك٭شٯؼٱ لةؼٯ طةمة#ع٭ ع٭مة# ٗٯ ـٲٔا علة ُٯ ٖ٭كٳ ٓٮ أة ٌ٭ ،ةاةؼٮٔ ٌ٭حؿٮ ذٳ ٌٯ أة
ٛٳ .  . (1) (ج٭ىٳٰٗشح علةٜ اْلى٭ؼٳٍٖ٭

 ٔكحُ كشؼ هري لٕا،مّىح اليت ُـ ألحٕؼٍٖٛ ٔمل ٌٖ ْ أؽٝ .
ـً   لتفِس لـٖى ٌفلّح ألّؾٓ اؿحػ ٛ لتشؼّٖح عمٜ ٔ،ؼ اؿ#حد ٗ اؿ#   

ٔٗ الوّـ اؿـاً ٖٔشمي الٍحن ألٕجٕػ أٌٌحؿ لمٍيب قىؼ وَ طحؿد وكٛ   
 ٔهلي هأُ ٗ فتىشحتّي ٔوؼٌّي .

ٔاؿحؿث ألَ ذـب ألَ أوٗٛ أطٕ أأل٘ كفٗحُ   ٔك#حُ فٔد ً#فٗٛ ألٍ#ت     
ع ؼ إفمك عىٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ٕلؼ  لْ ًٗف٘ ألَ 

 اؿحؿث .
ّح الشٕاً ألَ طٕٖمؼ أطٕ طؼهٛ فٔد الٍيب قىؼ  ي ِمك عٍّح   ٔتقٔج

 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ٕلؼ  لْ القألري ٔاللحٟك ٔع ؼ الكش ٛ.
كحُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖإً ألت مٗغ ال#ؼعٕٚ ٔقحؿأل#ٛ   
ا٧ٔ حُ ٔع حػتّح عمٜ مٕ ٖٕو٘ وتٌن   ٔأكثـ ِؾٓ الؼعٕٚ ٗ ال ٗت اؿـاً 

 ِٔ٘ عمٜ ٔجٕٓ :
علحوٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي الٌ#٦ٚ الٕٗوٗ#ٛ ٗ     ا٧ٔه :

ال ٗت اؿـاً َـآٝ ٔولىع وَ ووـك٘ لـٖى   ٔكحُ ع#ؼػ و#َ الٌ#ححألٛ    
ىـجُٕ عٍ أطـاف ٔألفرحٞ وكٛ ٫لحوٛ ال٦ٌٚ ٔت٦ٔٚ آٖح  ٔكٕؿ الاـآُ 

 اليت ٌقلت ٗ وكٛ   ٔالتؼألـ ٗ وشحٌّٗح ٔتفلريِح .
 ٌحه ألشحوٛ الٍحن وَ أِن وكٛ ٔعـض ٌ ٕتْ عمّٗي.ا٫ت الثحٌ٘ :

وفحؼٛ إشتىـَٖ ٔفٔاؿ إلحؼ اؿـاً وَ أِن الا حٟن ٔإؼُ  الثحلث :
ألح٫ك٦ً   ٔألٗحُ أذكحوْ   ٔكثرياي وح كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي  

 ٖٴلأهلي أُ ٖكتىٕا عمْٗ . 

                                                           

 . 3/28فاػ إشحػ  (1)
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ن وا مُٕ عمٜ ال ٗع ٔالٍؼاٞ ألٌٕ  جّٕؿٙ ألكمىٛ التٕذٗؼ   ، ٍٗىح الٍح
ٔالوـاٞ ٔألشِّي جحٞ ألٌٍىْ وشْ ٖأتّٗي الٍؼاٞ ألحلتٕذٗؼ لٗاض وِحشْ   

 ٔهشمْ عٍؼوح ِٖع ؿأكْ عمٜ الٕكحػٚ ٖتؼألـ ٗ ػعٕٚ الٍ ٕٚ ِؾٓ.
طٕاف الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عمٜ الا حٟن ٗ وٍحفهلح  الـاألع :

 ي عٍ ا٫ك٦ً .ٗ وٍٜ ٖلأهلي عٖٕاٞٓ ٔٓحٖتْ وَ لـٖى   ٖٔؼعِٕ
  لىٌه رؼبىل َزخطفىُ

ِ##ن ك##حُ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ ٖ##ؼؿكُٕ أٌّ##ي   
ولتِشفُٕ   ٔىوُٕ ِحًٕ الؼٔه الكربٝ عم#ّٗي   اؾ#ٕاب ٌش#ي   ل#ؾا     

 كحُ ؾ٣ِٕي عٍ ا٫كتغح ٛ ذكىٛ .
ٔمل تكَ اكتغح تّي ًٖٕ ألؼؿ طحًٛ ألؾا  إشـكٛ ألن ألّح ٔوح ألشؼِح وَ 
الٕلحٟع   ٥ٔ ٖشمي و#ح ػ،ش#ْ ًٔ#ـ،ْ اا ألّ#ؾٓ ا٫ك#تغح ٛ ع٥ ِ#ٕ ك# رحٌْ          

عَ األَ ع حن عَ ؿكٕه اا ًمٜ اا ٔالتظفم الا ض ٔا٧طؾ أللـعٛ )
ٔاؽك#ـٔا  عؽ أٌ#تي لمٗ#ن ولتِ#شفُٕ ٗ ا٧ؿض      }ٔك#مي ٗ لٕل#ْ   ٔآلْ عمْٗ 

 لٗن : ٖح ؿكٕه اا ٔوَ الٍحن؟  {ؽح،ُٕ أُ ٖتظففكي الٍحن 
 .(1) (أِن ،حؿن  لحه

ل#حه : الٍ#حن عؽ ؽاك :    {ٖ#تظففكي الٍ#حن    }عَ ِٔ#ك ٗ لٕل#ْ   ٔعَ )
 . (2) (،حؿن ٔالـًٔ

ٔإظتحؿ أُ لفغ شالٍحن ز ٗ ا٩ٖٛ أعي   ٔأُ ا٧لم ٔال٦ً لمحٍم   
 ٔإـاػ  :

 . (3): كفحؿ لـٖى   ٔألْ لحه عكـوٛ ٔلتحػٚ ا٧ٔه
 : ذمفحٞ لـٖى وَ ا٧ذحألٗى ٔمِٕي .الثحٌ٘

                                                           

 .4/437الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .4/437الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .2/60الٍكت ٔالشُٕٗ  (3)
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: الاـٝ اليت ؼٗ  ألحٕؼٍٖٛ َٖ مل ٖترحلم وشّي الٍيب ًمٜ اا الثحلث 
 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

: لفحا الفـ    ،اؼ ٖتشـض إلمىُٕ ل٨طفحؿ عٍؼ اــٔد عَ الـاألع 
إؼٍٖٛ لمتححؿٚ   ٔمِٕح   ،ىح  ٗ الفـٖق أٔ لتن وَ ل ن الؾَٖ ٖرتألٌُٕ 

ُٕ ؽؿٖشٛ لمتوكٗك ألح٫ّحُ   لحه تشحٍ ألحٕلمىٌ الؼٔاٟـ   ،ٗتظؾ وٍْ إٍح،ا

ٍِ ِإَذا َضَسُب٘ا ِفٛ األِّٔزِض أِّٔٗ كّٔش َّ كّٔفُّٔسٗا َٗقّٔاهّٕ٘ا ِهِإخَِ٘أُِِ ًَُِ٘ا الّٔ َتلُُّٕ٘٘ا كّٔاهَِّرٙ َّ آ اُُ٘ا َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ

ُٕ َذِهمّٔ َح َِْعىَ اهوَّ ًََٗا قِّٕتوّٕ٘ا هَِٚ ِٛ ٌَُُِٗٙٚت غّٕص٠ِّ هِّٔ٘ كّٔاُُ٘ا عِِِدََُا ًَا ًَاُت٘ا  ِطسَّٗٝ ِفٛ قّٕوّٕ٘بٍِِِٔ َٗاهوَُّٕ ُِٙح

َْ َبِصرْي  .(1)زَٗاهوَُّٕ بٌَِا َتعٌَِوّٕ٘

ٔلؼوت ا٩ٖٛ الِـب ٔاللري ٗ ا٧ؿض ل ٗحُ أٌ#ْ ا٧كث#ـ   ٔاُ الغ#قٔ    
 لمؼ،حا ٔعٍؼ اؿحجٛ  ٖٔكُٕ تاؼٖـ ا٩ٖٛ ٔ،ق اللرب ٔالتالٗي عمٜ ٔجٕٓ :

ٔالكلك ٔعىحؿٚ ال ٗت اؿ#ـاً   : عؽا ُـألٕا ٗ ا٧ؿض لمتححؿٚ ا٧ٔه
 ٔمِٕح ،ىحتٕا .

 : عؽا ُـألٕا ٗ ا٧ؿض ،اتمٕا .الثحٌ٘ 
 : عؽا كحٌٕا غقٝ ،ىحتٕا .الثحلث 
 : عؽا كحٌٕا غقٝ ،اتمٕا .الـاألع 

ٔوَ وشحٌ٘ الغقٔ اللري مٕ الشؼٔ   ٔلتحلْ ٗ ػٖحؿٓ   ٔوَ وشحٌ٘ الغقٔ: 
 الاٌؼ .

ٗ ك٦وّي ذتٜ لحلٕا: غقٔ ٮ كؾا  غقا ٖغقٔ غةقٯٔاي   ي كثـ ؽلكٖاحه )
 . (2) (ٔكؾا  أٙ لٌؼتْ  ٔغةقٯٔٙ كؾا ٔكؾا  أٙ لٌؼٙ علْٗ

ٌشي إت حػؿ وَ كمىٛ الغ#قٔ ِ#ٕ اـ#ـٔد ألحلل#٦ض ٫ؿاػٚ ل#ًٕ   ٔك#حُ       
طـٔد الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لمؼ،حا ٔتفـٖق اؾٕٗي اليت تّح#ي  

                                                           

 .156كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .1/456ّْـٚ المغٛ  (2)
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ٔؿػ لف##غ )غ##قٝ( عم##ٜ م##ٕ  عم##ٜ إؼٍٖ##ٛ   أٔ فٖ##ؼ ا٫غ##حؿٚ عمّٗ##ح   ل##ؾا   
 ا٫ط٦  وَ أوحؿٚ عمٜ عؿاػٚ التشؼٙ غٌَٕ جّٛ.

ٔوَ ،ِن اا عق ٔج#ن أٌ#ْ مل ى#رب إل#مىٌ عى#ح ِ#ي ،ٗ#ْ و#َ ذ#حه          
َٲ ٔعذلحُ وٍْ ك رحٌْ   عؽ ل#حه تش#حٍ    ا٫كتِشحف ع٥ ألشؼ أُ عجتحفِٔح َ

َْش  .(1) زَٗاذكسٗا  ِإِذ أُُِّٔتٍِ قِّٔوْٚى ًُِطَتِطَعفّٕ٘

ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُعٌ٘ شٔوَ وشح  ز ٔجٕٓ :ََٙت

 تـًؼ إوـكٌ لمىلمىٌ . ا٧ٔه :
لٗحً إوـكٌ ٔل حٟمّي ألحلاحٞ الا ض عمٜ ا٧،ـاػ وَ إلمىٌ  الثحٌ٘ :

 ٗ وكٛ ٔٗ اؾحػٚ الشحوٛ ٔغريِح ٔعؿاػٚ لتمّي ٔأكـِي.
ك##ش٘ إو##ـكٌ ٔأل##ؾهلي الٕك##ع ٔعٌف##حلّي ا٧و##ٕاه ٗ عك##ـآ   الثحل##ث :

َْ ُٙقّٔذاِتوَُّٕ٘لٍِّٕ َحتَّذٟ َٙذُسدُّٗكٍِّٕ     لمىٌ عمٜ تـك ػٖ#ٍّي   ل#حه تش#حٍ ش   إ َٗالّٔ ََٙصاهّٕذ٘

ِْ اِضَتّّٓٔاُع٘ا ِّ دِِِٙلٍِّٕ ِإ  . (2)زَع

ٔٗ ا٩ٖ##ٛ أع##٦ٓ ه##حِؼ عم##ٜ أُ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي        
 ٔأًرحألْ كحٌٕا ٗ ذحه ػ،حا عَ ػٍّٖي عَ أٌفلّي .

ػّٗق الكفحؿ اؾٕٗي لغقٔ إؼٍٖٛ ٔعقوّي عمٜ أكـ الٍيب ًمٜ  الـاألع :
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   لتكُٕ الٍل ٛ ألٌ التظفم ٔا٧كـ عىٕوحي 

 ٔطًٌٕحي وفماحي   ،حلتظفم أعي .
ٔوَ ععححف آٖ#ٛ ال ر#ث و#ح ت#ؼه عمٗ#ْ ألحلؼ٥ل#ٛ التِ#ىٍٗٛ عم#ٜ ك#٦وٛ          

٧و#ـ ع#َ طو#ٗٛ الٌ#رحألٛ و#َ      إلمىٌ وَ التظفم ٔا٧كـ   ،#٦ ٖـل#ٜ ا  

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .217كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
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ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُعالتظفم لإلْ تشحٍ ش ِْ ََٙت َْ أّٔ َْافّٕ٘   ،م#ي ٖ#تي ؽف#م    (1)زَت

ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ ذت##ٜ أو##ؼِي اا ٌٌٔ##ـِي    
ًٔحؿٔا ٗ عٌىٛ ٔوٍشٛ وَ التظفم ٔا٧ك#ـ   لتك#ُٕ آٖ#ٛ ال ر#ث عٗ#ؼاي      

 ِؾٓ الٍشىٛ.وتحؼػاي لمىلمىٌ ٔإلمىح  عمٜ 

  ِٓ ِؼبٍٔ ) فآواوُ (
وَ الوٕاِؼ عمٜ ِؾٓ ا٩ٖٛ ٔوٌحػٖاّح أُ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     
ٔكمي ٔأًرحألْ أكـٔا ك شٌ ؿج#٦ي و#َ إو#ـكٌ   ألٍٗى#ح ٗ وشـك#ٛ أذ#ؼ       
ٔوع أُ الـٖس كحٌت لمىوـكٌ ٗ أكثـ ج٥ٕ  إشـكٛ ،#حٌّي عح#قٔا ع#َ    

حقِي ِؾا و#َ وٌ#حػٖق لٕل#ْ تش#حٍ     أكـ ألشض الٌرحألٛ ًٖٕ إشـكٛ   ٔع

 ز ٔجٕٓ :فّٔآَٗاكٍِّٕش

 ،آٔاكي عٍ إؼٍٖٛ . ا٧ٔه :
 ،آٔاكي ٔجشمكي تاٗىُٕ الٌمٕا  الٕٗوٗٛ اـىم ْحعٛ . الثحٌ٘ :

 ،آٔاكي ٔذٌٍكي وَ ا٧كـ . الثحلث :
 ،آٔاكي وّحجـَٖ ٔأٌٌحؿاي . الـاألع :

 ،آٔاكي اا عٍ ؿكٕلْ . اـحوم :
 ٖح أّٖح الؾَٖ آوٍٕا أُ اا و كي ،آٔاكي . اللحػن :

وَ وشحٌ٘ ا٩ٖٛ اـفحب لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  اللحألع :
 ،آٔاك .

ِْذِدنّٔ َِٙتٌٚذاّٗ فّٔذآ٠ٗ    ٔلؼ ٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش   ،ّ#ن وشٍ#ٜ ٔوُٕ#ٕا    (2)زأّٔهّٔذٍِ َٙ

ؼٍٖٛ ا٩ٖٛ وترؼ اؾٕاب ٥   عؽ تؼه آٖٛ ال رث )،آٔاكي( عمٜ اهلحـٚ عٍ إ
 ٔا٫ذتىحٞ ألّح .

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .6كٕؿٚ الِرٜ  (2)
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أوح ا٩ٖٛ أع٦ٓ ،حٌّح تتشمق ألـعحٖٛ ٔكفحل#ٛ أأل#٘ طحل#ك لم#ٍيب ً#مٜ اا       
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔكفحٖتْ  و٤ٌٔت#ْ   ٥ٔ و#حٌع و#َ عؿاػٚ ا٫ط#٦    ٔألو#حؿٚ      
عٖٕاٞ أِن إؼٍٖٛ لْ ألحهلحـٚ علّٗح   عؽ تٕ،ٜ ع ؼ اا ٔالؼ الٍيب قىؼ ًمٜ 

  ألفَ أوْ   ٔلٗن ألشؼ أُ ٔلؼ .اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ ٗ
 ي تٕ،ٗت أوْ آوٍٛ ألٍت ِٔك ٔعىـٓ كت كٌٍ   ٔكحُ ٗ كفحلٛ ج#ؼٓ  
ع ؼ إفمك الؾٙ تٕ،ٜ ٔلْ و#َ الشى#ـ مث#حُ ك#ٌٍ ،كفم#ْ عى#ْ أأل#ٕ طحل#ك         

ِِْدنّٔ َِٙتٌٚاّٗ فّٔآ٠ٗٔذـكْ ٔؽبٲ عٍْ ٌٌٔـٓ   ٖٔؼه لٕلْ تشحٍ ش عمٜ  (1) زأّٔهٍِّٔ َٙ

 ٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي . ال وحؿٚ وَ اا عفغ ال
ٔعٍؼٓ ع ؼ اا ألَ عىـٔ ألَ الشحَ أل ٗت و#َ   (2)ُٔثن ولمىٛ ألَ كمؼ

لٕ أُ أألح طحلك ؿأٝ وح مَ ،ٗ#ْ الٗ#ًٕ و#َ ٌشى#ٛ اا     هشـ أأل٘ طحلك لحه )
 .ٔكـاوتْ لشمي أُ األَ أطْٗ كٗؼ لؼ جحٞ غري كثري 

                                                           

 .6كٕؿٚ الِرٜ  (1)
ولمىٛ ألَ كمؼ ألَ الٌحوت ا٧ٌٌحؿٙ اللحعؼٙ   ٔلؼ واؼً ؿكٕه اا ًمٜ اا  (2)

عمْٗ ٔآلْ ٔكمي إؼٍٖٛ   ٔوح  ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ األَ عوـ 
أٓؼ ألَ ذٍ ن: ذؼ إل ع ؼ الـَٓ ألَ وّؼٙ أطربٌح وٕكٜ ألَ عم٘ كٌٍ لحه )

ٔكمي إؼٍٖٛ ٔأٌح ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ  عَ أألْٗ عَ ولمىٛ ألَ كمؼ  لحه: لؼً الٍيب
األَ أؿألع كٌٍ  ٔتٕٗ ٔأٌح األَ عوـ كٌٍ. لحه أٓؼ أل#َ ذٍ #ن: ٔذ#ؼ ٍح ٔكٗ#ع      
عَ وٕكٜ ألَ عم٘  عَ أألْٗ لحه: مسشت ولمىٛ ألَ كمؼ لحه: ٔل#ؼ  ذ#ٌ ل#ؼً    

 ٔكمي إؼٌٗٛ ٔوح  ٔأٌح األَ عوـ كٌٍ.ٔآلْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 ٍّح   ي ؼٕه عٍ إؼٍٖٛ  ي ٥ٔٓ وشحٖٔٛ وٌـ. ي هّؼ ،تس وٌـ ٔكك 
لحه الٕالؼٙ: لؼً ولمىٛ ألَ كمؼ ٔالٗحي عمٜ وٌـ ٔع،ـٖاٗٛ كٍٛ ٔلٌ  ِٕٔ أٔه وَ  

مل ٖقه عمٜ ؽلك ذتٜ تٕٗ وشحٖٔٛ  ِٕٔ أٔه وَ جشن ْٔع لْ وٌـ ٔإغـب  
ـ ٔع،ـٖاٗٛ ٌَـ ألٍٗحُ إٍحؿ ٗ إلحجؼ كٍٛ  ٦ث ٔٔلٌ  ٔكحٌت ٥ٖٔتْ عمٜ وٌ

 . 1/437(ا٫كتٗشحب كت عوـٚ كٍٛ  ٔمل ٖشاك
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،احه ع ؼ اا : ٖٕٔو٠ؾ لؼ كحُ كٗؼاي كـّ#حي ل#ؼ ج#حٞ غ#ري ك#ثري   ،ا#حه        
أمل ه##ؼك ٖتٗى##حي ،##آٔٝ ٔٔج##ؼك ُ##ح٥ي ،ّ##ؼٝ       }ول##مىٛ : أمل ٖا##ن اا  

 .(1){ٔٔجؼك عح٦ٟي ،أغٍٜ 
،احه ع ؼ اا : أوح الٗتٗي ،اؼ كحُ ٖتٗىحي وَ أألْٕٖ   ٔأوح الشٗمٛ ،كن وح  

 .(2) (كحُ ألأٖؼٙ الشـب عٍ الامٛ
أٙ أُ عحوٛ الشـب كحٌٕا ٗ ذحه ،حلٛ ٌٔا#ٍ ٗ ا٧و#ٕاه عٍ أُ ألش#ث    
اا الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔػطمٕا ٗ ػَٖ ا٫ك٦ً ٔتٕالت 

 عمّٗي الٍشي  .
ٔغحػؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ الـ،ٗق ا٧عمٜ   ٔمل هىع  

 ٫،تتحُ ألحلؼٌٗح ٔو حِحّح .أٔ ٖؼٲطـ وٍّح ه٠ٗحي  ٔلؼ ذؾٲؿ أوتْ وَ ا

َِ ُِٙعِّٓٚمّٔ َزبُّمّٔ فَّٔتِسضٟٔلؼ ،حف ألإلْ تشحٍ ش  . (3) زَٗ هّٔطَِ٘

ٜ    }عَ األَ ع حن : ٗ لٕل#ْ  ٔ) ُ٭# ـٯ ٕٯف٭ ٖٮشٯفٳٗ#كة ؿ٭ألٶ#كة ،ةت٭ ل#حه :   (4){ٔ٭لةل٭#
ؿُح قىؼ اُ ٥ ٖؼطن أذؼ و#َ أِ#ن ألٗت#ْ الٍ#حؿ  ٔلٗ#ن : ِ#٘ الو#فحعٛ ٗ        

 .(5) (ْٗع ا٤ٕوٌٍ.

  اٌزفمه واٌزفسري
ك##حُ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٌٖ##شؼ إٍ##رب   ٖٔش##غ أً##رحألْ 

 ٖٔلتا ن الٕ،ٕػ .

                                                           

 .8كٕؿٚ الِرٜ  (1)
 .10/286الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .14/122الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (3)
 .5كٕؿٚ الِرٜ  (4)
 .5كٕؿٚ الِرٜ  (5)
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ٔهٗ##ك عم##ٜ ا٧ك##٠مٛ إتش##ؼػٚ ٗ ٔل##ت ٔاذ##ؼ   كى##ح ٗ لٕل##ْ تش##حٍ     

َْذذَ٘ازِ         ش ِّ اهّٖ ًََٗذذا َعوٌَِّذذُتٍِ ًِذذ  ُِ ِ  ًُلّٔوِّذذِبنَي َِٙطذذأّٔهَُّٕ٘مّٔ ًَذذاَذا إِّٔحذذىَّ هُّٔٔذذٍِ قّٕذذِى إِّٔحذذىَّ هّٔلّٕذذٍِ اهََّّّْٓٚبذذا

         ٘ َّ َعؤّذِٚلٍِّٕ َٗاذكذسٗا  اِضذٍَ اهوَّذِٕ َعؤِّٚذِٕ َٗاتَّقّٕذ ًٌَِّذا أًَِّٔطذلّٖ ًٌَِّا َعوٌََّلٍِّٕ اهوَُّٕ فّٔلّٕوّٕذ٘ا   َّ ا اهوَّذَٕ  ُتَعوٌَُُُِّ٘ٔ

َّ اهوََّٕ َضِسُٙع اهِّٖحَطاِب  . (1) زِإ

ل ٗ##حُ أُ الٌ##رحألٛ ك##حٌٕا وو##غٕلٌ ألحلتفا##ْ ٗ ال##ؼَٖ   ٔ،##حفٔا ألتما##٘   
٫جحألٛ عمٜ اك٠متّي وَ عٍؼ اا عق ٔجن   ٔ،ْٗ تقكٗٛ هلي ٔهّحػٚ عمٜ ا

عّحٌّي ٔػ٥لٛ عمٜ أٌّي ٥ ٖـٖؼُٔ الاتحه ٔالغقٔ عِح ِي وِفـُٔ لمؼ،حا   

ِْ َتلَّٖسُٓذ٘ا َغذ٣ِّٚا َُٗٓذَ٘ خَِٚذْس هّٔلّٕذٍِ      لحه تشحٍ ش َُٓ٘ كّٕسِْٖ هّٔلٍِّٕ ََٗعطٟ أّٔ كِّٕتَب َعؤِّٚلٍِّٕ اهِّٖقَتاُي َٗ

َََْٗعَط َُٓ٘ َغسّّ هّٔلٍِّٕ َٗاهوَُّٕ َِٙعؤٍُّ َٗأُُِّٔتٍِ الّٔ َتِعؤٌُّ٘ ِْ ُتِحبُّ٘ا غ٣َِّٚا َٗ  .(2) زٟ أّٔ

ٔوشٍٜ وكم ٌ : أٙ وشمىٌ ٔو٤ػألٌ لك٦ب الٌ#ٗؼ ٔالف#ري كحلٌ#إؿ    
 وع ؽكـ اكي اا عق ٔجن عٍؼ اؿكحه اؾٕاؿض .

ٔكمي ٔآلْ عَ أأل٘ ؿا،ع لحه : جحٞ جربٖن عٍ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔ) 
 ،حكتأؽُ عمْٗ ،أؽُ لْ   ،أألفأ ،أطؾ ؿػاٞٓ ،ظـد   ،احه : لؼ أؽٌح لك! 

لحه : أجن   ٔلكٍح ٥ ٌؼطن ألٗتحي ،ْٗ كمك ٥ٔ ًٕؿٚ   ،ٍع#ـٔا ،#إؽا ٗ   
 ألشض ألٕٗتّي جـٔ .

لحه أألٕ ؿا،ع : ،أوـٌ٘ أُ ألتن كن كمك ألحٕؼٍٖٛ ،فشمت   ٔجحٞ الٍحن  
 ن لٍح وَ ِؾٓ ا٧وٛ اليت أوـ  ألاتمّح؟،احلٕا : ٖح ؿكٕه اا   وحؽا و

ٖل٠مٌٕك وحؽا أذن  }ٔكمي ،أٌقه اا ٔآلْ ،لكت الٍيب ًمٜ اا عمْٗ  
 . (3){هلي لن أذن لكي الفٗ ح  ٔوح عمىتي وَ اؾٕؿاض وكم ٌ 

                                                           

 .4كٕؿٚ إحٟؼٚ  (1)
 .216كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .4كٕؿٚ إحٟؼٚ  (3)
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ٔكمي : عؽا أؿكن الـج#ن كم #ْ     ٔآلْ ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 .(1) (مل ٖأكن أكن وحٔؽكـ اكي اا ،أولك عمْٗ   ،مٗ

ٖٔتمٕ إلمىُٕ آٖح  الاـآُ ٖٔـجشُٕ عٍ ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ     
ٔآل#ْ ٔك#مي ٗ ُ#   الكمى#ح  ٔتأٖٔم##ّح   و#ع الت#ؼاؿن ،ّٗ#ح ٔت٦ٔتّ##ح ٗ        

 ال٦ٌٚ .
ع ؼ الـَٓ اللمى٘: ذؼ ٍح الؾَٖ كحٌٕا ٖاـُٞٔ الاـآُ  ٔلؼ لحه أألٕ) 

كشثىحُ ألَ عفحُ ٔع ؼ اا ألَ ولشٕػ ٔغريِىح أٌّي ك#حٌٕا عؽا تشمى#ٕا و#َ    
ٔكمي عوـ آٖح  مل ٖتححٔفِٔح ذت#ٜ ٖشمى#ٕا و#ح    ٔآلْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 

 . ،ّٗح وَ الشمي ٔالشىن
ا كحٌٕا ٖ إُ وؼٚ ٗ لحلٕا: ،تشمىٍح الاـآُ ٔالشمي ٔالشىن ْٗشحي  ٔهلؾ 

ذفغ اللٕؿٚ. ٔلحه أٌ#م: ك#حُ الـج#ن عؽا ل#ـأ ال ا#ـٚ ٔآه عى#ـاُ ج#ؼ ٗ        
 .(2) (أعٍٍٗح

ٔعؽا ٖوـف عمٜ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ ألغتٛ  ٦ ٛ آ٥ف واحتن و#َ كف#حؿ ل#ـٖى    
ٔالا حٟن اؿمٗفٛ هلح   ٔا٧،ـاػ ٔإلتأجـَٖ ٖـٖ#ؼُٔ لت#ن ال#ٍيب ً#مٜ اا     

ٔأًرحألْ الؾَٖ كحُ عؼػ إاحتمٌ وع الٍيب ًمٜ  عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأِن ألٗتْ
اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي أل#ن و#َ ؿأل#ع ع#ؼػ ج#ٗى إو#ـكٌ أل#ؼلٗن لم#ٛ ع#ؼػ           

 الٌرحألٛ الؾَٖ ذِـٔا وٗؼاُ إشـكٛ  ٔكحُ عؼػِي مٕ ك شىحٟٛ .
ٔٗ وشـكٛ ألؼؿ اليت ٔلشت ٗ ه#ّـ ؿوِ#حُ و#َ الل#ٍٛ الثحٌٗ#ٛ لم#ّحـٚ       

و##َ الٌ##رحألٛ ألّ##ح ،ظ##ـد ألش##ض ٔجّ##حٞ   ٔل ##ن وشـك##ٛ أذ##ؼ مل ٖشم##ي ك##ثري
ا٧ٌٌحؿ ٫كتا حه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔا٫عتؾاؿ وٍْ   ٧ٌّي مل 

 ٖشمىٕا أٔ وتىمٕا ٔلٕا وشـكٛ .
 

                                                           

 .2/325الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .1/539ا٫تاحُ ٗ عمًٕ الاـآُ  (2)
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  ِؼجضح اجلّغ ثني اٌمٍخ واالسزضؼبف
 تـٝ ٕحؽا ْشت ا٩ٖٛ ألٌ ًفتٌ لمىلمىٌ :

 لمٗن . ا٧ٔه :
 ولتِشفُٕ. الثحٌ٘ :

كُٕ لمٛ وَ الٍحن ٔلكٍّح ألأوحُ ٔذحه عق ٔغٍٜ   ٔك٦وٛ اؾٕاب لؼ ت
وَ كٗؼ ا٧عؼاٞ ٔإوـكٌ ،ححٞ الاٗؼ ا٩طـ الؾٙ ٖؼه عمٜ ا٫كتِ#شحف  
ل ٗحُ كثـٚ ٔلٕٚ ٔهؼٚ ألفى الؾَٖ كفـٔا أٖ#حً ألشث#ٛ ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا      
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ وَ الوٕاِؼ عمٜ ًؼ  ٌ ٕتْ ٧ٌّ#ي ٖاتم#ُٕ ك#ن و#َ     

وٍع كمفحٌّي   ٍّٖٜٔ عَ الشحػا  الا ٗر#ٛ ال#يت ٖاٗى#ُٕ عمّٗ#ح     ٖؼعٕ عٍ 
 ٔوٍّح ع حػٚ ا٧ٔ حُ .

ألن ؽِ ت لـٖى عٍ أألشؼ وَ ِؾا ،اؼ هكٕا وَ الٍيب ألأٌْ هتي آألحِٞي 
  ٔمل ٖوتىّي   ٔلكَ ؿكحلتْ تاتِ٘ ؽً ع حػٚ ا٧ٔ حُ   ٔالتقلم علّٗح   

ح  أطـٝ ٗ وفّٕوّح   ٔألّؾا الؾً جحٞ  آٖح  وَ الاـآُ كىح تؼه عمْٗ آٖ
وٍّح آٖح  التٕذٗؼ   ٔكحُ لقاوحي عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ت٦ٔٚ 

 ِؾٓ ا٩ٖح  .
ووٜ ؿجحه وَ أهـاف ل#ـٖى عٍ أأل#٘ طحل#ك    ٔعَ األَ عكرح  لحه )

،ّٗي عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ٔ هٗ ٛ ٔ أألٕ كفٗحُ ٔ أألٕ ال ظرتٙ ٔ ا٧كٕػ ألَ إفمك 
ٕ جّن ٔ الشحً٘ ألَ ٔاٟن ٔ وٍ ْ ٔ ٌ ْٗ األٍح اؿححد ٔ الٕلٗؼ ألَ إغريٚ ٔ أأل

أٔ وَ ووٜ ،ّٗي ،احلٕا : ٖح أألح طحلك عُ األَ أطٗك لؼ كك آهلتٍح ٔ عحب 
ػٍٍٖح ٔ كفْ أذ٦وٍح ٔ ُمن آألحٌٞح ،إوح أُ تكفْ عٍح ٔ عوح أُ ؽم٘ ألٍٍٗح ٔ ألٍْٗ 

 .(1)(،ٍكفٗكْ

                                                           

 . 1/128كريٚ األَ اكرح   (1)
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ٔكمي ألشؼ و شثْ ألث٦ث  ٔآلْالٍيب ًمٜ اا عمْٗ لاؼ أوـ اا عق ٔجن )
كٌٍ أُ ٌٖؼا َح ٤ٖوـ  ٔكحُ ل ن ؽلك ٗ اللٌٍ الث٦ث ولترتاي ألؼعٕتْ ٥ 
ٖعّـِح ع٥ َٕ ٖثق ألْ  ،كحُ أًرحألْ عؽا أؿاػٔا ال٦ٌٚ ؽِ ٕا عٍ الوشحب 
،حكتظفٕا  ، ٍٗىح كشؼ ألَ أأل٘ ٔلحَ ٔعىحؿ ٔاألَ ولشٕػ ٔط حب ٔكشٗؼ 

ٌفـ وَ إوـكٌ  وٍّي: أألٕ كفٗحُ ألَ ألَ فٖؼ ٌٖمُٕ ٗ هشك اطمع عمّٗي 
ذ###ـب  ٔا٧ط###ٍم أل###َ ه###ـٖق  ٔغريِى###ح  ،ل### ِٕي ٔع###حألِٕي ذت###ٜ      

 .(1)(لحتمِٕي
ٖٔؼه ِؾا اـرب عمٜ لمٛ عؼػ إلمىٌ ٗ ألؼاٖح  ال شثٛ الٍ ٕٖٛ ٔذحهلي 

 وَ ا٫كتِشحف ٔا٫ُفّحػ وَ ل ن إوـكٌ .
إلمىٌ ألن وَ  مث ٔذتٜ ٗ وشحؿك ا٫ك٦ً ا٧ٍٔ ػؼ عؼػ جٗى 

 عؼػ جٗى إوـكٌ ٗ كن وَ :
 وشـكٛ ألؼؿ . ا٧ٍٔ :
 وشـكٛ أذؼ . الثحٌٗٛ :
 وشـكٛ اـٍؼ  . الثحلثٛ :

ِٔؾا الت حَٖ ٗ الشؼػ   ٔلمٛ إلمىٌ ٗ ِؾٓ إشحؿك هحِؼ عمٜ أٌّ#ي  
مل ٖاحتمٕا ع٥ ػ،حعحي   ٔلٗكُٕ ِؾا الؼ،حا ك٦وحي ػاٟى#حي ألحكت٠ٌ#حه الكف#ـ     

 ع حػٚ ا٧ٔ حُ وَ ا٧ؿض.ٔ

 اذلجشح اىل احلجشخ ِٓ اإلسزضؼبف
َْٖ###ؼه لٕل###ْ تش###حٍ ش    عم###ٜ ط###ٕه ،###رتٚ  (2)زِإِذ أُِّٔذذذُتٍِ قِّٔوٚذذذْى ًُِطَتِطذذذَعفّٕ٘

ا٫كتِشحف   ٔأٌّح لٗلت ألحللحعح  ٔا٧ٖحً  ٔوَ الو#ٕاِؼ عمٗ#ْ ا٧ؽٝ   
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  ْ و#َ   الؾٙ ٥لحٓ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأِن ألٗت#ْ ٔأً#رحأل
 كفحؿ لـٖى .

،ا##حً أل##ؼعٕٚ طحٟف##ٛ و##َ أً##رحألْ لم##ّحـٚ عٍ اؿ و##ٛ   ٔو##َ وشحقات##ْ 
الغريٖٛ اكتححألتّي لؼعٕتْ   ٔطـٔد  ٦ ٛ ٔمثحٌٌ ؿج٦ي ٔتلع عوـٚ اوـأٚ 

 طفٗٛ وَ وكٛ وّحجـَٖ عٍ ػاؿ الغـألٛ ال شٗؼٚ .
ِٔن اؿكحه لـٖى ٔ،ؼاي عٍ الٍححه٘ وَ ِؾا ا٫كتِشحف   اؾٕاب  

اؼ طو٘ الٌرحألٛ لٗحً الٍححه٘ ألحعحػتّي وع ٔ،ؼ لـٖى   عؽ ألشثت ٌشي   ،
 لـٖى ك٦ي وَ :

 : عىـٔ ألَ الشحَ . ا٧ٔه
 . (1): عىحؿٚ ألَ الٕلٗؼالثحٌ٘ 

ٔفٔػتّي لـٖى ألّؼاٖح عٍ الٍححه٘ ٔال فحؿلٛ ٔذحهٗٛ الٍححه٘  ٔلؼ 
أه##تّـ عى##ـٔ أل##َ الش##حَ ٗ ؼ##ـٖض الٍححه##٘ ٔامس##ْ أً##رىٛ أل##َ أظ##ـ 

ً عمٜ الٌرحألٛ الؾَٖ ٗ جٕاؿٓ   ٔالٍححه٘ لاك ٖفمق عمٜ  (560-630)
ومٕك اؿ وٛ   كىح ٖفمق كلـٝ عمٜ ومٕك الف#ـن   ٔلٌٗ#ـ عم#ٜ وم#ٕك     

 .(2)الـًٔ   ٔوشٍٜ أًرىٛ ألحلشـألٗٛ : عفٗٛ 
ٔوَ وشحقا  الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أوـٓ ٧ًرحألْ أل#حهلحـٚ  

 ه .عٍ اؿ وٛ   ٔعمىْ ألأُ الٍححه٘ ذحكي عحػ
لاؼ كحٌت لـٖى ؼلَ كحط ٛ إمٕك   ٔت٠ّٗٛ إاؼوح  لمًٕٕه علّٗي   
ٔوٍّح تاؼٖي اهلؼاٖح وَ اـٗن ٔا٧ػً ٔغريِ#ح   ٔكحٌ#ت ل#ـٖى وشـٔ،#ٛ ٗ     
ا٧وٌحؿ ألأٌّي كؼٌٛ ال ٗت الؾٙ وخ علْٗ الشـب   ٔهتىشُٕ ،ْٗ كن عحً   

،#٦ ٖتش#ـض هل#ح    ٔأٌّي أِن ػحؿٚ تلري لٕا،مّي ٗ الرباؿٙ ٔالٌ#رحؿٝ    
 اللـا  ٔلفحا الفـ  وع كثـتّي .
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ٔآل#ْ  عَ أً كمىٛ ألٍت أأل٘ أوٗٛ ألَ إغريٚ فٔد ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    )
ٔكمي لحلت: ٕح ٌقلٍح ألأؿض اؿ وٛ جحٔؿٌح طري جحؿ الٍححه#٘  آوٍ#ح عم#ٜ    

 .ػٍٍٖح  ٔع ؼٌح اا ٥ ٤ٌؽٝ  ٥ٔ ٌلىع ه٠ٗح ٌكـِْ
،مىح ألمغ ؽلك لـٖوح اٟتىـٔا ألٍّٗي  أُ ٖ شثٕا علٍٗح ؿجمٌ جمؼَٖ  ٔأُ  

ّٖؼٔا عٍ الٍححه٘ ِؼاٖح ٖح ٖٮلتفـف وَ وتحا وكٛ  ٔكحُ أعحك وح ٖأتْٗ 
 . وٍّح ا٧ػً

  ٔمل ٖرتكٕا وَ ألفحؿلتْ ألفـٖاح ع٥ أِؼٔا ِؼٖٛ  ،حىشٕا لْ أػوح كثريا 
 . لْ ِؼٖٛ

فـٖق ِؼٖتْ ل ن أُ تكمىٕا الٍححه٘   ي ٔلحلٕا هلىح: اػ،شٕا عٍ كن أل 
 لؼوٕا عٍ الٍححه٘ ِؼاٖحٓ   ي كمٕٓ أُ ٖلمىّي علٗكىح ل ن أُ ٖكمىّي.

: ،ظـجٍح ذتٜ لؼوٍح عمْٗ  ٔم#َ عٍ#ؼٓ غ#ري ػاؿ  عٍ#ؼ     أً كمىٛ  لحلت
 .(1) (طري جحؿ

ز أٖٕاٞ الٍححه٘ لفحٟفٛ وَ الٌرحألٛ ٗ فّٔآَٗاكٍِِّٕٔن ٖوىن لٕلْ تشحٍ ش

اؾٕاب ٌشي   ل ٗحُ تشؼػ ٌشىٛ ا٫ٖٕاٞ وَ عٍؼ اا ٔأٌّح ٥ تٍرٌـ اؿ وٛ   

َٚٔا فّٔإِّٔٗه٣ِّٔمّٔ ًَأَّٖٗآٍُِ أل مؼٚ كًٌٕٛ   لحه تشحٍ ش ِّ أِّٔزُض اهوَِّٕ َٗاِضعَّٗٞ فّٔتَُٔاِجُسٗا ِف ٍِ َتلّٕ أّٔهّٔ

ِِ ًَِصرّيا ٍََُِّٔ ََٗضا١َ  .(2) زَج

 إٌسجخ ثني اإلسزضؼبف واٌزٌخ 
ٔؿػ  آٖٛ ال رث ألٌٗغٛ ا٫ط٦  ٗ قن اكتِ#شحف ال#ٍيب ً#مٜ اا    
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ألأٌّح ا٧ؿض كمّح   ل ٗحُ أُ ِحـتْ عٍ إؼٍٖٛ مل 
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َٗهّٔقّٔذِد  تـ،ع عٍْ ٔأًرحألْ ا٫كتِشحف لؾا لحه تشحٍ غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ ش

َََُْصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘  .(1) زا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

تـٝ وح ِ٘ الٍل ٛ ألٌ الؾلٛ اليت تؾكـِح ا٩ٖ#ٛ أع#٦ٓ   ٔا٫كتِ#شحف    
 الؾٙ تؾكـٓ آٖٛ ال رث   ،ْٗ ٔجٕٓ :

: ٌل ٛ التلحٔٙ ٔاُ ا٫كتِ#شحف ال#ٕاؿػ ٗ ك#ٕؿٚ ا٧ٌف#حه ِ#ٕ       ا٧ٔه
 ٌفلْ الؾلٛ اليت ٔؿػ  ٗ كٕؿٚ آه عىـاُ .

ىًٕ ٔاـٌَٕ وَ ٔجْ   ،ٍّحك وحػٚ ل٬لتاحٞ ٔأطـٝ : ٌل ٛ الشالثحٌ٘ 
 ل٬،رتا  ألٌ ا٫كتِشحف ٔالؾلٛ .

 : ٌل ٛ الشىًٕ ٔاـٌَٕ إفمق ِٕٔ عمٜ هش تٌ :الثحلث 
 : ا٫كتِشحف أعي وَ الؾلٛ .ا٧ٍٔ 
 : الؾلٛ أعي وَ ا٫كتِشحف .الثحٌٗٛ 
 : ٌل ٛ الت حَٖ ٔا٫طت٦ف ألٍّٗىح .الـاألع 

ٖح عؽا اجتىشح ا،رتلح ٔعؽا ا،رتلح عجتىشح   و#ع تشم#ق لف#غ     ٔإظتحؿ أٌّىح

ز ألؾا  ٔذحه إلمىٌ   ،ّي ُشفحٞ لمٗمٕ الشؼػ   لٗم وشّي أكمرٛ أِّٔذهَّّ٘ٞش

ٔعؼٚ كثريٚ ألٍٗىح ا٫كتِشحف ٌٕا وفحعمٛ   ،ٍّحك وَ ٖلتِ#شم إل#مىٌ   
 ٖٔلشٜ ٗ ا٫ُـاؿ ألّي ٔقحؿألتّي   ٔتؼه الٕلحٟع عمٜ كش٘ كفحؿ ل#ـٖى 

٫أل###حػٚ ال###ٍيب ً###مٜ اا عمٗ###ْ ٔآل###ْ ٔك###مي ٔأً###رحألْ عأل###حػٚ ْحعٗ###ٛ     
 ٔأكت٠ٌحهلي وَ ا٧ؿض .

ِٔ٘ الغحٖٛ وَ ِحٕوّي إتكـؿ ٗ وشحؿك ا٫ك٦ً ا٧ٍٔ   ِٔن و#َ  
الوٕاِؼ عمٜ اكتِشحف إلمىٌ اكتغح تّي ًٖٕ أل#ؼؿ   كى#ح ٔؿػ ٗ لٕل#ْ    
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َْ َزبَّلّٕذذٍِ  تش##حٍ ش ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلّٔذذِٞ      ِإِذ َتِطذذَتِػُٚث٘ ًٌُِذذدُّكٍِّٕ ِبذذأّٔهٍّٖف ًِذذ َْاَب هّٔلّٕذذٍِ أُّّْٔذذٛ  فّٔاِضذذَت

 . (1) زًُِسِدِفنَي

اؾٕاب ٌشي ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ أُ إلتِشفٌ ٗ اا ٖل#تحٗك هل#ي اا   
 عٍؼ ٔلٕعّي ٗ الوؼٚ ٔالِٗق ٗ ك ٗن اا .

َٖ ز ٔ#م و#ـا  ٗ الا#ـآُ ا ٍ#تٌ وٍّ#ح ٗ ال#ؾ      اِضُتِطذِعفّٕ٘ا ٔٔؿػ لفغ ش

ِّ     كفـٔا ٔكٕٞ ع#حل تّي ٖ#ًٕ الاٗحو#ٛ   ل#حه تش#حٍ ش      َّ كّٔفّٔذُسٗا هّٔذ َٗقّٔذاَي اهَّذِرٙ

   َْ ًَِ٘قّٕ٘فّٕذ٘  َْ َّذاهٌُِ٘ َّ ََٙدِِٕٙ َٗهِّٔ٘ َتَس٠ ِإِذ اه ِْ َٗالّٔ ِباهَِّرٜ بَِٚ َّ بََِٔرا اهّٖقِّٕسآ ُُؤًِِ

َّ اِضَتلَّٖبُسٗا هِّٔ٘الّٔ أُُِّٔتٍِ عَِِِد َزبٍِِّْٔ َِٙسِجُع َبِعطٍُُِٔ ِإهّٟٔ َبِعٍض اهّٖقَِّٔ٘ي َٙقُّٕ٘ي اهَّ َّ اِضُتِطِعفّٕ٘ا ِهوَِّرٙ ِرٙ

ًِِِنَي  ِّ  *هّٔلَِّّٕا ًُِؤ ُّ َصَددَُِاكٍِّٕ َع َّ اِضُتِطِعفّٕ٘ا أَُِّٔح َّ اِضَتلَّٖبُسٗا ِهوَِّرٙ قّٔاَي اهَِّرٙ

ِْسًِِنَي  َّ اِضُتِطِعفّٕ٘ *اهَُّٖٔد٠ َبِعَد ِإِذ َجا١َكٍِّٕ َبِى كُِّٕتٍِ ًُ َّ اِضَتلَّٖبُسٗا َٗقّٔاَي اهَِّرٙ ا ِهوَِّرٙ

َِْعَى هُّٕٔ أَُّٔداّدا َٗأَّٔضسُّٗا اهََِّدا ِْ َُلّٖفَّٕس ِباهوَِّٕ ََُٗ ََُِٗا أّٔ ًَّٔٞ هٌَّّٔا َزأِّٔٗا اهَّٖعَراَب َبِى ًَلُّٖس اهوَِِّٚى َٗاهََِّٔاِز ِإِذ َتأًُُّٖس

 َْ َِْصِٗ َّ كّٔفُّٔسٗا َِٓى ُٙ َََْٗجَعوَِّٖا األّٔغّٖالَّٔي ِفٛ أّٔعَِِاِق اهَِّرٙ  . (2) زِإالَّ ًَا كّٔاُُ٘ا َٙعٌَِوّٕ٘

 –ألكل###ـ الف###حٞ  –ٔؽك###ـ  ِ###ؾٓ ا٩ٖ###ح  ك###ٕٞ عحل ###ٛ إلتِ###شفٳٌ     
ألفتس الفحٞ ٫لتاحّٟي ألحلكفـ ٔه#ّحػتّي عم#ٜ أٌفل#ّي ألمغ#ٛ      -ٔإلتِشفةٌ 

 اؿٕاؿ ٔالت٦ًٔ اليت جـ  ألٍّٗي ٗ وٕاطَ اؿلحب ا٧طـٔٙ .
وٕجْ لكن عٌلحُ عمٜ مٕ  ٔل ٗحُ أُ طفحب التكمٗم ألح٫ّحُ ٔالش حػٚ

ولتان   ٔىتمم ا٧وـ ٗ آٖٛ ال رث ،حُ إلتِشٳفٌ ِٔي كفحؿ لـٖى ٔوَ 
ٔا٥ِي ِٔحي وشّي عمٜ إؼٍٖٛ ٗ الٍحؿ   ألٍٗىح إلتِ#شفةُٕ و#َ إ#٤وٌٍ    
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هلي ا٧جـ عمٜ ا٫كتِشحف   ٔتفِن اا عقٔجن ٔمل هشمْ ولتؼّحي ألن 
 كوفْ عٍّي ٗ كٍٕا  وشؼٔػٚ .

ٔتؼه عمٜ كوفْ آٖٛ ال رث ٌفلّح   لؾا أطتتىت ألٕج#ٕب الو#كـ ا    
عق ٔجن عمٜ الٍشي   ٔلٗكُٕ ِؾا الكوم ألوحؿٚ لمىلتِشفٌ   لحه تشحٍ 

َِْعؤُّٔذٍِ      ش َِْعؤُّٔذٍِ أ٢ٌَِّّٔذّٗٞ ََُٗ َّ اِضُتِطذِعفّٕ٘ا ِفذٛ األِّٔزِض ََُٗ َّ َعؤّٟ اهَِّرٙ ٌَُُ ِْ َُُِٗسُٙد أّٔ

 ؿٓٛ اا لحٌُٕ ا٫عفحٞ ألح٧مت ٔا٧ٔ،ٜ .ٔوَ  (1) زاهَّٖ٘اِزِثنَي

ََِ٘  ِٔن ىتٍ ِؾا الاحٌُٕ ألح٤ٕوٌٍ   ِٔن ٖ#ؼه عمٗ#ْ لٕل#ْ تش#حٍ ش     اهَّٖٚذ

ٌٌَُِت َعؤِّٚلٍِّٕ ُِعٌَِِتٛ ََٗزِضُٚت هّٔلٍِّٕ اإلِضالََّٔ دِِّٙا  اؾٕاب ٥ . (2) زأّٔكٌَّٖوُّٖت هّٔلٍِّٕ دَِِٙلٍِّٕ َٗأِّٔت

 ٔا٧،ٜ   ،#حُ لم#ت عُ لٕل#ْ تش#حٍ     ٌشي ا٤ٕوٍُٕ أٍٔ وَ غريِي ألح٧مت

َْ اهصَّكّٔذذذأّٝ ش َُِٗٙؤُتذذذ٘  َْ َّ َٙتَّقّٕذذذ٘ ١ٍِٛ فَّٔطذذذأّٔكُّٖتبَُٔا ِهوَّذذذِرٙ ََٗزحٌَِِتذذذٛ َِٗضذذذَعِت كّٕذذذىَّ َغذذذ

َْ ًُِِ٘ َّ ٍُِٓ ِبآَٙاتَِِا ُِٙؤ  . (3) زَٗاهَِّرٙ

 اؾٕاب وَ أمسحٞ اا )الـَٓ   الـذٗي   أؿذي الـآٌ ( .
ن تتغو##ٜ ألـكحتّ##ح اـ٦ٟ#ق كم##ّح   ،##٦ ذ##ؼ  ،حلـٓ#ٛ ً##فٛ ا ع##ق ٔج#  

لـٓٛ اا   ٔكن كمٕ  ِٕ قتحد لـٓٛ اا   ٔوَ ً#فح  اا اؿل#ٍٜ   
أٌْ ٖفٗض عمٜ الٍحن ألأُشحف وح وتحجُٕ علْٗ وٍّح   وع ألٗحُ لحٌُٕ ِٔ#ٕ  
ٍِحك وٌحػٖق ٔأ،ـاػ وَ الـٓٛ ٥ ٍٖحهلح ع٥ أِن التإٝ  ٔوٍّح وح ٔؿػ ٗ 

هلؼاٖٛ عٍ ا٫ّحُ   ٔا٫ٌتاحه وَ ذحه ا٫كتِشحف عٍ ذحه آٖٛ ال رث وَ ا
 الٌٍـ .

                                                           

 .5كٕؿٚ الاٌٍ  (1)
 .3كٕؿٚ إحٟؼٚ  (2)
 .156كٕؿٚ ا٧عـاف  (3)
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،ىع ا٫كتِ#شحف ال#ؾٙ ك#حُ عمٗ#ْ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي           
 ٔأًرحألْ ،حُ الٌٍـ جحِٞي وَ اا عق ٔجن .

ُ اا طم#ق  : عٔك#مي  ٔآل#ْ  عَ كمىحُ لحه : لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ )
وحٟٛ ؿٓٛ ًٖٕ طمق اللىٕا  ٔا٧ؿض   ك#ن ؿٓ#ٛ وٍّ#ح ط #ح  و#ح أل#ٌ       
اللىحٞ ٔا٧ؿض   ،أِ   وٍّح ؿٓٛ عٍ ا٧ؿض   ،ّٗح ت#ـاذي اـ٦ٟ#ق     
ٔألّح تشفم الٕالؼٚ عمٜ ٔلؼِح   ٔألّح ٖوـب الفري ٔالٕذ#ٕي و#َ إ#حٞ      

 .ٔألّح تشٗى اـ٦ٟق 
اْ  ي أ،حُ#ّح عم#ٜ إ#تاٌ   ٔفاػ    ،إؽا كحُ ًٖٕ الاٗحوٛ اٌتقعّح وَ طم 

ٔؿٓيت ٔكشت كن ه٘ٞ ،لأكت ّح لم#ؾَٖ   }تلشحي ٔتلشٌ ؿٓٛ    ي لـأ 
 . (2)((1){ٖتإُ 

ُٲ اوـأٚ ػطمت عمٜ ٌيبٲ اا ػأػ عمْٗ الل٦ً   ،احلت : ؿألٲك ٔلٗن ) أ
 .ظحمل أً عحػه ٖح ٌيب اا

 #يٲ    ٙ ٥ هٕؿ ،احه ػأػ عمْٗ الل٦ً : ٔوك ٖح اوـأٚ ِٕ الشؼه الؾ 
ٌٲتك   .لحه هلح وح ل

َٲ و#َ غ#قه ٗ طـل#ٛ            لحلت : أٌح أؿوم#ٛ عٍ#ؼٙ  #٦ث ألٍ#ح  أل#ًٕ عم#ّٗ
ٓـاٞ   ٔأؿػ  أُ أؽِك عٍ الل#ٕ  ٧ألٗش#ْ ٔأألّم#غ أل#ْ أطف#حل٘  ،#إؽا أٌ#ح        
٘ٲ ٔأطؾ اــلٛ ٔالغقه   ٔؽِك ٔألاٗت ذقٍٖٛ ٥ أومك  ألفحٟـ لؼ اٌاضٲ عم

 ه٠ٗحي أألّمغ ألْ أطفحل٘ .
، ٍٗىح إـأٚ وع ػأػ عمْٗ الل٦ً ٗ الك٦ً عؽا ألحل حب ٖفـ  عمٜ ػأػ  

 ،أؽُ لْ ألحلؼطٕه   ٔعؽا ألشوـٚ وَ التححؿ كنٲ ٔاذؼ ألٗؼٓ وحٟٛ ػٍٖحؿ . 
 ،احلٕا : ٖح ٌيبٲ اا أعفّح ٕلترّاّح .

 .،احه هلي ػأػ عمْٗ الل٦ً : وح كحُ ك ك ٓمكي ِؾا إحه
                                                           

 .156كٕؿٚ ا٧عـاف  (1)
 .4/337الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
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ح ٗ وـكك ،ّحجت عمٍٗح الـٖس ٔأهـ،ٍح عمٜ الغـ  لحلٕا : ٖح ٌيبٲ اا كٍٲ
  ،إؽا ألفحٟـ ل#ؼ ألا#ٜ عمٍٗ#ح طـل#ٛ ٓ#ـاٞ   ٔ،ّٗ#ح غ#قه ،ل#ؼٲػٌح أل#ْ عٗ#ك           
إـكك ،ّحٌت عمٍٗح الـٖس   ٔاٌلؼٲ الشٗك ٌٔؾؿٌح اا أُ ٖتٌؼٲ  كنٲ ٔاذؼ 

 وٍٲح َحٟٛ ػٍٖحؿ . 
 ِٔؾا إحه ألٌ ٖؼٖك ،تٌؼٲ  ألْ عمٜ وَ أؿػ  .

أػ عمْٗ الل٦ً عٍ إـأٚ ٔلحه هلح : ؿبٲ ٖتٲحـ لكٳ ٗ ال ر#ـ  ،حلتفت ػ 
 (.ٔػشمٍْٗ ظحٕحي . ٔأعفحِح ا٧لم ػٍٖحؿ   ٔلحه : أٌفاّٗح عمٜ أطفحلكٳ

ٔمل أجؼ ِؾا اـرب ٗ وٌؼؿ وشترب   ٔلٗم لْ اكٍحػ   ٔلكَ الوٕاِؼ 

ِٚ    وع كشٛ ؿٓٛ اا توىمْ   لحه تشحٍ ش ِّ َبذ ِْ ًِذ ِّ   هّٔذُٕ ًَُعقَِّبذا ًَِٗذ ِّ َٙدَِٙذِٕ 

ِّ أًِِّٔس اهوَِّٕ  .   (1)زَخوّٖفِِٕ َِٙحفَُُّّٕٕٔ٘ ًِ

  لبٔىْ لٍخ ادلسٍّني يف ادلؼبسن
 لاؼ كحُ إلمىُٕ لمٗم٘ الشؼػ ألحلٍل ٛ ؾٕٗي إوـكٌ ٗ كن وَ :

 :  وشـكٛ ألؼؿ . ا٧ٍٔ
 : وشـكٛ أذؼ .الثحٌٗٛ 
 : وشـكٛ اـٍؼ  .الثحلثٛ 

ِٔ٘ آطـ غقٔا  إوـكٌ عمٜ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن   : وشـكٛ ذٌٍ الـاألشٛ 
 ٔٔلشت ألشؼ ،تس وكٛ   ٔٗ هّـ هٕاه وَ اللٍٛ الثحوٍٛ لمّحـٚ .

ٔإت حػؿأُ الامٗن ٥ ّٖحي عمٜ الكثري ٗ الشؼٚ ٔالشؼػ   ٔتلىٜ وشـكٛ 
ذٌٍ أذٗحٌحي غ#قٔٚ ِ#ٕافُ ٔ اٗ#م   ألاٌ#ؼ أُ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ         

عِح ِي الؾَٖ غقٔا ٔألؼأٔا الات#حه   ،ح#أٚ ٔو حغت#ٛ    ٔكمي ِٕ الؾٙ غقاِي 
لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   عؽ كحُ عؼػ إلمىٌ ،ّٗح ا إل 

 عوـ الفحي  ٔكحُ عؼػ إوـكٌ عوـَٖ الفحي .
                                                           

 .11كٕؿٚ الـعؼ  (1)
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ٔمل ٖاٌؼ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي لت#حهلي   ٔلك#ٍّي تٍ#حجٕا       
 مي ٔأًرحألْ ٔا٫جّحف عمّٗي .ألغقٔ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك

وك#ٛ وو#ت أه#ـاف     -ٔك#مي  ٔآل#ْ  ٕح ،تس ؿكٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ   )
هفإا أُ ٖغ#قِٔي ؿك#ٕه اا ً#مٜ    إِافُ  ٔ اٗم ألشِّح عٍ ألشض  ٔ

 .ٔكمي ٔآلْ اا عمْٗ 
ٔلحلٕا: لؼ ،ـغ لٍح ،٦ ٌحِٗٛ لْ ػٌٍٔح  ٔالـأٙ أُ ٌغقٔٓ  ،روؼٔا ٔألغٕا 

قىؼا ٥لٜ لٕوح ٥ ولٍُٕ الاتحه ،حْشٕا أوـكي  ،لرئا ٔلحلٕا: ٔاا عُ 
ٗ الٍحن ٔكرئا علْٗ ل ن أُ ٖلري علٗكي  ،حْشت ِٕافُ أوـِح  ْٔشّح 

ٔأك#مي ألش#ؼ    -وحلك ألَ عٕف ألَ كشؼ ألَ ؿألٗش#ٛ الٌٍ#ـٙ ألحلٌ#حػ إّىم#ٛ     
 . األَ  ٦ ٌ كٍٛ -ًٖٕ ذٌٍ  -ؽلك  ِٕٔ 

ٌٌـ ٔجوي كمّح  ٔكشؼ ألَ ألكـ  ،حجتىع علْٗ وع ِٕافُ  اٗم كمّح ٔ 
 ٌٔحن وَ ألإل ٦ِه  ِٔي لمٗن.

أٙ  -لحه قىؼ ألَ عىـ: ٥ ٖ مغُٕ وحٟٛ  ٔمل ٖوّؼِح وَ لٗم ع#٦ُٗ  
ع٥ ٥٤ِٞ  ٔمل وِـِح وَ ِٕافُ كشك ٥ٔ ك٦ب  ووٜ  -ألحلشٌ إّىمٛ 

،ّٗح األَ أأل٘ ألـاٞ ،ٍّحِح عَ اؿِٕؿ ٔلحه: ٔاا لٕ ٌ#حٔأٔا قى#ؼا و#َ أل#ٌ     
 . (1) (وـ  ٔإغـب لعّـ عمّٗي.إ

ٔكحُ الاحٟؼ الشحً ؾٗى إوـكٌ وحلك ألَ عٕف وَ ألإل ٌٌـ ٔعىـٓ  
آٌؾاك  ٦ #ٌ ك#ٍٛ   ٔلحٟ#ؼ  اٗ#م ٗ وشـك#ٛ ذ#ٌٍ كٍحٌ#ٛ أل#َ ع #ؼ ٖ#ح لٗ#ن              

 ٔك٦ِىح اكمىح ،ٗىح ألشؼ .

ٍّ ِإِذ   ،حُ لمت لؼ ٔؿػ لٕل#ْ تش#حٍ غٌ#َٕ وشـك#ٛ ذ#ٌٍ ش      ََِ٘ حَُِذِٚ ََٗٙذ

ٔاؾٕاب عٌّح كثـٚ ألحلؾا  ٔألحلاٗحن عٍ أعؼاػ إلمىٌ  (2) زََْبِتلٍِّٕ كِّٔثَسُتلٍِّٕأِّٔع

                                                           

 .5/310ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
 .25كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
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ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٔأذؼ   ٔلٗم ٗ واحألن عؼػ جٗى إوـكٌ عوـَٖ ألفحي وَ 
ِٕافُ ٔ اٗم   ٔجوي كمّح   ٔكشؼ ألَ ألكـ   ٔلًٕ وَ ذِـ   ٔوَ ألإل 

 ٦ِه  ٖٔـأكّي وحلك ألَ عٕف . 
ٌ لمات#حه ألحلـج#حه ٔالل#٦ض ٔالكى#حَٟ ٔاـف#         وع اكتشؼاػ إوـك

 ٔأٔاُ إ حغتٛ عٍؼ طمٕا الفحـ وَ جٍ ح  الٕاػٙ ُؼ إلمىٌ .
ٔ٭اػٴ  )ٔعَ ٍَ اٌٯر٭ؼ٭ؿٯٌ٭ح ،ٳ٘  ٗٯ ٍ٭ ٙ٭ ذٮ ٔ٭اػٳ ٍ٭ح  ْٳ   لةحه٭ لةىٲح اكٯت٭ْا ٭ْم َِ ع٭ ٯؼٳ الّم ـِ ألٯ ج٭حألٳ

ٕ٭ف٭ ذ٭ُفٕطٴ عٌٲى٭ح ٌ٭ ٛة أةجٯ ّ٭حو٭ ٛٳ تٳ ٖ٭ ٔٯػٳ َٯ أة ْٳ اٌٯرٳؼ٭اٰؿا وٳ  .ٍٯر٭ؼٳؿٮ ،ٳٗ
ٍ٭ح   ٕ٭اػٳٙ   ،ةكةى٭ٍٮٕا لة ًٮ لةؼٯ ك٭ ٭ُإٌ٭ح علةٜ اْل ٕٯ ُ٭ اْلاة ٔ٭كةح ٌٲ ٯِس  ٛٳ ال ٖ٭ ٔ٭،ٳ٘ ع٭ى٭ح لةحه٭ 

ٍ٭#ح   ْٳ و٭ح ؿ٭اع٭ ٕ٭اةلّم ٔ٭أةع٭ؼٲٔا   ،ة ٗٲ٠ٮٕا  ّ٭ ٔ٭ت٭ ٔ٭لةؼٯ أةجٯى٭شٮٕا  ْٳ  ٖٳاٳ ِ٭ح ٔ٭و٭ ْٳ  ٟٳ ٍ٭ح ٔ٭أةذٯ ْٳ  ،ٳ٘ هٳش٭حألٳ
ٍٯر٭ َٮ وٮ ـ٭ الٍٲحنٮ ٔ٭ٌ٭رٯ ٔ٭اٌٯو٭ى٭ ٔ٭اذٳؼٴ  ٚة ؿ٭جٮٍن  ٍ٭ح ه٭ؼٲ ٗٯ ُ٭ عّلح اْلكةت٭حٟٳكٮ لةؼٯ ه٭ؼٲٔا ع٭مة ّفٕ

ْٳ        ٗٯ# ْٮ ع٭مة ً٭#ّمٜ الّم# ْٳ  ٔ٭اٌٯر٭#حف٭ ؿ٭كٮ#ٕهٮ الّم# ِٕٙ أةذ٭ؼٱ ع٭مةٜ أةذ٭ؼٴ  ٖ٭ْم ٌ٭ لةح  ٔآل#ْ  ؿ٭اجٳشٳ
ّ٭ح الٍٲحنٮ ؟ ٖٲ َ٭ أة ٖٯ ٌِ  ٮيٲ لةحه٭ أة ٗ٭ىٳ  ٔ٭ك٭ّمي٭ ؽ٭ا ٭ اْل

ْٳ .ِ٭ُمىٲٕا   َٮ ع٭ ٯؼٳ الّم ْٳ أةٌ٭ح وٮر٭ىٲؼٮ ألٯ ٘ٲ أةٌ٭ح ؿ٭كٮٕهٮ الّم  علة
ْٮ لة#ؼٯ    ّ٭ح ع٭مةٜ أل٭شٯٍض ،ةحٌٯفةمةق٭ الٍٲحنٮ عّلح أةٌٲ ِٮ ٞ٭ ذ٭ى٭مةتٯ اْلِإألٳنٮ أل٭شٯ ٘ٯ لةحه٭ ،ةمةح ه٭

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٘٭ و٭ع٭ ؿ٭كٮِٕه الّم َ٭ ٔآلْ أل٭اٳ ـِٖ ّ٭حجٳ َٯ اْلىٮ ـٱ وٳ ٌ٭حِؿ ٔ٭ك٭ّمي٭ ٌ٭فة ٌٯ ٔ٭اْلأة
ْٳ . ٗٯتٳ ِٯِن أل٭  ٔ٭أة

َ٭  ٭ ٭تٮٕا  اّلؾٳٖ
َٮ     ٘ٲ ألٯ# ْٳ ع٭مٳ# ٗٯتٳ# ِٯِن أل٭ َٯ أة ٔ٭وٳ ـٮ  ٔ٭عٮى٭ ـٍ  َ٭ أةألٮٕ أل٭ْك ـِٖ ّ٭حجٳ َٯ اْلىٮ ْٮ وٳ َٯ  ٭ ٭ت٭ و٭ش٭ ٔ٭،ٳٗى٭
ْٮ            ٍٮ# ٔ٭األٯ َٮ اْلر٭#حِؿثٳ  ُ٭ ألٯ# ٗ٭ح ٔ٭أةألٮ#ٕ كٮ#ْف َٮ ع٭ ٯ#ؼٳ اْلىٮّفمٳ#كٳ    ٔ٭اْلش٭ ٲ#حنٮ ألٯ# أةألٳ٘ طةحلٳ#كٴ 

َٮ اْلر٭حِؿثٳ   ُٛ ألٯ ٔ٭ؿ٭ألٳٗش٭ َٮ اْلش٭ ٲحِن  ِٯنٮ ألٯ ٗٯؼٴ    ٔ٭اْلفة َٮ عٮ ٭ َٮ ألٯ ٖٯى٭ ٔ٭أة ٖٯؼٴ  َٮ ف٭ ُٛ ألٯ ٔ٭ُأك٭حو٭
ٕٯو٭٠ٳؾٴ .  ٖ٭  ُلتٳن٭ 

ٔ٭اكٯ#يٮ أةألٳ#٘          ـٱ  َِ اْلر٭#حِؿثٳ ج٭شٯفة# ُ٭ ألٯ# ٗ٭ح َِ أةألٳ#٘ كٮ#ْف ًٍ : اكٯيٮ األٯ# ِٳو٭ح َٮ  لةحه٭ األٯ
ٖ٭شٮ#ؼٲ ا   ٔ٭لة#ح  َ٭ اْلش٭ ٲحِن    ِّيٯ ُلث٭ي٭ ألٯ ٖ٭شٮؼٲ ،ٳٗ ٔ٭أل٭شٯضٮ الٍٲحِن   ُٚ ُ٭ اْلىٮغٳري٭ ٗ٭ح َ٭ أةألٳ#٘   كٮْف ألٯ#

ُ٭ .  ٗ٭ح  كٮْف
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 َِ ـٲذٯى٭ َٯ ع٭ ٯؼٳ ال ٚة   ع٭ َِ لةت٭حػ٭ ـ٭ ألٯ َٮ عٮى٭ ًٳيٮ ألٯ ٔ٭ذ٭ؼٲ ٭ٍٳ٘ ع٭ح َٮ عكٯر٭ح ٭ :  لةحه٭ األٯ
ْٮ  ُ٭ ع٭مةٜ ج٭ى٭ٍن لة ٕ٭اِف ِ٭ َٯ  ٔ٭ؿ٭جٮنٱ وٳ ْٳ   لةحه٭  َِ ع٭ ٯؼٳ الّم ـِ ألٯ ْٳ ج٭حألٳ َٯ أةألٳٗ ـٍ   ع٭ َِ ج٭حألٳ ألٯ

ٕٯػ٭ ٌٛ ك٭ ٖ٭ ٓٳ ؿ٭ا ـٮ ألٳٗ٭ؼٳ ْٮ أةذٯى٭ ُٮ ط٭ْمفة ٕ٭اِف ِ٭ ٔ٭ ُ٭    ٕ٭اِف ِ٭ ً٭  ٍِٕٖن أةو٭ح ْٮ طة ٞٮ ،ٳ٘ ؿ٭ْأِن ؿٮوٯٍس لة ا
ٓٮ . ٓٮ ،ةأةتٯ ٭شٮٕ ٞ٭ ٔ٭ؿ٭ا َٯ  ْٮ لٳى٭ ْٮ الٍٲحنٮ ؿ٭،ةع٭ ؿٮوٯر٭ ٔ٭ِعؽ٭ا ،ةحت٭ ْٳ  ـٮوٯرٳ َ٭ ألٳ  .(1) (عؽ٭ا أةػٯؿ٭كة طةش٭

طحل#ك ٔؿج#ن    ٘ألَ أأل ٘، ٍٗىح ِٕ كؾلك عؽ إِٔٝ علْٗ عمٔلحه جحألـ )
حؾى#ن ،ٕل#ع عم#ٜ    ألوَ طمف#ْ ،ِٗ#ـب    ٘عم ٘ؿ ٖـٖؼاٌْ لحه ،ٗأتوَ ا٥ٌٌح
ك ا٥ٌٌحؿٙ عمٜ الـجن ،ِـألْ ُـألٛ أطَ لؼوْ ألٌٍم ك#حلْ   عحقٓ ٔٔ

،حلشم عَ ؿذمْ لحه ٔاجتمؼ الٍحن ،ٕاا وح ؿجش#ت ؿاجش#ٛ الٍ#حن و#َ     
ٔآلْ ِقّتّي ذتٜ ٔجؼٔا ا٥كحؿٝ وكتفٌ عٍؼ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .(2) (ٔكمي
كحٌت وشـكٛ ذٌٍ ػ،حعٗٛ قِٛ   ِٔقً اا إوـكٌ هـ ِقّ#ٛ    لاؼ 

 (3) زَٗهّٔقّٔذِد ََُصذَسكٍُّٕ اهوَّذُٕ ِبَبذِدٍز َٗأُِّٔذُتٍِ أِّٔذهَّذّ٘ٞ      ِٔن ٌٖؼ  عمّٗح وح ٔؿػ ٗ وشـكٛ أل#ؼؿ ش 

 ٖٔكُٕ تاؼٖـ ا٩ٖٛ : ٔلاؼ ٌٌـكي اا عٌٍ ( .
ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ    اؾٕاب ٌشي   عؽ أٌقه اا ا٦ٕٟكٛ ًٖٕ ذٌٍ لٌٍ#ـٚ  

َّ كِّٔثريٍَٝ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   لحه تشحٍ ش ًََ٘اِط هّٔقِّٔد ََُصَسكٍِّٕ اهوَُّٕ ِفٛ 

ٍِ األِّٔزُض بٌَِا َزُحَبِت ِّ عَِِلٍِّٕ غ٣َِّٚا ََٗضاقّٔتِ َعؤِّٚلّٕ ٍِ ُتِػ ٍِ كِّٔثَسُتلٍِّٕ فّٔؤّ ََْبِتلّٕ ٍّ ِإِذ أِّٔع َِِٚ ََِ٘ ُح  ُثٍَّ ََٗٙ

َّ َٗهَُِّٚتٍِ ًُِدِب ًِِِنَي َٗأَُّٔصَي جُُِّ٘دا هٍِّٔ  *ِسٙ َِٚتَُٕ َعؤّٟ َزُض٘هِِٕ ََٗعؤّٟ اهٌُِّٖؤ ُثٍَّ أَُّٔصَي اهوَُّٕ َضِل

َّ َّ كّٔفُّٔسٗا ََٗذِهمّٔ َجَصا١ُ اهّٖلّٔاِفِسٙ  .(4) زَتَسَِٗٓا ََٗعرََّب اهَِّرٙ

                                                           

 .4/212الـٔض ا٧ٌم  (1)
 .2/216عُٕٗ ا٧ ـ  (2)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
 .26-25كٕؿٚ التٕألٛ  (4)
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َْٔمل ٖـػ لفغ ش ز ألحلـ،ع ع٥ ٗ آٖٛ ال رث   ٔٔؿػ ألٌ#ٗغٛ  ًُِطَتِطَعفّٕ٘

 اؾـ أؿألع وـا  .الٌٍك ٔ

  لبٔىْ اذلجشح طشَك إٌظش

َّ اِضُتِطذذِعفّٕ٘ا  ِ##ن ٖو##ىن لٕل##ْ تش##حٍ ش  َّ َعؤّذذٟ اهَّذذِرٙ ِْ ٌَُُذذ َُُِٗسٙذذُد أّٔ

ٍِ اهَّٖ٘اِزِثنَي َِْعؤُّٔ َِْعؤٍُِّٔ أ٢ٌَِّّّٔٗٞ ََُٗ ََُٗ ِحـٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  (1) زِفٛ األِّٔزضِ 

 ٔكمي ٔأًرحألْ .
اا ٔوَ وٌحػٖق آٖٛ ال رث اليت تتِىَ  اؾٕاب ٌشي   ِٕٔ وَ ،ِن

َٲ ٔعذلحُ ٔعٌشحً اا عق ٔجن عمٜ إلمىٌ   ٌٔام#ّي و#َ    ا٫ط حؿ عَ و
 وٍحفه ا٫كتِشحف عٍ واحوح  إٍشٛ .

،ف٘ لٗمٛ اهلحـٚ أؿاػ  (2) زفّٔآَٗاكٍِّٕ َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖعؽ لحه تشحٍ ٗ آٖٛ ال رث ش

عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔمل ٖشمىٕا أُ اا عق ٔجن  إوـكُٕ لتن الٍيب ًمٜ اا
لؼ ١ِٗ لْ وٕطٍحي أل#ؼ٦ٖي ٖك#ُٕ و#قاؿاي عٍ ٖ#ًٕ الاٗحو#ٛ   تو#تح  علٗ#ْ لم#ٕب         
ا٤ٕوٌٍ   ٖٔفؼ علْٗ ا٦ٌٕٖ كن كٍٛ   عؽ جشن اا لْ أًرحألحي وَ ا٧ٌٌ#حؿ  

ز ٔٔؿػ  ا٩ٖ##ٛ ألٌ##ٗغٛ اؾى##ع فّٔذذآَٗاكٍِّٕألحٌتع##حؿ لؼٔو##ْ   ِٔ##ٕ و##َ وش##حٌ٘ ش 

 ز ل ٗحُ تغو٘ ٌشىٛ اهلحـٚ ٔا٫ٖٕاٞ لكن وَ :اكٍِّٕفّٔآَٗش

 : الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي . ا٧ٔه
 : إّحجـُٔ . الثحٌ٘

 : عٕاٟن إّحجـَٖ . الثحلث
 : ا٧ٌٌحؿ . الـاألع

                                                           

 .5كٕؿٚ الاٌٍ  (1)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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لاؼ جشن اا عق ٔجن إؼٍٖٛ وأٔٝ ٔذٌ#ٍحي وتى#ُٕ أل#ْ و#َ الكف#حؿ        

أُ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي   ز عمٜ فّٔآَٗاكٍِّٕٖٔؼه لٕلْ تشحٍ ش

ٔأًرحألْ هتٍ ُٕ الاتحه   ٥ٔ ٖـغ ُٕ ألح٫غتٗحه ٔطٕض إشحؿك   ٔتتحمٜ 
ذاٗاٛ أٌْ لٕ مل ّٖحي عمّٗي إوـكُٕ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٔأذؼ ٔاـٍؼ  مل تاع 

 وشـكٛ ألٍّٗي ٔألٌ إلمىٌ .
ً#مٜ اا   ٔعٍؼوح جّق ؿ٣كحٞ الكفـ وَ لـٖى اؾٗ#ٕي حملحؿأل#ٛ ال#ٍيب   

عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   تفِن اا عق ٔجن ٔأٖؼٲ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
ٔآلْ ٔكمي   ٔلٗم وَ ذٌـ ٧ك حب ٔك ن ٌٌـ اا عق ٔجن لمٍيب ًمٜ 

 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .
٥ٔ ٍٖرٌـ ِؾا الٌٍـ ألٍقٔه ا٦ٕٟكٛ   ،أك حب الٌٍـ لمٍيب ًمٜ اا  

ألْ ذحُـٚ ل ن إشـكٛ ٔأ ٍحِح ٔألشؼِح   وٍّ#ح لٕل#ْ   عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرح

َّ اهوََّٕ زًََٟتشحٍ ش ًََِٚت َٗهِّٔل ًََِٚت ِإِذ َز  .(1) زًََٗا َز

ٔلاؼ أؿاػ اا عق ٔجن أُ ٖلٕػ الل٦ً ؿألٕا ا٧ؿض إارتُ ألحلشى#ن  
ألأذكحً الوـاٟع اللىحٖٔٛ   ،ّٕ ك رحٌْ ٥ ٖـُٜ أُ تش ؼ ا٧ًٍحً ٔا٧ٔ حُ 

ػٌْٔ   ٔعٍؼ ال ٗت اؿـاً طحًٛ الؾٙ ٖفؼ لْ الٍحن عمٜ و#ؼاؿ  ٔاؿححؿٚ 
أٖحً اللٍٛ   ٔتتٕا،ؼ الا حٟن ٗ أٖحً اؿخ   لحه تشحٍ ٗ طفحب عٍ عألـاِٗي 

ِّ كّٕذىّْ فّٔذجٍّ          ش ِْ ِفٛ اهَِّاِع ِباهَّٖحجّْ َٙذأُّٖت٘نّٔ ِزَجذاالّٗ ََٗعؤّذٟ كّٕذىّْ َضذاًٍِس َٙذأِّٖتنَي ًِذ َٗأّٔذّْ

 .(2)زعٌٍَِٚق

                                                           

 .17كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .27كٕؿٚ اؿخ  (2)
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عحً ٔهحون لك#ن أجٗ#حه إل#مىٌ   ٔلك#َ      (1) زأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسَِِٖٗٔاـفحبش

وُٕٕعْ طحَ   ِٕٔ ٌٌـ اا عق ٔجن لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ   
ٔكمي ٔعٌقاه ا٦ٕٟكٛ لٌٍـتْ عمٜ كفحؿ لـٖى   ٔؽكـ أُ ا٦ٕٟكٛ مل ٖاحتمٕا 

 ع٥ ٗ وشـكٛ ألؼؿ .
ؿك ا٫ك٦ً   ٖٔ#ؼه لٕل#ْ تش#حٍ    ٔإظتحؿ أٌّي لحتمٕا ٗ غريِح وَ وشح 

عم#ٜ أُ إ#ؼػ ٖاحت#ن أِٖ#حي      (2) زَٗأُّٔذَصَي جُُِذّ٘دا هّٔذٍِ َتَسَِٗٓذا    غٌَٕ وشـكٛ ذٌٍ ش

 لٌفٛ اؾٍٕػ .
 ٔت ٌ ا٩ٖٛ ولألتٌ :

 : تفِن اا ألأكثحؿ عؼػ إلمىٌ ألشؼ أُ كحٌٕا لم٦ٗي . ا٧ٍٔ
عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي : تأٖٗ##ؼ اا ع##ق ٔج##ن لم##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا  الثحٌٗ##ٛ 

ٔأًرحألْ ألٌٍـٓ   ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ أُ الكث#ـٚ ٥ تٍف#ع ٗ ال#ؼ،حا   كى#ح ٗ     

ِّ عَِِلٍِّٕ غ٣َِّٚالٕلْ تشحٍ ش ََْبِتلٍِّٕ كِّٔثَسُتلٍِّٕ فّٔؤٍِّ ُتِػ ٍّ ِإِذ أِّٔع َِِٚ ََِ٘ ُح عِح إ#ؼاؿ   (3) زََٗٙ

 عمٜ التإٝ ٔالٌرب   ٔالتٍقٓ عَ التشؼٙ ٔالعمي .         

  ػًٍ أْ ادلششوني هُ اٌزضاحثشاهني
ٔألشؼ تغٗري الٍعحً جحٞ ٕاحألمٛ إـجع الوٗس ًححل الفحٟ٘  2003ٗ كٍٛ  

–ألـٖفحٌٗح –ٗ وكت ٛ ٗ الٍحم ا٧هـف وـاكمُٕ وَ ػٔه عؼٚ وٍّح أوـٖكح 

 الربافٖن . -اكرتالٗح –أٖفحلٗح –،ـٌلح 
ٔج##حٞ ألشِ##ّي ألش##ؼِح   ٔل##ؼ ٌو##ـ ع##ؼػ و##َ الٌ##رم تم##ك إا##ح٥     
ٔالماحٞا    ٔؽكـ مسحذٛ إـج#ع ل شِ#ّي أُ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ       
ٔكمي كحُ ٗ ذحه ػ،حا ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٔأذؼ ٔاـٍ#ؼ  ٗ ل#ـاٞٚ ول#ترؼ ٛ    

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .26كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
 .25كٕؿٚ التٕألٛ  (3)
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لمٕلحٟع أٖحً الٍ ٕٚ   ٔأُ وح ٖتٕاتـ ٗ كتك اللريٚ ٔالتأؿٖع أُ الٍيب ً#مٜ  
 ( غقٔٚ أٔ مِٕح ٥ أًن لْ . 26 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي غقا )اا

 ي ألٌ الت حَٖ ٗ الشؼٚ ٔالشؼػ ألٌ إوـكٌ ٔإلمىٌ ٔٗ الا#ـب و#َ   
 إؼٍٖٛ ٗ تمك إشحؿك وَ جّح  :

: ٔلشت وشـكٛ ألؼؿ ٗ هّـ ؿوِحُ وَ الل#ٍٛ الثحٌٗ#ٛ لم#ّحـٚ       ا٧ٍٔ
ك#ي   ٔع#َ وك#ٛ ال#يت ط#ـد وٍّ#ح       ( 150ٔت شؼ ألؼؿ عَ إؼٍٖٛ إٍ#ٕؿٚ م#ٕ )  

 ( كي.300إوـكُٕ لماتحه )
: مل ىـد الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖٕو٠ؾ لماتحه ٗ وشـكٛ  الثحٌٗٛ

ألؼؿ   عِح كحُ طـٔجْ ل٬كتف٦ا   عؽ ط#ـد ٔل#ٗم وش#ْ ك#ٗم   لمؼ٥ل#ٛ      
عمٜ أٌْ مل ٖفمك الاتحه   ٔمل ٖلع علٗ#ْ   ٔعٍ#ؼوح ط#ـد ال#ٍيب ً#مٜ اا      

ٔآلْ ٔكمي وَ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ مل ٖكَ جٗى إوـكٌ لؼ طـد أٔ اكتشؼ  عمْٗ
ٕشـكٛ ألؼؿ   عؽ كحُ ٌفريِي ٔاكتشؼاػِي ٗ  ٦ ٛ أٖحً ،ا  لمتشحٗن طوٗٛ 
اكت٦ٗٞ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عمٜ لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ   ألٍٗىح 

 ـض هلح أذؼ .الاح،مٛ لؼ ًٔمت لـٖ حي وَ وكٛ إكـوٛ كحٕٛ مل ٖتش
ٖٯٍى    ) ـ٭ ِ٭ح  أةؿٯك٭#ن٭ علة#ٜ ُل# ُٯ لةؼٯ أةجٯق٭ؿ٭ ٔ٭ؿ٭أةٝ أة ُ٭ ألٳحْلشٳرِي  ٗ٭ح ،ةمةىٲح أةْ،مةت٭ أةألٮٕ كٮْف

ٗٯِم  ـ٢ِِ اْلاة َ٭ اوٯ ٗٯم٭ ألٯ ٛة        -لة َٯ و٭ّك# ّٮ#يٯ وٳ# ـ٭د٭ و٭ش٭ ًٯ#ر٭حبٳ اْلشٳ#رِي ط٭# ُ٭ و٭ع٭ أة  -ٔ٭كةح
ـٲجٮ ِٮيٯ ألٳحل ـٮ ٖ٭ْأوٮ ُ٭  ٗ٭ح ْٮ أةألٮٕ كٮْف ٖ٭ُإهٮ لةؼٯ ٌ٭ح٭تٯ عٳريٮُكيٯ،ةأةؿٯك٭مة ٔ٭  . ِٕا 

ٞ٭ ؽ٭لٳ#كة عٌٲى٭#ح         ٔ٭ؿ٭ا ٛة لةُك#يٯ ،ٳٗى٭#ح  ـِب٭  ،ةمة#ح ذ٭حج٭# ٖ٭ثٯ# ِٯن٭  ،ةمةح تٮحٯِقؿٮٔا أةٌٯُفل٭ُكيٯ أة
ُ٭  ٕٯ ٖ٭ْأأل٭ ٗٯك  ،ةمةح  ٕٯا ع٭مة ُٯ أةأل٭ ْٮ. ،ةِإ ِ٭ح الّم ٔ٭لةؼٯ ٌ٭حٲح ٕ٭الةُكيٯ  ٔ٭أةوٯ ـ٭جٯتٮيٯ لٳت٭ىٯٍ٭شٮٕا عٳري٭ُكيٯ  ط٭

ٌٯمة ٖٯٰو#ح        ط٭ ـ٭ ـٯب٭ عؽ٭ا أةكةمة#تٯ ٌ٭كةمة#تٯ. ،ةش٭#حلةخ٭ ُل ُٲ اْلر٭# ُ٭ ،ة#ِإ ٗ٭#ح ُ٭ اْلاٳ ـٮػٲٔ ٖ٭ ٚي  ٔ٭اذٳؼ٭ ٛي 
ٛٳ َٯ اْلحٮرٯفة َٲ وٳ ِٮ ـ٭ػٲٔ َٲ ،ة ِٮ ـٮػٲ ٍ٭ ُٮ ،ةل٭ ٗ٭ح ٔ٭لةحُلٕا: أةوٲح اْلاٳ ـٲجٮٕا٭   .(1) (ٔ٭أةأل٭تٯ ال

لٗكُٕ عؼٔاُ لـٖى ٗ وشـكٛ ألؼؿ ِٔقّتّي ،ّٗ#ح ك#  حي لتح#ـأ الا حٟ#ن     
ٔا٧عـاب عمٜ لٕا،م#ّي  ِٔ#ٕ و#َ ُ#ـٔب عأل#ت٦ٞ ال#ؾَٖ و#حؿألُٕ الٍ #ٕٚ         

                                                           

 .14كٕؿٚ الـعؼ  (1)
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َٚٔذا ِزِشقَّٕٔذا َزغّٔذّدا     ٔالتٍقٖن   ٔٗ لٕلْ تشحٍ ش َِّٗٞ ٣ًٌََُِِّّّٖٓذّٗٞ َٙأِّٖت ََٗضَسَب اهوَُّٕ ًََثالّٗ قِّٔسَّٗٙٞ كّٔاَُِت آًِ

ِّ كّٕىّْ ًِ  َْ ِِ بٌَِا كّٔاُُ٘ا َِٙصذَُِع٘ َِْ٘ ُِْ٘ع َٗاهّٖ ِِ ِبأُُِّٔعٍِ اهوَِّٕ فّٔأَّٔذاقَّٔٔا اهوَُّٕ ِهَباَع اهّٖ ٍْ فّٔلّٔفَّٔس  زًَلّٔا

 . (2)ٔؿػ عَ األَ ع حن أٌّح وكٛ (1)
: ًؼٔؿ ا٧وـ وَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي عٍ أً#رحألْ    الثحلثٛ

الاتحه   ٔكحُ ٖـجٕ أُ ٌٍٖـف  عٍؼ التاحٞ الٌفٌ ألشؼً ا٫ألتؼاٞ ألحلـو٘ أٔ
 جٗى إوـكٌ وَ غري لتحه .

ٔلؼ ٌٌس ألشض ؿجحه لـٖى ٔذمفحّٟي لٕوّي ٗ وٗؼاُ ألؼؿ ألح٫وتٍحا 
عَ الاتحه   ٔعٌتفحٞ أك حألْ   ٔكحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٖـً#ؼ   
ذـكٛ جٗى إوـكٌ   ٖٔـجٕ تـجن ِؾا الٌٍس ٗ الٕالع   ٔل#حه ً#مٜ   

ٕح ؿأٝ عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ٗ الإً عمٜ ْن أٓـ: " عُ ٔآلْ ٔكمي ) اا عمْٗ
ٖك ٗ أذؼ وَ الإً طري ،شٍ#ؼ ً#حذك ِ#ؾا اؾى#ن ا٥ٓ#ـ  عُ ٖفٗش#ٕٓ       

و#َ ً#حذك    -ٔك#حُ أل#ـألّي و#َ إو#ـكٌ      -ٖـهؼٔا  ٖح عم٘ ٌ#حػ ٓ#قٚ   
 اؾىن ا٥ٓـ ؟ 

ح ل#ًٕ  ،احه: ِٕ عت ٛ ِٕٔ ٍّٖٜ عَ الاتحه  ٖٔأوـ أل#حلـجٕا ٖٔا#ٕه: ٖ#    
 .(3) (اعٌ ِٕح الًٕٗ ألـأك٘ ٔلٕلٕا: جي عت ٛ  ٔأألٕ جّن ٖأألٜ

أو##ح غٌ##َٕ وشـك##ٛ أذ##ؼ ،ا##ؼ فذف##ت جٗ##ٕي إو##ـكٌ أؿألشىحٟ##ٛ     
ٔٔلٌ كٗمٕ ورتاي ذتٜ ًحؿٔا عمٜ ووحؿف إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ   ٔالٍيب ًمٜ 
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ووغٕلُٕ ألحلحوٛ ال٦ٌٚ   ٔ،ـذُٕ ألت٦ٔتّي 

 الاـآُ   ٔهحكـُٔ ا عق ٔجن ٌشىٛ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ .آٖح  

                                                           

 .112كٕؿٚ الٍرن  (1)
 .6/177الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .4/31ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (3)
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ٔكحُ عؼػ جٗى إوـكٌ أكثـ وَ فىٕا عؼػ إلمىٌ ٗ إؼٍٖٛ َٖ  
وىن الل٦ض ٔوَ ٥ ٖاؼؿ عمٜ ٓمْ   ،ظـد هل#ي ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ     
ٔآلْ ٔك#مي ٗ أل#م و#َ إل#مىٌ   ع#حػ  ٦مثحٟ#ٛ و#ٍّي و#َ ٔك#  الفـٖ#ق           

ؿأن الٍفح  ع ؼ اا ألَ أأل٘ ألَ أأل٘ كمٕه   وع ذحجٛ الٍيب ألترـٖض وَ 
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔا٫ك٦ً الوؼٖؼٚ ٖٕو٠ؾ عٍ الف#ـػ الٕاذ#ؼ و#َ    
الـج#حه  لتحتى#ع التا#ٕٝ ٔالٌ##رب عٍ#ؼ ال#ٍيب ً##مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك##مي        
 ٔأًرحألْ ٗ طـٖاّي عٍ وشـكٛ أذؼ   أوح التإٝ ،حٕ حػؿٚ عٍ الؼ،حا   لحه

ًِِِنَي ًَقّٔاِعَد ِهوِّٖقَتاِي َٗاهوَُّٕ ضٌَِْٚع َعِوٍْٚتشحٍ ش ِّ أِِّٔٓومّٔ ُتبَُّْ٘ئ اهٌُِّٖؤ ًِ َِ  .(1) زَِٗإِذ غَّٔدِٗ

ٔأو##ح الٌ##رب ،تما##٘ عن##قاه  ٦مثحٟ##ٛ و##َ إل##مىٌ ألحلٌ##رب ٔالترى##ن      
ٔوٕاجّ##ٛ ٕش##حُ الل##ٕٗف ٗ وٗ##ؼاُ إشـك##ٛ   ٔك##إط ك## شٌ ه##ّٗؼاي و##َ  

جحٌك اؾـاذح  ال حلغٛ اليت أًحألت الٍيب قىؼ ًمٜ اا الٌرحألٛ   عٍ 
عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألٛ   ٔل##ؼ أك##ـوّي اا ٔأٌ##قه  ٦ ##ٛ آ٥ف وم##ك    

ٍِ   لٌٍـتّي ألؼه الؾَٖ عحػٔا وَ ٔك  الفـٖق   ٔٗ التٍقٖن ش أّٔهَِّٔٚظ اهوَّذُٕ ِبلّٔذا

 .(2) زَعِبدَُٖ

ٗ وُٕشْ عٍ ٔوَ ا٫عححف ٗ تلىٗٛ وشـكٛ أذؼ ألاحٞ ؽا  ج ن أذؼ 
ٰٞ وٍّح   ِٕٔ ٖ شؼ عَ  ا٩ُ   ٔألمٕغ أذٗحٞ إؼٍٖٛ   ٔػحٔفِح لْ لٌٗ س جق

( كي تاـٖ #حي ٔك#حُ ٖا#حه ٗ الل#حألق ٖ ش#ؼ ج #ن أذ#ؼ ع#َ         5إلحؼ الٍ ٕٙ )
إؼٍٖٛ كؾا   أوح ا٧ُ ،حٌْ جقٞ وَ إؼٍٖٛ   ِٔؾٓ اؾقٟٗٛ ٔػطٕلْ ٗ عىحؿٚ 

ًِِِنَي    شإؼٍٖٛ وَ ا٫عححف ٗ لٕلْ تشحٍ  ِّ أِِّٔٓوذمّٔ ُتَبذُّْ٘ئ اهٌُّٖذِؤ ًِ َِ َِٗإِذ غَّٔدِٗ

                                                           

 .121كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .36كٕؿٚ القوـ  (2)
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ل ٗحُ لٗم مثٛ ولح،ٛ أل#ٌ ألٗ#ت ال#ٍيب ً#مٜ اا      (1) زًَقّٔاِعَد ِهوِّٖقَتاِي َٗاهوَُّٕ ضٌَِْٚع َعِوٍْٚ

 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔوٗؼاُ إشـكٛ .
ٔ،ْٗ هحِؼ ألأُ إوـكٌ ِي الغقاٚ ٗ وشـكٛ أذؼ   ٔأُ الٍيب ًمٜ اا 

 ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ ذحه ػ،حا   ِٔي وِفـُٔ لْ .عمْٗ 
ٔوع ِؾا ٖلى٘ إفلـُٔ ٔا٤ٕؿط#ُٕ ِ#ؾٓ إشـك#ٛ ألأٌّ#ح غ#قٔٚ لم#ٍيب        

قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ لـاٞٚ لمتأؿٖع كحلفٛ لمٕالع   ٥ٔألؼ و#َ  
كوم اؿاحٟق ٗ ِؾا القوحُ   ٔتأكٗؼ لحٌُٕ ِٕٔ أُ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا 

 ٔآلْ ٔكمي ؿكٕه ك٦ً .عمْٗ 
ٔلاؼ كحٌت ؿكحٟن التّؼٖؼ ٔالٕعٗؼ تأت٘ وَ لـٖى عٍ الٍيب ًمٜ اا 
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ٔكظٲـ   لـٖى الوشـاٞ ٔألؾلت هلي ا٧وٕاه 

 هلححٞ الٍيب ٔالتٍقٖن.
ٔكحٌت أط حؿ علكـٚ وكٛ تٌن عٍ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     

 الش حػٚ ٔالؼعحٞ   ،اؼ ِؼاِي اا ك رحٌْ عٍ ٔأًرحألْ   ِٔي وٍافشُٕ عٍ
التإٝ ٔالؼعحٞ ٔتفِن عمّٗي ألحلٌٍـٚ   ٌٔقه ا٦ٕٟك#ٛ ألح٫ك#تغح ٛ   ل#حه    

ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلّٔذذِٞ        ِإتش##حٍ ش ًٌُِذذدُّكٍِّٕ ِبذذأّٔهٍّٖف ًِذذ َْاَب هّٔلّٕذذٍِ أُّّْٔذذٛ  َْ َزبَّلّٕذذٍِ فّٔاِضذذَت ِذ َتِطذذَتِػُٚث٘

 . (2)زًُِسِدِفنَي

ًٔرٗس أُ ا٩ٖٛ أع#٦ٓ ٌقل#ت ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ع٥ أٌّ#ن جشم#ت ل#حٌُٕ         
ا٫كتغح ٛ وٌحذ حي لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔإلمىٌ لتحم٘ وٍح،شْ 

 الشحجمٛ ٔا٩جمٛ .
لا##ؼ ك##حُ ط##ـٔد ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ لما##حٞ     
إوـكٌ ٗ وشـكٛ أذؼ ُـٔؿٚ   ،مٕ مل ىـد هلي   ِن ٖـجشُٕ عٍ وكٛ 

                                                           

 .121كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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وَ غري لتحه   اؾٕاب ٥   عِح ٖقذفُٕ عمٜ إؼٍٖٛ ٖٔلشُٕ ٫لترحوّح كىح 
 ،شمٕا ألشؼِح ٗ وشـكٛ اـٍؼ  .

ٗ وشـكٛ أذؼ وع ؿجرحُ كفتّي لاؼ عحق إوـكُٕ عَ ؼاٗق الٌٍـ 
 وَ جّح  :

 : عطتٗحؿ إوـكٌ ٕكحُ ٔأٔاُ إشـكٛ . ا٧ٍٔ
: ت٤ّٗ ٔاكتشؼاػ إوـكٌ ٕشـكٛ أذؼ كٍٛ كحومٛ ألحلتؼؿٖك ٔذوؼ الثحٌٗٛ 

 الـجحه ٔاـف  ٔاكتىحلٛ الا حٟن .
: إوـكُٕ ِي الغقاٚ   ٖٔؼه ِؾا الًٕم عمٜ ك#شّٗي ا٧كٗ#ؼ   الثحلثٛ 

   ٔتٕلشّي الٌٍـ ٔالغم ٛ .لماتحه 
لاؼ كحُ ِؾا الت١ّٗ ٔألح٥ي عمٜ كف#حؿ ل#ـٖى لٌ#رئؿتْ ك#  حي ٗ تشفٗ#ن      
ػحؿتّي   ِٔن كحٌٕا ٖشمىُٕ عٌٕه ِؾٓ الٍتٗحٛ   اؾٕاب ٌش#ي   ٔلك#َ   
غمك عمّٗي الغِك ٔا٫كترٗحٞ ألل ك اهلقّٛ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   لحه تش#حٍ  

َّ كّٔفُّٔسٗا ِفذٛ  ش َِٚتَُٕ َعؤّذٟ         ِإِذ َجَعَى اهَِّرٙ َْآِوَِّٚذِٞ فّٔذأَُِّٔصَي اهوَّذُٕ َضذِل ٌَِّٚذّٔٞ اهّٖ ٌَِّٚذّٔٞ َح قّٕوّٕذ٘بٍِِِٔ اهَّٖح

َْ اهوَُّٕ ِبلّٕذىّْ  ٌَّٔٞ اهتَّق٠َّٖ٘ َٗكّٔاُُ٘ا أَّٔحقَّ بَِٔا َٗأِّٔٓؤَّٔا َٗكّٔا ًٍَُِٔ كِّٔو ًِِِنَي َٗأّٔهَّٖص  َزُض٘هِِٕ ََٗعؤّٟ اهٌُِّٖؤ

ٌّٚا ١ٍِٛ َعِو  .(1) زَغ

ٌَِّٚٔمل ٖـػ لفغ ) ( ٗ الاـآُ ع٥ ٗ ا٩ٖٛ أع#٦ٓ   ٔعم#ٜ م#ٕ وك#ـؿ       َّٔٞح

ٔكأٌ##ْ ٖو##ري عٍ تٍ##قٓ إ##٤وٌٍ و##َ اؿىٗ##ٛ الشٌ## ٗٛ الا مٗ##ٛ  ٔعٍ ك##شّٗي     
 ٥كت٠ٌحه الشٌ ٗٛ ل٨ٔ حُ وَ ا٧ؿض .

ٔلٕ مل ٖاي إوـكُٕ ألغقٔ إؼٍٖٛ ٗ وشـكٛ أذؼ   ،ّن كحُ الٍيب ًمٜ  
 اللٍٛ أٔ ألشؼِح . اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖغقِٔي ٗ تمك

                                                           

 .26كٕؿٚ الفتس  (1)
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اؾٕاب ٥   أل#ؼلٗن أُ ِ#ؾٓ إشـك#ٛ ٔلش#ت ٗ ه#ّـ ه#ٕاه و#َ الل#ٍٛ          
الثحلثٛ   ٔٗ هّـ ؽٙ الاشؼٚ وَ اللٍٛ اللحػكٛ لمّحـٚ تٕجْ ال#ٍيب ً#مٜ   
اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي عٍ أػاٞ الشى#ـٚ و#َ غ#ري أُ وى#ن ٔأً#رحألْ ك#٦ذحي        

 ٔػؿٔعحي ٔؿوحذحي ٔكّحوحي ٔمِٕح .   
 كثـٚ أ،ـاػ جٗى إوـكٌ   عؽ كحُ عؼػِي  ٦ ٛ آ٥ف . :الـاألشٛ 

 ٍِٔحك أوـاُ :
: ِن كحٌت لـٖى ؼٌ٘ عؼػ أًرحب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  ا٧ٔه

 ٔكمي ٔلٕ عْح٥ي .
: ِن ك#شت ل#ـٖى ٫وتٍ#حا إٍ#ح،اٌ ع#َ الات#حه   ِٔ#ن لحو#ت         الثحٌ٘ 

 َـاكمٛ ع ؼ اا ألَ أأل٘ ألَ أأل٘ كمٕه .
  ل#ؾا ،حٌّ#ح ج#حٞ  ٕشـك#ٛ أذ#ؼ غٗم#ّح ٔط٦ّٟٗ#ح   ٔك#حٌٕا          إظتحؿ ٌشي

ٖتٍحجُٕ ٗ الفـٖق ألات#ن ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي   ٔطحٟف#ٛ و#َ         

َْ ٌََِٗٙلّٕذُس اهوَّذذُٕ َٗاهوَّذُٕ خَِٚذذُس   أً#رحألْ ٔأك##ـ طحٟف#ٛ أط##ـٝ   ل##حه تش#حٍ ش    ٌََِٗٙلّٕذذُسٗ

َّ  .     (1)زاهٌَّٖاِكِسٙ

اليت ٔلشت ٗ هّـ هٕاه وَ اللٍٛ اـحولٛ ٔأوح ألحلٍل ٛ ٕشـكٛ اـٍؼ  
لمّحـٚ ،ّ٘ ػلٗن لحطع عمٜ أُ إوـكٌ ِي الغقاٚ   عؽ تٕجْ عوـٚ آ٥ف 
واحتن وَ وكٛ ٔوح ذٕهلح وَ الاـٝ ٔال ٕاػٙ ) ٔجحٞ أِن ل#ؼ ٔؿٟٗل#ّي   

 .(2) عٍْٗٗ ألَ ذٌَ (
ٔألإا قحًـَٖ هلح ٔعحومٌ عمٜ الترحوّح ٧كثـ وَ عوـَٖ لٗم#ٛ ل#٥ٕ   

ن اا ك# رحٌْ ٗ ً#ـ،ّي ٔعألش#حػ ه#ـٔؿِي   ٔك#ت اٜ وشـك#ٛ اـٍ#ؼ         ،ِ
ٔأطفحؿِح اليت كحٌت تّؼػ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٔأِن 

                                                           

 .30كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .8/134أٌعـ الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
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إؼٍٖ##ٛ ك##  حي ؿ##قُ ك##ن ول##مي ٔول##مىٛ ٗ ا٧جٗ##حه إتشحل ##ٛ    ##ي الغ ف##ٛ    
و#َ  ٔاللشحػٚ ألحٌٌـاف إوـكٌ ػُٔ ؼاٗ#ق غحٖ#حتّي اـ ٗث#ٛ ال#يت ج#حٞٔا      

ًِِِلٍِّٕ َِٗإِذ َشاغِّٔت األِّٔبَصاُز أجمّح   ٔلحه تشحٍ ش ِّ أِّٔضفَّٔى  ًَِٗ ِّ فِِّٔ٘قلٍِّٕ  ِإِذ َجا١ُٗكٍِّٕ ًِ

َْ ُمُِ٘ َْ ِباهوَِّٕ اه ُِّّٕ٘  .(1) زََٗبؤَّػِت اهّٖقّٕوُّٕ٘ب اهّٖحََِاِجَس ََٗت

 امسبْ دلؼشوخ 
 ٕٔشـكٛ اـٍؼ  امسحُ :

: وشـكٛ ا٧ذقاب   لٕؿٔػ ِؾا ا٥كي ٗ الاـآُ   ٔٔؿػ  ا٥كي ا٧ٔه
لف##غ )ا٧ذ##قاب ( عو##ـ و##ـا  ٗ الا##ـآُ   وٍّ##ح  ٦ ##ٛ غٌ##َٕ وشـك##ٛ    

َْ األِّٔحذَصاَب هّٔذٍِ َٙذِرَُٓب٘ا     ا٧ذقاب   ٔٗ ؽً إٍح،اٌ ٖٕو٠ؾ ل#حه تش#حٍ ش   َِٙحَطذُب٘

َْ ِف ِِ األِّٔحَصاُب ََ٘ٙدُّٗا هِّٔ٘ أٍَُُِّّٔٔ َباُدٗ ِْ َٙأّٖ ِّ أَُِّٔبذا٢ِلٍِّٕ َٗهّٔذِ٘    َِٗإ َْ َعذ ٛ األِّٔعَساِب َِٙطأّٔهّٕ٘

كى#ح ٔؿػ الثٍ#حٞ عم#ٜ إ#٤وٌٍ ًٔ#ربِي ٔذل#َ        (2) زكّٔاُُ٘ا ِفٚلٍِّٕ ًَا قّٔاَتوّٕ٘ا ِإالَّ قِّٔوٚالّٗ

َْ األِّٔحَصاَب قّٔاهّٕ٘ا ََٓرا ًَذا  طحعتّي ا ٔؿكٕلْ ٗ لٕلْ تشحٍ ش ًُِِ٘ َٗهٌَّّٔا َزأ٠ّٔ اهٌُِّٖؤ

ٌّٚا     ََٗعدََُا اهوَُّٕ َٗ ًََٗذا َشاَدُٓذٍِ ِإالَّ ِإمياُّذا ََٗتِطذِو   ِٔ#ن ى#تٍ    (3) زَزُض٘هُّٕٕ ََٗصَدَق اهوَُّٕ ََٗزُضذ٘هُّٕٕ 

لٕهلي ) ًٔؼ  اا ٔؿكٕلْ ( ألٕلحٟع وشـكٛ ا٧ذقاب   اؾ#ٕاب ٥   عِ#ح   
 ٖوىن التٍقٖن ٔالـكحلٛ ٔالٕعؼ ٔالٕعٗؼ ٗ ا٩طـٚ .
لترا#ت ٗ الفـٖ#ق عٍ   لاؼ طـجت لـٖى ٗ ِ#ؾٓ إشـك#ٛ و#َ وك#ٛ ٔا    

 إؼٍٖٛ ل حٟن عؼٖؼٚ ألاٌؼ الاِحٞ عمٜ ا٫ك٦ً ٔإلمىٌ ػ،شٛ ٔاذؼٚ .

                                                           

 .10كٕؿٚ ا٧ذقاب  (1)
 .20كٕؿٚ ا٧ذقاب  (2)
 .22كٕؿٚ ا٧ذقاب  (3)
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لاؼ كحُ ؼحلفحي ٔتآلفحي مل توّؼ لْ اؾقٖـٚ وث٦ٗي وَ جّٛ الشؼػ ٔا٫تفح  
 عمٜ ال حطن   ٔط ث إاحًؼ   ٔكحٌت ا٧ذقاب تتألم وَ :

: ج#ٗى ل#ـٖى ألـٟحك#ٛ أأل#٘ ك#فٗحُ أل#َ ذ#ـب   ٌٔقل#ت ل##ـٖى          ا٧ٔه
 .(1)َحتىع ا٧كٗحه وَ ؿٔوٛ ألٌ اؾـف ٔفغحألٛ ( 

ألـٟحكٛ عٍٗٗٛ أل#َ ذٌ#َ )ِٔ#ي أل#م( ل#حه األ#َ        (2): ل ٗمٛ غففحُالثحٌ٘ 
ٔكـذت غففحُ عألمّح عٍ الغحألٛ ٗ أ مّح ٔطـ،حّٟح  ٔكحُ الٍ#حن  عكرح  )

طمٕا ذٌحػِي ٔأت حٌّي  ٔكحػ  لؼ ذٌؼٔا فؿعّي ل ن ؽلك ألوّـ  ٔأػ
 .(3) (طٗن غففحُ تّمك

ٌٔاِت ألٍٕ لـٖعٛ الشّؼ الؾٙ ألٍّٗي ٔأل#ٌ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ     
ٔآلْ ٔكمي ٕح ٌقه إوـكُٕ ألشؼ ٖحٌشٛ هؼٖؼٚ وَ كش#ك أل#َ أك#ؼ الاـظ#٘     

ٔآل#ْ  ٔكحُ لؼ ٔاػا ؿكٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ   ًحذك عاؼِي ٔعّؼِي )
 .(4) (ؼٓ عمٜ ؽلكٔكمي عمٜ لٕوْ  ٔعحِ

ٔكحُ وع غفف#حُ و#َ ألٍ#ٕ ،#قاؿٚ ال#ؾَٖ ٍٖتى#ُٕ عٍ غفف#حُ ألحلٍل#ك           
 ،حؼِي ِٕ ،قاؿٚ ألَ ؽألٗحُ ألَ ؿٖث ألَ غففحُ  ِٔي ل ٗمٛ عؼٌحٌٗٛ .

(   400: ألٍٕ وـٚ   ألـٟحكٛ اؿحؿث ألَ ع#ٕف   ٔك#حُ ع#ؼػِي )    الثحلث
وٍّي  ٔؿٔٝ القِـٙ أُ اؿحؿث ألَ عٕف ؿجع أل إل وٮـٚ ،مي ٖوّؼ اـٍؼ 

 أذؼ   ٔأػٲعحٓ ألٍٕ وـٚ   ٔالعحِـ ذِٕؿِي اـٍؼ  وع ا٧ذقاب .
ٛ       الـاألع  ٔع#ؼػِي   (5): هفـ و#َ ل ٗم#ٛ أه#حع ألـٟحك#ٛ ول#شـ أل#َ ؿٮطٗى#

(400.) 
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 : ل ٗمٛ ألإل أكؼ ألاٗحػٚ طمٗرٛ ألَ طٕٖمؼ .اـحوم 
: ل ٗمٛ ألإل كمٗي   ألـٟحكٛ كفٗحُ ألَ ع ؼ مشم   ِٕٔ ذمٗم اللحػن 

( 700ٔالؼ أأل٘ كفٗحُ ًظـ أل#َ ذ#ـب   ٔع#ؼػِي )    ذـب ألَ أوٗٛ   ِٕٔ
ـٲ العّـاُ .  ٔالترإا ألشحوٛ اؾٗى ٗ و

اٌْ اؿكن األٕ كفٗحُ ألش#ؼ الف#ـاؿ كتحأل#ح لـك#ٕه اا ،ٗ#ْ ألحمس#ك        ٙؿٔ)
اذمم ألحل٦  ٔالشقٝ ٔاكحف ٌٔحٟمٛ ِٔ ن لاؼ كـ  الٗك ،ٜ  ٘المّي ،حٌ

ل#ؼ كـِ#ح لاحٌٞ#ح    ْع ٔاٌح اؿٖؼ اُ ٥ اعٕػ األؼا ذت#ٜ اكتأً#مكي ،ـأٖت#ك    
 . ٔاعتٌىت ألحـٍؼ 

ٔ،ٜ لفغ لؼ اعتٌ#ىت َكٗ#ؼٚ و#ح كحٌ#ت الش#ـب تشـ،ّ#ح تشـ،ّ#ح ٔاِ#ح          
وَ كٕٗ،ٍح ٔلاحٍٟح ٔلك  ع٥ ،ـاؿايتشـف ظن ؿوحذّح ٔكٕٗ،ّح ٔوح ،شمت ِؾا 

 . ًٖٕ كًٕٗ ٔاذؼ وإل
،حؿكن لْ عمْٗ الل٦ً جٕاألح ،ْٗ ) اوح ألشؼ ( اٝ ألشؼ أللي اا الـَٓ  

) وَ قىؼ ؿكٕه اا اٍ ًظـ ألَ ذـب ،اؼ اتحٌٜ كتحألك ٔل#ؼّح  الـذٗي 
ـٲك ألحا الغـٔؿ  . غ

أوح وح ؽكـ  اٌك كـ  الٍٗ#ح ٔاٌ#ت ٥ تـٖ#ؼ اُ تش#ٕػ ذت#ٜ تلتأً#مٍح        
،ؾلك اوـ وٕه اا ألٍٗك ٔألٍْٗ ٔهشن لٍح الشحل ٛ ٔلٗأتٌ عمٗك ًٖٕ اكثـ ،ْٗ 

 .(1) (غحلك كفْٗ ألإلال٦  ٔالشقٝ ٔاكحف ٌٔحٟمٛ ِٔ ن ذتٜ اؽكـ ٖح 
ِٔن طـد أ،#ـاػ تم#ك الا حٟ#ن ْٗش#حي و#ع ل#ـٖى   اؾ#ٕاب ٥   ،ا#ؼ         
ألمغت الؼعٕٚ أِم#ّح   ٔػط#ن أ،#ـاػ و#ٍّي ا٫ك#٦ً ٔآط#ـُٔ اوتٍش#ٕا ع#َ         
اــٔد وع لـٖى لماتحه وع ا٫غـاٞ ٔكث#ـٚ أل#ؾه ل#ـٖى   ٔذ#ض ؿ٣ك#حٞ      

 الا حٟن ٔالوشـاٞ الٍحن عمٜ ِؾا اــٔد .
: وشـكٛ اـٍؼ    ٌل ٛ عٍ لٗحً الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  ا٥كي الثحٌ٘

ٔكمي ٔأًرحألْ عفـ طٍؼ  ذ#ٕه ألش#ض اؾّ#ح  و#َ إؼٍٖ#ٛ ال#يت وتى#ن        
                                                           

 .11/10تفلري ذا٘  (1)
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ػطٕه إوـكٌ وٍّح ٕح أه#حؿ علٗ#ْ ك#مىحُ احملى#ؼٙ   ِٔ#٘ طف#ٛ مل ٖك#َ        
 الشـب ٖشىمُٕ ألّح .

ٍؼ  عَ ِٔن ؿُ٘ ألّح الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأوـ عفـ اـ 
 (1) عجتّحػ أً عَ الٕذ٘   اؾٕاب ِٕ الثحٌ٘ )ٔكىن اـٍؼ  ٗ كتٛ أٖحً (

 ٔلٗن ذفـ اـٍؼ  ٗ ألِع عوـٚ لٗمٛ   ٔلٗن أكثـ .
ِٔن ِؾاُ ا٧مسحُ : ا٧ذقاب ٔاـٍؼ  ه#حِؼ عم#ٜ أُ ال#ٍيب ً#مٜ     
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔإّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ ٗ ذحه ػ،حا   اؾٕاب ٌشي   كىح 

ا٩ٖٛ إتاؼوٛ أٌّي كحٌٕا ٗ ذحه طٕف هؼٖؼ   ٔلكَ ِ#ؾا اـ#ٕف    أطرب 
مل ىـد الٌ#رحألٛ ع#َ طحع#ٛ اا ٔؿك#ٕلْ   ك#ٕاٞ ٗ وا#ؼوح  إشـك#ٛ          

 ٔذفـ اـٍؼ  أٔ أ ٍحٞ ٔوؼٚ ذٌحؿ لـٖى لمىؼٍٖٛ.
لاؼ ذحًـ  لـٖى ألإل ِحهي ٗ اللٍٛ اللحألشٛ لم شثٛ الٍ ٕٖ#ٛ ذٌ#حؿاي   

تِ##ىَ التشل##م ٔا٫ُ##فّحػ الٍفل##٘ ،ٌ##ربٔا    التٌ##حػٖحي ٔاجتىحعٗ##حي   ٖٔ 
ٔذحوٕا عَ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي   أو#ح ٗ الل#ٍٛ اـحول#ٛ     
لمّحـٚ ،ححٞ عوـٚ آ٥ف ؿجن وَ إوـكٌ لاتن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 
ٔكمي ٔاهحعٛ الاتن ألٌ أًرحألْ   ٔجشمّي ألٌ لتٗ#ن ٔأك#ري   ألٍٗى#ح ك#حُ     

 آ٥ف(. عؼػ إلمىٌ )  ٦ ٛ
أوحً كمع ،حشمْ طمم ظّ#ـٓ    ٌٔقه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي )

ٔاـٍؼ  أوحوْ  ٔكحُ علكـٓ ،ٗىح ٍِحلك  ُٔـألت لْ ل #ٛ و#َ أػً كحٌ#ت    
ٔكحُ إل#مىُٕ   -ج ن ا٥ذقاب  -عٍؼ إلحؼ ا٥عمٜ الؾٙ ألأًن اؾ ن 

 ،ٗىح لحلٕا:  ٦ ٛ آ٥ف  ِٔٔي وَ لحه: عٌّي كحٌٕا ك شىحٟٛ.
حُ لٕاٞ إّحجـَٖ وع فٖؼ ألَ ذحؿ #ٛ  ٔل#ٕاٞ ا٥ٌٌ#حؿ و#ع ك#شؼ أل#َ       ٔك
 ع حػٚ.

                                                           

 .2/34عُٕٗ ا٧ ـ  (1)
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ٔجشن الٍلحٞ ٔالؾؿاؿٙ ألٌ ا٩طحً  ٔه# كٕا إؼٍٖ#ٛ ألحل ٍٗ#حُ و#َ ك#ن      
 ٌحذٗٛ ،ّ٘ كحؿٌَ.

ؿٔٝ األَ كشؼ  ع#َ إّم#ك أل#َ أأل#٘ ً#فـٚ  ل#حه: ذ#ؼ إل ؿج#ن و#َ          
ٔكمي ٔآلْ مْٗ ٔكمي أُ الٍيب ًمٜ اا عٔآلْ ًرحألٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 

 لحه لٗمٛ اـٍؼ : عٌ٘ ٥ؿٝ الإً المٗمٛ ،إُ هشحؿكي: )ِي ٥ ٌٍٖـُٔ(.
 ٔكحُ ذلحُ ألَ  حألت وع الٍلحٞ ٔالؾؿاؿٙ ٗ ا٩طحً.

،ـٔٝ قىؼ ألَ عكرح  عَ ع حػ ألَ ع ؼ اا ألَ القألري  ٔقىؼ ألَ عىـ 
 عَ هٕٗطْ  ٔأألٕ ٖشمٜ ٔال قاؿ أللٍؼ ذلَ  عَ القألري ألَ الشٕاً ؿُ٘ اا

عٍْ  ٔالفرباٌ٘ ألـجحه الٌرٗس  عَ عـٔٚ ألَ القألري وـك٦: أُ ؿكٕه اا 
ٔكمي طـد عٍ اـٍؼ  ،حش#ن ٌل#حٞٓ ٔعىت#ْ ً#فٗٛ ٗ     ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 

 أطي ٖاحه لْ:
 ،حؿا  ٔجشن وشّي ذلحُ ألَ  حألت.

ٔكمي عٍ اـٍؼ   ،أل #ن عو#ـٚ   ٔآلْ ٔطـد ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٍاىشُٕ ٖٔـوُٕ اؿٌَ  ٔػٌح أذؼِي عٍ ألحب اؿٌَ  وَ ّٖٕػ  ،حشمٕا ٖ

 ٔلؼ ذحؿألت لـٖعٛ.
ٔكمي  ٔلٗم ألٍٍٗح ٔآلْ ٔلفشت وح ألٍّٗح ٔألٌ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ٔكمي ٗ مـ الشؼٔ  ٔآلْ ٔألٍّٗي أذؼ ٖؼ،ع عٍح  ٔؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
٥ ٖلتفٗشُٕ أُ ٌٍٖـ،ٕا عٍّي علٍٗح عؽ أتحٌح آ   ،امت ؿلحُ: ٖح ذلحُ لي 
علْٗ ،حلتمْ  ،احه: ٖغفـ اا لك ٖح ألٍت ع ؼ إفمك  ٔاا لاؼ عـ،ت وح أٌ#ح  

ٔآلْ ألٌحذك ِؾا  ٔلٕ كحُ ؽلك ٗ ــجت وع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 ٔكمي.

ٔمل أؿ عٍؼٓ ه٠ٗح اذتحق   ي أطؾ  كٗفح  لحلت ًفٗٛ: ،مىح لحه ؽلك 
،ـألفتْ عمٜ ؽؿاع٘   ي تاؼوت علْٗ ذتٜ لتمتْ  ٔٗ لفغ: ،أطؾ  عىٕػا  
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 ي ٌقلت وَ اؿٌَ ،ِـألتْ ألحلشىٕػ ُـألٛ هؼطت ،ّٗح ؿأكْ  ،مىح ،ـغت 
 وٍْ ؿجشت

عٍ اؿٌَ  ،امت: ٖح ذلحُ  اٌقه علْٗ ،حكم ْ  ،إٌْ مل ٍّشإل وَ كم ْ 
 حه: وح ل٘ أللم ْ وَ ذحجٛ ٖح ألٍت ع ؼ إفمك.ع٥ أٌْ ؿجن  ل

،امت لْ: طؾ الـأن ٔاؿً ألْ عمٜ الّٕٗػ  لحه: وح ؽاك ٗ  ،أطؾ  ِ٘ 
الـأن ،ـوت ألْ عمٜ الّٕٗػ  ،احلٕا: لؼ عمىٍح أُ قىؼا مل ٖرتك لْ طمٕ،ح 

 لٗم وشّي أذؼ  ،تفـلٕا.
  ٔك##مئآل##ْ فاػ أأل##ٕ ٖشم##ٜ: ،##أطرب أل##ؾلك ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ 

 .(1) (،ِـب لٌفٗٛ أللّي كىح ِٖـب لمـجحه.
ٔوَ الشمىحٞ وَ أٌكـ كُٕ ذلحُ أل#َ  حأل#ت ج حٌ#حي ه#ؼٖؼ اؾ#ي   ٔل#ٕ       
كحٌ#ت ً##فتْ ِك#ؾا لؾو##ْ ،ر#ٕه الو##شـاٞ ال#ؾَٖ ك##حُ ّٖ#حّْي وث##ن األ##َ      
القألش##ـٙ ُٔ##ـاؿ   ٔك##حٌٕا ٖ##ـػُٔ عمٗ##ْ   ٔمل ٍٖشت##ٕٓ ظ##ي   ٔلشم##ْ ك##حُ  

ت ذؼٖث األَ عكرح  ألحلِشم   ٔوٍّي وٌحألحي ألشمٛ ًٖٕ وشـكٛ أذؼ   ٌٔش
وَ لحه ) عُ ذلحٌحي أًحألتْ عمٛ ًحؿ  ك  حي ؿؼٔث اُؾي   ٔأٌ#ْ مل ٖك#َ   

 وَ ل ن ج حٌحي ( . 
ٔلحه األَ الكميب أُ ذلٵحُ كحُ للٍحي هححعحي ،أًحألتْ عّمٛ أذ#ؼ ت ل#ْ   )

 .(2) (ٍعـ عٍ لتحه ٥ٔ ٖوّؼٖٓاؾي ،كحُ ألشؼ ؽلك ٥ ٖاؼؿ 
 ٔٔلحٟع وشـكٛ اـٍؼ  ذاحٟق :ٔتكوم واؼوح  

 : كفحؿ لـٖى ِي الغقاٚ ٗ وشـكٛ اـٍؼ  . ا٧ٍٔ
: ؼوٗؼ لـٖى ل حٟن الشـب لاتحه الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ الثحٌٗٛ 

 ٔكمي .
 : لحٌُٕ ًـف جٕٗي إوـكٌ ًٖٕ اـٍؼ  وشحقٚ .الثحلثٛ 

                                                           

 .4/272ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
 .4/103الٕاٗ ألحلٕ،ٗح   (2)
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ٔك#مي ال#ؼعٕٚ   تـٝ ِن كحُ أ ـ لت مٗغ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ  
أٖحً وٕكي اؿخ عٍؼوح كحُ ٗ وكٛ   ِٔن وَ ٌفع ٗ اٌتٌ#حؿ ال#ٍيب ً#مٜ    
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٔع#ؼً طل#حؿتّي ٗ وشـك#ٛ    

 أذؼ   اؾٕاب ٌشي   وَ ٔجٕٓ :
: مل ؼِـ الا حٟن كم#ّح و#ع أُ ؿج#ح٥  ل#ـٖى ط#ح،ٕا عمّٗ#ح          ا٧ٔه

ؾٔا وشّي الوشـاٞ لمرىٗٛ ٔال شث عمٜ ا٫هرتاك ٔألؾلٕا هلي ا٧وٕاه   ٔأط
 ٗ الغقٔ .
: مل ٖأ  كن أ،ـاػ الا حٟن اليت جحٞ  لماتحه   َ#ح ،ٗ#ْ ألٕٗت#ح     الثحٌ٘ 

 لـٖى ٌفلّح .
: ٔجٕػ وّحجـَٖ وع الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الثحلث 

 كن الا حٟن   ٔكأٌّي ٖؼعُٕ ل حٟمّي ٫جتٍحب الاتحه .
  آ حؿ الؼعٕٚ أٖحً اؿٌ#حؿ ألحجتٍ#حب الا حٟ#ن إٍحج#حٚ لش #ٕؿ      ٔلؼ ظّـ

اـٍؼ    ،شربٓ عىـٔ ألَ ٔػ الشحوـٙ ،حؿن لـٖى ٌٔفـ وشْ   ،لا  لت٦ٗي 
 عمٜ ٖؼ ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً .

ًِِِنَي اهِّٖقَتذايَ  لٗكُٕ ٌقٔه لٕلْ تشحٍ ش  ألو#حؿٚ ع#ؼً    (1) زَٗكّٔفّٟٔ اهوَُّٕ اهٌُّٖذِؤ

حًٕ عمٜ إؼٍٖٛ   ٔظّٕؿ الشح#ق ٌٔا#ٍ ا٧و#ٕاه    عٕػٚ لـٖى لمغقٔ ٔاهل
ٔالـجحه عٍؼِي   ٔمل ٖكٌٕٕا ٖلترإُ اكي لـٖى ألشؼِح   عؽ ػطن كثري 
وَ ؿجح٥  لـٖى ألش#ؼ ً#مس اؿؼٖ ٗ#ٛ ا٫ك#٦ً   ِٔ#حجـٔا عٍ إؼٍٖ#ٛ         

 ٔالٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كٗؼ لـٖى . 
وحِٗٛ الاتحه   ،ّ٘ لٗلت  لاؼ كحٌت وشـكٛ اـٍؼ  أوـاي وترؼاي وَ جّٛ

ألٌ الا حٟن ٔٔ،ق لٕاعؼ الشٌ ٗٛ الا مٗٛ   عِح كحٌت أل#ٌ ا٫ّ#حُ ٔالكف#ـ      

                                                           

 .25كٕؿٚ ا٧ذقاب  (1)
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،أؿاػ اا عق ٔجن ،ِس لـٖى ألا س غحٖحتّح   ٔألـجٕعّي ٔوَ وشّي وَ 
 ل حٟن الشـب علـٚ ٔطٗ ٛ .

ٔلاؼ ٌقلت كمىتحُ ألشؼ وشـكٛ أذ#ؼ   ؽ#ربِي ع#َ ِ#ؾٓ الٍتٗح#ٛ ألإل#ْ       
ٌ٭،ةتشحٍ ش ٟٳ ٳ ٍٯاةمٳ ٮٕا ط٭ح ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ ،ٍٗام ٕا ٗ كن و#ـٚ ّٖحى#ُٕ ألّ#ح     (1) زٗ٭

 عمٜ إؼٍٖٛ طحٟ ٌ . 

  آَخ ) وار غذود ( شبهذ ػًٍ اٌذفبع
لاؼ ٌقلت آٖح  غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ ٔأطـٝ ٖتشمق وُٕ#ٕعّح َشـك#ٛ   
أذؼ لتكُٕ وـآٚ لٌرب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ٔهحِؼاي 

أٌْ مل ٖغق أذؼاي   ٔأُ ػ،حعْ ٔأًرحألْ كحُ ك٦وحي ػاٟىحي   ٔوٍّح لٕلْ  عمٜ

ًِِِنَي ًَقّٔاِعَد ِهوِّٖقَتاِي َٗاهوَُّٕ ضٌَِْٚع َعِوٍْٚتشحٍ ش ِّ أِِّٔٓومّٔ ُتبَُّْ٘ئ اهٌُِّٖؤ ًِ َِ  . (2) زَِٗإِذ غَّٔدِٗ

ٔا٩ٖ##ٛ طف##حب لم##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔمل ٖ##ـػ لف##غ 

َِش  ٗ الاـآُ ع٥ ٗ ِؾٓ ا٩ٖٛ .ز غَّٔدِٗ

ٌقلت ٗ غقٔٚ أذ#ؼ ٔك#حُ    (ٔعؽ غؼٔ  وَ أِمك ) (3)ٔلحه األَ جقٙ
ٔكمي لماتحه ً ٗرٛ ًٖٕ الل ت ٔطـد ٔآلْ غقٔ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .(4) (وَ إؼٍٖٛ ًٖٕ اؾىشٛ ألشؼ ال٦ٌٚ ٔكحُ لؼ هحٔؿ أًرحألْ ل ن ال٦ٌٚ
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وع أٌْ ك#حؿ عم#ٜ    ،ٗلىّٗح ٔغريٓ غقٔٚ لمٍيب ًمٜ اا

(ك#ي و#َ إل#حؼ    5لؼوْٗ ٦ٕلحٚ جٕٗي الكفحؿ اليت ًحؿ  عمٜ ألشؼ مٕ )
 -الٍ ٕٙ.

                                                           

 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .121كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
قىؼ ألَ أٓؼ ألَ ع ؼ اا الكميب الغـٌحط٘   ٔلؼ ٗ وؼٍٖٛ غـٌحطٛ ٗ ا٧ٌؼلم    (3)

 . 740لتن ٗ وشـكٛ طـٖم كٍْ 
 .1/213التلّٗن لشمًٕ التٍقٖن  (4)
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عَ إلشـ ألَ كـو#ٛ ل#حه: لم#ت لش #ؼ ال#ـَٓ أل#َ ع#ٕف: أٙ ط#حل٘         )
أطربٌ٘ عَ لٌتكي ًٖٕ أذؼ  ،احه: الـأ الشوـَٖ ٔوحٟٛ وَ آه عىـاُ ػؼ 

ٔ٭ِعؽ غةؼ٭ٔ ٭ و َ أةِمٳكة تٮ ٌ٭() ٤ُٕوٳٍ ٞٮ ا ٙ ٕ عٍ لٕلْ تشحٍ ) ٮيٵ أةٌ#ق٭ه٭ ع٭م#ُٗكي    (1)  ٭
ٛي ٌٶشحٰكح( ٍ٭  .(3) ((2) و َ أل٭شؼٳ الغ٭ِي أةو٭

ـٲٚ و#َ    ز أٙ طـج#ت ٗ أٔه الٍّ#حؿ )  غة#ؼ٭ٔ ٭ ٔإـاػ و#َ ش  ٔ٭ٚ: إ# الغ٭#ؼٯ
ٔٲاي.  ٖ٭غٯؼٮٔ ُغؼٮ ـٵٔاض. ٔلؼ غةؼا  ٔٲه الٍّحؿ  ٌ٭اٳٗض ال ٔٲ  ِٕٔ كري أ ٔالغٮؼٯٔٚ الغٮؼٮ

 .(4) (ألحلِي: وح ألٌ ٦ًٚ الغ٭ؼاٚ ٔطمٕا الوىم
 . (5)ٔالغؼٔٚ ألٌ ٦ًٚ الغؼاٚ ٔطمٕا الوىم

٥ٔ ىمٕ ِؾا اؿٌـ وَ عهكحه   ٧ُ ٔلت ً#٦ٚ الغ#ؼاٚ ِٔ#٘ ً#٦ٚ     
 الٌ س ٖ ؼأ وَ طمٕا الفحـ عٍ طمٕا الوىم .

 ع٥ أُ ٖـاػ أؽاُ الفحـ ٔعألتؼاٞ ٔلت ال٦ٌٚ .

  ادلذَٕخلبٔىْ دشص 

ٍِ ِن ٖ#ؼه لٕل#ْ تش#حٍ ش    زعم#ٜ ك#٦وٛ إؼٍٖ#ٛ إٍ#ٕؿٚ و#َ علتر#حً       فّٔذآَٗاكّٕ

إوـكٌ هلح   ٧ُ اا عق ٔجن جشمّح وأٔٝ لم#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ     
 ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .

اؾٕاب ٌشي   ِٕٔ وَ ال وحؿا  ألترٌ#ٌ إؼٍٖ#ٛ   ٔعح#ق آ٥ف و#َ      
إوـكٌ ٗ وشـكٛ اـٍؼ  وَ ػطٕهل#ح   ٔالش #ث ،ّٗ#ح   ٔذت#ٜ ل#ٕ ػط#ن       
الكفحؿ إؼٍٖٛ ،حُ اا عق ٔجن لؼ ُىَ لمٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي    

                                                           

 .121كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .154كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .1/41أك حب الٍقٔه  (3)
 .3/649الٍّحٖٛ ٗ غـٖك ا٧ ـ  (4)
 .2/12الٌرحض ٗ المغٛ  (5)
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ِٖ  الٌٍـ ألؼلٗن آٖٛ ال رث ٌفلّح ش ٔو#َ وٌ#حػٖق ِ#ؾا     (1) زفّٔآَٗاكٍِّٕ َٗأَّّٔٙذَدكٍِّٕ بَِِِصذِس

التأٖٗؼ لتن ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً لشىـٔ ألَ ٔػ الشحوـٙ عٍؼوح عرب ٌٔف#ـ  
 وَ لـٖى اـٍؼ  .

ٔألح٫كٍحػ عَ ألّق ألَ ذكٗي عَ أألٗ#ْ ع#َ ج#ؼٓ الٌ#رحأل٘ وشحٖٔ#ٛ أل#َ       
ٔك#مي أٌ#ْ ل#حه و #حؿفٚ عم#٘ أل#َ أأل#٘        ٔآل#ْ  عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ذٗ٭ؼٚ )

اـٍ##ؼ  أ،ِ##ن و##َ عى##ن أو##يت عٍ ٖ##ًٕ   طحل##ك لشى##ـٔ أل##َ ع ##ؼ ٔػ ٖ##ًٕ  
 .(2)(الاٗحوٛ

لاؼ كحٌت عحػا  الغقٔ هحٟشٛ عٍؼ الشـب ٖٔارتُ وشّح الٍّك ٔاللمك 
ٔالليب   ٔعحمل الـلٗق   ،ىَ ٖتي ك# ْٗ و#َ الـج#حه ٖ #حا ك#ـ    ٔتك#ُٕ       
إـأٚ أوٛ لؾا تفـعت عحػا  ٔأػ ال ٍح  عٍؼ الشـب   ألل ك الغقٔ   ،ححٞ 

 إـأٚ وَ الٕأػ .ا٫ك٦ً لٍٗاؾ 
ٖٔفٗض عمٜ الٍحن ألحلربكٛ ٗ الٍكحض ٔالٍلن ٔا٧وَ ٔاللمي اجملتىش٘   
ٔتفِن اا عق ٔجن عمٜ إلمىٌ ألحلـف  وَ الفٗ ح    ِٔؾا الـف  وَ 
ؿهرح  اللمي ٌٔوحط ا٧كٕا    ٔالقؿاعح  ٔالٌٍحعح    لا#حٌُٕ ِٔ#ٕ   

 ٖٔوٗع الشىـاُ.وع عٌشؼاً اؿـٔب تقػِـ التححؿا  ٔتكثـ ا٧وٕاه 
عَ األَ ع حن أٌّي لحلٕا : ٖح قىؼ وح ٍّشٍح أُ ٌؼطن ٗ ػٍٖك ع٥ كح،ٛ )

أُ ٖتظففٍح الٍحن لامتٍح   ٔالشـب أكثـ وٍح   ،ىتٜ ألمغّي أٌح ل#ؼ ػطمٍ#ح ٗ   
أٔمل ٖ##ـٔا أٌ##ح جشمٍ##ح ذـو##حي  }ػٍٖ##ك اطتففٍ##ح ،كٍ##ح أكم##ٛ ؿأن . ،##أٌقه اا 

 .(3)({آوٍحي

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .333/  50تأؿٖع ػووق  (2)
 .8/52الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
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ب لمإً لمٗم٘ الشؼػ ٖو شّي ؿأن ألشري ٔاذؼ ِٔي أكمٛ ؿأن وثن ِٖـ
ٔذ٠ٍٗؾ ٥ألؼ أُ ٖاـأ آكمٛ ؿأن ٔلؼ ٖـاػ وٍْ أُ الاِحٞ عمّٗي ٖكُٕ كـٖشحي 

 وثن عجتىحا ْحعٛ عمٜ ط ظٛ ؿأن ألشري.
عُ ٌت #ع   }: أُ اؿحؿث ألَ عحوـ ألَ ٌٕ،ن ال#ؾٙ ل#حه :    عَ األَ ع حن)

 .(2) (. (1){اهلؼٝ وشك ٌتظفم وَ أؿٍُح 

ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُعإـاػ وَ الٍحن ٗ لٕلْ تشحٍ ش ٔٗ اـرب أٙ الفـن  (3) زََٙت

ز ل ٗ##حُ تش##ؼػ اهَِّذذاُعٕٔ##ح و##حٌع وٍ##ْ ٫ؿاػٚ اؾ##ٍم ٗ ا٧ل##م ٔال##٦ً و##َ ش  

 وٌحػٖاْ .

فٖحػٚ عؼػ إلمىٌ ٔػطٕه الٍحن  (4) زَٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖلٗكُٕ وَ وشحٌ٘ ش

ا٫ك٦ً   ٔعًحألٛ الكفحؿ ألحلِشم ٔالَِٕ لكثـٚ اؿـٔب اليت ػطمِٕح   
ٔلم##ٍاٍ ال##ؾٙ أً##حألّي أل##ؼطٕه الٍ##حن ا٫ك##٦ً   ،كى##ح ٖ##ؼطن ه##ظٍ 

 ا٫ك٦ً ٍٖاٍ عؼػ الكفحؿ .
  اسالَ ثبراْ

لؼ ٔؿػ أُ أألح كفٗحُ فاؿ ومك ،حؿن ٔأطؾ لْ اهلؼاٖح   ٔؽكـ األَ ِوحً 
أُ الفـن أطـج#ٕا ؿج#حه اؿ و#ٛ و#َ ال#ٗىَ ال#ؾٙ اك#تىـ ذكىّ#ي ،ّٗ#ح           

(      ٌٛ ّٮيٯ أةؿٯأل٭ش٭# ٍٯ ٕ٭اؿ٭ث٭ ؽ٭لٳ#كة وٳ# ٛي ت٭# ٍ٭ ٌ٭ ك٭# ٔ٭ك٭ ٯشٳ  َِ ٗٯ ٍ٭ت٭ ُٛ    ٮ#يٲ     : ا ٯ ِ٭# ـ٭ ٖ٭#حٌط    ٮ#يٲ أةألٯ أةؿٯ
ٛة . ِ٭ ـ٭ َٮ أةألٯ ـٮٔ ٮ ألٯ ٛة  ٮيٲ و٭لٯ ِ٭ ـ٭ َٮ أةألٯ ًٮ ألٯ  ٖ٭ْكلٮٕ

ـِف٭ ع٭مةٜ  ِٯ ٔ٭  َِ ُِ ألٯ ـٯفٮأل٭ح ْٮ اْلى٭ ٍ٭ ـ٭ٝ األٯ ـ٭ كٳلٯ ـِفٮ ،ةأةو٭ ِٯ ٔ٭ ًٍ :  ٮيٲ و٭ح ٭  ِٳو٭ح َٮ  لةحه٭ األٯ
َِ    ٮ#يٲ و٭#ح ٭        ُِ ع٭مة#ٜ اْل#ٗ٭ى٭ ـٯفٮأل٭#ح َ٭ اْلى٭ ُ٭ ألٯ# ٍٮح٭ح ٗٯ ْٮ التٲ ٍ٭ ـ٭ٝ األٯ ـ٭ كٳلٯ َِ    ٮيٲ ،ةأةو٭ ٗ٭ى٭ اْل

                                                           

 .57كٕؿٚ الاٌٍ  (1)
 .8/7الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)



 232ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

ُِ ٗٯٍٮح٭ح َ٭ التٲ ـ٭ٝ األٯ ـ٭ كٳلٯ ُٮ ،ةأةو٭ ٗٯٍٮح٭ح ٖ٭ق٭هٯ  التٲ ُ٭ ،ةمةيٯ  ـ٭ أل٭حؽ٭ا ٔ٭أةوٲ ْٮ  َِ    ٮيٲ ع٭ق٭لة ع٭مةٜ اْلٗ٭ى٭
٘ٲ  ْٮ وٮر٭ىٲٰؼا الٍٲ ٳ ّ٭ح ذ٭تٲٜ أل٭ش٭ث٭ الّم ٗٯ ُٮ ع٭مة ْٳ  -أل٭حؽ٭ا ٗٯ ْٮ ع٭مة  -ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم

ُٲ ْٮ أل٭مةغ٭ٍٳ٘ أة ُ٭ : أةٌٲ ـ٭ٝ علةٜ أل٭حؽ٭ا ْٮ لةحه٭ كةت٭ك٭ كٳلٯ ٙٲ أةٌٲ ـِ ِٯ َٯ القٲ ؿ٭جٮميح  ،ة ٭مةغ٭ٍٳ٘ ع٭
ٔ٭ِعّل#ح           ُٯ ت٭#حب٭  ْٮ ،ة#ِإ ْٳ ،ةحكٯ#ت٭تٳ ٯ ٗٯ# ـٯ علة ٘ٲ   ،ةلٳ# ْٮ ٌ٭ ٳ# ٖ٭#قٯعٮيٮ أةٌٲ# ٛة    ـ٭د٭ ألٳى٭ّك ٖٯٍى ط٭ ـ٭ َٯ ُل وٳ

ْٳ  ـ٭ْأكٳ ٘ٲ ألٳ  .،ةحألٯش٭ثٯ علة
ْٳ  ـ٭ٝ علةٜ ؿ٭كٮِٕه الّم ُٮ ألٳكٳت٭حبٳ كٳلٯ ْٳ  -،ة ٭ش٭ث٭ أل٭حؽ٭ا ٗٯ ْٮ ع٭مة ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم

ٗٯ - ْٳ ،ةكةت٭ك٭ علة ْٳ  -ْٳ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٗٯ ْٮ ع٭مة ٔ٭ع٭#ؼ٭ٌٳ٘    -ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم ْ٭ لة#ؼٯ  ُٲ الّم ع
ٕ٭ّل#م٭        ُ٭ اْلكٳت٭#حبٮ ت٭ ـِ كة#ؾ٭ا ،ةمةىٲ#ح أةت٭#ٜ أل٭#حؽ٭ا ّٯ َٯ ه٭ ًِ كةؾ٭ا وٳ ٕٯ ٖ٭ ـ٭ٝ ،ٳ٘  ٖ٭ْاتٮن٭ كٳلٯ ُٯ  أة

ـ٭  ٍٯُع ٗ٭  .لٳ
ُٮ و٭ح لةحه٭ ،ةاةت٭ن٭  ُ٭ ٌ٭ ٳٗٲح   ،ةل٭ٗ٭ُكٕ ُٯ كةح ًِ اّلؾٳٙ لةحه٭ ٔ٭لةحه٭ ع ٕٯ ٗ٭ ـ٭ٝ ،ٳ٘ اْل ْٮ كٳلٯ الّم

ْٳ  ْٳ  -ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٗٯ ْٮ ع٭مة ٙٯ     -ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم ٖ٭#ؼ٭ ًٍ : ُلتٳ#ن٭ ع٭مة#ٜ  ِٳو٭ح َٮ  لةحه٭ األٯ
٘ٲ : ٗٯ ٭حٌٳ َٮ ذ٭قٲ الوٲ ٔ٭لةحه٭ ط٭حلٳؼٮ ألٯ ْٳ  ٖٯ ٔ٭ ْٳ هٳري٭ ٍٳ  األٯ

ٓٮ ... ألٳأةكٯٗ٭حفٳ كةى٭ح  ْٮ أل٭ٍٮٕ ـ٭ٝ عؽٯ ت٭اةلٲى٭ ًٮٔ٭كٳلٯ  ُاْلتٮلٳي٭ الّمر٭ح
ًٮ ٛٴ تٳى٭ح ٔ٭لٳُكنٲ ذ٭حوٳمة ًِ ... أةٌ٭ٜ    ٕٯ ٗ٭ ْٮ ألٳ ُٮ لة ِ٭تٯ اْلى٭ٍٮٕ  ت٭ى٭ظٲ

ُٮ ٖٮلٯمٳيٮ  أل٭حؽ٭ا
َٯ       ْٮ وٳ# َٯ و٭ش٭# ًِ و٭# ٔ٭ِعكٯ#مةح ْٳ  ُ٭ أل٭ش٭ث٭ ألٳِإكٯ#مةحوٳ ٙٲ : ،ةمةىٲح أل٭مةغ٭ ؽ٭لٳكة أل٭حؽ٭ا ـِ ِٯ لةحه٭ القٲ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ـٯِن علةٜ ؿ٭كٮِٕه الّم ـٯِن ٔآلْ اْلُف َٯ اْلُف ـٲكٮنٮ وٳ ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ةاةحلةتٯ ال
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ـ٭كٮِٕه الّم ْٳ ٔ٭ك٭ّمي٭ علةٔآلْ لٳ ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم َٮ  َٯ ٌ٭رٯ ٌٯتٮيٯ   ٜ و٭ لحه٭ أة

ٗٯتٳ  ِٯن٭ اْل ٭ ٍ٭ح أة ٗٯ ٔ٭ِعلة  وٳٍٲح 
ْٳ     َٯ  ٭يٲ لة#حه٭ ؿ٭كٮ#ٕهٮ الّم# ْٮ لةحه٭ ،ةىٳ ٙٲ أةٌٲ ـِ ِٯ َٯ القٲ ًٍ : ،ة ٭مةغ٭ٍٳ٘ ع٭ ِٳو٭ح َٮ  . لةحه٭ األٯ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ٗٯتٳ -ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ ً٭ّمٜ الّم ِٯن٭ اْل ٭ ُٮ وٳٍٲح أة  .(1) (ك٭ْمى٭ح
ٔكمي األٍْ هّـ أل#َ  ٔآلْ ٕح وح  ألحؽاُ ٍٔ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ) 

 ألحؽاُ ًٍشحٞ ٔأعىحهلح ،ا .
                                                           

 .1/146الـٔض ا٧ٌم  (1)
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 لبٔىْ ِظبدَك اٌشىش ػًٍ اإلَىاء
َْ  لاؼ أطتتىت آٖٛ ال رث ألإلْ تشحٍ ش ز ٔإ#ـاػ لك#٘   هَّٔعوَّلّٕذٍِ َتِػذلُّٕسٗ

و#حؽا ٖو#كـ   توكـٔا اا لت شث ا٩ٖٛ إلمىٌ عمٜ طحع#ٛ اا   ت#ـٝ عم#ٜ    
 إلمىُٕ اا عق ٔجن ألمرحظ آٖٛ ال رث   ،ْٗ ٔجٕٓ :

: الوكـ ا عق ٔجن عمٜ الٍشي اليت تؾكـِح آٖٛ ال رث ٔغريِح  ا٧ٔه
 وَ الٍشي العحِـٚ ٔاـفٗٛ .

: ػعٕٚ إلمىٌ ٫كترِ#حؿ ٌش#ي اا ٗ الٕج#ٕػ ال#ؾِإل   ٔٗ     الثحٌ٘ 
 إٍحجحٚ ،ٗىح ألٍّٗي .

ا ٗ ألٕاه ٔأ،شحه إلمىٌ   ٔوَ الوكـ ا عق : ػم٘ هكـ االثحلث 

َّ اهوََّٕ ٔجن التٍقٓ عَ التشؼٙ ٔالعمي ٔا٫ؿِحب   لإلْ تشحٍ ش َٗالّٔ َتِعَتُدٗا ِإ

َّ  .(1) زالّٔ ُِٙحبُّ اهٌُِّٖعَتِدٙ

: عؿتاحٞ إلمىٌ عٍ وـاتك الوكـ ا عق ٔجن   ٔوح ،ّٗح و#َ   الـاألع 

َّالثٕاب الشعٗي   ٔٗ التٍقٖن ش ِِْصٜ اهوَُّٕ اهػَّاِكِسٙ  .(2) زَٗضََٚ

 : ألٗحُ لحٌُٕ ألحلوكـ تلتؼٖي الٍشي .اـحوم 
 : لحٌُٕ عتٌحف إلمىٌ ألأٌّي أوٛ هحكـٚ ا .اللحػن 

شي اكترِحؿ هلح   ٔتل#مٗي ألأٌّ#ح   : الوكـ ا عق ٔجن عمٜ الٍاللحألع 
 وَ عٍؼ اا عق ٔجن .

: طـػ الغفمٛ عَ الوكـ ا عق ٔجن   ٥ٔ ٖشمي وٍح،ع الوكـ ا الثحوَ 

َُٓ٘ اهَِّرٜ أَُّٔػأّٔ هّٔلٍِّٕ اهطٌََِّع عق ٔجن ٗ الٍوأتٌ ع٥ ِٕ ك رحٌْ   ٔٗ التٍقٖن ش َٗ

ََْٗاألِّٔبَصاَز َٗاألّٔف٣ِّٖدَّٔٝ قِّٔوٚالّٗ ًَا َتِػلُّٕس  .(1) زٗ
                                                           

 .190كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .144كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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: هكـ إلمىٌ ا ع#ق ٔج#ن عم#ٜ ذفعّ#ي ِٔ#ي ٗ ذ#حه لم#ٛ        التحكع 
ٔاكتِشحف   عؽ طحط ّي اا عق ٔجن ألشؼ اٌتّحٞ تمك اؿحه ًٔ#رئؿتّي  

هّٔقّٔذِد ََُصذَسكٍِّٕ اهوَّذُٕ    كثـٚ ٔٗ ذحه عق ظحِـ ٔوٍشٛ   ٔٗ وشـكٛ ذٌٍ لحه تشحٍ ش

 ٍّ َِِٚ ََِ٘ ُح ََٙٗ َّ كِّٔثريٍَٝ  ًََ٘اِط ِّ َعذِِلٍِّٕ َغذ٣ِّٚا ََٗضذاقِّٔت    ِفٛ  ََْبِتلٍِّٕ كِّٔثَسُتلٍِّٕ فّٔؤٍِّ ُتِػ ِإِذ أِّٔع

َّ  . (2)زَعؤِّٚلٍِّٕ األِّٔزُض بٌَِا َزُحَبِت ُثٍَّ َٗهَُِّٚتٍِ ًُِدِبِسٙ

قِّٔوٚذذْى ٔتا##ؼٖـ ا٩ٖ##ٛ : اه##كـٔا اا عؽ ذفعك##ي ٔػ،##ع ع##ٍكي ٔأٌ##تي ش      

َْ    كٗؼ إوـكٌ .(3)زًُِطَتِطَعفّٕ٘

٩ٖٛ ألمرحظ اكتِشحف الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     ٔهٕف تاؼٖـ ا
 عمٜ جّح  :

ٖح أّٖح ال#ٍيب اؽك#ـ اٌ#تي لمٗ#ن ولتِ#شفُٕ ٗ ا٧ؿض   ِٔ#ن        ا٧ٍٔ :
ٌٖؼ  : ٔاؽكـ عؽ اٌت ٔذؼك ولتِشم   اؾٕاب ٥   ،ى#َ ا٫عح#حف ٗ   
ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عّحُ طؼهٛ ٔا٫وحً عم٘ ٗ أٔه ال شثٛ 

 لٍ ٕٖٛ .ا
أؿألع طٌحه لٗل#ت ٥ذ#ؼ غ#ريٓ ٔؽك#ـ      ٘عَ األَ ع حن اٌْ لحه: لشمٔ)

 ٔكمي.ٔآلْ وٍّح اٌْ أه عـأل٘ ٔعحى٘ ًمٜ وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 ألَ أألٜ طحلك. ٘ٔعٍْ لحه: أٔه وَ ًمٜ عم

ٔك#مي ٖ#ًٕ ا٥ #ٌٍ    ٔآل#ْ  ٔعَ أٌم ل#حه: اك#تٍ أ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ      
 ًٔمٜ عمٜ ًٖٕ الث٦ حٞ.

 اطـجْ الرتوؾٙ.

                                                                                                                                                 

 .78كٕؿٚ ا٤ٕوٍُٕ  (1)
 .25كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ٔك#مي ٖ#ًٕ ا٥ #ٌٍ    ٔآل#ْ  ٔ،ٜ ألشض الفـ : ألشث الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ  
 ٔأكمي عمٜ ًٖٕ الث٦ حٞ.

ٔعَ اؿكي ألَ عٍٗٗٛ لحه: طؼهٛ أٔه وَ ًؼ  ٔعمٜ أٔه و#َ ً#مٜ   
 عٍ الا مٛ.

ٔكمي ًٖٕ ا٥ ٌٍ ًٔمت ٔآلْ ٔعَ ؿا،ع لحه ًمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 ًمٜ عمٜ ًٖٕ الث٦ حٞ.طؼهٛ آطـ ًٖٕ ا٥ ٌٍ ٔ

 (ٔكمي أذؼ.ٔآلْ وَ الغؼ ل ن أُ ٌٖمٜ وع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
(1). 

ٖح أّٖح الؾَٖ آوٍٕا اؽكـٔا  عؽ الٍيب ولتِشم ألٌ كفحؿ لـٖى    الثحٌٗٛ :
ٔوَ وشحٌ٘ ا٫كتِشحف ٗ آٖٛ ال رث لـب الاتن ٔا٫غتٗحه وَ الٍيب ًمٜ 
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   عؽ كحُ الإٙ ٖأك#ن الِ#شٗم ،تفِ#ن اا ألحلـك#حلٛ     

 .(2)زاهّٖأّٔهَّٖباِب إِّٔٗهٛ َٙا حََٚاّ٘ٝ اهِّٖقَصاِص ِفٛ َٗهّٔلٌٍِّٕٔقه لٕلْ تشحٍ ش

ك٦وٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ ألف#ى ل#ـٖى    الثحلثٛ :
وع كٌْٕ أل#ٌ ظّ#ـاٌّٗي   ٖٔ#٤ػٙ الٌ#٦ٚ الٕٗوٗ#ٛ ٗ إل#حؼ اؿ#ـاً ِٔ#ي         
ٍٖعـُٔ لْ ألشٍم ٔغِك   لتكُٕ ِؾٓ الل#٦وٛ و#َ وٌ#حػٖق لٕل#ْ تش#حٍ      

ٍِ َعِبدَُٖش  .(3)زأّٔهَِّٔٚظ اهوَُّٕ ِبلّٔا

الوكـ ا عق ٔجن عمٜ ٌشى#ٛ الٌ#رب إا#رتُ أل#حلتإٝ ٔع#ؼً       الشحهـ :
 جقا ا٤ٕوٌٍ ٗ ذحه الامٛ ٔا٫كتِشحف .

ٌشىٛ عٖٕاٞ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٔحـتْ  اؿحػٙ عوـ :
ٔأًرحألْ اٍ إؼٍٖٛ لٗحؼ أً#رحألحي كمٌ#ٌ ل ٗ#حُ ول#ألٛ ِٔ#٘ أُ اا ع#ق       

                                                           

 .1/59ؽطحٟـ الشا ٜ  (1)
 .179كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .36كٕؿٚ القوـ  (3)
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ّحُ   ٔالاٗحً أل#حٖٕاٞ ال#ٍيب ً#مٜ اا    ٔجن ِٕ الؾٙ ِؼٝ ا٧ٌٌحؿ عٍ ا٫
 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٔتٕ،ري أك حب الشٗى الكـٖي هلي .

٥ٔ ىتٍ ا٫ٖٕاٞ ٗ ا٩ٖٛ ألحلٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔإّحجـَٖ  
عِح ٖوىن ا٧ٌٌحؿ أِٖحي ٧ُ اا عق ٔجن جشن إؼٍٖٛ ذٌٍحي آوٍحي هلي   ٔلؼ 

حق إوـكٌ ع#َ التر#حً إؼٍٖ#ٛ ٗ وشـك#ٛ أذ#ؼ        ػمت وٌحػٖق وٍْ ٗ ع
ٔوشـكٛ اـٍؼ  وع وُٕٕعٗٛ ذحه الـع#ك ال#ؾٙ و#٨ لم#ٕب إو#ـكٌ ٗ      

َّ كّٔفّٔذُسٗا       اٌٌـا،ّي عَ الترحوّح عؽ لحه تش#حٍ ش  َضذُِوِّٖقٛ ِفذٛ قّٕوّٕذِ٘ب اهَّذِرٙ

َّاهٌِِنَياهسُِّعَب بٌَِا أِّٔغَسكّٕ٘ا ِباهوَِّٕ ًَا هٍِّٔ َُِٙصِّْي بِِٕ ُضوّّّٖٓٔاُّا َٗ  .(1)زًَأَّٖٗآٍُِ اهَِّاُز َِٗب٣َِظ ًَث٠َِ٘ اه

ز ألٗحُ عٌىٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ فّٔآَٗاكٍِّٕٔوَ ا٫عححف ٗ ف١ الفحٞ ٗ ش

ٔآلْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ و#َ الات#ن ٔالتو#ـػ ذحٕ#ح ػاِىّ#ي اـف#ـ   ،ى#ح أُ          
ٗم#ٛ  أؿاػ  لـٖى لتمْ ٗ المٗن ذتٜ ٌقه جربٟٗن ٔأوـٓ ألحهلحـٚ ٗ ؽا  الم

 عٍ إؼٍٖٛ ذٗث ا٧ٌٌحؿ لؼ تشّؼٔا ألحلؾٲب عٍْ .
ٔوَ وشحٌ٘ ذـف الشفم )الفحٞ( الرتتٗك ٔالتشاٗك وَ غ#ري ت#ـاغ أٔ    

 وّمٛ.
 ٔالرتتٗك عمٜ للىٌ :

الرتتٗك إشٍٕٙ : ِٕٔ أُ فوحُ ؼاق إشفٕف وتشا#ك لقو#حُ    ا٧ٔه :

ََْعؤّذُٕ غَّٕثذا١ّ    *هٌَِّٖسَعذٟ  َٗاهَّذِرٜ أِّٔخذَسَ  ا  إشفٕف عمْٗ   كىح ٗ لٕل#ْ تش#حٍ ش   فّٔ

ِّ اهطٌََّا١ِ ًَا١ّ فَّٔطاهِّٔت أِِّٔٗدَّ٘ٙٞ ِبقَّٔدِزَٓا فّٔاِحتٌََذَى    ٔوٍْ لٕلْ تشحٍ ش(2)زأّٔح٠َِ٘ أَُّٔصَي ًِ

   عؽ تكـؿ الرتتٗك إشٍٕٙ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ وـتٌ.(3)زاهطَُِّٚى َشَبّدا َزابِّٚا

                                                           

 .151كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .5-4كٕؿٚ ا٧عمٜ  (2)
 .17كٕؿٚ الـعؼ  (3)
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الرتتٗك الؾكـٙ : ِٕٔ ٔلٕا إشفٕف ألحلفحٞ ألشؼ إشفٕف عمْٗ  الثحٌ٘ :
علك أٔاُ ٔكٗفٗٛ ا٫ط حؿ عٍّىح   ٔوَ أللحوْ الرتتٗك ا٫ط حؿٙ ٗ كـػ 

 إشفٕ،ح  .

فّٔأَّٔشهٌََُّٔا ٔوَ الرتتٗك الؾكـٙ عفم إفٌن عمٜ اجملىن وٍْ لٕلْ تشحٍ ش

ًٌَِّا كّٔ ٌَُٔا  َِِٔا فّٔأِّٔخَسَج ُْ َع ِٕ  اهػَِّّّٚٓٔا   ٔٔؿٔػ الرتتٗ#ك إشٍ#ٕٙ ٗ الك#٦ً    (1)زاَُذا ِفٚذ

 الشـأل٘ ِٕ ا٧كثـ .

ز وَ الرتتٗك إشٍٕٙ ،مٗم مثٛ وؼٚ فّٔآَٗاكٍِّٕٔجحٞ  الفحٞ ٗ لٕلْ تشحٍ ش

ٔفوحُ طٕٖن ألٌ الامٛ ٔا٫كتِشحف و#َ جّ#ٛ ٔأل#ٌ ا٫ٖ#٦ٞ ٔالكث#ـٚ   عؽ      
ػ ٖٕوحي ألشؼ ًٖٕ تلحؿا الٍحن ٗ ػطٕه ا٫ك٦ً   ًٔحؿ عؼػ إلمىٌ ٖقػا

  ٔلحً الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ هّـ قـً وَ اللٍٛ اللحألشٛ 
ً تاـٖ حي   لٌٗ س 15×20لمّحـٚ ألتٕكشٛ ولحؼٓ الوـٖم ،قاػ ،ْٗ كىح لٗن 

  ٔع##ؼػ أألٕاأل##ْ  2475ً2ً ٔإل##حذٛ الكمٗ##ٛ ِ##٘ 5ص49×50ًإل##حؼ وـألش##حي 
. ٛ ٦  

ا٧كـجٛ اليت تٕلؼ آٌؾاك ألحلقٖ#ت     ٔكحُ إلحؼ ٍٖحؿ ٗ المٗن أل شض
ٔظـٖؼ الٍظن   ِٔن إلحؼ الٍ ٕٙ ٔعىحؿتْ ٔأػاٞ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    

ز اؾٕاب فّٔآَٗاكٍِّٕٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ال٦ٌٚ ،ْٗ وَ عىٕوح  لٕلْ تشحٍ ش

 ٌشي .
عؽ آٔاِي اا عق ٔج#ن عٍ إل#حؼ الٍ #ٕٙ ٔول#حجؼ أط#ـٝ ٗ إؼٍٖ#ٛ       

 وَ غري طٕف أٔ أؽٝ وَ كفحؿ لـٖى . ٤ٖػُٔ ،ّٗح ال٦ٌٚ
 عىًٕ طفحب ) ٔاؽكـٔا (

                                                           

 .35كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
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َْ  ِن ىتٍ التؾكري ألإلْ تشحٍ ش   (1)..ز َٗاذكسٗا  ِإِذ أُُِّٔتٍِ قِّٔوٚذْى ًُِطَتِطذَعفّٕ٘

أل##حلٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ   اؾ##ٕاب ٥   عِ##ح ٖتٕج##ْ    
حُ   ٔتا#ؼٖـٓ عم#ٜ   اـفحب ٗ ِؾٓ ا٩ٖٛ عٍ إلمىٌ ٔإلمىح  ٗ كن فو

 ٔجٕٓ :
 : ٖح أّٖح إّحجـُٔ ٔا٧ٌٌحؿ اؽكـٔا  عؽ أٌتي لمٗن ولتِشفُٕ . ا٧ٔه

 : ٖح أّٖح التحألشُٕ اؽكـٔا  عؽ أٌتي لمٗن ولتِشفُٕ .الثحٌ٘ 
: ٖح أّٖح الؾَٖ آوٍٕا ٗ كن فوحُ اؽكـٔا عؽ أٌتي لمٗن ولتِشفُٕ الثحلث 

. 
 ٔؼتىن اـوٗٛ وَ اـفم ٔجِٕحي :

: ِن كحُ ىوٜ عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أُ ٖتظففْ  ا٧ٔه
 الٍحن .

ا٩ٖٛ طحًٛ ألحلٌرحألٛ وَ إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌ#حؿ  ٔال#ٍيب قى#ؼ     الثحٌ٘ :
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٗ أو#َ و#َ ِ#ؾا اـف#م   ٔو#َ اـ#ٕف وٍ#ْ           

 ٔطمك ،ؼٖٛ ٫ط٦لّي .
٧ُ لـٖوح كحٌٕا ٖتٕعؼٌّٔي  : إإٌػ عؿاػٚ طٌَٕ إّحجـَٖالثحلث 

   ٔلؼ ذ لٕا ألشض إلمىٌ ٗ وكٛ .
: عؿاػٚ ال##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي أٔ إّ##حجـَٖ   الـاأل##ع 
 ٔا٧ٌٌحؿ .

ٔإظتحؿ ِٕ ا٧طري   ٔإإٌػ وَ الِىري )ك#ي( ٗ شٖ#تظففكيز ٗ   
ا٧ٔه   ا٩ٖٛ الشىًٕ   ٔلٕ ػاؿ ا٧وـ ألٌ الشىًٕ ٔاـٌَٕ   ،ح٧ًن ِٕ 

 ٔكؾا ألٌ ا٫ط٦  ٔالتاٗٗؼ .

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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،اؼ كحُ الٌرحألٛ ى#ح،ُٕ عم#ٜ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي و#َ         
الاتن أٔ ا٧كـ   ،كحٌٕا ٖ ؾلُٕ أٌفلّي ٗ ك ٗن اا ٔػ،حع#حي ع#َ ه#ظٍ    
الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي كى#ح ػم#ت آٖ#ح  و#َ التِ#رٗٛ و#َ         

ٰٞ ٗ وشـكٛ  أذؼ   كىح ٖؼه عمْٗ ذ#ؼٖث الغ#حؿ   ٔو#ح    الٌرحألٛ ؿجح٥ي ٌٔلح

ِّ ٔؿػ ٗ لٕلْ تشحٍ ش َِِٚ َٛ اِث َّ كّٔفُّٔسٗا َثاُِ ُٖ فّٔقِّٔد ََُصسَُٖ اهوَُّٕ ِإِذ أِّٔخَسجَُٕ اهَِّرٙ ِإالَّ َتُِصُسٗ

َّ اهوََّٕ ًَعََِا فّٔأَُّٔصَي اهوَُّٕ َضذلِ  ِْ ِإ ٌَُٓا ِفٛ اهَّٖػاِز ِإِذ َٙقُّٕ٘ي ِهَصاِحبِِٕ الّٔ َتِحَص َِٚتَُٕ َعؤِّٚذِٕ َٗأَّّٔٙذدَُٖ   ِإِذ 

َٛ اهُّٖعوَّٖٚذا َٗاهوَّذُٕ َعِصٙذصْ             َّ كّٔفّٔذُسٗا اهطُّذفّٖؤّٟ َٗكّٔوٌَِذّٕٞ اهوَّذِٕ ِٓذ ٍُُِْ٘د هٍِّٔ َتَسَِٗٓذا ََٗجَعذَى كّٔوٌَِذّٔٞ اهَّذِرٙ  ِب

 .(1)زَحِلٍْٚ

 تـٝ ٕحؽا التؾكري وَ عٍؼ اا عحه إلمىٌ   اؾٕاب وَ ٔجٕٓ :
 : عٌْ وَ المفم ا٫هل٘ ألحٕلمىٌ ٔالٍحن . ا٧ٔه
: لحٌُٕ عكتاـاٞ وشحقا  وتشؼػٚ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ الثحٌ٘ 

 ٔكمي وَ آٖٛ ال رث .
: ل##حٌُٕ ػع##ٕٚ إل##مىٌ لمو##كـ ا ع##ق ٔج##ن   ل##حه تش##حٍ ٗ  الثحل##ث 

ِهذذذٛ َٗالّٔ فّٔذذذاِذكُّٕسُِٗٛ أِّٔذكّٕذذذِسكٍِّٕ َٗاِغذذذلُّٕسٗا طف###حب لمىل###مىٌ ٔعحو###ٛ الٍ###حن ش

ِْ  . (2) زَتلّٖفُّٕسٗ

 : جشن إلمىٌ ٗ ذحه ذؾؿ ٔذٗفٛ .الـاألع 
: لحٌُٕ ٔجٕب تٍقٓ إلمىٌ عَ ا٫ؿِحب ٔالاتن الشوٕاٟ٘   اـحوم 

 ِٔؾا التٍقٓ وَ هكـِي ا عق ٔجن .

                                                           

 .40كٕؿٚ التٕألٛ  (1)
 .152كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
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: ألٗحُ ٌشىٛ اا عق ٔجن عمٜ إلمىٌ   ٔت ؼه أذٕاهلي وَ اللحػن 

َّ   شم عٍ إٍشٛ   لحه تش#حٍ ش الامٛ عٍ الكثـٚ   ٔوَ الِ ِْ ٌَُُذ َُُِٗسٙذُد أّٔ

َِْعؤٍُِّٔ اهَّٖ٘اِزِثنَي َِْعؤٍُِّٔ أ٢ٌَِّّّٔٗٞ ََُٗ َّ اِضُتِطِعفّٕ٘ا ِفٛ األِّٔزِض ََُٗ  .(1)زَعؤّٟ اهَِّرٙ

: عكترِ##حؿ إل##مىٌ ٗ ك##ن فو##حُ لام##ٛ إل##مىٌ ٗ أل##ؼاٖح   الل##حألع 
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي   ا٫ك٦ً   ٔػم٘ لحٌُٕ ِٕٔ وح كحُ لمٍيب قىؼ

 أُ ٖعّـ عمٜ أعؼاْٟ ع٥ ألحٕؼػ ٔالشُٕ وَ عٍؼ اا .
لاؼ ُـألت لـٖى اؿٌحؿ ا٫لتٌحػٙ ٔا٫جتىحع٘ ٔالٍفل٘ عمٜ أِن 

ٖ٭#ْأتٳ٘     ال ٗت ٗ وكٛ لث٦ث كٍٕا    ٔكحٌت ل#ـٖى )  ٛة  عؽ٭ا لة#ؼٳو٭تٯ اْلشٳ#ريٮ و٭ّك#
َٯ  ٗٯ٠ٰح وٳ ٙ٭ ه٭ ـِ ِٮيٯ اللٲٕ ٭ لٳٗ٭وٯت٭ ْٳ        أةذ٭ؼٮ ٔٲ الّم# ّ٭#كٴ ع٭#ؼٮ ًٮ أةألٮ#ٕ لة ٗ٭ُا#ٕ ْٳ ،ة ًِ لٳشٳٗ٭حلٳ# الّفش٭#ح

ٖٮ#ؼٯِؿُكٕا و٭ش٭ُك#يٯ       ًٯر٭حبٳ وٮر٭ىٲ#ؼٴ ذ٭تٲ#ٜ لة#ح  ـ٭ التٲحٲحِؿ غةحُلٕا ع٭مةٜ أة ٖ٭ح و٭شٯو٭ ،ةٗ٭ُإهٮ 
ٞٮ ؽٳوٲتٳ٘  ٔ٭،ةح ٔ٭ ٗٯ٠ٰح   ،ةاةؼٯ ع٭مٳىٯتٮيٯ و٭ح لٳ٘   .ه٭

ٗٯُكيٯ   ُٯ لةح ط٭ل٭حؿ٭ ع٭مة َٱ أة ُ٭حوٳ ُٯش٭ح،يح ،ةأةٌ٭ح  ّ٭ح أة ٛٳ لٳٗى٭تٮ ِّيٯ ،ٳ٘ اللٲْمش٭ ٗٯ ُ٭ ع٭مة ،ةٗ٭ِقٖؼٮٔ
ٞٱ      ٘ٯ ْٳ ه٭# ٖٯ# ٖ٭ؼ٭ ٗٯم٭ ،ٳ#٘  ٔ٭لة# ٕٯِا  َٯ اْلح٭ ُ٭ وٳ ٕٯ ِ٭حغة ٖ٭ت٭ ِٮيٯ  ٔ٭ ْٳ  ـٯجٳع٭ علةٜ أةْطفةحلٳ ٖ٭   ذ٭تٲٜ 

ْٳ ّٮيٯ ألٳ  . ٖٮْفشٳىٮ
    ًِ َٯ الّفش٭##ح ٔٯا وٳ## ـ٭ ّٮيٯ ،ٳٗى٭##ح اهٯ##ت٭ ـٯألٳرٮ ٗٮ## ّ٭##كٴ   ،ة ٖ٭غٯ##ؼٮٔ التٲحٲ##حؿٮ ع٭مة##ٜ أةألٳ##٘ لة ٔ٭

ٓٳ عذٯ##ؼ٭ٝ           ِ٭#ؾٳ ٔ٭ ٰٖ#ح    ـٯ ٔ٭عٮ ٕٯٰع#ح  ّٮ#يٯ ج٭ َٯ و٭ش٭ ٔ٭و٭# ُ٭  ِّ#ؼ٭ اْلىٮ٤ٯوٳٍٮ#ٕ ٔ٭الّم ٭#حِن ذ٭تٲ#ٜ ج٭
ِٖٔنٮ اْلغ٭ّفح  الثٲمةحثٳ  ّ٭ح ت٭ْأ ٗٯ ٌ٭ الوٲؼ٭اٟٳؼٳ الثٲمةحثٳ اّلتٳ٘ ػ٭هٲ ع٭مة ـِٖنٮ ذٳ ْٮ جٳ ٯ اّلتٳ٘ غةّف

ٛٳ ٗ٭اةعة ُ٭ ،ٳ٘ اْل ُ٭ ؽ٭لٳكة كةح ُٯ كةح ٔ٭ِع ـ٭ْأ لةحه٭ و٭ح أةٌ٭ح ألٳاةحِؿ٢ِ   . (2) (لةحه٭ اْل

 
 
 

                                                           

 .5كٕؿٚ الاٌٍ  (1)
 .2/159الـٔض ا٧ٌم  (2)
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  ِجبسصح اإلِبَ ػٍٍ )ع( ٌؼّشو ثٓ ود
لاؼ ػمٜ عكتِشحف إ#٤وٌٍ ٗ وشـك#ٛ اـٍ#ؼ  عؽ أذ#حط عو#ـٚ آ٥ف      

لتن الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ   ؿجن وَ الكفحؿ ألحٕؼٍٖٛ لغـض اكت حذتّح ٔ
 ٔكمي ٔأًرحألْ .

ٔؿَح  كحُ وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ػاطن اـٍؼ  ٗ ألش#ض  
المٗحل٘ وحٟتٌ أٔ  ٦مثحٟٛ وَ اًرحألْ ٗ واحألن ِؾا اؾٗى الشـوـً ا٤ٕلم 

 وَ عوـٚ آ٥ف ؿجن .
غريِي ٔوع ِؾا كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖأؽُ لمىٍح،اٌ ٔ 

ل٬ٌٌـاف عٍ ألٕٗتّي   ِٔؾا ا٫ؽُ وشحقٚ لْ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   

ٍُِِِٔ        لحه تشحٍ ش ُْ فِّٔسٙذْق ًِذ ٍُِِِٔ َٙاأَِّٔٓى َِٙثذِسَب الّٔ ًُقّٔذاََ هّٔلّٕذٍِ فّٔذاِزِجُع٘ا ََِٗٙطذَتأِّٖذ َِٗإِذ قّٔاهِّٔت طّٔا٢ِفّّٔ٘ٞ ًِ

ًََٗا ِٓ َّ بُُٚ٘تََِا عَِ٘زَّ٘ٝ  َْ ِإ َّ َٙقّٕ٘هّٕ٘ َْ ِإالَّ ِفَساّزااهَِِّب ِْ ُِٙسُٙدٗ  .(1) زَٛ ِبعَِ٘زٍَٝ ِإ

َِ         ٔلحه ) ٛة ألٯ# ٘ٲ أةذ٭#ؼٮ أل٭ٍٳ#٘ ذ٭حِؿ ٭# ٗٯعٳ# َٮ لة ٔٯنٮ ألٯ# ٔ٭ذ٭تٲ#ٜ لة#حه٭ أة َٮ عكٯر٭ح ٭ :  األٯ
َٯ ِؿج٭حِه  َٯ و٭مةأٴ وٳ ٔ٭ؽ٭لٳكة ع٭ ٔٲ  َٯ اْلش٭ؼٮ ٌٚ وٳ ٕٯؿ٭ ُٲ ألٮٗٮٕت٭ٍ٭ح ع٭ ْٳ ع ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم اْلر٭حِؿثٳ : 

ْٳ ،ةأة ٕٯوٳ ً٭      لة ٛٳ ،ةأةلة#ح َٯ اْلى٭ؼٳٍٖ٭# ّ٭#ح ط٭#حِؿدٱ وٳ# ـٯجٳع٭ علةٜ ػ٭اِؿٌ٭ح   ،ةِإٌٲ ـٮد٭ ،ةٍ٭ ُٯ ٌ٭ظٯ ُ٭ لةٍ٭ح أة ؽٳ
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  َ٭ ٔآلْ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ـِٖ ٔ٭عٳوٯ ِٯٰشح  ُ٭ ألٳ ـُِكٕ ْٳ اْلىٮوٯ ٗٯ ً٭ ع٭مة ٔ٭أةلةح ٔ٭ك٭ّمي٭ 

ّٮيٯ ٍ٭ ٗٯ َٯ أل٭ ـٍ لةيٯ ت٭ُك ّٯ َٯ ه٭ ـِٰٖ ح وٳ ٛي لة ٗٯمة ٌ٭حؿٮ لة ٔ٭اْلرٳ ٗ٭ح ألٳحلٍٲ ٯِن  ـٲوٯ ـٯبٱ عّلح ال  .(2) (ذ٭
ٔلكَ كحٌت ٍِحك وٍحجقٚ ٔؼؼ وَ ل ن إوـكٌ   عؽ ٖـٔٙ األَ عكرح  

 . (3)كىح ٗ ػ٥ٟن الٍ ٕٚ لم ّٗا٘ عٍْ 
لاؼ اكتفحا ٔلٛ وَ ،ـكحُ ٔهحشحُ لـٖى ع ٕؿ اـٍؼ  وَ وكحُ 

 ُٗق وٍْ  ِٔي :

                                                           

 .13كٕؿٚ ا٧ذقاب  (1)
 .3/422الـٔض ا٧ٌم  (2)
 .2/204أٌعـ األَ كثري / اللريٚ الٍ ٕٖٛ  (3)
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 : عىـٔ ألَ ٔػ الشحوـٙ . ا٧ٔه
 : عكـوٛ ألَ أأل٘ جّن . لثحٌ٘ا

 : ِ ريٚ ألَ أأل٘ ِٔك . الثحلث
 : ٌٕ،ن ألَ ع ؼ اا . الـاألع

 : ُـاؿ ألَ اـفحب . اـحوم
 ٔلٗن ٧أل٘ كفٗحُ: أ٥ تشرب؟ )

 .(1) (لحه: لؼ عربمت  ،إُ اذتحتي علٍٗح عربٌح
ٔٔلم إلمىُٕ ٗ واحألن تمك الثغـٚ   ٔمل ٖكَ ِ#ؾا الٕل#ٕف ٔذ#ؼٓ    

وٍع ع #ٕؿ ،ـك#حُ آط#ـَٖ   أل#ن ك#حُ لت#ن ا٫و#حً عم#٘ عمٗ#ْ          ِٕ الل ك ٗ 
الل٦ً لشىـٔ ألَ ٔػ الشحوـٙ ِٕ الل ك عؽ عٌّقً الفـكحُ ا٩طـُٔ ألؼلٗن 

ًِِِنَي اهِّٖقَتاَيٌقٔه لٕلْ تشحٍ ش أٙ ألشم٘ أل#َ أأل#٘ طحل#ك     (2)زَٗكّٔفّٟٔ اهوَُّٕ اهٌُِّٖؤ

 . (3)كىح ٗ لـاٞٚ ٔألٗحُ ع ؼ اا ألَ ولشٕػ
طـد عىـٔ ألَ ع ؼ ٔػ ِٕٔ واٍع ألحؿؼٖؼ ،ٍحػٝ: وَ )لحه األَ ولشٕػ 

 ٖ حؿف؟
 اا. طحلك ،احه: أٌح هلح ٖح ٌيب ٘ألَ أأل ٘،احً عم 

 ،احه: عٌْ عىـٔ  اجمم.
 ٖربف ؟  ي ٌحػٝ عىـٔ: أ٥ ؿجن

،حشن ٤ٌٖ ّي ٖٔا#ٕه: أٖ#َ جٍ#تكي الت#ٜ تقعى#ُٕ أٌ#ْ و#َ لت#ن و#ٍكي           
 ػطمّح ؟ أ،٦ تربفُٔ عٍ ؿج٦ ؟ 

 ه: أٌح ٖح ؿكٕه اا ؟،اح ٘،احً عم
 ،احه: اجمم. 

                                                           

 .1/184وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 25كٕؿٚ ا٧ذقاب  (2)
 .8/147الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
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 .(1) ( ي ٌحػٝ الثحلثٛ
 ي أطؾ عىـٔ أل#َ ٔػ الش#حوـٙ ٖتى#حػٝ ٗ التر#ؼٙ   ٖٔما#ٜ ا٧ه#شحؿ       

 وٍفـػاي ٔك  إٗؼاُ   ٔلحه :
َٯ وٮ ٭حِؿفٯ ؟) ِ٭نٯ وٳ ٞٳ ألٳح٭ىٯشٳُكيٯ  َٯ الٍٲؼ٭ا ...   ٔ٭لةاةؼٯ أل٭رٳرٯت وٳ

َ٭ اْلىٮى٭ ... جٲعٮ  ٔ٭لةْفت عؽٯ ج٭ ٮ ُِ اْلىٮٍ٭حجٳقٯٔ٭ ـٯ ٕٯلٳم٭ اْلاٳ  و٭
ِٳقٯ ّ٭ق٭ا ـٲٰعح لة ٯن٭ اْل  ٔ٭كةؾ٭اك عٌٲ٘ لةيٯ أةف٭هٯ ... وٮت٭ل٭

ٟٳقٯ ـ٭ا ـِ اْلغ٭ ٗٯ َٯ ط٭ ٔ٭اْلحٮٕػ٭ وٳ ٛة ،ٳ٘ اْلفةت٭ٜ ...  ُٲ الوٲح٭حع٭  .(2) (ع
 ٔلحه ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً : ٔعُ كحُ عىـاي .

ٔت شْ ألحل#ؼعحٞ ٔا٫ك#تغح ٛ    ،حؽُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ل٬وحً
ٔالتِـا عٍ اا عق ٔجن   ٔأعفٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كٗفْ 

 . (3)ل٬وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً ٔلحه : المّي أعٍْ عمْٗ
ٔوَ ػعحٞ ٔوٍحجحٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كحعت٠ؾ أٌ#ْ ل#حه :    

قٚ ألَ ع ؼ إفمك المّي عٌك أطؾ  وإل ع ٗؼٚ ألَ اؿحؿث ًٖٕ ألؼؿ   ٔٓ

َزبّْ الّٔ َتذَرزُِِٛ فّٔذِسّدا َٗأُِّٔذَت خَِٚذُس     ًٖٕ أذؼ   ِٔؾا أط#٘ عم#٘ أل#َ أأل#٘ طحل#ك ش     

 .(4) زاهَّٖ٘اِزِثنَي

ٔكحُ عىـٔ لؼ أًٗك ظـاذح  ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ،مي ٖوّؼ وشـكٛ أذؼ 
ٖا#حه ألم#غ    -ٔذـً الؼَِ ذتٜ ٖثأؿ وَ قىؼٴ ٔأًرحألْ  ِٕٔ ٖٕو٠ؾٴ ك# ري  )

 تلشٌ كٍٛ. 

                                                           

 . 2/204األَ كثري / اللريٚ الٍ ٕٖٛ  (1)
 .2/427الـٔض ا٧ٌم  (2)
 .1/185وغحفٙ الٕالؼٙ  (3)
 .89كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (4)
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: أٌ#ح أأل#حؿفٓ ٖ#ح ؿك#ٕه اا!     عمٗ#ْ الل#٦ً   ،مىح ػعح عٍ الرباف لحه عم#٘  
  ٦ث وـا . 

  ْ  (ٔعُ إلمىٌ ٖٕو٠ؾٴ كأُ عمٜ ؿٞٔكّي الفري  ٕكحُ عى#ـٔ ٔه#ححعت
(1)     . 

ٔألـف ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل#٦ً وحه#ٗحي وّ#ـ٥ٔي أٙ أُ ا٫و#حً عم#٘ عمٗ#ْ       
،حؿكحي   ٔػمت أل٦غٛ عم٘ عمْٗ الل٦ً كحُ ؿاج٦ي ألٍٗىح كحُ عىـٔ ألَ ٔػ 

الل٦ً ٗ كحعٛ إ حؿفٚ وع أُ ا٫ٌلحُ ٍٖؼِى ٔتغٗك عٍْ ا٧،كحؿ   ،ؾٲكـ 
عىـٔ َح كحُ ٖإلْ ٗ اؾحِمٗٛ ألأٌْ ٥ ٖؼعٌٕ٘ أذؼ عٍ ٔاذؼٚ وَ  ٦ث ع٥ 

 ل متّح .
لحه عىـٔ : أجن أٙ أٌْ ؿُ٘ ألأُ ٖشـض عمْٗ ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً 

 ظتحؿ أذؼِح . ٦ث طٌحه لٗ
،إٌ٘ أػعٕك أُ توّؼ أُ ٥ علْ ع٥ اا ٔأُ قىؼاي ؿكٕه اا  ٔتلمي )

 ا ؿب الشحٌٕ. 
 لحه: ٖح األَ أط٘  أطـ ِؾا عإل.

لحه: ،أطـٝ; تـجع عٍ أل#٦ػك  ،#إُ ٖك#َ قى#ؼٱ ً#حػلحي كٍ#ت أك#شؼ         
 الٍحن ألْ  ٔعُ غري ؽلك كحُ الؾٙ تـٖؼ.

لحه: ِؾا و#ح ٥ تتر#ؼث أل#ْ ٌل#حٞ ل#ـٍٖى أأل#ؼاي  ٔل#ؼ ٌ#ؾؿ  و#ح ٌ#ؾؿ             
 ٔذـوت الؼَِ.

 لحه: ،حلثحلثٛ؟ 
لحه: الرباف. لحه ،ِرك عىـٔ  ي لحه: عُ ِؾٓ اـٌمٛ وح كٍت أظ#َ   

أُ أذؼاي وَ الشـب ٖـٔوإل عمّٗح! عٌ٘ ٧كـٓ أُ ألتن وثمك  ٔكحُ أألٕك ل٘ 
ًٱ ذؼث  .(2) (ٌؼّحي; ،حؿجع  ،أٌت غ٦

                                                           

 .1/185وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .1/185وغحفٙ الٕالؼٙ  (2)
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اؼ ؿ ٲ عىـٔ ألَ ٔػ لشم٘ ٔؿأف ألْ   ٔمل ٖشمي إؼػ ٔالفِن وَ عٍؼ ل
اا الؾٙ ٌٖ#حذ ْ   ،أجحأل#ْ ا٫و#حً عم#٘ عمٗ#ْ الل#٦ً : ،#حٌ٘ أػع#ٕك عٍ         

 . (1)ز،أٌح أذك أُ ألتمكإ حؿفٚ    ي أؿػف ش
ِٔن ِؾا الإه وَ الؼ،حا أً وَ اهلحًٕ   اؾٕاب ِٕ ا٧ٔه   عؽ كحُ 

إلمىٌ ٖٔغـٙ آ٥ف إوـكٌ إ#ـاألفٌ عم#ٜ    عىـٔ ألَ ٔػ ٖترؼٝ جٗى
 اـٍؼ  ٫لترحوْ .

ِٔن كحُ عىـٔ ٖاٌؼ ع ٕؿ اؾٕٗي وشْ اـٍؼ   اؾٕاب ٌش#ي   ٔمل  
ٖكَ اـٍؼ  قٌٍحي ُؼِح ؼٌٍٗحي كح،ٗحي   عؽ مت ذفـٓ عمٜ عحن ٗ كتٛ أٖحً 
 ٔألٕاكفٛ ألؼاٟٗٛ    ٔلكَ اا عق ٔجن ِٕ الؾٙ ذحه ػُٔ إوـكٌ ٔػُٔ

الترحوْ   ٔعؼً ع ٕؿ جٗى إوـكٌ لمظٍؼ  وشحقٚ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا 
 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  .

ٖح ألَ أط٘ وَ أعىحوك و#َ ِ#ٕ أك#َ    ٔٗ ؿٔاٖٛ أُ عىـٔ ألَ ٔػ لحه )
: لك#إل ٔاا ٥  عمٗ#ْ الل#٦ً   وٍك  ،إٌ٘ أكـٓ أُ أِـٖق ػوك  ،احه عم#٘  

 .(2) (أكـٓ أُ أِـٖق ػوك
مٛ ٌحؿ    ي أل ن مٕ عم٘ وغِ# حي   ٔأك#تا مْ   ،لنٲ عىـٔ كٗفْ كأٌْ هش

عم٘ ألؼؿلتْ   ٔالؼؿلٛ تـا ٔػؿا وَ جمؼ ال شري   لٗم ،ْٗ طوك ٥ٔ عاك 
ٌٚ ،ى#ح    ) كحُ جحألـ وؼث ٖإه: ،ؼٌح أذؼِىح وَ ًحذ ْ ٔ حؿ  ألٍّٗى#ح غ#رب

 ٌـاِىح  ،لىشٍح التك ري ؼتّح ،شـ،ٍح أُ عمٗحي لتمْ. 
ِحؿألٌ  ٔطفـ  ألّي طٗمّي  ع٥ أُ ،حٌكوم أًرحألْ الؾَٖ ٗ اـٍؼ  

ٌٕ،ن األَ ع #ؼ اا ٔل#ع أل#ْ ،ـك#ْ ٗ اـٍ#ؼ   ،ـو#٘ ألحؿح#حؿٚ ذت#ٜ لت#ن.          
 .(3) (ٔؿجشٕا ِحؿألٌ

                                                           

 .1/185وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .4/387ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (2)
 .1/185وغحفٙ الٕالؼٙ  (3)
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 ٖح ٖؼه عمٜ عوتٍحا عحوٛ جٗى إوـكٌ وَ ع ٕؿ اـٍؼ  . 

َْ ِفذٛ األِّٔزضِ لٗ اٜ لٕلْ تشحٍ ش ػعٕٚ  (1) زَٗاذكسٗا  ِإِذ أُُِّٔتٍِ قِّٔوْٚى ًُِطَتِطَعفّٕ٘

لكن جٗن ٔط اٛ وَ إل#مىٌ ٫كترِ#حؿ ٔالش#ٛ اـٍ#ؼ  ٔالو#كـ ا ع#ق       

َْٔجن لشىٕوح  لٕلْ تشحٍ ش   ٔكٗم كحُ الٍيب ًمٜ (2) زهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ولتِشفٌ لٗم ألٗ#ٍّي ٔأل#ٌ الات#ن ٔا٧ك#ـ     
 ذحجق أٔ ألـفغ ع٥ ؿٓٛ اا .

قلت ٗ وشـكٛ ألؼؿ ع٥ أُ وُٕ#ٕعّح ٔذكىّ#ح   ،ٌرٗس أُ ِؾٓ ا٩ٖٛ ٌ 
وتحؼػٚ ٗ كن وشـكٛ وَ وشحؿك ا٫ك٦ً ٔألٗحُ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ ع#ؼً عمٌ#حؿ     
اكتِشحف إلمىٌ َح لٕ كحٌٕا طحؿد إؼٍٖٛ   ألن مشن علحوتّي ٗ إؼٍٖٛ 

 أِٖحي كىح ٗ وشـكٛ أذؼ ٔوشـكٛ اـٍؼ  .
ٕح ألحؿف عىـاي لحه ؿكٕه  عمْٗ الل٦ً ٔجحٞ ٗ ألشض الـٔاٖح  أُ عمٗحي )

 ٔكمي: " الًٕٗ ألـف ا٫ّحُ كمْ لموـك كمْ " ٔآلْ اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٖاحه ل#ْ ؽٔ الفا#حؿ  ٧ٌ#ْ ك#حُ ٗ ٔك#فْ       عمْٗ الل٦ً ٔكحُ كٗم عم٘ 

وثن ،اـا  العّـ  ٔكحُ ٍٕ ْ ألَ اؿححد  كم ْ وٍْ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    
ٔكحُ وَ ذؼٖؼٚ ٔجؼ  عٍؼ  ْ الل٦ًعمٗٔكمي ًٖٕ ألؼؿ  ٔأعفحٓ عمٗحي ٔآلْ 

الكش ٛ وَ ػ،َ جـِي  أٔ غريِي  ٔكحٌت ًىٌحوٛ عىـٔ ألَ وشؼ ٖكـب 
 . (3) ( وَ تمك اؿؼٖؼٚ أِٖحي

  ِؼجضح سٍِ اٌرتاة
لاؼ كحُ ا٦ٕٟكٛ ٖشٌ ألشِّي ألشِحي ٗ الٌٍـٚ   ًٔٗغ ِقّٛ إوـكٌ  

   ّٔؼٔا الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  ألأك حب الشُٕ .

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .1/275ذٗحٚ اؿٕٗاُ الكربٝ  (3)
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َّ اهوََّٕ زًََِٟٔن لٕلْ تشحٍ ش ًََِٚت َٗهِّٔل ًََِٚت ِإِذ َز و#َ كمى#ح     (1) زًََٗا َز

 اا اليت وق ألّح اؿق   اؾٕاب ٌشي وَ جّح  :
: ؽا  ا٩ٖٛ الاـآٌٗٛ أع٦ٓ وَ كمىح  اا ٌٔفشّح وتحؼػ عٍ ًٖٕ  ا٧ٍٔ

 الاٗحوٛ .
: أوـ اا عق ٔجن لمٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أل#أُ        الثحٌٗٛ

،مى#ح اً#فم   ٖـو٘ الكفحؿ ألحلرتاب    ٔعَ األَ ع #حن ٗ ذ#ؼٖث طٕٖ#ن )   
 الإً لحه أألٕ جّن : المّي أ٥ٌٔح ألحؿق ،حٌٌـٓ .

ٔكمي ٖؼْٖ ،احه : ٖح ؿب عُ تّمك ٔآلْ ٔؿ،ع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 ِؾٓ الشٌحألٛ ٗ ا٧ؿض ،مَ تش ؼ ٗ ا٧ؿض أألؼاي .

،احه لْ جربٖن : طؾ ل ِ#ٛ و#َ ال#رتاب ،#أؿً أل#ْ ٔج#ِّٕي   ،ى#ح و#َ          
إوـكٌ وَ أذؼ ع٥ أًحب عٍْٗٗ ٔوٍظـٖ#ْ ٔ،ى#ْ و#َ تم#ك الا ِ#ٛ ،ٕل#ٕا       

 .(2) (وؼألـَٖ
: أ ـ ٌٔفع ؿو٘ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ال#رتاب   ِٔ#ٕ     الثحلثٛ

 وشحقٚ لْ .
: ا٫ٌؾاؿ لمىوـكٌ ألتحؼػ ِؾا الل٦ض كىح ٔؿػ ٗ اـرب ػؼٓ ٗ الـاألشٛ 

وشـكٛ أذؼ ٗ لٌٛ ؿو٘ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٧أل#٘ أل#َ طم#م      
تمْ   أٔ ؿوٗ#ْ  الؾٙ ِحي عمٜ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖـٖؼ ل

 إوـكٌ ًٖٕ ذٌٍ .
ٖٔؼه ِؾا الـو٘ عمٜ أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ 

 ذحه ػ،حا   ٔأُ اا عق ٔجن ِٕ الؾٙ ٌٌـِي ألفِمْ ٔذٕلْ .

                                                           

 .17كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .4/417الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
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ِٔن ؽتمم ؿوٗٛ اا عَ ؿوٗٛ ال وـ   اؾٕاب ٌشي عؽ تتٌم ؿوٗٛ اا 
 ألأوٕؿ لحِـٚ ٔوٍّح جّح  :

 : تشىن ؽؿا  الرتاب كحلل٦ض إحُ٘ . ا٧ٔه
 : ألمٕغ ؽؿا  الرتاب عٍ كن ٔاذؼ وَ إوـكٌ ٗ وٗؼاُ الاتحه .الثحٌ٘ 

: ػطٕه الـعك عٍ لمٕب إوـكٌ وع الـوٗٛ اليت جـ  عم#ٜ  الثحلث 
 ٖؼ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

  ٛ .لمٌٍـ ٔالغم واؼوٛ: لحٌُٕ الـوٗٛ وَ عٍؼ اا الـاألع 
 : لحٌُٕ علرتاُ اهلقّٛ ََ ٖـوْٗ اا عق ٔجن ألحلرتاب .اـحوم 

: ا٫ٌ##ؾاؿ لم##ؾَٖ كف##ـٔا ألشا##حب أه##ؼ و##َ ؿو##٘ ال##رتاب عؽا    الل##حػن 

ِإِذ ُِٙ٘حٛ َزبُّمّٔ ِإهّٟٔ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ أُّّْٔٛ ًََعلٍِّٕ فَّٔثبُّْتذ٘ا  اكتىـٔا ألحلاتحه   لحه تشحٍ ش

ًَُِ٘ا َضإّٔهِّٖقٛ ِفٛ قّٕ َّ آ َّ كّٔفُّٔسٗا اهسُِّعَب فّٔاِضِسُب٘ا فَِّٔ٘ق األّٔعَِِاِق َٗاِضذِسُب٘ا  اهَِّرٙ وِّٕ٘ب اهَِّرٙ

 ٍْ ٍِ كّٕىَّ بََِا ُِِٔ َّ اهوََّٕ َغِدُٙد  *ًِ ِّ َُٙػاِققِ اهوََّٕ ََٗزُض٘هُّٕٔ فِّٔإ ًََٗ  ُٕ َٕ ََٗزُض٘هّٔ َذِهمّٔ ِبأٍَُُِّّٔٔ َغاقم٘ا اهوَّ

 . (1) زاهِّٖعقّٔاِب

ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي  ِ#ؾٓ        ِٔن هحؿكت ا٦ٕٟكٛ ألـوٗ#ٛ  
 اؾٕاب ٌشي .

 لاؼ أعحلت ِؾٓ الـوٗٛ إوـكٌ ٗ ِحٕوّي ٔلتحهلي .
ِٔن ّكَ أُ تأت٘ ِؾٓ الـوٗٛ عمٜ ٖؼ أٙ و٤وَ أً ٥ألؼ هل#ح أُ تك#ُٕ   
عمٜ ٖؼ الـكٕه   كىح ٗ عٌ#ح وٕك#ٜ عمٗ#ْ الل#٦ً   ٔجـٖ#حُ إ#حٞ عٍ#ؼ        

ًِِٕ فّٔقّٕوَِّٖا اِضذِسِب ِبَعَصذانّٔ   َِٗإُـألْ اؿحـ ألّح   لحه تشحٍ ش ِذ اِضَتِطقّٟٔ ًَُ٘ضٟ ِهقِّٔ٘

                                                           

 .13-12كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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ِّ ِزِشقِ  ِِّٚا قِّٔد َعِوٍَ كّٕىُّ إَُّٔاٍع ًَِػَسبٍَُِٔ كّٕوّٕ٘ا َٗاِغَسُب٘ا ًِذ ُِِٕ اثََِِتا َعِػسَّٔٝ َع ًِ ِِ ََْس ََْس فّٔاُفّٔ اهوَّذِٕ َٗالّٔ   اهَّٖح

َّ  . (1) زَتِعثَِ٘ا ِفٛ األِّٔزِض ًُفِّٖطِدٙ

ثحٌ٘   ،ّؾٓ الـوٗٛ ٔأ ـِح الشحً ٌٔفشّح الشعٗي ٥ ػـٙ ع٥ إظتحؿ ِٕ ال
 عمٜ ٖؼ الـكٕه   ِٔ٘ وشحقٚ لْ   ٔاا ٔاكع كـٖي ٥ ٍٖافع وؼػٓ .

 ي كحُ ،ّٗح الكفحٖ#ٛ عؽ ،#تس اا لمىل#مىٌ طـٖ#ق الٌٍ#ـ   ٔاٌ#ؼذـ        

َْ وف##حِٗي الكف##ـ ٗ اؾقٖ##ـٚ عٍ ٖ##ًٕ الاٗحو##ٛ   ل##ؾا ل##حه تش##حٍ ش   أَِّٔ َٙقّٕ٘هّٕذذ٘

ِِْتٍِ َعؤّٟ قّٔوِّٖبمّٔ ٌََُِٗٙح اهوَّذُٕ اهَّٖباِطذَى َُِٗٙحذقُّ اهَّٖحذقَّ      ِْ ََٙػأّٖ اهوَُّٕ َٙ افَّٖتَس٠ َعؤّٟ اهوَِّٕ كِّٔرّبا فِّٔإ

ِِ اهصُُّدِٗز  .(2)زِبلّٔوٌَِاتِِٕ إَُُِّٕ َعِوٍْٚ ِبَرا

  هضميخ ادلششوني لبٔىْ
طّمف#ٕا  لاؼ ٥ؽ ألحلفـاؿ ًٖٕ ألؼؿ ؿج#ح٥  ل#ـٖى ٔذمف#ح٣ِي   ألش#ؼ أُ     

ٔؿاِٞي ك شٌ لت٦ٗ   ٔوثمّي وَ ا٧كـٝ   ٔعأل٦ ٔأكمرٛ ٔأفٔاػا كثريٚ   
 ٔاٌّقوٕا وع وح ٖتٌفُٕ ألْ وَ ؿجرحُ الكفٛ ٗ إشـكٛ   وَ ٔجٕٓ :

: كثـٚ عؼػ جٗى لـٖى   ٔل#ؼ مت عع#ؼاػ ِ#ؾٓ الكث#ـٚ ظّ#ؼ و#َ       ا٧ٔه
ؼ ؿ٣كحٞ لـٖى  ،ّي ٖشمىُٕ عم#ٜ م#ٕ التا#ؼٖـ ع#ؼػ أً#رحب ال#ٍيب قى#       

 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،حؿاػٔا أُ ٖكٌٕٕا َاؼاؿ  ٦ ٛ أُشح،ّي .
 : ِٗ ٛ ؿجحه لـٖى ٗ الامٕب ٔعٍؼ الشحوٛ .الثحٌ٘ 

 : ٔجٕػ ،ـكحُ ألٌ ؿجحه لـٖى لؼ طحُٕا إشحؿك .الثحلث 
 : كثـٚ عؼػ ٔأكمرٛ لـٖى .الـاألع 

ٖق ألٍرـ : ا٧فٔاػ الكثريٚ ٔعطشحً ؿ٣كحٞ لـٖى لمحٗى ٗ الفـاـحوم 
 ا٫ألن ٔالتىـ ٔالوشري   ٔذتٜ عمٜ وحٞ ألؼؿ أطشىّي أألٕ ال ظرتٙ.

                                                           

 .60كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .24كٕؿٚ الوٕؿٝ  (2)
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: كثـٚ اـٗن ٔا٫ألن اليت كحٌت وع لـٖى   ،اؼ كحٌت وشّ#ي  اللحػن 
 وحٟٛ ،ـن ٔك شىحٟٛ ألشري ٗ واحألن ،ـكٌ ٔك شٌ ألشرياي عٍؼ إلمىٌ .  

 : ِٗ ٛ لـٖى ٔؿجح٥تّح ٔ،ـكحٌّح عٍؼ الشـب . اللحألع

َّّٕٞ اهَّٖباِهػٌَّٕٞحػٖق لٕلْ تشحٍ شِٕٔ وَ و  . (1) زفِّٔووَِّٕ اهُّٖح

َٗاذكذسٗا  ِإِذ أُِّٔذُتٍِ   ٔكٗأت٘ وقٖؼ ألٗحُ ٗ تفلري ا٩ٖٛ التحلٗٛ ِٕٔ لٕلْ تش#حٍ ش 

ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُع فّٔآَٗاكٍِّٕ َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖ  ِْ ََٙت َْ أّٔ َْافّٕ٘ َْ ِفٛ األِّٔزِض َت قِّٔوْٚى ًُِطَتِطَعفّٕ٘

  َْ ِِ هَّٔعوَّلّٕذذٍِ َتِػذذلُّٕسٗ ِّ اهََّّّْٓٚبذذا عؽ ٖ##ؼه ِ##ؾا الت##ؾكري ألحلؼ٥ل##ٛ   (2) زََٗزَشقّٔلّٕذذٍِ ًِذذ

 التِىٍٗٛ عمٜ ًرئؿٚ إلمىٌ عحه وَ الغٍٜ ٔاللشٛ ٔإٍشٛ . 
عَ األَ ولشٕػ لحه : ٕح كحُ لٗمٛ اؾَ أل ن عفـٖت وَ اؾَ ٗ ٖؼٓ ٔ)

ٔك#مي ٖا#ـأ الا#ـآُ   ،#٦     ْ ٔآل# هشمٛ وَ ٌحؿ   ،حشن الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ  
 .ٖقػاػ ع٥ لـألحي 

،احه لْ جربٖ#ن : أة٥ة أعمى#ك كمى#ح  تا#ٕهلَ ٍٖك#ك وٍّ#ح لفٗ#ْ ٔتفف#أ         
أع##ٕؽ ألٕج##ْ اا الك##ـٖي   ٔكمى##ح  اا التحو##ح  ال##يت ٥     :ل##ن    ه##شمتْ

هحٔفَِ ألـ ٥ٔ ،حجـ وَ هـ وح ٍٖقه وَ اللىحٞ ٔوَ هـ وح ّٖ#ـد ،ّٗ#ح     
ؿض ٔوَ هـ و#ح ى#ـد وٍّ#ح   ٔو#َ ه#ـ ،#ً المٗ#ن        ٔوَ هـ وح ؽؿأ ٗ ا٧

ٔالٍّحؿ   ٔوَ هـ طٕاؿ  المٗن   ٔوَ هـ كن طحؿ  ع٥ طحؿلحي ٖفـ  غري 
 ٖح ؿَٓ . 

 .(3)(،احهلح ،حٌكك لفْٗ ٔطف٠ت هشمتْ
ِٔن كحُ وَ ػعحٞ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ًٖٕ ألؼؿ ا٫كتشحؽٚ 

 اؾٕاب ٌشي . ألكمىح  اا التحوح  وَ هـٔؿ كفحؿ لـٖى
                                                           

 .149كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (1)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .4/122الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
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 لبٔىْ ِؼبهذاد إٌجٍ )ص( سالَ
ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّذاعُ    ٖؼه لٕل#ْ تش#حٍش   ِْ َٙذَت َْ أّٔ َْذافّٕ٘ عم#ٜ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ     (1)زَت

الؾٙ ىحف أُ ٖتظففْ الٍحن ٥ ٖإً ألحلغقٔ ٔاهلحًٕ إتكـؿ   عِح وـَ 
عمٜ ٓحٖٛ ألمؼتْ ٔأًرحألْ   ٖٔإً ألحلؼعٕٚ عٍ اللمي ٔالٌمس ٔإٕاػعٛ   
كىح تؼه عمْٗ عإػ ًمس الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وع عؼػ وَ 

 لّٕٗػ وٍّح :ؿ٣كحٞ الا حٟن احملٗفٛ ألحٕؼٍٖٛ ٔوع ا
: عاؼ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وشحِؼٚ وع ألإل ُ#ىـٚ     ا٧ٍٔ

ِٔي وَ الا حٟن اليت ذٕه إؼٍٖٛ   ٔكحُ ؿٟٗلّي آٌؾاك كو#٘ أل#َ عى#ـٔ    
الِىـٙ ٔؽلك ٗ هّـ ًفـ وَ اللٍٛ الثحٌٗٛ لمّحـٚ   أٙ ألشؼ ألن وَ كٍٛ 

وشـك#ٛ أل#ؼؿ ألل# شٛ     وَ ِحـٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔل #ن   
 أهّـ .

ٔ،ْٗ عٌؾاؿ لاـٖى ألح٫وتٍحا عَ الاتحه   ٔأوحُ لمىلمىٌ عُ ٌوك ِؾا  
الاتحه   ٔوع أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عاؼ ًمرحي ٗ طـٔجْ ِؾا 
،اؼ مسٗت غقٔٚ ا٧ألٕاٞ لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ِٔ#ٕ مل ٖاحت#ن   

ّٔلع ًمرحي ٔوٕاػعٛ وع إوـكٌ َٖ ذ#ٕه  ،ّٗح   ٔمل ٖفمك الاتحه   عِح 
 إؼٍٖٛ .

ٖٯٰو#ح   )  ـ٭ ـِٖ#ؼٮ ُل ٖٮ ٞٳ    ٕ٭ا ُٚ اْلأةألٯ ٔ٭ ٘٭ غةقٯ ِٳ ٔ٭ ُ٭    ٔ٭ػٲا َٮ عكٯر٭ح ٭ : ذ٭تٲٜ أل٭مةغ٭  لةحه٭ األٯ
ُ٭    ٔ٭كة#ح ٚة    ـ٭ ُ٭#ىٯ ّ٭ح أل٭ٍٮ#ٕ  ْٮ ،ٳٗ ٕ٭اػ٭ع٭تٯ ٛة ،ة ٍ٭حٌ٭ َِ كٳ ٚة ألٯ ٍ٭ح َِ ع٭ ٯؼٳ و٭ ـِ ألٯ َِ أل٭ْك ٚة ألٯ ـ٭ ُ٭ىٯ ٘ٲ  ٍٳ  ٔ٭أل٭

ِٮيٯ ،ٳ#٘       ُ٭ ك٭#ٗٲؼ٭ ٔ٭كة#ح ٙٲ    ـِ ِٲ#ى٭ ـٍٔ ال َٮ ع٭ىٯ# ٘ٲ ألٯ ِّيٯ و٭ظٯوٳ ٗٯ ّٮيٯ ع٭مة ٍٯ ْٮ وٳ ٔ٭اػ٭ع٭ اّلؾٳٙ 
ْٳ ؽ٭لٳكة .   ف٭و٭حٌٳ

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٖ٭ْم#ق٭   ٔآلْ  ٮيٲ ؿ٭ج٭ع٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٔ٭لة#يٯ  ٛٳ    ٔ٭ك٭ّمي٭ علةٜ اْلى٭ؼٳٍٖ٭
ٔ٭ ـٍ  ً٭فة ٛة  ٗٲ ّ٭ح أل٭اٳ ً٭ ألٳ ٗٯٰؼا   ،ةأةلةح ًٍ :    كة ِٳو٭#ح َٮ  ٔٲِه . لة#حه٭ األٯ# ـِ ؿ٭ألٳٍٗع اْلأة ّٯ َٯ ه٭ ً٭ؼٯٰؿا وٳ

ِ٭ح ٚٴ غةق٭ا ٔ٭ ٔٲهٮ غةقٯ ٘٭ أة ِٳ  .(1) (ٔ٭
ُ٭ٔ ُ٭لـٖٛ جحوشٛ وَ لـٝ الفـا   ٔلٗن ت شؼ  ٔ٭ػٲا عَ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ  ٔ٭ػٲا

( كي ٔتؾكـ ألشض كتك التأؿٖع أٌْ ٔلشت ،ّٗح أٔه إشحؿك لمٍيب قىؼ 250)
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ هّـ ًفـ وَ اللٍٛ الثحٌٗٛ   ٔمل تاع ،ّٗح أٙ 

 وشـكٛ .
ٔكتك الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي كتحأل#حي ٔعّ#ؼاي و#ع أل#إل ُ#ىـٚ          

 تِىَ ألٍٕػاي:
 ألٍٕ ُىـٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔإؼٍٖٛ .: ٥ ٖغقٔ  ا٧ٔه

 : ٥ ٖغقٔ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألٍٕ ُىـٚ .الثحٌ٘ 
: ٥ ٖكثـ ألٍٕ ُىـٚ عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ْشحي   الثحلث 

 ،حؽا ِحىت لـٖى ،٦ هٕف ل إل ُىـٚ ألشث إؼػ وَ الـجحه .
ىـٚ عؼٔاي لم#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي      : عؼً ععحٌٛ ألإل ُ الـاألع

 ألحلل٦ض ٔالتحلم ٔإحه ٔاـٗن ٔغريِح.
ٔكحُ ذحون لٕاٞ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖٕو٠ؾ ٓقٚ ألَ ع #ؼ  

 إفمك   أوح الؾٙ اكتظمفْ عمٜ إؼٍٖٛ ،ّٕ كشؼ ألَ ع حػٚ .
٧ٍٔ : طـد الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ ه#ّـ ْ#حػٝ ا   الثحٌٗٛ

وَ اللٍٛ الثحٌٗٛ لمّحـٚ أٙ ألشؼ وشحِؼتْ ل إل ُىـٚ ألوّـَٖ   ،شحِؼ الٍيب 
قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألإل وؼجل   ٔمل ٖمق لتح٥ي   ٔوع ِؾا تلىٜ 

 غقٔٚ الشوريٚ .
 لحه األَ ِوحً : ٔ اكتشىن عمٜ إؼٍٖٛ أألح كمىٛ ألَ ع ؼ ا٧كؼ )

                                                           

 . 1/591األَ ِوحً / اللريٚ  (1)
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ألَ ع ؼ إفمك لحه : ٔطـد عمْٗ لحه الٕالؼٙ : ٔ كحُ لٕا٣ٓ وع ٓقٚ  
 .(1) (الل٦ً ٖتشـض لشريا  لـٖى ؽاِ ٛ عٍ الوحً

ٔمل ٖث ت أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي تشـض لشري لـٖى عِح كحُ 
ٗ كتٗ ٛ اكتف٦ا ٔػعٕٚ لما حٟن لؼطٕه ا٫ك#٦ً   ّ#ـُٔ عم#ٜ أؿاُ#ّٗي     

جحألت#ْ عم#ٜ أك#٠مٛ عحو#ٛ     ٔأػاْٟ ال٦ٌٚ ٗ أ،ٕآ الاـٝ ٔت٦ٔتْ الا#ـآُ   ٔع 
ـٲ عمّٗح الٍيب   ٔالفـ  اليت اؽؾِح  الٍحن   ٖٔؼه عمْٗ تشؼػ الاـٝ اليت و

 ٗ ولريٓ .
ٌاٗك ألإل ػٍٖحؿ  ي عم٘ ،ٗفحٞ اـٗحؿ ،ٍقه  ٜلحه األَ عكرح  : ،لمك عم

ؼ##ت ه##حـٚ أل فر##حٞ األ##َ أفِ##ـ ٖا##حه هل##ح ؽا  الل##ح  ،ٌ##مٜ عٍ##ؼِح ،##ثي 
ولحؼٓ ،ٌٍع لْ عٍؼِح طش#حً ،أك#ن وٍ#ْ ٔ أك#ن الٍ#حن وش#ْ ،ـك#ًٕ أ #حٗ         

 الربوٛ وشمًٕ ٍِحك ٔ اكتلاٜ لْ وَ وحٞ ٖاحه لْ إوريب 
ع #ؼ اا  #ي ً#ك لمو#حػ      ي اؿؼن ،رتك اـ٦ٟق ألٗلحؿ ٔ كمك هش ٛ  

ذتٜ ِ   ٖمٗن ،ٍقه َحتىشْ ٔ فتىع الِ ٕعٛ  ي كمك ،#ـي وم#ن ذت#ٜ    
لاٜ الفـٖق ألٌظريا  الٗىحً  ي اعتؼه ألْ الفـٖق ذت#ٜ ٌ#قه الشو#ريٚ و#َ     

 ألفَ ٍٖ ع 
،ألحً ألّح ْحػٝ ا٧ٍٔ ٔ لٗحل٘ وَ ْحػٝ ا٩ط#ـٚ ٔٔاػا ،ّٗ#ح أل#إل     

 .(2) (ٕؼٍٖٛ ٔ مل ٖمق كٗؼاوؼجل ٔذمفحِٞي وَ ألإل ُىـ  ي ؿجع عٍ ا
َِ ،ٳ#٘        ) ٗٯ َٮ أةألٳ#٘ طةحلٳ#كٴ ؿ٭،ٳٗاة# ٘ٲ ألٯ# ٔ٭ع٭مٳ# ٍٯت أةٌ٭#ح  ـٍ   لةحه٭ ُك ٖ٭حكٳ  َِ َٯ ع٭ىٲحِؿ ألٯ ع٭

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ّ٭ح ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٚٳ ،ةمةىٲح ٌ٭ق٭لة ـ٭ ٗٯ ٚٳ اْلشٮو٭ ٔ٭ ّ٭#ح    ٔآلْ غةقٯ ً٭ ألٳ ٔ٭أةلةح ٔ٭ك٭ّمي٭ 
َٯ أل٭ٍٳ ٍ٭ح ُأٌ٭حٰكح وٳ ٖٯ َٮ ؿ٭أة ٘ٲ ألٯ ٔ٭،ٳ٘ ٌ٭ظٯٍن   ،ةاةحه٭ لٳ٘ ع٭مٳ ّٮيٯ  ٍَ لة ٗٯ ُ٭ ،ٳ٘ ع٭ ٖ٭شٯى٭ُمٕ ٘ وٮؼٯلٳٍخ 

ٗٯ#م٭         ـٮ كة ٍٯُع# ٍ٭ ً٭ ،ة ٕٯ ٞٳ اْلاة# ِ٭٤ٮلة#ح ٘٭  ُٯ ت٭#ْأتٳ ِ٭نٯ لة#ك ،ٳ#٘ أة  ُِ ٗ٭ْاعةح ٖ٭ح أةأل٭ح اْل أةألٳ٘ طةحلٳكٴ : 
ُ٭ ؟  ٖ٭شٯى٭ُمٕ

                                                           

 . 2/361اللريٚ / األَ كثري  (1)
 . 2/361اللريٚ / األَ كثري  (2)
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ـٯٌ٭ح  ِٮيٯ ،ةٍ٭عة ٍ٭ح ُٯ هٳ٠ٯت   لةحه٭ ،ةحٳ٠ٯ ٛي  ٮيٲ غةوٳٍٗ٭ح  لةحه٭ ُلْمت : ع ِّيٯ ك٭حع٭ علةٜ ع٭ى٭مٳ
ٞ٭    ٔ٭،ٳ#٘ ػ٭ْلش٭#ح َٯ الٍٲظٯِن  ًٮٍٕؿ وٳ ٍ٭ح ،ٳ٘  ُٯفةح٭شٯ ٘ٲ ذ٭تٲٜ ا ٔ٭ع٭مٳ ًٮ . ،ةحٌٯفةمةْات أةٌ٭ح  ٕٯ الٍٲ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ِ٭ ٲٍ٭ح عّلح ؿ٭كٮٕهٮ الّم ْٳ و٭ح أة ٕ٭اةلّم ٍ٭ح   ،ة ـ٭ابٳ ،ةٍٳىٯ َٯ التٲ ٔ٭ك٭ّمي٭ ٔآلْ وٳ
ـٲُكٍ٭ ّ٭حٖٮر٭ ٍ٭ح ،ٳٗ ٞٳ اّلتٳ٘ ٌٳىٯ َٯ تٳْمكة الؼٲْلش٭ح ٍ٭ح وٳ ـٲألٯ ٔ٭لةؼٯ ت٭ت٭ ْٳ .  ـِجٯمٳ  .(1) (ح ألٳ
َِ ؟) ٗٯ  أةلةح ُأذ٭ؼٲ ٮُكى٭ح ألٳأةهٯاةٜ الٍٲحِن ؿ٭جٮمة
ٔ٭اةّل#ؾٳٙ          ٛة  ـ٭ الٍٲحلة# ـٮ  ٭ىٮ#ٕػ٭ اّل#ؾٳٙ ع٭اة# ٗٯىٳ# ْٳ لة#حه٭ " ُأذ٭ ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم ٍ٭ح : أل٭مةٜ  ُلْم

٘ٲ  ٖ٭ح ع٭مٳ ـِألٮك  ِٯ ٓٳ ٖ٭ ِ٭ؾٳ ْٳ      -ع٭مةٜ  ـٯٌٳ# ٓٮ ع٭مة#ٜ لة ٖ٭#ؼ٭ ُ٭#ع٭  ٔ٭ ٓٳ      -ٔ٭ ِ٭#ؾٳ ّ٭#ح  ٍٯ ٖ٭ ٮ#نٲ وٳ ذ٭تٲ#ٜ 
ْٳ ٗ٭تٳ  .(2) (ٔ٭أةط٭ؾ٭ ألٳمٳرٯ

: لاؼ عاؼ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عّؼاي و#ع ل ٗم#ٛ    الثحلثٛ
جٍّٗٛ ِٔ٘ ل ٗمٛ ك ريٚ آٌ#ؾاك   ٔػٖحؿِ#ح ٗ الو#ىحه الغـأل#٘ لمىؼٍٖ#ٛ عم#ٜ       

ٔإـذمٛ ِ٘ طٕه إلح،ٛ اليت ٖافشّح إل#ح،ـ ٗ ٖ#ًٕ     ٦ث وـاذن وٍّح  
 ٔاذؼ ٔلٕ كرياي عمٜ ا٧لؼاً .

 ٔإـذمٛ : ألـٖؼاُ .
 ٔكن ألـٖؼ أؿألشٛ ،ـاكع .

 كي . 40ص5ٔالفـكع  ٦ ٛ أوٗحه ِٕٔ مٕ 
 ( كي.42كي ٔلٗن ) 40( وٗن أٙ مٕ 24،تكُٕ إـذمٛ )

 كي . 120ٔت شؼ ولحكَ جٍّٗٛ عَ إؼٍٖٛ مٕ 
ٔكحٌت وشحِؼٚ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي و#ع أل#إل فٮؿع#ٛ ٔأل#إل        

ـٲألشٛ وَ جٍّٗٛ ) ُٲ هلي الٌٍـ عمٜ ال أٌٲّي آوٍُٕ عمٜ أٌفلّي ٔأوٕاهلي  ٔأ
ـٲ و#ٍّي      وَ ظمىّي أٔ ذحؿألّي ع٥ّ ٗ الؼَٖ ٔا٧ِن  ٧ِٔن أل#حػٖتّي و٭#َ أل٭#

 (.ٔاتاٜ وح ؿحُـتّي  ٔاا إلتشحُ

                                                           

 .3/38الـٔض ا٧ٌم  (1)
 .3/38الـٔض ا٧ٌم  (2)
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طحلؼ أل#َ الٕلٗ#ؼ ،#ؼطن و#َ الم#ٗ       ،تس وكٛ وع ) لتكُٕ ل ٗمٛ جٍّٗٛ ٗ
أكفن وكٛ ٗ ألشض الٍحن ٔكحُ طحلؼ عم#ٜ اجملٍ #ٛ الٗىٍ#ٜ ٔ ،ّٗ#ح أك#مي ٔ      

 .كمٗي ٔ غفحؿ ٔ وقٍٖٛ ٔ جٍّٗٛ ٔ ل حٟن وَ ل حٟن الشـب 
ٔأل ن أألٕ ع ٗؼٚ ألَ اؾـاض ألحلٌم وَ إلمىٌ ٌٍٖك ٧ِن وكٛ ألٌ 

 .كمي  ٔٔآلْ ٖؼٙ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٔكمي وَ أؽاطـ ذتٜ ٌقه ألأعمٜ ٔآلْ ٔػطن ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .(1) (وكٛ ،ِـألت لْ ٍِحلك ل ٛ
جٗى طحلؼ ألَ الٕلٗؼ ذٌ ألشثْ ٌيب اا ًمٜ اا : ألشث الٍيب ) الـاألشٛ

ٔآلْ ٔكمي عٍ أكٗؼؿ ومك ػٔوٛ اؾٍؼه ،احه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ عمْٗ 
 .ؼ ال اـ " ٔكمي " عٌك كتحؼٓ ٌٖٗ

لحه: ،ٕا،اٍحٓ ٗ لٗمٛ واىـٚ ٔلؼ ط#ـد كى#ح ٌشت#ْ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا      
ٔكمي ،أطؾٌحٓ ٔلتمٍح أطحٓ ٔكحُ لؼ ذحؿألٍح ٔعمْٗ ل حٞ ػٖ حد ، شث ٔآلْ عمْٗ 

ٔكمي ،مىح أتٍٗح الٍيب ًمٜ ٔآلْ ألْ طحلؼ ألَ الٕلٗؼ عٍ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 وٍّح:ٔكمي أٌوؼتْ أألٗحتحي ٔآلْ اا عمْٗ 

 ت حؿك كحٟق ال اـا  عٌ٘ ... ؿأٖت اا ّٖؼٙ كن ِحػ
ٔك#مي ٥ ٖفِ#ض اا ،#حك ،أت#ت     ٔآل#ْ  لحه: ،احه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 .(2) (عمْٗ تلشُٕ كٍٛ ٔوح ؼـكت لْ كَ

 .(3)ٔكحُ عؼػ الؾَٖ وع طحلؼ ٖٕو٠ؾ أؿألشىحٟٛ ٔعوـَٖ ،حؿكحي 
٥كٗؼ   ٔآو#َ وش#ْ    ٔكتك الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كتحب أوحؿٚ

ْٳ أطحٓ   ُٔٔع عمْٗ اؾقٖٛ ) ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ٖ٭ؼٳ الٍٲ ٳ ٖ٭ُك ،ٳ٘  ٔ٭ك٭ملي٭ ٔآلْ ،ةمةيٯ 
ْٮ ألعفـٓ  .(1)(ط٭حت٭يٱ ،ةظ٭ت٭ى٭

                                                           

 .3/560كريٚ األَ كثري  (1)
 .1/91ا٫ًحألٛ ٗ وشـ،ٛ الٌرحألٛ  (2)
 .2/1025وغحفٙ الٕالؼٙ  (3)
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ذٍٗىح تٕجْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ كتٗ ٛ ت ٕك ٗ  اـحولٛ :
وع أٌْ مل ٖاٌؼ ألمؼاي هّـ ؿجك وَ اللٍٛ التحكشٛ ٔاليت تلىٜ غقٔٚ ت ٕك 

وشٍٗحي   ٔمل ٖاع لتحه أٔ ذـب   ٔٔؿػ عَ أأل٘ ٓٗؼ الل#حعؼٙ أٌ#ْ ل#حه :    
: عٌّح  ٔكمئآلْ ت ٕك  ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  ٍحذتٜ لؼوطـجٍح )

كتّك عمٗكي المٗمٛ ؿٖس هؼٖؼٚ ،٦ ٖإوَ ،ّٗح ؿج#ن  ،ى#َ ك#حُ ل#ْ ألش#ري      
 . ،مٕٗ ق عاحلْ

،شامٍحِح  ،مىح كحُ وَ المٗن ِ ت عمٍٗ#ح ؿٖ#س ه#ؼٖؼٚ     لحه أألٕ ٓٗؼ: 
 .(2)(،احً ،ّٗح ؿجن ،ألاتْ ٗ ج ن ط١ٗ

ْٳ ) ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ٛة ع٭مةٜ الٍٲ ٳ َٮ ؿٮ٣ٯأل٭ ُٛ ألٯ ٍٲ ً٭ ٖٮر٭ ُ٭ و٭مة#كة   ٔآلْٔ٭لةؼٳ ٔ٭كةح ٔ٭ك٭ملي٭ 
ً٭ملٜ ْٳ  ِّيٯ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٗٯ ٖ٭ ٯش٭ث٭ علة ُٯ  ٔ٭أةهٯفةُإا أة ٛة   ٖٯمة ْٳ   أة ٗٯ# ْٮ ع٭مة ْ المل ٔ٭ك٭#ملي٭ كةى٭#ح    ٔآل#

ٗٯؼٳٍؿ.   أل٭ش٭ث٭ علةٜ ُأكة
ٔ٭أةؽٯؿٮض٭ ٞ٭  ـٯأل٭ح ِٯنٮ ج٭ ْٮ أة ٛة      ٔ٭أةْل ٭ن٭ و٭ش٭ ٖ٭# ِّيٯ اْلحٳقٯ ٗٯ ّٮيٯ ،ةاةفة#ع٭ ع٭مة# ٌ٭#حلةر٭ ٓٮ ،ة ٕٯ   ،ةأةت٭

ٛي ٛي و٭شٯُمٕو٭ ٖ٭  . جٳقٯ
ِ٭  ـٲذٳِٗي  َِ ال ـٲذٯى٭ ْٳ ال ّٮيٯ كٳت٭حأٰلح:" ألٳلٯِي الّم ٔ٭وٮر٭ىٲؼٴ ٔ٭كةت٭ك٭ لة ْٳ  َٯ الّم ٌٛ وٳ ٍ٭ ؾ٭ا أةو٭

ـٲ           ِٳيٯ ،ٳ#٘ اْل ٭# ـِ ٟٳ ٔ٭ك٭#ح ِّيٯ  ٛة  لٳلٮ#ُفٍٳ ٖٯمة# ِٯ#ِن أة ٔ٭أة ٛة  َِ ؿٮ٣ٯأل٭# ٛة ألٯ# ٍ٭# ْٳ لٳٗ٭رٯ ٘ٲ ؿ٭كٮِٕه الّم الٍٲ ٳ
 ًِ ِٯِن الوٲح َٯ أة ْٮ وٳ ُ٭ و٭ش٭ َٯ كةح ٔ٭لٳى٭ ْٳ   ُٛ وٮر٭ىٲؼٴ ؿ٭كٮِٕه الّم ٔ٭ؽٳوٲ ْٳ  ُٛ الّم ّٮيٯ ؽٳوٲ ـِ لة ٔ٭اْل ٭رٯ

ـِ. ٔ٭أة ِٯِن اْل ٭رٯ ٔ٭أة  َِ ٗ٭ى٭  ِٯِن اْل
ٓٮ    َٯ أةط٭#ؾ٭ ْٮ طةٗٲكٱ لٳى٭# ٔ٭ِعٌٲ ْٳ.  ُ٭ ٌ٭ْفلٳ ْٮ ػٮٔ ْٮ لةح ٖ٭رٮٕهٮ و٭حُل َٯ أةذٯؼ٭ث٭ ذ٭ؼ٭ٰ ح ،ةِإٌٲ ٔ٭و٭
ٔٯ    ـٲ أة َٯ أل٭# ْٮ وٳ# ـِٖؼٮٌٔ٭ ٖٮ ـِٖايح  ٔ٭لةح طة ْٮ  ـِٖؼٮٌٔ٭ ٖٮ  ٰٞ ٖٮىٯٍ٭شٮٕا و٭ح ُٯ  ْٮ لةح ٖ٭رٳنٲ أة ٔ٭ِعٌٲ َٯ الٍٲحِن  وٳ

ـٍ   . أل٭رٯ

                                                                                                                                                 

 .3/1030وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .4/22األَ كثري / اللريٚ الٍ ٕٖٛ  (2)
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ً٭ملٜ  ُِ ؿ٭كٮِٕه اا  ٛة ألٳِإؽٯ ٍ٭ َِ ذ٭ل٭ ـ٭ذٯ ٳٗن٭ ألٯ ٔ٭هٮ ٌٲْمتٳ  َِ ال ٗٯِي ألٯ ّ٭ ِ٭ؾ٭ا كٳت٭حبٮ جٮ
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ْٳ  ٔآلْالمل ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ُ٭ع٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٔ٭ ٔ٭ ٛة  ٔآلْٔ٭ك٭ملي٭"  ٖ٭ ٔ٭ك٭ملي٭ اْلحٳقٯ

ٛٳ ػٳٍٖ٭حٍؿ ُكنٲ ٟ٭ ٛة ;  ٭مةح ٭ىٳح ٖٯمة ِٯِن أة ٛٳ ؿ٭جٮٍن ع٭مةٜ أة ٟ٭ ٔ٭كةحٌٮٕا  ٭مةح ٭ىٳح ٛٴ  ٍ٭  .(1)(ك٭
لاؼ ًححل الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ك#٦ي و#َ أِ#ن جـأل#حٞ      

 ٔأؽؿض ًٔحذك ػٔوٛ اؾٍؼه ٔومك أٖمٛ .
ٔك#مي أِ#ن أٖم#ٛ    ٔآل#ْ  ٔأعفٜ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    لحه األَ عكرح  )

وع كتحألْ الؾٙ كتك هلي أوحٌح هلي   ،حهرتآ أألٕ الش حن ع ؼ اا ألَ  (2)ألـػٚ
 .(3) (قىؼ ألث٦مثحٟٛ ػٍٖحؿ

: وَ وشحقا  الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي التأؿىٗٛ  اللحػكٛ
أٌ##ْ ك##حُ ٖكت##ك كت##ك ا٧و##حُ ل٨،##ـاػ ٔالفٕاٟ##م ٔالا حٟ##ن لتث ٗ##ت الل##مي  

ٞ   ٔكتك الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ   اجملتىش٘ ٔلمىٍع وَ التحـأ عمٜ الؼوح
ٔكمي ٧ِن جـأل#حٞ ٔأؽؿٮض كت#حب أو#حُ لٗحتٍ#ك إل#مىُٕ عٖ#ؾاِٞي ٔك#ؾا        

 ألحلشكم .
ٙٲ : ٌ٭ل٭#ظٯت كٳت٭#حب٭ أةؽٯؿٮض٭    ٔلتكُٕ ٍِحك ٦ً  وٕػٚ ألٍّٗي) ٕ٭الٳ#ؼٳ لةحه٭ اْل

ً٭#مل      ٘ٲ  َٯ وٮر٭ىٲ#ؼٴ الٍٲ ٳ# ـٲذٳِٗي وٳ# َِ ال# ـٲذٯى٭ ْٳ ال ْٳ ألٳلٯِي الّم ْٳ   ٔ٭ِعؽ٭ا ،ٳٗ ٗٯ# ْٮ ع٭مة ٔآل#ْ  ٜ المل#
ٛة         ٟ٭# ِّيٯ وٳح ٗٯ ُٲ ع٭مة# ٔ٭أة ُِ وٮر٭ىٲ#ؼٴ  ٔ٭أةو٭#ح ْٳ  ُِ الّم# ُ٭ ألٳأةو٭#ح ّٮيٯ آوٳٍٮ#ٕ ِٯِن أةؽٯؿٮض٭  أةٌٲ ٔ٭ك٭ملي٭ لٳأة

ٛٴ .  ٛٴ طةٗٲ ٭ ٗ٭ ٔ٭ا،ٳ  ػٳٍٖ٭حٍؿ ،ٳ٘ ُكنٲ ؿ٭ج٭كٴ 
َٯ ٔ٭و٭ ٌ٭  ُِ لٳْمىٮلٯمٳىٳ ٔ٭اْلِإذٯل٭ح ٌٯِس  ِّيٯ ألٳحلٍٲ ٗٯ ْٮ كةفٳٗنٱ ع٭مة َٯ  ٔ٭اةلّم ِّيٯ ز وٳ ٗٯ لةح٭أة ش علة

ُ٭ ذ٭تٲ#ٜ    ِٮيٯ آوٳٍٮ#ٕ ٔ٭ ٌ٭  ٕٯا ع٭مةٜ اْلىٮلٯمٳىٳ ـِ عؽٯ ط٭و٭ ٔ٭التٲشٯِقٖ ٛٳ  َٯ اْلى٭ظ٭ح،ة ٌ٭ وٳ اْلىٮلٯمٳىٳ
ـٮٔجٳْ ِّيٯ وٮر٭ىٲؼٱ لة ٯن٭ طٮ ٗٯ  .(4)( ٖٮرٯؼٳث٭ علة

                                                           

 .3/1031وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 الربػٚ : الوىمٛ ٔالكلحٞ ٔالش حٞٚ الـجحلٗٛ . (2)
 .5/329ال ّٗا٘ / ػ٥ٟن الٍ ٕٚ  (3)
 .3/1032وغحفٙ الٕالؼٙ  (4)
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ٔأؽؿٮض تشإل ألحلشـألٗٛ التن ا٧ٓـ   ِٔ٘ وؼٍٖٛ لؼّٛ وَ أٖحً الـٔوحُ 
ِ#ؾا القو#حُ ٗ قح،ع#ٛ وش#حُ ٗ ا٧ؿػُ   ٔؽك#ـ أُ الترك#ٗي أل#ٌ        ٔتاع ٗ 

ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً ٔوشحٖٔٛ مت ،ّٗح   ٔتاع وؼٍٖٛ اؾـألحٞ عمٜ ألشؼ ألِع 
ألَ عىـ أُ ؿكٕه اا لحه : عُ أوحوكي كٗمٕ ورتا  عٍّح   ٔعَ ع ؼ اا )

 .(1) (ذُٕح كىح ألٌ جـألحٞ ٔأؽؿض
ألٕ ذحمت:  إلح،ٛ ألٌ جـألحٞ   ٔأؽؿض كىح لحه أٔاؿٕض ِٕ ٌّـ الكٕ ـ )

ألٌ إؼٍٖٛ ٔعىحُ   ٔوكٛ ٔأٖمٛ   ًٍٔشحٞ ٔإؼٍٖٛ   ًٍٔشحٞ ٔألٌـٝ كٕاٞ  
 .(2) (وَ غري أُ ٖكُٕ ألٌ ِؾٓ ا٧ط حؿ تِحػ   أٔ تّحتـ

: كتك الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كتحب أوحُ ٧ِ#ن واٍ#ح    اللحألشٛ
 الشا ٛ ٗ وٍفاٛ ت ٕك . ِٔ٘ وؼٍٖٛ كحذمٗٛ تاع عمٜ طمٗخ

ُ٭  ٔجحٞ ٗ كتحب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٧ِن و٭اٍح ) ّٮيٯ آوٳٍٮ#ٕ أةٌٲ
ِٳيٯ. ٔ٭ؿٮألٯع٭  ٳى٭حِؿ ِّيٯ  ِّيٯ ؿٮألٯع٭ ُغقٮٔلٳ ٗٯ ُٲ ع٭مة ٔ٭أة ُِ وٮر٭ىٲؼٴ  ٔ٭أةو٭ح ْٳ  ُِ الّم  ألٳأةو٭ح

ًٍ أةذ٭#ؼ٭ أل٭ٍٳ#٘    َٯ جٮؾ٭ا ٔ٭ؿ٭جٮنٱ وٳ ْٳ  ـٍ أةذ٭ؼ٭ ك٭شٯؼٳ الّم ٗٯ َِ ٌٮى٭ ـِ ألٯ ٖ٭حكٳ َٮ  ٗٯؼٮ ألٯ ُ٭ عٮ ٭ ٔ٭كةح
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ٟٳٍن لةؼٳو٭ح ع٭مةٜ الٍٲ ٳ ِٮى٭#ح  ٔآلْ ٔ٭ا ٔ٭أةعٯفةح ٔ٭ك٭ملي٭ ألٳت٭ ٮٕكة  ،ةأةكٯمةى٭ح 

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  َٯ   ٔ٭ك٭ٔآلْ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٔ٭وٳ# ـِ  َٯ اْل ٭رٯ# ـٮدٮ وٳ ملي٭ ؿٮألٯع٭ و٭ْاٍ٭ح وٳىٲح ٖ٭ظٯ
٘ٲ  ُ٭ اْلحٮؾ٭اوٳ ٔ٭كةح ـٍ ،ةحِؿٰكح   ٖ٭حكٳ َٮ  ٗٯؼٮ ألٯ ُ٭ عٮ ٭ ٔ٭كةح ٔ٭ؿٮألٯع٭ اْلى٭غٯِقِه.  ّ٭ح   َٯ ٌ٭ظٯمٳ ـِ وٳ الثٲى٭

 . ؿ٭اجٳميح
ْٳ   ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ٗٯؼٳٔآلْ ،ةأةعٯفةٜ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ـ٭ن٭ عٮ ٭ ٛة  ٔ٭ك٭ملي٭ ،ة ٟ٭ ـٍ وٳح ٖ٭حكٳ  َِ ألٯ

ٚٴ  ُٛ  -ُ٭فٳري٭ ُٚ اْلرٮّم ِٲفٳري٭ ٟٳٍن  -ٔ٭ال ٔ٭ا ٘ٲ  ٍٳ ٔ٭أل٭ ـِٙ ؽ٭لٳكة ع٭مةٜ أل٭ٍٳ٘ ك٭شٯؼٴ  ٖ٭ق٭هٯ ٖ٭حٯ ،ةمةيٯ 
ِ٭ؾ٭ا ًِ الٍٲحِن  ٕٯ ٖ٭  .(3)(علةٜ 

                                                           

 .2/360إشحي ا٧ٔك   (1)
 . 26/438ًرٗس األَ ذ حُ  (2)
 .2/1023وغحفٙ الٕالؼٙ  (3)
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ٔأِؼٝ ع ٗؼ ألَ ٖحكـ لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ـكحي عتٗاحي ٖاحه 
  ،أجـٝ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ لْ وـأض   ٔلحه : ٖح ؿكٕه كحألقٯ 

 ٔكمي اـٗن ألت ٕك ،ل ق وـأض اـٗن .
ْٳ ) ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ٓٮ ؿ٭كٮٕهٮ الّم َٮ      ٔآل#ْ  ،ةأةط٭ؾ٭ ْٮ اْلىٳْا#ؼ٭اػٮ ألٯ# ْٮ ،ةل٭#أةلة ٍٯ# ٔ٭ك٭#ملي٭ وٳ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ـ٭ن٭. لةحه٭: ؿ٭كٮٕهٮ الّم ـٍٔ اْلفة ُٛ" ؟   ٔ٭ك٭#ملي٭ " ٔآل#ْ  ع٭ىٯ َ٭ ك٭# ٯر٭ ٖٯ# أة
ّ٭ح أل٭ؼٯٰؿا. ٗٯ ِّؼ٭ ع٭مة ـ٭نٱ لٳْمىٳْاؼ٭اػٳ لةؼٯ ه٭  ،ة

َِ اّلتٳ#٘          ٕ٭اطٳ ّ٭#ح لٳْمى٭# َٲ ألٳ ُٳ# ٔ٭أةٌ٭#ح أة ـ٭ ٯ  ٔ٭لة#ؼٯ كة ٳ# ٍٯ#ؼٳٙ   ْٳ عٳ ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم لةحه٭: 
ّ٭#ح  ،ة#        ٗٯ ـٲ ع٭مة ٚٳ اْلر٭# ٔ٭هٳ#ؼٲ ـِ  ِ٭#ؾ٭ا اللٲ#فة ّ٭ح لٳ ٮشٯ#ؼٳ  ٔ٭لةؼٯ ط٭ّمْفت ّ٭ح ;  ٗٯ ِّؼٯ  ع٭مة أةؿ٭ػٯ  ه٭

ـٍ. ّٯ ّ٭ح ،ةت٭ْأتٳٍٗٳ٘ ألٳىٮ ٗٯ ـِ ٭ ع٭مة ـ٭ن٭ اْلىٮشٯ ِ٭ؾ٭ا اْلفة  ُأذ٭ىٲنٮ 
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ   ٔ٭ك٭ملي٭ "،ةؾ٭اكة عٰؽا"ٔآلْ لةحه٭: الٍٲ ٳ

ـٰا  ّٯ ْٮ وٮ ٛة ،ةٍ٭ت٭ح٭تٯ لة ْٮ ع٭مةٜ ك٭ ٯر٭ ًٳؼٯليح   ٮيٲ ذ٭ىٲمة ْٮ  ٍٯ ـ٭ وٳ ْٮ اْلىٳْاؼ٭اػٮ  ،ةظ٭ ٳ ِ٭ ،ةاة ٭
ُ٭ ُٮ      كةح ْٮ عٮثٯى٭#ح ٍٯ# ْٮ وٳ ُ٭ ،ةحألٯت٭حع٭# ٔ٭عٮثٯى٭#ح ـ٭  ّٯؼٳ عٮى٭ ٖٲحهٮ ك٭ ٭ق٭ ،ٳ٘ ع٭ ْٮ الؾٲ ٖٮاةحهٮ: لة ك٭حألٳايح 

ٌ٭ أةْلفيح  .(1) (ألٳث٭مةح ٳ
لٗتحمٜ لحٌُٕ ِٕٔ أُ طـٔد الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ ت ٕك 
مل ٖكَ غقٔاي   عِ#ح ؿك#حلٛ ك#٦ً ٔألف#ٛ ٔأو#حُ   ِٔ#ٕ و#َ وٌ#حػٖق لٕل#ْ          

ٌَّٗٞ ِهوَّٖعاهٌِّٔنَيتشحٍش  .(2)زًََٗا أِّٔزَضوَِّٖانّٔ ِإالَّ َزِح

ٔألّؾا اـ#ـٔد ك#مىت إؼٍٖ#ٛ و#َ ا٧طف#حؿ ال#يت وتى#ن أُ ت#أت٘ و#َ          
الوىحه ٔمِٕح   عؽ ػطمت ل حٟن عؼٖؼٚ ا٫ك٦ً   ٔتٌحؿت ل حٟن أطـٝ 

 وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔػمت إشحقا  لمٍحن .
ْٳ       ) ٗٯ# ْٮ ع٭مة ً٭#ملٜ المل# ْٳ  ٖٯٍي ع٭مة#ٜ ؿ٭كٮ#ِٕه الّم# ِٮؾ٭ َٯ أل٭ٍٳ٘ ك٭شٯؼٳ  ـٱ وٳ ً٭ ٌ٭فة ٔآل#ْ  ٔ٭لةؼٳ

ـٍ لةٍ٭ح   لةمٳٗنٱ  ِٯمةٍ٭ح ع٭مةٜ ألٳ٠ٯ ـ٭ْكٍ٭ح أة ٔ٭ت٭ ٗٯك  ٍ٭ح ع٭مة ْٳ عٌٲح لةؼٳوٯ ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم ٔ٭ك٭ملي٭ ،ةاةحُلٕا : 

                                                           

 .2/1033وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .107كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (2)
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ُٯ َٮ ٌ٭ظ٭حفٮ ع ٔ٭ٌ٭رٯ ٗٯُغ  ِ٭ؾ٭ا اْلاة ٔ٭ ِ٭ح    ٖ٭ْف#ىٮ   و٭ح٣ٮ ً٭ لةيٯ  ُٲ اْلِإكٯمةح ُٯ ٌٮْات٭فةع٭ لٳأة ٍ٭ح أة ـٲْل ت٭فة
ـٮ  ٖ٭شٯ ٮ ً٭ أةع٭قٲ وٳٍٲح   لةح  ٕٯ ْٳ ،ةمةح لة ٍِٖٔ٭ح ألٳ ُٯ ؿٮ ٔ٭ِع ـٌِ٭ح    ٞٳ ألٳ٠ٯ ْ٭ لةٍ٭ح ،ٳ٘ و٭ح ٕٯلةٍ٭ح أل٭شٯؼٮ ،ةحػٯاٮ الّم ذ٭

ٍ٭ح .   ألٳٍ٭ح أةذ٭ؼٱ وٮظ٭حلٳمٱ لٳؼٳٍٖٳ
ْٮ ً٭ملٜ المل ْٳ  ْٳ  لةحه٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٗٯ ٔ٭ْل#ت     ٔآلْ ع٭مة ٍ٭ح ٌ٭#ٗ٭ح ٴ ،ةت٭ ٔ٭ك٭#ملي٭ أةألٯمٳغٮ#ٌٕٳ٘ ذ٭

ٗ٭ح ٳ علةٜ  ٌ٭ ٓٳ اْلر٭ ّ٭ؾٳ ِ٭ ٮٕا ألٳ ٓٳ  ٮيٲ لةحه٭ اؽٯ َٲ ألٳٗ٭ؼٳ ّٮ ـ٭كة ْٳ ،ةفة ٗٯ َٲ علة ٌ٭ٗ٭ح ٴ ،ةؼ٭،ةشٯتّ  ٭مةحث٭ ذ٭
ْ٭ .  ٔ٭ك٭ىٲٕا الّم ٚي  ٔ٭اذٳؼ٭ ٚي  ٔ٭اذٳؼ٭ ِ٭ح  ـ٭ذٮٕ ـُِكيٯ ،ةحْط  ألٳ٠ٯ

ٍٯ َٯ عٳ ـ٭ُ،ٕا وٳ ٌ٭ ْٳ ،ةحٌٯ ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ٔ٭ك٭#ملي٭ ،ةفةش٭ُم#ٕا ؽ٭لٳ#كة    ٔآل#ْ  ؼٳ ؿ٭كٮِٕه الّم
ِٮيٯ ،ةى٭##ح     ٔ٭طٳ٠ٮ##ٕ ٔ٭ ٌ٭  ـِكٳ َٯ اْلىٮوٯ## ّٮيٯ وٳ# َٯ لة##حؿ٭أل٭ ٕٯا و٭## ٔ٭ٌ٭فة# ٞٳ  ٔ٭ا ـٲ ِٮيٯ ألٳ##حل ـٮ ،ةح٭حه٭#تٯ ألٳ٠ٯ##

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ـ٭ف٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٌ٭ ٛٳٔآلْ اٌٯ َٯ  ٔ٭ك٭ملي٭ علةٜ اْلى٭ؼٳٍٖ٭ ٔٯطة٠ٮٕا و٭ ذ٭تٲٜ أة
ًِ ٔ٭ػ٭اٌٮٕا ألٳحْلِإكٯمةح ْٳ  ٗٯ ّٮيٯ ع٭مة ٕٯلة  .(1) (ذ٭

 ِذَٕخ اٍَخ
ِن إـاػ وَ وؼٍٖٛ عٖمٛ الاؼن   أٔ وؼٍٖٛ الشا ٛ   أٔ غريِىح  إظتحؿ 

 أٌّح ا٧ٍٔ ٧ُ وؼٍٖٛ الشا ٛ اٌو٠ت ٗ أٖحً الؼٔلٛ ا٫ك٦وٗٛ .
 ٔوَ ا٧مسحٞ الاؼّٛ ٕؼٍٖٛ الاؼن :

 أل ٕن . ا٧ٔه :
 عٖمٗح   ٖٔاحه أذٗحٌحي الٗحٞ . الثحٌ٘ :

 ألٗت إاؼن . الثحلث :
 إؼٍٖٛ . الـاألع :

 وؼٍٖٛ الاؼن . اـحوم :
 أؿٍٖٗن . اللحػن :

 أٔؿهمٗي   ٔٔؿػ ِؾا ا٥كي ٗ عّؼ إمك ألٍٕ كـ  . اللحألع :
 ٔٔؿػ ؽكـِح ٗ ألشض الكتك الفـعٌٕٗٛ ٔالٌٕٗحٌٗٛ ٔالـٔوحٌٗٛ.
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 ِؾا ا٥كي ٗ التٕؿاٚ مٕ كتىحٟٛ وـٚ وٍّحٔؽكـ 
ٔاوـ إمك ذماٗح الكحَِ الشعٗي ٔ كٍّٛ الفـلٛ الثحٌٗٛ ٔ ذـان ال حب )

ٌٗٛ إٌٍٕعٛ لم شن ٔ لمل#حؿٖٛ ٔ لك#ن   اُ ىـجٕا وَ ِٗكن الـب ْٗع ا٩
اجٍحػ اللىحٞ ٔاذـلّح طحؿد أؿهمٗي ٗ ذإه لؼؿُٔ ٔ ٓن ؿوحػِح اٍ 

 . ألٗت اٖن
٥هٜ كٍّٛ ا٥ًٍحً الؾَٖ جشمّي ومٕك ّٖ#ٕؽا لٕٗل#ؼٔا عم#ٜ     ٔ 5: 23

إـتفشح  ٗ وؼُ ّٖٕؽا ٔوح وٗ  ألحٔؿهمٗي ٔالؾَٖ ٖٕلؼُٔ لم شن لموىم 
 . ٔالاىـ ٔإٍحفه ٔلكن اجٍحػ اللىحٞ

ٔاطـد اللحؿٖٛ وَ ألٗت الـب طحؿد أؿهمٗي اٍ ٔاػٙ لؼؿُٔ  6: 23
غ #حؿا ٔؽؿٝ الغ #حؿ عم#ٜ     ٔاذـلّح ٗ ٔاػٙ لؼؿُٔ ٔػلّ#ح اٍ اُ ً#حؿ   

 . ل ٕؿ عحوٛ الوشك
ِٔؼً ألٕٗ  إحألٌٌٕ اليت عٍؼ ألٗ#ت ال#ـب ذٗ#ث كحٌ#ت الٍل#حٞ       7: 23

 ٍٖلحَ ألٕٗتح لملحؿٖٛ
ٔجحٞ ظىٗع الكٍّٛ وَ وؼُ ّٖٕؽا ٔلم إـتفشح  ذٗث ك#حُ   8: 23

الكٍّٛ ٖٕلؼُٔ وَ ج ع اٍ أل٠#ـ ك# ع ِٔ#ؼً وـتفش#ح  ا٥أل#ٕاب ال#يت عٍ#ؼ        
 . ا ؿٟٗم إؼٍٖٛ اليت عَ الٗلحؿ ٗ ألحب إؼٍٖٛوؼطن ألحب ٖوٕ

ا٥ اُ كٍّٛ إـتفشح  مل ٌٖشؼٔا اٍ وؾألس ال#ـب ٗ أؿه#مٗي    9: 23
 .(1)(ألن اكمٕا ،فريا ألٌ اطٕتّي

 لبٔىْ ِالن اٌفشائض سالَ
َِِٔذٟ    ٔوَ ععححف لٕلْ تشحٍ ش ٟ   *أَّٔزأِّٔٙذَت اهَّذِرٜ َٙ   (2)زَعِبذّدا ِإَذا َصذوَّ

ل ٗحُ أُ ِؾا الٍّ#٘ ،#ـػ ٌ#حػؿ   ٔأٌ#ْ ٥ ٖتش#ؼٝ إٍ#ع إٕل#ت ٔع٥ ، حوك#حُ         
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ا٤ٕوَ ال٦ٌٚ ٗ أٙ ٔلت   ٌٔقلت ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٗ ا٧ؽٝ ال#ؾٙ ك#حُ ٖما#حٓ    
 ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ ووـك٘ لـٖى .

ٔالٌٗحً ع حػٚ و٦كّح الٌرب   ٔذ م الٍفم عَ الو#ّٕا    ٔالتٍ#قٓ   
غٗ ٛ ٔالٍىٗى#ٛ ٔ،ٗ#ْ ػع#ٕٚ ٕشـ،#ٛ أذ#ٕاه الفا#ـاٞ   ٔوٍ#ْ أُ اؿ#ـٔب         عَ ال

 ػمك الفاـ ٔتشفن ا٧عىحه .
ٔكحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ًٖٕ#٘ الل#ـاٖح أل#ح٧ط٦      

 اؿىٗؼٚ   ٍّٖٜٔ عَ الاتن .
ل#حه: ك#حُ ؿك#ٕه اا    ٔعَ ا٫وحً جشفـ الٌ#حػ  عمٗ#ْ الل#٦ً ل#حه :     

أوريِ##ح ،أجمل##ْ عٍ جٍ ##ْ عم##ٜ عؽا ألش##ث ك##ـٖٛ ألش##ث  عمٗ##ْ ٔآل##ْ ً##مٜ اا
ك#رئا ألل#ي اا ٔأل#حا ٔٗ ك# ٗن اا      ٔأجمم أًرحألْ ألٌ ٖؼٖ#ْ  #ي ل#حه:   

تغؼؿٔا ٥ٔ تغمٕا ٥ٔ ُثمٕا ٥ٔ  ٔعمٜ ومٛ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٥
 .،حٌٗح ٥ٔ ً ٗح ٥ٔ اوـأٚ تافشٕا هحـا ع٥ أُ تِفـٔا علّٗح ٥ٔ تاتمٕا هٗظح

إوـكٌ ،ّٕ  ٔأّح ؿجن وَ اػٌٜ إلمىٌ أٔ ألٌحِي ٌعـ عٍ أذؼ وَ 
         ٗ  جحؿ ذت#ٜ ٖل#ىع ك#٦ً اا  ،#إؽا مس#ع ك#٦ً اا ،#حُ ت# شكي ،#أطٕكي 

 .(1)ػٍٖكي  ٔعُ أألٜ ،حكتشٍٕٗا ألحا عمْٗ ٔأألمغٕٓ عٍ وأوٍْ
ٔوَ ا٫عححف ٗ ،ـِٖ#ٛ الٌ#ٗحً ،#ـض الفؼٖ#ٛ عم#ٜ ال#ؾٙ مل ٖل#تفع        

ٕـض أٔ هٗظٕطٛ ٔواؼاؿِح وؼٲ   ِٕٔ  ٦ ٛ أؿألحا الكٗم#ٕ غ#ـاً     الٌٗحً 
ٔ،ـض الاِحٞ وع الكفحؿٚ عمٜ وَ تـك الًٌٕ عىؼاي   ِٔ٘ أطشحً كتٌ 

 ولكٍٗحي عَ كن ًٖٕ ٔواؼاؿِح ٔلٛ ٔأؿألشُٕ كٗمٕ غـاً.

ِٔن أػاٞ إلمىٌ الٌ#٦ٚ ًٔ#ٗحوّي لو#ّـ ؿوِ#حُ و#حٌع لمٍ#حن و#َ        
 ي .التشؼٙ عمّٗي   اؾٕاب ٌش

ٔجحٞ  ،ـِٖٛ القكحٚ ل ٗحُ التكح،ن ٗ ا٫ك٦ً ٔععحٌٛ الفاـاٞ وفماحي وَ 
إلمىٌ ٔغريِي وع اؿحجٛ ٔالفحلٛ   ٔٗ القكحٚ ٔاـىم ػع#ٕٚ وتح#ؼػٚ   
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لملمي اجملتىش٘   ٔطـػ ٧،ٛ اؿلؼ ٔوٍع وَ اللـلٛ ٔاللمك ٔالٍّك   عؽ 
كت#ك اا هل#ي ٗ   ٖؼؿك الفاـاٞ أُ ا٧غٍٗحٞ ًٖٕ#مُٕ عل#ّٗي ذا#ٕلّي ال#يت     

 أوٕاهلي   وع ف١ الكتحب ٔاللٍٛ ألحلٌؼلٛ إلتر ٛ أِٖحي .
ٔكؾا ألحلٍل ٛ لمرخ ،حٌْ ع #حػٚ ألؼٌٗ#ٛ وحلٗ#ٛ تتحم#ٜ ،ّٗ#ح وش#حٌ٘ ا٧ط#ٕٚ        

 الش حػٖٛ ألٌ الٍحن .
ٖعّـ ،ّٗح إلمىُٕ ٔإلمىح  اؿ#ـَ عم#ٜ أػاٞ وٍحك#ك اؿ#خ ال#يت      

ٖح ٖم#قً اؿكٕو#ح  ٔا٤ٕكل#ح      تلتمقً تأوٌ الفـٖق   ٔا٧وحكَ إاؼكٛ
 ٔا٧،ـاػ التشحُٔ للٗحػٚ ا٧وَ   ٔعوتٍحا اـٕف.

ِِ   ٖٔفن لٕلْ تشحٍ ش ًَُِ٘ا اِدُخوّٕ٘ا ِفٛ اهطّْوٍِّٖ كّٔافَّّٗٞ َٗالّٔ َتتَِّبُعذ٘ا ُخّّٕٓذَ٘ا َّ آ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ

ِْ إَُُِّٕ هّٔلٍِّٕ َعُدّّٗ ًُِبنْي  ٔالٍحن ْٗشحي .  عمٜ إلمىٌ ٔإلمىح  (1)زاهػَِّّّٚٓٔا

،ف٘ ذحه اللمي ٖتٕجْ إلمىُٕ عٍ الفـاٟض الش حػٖٛ ٍٖٔوؼُٔ الٌمس 
 ٔإٕاػعٛ ٗ إلحٟن اـ٦،ٗٛ .

ٍِ     ٔوَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش  ًَُِذ٘ا اِدُخوّٕذ٘ا ِفذٛ اهطّْذوّٖ َّ آ ز علحو#ٛ  َٙاأَُّّٔٙٔا اهَّذِرٙ

ػط#ٕه   الفـاٟض عمٜ مٕ وترؼ ٔوتوحألْ كىح ٗ أػاٞ الٌ#٦ٚ الٕٗوٗ#ٛ عٍ#ؼ   
ٔل##ت الٌ##٦ٚ ك##ٕاٞ ك##حُ ِ##ؾا ا٧ػاٞ ْحع##ٛ أً ،##ـاػاي   ٔك##ؾا ٗ ،ـِٖ##ٛ  

ٌُِٕالٌٗحً وث٦ي ألإلْ تشحٍ ش ٍِ اهػَِّٔسَ فّٔوَُّٖٚص ًِِِلّٕ ِّ غََِٔد  ٔتشٌٗ ألؼاٖٛ هّـ  (2)زفٌَّٔ

َٗكّٕوّٕذ٘ا َٗاِغذَسُب٘ا   ؿوِحُ ٗ آٖٛ كٌٕٗ#ٛ  ِٔ#٘ عط٦ل#ٛ اهل#٦ه   أٔ لٕل#ْ تش#حٍ ش      

َّ ِِْس َحتَّٟ ََٙتبََّٚ ِّ اهّٖفّٔ َِِْٚط األّٔضَِِ٘د ًِ ِّ اهّٖ َِْٚطّٕ األّٔبَُِٚض ًِ  . (3)زهّٔلٍِّٕ اهّٖ
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  ِفهىَ خطبة إٌظش
كٗ اٜ طفحب اا عق ٔجن لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ 

لىح ِٖ٘ٞ لمٕب ا٤ٕوٌٍ ٖٔقٲَٖ إٍت#ؼٖح    ِٔ#ٕ     (1) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبذِدزٍ ش

 عمٜ ٔجٕٓ :
 : تٕألٗع ٔؽً أأل٘ جّن ٗ ذٗحتْ ٔألشؼ وٕتْ . ا٧ٔه

: ألٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ ألف٦ُ ػعحٞ إوـكٌ   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ الثحٌ٘ 
َّ ِإالَّ ِفٛ َضالٍّٔيتشحٍ ش  .(2) زًََٗا ُدَعا١ُ اهّٖلّٔاِفِسٙ

أألح جّن ٔؿ٣كحٞ الوـك   ٔطـجٕا عٍ وشـكٛ  : ؽً الؾَٖ ات شٕاالثحلث 
 ألؼؿ .

ٔوَ ٌٌـ اا عق ٔجن لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ك#إط     
ك شٌ لت٦ٗي ٔأكـ الٌرحألٛ لل شٌ آطـَٖ    وع ذ#حه اـ#ٕف ال#ؾٙ ؿ#ق     
ا٧كـٝ   عؽ اًحألتّي العٍُٕ ألأٌّي كٗاتمُٕ   ألٍٗىح عحومّي الٍيب ٔأًرحألْ 

 اؼ كحٌٕا ُٕٗ،حي عمٜ إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ ٔأِمّٗي .أذلَ وشحومٛ   ،
: ذض إلمىٌ ٔالٍحن ْٗشحي عمٜ إٍع وَ قحؿألٛ الٍيب ٔغقٔ الـاألع 

 إؼٍٖٛ .
 : ًؼ  ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .اـحوم 

ال وحؿٚ ألحفػِحؿ اؿٗحٚ ٗ اؾقٖـٚ ألربكٛ ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا  اللحػن :
  ،كى#ح ٌٌ#ـٓ اا ٔأً#رحألْ ،حٌ#ْ ك# رحٌْ ٍٖ#قه الربك#ح          عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي 

عمّٗي   ٔعمٜ عحو#ٛ الٍ#حن   ِٔ#ٕ و#َ وٌ#حػٖق ػع#حٞ عأل#ـاِٗي   كى#ح ٗ         

ِّ ُذزَِّّْٙتٛ ِبذَ٘اٍد غِّٔٚذِس ِذٜ َشِزٍع عِِِذَد بَِِٚتذمّٔ اهٌَُّٖحذسََِّ      التٍقٖن ش َزبََِّا إُِّْٛ أِّٔضلُِّٔت ًِ
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ٌُٚ٘ا اهصَّالّّٔٔٝ فّٔاِج ِِ هَّٔعؤَُّذٍِ          َزبََِّا هُِِٚق ِّ اهثٌََّذَسا ٍِِِٚٔ َٗاِزُشقُّٖٔذٍِ ًِذ ِّ اهَِّذاِع تَِٔذِٜ٘ ِإهّٔذ َعِى أّٔف٣ِّٖذدَّٗٝ ًِذ

َْ  . (1) زَِٙػلُّٕسٗ

 ادلىادػخ ِغ اٌزَٓ مل َمبرٍىا إٌجٍ ) ص (
لاؼ ٔاجّت الؼعٕٚ الٍ ٕٖٛ عٍ ا٫ك٦ً وَ أٖحوّح ا٧ٍٔ الشؼأٚ و#َ   

كفحؿ لـٖى   ٔهؼٚ عٖؾاّٟي لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأِ#ن    
ألٗتْ ٔالٌرحألٛ ا٧ٔاٟن الؾَٖ ػطمٕا ا٫ك٦ً   ٔوَ وٌحػٖق ِؾٓ الوؼٚ أُ 

كح،ـ ذٌحؿ لـٖى ل إل ِحهي ٔالؾٙ اكتىـ  ٦ث كٍٕا  مشن ا٤ٕوَ ٔال
 وٍّي .

ٔعٍؼوح أؿاػ  لـٖى لتن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٌقه جربٟٗن 
ٗ ؽا  الًٕٗ ٔأوـٓ ألحهلحـٚ ل٦ٗي عٍ إؼٍٖٛ   ٔال#يت كحٌ#ت تل#ىٜ ٖث#ـب       
،ترٕه أؽٝ لـٖى عٍ ػّٗق اؾٕٗي ٔالقذم عمٜ إؼٍٖٛ   ِٕٔ الؾٙ ت ٍْٗ 

ًِِِنَي   َِٗإِذ غَّٔدآٖح  الاـآُ كىح ٗ وشـكٛ أذؼ   ش ِّ أِِّٔٓومّٔ ُتَبذُّْ٘ئ اهٌُّٖذِؤ ًِ َِ ِٗ

 . (3()2) زًَقّٔاِعَد ِهوِّٖقَتاِي َٗاهوَُّٕ ضٌَِْٚع َعِوٍْٚ

ٔالؾٙ ٖؼه ألحلؼ٥لٛ التِىٍٗٛ عمٜ التظفٗ  ٔاـف  لؼ،ع الشؼٔ   وَ 
إؼٍٖٛ لاـب جٕٗي إوـكٌ ٗ إؼٍٖٛ   ٔل ن اــٔد ٕشـكٛ أذؼ   ٔ،ٗ#ْ  

ٔإٍح،اٌ الؾَٖ انقلٕا وَ ٔك  الفـٖق ؿاجشٌ ذحٛ عمٜ ووـك٘ لـٖى 
 عٍ إؼٍٖٛ .

ٔمل ٖـػ ٗ الاـآُ لفغ )غقٔٚ ( ٥ٔ وح ٖؼه عمٜ أُ الٍيب لؼ لحً ألحلغقٔ 
ٔاهلحًٕ عمٜ ألمؼٚ أٔ لـٖٛ   عِح ِٕ الؼ،حا احملض عَ ألِٗٛ ا٫ك٦ً   ألأوـ 

                                                           

 . 1/42وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .121كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
( 122-121أٌعـ اؾقٞ اللحألع ٔالل شٌ وَ ِؾا اللٳفـ  ٔالؾٙ اطتٍ ألتفلري ا٩ٖٛ ) (3)

 وَ كٕؿٚ آه عىـاُ .
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َّ ُٙقّٔذاِتوَُّٕ٘لٍِّٕ َٗالّٔ    َٗقّٔاِتوّٕ٘ا ِفٛ َضِبِٚى اوَ عٍؼ اا عق ٔجن   لحه تشحٍ ش هوَّذِٕ اهَّذِرٙ

 َّ َّ اهوَّذذَٕ الّٔ ُِٙحذذبُّ اهٌُِّٖعَتذذِدٙ ل ٗ##حُ ذٌ##ـ لت##حه إل##مىٌ ألحل##ؾَٖ    (1) زَتِعَتذذُدٗا ِإ

ٖغقٌّٔي ّٖٔحىُٕ عمّٗي   ٔلؼ ٖاحه ع  ح  ه١ لو١ ٥ ٖؼه عمٜ ٌفْٗ عَ 
الؾَٖ مل  غريٓ   ٔأٌْ كىح هٕف لتحه الؾَٖ ٖاحتمُٕ إلمىٌ ،حٌْ هٕف لتحه

 ٖاتمِٕي .

ز   ٔأطتتىت َٗالّٔ َتِعَتُدٗا،ححٞ اؾٕاب ٗ ؽا  ا٩ٖٛ أع٦ٓ ألإلْ تشحٍ ش 

َّ اهوَّذَٕ الّٔ  ا٩ٖٛ ألحلتوؼٖؼ عمٜ لقًٔ عجتٍحب ا٫ألتؼاٞ ك#ٕاٞ ألإل#ْ تش#حٍ ش    ِإ

 َّ زلٗوىن وع عجتٍحب لت#حه ال#ؾَٖ مل ٖا#حتمٕا إ#٤وٌٍ ذ#حه      ُِٙحبُّ اهٌُِّٖعَتذِدٙ

وـكٌ الغقاٚ ألأٌْ ٖكُٕ لمؼ،حا ٔػ،ع إوـكٌ   ٔلٗم ا٫وشحُ الاتحه وع إ
 ٔالتىحػٙ ٗ كفك الؼوحٞ .

ِّ ٖٔؼه عمْٗ لٕلْ تشحٍ ش َّ هٍِّٔ ُٙقّٔاِتوّٕ٘كٍِّٕ ِفٛ اهدّْٙ ِّ اهَِّرٙ َِِٔاكٍِّٕ اهوَُّٕ َع الّٔ َٙ

ٍِِِٔٚ ِْ َتَبسٍُُِّٗٓ َُٗتقِّٖطّّٕٓ٘ا ِإهّٔ ِّ دَِٙاِزكٍِّٕ أّٔ ِِْسُج٘كٍِّٕ ًِ َّ اهوََّٕ ُِٙحبُّ اهٌُّٖقِّٖطذِّٓنيَ  َٗهٍِّٔ ُٙ  زِإ

وَ كن ا٧ػٖحُ ٔإمن أُ تٌمِٕي ٔت حٖشِٕي ٔتربِٔي ٔتت حػلٕا وشّ#ي   (2)
 إٍح،ع ٔاكتلحب إّحؿا  ٔتتحٍ ٕا ا٫ُـاؿ ألّي ٔظمىّي .

ٍِ ٔلٕل##ْ تش##حٍ ش  ِِٔٚ ز أٙ تاِ##ٕا عل##ّٗي ألحلش##ؼه ٔا٫ٌٌ##حف    َُٗتقِّٖطذذّّٕٓ٘ا ِإهّٔذذ

 ٌٛ ألحٕحه .ٔا٫ذلحُ   ٔالٌمٛ ٔا٫عح
أُ ِ#ؾا ٗ أٔه ا٧و#ـ عٍ#ؼ وٕاػع#ٛ     ٔعَ األَ فٖؼ ٗ ا٩ٖ#ٛ أع#٦ٓ ل#حه )   

 .(3) (إوـكٌ    ي ٌلع ألحلاتحه

                                                           

 .190كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .8كٕؿٚ إىترٍٛ  (2)
 .262/ 4الٍكت ٔالشُٕٗ  (3)
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 ٔؽكـ  ،ّٗح ٔجٕٓ أطـٝ :
األَ ع حن : ٌقلت ٗ طقاعٛ وٍّي ٦ِه ألَ عٮؼٖي ٔطقّٛ : لحه ) ا٧ٔه

ٔكحٌٕا ًحؿٕا الٍيب ًمٜ اا عمْٗ  ٔوقلاٛ ألَ وحلك ألَ جشوي ٔألٍٕ وؼجل
 .(1) (عمٜ أُ ٥ ٖاحتمٕٓ ٥ٔ ٖشٍٕٗا عمْٗ أذؼاي ٔكمئآلْ 

أٌّي طقاعٛ ٔألٍٕ اؿحؿث ألَ ع ؼ وٍحف كحُ هلي عّؼ ،أوـ اا : )الثحٌ٘ 
 أُ ٖربِٔي ألحلٕ،حٞ   لحلْ واحتن .

ٍ       الثحلث  : أٌّي الٍلحٞ ٔالٌ# ٗحُ ٧ٌّ#ي ٖ#َ مل ٖاحت#ن   ،#أؽُ اا تش#ح
 ألربِي   ذكحٓ ألشض إفلـَٖ .

: وح ؿٔآ عحوـ ألَ ع ؼ اا ألَ القألري ع#َ أألٗ#ْ أُ أأل#ح ألك#ـ طم#ق       الـاألع
اوـأتْ لتٗمٛ ٗ اؾحِمٗٛ ِٔ٘ أً أمسحٞ ألٍ#ت أأل#٘ ألك#ـ   ،ا#ؼوت عم#ّٗي ٗ      

ٔكمي ٔألٌ ٔآلْ إؼٚ اليت كحٌت ،ّٗح إّحػٌٛ ألٌ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .كفحؿ لـٖى 

،أِؼ  عٍ أمسحٞ ألٍت أأل٘ ألكـ لـطحي ٔأهٗحٞ   ،كـِت أُ تا ن وٍّ#ح   
ٔكمي ،ؾكـ  ؽلك لْ   ،أٌقه اا ٔآلْ ذتٜ أتت ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 .(2) (ِؾٓ ا٩ٖٛ .
 : لحه اؿلَ ال ٌـٙ ٌقلت ِؾٓ ا٩ٖٛ ٗ ل حٟن .اـحوم 

إلمىٌ ٔإظتحؿ أُ ا٩ٖٛ قكىٛ غري وٍلٕطٛ ٧ُ ذلَ ًمٛ ٔعذلحُ 
وع الؾَٖ مل ٖاحتمِٕي ألـفغ ػُٔ وٗمّي لشؼأٚ إلمىٌ ٫ٔعحٌٛ أعؼاّٟي   
ٔٗ ِؾٓ الٌمٛ تـغٗك لمٍحن ألح٫ك٦ً   ٔذاَ لمؼوحٞ   ٔوٍ#ع و#َ ػ#ؼػ    

 إشحؿك .
ٔتؼه ِؾٓ ا٩ٖٛ عمٜ أُ لتحه إل#مىٌ ك#حُ و#ع ال#ؾَٖ ِحى#ٕا عم#ّٗي       

ت#ٜ ٗ كت#ك إ#٤ؿطٌ      ٔكّمٕا اللٕٗف ٔألـفٔا لمىٍحج#حٚ   ِٔ#ٕ ظ#حِـ ذ   
                                                           

 .13/225الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (1)
 .4/262ٔال ٗحُ لمثشميب الكوم  (2)



 268ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

ٔكتك اللريٚ الٍ ٕٖٛ الؾَٖ ٌٖفُٕ ِؾٓ إشحؿك ألأٌّح غ#قٔا  لم#ٍيب قى#ؼ    
 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔوح ِ٘ ألغقٔا  لْ .

 ِٓ خظبئض هجبد اهلل 
 وَ ،ِن اا عق ٔجن عتٌحف ِ حتْ ٌٔشىْ ألأوٕؿ :

: التشؼػ ،أألٜ اا أُ تكُٕ ٌشىتْ ٗ إُٕٕا إترؼ ٔاذ#ؼٚ أل#ن    ا٧ٔه
 ِ٘ وتشؼػٚ .

 : ا٫تٌحه ٔالتشحلك ٗ الٍشي .الثحٌ٘ 
: الوىٕه ٗ الٍشىٛ   ،٦ تٍرٌـ ٌشىٛ اا ألحلؾٙ ٖلأهلح أٔ الؾٙ الثحلث 

 ٖلتراّح ألفِن اا .
 : عٌتفحٞ إحٌع وَ ًٕٔه ٌشىٛ اا عٍ الٍحن .الـاألع 

 : اكتؼاوٛ الٍشي وَ عٍؼ اا عق ٔجن .وم اـح
: ألاحٞ الٍشىٛ ا٫هلٗٛ ٗ ا٧ؿض   ،حا ك رحٌْ عؽا أٌش#ي عم#ٜ   اللحػن 

 الٍحن ألٍشىٛ ،حٌْ أكـً وَ أُ ٖـ،شّح .
 : تاـٖك الٍشي عٍ الٍحن ل٬ٌتفحا ا٧وثن وٍّح .اللحألع 
ت#ٜ و#ع   : ععحػٚ الٍشىٛ عمٜ الٍحن عُ ،#حتّي ا٫ٌتف#حا وٍّ#ح   ٔذ   الثحوَ 

ٌَّٔٞ اهوَِّٕ الّٔ ُتِحُصَ٘ٓاا٫ٌتفحا ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش ِْ َتُعدُّٗا ُِِع  .(1) زَِٗإ

 ٔوَ الٍشي اليت ؿفلّح اا عق ٔجن ا٫ٌلحُ :
 : عكـاً ا٫ٌلحُ وَ ألٌ اـ٦ٟق ألحـ٦،ٛ ٗ ا٧ؿض . ا٧ٍٔ
هل #ٕط   : ٌشىٛ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖ#ن   ٔو#َ ،ِ#ن اا وٌ#حذ ٛ الٍ #ٕٚ     الثحٌٗٛ 

 ا٫ٌلحُ ٗ ا٧ؿض   عؽ كحُ آػً ؿك٥ٕي ٌ ٗحي.

                                                           

 .18كٕؿٚ الٍرن  (1)
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َُٓ٘ اهَِّرٜ أَُّٔػأّٔكٍِّٕ ََٗجَعَى هّٔلٍِّٕ : ٌشىٛ ال ٌـ ٔاللىع    ٔٗ التٍقٖن شالثحلثٛ  قِّٕى 

َْ  .(1) زاهطٌََِّع َٗاألِّٔبَصاَز َٗاألّٔف٣ِّٖدَّٔٝ قِّٔوٚالّٗ ًَا َتِػلُّٕسٗ

الرتْ###ٛ أل###ٌ ا٧و###ي   : ٌشى###ٛ المل###حُ ٔالك###٦ً   ٔعوك###حُ   الـاألش###ٛ 
 .(2)ٔالوشٕب

: ٌشى#ٛ الشا#ن ٔالتفك#ـ ٔالت#ؼألـ   ٔع#َ ا٫و#حً الٌ#حػ  عمٗ#ْ         اـحولٛ 
: طم#ق اا الشا#ن ،ا#حه ل#ْ      ٔآلْ لحه لحه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗالل٦ً 

طما#ح أذ#ك عل#٘     أػألـ ،أػألـ   ي ل#حه ل#ْ أل #ن ،أل #ن   #ي ل#حه: و#ح طما#ت        
 .(3)(وٍك

حٞ ٧ِن ا٧ؿض   ِٔ٘ وَ أععي الٍشي ألٕجٕػ : ٌشىٛ ٔ،ـٚ إاللحػكٛ 
اذتٗحط٘ ٗ ال رحؿ ٔاحملٗفح  ٖكف٘ الٍحن ٥٩ف اللٌٍ عٍؼ اؿحجٛ طحًٛ 

 % وَ ا٧ؿض .71وع التاٌٍ لٕجٕألْ   عؽ تغف٘ احملٗفح  ٔال رحؿ 
ٔت م##غ ول##حذٛ  2ومٗ##ُٕ ك##ي 510ٔؽك##ـ أُ فى##ٕا ول##حذٛ ا٧ؿض ِ##ٕ  

 . 2ومُٕٗ كي 149الٗحأللٛ 
 ومُٕٗ كي. 361غ ولحذٛ ال رحؿ ،ّٗح ألٍٗىح ت م

٥ٔألؼ وَ أجـاٞ اذٌحٞ لتاؼٖـ كىٗح  إٗحٓ ٔكقُٔ ال رحؿ ٔاحملٗف#ح   
ألمرحظ عىاّح َح ٖتحمٜ وشْ لمٍحن وشحقٚ وَ ألؼٖع ًٍع اا   ٔ،ِمْ عمٜ 

 الٍحن.
ٔأعىق احملٗفح  ِٕ احملٗ  اهلحػٙ   ِٕٔ اكربِ#ح ٔع#َ ألش#ض إـاج#ع     

َح ٖقٖؼ عمٜ ولحذٛ ل#حؿا  الش#حمل   ٖٔ م#غ     2كيومُٕٗ  132ت مغ ولحذتْ 
 ً .10924عىاْ 

                                                           

 .23كٕؿٚ إمك  (1)
 كٗأت٘ ،ٌن ألشٍٕاُ جٕاف تـْٛ الاـآُ . (2)
 .1/97ال رحؿ  (3)
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 ً .9219 ي احملٗ  ا٧طمل٘ ٔعىاْ  
ً   ٖٔ م#غ عى#ق ال ر#ـ ا٧أل#ٗض إتٕك#  م#ٕ       7455 ي احملٗ  اهلٍ#ؼٙ   

4630.ً 
ِٔن وَ وُٕٕعٗٛ لٕ،ـٚ إحٞ ٗ ٔجٕػ ٔط٦،#ٛ ا٫ٌل#حُ ٗ ا٧ؿض     

 اؾٕاب ٌشي .
ٔج#ن أُ وٗ#حٓ احملٗف#ح  وحؿ#ٛ   ٔتش#ٗى ،ّٗ#ح       ٔوَ ألؼٖع ًٍع اا ع#ق  

و٦ٌٖ الكحٍٟح    ألٍٗىح تكُٕ وٗحٓ ا٧ٌّحؿ عؾألٛ ًٔحؿٛ ل٬ٌلحُ ٔاؿٕٗاُ 
 ٔالٍ ح  .

  ٔألشث##ٛ (1)زإُِّْذذٛ َجاِعذذْى ِفذذٛ األِّٔزِض َخِوٚفّٔذذّٗٞ ٔو##َ وش##حٌ٘ لٕل##ْ تش##حٍ ش  

ال#ٍيب  ا٧ٌ ٗحٞ هكـ الٍحن ا عق ٔجن عمٜ ٌشىٛ إحٞ   ِٕٔ الؾٙ ج#حٞ أل#ْ   
قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔكشٜ ؿ٣كحٞ الكفـ ٍٕع الٍحن وٍ#ْ   ل#حه   

ٍّتشحٍ ش ١ٍِٛ َح ِّ اهٌَّٖا١ِ كّٕىَّ َغ   ٔلٕجمٲ عؼػ وَ ا٧ٌّحؿ   (2)زََٗجَعوَِّٖا ًِ

 ،ّن ٍٖتفع ا٫ٌلحُ وَ ال رحؿ ٔاحملٗفح  اؾٕاب ٌشي .
اؾ##ٕ ٔعُ كحٌ##ت ا٧غ##ـٚ ال##يت تتٌ##حعؼ و##َ ك##فس ا٧ؿض تتحى##ع ٗ  

لٗحشمّح اهلٕاٞ ال حؿػ تتكح م ٔتل#ا  كحوف#حؿ ٔ م#ٕد ٔتـج#ع أكثـِ#ح عٍ      
 ال رحؿ ٔاحملٗفح  ٫كتؼاوٛ اؿٗحٚ عمٜ ا٧ؿض ومٗحؿا  اللٌٍ.

 ٔمل ٖث ت اٍ ا٩ُ ٔجٕػ ذٗحٚ عمٜ كٕكك آطـ غري ا٧ؿض .
ٌشىٛ الـف  إتحؼػ الؾٙ ٖأت٘ ل٬ٌل#حُ ع#َ ك#ش٘ أٔ أل#ؼُٔ      اللحألشٛ :

ِّ َخاِهٍق غِّٔٚذُس اهوَّذِٕ َٙذِسُشقّٕلٍِّٕ    حٍ شكش٘   لحه تش ٌَّٔٞ اهوَِّٕ َعؤِّٚلٍِّٕ َِٓى ًِ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّاُع اذكسٗا  ُِِع

َْ َُٓ٘ فّٔأَُّّٟٔ ُتِؤفّٔلّٕ٘ ِّ اهطٌََّا١ِ َٗاألِّٔزِض الّٔ ِإهَّٕٔ ِإالَّ   .(3)زًِ
                                                           

 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .30كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (2)
 .3كٕؿٚ ،حطـ  (3)
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ٌشىٛ الٌرٛ ٔالشح،ٗٛ   ٔالل٦وٛ وَ ا٧ػؿاُ   ٔذتٜ لٕ ػاِي  الثحوٍٛ :
ا٫ٌلحُ ،حٌْ أوـ طحؿ٢   ٔوٍحك ٛ لمؼعحٞ ٔعػؿاك ذاٗاٛ كٍ#ْ ال#ؼٌٗح    إـض

َِٗإَذا ًَِسِضُت أٌّح عٍ فٔاه   ٔٔؿػ عمٜ للحُ عألـاِٗي عمْٗ الل٦ً ٗ التٍقٖن ش

َُٔ٘ َِٙػِفنِي  .(1)زفّٔ

ٌشى##ٛ ا٧لف##ٛ ٔاؿٗ##حٚ ا٫جتىحعٗ##ٛ   ٔت٠ّٗ##ٛ أك## حب الل##كٍٗٛ    التحك##شٛ :

ِّ َذكٍّٔس َٗإَُّٔثٟ ََٗجَعوَِّٖاكٍِّٕ ٔا٧وَ ألٌ الٍحن   لحه تشحٍ ش ًِ ٍِ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّاعُ إَُِّا َخؤّقَِّٖاكّٕ

َّ اهوَّ ِٕ أِّٔتقّٔاكٍِّٕ ِإ ٍِ عَِِِد اهوَّ َّ أّٔكّٖسًََلّٕ   ٔوَ أكـاؿ (2)زَٕ َعِوٍْٚ َخِبرْيُغُعّ٘با َٗقَّٔبا٢َِى ِهَتَعاَزفّٕ٘ا ِإ

 ألشثٛ ا٧ٌ ٗحٞ أٌّح ذحجٛ لمٍحن .

 خبدتخ اَِخ 
 أطتتىت آٖٛ ال رث ألاحٌٌٌٕ وَ ا٫ؿاػٚ التكٍٕٖٗٛ :

 : تث ٗت عذاح  اؿق . ا٧ٔه
 : اكت٠ٌحه ٔلفع ػاألـ الكح،ـَٖ .الثحٌ٘ 

ٔكمي ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ أُ ٌٌـ اا عق ٔجن لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 
ٔأًرحألْ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٫ع٦ٞ كمىٛ التٕذٗؼ   ٔأُ اا ذٍٗىح ألشث ال#ٍيب  
قىؼاي ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أؿاػ تث ٗ#ت ك#ٍَ التٕذٗ#ؼ ٗ ا٧ؿض          
ٔؿ،شٛ ا٫ّحُ   ٔأػاٞ الٍحن لمفـاٟض الش حػٖٛ  ،كحُ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ 

َّ  شلتراٗق وٌحػٖق ٔهٕاِؼ ٨ُ ا٧ؿض لإلْ تشحٍ واؼوٛ ِْ ًََٗا َخؤّقُّٖت اهّٖ

ِْ  . (3) زَٗاإلَُظ ِإالَّ هَِِٚعُبُدٗ

                                                           

 .8كٕؿٚ الوشـاٞ  (1)
 .13كٕؿٚ اؿحـا   (2)
 .56كٕؿٚ الؾاؿٖح   (3)
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،#حُ لم##ت ظ##حِـ ِ##ؾٓ ا٩ٖ##ٛ ِ##ٕ ٔج#ٕػ أو##ٛ و٤وٍ##ٛ ٗ ك##ن فو##حُ تشى##ـ   
ِّ أِّٔٓذِى   ا٧ؿض ألش حػٚ اا   اؾٕاب ِؾا ًرٗس   لحه تشحٍ ش هُِّٔٚط٘ا ضََ٘ا١ّ ًِذ

ِِ اهوَِّٕ آَُ َْ آَٙا ٌَّ٘ٞ َِٙتوّٕ٘ َْاهِّٖلَتاِب إًَّّّٔ٘ٞ قّٔا٢ِ ُُْدٗ  .(1)زا١َ اهوَِِّٚى ٍَُِٗٓ َِٙط

ٔتؼه ا٩ٖٛ ٔ،ق وفًّٕ إظحلفٛ أُ ؼاٗق ؿغ ٛ ٔو#ٕػٚ إل#مىٌ ٥ ٖ#تي    
وشْ عذاح  اؿق   لت ٌ ا٩ٖٛ لحٌٌٕحي ِٕٔ لٕ ػاؿ ا٧وـ ألٌ ٔػ ٔؿغ ٛ ا٤ٕوٌٍ 
ٔألٌ تشعٗي هشحٟـ اا   ٖاؼً ا٧طري   ِٕٔ وَ أك حب ألٍحٞ ٔاكتؼاوٛ ًـض 

 التٕذٗؼ ٗ ا٧ؿض عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .
ٔؽكـ  آٖٛ ال رث أُ عذاح  اؿق   ٌٌٔـ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ  

ٔآل##ْ ٔك###مي عِ###ح ِ###ٕ ألكمى##ح  اا ٔل###ٗم ظّ###ٕػ الٌ###رحألٛ   ٔال ###حٞ ٗ   
زلمل  ٗٛ   ع٥ أُ آٖٛ ال ر#ث ت# ٌ جّ#حػِي ًٔ#ربِي لإل#ْ تش#حٍ       ِبلّٔوٌَِاتِِٕش

عؽ ٖؼه ِؾا الٌٍـ عمٜ أٌّي ػطمٕا إشـكٛ  (2) زُٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّذّ٘ٞ َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَّش

ٗ ك ٗن اا ٔػا،شٕا ٔلحتمٕا   عٍ جحٌك الو#ٕاِؼ الشىمٗ#ٛ ألل#إط أؿألش#ٛ     
 عوـ وَ الوّؼاٞ وٍّي ٗ وٗؼاُ إشـكٛ . 

ِْ ُِٙحذقَّ اهَّٖحذذقَّ  ٔالكمى#ح  ٗ لٕل##ْ تش##حٍ ش  إو##٠ٗٛ  (3) زِبلّٔوٌَِاِتذذَُِِٕٗٙسٙذذُد اهوَّذذُٕ أّٔ

ٔا٫ؿاػٚ ٔلؼؿٚ اا عق ٔجن   ٔل ٗحُ ولألٛ ِٔ٘ أُ اؿِٕؿ ٗ وشـكٛ ألؼؿ 
مل ى##تٍ أل##حلٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ ٔا٦ٕٟك##ٛ     

 ٔإوـكٌ وَ الفـف ا٩طـ .
عِح كحُ ،ِن ٌٌٔـ اا عق ٔجن ذحُـاي ،#حُ لم#ت عُ اا ع#ق ٔج#ن     

 وكحُ ٔفوحُ . ذحُـ ٗ كن 

                                                           

 .113كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  273

ٔاؾ##ٕاب ِ##ؾا ً##رٗس   ٔلكٍ##ْ ذِ##ٕؿ وو##٠ٗٛ ٔأو##ـ ٔتغمٗ##ك لكف##ٛ     
ٍِ  إلمىٌ   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕل#ْ تش#حٍ ش   َْاَب هّٔلّٕذ   ٔمل ٖ#ـػ ِ#ؾا   (1)زفّٔاِضذَت

المف#غ ٗ الا#ـآُ ع٥ ٗ آٖ#ٛ ال ر#ث ٔ،ٗ##ْ ألمر#حظ وِ#ىٌّٕح ألٗ#حُ ُٕٕ##ٕعٗٛ        
َْ  لإلْ تش#حٍ ش ا٫كتغح ٛ الشحوٛ لمفٕف ألح٫كتححألٛ وَ عٍؼ اا  ِإِذ َتِطذَتِػُٚث٘

ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ ًُِسِدِفنَي ًٌُِدُّكٍِّٕ ِبأّٔهٍّٖف ًِ َْاَب هّٔلٍِّٕ أُّّْٔٛ   .(2)زَزبَّلٍِّٕ فّٔاِضَت

ٔمل ٖـػ لفغ )تلتغٗثُٕ( ٗ الاـآُ ع٥ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٔٔؿػ ٗ ؽً أِن  
ِْ َِٙطذذَتِػُٚث٘الٍ##حؿ ٔك##ٕٞ ذ##حهلي ٖ##ًٕ الاٗحو##ٛ لٕل##ْ تش##حٍ ش ٌُِٔذذِى َِٗإ ا َُٙػذذاُث٘ا بٌَِذذا١ٍ كّٔاهّٖ

ِِ ًُِسَتفّٔقّٗا َٖ٘ ِب٣َِظ اهػََّساُب ََٗضا١َ  .(3)زَٙػِِٜ٘ اهُُّٖ٘ج

ل ٗحُ التِحػ ألٌ ا٤ٕوٌٍ ٔووـك٘ لـٖى   عؽ ٖلتغٗث ا٤ٕوٍُٕ ألحا عق 
ٛ ٔجن ٗ الؼٌٗح ،ٗلتحٗك هل#ي ٗ اؿ#حه   ٔلتك#ُٕ ِ#ؾٓ ا٫ك#تححألٛ        واؼو#

 طـٚ .لفٕفِي ألحلثٕاب الشعٗي ٗ ا٩
ٔوع أُ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕ الؾٙ عجتّؼ ألحلؼعحٞ 
عوٗٛ ًٖٕٔ وشـكٛ ألؼؿ ذتٜ كا  ؿػا٣ٓ ،حُ ا٩ٖٛ ٔؿػ  ألٌٗغٛ اؾىع ل ٗحُ 
أُ إّ###حجـَٖ ٔا٧ٌٌ###حؿ أِٖ###حي تِ###ـعٕا عٍ اا   ٔأُ ا٫ك###تغح ٛ أل###حا   

 ٔا٫كتححألٛ هلح ٥ تٍافع عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .
ٛ اؾىع ٗ ا٩ٖٛ )تلتغٗثُٕ( ػعٕٚ لمىلمىٌ ألح٫كتشحٌٛ ألحا ٔتكُٕ لغ 

ٗ كن فوحُ   ِٔن ٖورتط ا٫كتغح ٛ عحه الاتحه   اؾٕاب ٥   عِح الؼعحٞ 
 ذحجٛ ٗ اللـاٞ ٔالِـاٞ .

                                                           

 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .29كٕؿٚ الكّم  (3)
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عَ أأل٘ وٕكٜ ا٧هشـٙ ؿُ٘ اا عٍْ لحه : لحه ؿك#ٕه اا ً#مٜ   ٔ)
ًََٗذا   شأٌقه اا عم٘ أوحٌٌ ٧ويت  اا عمْٗ ٔكمي  ٍِِٔٚ َْ اهوَُّٕ هَُِٚعرّْبٍَُِٔ َٗأَُِّٔت ِفذ ًََٗا كّٔا

َْ َْ اهوَُّٕ ًَُعرّْبٍَُِٔ ٍَُِٗٓ َِٙطَتِػِفُسٗ ،إؽا وِٗت تـكت ،ّٗي ا٥كتغفحؿ عٍ   (1) زكّٔا

 .(2)(ًٖٕ الاٗحوٛ
َْ ٔٗ لٕلْ تشحٍ ش زػعٕٚ ٧جٗحه إلمىٌ ل٬لت#ؼاٞ أل#حلٍيب   ِإِذ َتِطذَتِػُٚث٘

ٗ ا٧وٕؿ اـحًٛ ٔالشحوٛ   ٔ،ْٗ غٍٜ عَ العمي ٔا٫ؿِحب  ٔاكتغح تْ ألحا
 ٔكفك الؼوحٞ .

عمٜ مٕ اؿاٗا#ٛ ٔإ حه#ـٚ     (3) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍزل ٗحُ أُ لٕلْ تشحٍ ش

وَ عٍؼ اا ألكمىحتْ ٔلٗم ألحلٕاكفٛ   ٔوَ كمىح  اا عق ٔجن ٗ إا#حً  
 أوٕؿ :

: ٌقٔه إفـ لٗمٛ وشـكٛ ألؼؿ  ٔ،ْٗ وشحقٚ لم#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ     ا٧ٔه
ٔآلْ ٔكمي وَ جّٛ الت حَٖ ٗ الكي ٔا٧ ـ ألٌ إفـ الوؼٖؼ الؾٙ ٌقه عمٜ 
إوـكٌ ِٔي ألحلشؼٔٚ الإٌٝ   ،ٌحؿ ٔألح٥ي عمّٗي ٔوٍشّي وَ التاؼً ألشؼ 

علٗ#ْ   ألٍٗى#ح    أُ ك إا ٗ الًٕٕه عٍ إحٞ   ،ىٍشٕا إلمىٌ و#َ الًٕ#ٕه  
ٌقه عمٜ إلمىٌ طوحي لم٦ٗي   ُحككت وشْ ا٧ؿض اليت ِي ،ّٗح ًٔ#مك  
الـون   ٔاكتفحعٕا أُ ٖغتلمٕا ٖٔتفّـٔا ٖٔتقٔػٔا وٍْ   ِٕٔ وَ وٌحػٖق 

َُٓ٘لٕلْ تشحٍ ش  .(4)زًََٗا َِٙعؤٍُّ جَُُِ٘د َزبّْمّٔ ِإالَّ 

                                                           

 .33كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .4/447الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 . 123كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
 .31كٕؿٚ إؼ ـ  (4)
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ٔكمي ٔآلْ عمْٗ لحه : كحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا  عمْٗ الل٦ًعَ عم٘ )
ٌٖم٘ تمك المٗمٛ لٗمٛ ألؼؿ   ٖٔإه : المّي عُ تّمك ِؾٓ الشٌحألٛ ٥ تٮش ؼ   

 . (1)({ٖٔث ت ألْ ا٧لؼاً  }ٔأًحألّي تمك المٗمٛ وفـ هؼٖؼ   ،ؾلك لٕلْ 
عَ األَ ع حن. أُ إوـكٌ غم ٕا إلمىٌ ٗ أٔه أوـِي عمٜ إحٞ   )

كحٌت ألٍّٗي ؿوحه   ،ألاٜ الوٗفحُ ،عىٜٞ إلمىُٕ ًٔمٕا فٍ ٌ قؼ ٌ ،
ٔلحه : أتقعىُٕ أُ ،ٗكي ٌ ٗحي ٔعٌكي أٔلٗحٞ اا ٔتٌمُٕ   ٗ لمٕألّي اؿقُ 

 فٍ ٌ قؼ ٌ؟ 
،أٌقه اا وَ اللىحٞ وحٞ ،لحه عمّٗي الٕاػٙ و#حٞ   ،و#ـب إل#مىُٕ    

 .(2) (ٔتفّـٔا ٔ  تت ألؼاوّي ٔؽِ ت ٔكٕكتْ
: اكتححألٛ اا عق ٔجن لؼعحٞ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     الثحٌ٘

 ٔاكتححؿتْ ٔاكتغح تْ ألحا عق ٔجن .
: ٌقٔه ا٦ٕٟكٛ لٌٍ#ـٚ ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي        الثحلث 

ٔأطـد األَ وـػْٖٔ ٔال ّٗا٘ ٗ الؼ٥ٟن عَ ألشض ألإل ٔأًرحألْ ًٖٕ ألؼؿ )
ؿألٗشٛ ألشؼوح أًٗك ألٌـٓ ٖإه : لٕ  كحعؼٚ لحه : مسشت أألح أكٗؼ وحلك ألَ

كٍت وشكي أل ؼؿ ا٩ُ ٔوش٘ ألٌـٙ ٧طربتكي ألحلوشك الؾٙ طـج#ت وٍ#ْ   
 .ا٦ٕٟكٛ ٥ أهك ٥ٔ أُحؿٝ 

علّٗي عٌ٘ وشكي ،ث تٕا الؾَٖ ش  ٔأٔذٜ اا : لمٌٍـٚ ٌقلت ا٦ٕٟكٛ ٔ 
ا٦ٕٟكٛ عمّٗي الل#٦ً ت#أت٘ الـج#ن ٗ ً#ٕؿٚ الـج#ن       كحٌت  ٔ(3) زآوٍٕا 

ـ،ْ ،ٗإه : األوـٔا ،إٌّي لٗلٕا ألو٘ٞ ٔاا وشكي كـٔا عمّٗي   ،مىح ؿأٝ ٖش

                                                           

 .4/422الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .4/422الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .12كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ِٔ#ٕ ٗ  (1) زعٌ#٘ أل#ـٙٞ و#ٍكي    شعألمٗم ا٦ٕٟكٛ ٌك#ٍ عم#ٜ عا ٗ#ْ ٔل#حه :     
 .ًٕؿٚ كـالٛ 

ٔأل ن أألٕ جّن وِض أًرحألْ ٖٔإه : ٥ ّٖ#ٕلٍكي ط#ؾ٥ُ ك#ـالٛ     
مي ٔأً#رحألْ    ٔكٔآلْ عٖحكي ،إٌْ كحُ عمٜ وٕعؼ وَ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ 

 ي لحه : ٔال٦  ٔالشقٝ ٥ ٌـجع ذتٜ ٌاـُ قىؼاي ٔأً#رحألْ ٗ اؿ #حه     
 .(2) (،٦ تاتمٕا ٔطؾِٔي أطؾاي

ٔاؿؼٖث ُشٗم اللٍؼ ٥ ألن ألإلْ ع#َ ألش#ض أل#إل ك#حعؼٚ و#َ غ#ري       
ا٥كي ٔتٕ ٗاْ ع٥ أُ الكتحب ٔأط #حؿ الل#ٍٛ إت#ٕاتـٚ ت٤ك#ؼ ٌ#قٔه ا٦ٕٟك#ٛ       

 الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .لماتحه عٍ جحٌك 
( ،ّٕ ط٦ف الٕالع   عؽ ،٦ تاتمٕا ٔطؾِٔي أطؾايأوح لٕه أأل٘ جّن ) 

عألتؼأ إوـكُٕ ؿو#٘ إل#مىٌ ٠َ#ح  الل#ّحً ٔالٍ #حه   #ي تا#ؼً  ٦ #ٛ و#َ          
 ؿ٣كحٞ لـٖى لمىٍحجقٚ ٔكألٕا إ حؿفٚ   ِٔي كن وَ :

 : عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ .ا٧ٔه 
 ألَ ؿألٗشٛ .: هٗ ٛ الثحٌ٘ 

 : الٕلٗؼ ألَ عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ .الثحلث 
َٗؼاُ وشـكٛ ألؼؿ    (3) زهُِِٚحقَّ اهَّٖحذقَّ ِٔن تٍرٌـ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش 

 اؾٕاب ٥ .
ز ٥ً التشمٗن   ٔو#َ وٌ#حػٖق عذا#ح  اؿ#ق ٗ إا#حً      هُِِٚحقَّٔال٦ً ٗ ش

 ٔجٕٓ :

                                                           

 .48كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .4/423الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .8كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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: ك٦وٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الاتن ٔؿجٕعْ  ا٧ٔه
 عٍ إؼٍٖٛ وَ إشـكٛ كحٕحي .

: ؼاق أٔه ٌٌـ لمٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ٗ     الثحٌ٘ 
 وشـكٛ ألؼؿ .

: ألٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ عذاح  اؿق ٔعظّحؿ عاٗؼٚ التٕذٗؼ ألحلٌٍـ ٗ الثحلث 
أٌْ لٗم ٗ ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ وَ إٍح،ع الؼٌٕٖٗٛ وشـكٛ ألؼؿ   ٔاا ٖشمي 

َّ اهوََّٕ ٔا٩طـٖٔٛ وشوحؿ وٍح،ع الؼ،حا ٗ وٗؼاُ وشـكٛ ألؼؿ  ٔٗ التٍقٖن ش ِإ

َْ  .(1) زَِٙعؤٍُّ َٗأُُِّٔتٍِ الّٔ َتِعؤٌُّ٘

 : عفاذٛ عا ح  ػُٔ ػطٕه الٍحن ا٫ك٦ً وَ جّح  :الـاألع 
التكٍٕٖٗٛ ِٕٔ ٌٌـ ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ    : ػم٘ لحٌُٕ وَ ا٫ؿاػٚ ا٧ٍٔ 

 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ وشـكٛ ألؼؿ وشحقٚ ذلٗٛ .
: عً#حألٛ وو#ـك٘ ل#ـٖى أل#حلَِٕ ٔا٫ٌو#غحه ألح٫ع#ؼاػ لمىشـك#ٛ        الثحٌٗٛ 

الاحػوٛ ٖح هشمّي ٗ ِيٲ ٔذقُ عٍ جحٌك الـعك الؾٙ غقا لم#ٕألّي   ٖ#ح   
 ك٦ً.هشمّي ٗ هغن عَ ؿًؼ الٍحن ٔا٫ُـاؿ ََ ٖؼطن ا٫

 : ًرئؿٚ ٔلحٟع وشـكٛ ألؼؿ ذؼٖث الٍحن وَ ٔجٕٓ :الثحلثٛ 
 : أك حب وشـكٛ ألؼؿ.أ٥ٔي 
 : التلمٗي الشحً ألأُ لـٖوحي ِ٘ اليت أؿاػ  ٔألؼأ  الاتحه . حٌٗحي 
: الت حَٖ ٔال ُٕ الٕاكع ألٌ كثـٚ جٗى لـٖى عؼػاي ٔع#ؼٚ  ٔأل#ٌ    حلثحي 

 لمٛ عؼػ ٔعؼٚ جٗى إلمىٌ .
وشـكٛ ألؼؿ ٔكثـٚ لتمٜ ٔأكـٝ ل#ـٖى   ٔػط#ٕه اؿ#قُ     : ٔلحٟعؿاألشحي 

 عٍ كن ألٗت وَ ألٕٗ  وكٛ .

                                                           

 .74كٕؿٚ الٍرن  (1)
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: عط٦ا الٍحن ْٗشحي عمٜ لحٌُٕ عٌافحا الٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا   طحولحي 
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ الؼعحٞ ٔالتِـا ٔك٤اه اا الٌٍـ   ،ّٕ مل ٖاض كن 

الٍيب ًمٜ اا  ٔلتْ ألتٍعٗي ًفٕف جٗوْ   ٔألٗحُ اـف  لماتحه   ٔعُ كحُ
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أٍٔ ِؾا ا٧وـ عٍحٖٛ ع٥ أٌ#ْ مل ٖف#ـط ألحلٕل#ت أل#ن ك#ظٲـٓ      

 لمؼعحٞ .
: تٍحلن الٍحن و#َ إل#مىٌ ٔالكف#حؿ آٖ#ح  الا#ـآُ ال#يت ٌقل#ت        كحػكحي 

غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ ٔعُ اطتمم وُٕٕا ِؾا التٍحل#ن ٔأك# حألْ ٔغحٖحت#ْ      
يب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٥ ٔٗ وِحوٌ آٖح  الاـآُ هحِؼ عمٜ أُ الٍ

ٖـٖؼ الاتحه   ٔمل ٍٖٕ الغقٔ   ٔأٌْ اُفـ عٍ الؼ،حا   ،حٌشي اا عمْٗ   لحه 
َّ اهوََّٕ زًََٟتشحٍ ش ًََِٚت َٗهِّٔل ًََِٚت ِإِذ َز  . (1) زًََٗا َز

ٌٔقلت ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ِٔن ػؼػ  ِؾٓ الٍشى#ٛ ٗ وشـك#ٛ   
ب ٌشي   ٔ،ْٗ عٌؾاؿ لمىوـكٌ لمكم عَ لتحه الٍيب أذؼ ٔوح ألشؼِح   اؾٕا

 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .
: وَ ا٫عححف غٌَٕ أٔاُ وشـكٛ ألؼؿ أٌّح ٌٔتحٟحّح ً#حؿ   الـاألشٛ 

ذؼٖث ٔ،ؼ اؿحد ٗ تمك اللٍٛ   عؽ ٔلشت إشـكٛ ل ن ألن وَ ه#ّـ ع#َ   
اؿ#خ ٗ ه#ّـ   وٕكي اؿخ ٗ اللحألع عوـ وَ هّـ ؿوِحُ   ٖٔ ؼأ وٕكي 

ِّ     هٕاه  ِٕٔ الؾٙ ٖم٘ هّـ ؿوِحُ   لحه تش#حٍ ش  ِْ فٌَّٔذ ًَ٘ذا اهَّٖحذجُّ أِّٔغذُْٔس ًَِعوّٕ

َّ اهَّٖحجَّ فّٔالّٔ َزفَّٔ  َٗالّٔ فُّٕطَ٘ق َٗالّٔ ِجَداَي ِفٛ اهَّٖحجّْ ِٔٚ  . (2) زفَّٔسَض ِف

اؾٕاب ٌشي   لٗكُٕ   (3) زهُِِٚحقَّ اهَّٖحقَِّٔن ِٕ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش

ذؼٖث ٔ،ؼ اؿحد وشحقا  الٍ ٕٚ   ٔكٕٞ ،شن لـٖى  ٔط #ثّي   ٔألف#ى   

                                                           

 .17كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .197كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .8كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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اا عق ٔجن ألّي   ٔلٗكُٕ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ألو#حؿٚ ،#تس وك#ٛ لٕج#ٕػ     
إاتِ٘ ٔ،اؼ إحٌع   ،حٕاتِ٘ ِٕ كٗحػٚ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن ٗ وكٛ إكـو#ٛ    

 ه َِٔ .ٔإحٌع ِٕ كفحؿ لـٖى ٧ٌّي ًحؿٔا ٗ ذح
،حؽا كحٌت لـٖى  ٦ ٛ أُ#شحف ع#ؼػ إل#مىٌ ٔأكث#ـ و#ٍّي ُ#شفحي ٗ        

الش##ؼٚ ٔالـٔاذ##ن ٔو##ع ِ##ؾا اٌّقو##ت ٗ وشـك##ٛ ِ##٘ ال##يت أطت##حؿ  أٔاٌّ##ح 
ٔوُٕشّح ٔألؼاٖحتّح   ٔأػؿك الٍحن الت حَٖ ٗ الشقاٟي ٔاهلى#ي   ِٔ#ٕ و#َ    

َْ    وٌحػٖق لٕل#ْ تش#حٍ ش   َْ َصذاِبُسٗ ِّ ًِذِِلٍِّٕ ِعِػذُسٗ ِْ َٙلّٕذ ِّ    ِإ َِٙػِوُبذ٘ا ًِذا٢َتَِٚ

َْ َِْ٘ الّٔ َٙفّٖقُّٔٔ٘ َّ كّٔفُّٔسٗا ِبأٍَُُِّّٔٔ قّٔ ِّ اهَِّرٙ ًِِِلٍِّٕ ًِا٢َّ٘ٞ َِٙػِوُب٘ا أّٔهّٖفّٗا ًِ  ِّ ِْ َٙلّٕ  .(1) زَِٗإ

،ىَ ألحب ا٧ٔلٕٖٛ أٌْ و#ع عتل#حا ا٫ك#٦ً ألل# ك ِ#ؾا الٌٍ#ـ ٔت#ٕال٘         
ال ٗت اؿـاً إشحقا  ِقّٛ لـٖى ٗ إشحؿك ال٦ذاٛ ٔعحقِي عَ ٥ٖٔٛ 

ٔاللٗحػٚ ٔا٧وـٚ ٗ وكٛ ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ   ل ٗحُ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ : وشـك#ٛ أل#ؼؿ     
 ٌٕٔا طـٖق لفتس وكٛ . واؼوٛ

ٔوَ إتشحؿف آٌؾاك ٔ،ٕػ ؿ٣كحٞ الا حٟن ٔعؼػ وَ الٕجّحٞ ٗ وٕك#ي  
اؿخ ٔطحؿجْ عمٜ ك حؿ ؿجح٥  لـٖى الؾَٖ ٖإوُٕ ألِٗح،تّي ٔعكـاوّي 

   ً غٛ ػحؿٖٛ ٔوحلٗٛ .طحًٛ ٔأُ ِؾٓ ال٦ٌ  ؽا
ٔؼت##حد ل##ـٖى تم##ك الا حٟ##ن ٗ لف##ع لٕا،م##ّح ٧ؿاُ##ّٗح ٗ الٌ##رـاٞ   

الاحذمٛ وع كثـٚ اللمك ٔالٍّك ،ّٗح   ٔتؼؿك ا٧وحُ الؾٙ أذـفتْ لـٖى 
وَ ِؾٓ ال٦ٌ  ألأُ تلري ألل٦ً لح،م#ٛ أأل#٘ ك#فٗحُ ا٤ٕلف#ٛ و#َ أل#م ألش#ري        

وشّح ع٥  ٦ ُٕ أٔ أؿألشُٕ ٔقىمٛ ألحل ِحٟع ٔوٍّح الؾِك ٔالفِٛ   ٔلٗم 
ؿج٦ي   ٔألحوكحُ الوفحؿ ٔالمٌَٕ أُ ّٖحىٕا عمّٗح أٔ عمٜ أطـا،ّ#ح ٗ  

 المٗن أٔ الٍّحؿ لمٍّك ٔاللمك .

                                                           

 .65كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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ِٕ  : ٔكمىح  اا ٗ لٕلْ تشحٍ ش اـحوم ِْ ُِٙحقَّ اهَّٖحذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذ  (1)زَُِٗٙسُٙد اهوَُّٕ أّٔ

ِِ     ش وَ ال٦وتٍحِ٘   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ َْ اهَّٖبِحذُس ًِذَداّدا ِهلّٔوٌَِذا قِّٕى هِّٔ٘ كّٔذا

ِ٘ ِج٣َِِا بٌِِِثوِِٕ ًََدّدا ٛ َٗهّٔ ُِ َزبّْ ِْ َتِفّٔدَ كّٔوٌَِا ٛ هَِِّٔفدَ اهَّٖبِحسُ قِّٔبىَ أّٔ ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ عمٜ  (2) زَزبّْ

 ٔجٕٓ :
 : وق اا اؿق لٗ اٜ . أ٥ٔي
 : وق اا اؿق لٍٗتفع الٍحن ْٗشحي وٍْ . حٌٗحي 

: و##ق اا اؿ##ق ٗ ت##ٕال٘ ٌ##قٔه آٖ##ح  الا##ـآُ ٔعٌ##ىتّح و##َ        حلث##حي 
 الترـٖم.
: وق اا اؿق ألتحم٘ وشحقا  لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ   ؿاألشحي 

ٔكمي ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ،ىَ مل ٖتشغ ألحٕشحقا  الشامٗٛ ٔآٖح  الا#ـآُ ؿآٝ  
 ٜ اا عمٗ#ْ   ٔمسع وَ وشحقا  الٍيب ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٔوٍْ ؿو٘ الٍيب ً#م

ٔآلْ ٔكمي ل ِٛ وَ تـاب لٗ#ؼطن عٗ#ُٕ ٔأٌ#ٕف جٗ#ٕي إو#ـكٌ لإل#ْ       
َّ اهوََّٕ زًََٟتشحٍ ش ًََِٚت َٗهِّٔل ًََِٚت ِإِذ َز  . (3) زًََٗا َز

: ِن وشـكٛ ألؼؿ كمىٛ ٔاذؼٚ أً كمىح  وَ عٍؼ اا عق ٔجن اللحػن 
وشـك#ٛ أل#ؼؿ     إظتحؿ ِٕ التشؼػ   ٔأُ كمىح  ٔوو٠ٗٛ ٔألؼٖع ً#ٍع اا ٗ  

 وتشؼػ ٔكثري ٗ وُٕٕعْ ٔأ ـٓ ٌٔفشْ .
ٔوَ ا٫عححف ٗ ا٩ٖٛ ف٤ِٗح ألٌٗغٛ إِحؿا شوق اؿق ز ل ٗحُ تٕال٘  

،ِن اا ٗ ألٍحٞ ًـض ا٫ك٦ً   ٔأذك#حً اؿ#٦ه ٔاؿ#ـاً ٔ،#ق الو#ـٖشٛ      
 اللىرحٞ .

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .109كٕؿٚ الكّم  (2)
 .17كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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: وَ كمىح  اا ٗ آٖٛ ال رث ػطٕه إلمىٌ إشحؿك ال٦ذاٛ اللحألع 
شـكٛ أذؼ ٔاـٍؼ  ٔذٌٍ وَ غري طٕف أٔ ٔجن وَ جٕٗي إو#ـكٌ  كى

ٔعُ تِحعم عؼػِح ٧ُ ٌتٗحٛ كن وشـكٛ وٍّح عمٜ ٔجٌّ ٖا# ٦ُ الو# ْٗ   
 ٔالٍعري ٔإىح ن ْشح ٔتـهرحي   ٥ٔ ٖا ٦ُ الِؼ ِٔىح :

 : عذاح  اؿق .ا٧ٔه 
 : لفع ػاألـ الكح،ـَٖ .الثحٌ٘ 

ت#ؼؿه٘ ٔعم#ٜ وـاذ#ن لتك#ُٕ لمىو#ـكٌ      ٔإـاػ وَ الافع أع٦ٓ أٌ#ْ  
َّوٍؼٔذٛ ٗ التٕألٛ ٔا٫ٌحألٛ   ٔوَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش  زََٗٙقَّّّٖٓٔع َداِبَس اهّٖلّٔاِفِسٙ

ػطٕه أ،ٕاد وَ الٍحن ٗ ا٫ك٦ً   ِٔن ٌٖؼ  عمٜ الؾٙ كحُ كح،ـاي (1)
 ٔػطن ا٫ك٦ً أٌْ ووىٕه ألافع ػاألـ الكح،ـَٖ .

ألؼطٕلْ ا٫ك٦ً ٖكُٕ لؼ ًحؿ وَ أك حب  اؾٕاب ٥ توىمْ ا٩ٖٛ   عِح 
 لفع ػاألـ الؾَٖ ألإا ٗ وٍحفه الكفـ .

ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ : كمىح ػطن ؿجن أٔ اوـأٚ ا٫ك٦ً ،حٌْ لفع لؼاألـ الؾَٖ  
ُٵ ألإا عمٜ الكفـ لشىٕوح  لٕه الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي )    ِع

ُٵ ٔ٭ِع ْٮ  ُ٭ لة ٯمة ً٭ ٖ٭حٮكٶ و٭ح كةح ّ٭ح اْلِإكٯمةح ُ٭ لة ٯمة ٚة ت٭حٮكٶ و٭ح كةح ـ٭ ِّحٯ  . (2) (اْل
ٔاؾرٕػ ،#حُ اا ع#ق ٔج#ن أو#ـ ؿك#ٕلْ       ٔذتٜ الؾَٖ ألإا عمٜ الكفـ

ـٮٔا   ألرتغٗ ّي ألح٫ّحُ   ٔٔعؼِي ألحٕغفـٚ كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ش َ٭ كةفة# ُلنٯ لٳمل#ؾٳٖ
ّٮيٯ و٭ح لةؼٯ ك٭مةم٭ ـٯ لة ٖٮغٯفة ّٮٕا  ٖ٭ٍت٭ ُٯ   .(3) زِع

ٔمل تان ا٩ٖٛ : أُ غ#ري ؽا  الو#ٕكٛ تك#ُٕ لك#ي   ٖٔـٖ#ؼ اا أُ تا#ع       
وشـكٛ ألؼؿ ٔتلتٕلٕا عمٜ الغٍحٟي   ٔػم ٕا ا٧كـٝ عٍ إؼٍٖٛ   عِح ؽكـ اا 
عق ٔجن ٗ واحألن وٕػٚ إلمىٌ ل٦كترٕاؽ عمٜ الاح،مٛ ِٕ عذاح  اؿ#ق  

                                                           

 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 ..26/178ولٍؼ أٓؼ  (2)
 .38كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ٞ ال#ٍيب ً#مٜ اا   ٔلفع ػاألـ الكح،ـَٖ   كٕاٞ ؼاق ِؾاُ ا٧وـاُ ألحكت٦ٗ
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عمٜ الاح،مٛ أٔ ألٕلٕا وشـكٛ ألؼؿ  أٔ غريِىح   ٔلكَ َح أُ 
ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ ٤ٖػٙ عٍ وٍحجحٚ ال#ؾَٖ كف#ـٔا ألح٫ٌتا#حً ٔال# فى       
ٔعؼً اٌتفحا إلمىٌ وَ الاح،مٛ كثرياي   ٔلٕ اكتٕلٕا عمّٗح لـَح ؿػِح الٍيب 

عٍ ل#ـٖى   عؽا ج#حٞٔا ٔك#ألٕٓ  ٔل#ؼ أع#حػ عٍ       ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي
ِٕافُ ٔ اٗم ألشؼ وشـكٛ ذٌٍ أُشحف وح ٗ لح،مٛ أأل#٘ ك#فٗحُ   عؽ أع#حػ    

 هلي ٔألشؼ الالىٛ عمٜ أًرحألْ كن الليب .
ك#حُ الل#يب ك#تٛ آ٥ف    ٔلحه األَ كشؼ غٌ#َٕ غٍ#حٟي وشـك#ٛ ذ#ٌٍ )    

ٌ " ألم هحٚ  ن  ٔا٥ألن أؿألشٛ ٔعوـَٖ ألم ألشري  ٔالغٍي أكثـ وَ أؿألشأؿ
 .(1) (ٔأؿألشٛ آ٥ف أٔلٗٛ ،ِٛ

لةح ٔٗ ك حٖح أٔطحن ٔذٌٍ لحه الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي )
ٚي ٔ٭اذٳؼ٭ ٛي  ِ٭ ٗٯ ـٮ ذ٭حوٳٍن ذ٭تٲٜ ت٭رٳٗض٭ ذ٭ ٗٯ ٔ٭لةح غة ِ٭ع٭   .(2) (تٮٕطةُأ ذ٭حوٳنٱ ذ٭تٲٜ ت٭

ـٲ وحلك ألَ عٕف ؿٟٗم ِٕافُ عمٜ جمك الٍلحٞ ٔالٌ ٗحُ وش#ْ   عؽ أً
عٍ إٗؼاُ الؾٙ أغ#حؿ ٔألحغ#ت أل#ْ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي         

َّٔأًرحألْ لٍٗحه اـقٙ   لحه تشحٍ ش ُٕ خَُِٚس اهٌَّٖاِكِسٙ ُٕ َٗاهوَّ َْ ٌََِٗٙلّٕسُ اهوَّ  زٌََِٗٙلُّٕسٗ

(3). 
ٔالعحِـ أٌْ مل ٖفأ أذ#ؼ و#َ إل#مىٌ و#َ ك# حٖح ِ#ٕافُ   عؽ تشحم#ت        
ِٕافُ ألحلٕ،ٕػ عٍ ؿكٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي   ،ا#ؼوٕا ِٔ#ي       
أؿألشٛ عوـ ؿج٦ي ٖـأكّي فِري ألَ ًـػ ِٔ#ٕ إ#تكمي   ٔأ ٍ#ٕا عم#ٜ ال#ٍيب      

ّي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔؽكـٔا ًمٛ الاـألٜ اليت ػىشّي ألْ ٔذلَ ظٍ

                                                           

 .5/329ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
 .5/120فاػ إشحػ  (2)
 .30كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ألْ   ٔكحُ ،ّٗي أألٕ ألٮـلحُ ِٕٔ وَ ألإل كشؼ ألَ ألكـ ؿِ  ذمٗى#ٛ الل#شؼٖٛ   
 وـُشٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

ٖح ؿكٕه اا عِح ٗ ِؾٓ اؿعحٟـ وَ كحُ ٖكفٗ#ك و#َ عىحت#ك     (1)،احه)
ٔأؿُشٍحك ألثؼٍٖح ٔلؼ ؿأٖتك   ٔطح٥تك ٔأطٕاتك ٔلؼ ذٍِحك ٗ ذحٕؿٌح 

ٔؿأٖت ،فٗىح ،ىح ؿأٖت ،فٗىح ط#ريا    طريا وٍك وـُشح ،ىح ؿأٖت وـُشح 
 .وٍك 
 ي ؿأٖتك هحألح ،ىح ؿأٖت هحألح طريا وٍك ٔلاؼ تكحوم#ت ،ٗ#ك طٌ#حه     

 .(2) (اـري ٔمَ وع ؽلك أِمك ٔعوريتك ،حوٍَ عمٍٗح وَ اا عمٗك
 ٔٗ ألشض الٍلع أُ امسْ أألٕ  ـٔاُ.

شـكٛ ٔوع أُ وحلك ألَ عٕف ؿٟٗم ِٕافُ ِٕ الؾٙ جّق اؾٕٗي ٗ و
ذٌٍ ،حُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي كأه ٔ،ؼ ِٕافُ عٍْ   ٔلحه : وح 

 ،شن ؟
 ،احلٕا : ِٕ ألحلفحٟم وع  اٗم .

ْٳ ) ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ُٯ أةت٭#حٌٳ٘  ٔآلْ ،ةاةحه٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ْٮ ع ـٮٔا و٭حلٳكيح أةٌٲ ٔ٭ك٭ّمي٭ أةطٯ ٳ
ْٮ  ٔ٭و٭حلة ْٮ  ِٯمة ْٳ أة ٗٯ ٘٭ و٭حلٳ#ٌك ألٳ#ؾ٭لٳكة       وٮلٯمٳٰىح ؿ٭ػ٭ػٯ  ع٭مة َٯ اْلِإألٳ#ِن ،ة#ُأتٳ ٛي وٳ# ٟ٭# ٗٯتْ وٳح ٔ٭أةعٯفة

َٯ الّفحٟٳمٳ . ْٳ وٳ ٗٯ ـ٭د٭ علة  ،ةظ٭
ً٭#ّمٜ      ْٳ  ُٲ ؿ٭كٮ#ٕه٭ الّم# ٖ٭شٯمةىٮٕا أة ُٯ  ْٳ أة ُ٭ و٭حلٳٌك ط٭حف٭  ٭اٳٗفيح ع٭مةٜ ٌ٭ْفلٳ ٔ٭لةؼٯ كةح

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ـ٭      ٔآلْ الّم ٔ٭أةو٭# ْٮ  ٗٲ٠٭#تٯ لة# ّٮ ْٳ ،ة ـ٭اذٳمةتٳ# ـ٭ ألٳ ٓٮ ،ة#أةو٭ ْٮ و٭ح لةحه٭ ،ةٗ٭رٯ ٳلٮٕ ٔ٭ك٭ّمي٭ لةحه٭ لة
ْٮ ذ٭تٲٜ  ِ٭ ـ٭كة ْٳ ،ة ـ٭كٳ ٗٯميح   ،ةح٭مةم٭ ع٭مةٜ ،ة ـ٭د٭ لة ْٳ علةٜ الّفحٟٳمٳ   ،ةظ٭ ٘٭ ألٳ ْٮ ،ةُأتٳ ـ٭ٍن لة ألٳفة

ـ٭كٳ ٭ ُٯ تٮرٯ ٭م٭ ،ة ّ٭ح أة ـ٭ ألٳ ٗٯثٮ أةو٭ ْٮ ذ٭ ْٮ  أةت٭ٜ ؿ٭اذٳمةت٭ ً٭ّمٜ الّم# ْٳ  ـ٭كٮِٕه الّم ّ٭ح   ،ةمةرٳق٭ ألٳ
ْٳ  ٗٯ ٛي ٔآلْ ع٭مة ٟ٭ ٓٮ وٳح ٔ٭أةعٯفةح ْٮ  ٔ٭و٭حلة ْٮ  ِٯمة ْٳ أة ٗٯ ـ٭ػٲ ع٭مة ٛة ،ة ٔٯ ألٳى٭ّك ٛٳ أة ـ٭اٌ٭ ْٮ ألٳحْلحٳشٯ ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ةأةػٯؿ٭كة

ٌ٭ أةكٯمةي٭ ٕٯفٴ ذٳ َٮ ع٭ ْٮ ،ةاةحه٭ و٭حلٳُك ألٯ َ٭ عكٯمةحوٮ ٔ٭أةكٯمةي٭ ،ةر٭لٮ َٯ اْلِإألٳِن   : وٳ
                                                           

 أٙ أألٕ ألٮـلحُ . (1)
 .7/55ا٫ًحألٛ ٗ وشـ،ٛ الٌرحألٛ  (2)
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ّٮيٮ ألٳىٳثٯِن وٮر٭ىٲؼٳ ْٳ ... ،ٳ٘ الٍٲحِن ُكّم ٔ٭لةح ك٭ىٳشٯت ألٳىٳثٯمٳ ٖٯت  ُٯ ؿ٭أة  و٭ح ع
ـٯك ع٭ىٲح ،ٳ٘ غةؼٴ ٔ٭و٭ت٭ٜ ت٭و٭ْأ ٖٮظٯ ٳ ٙ٭ ...  ٔ٭أةعٯفةٜ لٳْمح٭ِقِٖن عؽ٭ا ُاجٯتٮؼٳ ٔٯ،ةٜ   أة

ٍٲ ّ٭ ـٯبٳ ُكنٲ وٮ ُ٭ ٔ٭ ٙٲ  ـِ ّ٭ ّ٭ح ... ألٳحللٲىٯ ٗ٭حأل٭ ٌٯ ـٲػ٭ ٯ أة ُٛ ع٭  ؼٳعؽ٭ا اْلكةتٳٗ ٭
ً٭ؼٳ ـٯ ٚٳ ط٭حػٳؿٱ ،ٳ٘ و٭ ٞ٭ ّ٭ ٭ح ٔ٭كٯ ة اْل ْٳ ...  ٗٯثٱ ع٭مةٜ أةهٯ ٭حلٳ ْٮ لة  ،ةكةأةٌٲ

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ْٮ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ْٳ ٔآلْ ،ةحكٯت٭شٯى٭مة ٕٯوٳ َٯ لة َٯ أةكٯمةي٭ وٳ ٔ٭ك٭ّمي٭ ع٭مةٜ و٭
ِّيٯ  ٭اٳ ٖٮاةحتٳنٮ ألٳ ُ٭  ُٛ ،ةكةح ٔ٭ك٭مٳى٭  ُٛ ـٯضٱ عّل#ح   ٔ٭تٳْمكة اْلاة ٭حٟٳنٮ  ٮى٭حلة ّٮيٯ ك٭# ـٮدٮ لة ٗفيح   لةح ٖ٭ظٯ

ـٍ   ٗٯ# َِ عٮى٭ ـِٔ ألٯ َِ ع٭ىٯ َٮ ذ٭ ٳٗكٳ ألٯ َِ ألٯ ِّيٯ ،ةاةحه٭ أةألٮٕ وٳرٯح٭ ٗٯ ُ٭ٗٲق٭ ع٭مة ْٳ ذ٭تٲٜ  ٗٯ أةغةحؿ ع٭مة
٘ٲ :  الثٲاةفٳ

ْٯ ٞٮ ج٭حٌٳ ٭ٍ٭ح ...  ٮيٲ ت٭غٯقٮٌٔ٭ح أل٭ٍٮٕ ك٭مةى٭  ِ٭حأل٭تٯ اْلأةعٯؼ٭ا
ِّيٯ ... ٌ٭ح ْٯٔ٭أةت٭حٌ٭ح و٭حلٳٌك ألٳ ـٯو٭ ٔ٭اْلرٮ ّٯؼٳ  ِٰح لٳْمش٭  لٳ

ْٯ ٔ٭لةاةؼٯ ُكٍٲح ُأٔلٳ٘ ٌٳْاى٭ ٍ٭حِفلٳٍ٭ح ...  ٕٯٌ٭ح ،ٳ٘ و٭  .(1) (ٔ٭أةت٭
لاؼ لحتن الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ػ،حع#حي ٗ وشـك#ٛ       
ذٌٍ ٌٌٔـِي اا عق ٔجن    ي جحٞ ٔ،ؼ ِٕافُ ،حؿجع ؿكٕه اا ًمٜ 

ا٧كـٝ ْٗشحي هلي    ي عـض عمٜ ؿٟٗلّي اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الل حٖح ٔ
 الشفٕ ٔا٫كـاً .

ٔ،ْٗ هحِؼ عمٜ ًفس الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عَ كن ا٧،ـاػ  
ٔالفٕاٟم اليت لحتمتْ ٔوٍّي ِٕافُ ٔ اٗم وَ ألحب ا٧ٔلٕٖٛ الافشٗٛ لؼ٥لٛ 
الشفٕ عَ الاحٟؼ ٔالـٟٗم عمٜ الشفٕ ع#َ ا٧،#ـاػ ٔا٧ت #حا   ِٔ#ٕ وٍحك# ٛ      

ٛ ألٍّٗي لٕ ألإا لتٕألتّي ٦ًٔذّي ٗ الؼٌٗح ألؼه الشتحب ٔالت٦ًٔ ًٖٕ الاٗحو
َّ اتََّبُعذ٘ا ََٗزأِّٔٗا اهَّٖعذَراَب        عمٜ الكفـ   ٔلحه تشحٍ ش ِّ اهَّذِرٙ َّ اتُِّبُعذ٘ا ًِذ ِإِذ َتَبذسَّأّٔ اهَّذِرٙ

                                                           

 .4/268الـٔض ا٧ٌم  (1)
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ٍِ األِّٔضَبابُ  ًَِِّا كَّٔرِهمّٔ ُِٙسٍِِٔٙ اهوَّ *ََٗتقََّّّٔٓعتِ بِِٔ ٍُِِِٔ كٌَّٔا َتَبس١َُّٗا  َّ هَِّٔا كّٔسَّّٗٝ فََِّٔتَبسَّأّٔ ًِ َّ اتََّبُع٘ا هِّٔ٘ أّٔ ُٕ َٗقّٔايَ اهَِّرٙ

ِّ اهَِّاِز َْاِزِجنَي ًِ ًََٗا ٍُِٓ ِب  ٍِِِٔٚ ٍِ َعؤّ  .(1) زأّٔعٌَِاهٍُِّٔٔ َحَطَسا

َّ اتُِّبُع٘ألؼ ٔؿػ لفغ ش ِحتٌ ا٩ٖتٌ   ٔمل ٖـػ ٗ  ز  ٦ث وـا  ٗاهَِّرٙ

غريِىح   ٔتتشمق ٗ أٔاٌّح ألشحمل اؿلحب ٔاؾقاٞ ًٖٕ الاٗحوٛ   لٗكُٕ و#َ  
َّ   وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش ٗ طحُ#ٛ آٖ#ٛ ال ر#ث ِؼاٖ#ٛ      (2) زََٗٙقّّّٖٓٔذَع َداِبذَس اهّٖلّٔذاِفِسٙ

 أجٗحه الٍحن عٍ اهلؼٝ ٔا٫ّحُ ألربكٛ ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي.
كحُ إوـكُٕ أٖحً الٍ ٕٚ ٖشممُٕ ٖٔشتؾؿُٔ ٗ ألاحّٟي عم#ٜ ع #حػٚ    ،حؽا

ا٧ٔ حُ ،حٌْ ل٥ٕ ؿكحلٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔػ،حع#ْ ٔأً#رحألْ   
عَ كمىٛ التٕذٗؼ ؾحٞ  أجٗحه ؼحك٘ طٕاٟم وٍّي وح كحُ عمٗ#ْ ا٩أل#حٞ     

حك#حٚ  َٖٔ ؽكـِي اا عق ٔجن ألٌٗغٛ الؾً َٖ ج#حٞٔا ألحً#ـاؿِي عم#ٜ ق   
 آألحّٟي الكح،ـَٖ كن وَ :

: لًٕ عألـاِٗي وح ٔؿػ ٗ جٕاب عألـاِٗي عمْٗ الل٦ً ذٍٗىح ػعحِي  أ٥ٔي
ِٕٚ ألمغٛ ا٫ذتححد عٍ التٕذٗؼ   ٔتـك ع حػٚ ا٧ٔ حُ   ٔٗ التٍقٖن ش ِإِذ قّٔاَي ِهأِّٔب

 َْ ًِِٕ ًَا َٓرِِٖ اهتٌََّاِثُٚى اهَِّتٛ أُُِّٔتٍِ هَّٔٔا َعاِكفّٕ٘ َّ  قّٔاهّٕ *َٗقِّٔ٘ ،ى#ع   (3) ز٘ا ََٗجدَُِا آَبا١ََُا هَّٔٔذا َعاِبذِدٙ

أٌّي ٖاؼكُٕ ا٧ًٍحً ٖٔشكفُٕ عمّٗح   أطمق عمّٗح عألـاِٗي ًفٛ التىح ٗن 
أٙ إٌٍٕعٛ ألحلٗؼ ٫ؿاػٚ تٌغريِح   ٔأٌّح ٥ تلترق وٍكي الٕلٕف عمّٗح   

 ٔالتؾلن هلح .
ٔت## ٌ ِ##ؾٓ ا٩ٖ##ٛ عل##ـاؿ الكف##حؿ ألش ##حػٚ ا٧ً##ٍحً   ٔل##ٗم التا##ؼٖم أٔ  

اؽحؽِح ٔاكفٛ لتاـٖ ّي عٍ اا   ٔأُ ع حػتّح مل ؽتٍ ألح٩ألحٞ ألن كحُ لًٕ  

                                                           

 .167-166كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .53-52كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (3)
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عألـاِٗي ٖش ؼٌّٔح أِٖحي   كىح ٔؿػ ؽا  المفغ غٌَٕ عألـاِٗي  ٔاذتححجْ 
كى#ح ٗ لٕل#ْ    عمٜ لٕوْ أِٖحي   ٖح ٖؼه عم#ٜ تش#ؼػ كث#ـٚ ِ#ؾا ا٫ذتح#حد       

ٍِِِٚٔ ََُبأّٔ ِإِبَسآٍَِٚتشحٍ ش َْ       *َٗاِتُى َعؤّ ًِِ٘ذِٕ ًَذا َتِعُبذُدٗ قّٔذاهّٕ٘ا َُِعُبذُد أِّٔصذَِاًّا فَِّّٔٔذىُّ هَّٔٔذا       *ِإِذ قّٔذاَي ِهأِّٔبٚذِٕ َٗقّٔ

َْ  *َعاِكِفنَي  َْ  *قّٔاَي َِٓى َٙطٌَُِعَُ٘لٍِّٕ ِإِذ َتِدُع٘ َبِى ََٗجدَُِا آَبا١ََُا  قّٔاهّٕ٘ا*أِّٔٗ َِِٙفُّٔعَُ٘لٍِّٕ أِّٔٗ َُٙطسُّٗ

َْ  . (1) زكَّٔرِهمّٔ َٙفَّٖعوّٕ٘

: عط حؿ الاـآُ عَ لحٌُٕ ِٕٔ تفِن اا عق ٔجن أل شث#ٛ ال#ٍيب أٔ     حٌٗحي
الـكٕه عٍؼ عكٕف الٍحن عم#ٜ ا٧ٔ #حُ ٔت#ٕاؿ ّي ٫ؿتك#حب إشحً#٘        

ِّ قِّٔبِؤععـاُّي عَ كٍَ التٕذٗؼ   لحه تشحٍ ش مّٔ ِفٛ قِّٔسٍَٙٞ َٗكَّٔرِهمّٔ ًَا أِّٔزَضوَِّٖا ًِ

َْ ِّ َُِرٍٙس ِإالَّ قّٔاَي ًُِتَسفَّٕ٘ٓا إَُِّا ََٗجدَُِا آَبا١ََُا َعؤّٟ إًٍَّّٔٞ َٗإَُِّا َعؤّٟ آَثاِزٍِِٓ ًُقَّٖتُدٗ  .(2) زًِ

: جؼاه ووـك٘ الشـب وع الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي   حلثحي 
٘ا إَُِّا ََٗجدَُِا آَبا١ََُذا َعؤّذٟ إًَّّٔذٍٞ َٗإَُِّذا     َبِى قّٔاهّٕٗ ػعٕتْ عٍ التٕذٗؼ كىح ٔؿػ ٗ التٍقٖن ش

َْ ًَُِٔتُدٗ  . (3) زَعؤّٟ آَثاِزٍِِٓ 

ِّ بَِِٚتمّٔ ٔلؼ تاؼً ل ن آٖتٌ وَ آٖٛ ال رث لٕلْ تشحٍ ش كٌَّٔا أِّٔخَسَجمّٔ َزبُّمّٔ ًِ

 ٔ،ْٗ ٔجّحُ : (4) زِباهَّٖحقّْ

: ِحـٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ وكٛ عٍ إؼٍٖٛ  ا٧ٔه
ألأوـ وَ اا عق ٔجن   ٔكـاِٗٛ ،ـٖق وَ ا٤ٕوٌٍ لمّحـٚ   ٔو#ح ،ّٗ#ح و#َ    

 إظحطـ .

                                                           

 .74-69كٕؿٚ الوشـاٞ  (1)
 .23كٕؿٚ القطـف  (2)
 .22كٕؿٚ القطـف  (3)
 .5كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)
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: طـٔد الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ إؼٍٖٛ مٕ ألؼؿ الثحٌ٘ 
  ٔأُ ِؾا اـ#ـٔد مل    ٔ،ْٗ هحِؼ عمٜ أٌْ مل ىـد عٍ ألؼؿ ألحجتّحػ وٍْ 

 ٖكَ لفمك لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ .
َْ ِٔن إـاػ وَ لٕلْ تشحٍ ش  َّ كّٔأٌََُّّٔا َُٙطاقّٕ٘ َْاِدهَُّٕ٘مّٔ ِفٛ اهَّٖحقّْ َبِعَد ًَا َتبََّٚ ُٙ

 َْ ِِ ٍَُِٗٓ َِّٕٙذُسٗ ٌَِ٘ أُ طحٟفٛ وَ ا٤ٕوٌٍ هحػلُٕ الٍيب ًمٜ اا  (1) زِإهّٟٔ اهّٖ

ألؼؿ ألشؼ وح ،ـُْ عمّٗي إوـكُٕ  ٔأٌّي مل  عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ الاتحه ًٖٕ
 ٖكٌٕٕا ولتشؼَٖ لْ   ٔمل ىـجٕا وَ أجمْ .

اؾٕاب مل ٖث #ت ِ#ؾا   ٔال#ؾٙ   #ت ط٦،#ْ ألإظّ#حؿ ك #حؿ إّ#حجـَٖ          
ٔا٧ٌٌحؿ ا٫كتشؼاػ لمؼ،حا ٔالتِرٗٛ طحًٛ ٔأُ ِؾٓ ا٩ٖ#ٛ ٌشت#ت ال#ؾَٖ    

 هحػلُٕ ألكٌّٕي ،ـٖاحي وَ ا٤ٕوٌٍ .
أٌّي طـجٕا ٧طؾ الشري إا م#ٛ و#َ الو#حً و#ع     ٌٔلك عٍ األَ ع حن ) 

أأل٘ كفٗحُ ،مىح ،حتّي ؽلك أوـٔا ألحلاتحه ،ححػلٕا طم حي لمـطٌٛ ٔلحلٕا و#ح  
ٕٯ ٳ  }تأِ ٍح ٗ اــٔد لاتحه الشؼٔ   ،أٌقه اا تشحٍ :  ُ٭ ِعلةٜ اْلى٭ كةأةٌٵى٭ح ٖٮل٭حُلٕ

}
ُٕ عٍ إٕ    ؿع حي ٔأكفحي ٧ٌْ أه#ؼ  ٖشإل كأٌّي ٗ لتحه عؼِٔي ٖلحل (2)

 ؿحه وَ كٗق عٍ إٕ  أُ ٖكُٕ ٌحظـاي لْ ٔعحٕحي ألْ .
ّ٭#ح لةُك#يٯ     }لٕلْ عق ٔجن :  َِ أةٌٵ ٗٯ ٟٳفةتٳ ْٮ ِعذٯؼ٭ٝ الفل#ح ٖ٭شٳؼٮُكيٮ المل ا٩ٖ#ٛ .   {ٔ٭ِعؽٯ 

ؿك#ٕه  لٗ#ن  ٔك ك ؽلك أُ عري لـٖى ٕح أل مت وَ الوحً وع أأل#٘ ك#فٗحُ   
  ِٔؾا الا#ٕه وو#ّٕؿ   ألحــٔد ٧طؾِح ِيٲ ٔكمي ٔآلْ  عمْٗ اا ًمٜ اا

  ٔكحؿ ، مغ ؽلك لـٖوحي ،ظـجت لمىٍع عٍّح   ،مىح عمي الٍيب ٔولتفٗض 
 .ٔكمي غـٔجّح هحٔؿ أًرحألْ ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 

                                                           

 .5كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .6كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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،احه كشؼ ألَ وشحؽ : ٖح ؿكٕه اا لؼ آوٍح ألك ًٔؼلٍحك ٔهّؼٌح أُ وح  
عم##ٜ ؽل##ك عّٕػٌ##ح ٔوٕا ٗاٍ##ح عم##ٜ الل##ىع ج٠##ت أل##ْ ِ##ٕ اؿ##ق ٔأعفٍٗ##حك 

ٔالفحعٛ   ،حوض ٖح ؿكٕه اا ٕح أؿػ  ،ٕالؾٙ ألشث#ك عُ اكتشـُ#ت ألٍ#ح    
 .ِؾا ال رـ ،ظِتْ لٍظٍُْٕ وشك 

ٔكمي ألا#ٕه ك#شؼ ٔل#حه :  كٳ#ريٮٔا     ٔآلْ ،لـ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
ْ٭ ت٭ش٭حلةٜ لة#  ُٵ المل ـٮٔا ،ةِإ ٔ٭أةألٯوٳ ْٳ  ٛٳ المل ـ٭كة ْٳ     ع٭مةٜ أل٭ ٔ٭المل#  ٌِ ٟٳفةت٭ ٔ٭ع٭#ؼ٭ٌٳ٘ ِعذٯ#ؼ٭ٝ اْلفل#ح ؼٯ 

ًِ  ،#ؾلك وشٍ#ٜ لٕل#ْ        ٌ٭#حِؿِا اْلاة#ٕ ُ٭ ِعلة#ٜ و٭ ـٮ ا٩ ٌٯُع ْٮ    }لةكةأةٌٳ٘ أة ٖ٭شٳ#ؼٮُكيٮ المل# ٔ٭ِعؽٯ 
 َِ ٗٯ ٖشإل الشري اليت وع أأل٘ كفٗحُ أٔ العفـ ألاـٖى اـحؿجٌ  {ِعذٯؼ٭ٝ الفلآٟٳفةت٭

 .(1) (لمىٍع وٍّح
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي مل ى#ـد طم #حي لاح،م#ٛ أأل#٘      ٔإظتحؿ أُ الٍيب

كفٗحُ   ٔمل ٖاٌؼ تشا ّح   ٔؿًؼِح ٗ الفـٖق ٧طؾِح   عِح كحُ ٗ كتٗ ٛ 
اكتف٦ا ٔػعٕٚ ل٬ك٦ً   ٔاذرتاف ٔذـاكٛ ٧طـاف إؼٍٖٛ   ٔوٍع الٍحن 

 وَ التشؼٙ عمّٗح   ٔلكَ جٗى لـٖى ٥لٕٓ ٔاألتؼأٔٓ ألحلاتحه . 
َْاَب هّٔلّٕذذٍِٗ لٕل##ْ تش##حٍ شٖٔ##ؼه الف##حٞ  َْ َزبَّلّٕذذٍِ فّٔاِضذذَت   عم##ٜ (2)زِإِذ َتِطذذَتِػُٚث٘

 كـعٛ اكتححألٛ اا عق ٔجن   ٔعمٜ عؼً ٔجٕػ ،رتٚ فوٍٗٛ ألٌ كن وَ :
ػع##حٞ ٔتِ##ـا ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ     ا٧ٔه :

 ٔاكتغح تّي ألحا ك رحٌْ .
مس##حا اا ع##ق ٔج##ن لم##ؼعحٞ ٔا٫ك##تغح ٛ الٌ##حػؿٚ و##َ ال##ٍيب  الث##حٌ٘ :

 ٔأًرحألْ ٗ وٗؼاُ ألؼؿ .
 اكتححألٛ اا عق ٔجن ل٬كتغح ٛ . الثحلث :

                                                           

 .2/49الٍكت ٔالشُٕٗ  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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أوـ اا عق ٔجن لمى٦ٟكٛ ألحلٍقٔه وَ اللىٕا  إتشؼػٚ   عؽ  الـاألع :
ع#َ األ#َ ع #حن    مل ٖكَ ا٧لم ومك وَ مسحٞ ٔاذؼٚ كحللىحٞ ال#ؼٌٗح   ٔ) 

ٗ ع ـ ؿجن وَ إوـكٌ أوحوْ عؽ  ؿجن وَ إلمىٌ ٖٕو٠ؾ ٖوتؼ لحه: ألٍٗىح
 مسع ُـألٛ ألحللٕط ،ٕلْ  ًٕٔ  الفحؿن ٖإه:

ألؼً ذٗقًٔ  عؽ ٌعـ عٍ إوـك أوحوْ ول#تماٗح ،ٍع#ـ علٗ#ْ ،#إؽا ِ#ٕ ل#ؼ        
 .طفي أٌفْ  ٔهق ٔجّْ  كِـألٛ اللٕط ،حطِـ ؽلك إُٕع أْع

:  ًمٜ اا عمْٗ ٔكمي ،احه،ححٞ ا٥ٌٌحؿٙ ،رؼث ألؾلك ؿكٕه اا  
 .(1)(ًؼلت  ؽلك وؼػ وَ اللىحٞ الثحلثٛ

ِٔن ّكَ تاؼٖـ آٖٛ ال رث ألٌٗغٛ إِحؿا عؽ تلتغٗثُٕ ؿألكي ٖلتحٗك 
 لكي   اؾٕاب ٌشي .

ل ٗحُ ،ِن اا عق ٔجن عمٜ أجٗحه إلمىٌ إتشحل ٛ ألربكٛ ٌ ٕٚ قى#ؼ  
ا ٔكٗمٛ لمٌٍـ   لحه تش#حٍ  ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحؽحؽٓ ا٫كتغح ٛ ألح

َِّ٘ٞش َّ٘٘ٝ َحَط َْ هّٔلٍِّٕ ِفٛ َزُضِ٘ي اهوَِّٕ إِّٔض  .(2)زهّٔقِّٔد كّٔا

لٗكُٕ وَ الؼؿٔن إلتٍ فٛ وَ وشـكٛ ألؼؿ الؼ،حعٗٛ   ٔاًـاؿ الكفحؿ 
عمٜ الاتحه ،ّٗح ػعٕٚ لمىلمىٌ ٔإلمىح  عٍ ا٫ؿ#حض ألحل#ؼعحٞ   ٔعؽ#حؽ    

ؾمك إٌمرٛ ٔػ،ع إفلؼٚ ألاؼؿٚ طحؿلٛ ا٫كتغح ٛ ك٦ذحي ٔٔكٗمٛ ٔألمغٛ 
ٔك ن ٔ،ق لحٌُٕ الشمٛ ٔإشمٕه   ٔالل ك ٔإل ٭ك٭ أٔ طحؿد ِؾٓ الإاٌٌ 

 ألاؼؿٚ اا عق ٔجن .
ِٔن ا٫كتغح ٛ ٔا٫جتّحػ ألحلؼعحٞ ٔا٫ؿحض ٗ إلألٛ عٍ اا عق ٔجن 

َ٘فَّٟ إٌََُِّذذا ُٙذذ و##َ وٌ##حػٖق الٌ##رب ٔاؾّ##حػ   اؾ##ٕاب ٌش##ي   ل##حه تش##حٍ ش    

َْ أِّٔجَسٍُِٓ ِبػَِِٚس ِحَطاٍب  .(1)زاهصَّاِبُسٗ

                                                           

 .4/39ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ كريٚ طري الش حػ  (1)
 .21كٕؿٚ ا٧ذقاب  (2)
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َّٔمل ٖـػ لٕلْ تشحٍ ش ز ٗ الاـآُ ع٥ ٗ آٖٛ ال رث   ََٗٙقَّّّٖٓٔع َداِبَس اهّٖلّٔاِفِسٙ

ٔالؼاألـ ِٕ ال اٗٛ ٔعؿاػٚ آطـ الكح،ـَٖ ل ٗ#حُ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ عكت٠ٌ#حه ك#ٗحػٚ      
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي    الكفـ ٦ِٔك ؿ٣كحٞ الوـك ألـكحلٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا

ِٔ##ٕ و##َ ٔج##ٕٓ تفِ##ٗمْ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔوُٕ##ٕعٗٛ الا##ـآُ    
ٔاكتؼاوٛ ت٦ٔتْ كن ًٖٕ وَ ل ن كن ولمي ٔول#مىٛ ٗ الٌ#٦ٚ الٕٗوٗ#ٛ ٗ    
تٍقْٖ اجملتىش#ح  و#َ وف#حِٗي الو#ـك   ٔل#ؼطٕه ت#٦ٔٚ الا#ـآُ ك#ن وٍت#ؼٝ          

 ٔكٕ  ٔألٗت ٔمسحعّح ٗ طـ  ٔأوحكَ إلح،ـَٖ .
 اٌزضبد ثني ٔظش اهلل واٌؼذواْلبٔىْ 

 أوٕؿاي :  (2) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍزلاؼ تِىَ لٕلْ تشحٍ ش

 : ٔلٕا وشـكٛ ألٌ إلمىٌ ٔطـف آطـ ِٔي الكفحؿ . ا٧ٔه
: اٌتّحٞ إشـكٛ ألحٌتٌحؿ إلمىٌ   ٔوَ ععححف ا٩ٖٛ أٌّح مل تان : الثحٌ٘ 

إ#٤وٌٍ أٔ إل#مىٌ   عِ#ح ٔؿػ  ألٌ#ٗغٛ اـف#حب      ٔلاؼ ٌٌـ اا الٍيب أٔ 
 ز ٔ،ْٗ ولحٟن :ََُصَسكٍُّٕش

 : عػؿاك إلمىٌ ٔالٍحن أُ إظحط ٌ ٗ ا٩ٖٛ ِي إلمىُٕ.ا٧ٍٔ 
: ذِ##ٕؿ ٔل##حٟع وشـك##ٛ أل##ؼؿ ٗ الل##ٍٛ الٍ ٕٖ##ٛ ٔا٧ط ##حؿ ٔعٍ##ؼ   الثحٌٗ##ٛ 

 اجملتىشح    ٔكثـٚ الاتمٜ ٔا٧كـٝ وَ لـٖى ٖٕو٠ؾ .
 : ػ٥لٛ ٌعي آٖح  الاـآُ عمٜ عؿاػٚ إلمىٌ . الثحلثٛ

: ف١ آٖح  أطـٝ غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ تؼه عمٜ ٌٌـ إلمىٌ الـاألشٛ 
ِّ   ِإ،ّٗح   وٍّح لٕلْ تشحٍ ش ًٌُِدُّكٍِّٕ ِبذأّٔهٍّٖف ًِذ َْاَب هّٔلٍِّٕ أُّّْٔٛ  َْ َزبَّلٍِّٕ فّٔاِضَت ِذ َتِطَتِػُٚث٘

 .(3)زاهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ ًُِسِدِفنَي
                                                                                                                                                 

 .10كٕؿٚ القوـ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  291

َِٗٝ اهّٖقِّٕصذ٠َ٘ َٗاهسَّكّٖذُب أِّٔضذفَّٔى ًِذِِلٍِّٕ َٗهّٔذِ٘      تشحٍ ش ٔوٍّح لٕلْ َِٗٝ اهدَُُِّٚا ٍَُِٗٓ ِباهُّٖعِد ِإِذ أُُِّٔتٍِ ِباهُّٖعِد

ِّ َٓؤّذمّٔ        َِِٚٔوذمّٔ ًَذ َْ ًَفُّٖعذ٘الّٗ ِه َٛ اهوَُّٕ أًِّٔذّسا كّٔذا ِّ هَِٚقِّٖط تََ٘اَعدتٍُِّ الِّٔخَتؤّفُّٖتٍِ ِفٛ اهٌَِّٖٚعاِد َٗهِّٔل

ََٙٗ  ٍٞ ِّ بََِّْٚ َّ اهوََّٕ هّٔطٌَِْٚع َعِوٍَْٚع ٍٞ َِٗإ ِّ بََِّْٚ َّ َع ِّ َح ٔوٍّح لٕلْ تشحٍ  (1) زحَِٚا ًَ

ٚ ش َِ بَِٚذِِلٍِّٕ َٗأِّٔط ِّ األُِّٔفّٔاِي قِّٕى األُِّٔفّٔاُي ِهوَِّٕ َٗاهسَُّضِ٘ي فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ َٗأِّٔصِوُح٘ا َذا ُعذ٘ا اهوَّذَٕ ََٗزُضذ٘هُّٕٔ    َِٙطأّٔهَُّٕ٘مّٔ َع

ِْ كِّٕذذُتٍِ ًُذذِؤ عؽ ت##ؼه ِ##ؾٓ ا٩ٖ##ٛ عم##ٜ كث##ـٚ الغٍ##حٟي ال##يت تـكّ##ح  (2) زًِِِنَيِإ

 الكفحؿ إشتؼُٔ .
لاؼ كحُ طحٟفٛ وَ الٌرحألٛ ٖ#ٕػُٔ ا٫ك#ت٦ٗٞ عم#ٜ لح،م#ٛ أأل#٘ ك#فٗحُ       
،حألؼهلي اا عق ٔجن ألغٍ#حٟي تـكّ#ح الكف#حؿ إشت#ؼُٔ ٥ٔؽٔا أل#حلفـاؿ   عٍ      

ؼػ و#َ الٍ#حن و#َ    جحٌك ػطٕه ك شٌ أكرياي وٍّي إؼٍٖٛ   ٔمل ٌٖؼ  ع
أِمّح اٌتٌحؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ عمٜ لـٖى ٔطٗمّح 

 ٔط٦ّٟٗح .
ٔوَ ا٫عححف ٗ ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أٌْ ألشث ا ٌٍ وَ 
أًرحألْ عٍ أِن إؼٍٖٛ ل ن ًٕٔلْ علّٗح لٗ و#ـاِي ألحلٌٍ#ـ   ذٗ#ث أظّ#ـ     

لحػ ِؾا الٌٍـ   ٔمل ٖشمىٕا أٌْ وَ عٍ#ؼ  التكؾٖك ألٍ أ ألشض إٍح،اٌ ٔاؿ
َْاا ش ِْسًُِ٘  . (3)زهُِِٚحقَّ اهَّٖحقَّ َُِٗٙبَِّٓى اهَّٖباِطَى َٗهِّٔ٘ كّٔسَِٖ اهٌُّٖ

َّ ِٔ##ن الٍف##ح  و##َ ال حط##ن   اؾ##ٕاب ٌش##ي   ل##ؾا ل##حه ك## رحٌْ ش    ِإ

ِّ اهَِّاِز ٌَُِاِفِقنَي ِفٛ اهدَِّزِن األِّٔضفِّٔى ًِ  . (4) زاهّٖ

                                                           

 .42كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .1كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .8كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
 .145كٕؿٚ الٍلحٞ  (4)
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ٍؼ اا لمؾَٖ و ّي اا   ِٔي ٗ ذحه ػ،حا عَ كمىٛ ٖٔأت٘ الٌٍـ وَ ع
التٕذٗؼ     ٔألٍٗت آٖٛ شأل ؼؿز أُ اا عق ٔجن ٌٌـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ِٔي أؽلٛ   ،ّن وَ وُٕٕعٗٛ ؿحه الِشم ِؾٓ ٗ 
ف١ الٌٍـ وَ عٍؼ اا   أً أُ الٌٍـ وَ عٍؼ اا ٖأت٘ لمى٤وٌٍ ٔعُ كحٌٕا 

َّ اهوََّٕ  ذحه عق ٔوٍشٛ   اؾٕاب ٥ تشحؿض ألٌ ا٧وـَٖ   ٔٗ التٍقٖن شٗ ِإ

 .(1) زَٗاِضْع َعِوٍْٚ

ٔلؼ ؽً اا إوـكٌ ًٔٔفّي ألأٌّي ٖلشُٕ ٫ألحػٚ ا٤ٕوٌٍ عؽ لحه تشحٍ 
٘   ش ٍِِِٓٔ ََٗتذأَّٖبٟ قّٕوّٕذ ِْ ََُّٖٙٔسٗا َعؤِّٚلٍِّٕ الّٔ َِٙسقُّٕب٘ا ِفٚلٍِّٕ ِإهًّا َٗالّٔ ذًَِّّٗٞ ُِٙسُضَُ٘لٍِّٕ ِبذأّٔفَّٖ٘ا بٍُُِٔ َٗأّٔكَّٖثذُسٍُِٓ  كَِّٔٚف َِٗإ

 َْ ٘    *فّٔاِضقّٕ٘ ِّ َضِبٚوِِٕ إٍَُُِِّٔ َضذا١َ ًَذا كّٔذاُُ ٌَِّا قِّٔوٚالّٗ فَّٔصدُّٗا َع ِِ اهوَِّٕ َث َْ  اِغَتسَِٗا ِبآَٙا الّٔ  *ا َٙعٌَِوّٕذ٘

َْ ٍّ ِإهًّا َٗالّٔ ذًَِّّٗٞ َٗإِّٔٗه٣ِّٔمّٔ ٍُِٓ اهٌُِّٖعَتُدٗ َْ ِفٛ ًُؤًِِ  . (2) زَِٙسقُّٕب٘

َْٔمل ٖـػ المفغ ش ز ألٌٗغٛ الـ،ع ٗ الاـآُ ع٥ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ   اهٌُِّٖعَتُدٗ

،حٕوـكُٕ ٍٖإُِ الشّٕػ ٔإٕا ٗق ٖٔغؼؿُٔ ألح٤ٕوٌٍ   ٥ٔ ورتفُٔ وَ 
وحٞ   ٥ٔ ٖـعُٕ ًمٛ الاـألٜ ٔالـذي   ٖٔؼه عمْٗ عًـاؿ عت ٛ ألَ كفك الؼ

ؿألٗشٛ ٔأطْٗ هٗ ٛ ٔاألٍْ الٕلٗؼ عم#ٜ و #حؿفٚ ؽٔٙ الاـأل#ٜ   ٔعوتٍ#حعّي ع#َ      
 و حؿفٚ  ٦ ٛ وَ ا٧ٌٌحؿ   عؽ لحلٕا هلي :

 لحلٕا : وَ أٌتي؟ 
 لحلٕا ؿِ  وَ ا٥ٌٌحؿ.)

 ،احلٕا: وح لٍح ألكي ذحجٛ.

                                                           

 .115كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .10-8كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
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ٞ كـاً  ٔلكَ أطـجٕا علٍٗح وَ ألٍٜ عىٍح  ٌٔحػٝ ٔ،ٜ ؿٔاٖٛ ،احلٕا: أكفح
ٔ،ْٗ ألمرحظ لحٌُٕ ال رث  (1) (وٍحػّٖي: ٖح قىؼ أطـد علٍٗح أكفحٌٞح وَ لٕوٍح

 ولحٟن : 
 : تاؼً عت ٛ ٔأطْٗ ٔاألٍْ لمىٍحجقٚ وَ الشؼٔاُ . ا٧ٍٔ
: عًـاؿ الث٦ ٛ أع٦ٓ عمٜ و حؿفٚ ؿجحه و#َ ل#ـٖى أٔ و#َ أل#إل     الثحٌٗٛ 

 ظمي ٔعؼٔاُ .ِحهي طحًٛ 
 : ؽا  التم م ألحلكفـ عؼٔاُ ٔذحجك عَ الٌٍـ . الثحلثٛ 

 لاؼ ألـف علّٗي  ٦ ٛ وَ ه حب ا٧ٌٌحؿ ِي :
 : عٕف ألَ اؿحؿث . ا٧ٔه

 : وشحؽ ألَ اؿحؿث ٔأوّىح عفـاٞ .الثحٌ٘ 
 : ع ؼ اا ألَ ؿٔاذٛ .الثحلث 

ٔك#مي  ل ٗحُ اكتشؼاػ ا٧ٌٌ#حؿ لم#ؼ،حا ع#َ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ        
 ٔالتٍقٖن طحؿد إؼٍٖٛ .

ٔ،ْٗ هحِؼ عمٜ   ح  ا٫ّحُ ٗ لمٕألّي   ٔا٧ً#ن أُ ت#تشغ ل#ـٖى       
،ّؾا ا٫ّحُ هحِؼ عمٜ ًؼ  ٌ ٕٚ قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الؾٙ ِٕ 
وَ لـٖى ٔاألَ عي الؾَٖ ألٌ الٌفٌ   طحًٛ ٔأٌْ لٗم وَ وُٕٕا ٔعمٛ 

 لماتحه .
ٖى ألأُ لح،متْ تارتب وَ وكٛ ألأوحُ ٔطمك ،اؼ ألشث أألٕ كفٗحُ عٍ لـ 

وٍّي الـجٕا    ي أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ وٕجٕػُٔ 
ٗ إٗؼاُ   لٗم وشّي ع٥ الاـآُ ٔت٦ٔتْ  ٔلكَ إوـكٌ طىشٕا ألّي لامٛ 
ـ٭ك#حُ ٔك# شُٕ ألش#رياي ٔك#تُٕ       عؼػِي ٔعؼتّي   ،ىث٦ي كحُ وع إل#مىٌ ،ة

 ػؿعحي .

                                                           

 .2/413اللريٚ الٍ ٕٖٛ ٥ألَ كثري  (1)
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كحُ وع جٗى إوـكٌ وحٟٛ ،ـن ٔكتىحٟٛ ػؿا ٔك شىحٟٛ ألشري أٔ ألٍٗىح  
أٙ ّتٍش#ُٕ ع#َ    (1) أكثـ   ٔلٗن )كحُ وع إوـكٌ وحٟت#ح ،#ـن ٖإػٌّٔ#ح (   

 الـكٕب عمٜ ظّٕؿِح ٗ الفـٖق لتكُٕ جحِقٚ لؼطٕه إشـكٛ ألإٚ . 
ِٔن كحُ ِؾا الت حَٖ ك  حي ٗ عغٕاٞ ٔعكتؼؿاد إو#ـكٌ ٗ عً#ـاؿِي   

 الاتحه   اؾٕاب ٌشي .عمٜ 
 ٔألٌ ٌٌـ اا ٔالشؼٔاُ ٔجٕٓ :

 : ذحك الٌٍـ عَ إوـكٌ ٧ٌّي وشتؼُٔ . ا٧ٔه
: ألٗحُ ععٗي ،ِن اا عق ٔجن عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ  الثحٌ٘  

 ٔكمي ألٌٍـٓ .
: وَ وشحٌ٘ الفـلحُ ًرئؿٚ ًٖٕ ألؼؿ ٌٌـاي ذحمسحي لمٍيب ً#مٜ  الثحلث 

 مي ِٔقّٛ ٌكـاٞ لمىوـكٌ .اا عمْٗ ٔآلْ ٔك
: ٌٌـ اا وُٕٕا لمتفـٖق ألٌ اؿق ٔال حطن   ،ٗشمي الٍحن أُ الـاألع 

 اا ٥ ٌٍٖـ ع٥ اؿق   ِٕٔ الؾٙ ِقً أِن ال حطن ٗ وشـكٛ ألؼؿ .
 : غمق ألحب الشؼٔاُ   ٔعُ مت ،٦ ٖأت٘ ألثىـٚ .اـحوم 

ٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ،ىَ وشحٌ٘ الفـلحُ ٗ إاحً عؼً ؼاق الٌٍـ لمىوـك
ٔوح ألشؼِح   ،اؼ ،ـ  ،ْٗ ألٌ إوـكٌ ٔالٌٍـ   ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ ألشث اا 
عق ٔجن الٍيب قىؼاي لٗعّ#ـٓ ٌٍٖٔ#ـٓ ٔهشم#ْ ٖا#ًٕ ألت مٗ#غ آٖ#ح  الا#ـآُ          

ٍِ    ٔأذكحً اؿ٦ه ٔاؿـاً كحومٛ   لحه تشحٍ ش ٌٌَِذُت َعؤّذِٚلّٕ ََِ٘ أّٔكٌَّٖوُّٖت هّٔلّٕذٍِ ِدٙذَِلٍِّٕ َٗأِّٔت  اهَّٖٚ

 .(2) زُِعٌَِِتٛ ََٗزِضُٚت هّٔلٍِّٕ اإلِضالََّٔ دِِّٙا

: التفـٖق ألٌ ا٤ٕوٌٍ ٔألٌ الؾل#ٛ ٔالام#ٛ ٔالِ#شم   عؽ ٖ#ؼه      اللحػن
ٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞلٕلْ تشحٍ ش زألحلؼ٥لٛ التِىٍٗٛ عمٜ تِح٣ه ٔعٌافحا ِؾٓ الؾلٛ ًٖٕ َٗأُُِّٔت

                                                           

 .4/22ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
 .3كٕؿٚ إحٟؼٚ  (2)
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ٛ عٍ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ   زألح٫ُح،ََُصَسكٍُّٕالفـلحُ   عؽ ٔؿػ  ا٩ٖٛ ألٌٗغٛ إحُ٘ ش

 أُ الٌٍـ وَ اا طحؿػ ؿحه الؾه ٔالِشم .
ٔو##َ ععح##حف آٖ##ٛ أل ##ؼؿ تشا##ك عط حؿِ##ح ع##َ ٌٌ##ـ اا لمى##٤وٌٍ ألم##قًٔ 
عؽحؽِي التإٝ ٔاـوٗٛ وَ اا وٍّحجحي ٔكٍٛ   ٔكن وَ ِؾٓ ا٧،ـاػ ُؼ 

 لمشؼٔاُ   ٔألـفغ ػٌْٔ .

َْش آَبد  زهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

عم#ٜ الف#٦ض ٔالٍح#حض ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ   ٔالف##٦ض      لشمك#ي تو#كـُٔ اا   
 ٔالٌٍـ ًٖٕ ألؼؿ عمٜ ٔجٕٓ :

 : الف٦ض ك ك ٔطـٖق لمٌٍـ . ا٧ٔه
 : وٌحذ ٛ الف٦ض لمٌٍـ .الثحٌ٘ 

 : تـهس الف٦ض عَ الٌٍـ .الثحلث 
ِٔن ٦ٖفً الف٦ض الٌٍـ ػاٟىحي   اؾٕاب ٥   عِح ىتٍ الف٦ض ألأِ#ن  

ٔاللمي   لؾا تـاِي هتٍ #ُٕ الات#حه   ٖٔشق،#ُٕ    ا٫ّحُ   ٔٗ ذحه اؿـب 
َّ ِحذذِصَب اهوَّذذِٕ ُٓذذٍِ عٍ##ْ   ٖٔتٍقِ##ُٕ ع##َ ا٫ؿِ##حب ٔالعم##ي   ل##حه تش##حٍ ش أّٔالّٔ ِإ

َْ  .(1) زاهٌُّٖفِّٖوُح٘

ٔمل تؾكـ آٖٛ ال رث اؾّ#ٛ ال#يت ٖتٕج#ْ علّٗ#ح الو#كـ   ٔإ#ـاػ لشمك#ي        
 توكـُٔ اا الؾٙ ٌٌـكي ٔأٌتي أؽلٛ .

ٔو##َ وش##حٌ٘ ا٩ٖ##ٛ : لشمك##ي تو##كـُٔ عم##ٜ اهلؼاٖ##ٛ ٔالتٕ،ٗ##ق ٕـات##ك    
 التإٝ.

                                                           

 .12كٕؿٚ اجملحػلٛ  (1)
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َْٖٔلتاـأ وَ آٖح  ش ز أع٦ٓ عمي لوكـ ا   ٔالإاٌٌ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

إرته##رٛ عٍ##ْ ٗ ع##ٕث ٔؼاٗ##ق و##َ الا##ـآُ ٔالل##ٍٛ ٔالت##أؿٖع ٔالٕال##ع     

َّ اهَِّاِعَِٗتوّٖمّٔ األَّّٔٙاَُ ٔا٧ذٕاه إٌحذ ٛ   لحه تشحٍ ش  .(1) زَُُداِٗهَّٕٔا بَِٚ

 ِظبدَك اٌشىش ػًٍ إٌظش ثجذس 
 وَ وٕاؿػ هكـ إلمىٌ ا عق ٔجن ألمرحظ آٖٛ ال رث أوٕؿ :

 : الوكـ إتحؼػ ا عق ٔجن عمٜ ٌشىٛ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ .ا٧ٔه 
 : ٌقٔه ا٦ٕٟكٛ لٌٍـٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .الثحٌ٘ 

ك٦وٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الاتن ٔاؾـض : الثحلث 
   ألٍٗىح أًحألتْ اؾـاذح  الكثريٚ ٗ وشـكٛ أذؼ .

: ف١ الٌٍـ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأً#رحألْ ٗ  الـاألع 
وشـك##ٛ أل##ؼؿ و##ع أٌّ##ي مل ٖتّٗ##أٔا لمىشـك##ٛ  ٔل##ؼ ،ٕج٠##ٕا ظرح،##ن ج##ٗى    

ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ       إوـكٌ أو#حوّي   ٔل#ٕ أؿاػ   
 الـجٕا ٖٕو٠ؾ عٍ إؼٍٖٛ ل ن ٌوٕب إشـكٛ ،ّن ّكٍّي ِؾا .

اؾٕاب ٥   ٧ُ جٗى إوـكٌ ٖمراّي ٖٔفحؿػِي   ٖٔكُٕ إلمىُٕ 
َِٗٝ اهدَُُِّٚاٗ ذحه ُشم   ،حل احٞ ش ِٕ الفِن   ٧ُٔ الٍيب ًمٜ اا  (2)زِباهُّٖعِد

ْٳ ألش#ؼً عألت#ؼاٞ   عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  كحُ ٖفىع ألإجتٍحب الاتحه   ٔاذرتف وَ لٳ مٳ
إلمىٌ الاتحه   كىح اوتٍع إلمىُٕ عَ الـػ عمٜ كّحً ٌٔ حه إوـكٌ   
ٔعُ كا  ألشض الاتمٜ  ٔٔلشت جـاذح  ألٌ إلمىٌ ألل ك ِؾٓ اللّحً 

 اليت ك ات ٌوٕب إشـكٛ .

                                                           

 .140كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .42كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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 شث اهلمع ٔالـعك ٗ لاؼ أؿاػ  لـٖى هلؾٓ اللّحً أُ تكُٕ ٔكٗمٛ ل
لمٕب إلمىٌ لٌٗحألٕا ألحـٕف ٔا٫ؿت حك عٍؼ ألؼٞ الاتحه   ٔلك#َ ا٫ّ#حُ   

 ٌٔقٔه ا٦ٕٟكٛ لٌٍـتّي كحٌح ٔالٗٛ ٔذٌٍحي لمى٤وٌٍ ٖٕو٠ؾ .
: ؼا##ق ٌٌ##ـ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ ٗ  اـ##حوم

 ّ ي ٖكف#٘ لتراٗا#ْ     وشـكٛ ألؼؿ ألٍقٔه ألم وَ ا٦ٕٟكٛ   وع أُ ٔاذؼاي و#ٍ
ٔلكٍْ وَ ،ِن اا عق ٔجن ٔك#شٛ ؿٓت#ْ   ٔلٗو#رتك ا٦ٕٟك#ٛ ٗ تث ٗ#ت      
كمى##ٛ التٕذٗ##ؼ ٗ ا٧ؿض   ٖٔا##ٗي ا٤ٕوٍ##ُٕ الٌ##٦ٚ   ٤ٖٔت##ٕا القك##حٚ        
ٌٖٕٔوٕا ٗ هّـ ؿوِحُ وَ غري وٍع ٔلّـ وَ إوـكٌ   ٔلؼ ؽكـ اا عق 

 أوـ لّـٙ ٔلع ،ش٦ي . ٔجن ِؾا إٍع ٔأٌْ لٗم أوـاي ا،رتاُٗحي ألن ِٕ
{أؿأٖت الؾٙ ٍّٖٜ ع #ؼاي عؽا ً#مٜ    }عَ األَ ع حن ٗ لٕلْ : )

ل#حه   (1)
أألٕ جّن ألَ ِوحً : ذٗث ؿوٜ ؿكٕه اا ألحلل٦ عمٜ ظّـٓ ِٔ#ٕ ك#حجؼ   

 .(2) (ا عق ٔجن
ٗ اؿؼٖث أُ أألح جّن لحه: ِ#ن ٖشف#ـ قى#ؼ ٔجّ#ْ أل#ٌ أظّ#ـكي ؟       ٔ)

ل٠َ ؿأٖتْ ٖفشن ؽل#ك ٥ط#أُ عم#ٜ ؿل ت#ْ      ٌشي  لحه: ، حلؾٙ ومم ألْ  لحلٕا
،حٌفمق لٗفأ عمٜ ؿل تْ ،ـأٝ وشحقٚ ٌٔكٍ عم#ٜ   ،اٗن ِحِٕ ؽلك ٌٖم٘ 

 .(3) (عا ْٗ ٔتـكْ  ،أٌقه اا ِؾٓ ا٩ٖٛ
: عٌؾاؿ كفحؿ لـٖى وَ ععحػٚ الكـٚ ٗ اهلحًٕ عمٜ إل#مىٌ   اللحػن

َْٔلتحهلي   لٗكُٕ وَ وشحٌ٘ لٕلْ تشحٍ ش َْاَب هّٔلٍِّٕ أُّّْٔٛ  ِإِذ َتِطَتِػُٚث٘ َزبَّلٍِّٕ فّٔاِضَت

ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ ًُِسِدِفنَي  .  (4) زًٌُِدُّكٍِّٕ ِبأّٔهٍّٖف ًِ

 
                                                           

 .10كٕؿٚ الشمق  (1)
 .10/302الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .79/201ال رحؿ  (3)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)
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 لشاءح يف آَبد ٌؼٍىُ رشىشوْ
َْ ٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش ز ٗ آٖ#ٛ أل #ؼؿ ٔآٖ#ح  عؼٖ#ؼٚ   ِٔ#٘      هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػذلُّٕسٗ

 ذلك ٌعي الاـآُ :
َُْثٍَّ َعفَُِّٔ٘ا : لحه تشحٍ ش ا٧ٍٔ ِّ َبِعِد َذِهمّٔ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ  .(1)عَِِلٍِّٕ ًِ

َْلحه تشحٍش  الثحٌٗٛ : ًَِِ٘تلٍِّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ِّ َبِعِد   .(2)ُثٍَّ َبَعثَِِاكٍِّٕ ًِ

ُْ ُٓذّد٠ ِهوَِّذاِع         لحه تشحٍ ش  الثحلثٛ : َْ اهَّذِرٜ إُّٔذِصَي ِفٚذِٕ اهّٖقّٕذِسآ َغذُِٔس زًَََطذا

 ِّ ًِ ٍِ َْ ًَِسّٙطا أِّٔٗ َٗبََِّْٚا ِّ كّٔا ًََٗ  ٌُِٕ ًِِِلٍِّٕ اهػََِّٔس فّٔوَُّٖٚص ِّ غََِٔد  ِْ فٌَّٔ اهَُّٖٔد٠ َٗاهّٖفِّٕسقّٔا

ِّ أَّّٔٙاٍَ إَّٔخَس ُِٙسُٙد اهوَُّٕ ِبلٍِّٕ اهُِّٖٚطَس َٗالّٔ ُِٙسُٙد ِبلٍِّٕ اهُّٖعِطَس َِٗهُتلٌِّٖوّٕ٘ا اهّٖ ِعذدَّّٔٝ َِٗهُتلّٔبّْذُسٗا اهوَّذَٕ    َعؤّٟ َضفٍّٔس فِّٔعدَّّ٘ٝ ًِ

ََْع   .(3)ؤّٟ ًَا ََٓداكٍِّٕ َٗهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

َْلحه تشحٍ ش الـاألشٛ :  .(4)َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

ًَُِذ٘ا ِإَذا قٌِّٕذُتٍِ ِإهّٔذٟ اهصَّذالِّٔٝ فّٔاغِّٖطذوّٕ٘ا ُُٗجذَ٘ٓلٍِّٕ       لحه تشحٍ ش اـحولٛ : َّ آ َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ

ِْ كُِِّٕتٍِ جُُِّبا فّٔاطَّ ِّ َِٗإ ٟ اهّٖلِّٔعبَِٚ ٍِ ِإهّٔ ٍِ َٗأِّٔزُجؤّلّٕ ٟ اهٌََّٖساِفقِ َٗاًَِطُح٘ا ِبُس١ُِٗضلّٕ ٍِ ِإهّٔ َُّٔسٗا َٗأِّٔٙدَِٙلّٕ

ٟ َض ٟ أِّٔٗ َعؤّ ٍِ ًَِسَض ِْ كُِِّٕت ُِْدٗا َِٗإ ٍِ اهَِّْطا١َ فّٔؤٍِّ َت ِّ اهَّٖػا٢ِطِ أِّٔٗ الًَِّٔطُت ًِ ٍِ ًِِِلّٕ ِٗ َجا١َ أَّٔحدْ  فّٔسٍ أّٔ

            ٍِ َِْعذَى َعؤّذِٚلّٕ ًِِِذُٕ ًَذا ُِٙسٙذُد اهوَّذُٕ هَِٚ ِّ َحذَسٍ    ًَا١ّ فّٔتٌٌَََُّٚذ٘ا َصذِعّٚدا طّّّْٔٚبذا فّٔاًَِطذُح٘ا بُُِ٘جذِ٘ٓلٍِّٕ َٗأِّٔٙذِدٙلٍِّٕ   ًِذ

ِّ ُِٙسُٙد هُِّّّْٚٓٔٔ َْ َٗهِّٔل  .(5)َسكٍِّٕ َٗهُِِٚتٍَّ ُِعٌَِتَُٕ َعؤِّٚلٍِّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ
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ِّ َُٙؤاِخُركٍِّٕ بٌَِا َعقَِّدُتٍِ لحه تشحٍ ش اللحػكٛ : ٛ أٌَِّٔٙاُِلٍِّٕ َٗهِّٔل ِ٘ ِف ُٕ ِباهوَِّػ ٍِ اهوَّ الّٔ َُٙؤاِخُركّٕ

َْ أِِّٔٓوذٚلٍِّٕ أِّٔٗ ِكِطذَ٘تٍُُِٔ أِّٔٗ       ِّ أَِّٔٗضذِط ًَذا ُتّّٖٓعٌُِذ٘ َْ فّٔلّٔفَّاَزتُُٕ ِإطَّٖعاَُ َعَػسَِٝ ًََطاِكنَي ًِ األٌَِّٔٙا

ِِْد ِّ هٍِّٔ َٙ ٍٞ فٌَّٔ ُّ  َتِحِسٙسُ َزقَّٔب ٍِ كَّٔرِهمّٔ ُٙبَّْٚ ٍِ َٗاِحفّّٕٔ٘ا أٌَِّٔٙاَُلّٕ ٍِ ِإَذا َحؤّفُّٖت ٍَ َذِهمّٔ كّٔفَّازَّٕٝ أٌَِّٔٙاُِلّٕ ِٞ أَّّٔٙا َُ َثالَّٔث فّٔصَِٚا

 َْ  .(1)اهوَُّٕ هّٔلٍِّٕ آَٙاتِِٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

َْ ِفذٛ األّٔزِ لحه تشحٍ ش اللحألشٛ : َْ  َٗاذكسٗا  ِإِذ أُُِّٔتٍِ قِّٔوْٚى ًُِطَتِطَعفّٕ٘ َْذافّٕ٘ ِض َت

 َْ ِِ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ِّ اهََّّّْٓٚبا ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُع فّٔآَٗاكٍِّٕ َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖ ََٗزَشقّٔلٍِّٕ ًِ ِْ ََٙت  .(2)أّٔ

ُِِٕ لحه تشحٍ ش الثحوٍٛ : ِِْسُج٘ا ًِ ُِِٕ هّٔحٌِّا طّٔسِِّٙا ََٗتِطَت ََّس اهَّٖبِحَس ِهَتأّٖكّٕوّٕ٘ا ًِ َُٓ٘ اهَِّرٜ َض ِحوَّّٖٚٗٞ َٗ

َْ ِّ فِّٔطوِِٕ َٗهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ِٕٚ َِٗهَتِبَتُػ٘ا ًِ ًََ٘اِخَس ِف  .(3)َتوَّٖبُطََُ٘ٔا ََٗتَس٠ اهّٖفّٕوّٖمّٔ 

َْ غ٣َِّٚا ََٗجَعَى لحه تشحٍ ش التحكشٛ: ِْ إًََّّٔٔاِتلٍِّٕ الّٔ َتِعؤٌُّ٘ ِّ ُبّّٕٓ٘ َٗاهوَُّٕ أِّٔخَسَجلٍِّٕ ًِ

 َْ  .(4)هّٔلٍِّٕ اهطٌََِّع َٗاألِّٔبَصاَز َٗاألّٔف٣ِّٖدَّٔٝ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

َٚٔا خَِْٚس لحه تشحٍ ش :الشحهـٚ  ِّ َغَعا٢ِِس اهوَِّٕ هّٔلٍِّٕ ِف َْ َجَعوَِّٖآَا هّٔلٍِّٕ ًِ فّٔذاذكسٗا   َٗاهُّٖبِد

َِِٔا َٗأّٔطّٖعٌُِ٘ا اهّٖقّٔاَُِع َٗاهٌُِّٖعَتسَّ كَّٔرِهمّٔ َّ فِّٔإَذا ََٗجَبِت جُُِ٘بَُٔا فّٔلّٕوّٕ٘ا ًِ َِٚٔا صََ٘ا َّسَُِآَا هّٔلّٕذٍِ هَّٔعوَّلّٕذٍِ     اِضٍَ اهوَِّٕ َعؤّ َضذ

 َْ  .(5)َتِػلُّٕسٗ

ِٕٚ َِٗهَتِبَتُػ٘ا لحه تشحٍ ش اؿحػٖٛ عوـٚ : ِّ َزحٌَِتِِٕ َجَعَى هّٔلٍِّٕ اهوََِّٚى َٗاهََِّٔاَز ِهَتِطلُِّٕ٘ا ِف ًَِٗ

 َْ ِّ فِّٔطوِِٕ َٗهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ًِ(6). 
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ِّ لحه تشحٍ ش الثحٌٗٛ عوـٚ : ٍِ َٗهُِِٚرٙقّٔلٍِّٕ ًِ ِْ ُِٙسِضَى اهسَّْٙاَ  ًَُبػَّْسا ِّ آَٙاتِِٕ أّٔ ًَِٗ

ِّ فِّٔطذذذِوِٕ َٗهَّٔعوَّلّٕذذذٍِ         َزحٌَِِتذذذِٕ َٗهُِٚذذذِرٙقّٔ  َٜ اهّٖفّٕوّٖذذذمّٕ ِبذذذأًِّٔسِِٖ َِٗهَتِبَتُػذذذ٘ا ًِذذذ ِْذذذِس ِّ َزِحٌَِتذذذِٕ َِٗهَت لٍِّٕ ًِذذذ

َْ  .(1)َتِػلُّٕسٗ

ُٕ َََٗٓرا لحه تشحٍ ش :الثحلثٛ عوـٚ  ِْ َضا٢ِؼْ َغَساُب ِْ ََٓرا َعِربْ فَّٕسا ٜ اهَّٖبِحَسا ًََٗا َِٙطتَِ٘

َْ ِّ كّٕذذىٍّ َتذذأّٖكّٕوّٕ٘ ًَِٗذذ َْ  ًِوّٖذذْح إَّٔجذذاْ   ِِْسُج٘ َْ ِحوَّٖٚذذّٗٞ َتوَّٖبُطذذََُ٘ٔا ََٗتِطذذَت ِِْسُج٘ هّٔحٌِّذذا طّٔسِِّٙذذا ََٗتِطذذَت

 َْ ِّ فِّٔطوِِٕ َٗهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ًََ٘اِخَس ِهَتِبَتُػ٘ا ًِ  ِٕٚ َّٗٚٞ َتوَّٖبُطََُ٘ٔا ََٗتَس٠ اهّٖفّٕوّٖمّٔ ِف  (2)ِحوّٖ

َٜ اهّٖفّٕوّٖذمّٕ ِفٚذِٕ ِبذأًِّٔسِِٖ       لحه تشحٍ ش الـاألشٛ عوـٚ : ِْذِس ََّس هّٔلّٕذٍِ اهَّٖبِحذَس ِهَت اهوَُّٕ اهَِّرٜ َض

 َْ ِّ فِّٔطوِِٕ َٗهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ  .(3)َِٗهَتِبَتُػ٘ا ًِ

َْ ٔلٕل##ْ تش##حٍ ش  طف##حب لمىل##مىٌ ٗ أجٗ##حهلي    (4) زهَّٔعوَّلّٕذذٍِ َتِػذذلُّٕسٗ

إتشحل ٛ لمتٕجْ ألحلوكـ ا عق ٔجن عمٜ الٍشي اليت تتحمٜ ٗ ِؾٓ ا٩ٖٛ وَ 
 جّح  :

تفِن اا عق ٔجن ألت#ؾكري إل#مىٌ أل#حلٍشي ال#يت تفِ#ن ألّ#ح        ا٧ٍٔ :
عمّٗي ٔوح تؼه عمْٗ وَ ألشثّي عمٜ اكترِحؿ ِؾٓ الٍشي   ٔوَ طٌحٍٟ 

 لتإٝ ٗ اجملتىشح  .ِؾا ا٫كترِحؿ تث ٗت كٍَ ا
ألٗ#حُ ٌو#ٕٞ ا٫ك#٦ً ُ#شٗفحي   ،ى#َ ا٫عح#حف ٗ ػع#ٕٚ ا٧ٌ ٗ#حٞ          الثحٌٗٛ :

األتؼا٣ِح ألوظٍ الٍيب ٔذؼٓ    ي تٌؼٖق ألشض ا٧،ـاػ وَ أِن ألٗت#ْ  #ي   
 ٖتلع ِؾا التٌؼٖق عمٜ مٕ التؼؿٖخ ٔالتشحلك.

 : ت٠ّٗٛ واؼوح  اهلحـٚ عٍ إؼٍٖٛ . الثحلثٛ
                                                           

 .46كٕؿٚ الـًٔ  (1)
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ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ أل#حٕشحقٚ          : ٌٌـ ال#ٍيب الـاألشٛ 
ٔط##٦ف اؿل##حألح  و##َ جّ##ٛ الش##ؼػ ٔالش##ؼٚ ٗ اؾٗ##ٕي   و##ع عٌكو##حف     

 إلمىٌ لمشؼٔ الؾٙ اٌّحلت كّحوْ عمّٗي كحٕفـ .
: ٌٌـ اا عق ٔجن لمى#٤وٌٍ ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ػع#ٕٚ ٔتـغٗ#ك      اـحولٛ 

 لمٍحن لؼطٕه ا٫ك٦ً   ٔلؼ ظّـ أ ـٓ كـٖشحي .
  َخ اخلبِسخاِ

َْلٕلْ تشحٍ ش   .(1)زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

األتؼأ  ا٩ٖٛ عـف الشفم الٕأ ل ٗحُ عتٌحهلح وُٕٕعحي ألح٩ٖٛ اللحألاٛ   
ِْ ِٕٔ لٕلْ تشحٍ ش ًِِِلٍِّٕ أّٔ  ِْ ٌََِّٓت طّٔا٢ِفَّٔتا ٌَُٔا ََٗعؤّذٟ اهوَّذِٕ فّٔوَّٖٚتََ٘كَّذِى    ِإِذ  َتفَّٖػالّٔ َٗاهوَُّٕ َٗهُِّٚ

َْ ًُِِ٘  .(2)زاهٌُِّٖؤ

ٔوُٕٕا ا٩ٖٛ أع٦ٓ غٌَٕ وشـك#ٛ أذ#ؼ عٍ#ؼوح ت#ـك أغم#ك الـو#حٚ       
إلمىٌ وٕاُشّي ؾىع ذٌٌّي وَ الغٍحٟي ألشؼ ظّ#ٕؿ ع٦و#ح  ِقّ#ٛ    

ٗرٌ##ن إو##ـكٌ   ،ح##حٞ  طٗحل##ٛ إو##ـكٌ و##َ طم##م ج##ٗى إل##مىٌ ل 
ا٫ؿت حك ٖٔاع الوّؼاٞ وَ إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ وٍّي ٓقٚ ألَ ع ؼ إفمك 

 عي الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .
عَ جحألـ ألَ ع ؼاا لحه : ،ٍٗح ٌقلت . ٗ أل#إل ذحؿ #ٛ   ٔأل#إل ك#مىٛ     ٔ)

ِْ َتفَّٖػالّٔش ًِِِلٍِّٕ أّٔ  ِْ ٌََِّٓت طّٔا٢ِفَّٔتا َٗاهوَُّٕ شاا  ٔوح ٖلـٌ٘ أٌّح مل تٍقه لإهز ِإِذ 

ٌَُٔا  .زَٗهُِّٚ

ٌََّٓذذِت شٔأط##ـد ع ##ؼ أل##َ ٓٗ##ؼ ٔاأل##َ جـٖ##ـ ٔاأل##َ إٍ##ؾؿ ع##َ فحِ##ؼ  ِإِذ 

ِْ  .(1)(لحه : ألٍٕ ذحؿ ٛ كحٌٕا مٕ أذؼ   ٔألٍٕ كمىٛ مٕ كمع زطّٔا٢ِفَّٔتا

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .122كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ٔوَ وشحٌ٘ الٌمٛ ألٌ ا٩ٖتٌ : كىح ٌٌـكي اا عق ٔجن أل ؼؿ ،حٌْ لحػؿ 
أذؼ وَ ألحب ا٧ٔلٕٖٛ الافشٗٛ   ،اؼ كٍ#تي أؽل#ٛ   عمٜ أُ ٌٍٖـكي ٗ وشـكٛ 

 ٔفالت عٍكي ألٌٍـ اا ِؾٓ الؾلٛ كٕاٞ الفـػٖٛ أٔ الشحوٛ .
ٔوَ ععححف ٌعي الاـآُ ػ٥لٛ ذ#ـف الشف#م ٗ أٔه آٖ#ٛ ال ر#ث عم#ٜ      
ٌقٔه ا٩ٖٛ ألشؼ وشـكٛ أذؼ ٔألٌ إشـكتٌ  ٦ ٛ عو#ـ ه#ّـاي   ٔذت#ٜ عم#ٜ     

  ٔل#ٕه ْ#ع و#َ الٍر#ٌٕٖ     (2)ٕ إو#ّٕؿ الإه ألأُ الٕأ اكت٠ٍح،ٗٛ كى#ح ِ#  
،مٍعي ا٩ٖح  وُٕٕعٗٛ ٗ اؿىؼ عمٜ الشف#م ٔل#ٕ الشف#م إُٕ#ٕع٘       

ٌََّٓذذذِت ٔو###َ الو###ٕاِؼ عمٗ###ْ ف###١ ك###ن و###َ ا٩ٖ###تٌ ألٌ###ٗغٛ إحُ###٘ ش    ِإِذ 

ِْ ََْٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔع ش(3)زطّٔا٢ِفَّٔتا  .(4)زوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

ٔإظتحؿ أُ ك٦ي وَ ا٩ٖتٌ ٌقلت ألشؼ وشـكٛ أذؼ اليت ٔلشت ٗ ه#ّـ   
هٕاه وَ اللٍٛ الثحلثٛ لمّحـٚ الٍ ٕٖٛ الوـٖفٛ   لٗكُٕ و#َ وش#حٌ٘ الشف#م    
ألٌ ا٩ٖتٌ ٔاؾىع ألٍّٗىح ٗ ق#ن ٔاذ#ؼ و#َ الا#ـآُ ٌ#ٕا تٍ ٗ#ْ ٔؼ#ؾٖـ عٍ        

ؾي ٔاـٕؿ و#ع أُ اا ع#ق ٔج#ن ل#ؼ ٌٌ#ـ      إلمىٌ ،كٗم تّي طحٟفتحُ ألح
ال#ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔأً##رحألْ ٗ وشـك##ٛ أل##ؼؿ ِٔ##ي ٗ ذ##حه  
ُشم ٔا٧ًن أُ ٖك#ُٕ ِ#ؾا الٌٍ#ـ   ٔػم#٘ وش#حٌ٘ ا٫عح#حف ،ٗ#ْ و#حػٚ         

 لمٌرب ٔالترىن ٗ وشـكٛ أذؼ .
ٔٗ اؾىع ألٌ ا٩ٖتٌ ؽً لمىلمىٌ الؾَٖ انقلٕا ٔاٌلر ٕا ؿاجشٌ وَ 

ك  الفـٖق عٍ وشـكٛ أذؼ وَ ألحب ا٧ٔلٕٖٛ الافشٗٛ لٗكُٕ و#َ المف#م   ٔ
ا٫هل##٘ ألحٕل##مىٌ ؽك##ـ التاٌ##ري ا٧ػٌ##ٜ   لمؼ٥ل##ٛ عم##ٜ ال##ؾٌك ٔإشٌ##ٗٛ   

 ألحلتظمم عَ الٕاجك ألحت حا ؿأن الٍفح  ع ؼ اا ألَ أأل٘ كمٕه.
                                                                                                                                                 

 .2/420الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .64أٌعـ اؾقٞ الثحوَ ٔالل شٌ وَ ِؾا اللٳفـ َ (2)
 .122كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (4)
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ذ#ؼ إل قى#ؼ أل#َ ول#مي أل#َ ه#ّحب القِ#ـٙ          لحه قىؼ ألَ عك#رح  : 
َ ذ حُ  ٔعحًي أل#َ عى#ـ أل#َ لت#حػٚ  ٔاؿٌ#ٌ أل#َ ع #ؼ        ٔقىؼ ألَ وٜٗ أل

 .الـَٓ ألَ عىـٔ ألَ كشؼ ألَ وشحؽ  ٔغريِي وَ عمىحٍٟح  ُكمّي لؼ ذؼث
ـ٭د٭ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ   ٔكمي ٖشإل ذ#ٌ ط#ـد عٍ   ٔآلْ لحه: ط٭
ٛ -ٗ ألم ؿجن وَ أًرحألْ  ذتٜ عؽا كحُ ألحلوٵٕط  أذؼ -ألٌ أذؼ ٔإؼٍٖ#

 . ألَ أأل٘ األَ كمٕه ألثمث الٍحنعٍْ ع ؼ اا امحف
ٔلحه أطحعّي ،ظـد ٔعٌحٌ٘  ٔٔاا وح ٌؼؿٙ ع٦ً ٌاتٮن أٌفلٍح ِحٍِح  

 .أّٖح الٍحن 
 . ،ـجع ََ ات شْ وَ الٍحن وَ لٕوْ أِن الٍفح  ٔأِن الـٖك 
ٔات شّي ع ؼ اا ألَ ع٭ىـٔ ألَ ذـاً أطٕ أل#إل ك٭#مىٛ  ٖا#ٕه: ٖ#ح ل#ًٕ        

أؽكـكي اا أُ ؽؾلٕا ٌ ٗكي ٔلٕوكي عٍؼوح ذِـ وَ ع#ؼٔكي  ل#حلٕا: ل#ٕ    
 ٌشمي أٌكي تاحتمُٕ وح أكمىٍحكي ٔلكٍح ٥ ٌـٝ أُ ٖكُٕ لتحه.

ٕٯا ع٥ ا٥ٌٌـاف عٍّي  لحه: أألشؼكي اا أعؼاٞ   ،مىح اكتشٌٕا عمْٗ ٔأأل٭
 .(1) ٔكمئآلْ ا  ،لٗٮغٯٍٜ اا عٍكي. ٔوِٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ا

لاؼ كحُ عؼػ الؾٙ ِىٲٕا ألحلفون ألن وَ ٌٌم الؾَٖ ؿجشٕا وع ع ؼ 
اا ألَ أأل٘ أل#َ أأل#٘ ك#مٕه ٔمل ّٖىٲ#ٕا ع٥ ألش#ؼ أُ ل#حتمٕا   ٔمل ٖا#ع و#ٍّي         

 ٔلٕعْ. عٌلرحب أٔ تـاجع ٧ُ اهلي الٍٗٛ ٔالشقً عمٜ الوـٔا ألحلفشن ػُٔ
ل ٗحُ لحٌُٕ ٗ تأػٖك اا لمىلمىٌ ألحجتٍحب اهلي ألحٕشٌٗٛ ل#ٗم ،ا#    
٧ُ ِؾا اهلي لؼ ٖٕلع ا٫ٌلحُ ألؾا  إشٌٗٛ أٔ غريِح ٕظحلفٛ ،شمْ إشٌٗٛ 

 لمٕجٕػ الؾِإل ٔال شث عمٜ التحـأ ل٬لؼاً عمّٗح .
 ٛ ٔكىح كحٌت وشـكٛ ألؼؿ ػ،حعٗٛ قِٛ   ألحلٍل ٛ لمىلمىٌ   ،كؾا ألحلٍل

ٕشـكٛ أذؼ تـٝ ٕحؽا مل ٌٍٖـ اا إلمىٌ ٗ وشـكٛ أذؼ كى#ح ٌٌ#ـِي ٗ   

                                                           

 .2/160تفلري األَ كثري  (1)
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وشـك#ٛ أل#ؼؿ طحً##ٛ ٔأُ ِ#ؾا الٌٍ#ـ ٌشى##ٛ و#َ عٍ#ؼ اا ع##ق ٔج#ن    ِٔ##ٕ        
 ك رحٌْ عؽا أٌشي ألٍشىٛ ،حٌْ ٥ ٖـ،شّح   ٔاؾٕاب وَ جّح  :

: عُ ٌشىٛ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ألحلٗٛ ٗ وُٕٕعّح ٔأ ـِح ٌٔفشّح  ا٧ٍٔ
  أوح ٗ وشـكٛ أذؼ ،اؼ ك#حُ الٌٍ#ـ لـٖ #حي و#َ إل#مىٌ ل#ٕ ٥ ت#ـك الـو#حٚ         

 وٕاُشّي.
هّٔقّٔذِد ََُصذَسكٍِّٕ اهوَّذُٕ    : وَ ععححف الاـآُ إُٕٕع٘ ٗ إاحً لٕلْ تشحٍ ش الثحٌٗٛ

َّ كِّٔثريٍَٝ ًََ٘اِط    ل ٗحُ ؼاق وٌحػٖق ٌٌـ اا عمٜ مٕ وتكـؿ .(1)زِفٛ 

ٕح اجتىع أِن وكٛ ٔأِن إؼٍٖٛ لحلٕا : ا٩ُ  ٔعَ اؿلَ ال ٌـٙ لحه :
ٔك#مي و#ح   ٔآل#ْ  ٔاا ٌاحتن ذٌ اجتىشٍح   ،كـٓ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمٗ#ْ  

لحلٕا ٔوح أعح ّي وَ كثـتّي   ،حلتإا ،ّقوّي اا ذتٜ وح ٖإً وٍّي أذؼ 
ٔكمي ٍٖ#حػٙ أذٗ#حٞ   ٔآلْ عمٜ أذؼ   ذتٜ جشن ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

٘ٵ  .اا وح ٖشـد علْٗ أذؼ ذتٜ أعـٝ وُٕشْ  ،ٕ الشـب عل
،حلتفت عٍ ا٧ٌٌحؿ ِٔي ٌحذٗٛ ٌحذٗٛ ،ٍحػاِي : ٖح أٌٌ#حؿ اا ٔأٌٌ#حؿ    

 .ؿكٕلْ عٍ ع حػ اا أٌح ؿكٕه اا 
،شفف##ٕا ٔل##حلٕا : ٖ##ح ؿك##ٕه اا ٔؿب الكش ##ٛ علٗ##ك ٔاا   ،ٍكل##ٕا       

اا ً#مٜ اا   ؿ٣ٔكّي ٖ كُٕ ٔلؼوٕا أكٗح،ّي ِٖـألُٕ أل#ٌ ٖ#ؼٙ ؿك#ٕه   
 .(2)ٔكمي ذتٜ ،تس اا عمّٗئآلْ عمْٗ 

: مل ٍّٖقً إلمىُٕ ٗ وشـكٛ أذؼ   ٔلؼ اعرتف ؿ٣كحٞ إوـكٌ  الثحلثٛ
ِٔي ٗ طـٖق الشٕػٚ عٍ وكٛ وَ وٗؼاُ إشـكٛ أٌّي مل ٍٖتٌـٔا ،ّٗح   ٔمل 

ػّٗق واإا أٙ غحٖٛ وَ الغحٖح  ٔإاحًؼ اليت كشٕا ألح٫عؼاػ ٔا٫ٌفح  ٔ
 اؾٕٗي هلح .

                                                           

 .25كٕؿٚ التٕألٛ  (1)
 .5/40الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
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الرتُ َشـكٛ ألؼؿ لؼًٔ لح،مٛ أأل٘ كفٗحُ ٔل مّح لح،مٛ أأل٘ جّن ألَ ِوحً 
ٔوـكّح  ٦مثحٟٛ ؿجن اليت التات وع كـٖٛ ٓقٚ ألَ ع ؼ إفمك لماتحه   
ٗ ٌحذٗٛ الشٍٗ وَ ػٖحؿ ل ٗمٛ جٍّٗٛ   ٔكحُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 

عىـٔ أذؼ ؿ٣كحٞ جٍّٗٛ   ٔالؾٙ ذحق ٔكمي لؼ عاؼ وشحِؼٚ وع فؼٙ ألَ 
 ألٌ الفـٖاٌ .

ٔمل ٖاع لتحه ٗ كـٖٛ ٓقٚ أع٦ٓ   ٖح ٖؼه ألحلؼ٥لٛ ا٫لتقاوٗٛ عمٜ أُ 
الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٥ ٖفىشُٕ ٗ الإا،#ن ٔو#ح ،ّٗ#ح    

 وَ ال ِحٟع   ٥ٔ ٖاٌؼُٔ ا٫كت٦ٗٞ عمّٗح . 
ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ ًحؿ  ألن وٍّح ل ن  ِٔن ّكَ الإه أُ لٕا،ن لـٖى

 إشـكٛ   اؾٕاب ٌشي وَ جّح  :
: عٌوغحه ؿ٣كحٞ لـٖى ألح٫عؼاػ ٕشـكٛ أذؼ طٗمٛ ك#ٍٛ كحوم#ٛ      ا٧ٍٔ

 ألٍٗىح ػّقٔا ٕشـكٛ ألؼؿ ٗ  ٦ ٛ أٖحً .
: كثـٚ عٌف#ح  ل#ـٖى عم#ٜ عع#ؼاػ اؾٗ#ٕي عم#ٜ ؿ٣ك#حٞ الا حٟ#ن         الثحٌٗٛ 

 وحه التححؿٚ .ٔالوشـاٞ   ِٔؾا ا٫ٌفح  وَ 
: طوٗٛ لـٖى وَ تش#ـض لٕا،م#ّح لمل#مك ٔالٍّ#ك   ل#ٗم و#َ       الثحلثٛ 

طـف إلمىٌ ٔذؼِي   ألن وَ الا حٟن ألشؼ وح ذ#ؼث ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ و#َ     
عًـاؿ لـٖى عمٜ الاتحه وَ غري عمٛ ٔك ك لماتحه   ٔؿٕ  اهلقّٛ ألّي   

ى#ؼ ً#مٜ اا   ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ ػم٘ لٕاٌٌ عَ ٌٌـ اا عق ٔجن لم#ٍيب ق 
 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي  ٗ وشـكٛ ألؼؿ وَ ٔجٕٓ :

 : لحٌُٕ كثـٚ ػطٕه الٍحن ا٫ك٦ً وَ جّح  : ا٧ٔه 
: لحٌُٕ الؾَٖ ػطمٕا ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ أكثـ وَ ال#ؾَٖ ػطم#ٕٓ ٗ   ا٧ٍٔ 

 ؽا  إؼٚ ل مّح .
: لحٌُٕ الؾَٖ ػطمٕا ألشؼ ًمس اؿؼٖ ٗٛ أكثـ و#َ ال#ؾَٖ ػطم#ٕٓ    الثحٌٗٛ 

ل ن الٌمس   ،#ؼطن ا٫ك#٦ً أل#ٌ الٌ#مس ٗ ه#ّـ ؽٙ الاش#ؼٚ و#َ الل#ٍٛ         



 2:6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

اللحػكٛ عٍ هّـ ؿوِحُ وَ اللٍٛ الثحوٍٛ ذٗث ،تس وكٛ أكثـ و#َ ال#ؾَٖ   
 ػطمٕٓ ٗ مثحٌ٘ عوـٚ كٍٛ ل مْ .

أكثـ وَ الؾَٖ ػطمٕٓ ل مْ   : الؾَٖ ػطمٕا ا٫ك٦ً ألشؼ ،تس وكٛ الثحلثٛ 
*ٗزأٙت اهِاع ٙدخوْ٘ يف ِإَذا َجا١َ َُِصُس اهوَِّٕ َٗاهّٖفِّٔتُح ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش

 .(1) زدّٙ اهلل أف٘اجا

: لحٌُٕ تٍحلن عحوٛ الٍحن ٕشحقا  ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ      الثحٌ٘
 ٔآلْ ٔكمي ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ًٔرئؿتّح ذؼٖث كن وَ :

: ٔ،ؼ اؿحد ٗ وك#ٛ   عم#ٜ ؿغ#ي ؿ٣ك#حٞ ل#ـٖى ال#ؾَٖ أذل#ٕا        ا٧ٔه 
 .(2) زفَِِّٔٚقِّٔوُب٘ا َخا٢ِِبنَيألحلؾه أوحً ٔ،ؼ اؿحد   ِٕٔ وَ وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش

 : الـك حُ ٔٗ اؾحػٚ الشحوٛ   ٔوٍحفه إلح،ـَٖ .الثحٌ٘ 
: وـٔؿ الٍحن عمٜ آألحؿ ألؼؿ   ٔا٫ٌٌح  لمىاٗىٌ ذٕهل#ح ع#َ   الثحلث 

ألؼؿ   ٔػ٥ٟن ا٫عححف ،ّٗح   ٔالوّحػٚ ألأُ كف#حؿ ل#ـٖى ِ#ي ال#ؾَٖ      ٔلحٟع

ٌَُٔذٍِ اهوَّذُٕ    ألؼأٔا إشـكٛ ٔاكتاـاٞ الٍحن ألحلففـٚ لشىٕوح  لٕل#ْ تش#حٍ ش   ًََٗذا ّٔؤّ

َْ ِّ كّٔاُُ٘ا أُِّٔفّٕطٍَُِٔ َّٖٙوٌُِ٘  ٔالتؼألـ ٗ وشحٌْٗ .(3)زَٗهِّٔل

ل#ؼ اجتىش#ت ٌل#حٞ    : ؿألح   اؿححه ٔعحوٛ الٍلحٞ ٗ ال ٕٗ    ٔالـاألع 
لـٖى ٍٖؼألَ لت٦َِ ٗ وكٛ لٗتٍحلمَ وَ كري إشـكٛ   ٔكٗفٗٛ لتمّي   ٔوَ 
الؾٙ لتمّي   ،٦ألؼ أٌَّ عمىَ أُ عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ ٔأطحٓ هٗ ٛ ٔاألٍ#ْ الٕلٗ#ؼ   
ِي الؾَٖ تاؼوٕا ٔك  إٗؼاُ لمىٍحجقٚ   ٔأُ ه حألحي وَ ا٧ٌٌحؿ ألـفٔا هلي 

لـٖى   لٗكُٕ آطـ عىن هلي ٗ ال#ؼٌٗح     ٔلكٍّي مل ٖـُٕا ع٥ ألـجحه وَ
 ا٫ًـاؿ عمٜ لفع الـذي   ٔلتحه أِن ا٫ّحُ وَ عىٕوتّي .

                                                           

 .2-1كٕؿٚ الٌٍـ  (1)
 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .33كٕؿٚ الٍرن  (3)
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،ٗتٍحوٜ ٗ الٍفٕن ٔعٍ ًٖٕ الاٗحو#ٛ ل#ٕوّي ٔؽوّ#ي   ٔا٫تش#حظ و#ٍّي       
ألإجتٍحب ا٫ًـاؿ عمٜ الاتحه عمٜ ال حطن   ٖٔؼؿك عحو#ٛ ٔأجٗ#حه الٍ#حن    

 أٔاُ وشـكٛ ألؼؿ ٔوح ألشؼِح لٕاٌٌ :
: مل ٖغق الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي لـٖو#حي   ،ّ#ٕ مل     ا٧ٔه 

ّٖحجـ عٍ إؼٍٖٛ لاتحهلي   عِ#ح ٫لحو#ٛ الٌ#٦ٚ  ٔت مٗ#غ الـك#حلٛ   ٔالشى#ن       
 َِحوٍّٗح .

: وَ ًفح  الـكٕه وَ عٍؼ اا أٌْ ٥ ٖغحػؿ الؼٌٗح ع٥ ٔلؼ تـك  الثحٌ٘
ّح وَ عٍؼ اا   ٔلؼ اتٌم الٍيب أوٛ وَ ألشؼٓ ٖشىمُٕ ألحلوـٖشٛ اليت جحٞ أل

قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحٌْ ت#ـك أو#ٛ ععٗى#ٛ و#َ ألش#ؼٓ ٔمل ٖغ#حػؿ       
الؼٌٗح ع٥ ٍِٔحك أكثـ وَ وحٟٛ ألم وَ إل#مىٌ   ِٔ#ن التفٌ#ٗن ٔتال#ٗي     

 الٌرحألٛ عٍ طحٟفتٌ :
 إّحجـَٖ .ا٧ٍٔ : 

 : ا٧ٌٌحؿ .الثحٌٗٛ 
٫جتّ##حػ ٗ طحع##ٛ اا ٔؿك##ٕلْ    و##َ أك## حب ألش##ثّي عم##ٜ التا##ٕٝ ٔا 

 اؾٕاب ٌشي . 
 : لحٌُٕ : إوـكُٕ ِي إشتؼُٔ ٗ وشـكٛ ألؼؿ . الثحلث
ُثٍَّ َبَعثَِِا : ألٗحُ وٌؼا  ل غض اا عق ٔجن لمىشتؼَٖ   لحه تشحٍ شالـاألع 

ِِ فٌَّٔا كّٔاُُ٘ا ِه َْا١ٍُُِٗٓ ِباهّٖبََِّْٚا ٍِ فّٔ ًِِٔ ٟ قِّٔ٘ ِٖ ُزُضالّٗ ِإهّٔ ِّ َبِعِد ِّ قِّٔبُى كَّٔرِهمّٔ ََُّّٖٓبُع ًِ ًُِِ٘ا بٌَِا كّٔرَُّب٘ا بِِٕ ًِ ُِٚؤ

َّ  .  (1) زَعؤّٟ قّٕوِّٕ٘ب اهٌُِّٖعَتِدٙ

 
 
 

                                                           

 .74كٕؿٚ ٌٖٕم  (1)
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  رىايل إٌؼُ
لاؼ ٌقلت الٍشي وَ اا عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ 
وَ غري ،رتٚ ٔطٕه وؼٚ عكتِشحف ألؼلٗن أُ ِؾٓ الٍشي ألمرحظ آٖ#ٛ ال ر#ث   

 عمٜ ٔجٕٓ :
ٔؿٔػ ا٩ٖٛ ألمفغ )الفحٞ( ،مي تان ا٩ٖٛ )ٔآٔاكي( عؽ تؼه الف#حٞ   ا٧ٔه :

)،آٔاكي( عمٜ التشاٗك   ٔعؼً ٔجٕػ ،رتٚ ألٌ ا٫كتِشحف ٔاـٕف ٔألٌ 
عٖ##ٕاٞ اا ع##ق ٔج##ن لم##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ألّحـت##ْ لمىؼٍٖ##ٛ    

 ِٔحـٚ طحٟفٛ وَ أًرحألْ ل ن ِحـتْ اٍ اؿ وٛ ٔعٍ إؼٍٖٛ .
مل ٖـػ لفغ )آٔاكي( ٗ الاـآُ ع٥ ٗ آٖٛ ال رث ،ّ#ن ِ#ٕ ػلٗ#ن عم#ٜ     ٔ

امٌحؿ ا٫ٖٕاٞ وَ عٍؼ اا ألحلٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ .     
ػُٔ غريِي اؾٕاب ٥   عؽ أُ ٌشىٛ ا٫ٖٕاٞ تغوت ا٧ٌ ٗحٞ ٔتتغوٜ ا٤ٕوٌٍ 

   ٛ ٔاذ#ؼٚ ِٔ#٘    ٌشي ت ٌ ا٩ٖٛ لحٌٌٕح ٔوشحقٚ وَ ألؼٖع ً#ٍع اا ِٔ#٘ وؼٍٖ#
 ٖثـب تكف٘ ٫ٖٕاٞ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن ٔاؿحألٛ .

ِٔ٘ ذٌَ ٔعٌىٛ هلي   ٔٗ وٕكٜ عمْٗ الل٦ً ٔطـٔجْ وَ أؿض  
وٌـ ِحؿألحي وَ ،ـعُٕ ٔجٍٕػٓ عٍ أؿض وؼَٖ   لحه لْ هشٗك كىح ٔؿػ ٗ 

َّذاهٌِِنيَ    التٍقٖ#ن ش  َِِ٘ اه ِّ اهّٖقّٔذذ َِ ًِذ َْذِ٘ َْذِف َُ   ٧ُ أؿض و#ؼَٖ ط##حؿد  (1)زالّٔ َت

 ومك ،ـعُٕ  .
عَ كمىٛ ألَ كشؼ الشٍقٙ أٌْ ٔ،#ؼ عم#ٜ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ      ٔ)

ِٮؼٖت. ٔآلْ  ٔكمي ،احه لْ: وـذ ح ألإً هشٗك ٔأةطٯتحُ وٕكٜ  

                                                           

 .25كٕؿٚ الاٌٍ  (1)
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ٔلحه آطـُٔ: ألن كحُ األَ أط٘ ه#شٗك. ٔلٗ#ن: ؿج#ن و#٤وَ و#َ ل#ًٕ       
هشٗك. ٔلحه آطـُٔ: كحُ هشٗك ل #ن فو#حُ وٕك#ٜ  عمٗ#ْ الل#٦ً  َ#ؼٚ       

 .(1)(طٕٖمٛ
ٔإوّٕؿ ٔإظتحؿ أٌْ هشٗك الٍيب عمْٗ الل٦ً الؾٙ لحً ألتلمٗي الشٌح 

لحه األَ ع حن : الشٌح أٔه اٍ وٕكٜ ِٔ٘ وَ آن اؾٍٛ اِ فت وع آػً )
آٖح  وٕكٜ ٔكحٌت وَ آن اؾٍٛ   طٕهلح عوـٚ أؽؿا ألفٕه وٕكٜ   لٌؼ 

  ألحب ،ـعُٕ ،ألاٜ عمْٗ الفقا   ،وحب ،ظِك ألحللٕاػ اكترٗحٞ وَ لٕوْ 
 .(2)(،كحُ ،ـعُٕ أٔه وَ طِك أللٕاػ

ٌَُٓأٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش ََِِٗٙا    غٌَٕ عٗلٜ عمْٗ الل٦ً ٔأوْ .(3)زَٗآ

ٔكمي أٌْ ت٦ ِ#ؾٓ ا٩ٖ#ٛ    ٔآلْعَ أأل٘ أوحوٛ عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔ)

ًََِٗعنٍيش ِِ قَّٔساٍز  ٍَ٘ٝ َذا ٌَُٓا ِإهّٟٔ َزِب ََِِٗٙا ل#حلٕا :     لحه : أتؼؿُٔ أَٖ ِ٘  (4) زَٗآ

 اا ٔؿكٕلْ أعمي . 
لحه : ِ٘ ألحلوحً ألأؿض ٖاحه هلح الغٕطٛ   وؼٍٖٛ ٖاحه هل#ح ػوو#ق ِ#٘    

 .(5)(طري وؼُ الوحً
ٔػووق وَ ألؼً وؼُ الشحمل   ٔتتٌم ألحكتىـاؿ عىحؿتّح ،ّ٘ وإِٔلٛ 

 وٍؾ آ٥ف اللٌٍ وَ غري اٌافحا.
إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ ٔوَ ا٫ٖٕاٞ إؾكٕؿ ٗ لٕلْ تشحٍ ش،آٔاكي( أع٦ٓ عٌىٛ 

 وَ عطرتا  ٔغقٔ إوـكٌ هلح   ٔعؽا اٌشي اا ،حٌْ ٍٖشي ألح٧مت ٔا٧ٔ،ٜ.

                                                           

 .6/228تفلري األَ كثري  (1)
 .2/7الٍكت ٔالشُٕٗ  (2)
 .50كٕؿٚ ا٤ٕوٍُٕ  (3)
 .50كٕؿٚ ا٤ٕوٍُٕ  (4)
 .7/208الؼؿ إٍثٕؿ  (5)



 ::2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     326معامل اإلمياى / ج

تـٝ كٗم ٤ٖٖؼ اا ع حػٓ ا٤ٕوٌٍ   اؾٕاب لٗم وَ ذٌـ لٕجٕٓ تأٖٗؼ 
اا ع#ق ٔج##ن   عؽ أٌ##ْ ٖف##ٕ  التٌ#ٕؿ ال##ؾِإل   ٔعُ أكترِ##ـ  ه##ٕاِؼ   

 عؼٖؼٚ  وٍْ .  
الؾٙ ٖكُٕ عم#ٜ وـات#ك وتفحٔت#ٛ ل#ٕٚ     ِٔؾا التأٖٗؼ وَ الكم٘ إوكك 

ُٔشفحي   ٔلؼ أكـً اا عق ٔجن الٍيب قىؼا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألأُ 
جشن اا تأٖٗؼٓ لْ ألحلٌٍـ ٔالغم ٛ عمٜ إوـكٌ   وع أٌْ ٗ ذحه اكتِشحف 

 ٔػ،حا   ِٕٔ الؾٙ تؼه عمْٗ الٕلحٟع ٔا٧ذؼاث .
أٖؼ اا عق ٔجن ألْ الٍيب  ِٔن ٌقٔه آٖح  الاـآُ وَ ِؾا الٌٍـ الؾٙ

قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي اؾٕاب ٌقٔه كن آٖٛ وَ الاـآُ تأٖٗؼ و#َ  
 عٍؼ اا عق ٔجن ٔ،ْٗ ٌٌـ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

ز ِٕ َٗأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖٔلكَ الاؼؿ إتٗاَ وَ الٌٍـ إؾكٕؿ ٗ آٖٛ ال رث ش

كٛ   ِٔقّٛ إوـكٌ ٔوَ وٌحػٖق ِؾا الٌٍـ  ٔوٍ#ْ  الٌٍـ ٗ وٗؼاُ إشـ

ضَُِوِّٖقٛ وح ٖ شثْ اا ٗ لمٕب إوـكٌ وَ اـٕف ٔالـعك   لحه تشحٍ ش

ًََٗذأَّٖٗآٍُِ اهَِّذازُ     َّ كّٔفُّٔسٗا اهسُِّعَب بٌَِا أِّٔغَسكّٕ٘ا ِباهوَِّٕ ًَا هٍِّٔ َُِٙصِّْي ِبذِٕ ُضذوّّّٖٓٔاُّا  َِٗبذ٣َِظ   ِفٛ قّٕوِّٕ٘ب اهَِّرٙ

َّاهٌِِنَيًَِث  . (1)ز٠َ٘ اه

عؽ أًـ إوـكُٕ عمٜ لتحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ًٖٕ ألؼؿ    
 ًٖٕٔ أذؼ   ًٖٕٔ اـٍؼ    ًٖٕٔ ذٌٍ .

: ٕح اؿؼن أألٕ كفٗحُ ٔإوـكُٕ ًٖٕ أذؼ وتٕجٌّ لحه اللؼٙ ٔغريٓ 
ًٍشٍح عٍ وكٛ اٌفمإا ذتٜ عؽا كحٌٕا أل شض الفـٖق ٌؼوٕا ٔلحلٕا : أل٠م وح 

! لتمٍحِي ذتٜ عؽا مل ٖ ق وٍّي ع٥ الوـٖؼ تـكٍ#حِي اؿجش#ٕا ،حكتأً#مِٕي    
 .(2)،مىح عقوٕا عمٜ ؽلك ألاٜ اا ٗ لمٕألّي الـعك ذتٜ ؿجشٕا

                                                           

 .151كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .4/227تفلري الاـطيب  (2)
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تأٖٗ#ؼ اا ع#ق ٔج#ن لم#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ألٌٍ#ـٓ           الثحٌ٘ :
ٔوؼػٓ ٔمل ٖـػ لفغ )أٖؼكي( ٗ الاـآُ ع٥ ٗ آٖ#ٛ ال ر#ث   ٌش#ي ٔؿػ لٕل#ْ     

ِّ ََٙػا١ُتشحٍ ش  .(1)زَٗاهوَُّٕ ُٙؤَُّْٙد بَِِِصسِِٖ ًَ

ٌٔقلت ا٩ٖٛ أع٦ٓ غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ ِٔ٘ ألٗحُ ٔتفلري ٔتأكٗؼ لإلْ 

َْ َٗهّٔقِّٔدتشحٍ ش  . (2)زََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

ٔالٍل ٛ ألٌ التأٖٗؼ ألحلٌٍـ ٔؽا  الٌٍـ الشى#ًٕ ٔاـٌ#َٕ إفم#ق       
،حلتأٖٗؼ أعي   ٔوَ ٌٌـ اا لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ا٧ٌٌحؿ 

ع#َ ال##ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل##ْ ٔك#مي ٔإ##ؼػ      ًٔ#ؼ  عّ#حٌّي   ٔػ،##حعّي  
 إمكٕت٘ .

ٖٔؼه عط حؿ آٖٛ ال رث عمٜ عٖٕاٞ اا عق ٔجن لم#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا    
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ٔعمٜ تفِمْ ألتأٖٗؼٓ ألٌٍـٓ ٔعم#ٜ تٍ#قٓ ال#ٍيب ً#مٜ اا     
عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٔإّ#حجـَٖ ٔا٧ٌٌ#حؿ ع#َ التش#ؼٙ ٔالعم#ي ل#ٕؿٔػ آٖ#ح          

َّ اا شوتش###ؼػٚ أل###أُ   َٗاهوَّذذذُٕ الّٔ ُِٙحذذذبُّ    ٔل###حه تش###حٍ ش (3)زالّٔ ُِٙحذذذبُّ اهٌُِّٖعَتذذذِدٙ

َُّاهٌِِنَي    ٔلؼ٥لٛ لحٌُٕ ِٕٔ عُ اا ٥ ٤ٖٖؼ ألٌٍـٓ العحٌٕ ٔإشتؼَٖ.(4)زاه

لاؼ ٌٌـ اا عق ٔجن الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ ػ،حعْ 
حػٚ ا٧ٔ حُ   ٔلٗشي الل٦ً عمٜ ووـك٘ لـٖى لتلتأًن وفحِٗي الكفـ ٔع 

 ا٧ؿض عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ.

                                                           

 .13كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .190كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
 .57كٕؿٚ آه عىـاُ  (4)
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: كٍظٗٛ وُٕٕا التأٖٗؼ   ِٕٔ الٌٍـ وَ عٍ#ؼ اا ع#ق ٔج#ن       الثحلث
ل ٗحُ أُ ِ#ؾا التأٖٗ#ؼ عم#ٜ م#ٕ إٕج #ٛ الكمٗ#ٛ ٔو#ح ٖفٗ#ؼ ذل#ي الٍ#قاا و#ع            

 إوـكٌ ألحلٌٍـ لكمىٛ التٕذٗؼ   ٔتث ٗت كٍَ الٍ ٕٚ .
َ تأٖٗؼٓ لمٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي    ٔذٍٗىح أطرب اا عق ٔجن ع

ز،٦ألؼ وَ هٕاِؼ ععححفٖٛ ت#ؼه  َأََّّٔٙدكٍِّٕ بَِِِصسِِٖٔأًرحألْ ألحلٌٍـ ألإلْ تشحٍ ش

عمٜ كُٕ ِؾا الٌٍـ وَ عٍؼ اا عق ٔجن ٔػ٥ٟن عمٜ أُ الٍيب ًمٜ اا 
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي مل ٖغق أذؼاي   ٔمل ٖلع عٍ الاتحه   ٔوٍّح وح أطرب  عٍ#ْ  

ٛ ال رث ألأُ إلمىٌ ك#حٌٕا لمٗم#٘ الش#ؼػ   ٔك#حٌٕا ولتِ#شفٌ و#َ ل #ن        آٖ
جٕٗي إوـكٌ ٔؿ٣كحّٟي الؾَٖ ٥ ٖـٖؼُٔ علحوٛ اؿق ٔالشؼه ٗ ا٧ؿض 
  ،حؽا كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هحِؼ وَ أجن إلتِشفٌ ،ّٕ 

       ٔ ٗ  ٌفلْ ولتِشم ى#حف أُ ٖتظفف#ْ الٍ#حن ك#ٕاٞ عٍ#ؼوح ك#حُ ٗ وك#ٛ أ
طـٖق ِحـتْ عٍ إؼٍٖٛ   ِٔ#ن ق#ح٥ٔ  أغتٗحل#ْ ِٔ#ٕ ٗ إؼٍٖ#ٛ و#َ ِ#ؾا        

 ا٫كتِشحف   اؾٕاب ٌشي .
:  ٕح أطرب  آٖٛ ال رث عَ تأٖٗؼ اا لمٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ    الـاألع

ٔكمي ٔأًرحألْ ألحلٌٍـ ؽكـ  ،ِن اا عق ٔجن ألـفلّي الفٗ #ح    ،ا#ؼ   
ٕف ٔاؾؼب   ٖح ٖ شث عمٜ الكآألٛ ٔاؿقُ ٖأت٘ الٌٍـ ٌٖٔحذ ْ الفاـ ٔالش

 ٔالٗأن .
ٔلك##َ اا ع##ق ٔج##ن أٌش##ي عم##ٜ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي       

ٔالٌرحألٛ ألحلـف  الكـٖي لتىحً الٍشىٛ  كىح ٗ عألـاِٗي عمْٗ الل٦ً ذٍٗى#ح  

 .(1) زقّٕوَِّٖا َٙاَُاُز كُِّٕ٘ٛ َبِسّدا ََٗضالًّّٔا َعؤّٟ ِإِبَسآٍَِٚلحه تشحٍ ش

ٔلٕ كحٌت ألـػاي ٔذؼٓ ؾى#ؼ عأل#ـاِٗي و#َ ال#ربػ   ٔلك#َ اا ع#ق ٔج#ن        
 جشمّح ك٦وحي ٔآوٍحي   ٔكؾا ألحلٍل ٛ لمٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     

                                                           

 .69كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (1)
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ٔأً##رحألْ ،##حُ اا ع##ق ٔج##ن تفِ##ن ٔجشم##ّي غ##ري قت##حجٌ ٕ##ح ٗ أٖ##ؼٙ   
  ؽكـ اا ٜ ا٤ٕوٍُٕ وٍافشٌ عٍإوـكٌ وَ الٍشي ٍٕع ا٫،تتحُ ألّي   ٔلٗ ا

 ٔأػاٞ الفـاٟض الش حػٖٛ .
ِٔؾا الـف  الكـٖي وَ عٍؼ اا ه#حِؼ عم#ٜ أُ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ      

 ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٥ ٖفىشُٕ َح ٗ أٖؼٙ الٍحن .

ِِ ٔلؼ ٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش ِّ اهََّّّْٓٚبذا زوـتٌ ٗ الا#ـآُ   عؽ ٔؿػ  ََٗزَشقّٔلٍِّٕ ًِ

ِّ أُّٔفِّٕطذلٍِّٕ    لٕلْ تشحٍ ش وـٚ  حٌٗٛ ٗ طفحب لمٍحن ْٗشحي ٗ َٗاهوَُّٕ َجَعَى هّٔلّٕذٍِ ًِذ

ِِ أّٔفِّٔباهَّٖباِطذذِى      ِّ اهََّّّْٓٚبذذا ِّ أِّٔشَٗاِجلّٕذذٍِ َبذِِنَي ََٗحفّٔذذدَّٗٝ ََٗزَشقّٔلّٕذذٍِ ًِذ أِّٔشَٗاّجذا ََٗجَعذذَى هّٔلّٕذٍِ ًِذذ

َْ ٌَِٞ اهوَِّٕ ٍُِٓ َٙلّٖفُّٕسٗ َْ َٗبِِِِع ًُِِ٘  . (1) زُِٙؤ

ْٗش##حي   ٔػع##ٕٚ الٍ##حن لمتا##ٕٝ  ل ٗ##حُ ؿٓ##ٛ اا ع##ق ٔج##ن ألحلٍ##حن  
  ٔاـوٗٛ وَ اا .

 دلبرا ادلشىسح
لاؼ أطرب  آٖٛ ال رث ع#َ ٌ#قٔه ٔع#ؼ و#َ عٍ#ؼ اا لمىل#مىٌ   ل#حه        

ِِ اهػَّذِ٘كِّٔٞ  تشحٍ ش َّ غَِّٔٚس َذا َْ أّٔ ِّ أََُّّٔٔا هّٔلٍِّٕ َٗتََ٘دُّٗ َِٗإِذ َِٙعُدكٍِّٕ اهوَُّٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ

ُْ هّٔلّٕذذٍِ  َّ   َتلّٕذذ٘ ِْ ُِٙحذذقَّ اهَّٖحذذقَّ ِبلّٔوٌَِاِتذذِٕ ََٗٙقّّّٖٓٔذذَع َداِبذذَس اهّٖلّٔذذاِفِسٙ ،ّ##ن  (2) زَُِٗٙسٙذذُد اهوَّذذُٕ أّٔ

 إإٌػ ألحلٕعؼ ِٕ ؽا  آٖٛ ال رث أً غريِح .
إظت##حؿ ِ##ٕ الث##حٌ٘   ،شٍ##ؼوح طـج##ت ل##ـٖى أل##حؾىٕا و##َ وك##ٛ ِٔ##ي  

ٖـػػُٔ ا٧هشحؿ ٔا٧ِحفٖخ   ٔاػّٕا ًٕب ألؼؿ   ِٕٔ وحٞ كحٌت الشـب 
تاٗي كٕلحي ،ْٗ ألِشٛ أٖحً وَ اللٍٛ   ٔكحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 

 تٌ .ألٕاػٙ ؽ٭،ٳـاُ ،ٍقه جربٟٗن ألحلٕعؼ وَ عٍؼ اا عق ٔجن ألحذؼٝ الفحٟف
                                                           

 .72كٕؿٚ الٍرن  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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،احً الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحكتوحؿٚ أًرحألْ ٗ الؼ،حا  
وع اؿحجٛ علْٗ   ٔل#ؼ تا#ؼً ٗ اؾ#قٞ الل#حألق ؿػ الٌ#رحألٛ و#َ إّ#حجـَٖ        
ٔا٧ٌٌ##حؿ ألحلٌٍ##ـٚ ٔا٫ك##تشؼاػ لم##ؼ،حا ع##َ الٍ ##ٕٚ ٔالتٍقٖ##ن   عؽ األت##ؼأ       

ال#ٍيب ألح٫كتو#حؿٚ   إّحجـُٔ ألّؾا الـػ طحًٛ إاؼاػ ألَ ا٧كٕػ    ي أحل 
،حػؿك ا٧ٌٌحؿ أٌْ ٖـٖؼ أُ ٖلىع ؿأّٖي ألحلؾا    ٧ٌّي تشّؼٔا لْ ٗ ألٗش#ٛ  
الشا ٛ ألحلؼ،حا عٍْ عٍؼوح ٌٖن عٍ إؼٍٖٛ  ألٍٗىح وشـكٛ ألؼؿ عُ ٔلشت ،ّ#٘  

 ( كي .150ت شؼ عٍّح )
،حعمٍٕا الٌٍ#ـٚ ٔالش#قً عم#ٜ ال#ؼ،حا ٔاألت#ؼأ ألّ#ؾا ا٫ع#٦ُ ا٧ٌٌ#حؿٙ         

ْٳ لؾٙ لحه )كشؼ ألَ وشحؽ ا(1) ٖ٭ح ؿ٭كٮٕه٭ الّم ـِٖؼٮٌ٭ح  ْٳ لةكةأةٌٲك تٮ  .ٔ٭اةلّم
ٕ٭ اْلر٭قٲ  ِٮ ْٳ  ُٲ و٭ح جٳ٠ٯت٭ ألٳ ِّؼٯٌ٭ح أة ٔ٭ه٭ ً٭ؼٲْلٍ٭حك    ٔ٭ لةحه٭ أةج٭نٯ لةحه٭ ،ةاةؼٯ آو٭ٍٲح ألٳك 
ٖ٭#ح     ٛٳ ،ة#حوٯِض  ٔ٭الّفحع٭# ٕ٭ا ٳٗاةٍ٭ح   ع٭مةٜ اللٲ#ىٯِع  ٔ٭و٭ ّٮٕػ٭ٌ٭ح  ٍ٭حك ع٭مةٜ ؽ٭لٳكة عٮ ٗٯ ٔ٭أةعٯفة    

َٮ و٭ش٭ك  ْٳ لٳى٭ح أةؿ٭ػٯ ٭ ،ةٍ٭رٯ  .ؿ٭كٮٕه٭ الّم
ٓٮ          ٍ٭ح ِٯ# ْٮ لةظٮ ِٯ#ت٭ ـ٭ ،ةظٮ ِ٭#ؾ٭ا اْل ٭رٯ# ٍ٭#ح  ُٯ#ت٭ ألٳ ـ٭ ٕٯ اكٯت٭شٯ ٕ٭اةّلؾٳٙ أل٭ش٭ث٭ك ألٳحْلر٭قٲ لة# ،ة

ٔٲٌ٭ح غة#ٰؼا   عٌٲ#ح         ٍ٭#ح ع٭#ؼٮ ُٯ ت٭ْماة#ٜ ألٳ ٓٮ أة ـ٭ ٔ٭و٭#ح ٌ٭ْك# ٔ٭اذٳؼٱ  و٭ش٭ك   و٭ح ت٭ظ٭ّمم٭ وٳٍٲح ؿ٭جٮنٱ 
ـٱ ،ٳ٘ ا ٌٮ ٮ ـٯ لة ٗٯٍٮك   ،ةلٳ ْٳ ع٭ ـٲ ألٳ ـِٖك وٳٍٲح و٭ح ت٭اة ٖٮ ْ٭  ٞٳ . لةش٭نٲ الّم ًٮؼٮ ٱ ،ٳ٘ الّماةح ـٯبٳ  ْلر٭

ْٳ . ٛٳ الّم ـ٭كة  ألٳٍ٭ح ع٭مةٜ أل٭
ْٳ   ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ـٲ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ْٮ ؽ٭لٳكة .  ٮيٲ ٔآلْ ،ةلٮ ٔ٭ٌ٭وٲفة ٕٯِه ك٭شٯؼٴ  ٔ٭ك٭ّمي٭ ألٳاة

ُٲ ـٮٔا   ،ةِإ ٔ٭أةألٯوٳ ْٳ لةكةأةٌٲ٘  لةحه٭ كٳريٮٔا  ٔ٭اةلّم  َِ ٗٯ ٔ٭ع٭ؼ٭ٌٳ٘ عذٯؼ٭ٝ الّفحٟٳفةت٭ ْ٭ ت٭ش٭حلةٜ لةؼٯ  الّم
ًِ ٕٯ ٌ٭حِؿِا اْلاة ـٮ علةٜ و٭ ٌٯُع ُ٭ أة  .(2) (اْلآ

لٗكُٕ وَ غحٖح  ِؾٓ ا٫كتوحؿٚ تٕذٗؼ ًفٕف إلمىٌ ٗ ال#ؼ،حا    
ٔو##َ ا٫عح##حف ٗ الل##ريٚ الٍ ٕٖ##ٛ لٗ##حً ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي     

 حٚ ألٌ إّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ ل ن وشـكٛ ألؼؿ ألٍرٕ كتٛ أهّـ .ألح٤ٕاط
                                                           

 ًفٛ ا٧ٌٌحؿٙ ٗ إاحً تٌمس ل٬ع٦ُ أع٦ٓ   ٔلمٌرحأل٘ كشؼ ألَ ع حػٚ . (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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ٍِ اهؤٌَُّٕقلت ا٩ٖٛ ألٌٗغٛ اؾىع ش ز ،ٗرتىن إـاػ وَ ًٗغٛ اؾىع َِٗإذِ َِٙعُدكّٕ

 ٗ ا٩ٖٛ ٔجِٕحي :
 : عؿاػٚ هظٍ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي . ا٧ٔه
 .ٔإّحجـُٔ ٔا٧ٌٌحؿْ ٔآلْ ٔكمي : إإٌػ الٍيب ًمٜ اا عمٗالثحٌ٘ 

 : عىًٕ إلمىٌ ٔإلمىح  .الثحلث 
ٔإظتحؿ ِ#ٕ الثحل#ث أع#٦ٓ   ،ح٩ٖ#ٛ ألو#حؿٚ ٧جٗ#حه إل#مىٌ   عؽ ٌ#قه         
الٕعؼ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ   ٔإـاػ أ،ـاػ ا٧وٛ 

 الكفحؿ .ٕح ٗ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ وَ إٍح،ع الشاحٟؼٖٛ ٔالٕلحٖٛ وَ هـٔؿ 
ٔعؽا ٔعؼ اا عق ٔجن ،حٌْ ك رحٌْ ٖف٘ ألٕعؼٓ عمٜ أذلَ ٔأمت ٔجْ   

١ٍِٛ قّٔذِدٙسْ ٔٗ التٍقٖن ش ِِ َٗاألِّٔزِض َٗاهوَُّٕ َعؤّٟ كّٕىّْ َغ ٌََ٘ا ،ح#حٞ    (1) زَِٗهوَِّٕ ًُوّٖمّٕ اهطَّ

ِذهَّذّ٘ٞ فّٔذاتَّقّٕ٘ا اهوَّذَٕ هَّٔعوَّلّٕذٍِ     َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَّذُٕ ِبَبذِدٍز َٗأُِّٔذُتٍِ أّٔ   ال وحؿٚ ٔتٍحق الٕعؼ ألإلْ تشحٍ ش

َْ  .(2) زَتِػلُّٕسٗ

  لبٔىْ اسزشبسح إٌجٍ )ص ( ألطذبثه ثبٌىدٍ
مل تك##َ اكتو##حؿٚ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٧ً##رحألْ أل##ـأٙ   
ٔعجتّحػ وٍ#ْ   عؽ أُ ِ#ؾا ا٫جتّ#حػ ٔإو#ٕؿٚ ل#ؼ ت#ٍاٍ ٔتِ#شم أل#ؾاتّح         

عٍؼوح تٍ ل  اللمفح  ٔا٧وـ لماحٟؼ ٔأ ـِح  أٔ ٥ تتكـؿ ٔتلتىـ   طحًٛ 

ََٗغاِِٗزٍُِٓ   ٔتكُٕ لْ كمىٛ الفٌن   عِح ِ٘ ألأوـ وَ عٍؼ اا لإلْ تشحٍ ش

 ِٕٔ وَ ا٫عححف ٗ ُ   اللريٚ الٍ ٕٖٛ ألحلٕذ٘ ٔالتٍقٖن . (3) زِفٛ األًِِّٔس

 ٔٗ ِؾٓ إوٕؿٚ ولحٟن :
                                                           

 .189كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .159كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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 ٚ .: ألٗحُ ػ،حا الٌرحألٛ عَ عّحُ ٔتٌؼٖق ألحلٍ ٕ ا٧ٍٔ
: ػم##٘ وٌ##ؼا  لمات##حه ٗ ك## ٗن اا   عؽ ٖ##ؼا،ع إّ##حجـُٔ      الثحٌٗ##ٛ 

ٔا٧ٌٌحؿ عَ هظٍ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔع#َ ت#ٕال٘ ٌ#قٔه      
آٖح  الاـآُ اليت مل ٔلَ تٍقه عمٜ غريٓ وَ أِن ا٧ؿض عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ   

ًَذا  تش#حٍ ش ،اؼ أطتتىت الٍ ٕٚ أل شثٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ل#حه  

َْ اهوَّذُٕ   ِّ َزُضَ٘ي اهوَِّٕ ََٗخاَتٍَ اهَِّبِّْٚنَي َٗكّٔا ِّ ِزَجاِهلٍِّٕ َٗهِّٔل َْ ًُحٌََّْد أَّٔبا أَّٔحٍد ًِ كّٔا

ٌّٚا ١ٍِٛ َعِو  .(1) زِبلّٕىّْ َغ

ٔآل#ْ  عَ الشـألحض ألَ كحؿٖٛ ل#حه : ل#حه ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ      ٔ)
الٍ ٌٗ   ٔعُ آػً ٍٕحؼه ٗ طٍٗتْ   عٌ٘ عٍؼ اا ٗ أً الكتحب ـحمت : ٔكمي 

ٔكأٌ ٠كي ألأٔه ؽلك ػعٕٚ أأل٘ عألـاِٗي   ٔألوحؿٚ عٗل#ٜ أل#٘   ٔؿ٣ٖ#ح أو#٘     
ٖٯَ ـ٭ ٖ٭  .     (2) (اليت ؿأ    ٔكؾلك أوّح  الٍ ٌٗ 

توـٖع لحٌُٕ إوٕؿٚ ٗ ا٫ك٦ً   ،حؽا كحُ الٍيب قى#ؼ ً#مٜ    الثحلثٛ :
ؾٙ ٥ٖإه ٥ٔ ٖفشن ع٥ ألحلٕذ٘ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖوحٔؿ أًرحألْ ِٕٔ ال

،ى##َ ا٧ٔلٕٖ##ٛ  الافشٗ##ٛ أُ ٖو##حٔؿ الل##مفحُ ٔال##ـٟٗم ٔإم##ك ٔالشمى##حٞ      
 ٔالٕفؿاٞ   ٌٍٖٔت هلي لٗإوٕا َوٕؿٚ ا٧ػٌٜ وٍّي ؿت ٛ .

ِٔ#ن ف##حلم الٍ##ٕاب و#َ إو##ٕؿٚ   اؾ##ٕاب ٌش#ي ٔٔظحٟفّ##ح أع##ي و##َ    
 إوٕؿٚ ٕح هلح وَ كمفٛ توـٖشٗٛ ٌٗحألٛ عَ الوشك.

 وٍع الفـلٛ ٔا٫طت٦ف ألٌ الٌرحألٛ عٍؼ األتؼاٞ الاتحه . األشٛ :الـ
عؿاػٚ ذلَ التٕكن عمٜ اا ع#ق ٔج#ن   ٔعً#٦ض الٍف#ٕن      اـحولٛ :

 ل ؾه الٕكع ٗ الؼ،حا .
 

                                                           

 .40كٕؿٚ ا٧ذقاب  (1)
 .1/268الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
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  لبٔىْ ارظبي اإلسزشبسح
مل تٍافع ووٕؿٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي ٧ً#رحألْ ٗ وشـك#ٛ     

عٍؼوح اٌتّت إشـكٛ كحُ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ   ألؼؿ َح ل ن إشـكٛ   ،رتٜ 
ٔآلْ ٔكمي ٌٖغٜ ٧ًرحألْ غٌَٕ ْع الغٍ#حٟي ال#يت تـكّ#ح إو#ـكُٕ     
طمفّي  ٔكٗفٗٛ تٕفٖشّح   عؽ تأت٘ ا٫كتوحؿٚ ألل٤اه ٔطمك وَ الٍيب قىؼ 
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لشحوٛ أً#رحألْ أٔ ل شِ#ّي   ٔل#ؼ ت#أت٘ أل#حلرتاض      

ألٛ   ،ٌٗغ٘ هلي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي    ٔألٗحُ وَ ألشض الٌرح
 أٔ ٍَحك ٛ ٌقٔه آٖٛ لـآٌٗٛ .

ٔالفٌٗن ِٕ الا#ـآُ   ٌٔ#قٔه ا٩ٖ#ح  غٌ#َٕ وُٕ#ٕا ا٫كتو#حؿٚ        
 ٔالـأٙ .

ٔآلْ طـجٍح وع ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  :عَ ع حػٚ ألَ الٌحوت لحه )
ٔٲ   ،حٌفمات طحٟفٛ  ٔكمي ،وّؼ  وشْ ألؼؿاي   ،حلتاٜ الٍحن ،ّقً اا الشؼ

ٗ آ حؿِي وٍّقوُٕ ٖاتمُٕ   ٔاك ت طحٟفٛ عمٜ الشلكـ وٕفٌْٔ ٔهىشٌْٕ 
ٔٲ وٍْ ٔآلْ   ٔأذؼلت طحٟفٛ ألـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  ٔكمي ٥ ٌٖٗك الشؼ

 .غـٚ 
ذتٜ عؽا كحُ المٗن ٔ،حٞ الٍحن ألشِ#ّي عٍ ألش#ض ل#حه ال#ؾَٖ ْش#ٕا       

 ٧ذؼ ،ّٗح ٌٌٗك .الغٍحٟي : مَ ذٍٕٖحِح ْٔشٍحِح ،مٗم 
ٔٲ : للتي أل#أذق ألّ#ح وٍ#ح   م#َ ٌفٍٗ#ح        ٔلحه الؾَٖ طـجٕا ٗ طمك الشؼ

 عٍّح الشؼٔ ِٔقوٍحِي . 
ٔكمي : للتي ألأذق ٔآلْ ٔلحه الؾَٖ أذؼلٕا ألـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ٔكمي ٔطفٍح أُ ٌٖٗك ٔآلْ ألّح وٍح مَ أذؼلٍح ألـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٔٲ وٍْ غـٚ ٔاهت ٖل٠مٌٕك عَ ا٧ٌفحه ل#ن ا٧ٌف#حه ا    }غمٍح ألْ   ،ٍقلت الشؼ
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،الىّح ؿكٕه اا ًمٜ اا   (1){ٔالـكٕه ،حتإا اا ٔأًمرٕا ؽا  ألٍٗكي 
 .(2) (ٔكمي ألٌ إلمىٌٔآلْ عمْٗ 
ٔكمي عؽا أغحؿ ٗ أؿض ٔآلْ ٔكحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  ي لحه ) 

ٔٲ ٌٔفن الـألع   ٔعؽا أل ن ؿاجشحي ٔكن الٍحن ٌفن الثمث   ٔك#حُ ٖك#ـٓ    الشؼ
ٙٶ إلمىٌ عمٜ ُشٗفّي  .(3) (ا٧ٌفحه ٖٔإه : لريػ لٕ

كىح اكتوحؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي أً#رحألْ ٗ ا٧ك#ـٝ و#َ     
إوـكٌ   ٔعؼػِي ك شُٕ  ِٕٔ عؼػ غري لمٗ#ن ألحلٍل# ٛ ؾ#ٗى إل#مىٌ     

  ٕ  ٦مثحٟ#ٛ ٔ ٦ #ٛ عو#ـ       الؾٙ كحُ مٕ  ٦مثحٟٛ   عؽ كحُ فىٕا ع#ؼػِي ِ#
 ٔكا  وٍّي ٖٕو٠ؾ أؿألشٛ عوـ هّٗؼاي عؼا اؾـذٜ .

ٔلٕ أؿاػ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أُ ٖكُٕ عؼػ ا٧ك#ـٝ أكث#ـ   
وَ ك شٌ ،ّن ِؾا ٖكَ   اؾٕاب ٌش#ي   عؽ عٌّ#قً ج#ٗى إو#ـكٌ عم#ٜ      

 ٔجِّٕي .

  لشَش يف طشَمهب اىل ثذس
كأٌّي ٗ ٌقِ#ٛ ٧ٌّ#ي ٖـٖ#ؼُٔ ه#فحٞ     لاؼ طـجت لـٖى ٕشـكٛ ألؼؿ   ٔ

ًؼٔؿِي وَ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ألاتم#ّي أٔ      
 أكـِي ٗ إشـكٛ   ٔكحٌٕا ٍٖرـُٔ ا٫ألن ٗ طـٖاّي وَ وكٛ عٍ ألؼؿ .

ٔؽكـ ا٥وٕٝ: أُ أٔه وَ مـ هلي ذٌ طـجٕا و#َ وك#ٛ أأل#ٕ جّ#ن      )
 . مـ هلي عوـا

 . م ألشلفحُ تلشح ي مـ هلي أوٗٛ ألَ طم 
ٔمـ هلي كّٗن ألَ عىـٔ ألاؼٖؼ عوـا  ٔوحلٕا وَ لؼٖ#ؼ عٍ وٗ#حٓ م#ٕ     

 ال رـ ،عمٕا ،ّٗح ٔألحوٕا ألّح ٖٕوح.
                                                           

 .1كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .4/405الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 .4/405الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
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،ٍرـ هلي هٗ ٛ ألَ ؿألٗشٛ تلشح   ي أً رٕا ألحؾرف#ٛ ،ٍر#ـ هل#ي ٖٕو٠#ؾ     
 . عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ عوـا

مـ هل#ي   ي أً رٕا ألح٥ألٕاٞ ،ٍرـ هلي ٌ ْٗ ٔوٍ ْ األٍح اؿححد عوـا  ٔ 
عو#ـا    ٙال# ظرت  الش حن ألَ ع ؼإفمك عوـا  ٔمـ هلي عمٜ وحٞ ألؼؿ أألٕ

 .(1) ( ي أكمٕا وَ أفٔاػِي.
لا##ؼ طـج##ٕا ٔوشّ##ي وحٟ##ٛ ،##ـن ٔك##تىحٟٛ ػؿا ٔك## شىحٟٛ ألش##ري   ٔو##ع 
ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ـكحُ ٔكتُٕ ػؿعحي ٔك شُٕ ألشرياي   

َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ إوـكٌ   لؾا جحٞ لٕلْ تشحٍ ش،أٙ ذلحب علكـٙ ٖـجس كفٛ 

َْ  .(2) زاهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

  إٌظش يف ثذس لطؼٍ احلذوس

ِّتاؼٖـ ا٩ٖٛ ألمرحظ الٕعؼ وَ عٍؼ اا ش ُٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ ٍِ اهوَّ   زَِٗإذِ َِٙعُدكّٕ

(3) : 
  : تشٌٗ الفحٟفٛ اليت تكُٕ لمىلمىٌ ِٔ٘ جٗى إوـكٌ.ا٧ٍٔ

ٔؿٔٝ أألٕ ُأوحوٛ ألَ كّن ألَ ذٍٗم عَ أألْٗ لحه : لاؼ ؿأٖت ًٖٕ ألؼؿ )
ٔأُ أذؼٌح لٗوري أللٗفْ عٍ إوـك ،ٗاع ؿأكْ عَ جلؼٓ ل ن أُ ٌٖن علٗ#ْ  

 اللٗم.
ٔاألَ عي ٔلحه األَ ع حن : ذؼ إل ؿجن عَ ألإل غفحؿ لحه : أل مت أٌح 

ل٘ ذتٲٜ ًشؼٌح ٗ ج ن لٗوـف ألٍح عمٜ ألؼؿ ٔمَ وو#ـكحُ ٌٍتع#ـ الٕالش#ٛ    
َٯ ٖكُٕ الؼألـٚ ،ٍٍتّك وع وَ ٍٖتّك.  عمٜ و٭

                                                           

 .2/387اللريٚ الٍ ٕٖٛ ٥ألَ كثري  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ل#حه : ، ٍٗى#ح م#َ ٗ اؾ ##ن عؽ ػٌ#ت وٍٲ#ح ك##رحألٛ ،ل#ىشٍح ،ّٗ#ح ٓرى##ٛ        
اـٗن. ،لىشت لح٦ٟ ٖإه : ألؼً ذٗقًٔ لحه ،أوٲح األَ عىٲ٘ ،حٌكوم لٍحا 

 ح أٌح ،كؼ  أِمك  يٲ ُحككت.لم ْ ،ىح  أوٲ
 {ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔك#مي   }ٔلحه عكـوٛ : لحه أألٕ ؿا،ع وٍٕ ؿكٕه اا 

كٍت غ٦وحي لمش حن ألَ ع ؼ إفمك ٔك#حُ ا٫ك#٦ً ل#ؼ ػطمٍ#ح أِ#ن ال ٗ#ت       
ٔأكمىتٯ أً الفِن ٔأكمىتٮ ٔكحُ الش حن ّٖحب لٕوْ ٖٔكـٓ أُ ى#حلفّي  

 ٔكحُ ٖكتي عك٦وْ 
ٔٲ اا لؼ ؽّمم عَ   ـٲ  ٗ لٕوْ ٔكحُ أألٕ هلك عؼ ٔكحُ ؽا وحه كثري وتف

 ألؼؿ ،اؼ ألشث وكحٌْ الشحَ ألَ ِوحً ألَ إغريٚ 
ٔكؾلك ًٍشٕا مل ٖتظّمم ؿجن ع٥ّ ألشث وكحٌْ ؿج٦ ،مىٲح ج#حٞ اـ#رب    

ٕٲٚ  عىٲح أًحب أًرحب ألؼؿ وَ لـٖى ك تْ اا ٔأطقآ ٔٔجؼٌح ٗ أٌفلٍح ل
 .٦ي ُشٗفحي ٔذقوحي ،كحُ ؿج

لحه : ٔكٍت أعىن ا٧لؼاض أمتّح ٗ ذحـٚ فوقً ،ٕاا عٌٲ٘ ؾحلم ،ّٗح 
ـٲٌح وح جحٞ وَ اـرب عؽ أل ن  أمت ا٧لؼاض ٔعٍؼٙ أً الفِن جحللٛ ٔلؼ ك
الفحكق أألٕ هلك هـ ؿجمْٗ ذتٲٜ جمم عمٜ طٍك اؿحـٚ ٔكحُ ظّـٓ عٍ 

ٗحُ ألَ اؿـث أل#َ ع #ؼ   ظّـٙ ، ٍٗىح ِٕ جحلم عؽ لحه الٍحن : ِؾا أألٕ كف
 إفمك لؼ لؼً 

 ،احه أألٕ هلك : ِمي عل٘ ٖحألَ أط٘ أطربٌ٘ كٗم كحُ أوـ الٍحن  
لحه : ٥ ه٘ٞ ٔاا كأُ ا٩ُ لاٍٗح ،ىٍرٍحِي أكتح،#حي ٖاتم#ُٕ ٖٔأك#ـُٔ     

ّٕت الٍحن :   كٗم هح٣ٔا ٔأٖي اا وع تمك وح 
ض )وح تمٗق( ه٠ٗحي لاٍٗح ؿجح٥ي ألِٗحي عمٜ طٗن )وشّمق( ألٌ اللىحٞ ٔا٧ؿ

 ٥ٔ ٖإً هلح ه٘ٞ.
 لحه أألٕ ؿا،ع : ،ـ،شت طـف اؿحـٚ ألٗؼٙ  يٲ لمت : تمك ا٦ٕٟكٛ 
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،ـ،#ع أأل#ٕ هل#ك ٖ#ؼٓ ،ِ#ـب ٔجّ#٘ ُ#ـألٛ ه#ؼٖؼٚ ،ٍحٔؿت#ْ ،##حٓمإل           
 ،ِـب أل٘ ا٧ؿض 

٘ٲ ،ِـألإل ٔكٍت ؿج٦ ُشٗفحي ،احوت أً الفِن اٍ عىٕػ    يٲ ألـك عم
ُ#ـألٛ ،ما#ت ؿأك#ْ ه#حٛ وٍك#ـٚ ٔلحل#ت :       وَ عىؼ ال ٗت ،أطؾتْ ،ِـألتْ 

 تلتِشفْ أُ غحب عٍْ كٗٲؼٓ 
،احً وّٕلٗحي ؽل٦ٗي ،ٕاا وح عحي ع٥ّ ك ع لٗ#حه ذتٲ#ٜ ؿو#حٓ اا ألحلشؼك#ٛ      

 .(1) (،اتمْ.
ٛ : عط حؿ آٖٛ أطـٝ عَ عمٛ ٔك# ك الٌٍ#ـ   ِٔ#ٕ ٌ#قٔه ا٦ٕٟك#ٛ      الثحٌٗ

 عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي  لٌٍـٚ إلمىٌ ألشؼ ػعحٞ ٔتِـا وَ عٍؼ الٍيب ًمٜ اا

ٍِ  ٔأًرحألْ   ،إلْ تشحٍ ش َْ َزبَّلّٕذ ه#حِؼ عم#ٜ عجتّ#حػ     (2) ز...ِإِذ َتِطذَتِػُٚث٘

الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحلؼعحٞ أل٠ّٗٛ إلكٍٛ ٔاـوٕا ا عق ٔجن 
  لاؼ كحُ إلمىُٕ أؽلٛ وَ جّٛ لمٛ الشؼػ ٔالش#ؼٚ   ٔأٌكو#فٕا ٗ وٗ#ؼاُ    

 عحفوٌ عمٜ اكت٠ٌحهلي .ألؼؿ ٧لم وَ كفحؿ لـٖى 
،أظّـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأً#رحألْ ؽل#تّي ا ع#ق ٔج#ن      

 لٍٗاؾِي وَ الؾه لمىظمٕ  . 
ٔلؼ ؽكـ  ٗ اؾقٞ الـاألع عوـ ألشؼ إ#حٟتٌ و#َ تفل#ريٙ ِ#ؾا لما#ـآُ      
ٔال##ؾٙ ً##ؼؿ ٔاؿى##ؼ ا أُ الٍل## ٛ أل##ٌ ا٫ك##تغح ٛ ٔال##ؼعحٞ ِ##٘ الشى##ًٕ   

  ل ٗحُ ل#حٌُٕ  (3)كن اكتغح ٛ ِ٘ ػعحٞ ٔلٗم الشكمٔاـٌَٕ إفمق   ،
ِٕٔ لقًٔ المحٕٞ عٍ اا عٍؼ الوؼاٟؼ ألح٧ؿحض ألحلؼعحٞ ٔالتِـا ٔإلكٍٛ 

 ٔالتٕكن   ِٔؾا التِـا لفش٘ الٕلٕا .

                                                           

 . 6/20الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 . 170َ  214تفلريٌح وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ اؾقٞ   (3)
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ٔعًف٦ض الاـآُ لفش#٘ الٌ#ؼٔؿ لفش#٘ الؼ٥ل#ٛ أٔ ظ#إل الؼ٥ل#ٛ أو#ـ        
ٔك#مي ٔا٧ٟى#ٛ عم#ّٗي    ولترؼث   مل ٖـػ عَ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     

 الل٦ً ٔالٌرحألٛ   ٥ٔ التحألشٌ .
 ٔإظتحؿ أُ الاـآُ لفش٘ الٌؼٔؿ   لفش٘ الث ٕ    لفش٘ الؼ٥لٛ .

:ؽكـ  آٖ#ٛ ال ر#ث لا#حٌُٕ ؼا#ق ٌٌ#ـ إل#مىٌ ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ          الثحلثٛ
 لٗتٌم ِؾا الٌٍـ ألأوٕؿ :

 : ٌٌـ إلمىٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ لفش٘ الٕلٕا .ا٧ٔه 
ا٩ٖٛ اليت تتِ#ىَ ا٫ط #حؿ ع#َ ٌٌ#ـ إل#مىٌ لفشٗ#ٛ الث #ٕ          :الثحٌ٘ 

 ٔالٍقٔه وَ عٍؼ اا عق ٔجن .
: ؼاق ٌٌـ إلمىٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ وشحقٚ وَ ،ِن اا   ٔألشؼ الثحلث 

وِ##٘ أل##م ٔأؿألشىحٟ##ٛ ٔأؿألش##ٌ ك##ٍٛ عم##ٜ وشـك##ٛ أل##ؼؿ ٧ُ الا##ـآُ لفش##٘ 
 أً#ن ل#ْ   طحً#ٛ ٔأُ    الؼ٥لٛ   لؾا ،حُ ًٔم ػ٥لٛ الاـآُ ألأٌّح ظٍٗ#ٛ ٥ 

 ععححف الاـآُ ٖتإً ألحلث ٕ  ٔالٗاٌ ٔالربِحُ الاحطع .
: ؽكـ وُٕع ٌٌـ اا عق ٔجن لمىل#مىٌ ألح٥ك#ي ٔعم#ٜ م#ٕ     الـاألشٛ 

 . (1) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍزالتشٌٗ لإلْ تشحٍ ش

ٔمل ٖـػ لفغ ) ألؼؿ ( ٗ الاـآُ ع٥ ٗ آٖٛ ال رث   ٔمل ٖـػ لفغ )ُأذؼ( 
 أٔ وشـكٛ أذؼ ٗ الاـآُ وع كثـٚ ا٩ٖح  اليت تترؼث عَ وشـكٛ أذؼ . 

  ِٓ ِؼبٍٔ اٌزمىي ثؼذ ثذس
لاؼ ًحؿ  ذحه إلمىٌ ألشؼ وشـكٛ ألؼؿ أ،ِن ٔأذلَ ٖ#ح ِ#ٕ ل م#ّح    

َْ  َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ ألؼلٗن لٕلْ تشحٍ ش    (2) زاهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلّٕذٍِ َتِػذلُّٕسٗ

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ٔمل ٖأ  ٌٌـ اا لمٍيب ٔأًرحألْ ع٥ ِٔي ٗ ذحه تإٝ   لٗكُٕ وَ تاؼٖـ 

 زٔجٕٓ :فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕلٕلْ تشحٍ ش

 : ،حتإا اا كىح كٍتي تتإٌْ . ا٧ٔه
 التإٝ .: ،حجتّؼٔا ألل ن الثحٌ٘ 

: ،حتإا اا ٧ٌْ ك رحٌْ وك لكي التإٝ   ألمرحظ أُ ا٫ٌلحُ الثحلث 
عٍؼوح ٖكُٕ ٗ وٍشٛ ٔغٍٜ ل#ؼ ٍٖو#غن ألحٕ#حه ٔاؾ#حٓ   ٔاؾم #حب اؾؼٖ#ؼ         
،ٍٗلٜ ؽكـ اا   ،ححٞ  ا٩ٖٛ لمتٍ ْٗ   ٔألٗحُ ٔجٕب تشحِ#ؼ ك#ٍَ التا#ٕٝ    

َّ خََِٚس اهصَّاِد اهتَّق٠َََّٖ٘ٗتَصَُّٗدٔاـوٗٛ وَ اا عق ٔجن   لحه تشحٍ ش  .       (1) زٗا فِّٔإ

 : ،حتإا اا ألح٫ؿتاحٞ ٗ كمي إشحؿف ا٫هلٗٛ . ٔولحلك اهلؼٝ .  الـاألع

 لبٔىْ ٔظش اهلل 
 وَ وٌحػٖق ٌٌـ اا لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔجٕٓ :

: وٌحذ ٛ الٕذ٘ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي   ٔو#َ    ا٧ٔه

  (2) زاقَّٖسأّٖ ِباِضٍِ َزبّْذمّٔ اهَّذِرٜ َخؤّذقَ   ا٫عححف ٗ ٌ ٕتْ أُ أٔه آٖٛ ٌقلت عمْٗ ِ٘ ش

ٔعىـٓ أؿألشُٕ كٍٛ   لٗكُٕ الٕذ٘ جقٞ وَ ِؾٓ الاـاٞٚ الـألحٌٗٛ   ٫ٔؿاػٚ 
ٔالفش#ن اـف#أ   لا#حٌُٕ     عٌىٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الا#ٕه 

ذحجٛ الٍيب ٔأجٗحه إلمىٌ لشٌىتْ ٧ٌْ ٖ ٌ هلي وٍحِخ ٔك#ٍَ الو#ـٖشٛ   
 اللىرحٞ عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .

ٔلٗم وَ ؿ،ٗق ٖإػ عٍ الل٦وٛ ٔالٍححٚ وثن الٕذ٘   لؾا أك#ـً اا   

ِّ ًَذذا َٗصَّذٟ ِبذِٕ ُُ     ع#ق ج#ن ألح٧ٌ ٗ##حٞ   ل#حه تش#حٍ ش     ِّ اهذدّْٙ ّ٘حذذا َغذذَسَع هّٔلّٕذٍِ ًِذ

ًََُٗ٘ضذٟ َِٗعَٚطذٟ     ًََٗا َٗصََِِّٚا بِِٕ ِإِبذَسآٍَِٚ  َِِٚا ِإهِّٔٚمّٔ  َِِٚا ِإهِّٔٚمّٔ َٗاهَِّرٜ أَِّٔٗح َٗاهَِّرٜ أَِّٔٗح

                                                           

 .197كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .1كٕؿٚ الشمق  (2)
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َِْتِبٛ  ِِٕٚ اهوَُّٕ َٙ ٟ اهٌُِّٖػِسِكنَي ًَا َتِدُعٍُِ٘ٓ ِإهّٔ ِٕ كُّٔبَس َعؤّ َّ َٗالّٔ َتَتفّٔسَّقّٕ٘ا ِفٚ ٌُٚ٘ا اهدّْٙ ِْ أِّٔق أّٔ

َٙ ِّ ًَ ِِٕٚ ِّ ُُِِٙٚبِإهّٔ ًَ ِِٕٚ  . (1) زَػا١ُ ََِِٗٔٙدٜ ِإهّٔ

: و حػؿٚ عؼػ وَ أِن ال ٗت ٔالٌ#رحألٛ أل#ؼطٕه ا٫ك#٦ً ذحٕ#ح     الثحٌ٘ 
عَ أٌم ألَ وحلك لحه أٌقل#ت  أعمَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٌ ٕتْ )

ٔك#مي ٖ#ًٕ ا٥ #ٌٍ ٔألش#ث ٖ#ًٕ      ٔآل#ْ  الٍ ٕٚ عمٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمٗ#ْ  
طؼهٛ ًٖٕ ا٥ ٌٍ ٔأكمي عم٘ ًٖٕ الث٦ حٞ لٗم ألٍّٗىح ع٥ ا٥ ٌٍ ٔأكمىت 

 . (2) (لٗمٛ
: ذؼب أأل٘ طحلك عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔوٍش#ْ  الثحلث 

ٔالؾب عٍْ   ٔلٗحوْ ػٌْٔ ألٕجْ عتحٚ لـٖى   ٔاوتٍحعْ ع#َ تل#مٗىْ هل#ي      
ٌحؿ ٗ ٔعظّحؿِي التّؼٖؼ ٔالٕعٗؼ هلىح وشحي   ،ِـألٕا عمٜ ألإل ِحهي اؿ

هشك أأل٘ طحلك   ٔطـد ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي و#َ اؿٌ#حؿ        
ْٮ أةألٮ#ٕ    ٔعىـ الٍيب تلع ٔأؿألشُٕ كٍٛ   ٔألشؼ ِؾا اــٔد ) ـٍ و٭#ح ٭ ع٭ىٲ# ّٮ ألٳأةهٯ

َٮ ع٭ ٲ#حٍن ،ةٍ٭#حه٭          ْٳ ألٯ# ٔٮلٳ#ؼ٭ ع٭ ٯ#ؼٮ الّم# ٔ٭،ٳ#٘ الوٲ#شٯكٳ  ٛي  ٍ٭ ُ٭ ك٭ ٔ٭ ٭ى٭حٌٮٕ ْٮ ك٭ ٯعٱ  ٔ٭لة طةحلٳك ٴ
ٍٯ  . ْٮ أةٰؽٝ ه٭ؼٳٰٖؼااْلُكّفحؿٮ وٳ

ـ٭د٭ علة#ٜ             ْٮ ،ةظ٭# ُٛ أل٭شٯ#ؼ٭ ؽ٭لٳ#كة ألٳٗ٭لٳ#رٍي ،ةحهٯ#ت٭ؼٲ أةؽ٭ٝ اْلُكّف#حِؿ لة#  ٮيٲ و٭حت٭#تٯ ط٭ؼٳهة#
ٓٮ   ٖٲحٰوح ،ةمةيٯ ٖٮحٳٗ ٮ#ٕ ْٳ أة ً٭ ألٳ ٔ٭أةلةح ٜٮ  ْٳ ت٭ش٭حلة ٛة ٖ٭ؼٯعٮٕ علةٜ الّم َٮ ذ٭حِؿ ٭ ٖٯؼٮ ألٯ ٔ٭ف٭ ٕ٭  ِٮ الّفحٟٳمٳ 

ٔ٭لةحوٮ ٓٮ  ـ٭جٮٕ ٔ٭أةطٯ ٓٮ  ٔٯ ْٳٔ٭آؽ٭ ٗٯ ٕٯا كةشٯ ٭ ٚٳ ذ٭تٲٜ أةػٯو٭ ٓٮ ألٳحْلرٳح٭حؿ٭ ـ٭ج٭ىٮٕ َِ ،ة ٗٯ ْٮ كٳى٭حطة  .ٕا لة
ْٳ   ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ّٮيٯ ؿ٭كٮٕهٮ الّم ٍٯ ـ٭ف٭ ع٭ ٌ٭ ٛة   ٔآلْ ،ةحٌٯ ٔ٭ك٭ّمي٭ ؿ٭اجٳٰشح علة#ٜ و٭ّك#

ْٳ ـِٖاٳ ٔ٭،ٳ٘ طة ْٮ  ً٭ؼٲلة ٔ٭ ْٳ  َ٭ ألٳ ـ٭اٌٳ٘ ٲ ،ةآو٭ ٌٯ ٘٭ ع٭ؼٲاٰكح الٍٲ ْٳ لةاٳ ـِٖاٳ ٛة   ٔ٭،ٳ٘ طة ِٰح ألٳٍ٭ظٯمة# ٖٯ أة
ٔ٭أةكٯمةىٮٕا ُ٭  ـٯآ ٌ٭ ،ةحكٯت٭ى٭شٮٕا اْلُا ٌٳٗ ٳ ِٯِن ٌ٭ َٯ أة ٌٛ وٳ َٲ ك٭ ٯش٭ َٯ اْلحٳ ـٱ وٳ ْٳ ٌ٭فة ٗٯ ـِف٭ علة  .ًٮ

                                                           

 .13كٕؿٚ الوٕؿٝ  (1)
 .42/28تأؿٖع ػووق  (2)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  325

ُٯ   ِ٭ح ع ِٮى٭ح ج٭ ٭مةح ٔ٭ ٛة  ٓٮ و٭ّك ـٮ ٖ٭ْأوٮ ْٳ و٭مةكة اْلحٳ ٭حِه  ٗٯ ْٮ علة ْٳ تٳْمكة أةؿٯك٭ن٭ الّم ـِٖاٳ ٔ٭،ٳ٘ طة
ٓٮ لة#ح        أةؿ٭اػ٭ ،ةاةحه٭ : لةح أل٭ ٖ٭شٯ ٮ#ؼٮ َٯ  ِّي و٭# ًٯ#٦ةألٳ َٯ أة ـِدٮ وٳ# ْ٭ ٖٮظٯ# ِّيٯ لةش٭نٲ الّم# نٯ أةكٯت٭ْأٌٳ٘ ألٳ

ٗٯ٠ٰح ْٳ ه٭ ـُِك ألٳ  .(1) (ٖٮوٯ
لاؼ عٌافع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ طـٖق الشٕػٚ عٍ الفحٟم 

الملّي ٔعٍؼ ا٫لحوٛ ،ّٗح ٔالشٕػٚ وٍّح عٍ الؼعحٞ   عؽ ػعح ألحلؼعحٞ إوّٕؿ )
ٕٲت٘  ٔلّمٛ ذٗميت  ِٕٔاٌ٘ عمٜ الٍٲحن   عٌٲ٘ أهكٕ علٗك ُشم ل

 أؿذي الـآٌ أٌت ؿبٲ إلتِشفٌ  ٔأٌت ؿألٲ٘  عٍ وَ تكمإل  
ٔ٭ وّمكتْ أوـٙ.   عٍ ألشٗؼ ٖتحّىإل أٔ عٍ عؼ
٘ٵ غِ#ك  ،#٦ ُأأل#حل٘  ٔلك#َ عح،ٗت#ك ِ#٘ أٔك#ع           عُ مل ٖكَ ألك عم

    ٔ ٘ٵ ك#ظفك  ل#ك     ٔأعٕؽ ألٍٕؿ ٔجّك و#َ أُ ٍٖ#قه أل#٘ غِ# ك   و#نٲ عم#
 الشت ٜ ذتٲٜ تـُٜ  ٥ ذٕه 

ٕٲٚ ع٥ّ ألك   .(2)( ٥ٔ ل
 . (3)ٔذٍٗىح ػطن وكٛ ػطمّح ظٕاؿ إفشي ألَ عؼٙ

ٰٞ   عؽ ػطن ا٫ك٦ً  الـاألع : تٕاٍ ػطٕه الٍحن ٗ ا٫ك٦ً ؿجح٥ي ٌٔلح
ال ٕٗ  ٔاوت٨  لمٕب ؿ٣كحٞ الكف#ـ أل#حلغٗغ ٧ُ أألٍ#حِٞي ٔألٍ#حتّي ػطم#ٕا      

 ا٫ك٦ً   ٔعُ كحُ أكثـِي ىفُٕ ع حػتحِي   ِٕٔ وَ ا٫كتِشحف .
: وشحقٚ ا٫كـاٞ ألحلٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ظلؼٓ اـحوم 

ذْ وَ وكٛ عٍ إلحؼ ا٧لٌٜ  ي الشـٔد ألْ عٍ الل#ىحٞ و#ع ه#ٕاِؼ    ٔؿٔ
 ذلٗٛ ػمت ٕوـك٘ لـٖى .

ٔأطـد الفرباٌ٘ ٔاألَ وـػْٖٔ   عَ أً ِح١ٌ لحلت : ألح  ؿك#ٕه اا  )
ٔكمي لٗمٛ أكـٙ ألْ ٗ ألٗيت   ،فاؼتْ وَ المٗن   ،حوتٍع ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 

                                                           

 .1/94فاػ إشحػ  (1)
 . 12/167الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (2)
 إفشي ألَ عؼٙ وَ ألإل ع ؼ وٍحف   تٕ،ٜ كح،ـاي ٗ اللٍٛ الثحٌٗٛ لمّحـٚ . (3)
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ٖى   ،ا#حه ؿك#ٕه اا ً#مٜ    عإل الًٍٕ كح،ٛ أُ ٖكُٕ عـض لْ ألشض لـ
ٔكمي :  عُ جربٖن عمْٗ الل٦ً أتحٌ٘ ،أطؾ ألٗ#ؼٙ ،#أطـجإل   ٔآلْ اا عمْٗ 

 .،إؽا عمٜ ال حب ػاألٛ ػُٔ ال غن ٔ،ٕ  اؿىحؿ 
 .،رىمإل عمّٗح  ي اٌفمق ذتٜ أتٜ أل٘ عٍ ألٗت إاؼن  
 .،أؿاٌ٘ عألـاِٗي ٖو ْ طماْ طما٘   ٖٔو ْ طما٘ طماْ  
  ٌ٘ وٕكٜ آػً طٕا٥ي   ك   الوشـ أه ّْ ألـجحه افػ هٍٕأٚ أأؿ 
ٔأؿاٌ٘ عٗلٜ األَ وـٖي ؿألشٛ أألٗض ِٖـب عٍ اؿىـٚ ه ّتْ ألشـٔٚ ألَ  

 .ولشٕػ الثاف٘ 
 .ٔأؿاٌ٘ الؼجحه ٖلٕض الشٌ الٗىٍٜ ه ّتْ ألافَ ألَ ع ؼ الشقٝ  
  ،أطؾ  ألثٕألْ   لحه : ٔأٌح أؿٖؼ أُ أطـد عٍ لـٖى ،أطربِي وح ؿأٖت 

،امت عٌ٘ أؽكـك اا   عٌك تأت٘ لٕوحي ٖكؾألٌٕك ٍٖٔكـُٔ واحلتك   ،أطحف 
 .أُ ٖلفٕا ألك 

لحلت : ،ِـب  ٕألْ وَ ٖؼٙ    ي طـد علّٗي ،أت#حِي ِٔ#ي جم#ٕن       
 .،أطربِي 

،احً وفشي أل#َ ع#ؼٙ ،ا#حه : ٖ#ح قى#ؼ   ل#ٕ كٍ#ت ه#حألحي كى#ح كٍ#ت و#ح             
 تكمىت َح تكمىت ألْ ٔأٌت ألٌ ظّـاٌٍٗح .

ؿجن وَ الإً : ٖ#ح قى#ؼ   ِ#ن و#ـؿ  ألإأل#ن لٍ#ح ٗ وك#حُ ك#ؾا         ،احه  
 ٔكؾا؟ 

لحه : ٌشي   ٔاا ٔجؼتّي لؼ أُمٕا ألشرياي هلي ،ّي ٗ طم ْ ل#حه : ِ#ن   
ل##حه : ٌش##ي ٔج##ؼتّي ٗ وك##حُ ك##ؾا ٔك##ؾا   ل##ؼ   (1)و##ـؿ  ألإأل##ن ل## إل ،##٦ُ

اٌكلـ  هلي ٌحلٛ ٓـاٞ   ،ٕجؼتّي ٔعٍؼِي لٌشٛ وَ وحٞ ،وـألت وح ،ّٗح 
 لحلٕا : ،أطربٌح عَ عؼتّح ٔوح ،ّٗح وَ الـعحٞ . 

                                                           

 ٖؼه اؿؼٖث عمٜ كثـٚ لٕا،ن لـٖى عؽ ٖلرئُ لٕا،ن وتشؼػٚ ٗ آُ ٔاذؼ  . (1)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  327

لحه : لؼ كٍت عَ عؼتّح ووغ٥ٕي ،احً ٔأتٜ ألح٫ألن ،شؼِح ٔعمي وح ،ّٗح 
كألتىٌٕ٘ عَ عألن ألإل ،#٦ُ   ،ّ#٘   وَ الـعحٞ .  ي أتٜ لـٖوحي ،احه هلي :  

كؾا ٔكؾا   ٔ،ّٗح وَ الـعحٞ ،٦ُ ٔ،٦ُ   ٔكألتىٌٕ٘ ع#َ عأل#ن أل#إل ،#٦ُ     
،ّ##٘ ك##ؾا ٔك##ؾا ٔ،ّٗ##ح و##َ الـع##حٞ األ##َ أأل##٘ لرح،##ٛ ٔ،##٦ُ ٔ،##٦ُ ِٔ##٘      
وٌ## رتكي الغ##ؼاٚ الثٍٗ##ٛ  ،اش##ؼٔا عٍ الثٍٗ##ٛ ٍٖع##ـُٔ أً##ؼلّي و##ح ل##حه       

 شري؟ ،حكتا مٕا ا٫ألن ،لألٕا   ِن ُن لكي أل
 لحلٕا : ٌشي .

 ،لألٕا ا٩طـ   ِن اٌكلـ لكي ٌحلٛ ٓـاٞ؟ 
 لحلٕا : ٌشي . 
 لحه : ،ّن كحُ عٍؼكي لٌشٛ وَ وحٞ؟  

ل##حه أأل##ٕ ألك##ـ: ٔاا أٌ##ح ُٔ##شتّح ،ى##ح ه##ـألّح أذ##ؼ وٍ##ح ٥ٔ أِـٖا##ت ٗ 
 .(1) (ا٧ؿض

ٔلؼ ذٌن ا٫كـاٞ ظلؼ ٔؿٔض الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عم#ٜ  
 ألٌر ٛ جربٟٗن ذتٜ ًٔن اٍ اللىحٞ اللحألشٛ .الربا  

ِّ     ،ح٫كـاٞ اٍ إلحؼ ا٧لٌٜ ش َْ اهَِّرٜ أِّٔضذَس٠ ِبَعِبذدِِٖ هّٔذِٚالّٗ ًِذ ُضِبَحا

     ٌِ ِّ آَٙاتَِِذا إَُِّذٕ ُٓذَ٘ اهطَّذ ِِْد اهّٖأّٔقَّٖصٟ اهَِّرٜ َباَزكَِّٖا حَِ٘هُّٕٔ هُِِِسَُٕٙ ًِذ ِِْد اهَّٖحَساَِ ِإهّٟٔ اهٌَِّٖط ُٚع اهٌَِّٖط

  أوح إشـاد ،ّٕ الـذمٛ وَ إلحؼ ا٧لٌٜ عٍ الل#ىٕا  ت حع#حي   (2)زرُياهَّٖبِص

ُٖ َُِصهّّٔٗٞ إِّٔخَس٠ ذتٜ اللىحٞ اللحألشٛ ٗ ؽا  ا٩ٖٛ   لحه تشحٍ ش عِِِدَ ِضِدزَِٝ  *َٗهّٔقّٔدِ َزآ

ٌُِِتََٟٔ  . (3)زاهّٖ

                                                           

 .203/ 6الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
 .1كٕؿٚ ا٥كـاٞ  (2)
 .14-13كٕؿٚ الٍحي  (3)
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: تٕال٘ ٌقٔه آٖح  الاـآُ عمٜ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  اللحػن
ٔكمي ٔعجّحؿٓ ألت٦ٔتّح وع وح ،ّٗح و#َ الٕعٗ#ؼ لكف#حؿ ل#ـٖى   ل#حه تش#حٍ       

ٌَُٓذذصٍَٝ هٌَّٕذذصٍَٝ   ش َّ ًَاهّٔذذُٕ أِّٔخؤّذذدَُٖ   *اهَّذذِرٜ جٌََذذَع ًَذذاالّٗ ََٗعذذدَّدَُٖ   *َِٗٙذذْى ِهلّٕذذىّْ  كّٔذذالَّ  *َِٙحَطذذُب أّٔ

َّ ِف ِٞ هَُِِّٔٚبَر ٌَّٕٞ  *ٛ اهُّٖحٌَّّٓٔ ِٕ اهٌُّٖ٘قّٔدَّٕٝ  *ًََٗا أِّٔدَزانّٔ ًَا اهُّٖحّّٓٔ اهَِّتٛ َتَِّّٓوُع َعؤّٟ  *َُاُز اهوَّ

ٍِِِٚٔ ًَُ٘صدَّ٘ٝ  *األّٔف٣ِّٖدَِٝ  ًٌَُدَّدٍَٝ *إََُِّٔا َعؤّ  .(1) زِفٛ عٌٍََد 

ٔوَ ا٫عححف ٗ اللٕؿ إكٗٛ اتٌح،ّح ألحلاٌـ ٗ كن وَ ا٩ٖٛ ٔاللٕؿٚ 
إكٗ##ٛ ٗ الٕج##ٕػ ال##ؾِإل لمى##٤وٌٍ ٔالكف##حؿ لّ##ـاي ٔعٌف حل##حي     لت ا##ٜ ا٩ٖ##ٛ

ٔعطتٗحؿاي   طحًٛ وع عتٌحف ل#ـٖى ٔعحو#ٛ الش#ـب آٌ#ؾاك ألل#ـعٛ اؿف#غ       
 لٗتحمٜ ا٫عححف الاـآٌ٘ ألتٗلري ذفعْ لمٍحن عحوٛ .

ٖٔتؾكـ الٍحن عحوٛ كمىح  ٔآٖ#ح  الا#ـآُ ٔو#ح ،ّٗ#ح و#َ الٕع#ؼ ٧ِ#ن        
 ٔألْ ػطن كثري وَ الٍحن ا٫ك٦ً . ا٫ّحُ   ٔالٕعٗؼ لمكح،ـَٖ   

٥ٔ ىتٍ ِؾا الٕعؼ ٔالٕعٗؼ ألشحمل ا٩طـٚ   عِح ٖوىن اؿٗحٚ الؼٌٗح   
لتكُٕ اهلحـٚ عٍ إؼٍٖٛ وَ ِؾا الٕعؼ   ٔوح أعا ّح وَ أك# حب الٌٍ#ـ     

َّ كّٔفُّٔسٗا هُِِٚثِبُت٘نّٔ أِّٔٗ َٙقُّٖتوّٕ٘نّٔ أِّٔٗ لحه تشحٍ ش ُٕ َِٗإذِ ٌَِٙلّٕسُ ِبمّٔ اهَِّرٙ َْ ٌََِٗٙلُّٕس اهوَّ ِِْسُج٘نّٔ ٌََِٗٙلُّٕسٗ ُٙ

َّ  .(2) زَٗاهوَُّٕ خَُِٚس اهٌَّٖاِكِسٙ

ٔوَ ِؾٓ ا٩ٖح  ٔاللٕؿ كٕؿٚ إلؼ ٗ ؽً أأل٘ هلك ٔفٔجت#ْ و#ع أٌ#ْ    
عي الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي   ٔوٍّ#ح ك#ٕؿٚ الشٌ#ـ   ِٔ#٘        

  ِٔ٘ مثحٌٗٛ ٔكتُٕ ذـ،حة   ٔأؿألع عوـٚ كمىٛ   ٔ ٦ث آٖح   (3)وكٗٛ

                                                           

 .9-1كٕؿٚ اهلىقٚ  (1)
 .30كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
 .14/206الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (3)
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٘ٲ ألَ كشك لحه : لحه ؿكٕه الّمْ ًمٜ اا عمْٗ ) عَ أأل٘ ُأوحوٛ  عَ ُأأل
ـِ}وَ لـأ كٕؿٚ  ٔكمئآلْ  ٌٯ طتي الّمْ لْ ألحلٌرب  ٔكحُ وع أًرحب  {ٔ٭اْلش٭

 . (1) (اؿق ًٖٕ الاٗحوٛ
الٍححٚ ألحلؾَٖ آوٍٕا ٔعىمٕا الٌحؿح  ٔت ٌ اللٕؿٚ لحٌٌٕحي ِٕٔ عمٌحؿ 

َْ هِّٔفٛ ُخِطذٍس   *َٗاهَّٖعِصِس لإلْ تشحٍ ش َّ اإلَُطا ًَُِذ٘ا َٗعٌَِوّٕذ٘ا     *ِإ َّ آ ِإالَّ اهَّذِرٙ

ِِ َٗتََ٘اصَِ٘ا ِباهَّٖحقّْ َٗتََ٘اصَِ٘ا ِباهصَِّبِس لرتغٗك لـٖى ٔعحوٛ الٍحن ألحٕلحؿعٛ  (2) زاهصَّاِهَحا

 ٗ ػطٕه ا٫ك٦ً .

ِّ َخفَِّت ش (3)ٔوٍّح كٕؿٚ الاحؿعٛ ِٔ٘ وكٗٛ كىح عَ األَ ع حن   َٗأًَّّٔا ًَ

 ُُِٕ َِٕٚ  *فّٔإًُُّّٕٔ َٓاَِّٗ٘ٙٞ *ًََ٘اِشٙ َّ٘ٚٞ *ًََٗا أِّٔدَزانّٔ ًَا ِٓ  .   (4) زَُاْز َحاًِ

: اهلحـٚ عٍ إؼٍٖٛ   ،ؾا  اهلحـٚ ٌٌـ وَ عٍؼ اا عق ٔجن  اللحألع
ٕح ،ّٗح وَ لحٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الاتن لٗم#ٛ إ ٗ#ت   
ألشؼ أُ كحُ لحب لٕكٌ أٔ أػٌٜ وٍْ   عؽ كحُ عو#ـٚ و#َ ه# حب إو#ـكٌ     

ٗ#ْ  ٔعؼػ وَ ؿ٣كحّٟي ٍٖتعـُٔ ٗ ال حب أٔاُ ه#آألٗك الفح#ـ لّٗحى#ٕا عم   

َْ  ٖٔافشٕٓ أللٕٗ،ّي   ألٍٗىح ِٕ ًٔن عٍ غحؿ  ٕؿ   لحه تشحٍ ش ٌََِٗٙلّٕذُسٗ

َّ  .(5) زٌََِٗٙلُّٕس اهوَُّٕ َٗاهوَُّٕ خَُِٚس اهٌَّٖاِكِسٙ

: الٌٍـ ٗ طـٖق اهلحـٚ وع عؿاػٚ إوـكٌ طمك ال#ٍيب ً#مٜ   الثحوَ  
 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ٔجشمّي واؼاؿ وحٟٛ ألشري َٕ ٖأت٘ ألْ .

                                                           

 .14/206الكوم ٔال ٗحُ لمثشميب  (1)
 .3-1كٕؿٚ الشٌـ  (2)
 .1/322أٌعـ الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
 .11-8كٕؿٚ الاحؿعٛ  (4)
 .30كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (5)
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ٕج١ ؿجحه لـٖى َغحػؿٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وكٛ وع لاؼ ،

ِّ َخوّٖفٍِِِٔ َضدِّا أٌْ طـد وَ ألٍّٗي ِٕٔ ٖتمٕ ش ًَِٗ ِّ أِِّٔٙدٍِِٔٙ َضدِّا  ِّ بَِٚ ََٗجَعوَِّٖا ًِ

َْ َِِٚآٍُِ فٍُِّٔٔ الّٔ ُِٙبِصُسٗ  .(1) زفّٔأّٔغَّٖػ

     ٗ  لاؼ أػؿكت لـٖى ا٫ك#٦ً لٕج#ٕػ ا٧ٌٌ#حؿ و#َ ا٧ٔن ٔاـ#قؿد 
ٔلحه قى#ؼ أل#َ   اٌتعحؿٓ ٗ إؼٍٖٛ   ِٔحـٚ طحٟفٛ وَ الٌرحألٛ عٍ اؿ وٛ )

عم#ٜ ألحأل#ْ ٔل#حلٕا: عُ قى#ؼا ٖ#قعي أٌك#ي عُ        كشك الاـظ٘: اجتىع ل#ـٖى 
ألشؼ وٕتكي ،حشن لكي جٍحُ  ألحٖشتىٕٓ كٍتي ومٕك الشـب ٔالشحي   ي ألشثتي

ٕتكي و#  كحٍحُ ا٥ؿض ٔعُ مل تفشمٕا كحُ لك#ي و#َ ال#ؾألس  #ي ألشث#تي ألش#ؼ      
،حشمت لكي ٌحؿ ؼـلُٕ ألّح  ،ظـد ؿكٕه اا ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ،أط#ؾ    

 .ذفٍٛ وَ تـاب 
 ي لحه: ٌشي أٌح ألٕه ؽلك  ،ٍثـ الرتاب عمٜ ؿ٣ٔكّي ِٕٔ ٖاـأ " ٖ#م  

" ٔجشمٍح وَ ألٌ أٖؼّٖي كؼا ٔوَ طمفّ#ي ك#ؼا ،أغو#ٍٗحِي     لٕلْ: عٍ  (2)"
وٍّي ؿجن ُٔع عمٜ ؿأك#ْ ال#رتاب ع٥ لت#ن     ،مي ٖ ق (3)،ّي ٥ ٖ ٌـُٔ  "

 ًٖٕ ألؼؿ  
ٖكَ وشّي ،احه: وح تٍتع#ـُٔ    ي اٌٌـف عٍ ذٗث أؿاػ ،أتحِي آ  مل

 ٍِّح ؟
وح تـك وٍكي ؿج#٦   لحلٕا: قىؼا  لحه: لؼ ٔاا طـد قىؼ عمٗكي  ي 

 ع٥ ٔلؼ ُٔع عمٜ ؿأكْ الرتاب ٔاٌفمق ؿحجتْ ،ُٕع كن ؿجن وٍّي ٖؼٓ
عمْٗ الرتاب   ي جشمٕا ٖفمشُٕ ،#رئُ عمٗ#ح عم#ٜ الف#ـاي     عمٜ ؿأكْ ،إؽا 

 .ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ وتورح ألربػ

                                                           

 .9كٕؿٚ ٖم  (1)
 .1كٕؿٚ ٖم  (2)
 .9كٕؿٚ ٖم  (3)
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ك##ؾلك ذت##ٜ  ،ٗإل##ُٕ: عُ ِ##ؾا حملى##ؼ ٌ##حٟي عمٗ##ْ أل##ـػٓ. ،م##ي ٖربذ##ٕا    
 .أً رٕا

 ،احً عم٘ وَ الفـاي ،احلٕا: ٔاا لاؼ ًؼلٍح الؾٙ كحُ ذؼ ٍح ألْ.
ٕا ٍٖتعـُٔ ؿك#ٕه اا ً#مٜ   ٔؿٔٝ الٕالؼٙ عَ أهٗحطْ أُ الؾَٖ كحٌ

المٗمٛ وَ إوـكٌ أألٕ جّن  ٔاؿكي ألَ أأل#٘ الش#حَ     اا عمْٗ ٔآلْ تمك
اؿحؿث  ٔاوٗٛ ألَ طمم  ٔاألَ الغٗفمٛ   ٔعا ٛ ألَ أأل٘ وشٗ   ٔالٍِـ األَ

ألَ طمم  ٌٔ ْٗ ٔوٍ ْ  ٔفوشٛ ألَ ا٥كٕػ  ٔطشىٛ ألَ عؼٙ ٔأألٕ هلك  ٔأأل٘
 عمْٗ الل٦ً وَ الفـاي األٍح اؿححد  ،مىح أً رٕا لحً عم٘

 ،لألٕٓ عَ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ،احه: ٥ عمي ل٘ ألْ.
 .(1) (ٔذ لٕٓ كحعٛ  ي تـكٕٓ ٔؿٔٙ أٌّي ُـألٕا عمٗح 

ٔظحِـ اؿؼٖث أُ الؾَٖ كحٌٕا ٖـًؼُٔ ألٌ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 
 ٔكمي ٖٔـٖؼُٔ لتمْ ك حؿ ؿ٣كحٞ لـٖى ٔلٗم عوـٚ وَ ه حألّي ،ا  . 

 شأل ؼؿ ز اٌذالٌخ اٌمطؼُخ يف آَخ

َْ ٖؼه لٕلْ تشحٍ ش  (2) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػذلُّٕسٗ

 عمٜ ٌقٔه ا٦ٕٟكٛ ًٖٕ ألؼؿ ألحلؼ٥لٛ الافشٗٛ .

١ٍِٛلاؼ جشن اا عق ٔجن الاـآُ ش  .(3) زِتبَِٚاُّا ِهلّٕىّْ َغ

 ،ّن ولألٛ لفشٗٛ ػ٥لٛ الاـآُ أٔ ظٍٗتّح   لؼ ألٍٗت ٗ الاـآُ أً ٥. 
اؾٕاب ِٕ ا٧ٔه  ف)كن(الٕاؿػ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ كٕؿ إٕج ٛ الكمٗٛ   

ٔالو٘ٞ   وٌؼؿ هحٞ   ِٕٔ عكي ٕح ِٕ  حألت ٔوتراق   كٕاٞ كحُ ذل#ٗحي  
 أٔ وشٍٕٖحي  كىح ٖوىن وح وِـ ٗ الٕجٕػ الؾِإل.

                                                           

 .19/38ال رحؿ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .89كٕؿٚ الٍرن  (3)
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 ن عحمل التٌؼٖق ،إٌْ ٖوىن إشمًٕ التٌٕؿٙ.،كن وح ٖوى 
ِٔؾا الوىٕه وَ أكـاؿ ألاحٞ الاـآُ غِ#حي طـٖ#حي وٍحك# حي ٔو٦ٟى#حي لك#ن      

 فوحُ ٔعٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .
ٔعمٜ ،ـض ٔجٕػ ػ٥لٛ الاـآُ الافشٗٛ ٗ الاـآُ ِٕٔ إظتحؿ ،٦ألؼ وَ 

َْ َحذِدّٙثا ُٙفَّٖتذسَ   ٔجٕػ آٖح  تؼه عمْٗ وَ لٕلْ تشحٍش ِّ َتِصذِدَٙق   ًَا كّٔذا ٠ َٗهِّٔلذ

َْ ًُِِ٘ ٍَِ٘ ُِٙؤ ٌَّٗٞ ِهقّٔ ١ٍِٛ َُّٗٓد٠ ََٗزِح َّ ََٙدِِٕٙ ََٗتفِّٖصَٚى كّٕىّْ َغ   كىح ّكَ (1)زاهَِّرٜ بَِٚ

َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا أطؾ هٕاِؼ وَ آٖح  الاـآُ كىح ٗ لٕلْ تشحٍش

َْ اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ    ٔ،ْٗ ولحٟن:(2)زَتِػلُّٕسٗ

  ِٔؾا ا٫ط حؿ ٔاؿ#ؼٔث  : عط حؿ الاـآُ عَ ٔلٕا وشـكٛ ألؼؿ  ا٧ٍٔ
لفش٘ الؼ٥لٛ   ل٤ٗك#ؼ ً#ؼ  عط #حؿ الا#ـآُ ع#َ لٌ#ٍ ا٧ٌ ٗ#حٞ ٗ ك#حألق         

 القوحُ   ٔعَ إِٔاه ًٖٕ الاٗحوٛ ٗ عحمل ا٩طـٚ.
تشٌٗ وُٕع إشـكٛ َح ٍّع وَ الرتػٖؼ أٔ اـ٦ف ،ْٗ   ٔأل#ؼؿ   الثحٌٗٛ :

وُٕ##ع آأل##حؿ لمٗم##ٛ تل##كَ عمّٗ##ح ألش##ض الشٕاٟ##ن   ٔتٍتع##ـ ل##ؼًٔ الإا،##ن   
اـحؿجٛ وَ وكٛ أٔ الاحػوٛ وَ الوحً   أٔ غريِ#ح لٗشـُ#ٕا عم#ٜ الإا،#ن     

لحي ألشض إٕاػ الغؾاٟٗٛ لمرحجٛ ا٩ٌٗٛ كحؿغفٛ اـ ق   ٔكحٌت الشـب تاٗي كٕ
 ٗ ألؼؿ وـٚ ٗ اللٍٛ .

ؼاق ٌٌـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ وشـكٛ  الثحلثٛ :
ألؼؿ   ،٦ ٖأت٘ هظٍ وح ٗ ا٧فوٍٛ ال٦ذاٛ ٖٔإه أُ إوـكٌ ِي الؾَٖ 

 اٌتٌـٔا أٔ أُ إشـكٛ لٗم ،ّٗح وٍتٌـ .
ألٗحُ لحٌُٕ وَ الؼ٥لٛ الافشٗٛ ِٔ٘ أُ ٌٌ#ـ ال#ٍيب ً#مٜ اا     الـاألشٛ :

 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ َو٠ٗٛ ٔكمىح  ٔوؼػ وَ عٍؼ اا عق ٔجن .
                                                           

 .111كٕؿٚ ٖٕكم  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ػ٥لٛ ٌٌـ اا ع#ق ٔج#ن لم#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي         اـحولٛ :
 ٔإّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ عمٜ ذ ْ هلي   ٔؿُحٓ عٍّي .

ٌ##ؼٔؿ ا٧و##ـ و##َ عٍ##ؼ اا لمىل##مىٌ     الؼ٥ل##ٛ الافشٗ##ٛ أل  اللحػك##ٛ :
ٔإلمىح  ألفحعتْ   ٔاـوٗٛ وٍْ   ٔعجتٍحب وح ٌّٜ عٍْ لإلْ تشحٍ ٗ آٖ#ٛ  

ز ٔلٗم وَ ،رتٚ ألٌ الٌٍـ ٔٔجٕب تإٝ إلمىٌ ا   فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕال رث ش

لتكُٕ اـوٗٛ وٍْ تشحٍ ذحُـٚ ٗ وٗؼاُ إشـكٛ ٔتٕفٖع ا٧ احه   ٔذلَ 

َْ اهََّّٓعذذاََ َعؤّذذٟ ُحبّْذذِٕ    ك##ـٝ لشىٕو##ح  لٕل##ْ تش##حٍ ش   وشحوم##ٛ ا٧ َُّّٖٗٙٓعٌُِذذ٘

ٌّٚا َٗأِّٔضرّيا ََِٗٙت ِّٚا   . (1)زًِِطِل

ٌل ٛ ٌٌـ إلمىٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ عٍ اا لفشٗٛ الؼ٥لٛ ٔلٗلت  اللحألشٛ :
َْ َزبَّلّٕذٍِ   ظٍٗٛ ِٔن ِ#٘ أو#حؿٚ عم#ٜ ٌ#قٔه ا٦ٕٟك#ٛ ألإل#ْ تش#حٍش        ِإِذ َتِطذَتِػُٚث٘

ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ ًُِسِدِفنَي ًٌُِدُّكٍِّٕ ِبأّٔهٍّٖف ًِ َْاَب هّٔلٍِّٕ أُّّْٔٛ    .(2)زفّٔاِضَت

  وثُمخ احلىاس ِغ أثٍ طبٌت
ذٍٗىح ذِ#ـ ؿج#ح٥  ل#ـٖى عٍ#ؼ أأل#٘ طحل#ك أظّ#ـٔا عك#ـاوّي ل#ْ            
ٔعلـاؿِي ألأٌْ هٗظّي ٔك ريِي    ي هكٕا لْ وح ٖفشمْ ؿكٕه اا ًمٜ اا 

آهلتّي ٔالتشـٖض ألآألحّٟي   ٔلٗحً إلمىٌ الؾَٖ  عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ كك
ػطمٕا ا٫ك٦ً أل#ت٦ٔٚ الا#ـآُ ٔأػاٞ الٌ#٦ٚ ٔػع#ٕٚ الٍ#حن عٍ ٌ #ؾ ع #حػٚ        

 ا٧ًٍحً   ٔالشحػا  اؾحِمٗٛ .
ٖح أألح طحلك ِؾا عىحؿٚ ألَ الٕلٗؼ أٌّؼ ،تٜ ٗ لـٖى ٔأهشـٓ ٔلحلٕا لْ ) 

لك ٔأكمي لٍح األَ أطٗك  ٔأْمْ ،ظؾٓ ،مك عامْ ٌٌٔـتْ ٔاؽؾٓ ٔلؼا ،ّٕ

                                                           

 .8كٕؿٚ ا٥ٌلحُ  (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (2)
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ِؾا الؾٝ لؼ طحلم ػٍٖك ٔػَٖ آألحٟك ٔ،ـ  ْحعٛ لٕوك ٔكفْ أذ٦وّي 
 .،ٍاتمْ ،إِح ؿجن كـجن 

،احه ٔاا ل ٠م وح تلٕوٌٍٕٜ أتشف#ٌٕإل األ#ٍكي أغ#ؾٔٓ لك#ي ٔأعف#ٗكي      
األإل تاتمٌْٕ ِؾا ٔاا وح ٥ ٖكُٕ أألؼا ،احه إفشي األَ عؼٝ ألَ ٌٕ،#ن أل#َ   
ع ؼ وٍحف ٔاا ٖح أألح طحلك لاؼ أٌٌفك لٕوك ٔجّؼٔا عمٜ التظمٍ ٖ#ح  

ا و#ح  تكـِْ ،ىح أؿاك تـٖؼ أُ تا ن وٍّي ه٠ٗح ،احه أألٕ طحل#ك لمىفش#ي ٔا  
 .أٌٌفٌٕ٘ 

ٔلكٍك لؼ أْشت طؾ٥ٌ٘ ٔوعحِـٚ الإً عم٘ ،حًٍع وح ألؼا ل#ك أٔ  
كىح لحه أألٕ طحلك لحه ،راك ا٥وـ عٍؼ ؽلك ٔٓٗت اؿـب ٔتٍحألؾ الإً 

 ٔألحػٝ
ألشِّي ألشِح لحه  ي اُ لـٖوح ت#ؾوـٔا عم#ٜ و#َ ٗ الا حٟ#ن و#ٍّي و#َ       

ىٕا وشْ ،ٕ  ت كن ٔكمي الؾَٖ اكمٔآلْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  أًرحب
ل ٗمٛ عمٜ وَ ،ّٗح وَ إلمىٌ ٖش#ؾألٌّٕي ٖٔفتٍ#ٌّٕي ع#َ ػٖ#ٍّي ٔوٍ#ع اا      

 .(1) (ؿكٕلْ وٍّي ألشىْ أألٜ طحلك
كحُ أألٕ طحلك ٖتٌم ألحؿكىٛ ٔالٕلحؿ   ٔلؼ أػؿك ً#ؼ  ٌ #ٕٚ قى#ؼ    
ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ،#٦ ٖكم#م ٌفل#ْ ا٫ذتح#حد عٍ#ْ   ٔذت#ٜ ل#ٕ        

ححد أػٌٜ وـاتك وَ اذتح#حد ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ     اذتخ ،حُ ِؾا ا٫ذت
 ٔآلْ ٔكمي   لؾا لحً ألؼعٕٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

ٔعٍؼوح ذِـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لحه لْ أألٕ طحلك : ٖح األَ  
أط٘ ٥٤ِٞ لٕوك ٖلألٌٕك اللٕاٞ ،٦ ُن ك#ن إٗ#ن عم#ٜ لٕو#ك   ،ا#حه      

 عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔوحؽا ٖلألٌٕ٘ ؟ ؿكٕه اا ًمٜ اا
 ٖإلُٕ اؿ،ٍِح ٔاؿ،ض ؽكـ آهلتٍح ٌٔؼعك ٔآهلك.لحه أألٕ طحلك )

                                                           

 .2/67تأؿٖع الفربٙ  (1)
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،احه الٍيب عمٗ#ْ الل#٦ً : أتشف#ٌٕإل كمى#ٛ ٔاذ#ؼٚ ُمك#ُٕ ألّ#ح الش#ـب         
 ٔتؼَٖ لكي ألّح الشحي؟

 ،احه أألٕ جّن : ا أألٕك لٍشفٍٗكّح ٔعوـ أوثحهلح.
 لٕلٕا ٥ علْ ع٥ّ اا. :  كمئٔآلْ ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٔ٭اذٳ#ٰؼا    }،ٍفـٔا وَ ؽلك ٔلحوٕا ٔلحلٕا :  ٛة اهل#ح  ّ٭# كٗ#م ٖل#ع    {أةج٭ش٭#ن٭ الٳ

 اـمق كمّي علْ ٔاذؼ.
ٞٱ عٮح٭حبٱ} ٜٯ ُٵ ِؾا لةو٭  .(1) (أٙ عحٗك {ِع

 عمٜ أوٕؿ : (2) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍِّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّٖ٘ٞؼه لٕلْ تشحٍ ش

: اـفحب وَ اا عق ٔجن عٍ الٍيب قىؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     ا٧ٔه
 ٔكمي ٔأًرحألْ ٗ الاـآُ .

: ألاحٞ اـفحب الاـآٌ٘ عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ   لٗكُٕ ،ٗ#ْ  ٍ#حٞ وتح#ؼػ    الثحٌ٘ 
 عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

ِٔن كحُ ألشض الٌرحألٛ الؾَٖ ذِ#ـٔا وشـك#ٛ أل#ؼؿ ل#ٗم هل#ي عى#ن       
تكثري اللٕاػ   اؾٕاب ٥   عِح هحؿكٕا ْٗشحي ألحلؼ،حا ألؼلٗن أٌّي ٔجّؼ ع٥ 

ذٍٗىح جـ  للىٛ غٍحٟي ألؼؿ اليت طمفّح إوـكُٕ اذ#تخ ألشِ#ّي ٗ ٌ#ٕا    
الشىن الؾٙ لحً ألْ ِٕ ٔوح لحً ألْ غريٓ   ٖح ٖؼه عمٜ اه#رتاكّي ْٗش#حي ٗ   

  ٔف#١  الؼ،حا عَ الٍيب ٔالتٍقٖن   ٔتشـُّي لماتن وَ ل ن كف#حؿ ل#ـٖى   
اللّحً عٍ جٗى إلمىٌ وَ غ#ري تش#ٌٗ أٔ ُٗٗ#ق   ٌش#ي ك#حُ ل# شض أِ#ن        
ال ٗت ٔالٌرحألٛ جّؼ ٔجّحػ جم٘ كىح ٗ لتحه ا٫و#حً عم#٘ عمٗ#ْ الل#٦ً     
ٔٓقٚ ألَ ع ؼ إفمك   ٔعؼػ وَ ه حب ا٧ٌٌحؿ   ٔالوّؼاٞ ا٧ؿألشٛ عوـ 

 الؾَٖ كافٕا ٖٕو٠ؾ .

                                                           

 .11/357الكوم ٔال ٗحُ  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ (2)
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مْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ عٍ اا ٔمل ؽتٍ ٌل ٛ ٌٌـ الٍيب ًمٜ اا ع
َّ عق ٔجن غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ ألؼلٗن لٕلْ تشحٍ ش ًََ٘اِط هّٔقِّٔد ََُصَسكٍِّٕ اهوَُّٕ ِفٛ 

ِّ عَِِلٍِّٕ غ٣َِّٚا ََٗضاقِّٔت َعؤِّٚلٍِّٕ األِّٔزُض بٌَِ ََْبِتلٍِّٕ كِّٔثَسُتلٍِّٕ فّٔؤٍِّ ُتِػ ٍّ ِإِذ أِّٔع َِِٚ ََ ُح ََِ٘ٙٗ ٍٝ ا َزُحَبِت ُثٍَّ كِّٔثرَي

ََّٗ    ٖح ٖؼه عمٜ أوٕؿ :(1)زهَُِّٚتٍِ ًُِدِبِسٙ

ٔلٕا إ#ٕاطَ الك#ثريٚ ال#يت ؽكـتّ#ح ا٩ٖ#ٛ ل #ن وشـك#ٛ ذ#ٌٍ           ا٧ٔه : 
 ٔكٗأت٘ )لحٌُٕ الٌٍـ ٗ وٕاطَ كثريٚ( .

ألٗحُ ،ِن اا عق ٔجن عمٜ الٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ      الثحٌ٘ :
 ٔكمي ٔأًرحألْ .

عق ٔجن ألأُ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ  الوّحػٚ وَ عٍؼ اا الثحلث :
 ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ كحٌٕا هحِؼُٔ ٗ ك ٗن اا .

ِْ َتُِصذُسٗا اهوَّذَٕ َُِٙصذِسكٍِّٕ ََُٗٙثبّْذذِت       ٖ#ؼه لٕل#ْ تش#حٍ ش    الـاأل#ع :  ًَُِذ٘ا ِإ َّ آ َٙاأَُّّٔٙٔذا اهَّذِرٙ

 كٛ ألؼؿ .  عمٜ تث ٗت ألؼاً إلمىٌ ٗ وٍحفه ا٫ّحُ ألشؼ وشـ(2)زأّٔقَّٖداًَلٍِّٕ

َٗهّٔقّٔذِد ََُصذَسكٍُّٕ اهوَّذُٕ    تـٝ ٕحؽا ٔؿػ  ٌل ٛ  الٌٍـ ا عق ٔجن ٗ لٕلْ تشحٍ ش

 اؾٕاب ،ْٗ ٔجٕٓ وٍّح : (3) زِبَبِدٍز

: ألٗحُ عحق الٌرحألٛ ع#َ ؼاٗ#ق الٌٍ#ـ ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ع٥ َ#ؼػ        ا٧ٔه
ٔعُٕ وَ عٍؼ اا   ِٕٔ ظحِـ ألحلت حَٖ الك ري ألٌ كثـٚ إوـكٌ ٔأكمرتّي 
ٔلم##ٛ ال##ؾَٖ و##ع ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٖٕو٠##ؾ   ٔك##حُ ؿ٣ك##حٞ 

ْ إوـكٌ وترىلٌ لماتحه   ألٍٗىح طـد أًرحب الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل
 ٔكمي ٔمل ٖشمىٕا أٌّي كٗؼطمُٕ إشـكٛ .

                                                           

 .25كٕؿٚ التٕألٛ  (1)
 .7كٕؿٚ قىؼ  (2)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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: عط حؿ اا لمىلمىٌ ٔالٍحن ْٗشحي ألأُ الٌٍـ ًٖٕ ألؼؿ وَ عٍؼٓ الثحٌ٘ 
 تشحٍ .

 : فٖحػٚ عّحُ إلمىٌ ٔاؿـب عمٜ الٍفح  .الثحلث 
: ألش#ث اـ#ٕف ٗ لم#ٕب إو#ـكٌ   ٔو#ٍشّي و#َ عع#حػٚ الك#ـٚ         الـاألع 

 ألحلاتحه .
 ٟن عَ ٌٌـٚ كفحؿ لـٖى ٔعُ ألؾلٕا هلي ا٧وٕاه.: فجـ الا حاـحوم 

: ععحٌٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ ػعٕت#ْ عٍ اا ع#ق   اللحػن 
 ٔجن .

: الٌٍـ ق ٕب ألحلؾا    ٔ،ْٗ تـغٗك لمٍحن ألؼطٕه ا٫ك٦ً   اللحألع 
ٔالفٕف ألحلٌٍـ وَ عٍؼٓ ك رحٌْ   ِٔن هٕف لمى٤وَ أُ ٖلأه اا عق جن 

 اْ الوظٌ٘ ٗ اـٌٕوح    اؾٕاب ٌشي  .ٗ عٌتقاا ذ
: علحوٛ اؿحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا ٗ ال#ؼٌٗح ٔا٩ط#ـٚ أل#أُ اا ع#ق     الثحوَ 

 ٔجن ِٕ الؾٙ ِقوّي .
ٔلؼ ،فَ أألٕ جّن عٍ وُٕٕعٗٛ الؼعحٞ ٗ إٗؼاُ اليت جحٞ ألّ#ح ال#ٍيب   

ٕلٕا قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔفؿعّح ٗ فتىع وكٛ ألٍؼاْٟ إتكـؿ )ل
لحه قىؼ ألَ اكرح  ٥ علْ عٍ اا تفمرٕا( ٔعع٦ٌْ ألف٦ُ ع حػٚ ا٧ٔ حُ   )

ٔذؼ إل قىؼ ألَ ولمي القِـٙ عَ ع ؼ اا ألَ  شم #ٛ أل#َ ً#شري الش#ؾؿٙ     
ذمٗم ألٍٜ فِـٚ لحه ٕح التاٜ الٍحن ٔػٌح ألشِّي وَ ألشض لحه أأل#ٕ جّ#ن   

 ،كحُ ِٕ إلتفتسالمّي ألفشٍح لمـذي ٔآتحٌح َح ٥ ٖشـف ،أذٍْ الغؼاٚ 
 .(1) (عمٜ ٌفلْ

 
 

                                                           

 .2/150تأؿٖع الفربٙ  (1)
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 زِبَبِدٍزشِؼبٍٔ اٌجبء يف 
 ٔوَ وشحٌ٘ ال حٞ ٗ ِؾٓ ا٩ٖٛ ٔجٕٓ : (1) زهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍزلحه تشحٍ ش

: العـ،ٗٛ   أٙ أُ اا عق ٔجن ٌٌـ إلمىٌ ٗ إُٕع إلىٜ ا٧ٔه 
ًََّْٗا )ألؼؿ ( ٔوَ ظـ،ٗٛ ال حٞ لٕلْ تشحٍ ش َْاُِِب اهَّٖػِسِب لٗرته#س    (2)...زكَِّٕت ِب

 عَ تاٗٗؼ وُٕع إشـكٛ ألح٥كي ولحٟن :
: اكتاـاٞ تشٌٗ أٔاُ إشـكٛ ٔألشث ا٩ٖٛ لمىلمىٌ عمٜ اؿـَ ا٧ٍٔ 

عمٜ ُ   أٔاٌّح ٔت#أؿٖع ٔلٕعّ#ح ِٔ#ٕ الل#حألع عو#ـ و#َ ه#ّـ ؿوِ#حُ           
 ًٔحػف أُ كحُ ًٖٕ ْشٛ .

الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ  : ًرئؿٚ وُٕع عـٖىالثحٌٗٛ 
ْٳ     ألؼؿ ٔلٗحوْ المٗن ولحؼاي  ) ٗٯ# ْٮ ع٭مة ً٭#ّمٜ الّم# ْٳ  ٔ٭ك٭#ّمي٭  ٔآل#ْ  ٔ٭أل٭ح ٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم#

ُ٭   ِ٭#ح َٯ ؿ٭و٭ ـ٭ وٳ ٛٳ اللٲحألٳع٭ ع٭و٭ ٛة اْلحٮىٮش٭ ٗٯمة ٔ٭كةحٌ٭تٯ لة ٍ٭حكة  ِٮ ٚٴ  ـ٭ ٌ٭ّم٘ علةٜ جٳؾٯِا ه٭ح٭ ٖٮ
ٛٳ ٗ٭ ٛٳ الثٲحٌٳ ٍ٭  .(3) (،ٳ٘ اللٲ

ٔك##حُ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي لٗمت٠##ؾ هتّ##ؼ ألحل##ؼعحٞ     
 ٔال٦ٌٚ ٔالتِـا عٍ اا عق ٔجن .

َْ  ِٔن ال٦ٌٚ ٗ تمك المٗمٛ و#َ ا٫ك#تغح ٛ ألإل#ْ تش#حٍ ش      ِإِذ َتِطذَتِػُٚث٘

 . (4) ..زَزبَّلٍِّٕ

اؾٕاب ٌشي   طحًٛ ٔأٌّح ؾٕٞ عٍ اا   ٔوَ وشحٌ٘ ال٦ٌٚ لغٛ أٌّح  
ّْ هٍُِّٔٔ  لحه تشحٍ ش ػعحٞ َّ َصالَّٔتمّٔ َضلّٔ ٍِِِٚٔ ِإ  أٙ أػا هلي . (5) زََٗصىّْ َعؤّ

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .46كٕؿٚ الاٌٍ  (2)
 .3/153فاػ إشحػ  (3)
 .9كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)
 .103كٕؿٚ التٕألٛ  (5)
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لٗكُٕ وَ وشحمل وٍفاٛ ٔولحؼ أل#ؼؿ عذٗ#حٞ ال#ٍيب المٗم#ٛ ،ّٗ#ح ألحلٌ#٦ٚ       
ٔالؼعحٞ   ٔك٤اه الٌٍـ ٔالغم ٛ عمٜ إوـكٌ   ٔ،ٗ#ْ ه#حِؼ عم#ٜ ً#ؼ      

 ٌ ٕتْ ألشمىْ ألأُ الٌٍـ ألٗؼ اا عق ٔجن .
ٗحٞ هحِؼ عمٜ أُ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٥ ٖـٖ#ؼ     ِٔؾا ا٫ذ

الاتحه   ٥ٔ و حغتٛ إوـكٌ   كىح   ت أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 
 أوـ أًرحألْ ألح٫وتٍحا عَ األتؼاٞ الإً ألحلـو٘ .

لة#حه٭  ٗ الٕلت الؾٙ ُلتن ألشض إلمىٌ أللّحً إوـكٌ ل ن إشـك#ٛ )  
َٮ عكٯر٭ح ٭ :  ٔٲه٭ األٯ ُ٭ أة ّٯِي ،ةُاتٳن٭ ،ةكةح َِ اْلظ٭ّفحبٳ ألٳل٭ ـ٭ ألٯ ٕٯلةٜ عٮى٭ ّٯح٭عٱ و٭ ٘٭ وٳ ٔ٭لةؼٯ ؿٮوٳ

َِ الٍٲحٲ#حِؿ         ٙٲ ألٯ# ٛة أةذ٭#ؼٮ أل٭ٍٳ#٘ ع٭#ؼٳ ـ٭الة َٮ كٮ ُٛ ألٯ ٘٭ ذ٭حِؿ ٭ ٌ٭  ٮيٲ ؿٮوٳ َٯ اْلىٮلٯمٳىٳ لةتٳٍٗن وٳ
ٓٮ ،ةُاتٳن٭ ـ٭ ً٭حب٭ ٌ٭رٯ ّٯِي ،ةأة ٕٯِض ألٳل٭ َٯ اْلر٭ ـ٭بٮ وٳ ٕ٭ ٖ٭وٯ ِٮ  .(1) (ٔ٭

تـٝ ٕحؽا كحُ إو#ـكُٕ ٖـو#ُٕ الل#ّحً و#ع أُ إشـك#ٛ مل ت #ؼأ ألش#ؼ          
اؾٕاب عٌّي ٖشمىُٕ أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٥ ٖ ؼأ لتح٥ي   ٥ٔ 

 ٖـغك ،ْٗ   ِٕٔ ٗ غٍٜ عٍْ .
،أؿاػٔا أُ وٕلٕا ػُٔ ؿجٕعْ عَ الاتحه ألترـٖض أًرحألْ عمٜ أطؾ 

ـكٌ   أٔ أٌّي ٖإوُٕ ألحلـػ ألحٕثن   ،ٗٮاتن ألشض الثأؿ َٕ كا  أللّحً إو
 إوـكٌ   ،ٗكُٕ ِؾا الاتن ك  حي لتّٗٗخ ًفٕف إوـكٌ عمٜ الاتحه .

ٔلكَ الٌرحألٛ التقوٕا ألاحٌُٕ ٌ ٕٙ ِٕٔ عؼً ال ؼٞ ألحلات#حه ذت#ٜ ٔعُ   
 جحٞ  كّحً الإً   ٔأًحألت ألشِّي .

 : اكترِحؿ إلمىٌ ٔٗ الٕجٕػ الؾِإل لكن وَ :  الثحلثٛ
 : وُٕع ألؼؿ ألٌ وكٛ ٔإؼٍٖٛ .أ٥ٔي 
 : ٔلٕا وشـكٛ ألؼؿ . حٌٗحي 
: ٌٌـ اا عق ٔجن لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأً#رحألْ ٗ   حلثحي 

 وشـكٛ ألؼؿ .
                                                           

 .3/71الـٔض ا٧ٌم  (1)
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: عىحؿٚ وٍفاٛ ألؼؿ ٗ لحػً ا٧ٖحً   ٔفٖحؿٚ هفـ وَ ٔ،ؼ اؿحد الـاألشٛ 
إشتىـَٖ هلح   لم٦ٌٚ ؿكشتٌ أٔ الفـِٖٛ ٗ ؽا  وُٕع ولحؼ ؿك#ٕه  ٔ

اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ِٔن ِؾٓ القٖ#حؿٚ ٔالٌ#٦ٚ و#َ عىٕو#ح      

 . (1) ...زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍزلٕلْ تشحٍ ش

ٍُ  اؾٕاب ٥   لٕؿٔػ ا٩ٖٛ ألٌٗغٛ التأكٗؼ ٔلغٛ إحُ#٘ ش  ُٕ  َٗهّٔقّٔذِد ََُصذَسكّٕ ز اهوَّذ

 ٔعؿاػٚ لِٗٛ عٌ   عِح ِٕ وَ ؿهرح  الٌٍـ .  
: التأكٗؼ   ٔلؼ ٖشرب عَ ال حٞ ٗ إاحً ألأٌّح فاٟؼٚ   ٔالتأكٗؼ ٍِ#ح   الثحٌ٘

 وَ جّح  :
: ؼاٗق الٌٍـ لمٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ٖ#ًٕ      ا٧ٍٔ 

 ألؼؿ.
 : ٌل ٛ الٌٍـ ًٖٕ ألؼؿ عٍ اا عق ٔجن .الثحٌٗٛ 

: ا٫ط حؿ عَ لحٌُٕ ِٕٔ ٥ ٖاؼؿ عمٜ ؼاٗق الٌٍـ لم#ٍيب ً#مٜ   لثحلثٛ ا
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ًٖٕ ألؼؿ ع٥ اا ع#ق ٔج#ن   ،تفِ#ن ٔأٌ#قه     

 ا٦ٕٟكٛ وؼػاي هلي .
َٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ كىح ٖأت٘ التأكٗؼ ٗ ا٩ٖٛ الكـّٛ ألحؿـف لؼ ٗ لٕلْ تشحٍ ش

 ز.ِبَبِدٍز

: ا٫لٌح  ِٕٔ وَ أِي وشحٌ٘ ال #حٞ   عؽ أٌ#ْ و#٦فً هل#ح   ٔٗ      الثحلث 
 جّح  : (2) زَٗاًَِطُح٘ا ِبُس١ُِٗضلٍِّٕلٕلْ تشحٍ ش

 : العحِـ أُ ال حٞ ،ّٗح ل٬لٌح  .  (3) : لحه األَ ِوحًا٧ٍٔ 

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 . 6كٕؿٚ إحٟؼٚ  (2)
 .1/40أألٕ ِوحً ا٧ٌٌحؿٙ / وغإل الم ٗك عَ كتك ا٧عحؿٖك  (3)
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: الت شٗض   ٔلؼ ٔؿػعَ ا٫و#حً ال #حلـ عمٗ#ْ الل#٦ً )أُ إل#س      الثحٌٗٛ 
الت ش#ٗض ٔعؿاػٚ إل#س أل# شض ال#ـأن ِٔ#ٕ       (1) ٞ (أل شض الـأن ٕكحُ ال ح

الؾٙ تؼه عمْٗ اللٍٛ ٗ الُٕٕٞ   ٔولس الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي  
ِِّٚا َِٙػَسُب بَِٔا ِعَباُد اهوَِّٕعمٜ ٌحًٗتْ   ٔوَ وشحٌ٘ ال حٞ لمت شٗض لٕلْ تشحٍ ش  ز..َع

(2) . 
فاٟ##ؼٚ ٌٔل##ك ِ##ؾا الا##ٕه عٍ  (3) زَٗاًَِطذذُح٘ا ِبُس١ُِٗضذذلٍِّٕ: ال ##حٞ ٗ ش الثحلث##ٛ

كٗ ْٕٖ   ٔوشٍٜ فاٟؼٚ أٙ ،ِن وَ الإه فاٟؼ ٥ وُٕٕعٗٛ لْ ٗ إشٍٜ   
ٔؿَح اكتؼه ألشِّي ألأُ الشـب: تإه طؾ اـفحً ٔطؾ ألحـف#حً (   ِٔ#ٕ   
لٗحن وع الفحؿ  ٧ُ أطؾ الو١ ٓمْ   ألٍٗىح وتىن إلس الك#ن ٔالو#فـ   

أو##ـ ع #حػٙ ٔلحع##ؼٚ ا٫ه##تغحه الٗا##ٗإل   ٔاؾ#قٞ الامٗ##ن وٍ##ْ    #ي أُ إل##س  
 تلتمقً الفـاغ الٗاٗإل .

: عؿاػٚ ا٫لٌح    ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ : الٌإا إلس ألـ٣ككي   ٔكؾا الـاألشٛ 
 ألحلٍل ٛ ٕشـكٛ ألؼؿ أٙ ٖمتٌق الٌٍـ أل ؼؿ   لٗكُٕ وَ وشحٌ٘ ا٩ٖٛ :

 : لاؼ ٌٌـكي اا ًٖٕ ألؼؿ .أ٥ٔي 
 ألؼؿ . : لاؼ ٌٌـكي اا عٍؼ وُٕع حٌٗحي 
 : لاؼ ٌٌـكي اا َشـكٛ ألؼؿ . حلثحي 

ِْ: لاؼ ٌٌـكي اا ًٖٕ ألؼؿ لٌٗ س امسْ  شؿاألشحي  ََِ٘ اهّٖفِّٕسقّٔا  . (4) زَٙ

لاؼ ًحؿ  )ٖثـب( وؼٍٖٛ ؿكٕه اا قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي   
ٔأٌوأ ،ّٗح ػٔلٛ ا٫ك٦ً ألشؼ اهلحـٚ علّٗح   ،ّن أً رت وٍفاٛ ألؼؿ ج#قٞ  

                                                           

 .77/289ال رحؿ  (1)
 .6كٕؿٚ ا٫ٌلحُ  (2)
 . 6كٕؿٚ إحٟؼٚ  (3)
 .41كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (4)
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أٔ أٌّح ًحؿ  ألاشٛ عك٦وٗٛ ألؾا  الٌٍـ ،ّٗح   اؾٕاب الاؼؿ  وَ إؼٍٖٛ  
  ٔ ٛ إتٗاَ أُ ألؼؿاي وُٕع لمٌٍـ ٔو٭شم#ي عّ#حُ   ٫جتّ#حػ إل#مىٌ ٗ    واؼو#

 كٍَ التإٝ ٔأػاٞ الفـاٟض ٔاللٍَ   ٔا٫ذرتاف وَ العمي ٔالتشؼٙ .
ٛ    الـاألع  : وَ وشحٌ٘ ذـف اؾـ )ال حٞ ( ا٫كتشحٌٛ   كى#ح ٗ أل#حٞ ال ل#ىم

ٍِ ش ِّ اهذسَِّحٚ ِٕ   ٔكىح ٗ لٕلْ تش#حٍ ش  (1) زِبِطٍِ اهوَِّٕ اهسَّحٌَِ ََِْاحَِٚذ  (2)زَٗالّٔ طّٔذا٢ٍِس َِّٙٓذرُي ِب

ز ا٫كتشحٌٛ   ٔذ٠ٍٗؾ ٖكُٕ وشٍٜ الٌٍـ ِبَبِدٍزلتكُٕ وَ وشحٌ٘ )ال حٞ( ٗ ش

 ٗ ا٩ٖٛ أعي   ٔتٌس ا٫كتشحٌٛ وع اؿؾف وثن : 
 . ٔلاؼ ٌٌـكي اا ألاٗحً الاتحه أل ؼؿ

 ٔلاؼ ٌٌـكي اا ألٍقٔه ا٦ٕٟكٛ أل ؼؿ . 
ِٔن ّكَ الإه أُ و#َ ععح#حف ا٩ٖ#ٛ ٔؿٔػِ#ح ع#ـف اؾ#ـ )ال #حٞ( ٗ        

ز   ٔمل تـػ عـف اؾـ )ٗ( لتشؼػ وشحٌ٘ ال حٞ ٔع،حػتّح وشحٌ٘ وتشؼػٚ ِبَبِدٍزش

 عٍ جحٌك العـ،ٗٛ ٔالل  ٗٛ ٔالتٕكٗؼ   اؾٕاب ٌشي .
ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ً#رئؿٚ اك#ي       ٔوَ ا٫عححف ٗ ٌ ٕٚ قىؼ 

)ألؼؿ( وشـٔ،حي ٗ ْٗع أمحٞ ا٧ؿض   ِٕٔ وَ أكـاؿ ؽكـِي اكي ألؼؿ ٗ 
 الاـآُ  ٔت٦ٔٚ إلمىٌ ل٪ٖٛ ٗ ووحؿ  ا٧ؿض ٔوغحؿألّح .

ِٔن ٌٖس عذٗحٞ ؽكـٝ وشـكٛ ألؼؿ ٗ اللحألع عوـ وَ هّـ ؿوِحُ   
غريِ##ي   ألاٗ##حوّي أل##حلغقٔ اؾ##ٕاب ٌش##ي   أل ٗ##حُ ظم##ي إو##ـكٌ ٧ٌفل##ّي ٔ

ٔالتشؼٙ ٔا٫ًـاؿ عمٜ الاتحه   ٔكٗم أُ اا عق ٔجن عٌي الٍيب ًمٜ 
 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ هـٔؿِي   .

 
   

                                                           

 .1كٕؿٚ الفحؼٛ  (1)
 .38كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (2)
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 ِفهىَ ادلىافمخ
و٭ح  ٔؿػ عَ ع حػٚ ألَ الٌحوت أُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لحه :

ٖٮاة   ِّٗؼ٭ ،ٳُٗكيٯ لة#حُلٕا الل#ؾٳٙ  ُ٭ الوٵ ْٳ ت٭ش٭#حلةٜ ،ةاة#حه٭        ت٭شٮؼٶٔ حتٳ#نٮ ،ةٗٮْات٭#نٮ ،ٳ#٘ ك٭# ٳِٗن المل#
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ٞ٭ ُأوٵتٳ٘ ِعٰؽا لةاةمٳٗنٱ اْلاةتٳٗنٮ ،ٳ#٘  ٔآلْ ؿ٭كٮٕهٮ المل ّ٭ؼ٭ا ُٵ هٮ ٔ٭ك٭ملي٭ ِع

ِّٗؼٱ     ُٮ ه٭# ٔ٭اْلى٭ ٯُف#ٕ ِّٗؼٱ  ُٮ ه٭# ٔ٭اْلى٭ْفشٮٕ ِّٗؼٱ  ٔ٭ت٭ش٭حلةٜ ه٭ ْٳ ت٭ ٭حؿ٭كة  ُٚ  ك٭ ٳِٗن المل ـٯأة ٔ٭اْلى٭#
ٞ٭ ٖ٭شٯٍٳ٘ الٍٶفةل٭ح ِّٗؼٱ   .(1)ت٭ىٮٕ ٮ ألٳحٮىٯٍع ه٭

َّ َثالّٔثَّٔٞ قُّٕس١ٍٗش َّ ِبأُّٔفّٕطِِٔ ُِ ََٙتَسبَِّص   (2)زَٗاهٌُّّّٖٓٔوَّقّٔا

ِٕ الؾٙ ِٖع ًم لٍح الشحلن   لحه :  ٔلٗن ل٬وحً عم٘ عمْٗ الل٦ً :
 .(3)لْ: ،ٌم لٍح اؾحِن لحه: لؼ ،شمت الو١ وٕاُشْ لٗن

اؾحِن ِٕ الؾٙ ِٖع الو١ ٗ غري وٕاُشْ   أٔ ٥ ِٖشْ أ٦ً  أٙ أُ
ِٔؾا إشٍ#ٜ و#َ وفّ#ًٕ إظحلف#ٛ   أو#ح و#ٕاؿػ اك#تٍ حط وفّ#ًٕ إٕا،ا#ٛ ٗ          
اؿؼٖث أع٦ٓ ،ّٕ ًفٛ الشحمل ٧ٌْ ألاٗحن ا٧ٔلٕٖٛ ألِع الو١ ٗ وٕاُشْ   

 ألمرحظ أُ الٍل ٛ ألٌ الشحمل ٔالشحلن الشىًٕ ٔاـٌَٕ إفمق .
ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي : الفحعُٕ لكن ولمي هّحػٚ  ٔعَ

   ٔتمرق كٕؿٌٔح ٔمِٕح ألحلفحعُٕ لٕذؼٚ إُٕٕا ٗ تٍاٗس إٍحط .
لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي : ٔو#ح تش#ؼُٔ الو#ّحػٚ   ل#حلٕا ٗ      

اٖ#ٛ  ك ٗن اا   عؽُ الوّؼاٞ ٗ اويت لمٗن ل ٗحُ لمٛ وشحؿك ا٫ك٦ً   ٗ ألؼ
 ا٫ك٦ً .

ٔلحه الوّحػٚ ك ع كٕٝ الاتن ٗ ك ٗن اا   إفشُٕ هّٗؼ   ٔالغـٖق  
هّٗؼ   ًٔ#حذك ؽاُ اؾٍ#ك ه#ّٗؼ   ٔال ف#ٕ ه#ّٗؼ   ًٔ#حذك اؿـٖ#ق        

                                                           

 .46/174ولٍؼ أٓؼ  (1)
 .228كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .1/160ال رحؿ  (3)
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هّٗؼ   ٔالؾٙ ّٕ  ؼت  اهلؼً هّٗؼ   ٔإـأٚ ُٕ  عىن هّٗؼٚ أٙ ٗ 
 الفمق .

إٍف#ٕ    ِٔ#ن   ِٔن ِؾا التشؼػ وَ ال#ٍٍ ٔإٍف#ٕ    اؾ#ٕاب و#َ      
اذتلحب الؾٙ ّٕ  ٗ كٕؿٌٔح وَ إلمىٌ هّٗؼاي وَ إٍفٕ  أٔ إفًّٕ   
اؾٕاب عٌْ وَ إفّ#ًٕ ٧ٌ#ْ ٗ وا#حً إل#ترؼث ٔإل#كٕ  عٍ#ْ ٗ المف#غ        

 ٔلكَ لٗحن عمٜ إفشُٕ .
ِّش َْ َِٙػِوُب٘ا ًِا٢َتَِٚ َْ َصاِبُسٗ ٍِ ِعِػُسٗ ًِِِلّٕ  ِّ ِْ َٙلّٕ ؾا   ٥ٔ ٖشإل ِ(1) زِإ

اؿث عمٜ الاتحه عِح ل ٗحُ ،ِن اا عمٜ إلمىٌ ٔلؼ كحُ عؼػ إلمىٌ 
ٗ ًمس اؿؼٖ ٗٛ ألم ٔأؿألشىحٟٛ   ٔوع ِؾا ذـَ عمٜ الٌمس ٔكشٜ الْٗ 

   ٔاكتححب لوـٔط لـٖى ذفِحي لمؼوحٞ.
إفًّٕ اكي وفشٕه وَ ،ّي ٔإ#ـاػ عا#ن ٔعم#ي ٔع#ـف أُ إفّ#ًٕ ٗ      

مٗ#ْ المف#غ ٗ ق#ن الل#كٕ  ّٗ#ق ٖك#ٕ  اؿك#ي        ا٫ًف٦ض ،ّٕ : و#ح ػهٲ ع 
 اكتاـاٞ وَ وشٍٜ ٔػ٥لٛ وَ المفغ ٔلٗم ٌٌْ   ٍٖٔالي إفًّٕ عٍ للىٌ:

وفّ##ًٕ إٕا،ا##ٛ   ِٔ##ٕ أُ إل##كٕ  عٍ##ْ وٕا،##ق لمىٍف##ٕ  ٗ   ا٧ٔه :
ا٫  ##ح  ٔالٍف##ٜ ٖٔل##ىٜ ،ر##ٕٝ اـف##حب   ٔؿ##َ اـف##حب كى##ح ل##ٕ ك##حُ   

ِّ َٙعٌَِِى ًِِثقّٔاَي َذزٍَّٝ خَِّٚسا ََٙسٖ إلكٕ  عٍْ أٍٔ   لحه تشحٍ ش ِّ َٙعٌَِِى ًِِثقّٔاَي  *فٌَّٔ ًََٗ

 ٖ ِْ َٙ  ٔوث####ن ش(2)زَذزٍَّٝ َغذذذذسِّا َٙذذذذَس َْ َِٙػِوُبذذذذ٘ا    ِإ َْ َصذذذذاِبُسٗ ِّ ًِذذذذِِلٍِّٕ ِعِػذذذذُسٗ لّٕذذذذ

ِّ   ٔووّٕؿ عمىحٞ إلمىٌ ذحٗٛ وفًّٕ إٕا،اٛ   ٔ  ٕتْ ألؼ٥لٛ (3)زًِا٢َتَِٚ

 ٔوشٍٜ الٍٍ   ٔاُ مل ٖتِىٍْ إٍفٕ  .

                                                           

 .65كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .8-7كٕؿٚ القلقلٛ  (2)
 .65كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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ٔوٍّي وَ ؿأل  ألٌ اٌكحؿ ذحٗٛ وفًّٕ إٕا،اٛ ٔألٌ اٌكحؿ الاٗحن   ٥ٔ 
 أًن هلؾا الـأل  .

ِّ اهّٖقِِّٔ٘يًّٕ إٕا،اٛ ألإلْ تشحٍ شٔاكتؼه عمٜ وف ٍِ ِفٛ هِّٔح   (1)زَٗهَّٔتِعِسفَُِّّٔٔ

أل غِّي عم٘ ألَ أأل٘  ٔلكَ ٔؿػ عَ األَ كشٗؼ اـؼؿٙ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ لحه :
 طحلك .

و#ح كٍ#ح ٌش#ـف إٍ#ح،اٌ عم#ٜ      : ٔأطـد األَ وـػْٖٔ عَ األَ ولشٕػ ل#حه 
عم##٘ أل##َ أأل##٘  ٔك##مي ع٥ أل غِ##ّي ٔآل##ْ عّ##ؼ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##ْ  

 .(2)طحلك
وفًّٕ إظحلفٛ ِٕٔ ٔجٕػ ذك#ي ول#كٕ  عٍ#ْ ك#حلم ؿك#ي       الثحٌ٘ :

إٍفٕ  ٖٔلىٜ ػلٗن اـفحب ٖٔلتؼه عمْٗ ٗ عمي ا٧ًٕه عحوٛ: ك#حٟىٛ  
 الغٍي القكحٚ.

ٓٳ لة#حه٭        كىح ٗ ذؼٖث ) َٯ ج٭#ؼ  ْٳ ع٭# َٯ أةألٳٗ# ٛة ع٭# ٖ٭# ِٔ َِ وٮش٭ح َِ ذ٭كٳِٗي ألٯ# ّٯِق ألٯ َٯ أل٭ ع٭
ْٳ ًمٜ اا عمْٗ ك٭ىٳشٯتٮ ؿ٭كٮ َ٭      ٔآلْ ٕه٭ المل ٌ٭ وٳ# ٖ٭ُا#ٕهٮ : ،ٳ#ٜ ُك#ن  أةؿٯأل٭شٳ# ٔكمي 

ّ٭#ح ،ةِإٌٵ#ح          َٯ كةت٭ى٭ ٔ٭و٭# ِ٭#ح    ـٮ ْٮ أةجٯ ـٰا ،ةمة# ِ٭#ح وٮ#٤ٯت٭حٳ َٯ أةعٯفةح ٍُ و٭# ُٛ لة ٮٕ ٍ٭ ٛٳ األٯ ا٫ِألٳِن كٵحٟٳى٭
َٯ ع٭ق٭و٭##ح ٳ ؿ٭أل ##كة ٥ة ٖ٭رٳ##نٶ      ٛي وٳ## ّ٭## ْٳ ع٭ِق ـ٭ ِعألٳمٳ## ٔ٭ه٭##ْف ِ٭ح  ٔ٭٥ة ٩ِه آطٳ##ؾٮٔ لٳىٮر٭ىٵ##ؼٴ 

 . (3)(وٮر٭ىٵؼٴ
ٔإـاػ وَ وشحٖٔٛ ِٕ الٌرحأل٘ وشحٖٔٛ ألَ ذ٭ٗؼٚ ٔاطتمم ٗ ٔ حلٛ ألّق 

 ٔ اْ األَ إؼٍٖٜ  ٔوٜٗ  ٔالٍلحٟ٘.ألَ ذكٗي الاوريٙ ال ٌـٙ )
 ٔلحه أألٕ ذحمت: ٥ وتخ ألْ.

 ٔلحه أألٕ فؿعٛ: ًححل.
 ٔلحه ال ظحؿٙ: ىتمفُٕ ،ْٗ.

                                                           

 .30كٕؿٚ قىؼ  (1)
 .9/205الؼؿ إٍثٕؿ  (2)
 . 2/122كٍَ ال ّٗا٘  (3)
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ؿ لْ ذؼٖثح وٍكـا  ٔمل أؿ أذؼا وَ الثاح  ىتمم ٔلحه األَ عؼٝ: مل أ
 ٗ الـٔاٖٛ عٍْ.

 ٔلحه ًححل جقؿٚ: ألّق عَ أألْٗ  عَ جؼٓ عكٍحػ ععـاألٜ.
 ٔلحه أٓؼ ألَ ألوري: أتٗت ألّقا ،ٕجؼتْ ٖمشك ألحلوفـٌخ.

 ٔلحه األَ ذ حُ: كحُ ىف١ كثريا.
 ،أوح أٓؼ ٔعكرح  ،حذتحح ألْ.

 . (1)(ٔتـكْ ْحعٛ
ٗٯ##ِن ل##تؼٖي الـع##٘   ٔكى##ح ٗ لٕل##ْ تش##حٍ ش  ٔوشٍ##ٜ ك##حٟىٛ أٙ ت  ٔ٭اْلظ٭

ٛٳ ٕٵو٭ : ْع طحٟن عٍؼ أأل٘ ع ٗؼٚ   مس٘ الفـن ٧ٌْ  {ٔاـٗن  })(2) زاْلىٮل٭
ىتحه ٗ ووْٗ ،ّٕ كفحٟـ ٔطري   ٔلحه غريٓ : ِٕ اكي ْع ٥ ٔاذؼ لْ وَ 

 .لفعْ 
،ا##حه ك##شٗؼ أل##َ ج## ري ٔاأل##َ  {إل##ٕوٛ  }ٔاطتم##م إفل##ـُٔ ٗ وشٍ##ٜ  

ع حن ٔع ؼ اا ألَ ع ؼ الـَٓ ألَ أألقٝ ٔاؿلَ ٔالـألٗع ٔفحِؼ   وشٍحٓ 
الـاعٗ##ٛ ٗ إ##ـٔد ٔإل##حؿض تا##ٕه: ك##حوت الؼاأل##ٛ أٔ الو##حٚ عؽا ك##ـذت    
ٔأطؾ  كٕوّح وَ الـع٘ أٙ غحٖٛ جّؼِح ٔمل تاٌـ عَ ذحه ػُٔ ذحه   

 . (3){،ْٗ تلٗىُٕ  }ّح أٌح عؽا تـكتّح لؾلك ٔوٍْ لٕلْ عق ٔجن : ٔأمست
ٔك#مي : ٗ ك#حٟىٛ الغ#ٍي القك#حٚ      ٔآل#ْ  ٔوٍْ لٕه ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ     

وشٍحٓ إفّىٛ اؿلحُ   ٔلحلْ عكـوٛ  {إلٕوٛ  }ٔؿٔٙ عَ فحِؼ أٌْ لحه : 
 (حٓ إشمىٛوشٍ {إلٕوٛ  }  كٕوّح اؿلَ   ٔؿٔٙ عَ األَ ع حن أٌْ لحه : 

(4) 

                                                           

 .1/353الؾِيب / وٗقاُ ا٥عتؼاه  (1)
 . 14كٕؿٚ آه عىـاُ   (2)
 . 10كٕؿٚ الٍرن   (3)
 . 1/387احملـؿ الٕجٗق (4)
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 لحه عىـٔ ألَ كمثًٕ:)
 .(1) (عؽا وح إمك كحً الٍحن طلفح ... أألٍٗح أُ ٌاـ اـلم ،ٍٗح ..

ٔإظتحؿ عؼً ػ٥لٛ  ِؾا إشٍٜ عمٜ أُ إشمٕ،ٛ ٥ فكحٚ ،ّٗح ٧ُ ا  ح   
ه١ لو١ ٥ ٖؼه عمٜ ٌفْٗ عَ غريٓ ٔمل ٖلتؼه الشمىحٞ عمٜ ِؾا إشٍٜ ٔأُ 

ح فكحٚ ع٥ ألٌٍَٕ وَ اللٍٛ الإلٗٛ ٔالشامٗٛ   ل ٗحُ لحٌُٕ إشمٕ،ٛ لٗم ،ّٗ
  ٕؿٚ ألحللحٟىٛ ٗ إـاع٘ إ حذِٕٛٔ أُ اللٍٛ ألٗحُ لماـآُ   ٔأُ القكحٚ قٌ

 ٔلٗم عمٜ إشمٕ،ٛ فكحٚ . 
ٔعْحا عمىحٞ ا٫ك٦ً عمٜ اهرتاط اللًٕ ٔالـع٘ ٗ فكحٚ إحهٗٛ وَ 

لمتح#حؿٚ ،فّٗ#ح فك#حٚ و#حه التح#حؿٚ   ٔعُ      ا٫ألن ٔال اـ ٔالغٍي   ٔعُ أعؼ  
 أكٗىت لمرىن أٔ الـكٕب أٔ المري   ،٦ فكحٚ ،ّٗح .

ٔإـاػ وَ اللحٟىٛ أٙ اليت تـعٜ أكثـ اللٍٛ ٗ الشوك الشحً إ حض ٗ  
الف٦ٚ   ٔطحلم ا٫وحً وحلك ٔلحه ألٕجٕب القكحٚ ٗ إٕاه٘ وفماحي كٕاٞ 

ري عحومٛ   ٔإظتحؿ ٥ فكحٚ ٗ إشمٕ،ٛ   كحٌت كحٟىٛ أٔ وشمٕ،ٛ   عحومٛ أٔ غ
 كألت أألح جشفـ عمْٗ الل٦ً عَ ًؼلح  ا٥وٕاه ؟ٔعَ فؿاؿٚ لحه : 

،احه : ٗ تلشٛ أه#ٗحٞ   ل#ٗم ٗ غريِ#ح ه#٘ٞ : ٗ ال#ؾِك ٔالفِ#ٛ          
ٔاؿٍفٛ ٔالوشري ٔالتىـ ٔالقألٗك   ٔا٥ألن ٔال اـ ٔالغٍي الل#حٟىٛ # ِٔ#٘ :    

وَ اؿٕٗاُ غري ِؾٓ الث٦ ٛ ا٥ًٍحف ه٘ٞ   ٔكن الـاعٗٛ # ٔلٗم ٗ ه٘ٞ 
ه٘ٞ كحُ وَ ِؾٓ الث٦ ٛ ا٥ًٍحف ،مٗم ،ْٗ ه٘ٞ ذتٜ وٕه عمْٗ اؿ#ٕه  

 . (2)وٍؾ ًٖٕ ٍٖتخ
ٔوَ وفًّٕ إظحلفٛ   وفًّٕ الوـط   وفًّٕ الًٕم   وفًّٕ الغحٖٛ   

 وفًّٕ اؿٌـ   وفًّٕ الشؼػ   وفًّٕ الماك .

 
                                                           

 .1/258تفلري األَ كثري (1)
 . 11/218الٕكحٟن  (2) 
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  رذسجيٍصواي اٌزٌخ دفؼٍ أو 
وَ وشحقا  الٍيب قىؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ػط#ٕه ك#ثري و#َ        
ؿ٣كحٞ إوـكٌ ا٫ك٦ً طٕاعٗٛ   ،ىح أُ ٌٖ س ً حض كن ًٖٕ  ٔعؽا عؼػ 

ِإَذا َجا١َ َُِصُس ْٔحعٛ وَ الٍحن ػطمٕا إؼٍٖٛ لٗشمٍٕا عك٦وّي   لحه تشحٍ ش

ِٕ َٗاهّٖفِّٔتحُ  ْ يف دّٙاهوَّ فَّٔطبِّْح ِبحٌَِِد َزبّْمّٔ َٗاِضَتِػِفسُِٖ  اهلل أف٘اجا* *ٗزأٙت اهِاع ٙدخو٘

َْ تََّ٘اّبا  . (1) زإَُُِّٕ كّٔا

ٔوٍّي وَ ٖ شثْ لٕوْ لٗشمَ عك٦وّي   ٖٔتشمي وشحمل الوـٖشٛ   ٔأذكحً 
 اؿ٦ه ٔاؿـاً   ٔأؿكحُ ٔٔاج ح  ال٦ٌٚ .

ؼٚ أٖحً ٔكحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي هشمّي ٖاٗىُٕ ٗ إؼٍٖٛ ع
ألِٗح،تْ عٍ أُ ٖتإٍا ال٦ٌٚ   ٔوفعٕا عؼػاي وَ كٕؿ الاـآُ   ٖٔـٔا ذحه 
ال٦ٌض ٔالتإٝ اليت عمّٗح إلمىُٕ ٔعٌاٗحػِي ٧وـ اا ٔؿكٕلْ   ٔوح ٗ 

َٗأِّٔطُٚعذ٘ا اهوَّذَٕ   ِؾا ا٫ٌاٗحػ و#َ أك# حب الش#ق ٔالفظ#ـ ٔالـٓ#ٛ   ل#حه تش#حٍ ش       

ََْٗاهسَُّضَ٘ي هَّٔعوَّلٍِّٕ ُتِسَح  . (2) زٌُ٘

ِِ هَّٔعوَّلّٕذذذٍِ  ٔأطتتى###ت آٖ###ٛ ال ر###ث ألإل###ْ تش###حٍ ش   ِّ اهََّّّْٓٚبذذذا ََٗزَشقّٔلّٕذذذٍِ ًِذذذ

َْ  .(3)زَتِػلُّٕسٗ

ٔت ٌ وِحوٌ آٖٛ ال رث أُ ال#ٍيب قى#ؼاي ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي       
ٔأًرحألْ كحٌٕا لمٛ ولتِشفٌ   ٖح ٖؼه عمٜ أٌّي ٥ ٖاٌؼُٔ الاتحه   عِح 
وـًُٕ عمٜ عجتٍحألْ ٕح ،ْٗ وَ ا٫ُـاؿ الفحػض ألّي   ٔأٌّي كحٌٕا فتىشٌ 

                                                           

 .3-1كٕؿٚ الٌٍـ  (1)
 .132كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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 ؼٗ  ألحٕؼٍٖٛ أٔ ٔوتفـلٌ ىوُٕ الٍحن   كٕاٞ كفحؿ لـٖى أٔ الا حٟن اليت
 ال مؼاُ اليت ؼٗ  ألحؾقٖـٚ ِٔي :

 : ِـلن ومك الـًٔ ٗ الوحً . ا٧ٔه
 : كلـٝ ومك ،حؿن ٗ ذؼٔػ الشـا  .الثحٌ٘ 

 : عحون كلـٝ ٗ الٗىَ .الثحلث 
 : ومك اؿ وٛ .الـاألع 

 : إمٕك ٔالـ٣كحٞ ٗ اؾقٖـٚ   ٔوح ذٕهلح .اـحوم 
الإٝ أع٦ٓ ل٬جّحف عم#ٜ إؼٍٖ#ٛ      : التآلم ألٌ أطـاف وَاللحػن 

 ٔعؿاػتّي ٔأػ ا٫ك٦ً ل٥ٕ ،ِن اا .
ل ٗحُ لحٌُٕ ِٕٔ ًـف تآلم الكفحؿ ل٬جّحف عمٜ إؼٍٖٛ وشحقٚ لمٍيب 
قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي   ٔ،ٗ##ْ ه##حِؼ عم##ٜ ع##ؼً ت##ٕ،ـ أك## حب  

كحُ ٖلأه ٔواؼوح  غقٔ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ل مؼٚ أطـٝ   عِح 
 اا عق ٔجن كفحٖتْ   ًٔـف هـٔؿ الكفحؿ .

ِٔن ِؾا الٌـف وَ ُـٔب ًـف ذحه الؾلٛ ٔالِشم عَ إلمىٌ 
  اؾٕاب ٌشي   كىح أٌْ وَ فٖحػٚ وٍش#ٛ ٔع#ق إ#٤وٌٍ   ٔإظت#حؿ أُ فٔاه     
الؾلٛ األتؼأ ػ،شٛ ألحلٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٌٔل ٛ ِؾا الٌٍـ ا عق ٔجن ألإلْ 

 . (1) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞك رحٌْ ش

ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ : ٔكٍتي أؽلٛ  ي أكتىـ فٔاه وح ت ا#ٜ وٍ#ْ عٍ ذ#ٌ ً#مس     
 اؿؼٖ ٗٛ   ِٕٔ وَ أكـاؿ تلىٗتْ وَ عٍؼ اا ،ترحي و ٍٗحي .  

 لبٔىْ ) فبرمىا اهلل ( ثؼذ ثذس
ٛي ٔالٌٗحٌٛ ٖاحه )التإٝ لغٛ وَ الٕلحٖٛ ٔاؿىحٖٛ  ٗ٭ ٛي ٔٔالٳ ٖ٭ ِٔلةح ٔ٭ْلٗحي ٔ ٓٮ  ٔ٭لح

ٗٯت٭ ألْ. ٔ٭لة ٛي وح  ُٛ  وثمث ٖ٭ ٕ٭لةح ـٮ  ٔال ٞٮ  ٖٔٮْكل٭ ٕ٭لح ٓٮ. ٔال ٕ٭للح  ًحٌ٭ْ  كة

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
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ٗٯتٮ#ْ أتٵاٳٗ#ْ ٔأتٯاٳٗ#ْ تٮاي#ٜ        ٞ٭  ٔت٭اة ٗٯ#تٮ الو#٘ ُٚ  ٔاؿٳْفُغ. ٔاتٵاة ٞ٭ ُٛ: الكٳ٦ ٗ٭ ٕٯلٳ ٔالتٵ
ٞٴ: ذ٭ؾٳ ٰٞ  ككٳلح ٛي ٔتٳاح ٗٵ ـٯِ    ٔت٭اٳ ٓٮ لمفة# ًٯُمْ: ت٭ْاٗح  لةمة ٮ#ٕ ٕ٭ٝ  أ ؿٯتٮْ  ٔا٥كيٮ: التٵْا

ً٭ؼٯٖح. ٛٳ  كظ٭قٯٖح ٔ ٌ ف  ألٌ ا٥كِي ٔال
ٖٮتٵاةٜ عٳاحألٮْ. ٔؿجٮنٱ  ِٯنٱ أُ  ٕ٭ٝ "   أةٙ: أ ِٯنٮ التٵْا ْٮ عق ٔجنٵ: " ِٕ أ ٔلٕل

ٞ٭ ٞ٭ ٔتٮاةٕا ٌّ  وَ أتٯاٳٗح  .(1) (ت٭اٳ
 :ٔالتإٝ ٗ ا٫ًف٦ض عمٜ ٔجٕٓ وٍّح 

 : اـوٗٛ وَ اا ك رحٌْ.ا٧ٔه 
: الشىن ألفحعٛ اا   ٔوَ وشحٌ٘ ٌؼاٞ ٌٕض إتك#ـؿ لإو#ْ ألم#قًٔ    الثحٌ٘ 
ِْ التإٝ ش ِْ أِّٔجذِسٜ ِإالَّ َعؤّذٟ    *فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ َٗأِّٔطُٚع٘ ِّ أِّٔجٍس ِإ ًِ ِِٕٚ ًََٗا أِّٔضأّٔهّٕلٍِّٕ َعؤّ

ِْ   *َزبّْ اهَّٖعاهٌِّٔنَي  الؼ٥ل#ٛ عم#ٜ ط#ٕه عى#ـ ٌ#ٕض عمٗ#ْ        (2) زفّٔاتَّقّٕ٘ا اهوَّذَٕ َٗأِّٔطُٚعذ٘

الل٦ً ألٌ لٕوْ ٔأٌْ لِٜ عىـٓ ألحلت مٗغ ٔالؼعحٞ عٍ التٕذٗؼ   ٔلٗم عٍؼٓ 
 وَ ،رتٚ ٔ،تٕؿ ألٌ الت مٗغ ٔالؼعٕٚ .

ِإِذ كىح تكـؿ ِؾٓ الٍؼاٚ ٗ الاـآُ ألحلٍل ٛ لمٍيب ِٕػ كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ش

َْ  قّٔاَي هُّٔٔ ِْ    *إُِّْذٛ هّٔلّٕذٍِ َزُضذْ٘ي أًِّٔذنيْ     *ٍِ أُّٔخٍُِ٘ٓ ُْٓ٘د أّٔالّٔ َتتَّقّٕذ٘  (3)زفّٔذاتَّقّٕ٘ا اهوَّذَٕ َٗأِّٔطُٚعذ٘

َّ ٔلٕلْ تشحٍ ش ِْ *َِٗإَذا َبِّّٓٔػُتٍِ َبِّّٓٔػُتٍِ َجبَّاِزٙ  .(4)زفّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ َٗأِّٔطُٚع٘

حُ الـكٕه وـتٌ ٗ الاـآُ عمٜ لل (5)كىح ٔؿػ لٕه ،حتإا اا ٔأطٗشُٕ
 ًححل عمْٗ الل٦ً .

                                                           

 .3/485الاحوٕن احملٗ   (1)
 .110-108كٕؿٚ الوشـاٞ  (2)
 .126-124كٕؿٚ الوشـاٞ  (3)
 .131-130كٕؿٚ الوشـاٞ  (4)
 .63أٌعـ كٕؿٚ القطـف  (5)
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  كىح ٔؿػ  عمٜ للحُ  (1)ٔٔؿػ عمٜ للحُ الـكٕه عٗلٜ عمْٗ الل٦ً
 . (2)الٍيب هشٗك عمْٗ الل٦ً 

ٔج##حٞ ِ##ؾا الا##ٕه و##َ ا٧ٌ ٗ##حٞ ألٌ##ٗغٛ ا٫ٌ##ؾاؿ ٔالٕعٗ##ؼ ٔاؿ##ضٲ عم##ٜ 
 التؼاؿك ٔالٍححٚ ٗ الٍوأتٌ ألحـوٗٛ وَ اا ٔألفحعٛ الـكٕه .

٦ٕلحٚ اؿتٕف ًٖٕ ألؼؿ   لتتحم#ٜ ،ّٗ#ح وٌ#حػٖق    ٔلؼ أًفم الٌرحألٛ 
 تإٝ اا ٔطحعٛ الـكٕه .

،تفِن اا عق ٔجن ٔؿفلّ#ي الٌٍ#ـ  ٔؽّك#ـِي ألٕج#ٕب تا#ٕٝ اا        
ٔا٫جتّحػ ٗ طحعتْ   ٔوَ تإٝ اا عجتٍحب التشؼٙ ٔالعمي   ٔوَ ٔجٕٓ 

 تاؼٖـ ا٩ٖٛ :
 : ،حتإا اا ٥ٔ تلـ،ٕا ٗ الاتن . ا٧ٍٔ

 :،حتإا اا ألحلوكـ لْ ك رحٌْ .ٗٛ الثحٌ
: ،حتإا اا ٔأؿُٕا ألحلٌمس   لٗكُٕ وَ وشحٌ٘ لٕلْ تشحٍ ٗ آٖٛ الثحلثٛ 
َٕ ال رث ش ز عاؼ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي الٌ#مس و#ع    فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوَّذ

 كفحؿ لـٖى ٗ اؿؼٖ ٗٛ ٗ هّـ ؽٙ الاشؼٚ وَ اللٍٛ اللحػكٛ لمّحـٚ .
،#حتإا اا أل#أُ اجشم#ٕا ال#ؾَٖ ٖف#ـُٔ و#َ إو#ـكٌ ٖ#ؾِ ُٕ         : الـاألشٛ 

 ؿحهلي . 
 لٗكُٕ ِؾا الفـاؿ عمٜ ٔجٕٓ : 

 : لٗحً الفحؿَٖ ألٍان ٔلحٟع إشـكٛ عٍ الٍحن .ا٧ٔه 
: ؽكـ وشحقا  ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ِٔ#ؾا ال#ؾكـ        الثحٌ٘ 

 .(3) زِكسَّ٘ٝ ِهوٌُّٖتَِّقنَيَٗإَُُِّٕ هَّٔتِرتـغٗك لمٍحن ألح٫ك٦ً   لحه تشحٍ ش

                                                           

 .179أٌعـ كٕؿٚ الوشـاٞ  (1)
 .150-144أٌعـ كٕؿٚ الوشـاٞ  (2)
 .48كٕؿٚ اؿحلٛ  (3)
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: ٍِٔحك أ،ـاػ وَ إلمىٌ طـجٕا عٍ ألؼؿ وع إوـكٌ وكـٌِ الثحلث 
،ىٍّي وَ عٌلرك ٗ الفـٖق عٍ ألؼؿ   ٔوٍّي وَ عٌّقً عٍؼ ألؼٞ إشـكٛ   

 ،حٕـاػ وَ التإٝ الٍححٚ ٔالتٕألٛ . 
 لاؼ اٌتان إلمىُٕ ٗ وشـكٛ ألؼؿ وَ جّح  :

 : وَ ٠ِٗٛ الؾه عٍ ذحه إٍشٛ ٔالإٚ . ا٧ٍٔ
 : وَ الفاـ ٔالشٕف عٍ اللشٛ ٔالغٍٜ .الثحٌٗٛ 
 : وَ الامٛ ٗ الشؼػ ٔالشؼٚ عٍ الكثـٚ .الثحلثٛ 

َٗاِذكّٕذُسٗا ِإِذ أُِّٔذُتٍِ قِّٔوٚذْى    : وَ ذحه اـٕف ٔالٕجن كىح ٗ لٕلْ تش#حٍ ش الـاألشٛ 

 َْ َْافّٕ٘ َْ ِفٛ األِّٔزِض َت ََّّْٓفّٔلٍِّٕ اهَِّاُع فّٔذآَٗاكٍِّٕ َٗأَّّٔٙذَدكٍِّٕ بَِِِصذسِِٖ ََٗزَشقّٔلّٕذٍِ     ًُِطَتِطَعفّٕ٘ ِْ ََٙت أّٔ

َْ ِِ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ ِّ اهََّّّْٓٚبا  .(1) زًِ

: وَ ذحه ه ْ وٕاػعٛ وع إو#ـكٌ عٍ ذ#حه الات#حه ٔالٌٍ#ـ     اـحولٛ 
 عمٜ إوـكٌ .

ٔأً##رحألْ لا##ؼ ٌٌ##ـ اا ع##ق ٔج##ن ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي  
فّٔاتَّقّٕ٘ا ٫طتٗحؿِي التإٝ   ٔعجتّحػِي ٗ طحعٛ اا   عؽُ ٕحؽا لحه هلي اا ش

  ،ْٗ ٔجٕٓ : (2)زاهوََّٕ

 : تشحِؼ إلمىٌ ًٗغ التإٝ اليت ِي عمّٗح . ا٧ٔه
 : ا٫جتّحػ ٗ كٍَ التإٝ .الثحٌ٘ 

: عؿاػٚ ا٫وتٍ##حا ع##َ الف##ـض ٔالقِ##ٕ ألحلٌٍ##ـ   ٔالتّ##حُٔ ٗ      الثحل##ث 
َّ اهوََّٕ الّٔ ُِٙحبُّ اهّٖفِّٔسِحنَيالفـاٟض   لحه تشحٍ ش  .(3)زالّٔ َتفَّٖسِ  ِإ

                                                           

 .26كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .76كٕؿٚ الاٌٍ  (3)
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ٔلؼ ٔؿػ ؽا  ا٧وـ ٗ ولألٛ ا٧ٌفحه ٔاليت ٌقلت غٌَٕ وشـكٛ ألؼؿ 
ِٕ َٗاهسَُّض٘يِ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ َٗأِّٔصِوُح٘ا َذألإلْ تشحٍ ش ِّ األُِّٔفّٔايِ قّٕىِ األُِّٔفّٔايُ ِهوَّ ِِِٚلٍِّٕ َٗأِّٔطُٚع٘ا َِٙطأّٔهَُّٕ٘مّٔ َع َِ َب ا

ًِِِنَي ِْ كُِّٕتٍِ ًُِؤ  . (1)زاهوََّٕ ََٗزُض٘هُّٕٔ ِإ

و#َ وش#حٌ٘   ٔلؼؽكـ ٮ ٗ اؾقٞ الثحوَ ٔالل شٌ وَ ِؾا اللٳفـ )لٗكُٕ 
 ا٩ٖٛ تإٝ اا عٍؼ عٌتّحٞ إشـكٛ وَ ٔجٕٓ:

 لمغٍحٟي. الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكميالـُح ٗ للىٛ  ا٧ٔه:
 ذلَ وشحومٛ ا٧كـٝ. الثحٌ٘:

 إ حػؿٚ عٍ ال٦ٌٚ ٔعؼً الغفمٛ عٍّح. الثحلث:
 ا٫كتشؼاػ لمؼ،حا ٗ الاحػً وَ إشحؿك ألٌ إلمىٌ ٔالكفحؿ. الـاألع:

ا٫لـاؿ ألحُ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ وَ عٍؼ اا  ٔألفِمْ تش#حٍ   اـحوم:
 عمٜ إلمىٌ.
ٔؿك#ٕلْ  ٔعجتٍ#حب الفـل#ٛ    عظّحؿ أمس#ٜ وش#حٌ٘ الفحع#ٛ ا     اللحػن:

 .(2) (ٔاـ٦ف 
 ٔأُٗم هلح ٍِح ٔجِٕحي :

 : ا٫جتّحػ ألأػاٞ الفـاٟض ٔالش حػا  ٔإلتر ح  . ا٧ٔه
 : تشحِؼ وٍحِخ الؼ،حا .الثحٌ٘ 

 : ا٫وتٍحا عَ التشؼٙ .الثحلث 
 : الث ح  ٗ وٍحفه ا٫ّحُ .الـاألع 

 : التفاْ ٗ الؼَٖ .اـحوم 
 ذـً اا وَ إشحً٘ ٔالل٠ٗح  .: عجتٍحب وح اللحػن 

 : ًؼ  اؿؼٖث .اللحألع 

                                                           

 .1كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 . 93َ  78وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ اؾقٞ  (2)
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 : تشحِؼ آٖح  الاـآُ ت٦ٔٚ ٔتؼألـاي .الثحوَ 
: ا٫ٌفح  ٗ ك ٗن اا   ٔعطـاد القكحٚ ٔاؿإ  الوـعٗٛ   لحه التحكع 

ِٕٚ ُّٓد٠ ِهوٌُّٖتَِّقنَيتشحٍ ش َْ ِباهَّٖػ *َذِهمّٔ اهِّٖلَتابُ الّٔ زَِٙبَ ِف ًُِِ٘ َّ ُِٙؤ َْ اهَِّرٙ ِِٚب َُِٗٙقٌُٚ٘

َْ ًٌَِّا َزَشقَِّٖآٍُِ ُِِٙفقّٕ٘  .(1)زاهصَّالّّٔٔٝ َٗ

 : ا٧وـ ألحٕشـٔف ٔالٍّ٘ عَ إٍكـ .الشحهـ 
ٔوَ وشحٌ٘ ا٩ٖٛ : كتٌ رُٕ أٔل٘ ل#ٕٚ ٔوٍش#ٛ ٔو#حه   ،#حتإا اا ٥ٔ     

َْ شَِِٙذذّٕٞ اهّٖحََٚذذاِٝ تو##غمكي ال##ؼٌٗح ٔفٍٖتّ##ح   ل##حه تش##حٍ ش ُِ اهٌَّٖذذاُي َٗاهّٖبَُِذذ٘ اهذذدَُُِّٚا َٗاهَّٖباقَِٚذذا

ُِ خَِْٚس عَِِِد َزبّْمّٔ ثََ٘اّبا َٗخَِْٚس أًَّٔالّٗ  .(2) زاهصَّاِهَحا

ٔوَ طٌحٍٟ الترم٘ ألحلتإٝ أٌْ ػعٕٚ لمٍ#حن ْٗش#حي ل٬ّ#حُ ٔت#ـك     
 الشٍم ٔا٫ؿِحب .

ٔلؼ أؿاػ اا عق ٔجن لمىلمىٌ ذفغ أعـاض ٔأوٕاه ٔذإ  عحو#ٛ  
،#أوـِي ٔل#حه هل#ي ألٌ#ٗغٛ ا٧و#ـ ٗ آٖ#ٛ ال ر#ث        الٍحن ألشؼ ؼا#ق الٌٍ#ـ     

 .(3)زفّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕش

ٔتؼه ا٩ٖٛ ألحلؼ٥لٛ ا٫لتقاوٗٛ عمٜ أُ الفـف إٍتٌـ ألشؼ الِ#شم ل#ؼ   
ٖ##أت٘ أل## شض ا٧،ش##حه ال##يت ،ّٗ##ح أؽٝ ُٔ##ـؿ   ،##أؿاػ اا ع##ق ٔج##ن تٍقٖ##ْ  

ٕا ألغقٔ إلمىٌ عٍّح   لٗكُٕ ِؾا التٍقٓ ذحٛ عمٜ الؾَٖ كفـٔا   عؽا لحو
إؼٍٖٛ ُٕٔاذّٗح   كىح ،شمٕا ٗ وشـكٛ أذؼ ٔاـٍؼ    لٗكُٕ و#َ وش#حٌ٘   

 آٖٛ ال رث ٔجٕٓ :
 : ،حتإا اا ألٍوـ ا٧وَ . ا٧ٔه

 : ،حتإا اا ألحلٌرب عمٜ ؼىن ا٧ؽٝ وَ إوـكٌ .الثحٌ٘ 
                                                           

 .3-2كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .46كٕؿٚ الكّم  (2)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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 : ،حتإا اا ٗ ذلَ وشحومٛ الٍحن .الثحلث 
وفحِٗي ا٧طٕٚ ا٫ّحٌٗٛ ألٍٗكي   لحه تش#حٍ  : ،حتإا اا ٗ تشحِؼ الـاألع 

َّ٘٘ٝش َْ ِإِخ ًُِِ٘              .(1)زإٌََُِّا اهٌُِّٖؤ

 لبٔىْ ٔسجخ إٌظش اىل اهلل 
كحُ هفـ وَ الٌرحألٛ ٖٕػُٔ أُ تكُٕ الاح،مٛ هلي   ٔلٕ ٔلشت الاح،مٛ 
ٗ أٖؼٙ إلمىٌ لتعح،ـ  جّٕػ لـٖى ٔذمفحّٟي عمٜ ذـب ٔلتحه الٍيب 

  ٔجشمٕا ولألٛ الاح،مٛ ٔا٫كت٦ٗٞ عمّٗح ؽؿٖشٛ لمفتك ألحٕلمىٌ ٔأًرحألْ 
 ذتٜ الؾَٖ ٗ وكٛ .

٧ٔؿك###مٕا الٕ،###ٕػ عٍ وم###ٕك ٔأو###ـاٞ اؾقٖ###ـٚ ٔعٍ لٌٗ###ـ ٔكل###ـٝ  
لموكٕٝ   ٔعظّحؿ ًفٛ ا٫كت٦ٗٞ عمٜ الاح،مٛ   ِٔ٘ ٗ الفـٖق وَ غري أُ 

ٗ وكٛ   عؽ كحٌت  ت ٗٲَ لـٖى اكترٕاؽِح عمٜ أو٦ك ٔأوٕاه الٌرحألٛ اليت
اهلح##ـٚ ؽؿٖش##ٛ هل##ي لمتٌ##ـف ألّ##ح تو##فٗحي ٔاٌتاحو##حي   ٔقحٔل##ٛ ٍٕ##ع إل##مىٌ 
ا٩طـَٖ و#َ اهلح#ـٚ   ٔؾش#ن ا٧ِ#ن ٔا٧ل#حؿب ٌٍٖ#رُٕ ألش#ؼً اهلح#ـٚ         
طوٗٛ ُٗحا إحه   ٔؼـٖض كفحؿ لـٖى الا حٟن ٔا٧وـاٞ عمٜ الٍيب ًمٜ 

 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ .
  ٕ اؽ ٔك#ٕٞ الاٌ#ؼ ال#ؾٙ و#َ ٔؿاٟ#ْ ٌٔتحٟح#ْ أع#٦ٓ و#َ         ِٔؾا ا٫ك#تر

  ٔٗ التٍقٖ#ن   (2) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُِّٔذُتٍِ أِّٔذهَّذّ٘ٞ  وٌحػٖق الؾلٛ ٗ لٕلْ تشحٍ ش

َْش  .(3) زَٗاهوَُّٕ َِٙعؤٍُّ َٗأُُِّٔتٍِ الّٔ َتِعؤٌُّ٘

                                                           

 .10كٕؿٚ اؿحـا   (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .216كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
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ح،م#ٛ تل#ري   ٔوَ وشحقا  الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي تـك الا
ٗ طـٖاّح ٔٔلٕا وشـكٛ ألؼؿ ألحؿحض ٔعًـاؿ عمٜ الاتحه وَ ل ن الكف#حؿ    

َّّٕٞ اهَّٖباِهػَِّٕٕٞٔ وَ وٌحػٖق ش  .  (1) زفِّٔووَِّٕ اهُّٖح

ل ٗحُ وشحقٚ لـآٌٗٛ ِٔ٘ ٌل# ٛ الٌٍ#ـعٍ اا ع#ق ٔج#ن ٗ ؼ#ؼ وتح#ؼػ       
و#َ غ#ري عم#ٛ    لمؾَٖ كفـٔا ألأُ اهلقّٛ ت٦فوّي ٗ قحؿألتّي الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن 

 ظحِـٚ   ٔأك حب ذلٗٛ  أٔ ؿجرحُ كفٛ الٍيب ٔأًرحألْ ٗ الشؼٚ ٔالشؼػ .
ٔتؼه ا٩ٖٛ ٗ وفّٕوّح عمٜ الت كٗ#ت لم#ؾَٖ كف#ـٔا   ٔتا#ؼٖـ ا٩ٖ#ٛ ٗ      
وفًّٕ إظحلفٛ : ٖح أّٖح الؾَٖ كفـٔا لاؼ أٌّقوتي أل ؼؿ ألأوـ اا عق ٔجن   

ـ ٔالت حن الؼؿٔن وَ وشـكٛ ٔ،ْٗ ػعٕٚ لشىًٕ الؾَٖ كفـٔا ل٬تشحظ ٔالتؼأل

ِْذُد كّٕذىُّ َُفّٖذٍظ ًَذا عٌَِؤّذِت       ألؼؿ   ٔاؽحؽِح ٔكٗمٛ لمتٕألٛ ٔا٫ٌحألٛ   لحه تش#حٍ ش  ََِ٘ َت َٙذ

َُِٕ أًَّّٔدا َبِعٚذّدا ََُٗٙحذرُّْزكٍِّٕ اهوَّذ    ََِٔا َٗبَِٚ َّ بَِٚ ِّ ُض١ٍ٘ تََ٘دُّ هِّٔ٘ أّٔ ًََٗا عٌَِؤِّت ًِ ِّ خٍَِٚس ًُِحَطّسا  ًِ ُٕ

ِْ ِباهِّٖعَباِدَُفّٖطَُٕ َٗ    (2) زاهوَُّٕ َز١ُٗ

ُٕ  ٔمل ٖ##ـػ لف##غ ش  ز ٗ الا##ـآُ ع٥ ٗ آٖ##تٌ وتح##حٔؿتٌ   َُٙحذذرُّْزكٍِّٕ اهوَّذذُٕ َُفَّٖطذذ

عذؼاِىح عحوٛ لمٍحن ْٗشحي   ِٔ٘ ا٩ٖٛ أع٦ٓ   ٔا٧طـٝ طحًٛ ألحٕلمىٌ 

ِْ  كى###ح ٗ لٕل###ْ تش###حٍ ش  ِّ ُدٗ َّ أِّٔٗهَِٚذذذا١َ ًِذذذ َْ اهّٖلّٔذذذاِفِسٙ ًُِِذذذ٘ ِْذذذِر اهٌُِّٖؤ الّٔ َٙتَّ

ٍُِِِٔ ُتقّٔذاّٗٝ      ِْ َتتَّقّٕذ٘ا ًِذ ١ٍِٛ ِإالَّ أّٔ ِّ اهوَِّٕ ِفٛ َغذ ِّ َٙفَّٖعِى َذِهمّٔ فّٔؤَِّٚظ ًِ ًََٗ ًِِِنَي  اهٌُِّٖؤ

ِْفّٕ٘ا *ََُٗٙحرُّْزكٍِّٕ اهوَُّٕ َُفّٖطَُٕ َِٗإهّٟٔ اهوَِّٕ اهٌَِّٖصرُي  ِْ ُت ٌُِٕ  قِّٕى ِإ ُٖٗ َِٙعؤّ ًَا ِفٛ ُصُدِٗزكٍِّٕ أِّٔٗ ُتِبُد

١ٍِٛ قِّٔدْٙس ًََٗا ِفٛ األِّٔزِض َٗاهوَُّٕ َعؤّٟ كّٕىّْ َغ  ِِ ٌََ٘ا  .(3) زاهوَُّٕ ََِٗٙعؤٍُّ ًَا ِفٛ اهطَّ

                                                           

 .149كٕؿٚ ا٧ٌشحً  (1)
 .30كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 . 29-28كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  357

 ٖٔؼه ٌٌـ اا لمىلمىٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ عمٜ أوٕؿ :
 : لتحه إلمىٌ ػ،حعحي . ا٧ٔه

 ٗ ك ٗن اا .: لتحه إلمىٌ ألاٌؼ الثحٌ٘  
: مل ٖ ؼأ إلمىُٕ الاتحه عِح إوـكُٕ ِي ال#ؾَٖ أل#ؼأٔا ألـو#٘    الثحلث 

اللّحً ٔالٍ حه    ي تا#ؼً  ٦ #ٛ و#ٍّي لمىٍ#حجقٚ   ٔإ#ـاػ و#َ إٍ#حجقٚ أٙ        
 ٖت حؿف الـج٦ُ ذتٜ ٖاتن أذؼِىح ا٩طـ   ٥٤ِٔٞ الث٦ ٛ وَ اكـٚ ٔاذؼٚ:

 : عت ٛ ألَ ؿألٗشٛ .ا٧ٔه  
 هٗ ٛ ألَ ؿألٗشٛ .: الثحٌ٘ 

 : الٕلٗؼ ألَ عت ٛالثحلث 
 خبدتخ آَخ ثجذس 

ألشؼ ا٧وـ لمىلمىٌ ألتإٝ اا ٔاـوٗٛ وٍْ ٗ اللـ ٔالش٦ٌٗٛ أطتتىت 
َْ آٖٛ ال رث ألإلْ تشحٍ ش زل ٗ#حُ ل#حٌُٕ ِٔ#ٕ ٔج#ٕب ه#كـ      هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػذلُّٕسٗ

لٗم  إلمىٌ ا عق ٔجن عمٜ ٌشىٛ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ِٔؾا الٕجٕب
 طحًحي ألحل ؼؿٌٖ عِح ِٕ هحون لكن ولمي ٔولمىٛ لٕجٕٓ :

: أًحلٛ الشىًٕ ٔا٫ط٦  ٗ ا٧وـ الاـآٌ#٘ ع٥ و#ع ال#ؼلٗن عم#ٜ     ا٧ٔه 
ِّالتاٗٗؼ   كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ٗ كفحؿٚ العّحؿش ِّ ًَُتَتاِبعَِٚ عؽ (1) زفّٔصَِٚاَُ غَِٔسَِٙ

 لٗؼ  ا٩ٖٛ الٌٗحً ألحلتتحألع .
ظحِـ ا٩ٖٛ عمٜ عؿاػٚ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     ٔلؼ ٖاحه ٖؼه 

ٔأًرحألْ الؾَٖ اهرتكٕا ٗ وشـكٛ أل#ؼؿ   ٔأٌّ#ح ؽٌ#ّي ػُٔ غريِ#ي   ٕ#ح      
ٔؿػ ٗ تشـٖم التظٌٍٗ ألأٌْ لٌـ الشحً عمٜ ألشض أ،ـاػٓ  لؼلٗن وتٌن 

 وَ ؽا  ا٩ٖٛ .

                                                           

 .92كٕؿٚ الٍلحٞ  (1)
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 ٔاؾٕاب ا٧ًن ٗ اـفحب الاـآٌ٘ عؿاػٚ عىًٕ إلمىٌ ٔإل#مىح   
 عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .

 : تـهس وٍح،ع ،ِن اا ٗ وشـكٛ ألؼؿ عمٜ أجٗحه إلمىٌ . الثحٌ٘
: مشٕه الوكـ ا عق ٔج#ن عم#ٜ الٌٍ#ـ ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ذت#ٜ       الثحلث 

لمؾَٖ لحتمٕا الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٗ ؽا  إشـكٛ  ي تحألٕا   ِٕٔ 
ً٭ ٖ٭حٮ#كٶ و٭#ح    : ) وَ وٌحػٖق لٕه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ُٵ اْلِإكٯ#مةح ِع

ّ٭ح ُ٭ لة ٯمة ٚة ت٭حٮكٶ و٭ح كةح ـ٭ ِّحٯ ُٵ اْل ٔ٭ِع ْٮ  ُ٭ لة ٯمة  . (1) (كةح
 : لحٌُٕ ا٫ٌافحا عٍ الوكـ ا عق ٔجن ألـفغ ػُٔ التشؼٙ .الـاألع 

 : تٍىٗٛ ومكٛ الوكـ ا عق ٔجن عٍؼ إلمىٌ .اـحوم 
جن عمٜ ٌشىٛ الٌٍـ ٗ وشـكٛ : ػ٥لٛ هكـ إلمىٌ ا عق ٔاللحػن 

 ألؼؿ عمٜ أوٕؿ :
 : ذك إلمىٌ ا عق ٔجن .ا٧ٔه 
 : تفاْ إلمىٌ ٗ الؼَٖ.الثحٌ٘ 

: الت##ؼألـ ٗ وشح##قا  ال##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي الثحل##ث 
اؿلٗٛ ألمرحظ أُ وشـكٛ ألؼؿ تتِىَ عؼػاي وٍّ#ح   ٔوٍ#ْ الٌٍ#ـ إ# ٌ عم#ٜ      

 الت حَٖ ٗ الشؼػ ٔالشؼٚ .جٕٗي إوـكٌ وع 
: علـاؿ أجٗحه إلمىٌ إتشحل ٛ ألأُ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ وَ عٍؼ الـاألع 

 اا ك رحٌْ   َٔؼػ وٍْ تشحٍ .
: وشـ،ٛ لحٌُٕ ِٕٔ عؼً ٔجٕػ مث#ٛ ول#ح،ٛ أٔ ٔل#ت أل#ٌ ٌ#قٔه      اـحوم 

ا٧وـ وَ عٍؼ اا عق ٔجن ٔألٌ تٍحقٓ   ،ىع ال شؼ الوحكع ألٌ اللىحٔا  
ٔا٧ؿض   وح تكوم عٍْ الؼؿاكح  الشمىٗٛ ٗ ألحب الفِ#حٞ ،#حُ ا٦ٕٟك#ٛ    
ٌقلٕا لٌٍـٚ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ألفـ،#ٛ ع#ٌ   ل#حه      

                                                           

 ..26/178ولٍؼ أٓؼ  (1)
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ُْ   تشحٍ ش ِّ فَّٔٚلّٕذ٘ ِْ َٙقَّٕ٘ي هُّٕٔ كّٕذ َْ اهَّذِرٜ بَِٚذدِِٖ     *إٌََُِّا أًِّٔسُُٖ ِإَذا أَّٔزاَد غ٣َِّٚا أّٔ فُّٔطذِبَحا

ُِ كّٕىّْ َْ ًَؤّلّٕ٘ ِِٕٚ ُتِسَجُع٘ ١ٍِٛ َِٗإهّٔ  . (1) زَغ

ٔتؼه طحُٛ ا٩ٖٛ أع٦ٓ عمٜ التؼاطن ٔالتاحؿب ألٌ أ،ـاػ ومك اا عق 
  ٧ؿض ألفـ،ٛ عٌٔجن   ٔأٌْ ك رحٌْ لحػؿ عمٜ عٌقاه و٦ٟكٛ اللىحٞ عٍ ا

ٔلؼ كحُ جربٟٗن عمْٗ الل٦ً ٍٖقه ألح٩ٖٛ الاـآٌٗٛ عٍؼ ؼاق ٔالشٛ تكُٕ ك  حي 
ٔوٍّحج##حي ذحُ##ـاي غًٌٕ##ّح لٗ ا##ٜ لحٌٌٕ##حي ٗ ا٧ؿض ألمر##حظ أُ  لٍقٔهل##ح  

إؼاؿ عمٜ عىًٕ إشٍٜ   ٔلٗم ك ك الٍقٔه   ٔكؾا ٗ لٕلْ تشحٍ ٗ طحُٛ 
َْآٖ###ٛ ال ر###ث ش ز ،###حُ اـف###حب ٗ ا٩ٖ###ٛ لك###ن إل###مىٌ هَّٔعوَّلّٕذذذٍِ َتِػذذذلُّٕسٗ

حوٛ أٔ ٔإلمىح    ٔألشثّي عمٜ الوكـ ا عق ٔجن ٗ كن وُٕٕا ٌٔشىٛ ع
 طحًٛ . 

ٔت##ؼه طحُ##ٛ آٖ##ٛ ال ر##ث عم##ٜ ل##حٌُٕ ِٔ##ٕ: الو##كـ ا ع##ق ٔج##ن و##َ   
 ؿهرح  التإٝ .

ٔل ٗحُ إحٟق ألٌ ا٤ٕوٌٍ ٔإوـكٌ   ،اؼ ٖوكـ ووـكٕ لـٖى اا ع#ق   
ٔجن   ٔلكَ هكـِي ِؾا ٥ ٖرتتك عمْٗ الثٕاب ٧ٌّي ٖو#ـكُٕ ا٧ً#ٍحً   

 ٍّح ٖٔـجُٕ ٌٕاهلح.ٔا٧ٔ حُ وع اا ٗ الش حػٚ   ٔىح،ُٕ و
لٗتحمٜ لحٌُٕ وٌحذ ٛ ل شثٛ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ِٕٔ 
ٔجٕػ أوٛ ػا،شت ٔكا  وٍّح هّؼاٞ وَ أجن كمىٛ التٕذٗؼ   ٔه#كـ اا  

ِِْوِصذنَي هّٔذُٕ       عق ٔجن وَ وٍحفه التإٝ   ل#حه تش#حٍ ش   ًََٗذا إًِّٔذُسٗا ِإالَّ هَِِٚعُبذُدٗا اهوَّذَٕ ًُ

َّ  . (2) زاهدّْٙ

 ٔت ٌ ا٩ٖٛ لٕاٌٌ :
 : لحٌُٕ عُ اا وك أُ ٖٮوكـ . ا٧ٔه

                                                           

 .83-82كٕؿٚ ٖم  (1)
 .5كٕؿٚ ال ٍٗٛ  (2)
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: لحٌُٕ ،ِن اا ٗ جشن أوٛ و#َ إٕذ#ؼَٖ ٖو#كـٓ ك#ن ٔاذ#ؼ      الثحٌ٘ 
 وٍّي عؼٚ وـا  ٗ الًٕٗ ٗ ال٦ٌٚ الٕٗوٗٛ ٔالٍٕا،ن .

 : لحٌُٕ تشحلك أجٗحه أوٛ توكـ اا عق ٔجن كن ًٖٕ.الثحلث 

  اَِخ اٌسبدسخ

ِّ اهَّٖتقَّٔتذذا ِف٣َذذّ٘ٞ ُتقّٔاِتذذُى ِفذذٛ َضذذِبِٚى اهوَّذذِٕ  لٕل##ْ تش##حٍ ش  َْ هّٔلّٕذذٍِ آَٙذذّ٘ٞ ِفذذٛ ِف٣ََتذذِٚ قّٔذذِد كّٔذذا

َّ ِفذٛ َذِهذمّٔ      ِّ ََٙػذا١ُ ِإ ِّ َٗاهوَُّٕ ُٙؤَُّْٙد بَِِِصسِِٖ ًَذ َٜ اهّٖعَِٚ ٍِِِٚٔ َزأّٖ َٗإِّٔخَس٠ كّٔاِفسَّ٘ٝ َٙسٍََُُِِٗٔ ًِِثؤّ

 .(1)زهِّٔعِبسَّٗٝ ِهإِِّٔٗهٛ األِّٔبَصاِز

َْ  األتؼأ  ا٩ٖ#ٛ ألحـف#حب ٔألمغ#ٛ إحُ#٘ ش      ز ٔوتى#ن الِ#ىري   قّٔذِد كّٔذا

 )كي( الٕاؿػ ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٔجِٕحي :
عؿاػٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عىًٕ ٔإّ#حجـَٖ   ا٧ٔه :
 ٔا٧ٌٌحؿ .

إاٌ#ٕػ ال#ؾَٖ كف#ـٔا طحً##ٛ ٔأُ ا٩ٖ#ٛ الل#حألاٛ ل#ؼ ؽك##ـتّي        الث#حٌ٘ : 
ٔألٌٗغٛ ا٧وـ وَ اا اٍ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٫ٌ#ؾاؿِي   
ٔفجـِي عَ لتحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔألٗحُ كٕٞ عحل تّي ألإلْ 

َْ ِإهّٔتشحٍ ش َْ َُٗتِحَػُسٗ َّ كّٔفُّٔسٗا َضُتِػؤُّب٘ ٌَِٔاُدقِّٕى ِهوَِّرٙ ٍَََِّٔ َِٗب٣َِظ اهّٖ  .(2)زٟ َج

 تٕجْ اـفحب ٗ ا٩ٖٛ عٍ أجٗحه إلمىٌ . الثحلث :
عؿاػٚ أِن فوحُ التٍقٖن لٗقػاػ إلمي عّحٌ#حي ٍٖٔقج#ـ الك#ح،ـ       الـاألع :

ٖٔتٕب عٍ اا عق ٔجن   ِٕٔ و#َ لف#م اا ألحلٍ#حن ٔك# ن تا#ـٖ ّي عٍ      
 وٍحفه اهلؼٝ ٔا٫ّحُ.

 ْ اـفحب ٗ ا٩ٖٛ عٍ الٍحن ْٗشحي ٗ أجٗحهلي إتشحل ٛ .تٕج اـحوم :

                                                           

 .13كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .12كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ٔإظتحؿ ِٕ ا٧طري   ،ف٘ كن ًٖٕ تفن ِؾٓ ا٩ٖٛ عمٜ الٍ#حن   ِٔ#ؾا   
التحؼػ الٕٗو٘ ٗ اـفحب الاـآٌ٘ وَ ،ِن اا ألٕجٕب ت٦ٔٚ ك#ن ول#مي   
ٔولمىٛ لـاٞٚ الاـآُ ك ع عوـٚ وـٚ ٗ الًٕٗ   ٔوح ٖرتهس عَ ِؾٓ الت٦ٔٚ 

التؼألـ الشحً ٗ وِحوٌ آٖ#ح  الا#ـآُ   ك#ٕاٞ ال#يت تتم#ٜ ٗ الٌ#٦ٚ أٔ        وَ
 طحؿجّح .

ٔجحٞ  آٖٛ ألتلىٗٛ لاحٞ إلمىٌ ٔإوـكٌ ًٖٕ ألؼؿ ألأٌّي ْشحُ   لحه 
ِْتشحٍ ش ٌََِْعا ََِ٘ اهَّٖتقّٟٔ اهّٖ  +.(1) زَٙ

ٔمل ٖـػ ك#ن و#َ لف#غ )التات#ح( )ك#ح،ـٚ( )وثم#ّٗي( ٗ الا#ـآُ ع٥ ٗ آٖ#ٛ         
  ٔمل تشٌ ا٩ٖٛ الف٠تٌ ألح٥كي عِح ؽكـتّىح ألحلًٕم التِ#حػ ٔمل  ال رث 

 تؾكـ ا٩ٖٛ تأؿٖع ٔوُٕع ا٩ٖٛ .
ٔإـاػ ِٕ لاحٞ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٔإّ#حجـَٖ ٔا٧ٌٌ#حؿ    
ُؼ إوـكٌ ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٗ الًٕٗ اللحألع عوـ وَ هّـ ؿوِحُ وَ اللٍٛ 

ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ ال ؼؿُٖٕ  الثحٌٗٛ لمّحـٚ عؽ ٖاحتن الٍيب
 وَ ٔجٕٓ :

 : ٗ ك ٗن اا . ا٧ٔه
 :الؼ،حا عَ الٍ ٕٚ عَ التٍقٖن .الثحٌ٘ 

: عفاذٛ ع حػٚ ا٧ٔ حُ وَ ا٧ؿض   وَ وٍحفه الؼ،حا  ٔوحؿب الثحلث 
إوـكُٕ وَ أجن لتن طحمت الٍ ٌٗ ٔعٌؼ حؿ آٖح  ٔكٕؿ الاـآُ اليت ٌقلت   

ٌقٔه ا٩ٖح  ٔاللٕؿ ا٧طـٝ وَ الا#ـآُ   عؽ اط#تٍ اا ال#ٍيب     ٔإٍع وَ
قىؼاي ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ألٍقٔل#ْ   ٥ٔ ٖغ#حػؿ ال#ؼٌٗح ع٥ ٔل#ؼ ٌ#قه          

 الاـآُ كمْ .
 

                                                           

 .41كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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 ِؼىن اٌفئخ 
أأل#٘  ٔاؾى#ع ،ة٠#ُٕ   ٔٔؿػ ع#َ )    (1) ِ٘ الفحٟفٛ ٔ)اؾىحعٛ وَ الٍحن(

كشٗؼ اـؼؿٙ لحه ذؼ إل وَ ِٕ طري وإل أألٕ لت#حػٚ أُ ؿك#ٕه اا ً#مٜ    
ٔكمي لحه لشىحؿ أل٤كح لك ٖح ألَ مسٗٛ ٔولس الغ حؿ عَ ؿأكْ ٔآلْ اا عمْٗ 

 .(2) (تاتمك الف٠ٛ ال حغٗٛ
ٔوَ وشحٌ٘ آٖٛ ال رث )لؼ كحُ لك#ي آٖ#ٛ ٗ ،٠#تٌ ،٠#ٛ ،ّٗ#ح ؿك#ٕه اا       

َ وشحٌ٘ لفغ )ا٩ٖٛ( أُ إـاػ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي( ِٔن و
 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔذؼٓ ِٕ الف٠ٛ   اؾٕاب ٥ ػلٗن عمْٗ .

ٌشي كحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أوٛ ٔآٖ#ٛ ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ    
 وَ جّح :

هظٍ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي آٖ#ٛ ععى#ٜ ٗ       ا٧ٍٔ :
 الشحٌٕ .

 ذِٕؿ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي إشـكٛ ألٍفلْ . الثحٌٗٛ :
 

لٗحػٚ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لمىشـكٛ آٖٛ ٧ٌْ ٥  الثحلثٛ :
٠ََ٘ٔ  ِّٙٓق عًََّٗا ٖأوـ أٔ ٍّٖٜ ع٥ وَ الٕذ٘   لحه تشحٍ ش َُٓ٘ ِإالَّ  *اهّٖ  ِْ ِإ

ْٛ َُٙ٘حٟ  .(3)زَِٗح

وٍ#ع ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أً#رحألْ و#َ ا٫ألت#ؼاٞ           الـاألشٛ :
 ألحلاتحه   ٔوَ الـػ عمٜ اللّحً اليت تٕالت عمٜ وشلكـٓ  .

                                                           

 .2/125ّْـٚ المغٛ  (1)
 .5/156اللٍَ الكربٝ / الٍلحٟ٘  (2)
 .4-3كٕؿٚ الٍحي  (3)
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لٗحً ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أل#ٌ الٌ#فٌ            اـحولٛ :
ْٮ تٮْفمٳرٮ##ٕأٌ##ؼا٣ٓ ) ْ٭ عّل##ح الّم##   لٗك##ُٕ ألا##ٕه إو##ـكٌ لكمى##ٛ (1)(ُلُٕل##ٕا لة##ح علة##

 ذٗؼ ِؾٓ ٔجٕٓ وٍّح :التٕ
ك##٦وٛ و##َ الات##ن ٧ؿألش##ٛ عو##ـ و##َ الٌ##رحألٛ   ٔك## شٌ و##َ    ا٧ٔه :

 إوـكٌ.
الٍححٚ وَ أكـ ك شٌ آطـَٖ وَ إوـكٌ   ٔو#َ ف#١ ؿج#حه     الثحٌ٘ :

لـٖى عٍ إؼٍٖٛ ألحل ؼه ٔالشٕض إحل٘ لفكحك ا٧كـٝ   ، ؼه أُ ٖأطؾٔا 
ا٧وٕاه عٍ الوحً ل٬كترياػ ٔالتلٕ  ٔلِحٞ ػُٖٕ التححؿ ٍِحك   ً#حؿٔا  
وىمُٕ الؾِك ٔالفِٛ لفكحك أك#ـاِي ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ   ِٔ#ؾا اجمل#١ و#َ       

 زَٗهّٔقِّٔد ََُصذَسكٍُّٕ اهوَّذُٕ ِبَبذِدزٍ   ق ؿ،ع الؾلٛ عَ إلمىٌ الؾٙ ػّلت عمْٗ آٖٛ شوٌحػٖ

(2). 
لا#ؼ أؿاػٔا لت#ن ال#ٍيب قى#ؼ ً##مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً##رحألْ ٗ        
وشـكٛ ألؼؿ ،ٌحؿٔا ٖأتُٕ ألح٧وٕاه عٍ إؼٍٖٛ عُٕحي ٔألؼ٥ي ع#َ ا٧ك#ـٝ     

ٔأوٕاهلي   ِٕٔ وَ عىٕوح  لٕلْ  ألٍٗىح ػحؿ الوحً ٔالٗىَ ٖتفمشُٕ جمل٠ّٗي

َّشتشحٍ  َْ ٌََِٗٙلُّٕس اهوَُّٕ َٗاهوَُّٕ خَُِٚس اهٌَّٖاِكِسٙ  . (3)زٌََِٗٙلُّٕسٗ

عؼً ؿٕ  اـقٙ َو#ـك٘ ل#ـٖى عٍ ٖ#ًٕ الاٗحو#ٛ غٌ#َٕ       الثحلث :
 ِقّتّي ٗ ألؼؿ .

اهلؼاٖٛ عٍ ك ن ا٫ّحُ   ٔلٗم وَ ذٌـ ٌٕحػٖق الف#٦ض ٗ   الـاألع :
ل##ٕه كمى##ٛ التٕذٗ##ؼ   ِٔ##ن وٍّ##ح ٌٌ##ـ ال##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي  

 ٔأًرحألْ ٖٕو٠ؾ ٗ وشـكٛ ألؼؿ.

                                                           

 .2/237الـٔض ا٧ٌم  (1)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 .30كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (3)
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اؾٕاب ٌشي   لٗكُٕ تاؼٖـ ٌؼاٞ الٍيب ٖٕو٠ؾ لؼ لمٍح ٥ علْ ع٥ اا ٔجحٌٞح 
 الٌٍـ .

َُٓ٘ اهَّٖعِصُٙص اهسَِّحٍُٚ َُِٙصُسل ٗحُ أُ لٕلْ تشحٍ ش  ِّ ََٙػا١ُ َٗ ٌٍٖـ الف٠ٛ ال#يت   (1) زًَ

تإه ٥ علْ ع٥ اا   ِٔؾا الٌٍـ وَ وٌحػٖق الف٦ض ٔالٍح#حض ٗ ال#ؼٌٗح     
أوح الثٕاب ٗ ا٩طـٚ ،٦ ٖشمي كشتْ ٔطٕه أوؼٓ ع٥ اا عق ٔجن   ِٕٔ وَ 

ِْ َتُعدُّٗا ُِعٌَِذّٔٞ  وٌحػٖق لٕلْ تشحٍ ش ،#ٍشي اا ع#ق ٔج#ن     (2) زاهوَّذِٕ الّٔ ُتِحُصذَ٘ٓا  َِٗإ

 عمٜ أِن ا٫ّحُ ٗ ا٩طـٚ أكثـ ٔأععي وٍّح ٗ الؼٌٗح .

َْ هّٔلّٕذذٍِ آَٙذذّ٘ٞ لٕل##ْ تش##حٍ ش لا##ؼ ٔؿػ  ا٩ٖ##ٛ الل##حألاٛ ألٌ##ٗغٛ   (3)زقّٔذذِد كّٔذذا

اـفحب ٔا٧وـ عٍ الٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ألحٌ#ؾاؿ الكف#حؿ        
 الكمي عؽ تِىٍح ا٫ط حؿ عَ أوـَٖ :ألكمىتٌ ِىح وَ جٕاوع 

ِقّٛ الكفحؿ ٗ الؼٌٗح ٔعُ تكـؿ ِحٕوّي عمٜ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ    ا٧ٔه :
ٔوٍْ ِقّتّي ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ   ٔطٗ #تّي ٔذل#ـتّي ٔؽهل#ي ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ        

 ٔاـٍؼ   ٔذٌٍ . 
ًٔرٗس أُ وشـكٛ ذٌٍ مل تاع ألٌ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     

ح جـ  أذؼا ّح َ حغتٛ ِٕافُ ٔ اٗم لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔلـٖى   عِ
ٔكمي ٔأًرحألْ ع٥ أٌّح أكؼ  لاـٖى ولألٛ ِٔ٘ لٕ أٌّي لحتمٕا عٍؼ ،#تس  

 وكٛ لمراتّي اهلقّٛ ٔالؾه ٔاـلحؿٚ .
ٔوَ المفم ا٫هل٘ َكٛ ٔأِمّح ف١ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي    

ل شث اـٕف ٔالفقا ٗ لمٕب إوـكٌ   ألشوـٚ آ٥ف وَ إلمىٌ لفترّح 
ٔاطتٗحؿِي ا٫وتٍحا عَ الاتحه   ِٕٔ الؾٙ ذؼث لٗكُٕ و#َ وش#حٌ٘ لٕل#ْ    

                                                           

 .5كٕؿٚ الـًٔ  (1)
 .18كٕؿٚ الٍرن  (2)
 .13كٕؿٚ آه عىـاُ  (3)
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َّ كّٔفُّٔسٗا اهسُِّعَب بٌَِا أِّٔغَسكّٕ٘ا ِباهوَِّٕ ًَا هٍِّٔ َُِٙصِّْي ِبذِٕ ُضذوّّّٖٓٔاُّا   تشحٍ ش ضَُِوِّٖقٛ ِفٛ قّٕوِّٕ٘ب اهَِّرٙ

َّذاهٌِِنيَ ًََٗأَّٖٗآٍُِ اهَِّاُز َِٗب٣َِظ ًَِثذ    تٗل#ري ،#تس وك#ٛ و#َ غ#ري وٍ#حجقٚ       (1)ز٠َ٘ اه

 ٔو حػؿٚ كىح ذؼٖث ٗ وشـكٛ ألؼؿ ٔأذؼ ٔوَ غري لتحه كثري .
كٕٞ عحل ٛ الكفحؿ ٗ ا٩طـٚ ألحلحوتّي ٗ ٌحؿ جٍّي ِٔ٘ إّ#حػ   الثحٌ٘ :

 الؾٙ وّؼٔٓ ٧ٌفلّي   ٔٗ ا٩ٖٛ عٌؾاؿ لمىوـكٌ وَ غقٔ إؼٍٖٛ .

  ٛ َّ كّٔفّٔذُسٗا   ش ٔعَ واحت#ن ٗ ا٩ٖ# و#َ أِ#ن وك#ٛ ٖ#ًٕ أل#ؼؿ        (2)زقّٕذِى ِهوَّذِرٙ

ٍَََِّٔش َْ ِإهّٟٔ َج َْ َُٗتِحَػُسٗ ٌَِٔذادُ  ش ،ٜ ا٩ط#ـٚ     (3)زَضُتِػؤُّب٘   (4) زَِٗبذ٣َِظ اهّٖ

ٔكمي لمكفحؿ ٔآلْ ٖإه : أل٠لىح وّؼٔا ٧ٌفلّي   ،احه الٍ ٜ ًمٜ اا عمْٗ 
جٍّي   ،احه أألٕ جّن : ٖح ًٖٕ ألؼؿ :  عُ اا غحل كي   ٔكٕف ووـكي عٍ 

 .(5)ك وٛ   ِن ِؾا ع٥ وثن وح كٍت ؼؼ ٍح ألْ ٘األَ أأل
ٔوَ ععححف الاـآُ ٌقٔه آٖح  الٕعٗؼ ألش#ؾاب الٍ#حؿ لمكف#حؿ ٗ ا٩ٖ#ح      
إكٗٛ ٔإؼٌٗٛ   ٫ًـاؿِي عمٜ اؾرٕػ ٔالٍفح  ٔالعمي ٔالفلق   ٔقحؿألٛ 

 اؿق . 
ذؼ للمفحُ الشفٕ ٔإغفـٚ ِٔؾا الٕعٗؼ كحمل وَ الٍلع   ٌشي لٗم وَ 

وَ عٍؼ اا   ٔتفِمْ ألا ٕه الوفحعٛ   ع٥ وح غحػؿ الؼٌٗح عمٜ الكفـ   لحه 

                                                           

 .151كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .12كٕؿٚ آه عىـاُ   (2)
 .12كٕؿٚ آه عىـاُ   (3)
 .12كٕؿٚ آه عىـاُ   (4)
 .1/192تفلري واحتن  (5)
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ِّ ُِٙػِسنّٖ تشحٍ ش ًََٗ ِّ ََٙػا١ُ  َْ َذِهمّٔ هٌَِ ََِٗٙػِفسُ ًَا ُدٗ ِْ ُِٙػَسنّٔ بِِٕ  َٕ الّٔ َِٙػِفُس أّٔ َّ اهوَّ ِإ

ٌّٚا ُِ  .(1)زِباهوَِّٕ فّٔقِّٔد افَّٖتَس٠ ِإثٌِّا َع

 لبٔىْ ِضبػفخ ػذد ادلالئىخ يف ادلُذاْ
لاؼ أٌشي اا عق ٔجن عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ   
َِحعفٛ عؼػ ا٦ٕٟكٛ ٗ وشـكٛ أذؼ عؽ ٌقه ٖٕو٠ؾ  ٦ ٛ أُشحف الؾَٖ ٌقلٕا 
ٗ وشـكٛ ألؼؿ   ٔ،ْٗ تث ٗت وتاؼً فوحٌحي لمىلمىٌ ٗ واحو#ح  ا٫ّ#حُ عٍ#ؼ    

 ٗ وشـكٛ اـٍؼ  .ِحًٕ إوـكٌ 
،تفِن اا عق ٔجن ُٔحعم عؼػ ا٦ٕٟكٛ ل ٗحُ لحٌُٕ تشمٗا٘ ِٕٔ عُ  

جحٞ إوـكُٕ ألأعؼاػ عُح،ٗٛ وَ إاحتمٌ ،حُ اا عق ٔجن كٗقٖؼ ٗ أعؼاػ 
إؼػ وَ ا٦ٕٟكٛ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي    كىح ٗ لٕلْ تشحٍ 

ًَُِِصِهني ِإذِ َتقّٕ٘يُ ِهوٌُِّٖؤًِِِنَيش ِّ اهٌَّٖال٢ِّٔلِّٔٞ  ًِ ٍِ ِْ ٌُِٙدَّكٍِّٕ َزبُّلٍِّٕ ِبَثالّٔثَِٞ آالّٔ ِّ َٙلّٖفَِٚلٍِّٕ أّٔ  زأّٔهّٔ

ٔجحٞ  ا٩ٖٛ أع٦ٓ ألإط حؿ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٧ً#رحألْ       (2)
ألٍقٔه ا٦ٕٟكٛ وؼػاي هلي   عؽ أٌّ#ي ك#ـعحُ و#ح ٌٖ#ؼلُٕ ألّ#ؾا الٍ#قٔه و#َ        

 جّح  :
 : ًؼ  ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ،ٗىح ىرب عٍْ . ا٧ٍٔ
: أط حؿ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي أل#حلٕذ٘ ع#َ اا ع#ق         الثحٌٗٛ 

 ٔجن.
 : اكتٌرحب ٌقٔه ا٦ٕٟكٛ ٗ وشـكٛ ألؼؿ .الثحلثٛ 

: ٕح كحُ عؼػ إوـكٌ ٗ وشـكٛ أذؼ  ٦ ٛ أُشحف عؼػِي ٗ الـاألشٛ 
 تفِن ألٍقٔه  ٦ ٛ أُشحف ا٦ٕٟكٛ ٗ وشـكٛ ألؼؿ . وشـكٛ ألؼؿ ،حُ اا

                                                           

 .48كٕؿٚ الٍلحٞ  (1)
 .124كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ِٔن تؼه ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٌٔقٔه  ٦ ٛ آ٥ف ومك لٌٍـٚ إلمىٌ ٗ وشـكٛ 
أذؼ عمٜ أُ إلمىٌ اتإا اا ألشؼ وشـكٛ أل#ؼؿ   كى#ح ٔؿػ ٗ آٖ#ٛ ال ر#ث     

َْٔلٕلْ تشحٍ ش  . (1) زفّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

لتؼه ا٩ٖٛ ألحلؼ٥لٛ التِىٍٗٛ عمٜ ا٫ط حؿ ع#َ عك#تححألٛ    اؾٕاب ٌشي  
إلمىٌ ٧وـ اا عق ٔجن ألترمّٗي ألحلتإٝ ٔاـوٗٛ وَ اا عق ٔج#ن     
ٔأُ ا٫كتححألٛ ٧وـ اا ٔتشحِؼ الوكـ لْ ك رحٌْ ألحب لٍقٔه ،ِن عع#ٗي  

ٍِ وَ عٍؼ اا   ٔٗ التٍقٖن ش ِٕ َعؤِّٚلّٕ ِْ َزِحٍَْٚٗهِّٔ٘الّٔ فِّٔطىُ اهوَّ َّ اهوََّٕ َز١ُٗ ُٕ َٗأّٔ  .  (2)ز ََٗزحٌَُِت

 زِفٛ األِّٔزِض َخِوٚفّّٔٗٞٔذٍٗىح أطرب اا عق ٔجن ا٦ٕٟكٛ غمق آػً ٔجشمْ ش

ِّ    اذتحٕا ألفلحػ هفـ وَ الؾؿٖٛ   كىح ٔؿػ ٗ التٍقٖن ش (3) َٚٔذا ًَذ َِْعذُى ِف أَّٔت

َٚٔا ََِٗٙطِفمّٕ اهدًَّْا١َ َْ    عق ٔجن ش،حجحألّي اا 4) زُٙفِّٖطُد ِف  5) زإُِّْذٛ أِّٔعؤّذٍُ ًَذا الّٔ َتِعؤٌُّذ٘

لٍٗقه ا٦ٕٟكٛ ًٖٕ ألؼؿ ٖٔشمىٕا ًفرح  وَ عمي الغٗك ألأُ اا عق ٔج#ن  
ٖ شث الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي أللٍَ التا#ٕٝ ٔلمر#ـب عم#ٜ    
الفلحػ ٔا٫ؿِحب ٫ٔكت٠ٌحه الفلحػ وَ ا٧ؿض   ٔأُ ٍٖقه ؽا  ا٦ٕٟكٛ 

 إفلؼَٖ الِحلٌ .لٌٍـتْ عمٜ 
َْٔوَ ٔجٕٓ تاؼٖـ لٕلْ تشحٍ ٗ طحُٛ آٖٛ شأل ؼؿز ش  (6) زهَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

 ٔجٕٓ :
 : لشمكي توكـُٔ اا وَ وٍحفه التإٝ . ا٧ٔه

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .20كٕؿٚ الٍٕؿ (2)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (4)
 .30كٕؿٚ ال اـٚ  (5)
 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (6)
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 : لشمكي توكـُٔ اا ٗ كن ًٖٕ عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ .الثحٌ٘ 
،ٗؼ،ع ع#ٍكي  : لشمكي توكـُٔ اا عمٜ الٌٍـ ٗ وشـكٛ ألؼؿ   الثحلث 
 إوـكٌ .
 : لشمكي توكـُٔ لتتظؾٔا الوكـ وٍّحجحي ٔكٍٛ .الـاألع 

 : لشمكي توكـُٔ ،ٗتشمي وٍكي الٍحن الوكـ ا عق ٔجن .         اـحوم 

 دلبرا طٍت ِجبسصح ادلهبجشَٓ 
ٔذٍٗىح ٌحػٝ عت ٛ ٔأطٕٓ ٔاألٍْ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمْٗ ٔآل#ْ ٔك#مي   

َ لـٖى مل ىـد هل#ي ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ      أُ ىـد هلي أكفحِٞي و
ٔكمي ع٥ ألـب الٍحن علْٗ ؿٓ#حة ٌٔل# حي و#َ إّ#حجـَٖ و#َ ألٗ#ٕ  ٔل حٟ#ن        

 لـٖى .
لي ٖح ٓقٚ ألَ ع #ؼ إفم#ك    عؽ لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي : 

لي ٖح ع ٗؼٚ ألَ اؿحؿث  لي ٖح عم٘ ألَ أأل٘ طحلك; ،مىح لحوٕا ٔػٌٕا وٍّي  
 : وَ أٌتي ! لحلٕا

لحه ع ٗؼٚ: ع ٗؼٚ  ٔلحه ٓقٚ: ٓقٚ  ٔلحه عم#٘: عم#٘  ل#حلٕا: ٌش#ي     
ٞٱ كـاً  .(1) (أكفح

ِٔن كحُ طمك إو#ـكٌ الث٦ #ٛ َ #حؿفٚ طٌ#َٕ ؿج#حه و#َ ل#ـٖى        
ألحلرتاض ٔؿأٙ وٍّي أً كحُ ألـأٙ لحػٚ جٗى إوـكٌ كأأل٘ جّن   إظتحؿ 

َّ ََٓرا ِٕ الثحٌ٘   لحه تشحٍ ش َِ ِإ َِِٔا أِّٔٓؤَّٔا فّٔطَِ٘ ِِْسُج٘ا ًِ َِِٞ ِهُت ُٖ٘ ِفٛ اهٌَِّٖدٙ هٌَّٔلّْٖس ًَلِّٔستٌُُ

َْ  .(2) زَتِعؤٌُّ٘

 عؽ كحُ لٌؼ ؿ٣كحٞ لـٖى وَ ِؾا الوـط ٗ إ حؿفٚ عمٜ ٔجٕٓ :

                                                           

 .1/447تأؿٖع الـكن ٔإمٕك  (1)
 .123كٕؿٚ ا٧عـاف  (2)
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: ععفحٞ ؿكحلٛ ألأُ إوـكٌ ِي الؾَٖ ٖتركىُٕ أللري ٔفـٖ#ح    ا٧ٔه
 إشـكٛ .

ٔٚ كفحؿ لـٖى وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ : ا٫هحؿٚ عٍ أُ عؼاالثحٌ٘ 
 ٔكمي ٔإّحجـَٖ .

: ذـَ لـٖى عمٜ عؼً ع حؿٚ ا٧ٔن ٔاـقؿد ُؼِي   ٔل#ٕ  الثحلث 
ٗ طٌَٕ األتؼاٞ إشـكٛ   لاؼ ك#شٕا أل#ؼِحٞ ٔوك#ـ عٍ ؼٗٗ#ؼ ا٧ٌٌ#حؿ        

 ،ظحب كشّٗي .
ٔكمي : عؿاػٚ عػطحه اؿقُ عمٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ الـاألع 

 ألاتن عؼػ وَ أؿذحوْ ٔؿجحه لـٖى الؾَٖ ِحجـٔا وشْ عٍ إؼٍٖٛ .
: جشن أِن وكٛ ٖشمىُٕ ألٕلٕا الات#ن ٗ ً#فٕف إل#مىٌ      اـحوم 

ٔعؿتفحا الٍٗحذٛ عٍؼ ؽٔٙ إّحجـَٖ ٗ وكٛ  ٔالوىحتٛ ألّي ٔمل ٖشمى#ٕا أُ  

 ز ٖتغوحِي .فَِِّٔٚقِّٔوُب٘ا َخا٢ِِبنَيلحٌُٕ ش

عؼػ وَ ألإل ِحهي ٔعحوٛ إّحجـَٖ ألأُ إوـكٌ : ٖٕذ٘ لتن اللحػن 
اٌتٌـٔا ٗ إشـكٛ   ،حطقاِي اا عق ٔجن ألؾا  إ حؿفٚ   ٔألحلٍتٗحٛ الشحوٛ 

 لماتحه   ،كحٌٕا ألٌ لتٗن أٔ أكري أٔ ،حؿ وٍّقً .
ٔتٍقه آٖح  الاـآُ ألح٫ط حؿ عَ ؼاٗق الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي 

  اا عق ٔجن .ٔأًرحألْ الٌٍـ ٌٔل تْ عٍ
ٔوَ ععححف الاـآُ أُ ا٦ٕٟكٛ مل ٍٖقلٕا ع٥ ألشؼ أُ تِـا الٍيب ألحلؼعحٞ 
ٔأكتغحث ألحا   ،مي ٍٖي لٗمٛ وشـكٛ ألؼؿ ٧ٌّح الفٌٗن ألٌ ا٫ّحُ ٔالكفـ   

ََِ٘ اهَّٖتقّٔذٟ     لؾا مسٲحِح اا عق ٔجن ًٖٕ الفـلحُ   لحه تش#حٍ ش  ِْ َٙذ ََِ٘ اهّٖفِّٕسقّٔذا َٙذ

 ِْ ٌََِْعا ١ٍِٛ قِّٔدْٙساهّٖ  . (1) زَٗاهوَُّٕ َعؤّٟ كّٕىّْ َغ

 
                                                           

 .41كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
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 ِؼشوخ ثذس 
ٔج##حٞ  الل##ٍٛ الٍ ٕٖ##ٛ أل ٗ##حُ ٔتفٌ##ٗن لٕل##حٟع إش##حؿك ال##يت ؽك##ـ  ٗ 

 الاـآُ ِٔ٘ :
: وشـك##ٛ أل##ؼؿ ٔألّ##ؾا ٔؿػ  ٗ الا##ـآُ   ِٔ##٘ تو##ـٖم ٔعك##ـاً  ا٧ٍٔ

 لمىلمىٌ   ٔتلىٜ أِٖحي :
 : وشـكٛ ألؼؿ الكربٝ .ا٧ٔه 
 الاتحه لمتىٗٗق ألٍّٗح ٔألٌ ألؼؿ إٕعؼ اليت مل ٖاع ،ّٗح لتحه .: ألؼؿ الثحٌ٘ 

 : ًٖٕ الفـلحُ .الثحلث 
 : ألؼؿ الكربٝ .الـاألع 

: أل##ؼؿ ذ##ٌٍ   لٕج##ٕػ ع##ٌ ٗ إُٕ##ع ألّ##ؾا ا٥ك##ي   ٔلك##َ اـ##حوم 
ٔؿػ  ا٧ط حؿ ألأُ عٌ ذٌٍ ٗ وكٛ   ٔلٗن مسٗت ألؼؿاي ٫ذحط#ٛ اؾ #حه   

 عٍؼ ُحوْ طحًٛ ٔأٌّح أؿض كّمٛ . ألأؿُّح اليت ًحؿ  تو ْ الاىـ
 : اكي ألؼؿ الٌفـاٞ ٌل ٛ لٕاػٙ الٌفـاٞ .اللحػن 

ٔٔلشت وشـكٛ ألؼؿ ٗ اللحألع عوـ وَ هّـ ؿوِ#حُ و#َ الل#ٍٛ الثحٌٗ#ٛ     
لمّحـٚ الٍ ٕٖٛ الوـٖفٛ   ِٔ٘ أٔه وشحؿك ا٫ك٦ً   ٌٔقلت آٖ#ح  عؼٖ#ؼٚ   

حن: ك#ٕؿٚ  عَ كشٗؼ أل#َ ج# ري  ل#حه: لم#ت ٥أل#َ ع #      غًٌّٕح ٔتٕ ٗاّح )
 ا٧ٌفحه؟

 .(1) (لحه ٌقلت ٗ ألؼؿ 
ٔٔؿػ ؽكـ وشـكٛ ألؼؿ ٗ كٕؿٚ آه عىـاُ   ٔكٕؿٚ ا٧ٌفحه ٔغريِىح   
،ّ٘ أٔه وشحؿك إلمىٌ   ٌٔقه ،ّٗح ٌٌـِي وَ عٍؼ اا عق ٔجن لت ا#ٜ  
وٍح،شْ تتحمٜ ٔتتحؼػ ٔتلترؼث وٍّح أ،ـاػ عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ   ٔلؼ تاؼً ؽكـ 

                                                           

 .4/5تفلري األَ كثري  (1)
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وٍّح ا٩ٖٛ اليت ٔؿػ ،ّٗ#ح اك#ي أل#ؼؿ عم#ٜ م#ٕ التش#ٌٗ        عؼػ وَ ِؾٓ ا٩ٖح 

َْألإلْ تشحٍ ش  .   (1) زَٗهّٔقِّٔد ََُصَسكٍُّٕ اهوَُّٕ ِبَبِدٍز َٗأُُِّٔتٍِ أِّٔذهَّّ٘ٞ فّٔاتَّقّٕ٘ا اهوََّٕ هَّٔعوَّلٍِّٕ َتِػلُّٕسٗ

 اسزمشاء ادلسبئً ِٓ اٌذفبع 
١ٍِٛلا##ؼ جش##ن اا ع##ق ٔج##ن الا##ـآُ ش ٔ،ٗ##ْ وش##حؿك  (2) زِتبَِٚاُّذذا ِهلّٕذذىّْ َغذذ

ا٫ك٦ً ا٧ٍٔ   عؽ ٔؿػ ؽكـِح ٗ الاـآُ َح ّكَ لمشمىحٞ اكتٍ حط إٕاعغ 
 ٔالإاٌٌ ٔالؼؿٔن ٔا٧ذكحً ٔاؿكي وَ ٔجٕٓ :

 : واؼوح  إشـكٛ . ا٧ٔه
 :ٔلحٟع إشـكٛ .الثحٌ٘ 

 : وُٕع إشـكٛ .الثحلث 
 : ٌتحٟخ إشـكٛ .الـاألع 

 ِؾا القوحُ عمّٗح لٕجؼ  أُ الٍيب ًمٜ ٔلٕ ط ات الإاٌٌ الؼٔلٗٛ ٗ
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ كحٌٕا ولتِشفٌ   ٔلٗم عٍؼِي و#ح ٖل# ك   
ا٫غحؿٚ ٔاهلحًٕ إتكـؿ عم#ّٗي   ٔأٌّ#ي اٌتٌ#ـٔا َشح#قٚ و#َ عٍ#ؼ اا         

 ٌٔلتاـأ إلحٟن وَ ِؾٓ إشحؿك وَ جّح  :
 ٕ ولتان .: ت٤طؾ كن آٖٛ وَ آٖح  الؼ،حا ِؾٓ عمٜ م ا٧ٍٔ
 : التراٗق ٔالتؼألـ ألحؾىع ألٌ آٖتٌ وَ آٖح  الؼ،حا . الثحٌٗٛ

 : ْع آٖح  الؼ،حا ٔاكتاـاٞ الإاٌٌ ٔإلحٟن ٔالوٕاِؼ وٍّح .الثحلثٛ 
: اؾىع ألٌ آٖ#ٛ ػ،#حا ٔآٖ#ٛ ك#مي ٔاك#تظـاد ال#ؼ٥ٟن و#َ ِ#ؾا         الـاألشٛ 

 اؾىع .
 واؼوٛألمرحظ أُ الؼ،حا : الٌمٛ ألٌ آٖٛ ػ،حا ٔا٧ذكحً ٔاللٍَ اـحولٛ 

 ل ٗحُ ٔتث ٗت ا٧ذكحً ٔالشىن ألّح  .

                                                           

 .123كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .89كٕؿٚ الٍرن  (2)
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 لبٔىْ آَبد ِؼشوخ أدذ ختىَف ٌٍّششوني ِٓ ِؼشوخ اخلٕذق
لاؼ كحٌت وشـكٛ أذؼ هحِؼاي عمٜ هؼٚ قحؿألٛ الكفحؿ لمٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن   
عؽ اكتشؼ  لـٖى هلح ٕؼٚ عحً كحو#ن و#َ ذ#ٌ ِ#قّتّي ٗ وشـك#ٛ أل#ؼؿ ٗ       

اللٍٛ الثحٌٗٛ لمّحـٚ   و#ع أُ ِ#ؾٓ إشـك#ٛ ٌٔتحٟحّ#ح تم#س      هّـ ؿوِحُ وَ 
عمّٗي ألمقًٔ الٌرب ٔالـُ#ح ألحهلقّ#ٛ الٕاذ#ؼٚ   ٔع#ؼً ا٫ؿ#حض ٗ الات#حه       
ٔالتشؼٙ   ،ّٕ و غٕض عا٦ي ٔعُ لحػ عٍ الٌٍـ ٗ هفـ وٍْ   ٔوَ لٕاٌٌ 

ـ  حً#ٛ  الٍ ٕٚ التٍقٓ عَ ِؾا ا٫ؿحض   ٖٔتحمٜ ِؾا التٍقٓ ٗ آٖح  الا#ـآُ ا
 ألكن وَ :

َِٗٝ      وشـكٛ أل#ؼؿ   ٔوٍّ#ح لٕل#ْ تش#حٍ ش     ا٧ٍٔ : َِٗٝ اهذدَُُِّٚا َُٗٓذٍِ ِباهُّٖعذِد ِإِذ أُِّٔذُتٍِ ِباهُّٖعذِد

َٛ اهوَُّٕ  ِّ هَِٚقِّٖط ًِِِلٍِّٕ َٗهِّٔ٘ تََ٘اَعدتٍُِّ الِّٔخَتؤّفُّٖتٍِ ِفٛ اهٌَِّٖٚعاِد َٗهِّٔل اهّٖقّٕص٠َِ٘ َٗاهسَّكُّٖب أِّٔضفَّٔى 

َْ ًَفُّٖعذذ٘الّٗ  ِّ بََِّْٚذذٍٞ   أًِّٔذّسا كّٔذذا َّ َعذذ ِّ َحذذ ِّ بََِّْٚذذٍٞ ََٗٙحَِٚذا ًَذذ ِّ َٓؤّذذمّٔ َعذذ َِِٚٔوذذمّٔ ًَذ  ِه

َّ اهوََّٕ هّٔطٌَِْٚع َعِوٍْٚ  .(1) زَِٗإ

َٗهّٔقِّٔد َصذَدقّٔلٍِّٕ اهوَّذُٕ َِٗعذدَُٖ ِإِذ َتُحطُّذٍَُُِ٘ٔ     وشـكٛ أذؼ   ٔوٍّح لٕلْ تشحٍ ش الثحٌٗٛ :

َْ       ِبِإِذُِِٕ َحتَّٟ ِإَذا فِّٔػوُّٖتٍِ َٗتََِا ِّ َبِعذِد ًَذا أَّٔزاكّٕذٍِ ًَذا ُتِحبُّذ٘ َشِعُتٍِ ِفٛ األًِِّٔس ََٗعصَُِٚتٍِ ًِذ

ٍُِِِٔ هَِِٚبَتوَِٚلٍِّٕ َٗهّٔقِّٔد َعفّٔا  ِّ ُِٙسٙدُ اآلِخسَّٔٝ ُثٍَّ َصَسفّٔلٍِّٕ َع ًَ ٍِ ًِِِلّٕ ِّ ُِٙسٙدُ اهدَُُِّٚا َٗ ًَ ٍِ عَِِلٍِّٕ َٗاهوَُّٕ ًِِِلّٕ

ًِِِنَي  . (2) زُذٗ فِّٔطٍى َعؤّٟ اهٌُِّٖؤ

 .ٔف١ كٕؿٚ كحومٛ ألحمسّح  ذقاب: وشـكٛ ا٧ ٛثلحثلا
 هّـ هٕاه وَ اللٍٛ الثحوٍٛ ألشؼ ٔاليت ٔلشت ٗ: وشـكٛ ذٌٍ    الـاألشٛ

 ،تس وكٛ ألٍرٕ هّـ .

                                                           

 .42كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .152كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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ٖٔ##ؼه ؼ##ؾٖـ ٔعٌ##ؾاؿ عحو##ٛ الٍ##حن لم##ٍيب ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي    

َّ قّٔاَي هٍُُّٔٔ اهَِّاُع ٔأًرحألْ وَ ؼوٗؼ لـٖى اؾٕٗي كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ش اهَِّرٙ

َُِِٗعٍَ اهَّٖ٘ ٍِ ِإمياُّا َٗقّٔاهّٕ٘ا َحِطبَُِا اهوَُّٕ  ٍِ فَّٔصاَدُٓ َّ اهَِّاعَ قِّٔد جٌََُع٘ا هّٔلٍِّٕ فّٔاِخػَُِ٘ٓ عمٜ أُ  (1) زِكُٚىِإ

الٍيب قىؼا ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٥ ٖـٖ#ؼ الات#حه ٥ٔ ٖفم #ْ   ٔلكٍ#ْ        
ٔأً##رحألْ أظّ##ـٔا الث ##ح  ٗ وٍ##حفه ا٫ّ##حُ   ،##أكـوّي اا ٗ اؿ##حه أل##أُ  
ؿجشٕا ألل٦ً عٍ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ   ٔمس٘ طـٔجّي ِؾا طمم الشؼٔ غقٔٚ 

ـكٌ ٔهـٔؿِي ألشؼ أُ أظّـٔا ٓـاٞ ا٧كؼ   عؽ ًـف اا عق ٔجن إو
 الٍؼاوٛ لفومّي ٗ ؼاٗق غحٖحتّي اـ ٗثٛ ٗ وشـكٛ أذؼ.

لاؼ ألمغ ال#ٍيب أُ ج#ٗى ل#ـٖى ال#ؾٙ اٌل#رك و#َ وشـك#ٛ أذ#ؼ غٗ #ٛ          
،ٌحؿٔا ؿ٣كح٣ِي ٖت٦ٔو#ُٕ ألٗ#ٍّي طحً#ٛ و#ع كث#ـٚ جٗو#ّي   ٔا٧و#ٕاه        

جٕا الفحٟم##ٛ ال##يت اٌفإِ##ح عم##ٜ اؾ##ٗى ٔأكث##ـِي ول##تأجـُٔ ،ّىٲ##ٕا أل##حلـ
لمّحًٕ عمٜ إؼٍٖٛ إٍٕؿٚ طحًٛ و#ع كث#ـٚ أ،#ـاػ اؾ#ٗى ِٔ#ي مل واا#ٕا       

عَ األَ ع حن لحه: ٕح ؿجع إوـكُٕ عَ أذؼ لحلٕا: ٥ غحٖحتّي اـ ٗثٛ ٔ)
 قىؼا لتمتي  ٥ٔ الكٕاعك أؿػ،تي  أل٠لىح ًٍشتي  اؿجشٕا.

ٔك#مي  ،ٍ#ؼب إل#مىٌ     ٔآل#ْ  ،لىع ألؾلك ؿكٕه اا ًمٜ اا عمٗ#ْ  
 .(2)(تؼألٕا،حٌ

لؼً ؿجن ،حكتظربٓ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔ ك#مي ع#َ    ٔعَ عـٔٚ لحه :
أأل٘ كفٗحُ . ،احه : ٌحفلتّي ،لىشتّي ٖت٦ٔوُٕ ٖإه ألشِ#ّي ل# شض : مل   
تٌٍشٕا ه٠ٗح أً تي هٕكٛ الإً ٔذؼِي  ي تـكتىِٕي ٔمل ت ٗ#ؼِٔي ٔل#ؼ   

 ألا٘ وٍّي ؿ٣ٔن هىشُٕ لكي .

                                                           

 .173كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
 .4/308ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ ٗ كريٚ طري الش حػ  (2)
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  ْ ٔألّ##ي أه##ؼ   ٔك##مي أً##رحألْ ٔآل##ْ  ،##أوـ ؿك##ٕه اا ً##مٜ اا عمٗ##
 ألفمك الشؼٔ ٔلٗلىشٕا ألؾلك .   (1)الاـض

 لحه : ٥ ٍٖفماَ وش٘ ع٥ وَ هّؼ الاتحه . 
 ،احه ع ؼ اا ألَ أأل٘ : أؿكك وشك لحه : ٥ . 
،حكتححألٕا ا ٔالـكٕه عمٜ وح ألّي وَ ال ٦ٞ . ،حٌفمإا ،فم ّي الٍيب  

 .(2) ٓـاٞ ا٧كؼٔكمي ذتٜ ألمغ ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 
ـٲٔؽكـ أُ  ٔكمي ِٕٔ ٔآلْ ألـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  وش ؼا اـقاع٘ و

 عىـاٞ ا٧كؼ .
ٔكحٌت طقاعٛ ولمىّي ٔووـكّي عٗ ٛ ٌٌس لـكٕه اا َكٛ ًغِٕي  

وشْ ٥ ىفُٕ عمْٗ ه٠ٗح كحُ ألّح . ٔوش ؼ ٖٕو٠ؾ ووـك . ،احه : ٖح قىؼ ٔاا 
 .  (3)رحألك ٔلٕػػٌح أُ اا عح،حك ،ّٗيلاؼ عق عمٍٗح وح أًحألك ٗ أً

ٔكحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ذ٠ٍٗؾ ٗ ٓـاٞ ا٧كؼ ٔاليت ت شؼ 
( كي   ،ؾِك وش ؼ عٍ أأل٘ كفٗحُ ٔوَ وشْ   ٔكحٌٕأا 20عَ إؼٍٖٛ مٕ )

 ٗ الـٔذحٞ   ٔلؼ تٍحجٕا ألحلـجٕا عٍ إؼٍٖٛ لمغقٔ .
و#ح ٔؿاٞك ل#حه : قى#ؼ ل#ؼ ط#ـد ٗ      ،مىح ؿأٝ أألٕ ك#فٗحُ وش #ؼا ل#حه :    

طم كي ٗ ْع مل أؿ وثمْ ل  ٖترـلُٕ عمٗكي ؼـلح لؼ اجتىع وشْ وَ كحُ 
ؽمم عٍْ ٗ ٖٕوكي ٌٔؼوٕا عمٜ وح ًٍشٕا ،ّٗي وَ اؿٍق عمٗكي ه٘ٞ مل 
أؿ وثمْ ل  . لحه : ٖٔمك وح تإه لحه : ٔاا وح أؿٝ أُ تـؼن ذت#ٜ ت#ـٝ   

لاؼ أْشٍح الكـٚ عمّٗي لٍلتأًن ألاٗتّي . لحه  ٌٕاً٘ اـٗن . لحه : ،ٕاا
: ،إٌ٘ أٌّحك عَ ؽلك ٔاا لاؼ ٓمإل وح ؿأٖت عمٜ أُ لمت ،ّٗي أألٗحتح . 

 لحه : ٔوح لمت لحه : 
                                                           

 أٙ كثـٚ اؾـاذح  . (1)
 .1/219الؾِيب / تأؿٖع ا٫ك٦ً  (2)
 . 103/ 2اللريٚ/ األَ ِوحً  (3)
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ـٯػٳ ا٧ألحألٗن   َ٭ ا٧ًٕا  ؿ٭اذميت ... عؽٯ ك٭حلةت ا٧ؿضٮ ألحُؾ  كحػ٭ ٯ تٮّؼٶ و
ـٯػٝ ألأكٯؼٴ كـاً ٥ ت٭ٍ٭حألمٛ ... عٍٯؼ الّم  احٞ ٥ٔ وٗن و٭ش٭حفٖن ت٭

ٛي ... لةىٵح ك٭ى٭ٕا ألـٟٗم غري و٭ظٯؾٔه ... َٶ ا٧ؿض وحٟم  ،ةعةْمتٮ ع٭ؼٯٔا أُظ
ـٯب وَ لاحُٟكيٮ ... عؽا ت٭غ٭ْفى٭فةت ال فرحٞ ألحؾٗن   ،امتٮ: ٖٔن األَ ذ٭

ٛي ... لكن ؽٙ عؿٯأل٭ٛ وٍّي ٔوشإه ... ُ٭حذٗ٭  عٌ٘ ٌؾٖـ ٧ِن ال ٭لٯن 
ٔ٭طٯٍى ٗٯى أٓؼ٭ ٥   (1)ت٭ٍ٭حألٳمٛ ... ٔلٗم ٖٮًٕم وح أٌؾؿ  ألحلاٗ#ن  وَ ج٭

لحه : ،ثٍٜ ؽلك أألح كفٗحُ ٔوَ وشْ . ٔوـ ؿكك وَ ع ؼ الا#ٗم ،ا#حه أأل#ٕ    
كفٗحُ : أَٖ تـٖؼُٔ لحلٕا : إؼٍٖٛ لٍىت#حؿ . ،ا#حه : أو#ح أٌ#تي و مغ#ُٕ ع#إل       
قىؼا ؿكحلٛ ٔأٓمكي عمٜ عألمكي ِؾٓ فألٗ ح ألشكحظ غؼا عؽا ٔا،ٗتىٕٓ لحلٕا : 

 . ٌشي 
ل##حه : عؽا ج٠##تي قى##ؼا ،##أطربٔٓ أٌ##ح ل##ؼ أْشٍ##ح الـجش##ٛ عٍ أً##رحألْ    

 لٍلتأًمّي .
ك#مي ِٔ#ٕ عى#ـاٞ    ٔٔآل#ْ  ،مىح وـ الـكك ألـك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ     

،أٌقل#ت    ا٧كؼ أطربٔٓ . ،احه ِٕ ٔإل#مىُٕ : ذل# ٍح اا ٌٔش#ي الٕكٗ#ن     
َّ اهَِّاَع قِّٔدش َّ قّٔاَي هٍُُّٔٔ اهَِّاُع ِإ  .(3) ا٩ٖح  (2)زجٌََُع٘ا هّٔلٍِّٕ فّٔاِخػٍَُِِ٘ٓ اهَِّرٙ

ٔ،ْٗ فجـ لمىوـكٌ عَ الشٕػٚ لماتحه وـٚ أطـٝ   ِٔن ِٖـِي تـك 
الغقٔ عمٜ إؼٍٖٛ اؾٕاب ٥   ٔوَ آٖح  وشـك#ٛ أذ#ؼ و#ح ٖ#ؼه عم#ٜ ألش#ث       

َّ اـٕف ٔالـعك ٗ لمٕب إوـكٌ   لحه تشحٍ ش ٛ قّٕوِّٕ٘ب اهَِّرٙ ٛ ِف ضَُِوِّٖق

َّاهٌِِنَيكّٔفُّٔسٗا ا ًََٗأَّٖٗآٍُِ اهَِّاُز َِٗب٣َِظ ًَث٠َِ٘ اه  .(4)زهسُِّعَب بٌَِا أِّٔغَسكّٕ٘ا ِباهوَِّٕ ًَا هٍِّٔ َُِٙصِّْي بِِٕ ُضوّّّٖٓٔاُّا 

                                                           

 .3/289الـٔض ا٧ٌم  (1)
 .173كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
 . 1/220ِحـٖٛ / تأؿٖع ا٥ك٦ً  748الؾِيب    (3)
 .151كٕؿٚ آه عىـاُ  (4)
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ٛ ٔجحٞ  ا٩ٖٛ عـف إلتا ن الاـٖك )الل#ٌ( ٗ ش  ز لٗك#ُٕ  َضذُِوِّٖق

تشحٍ اٌٌـا،ّي عَ ععحػٚ الكـٚ ٔالـجٕا عٍ غقٔ إؼٍٖٛ وَ وٌحػٖق لٕلْ 
 ز ٔعؼً ف١ ا٩ٖٛ أل#)كٕف ٌما٘( .ضَُِوِّٖقٛش

ل ٗحُ أُ ِؾا الـعك ٔ،ٕؿٖٛ الاحْٟ ٗ لمٕب كفحؿ لـٖى ٔوَ ٔا٥ِ#ي   
ًََٗذذا أِّٔزَضذذوَِّٖانّٔ ِإالَّ َزحٌَِذذّٗٞ ٔذِ##ـ وشّ##ي وشـك##ٛ أذ##ؼ و##َ وٌ##حػٖق لٕل##ْ تش##حٍ ش 

   وَ جّح  :(1)زِهوَّٖعاهٌِّٔنَي

ا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٌفل#ْ ،ى#ح      ؿٓٛ اا ألحلٍيب قىؼ ًمٜ ا ا٧ٍٔ : 
ألا##حٓ اا ع##ق ٔج##ن و##َ الـع##ك ٗ لم##ٕب إو##ـكٌ و##َ أك## حب عح##قِي 

ِّ قِّٔبِوذِٕ اهسُُّضذُى         ا٫ُـاؿ ألْ ٔلتم#ْ   ل#حه تش#حٍ ش    ًََٗذا ًُحٌََّذْد ِإالَّ َزُضذْ٘ي قّٔذِد َخؤّذِت ًِذ

َِِٙ ِّ ًََٗ َِ أِّٔٗ قِّٕتَى اُِقّٔؤِّبُتٍِ َعؤّٟ أِّٔعقّٔاِبلٍِّٕ  ِّ َُٙطسَّ اهوَّذَٕ  أّٔفّٔإِِّٙ ًَا ِِٕٚ فّٔؤّ قِّٔوِب َعؤّٟ َعِقَب

َّ ِِْصٜ اهوَُّٕ اهػَّاِكِسٙ  .(2) زغ٣َِّٚا َٗضََٚ

 كـعٛ عٌلرحب إوـكٌ. الثحٌٗٛ :
ٔكٗ اٜ ا٫عححف ٔهآألٗك الـٓ#ٛ جمٗ#ٛ ٗ وشـك#ٛ أذ#ؼ عٍ#ؼ       الثحلثٛ :

وشـ،ٛ عٌلرحب  ٦ ٛ آ٥ف وَ إو#ـكٌ ٗ ٌف#م ٖ#ًٕ وشـك#ٛ أذ#ؼ و#ع أُ       
 ٛ كحٌت ٗ ج٥ٕ  هلي   ،مي ٖش  أألٕ كفٗحُ لحٟؼ اؾ#ٗى أو#ـاي عحو#حٰ     الغم

لمّحًٕ عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ طحًٛ ألشؼ عٌكوحف 
 أكثـ أًرحألْ .

َٲ أٌْ لتن الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ  ٕٔح لةت٭ن٭ عألَ لةى٠ٛ وٌشك ألَ عىري ظ
هحا ِؾا اـ#رب ٗ اؾىش#ٌ     ٔكمي ،ٍحػٝ : لؼ لتمت قىؼاي   ٔكـعحُ وح 

 ،ٌحؿ الٌرحألٛ عمٜ أللحً :
                                                           

 .107كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (1)
 .144كٕؿٚ آه عىـاُ  (2)
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: ْحعٛ ؼٗ  ألـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔتؼا،ع عٍْ  ا٧ٍٔ
 ٔوٍّي ألشض الٍلحٞ وثن أً عىحؿٚ .

 : ،ـ ألشض الٌرحألٛ عٍ إؼٍٖٛ .الثحٌٗٛ 
 ًشؼ  طحٟفٛ ،ٕ  اؾ ن . : ٛالثحلث

 لتن . لحه ألشِّي لٕ كحُ ٌ ٗحي وح الـاألشٛ 
 تٍرت طحٟفٛ وَ الٌرحألٛ جحٌك إشـكٛ . اـحولٛ : 
 طحٟفٛ تاحتن ٗ وٕاُشّح كٕاٞ ٗ إٗىٍٛ أٔ إٗلـٚ. اللحػكٛ :

 اطتحؿ ألشِّي الوّحػٚ . اللحألشٛ :
ل#حه: ،ا#ؼ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا     ٔؿٔٝ اؿحكي عَ جحألـ ألَ ع #ؼ اا ) 

حه ؿج#ن: ؿأٖت#ْ عٍ#ؼ    ٔكمي ٓقٚ ذٌ ،حٞ الٍحن وَ الاتحه  ،ا# ٔآلْ عمْٗ 
تمك الٌظـا  ِٕٔ ٖإه: أٌح أكؼ اا ٔأكؼ ؿكٕلْ  المّي أألـأ علٗك ٖ#ح  

ٔأعت#ؾؿ علٗ#ك ٖ#ح ً#ٍع ِ#٥٤ٞ       -ٖشإل أألح كفٗحُ أً#رحألْ   -جحٞ ألْ ٥٤ِٞ 
 ألحٌّقاوّي.

 (ٝ جثتْ ألكٜآ  ،مىح ؿ ٔكمي مٕٓٔآلْ ،ححٞ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
(1). 

ٔؿٔٙ ٓٗؼ عَ أٌم أُ عىْ أٌم ألَ الٍِـ ِؾا غحب عَ لتحه ًٖٕ )
ٔك#مي  ٔآل#ْ  ألؼؿ ،احه غ ت عَ أٔه لتحه لحتمْ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ    

 . إوـكٌ ل٠َ أهّؼٌ٘ اا لتح٥ لريَٖ اا وح أًٍع
،مىح كحُ ًٖٕ أذؼ اٌكوم إلمىُٕ ،احه المّي عٌ٘ أألـأ علٗك ٖح جحٞ  

 .وـكٌ ٔأعتؾؿ علٗك ٖح جحٞ ألْ ٥٤ِٞ ٖشإل إلمىٌ ألْ ٥٤ِٞ ٖشإل إ
 ي ووٜ أللٗفْ ،ماْٗ كشؼ ألَ وشحؽ ،احه أٙ كشؼ ٔالؾٙ ٌفل٘ ألٗؼٓ عٌ٘ 

 . ٧جؼ ؿٖس اؾٍٛ ػُٔ أذؼ ٔاِح لـٖس اؾٍٛ
 ،احه كشؼ ،ىح اكتفشت ٖح ؿكٕه اا وح ًٍع

                                                           

 .4/222ك ن اهلؼٝ ٔالـهحػ  (1)
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،ٕجؼٌحٓ ألٌ الاتمٜ ٔألْ ألِع ٔمثحٌُٕ جـاذٛ وَ ُ#ـألٛ ألل#ٗم ٔطشٍ#ٛ    
 . ألـوس ٔؿوٗٛ أللّي ٔلؼ وثمٕا ألْ ذتٜ عـ،تْ أطتْ أل ٍحٌْ

و#َ إ#٤وٌٍ ؿج#حه ً#ؼلٕا و#ح      شلحه أٌم كٍح ٌإه أٌقل#ت ِ#ؾٓ ا٩ٖ#ٛ    
 .(2) (،ْٗ ٔٗ أًرحألْ (1) زعحِؼٔا اا عمْٗ

َٮ وحلك : كٍت أٔهٮ وَ عـف ؿكٕه٭ اا ًمٜ اا عمٗ#ْ  ٔلحه ) كشكٮ أل
ٕ     ٔآلْ  ـ٭ إل#مىٌ ِ#ؾا     ٔكمي و#َ إل#مىٌ ،ٍحػٖ#ت أل#أعمٜ ً# ت٘ : ٖ#ح وشو#

ٔكمي ،حمحف علْٗ  ٦ ُٕ وَ أًرحألْ ٔٓمٕٓ ٔآلْ ؿكٕهٮ اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .(3) (ذتٜ كوفٕا عٍْ إوـكٌ

لا#ؼ ً#حؿ الـع#ك ال#ؾٙ و##٨ لم#ٕب إو#ـكٌ ألـفط#حي ػُٔ وٕاً##متّي        
اهلحًٕ   لٗ اٜ ٌقٔه آٖح  الاـآُ ولتىـاي ٔوتٕالٗحي ألل٦وٛ الٍيب قىؼ ًمٜ 

 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وَ الاتن ًٖٕ أذؼ .
: وَ الـٓٛ الشحوٛ ٕ#ح أً#حب إو#ـكٌ و#َ الـع#ك ٖ#ًٕ أذ#ؼ        الـاألشٛ

ٔلم الاتحه ٔالاتن ٗ ًفٕف الٌرحألٛ   ٔٗ ًفٕف إوـكٌ أٌفل#ّي    
لٗكُٕ ِؾا الٕلم ك  حي لتٕألٛ هفـ وٍّي ٔػطٕهلي ا٫ك٦ً   ًٔحؿ ألشِّي 

 لحػٚ ٔأوـاٞ ٗ ا٫ك٦ً .
َٯ        )  ً٭ ُأذٮ#ؼٴ وٳ# ٕٯ ٖ٭# ٔ٭ت٭ش٭#حلةٜ  ْٮ ت٭ ٭#حؿ٭كة  َٯ لةت٭#ن٭ الّم# َٮ عكٯر٭ح ٭ : ،ةح٭ىٳٗعٮ و٭ لةحه٭ األٯ

ُ٭ ؿ٭جٮميح ـٮٔ ٔ٭عٳوٯ  ُِ ٍ٭ح ٌ٭ ا ٯ ـِكٳ  .عؼػ لتمٜ إلمىٌ ك شٌ هّٗؼاي ٔكحُ (4) (اْلىٮوٯ
: وَ الـعك الؾٙ ؿق إوـكٌ عٕػتّي عٍ وكٛ طحٟ ٌ و#َ  اـحولٛ 

 ٔجٕٓ :

                                                           

 .23كٕؿٚ ا٧ذقاب  (1)
 .2/65ا٫كتفحٞ َح تِىٍْ وَ وغحفٙ ؿكٕه اا  (2)
 .1/466تفلري األ٘ اللشٕػ  (3)
 .2/192اللريٚ ٥ألَ ِوحً  (4)
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فَِِّٔٚقِّٔوُبذذذ٘ا وا###ؼوح  ِ###ؾٓ اـٗ ###ٛ ال###يت ٔؿػ  ٗ لٕل###ْ تش###حٍ ش : ا٧ٔه  

 ز.َخا٢ِِبنَي

 : ذحه اؾقا عٍؼ إوـكٌ ٗ وٗؼاُ إشـكٛ .الثحٌ٘ 
: علـاؿ ؿ٣كحٞ الوـك ألأٌّي مل واإا أٙ وَ غحٖحتّي ٗ إشـكٛ الثحلث 

ٔآلْ   ِٔؾا ا٫لـاؿ هحِؼ عمٜ أٌّي ِي الغقاٚ   ٔأُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 ٔكمي ٔإّحجـَٖ ٔا٧ٌٌحؿ ٗ ذحه ػ،حا .

: وح تـتك عمٜ طٗ ٛ إوـكٌ ٌٔؼوّي عم#ٜ كث#ـٚ ا٫ٌف#ح  عم#ٜ     الـاألع 
 اؾٕٗي ٔظّٕؿ الٍاٍ ٗ عألن التححؿٚ .

َّ كّٔفّٔذُسٗا     : لحه تش#حٍ ش اللحػكٛ  ِّ اهَّذِرٙ ،ّ#ن لمـع#ك    (1) زهَِٚقّّّٖٓٔذَع طَّٔسفّٗذا ًِذ

ألّ#ؾا الاف#ع ِٔ#٦ك طحٟف#ٛ و#َ      الؾٙ و#٨ لم#ٕب إو#ـكٌ و#َ وُٕ#ٕعٗٛ      
 إوـكٌ   اؾٕاب ٌشي   ِٔؾا عٌؾاؿ لمكم عَ الشؼٔاُ ٔغقٔ إؼٍٖٛ .

ٔمل ٖكَ ألٍٕ ع #ؼ ال#ؼاؿ ٖ#ًٕ وشـك#ٛ أذ#ؼ كم#ّي و#ع إو#ـكٌ ٔٓم#ٛ          
لٕاّٟي   ألن كحُ عؼػ وٍّي وَ إّحجـَٖ ٔعٍ جحٌك الٍيب قىؼ ًمٜ اا 

ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔهحؿكٕا ٗ ٓ#ن ل#ٕاٞ ال#   
ٔكمي   عؽ كحُ وٌشك ألَ عىري ذحو٦ي المٕاٞ ،حل ن عمْٗ األَ لةى٠ٛ ،ِـب 
ٖؼٓ الٗىٍٜ ،افشّح ٔأطؾ المٕاٞ ألٗؼٓ الٗلـٝ   ٔذٍٜ عمٗ#ْ ،ا#حً األ#َ لةى٠#ٛ     

ٖ٭ُإهٮ ألافع ٖؼٓ الٗلـٝ ) ٕ٭  ِٮ ٔ٭ ٓٳ  ً٭ؼٯِؿ ْٳ علةٜ  ٖٯ ِٮؼ٭ ْٮ ألٳش٭ ُ٭ىٲ ٔ٭ ٞٳ  ٕ٭ا ،ةر٭ٍ٭ٜ ع٭مةٜ الّم
ٛة . ٖ٭ ـٲكٮنٮ اْلآ ْٳ ال َٯ لة ٯمٳ  ٔ٭و٭ح وٮر٭ىٲؼٱ ِعّلح ؿ٭كٮٕهٱ لةؼٯ ط٭مةتٯ وٳ

ٞٮ     ٕ٭ا ٔ٭ك٭#اة ة الّم# ٌٯ#ش٭كٱ  ٔ٭لةع٭ وٮ ٔ٭ ـٲوٯسٮ  ٔ٭اٌٯؼ٭ ٲ ال ٓٮ  ٛة ،ةأةٌٯفةؾ٭ ْٳ الثٲحلٳث٭ ٗٯ  ٮيٲ ذ٭ى٭ن٭ ع٭مة
ٔ٭ ٛة  ـٯو٭مة َٮ ذ٭ ٖٯ ٳُ  ألٯ ٕ٭ َٯ أل٭ٍٳ٘ ع٭ ٯؼٳ الؼٲاؿ ٳكٮ ُِ وٳ ٓٮ ؿ٭جٮمةح ٓٮ    ٔ٭األٯت٭ؼ٭ؿ٭ ٔ٭أةط٭#ؾ٭    ًِ ـٲٔ أةألٮ#ٕ ال#

                                                           

 .127كٕؿٚ آه عىـاُ  (1)
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ـ٭ف٭   ٌ٭### ٌٯ ٌ٭ ا ٛة ذٳ### ْٳ اْلى٭ؼٳٍٖ٭### ٓٳ ذ٭تٲ###ٜ ػ٭ط٭###ن٭ ألٳ### ٖ٭###ؼٳ ٖ٭###ق٭هٯ ،ٳ###٘  ًِ ،ةمة###يٯ  ـٲٔ أةألٮ###ٕ ال###
ُ٭  .(1)(اْلىٮلٯمٳىٮٕ

ٔ،ْٗ هحِؼ ألأٌْ ذتٜ ذحون لٕاٞ إلمىٌ ٥ ٖـٖؼ الات#حه أِ#ح إو#ـكُٕ    
أذؼ عٌ#ؾاؿاي  ِي الؾَٖ ٖلـ،ُٕ ٗ الاتن ٔالتشؼٙ   لاؼ كحٌت ٔلحٟع وشـكٛ 

لا##ـٖى ٔذمفحّٟ##ح   ٔل حٟ##ن الكف##حؿ ٗ اؾقٖ##ـٚ   ٔفاج##ـاي هل##ي ع##َ ػّٗ##ق  
اؾٕٗي ُؼ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي لؾا تأطـ  وشـكٛ اـٍؼ  ألشؼ 
وشـكٛ أذؼ ٕؼٚ كٍتٌ   ألٍٗىح مل ٖكَ ألٌ وشـكٛ ألؼؿ ٔأذؼ كٕٝ  ٦ ٛ عوـ 

 هّـاة .
عّحٌحي ٔتفاّحي ٗ الؼَٖ   ٔألت لٕا وٍّح ٔلاؼ فاػ  وشـكٛ أذؼ إلمىٌ 

ػؿٔكحي ٗ الٌرب   ٔأػؿكٕا ل#قًٔ طحع#ٛ اا ٔالـك#ٕه ٗ وٗ#ؼاُ ال#ؼ،حا        
ِٔن كحٌت آٖح  وشـكٛ ألؼؿ ٔآٖح  وشـك#ٛ أذ#ؼ ك#  حي ٫ٌٌ#ـاف ك#ثري و#َ       
إوـكٌ عَ قحؿألٛ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ أٔ عَ أل#ؾه  

 ألٛ   اؾٕاب ٌشي .الٕكع ٗ ِؾٓ احملحؿ

  شىاهذ ِٓ اخلٕذق
عٍ#ؼوح أل م#ت طٗ#ٕه ا٧ذ##قاب ل#حً ال#ٍيب ً##مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك##مي        
 ٔأًرحألْ عفـ اـٍؼ     ي اجتّؼ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ألحلؼعحٞ.

ل#حه   ٔكمي ٔآلًْمٜ اا عمْٗ ٔأطـد أألٕ ٌشٗي عَ األَ عىـ اُ الٍيب  
الإً جشمْ اا ؿ،ٗا٘ ٗ اؾٍٛ  ٦ ح ،مي ه #ْ  لٗمٛ ا٥ذقاب وَ ٖأتٗإل غرب 

 . اذؼ ،ٍحػٝ ٖح ذؾٖفٛ ،حجحألْ
،احه أوح مسشت ًٕت٘ لحه ألمٜ لحه ،ىح وٍشك اُ ػٗ إل لحه الربػ لحه  

 .٥ ألـػ عمٗك لحه ،ؾِك عإل الربػ 
 .،ؾِك ،أتحٓ غرب الإً ،مىح ؿجع عحػ الربػ علْٗ كىح كحُ هؼٓ 

                                                           

 .1/239وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
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 ألَ األ٘ أ،ٜ لحه ػع#ح ؿك#ٕه اا ً#مٜ    ٔاطـد الوٗظحُ عَ ع ؼ اا
ٔكمي عمٜ ا٧ذقاب ،احه المّي وٍقه الكتحب كـٖع اؿلحب  ٔآلْاا عمْٗ 

 أِقً ا٧ذقاب المّي اِقوّي ٔفلقهلي
ْ ٔاطـد أِٖح عَ أأل٘ ِـٖـٚ أُ الٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ    ٔك#مي ك#حُ    ٔآل#

ٖإه ٥ علْ ع٥ اا ٔذؼٓ أعق جٍؼٓ ٌٌٔـ ع ؼٓ ِٔقً ا٥ذقاب ٔذؼٓ ،#٦  
 . ه٘ٞ ألشؼٓ

ٔأطـد األَ كشؼ عَ كشٗؼ ألَ ج ري لحه ٕح كحُ ًٖٕ اـٍؼ  اتٜ جربٟٗن 
ٔكمي ذٌ ؿأٝ جربٟٗن أ٥  ٔآلْٔوع الـٖس ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

،ّتكت الا حب ٔكفأ  الاؼٔؿ ٔػ،ٍت أألوـٔا  ٦ ح ،أؿكن اا عمّٗي الـٖس 
 .ٔلفشت ا٧ٔتحػ ،حٌفمإا ٥ ٖمٕٙ اذؼ عمٜ اذؼ  (1)الـذحه

ٔأٌ##قه اا تش##حٍ عؽ ج##حٞتكي جٍ##ٕػ ،أؿك##مٍح عم##ّٗي ؿو##ح جٍ##ٕػا مل     
 .(2)تـِٔح

ٔأطـد األَ كشؼ عَ األَ إلٗك لحه ذٌـ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔكمي 
طم#ٍ عٍ ك#ن او#ـ٢ و#ٍّي     ًٖٕ ا٧ذقاب ٔأًرحألْ ألِع عوـٚ لٗمٛ ذتٜ 

ٔكمي المّي عٌ٘ اٌوؼك عّؼك  ٔآلْالكـب ٔذتٜ لحه الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 .ٔٔعؼك المّي اٌك اُ توأ ٥ تش ؼ

ٔاطـد األَ كشؼ عَ جحألـ ألَ ع ؼ اا لحه ػع#ح ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا    
ٔكمي ٗ ولحؼ ا٥ذقاب ًٖٕ ا٥ ٌٍ ًٖٕٔ الث٦ حٞ ًٖٕٔ ا٧ؿألشحٞ  ٔآلْعمْٗ 

ٌ   ،حكتح الٌ#٦تٌ العّ#ـ ٔالشٌ#ـ ،شـ،ٍ#ح ال و#ـ ٗ       ٗك لْ ٖ#ًٕ ا٥ؿألش#حٞ أل#
ٔجّْ لحه جحألـ ،مي ٍٖقه أل٘ أوـ وّي غ#حٟغ ع٥ تٕطٗ#ت تم#ك الل#حعٛ و#َ      

 .(3) ؽلك الًٕٗ ،ؼعٕ  اا ،أعـف ا٫جحألٛ
                                                           

 الـذحه : ْع ؿذن ِٕٔ كٕكك وٌٍٕا وَ اـوك ُٖٕع عمٜ ظّـ ال شري . (1)
 .9كٕؿٚ ا٧ذقاب  (2)
 .1/389اـٌحٍٟ الكربٝ  (3)
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 ثؼذ أسذبة األدضاة ِٓ دظبس ادلذَٕخ
ٕح اٌلر ت لـٖى ٔغففحُ ػطن ذٗ٘ ألَ أطفك ٗ ذٌَ ألإل لـٖعٛ 

ٔجـ  قحٔؿٚ لشىـٔ ألَ كٮشؼٝ الؾٙ اوتٍع عَ الغؼؿ أل#حلٍيب ً#مٜ اا     
ـٲ عمٜ ذـن ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا    عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ٔلؼ طـد ٗ لٗمٛ ٔو
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ٔكحُ عمّٗي تمك المٗمٛ قىؼ ألَ ولمىٛ   ،مىح ؿآٓ لحه : 

 وَ ِؾا .
 (1) ى##ؼ أأل##ؼاي(ل##حه : اٌ##ح عى##ـٔ أل##َ كٮ##شؼٝ   ٔك##حُ لٕل##ْ: ٥ أغ##ؼؿ َر 

 ووّٕؿاي ٔوشـٔ،حي .
،احه قىؼ ألَ ولمىٛ : المّي ٥ ؼـوإل علحلٛ عث#ـا  الك#ـاً  #ي طم#ٜ     

 . (2) ك ٗمْ(
،ظـد عمٜ ٔجّْ ذتٜ أتٜ ألحب ولحؼ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ 

ْٳ ٔكمي ألحٕؼٍٖٛ تمك المٗمٛ ) ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ـ٭كٮِٕه الّم ـ٭ لٳ ْٮ ٔآلْ ،ةؾٮكٳ ٔ٭ك٭ّمي٭ ه٭ْأٌٮ
َٯ  ٛٳ ،ٳٗى٭ ـٮوٲ ُ٭ ُأٔ ٳق٭ ألٳ ْٮ كةح ٖ٭قٯعٮيٮ أةٌٲ ٔ٭أل٭شٯضٮ الٍٲحِن  ْٳ  ٟٳ ٕ٭،ةح ْٮ ألٳ ٓٮ الّم ،ةاةحه٭ ؽ٭اكة ؿ٭جٮنٱ ٌ٭حٲح

ْٳ    ٗٯ# ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم# ْٳ  ٌ٭ ٌ٭ق٭ُلٕا ع٭مةٜ ذٮْكِي ؿ٭كٮِٕه الّم ٖٯعةٛ ٭ذٳ ـ٭ َٯ أل٭ٍٳ٘ ُل ٔآل#ْ  ُأٔ ٳق٭ وٳ
ًٯ ٭ر٭تٯ ؿٮوٲ ٔ٭ك٭ّمي٭ ْٮ ،ةأة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ِ٭ك٭ ،ةاةحه٭ ؿ٭كٮٕهٮ الّم َ٭ ؽ٭ ٖٯ ٔ٭لةح ٖٮؼٯؿ٭ٝ أة ٚي  ْٮ وٮْماةح تٮ
ْٳ  ٗٯ ٛةٔآلْ ع٭مة ْٳ تٳْمكة اْلى٭اةحلة  .(3) (ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ٳٗ

 ٔإـاػ وَ الـوٛ لفشٛ اؿ ن ال حلٗٛ اليت هؼٲ ألّح .
كىح ألش#ث ال#ٍيب قى#ؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ؿك#٦ي ٔؿك#حٟن عٍ          

ي كظ  اا عق ٔجن عمّٗي   ٔؿجٕعّي طحٟ ٌ   ٖٔؼعِٕي لـٖى ٖ ٌ هل
لمٍححٚ ٗ الٍوأتٌ ألحطتٗحؿ ا٫ّحُ   لاؼ كحٌت لـٖى ت شث ؿكحٟن التظٕٖم 

 ٔالٕعٗؼ عٍ الٍيب ٔأًرحألْ .
                                                           

 .2/238األَ ِوحً  (1)
 . 2/442الـٔض ا٧ٌم  (2)
 .3/338األَ ِوحً / اللريٚ    (3)
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ٔوع أُ لـٖوحي عمٜ ال حطن   ،مي ٖلكت ع#ٍّي ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ      
الٕعٗؼ ألحهلحًٕ ٔالغقٔ   عِح ٔآلْ ٔكمي   عِح كحُ هٗ ّي   ٔلكَ لٗم ألمغٛ 

كحُ ٖ ٌ هلي أُ ذـألّي عم#ٜ ا٫ك#٦ً تِ#ـِي   عِ#ح ػ#ك عم#ّٗي التٕأل#ٛ        
 ٔا٫ٌحألٛ .

 
 

 سبػخ أو أوثش ثُ اٌمضبء 12جىاص اإلفطبس يف ٔهبس 
ٍِ##حك و##ؼُ ٗ الل##ٕٖؼ ٔالٍ##ـٖٔخ   ٔٗ مش##حه اك##كتمٍؼا ألربٖفحٌٗ##ح       

( ك#حعٛ ٗ  21الٍّحؿ ،ّٗح )ا٧كتٕاٟ٘   لؼ ٖتححٔف  48ٔوٍحطق مشحه اـ  
 ألشض أهّـ اللٍٛ  .

أوح الإه ألحت حا ِؾٓ إؼُ تٕلٗت وكٛ أٔ إؼٍٖٛ أٔ كـأل٦ٞ ،٦ أًن لْ    
ٔالؾٙ ٖلتفٗع الًٌٕ ٗ الٍّحؿ الفٕٖن ٖٔـٖؼ ً#ٕوْ ٌٖ#س وٍ#ْ   ٔل#ْ أُ     
ٖأكن ٖٔوـب عٍ وح ل ن كحعٛ ٔؿألع وَ طمٕا الوىم لشؼً اكت حٌٛ ُٕٞ 

  ٔهٕف ا٫،فحؿ أٖحً هّـ ؿوِحُ ٔالاِحٞ ،ٗىح ألشؼ لٗم الفحـ  ي ٌٖم٘ 
 لشمٛ ع٥ لفٕه الٍّحؿ ٗ اكتغـالْ لشوـَٖ كحعٛ أٔ أكثـ .

ُثذٍَّ أّٔتٌُِّذ٘ا اهصّْذَٚاََ    ٔا٫،فحؿ ٗ ؿوِحُ ٔالاِحٞ ألشؼٓ وٕا،#ق لإل#ْ تش#حٍ ش    

ال#ؾٙ ه#ك أُ و#ح،غ عمٗ#ْ الٌ#حٟىُٕ ٗ وو#حؿ  ا٧ؿض        (1) زِإهّٟٔ اهوَِِّٚى

 حؿألّح .ٔوغ
 12أوح إؼُ ٔإٍحطق اليت ٥ تغٗ#ك ،ّٗ#ح الو#ىم ٌّحٟٗ#حي ،ٗك#ُٕ الش#ؼػ       

 كحعٛ ع،فحؿ . 12كحعٛ ًٗحً ٔ

                                                           

 .197كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
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َّ ُِّٙٓٚقَُُّٕٕ٘ ِفِدَّ٘ٙٞ طَّٔعاَُ ًِِطِلنٍئلحه تشحٍ ش أٙ ٖترىمٌٕ#ْ   (1) زََٗعؤّٟ اهَِّرٙ

َواٛ   ٔإظتحؿ لٗم ٍِحك ٔلت عولحك ل ن الفحـ ألل ع أٔ عوـ ػل#حٟق    
 ،ٗحٕف ا٧كن ٔهـب إحٞ ل ن ػلٗاٛ وَ أٔاُ طمٕا الفحـ .

ٍِحك ،حؿ  ؿتيب ألٌ الٍعـٖٛ ٔا٫ػاؿٚ وَ جّٛ ٔأل#ٌ التف ٗ#ق   ،شٍ#ؼوح    
ٖفيت عحمل ألـجٕا ا٧وـ عٍ تٕلٗت وكٛ أٔ كـأل٦ٞ لٗففـ ٗ الل#حعٛ الثحلث#ٛ   

ع عٌـاي وث٦ي ألتٕلٗت الٍـٖٔخ ٔالوىم ٥ تقاه وـتفشٛ ،حُ الٌ#حٟي ٥ ٖاتٍ#  
ألّ##ؾا   ل##ؾا مل ػ##ؼ ِ##ؾٓ الفت##حٔٝ اك##تححألٛ و##َ غحل ٗ##ٛ إكمف##ٌ   ٔع##ؼً    
ا٫ك##تححألٛ ِ##ؾا و##َ ععح##حف الا##ـآُ ال##ؾات٘ ٔالغ##ريٙ   عؽ طحط##ك الا##ـآُ  
إكمفٌ أٌفلّي ألٕج#ٕب الٌ#ًٕ   ٔمل ىحط#ك الشمى#حٞ ٔذ#ؼِي   ،ا#حه       

ًَُِ٘ا كِّٕتَب َعؤِّٚلٍِّٕ اهصَّْٚاَُ كّٔتشحٍ ش َّ آ ِّ قّٔذِبِولٍِّٕ هَّٔعوَّلّٕذٍِ    َٙاأَُّّٔٙٔا اهَِّرٙ َّ ًِذ ٌَا كِّٕتَب َعؤّٟ اهَِّرٙ

َْ  .(2) زَتتَّقّٕ٘

 ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ عمٜ ٔجٕٓ وٍّح :
 : ٖح أّٖح الؾٙ آوَ كتك عمٗك الٌٗحً . ا٧ٔه

 :ٖح أٖتّح اليت آوٍت كتك عمٗك الٌٗحً .الثحٌ٘ 
 . (3) زُثٍَّ أّٔتٌُِّ٘ا اهصَّْٚاََ ِإهّٟٔ اهوَِِّٚىٔلحه تشحٍ ش 

ت٘ الفتحٔٝ و ٍٗٛ ألأذكحً الٌٗحً   ٔكٗفٗتْ ٔأٔاٌْ ٔه#ـاٟفْ ذل#ك   ٔتأ
 الكتحب ٔاللٍٛ .

                                                           

 .208كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .183كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .187كٕؿٚ ال اـٚ  (3)



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  385

َّ أّٔكَّٖثذذَس اهَِّذذاِع الّٔ  ٖٔ##ؼه لٕل##ْ تش##حٍ ش ًََٗذذا أِّٔزَضذذوَِّٖانّٔ ِإالَّ كّٔافَّذذّٗٞ ِهوَِّذذاِع َبِػذذرّيا ََُٗذذِرّٙسا َٗهِّٔلذذ

َْ أل#٦ػ ك#حٌٕا   ٔتاؼٖـ ا٩ٖٛ : كح،ٛ لمٍحن ٗ كن فو#حُ   ٔٗ أٙ   (1) زَِٙعؤٌُّ٘

 ،اؼ ؽكـ اا عق ٔجن الٌٗحً ألأوٕؿ :
 : األتؼاٞ الًٌٕ ألـ٣ٖٛ ٦ِه هّـ ؿوِحُ .ا٧ٔه 
 : ٔجٕب عكىحه الشؼٚ .الثحٌ٘ 

 : كُٕ الٌٗحً أٖحوحي وشؼٔػا  .الثحلث 
: جٕاف ا٫،فحؿ ٔالاِحٞ ،ٗىح ألشؼ لمىـٖض ٔالؾٙ ىوٜ إـض الـاألع 

َْ ًَِسّٙطا أِّٔٗ  لحه تشحٍ ش ِّ كّٔا ِّ أَّّٔٙاٍَ إَّٔخَس ًََٗ ٟ َضفّٔسٍ فِّٔعدَّّ٘ٝ ًِ ِٔن ٖمقً  (2)زَعؤّ

الؾٙ ٖوق عمْٗ الٌٗحً ٗ الٍّحؿ الفٕٖ#ن الل#فـ ول#ح،ٛ ه#ـعٗٛ ك#ن ٖ#ًٕ         
 .(3) زُِٙسُٙد اهوَُّٕ ِبلٍِّٕ اهُِّٖٚطَس َٗالّٔ ُِٙسُٙد ِبلٍِّٕ اهُّٖعِطَساؾٕاب ٥   لحه تشحٍ ش

َو#اٛ كحلو#ٗع ٔالو#ٗظٛ    : كإط الًٌٕ عَ الؾَٖ ٖترىمٌْٕ اـحوم 
 وع ،ؼٖٛ وؼٲ عَ كن ًٖٕ   ِٕٔ كٗمٕ ع٥ ؿألع وَ أٔك  وح ٖفشي أِمْ .

ٔكمي لحه : لحه ؿألٍح : ٔآلْ عُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  :عَ جحألـ ٔ)
الٌٗحً جٍٛ ٖلتحَ ألّح الش ؼ و#َ الٍ#حؿ   ِٔ#ٕ ل#٘ ٔأٌ#ح أج#قٙ أل#ْ . ل#حه :         

: الٌ#ٗحً جٍ#ٛ ذٌ#ٍٗٛ و#َ      ٔك#مي ٖا#ٕه  ٔآل#ْ  مسشت الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
 . (4) (الٍحؿ

ؿٔٙ اؿ##ؼٖث أِٖ##حي ع##َ ع ##ؼ اا أل##َ ول##شٕػ ٔأأل##٘ ك##شٗؼ اـ##ؼؿٙ   
 ٔا٫وحً ال حلـ عمْٗ الل٦ً ٔغريِي .

                                                           

 .28كٕؿٚ ك أ  (1)
 .185كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .185كٕؿٚ ال اـٚ  (3)
 .1/361الؼؿ إٍثٕؿ  (4)
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ٔالٌٗحً ع حػٚ ٥ ٖفمع عمّٗح ع٥ اا عق ٔجن ٧ٌّح عولحك عَ إففـا  
ٔه#ٕلحي عٍ   ٗ اؾّـ ٔاـفحٞ   ٧ٌّٔح عوتٍحا ع#َ وم#ؾا  ال#ؼٌٗح طحع#ٛ ا      

 لاحْٟ .
 ٔالٌٗحً فكحٚ ا٧ألؼاُ   ٔ،ْٗ ًفحٞ لمامك   ّٔٗت الف ع اؿٕٗاٌ٘ .

ٔلٗن ؿوِحُ وَ أمسحٞ اا تشحٍ   ٔوٍّي و#َ ٖـ،ش#ْ عٍ ال#ٍيب ً#مٜ     
اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   ٔلؼ ٔؿػ عَ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ؿوِحُ 

٘ عَ وكرٕه ٔالاحكي ألَ ٔأطـد ا٧ً ّحٌ٘ وَ طـٖق ا٧ٔفاعهّـ اا )
كٗىـٚ ٔع ؼٚ أل#َ أأل#٘ ل حأل#ٛ ل#حلٕا : مسشٍ#ح أأل#ح ل حأل#ٛ ال #حِم٘   ٔٔا م#ٛ أل#َ           

ٔك#مي  ٔآلْ ا٧كاع   ٔع ؼاا ألَ ألوـ   مسشٕا ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
عُ اؾٍٛ لتقَٖ وَ اؿٕه عٍ اؿٕه لوّـ ؿوِحُ    ي ل#حه ؿك#ٕه    :ٖإه 

ٔٲجْ ٔكمي : ٔآلْ اا ًمٜ اا عمْٗ  وَ ًحُ ٌفلْ ٔػٍْٖ ٗ هّـ ؿوِحُ ف
اا وَ اؿٕؿ الشٌ   ٔأعفحٓ لٌـاي وَ لٌٕؿ اؾٍٛ   ٔوَ عىن ك٠ٗٛ   أٔ 
ؿوٜ ألّح و٤وٍحي أل ّتحُ   أٔ هـب ولكـاي ٗ هّـ ؿوِ#حُ أذ#   اا عىم#ْ    

 .كٍٛ 
ٔكمي : اتإا هّـ ؿوِحُ ٧ٌْ ٔآلْ  ي لحه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  

لكي أذؼ عوـ هّـاي تو شُٕ ،ّٗح ٔتـُٔٔ   ٔهّـ ؿوِحُ هّـ اا جشن 
 .(1) (هّـ اا ،حذفعٕا ،ْٗ أٌفلكي

ٔكٮى٘ الوّـ ؿوِحُ ٧ٌْ ٖـوض الؾٌٕب أٙ ٖ#ؼلّح ٔوـلّ#ح و#َ ذ#ـ     
   .اؾٕف ٔهؼٚ الشفى  

  دلبرا اِزٕؼذ لجبئً ػٓ ػّشح احلذَجُخ
  ِٔحًٕ لـٖى   أٔجلت ألشض الا حٟن اـٕف ٔاـوٗٛ وَ الاتن لاؼ

حوتٍشت عَ اــٔد وع الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍؼوح ػعحِي ِٕٔ ،

                                                           

 .1/378إٍثٕؿ  الؼؿ (1)
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ٗ الفـٖق ٫ؿاػٚ الشىـٚ ٗ هّـ ؽٙ الاش#ؼٚ و#َ الل#ٍٛ اللحػك#ٛ ذٗ#ث مت      
 .  ٔوٍّي ل ٗمٛ جًٍّٗٛمس اؿؼٖ ٗٛ 

عؽ اك#تٍفـِي ال##ٍيب ً#مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل#ْ ٔك##مي ِ#ي ٔوٮقٍٖ##ٛ ٔألٍ#ٕ ألك##ـ      
ٕٯا) ٔ٭ؽ٭لٳكة  ،ةحعٯت٭مة ٔ٭ظةٍٲٕا   ٕٯا  ٍٲ ِّيٯ و٭ح ت٭ى٭ ٗٯ ٖ٭ُإهٮ ع٭مة ِّيٯ.  ٕ٭الٳ ٔ٭أةوٯ ِّيٯ  ِٯمٳٗ ٔ٭ت٭و٭حغةُمٕا ألٳأة

ٛٳ ؿ٭ْأٍن ـ٭د٭ وٮر٭ىٲؼٱ ،ٳ٘ أةكةمة ّٮيٯ لةحُلٕا: عٌٲى٭ح ط٭ ُٯ  أةٌٲ ٕٯا أة َ٭ ،ةأةأل٭ ٕٯتٮِٕؿٖ ًٍ و٭ ٕٯ ًٮ ع٭مةٜ لة ٖ٭ْاؼ٭
ْٮ ـٮٔا و٭ش٭ ٍٯفٳ  .(1)(ٖ٭

  لا#حٌُٕ ِ#ؾا اؾ#قٞ ِٔ#ٕ )آٖ#ح  ال#ؼ،حا       اؼِؾا اـرب هحِؼ ٔوٌ# ٔٗ 
 ك٦ً ػاٟي ( وَ ٔجٕٓ :

: طـٔد ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي عٍ الشى#ـٚ و#َ غ#ري          ا٧ٔه
 أكمرٛ ٔكٕٗف ٔػؿٔا .

: علحو#ٛ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔأً#رحألْ ِٔ#ي أل#م          الثحٌ٘ 
ك#حُ ال#ٍيب     ٔكٗم#ٕ و#رت ع#َ ذ#ؼٔػ اؿ#ـً       ٛ ٗ اؿؼٖ ٗٛ عمٜ ألشؼٔأؿألشىحٟ

 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٌٖم٘ ال٦ٌٚ الٕٗوٗٛ ٗ اؿـً .
: اكتٍفحؿ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الا حٟن ٧ػاٞ الشى#ـٚ  الثحلث 

  اٛ ألحا عق ٔجن ٌٌٔـٚ ٔػ،شْ هـٔؿ إوـكٌ .
: عؼً عكـآ الٍيب ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي الا حٟ#ن ٔا٧،#ـاػ      الـاألع 

 ْ وع وح ،ْٗ وَ ا٧جـ ٔالثٕاب الشعٗي .عمٜ المرٕ  أل
ٔعٍؼوح ػعح الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الا حٟن ٧ػاٞ الشىـٚ 

 اكترِـٔا أوٕؿاي :
 : هؼٚ ألفى لـٖى . ا٧ٔه
ـٚ لت٦ِي ٗ وشحؿك ا٫ك٦ً   ٔعمٜ ث: ذٍق ٔغٗغ لـٖى عمٜ كالثحٌ٘ 

 ،ِس التٍقٖن لا ٗس أ،شحهلي .

                                                           

 .2/619وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
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 لمقٖحػٚ إتٕالٗ#ٛ  : ذلؼ الكفحؿ لمٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي الثحلث 
ع#ؼػ و#َ   ا٧ًرحب ال#ؾَٖ أظّ#ـٔا التٌ#ؼٖق ألٍ ٕت#ْ   ِٔ#ن ك#حُ       ٗ عؼػ 
ـٖى ؼلؼ ألإل ِحهي عمٜ الٍ ٕٚ ٔالتٍقٖن ٔاهلحـٚ   ٔػٔلٛ الٍيب لألٕٗتح  

 قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي   اؾٕاب ٌشي .
عجّحف ،ـكحُ ل#ـٖى عم#ٜ ال#ٍيب ٔأً#رحألْ ال#ؾَٖ      : اـوٗٛ وَ الـاألع 

 لٗم وشّي ك٦ض .
: فذ##م جٗ##ٕي ل##ـٖى ٔذمفحّٟ##ح ٗ وشـك##ٛ أل##ؼؿ   ٔأذ##ؼ    اـ##حوم 

٥ف وَ لـٖى ٔوَ تحألشّي لمىؼٍٖٛ آٔاـٍؼ    ،مي ُـ كٍٛ عمٜ غقٔ عوـٚ 
ذتٜ تٕجْ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عٍ وكٛ عاـ ػاؿ لـٖى ل٤ٗػٙ 

ـٚ وَ غري عذرتاف ٔعذتٗحط عىن أكمرٛ   ل ٗحُ ًؼ  ٌ ٕتْ ٔأًرحألْ الشى

هّٔقّٔذذِد َصذذَدَق اهوَّذذُٕ َزُضذذ٘هُّٕٔ اهسُّؤَِٙذذا ِبذذاهَّٖحقّْ    ٔتٍح##ق ٔع##ؼ اا ع##ق ٔج##ن   ل##حه تش##حٍ ش 

َّ الّٔ  ًَُٗقّٔصِّْسٙ ًِِِنَي ًَُحوِِّقنَي ُز١َُٗضلٍِّٕ  ِْ َغا١َ اهوَُّٕ آ َِْد اهَّٖحَساََ ِإ َّ اهٌَِّٖط هَّٔتِدُخوّٕ

ِْ َذِهمّٔ فِّٔتّحا قِّٔسّٙباَت ِّ ُدٗ ََْعَى ًِ َْ فَّٔعِوٍَ ًَا هٍِّٔ َتِعؤٌُّ٘ا فّٔ  . (1) زَْافّٕ٘

َْ لٗ اٜ لٕلْ تشحٍ ش َْذافّٕ٘ ز ٗ ا٩ٖٛ أع٦ٓ ٔع#ؼاي و#َ عٍ#ؼ اا عٍ    الّٔ َت

 إلمىٌ ٔإلمىح  عٍ ًٖٕ الاٗحوٛ . 
ؽً إٍح،اٌ الؾَٖ ظٍٕا أُ الٍيب قىؼاي ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي    ٗ ٔ

ِِ َٗاهٌُِّٖػِسِكنَي شٌقه لٕلْ تشحٍ ٔأًرحألْ كٗاتمُٕ  ٌَُِاِفقّٔا ٌَُِاِفِقنَي َٗاهّٖ ََُٗٙعرّْبَ اهّٖ

َّ اهط١َِِّ٘ َّاُّْنَي ِباهوَِّٕ ّٔ ِِ اه  .(2) زَٗاهٌُِّٖػِسكّٔا

                                                           

 .27كٕؿٚ الفتس  (1)
 .6كٕؿٚ الفتس  (2)
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ْٳ ٔعَ جحألـ ألَ ع ؼ اا ا٧ٌٌحؿٙ لحه ) ٘٭ ألٳ ً٭ ُأتٳ ٕٯ ٖ٭ ٛة  َ٭ ؿٮ٣ٯأل٭ ٛة ألٯ ٍٲ ٖٯت ٖٮر٭ ؿ٭أة
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ٕ٭ و٭شٯُا#ٕػٮ        ٔآلْ علةٜ الٍٲ ٳ ِٮ# ٔ٭ ِ٭#كٴ  َٯ ؽ٭ ً٭#مٳٗكٱ وٳ# ْٳ  ٗٯ# ٔ٭ك٭#ملي٭ ع٭مة

ٛٳ  ٗ٭ ًٳ  .الٍٲح
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ْٳ   ٔآلْ ،ةمةىٲح ؿ٭أةٝ الٍٲ ٳ ٗٯ# ٔٯو٭#أة علة ْٳ ،ةأة ـ٭ْأكٳ ٔٯو٭أة ألٳ ٔ٭أة ـ٭  ٔ٭ك٭ملي٭ كةّف

ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ٘ٲ  ٓٮ ؿ٭كٮٕهٮ ٔآلْ الٍٲ ٳ ٔ٭كةل٭ح ٕٯو٭٠ٳؾٴ  ٖ٭ ْٮ  ً٭حلةر٭ ٔ٭ ٔ٭ك٭ملي٭ اؿٯ،ةعٯ ؿ٭ْأك٭ك 
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ملٜ المل ْٳ  ٍٯؼ٭ٔآلْ الّم ٍٯِقٍه عٳ ْٮ ألٳى٭ ـ٭ لة ٔ٭أةو٭ ٛي  ٍ٭ ٖٮىٯ ـٯٰػا   .(1)(ألٳمةحٍه ٔ٭ك٭ملي٭ ألٮ

  لزبي َىَ يف اخلٕذق
عٍؼوح ُلتن عىـٔ ألَ ٔػ ِـب عكـوٛ ٔألا#ٜ ؿق#ْ   كى#ح ِ#ـب ِ# ريٚ      

ًٱ مل ٖكَ لٍح ،ْٗ ه٘ٞ  اؿجشٕا! ،ٍفـ  ،مراح ألأأل٘ كفٗحُ الؾٙ لحه ) ِؾا ٖٕ
لـٖىٱ ،ـجشت عٍ الشاٗق  ٔؿجشت غففحُ عٍ وٍحفهلح  ٔاتش#ؼٔا ٖغ#ؼُٔ   

 ْٗشحي ٥ٔ ٖتظمم وٍّي أذؼ. 
حتت لـٖى ٖش ٠ُٕ أًرحألّي  ٔألحتت غففحُ ٖش ٠#ُٕ أً#رحألّي    لاؼ أل

ٔكمي ألحـٍؼ  ل ن طم#ٕا الو#ىم.   ٔآلْ ٔٔا،ٕا ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
ٔكمي أًرحألْ ٔذِّي عم#ٜ الات#حه    ٔآلْ ٔع أ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ٔٔعؼِي الٌٍـ عُ ًربٔا  ٔإوـكُٕ لؼ جشمٕا إلمىٌ ٗ وث#ن اؿٌ#َ   
ْٴ وَ اـٍؼ .وَ كت  حٟ ّي ،أطؾٔا ألكن ٔج

،رؼ إل الِرحك ألَ عثىحُ  عَ ع ٗؼ اا ألَ والي  عَ جحألـ ألَ ع ؼ 
اا لحه: لحتمٌٕح ٖٕوّي ٔ،ـلٕا كتحٟ ّي  ٔمٕا عٍ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ٍٙ    ٔآلْ  ٛي ،ّٗح طحلؼ ألَ الٕلٗؼ  ،احتمّي ٖٕو#ْ ؽل#ك عٍ ِ#ٕ ٛي غمٗع ٔكمي كتٗ 
ٔك#مي ٥ٔ أذ#ؼٱ و#َ    ٔآل#ْ  ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ     وَ المٗ#ن  و#ح ٖا#ؼؿ   

ٔآلْ إلمىٌ أُ ٖقٔلٕا وَ وٕاُشّي  ٔوح ٖاؼؿ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 . ٔكمي عمٜ ٦ًٚ العّـ ٥ٔ الشٌـ ٥ٔ إغـب ٥ٔ الشوحٞ

                                                           

 .2/121وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
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،حشن أًرحألْ ٖإلُٕ: ٖح ؿكٕه اا  وح ًمٍٗح! ،ٗإه: ٥ٔ أٌح ٔاا وح  
 ا تشحٍ ،ـجشٕا وتفـلٌ.ًمٗت! ذتٜ كوفّي ا

،ـجش##ت ل##ـٖىٱ عٍ وٍقهل##ح  ٔؿجش##ت غفف##حُ عٍ وٍقهل##ح  ٔاٌٌ##ـف   
 ٔكمي.ٔآلْ إلمىُٕ عٍ ل ٛ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

ٔألحً أكٗؼ ألَ ذِري عمٜ اـٍؼ  ٗ وحٟتٌ وَ إل#مىٌ  ،ّ#ي عم#ٜ     
ٚي  عم#ّٗي طحل#ؼ       أل#َ  هفري اـٍؼ  عؽ كـ  طٗنٱ وَ الو#ىـكٌ ٖفم #ُٕ غ#ـ

 الٕلٗؼ; 
ٛي ٔوع إوـكٌ ٔذو٘  ،قؿ  الففٗن ألَ الٍشى#حُ و#َ    ،ٍحٔهِٕي كحع
ألإل كمىٛ َقؿالْ ،اتمْ  ،كحُ ٖإه: أكـً اا تشحٍ ٓقٚ ٔالففٗن عـأليت 

 .  ٔمل ٍّٖٜ ألأٖؼّٖىح
ٔكمي عٍ وُٕع ل تْ أوـ أل٥٦ي ٔآلْ ،مىح ًحؿ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

 ،أؽُ. 
ٔآل#ْ  ولشٕػ ٖإه: أو#ـٓ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ     ٔكحُ ع ؼ اا ألَ 

ٛي. ٛي علحو ٚٴ علحو ٖح ٖؼه عمٜ  (1) (ٔكمي ،حؽُ ٔألحً لمعّـ  ٔألحً ألشؼ لكن ٦ً
 ٔلٕا و حؿفٚ ٔلتحه هؼٖؼ ًٖٕ اـٍؼ  ٥ كىح لحه األَ عكرح  . 

ٔلؼ تٕ،ـ  ألشض ا٤ُٕ ٗ إؼٍٖٛ   ل ٗحُ اكتشؼاػ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ 
لمٕالش##ٛ ٔوٍ##ع ذ##ؼٔث ألم م##ٛ ٔاؿت ##حك ٔعؿتف##حا ٗ ا٧ك##شحؿ ٗ  ٔآل##ْ ٔك##مي 

 إؼٍٖٛ.
ٔألشث إوـكُٕ عٍ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي لو#ـاٞ جث#ٛ    
عىـٔ أل#َ ٔػ ألشو#ـٚ آ٥ف ػؿِ#ي   ،ا#حه ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ         

    ٔلتن وَ إوـكُٕ ًٖٕ اـٍؼ (2) ٔكمي : ِٕ لكي ٥ٔ ٌأكن مثَ إٕتٜ (
 كن وَ:

                                                           

 .1/186وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .3/205اللريٚ ٥ألَ كثري  (2)
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 : عىـٔ ألَ ٔػ الشحوـٙ . ا٧ٔه
: ٌٕ،##ن أل##َ ع ##ؼ اا و##َ أل##إل ك##قًٔ   ٔك##حُ ال##تري اـٍ##ؼ     الث##حٌ٘ 

ٔعٍؼوح لتن ا٫وحً عم٘ عمْٗ الل#٦ً عى#ـٔ أل#َ ٔػ الش#حوـٙ أً#حألْ الف#قا       
ٔالـعك ،فـ ،حلتري اـٍؼ    ،لا  ،ْٗ ،ـوحٓ إل#مىُٕ ألحؿح#حؿٚ ،ٍ#حػٝ    

 الشـب.لتمٛ أذلَ وَ ِؾٓ ٖح وشوـ )
 .(1) (،ٍقه علْٗ عم٘ ،اتمْ

 زلبوٌخ ادلششوني رذاسن ٔمضهُ اٌظٍخ  
ل ن ،تس وكٛ لحً ألٍٕ ٌفح ٛ وَ ألإل الؼٖن   ِٔي عمٜ عّؼ ل#ـٖى ٔ،#ق   
ًمس اؿؼٖ ٗٛ ألح٫غحؿٚ عمٜ ألإل كشك ِٔي ٗ عّ#ؼ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ     

 ٔآلْ ٔكمي .
ألحلل٦ض ٔالـلٗق   أو#ح  ٔأعحٌت ألٍٕ ألكـ ألإل ٌفح ٛ   كىح أوؼتّي لـٖى 

ألٍٕ وؼجل ،اؼ اعتقلِٕي ٔ،#حٞ لمشّ#ؼ ٔالشا#ؼ ال#ؾٙ عا#ؼٔٓ و#ع ؿك#ٕه اا        
 ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

ٖؾكـُٔ أُ َٖ أعحٌّي ًفٕاُ ألَ أوٗٛ ٔ هٗ ٛ ألَ عثىحُ ٔ كّٗن أل#َ  )
 عىـٔ 

،أغحؿ  ألٍٕ الؼٖن عمٜ ألإل عىـٔ ٔ عحوتّي فعى#ٕا ٌل#حٞ ٔ ً# ٗحُ ٔ     
ؾأِٔي ٔ لتمِٕي ذتٜ أػطمِٕي عٍ ػاؿ ألؼٖن ألَ ٔؿلحٞ ُشفحٞ الـجحه ،أ

 َكٛ 
،ظـد ؿكك وَ ألإل كشك ذتٜ أتٕا ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔ كمي  

،ؾكـٔا لْ الؾٙ أًحألّي ٔ وح كحُ وَ أوـ لـٖى عمّٗي ٗ ؽلك ،ا#حه هل#ي   
 ٔكمي : ش اؿجشٕا ،تفـلٕا ٗ ال مؼاُ ز ٔآلْ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

                                                           

 .2/206اللريٚ الٍ ٕٖٛ ٥ألَ كثري  (1)
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ٔكمي ٔ ٔآلْ ألٕ كفٗحُ وَ وكٛ عٍ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔ طـد أ 
ؽٕف الؾٙ كحُ ،احه : ٖح قىؼ اهؼػ الشاؼ ٔ فػٌح ٗ إؼٚ ،احه ؿكٕه اا 

 ٔ كمي : ٔ لؾلك لؼوت ؟ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 
 ِن كحُ وَ ذؼث ل مكي ؟  

 ٌ ؼه  ،احه وشحؽ اا ! مَ عمٜ عّؼٌح ٔ ًمرٍح ًٖٕ اؿؼٖ ٗٛ ٥ ٌغري ٔ ٥
ٔك#مي ٔ أت#ٜ أأل#ح ألك#ـ     ٔآل#ْ  ،ظـد وَ عٍؼ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمٗ#ْ   

،احه: جؼػ الشاؼ ٔ فػٌح ٗ إؼٚ ،احه أألٕ ألكـ : جٕاؿٙ ٗ جٕاؿ ؿكٕه اا 
 ٔكمي ٔاا لٕ ٔجؼ  الؾؿ تاحتمكي ٧عٍتّح عمٗكي ْ ٔآلْ ًمٜ اا عمٗ

: وح ك#حُ    ي طـد ،أتٜ عىـ ألَ اـفحب ،كمىْ ،احه عىـ ألَ اـفحب 
وَ ذمفٍح جؼٖؼا ،أطماْ اا ٔ وح كحُ وٍ#ْ وث ت#ح ،افش#ْ اا ٔ و#ح ك#حُ وٍ#ْ       

 وافٕعح ،٦ ًٔمْ اا !
  . ،احه لْ أألٕ كفٗحُ : جقٖت وَ ؽٙ ؿذي هـا 
 ي ػطن عمٜ عثىحُ ،كمىْ ،احه عثىحُ : جٕاؿٙ ٗ جٕاؿ ؿكٕه اا  

،كم#ّي ٖا#ٕه :    ٔكمي  ي ات ع أه#ـاف ل#ـٖى ٖكمىّ#ي   ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 
 ٔكمي ٔآلْ عاؼٌح ٗ عاؼ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 

،مىح ٠ٖم ٖح عٍؼِي ػطن عمٜ ،حطىٛ ألٍت ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
ٔكمي ،كمىّح ،احلت : عِح أٌح اوـأٚ ٔ عِح ؽلك عٍ ؿكٕه اا ًمٜ اا ٔآلْ 
ٗحُ ل#ٗم  ٔكمي ،احه هلح : ،أوـٙ أذؼ األٍٗ#ك ،احل#ت : عٌّى#ح ً#     ٔآلْ عمْٗ 

 وثمّىح هري لحه : ،كمى٘ عمٗح ،احلت : أٌت ،كمىْ 
،كمي عمٗح ،احه لْ : ٖح أألح كفٗحُ عٌْ لٗم أذؼ وَ أًرحب ؿكٕه اا  

ٔكمي ٔآلْ ٔكمي ٖفتح  عمٜ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ 
ظٕاؿ ٔ أٌت كٗؼ لـٖى ٔ أكربِح ٔ أوٍشّح ،أجـ ألٌ عوريتك لحه : ًؼلت 

أٌح كؾلك ،ظـد ،ٌحض : أ٥ عٌ٘ لؼ أجـ  ألٌ الٍحن ٔ ٥ ٔ اا وح أظَ  ٔ
 أُ ىفـٌ٘ أذؼ 
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ٔكمي ،احه : ٖح قى#ؼ عٌ#٘ ل#ؼ    ٔآلْ  ي ػطن عمٜ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ  
: ىفـٌ٘ أذؼ ٔ ٥ ٖـػ جٕاؿٙ ،احه أجـ  ألٌ الٍحن ٔ ٥ ٔ اا وح أظَ أُ

 ؽلك أٌت تإه ٖح أألح ذٍعمٛ ،ظـد أألٕ كفٗحُ عمٜ 
ٔك#مي ل#حه   ٔآل#ْ  ،قعىٕا # ٔ اا أعمي # أُ ؿكٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ      

ذٌ أػألـ أألٕ كفٗحُ : ش المّي طؾ عمٜ أمسحعّي ٔ أألٌحؿِي ،٦ ٖـٌٔح ع٥ 
 ألغتٛ ٔ ٥ ٖلىشٕا ألٍح ع٥ ،حأٚ ز 

 ٔ لؼً أألٕ كفٗحُ وكٛ ،احلت لْ لـٖى : وح ٔؿاٞك ؟  
 ِن ج٠ت ألكتحب وَ قىؼ أٔ عّؼ ؟

لحه : ٥ ٔ اا لاؼ أألٜ عم٘ ٔ لؼ تت شت أًرحألْ ،ىح ؿأٖت لٕوح ٕمك  
عمّٗي أطٕا وٍّي لْ غري أُ عم٘ ألَ أأل٘ طحلك لؼ لحه ل٘ : التىم جٕاؿ 
الٍحن عمٗك ٔ ٥ ػـ أٌت عمْٗ ٔ عمٜ لٕوك ٔ أٌت كٗؼ لـي ٔ أكربِح ٔ 

أٌ#٘  أذاّح أ٥ ؽفـ جٕاؿٓ ،اىت ألحؾٕاؿ  ي ػطمت عمٜ قىؼ ،ؾكـ  ل#ْ  
 .لؼ أجـ  ألٌ الٍحن 

ٔ لمت : وح أظَ أُ ؽفـٌ٘ ،احه : أٌت تإه ؽلك ٖح أألح ذٍعمٛ ،ا#حلٕا  
فٗ ٌ لْ : ؿُٗت ألغري ؿُٜ ٔ ج٠تٍح َح ٥ ٖغإل عٍح ٔ ٥ عٍك ه#٠ٗح ٔ عِ#ح   

 لشك ألك عم٘ لشىـ اا ! 
 وح جٕاؿك ظحٟق ٔ عُ عطفحؿك عمّٗي هلٌ 

،احلت : ل رك اا وَ ٔا،ؼ لًٕ  ي ػطن عمٜ اوـأتْ ،رؼ ّح اؿؼٖث  
 .(1) (! ،ىح ج٠ت غري

 ِىضىع اَِبد
 ٔوُٕٕا آٖح  الاـآُ عمٜ هشك وٍّح :

 آٖح  ا٧ذكحً ٔالفـاٟض الش حػٖٛ .  ا٧ٍٔ :

                                                           

 .3/532كريٚ األَ كثري  (1)
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 آٖح  تٍعٗي ا٧كـٚ ٔالٍكحض ٔالف٦  . الثحٌٗٛ :
 اؿٗحٚ الشحوٛ ألح٧وـ ألحٕشـٔف ٔالٍّ٘ عَ إٍكـ . الثحلثٛ :

اط##ـاد القك##حٚ عم##ٜ م##ٕ الٕج##ٕب   عٍ جحٌ##ك الٌ##ؼلح     الـاألش##ٛ :
 إلتر ٛ .

 آٖح  ا٧ط٦  ٔا٩ػاب . اـحولٛ :
 آٖح  الاِحٞ . اللحػكٛ :

 لٕاعؼ إرياث . اللحألشٛ :
 آٖح  الؼ،حا . الثحوٍٛ :

 آٖح  الٌمس ٔإّحػٌٛ . التحكشٛ :

ُّ َُقّٕصُّ َعؤِّٚمّٔآٖح  الاٌٍ   لحه تشحٍ ش الشحهـٚ : َّ اهّٖقَّٔصِص  َُِح أِّٔحَط

ِّ اهَّٖػاِفِونَي ِّ قِّٔبوِِٕ هٌِّٔ ِْ كَِّٕت ًِ َْ َِٗإ َِِٚا ِإهِّٔٚمّٔ ََٓرا اهّٖقِّٕسآ  . (1) زبٌَِا أَِّٔٗح

 آٖح  الٕعؼ ٔالٕعٗؼ . اؿحػٖٛ عوـٚ :

ز ٗ الاـآُ ٔم َِٙطذأّٔهَُّٕ٘مّٔ آٖح  الل٤اه   عؽ ٔؿػ لفغ ش الثحٌٗٛ عوـٚ :

إلتاـأٚ وَ آٖح  الاـآُ   ٔوٍْ لٕلْ تشحٍ عوـٚ وـٚ   عٍ جحٌك ا٧ك٠مٛ 

َْش ِْ كُِّٕتٍِ الّٔ َتِعؤٌُّ٘ َْٔلٕلْ تشحٍ ش(2) زفّٔاِضأّٔهّٕ٘ا أَِّٔٓى اهرّْكِّٖس ِإ  (3) زَعٍَّ ََٙتَطا١َهّٕ٘

ِّ أَُِّٔبا٢ِلٍِّٕ َٗهِّٔ٘ كّٔاُُ٘ا ِفٚلٍِّٕ ًَذا قّٔذاَتوّٕ٘ا ِإالَّ   ٔوٍْ ٗ ؽً إٍح،اٌ لحه تشحٍ ش َْ َع َِٙطأّٔهّٕ٘

   ٔكٗأت٘ لحٌُٕ عمي الل٤اه ٗ الاـآُ . (4) زٚالّٗقِّٔو

                                                           

 .3كٕؿٚ ٖٕكم  (1)
 .7كٕؿٚ ا٧ٌ ٗحٞ  (2)
 .1كٕؿٚ الٍ أ  (3)
 .20كٕؿٚ ا٧ذقاب  (4)
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ٔوٍْ تٕجْ ا٧وـ وَ اا عق ٔجن عٍ الٍيب قىؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ    

أّٖ##ي ٖكف##ن تٍح##ق و##ح  (1) زَضذذؤٍُّٖ أُُّّٔٙٔذذٍِ ِبذذَرِهمّٔ َشِعذذٍْٚٔك##مي لٗل##أه كف##حؿ ل##ـٖى ش

 ٖوتُّٕ ٖٔـغ ُٕ ،ْٗ .
 : آٖح  كٍَ التإٝ . الثحلثٛ عوـٚ

َّ اهوَّذَٕ ُِٙحذبُّ   : آٖح  اؿك ٔال غض   وٍْ لٕل#ْ تش#حٍ ش  الـاألشٛ عوـٚ  ِإ

َّ  .  (2) زاهتََّّ٘اِبنَي َُِٗٙحبُّ اهٌَُّٖتِّّّْٓٔٔسٙ

( آٖٛ 124ٔ)عَ األَ جـٖخ عَ األَ ع حن : لحلٕا عُ آٖٛ اللٗم ٌلظت )

ُٔ  وَ الاـآُ ٔلٗم ،ْٗ لفغ اللٗم   عِ#ح ٖاٌ#ؼُٔ آٖ#ٛ ش    ُس اهُّٖحذسَُُ  َِإَذا اَُطذؤََّ األِّٔغذ

ٍِ َُٗخُرٍُِٗٓ َٗاِحُصُسٍُِٗٓ   ٌٔ ٌ ٍِح ولألٛ ِٔ٘ (3)زفّٔاقُّٖتوّٕ٘ا اهٌُِّٖػِسِكنيَ حَِٚ ُ ََٗجِدتٌُُُ٘ٓ

تاؼٖي ا٩ٖٛ أع٦ٓ  لماتن عمٜ ا٧طؾ ٔاؿٌـ ػعٕٚ لمـأ،ٛ ألّي ،ىَ ٖٮاتن ٥ 
 ٤ٖطؾ ٥ٔ وٌـ .

إشح#قا   عِح ا٩ٖٛ لمٕعٗ#ؼ ٔاك#تراح  إو#ـك ألش#ؼ ،#تس وك#ٛ ٔػم#٘         
 الشإألٛ .

ٔاذٌ##ـِٔي أٙ ُ##ٗإا عم##ّٗي ٖ##ح ٖ##ؼه عم##ٜ أُ ٔأ الشف##م تفٗ##ؼ      
ا٫هرتاك ألٌ إشفٕف ٔإشفٕف عمْٗ   ٥ٔ تؼه عمٜ الرتتٗك   ٔلؼ ت#ؼه  

 عمْٗ ٗ وٕاطَ أطـٝ .

  ٔلٕلْ (4)زَٗهّٔقِّٔد أِّٔزَضوَِّٖا ُُّ٘حا َِٗإِبَسآٍَِٚٔلؼ تفٗؼ الرتتٗك كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ش 

 .(1)زَٗأِّٔخَسَجِت األِّٔزُض أِّٔثقّٔاهَّٔٔا *ِإَذا ُشهِّٖصهِّٔت األِّٔزُض ِشهَّٖصاهَّٔٔا ٍ شتشح

                                                           

 .40كٕؿٚ ُ  (1)
 .222كٕؿٚ ال اـٚ  (2)
 .5كٕؿٚ التٕألٛ  (3)
 .26كٕؿٚ اؿؼٖؼ  (4)
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ٔالاؼؿ إتٗاَ وَ ا٩ٖٛ ِٕ طٌَٕ أِن وكٛ ٔوح ذٕهلح ِٕٔ ا٧هّـ 
 اؿـً وَ أٖحً ٌقٔه ا٩ٖٛ ،ا  ِٔ٘ :

 عوـٚ أٖحً وَ هّـ ؽٙ الاشؼٚ وَ اللٍٛ التحكشٛ لمّحـٚ . ا٧ٔه :
 هّـ ؽٙ اؿحٛ وَ اللٍٛ التحكشٛ . الثحٌ٘ :

 هّـ قـً وَ اللٍٛ الشحهـٚ لمّحـٚ . الثحلث :
ٔأُ ِؾٓ ا٧هّـ كـػ وتٌمٛ أٙ أُ اجملىٕا ك شُٕ ٖٕوحي ٔعَ الل#ؼٙ  

لحه : ِ#٘ ا٧ؿألش#ٛ عو#ـُٔ و#َ ؽٙ      ز،إؽا اٌلمع ا٧هّـ اؿـً ٗ لٕلْ ش
اؿحٛ   ٔاحملـً   ًٔفـ   ٔه#ّـ ؿألٗ#ع ا٧ٔه   ٔعو#ـُٔ و#َ ه#ّـ ؿألٗ#ع       

 ا٩طـ .
،إؽا اٌلمع  }ٔأطـد األَ أأل٘ ذحمت عَ الِرحك ؿُ٘ اا عٍْ ٗ لٕلْ 

لحه : عوـ وَ ؽٙ الاشؼٚ   ٔؽٙ اؿحٛ   ٔاحملـً   ك شُٕ  {ا٧هّـ اؿـً
 لٗمٛ .

ل#حه : ِ#٘    {،إؽا اٌل#مع ا٧ه#ّـ اؿ#ـً    }ٔأطـد أألٕ الوٗع عَ فحِؼ 
 .(2) ز،لٗرٕا ٗ ا٧ؿض أؿألشٛ أهّـشا٧ؿألشٛ اليت لحه 

 {،إؽا اٌلمع ا٧هّـ اؿـً . . .  }ٔأطـد األَ إٍؾؿ عَ لتحػٚ ٗ لٕلْ 
 ا٩ٖٛ .

ٔكمي ٔأل#ٌ ل#ـٖى   ٔآلْ لحه : كحُ عّؼ ألٌ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
أهّـ ألشؼ ًٖٕ الٍرـ   كحٌ#ت تم#ك ألاٗ#ٛ و#ؼتّي ٔو#َ ٥ عّ#ؼ ل#ْ عٍ         أؿألشٛ

ٔكمي عؽا وِٜ ِؾا ا٧جن ٔآلْ اٌل٦غ احملـً   ،أوـ اا ٌ ْٗ ًمٜ اا عمْٗ 
أُ ٖاحتمّي ٗ اؿن ٔاؿـً ٔعٍؼ ال ٗت   ذتٜ ٖوّؼٔا أُ ٥ علْ ع٥ اا ٔأُ 

 .(3)قىؼاي ؿكٕه اا 
                                                                                                                                                 

 .2-1كٕؿٚ القلقلٛ  (1)
 .2كٕؿٚ ألـاٞٚ  (2)
 .5/14الؼؿ إٍثٕؿ  (3)
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  رؤوًَ اٌشإَب ثؼذ طالح اٌظجخ
كحُ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٌٖم٘ ٦ًٚ الٌ س كن ًٖٕ  
ٗ إل##حؼ الٍ ##ٕٙ   ٔألش##ؼ الٌ##٦ٚ ٔالتل## ٗس هٗ##ك عم##ٜ أك##٠مٛ ٔول##حٟن   

 أًرحألْ   ٔتحؿٚ ٖ حػؿ ِٕ ألحلل٤اه .
ٔك#مي  ٔآلْ عَ األَ فون اؾّإل لحه : كحُ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ )

ك#تغفـ  ا: ك رحُ اا ٔعىؼٓ   ٔ - ِٕٔ  حُ ؿجمْٗ -عؽا ًمٜ الٌ س لحه 
اا عُ اا كحُ تٕاألح ك شٌ وـٚ    ي ٖا#ٕه : ك# شٌ ألل# شىحٟٛ ٥ ط#ري ٕ#َ      

 . كحٌت ؽٌٕألْ ٗ ًٖٕ ٔاذؼ أكثـ وَ ك شىحٟٛ 
 ي ٖإه ؽلك وـتٌ    ي ٖلتا ن الٍحن ألٕجّْ ٔكحُ تشح ْ الـ٣ٖح    ي 

 ٖإه : ِن ؿأٝ أذؼ وٍكي ه٠ٗح ؟
 .،امت : أٌح ٖح ٌيب اا لحه األَ فون :  

لحه : طري تماحٓ ٔهـ تٕلحٓ   ٔطري لٍح ٔهـ عم#ٜ أع#ؼاٍٟح   ٔاؿى#ؼ ا    
 ؿب الشحٌٕ الٌٍ ؿ٣ٖحك .

،امت : ؿأٖت ْٗع الٍحن عمٜ طـٖق ؿذك كّن ٥ذك   ٔالٍ#حن   
عمٜ اؾحػٚ وٍفماٌ   ، ٍٗح ِي كؾلك عؽ أهفٜ ؽلك الفـٖق عمٜ وـد مل تـ 

 فح ٖافـ وح٣ٓ وَ إٌٔاا الك٬ .عٗإل وثمْ ٖـف ؿ،ٗ
لحه : ،ك#أٌ٘ ألحلـعم#ٛ ا٧ٍٔ ذ#ٌ أه#فٕا عم#ٜ إ#ـد ك#ربٔا  #ي أك #ٕا           

 ؿٔاذمّي ٗ الفـٖق ،مي ٖعمىٕٓ ٍّٗح ٥ٔ مشح٥ . 
لحه : ،كأٌ٘ أٌعـ علّٗي وٍفماٌ    ي ج#حٞ  الـعم#ٛ الثحٌٗ#ٛ ِٔ#ي أكث#ـ      

اذمّي ٗ الفـٖق وٍّي وٍّي أُشح،ح ،مىح أهفٕا عمٜ إـد كربٔا  ي أك ٕا ؿٔ
 إـتع   ٔوٍّي ا٩طؾ الِغث ٔوِٕا عمٜ ؽلك .

لحه :  ي لؼً ععي الٍحن   ،مىح أهفٕا عمٜ إـد كربٔا ٔلحلٕا : ِ#ؾا   
 .طري إٍقه   ،كأٌ٘ أٌعـ علّٗي ّٗمُٕ ٍّٗح ٔمشح٥ 
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،مىح ؿأٖت ؽلك لقوت الفـٖق ذتٜ أت٘ ألٌٜ إ#ـد ،#إؽا أٌ#ح أل#ك ٖ#ح       
وٍرب ،ْٗ ك ع ػؿجح    ٔأٌت ٗ أع٦ِح ػؿج#ٛ   ٔعؽ ع#َ    ؿكٕه اا عمٜ

  عؽا ِٕ تكمي ٖلىٕ ،ٗفـا الـجحه ط٥ٕ     (2)ألٍٜ (1)ٍّٗك ؿجن آػً هثن
ٔعؽا عَ ٖلحؿٓ ؿجن ؿألشٛ تحؿ أٓـ كثري ط٦ُٗ الٕج#ْ كأِ#ح ٓ#ي ه#شـٓ     

 .ألحٕحٞ   عؽا ِٕ تكمي أًغٗتي لْ عكـاوح لْ 
ٔعؽا أوحوكي ؿجن هٗع أه ْ الٍحن ألك طماح ٔٔجّح   كمكي ت٤وٌٕ#ْ   

 .هحؿف   (3)تـٖؼٌْٔ ٔعؽا أوحً ؽلك ٌحلٛ عحفحٞ
 ٔعؽا أٌت ٖح ؿكٕه اا كأٌك ت شثّح .  

ٔكمي كحعٛ    ي كـٙ ٔآلْ لحه : ،حٌتاع لُٕ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .عٍْ

ح وح ؿأٖت و#َ الفـٖ#ق   ٔكمي : أؤآلْ ،احه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 .اللّن الـذك ال٦ذك ،ؾاك وح ٓمتكي عمْٗ وَ اهلؼٝ   ٔأٌتي عمْٗ

ٔأوح إـد الؾٙ ؿأٖت ،حلؼٌٗح ٔغِحؿٚ عٗوّح   وِٗت أٌح ٔأًرحأل٘  
 .مل ٌتشمق وٍّح ٔمل تتشمق وٍح   ٔمل ٌـػِح   ٔمل تـػٌح 

إـت#ع      ي جحٞ  الـعمٛ الثحٌٗٛ وَ ألشؼٌح ِٔي أكثـ وٍح أُشح،ح ،ىٍّي 
ٔوٍّي ا٩طؾ الِغث ٔؾٕا عمٜ ؽلك    ي جحٞ ععي الٍحن ،ىحلٕا ٗ إـد 
ٍّٗح ٔمشح٥   ،إٌح ا ٔعٌح علْٗ ؿاجشُٕ   ٔأو#ح أٌ#ت ،ىِ#ٗت عم#ٜ طـٖا#ٛ      

 .ًحؿٛ   ،مَ تقاه عمّٗح ذتٜ تماحٌ٘ 
ٔأوح إٍرب الؾٙ ،ْٗ ك ع ػؿجح  ٔأٌ#ح ٗ أع٦ِ#ح ػؿج#ٛ ،حل#ؼٌٗح ك# شٛ       

 .ٌح ٗ آطـِح ألفح آ٥ف كٍٛ أ

                                                           

 . 11/352( للحُ الشـب ؿجن ه٭ثٯن ا٧ةًحألع غمُٗعّح ط٭وٳٍٮّحالوثن ٖاحه ) (1)
ا٧ةْلٍ٭#ٜ و#َ ا٧ٌ#ٕف  ِٔ#ٕ اؿتف#حا ٗ أعم#ٜ ا٧ٌ#م أل#ٌ الاٌ# ٛ          ا٧لٍٜ : الاٌري ) (2)

 .5/218( كتحب الشٌ ٔإحؿُ  وَ غري ل س
 الشحفحٞ : إّقٔلٛ اليت ٥ تلىَ . (3)
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ٔأوح الـجن الؾٙ ؿأٖت عم#ٜ ّ#ٗإل ا٩ػً الو#ثن ،#ؾلك وٕك#ٜ عمٗ#ْ        
 (1)الل٦ً عؽا تكمي ٖشمٕ الـجحه ألفِن ك٦ً اا عٖحٓ   ٔالؾٙ ؿأٖت وَ التحؿ

الـألشٛ الكثري ط٦ُٗ الٕجْ   كأِح ٓي هشـٓ ألحٕحٞ   ،ؾاك عٗلٜ األَ وـٖي 
 .ٌكـوْ ٫كـاً اا عٖحٓ 

الوٗع الؾٙ ؿأٖت أه ْ الٍحن أل٘ طماح ٔٔجّح ،ؾلك أألٌٕح عألـاِٗي ٔأوح 
كمٍح ٤ٌوْ ٌٔاتؼٙ ألْ   ٔأوح الٍحلٛ اليت ؿأٖ#ت ٔؿأٖ#تإل أألشثّ#ح ،ّ#٘ الل#حعٛ      

 . عمٍٗح تإً ٥ ٌيب ألشؼٙ ٥ٔ أوٛ ألشؼ أويت
ٔكمي عَ ؿ٣ٖح ألشؼ ِؾا ٔآلْ لحه : ،ىح كأه ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  

ؽك#ـ األ#َ عل#حكـ اؿ#ؼٖث ٗ     ٔ (2) (،ٗرؼ #ْ ألّ#ح وتربع#ح   ع٥ أُ ه٘ٞ الـجن 
 .  (3)تأؿٖع ػووق

( ال#ؼلٗن  ع٥ أُ ه٘ٞ الـجن ،ٗرؼ #ْ ألّ#ح وتربع#ح   ٔتمقً طحُٛ اؿؼٖث )
ٔا٫ذحطٛ   ،ـَح كحُ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٖل#أه أً#رحألْ ع#َ    

ٰٞ   ٔلك##َ مل ٖشم##ي أل##ْ ؿأٙ اؿ##ؼٖث ِٔ##ٕ األ##َ فو##   ن الـ٣ٖ##ح ألش##ؼِح األت##ؼا
 اؾّإل.

ٔاألَ فون اؾّإل ِٕ )ع ؼ اا ألَ فون اؾّإل ( ؿٔٝ عَ الٍيب ًمٜ 
اا عمٗ#ْ ٔآل##ْ ٔك#مي ٔلٗ##ن ل#ْ ً##ر ٛ ِٔ#ٕ ظ##حِـ اؿ#ؼٖث ع٥ أُ وو##ّٕؿ      

ع ؼ اا ألَ فون اؾّإل تحألش٘ الـجحلٌٗ أٌْ تحألش٘ أؿكن   ٔلحه األَ ذحـ )
الثاح  ٖاحه لْ  ألَ ذ حُ ٗاأؿكن ٥ٔ ٖكحػ ٖشـف لٗم َشتىؼ اٌتّٜ ٔلحه 

 . (4) (ًر ٛ لمت ٔلؼ اكتٕ،ٗت طربٓ ٗ كتحأل٘ ٗ الٌرحألٛ

                                                           

 التحؿ : إكتٍق  . (1)
 .8/71ال ّٗا٘ / ػ٥ٟن الٍ ٕٚ  (2)
 .67/226أٌعـ تأؿٖع ػووق  (3)
 .3/287للحُ إٗقاُ  (4)
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ٔلفغ ٖاحه لْ ًر ٛ : تِشٗم ـرب ًر تْ لمٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ  
 ٔآلْ ٔكمي.

 ثذاَخ ٔمض لشَش طٍخ احلذَجُخ
لاؼ تفري ٔتوحًٞ كّٗن ألَ عىـٔ ًٖٕ الٌمس ذٌ ػطم#ت ألٍ#ٕ ألك#ـ ٗ    

َٲ  ذمفّي   ٔػطمت طقاعٛ ٗ ذمم  الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي عؽ ظ#
أُ ألإل ألكـ كتشتؼٙ عمٜ طقاعٛ   ٔكتإً لـٖى ألحعحٌتّي ِٔ#ؾٓ ا٫عحٌ#ٛ   

 ٌاض لمرمم.
لاؼ ك#حُ ؿج#حه ل#ـٖى عم#ٜ ػؿاٖ#ٛ أل#أذٕاه الا حٟ#ن   ٔؿغ تّ#ح ألحلث#أؿ          
ٔا٫ٌتاحً ٔهٕاِؼ عمٜ عؼً قح،عٛ ألشِّي عمٜ الشّٕػ طحًٛ عؽا مل تكَ 

 وشّي و حهـٚ .
ح مت عاؼ الٌمس اؿؼٖ ٗٛ ٔٗ ؽا  وُٕع الشاؼ   ٔ  ت ْحعٛ ٔعٍؼو

ل#حه ك#ّٗن: و#ح ِ#ي ع٥        عّ#ؼ قى#ؼٴ ٔعا#ؼٓ   وَ ل ٗمٛ طقاعٛ ٔػطمت ٗ )
ًٱ اطت#حؿٔا ٧ٌفل#ّي    كغريِي  ٥٤ِٞ ألحؿألٍح ٔؿىٍح لؼ ػطمٕا وع قىؼ  لٕ

لحه ذٕٖفك: ٌٌٍع ألّي أُ ٌٌٍـ عمّٗي ذمفحٌٞح ألإل    أوـاي ،ىح ٌٌٍع ألّي
 .(1)(ـألك

ٔذٕٖفك ِؾا ِٕ األَ ع ؼ الشقٝ ِٕٔ أذؼ أعِحٞ ٔ،ؼ لـٖى إفحٔض 
ٗ الٌمس   ٔلؼ اكمي ًٖٕ ،تس وكٛ أػؿكْ ا٫ك٦ً ِٕٔ األَ كتٌ ك#ٍٛ أٔ  
مِٕح   ِٕٔ وَ ا٤ٕلفٛ لمٕألّي   ٔأعفحٓ ؿك#ٕه اا ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ     

ُِ ِهوّٖفّٕقَّٔسا١ِ َٗاهٌََّٖطاِكنِي إٌََُِّا ٔكمي وَ غٍحٟي ذٌٍ وحٟٛ ألشري   لحه تشحٍ ش اهصََّدقّٔا

 ِّ َِٚٔا َٗاهٌَُّٖؤهَّفِّٔٞ قّٕوّٕ٘بٍُُِٔ َِٗفٛ اهسّْقّٔاِب َٗاهَّٖػازًِِنَي َِٗفٛ َضِبِٚى اهوَِّٕ َِٗاِب َٗاهَّٖعاًِِونَي َعؤّ

     ٍْ ِّ اهوَّذِٕ َٗاهوَّذُٕ َعِوذٍْٚ َحِلذٚ   ِٔ#ٕ و#َ ال#ؾَٖ أو#ـِي عى#ـ أل#َ       (2)زاهطَِّبِٚى فِّٔسٙطَّٗٞ ًِذ
                                                           

 .1/46وغحفٙ الٕالؼٙ  (1)
 .60كٕؿٚ التٕألٛ  (2)
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فحب ألتحؼٖ#ؼ أٌٌ#حب اؿ#ـً أٙ ذ#ؼٔػٓ   ُٔٔ#ع ع٦و#ح  ٗ جٕاٌ #ْ        اـ
 ا٧ؿألشٛ تؼه عمّٗح .

ٔك##حُ ال##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ل##ؼ أو##ـ ُ##ٗي أل##َ أك##ؼ  
 اـقاع٘ ٗ تشٍّٗٗح .

ٔت ؼٔ ع٦وح  ٔأع٦ً اؿـً ٗ ِؾا القوحُ ٔاليت ُٔشت عمٜ ؿ٣ٔن 
ِؾٓ ا٧ع٦ً وَ ذححؿٚ ٔؽتمم اؾ حه ٗ اؾّح  ا٧ؿألشٛ لمرـً   ٔألٍٗت 

ٔٲه وَ ٌٌك أٌٌحب اؿـً عَ ذححؿٚ اؾ ن ٌفلْ ٔ) عَ األَ ع حن لحه : أ
 .عألـاِٗي عمْٗ الل٦ً ٖـْٖ ؽلك جربٖن عمْٗ الل٦ً 

ٔكمي ُٗي ألَ ٔآلْ ،مىح كحُ ًٖٕ الفتس ألشث ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ  
 .(1)(أكؼ اـقاع٘ ،حؼػ وح ؿث وٍّح

لش#قً عم#ٜ ٌا#ض الٌ#مس ٔمل ه#م ذ##ربٓ   ٔمل      لا#ؼ أظّ#ـ ذٕٖف#ك ا   
 ٖغحػؿٔا وكحٌْ   ،رؾٲؿٓ كّٗن ألَ عىـٔ   وَ ِؾا الإه .

لاؼ أػؿك كّٗن أُ ععحٌتّي ل إل ألكـ ٌاض لمشّؼ ٔأُ الٍيب ً#مٜ اا  
عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ مل ٖلكتٕا عمٜ ِؾا الٍاض   ٔأُ لـٖوحي ٥ طحلٛ 

 هلح ألؼ،ع جٕٗي إلمىٌ .
ت ل##ـٖى   ٔاً## رت ُ##شٗفٛ ِٔ##ٕ ج##قاٞ عحج##ن لم##ؾَٖ   لا##ؼ اٌكو##ف

و##حؿألُٕ الٍ ##ٕٚ ٔالتٍقٖ##ن   ٔك##حُ أ٥ٔػ ك##ّٗن أل##َ عى##ـٔ ؽك##ٕؿاي ٔاٌح ##حي    
ٔأطٕاٌْ لؼ ػطمٕا ا٫ك٦ً ٔوٍّي وَ ِحجـ عٍ اؿ وٛ ٔوٍّي وَ لحتن اٍ 
جحٌ##ك ال##ٍيب قى##ؼ ً##مٜ اا عمٗ##ْ ٔآل##ْ ٔك##مي ٔو##ٍّي و##َ لٗ##ؼٓ ك##ّٗن     

أأل#ٕ جٍ#ؼه   ٔذٍٗى#ح ،#حج١ إل#مىٌ ٗ اؿؼٖ ٗ##ٛ      ألحلل٦ك#ن ٗ وك#ٛ ِٔ#ٕ    
ألل٦كمْ كحػ أُ ٍٖظـً عاؼ الٌمس ألل ك غِك طحٟفٛ وَ الٌرحألٛ ٔلكَ 
الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ػعح عٍ الٌرب ٕح ٖفترْ الٌمس وَ أأل#ٕاب  

                                                           

 .1/237الؼؿ إٍثٕؿ  (1)
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ُِٚ٘ا ِباهصَِّبِس َٗاهصَّالِّٔٝ َٗإَُِّالشق ٔالٌٍـ لمى٤وٌٍ   لحه تشحٍ ش َٔا هّٔلِّٔبريَّ٘ٝ ِإالَّ َعؤّٟ َٗاِضَتِع

َْاِغِعنَي  .(1)زاهّٖ

عٖحك أُ تلىع ِؾا وٍ#ك ألٍ#ٕ ألك#ـ! ،#إٌّي أِ#ن ه#٤ً        لاؼ لحه كّٗن )
،ٗاش##ٕا غقاع##ٛ ،ٗغِ##ك قى##ؼٱ ؿمفحٟ##ْ  ،ٗ##ٍاض الشّ##ؼ ألٍٍٗ##ح ٔألٍٗ##ْ. ل##حه      

 .(2)ْ(ذٕٖفك: ذعٕ  ٔاا أطٕالك ألكن ٔج
أطٕال#ْ طقاع#ٛ   ا٧و#ـ    لاؼ اتّي ذٕٖفك ك٦ّٗي ألأٌ#ْ و#حه ٔام#حف عٍ    

 الؾٙ ٌفحٓ كّٗن ألحٕحه   ٔلحه عُ أ،شحه ألإل ألكـ وع لـٖى لٗلت ذلٍٛ .
ِٔن ؼؾٖـ كّٗن ِؾا وَ وٌحػٖق ٔؿهرح  تلىٗٛ ًمس اؿؼٖ ٗٛ وَ 

ِّٚاعٍؼ اا ألحلفتس كىح ٗ لٕلْ تشحٍ ش  . (3)زإَُِّا فَّٔتحَِِا هّٔمّٔ فِّٔتّحا ًُِب

اؾٕاب ٌشي   عؽ تو#ري ال#ؼ٥ٟن عٍ تٕج#ْ الٍ#حن لمت#ؼألـ ٗ وشح#قا         
الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔػط#ٕه ا٫ك#٦ً   ك#ٕاٞ عم#ٜ م#ٕ      

 ا٧،ـاػ أٔ اؾىحعح  أٔ الا حٟن .
ٔمل ُـ كٍتحُ ذتٜ لحوت ألٍٕ ألكـ ألحلشؼٔاُ عمٜ طقاعٛ ِٔؾا الشؼٔاُ  

ـ  ٖى ل# إل ألك#ـ ٌا#ض ل#ْ .  عؽ ل#حً      طحؿد الٌمس   ٔلكَ ععحٌٛ ؿجح٥  ل#
ؿجحه وَ لـٖى َؼ ألإل ألكـ ألحلل#٦ض ٔل#حتمٕا وشّ#ي و#تظفٌ   ٧ُ ل ٗم#ٛ      
طقاعٛ ٗ عّؼ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي   عإأل#ٛ هل#ي ٍٕٔ#ع       
 الا حٟن ا٧طـٝ وَ الؼطٕه ٗ عّؼ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي .

 ألإل ِحهي ٔطقاع#ٛ   ٔو#َ أل#ؼاٖح     ٔوَ ل ن كحُ ٍِحك ٌٕا ذمم ألٌ
الؼعٕٚ كحُ وٗن طقاع#ٛ اٍ ال#ٍيب ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي ٔؿك#حلتْ          
، حػؿٔا عٍ الؼطٕه ٗ ذمم عّؼ الٍيب قىؼ ً#مٜ اا عمٗ#ْ ٔآل#ْ ٔك#مي     

                                                           

 .45كٕؿٚ ال اـٚ  (1)
 .1/246وغحفٙ الٕالؼٙ  (2)
 .1كٕؿٚ الفتس  (3)
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ٔأٌّي ٗ ٓحٖتْ   ٔعمٜ ا٩طـَٖ عجتٍحب التشؼٙ عمّٗي وؼٚ الٌمس ِٔ٘ 
أط#ؾ  #أؿ هل#ي و#َ طقاع#ٛ ، #حغتِٕي        عوـ كٌٍ   ٔلك#َ أل#إل ألك#ـ أؿاػٔا   

ألحهلحًٕ عمّٗي ل٦ٗي ٔلٗن عِح كحُ ِؾا اهلحًٕ ألتألٗم وَ لـٖى ِٔي الؾَٖ 
أوؼٲِٔي ألحلل٦ض   طحًٛ ألشؼ هٗحا ٌ أ كـٖٛ و٤تْ ٔاليت ٔلشت ٗ ال ماحٞ ٗ 

 أطـاف الوحً اجملحٔؿٚ لمحقٖـٚ الشـألٗٛ ٗ هّـ ْحػٝ ا٧ٍٔ .
ٔكمي ألشث اؿـث أل#َ  ٔآلْ ًمٜ اا عمْٗ ٔكحُ ك  ّح أُ ؿكٕه اا )

عىري ا٥فػٙ أذؼ ألٍٜ هلك ألكتحألْ عٍ الوحً عٍ ومك الـًٔ ٔلٗن عٍ ومك 
ألٌـٝ  ،ش#ـض ل#ْ ه#ـذ ٗن األ#َ عى#ـٔ الغل#حٌ٘ ،أٔ ا#ْ ؿألحط#ح  #ي لؼو#ْ           

ٔكمي ؿك#ٕه  ٔآلْ ،ِـب عٍاْ ًربا ٔمل ٖاتن لـكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ 
 .(1)(اـرب عٍْ غريٓ ،حهتؼ ؽلك عمْٗ ذٌ ألمغْ

ٔوِت كـٖٛ إلمىٌ ٔأوـ عمّٗي الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي فٖؼ 
 .(2)(عُ لتن فٖؼ ،حشفـ ٔاُ لتن جشفـ ،ش ؼ اا ألَ ؿٔاذٛألَ ذحؿ ٛ ٔلحه )

ٔكحُ عؼػ أ،ـاػ اللـٖٛ  ٦ ٛ آ٥ف وَ إلمىٌ   ٔعٍؼوح ٌقل#ٕا وش#حُ   
ٞٳ   ِٔ٘ ا٧ُ وَ ا٧ؿُٔ   ألمغّي ) َٯ أةؿٯِض اْل ٭ْماةح ـ٭ْلن٭ لةؼٯ ٌ٭ق٭ه٭ و٭آب٭   وٳ ِٳ ُٲ  أة

٘ٲ  ٔ٭أل٭مٳ ٞٳ  ـ٭ا ّٯ ٔ٭أل٭  َِ ٗٯ ٔ٭اْلاة  ًٍ ٔ٭جٮؾ٭ا َٯ لةظٯٍي  ِّيٯ وٳ ٗٯ ِ٭يٲ علة ٔ٭اٌٯ    ًِ ـٲٔ َٯ ال ٛٳ أةْلمٴ وٳ ٟ٭ ،ٳ٘ وٳح
ْٮ ٖٮاةحهٮ لة ٛة  ٘ٲ  ٮيٲ أةذ٭ؼٮ عؿ٭اه٭ َٯ أل٭مٳ ِّيٯ ؿ٭جٮنٱ وٳ ٗٯ ّٮيٯ ع٭مة ٍٯ ُٛ أةْلمٴ وٳ ٟ٭ ٛة .  وٳح َٮ ف٭ا،ٳمة و٭حلٳُك ألٯ

ٔ٭لةحُلٕا :  ِٳيٯ  ـِ ُ٭ ،ٳ٘ أةوٯ ـٮٔ ٖٮفةّك  َِ ٗٯ ٗٯمةت٭ ُ٭ لة ٌ٭ أةلةحوٮٕا ع٭مةٜ و٭ش٭ح ،ةمةىٲح أل٭مةغ٭ ؽ٭لٳكة اْلىٮلٯمٳىٳ
ْٳ  ٗٯ ْٮ ع٭مة ً٭ّمٜ الّم ْٳ  ٔٲٌ٭ح   ،ةِإوٲح ٔآلْ ٌ٭ْكتٮكٮ علةٜ ؿ٭كٮِٕه الّم ٓٮ ألٳش٭ؼ٭ػٳ ع٭ؼٮ ـٮ ٔ٭ك٭ّمي٭ ،ةٍٮظٯ ٳ

ٖ٭ىٮ ُٯ  ْٮأة ِٳ٘ لة ٓٳ ،ةٍ٭ىٯ ـِ ـ٭ٌ٭ح ألٳأةوٯ ٖ٭ْأوٮ ُٯ  ٔ٭ِعوٲح أة ـٲج٭حِه   .(3)(ؼٲٌ٭ح ألٳحل
ٔكحٌت ْٕا ِـلن وَ الـًٔ ٔالشـب ٔلكَ ع ؼ اا ألَ ؿٔاذٛ ذض 

ِّ ًِذِِلٍِّٕ  الٍحن عمٜ الؼ،حا ٔالاتحه   ًٔرٗس ٔؿػ لٕلْ تشحٍ ش ِْ َٙلّٕ ِإ
                                                           

 .2/165عُٕٗ ا٧ ـ  (1)
 .1/218ؽطحٟـ الشا ٜ  (2)
 .4/121الـٔض ا٧ٌم  (3)
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ِْ َٙلّٕذذ ِّ َِٗإ َْ َِٙػِوُبذذ٘ا ًِذذا٢َتَِٚ َْ َصذذاِبُسٗ ِّ ِعِػذذُسٗ ِّ ًِذذِِلٍِّٕ ًِا٢َذذّ٘ٞ َِٙػِوُبذذ٘ا أّٔهّٖفّٗذذا ًِذذ

َْ َِْ٘ الّٔ َٙفّٖقُّٔٔ٘ َّ كّٔفُّٔسٗا ِبأٍَُُِّّٔٔ قّٔ   أٙ ٖغم ٕا عوـٚ أُشح،ّي  أوح ٗ و٤تْ (1)زاهَِّرٙ

،حُ ٌل ٛ جٗى الٌرحألٛ اٍ جٗى ِـلن ٔاذؼ اٍ  ٦ ٛ ٔ ٦ ٌ ٔلتن فٖؼ 
 ٔجشفـ ٔع ؼ اا ألَ ؿٔاذٛ .
ِّ#يٯ  لٗؼ )ٔأطؾ الـاٖٛ طحلؼ ألَ الٕ ٔ٭ذ٭حه٭ٜ ألٳ ً٭  ٕٯ ٛة ػ٭ا،ةع٭ اْلاة ٖ٭ ـٲا ،ةمةىٲح أةط٭ؾ٭ ال

ـ٭ف٭ ألٳحلٍٲحِن ٌ٭ ْٮ ذ٭تٲٜ اٌٯ ٍٯ ٔ٭اٌٯرٳٗق٭ ع٭  .(2)( ٮيٲ اٌٯر٭حف٭ 
لؾا ،حُ إشـك#ٛ اٌتّ#ت ألح٥ٌل#رحب   ٔع#ؼً ِقّ#ٛ إل#مىٌ   ٔلكٍّ#ح        

ماحي كحٌت عٌؾاؿاي لمىوـكٌ ٔأعؼاٞ الٍيب قىؼ ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي وف
ألأُ ٥ ٖشتؼٔا عمٜ إلمىٌ ٥ٔ ٖتٕغم#ٕا ٗ أؿض اؾقٖ#ـٚ   عؽ لحت#ن  ٦ #ٛ     
آ٥ف وٍّي وحٟٛ ألم وَ جٗى ِـلن وقٔػتٌ ألحلل٦ض ٔاـٗن ٔالل#ّحً    
ٔالؼؿٔا   ٔا٤ُٕ   ،ٌربٔا هلي   لؾا ،حُ وٍح،ع كـٖٛ و٤تْ وَ جّٛ الكي 

 ٔالكٗم ٥ ٖشمىّح ع٥ اا عق ٔجن .
وحي ٌ أ لتن لحػٚ اللـٖٛ ٔطلحٟـ إلمىٌ ،ّٗح   ٔذؼٔث ٔذٍٗىح ألمغ لـٖ

الاتحه ألٌ الٍيب ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔك#مي ِٔـل#ن طىش#ٕا ألحك#تىـاؿ ِ#ؾا      
الاتحه   ٔظٍٕا ألحًحألٛ الٌرحألٛ ألحلِشم ٔالَِٕ   ،حؿاػٔا ،تس ج ّٛ وكٛ 
وَ جؼٖؼ ،احوٕا ألترـٖم ذمف#حّٟي و#َ أل#إل ألك#ـ عم#ٜ طقاع#ٛ ٔأو#ؼِٔي        

 ـجحه .ألحلل٦ض ٔال
ٔػاِىت ألٍٕ ألكـ وِحؿب طقاعٛ ل٦ٗي   ،اتمٕا ْحعٛ ٔأكـٔا ْحعٛ 
  ِٔـألت طحٟفٛ وٍّي ٔػطمت وكٛ طم حي ل٨وَ ٔا٫جحؿٚ   ٔػطمٕا ػاؿ ألٮٗن 
ألَ ٔؿلحٞ   ٔهكٕا الٗ#ْ و#ح ج#ـٝ هل#ي    #ي تٕج#ْ ؿِ#  و#ٍّي عٍ إؼٍٖ#ٛ          

                                                           

 .65كٕؿٚ ا٧ٌفحه  (1)
 .4/126الـٔض ا٧ٌم  (2)
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ل#ٍيب ً#مٜ   ٫ط حؿ ؿكٕه اا ًمٜ اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔكحُ ك ك ػّق ا
 اا عمْٗ ٔآلْ ٔكمي ٔأًرحألْ لؼطٕه وكٛ.
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 يـ2553إمساكية شًر رمضاى ــ  

 ))مذيهة بغذاد صانًا اهلل مو الفساد((

 ادلزشة اٌظهش اٌششوق اٌفجشأراْ  اٌزبسَخ اٌُىَ  سِضبْ شهش
 6:47 12:02 5:34 4:08 14/4 ا٧ؿألشحٞ 1

 6:48 12:02 5:33 4:07 15/4 اـىٗم 2

 6:49 12:01 5:32 4:05 16/4 اؾىشٛ 3

 6:50 12:01 5:31 4:04 17/4 الل ت 4

 6:51 12:01 5:30 4:02 18/4 ا٧ذؼ 5

 6:51 12:01 5:28 4:01 19/4 ا٫ ٌٍ 6

 6:52 12:01 5:27 4:00 20/4 الث٦ حٞ 7

 6:52 12:01 5:26 3:58 21/4 ا٧ؿألشحٞ 8

 6:53 12:00 5:25 3:57 22/4 اـىٗم 9

 6:54 12:00 5:24 3:56 23/4 اؾىشٛ 10

 6:55 12:00 5:23 3:54 24/4 الل ت 11

 6:55 12:00 5:21 3:53 25/4 ا٧ذؼ 12

 6:56 11:59 5:20 3:52 26/4 ا٫ ٌٍ 13

 6:57 11:59 5:19 3:50 27/4 الث٦ حٞ 14

 6:58 11:59 5:18 3:49 28/4 ا٧ؿألشحٞ 15

أٔه أٖحً هّـ ؿوِحُ  ٖٔ اٜ اهل٦ه  14/4/2021ٖكُٕ ًٖٕ ا٧ؿألشحٞ   -1
 ( ػلٗاٛ.12لٗمت٠ؾ ألشؼ الغـٔب كحعٛ ٔ)

٥ أًن ل٬ذتٗحط ألح٫ولحك ل ن ا٧ؽاُ ألل ع أٔ عوـ ػلحٟق  ّٔتٍع    -2
اللرٕؿ ألفمٕا الفحـ الٌحػ   ٔعمْٗ الكتحب ٔاللٍٛ   ،ٗحٕف هـب إحٞ ل مْ 

َِْٚطّٕ ٔلٕ ألؼلٗاٛ  ٔتتحمٜ إٍؼٔذٛ ألإلْ تشحٍش َّ هّٔلٍِّٕ اهّٖ كّٕوّٕ٘ا َٗاِغَسُب٘ا َحتَّٟ ََٙتبََّٚ
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ِِْس ِّ اهّٖفّٔ َِِْٚط األّٔضَِِ٘د ًِ ِّ اهّٖ ُِٙسُٙد اهوَُّٕ ِبلٍِّٕ اهُِّٖٚطَس َٗالّٔ ُِٙسُٙد ِبلٍِّٕ ز ٔلٕلْ تشحٍشاألّٔبَُِٚض ًِ

 ز.اهُّٖعِطَس

 ٖلترك ا٫كت٦ّه  ٥ٔ تث ت ؿ٣ٖٛ اهل٦ه ع٥ ألوحِؼَٖ عؼلٌ. -3

 

 

 

 ادلزشة اٌظهش اٌششوق اٌفجشأراْ  اٌزبسَخ اٌُىَ شهش سِضبْ 
 6:58 11:59 5:17 3:48 29/4 اـىٗم 16

 6:59 11:59 5:16 3:47 30/4 اؾىشٛ 17

 7:00 11:59 5:14 3:45 1/5 الل ت 18

 7:01 11:59 5:13 3:43 2/5 ا٧ذؼ 19

 7:01 11:59 5:12 3:42 3/5 ا٫ ٌٍ 20

 7:02 11:58 5:11 3:40 4/5 الث٦ حٞ 21

 7:03 11:58 5:10 3:39 5/5 ا٧ؿألشحٞ 22

 7:04 11:58 5:09 3:37 6/5 اـىٗم 23

 7:05 11:58 5:09 3:36 7/5 اؾىشٛ 24

 7:06 11:58 5:08 3:35 8/5 الل ت 25

 7:07 11:58 5:07 3:34 9/5 ا٧ذؼ 26

 7:08 11:58 5:06 3:33 10/5 ا٫ ٌٍ 27

 7:08 11:58 5:05 3:32 11/5 الث٦ حٞ 28

 7:09 11:58 5:05 3:31 12/5 ا٧ؿألشحٞ 29

 7:10 11:58 5:04 3:30 13/5 اـىٗم 30
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أٔه أٖحً عٗؼ الففـ إ حؿك عؽا مل  14/5/2021ٖكُٕ ًٖٕ اؾىشٛ  -1
  ٖٔ اٜ اهل٦ه ألشؼ الغـٔب لٗمٛ اؾىشٛ 13/5تث ت الـ٣ٖٛ لٗمٛ اـىٗم 

( ػلٗاٛ   23ػؿجٛ ٔ)( 17( ػلٗاٛ  ٔعؿتفحعْ عَ ا٧،ق )33كحعٛ ٔ)
 ٔعمٜ ا٧ؿجس ٖكُٕ وفٕلحي.

ٰٞ و##َ تفل##ريٙ لما##ـآُ ٗ        -2 ً##ؼؿ  وحٟت##حُ ٔٔل##ٛ عو##ـ ج##ق
ك##ٕؿٚ ال ا##ـٚ ٔه##فـ و##َ آه عى##ـاُ   ِٔ##٘ وشـُٔ##ٛ عم##ٜ وٕلشٍ##ح      

WWW.MARJAIAA.COM   ٔكم####ّح تأٖٔ#####ن ٔعك####تٍ حط مل ٖو#####ّؼ  
ِبفِّٔطذذِى اهوَّذذِٕ قّٕذذِى ل##ْ الت##أؿٖع وث##٦ٗي   عٍ جحٌ##ك ك##تيب الفاّٗ##ٛ ٔا٧ً##ٕلٗٛ ش  

َْ ٌَُِْع٘ ًٌَِّا َٙ َُٓ٘ خَِْٚس   ز.َِٗبَسحٌَِتِِٕ فِّٔبَرِهمّٔ فّٔوَّٖٚفَّٖسُح٘ا 

ك##تشمَ أكث##ـ ال##ؼٔه الشـألٗ##ٛ ٔا٫ك##٦وٗٛ   ٔع##ؼػ و##َ الشمى##حٞ     -3
 أٔه أٖحً هّـ هٕاه. 13/5ًٖٕ اـىٗم 
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يـ)مذيهة الهجف األشرف 2553إمساكية شًر رمضاى ــ 

 وضواحيًا(

 ادلزشة اٌظهش اٌششوق اٌفجشأراْ  اٌزبسَخ اٌُىَ  سِضبْ شهش
 6:46 12:03 5:35 4:10 14/4 ا٧ؿألشحٞ 1

 6:47 12:03 5:34 4:09 15/4 اـىٗم 2

 6:48 12:02 5:33 4:07 16/4 اؾىشٛ 3

 6:49 12:02 5:32 4:06 17/4 الل ت 4

 6:50 12:02 5:31 4:04 18/4 ا٧ذؼ 5

 6:50 12:02 5:29 4:03 19/4 ا٫ ٌٍ 6

 6:51 12:02 5:28 4:02 20/4 الث٦ حٞ 7

 6:51 12:01 5:27 4:00 21/4 ا٧ؿألشحٞ 8

 6:52 12:01 5:26 3:59 22/4 اـىٗم 9

 6:53 12:01 5:25 3:58 23/4 اؾىشٛ 10

 6:54 12:01 5:24 3:56 24/4 الل ت 11

 6:54 12:01 5:23 3:55 25/4 ا٧ذؼ 12

 6:55 12:00 5:22 3:54 26/4 ا٫ ٌٍ 13

 6:56 12:00 5:21 3:52 27/4 الث٦ حٞ 14

 6:57 12:00 5:20 3:51 28/4 ا٧ؿألشحٞ 15

أٔه أٖحً هّـ ؿوِحُ  ٖٔ اٜ اهل٦ه  14/4/2021ٖكُٕ ًٖٕ ا٧ؿألشحٞ   -4
 ( ػلٗاٛ.12لٗمت٠ؾ ألشؼ الغـٔب كحعٛ ٔ)

٥ أًن ل٬ذتٗحط ألح٫ولحك ل ن ا٧ؽاُ ألل ع أٔ عوـ ػلحٟق  ّٔتٍع    -5
اللرٕؿ ألفمٕا الفحـ الٌحػ   ٔعمْٗ الكتحب ٔاللٍٛ   ،ٗحٕف هـب إحٞ ل مْ 

َِْٚطّٕ ٔلٕ ألؼلٗاٛ  ٔتتحمٜ إٍؼٔذٛ ألإلْ تشحٍش َّ هّٔلٍِّٕ اهّٖ كّٕوّٕ٘ا َٗاِغَسُب٘ا َحتَّٟ ََٙتبََّٚ
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َِِْٚط ا ِّ اهّٖ ِِْساألّٔبَُِٚض ًِ ِّ اهّٖفّٔ ُِٙسُٙد اهوَُّٕ ِبلٍِّٕ اهُِّٖٚطَس َٗالّٔ ُِٙسُٙد ِبلٍِّٕ ز ٔلٕلْ تشحٍشألّٔضَِِ٘د ًِ

 ز.اهُّٖعِطَس

 ٖلترك ا٫كت٦ّه  ٥ٔ تث ت ؿ٣ٖٛ اهل٦ه ع٥ ألوحِؼَٖ عؼلٌ. -6

 
 
 
 

 ادلزشة اٌظهش اٌششوق اٌفجشأراْ  اٌزبسَخ اٌُىَ شهش سِضبْ 
 6:57 12:00 5:19 3:50 29/4 اـىٗم 16

 6:58 12:00 5:18 3:49 30/4 اؾىشٛ 17

 6:59 12:00 5:17 3:47 1/5 الل ت 18

 7:00 12:00 5:16 3:46 2/5 ا٧ذؼ 19

 7:00 12:00 5:15 3:45 3/5 ا٫ ٌٍ 20

 7:01 11:59 5:14 3:44 4/5 الث٦ حٞ 21

 7:02 11:59 5:13 3:43 5/5 ا٧ؿألشحٞ 22

 7:03 11:59 5:12 3:41 6/5 اـىٗم 23

 7:03 11:59 5:12 3:40 7/5 اؾىشٛ 24

 7:04 11:59 5:11 3:39 8/5 الل ت 25

 7:05 11:59 5:10 3:38 9/5 ا٧ذؼ 26

 7:06 11:59 5:09 3:37 10/5 ا٫ ٌٍ 27

 7:06 11:59 5:08 3:36 11/5 الث٦ حٞ 28

 7:07 11:59 5:08 3:35 12/5 ا٧ؿألشحٞ 29

 7:08 11:59 5:07 3:34 13/5 اـىٗم 30
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أٔه أٖحً عٗؼ الففـ إ حؿك عؽا مل  14/5/2021ٖكُٕ ًٖٕ اؾىشٛ  -4
  ٖٔ اٜ اهل٦ه ألشؼ الغـٔب لٗمٛ اؾىشٛ 13/5تث ت الـ٣ٖٛ لٗمٛ اـىٗم 

( ػلٗاٛ   23( ػؿجٛ ٔ)17( ػلٗاٛ  ٔعؿتفحعْ عَ ا٧،ق )33كحعٛ ٔ)
 ٔعمٜ ا٧ؿجس ٖكُٕ وفٕلحي.

ٰٞ و##َ تفل##ريٙ لما##ـآُ ٗ        -5 ً##ؼؿ  وحٟت##حُ ٔٔل##ٛ عو##ـ ج##ق
ك##ٕؿٚ ال ا##ـٚ ٔه##فـ و##َ آه عى##ـاُ   ِٔ##٘ وشـُٔ##ٛ عم##ٜ وٕلشٍ##ح      

WWW.MARJAIAA.COM   ٔكم####ّح تأٖٔ#####ن ٔعك####تٍ حط مل ٖو#####ّؼ  
قّٕذذِى ِبفِّٔطذذِى اهوَّذذِٕ ل##ْ الت##أؿٖع وث##٦ٗي   عٍ جحٌ##ك ك##تيب الفاّٗ##ٛ ٔا٧ً##ٕلٗٛ ش  

ََِْٗبَسحٌَِتِِٕ فِّٔبَرِهمّٔ فّٔوَّٖٚفّٖ ٌَُِْع٘ ًٌَِّا َٙ َُٓ٘ خَِْٚس   ز.َسُح٘ا 

ك##تشمَ أكث##ـ ال##ؼٔه الشـألٗ##ٛ ٔا٫ك##٦وٗٛ   ٔع##ؼػ و##َ الشمى##حٞ     -6
 أٔه أٖحً هّـ هٕاه. 13/5ًٖٕ اـىٗم 
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 دود وشميخ ػًٍ ثؼض األجضاء األخريح ِٓ هزا اٌسِفش ادلجبسن س
 مسبدخ اإلِبَ شُخ األصهش. -2

 أ.د. ِفزٍ مجهىسَخ ِظش اٌؼشثُخ. مسبدخ اٌؼالِخ اٌشُخ -1

 األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبوْ اإلسالٍِ. -3

 سُبدح سئُس رلٍس اٌمضبء األػًٍ/ اٌؼشاق -4

 سُبدح سئُس احملىّخ االحتبدَخ اٌؼٍُب . -5

 سُبدح اٌمبضٍ سئُس االدػبء اٌؼبَ . -6

 سُبدح سئُس األششاف اٌمضبئٍ . -7

 األِني اٌؼبَ إلحتبد ادلئسخني اٌؼشة. -8

 .سئُس جبِؼخ دَبىل .سؼبدح أ.د  -9

 سؼبدح أ.د. ِذَش جبِؼخ ادلٍه فُظً/ ادلٍّىخ اٌؼشثُخ اٌسؼىدَخ -22

 سؼبدح أ.د. ِذَش جبِؼخ وشدفبْ/ اجلّهىسَخ اٌسىدأُخ. -22

 سؼبدح أ.د. ِذَش اجلبِؼخ اإلسالُِخ/ ادلذَٕخ ادلٕىسح. -21

 سؼبدح أ.د. سئُس اجلبِؼخ اٌؼشالُخ. -23

 ػبدح أ.د سئُس جبِؼخ واسط / اٌؼشاق . -24

 ح أ.د. سئُس جبِؼخ اٌجظشح /  اٌؼشاق.سؼبد -25

 سؼبدح أ.د. سئُس جبِؼخ رٌ لبس /  اٌؼشاق. -26

 سؼبدح أ.د. سئُس جبِؼخ اٌمبدسُخ /  اٌؼشاق. -27

 سؼبدح أ.د. سئُس جبِؼخ جذاسا/ ادلٍّىخ األسدُٔخ اذلبمشُخ. -28

 وٍُخ اإلِبَ االوصاػٍ ٌٍذساسبد اإلسالُِخ/ ثريود. -29

 اٌمبدس/ اجلّهىسَخ اجلضائشَخسؼبدح أ.د.ِذَش جبِؼخ األِري ػجذ  -12
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 اٌسُذ طبدت اٌفضٍُخ ادلشجغ اٌذٍَٕ اٌشُخ/طبحل اٌطبئٍ
 أسزبر اٌفمه واألطىي واٌزفسري واألخالق   
 اٌسالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل وثشوبره 
 وثؼذ،..... 
فٍمددذ رٍمُددذ اّددذ اهلل سسددبٌزىُ اٌشلُمددخ وثهددب اجلددضء احلددبدٌ  

 ِٓ سىسح آي ػّشاْ ِٓ اٌمشآْ اٌىشَُ. واخلّسىْ يف رفسري آَخ وادذح
ٔزضشع اىل اهلل اٌؼٍٍ اٌمذَش أْ ٍَهّىُ اٌؼٍُ إٌبفغ واْ جيؼٍده  

 يف ُِضاْ دسٕبرىُ.
 وشىش اهلل ٌىُ دسٓ ػٍّىُ

 واٌسالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل وثشوبره                               
 
 

 
 

 هد2419ِٓ طفش  23يف: 

 1228َِٓ فرباَش  12ادلىافك:

 وٌففٜ ع حن
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 ادلشجغ اٌذٍَٕ اٌشُخ/طبحل اٌطبئٍ
 طبدت أدسٓ رفسري ٌٍمشآْ وأسزبر اٌفمه واألطىي واٌزفسري واألخالق  

 الل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ...ٔألشؼ 
،إٌ###ْ لٗل###شؼٌ٘  أُ أتا###ؼً لل###ٗحػتكي غ###حلٍ  الو###كـ ٔالتا###ؼٖـ 

الث##حٌ٘ ٔا٫ذ##رتاً  عم##ٜ تفِ##مكي  ألإِ##ؼاٍٟح ٌل##ظٛ و##َ و##َ اؾ##قٞ        
 ٔالثىحٌٌ.

ٔأٍُٜ  وَ اا أُ  ٖؼٖي  عمٗكي ٌشىٛ الٌ#رٛ ٔالشح،ٗ#ٛ ٔأُ ٖل# غ     
 عمٗكي ٌشىْ ظحِـٚ ٔألحطٍْ  ٔاُ ٖٕ،اٍح ٕح و ْ ٖٔـُحٓ.

 هحكـَٖ لكي  ٔلكي ؼٗحت٘
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 مسحذٛ إـجع الؼٖإل الوٗع  ًححل الفحٟ٘       ذفعْ اا ٔؿعحٓ

 الكـٖيًحذك أذلَ تفلري لماـآُ 
 أكتحؽ الفاْ ٔا٧ًٕه ٔالتفلري ٔا٧ط٦ 

 
 الل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ...ٔألشؼ  

،اؼ تلمىٍح ألٗؼ الوكـ ٔالتاؼٖـ ٌلظٛ وَ كتحب"وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري 
و#َ ك#ٕؿٚ آه عى#ـاُ  ٔال#ؾٙ تفِ#متي       134ا٩ٖ#ٛ  -الاـآُ" اؾقٞ التلشُٕ

ذل#حُ أٔغم#٘  ا٧و#ٌ الش#حً     ألإِؼاْٟ عٍ وشحل٘ الربٔ،لٕؿ أكى#ن ال#ؼَٖ ع  
ٍٕعى##ٛ التش##حُٔ ا٫ك##٦و٘  ٖٔو##ـ،ٍح أُ ٌتا##ؼً عل##ٗكي ظقٖ##ن ه##كـٌح عم##ٜ  
جّٕػكي إتٕاًمٛ لتفلري أٙ الؾكـ اؿكٗي  ،حقاكي اا عٍح ط#ري اؾ#قاٞ   

 ٔألحؿك ،ٗكي ٔ،ٗىح تإوُٕ ألْ وَ جّؼ و حؿك طؼوٛ ل٬ك٦ً ٔإلمىٌ.
 

 ؼٖـ.ٔتفِمٕا ألا ٕه ٔا،ـ الوكـ ٔالتا   
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
 

 حتًُ طًبُ

 .15/12/2015( املؤسخ يف 5227/15إشاسَ إىل كتابلم املشقم)

تلقًنا ببااغ  اعتتاضاص إااذا لم ةظانُ تاب كتاابلم       

املىطااىم)تملاا اعنااات يف تاظااآ اغقااش ت( اسااض  اغتاطاا       

تتمنني غلام  واخلمظني بملذ املا ُ، ةقذم شلشةا وتقذيشةا 

 دوام املىفقًُ.

 ت  اغتقذيش   
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 ؼٗٛ طٗ ٛ    

 15/6/2020( إ#٤ؿغ   407/20عهحؿٚ عٍ كت#حألكي إ#ـلي )  
تلمىٍح أل حلغ ا٧عت#قاف أِ#ؼاٟكي ٌل#ظٛ و#َ كت#حألكي إٕك#ًٕ       

 ))وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ   اؾقٞ إحٟتٌ ((.
 ػٔاً إٕا،اٗٛ .ٌاؼً هكـٌح ٔتاؼٖـٌح وتىٌٍ لكي 

 وع ٔا،ـ التاؼٖـ
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 تلتب املشج  اغذيين

 اغشًخ صاحل اغطا ٌ

 
 ً/هكـ

 حتًُ طًبُ

 .2/1/2011املؤسخ يف  23/11كتابلم رٍ اغملذد 

 

اطتلمنا اذيتلم )اسض  اخلاتع واغظبملني بملذ املا ُ تب تاظآ 

اغقش ت اغلشيم( وةقذم غلم شلشةا  تلني تنلم املضيذ تب اغملطا  

 واغتىفًق.

 ت  اغتقذيااااش.
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تماٍٗ#ح أل #حلغ ا٫عت#قاف كت##حألكي إٕك#ًٕ ))وش#حمل ا٫ّ##حُ ٗ       
تفلري الاـآُ   اؾقٞ الل#حألع ألش#ؼ إ#حٟتٌ   ٔاؾ#قٞ التحك#ع      

 ألشؼ إحٟتٌ((.
 ٌاؼً هكـٌح ٔتاؼٖـٌح وتىٌٍ لكي ػٔاً إٕ،اٗٛ .

 وع ،حٟق التاؼٖـ 
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 اغذيين غلمظلمني اغشًخ صاحل اغطا ٌ احملرتمإىل/ مساحُ املشج  

 صاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 أطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 م/شلش وتقذيش
 الل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ :

 ٔأكأه اا تشحٍ اُ ٖٕ،اكي ٔوفعكي ٖٔـعحكي اٌْ مسٗعٲ فٗك الؼعحٞ.
 عقٖقٙ مسحذٛ الوٗع احملرتً :

غ الوكـ ٔععٗي التاؼٖـ ٔا٫وتٍحُ ِؼٖتكي الاٗىٛ ٔإتىثمٛ ٗ ا٧جقاٞ تلمىت وع ألحل
( وَ )وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ(  اُ ٔلٕجكي ٗ ِؾا إٗؼاُ الشمى٘ 160-161-164)

وَ التألٗم ٗ تفلري الاـآُ الشعٗي ٖشٮٗؼ اٍ ا٧ؽِحُ ؽكـٖح  أ٣ل٠ك إفلـَٖ الشعى#حٞ  
ٖع ألإلحفاتّي الشمىٗ#ٛ ال#ٕ،ريٚ ٔالٍ#حػؿٚ   ٔاُ ِ#ؾا ا٤ٕل#م      الكـوحٞ الؾَٖ طمؼِي التأؿ

الك ري ِٕ وَ ا٤ٕلفح  الٍحػؿٚ ذاحي ٗ ِؾا القوَ الورٗس ٗ عمىحٞ التفلري عٗث اع#حػ  
ا٧ون اٍ ٌفٕن الشمىحٞ ٔط٦ب الشمي   ألحُ وٗؼاُ التألٗم ٗ ِؾا الفَ الشمى٘ اِح ِٕ 

ـحلؼ ٔالؾٙ ٌفتظـ ٌٔشتق ألْ   ٔأكحه اا تشحٍ ؿا،ؼٲ ععٗي وَ ؿٔا،ؼ الفكـ ا٥ك٦و٘ ا
اُ ٖل غ عمٗكي ألٕا،ـ الٌرٛ ٌٔشىٛ الشح،ٗٛ وَ اجن اكىحه ِؾا إوـٔا الشمى٘ اـحل#ؼ  
ك#٘ ٌ ##حِ٘ أل#ْ ا٧جٗ##حه ٔك##٘ ٤ٌك#ؼ لكح،##ٛ إل#مىٌ اُ ِ##ؾا ا٥ك##٦ً ٖع#ن وٍ ##ع لمشم##ي      

 ٔالشمىحٞ وَ اجن ػّٕوٛ ِؾا الشمي اـحلؼ .
ـٙ عمٜ كـوكي ا٧ًٗن ألحِ#ؼاٟكي ِ#ؾٓ ا٥ج#قاٞ لٍ#ح   ٔأك#ألْ      اكـؿ هكـٙ ٔتاؼٖ

 . تشحٍ اُ ٖلتىـ عفحٟكي ٔتألٗفكي ألحلحف ِؾا إوـٔا التأؿى٘ اـحلؼ
 ٔالل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ
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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 اغطا ٌ                              املىقش

 تلتب املشج  اغذيين وصاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 وأطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 ممللُ اغبحشيب 21112-ص.ب 

 

 اغظالم تلًلم وسمحُ اهلل تملاىل وبشكاته وبملذ

 1211/11تلقًت بلل اغثنا  واغتقاذيش خطااب فضاًلتلم سقام     

املشفق طًه ةظنُ تب كتاب بملنىات "تملاا اعنات م 20/7/2011تأسيخ و

 يف تاظآ اغقش ت " اسض  اغثاةٌ واغثالثني بملذ املا ُ.

ِ    يطًب غٌ ويظملذةٌ   أشلش فضاًلتلم جضيال اغشالش تلا

إىل  وطتحال  إاتماتلم املتىاصل بتضويذ إداسَ اساتملُ بهزه اغنظنُ ،

غلجمًا   جلات قذستاه    طا اًل املاىىل تلتبُ اساتملُ غإلطالع تلًها، 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسو تفسري للقرآى 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الترحٖح   ٔتغىـٌح اللشحػٚ ألح٫ً#ؼاؿا   تّؼٖكي جحوشٛ كـػ،حُ أطٗك 
اليت تتٕاٍ علٍٗح ألإٌتعحً وَ وكتك إـجع الؼٖإل ٗ )وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفلري 
الاـآُ( ٔالؾٙ كحُ آطـ ِؾٓ ا٫ًؼاؿا  )اؾ#قٞ الل#حػن ٔال#ث٦ ٌ ألش#ؼ     

الٌ#حػؿ ٗ   1535/16إحٟٛ( ٔالؾٙ توـ،ٍح ألإكت٦وْ َٕجك طفحألكي ؿلي 
ك ع ـاٞاي لمىشـ،ٛ ٗ ف#حه تفل#ري آٖ#ح  الا#ـآُ  طؼو#ٛ      ً  ٔؽل13/7/2016

لم حذثٌ ٔإّتىٌ ألأوـ التفلري الاـآٌ٘  ٔاليت أُ#رت وتحذ#ٛ ٗ ا٧لل#حً    
إظتٌٛ ألحٕكت ح  ا٧كحػّٗٛ ٗ اؾحوشح  ٔوـاكق ال رٕث ٔجحوشٛ كـػ،حُ 

 ؼعٜ ألأعؼاػ ٔا،ـٚ وٍّح ٗ وكت ّح إـكقٖٛ.
عمٜ ِ#ؾا الٌ#ٍٗع  ٌفشٍ#ح اا أل#ْ  ٔأ #حألكي       طتحوحي لكي الوكـ ٔالشـ،حُ

 عمْٗ طري اؾقاٞ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌشُخ/ طبحل اٌطبئٍ                     سٍّه اهلل

 اٌسالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل وثشوبره،،، وثؼذ
 

ٔالتٕ،ٗق  ٖٔلـٌ٘ ع،حػتكي ألأٌ٘ تماٗت ألكن  ،أكحه اا ٕشحلٗكي الشُٕ
تاؼٖـ ٔعوتٍحُ عِؼاٞكي لمححوشٛ ٌلظٛ وَ اؾقٞ التحكع ألشؼ إحٟٛ وَ)وشحمل 

 ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ(.
ٔعٌإل عؽ أتاؼً ٕش#حلٗكي غ#حلٍ الو#كـ ٔالشـ،#حُ عم#ٜ ِ#ؾا ا٫ِ#ؼاٞ         

طفحكي ٖٔكمن  ٧ػعٕ اا الشم٘ الاؼٖـ أُ ّؼكي ألشٌْٕ ٔتٕ،ٗاْ  ٔأُ ٖلؼػ
 أعىحلكي ألحلٍححض عٌْ مسٗع فٗك وفعكي اا ٖٔـعحكي.

 وٌىُ حتُبرٍ ورمذَشٌ
 واٌسالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل وثشوبره
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 إـجع الؼٖإل الوٗع ًححل الفحٟ٘ احملرتً
 ًحذك أذلَ تفلري لماـآُ

 ؼٗٛ طٗ ٛ...
كت#حألكي إٕك#ًٕ اؾ#قٞ    ٌوكـ و حػؿتكي الفٗ ٛ ألإِؼاٟكي لٍح ٌلظٛ و#َ  

الث٦ ُٕ ألشؼ إحٟٛ وَ)وشحمل ا٫ّحُ ٗ تفل#ري الا#ـآُ( ك#حٟمٌ ال #حؿٙ ع#ق      
 ٔجن أُ ٖٕ،اكي ٗ ولريتكي الشمىٗٛ ٔالشىمٗٛ طؼوٛ ل مؼٌح الشقٖق.

 ٔوَ اا التٕ،ٗق...                        
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 احملرتًعٍ/ إـجع الؼٖإل الوٗع ًححل الفحٟ٘ 

 
 الل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ :##

ٍْ لحه تشحٍ )) ِّ ََُػا١ُ َٗفَِّٔ٘ق كّٕىّْ ِذٜ ِعوٍٍّٖ َعِوذٚ ًَ ٍِ (( أٌْ لف#ـض ك# ري   َُِسفُّٔع َدَزَجا
ٔ،ظـ أكرب اُ اذع#ٜ أل#أجقاٞ و#َ تفل#ريكي لما#ـآُ الك#ـٖي   ِٔ#ٕ        
تفلري ٔاكع اُٗم اٍ إكت ٛ ا٫ك٦وٗٛ   ٔكٗكُٕ لْ ا ـٓ الفٗك 
ٗ ،ّي ٌٌَٕ الاـآُ الكـٖي ٔلكي ألْ أج#ـ ٔ #ٕاب ا٩ط#ـٚ   ٥ٔ    
ٖل##شٍح ٗ ِ##ؾا إا##حً ا٥ اُ ٌا##ؼً لك##ي ه##كـٌح ٔتا##ؼٖـٌح عم##ٜ ِ##ؾا   

 ا٫ِؼاٞ الفـٖؼ   وتىٌٍ لكي التٕ،ٗق ٔإقٖؼ وَ الشفحٞ إ حؿك.
 وع ،حٟق ا٫ذرتاً...

 
 

 
 

  



 326ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلمياى / ج  427

 
 

 اٌشُخ زلّذ اٌشُخ طبحل اٌطبئٍ احملرتَ
 ادلشجغ اٌذٍَٕ آَخ اهلل اٌؼظًّ اٌشُخ طبحل اٌطبئٍ احملرتَِذَش ِىزت 

 

 َ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. .....   

 انتقذو وانُجاح.يتًُيٍ نكى انًشيذ يٍ 
 تفضهىا بقبىل وافز االدتزاو ...
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسو تفسري للقرآى

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
ألحعتقاف ألحلغ ٔاعححب هؼٖؼ ألحؾّٕػ الك# ريٚ لل#ىحذٛ آٖ#ٛ اا    

تفل##ري كت##حب اا  الشعى##ٜ الو##ٗع ً##ححل الف##حٟ٘ )ػاً ظم##ْ( ٗ    
  133  132الشع##ٗي و##َ ط##٦ه تماٍٗ##ح اِ##ؼاٞكي إ ##حؿك لمح##قٞ )  

( وَ وش#حمل ا٫ّ#حُ ٗ اك#تعّحؿ كٍ#ٕف و#َ كت#حب اا اجملٗ#ؼ         134
كحٟمٌ إٍٕ عق ٔجن اُ ٖٕ،ق الو#ٗع اؾمٗ#ن ٕ#ح ،ٗ#ْ ط#ري ال#ؼٌٗح       

 ٔا٩طـٚ ٔطؼوٛ ا٫ك٦ً ٔإلمىٌ .
 

 واهلل ولي التوفيق     
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 هنى / يكتب انًزجع انذيُ  آية اهلل انعظًى انشيخ صانخ انطام  انًذتزو
 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   

افيييياو َيييذاونها بييييٍ انُييياص. شييياكزيٍ نكيييى اديييذاءكى     يييزح ي هييي  وتهييي   
 يتًُيٍ نكى يشيذًا يٍ اإلرتقاء وافسددار وانتطىر.

 ...يع انتقذيز
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

( 532ؼىن الشؼػ )ألكن ،ظـ ٔععتقاف تماٗت ؿكحلتكي إٕلـٚ اليت 
ً  ٔوـ،اّ####ح اؾ####قٞ التل####شُٕ و####َ التفل####ري ٗ 26/5/2012ت####أؿٖع 

 ( وَ كٕؿٚ آه عىـاُ.133ا٩ٖٛ)
ٔاٌإل عؽ أه#كـكي جقٖ#ن الو#كـ ٔعع#ٗي ا٫وتٍ#حُ عم#ٜ اِ#ؼاٟكي        
ِؾا  كح٦ٟي إٍٕ عق ٔجن أُ ٖؼٖي عمٗكي ٌشىٛ الٌرٛ ٔالشح،ٗٛ  ٔأُ 

وتىٍٗ###حي لك###ي ك###ن التا###ؼً  هشمك###ي ك###ٍؼاي ٔؽط###ـاي ل٨و###ٛ ا٧ك###٦وٗٛ  
 ٔا٫فػِحؿ.

 ٔالل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ.       
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 ِ##1440/ؿألٗع ا٧ٔه/9ألرئ  ٗ 

 24/11/2018ًإٕا،ق                                       
 

 مسحذٛ إـجع الؼٖإل الوٗع ًححل الفحٟ٘ احملرتً
 ًحذك أذلَ تفلري لماـآُ

 إـجع الؼٖإل الوٗع ًححل الفحٟ٘وكتك 
 

 الل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ
تتا##ؼً كمٗ##ٛ ا٫و##حً ا٧ٔفاع##٘ لمؼؿاك##ح  ا٫ك##٦وٗٛ ألأطٗ##ك ٍُٗحتّ##ح  

( الؾٙ ًٔ#مٍح و#َ ج#حٌ كي و#َ كت#حب: "وش#حمل       171ٔتوكـكي عمٜ اؾقٞ)
 ا٫ّحُ ٗ تفلري الاـآُ" ٔالؾٙ ٖتِىَ لـاٞٚ ٗ آٖ#تٌ و#َ الا#ـآُ َ#ح ٖ#ؼه     

 عمٜ أُ الٍيب)َ( كحُ ٥ ٖلشٜ عٍ الغقٔ ٔمل ٖاٌؼٓ ٔمل ٖؼا علْٗ.
آوم##ٌ ا٫ك##تىـاؿ ٗ عؿك##حه ا٧ج##قاٞ ال##يت كتٌ##ؼؿ وٍّ##ح ول##تا ٦       
هحكـَٖ لكي ذلَ تشحٌٔكي الؼاٟي وشٍح ٔػاعٌ اا تشحٍ أُ ٖٕ،اٍح ٔعٖحكي 

 ٕح ،ْٗ طري ا٫ك٦ً ٔإلمىٌ.
 ٔالل٦ً عمٗكي ٔؿٓٛ اا ٔألـكحتْ.
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 عٍ اللٗؼ احملرتً/الوٗع ًححل الفحٟ٘
 ًحذك أذلَ تفلري لماـآُ

 وكتك إـجع الؼٖإل
 حتُخ طُجخ وثؼذ :

مددِس اامعدة األمدري عادد القدادز للعلدُم        أ.د/ عبداهلل بو خلخالتلقّها حنو 

معاا  اميااايف ت سري ا     اإلسالمّة قشهطّهة، يددِثكم القّمدة املثمةلدة يف كثداة)    

 اجلزء الةالث عصس بعد املائة.( 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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 الفكرس
 

  

 ادلىضىع اٌظفذخ ادلىضىع اٌظفذخ
 ز ٗ الاـآُكةمٳى٭ح ٴلفغ ش 47 اؼوٛإ 3
 وٌحػٖق وَ كمىح  اا  49 لحٌُٕ ٔجٕب اللمي 11
 ِن الؼٌٗح وَ كمىح  اا   50 وَ وشحٌ٘ آٖٛ اللمي  12
 وٕاعغ وَ طحُٛ ا٩ٖٛ  51 غم ٛ اؿلؼ عمٜ لـٖى  14
لحٌُٕ تث ٗت الٍيب )َ(  17

لملمي اجملتىش٘ عٍ ًٖٕ 
 الاٗحوٛ

ُٕشحِؼ ٗ ا٫ًف٦ض  57  ا
 

َِٗإِذ لٕلْ تشحٍ ش ا٩ٖٛ الثحلثٛ 18

ِّ  ..َِٙعُدكٍِّٕ اهوَُّٕ ِإِحَد٠ اهَّّٓا٢ِفّٔتَِٚ

لحٌُٕ تاؼٖي الاـآُ إّحجـَٖ  60
 عمٜ ا٧ٌٌحؿ

َٗاذكسٗا  لٕلْ تشحٍ ش ا٩ٖٛ الـاألشٛ 66 ذِٕؿ إو٠ٗٛ  23
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