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 ادلمسِخ
ــ       ــ ٕ ي انٙـ ــمٛ  ٙـ ــاسباا ٖانـ ــ ٌ انبـ ــٔ اـ ــمٛ  ُعً ـ ــ  ل انـ ــ      اسبًـ ــ ٕ ي انٙـ ــمٛ  ٙـ ــاسباا ٖانـ ــ ٌ انبـ ــٔ اـ ــمٛ  ُعً ـ ــ  ل انـ اسبًـ
ا٩يــٗ ا اسبًــ  ل انــمٛ ٘ــشاء يــِ ٘اــا٠  يــل   ــا  ٖانــمٛ  هــ     ا٩يــٗ ا اسبًــ  ل انــمٛ ٘ــشاء يــِ ٘اــا٠  يــل   ــا  ٖانــمٛ  هــ     
يـــا  ـــا٠  ي ـــ مج ٢ْٙـــٝ ٖهىـــو  ـــٗ ٜ ٖه ٓـــٞ  ا٘ـــٝ ٖا  ـــو ٖ عـــو يـــا  ـــا٠  ي ـــ مج ٢ْٙـــٝ ٖهىـــو  ـــٗ ٜ ٖه ٓـــٞ  ا٘ـــٝ ٖا  ـــو ٖ عـــو 

ــٝ ، ا٩  ا   ــاّ  هٙ ـ ــٝ ، ا٩  ا  ا٭َ ـ ــاّ  هٙ ـ ــا٠    ا٭َ ـ ــٝ ا٩َيٙـ ــٝ  يعءـ ــاَٚ اشب٨ثـ ــع يعـ ــا٠    ٖدبهـ ــٝ ا٩َيٙـ ــٝ  يعءـ ــاَٚ اشب٨ثـ ــع يعـ ٖدبهـ
نٙ ً ـــل انُـــات  وان ـــٔ ُٖ٘ وعـــٗا ير نيا اـــٔا ٖ٘ش يـــٗا   ـــ ن ٔ       نٙ ً ـــل انُـــات  وان ـــٔ ُٖ٘ وعـــٗا ير نيا اـــٔا ٖ٘ش يـــٗا   ـــ ن ٔ       

  ٖانهج٠ٗ ينٙٔ.ٖانهج٠ٗ ينٙٔ.
اسبًــ  ل انــمٛ  ــ ء ٖنــ ٕا َٖبــش نيــ ٕا ْٖــ ٍ ا٩ ــ ا         اسبًــ  ل انــمٛ  ــ ء ٖنــ ٕا َٖبــش نيــ ٕا ْٖــ ٍ ا٩ ــ ا         

.ٕ  ٖ.ٕ  ٖ  
   ِ ــ ــشّٖ ي ــو ٖانعا ــٗ ان اع ــ ٠ ْ ــما ازب ْٖ   ِ ــ ــشّٖ ي ــو ٖانعا ــٗ ان اع ــ ٠ ْ ــما ازب ــو    ْٖ ــاّق ٖ٘  ــامل ا٭مي ــو  )يع ــاّق ٖ٘  ــامل ا٭مي )يع

ــ  قق  171766--  171722، ا  ــل ه  ــو )٘ــاا)  ، ا  ــل ه  ــو )٘ــاا)   ــ  يــِ عــٗ ٜ اني  شٜ ا يذ ايــ ه  هيــٝ  شٜ ا يذ ايــ ه  هيــٝ  يــِ عــٗ ٜ اني 
ا٭َـــما  ٖانٗنٙـــ  نهـــمِ٘ ا ـــّٗ  اـــا اا ان ُ ٘ـــوا ٖثٙـــٔ   ــــٝ        ا٭َـــما  ٖانٗنٙـــ  نهـــمِ٘ ا ـــّٗ  اـــا اا ان ُ ٘ـــوا ٖثٙـــٔ   ــــٝ        
 انُــاتا ٖ نــٜٗ نٮَ  ــا  نــِ ذبش٘ــل يعجــ اا انُيــٜٗ ٖا٭ ــشا          انُــاتا ٖ نــٜٗ نٮَ  ــا  نــِ ذبش٘ــل يعجــ اا انُيــٜٗ ٖا٭ ــشا         

  نهٞ يَكا ْا  هحاظ ي ا ٜ املعُٞ ا٩نٌ نٮ  ا٠.نهٞ يَكا ْا  هحاظ ي ا ٜ املعُٞ ا٩نٌ نٮ  ا٠.
إَِّٕ تَُّذذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذذإَ َٓذذذث ن ـــ   ـــ ه ْـــما ازبـــ ٠   ٗنـــٔ اعـــار ن ـــ   ـــ ه ْـــما ازبـــ ٠   ٗنـــٔ اعـــار 

[ نٙكـــّٗ ي  عـــٝ ، ٖ ـــٗ  َـــ مج   ا٠   ًـــاّ [ نٙكـــّٗ ي  عـــٝ ، ٖ ـــٗ  َـــ مج   ا٠   ًـــاّ تُمٌَصَذذذثجِأَٗذذذصٍََ تَُِّذذذَْ َٓذذذٖ  

ــاملعج اا       ــ    ــا اعه ــٗا٠ ي ــا ع ــمِ٘ ا َٗٓ ــِ ان ــات ي ــشٜ انُ ــاا َٖ  ــاملعج اا      ا٫٘ ــ    ــا اعه ــٗا٠ ي ــا ع ــمِ٘ ا َٗٓ ــِ ان ــات ي ــشٜ انُ ــاا َٖ  ا٫٘
اسب ــٙٝ ن٪َيٙــا٠ا هٖ اسب ــٙٝ ٖانع هٙــٝ نهــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ   اسب ــٙٝ ن٪َيٙــا٠ا هٖ اسب ــٙٝ ٖانع هٙــٝ نهــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ   
ٖعــهٌ هٖ انياــا اا  شعــان ٔ نهــٞ ن ــاّ ا٩َيٙــا٠ ان ــا    ا ٖ٘ــ اٚ        ٖعــهٌ هٖ انياــا اا  شعــان ٔ نهــٞ ن ــاّ ا٩َيٙــا٠ ان ــا    ا ٖ٘ــ اٚ        

ــ    ــما  ٖا٭عــ٨ٍ ٘ ــ   ْــما ا٭َ ــما  ٖا٭عــ٨ٍ ٘ ــٜٗ ٖيُعــٝ    ــو يــِ ال نــ  ٖ ــوا   ْــما ا٭َ ــٜٗ ٖيُعــٝ    ــو يــِ ال نــ  ٖ ــوا   ا  ق ا  ق
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  مما ٘ ى نهٞ هّ ي  ا٠ ا٫٘اا ٧ ٘ ش ي٧ هْهٔ.مما ٘ ى نهٞ هّ ي  ا٠ ا٫٘اا ٧ ٘ ش ي٧ هْهٔ.
ٖه   ًــــع )٘ــــٝ انبــــ ا ٖاملــــشٖٜ  انُــــ   ير انُاثهــــٝ ٖثعــــو       ٖه   ًــــع )٘ــــٝ انبــــ ا ٖاملــــشٖٜ  انُــــ   ير انُاثهــــٝ ٖثعــــو       
اشبــــلااا نٙكــــّٗ ذ ــــش  ــــعا١ش ال يُاعــــيٝ  شميــــٝ ن جهــــٚ يعــــامل اشبــــلااا نٙكــــّٗ ذ ــــش  ــــعا١ش ال يُاعــــيٝ  شميــــٝ ن جهــــٚ يعــــامل 

  ان  ٟٗ ، نامل ا٩ثعاى.ان  ٟٗ ، نامل ا٩ثعاى.
ــمٍ انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا    ــٝ انـــذ  عـــ ْا  ـ ــمٍ انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا   ٖي  ـــ ها ا٫٘ـ ــٝ انـــذ  عـــ ْا  ـ انـــذ انـــذ ٖي  ـــ ها ا٫٘ـ

ــشٖٜ  ًَٗٓــا يــِ  ــعا١ش ال ٖثش٘ ــٝ     ــٝ انبــ ا ٖامل ــشٖٜ  ًَٗٓــا يــِ  ــعا١ش ال ٖثش٘ ــٝ    هَ هلــا ل ن ــ  و )٘ ــٝ انبــ ا ٖامل هَ هلــا ل ن ــ  و )٘
ــماا      ــٞ ان ــش ٕ نه ــمااٚ ٖا ــٔ ان ــااا ٖقيح ــاّ ا٫٘ ــٝ   ً ــيف ،  شي ــماا     اسب ــٞ ان ــش ٕ نه ــمااٚ ٖا ــٔ ان ــااا ٖقيح ــاّ ا٫٘ ــٝ   ً ــيف ،  شي اسب

  ، ان َٙا ٖا٫ شٜ.، ان َٙا ٖا٫ شٜ.
ٖ ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ ان انٙـــٝ انـــذ ٘  ـــًِ ا  ـــلْا ْـــما ازبـــ ٠ ،       ٖ ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ ان انٙـــٝ انـــذ ٘  ـــًِ ا  ـــلْا ْـــما ازبـــ ٠ ،       
ــٔ      ــٝ   ٗنـ ــٝ ٖي  شقـ ــا صب ًعـ ــة نهٙٓـ ــاّ ٖاسبـ ــ٨ب ٖان يٙـ ــٝ ٖا٭ ـ ــٔ     ان ٗ ـ ــٝ   ٗنـ ــٝ ٖي  شقـ ــا صب ًعـ ــة نهٙٓـ ــاّ ٖاسبـ ــ٨ب ٖان يٙـ ــٝ ٖا٭ ـ ان ٗ ـ

ــا ــااعــ ــاا هّ ق1)[[إِالَّ تَُّذذذذرَ َٖ شَذذذذثخَات حَأَط ذذذذَِفَات حَخَ َّ َذذذذات ر ر اعــ ــاا هّ ا ثــــٌ ذ ــــشا ا٫٘ــ ا ثــــٌ ذ ــــشا ا٫٘ــ

ا٭ ـــشا  نهـــٞ ازبحـــٗ  ٖاملـــٗا نهـــٞ انك ـــش ٖانبـــ ٖ  ثٙـــٔ  ـــ ٛ  ا٭ ـــشا  نهـــٞ ازبحـــٗ  ٖاملـــٗا نهـــٞ انك ـــش ٖانبـــ ٖ  ثٙـــٔ  ـــ ٛ  
  ان َٙا ٖا٫ شٜا ٖانوش  يِ   ٝ ال.ان َٙا ٖا٫ شٜا ٖانوش  يِ   ٝ ال.

ــ       ــ ّ ال ن ــاّ   ــأ  ا٭مي ــ  ٖانمي ٙ ــاا ير ان ٗ ٙ ــا ا ا٫٘ ــٌ ن ــ      ث ــ ّ ال ن ــاّ   ــأ  ا٭مي ــ  ٖانمي ٙ ــاا ير ان ٗ ٙ ــا ا ا٫٘ ــٌ ن ث
ــش ٌٙق  ــٗ)انش ِ انـ ــو ْـ ــش ٌٙق ٖ ـ ــٗ)انش ِ انـ ــو ْـ ــ ٌ ْـــ   ق2) ٖ ـ ــ ٌ ْـــ ٖه  ـ ــٝ  ٖه  ـ ــل ا٫٘ـ ــ ٠     ـ ــٝ  ما ازبـ ــل ا٫٘ـ ــ ٠     ـ ما ازبـ

انــذ اــي   ــ ٘و  ــُو ال ٖنهــٌٙ ق  اــٔ ٖعــعٝ عــهوأَا ٖاعاْــ ٕ         انــذ اــي   ــ ٘و  ــُو ال ٖنهــٌٙ ق  اــٔ ٖعــعٝ عــهوأَا ٖاعاْــ ٕ         
ــار   ــاى اعـــ ــ ا قـــ ــار  نهخ١٨ـــ ــاى اعـــ ــ ا قـــ حَ َٔ عَذذذذذيَ تُعَّذذذذذَٔثقَ إَٔ  شَوَذذذذذغَ ػََِذذذذذ  ت َز عِ إِالَّ   نهخ١٨ـــ

  ..ق3)[[خِإِذمََْٗ

  
  

                                                           

 .160عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .163ا٫٘ٝ ق2)
 .65ٗ ٜ اسبيف عق3)
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 َثأَ هَذذذث تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات ًوِوذذذات َٓذذذٖ   َ  دَذذذثزَ َٓذذذث      لىٌهههع رؼهههبى

 172[ ا٫٘ٝ  حَتش ٌوسَحت َََُِّْ إِٕ  ًو صوْ  إِ َّثهَ شَؼ دَدَحَٕ زَشَهم َثًوْ 

 

 اإلػطاة واٌٍغخ
٘ــا ا٘ٓــا:  ــش، َــ ا٠ا هٛ: يُــا ٟ َكــشٜ ي بــٗ ٜ يــي  نهــٞ ان ــٌ    

 ، ضبو َبأا اهلا٠: نه ُيٙٔ.

 انمِ٘:   ى يِ هٛا )يُٗا: ثعو ٖثانو ٖازبًهٝ  هٝ املٗ ٗى. 

اّ:  ــــشجتٙٝ دبــــ ٍ  يٗ ــــٗى ، ضبــــو  ــــش  ا٭اــــاثٝااعــــٌ يــــا: 
 ثعه .

ــا٠        ــ ٍا اهل ــٔ ي   ــٗى   ــأ ي ع ــو َب ــو ، ضب ــًل يُ ب ــا: ا ــإ: ا٘ ا٘
 ، يٗاو   ض.

ــو    ــٝ ان عهٙـــٝ ، ضبـ ــٗاٖ: ثانـــوا ازبًهـ ــا مجا ٖانـ اعيـــ ّٖ: ثعـــو ي ـ
 َبأ  رب  ُ ٌ.

 يف ؼٍبق اٌَبد 
ــٝ  ــا٠ا      ــٝ ٖانيٗا٘ ــٔ يــِ ازبٓان ــاّ  ــاى انك ــا  ٖيــا ْــٌ نهٙ  عــ   ٙ

   ً    ا  ــِ اسبــ ٘ة ٖاب انياــا ااا ٖقــ     ْــمٕ ا٫٘ــٝ ن خاجتــأ امل ــه
ــا        ــاا اشبو ــو )٘ ــو ا    َثأَ ُّهَذذث تُ َّذذثضَ ًوِوذذات ََّٓٔذذث كَذذح ت َز عِ ـَذذ َال     ا ــ ٍ قي



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6

 . ق1)[ َ  دًث

ــِ      ــٗا ي ــمِ٘ )يُ ــ ا ثان ــٍٗ ٖ بــٗل يوه ــا   نً ــٙيٝ اشبو ــ     ٖ
انُـــات ٖنـــٙل  ـــو انُـــات ي٦يُــــ ا ٖذاا انُــــ يٝ  ـــ  انُـــات ٖ ـــ   

ــيٝ     ) ٍا ٩ّ ) ٍ  ــا انُ  ــ  ) ٍا اي ــِ   ـــا ي ــات ٖنٙ  ــِ انُ ـــٗا٠ ي  ٖ
ــ   ـــ  ) ٍ   ــِ ٖ ـــٔا ثًـــا ٜ      ٖ ـ ــٍٗ ٖ بـــٗل يـ ــ  املـــ٦يُ  ثعًـ  ـ

ــِ       ــمياء يـ ــا ٜ ا٭ثـ ــ  ) ٍا ٖيـ ــِ  ـ ــهٔ يـ ــال ٖ عـ ــّٗ  ـ ــا٠ امل٦يُـ ا٭ن  ـ
ــ٦يُ  يــِ  ــ  ) ٍا ْٖــما ا٭عــ ٢ُا، ،    ااملــ٦يُ  ) ٍ ٖ ــٗا٠ ٖ ــل امل

ــاا      ــاّ ا شي ــٝ نيٙ ــٙل ي  ي ــا  ن ــار    اشبو ــشٕ اع ــ  اي ــاا   ع ــو انوٙي  
  و نيٙاّ ث و امل٦يُ  ٖااش٘ ٌٓ خبوا   ال.

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا اجملاٖ ٜ ان ا  ٝ ٖثٙٓا ٖ ٕٗ: ا٩ٖر :

 ...[حََٓعَذذذَو تَُّذذذرَ َٖ ًَلَذذذسَحت ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ  ا٫٘ـــٝ ان ـــا  ٝ    ا٩ٖى :

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق2)

 انــُ ل ملــا ثٙــٔ يــِ    ٘يعــة يٗاــٗمج )٘ــٝ انيحــة انييوــٝ ،     ا٩ٖر :
 ا٩يش ا٭هلٚ  ان ُعٌ  انوٙياا ٖانٗن  انكشٌ٘.

 هيا يٗاٗمج )٘ٝ ان ٙاء ثٓٗ ا٭َما  ٖانمٍ نهك ا .

ــٝ : ــا    انءاَٙـ ــٗت ٖ عءٓـ ــاّ ، انُ ـ ــ ٘  ا٭ميـ ــ   اـ ــ  ا٫٘ـ ــو  ـ ، ازبًـ
ــٓٙو       ــٔ ٖا  ــشٌ٘ ٖا ش٘ي ــشاء انك ــ اٚ ان ــاّ ٘ ــو ا٭مي ــش ثً ــض انك  ــٞ  ي نه

نك ــش ٘   ــ  انكــاثش  ٗاعــٔ ثًٙــا ٘ه يــٔ يــِ َٙهــٔ ٖاسببــٗى نهٙــٔا ٖيــو ا
 هيٗ  ان ِ٘ ٖانٗا أ.

ــٝ : ــامج      انءانء ــٞ يَ   ــٝ ان ــٙاء نه ــٝ انيحــة ٖي ٓــٍٗ )٘ ــ ى يُوــٗء )٘ ٘
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امل ـــهً  يـــِ  ٗاعـــٌٓا يذ ربـــاجتيٌٓ )٘ـــٝ انيحـــة ٖاٗ ـــٔ هلـــٌ ا٩يـــش  
ــٝ         ــش )٘ ــا ذبب ــًُٙٝا  ًُٙ ــٝ ان   ــ ى  ان ٧ن ــمٛ ٘ ــاا ان ــِ انوٙي ــو ي  ا٩ 

 انك ا .ان ٙاء اعوٙو اسبٗات  

 ٙــاّ املــا١  انــمٛ ٘ بــل  ــٔ امل٦يُــّٗ ْٖــٗ  ــكشٌْ ل         انشا عــٝ :
نــ  ٖ ــو نهــٞ َعًــٝ انــشاء انكــشٌ٘ا هيــا انــمِ٘ ٧ ٘ع هــّٗ يــِ انك ــا    

 ثآٌَ ٘ خه ّٗ نِ ي اياا اناكش ل.

ــاَٚ : ــار     انء ــٔ اع ــٝ ٖقٗن ــمٕ ا٫٘ ــ  ْ ــهٝ   حَإِذَت هَ ذذََ َُهَذذْ  تشَّدِؼَذذات َٓذذث أَٗذذصٍََ   انب

 ا ٖثٙٓا ي ا١و:ق1)[تََُِّْ...

٘ عهــــ  يٗاــــٗمج )٘ــــٝ ان ــــٙاء  انك ــــا  ٖ ــــ ٖ ٌْ نــــِ  ا٩ٖر :
ــة امل ــهً   بــييٝ         ــأ )٘ــٝ انيح ــٝا  ًُٙــا رباجت ــش)ّ ٖهعــيا  اهل ا٘ ان 

 ا٭مياّ.

يــِ يُــاثو يايــامج ان ُ ٘ــو ٖان بــ ٘   انك ــا   هحــاظ )٘ــٝ        انءاَٙــٝ :
 انيحة هيٗ :

 مياّ.صب٣  وا  ا٭ شاٍ ٖانآا ٜ يِ ال  ا٭ ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــاٍ        انء ــِ انوع ــمٴ ي ــا ن ــااا ٖي ــِ انوٙي ــو ي ــٚ  ا٩  ــش ا٭هل ا٩ي
 ٖاناشا .

 يو ا٭مياّ  ان ُ ٘و ٘ اٚ انشاء انكشٌ٘. انءانة :

 اه   امل هً  اناكش ل ن  ٖ و. انشا و :

 اسبة نهٞ اعاْ  نيا ٜ ال. اشبايل :

ِ   انءانءــٝ : ــ َٙا   ــيأ ان خهــل نــ ــامج   ٙــاّ اشب ــا ٜ انعا هــٝ ، ان ياي
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ان ُ ٘ـــو ٖا٭نـــشا  نـــِ ان ـــش)ّ ٖيـــا ثٙـــٔ يـــِ ا٩ كـــاٍ ثٙ ـــٗا نـــِ 
ا٭َ ــاّ  اء  ــشٌ٘ا ٖ٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   اٗ ــٔ ان كهٙــل نهُــاتا  
ٖ نـــٗآٌ نٮميـــاّ ٖدبهـــٚ يٗاـــٗمج انـــ نٜٗ  ا٘ـــاا ان ُ ٘ـــو ٖيـــا ،        
ــاَٗا      ــا٠ يذا  ـ ــُِ ا٩ ـ ــِ عـ ــشا  نـ ــ ٍٖ ا٭نـ ــاا ٖنـ ــِ ا٭نجـ ــش)ّ يـ ان ـ

  ا  ِ٘  ان ُ ٘و.

 َثأَ ُّهَذذث تُ َّذذثضَ ًوِوذذات ََّٓٔذذث كَذذح ت َز عِ   ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ   ٗنــٔ اعــار   انءــٝ :انء

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق1)...[ـَ َال   َ  دًث

 ــــ  املخــــاجتي  ، )٘ــــٝ انيحــــة ٖ)٘ــــٝ ان ــــٙاء نًــــٍٗ        ا٩ٖر :
ٖ بــٗل يوهــ ا ثجٓــٝ اشبوــا   ا٘ــٝ ان ــٙاء نايــٝ ااــًو انُــات         

 ِ٘ )يُٗا  انُيٜٗ ٖان ش)ّ.ىٙعًا  ًُٙا ربص )٘ٝ انيحة انم

ــٝ : ــٝ     انءاَٙـ ــاَٚ انش ـ ــِ يعـ ــٗ يـ ــ  ا ْٖـ ــٗاق ، ا٫٘ـ ــك ) هـ ٖ   ن ـ
ــ٨ى     ــِ اسبـ ــو يـ ــٗاٖا  ا٩ ـ ــات نٙ ـ ــِ انُـ ــوش يـ ــهًّٗ  ـ ــٝا ٖامل ـ ا٭هلٙـ
انوٙــأ انــمٛ ذ شاــٔ )٘ــٝ انيحــةا ٖابــّٗ  ــا  ــا٠ ، )٘ــٝ انيحــة يــِ   

 ا٩ و يِ انوٙياا.

شجتٙٝا ٖا ـــًُع ا ـــًُع )٘ـــٝ انيحـــة هيـــشِ٘ ٖىهـــٝ  ـــ انءانءـــٝ :
 )٘ٝ ان ٙاء هيشًا ًَٖٓٙا نهُات َٖع ًا ٖذيًا نهاٙواّ.

قٙــ ا )٘ــٝ انيحــة ه ــو انُــات   َــٔ يــِ ا٩  ا  ًُٙــا         انشا عــٝ :
ــشاء      ــأ ان ــٝ    ــة  ٓ ــٝ انيح ــع )٘ [ ًوِوذذات َٓذذٖ   َ  دَذذثزَ َٓذذث زَشَهم َذذثًوْ    هجته 

ــاى    ــاّ َٖـــ ٖى انرب ـــاا يـــِ ان ـــًا٠ قـ ــٝ  ـــ  ا٭ميـ ٖثٙـــٔ  اـــا ٜ امل٨ايـ
ــا حََُذذذا  إََّٔ أََ ذذذََ تُمووذذذسَ  آَ َذذذات حَتشَّوَذذذا ت َُلَصَف  َذذذث ػََِذذذ  هِْ  خَسًََذذذثز  َٓذذذٖ  تُعَّذذذَٔثقَ    ر اعـ
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 .ق1)[حَت َز عِ

ــٚ   ــ اا ٖانورباَ ــ  ال  ــِ هٍ  ــشاٍ   ُ  ــٖه ــشج اني   اــعٙل نــِ ني
ــٔ ٖعــهٌ ٖ عــع     ــ   يــو  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙ قــاى :  ــهٙع ان يه

 ٖ ــٔ  ــٔ ٖ عــٗى ال  ــهٞ نهٙ ــٔ   :عــهٌ ٘ ــٗى)ن ــ  ثــاّ ال هَ ن ه شيــٗا اشبي
يــِ  ش ــاا ان ــًا٠ ا ٖعــخش نــٔ  ش ــاا ا٩   ا ٖيــِ ٘ يــو يــا ٘ ــ    

 .ق2) يِ ان  شٜ   ش نٔ

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا ان انٙٝ اجملاٖ ٜ ٖثٙٓا ٖ ٕٗ: انءاَٙٝ :

ــٝ     ا٩ٖى : ــٝ ان انٙ ــٝ  ا٫٘ ــمٕ ا٫٘ ــهٝ ْ ا ق3).[..إََِّٗٔذذث ـَذذسََّّ ػََِذذ  ٌوْ  تُمَٔ  صَذذرَ   

 ٖثٙٓا ي ا١و :

يذبــــا   ٓــــٝ اشبوــــا ا ٖاٗ ــــٔ  ــــو يــــِ ا٫٘ــــ   ير        ا٩ٖر :
 امل هً  ٖامل هًاا ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

ان يـــاِ٘ املٗاـــٗنٚ  ـــ  ا٫٘ـــ  ا يذ ا ـــًُع )٘ـــٝ انيحـــة  انءاَٙـــٝ :
ــٙا٠    ــانُٓٚ نـــِ ه ـ ــٝ ان ـــٙاء  ـ ــا  ـــا٠ا )٘ـ ا٩يـــش    ـــو انوٙيـــااا  ًُٙـ

 طببٗ ٝ ،  ا  ا٩ و ٖانوعاٍ.

ــٝ :ان ــٔ      ءانء ــٙواّ ٖن اٖا ــِ انا ــات ي ــم٘ش انُ ــٙاء ذب ــٝ ان  ــًُع )٘ ا 
اناــــ ٘ ٜ هلــــٌا هيــــا )٘ــــٝ انيحــــة ٖ ٙــــة هَٓــــا  وــــا  نهً ــــهً   
ــٝ     ــٞ َعًــ ــكش نهــ ــو  اناــ ــ  ٖ ــ ــٔ ير ال نــ ــش  ان ٗ ــ ــًُع ا٩يــ ث  ــ

 انوٙياا.

٘ ٙـــ  ازبًـــو  ـــ  ا٫٘ـــ   هّ ان ـــٗقٚ يـــِ يايـــامج اناـــٙواّ  انشا عــٝ : 
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ــ  و نهــشاء انكــشٌ٘ا ٖيُاعــيٝ     ناــكش ال اعــار نهــٞ انــُعٌ ٖنهــٞ     ي
 ان ٨يٝ يِ ي ٗا٠ اناٙواّ.

ــاا      اشباي ــٝ : ــو انوٙي ــٗ هّ ه  ــ َٙا ْٖ ــاٜ ان ــٚ ، اسبٙ ــاَّٗ  ه ــاّ ق ٙ 
 ٘ي  نِ انهج٠ٗ ير املٙ ٝ ٖاشبيا١ة.

ــٝ : ــٗا      ان ا عـ ــ  ل ٘ ـ ــا ٜ انعيـ ــٔ  عيـ ــ   هَـ ــ  ا٫٘ـ ــو  ـ ــ  ازبًـ ٘ ٙـ
ــٝ ان ــٙا   ــٔا يذ هّ  ا ــٝ )٘ ــاى     [ إَِّٕ تَُِّذذَْ ؿَلوذذازح زَـَذذ ْح ء   ــاملي شٜ ُٖ٘

  نٜٗ نه عٚ ، يشااٜ ال.

ــاَٚ : ــار     انء ــٔ اع ــٝ   ٗن ــمٕ ا٫٘ ــهٝ ْ إَِّٕ تَُّذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذإَ َٓذذث    

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و :ق1) ...[أَٗصٍََ تََُِّْ َٖٓ  تُمٌَصَثجِ

 ـــا٠ا )٘ـــٝ انيحـــة  وا ـــًا نهً ـــهً  ٖ ـــكشًا هلـــٌ نهـــٞ  ا٩ٖر :
ا )٘ــــٝ ان ــــٙاء ث  عهــــ   انــــمِ٘ ا ــــّٗ ان ُ ٘ــــو ي  ٙــــا  ا٭ميــــاّا هيــــ

 ٖ٘ك ًّٗ انياا اا  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.

 ٙــاّ ان يــاِ٘  ــ  يُــاثو ا٭ميــاّ ٖا٩اــشا  ا٫َٙــٝ ٭  ــا٠         انءاَٙــٝ :
 ُــٗا ان ُ ٘ــوا ثًــو ا٭ميــاّ ٘ــ اٚ انــشاء انكــشٌ٘ا ٖيــو انك ــش ٖ  ًــاّ    

 ما انك ًاّ.ا٫٘اا ٘كّٗ ان عٚ نهي ى ٖانعٗ  نِ ْ

ــٝ : ــاّ     انءانء ــ٨ى  ا٭مي ــأ اسب ــااا ٖانك  ــو انوٙي ــات     ــأ انُ اش ٙ
ٖيظٓــا  ا٫٘ــاا ٖينــ٨ّ انياــا اا  ُــ ٖى ان ــش)ّ َٖيــٜٗ ضبًــ   ــهٞ         
ــا يٝ       ــاْشاا املبـ ــ اا انيـ ــ قٓا املعجـ ــذ ابـ ــهٌ انـ ــٔ ٖ)ل ٖعـ ال نهٙـ

 هلا.

ــش ه ــو     انشا عــٝ : ــٝ ٖهث ــاِ٘ ، ياْٙ ــ   نهــٞ ان ي ٘ــ ى ازبًــو  ــ  ا٫٘
ــو هٖ    ــٗ   ان ُ ٘ـ ــِ ازبحـ ــش نـ ــٔ ا ـ ــاا ٖثٙـ ــا٠ ا٫٘ـ ــ ى ي  ـ انوٙيـــاا ٖ ـ
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ــار     ــاى اعـــ ــٔا قـــ ــ ٘و  هًااـــ ــٔ ٖايـــ  َفَس كوذذذذذإَ تُمٌََِذذذذذَْ ػَذذذذذٖ    ذبش٘ ـــ

 .ق1)[َٓاَتضَؼََْ

ــٝ : ــا٠    اشباي ـ ــٙاء انٗنٙـــ  ٖان خٗ٘ـــل نهـــٞ ي  ـ ــٝ ان ـ ا ـــًُع )٘ـ
ــٜٗ ضبًــ   ــهٞ     ــا٠ ان ــا     ُي انياــا اا انــذ ٖ  ا نهــٞ ن ــاّ ا٩َيٙ

ــ ــٔ    ال نهٙ ــٝ انيحــة  اناــكش نهــمِ٘  ــ قٗا  ُيٗا ٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ  ــا٠ا )٘
ــش          ــما ان  ــٌُٓا ْ ــا ي ــشاء ٖقش ٓ ــِ ان ــاا ي ــ َٙا  انوٙي ــاااآٌ ، ان ٖصب

 .ق2)[ًوِوات َٖٓ   َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ انمٛ ٘ ى نهٙٔ قٗنٔ اعار 

ــٝ : ــٔ ،      ان ا ع ــأ  ءٗا  ــاّ ٖاش ٙ ــٜٗ نٮمي ــ    ن ــ  ا٫٘ ــو   ، ازبً
ــ ا ا  ــ       انُا ــِ انٗنٙ ــٔ ي ــا ثٙ ــا اا ٖي ــاا ٖانيا ــا٠ ا٫٘ ــِ ي   ــش ن ٖا 

 ٖان خٗ٘ل  ٗنٗج انُا .

ذََُذذذيَ خِذذذلََّٕ تَُِّذذذَْ َٗذذذصٍََّ تُمٌَصَذذذثجَ  ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ   ٗنـــٔ اعـــار  انءانـــة :

 ا ٖثٙٔ ي ا١و :ق3)...[خِثُمفَن 

 ا  ٘ش ازبًو    ا٫٘   نهٞ ٖ ٕٗ: ا٩ٖر :

  َ ى انك ا   اسب .٘ا ه٘ٓا انمِ٘ هيُٗا هّ ال ا٩ٖى :

ذنـــل  ــاّ ال َـــ ى انك ـــا   ــاسب   هـــٗا يــِ جتٙيـــاا يـــا     انءــاَٚ : 
  اقُا ٌ.

 ا كشٖا ل يّ ال َ ى انك ا   اسب . انءانة :

ــو : ــٚ    انشا ـ ــا  ن ـ ــٗا ، انك ـ ــمِ٘ ا  ه ـ ــٗا اّ انـ ــمِ٘ هيُـ ــا انـ ٘اه٘ٓـ
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   اء  عٙ .

 هــــٗا يــــِ جتٙيــــاا يا اقُــــا ٌ اّ انــــمِ٘ ا  ه ــــٗا ،  اشبــــايل :
 نك ا  ن ٚ   اء  عٙ .ا

ــٝ : ــٙاء     انءاَٙ ــ ها )٘ــٝ ان  ــٝ نهــٞ    اعــٌ ي   ــا ٜ )ذنــلق نه ٧ن ا٭ 
 يٗاٗنٙٝ اُ ٘و انك ا  ٖن ٍٖ اه ٚ امل هً  نٔ  ان ب ٘ .

ــٝ : ــ ء       انءانءـ ــاسب  ٖانبـ ــِ ال  ـ ــا  يـ ــ ٖى انك ـ ــا ٘  َـ ــِ يبـ يـ
  هحاظ )٘ٝ انيحة هيٗ :

ــ قٗا     ا٩ٖى : ــٌ   ــاّا ٩َٓ ــهً   ا٭مي ــٓا ٜ نهً  ــش)ّ  انا ــ ٖى ان  ُ 
 يِ نُ  ال.

 ي شاٍ امل هً    ّ ٘  هٗا مما نمٴ ٖجتا  يِ  اء ال. انءاَٚ :

انـــشاء انكـــشٌ٘ يـــِ نُـــ  ال نـــ  ٖ ـــو ٧ٖ ٘ ـــ   نهٙـــٔ   انءانـــة :
 ٖنهٞ يع  اي ٔ  لٕ عيحأَ.

ــو : ــشاء     انشا  ــٞ َعًــٝ ان ــا٠ نه ٖ ــٗ  ان ٗ ــٔ ير ال  اناــكش ٖانءُ
 انكشٌ٘ ٖاُ ٘و انك ا   اسب .

  نٜٗ امل هً  ن عاْ  اشٖ  نيا ٜ ال. اشبايل :

ــٝ : ــٗت     انشا عــ ــِ َ ــ ــٗ، يــ ــ مج ٖاشبــ ــش  ان ــ ــكُٙٝ ٖجتــ ــة ان ــ  عــ
ــٗانٚ انــشاءا     ــٝ انيحــة ٖنــ   ــشٌ٘    امل ــهً  خببــٗل انــشاء ٩ّ )٘
ــ ّ ْــما انٗنــ   ــ  ٖاُ ٘ــوا ْٖــٗ يــِ      ــا    ــٝ ان ــٙاء ا٭ ي ٖا  ــًِ )٘

ــٔ اعــار   ات تُظَّذذثَُفَثزَ حَأَهَذذثَٓات تُظَّذذ َذَ حَاشَذذا ت تُصًََّذذثذَ  تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات حَػََِٔوذذ يبــا ٘  قٗن

 .ق1)[َُهَْ  أَؼ سَََْ  ػَ  دَ زَخ هِْ  حَالَ خَا فح ػََِ  هِْ  حَالَ ََْ   َف صَٗوإَ
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يــــِ يبــــا ٘  اناــــكش ل انــــمٛ ذ شاــــٔ )٘ــــٝ انيحــــة  اشباي ــــٝ :
ــ اء      ــٌ ٖانا ــا  ٖان خا  ــ ٨، ، انك  ــهً  ا٭  ــا  امل  ــٗ  ي  ُ  ٖ

 ملمي ح نِ ا٭  ٓا  ، ان  ٖ٘و.ا

ــ ّ امل ــهً       ان ا عــٝ : ــ     ــ  ا٫٘ ــ  ازبًــو   خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس   ٘ ٙ

 ا ٩ٌَٓ )يُٗا   ّ َ ٖى ان ش)ّ    يِ نُ  ال.ق1)[َُِ َّثضِ

انعًـــو   ـــاي  ان ُ ٘ـــوا ٖياٙـــاّ ا٩ٖايـــش انـــذ ٖ  ا   ان ـــا عٝ :
  بٗى اشب٨، ٖانا اء.، ان ش)ّ ٖي  ُا  انُٗاْٚ  شاخ  ّٖ 

 اػجبظ اٌَخ
، ا٫٘ــــٝ ا ـــــيا   ــــٙا نًـــــا انـــــ  ال نهً ــــهً  يـــــِ انـــــشاء 
ـــهٔ انوٙـــأ ٖ عــــو ي ا هـــٔ  كــــشٕ اعـــارا    ٖ عهـــٔ نهـــٞ يشااـــأ اث ـ

ــٙض     ــٝ ان يعـ ــع ٔ    َٓذذذٖ   َ  دَذذذثزَ  ٖنيـ ــشاء ٖعـ ــٌٙ انـ ــٞ نهـ ــ ى نهـ [ اـ

 ٖن ٍ َ اذٕ.

ــٝا ٖ، ــُ     ٫٘ـ ــاى انـ ــِ ا  ًـ ــا  يـ ــا ٘ءـ ــاٖٛ ملـ ــما٠    ـ  اص ، انيـ
ــٚ        ــٝ ْٖ ــٝ قش)َٙ ــا    ٙ  ــٔ  اع ح  ــ  نُ ــمٛ ٘ ٗن ــ مج ان ــاى ان  ــاى سب ٖا و

      ٖ ايعــة اّ اشبوــا  ان ش)َــٚ ُ٘حــو  عــ   املــ٦يُ  ٖار ٘ــٍٗ ان ـــٙايٝا 
ــِ     ــاثّٗ يـ ــ٨ اـ ــهً  ثـ ــٗ  امل ـ ــكُٙٝ ، قهـ ــٝ ٖان ـ ــٝ انوً َُٙـ ــمٕ ا٫٘ـ ْـ

ــٝ ا٩ٖر     ــ مج ، انْٗهــ ــءل ان ــ ــذ اــ ــا  انــ ــٝ  ا٩ يــ ــع َ ٙجــ ــٗا٠  اَــ عــ
اٖ هلــــــا ا ــــــشا  عٙاعــــــٙٝ  ٖا بــــــا١ٙااا ا ٖ  ــــــا اا  اعــــــا

ــٞ       ــ  ا نه ــًاا ٖ  ــا يع ــِ اٖ ًْ ــاْش ٖاملعه ــ ٟ انه ــشٟ ا ع ــا ٘ٝ ا  ٖاق ب
 عبٗ ا٭ذبا  ازبٓذ اٍ ان ع   ،  ٓٝ انب ٖ .
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 ا  ًِ ا٫٘ٝ ان اش٘ل ٖا٭ شاٍ نهً هً  يِ ٖ ٕٗ:

 صب٣ ان ش)ّ  انآا ٜ نهً هً  ٖامل هًاا  ا٭مياّ. ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــٟٗ      انء ــٝ ٖان   ــأ اهل ا٘ ــٓا ا  ، يشاا ــ   انا ــٗنٙٝ انُو يٗا
ــار  ــٔ اعـ ــا ٜ:ق1) [حَزَكَؼ  َذذذث َُذذذيَ ذًَمذذذسَىَ ٖ، قٗنـ ــاى ق ـ ــشٕ ،  ا قـ ــو ال ذ ـ  ثـ

انـــ َٙا ٖا٫ ـــشٜ ثهـــٙل  وٙـــأ ٖ ٧ ي اـــٓ  ٖ ٧  ـــا أ  ـــ٨ٜ ي٧ ٖ  
 .ق2)ُ٘ا ٛ    ٓ  هّ ٧ ينٔ ي٧ ال ٖه ٓ  هّ ضبً ا  عٗى ال

ــة : ــشٖاًا ٧ٖ    ا٩  انءانــ ــشًا ضبــ ــهً  هيــ ــّٗ  اء امل ــ ــِ  ــ ــا  نــ يــ
 ا  وٙو اشب١٨   جئ هٖ يا٨ثٔ.

 ا  ٘أ امل هً  ٖاعهًٌٙٓ ٖ ٗ   كش ال ن  ٖ و . انشا و :

ــ ٍ ا٭ ـــميام   اشبـــايل : ــا ٜ ال ٖنـ ــهً  ير نـــ ٍٖ نيـ ــٝ امل ـ ْ ا٘ـ
.ٔ  

ــ  هّٗ ي٧   ٖاـــي  ٫٘ـــٝ انـــٗثشٜ ٖانُاثهـــٝ ،  اء امل ـــهً  ٖهَٓـــٌ ٧٘ـ
ًا يُــٔ  ــ نٙو ان يعــٙض )يــِ جتٙيــااق ثــاّ قهــع املــشا  يــِ ان يعــٙض  ــوش

 ا٭عب٨ى ان ياَٚ ث ٚ  و ٍ٘ٗ ٘  و امل هٌ   ٠ٲ ٘ لًا يِ  اقٔ.

ــ  هّٗ  ــوشًا يــِ  اء نًــٍٗ امل ــهً ا     ٖ ــو  ٙــو يــِ امل ــهً  ٘
ٖازبـــٗا  ْـــما املعُـــٞ ٧٘ عـــا   يـــو ي ا ٜ ا٭جتـــ٨ء ، ا٫٘ـــٝ ٖٖثـــشٜ  

 هً هً  ٖانُات ىٙعًا.انشاء انمٛ عخشٕ ال ن

ٖقــ يع ا٫٘ــٝ ا٩يــش  ا٩ ــو ٖقٙ اــٔ  انوٙــأ ثــٌ هيــشا امل ــهً          
ــ ٖايٓا      ــا  ن ــٝ ْٖــٗ   ــًا نهُعً ــهٌ ل ي ع ي ــّٗ  ــكش امل   اناــكش لا نٙك
ٖدبــ  ْاا ٖنُٙــاى انءــٗا  نهــٞ ا٭ي ءــاى ن٪يــش ا٭هلــٚ    ــو انوٙيــااا   

                                                           

 .4عٗ ٜ اناشب  ق1)
 .10/346صبًو انيٙاّ  ق2)
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٦يِ ،  ــو ٘ــ٦ ش املــ ٖنــِ  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ قــاى: 
 .ق1) ٠ٚا   ٞ ، انه ًٝ ٘شثعٓا ير ، ايشهأ

ــو     ــا٠ ا٩ ـ ــٔ هثُـ ــاٍ ٖامٖقـ ــِ جتٙـــأ انوعـ ــٔ نـ ــا  ٖاُيٙـ ــٝ ي يـ ٖ، ا٫٘ـ
ال نهٙــٔ يــِ ه ــو انًُــا٠ ٖانرب ــٝا ٖنــِ ه ــٚ ْش٘ــشٜ قــاى:   اعــٌ ٖذ ــش 

ٔٵ  ٙٱــ ٰٔ نٯه  ٔٵ  ٯــهلٞ انهلــ ّٱٖ)نــٔ يٯــا نٯــا ٯ  ٯٰعــٰٗى انهلــ ٌٯ جت عٯايٲــا ق ــ   ي  ٰٕ  ٖٯعٯــهل ٓٯا ا ٱــ ٯ
ٰٔ ٖٯي نلا اٯشٯ    ٰٔ  .ق2) ه   ه 

( ومل يننسه ىننر    يف نن     وٍههىا ِههٓ تٍجههبدوميكننت مينناآلي  آينني  ينني    

 .ق3)  قس ن إال مسمني

 اٌَخ ؼالح
ــشاء     ــ٨ى ٖانـ ــأ اسبـ ــهً  ار انك ـ ــا  نهً ـ ــٌٙ ٖا  ـ ــٝ اعهـ ، ا٫٘ـ

 اعـــار ٩ ا٠  ـــ  اهـــل انـــُعٌ ٖنكـــٚ  ال انكـــشٌ٘ ٖا٭  ٓـــا  ،  ـــكش
  ٍٖ.ا بو ٖا

ــ ا٠        ــٟٗ ٖهّ ازب ــاّ ٖان   ــاى  ا٭مي ــذ اُ ــٝ ان ــٝ انشثٙع ــٝ املُ ن ــي  ا٫٘ ا
ــٔ ،       ــشا  يُ ــا ٘  ٖهث ــ اٚ يب ــو ا ــ َٙا   ــاٜ ان ــ ص  اسبٙ ــاّ ٧ا ــٞ ا٭مي نه
ــو        ــٝ ن ع ــا ٜا ٖي  ن ــا  ، انعي ــٝ نٮ  ٓ ــٓا ي  ي ــا معه ــ َٙا ٖ  ــاٜ ان اسبٙ

 اشبلاا ٖانب٨ب.

نهًــــ٦يُ ا املــــ    ٖميكــــِ ا ــــًٙٝ اسبٙــــاٜ انــــ َٙا   َٓــــا  ا  املــــ   
اناخبــٚ ٖانُــٗنٚ ٖيــِ يبــا ٘ ٔ )٘ــٝ انيحــة انــذ ا  ــًِ انٗنــ         
ــشٌ٘ نُٙ وعـــٗا ير نيـــا ٜ       ــهًاا  ـــانشاء انكـ ــشٌ٘ نهً ـــهً  ٖامل ـ انكـ

                                                           

 .6/512ا  ل ا ِ  ءل ق1)
 .20/396ي ُ  ه    ق2)
 .57اَهش عٗ ٜ اني شٜ  ق3)
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 .ق1)[كَ َ شَخمشَا ت تُ َّثضَ حَتخ شَا َٗحالا ٧ٖ ااٗا ه  ًاا قاى اعار 

 اناــكش  ٖنــٙل يــِ ثــميٜ  ــ  ا٩يــش  انكــو يــِ انوٙيــاا ٖ ــ  ا٩يــش  
ٖانءُـــا٠ نهـــٞ الا نٙكـــّٗ ْـــما اناـــكش عـــييًا ٭ابـــاى انـــُعٌ ٖ ٖاٍ       
انــشاء انكــشٌ٘ا ْٖــٗ   ت ي جــ   هيــاٍ امل١٨كــٝ انــمِ٘ ي  جــٗا نهــٞ    
ــو ا٭َ ـــــاّ  هٙ ـــــٝ ، ا٩ ل  ًـــــا ٖ   ، ان ُ ٘ـــــو  كا٘ـــــٝ       عـــ

د ؿَ خِفَٔ ذذدَىَ حَٗووَذذد ضَ أَشَؽ ؼَذذَو كَ هَذذث َٓذذٖ   َلمعَذذدَ كَ هَذذث حَ َع ذذلَيَ تُذذد َٓثقَ حََٗف ذذَٖ ٗوعَذذ   نــٌُٓ 

ــهًّٗ يٗاظيـــّٗ نهـــٞ       ق2) [َُذذذيَ ــِ انُـــات ْٖـــٌ امل ـ ا ث يـــٝ نهًٙـــٝ يـ

ــُ ل      ــو ان ــا  ، ا٩   ٖق  ــشاخ  ّٖ ا٭ث  ــكش   ــما انا ــكش لا ْٖ انا
  يل   .

ٖ، ا٫٘ـــٝ  عـــة نهك ـــأ اسبـــ٨ىا ٖ نـــٜٗ  اٖ٘ـــٝ نه ـــش  ،       
ــاى:     ــهٌ قـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــٗى ال  ـ ــِ  عـ ــأ ا٩   ٖنـ  جتهـ

 .ق3)  أ اسب٨ى ثش٘ ٝ  ع  ان ش٘ ٝ

ــاا ثٓــٚ ي  عــٝ ، اناــكش ل      ــٝ هيــش  ا٩ ــو يــِ انوٙي ٖيــو هّ ا٫٘
ملــا ثٙٓــا يــِ   ــحاا ان  ــو ا٭هلــٚ ٖاــٗانٚ انــُعٌ نهــٞ امل ــهً ا         

ــاى:    ــهٌ ق ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــٗى ال  ــهٞ ال نهٙ ــا   ٖنــِ  ع ــٞ ٘ ــٗى ال اعه  ٘
ــ       ا ــِ  ِ نًــشم ) ٍ  ــو ٘ــٍٗ َشاقــل ٖهَــع ذبــ ّ ٖ٘ــُ ص  ــو ٘ــٍٗ ي

ــو ٧ٖ        ــو ا ُ ــل ٧   هٙ ــا ٘ويٙ ــأ ي ــل ٖاوه ــا ٘ك ٙ ــع ثًٙ ــشب هَ ــع ا  ٖهَ
 .ق4) كءل اايو

                                                           

 .44عٗ ٜ املا١ ٜ  ق1)
 .30عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
 .6/128ان ُِ انكربٟ نهيٙٓ ٚ  ق3)
 .7/203ان  ٗ اا املكٙٝ  ق4)
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 ِفهىَ اٌَخ
ــ َٙا     ــاٜ انـ ــاٍ اسبٙـ ــ ٗنأ ا٘ـ ــهً  ا ـ ــ  ميٝ نهً ـ ــا ٜ ي ـ ــٝ  اـ ، ا٫٘ـ
ــو        ــِ امل  ـ ــاا يـ ــ٨ى ٖانوٙيـ ــشاء اسبـ ــٗا   انـ ــٝ يـ ــار   ٢ٙٓـ ــهٔ اعـ     ـ

ن حــ  ٖازبــٗمج  ٖاملاــش  نعًــٍٗ امل ــهً  ثــاّ قهــع قــ  ش ا٘ــاٍ يــِ ا      
ــ  ،       ــٗمج ٖانعو ــِ ازب ــٌٓ ي ــل  ع  ــهً  اٖ اّ ٘ٓه ــِ امل  ــوش ي ــٞ   نه
امل ــااٜا قهــع: اّ يٗاــٗمج ا٫٘ــٝ ان ٗانــ  انكهٙــٝ ٖا٭ىــاى ٧ٖ نــربٜ       
 اناــاذ انُــا   انــمٛ ٘ــ اٚ نهــٞ عبــٗ ا٭ ــ ٠٨ ٖثٙــٔ انءــٗا  ٖا٩ ــش ٖقــ    
حيبــو   ــيأ ٖ ــٗ  املــاَو ٖنــٙل اَعــ اٍ امل   ــٚا  ًــا نــٗ  ــاّ ُْــام  

 حيــــٗى  ّٖ اَ  ــــامج امل ــــهً  يــــِ ثــــشٖاآٌ اٖ ٘ ــــٍٗ   عوٙــــو  ظــــامل
ــٗا      ــل ، يــ ــُانٝ اٖ نه  بــ ــٝ ٖانبــ ــيا  ان  انــ ــِ اعــ ــ  ا ٜ يــ ا٭عــ

 اناكش ل ن  ٖ و ٖا ا٠ اثشا  انعيا ٜ.

ن ــــ  اَعــــٌ ال نهــــٞ اْــــو ا٩   ىٙعــــًا انــــرب يــــٌُٓ ٖان ــــا ش 
  ِ ــ ــًا ٖ  بـــٝ  ا ـــٝ  ـــامل٦يُ  ٖنعـــو يـ  ثجـــا٠ا ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ اذَـــا اهلٙـ

ي اًْٙٓـــا نـــ ٍ ضباعـــيٝ امل ـــهً  نهـــٞ ا٩ ـــو ٖاناـــش  ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝ  
ًوِوذذذات ََّٓٔذذذث كَذذذح   اــشا اّ ٘كـــّٗ  ـــ٧ً٨ نه ٙـــ  انـــٗا   ، قٗنـــٔ اعـــار  

 [ت َز عِ ـَ َال   َ  دًث

ٖ، ا٫٘ـــٝ ا ـــ ٌ٘ نهعيـــا ٜ ٖنـــ ٍ ا٭   ـــا٠  اناـــكش ان ـــٗنٚ ملُـــو        
ــِ ا     ــاا يـ ــا  ًا  ّٖ انوٙيـ ــٔ  ـ ــِ  َٗـ ــا  نـ ــشم ٖا٭ يـ ــشاء ٖاّ اناـ نـ

اناــكش يــو اناــشم  انعــ ٍ ٖنكــِ ملــاذا ْــما اناــشا ٖان ٙــ  ثكــو يــ٦يِ  
 ٘عي  ال ن  ٖ و ازبٗا  يِ ٖ ٕٗ:

ٖ   اناــشا نهــم شٟ ٖان ُيٙــٔ ٖنــٙل يــِ ذببــٙو يــا ْــٗ         ا٩ٖر :
  ا و.
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ــٝ : ــو      انءاَٙ ــِ ا  ــش ن ــض انُه ــار  ي ــٔ اع ــكش  عيا ا ــمياّ انا ــ ٍٖ اق ن
 انوٙياا.

  َٞ يشاايٓا ٖٖ ْٗٓا.ا حبو انوٙياا  ا انءانءٝ :

٘ ح ــــ  ا ا٠ اناــــكش  ــــا ا٠ انعيــــا ااا ثانعيــــ  ٦٘ ٘ٓــــا  انشا عــــٝ :
  ٗثٙــ  يُــٔ اعــار ٖحيــشا  ٓــا نهــٌٙ انءــٗا  ، ا٫ ــشٜا ثا ا٥ْــا        

 َعًٝ نهًٙٝ ا  ح  اناكش ٖانءُا٠ نهٙٔ اعار.

ــٝ : ــو    اشباي ـ ــاٜ ، ا٩   ٖيـ ــ ٖاٍ اسبٙـ ــيٙو نـ ــار عـ ــٔ اعـ اّ نيا اـ
 اسبٙاٜ ٘ اٚ انشاء.

ممـــا ْـــٗ يعــــشٖ، ، نهـــٌ ا٩ ـــٗى اّ  ـــكش املــــُعٌ       ن ا عـــٝ : ا
 ٖا أ.

يــــِ ٖ ــــٕٗ ا٭ ــــ ٠٨ ٖا٭ي حــــاّ ، انــــ َٙا ان اــــا ٔ       ان ــــا عٝ :
ــٗ     ــش ٖاــــ ا و انُــ ــا ل اشبــــل ٖاناــ انهــــاْشٛ  ــــ  انُــــات ٖااــ
ٖانههًـــٝ ٖا ـــ ٨ا انيٙـــا  ٖان ـــٗا  ن  جهـــٞ ي ـــاٌْٙ اناـــكش نـــٔ  

 اّ.امل شّٖ  انعيا ٜ نُٗاًَا ٖن٨يٝ نهٞ ا٭مي

ــٝ    انءايُــــٝ : ــٝ ٖاهلٗ٘ــ ــا  ًا نــــِ انــــماا ا٭مياَٙــ ــ اٚ اناــــكش  ــ نٙــ
ا٭عــ٨يٙٝ  ا٭  ٙــا  ٖانشاــا ٖ  ٓــٍٗ ازبــ ا٠ ٖانءُــا٠ نهــٞ انــُعٌ        

 ا٭هلٙٝ ثٙ ج   يو انعيا اا   شا١ض.

ــٝ اّ اناــكش ا ــشمج ٖي ــكُٝ ٖ  ــٗمج    ان اعــعٝ : يــِ املعــا ، انش ٗ ٙ
ــا٠    ــٔ ا ا  ــٔ عــجٗ  ثوــشٛ ثٙ ــا ٛ نــ  ٖ ــو ٖ  َ ــُ ل  ار اني نــِ ان

 انيًٓٙٙٝ.

ــشٜ : ــٗى     انعا ـ ــٗ  ٖذبـ ــ  ان هـ ــار اهـ ــكش ل اعـ ــٞ اناـ ــٝ نهـ املٗاظيـ
ــٚ       ــ ع ٜ ن ه  ــ ٟ ي  ــٙا٠ اهل ــٝ    ــعٝ مم ه٢ ــٓا ، ع ــٗآا ٖدبعه  ّٖ ق 

 ا٩ كاٍ ٖاملعا ، ٖذببٙو انكًاى ا٭َ اَٚ.
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، ا٫٘ــٝ    نهــٞ  ــيٓٝ ٖ ثــو ْٖــٌا ث ــ  ٘ ــٗى        اسبا ٘ــٝ ناــشٜ : 
٘ــشاء انكــاثش  ــو قــ  ٘كــّٗ اقيــاى       ع ــٌٓ اّ املــ٦يِ ٘ــشاء  ًــا    

ــُعٌ        ــٗ  ان ــ٦يِا ٖظٓ ــٞ امل ــٔ نه ــش يُ ــاثش ا ء ــٞ انك ــا نه ــ َٙا ٖاُ٘ ٓ ان
ان َٙٗ٘ـــٝ ،  ـــ٨  انك ـــش ا ـــ  يُـــٔ ،  ـــ٨  امل ـــهً ا ث ـــ اٚ ا٫٘ـــٝ  
ــكش    ــكش ٖاّ اناـ ــ ه ٍ اناـ ــ ٕ ٘ ـ ــا ٜ ٖ ـ ــ  ار انعيـ ــرب اّ ان ٗثٙـ ن خـ

عٌ  ــــا  ث حــــٔ ال شبا ــــٝ اٖنٙا١ــــٔ ٖاَــــٔ ي  يــــٝ ن ــــٗانٚ انــــُ        
 ٖاَي اجتٓا.

ا جهــٞ ، ا٫٘ــٝ قانــ ٜ ، املعشثــٝ انش اَٙــٝ ْٖــٚ اّ       انءــاَٚ ناــشٜ : 
 املياب ٘ ُاٖنٔ امل٦يِ  اذَٔ ٖايشٕ اعار.

 اٌَخ ٌطف
ــا       ــا شٜق ٖ ً ــٝ انا ــّٗ )امل ــهً  هّ ٘ك ــو نهً  ــ  ٖ  ــ  ه ا  ال ن ن 
٘ــ٦ ّٖ انبــ٨ٜ رــل يــشاا  ، انٙـــٍٗ ٖنهــٞ عبــٗ انٗ ــٗ  انعـــٙ         

ــه   ــهٌ ٖي ـ ــو ي ـ ــٞ  ـ ــو      نهـ ــٝ ه ـ ــٞ َعًـ ــكش ال نهـ ــهٌ ٘اـ ــاّ امل ـ ًٝ ثـ
انوٙيــاا نــ ٜ يــشاا ، انٙــٍٗ نٙكــّٗ ْــما اناــكش يُاعــيٝ نهع ــٗ ٖيي ــشٜ  

ِٱ ه   ــوٯ جت عٯايــًا  انــمَٗ  ٖنــِ  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ:   ــ يٯ
ٙٱــ ِٱ    ٔٵ يٵــ ُٵٙــ ٖٯ ٯاٯق  ٍٯ  ْٯــمٯا انولعٯــا ُٵــٚ  ًٯ ٔٵ انلــمٵٛ ه جَتعٯ ًٱــٰ  نٵهلــ ٗٱى  ا ث   ــاىٯ : اَنحٯ ش   ٯــ

ٗٱ ــًا ا ث   ــاىٯ :             ِٱ ن ــيٵلٯ ثٯ ٔٵ ا ٖيٯــ َٱيٵــ ِٱ ذٯ ٍٯ يٵــ ٰٔ يٯــا اٯ  ــ ٷ ٜٶ  َّ ٵــشٯ ن ــ ٗٷ ٖٯ٧  قَّــ يٵُِّــٚ 
ٖٯ٧         ــٚ  ٗٱى  يٵِّ ــ ــش   ٯ ٙٱ ِٱ    ــ ٔٵ يٵ ــ ُٵٙ ٖٯ ٯاٯق  ٗٱ ٯ  ــ ــمٯا انءٷ ْٯ ــاَٵٚ  ــمٵٛ    ٯ ٔٵ انل ــ ــٰ  نٵهل ًٱ اسب 

ٔٵ َٱيٵ ِٱ ذٯ ٍٯ يٵ ٰٔ يٯا اٯ   ٷ ٜٶ  َّ ٵشٯ ن  ٗٷ  .ق1)قَّ

 ــ  ه ا  ال نــ  ٖ ـــو اًُٙــٝ يهكــٝ انع ـــٝ ٖه ــم اسبا١وــٝ نهـــ ِ٘       ن
نُــ  امل ــهً ا ثــ  ربا )٘ــٝ انيحــة نــِ انٙ ــش ٖان ــٓٗنٝ ، ٖ ــٗى          
امل ــــهً  نهوٙيــــاا ٖيَعــــ اٍ اسبــــٗا    ٙــــٌُٓ ٖ ُٙٓــــاا ٖ ــــءٌٓ نهــــٞ  

                                                           

 .3/150ا  ل انءعانا  ق1)
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ان ٗ ــٔ ينٙــٔ  اناــكش ٖانءُــا٠ نٙيــاْٚ  ٓــٌ امل١٨كــٝ ٖنــِ  عــٗى ال  ــهٞ  
يّ ال نلاــــٞ نــــِ انعيـــ  هّ ٘  ــــو ا٩ هــــٝ   ال نهٙـــٔ ٖ)نــــٔ ٖعـــهٌ:  

 .ق1)ٖ٘اش  اناش ٝ ثٙحً  ال نهٙٓا

ــٔ          ــٗ ٖنٙانـ ــًا ْٖـ ــع جتاٖ٘ـ ــلًا  يٙـ ــ٦يِ ث ـ ــّٗ املـ ــ  ٘كـ ــع قـ ــاّ قهـ ثـ
ــاّ     ــشٌ٘ ٖيي حــ ــشاء انكــ ــ٦اى انــ ــ نا٠ ٖعــ ــيٝ نهــ ــا يُاعــ ــٗا  يَٓــ ٖازبــ
نهعبــًٝ يــِ اسبــشاٍ ٖه ــو انياجتــوا ٖ ــ ّ انــ نا٠ ٖان  ــيٙح  ــما٠ ٖنــِ  

ــ٨ٍ:   ــٔ ان  ــٚ نهٙ ٞ    نه ــه ــُا   ــع ان ــٝ ها ــٔ ااــكٗ    هّ ثاجتً ــٔ ٖ)ن ال نهٙ
ابــا ثٔ  ثهــٌ –انٙــٔ يــا اه ــٞ ، ٘ــ ْا يــِ انش ــٞ ٖ هيٓــا هَــٔ  ــا٠ٕ  قٙــ  

ــٝا       ــٔ نا١ا ــٔ ه ربا ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــا٠   ــٝا ثهًــا   ــل نعا١ا ــم شا ذن ث
ــا ٖقــ  ه ــمَا ي ــا عُا ثــمْيُا َ ــٍٗا ث ــاى نهــٞ يكاَكًــاا    قــاى: ثجا٠َ

 ــش  ق يــٔ نهــٞ  وــ ا ث ــاى: ه٧    اثجــا٠ ث عــ   ُٙــٞ ٖ ُٙٓــا   ــٞ ٖ ــ 
ــ ن ًا ع يذا ه ـــم ا ي ـــجعكٓا   ــا عـ ــا نهـــٞ  ـــل ممـ ــا  ه نكًـ ث ـــيحا ث٨ثـ

ــ  ٖا ــ ا ث٨ثــا ٖث٨ثــ  ٖ ــربا ه  عــا ٖث٨ثــ ا ثٓــٗ  ــل نكًــا          ٖث٨ث
 .ق2)  ا ٍ يِ

ٖيــِ انهوــل ا٭هلــٚ ، )٘ــٝ انيحــة  ٙــاّ امل٨ايــٝ  ــ  نيــا ٜ ال         
هــــع ذاا اناــــكش ْــــٗ نيــــا ٜا ٖان ٗ ــــٔ  اناــــكش نــــٔ عــــيحأَ ثــــاّ ق

ــ ثشا         ــاّ ٖ  ــٙو ٖانيٙ ــا٠ا  ان  ب ــٝ   ــِ ا٫٘ ــحٙح ٖنك ــما   ــٗا  ْ ٖازب
ــّٗ      ــاا ٖنٙك  كــٌ ي ــ  و نهاــكش ل  هحــاظ يٗاــٗنٔ ْٖــٗ ه ــو انوٙي
ــًا     ــٝ نه ــٗى ٖ ــلٖ ٜ انه ــاّ  جتي ــا ٜ ٖي ــ٨ ًا نهــُ ل ٖاُ ٙ ي  يــٝ نهعي

ــاا ٖ     ــأ نهً ــهً   عــ ٍ ا٭َاــياى  انوٙي ــٔ ا  ٘ ــم ش الا ٖثٙ ــا   ٨ٖآ
نـــِ ذ ـــش ال نـــ  ٖ ـــو  ـــو اكـــّٗ ْـــٚ ٖاُ٘ـــٝ انـــ َٙا يُاعـــيٝ نهـــم ش  

 ٖٖاقٙٝ يِ انيشٖ  ٖانهٓٗ.
                                                           

 .1/337ان   املُءٗ   ق1)
 .82/338حبا  ا٩َٗا   ق2)
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 إفبضبد اٌَخ
ايــــ ه ا٫٘ــــٝ خبوــــا  امل ــــهً   بــــٙيٝ ا٭ميــــاّ انــــمٛ معهــــٌٓ ، 
عـــــٙا ٝ  ا١ًـــــٝ ، يُـــــااى ان  ـــــٟٗا ٖ ـــــشل ي بـــــو ، اعاْـــــ ْا 

ــ ٍ      ــشا١ض ٖن ــٗا ل ه ا٠ ان  ــاّ ٖا ــانرب ٖا٭   ــاٜ   ــِ  ٖاملُا  ــشٖج ن اشب
هٖايـــش َٖـــٗاْٚ ان ـــش)ّ ٖان ـــُٝ ٖ ٙـــو انُ ـــٗت ير انوٙـــأ ٖاُ ـــش يـــِ  
ــٌ    ــا٠ ا٩يـــش هلـ ــا   ـــو  ـ ــشاٍ امل ـــهً   اشبوـ ــش ي ـ ان يـــٙحا ٖمل ُ٘حبـ

 ىٙعًا  ا٩ و يِ جتٙياا انشاء.

ٖمل ا ــو ا٫٘ــٝ ) هــٗا جتٙيــااق  ــو  ــا٠ا  هيــٝ ان يعــٙض ) هــٗا يــِ  
 ه٘ ـــا  جتٙـــأ ، جتٙيـــااق هٛ هّ ان ا١ـــ  نـــِ  ا ـــٝ ٖ  يـــاا امل ـــهً  

ذااــٔا ٖي عــ   ، َٗنــٔا ٖاهــل )٘ــٝ ا جهــٞ  ــٗاْ ْا نهحــٗات ْٖــٚ         
ــاى:    ــٔ ٖعــهٌ ق ــٔ ٖ)ن ّٴ  ظــاْشٜ نهٗ ــ اّ ٖنــِ  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙ ي

ــٔ    ال جتٙــــأ ٧ ٘ يــــو ي٧  انوٙــــأا ــش  ــ ــا هيــ ــش املــــ٦يُ   ــ ّٴ ال هيــ ٖي
ــاى :   ــه . ث  ــاا    }املشع ــِ انوٙي ــٗا ي ــو  ه ــا انشٴع ــا ه٘ٴٓ ــاى  {٘ ــا }ٖق ــا ٘ ه٘ٴٓ

      ٌ ٌٴ ذ ـش انشٴ ـو ٘وٙـو ان ٴـ ش       {انمِ٘ )يُـٗا  هـٗا يـِ جتٙيـاا يـا  اقُـا  ثـ
ٰٔ  ــــشاٍ          ه ـــعش ه ـــرب ميـــ ٴ ٘ ٘ـــٔ ير ان ـــًا٠  ٙـــا   ٴ ٘ـــا    ٖيوعًـــ

ٰٔ  شاٍ ٖ َّمٛ ،  شاٍ ث َٴٞ ٘  جا  نٔ  .ق1)ٖياش ٔ  شاٍ ٖيهي 

 ٖ، اسب ٘ة هن٨ٕ ي ا١و :

 َيٙا٠. ٙاّ   ٙ ٝ ْٖٚ هّ امل هً  ٖ ثٝ ا٩ ا٩ٖر :

ــٝ : ــٗ هّ ال يذا  ا   انءاَٙــ ــٚ ْٖــ ــاَّٗ  هــ ــ  قــ ــٌٙــ ــو  هَعــ ــٞ هْــ نهــ
ا٩    ُعًــــٝ ثاَــــٔ ه ــــشٍ يــــِ هّ ٘شثعٓــــاا ٖقــــ   اء ا٩َيٙــــا٠ ه ــــو 
ــٞا     ــ  ا٩نهـ ــٙ  ير انشثٙـ ــاب انُيـ ــاى  ـ ــٜٗ  اَ  ـ ــع انُيـ ــاا ٖيَ وعـ انوٙيـ
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ٖنكـــِ َعًـــٝ ه ـــو انوٙيـــاا اش ـــٔ  شميـــٝ يـــِ نُـــ  ال  اقٙـــٝ ، ا٩   
 ٩َيٙا٠ ٌْٖ امل هًّٗ.ُ٘اهلا ٖ ثٝ ا

ــٝ : ــاا      انءانءـ ــو انوٙيـ ــٞ ه ـ ــكش ل نهـ ــٞ اناـ ــهً  نهـ ــأ امل ـ ا  ٘ـ
ــار      ــٔ اع ــ ّ قٗن ــاى ٖ  ــِ ا٩نً ــِ ي ــاّ اسب  ــأ ٖياٙ ــو انوٙ حَتش ذذٌوسَحت   ع

 [ هٛ ا كشٖٕ  عًو انباسباا.َََُِّْ

ــٝ : ــوا قــــاى       انشا عــ ــو  انياجتــ ــشاٍ ٖا٩ ــ ــِ اسبــ ــشٜ يــ ــة انُ ــ  عــ
 .ق1) [ َات الَ شَلمًوِوات أَٓ اَتٌَُوْ  خَ   ٌَوْ  خِثُمدَث ََِ َثأَ ُّهَث تَُّرَ َٖ آَاعار 

ــٔ   اشباي ـــٝ : انيٙـــاّ ٖان  بـــٙو ، اسبـــ ٘ة انُيـــٗٛا ٖ ـــا ٘ ٙـــ  يُـ
 ازبٓانٝ ٖاني ٖا ث اًو اسب ٘ة هيٗ ًا:

 ا٩ و ٖاناش  اسبشاٍ. ا٩ٖى :

 املهيل اسبشاٍ. انءاَٚ :

 انيما٠ اسبشاٍ. انءانة :

ــٝ : ــه  ان ا ع ــٜٗ امل  ــٗ      ن ــعٚ نيه ــ نا٠ا ٖان  ــ ياا ان ــٝ ي  ٌ ن ٢ٙٓ
 يشااأ يع جا ٝ ان نا٠  ا٩ و يِ اسب٨ى انوٙأ ٖي  ُا  اسبشاٍ.

ــا عٝ : ــشاٍ ٩ّ       ان  ــٝ ير اسب ــ ٍ اسبا  ــات  ع ــٞ انُ ــٝ نه ــٝ اسبج يقاي
ال نــ  ٖ ــو عــخٴش ْٖٙــ٣ انوٙيــاا نهًــ٦يُ ا ثــاّ قهــع يّ انكــاثش مل   

 ٘ خش نٔ يا عخش نه٦ًيِ ٖازبٗا  يِ  ٓاا:

ــات      ا٩ٖى : ــأ نهُ ــ٨ى انوٙ ــٝ اسب ــِ ا٢ٙٓ ــا  ن ــاا  ا٭ ي ــا٠ا ا٫٘  
 .ق2)[ َثأَ ُّهَث تُ َّثضَ ًوِوات ََّٓٔث كَح ت َز عِ ـَ َال   َ  دًثىٙعًاا قاى اعار 

                                                           

 .29عٗ ٜ انُ ا٠  ق1)
 .168عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
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 ا٩ و اٗ ٔ ان نٜٗ  ا٭مياّ نهُات ىٙعًا. انءاَٚ :

ٖثــشٜ ٖقــش  انــشاء اسبــ٨ى يــِ امل ــهً   ــة نهُــات         انءانــة :
 ٭ع٨ٍ.ن  ٗى ا

ن ـــ   عـــو ال نـــ  ٖ ـــو ان ـــش)ّ ي  عـــٝ آـــم٘أ ا٩ ـــ٨ءا        
ٖ ــ ٨ٖٜ )٘ااــٔ ٖانعًــو   ــايُٙٓا ٘شا ــٚ امل ــهٌ ، عــهٌ املعــا ، ٖ٘ ُــ ٕ   
ــ٨ب        ــهً ا ٖي  ــٝ امل  ــًٗ ٖ ثع ــة ن  ــٝ انيح ــا٠ا )٘ ــ٢ٙااا ثج ــِ ان  ن

ان ـــٌٙ قـــاى: يشااـــأ انيـــما٠ ث٨ثـــٝ: ه  اْا:يشايـــٝ ا ـــِ َ ٗعـــٌٓ ٖنـــِ 
 شايٝ انك ا٘ٝا انءانءٝ :يشايٝ ان  هٝ.اسبا ٝا انءاَٙٝ : ي

ــا ٜ يــِ      ــٝ ٖان ٘ ــٗا ان  ــهٝ ٖانُاثه ــٝ انكشميــٝ ٖنــ ًا  كُ ٖ ــا٠ا ا٫٘
انوٙيــاا ٖانــشاء انكــشٌ٘ ٖثٙــٔ  جــٝ نهــٞ انُــات انــمِ٘ ٘ خه ــّٗ نــِ    

 يشااأ ا٭مياّ.

 ِٓ غبٌبد اٌَخ
 ، ا٫٘ٝ ي ا١و :

 انمي ٙأ    ٗى ا٭ع٨ٍ ٖي شاٍ امل هً . ا٩ٖر :

صبــــ٣ ا٫٘ــــٝ  ــــا ٘ ٙــــ  ي  بــــال امل ــــهً  خبوــــا        ٝ :انءاَٙــــ
 ا٭ شاٍ)٘اه٘ٓا انمِ٘ )يُٗاق.

حَََُِّذذذذَْ تُمؼَذذذذصَّذَ حََُسَظَذذذذاََُْ   ا٫٘ــــٝ يــــِ يبــــا ٘  قٗنــــٔ اعــــار      انءانءــــٝ :

ا ٩ّ انــشاء انكــشٌ٘ يٗاــٗمج نهٓٙيــٝ ٖاناــ ّ ٖي  يــٝ      ق1)[حََُِمَٔذذم َٓ َنَ

 نهشثعٝ.

                                                           

 .8عٗ ٜ املُاث ّٗ ق1)
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ا  هيـــٝ نه ـــعٚ ، يشاـــاٜ يربـــاذ ذببـــٙو انوٙيـــاا ٖثش ٓـــ انشا عـــٝ :
 ال.

 ٙـــاّ نهـــٌٙ قـــ  ٜ ال ٖعـــعٝ    ـــٔ نعيـــا ٕ   ٢ٙٓـــٝ        اشباي ـــٝ :
  اقٌٓا ْٖمٕ ان ٢ٙٓٝ نهٞ ٖ ٕٗ:

ــو هّ ٘ٓـــي  ) ٍ      ا٩ٖى : ــا قيـ ــٗا ا٩   ثٙٓـ ــاا ٖ ُـ ــٗ  انوٙيـ ٖ ـ
 ٖ ٗا٠ ينٙٓا.

 ان كاثش ٖان ٗان  ، ا٩َعاٍ. انءاَٚ :

  ٨ب ا٩   نٮَياا. انءانة :

ــو : ــٝا     انشا ـــ ــ ياا ان  انـــ ــٝ ي ـــ ــ  ال ، ا٢ٙٓـــ ــِ نُـــ ــ   يـــ املـــ
ــربا يذ    ــٗ اشبــــــ ــاٍ ٫ ٍ ، ا٩   ْــــــ ــرب هّ هٖى جتعــــــ ٖٖ   ، اشبــــــ
ــش      ــماا ثــ ــا ْــ ــاى يــ ــٝا ث ــ ــِ  ُوــ ــاا يــ ــيو   يــ ــو   ــ ــا٠ٕ  رب١ٙــ  ــ
ــم  ) ٍ       ــاا ٖ ــ ــ ا نُٓــ ــٚ َيــ ــجشٜ ااهــ ــِ اناــ ــما يــ ــو ْــ ــٔ  رب١ٙــ نهٙــ
 يـــاا اسبُوـــٝ ن ُيـــع هاـــعاثًا ي ـــان ٝ ثحبـــ  انـــ  مج ثـــٌ  اعـــٔ         

ــ  نُـــا٠ ٖياـــ ٝ        ثـــٌ ذ إ  ــو يُـــٔ  عـ ــٔ ٖنجُـــٔ  ٖ يـــ ٕ ث  ـ ثـــٌ جتحُـ
كَذذذذذذ َ  َخمسِؼَ ٌَّؤَذذذذذذث َٓذذذذذذٖ  تُمؽَ َّذذذذذذرَ ْٖــــــٗ يــــــِ يبــــــا ٘  قٗنــــــٔ اعــــــار 

 .ق1)[كَصَش وَ 

ــ         ــمٛ ٘ك  ــٗ ان ــٞ هّ ) ٍ ْ ــٝ نه ــ ٙا نه ٧ن ــ٨ٕ ث ا ــٝ هن ــو ا٫٘ ٖمل ا 
ٖ٘يــ ى ازبٓــ  ٖمهــأ ن ٖ  ــٔ انوعــاٍ ٖامل٦َٖــٝا ٖ،  ــرب اــعٙل هّ        

 ازبُٝ ْٗ انُي . هٖى جتعاٍ ) ٍ ،

ــااا     ان ا عــٝ : ــ  ال نهً ــهً     ــو انوٙي ــ نٜٗ يــِ نُ ــ ه٠ ان ي  
 ٖثٙٔ  ٧نٝ نهٞ ااش٘ ٌٓا ٖي يا    ي  ٖ ٗ ْا.

                                                           

 .117عٗ ٜ جتٔ  ق1)
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انوعـــاٍ ٖاناـــشا  يـــِ انـــشاء انكـــشٌ٘ا ٖثٙـــٔ  نـــٜٗ       ان ـــا عٝ :
 نهً هً  نه ُ ٕ نِ اسبشاٍا ٖي  ُا  ه و انياجتو.

 شٌْ نٔ. أ ال ن  ٖ و نه٦ًيُ  ٖ ك انءايُٝ :

 ٖاٍ ٖا٘ــا ٜ انــُعٌ  اناــكش ل يــِ يُــااى ا٭ميــاّ قــاى       ان اعــعٝ :
 .ق1)[َُةَٖ  شٌََس شوْ   َشِ دٌََّٗوْ اعار 

ــاَّٗ  هــٚ ْٖــٗ   انعا ــشٜ : ــاّ ق ــ  ال مــأ هّ   ٙ اّ ا٩يــٝ انــذ اعي
 .ااكشٕ

ــشٜ :  ــٝ نا ــاا      اسبا ٘ ــو انوٙي ــِ ه  ــٌ ي ــٝ هن ــكش ، ا٫٘ ــٗمج انا يٗا
 ثٙاًو هيٗ ًا:

  كش ال ن  ٖ و نهٞ ان ٗا  شايٝ ا٭مياّ. ا٩ٖى :

 قول مثا  ا٭مياّ ، ان َٙا    و انوٙياا. انءاَٚ :

ــٌٙ   انءانـــــة : ــٝ ، َعـــ ــٝ نٮقايـــ ــاا ، انـــــ َٙا ي  يـــ ــو انوٙيـــ ه ـــ
ــٝ    ــا  ازبُــ ــار ، ٖ ــــل مثــ ــاى اعــ ــٝ قــ حَكَثًَهَذذذذر  ًَذذذذعَ َذ  طالَ َٓوموواػَذذذذر  حَالَ  ازبُــ

 .ق2)[َٓٔ  َاػَر 

ــو : ــكش ا انشا  ــٔ      ــارا ٩َ ــكشٕ اع ــٞ   ــٝ نه ــة ٖا٭ناَ ــٞ انيع ل نه
 اٗثٙ  ٖ ل ضبض.

                                                           

 .7عٗ ٜ ا شاٌْٙ  ق1)
 .33-32عٗ ٜ انٗاقعٝ  ق2)
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ــٝ    انءاَٙــٝ ناــشٜ : خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس   يــِ يبــا ٘  ثــٗا امل ــهً   شاي

ــاى   ق1)[َُِ َّذذذذثضِ ــٔ ٖا٭ي ءــ ــو ٖنيا اــ ــ  ٖ ــ ــكش ال نــ ــ   ــ ــٌ  ــ ا ىعٓــ

 ٩ٖايشٕ.

ــشٜ :  ــٝ ناـ ــٙهٝ      انءانءـ ــيٝ ٖٖعـ ــاا يُاعـ ــو انوٙيـ ــهً  ه ـ ــاذ امل ـ يربـ
 نٮَ وامج ير نيا ٜ ال.

ــاٜ انــــ َٙا ٖيبــــ اء يــــِ   انشا عــــٝ ناــــشٜ :  ٙــــاّ   ٙ ــــٝ ، اسبٙــ
يبـــــا ٘  يهـــــل ال نـــــ٪   ْٖـــــٗ هّ ا٩يـــــٝ انـــــذ اـــــ٦يِ  ـــــال 
ــشاء      ــا انــــ ــا ٜ ال ٘ اٙٓــــ ــٞ نيــــ ــأ نهــــ ــو ٖاٗظــــ ــٜٗ ٖان ُ ٘ــــ ٖانُيــــ
انكــــشٌ٘ نهــــٞ عبــــٗ  ثعــــٚ ٖاــــ  مٚ ن اــــكش الا ٖيــــِ  بــــاى        

ذ ـــــشًا هٖ اَءـــــٞ ، انبـــــ٨ٜ   امل ـــــهً  اـــــ٨ٖٜ  ـــــو ٖ ـــــ  يـــــٌُٓ     
ا   ــــــٚ معهـــــــٔ ال نـــــــ   ق2)[تُمفَٔ ذذذذذذذدَ ََُِّذذذذذذَْ زَج  تُمؼَذذذذذذذثََُٔنَ انٙٗيٙــــــٝ   

 ٖ و  كشًا نٔ عيحأَ.

ــٔ     اشباي ــٝ ناــشٜ : ــٝ انيحــة يــِ يبــا ٘  انٗنــ  انكــشٌ٘ ، قٗن ٘(
 .ق3)[كََٖٔ  تشَّدَغَ ََدَتيَ كَ َ  َضََُّ حَالَ  َش وَ اعار 

نُـــات  ا٩ ـــو  هحـــاظ َعـــع ا٩جتعًـــٝ اش ٙـــأ ا ان ا عـــٝ ناـــشٜ :
 آَــا يــِ انوٙيــااا ٖيــو ْــما انمي ٙــأ ٖيــا ٘ــ٦ ٛ ير يــِ  ءــشٜ انوــي   
ــخشٕ ال         ــمٛ ع ــشٌ٘ ان ــشاء انك ــا ٜ ، ان ــهٝ ٖا٘ ــام ث  ــاّ ُْ ــو ث ٖا٩ 

 نهُات.
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 اٌزفؽري
ــا٠        ــٔ   ــًا ٖاَ ــ٦يُ   بٗ  ــيحأَ امل ــٔ ع ــٚ طباجتي  ــل ا٭هل ــِ انهو ي

ث ـهٔ ٖ اقــٔ انكـشٌ٘ا ثيعـ  )٘ــاا    نهـٞ عبـٗ انـ نٜٗ نٮَ  ــامج ا٩يءـو يـِ      
ا٭َــما  ٖان ُيٙــٔا  ــا٠ ْــما اشبوــا  نهً ــهً  ٖ  َــٔ نًهٙــٝ ثــشا ٖ ٙٙــ    

 اع ح  يعٓا امل٦يُّٗ ا٭  بال خبوا اا ان كشٌ٘.

[ ي  ـــًًُا َـــٗمج اـــٗ ٙ ا   َثأَ ُّهَذذذث تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذاتٖاذا قهـــع: قـــ  ٘ـــش    

  ٔ ذبــم٘ش ٖاُيٙــٔا  قهــع: اَــٔ يــِ  ــا  ا٘ــام هنــ  ٖا عــٚ ٘ــا  ــا ٜا ث ٙــ
ــٚا اذ اّ َعــــع    ــ ا١ٚ ان وعــ ــٌٙ ا٭  ــ ــا  ان   ــ ــما اشبوــ ٧ٖ ٘عــــ  ْــ
ا٭ميـــاّ ٖا٭َ  ـــا  ار ا٭عـــ٨ٍ ي  ـــٗب نكـــو يـــِ  هـــٔ اشبوـــا     

 [. َثأَ ُّهَث تُ َّثضَ 

ــا          ــأ نهك ـ ــا اش ٙـ ــٝ ، ي ٓٗيٓـ ــمٕ ا٫٘ـ ــاّ ْـ ــٗى  ـ ــِ ان ـ ــما ميكـ نـ
كـــانٙل  ا٭عـــ٨ٍ ث ـــ  ٘ يـــاجت٢ّٗ نـــِ ا٭عـــ٨ٍ   ـــيأ يـــا ثٙـــٔ يـــِ ان  

ٖا كــاٍ اسبــ٨ى ٖاسبــشاٍا ْٖــٚ َــاظشٜ ار انــشاء انكــشٌ٘ انــمٛ  ــص   
ال نـــ  ٖ ـــو  ـــٔ املـــ٦يُ ا ٖ، ان ـــ  ٘  ا٭عـــ٨يٚ  ـــٗاْ   ـــءلٜ        

 نش اى   هٗا ا٭ع٨ٍ ثا يحٗا يِ ا٩ ُٙا٠ ٖاٗانع نهٌٙٓ انُعٌ.

 [ َثأَ ُّهَث تَُّرَ َٖ آَ َات    لىٌع رؼبى

ا٫٘ــٝ يـــِ  ــٙيٝ اشبوـــا   بــ ٝ ا٭ميـــاّ    ٘يــ ٖ انهوـــل ،   ا٩ٖر :
ــش   ٖانـــذ ا  ـــًِ ان كـــشٌ٘ ٖا٧  ـــاّ ٖان خبـــٙص  هيـــٝ املـــ با ا٩يـ

 انمٛ اشج ا٫٘ٝ نِ يٗاٗمج ا٫٘اا ان ا  ٝ ٖيا ثٙٓا يِ ان ٗ ٙ .

ظـــاْش ا٫٘ـــٝ ا٩يـــش ٖنكـــِ نـــٗ ٖ  يٗاـــٗمج ا٩ ـــو  هـــٔ   انءاَٙـــٝ :
ــٙ   ل ْــٗ يــِ  عــض امل  ــشِ٘ نهــٞ ا٭ ا ــٝ ٩ّ ا٩ ــو يــِ امليا ــاا ٖن

 ان عي ٘اا.
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ٖنكـِ اهـل ان شُ٘ــٝ  ـل  اثٙــٝ سبًـو ا٩يــش نهـٞ  ــل يعُـإ اسب ٙ ــٚ       
 بٗ ــًا ٖاَــٔ ٖ    ان خبــٙص  ُــٗمج يعــ  يــِ انــشاء ْٖــٗ انوٙيــااا   
ٖانــشاء نهــٞ اق ــاٍ ث ٙــٔ اسبــ٨ى اشبــانٚ يــِ اناــيٓااا ٖثٙــٔ انــمٛ         
ــِ         ــٗ ي ــاب ْٖ ــٔ املي ـــشٖٕا ٖثٙ ــشا  املك ــِ اث ــٗ ي ــيٓاا ْٖ ــٔ انا ــٍٗ  ٗن ذب

ــشاء ٖ ــشا  ٗنــٔ        ازبــ ــشاٍ يــِ ان ــِ  عــو انك ــأ اسب ا١ ا ٖيــٌُٓ ي
 ا  جا اا  ٨يٙٝ.

 [  ًوِوات َٖٓ   َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ    لىٌع رؼبى

نهـــٞ عبـــٗ ا٩يـــش ان ُ ٘ٓـــٚ ٖاملٗنـــٗٛ ٖنـــٙل  ا ا٫٘ـــٝ ـــا٠ ا٩ٖر :
 يِ  ا  ا٩ٖر  ٚ ٘ع رب اش ٔ  ا١ ًا.

ــٝ : ــا ن  انءاَٙـ ــ ى ، ي ٓٗيٓـ ــٝ اـ ــة    ا٫٘ـ ــو اشبيٙـ ــِ ا ـ ــٚ نـ ــٞ انُٓـ هـ
 ِ يٗاٗمج انشاء  ان خبص.نٖا٧ع يُا٠ نُٔ ٖأَ  ا ج 

ــٝ : ــة      انءانء ــٝ يــِ  ٙ ــأ ي  اٖا ــٞ يشاا ــاا نه ميكــِ اّ اكــّٗ انوٙي
 ان ٦اى ٖاسب ا  ٖن يًٓا.

ــٝ : ــٕٗ      انشا عـ ــا  ، ٖ ـ ــاّ ا٧  ٙـ ــار ، ايكـ ــهٔ اعـ ــٝ ث ـ ــي  ا٫٘ـ اـ
 انشاء.

ــٝ : ــا ٜ ٖث ــــ   اشباي ــ ــٗ  ا٘ــ ــٞ ٖ ــ ــٝ نهــ ــ ى ا٫٘ــ ــشاء اــ ـو ، انــ
[ ثٓـــٗ ٧ ٘ ٙـــ  ، ي ٓٗيـــٔ  َ  دَذذذثزَ ا٭هلـــٚا ٖ٘ـــ ى نهـــٞ ان ـــعٝ قٙـــ    

ٖ ــٗ  اشبيٙــة يــِ انــشاء ٖاّ نــ ٴٕ ا٩ ــانشٜ يُــٔا  ــو يــِ  ــا  اعــ    
ــٝ      ــٚ يش ي ــٌ ثٓ ــا ٜ ، انك ــا ان ٘ ــوا اي ــو ٖا٩يء ــا  ا٩ث  ــٗ  ٖا  ٙ املوه

ــش       ــش، ازب ــا   ــ ى نهٙٓ ــٞ ان يعــٙض    َٓذذٖ   َ  دَذذثزَ ٘ ــ ى نه ــمٛ ٘  [ ان

 [. َٓثاملٗ ٗى   عٌ  ا٧ااثٝ ار نيٝ ان ُكل ، ا٧

ــٝ : ــامج     ان ا عـ ــا ٜ اَ  ـ ــاا  اـ ــو  انوٙيـ ــش ا٩ ـ ــٚ حببـ ــش ا٭هلـ ا٩يـ
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 امل هً  يِ َعٌ ا٧  .

 ٘ـــأ ٖا ـــا ٜ ار ان ـــ  ل ٖاشبـــ ّ ٖنـــ ٍ      ، ا٫٘ـــٝ ا  ان ـــا عٝ :
ــل انءــشٖااا        ــانٝ اشبــلاا ٖاه ــا  اا ــ  انــُعٌ ٖا  ُ ــشا، ٖاعاْ ا٧ع

ــش   ــل يــا       ٩ّ ا٩ي ــشاء ،   ــ عًاى ان ــ ٍ ان  ــش٘  اٖ اع ــ  ن ــو ٘ع ا٩ 
 هَ ى يِ ه هٔ.

ان يعٙــــض ، ا٫٘ــــٝ  ٧نـــٝ نهـــٞ نـــــ ٍٖ ا٧ق بـــــا  ،        انءايُـــٝ  :
ــٗا ل  خبــًا  ــاّ اٖ هيــٝ ٖ ــ٨ًٙ      ـــشم ث ــهٝ نهــماا اٖ نه ـــامج ٖاـ ا٧َ  ـ

 يِ ا٧ ُا٠.

ــعٝ : ــو     ان اعـ ــِ انيخـ ــٞ نـ ــُ ل ٖآُـ ــٞ انـ ــ ٘  نهـ ــٝ ان اـ ــو ا٫٘ـ  ُـ
 ٖاناح.

ا٩يــــش  ا٩ ــــو يــــِ انوٙيــــاا اـــــًاّ نــــ ٖاٍ انــــشاء  انعا ــــشٜ :
انكــشٌ٘ ، ا٧   ٖ  ــض ٖاكــم٘أ ن٨ ــٗاا امل  نــٝ انــذ ابــ         
ــة       ــٝا ٖذبـ ــٝ امل ٗقعـ ــِ اجملانـ ــٗ٘ ٌٓ يـ ــات ٖربـ ــما  انُـ ــاٍ ٭َـ ــمٕ ا٩٘ـ ْـ

 ازبًٙو نهٞ اع  شا٠ ٖ ٕٗ انشاء انكشٌ٘ ٖاًُٙٝ يبا  ٕ.

 ا ــٝ ا٭َ ــاّا ٩ّ ا٩ْــٌ ثٙٓــا  اــي  ا٫٘ــٝ   ــاجتٝ  اسبا ٘ــٝ ناــشٜ :
ـــ ٠         ـــٗ   ـــ ٖ ًا ْٖ ـــاّ ضب ـــ  ا٭َ  ـــو نُ ــ  ٖ  ــٔ ال ن ــ   عه ــو ٖق ا٩ 
ــشاا ،     ــو يــِ  ــأ ا٭عــ ٠٨ٙ ٖا٭ث يــِ ا٭نجــاا ، اُهــٌٙ املعــام ٖاملُ

 اسبٙااٜ.

 ُــــو ا٫٘ـــــٝ يــــِ اشببـــــٗيٝ ٖانُــــ امج ٖاشبــــ٨،ا  انءاَٙـــٝ ناــــشٜ : 
انــذ اُاــ٠ٞ نهــٞ    ثــانشاء ٖيُــٔ املهــل يــِ هْــٌ اعــيا  انبــشاناا      

ا٧  ا ثــاذا  ــاّ  ــو اَ ــاّ حيــشل نهــٞ انــشاء اسبــ٨ى اشبــانٚ يــِ    
ــم ع ا٧ ـــ٨ء        ــِ اناـــيٓاا ن ٓـ ــ  نـ ــٌ ٖاسبـــشاٍ ٖانيعٙـ ــٗا١أ انههـ  ـ
َٖ بــــع اٖ اَع يـــــع اسبـــــشٖ  ٖٖظـــــ ع ا٧يـــــٗاى انوا١ـــــهٝ انـــــذ 
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ـــو        ــِ ان ـ  ــات ي ـــِ انُ ـــل ي ـــا  ء ـــا ا ٖظب ـــاـ انعيـ ــا ، يب ـــش، ثٙٓ اب
، انك ـــأا ٖن ٗ ـــٔ انُــات ىٙـــعًا ار يعشثــٝ ان ــشا١ض       ٖعـاًْـــٗا

 ٖانٗا ياا.

 ُـــو ا٫٘ـــٝ يـــِ ان عـــ ٛ نهـــٞ ايـــٗاى ا٫ ـــشِ٘       انءانءـــٝ ناـــشٜ : 
"قانــ ٜ ان ـــهوُٝ"   ان يــا  ي ــهً   ــاَٗا اٖ  ــل ي ــهً  ٖ٘ـــ ى نهٙــٔ      

ــٝ ٍ  ان  ٓٙــ ــ٨ ــا٠ ا٭عــ ــ  نهًــ ــٞ   نُــ ــهوّٗ نهــ ــات ي ــ ــٚ: )اّ انُــ ْٖــ
 ات يوه ًا.ايٗاهلٌقا ثجا٠  م ش ن ك انُ

ــشٜ :  ــٝ نا ــشاء      انشا ع ــِ ان ــاا ي ــٗ  انوٙي ــل ٖ  ــا ٜ اٙ  ــٝ  ا ، ا٫٘
 اسب٨ى.

 حبث والًِ
ا٩ ـــل ْـــٗ انـــمٛ عـــٌ ا٧يـــِ ا ا١ـــٔ اعـــار انـــشااء ٖانـــشااءا ٖ

ـــ١٨      ـــهٓا ار اشبــ ــ  ا٩ ااء ٖاٖ ــ ــمٛ  هــ ــٗ انــ ــش)ّ ْٖــ ٖ   ، ان ــ
ــٔ ٖجتان ـــ     ــيٝ نعيا اـ ــا٠ ٖيُاعـ ــا ٜ ٖٖنـ ــاٜ يـ ــ  ٌ٘ اسبٙـ ــا ٖا ـ ــو  ٓـ ٔ ن ُ  ـ

 عيحأَ.

ــا  ٚ       ــٗنٔ اشب ــشاء ٖيٗا ــو ان ــل ا  ــهًّٗ ، اعش٘ ــ  امل  ــ  اا  ن 
ــ يٓاا      ــٝ ٖن ــاظ اسبهٙ ــ  ٖا٭جتــ٨ء  هح ــٗا ، ان  ٙٙ ــٌُٓ ا  ه  اىــا٧ً ٖنك
ثا٩ ــانشٜ قــانٗا  اَــٔ  ــو يــا ا يــمٟ  ــٔ اسبٙٗاَــاا ٖااـــش ٔ عـــٗا٠  ــاّ  

ا  ــ٧ً٨ اٖ  شايــًاا ٖاعــ  نٗا خبــرب نًــش  ــِ ق"ــشٜ اذ قــاى: "٘ــا  عــٗى ال 
ــاذّ ،      ــٚ ث ــِ  ،  ك  ــٚ ا اء ا٧ ي ــ٨ ا اَ ــ ٜٗ ث ٚٴ انا ــ ــأ نه اّ ال   
ـــهٌ       ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٗى ال   ــاى  ع ــٝا ث  ــل ثا ا ــِ   ــا٠ ي انيُ
ـــل       ــ   اق ـــ ٖ ال ن  ـــٝ هٛ ن ــٝ ٧ٖ َعً ــل ٧ٖ  شاي ــ٨ٍا ٧ )ذّ ن ــ     ع
ــا ا ــو ال          ــٔ يكـــاّ ي ــِ  اق ــشٍ ال نهٙــل ي ــا ميا يــا   ــًا ث ال جتٙي

 ٨نـــٔ هيـــا اَـــل نـــٗ قهـــع  عـــ  ْـــمٕ امل انـــٝ اـــش  ل اـــش ًا نـــل يـــِ 
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 .ق1)ٖ ٙعًا"

ٖ يــٞ املع  نـــٝ اسبـــ ٘ة   ـــعل ان ـــُ  ٖهٖنـــٗا اسبـــ ٘ة ٖ هـــٗا  
ــٔ          ــشاٍا ٖاَ ــو نهح ــا  انش  ــٞ ا  ٙ ــهٌ نه ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٔ   قٗن

 اجته  ن ك انشاء نهٞ اسبشاٍ يِ  ا  املاا هٝ.

ــٙل      ــٔ ٖن ــامج   ــح ا٭َ   ــا   ــٔ ي ــشاء  اَ ــشٴ، ان ــو  ٖن ــو املُ   ــ  يُ  ٩
ــٔ     يُــٔا ٖيــٌُٓ يــِ قٙــ ٕ  ان يــمٛا ٖاعــ  نٗا   ــٗى انــُا  ــهٞ ال نهٙ
ــ٧ً٨ ٖمل    ــٔ  ــ ــ   ه ــ ـــٌ ا٩ ااء  ــ ــار ق ــ ــهٌ: "اّ ال اعــ ــٔ ٖعــ ٖ)نــ

 ٘  ًٓا  شايًا".

ــ       ــأ ، ذب ٘ ــاٍ املُاع ــش)ّ امل  ــشاء ، ان  ــٞ ان ــٞ يعُ ٖا٩ٖر اّ ٘عو
، ي ــ نٝ  ا ــٝ   ي ٓــٍٗ انــشاء ٖ ــما اسبــاى نُــ يا ُ٘حبــش اشبــ٨،      

ــو      ــمٛ حي ً ــٙل يــِ امل اــا ٔ اٖ ان ــاٍ ن يــِ املٗاــٗمج يــو ا  ًــاى اّ امل 
ــ  يــِ ان  ٖ٘ــوا ثًــا ٜ  اء ٖا ــ  اقاآا ٖ  ا ، ان ــش)ّ      ًانــ ٜ ٖ ْٗ

ــ     ــا ا ـــٙل انـــشاء ار ال نـ ــيعًا ٖناـــشِ٘ يـــشٜا ا ءشْـ ــٝ ٖعـ عبـــٗ يا١ـ
ٖ ــو اٖ اــم شٕ نهــٞ عبــٗ ا٭جتــ٨ءا ٖنــٙل ثٙٓــا يــا ٘ــ ى نهــٞ ٖ ــل     

ــشاٍ  ٔ اسبـ ــ ــٝ انٙـ ــٗى انُٗ ـ ــ ٍ ٖ ـ ــانشاءا نعـ ــو   ا ـ ــ ٗنأ  ـ ــاسب٨ى ٘ ـ ثـ
 ٖ ٕٗ انشاء.

ــٔ يــا ْــٗ  اء   ــِ ٖ ــشٌ٘ ٖجتٙــأ ْٖــٗ     ٖانــشاء نهــٞ ق ــً : يُ
ــٝ اشبا ـــٝ ان ــش         ــا ٜ انكًٙــٝ اٖ انُٗنـــٙٝ اٖ انكٙ ٙ ــمٛ ٘ بــل  ان ٘ ان

اٖ اكـــّٗ ا٭ثااـــاا ا٭هلٙـــٝ  اٖانـــ َٗ ٖعـــٓٗنٝ انك ـــأ اٖ يـــا ٘ ـــ هم
نهٙـــٔ انــشاء يــِ  ــل نُــاِٖ٘ ااـــاثٙٝ      ثٙــٔ ظــاْشٜا ٖيُــٔ يــا ٘بــ ء     

ـــانشٜ         ــٔ ا٩  ـــ  ى   ــا اع ــو ي ــا مع ــٌٙ يُ ــما ان    ــ ٜا ْٖ ــٝ اا١ ٖان يا ٘
 ــاّ ٖ ــل انوٙــأ ٘عــ  ٖ ــٗ   اء  ــشاٍ ْــٗ ايــش ي ــ يع ا  ًــا اّ    
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 ا٩ ااء اُ  ٌ ار َٗن :

ْٖـــٗ انـــمٛ ُ٘ ـــو ا٩ ـــ اّ ،   ا١ٓـــا يءـــو  انـــشاء انهـــاْش: ا٩ٖى :
 انٗن .انوعاٍ ٖاناشا  ٖاملاى ٖ

ــاَٚ : ــاجتِ: انء ــشاء اني ــٔ  ــ ا٥ْا    ان ــٗ  ٖثٙ ــمٛ ٘بــهح ان ه ْٖــٗ ان
  املعا ، ٖانعهٍٗ.

ميكــِ ا ـــشا٠   اعــٝ ي ا َـــٝ  ــ  قٗنـــٔ اعــار قيـــو   ــو )٘ـــاا        
 َثأَ هَذذث  ... [ ٖ ــ  قٗنــٔ اعــار       َثأَ ُّهذذث تُ َّذذثضَ ًوِوذذات ََّٓٔذذث كَذذح ت َز عِ ـَذذ َال   َ  دًذذث      

[ ث ٙٓـــا  بــص اا١ـــ ٜ يُٓـــا   ت َٓذذٖ   َ  دَذذذثزَ َٓذذث زَشَهم َذذذثًوْ   تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات ًوِوذذذا  

ــٔ َـــٗمج اـــًاّ    ذ ـــش انوٙيـــاا نهـــٞ عبـــٗ ازبًـــو ٖٖ ـــ ٓا  ـــانشاء ٖثٙـ
ــشاء انكــشٌ٘ ٖااــاث ٔ ار ال نــ  ٖ ــو هٛ عــٗا٠   ــعٚ اٖ     ــ  نه ٖاٗ ٙ

.َٖٔ   

 [حَتش ٌوسَحت َََُِّْ    لىٌع رؼبى

ــٞ ا   ا٩ٖر : ــكش نه ــا ا٠ انا ــٚ   ــش يهل ــشاء   هي ــا ان ــٝ ٖيُٓ ــُعٌ امل ٗانٙ ن
 انكشٌ٘ يِ ا و  ٖايٓا ٖا ا٠   ٓا.

اع ح ــا  اّ انــشاء ٖانــُعٌ يــِ نُــ  ال ث كــّٗ  ٢ُٙــم        انءاَٙــٝ :
 يُاعيٝ نم شٕ اعار.

ــٝ : ــٔ ، ا٧ ـــو٨ب     انءانءـ ــم ش ٩َـ ــشا  انـ ــ  اثـ ــار ا ـ ــكشٕ اعـ اّ  ـ
 انميا،  انُعًٝ يو اش  يِ ان عهٌٙ.

ــٝ : ــٝ ا  ٘ــــأ ن انشا عــ ــِ  ، ا٫٘ــ ــكش يــ ــًُٔ اناــ ــا ٘  ــ ــهً  ملــ هً ــ
اشب ـــٗمج ٖان ـــمنو ٖاشباـــٗمج نهًاـــكٗ  نهـــٞ َعً ـــٔا ٖثٙٓـــا اعاْـــ        

 مل  ياا ا ا٠ ان شا١ض.



 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29ا٭مياّ/ج يعامل

ا٩يـــش  اناـــكش ل ، ا٫٘ـــٝ ٖ   يوه ـــًا ممـــا ٘عـــ  اَـــٔ ٧   اشباي ـــٝ :
ــٝ       ــا َعً ــُعٌ ٖيُٓ ــٍٗ ان ــًو نً ــو ٘ا ــ    ــشاء ث  ــِ ان ــاا ي ــ   انوٙي ٘ عه

 انٗا ياا. اشبه ا ٖا٭ع٨ٍا ٖاسبٙاٜا ٖا ا٠

 اناكش َ  ٔ َعًٝ ذب اج ار اناكش. ان ا عٝ :

ــاقش   ان ــا عٝ : ــٔ ان ــ٨ٍ:  ٖ   نــِ ا٭يــاٍ اني ٖنــِ انبــا ء نهٙ
ــٔ  ــاّ اذا ا ــيح ٖاي ــٞ ٘ ــٗى: انهــٌٓ يــا ا ــيح  ــٚ يــِ َعًــٝ يــِ      "اَ
 ٘ــِ اٖ  َٙــا ثًُــل ٖ ــ م ٧  ــش٘ل نــلا نــل اسبًــ  ٖنــل اناــكش  ٓــا 

ٚٴ   ــٞ اشاــٞ ٖ عــ  انشاــا"ا  ــاّ  ٘ ٗهلــا اذا ه ــيح ٖهي ــٞ ث٨ثــًاا نهــ
ــٗ ٖ نــٜٗ نهُهــش ار ا١٩ًــٝ      ــو يــِ انيه ــٔ يُ ٖ، انــ نا٠ َ ــو يش ــأا ث ٙ
ــمى      ــٌٙٓ ا ــٞ يعــاَٚ انــشء ٖان ــ   ا ــشِ٘ ل نــ  ٖ ــو ا ج ــ  ث  عيٙ

 .نهيهٖٗا واى   ٖيُو مل اٍ انش ٗ ٙٝا ٖثٙٔ َ ٚ

ــٝ : ــاى    انءايُــ ــٝ اًُــــٚ  ــ ــ ٝ ا ٨قٙــ ــاّ ثه ــ ــكش نهــــٞ ا٧  ــ اناــ
ـــ  عش ا٧َ ـــاّ  ان ـــعل ٖاسبا ـــٝ انـــذ ْـــٚ يـــِ  ـــ اا ا٧َبــا، ٖاا

ــ   ا٧       ــو ٧ ٘ب ــ  ٖ  ــكش ل ن ــ ٕا ٖانا ــٝ ار قب ــ نٗ ا٫٘ ــِا ٖا املًك
 يو ان ب  ٖانعهٌ  ب ٖ  ْمٕ انُعٌ يِ نُ ٕ اعار.

 ق  ٘كّٗ اناكش: ان اععٝ :

  انه اّ.  ا٩ٖى :

  ازبٗا ب. انءاَٚ :

  ا٧ثعاى. انءانة :

  ان هأ. انشا و :

ٖه َاْــا يشايــٝ ا٩ ــل نهًـــا١  ، ظٓــٗ  اناــكش  ـــانه ك ، ا٩ٖىا       
 ٖ ان عو ٖانعًو ، انءاَٚ ٖانءانة.
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ــشٜ : ــِ      انعا  ــهٌ )ي ــو ي  ــًو   ــاٍ ٘ا ــاا ن ــِ انوٙي ــو ي ــش  ا٩  ا٩ي
ــ       ــهٌ َٖوــ ــٔ ٖعــ ــٔ ٖ)نــ ــهٞ ال نهٙــ ــ   ــ ــُا ضبًــ ــ نٜٗ انــ ــاْشًا  ــ ظــ

   ٗ ــذ ا ــُعٌ انـ ــ٨ى ٖانـ ــشاء اسبـ ــّٗ انـ ــاّ اّ ٘كـ ــٓا ا ا ٧يكـ ــع  اناـ انـ
ــ ٗ،    ــاهلٌ ار  ــ ــٗ ٌٓ ٖاَ  ــ ــ٨ٍ ، قهــ ــًا ن ءيٙــــع ا٧عــ ــ٨ٍ  ا ــ  ا٧عــ
ــٞ        ــا نهـ ــو ظٓٗ ْـ ــٌٓ ٖيُـ ــِ َ ٗعـ ــاء يـ ــاى انُ ـ ــش   بـ ــ٦يُ  ٖجتـ املـ

 انًاهلٌ.

 [إِٕ  ًو صوْ  إِ َّثهَ شَؼ دَدَحَٕ    لىٌع رؼبى

 ا اٜ اناشا )اّق ثٙٓا ٖ ٕٗ:

 .ن ءيٙع   ٙ ٝ انعيا ٜا٩ٖر : 

ــٝ : ــا  امل انءاَٙ ــ       ٭ظٓ ــا ٜا ثانعا  ــ  انعي ــار ٖ  ــكشٕ اع ــ    ــٝ   ٨اي
 ٧   ٖاّ ٘اكش ال ن  ٖ و نهٞ َعًٔ امل ٗا هٝ.

 اّ اناكش ل اعار اي حاّ ٖنًو نيا ٛ. انءانءٝ :

 َثأَ هَذذذث نهـــٞ امليُـــٞ انـــمٛ َـــمْأ انٙـــٔ  ـــاّ قٗنـــٔ اعـــار     انشا عـــٝ :

عـــاٍا ثـــاّ [ انـــٌ يـــِ املـــ٦يُ   ا٭ ـــو٨ب اشبـــال ٖان تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات

ــش     ــٙصا ٖاّ ا٩يــ ــاث    ان خبــ ــشاج املُــ ــا٠ا ٭ ــ ــٝ  ــ ــٝ انكشميــ ا٫٘ــ
ــِ    ــو يـ ــًا ٖ ـــٗهلٌ  ـــا٩يش  ا٩ ـ ــِ ٘عيـــ  ال طبهبـ ــٔ ملـ  اناـــكش ي ٗ ـ

 .ٖ نٜٗ نه ُ ٕ يِ انُ اء ٖانش٘ا٠ انوٙياا

ــٝ : ــ ٍ      اشباي  ــ ٍٖ ن ــا ٜ ٖن ــكش ، انعي ــٗنٙٝ انا ــا  يٗا ــٝ ٭ظٓ ا٫٘
 ان  ش٘   ٔ.

، ي ــــانل انعيــــا ٜ ثاناــــكش  انه ــــاّ اًْٙــــٝ ان ــــٗى  ان ا عــــٝ :
 ٘  و ، انعيا ٜ اٖ أَ ي ًٌ هلا.
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ــا عٝ : ــان عهٌٙ ا٧    ان ـ ــشّٖ  ـ ــٝ ي ـ ــشا   انُعًـ ــكش اقـ ــحٙح اّ اناـ  ـ
ــاّ          ــار ٖا   ــٔ اع ــ  َعً ــاِ٘   ــٝ نه ي ــٕٗ انوان ــا  ٖ  ــ  اظٓ ــ  ٘ع ــٔ ق اَ
ــٗ ،       ــُخٙ ٔ ٖنــ ــل ، عــ ــ  ٖاّ ا هــ ــيحأَ ٧ ــ ــكشٕ عــ ــشِ٘ا ثاــ ا٫ ــ

 ازبًهٝ.

ــٝ : ــ ٌ٘    إِ َّذذثهَ شَؼ دَذذدَحَٕ    انءايُ ــار ٩ّ ا  ــٔ اع ــا ٜ   ــش انعي [ هٛ  ب

ــا ٜ       ــشمج انعيـ ــكش ثـ ــ ّ اناـ ــال ٖ ـ ــش ٖا٭  بـ ــ  اسببـ ــٔ ٘ ٙـ ــٗى  ـ امل عـ
 ٖه   هٌْ يبا ٘ ٓا.

ــٔ ٖعــهٌ:     :  ان اعــعٝ ــٔ ٖ)ن ــُا  ــهٟال نهٙ ٖٖ   نـــِ هَــل نــِ ان
ــ        ــ  ٰٖ٘عيـ ــٌٙ ه هـ ــ  نهـ ــل ، َيـ ــِ ٖا٭َـ ــٚ ٖازبـ ــار: اَـ ــٗى ال اعـ "٘ ـ

 اء ٰٖ٘اكش  لٛ". لٛا ٖه 

ظـــاْش ا٫٘ـــٝ اناــــكش  ان بـــ  ٖا٭ ا ٜا ث َـــٔ   ًـــا ٘ ٙـــ انعا ـــشٜ : 
ــٝ    ــًا يـــو اُ ٘ـــو اناـــكش يُ نـ ــا ٜ ٖا٧عـــ٨ٍا  بٗ ـ ــًا  انعيـ ٘ ٙـــ ٕ ا٘ ـ

 انعيا ٜ ٩ّ انعيا اا ٧ ا يو ا٧ يو قب  ان ش ٝ.

ــٝ   ــا  اني٨  ــٝ    ٖ،   ــا٠ا ىه ــٞ ا اٜ   حَتش ذذٌوسَحت ََُِّذذَْ   ــٝ نه [ ي   ي

ـــٝ ار  اناــــشا ٖ ـــ ٍ اسبا ـــ ـــٟٗ نــ ـــ ا٠ا ٖا٩قــ ـــّٗ  ــ ــهح اّ اكـــ ابــ
ان  ـ ٘ـــش ْٖـــٗ يمْـــأ يـــ  عٝ انكـــٗثٝ انُحـٗ٘ـــٝ  ان يــا  اّ امل ـــ ٍ        

 ْـٗ ازبٗا  خبـ٨، يــ  عــٝ انيبشٜ.
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إََِّٗٔذذث ـَذذسََّّ ػََِذذ  ٌوْ  تُمَٔ  صَذذرَ حَتُذدََّّ حََُفذذَْ تُمخَ صِ ذذسِ حََٓذذث أوََذذََّ     لىٌههع رؼههبى

َْ َُـَ  ذذسِ تف كََٔذذٖ  تضمذذووسَّ ؿَ  ذذسَ خَذذثؽد حَالَ ػَذذثم  كَذذ َ إِظمذذَْ ػََِ  ذذَْ إَِّٕ تف ؿَلوذذازح       خِذذ

 173[ ا٫٘ٝ  زَـَ ْح

 اٌمطاءح
قـــشه ا ـــٗ  ع ـــش )املٙ ـــٝق ياـــ  ٜ ،  ـــو ان ـــش)ّ اذ  ـــا٠ا ، عـــ ٝ  

 يٗااو ئُا ٖقشه اْو انااٍ ٖانك ا١ٚ )ثًِق   ٌ املٌٙ.

 ٖ ــاثو  ــشه َ ــِ ٖق ــءل ا  ــِ ٖ  ــٌ    ا  ــوشق    ــِ هَّا ــا١ٚ )ثً ــايش ٖانك  ن
 املشعٍٗ ، املبا ل. ٗانُّٗا ٖانياقّٗ  انك ش ْٖ

 اإلػطاة واٌٍغخ
 يٗ ٗى يُبٗ .اعٌ ٖيا: انٗاٖ  ش، نولا يا: 

 اْو: ثعو يا  يي  نهًجٓٗى.

ــٔ       ــا، انٙـ ــا : ي ـ ــِقا  ـ ــار )ثًـ ــٔ اعـ ــاى ن ٗنـ ــل:  ـ ــا ا  ـ ــلٯ  ـ  ـ
 مٖثٝ.ٖن٨يٝ  شٕ انك شٜ امل   ٜ نهٞ انٙا٠ ا 

 ث٨: ان ا٠  ا وٝ زبٗا  اناشاا ٧: َاثٙٝ نهجُل.

ــم ٞ اٖ ٘ــم ح         ــل اّ ٘ ــاٜ يــِ   ــٔ اسبٙ ــٗاّ انــمٛ ثا ق  ــع: اسبٙ ٖاملٙ
ـــٗا ٘ ــ حٙو يعــٔ انًُـــٗ ٖا٧  ــات     ــٝ اناــشنٙٝا اذ اّ امل نهــٞ انوش٘ 

 ٖ ــاٜا  ــا، نهحٙ ــاٜ   مــأ اّ ا ــو ْٖــٗ يُ ــٗاّ  ـــاى اسبٙ ــٝ نهــٞ اسبٙ ان م ٙ
ــا ٘ـــ  ــا  ًـ ــٖٝنـــٗ امل ـــًٞ يُٓـ ــ٨ًٙ ، انيحـــٗل ان  ٓٙـ ٖاملـــٗا: ا ااٚ ا بـ

 ان كّٗا ٖ و يا عكِ ث   ياا.
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اْــو نيــل ال: هٛ ذ ــح ن٬هلــٝ ٖا٩ٖثــاّا ٖا ــو ا٭ْــ٨ى:  ثــو        
 انبٗا ٖئُ  ٙع ان هيٙٝ  ا٭٨ْى.

ا٭اــــوشا : ا٭ن جــــا٠ ار اناــــ٠ٚ نــــِ  ا ــــٝا ٖانييــــٚ: انههــــٌ 
 ٖان  ا  ٖا٭ن  ا٠ نهٞ انُات.

 يف ؼٍبق اٌَبد
ــ ــاّ       ع ــٝ نهيٙ ــمٕ ا٫٘ ـــا٠ا ْ ــاا   ــِ انوٙي ــو ي ــار  ا٩  ــش اع   اّ هي

 ٖ بش ا شياا ٖنٮناَٝ نهٞ اناكش ٖ  ِ انعيا ٜ.

ــا  ٝ      ا٩ٖى : ــٝ ان ـ ــٝ  ا٫٘ـ ــمٕ ا٫٘ـ ــهٝ ْـ  َثأَ ُّهَذذذث تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات ًوِوذذذات    ـ

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق1)[َٖٓ   َ  دَثزَ...

٘ـــ   ير ه ٙـــاى يذبـــا   ٓـــٝ اشبوـــا  ٖاٗ ـــٔ  ـــو يـــِ ا٫ ا٩ٖر :
 امل هً  ٖامل هًاا ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

ــٝ : ــٝ      انءاَٙ ــاٜ انكشمي ــذ ا ك ــو اسبٙ ــا٩ٖايش ان ــا  ٝ   ــٝ ان  ــا٠ا ا٫٘  
نهً ــهً  ، اسبٙــاٜ انــ َٙا ث ــ٨ً ٖ ــ ا٠ًا يــِ نُــ  الا هيــا )٘ــٝ انيحــة   

 ث  ًُع انُٗاْٚ ،  ا  ا٩ و.

 هّ  ـــ٨ً يـــِ يـــِ هعـــشا  انعوـــل ٖان ـــ ا و  ـــ  ا٫٘ـــ    انءانءـــٝ :
ا٩يــــش    ــــو انوٙيــــاا ٖانُٓــــٚ نــــِ ه ــــو اشبيا١ــــة   ــــٝ ٖي ــــشاٍ 
نهً ـــهً ا ٖ ـــاْ  نهـــٞ انهوـــل ا٭هلـــٚ  ٓـــٌ يذ  عـــو ال   ـــا٘ ٌٓ  

 ٖ ا  ٌٓ ، انوٙياا ث٨ ابو ان ٗ ٝ ير ه و يا  شٍ ال.

٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   اٗ ــٔ امل ــهٌ  اناــكش ل نهــٞ         انشا عــٝ :
 هيٗ  :

                                                           

 .172عٗ ٜ اني شٜ  ق1)
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 انوٙياا . ه و ا٩ٖى :

 ا٩يش  اناكش ل . انءاَٚ :

 اهل ا٘ٝ ير ي اياا اناكش ل. انءانة :

 ا٭ ٨ل ، نيا ٜ ال. انشا و :

 ان ُ ٕ نِ ه و اشبيا١ة. اشبايل :

 ان  ٙ   ي  ُا  ا شياا. ان ا ت :

 انش بٝ ، ه و ا شياا نُ  ان شٖ ٜ. ان ا و :

ــٝ : ــ   ذ ــ    اشباي  ــ  ا٫٘ ــو   ــ  ازبً ــٌ ش ٘ ٙ ــٞ   اع ــو نه ــ  ٖ  ال ن
 انم ٙحٝ.

ٖ ـــاّ انك ـــا  مـــا نّٗ ، املٙ ـــٝ ٖهَٓـــا ذ ٙحـــٝ ال ا اْـــا  ٙــــ ٕ        
تَُِّذذَْ تظذذْ حَالَ شَذذلمًوِوات ََّٓٔذذث َُذذْ   َذذرمًَس  انكشميــٝ   ــك  يــِ ذْــأا ثُــ ى قٗنــٔ اعــار  

 .ق1) [ػََِ  َْ

حََٓعَذذذذَو تَُّذذذذرَ َٖ ًَلَذذذذسَحت    ــــهٝ ْــــمٕ ا٫٘ــــٝ   ٗنــــٔ اعــــار      انءــــاَٚ :

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق2)...[َٔعًَََِ

٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   ا  ــٔ امل ــهً  ، انــ ِ٘ ٖيعشثــٝ        ا٩ٖر :
ه ـــٗاى انُـــاتا ثجـــا٠ا )٘ـــٝ انيحـــة ، املعـــاي٨ا ٖه كـــاٍ انم ا ـــٝ  
ٖا٩ ـــوا  ًُٙـــا  ـــا٠ا )٘ـــٝ ان ـــٙاء ، ذٍ انـــمٛ   ـــشٖا  بـــٙيٝ املءـــاى 

 امل عه   اسبٗات.

                                                           

 .\121عٗ ٜ ا٩َعاٍ  ق1)
 .171عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
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ــٝ : ــ  امل  انءاَٙـ ــاِ٘  ـ ــاّ ان يـ ــٔ     ٙـ ــٚ ٖ٘  ـ ــ ّ ٘عـ ــا ا  ـ ــهً  ٖانك ـ  ـ
امل ـــهًّٗ اسبكـــٌ اناـــشنٚا ٖ٘ ه ـــٗ ا٩ٖايـــش ،  ـــا  ان م ٙـــٝ ٖاسبهٙـــٝ  

 ٖاسبشيٝ.

اش ٙـــأ انُـــات  ا٭عـــ٨ٍ ٖه كايـــٔا ٖ عـــة انُ ـــشٜ ،       انءانءـــٝ :
 َ ٗعٌٓ يِ ه و املٙ ٝ ٖاشبيا١ة.

اًُٙـــٝ يهكـــٝ ذ ـــش ال نهـــٞ ا٩ ـــو نُـــ  امل ـــهً ا ٖقـــ    انشا عـــٝ :
ــ  انُ ــٙاّا    ٖ  ا ان ــُٝ  ا ــاّ  ٓــا نُ ن  ــًٙٝ نهــٞ ا٩ ــو ٖاــ ا م ا٭اٙ

ــٔ ٖعــهٌ:   ــٔ ٖ)ن اعــٌ يــِ َ ــٚ هّ ٘ــم ش   ٖنــِ  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙ
ــٔ       ــشٕ ; ثيَ ــٔ ٖ)  ــٌ ال ، هٖن ــم ش :    ــ  ٘ ــو   ــٔ ثهٙ  ال ، هٖى جتعاي

 .ق1)٘   يو جتعايا   ٘ ا ا ٖميُو اشبيٙة يا  اّ ٘بٙأ ئُ

ــة : ــٔ ا   انءانـ ــٝ   ٗنـ ــمٕ ا٫٘ـ ــهٝ ْـ ــار  ـ حَإِذَت هَ ذذذََ َُهَذذذْ  تشَّدِؼَذذذات َٓذذذث أَٗذذذصٍََ    عـ

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق2)[تََُِّْ

ا ــًُع )٘ــٝ ان ــٙاء انــ نٜٗ ٭ايــامج ان ُ ٘ــوا ٖ ُٙــع )٘ــٝ         ا٩ٖر :
ــٔا    ــاٍ ٖ هٙ ــــٔ هٖ  شي ــ ــًا يــــِ ان ُ ٘ــــو ا عهــــ   انوعــ انيحــــة ٖ ْٗــ

 ٖذ شا هجتعًٝ ضبشيٝ نهٞ امل هً  ْٖٚ:

 انرب٘ٝ. املٙ ٝ هٛ يِ اسبٙٗاَاا ا٩ٖى :

 ان ٍ. انءاَٚ :

 سبٌ اشبُ ٘ش. انءانة :

 يا هْو  ٔ نيل ال. انشا و :

                                                           

 .10/287املعجٌ ا٩ٖع  نهورباَٚ  ق1)
 .170عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
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ــٝ : ــامج    انءاَٙـ ــٌٙ يـــِ يايـ ٘ـــ ى ازبًـــو  ـــ  ا٫٘ـــ   نهـــٞ انُ ـــو انعهـ
 ان ُ ٘و ث ٙٔ اُهٌٙ ن٪ و ٖاعٙ  َٗنٙ ٔ  ا ٘ ٙ   حٝ اني ّ.

ــٝ : ــٔ     انءانء ــ ٌْ ن ــاّ نهً ــهً  ٖاعاْ ــٝ يي ح ــشٌ٘ هجتعًــٝ طببٗ  ذب
 هٞ ا ٙ ٌْ    كاٍ اناش٘عٝا ٖ ا  نُ ٖى انرب اا. اْ  ن

 ٙــاّ ان ُ ٘ــو  نهش بــٝ ،  ــا  ا٩جتعًــٝا ٖ ــٗاا ه ــو        انشا عــٝ :
انوعــاٍ ا ــشٍ ،  ــاى ان ــشٖ ٜ ممــا ٘ــ ى نهــٞ هّ ان ُ ٘ــو انــمٛ ٘ــ نٞ   
ــات      ــأ انُـ ــا  نمي ٙـ ــٗ  ـ ــلا ْٖـ ــل ٖان ٙ ـ ــًِ ان خ ٙـ ــات ٘  ـ ــٔ انُـ نـ

    ٗى ا٭ع٨ٍ.

ــٝ : ــٝ ا اشباي ـ ــٌٙ  ه   ًـــع )٘ـ ــٗ    ـ ــ ّ ال   ـ ــا   ـ نيحـــة  ا٭ يـ
ــش     ــا٠ٌْ انك ــ ــٗا ه ُــ ــمِ٘ هٖ ثــ ــمٍ انــ ــٙاء  ــ ــٝ ان ــ ــع )٘ــ ــا ه   ًــ  ًُٙــ
ــٝ     ــٍٗ ان ٙايــ ــشٜ ٘ــ ــا  ٖاّ املي ــ ــ  نهك ــ ــما  ٖٖنٙــ ــٔ يَــ ــٗ ا ٖثٙــ ٖازبحــ

ــار   ــاى اعـ ــ   ٌٓا قـ إَِّٕ تَُِّذذذَْ الَ  َـملَذذذسَ إَٔ   َش ذذذسَىَ خِذذذَْ حَ َـملَذذذسَ َٓذذذث مَحَٕ    ٧اـ

 .ق1)[...ذََُيَ ََُٖٔ   َشَثقَ

انءُــــا٠ نهــــٞ امل ــــهً   ــــ ٌَٓ مل ٘ ٗنــــٗا َ يــــو يــــا       ان ا عــــٝ :
هن ُٙـــا نهٙــــٔ ) ا٥َــــا  ــــو نًهــــٗا  ان ُ ٘ــــو ه كايــــٔا ث ــــااٖا  ــــا٩ ش  

 ٖانءٗا .

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا اجملاٖ ٜ ان انٙٝا ٖثٙٓا ٖ ٕٗ: انءاَٚ :

ــٝ     ا٩ٖى : ــٝ ان انٙ ــٝ  ا٫٘ ــمٕ ا٫٘ ــهٝ ْ ث إَِّٕ تَُّذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذإَ َٓذذ   

 ا ٖثٙٓا ي ا١و :ق2)...[أَٗصٍََ تََُِّْ َٖٓ  تُمٌَصَثجِ

                                                           

 .48عٗ ٜ انُ ا٠  ق1)
 .174عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
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٘ ٙــــ  ازبًــــو  ــــ  ا٫٘ــــ   نــــ ٍٖ  ٙــــاّ ه كــــاٍ اسبــــ٨ى    ا٩ٖر :
 ٖاسبشاٍ انٗا  ٜ ، ان ش)ّ ٖن ٍ ي  ا١ٓا.

 نـــــٜٗ هْـــــو انك ـــــا  نيٙـــــاّ ا شيـــــاا ، انك ـــــأ       انءاَٙـــــٝ :
ان ــــًاٖ٘ٝ ان ــــا  ٝ   حــــشٌ٘ اشبًــــش ٖ عــــض ا٩جتعًــــٝا ٖقٙــــو هّ        

 17-16ٓــــٗ  حيشيــــّٗ ازبــــشٛ يــــء٨ًا ٖنــــِ ان ــــٗ اٜ عــــ ش ي ــــعٙا٠ انٙ
٩ّ انـــش   انُـــا  ٘عاقـــأ ٖ  ـــٙ ٔ نهـــٞ  ـــو  اـــشا ٖ٘كءـــش ق هـــٞ          :

انــــــمِ٘ ٘  عــــــّٗ ٖ٘وٓــــــشّٖ هَ  ــــــٌٓ ، ازبُــــــاا ٖ ا٠       انــــــش
ٖا ــــــ  ، انٗعــــــ ا ) هــــــ  سبــــــٌ اشبُ ٘ــــــش ٖانــــــش ل ٖازبــــــشذا  

 . ٘ ُّٗ يعاا ٘ ٗى انش

ــٝ : ــهً  ٖا  انءانءـ ــٞ امل ـ ــا٠ نهـ ــٗا   انءُـ ــِ ا ـ ــٌ مل ٖنـ ــهًاا ٩َٓـ مل ـ
ــ ٖا  ــا  ــشٍ      ــان ٨ٖٜ ٖانعًــو ٖا ٙ ــو   ــو اعاْــ ٖا ان ُ ٘ ــو   ــاا ان ُ ٘ ٘(

ًو  ذذصوْ  خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس     ال يــِ انوعــاٍا ْٖــٗ يــِ يبــا ٘  قٗنــٔ اعــار       

 .ق1)[َُِ َّثضِ

ا ــًُع )٘ــٝ انيحــة انُٓــٚ نــِ هجتعًــٝ طببٗ ــٝا هيــا         انشا عــٝ :
ْــٗ هقــيح ٖه ءــش اــش ًا نهــٞ انيــ ّ يــِ ْــمٕ    )٘ــٝ ان ــٙاء ثــ  ربا نًــا 

ــا ًا اـــ  و    ــاا ٘عـــ  َـ ــاّ ا٫٘ـ ــٞ   ًـ ــٝا يذ هّ قـــيض  ـــ ى نهـ ا٩جتعًـ
 انيوّٗ.

 نـــٜٗ امل ـــهً  نه  ٙـــ     كـــاٍ )٘ـــٝ انيحـــة ٖه  ُـــا    اشباي ـــٝ :
انـــش ل ٖا شيـــااا ٩ّ ا٭ي ُـــامج نـــِ ه هـــٓا ي  يـــٝ  شميـــٝ نه ـــٗا       

  ك٨ٍ ال ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

ذََُذذذيَ خِذذذلََّٕ تَُِّذذذَْ َٗذذذصٍََّ تُمٌَصَذذذثجَ ا٫٘ـــٝ   ٗنـــٔ اعـــار  ـــهٝ ْـــمٕ  انءانـــة :

                                                           

 .110عٗ ٜ )ى نًشاّ  ق1)
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 ا ٖثٙٔ ي ا١و:ق1)...[خِثُمفَن 

ذبــشٌ٘ املٙ ـــٝ ٖانــ ٍ ٖسبـــٌ اشبُ ٘ــش ٖيـــا هْــو نيـــل ال  ـــٔ      ا٩ٖر :
يـــِ اسبـــ  انُـــااى يـــِ نُـــ  الا هٛ مـــأ ان  ٙـــ     كايـــٔ ٖاـــٗا ل   

 امل هً  هلما ان حشٌ٘ يٗاٗنًا ٖ كًًا.

 نــٜٗ امل ــهً  ن عاْــ  ذبــشٌ٘ يــا ٖ   ، )٘ــٝ انيحــة ن ٗنــٔ    :انءاَٙــٝ 
ــار  ــ  ال   ق2)[حَتَُِّذذذَْ  َؼ َِذذذَْ حَأَٗمذذذصوْ  الَ شَؼ ََِٔذذذإَ  اعـ ــِ نُـ ــشٌ٘ يـ ــو ان حـ ا ث ُ ٘ـ

  اسب  ٘ع  هَٔ عش يِ هعشا  اشبه .

ــٝ : ــٝ     انءانء ــٗا ، ا٩جتعًــٝ ا شي ــٞ امل ــهً  ٩َٓــٌ مل ا ه  ــا٠ نه انءُ
املهــو ان ــا  ٝ ، انك ــا ا ٖثٙــٔ َك ــٝ ْٖــٚ        ًــا ي  هــل  عــض هْــو   

ــو ال     ــ٨،ا ٖا  ـ ــٗيٝ ٖاشبـ ــو اشببـ ــا ميُـ ــش)ّ  ـ ــشٌ٘ ، ان ـ ــاّ ان حـ  ٙـ
ــاى اعــار     ــاّا ق ــا ٜ ٖانُ ب ــِ ان ٘ ــو ي إَِّٗذذث َٗف ذذَٖ َٗصَُّم َذذث تُذذرًِّمسَ   حب ــك ان ُ ٘

 .ق3)...[حَإَِّٗث ََُْ حلثكظإ

ــٝ : ــا٠ ل    انشا عـ ــٝ ه ـ ــة  ء٨ثـ ــٝ انيحـ ــع )٘ـ تَُِّذذذَْ ؿَلوذذذازح  إَِّٕه   ًـ

[ ٖثٙــٔ  نــٜٗ نهُــات نه بــ ٘   ان ُ ٘ــو ٖانعًــو    كايــٔ ٩َــٔ        زَـَذذ ْح

انوش٘ــ  انٗ ٙــ  نه ــٗا  بــا ٘  يــِ   ــٝ ال ، انــ َٙاا َٖٙــو املي ــشٜ   
 ٖانع ٗ ، ا٫ شٜ.

ــٝ : ــوشا      اشباي ـ ــشٖ ٜ ٖا٭اـ ــاى ان ـ ــٝ ،  ـ ــِ انش بـ ــا ٖ   يـ يـ
  خ ٙل ثٙٔ. اْ  نهٞ ا٭نجاا ، ه كاٍ ان ش)ّ ٖ ٙغ ان

                                                           

 . 176عٗ ٜ اني شٜ  ق1)
 .216عٗ ٜ اني شٜ  ق2)
 .9عٗ ٜ اسبجش ق3)
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 ػجبظ اٌَخإ
،  ٙــاّ ا شيــاا ٖنهــٞ عبــٗ ان عــ   انيٙــاَٚ ٖان  بــٙهٚ اهٓــش عــعٝ   

ــٌ    ٝ ال  ـــ ــ ٙعا   كـ ــًا اعـ ــا ا٘ ـ ــِ انجااْـ ــٙا٠ا ٖيـ ــٔ ن٪ ـ ٖا ا  ـ
 ان شٖ ٜ ن ُاٖى ا شياا يِ  ل ن ٗ ٝ.

ــٞ   ــا نه ــ ى ، ي ٓٗيٓ ــأ  ٖا ــا    انمي ٙ ــٔ ا٧ ي ــٗا ا ه ــا م ــاا ٖي انوٙي
٘ ـــٙ  ضبشيـــاا ا ـــشٟ ي ـــ  شهٜ يـــِ ان ـــُٝ ٖ    نٙـــو ااـــا،  ـــا ٌ 

ــٝ       ــش)ّ ٖ ٧ن ــاا ان  ــِ انج ــٝ ي ــ  ا٭ ا  ــ ءُا٠  ع ــشنٙٝا ٖا٭ع ــٝ انا ٖا٩ ن
 ـــ ء انشعـــانٝ ٖاّ امليـــاب ثٙـــٔ اي حـــاّا ٖثٙٓـــا اٗ ٙـــ  نهـــٞ ا ـــو        
ــع يــِ انوٙيــااا         ــاا اــا ٜ ٖنٙ  ــً   ــاّ ا شي ــاا ٖا يــا  ا انوٙي

 كشٌ٘.ٖا ى ا٫٘ٝ  ان ٧نٝ ا٭ن  ايٙٝ نهٞ اًاّ انشاء ان

ٖهلـــا  اٖيـــِ انجـــاا ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ آَـــا يـــِ )٘ـــاا ان حـــ ٛ امل ـــ ًش 
ي ـــ  يو ياـــشء ، ان ٧نـــٝ نهـــٞ  ـــ ء  اٖ٘ـــٝ ان ـــش)ّ  ـــا عـــ هٓشٕ 
ــٝ ثًٙــا َٓـــٞ ال نـــُٔ ،     ــٝ يــِ ا٧اــشا  اشب ٙ ــٝ ٖانعهًٙ ان  اعــاا انويٙ
ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ ٖهٖآَـــا مل حيـــِ  عـــ ا ٖنعهـــٔ ي عهـــ   ان  اعـــاا ان قٙ ـــٝ  

ــاثاا ان ــش)ّ     ٖا٧  ا ــا ان  ــو نهُٙ ــ ح ثٝا نٙو ــٝ امل  ــ ٜ ان  ُٙ ــٝ ٖا٧ ٓ ويٙ
 ٖاَ ٨   اى  كُٗا ٖهعشا    ٘ ٜ.ٖا بٙو ،  و اياّ 

ٖقــ  ذبــٗى  عــض ا٧عــيا  اٖ ذببــو املعٗقــاا ن ــ  ل  اــل ْــمٕ    
ــا        ــذ ان  ــٝ ٖان ــٝ ا شي ــض ا٧جتعً ــا ٘ٝ ،  ع ــاـ ا٧ق ب ــا١   املب اسب 

ــ      ٗ ا اٖ ٘ــ٦ثش عــهيًا ٖنكــِ    ــل امل ــهً  اُاٖهلــا  هحــٌ اشبُ ٘ــش ٖاشبً
 اٙا٠ اناًل ٧ ذبجئ انيٍٙٗ.

ي  ـــ ها ا٫٘ـــٝ  ـــ  اٜ اسببـــش)يناق ٭ثـــا ٜ يعُـــٞ ن ا١ـــ ٛ ٖ ـــشنٚ  
ْٖــٗ هّ  ــو ا٩جتعًــٝ  ــ٨ى نهــٞ امل ــهً  ي٧ هثــشا ًا يعــ ٖ ٜ ذ شآــا    

 ٖان عٙ  ٖثٙٔ ي شاٍ نهً هً  يِ ٖ ٕٗ:عٌ ا٫٘ٝ  ا٧



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

 ً  هيش  ٙ  ال ن  ٖ و.اسبهٙٝ ٖاسبشيٝ ، جتعاٍ امل ه ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــش    انءــ ــ   ٖذ ــ ــا َــ ــٝ ي٧ يــ ــٝ ا٩جتعًــ ــهً  حبهٙــ ــش٘ل امل ــ ااــ
  ا٭عٌ.

ــة : ــاٍ     انءانـ ــشنٚ نهوعـ ــٌ اناـ ــاا ير اسبكـ ــهً  نٮن  ـ ــٜٗ امل ـ  نـ
 قيو ه هٔ.

ــشا  يــم ٗ ٜ ، ا٫٘ــٝ انكشميــٝ        ــحٙح هّ اسبشيــٝ ا عهــ      عــٝ هث ثب
ــٝ ٖاسب   ــاَّٗ اسبهٙـ ــش قـ ــهٌ ٘  ح ـ ــو امل ـ ــا دبعـ ــاٍ  ي٧ هَٓـ ــٝ ، هٛ جتعـ شيـ

ُ٘ـــٗٛ ه هـــٔ نٙكـــّٗ ، ْـــمٕ انُٙـــٝ ا٩ ـــش ٖانءـــٗا  يـــو هّ ا٩ ـــو يـــِ 
 امليا اا.

ــ ا ي٧  عــ  ا٭جتــ٨ء     ــٝ انيحــة مل ا ٖيــِ ينجــاا َهــٌ ا٫٘ــاا هّ )٘
، ا٭ ا ـــــٝ ٖمل ٘ ٙـــــ  ي٧  بـــــٙيٝ انوٙيـــــاا ن حيـــــأ ث ـــــو ال ير  

 انُ ٗتا ٖاش ٙيٌٓ  ا٩ و.

عهًٙـــٝ انـــذ اـــي  ا٩اـــشا  ٖ٘ جـــ   ينجـــاا ا٫٘ـــٝ  ا٭  اـــاثاا ان
ــ٨ب      ــش)ّا ٖثــ ــا ان ــ ــذ  شيٓــ ــة انــ ــٝ ، ذاا اشبيا١ــ ــحٙٝ ٖاني٢ٙٙــ انبــ

 امل هً  ، ان  ٙ     كاٍ ا٫٘ٝ اعي ًا  انُص ٖيايانًا نه ُ ٘و.

ــا٠ ال    ــِ ه ـ ــا   يـ ــٝ  ـ ــع ا٫٘ـ ــٝ ؿَلوذذذازح زَـَذذذ ْح ٖه   ًـ [ ،  ٧نـ

ٖان ٗ ــٝ  نهــٞ انع ــٗ نًــِ ي اكــأ ا ــشٍ ٖا٭ثــٌ ٖزبــ  ير ا٭عــ ي ا        
ا ٖانمياٙــأ  ـــ   ق1) [حَظَذذثزِػَات إَُِذذذ  َٓـملَذذسَذ  َٓذذٖ  زَخ ٌوذذذْ  حَؼَ َّذذر     قــاى اعــار   

ا٩ثــــشا  ا٩  عــــٝ يــــِ ا شيــــاا نــــٔ  ٧٧ا ا عهــــ   ــــٗا   ا٭ ــــ ٠٨ 
 ٖيشااأ ان ش .
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حميٌذذذٖ شعذذذٔ ر َذذذره ت  ذذذر  خ  ذذذر  إملذذذث ـذذذسّ ػِذذذ ٌْ  ح   ذذذسم َذذذرت تُِلذذذ     

 .ق1)ملاضاعتُوسإ إال ٓسشن حخرتز ت

 اٌَخ ؼالح
ــ ّ         ــٗى  ـ ــٞ ان ـ ــاا نهـ ــش ا شيـ ــا  بـ ــ  ٜ يُٓـ ــٝ ي عـ ــاثو ا٫٘ـ يُـ

[ ا ٙــ  اسببــش ا٧ اّ اــ ٌ اٗعـــع ٓا  ــ نٙو ) ــشا ٖ٘ــ ى ، ي ٓـــٗئ    إََِّٗٔذذث

نهـــٞ يعشثــــٝ امليا ـــاا ٖيُٓــــا ان ـــشٖ ٜ ٖا كايٓــــاا ْٖـــٚ ا  ٘ــــأ     
ــٔ ار     ــ  ا٭َ ــاّ ٖ ا   ــ ٌْ  شا١ ـــه    ــٍٗ ٖ٘ ع ــو ٘  نهً ــهً  ٘ جــ    

 ا٩ و ٖاناش .

ــو     ــٔ )٘ــٝ ، انيٙــاّ ٖاهل ا٘ــٝ ٖيُ ي  بــع )٘ــٝ انيحــة  ا شيــااا ٖثٙ
ــل      ــ٨ٙ ا هــ ــحٝ  ــ ــٝ ٖااــ ــا  هٙــ ــا٠ا هثشا ْــ ــش ا ٖ ــ ــٝ ٖانيــ ازبٓانــ
ــ        ــشٌ٘ ي٧  ع ــ ا ان ح ــااا ٖمل ٘ ــٝ ا شي ــٗمج ٖياْٙ ــ   َٖ ــهًّٗ ، ن امل 
ــٝ       ــمٕ ا٫٘ ــ  ْ ــو   ــ  ازبً ــاا نٙ ٙ ــٝ نهوٙي ــٝ املوه  ــٚ  ا٭ ا  ان  ــو ا٭هل

ــل ال      ٖا٫ ــو ني ــا هْ ــش ٖي ــٌ اشبُ ٘ ــ ٍ ٖسب ــٝ ٖان ــٞ هّ املٙ  ــا  ٝ نه ــٝ ان  ٘
نٙ ـــع يـــِ انوٙيـــاا ٧ٖ يـــِ انـــشاء انكـــشٌ٘ ن كـــّٗ )٘ـــٝ انيحـــة يـــِ 
ــٔ     ــٔ ٖ)ن ــٔ ان ــ٨ٍ نهــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ يبــا ٘  ٖ ــل نٙ ــٞ نهٙ

ــٔا  ًــا ٖ   ، ان ُ ٘ــو   ــق2)[حَ َفَذذس َّ ػََِذذ  هِْ  تُمخَدَثبَذذطَ ٖعــهٌ ٖانياــا ٜ     ا ٖق

ــهٌ ان   ٙــــ    ٖقــــ ــٔ ٖ)نــــٔ ٖعــ   ٖ   نــــِ انــــُا ضبًــــ   ــــهٞ ال نهٙــ
ٖان اــ ٘  ، انُٓــٚ نــِ اشبًــش قــاى  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ي  ُيــٗا  

 اشبًش هّ اشبيا١ة ثًِ مل م ُيٓا ث   نبٞ ال)ٖنٔ نما  يٓ ق.

ٖ٘ـــ ى اسبـــ ٘ة نهـــٞ اعـــ   اشبيا١ـــة ٖهَٓـــا نهـــٞ يشااـــأ ٖاكـــّٗ  
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ــ     ٝ انيحــــة   ُ ٘ــــٔ امل ــــهً    اشبًــــش يــــ  ٨ً ٖي  يــــٝا ٖ ــــا٠ا )٘ــ
ــا  ٝ      ــٝ ان ـ ــٞ ا٫٘ـ ــا نهـ ــاظ نو ٓـ ــاّ  هحـ ــ ٝ ا٭ميـ ــاجتي ٌٓ  بـ  َثأَ ُّهَذذذث  خـ

 .ق1)[تَُّرَ َٖ آَ َات

ٖ ـــا٠ انك ـــا  ٖان ـــُٝ حبهٙـــٝ ه ـــو  ـــٙ  انيحـــشا ٖحيـــو يـــِ  ـــل  
 ام ٙٝ ان ًل ٖازبشا  ٖازبُ  ٖانبٙ .

ٖه ا ــع )٘ــٝ انيحــة ه ــو املٙ ــٝ نُــ  ان ــشٖ ٜ ٖ اــٙٝ املــٗا هٖ        
ملــش ا ثٙ  ــو املكهــل  ــا حي ــك ثٙــٔ  ٙااــٔ ٖي ــ ا  يــا ٘ ــٌٙ  ــهئ          ا

ــيو     ــشٖ ٜ نهاـ ــو ان ـ ــا ي٧ يـ ــيو يُٓـ ــعٚا ٧ٖ ٘اـ ــٚ ٖان ـ ــهحٔ  املاـ ٖ٘بـ
  ش حاّ ن ٍ ٖ ٗ  جتعاٍ ، ان ا ٍ يِ انٗقع هٖ انوش٘ .

 ِفهىَ اٌَخ
ــو     ــشنٙٝ ،  ـ ــٝ اناـ ــش انٗظٙ ـ ــ٦يِ ٘  ح ـ ــشٟ املـ ــاا اّ اـ ــِ ا٫٘ـ يـ

 كــاٍ ان كهٙ ٙــٝ اشبً ــٝ ي ــ ٗنيٝ نكــو  ثعــو ٘ ــٍٗ  ــٔ  بٗ ــًا ٖاّ ا٩ 
ــٔ       ــو نُ ــا حي ا ــٔ ٖميُ ــو ي ــٔ ىٙ ــي  ن ــ اٚ ان ــش)ّ نٙ ــما ٘ ــاٜ  ن ــٗا ٚ اسبٙ َ
ــو     ــرب ا٩ ـ ــاٍا ٖ٘ع ـ ــاي٨ا ٖا٩ كـ ــا اا ٖاملعـ ــ حل ، انعيـ ــمي   ٖانـ انـ
ٖاناـــش  يـــِ اْـــٌ ا٭ ـــ ٠٨اا انٙٗيٙـــٝ نٮَ ـــاّ اُـــا٧ًٖ ٖ ـــشا٠ ٖ ٙعـــًا 

ٖ كًـــًاا ٖ هًـــا  عـــو     ٖان  ااـــًا ٖ ـــٜٓٗ ٖ ا ـــٝ ٖ ش ـــًا ٖجتًعـــاً    
ا٭َ ــــاّ اناــــش٘عٝ ْــــٚ ان ٙبــــو ٖاملــــ٨م ،  ــــا  ا٩ ــــو ٖاناــــش  
ٖان جــا اا اا ا   بــلٜ ٖاَعــ ٍ عــهواّ اناــٓٗاا نُــ ٕ ٖمل ٘يهــأ       

 نهٞ اٖقاأ انش ّٗ ار ا ش، ان َٙا.

ــاظ        ــ٨ٍ  هح ــ  ، ا٭ع ــٝ انٗع ــاا َهش٘ ــِ نًٗي ــ ٠ ي ــٝ   ــمٕ ا٫٘ ْٖ
ــش  ا    ــا او ــٗٛ ثآَ ــٚ ٖاملعُ ــا انُ   ــِ    ا ثلْ ــشا، ي ــِ ا٭ع ــو ي ــل ٖ ُ نا
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ــِ     ــاب يـ ــ ءُٙاا امليـ ــِ ي ـ ــا  نـ ــٝ  ا٭ يـ ــٚ   ـ ــٙواّ ْٖـ ــٝ اناـ ٖعٗعـ
 انوٙياا ٖنًٗياا ا٭ذّ ، ا٫٘ٝ ان ا  ٝ.

ــِ     ــ ٖ  يـ ــٌ ان٨ضبـ ــِ اسبكـ ــ  يـ ــا و انٙـ ــ   ا ـ ــشا   عـ ــشٖج اثـ اّ  ـ
ا ــُا، انــ ا  ث ــو اهلــٚ نهــٞ املــ٦يُ  ٖ ــا  نٮ ــ ٠٨ عــٓو ا٭  ٙــاا  

ــٝ اثــــشا ٕ ٖٖاــــٗب يعاملــــٔ      بٗ ــــًا ٖاّ ان  اعــــاا اسب ٘ءــــٝ   ن هــ
عــاًْع ، اعــ ياَٝ ايــشٕ ٖاَكاــا، ا٩اــشا  ان ا  ــٝ ، اُــاٖى ْــمٕ       
ــِ     ــٌ نًـ ــٌ ٖا٭ثـ ــع ان هـ ــٝ  ثعـ ــٝ انكشميـ ــاّ ا٫٘ـ ــما ثـ ــو ْـ ــاا ٖيـ ا شيـ
ااـــوش اٖ ا ـــشٕ ن٪ ـــو يُٓـــا نيٙـــاّ عـــعٝ ث ـــهٔ ٖا  ـــأَ اعـــار نهـــٞ 

َِذذذ  ٌوْ  كَذذذح حََٓذذذث ؼَؼَذذذََ ػَاملـــ٦يُ  ٖنه خ ٙـــل َٖ ـــٚ اسبـــشجا قـــاى اعـــار 

 .ق1) [تُد  ِٖ َٖٓ  ـَسَغد

ــٔا       ــاا ٖان ٗا  ــٗامج انُياا ــِ اَ ــا ي ــاا  هْٗ ــشا  ا شي ــك ، اث  ٨ٖ٘
ــشٍ ا هــٔ ٖاهــل )٘ــٝ           ــٔ ٖا٩ ــجا  يــا ْــٗ ضب ــٙل يــِ انءًــا  ٖان ٗا  ثه
ــٔ      ــٌ حيــشٍ نهٙ ــا ثه ــ  يُٓ ــٝ اهٓــش  ــأ ا٩   نٮَ ــاّ ث ــ   ه انجاا٘

ــرب     ــش ٌ ٖان ــهٝ ان ــٜٗ نب ــٝ  ن ــمٕ ا٫٘ ــ٠ٚا ْٖ ــا   ــل   يُٓ ــ ِ٘ ٖنو  انٗان
 انٗان ِ٘ نهٞ ٖن ًْا.

 اٌَخ ٌطف
ــا١حٌٓ ٖ٘  ش ــّٗ        ــاّ نهــٞ ذ  ــم شّٖ ه ــا٠ ا٩ٖث ــاّ املاــش ّٗ ٘  
 ٓـــا ن٪ ـــُاٍ ان ـــٞا ثجـــا٠ ا٭عـــ٨ٍ نٙـــ  و ان اـــش٘و َـــٗا ٚ اسبٙـــاٜ  
 هـــٓا ٖ٘كـــّٗ ذ ـــش ال نهـــٞ انم ٙحـــٝ  ش ـــًا نهـــٞ اناـــشم ٖان ـــ٨نٝا  

     ٝ اعـٌ  ذبـشٌ٘ يـا ذ ـش نهٙـٔ  ـل       ٖ ا ًا نهٓ ا٘ـٝ ٖانش ـا  نـما ا ـًُع ا٫٘ـ
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ــٔ   ــم ش نهٙـ ــٌ الا ٖمل ٘ـ ــل    اعـ ــٞ انهوـ ــ كيا ًاا ٖ٘ جهـ ــا ًا ٖاعـ ال نُـ
 ا٭هلٚ ، ا٫٘ٝ   يٗ :

 ذ ش ا شياا نهٞ عبٗ ان عٙ . ا٩ٖى :

قهــــٝ ي ــــ ٠٨ امل ــــهٌ ٖ ا  ــــٔ ن٪ ــــو ممــــا ذ شاــــٔ ا٫٘ــــٝ   انءــــاَٚ :
    ٌ ــش٘ ــشاء انكـــ ــِ انـــ ــاا يـــ ــٔ  انوٙيـــ ــٌ ال نهٙـــ ــ  هَعـــ ــٝ ث ـــ ا انكشميـــ

ــشٌ٘     ــشاء انكـــ ــاا ٩ّٖ انـــ ــِ انوٙيـــ ــٙل يـــ ــء٨ً نـــ ــ ٍ يـــ ــٝ ٖانـــ ٖاملٙ ـــ
ــو     ــٔا ٖ، ان ُ ٘ـــ ــأ يُـــ ــهٌ قش٘ـــ ــ ٴٕ ال نهً ـــ ــمٛ هنـــ إَِّٕ تَُِّذذذذذَْ انـــ

 .ق1)[ََاَ تُسَّشَّتمو ذوح تُموواَّذَ تُمَٔصَنَ

ــاا     انءانــة : ــٙح انوٙي ــٝ انــذ اي ــٝ ن٬٘ ــٝ  ا شيــاا ْــمٕ ي ع ي صبــ٣ )٘
ــِ ث ـــو ال   ــٞ يـ ــ  ٧ٖ حيبـ ــا ٧٘عـ ــاا  ممـ ــا  ٖان  انـ ــاٍ ٖانءًـ ، ا٩َعـ

 ٖ لْا.

ــو : ــ ٕ    انشا ـ ــا ، ان ُـ ــشٌ٘  ًـ ــما ان حـ ــعا١ش ال ، ْـ ــٌٙ  ـ ي ا ٜ اعهـ
ــم ش       ــا مل ٘ ــو ي ــِ ه  ــهً  ن ــِ امل  ــاٍ ي ــٌ انع ــاّ   اع ــٔ  ٙ ــٔا ٖثٙ ال نهٙ

ــٗ يــِ          ــا ْٖ ــ  ذحبٓ ــاٍ نُ ــش ال نهــٞ ا٩َع ــٗنٙٝ ذ  ــ   ٗا ــات ٘ عه نهُ
ــ٨ى   ــِ ا٭ْ ــشا  ي ــًا ٖاّ امل ــكش ل  بٗ  ــٗا   انا ــو انب ــٝ  ث ، انم ٙح

  ان  ًٙٝ.

يعــ ءُا٠ يــٗا   ا٭اــوشا  ٖان ــشٖ ٜ يــِ ه كــاٍ ذبــشٌ٘     اشبــايل :
ــٞ       ــوا هٖ  عُ ــشاا ، ا٩  ــٚ هٛ ا٭ث ــ ٍ انيي ــ ٍٖ ن ــو ن ــاا ي ــٝ ٖعبْٗ املٙ 

 انييٚ نهٞ اياٍ امل هً  هٖ انعٗ ٜ ، املعبٙٝ.

                                                           

 .58عٗ ٜ انما ٘اا  ق1)
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ــار       ــاى اع ــاٍ ق ــِ ا٩َع ــا ي ــٝ  لْ ــٞ ي ا  ــو نه ــاا  نٙ ــش ا شي ٖ ب
ــٝ  ،  ــو ازباْهٙــ ا يذ ق1)[حَـَسََّٓذذذذات َٓذذذذث زَشَهَهَذذذذْ  تَُِّذذذذَْ تكمصَذذذذسَتقً ػََِذذذذ  تَُِّذذذذَْ    ذٍ هْــ

ــٗا ــاق5)ا ٖٖ ــٙهٝق4)ا ٖعــا١يٝق3)ا حبــلٜق2) عه ــٔ  ق6)ا ٖ ايٙ ا ممــا ٧ ه ــو ن
 ، اناش٘عٝ.

 إفبضبد اٌَخ
ــاٜ انــ َٙا  ا  يي حــاّ ٖي ــ ٠٨ا ٖنــٙل يــِ  بــش    ن ــ   عــو ال اسبٙ

ــ    َٙاا ٖنكـــِ انش حـــاّ ثٙـــٔ نهـــُعٌ امل ٗانٙـــٝ     ملٗاـــٗمج ا٭ي حـــاّ ، انـ
ــااى ان  ــٟٗ          ــِ يُ ــ  ي ــش  انعي ــا   ــا ٘  ــيو انش  ــٝ ٖع ــيا  اهل ا٘ ٖهع
ــٝ         ــمٕ ا٫٘ ــا٠ا ْ ــ٨نٝا ثج ــِ ان  ــ ٕ ن ــلا ٖ٘يع ــاا انُ  ــهحٔ مل اي ٖ٘ب
ــا هّ انــُ ل اعاثٓــا ٖا ُــ ٕ نــِ         ــش ٖا ٙٙــ  ا شيــااا ٖا٩ ــو ثٙٓ حبب

 ه هٓا  انماا ٖ املٙو ٩ و انوٙياا.

                                                           

 .140عٗ ٜ ا٩َعاٍ  ق1)
 .103اَهش عٗ ٜ املا١ ٜ  ق2)
ٔ انش ـاى ٖانُ ـا٠ا   انيحلٜ: ْٚ املٗنٗ  اشبايل نهُاقٝا ثاذا  اّ ذ شًا عبشٖٕ ث  هـ  ق3)

ٖاّ  اّ اَءٞ )حبشٖاق هٛ   ٗا اذَٓا ٖ اّ سبًٓا ٖنيُٓا  شايًا نهٞ انُ ا٠ا ثـاذا  
 .يااع  هع نهُ ا٠

 .ان ا١يٝ : انيعل انمٛ ُ٘م  ثٙميم ٘شنٞ ٧ٖ ٘ش ئ ه   ق4)
انٗ ٙهٝ : ْٖٚ انااٜ انذ اه  عيعٝ ه وِا ثاذا  اّ ان ا و ذحبـٕٗ ثا هـٔ انش ـاى     ق5)

قانٗا ٖ هع ه اْا  ٖاَءٖٞاّ  اَع اَءٞ اش ع ، انيٌُا ٖاّ  اّ ذ شًا  ٖانُ ا٠ا
 .ثهٌ ام ح ٖ اّ سبًٓا  شايًا نهٞ انُ ا٠ ٖ ما نيُٓا

اسباٍ: ْٖٗ ان حو يِ ا٩ و يذا   أ ٖن  ٖن ٕ ٖقٙو يذا اَ يف يِ  هئ ناشٜ ه وِ قانٗا  ق6)
 .ممِ ظٓشٕ ث٨ ٘ش أ ٧ٖ ميُو يِ  ٪ ٧ٖ يا٠
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 عـــٗى ال  ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ عـــ٢و رب نـــِ ه ـــٚ عـــعٙ  ٖ، اشبـــ
ــهٌ  ــٔ ٧ٖ    ٖعـ ــيحٗا  ـ ــاى اع بـ ــع قـ ــًِ ٖان ٘ـ ــو ، ان ـ ــ  ٜ ا ـ ــِ ان ـ نـ

 .ق1)ا  هٕٗ

ــٝ ه ــشٟ ا بــٙوا نــِ   ــِ ٖ،  ٖا٘ ــٗى  ا  ــٝ هّ  ع ــات نــِ يًَٙٗ ني
عـــ٢و نـــِ ان ـــ  ٜ  ـــٗا ، ان ـــًِ ا ال  ــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ  

 ٗهلــا ٖ هــٕٗ ا ٖيّ  ــاّ ذا١يــا ثــ٨   ث ــاى : يّ  ــاّ  ايــ ا ث ن ْٗــا ٖيــا 
 .ق2)ا ش ٕٗ

ــٚ      ــِ انُٓـــ ــٙ ِ يـــ ــ   امل ـــ ــ ٘ء  ٩ّ ان ـــ ــ  اسبـــ ــا    ـــ ٧ٖ اعـــ
نـــــِ ا٭قـــــميا  يُـــــٔ ْـــــٗ املُـــــو يـــــِ ا٩ ـــــو ٖنـــــٙل ا٭عـــــ عًاى  

 اشبا  ٚ.

ــا ٌٓ       ــٔ ي  ُ ــا٭ شاٍ ٖيُ ــ    ــ٦يُ  ان ًٙٙ ــو نهً ــ  ٖ  ــ  ه ا  ال ن ن 
ــاا    ــا٠  انوٙي ــوا ٖا٭    ــ  ٖ  ــٝ ل ن ــة جتان ــِ    اشبيا١ ــمٴ ي ــا ن ــُعٌ   ٖان 

ــشا ٖ،      ــرب هٖ انيحـ ــٙ  انـ ــٍٗ هٖ  ـ ــٗ  هٖ انهحـ ــِ اسبيـ ــٗا٠ يـ ــاٍ عـ انوعـ
ــار   ــاى اعـ ــاٍ قـ ٗوع ذذذوَ ٌوْ  ََّٓٔذذذث كَذذذح خَوواَٗذذذَْ َٓذذذٖ  خَذذذ  ِٖ كَذذذس ض  حَمَّد َُدَ ًذذذث     ا٩َعـ

 .ق3)[خَثَُظًث ظَثبَـ ث َُِشَّثزِخِنَ

ــٔ ،       ــ ٍ  عه ــ٦يِا ٖن ــِ امل ــٔ ن ــ ا ٖ ثع ــأ ال نهعي ــٝ   ــي  ا٫٘  ٖا
ــ ٖى       ــٗ اا ير هّ ا ــٔ ا ه ــاب ن ــشٖ ٜ اي ــو ان  ــ ا ثً ــٗمج ٖظً ــشج ٖ   
ــع هٖ     ــٙٝ  اَـ ــٝ  خبـ ــٗمج ٖاجملانـ ــيح ازبـ ــ ثو  ـ ــوشا  ٖ٘ـ ــيا  ا٭اـ هعـ
ــاى      ــًا ،   ــات ىٙع ــهً  ٖانُ ــو امل  ــ  ٖ  ــٝ ال ن ــٞ    ــٝ ن  يا َٗنٙ

 ا٭  ٙا  ٖا٭اوشا .
                                                           

 .9/254نكربٟ ان ُِ ا ق1)
 .6/293 حٙح ا ِ  ياّ  ق2)
 .66عٗ ٜ انُحو  ق3)
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 اٌصٍخ ثني أوي وآذط اٌَخ
ــ  اٜ اسببــش)يناق ٩ّ ا٩    ــ ها ا٫٘ــٝ   ــاا ٖثٙــٔ    ي   ــش ٘ عهــ   ا شي ي

ــاا       ــٝ    ا١ٓ ــٝ ٖ ُٙ ــٝ ٖيعُٙ ــا قهٙه ــهً    َٓ ــٗت امل  ــكُٙٝ ، َ  ــة نه   ع
ــ ٕ      ــاا ، ان ُ ــانل نٮ  ٙ ــاا املخ ــهً  ير ا٭  ٙ ــض امل  ــمْأ  ع ــ٨ ٘ ث

 نِ ييا اٜ مل ام ش ، ا شياا.

ــار     ــٔ اعـــ ــا  ٝ   ٗنـــ ــٝ ان ـــ ــع ا٫٘ـــ ــا ه   ًـــ إِٕ  ًو  ذذذذذصوْ  إِ َّذذذذذثهَ  ٖملـــ

ــٙيٝ املــــي   ق1)[شَؼ دَذذذذدَحَٕ ــٝ  ــــم ش ان حــــشٌ٘  بــ ا ي  ــــ ها ْــــمٕ ا٫٘ــ

ــٍٗا   ــهً      إََِّٗٔذذث ـَذذسََّّ نهًعه ــٞ امل  ــشٍ نه ــمٛ   ــٗ ان ــٔ ْ [ هٛ هّ ال َ  
ــًاا ٩ّٖ      ــح نيــل ال  يٙ ــش ٖيــا ذ  ــ ٍ ٖسبــٌ اسبُ ٘ ــٝ ٖان اشبيا١ــة يــِ املٙ 
ــا اآٌ       ــهً  ٖني ــٝ نهً  ــاٜ انٙٗيٙ ــٗنٙٝ ، اسبٙ ــا يٗا ــٝ هل ــٝ ٖاسبشي اسبهٙ

ٌ ثــاّ ال نــ  ٖ ــو ه ــرب ، ْــمٕ ا٫٘ــٝ   َــٔ ْــٗ انــمٛ حيــشٍ  ٖيعــاي٨آ
ــٗى     ــي  نهًجٓـ ــٙيٝ املـ ــٝ  بـ ــ ا ا٫٘ـ ــٗب اشبيا١ـــة ٖمل اـ ــٌٙٓ َـ إََِّٗٔذذذث نهـ

 [.ـَسََّّ

ٖقـــ  ه ـــربا ا٫٘ـــٝ ان ـــا  ٝ نـــِ ا  ـــو ال نـــ  ٖ ـــو  ـــشاء         
امل ـــهً  انوٙيـــاا ٖا٢ٙٓ ٓـــا هلـــٌ ثـــٌ هيـــشٌْ  ـــ ّ ٘ـــ  هٗا يُٓـــا ٖاـــ  ش 

ــمٕ ا٫٘ــ  ــشٌ٘ ، ْ ــا      ان ح ــٚ ٘ء ــا  ٝ   ــٝ ان  ــا ٜ ، ا٫٘ ــش  انعي ــِ ا٩ي ٝ ن
ٖ٘ــ٦ ش امل ــهٌ نُــ  ا٭ي ُــامج نــِ ا شيــاا ٩ّ ْــما ا٭ي ُــامج يــِ نيــا ٜ  

ــيحأَ   ــاى عـ ــ يع ق2)[حَأَ َ ؼَذذذات تَُِّذذذَْ حَتُسَّظَذذذاٍَ َُؼٌََِّوذذذْ  شوس ـََٔذذذإَ   الا قـ ا ٖقـ

 ا٫٘ٝ ، اسبشيٝ املٙ ٝ ٩يٗ :

                                                           

 .114عٗ ٜ انُحو  ق1)
 .132عٗ ٜ )ى نًشاّ  ق2)
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 قيح ه و املٙ ٝ  انماا. ا٩ٖى :

ــاَٚ :ا ــٝ      نءـ ــشٌ٘ انء٨ثـ ــشا  ان حـ ــِ هثـ ــ ٠٨ٲ يـ ــش ي ـ ــٝ ا٩ ءـ ــٗ  املٙ ـ ٖ ـ
 ا٩ شٟ  ا ٝ نُ  ان ح  ٖي ا امج ا٩ععا .

 اعش  املٙ ٝ نٮَ اّ ،  و اياّ ٖيكاّ. انءانة :

ــو : ــاٍا       انشا  ــٝ انوع ــٞ َكٓ ــا نه ــٝ ٖهثشْ ــاٜ  ، ان م ٙ ــٗنٙٝ اسبٙ يٗا
ــخٴ     ــ  ع ــاا ٖق ــ  هٗا انوٙي ــهً  هّ ٘ ــأ نهً  ــو حي ــ  ٖ  ــٌ ٖال ن شْا هل

  ًا ا ى نهٙٔ ا٫٘ٝ ان ا  ٝ.

ٖ عـــ  ان حـــشٌ٘  ـــا٠ ا٭عـــ ءُا٠ اشبـــال  ـــا٩ثشا  ٖاناـــايو زبًٙـــو 
ا شيــاا  هحــاظ  ــاى امل ــهٌ يــِ ان ــشٖ ٜ ٖا٭اــوشا  يذ ه ــاب ال        
ــٔ  ثــو ازبــٗمج اناــ ٘  نــِ َ  ــٔا ٖه ــو ا شيــاا نهُجــاٜ يــِ اهلهكــٝ      ن

 يو ا  ٙ  ا٫٘ٝ نهٞ يَ  ا٠ ا٭ثٌ نُٔ.

ــٔ اعــار  ٖه   ًــ ــٝ   ٗن ــٔ  اــا ٜ ق1)[إَِّٕ تَُِّذذَْ ؿَلوذذازح زَـَذذ ْح ع ا٫٘ ا ٖثٙ

 اــــا ٜ اٖاى  ــــاى ا٭اــــوشا  ٖاسبا ــــٝ  ير ه ــــو ي ــــ ٟ اشبيا١ــــة 
 املم ٗ ٜ ، ا٫٘ٝ هٖ  لْا ثان شٖ ٜ ايٙح ا هٗ اا.

ــايو      ــٔ  ــ ــايُٙٓا هٍ هَــ ــٝ   ــ ــٝ ا٫٘ــ ــٗمج  ا ــ ــ ص يٗاــ ــو اــ ْٖــ
ْـــــٗ ا٩ٖىا  مل ـــــاي  ا٫٘ـــــٝ ان ـــــا  ٝ ٖه ـــــو انوٙيـــــاا ازبـــــٗا      

ــامج      ــهً ا ٖا٭َ وـــ ــٗت امل ـــ ــو ، َ ـــ ــا٠ ٖا٩يـــ ــ  نهش ـــ ــٔ دب ٘ـــ ٖثٙـــ
ير انعيـــــا ٜ ٖا٭َاـــــياى  انـــــم ش  عـــــ  ي يـــــا  ْـــــمٕ ا٫٘ـــــٝ ٖا٫٘ـــــٝ  
ان ـــــــا  ٝ صب ًعـــــــ   ٖي  ـــــــشق   نـــــــِ  ـــــــأ ال نـــــــ  ٖ ـــــــو  
ــٔ املوهـــــــ  نـــــــ٪      ــٌٙٓ يـــــــِ يهكـــــ نهً ـــــــهً  ٖان ـــــــٙض نهـــــ

 ٖان ًا٠.
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 ِٓ غبٌبد اٌَخ
 ، ا٫٘ٝ ي ا١و:

ــمٕ       ا٩ٖر : ــاي  ْ ــّٗ ي  ــا  ٝ ن ك ــٝ ان  ــاا ، ا٫٘ ــش انوٙي ــ  ذ   ع
ا٫٘ـــٝ  نـــٜٗ نهاـــكش ل نهـــٞ َعًـــٝ انوٙيـــاا ، ا٫٘ـــٝ ان ـــا  ٝ ٖ  ا٘ـــٝ  

 ٖ ُٞ امل هً   ٓا.

ــٝ : ــٝ    انءاَٙــ ــشا ا٫٘ــ ــ  هّ ذ ــ ــو ي٧  عــ ــشٌ٘ ، ا٩ ــ ــ ا ان حــ مل ٘ــ
ــان يٗى       ــاا   ــهً  نهًحشي ــٚ امل  ــّٗ اه  ــشاء نٙك ــٝ ، ان ــا  ٝ ا٭ ا  ان 

ــش      ٖانشاــا ــ ٍ ا٩ي ــ ٕ نــِ قبــ ْاا ْٖــو ٘ه ــٓاا ٖان ُ ــامج نــِ ه ه ٖا٭ي ُ
  ثو هعيا  اجملانٝ ٖان شٖ ٜ.

ازبـــــٗا  َعــــــٌ ٖنكُــــــٔ نــــــٙل يـــــِ  ٓــــــٝ ا٭اــــــوشا  نكــــــو   
ــش ٌٙا      ــٗ  انــ ــٗ اني ــ ــشٖ ٜ ْٖــ ــ  ان ــ ــا نُــ ــاا ٩ّ ال ه ا ٓــ ا شيــ
ــااا      ــُعٌ  انوٙيـــ ــُ ل ٖان ـــ ــِ انـــ ــل نـــ ــٝ ان خ ٙـــ ــِ  ٓـــ ــِ يـــ ٖنكـــ

ياا قانـــــ ٜ ٧اـــــش  ٧ٖ ٖ هـــــأ املبـــــهحٝ ٖ ثـــــو امل  ـــــ ٜ ٖي ـــــ 
 اشا  ، ا٭ع٨ٍ.

ــٝ : ا  ـــٔ امل ـــهً  ، انـــ ِ٘ا ٖيعـــشث ٌٓ ٩ كـــاٍ اناـــش٘عٝ      انءانءـ
 ٖهثشا  ا شياا   ٨ٖٜ )٘ٝ انيحة ٖا٭ع ًامج هلا.

ــٝ : ــار   انشا عـــ ــٔ اعـــ ــا ٘  قٗنـــ ــِ يبـــ ًو  ذذذذذصوْ  خَ  ذذذذذسَ أوَّٓذذذذذر  أوخ سِؼَذذذذذس   يـــ

 ًا ٘عشثـــــــّٗ هّ امل ـــــــهً  ٖامل ـــــــهًاا  يـــــــا ًا ٖ ـــــــيا  ق1)[َُِ َّذذذذذذذثضِ

ــش     ــا ٖاُ ـــ ــّٗ ه ا٠ْـــ ــة ٖحي هـــ ــٝ انيحـــ ــم ٗ ٜ ، )٘ـــ ــاا املـــ ا شيـــ
ــٞ ،        ــٓا   ــ ــِ ه هــ ــو نــ ــمي   ٖمي ُــ ــِ ٘ــ ــٌُٓ يــ ــاا ٖيــ ــٌٓ يُٓــ َ ٗعــ
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 ــــاى ان ــــشٖ ٜ ٖنكــــِ )٘ــــٝ انيحــــة  ا ًــــٝ ٖ جــــٝ نهٙــــٔ نــــما        
 ه   ًع  ا٭ يا  نِ يي شٜ ٖ  ٝ ال ن  ٖ و.

ــٝ : ــ    اشباي ـ ــاملعشٖ، ٖانُٓـ ــش  ـ ــيو ا٩يـ ــهً  ن ـ ــٝ امل ـ ــِ ْ ا٘ـ ٚ نـ
 املُكش ٖاعٙ  يٗاٗناا  و يُٓا.

 ٙـــاّ ث ـــو ال ، يَ  ـــا٠ ا٭ثـــٌ ٖانع ـــا  نًـــِ ٘  ـــو   ان ا عـــٝ :
ا شيــــاا نُــــ  ان ــــشٖ ٜ انــــذ ٘بــــ ء نهٙٓــــا ه َــــٞ هثشا ْــــا  ّٖ  

 ا٭َ ها  ير ا٭ شا، نهٞ اهلهكٝ.

اش ٙـــأ انُـــات  انبـــ ٖ  نـــِ ان ُ ٘ـــو ،  ـــا  ا٩ ـــو   ان ـــا عٝ :
 ٖاناش .

ــٝ : ــٜٗ انءايُــ ــٝ      نــ ــٞ ي ا ــ ــو نهــ ــ  ٖ ــ ــكش ل نــ ــهً  نهاــ امل ــ
 انوٙيااا ٖ بش ٖاعٙ  ا شياا.

ــا     ان اعــعٝ : ــش ٖي ــ ٍ ٖسبــٌ اشبُ ٘ ــٝ ٖان  ًُٙــا ا  ــو ال ٖ ــشٍ املٙ 
ال نهٙــٔ نــِ نًــ  ٖ حــٗ  ثاَــٔ اعــار اــًِ  اعــٌ ذ ــح يــِ  ــل ذ ــش 

 نهً هً  اسببٗى نهٞ انوٙياا.

 هيــٝ نيهــٗ  انوٙيــاا   يربــاذ امل ــهً  ي  ُــا  ا شيــاا     انعا ــشٜ :
 ٖاسببٗى نهٙٓا ٖه هٓا يِ  ل نُا٠ ٖ  ٜ.

ــٝ ناــشٜ : ــاا    اسبا ٘ ــ نا٠ ٖعــ٦اى انوٙي ــأ امل ــهً    ــ٨ب ان اش ٙ
ــاى        ــِ  ـ ــال يـ ــ جا ٜ  ـ ــااا ٖا٭عـ ــو ا شيـ ــ ٍ ه ـ ــٞ نـ ــٝ نهـ ٖا٭ناَـ
ــاى     ــاا قـــ ــ ٍ ٖعبْٗـــ ــٝ ٖانـــ ــو املٙ ـــ ــوشٌْ ٩ ـــ ــذ ا ـــ ــشٖ ٜ انـــ ان ـــ

 .ق1)[...تم ػَاَٗح أَظ صَؽِح  ٌَُوْ اعار 
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 اٌزفؽري
 [إََِّٗٔث ـَسََّّ ػََِ  ٌوْ  تُمَٔ  صَرَ حَتُدََّّ حََُف َْ تُمخَ صِ سِ  لىٌع رؼبى

ن ـــ   عـــو ال نـــ  ٖ ـــو اسبٙـــاٜ انـــ َٙا  ا  ا ـــ ٠٨ ٖا  يـــا  ٖ ـــٙٴِ 
نهُـــات ا كـــاٍ اسبـــ٨ى ٖاسبـــشاٍا ثكًـــا ا  ـــو ٖا ـــاب انوٙيـــاا ٖايـــش 

 .ٌ  عض ا٩ ٙا٠ ا٩ و يُٓا ثأَ اعار ا  ربَا   حش٘

ــ  اّ  ــٝ  هثيعـــ ــٝ ا٭ن  ايٙـــ ــا  ٝ  ان ٧نـــ ــٝ ان ـــ ـــاّ ي ـــــ ا ا٫٘ـــ يكـــ
ا٭عـــميااء يـــِ اسبـــ٨ىا  ـــا٠ا ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ ن خـــرب  ـــماا ان ٧نـــٝ اّ  
ــٔ ا٭ ــــ ٠٨    ــٔ ا٭َ ــــاّ ٖنكُــ ــ يِ نُــــٔ ٧ حي ــــاج انٙــ اسبــــشاٍ هيــــش ي ــ

 ٖا٭  يا  ٖجتش٘  انءٗا  اٖ انع ا .

ــٝ انــ ٍ امل   ــٔ ٖانــ ٍ يعــشٖ، ٖيــا ٖ   يــِ  هٙ خهــل ، انم ٙحــٝ ث٪َ
ــشج        ــامج ثخ ــُص ٖا٭ى ــشج ٖان ــٚ اسب ــ ٜ َ  ــٌا ٖن ان ــو انهح ــ ا و ي ي 
يـــِ يٗاـــٗمج اسبشيـــٝ  ان خبـــصا ٖسبـــٌ اشبُ ٘ـــش ذ ـــش نهـــٞ عبـــٗ         
ــٌ       ــ٠ٚ ٩ّ انهح ــٔ   ــو يُ ــ٨ حي ــ  ث ــل انع ــش ظب ــو اّ اشبُ ٘ اشببــٗل ي

 ْٗ ان ش  ا٩ٌْ ثٙٔ ٖانمٛ ٘وهئ ا٭َ اّ ن٪ و.

 انوعٗياا ْٚ: ا٫٘ٝ  شحيٝ   حشٌ٘ ه  عٝ يِ

 املٙ ٝ. ا٩ٖى :

 ان ٍ. انءاَٚ :

 سبٌ اشبُ ٘ش.انءانة :

 يا ه و نيل ال. انشا و :

ــشٟ       ــاا ه  ــشٌ٘ ، )٘ ــٗ  ذب ــا نٗ  ــاا  ٓ ــش ا شي ــما  ب ــ  ْ ٧ٖ ٘ع
َّ        ًــا ، قٗنــٔ اعــار      َٔ  َعذذَس َحتَ َٗظذذثَج َحتَ شماَل ُم ٔ ذذَس َحت ُمَخ َٔذذث ت َّٗ ََٓ ذذات ِإ َٖ ا َُّذذَر   َ ثَأ َُّهذذث ت
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 .ق1)[زِؼ طح َٖٓ  ػَََِٔ تُشَّ  وَثِٕ كَثؼ صَ َدَاهَ َُؼٌََِّوْ  شولمَِفَإَ

ــاِ٘ املٗاـــٗنٚ ٖاسبا ـــٝ ،   ــاا ، ان  ش٘ـــ   ًُٙٓـــا ان يـ ٖيـــِ ا٭نجـ
يــــٗا   املــــ  ٧ٗا ، )٘ـــــٝ انيحــــةا ٖا  هـــــل ، ان ــــيامج ٖاسبًـــــش     
ــا  ) ــا  ا عــا   يــو انــ نٙو ان وعــٚ     ٖانييــاىا ٖقٙــو ا نــٝ ذبش٘ٓــا ه ي

ــش ــع      هٛ  ب ــا   يذا ثي ــِ اع ــٙل ي ــِ ن ــ٨ٕ ٖنك ــٝ هن ــاا  ا٩  ع ا شي
ــ       ــ  يعُــٞ ان   ٙ ــٝ )هنــاق ٘ ٙ ــٝا نــِ اسببــش ، ا٫٘ ان حــشٌ٘  ان ــُٝ انُيٗ٘
ــِ      ــ نٙو قوعــٚ ي ــٝ اشبًــش   ــ نٙو  شي ٖان حــشٌ٘ خببــٗل يٗاــٗنٔا  
ان ــش)ّ ٖنكــِ يٗاــٗنٔ طب هــل ثٓــٗ نــٙل يــِ انهحــٌ ٖانوعــاٍ ثهــما         

ــٗمج ين   ــٗ َـ ــش ْٖـ ــًهٔ ه اٜ اسببـ ــ  ،   ٧ااـ ــا  نه ح ٙـ ــٚا ٖ ـ ــاا قش)َـ جـ
انُبـــٗل انـــٗا  ٜ ، ذبـــشٌ٘  ـــل ا٩  عـــٝ هنـــ٨ٕا ثان ٗعـــعٝ ، امل ـــاٍ 
نــٙل َ ـــخًا نه ــش)ّ  ا يـــا  ) ـــا  ينــا ْـــٗ ا٘ــا ٜ ، ان حـــشٌ٘  ـــا٠ا     

حََٓذذث اشَذذثًوْ  تُسَّظَذذاٍو كَخوذذروحهَ  ٧  ــٝ ٖ ان ــُٝ انُيٗ٘ــٝ ،  ــاى ثيٗآــا قــاى اعــار   

ــُٝ  ق2)...[ٗمصَهَاتحََٓذذذث َٗهَذذذثًوْ  ػَ  ذذذَْ كَذذذث  ــ   ان ـ ــش)ّ ٧ُ٘ ـ ــا  هّ  كـــٌ ان ـ ا ٖاملخ ـ

ٖنــٙل يــِ  نٙــو ، يٗاــٗمج طببـــٗل ٘ءيــع َ ــ  ان ــش)ّ ٖا٩ ـــو        
ــ٣ ي٧        ــشٌ٘  ـ ــ ٍ ذبـ ــٚ نـ ــٝ ْٖـ ــانٝ ا٭ ا ـ ــٝا ٖه ـ ــٝ انع هٙـ ــٗ ا٩ ا ـ ْـ

نًــش هَــٔ عــ٢و نــِ سبــٍٗ ان ــيامج ث ــاى: ٧ ــ ت  ا ــِ  انــ نٙو ٖ ٖٛ نــِ 
٧ َــ مج   ــا  ال   ُــا   ــاى: ٓــاا ث ٙــو نــٔ  ــ ٘ة ه ــٚ ثعهيــٝ اشباــ  ث 

ا ٖ ـــ ٘ة ه ـــٚ ثعهيـــٝ اشباـــ  ق3)سبـــ ٘ة هنشا ـــٚ ٘يـــٗى نهـــٞ عـــاقٙٔ 
  اعُا ٕ هَٔ َٓٞ نِ ه و  و ذٛ َا  يِ ان يامج.

 ًــا ه ــشج ي ــهٌ نــِ ه ــٚ ْش٘ــشٜ نــِ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ   

                                                           

 .90عٗ ٜ املا١ ٜ  ق1)
 .7عٗ ٜ اسباش  ق2)
 .7/102ا  ل ان شجتا  ق3)
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ٍ  ٖ)نــٔ ٖعــهٌ: نيــات ا ــِ ا ٖنــِ ق1)ه ــو  ــو ذٛ َــا  يــِ ان ــيامج  ــشا
نــِ  ــو ذٛ َــا  يــِ ان ــيامج نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ َٓــٞ  هّ انــُا  ــهٞ ال

. ْٖــٗ يــمْأ ه ــ  ٖاناــاثعٚ    ق2) ا ٖنــِ  ــو ذٛ طبهــأ يــِ انوــل    
ٖه ــــٚ  ُٙ ــــٝ ٖ اٖ ا َٖ ــــأ ير يانــــل قــــ٧ّٗ ٖياــــٓٗ  يمْيــــٔ      

حَتُمخَ  ذذََ حَتُمدِـَذذثٍَ انكشاْــٝا ٖا٩ ءــش  ــشٍ سبــٍٗ اشبٙــو ٖا ــ يف   ٗنــٔ اعــار  

 ا هٛ هَٓا نهش ٗ  ٖانُ و انعاٍ ٖنٙل ن٪ و.ق3)[ َر حَتُمفََٔ َ َُصَس ًَدَاََث حَشِ 

ــٗى ال      ــا هذّ  عـ ــٝ ا  ًُٙـ ــو يكٙـ ــٗ ٜ انُحـ ــٝ ، عـ ــ ّ ا٫٘ـ ــو  ـ ٖقٙـ
 ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ٘ــٍٗ  ٙــرب ، ان ــُٝ ان ا عــٝ نهــٓجشٜ    ــو   
ــا        ــامج يُٓـ ــش ا٭َ  ـ ــ   بـ ــٝ ٧ ا ٙـ ــٞ هّ ا٫٘ـ ــ ى نهـ ــا ٘ـ ــو ممـ ــٍٗ اشبٙـ سبـ

ذحبُــا ٘ــٍٗ  ٙــرب   نيــ  ال قاى: ــانش ٗ  ير  اَــأ  ــ ٘ة  ــا ش  ــِ     
ــٔ    ــا  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙ ــٔ اشبٙــو ٖانييــاى ٖاسبًــلا ثُٓاَ ٖعــهٌ ٖ)ن

ــو   ــِ اشبٙـ ــا نـ ــلا ٖمل ُُ٘ٓـ ــاى ٖاسبًـ ــِ انييـ ــش  ق4)نـ ــاٍ  ع ـ ــِ ا٭يـ ا ٖنـ
اّ ال ايـــا م ٖاعـــار مل حيـــشٍ ذنـــل نيـــا ٕ ا  انبـــا ء نهٙـــٔ ان ـــ٨ٍ:

ا  ــشٍ نهــٌٙٓ ٧ٖ يــِ   يــٝ يُــٔ ايــا م ٖاعــار ثًٙــ ٖا ــو هلــٌ يــا عــٗإ
٘ ــٍٗ  ــٔ ه ــ آٌَ ٖيــا  اْــ  ثًٙــا ا ــو هلــٌ نكُــٔ  هــ  اشبهــ  ٖنهــٌ يــا 

ــا    ــٌ يـ ــهح ٌٓ ا ٖنهـ ــٌٙٓ ملبـ ــٔ نهـ ــ٨ يُـ ــٔ ا  ـ ــٔ ٖه ا ـ ٘بـــهحٌٓ ث  هـ
 ٌ ــاْ ــشٌْ ثُٓ ــٔ ،      ٘  ــٔ ن ــوش ا ٖا ه ــٔ نهً  ــٌ ه ا  ــٌٙٓ ث ــٔ نه ــٔ  شي نُ

ــايشٕ    ــٔ ا ث ــٔ ا٧   ــٍٗ   َ ــمٟ ٧ ٘  ــٝ ٧    انٗقــع ان ــ   انيهي ــٔ    ــاى يُ اّ ُ٘
ــ ــ  ٧ٖ       ــا ه  ــ َٗ يُٓ ــٔ ٧ ٘ ــٝ ثاَ ــا املٙ  ــاى : اي ــٌ ق ــل ا ث ــٓا ا٧  ل ذن ٘  ه

اـــعل   َـــٔ ٖعبـــو   ـــًٔ ُْٖٖـــع قٗاـــٔ ٖاَ وـــو َ ـــهٔ ا ٧ٖ ميـــٗا   
                                                           

 .3/199ا  ل انييٗٛ  ق1)
 .4/151   املُءٗ  ان ق2)
 .8عٗ ٜ انُحو ق3)
 .4/559ا  لا ِ  ءل  ق4)
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ــٔ ٘ــٗ ل انكهــأ    ) ــو ــ ٍ ثاَ ــٝ ا٧ ثجــ ٜ ا ٖايــا ان ٖان  ــٜٗ نه هــأ ااملٙ 
ــٞ      ــ٦يِ نه ــٔ ٧ٖ ٘ ــ ٕ ٖٖان ٘ ــو ٖن ــ٦يِ اّ ٘   ــٝ ٧ ٘ ــٝ ٖانش  ــٝ انشهث ٖقه

 ــحئ ا ٖايــا سبــٌ اشبُ ٘ــش ثــاّ ال ي ــ    ٦يِ نهــٞ يــ٧ِٖ ٘ــ ا ــٌٙ 
ــا ،  ـــٗ ٜ  ـــ٣  ـــئ اشبُ ٘ـــش ٖان ـــش  ٖانـــ        ٖيـــا  ـــاّ يـــِ    قٗيـ

ــ خل     ــا ٧ٖ ٘ ـ ــو  ٓـ ــٞ ٧ ُ٘ ـ ــٔ نكـ ــو يءهـ ــِ ه ـ ــٞ نـ ــٌ َٓـ ــاخ ا ثـ ا٧ي ـ
ــش   ــا اشبً ــٔ ا ٖاي ــ يِ       ع ٗ   ــاى : اّ ي ــا ْا ٖق ــٓا ٖث  ــا ن عه ــٔ  شيٓ ثاَ

 ُــٗ ٕ ٖ٘ٓــشٍ يشٖاــٔ ا   ٖ٘ــمْأ  اشبًــش  عا ــ  ٖثــِ ا ٖ٘ٗ ثــٔ ا اعا ــا    
ــ يا٠   ــا  ٖحيًهــٔ نهــٚ هّ ٘ك ــأ نهــٞ ا ــا ٍ يــِ عــ ل ان ٖ  ــٗ  ان َ

ــ٦يِ اذا عــكش هّ ٘ءــأ نهــٞ  شيــٔ ْٖــٗ ٧ ٘ع ــو ذنــل ٖاشبًــش     ا ٧ٖ ٘
 .ق1) ٘ش   ا  ٓا ا٧ ير  و  ش مل

 حبث ٌغىي
اهيــــٚ ا  با ــــٓا  ااــــ اٚ )يــــاق  عــــ  ا٩ ــــش، املاــــيٓٝ  ان عــــو

نهــٞ ازبًـــهٝ ان عهٙــٝ  ًــا ، ْــمٕ      ن٪ ــا٠ ٖدبعهــٓا  ــاسبٝ نهــ  ٗى   
ــار       ــٔ اعـ ــا ، قٗنـ ــو  ًـ ــِ انعًـ ــا يـ ــٝ هلـ ــّٗ  اثـ ــ  اكـ ــٝا ٖقـ إََِّٗٔذذذث ا٫٘ـ

ا ٖانكاثــٝ  ُــو انــمٛ اــ  و نهٙــٔ     ق2)[ َخمشَذذ  تَُِّذذَْ َٓذذٖ  ػَدَذذثمَهَ تُمؼَََِٔذذثقَ    

 يِ ان  ثل  ًا  اّ قيو   ٗهلا. 

ٖ ـــما ٖ)يـــاق انكاثـــٝ اـــ اٚ ن ٘ـــا ٜ ان ٗ ٙـــ  انـــمٛ اـــ ى نهٙـــٔ )اّق 
[ا ٖ ــل انكاثــٝ اــ اٚ ن ٘ــا ٜ ان ٗ ٙــ  ًلملذذث ان اــيٙٔ  ًــا ، قٗنــٔ اعــار   

يــِ  ــل اّ ايــل ا٧عــ عًاىا ٖانيانــأ ،   ــٗى )يــاق نهــٞ )اّق آَــا    
  اثٝ هلا.

                                                           

 .1/309ا  ل انعٙا ٚ  ق1)
 .28ق عٗ ٜ ثاجتش 2)
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ــا    ٖقٙــــو  ـــــ)اّق ن٨ثيــــاا ٖ)يــــاق نهُ ــــٚ ٖنعــــ ٍ  ــــٗاا اٗ ًٓٓــ
اسببـــشا هٛ اّ يـــا ثٙٓـــا يـــِ  )انـــاق ا ٙـــ  نـــماصب ًعـــ   ناـــ٠ٚ ٖا ـــ  

ــمٛ        ا ــل ان ــٔ ار   ــٚ ٘ ٗ  ــِ انُ  ــا ي ــا ثٙٓ ــم ٗ ا ٖي ــٔ نهً ــاا ٘ ٗ  ٧ثي
 ٘م ش  ع ْا.

ــ      ٖه نــٚ اىــامج انُحــٗ٘  نهــٞ  وــ  ْــما ان ــٗىا ا٧ اّ )اّق ا ٙ
ان ٗ ٙـــ  ٖنـــٙل ا٧ثيـــاا عــــٗا٠  ـــاّ اثيااـــًا اٖ َ ٙـــًاا ٖنكـــِ انُـــ امج        
 ـــيشٖٛ ٩ّ ان ـٗ ٙــــ  ٖ ــــٔ يــــِ ٖ ـــــٕٗ ا٧ثيـــــاا ٖاّ مل ٘كـــــِ       

 ٗ ا٧  ـ ا٠.نهـٞ عبـ

)انـــاق نُـــ  ازبًٓـــٗ  ا ٙـــ  اسببـــشا ٖنـــِ ه ـــٚ  يـــا  ٖىانـــٝ  ٖ
آَــا ٧ ا ٙــ  اسببــشا هقــٗى: ا٧ ــو آَــا ا ٙــ  اسببــش ا٧ اّ ٘ــ ى  نٙــو   
ــِ     ــش ٖنكـ ــ  اسببـ ــٝ ا ٙـ ــشا ٖ، ا٫٘ـ ــا اسببـ ــ ٍ اثا آـ ــٞ نـ ــٝ نهـ اٖ قشُ٘ـ
ــٔ        ــّٗ ن ــش اك ــشنٚ )  ــ نٙو   ــ اٚ   ــاا ٘ ــعٝ ا شي ــٗمج اٗع ــٔ ٖيٗا ن ي

 عٝ ا شياا.اسبكٗيٝ هٛ اٗع

 ِؽبئً فمهٍخ
ــامج       ا٩ٖر: ــٔ ا٧ىـ ــٝ ٖنهٙـ ـــا١و ظب ـ ــٔ  ٍ عـ ــا نـ ــو يـ ــِ  ـ ــٝ يـ املٙ ـ

ٖانُبــٗل امل   ٙ ــٝا ٖ٘هحــ   ٓــا ا  ا٥ْــا انيا١ُــٝ يُٓــا ٖاّ  اَــع        
  يلٜ.

٧ ٘هحـــ   املٙ ـــٝ ا  ا٥ْـــا انـــذ ٧ ذبــــهٓا اسبٙـــاٜ  انبـــٗ،  انءاَٙـــٝ:
خهـــأ ٖانـــش٘  ٖاناـــعش ٖانـــٗ ش ٖانعهـــٌ ٖان ـــشّ ٖاملُ ـــا  ٖانه ـــش ٖامل 

ــِ        ــاّ ي ــٗا٠   ــٞ ع ــش ا٧نه ــيع ان ا ــٝ اذا ا    ــِ ٖانيٙ  ــل ٖان  ٖانهه
ــل ٖنكُٓــا         ــ  اٖ َ  ــٗا ك ــ  امل ــما  ع ــشاٍا ٖا  ــ٨ى اٖ اسب ــٗاّ اسب اسبٙ
ــاْشٜ      ــٝ انوـ ــٔ ، املٙ ـ ــما  هـ ــ اا ْـ ــٝ اّ ٖ ـ ــاا املٙ ـ ــِ  جتٗ ـ ــو يـ اي ـ
ــ٠ٚ        ــا   ــش يُٓ ــ٨ ٘وٓ ــش ث ــأ ٖاشبُ ٘ ــ   انكه ــل انع ــٝ ظب ــا يٙ  ــ ا اي انع
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 ا٠.ٖاّ   و  امل

 ثاسبٙٗاّ ق ًاّ: 

 يا حيو ا هٔ. ا٩ٖى : 

ــاَٚ  :  ــاْش انعــ         انء ــً : جت ــٌ ار ق  ــٔا ْٖــٗ ُ٘   ــو ا ه ــا ٧ حي ي
 ٖظبل انع   انكهأ. ا ان ُٗ 

ا٩ ــ ا٠ املياَــٝ يــِ اسبــٚ ممــا ذبهــٔ اسبٙــاٜ  انٙــ  ٖانش ــو           انءانءــٝ: 
ــٌ       ــًو اسبكـ ــٝ ٧ٖ ٘اـ ــة انُجاعـ ــِ  ٙـ ــٝ يـ ــٌ املٙ ـ ــا  كـ ــّٗ  كًٓـ ٘كـ

ــ ا٠ انبــ  ــا      ا٩  ــٗ  ٖعبْٗ ـــيو ٖانيء ــِ ا٩  ــو ي ــذ اُ ب ــ ٜ ان يا   ازبه
 ن ان ٜ َ ٚ اسبشج ٖنهُص.

 ٘هح   املٙ ٝ يا ذ ح نهٞ  ل انٗ ٔ اناشنٚ. انشا عٝ:

ــٝ: ــلٕ      اشباي ـ ــ  ٖ ـ ــٌ ٖازبهـ ــِ انهحـ ــهٌ يـ ــ  امل ـ ــِ ٘ـ ــمٕ يـ ــا ا  ـ يـ
ضبكــــٍٗ  انوٓــــا ٜ ٖاسبهٙــــٝ ٧ٖ مــــأ ان ــــ٦اى نُــــٔ ٖنهٙــــٔ ا٭ىــــامج 

ــ٠٨   ــشنٝ ٖانع  ــلٜ امل ا ــٌ      ٖع ــهٌ ا٧ اّ ٘عه ــ  امل  ــ ٜ ٘ ــٔ قان ــُص ٖثٙ ٖان
 عي  ٘   ل امل هٌ نهٙٔ اٖ ٘عهٌ ن ٍ ان م ٙٝ ٖظٓٗ  ايا اأ. 

ــٝ: ــا ٜ ا٧       ان ا ع ــٝ ٖانوٓ ــٞ اسبهٙ ــ ٝ نه ــا ٜ  ا  ــهً  هي ــٗء امل  ع
 اّ ٘ءيع  ٨، ذنل.

ــا عٝ: ــِ      ان  ــ ٗ  ًا ي ــاّ ي  ــا   ــًو ي ــٔ ٧ اا ــهً  ٖقان ا ــٗء امل  ع
 ٖ ــ٨يٙٝا  ــي٨  ا٭ع ــا ج ان ــهٌ ٖاّ      ــل ي  ــما ح   ــ  ٖان ــٌ اّ املُا ــا نه ي

ــل      ــٝ  ـ ــٔ ب  وش٘ ـ ــع اّ ذحبـ ــا ثيـ ــ٨يٙٝا اٖ يـ ــي٨  ا٭عـ ــو انـ ــاّ  ا ـ  ـ
 ــــشنٙٝ ٧ٖ  ـــ ت  امل ـــــ ٗ   انـــمٛ نهـــٌ اَــــٔ ذ ـــح نهـــٞ انوش٘ ــــٝ       

 اناشنٙٝ.

ــٝ: قانــ ٜ ٘ــ  امل ــهٌ ٖعــٗء امل ــهً   ــايه اّ نكــو امل ــهً     انءايُ
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 هٛ.ٖ ٨ ٌْ يِ  ل ان يا  نهًمْأ اٖ انش

ــاى    ان اعـــعٝ: ــٔ قـ ــٝ ٧ اوٓـــش  هـــ  املٙ ـــٝ ٧ٖ ٘بـــهٞ ثٙـــٔا ٖ ـ ان  ا ـ
 ه    ِ  ُيوا ٖقاى ه ٗ  ُٙ ٝ  وٓا آا  ان  غ ا٧  ه  اشبُ ٘ش.

ــٝ ٖنهُبــٗل     انعا ــشٜ: ــٝ ْٖــٗ املاــٓٗ  نعــ ٍ املانٙ ــو املٙ  ٧ مــٗا  ٙ
ٖمـــٗا ا٭َ  ـــامج  ٓـــا ثًٙـــا ٧ ٘اـــميا انوٓـــا ٜ نهـــٞ ا٩قـــٟٗا َعـــٌ نـــٗ  

يُ عــٝ ن ١٨ٙــٝ ضبههــٝ  ــشنًا ثــا٩قٟٗ  ٢ُٙــم  ــٗاا       ا ــما يــِ ا ــو  
انيٙــــو ٖا ــــم انــــءًِ  بٗ ــــًا ٖاّ انبــــُاناا ٖا٩نًــــاى ا  ــــشمج      

 ٖا اعأ.

 [حََٓث أوََََّ خَِْ َُـَ  سِ تف    لىٌع رؼبى

 ا٭٨ْى:  ثو انبٗا  ان  ًٙٝ ٖثٙٔ ق٧ّٗ:

 ال نهٙــــٔا ث ــــ  ذ ــــش اّ املاــــش  اعــــٌ يــــا ذ ــــش  ــــل  ا٩ٖى :
 ا٩ٖثاّ نهٞ انم ٙحٝ.اعٌ ٘م شّٖ 

ــاَٚ : ــّٗ       انء ــُاٍ هٛ اك ــم ح ن٪  ــاّ ٘ ــا   ــٗ ي ــل ال ْٖ ــح ني ــا ذ  ي
 ي بٗ ٜ ٖي  ش  انٙٓا  انم ح.

ٖان ــٗى ا٩ٖى ا ــص يــِ انءــاَٚا ٖظــاْش ا٫٘ــٝ ْــٗ ان ــٗى ا٩ٖى        
ــٞ  ــا ئا ْٖــو ميكــِ      ــا٧ً نه ــٔ  ــش ًا ٖاعــ ً٘ا ٖذبــ ً٘ا ثٙكــّٗ ٖ  ٩ّ ثٙ

  ٌ ــ ــاملعُٞ ا٩نـ ــم  ـ ــِ      ا٩ ـ ــٙل يـ ــًا نـ ــٔ ا٘ ـ ــاَٚ ٩َـ ــٗى انءـ ــًو ان ـ نٙاـ
ــا      ــٌ  ًُٙ ــيل اذ آَ ــٙل  ك ــٗن  ن ــ  ان  ــشء   ــًا ٖاّ ان  ــاا  بٗ  انوٙي

ــم شّٖ    ــُاٍ ٧ ٘ـ ــمحبّٗ ن٪ ـ ــٌ ٘ـ ـــشا١     اعـ ــِ  ـ ــاْشًا ٖيـ ــٔ ظـ ال نهٙـ
ــًا     ــٝ ان  ــًٙٝ نهــٞ انم ٙحــٝا ازبــٗا : َعــٌا  ــو ٘اــًو ق ـــًًا ثانء ان م ٙ

نــما  ٖعبــٕٗ ٜ  ــٌُ اٖ ٖثــِ ْٖــٗ انــم ح يــِ  ــل ان  ــًٙٝ ٖيــِ  ــل ا ا  
 ااميا ان  ًٙٝ نهٞ انم ٙحٝ.
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 حبث فمهً يف شثٍحخ اٌىزبثً
 ا  اّ انم ا ٝ:

  انما ح.  ا٩ٖى :

 )نٝ انم ح. انءاَٚ :

  ٙ ٙٝ انم ح. انءانة :

ــٔ    ٘ ا٩ٖر : ــما ح اّ ٘كــّٗ ي ــهًًا ٖيــِ ْــٗ حبكًــٔ  ا ُ اــميا ، ان
 املشا .املًٙ ا ٧ٖ ذبو ذ ٙحٝ انكاثش انٗث  ٖاملاشم ٖ

ــٝ : ــٗاى    انءاَٙـ ــا  ٖا٩قـ ــا ٚ ا ا  ه ـــع ا٩ يـ ــٝ انك ـ ــو ذ ٙحـ ْـــو ذبـ
 ثٙٓا:

 ٩ ءش ذْأ ار اسبشيٝ ٖاع  ى كًهٝ يِ ا٩ يا .ا٩ٖى :

 ان ا١و حبهٙ ٓا ْٖٗ ا٘ ًا ٘  ُ  ار َبٗل ن ٘ ٜا انءاَٚ :

ا٧ اّ ا يــا  اسبــو ا ــح عــُ ًا ٖاظٓــش  ٧نــٝا ٖ هــٓا ان ا١ــو         
ــٝ ــشٖ ٜ    اسبشيـ ــٞ ان ـ ــا    نهـ ــٝ  ًُٙـ ــٙح املٙ ـ ــشٖ ٜ ايـ ــ  ٩ّ ان ـ ــٗ  عٙـ ْٖـ

ــِ      ــا ٚ اٖ ي ــما ح انك  ــِ ان ــا ي ــًٙٝ اي ــ  ان   ــٗل   ٙ ٖ  ا  عــض انُب
 تَُِّذذَْ ػََِ  ذذَْ تظذذْ كٌَوِوذذات ََّٓٔذذث ذوًَذذسَ   امل ــهٌا ٖنعهــٓا ا  ــل نهــاْش قٗنــٔ اعــار        

ا٧ اّ ٘ـــشا  يـــِ ان ـــشٖ ٜ اسبـــشج انعـــش، ْٖـــٗ  ـــ٨، امل عـــا ،   ق1)[
 ًا  هع نهٞ ان  ٙٝ ْٖٗ ا٫ ش ٧ ٘ ٌ.نيٝ ٖا ـو٨ ًاا  

ــة : ــانٝ       انءانـ ــًٙٝ ٩ّ ا ـ ــامج ان  ـ ــو  ـ ــا ٚ يـ ــٝ انك ـ ــٝ ذ ٙحـ  هٙـ
انبــحٝ ٧ دبــشٛ ، نًــو  ــل امل ــهٌ ث٨ ــ  يــِ ا ــشاا  ــشا ان  ــًٙٝا  

 ـــلٕ ٖ هٙ ٓـــا اذا  ـــا٠ امل ـــهٌ  ان  ـــًٙٝ امل بـــٗ ٜ نهـــٞ انم ٙحـــٝ ٩ّ 
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  ٘كّٗ  ٢ُٙم  ا٫نٝ ٖنهجًو    انُبٗل.

ــاى  ــِ ٖقـ ــٞ    ا ـ ــّٗ نهـ ــا٠ صبًٗنـ ــا ق ثانعهًـ ــا هْو)انك ـ ــ : ث يـ   ـ
 ـــــٗاا ذ ـــــا١حٌٓا ٖيعـــــ  ى نهـــــٞ  هٙـــــٝ ذ ٙحـــــٝ انك ـــــا ٚ   ٗنـــــٔ 

 . ق1)[حَ َؼَثَّ تَُّرَ َٖ أوحشوات تُمٌَصَثجَ ـٌََّ ٌَُوْ  حَ َؼَثٌَٓوْ  ـٌََّ َُهَْ اعار 

ــٝ نُـــ  يـــماْأ امل ـــهً     ٖدبـــأ ان  ًٙٝ)  ـــٌ الق نهـــٞ انم ٙحـ
   ٜا ي٧ انااثعٙٝ ث٨ دبأ نُ ٌْ ان  ًٙٝ.يو انم ش ٖان 

ــٝ ــٝ   :  انءانءـ ــو ذ ٙحـ ــٗ ا ث حـ ــم ٗ ٜ اٖ انيهـ ــما ح انـ ــميا ، انـ ٧ ٘اـ
ــ ا    ــٝ انبـــا املًٙـ ــا ذبـــو ذ ٙحـ ــا٠  ًـ ــًا اٖ َ  ـ املـــشهٜ ٖاّ  اَـــع  ا١ ـ
ــٌ      ــاّ حبكـ ــ٨ٍ اٖ  ـ ــش ا٧عـ ــِ اظٓـ ــا ممـ ــ  ان َـ ــل ٖٖنـ ــٞ ٖا٩ هـ ٖا٩نًـ

 امل هٌ.

ــٝ ّ :  انشا عــ ــٗ ــم ح اّ ٘كــ ــميا ، انــ ــا ا   ٘اــ ــو ا٭  ٙــ ــ  يــ  اسب ٘ــ
ــذ          ــا ٜ ان ــا ّ اسب ــِ املع ــا ٓٔ ي ــٔ ٖ  ــاٍ ي اي ــا ق ــو ي ــ    ــ   اسب ٘ ٖ٘هح
ــِ ٧      ــ  ٖنك ــٗل ٖ  ا  اسب ٘ ــحٙح اّ انُب ــك ا ٖ  ــا ان  ــُو يُٓ ٘ب
ــٔ )َـــمام    ــيا  قوـــو ا٩ٖ اج انبـــحٙحٝ  ـ ــا  اعـ ملٗاـــٗنٙ ٔ  ـــو ٭عببـ
  ـــ نٙو امل ا َـــٝ ا ٙاَـــًا ، ن ـــاّ انشٖا٘ـــاا  ُٙـــٔ ٖ ـــ  اسبجـــش ٖان بـــيٝ

ــٗ ا  ــك اٖانعــ ــ٨ء    ٖٖ ٖ  ن ــ ــٞ ا٧جتــ ــك  نهــ ــو ان ــ ــك ا ٖذبًــ ن ــ
 . ٖانب ء انعش، ٖاّ مل اكِ يبُٗنٝ يِ اسب ٘ 

بـــــح انـــــم ح  ا٭عـــــ ٙو ٖانُحـــــات ٖانبـــــ ش ٖعبْٗـــــا يـــــِ ٖ٘  
ــا عـــــك  ٖاـــــ٦ ٛ َ ـــــل    ــا آَـــ ــٝ اذا  ـــــ ء نهٙٓـــ ــا ّ املُويعـــ املعـــ
ٖظٙ ـــــٝ اسب ٘ـــــ  ، قوـــــو ا٩ٖ اج ن انـــــ ٜ َ ـــــٚ اسبـــــشج ٖنٗ ـــــٗ   

    املاَو.امل   ٚ ٖث
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  حبث ثالغً

يـــِ نهـــٍٗ ان ـــش)ّ اني٨ ٙـــٝ نهـــٌ امل اـــا ٔ ْٖـــٗ ٖ ٖ  املٗاـــٗمج       
ٖان بــٝ انٗا ــ ٜ  ٢ٙٓــاا ٖ ـــٙغ ن هٙــٝ ي عـــ  ٜ ٖثٗا ـــو ي ياُ٘ــٝ ،       

 انوٗى ٖان بش ٖعبًْٗاا ٖ انيًا يا اشإ ، ان بص ٖا٩َيا٠.

ــشٖ      ــٞ اــ ــٔ نهــ ــ٨ٍ ٖااٙاَــ ــش٘ل ، انكــ ــٔ ان بــ ــو اّ  كً ــ ٖقٙــ

 .ق1)نِ ىٙو جتشء ذنل يي  ه  ٔ ٖي كش ًا نٙعهًٌٓ نج ٌْ

اّ اسبكًــٝ يُــٔ انـــٌ يــِ اّ ذببـــٙٓا ن ــٗى انياـــش ٖاّ        ٖانهــاْش
يـــا ذ ـــشٕ ْـــٗ ا َـــٞ يبـــا ٘  ا٭نجـــاا ، ْـــما انيـــا   بٗ ـــًا ٖاّ  
ــا     ــاّ  ان بــٝ انٗا ــ ٜ  بــٗ  ي عــ  ٜا اي  هيــا٠ انعــش  ٘ ــ وٙعّٗ ا٭اٙ

ــاظ نـــٔ  ٧٧ا ااـــ  ــاّ ان عـــ   ، ا٩ن ـ ــاثٙٝ ، ان ـــش)ّ ثـ ــٝ ٖااـ اثٙٝ ذااٙـ
ــ  ل     ــ ٌ٘ ٖان ــ ــا اّ ان  ــ ــٔ  ًــ ــٙاقٚ ٖ ٧٧اــ ــٞ ان ــ ــِ املعُــ ــح يــ امي ــ
ــٌ   ٘ــ           ــٝ ار نه ــا حبا  ــٌ اَُ ــشٟ ي جــ  ٜا ث ــاٌْٙ ا  ــٔ ي  ــاظ ن  ا٭ن 
ــلْا اذ       ــا ٖا   ــٝ ٖيعاَٙٓ ــ  ٜ نه ب ــاظ امل ع ــ  ا٭ن  ــو   ــٞ ازبً ــ   نه ٘ي

 أَ يِ انءا ع ن ٨ً ٖ عًا ن ٍ ان عا    ُٙٓا.

ــا ٔ ا ّ ٖنهً ا ــش) ــ ٜ ، ان  ــٝ ن ٘ ــٔ يءه ــٔ ٖ   ،    يُ ــو اَ ــٝا ي ــمٕ ا٫٘ ْ

ــار       ــٔ اع ــش)ّ   ٗن ــِ ان  ــشٟ ي ــو ا  ــما   ق2)[ َُـَ  ذذسِ تَُِّذذَْ خِذذَْ يٗاا ــِ ْ ٖنك
ـــا ار      ـــشء ن ٗنُ ــاثٙٝ ٖاّ مل ا ــاَٚ اا ــٔ يع ــّٗ ن ــ  ٖاّ اك ا٭ ــ ٨، ٧ 

عجــ  نــِ  ٙآَــا ْٖــٚ  َا  ا ٓــا ٖا ٖ٘هــٓا  ًــا ، اسبــشٖ، امل وعــٝ انــذ  
ــشٟ ذب ــاى      ا٩  ــء٨ً ق ـــ ٜ ي ـــٗ ٜ املا١ ــٚ ع ــ ا ث  ــة ٖان ح ٙ ــٞ انيح ــا نه ءُ
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ــٔ ث ــ  ثــٌ    ق1)[أَح  كَع ذذو ث أوََذذََّ َُـَ  ذذسِ تَُِّذذَْ خِذذَْ  اعــار    ث ــ  ا ــربا ا٫٘ــٝ نهــٞ اَ
 ـا٠ انيٙــاّ ا٭اــا،  ُٙـٝ ا٭ْــ٨ى  ــٔا ايـا ْــمٕ ا٫٘ــٝ ث ـ   ــا٠ انٗ ــل     

ــ      ــا ٘ـ ــا  ٖاجملشٖ ممـ ــ ٌ٘ ازبـ ــ٨ى ٖا ـ ــٝ ا٭ْـ ــاظ َٙـ ــًا ٖ هحـ ــٞ يوه ـ  ى نهـ
ان  ــاآٌ ار عــ٠ٗ انُٙــٝ ٖان بــ  ٖيــا ثٙــٔ يــِ ان عــ ٛ ٖازبحــٗ  ٖطبان ــٝ  

 ا كاٍ اناش٘عٝ.

ــٝ     ــااًا ، انكٙ ٙـ ــ  ٜ ٖانجـ ــٝ ي عـ ــا ًا  ٨ ٙـ ــ   ا عـ ــش اّ نه عـ ٧ٖ ُ٘كـ
 ٖانبٙيٝ ٖان ِ ٖانبُانٝ.

ــاّ      ــش ٜ ثـ ــا٠ا ي كـ ــٝ ٖاّ  ـ ــ  هٝ اّ ا٫٘ـ ــة ي ـ ــا ، ييا ـ ــ   ُٙـ ٖقـ
ــٞ ا٩    ــا٘شًا ملعُـ ــٞ ييـ ــا يعُـ ــو يُٓـ ــشا١ِ   نكـ ــاظ ٖان ـ ــأ انهحـ ــشٟ حب ـ  ـ

ٖانــ ٧٧اا آَــا ي  عـــٝ ان ــش)ّ ٖذ ــا١شٕ انعهًٙـــٝ انــذ ٧ اُ ـــم ٖاّ      
ــ        ــ ِ٘ ي ــما ان ــ ٘ة: "اّ ْ ــا٠    ٕا ٖ، اسب ــا٠ ، اع  ب ــو انعهً اٖ 

 ثاٖ هٗا ثٙٔ  شث ".

 [كََٖٔ  تضمووسَّ    لىٌع رؼبى

ــٞ     ـــ  ٜ نهــ ــٔ قــ ـــّٗ نــ ــل اّ اكــ ــِ  ــ ــا يــ ــو يُٓــ ــاج ا٩ ــ هٛ ا  ــ
ــامج  ــِ        ا٭ي ُـ ــٙل يـ ــرب ٖنـ ــو انبـ ــة ٧ حي ًـ ــًا حبٙـ ــاّ  ا١عـ ــٗ  ـ ــا نـ  ًـ

 ــــ ٘و ا  ٙـــــا ٛ اٖ ااــــوشا ٛ ممـــــا مل ٘ع ــــ  ه هـــــٔ نــــ ثو ازبـــــٗمج     
ــٝ ن ــــ         ــٗ  ا شيــ ــمٕ ا٩يــ ــم ٘ش ــــو ار ْــ ــٗاا ثح٢ُٙــ ــيا  املــ ٖاعــ
ــوش ار      ــِ ااـــ ــم،ا هٛ يـــ ــٝ  ـــ ــاا ٖ، ا٫٘ـــ ــيو يُٓـــ ــ  ٧ نٙاـــ انشيـــ

 ا٩ و يِ ا شياا.
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 حبث والًِ
ٖ ــشنًا ٖٖ ــ اًَا ٖنشثــا  اّ يــا عــٟٗ  ممــا ْــٗ ثا ــع ٖيعــشٖ، ن ــ٨ً  

ال ممكــــِ ٖطبهــــٗءا ٖاملًكــــِ انـــــمٛ ٘   ــــش ، ٖ ــــٗ ٕ ار  ـــــلٕ      
ٖ٘  ــــاٖٟ جتشثــــإ يــــِ انٗ ــــٗ  ٖانعــــ ٍ ٧ٖ ٘مي ــــح ا ــــ ًْا ا٧       
ــٝ      ــٔ اسبا  ــٔ ٖا٨اي ــٗ  نماا ــاثٝ انٗ  ــٔ اا ــ وٙو ، ياْٙ  ــش حا ٧ٖ ٘   

ــاّ ثاَـــٔ حي ـــاج ار انـــشاء ٖار  ــٔ ا٭َ ـ ــ يُا٠ا ٖيُـ ا٩ ـــو  ٖنـــ ٍ ا٭عـ
ٖاناـــش  ٖيــا ُ٘ ـــ و  ــٔ ،   ا١ــٔا ٩ّٖ ان  هــأ يــِ  ــاى ار  ــاى يــِ  
ــش       ــا  يوــ ــاّ ، اا ٘ــ ــاا ا٭َ ــ ــشٟ  ا ــ ــل اــ ــِ ثاَــ ــ اا املًكــ  ــ
ٖي اــــعأا ٖ،  ــــ ا٘اا ا٭عــــ٨ٍ ٖنُــــ  ان ــــ ح نــــام امل ــــهًّٗ ، 
ــش٘عٝ         ــاٍ انا ــاذ ا ك ــٝ َٖ  ــٝ ار انُ   ــ  ا  اسبا  ــا ا ــعٝ ٖيعٓ ــٝ ٖع حبيٗ 

 ، ي انل اسبٙاٜ.

ــٌ ــٗ       ٖاْـ ــًا ْـ ــٗاّ يوه ـ ــو اسبٙـ ــاّ  ـ ــيٝ ن٨َ ـ ــٝ  انُ ـ ــٕٗ اسبا ـ ٖ ـ
ــٗ      ـــ ًشا  انًُــ ــو اعــ ـــٗمج يــ ــخص ٖانُــ ــا٠ اناــ ــٔ   ــ ــمٛ ثٙــ ــما٠ انــ انيــ
ــٙا٠         ــِ ا٩  ــٞ ا٧   ي ــا نه ـــو ي ــ  ٖ  ــ  ال ن ــما  ه ـــاتا ن ٖا٭  
ــار       ــٔ اعـ ــ٨ً يُـ ــٝ ث ـ ــا ا٭ ا ـ ــو ثٙٓـ ــو ا٩ ـ ــاّ ٖ عـ ـــخشْا نٮَ ـ ٖعـ

ــاّ ٖا نــــٝ   ــيح انع ــــا   ــــ٨  ٙــ ــٝ ٖن ــ انــــربا٠ٜ اناــــشنٙٝ نعًــــٍٗ ا٩ نــ
ٖانع هٙـــٝا ٖيـــِ انُبـــٗل: " ـــو  ـــ٠ٚ يوهـــ    ـــٞ ٘ـــش  ثٙـــٔ َٓـــٚ"ا  

ٝ ٖه ــانٝ ا٭ ا ــٝ ْــٗ   ــا   املاــٓٗ   ــٓشٜ نهًٙــ يــٌُٓ يــِ ٖا ْٖــٗ املخ 
ــٝ"   ذْـــأ ار "اّ ا٧ ـــو ن ـــ٨ً ، ا٧ثعـــاى اسبهـــش ا٧ اّ اءيـــع ا٭ ا ـ
 اناــٙ  انوٗعــٚ ٖا٭يــاٍ اني انــٚ ْٖــٗ  ــ٨، املاــٓٗ   ــ  نهًــا٠         

  ٖظاْش ا٩ نٝ انُ هٙٝ ٖانع هٙٝ.امل هً 

ــو       ــ٠٨ ٖ ٙ ــلٜ انع  ــَٗٚ ٖ، ع ــاٍ انك ــع ، انُه ــة ثا  ــشٌ٘ اشبيا١ ٖذب
انٙـــٔ انُ ـــٗت ثجـــا٠ا اناـــش٘عٝ ن  ـــو نـــٔ اسبـــ ٖ  ان ـــًاٖ٘ٝ ان ـــهًٙٝ  
ٖذبكــٌ ٖذبــ    با١بــٔ ٖثــ  قٗانــ   هٙــٝ ثا  ــٝ  بٗ ــًا ن ــك انوٙــأ  
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 ٖاشبيٙة ثًٓا يِ ا٩يٗ  ان اكٙكٙٝ.

ــٝ امل  ــ  ــع ٩،  ٖا٘ ــ  ال و "قه ــٚ ني ــشٍ ال      ــ٨ٍ: مل   ــٔ ان  نهٙ
ــار مل      ــا م ٖاعـ ــاى: اّ ال ايـ ــشع قـ ــٌ اشبُ ٘ـ ــ ٍ ٖسبـ ــٝ ٖانـ ــش ٖاملٙ ـ اشبًـ
حيشٍ ذنل نهـٞ نيـا ٕ ٖا ـو هلـٌ يـا عـٗإ   يـٝ يُـٔ ثًٙـا  ـشٍ نهـٌٙٓ            
٧ٖ اْــ  ثًٙــا ه ــو هلــٌا ٖنكُــٔ  هــ  اشبهــ  ثعهــٌ يــا ا ــٍٗ  ــٔ ه ــ آٌَ 

 ــٔ ا  ــ٨ً نهــٌٙٓ ملبــهح ٌٓا ٖنهــٌ يــا  ٖيــا ٘بــهحٌٓ ث  هــٔ هلــٌ ٖه ا 
 ".…٘ شٌْ ثُٓاٌْ نُٔ ٖ شئ نهٌٙٓ 

ــاا       ــاثو انوٙي ــِ يُ ــاا ن ــٍٗ ٖان  اع ــِ انعه ــًا ي ــ ح )ثاق ــ ٘ة ٘  ٖاسب
ــٝ ثًٙــا َٓــٞ ال نــ  ٖ ــو نُــٔ ممــا ٖ   ، ْــمٕ ا٫٘ــٝا     ٖا٩اــشا  انكايُ
ثهـــٗ ا ش٘ـــع دبـــا   نهـــٞ نـــ ٜ  ٙٗاَـــاا ٧ ا  ـــو ٖااـــش  ا٧ انـــ ٍ 

ــٔ يــِ ايــشا  ٖ)ثــاا    ثًــاذا عــٙكّٗ ا ــ يف نُ ــشٕ ان ــها نهٙٓــاا ٖيــا ُ٘ ث
ــيو     ــٜٗ ٖانـ ــا عبـــٗ ان  ـ ــ ٨، ، جتيا١عٓـ ــٝ ٖايـــل ٖا ـ ــٙٝ َٖٗنٙـ  خبـ

 ٖاني٨ ٜ.

ٖمل ٘ــميم اناــا مج اعــٙ  ا شيــاا ٖذب ٘ــ ْا ث ــ  ا  ــو عــيحأَ        
ــِ ا٧ كــاٍ          ــٔ ي ــا ٩َ ــش يُٓ ــُٝ  ع ــًا )  ــ  ا ان  ــش)ّ ٖ  ــا ، ان   يٙآَ

ار انع ــو اٖ انعــش، ٖيــا ثًٙٓــا يــِ      اناــشنٙٝا ثــ٨ ٘ش ــو ، ذب ٘ــ ٕ   
ا٭ثـــــشاا اٖ ان  ـــــش٘ ا ثامل ٓـــــاّٖ ، ا كـــــاٍ اناـــــش٘عٝ ٘ ـــــش، ،     
ــٞ انـــُ لا       ــ ٘  نهـ ــٙٙ  ٖان اـ ــو ار ان  ـ ــٚ ميٙـ ــا ٛا ٖانٗعٗاعـ ان ًـ
ٖاملميثــــّٗ ٘مي ــــّٗ اسب ــــِ ار ا٩  ــــِا  ًُٙــــا انوٙــــأ نُــــ  اْــــو  

 اسبا ٝ ٖان اقٝ ي ا  ا٭ ا ٝ ٖان   ٜ.

ــو يـــِ  ش ــٝ ٧  ُـ ــٔ   ٖا٫٘ـ ــّٗ نـ ــش اكـ ــ نٙو ) ـ ــٙا٠  ـ ــٝ  عـــض ا٩ ـ يـ
ــٔ    ُٴٝا ٖانـــمٛ اوـــشه نهٙـ ــ اسبكٗيـــٝ هٛ ان ٗعـــعٝ ، انـــ نٙو  ـــا شٍ  ان ـ
ــ٨ى      ــاسبٙٗاّ ازب ــو   ــو ا٩  ــو ضبه ــاّ ، ا٩  ــا  ا ٖاّ   ــٝ  انع اسبشي

 انمٛ ٧ ٘  و ا٧ انعم ٜ ضب ًا.
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 [ؿَ  سَ خَثؽد حَالَ ػَثم     لىٌع رؼبى

ــ  اٖ  ا٩ٖر : ــل يع ـ ــِ   هٛ  ـ ــًو يـ ــٝ ٧ ااـ ــمٜا ثانش بـ ــ  نهـ قا ـ
ــش،         ــ  ٖا  ــو انوش٘ ــٙ  ار اّ ا ــٝ انب ــاٍ   ا ع ــًٗا ٖق ــٙ  هل ــشج نهب  

 نهٞ اهل٨ما ثأَ ٦٘ثٌ   ع ٘ٔ ٖاثُا٠ ا هٔ املٙ ٝ.

ــٝ : ــرب ٧ انءاَٙ ــ   ٘ع  ــو ن ــ   ي ع ــ  ازبــٗمجا  يــِ ا  ــو ا٧  هٛ ٧ ي   ٘
ُـــٙ ٝ اناــاثعٚ ٖه ــٗ   ا٭يــاٍ  ــ ا   ثــو  ــيح املــٗا  ٗنــًاا ٖ ــٔ قــاى  

 ٖا حا ٔا ٖقاى يانل: ٘  و يُٓا   ٞ انايو ٖ٘  ٖ .

ــٝ : ــيل      انءانء ــا ً٘ا ٖاّ اه ــٝ ع ــٌ اسبشي ــٞ  ك ــا٠ نه ــ  نٮ   ــما ان  ٙٙ ْ
  ع ٌٓ  خان  ٔ ، انٗاقو.

اهــــل املخان ــــٝ ٖا٭ذّ ٖا٭ ا ــــٝ ا ــــ ٖ ٜ ٖاملاــــشٖجتٝ   انشا عــــٝ :
ــ ثو  ــيح املــٗاا هٛ       ا  ــٝ يــِ ا ــو اسبكــٌ  ان خبــص ٖي عه ــٝ  

ا٭ن جــــا٠ ار ْــــمٕ ا شيــــاا نــــِ ااــــوشا  ٘بــــا ئ اع ح ــــا   اّ
  شي ٓا ٖا٭قشا  ٖا٭ن  اٍ  اسبكٌ ،  اى ا٧  ٙا .

، ا٫٘ــــٝ ا ــــشاٍ نهً ــــهً  ٖاعاْــــ  ناــــخص امل ــــهٌ  اشباي ــــٝ :
 ٖ  هٔ ٖاّ ا٩ٖنٗ٘ٝ ، اناش٘عٝ ن ٨ي ٔ ٖ  ٠ ا٩ وا  نُٔ.

٘ك ـــٚ اّ ٘كـــّٗ  ـــل [ ناجت ـــٝ ٧ٖ  حَالَ ػَذذذثم انـــٗاٖ ،    ان ا عـــٝ :
 ــا   ــو اّ ٘كــّٗ َاٖ٘ــًا نــ ٍ انعــٗ ٜ  ــاذ٧ً انٗعــو ، اسببــٗى نهــٞ         

 انشاء اسب٨ى صب ُيًا ي  ياا ان شٖ ٜ ٖا٭اوشا  ار اسبشاٍ.

 ان شٖ اا ايٙح ا هٗ اا ٖا        ْا. ان ا عٝ :

ٖ،  ـــ ٘ة انشثـــو املاـــٓٗ  نُـــ  نايـــٝ امل ـــهً  يـــو         انءايُـــٝ :
ــٚ ،  عــض  ــاى:     ا ــ ٨،   ١ ــٔ ٖعــهٌ ق ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٔ   ــشا ٕ اَ اث

ــا ٧        ــٔا ٖي ـــٗا نهٙ ــا ه شْ ــٙاّا ٖي ــ ا ٖانُ  ــعٝ: اشبو ــذ ا  ــِ هي ــو ن " ث
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ــلٜا       ــ ا ٖانوـ ــٔا ٖاسب ـ ــوشٖا انٙـ ــا ااـ ــّٗا ٖيـ ــا ٧ ٘وٙ ـ ــّٗا ٖيـ ٘عهًـ
 ٖان  كش ، انٗعٗعٝ ، اشبه  يا مل ُ٘و   ا ٝ".

ــٙ ِ  انُ ـــيٝ نهً ـــوش  ثـــو اسبكـــٌ ان  ان اعـــعٝ :  كهٙ ـــٚ ان ـــ   امل ـ
 ٖاَ  ا٠ انع ا  ا٧ شٖٛ نهربا٠ٜ اناشنٙٝ.

انيــاقش ٖانبــا ء نهًٙٓــا ان ــ٨ٍ قــا٧:      ا٭يــاٍٖ   نــِ  انعا ــشٜ :
ــٔ         ــ "ا ٖ  ــ  ا   ــٙٝ جتش٘ ــا   املعب ــهً  ٧ٖ ن ــاٍ امل  ــٞ اي ــا  نه ــل    "

ــاى  ــاٍ قـ ــو    ا٭يـ ــٗ ا٧ ـ ــا ْٖـ ــٞ اجت٨قٓـ ــٝ نهـ ــو ا٫٘ـ ــاثعٚا هٛ ذبًـ اناـ
ا ـــٝ ا٭اـــوشا ٘ٝ نٙ ـــع يوه ـــٝ ٖا ـــو اسبـــشاٍ يـــِ ثشٖنٓـــاا ٖاّ ا٭ 

زبًٙــو انُــاتا  ــو ٘ ــ ءُٞ يُٓــا انيــا ٚ ٖانعــا ٛ ٩َٓــا   ــٝ ٖاــ ا م   
ــ ح آَاا  ــا ء    ٧ٖ ٘ ــ ــاٍ  ع ــــش انبــ ، ا٫٘ــــٝ قــــاى:  نــــِ ا٭يــ

ــا اّ ٘ــ  ٨ املٙ ــٝ         ــا ٛ ان ــا ءا نــٙل هلً ــا ٚ  ــا ٚ انبــٙ ا ٖانع "اني
اذا ااـــوشا انٙٓـــاا ْـــٚ  ـــشاٍ نهًٙٓـــاا نـــٙل نهًٙٓـــا  ًـــا ْـــٚ نهـــٞ  

 . مل هً ا ٖنٙل هلًا اّ ٘ بشا ، انب٨ٜ"ا

هٛ  ًــا اّ ان  بــل ، انبــ٨ٜ  ــاى ان هــيل ، ان ــ ش رب ٙــل ٧        
ــٚ   ــ ح ٔ انعا  ــٙٝ ا   ٘  ــ ش يعب ــاثش ع ــ     ٖامل  ــٝ نُ ــو املٙ  ــٗاا ا  ــما    

 ا٭اوشا .

ــشٜ :  ــٝ ناـ ــِ     اسبا ٘ـ ــص يـ ــاّ  ان خبـ ــ ٛ اش ـ ــا ٚ ٖاملع ـ اّ انيـ
ــٌ ان   ــًهًٓا  كـ ــ٨ ٘اـ ــٝا ثـ ــٝ انكشميـ ــا  َـــص ا٫٘ـ ــ  نهًٙٓـ ــشٖ ٜ ٖاُويـ  ـ

ان انــــ ٜ ا٩ ــــٗنٙٝ )ا٭ي ُــــامج  ا٭  ٙــــا  ٧ ُ٘ــــا، ا٭  ٙــــا ق ٖقــــ  ب 
 .ق1) ش ٓا

ــشٜ :   ــٝ ناــ ــٚ    اانءاَٙــ ــٓٗا ٖانييــ ــٙ  نهــ ــِ انبــ ــٚ نــ ــٝ   مج َٖٓــ ٫٘ــ
 ٖاشبشٖج نهٞ ا٭ياٍ ٖيُو يِ ان ًا ٛ ، ا شياا.

                                                           

 .11/39ن ش)ّ نه٦ًنل ق اَهش يعامل ا٭مياّ ، ا  ل ا1)
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انــمي  نهــٚ  ــِ نٙ ــٞ نهــٞ ْــما ان   ــل ن٬٘ــٝ اذ  انءانءــٝ ناــشٜ : 
ــاى:  ــو ،     قـ ــو ق ـ ــش  نه  ـ ــٔ"ا ٖان عـ ــو َ  ـ ــ  ق ـ ــيح ٩ ـ "اّ ال مل ٘ـ

 كـــٌ انـــ ِ٘ا ٩ّٖ انش بـــٝ ٩ ـــو اجملانـــٝ ٧ ٩ ـــو عـــ ش انوانـــٝا  
 ْٖما ان ٗى ُ٘اق   ٗ ٕٗ:

ّ ان ــش)ّ  ــاى اٖ ــٔ ثــاذا ثيــع اٖ اــش ح ظــاْشًا ٖ ــٔ       اا٩ٖى : 
ــا      ــا  ، اعـــ اا ان عـ ــٝ ث٨ ـــ  يـــِ ا٭  ٓـ يـــِ ٖ ـــٕٗ ان   ـــل ن٬٘ـ

 ن    امل ٙ ِ ئُ.ٖاشبشٖج  ا

ــاَٚ :  ــو     انء ــ ٟ ٖي ــٝ اهل ــِ ا١ً ــ   ي ــل   ــما ان    ــ ءُا٠ ، ْ اّ ا٭ع
ــء ه  امل ــٗااش نُــ       ــحٝ عــُ   ع ــٓا ث٨ ــ  يــِ ا٭ن ــ اٍ  ــٔ سبــ ٘ة ان
امل ـــهً  ٖ ـــلٕا َعـــٌ ميكـــِ  هـــٔ نهـــٞ انُٓـــٚ ان كهٙ ـــٚ ٖان ـــ  ٘ا  

 نهيا ٚ ٖاملع  ٛ.

املٙ ــــٝ نُــــ  اّ نــــ ٍ  ــــٗى انيــــا ٚ ٖانعــــا ٛ  ا ــــو  انءانــــة : 
ا٭اــوشا  انــمٛ ب  ا٭  ٙــا  ايـــا اَــٔ ي  يــٝ نيحءـــٔ نــِ  لْــا يـــِ        
ــٗاّا اٖ      ــٔ اسبٙ ــ ص    ه ــا ا  ــاّ مم ــشٟ ٖاّ   ــوشا ٘ٝ ا٩  ــ ا١و ا٭ا اني
ــوشا  ار      ــًا ، ا٧اـ ــشا يهٙـ ــا اّ ٘ كـ ــا ٛ نهًٙٓـ ــا ٚ ٖانعـ ــشا  اّ انيـ املـ
ــاً       ــٝ  ا ن ــّٗ ا٫٘ ــٙٝ ث ك ــِ املعب ـــشثاّ ن ــٔ ُ٘ب ــو ا  ًان ــٝا ٖي ــو املٙ   ا 

 هلًا.

 ــا٠ انُٓــٚ ان كهٙ ــٚ  انُ ــيٝ نهيــا ٚ ٖانعــا ٛا ثانيــا ٚ      انشا ــو : 
اٖ انعـــا ٛ  ًُٙـــا ٘  ـــو املٙ ـــٝ ااـــوشا ًا ثاَـــٔ ٘ـــ٦ثٌ ٖ  َـــٔ ٘  هـــًٓا ، 
ــا  ٩ّ ازبــــٗاا ٖا٭ ا ــــٝ ا٧اــــوشا ٘ٝ  كــــٌ ا ــــٓٙهٚ    ــــاى ا٭  ٙــ
ٖاي ُــاَٚ ٧ ٘ ــ ح ٔ انيــا ٚ ٖانعــا ٛا ثا٫٘ــٝ ٧  ُــو  ايــًا ا ــو انيــا ٚ   

نعــا ٛ نهًٙ ـــٝ ٧ٖ اــ نٕٗ ن  ـــو َ  ــٔا ٩َـــٔ ا  ــا  املعبـــٙٝ ا ـــ٨ًا     ٖا
 ٖنعهٔ مل ٘ ٗ مج يِ ا و اسبشاٍ  اى ان شٖ ٜ ٖاّ مل ٘ش ص  ٔ.
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ــايل :  ــو      اشب ــا ٧  ُ ــٝا ثآَ ــو اجملان ــٝ ٧  ــاّ انش ب ــٗى   ــٞ ان  نه
 يِ ان  بٙو    امل وش يِ  ل اع  ٖ   امل وش  ا٭  ٙا .

ــا ت :  ــِ انش ان ــ ــ ءُا٠ يــ ــٝ ،   ا٭عــ ــٝ ي  عــ ــمٕ ا٫٘ــ ــٝ ، ْــ  بــ
ــ        ــ٦يِ ٖان اع ــ  امل ــ    ــ   قٙ ــو ٖ ٙٙ ــٚا ٖثب ــو ا٭هل ــاا ٖان   ا٭نج

 ٖا  ٘أ ٖا  ا  نهجًٙو.

ــا و :  ــا      ان  ــاثٝ ار ي ــشاٍا  ا٭ا ــشاٍ   ــٝ اسب ــٗى ي  ي ــٌ ا٩  ، نه
 ٘مياأ نهٞ ان  يٙأ ٖامل يأ يو اعل امليا ش.

يــــٚ ا٫٘ــــٝ   مج َٖٓــــٚ نــــِ انبــــٙ  نهــــٓٗا ٖاني انشا عــــٝ ناــــشٜ : 
 ٖاشبشٖج نهٞ ا٭ياٍا ٖيُو يِ ان ًا ٛ ، ا شياا.

ــشٜ :  ــٝ ناـ ــٝ   اشباي ـ ــ ٜ  هٙـ ــٝ قانـ ــٝ انكشميـ ــِ ا٫٘ـ ــوش يـ ــما اناـ ، ْـ
ــٗا٠        ــءلٜ ع ــا ٘    ــٞ يب ــا نه ــِ اويٙ ٓ ــا١و ٖميك ــ ٜ ي  ــا ن ــ ُي  يُٓ ا 

ــ  ى اهـــل انـــذ ا عهـــ   املٗاـــٗمج اٍ انـــذ ا عهـــ   ـــاسبكٌ   ــا ، ٖ٘ ـ  ٓـ
انيــاقش نهٙــٔ ان ــ٨ٍ: "نــِ انش ــو  نــِ ٖا كــاٍ ان ــشٖ ٜ ، انعيــا ااا 

ٖاملــشاٜ ٘ــمْأ  بــشٕ ثٙ اٙــٔ ا٩جتيــا٠ ثٙ ٗنــّٗ: َــ اٖ٘ل  ــٓشًا اٖ ا  عــ    
ــاى:         ــل ٖق ــش ص ، ذن ــهٚع ث ــمنل ٘ب ــ ه ًٙا   ــٝ ي  كََٔذذٖ  تضمذذووسَّ  نٙه

 [". ؿَ  سَ خَثؽد حَالَ ػَثم  كَ َ إِظمَْ ػََِ  َْ

ن٬٘ـــــٝ انكشميـــــٝ نًٗيـــــاا ا عهـــــ   ا كـــــاٍ  ان ا عـــــٝ ناـــــشٜ : 
ــٝ     ــًا نهحــشج ٩ّٖ ا كــاٍ اناــش٘عٝ ييُٙ ا٭اــوشا  ٖان ــشٖ ٜ رب ٙ ــًا َٖ ٙ

 نهٞ ان خ ٙل ٖان قٝ انعشثٙٝ ٖنٙل ان قٝ انع هٙٝ ٖاسبشج.

ان يــا  انُٙــٝ ٖان بــ ا ث  ــو املٙ ــٝ اٖ انــ ٍ اٖ سبــٌ   ان ــا عٝ ناــشٜ : 
ــٗاا      ــو املــ ــا٠ ٖ ثــ ــ  اني ــ ــّٗ   بــ ــوشا  ٘كــ ــاى ا٭اــ ــش ،  ــ اشبُ ٘ــ

نــ  ٖقــٜٗ نٮعــ٨ٍ ٖثش ــٝ ي جــ  ٜ ٭  ُــاإ     ٖاعــ ي ا٠ املــ٦يِ نُ  ــٔ   
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 انباسباا  ااٙاّ انعيا اا.

ا٫٘ــٝ   ــٝ ٖرب ٙــل ٖاٗ ٙــ  ن ــًا ٝ اناــش٘عٝا      انءايُــٝ ناــشٜ :  
 ٖثٙٓا يُو نه ا ٘  نهٞ انُ ل.

ــشٜ :   ــعٝ نا ــٚ ثٙٓــ   ان اع ــكل ٖ٘ك  ــٚ املا ــِ انكه ــشٖ ٜ ي ــ   اان  ذب 
ــ قٓ ــش،ا ٧ٖ  ا ـ ــا يـــ   ذبانعـ ــا ثٙٓـ ــٝ ملـ ــٝ انع هٙـ ــاج ار ان قـ ــاى  ـ ِ ا  ًـ

 ييا  ٝ ان هل.

ــ٨         انعاــشّٖ : ــا    ــيح انع  ــٚ ق ــٝ ْٖ ــ ٜ  هٙ ــ  ى   ان ــا َ  ــا اَُ ً 
 ٙـــاّا  ـــمنل  ـــا٠ ، ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ  ٙـــاّ ٭قحـــاٍ انـــُ ل ، اهلهكـــٝ         
ــو      ــٙص هٛ  انٗاـ ــا  ان خبـ ــشج يُٓـ ــاٍ  ـ ــاا ، ي ـ ــا٧ن  اٍ  انعًٗيـ  ـ

 ٖان نٙو اشبال نهحة نهٞ ا٭ن جا٠ ار انش بٝ املٗقٗاٝ. 

ــٝ ٖان ــشّٖ : اسبا ٘ـ ــِ    عاـ ــشٖ ٜ يـ ــشا  ان ـ ــِ اثـ ــٝ يـ ــا ٖ   ، ا٫٘ـ يـ
 ــا  املءــاى ا٩ْــٌ ٖا٧ ثــ ّ ا كــاٍ ان ــشٖ ٜ نايــٝا ٖنــِ ا٭يــاٍ نهــٚ    

 نهٙٔ ان ٨ٍ: "امل وش ٘  و املٙ ٝ ٖ٘  و  و ضبشٍ اذا ااوش نهٙٔ".

 حبث فمهً
ُٴٝ   ٘ـــ ى نهـــٞ  ـــٗاا ه ـــو ا شيـــاا نُـــ  ان ـــشٖ ٜ انك ـــا  ٖان ـــ

ــِ انك ــ  ــٔ    ٖا٭ىــامج ٖانع ــوا ثً ــو قٗن ــشٟ يء ــاا ا  ــٝ ٖ)٘ ــمٕ ا٫٘ ا  ْ
ــار    ق1)[  َسِ ذذدَ تَُِّذذَْ خٌِوذذْ  تُم َع ذذسَ حَالَ  َسِ ذذدَ خٌِوذذْ  تُمؼَع ذذسَ   اعــار    ــٔ اع حََٓذذث ؼَؼَذذََ  ا ٖقٗن

 .ق2)[ ػََِ  ٌوْ  كَح تُد  ِٖ َٖٓ  ـَسَغد

ــاٍ ٖيُـــو    ــش ان كاثـــو  ـــ  )٘ـــاا ان ـــش)ّ ، اٙ ـــل ا٩ كـ ٖ ـــما ٘هٓـ
ــ   ٖان  ــام ٖان عـ ــٞ   ا٭  ـ ــٝ نهـ ــا ا ٖن ي ـــٞ اسبجـ ــٕٗ ا٭  ٓـ ــا، ، ٖ ـ ُـ

                                                           

 .185ق عٗ ٜ اني شٜ 1)
 .78ق عٗ ٜ اسبيف 2)
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 انعامل   ن٨ًٙ ٖيش)ٜ نهٞ   ء انُيٜٗ.

ــا      ــ  ٜ يُٓ ــٔ امل ع ــٗا  ان   ــٝ ، ه  ــءلٜ ٖي  شق ــة   ُٴٝ ه ا ٘ ــ ٖيــِ ان 
ــ ٜ     ـــ  ن ٘ـ ـــاثٝ ار قٗانـ ــش ا  ا٧اـ ــٚ ان ـ ــ ٘ة َ ـ ــو ٖ ـ ــ ٘ة انشثـ  ـ

 يُٓا " و يا  هأ ال نهٞ انعيا  ثٓٗ هٖر  انعم ".

ــ ٌ٘ ا ٖ ــ  ا  ــيح      ٖث ــو   ــُ ل ٖ ث ــك ان ــٝ    ــٌ هٖنٗ٘ ــٞ املٓ ــٌ نه ْ٩
ــٚ     ــا ٘هـ ــوشا ا ٖثًٙـ ــشٖ ٜ ٖا٭اـ ــ  ان ـ ــشٍ نُـ ــٝ ا ـ ــا  ي ا ـ ــٗا نُٓـ املـ

 ىهٝ يِ ي ا١و ا كاٍ ان شٖ ٜ:

يــــِ يبــــا ٘  ان ــــشٖ ٜ اُــــاٖى يــــا ثٙــــٔ   ــــك انــــُ ل  ا٩ٖر : 
ٖاعببــا  عــ  انشيــ   ــٔ اٖ جتــش  املــش  اناــ ٘  انــمٛ ٧ ٘ حًــو نــا ٜ  

ــٗء ان   ــٔا اٖ  هح ــا      مي  ـــٝ  ً ــل ا٭ ا  ــشم اه ــاى ا ــل ،   ــٞ اني ــل نه ه
ــِ        ــٞ ي ــا، نه ــذ رب ــعٝ ان ــا اٖ املشا ــٞ  ُُٙٓ ــٞ نه ــذ ربا ــو ان ، اسباي
ــٞ       ــٞ نهـ ــا ٘ي ُـ ــربٜ  ـ ــانهِ ٧ٖ نـ ــو  ـ ــٗ، اسبا ـ ــٚ اشبـ ــوا ٖ٘ك ـ اشاـ

 انٌْٗ ٖا٭  ًاى املش ٗب.

يــــِ ان ــــشٖ اا امليٙحــــٝ نهًحشيــــاا امل  ــــٗ ٜ ا٭ ــــشإ   انءاَٙــــٝ :
نهــٞ َ  ــٔ اٖ نهــٞ َ ــل ضبمييــٝ اٖ نهــٞ نشاــٔ  ٖان  ٙــٝ ممــِ اــا، يُــٔ 

 اٖ نش  ضبميٍ اٖ ياى ضبميٍ مأ نهٙٔ   هٔ.

،  ــو يــٗ   ٘ ٗقــل   ــك انــُ ل نهــٞ  ــش  اٖ ه ــو         انءانءــٝ :
ــُ ل ثــ٨ مــٗا      ــ ثو يــا ااــٞ يــِ ان هــل نهــٞ ان ــاٖى ن ضبــشٍ مــأ ان ُ

ان ُــ ٕ ٖاسبــاى ْــمٕا ٖا٩قــٟٗ نــ ٍ ان ــشء  ــ  اشبًــش ٖانوــ    هًكهــلن
ــ   ــاذا  ا     ٖ ـ ــٌ ثـ ــما اسبكـ ــش  ، ْـ ــو اٖ ٘اـ ــا ٦٘ ـ ــاا ممـ ــا١ش ا شيـ عـ

ــما      ــش ٔ ٖ ـ ــاا  ـ ــِ انعوـــ   ـ ــ٨م يـ ــش اٖ اهلـ ــش  اشبًـ ــ   ـ ــش  ـ ا٩يـ
 انُ ــيٝ ٩ ـــو انوـــ ا ٖنــٗ  ا  ا٧يـــش  ـــ  اشبًــش ٖانوـــ  يـــء٨ً ٘ ـــ ٍ    
انوــــ  نعــــ ٍ  ــــٗاا اُــــاٖى اشبًــــش ا٧ نُــــ  ان ــــشٖ ٜ ٖا٧عببــــا ا  
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ــ     ــش يوه ــ ــاٖى اشبًــ ــ ٍ اُــ ــو ار نــ ــأ ىــ ــِ  ٖذْــ ــاّ نــ ًا هٛ ٖاّ  ــ
 ااوشا .

ــٝ : ــشٖ ٜ ٧ٖ      انشا ع ــ ا  ان  ــٞ ي  ــش نه ــشٍ ثهٙ  ب ــوش ار ا  اذا اا
مـــٗا نـــٔ ان ٘ـــا ٜ ثـــاذا اق  ـــع ان ـــشٖ ٜ اّ ٘  ـــو املٙ ـــٝ ن ـــ   ي ـــٔ   
ثهٙ  بــش نهــٞ ذنــل ٧ٖ مــٗا نــٔ اّ ٘  ــو ار  ــ  اناــيو ا٧ اذا ثــش    

 اّ اشٖ أ ٧ اُ ثو ا٧  انايو.

 ـــشٍ ، يـــٗ   ان ـــشٖ ٜ اـــ ص  يـــل      ـــٗاا ا ـــو ا  اشباي ـــٝ :
انيــا ٚ ٖانعــا ٛا ٖايــا ثًٙٓــا ثٙي ــٞ نهــٞ  شي ــٔ ٖاّ ا  ــ ٕ ن هــٔ ار   

 ا٭ اكا .

ــٝ :  ــش    ان ا ع ــشٍ اذا اعبب ــو ضب ــشا   ك ــٝ ا٩ي ــ اٖٛ ملعازب ــٗا ان  م
 ــٔ انعــ٨جا ٖنــٙل يــِ  نٙــو نهــٞ اجتــ٨ء انُٓــٚ نُــٔ   ــٞ ، ْــمٕ           

ــاذء انء ـــ    ــأ اسبـ ــٌ انويٙـ ــٔ  كـ ــٚ ثٙـ ــٗ ٜ ٖ٘ك ـ ــمٕ  انبـ ــع ْـ ٝ ٖاّ  اَـ
امل ـــ نٝ ممـــا قـــو ا٭ ـــ ٠٨  ٓـــا   ـــيأ نهـــٍٗ انوـــأ ٖامل  ح ـــشاا         

 ان ٖا١ٙٝ اسب ٘ءٝ.

ــا عٝ :  ــٗا      ان  ــٝ ٖاّ ا   ــِ ا٩ ٖ٘ ــٕٗ ي ــٗن  ٖعب ــاٖى ا٭َ  ــٗا اُ م
نهــٞ انــُجل ٖا ــشٍ نٮعــ حانٝ ٖايــل املٗاــٗمج ٖا كــاٍ ان ــشٖ ٜا       

نــ٨ج  ــاى  َعــٌ نهــٞ ا٧جتيــا٠ امل ــهً  ٖ لْــٌ امليــا  ٜ ار ابــُٙو       
 يِ انُجاعٝ ٖاسبشيٝ.

ا٩قـــٟٗ نـــ ٍ  ـــٗاا ان ـــ اٖٛ  ـــاشبًش ٖ كـــو ي ـــكش يـــو  انءايُـــٝ: 
ــاا ٖانــ ٍ ا٧عببــا   نُبــٗل انــذ آُــٞ نــِ ذنــل  ان اـــ ٘  ،   ن٬٘

ــ٦يِ       ـــامج امل ــٔ ٖ٭َ   ــ٨ج   ــا  انع ــ ٍ اعبب ــاْشًا ن ــ  ظ ــا ٘ع ــش مم ايــش اشبً
نٝ يـــِ ان وـــٗ  اسبا ـــو ، ْـــما ان يـــاّ ، يٙـــا ِ٘ انوـــأ ٖانبـــٙ        

 ٖا ُا، ان ٖا٠.
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ــعٝ :  ــل       ان اع ــاّ املان ــٔ ٖ  ــ   ي  ــل ن  ــاٍ اني ــو جتع ــوش ار ا  ٖ اا
 ااــشًا ثــاّ  ــاّ ْــٗ ا٘ ــًا ي ــوشًا مل مــأ نهٙــٔ  ــو ٧ مــٗا نــٔ  منــٔ  
ــوش         ــل ي  ــل   ــاّ املان ــٗ   ــا ن ــٔا اي ــٔ يُ ــشٕ ٖاَ  ان ــوش قٓ ــٙل نهً  ٖن
ــشٕا      ــٔ قٓـ ــاا نـ ــمى  ـ ــِ انيـ ــو نـ ــوش ٖاّ اي ُـ ــٔ نهً ـ ــٔ  منـ ــأ نهٙـ ثٙجـ

ــٙٝ ا٭اـــوشا ا   ٖا٩ ـــٗا ــشًا ٖاملانـــل ، يعشاـ اّ ٧ ٘كـــّٗ ا٩ ـــم قٓـ
ــ ٜ      ــانعٗ  ن ان ــٔ ا٧   ــٔ اّ ٧ ٘يمن ــًا ثه ــٔ صباَ ــل  من ــٞ املان ــ ع  نه ٘ ٧ٖ
ان ــهوُٝا ٖاذا مل ٘ ــ   انعــٗ    ــ ا   ــاّ نهــٞ امل ــوش مثــِ يــا ا هــٔ  
ــاّ         ــاذا   ــٔا ث ــِ مثُ ــا ءش ي ــ  ٕ   ــل اّ ٘  ــًاا ٖنهًان ــاّ يءهٙ ــٔ اّ   اٖ يءه

ًا نهــٞ  ثعــٔ مــأ نهٙــٔ انــ ثو اذا جتانيــٔ  ــٔا ٖاّ  ــاّ        امل ــوش قــا   
ــا      ــٔ ْــما اذا  ــاّ املانــل  ااــشًاا ٖاي ــو  كُ ــٔ ٖ٘ ي نــا  ًا ٘كــّٗ ، ذي 
ــءًِ         ــ ٘ش ان ــٔ ٖا  ــ   ي  ــ ا  ع ــٔ    ــو يُ ــوش ا٩  ــًا ثههً  ــاّ  ا١ي اذا  
ــٗمج ار       ــٗا انش  ــوا ٖا٩  ــِ املء ــِ مث ــو ي ــّٗ اق ــٔ ٧ٖ ٘ك ــٔ ، ذي  ٖ عه

ٍ املانــل  ا١يــا  ٖيــو ن يــٔ ثــير اْــو اشبــربٜ يــِ اسبــا ٌ ، ا ــ ٘شٕ يــا  ا
ــما ٘هٓــش        ــوا ٖ  ــش  ٧ حي ً ــٗمج ا ــّٗ ، انش  ــ٦يُ  ا٧ اّ ٘ك ــ ٖى امل ن

 ن ٍ ان عا      قان ٜ ان هوُٝ ٖا كاٍ ان شٖ ٜ.

 [كَ َ إِظمَْ ػََِ  َْ    لىٌع رؼبى

ــٝ        ا٩ٖر : ــًا ٩ّ اسبشيـ ــٔ ٖذَيـ ــًا نهٙـ ــو  شايـ ــما ا٩ ـ ــرب ْـ ــ٨ ٘ع ـ ثـ
 ايٝ سباى ان كهٙل ٖا٭  ٙا .ي٨

ــٝ : ــِ     انءاَٙـ ــٝ يـ ــ ا  اسبا ـ ــ ّ ي ـ ــشٖ ٜ ثكـ ــ  ان ـ ــٚ نُـ ــو انُٓـ ٘شا ـ
 ا شٍ  ٢ُٙم يِ املياب.

ْــو ميكــِ ان يــا ٕ يــِ امليــاب  ٢ُٙــما انهــاْش اَــٔ ٘هحــ           انءانءــٝ :
ــاب    ــِ امليـ ــٝ ٖنـــٙل يـ ــشٖ ٜ ٖانش بـ ــاظ  كـــٌ ان ـ ــاب  هحـ ــًا  امليـ نشاـ

 ٖنهٞ عبٗ ان  ٙٝ اناخبٙٝ انعشاٙٝ.
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ــٝ :ان ـــشج اٖ اـــش   ٩ ـــو        شا ع ــِ  ــل   ـــٔ ا٭َ ـــاّ ي امليــاب ٘  ـه
ــٔ        ــو ا  ام اَ ــٔ ي ـــٗاا ا ه ــٝ كـ ـــشها انش ب ــ  جتـ ــما ث  ــا ْ ـــا ٝا اي ا٧ 

 يُٓٚ نُٔ.

ــٝ : ــٝ  اشباي ــ ــصانش بــ ــٙٝ    ه ــ ــع نشاــ ــٝ ٖاّ  اَــ ــِ ا٭ ا ــ يــ
ــا      ــٝ ٩َٓــا اشثــو  امل ــ ٜا ثً  ن ن ــٝ ٖي ٙ ــٝا  ًــا آَــا ، امل ــاٍ ي  ن ن ي٦ق 

يــا نــٙل  حــشٍا ٖي ٙــ ٜ  ــاّ ٧ ُ٘ــاى يــِ املٙ ــٝ ٖعبْٗــا ا٧   مــ  امل ــوش
 يا ٘   انشي  ٖعانٝ ا٭اوشا  ث  .

ــُ ل     ان ا عــٝ : ــل نــِ امل ــهً  ٖ ــا    ّٖ اْــ٨م ان ــٝ رب ٙ ا٫٘
 ٝ ثًــِ انــٗ مج ا٩ ــم  انش بــٝ   ا  ــيأ انــٗ مج ٖان  ٙــ   ا كــاٍ اناـــش٘ع

 ٖن ٍ ان ا ٘  نهٞ انُ ل.

 [  ؿَلوازح زَـَ ْحإَِّٕ تف   لىٌع رؼبى

ـــ ي ش     ا٩ٖى :  ــِ اعـ ـــعًا ملـ ــمَٗ  ىٙـ ــش انـ ـــأَ انـــمٛ ٘ي ـ اَـــٔ عيحـ
ــٔ  ا كــاٍ     ــٔ عــيحأَ ٧ ٦٘ا ــم يــِ اذّ ن ـــًِ  ــا  هٖر اَ ــٔ ث ٖاَــا  انٙ

 ان شٖ ٜ.

اَـــٚ اا ـــش  انٙـــٔ اعـــار  َٖٓـــٚ نـــِ ان ـــٗىا٫٘ـــٝ  ـــٗا   انءـــااٚ :
  ع ٍ ا و املٙ ٝ نُ  ان شٖ ٜ   كًا  ا و ان حشٌ٘.

، ا٫٘ــٝ ا ــشاٍ نهً ــهً    ٗ ٙــ  اناــش٘عٝ نهــٞ هٖنٗ٘ــٝ         ءانــة :ان
   هٔ ٖ ٙاَ ٔ ٖ ثو  يح املٗا نُٔ.

اّ ال نــ  ٖ ــو حيــأ اّ ٦٘ ــم  ش بــٔ  ًــا حيــأ اّ        انشا ــو :
٦٘ ــــم  ع ا١ًــــٔ ٖيــــِ    ــــٔ اعــــار ا كــــاٍ ان ــــشٖ ٜ ٖان خ ٙــــل 

 ٖان عٝ ، ان ِ٘  ا٭ااثٝ ار ان ٗان  ا٭ي ُاَٙٝ.

ــايل : ــٗاى     ا٦ اشب ــو ا٧  ــٝ ،   ــش٘عٝ    ــاٍ انا ــٝ اّ ا ك ــ  ا٫٘  
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 ٖاّ ا  هل اسبكٌ نُ  ان شٖ ٜ.

ــا ت : ــا ٜ ار انيــــا ٚ      ان ــ ــٝ ا ــ ــٗى اّ ، ا٫٘ــ ــِ ان ــ ــو ميكــ ْــ
ــاا ٖاّ       ــ  نهًٙٓ ــٝ ٧ ٘يه ــا  ان ٗ  ــٗ اّ   ــا ٚ ْٖ ــٗ ام ــٞ عب ــا ٛ نه ٖانع
اعــ ءُا١ًٓا يــِ انش بــٝ يُحبــش ،  ــاى  يًٙٓــا ٖاعــ ً٘ٓاا ايــا نــٗ         

ــا ــا ٖاَا ــ ــاملي شٜ    اا ــ ــًهًٓا  ــ ــٝ ااــ ــاا انش بــ ــاّ نًٗيــ ــ ي شا ثــ ٖاعــ
ان٨  ـــٝا ازبـــٗا : َعـــٌ ٩ّ  ـــ ٝ اني ـــٗ  ٖ  ا ، ا٫٘ـــٝ نهـــٞ عبـــٗ  

 ا٭جت٨ء يِ  ل ا ٙٙ  حباى  ّٖ  اى اٖ  خص  ّٖ ) ش.

ــٝ    ان ـــا و : ــا٠ ه هـــٔ نهًٙ ـ ــاّ ٘ ـــ ي ش اثُـ ــُا اّ ا ـــ ًْا  ـ نـــٗ ثشاـ
 ْٖٗ  ا  اٖ نا  ث ٙٔ ٖ ٓاّ:

ــا  ا  ا٩ٖى:    ــٔ ا ــٞ      اَ ــشاثٔ نه ــٗ  هٟ ا  ــا ن ــم  ً ــٗ ًا  ٢ُٙ ــٝ َب  ٗ
ــٌٙا       ــٗ     ــاّ ال    ــا  ث ـــ ٍ ٖا ــٝ ثُ ــو املٙ  ــوشا ٕ ار ا  ــ٨م ٖاا اهل
ــٜٗ       ــمٕ  نـ ــٝ ْـ ــٝ ا٫٘ـ ــٝ هٛ اّ  ا ـ ــا ٘  ا٫٘ـ ــِ يبـ ــٗ ٜ يـ ــمٕ انبـ ْٖـ

 نه ٗ ٝ ٖان  ا م.

ــاَٚ: ــٗ      انء ــا ن ــ ٛ  ً ــٚ ٖان ع ــٞ انيي ــشا ٕ نه ــو ا  ــ ي ش ال ي ــٔ ٘  اَ
   ٝ ــ ــو املٙ  ــِ ه  ــ ي ش ي ــٔ ٘  ــشا ا     اَ ــِ ا  ــانييٚ ن ــًا   ــٔ ٧ ااى ي هي  ٖنكُ

ثٓــما اـــشج نـــِ ي ـــًّٗ ا٫٘ـــٝ  ان خبـــص ٧ٖ ٘اـــًهٔ  ٢ُٙـــم  كـــٌ  
انع ـــٗ ٖاملي ـــشٜ ٩ّ املي ـــشٜ ٖنـــ  نُـــ  ا٭عـــ ي ا  ٖا٭َا ـــٝا ٖا٫٘ـــٝ       
انكشميــٝ  نــٜٗ نٮعــ ي ا  ٖانُــ ٍ يوه ــًاا ٖثًٙٓــا ا يــا  نهًــ٦يُ   شثــو   

٢ُــما نه يــاِ٘ املٗاــٗنٚ اسبــشج نُــ  ان ــشٖ ٜ ٖنــ ٍ  اــٙٝ انع ــا   ٙ 
     اى ا٭  ٙا  ٖ اى ا٭اوشا ا ٖاسبكٌ  ا١ًًا ٘ يو املٗاٗمج.

، ا٫٘ـــٝ اُ ٘ـــٔ نهً ـــهً  ٖ هـــ  ٩ ـــٗا  انوعـــِ نهـــٌٙٓ   انءـــايِ :
 ٖامل٦ا مٜ   يأ ه و ا شٍ نُ  ان شٖ ٜ.

اّ ال نـــ  ٖ ـــو حيـــأ اّ ٧ اــــشج انعيـــ  نـــِ ا كـــاٍ   ان اعـــو :
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  ٝ ان بٟٗ ٖان شٖ ٜ.اناش٘عٝ   ٞ    كاٍ اسبا

ثٓــمٕ ا٫٘ــٝ انكشميــٝ يــِ انهــٌ ٖ ــٕٗ ان  ــو ا٭هلــٚ اذ آَــا انــ٨ّ   
ــٔ يــِ ان خ ٙــل      ــا  ٖثٙ ــاّ  كــٌ ا٭اــوشا   ــل  كــٌ ا٭  ٙ  ــاٖٛ  

 يا ٘ ٗء ان بٗ  ٩ّ   ٝ ال ن  ٖ و ٧ ا   ٓا اْٖاٍ انياش.
 حبث ثالغً

ــا      ــاا ملـ ــش ٌٙ ، )٘ـ ــٞ انـ ــٗ  نهـ ــ ٝ اني ـ ــٝ  ـ ــ يع ، ا٫٘ـ ــ  ا ـ ، قـ
املي ــشٜ يــِ ضبــٗ نهخوا٘ــا ٖدبــاٖا نــِ انــمَٗ  ٖعــ٨يٝ ممــا ٘مياــأ نهــٞ    
ا٭ثــٌ يــِ ا٩ٖاا ا ٖانش ــٝ َعًــٝ ٖ ًُٙــٝ ثكــ ّ املي ــشٜ  ــا  ٖيــ  و    
ــاٍا     ــٞ انعـ ــ يًا نهـ ــال ي  ـ ــا٠ اشبـ ــا ٘ ٓا ثجـ ــٌ يبـ ــ  اْـ ــٝ ٖا ـ نهش ـ
نٙي ــٞ ا٭َ ــاّ  عــ ْا ي وهعــًا ار امل ٘ــ  يــِ    ــٔا ٖ، )٘ــٝ ٖا ــ ٜ         

 َؼ َِذذَْ َٓذذث  ََِذذػَ كَذذح ت َز عِ حََٓذذث  َخمذذسَغَ       ٌٙ ، قٗنــٔ اعــار    ا ــ يع  ــ ٝ انــش  

٧ٖ ـــ  هلـــما ق 1)[ َٓ  هَذذذث حََٓذذذث  َ ذذذصٍِو َٓذذذٖ  تُعَّذذذَٔثقَ حََٓذذذث  َؼ ذذذسَغَ كَ هَذذذث حَََذذذاَ تُذذذسَّـَ َْ تُمـَلوذذذازَ

ان  ــ ٌ٘ يــِ  بٗ ــٙٝ ٖا كــاٍ اعــ  ٧نٙٝ يُٓــا اّ انش ــٝ املــم ٗ ٜ       
ــ    ــًو ا ُـ ــٝ ي عـــ  ٜ ااـ ــاا ٧ٖ اُحبـــش  ـــاملكه    ، ا٫٘ـ ا ات املخهٗقـ

ٖيـــِ اني٨ ـــٝ ان  ـــ ٌ٘ ٖان ـــ  ل ٖيـــا ٘ـــ ى نهٙـــٔ يـــِ انربانـــٝ ٖ  ـــِ  
ــشنٙٝا       ــٝ ٖانا ــاَٚ انك٨يٙ ــٗ املع ــٌ ْ ــ ٌ٘ ا٩ْ ــٗمج ان   ــُهٌ ا٧ اّ يٗا ان
ثـــاّ انش ـــٝ ا ٙاَـــًا اكـــّٗ عـــييًا نه ٗ ـــٝ ٖاملي ـــشٜا ٖاَـــٔ اعـــار ٘ـــشاء   

 انُات  ٚ ٘عي ٖٕ ٖ٘   شٖا ، طبهٗقاأ.
ــشج         ــار رب ــ اأ اع ــِ   ــغ ٖنك ــ ٌ٘ ا٩ ه ــاّ ا  ــٌ انيٙ ــ ٜ ، نه ٖان ان
ــِ          ــغ ي ــٚ ه ه ــ اأ ْ ــِ   ــ ٝ ي ــو   ــ ٜا ثك ــمٕ ان ان ــِ ْ ــص ن  ان خب

  ل ا ا ٌ  ُٙٓا.
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 حبث اميبًٔ
ـــِ  ــاهٖيـ ـــااش نـــمَٗ      ال  ٠ ـ ــإ ان ـ ـــٙو يعُـ ــار )اني ـــا ق ٖقـ اعـ

نيــا ٕا ٖنكُــٔ ، اسب ٙ ــٝ انــٌ يــِ ذنــل ثٓــٗ انــمٛ ميحــٗ انــمَٗ  ٖميــِ  
نهـــٞ امل ـــ٢ٙ   انبـــ ح ٖان جـــاٖا نـــِ  و٢ٙـــاآٌ ا  ـــ٨ً يُـــٔ اعـــارا  
)ٖقــ  ٖ   نــِ انــُا  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ اَــٔ قــاى: ٖاَــا اعــ ي ش   

 ال عيع  اع ي ا ٜق.
ــِ       ــٍٗ يـ ــٗ املعبـ ــٕٗ ثٓـ ــأ ٖعبـ ــِ ذَـ ــٝ يـ ــِ  ا ـ ــما نـ ــ  ْـ ٧ٖ ٘عـ
ــا     ــٝ ٖاعهًٙٓـ ــأ ا٩يـ ــٗ   ت ن   ٘ـ ــو ْـ ــا  ـ ــيا١شْا ٖ يا١شْـ ــمَٗ   ـ انـ

ــ ــا ٜ      املٗاظي ــٗنًا ٖني ــٔ    ــش، جتيٙع  ــرب  ب ــمٛ ٘ع  ــ ي ا  ان ــٞ ا٧ع ٝ نه
 ٖاقشا ًا  انش ٗ ٙٝ.

 َه ذذدَي خِذذَْ تَُِّذذَْ َٓذذٖ  تشَّدَذذغَ زِضمذذاَتََْٗ ظَذذدَََ        قــاى اعــار  نهــٞ ال ا ٖانءُــا٠  

 .ق1)[تُعَّ َِّ
ــ  ش        ــٗ ي ــًا ْٖ ــٙا٠ ىٙع ــل ا٧  ــ٠ٚ ٖيان ــو   ــو      ــ  ٖ  ٖال ن

ــٝ      ــهحٓاا ٖ، انهيـ ــٗ  ٖيبـ ــا ئ    ا٧يـ ــٔ ٖ ـ ــٙ ٕ ٖيانكـ ــ٠ٚ: عـ اناـ
ٖيبــــهحٔ ٖيــــ  شٕ ٖيش ٙــــٔ ٖان ــــٙٴٌ ٖاملــــُعٌ نهٙــــٔا ٧ٖ ٘ــــ اٚ انــــش   

ــما ا٧      ــ اٚ ْ ــ  ٘ ــٌ ق ــوا َع ــ  ٖ  ــ٨ء ا٧ ل ن ــان عش٘ل ٖا٧جت ــٌ   ــو ع ي
ــٝق    ــ ا ق ٖ)   انُاق ــ ًا م)   ان ــّٗ ي ٙ ــل ال ثٙك ــاثٝ ني ــٌ ٧ٖا ا٧ا ع
ــٝا      ــاا ا٩ ا٠امل  ع ــِ ايٓ ــا ٕ ي ــٝ  ان ي ــٙٝ  ا  ــش  ق ع ــٔ  ان ــا ٖثٙ ً 

ــٌٙ     ــِٗ٘ ٖاُهـ ــامل ان كـ ــأ نـ ــ  ٖاشاٙـ ـــ ٜ اشب١٨ـ ــ ّ ، َاـ ــٙٝ ٖ ـ  بٗ ـ
  ٦ّٖ املٗ ٗ اا  ان   ل ا٧ ًو ٖانُهاٍ ا٧يءو.

ــٞ         ــا   نه ــٗ ان  ــل ْ ــا قا ٖامله ــلق ٖ)ازبي ــار )امله ــٔ اع ــِ ا ا١ ٖي
ــل       ــهوآَاا ٖاملهـ ــٔ ٖعـ ــ ٖ  ممهك ـ ــٝ ،  ـ ــ  ل ٖان ٙاعـ ــش، ٖان ـ ٖان بـ
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ــو    ــ  ٖ ـ ــانص ل نـ ــٝ  ـ ــٍٗ ان ٙايـ ــٝ   ٘ـ ــٗمج يهكٙـ ــم َـ ــ  ٘ٗي٢ـ ــٙل ٩ ـ ثهـ
ــش        ــٗم ا٧   ُٖ٘  ــشٖم يه ــام ن ــ ٍ ُْ ــة اُع ــٝا  ٙ ــٝ اٖ صباا٘ ان يا ٘
ــٔ   انيـــا ٛ  ان ـــهواّ ٖانعهًـــٝ ٖازبـــربٖاا ْٖـــٗ ازبيـــا  هٛ امل كـــرب ٖاَـ
اعــار قٓــش نيــا ٕ نهــٞ قيــٗى ان كــانٙل اناــشنٙٝا ٖصباٖ اــٔ اعــار  ُا٘ــٝ   

ــّٗ ،   هــٔ ٖثٗا      ــٔ ٖ ُ ــٔ ٖانك ــ ٖى ، ظــو     ــِ انُ ــٔ ٖاابــاى  ن  
 ا  أَ ٖان ن ٞ ن ٘ٔ.

  
إَِّٕ تَُّذذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذذإَ َٓذذذث أَٗذذذصٍََ تف      لىٌهههع رؼهههبىلىٌهههع رؼهههبى

َٓذذذذٖ  تُمٌَصَذذذذثجِ حَ َش ذذذذصَسَحَٕ خِذذذذَْ ظََٔ ًذذذذث هََِذذذذ  ً أوح َُةَذذذذيَ َٓذذذذث  َذذذذلمًوِوإَ    

 هِْ  حََُهَذذْ  ػَذذرَتجح  حَالَ  ٌَََِِّٔهَذذْ  تف  َذذا َّ تُموَ َثَٓذذرَ حَالَ  َذذصًَِّ    كَذذح خَووذذاَٗهِْ  إِالَّ تُ َّذذثزَ  

 .174[ ا٫٘ٝ  أََُ ْح
 

 اإلػطاة واٌٍغخاإلػطاة واٌٍغخ
 يّ انمِ٘ :  يّ ٖي ٓاا  ٘ك ًّٗ :  ثعو ي ا مج يشثٗمج.

ــشا       ــِ ا٭نـ ــا يـ ــو هلـ ــٝ ٧ ضبـ ــٝ ان عهٙـ ــوا  ٖازبًهـ ــٗاٖ :  ثانـ انـ
 ٩َٓا  هٝ املٗ ٗى.

يٗ ـــٗىا  ي عـــٗى  ـــٔ نٙك ًـــّٗا  هَـــ ى :  ثعـــو      اعـــٌ يـــا :  
 يا .

ــٝ ان عهٙــــٝ ٧ ضبــــو هلــــا يــــِ  ازب٨نــــٝ :  ثاعــــٌ  انــــوا  ٖازبًهــ
 املٗ ٗى)ياق.عٌ ا٭نشا  ٩َٓا  هٝ ا٧

يـــِ انك ـــا  :   ـــا  ٖصبـــشٖ  ي عه ـــاّ  حـــمٖ،  ـــاى يـــِ        
ــِ       ــٔ يـ ــاى  َٗـ ــًا  ـ ــ ى ال   ا ـ ــا هَـ ــ ٘شٕ :  يـ ــمٖ، ٖا ـ ــًل ا ـ ان ـ
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 انك ا .
ــٝ    ــٝ يعوٗثـ ــميّٖ ىهـ ــش، نوـــلا  ٘اـ ــٗاٖ :   ـ ٖ٘اـــميّٖ :  انـ

 ٔ :   ا  ٖصبشٖ  ي عه اّ  ٙاميّٖ.نهٞ ىهٝ هَ ى الا   
 مثًُا :  ي عٗى  ٔا  قه٨ًٙ :    ٝ.

 ا٭ ا ٜ يي  ه.اعٌ هٖن٢ل 
ــرب    ــٝ  ـ ــٗمجا  ٖازبًهـ ــا مج يشثـ ــ  هّٗ :  ثعـــو ي ـ ــٝا  ٘ـ ــا :  َاثٙـ يـ

ــٌ  ــ  هّٗ ي٧:   اعـ ــاّ  ٙـ ــشٖ  ي عه ـ ــا  ٖصبـ ــٌَٗٓ :   ـ ــا ٜا  ،  وـ ا٭ ـ
 ه اٜ  بش.

ــٝ)     ــٝا  ٖىه ــٗ   ان  ح ــٔ يُب ــٗى   ــا  :  ي ع ــ  هّٗق انُ هٖن٢ل ٘
  رب يّ ، قٗنٔ اعار)يّ انمِ٘ق.

٧ٖ ٘كهًٓــــٌ :  انــــٗاٖ  ــــش، نوــــل ٖيعــــ ٢ُا،  هحــــاظ ي ا ٜ 
 ه و اشبيٙة ، ان َٙا ٖهلٙأ انُا  ، ا٫ شٜ.

ازب٨نــٝ :  اعــٌ ٘كهًٓــٌ :  ثعــو ي ــا مج ٖان ــًل ي عــٗى  ــٔا      
 ثانو يشثٗمج  ان ًٝ.

ــا،ا  ا    ــٗ ي  ــٙكهًٌٓا  ْٖ ــ    ــاّ ي عه ــش، اي ــٍٗ :  ظ ــٝ :  ٘ ن ٙاي
ــٗى  ٓــٌ         ــو ٖثانــو ٖي ع ــٝ يــِ ثع ــٔا  ٧ٖ ٘ــ  ٌٙٓ :  ىه ــا، ينٙ ي 

 يعوٗثٝ نهٞ ىهٝ)٧ ٘كهًٌٓ الق.
ــاّ      ــشٖ  ي عه  ــا  ٖصب ــٌ :    ــلا  هل ــش، نو ــٗاٖ :    ــٌ :  ان ٖهل
ــٌٙ :   ــ ٝ      حــمٖ،  ــرب ي ــ ٍا  نــما  :  يي ــ ه يــ٦ ش يشثــٗمجا  هن

 يشثٗمج  ان ًٝ. 
عار)مثُـــًا قهــ٨ًٙق اسبشيـــٝ ،  ٖذ ــش هّ املــشا  يـــِ ان هــٝ ، قٗنــٔ ا    

ــشاٍق       ــٔ   ــو ٩َ ــاى :  قهٙ ــا ق ــو ين ــٝا  )قٙ ــو اسبهٙ ــما  ق1)ي ا  ــِ ْ ا  ٖنك
ــك       ــِ ن  ــاّ ي ــا   ير ا٩ذْ ــا ٘ ي ــك ٖي ــِ انه  ــٚ ي ــٞ اسب ٙ  ــ٨، املعُ  

                                                           

 .1/256صبًو انيٙاّ ق1)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82

ــٗ ا          ــ ى ٖن ــٔ ٖ ي ــانٝ ، ذاا ــُ ص ٖان  ــِ ان ــٔ ي ــ ى نهٙ ــا ٘ ــٝ ٖي قه
 َعٌ امي ح نُٔ يعاَٚ اسبشيٝ ٖاملُو.

 يف ؼٍبق اٌَبديف ؼٍبق اٌَبد
اهٓــش ا٫٘ــاا انكشميــٝ يٗاــٗنٙٝ َهــٌ ا٫٘ــاا ٖعــٙاقٓاا  ثيعــ        

ّ  اجتيــع امل ـــهً  ٖ ءــ ٌٓ نهــٞ ه ــو انوٙيــاا ٖاناــكش ل نــ         ه
 كـــاٍ ان خ ٙـــل اشبا ـــٝ  ٓـــٌ  ً ـــهً  هٛ   جـــش  هٖ ـــو ٖ ُٙـــع 

ر  ٙــاّ  ــاى انــمِ٘ يٖاُــ ٕ نــِ انييــٚ ٖانعــ ٖاّا  نــا ا ْــمٕ ا٫٘ــٝ  
 ٙٝ.ا ّٗ ا٫٘اا ٖاسبجيف ٖانرباْ  ا٭هل

 انبهٝ    ْمٕ ا٫٘ٝ ٖا٫٘اا اجملاٖ ٜ هلا نهٞ  عي   : 
  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا ان ا  ٝا  ٖثٙٓا ٖ ٕٗ :  ا٩ٖر : 

ا  ق1)  ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ  ا٫٘ـــٝ ان ـــا  ٝ)ينا  ـــشٍ نهـــٙكٌق  ا٩ٖى :
 ٖثٙٓا ي ا١و : 

ــمٕ    ا٩ٖر : ــا٠ا ْـ ــهً ا  ٖ ـ ــًا نهً ـ ــ٨ٕ  وا ـ ــٝ هنـ ــ٠ٚ ا٫٘ـ صبـ
 ازبًهٝ اشبرب٘ٝ نيٙاّ  اى انمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا.ا٫٘ٝ  بٙيٝ 

نــِ ٘ ــ وٙو هْــو انك ًــاّ ي  ــا٠ ه كــاٍ ا٫٘ــٝ هنــ٨ٕ        انءاَٙــٝ :
٩َٓــــا  ــــا٠ا ، ان ــــش)ّ انــــمٛ   ــــأ ال نــــ  ٖ ــــو نــــٔ اسب ــــك  

ــار    ــاى اعـ ــلا  قـ ــِ ان حش٘ـ ــ٨يٝ يـ إَِّٗذذذث َٗف ذذذَٖ َٗصَُّم َذذذث تُذذذرًِّمسَ حَإَِّٗذذذث َُذذذَْ    ٖان ـ

 .ق2)[حلثكظإ

٩َٓـــٌ مل  ق3) ٙـــاّ يعـــ ح اء امل ـــهً  ملُ نـــٝ) ل هيـــٝق انءانءـــٝ :
ــا ،       ــ ٨ٖٜ )٘اآـ ــّٗ  ـ ــو ٘ ٗيـ ــوا   ـ ــاٍ ان ُ ٘ـ ــاا ٖه كـ ــٗا ا٫٘ـ ٘ك ًـ

                                                           

 .173ا٫٘ٝ ق1)
 .9عٗ ٜ اسبجش ق2)
 .110عٗ ٜ )ى نًشاّ ق3)
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 انب٨ٜ انٙٗيٙٝا  ٖثٙٔ َ   نهعًو  ٓاا  ٖن ٍ دباٖاْا.
٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   نــ ٍ اشاــأ ا٩ثــش نهــٞ   ًــاّ   انشا عــٝ :

ــٜٗ ٖ ١٧ــو ان ُ ٘ــو ٖ   وــ٨ّ عــحش انــمِ٘   ــشٖاا   ا٫٘ــاا ،  ــا  انُي
ــاّ      ــٔا  ٖ ٙـ ــأ ثٙـ ــ٨ى ٖانمي ٙـ ــاّ اسبـ ــش)ّ ،  ٙـ ــاا ان ـ ــع )٘ـ ــ  َ نـ ث ـ

 اسبشاٍ ٖان  ش نُٔ.
 ٙـــاّ املُ ٖ ـــٝ ٖانشثعـــٝ نهً ـــوش يـــِ  ـــل هّ ٘هجـــ    اشباي ـــٝ :

 نه حش٘ل ٖان يٙل ا ثٙ  ٙ     كاٍ اناش٘عٝ ا ٖ٘  م  انش بٝ.
ٗ      ان ا عــٝ : ٖانش ــٝ  ه   ًــع )٘ــٝ )ينــا  ــشٍق   ــاي  انع ــ

ــهً  ،  ــا         ــا  وــا  نهً  ــٌٙق ٩َٓ ــار)هّ ال   ــٗ     ــٔ اع   ٗن
ــما  ٖانٗنٙــ )ٖهلٌ نــما     ه كــاٍ ان م ٙــٝ ٖه   ًــع ْــمٕ ا٫٘ــٝ  ا٭َ
هنـــٌٙق ٩َٓـــا  ـــا٠ا ، ذٍ انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا ٖ اـــا اا انك ـــأ  
ــٔ    ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝ انــذ ا  ــًِ انياــا ٜ  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ

 ٖ)نٔ ٖعهٌ.
هً٘ٓــــا ه ــــ  يمثــــًا ٖ ُا٘ــــٝا  ه ــــو املٙ ــــٝ يــــِ  ــــل  ن ــــا عٝ : ا

ياــوشا  هٖ   ًــاّ ان ُ ٘ــوا  ازبــٗا  ْــٗ انءــاَٚا  ٩ّ ثٙــٔ ياــشا         
ــًو     ــو ٘اـ ــاملٗ ٗ   ـ ــشا   ـ ــما ا٭اـ ــش ْـ ــلا  ٧ٖ ُ٘حبـ ــانُ ل ٖانيـ  ـ

املعــ ٍٖ ٖيــِ عــٙٗن  ه٘ ــًاا  ٖاٗ ــٝ ) ــو املٙ ــٝ ابــح  ــ  انعيــ  ٖ  ــٔا  
ــا    ــا٠ ا٫٘ ــِ ي   ــٝ ي ــا ان ٗ  ــو    هي ــا  ان ُ ٘ ــاّ ٖيظٓ ــح ي٧  انيٙ ــ٨ اب ا ث

إِالَّ تَُّذذرَ َٖ شَذذثخَات حَأَط ذذَِفَات حَخَ َّ َذذات كَلوح َُةَذذيَ      ٖ اــل ان حش٘ــلا  قــاى اعــار     

 .  ق1)[أَشواجَ ػََِ  هِْ 
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 َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات ًوِوذذات َٓذذٖ       ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ  ا٘ــٝ      انءاَٙــٝ : 

  ا  ٖثٙٓا ي ا١و :ق1)[.. َ  دَثزَ

ــًِ   ا٩ٖر :  ــًا نهً ــــهً ا  ٘  ــ ــٙاء  وا ــ ــٝ ان ــ  ــــا٠ا )٘ــ
ــة      ــٝ انيحـ ــا )٘ـ ــااا  هيـ ــان ُعٌ  انوٙيـ ــش٘ل ٖا٭ذّ  ـ ــشاٍ ٖان اـ ا٭ ـ

 ث   ًِ انمٍ نهمِ٘ ا ّٗ يا هَ ى ال نهٞ ا٩َيٙا٠ ان ا   .
ــٝ :  ــاِ٘    انءاَٙ ــ    ٗاــٗمج ا٩ ــوا  يــو ان ي  ــا٠ا  ــو يــِ ا٫٘

ــ       هّٗ انوٙيــااا  هيــا انــمِ٘   ثٙــٔ يٗاــٗنًا ٖ كًــًاا  ثامل ــهًّٗ ٘
ــٔ ان ــش  ٖانعــما ا  قــاى اعــار     ــ  هّٗ يــا ثٙ ــاا ثٙ حََٓذذث ا ــّٗ ا٫٘

 .ق2)[ظَََِٔاَٗث حٌَََُٖ  ًَثٗوات أَٗلوعَهَْ   َظمََِٔإَ

 ٖظهًٌٓ ٩َ  ٌٓ ، امل اٍ يش أ يِ ٖ ٕٗ : 
ــخٴشْا ال    ا٩ٖى  :  ــذ عــ ــاا انــ ــِ انوٙيــ ــُ ل يــ ــاّ انــ  شيــ

 نه٦ًيُ .
 يح يا ٘  هّٗ يِ انعما  .ق انءاَٚ  : 

ــة  :  ــشٜ    انءانـ ــِ اسب ـ ــ ياآا يـ ــا  ٖي ـ ــو انُـ ــا أ ه ـ ــا ٘بـ يـ
 ٖا٩مل.

ــٌا    انشا ـــــو  :  ــش ّٖ  ٓـــ ــِ هٖاا  انـــــمِ٘ ٘يـــ ذبًـــــو ٖا  يـــ
ــ        ــُا ضبً ــ اا ان ــ ٘و   ــااا  ٖاي ــا٠ ا٫٘ ــاّ ٖي   ــهٌَٗٓ  ك ً  ٖ٘
 ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ  انـــذ  ـــا٠ا  ٓـــا انك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ  

 ان ا  ٝ.
ذ ــش َعــٌ ال نــ  ٖ ــو نهــٞ امل ــهً  ، )٘ــٝ ان ــٙاء    :  انءانءــٝ

ــا٠    ــم ي  ـ ــات  ـــ  ٗى ا٭عـــ٨ٍا  َٖيـ ــا  ٖانُـ ــو انك ـ اش ٙـــأ ٩ْـ
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ا٫٘ــاا ٩ّ ا٩يــش ا٭هلــٚ    ــو انوٙيــاا )٘ــٝ ظــاْشٜ ا ــ ه ٍ يــِ         
 انع ٠٨ يايانٓا ٖقب ْا ٖان عٚ ينٙٓا.

ٖاهـــل )٘ـــٝ ، ثه ـــ ٝ  وا ـــاا ان ـــش)ّ نهً ـــهً   ـــ ّ اكـــّٗ  
نُـــات ٖ ءـــًا هلـــٌ ٭َ ٓـــاج عـــيو اهل ا٘ـــٝا  ٖ٘ هـــٗ       جـــٝ نهـــٞ ا 

ــو ا،        ــٗ،  ي ـ ــٌ ٖقـ ــش  ْٖـ ــٗ ي كـ ــٞ عبـ ــٍٗ نهـ ــو ٘ـ ــهًّٗ  ـ امل ـ
 .ق1) [تَ دََٗث تُظ سَتطَ تُمَٔع صَوَ َْٖ اٗمج    ٘ ٛ ال ن  ٖ و 

ن كــّٗ ْــمٕ انــ ٨ٖٜ ٖي ــايُٙٓا يــش)ٜ نٮميــاّ ٖ نــٜٗ نهُــات        
 نٮع٨ٍ.

ا٫٘ــــاا ٖهعــــشا   ، ذٍ ان ــــش)ّ نهــــمِ٘ ا ــــّٗ    انشا عــــٝ  : 
ان ُ ٘ــو انــذ  ــا٠ا ، انك ــأ ان ــا  ٝ َــٗمج ذبــ  هلــٌ  ــ ّ امل ــهً   

 [.َٓث أَٗصٍََ تََُِّْ َٖٓ  تُمٌَصَثجِمل ٖنِ ا ٗا  

 ْٖٗ يِ ان ١٧و نهٞ هيٗ  : 
 ع٨يٝ ان ش)ّ يِ ان حش٘ل.ا٩ٖى : 
 نبًٝ ان ش)ّ يِ انُ ص.انءاَٚ : 

ا٫٘ــااا    ــًا  اُــ ٕ امل ــهً  نــِ ي  ــا٠ ٖ  ًــاّ     انءانــة : 
ــار     ــٔ اعـ ــاا قٗنـ ــِ نًٗيـ ــٗ يـ ــ ٨ًٖ٘ا  ْٖـ ــ٨ٖٜ ٖاـ ًو  ذذذصوْ  خَ  ذذذسَ أوَّٓذذذر   ٖاـ

 .ق2)[أوخ سِؼَس  َُِ َّثضِ

اكــــش  ن ك)انــــمِ٘ق ، ا٫٘ــــ  ا  يــــو ان يــــاِ٘ ،  اشباي ــــٝ : 
ــّٗ        ــا  ا  ــو انك  ــِ هْ ــ  ي ــة ٭ ا ٜ ثش٘ ــٝ انيح ــا٠ ، )٘ ــٝ ثج ازبٓ

نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعــــهٌ   ا٫٘ـــاا ٖانياـــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال      
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ــٞ       ــهً  نه ــم ش امل  ــٙاء   ــٝ ان  ــا٠ ، )٘ ــا ا  ٖ  ــٞ انك  ــٗ ٕ نه ٖظٓ
 عبٗ انعًٍٗ ا٭ع يشاقٚ  ا ثٙٔ انءُا٠ نهٌٙٓ ٖانٗن  انكشٌ٘ هلٌ.

ــ  نهــمِ٘ هَكــشٖا    ان ا عــٝ  :  ــٝ انيحــة  انــمٍ ٖانٗنٙ  ــا٠ا )٘
 ا٫٘ااا  ٖععٗا ، ي  ا١ٓا.

   ً ــٚ نهً ــه ــًُع ا٩يــش ا٭هل ــٝ ان ــٙاء ث   ــا )٘ ــكش ل هي    انا
 ن  ٖ و نهٞ انُعٌ.

ه ـــو امل ـــهً  نهوٙيـــاا ٖ ـــكشٌْ ل نـــ  ٖ ـــو   ان ـــا عٝ  : 
ــٗ  ،       ــٗا  ٖاشبه ــ  ٜ نهء ــ  ٜ ٖي ج ــيٝ ي ع ــشا١ض يُاع ــٌ نه  ٖه ا٥ْ

 انُعٌٙ.
ــيأ      ــٔ عـ ــا ٜ ثاَـ ــاا ٖانياـ ــات ا٫٘ـ ــِ انُـ ــ  يـ ــا٠ ثش٘ـ ــا ي  ـ هيـ
ــ ٖى       ــا  نُـ ــٗ  ـ ــٝا  ْٖـ ــٍٗ ان ٙايـ ــٌ ٘ـ ــٝ ال هلـ ــِ ا  ٙـ ــآٌَ يـ سبشيـ

  .انعما
ــٝ :   ــكش امل ــهً  ل نــ  ٖ ــو نهــٝ زبهــأ ان ٘ــا ٜ يــِ    انءايُ

 .ق1)[َُةَٖ  شٌََس شوْ   َشِ دٌََّٗوْ انُعٌ    و يِ ال قاى اعار 

ــا ٜ    ــآٌَ ضبشيــــّٗ يــــِ ان ٘ــ ــاا ثــ ــا انــــمِ٘ ا ــــّٗ ا٫٘ــ ٖهيــ
 ٖامل ان ٝ ، انُعٌ.

صبــ٠ٚ ا٫٘ــٝ  املــ ب ٖانءُــا٠ نهــٞ امل ــهً   اشبوــا        ان اعــعٝ  : 
اـــش٘ ٚ   بـــ ٝ ا٭ميـــاّا ٖا٩يـــش  ـــان ُعٌ  انوٙيـــااا  ًُٙـــا  ـــا٠ا  ان 

ا٫٘ـــٝ ضبـــو انيحـــة  ـــمٍا انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــااا ٖحيشثـــّٗ ان ُ ٘ـــو  
 جتًعا  انءًِ ان هٙو.

ــشٜ :  ــو       انعا  ــشاء انٗاع ــٌٙ ا ٖان ــو انعه ــ اٚ ان   ــاّ ٘ ــو ا٭مي ي
انكــشٌ٘ ، انــ َٙا ٖا٫ ــشٜ  ث ـــٚ انــ َٙا ٘ــشاء ال امل ــهً  ان ـــكُٙٝ       

نوٙيــاا اهيــا هْــو ان ــ٨نٝ ثــ ٌَٓ حيشيــّٗ هَ  ــٌٓ يــِ ْــمٕ انُعًــٝ   ٖا
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ــاى      ــشٜا  قــ ــ َٙا ٖا٫ ــ ــٌٙٓ ، انــ ــا٧ً نهــ ــّٗ ٖ ــ ــو ٘كــ ــِ قهٙــ ــا٠ مثــ ن ــ
 [ حَ َش صَسَحَٕ خَِْ ظََٔ ًث هََِ  ً أوح َُةَيَ َٓث  َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  إِالَّ تُ َّثزَاعار 

ــٝ ناــشٜ :  ــ    اسبا ٘ ــٗا   ا ــ ٘ش ازبًــو  ــ  ا٫٘ ــمِ٘ )يُ ــا ه٘ٓــا ان ٘(
 ٖثٙٔ ٖ ٕٗ :  يّ انمِ٘ ٘ك ًّٗ يا هَ ى الق

خَ  ذذذسَ أوَّٓذذذر  أوخ سِؼَذذذس   ٙـــاّ يُ نـــٝ امل ـــهً  ، ا٩   ٖهَٓـــٌ  ا٩ٖى : 

ــمِ٘ ا ـــــّٗ     ق1)[َُِ َّذذذذذثضِ ــاى انـــ ــِ  ـــ ــا ٌْ نـــ يذ ٘   ـــــو ال  ي يـــ
 املعج اا.

ن ـــ  ا  ـــو ال ٖه ـــرب امل١٨كـــٝ نـــِ  عـــو  هٙ ـــٝ ،   انءـــاَٚ : 
ــارا ــاى اعــ حَإِذم هَذذذذثٍَ زَخُّذذذذيَ َُِمَٔ َبٌََذذذذرَ إِِّٗذذذذح ؼَثػَذذذذَ  كَذذذذح ت َز عِ    ٩     قــ

 .ق2)[خََِ لَر 
ٖا  ـــو ال عـــيحأَ ٖه ـــرب انـــُا ضبًـــ ًا  ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ 
ــِ    ــا ُ٘ هـــشٌْ يـ ــّٗ ا٫٘ـــااا ٖيـ ــِ انـــمِ٘ ٘ك ًـ ٖعـــهٌ ٖامل ـــهً  نـ

 انعما .
ّ   انءانــة :   ي  ـــا٠ ا٫٘ـــاا  انـــمِ٘ ٘ك ًــّٗ انك ـــا  ٧ ٘ ــ وٙعٗ

ــٔ        ــهٌا ٖيعج ااـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــُا  ـ ــٞ انـ ــع نهـ ــذ َ نـ انـ
 انع هٙٝ ٖاسب ٙٝ.

 ذبم٘ش امل هً  يِ انمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا ٖاملعج اا. انشا و : 
ــايل :  ــاّ ا     اشبــ ــٝ ٖانربْــ ــهً   اسبجــ ــًاٖٛ نهً ــ ــ   ان ــ املــ

 ٖث ح انمِ٘ ٘ك ًّٗ ٖ ا ّٗ ا٫٘اا.
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ــا ت :  ــٞ اع  ان ـ ــهً  نهـ ــة امل ـ ــو   ـ ــش)ّا ٖيُـ ــاا ان ـ ــ  )٘ـ اْـ
ٖ ـــٗى ٘ـــ  ان حش٘ـــل ينٙٓـــاا ٖه ـــم اسبٙوـــٝ ٖاسبـــم  ، ا٩ كـــاٍ        

 اناشنٙٝ.
ــشٜ :   ــٝ نا ــش٘وا٩َٓا     انءاَٙ ــاَٚ نه ا ــ   انء ــٚ املب ــٝ ْ ــُٝ انُيٗ٘ ان 

ٟ   ٖ ـــٚا قـــاى اعار   ٗٯ ٓٯـــ ِٱ اَن ُٱوٵـــٰ  نٯـــ ٘ٯ إِٕ  ََذذذاَ إِالَّ حَـ ذذذحح   *ٖٯيٯـــا 

ــِ انك ــــا ا ازبــــٗا  :  ٧ا  ق1)[ َذذذذاـَ  ــ    ْٖــــو ْــــٚ يــ ٩ّ ان ــ

امل ـــٙ ِ يـــِ ن ـــك انك ـــا  ْـــٗ ان ُ ٘ـــو  ـــانُص نهـــٞ انـــُاا  ًـــا ،  
ان ـــش)ّ ا بـــٗ   ـــ  انـــ ث   يذ هّ  هًااـــٔ ٖ)٘ااـــٔ َ نـــع  ـــانُص        
ــا    ــٗ ٕ ٖاشاٙيٓـ ــا٠ عـ ــٙلا ٖه ـ ــ   ٖان خـ ــو ان عـ ان عٙـــٙ  انـــمٛ ٧ ٘ يـ

 اٗقٙ ٙاّ يِ نُ  ال ن  ٖ و.
ــشٜ :   ــٝ ناـ ــا ٖيـــ    انءانءـ ــا  ىٙعـ ــو انك ـ ــأ هْـ ــمِ٘ اش ٙـ ٌُٓ انـ

 ٘ ٗيّٗ  ان حش٘ل    ٗى ا٭ع٨ٍ ٖان ٗا  ان ُعٌ  انوٙياا.
ــشٜ :   ــٝ نا ــهًّٗ     انشا ع ــاى امل  ــا ث ا َٖ ــاا انع ــِ ي اي ــكش ي انا

ــٝ اناــكش لا ْٖــٗ يــِ  بــا١ص    ا ٖمل ق2)[خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس  َُِ َّذذثضِ  يشاي

ميُــو ذبش٘ــل انك ــأ املُ نــٝ يــِ ٖ ــٗ  هيــٝ ي٦يُــٝ  ــا شٜ الا اعــش   
 نِ ان حش٘لا ٖاُ ش ئُ.

يــِ ه ــا٠ ال )اناــا شق ْٖــٗ انــمٛ ٘اــكش       اشباي ــٝ ناــشٜ :  
نهً ــهً  يميــآٌَ ٖ ــكشٌْ نــٔ نهــٞ انــُعٌا ٖ ــكشٕ اعــار ْــٗ ازبــ ا٠  

 اسب ِ ، ان َٙا ٖا٫ شٜ.
ــهً  يــِ اناــكش ل        ــّٗ ا٫٘ــاا يُــو امل  ــ وو انــمِ٘ ا  ٖمل ٘ 

    ٔ ــيٙه ــهً  ار عـ ــ ٟ امل ـ ــار ْـ ــٔ اعـ ــو ٩َـ ــ  ٖ ـ ــٝ  نـ ــمٕ اهل ا٘ـ ا ْٖـ
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ــار       ــٔ اع ــاا قٗن ــِ نًٗي ــٗ ي ــٝ ْٖ ــاّ ٖ ج ــٝ  شْ هوذذَم كَََِِّذذَْ  انُٗنٙٝانعاي

 .ق1)[تُمفَؽَّرو تُمدَثَُـَرو

ــة :  ــٝ    انءان ــٝ  ا٘ ــمٕ ا٫٘ ــهٝ ْ حََٓعَذذَو تَُّذذرَ َٖ ًَلَذذسَحت ًََٔعَذذَِ تَُّذذرَي      

ــٝكَهَذذْ  الَ  َؼ وَِوذذإَ  َ  ؼَذذنَ خَِٔذذث الَ  َع ذذَٔغَ إِالَّ مَػَذذثقً حََٗذذدَتقً طَذذْْ خٌَمذذْح ػَٔ ذذحح    ا  [ ٓــمٕ ا٫٘

 ٖثٙٓا ي ا١و : 
 ااميم ا٫٘ اّ ، ذٍ انكاثشِ٘ ٖازبا  ِ٘. ا٩ٖر :

ــٜٗ ي  يــٝ ٖعــيأ    : انءاَٙــٝ ذبش٘ــل انك ــا  ٖي  ــا٠ يعجــ اا انُي
ــ      ــحٔ ٖانٗنٙـ ــش)ّ    ـ ــا٠ ان ـ ــات اثجـ ــِ انُـ ــ  يـ ــٞ ثش٘ـ ــهٙو نهـ نه  ـ

ــش ٌْ   َ    ــش ا ــو ٧ ُ٘حب ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــٔا ثان ــ  ا  ٩ْه ــٌٓ ث    
ــٙهح ٌٓ هثـــٌ ٖٖا  ) ـــشا   يذ ٘ ـــشّٖ هعـــشٌْ ٖهايـــانٌٓ ٖذ ا ٘ٓـــٌ نـ
ــٕٗ     ــا   ًـ ــٝ يـ ــِ يعشثـ ــ ّٖ نـ ــّٗ ان حش٘ـــلا ٖ٘عجـ ــٌَٗٓ ٘ ٗا ثـ ٖمعهـ
ــٔ     ــان ش)ّ ٖ عهـ ــو  ـ ــ  ٖ ـ ــو ال نـ ــ ٌ٘ٓ ال ث   ـ ــٕٗ ي٧ هّ ٘ٓـ ٖه  ـ

 عاملا يِ ان حش٘ل شب ٌ٘ٓ اٖيُو يع ًشا  عهوآٌَ نهٞ انُات.
ــٝ : ــو  انءانءـ ــ  ازبًـ ــمِ٘   ٘ ٙـ ــما  نهـ ــٙغ ا٭َـ ــ    ـ ــ   اعـ ــ  ا٫٘ـ  ـ

ــٔ ٖ)نــٔ         ــ   ــهٞ ال نهٙ ــ اا انــُا ضبً ــوا ٖحيشثــّٗ   ــّٗ ان ُ ٘ ا 
 ٖعهٌ املم ٗ ٜ ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.

 ــ  انــمِ٘   ــشٖا انــمِ٘ اــم شٌْ )٘ــٝ ان ــٙاء هنــ٨ٕ         انشا عــٝ :
ــٍٗ ٖ بـــٗل يوهـــ ايذ هّ    ــا هَـــ ى ال نًـ ــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ يـ ٖ ـــ  انـ

 انكاثش ِ هنٌ.
  هٝ  ٖيذا قٙو هلٌ[  ٓمٕ ا٫٘ٝا ٖثٙٓا ي ا١و :  : انشا و

٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   ذٍ انــمِ٘ ٧ ٦٘يُــّٗ  ان ُ ٘ــو        ا٩ٖر :
 عـــٗى ال  ـــهٞ ال  يـــشٴٖمحـــ ّٖ  ـــٔا  ٖنـــِ ه ـــٚ يٙ ـــشٜ قـــاى :  
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ــٔ  ــٔ نهٙ ــم ل      ٖ)ن ــا َك ــ  ي ــا ضبً ــاى :  ٖال ٘ ــو ث  ــٚ  ٓ ــٞ ه  ــهٌ نه ٖع
ثــيٌَٓ }   انــمٛ  ٢ــع  ــٔا  ثــ َ ى ال هَــل نُــ َا ملبــ ء ٖنكُــا َكــم

 .ق1)ق{٧ ٘كم َٗل ٖنكِ انهامل   ا٘اا ال مح ّٖ
ــٝ : ــو ذٍ       انءاَٙـ ــ ى الق يـ ــا هَـ ــار )يـ ــٔ اعـ ــ   قٗنـ ــش  ، ا٫٘ـ اكـ

 انكاثشِ٘  ٔا ٖثٙٔ  ٙاّ نيُٞ ال ن  ٖ و نِ انُات.
ٖملــا قــاٍ ثش٘ــ  يــِ انُــات  ك ًــاّ ان ُ ٘ــو ا  ــو ال نــ ٖ  ــو    

  ش)ّ انمٛ ٧ ابو ينٙٔ ٘  ان حش٘ل اثيي ُعٗا نِ يايانٔ.ٖهَ ى ان
ــاَٚ : ــ٠٧٦       انء ــاّ ْ ــِ   ً ــش ي ــأ ا٩ث ــ ٍ اشا ــٚ ن ــٝ ْٖ ــاّ   ٙ  ٙ 

ــٞ       ــو نهـ ــ  ٖ ـ ــٌ ال نـ ــا  ٝا يذ هَعـ ــًاٖ٘ٝ ان ـ ــأ ان ـ ــاي  انك ـ ي ـ
انُــات ىٙعــًا  ُــ ٖى ان ــش)ّا ٖااــًو ْــمٕ انُعًــٝ انعهًٙــٝ انــمِ٘         

ــٔ ا    ــا ٘  قٗن ــِ يب ــٗ ي ــو ْٖ ــّٗ ان ُ ٘ ــ    ٘ك ً ــُا ضبً ــ  ان ــار ،   ع
ــهٌ     ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٔ ق2)[حََٓذذث أَز ظَذذِم َثىَ إِالَّ زَـ َٔذذر  َُِمؼَذذثََُٔنَ    ا ٖثٙ

ــ        ــٝ  انٗنٙـ ــمٕ ا٫٘ـ ــٝ ْـ ــا٠ ،  ا ـ ــا  ـ ــا   ًـ ــاى انك ـ ــا ٜ ير ييٓـ ي ـ
ــار)      ــاى اعـ ــٌٓا قـ ــاّ هَ  ـ ــشٖا  انك ًـ ــ  هاـ ــما ٌٓ ث ـ حََٓذذذث ظََِٔ  َذذذثََْ    عـ

 .ق3)قْ   َظمََِٔإَحٌَََُٖ  ًَثٗوات أَٗلوعَهَ

ــٞ      ــٚ نهـ ــٝ  ْٖـ ــاا ان انٙـ ــٝ  ا٫٘ـ ــمٕ ا٫٘ـ ــهٝ ْـ ــٝ :  ـ ــعيٝ انءاَٙـ اناـ
 : ٕٗ ٖ 

ــٝ ان انٙــٝ)  : ا٩ٖى أوح َُةَذذيَ تَُّذذرَ َٖ تش ذذصَسَح ت تُضَّذذ ََُرَ    ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ  ا٫٘

 ا١و : ا ٖثٙٓا ي ق4) قخِثُمهَدَ  حَتُمؼَرَتجَ خِثُمَٔـملَسَذَ كََٔث أَط دَسَََْ  ػََِ  تُ َّثزِ
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ــمِ٘     ا٩ٖر : ــا  انــ ــ  ه كايًٓــ ــ   اٖاعهــ ــٗمج ا٫٘ــ ــا  يٗاــ يذبــ
 ا ّٗ ان ُ ٘و ٖانياا اا   انُا  هٞ ال نهٙٔ ٖهنٔ ٖعهٌا

ــٝ ــات      : انءاَٙـ ــٜٗ انُـ ــ اا ا ٖ نـ ــّٗ املعجـ ــمِ٘ ا ـ ــ  ذٍ انـ اٗ ٙـ
 ٭  ُا ٌٓا ٖه م اسبا١وٝ يٌُٓ.

ــٝ : ــو      انءانءـ ــعٚ نُٙـ ــ ٟا ٖان ـ ــأ اهلـ ــاّ نوهـ ــٝ ا٭َ ـ ــاّ  ا ـ  ٙـ
ــ َٙا ي  نــٝ    املي  ــشٜ ٖطبان ــٝ هْــو انك ًــاّ نٗظــا١ ٌٓا ٖنــ ٍٖ  عــو ان

ــ ٖ  ،     ــاسباااٖي  ُا  انــ ــو انبــ ــو ، ثبــ ــمى انٗعــ ــشٜا ٖ ــ ن٬ ــ
 انآا ٜ هٖ   ًآَا.

ــٝ : ــ٠ٗ     انشا عـ ــ٨نٝ ٖعـ ــاا ٖ ان ـ ــا٠ ا٫٘ـ ــ  ي  ـ ــٝ  ـ ــاّ امل٨ايـ  ٙـ
 انعاقيٝ.

اٗ ٙــ  اسبجــٝ نهــٞ انك ــا  ا ٖا ــشٌْ نــِ ا٭قايــٝ        اشباي ــٝ :
  ـــا١  ان ُ ٘ـــوا ٖ نـــٗآٌ نه ٗ ـــٝ ٖا٭َا ـــٝ ٖاـــم لٌْ   نهـــٞ ي  ـــا٠

  اهل ٟ ٖانم ش   عو ٖ  ا٥ٕ انع ٗ ٖاملي شٜ يِ نُ  ال.
ملــا ه   ًــع ا٫٘ــٝ ان ــا  ٝ  انٗنٙــ   انعــما  ا٩نــٌٙ       ان ا عــٝ :

ثيَــٔ صبًــو ه   ًــع ا٫٘ــٝ ان انٙــٝ  يٙــاّ ياْٙــٝ انعــما  ٖيَــٔ املكــة         
 ان ا١ٌ ، انُا .

ــٝ ــٝ   ــهٝ ْــمٕ : انءاَٙ ــٝ  ا٘ تَُِّذذَْ َٗذذصٍََّ تُمٌَصَذذثجَ خِذذثُمفَن  حَإَِّٕ تَُّذذرَ َٖ   ا٫٘

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق1)[تخ صََِلوات كَح تُمٌَصَثجِ َُلَح شَوَثم  خَؼَ د 

ــّٗ    : ا٩ٖر ــمِ٘ ا ــ ــٗ ذٍ انــ ــٗمج ْٖــ ــاّ ، املٗاــ ــميم ا٫٘ ــ ااــ
 )٘اا ان ُ ٘و.
ــٝ : ــاا يذ هّ ا   انءاَٙـ ــاّ ا٫٘ـ ــ ٛ  ك ًـ ــٌ ٖان عـ ــ  انههـ ــ  ا  ٙـ ل نـ

ــٌا       ــٝ هلـ ــيٙو ْ ا٘ـ ــاتا ٖعـ ــٝ نهُـ ــّٗ   ـ ــاسب  ن كـ ــا  ـ ــو هَ هلـ ٖ ـ
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ــهٌ         ــٔ ٖع ــٔ ٖ )ن ــهٞ ال نهٙ ــ ا    ــانُا ضبً ــا اا    ــٚ انيا ــمٛ ا  ٖان
ــاّ      ــٔا ثجــا٠ا ا٫٘  ــٌ  ــلٕ حبجــأ اسبــ  نُ ــٌ َ  ــٔا ٖ٘ ــعٞ نهه ٘هه
ن  ــــحٔ ٖذبــــم٘ش انُــــات يُــــٔا ٖ نــــٗآٌ نه ــــ  ش ، )٘ــــاا ان ــــش)ّ 

  انماا ٖا٩ثش.
ــٝ  : ــا  ٝ هٖ ان ــش)ّا      ا انءانء ــٗا٠ انك ــأ ان  ــل ضبــض ع ن ُ ٘ــو  

 ٖ  ًاّ ا٫٘اا  جأ نٗ ٕٗ اشبل نِ انُات.
ــٝ  :  ــات ،      انشا ع ــا  ٖانُ ــو انك  ــو   ْ ــ  ٖ  ــٝ ال ن ــاّ    ٙ 

ــات       ــو انُ ــٝ اٖ ع ــٝ ٖا٭َا  ــٗآٌ نه ٗ  ــااا ٖ ن ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ذٍ ان
ــش)ّ  اث      ــو ان  ــيحأَ ٖ ع ــو ال ع ــ  ا   ــوا ٖق ــِ ان ُ ٘ ــّٗ ي ــًا ُ٘  ع ٙ

 ٖاثًٙا ٩يٗ  ان ِ٘ ٖان َٙا.
ــٝ : ــ        اشباي  ــهٝ   ــاظ انب ــاسب   هح ــا    ــ ٖى انك  ــاٌْٙ َ ــِ ي  ي
 ا٫٘   ٖ ٕٗ: 

 ث ح   ًاّ ان ُ ٘وا ٖ ٙاّ قيحٔ.  : ا٩ٖى
ــاَٚ  : ــٜٗ     انءـ ــذ ٖ  ا ، َيـ ــا اا انـ ــّٗ انياـ ــمِ٘ ا ـ ــما  انـ يَـ

 ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ
ــة : ــ ى   انءانـ ــو ٖهَـ ــ  ٖ ـ ــو ال نـ ــًا   ا  ـ ــٔ  ايعـ ان ش)ّاٖ عهـ

ــاّ        ــٞ   ً ــش نه ــأ ا٩ث ــِ اشا ــًا ي ــوا ٖياَع ــاٍ ان ُ ٘ ــًا ٩ ك ــًا  ايع ياَع
ٖ  ًــاّ   ق1)[حََٗصَُّم َذذث ػََِ  ذذيَ تُمٌَصَذذثجَ شَد  َثٗ ذذث ٌَُوذذَِّ شَذذح ق      ا٫٘ــااا قــاى اعــار   

 ٠٧٦ْ ا٫٘اا يِ انيٙاّ انمٛ  ا٠ ، ان ش)ّ .
ــو  :   ــاّانشا  ــااا    ٙ ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ــٝ ان ــات   ن ٗ  ــا ٌْ انُ ٖي ي

 ىٙعًا نُٓا ، اسبٙاٜ ان َٙاا ٖ، ْم ا٭ يا  ي ا١و : 
 ر  :  ئَ  جٝ نهٞ انهامل  انمِ٘ ٘ك ًّٗ ا٫٘اا.ا٩ٖ

  نٜٗ انُات نٮنشا  نِ انمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا.انءاَٙٝ  : 
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 عـــو انُ ـــٗت اُ ـــش يـــِ   ًـــاّ ان ُ ٘ـــو ملـــا ثٙـــٔ يـــِ  انءانءــٝ  :  
 انعما  ا٩نٌٙ.

 اـــــل يٗاـــــٗمج   ًـــــاّ ا٫٘ااا هيـــــٝ ان ـــــٗ ٙ    اشبـــــايل  :
 ٩ْهٔ.

ذ ـــش يٗاـــٗمج ) ـــش ْٖـــٗ ي ـــ ٨، ا٩يـــٌ ان ـــا  ٝ   ان ا عـــٝ  : 
  انك أ ان ًاٖ٘ٝ يو هَٓا َاانٝ يِ ان ًا٠اٖ هٓا    ٖ  ء . 

ــو :  ــار     انشا  ــٔ اع ــٝ   ٗن ــمٕ ا٫٘ ــهٝ ْ حَإِذَت هَ ذذََ َُهَذذْ  تشَّدِؼَذذات َٓذذث أَٗذذصٍََ     

  ا١و : ا  ٖثٙٔ يق1)[...تََُِّْ

 ــــ  ا٫٘ــــ   يــــِ  ٙــــة املٗاــــٗمج ٖ ٓ ــــٔ نًــــٍٗ   ا٩ٖر : 
ــمِ٘      ــا  انـ ــٙاء ، ذٍ انك ـ ــٝ ان ـ ــا٠ا )٘ـ ــ ا  يذ  ـ ــٗل يوهـ ٖ بـ

 ه شٖا نهٞ يايامج يا نهٙٔ ه٘ا٥ٌْ يِ انك ا .
هيــا )٘ــٝ انيحــة ثآَــا ا عهــ   انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــاا ٖانياــا اا  

  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ينجــاا ان ــش)ّ  ٙــاّ اعــ    ٓــاا انك ــش انــذ       يــِ انءاَٙــٝ  : 

٘ ٗ ـــٔ ينٙٓـــا انـــمٍ ٖان  يـــٙح يـــِ  ـــل  اـــٙٝ ٖا ٙـــٝ يـــٌُٓا  ٖثٙـــٔ   
 : ٕٗ ٖ 

يَـــٔ يـــِ انُبـــش ا٭هلـــٚ نهـــُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ  ا٩ٖى  :
 ٖ)نٔ ٖعهٌ.

ثٙــٔ  ــاْ   ــ ّ انــُا ضبًــ ًا مل ُ٘ بــش  ان ــٙل  ــو         انءــاَٚ :
ــاسب    ــا   ـــ ــا  انك ـــ ــٝ ٖ ٓـــ ــٝ ٖاسبكًـــ ــاى    اسبجـــ ــوا  قـــ ٖان ُ ٘ـــ

 .ق2)[حَؼَثمَُمهَْ  خِثَُّصَح ََحَ أَـ عََٖاعار 
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يَــــٔ يــــ   نهً ــــهً  ، عــــعٌٙٓ ، عــــيو اهل ا٘ــــٝ  انءانــــة :
 ٖانب٨ب.

ثٙـــٔ ا  ٘ـــأ ٖي  ـــا  نهً ـــهًٙ  ،  ـــا  ا٭  جـــاج  انشا ـــو :
ــاّ       ــا  ٖ ٙـ ــا ٘  يظٓـ ــِ يبـ ــٗ يـ ــا ا ْٖـ ــٞ انك ـ ــٝ نهـ ــٝ اسبجـ ٖيقايـ

ــ    ــ٠٧٦ ٭  ا١ٓــــ ــذ عــــــعٞ ْــــ ــاا انــــ ــاا قــــــاى  ا٫٘ــــ ا ٖ  ًآَــــ
حَتَُّذذرَ َٖ  َفَذذثؼُّإَ كَذذح تَُِّذذَْ َٓذذٖ  خَؼ ذذدَ َٓذذث تظ ذذصوؽِ حَ َُذذَْ ـَؽَّذذصوهَْ      اعــار 

 .ق1)[مَتـَضَر 

ــٝ : ــٔ     انءانء ــمٛ ٨٘قٙ ــا  ٖا٩ذٟ ان ــ   انعُ ــ  ا٫٘ ــو   ــ  ازبً  ٦٘
ــٝ     ــهًّٗ ، يٗا ٓـ ــهٌ ٖامل ـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــُا ضبًـ انـ

ْـــما ا٩ذٟ  ـــال  انبـــحا ٝ     ـــٙغ ان اـــكٙل ٖانعُـــا ا  ْٖـــو   
ــاهلٌ     ــهً  ، ه ٙـ ــايو نهً ـ ــٔ  ـ ــو هٍ هَـ ــاٍ ان ُ ٘ـ ــع ه٘ـ ــو انيٙـ ٖهْـ

 امل عاقيٝ.
ــٗاْ       ــ اّ ٖاناــ ــٔ انٗ ــ ــ ى نهٙــ ــاَٚا  ٖ٘ــ ــٗ انءــ ــٗا  ْــ ازبــ
  انعًهٙـــٝا  نـــما ثـــاّ  ـــ٨ً يـــِ ا٫٘ـــ   ي  عـــٝ ن   ـــٔ امل ـــهً ا        

ــٌٓا   ــرب ، َ ٗع ــة انب ــيٝ نيع ــار   ٖيُاع ــاى اع صَّووذذات حَإِٕ  شَظ ذذدِسَحت حَشَق

 .ق2)[الَ  َضوسًُّوْ  ًَ  دَََْ  شَ  ة ث

ــمِ٘      ــِ ان ــ اٚ ي ــمٛ ٘ ــو ا٩ذٟ ان ــهً  ، ذبً ــا ٜ نهً  ــٔ  ا ٖثٙ
ــشا        ــٞ ا٭ا ــاا ٖا نه ــا ٖيّ ا ــ ّٖ  ٓ ــمِ٘ مح ــااا  ٖان ــّٗ ا٫٘ ا 
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ــاى اعــار   حََٓذذث ؼَؼََِذذَْ تَُِّذذَْ إِالَّ خَش ذذسَ  ٌَُوذذْ  حََُصَومَٔذذةََّٖ هوِوذذاخٌَوْ      امل ــهً ا  ق

 .ق1)[خَِْ

ٖا٫٘ـــــٝ هنـــــ٨ٕ ٖاّ  ـــــا٠ا خببـــــٗل ٖاقعـــــٝ ه ـــــ  ي٧ هّ 
انــٗا   ٧ ابــص املــٗ  ا ٖاملــ ا  نهــٞ نًــٍٗ انه ــك ٖنــٙل عــيأ   
ــمِ٘      ــا ، ذٍ انـ ــٙاء  ا٠اـ ــة ٖان ـ ــٝ انيحـ ــحٙح هّ )٘ـ ــ ٖىا  ثبـ انُـ
ــٝ     ـــشٖا ٖه ـــشٖا نهـــٞ انعُـــا  ي٧ هًَٓـــا ٘ـــ ٧ّ  ان ٧نـــٝ ا٭ن  ايٙـ

ٙـــ  انـــمٛ ٘ـــ اٚ يـــٌُٓا  نهـــٞ انياـــا ٜ نهً ـــهً   ـــ ثو ا٩ذٟ ٖانك
 ْٖما ان ثو ي  يٝ نهُبش ٖانه ش نهً هً .

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا ان انٙٝا  ٖثٙٓا ٖ ٕٗ : انءاَٙٝ : 
أوح َُةَذذذيَ تَُّذذذرَ َٖ تش ذذذصَسَح ت  ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ  ا٫٘ـــٝ ان انٙـــٝ  ا٩ٖى : 

 ا ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)[تُضَّ ََُرَ خِثُمهَدَ 

ــ     عــ  هّ  ــا٠ا ْــمٕ ا  ا٩ٖر : ــا  نــِ ٖ ــٗ  ثش٘ ــٝ  ا٭ ي ٘٫
ــوا  ٖمي ُعــّٗ نــِ  اــل انياــا اا      ــاا ان ُ ٘ ــات ا ــّٗ )٘ يــِ انُ
ــامل       ــِ نـ ــا  نـ ــهٌ ٖا٭ يـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــانُا ضبًـ  ـ
انيٙــأ ثًٙــا ُ٘ هــشٌْ يــِ انعــما  ، ا٫ ــشٜ  ــا٠ا )٘ــٝ ان ــٙاء        
ــا ٌْ انعًـــٞ نهـــٞ اهل ا٘ـــٝ        ــاّ  ـــاهلٌ ٖ ـــ  ٌٓ ٖعـــ٠ٗ ي  ٙـ نيٙـ

 ُاثو يِ ٖ ٕٗ : ٖانش ا ا ٖثٙٔ ي
  م ٌٓ ير عيو ان ٗ ٝ.ا٩ٖى : 

اـــم لٌْ ٖانُـــات حب ـــا١  ان ُ ٘ـــو ٖهَٓـــا  ـــل  ا١يـــٝ انءـــاَٚ : 
 نِ انٗ ٗ  انمْ  هلٌ.
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ــة :  ــان٨ّ     انءان ــو   ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــو ان ــ  ى ــِ ٖا ش٘ ْٖ
ثش٘ـــ  يـــٌُٓ انياـــا اا انـــذ ٖ  ا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ  

 ٝ ان ا  ٝ.ٖ)نٔ ٖعهٌ ، انك أ ان ًاٖ٘
 عـــة ان ـــكُٙٝ ، َ ـــٗت امل ـــهً ا  ٖانشاـــا حب ـــِ  انءاَٙـــٝ : 

ــا      ي  ٙــا  ا٭عــ٨ٍ ن ٧نــٝ ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   نهــٞ قــيح ثعــو ٖي  ٙ
 .ق1) [حََٖٓ   َد صَؾِ ؿَ  سَ تإلِظ  َِّ مَ  ًث كََِٖ   َومدَََ َٓ  َْانك ا ا قاى اعار 

ــٝ :  ــ٨   انءانءـ ــاا  ان ـ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ــل انـ ــٌ ، ٖ ـ نٝ ٖهَٓـ
 ععٗا ينٙٓا ٖ منٗا هلا نٗاًا هيٗ  : 

 ئَ  نٙو نهٞ   ا آٌ ، انُا ا . ا٩ٖى :
 ذبم٘ش انُات يِ انمِ٘ ا ّٗ انياا اا انُيٗ٘ٝ.انءاَٚ :

 ئَ  اْ  نهٞ ن ٍ ث٨ ٌٓ ، ان َٙا ٖا٫ شٜ. انءانة :
ــٝ : ــٞ    انشا عـ ــاا  شْـــاّ نهـ ــاّ ا٫٘ـ ــو   ًـ ــامج ان ـــ٨نٝ يـ ي  ًـ

ّ نهــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ٖا ــّٗ ا٫٘ــااا  ثحًُٙــا قانــع      اشبٙيــٝ ٖاشبــم٧ 
)٘ـــٝ ان ـــٙاء هَٓـــٌ ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝ ثآَـــا اـــ ى  ان ٧نـــٝ ان  ـــًُٙٝ   
نهـــٞ هّ ْـــما انك ًـــاّ نـــِ ُ٘ ـــو ه ـــحا ٔ ٖنـــِ ٘كـــّٗ ياَعـــًا يـــِ  
ــُا      ــات ٖيظبــما ٌٓ نٮعــ٨ٍ ٖاملعجــ اا انــذ  ــا٠  ٓــا ان ــٝ انُ ْ ا٘

 ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ــٝ :  ــا ذ      اشباي ـ ــِ  ـ ــ٨ً يـ ــاا هّ  ـ ــٙاء ا٫٘ـ ــاا عـ ــِ ينجـ يـ

 ا٫٘   ا عه   عما  انك ا  ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.
 ٖحي ًو ٖ ًْٗا : 

ي ا ٜ املٗاـــٗمج امل حـــ  ثكـــو انع ـــا  ٖ ـــ أ نهـــٞ       ا٩ٖى :
 ي  ا٠ ا٫٘اا.
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ــاَٚ : ــا٠    انءــ ــيأ ي  ــ ــشٜ   ــ ــ اٚ يــ ــما  ٘ــ ــٙو ٖاّ انعــ ان  بــ
 ا٫٘ااا  ٖه شٟ   يأ  شا٠ ان ٨نٝ  اهل ٟ.

يعــ ح اء هٖن٢ــل انك ــا  انعــما  ٭ ــشا ٌْ نهــٞ       :انءانــة 
ــٝ انيحــة        ــش ، )٘ ــا ذ  ــا هنــٌ مم ــذ ٘شاكيَٗٓ ــمَٗ  ان ــٚا  ٖان املعا 

 ٖان ٙاء.
ــو     ــٗل هْـ ــو خببـ ــٕٗ ٖ، ان ُ ٘ـ ــمٕ انٗ ـ ــ  ْـ ــا    ـ ٧ٖ اعـ

ــا        ــ ٜ  ٙهٓ ــا ٖ  ــ  ْٖجٓ ــٌٙ ٖٖع ــما  ا٩ن ــٌ ، انع ــا  ْٖ هَذذثُوات انُ

 .ق1)[ًو َّث هَا ًٓث ضَثُِّنَزَخَّ َث ؿََِدَس  ػََِ   َث شَوماَشو َث حَ

ذََُذذيَ خِذذلََّٕ تَُِّذذَْ َٗذذصٍََّ تُمٌَصَذذثجَ   ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ   ٗنــٔ اعــار  انءــاَٚ : 

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)[...خِثُمفَن 

ذ ـــشا )٘ـــٝ انيحـــة يـــا هَـــ ى ال يـــِ انك ـــا ا  هيـــا  ا٩ٖر :
 )٘ٝ ان ٙاء

ــ ى الق        ــا اَ ــ  )ي ــيٝ   ــو انُ  ــا ق ٖذب ً ــم شا )انك  ــ  ث  ٖ
 )انك ا ق ٖ ًْٗا: 

ــا      ا٩ٖى : ــا ا  ٖانك ـ ــٗ انك ـ ــ ى ال ْـ ــا هَـ ــاٖٛ ٩ّ يـ ان  ـ
 ْٗ ا بٗ      ث  .

ــاَٚ : ــٍٗ     انءـــ ــيٝ انعًـــ ــا ق َ ـــ ــ ى الق ٖ)انك ـــ ــا اَـــ   )يـــ
ــٌ ٩ّ يُـــٔ انبـــحل ٖانـــٗ ٚ       ــٗل املوهـــ ا  ثـــا٩ٖى هنـ ٖاشببـ
ن٪َيٙــــا٠ا  قــــاى اعــــار ، انــــُا ضبًــــ   ــــهٞ ال نهٙــــٔ ٖ)نــــٔ        
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ــهٌ   [إِٕ  ََذذذاَ إِالَّ حَـ ذذذحح  َذذذاـَ   طَٓذذذث  َ  وَذذذنَ ػَذذذٖ  تُمهَذذذاَ    حَٖعـ

 .ق1)
ــا٠     ــ ى ال يــا هٖ ــٞ  ال نــ  ٖ ــو ن٪ٖنٙ ــ  و ثًٙــا هَ ْٖــو ٘

ــار     ــٔ اع ــا ، قٗن ــا٠ا   ً ــل ا٩َيٙ ــِ   ــاسب  ي حَأَح ـَ   َذذث إَُِذذ  أوّ   ٖانب

ا  ازبــٗا   ق2)[تُمذذ َْ  َٓاظَذذ  إَٔ  أَز ضَذذؼَ َْ كَذذإِذَت خَلمذذسَ ػََِ  ذذَْ كَلَُموَ ذذَْ كَذذح      

ــيٙو ير     ــ٨ عـ ــش)ّ ثـ ــٗنٔ ، ان ـ ــٗ ٚ ٖيٗاـ ــما انـ ــش ْـ ــا٠ ذ ـ ــ   ـ قـ
ــاا        ــ ى ال )٘ ــا هَ ــٗ  مم ــِ امل ب ــٙ ِ ي ــ   امل  ــٔا  ٖان  ــٔ ٖي  ا١   ًاَ

 ان ُ ٘و نهٞ ا٩َيٙا٠.
 انك ا  ْٗ ا٩نٌ مما هَ ى ال. انءانة :

ٖانبــحٙح ْــٗ انءانــةا  ٖنــٙل  ــو َــا نُــ ٕ   ــا  ٖ ــش٘عٝ    
ــٔ اعــار    يي ــ هٜا  ــان يعٙض ن ٗن ــ ٜ   َٓذذث أَٗذذصٍََ ٖ ــا٠ا )٘ــٝ انيحــة ي ٙ

ــا      تَُِّذذَْ َٓذذٖ  تُمٌَصَذذثجِ  ــِ انك  ــ ٠ ي ــٔ   ــ٠٧٦ ٖهَ ــٞ ْ ــا ه   ــا ٜ ي [ ٭ث

 ٭ ا ٜ املعُٞ ا٩نٌ نهك ا  ٖان ُ ٘و.
ْٖــو ثٙــٔ ي ــا ٜ  ــ ٌَٓ ٘ ــ وٙعّٗ ي  ــا٠  ــو انك ــا  ي٧ هَٓــٌ   

ــٝ اسب     ــاثو ان َٙٗ٘ ــ ١٨ٌ ٖاملُ ــٔ ٧٘ ــ ٠ يُ ــٗا   ــٗا  ٧ا   ه   ــشٜا ازب اا
نٙكـــّٗ ان يعـــٙض ، ا٫٘ـــٝ  ٧نـــٝ ينجاا٘ـــٝ  ـــ ٌَٓ ٧ ٘ ـــ  ّٖ نهـــٞ 

حََٓذذث  َؼ َِذذَْ ؼَ َذذامَ زَخ ذذيَ ي  ــا٠ ان ُ ٘ــوا  ٧ٖ ــ  نــٔ يــِ ٘هٓــشٕا قــاى اعــار  

 .ق3)[إِالَّ ََاَ
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ــو    ــا١  انـــٗ ٚ ٖان ُ ٘ـ ــا٠ ٖعـ ــ  ٖ ـــو ا٩َيٙـ ن ـــ   عـــو ال نـ
ــٜٗ ضبًــ   ــه    ــا ربٌْ  ُي ــا  ث ــ  انعي ــٔ ٖ  ــٔ ٖعــهٌ   ُٙ ــٔ ٖ)ن ٞ ال نهٙ

ــار       ــٔ اع ــاا قٗن ــِ ينج ــما ثً ــٔا  ن ــ ٘    ــ ٍٖ ان ب حََٓذذث أَز ظَذذِم َثىَ إِالَّ  ٖن

ا  هّ يُـــاثو ٖ ش ــاا َيٗاـــٔ ٧ اُحبــش   يآَـــا   ق1)[زَـ َٔذذر  َُِمؼَذذثََُٔنَ  

ٖيــا  عــ ٕ ثهــٓا يُــاثو نهًٙــٝ نهــٞ انبــاسب  ٖهايــامج ا٩َيٙــا٠ يــِ         
ــٔ  ــــ    ــا ٜ  ُيٗاــ ــٚ انياــ ــا  ٝ   ه ــ ــٌ ان ــ ــ ع ا  ا٩يــ ان يٗىا  ٖا٭عــ

 ٭ايانٔ َٖبشأ.
ٖاٗا ثـــع ا٩ ٙـــاى يـــِ املـــ٦يُ  ٖه ُـــا١ٌٓ اهـــل انياـــا اا      
ــًا        ــميْا  ي ــا ٖع ــايٗا  ا  ا١ٓ ــٌ ق ــِ ذ ا ٘ٓ ــًا ي ــِ ثش٘  ــاا  ٖنك  انشا
ــو هَــ ى         ــ  ٖ  ــ  هّ ال ن ــٙاء ن ٦  ــٝ ان  ــا٠ا )٘ ــ َٙاا ثج ــاٍ ان سبو

 انك ا   اسب .
 ٖهَّ ٵـــ ٷيُهٗ )ا ـــِ ٖيـــِ يعـــاَٚ اسبـــ  ، امل ـــاٍ انءيـــٗا قـــاى  

ــل ــا٠ نهٙ ــ ٷ ان    ــعٯ هٛ ثحٯ ــع هَّثٱيٵ ــش  ثءي ــٗى ٖانع ــع ا  ــٔ  ٯ  َ   نهٙ
 .ق2)قهٖ ي ٔ هٛ ي ٱ اقًا هَّ ٵ  ٔ ٖه   َ ٰ ٔ  ٯ  ًا هٰ   ٔ ان  ا٠

ــ        ــ ى ال ن ــا هَ ــوش مم ــ٠٧٦ نا ــاّ ْ ــٚ هّ   ً ــٝ ْٖ ــ    ٙ  ن   ٙ
ــش)ّ      ــ ٴى ان ـ ــو َـ ــ  ٖ ـ ــ٦يُ  ٩ّ ال نـ ــٜٗ ٖاملـ ــش انُيـ ــو مل ٘ ـ ٖ ـ

ــل يــِ انٗ ــٗى     ٖ ع ــ  ان حش٘ ــو ٘ ــٔ ٖيُ ــٔ ٖاٖ ي ــ   ٖثي  ــ   ث ــٔ   ه
 ينٙٔ.

ــٝ :  ــٔ      انءاَٙـ ــٗ   هـ ــاسب  ْـ ــا   ـ ــو ال نهك ـ ــاَٚ اُ ٘ـ ــِ يعـ يـ
ٖعــــ٨ي ٔ يــــِ ان يــــ ٘و ٖان ــــٙامج ثانــــمِ٘ ٘ك ًــــّٗ ا٫٘ــــاا ٧       

 ٘  وٙعّٗ ي  ا١ٓا ٩ّ ٖ ٗ ْا ، ا٩   مل ُ٘حبش  ٌٓ.

                                                           

 .107عٗ ٜ ا٩َيٙا٠ق1)
 .10/52ن اّ انعش ق2)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100

ــا  ا٫    ــٝ ٖيظٓـ ــ يش يذانـ ــات  ـ ــِ انُـ ــٝ يـ ــ ص ثشقـ ــااا ٖمل ربـ ٘ـ
ٖ ـــا٠ ، انك ـــا  هيـــش ال نـــ  ٖ ـــو نكـــو ي ـــهٌ ٖي ـــهًٝ  ـــا ا٠ 
ــاا انك ــا  ثٙٓــا     ــٍٗا  ٖاكــّٗ اــ٨ٖٜ )٘ انبــ٨ٜ رــل يــشاا ، انٙ
ٖا يـــٝ  ـــ٨ٙ ٘ ـــٙو ان ـــش)ّ ٧ٖ ٘ـــميم امل ـــهًّٗ ا٨ٖاـــٔا ٖنٙ ـــًعٔ  
انُـــات جتٗنـــًا ٖقٓـــشًا ٖيَوياقـــًا نهـــٞ عبـــٗ ٘ـــٗيٚ ي جـــ   ْٖـــٗ يـــِ 

 .ق1)[سَ أوَّٓر  أوخ سِؼَس  َُِ َّثضًِو  صوْ  خَ  نًٗياا قٗنٔ اعار 

ــٝ : ــمٛ     انءانء ــٗ ان ــًٗاا ٖا٩   ا ْٖ ــل ان  ــو يه ــ  ٖ  ل ن
اَـــ ى ان ـــش)ّ يـــِ ان ـــًا٠ نٙكـــّٗ ييايـــًا ، ا٩  ا  ثـــ٨ ٘ ـــ         
ــٔ      ــ  يياي ـ ــٔ ٖ ـ ــٗا  ُٙـ ــ٨ًٙ هّ حيٗنـ ــًا قهـ ــاا مثُـ ــميّٖ  ا٫٘ـ ــمِ٘ ٘اـ انـ

ــ        ٝ نهُـــات ٩ّ ال نـــ  ٖ ـــو هَ نـــٔ  ـــاسب  ٖ عهـــٔ عـــيٙو اهل ا٘ـ
 ٖانب٨ب.

ــِ     ــش)ّ اٖيــ ــٔ ان ــ ــ  ٌٙق اَــ ــشاا امل ــ ــ  ٖ   ، يعُٞ)انبــ ٖقــ
اشببــا١ص انــذ مي ــاا  ٓــا يــِ  ــ  انك ــأ املُ نــٝ نيــٝ انيٙــاّ املوهــ    

 .ق2)[حََٗصَُّم َث ػََِ  يَ تُمٌَصَثجَ شَد  َثٗ ث ٌَُوَِّ شَح ق ا قاى اعار 

ــٝ : ــا ا     انشا ع ــٗا ، انك  ــمِ٘ ي  ه  ــمٍ ان ــٙاء   ــٝ ان  ــا٠ا )٘  
   ًاّ ا٫٘اا يِ ا٭  ٨، ، انك ا . ْٖو

ــًِ      ــما ٘  ـ ــ ٨،ا نـ ــما ا٭ ـ ــٝ هلـ ــٗ ي  يـ ــٌا ْٖـ ــٗا  َعـ ازبـ
ــا        ــو انك  ــ نٗ هْ ــٝا ٖ٘ ــٝ ٖذٛ امل  ي ــ   ذٍ امل  ي ــ  ا٫٘ ــو   ازبً
ــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال       ــا  ي  ـــا٠ ا٫٘ـــاا ٖانياـ ير ي  ُـ
ــ ٨،ا    ــا٠ عـــــيأ ، ا٭ ـــ ــهٌ ٩ّ ْـــــما ا٭  ـــ ــٔ ٖعـــ ــٔ ٖ)نـــ نهٙـــ

 ي ُامج نِ ان ب ٘   املعج اا.ٖيٗاٗمج نٮ

                                                           

 .110عٗ ٜ )ى نًشاّق1)
 .89عٗ ٜ انُحو ق2)
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ــة : ــار     انءانـ ــٔ اعـ ــٝ   ٗنـ ــمٕ ا٫٘ـ ــهٝ ْـ َُذذذ  طَ تُمدِذذذسَّ إَٔ  شواَُُّذذذات   ـ

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق1)[...حَؼَاٌََوْ  هَدَََ تُمَٔش سِمَ حَتُمَٔـمسِجِ

ــا  ير      ا٩ٖر : ــو انك  ــٜٗ هْ ــا  ن ــٙاء ، ي ٓٗيٓ ــٝ ان  ــ  )٘ ا ٙ
ــانُا ضبًــ    ــا اا   ــاا ٖانيا ــا٠ ا٫٘ ــ ٍ ي   ــٔ  ن ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ    

ٖعـــهٌا يذ هَٓـــا اـــي  ٖآـــ ٛ ير يبـــا ٘  انـــربا  ٖيـــا ثٙـــٔ ينـــ٠٨  
 هًــٝ ان ٗ ٙــ ا ٖيظٓــا  يعجــ اا انُيــٜٗا ٖان بــ ٘   ُيــٜٗ ضبًــ        

 انذ  ا٠ا  ٓا انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.
ــٝ : ــ  ياى ير   انءاَٙــ ــٔ ، ا٭عــ ــ   ان ٗ ــ ــاّ انــــرب ٧ ٘ عهــ يذا  ــ

ــا  ا٩   ــِ   ــش ا ثً ــشء ٖاملي ــِ    املا ــ ى ال ي ــا هَ ــاّ ي ــٝ هّ   ً ٖنٗ٘
ــربا        ــ  انـ ــاّ اـ ــما انك ًـ ــربا  ْٖـ ــِ انـ ــٙل يـ ــاا نـ ــ ٧٧ا انيُٙـ انـ
ٖنـــ اٖٜ يـــو هْـــو ا٭ميـــاّا  ٖضباٖنـــٝ نبـــ  انُـــات نـــِ يبـــا ٘   

ــار    ــاى اعــ ــربا قــ تَُّذذذذرَ َٖ  َظَذذذذدُّحَٕ ػَذذذذٖ  ظَذذذذدِ َِ تَُِّذذذذَْ حَ َد ـواَٗهَذذذذث     انــ

 .ق2)[ػَاَؼًث

ــ      ــّٗ  ش ــًا نه ــٝ ان ــٙاء ن ك ــما  ــا٠ا )٘ ــّٗ يــا   ن ٞ انــمِ٘ ا 
ــا اا      ــّٗ انيا ــمِ٘ ٘ك ً ــيا٠ نه ــ ٍ ا٭  ــات نع ــٜٗ نهُ ــ ى ال ٖ ن هَ

  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ــم        ــٙهٝ زب ــٝ ٖٖع ــٚ ي  ي ــو ْ ــش ٜ   ــ نٜٗ صب ــمٕ ان ــ ا ْ ٖمل ا
ــا ٘        ــشٜ ملب ــ   ٖانكء ــِ ان ع ــا ي ــا ثٙٓ ــٙاء ٖي ــٝ ان  ــٗء )٘ ــات ملُو انُ

ــ      ــاا ٖ ُ ــ نٗ ينٙٓ ــا ٖا ــ ى نهٙٓ ــذ ا ــرب ان ــش     ان ــ ٛ ث ــش٘    ــِ ان   و ي
 يُٓا.

                                                           

 .177ا٫٘ٝق1)
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ــئ انـــمِ٘ ا ـــّٗ   انءانءـــٝ : ــءًِ ان هٙـــو انـــمٛ ٘ك ـ يذا  ـــاّ انـ
ــاا       ــشا   ا٘ـ ــاّ ا٭قـ ــٌَٗٓا  ثـ ــا ًا ،  وـ ــيح َـ ــو ٘بـ ــاا ٖان ُ ٘ـ ا٫٘ـ
انُيــٜٗا  ٖثعــو يبــا ٘  انــرب معــو انــ َٙا   ٘ ــٝ َااــشٜا  ٖ ا ًا        

 نهييوٝ ٖان عا ٜ ٖه و انوٙياا.
ــٝ :  ــة  ا انشا عــ ــٝ انيحــ ــع )٘ــ ــّٗ  ه   ًــ ــمِ٘ ٘ك ًــ ــ  نهــ نٗنٙــ

ــٞ ن ــاّ      ــأ ان ــا  ٝ ٖنه ــذ هَ هلــا ال نــ  ٖ ــو ، انك  ــاا ان انيُٙ
ــار     ــا      ٗنـــٔ اعـ ــٔ ان ـ ــٔ ي ـــا ٜ ير  حََُهَذذذْ  ػَذذذرَتجح أََُذذذ ْح  هَيٙا١ـ [ ٖثٙـ

 .ق1)[حَأَػ صَد َٗث َُِظَّثََُٔنَ ػَرَتخًث أََُ ًٔث  ٗهلٌ انُا ا  قاى اعار 

ٌ نهً ـــهً  ن عهـــٌٓ  ٖه   ًـــع )٘ـــٝ ان ـــٙاء  انٗنـــ  انكـــش٘    
انبـــاسبااا  ٖاعاْـــ ٌْ ٩ثـــشا  انـــرب ،  ـــا  ا٭ن  ـــا  ٖا٭ي ءـــاى  

ــع    ــاا يذ قان ــاّ انٗا ي ــش ال ٖااٙ أوح َُةَذذيَ تَُّذذرَ َٖ طَذذدَهوات حَأوح َُةَذذيَ   ٩ٖاي

 [.ََْ  تُمَٔصَّووإَ

ــاّ   ٖثٙــــٔ ي ــــا ٜ ير يايــــامج انُــــات ٩ْــــو ا٭ميــــاّ ٩ّ ا٭َ ــ
ــشل   ــ ا  ٖحيـ ــو ير اسبـ ــٔ ميٙـ ــذ      وشاـ ــٝ انـ ــا، اسب ٙ ـ ــٞ ي  اـ نهـ

ــٔ       ــاا قٗن ــِ نًٗي ــشٜ ي ــمٕ ان و ــٔا ْٖ ــٗنٙٝ ،  ٙاا ــا يٗا ــّٗ هل اك
ــاّ ،  ق2)[ظوذذَّْ ظَذذاَّتهَ حََٗلَذذهَ كَ ذذَْ َٓذذٖ  زَحـَذذَْ   اعــار  ــٝ ا٭َ  ا ٖهعــشا   ٨ث

 ا٩  .
ــٝ       ــو ه ٍ  هٙ ـ ــٞ  عـ ــٝ نهـ ــ يف امل١٨كـ ــا ي ـ هَذذذثُوات أَشَؽ ؼَذذذَو  ثحًُٙـ

ا   ــا٠ انــش  يــِ ال نــ  ٖ ــو  ق3)[لَيَ تُذذد َٓثقَكَ هَذذث َٓذذٖ   َلمعَذذدَ كَ هَذذث حَ َع ذذ 
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 اَـــٔ عـــيحأَ ٘عهـــٌ يـــا ٧ ٘عهًـــٔ امل١٨كـــٝ ثخـــشٖا نـــٔ عـــا  ِ٘         
ــو      ــ ٜ ٖانع  ــِ ان وــشٜ اسبًٙ ــاّ ي ــ  ا٭َ  ــو ال نُ ــا  ع ــشا ٌْ   ٭ق

ــا ااا        ــا٠ انياـ ــو ي  ـ ــِ انياجتـ ــوا ٖيـ ــ  ٖانياجتـ ــع اسبـ ــ   ٙـ نه ًٙٙـ
ــو      ــ ا  ٖ ُ ــا ٘  اسب ــش يب ــٙاء ن هٓ ــٝ ان  ــا٠ا )٘ ــٔ   ثج ــو ٖهْه انياجت

 يِ   ًآَا ٖي  ا١ٓا.
ن ـــ   عـــو ال نـــ  ٖ ـــو ا٭َ ـــاّ  قٙيـــًا نهـــٞ َ  ـــٔ اقـــا  ًا  
نهـــٞ ا٭ق يـــات ٖا٭عـــ ُيااا اُ ـــش َ  ـــٔ يـــِ ان يـــٙح ٖيُـــٔ ي  ـــا٠  
ــهٌ يذ هّ      ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــ   ــهٞ ال نهٙ ــانُا ضبً ــا اا   ــاا ٖانيا انيُٙ

 ْما ا٭  ا٠ ذَأ ٖيعبٙٝ .
ــِ ه ــشج  ــٚ  ــاب ٖ ــححٔ نــِ ه ا  ــٔ عــ ى  عــٗى  ه  ــٚ ذ  هَ  

َُذذ  طَ تُمدِذذسَّ إَٔ  شواَُُّذذات  ال  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ نــِ ا٭ميــاّ ثــ ٨  

 ث ٨ْــا عــ نٔ ثــٌ ث ٨ْــاا ه٘ ــًا عــ نٔ يُٓــاا ثــٌ ثــش    ــٞ [حَؼَذذاٌََوْ 

ــاى  ه ي ــٓا عــ٢ٙٝ نًهــع قهيــلا ٖيذا ه يٓــا   ــُٝ نًهــع ٖيذا: ٖق
 .ق1)قهيل

ــٝ : ــة       اشباي  ــو انيح ــٝ ضب ــا٠ا ا٫٘ ــّٗ      ــمِ٘ ا  ــمٍ نه ــٝ ان هي
)٘ــاا ان ُ ٘ــو ٖيعجــ اا انُيٜٗاٖ ــا٠ا ا٫٘ــٝ هنــ٨ٕ  هيــٝ اشبوــا         

 ٖا٭ شاٍ نهً هً .
ــٝ :  ــااا    ان ا عـ ــاّ ا٫٘ـ ــِ   ًـ ــ خهص يـ ــرب انـ ــا ٘  انـ يـــِ يبـ

 ٖان ربه ئُ يٗاٗنا  ٖ كًا .
 اعاْ  امل هً  ٫٘اا ان ُ ٘وا ٖانعًو   ايُٙٓا. ان ا عٝ :
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ٖان  ـــــا  ، انعاقيـــــٝ  ـــــ  امل ـــــهً    ٙـــــاّ ان يـــــاِ٘ انءايُـــــٝ :
ٖانك ــا ا ثكًــا هَــٔ نــٙل يــِ  ــشاخ  ــ  ا٭ميــاّ ٖانك ــشا ثكــما ،          

 ا٫ شٜ ثهٙل ُْام ي٧ ازبُٝ نهًوٙع ا ٖانُا  نهكاثشِ٘.

 ػجبظ اٌَخػجبظ اٌَخإإ
ْـــو ه  ـــا٠  ـــوش يـــِ يربــرب ا٫٘ـــٝ نـــِ ا٩عـــيا  انكايُـــٝ ٖ ا٠  

ــل    ــرباْ  ٖ ٙ ــاا ٖان ــا  ن٬٘ ــمٛ ٘  ا انك  ــءًِ ان ــّٗهّ ان ــش   ا ن
قهٙــــو ، ذااــــٔ ٖ٘كــــّٗ ٖ ــــا٧ً نهــــٌٙٓ ٘ــــٍٗ ان ٙايــــٝ  ــــا٠ انع ــــا   
ــِ      ــأا  ٖميك ــو ٖانك  ــٙيٝ ا٩  ــ َٙا  ب ــُٓجٌٓ ، ان ــٞ ي ــشٖٛ نه ا٩ 

 ن يا  ْمٕ ا٫٘ٝ يِ ))٘اا ا٭َما  ٖانٗنٙ ق.ي
ــاا ال ظـــاْشٜ        ــّٗ )٘ـ ــش)ّ ن كـ ــو ان ـ ــ  ٖ ـ ــ ى ال نـ ــ  هَـ ن ـ

يهـــٝ هٖ  ٖنـــٝ   نهُـــات ير ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝا ٧ ا ـــ وٙو هيـــٝ هٖ هْـــو     
عـــميْا ٖي  ا٠ْـــاا  ٖيـــو ْـــما ا  ـــو ال نـــ  ٖ ـــو ٖذ ـــش  ـــاى 

ــّٗ     ــش)ّ هّ ٘ك ــوا  ٩ّ ال ه ا  نه  ــاا ان ُ ٘ ــّٗ )٘ ــمِ٘ ا  شَد  َثٗ ذذث ان

 .ق1) [ٌَُوَِّ شَح ق 

 ٖذب ًو ا٫٘ٝ ٖ ًْٗا : 
ــُا ضبًــ   ــهٞ        ا٩ٖى : ــو قيــو  عءــٝ ان ــا٠ )٘ــاا ان ُ ٘ ذٍ ي  

 ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
امل بــٗ  قــيح ي  ــا٠  ــ اا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال       :  انءــاَٚ

ــٞ      ــ  نهـ ــٓا ٧ اُويـ ــا معهـ ــٓا  ـ ــا ٖاي ٘هـ ــهٌ ٖذبش٘ ٓـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ نهٙـ
  خبٔ انكشٌ٘ نب  انُات نُٔ.
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ــة :  ــ      انءانـ ــُا ضبًـ ــ اا انـ ــِ يعجـ ــ ٖ  نـ ــشا  ٖانبـ ا٭نـ
ــ ٘اا    ــا ا  ــــ ٘ة املُ ــ ــهٌ انــــذ  ــ ــٔ ٖعــ ــٔ ٖ)نــ  ــــهٞ ال نهٙــ

 ا  نِ اسب ٘ة نُٓا.ٖان ٗاثوا ث ي ُو ثش٘  يِ انك 
ــو :  ــِ   انشا ـ ــا يـ ــكٙل ، َ ٖهلـ ــش)ّ ٖان اـ ــاا ان ـ ــ اى ، )٘ـ ازبـ
 ال ن  ٖ و.

ــٝ     ــا ٘  ا٫٘ـ ــِ يبـ ــٓا يـ ــٕٗا ٖ هـ ــمٕ انٗ ـ ــ  ْـ ــا    ـ ٧ٖ اعـ
 انكشميٝ.

ــاى:    ــٝ قـ ــ ٛ ، ا٫٘ـ ــِ ان ـ ــٗا ٖنـ ــٌ    ًـ ــ اعـ ــهٞ ضبًـ  ال  ـ
ــٔ ــهٌا  نهٙ ــٔ ٖع ــمٖا ٖ)ن ــٔ ٖه  ــًا نهٙ ــ٨ًٙ جتًع ــشج .قه ــِ  ٖه  ــشا    ش٘
ــِ ــٚ نــ ــٝا ه ــ إَِّٕ تَُّذذذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذذذإَ َٓذذذذث أَٗذذذذصٍََ تَُِّذذذذَْ َٓذذذذٖ       نعانٙــ

ــاى [تُمٌَصَذذثجِ ــو:  ق ــا  هْ ــٗا انك  ــا   ً ــ ى ي ــٌٙٓ ال هَ ــا ٌٓ ، نه    

 .ق1)َٖع ٔ ضبً  ٖ  ّ ٖا٭ ع٨ٍا ٖاهل ٟا  اسب ا يِ
ن ــ   ــا٠ا )٘ــٝ انيحــة  بــٙيٝ ازبًــو ٖامل ــا مج )٘ك ًــّٗق        

 ٖثٙٔ هيٗ :
   ْـــما انك ًـــاّ ٖا٭  ـــا٠ ٖهَـــٔ ٧ ا٭ يـــا  نـــِ دبـــ ا٩ٖى : 

ُ٘ ٓـــٚ نُـــ  َبـــش امل ـــهً  ، يعـــا م ا٭عـــ٨ٍ ا٩ٖر  ـــاملعج ٜ       
 .ق2) [حََُوَد  َٗظَسًَوْ  تََُِّْ خِدَد زد حَأَٗمصوْ  أَذََُّر ٖامل   املهكٗاٚا قاى اعار 

ــاَٚ : ــاا     انءـ ــاّ ا٫٘ـ ــا٠ ٖ  ًـ ــِ ي  ـ ــ  نـ ــو اسب ـ ــل هْـ ٧ ٘كـ
ــات ا٭   ــٗى انُ ــ ٌٓ    ــو  ٥٘ ــٞ ي ــاى      ــاّا  ق ــا ٖيمي ــِ  ا ــ٨ٍ ن ع
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حَزَأَ  ذذذسَ تُ َّذذذثضَ  َذذذد خَِوإَ كَذذذح مَ ذذذِٖ  طإِذَت ؼَذذذثقَ َٗظ ذذذسَ تَُِّذذذَْ حَتُملَذذذصمؿَ اعـــار 

 .ق1)[تََُِّْ أَكماَتؼًث

يٗاعــاٜ امل ــهً   ــ ّ   ًــاّ ْــ٠٧٦ ا٫٘ــاا نــِ ٘ ــش   انءانــة :
 ا٭ع٨ٍ ٖامل هً ا ٧ٖ ميُو يِ  هٗ  انشعانٝ انُات.

 ا٫٘ٝ  جٝ نهٞ انمِ٘   شٖا. ،  انشا و :
ــايل : ــّٗ      اشبــ ــمِ٘ ا ــ ــِ انــ ــشا  نــ ــات نٮنــ ــٜٗ انُــ  نــ

ــٔ       ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــ  ش ، يعج ــءٌٓ نه  ــااا  ٖ ع ا٫٘
 ٖ)نٔ ٖعهٌ.

ــا ت :  عــو امل ــهً  ،  ــاى يــِ انٙ هــٝ ٖاسبٙوــٝ يــِ        ان 
 يكش انمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا ٩ّ ْما ا٭  ا٠ حي ًو ٖ ًْٗا: 

ــ ا٩ٖى : ــو     يَ ــءًِ ان هٙ ــٝ ي٧ ان ــٔ  ا٘ ــٙل ن ــٔا  ٖن ــٗ   ماا ٔ يوه
 انمٛ ذ شأ ا٫٘ٝ انكشميٝ.

 ئَ  ش  نهٞ ا٭ع٨ٍ ٖانُيٜٗ. انءاَٚ : 
يَـــٔ ي  يـــٝ نه عـــ ٛ نهـــٞ ا٭عـــ٨ٍا  ٖثٙـــٔ ذبـــش٘ض  انءانـــة : 

 نهك ا  نهٞ انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖامل هً .
ــو :  ــهً  انشا ــ ــِ امل ــ ــوش يــ ــ ا   ــ ــ٨ٍ  ي ا ٜ ي اــ ــِ ا٭عــ نــ

   كم٘أ )٘اا انُيٜٗ.
ــشٟ     ــٝ ا٩ ـــ ــٕٗ انء٨ثـــ ــاّ انٗ ـــ ــٔ ا٩ٖى ثـــ ــ ءُا٠ انٗ ـــ ٖ يعـــ

ٖ  َخؼ ذذَد         ــحٙحٝا قــاى اعــار    َٓذذ   ْ ٌو َٗ َُذذا  َ ذذَسمُّح ٌََصذذثِج  ُم َِ ت َ ذذ ٖ  َأ َٓذذ ًَذذَع ح  َحمَّ 

ــا٠ا   ق2)[إِميَذذذثٌَٗوْ  ًولَّذذذثزًت ــا اا انـــذ  ـ ــاا ٖانياـ ــا٠ ا٫٘ـ ــّٗ ي  ـ ا نٙكـ

ٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ يــِ ْــما انــٗ ا نٙكــّٗ يــِ  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نه
                                                           

 .2-1عٗ ٜ ان  ح ق1)
 .109عٗ ٜ اني شٜق2)



 107ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29ا٭مياّ/ج يعامل

ــاا      ــّٗ )٘ـ ــمِ٘ ٘ك ًـ ــِ انـ ــهً  يـ ــم٘ش امل ـ ــة ذبـ ــٝ انيحـ ــاٌْٙ )٘ـ ي ـ
 ان ُ ٘و ٖامل ا   يِ ْما انك ًاّ.

ن ــ  ه ــربا ا٫٘ــٝ نــِ ه ــو انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــاا انُــا ا ْٖــٚ  
ــٔا      ــا  ،  ٗثــ ــو انُــ ــاّ هّ معــ ــِ نٮَ ــ ــ اّ ٧ٖ ميكــ ــشء ا٩ ــ ذبــ

ــا  اجملــ    ــِ   ــا٠ا ي ــٝ   ــحٙح هّ ا٫٘ ــما   ٖ  ــٙك ٖي ا ٜ ن اا ٖان يه
ا٫ ــشٜ ٖان ــم ل حبــاى انك ــا  ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ ، َــا   ٓــٌُا  ي٧ هّ        
صبــاا ان ــش)ّ ٘ بــل خببٗ ــٙٝ ْٖــٚ نــ ٍ يَ وانــٔ نــِ اسب ٙ ــٝ         
ــٝا نٙكــّٗ يــِ      ــٔ ، ذاا اسب ٙ  ــ  يــِ  ــهٝ ٖ بــٝ ن ٖانٗاقــوا  ث٨ 
ــاا       ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ــو ان ــا ٘   ــا، ي ــِ ياب ــا  ن ــٝ ا٭ ي ــاا ا٫٘ ينج

  اا نيش   واٍ ان َٙا   يٗ : املعج
 ْما ا٭  ا٠ ي  يٝ نٮ  ٠٨  ا٩يشا .  ا٩ٖى :

يبـــا يٝ ا٩ذٟ ٖا٩مل نهك ـــأ اسبـــشاٍ انـــمٛ ٘ـــ اٚ   انءـــاَٚ :
 يِ ي  ا٠ املعج اا.

يَعـــ اٍ انهـــمٜ ٖانش يــــٝ ، ا٩ ـــو ٖاناـــش  نُــــ        انءانـــة : 
 انمِ٘ ا ّٗ انيُٙاا.

 َٙــٝ َٖ  ــٙٝ نُــ    ا٫٘ــٝ يَــما   اعــ ح ال هيــشا       انشا ــو :
ــٝ ٖ ــٗاْ      ــٝ يبــا ٘  ا٫٘ ــات نش٥٘ ْــ٠٧٦ا  ٖ نــٜٗ نهً ــهً  ٖانُ
انــــي٠٨ انــــذ اهٓــــش نهــــٞ انــــمِ٘ ا ــــّٗ املعجــــ اا صبــــ ًع        

ــار    ــاى اعـ ــشق ا قـ هوذذذَم ظَذذذ َحت كَذذذح ت َز عِ كَذذذثٗظوسَحت ًَ  ذذذقَ ًَذذذثَٕ     ٖي  ـ

 .ق1)[ػَثهَدَرو تَُّرَ َٖ َٖٓ  هَد َو ًَثَٕ أًَمعَسَََْ  َٓش سًَِنَ

ٖ، ا٫٘ــٝ  نــٜٗ نهُــات نهُ ــشٜ يــِ انــمِ٘ ٘ــ  هّٗ انُــا ا ْٖــمٕ   
انُ ـــشٜ يـــِ  ش ـــاا َيـــٜٗ ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ نهـــٞ  
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انُـــات ٖيـــُعٌٓ يـــِ ا٭ث  ـــاّ  انـــمِ٘ محـــ ّٖ  ـــاملعج ااا  ث ـــ   
٘كــّٗ ْــما انك ًــاّ ٖازبحــٗ  عــييًا ٭نــشا   ــوش يــِ انُــات نــِ  

نُــات يــِ   ٓــٌ ، يايــامج    ان ــش)ّ ٖيــا ثٙــٔ يــِ ا٭نجــاا ثٙحــشٍ ا     
 اسب .

ــٌ       ــٜٗ هل ــٌُٓا ٖ ن ــًا ي ــات  ٙع ــم٘شًا نهُ ــة ذب ــٝ انيح ــّٗ )٘ ن ك
نهبــ ٖ  نــِ ان ــش)ّ ٖان ــ  ش ، يعجــ اا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال        

حََٓذذذث أَز ظَذذذِم َثىَ إِالَّ نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ ْٖـــٗ يـــِ نًٗيـــاا قٗنـــٔ اعـــار  

 .ق1)[زَـ َٔر  َُِمؼَثََُٔنَ

ــءًِ ا   ــ  ان ــهٝ   ــو انب ــاّ   ٖذب ً ــّٗ هاا٠   ً ــمٛ ٘ ي  ــو ان ن هٙ
 ا٫٘اا ٖ   يا ٘  هّٗ يِ انُا  ٖ ًْٗا: 

ان  ــاٖٛ ثــ٨ ٘كــّٗ ه ــو انُــا  ٖيــا ناقي ــٔ انُــا  ي٧        ا٩ٖى : 
 خببٗل   ًاّ ا٫٘اا ن ا٠ مثِ خبل.

يعــ ح اء ه ــو انُــا  نهــٞ يــا ْــٗ ه ــ  ، ان ــ٨نٝ        انءــاَٚ : 
 يِ   ًاّ ان ُ ٘و   حش٘ ٔ ٖضبا  ٝ امل٦يُ .

ــة : ان ــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــاا       ءان ــِ هثــشا  نــما  ان ه ــو انُــا  ي
ٖانياـــا اا  ًـــا اـــ ى نهٙـــٔ ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝ  ـــ ّ ال نـــ  ٖ ـــو         

 ٧٘كهًٌٓ ٧ٖ ٘وٓشٌْ ٖهّ نما ًا هنًًٙا ، ا٫ شٜ ُ٘ هشٌْ.
ــايٞ     ــٗاى انٙ ـ ــ  هّٗ هيـ ــمٛ ٘ـ ــار ، انـ ــٔ اعـ ــ  ٖ   قٗنـ إََِّٗٔذذذث ن ـ

 .ق2)[ َظ َِا َٕ ظَؼَ ًت َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  َٗثزًت حَظَ

ٖ ــا٠ا )٘ــٝ انيحــة حببــش ا ــو انــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ا٫٘ــاا  انُــا    
ــّٗ      ــءًِ ثٙك ــ  هّٗ ان ــا٠ ثٙ ــما انك ًــاّ ٖا٭   ــًا هل ــٗا مثُ ٩َٓــٌ   عه

                                                           

 . 107َيٙا٠عٗ ٜ ا٩ق1)
 .10عٗ ٜ انُ ا٠ق2)
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ــايٞ ٩ اٜ     ــٗاى انٙ ـــ ــ  هّٗ هيـــ ــمِ٘ ٘ـــ ــيٝ نهـــ ــما  انُ ـــ ــا اا  ٖ ـــ َـــ
 اسببش)اناق.

ــٔ ان ــ٨ٍ قــاى :  قــاى  عــٗى ال  ــ    ــاقش نهٙ هٞ ٖنــِ ا٭يــاٍ اني
ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ : ٘يعــة َــات يــِ قيــٗ ٌْ ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ اــ  يف    
ــٝ         ــشه ا٫٘ـ ــ٠٧٦ ث ـ ــِ ْـ ــٗى ال يـ ــٔ :  ٘ا عـ ــو نـ ــا ًا ث ٙـ ــٗآٌْ َـ هثـ

 .ق1)هن٨ٕق
ــغ        ــٗ امل ـ ــو ْـ ــٔ  ٧٧اا ثا٩ ـ ــو نـ ــك ا٩ ـ ــٝ  ه ـ ــ٣ ا٫٘ـ ٖصبـ

ٖا٭ ـــ ٨مج ثكٙـــل ٘ جـــشمج انهـــاملّٗ ي ـــ ٨مج انُـــا ا ٖثٙـــٔ ا ـــش نـــِ  
ــا ا  ــاا ٖانيا ــا٠ ا٫٘ ــشٜ ا   ي   ــا  ، ا٫  ــٞ انُ ــا ا ٜ يعُ ــاسب  ٖ  ا  

ــاى اعــار    َظ ذذهَسَ خِذذَْ َٓذذث كَذذح خَووذذاَٗهِْ       ط َظَذذحُّ َٓذذٖ  كَذذا مَ زَقَحظَذذهِْ  تُمفََٔذذ َْ     ق

 .ق2)[حَتُمؽَِوامَ

ــار   ــٔ اع حَُمذذ َخم َ تَُّذذرَ َٖ َُذذا  شَسًَوذذات َٓذذٖ  خَِملَهِذذْ  ذوز  َّذذر  ضَذذؼَثك ث      ٖ، قٗن

ــ  ق3)[صَّووذذذات تَُِّذذذَْ حَُم َوواُوذذذات هَذذذا ال  ظَذذذدَ دًت خَذذذثكوات ػََِذذذ  هِْ  كَِم َ ا  ٖ   نـــِ انـــُا ضبًـ

 نــِ ٘  ــ ب هّ عــشٕ يــِ ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ هَــٔ قــاى :       
ــا  ــٝ ٘ــ  و ٖ انُ ــٔ ٧ هّ ٘اــٓ  ْــٗ ٖ يُٙ ــٔ ثهٙ اــٔ ازبُ  هّ ٖ ال ي٧ ين

 ٘ـــ٦اٞ هّ حيـــأ يـــا انُـــات ير ٘ـــ اٚ هّ حيـــأ ٖ ال  عـــٗى ضبًـــ ا
 .ق4)ينٙٔ

ــٗاى     ــو هيــ ــٗل ه ــ ــا٠ا خببــ ــ٨ٕ  ــ ــٝ هنــ ــحٙح هّ ا٫٘ــ ٖ ــ
ــٌٙٓ     ــا٠ ٖانع ــأ  ٗقــٗمج انههــٌ نه انٙ ــايٞا  ٖاشباــٙٝ يــِ ي ــ ٠٨ ا٩ ُ

                                                           

 .3/21صبًو انيٙاّ ق1)
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 .9عٗ ٜ انُ ا٠ق3)
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ــاسب  ٖنــ ٍ      ــٗى انبــٗا  ٖانٗ ــٙٝ   ي٧ هَٓــا ا  ــًِ اسبــة نهــٞ ق
 ا٭ حا،  انٗ ثٝ.

ــمِ٘    ــٔ اٖ٘  ــــح انــ يّ ال نــــ  ٖ ــــو حي ــــك ان ُ ٘واٖ٘ــــم  نُــ
ــ    ــٌٙا ث ــــ ــما  هنــــ ــم ٌْ  عــــ ــٔا ُٖ٘ــــ ــأ   ٘ك ًَٗــــ ــ ى ال انك ــــ هَــــ

ان ــًاٖ٘ٝاٖ عو انُـــات نـــا  ِ٘ نـــِ ي  ا١ٓـــااْٖٗ يـــِ ا٭نجـــاا ،  
ــو ٖث ــحٔ نهــمِ٘ ا َٗــٔ نٙــ ى نهــٞ   ٙ ــٝ ْٖــٚ  ٙيــٝ ْــ٠٧٦          ان ُ ٘

 ا ق1) قإََّٔ تُموواَّذَ َََُِّْ ؼََٔ ؼًث  ٖن ٍ  بٗى انك ًاّ ٖاقعا ا قاى اعار 

ُ ٘ــو ٖ  ــك  ٖيــِ يعــاَٚ انش ٗ ٙــٝ املوه ــٝ ل نــ  ٖ ــو اعاْــ  ان      
ــٔ     ــٔ ٖ )ن ــ ٖى ان ــش)ّ نهــٞ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ انُيٜٗاٖقــ  دبهــٞ  ُ

ــار)     ــٝاقاى اعـ ــل هيـ ــات  خـ ــهً  نهُـ ــهٌاٖ شٖج نهً ـ إَِّٗذذذث َٗف ذذذَٖ  ٖعـ

 اق2)  َٗصَُّم َث تُرًِّمسَ حَإَِّٗث ََُْ حلثكظإ

ٖيــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ  ٙــاّ قهــٝ انــءًِ ٖاملُــاثو ان َٙٗ٘ــٝ  انــذ ُ٘اهلــا          
 ٖانك ًاّاٖذب ًو ان هٝ ، امل اٍ ٖ ْٗا  : هْو ان حش٘ل 

 هَٓا قهٙهٝ ي ا و انءٗا  انعهٌٙ نيٙاّ ا٫٘اا. ا٩ٖى :
 ْٚ قهٙهٝ نُ  هْو ا٭مياّ. انءاَٚ :

 ْٚ قهٙهٝ  ماآا ٖياْٙاآا ، انعش،. انءانة :
قهٙهـــٝ  هحـــاظ انـــءًِ ٖاملعبـــٙٝ انـــذ ٘شاكيـــّٗ  ي  ـــا٠         انشا ـــو : 

 ا٫٘اا.
 ْما انءًِ ٖيَع اٍ انرب ٝ ثٙٔ. عشنٝ اهل اشبايل :

 ْما انءًِ عحع ٖ شاٍ.  ان ا ت :
 قهٙو ٩َٔ مهأ انمٍ ٖان ٗ ٙ  ٖانعا .  ان ا و :
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قهٙــو هاا٠ يــا اش ــٕٗ يــِ انــءًِ انــ َٙٗٛ ٖا٩ ــشٖٛ انــمٛ     انءــاَٚ :
٘مي ـــح نـــِ يظٓا ا٫٘ـــاا ٖ ٙـــاّ املعجـــ اا ٖانياـــا اا انـــذ  ـــا٠ا  

 ٔ ٖعــهٌ ، انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝا    ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ )نــ
٧ٖ اعـــا    ـــ  ْـــمٕ انٗ ـــٕٗا ٖ هـــٓا يـــِ يبـــا ٘  ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝا  
ٖيـِ هعــشا  ا٫٘ــٝ هَٓــا اــ ى نهــٞ  نهـٌ ال نــ  ٖ ــو  ــا ا ــٚ انك ــا ا   

 .ق1)[حَتََُِّْ أَػ ََِْ خَِٔث  ٌَمصؤَإَقاى اعار 

ــ        ٔ ٖعــهٌ ٖقــ  ا  ــو ال ٖه ــرب انــُا ضبًــ ًا  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ )ن
ٖامل ــهً   ي  ــا٠ ثش٘ــ  يــِ هْــو انك ــا  ن٬٘ــااا ٖنــ ٍ يَ  ــانٌٓ         
ــاّ      ــو انك ً ــ ثو هذٟ هْ ــا ٜ   ــٝ انيا ــًِ ا٫٘ ــٔا ٖا   ــ٠ٗ ناقي  يُٓــاا ٖع

 نُعع انءًِ انمٛ ٘ ي ّٗ   َٔ قهٙو.
ٖيــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ هَٓــا َع ــع ثعهــٌٓ  ــ ٌَٓ قبــ ٖا  ــشا٠ انــءًِ          

   ٘ه   ٗا ن ٠ٗ ثعهٌٓ.اٖهٌَٓ  عهٗا ْما انءًِ ان هٙو  ا٘ٝ هلٌاٖمل

  ح   ذذسم َذذرت  ٌىزّههىْ ِههب أههعي اهحميٌذذٖ شعذذٔ ر ت  ذذر تٌُسميذذر ا ذذر     

 تُِل    تُوسإ إال   َره ت  ر تٌُسمير.

 اٌَخ ؼالحاٌَخ ؼالح
ــ ِ٘      ــا  ٖاملعاَـ ــش انك ـ ــمٛ ُ٘ هـ ـــ ٘  انـ ــا  اناـ ــٝ انع ـ ــي  ا٫٘ـ اـ
انــمِ٘ ا ــّٗ نــِ نًــ  انياــا اا  ــانُا ا٩ ــشٍ ضبًــ   ــهٞ ال         

ٖ)نــٔ ٖعــهٌا  ٖ، ْــما انٗنٙــ  ٖا٭ يــا  عــكِ ٖرب ٙــل نــِ        نهٙــٔ 
 َ  ٌٓ. َٓا دبعو انك ا  يُايه   هامل هً   ًا 

ــ٨ب     ــٗ ان ــ ــان ش)ّا  ثٓــ ــهًّٗ  ــ ــ٨ٍ ٖامل ــ ــش ا٭عــ ــ  يَ بــ ن ــ
 ان ًاٖٛ انمٛ ٘  ًِ ا٭ يا  نِ هيٗ  : 

 هن ا٠ انُيٜٗ ٖا٭ع٨ٍ. ا٩ٖى : 
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 يٗاٗمج انع اٖٜ. انءاَٚ : 
حَإِٕ  شوؼ ذذذذسِع  ا٭ ــــمياا يُــــٔا قــــاى اعــــار   ٙ ٙــــٝ انءانــــة : 

 .ق1)[ػَ  هَْ  كََِٖ   َضوسُّحىَ شَ  ة ث

ــ ٖ ٜ ،    ــٝ ٖضبـ ــٙٝ ثش ٘ـ ــٙل ٖان ـــ٨ب  خبـــٚ ٖق ـ ــش ان ـ ٖهثـ
ــ  ٧ُ٘  ــو يــِ ان ــٙل ٖعبــٕٗ يــِ ان ــ٨ب ي٧     يٗاــعٓا ٖايآَــاا ٖق

  خص ٖا   نُ  اسبا ٝ.
ــهً ا      ــ  امل ـ ــاٍ  ٙـ ــ ٛ نـ ــ٨ب ن ا١ـ ــا عـ ــة ثآَـ ــٝ انيحـ ــا )٘ـ هيـ
٘ بــل  انرب ــٝ حبٙــة ٘ ــ عًهٔ  ــو ي ــهٌ ٖي ــهًٝ ، ايــاّ ٖا ــ    

 ٖيٗااو ي ع  ٜ ٖي يان ٜ.
 ٖنٙل يِ  بش نبٙغ ٖ ٙ ٙٝ ْما ا٭ع عًاىا ٖيُٓا: 

ــاى    ا٩ٖى : ــا قـ ــ٨ٜ ٖ ا  ٓـ ــٝ ، انبـ ــمٕ ا٫٘ـ ــهٌ هلـ ــ٨ٖٜ امل ـ اـ
  َم َٓ َذذذإَ َُذذذث تَُّذذذرَ َٖ حَخَذذذ  َٖ خَ   َذذذيَ ؼَؼَِم َذذذث تُمووذذذس إََ هَذذذسَأمزَ حَإِذَتاعـــار 

 .ق2)[َٓع صوازًت ـَؽَثخًث خِثُم َخَسَذَ

ــاَٚ : ــأ     انءـ ــا ٖ   ، انك ـ ــا   ـ ــو انك ـ ــٞ هْـ ــاج نهـ ا٭  جـ
ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝ يــِ انياــا ٜ  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ         
ٖعــهٌ ثــاّ قهــع يّ ْــ٠٧٦   ًــٗا ا٫٘ــاا ثكٙــل ٘كــّٗ ا٭  جــاج    

  ٓا نهٌٙٓ.
 ازبٗا  يِ ٖ ٕٗ: 

ملعجــ اا ٖا٫٘ــاا ه ءــش ٖهنهــٌ يــِ هّ ٘ ــ وٙو      يّ ا  ا٩ٖى :
 ثش٘  يِ انُات ي  ا٠ْا.

                                                           

 .42عٗ ٜ املا١ ٜ ق1)
 .45عٗ ٜ ا٩عشا٠ ق2)
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يذا  ــاّ ىانــٝ يــِ هْــو انك ــا  ٘ك ًــّٗ ا٫٘ــاا         انءــاَٚ :
ثــاّ  لْـــٌ يــِ نهًـــا٠  ــ  يعـــشا١ٙو هظٓــشٖا ا٫٘ـــااا  ٖهنهُـــٗا     
ــ ال      ــو ني ــٔ ٖعــهٌا  يء ــٔ ٖ)ن ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ انياــا اا  

  ِ ع٨ٍ ٖه ٙٔ.
بـــا١ص املعجـــ ٜ هَٓـــا  جـــٝ قـــاْشٜ دبعـــو      يـــِ   انءانـــة :

ــاثو    انُــات نــا  ِ٘ نــِ ضبا   ٓــاا  ثًٙٙــو هْــو اسب ــ  ٖه  ــا  املُ
ــمي ٖان ع ــٌٙ       ــٝ ان   ــاا  ٖضباٖن ــا ٖي  ا١ٓ ــٝ ير   ًآَ ــٝ انعا ه ان َٙٗ٘

 نهٙٓا.
 ثجا٠ا ْمٕ ا٫٘ٝ نهٞ ٖ ٕٗ:

ــٗا       ا٩ٖى : ــا٠  ُ ــح ي   ــًا ، ث  ــات ىٙع ــا نهُ ــٝ نَٗ ــا٠ ا٫٘   
 ان ُ ٘و.
 يَٓا ع٨ب  ٙ  امل هً . َٚ :انءا

 ذبم٘ش هْو اسب  . انءانة :
ان  ــش نــِ   ًــاّ ا٫٘ــاا ن ــا٠ مثــِ قهٙــو ٖيــا ثٙــٔ يــِ  انشا ــو :

ــاى اعــار   ــا  ٖازبحــٗ ا  ق تش ذذصَسَح ت خِ  َذذثزَ تَُِّذذَْ ظََٔ ًذذث هََِذذ  ً كَظَذذدُّحت ػَذذٖ     انعُ

 .ق1) [ظَدِ ََِْ

ــمِ٘ ا     ــمٍ انـ ــح ٖاـ ــا ا  ـ ــٝ هَٓـ ــمٕ ا٫٘ـ ــاا ْـ ــِ ينجـ ــّٗ ٖيـ  ـ
 انيُٙاا يِ ٖ ٕٗ: 

ــ ٘     ا٩ٖى :  ــ  ان ب ــذ ا ٙ ــٝ ان ــٝ اشبرب٘ ــٝ  بــٙيٝ ازبًه صبــ٣ ا٫٘
 ٖان   ٘ش نك ًآٌَ ا٫٘اا.

ــٗا    ــ ٌَٓ ه  ـ ــ ٌٓ  ـ ــا  َعـ ــٝ يَكـ ٖمل ٘ ـــ وو انـــمِ٘ اـــميٌٓ ا٫٘ـ
 ا٫٘اا.

                                                           

 .9عٗ ٜ ان ٗ ٝق1)
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 ٙــاّ نــٗ  ٖ ــ ى   ًــآٌَ ا٫٘ــاا ٖانيُٙــاا ْٖــٗ         انءــاَٚ :
ا٘ــٝ انشاايــٝ انــذ هلــٌ    مثــِ قهٙــو يــِ  وــاٍ انــ َٙاا ٖا٩ هــٝ ٖاهل      

 نهٞ هايانٌٓ.
ــة : ــاا        انءان ــاّ ا٫٘ ــٞ   ً ــَٗٔ نه ــمٛ ٘  اا ــءًِ ان ــًٙٝ ان ا 

ــشٜ       ــ َٙا ٖا٩  ــل ان ــ نٗا   ــٌ ه  ــٌ ٖهَٓ ــا ٜ ، ذيٓ ــٔ ا٘ ــو ٖثٙ ــٔ قهٙ َ  
 .ق1) شاٍ ٩َٔ قاى: قهٙو ينا  ُ   ٘ ل يِ ي امج ان َٙاا ٖقٙو: 

اشاــــأ ان ــــش  اناخبــــٚ انــــ ا١ٌ ٖامل بــــو نهــــٞ  انشا ــــو : 
   ًاّ ا٫٘اا.

ــايل :  ــٔ     اشب ــا ٨٘قَٗ ــاا   ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــ   نه ــ  امل ع انٗنٙ
 ٍ٘ٗ ان ٙايٝ يِ انعما  ان ا١ٌ.

ــ اى     ــا ِ٘ ازبــ ــهً  ، يٙــ ــ   نهً ــ ــش ي جــ ــٝ َبــ ــمٕ ا٫٘ــ ْٖــ
ٖاملُ ــــ ٘اا ٖا٩عــــٗاء ْٖــــٚ عــــ٨ب ذٖ ــــ ِ٘ا  يذ ا ٘ــــ  ا٫٘ــــٝ  

 ٔ.امل هً  يمياًَا ٖاكّٗ ٖاقٙٝ هلٌ يِ هذٟ   ًاّ ا٫٘اا ٖهْه
ــهٞ ال         ــ    ــُا ضبً ــٝ ان ــات  يعء ــٞ انُ ــو نه ــ  ٖ  ــٌ ال ن ــ  هَع ن 
ــ ًاا ٩ٖ ــو هّ ٘كــّٗ هْــو      ــًا  ان ــش)ّ   ا  ــ ٖى ان  ــٔ ٖعــهٌ َٖ ــٔ ٖ )ن نهٙ
ــ      ــو ٖ ـ ــٗ اٜ ٖا٩ظبٙـ ــ  ان ـ ــا ى  ـ ــ ٘  امل يـ ــٔ نه بـ ــشِ٘ نـ ــا  َا ـ انك ـ

 ان ش)ّ .
ثجـــــا٠ا ْـــــمٕ ا٫٘ـــــٝ ن حـــــم٘ش امل ـــــهً ا ٖ عـــــة انبـــــرب ،       

ــٗا  ــٌٓاٖن ٍ ان ُ ــِ     َ ٗع ــاااْٖٗ ي ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ــم٧ّ ان ــيأ     
ــار )   ــٔ اعـ ــاا قٗنـ ــهًّٗ  ق2)ق حَتظ ذذذصَؼَ  َات خِثُظَّذذذد سِ حَتُظَّذذذ َذَ  نًٗيـ ــو امل ـ ا ثٙ ا ـ

ــ ٘     ــٗاْ  ان بــ ــان  ٟٗ ٖانبــــ٨ب ٖ ــ ــا   ــ ــٗ  ٖا٭َكــ ه  ــــا  ازبحــ
  ان ُ ٘و.
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ــٝ امل ــــهً  نهــــٞ اعاْــــ  )٘ــــاا ان ُ ٘ــــو ٖان ــــ  ش ،    ٖذبــــة ا٫٘ــ
اا ٖعـــُٝ انـــُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ  ٧٧آـــا ا ٖ  ـــك يعجـــ 

 ق1)  حَالَ شَش صَسَحت خِ  َثشَح ظََٔ ًث هََِ  ًٖعهٌ ا قاى اعار )

 ٖا٩ و هّ ٘كّٗ ، انءًِ هجتشا، ْٚ : 
 انيا١و انمٛ ٘ يض انءًِ  ا٩ٖى :
 هٖ ) ٬’انءًِ ٖاني ى انعٗ  امل ثٗمج َ  ًا هٖ نشاا   انءاَٚ :

 ٘ ثو انءًِ ٖ٘ يو املءًِ.املاميٛ انمٛ   انءانة :
 املءًِ ٖانع  امليانٝ. انشا و :

اــشٟ يــِ انــمٛ ٘ــ ثو انــءًِ ٩ْــو ان حش٘ــل ٖانك ًــاّ نهــٞ يــا         
ــشا٠ ي٧ هّ        ــو هٖ اناـ ــ  نهيٙـ ــي  ن ـ ــٙل ، انـ ــٗا  : نـ ــٔا ازبـ ــّٗ  ـ ٘ ٗيـ
انــءًِ هجتهــ  ، امل ــاٍ ٖ ـــ ًا صباا٘ــًا ملــا ٘ ي ـــّٗ يــِ ا٩ هــٝ ٖاملُـــاثو        

ــ    امج ٖا٩َبـــا  ير  اَـــأ ي ـــاٌْٙ انش٘اعـــٝ    انـــذ ٘  ـــمَٖٓا يـــِ ا٩ايـ
 ٖازبإ انذ ٘ ُعًّٗ  ٓا.

ــٝ      ــٝ  عشثـ ــا ، ا٭هلٙـ ــهٌ املعـ ــّٗ ، عـ ــهً  ٘شا ـ ــٝ امل ـ ــو ا٫٘ـ ٖدبعـ
هعــيا  انبـــ ٖ  نـــِ  عءــٝ انـــُا ضبًـــ   ــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ )نـــٔ ٖعـــهٌ    

ــار )     ــاى اع ــل ٖانش٘أاق ــو انا ــاّ   ْ ــ ٍ ا٭ث   أَّ   َوواُوذذإَ تكمصَذذسَ   اٖن

 نٙكّٗ نُ  امل هً  ع٨ب ، هيٗ  : ق2)  ًَرَخًث ػََِ  تََُِّْ

 ٖازب اى ٖ ثو انايٓاا. ا٭  جاجا٩ٖى  :  
ــاَٚ  :  ــاى     انءــ ــاّا قــ ــٝ ٖانربْــ ــ٨ٍ  اسبجــ ــات ير ا٭عــ ــٜٗ انُــ  نــ

 ق3) قتم عَ إَُِ  ظَدِ َِ زَخ يَ خِثُمفٌَمَٔرَ حَتُمَٔا ػَظَرَ تُمفَعَ َرَاعار)
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 ٓانٝ ٖان ش .ث ح ٖياا ٝ هعيا  ازبانءانة  :  

  ؼجبة إٌعويؼجبة إٌعويأأ      
ْٖــٌ  عــأ   ــ  اعــشا١ٙوَ نــع ا٫٘ــٝ ، ىانــٝ يــِ نهًــا٠ قٙــو 

ــِ    ــٚ   ــش، ٖ ٙ ــِ ا٩  ــِ  ه  ــأ   ــأ ٖ ع ــّٗ  ه و ــاَٗا ٘ ه  ــهٌا  ٖ  ع
ايـــانٌٓا  ٖ٘ وهعـــّٗ ار  عءـــٝ  ـــاب انُيـــٙ      هاهلـــ ا٘ا انكـــءلٜ يـــِ   

ــّٗ  ــُعٌ     هٖ٘ش ـ ــٗا اٖاى انـ ــٌ  اـ ــِ  لْـ ــة يـ ــا  عـ ــٌُٓا  ثهًـ ــٔ يـ َـ
ــٗ اٜ   ٖازبــإ ٖمم ــ اا انش٘اعــٝ ث ــايٗا   حش٘ــل  ــ اأ املــم ٗ ٜ ، ان  ٙ

 .قٖا٭ظبٙو ثاَ ى ال ن  ٖ و ا٫٘ٝ
ْٖــما املٗاــٗمج ي كــش  ، ازبًهــٝ   ــيأ َــ ٖى ، ه ءــش يــِ )٘ــٝا    

ٖ هّ هٖانهــــاْش   كايٓــــا هعــــيا  َــــ ٖى ا٫٘ــــٝ هنــــٌا  ٖيٗاــــٗنٓا 
  ا ٘ٝ   ٞ ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

ــشج ــءعها ٖه  ــُ  ان ــعٙل    ــِ ا ــِ  ن ــاتا  ــاى ني ــ نع:    ق  ع
 انـــمٛ يـــا ٖعـــهٌ نهٙـــٔ ال  ـــهٞ ضبًـــ  ييعـــة قيـــو انٙٓـــٗ  املهـــٗم
ــٗ اٜع ، مــ ّٖ ــانٗا ان  ــا:   ق ــٗ اٜ ، ظبــ  يَ ــًا ٘يعــة ال هّ ان   يــِ َيٙ

ــ  ــٙح  عـ ــاى امل ـ ــٔ ٘ ـ ــ  نـ ــشٌ٘ ضبًـ ــا   حـ ــشا  ا  ان َـ ــٚا  ٖاشبًـ  ٖامل٨ْـ
 املهـــٗم قانـــع امل ُ٘ـــٝ َٖـــ ى ضبًـــ ًا ال  عـــة ثهًـــا انـــ يا٠ا  ٖعـــ ل
ــٗ  ــما: نهٙٓـ ــمٛ ْـ ــ ّٖ انـ ــا كٌع ، دبـ ــًا:  ث انـــع   ـ ــٗاى ، جتًعـ  هيـ
 ال ثــ َ ى ا٩يــٗاىا املهــٗم ث نوــاٌْ. انــُا  ــمام ْــما نــٙل: املهــٗم

 .ق1) ا٫٘ٝ ْمٕ
ــشج ــءعها ٖه  ــُ  ان ــعٙل    ــِ ا ــِ  ن ــاتا  ــما    ني ــِ ْ ــا ي قش٘ي

 املعُٞ.
 

                                                           

 .1/339هَهش ان   املُءٗ   ق1)
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  ِفهىَ االٌخِفهىَ االٌخ
ش ْــا اع ــرب ا٫٘ــٝ  ٓــا ًا اــ  اقوــا  انك ــش ٖان ــ٨نٝا  ثٓــٚ     

عــٙل يَــما  يٗ ــٔ  ــٗ  َ ٗعــٌٓ ٖينــ٨ّ  ــاٖٛ ٘  ــح عــ٠ٗ         
 ثعهٌٓ ٖاع ٌ٘ٓا  ْٖما ان ع ٛ ظهٌ يش أ ٖنهٞ  عأ : 

ــا١  ٖانياــا اا      ا٩ٖر :  ــا ،   ًــاّ اسب  ــات ىٙعــًا مل ــما  انُ يَ
حَالَ يــِ ان  ــهٙو ٖانيــش  ٖازبٓانــٝ ٖخبــل انُــات   ٓــٌ ا قــاى اعــار   

ــ   ق1) [شَد خَعَذذذات تُ َّذذذثضَ أَش ذذذ َثقَََْ  ــٝ انـــُا ضبًـ ــ  ايٝ ٖ ـــ٨ب ذ ٘ـ ا  ٖ، يعـ

ــ ٌْ     ــهًاا ٖاعاْــ ــهً  ٖامل ــ ــهٌ ٖامل ــ ــٔ ٖعــ ــٔ ٖ)نــ ــهٞ ال نهٙــ  ــ
ــٔ ٖعــهٌ      ــٔ ٖ)ن ــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ ــٞ ا  ــٙو ان نٮميــاّ  ــاْ  نه

هوذذذَم الَ أَظ ذذذلَُوٌوْ  ػََِ  ذذذَْ أَؼ ذذذسًت إِالَّ تُمَٔذذذاَمَّذَ     نهـــٞ ا٩َيٙـــا٠ ان ـــا    ٖ، ان ُ ٘ـــو    

 .ق2)[خَ كَح تُمووس 

ــُا ضبًــ          ــٝ ان ــٜٗ ٖذ ٘ ــاا هْــو  ٙــع انُي ــٝ هنــ٨ٕ  اــا ٜ ثي ٖ، ا٫٘
ــًا        ــهً  ىٙع ــٗ ٜ امل  ــ٨ٍ ٖي ــٞ ا٭ع ــهٌ نه ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ  

 هلٌ.
ــٝ :  ــًا   انءاَٙـ ــٗ ًا  اٖ٘ـ ــًا َـ ــع نهُـــات ىٙعـ ــا َ نـ ــٝ ٩َٓـ انك ـــأ املُ نـ

 ٘ ٠ٚ   ٖ  ان انك .
ــٝ :  ــٙيٌٓ  بانءانءـ ــا٠ ،  ٓـــا ٌْ ٖايهـ ــمِ٘ ا٩َيٙـ ــش انـ ــًا ٖاّ ه ءـ ٗ ـ

ــاآٌا    ش٘ــأ اّ )٘ــاا ان ُ ٘ــو    ــانٌٓ ٖذ ٘ ٘ ٗنــّٗ  انك ًــاّ يــِ ااي
   ٝ نهُات ىٙعًا ا ٌْٖ ثٙٔ  شمج عٗا٠.

ا٭عــ٨ٍ ٖا٩ ٘ــاّ ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝ نــٔ ملــا ، انك ًــاّ يــِ   انشا عــٝ : 
ــا  ٖ ــــٗ  اُــــاقض   ان حش٘ــــل ٖان يــــٙل ٖان يــــ ٘و ٖضبــــا٧ٖا يظٓــ

                                                           

 . 85عٗ ٜ ا٧نشا،ق1)
 .23عٗ ٜ اناٗ ٟق2)
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  ٖ ــٔ  ــا ٖان ًٗ٘ ــٚ  ُٙٓ ــٝ     ًْٖ ــٝ ثا   ــٝ ن ا١ ٘ ــٝ اكُٗ٘ٙ ــٞ   ٙ  ــٌٙ نه ان ع 
ْٖـــٚ ٖ ـــ ٜ ان ـــُخٙٝ  ـــ  املهـــو ٖا٩ ٘ـــاّ ان ـــًاٖ٘ٝ ٖهّ ا٭عـــ٨ٍ  

 امل ًٌ هلا ٖاشباب.
 ًــا ٘ ــو ظهــٌ انكــا   نهــٞ هَ  ــٌٓ ٩َٓــٌ حيجيــّٗ نُٓــا اشباي ــٝ : 

 ٥٘ـــٝ انُـــٗ  ٖمي ُعـــّٗ نـــِ ان ـــشا١ض ٖانوانـــاا ٖ٘بـــًّٗ )ذآَـــٌ  
ــذ    ــرباْ  ان ــاا ٖان ــِ ا٫٘ ــٌ    ن ــ  هل ــّٗا  ٖا٦  ــا ا  ــٝ مل ــميٟ يوا   ا

ــا       ــ٦ ٛ ير ي  ا١ٓـ ــِ ٘ـ ــاا نـ ــاّ ا٫٘ـ ــشٟ اّ   ًـ ــ  ا٩ ـ ــ ٜ  عـ ٖا ـ
اٖنــِ ٘كــّٗ ياَعــًا يــِ ظٓٗ ْــا ٖيظبــ٠٨ هيشْــا  ــو  ــانعكل ثــاّ          
ــل يعا اــًا         ــٝ ٩َــٔ ٘  ــا ار ٘ــٍٗ ان ٙاي ــاّ عــيأ ، اءيٙ ٓ ــما انك ً ْ

ــ       ــٌ ير ان ح ٙـ ــو انعهـ ــٝ ٖهْـ ــات نايـ ــ ثو انُـ ــاا ثٙـ ــ ًا ن٬٘ـ   ٖيعاَـ
ــش ٕ     ــيا ٔ ٖاــ ــاّ ٖهعــ ــٝ انك ًــ ــٌ   ٙ ــ ــل هلــ ــا٠ ن ُكاــ ٖا٭ع  بــ
ــٔ       ــو ياْٙ  ــٗ ٕ ٖ ع ــِ َ ــش)ّ ي ــٞ ان  ــو    ــ  ٖ  ــًا ٖهّ ال ن  بٗ 
انهٓــٗ ا  ٖ٘يعــة ، انــُ ل ان ــٙا٠ ٖ٘ٓــ ٘ٓا ار عــيو انُجــاٜ  ًــا       

 ٘ٓ ٛ ا٠ٗ اناًل انُات ،   ٖ  اسبٙاٜ قاى اناانش : 

  اناًل ميُعل ا  ٠٨ ٖ ٓٓا 
 ثاذا ي   ع  شقٙ   ٌٙ هيكُا                                        

ــٝ :  ــٗ    ان ا عـ ــٗ  ٖان ـــعل اٖ ان  ـ ــاّ ان بـ ــيأ انك ًـ ــِ ٘ ـ نـ
ــاّ      ــا  انك ًــ ــ  ، ا٩  ا  ٩ّ ه  ــ ــو ان ٗ ٙــ ــ  هْــ ــُ ص نُــ ٖانــ
ــٌ      ــ آٌَ ٩َٓ ــ ا٠ ، ا  ــايٞ ان ــٌٓ ٘ ُ ــيٗنّٗ   َ   ــشّٖ يا ــع ا٠ قا  ا

 يشٌْ.٧ ٘  هّٗ ا٧ انُا ا  ٖاْٙٝ هعهح ٌٓ يُكال ه

ــامج       ــا اا  ا  ً ــاا ٖانيا ــاّ ا٫٘ ــاٍ نك ً ــش  انع ــٝ ان  ــي  ا٫٘ ٖا
ــِ        ــا  ي ــشٖج انك  ــٝ   ــٞ نه ــ ى نه ــشٖٛا  ٖا ــ َٙٗٛ ٖا٩  ــا  ان انع 

ــار    ــٔ اع ــاا قٗن ــاثٝ ير  ق1)[ًوِوذذات َٓذذٖ   َ  دَذذثزَ َٓذذث زَشَهم َذذثًوْ     نًٗي ثيا٭ا
                                                           

 .81عٗ ٜ جتٔ ق1)
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ــاّ       ــٗ انك ً ــٗ ٛ ْٖ ــو ٖ  ــ٨ٍ   ع ــا  ّٗ ا٭ع ــآٌَ حي ــآٌَ ث ــ ٍ يمي ن
 يِ ٖ ٕٗ ان ع ٛ ٖا٭اشا . ٖعبٕٗ

ٖ ُـــو ا٫٘ـــٝ انك ـــا  ٖاملُـــاث   يـــِ ان ًـــا ٛ ، ا٩يـــو  ُٙـــو        
ــٞ        ــا٠ نه ــٝ   ــ  ، ا٫٘ ــٝ ٩ّ انٗنٙ ــٍٗ ان ٙاي ــار ٘ ــٗ ال اع ــٝ ٖن    

 عبٗ اسب ٙ ٝ ٖذ ش نه ٔ ا٭  ٙا ٘ٝ ْٖٚ ا  ا٠ ا٫٘اا.
ٖ٘ــ ى  شيــاّ انك ــا  يــِ  ــ٨ٍ ال هلــٌ ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ ، ي ٓٗيــٔ   

 ٝ ال ن  ٖ و  امل٦يُ  ٦٘ي٢م يِ ٖ ٕٗ : نهٞ   
ــِ     ا٩ٖى :  ــٝ يــ ــٍٗ ان ٙايــ ــ٦يُ  ٘ــ ــو نهًــ ــ  ٖ ــ ــٌٙ ال نــ اكهــ

 .ق1)[الَ خَا فح ػََِ  هِْ  حَالَ ََْ   َف صَٗوإَنًٗياا قٗنٔ اعار 

ــاَٚ :  ــٝ انــذ ٘ ــٗا     انء ــٝ امل١٨كــٝ نهك ــا ا  اهــل ان حٙ  جــأ ذبٙ
 ٝ ٖانياـــا ٜ  ـــ  ٗى ازبُـــٝا    ٓـــا امل٦يُـــّٗ ٖامل شَٖـــٝ   عـــيا  ان ـــكُٙ

 .ق2)[ َوواُوإَ ظَ َّح ػََِ  ٌوْ  تم خَِوات تُمؽَ َّرَ خَِٔث ًو صوْ  شَؼ َِٔوإَٖ، ان ُ ٘و 

ــة :   ٙـــاّ ان يـــاِ٘ ٖان  ـــا   ـــ  املـــ٦يُ  ٖانكـــاثشِ٘ ،      انءانـ
 يٗاجتِ ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

 اٌَخ ٌطف
ن ـــ   عـــة ال نـــ  ٖ ـــو انـــُا ضبًـــ ًا  ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ  
ــا ء    ــًا ، ياــ ــش٘عٝ رباجتــــأ املكه ــــ  ىٙعــ ــ٧ًٗ ذا  ــ ٖعــــهٌ  عــ

ــار   ــاى اعـــ ــا قـــ حََٓذذذذذث أَز ظَذذذذذِم َثىَ إِالَّ ًَثكَّذذذذذر  َُِ َّذذذذذثضِ خَشَذذذذذ ًت  ا٩   ٖييا  ٓـــ

 .ق3)[حََٗرَ سًت

                                                           

 .62عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .32عٗ ٜ انُحو ق2)
 .28عٗ ٜ عي ق3)
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ٖيــــِ ا٭نجــــاا ، ان ُ ٘ــــو ٖانُيــــٜٗ اعــــ   يبــــا ٘  انه ــــك  
 يُوٗقًا ٖي ٓٗيًا.

ا انــُا ضبًــ   ــهٞ ٖ، ثه ــ ٝ انُيــٜٗ هّ انياــا ٜ انــذ ٘ــ اٚ  ٓــ 
ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ نهً ـــهً  ْـــٚ يَـــما  نهك ـــا  ، ي ٓٗيٓـــاا   
ــٔا     ــٔ ٖ ٧٧اـ ــهً  ، ي ٓٗيـ ــا ٜ نهً ـ ــٗ  اـ ــا  ْـ ــما  نهك ـ ــو يَـ ٖ ـ

 ٖ)٘ٝ انيحة يِ )٘اا ا٭َما  ٖان خٗ٘ل.
ْٖـــــٚ  اـــــا ٜ نهً ـــــهً  ٩َٓـــــٌ مل ٖنـــــِ ا ـــــٗا انيُٙـــــاا 

هٙـــٔ ٖ)نـــٔ  ٖانـــ ٧٧ا انٗااـــحاا نهـــٞ َيـــٜٗ ضبًـــ   ـــهٞ ال ن    
ــو     ــ  ٖ ـ ــ ٛ ال نـ ــ  ٘ـ ــٗ،  ـ ــٝ ٖانٗقـ ــٍٗ ان ٙايـ ــٝ ٘ـ ــهٌ ٖ  ٙ ـ ٖعـ

 نهح ا .
ٖيــــِ  ش ــــاا َيٗاــــٔ  ــــاٍ ه كــــاٍ اناــــش٘عٝ ٖ بــــٗى  ــــاٍ  
ان يهٙــغا ٖاــٗا ل امل ــهً  نهعًــو   ــُِ ا٭عــ٨ٍاٖيَ  ا٠ انــُ ص       

ــار   ــاى اعـــ ــ ِ٘ ا قـــ تُم َذذذذذا َّ أًَمَِٔمذذذذذسَ ٌَُوذذذذذْ  مَ ذذذذذ ٌَوْ  حَأَشمَٔٔ ذذذذذسَ ػََِذذذذذ  ٌوْ     ، انـــ

 .ق1)[َٗؼ َٔصَح

ــا٠       ــٞ ا٭  ـ ــ٨ٍ نهـ ــاٍ ا٭عـ ــامج ه كـ ــ ِ٘ يي ُـ ــاى انـ ــِ  ًـ ٖيـ
ٖانك ًـــاّا  ٖيـــِ  ـــاٍ انُعًـــٝ هّ امل ـــهً  ،  ـــشا ٖهيـــِ يـــِ       
ــا      ــٗا  ٓــاا  ٖماْــ ّٖ ، ايهٙيٓ ــاا ثٓــٌ قــ   ــ ٴقٗا ٖ)يُ   ًــاّ ا٫٘

 نهُات.
ــشجتا :  )  ــاى ان ـ ــمٕقـ ــٝ ْٖـ ــع ٖيّ ا٫٘ـ ــا  ،  اَـ ــا ا٩ يـ  ثيَٓـ

ــاٖى ــِ ا ُـ ــهً  يـ ــِ امل ـ ــ ٌ يـ ــ   ـ ــا ا اسبـ ــمنل طب ـ ــيأ نـ ــا   ـ   َٙـ
  .ق2)املعُٞ ْما ا  ٍ ٖق  ٘بٙيٓا

                                                           

 .3عٗ ٜ املا١ ٜق1)
 .2/230ا  ل ان شجتاق2)
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ٖنكــــِ ْــــما املعُــــٞ ٧  نٙــــو نهٙــــٔا  ْٖــــٗ  ــــ٨، يُوــــٗء 
ٖي ٓـــٍٗ ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝا  انـــذ ْـــٚ نوـــل  امل ـــهً ا  ٖ  ـــٝ       

  بٌٓ ال  ٓا ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.
ــ       ــانُا ضبً ــا اا   ــّٗ انيا ــمِ٘ ا  ــٝ ، ذٍ ان ــا٠ا ا٫٘ ــ    ن 

 نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ٖاملــ ا  نهــٞ نًــٍٗ انه ــك ٖنــٙل عــيأ  ــهٞ ال
ــاا     انُــ ٖىا  ثٙكــّٗ يٗاــٗمج نًــٍٗ انه ــك ْــٗ ي  ــا٠ ٖ  ًــاّ ا٫٘
ا ٖيربــاذ ْــما انك ًــاّ يــا ٜ نهجــ اى ٖضبا  ــٝ نهــُا ضبًــ   ــهٞ        
ــٌٙٓ ،      ــا٠ ال نهـ ــا٠ ثُـ ــمِ٘  ـ ــهً  انـ ــهٌ ٖامل ـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ال نهٙـ

 ا ٖاقٙٝ يِ   ًاّ ا٫٘اا.ق1)[سِؼَس  َُِ َّثضًِو  صوْ  خَ  سَ أوَّٓر  أوخ ان ش)ّ  

 اشٟ ياذا ا ٚ انمِ٘ اميٌٓ ا٫٘ٝا  ثٙٔ ٖ ٕٗ : 
يـــا ٖ   ، انك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ ان ـــا  ٝ يـــِ انياـــا اا   ا٩ٖى :

  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ــاَٚ : ــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ       انءـ  ـــ اا َٖعـــع انـــُا ضبًـ

  ا  ٝ.ٖعهٌ ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان
 نـــٜٗ ا٩َيٙــا٠ ان ـــا    نُبـــشٜ انــُا ضبًـــ   ـــهٞ     انءانــة : 

ــاى:     ــمٛ قـ ــهٌا انـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــٗ ال نهٙـ ــاّ نـ ــٞ  ـ ــًا يٗعـ ــ   ٙـ   ـ
 .ق2)٘ يع  هّ ي٧ نٔ  و يا هظٓش ٌ

ــو : ــهٌ      انشا  ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــش ان ــٝ َٖب  هي
 نهٞ هن ا١ٔ.

ــايل :  ــه   اشبـ ــ   ـ ــٜٗ ضبًـ ــ   ُيـ ــمٛ محـ ــٝ انـ ــ٠ٗ ناقيـ ٞ ال عـ
 نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖحيا  ٔ.

                                                           

 .110عٗ ٜ )ى نًشاّق1)
 .2/382املُءٗ ان   ق2)
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ــٔ ٖعــهٌ      ان ــا ت : ــٔ ٖ)ن ــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ يعجــ اا ان
 ٖيا ٘ ى نهٞ   ء َيٗأا  ٖهَٔ َا ) ش ان ياّ.

ــٗت       ــكُٙٝ ، َ  ــة ان  ــ٨ٍ نيع ــٌ انك ــٝ ، نه ــٝ ي  ع ــمٕ ا٫٘ ْٖ
امل ـــهً ا  ٖيُـــو  ـــ ٖل ان ـــس ٖا٭ق  ـــاى   ـــيأ   ًـــاّ ا٫٘ـــاا 

ٖيـا ، ْـما انكاـل يـِ  ـ ٴ انُـات نــِ        عـ   اـ ٔ ٖث ـح هْهـٔا      
ــاى        ــٌا ق ــاّ  ٓ ــِ ا٭ث   ــا٘ ٌٓ ي ــوا ٖٖق ــا٠ ان ُ ٘ ــاّ ٖي   ــو انك ً هْ

 .ق1)[تَُّرَ َٖ  َظَدُّحَٕ ػَٖ  ظَدِ َِ تََُِّْ حَ َد ـواَٗهَث ػَاَؼًثاعار 

 ن كّٗ ْمٕ ا٫٘ٝ نو ًا يِ ٖ ٕٗ : 
آَـــا نوـــل   ْـــو انك ـــا    حـــم٘شٌْ يـــِ ي  ـــا٠        ا٩ٖى : 

 انياا اا  ُيٜٗ ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.ا٫٘اا ٖ
ــاَٚ :  ــيا٠     انء ــ ٍ ا٭  ــ نٗآٌ نع ــًا   ــات ىٙع ــل  انُ ــٝ نو ا٫٘

ــهٌ        ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــانُا ضبً ــا اا   ــّٗ انيا ــمِ٘ ا  نه
ــات     ــِ انُــ ــ  يــ ــا٠ ثش٘ــ ــو ي  ــ ــا   يــ ــٝ ن  عــ ــمٕ ا٫٘ــ ــا٠ا ْــ ثجــ

 انياا اا  ُيٗأ.
 ْٖما ان عا   نهٞ  ٓاا: 

 يٝ ْمٕ ا٫٘ٝ ان ش)َٙٝ ٩َٓا  جٝ  اٖ٘ٝ. ه  ا٩ٖر :
 ا  ٍ ا ثل انمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا نهٞ انُات. انءاَٙٝ :
 يثا ٜ ان عا ى ٖن ٍ ٖ ٗ    حاّ ، ان  ثل. انءانءٝ :

 ٖانبحٙح ْٗ ا٩ٖى يِ ٖ ٕٗ: 
 ا٫٘ٝ ع٨ب  اٖٛ. ا٩ٖى :
ــاَٚ ــش       انء ــيو٨ّ هث ــات ن ــو نهُ ــ  ٖ  ــا ال ن ــٝ هَ هل ــٝ َعً :  ا٫٘

 ا٠ ا٫٘اا.ي  

                                                           

 .45عٗ ٜ ا٩نشا،ق1)
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ــة : ــش)ّ        انءان ــ ٖى ان  ــِ َ ــا ا ن ــٝ  ا٭ ي ــ  ان انٙ ــٝ  ع ــ٣ ا٫٘ صب
 .ق1)[تََُِّْ تَُّرَي أَٗمصٍََ تُمٌَصَثجَ خِثُمفَن ٖهَٔ    ٖ  ء يِ نُ  ال 

ــٍٗ       ــل ير ٘ ــِ ان حش٘ ــ٨ي ٓا ي ــا ٖع ــٝ ٖثيٗآ ــمٕ ا٫٘ ــٚ ْ يّ دبه
ــٝ        ــٝ ا٫٘ ــٞ  هي ــاْ  نه ــش)ّ   ــٗ ان  ــو ْٖ ــ٨يٝ انك ــا  ع ــٝ  ان ي ان ٙاي

ــااا        ــاّ ا٫٘ــ ــم ش نك ًــ ــا  ٘ــ ــش ٖين يــ ــا٠ هثــ ــ ٍ   ــ ــٝا  ٖنــ ان ش)َٙــ
ــشّٖ       ــاا ٘    ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ــاّ ان ــٚ يذا   ــٝ ْٖ ــاثٝ ير   ٙ   ا٭ا
ير انُا ـــش ثـــاّ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ هلـــا َا ـــش ٖيـــ   يـــِ ال نـــ  ٖ ـــو   
ــهٌ       ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــا ان ــا٠  ٓ ــذ   ــاملعج اا ان  

ــ      ا  نــٜٗ انُــات ير ان ــ  ش ،    ٖاهــل )٘ــٝ ينجاا٘ــٝ ، ان ــش)ّا ٖثٙٓ
ــ ء َيٗاــٔ        ــهًٗا  ب ــاا نٙ  ــذ  ــا٠  ٓ ــ ٧٧ا ان ــ اا ٖان ذاا املعج
ــمِ٘       ــاا انــ ــ ٖا  ا٫٘ــ ــمِ٘  حــ ــش انــ ــميا٠ ٖيكــ ــٗا ي٧ يثــ ٧ٖ ٘ه   ــ
ــاى     ــ ا ا  قــ ــٌٓ ، انُاــ ــشا   اَ  ــ ــٝ ٖا٭اــ ــ ّٖ ير اشبٙيــ ٧حيبــ

 .ق2)[َْحََٖٓ  أَظمََِْ ََّٖٓٔ  ًَصََْ شَهَثمَذً ػَ  دَهَ َٖٓ  تَُِّاعار 

ــة :  ــا    انءان ــٌٓا  يذ هَٓ ــاا هَ   ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ــل  ان ــٝ نو ا٫٘
ــٔ    ــٔ ٖ)نـ ــ   ـــهٞ ال نهٙـ ــٞ َيـــٜٗ ضبًـ ــاهلٌا ٖانـــ ٧٧ا نهـ اـــي   ـ
ــو        ــمٍ ثعـ ــا٠ا نـ ــو  ـ ــآٌَا  ـ ــًا  انٙـ ــ  ه خا ـ ــهٌا ٖمل ا بـ ٖعـ
ٖ ٙــاّ قيحــٔ ا  ــٚ ُ٘ ــش يُــٔ انع ــ٠٨ا ٖ٘ٓش ــٗا يُــٔ ٖ٘كشْــٗا ا٭قايــٝ  

 ٔ.ثٙٔ ٖيّ  اَٗا يُ  ً  ثٙ
ــ ٍٖ     ــٚ ا ٖنــ ــ  ان ش)َــ ــما  ٖانٗنٙــ ــ ٝ ا٭َــ ــٝ ، ثه ــ ــل )٘ــ ٖاهــ
ي ـــمياا انُـــات ىٙعـــًا يـــِ انههـــٌ ٖاملعبـــٙٝ انـــذ اـــ٦ ٛ  ٓـــٌ ير 

 انعما  ا٩نٌٙ ، ا٫ شٜ.

                                                           

 .17عٗ ٜ اناٗ ٟق1)
 .140عٗ ٜ اني شٜق2)
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ــيح      ــٝ ق ــ ا ما  ٖيعشث ــٝ ٖان  ــا  نه ٗ  ــا   ــٝ هَٓ ــاٌْٙ ا٫٘ ٖيــِ ي 
ي  ــا٠ ٖ  ًــاّ ا٫٘ــااا ٖيَعــ اٍ ان ا١ــ ٜ ٖانُ ــو يــِ ْــما انك ًــاّا  

 .ق1)[كََٖٔ  ًَلَسَ كَؼََِ  َْ ًولمسَهَر قاى اعا

 ا٫٘ٝ نول  امل هً  يِ ٖ ٕٗ : انشا و :
 ، ا٫٘ٝ ث ح ٩ن ا٠ انُيٜٗ. ا٩ٖى :

ا٫٘ـــٝ نـــّٗ نهً ـــهً  نٮ ا ـــا٠ ، عـــهٌ املعـــا ،       انءـــاَٚ :
 ا٭هلٙٝ.

 ، ا٫٘ٝ اًُٙٝ ملهكٝ ازب اى نُ  امل هً . انءانة :
عجـــ اا ٖ٘عجـــ  نـــِ انـــش     ٖقـــ  ٘ ـــا ٣ امل ـــهٌ  ا  ـــا٠ امل   

ــ         ــٜٗ ضبً ــٝ نُي ــا اا  اٖ٘ ــٗ   ا ــا   ٗ  ــٝ نٮ ي ــمٕ ا٫٘ ــا٠ا ْ ثج
 ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا ٖذ ــش نبــ اأ ، ان ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙــوا         
ــٝ     ــ اا انع هٙـ ــٙ ًا نهًعجـ ــّٗ اع ـ ــا ن كـ ــا ٖ ٙآَـ ــ نٗ ير يظٓا ْـ ثٙـ

 ٖانُ هٙٝ انذ دبهع نهٞ ٘ ٘ٔ انكشمي  .
  ـــ  انُـــات ، انـــ نٜٗ ير   ٖا٫٘ـــٝ يُاعـــيٝ ن ـــعٚ امل ـــهً    

ــٔ   الا  ٖيثيــــاا   ٙ ــــٝ ْٖــــٚ ٖ ــــ ٜ يٗاــــٗمج ان ُ ٘ــــو ٖهّ هٖنــ
ــ ٜ    ــمٕ انٗ ـــ ــٔا ٖ، ْـــ ــ ٘  ٩ٖنـــ ــشٕ ابـــ ــا شٕا  ٖ) ـــ ــا ٜ  ـــ  اـــ

 ٖا٭اباى    انك أ ان ًاٖ٘ٝ ي ا١و ييا  ٝ يُٓا:
ان ــ ا و ٖا٭ذبــا  ، ان ُ ٘ــو َعًــٝ ٖ جــٝ يــِ نُــ         ا٩ٖر :
 ال  انُات.

ا٠ ي جـــ   ٘ـــُل   ٖ  اهل ا٘ـــٝ ير انُـــات    ثٙـــٔ اـــٙ  انءاَٙـــٝ :
 ىٙعًا.
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ــٝ : ــا ء      انءانء ــٝ ،  ــو ايــاّ ٧ ا  ــٔ عــيٙو نٗ ــٗ  هيــٝ ي٦يُ يَ
ــار     ــاى اعـ ــوا  قـ ــ ٘   ان ُ ٘ـ ــا ٜ ال ٖان بـ حََٓذذذث خََِومذذذسَ تُمؽِذذذَّٖ  نيـ

 .ق1)[حَتإلِٗطَ إِالَّ َُ َؼ دَدَحِٕ

يَــــٔ يــــِ اناــــٗاْ  نهــــٞ ٖ اثــــٝ امل ــــهً  نكُــــٗا  انشا عــــٝ :
  ٘و ٖاش ٝ انُيٜٗ.ان ُ

 ، ا٫٘ٝ   ٝ ٖث و يِ ال ن  ٖ وا ٖثٙٓا ٖ ٕٗ  : 
 ا٫٘ٝ نول  امل هً  اٖثٙٔ ي ا١و : ا٩ٖى  :  
اكاــل ا٫٘ــٝ يــا ه ــا  انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝ يــِ         ا٩ٖر  : 

 ا٭  ا٠ ٖانك ًاّ .
 نــٜٗ امل ــهً  نٮ ــمياا ٖاسبٙوــٝ ٖ  ــك )٘ــاا ان ــش)ّ        انءاَٙــٝ  : 

ــشا٠ٜ    نهــٞ عبــٗ  ــٗيٚ امل كــش  ٖامل عــ   هيــا انٗ ــٗ  ثــ٪ّ ق انٗ ــٗ  انٙ
ــا          ــهًٝ اٖهي ــهٌ ٖي  ــو ي  ــٞ   ــأ نه ــش ٖا  ــ٨ٜ هي ــش)ّ ، انب ــاا ان  ٘(
ــ      ــ  نكــــو يكهــــل َوــ ــٗيٚ اث٨ ــ ــٗيٚ ثــــ٪ّ انبــــ٨ٜ ٖا ــــأ ٘ــ انٙــ
اناــٓا ا  ٘ٗيٙــا  يــِ انبــ٨ٜا ٖهيــا امل كــش  ثــيّ انبــ٨ٜ اــ٦ ٟ يــِ قيــو 

ــا امل عــ    ــا ا ٖهي ــشاا ٘ٗيٙ ــل ي ــل ر ــٙ    املكه ــأ ن ــ٨ٜ ٖا  ــيّ انب    ث
 نهٞ  و ي هٌ ٖي هًٝ.

نٙه  ــٚ امل ــهًّٗ ، ياــا ء ا٩   ٖييا  ٓــا  ــ ٨ٖٜ ا٫٘ــاا  ــو       
٘ــــٍٗا ثــــ٨  ــــش  قٙ ــــٝ نهــــٞ ا٩   ي٧ ٖثٙٓــــا نــــ   يــــِ امل ــــهً    
ــ  ٖ ـــو         ــ ٛ ال نـ ــ  ٘ـ ــّٗ  ـ ــش)ّ ٖ٘  ـ ــاا ان ـ ــّٗ )٘ـ ــهًاا ٘ هـ ٖامل ـ

ــا١ص     ــٗ يــِ  ب ــع ا ْٖ ــع   اا يذ  ق2)[خ سِؼَذذس  َُِ َّذذثضِ خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أو   ا 

ــشٖ ٌٓ نهُــات       ــا ٘    ــ امج ا٩   يــِ يب ــهً  ، ه  ــا  امل  هّ يَ ا
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ــو نهك ــأ        ــمٛ ٖق ــاّ ان ــِ انك ً ــ ٌٓ ن ــ  ٖ واٖ ا ــال ن ــم لٌْ   ٖا
 ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ .

ا٫٘ــٝ نوــل   ْــو انك ــا  :  ن ــ   عــة ال نــ  ٖ ــو انــُا   انءــاَٚ :
ــهٌ نهُـــــات     ــٔ ٖعـــ ــهٞ ال نهٙـــــٔ ٖ )نـــ ــ ا    ـــ ــا  ا قـــــاى   ضبًـــ ىٙعـــ

 ق1) قحَأَز ظَِم َثىَ َُِ َّثضِ زَظَاال اعار)

ــهٌ    ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ )نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــانٝ انـــُا ضبًـ ــا ٘   عـ ٖيـــِ يبـ
صبــ٠ٚ ْــمٕ ا٫٘ــٝ  ا٭ يــا  نــِ   ًــاّ )٘ــاا انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝا   
ْٖــٗ نوــل   ْــو انك ــا  ا ثانــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ا٫٘ــاا ثش٘ــ  يــِ انُــات ا  

 ِ ٖ ٕٗ : ثجا٠ا ا٫٘ٝ  ان حم٘ش ي
 يُو امل هً  يِ ا٭ يا٠ ٩ْو انك ًاّ.  ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــا       انءــ ــيا٠ ٩  ــ ــِ ا٭ ــ ــا  يــ ــو انك ــ ــٍٗ هْــ ــم٘ش نًــ ذبــ
 انك ًاّ.

ــة : ــا اا      انءان ــا٠ انيا ــاا ا ٖي   ــاّ ا٫٘ ــّٗ   ً ــمِ٘ ٘ ٗن ــما  ان يَ
 انذ  ا٠  ٓا انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ )نٔ ٖعهٌ.

انُــات  ان ُيٙــٔ ير ٖ ــٗ    ًــاّ  َ ــٚ ازبٓانــٝ ٖان ــش  نــِ انشا ــو :
 ٖي  ا٠ ن٬٘اا.

َـــ   ٖ عـــة انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا ٖانياـــا اا  ـــانُا  : اشبـــايل
 ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ير يظٓا ْا ٖي يا  انُات نُٓا.

ــذ  ــا٠     : ان ــا ت ــات نه ٗ ــٔ ير املعجــ اا اسبااــشٜ ان  نــٜٗ انُ
  ٌ ــه ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــُا ضبًـــ   ـ ــا انـ ــا هٖ   ٓـ ــٝ يُٓـ عـــٗا٠ انع هٙـ

 اسب ٙٝ.
ْٖــمٕ  ا٫٘ــٝ يٗاــٗمج نٮ  جــاج نهــٞ هْــو انك ــا  ٖ ــشاخ  ّٖ       
اناـــل ٖانش٘ـــأ  ا٘ـــاا ان ـــش)ّ ثًـــِ ينجااْـــا انـــمااٚ هَٓـــا اءيـــع         
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ــلٛ      ــا اني ــِ ينجااْ ــ  ال.ٖي ــِ نُ ــا ي ــ ء َ ٖهل ــٙٝ   ــايُٙٓا ان  ع   
ــٝ        ــي  ياْٙ ــا  ٝا ٖا ــًاٖ٘ٝ ان  ــأ ان  ــِ انك  ــاا ي ــاّ )٘ ــح   ً ــا ا   هَٓ
ــو      ــيا   عـ ــِ هعـ ــاّ يـ ــما انيٙـ ــاا ْٖـ ــا ٖذبش٘ ٓـ ــذ ب   ًآَـ ــاا انـ ا٫٘ـ

ــار)     ــٔ اع ــ٨ٙ    ٗن ــاّ قه ــو انك ً ــئ هْ ــمٛ    ــءًِ ان حَ َش ذذصَسَحَٕ خِذذَْ ظََٔ ًذذث  ان

 . ق1)قهََِ  ً

ا٫٘ـــٝ نوـــل  انُـــات ىٙعا اٖن ـــ   عـــو ال نـــ  ٖ ـــو انءانـــة  :  
    ٖ ــ   ــ  اسبـ ــٔ  ـ ــ   ـ ــاّ ا ميٙـ ــ  ا٭َ ـ ــا  نُـ ــ٧ٗ   اجتُٙـ ــو  عـ ــوا انع ـ انياجتـ

ــام        ــ ّ ُْ ــربٌْ   ــ٠٨ ٖرب ــٌ ن  ــا ْ ــات   ــأ انُ ــٝ رباجت ــمٕ ا٫٘ ــا٠ا ْ ثج
ــِ  ـــ      ــشاٍ ايربـــمٌْ يـ ــ شا٠  ـ ــوٝ عـ ــو  ٗاعـ ــ  ٖ ـ ــا ال نـ ــا  هَ هلـ   يـ
ــ        ــه  ضبً ــا٠ ٖاملشع ــٙ  ا٩َيٙ ــا  ن  ــو ،  و ــٌٓا ٖ، ان ُ ٘ ــات هَ   انُ

 .ق2)[  إَُِحَّهوَم إََِّٗٔث أََٗث خَشَسح َٓعمِوٌوْ   َاـَ هٞ ال نهٙٔ ٖ )نٔ ٖعهٌ  

ٖيـــِ يبـــا ٘  انهوـــل  انُـــات ، ا٫٘ـــٝ هَٓـــا اـــ نٌْٗ ير ان ـــ  ش  
ــهٌا     ــٔ ٖع ــٔ ٖ )ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــا١  ا    عج ــشم انٗع ٖا

ــٜٗ   ــا اا  ُيـ ــأ     ٩ّ انياـ ــهٌ ، انك ـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ )نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ضبًـ
 ان ا  ٝ ق   شٟ ي  ا٥ْا  ءًِ خبل قهٙو.

 إفبضبد اٌَخ
ٖ ــو ان ُ ٘ــو  ــي٨ً ضبــ ٖ ًا  ــ  ان ــًا٠      ن ــ   عــو ال نــ    

ــًا ٘هجـــ    ٖا٩   ٖ  ـــٝ َاانـــٝ نهـــٞ عبـــٗ  ا١ـــٌ يـــِ الا  ٖي  نـ
ــامل       ــِ انهـ ــٝ يـ ــكُٙٝا  ٖٖاقٙـ ــٗت  ان ـ ــ ٠٨ انُ ـ ــّٗ ٭يـ ــٔ امل٦يُـ ينٙـ

 انمِ٘ ٘بشّٖ نهٞ ازبحٗ   ا٘اا انُيٜٗ.
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ــار   ــٔ اعـ ــ إَِّٕ تَُّذذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذذإَ َٓذذذث أَٗذذذصٍََ تَُِّذذذَْ   يّ قٗنـ  [ ا  ٙـ

ــاٍ    ــٝ ه كــ ــًا ملعشثــ ــ  انُــــات ىٙعــ ــٗء نُــ نه ُ ٘ــــوا  ٖ عــــة نهاــ
ــِ       ــا ي ــل ا يذ هَٓ ــماا ٖاني ــٌ نه ــاا ظه ــا٠ ا٫٘ ــا  ي   ــا ا ٖيَك انك 

ــٔ  ــشنًا عــٗا٠ ا٩  ٖا٧    ــات ثٙ ــمٛ ٘كــّٗ انُ ــِ انكهــٚ انويٙعــٚ ان  
ــا      ــلا ٖي  ا٥ْـ ــ  ٖان  ـ ــ ا ٖانيـ ــٙ  ٖانعيـ ــٝ ٖان ـ ــ ٖج ٖان ٖ ـ ٖانـ

 ٗ   يـــِ هَـــٗا  اهل ا٘ـــٝا  ضباٖنـــٝ نٮاـــشا   ٓـــٌ ىٙعـــًا ٖ جـــأ نُـــ
ــٗ      ــو ازبحـ ــعٚ هْـ ــاى عـ ــٝ ٭ وـ ــمٕ ا٫٘ـ ــو  ٓـ ــ  ٖ ـ ــو ال نـ ث   ـ
ٖا٭  ــا٠ ٖي  ــا  امل ــهً  ٖانُــات ير ا٫٘ــااا يــو  ٙــاّ قهــٝ مثــِ    
ــا       ــٔ َـ ــشٕ يذ اَـ ــٔ ٖهثـ ــش  ضبـــض ، ذااـ ــٔ اـ ــو قه ـ ــٗ يـ ــا٠ا ْٖـ ا٭  ـ

 ا  و انيوّٗ.
ٖيــِ ا٭نجــاا ، ا٫٘ــٝ هّ  ــلٖ ٜ يــا ٘ــ  هّٗ َــا ًا ينــا ْــٗ        

ل  انــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ا٫٘ــاا ٖ  ــا١  ان ُ ٘ــوا   ــ نٙو ان  ٙٙــ         ــا
 [ .كَح خَوواَٗهِْ  ا٭ااثٝ ، قٗنٔ اعار 

ــًا      ــءًِ نشاـ ــما انـ ــِ ْـ ــو يـ ــِ ٘  ـ ــو يـ ــٌ  ـ ــًو اسبكـ ــ٨ ٘اـ ثـ
ــٔ     ــّٗ  ُـ ــمِ٘ ٧ ٘عهًـ ــٙل  انـ ــع    ٖان ـ ــاى ٖامل   ـ ــ٨ً  انعٙـ ٖ ٓـ
ا٩يــش ا ٖعــش انك ًــاّا  َعــٌ ْــما ا٫٘ــٝ يَــما  ٖذبــم٘ش نهجًٙــو يــِ    
ــءًِ        ــ ٌْ   ــذ نُ ــو ان ــشا  ان ُ ٘ ــّٗ هع ــاا ٖ٘يٙع ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ا  ان

 قهٙو.
ــاى     ــا ، انُٓــٚ نــِ ه هــٔ يوه ــًا ا ق ــٝ  شيــٝ انش   ًُٙــا  ــا٠ا )٘

ا  ملــا ثٙــٔ يــِ اُ ٘ــٔ امل ــهً   ق1)[ َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات الَ شَذذلمًوِوات تُس خَذذث اعــار 

ــٞ ان ـــش ا     ــ ٜ نهـ ــ ٜ ان ا١ـ ــو ان ا١ـ ــِ ه ـ ــهًاا يـ ــِ  ٖٖٛامل ـ  نـ
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ــٚ ــٔ نه ــ٨ٍ نهٙ ــٔ ان  ــاى هَ ــِ ق ــٗى : نع ــهٞ ال  ع ــٔ   ال   ــٔ ٖ)ن نهٙ
 .ق1)  اائ ٖ  اْ ٘ٔ ٖ يٗ هٔ ٖ : ) هٔ ر ٝ انش ا ، ٖعه ٌ

 : ٖا جهٞ ان هٝ   ٗنٔ اعار )ٖ٘اميّٖ  ٔ مثًُا قه٨ٙق يِ ٖ ٕٗ
 ان ياِ٘    يُاثو يظٓا  ا٫٘اا ٖهاشا    ًآَا. ا٩ٖى : 

ــاَٚ :  ــ َٙاا      املوعــٌ انء ــامج ، ان ــٔ ي  ــشًا ٩َ ــًا ٖهث ــو ذاا ٖاملاــش  قهٙ
هوذذَم َٓصَذذثعَ تُذذدُّٗم َث هََِ ذذَ  حَت خَذذسَذَ  ٖ ٙــاٜ ا٭َ ــاّ ثٙٓــا يــ ٜ ٖ ٙــ ٜا  قــاى اعــار  

 .ق2)[خَ  سح ََُٖٔ  تشَّوَ 

يَعـــ اٍ انرب ـــٝ ، ا٩ ـــش ٖانيـــ ى انـــمٛ ٘  ـــمٕ هْـــو  انءانـــة : 
 انك ًاّ يِ ا٩ايامج.

ــو :  ــ   انشا ــ ــ  انيــ ــاّ    ا  ٙــ ــيأ   ًــ ــانُ ل   ــ ــشا   ــ  ٖا٭اــ
 ا٫٘اا.

 ٙــاّ   ٙ ــٝ ْٖــٚ هٛ مثــِ ٘ــ ٌ قي ــٔ ٭  ــا٠ ا٫٘ــاا    اشبــايل : 
 ْٗ مثِ قهٙو اْٙ .

ــشٜ ،    ــو ٘يعـــة اسب ـ ــا٠ مثـــِ قهٙـ ــش٘   ا٫٘ـــاا ن ـ ــا  ان  ـ يّ ي  ٙـ
انــُ لا  ٖ ــا٠ا ْــمٕ ا٫٘ــٝ زبعــو انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــاا ٖاملعجــ اا   

ــٔ    ــا ٘بــشّٖ نهٙ يــِ ا٭قايــٝ نهــٞ عــمي ٖي  ــا٠  ،  ــاى يــِ انُ ايــٝ مل
انياــا اا  ـــانُا ضبًــ   ـــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نـــٔ ٖعــهٌ ْٖـــمٕ انُ ايـــٝ     

 ي  يٝ نه ٗ ٝ.
ــار     ــٔ اع ــاا قٗن ــِ نًٗي ا ق3)[حََٓذذث أَز ظَذذِم َثىَ إِالَّ زَـ َٔذذر  َُِمؼَذذثََُٔنَ   ٖي

ــ         ــة مل ٘ع ــلٜ حبٙ ــِ  ب ــ٨ٍ ن ــ  هّٗ ، ا٭ع ــات ٘ ــاثش انُ ــٝ انك ٘٥ 
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 شا ـــًا  ّٖ ْـــ ا٘ ٌٓا ث ح ثـــٔ َ  ـــٔ    ي  ـــا٠ ا٫٘ـــاا ٖانياـــا اا   
ــ           ــو ن ــ     ــوا  ٖق ــ  ٖ  ــ ى ال ن ــا هَ ــا  ي ــٝ ٖيظٓ ــٝ ٖا٭َا   ان ٗ 
يــِ نهًــا٠  ــ  يعــشا١ٙو ا٭عــ٨ٍ ثبــا ٖا  جــٝ ٖنَٗــًا نه بــ ٘          
  ــــاي  ْــــمٕ ا٫٘ــــٝ اناــــش٘ ٝا ٖهَٓــــا َاانــــٝ يــــِ نُــــ  الا قــــاى  

ــار  زَظَذذذذَ  َٓذذذذ  ٌوْ   َووظُّذذذذإَ ػََِذذذذ  ٌوْ     َثَٓؼ شَذذذذسَ تُمؽِذذذذٖ  حَتإلِٗذذذذطِ أََُذذذذْ   َذذذذلمشٌَوْ    اعــ

 .ق1)[ا َثشَح

ٖاــي  ْــمٕ ا٫٘ــٝ َعًــٝ ال نــ  ٖ ــو نهــٞ امل ــهً  ٖانُــات  ُــ ٖى   
ــيا        ــش ٩ع ــِ  ب ــٙل ي ــٔا ٖن ــ ٕ ٖ  ه ــٝ   عاْ ــٝ ا٭هلٙ ــش)ّا ٖانعُا٘ ان 
ــشٌ٘ا٧ٖ      ــو انك ــٗ انٗاع ــٔ ْ ــش)ّ ٖه كاي ــو نه  ــ  ٖ  ــك ال ن ــٝ    ٙ ٙ ٖ

 .ق2)  حََٓث  َؼ ََِْ ؼَ َامَ زَخ يَ إِالَّ ََاو )ا  عبٚ نهٙٔ ي  نٝاٖ، ان ُ ٘

ــش)ّ    ــا ٘    ـــك ان ـ ــٝ انيحـــة يـــِ يبـ ــٝ هٛ )٘ـ ــٝ انكشميـ ْٖـــمٕ ا٫٘ـ
ــٔ     ــٔ ٖ )نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــانُا ضبًـ ــا اا  ـ ــّٗ انياـ ــمٛ ا ـ ــح انـ    ـ
ــٝ ،      ــٝ ينجاا٘ـ ــل )٘ـ ــا  ٝ اٖاهـ ــًاٖ٘ٝ ان ـ ــأ ان ـ ــهٌاٖحيشثّٗ انك ـ ٖعـ

 ا٭ ا ٜ انكَٗٙٝ.
هً   ــــ ّ ٘كــــّٗ   ــــا ٌٓ عــــاملًا يــــِ ٖيــــِ ث ــــو ال نهــــٞ امل ــــ

ــأ     ــٞ انك ـ ــشه نهـ ــمٛ جتـ ــٙل انـ ــ ٘و ٖان يـ ــٔ ٘كاـــل ان يـ ان حش٘ـــل ا ٖ ـ
ان ــا  ٝا ٖثٙــٔ اٗ ٙــ  سب ٙ ــٝ ْٖــٚ هّ ه  ــا  ْــما ان حش٘ــل مل ٘ ــشٖا   
ــو    ــاا ان ُ ٘ـ ــ  يهّٗ )٘ـ ــ  هّٗ ا٭ع٨ٍاٖ٘ ـ ــات ٘ـ ــٌٓا ٖهّ انُـ ي٧ هَ  ـ

ــٔ يــِ     ــٝ نهــءًِ يشااــأ ٖهَ ــ  ش ٖدبعــو ا٫٘ ــان ٨ٖٜ ٖان  ــٔ   امل  ــا اا ثًُ
 يا ٘كّٗ  لًاا ٖئُ يا ٘كّٗ  شًا.
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ــا    ــءًِ ينـ ــاَٚا ٖانـ ــش يـــِ انءـ ٖدبعـــو انُ ـــٗت  ٙـــو ار ا٩ٖى اٖاُ ـ
يــش)ٜ ٖيَعكــات نهًــءًِا ٖ ــا٠ا ا٫٘ـــٝ  يٙــاّ ان ــيح انــمااٚ نك ًـــاّ        
ــ ٛ       ــحا ٔ ي٧ اشبـ ــٔ ه ـ ــِ يُـ ــميٍٗ مل مـ ــو يـ ــٔ ثعـ ــل هَـ ــاا اٖ ٙـ ا٫٘ـ

 ٖان ش  ، انُا ا .
اّ قهـــٝ مثُـــٔ ٖ عـــة ا٩عـــٞ ٖاسبـــ ّ ، َ ٗعـــٌٓ ٖ ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ نيٙـــ

ٖملــــُعٌٓ يــــِ ي٘ــــما٠ انــــُا ضبًــــ   ــــهٞ ال نهٙــــٔ ٖ )نــــٔ ٖعــــهٌ         
ــا١ص  ــهً اثًِ  ب ــو   ق1)[خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس  َُِ َّذذثضِ    ٖامل  ــ  ٖ  هّ ال ن

 ٖ و ٘ك ٙٓا  ش هن ا١ٓااٖ٘يعة اسب ّ ٖا٩عٞ ، َ ٗعٌٓ.
 اٌصٍخ ثني أوي وآذط اٌَخ

 ٝ ــ ـــ ها ا٫٘ـ ــذ     ي  ــ ـــاا انـ ــاا انيُٙـــ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ـــم ش انـ  ــ
هَ نــــٓا ال نــ  ٖ ــو هل ا٘ــٝ انُــات نٗظــا١ ٌٓ انعيا ٘ــٝا  ٖنًـــا ٜ        

 ا٩    م شٕ اعار.
ــٔ ، ا٩  ا      ــو  ج ـ ــّٗ ان ُ ٘ـ ــو هّ ٘كـ ــ  ٖ ـ ــ  ه ا  ال نـ ن ـ
ٖييايــــًا ٘ ــــٗ  انُــــات ، ي ــــانل انش ــــا ا  ٖ شٖ ــــًا  ّٖ انيٗا٘ــــٝ 

اناــٓٗ٘ٝ ٖاني ــيٙٝ نهـــٞ  ــٗا ب ثش٘ـــ     ٖان ــ٨نٝا  ثيهيــع انـــُ ل   
يــِ انُــات ث ــايٗا  ك ًــاّ اهــل ا٫٘ــاا جتًعــًا ، مثــِ خبــل ن ــا٠ ْــما  

 انك ًاّا  ٘هَُٗٔ ي انًا ْٖٗ اش  ضبض.
 ٖذ شا ا٫٘ٝ ثعه  يميٗي  ًْا : 

   ًاّ ان ُ ٘و. ا٩ٖى : 
  شا٠ مثِ قهٙو  ٓما انك ًاّ. انءاَٚ : 

ــٗ ه   ــش)ّا  ثهــ ــاا ان ــ ــٝ ، ينجــ ــل )٘ــ ــاّ  ٖاهــ ــٗا  ك ًــ ــٌ ي   ــ َٓــ
ــّٗ      ــ ٌَٓ ٘  حبـ ــات ٖ ـ ــٗا انُـ ــٗآٌا  ٖاش ـ ــ ٖا ،  ٙـ ــوا  ٖيَـ ان ُ ٘ـ
ــهٞ ال    ــ   ـ ــُا ضبًـ ــ اا انـ ــوا  ٖيعجـ ــٗاْ  ان ُ ٘ـ ــ  شّٖ ،  ـ ٖ٘ ـ
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ــاتا  ٖنكــٌُٓ عــعٗا      ــٞ انُ ــٌٙٓ ٖنه ــٔ ٖعــهٌ ملكــاّ هْــّٗ نه ــٔ ٖ)ن نهٙ
ــءًِ    ــشا٠ انـ ــٗ  ـ ــاّ ان ُ ٘ـــو ْٖـ ــش يبـــا أ نك ًـ ير ثعـــو قيـــٙح ) ـ

 ناشا٠ يش أ يِ  عي   : ان هٙوا  ْٖما ا
ــٝ ٖ ٘عــٝ ان ُ ٘ــو انــذ اش ٓــا نُــ ٌْ يــلال     ا٩ٖى :   ثــو ا٩ياَ

كَخََِذذقَ َٓذذٖ  خَؼ ذذدَََْ  ا٩َيٙــا٠ ٖهايــانٌٓ نٗاــًا نــءًِ قهٙــوا  قــاى اعــار  

ــشٟ ق1)[خَِمذذذذقح أَضَذذذذثػَات تُظَّذذذذ َذَ حَتشَّدَؼَذذذذات تُشَّذذذذهَاَتزَ كَعَذذذذا فَ  َِموَذذذذا َٕ ؿَ  ذذذذث   ا)ٖ ــ

 ٔ ــ ــ٠ٚ :  انـ ــٞ    ق2)قاناـ ــٝ  عُـ ــا٠ ، ا٫٘ـ ــ ا  ٖ ـ ــِ ا٩اـ ــشا٠ يـ ا  ٖاناـ
 اناشا٠ ٖجتهأ انءًِ ان هٙو ٖامل امجا ٖ  ًاّ ان ُ ٘و ْٗ انءًِ.

ظٓـــٗ  انش يـــٝ نُـــ  هْـــو انك ًـــاّ  اـــشا٠ ي ـــامج قهٙـــو   انءــاَٚ : 
ــهٞ ال      ــ   ـ ــانُا ضبًـ ــا اا  ـ ــا  انياـ ــاا ٖيَكـ ــاّ ا٫٘ـ ــو   ًـ ٖ عـ

 نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ مثًُا نٔ.
اــشا٠ ، ْــمٕ ا٫٘ٝ)ٖ٘اــميّٖ  ــٔ مثُــًا قهــ٨ًٙق ْٖــو يــِ ثــشء  ــ  ان

حَشَذذسَح هَ خِذذعََٖٔد خَخمذذطد مَزَتََذذَْ  ٖ ــ  اناــشا٠ ، قبــٝ ٘ٗعــل نهٙــٔ ان ــ٨ٍ  

ا  ازبــٗا  َعــٌا ثان ــٙٴا ٜ ي  يــٗا ٘ٗعــل ٖ عهــٕٗ يءًُــًا      ق3)[َٓؼ ذذدَحمَذ 

ــٜٗ         ــاٍ انُي ــو ي  ــٔ ي ــ  ثٙ ــا ٜ ير ان ْ ــٝ ، ي  ــٌ قهٙه ــٌ   اْ ــٗا هل ٖ ثع
 ّ  ٓا.انذ ٧ ٘عهًٗ

ــًا نهًٙـــًا ٧ ٘عا نـــٔ   هيـــا انـــمٛ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـــو ث ـــ   ثعـــٗا مثُـ
ــًا      ــا اا مثُ ــا  انيا ــاّا  ٖيَك ــما انك ً ــٗا ْ ــٌ  عه ــ َٙاا  يذ هَٓ ــل ان يه
ــمِ٘      ــوا  ٖنهــٞ ثــش  هّ ان ــءًِ ان هٙ ــٔ ْٖــٗ ان ــٗا ثٙ ــا ي ــميٖٕ ٖ  ي مل
 ــشٖا ٘ٗعــل ْــٌ ه ٗاــٔ ٖي ا ٜ يعُــٞ انيٙــو ث ٘ ــًا ا هــل املعُــٞ         

                                                           

 .59عٗ ٜ يشٌ٘ ق1)
 .14/427ن اّ انعش  ق2)
 .20عٗ ٜ ٘ٗعل ق3)
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٩َٓــٌ ه ا ٖا  ٙــو ٘ٗعــلا  ٖانــ خهص يُٓــا ٖ  يــٗا  نهــٞ عبــٗ  ٓــذ 
نُــٔ هيـــا انــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ ا٫٘ــاا ثـــيٌَٓ ه ا ٖا  ــشا٠ انـــءًِ ان هٙـــو     

 ٖ  يٗا ثٙٔ.
ــا        ــٙل مثُ ــا ن ــٔ ُْ ــ٨ًٙق ٖنكُ ــًا قه ــشا ن ك)مثُ ــٝ ذ  ــحٙح هّ ا٫٘ ثب
قي ــٕٗ مليٙــو ٖيــءًِ  ثعــٔ انــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ا٫٘ــااا   ــو يّ املــءًِ ْــٗ   

ــ ــٝ ْــٚ هّ     ان ــٝ ن ا١ ٘ ــٔ َك  ــٔ ٖثٙ ــمٛ قبــ ٖٕ ٖعــعٗا ينٙ ــو ان ءًِ ان هٙ
ــٝ          ــإ ٖانش٘اع ــًِ ازب ــو ٘   ــ    ــا٧ً ث  ــٙل ي ــ٨ًٙق ن ــًا قه ــٔ اعار)مثُ قٗن
ٖا٭يايـــٝا  ٖ  ـــك امل ايـــاا ا٭  ًانٙـــٝ ٖاناـــ ّ انشثٙـــو ٖيَ ٙـــا        
ــ   ثــ  ربا        ــأ ٖي ج ــٗ  اا ــ ثعَٗٓا نهــٞ عب ــذ ٘ ــ ا٘ا ان ــامج ٖاهل ا٩اي

ــٝ نــِ ه ــو انــمِ٘ ٘    ك ًــّٗ ا٫٘ــاا انُــا ا  ٖنًــا ُ٘ هــشٌْ يــِ     ا٫٘
ــإ         ــٞ ازب ــو نه ــ ٕ   ــاى ٖ  ــٞ امل ــٙل نه ــشٜا  ن ــٌٙ ، ا٫  ــما  ا٩ن انع
ــٔ        ــٗا   ن ــءًِ  عه ــو ٖي ــِ قهٙ ــٚ مث ــذ ْ ــو ان ــٝ  انياجت ــل ٖانش٘اع ان ا١
ٖنٗاــٔ ٖمثُــٔ   ًــاّ ان ُ ٘ــو ٖذبش٘ــل انياــا اا  ــانُا ضبًــ   ــهٞ   

 ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ــا   ــٝ نيٙ ــٝ ان انٙ ــا٠ا ا٫٘ ــٌ    ٖ  ــإ ا٩ن ــشا٠  عُ ــما انا ــ اء هل ّ يب

ا ق1)[تش ذذذصَسَح ت تُضَّذذذ ََُرَ خِثُمهَذذذذدَ   ٖهَـــٔ ٧ ُ٘حبـــش  املـــاى   ٗنـــٔ اعـــار      

  هحاظ هّ يا هَ ى ال ْٗ اهل ٟ ٖانش ا .
ن ــ  عــعٗا ير انــءًِ ان هٙــو  ــا ٧ ٘بــهح هّ ٘كــّٗ مثُــًا ٖنٗاــًا   

 نــ   ٩يــش يــِ هيــٗ  انــ َٙا ْٖــٗ ٖ ٘عــٝ ان ُ ٘ــوا انــذ  بــٌٓ ال         
ــاّ     ــ٦ ِ ا٭َ ـ ــ ٌْا  ٧ٖ ٘ـ ــٝ نُـ ــٓا هياَـ ــشيٌٓ كعهـ ــاا  ٖه ـ ــو  ٓـ ٖ ـ
ــِ        ــٝ ي ــاا ٖا٩ياَ ــل  ٓ ــ ٜ ٘ ب ــاى  ٙ ــٔا  ٖ ب ــٝ ثٙ ــش ي٧ نء  ــٞ هي نه

                                                           

 .15عٗ ٜ اني شٜ ق1)
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ــار    ــاى اعـ ــوا قـ ــٝ ٖث ـ تذمًوذذذسَحت َٗؼ َٔصَذذذح تَُّصَذذذح أَٗمؼَٔ ذذذسَ ػََِذذذ  ٌوْ     ال َعًـ

 .ق1)[حَأَِّٗح كَضَِّمصوٌوْ  ػََِ  تُمؼَثََُٔنَ

ــ ــغ  ٖان ُ ٘ــــو ا  ــ ــٔ ٖ ــــٗ  ان يهٙــ ــشاٍا  ٖ٘مياــــأ نهٙــ ٙو ٖي ــ
ــاملعُٞ ا٩نــٌ هٛ نــٙل ٖا ل انمي ــٝ     ــٗا ل   ــٔ ان ٖانُ ــو ير انيــل ٖيُ
ٖاملــاى يــِ يشااــأ ا٭ ل انــء٨لا   ــو نه ُ ٘ــو ٖانعهــٌ يــِ ا٩ ٙــاى   
ــًا٠ ، ا٩  ا     ــٝ ان ـ ــٜٗا  ٖهياَـ ــٝ نهُيـ ــو  مي ـ ــّٗ ان ُ ٘ـ ــمِ٘ ٘ ه ـ انـ

يــانٌٓ انــمِ٘ ٘ ٗيــّٗ   يهٙــغ ٖقــ  هثُــٞ ال نــ  ٖ ــو نهــٞ ا٩َيٙــا٠ ٖها
تَُّذذذذرَ َٖ  َدَِِّـوذذذذإَ زِظَذذذذثالَزَ تَُِّذذذذَْ حَ َخمشَذذذذا ََْٗ حَالَ انشعــــا٧اا  قــــاى اعــــار 

ــٗاٖ   ق2)[ َخمشَذذذا َٕ أَـَذذذدًت إِالَّ تَُِّذذذَْ  ــشا  هّ انـ ــا  ا٭نـ ــ ٍ ،  ـ ــ  ا ـ ا  ٖقـ

 ،)ٖ٘كهًٌٓق نهعول ٖا٭ع ٢ُا، يِ  ل اعا    ًُٙٓا.
 ـــــُانٝ انُحـــــٗ سبـــــش، انـــــٗاٖ ٖان   ـــــٌٙ انـــــمٛ هن ًـــــ  ، 

    ٝ  يعــ  شا١ٚ ٖنـــٙل قاََٗــًا ثا  ـــاا ث ــ   ـــا٠ا ا٫٘ــٝ نهًجـــاا ٖاسب ٙ ـــ

 ، ٖا٩ ــو  ٖه هــٔا قي ــٔ ، َــا    َــٔ ا٫٘ــاا   ًــاّ نــٗ   ٗ ــل
ٍ   ي  ـــــاى  اـــــ ص  ٧ٖ يوهـــــ   امل ـــــاٍ  قـــــاى   ازبـــــٗ،ا  ، انوعـــــا

ــار  ــّٗ اق3)[ثك ث َٓضَذذثػَلَر  َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات الَ شَذذلمًوِوات تُس خَذذث أَضمذذؼَ    اع ــاّ نٙك  اي

  ٖ ٓ : نهٞ [َٓث  َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  إِالَّ تُ َّثزَاعار  قٗنٔ

 ٖذبش٘ـــل ا٫٘ـــاا  ي  ـــا٠ ٘ ٗيـــّٗ ْٖـــٗ انـــ َٙا اسبٙـــاٜ ،  : ا٩ٖى

ــا اا ــانُا انيا ــ    ــٔ ال  ــهٞ ضبً ــٔ نهٙ ــًا ٖعــهٌ ٖ)ن ــ ٧ً نٗا  ملــا ٖ 

                                                           

 .47عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .39عٗ ٜ ا٩  ا  ق2)
يـِ ا  ـلَا انـذ  ـا٠ا  ا ـٝ     ـل ْـمٕ ا٫٘ـٝ         83-82-81-80هَهش ا٩  ا٠ق3)

 .ميٝانكش
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ــّٗ ــِ ٘وهي ــءًِ ي ــوا ان ــاى  ان هٙ ــ ق ــمِ٘ ذٍ ، اراع ــ حٗذّٖ ان ــٞ ٘   نه

ــٗاى ــايٞ  هيــ إَِّٕ تَُّذذذذرَ َٖ  َذذذذلمًوِوإَ أَٓ ذذذذاَتٍَ تُم َصَذذذذثَٓ  ظوِمًٔذذذذث إََِّٗٔذذذذث    انٙ ــ

 .ق1)[ َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  َٗثزًت

 ٚ ٜ  ،  : انءــاَ ّ  نُـــ يا ا٫ ــش  ان   ـــل ، ٖامل عــا ،  انُـــا ا ٘ــ  هٗ

 ي ٧} يُهــشا عُٙــل  اُهــش ثهــٌ َهــشاانُــا ) ناقي ــٔ  ــاّ يــا ه ــو ي ا ٜ
ــا ا  ٘ــٗ  ٌْ يــا ي٧  ٘عــ  {انُٷــا ٯ  انــ ٴِ٘ ٖمثــِ ٖاسبــشاٍ انشٴ ــٜٗ ْٖــٗ انُٴ

ــ٨ٍ ــاا  ٖا٭عــ ــع مل ــ ٰٔ  اَــ ــ ــا ا  ناقي ــ ــإ انُــ ــاى ،  ــ ــا ًا اسبــ   اق2)قَــ

ِ  ىــو  ٖيعــ  ى ِ  يــ ِ  ٖ    ــا امل  ــش٘ ٞ  ال  عــٗى  نــ ٔ  ال  ــه  نهٙــ

 ٔ ٌ  ٖ)نــ ٛ   : ٖعــه ٝ  ، ٘اــش   انــم ٝ  انــمْأ  )َٙــ  ، مش ــش  ًــا يَٴ ٖان  ــ
ِ   اق3)ق ٓــُٴٌ َــا    وُــٔ  هّ اسبــ ٘ة  ْــما  ٖ٘ ٙــ   ا هــلا  املعُــٞ ٖنكــ

 املاى. ، ٖ ما  اى ْٖٗ ه   نما ٔ ا٫٘اا   ًاّ
ــيّ ــع ث ــاٍ يّ قه ــٝ ي    ــٔ ا٫٘ ــار)ٖهلٌ   ٗن ــما  اع ــٌٙق ن ــا  هن  ي ي

 يعــٔ ا٫ ــشٜ نــامل  ــي ا ٜ انُــا  ه هــٌٓ ا  ــل ثٙكــّٗ انُــا    ــٗهلٌ نــِ

 ، انُــا  ه ــو ي ا ٜ  هحــاظ  ًُٙٓــا ٖازبــٗا   ا ا ــو ْــٗ يــا ذببــٙو
 نًــــٍٗ ا٫ ــــشٜ  هحــــاظ ٖ ًُٙٓــــا  ٖايــــاَٚا يٗاــــٗنٚ ايــــاِ٘ انــــ َٙا

 انُا . ه و يِ هنٌ ا٩نٌٙ انعما  ٩ّ يوه  ٖ بٗل
 نهـــٞ ٖا٫ ـــشٜ انـــ َٙا ، اسبجـــٝ يقايـــٝ ٖ ـــو نـــ  ال ه ا  ن ـــ 

 ْـــٚ اينـــ ا٫ ـــشٜ ،  ٓـــا ٘عـــم ّٗ انـــذ ثانُـــا   ا٫٘ـــااا ا ـــّٗ انـــمِ٘

ــا  ــٌ ن  ــة نهوع ــمٛ اشبيٙ ــ  هّٗ ان ــ َٙاا ، ٘ ــٕٗ  ان ــئ ٖنٗ  ــ  انا ــا    ي

                                                           

 .10عٗ ٜ انُ ا٠ ق1)
 .1/308انكال ٖانيٙاّ ق2)
 .1/484ا  ا  ل ا ِ  ءل1/308انكال ٖانيٙاّ ق3)
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حَظَذذووات َٓذذثقً ـََٔ ًٔذذث كَوَوَّذذغَ    اعــار  قــاى  ا٫ ــشٜا  ، ٖانُــا  انــ َٙا ، ٘ــ  هّٗ

 ، املـــاى نٙكـــّٗ  املـــاىا عـــ٠ٗ نهـــٞ  ـــاْ ًا املـــاى ثٙكـــّٗ   اق1)[أَٓ ؼَذذذثقَََْ 

     ىٙعًا. نهُات ٖنربٜ يٗنهٝ ايًُٓ ٖ و  ان َٙاا حباى ام لًا ا٫ شٜ
ٖيــِ ا٭نجــاا ، ي ا ٜ ا٭جتــ٨ء ، ن ك)٘ــ  هّٗق صبٙــ٦ٕ  بــٙيٝ      

امل ـــا مج ٖازبًـــو ٭عـــ ًشا  ٖيابـــاى ه ـــو انُـــا  ، انـــ َٙا ٖا٫ ـــشٜا  
ــٮ ا ٜ انعًــٍٗ ا٭عــ يشاقٚ ٖاجملًــٗنٚ يذ هَٓــٌ ٘اــمي ّٗ     ــا ازبًــو ث هي

انك ًــاّ نايــًا  ، ه ــو انُــا ا ث ــ  ٘ــ اٚ انــءًِ انــمٛ ٘ ي ــّٗ نهــٞ       
ــ٨ى      ــٝ ٖا٭ ــ ــإ ٖانش٘اعــ ــٌُٓ  ازبــ ــع يــ ــٚ ٖاملٙــ ــٌ ٖنهحــ ــاي٨ً هلــ  ــ
ٖان  ـــ ٘ل  ـــ  ا٩ايـــامج يـــو هَٓـــٌ ه  ـــٗا   ـــا١  ان ُ ٘ـــوا  ٖ جيـــٗا 

 اٙا٠ انياا اا نٌُٓ.
ثجـــا٠ا ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝ ٩ٖن٢ـــل ا٩ايـــامج  ـــا٭نشا  نـــٌُٓا  

نهٙــٔ  ٖان ٗ ــٔ ير يبــا ٙح ان ــش)ّا  ٖهَــٗا   عــانٝ ضبًــ   ــهٞ ال       
ٖ)نــٔ ٖعــهٌا  ٖان ــرب٠ ، انــ َٙا يــِ انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــاا قيــو هّ ٘ــ اٚ   
ــاى      ــٌُٓا  قــ ــرب٠ يــ ــ َٙا نه ــ ــانعٗ ٜ ير انــ ــّٗ  ــ ــٝا  ثل يــ ــٍٗ ان ٙايــ ٘ــ

 .ق2)[حَهَثٍَ تَُّرَ َٖ تشَّدَؼَات َُا  إََّٔ َُ َث ًَسَّذً كَ َصَدَسَّأَ َٓ  هَْ  ًََٔث شَدَسَّقَحت َٓ َّثاعار 

نُـــا  ، انـــ َٙا اسبـــشاٍ ٖان ـــحعا  ٖ ـــا٠     ٖيـــِ يعـــاَٚ ه ـــو ا  
ن ك)انيوــّٗق نيٙــاّ  ــيٌٓ نهــ َٙاا  ٖعــعٌٙٓ نهًوعــٌ انــمٛ ٧ َ ــو ثٙــٔ   

ــو)  ــا ا  ٖقٙـ ــٔ ي٧ انُـ ــّٗ ناقي ـ ــيوِ ذ ش٧ٖ اكـ ــا انـ ــ ; ْاُْـ  ٩ّ نه ٗ ٙـ

                                                           

 .15عٗ ٜ ضبً  ق1)
 .167عٗ ٜ اني شٜ ق2)
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ــاّ ــ  ا٭َ  ــٗى ق ــو ٘  ــ٨ّ ه  ــانٚ ث ــ ٕ يذا ي ــاى  هث  ــمٴ ٕا ٰٖ٘  ــٝ: ٖ    هً
 .ق1)قٖعبْٗا ٘ ٕ يِ يٝا َٖاٖنٖٔيكاا يشاعهٝ ٘كهًٔ ق  ٩َٴٔ ثٙٔ; يِ

ــذ    ــٝ انـ ــااٛ ، ا٫٘ـ ــٚ ٖاجملـ ــٞ اسب ٙ ـ ــ  ي ا ٜ املعُـ ــا    ـ ٧ٖ اعـ
 ٘ ياٞ ي ًَٗٓا  ٨ً يِ املعُٙ .

 ِٓ غبٌبد اٌَخ
 ، ا٫٘ٝ ي ا١و : 

ي يــا  امل ــهً  نــِ ٖ ــٗ  ثش٘ــ  يــِ انُــات ا ــّٗ         ا٩ٖر : 
قـو ٘شاـٞ  ـٔ    ا٫٘ـاا انيُٙـاا ٖا  ٙـ  قـيح ْـما ان عـوا  ٖنـٙل يـِ نا        

ــٝ انكشميــٝ      ــٝ هلــما ان عــوا  ثجــا٠ا ا٫٘ ــ  يــِ ٖ ــٗ  عــيأ ٖنه ثــ٨  
   يٗ  : 

 انيٙاّ ٖجتش  انٌْٗ ٖانال. ا٩ٖى : 
ا٭ يــا   ــ ّ ْــما ان ش٘ــ  ٘ش٘ــ  نــش  انــ َٙاا  ٖ٘هــٓة    انءــاَٚ : 
 ٖ ا٠  وايٓا.

ٖ ـــٗ  اُ ٘ـــو ٖ اـــا اا ي ٗا ثـــٝ نُـــ  ثش٘ـــ  يـــِ       انءانـــة : 
 آَا.انُات ٘ عً ّٖ ي  ا٠ْا ٖ  ً

ــٝ :  ــّٗ     انءاَٙـ ــمِ٘ ا ـ ــِ انـ ــًا يـ ــات ىٙعـ ــهً  ٖانُـ ــم٘ش امل ـ ذبـ
ــة انُ ـــشٜ ، انُ ـــٗت يـــِ        ــا اا ٖيُـــو ا٭ ـــيا٠ ينـــٌٙٓا ٖ عـ انياـ

ــار     ــاى اع ــٌٙٓا ق ــ ًامج ين ــٌ ٖا٭ع ــٗت يعٓ كَذذ َ شَومؼَذذد  خَؼ ذذدَ تُذذرًِّمسَ    ازبه

 .ق2)[َٓغَ تُموَا ِّ تُظَّثََُٔنَ

٘ـــو ٖ٘بـــشّٖ نهـــٞ   ًاَـــٔ ذٍ انـــمِ٘ ٧ ٘هٓـــشّٖ ان ُ  انءانءـــٝ : 
ــٔ ْـــما    ـــاٍ انـــمٛ ٘ـــ٦ ٛ ينٙـ ـــش  انُـــٗنٚ انعـــ ــاّ ان ــ ٖي  ا١ـــٔا  ٖ ٙـ

                                                           

 .1/308انكال ٖانيٙاّ ق1)
 .68عٗ ٜ ا٩َعاٍ ق2)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 138

انك ًــاّ نــ٧ٗ هّ ال نــ  ٖ ــو ا  ــو نهــٞ انُــات  يعءــٝ انــُا ضبًــ   
 ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ٖصبــ٠ٚ ْــمٕ ا٫٘ــٝ ،  اــل ْــما ا٭  ــا٠  
ــاى       ــو ا٩ذٟا قــ ــش  ٖ ثــ ــش، ان ــ ــِ  ــ ــل يــ ــما انكاــ ــا ، ْــ ٖيــ

ا نٙكــّٗ يــِ ي اجتــٝ املكــش     ق1)[ َفَ ذذنَ تُمٌَٔمذذسَ تُعَّذذ  اَ إِالَّ خِلََ َِذذَْ     حَالَاعــار 

 [.َٓث  َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  إِالَّ تُ َّثزَان ٠ٚ  ٌٓ هٌَٓ 

 ٙــاّ  ــ ٜ نــما  انــمِ٘ ا ــّٗ ان ُ ٘ــو ٩َــٔ نهــٞ         انشا عــٝ : 
 : ٕٗ ٖ 

 ئَ   ش ٖ حٗ . ا٩ٖى :
 .ثٙٔ    نهُات نِ ا٭ع٨ٍ انءاَٚ :

، انك ًـــاّ ضبا  ــٝ نهـــُا ضبًــ   ـــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نـــٔ     انءانــة : 
 ٖعهٌ ٖذبش٘ض ٖنٗ  انٗاعوٝ نهٞ ق هٔ.

ثٙـــٔ نـــ ا٠ نهً ـــهً ا  ٖي٘ـــما٠ هلـــٌا  ٖاعـــش٘ض  ٓـــٌ   انشا ـــو :
 .ق2)[هَثُوات أَٗوم ََٖٓ ًََٔث آََٖ تُعُّلَهَثقَ يل   ا  ٖ، ان ُ ٘و 

ــٝ : ــّٗ ا    اشباي ــ ــمِ٘ ا ــ ــٝ انــ ــ٠ٗ ناقيــ ــاّ عــ ــااا  ٖهّ  ٙــ ٫٘ــ
انعــما  ٘ــ اٌٙٓ نهـــٞ عبــٗ انعًــٍٗ ا٭عـــ يشاقٚا ٖ، اسبــ ٘ة )نـــِ      

ــٔ ٖعــهٌ :     ــٗى ال  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)ن  الا ٧ٖ ٘كهًٓــٌ ٧ ث٨ثــٝ" ع
 ٖيهـــل ااّا   ـــٙ  [هنـــٌٙ نـــما  ٖهلـــٌ  ٘ـــ  ٌٙٓ ٧ٖ ينـــٌٙٓ ُ٘هـــش

 .ق3)ق"ي  كرب ٖنا١و  ما ا 
سبـــ ٘ة ٖميكـــِ يعـــ  شا٠ ي ـــ نٝ يـــِ ازبًـــو  ـــ  )٘ـــٝ انيحـــة ٖا

انُيــٗٛ هنــ٨ٕ ْٖــٚ هّ ٖ ٖ  اسبــ ٘ة  ــم ش  ــ ٝ هٖ  ــاى ٧ ٘عــ         

                                                           

 .40عٗ ٜ ثاجتش ق1)
 .12عٗ ٜ اني شٜ ق2)
 .1/484ا  ل ا ِ  ءل ق3)
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ــلٕا       ــِ  ـ ــٔ نـ ــٞ َ ٙـ ــ ى نهـ ــ٠ٚ ٧ ٘ـ ــ٠ٚ ناـ ــاا  ـ ــيّ يثيـ ــشا  ثـ اسببـ
ــُا ضبًــ      ــم شْا ان ــٝا  ٖمل ٘ ــٝ ان ش)َٙ ــٝ ٖان ٗعــعٝ ن٬٘ ٖاكــّٗ اسبكٗي

  هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ نٗ ٕٗ : 
ــّٗ     ا٩ٖى : ــّٗ ٖ٘ك ًـ ــمِ٘ ا ـ ــٝ نهـ ــمٕ انع ٗ ـ ــٚ ْـ ــاا دبهـ ا٫٘ـ

  ُص ْمٕ ا٫٘ٝ انذ ْٚ  ٙاّ  اٖٛا  ٖ جٝ قاجتعٝ.
ــاَٚ : ــٝ ا٭عــ٨ٍا      انء ــاٍ  ٖن ــاا ٖقٙ ــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ ــٝ هيــو ان  ٙي

ــهٌ    ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــُا ضبًـــ   ـ ــ اا انـ ــات يعجـ ٖاه ـــٚ انُـ
  ان يٗى ٖان ب ٘ .

ــة : ــٗا٠        انءان ــاا ع ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــربا٠ ان ــِ   ــ   ي ــ٨م ن ْ
هٖ َ  ــٌٓ انعٓــٗ  ٖاملٗاثٙــ  يــو انــُا ضبًــ        نُــ  ضبا  ــٝ امل ــهً   

  هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ هٖ  املٗاا ٖيعب ا  هثشٌْ    انُات.
ــو : ــا٠       انشا ــ ــاى انيُــ ــ٨ٍ ،  ــ ــٝ ا٭عــ ــ ٘ة هّ  ٖنــ ــي  اسبــ ٘ــ

 ٖااش٘و ا٩ كاٍ.
ــم٘أ   اشبـــــايل : ــااا ٖآـــ ــا٠ اسبـــــ ٘ة ٭ ـــــ٨ب اجمل ًعـــ  ـــ

 انُ ٗتا  ٖاًُٙٝ يهكٝ ا٩ ٨ء اسبًٙ ٜ.
ــا ــهٌ     ت : ان ـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــُا ضبًـ ــ ٘ة انـ  ـ

هنــ٨ٕ يــِ ا٩يــٗ  ٖاسب ــا١  انــذ ٘ك ًٓــا انــمِ٘ ذ ــشآٌ  انــمٍ ا٫٘ــٝ    
انكشميـــٝ ٩َٓـــٌ ه ا ٖا يُـــو انُـــات يـــِ ا٭َبـــاا نـــٔا  يَكـــا  َيٗاـــٔ  
ــات    ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙـــوا ثٓـــٌ ميُعـــّٗ انُـ ــ اأ انـــٗا  ٜ ، ان ـ ٖايـــ ٘و  ـ

ــمٛ مــشٛ نهــ   ــٔ  نــِ ا٭عــ ًامج نهــٗ ٚ ان ــٔ ٖ)ن ٞ ن ــأَ  ــهٞ ال نهٙ
ــار   ــاى اعـ ــهٌا قـ إِٕ  ََذذذاَ إِالَّ حَـ ذذذحح *حََٓذذذث  َ  وَذذذنَ ػَذذذٖ  تُمهَذذذاَ   ٖعـ

ــٝ      ق1)[ َذذاـَ  ــٝ انكشمي ــ  ا٫٘ ــهٝ   ــاّ ٖانب ــٝ ، انيٙ ــٞ )٘ ــما املعُ ا  ْٖ

 ٖاسب ٘ة انُيٗٛ هن٨ٕ.
                                                           

 .4-3عٗ ٜ انُجٌ ق1)
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 ٙــــاّ   ــــأ ال نــــ  ٖ ــــو نهــــٞ هْــــو ازبحــــٗ   ان ــــا و : 
انع ــا  ٘ــٍٗ ان ٙايــٝا  ٖيَيــ٨ء  ــا   ٖاملعبــٙٝا  ٖيــا ٘ه ــّٗ يــِ  ــ ٜ
 انش ٝ ا٭هلٙٝ نهٌٙٓ ، ا٫ شٜ.

ــايِ :  ــش      انءـ ــشٜ ٖذ ـ ــٗاى ا٫ ـ ــأ ٖهْـ ــامل انيٙـ ــِ نـ ــا  نـ ا٭ يـ
نــما  انــمِ٘ ا ــّٗ ان ُ ٘ــو ٖيُــٔ انياــا اا  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال   

 نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ْٖما انعما  نهٞ ٖ ٕٗ : 
 ــــــــــشٜا  قـــــــاى اسبـــــــــشياّ يـــــــِ  ــــــــــ٨ٍ ال ، ا٫ ا٩ٖى :

ــار  ـــٗا  ق1)[تخ عَذذذذذةوات كَ هَذذذذذث حَالَ شؤٌََِِّذذذذذإِ اعـــ ـــا ٜ ير ثــــ ــٔ ي ــــ ا  ٖثٙـــ

 املــ٦يُ  ٍ٘ٗ ان ٙـــايٝ   كهٌٙ ال نـ  ٖ و هلٌ ٖانءُا٠ نهٌٙٓ.
ــاَٚ : ــااا ٧ٖ     انء ــّٗ ا٫٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــٚ ان ــو ٧ ٘   ــ  ٖ  يّ ال ن

 ٗ اجتِ ٘وٓـــشٌْ يـــِ ه َـــات انك ًـــاّ  ـــو معهـــٔ يبـــا يًا هلـــٌ ، يـــ
ا٫ ـــشٜا  ٖاسب ـــا ا  ٖنُـــ  املٙـــ اّ ٖ٘كـــّٗ عـــييًا نه خهـــل نـــِ       

 انعيٗ  نهٞ انبشاا.
ــِ   ــٙ  نـ ــٗ اناـ ــشج ه ـ ــِ ٖه ـ ــاى :  ا ـ ــ ٘ة قـ ــات ،  ـ ــا نيـ  ثًٙـ

 ٞ ٔ  يٗعـــٞ َــا  ٔ   ًـــ  ال ْٖــأ  ثًٙـــا   ــ  ان ـــٗ اٜ قــشه   ٙـــة ٖهي ــ
ــا  ــا ٖه  ــع ثٙٓ ــُا َع ــٔ ان ــاى ٖهي  ــا: ق ــِ    ٘ ــما ي ــُا ْ ــمٛ ان  ان

 انعش ـــٚ ا٩يـــٚ انـــُا ضبًـــ  ْـــما:  قـــاى ) ـــشًاعٖ ه٧ًٖ ٖهي ـــٔ  عه ـــٔ
ٖٴ٧ً  عه ــٔ ا عٙــوا   ــِ قــاذ  ٖنــ  يــِ ان ٓــايٚ اسبشيــٚ  ا اــشا ، ه

  اـــش٘ع ٔ   ًـــع يٗعـــٞ ٘ـــا انشعـــوا  ـــٔ   ًـــع ) ـــشًا ٖ عه ـــٔ
 ٘ــا: قــاى ا٩ ٘ــاّ ٖ  ُ٘ــٔ ان ــُِا  ٖ  ــُ ٔ انك ــأا ٖ ك ا ــٔ ا اناــشا١و

  ٖ هً  ع ا و ٙ   يَل   
ٚٴ َــلي يٗعــٞ ٘ــا: قــاى  نهــٞ ان ٙايــٝ ٘ــٍٗ ه عءــٔ  يــٙا ْٖــٗ  ــ 

ــٍٗ ــو   ــٔ ه ع ــش   ٗا ــا  هن ــشٌْ اسبٙ ــشٌْ ٖا  ًا ٖه ء ــًا ٖه ء  ايع
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 ه شيــٔ هّ نــٚ  ــ  يٗعــٞ ٘ــا: قــاىا ٖ ــشث ٔ  شي ــٔ ن ــ    : قــاى
ــهٔ ــو ٖهث  ــٔا  ٖهث  ــٌ هي  ــّٗ ٩َٓ ــٚ ٦٘يُ ــهٚ   ــٌٓ ٖ شع ــذ  ه  ٖ هً

ــٓا ــٙا  ه ــٔ ٖ ي ــا  ه ــاّ ي ــٌٙٓ   ــاْ ًا ث ــ    ــُا ٘ع ــهٞ ان ــٔ ل    نهٙ
 َعــ ٌٓع ْــما    ٘ــا:    قــاى ا ان ٙايــٝ ٘ــٍٗ ير يٗاــٔ  عــ  ٖيــِ ٖعــهٌ

ــاى ــٌ:    ق ــاى ا َع ــا:    ق ــع    ٘ ــٌ ْٖي ــٝ هل ــذع هٖ ازبًع ــاى ٩ي :   ق
ــو ــٝ هلــٌ   ــاى ا هي ــل  ّٖ ازبًع ــٚ    ٘ــا :  ق  ان ــٗ اٜ ، َهــشا يَ
ــٍٗ َعــع ير ــل ق ــِ ضبجهــ    ــِ ا  ْــٌ ثً ــ  هي ــشا١ٙو   ــِ ْــٌ يع  هي

 )ثـــا  يـــِ ا جهـــّٗ انيـــش ه ـــ  هيـــٝ اهـــل:   قـــاى  لْـــٌع يـــِ
ــ٠ٗ  نهــٞ ميــشّٖ قٗيــًا ان ــٗ اٜ ، ٖ ــ ا يَــٚ    ٘ــا:   قــاى ا انٗا
ــشاا ــانربء انبـ ــش٘ح  ـ ــٞ  ق1)قٖانـ ــٗاْ  نهـ ــِ اناـ ــ ٘ة يـ ــما اسبـ ا  ْٖـ

 انياا اا  ُيٜٗ ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ، ان ٗ اٜ. 
ــة :  ــٍٗ ان ٙ    انءان ــشاّ ٘ ــٌٙ  اشب  ــما  ا٩ن ــمياّ انع ــّٗ  يق ــٝ ثٙك اي

يـــا ٘ـــ  هّٗ ، انـــ َٙا يـــِ مثـــِ قهٙـــو ٭  ـــا٠ ا٫٘ـــاا ٖان ُ ٘ـــو َـــا ًا  
 ا   يف ،  وٌَٗٓ.

ــو :  ــّٗ       انشا ـ ــمِ٘ ٘ك ًـ ــعٚ انـ ــِ عـ ــٝ نـ ــمٕ ا٫٘ـ ــربا ْـ ــا ه ـ ملـ
ا٫٘ـــاا ناـــشا٠ مثـــِ قهٙـــو  ٓـــما ا٭  ـــا٠ ٖذبش٘ـــل انياـــا اا  ـــانُا 
ــاّ          ــٝ  يٙ ــٝ ان انٙ ــا٠ا ا٫٘ ــ    ــهٌا  ث  ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ضبً
ياْٙــٝ ْــما انــءًِ   ٗنــٔ اعار)ي ــميٖا ان ــ٨نٝ  اهلــ ٟق ْٖــٗ يــِ        

 ا٭نجاا ، عٙاء ا٫٘اا.
ــءًِ قهٙــو ٖخبــل ْٖــٗ ان ــ٨نٝ      ــ ٧ً ن ــًا ٖ  ن ــ   عهــٗا اهلــ ٟ مثُ
ٖنــش  انــ َٙا ْٖــٗ هيــش ٧ ٘يــامج ٧ٖ ٘عوــٞ ٧ٖ مــٗا ان  ــش٘   ــٔ ٩َــٔ   

                                                           

 .4/320ان   املُءٗ  ق1)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 142

ــار     ــاى اعــ ــاّا  قــ ــ  ا٭َ ــ ــٝ  هــ ٗذذذذطَ إِالَّ حََٓذذذذث خََِومذذذذسَ تُمؽِذذذذَّٖ حَتإلِ  نهــ

 .    ق1)[َُ َؼ دَدَحِٕ

  اٌزفؽرياٌزفؽري
 [إَِّٕ تَُّرَ َٖ  ٌَمصؤَإَ َٓث أَٗصٍََ تف َٖٓ  تُمٌَصَثجِ   لىٌع رؼبى

ــٝ  ذاا  ا٩ٖى :  ــٝ ٖ ٧نـ ــاّ ا٫٘ـــاا )٘ـ انش ـــٗمج ار يٗاـــٗمج   ًـ
 ٖاٗ ٙ   اٖٛ نهٞ  وٗ أ.ٖهذإ ا  ًْٙ ٔهنهٞ 

ــاَٚ :  ــا  ٖامل  انءــ ــِ ا٫ثــ ــءل يــ ــأ  ــ ــٗا  ٜ ،  اشاــ ــٗناا انــ ٗاــ
انك ـــش ٖازبحـــٗ  انـــذ ا ـــًُع ذٍ ناـــشٜ امل   يـــٝ  ٝا٫٘ـــاا اشبً ـــ

ــا٠    ــامج ا٫  ــامج اناــٙواّ ٖاربــاذ اناــش ا٠ ٖ ــيٌٓا  ٖااي ، اــ٨ن ٌٓ ٖااي
يشايــٝ اٖ ي  شنــٝ ٖنــٗ نهــٞ عبــٗ ان ــانيٝ ازب ١ٙــٝ نهــٞ   ًــاّ ا٫٘ــااا   
ــا٠ ،     ــاّ ٖا٭  ـ ــ ٖا انك ًـ ــمِ٘ اعًـ ــٌ انـ ــربا٠ٌْ ْـ ــًا ٖاّ  ـ  بٗ ـ

 نيانأ.ا
 ا٫٘ٝ يِ )٘اا ا٭َما  ٖانٗنٙ .انءانة : 
ــو :  ــٗ     انشا  ــٗا  :  ْ ــ يٚع ازب ــٗ ٛ هٍ ن ــش ٖ  ــاّ هي ــو انك ً ْ

 ا٩ٖىا  ثٌٓ ٘ك ًّٗ ا٫٘اا نِ نً  ٖقب  ٖنٔ ا ثل َٗنٚ ناٍ.
 : يُٓاقٗاى ه، يٗاٗمج انك ًاّ ذ شا  اشبايل :

ــُا  ــ ٝ ا٩ٖر : ــٔ ٖعــهٌ ٖانياــا    ان ــٔ ٖ)ن ٜ ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ
 نيات ٖق ا ٜ ٖان  ٛ.ا ِ  ٔا  نِ 

 ٌَٓ   ًٗا ا٩ كاٍا نِ اسب ِ.ي انءاَٙٝ :
ــا     ٖ ــش  ًٓ ــاّ ٧ ُ٘حب ــٕٗا  ٖانك ً ـــًٕٗ ٖا   ــا    ــًا مم ـــشاّ يع ا٩ي

 ــو اَــٔ عــا   نهــ نٜٗ ا٭عــ٨يٙٝ ٖيــ٨اٍ ٩٘ــاٍ انُيــٜٗ ٖ عءــٝ انشعــٗى   
 ا٩ شٍ  هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖي   ش نهٙٓا.
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ِ انــُا  ـهٞ ال نهٙـٔ ٖ)نــٔ   نـ ٌ ا  ـلًا  ٘اـًو  ـو يــِ  ـ     ْٖـو 
ــار        ــٔ اع ــاا قٗن ــُٝ نعًٗي ــِ ان  ــ ٘ءًا ي ــٝا  اٖ   ــهٌ ن٬٘ حََٓذذث اشَذذثًوْ   ٖع

حََٓذذذث  َ  وَذذذنَ ػَذذذٖ  ا ٖقٗنـــٔ اعـــار  ق1)[ تُسَّظَذذاٍو كَخوذذذروحهَ حََٓذذذث َٗهَذذذثًوْ  ػَ  ذذذَْ كَذذذثٗمصَهَات 

 .ق2)[تُمهَاَ  طإِٕ  ََاَ إِالَّ حَـ حح  َاـَ 

ــمٛ ٘ عًــ  ْــما انك ًــاّا  ٖنكــِ ان ــ      ازبــٗا  ٧ ــٌ ان ا ٖاّ هث
امل ــٙ ِ يــِ ا٫٘ــٝ ي  ــا٠ ي ــاي  ان ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙــو ا ٖ  ًــاّ ان   ــل   

 .نهٞ عبٗ ان  ٙٝ اناخبٙٝ 
 ا َٓـــا  ٙـــٝ ،  ـــو ايـــاّهثًـــِ انجـــاا ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ   ان ـــا ت :

 ٖ ٕٗ: يِ ْٖٗ ٘ بٗ  ، ْما ان ياّ 
ٖ    ا٩ٖر : عــ ياَٝ اسبــ  ٖظٓــٗ     ي ا ٜ  عــ   يانك ًــاّ نــِ قبــ  

 ا٫٘اا.
ــٝ :  ــاا   انءاَٙـ ــٗا ا٫٘ـ ــمِ٘   ًـ ــاٜ انـ ــ  ٖضبا ـ ــ ّ  ها هٙـ ــ٨ًا  ٖ ـ  ـ

ــِ     ــع ي ــ  ا    ــا ق ــذ   ًْٗ ــاا ان ــمِ٘   ها٫٘ ــ  ان ــٌُٓ ٖ  ــايٌٓا  ٖ ٙ ي
يـــِ  عـــ ٌْ نًـــٍٗ ٖ بـــٗل يـــِ ٖ ـــٔا  ثًـــا ٜ ا٫٘ـــاا ٘ك ًـــّٗ 

ــا ٜ ا٭ثـــمياء   ــا٠ انك ًـــاّا ٖيـ ــو  ها٭ن  ـ ــٗا ا٫٘ـــاا يـ ّ ا٩ٖا١ـــو   ًـ
يــا انــمِ٘  ـــا٠ٖا يــِ  عــ ٌْ ثهــٌ ٘ــشٖا       هٖ ــانٌٓ هلــاا     ٥٘ــ ٌٓ

 ا٫٘اا ٖنكٌُٓ  ا  ٗا  انك ًاّ  ان  هٙ  ٖا ا اٜ.
َٓـــٌ هاّ انـــمِ٘  ـــا٠ٖا يـــِ  عـــ ٌْ ٘بـــ ء نهـــٌٙٓ     انءانءـــٝ : 

 ٖ   ٙـــا  يٖ هّ اياُ٘ـــع يشايــــٝ انك ًـــاّ ٖييا ــــشأ    ي  ًـــٗا ا٫٘ـــاا 
نهـــٞ ا٭قايـــٝ  ، ذٍ انـــمِ٘ ٘بـــشّٖ ًـــا ، قٗنـــٔ اعـــار  ثٙـــٔ ايـــامجا٭

َم         نهــٞ اش ــٝ انك ــش    ُوات َخذذ َْ َهذذث َِّذذ ٍَ تُ َٓذذث َأٗذذَص ْ  تشَِّدَؼذذات  ََُهذذ  ََ َٗصَّدِذذغَ َٓذذث أَُملَ   َذذث ػََِ  ذذَْ     َحِإَذت َه ذذ
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  .ق1)[اخَثقََٗث

ــٗا  :  ــًوازبـ ــٝ   ٘اـ ــشا  انء٨ثـ ــا  ا٩ثـ ــاّ  هانع ـ ــٗا٠  ـ ــ٨ٕ عـ نـ
 ٖ نٮايامج ٖا ا اٜ.هنهك ًاّ 

ــا و : ــو ن ي ان ـ ــو  عـ ــ  ٖ ـ ــًا  ّ ال نـ ــ٧ًٗ ذااٙـ ــاّ  عـ ــ  ا٭َ ـ ُـ
ر  ــٗى انك ــا   يٖ ــشنًا  اجتُٙــًا ْٖــٗ انع ــوا   ا٭اــاثٝ      ا  ا ــًا

ــاّ ٖ ــ ء انك ًـ ــو   ه بـ ــ  ٖ ـ ــاا ال نـ ــّٗ )٘ـ ــٌ ا ـ ــشج يَٓـ ــا  ـ ٧ يـ
  ان نٙو.

ا٫٘ـــاا ي بـــهٝ ٖظـــاْشٜا  ٖان ـــش)ّ )٘ااـــٔ  ـــاْشٜ  ُٙـــٝا  انءـــايِ :
ٗ هٖ ا  يــــا  انــــُا ضبًــــ   ــــهٞ ال نهٙــــٔ ٖ)نــــٔ ٖعــــهٌ مل ٘ ــــ وٙع
 ىٙعًا. ٖعميْا   ا٠ْاي

ــو : ــو   ان اعـ ــ  ٖ ـ ــات  ه٧ يه ـــٞ ال نـ ــٞ انُـ ــٝ نهـ ــٌٙ اسبجـ ّ ٘ ـ
ٖمعهــٓا ، ي ُــاٖهلٌا  ثًــا   ــٚ يُٓــا   ــٞ ، ان ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙــو  اثٙــٝ  

 ٖ ثيـــاا  ـــ ء  نــٜٗ انـــُا ضبًـــ   ــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ   ينٮ  جــاج 
 ٖعهٌ.

 ٓــا   ــا٠ ا٫٘ــاا انــذ  ــا٠ ي٘اــًو انك ًــاّ ضبــا٧ٖا  انعا ــش :
 انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ انع هٙٝ ٖاسب ٙٝ.

ّ ا٫٘ــٝ قٙــ ا انٗنٙــ   انك ًــاّ  ــا     يّ قهــع: ي اسبــا ٛ ناــش : 
َـــ ى ال يـــِ انك ـــا ا قهـــع: اّ )٘ـــاا ا ـــشٟ ييُٙـــٝ هلـــا ٖيٗعـــعٝ ه

 ٌَمصؤَذذذإَ َٓذذذث أَٗصَُم َذذذث َٓذذذٖ  تُمدَ   َذذذثزَ      قٗنـــٔ اعـــار سبكًٓـــا  ًـــا ا ـــ ٍ   

 .ق2)[حَتُمهَدَ 

ــاَٚ ناــش : اــٞ  ــٔ انــُا  ــهٞ  هيــا  هــ ٍٖ ه ــم انك ــا    ــا٠ انء
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اشَذذثًوْ  تُسَّظَذذاٍو كَخوذذروحهَ قــاى اعار يــا ا ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ٖنــ ٍٖ جتان ــٔ 

 .ق1)[حََٓث َٗهَثًوْ  ػَ  َْ كَثٗمصَهَات

ــا  ثآَــا   هيــو  انءانــة ناــش :  ــ  ٩ْــو انك  ــٗ ٙ  ٖٖنٙ ــٝ ا ّ ا٫٘
 ن ٍ   ًآَا.ظٓا  ا٫٘اا ٖيا  ًِ  ءٌٓ نهٞ 

نجــــاا ٖذبــــ   ي يــــا   انك ًــــاّ  ّ صبــــش  ا٭ي انشا ــــو ناــــش : 
ــمَأ ٖان  بــلا     ــٓا ذبــل  ان ــٞ َ ٗعــٌٓ ٖمعه ٘بــا يٌٓ ٖ٘ ــي  نه

 ّ انٗنٙ  ٘  ًِ   ٝ ٖ ءًا ٖام لًا ٖيُاعيٝ نه  ا م.ههٛ 
ــش :  ــايل نا ــو    اشب ــٚ ذبً ــٝ ْٖ ــا٠ا ا٫٘ ــ  ه  ــما   ه  ــٗامج انع َ

   يأ ْما انك ًاّ.
ــش : ــٝ  ا٫ ان ــــا ت ناــ ــٝ ٖيٗنهــ ــٝ نــــّٗ هلــــٌ نهــــٞ اهل ا٘ــ ٘ــ

ــ ى    ــيٌٓا ٖ  ــ  شٖا ،  ــاهلٌ ٖنهــٌٙ ذَ ــٞ  هنٙ  ّ ٘ ــ ًشٖا  ان عــ ٛ نه
ــهً   ٌ  امل ــ ــٓ ــّٗ ير هَ  ــ ــٌٓ ٘ش عــ ــٝ دبعهــ ــاّ ا٫٘ــ ــا  ّٗ  ملٯ ثــ حيــ

ــو    ــا٠نّٗ يـ ــهً ا  ٖ٘  ـ ــ٨ٍ ٖامل ـ ــٌٓ ها٭عـ ــهَ  ـ ــاّ ٧ٙ ٘ك ـ ٌٓ   ًـ
 ا٫٘اا.

ــش: ا ــــِ ن ــــا ش نــــِ ا ــــِ ٖه ــــشج  ــًا ا  ًعــــع نًــ هّ قش٘اــ
ــٔ    ــهٞ ال نهٙـ ــٗى ال  ـ ــٔ شعـ ــهٌ ٖٖ)نـ ــٗ ٖعـ ــج ا ْـ ــانل ، امل ـ  ـ

ث ــاى هلــٌ ن يــٝ  ــِ   ٙعــٝ:  نــَٗٚ   ــٞ هقــٍٗ ير ضبًــ  ه هًــٔا ثــيَٚ  
ــٔا ث ــاى:      ــٝ   ــٞ  هــل ينٙ ــٔ يــُكٌ. ث ــاٍ ن ي ن ــٞ هّ ه ــّٗ ا ثــ   

ه ــٚ يَـــل هٖعــوُا  ٙ ــًاا ٖهث ـــهُا يكاَــًاا ٖقــ  ه  هـــع ،      ا ــِ  ٘ــا  
 ٔ قيهــلا ثــيّ  ُــع اوهــأ  ٓــما   قٗيــل يــا مل ٘ــ  و   ــو نهــٞ قٗيــ

اسبـــ ٘ة يـــا٧ً ثـــمنل نـــل نهـــٞ قٗيـــل هّ ظبًـــو نـــل   ـــٞ اكـــّٗ  
ه ءشَــا يــا٧ًا ٖيّ  ُــع اش٘ــ   ــشثًا ثــُحِ ياــشثٗم   ــٞ ٧ ٘كــّٗ         
ه ــ  يــِ قٗيــل ثٗقــل ٧ٖ َ وــو ا٩يــٗ   َٖــلا ٖيّ  ــاّ ْــما نــِ    

                                                           

 .7ق عٗ ٜ اسباش 1)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 146

ملــٌ ٘بــٙيل ٧ ا ــ   نهــٞ انُــ ٖمج نُــٔ  ــمنُا نــل   ا١ُُــا ، جتهــأ         
 ا ٖيّ  ُع اش٘  يهكًا يهكُام.انوأ نمنل ئُ

ــ ع       ــا انٗنٙ ــا ه  ــع ٘ ــهٌ: هثش  ــٔ ٖع ــهٞ ال نهٙ ــٗى ال   ــاى  ع ق
     ٌ ٌ }قــاى: َعــٌ. ث ـــشه  عــٗى ال  ــهٞ ال نهٙـــٔ ٖعــه ان ـــج ٜ  { ــ

  ٞ يـش  ان ـج ٜ ث ـج  ٖن يـٝ يهـ  ٘ـ ٕ  هـل ظٓـشٕ   ـٞ ثـش  يـِ            
ــٔا      ــا ٛ قٗن ــٔ.   ــٞ هاــٞ َ ــٝ ٧ ٘ــ  ٛ يــا ٘شا عــٔ   قشا٠آــاا ٖقــاٍ ن ي

ا  هٖٕ ي ي٨ً قـانٗا: ن ـ    ـو ينـٙكٌ  ٗ ـٔ يـا قـاٍ  ـٔ يـِ نُـ  ٌا           ثهً
 ثجهل ينٌٙٓ

ــٔ.   ــٞ يذا     ــٔ  انــمٛ هيش ــَٗٚ   ــا يعاــش قــش٘  قــ   هً  ث ــاى: ٘
ــا       ــ ا ثًـ ــٔ قـ ــاٛ  ءهـ ــع هذَـ ــا  عـ ــ٨ٍ ٧ ٖال يـ ــ   كـ ــع  هًـ ثش ـ
  ٘ــع يــا هقــٗى نــٔر ٘ــا يعاــش قــش٘  هجتٙعــَٗٚ انٙــٍٗا ٖانبــَٗٚ ثًٙــا 

ــو  ــٔا       عــ ٕ. ااش ــٗا انش  ــا ْــٗ نهٙ ــا م ي ــٗ    ــا ْ ــٗال ي ــٕٗا ث ٖان  ن
ــشثٔ       ــٌٙٓ ٘كــِ   ــش نه ــيّ ٘كــِ ٘هٓ ــا١ش انعــش ا ث ــ  ع ــٔ ٖ  ــٗا  ُٙ ٖ ه
 ــشثكٌا ٖنــ ٕ نــ  ٌا ٖيهكــٔ يهككــٌا ٖاّ ٘هٓــشٖا نهٙــٔ اكَٗــٗا        

 .ق1)قق    ٙ ًٕٗ  يل ٌ. قانٗا: ه ي ا ينٙٔ ٘ا ه ا انٗنٙ ع
ٖاياَـــًا اـــشا    ًـــاّ اسبـــ  يكاَـــًا ه٧ اُحبـــش  ان ـــا و ناـــش : 

ــاٍ       ــ ثل ٖي ـ ــش ٖان ـ ــأ ا٩ثـ ــًا حب ـ ــ إ جتش ٘ـ ــو ا عـ ــ ٖ ْا  ـ ــو  ـ  حـ
 ٖيُ نٝ انمٛ ا ٚ ا٫٘اا.

ــش :   ــايِ ناـ ــهٞ ال     انءـ ــانُا  ـ ــا اا  ـ ــاا ٖانياـ ــاّ ا٫٘ـ   ًـ
ْـــٗ ذبش٘ـــل ٖا قيحـــا  ٖ ـــٕٗ ان حش٘ـــل ه ـــ نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ يـــِ 

ــٔ ا يش ــأ  ــٗا  ٜ خببــٗل  ــش٘عٝ ضبًــ   ــهٞ     ــا٠ ن٪يث ٙ ــا  ان  ي
ٖ ال نهٙــ ــ    ئ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ  ْ   ــ ء ٗانــشا  نــِ )٘ــاا ان ــش)ّ ٖ 

 ا ٖيِ  با١بٓا هيٗ : َيٗأ انذ  ا٠ا يعٔ
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ظٓـــــٗ  َيٗاـــــٔ  هٙـــــٝ نهُـــــات ىٙعـــــًا يـــــو ي ـــــ ٨،  ا٩ٖى :
 ي ا  ٌٓ ٖياا  ٌٓ.

اعــ   ا٫٘ــاا انــذ  ــا٠  ٓــا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ   انءــاَٚ :
 ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖ ءشآا  ا ميُو يِ  جيٓا نِ انُات.

ــة :ا ــا       نءان ــٝ ٖي ــٜٗ امليا   ــاٍ انُي ــٔ ه٘ ــ اا َيٗا ــاّ يعج ــم    ً اع
 عــ ْا ير ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝ    ـــو ال ٖٖ ـــٗ  املعجـــ ٜ انع هٙـــٝ ان ـــش)ّ  

 يِ ٖ ٕٗ:
 ع٨يٝ ان ش)ّ يِ ان حش٘ل. ا٩ٖى :
 ن ٍ جتشٖ ان ي ٘و هٖ ان ٘ا ٜ هٖ انُ ٙبٝ نهٞ ان ش)ّ. انءاَٚ :

 ٖ ٕٗ: دب   ي شاقاا ينجاا ان ش)ّ يِ انءانة :
 ذاا )٘اا ان ش)ّ ٖا٨ٖآا. ا٩ٖى :

ان ـــ  ش ٖان  كـــش ، )٘ـــاا ان ـــش)ّا ْٖـــٗ يـــِ يبـــا ٘    انءـــاَٚ :
 .ق1)[حَإِذَت هوسِئَ تُمووس إَ كَثظ صََٔؼَات ََُْ حَأَٗظَصواتقٗنٔ اعار 

 ا  ل ٖا ٖ٘و )٘اا ان ش)ّ. انءانة :
ــو : ــاّ     انشا ـ ــو ايـ ــش)ّ ،  ـ ــا٠ ان ـ ــا  ٖيَاـ ــا ٘  ي يـ ــ  يبـ ذب ـ

 نهٞ عبٗ ي ج  .ٖ
ــايل : ــاٜ    اشبـ ــش)ّ ،  ٙـ ــص ان ـ ــٚ ٖقبـ ــو ان ش)َـ ــٗنٙٝ املءـ يٗاـ

ــاى اعــــــار   ــٝا قــــ حَ َضمذذذذذذسِجَ تَُِّذذذذذذَْ ت َٓ عَذذذذذذثٍَ َُِ َّذذذذذذثضِ َُؼََِّهَذذذذذذْ   انُــــــات انٙٗيٙــــ

 .ق2)[ َصَرًََّسَحَٕ

اــــ ى ا٫٘ــــٝ  ان ٧نــــٝ ا٧ن  ايٙــــٝ نهــــٞ  ــــة  ان اعــــو ناــــش : 
   ّ ــا ــح انك ًـ ــٞ ث ـ ــاا ٖنهـ ــاّ ا٫٘ـ ــٞ  ٙـ ــهً  نهـ ــٝ   امل ـ ــِ هٛ  ٓـ يـ
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ا  ظٓا ْـــا ٖا ـــأ نٗ ـــٗ  امل  يـــٝ نٗ ـــٗ  ذ٘ٓـــا     ي ـــ  ا  ثـــاّ  
 .٩ّٖ ا٫٘اا هياَٝ ي ٗا ثٝ نُ  هْو انك ا 

ــٝ     انعاــشّٖ : ــٝ ن ا١ ٘ ــ    ٙ  ــٝ ن ٗ ٙ ــٝ انكشميــٝ ٖثٙ ــٝ  اٖ٘ ا٫٘
ــهٞ        ــ    ــٜٗ ضبً ــٞ َي ــ ٧٧ا نه ــا اا ٖان ــٗ  انيا ــٚ ٖ  ــٝ ْٖ ٖا  اٙ

 ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖظٓٗ   ٖن ٔ.
ــٝ ــشّٖ : اسبا ٘ـ ــِ   ٖانعاـ ــشٖٛ نـ ــشااٛ: )املـ ــاى انـ ــِ قـ ــات ا ـ نيـ

ــما     ه ــ كهً  ْ ــ  امل ــوا  ٖنُ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙ ــّٗ ان  َٓــٌ  ــاَٗا ضبــشث  حيشث
مم ُــوا  ٩ًَٓــا  اَــا   ــا    هيــا يــِ اناــٓشٜ ٖان ــٗااش ار  ٙــة ٘ عــم   
ــِ         ــٌٙٓ ي ــاّ ث ــ    ــٔ ق ــوا  ٩َ ــّٗ ان  ٖ٘ ــاَٗا ٘ك ً ــو   ــاا    ــل ثًٙٓ ذن

ٜ ضبًــ  نهٙــٔ ان ــ٨ٍا  ٖ ــاَٗا ٘ــم شّٖ ٘عــش، ا٫٘ــاا ان انــٝ نهــٞ َيــٗ
ــٝ     ــحٙحٝ ان انـ ـــا انبـ ــِ ضبايهٓـ ــشثَٗٓا نـ ــٝا  ٖ٘بـ ــ ٨ٖ٘ا  اجتهـ ــا اـ هلـ
نهـــٞ َيـــٜٗ ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ ثٓـــما ْـــٗ املـــشا  يـــِ  

 .ق1)انك ًاّق
 ٖميكِ يُاقا ٔ  ٗ ٕٗ :  اٖظاْش انشااٛ يٙهٔ هلما ان ٗى

ــٚ   ا٩ٖى : ــربٟ ْٖ ٗ   ي، انك ــ ــما ان  ــيٝ ْ ــامج َ  ر املــ كهً  يى ي ُ
 .نيات يِ ه١ًٝ انك٨ٍا ِ ٖ نهٞ عبٗ ا٭جت٨ء

ــاْشٕ   انءـــاَٚ : ٧ يـــو ٖ ٖ   نٙـــو نهـــٞ يحيًـــو انكـــ٨ٍ نهـــٞ ظـ
 اشب٨،ا  ٖنٙل يِ  نٙو ثٙي ٞ نهٞ يعُإ انهاْش.

انك ــــا   ــــُص )٘ــــاا ان ــــش)ّا  قــــاى     ذبش٘ــــل اّ  انءانــــة :
 .ق2)[ ٖ  َٓاَتضَؼَََْٖٓ  تَُّرَ َٖ ََثمَحت  َفَس كوإَ تُمٌَََِْ ػَاعار 

ــو : ــو ان حش٘ـــل    انشا ـ ــا   يـ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙـــو ٧ ٘ عـ ــ ٓا  ان ـ ا ـ
ــٝ        ــِ  ٓ ــ ٖ ٜ ي ــٝ ٖا  ــانيٝ ازب ١ٙ ــٗ ان  ــٞ عب ــّٗ نه ــل ٘ك ٩ّ ان حش٘
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 انكٌ ٖاشبرب ٖاملٗاٗمج.
ــايل : ــًاٖ٘ٝا   ي اشبـ ــأ ان ـ ــايو نهك ـ ــٗاّ  ـ ــا  نُـ ــك انك ـ ّ ن ـ

ــحل ٖان     ــ  انب ــٗ اٜ ٖيوه ــا  ٝ نه  ــأ ان  ــٔ انك  ــشا  يُ ــ  ٘ ــو ا ث  ٘ ُ 
يُهــٗ  : )انك ــا  يوهــ  ان ــٗ اٜا  ٖ ــٔ ث ــش ان  ــاج قٗنــٔ  ا ــِ ٖقــاى 

ٖنكـــِ ْـــما ان ـــٗى  ق1) [ َٗدَذذذرَ كَسِ ذذذنح َٓذذذٖ  تَُّذذرَ َٖ أوحشوذذذات تُمٌَصَذذذثجَ اعــار    

ــاّ        ــ٨ء   ــٗ ا٭جت ــٞ عب ــا٠ نه ــا  اذا   ــاٍ ٩ّ انك  ــٙل    ــش ن ــٗ ا٫  ْ
ــٌ  ّ ان ــش) ــاثٝ ار ٖ ــٗ  ق    ٖهقــش  نه  شُ٘ــٝ ، يُــٔ ار ان ــٗ اٜا  ا٭ا

  ــا   ــل ان ــش)ّ   ر يا٫٘ــٝ انكشميــٝ ربش ــٔ يــِ ا٭جتــ٨ء ٖابــشثٔ      
يـــِ انـــمِ٘ هٖاـــٗا انك ـــا     املــــشا  ٖٖ ربببـــٔا ه ـــخص يعـــ   ٖ

 .يٌُٖٓ ث٢ٝ ثش٘  ه هحـاظ ْـما ان  ٙٙ  ٖان شُ٘ٝ ٌْ 
 [حَ َش صَسَحَٕ خَِْ ظََٔ ًث هََِ  ً    لىٌع رؼبى

ــاْش اّ ان ـــًل ،    ا٩ٖر : ــٌ ي[ ٘عـــٗ  َْ خِذذذانهـ ــاّ ثٓـ ر انك ًـ

 ــو  وــاٍ انـــ َٙا   هَــ ى ال يــِ ا٫٘ــاا يــِ     ها ــّٗ ٖ٘ ــميّٖ يــا    
 عيا  ازبإ ٖي اٍ انش٘اعٝ.هٖ

انـــٗاٖ ناجت ـــٝ ٖا ٙـــ  ان يـــا٘ش ٖان عـــ  ا  ثاناـــشا٠ نـــٙل  انءاَٙـــٝ :
ــٔق      ــميٖا   ــو )نٙا ــٝ مل ا  ــاّا  هٛ اّ ا٫٘ ــٝ نهك ً ــٝ ااي ــٔنه ــا ٜ ي ٖثٙ  

 ًاّ  اشا٠ انءًِ.عيا  انك ه ن ٍ يعببا ر ي
ْــو ميكــِ ا  ــل ا٫٘ــٝ  ــاّ ْــما انك ًــاّ يــا ٜ نكــٚ          انءانءــٝ :

ــٝ ٩ّ ا٩ ــو ْــٗ     ــاثو يعُٙ ــًا سبا ــاا ٖيُ ــٔ مثُ مهيــٗا   ــيئ يــا معهَٗ
ٖ  ٙــو انــءًِا ٧ يــاَو يــِ ْــما  ه ــشا٠ انعــشٖ   ــانءًِ ٖنــٙل  ــشا٠  

اـــاثًٙا ٩َٓـــٌ ٘ٓـــ ثّٗ يـــِ ٖ ا٠ يّ ٘كـــّٗ اـــ ٨ًٖ٘ هٖميكـــِ  اان   ـــل
ــ ــٝ       ًـ ــااى ان هـ ــا   يُـ ــا ٧ ايـ ــاا نكُٓـ ــ ٜ  ا٘ـ ــ  نـ ــاا ذب ٙـ اّ ا٫٘ـ
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 ٖان انٝ ٖان عٝ.
ربــرب ا٫٘ــٝ نــِ قهــٝ يــا ٘ك ــيّٗ يــِ انك ًــاّ عــٗا٠          انشا عــٝ :

 ٖ  هحاظ يا ٘ ع يٓا ٖ٘  شمج نُٓا. ماآا صبش ٜ هنٙٓا يَهشَا 
ظــاْش ا٫٘ــٝ ٖ ــٗ  مثــِ قهٙــو نك ًــاّ ا٫٘ــاا ْٖــٗ         اشباي ــٝ :

أ ْــما ا٭  ــا٠ا  ٖنكــِ ذ٘ــو ا٫٘ــٝ ُ٘ ــٚ ْــما ٘عــ  َ عــًا ضبــ ٖ ًا   ــي
ــٗ ا٭     ــٞ عب ــٔ مثــِ نه ــٔ ٖاَ ــٔ ٖياْٙ  ــي    ٙ   ــ عا ٜ ٖا٧انُ ــو ٖ٘ ــٌ ع ع

 ّ ُ٘وي  نهٙٔ انعُٗاّ ٖاقعًا.هٖ هٌُٓ يِ  ل 
ٖ ـــاثٔ انمااٙـــٝ ٖ هحـــاظ يـــا     قهـــٝ ٖ  ا٠ٜ انـــءًِ    ان ا عـــٝ :

   ًٕٗ ٖيا سب   ٌٓ يِ اشب ا ٜ ٖاشبٙيٝ.
ــ  ان ــا عٝ : ٝ ان خٗ٘ــل ٖانٗنٙــ  ملــِ ٘كــ ٌ ا٫٘ــااا      يُوــٗء ا٫٘

ن٨َٓــا يظٓــا  ا٫٘ــاا ٖان حــم٘ش يــِ نــ ٍ  هيــا امل ٓــٍٗ ثٓــٗ انــ نٜٗ ٭ 
 ظٓا ْا.يٖ

 ا٫٘ٝ اٗ ٙ  ٖا يٙح ن عهٌٓ. انءايُٝ :
، ا٫٘ـــٝ يٗنهـــٝ يوه ـــٝ نهُـــات ىٙعـــًا  ـــو ىانـــٝ   ان اعـــعٝ :

 اُ  و يُٓا     ْا ٖ  أ يُااهلا.
ــشٜ : ــٝ  انعا  ٛ يا٫٘ ــاٖ ــ٨ّ   ــٍٗ    ن ــاا ٖنه ــٗ  )٘ ــِ ٖ  ــٌ ن  ا١

 ، انك ا  ٧ ا اى جتٚ انك ًاّ.
ــشٜ : ــٝ ناــ ـــٗ   اسبا ٘ــ ـــل املُ ــ ـــِ ي، ان   ـــ ـــاٍ اسب ـــ ر ا٭يــ

ـــ ٘ة     ـــشٛ ،  ــ ــاّ   حَ َش ذذذذصَسَحَٕ انع ــكــ [ ظََٔ ًذذذذث هََِذذذذ  ً  [  انك ًــ

ــ َٙا        ــٔ ، ان ــانٗا   ــلًا ُٖ٘ ــ َٙا ٘  ــِ ان ــًا ي ــٔ نشا ــمٖا نهٙ ــٔ نٙ   ٘ك ًَٗ
ــ ــٝا  قـــاى ال اعـــار   نُـــ   ٓـــاى نيـ أوح َُةَذذذيَ َٓذذذث  َذذذلمًوِوإَ ا  ال  ١اعـ

 ــا  ٌٓ انٙ ــل  ي[  ــ ٧ً يــِ  إِالَّ تُ َّذذثزَ ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ     ق1)[كَذذح خَووذذاَٗهِْ  
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 …[  كــ٨ٍ  ــل  حَالَ  ٌَََِِّٔهَذذْ  تف  َذذا َّ تُموَ َثَٓذذرَيــِ انــ َٙا نك ًــآٌَ اسبــ ا     

 .ق1)اسب ٘ة
[ ا ٙــ  ان يعــٙضا  هٛ آَــٌ مل    تُمٌَصَذذثجَِٓذذٖ     ناــشٜ :انءاَٙــٝ 

ــو       ــما  ع ــٌٙٓا  ن ــااى نه ــِ انُ ــٌ ي ــٗ هن ــا  ْٖ ــاّ انك  ــ وٙعٗا   ً  ٘
 ال ان ش)ّ يباًَا يِ ان حش٘ل ٖانك ًاّ.

 [أوح َُةَيَ َٓث  لمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  إِالَّ تُ َّثزَ    لىٌع رؼبى

 : ٕٗ ، ا٫٘ٝ ٖ ٖ 
ــمٛ ا٩ٖى :  ــاى     اّ انــ ــإ ٖاملــ ــاا ٖازبــ ــِ ا٫٘ــ ــِ مثــ ــٔ يــ ٘  هَٗــ

    ٖ ــاّ  ــيأ   ً ــٌٙٓ    ــش  نه ــا ٘ ــّٗ ٖي ــا ُ٘  ع ــٕٗ مم ــٝ ٖعب ــا٠ يٖانش٘اع   
ا٫٘ـــٝا  ثكاَـــع ْـــمٕ امليـــاْيف  انُـــا  ٖنكـــٌُٓ ٧ ٘عهًـــّٗا  ثجـــا٠       

 ٖانكال نِ ا٘ل ْما انءًِ. ا  يا  نِ   ٙ  ٓاان ش)ّ نٮ
  ـــٗهلٌ َٓـــٌ ٘ـــ  هّٗ انُـــا  ثعـــ٨ً ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝ نُـــ   ي انءـــاَٚ : 

.ٌُٓ  
٧ٖ     ٝ ـــ ـــلًا ن٬٘ ـــهح ا   ـــا ٘ب ــو يًُٓ ـــ  ٖ  ــ  انٗ ٓ ــا      ا اع

ــاا  ــِ اجمل ٖ   ا ٖا٩ٖى ي ــًا  ــٝ  بٗ  ــِ اسب ٙ  ــاَٚ ي ــ   هٖانء ــ َٙا جتش٘ ّ ان
 ا٫ شٜ.

ــءًِ  انءانـــة :  َٖع ـــٔ ان ـــش)ّ  ا نـــش  اا١ـــوانـــمٛ ٘وهيـــّٗ انـ
 ا  ان هــٝ  هحــاظ انــماا ٖيــا ثٙــٔ يــِ اشبيــةا  ْٖــٗ قهٙــو ٩َــٔ ، انــ َٙا 

 ٘ايٓا قهٙهٝ  انُ يٝ ن٬ شٜ.هٖ
ــو : ــٌ [  أوح َُةَذذذذذيَ   انشا ـــ ــٗ ٙ     ياعـــ ــ  ان ـــ ــ  ٘ ٙـــ ــا ٜ نهيعٙـــ  ـــ

ــٜٗ نٮ  ا ا  ا٠ٖا٭ ــٔ  نـ ــشا  ٖثٙـ ــل نـ ــو ان حش٘ـ ــِ هْـ ــا ٜ نـ ا ٖ اـ
 َ  ٌٓ.ه٧ ين ٍ ا ثلٌْ نهٞ امل هً  نِ ٘ شٖا 
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ــايل : ــ اٚ  اشب ــ     ٘ ــٌا  ث  ــا  ا٩ٖر ٖا٩ْ ــِ   ــٝ ي ــٌ ، ا٫٘ اسبك
ــ ا٠  ــل ٖازبـــ ــار     ٖ   انٗ ـــ ــٔ اعـــ ــًا ، قٗنـــ إَِّٕ تَُّذذذذذرَ َٖ ا٘ ـــ

 .ق1)[ َلمًوِوإَ أَٓ اَتٍَ تُم َصَثَٓ  ظوِمًٔث إََِّٗٔث  َلمًوِوإَ كَح خَوواَٗهِْ  َٗثزًت

ه ــو يــاى انٙ ــٌٙ ثٙــٔ اــش   خبــٚ ، انيانــأا  هيــا    ان ــا ت :
 ٖ  ٙو يع .هّ اش ٕ َٗنٚ ناٍ ٧ٖ ُ٘حبش  يه  ي  ٌ ا٫٘اا ث
ــا و ــّٗ ه : ان ـ ــشاٍ   ٘كـ ــأ اسبـ ــ َٙا  انك ـ ــاٜ انـ ــا  ، اسبٙـ ــو انُـ  ـ

ٖر هثًــِ  ــا   اامل ــشّٖ  انيههــٝ ٖانههــٌ ٖان عــ ٛ نهــٞ ان ــعٙل      
 نهٞ يٗاٗمج ان ع ٛ نهٞ ان ِ٘. اَوياقٔ

ــايِ ــانّٗ    : انءـ ــا ُ٘ـ ــا٧ً ثًـ ــٌٙٓ ٖ ـ ــّٗ نهـ ــو ٘كـ ــءًِ ان هٙـ ــما انـ ْـ
   يئ يِ انك أ ، ان َٙا ٘كّٗ  انُا  نهٌٙٓ عٗا٠ ٩َٔ : 

ــا ا٩ٖى : ــاا   ي ي ــاّ ا٫٘ ــ ا٠   ً ــِ   ــٗ ٖا  ن ــ  ٗى  ْ ــٝ ن ي  ي
 انُا .

ــاَٚ : ــما       انء ــيٌٓ  ٓ ــّٗ  و ــ ٌَٓ مًع ــٌُ ثك ــأ  ٓ ــِ  و ــٔ ي َ٩
مًــو  انبــاسباا ي ــامج  اذانــءًِا   ًــا ٘هٓــش َ ٙ ــٔ  انُ ــيٝ نهًــ٦يِ  

 ا٫ شٜ ٖحيشا جتش٘  ازبُٝ.
ــة : ــ ّ ٖا٩    انءانـ ــ ٠٨ ، انيـ ــِ ا٭ ـ ــٔ يـ ــا ثٙـ ــش  ملـ ــشا  ، ان كـ اـ

 َ ٓاج عيو انك ش.٨اٍ ٧امليشا  انُ ل هٖ
ــو : ــما انك ًــاّ       ه انشا  ــيأ ْ ــاى    ــااى ازبــإ ٖامل ــُعٌ  ُ ــا٠ ان  ثُ

ــآٌَ ي ــوش ّٗ      ــا  هلــٌ ث ــٞ  ــاهلٌ يــِ ا٭َ ٙ ــا ع  هلــٌ نه ــا٠ ان    ٖ
  ٖ ــ خه ٌٓ نــِ َبــشٜ اسبــ   ــ ملّٗ ن ــاا ان ــًاٖ٘ٝ يــو  ي٘  ــامج ا٫٘ َٓــٌ هاي

 ٧   نٟٗ انش٘اعٝ ، ان ِ٘.ير اهل املُااى يمل ٘بهٗا 
ــوا ــو      : ن اعـ ــك ازبًـ ــٝ  ه ـ ــ ى ،  كَذذذح خَووذذذاَٗهِْ  ٖ ٖ  ا٫٘ـ [ ٘ـ
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َــٔ يّ انك ًــاّ مل ٘كــِ نهــٞ عبــٗ ان  ــٙٝ اناخبــٙٝ  ــو هظــاْشٕ نهــٞ 
ــًا        ــاا ٖ ٓـ ــمٕ ا٫٘ـ ــٚ هلـ ــمٛ ٘عوـ ــش انـ ــُهٌا  ا٩يـ ــانٚ يـ ــو ىـ نًـ

 ٖمعهٓا ع٨ ًا ، يٗا ٓٝ ذبش٘ ٌٓ ىاناا ٖاثشا ًا. ا  ٓا ً٘ا
ر  اَـــأ يـــا يٗنٙـــ  ٖان ٓ ٘ـــ  ، ا٫٘ـــٝ ه ـــ   ـــٙغ ان : انعا ـــش

ظٓــا  ْــمٕ ا٫٘ـــاا ٖ اــ ٓاا  ثًــو انٗنـــٙ       يثٙٓــا يــِ اسبــة نهــٞ    
 .٘كّٗ ا٩يـو ٖ ٙاّ جتش٘  اشب٨ل يِ انُا  ، ان ا ِ٘

 .ٖذبًو ٖا ًْا ي شا  نهٞ انك ش ٖانك ًاّثايا 
قـــاى  َا ـــٝ ٖ ـــ٨ب ٖ ٥٘ـــٝ يُاثعٓـــا نـــا ٨ً ٖ) ـــ٨ًييـــا اٗ ـــٝ ٖهٖ

 .ق1)[زَـ َٔرَ تََُِّْ إَِّٕ تََُِّْ  َـملَسَ تُرُّٗواجَ ؼََٔ ؼًث الَ شَوم َووات َٖٓ اعار 

ــا ٛ ــش اسبــ ــ: ناــ ــٝ    ــ ــٝ امل   يــ ــ  املا١ــ ــ ّٗ  عــ ــٝ ان ــ ا٠ا ا٫٘ــ
[ ن ي ـــٞ َا  ـــٝ  اسبٙـــاٜ    إِالَّ تَُّذذذرَ َٖ شَذذذثخَات حَأَط ذذذَِفَات حَخَ َّ َذذذات    ا٭عـــ ءُا٠  

 ٖاسبش ٝ ٖا ل  عش  ٖا   يو )٘ٝ انٗنٙ  ْمٕ.
ــاَٚ ــ انءـ ــش    :  شناـ ــٝ ٩ثـ ــاا جتيٙـ ــ ا    اعـ ــٞ انـ ــٝ نهـ ــة ا٫٘ـ ذبـ

انك ــأ اسبــشاٍ ،  ــ ٖل ا٩يــشا  اني َٙــٝ ٖانُ  ــٙٝ ٖيــا اعك ــٔ       
ــأ ،     ــاّ انك ـ ــًا اذا  ـ ــش ا   بٗ ـ ــاٍ نه ـ ــهٗم انعـ ــٞ ان ـ ــهيًا نهـ عـ
 ــٙغ انك ــش ٖازبحــٗ  ٖ ــانٗ ٓ ا  ا٩ٖى اَــٔ ٘عهــٌ  ــاّ انــمٛ ٘ عهــٔ   

 ل.ٖعيأ   ئ ْٗ اسبشاٍا  ٖا٫ ش أَ ٧ ٘عهٌ ذن
ــش انءانــــة ــٗاٖ ،   : ناــ ــاْش اّ انــ ــهح  حَ َش ذذذذصَسَحَٕانهــ [ ابــ

 انذ ا اٚ نهٞ ا  ٘ش )اذق   نهحاى ْٖٚ
  ٗنـــل :  " عـــة انـــُا ضبًــــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعــــهٌ       

ــ ٘ش   ــ٨نٝ"ا  ٖان  ــ ــات ، اــ ــاّ  : ٖانُــ ــ٨نٝا  ثك ًــ ــات ، اــ اذ انُــ
بـــهح ا٫٘ـــاا ٨٘ايـــٔ  ـــشا٠ انـــءًِ يـــِ املـــاى ٖازبـــإ ٖانش٘اعـــٝا  ٖا
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ــامج     ــا  ي ـ ــّٗ  ا  ٙـ ــ ٌَٓ ٘ ٗيـ ــاا ثـ ــاّ ا٫٘ـ ــو   ًـ ــًاا  يـ نهعوـــل ا٘ ـ
 ان َٙا ٖاُ٘ ٓا مثًُا هلا.

ــو ــش انشا ـ ــاظ   : ناـ ــٝ ،    هحـ ــٗاٖق ناجت ـ [ حَ َش ذذذصَسَحَٕ اّ )انـ

ٛ       يث ــٗنًا ن٨َ  ــامج انــ َٙٗ ــّٗ ي  يــٝ ٖيٗا ــاّ  ــ ّ ٘ك ــٔ قٙــ  نهك ً  اَ
٧ٖ ــــشاج   ًــــاّ ا٫٘ــــاا نه  ٙــــٝ اٖ اشبــــٗ، اٖ نــــشا ح ن هــــٚ       

  شنٚ.ٖ
ــايل ــو  ٙــاّ نه  بــٙو      :  ناــش اشب ــ  انيوــّٗ ٖنــا٠ ن٪  ذ ــش قٙ

 ــ  انــءًِ ٖا٩ ــوا  ٧ٖ ي٨ايــٝ  ــ  انــءًِ ٖا٩ ــوا  ثيًُٙٓــا نًــٍٗ   
ــشا٠        ــاى ،  ـ ــِ املـ ــءًِ يـ ــ عًو انـ ــ  ٘ ـ ــٔا  ث ـ ــِ ٖ ـ ــٗل يـ ٖ بـ
انوعاٍ ٖاناـشا ا  ٖقـ  ٘كـّٗ ا٩ ـو يـِ  ـل ْـما انـءًِا  نـما ث ـٚ           

 ا٫٘ٝ ٖ ٕٗ : 
 ا  يِ ا٩ و انمٛ ٘كّٗ َا ًا ْٗ مثِ انك ًاّ.املشا٩ٖى : 

ــاَٚ :  ــاى      انء ــشاٍ ٖامل ــأ اسب ــي٨ًٙ نهك  ــاذٕ ع ــاّ ٖارب ــيأ انك ً   
ان ــحع ثــاّ  ــو يــا ٘ــ  هّٗ ٖ٘ ُعًــّٗ  ــٔ ٘كــّٗ َــا ًا ٖٖ ــا٧ً نهــٌٙٓ    

  ع ٗ ٝ نا هٝ.
ــة :  ٖ   انءان ــا ا   ــٝ انع ــا  ، ا٫ ــشٜ    ــو انُ ــشا  يــِ ا٫٘ ّ )يامل

ــ َٙا ٖيّ  ــ   ــٌٓ ، ان ــٔ انُــا    ه ه ــا ، اسبــاى ثعاقي  ــِ اسب ــِ  اّ جتٙي ا ن
  .ق1)ٖانش ٙو ٖىانٝ يِ اْو انعهٌ

 ث ـــ نـــٌ هانهـــاْش اّ امل بـــٗ   ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝ : ناـــش ان ـــا ت
ــل ان   ــاّ ٖانٗ  ــا  انيٙ ــِ   ــا٠ا ي ــ  ٘ا  ــ       ــا  انٗنٙ ــِ   ــٙل ي ٖن

ــّٗ    ــًا اّ ٘كـ ــامج ا٩يـــشِ٘ يعـ ــاَو يـــِ ا  ًـ ــ٨ يـ ا٩ ـــشٖٛ ٖ ـــ ٕا  ثـ
 َٙا ٖ ا٧ًا  ٖ، ا٫ شٜ ن ا ًا.ه هٌٓ ٖاُعًٌٓ  ان 
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 اٜ ه[ إِالَّ تُ َّذذذثزَ  انـــٗا  ٜ ، قٗنـــٔ اعـــار      ق٧)ا:  ناـــش ان ـــا و

ــٞ    ــو انكـــ٨ٍ نهـ ــا ا  ٖحيًـ ــ َٙا  انُـ ــٌٓ ، انـ ــش ا هـ ـــشا  هٛ ذببـ  بـ
نــ ٍ ان ــُعٌ   ٓــٝظــاْشٕ ٖاّ انــمٛ ٘ــ  هّٗ ، انــ َٙا ٘كــّٗ َــا ًا يــِ  

ــًا     ــا١  ان ـ ــّٗ اسب ـ ــآٌَ ا ـ ــشث ٌٓ  ـ ــٔ ٖملعـ ــا    ـ ــ ٘  انع ـ ٖ٘ٝ ٖن اـ
اٖنهـــٍٗ انـــُ ل نهـــٞ نهـــٌٙٓ ، انـــ َٙا نعهـــٌٙ انـــمَأ انـــمٛ ٘ ميثّٗ

 .املعبٙٝ
 ِ ، ا٫٘ـــٝ عـــهأ نُعًـــٝ ان هـــمذ  انوٙيـــاا يـــِ       :  ناـــش  انءـــاي

 انك ا  ٖاّ  اَع ،  ٗاآٌ ٖي ُاٖى ه٘ ٌ٘ٓ.
، ا٫٘ــٝ انجــاا ثــاّ املعــشٖ  يــِ انــُعٌ ٘بــٙيٓا  :  ناــش ان اعــو

انــ َٙا ٖنكــِ ْــمٕ ا٫٘ــٝ اهٓــش ان  ــاٖا املعُــٗٛ ،   املــ٦يِ ٖانكــاثش ، 
ــأ   ــٝ اُ هـ ــا ٝا  ٖاّ انُعًـ ــمٕ ا٧ ـ ــو ْـ ــاثش   ير هذٟ ا ـ ــ ّ انكـ ،  ـ

إَِّٕ تَُّذذذذرَ َٖ تش ذذذذصَسَح ت تُمٌولمذذذذسَ   قــــاى اعــــار    ــــيأ   ًاَــــٔ ا٫٘ــــاا   

 .ق1)[خِثإلِميَثِٕ َُٖ   َضوسُّحت تََُِّْ شَ  ة ث

٦يُ   ــــا نُــــ  ا ــــاٌْ ا٫٘ــــٝ ، نــــ ٍ اث  ــــاّ املــــانعاــــشّٖ : 
انكــاثشِ٘ يـــِ انــُعٌ انهاْش٘ـــٝا ثً ــٞ يـــا اَكاــل ا٘ ٓـــا ٖاـــش ْا     

 ّ انُ ٗت اع ، نُٓا.يانعا و ٖا٫ و ث
ــا ٛ ــشّٖ :  اسبـ ــا  ٠٨   ٖانعاـ ــهً   ـ ــ   نهً ـ ــّٗ ٖيـ ــٝ نـ ، ا٫٘ـ

 ازبا  ِ٘  ان عل ٖانُ ص ٖا٭َاياى  انماا.
يــا ٘ عــش  نــٔ ْــ٠٧٦  ــل يٗنهــٝ ٖنــربٜ      ٖانعاــشّٖ :  انءــاَٚ

 ثٓٚ ام ل  ا هٚ ٖذبش٘ض نهٞ ان ٗ ٝ. ٌ ٖنهُاتهل
ــشّٖ :  انءانـــة ــاْش ٖانعاـ ـــاَٙٝ  انهـ ــٞ يشااـــأ ايـ ــٝ نهـ اّ انع ٗ ـ

ــلا   ــٌ ٖانكٙـ ــِٖ، انكـ ــمَٗ   ٖيـ ــوش  انـ ــّٗ  ـ ــا ٘كـ ــٔ   يـ ــِ ن ٗ  ـ يـ
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ــا ٨ًا ٖ ــٝ    ينـ ــٝ ٘ٗيٙـ ــٝ نا هـ ــٔ   َٙـ ــا اا ن ٗ  ـ ــاا ٖانياـ ــا٠ ا٫٘ـ   ـ
  شٖٛ.يكش ٜا   ا٧ااثٝ ار اسب ا  ٖانع ا  ا٫

ا عــ  شا٠   اعــٝ ي ا َــٝ يــِ ا٫٘ــٝ     يميكــِ ٖانعاــشّٖ :  وانشا ــ
ــًا رــل     ْٖــٚ اّ انــمٛ )يــِ  ا٫٘ــاا ٖانــ نٜٗ ا٭عــ٨يٙٝ ٘ ــُعٌ ٘ٗيٙ

 ا٠ ثش٘ ـــٝ انبـــ٨ٜ ٖثٙٓـــا ا  ٙـــٝ ٖاوٓـــل نهيـــ ّا ٖانـــمِ٘   يـــشاا  ـــ
   آٌَ ن٪ذٟ يو  و ٖ يٝ جتعاٍ.ها ّٗ ا٫٘اا ٘عشاّٗ 

ــايل ــ   ٖانعاــــشّٖ :  اشبــ ش انًــــا ٌْ ا٫٘ــــٝ اَــــما  هلــــٌ   بــ
ــو        ــشا  ٖانعه ــٗ  ا٩ي ــِ ظٓ ــٝ ن ــا   ُا٘ ــو انُ ــ َٙاا ثا  ــايٌٓ ، ان ٖا٘

 ، اني ّ.
ــا ت ــشّٖ  ان ــ ــمي ٛ ،   :ٖانعاــ ــ٨نٝ ٖانــ ــ  ان ــ ــاّ ٘عــ انك ًــ

ْاٖ٘ــٝ اهلهكــٝ ثٓــٗ ي  يــٝ ٖ ــا  نٗ ــٕٗ يــِ انك ــش ٖازبحــٗ  ٖاّ         
  اّ َ  ٔ ا٘ ًا يِ يبا ٘  انك ش.

٫٘ـــٝ َـــا  ا٫ ـــشٜ هٍ ْـــو املـــشا   انُـــا  ، اٖانعاـــشّٖ :  ان ـــا و
ــ َٙا ي ــ ياا      ــاَّٗ ، ان ــآٌَ ٘ع ــاَٚا ث ــٞ ا٩نــٌا ازبــٗا  ْــٗ انء املعُ

 انُا .
ٖا جهــــٞ ي ا ٜ عــــانٝ ا٩ ــــو ، انــــ َٙا يــــِ ا٫٘ــــٝ انكشميــــٝ ، 
ي يــا  ا٫٘ــٝ نــِ يَعــ اٍ انهــمٜ ٖان ــمٖء  انوٙيــاا انــذ ٘  هــٓا انــمِ٘   

ٗا ه هــٞ ٘ك ًــّٗ ان ُ ٘ــو ٩َٓــٌ ٘عهًــّٗ   ــ٠ٗ ي  ٙــا ٌْ ٖهَٓــٌ هنوــ  
  ٠ٚ ، انٗ ٗ  ْٖٗ اهل ٟ مثًُا هلمٕ انوٙياا ٖي امج ان َٙا.

ــ ٖ ٌْ       ــ ا٠ نبـ ــهً  ٖ ـ ــا ًا نهً ـ ــٝ ي يـ ــٝ انكشميـ ــا٠ا ا٫٘ـ ثجـ
ــّٗ     ــٌُٓ ٘يبـ ــاا ٖنكـ ــ  هّٗ انوٙيـ ــل ٘ـ ــشّٖ ه٨ْن حش٘ـ ــ َكٌ ٖيّ اـ  ـ
ــا٩ذٟ     ــمٜ ٖ٘اــعشّٖ يعٓــا   ــ ٌْ هعــيا  اناــٓٙٝ ٖانه  ٓــاا ٖاُعــ ٍ نُ

ــمٛ قــ يٕٗ    ــءًِ ان ــيح ان ــاا ا ْٖــٗ انعــ ٖ، نــِ   نيــ٠٨ ٖق هلــمٕ انوٙي
ــكُٙٝ       ــا ٜ ٖان  ــا  ٝ انيا ــو ان  ــٝ قي ــا٠ ، ا٫٘ ــا   ــ ٟ ا  ًُٙ ــاْيف اهل يُ

 نهً هً  ٖامل هًاا    و انوٙياا   يش يِ ال ن  ٖ و. 
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ــار  ــٔ اعـ ا  ٖ، ق1)[كَاَ  ذذذَ  ََُِّذذذرَ َٖ  ٌَمصودَذذذإَ تُمٌَصَذذذثجَ خِلَ  ذذذدَ هِْ   ٖ، قٗنـ

 هَــٔقــاى :  ٖعــهٌ ٖ)نــٔ نهٙــٔ ال  ــهٞ انــُا نــِ اشبــ  ٛ  ٖٟٖ٘ــو )
 .ق2)ققعشٕ ٘يهغ هّ قيو  ش٘ ا ه  ع  انكاثش ثٙٔ ٘ٓٗٛ  ٌُٓ ، ٖا 

 .ق2)ققعشٕ
 [حَالَ  ٌَََِِّٔهَْ  تف  َا َّ تُموَ َثَٓرَ    لىٌع رؼبى

ــأ   ا٩ٖر : ــاّ ني ـ ــارال  ٙـ ــاا   اعـ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ــٞ انـ  نهـ
 ٖ ه  ا ٗا  انش ٝ نهٌٙٓ.

ــٝ : ــٍٗ ان ٙايــٝ   آَــٌ ٘ ــٙع انءاَٙ ــ ٍ ٖانعــم  ٘ ّٗ ثش ــٝ اظٓــا  انُ
   يأ نهٌٙ ازبشٍ ،   ًاّ ا٫٘اا.

ــٝ : ــٌٙ  انءانءــ ــشٜ   ال اكهــ ــٗ ٖاملي ــ ــيٝ نهع ــ ــٝ ٖيُاعــ ــار   ــ اعــ
ــّٗ      ــًا اش ـ ــاا  ٖاّ اَاعـ ــ نٝ ٖعبْٗـ ــما  اٖ امل ـ ــٝ ن٨ن ـ ــٝ  شميـ ٖثش ـ
ــيعٌٓ      ــ ٌ٘ٓ ٖميكــِ ا  ــيع ا٘ ــُعٌ  ــا    ــمٕ ان  ان خبــص يــِ ا  ام ْ

ــانش ٗمج ار ان ــش ،      ـ ــء٨ً ٖ   ذاا ا٩يـ ــُٝا  يـ ــش)ّ ٖان ـ تَُّذذذرَ َٖ  ـ

[  ًــا ، ا٫٘ــٝ ان ــا عٝ ٖان ــيع       َش ذذصَسَحَٕ خِؼَه ذذدَ تَُِّذذَْ حَأَ  َٔذذثَٗهِْ  ظََٔ ًذذث هََِذذ  ً    

ٖ انــمِ٘ اربــمٖا املــ٦يُ  عــخشً٘ا َٖ ــٗا ذ ــش   هيــِ عــٗ ٜ )ى نًــشاّا  
ـــٝ   ٘ـــاا ْـــمٕ ا٫ي ـــاي  ال  ًـــا ، عـــٗ ٜ امل٦يُـــّٗا ٖنُـــ    اعـ

 ىانٚ.يي ٖ ٖ  ٜ املٗاٗمج ، اُ ٙح املُاا نهٞ عبٗ ا
ــٗ نهــٞ عبــٗ اجملــاا ٖان اــيٙٔ    انشا عــٝ : ــا  ، انــ َٙا ٖن ، ا هــٌٓ انُ

ــٍٗ     ــا   ٖ ــشاخ ــ  ش  ا٫٘ــاا ا ٖيــاَو يــِ اكهــٌٙ ال هلــٌ ٘  ّٖ ان 
 .ان ٙايٝ

ــٝ : ــٚ      اشباي  ــش٘ ٝ ْٖ ــٝ انا ــِ ا٫٘ ــٝ ي ــ ٜ  هٙ ــ هٓا  قان ــِ اع ميك
                                                           

 .79عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .1/255صبًو انيٙاّ ق2)
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ــئ    ــاّ    ــِ   ــو ي ــ        ــاّ ال ن ــانك ش ث ــشِ٘   ــٗا٠ ا٫  ــازبحٗ  ٖا   
 ٖ و ٧ ٘كهًٔ ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

إَِّٕ ٖ   ي ــــــًّٗ ا٫٘ــــــٝ ، قٗنــــــٔ اعــــــار     ان ا عــــــٝ :

تَُّذذرَ َٖ  َش ذذصَسَحَٕ خِؼَه ذذدَ تَُِّذذَْ حَأَ  َٔذذثَٗهِْ  ظََٔ ًذذث هََِذذ  ً أوح َُةَذذيَ الَ خَذذ َمَ َُهَذذْ  كَذذح ت خَذذسَذَ       

ــاْش ق1)[ َْ حَالَ  َ  ظوذذسَ إَُِذذ  هِْ   َذذا َّ تُموَ َثَٓذذرَ حَالَ  َذذصًَِّ هِْ  حََُهَذذْ  ػَذذرَتجح أََُذذ ْح    حَالَ  ٌَََِِّٔهَذذْ  تَُِّذذ  ا  ٖانه

ــا     ــاا ٖيـ ــِ ا٫٘ـ ــ ى يـ ــا َـ ــ  ٖيـ ــا٠ اسبـ ــٗ ي  ـ ــ  ْٖـ ــٗمج ٖا ـ اّ املٗاـ
انعٓــٗ  انــذ ه ــمْا ا٩َيٙــا٠ ضباٖنــٝ عــمي ا ــًُ ٔ انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝا ٖ

 نهٞ قٗيٌٓ ، ان يهٙغ ٖا٭َما .
ظــاْش ا٫٘ــٝ اّ ال نــ  ٖ ــو ٘كهــٌ انُــات ىٙعــًا  ــ٨    ان ــا عٝ :

انــمٛ ه ــشج َ  ــٔ   عــو ثٖاعــوٝ ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ ا٧ يــا  ــشج  انــ نٙوا  
 ــشٜ ٖنــٙل   قيــٙح طببــٗل ٘ ــ ح  نــ ٍ ان كهــٌٙ ن ٗ ــٝ نــٔ ، ا٫      

ــٔ    ــأ ٘عًه ــو ذَ ــ َٙاا ــِ   ــٔ ٘ــٍٗ     ) ٍ ، ان ــٌٙ ال ن ــأ َعًــٝ اكه حيج
 ان ٙايٝ.

هثــشا  نــ ٍ  هظٓــش  ــا٠  اــا اا انُيــٜٗ يــِ    ٖ  ًــاّ اسبــ  ٖي    
 اكهًٙٔ اعار نٮَ اّ ٘ٗي٢م.

حًَََِّذذَْ   ٗنــٔ   ن ــ  هَعــٌ ال نــ  ٖ ــو نهــٞ يٗعــٞ  انءايُــٝ : 

ــمٕ    ق2)[ تَُِّذذذَْ َٓاظَذذذ  شٌَمَِ ًٔذذذث   ــّٗ  ٓـ ــٗا امل٦يُـ ــٝ ٘ ـ ــٍٗ ان ٙايـ ا  ٖ٘ـ

ممــا انُعًـٝ ٖحيـشٍ يُٓـا انــمٛ  ـ ٌ ٖه  ـٞ يـا  ــا٠  ـٔ يٗعـٞ         
  كاٍ اناش٘عٝ ، ا٧  .٘ عه    ءيٙع ا

ّ نهــٞ قانــ ٜ ا  ــل ان ــش)ّ  ــان ش)ّ ْــو      ان اعــعٝ :  قٗنــٔ   ٘كــٗ
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 .164ق عٗ ٜ انُ ا٠ 2)
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ــار    ــٝ   ق1)[ تخ عَذذذةوات كَ هَذذذث حَالَ شؤٌََِِّذذذإِ اعـ ــمٕ ا٫٘ـ ــلًا هلـ ــا ا  ـ  ًـ

   ٝ ــ ــٟٗ اّ ا٫٘ ــشِ٘ا  ا٩ق ــض امل   ــ  ى  ع ــ٨ٕ اع ــو   هن ــٝ   ْ  ا 
هــٌٙ انُــا  نُــ    ــٗهلٌ ثٙٓــاا  هيــا ا٫٘ــٝ ضبــو انيحــة ث ُ ــٚ ان ك  

ثيًُٙٓــا نًــٍٗ ٖ بــٗل يــِ ٖ ــٔا  ٖيــا ٜ ا٘ــٍٗ ان ٙايــٝ يوه ــًا 
ا٧ن  ــا٠ نـــ ٍ ان كهــٌٙا  ٖيــا ٜ ا٧ثــمياء اّ ا٫٘ــٝ ضبــو انيحــة       
ــ        ــا يوهـ ــٌٙ ثٙٓـ ــ ٍ ان كهـ ــااا  ٖنـ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ــٝ  انـ  ا ـ
ٖ٘اــًو يــٗاجتِ اسب ــا ا  هيــا ْــمٕ ا٫٘ــٝ ثٓــٚ نايــٝ ٩ْــو انُــا  

 ٖ ا ٝ   ياّ   ٗهلٌ ثٙٓا.
ــٍٗ     انعا ــشٜ :  ــًا ٘ ــا٠نٝ يوه  ــٗى امل  ــٞ  ب ــع نه ــذ  ن ــاا ان ا٫٘

ْــو  ق2)[ كَاَزَخ ذذيَ َُ َع ذذلََُ َّهَْ  أَؼ َٔؼَذذنَ  ان ٙايــٝ  ًــا ، قٗنــٔ اعــار      

ــ٨ٙ      ــٝ   ــ٦اى امل١٨ك ــٔ ع ــاتا  هٍ اَ ــو نهُ ــ  ٖ  ــ٦اى ال ن ــ  ع اع
ا عـــا   يـــو ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ خببـــٗل انك ـــا  انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ        

ــٝ ا   ــٗ ا٩ٖى سبجٙ ــٟٗ ْ ــااا ا٩ق ــ  ا٫٘ ــا  انع ٘ ــِ   نك  ــو ي ٧ٖ ميُ
 . ّٗ ان ٦اى ه٘ ًا  ٗاعوٝ امل١٨كٝ

اعـــار يٗاـــٗنًا ) ـــش  ـــل ال  اكهـــٌٙ٘  ـــًِ اسبا ٘ـــٝ ناـــشٜ : 
ــو       ــ  ٖ  ــٔ ال ن ــٝ ٘  ح ــا     ــٝ ٖ  ــٝ ييا   ــٔ ثش  ــ٦اى ٖاَ ان 

ــا  ٘ــٍٗ ان ٙايــٝ ٖيُاعــيٝ نه  ــو  ٖحيجــأ نُٓــا ٖحيــشٍ يــِ   ا نهعي
ا ال نـــِ نًــــ  ْـــمٕ انُعًـــٝ ا٩ شٖ٘ـــٝ يـــِ  ـــ ٌ ٖا  ـــٞ )٘ـــا 

ٖا  ٙــا  نٙكــّٗ ْــما انك ًــاّ يــِ انهــٌ اسب ــشاا ٘ــٍٗ ان ٙايــٝا    
ــٙكا  ٖقــ   ــا٠        ــٞ عبــٗ انٗنٙــ  ٖان يه ــًا ٖآَــا ٖ  ا نه  بٗ 
ــٝ         ــٍٗ ان ٙاي ــشا  ٘ ــِ اع ــش ي ــٝ ع ــمٕ ا٫٘ ــش ، ْ ــٌٙ نٙهٓ ــ ٍ ان كه ن

 ٖ ٧نٝ نهٞ اجت٨ء ث هٔ اعار.
                                                           

 .٦108يُّٗ ق عٗ ٜ امل1)
 .92ق عٗ ٜ اسبجش2)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160

ــشٜ :   ــٝ ناـ ــاّ    انءاَٙـ ـــشٌ٘   ًـ ـــٞ ذبـ ـــٝ نهـ ــٝ  ٧نـ ـــاا ، ا٫٘ـ ا٫٘ـ
 ذبـشميًا اكهٙ ًٙا ٖٖاعًٙا.

ــشٜ :   ــٝ نا ــٝ     انءانء ــمْأ ٖىان ــٝ اٖ ي ــٝ اٖ ث٢ ــش  ه ــٝ ٧ اُحب ا٫٘
يعُٙــٝ ٩ّ املــ ا  نهــٞ املٗاــٗمج ٖيُاعــيٝ اسبكــٌ نــٔ ٖنًٗيــاا       
ــٝ    ــٝ انكشميـ ــٗا   ، ا٫٘ـ ــ  انـ ــما  ٖانٗنٙـ ــ ٛ ٖا٧َـ ــكا  ثان حـ انه ـ
اعب٨نــٚ ٘ ٗ ــٔ نكــو  ــخص يــِ  ــل امل ــهً   بٗ ــًا ٖاّ        

ا ان ــش)ّ ٖ)٘ــاا انُيــٜٗ ظــاْشٜ ٖ ُٙــٝ ٖربــان  ان هــٗ  ٖاهــح  انجــا
 نهٞ انع ٗى نه   ش ٖا٧ع يبا .

ــٝ ناـــشٜ :   ــٞ اـــشٖ ٜ اسبـــشل نهـــٞ     انشا عـ ، ا٫٘ـــٝ  ـــة نهـ
 ٌ ــا ، ا٫ ــشٜا  ال ا٧َ  ــامج اناخبــٚ ٖانُــٗنٚ يــِ َعًــٝ اكهــٙ  نُ

ْٖــو مــٗا اّ ٘عــ  ا٧َ ــاّ انكهًــاا ٖاملٗااــٙو انــذ ٘ ٗهلــا        
ـــ   ٦ذّ نــٔا  ازبـــٗا  :  َعــٌ ملــا ثٙٓـــا يــِ ا٧قـــشا      ٘ٗي٢ــم  ًُٙــا ٘

ــما ا٧عــ ع ا          ــُعٌا  ٖ، ْ ــِ ان ــا ثٙــٔ ي ــشب   ــش ٖان  ــانٍٙٗ ا٧   
 ا٣ٙٓ  شٌ٘ نهٍٙٗ ا٫ ش.

  حبث والًِحبث والًِ
ــا       ي ــ ٨، اٖ اع ــٗ  ا  ــ ٍ ٖ  ــٞ ن ــهً  نه ــا٠ امل  ــامج نهً ى

ـــٍٗ      ـــٗ انعًــ ــٞ عبــ ـــش نهــ ـــاا ظاْــ ــ  ا٫٘ــ ـــو  ــ ـــش)ّا  ٖازبًــ ، ان ــ
 ٔ.ا٭ع يـشاقٚ ٫٘اا

نهـــٞ ان ُ ٘ـــو  ٖى ْٖهـــٝ هٖقـــ  ٘ ـــٌْٗ  ع ـــٌٓ نُـــ  اجت٨نـــٔ     
ــ ٖى       ــٌْٗ ٘ ــما ان ــِ ْ ــش)ّا  ٖنك ــاا ان  ــض )٘ ــ   ع ــ ٨،   ٖ ــٗ  ا 

 ان   ش ٖان ًعِ ٖان   ل ٖسباظ املٗاٗمجا  ه َٞ يشااأ نُـ  
ـــاّ     ــاذا   ــا   ٖ ــ ٜ املٗاـــٗمج ث ٖيــِ  ــشا١  ا٭ ــ ٨، ٖان ع

  ٖ ـــ٨، ا ــ٨ ا  ـ ـــًا ثـ ـــ  ي ياُ٘ــ ـــٗمج ا٫٘ ــ ــمٕ   يٗاـ ــا ، ْـ ـــ ا ٌا  ًـ اـ
ــار    ــٔ اعـــ ــو قٗنـــ ـــٝ يـــ كَاَزَخ ذذذذذيَ َُ َع ذذذذذلََُ َّهَْ  أَؼ َٔؼَذذذذذنَط ػََّٔذذذذذث ًَذذذذذثٗوات    ا٫٘ـــ
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 .ق1)[ َؼ َِٔوإَ

ــ  ا       ــٗمج ا٫٘ـ ــ ٨، ، يٗاـ ــِ ا٭ ـ ــاْش يـ ــا   ظـ ــ ٍ ان عـ ٖنـ
ــانك٨ٍ يــِ    ــ    ــٝ ضبــو انيحــة ا عه ــٗاّ نوــل  ال ثا٫٘ اعــار ْٖــٗ نُ

 ٖا  اّ ٖ  ٝ.
يــا ا هانك ــا  ٖازبا ــ ّٖ ٖاْـــو انعـــُا     ْٖــٗ ايــش ٧ ٘ ــ ح ٔ   

ــٝ        ــا  ا٩ٖنٗ٘ ــِ   ــا  ي ــًا ار انك  ــّٗ ي ٗ ٓ ــو ٘ك ــاٍ   ــٗ ن ــ٦اى ثٓ ان 
 ٖا٭ع ح اء  ان يا ٕ َٗنًا يِ اَٗامج اسب ا  ٖان ٗ ٙ  هلٌ.

 [حَالَ  َصًَِّ هِْ     لىٌع رؼبى

٧ ٘وٓـــشٌْ ممـــا ثعهـــٗا يـــِ املعا ـــٚ ٖان ـــ٢ٙاا انـــذ ٧  ا٩ٖر :
 ٗياا ان يٗى.  هل ي 

 ــو انُــا  ، انــ َٙا  ــٝ نهعــما  ٖا٭  عــا  نــِ   ٘كــّٗ ه انءاَٙــٝ :
 ٍ٘ٗ ان  ش ٖاسبا ٝ ٖانعٗا. اعار   ٝ ال ٖث هٔ

  ًــــاّ ا٫٘ــــاا حيــــٗى  ّٖ اُــــايٚ قــــٗآٌ ٖاا ٘ــــا    انءانءــــٝ :
 ن  ٌْ ٖاوٓل َ ٗعٌٓ ٖ  ا٠ عش٘شآٌ.

 ، ا٫٘ٝ  ه  نيا  انا انٝ نهٌٙٓ. انشا عٝ :
ــ ــٞ        ٝ :اشباي  ــ ى نه ــذ اُ ــُعٌ ان ــٞ ان ــا نه ــٝ ، ي ٓٗيٓ ــ ى ا٫٘ ا

ــُعٌ      ــل ان ــا اآاا  ٖاّ اه ــٜٗ ٖ ا ــشا  انُي ــِ اع ــاا ٖ٘عه ــش ا٫٘ ــِ ٘هٓ ي
 ٧ اُحبش  ان َٙا  و ااًو ان َٙا ٖا٫ شٜ.

ــشٜ    ــو يـــ ــش)ّ ٖ،  ـــ ــشا  ، ان ـــ ــ  ٌٙٓق يـــ ــك)٧ٖ ٘ـــ ٖٖ   ن ـــ
ــاى     ــ  ا قـــ ــٗمج ا٫٘ـــ ــا  يٗاـــ ــو يذبـــ ــٌ الق يـــ ــٔ)٧ٖ ٘كهًٓـــ ٘   يـــ

إَِّٕ تَُّذذرَ َٖ  َش ذذذصَسَحَٕ خِؼَه ذذدَ تَُِّذذذَْ حَأَ  َٔذذثَٗهِْ  ظََٔ ًذذث هََِذذذ  ً أوح َُةَذذيَ الَ خَذذذ َمَ       اعــار 
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ا ٖ٘ ٙــ  ازبًــو  ــ  ق1)[َُهَذذْ  كَذذح ت خَذذسَذَ حَالَ  ٌَََِِّٔهَذذْ  تَُِّذذَْ حَالَ  َ  ظوذذسَ إَُِذذ  هِْ   َذذا َّ تُموَ َثَٓذذرَ  

يـــِ انـــمَٗ  ، ا٫ ـــشٜ  ا٫٘ـــ   ي ا ٜ نـــ ٍ نـــ ٍ ان   ٙـــٝ ٖانـــ وٓل 
ــٝ       ــو ان شُ٘ ــا ثٝ ي٧ ي ــٝ انب ــو ان شُ٘ ــ  ي٧ ي ــ  ٖامل ٙ ــو املوه ــ ٜ ى ن ان
انبـــا ثٝ ير ا٭جتـــ٨ ٖي ا ٜ انـــ َٙا ٖا٫ ـــشٜ ٖمل ٘ءيـــع ، امل ـــاٍ ٩ّ  

   ٝ ال ، ان َٙا ابٙأ انرب ٖان ا ش.
ــهٌ:      ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٗى ال   ــاى  ع ــهًاّ ق ــِ ع ٖٖ   ن

 ٌ ــ ــٝ ٧ ٘كهًٓ ــٌٙ:      ث٨ث ــما  هن ــٌ ن ــ  وٌٙٓا ٖهل ــٝا ٧ٖ ٘ ــٍٗ ان ٙاي ال ٘
ّ ا ٖنا١ــو ي ــ كرب ا ٖ  ــو  عــو ال نــٔ   ــانٝ ثــ٨ ٘يٙــو    ه ــ  اا

 .ق2)قي٧  ًُٙٙٔ ٧ٖ ٘اميٛ ي٧  ًُٙٙٔ
ٖاملــشا  يــِ انــًٙ  ، اسبــ ٘ة هنــ٨ٕ ْــٗ اسبهــل ٖان  ــٌا ْٖــٗ    
يكــــشٖٕ ،  ــــاى انبــــ ء ٖنهٙــــٔ ا٭ىــــامجا ٖنكــــِ اسبــــ ٘ة ٖ    

نــمٛ معــو انــًٙ  ي٨ايــًا ملعايه ــٔ ٖ ــشا١ٔ ٖ ٙعــٔا ٖيــا       خببــٗل ا
 ثٙٔ يِ ان جشه ٖي  ًاى انٗقٗمج ، ان نو ٖاشبو .

 [حََُهَْ  ػَرَتجح أََُ ْح   ىٌع رؼبى ل

ٖنٙـــ  ٖاَـــما   ـــا ُ٘ هـــشٌْ ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝ   ـــيأ يـــا        ا٩ٖر :
اقــ يٗا نهٙـــٔ يـــِ   ًـــاّ ا٫٘ـــاا ٖااـــشا ٕ امل ـــ  ميٝ نهـــٌٙٓ ٖنهـــٞ  

 ٌْ يِ اايانٌٓ. ل
ــٝ : ــاٍ     انءاَٙــ ــٌُٓ ٖان ٙــ ــان خهٚ نــ ــانٌٓ  ــ ــم٘ش ٩ايــ ــٝ ذبــ ، ا٫٘ــ

   ٦ٖنٙاآٌ ، انيحة نِ ا٫٘اا يِ يبا  ْا.
اّ نــ ٍ اايـــانٌٓ ٖا٭َ ٙــا  هلــٌ معـــو ا٧َ ــاّ ٘ كـــش     انءانءــٝ :  

يهٙــًا ٖك ٘ــٝ  ااـــشا    ًــاّ ا٫٘ــاا ٖيــا ٘ــ اٚ  ــٔ يــِ انــ٨٘ٗاا  ث ــ  
 ٗ ــًا ن ــامج ا ٙاَـ ــّٗ ا٧ايـ ــٞ    ٘كـ ــٝ نهـ ــ  ٖا٧قايـ ــٞ اشبوـ ــشا  نهـ ــًا نٮ ـ َـ
                                                           

 .77عٗ ٜ )ى نًشاّ ق1)
 .2/367ان   املُءٗ  ق2)
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 ازب ى.
نهـــٞ ان انـــ ٜ انكــــربٟ  ـــ ّ  ـــ   ا٫٘ـــٝ ،  ــــ٠ٚ      انشا عـــٝ :  

ٖٖعــوٓا ،  ــ٠ٚ ٖذ٘هــٓا ،  ــ٠ٚ ) ــش ثــ ّ َــ ٖى انعــما  ا٩نــٌٙ         
اعــش  ا٫ ـــشٜا  ٖقــ  ٘كـــّٗ يُــٔ  نهــٌٙٓ هنــٌ يــِ اّ ٘كـــّٗ  ا ـــًا 

ٌ    نــٔ   ــا  قــش٘     نهــٞ  يـــِ ان  ــو نشث ــٌٓ ا٧عــ٨ٍا  اٖ شبــشٖ ٓ
ــٝ   ــشٖا انمي ــم   ــش،     ٘ٗي٢ ــِ ا٧  ــأ   ــأ ٖ ع ــِ ا و ــٚ   ــا ،  ٙ ً 

 ممِ ذ ش ، اعيا  َ ٖى ا٫٘ٝ.
*********** 
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 اإلػطاة واٌٍغخاإلػطاة واٌٍغخ
 .اٖن٢ل انمِ٘ :  يي  ه ٖ رب

 ي ميٖا : ثعو يا ا  ٖانٗاٖ :  ثانو.
ان ــ٨نٝ : ي عــٗى  ــٔ ٖازبًهــٝ ٧ ضبــو هلــا يــِ ا٭نــشا  ٩َٓــا        

  هٝ املٗ ٗىا   اهل ٟ:   ا  ٖصبشٖ .
ــٞ    ــٗ، نهـ ــما  :  يعوـ ــش، نوـــلا  انعـ ــٗاٖ  ـ ــما  :  انـ ٖانعـ

 ان ٨نٝا  املي شٜ:  ا  ٖصبشٖ  ي عه اّ   عو ضبمٖ،.
ان ـــا٠ ْـــٚ ان بـــٙحٝ هٛ هثبـــحع نـــِ نـــاقي ٌٓا  يـــا :   ثًـــا :  

َكـــشٜ اايـــٝ  ُعٞ) ـــ٠ٚق نه عجـــأا  ، ضبـــو  ثـــو يي ـــ ها  ٖذ ـــشا  
 ثٙٓا هقٗاى ه شٟ.

ـــأ    ه ــاى ان عج ــِ اثع ــٔ ي ــ  ٩َ ــا   اي ــو ي ـــربٌْ :  ثع ــٞ   ا نه
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 انُا :  ا  ٖصبشٖ  ي عه اّ    رب.
ــِ ــ ٜ  ٖيــ ــاى ازبايــ ــٗ ٜ    ا٩ثعــ ــٞ  ــ ــ  نهــ ــٗ  ايــ ــٙلق ْٖــ )نــ

 اَــٔ ٘هــ ٍ  ــٗ ٜ ٖا ــ ٜ ثــ٨ ٘ ا٘هــٓا يــِ  ٓــٝ ان بـــش،   املااــٚا  هٛ
 .ا شٍ   ٘  –ا   ًا نـٗ قهع :  يا ا شٍ ا٘ ًا 

ــو ي ــــــ ميا  ٖاهلــــــا٠    ــربٌْق ٖان انــــ ٔ يِ)ه ــــ ا  ي عــــــٗى  ــــــ
ٖقٙو)ه ـــربٌْق نٮعـــ  ٓاٍ ٖاملعُـــٞ :  هٛ  ـــ٠ٚ ه ـــربٌْ ثـــ٨ ٘كـــّٗ 

 ثع٨ً  اي ًا.
 قاى اسبو٢ٙٝ : 

  ا قًا ه ربْا هلا قهٰع       
 ق.قهٙوٱ جتش٘لٶ هيءاٰى ٖحيلٵ                                  
ــشٖ        ــا  ٖصبــ ــا  :   ــ ــٞ انُــ ــاقا  نهــ ــٝ  رب)يــ ــٝ ان عهٙــ ٖازبًهــ

 .ي عه اّ    ربٌْ
 ٖان ٨نٝ ان ٙٔ ٖانيٗا٘ٝا  ٖا  اهل ا٘ٝ ٖانش ا .

 قاى نيٙ  : 
ِٱ ٰٕ يٯ ْٱ ٯ ٯٟ اشبل  ٰعٰيوٯ ْٯ ٯا   ا

ٌٯَ                                  .ق1)ه اٯوٴ  ا٠ٯ ٖيِ انياى  انٵ
  يف ؼٍبق اٌَبديف ؼٍبق اٌَبد

 عـــ  اّ  ُٙـــع ا٫٘ـــاا ان ـــا  ٝ يـــا  اء ال امل ـــهً  ٖاهل ا٘ـــٝ  
ان ــعٝ ٖنــ ٍ ان اــ ٘ ا  ْٖــٗ  اء  ـــشٌ٘  ــا ثٙـــٔ يــِ ان خـــ ٙل         ٖ

 انٗنٙــــ  نهك ــــا ا  اظٓــــشا ْــــمٕ ا٫٘ــــٝ اشب ــــا ٜ  امل ــــميّٖانع ــــٗ 
ــان    ــشا٠   ــاى انا ــاّ ٖٖ  ــيأ انك ً ــًٙٝ    ــِ   ازب  ــٔ ي ــا ثٙ ــو ٖي ءًِ ان هٙ

 اناش ٖا٩ذٟ ٖانع ا  امل   ٌ٘.
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  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا اجملاٖ ٜ نهٞ  عي   : 
 :  ا٫٘اا ان ا  ٝا  ْٖٚ نهٞ ٖ ٕٗ  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ ا٩ٖر : 
ــا  ٝ   ا٩ٖى :  ــٝ ان ـــ ــٝ  ا٫٘ـــ ــمٕ ا٫٘ـــ ــهٝ ْـــ إَِّٕ تَُّذذذذذرَ َٖ  ـــ

 ١و : ا  ٖثٙٓا ي اق1)[ ٌَمصؤَإَ َٓث أَٗصٍََ تََُِّْ

ٖ ــــ ٜ املٗاــــٗمج ا٫٘ــــ  ا  ٖيــــِ  بــــا١ص ٖيُــــاثو  ا٩ٖر : 
 ْمٕ انٗ  ٜ هيٗ  : 

  ٙاّ ان ش  املمي ح نِ   ًاّ ان ُ ٘و. ا٩ٖى : 
ــاَٚ :  ــما     انءــ ــو انعــ ــّٗ ان ُ ٘ــ ــمِ٘ ا ــ ــ ح اء انــ ــ  يعــ ا  ٙــ

 ا٩نٌٙ.
  عة انُ شٜ ، انُ ٗت يِ   ًاّ ان ُ ٘و. انءانة : 

ــٝ ازبــــ اى انشا ــــو :  ٖا٭  جــــاج نُــــ  امل ــــهً ا   اًُٙــــٝ يهكــ
ــاّ        ــا٠ا  ٖ ٙ ــما ا٭   ــيح ْ ــين٨ّ ق ــو   ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ــٝ ان ٖيٗا ٓ
ــو نيعــءٌٓ نهــٞ ا٭نــشا  نــٌُٓ     ــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ان ُ ٘ ــامج ان ــٔ ٩اي   ٙ  

 ٖان رب٠ يِ ثعهٌٓ.
ا٭ ــا ٜ )هٖن٢ــلق نه ٧نــٝ   اعــٌ ي  ــ ها )٘ــٝ انيحــة     انءاَٙــٝ : 

ــٔ ا٫٘ــ  عــٌ نهــٞ ا٧ ــ ها   ــٔ  املٗ ــٗى انــمٛ ي   ــمِ٘ق ٖثٙ ٝ ان ــا  ٝ )ان
ــاّ       ــو ،   ً ــامج ان هٙ ــ  امل  ــو ٖقب ــًا  ان ع ــميا ٌٓ ىٙع ــِ ي  ــا  ن ي ي
ــميٖا       ــمِ٘ ي ـ ــ  : يّ انـ ــ  ا٫٘ـ ــو  ـ ــ ٘ش ازبًـ ــوا  ٖا ـ ــا٠ ان ُ ٘ـ ٖي  ـ

 ان ٨نٝ  اهل ٟ.
ــٝ :  ــش ٕ     انءانءـ ــوٴ اـ ــش قـ ــو هيـ ــاّ ان ُ ٘ـ ــو يّ   ًـ ــٗى قا١ـ ــ  ٘ ـ قـ

ــٔ ال     ــمٛ  عهـــ ــش)ّ انـــ ــ ٖى ان ـــ ــِ ال َٖـــ ــو يـــ  َثٗ ذذذذذث ٌَُوذذذذذَِّ  شَد    ـــ
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ا ن كــّٗ   ــا١  ان ُ ٘ــو  هــٓا ، ان ــش)ّ ٩َٓــا يِ) ــو      ق1)[شَذذح ق 

  ٠ٚق املم ٗ ٜ ، ا٫٘ٝ هن٨ٕ.
ــٌ      ــل ٖانهه ــ  ازبُ ــاّ ٖاٗثٙ ــٝ ان ــٙاء نيٙ ٖازبــٗا  ن ــ   ــا٠ا )٘
ٖاشبٙاَـــٝ ،   ًـــاّ ا٫٘ـــااا  ٖقٙـــاٍ ه ـــحا ٔ خبـــ٨، ٖظٙ ـــ ٌٓ ،       

ٖينــاَ ٌٓ نهــٞ ا٭ميــاّ    اعاْــ  هياَــٝ ان ُ ٘ــو ٖي٘بــاهلا ير انُــاتا     
  ال ٖا٩َيٙا٠.

ملـــا ه   ًـــع )٘ـــٝ ان ـــٙاء   ٗنـــٔ اعـــار)ٖهلٌ نـــما    انشا عـــٝ : 
ــٔ اعـــار   ــٝ   ٗنـ ــٌٙق ه   ًـــع ْـــمٕ ا٫٘ـ [ كََٔذذذث أَط ذذذدَسَََْ  ػََِذذذ  تُ َّذذذثزِ هنـ

نيٙــاّ ٖا  ــل انعـــما  ا٩نــٌٙ ٖهّ امل بـــٗ   ــٔ َـــا   ٓــٌُا  ٖنهـــٞ      
ــار     ــٔ اع ــٌ ن ٗن ــٞ ا٩ن ــش  املعُ [ا  لمًوِوإَ كَذذح خَووذذاَٗهِْ  إِالَّ تُ َّذذثزَ َٓذذث  َذذ ث

ٖهّ املــشا  ه ــو انُــا  ، انــ َٙا ٖا٫ ــشٜ يــو ان يــاِ٘ ، ياْٙــٝ انُــا         
ــاملشا ٜ     ــعٗ   ـ ــو اشبيٙـــة ٖاناـ ــٗ ه ـ ــ َٙا ْـ ــا  ، انـ ــو انُـ ــاا  ث  ـ ثًٙٓـ
ٖا٩عـــٞ هثُـــا٠ ه ـــو انـــءًِ ان هٙـــو انـــمٛ  ـــانٗا  ـــٔ ا٩ياَـــٝ ٖ)٘ـــاا   

ــًا ٖيـــ   ــ ّٖ جتعًـ ــ٨ مـ ــوا ثـ ــانّٗ   ان ُ ٘ـ ــمٛ ُ٘ـ ــإ انـ ــامج ٖازبـ ماقًا نهً ـ
 نٗاا ٖ  ٧ً نِ ي  ا٠ ان ُ ٘و.

 َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات ًوِوذذات َٓذذٖ       ــهٝ ا٫٘ــٝ   ٗنــٔ اعــار     انءــاَٚ : 

 ا  ٖثٙٔ ي ا١و : ق2)[ َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ 

 ٙـــاّ ان يـــاِ٘ ٖان  ـــا   ـــ   ـــاى هْـــو ا٭ميـــاّ ٖهْـــو  ا٩ٖر : 
  ُ ٘و ، ان َٙا ٖا٫ شٜ.انك ش ٖ  ًاّ ان

ــيّ   انءاَٙـــٝ :  ًُٙـــا ٘  ـــو امل٦يُـــّٗ انوٙيـــاا    ـــو يـــِ الا  ثـ
ذاا ا٩ ــو ٘كــّٗ ٖ ــا٧ً نهــٞ انــمِ٘ ا ــّٗ انيُٙــااا  ٖانياــا اا        
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ــش      ــِ انك ـ ــش نـ ــٔ ا ـ ــهٌ ٖثٙـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــانُا ضبًـ  ـ
 ٖازبحٗ ا  ٖ نٜٗ نهُات نهٓ ا٘ٝ ٖانش ا .

نــــ  ٖ ــــو ان ُ ٘ــــو عــــيٙو اهلــــ ٟا  ن ــــ   عــــو ال  انءانءــــٝ :
ٖجتش٘ـــ  انُجـــاٜا  ٖ عـــو انـــ َٙا  ا  يي حـــاّ ٖي ـــ ٠٨ مـــأ نهـــٞ       
ــٗل      ــ ٟا  َٖب ــيا  اهل ــ ِ٘ ٖهع ــٗ  ان ــا ، هي ــٗا ثٙٓ ــات ه٧ ٘ شجت انُ

 ان ُ ٘و.
 ــا٠ا )٘ــٝ ان ــٙاء حبــة امل ــهً  نهــٞ اناــكش ل نــ     انشا عــٝ :

ٖ ــــوا  نهــــٞ َعًــــٝ انوٙيــــااا ٖثٙٗاــــاا ان ُ ٘ــــوا ٖذاا ا٩يــــش 
ــٔ اعار)ٖه ــكشٖا الق ْــٗ يــِ ان ُ ٘ــو انــمٛ اعاْــ ٕ     اناــكشا  ٖقٗن
ــٝ        ــٍٗ ان ٙاي ــاء ير ٘ ــٗ   ــٔ ْٖ ــ ٍ ي  ا١ ــٞ ن ــٗا نه ــهًّٗا  ٖ ش  امل 

 ْٖٗ يِ يبا ٘  اهل ٟ.
اش ٙـــأ انُـــات  ا٭عـــ٨ٍ ٖنيـــا ٜ ال ٖ ٙـــاّ   ٙ ـــٝ   اشباي ـــٝ :

ــانل ا٭ميــــاّ ٖاهلــــ ٟ  ــــل ، انــــ َٙا    ْٖــــٚ هّ اسب ــــاظ نهــــٞ ي ــ
هيــا ان  ــش٘   اهلــ ٟ ٖجتهــأ مثــِ قهٙــو يــِ ي ــامج انــ َٙا  ــا   ٖا٫ ــشٜا 

 عــو ال نــ  ٖ ــو نُــ  انُــات يــِ ٖ ا١ــو ٖهياَــاا اهل ا٘ــٝ ثٓــٗ         
   ا ٜ ، انُا ا .

حَإِذَت هَ ذذََ َُهَذذْ  تشَّدِؼَذذات َٓذذث أَٗذذصٍََ      ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ   ٗنــٔ اعــار      انءانــة : 

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق1)[تََُِّْ

ــ    ا٩ٖر :  ــاّ اعـ ــا     ٙـ ــٍٗ  ٓـ ــذ ٘ ـ ــٗ  انـ ــٌ ٖازبحـ ــٕٗ انههـ ٖ ـ
 انك ا .

ــامج ان ُ ٘ــو يــِ   ًــاّ )٘ــاا    انءاَٙــٝ :  ْــو يي ُــامج انك ــا  نــِ ياي
ان ُ ٘ــو ازبــٗا   ًُٙٓــا نًــٍٗ ٖ بــٗل يــِ ٖ ــٔا  ثًــا ٜ ا٭ن  ــا٠   
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ــٞ       ــ ّٖ نه ــمِ٘ ٘ب ــشا  ان ــمياء يق ــا ٜ ا٭ث ــوا  ٖي ــٗ   ان ُ ٘ ــٚ ازبح ْ
ــانٌٓ نــِ يايا   ــا١ٌٓ  ان ُ ٘ــو يــو يي ُ ــامج )  نــٔا  هيــا انــمِ٘ ٘ك ًــّٗ  هاي

ان ُ ٘ــو ثــ ٌَٓ ا ــّٗ ا٫٘ــاا ٖحيشثــّٗ انياــا اا  ــانُا ضبًــ   ــهٞ   
 ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.

٘ ٙـــ  ازبًـــو  ـــ  ا٫٘ـــ    ٙـــاّ ا٩ذٟ ٖان ـــش  انـــمٛ   انءانءـــٝ : 
٨٘قٙــٔ امل ــهًّٗ يــِ انك ــا  ٖازبا ــ ِ٘ ٖانــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ان ُ ٘ــوا        

ــا  ، عــيٙه  ــما ذ   ال امل ــهً  نهجٓ ــاى اعــار  ن ًوصَذذحَ ػََِذذ  ٌوْ  تُموَصَذذثٍو  ٔ ق

ا  ْٖــما ان ــش  ٧ ٘ عــا   يــو  عــة امل ــهً  نهــٞ   ق1)[ٌُذذْ حَََذذاَ ًوذذس هح

ــا       ــٞ انك ـ ــٝ نهـ ــٝ اسبجـ ــو ، يقايـ ــمى انٗعـ ــٞ ا٩ذٟا  ٖ ـ ــرب نهـ انبـ
 ٖازبا  ِ٘.

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا ان انٙٝا  ٖثٙٓا ٖ ٕٗ :  انءاَٙٝ : 
ٔ   ا٩ٖى :  ذََُذذيَ خِذذلََّٕ تَُِّذذَْ َٗذذصٍََّ تُمٌَصَذذثجَ     اعــار   ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ   ٗنــ

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)....[خِثُمفَن 

ــا      ا٩ٖر :  ــٞ انك ـ ــٝ نهـ ــٝ اسبجـ ــ   يقايـ ــ  ا٫٘ـ ــو  ـ ــ  ازبًـ ٘ ٙـ
 ٖانمِ٘ ا ّٗ انيُٙاا ٖ ُٗا ان ُ ٘و.

ــٝ :  ــٞ       انءاَٙ ــو نه ــ  ٖ  ــِ ال ن ــو ي ــٝ ٖث  ــا     ــ ٖى انك  َ
نـــمِ٘ ا ـــّٗ ان ُ ٘ـــو  جيـــٔ نـــِ     انُـــات ىٙعـــًاا  ٧ٖ ٘ ـــ وٙو ا  

 .ق3)[َٓث  َلمصَؿ  تََُِّْ َُِ َّثضِ َٖٓ  زَـ َٔر  كَ َ َٓٔ عَيَ َُهَثانُاتا قاى اعار 

[ ذََُذذيَ خِذذلََّٕ تَُِّذذَْ َٗذذصٍََّ تُمٌَصَذذثجَ خِذذثُمفَن      ٘  ــًِ قٗنــٔ اعــار    انءانءــٝ : 
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ــش       ــأ ان  ــا ا  ٖ ج ــ  انك  ــو  ٙ ــهً  ،  ث ــا ٜ نهً  ــكُٙٝ ٖانيا ان 
مٛ قــ  ٘مي ــح يــِ   ًــاّ ثش٘ــ  يــِ هْــو انك ــا  ٫٘ــاا ان ُ ٘ــوا   انــ

ــشا٠    ــا٠ ان ُ ٘ــــو  ــ ــاسب  هّ ي  ــ ــا   ــ ــ ٖى انك ــ ــا ٘  َــ ٖيــــِ يبــ
 نه ٨نٝا  ٖياشا   انُ ل ، ان َٙا ٖا٫ شٜ.

ــٝ :  ــا  ان ُ ٘ـــــوا    انشا عـــ ــٝ هْـــــو انك ـــــا  ٭ظٓـــ  ٙـــــاّ  ا ـــ
ٖانش ــــٗمج ير ان ــــش)ّ ملُــــو ان شقــــٝ ٖاشببــــٗيٝ انــــذ اــــ٦ ٛ ير       

 ٨نٝا  ث ٚ َ ٖى ان ش)ّ قوو نهخبٗيٝ    هْو انك ا .ان 
ــٝ      ْٖــٗ يــِ هعــشا  عــ٨ي ٔ يــِ ان حش٘ــل ٩ّ ْــمٕ ان ــ٨يٝ ٖاقٙ
ــو       ــع حيب ــيّ قه ــهً ا  ث ــ  امل  ــاى   ــٗيٝ ٖا٭ق   ــ اء ٖاشبب ــِ انا ي

 اشب٨، ه ٙاًَا    امل هً  ٖ ٖهلٌا  ٖازبٗا  يِ ٖ ٕٗ : 
 ْما ا٭ق  اى نش  اا١و. ا٩ٖى : 
يذا  بـــو يق  ـــاى  ـــ  جتـــشث  ٖثـــش٘   يـــِ امل ـــهً   : انءـــاَٚ 

ثــيّ  ـــاقٚ امل ـــهً  ٘ٓيٴــّٗ نهبـــهح ٖيُـــو ان شقــٝ  ـــ يش يـــِ ال نـــ     
حَإِٕ   َثبَلَصَذذذذذثِٕ َٓذذذذذٖ  تُمَٔذذذذذم َٓ َنَ تهمصَصَِوذذذذذات ٖ ـــــوا  قـــــاى اعـــــار 

 .ق1)[كَلَط َِفَات خَ   َهََٔث

اــ اء املــشا  يــِ يُــو ا٭ق  ــاى ْــٗ يــا حيــ ل   ــيأ ان   انءانــة : 
ٖا٭ ــ ٨، ، ان ُ ٘ــو ٖا ٖ٘هــٔ ٖانعًــو    كايــٔا  ثًــِ ث ــو ال       
نـــ  ٖ ـــو نهـــٞ امل ـــهً  اـــشاٌْ ٘  ـــّٗ ، ٘ـــٍٗ ٖا ـــ  نهـــٞ  يـــو 
ــٝ     ــاٍ طببٗ ـ ــٙاٍ ، ه٘ـ ــٝ انبـ ــيف ٖثش٘ ـ ــل اسبـ ــ٦ ّٖ يُاعـ ــٝ ٖ٘ـ نشثـ
ــاى        ــٝا قـ ــمٕ ان ش٘ ـ ــاَٚ هلـ ــا٠ ان يـ ــاّ انٗنـ ــٓش  ي ـ ــا  ـ ــّٗ ثٙٓـ ٘كـ

ًَذذذثَٕ َٓذذذ  ٌوْ  َٓسِ ض ذذذث أَح  ػََِذذذ  ظَذذذلَسد كَؼَذذذدَّذح       أَ َّثًٓذذذث َٓؼ ذذذدَحمَتز  كََٔذذذٖ   اعـــار 
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 .ق1)[َٖٓ  أَ َّثّد أوخَسَ

ــ     انشا ـــو :  ــٙهٝ ن عاْـ ــٝ ٖٖعـ ــهً  ي  يـ ــاى  ـــ  امل ـ ــو ا٭ق  ـ يُـ
 ان ً ل  ان ش)ّ ٖان   ٔ ، ان ِ٘ا  ٖياٙاّ يبا ٘  انرب.

ــاَٚ :  ــار     انء ــٔ اع ــٝ ٖقٗن ــمٕ ا٫٘ ــ  ْ ــهٝ   ُُّذذات َُذذ  طَ تُمدِذذسَّ إَٔ  شواَ انب

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)[حَؼَاٌََوْ  هَدَََ تُمَٔش سِمَ حَتُمَٔـمسِجِ

ــرب    ا٩ٖر :  ــا ٘  انـ ــٙاء نـــ نٜٗ انُـــات ير يبـ ــٝ ان ـ  ـــا٠ا )٘ـ
 ٖانب٨ب ٖا شٌْ نِ ي  ياا ٖعيو ان ٨نٝ.

ــٝ :  ــ ا      انءاَٙـ ــٗل يوهـ ــٍٗ ٖ بـ ــرب نًـ ــشا  انـ ــ ٟ ٖهثـ ــ  اهلـ  ـ
ٟٲ ٖ  ا .  ثكو ٖا   يُٓا ْ 

  ازبًــو  ــ  ا٫٘ــ   نــ ٍٖ نــ ٍ ان  ــش٘   ٗ ــٔ يــِ   ٘ ٙــ انءانءــٝ : 
 ٖ ٕٗ انرب ٩َٓا ْ ٟ ٖ ٨ب.

ــٝ :  ــشا     انشا عـ ــش  ٖا٭ ـ ــشٖء ٖامليـ ــ  ياى املاـ ــٞ يعـ ــا٠ نهـ اني ـ
نهــٞ اــشم يعــ  ياى انيٙــع اسبــشاٍ يــِ   ًــاّ ان ُ ٘ــوا ثًــِ ي ــاي     
انياــا ٜ  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ، انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ  

 ٗ ٓٔ ير انيٙع اسبشاٍ.ان ا  ٝ ا
ــٝ :  ــار   اشباي ـ ــٝ انيحـــة   ـــٗى اعـ ــا ه   ًـــع )٘ـ كََٔذذذث أَط ذذذدَسَََْ  ملـ

[  ــا٠ا )٘ــٝ ان ــٙاء   ــيو ي عــ  ٜ نهُجــاٜ يــِ انُــا  يــِ   ػََِذذ  تُ َّذذثزِ

ــاأ     ــأ يشاــ ــُ ل ، جتهــ ــش انــ ــأ الا  ٖقٓــ ــرب ،  ُــ ــا انبــ ه ٨ْــ
 اعارا  ٖا خل ازبٗا ب ، جتان ٔ ٖ ش انٗان ِ٘.

ــ  ه ا  نــ  ــٗا ،    ن  ــلاا نٙ  ــو اشب ــعٞ ن ع ــاّ هّ ٘  ــو نٮَ   ٖ  
 ا٫ شٜ.
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ــٝ :  ــش نهــــٞ ذٍ   ان ا عــ ــش)ّ هَــــٔ مل ٘  بــ يــــِ  بــــا١ص ان ــ
انــمِ٘   ــشٖا ٖه  ــٗا ان ُ ٘ــو  ــو ا  ــو  ا٭ يــا    َــٔ ٘هٓــش ان ُ ٘ــو  
ٖ٘ــي  عـــيو انُجـــاٜ ٖنـــ ٍٖ ياٙـــاّ يبـــا ٘  انـــربا نٙ ٙـــ  ازبًـــو  ـــ   

ــٝ يــِ   ًــاّ ان ُ ٘ــ   ــ   انــ نٜٗ نه ٗ  ــا  ٜ ن عــو اشبــلاا  ا٫٘ وا  ٖاملي
ــار    ــاى اعـ ــاسبااا  قـ ــا   ، انبـ إِالَّ َٓذذذٖ  شَذذذثجَ حَآَذذذَٖ حَػََٔذذذََ    ٖان  ـ

 .ق1)[طَثَُفًث

 ػجبظ اٌَخإ
ٖاشبانٙـــٝ يـــِ انٗعـــوٙٝ ٖانربا ٙـــٝ  ـــ  ان ـــ٨نٝ  هٙـــٝامل ا َـــٝ ازب

 ٖاهل ٟ ٖ   انعما  ٖاملي شٜ.
 [ا  قـــاى ه ـــٗ يعـــحاء :  تش ذذذصَسَح ت تُضَّذذ ََُرَ خِثُمهَذذذدَ ٖ، قٗنــٔ اعـــار  

ــٔ    يـــٰ ٌٓ ٖنكـــِ  ٙـــوٳ ٧ٖ  ٵـــشا٠ٳ ُْـــا نـــٙل ًٯ ٸـــكٵٌٓ ثٙـ ــٝ  ـــٔ   ٯ   شٯَ يـ
  ـــ٢ًٙا اٯـــشم يـــِ نكـــو ا ـــٗى ٖانعـــش  ثٙـــٔ ٘ٯش  ـــٰأ يـــا  انـــٔ املَّاٱـــميٛ
ٰٕ  قـــ   يــلٕ  ٖ  ٷــل   ا  ٖنكــِ انكـــ٨ٍ حيًــو نهــٞ ظـــاْشٕا     ق2)قا ٱــميا

ْـــــ٠٧٦ ،  ٧ٖ ُ٘بــــش، ير اجملــــاا ي٧ يــــو ان شُ٘ـــــٝا  ن ــــ  جتًــــو     
ــش٘       ــٗ ان  ـ ــءًِ ْـ ــاّ انـ ــا ا  ٖ ـ ــِ ي  ٙـ ــا نـ ــعٗا ينٙٓـ ــ٨نٝا  ٖعـ ان ـ

  اهل ٟ انمٛ ْٗ نهٝ  ه  ا٭َ اّ.
ــا         ــّٗ ي ــو ٖ٘ك ً ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ــمٍ ان ــا  ٝ   ــٝ ان  ــا٠ا ا٫٘  

ــان ٔا        ــهٌ ٖهٖاّ  ع ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــش ان ٖ   ، هي
ــٚا      ــ   ا٭هلـ ــاملعج ٜ ٖاملـ ــٔ  ـ ــٞ هن ا١ـ ــٗ ٕ نهـ ــٕٗ  ٖظٓـ ــشا ٖ ـ ٖذ ـ

انعــما  انــمٛ ُ٘ــ ى  ٓــٌا  ٖثٙــٔ   ا٘ــٝ نهُ ــشٜ يــِ   ًــاّ ان ُ ٘ــو          
 ٖهْهٔا  ٖ جٝ ٖا  ٙ  نهٞ ع٠ٗ ناقي ٌٓ.

                                                           

 .60عٗ ٜ يشٌ٘ ق1)
 .14/427ن اّ انعش  ق2)
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ٖنكـــِ  ـــا٠ا )٘ـــٝ انيحـــة  ـــماا املٗاـــٗمج ٖ بـــٙيٝ انيٙـــاّ        
ــ ى      ــٗمج ٘ ــ   ، ذاا املٗا ــ٠ٚ )٘ ــ  ا  يّ صب ــاّ امل ع ــا،ا  ٖانربْ ا٭ا

ــااا       ــاّ ا٫٘ـ ــِ   ًـ ــٝ يـ ــم  ٖانٙ هـ ــ ٍٖ اسبـ ــٞ نـ ــما  نهـ ــي  هّ ْـ ٖ٘ـ
ــ      ــٜٗا  ن  عااـ ــش)ّ ٖانُيـ ــٞ ان ـ ــش  نهـ ــشا  ٖ ـ ــش  ٖياـ ــاّ اـ انك ًـ
ــٝ ،     ــٔ ٖ عــة  ٖب ان ٗ  ــٔا  ٖا٭ ــمياا يــِ هْه ــ ٕ يُ ــٞ ان ُ ــاّ نه ا٫٘ 

 َ ٗت انمِ٘ ا ّٗ انيُٙاا ٖ ُٗا ان ُ ٘و.
ن ــ   عــو ال نــ  ٖ ــو انع ــو  عــ٧ًٗ  اجتُٙــًا نُــ  ا٭َ ــاّا          

ــٗا ب ٖا٩   ــٗ  ازبــ ــًا ٘ ــ ــًا ذااٙــ ــ٨يٝ ،  ٖييايــ ــٔ ان ــ ــا ثٙــ ــاّ ير يــ  ــ
ــو        ــ٠ٗ ثع ــاّ ع ــٗى ،  ٙ ــٝ انع  ــة  خاجتي ــٝ انيح ــا٠ا )٘ ــ ا ا  ثج انُا
انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـــو ٖهَٓـــٌ ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝا  ٧ٖ ه ـــ  يـــِ        

ــشا        ــٝ انيبـ ــٞ  ُعًـ ــ٨نٝ ٖانعًـ ــ ٟ  ان ـ ــ اى اهلـ ــعٞ ٭ ـ ــ٠٨ ٘ ـ انع ـ
ــٔ     ــٞ قٗن ــٝ نهخــ ٛ ٖانعــما  ا٩ ــشٖٛا  ٖقٙــو يعُ  }ثكٙــل ْٖــٗ صبهي

ًٯــا  ٌٱ ث  ْٰ ٞ  ه  ٱـــيٯشٯ  انـــذ املعا ـــٚ نعًــو  ه ٖيٓـــٌ يــا :   هٛ { انُٷـــا   نٯه ــ
 .ق1)قانُا  ير  ٌٓ ا  ٚ

ٖ ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ  بـــٙيٝ انهـــل ٖانُاـــشا ٖا ـــ ٘ش ا٫٘ـــٝ :  ي ـــميٖا 
ان ـــ٨نٝ  اهلـــ ٟ ، انـــ َٙاا ٖانعـــما   ـــاملي شٜ ، ا٫ ـــشٜا  ٖثٙـــٔ       

ــ َٙا  ا   ــا  ٖقبــ  ٩ّ ان   نًــو ينجــاا يذ هّ  ــشا٠ ان ــ٨نٝ نــِ ي  ٙ
 ـــ٨   ـــا ا  هيـــا ، ا٫ ـــشٜ ثهـــٙل نهُـــات ي  ٙـــا ا  ٖقـــ  ٜ نهـــٞ  
ــٝ     اناــشا٠ ٖي ــشا٠ انع ــٗ  ٖان يــٗى ٖا٭مــا ا  ٖيــو ْــما  عهــع ا٫٘
ــهٞ ال       ــ    ــُا ضبً ــش ان ــو ٖهي ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــما   ان ــ ٖى انع َ

 نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ يِ اناشا٠ ٖان عٚ.
ــِٖه ــشج ) ــ  ن ــٔ ، صباْ ــربٌْ ثًــا} قٗن ــٞ ه  ــا نه ــاى { انُ :    ق

ــا ٖال ــٌ يـ ــا هلـ ــِ نهٙٓـ ــرب يـ ــِ  ـ ــٗى ٖنكـ ــا:    ٘ ـ ــشهٌْ يـ ــٞ ه ـ  نهـ
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ا  نيٙـــاّ   ٙ ـــٝ ْٖـــٚ هّ انـــمٛ ٘كـــ ٌ ان ُ ٘ـــو ٘عهـــٌ عـــ٠ٗ  ق1)قانُـــا 
 ناقي ٔ ٖهَٔ عيأ ٩يٗ  : 

 ـــــجأ   ـــــًٝ ال نُـــــٌٓ ٘ــــــٍٗ ان ٙـــــايٝا  ٖنــــــ ٍ  ا٩ٖى : 
ــار      ــاى اعـ ــٌ قـ ــو هلـ ـــ  ٖ ـ ـــٌ ال نــ ػَذذذثقَ تُمٌَذذذثكَسِ َٖ إِالَّ  حََٓذذذث مَاكـــهٙــ

 .ق2)[كَح ضَ ٍَد

  شيآٌَ يِ ان وٓل ٖيي شٜ انمَٗ  ٍ٘ٗ ان ٙايٝ. انءاَٚ : 
َـــ ٖى انعـــما  ا٩نـــٌٙ  انك ـــا  انـــمِ٘ ٘بـــشّٖ نهـــٞ  انءانـــة : 

 ازبحٗ  ٖي  ا٠ ان ُ ٘و خبهٗ ٌْ ، ازبحٌٙ.
يّ ي   ــــاٍ ا٫٘ــــٝ  بــــٙيٝ ا٭عــــ  ٓاٍ ٖي ا ٜ انــــمٍ ٖان ــــٗ ٙ      

  ٙـــ  عـــ٠ٗ نـــاقي ٌٓا   عـــة نه ـــكُٙٝ ، َ ـــٗت امل ـــهً   نهك ـــا  ٖا
 يِ ان ع ٛ ٖان ش  انمٛ ٘مي ح نِ ي  ا٠ ٖ  ًاّ ا٫٘اا.

وميكنننن نس ي ننن ا ينننية )الننن  شلننن  ض)لنننيلن (،نننقو) )ل ننن ل     ننن      و ننن      

ومل لنننن،د ق3)ورد ينننني) )لمرنننن  لنننن،   ك )ل نننن،شس   ور  نننن  ك  نننن ر  )ل  نننن،  

  يية )ال    لر ضنصربيم  ك )ل ،شس (ال ك

 اٌَخ ؼالح
ا٫٘ـــٝ ا ـــان  امل ـــهً  ، يعشثـــٝ جتيٙعـــٝ نًـــو  ٥عـــا٠ اْـــو       

 انك ا  ممِ ا ٚ ا٫٘اا ٖيا ٦ٖ٘ى انٙٔ يبلٌْ ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.
اــي  ا٫٘ــٝ ان  ــا  ٖان يــاِ٘  ــ  اهلــ ٟ ٖان ــ٨نٝا  ٖنــ ٍٖ نــ ٍ   
ــما       ــا ئ ير انعـ ــٗ   ـ ــش٘  ٘ ـ ــما ان  ـ ــ ٟا  ٩ّٖ ْـ ــش٘   اهلـ ان  ـ

                                                           

 .1/340ان   املُءٗ  ق1)
 .15عٗ ٜ انشن  ق2)
 .يِ عٗ ٜ اني شٜ 16هَهش ا٫٘ٝ ق3)
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 ٖذب ًو عُخٙٝ اهل ٟ ٖ ًْٗا : ا٩نٌٙا  
 ئَ هيش ثوشٛ يٗ ٗ  نُ   و يَ اّ. ا٩ٖى : 
 اهل ٟ هيش  ال   ْو انك ا  ٖامل هً . انءاَٚ : 

اهلـــ ٟ َعًـــٝ  ا ـــٝ  انعهًـــا٠ يـــِ هْـــو انك ـــا         انءانـــة : 
ــٔ    ــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـ ــا اا  ـ ــا ٘ ٔ انياـ ٖامل ـــهً  ثًـــِ يبـ

  ٍٖ ان ب ٘   ٔ.ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖا٭ يا  نِ َيٗأا  ٖن
ــات       ــٞ انُ ــو نه ــ  ٖ  ــو ال ن ــ  ا   ــٗ ا٩ٖىا  ث  ــحٙح ْ ٖانب
ــيا        ــٝ ٖهع ــٝ ٖ ٧٧ا ن هٙ ــاا  َٗٙ ــٌ  ا٘ ــا يًا هل ــ ٟ يب ــو اهل ٖ ع

ــًاٖ٘ٝا     ــا٠ا  ٖاُ ٘ـــو انك ـــأ ان ـ ــٝ ا٩َيٙـ ــا  عءـ  ـــم  نٮميـــاّا  ٖيُٓـ
حََٓذذذذث خََِومذذذذسَ تُمؽِذذذذَّٖ حَتإلِٗذذذذطَ إِالَّ    ْٖــــٗ يــــِ نًٗيــــاا قٗنــــٔ اعــــار     

 .ق1)[دَحَُِٕ َؼ دَ

ــا        ــٞ انك  ــٝ نه ــ ٟا  ٖ ج ــل  اهل ــهً  نه ً  ــٜٗ نهً  ــٔ  ن ٖثٙ
ــ َٙاا       ــو ، ان ــامج قهٙ ــ٨ب مل  ــ ٟ ٖانب ــاي  اهل ــِ ي  ــّٗ ن ــمِ٘ ٘ع ث ان

 يو هّ انءياا ، يُااى اهل ٟ ٧ حيجأ امل امج ٖيُاثو ان َٙا.
ــ       ــٔ ٖث ــٔ ٖعــهٌ  ًُٙــا ٘ اٙ ــٔ ٖ)ن ــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ ٖ ــاّ ان

   ٍ ــٗ ــٝ ان يا١ــو ٘  ــِ ناي ــش٘عٝ  اني ــا٠     ي ــ٨ٜ ٖه كــاٍ انا   عهــًٌٙٓ انب
نــ ٜ ه٘ــاٍ ، امل ُ٘ــٝ املُــٗ ٜ ثــٌ معــو  ــيلٌْ ٖانــًٌٙٓ ييايــًا هلــٌ يذا  
ه  ــِ ان ــشا٠ٜ ٖه ا٠ انبــ٨ٜا ٖ ًــا هّ ُْــام ا ــا ًا  ــ  ان ــ٨نٝ        
ٖاهلـــ ٟ ، انـــ َٙا ثـــيّ ُْـــام ا ـــا ًا ٖاُاق ـــًا ، ا٫ ـــشٜ  ـــ  هْـــو  

 ازبُٝ ٖهْو انُا .
 ٗ ٖاملي شٜ يِ ال اكّٗ ناقي ٔ ير ازبُٝ.ثًِ ُ٘اى انع 

ــو    ــّٗ ان ُ ٘ـ ــمِ٘ ٘ك ًـ ــا  نـــِ  جـــأ انـ ــٝ  ا٭ يـ ــا٠ا ا٫٘ـ ٖ ـ
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كَاَ  ذذَ  ََُِّذذرَ َٖ ظَََِٔذذات َٓذذٖ     نــِ هَ  ــٌٓ انع ــٗ ٖاملي ــشٜا  قــاى اعــار      

 .ق1)[ػَرَتجِ  َا ّد أََُ ْد
 ِفهىَ اٌَخ

  ابـــا أ ي ـــ نٝ انيٙــــو ٖاناـــشا٠ ا٭َ ــــاّ ،  ٙااـــٔ انٙٗيٙــــٝا    
ــ  كل      ــٝ اٖ ان ــٝ اٖ  املعايه ــا  امل اٖن ــٝ اي ــٔ انٙٗيٙ ٖا  ــم  ــوشًا يــِ  ٙاا
ــٔ   ــح ٖقــ  اهٓــش     ٖاهلــٌ ٖا٩يــاَٚ ٖانمي ــٚ حببــٗى  ــشا٠ اٖ  ٙــو ثٙ
 بــٗ ٜ  ــٗ، اٖ  ــ ّ يــِ  ٙــو  ــءًِ خبــل اٖ  ــشا٠   ــعش يشا ــو اٖ  

  بٗى  ٠٨ ناٍ.
ــٝ   ــٝ  ــــا٩يٗ  ا  ٗعــ ــيٙٔ ا٩يــــٗ  انع ا١ ٘ــ ثجــــا٠ا ا٫٘ــــٝ   اــ

ــ ــة     انٙٗيٙ ــيٙٔ اسب ــما ان ا ــ  ْ ــِ ثٗا١ ــاّا  ٖي ــش  ار ا٩ذْ ــّٗ اق ٝ ن ك
ــٝ        ــاّ  ا ـ ــٝ ٩ّ ا٭ميـ ــٝ  ا ـ ــ ٛ نُا٘ـ ــا  انع ا١ـ ــ٠٨ ا٭  ٙـ ــٞ ا٘ـ نهـ
ــٝ       ــ َٙا ا٫اٙـ ــاا انـ ــو سبا ـ ــشا٠ ٖانيٙـ ــا ت اناـ ــاّ ميـ ــاذا  ـ ــاّ ثـ نٮَ ـ
ٖذببـــٙو امل  ـــو ٖاملاـــش  ٖاملهـــيل ثـــاّ  ـــشا٠ اهل ا٘ـــٝ ثٙـــٔ انُجـــاٜ  

 هت يــاى ٖياــ ٝ ٖنُــا٠  ــ َٚ  ــو     ٖان ــٗا ، انُاــ ا  ٧ٖ ٘ ــ ه ٍ   
اَـــٔ ٘ وهـــأ نـــ ٍ ا  ـــا٠ اسب ـــا١  ٖ  ًـــاّ انياـــا اا  ـــانُا ضبًـــ    
ــٝ    ــا  انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ ان ــا  ٝ حب ًٙ  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ٖا ي

   ٖ   ل ا٭ع٨ٍ.
ــِ      ــِ ٧ حي ـ ــو يـ ــٝ انع ـ ــ ٔ ٖ  ـ ــع  ان ـ ــٔ ُ٘عـ ــاٍ ان  ـ ٖ، ه كـ

ــ  ٘ ـــ     ــل ٖقـ ــٔ نه هـ ــش  هيٗانـ ــٔ ٖ٘عٴـ ــش َ  ـ ــشا٠ ٖ٘ ـ ــش اناـ  ه ٍ ا٩يـ
ــاّ       ــاّ   ً ــشحيٝ   ــٝ   ــٝا  ٖا٫٘ ــشثاأ املانٙ ــِ اب ــ  ي ــٔ ٖاسب ــش نهٙ اسبج
ــٗامج ان ــ ٔ انــمٛ ا عــ ٟ ااــشا ٕ اناــخص َ  ــٔ     ا٫٘ــاا يــِ ا ــ  اَ
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ن  ــش انُـــات ٖانُــٗمج ٖانـــ ِ٘ ٖا٩ ٙــاى ان٨  ـــٝ نــما  ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ     
  اَما ٕ ٖربٗ٘ ٔ ٖا يا ٕ  ا ُ٘ هشٕ يِ انعما  ا٩نٌٙ.

ــ    ٞ اَــٔ نــٙل   ــ ٙٔ ٖنكُــٔ ظــامل نُ  ــٔ      ْٖــما ا٭َــما  ٘ــ ى نه
ٖنيــلٕ ي  ــا   ــا ٜ انعُــا ا ٖا جهــٞ  ــ  ثُا٘ــا ا٭َــما  يعــاَٚ انش ــٝ 
ٖانع ــٗ نٙ ــ ٙ ك يـــِ عــياا اني هــٝ ٖا  ـــا٠ٜ ازبٓــوا  ٖحيــل  ـــ مل       
ــاَٚ      ــ  ا٩ي ــٔا ٖ٘اــعش   ح ٙ ــمٛ ٘ ــٗ  انٙ ــا، ان ــش يــِ املُ انعــما  ُٖ٘ 

 ان   ش  ا٫٘اا.ٖا  ام امل١٨ٌ  كال اسب ا١  ٖاايامج اهل ٟ ٖ

 اٌَخ ٌطف
اــ ى )٘ــاا ا٭َــما  ٖانٗنٙــ  نهــٞ   ٙ ــٝ ْٖــٚ هّ  عءــٝ انــُا         
ــ٦يِ     ــات املـ ــل  انُـ ــٝ ٖنوـ ــهٌ   ـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ضبًـ
ــٝ      ــٔ انعيا ٘ ــ ٕ  ٗظا١  ــًا    ٙ ــ  ا  يمياَ ــ٦يِ ٖ٘ ــا امل ــو يُٓ ٖانكــاثشا  ثُٙ  

ش)ّا  ٖثــ  يــا  ــا٠  ٓــا ان ــش)ّ ٖان ــُٝا  ٖا بــو ٖا ــٗانٚ يَــما اا ان ــ 
ــا ٖ   ،     ــٝ ، ا٩    ًـ ــو ) ٍ  هٙ ـ ــٞ  عـ ــٝ نهـ ــ يف امل١٨كـ ــا ي ـ ٖملـ

ــو ــِ   ا  ا  ق1)[[أَشَؽ ؼَذذَو كَ هَذذث َٓذذٖ   َلمعَذذدَ كَ هَذذث حَ َع ذذلَيَ تُذذد َٓثقَ       ان ُ ٘ ــش  ي ــا٠ ان  

ــو ،      ــٝ ال نــ  ٖ  ــٞ    ــاْ ًا نه ــٝ قاجتعــٝا  ٖ  ال نــ  ٖ ــو  ج
  ٝ ــ ــٔ  هٙ ـ ــاّ ٖ عهـ ــ  ا٭َ ـ ا  ا  ق2)[[الَ شَؼ ََِٔذذذإَهَذذذثٍَ إِِّٗذذذح أَػ َِذذذَْ َٓذذذث      هـ

 ٖيِ نهٌ ال ن  ٖ و ، ي ٨ب ا٭َ اّ شب٨ثٝ ا٩   هيٗ  : 
 َ ٖى انك أ ان ًاٖ٘ٝ نهٞ ا٩َيٙا٠ ان ا   .  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 

ا ـــًِ انك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ ان ـــا  ٝ هعـــيا  اهل ا٘ـــٝ        انءـــاَٚ : انءـــاَٚ : 
 ٖانب٨ب.

ــة :  ــة : انءانـ ــٔ      انءانـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــٜٗ ضبًـ ــا اا  ُيـ ــ٠ٚ انياـ صبـ
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ــهٌ ، ا ــع  ا    ٖعــ ــو امل   ــ ــّٗ هيــ ــا  ٝ ن كــ ــًاٖ٘ٝ ان ــ نك ــــأ ان ــ
  ٖعيأ ياا ٝ يبا ٘  ان ٨نٝ نِ ا٩  .

  َ ٖى ان ش)ّ  ايعًا ن٪ كاٍ اناشنٙٝ.  انشا و : انشا و : 
صبــــ٠ٚ قبــــص ا٩يــــٌ ان ــــا  ٝ ، ان ــــش)ّ ن كــــّٗ   اشبــــايل : اشبــــايل : 

َُوَذذذد  ًَذذذثَٕ كَذذذح هَظَظَذذذهِْ  ػَد ذذذسَذح َُذذذلوح َُح   يٗنهـــٝ ٖنـــربٜا  قـــاى اعـــار

  ..ق1)[[جِت َُمدَث

َــــ ٖى )٘ــــٝ انيحــــة ٖيــــا ثٙٓــــا يــــِ انــــمٍ نهــــمِ٘   ان ــــا ت : ان ــــا ت : 
ــُا ضبًــ   ــهٞ ال      ــش ان ــا٠ هي ــو ٖ٘ ٗيــّٗ  ي   ــٝ ان ُ ٘ ٘ شجتــّٗ   ياَ
نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ انـــمٛ  ـــا٠ٌْ  انمي ـــٝ انعهًٙـــٝا  ٖٖ اثـــٝ ا٩َيٙـــا٠  

ــار   ــاى اع ــانٌٓا  ق ــِ هاي ــاسب  ي كَخََِذذقَ َٓذذٖ  خَؼ ذذدَََْ  خَِمذذقح أَضَذذثػَات     انب

  ..ق2)[[ َذَ حَتشَّدَؼَات تُشَّهَاَتزَ كَعَا فَ  َِموَا َٕ ؿَ  ثتُظَّ

اــــ٨ٖٜ امل ــــهً  ٖامل ــــهًاا هلــــمٕ ا٫٘ــــٝ ، انٙــــٍٗ    ان ــــا و : ان ــــا و : 
    ٖانهٙهٝ ٖ، ْمٕ ا٫٘ٝ ي ا١و :

ــٗ، ،      ا٩ٖر : ا٩ٖر :  ــ مج ٖاشبــ ــة ان ــ ــا ا  ٖ عــ ــما  انك ــ ــ  يَــ دب ٘ــ
 َ ٗعٌٓ.

٨ايــــٝ  ــــ  ان ــــم ل امل جــــ    عــــما  ا٫ ــــشٜا  ٖامل  انءاَٙــــٝ : انءاَٙــــٝ : 
  انعما  ٖ     ًاّ )٘اا ان ُ ٘و.

ــٝ :  ــٝ : انءانء ــرب       انءانء ــ وٙعّٗ انب ــو ٘  ــا  ْ ــل انك  ــا٥ى ، َ  ــة ان   ــرب      ع ــ وٙعّٗ انب ــو ٘  ــا  ْ ــل انك  ــا٥ى ، َ  ــة ان    ع
  نهٞ  ش انُا  ان ا١ٌ.نهٞ  ش انُا  ان ا١ٌ.

ــِ ٖ ا٠       ــمٛ ٘كً ــش ان ــ  ٖاملك ــِ انكٙ ــهً  ي ــٝ نهً  ــٝ ٖاقٙ ٖ، ا٫٘
   ًاّ ا٫٘اا ٖ اا اا انُيٜٗ.
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 إفبضبد اٌَخ
ــما ا  ثانياــا ٜ    ــا ٜ ٖا٭َ ــش)ّ  انيا ــٔ   ــا٠ ان  ــو ا٭ميــاّا  ٖثٙ ْ٩

ــٟٗ     ــأ ان  ـــ ــا٠ ، يشااـــ ــٔا  ٖا٭ ا ـــ ـــ  يُاانـــ ــٌ ن عاْــــ ــٜٗ هلـــ  نـــ
ٖانبــ٨با  ٖان ٗ ــٔ ير ال نــ  ٖ ــو  اناــكش ٖانءُــا٠ نهــٞ دبهــٚ        
املبــا ٘  انعًهٙــٝ نهياــا اا ان ش)َٙــٝ  ُيــٜٗ ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ  
ــشٜ       ــٝ يــِ  ء ــٝ يا ٘ ــٔ امل ــهًّٗ يــِ  ــل نه ــمٛ حي   ٖعــهٌ ٖانُبــش ان

  ..ق1)[[حََُوَد  َٗظَسًَوْ  تََُِّْ خِدَد زد حَأَٗمصوْ  أَذََُّر   ى هٖ ن ٜ ٖ ٙوا  قاى اعار  ا

هيــا ا٭َــما  ث َــٔ اا ــش نهك ــا  نــِ   ــشٌْ ٖ نــٜٗ هلــٌ نه ٗ ــٝا    
ــشٜ      ــة انُ ـ ــًِ  عـ ــا  ٘  ـ ــِ   ـ ــٙل يـ ــما  ثهـ ــٝ ا٭َـ ــش)ّ ي  عـ ٖان ـ
ــش)ّا       ــٔ ، ان  ــٔ ٖا يٙح ــش  ذي ــمٛ ٘ ــو ان ــِ ان ع ــٝ ي ــٙٝ ٖانُٗنٙ   اناخب

ثــ٨ دبــ  يــِ ٘ ــ وٙو ازبــ اى ، يَــما اا ان ــش)ّ ٩َٓــا يــِ امل ــهًاا   
 انذ ٘  م انع و  ح ٓا ٖع٨ي ٓا.

ــما      ــاظ  ا٭َــ ــ ٍٖ ا٭اعــ ــٞ نــ ــٗاْ  نهــ ــِ اناــ ــة يــ ــٝ انيحــ ٖ)٘ــ
ــاٜ      ــٗ  ٖانُج ــ ُٙٝ نهعي ــٝا  ٖع ــيٝ نه ٗ  ــٝ ٖيُاع ــاذٕ يٗنه ــٚا  ٖيرب ان ش)َ

ــٝ اهلــ    ــ   هي ٟٗ ، ثعــو ، هيــٗاج ا٩ثكــا  امل ٨جتًــٝ انــذ ا بــا مج نُ
ٖاٗن  ثش٘ـ  يـِ انُـات  يـًا نهـ َٙا ٖمثـِ قهٙـو اا١ـو  ًـا ذ ـشا ا٫٘ـٝ            

 ان ا  ٝ.
ن ـــ   ـــا٠ ا٭َـــما  ، ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ  انيٙـــاّ ٖاسبجـــٝا  ٖازبًـــو        
ــرباخ      ــ َٙا ٖانـ ــء٨ل انـ ــٗامل انـ ــٝ ، انعـ ــاّ انوٗنٙـ ــشا  ان يـ ــا  هثـ ٖيذبـ
ــاا    ــ َٙا ي  نــٝ ن٬ ــشٜ ثًــِ ٘ــ  مج   ًــاّ ا٫٘ ــٍٗ ان ٙايــٝا  ٖيّ ان ٖ٘ 

ٖ٘يــمى  ٓــ ٕ ثٙــٔ ٧ ُ٘ــاى ي٧ اشب ــشاّ ، ا٫ ــشٜا  ٩ّ ْــما انــ  مج       
 يعبٙٝ ٖيكش ٖ حٗ .
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ــٔ ،       ــاّ يُاثعـ ــرب ٖ ٙـ ــٞ انبـ ــة نهـ ــش)ّ  اسبـ ــاا ان ـ ــا٠ا )٘ـ ٖ ـ
ــار   ــاى اع ــشٜا  ق ــ َٙا ٖا٫   َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات تط ذذدِسَحت حَطَذذثخِسَحت حَزَتخِووذذات       ان

)٘ــٝ انيحــة  ــمٍ انك ــا  نهــٞ  ي  ٙــا ٌْ     ًُٙــا  ــا٠اا  ا  ق1)[[حَتشَّووذذات تَُِّذذَْ

ــاا       ــِ نًٗيـ ــ ءُا٠ يـ ــٙص ٖيعـ ــٗ رببـ ــو ْـ ــا ا  ْٖـ ــٞ انُـ ــرب نهـ انبـ
ــم ٗ        ــرب امل ــٗا  ٧ا  ٩ّ انب ــربا  ازب ــٚ نهب ــمااٚ ٖانعشا ــِ ان اسب 
، )٘ــٝ انيحــة  ــا٠ خببــٗل نــامل اسب ــا  ، ا٫ ــشٜ يذ ٧ نًــو       
ــ َٙا انــــمٛ مهــــأ   ــيح ان عــــو ، انــ ــاثٝ ير ي ا ٜ قــ ــا   ا٭اــ  ٖي  ٙــ

 انعما  ، ا٫ شٜ.
 يــــا:   قــــاى {ه ــــربٌْ ثًــــا}،  ش٘ــــشنِ ق ــــا ٜا ــــِ ٖه ــــشج 

  ..ق2)قانُا  ير ٘ ش ٌٓ انمٛ انعًو نهٞ ه شهٌْ

 اٌصٍخ ثني أوي وآذط اٌَخ
ــٝ   ــ ها ا٫٘ــ ــٌ ي  ــ ــ    اعــ ــِ اعهــ ــا  نــ ــا ٜ )هٖن٢لقنٮ يــ ا٭ ــ

ــو      ــ ٌ ان ُ ٘ـ ــِ ٘كـ ــا  ٝ ممـ ــٝ ان ـ ــشآٌ ا٫٘ـ ــمِ٘ ذ ـ ــايُٙٓا ، ذٍ انـ ي ـ
ــاٍ ٖ٘ ــٔ      ٖا٩ ك ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــش ان ــا٠ هي ــٞ ي   ــش نه ب

 ٖعهٌ ا ٖذبش٘ل َع ٔ انمٛ ٖ   ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.
ٖمل ٘ــش  ، ْــمٕ ا٫٘ــٝ اكــشا  نه عــو ان يــٙح انــمٛ  ــاّ ٘ ــٍٗ  ــٔ   

ــ ها    ــا ي  ـ ــ٠٧٦ا  ي٧ هَٓـ ــٌ ْـ ــ    اعـ ــٞ انيعـ ــ ى نهـ ــمٛ ٘ـ ــا ٜ انـ ا٭ ـ
ــٔ   ــ٠ٗ ثعهـــٌٓ   َـ ــشا٠ نه ـــ٨نٝا  ٖا٭ا  ا٠ ٖانـــمٍا  ثـــٌ ٖ ـــ ع عـ  ـ

 ٖيِ ا٫٘اا ، َهٌ ا٫٘اا اكش  ن ك اناشا٠ ، ا٫٘  .
ــ ًْا        ــشث  ه  ــ  جت ــّٗ   ــٔ ٘ك ــو هَ ــشا٠ ٖانيٙ ــا١ص انا ــِ  ب ٖي
 ــا١و ٖا٫ ــش ياــميا  ٖانيٙــو  عــو نــ   ــ اا٠ نــٗ  ي ــ   نهــٞ عبــٗ  
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    انميا ٚ ٖ٘كّٗ ان  ا و ثٙٔ نهٞ ٖ ٕٗ ث٨ثٝ :
  ان عا      يان .ان عا      يان .  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  ان  ا و  ٚ ثعه .ان  ا و  ٚ ثعه .  انءاَٚ : انءاَٚ : 

ان عــا    ــ  يــاى ٖثعــوا ٖ٘كــّٗ ان عــو َــٗمج جتش٘ــ    ان عــا    ــ  يــاى ٖثعــوا ٖ٘كــّٗ ان عــو َــٗمج جتش٘ــ      انءانــة : انءانــة : 
   عهٚ ٖ  نٚ نهًاى. عهٚ ٖ  نٚ نهًاى.

ٖنكـــِ انيٙـــو ٖاناـــشا٠ ، ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝ قـــاٍ  ـــٔ جتـــش، ٖا ـــ ا    ٖنكـــِ انيٙـــو ٖاناـــشا٠ ، ا٫٘ـــٝ انكشميـــٝ قـــاٍ  ـــٔ جتـــش، ٖا ـــ ا    
ــٌ ال         ــمٛ  اقٓ ــ ٟ ان ــانٗا اهل ــ    ــ ٕ ث  ــا نُ ــو ي ــٔ ٖ٘يٙ ــميٛ نُ   ــٌ ال        ٘ا ــمٛ  اقٓ ــ ٟ ان ــانٗا اهل ــ    ــ ٕ ث  ــا نُ ــو ي ــٔ ٖ٘يٙ ــميٛ نُ   ٘ا

   ان ٨نٝ انذ ْٚ اش  ضبضا  ٖي ميٖا انعما  ْٖٗ ن ا . ان ٨نٝ انذ ْٚ اش  ضبضا  ٖي ميٖا انعما  ْٖٗ ن ا .
 ى ازبًـــو  ـــ  ا٫٘ـــ   نهـــٞ هّ   ًـــاّ ان ُ ٘ـــو اـــ٨نٝا        ى ازبًـــو  ـــ  ا٫٘ـــ   نهـــٞ هّ   ًـــاّ ان ُ ٘ـــو اـــ٨نٝا       ٖ٘ـــٖ٘ـــ

جتهيٓـــا هٖن٢ـــل نـــِ قبـــ  ٖي  ٙـــا ا ٖيّ انهـــٓة ٖ ا٠ انـــ َٙا ٖ عـــو  جتهيٓـــا هٖن٢ـــل نـــِ قبـــ  ٖي  ٙـــا ا ٖيّ انهـــٓة ٖ ا٠ انـــ َٙا ٖ عـــو  
ي  ــــا٠ ا٫٘ــــاا ٖانياــــا اا مثُــــًا ٖنٗاــــًا عــــيأ زبهــــأ انعــــما   ي  ــــا٠ ا٫٘ــــاا ٖانياــــا اا مثُــــًا ٖنٗاــــًا عــــيأ زبهــــأ انعــــما   

  نهماا.نهماا.
ــٔ اعار)ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝق   ٙ ـــٝ ْٖـــٚ هّ ان ـــ٨نٝ   ــٔ اعار)ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝق   ٙ ـــٝ ْٖـــٚ هّ ان ـــ٨نٝ  ٖ٘ ٙـــ  قٗنـ ٖ٘ ٙـــ  قٗنـ

مــ ْا ٖ٘عءــش نهٙٓــاا    مــ ْا ٖ٘عءــش نهٙٓــاا    هيــش ٖ ــٗ ٛ ٖنــٙل نــ يًٙاا  ٖهّ يــِ ٘وهيٓــا     هيــش ٖ ــٗ ٛ ٖنــٙل نــ يًٙاا  ٖهّ يــِ ٘وهيٓــا     
اــشٟ ملــاذا مل معــو ال نــ  ٖ ــو  شا ــًا  ُٙٓــا ٖ ــ  انُــاتا ازبــٗا   اــشٟ ملــاذا مل معــو ال نــ  ٖ ــو  شا ــًا  ُٙٓــا ٖ ــ  انُــاتا ازبــٗا   

  يِ ٖ ٕٗ : يِ ٖ ٕٗ : 
 عـــو ال نـــ  ٖ ـــو اسبٙـــاٜ انـــ َٙا يي حاَـــًا ٖي  يـــا ًاا    عـــو ال نـــ  ٖ ـــو اسبٙـــاٜ انـــ َٙا يي حاَـــًا ٖي  يـــا ًاا     ا٩ٖى : ا٩ٖى : 

  . . ق1)[[إَِّٗث ََدَ   َثهَ تُعَّدِ ََ إَِّٓث شَثًَسًت حَإَِّٓث ًَلوازًتقاى اعار قاى اعار 

ــاَٚ :  ــاَٚ : انء ــ     انء ــو ال ن ــ   ا   ــو ال ن ــة    ا   ــًاٖ٘ٝ ٖ ع ــأ ان  ــ ى انك  ــو ٖهَ ــة    ٖ  ــًاٖ٘ٝ ٖ ع ــأ ان  ــ ى انك  ــو ٖهَ  ٖ
  ا٩َيٙا٠ا  ٖ و )٘ٝ يِ ان ُ ٘و  شاخ ٖ ا أ  ّٖ ان ٨نٝ.ا٩َيٙا٠ا  ٖ و )٘ٝ يِ ان ُ ٘و  شاخ ٖ ا أ  ّٖ ان ٨نٝ.

ــشٜ     انءانــــة : انءانــــة :  ــاثٞ يــــو ان وــ ــًاا ْٖــــٚ ا ُــ ــٝ ذااــ ــشٜ   ان ــــ٨نٝ قيٙحــ ــاثٞ يــــو ان وــ ــًاا ْٖــــٚ ا ُــ ــٝ ذااــ ان ــــ٨نٝ قيٙحــ
ــٙٝ    ــُيًل ، املعبـــ ــٌ املـــ ــ  ٧ ٘عهـــ ــوا  ٖقـــ ــاَٙٝ ٖي  ام انع ـــ ــٙٝ   ا٭َ ـــ ــُيًل ، املعبـــ ــٌ املـــ ــ  ٧ ٘عهـــ ــوا  ٖقـــ ــاَٙٝ ٖي  ام انع ـــ ا٭َ ـــ
ــٝ        ــاّ   ٙ ــ ــة نيٙــ ــٝ انيحــ ــا٠ا )٘ــ ــو ثجــ ــاى ي ــ ــٔ اــ ــا  هَــ ــٝ       ٖانعُــ ــاّ   ٙ ــ ــة نيٙــ ــٝ انيحــ ــا٠ا )٘ــ ــو ثجــ ــاى ي ــ ــٔ اــ ــا  هَــ ٖانعُــ
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ــ٨  ــ  ان ـــ ــٔ قبـــ ــٚ هَـــ ــ٨ ْٖـــ ــ  ان ـــ ــٔ قبـــ ــٚ هَـــ ــا ٧  ْٖـــ ــاّ ٖيـــ ــ  هٞ ا٩مثـــ ــمياْا  ـــ ــا ٧  نٝ ٖي ـــ ــاّ ٖيـــ ــ  هٞ ا٩مثـــ ــمياْا  ـــ نٝ ٖي ـــ
ــّٗ  انـــ      ــ ٟق ن كـ ــٗ )اهلـ ــ َٙا ْٖـ ــل انـ ــِ يهـ ــِ يـ ــ٠ٚ يـ ــٔ  ـ ــّٗ  انـــ     ٘عا نـ ــ ٟق ن كـ ــٗ )اهلـ ــ َٙا ْٖـ ــل انـ ــِ يهـ ــِ يـ ــ٠ٚ يـ ــٔ  ـ ٔ ٔ ٘عا نـ

  : : ٖث  ان ان ٜ ٖان ٙات ا٭قمياَٖٚث  ان ان ٜ ٖان ٙات ا٭قمياَٚ
  امل٨ايٝ    ان ٨نٝ ٖانعما  ا٩نٌٙ.امل٨ايٝ    ان ٨نٝ ٖانعما  ا٩نٌٙ.  انكربٟ : انكربٟ : 

    ًاّ ان ُ ٘و ا٨نٝ.  ًاّ ان ُ ٘و ا٨نٝ.  انبيشٟ : انبيشٟ : 
  امل٨ايٝ      ًاّ ان ُ ٘و ٖانعما  ا٩نٌٙ.امل٨ايٝ      ًاّ ان ُ ٘و ٖانعما  ا٩نٌٙ.  انُ ٙجٝ : انُ ٙجٝ : 

و ا٫٘ـــٝ )ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝق يـــِ  ـــل ذ ـــش انـــءًِا   ـــو  و ا٫٘ـــٝ )ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝق يـــِ  ـــل ذ ـــش انـــءًِا   ـــو  ٖمل ا ـــٖمل ا ـــ
ــهً  ٖانُــات        ــش٘ض امل  ــًا ن ح ــ٠٧٦ مثُ ــٔ ْ ــمٛ  عه ــ ٟ ان ــشا اهل ــهً  ٖانُــات       ذ  ــش٘ض امل  ــًا ن ح ــ٠٧٦ مثُ ــٔ ْ ــمٛ  عه ــ ٟ ان ــشا اهل ذ 
ــ ًا ٩َٓــٌ ي ــميٖا ا٩ذٟ         ــٞ نهــٌٙٓ ه ــ  ه  ــٌٙٓ ىٙعــًاا  ثــ٨ ٘شا ــ ًا ٩َٓــٌ ي ــميٖا ا٩ذٟ        نه ــٞ نهــٌٙٓ ه ــ  ه  ــٌٙٓ ىٙعــًاا  ثــ٨ ٘شا نه
ــ ٟ       ــا١ص اهل ــِ  ب ــٝا  ثً ــعا ٜ ا٩  ٘ ــض ٖان  ــاشبل ا  ــما    ــ ٟ      ٖانع ــا١ص اهل ــِ  ب ــٝا  ثً ــعا ٜ ا٩  ٘ ــض ٖان  ــاشبل ا  ــما    ٖانع

ــار     ــاى اعــ ــ َٙاا  قــ ــكُٙٝ ، انــ ــٝ ٖعــ ــٔ  ُــ ــار    هَــ ــاى اعــ ــ َٙاا  قــ ــكُٙٝ ، انــ ــٝ ٖعــ ــٔ  ُــ الَ خِذذذذرًَمسِ تَُِّذذذذَْ شَومَٔذذذذةَُّٖ  أَهَــ
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ــ  انُــاتا  ثــميٟ     ــٝ املبــ اء نُ ــ  انُــاتا  ثــميٟ    ٖقــ  اكــّٗ  عــض امل ــاٌْٙ ي ياُ٘ ــٝ املبــ اء نُ ٖقــ  اكــّٗ  عــض امل ــاٌْٙ ي ياُ٘
ثــش٘   هٖ ه ءــش  ٙــٌُٓ  بــٗيٝ َٖــ امج  ــو ثش٘ــ  يــٌُٓ ٘هــِ هَــٔ نهــٞ    ثــش٘   هٖ ه ءــش  ٙــٌُٓ  بــٗيٝ َٖــ امج  ــو ثش٘ــ  يــٌُٓ ٘هــِ هَــٔ نهــٞ    

اسبـــ ا  ٖهّ  بـــًٔ نهـــٞ انياجتـــوا  حب ـــأ انهحـــاظ ٖاملبـــ اءا        اسبـــ ا  ٖهّ  بـــًٔ نهـــٞ انياجتـــوا  حب ـــأ انهحـــاظ ٖاملبـــ اءا        
ــاٌْٙ ٧ ا  ــٝ   ـ ــٝ انكشميـ ــٝا  ثجـــا٠ا ا٫٘ـ ــاٌْٙ ٧ ا ٖاسبجـ ــٝ   ـ ــٝ انكشميـ ــٝا  ثجـــا٠ا ا٫٘ـ ــّٗ ٖاسبجـ ــو انمي ٘ـــ  ٖاكـ ــّٗ  يـ ــو انمي ٘ـــ  ٖاكـ  يـ

ــشا،      ــٔ ٖيعبـ ــ٨نٝ اٙـ ــًاا  يذ هّ ان ـ ــات ىٙعـ ــ  انُـ ــٝ نُـ ــحٝ  هٙـ ــشا،     ٖااـ ــٔ ٖيعبـ ــ٨نٝ اٙـ ــًاا  يذ هّ ان ـ ــات ىٙعـ ــ  انُـ ــٝ نُـ ــحٝ  هٙـ ٖااـ
  يميٍٗ  شاائ امل ع  ٜ .يميٍٗ  شاائ امل ع  ٜ .

ٖا٩ ـــو ، ن ـــك املعـــاي٨ا هَٓـــا يٗاـــٗنٝ نهبـــحٙحٝ ْٖـــٗ      ٖا٩ ـــو ، ن ـــك املعـــاي٨ا هَٓـــا يٗاـــٗنٝ نهبـــحٙحٝ ْٖـــٗ      
ــٝ      ــِ ا٫٘ ــشنٙٝا ٖنك ــع   ــا١ٙٝ ٖنٙ  ــاا يي  ــاظ هّ املع٨ي ــٓٗ   هح ــٝ     املا ــِ ا٫٘ ــشنٙٝا ٖنك ــع   ــا١ٙٝ ٖنٙ  ــاا يي  ــاظ هّ املع٨ي ــٓٗ   هح املا

  ٙ ـــٝ هّ   ٙ ـــٝ هّ    ـــا٠ا  ـــاملعُٞ ا٩نـــٌ ٖي ا ٜ اجملعـــ٧ٗا اناـــشنٙٝ ٖنيٙـــاّ ـــا٠ا  ـــاملعُٞ ا٩نـــٌ ٖي ا ٜ اجملعـــ٧ٗا اناـــشنٙٝ ٖنيٙـــاّ
ــمِ٘     ــٔا  ٖهّ انــ ــو نــ ــ  ٧ٖ ه ــ ــش ثاعــ ــ ٟ هيــ ــ٨نٝ  اهلــ ــشا٠ ان ــ ــمِ٘     ــ ــٔا  ٖهّ انــ ــو نــ ــ  ٧ٖ ه ــ ــش ثاعــ ــ ٟ هيــ ــ٨نٝ  اهلــ ــشا٠ ان ــ  ــ
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ــح        ــا ٧ ٘بـ ــميٖا يـ ــٔا ٖي ـ ــٗا  ٙعـ ــا ٧ مـ ــانٗا يـ ــو  ـ ــّٗ ان ُ ٘ـ ــح       ٘ك ًـ ــا ٧ ٘بـ ــميٖا يـ ــٔا ٖي ـ ــٗا  ٙعـ ــا ٧ مـ ــانٗا يـ ــو  ـ ــّٗ ان ُ ٘ـ ٘ك ًـ
 ــشا٥ٕا  نٙيــ٥ٗا  ــٗا  ياــا، ) ــش  ــل   ًــاّ ان ُ ٘ــوا ْٖــما انــٗا      ــشا٥ٕا  نٙيــ٥ٗا  ــٗا  ياــا، ) ــش  ــل   ًــاّ ان ُ ٘ــوا ْٖــما انــٗا     

  يش أ يِ هيشِ٘ :يش أ يِ هيشِ٘ :
   ٙو اهل ٟ ٖان  ش٘   ٔ. ٙو اهل ٟ ٖان  ش٘   ٔ.  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 

ــشا٠ ان ـــ٨نٝ ٖان ـــعٚ   انءـــاَٚ : انءـــاَٚ :  ــشا٠ ان ـــ٨نٝ ٖان ـــعٚ  ـ ينٙٓـــاا ٖا٩ ـــو ، انيٙـــو هّ ينٙٓـــاا ٖا٩ ـــو ، انيٙـــو هّ  ـ
٘كــّٗ نُٙــًا ٘بــح  هكٓــا ٖيّ  اَــع ياــانًا هٖ  هٙــًا ، املعــ   ــانكٙهٗ   ٘كــّٗ نُٙــًا ٘بــح  هكٓــا ٖيّ  اَــع ياــانًا هٖ  هٙــًا ، املعــ   ــانكٙهٗ   
ــٝا  هٖ     ــو نهًُ عـ ــٚ َ ـ ــذ ْـ ــا ٜ انـ ــ٨، ا٭ ـ ــًاا  خبـ ــٙلا هٖ  ٯُ٘ـ ــٝا  هٖ    ،  ـ ــو نهًُ عـ ــٚ َ ـ ــذ ْـ ــا ٜ انـ ــ٨، ا٭ ـ ــًاا  خبـ ــٙلا هٖ  ٯُ٘ـ ،  ـ
انعا ٘ــٝ انــذ ْــٚ َ ــو نٮَ  ــامجا  ٖاكــّٗ انعــ  امليانــٝ نُٙــًا  خبــٙٝ   انعا ٘ــٝ انــذ ْــٚ َ ــو نٮَ  ــامجا  ٖاكــّٗ انعــ  امليانــٝ نُٙــًا  خبــٙٝ   

ــ ى ن   ــ يٗ  ٘ـ ــ  هّ ٘ بـــل  ـ ــا انعـــٗ  ث٨ ـ ــٝ ٖهيـ ــ يٗ  ٘ـــ ى ن   ا  ٙـ ــ  هّ ٘ بـــل  ـ ــا انعـــٗ  ث٨ ـ ــٝ ٖهيـ ــٔ انُ ـــو  ا  ٙـ ــو هٙـ ــٔ انُ ـ هٙـ
  ٖانع و ْٖٚ : ٖانع و ْٖٚ : 

  ان ش  انبحٙح يِ انعٗ .ان ش  انبحٙح يِ انعٗ .  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  ازبٗاا  شنًاا  ٖيَع اٍ انُٓٚ نِ  هل انعٗ .ازبٗاا  شنًاا  ٖيَع اٍ انُٓٚ نِ  هل انعٗ .  انءاَٚ : انءاَٚ : 

٘بــ ء انعــٗ  نهــٞ املــاى ٖانعًــو ٖاملُ عــٝ ٖاسبــ        ٘بــ ء انعــٗ  نهــٞ املــاى ٖانعًــو ٖاملُ عــٝ ٖاسبــ          انءانــة : انءانــة : 
انــمٛ ٘بــح َ هــٔ هٖ يعــ اجتٔا  ٖه ــ ا ا٫٘ــٝ ا ــش٘  انــمِ٘ ا ــّٗ        انــمٛ ٘بــح َ هــٔ هٖ يعــ اجتٔا  ٖه ــ ا ا٫٘ــٝ ا ــش٘  انــمِ٘ ا ــّٗ        

ا يشاكــــ  ، ا٩ذْــــاّ ا يشاكــــ  ، ا٩ذْــــاّ ان ُ ٘ــــو  اهلــــ ٟ ملخاجتيــــٝ انُــــات ىٙعــــًا  ــــان ُ ٘ــــو  اهلــــ ٟ ملخاجتيــــٝ انُــــات ىٙعــــًا  ــــ
  خببٗل انيٙوا ٖن ٍٖ اناشٖا انعايٝ نهع ٗ .خببٗل انيٙوا ٖن ٍٖ اناشٖا انعايٝ نهع ٗ .

يّ انــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا اــان ّٗ ان ٗانـــ  ٖا٩ ـــٗى ثٙيٙعـــّٗ   يّ انــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا اــان ّٗ ان ٗانـــ  ٖا٩ ـــٗى ثٙيٙعـــّٗ   
يــا ٧ مــٗا  ٙعــٔا  ٖ٘اــميّٖ يــا نــٙل نــٔ يُ عــٝ ٖ ــش  ن ٨َــٚ ٖثٙــٔ  يــا ٧ مــٗا  ٙعــٔا  ٖ٘اــميّٖ يــا نــٙل نــٔ يُ عــٝ ٖ ــش  ن ٨َــٚ ٖثٙــٔ  
ــ اٚ     ــٌُٓا  ن ــ ــشا  نــ ــات نٮنــ ــٜٗ نهُــ ــٗ ٙخٌٓا  ٖ نــ ــا ٜ ، اــ ــ اٚ    ا٘ــ ــٌُٓا  ن ــ ــشا  نــ ــات نٮنــ ــٜٗ نهُــ ــٗ ٙخٌٓا  ٖ نــ ــا ٜ ، اــ ا٘ــ

ــ     ــ    يعجــ اا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ ٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ انع هٙــٝ ٖاسب ــٙٝ    ٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ انع هٙــٝ ٖاسب ــٙٝ    يعجــ اا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ
  ..ق1)[[حََٓث أَز ظَِم َثىَ إِالَّ ًَثكَّر  َُِ َّثضِن  نٌْٗ ىٙعًا نٮع٨ٍا  قاى اعار ن  نٌْٗ ىٙعًا نٮع٨ٍا  قاى اعار 

ــٝ      ــٝ انيحــة  ا٫٘ ــاا ٖ ــهٝ )٘ ــٝ     ثٙكــّٗ يــِ ا٭نجــاا ، عــٙاء ا٫٘ ــٝ انيحــة  ا٫٘ ــاا ٖ ــهٝ )٘ ثٙكــّٗ يــِ ا٭نجــاا ، عــٙاء ا٫٘
هنـــ٨ٕ هّ ال نـــ  ٖ ـــو ٘   ـــو نهـــٞ انـــُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ هنـــ٨ٕ هّ ال نـــ  ٖ ـــو ٘   ـــو نهـــٞ انـــُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ 
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ــٝ ي ــ ياا  نــٜٗ انُــ   ــٝ ي ــ ياا  نــٜٗ انُــ  ٖ)نــٔ ٖعــهٌ   ٢ٙٓ ات نٮعــ٨ٍا     ــح  نــٗاا  ات نٮعــ٨ٍا     ــح  نــٗاا  ٖ)نــٔ ٖعــهٌ   ٢ٙٓ
ــٔا        ــ ّٖ نُ ــات ٘ي ع ــو انُ ــا مع ــو   ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ــ٨نٝ ٖذٍ ان ــٔا       ان  ــ ّٖ نُ ــات ٘ي ع ــو انُ ــا مع ــو   ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ــ٨نٝ ٖذٍ ان ان 
ٖ٘ ٗ ٓــّٗ  ــٗ   عــانٝ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ         ٖ٘ ٗ ٓــّٗ  ــٗ   عــانٝ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ         

  ثٙج ّٖ اسب  ٖاهل ا  ن ُ عٌٓ )٘ٝ انيح  ، هيٗ  : ثٙج ّٖ اسب  ٖاهل ا  ن ُ عٌٓ )٘ٝ انيح  ، هيٗ  : 
  ن ٍ ان  ش٘   اهل ٟ.ن ٍ ان  ش٘   اهل ٟ.  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  ٘و.٘و.ا٭ن يا  يِ انمِ٘ ا ّٗ ان ُ ا٭ن يا  يِ انمِ٘ ا ّٗ ان ُ   انءاَٚ : انءاَٚ : 
  ٖي  ُا  جتش٘  ان ٨نٝ انمٛ يايعٕٗ.ٖي  ُا  جتش٘  ان ٨نٝ انمٛ يايعٕٗ.  انءانة :انءانة :

اشباـــٙٝ ٖاشبـــٗ، يـــِ انعـــما  انـــمٛ ٘مي ـــح قٓـــشًا      اشباـــٙٝ ٖاشبـــٗ، يـــِ انعـــما  انـــمٛ ٘مي ـــح قٓـــشًا        انشا ـــو: انشا ـــو: 
  ٖيَوياقًا يِ ان ٨نٝ ٖانك ش.ٖيَوياقًا يِ ان ٨نٝ ٖانك ش.

ــايل :  ــايل : اشب ــا  ،      اشب ــِ ان   ــشا  ن ــوا  ٖا٭ن ــٝ انياجت ــا  ا ٗ٘ ــا  ،    ي  ُ ــِ ان   ــشا  ن ــوا  ٖا٭ن ــٝ انياجت ــا  ا ٗ٘ ي  ُ
  ا٩   ٖ ا٠ا ا٫٘ٝ  م ش اهل ٟ ٖحي ًو ، امل اٍ ٖ ًْٗا : ا٩   ٖ ا٠ا ا٫٘ٝ  م ش اهل ٟ ٖحي ًو ، امل اٍ ٖ ًْٗا : 

٘ــــو ٖانياــــا اا  ــــانُا ضبًــــ   ــــهٞ ال ٘ــــو ٖانياــــا اا  ــــانُا ضبًــــ   ــــهٞ ال ينــــ٨ّ ان ُ ينــــ٨ّ ان ُ   ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ انذ  ا٠ا ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ انذ  ا٠ا ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.

ــاَٚ :  ــاَٚ : انءــ ــاى       انءــ ــوا  قــ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙــ ــاا ان ــ ــل )٘ــ ــا  ذبش٘ــ ــاى     ي  ُــ ــوا  قــ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙــ ــاا ان ــ ــل )٘ــ ــا  ذبش٘ــ ي  ُــ
  ..ق1)[[حََُوَد  اشَ   َث َٓاظَ  تُمهَدَ اعار اعار 

ــة :  ــة : انءانـ ــهٌ       انءانـ ــٔ ٖ)ل ٖعـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــٜٗ ضبًـ ــ ٘   ُيـ ــهٌ     ان بـ ــٔ ٖ)ل ٖعـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــٜٗ ضبًـ ــ ٘   ُيـ ان بـ
كَثَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات خِذذذَْ حَػَذذذصَّزَحهَ حََٗظَذذذسَحهَ حَتشَّدَؼَذذذات اعـــار اعـــار   َٖبـــشأ ٖيايانـــٔا  قـــاىَٖبـــشأ ٖيايانـــٔا  قـــاى

  ..ق2)[[تُ ُّازَ تَُّرَي أوٗصٍَِ َٓؼََْ أوح َُةَيَ ََْ  تُمَٔلمَِفَإَ

ــو :  ــو : انشا  ــُا        انشا  ــا ان ــا٠  ٓ ــذ   ــاْشاا ان ــ ٧٧ا اني ــ اا ٖان ــُا      املعج ــا ان ــا٠  ٓ ــذ   ــاْشاا ان ــ ٧٧ا اني ــ اا ٖان املعج
زَظَذذاََُْ  ََذذاَ تَُّذذرَي أَز ظَذذََضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا  قــاى اعــار  ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا  قــاى اعــار  

                                                           

 .53عٗ ٜ  اثش ق1)
 .157عٗ ٜ ا٩نشا، ق2)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 184

  ..ق1)[[خِثُمهَدَ 

 يــا َاــش ْٖــٗ اهلــ ٟا  نــِ ان ااــٗا ــءل:  ــءل: ا ــِ ا ــِ قــاى قــاى   اشبــايل : اشبــايل : 
ــ ٝ يـــِ   ـــيٌٓ ، ــش انشعـــٗى  ـ ــٔ ٖانياـــا ٜ ييعءـــٔ ٖذ ـ    ـــأ يـــِ  ـ

  ..ق2)ققٖاب ٘ ٔ ٖاايانٔ ا٩َيٙا٠
ــٝ    ــ اا انع هٙــ ــِ املعجــ ــ ّٖ نــ ــانُا ٘بــ ــا اا  ــ ــا٠ انياــ ــٝ    ي  ــ ــ اا انع هٙــ ــِ املعجــ ــ ّٖ نــ ــانُا ٘بــ ــا اا  ــ ــا٠ انياــ  ي  ــ

ــاا  ُٖ٘كش    ــككّٗ  ٓ ــاا  ٖ٘ا ــا٠  ٓ ــذ   ــٙٝ ان ــاا  ُٖ٘كش   ٖاسب  ــككّٗ  ٓ ــاا  ٖ٘ا ــا٠  ٓ ــذ   ــٙٝ ان ــِ  ٖاسب  ــّٗ ن ــا ٖمي ُع ــِ  َٖٓ ــّٗ ن ــا ٖمي ُع َٖٓ
  يذان ٓا    انُات ٖنكٌُٓ مل حيجيٗا اسب  ٖاسب ٙ ٝ.يذان ٓا    انُات ٖنكٌُٓ مل حيجيٗا اسب  ٖاسب ٙ ٝ.

ــو       ــِ   ــٝ ي ــشٜ قش٘ي ــاملي شٜق هّ املي  ــما    ــٔ اعار)ٖانع ــي  قٗن ــو      ٖ٘ ــِ   ــٝ ي ــشٜ قش٘ي ــاملي شٜق هّ املي  ــما    ــٔ اعار)ٖانع ــي  قٗن ٖ٘
يَ ــاّا  ٖنــٙل  ُٙــٔ ٖ ُٙٓــا ي٧ ان ٗ ــٝا  ْٖــو ْــمٕ ا٫٘ــٝ يــِ نًٗيــاا  يَ ــاّا  ٖنــٙل  ُٙــٔ ٖ ُٙٓــا ي٧ ان ٗ ــٝا  ْٖــو ْــمٕ ا٫٘ــٝ يــِ نًٗيــاا  

َٗقٗنٔ اعار قٗنٔ اعار    ..ق3)[[َْحَتََُِّْ  َد ػَا إَُِ  تُمؽَ َّرَ حَتُمَٔـملَسَذَ خِإِذم

  ازبٗا  َعٌ يِ ٖ ٕٗ : ازبٗا  َعٌ يِ ٖ ٕٗ : 
  ا  ًِ ا٫٘ٝ هن٨ٕ ان  ش نِ ي  ا٠ ان ُ ٘و.ا  ًِ ا٫٘ٝ هن٨ٕ ان  ش نِ ي  ا٠ ان ُ ٘و.  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  ا٫٘ٝ ْ ا٘ٝ ير ان ٗ ٝ ٖا٭َا ٝ.ا٫٘ٝ ْ ا٘ٝ ير ان ٗ ٝ ٖا٭َا ٝ.  انءاَٚ : انءاَٚ : 

ــّٗ     انءانـــة : انءانـــة :  ــمِ٘ ٘ك ًـ ــّٗ ير انـ ــِ انش ـ ــٝ يـ ــٝ هنـــ٨ٕ ٖاقٙـ ــّٗ   ا٫٘ـ ــمِ٘ ٘ك ًـ ــّٗ ير انـ ــِ انش ـ ــٝ يـ ــٝ هنـــ٨ٕ ٖاقٙـ ا٫٘ـ
  ان ُ ٘و.ان ُ ٘و.

ــو :  ــو : انشا  ــٝا ٖ عــة اناــٗء ، انُ ــٗت      انشا  ــٞ ان ٗ  ــٝ  ــة نه ــٝا ٖ عــة اناــٗء ، انُ ــٗت    ، ا٫٘ ــٞ ان ٗ  ــٝ  ــة نه ، ا٫٘
ــٝا  ٖي   ــٝا  ٖي  نهجُ ــاى     نهجُ ــٝ ا ق ــًا نهجُ ــا جتش٘  ــاملي شٜا ٖيرباذْ ــٗا   ــ ٍٖ ان  ــاى     ام ن ــٝ ا ق ــًا نهجُ ــا جتش٘  ــاملي شٜا ٖيرباذْ ــٗا   ــ ٍٖ ان  ام ن

  ..ق4)[[حَظَثزِػَات إَُِ  َٓـملَسَذ  َٖٓ  زَخ ٌوْ اعار اعار 

  ٖيِ ينجاا َهٌ )٘ٝ انيحة  هحاظ  ا  ٓا هيٗ  : ٖيِ ينجاا َهٌ )٘ٝ انيحة  هحاظ  ا  ٓا هيٗ  : 

                                                           

 .9عٗ ٜ انبل ق1)
 .1/484ا  ل ا ِ  ءل ق2)
 .221عٗ ٜ اني شٜ ق3)
 .133شاّ عٗ ٜ )ى نًق4)
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ــشا١ٌٓ       ا٩ٖى : ا٩ٖى :  ــاا ناـ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ــمٍ انـ ــل  ـ ــا مل اك ـ ــشا١ٌٓ     هَٓـ ــاا ناـ ــّٗ ا٫٘ـ ــمِ٘ ا ـ ــمٍ انـ ــل  ـ ــا مل اك ـ هَٓـ
  ان ٨نٝ ٖانعما ا   و  ا٠ا  انيٙاّ ٖان  بٙو.ان ٨نٝ ٖانعما ا   و  ا٠ا  انيٙاّ ٖان  بٙو.

معـــو ْـــما انيٙـــاّ يٗاـــٗمج ٖه كـــاٍ ا٫٘ـــٝ ظـــاْشٜ      معـــو ْـــما انيٙـــاّ يٗاـــٗمج ٖه كـــاٍ ا٫٘ـــٝ ظـــاْشٜ        : :   انءـــاَٚانءـــاَٚ
ــع     ــ ّ ه   ًـ ــ ا  ٌٓ  ـ ــا  ٌٓ ٖيـ ــ ٨، ياـ ــٞ ي ـ ــًا نهـ ــات ىٙعـ ــع    نهُـ ــ ّ ه   ًـ ــ ا  ٌٓ  ـ ــا  ٌٓ ٖيـ ــ ٨، ياـ ــٞ ي ـ ــًا نهـ ــات ىٙعـ نهُـ

  [.[.كََٔث أَط دَسَََْ  ػََِ  تُ َّثزِ  ٗنٔ اعار   ٗنٔ اعار 

حََٓذذذث أَز ظَذذذِم َثىَ إِالَّ زَـ َٔذذذر    نٙكـــّٗ ْـــما انيٙـــاّ يـــِ نًٗيـــاا قٗنـــٔ     نٙكـــّٗ ْـــما انيٙـــاّ يـــِ نًٗيـــاا قٗنـــٔ     

  ..ق1)[[َُِمؼَثََُٔنَ

َ ــٗت انُــات ىٙعــًا يــِ انُــا  ٖانــمٛ  َ ــٗت انُــات ىٙعــًا يــِ انُــا  ٖانــمٛ     عــة انُ ــشٜ ، عــة انُ ــشٜ ،  انءانــة : انءانــة : 
  ٘بربّٖ نهٞ نما ٓا.٘بربّٖ نهٞ نما ٓا.

ــو :  ــو : انشا  ــشٟ      انشا  ــٞ  ــاى ه ــشٖٛ يذ ٘ ــٗٛ نه ــٝ  ــاْ   َٙ ــشٟ     ا ــٝ ا٫٘ ــٞ  ــاى ه ــشٖٛ يذ ٘ ــٗٛ نه ــٝ  ــاْ   َٙ  ا ــٝ ا٫٘
ــّٗ         ــا  ثٙ عجي ــ ى ال ، انُ ــا هَ ــّٗ ي ــمِ٘ ٘ك ً ــٝ ان ــٍٗ ان ٙاي ــات ٘ ــّٗ        انُ ــا  ثٙ عجي ــ ى ال ، انُ ــا هَ ــّٗ ي ــمِ٘ ٘ك ً ــٝ ان ــٍٗ ان ٙاي ــات ٘ انُ

  يِ  ربٌْ يو   ٜ  شٴْا ٖهنٌٙ نما ٓا.يِ  ربٌْ يو   ٜ  شٴْا ٖهنٌٙ نما ٓا.
ــايل :  ــايل : اشبـــــ ــّٗ     اشبـــــ ــمِ٘ ا ـــــ ــ نٜٗ نهـــــ ــشا  انـــــ ــ  ٖاكـــــ ــّٗ   دب ٘ـــــ ــمِ٘ ا ـــــ ــ نٜٗ نهـــــ ــشا  انـــــ ــ  ٖاكـــــ دب ٘ـــــ

نياــــا اا  ــــانُا ضبًــــ  نه ٗ ــــٝ ٖا٭َا ــــٝ ٖيظٓــــا  اهــــل نياــــا اا  ــــانُا ضبًــــ  نه ٗ ــــٝ ٖا٭َا ــــٝ ٖيظٓــــا  اهــــل ا٫٘ــــاا ٖاا٫٘ــــاا ٖا
ــ        ــٞ ٘ـــ ــشا نهـــ ــذ  ـــ ــ اا انـــ ــًا ٖهّ املعجـــ ــا اا  بٗ ـــ ــ       انياـــ ــٞ ٘ـــ ــشا نهـــ ــذ  ـــ ــ اا انـــ ــًا ٖهّ املعجـــ ــا اا  بٗ ـــ انياـــ
ــات      ــٗى انُـــ ــهٌ ٖ  ـــ ــٔ ٖعـــ ــٔ ٖ)نـــ ــهٞ ال نهٙـــ ــ   ـــ ــُا ضبًـــ ــات     انـــ ــٗى انُـــ ــهٌ ٖ  ـــ ــٔ ٖعـــ ــٔ ٖ)نـــ ــهٞ ال نهٙـــ ــ   ـــ ــُا ضبًـــ انـــ
هثٗا ـــــًا ، ا٭عـــــ٨ٍ مل ٘يـــــ  يٗاـــــٗنٙٝ ٭  ـــــا٠ اهـــــل ا٫٘ـــــاا  هثٗا ـــــًا ، ا٭عـــــ٨ٍ مل ٘يـــــ  يٗاـــــٗنٙٝ ٭  ـــــا٠ اهـــــل ا٫٘ـــــاا  
ــو      ــٝ  ان عــ ــٗاتا  ي   ــ ــاْشٜ نهحــ ــماآا ظــ ــٚ  ــ ــا ااا  ثٓــ ــو     ٖانياــ ــٝ  ان عــ ــٗاتا  ي   ــ ــاْشٜ نهحــ ــماآا ظــ ــٚ  ــ ــا ااا  ثٓــ ٖانياــ

ــاى  ــ اّا قـــ ــاى ٖانٗ ـــ ــ اّا قـــ ــار ٖانٗ ـــ ــار اعـــ حَزَأَ  ذذذذذسَ تُ َّذذذذذثضَ   طإِذَت ؼَذذذذذثقَ َٗظ ذذذذذسَ تَُِّذذذذذَْ حَتُملَذذذذذصمؿَ  اعـــ

  ..ق2)[[ َد خَِوإَ كَح مَ ِٖ تََُِّْ أَكماَتؼًث

                                                           

 .107عٗ ٜ ا٩َيٙا٠ ق1)
 .2-1عٗ ٜ انُبش ق2)
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 ِٓ غبٌبد اٌَخ
  ، ا٫٘ٝ ي ا١و : ، ا٫٘ٝ ي ا١و : 

ــا اا     ا٩ٖر : ا٩ٖر :  ــو ٖانياــ ــّٗ ان ُ ٘ــ ــمِ٘ ٘ك ًــ ــٗ ٙ  انــ ــا ٜ اــ ــا اا   ا٘ــ ــو ٖانياــ ــّٗ ان ُ ٘ــ ــمِ٘ ٘ك ًــ ــٗ ٙ  انــ ــا ٜ اــ ا٘ــ
مٕ مٕ  ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا ٖيــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ هّ ْــ   ــانُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا ٖيــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ هّ ْــ  

ان ٘ــا ٜ مل اــ ا صبــش ٜ  ــو ْــٚ يبــا يٝ نهــرباْ  انــذ اــ ى نهــٞ         ان ٘ــا ٜ مل اــ ا صبــش ٜ  ــو ْــٚ يبــا يٝ نهــرباْ  انــذ اــ ى نهــٞ         
    ء َيٗأا ٖقٙائ   يهٙغ انشعانٝ ٖه ا٠ ا٩ياَٝ ان ًاٖ٘ٝ.  ء َيٗأا ٖقٙائ   يهٙغ انشعانٝ ٖه ا٠ ا٩ياَٝ ان ًاٖ٘ٝ.

 ـــكش ال نـــ  ٖ ـــو نهً ـــهً  ٩َٓـــٌ مل ٘ه   ـــٗا ير   ـــكش ال نـــ  ٖ ـــو نهً ـــهً  ٩َٓـــٌ مل ٘ه   ـــٗا ير    انءاَٙـــٝ : انءاَٙـــٝ : 
ــهٌ ٖمل       ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــّٗ   ــمِ٘ حيشث ــهٌ ٖمل      ان ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــّٗ   ــمِ٘ حيشث ان

، ان ـــٗ اٜ يـــِ َـــا ) ـــش ان يـــاّ ٧  ، ان ـــٗ اٜ يـــِ َـــا ) ـــش ان يـــاّ ٧    ٘ ـــ ًعٗا ن ـــٗهلٌ  ـــ ّ املـــم ٗ ٘ ـــ ًعٗا ن ـــٗهلٌ  ـــ ّ املـــم ٗ 
  اُوي  نهٙٔ.اُوي  نهٙٔ.

َعــٌ نــ ٍ ا٭ن  ــاا ْــما  ــا٠    ــو يــِ ال نــ  ٖ ــو ثٓــٗ          َعــٌ نــ ٍ ا٭ن  ــاا ْــما  ــا٠    ــو يــِ ال نــ  ٖ ــو ثٓــٗ          
انــمٛ  عــو املعجــ اا اــميٟ نهــٞ ٘ــ  انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ         انــمٛ  عــو املعجــ اا اــميٟ نهــٞ ٘ــ  انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ         

ــو       ــاّ ٖ، ان ُ ٘ ــهً  ير ا٭مي ــ ٟ امل  ــمٛ ْ ــهٌ ان ــٔ ٖع ــو      ٖ)ن ــاّ ٖ، ان ُ ٘ ــهً  ير ا٭مي ــ ٟ امل  ــمٛ ْ ــهٌ ان ــٔ ٖع تُمفَٔ ذذدَ ََُِّذذَْ  ٖ)ن

  ..ق1)[[َُ َه صَدَيَ َُا الَ إَٔ  ََدَتَٗث تََُِّْ تَُّرَي ََدَتَٗث َُهَرَت حََٓث ًو َّث

ــٝ ــٝانءانءـ ــاّ      : : انءانءـ ــِ   ًـ ــال يـ ــ عاذٜ  ـ ــات نٮعـ ــهً  ٖانُـ ــة امل ـ ــاّ     عـ ــِ   ًـ ــال يـ ــ عاذٜ  ـ ــات نٮعـ ــهً  ٖانُـ ــة امل ـ  عـ
  ان ُ ٘و ٩ّ ناقي ٔ انُكاى ٖا٩ ٨ى ٖاشبهٗ  ، ازبحٌٙ.ان ُ ٘و ٩ّ ناقي ٔ انُكاى ٖا٩ ٨ى ٖاشبهٗ  ، ازبحٌٙ.

ــٝ ــٝانشا عـ ــاّ ا٩ذٟ      : : انشا عـ ــا ا  ٖ ٙـ ــو انك ـ ــِ هْـ ــ  يـ ــاى ثش٘ـ ــش  ـ ــاّ ا٩ذٟ    ذ ـ ــا ا  ٖ ٙـ ــو انك ـ ــِ هْـ ــ  يـ ــاى ثش٘ـ ــش  ـ ذ ـ
ٌ ،  نٗاــٔ ير ٌ ،  نٗاــٔ ير انــمٛ ٨٘قٙــٔ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــه      انــمٛ ٨٘قٙــٔ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــه      

ٌ   الا  ٖالا  ٖ ــه ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٔ   ٌ   نُ ــه ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــٔ   ــاى  نُ ــاىق ــا   ق ــو ي ــا يء ــا هٖذٛ َ ــا   : ي ــو ي ــا يء ــا هٖذٛ َ : ي
  ..ق2) هٖذ٘عقهٖذ٘عق

 ٙــاّ قــاَّٗ ثا ــع ْٖــٗ هّ انُيــٜٗ ٧ ٘ ــشْا ي  ــا٠        ٙــاّ قــاَّٗ ثا ــع ْٖــٗ هّ انُيــٜٗ ٧ ٘ ــشْا ي  ــا٠         : : اشباي ــٝ اشباي ــٝ 

                                                           

 .43عٗ ٜ ا٩نشا، ق1)
 .2/454ي ااٙح انيٙأ ق2)



 187ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29ا٭مياّ/ج يعامل

  ٖ  ًاّ ان ُ ٘و ُْٖام ي  ن اّ : ٖ  ًاّ ان ُ ٘و ُْٖام ي  ن اّ : 
ــهٞ       ا٩ٖر : ا٩ٖر :  ــ    ــُا ضبً ــٝ ان ــو هٍ ضبا   ــاّ ان ُ ٘ ــ    ً ــا ه  ــهٞ     ه٘ٓ ــ    ــُا ضبً ــٝ ان ــو هٍ ضبا   ــاّ ان ُ ٘ ــ    ً ــا ه  ه٘ٓ

  ٦يُ .٦يُ .ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖاملال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖامل
ــٝ :  ــٝ : انءاَٙـ ــش٘         انءاَٙـ ــ  قـ ــو ٖدبٓٙـ ــاّ ان ُ ٘ـ ــ    ًـ ــهٝ  ـ ــِ  ـ ــو يـ ــش٘       ْـ ــ  قـ ــو ٖدبٓٙـ ــاّ ان ُ ٘ـ ــ    ًـ ــهٝ  ـ ــِ  ـ ــو يـ ْـ

  ازبٙٗم نهٞ انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖامل هً .ازبٙٗم نهٞ انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖامل هً .
ــٔ     ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــُا ضبًـ ــٝ انـ ــش  ٖي ااهـ ــيّ اسبـ ــا ا٩ٖر ثـ ــٔ    هيـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــُا ضبًـ ــٝ انـ ــش  ٖي ااهـ ــيّ اسبـ ــا ا٩ٖر ثـ هيـ
ــٗء       ــِ اْ ــٔ ي ــا ثٙ ــش ًا مل ــش ا ــ  ٖا٩ ء ــٚ ا٩  ــ٦يُ  ْ ــهٌ ٖامل ــٔ ٖع ــٗء      ٖ)ن ــِ اْ ــٔ ي ــا ثٙ ــش ًا مل ــش ا ــ  ٖا٩ ء ــٚ ا٩  ــ٦يُ  ْ ــهٌ ٖامل ــٔ ٖع ٖ)ن

حَالَ  َصَتُوذذذإَ ا٭عـــ٨ٍا  قـــاى اعـــار ا٭عـــ٨ٍا  قـــاى اعـــار   ا٩ ٖاب ٖضباٖنـــٝ ا٭ ٓـــاا نهـــٞا٩ ٖاب ٖضباٖنـــٝ ا٭ ٓـــاا نهـــٞ

  ..ق1)[[ َوَثشَِواٌَٗوْ  ـَصَّ   َسَمُّحًوْ  ػَٖ  مَ  ٌَوْ  إِٕ  تظ صَوَثػَات

ــُا       ــم٘أ انـ ــشِ٘ا  ٖاكـ ــ  ا٩يـ ــاْشٜ  ـ ــهٝ ظـ ــٝ ثانبـ ــا انءاَٙـ ــُا      ٖهيـ ــم٘أ انـ ــشِ٘ا  ٖاكـ ــ  ا٩يـ ــاْشٜ  ـ ــهٝ ظـ ــٝ ثانبـ ــا انءاَٙـ ٖهيـ
ــٗ اٜ     ــ اأ ، ان ــ ــاّ  ــ ــهٌ ٖ  ًــ ــٔ ٖعــ ــٔ ٖ)نــ ــهٞ ال نهٙــ ــ   ــ ــٗ اٜ    ضبًــ ــ اأ ، ان ــ ــاّ  ــ ــهٌ ٖ  ًــ ــٔ ٖعــ ــٔ ٖ)نــ ــهٞ ال نهٙــ ــ   ــ ضبًــ

ا    ــا  قــش٘   عــض هْــو ا    ــا  قــش٘   عــض هْــو ٖا٭ظبٙــو ي ــشا٠ نهك ــا   ــٔا  ٖقــ  عــ ى  يــٖا٭ظبٙــو ي ــشا٠ نهك ــا   ــٔا  ٖقــ  عــ ى  يــ
  انك ا  نِ   ء َيٜٗ ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ث َكشْٖا.انك ا  نِ   ء َيٜٗ ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ث َكشْٖا.

ــٝ :  ا  ا انان ــٝ : ع ــّٗ      ع ــا  ٧ ٘ك ــٗى انُ ــشٜا  ٖهّ    ــامل ا٫  ــم ل  ع ــّٗ    ان  ــا  ٧ ٘ك ــٗى انُ ــشٜا  ٖهّ    ــامل ا٫  ــم ل  ع ان 
ــا٠        ــٌٓ هّ ي   ــِ  ع  ــ  ٘ه ــ٨نٝا  ٖق ــش ٖان  ــٞ انك  ــٝ نه ــٝ  ُٙ ــا٠       ي٧ حبج ــٌٓ هّ ي   ــِ  ع  ــ  ٘ه ــ٨نٝا  ٖق ــش ٖان  ــٞ انك  ــٝ نه ــٝ  ُٙ ي٧ حبج

ــا ا      ــمَٗ  انــذ ٧ ا ــ ٗ أ انُ ــاا ٖانياــا اا يــِ انبــيا١ش ٖان ــا ا     انيُٙ ــمَٗ  انــذ ٧ ا ــ ٗ أ انُ ــاا ٖانياــا اا يــِ انبــيا١ش ٖان انيُٙ
ا٠ا ا٫٘ــٝ     ٙــ  يعــ ح اء انُــا  نهٙــٔ نــما ثًــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ هَٓــا ا٠ا ا٫٘ــٝ     ٙــ  يعــ ح اء انُــا  نهٙــٔ نــما ثًــِ ينجــاا ا٫٘ــٝ هَٓــا ثجــثجــ

ــار    ــاى اعـ ــا ااا  قـ ــو ٖانياـ ــم ش ذبش٘ـــل ان ُ ٘ـ ــار   مل اـ ــاى اعـ ــا ااا  قـ ــو ٖانياـ ــم ش ذبش٘ـــل ان ُ ٘ـ تَُّذذذرَ َٖ ََذذذثمَحت مل اـ

ــو   ق2)[[ َفَس كوذذإَ تُمٌََِذذَْ ػَذذٖ  َٓاَتضَذذؼََْ   ــاّ ان ُ ٘ ــٝ   ً ــع ا٫٘ ــو  عه ــو   ا    ــاّ ان ُ ٘ ــٝ   ً ــع ا٫٘ ــو  عه ا   

  ٖاشبهٗ  ، انُا .ٖاشبهٗ  ، انُا .ا ا   ٖ  ٕ  شا٠ نه ٨نٝ ٖي  ٙا ًا نهعما ٖ  ٕ  شا٠ نه ٨نٝ ٖي  ٙا ًا نهعما 
ــا ــاان  ــًا      ٝ : ٝ :  ع عان  ــا ق  وا  ــٞ انُ ــربٌْ نه ــٝ)ثًا ه  ــٝ ا٫٘ ــا٠ا  ا  ــًا      ــا ق  وا  ــٞ انُ ــربٌْ نه ــٝ)ثًا ه  ــٝ ا٫٘ ــا٠ا  ا   
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ــا  انــذ مهيٓــا     ــًاا ثكٙــل ٘بــرب ا٭َ ــاّ نهــٞ انُ ــا  انــذ مهيٓــا    نهع ــ٠٨ ذ ــٗ ًا ٖهَاث ــًاا ثكٙــل ٘بــرب ا٭َ ــاّ نهــٞ انُ نهع ــ٠٨ ذ ــٗ ًا ٖهَاث
ــات        ــ  ان ٙـ ــٚ ٖثـ ــ٨نٝ ْٖـ ــٚ ان ـ ــٝ ْـ ــمٕ ازبُا٘ـ ــٔا  ْٖـ ــٔ كُا٘ ـ ــات       نُ  ـ ــ  ان ٙـ ــٚ ٖثـ ــ٨نٝ ْٖـ ــٚ ان ـ ــٝ ْـ ــمٕ ازبُا٘ـ ــٔا  ْٖـ ــٔ كُا٘ ـ نُ  ـ

  ا٭قمياَٚ : ا٭قمياَٚ : 
  ياميٛ ان ٨نٝ ، انُا .ياميٛ ان ٨نٝ ، انُا .  انكربٟ : انكربٟ : 

  نٝ.نٝ.انمٛ ٘ك ٌ ان ُ ٘و يامي نه ٨انمٛ ٘ك ٌ ان ُ ٘و يامي نه ٨  انبيشٟ : انبيشٟ : 
  انمٛ ٘ك ٌ ان ُ ٘و ، انُا .                                                   انمٛ ٘ك ٌ ان ُ ٘و ، انُا .                                                     انُ ٙجٝ : انُ ٙجٝ : 

  اٌزفؽرياٌزفؽري
ــٝ   ــ ها ا٫٘ـ ــٌ ي  ـ ــلق  اعـ ــ  )هٖن٢ـ ــو ٖي ا ٜ انيعٙـ ــا ٜ نهجًـ ا٭ ـ

 ٖيِ يعاَٚ انيع  ، امل اٍ هيٗ  : 
 انمٍ ٖان  يٙح نهمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا ٖانياا اا. ا٩ٖى : 

ــاَٚ :  ــمٛ      ا  انء ــشٜ ٖان ــشٌْ ، ا٫  ــمٛ ُ٘ ه ــٝ ان ــ٠ٗ انعاقي ــ  ع ٙ 
 ه   ًع  ٔ ا٫٘ٝ ان ا  ٝ.

ــة :  ــاّ       انءانـ ــِ   ًـ ــًا يـ ــات ىٙعـ ــٗت انُـ ــشٜ ، َ ـ ــة انُ ـ  عـ
 ان ُ ٘و ٖيا ثٙٔ يِ انياا اا.

ــو :  ــا       انشا  ــاسبكٌ ٖيظٓ ــيٙو ال   ــا  ، ع ــهً  نهجٓ ــٜٗ امل   ن
)نـــٔ ٖعـــهٌ املعجـــ اا انـــذ  ـــا٠  ٓـــا انـــُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ

ٖنــ ٍ اشباــٙٝ يــِ انــمِ٘ ا ــّٗ انيُٙــااا  ْٖــما ازبٓــا  ٖان ــعٚ يــِ  
 .ق1)[ًو  صوْ  خَ  سَ أوَّٓر  أوخ سِؼَس  َُِ َّثضِنًٗياا قٗنٔ اعار 

اسبـــة نهـــٞ ان ـــ  ش ، ي ـــاي  ا٫٘ـــٝ ان ـــا  ٝ ٖيـــا  اشبـــايل : 
ــا اا      ــ اا ٖانياـ ــّٗ املعجـ ــمِ٘ ا ـ ــ ح اء انـ ــيا  يعـ ــِ هعـ ــا يـ ثٙٓـ

 .انيع  ٖانُ شٜ
ــا ت :  ــِ      ان  ــ ًش ي ــاى ي  ــم  ٖياب ــاى   ــهً  ،   ــو امل   ع

ــ        ــٝ   ــحا   ٘اع ــاَٗا ه  ــا اا ٖيّ   ــو ٖانيا ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ٘ك ً ان
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قــٗيٌٓا ٖهلــٌ هايــامج ٖهَبــا ا  ينــا ي  ــا ٖا   ًــاّ ان ُ ٘ــو جتًعــًا         
ــ٠٧٦       ــِ ْ ــ اٌٙٓ ي ــذ ا ــٝ ان ــٝ ان هٙه ــاثو ان َٙٗ٘ ــ٨ا ٖاملُ ــ ا٘ا ٖا٩   اهل

 ا٩ايامج.
 ٝ ــ ــ ى ا٫٘ ــمِ٘    ْٖــو ا ــامج نٮ  عــا  نــِ ان نهــٞ  نــٜٗ ْــ٠٧٦ ا٩اي

ــِ    ــٗ يـ ــٗا  َعـــٌا  ْٖـ ــٌا  ازبـ ــا  هلـ ــ ٍ ا٭َ ٙـ ا ـــّٗ ان ُ ٘ـــوا  ٖنـ
إِذم شَدَذذذسَّأَ تَُّذذذرَ َٖ تشُّدِؼَذذذات يعـــاَٚ  ـــ ٜ ان ـــٗ ٙ  ٖانـــمٍ هلـــٌا قـــاى اعـــار  

 .ق1)[َٖٓ  تَُّرَ َٖ تشَّدَؼَات حَزَأَح ت تُمؼَرَتجَ

 [رَ َٖ تشصَسَح ت تُضَّ ََُرَ خثُمهَدَ  حَتُمؼَرَتجَ خِثُمَٔـملَسَذَ أوح َُةَيَ تَُّ لىٌع رؼبى

 ــا ٜ نهيعٙــ  ٖاملــشا   ــٔ املــم ٗ ّٖ ،     ياعــٌ )اٖن٢ــلق  ا٩ٖر :
 ا٫٘ٝ ان ا  ٝ ممِ ا ٚ ا٫٘اا املُ نٝ.

ــٝ : ــا ٌْ    انءاَٙ ــٝ ان ي ا٭ ــا ٜ انــٌٙٓ   ــاي  انيعــ  ٘ــ ى نهــٞ قه
 ٖن ٍ ا ثلٌْ.

ّ  اـــي   انءانءـــٝ :  اا٫٘ـــٝ اّ انُـــات  ه ـــٗا نهـــٞ ان وـــشٜ ٖا٧ميـــا
 نشاًا  ا٧  ٙا .نيع ٌٓ ثانك ش ٘ اٚ 

ــٗ   انشا عــــٝ : ــٝ ان ــــا  ٝ ْــ ــءًِ ان هٙــــو انــــٗا   ، ا٫٘ــ ْــــو انــ
ــو ٧     ـــو ٖنـــش  قهٙ ــامج اا١ ــو ي  ــءًِ ان هٙ ان ــ٨نٝا  ازبــٗا  :  اّ ان

 انـ يا  نٔ ٘ ى ، ذاأ نهٞ ان ٨نٝ ٖانعًٞ ٖن ٍ ا٧ن  ا   ٔ.
ٖ٘ـــ٦ ٛ ار املشااـــأ  اظٓـــا  ا٫٘ـــاا نُـــٗاّ اهلـــ ٟي اي ــٝ : اشب

 ا٩نهٞ ، عهٌ اهل ا٘ٝ.
نــــٙل يــــِ  نٙــــو نهــــٞ  بــــش انعــــما   ــــا٫ شٜ  ان ا عــــٝ :

ــٝ  ــما      ه ع ٗ  ــٌٓ نهع ــٌا  ٖاعشا ــٞ ا٩ن ــٞ املعُ ــو نه ــو حيً ــٝ    شٖ٘
، انـــ َٙا عـــٗا٠  ـــا ٘عـــاَّٗ يـــِ ا٧ذٟ   ـــيأ انكـــم  ٖا٧ثـــميا٠        
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ــٍٗ ٘ ه ــّٗ  ــربًا  ثانــٗآٌَ نــٌُٓ     ــشء ٖهٖازبحــٗ   انشعــانٝ  كــو ٘
  اع٨ٍ  عض اايانٌٓ.

ــٗ ٙ  نهك ــا  ثآَــا ، ي ٓٗيٓــا ا  ــًِ     ان ــا عٝ : ــٝ ا يــو اّ ا٫٘
ــشا١ٌٓ   ــهً   اــ ــ ب نهً ــ ــا ٌٓ املــ ــٗى  ٖي   ــ ــامج انشعــ ــ ٟ ٖاايــ اهلــ

 ا٩ شٍ  هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
ــٝ : ــ َٙ     انءايُـ ــاّ ، انـ ــ ٟ ٖا٭ميـ ــ  اهلـ ــٝ  ـ ــٝ امل٨ايـ ــش ا٫٘ـ ا اهٓـ

ــ َٙا       ــش ، ان ــ٨نٝ ٖانك  ــ  ان  ــٝا  ٖ  ــِ  ٓ ــشٜ ي ــٗا  ، ا٫  ــو انء َٖٙ
ــو ،    ــٗمج انعًـ ــشٜا  ثُـ ــا  ، ا٫ ـ ــٗ  ، انُـ ــا  ٖاشبهـ ــما  ٖانع ـ ٖانعـ

 ان َٙا حي   املُ ى ، ا٫ شٜ.
ــعٝ : ــٗ        ان اع ــشٜ ٖانع  ــٗ املي  ــشٜ ْ ــو ، ا٫  ــٝ اّ ا٧  ــي  ا٫٘ ا

ّ ا ـــا  ا٭هلـــٚا ٖاّ انعـــما    ـــيأ عـــ٠ٗ ان عـــو ثكـــ ّ ا٧َ ـــا      
ــٙح   ــٗ ٙ  ٖان  يـ ــٕٗ ان ـ ــ  ٖ ـ ــٝ ه ـ ــشا٠ ، ا٫٘ـ ــٔ  اناـ ــما ا  َٖع ـ ا انعـ

 .ٖا٭ي ُامج نِ ا٩ ش ٖانءٗا   ا٭  ٙا  ٧ ُ٘ا، ا٭  ٙا 
ــا٫ شٜ    انعا ــشٜ : ــا  ٖ ــشا٠ انعــما  هنــٌ يــِ اّ ُ٘حبــش   ا  ٙ

ــٔ  ـــال   ــٙاء ٖ  َـ ــا٠ ان ـ ــاٖاّ  ـ ــ٨نٝ   ـ ــشا٠ ان ـ ٫ شٜ ، ي ا ـــو  ـ
 ْٖٚ   ٠ يِ انعًو.

ــ ــشٜ :اسبا ٘ـ ــا      ٝ ناـ ــو انك ـ ــشٜ ٩ْـ ــٗ ٖاملي ـ ــا ٜ انع ـ ــٝ  اـ ا٫٘ـ
نهُــٗا اعــ٨يٌٓ ٖا ــربٖا نــِ نهًٓــٌ ٖيعــشث ٌٓ  ا٘ــاا انُيــٜٗ  هانــمِ٘ 

 انٗا  ٜ ، ان ٗ اٜ ٖا٭ظبٙو.
ــٝ ناــشٜ : ــ ٜ ْــٗ اهلــ ٟ ٖا٭ميــاّا    انءاَٙ ا٩ ــو ، ان كــش ٖانع ٙ

ــا  ــٗ   هي ــ٨نٝ ٖازبح ــش ٖان  ــاثٙٝ  ثٓــٚ انك  ــاِٖ٘ اا ــٝ نُ ــش  جتا ١ ٖن
قيحـــٔ   ٛ اا١ـــو ا ـــا ٕ ا٭َ ــــاّ نهـــٞ  ــــل   ــــا ا ٦ٖ٘ ــــ  ا  ٙـــا

حََٓذذث انعيــا ٜ  ًــا ، قٗنــٔ اعــار    ْٖــٚ عهــٝ  ـــه  ا٭َ ـــاّ   يُاثااــٔ ن
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 .ق1)[خََِومسَ تُمؽَِّٖ حَتإلِٗطَ إِالَّ َُ َؼ دَدَحِٕ

ازبُـــٝ ٖانُـــا  يعهٗيـــٝ ،   انُـــات ، اّ يُـــااى  انءانءـــٝ ناـــشٜ : 
 ـــاّ مل ايـــٔ ، ا٫ ـــشٜ يـــِ  ـــ٨ى  انـــ َٙاا  هٛ  ا٭يكـــاّ يعشثـــٝ ا٭َ

 ا  ٙا ٕ نٮمياّ اٖ انك ش.
ــٝ    ــٝ ان انٙــ ــٝ ٖا٫٘ــ ــمٕ ا٫٘ــ ــشٟق ، ْــ ــا ٜ ) ــ أوح َُةَذذذذيَ  ٖٖ  ا يــ

ــ ا     تَُّذذرَ َٖ تش ذذصَسَح ت تُضَّذذ ََُرَ خِثُمهَذذدَ    ــش، انع  ــٗمج ٖجت ــا  املٗا ــو يذب [ ي

 ثًِ  با١ص اناشا٠ هّ ٘كّٗ يِ انيا١و ان  ٍٗ يعايه ٔ  وشث .
 ــاّ  ينجــاا ْٖــٗ هّ اناــا ٛ ٖانيــا١و ٖا ــ  ٘يٙــو       ثجــا٠ا ا٫٘

ــشا٠ ،      ــك انا ــما ا  ٖيذ  ــا٠ ن  ــميٟ ان ــش  ٖانع ــ ٕ نٙا ــا نُ ــٞ ي هنه
)٘ــٝ انيحــة  عُــٞ انيٙــو ث َــٔ  ــا٠ ، ا٫٘ــٝ ان انٙــٝ  عُــٞ اناــشا٠ ٖنــٙل  
ــشا٠    انيٙـــو نٙبـــ ء نهـــٞ انه ـــك هَـــٔ يـــِ ا٩اـــ ا  نٙكـــّٗ ْـــما اناـ

انُــات ، ياْٙ ــٔ ٖيث  ــا ٕ ير   طبان ــًا نهع ــو ٖانعــش، ٖاملعايهــٝ  ــ      
 جتش، ) ش ٘  ٍٗ  ٔ انيٙو ٖاناشا٠.

ْٖــما ان يــاِ٘ ، ذاا املٗاــٗمج ٖا٩جتــشا، ينجــاا قش)َــٚ ْٖــٗ       
حََٓذذذذذذث ظَََِٔهَذذذذذذْ  تَُِّذذذذذذَْ حٌَََُذذذذذذٖ  أَٗملوعَذذذذذذهَْ   يــــــِ نًٗيــــــاا قٗنــــــٔ اعــــــار 

ا  ٩ّ ال نــ  ٖ ــو مل معــو نُــ  انُــات ي٧ اهلــ ٟ      ق2)[ َظمََِٔذذإَ

 ي  ا  ثش٘  يٌُٓ  شا٠ ان ٨نٝ ٖان عٚ هلا.ٖيبا ٘ ٔا  ث
ــٔ     ــو ٖهَـ ــ  ٖ ـ ــ  ال نـ ــشٜ  ٙـ ــٚ هّ املي ـ ــٝ ْٖـ ــٝ   ٙ ـ ــي  ا٫٘ـ ٖاـ
عــيحأَ ٧ ٘ي ــش نهــمِ٘ ٘ك ًــّٗ ان ُ ٘ــو ٖا ــّٗ انياــا اا  ــانُا        

 َـملَذذسَ ََُٔذذٖ   َشَذذثقَ حَ َؼَذذرِّجَ  ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌا قــاى اعــار  
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ــلًا  ق1)[ازح زَـَذذذ ْحَٓذذذٖ   َشَذذذثقَ حَتَُِّذذذَْ ؿَلوذذذ  ــًا ٖا  ـ ــٝ انيحـــة  ٙاَـ ــّٗ )٘ـ ا  ن كـ

ــًا        ــٗنًا ٖ كً ــشه يٗا ــ يا ا  ــ٨ٕا  ثعُ ــٝ هن ــا ٘  ا٫٘ ــِ يب ــ اء ي ملب
 ، ان ش)ّ دب  نٔ ، )٘ٝ ه شٟ  ٙاًَا ٖا ب٨ًٙا ٖثٙٔ هيٗ  : 

 ا  ٔ امل هً  ، نامل انك٨ٍ. ا٩ٖى :
 يعشثٝ امل هً  ٩ ٗاى ا٫ شٜ. انءاَٚ :

و ازبٓانــــٝ ٖانيــــش  خببــــٗل انــــمِ٘ ٘ ــــ ح ّٗ  يُــــ انءانــــة :
 انعما ا

ا  ٙــ  امل٨ايـــٝ  ــ  ي  ٙــا  ان ـــ٨نٝ ، انــ َٙا ٖاشاـــأ      انشا ــو : 
الَ شَؼ صَذذذذرَزَحت هَذذذذد  ًَلَذذذذس شوْ  خَؼ ذذذذدَ    انعــــما  نهٙــــٔ ، ا٫ ــــشٜا  قــــاى اعــــار     

 .ق2)[إِميَثٌَٗوْ 

  حبث والًِحبث والًِ
 َُِمهَذذذدَ   إَِّٕ ػََِ   َذذذث)اهلـــا ٛق قـــاى اعـــار      ٠ ال ـــاهيـــِ 

ٖقــ  ْــ إ ٘ٓ ٘ــٔ ْــ ٟ ْٖ ا٘ــٝ :   بٷــشٕ عــيو انش ــا  ٖقــا ٕ         ق3)[
ــم ش    ــ ٟ يــ ــٗا ا  ٖاهلــ ــإ انبــ ــٌٓ ادبــ ــ    ٖ ع ــ ــٗ اــ ــٔ ْٖــ ٦َ٘ءــ

ــٝ    ــ نٜٗ ٖانيُٙ ــٝ ٖان ــ اٚ اهلــ ٟ  عُــٞ ان ٧ن ٖا ــش  ال ا ان ــ٨ىا  ٖ٘
 ن  ٖ و  اهل ٟ انمٛ ٘ ٙ  يعُٞ ان ٗثٙ .

عُــٞ ان ٧نــٝ املٗ ــهٝ ٖقــ  ثــشء  ع ــٌٓ  ــ  اهل ا٘ــٝ انــذ ا ٙــ  ي 
ار املوهـــٗ  اهـــل انـــذ ا عـــ ٟ  ُ  ـــٓا ار امل عـــٗى انءـــاَٚا  ٖ ـــ   

ــو ْٖـــٚ انـــذ ا عـــ ٟ  ـــان٨ٍ اٖ ار ا          ــذ ا ٙـــ  يعُـــٞ يـــا ٰ٘ٗ ـ انـ
ٖا٧ٖى ٘ــ٦ ٛ ار انيا٘ــٝ خبــ٨، انءــاَٚا  ٖاسبــ  اّ اهل ا٘ــٝ نُــٗاّ       
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 اعار.ال  ٝ ايو ن٪يشِ٘  ا ٝ نُ يا ٘ عه  ا٩يش   عٝ   

ــأ   ن ــ ى انك ــ ــا٠ ٖاَــ ــو ٖ عــــة ا٩َيٙــ ــ  ٖ ــ ــو ال نــ ــ  ا  ــ  ــ
ــ٨نٝا      ــا ٖا ان ـ ــات ا  ـ ــش انُـ ــِ ا ءـ ــاتا  ٖنكـ ــٝ انُـ ــًاٖ٘ٝ هل ا٘ـ ان ـ
ٖظٓــش ذنــل ٖااــحًا ، ثــميٜ اَ وــامج انُيــٜٗا    ــٞ  ــ مج انــُا ضبًــ    
ــغ يــِ          ــ  انُيــٜٗ ثيه ــٝ نعٓ ــهٌ  انشعــانٝ اشبا  ــٔ ٖ)نــٔ ٖع ــهٞ ال نهٙ  

  ـــٔ يـــِ عـــي ٔ يـــِ ا٩َيٙـــا٠ا      املشااـــأ ٖان ـــٗا ٖا٧ظبـــاا يـــا مل حي   
ٖ بــهع ٩ي ــٔ يــِ اعــيا  اهل ا٘ــٝ ٖانش ــا  يــا ايــيوٌٓ نهٙــٔ ا٩يــٌ  
ــاّ       ــٝا  ٖ  ــمٕ ا٧ي ــ  شٜ هل ــٝ ي ــار ٖ   ــِ ال اع ــ  ي ــشٟ   ٗثٙ ا٩ 
امل ــاٍ ا ًــٗ  نهــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ث ٯــ٨ً ٖ)٘ــٝ          

 ٖ  ا٠ٲ.
 ، ا٫٘ٝ ٖ ٕٗ :  [   تُ َّثزكََٔث أَط دَسَََْ  ػََِ   لىٌع رؼبى

آَـــا َـــٗمج اعجـــأ يـــِ ثعهـــٌٓا  ْٖـــٗ عـــيحأَ انعـــامل    ا٩ٖر :
ــ٠ٚ ا٧ اّ   ــو  ـ ــٍٗ      كـ ــا٠ ي ٓـ ــو    ـ ــٗ ٙ  ٖان  ش٘ـ ــا نه ـ ــأ ُْـ ان عجـ

 زبشهآٌ نهٞ ا٩ق اٍ نهٞ يا ٘  هٌٓ انُا .
ــٝ : ــٌٓ     انءاَٙ ــاا ٘  ه ــاّ   ًــاّ ا٫٘ ــّٗ   انهــاْش اّ ْــ٠٧٦ ٘عهً

، ا٫٘ــــٝ : "يــــا  يــــاٍ  ع ــــش انبــــا ء انُــــا  نــــما ٖ   نــــِ ا٭
ا  هٛ ق1)ا ـــربٌْ نهـــٞ ثعـــو يـــا ٘عهًـــّٗ اَـــٔ ٘بـــلٌْ ار انُـــا "       

ـــيٯ  ــاّ  امل ـ ــا    ا٧اٙـ ــو  هُـ ــا   يـ ــما ٧ ٘ عـ ـــيأا  ْٖـ أ ٖا ا ٜ ان ـ
نهُـا  نهـٞ املعُــٞ ا٩نـٌ ثٙاــًو يُـاثو انــ َٙا ٖنـما  ا٫ ــشٜ  ـو ْــٗ       

 اب ٘  نٔ.
ــٝ : ــ  ٖ   ذ ــش   انءانء ــا  ق ــ، عبــانُ ــعًا يــِ   ٗ يا١ ٝ ٖناــشِ٘ يٗا

، يٗاــــــٗنٓا   ٗنــــــٔ ان ٓــــــشٛ ٖ ــــــا٠ ذ ــــــش انبــــــرب  اان ــــــش)ّ
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ــار  ــار  ق1)[كَذذذإِٕ   َظ ذذذدِسَحت كَثُ َّذذذثزَ َٓعمذذذاً  َُهَذذذْ   اعـ ــٔ اعـ تط ذذذَِا ََث ٖ، قٗنـ

ــاي ٌٓ   ق2)[كَثط ذذذذدِسَحت أَح  الَ شَظ ذذذذدِسَحت ظَذذذذاَتقح ػََِذذذذ  ٌوْ   ي يــــا  نــــِ يكــــٗثٌٓ ٖاقــ

 ان ا١ًٝ ، انُا .
ــٝ : ــو     ، انشا عـ ــاّ ن  ـ ــ٦يُ  ٖ ٙـ ــٔ نهًـ ــأ ٖاُيٙـ ــٝ ا  ٘ـ ال ا٫٘ـ

 اعار نهٌٙٓ  انُجاٜ يِ انُا .
هٛ يــا ا٭َكــا ٛ ميكــِ  ــو )يــاق نهــٞ ا٭عــ  ٓاٍ      اشباي ــٝ :

 ْٗ انا٠ٚ انمٛ  عهٌٓ ٘بربّٖ نهٞ انُا .
ــٝ : ــو انـــمٛ    ان ا عـ ــءًِ ان هٙـ ــٝ ٖان عاقـــأ  ـــ  انـ ــاّ امل٨ايـ  ٙـ

 ان ا١ٌ ، انُا .ا ميٖا  ٔ   ًاّ ا٫٘اا ٖ   انعما  
ٝ   ان ـــا عٝ : ٖاملـــشا  ان عـــو املـــ٦ ٛ ار    اذ ـــشا انُـــا  ، ا٫٘ـــ

   ٗهلا ن٨َما  ٖان حم٘ش ٖان خٗ٘ل يِ اقميا، ان ٢ٙاا.
ٖ   ن ــك انُــا  نهــٞ ا٭جتــ٨ء ممــا حي ًــو يعــٔ آَــا انُــا   انءايُــٝ :

انـــذ ٘  هَٗٓــــا  ـــءًِ قهٙــــو يـــِ ازبــــإ ٖانك ـــأ اسبـــشاٍ ٖانش٘اعـــٝ 
ــٝ ٖان ــٝ    ان ُ٘ٙ ــمٛ ٖ   ، ا٫٘ ــاا ان ــامج  ك ًــاّ ا٫٘ ـــشٜ ا٧اي ـــٝ ٖ ء َ٘ٗٙ 

ــا  ٝ     حَ َش ذذصَسَحَٕ خِذذَْ ظََٔ ًذذث هََِذذ  ً أوح َُةَذذيَ َٓذذث  َذذلمًوِوإَ كَذذح خَووذذاَٗهِْ  إِالَّ تُ َّذذثزَ      ان 

[ ثٙكــّٗ املعُــٞ يــا ا ــربٌْ ، اسبٙــاٜ انــ َٙا نهــٞ يــا ٘ــ  هّٗ يــِ         
ــ   ــا ا  ٖحي ــّٗ يــِ ا٩مل ٖاسب ــشٜ ٖانُ ــاا  عــ   انُ ٍ نهــٞ ي  ــا٠ ا٫٘

ــم ٗ         ــٔ امل ــهٌ ٖاَ ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ ٝ ان اّ  هٖا  
 ، ان ٗ اٜ.

اـــ ى ا٫٘ـــٝ  ان ٧نـــٝ ان  ـــًُٙٝ نهـــٞ اّ انـــمٛ ٘  ـــو   ان اعـــعٝ :
يــــِ انك ــــأ اسبــــشاٍ ٘ اعــــٚ ٖ٘عــــاَٚ ٖ٘بــــا مج انــــُ ل انهٗايــــٝا  
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 ثهًاذا ْما انك ًاّ ٌْٖ ٘ٗا ّٓٗ ا٭ع٨ٍ ، ان َٙا.
اّ ال نــ  ٖ ــو معــو اسبجــيف ٖانــرباْ  ٖاعــيا        ا ــشٜ :انع

 املٗنهٝ ٖا٭ن يا  ، اسبٙاٜ ان َٙا ن  ٌ اسبجٝ ثٙٓا نهٞ انُات.
ــشٜ : ــٝ ناـ ــشا ٜ    اسبا ٘ـ ــّٗ يـ ــشهّٖ ٖ٘ٗا ٓـ ــآٌَ ٘ جـ ــم شٖا  ـ نٙ ـ

ــاٜ انــ َٙا ْٖــٚ اسبــاى     ــا  ٖق ــٗآا نــٙل ، ا٫ ــشٜ ث ــ   ــو ، اسبٙ انُ
 انذ ٘ هي ّٗ  ٓا.

ا٫٘ــــٝ ٖ  ا  بــــٙيٝ ازبًانــــٝ انيا١يــــٝ ٖ  َــــٔ  ٜ :انءاَٙــــٝ ناــــش
ــٌُٓ    ــا  ٖ٘ عجيـــٗا يـ  وـــا  نهً ـــهً  نٙه   ـــٗا ار عـــ٠ٗ ثعـــو انك ـ
ٖهلــما ان عجــأ )ثــا  اما ٙــٝ ،  ٙــاٜ امل ــهً   ــان شب ٖانشاــا ملــا ْــٌ  

 نهٙٔ يِ ا٭مياّ ٖن ٍ انك ًاّ.
 ٓـــشا٫٘ـــٝ ذبـــم٘ش يـــِ   ًـــاّ ا٫٘ـــاا ث ـــ  م      انءانءـــٝ ناـــشٜ : 

ــش  ــاّ ذ ـ ــاّ ا٭َ ـ ــٞ هًا  ـ ــٔ ٧  يٖ هَءـ ــٓا ا  ٖنكُـ ــ   اناـ ــ٨ئ ُٖ٘وـ  عـ
 ٘عهِ ا٫٘اا انذ نشثٓا اٖ  )ْا.

٧ ٘اــــًو يٗاــــٗمج ا٫٘ــــٝ هٖن٢ــــل انــــمِ٘ مل   انشا عــــٝ ناــــشٜ :
٘عشثـــٗا ا٫٘ـــاا ٖانياـــا اا اشبا ـــٝ  ُيٗاـــٔ  ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ       
ــا  ٝا هٖ     ــًاٖ٘ٝ ان ـ ــأ ان ـ ــًُ ٓا انك ـ ــذ ا ـ ــل انـ ــٗا٠ اهـ ــهٌا عـ ٖعـ

ٖ  اَــع ظــاْشٜ ، ان ــش)ّ ٖنكــِ ذب ٙـــ      ه ــا٠  ٓــا  املعجــ اا انــذ  
 يءـو ْما املب اء  انٗاقو اشبا  ٚ قهٙو ٖ) م  ان  ا٠ى.

ٖ   ، اسبـــ ٘ة :  "انبـــرب  ـــرباّا   ـــرب      اشباي ـــٝ ناـــشٜ : 
 .ٖيِ  ٙاّ اسب ٘ة:ق1)ذبأ" ًانهٞ يا اكشٕ ٖ رب ن

ذبًــــو ا٭َ ــــاّ نهيهــــٟٗ ٖا٩ذٟ انــــٗا   نهٙــــٔ ٖنــــ ٍ  :ا٩ٖى 
 .ئ يِ جتانٝ ال شٖ ٔ   ي

ــاَٚ : ــا      انء ــٝ ثًٙ ــٓٗاَٙٝ ٖانيًٓٙٙ ــُ ل انا ــا  نه ــِ ا٭َ ٙ ــامج ن ا٭ي ُ
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ــ   ــا٠      ــٓة ٖ ا٠ اعــيا ٓاا ٖق ــماا اسب ــٙٝ ٖانه ــٔ يــِ انه ــو انٙ نــِ  ٙ
ــار     ــٗى ال اعـ ــ٨ٍ ، قـ ــٔ ان ـ ــا ء نهٙـ ــاٍ انبـ ــٞ  ا٭يـ ــربٖا نهـ : "ا ـ

ــا١أ   ــٞ املبـ ــا شٖا نهـ ــشا١ض ٖ ـ ــٌٙٓ    ان ـ ــٝ نهـ ــٞ ا١٩ًـ ــٗا نهـ ٖ ا وـ
ا يٗاــٗنا ٖ كًــا   ا ْٖــٗ  ــل  ــرب انك ــا  نهــٞ انُــا      ق1)"ان ــ٨ٍ

 .ٖهثشًا 
ـــٕٗ   : ان ا عـــٝ ناـــشٜ انبـــرب انـــٗا   ، ا٫٘ـــٝ ا هـــل نـــِ ٖ ـ

انبــــرب املــــم ٗ ٜ انــــ٨ٕا  اَــــٔ ا  ٙــــا  نــــ٪ذٟ ٖاقحــــاٍ نهــــُ ل ، 
اهلهكـــاا ان ا١ًـــٝ ن ـــا٠ ْـــٟٗ ي٦قـــع ٖاعـــ كيا  ٖنُـــا  ، يٗا ٓـــٝ  

ــشاً      ــٌٙٓ قٓ ــ ًا ن ه  ــا٠ ٖ  ــٔ   ــا اَ ــ ا   ً ــ  اّ    اسب ــ ٘   ع ــما  انا انع
ــا        ــش ا٭  ٙ ــيا  ٖنُا  ــل ا٩ع ــّٗ اه ــ َٙاا  ث ك ــيا ٔ ، ان ــا٠ٖا  اع  
ــما  ،       ــٌٓ نهع ــا٠ اعشا ــا ٌْ اثُ ــاٍ ا ب ــٝ اي ــٌ ٖ ا ب ــشٜ يعٓ  اا

ــما  ا٩    ــّٗ انع ــٌ حي  ــا آَ ــا ا   ً ــ ح اقٌٓ   انُ ــ   ّٗ اع ــشٖٛ ٖ٘  
 نٔ ٌْٖ ، ان َٙا  اقاي ٌٓ نهٞ اَكا  انُيٜٗ ٖا  ا٠ ا٫٘اا.

 زثًزثًحبث أحبث أ
نه ـــش)ّ يعـــاّ َعجـــ  نـــِ ا بـــا١ٓا   ـــٞ نهـــٞ ان ـــٗى  ايكـــاّ 
 بـــشْاا  ٖا  ٓـــ  ىـــو يـــِ انعهًـــا٠   عـــ ا ْا ٖا  بـــا  ذ شْـــا 

كٗايــــو ا ــــو٨ ٙٝ ٖاَــــٔ ٘ كــــّٗ يــــِ  ــــربا  َٖــــ ا٠ا  ٖي ـــــ نٝا   
ــلا        ــوا  ٖ  ـــشاا  ٖٖا ـــٌا  ٖ  ـــأا  ٖق  ـــ وا  ٖاعج ـــشا  ٖاا ٖاي

  ٓا  يعض.ٖاع  ٓاٍا   ًا ذ ش هلا ن   ا َٞ  ا  اى  ع
اّ اشبـــرب حي ًـــو   هحـــاظٖيـــٌُٓ يـــِ ق ـــًٔ ار  ـــرب ٖاَاـــا٠      

ــٔ       ــإ  ه ه ـــميّ يعُ ــمٛ ٘  ـــا٠ ان ــ٨، ا٭َا ــم٘أا  خب ــ ٘  ٖان ك ا ان ب
ــو       ــأ ثٓ ــا نه عج ــش  آَ ــٞ ث ــا ٛا  ٖنه ــ  ٓاٍ ا٭َك ــا نٮع ــاق ُْ ٖ)ي
ــٔ       ـــٗا  ٧ا  ٩َـ ــوا  ازبـ ــ  ٖ ـ ــٞ ال نـ ــأ نهـ ــ٨ء ان عجـ ــح اجتـ ٘بـ
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ٔ اعــــار نـــامل  كـــو  ــــ٠ٚ قيـــو        ٖان عجـــأ يش ـــأ يـــِ     اٖثـــ
 انا٠ٚ.هٖ نهٝ   اْٙٝا٭ع  ٓاٍ ٖازبٓو 

ــاجتي         ــ   املخ ــأ ي عه ــاّ ان عج ــٝ ث ــا اعجيٙ ــا  آَ ــا ٖقهُ ــٗ اُ نُ ٖن
 : ٖثٙٔ َكاا ن ا١ ٘ٝ يُٓا 

 .أَ يٗنهٝ ٖنربٜ ا٩ٖر :
اُيٙـــٔ ٖذبـــم٘ش ٖا يـــا  نـــِ ٖ ـــٗ  يءـــو ْـــ٠٧٦ انُـــات  انءاَٙـــٝ :

 ٖيا ُ٘ هشٌْ يِ انعما .
يَــــٔ يــــِ اهلــــ ٟ انــــمٛ ٘  ــــًُٔ ان ــــش)ّ  هحــــاظ ذٍ   انءانءــــٝ :

ََذذذرَت ان يـــا١ح انـــذ ا ـــٗ  ير انعـــما ا ٖيـــِ نًٗيـــاا قٗنـــٔ اعـــار 

 .ق1)[خَ َثٕح َُِ َّثضِ حَََدً  حََٓا ػَظَر  َُِمَٔصَّوَنَ

  حبث رأضٌهرًحبث رأضٌهرً
ــا  ٝ   ــٌ ان ـ ــِ ا٩يـ ــا    هيـ ــا ٜ انُـ ــٞ نيـ ــٌٓ نهـ ــٗا اَ  ـ ــات  ي ـ َـ

  ٗ ــ ــًا ٖاٗ ٓ ــًا ي ــ٢ًٙا َٗ اَٙ ــا يــِ  ّٖ ال نــ  ٖ ــو  ٖ هْٖــا  شي ا انٙٓ
 اهٗا.هث هٗا ٖهٖ يربمْٖا ٖاعوٝ ٖان ٞ 

ــو   ــٗ  ال   ا٧ٖ نــربٜ ثًٙــا هٖ  ٕ  ع ــٌٓ يــِ ان عهٙ َٓــا يهٓــشٜ نُ
نــ  ٖ ــو ٖيهٓــش قش٘ـــأ نــيعض )ثــا ٕا  ثـــٌ ا اــٞ انــٌْٗ ٖ هـــأ        
ـــهٗا نـــِ ال نـــ  ٖ ـــو    ازبٓـــو نهـــٞ انُ ـــٗت ثاربــــمْٖا ينــــًٓا ٖ  ـ

  ان  انكا١ُاا ىٙعًا.
ــا ــِ ا )ٖ ـ ــا  ٖٛ نـ ــٓ   ـ ــٌٓ اّ ٘  اـ ــا ءٖى  ع ـ ــا  نبـ ملـ

 ُــا  عــ٢و نــِ ٖ ــٔ ال  ٙــل ْــٗا  ٖا٘ــِ ْــٗا  ٖيــا ْــٗا  ثــ يش   
نه ــا١و :  ا٘ــِ ٖ ــٔ ْــمٕ اناــعهٝا      ث ٖقــ ا ٖا ــ عهعا  ث ــاى   

ــ٨ٍ:       ــٔ ان ـ ــاى نهٙـ ــاا  ث ـ ــٔ هلـ ــا ٖ ـ ــش، يُٓـ ــو جتـ ــا١و :   ـ ــاى ان ـ قـ
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ـــ     ٗا ثـــءٌ ثكــمنل ال اعـــار ثكــو  ـــ٠ٚ ٖ ـــٔ نــٔ اعـــارا  ٖاًُ٘ــا اٗن
 .ٖ ٔ الق

اّ ظـــٌُٓ  ـــاّ ْـــما ان ًءٙـــو ٦٘ ـــ    ٙ ـــٝ قــــش  انُـــا  يـــِ        
 ّٖ ا٧ ــــٙا٠ انٙــــٔ اعــــار ْٖـــــٌا ٖاــــش ٙح  ــــ٨ يـــــش حا  اذ اّ      
ــٕٗ ذاا    ــو نٗ ـــ ــءل انٗاعـــ ــ   انكـــ ــاّ ان عـــ ــش ،  ٙـــ ــاى يُحبـــ املءـــ
ــٝ    ــاّا  ٖطباجتيـــ ــٝ ار ا٧ذْـــ ــٔ ن  ش٘ـــــأ اسبجـــ ــ٠ٚ  ـــ اناـــــ٠ٚا ٖ ـــ

ــمٛ     ــانٗاقو انـــــ ــٗهلٌ ٖ ـــــ ــ   ن ـــــ ــٞ قـــــ ــات نهـــــ ــّٗ نهُـــــ حي ـــــ
.ّٗ   ٖ٘ 

ــٗٛ       ــش٘ل نهـ ــْٗش  ـ ــا  ـ ــا  ٧َٓـ ــٗا انُـ ــٗت نهًـ ــو اّ اجملـ ٖقٙـ
ــٔ ان ــ٨ٍا ٖاّ ان عهــٌٙ ُ٘جــٌٙٓ        ــا مل ذبــشء ا ــشاٌْٙ اشبهٙــو نهٙ ٖآَ
ــا ا  ٖآَــا قيهــٝ هلــٌ ٖٖعــٙهٝا ٖنكــِ انكــربٟ     ، املعــا  يــِ نــما  انُ

ــو   ــاا ٖ نٙــ ــاج ار اثيــ ــٝ ذب ــ ــٌٙ    انكهٙــ ــش ان عهــ ــ ٗ أ ا٩يــ ٧ٖ ٘ ــ
  ٖ ــــو  ــــشٴ، ا٭َ ــــاّ ٖ عهــــٔ  هٙ  ــــٔ ،  بٗ ــــًا ٖاّ ال نــــ

 ا٩  .
ــا ،     ــشقٌٓ اّ يــ ــا  ٖانًــــع  عــــض ثــ ــٗت انُــ ــ  اجملــ ــ  نيــ ن ــ
انعــــامل يــــِ  ــــل ثًــــِ انُــــا  ٖآَــــا نهٗ٘ــــٝ َٗ اَٙــــٝ نوٙ ــــٝ ٧         

 ٖ ٗ  ا٧ هلا.
ن ــــ  اَ اــــشا اجملٗعــــٙٝ ،  ــــ٨  ثــــا ت ٖاهلُــــ  ٖ ــــوش يــــِ  

ــشاَٙٝ  اَ ــــــ  ــٝ ٖانُبــــ ــ ا اذ اّ انٙٓٗ ٘ــــ ــشٍٖا اانبــــ ــ٨  انــــ  ،  ــــ
ــاا   ــٞ اجمل ًعــ ــا  نهــ ــش ذنــــل ا٧َ اــ ــار  عــــة الٖاٖاثــ ــُا  اعــ انــ

ٌ    ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ    ضبًـــ ًا     ـــٝ ْٖا ٘ـــًا هلـــمٕ ا٧يـــ
ــش نــــــٗا٠   ــاٌْٙ اناــــــشما  ٖاَ اــــ ثاعب ــــــشا املهــــــو انٗثُٙــــــٝ ٖي ــــ

 ان ٗ ٙ  ، نًٍٗ ا٩  . 
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ذََُذذذيَ خِذذذلََّٕ تف َٗذذذصٍََّ تُمٌَصَذذذثجَ خِذذذثُمفَن  حَإَِّٕ   لىٌهههع رؼهههبىلىٌهههع رؼهههبى

 .176[ ا٫٘ٝ  تَُّرَ َٖ تخ صََِلوات كَح تُمٌَصَثجِ َُلَح شَوَثم  خَؼَ د 
 

  اإلػطاة واٌٍغخاإلػطاة واٌٍغخ
يشثــٗمجا  ٖمــٗا ينشا ــٔ ي عــ٧ًٗ  ــٔ     ا ــا ٜ يي ــ ه  اعــٌ ذنــل :  

   ـــ ٘ش :  ثعهـــع ذنـــل  ـــ َٚ هَ نـــع انك ـــا   ـــاسب ا  ٖانشثـــو نهـــٞ 
ــاج     ــاى ان   ــٔ ق ــمٖ،ا ٖ  ــرب ضب ــحا  ٖاشب ــ ا٠ ه  ــو اا  ق1)ا٭   ّ ٖحي ً

 .٘كّٗ  ربًا ملي  ه ضبمٖ،
      ٖ اعــٌ   ــ ّ ال : انيــا٠  ــش،  ــشا هّ :  ــش، ياــئ  ان عــو ا

ــو  ـــش  انيـــا٠ا  ٖازبـــا         ــٝ ي ـــٔا  ٖيّ ٖيـــا ،  ربْـــا ، ضبـ ازب٨نـ
 ا٭ ا ٜ.اعٌ ٖاجملشٖ   رب 

َــ ٴى انك ــا  : ثعــو يــا ا ٖان انــو اــًل ي ــ مي ٘عــٗ  ل نــ    
 ٖ و ٖانك ا  :  ي عٗى  ٔ يُبٗ   ان  حٝ.

ٖازبًهـــٝ ان عهٙـــٝ  ـــرب هّا  هٛ نـــما  انـــمِ٘ ي ـــميٖا ان ـــ٨نٝ  
كَََِِّذذذَْ تُمفَؽَّذذذرو   ـــيأ َـــ ٖى ان ـــش)ّ ٖيـــا ثٙـــٔ يـــِ اسبجـــٝا  قـــاى اعـــار  

 .ق2)[تُمدَثَُـَرو

  اسب  :   ا  ٖصبشٖ  ي عه اّ  ُ ٖى.
ٖاّ انــمِ٘ :  انــٗاٖ ناجت ــٝ ٖ انٙــٝا  اّ انــمِ٘ :  اّ ٖا ٓــاا       

ــٝ ٧  ــٝ ثعهٙــ ــٗا :  ىهــ ــٗى   ا  ه ــ ــهٝ املٗ ــ ــا  ــ ــا ٩َٓــ ــو هلــ ا ، ضبــ
 .انك ا :  ا  ٖصبشٖ 

                                                           

 .1/260هَهش صبًو انيٙاّ ق1)
 .149عٗ ٜ ا٩َعاٍ ق2)
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 ،  ـــ اء:  ـــا  ٖصبـــشٖ ا ن ـــٚ  ـــ اء :  انـــ٨ٍ ْـــٚ امل  ه ـــٝا
 .اجملشٖ    اءعٌ  عٙ :    ٝ ن٨

ٜٵ  هيـــــٝ ٖاناٴــــ اء  ٰٔ ٖاشبـــــ٨، انعـــــ اٖ ٝ   ـــــاقل  ٖ ٵـــــ اقًا ٰياـــــاقل
ا  ٖ ـــٚ  ـــ اقًا ٩ّ  ـــو جتـــش، يـــِ امل خا ـــً  ٘ بـــ  ق1)ق ان   ـــٔ

 . ٙٝ  ل    ا٫ ش  ًا َٖا

 يف ؼٍبق اٌَبديف ؼٍبق اٌَبد
ــشٌْ      ــا ُ٘ ه ــا  ٖي ــو انك  ــ٠ٗ نً ــاا ان ــا  ٝ ع ــع ا٫٘  عــ  اّ  ُٙ
ــي       ــٝ ن  ــاا ٖاسبجــيف  ــا٠ا ْــمٕ ا٫٘ يــِ انع ــا    ــيأ   ًــاّ ا٫٘

 نهٝ اسبكٌ ٖ ٙل آٌَ ٘  ح ّٗ انع ا  انا ٘ .
  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا اجملاٖ ٜ نهٞ  عي   : 

 اا ان ا  ٝا  ٖثٙٓا ٖ ٕٗ :  هٝ ا٫٘ٝ  ا٫٘ ا٩ٖر : 
أوح َُةَذذذيَ تَُّذذذرَ َٖ تش ذذذصَسَح ت    ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ   ٗنـــٔ اعـــار      ا٩ٖى : 

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)....[تُضَّ ََُرَ خِثُمهَدَ 

ا٭ ـــا ٜا  يـــو يذبـــا  اعـــٌ ي  ـــ ها  ـــو يـــِ ا٫٘ـــ     ا٩ٖر : 
املٗاـــٗمج ٖثٙـــٔ ا  ٙـــ  نـــمٍ انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـــو ٖ٘بـــشّٖ نهـــٞ  

ــ  ــا٠ا      اي ــذ   ــهٌ ان ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ٘و  
 نهٞ ن اّ ا٩َيٙا٠ ان ا   .

ــٝ :  ــا     انءاَٙـ ــاي  يـ ــو   ـ ــ ٘  ٖانعًـ ــٞ ان بـ ــات نهـ ـــة انُـ  عـ
ــ ٟ      ــشاا اهلـ ــٔ ٭ ـ ــٔ ٖ  ًاَـ ــا  ي  ا١ـ ــو ٖي  ُـ ـــ  ٖ ـ ـــ ى ال نــ هَــ

 َٖٙو املي شٜ.
ٗ      انءانءــٝ :  ّ يّ ٖ ــٗ  ثش٘ــ  يــِ انُــات ا ــّٗ ا٫٘ــاا ٖ٘ك ًــ

                                                           

 .10/183ن اّ انعش  ق1)
 .175ا٫٘ٝ ق2)
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ــاتا      ــٝ نهُ ــوا  ٖمل حيجــأ هعــيا  اهل ا٘ ان ُ ٘ــو مل ٖنــِ ٘ ــش ان ُ ٘
ــًا  ّٖ نهــــٌ انُــــات  انياــــا اا انــــذ  ــــا٠ا ،   ٧ٖ ٘كــــّٗ  شا ــ

 انك أ ان ًاٖ٘ٝ.
ــٝ :  ــاظ ا٫٘ـــٝ       انشا عـ ــاسب   هحـ ــا   ـ ــ ٖى انك ـ ــا ٘  َـ ــِ يبـ يـ
 ان ا  ٝ هيٗ  : 

 ان يح انمااٚ ٖانعشاٚ ٭  ا٠ ان ُ ٘و. ا٩ٖى : 
ُـــات يـــ يٗ ّٖ  يظٓـــا   اـــا اا انك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ  ان انءـــاَٚ : 

 ان ا  ٝ  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ عهٌ.
ــة :  ــ٨ًٙ ٩ّ      انءان ــًا قه ــو مثُ ــميٛ  ان ُ ٘ ــمٛ ٘ا ــما   ان ــ ٖى انع َ

 ال َ ٴى انك ا  نٙي ٞ ٖا ٨ق ٔ ا٩٘ ٛ  ٨ًٙ  ع   ٙو.
ث ـــــح انـــــمِ٘  شثـــــٗا )٘ـــــاا ٖي ـــــاي  انك ـــــأ  انشا ـــــو : 

ــ ا١ٌ   ان ــًاٖ٘ٝ ان ــ ــٍٗ ان ٙايــٝ  انهيــة ان ــا  نــِ نــما ٌٓ ٘ ا  ٝ ٖا٭ ي
كََٔذذث أَط ذذدَسَََْ  ػََِذذ  ، انُــا ا  ْٖــما انــ ٖاٍ يــِ يبــا ٘  قٗنــٔ اعــار   

ــار    تُ َّذذثزِ ــاى اع ــما ا ق ــميٜ ، انع ــام هٖ ث ــِ يَ ك ــٙل ي حَإِذَت زَأَ  [ ثه

 .ق1)[ظَسَحَٕتَُّرَ َٖ ظَََِٔات تُمؼَرَتجَ كَ َ  َخَلَّقَ ػَ  هَْ  حَالَ ََْ   َ 

ــايل :  ــشٜ      اشب ــا املي  ــشٜا  ث ي ــوٙٝ ، ا٫  ــٝ ٖانٗع ــا٠ انربا ٙ يَ  
ٖانش ــٝ ٖهيــا انعــما   انُــا ا  ٖ ــا٠ا ْــمٕ ا٫٘ــاا ملُــو ازبٓانــٝ        
ٖانيـــش ا  ٖنـــ نٜٗ انُـــات نه ـــ ا م ٖا٭َا ـــٝا  ٖيـــِ نًٗيـــاا قٗنـــٔ 

 .ق2)[حََٓث أَز ظَِم َثىَ إِالَّ زَـ َٔر  َُِمؼَثََُٔنَاعار 

بـــا ٘  قٗنـــٔ اعـــار ) ـــاسب ق انـــٗا   ، ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ هَـــٔ ٖيـــِ ي
 جتش٘  ن  ح ه ٗا  ا٭َا ٝ ٖان ٗ ٝ نهُات ىٙعًا يِ ٖ ٕٗ : 

                                                           

 .84 ٜ انُحو عٗق1)
 .107عٗ ٜ ا٩َيٙا٠ ق2)
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ينــــشا  امل ــــهً  نــــِ ي  ــــا٠ ٖ  ًــــاّ ان ُ ٘ــــوا        ا٩ٖى : 
ٖ٘ جهــٞ ْــما ا٭نــشا   ــانُو   اناــٓا ا  ٖٖ   نــِ انــُا ضبًــ        

ا  ق1)يـــا قيهـــٔق  ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ هَـــٔ قـــاى : ا٭عـــ٨ٍ مـــأ
ثح ــٞ نــٗ  ــاّ امل ــهٌ ممــِ ا ــٚ ٖ٘كــ ٌ ا٫٘ــاا ثــيّ   ٗنــٔ ا٭عــ٨ٍ   
ــٔ      ــٔ هّ َو ــٔ  اناــٓا ا   شْــاّ نًهــٚ نهــٞ ربهٙ ــ ى نهٙ ــٔا  ٖ٘ ــٝ ن اٗ 
ــميم      ــٔ  نــٜٗ ظــاْشٜ ٩ ــحا ٔ ن ــاا ٖانياــا ااا  ٖثٙ نــِ   ًــاّ ا٫٘
ــ٨ٍ         ــشٟ ا٭ع ــو ه  ــا٠ يه ــِ نهً ــ   ي ــو ن ــ     ــوا  ٖق ــا٠ ان ُ ٘ ي  

انياـــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ  ٖه ـــربٖا نـــِ 
 انذ  ا٠ا ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.

ــٝ :  ــمِ٘      انشا عـ ــشا٠ انـ ــش ناـ ــييًا ) ـ ــٝ ٖعـ ــٝ نهـ ــمٕ ا٫٘ـ ــشا ْـ ذ ـ
ا ـــّٗ ان ُ ٘ـــو ان ـــ٨نٝ  يٙـــو ا٫٘ـــاا  ـــءًِ قهٙـــو يـــِ ي ـــامج انـــ َٙا  
ــا   ــاَٗا ،  ــاى      ــ ّ هْــو انك  ــامج   ٖا٩ ــ٨ا ٖانــذ هلــٌ نهــٞ ا٩اي

حَهَثَُذذس  تُم َهَذذامَ َُ  عَذذس  تُ َّظَذذذثزَ     ا٭ ــ ٨، ٖان يــاِ٘ا  ٖ، ان ُ ٘ــو    يــِ  

ػََِذذذذ  شَذذذذح ق  حَهَثَُذذذذس  تُ َّظَذذذذثزَ  َُ  عَذذذذس  تُم َهَذذذذامَ ػََِذذذذ  شَذذذذح ق  حَََذذذذْ   

 .ق2)[ َصمِوإَ تُمٌَصَثجَ

ــاَٚ :  ــار   انءـــ ــٔ اعـــ ــٝ   ٗنـــ ــمٕ ا٫٘ـــ ــهٝ ْـــ إَِّٕ تَُّذذذذذرَ َٖ  ـــ

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق3)..[َْ َٖٓ  تُمٌَصَثجِ ٌَمصؤَإَ َٓث أَٗصٍََ تَُِّ

ا٭ يــا   ــ ّ ال نــ  ٖ ــو َــ ٴى انك ــا   ــاسب  ٖثٙــٔ        ا٩ٖر : 
 ٧نـــٝ نهـــٞ هَـــٔ َـــ ى نهـــٞ انـــُا   ياَـــٝ ، جتش٘ ـــٔ ٖٖاعـــو ٔا  قـــاى 

                                                           

 .3/238صبًو انيٙاّ ق1)
 .113عٗ ٜ اني شٜ ق2)
 .174ا٫٘ٝ ق3)
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ا  ٖيــِ يعــاَٚ اسبــ  ، اُ ٘ــو انك ــا   ق1)[َٗذذصٍََ خِذذَْ تُذذسُّحؾَ ت ََٓذذنَ اعــار 

ــا٠ا  ٖهَٓـــ  ــٞ ا٩َيٙـ ــٔ نهـ ــحا ٌٓ  َ ٖنـ ــات ٖهّ ه ـ ــٔ نهُـ ــايٗا   يهٙيـ ٌ قـ
ــامج ٖا٩َبــا ا  قــاى اعــار     َثأَ ُّهَذذث تُسَّظَذذاٍو خَِِّذذؾم َٓذذث أوٗذذصٍَِ إَُِ  ذذيَ َٓذذٖ    َ هــٕٗ ن٪اي

 .ق2)[زَخ يَ

ــٝ :  ــهٞ ال     انءاَٙـ ــ   ـ ــانُا ضبًـ ــا اا  ـ ــّٗ انياـ ــمِ٘ ا ـ يّ انـ
ــ وٙعّٗ  جـــأ انك ـــا  نـــِ انُـــاتا  ٩ّ    ــٔ ٖعـــهٌ ٧ ٘ ـ نهٙـــٔ ٖ)نـ

ــ ــ ٴى انك ـــا       ال َ نـ ــار )َـ ــٔ اعـ ــ ىا  ٖقٗنـ ــ ء ٖانعـ ــاسب  ٖانبـ ٔ  ـ
  اسب ق يعب٨نٚ ُ٘ي   نهٞ ٖ ٕٗ : 

  و   ا  يِ انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ. ا٩ٖى :
إَِّٕ ََذذذذرَت  ــــحل ي ــــشاٌْٙ ٖان  ــــٗ ا  قــــاى اعــــار  انءــــاَٚ :

 .ق3)[طَفَقَ إِخ سَتََ َْ حََٓاظَ *َُلَح تُظُّفَقَ تُملوحَُ  

ــة : ــاا ٖ انءانــ ــًاٖ٘ٝ   ا٫٘ــ ــأ ان ــ ــٗ ٜ ، انك ــ ــٗانك املٗ ــ املــ
 ان ا  ٝ.

 ان ش)ّ ٖثٙٗااا )٘اأ. انشا و :
ــايل :  ــو        اشب ــٝ ٖه   ــٗ ٕ يا١ ــ   ع ــش)ّ ا ٖن ــِ ان  ــٗ ٜ ي ــو ع  

 ناشٜ عٗ ٜ.
 ـــو )٘ـــٝ يـــِ )٘ـــاا ان ـــش)ّ ٖنـــ  ْا عـــ ٝ )٧،        ان ـــا ت : 

 ٖيا١ اّ ٖعع ٖث٨ثّٗ )٘ٝ.
ٖثٙــٔ ٖ ــٕٗ  ا٭ ــا ٜ )ذنــلقاعــٌ ي  ــ ها )٘ــٝ انيحــة   انءانءــٝ : 

 : 
                                                           

 .193عٗ ٜ اناعشا٠ ق1)
 .67عٗ ٜ املا١ ٜ ق2)
 .19-18عٗ ٜ ا٩نهٞ ق3)
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 ٙــــاّ يعــــ ح اء انــــمِ٘ ٘ك ًــــّٗ ان ُ ٘ــــو انعــــما       ا٩ٖى : 
 ا٩نٌٙ ، ا٫ شٜ.

ــاَٚ :  ــٌٙ     انءـ ــما  ا٩نـ ــ ى انعـ ــٔ ُ٘ـ ــ  ٜ الا ٖهَـ ــٌٙ قـ ــ  نهـ ا  ٙـ
  انمِ٘ ا ّٗ )٘اأ ٖيا هَ ى يِ انك ا .

ا٭ يـــا  ان ـــًاٖٛ نـــِ امل٨ايـــٝ  ـــ   ـــشا٠ ان ـــ٨نٝ  انءانــة :  
 ٖ   انعما .

ــٝ   ٖ٘ـــ ى ي  ـــ ا٠ ــٔ  اعـــٌ ا٫٘ـ ــ  )ذنـــلق ، ي ٓٗيـ ــا ٜ نهيعٙـ ا٭ ـ
ــاملي شٜا       ــٗا   ــٔ ٘  ــو ثاَ ــمٛ ٘ عاْــ  اهلــ ٟ ٖ٘بــ ء  ان ُ ٘ نهــٞ هّ ان

ــاى اعـــــار  حَإِِّٗذذذذذح َُـَلَّذذذذذثزح ََُٔذذذذذٖ  شَذذذذذثجَ حَآَذذذذذَٖ حَػََٔذذذذذََ طَذذذذذثَُفًث ظوذذذذذَّْ   قـــ

 .ق1)[تَ صَدَ 

ــٝ :  ــات      انشا ع ــٝ نهُ ــٔ    ــا  هَ ــ ٖى انك  ــ  ، َ ــاَٚ اسب ــِ يع ي
ٖثٙــٔ  ــل انــ َٙا ٖا٫ ــشٜا ٖاعــش٘ض ٖذٍ نهــمِ٘ ٘اــميّٖ        ىٙعــًاا 

  ٔ مثًُا قه٨ًٙا  ْٖٗ  نٙو نهٞ يع ح اقٌٓ انعما  ا٩نٌٙ.
يــِ َــ ٖى انك ــا   ــاسب  ا٭ يــا  نــِ ه ــو انــمٛ         اشباي ــٝ :

ــ ٨مج    ــغ ٖا٭ ـ ــٗ امل ـ ــٌَٗٓ ا ٖا٩ ـــو ْـ ــا  ،  وـ ــو انُـ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـ
ــ    ــ  ا٩ ــشٖٛ يبــا يًا هلــٌ ، ان َٙا ثــ٨ ٘اــعشّٖ  انهــمٜ  نٙكــّٗ انٗنٙ

    و انوٙياا ٖازبإ ٖاهل ا٘ٝ انذ امياأ نهٞ انءًِ ان هٙو.
ه ـــربا  ا ـــٝ ا٫٘ـــٝ نـــِ ي ـــ ٨، هْـــو انك ـــا ا    ان ا عـــٝ :

ــشا        ــا  هع ــٞ يظٓ ــٌُٓ نه ــ  ي ــة  ــو ثش٘ ــ     ــ  ا٫٘ ــو   ــ  ازبً ٙ ٖ٘
ــهٞ      ــ    ــانُا ضبً ــا اا   ــا ٖانيا ــ ّ يظٓا ْ ــٝ   ــ    ٙ  ــو ٖا  ٙ ان ُ ٘

ــٔ ــيٙو    ال نهٙـ ــا  ٝ عـ ــًاٖ٘ٝ ان ـ ــٗا  ٜ ، انك ـــأ ان ـ ــهٌ انـ ــٔ ٖعـ ٖ)نـ
ــٝ ٖاشببــــٗيٝ اناــــ ٘ ٜا٩ّ ْــــما       ــ ٜا  ٖانُجــــاٜ يــــِ ان شقــ انٗ ــ

                                                           

 .82عٗ ٜ جتٔ ق1)
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ــ ٖى       ــ ّ َ ــشا    ــ٨ٍ ٖا٭ق ــٗى ا٭ع ــًا ير    ــشًا ٖ ش٘ ــٗ  قٓ ــا  ٘  ا٭ظٓ
حَأوحـَذذذحَ إَُِذذذحَّ ََذذذرَت تُمووذذذس إَ  ان ـــش)ّ  ـــ  ٖ ـــ ءا  ٖ، ان ُ ٘ـــو  

 .ق1)[ؾََُلوٗرَزًَوْ  خَِْ حََٖٓ  خََِ

 َثأَ ُّهَذذذث تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات ًوِوذذذات  ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ   ٗنـــٔ اعـــار  انءانـــة :

 ا  ٖثٙٓا ي ا١و : ق2)....[َٖٓ   َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ 

ــشاٍ    ا٩ٖر : ــا  ا٭ ــ ــٔ  وــ ــاسب  اٗ ــ ــا   ــ ــ ٖى انك ــ ــِ َــ يــ
ــهًاا ،     ــهً  ٖامل ــ ــٗاق ير امل ــ ــمِ٘ )يُــ ــا انــ ــا ه٘ٓــ ــش٘ل )٘ــ ٖان اــ

ــاهلٌ امل ــٔ    ه ٙــ ــما ، ي عه ــ ــش٘ل ْــ ــا  ان اــ ــو  وــ ــٝا  ٖحي ًــ  عاقيــ
 ٖ ًْٗا: 

ــٌ       ا٩ٖى : ــٔ هل ــٗاا ٖا ٗ  ــمِ٘ )يُ ــٌ ان ــاملكه   ٩َٓ ــال   ــٔ   يَ
  وا اا ان كهٙل ٦ٖ٘ ّٖ ان شا١ض ٖانعيا اا.

ــاَٚ : ــو      انء ــاٍ ان ُ ٘ ــحا ٝ ه٘ ــع ٖانب ــو انيٙ ــا    ْ ــا  اشبو يعبب
 ٩ٌَٓ انمِ٘ عي ٗا انُات  ا٭ع٨ٍ.

ــة : ــا  انءانـــ ــٗى  وـــ ــهً    ـــ ــش٘ل نهً ـــ ــاّ ٖان اـــ   ا٭ميـــ
 ٖامل هًاا ،  و اياّ ٖيكاّ ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.

ــو : ــغ       انشا  ــِ مل ٘يه ــهً  مم ــا٠ امل  ــاى ٖه ُ ــا  ٩جت  ــٗى اشبو  
عــِ ان كهٙــل ٖ يعــ ءُا٠ انٗ ــٔ انءــاَٚ ثــيّ انٗ ــٕٗ ا٩ ــشٟ  هــٓا         

 يِ يبا ٘  ا٫٘ٝ انكشميٝ.
ِ )يُـــٗا ٖحي ًــو  ـــٗى اشبوـــا  ن٪ ُـــا٠ انبـــيا )٘ا ه٘ٓـــا انـــم٘ 

  هٗاق ٖ ًْٗا : 
  ا٩ انٝ ٖ عش  ٖا   يو ا٫ ا٠. ا٩ٖى :

                                                           

 .19عٗ ٜ ا٩َعاٍ ق1)
 .182ا٫٘ٝ ق2)
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  ا٭سباء ٖان يعٙٝ. انءاَٚ :
 نهٞ عبٗ ان عهٙ  ٩ٌَٓ عٙبيحّٗ ي٦يُ . انءانة :

ــٔ ا     ــة ، جتٗنــ ــّٗ ا٩ٖى ٖانءانــ ــاَٚ ا ٖ٘كــ ــٗ انءــ ــح ْــ ٖا٩  ــ
ــٌ        ــا  اقك ــا٠ ٌ مم ــ ٌ ٖه ُ ــٗا هَ ــٗا  ه ــمِ٘ )يُ ــا ان ــا ه٘ٓ ــٝ:  ٘ ــ ٘ش ا٫٘ ٖا 

 ق.ال
٘ ٙـــ  ازبًـــو  ـــ  ْـــمٕ ا٫٘ـــاا اـــٗ ٙ  انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ  انءاَٙـــٝ :

ان ُ ٘ــو حبشيــآٌَ هَ  ــٌٓ يــِ هيــش ال    ــو انوٙيــااا يذ ي  ــا ٖا        
ــا اا    ــو ٖانياـ ــا٠ ان ُ ٘ـ ــًا ٭  ـ ــ ٧ً ٖنٗاـ ــٕٗ  ـ ــو ٖ عهـ ــءًِ ان هٙـ انـ

  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
شٕا ٖ ـــا  ٖ٘ بـــل ْـــما انـــءًِ ان هٙـــو   َـــٔ  يٙـــة  مااـــٔ ٖهثـــ

  شا ًا  ّٖ ه و انوٙياا ٖا٭ي ُامج  ا٭  ٙا  ٧ ُ٘ا، ا٭  ٙا .
ــّٗ       ــاا ٖ٘ ُعً ــ  هّٗ انوٙي ــو ٘ ــّٗ ان ُ ٘ ــمٛ ا  ــع يّ ان ــيّ قه ث
 اسبٙـــاٜ انـــ َٙا ْٖـــما ان ـــُعٌ عـــيأ ٭  ـــا١ٌٓ ان ُ ٘ـــو  ـــٚ ٘شثـــ ٌْ  
ــٗا  َعــٌ يَٓــا جتٙيــاا ،        ــانٌٓ  اهلــ ا٘ا ٖا٩ ــ٨ا انشاايــٝا  ٖازب هاي

ٓــا هذٟ ٖاــش  ، هثشْــا ٖنــٙل ثٙٓــا نــمٜ هثُــا٠ ا٩ ــو       ظاْشْــا ٖنكُ
َٓذذث  َذذلمًوِوإَ كَذذح خَووذذاَٗهِْ  إِالَّ    ٖامل ــغ ْٖــٗ يــِ يبــا ٘  قٗنــٔ اعــار      

ــٌ     ق1)[تُ َّذذثزَ ــا ٩َٓ ــمٖء ٖجتعــٌ هل ــا٠ ا٩ ــو   ــٌ ٧ ٘اــعشّٖ هثُ ا  هٛ هَٓ

 ٘   ّٗ ع٠ٗ ي  ٙا ٌْ ٖانعما  ا٩نٌٙ انمٛ ُ٘ هشٌْ.
هّ ا٭ ـــ ٨، ٖاناـــ اء ٘ـــ٦ ٛ ير   ٙـــاّ   ٙ ـــٝ ْٖـــٚ انءانءـــٝ :

ان ـــ٨نٝا  ٖ٘كـــّٗ عـــييًا نهعـــما  ا٩ ـــشٖٛا ملـــا ، ا٭ ـــ ٨، يـــِ  
   ًاّ ان ُ ٘و ٖان  ش٘   انٗا ياا.

ــٝ ذبــم٘ش نهً ــهً  يــِ اشبــ٨، ٖاناــ اء ٖانعــ اٖٜ     ْٖــو ، ا٫٘

                                                           

 .174ا٫٘ٝ ق1)
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ــ ٜ       ــهً  نهٗ  ــ نٜٗ امل  ــش)ّ   ــاا ان  ــا٠ا )٘ ــ    ــٗا  ق ــ ٜا ازب انيعٙ
 آٌ يــــِ ان شقــــٝ ٖا٭ ــــ ٨،ا  قــــاى    ٖا٩ ــــٜٗ ا٭مياَٙــــٝا ٖ ــــم  

حَتػ صَظَذذَٔات خِفَد ذذَِ تَُِّذذَْ ؼََٔ ؼًذذث حَالَ شَلَسَّهوذذات حَتذمًوذذسَحت َٗؼ َٔذذرَ تَُِّذذَْ ػََِذذ  ٌوْ  إِذم ًو  ذذصوْ  أَػ ذذدَتقً     اعــار 

ــاى  ــ     ق1)[كَذذلََُّقَ خَذذ  َٖ هوِوذذاخٌِوْ    ــ ٨، ٖاشببــٗيٝ ٖا٭ق   ــِ ا٭  ا  ٖنك

ــا  ــ٦ ٛ ير   ًـ ــهً  ٧ ٘ـ ــًا   امل ـ ــٗنًا ٖ كًـ ــو يٗاـ ــاا ٖان ُ ٘ـ ّ ا٫٘ـ
ــ        ــاّا  ث ـ ــما انك ًـ ــا   هلـ ــاجتو ٖجتـ ــ٨ٍ قـ ــٗى ا٭عـ ــشًاا ٩ّ   ـ ٖهثـ
 ــ ها  يعءــٝ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ  ٖ ٜ   ٘ــ ٜ         
نهــ َٙا  انٙــٝ يــِ هثــش   ًــاّ ان ُ ٘ــو ٖانياــا اا ٩ّ املياــش  ــٔ قــ          

  ا    ٙ ٝ ٖٖاقعٝ ٖ وٲ هٖأَا ْٖٗ نهٞ ٖ ٕٗ: 
ــاى     :ا٩ٖى  ــهٌا  قـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــُا ضبًـ ــٝ انـ  عءـ

 .  ق2)[حََٓث أَز ظَِم َثىَ إِالَّ ًَثكَّر  َُِ َّثضِ خَشَ ًت حََٗرَ سًتاعار 

 َ ٖى ان ش)ّ يِ نُ  ال. انءاَٚ :
ــة : ــوا     انءانـ ــا ٌْ نه ُ ٘ـ ــ٨ٍا ٖيظٓـ ــٝ ا٭عـ ــٝ نهًٙـ ــٗى هيـ   ـ

 ٖا٨ٖٜ ٖا ٨ًٖ٘.ٖا٨ٖآٌ ن٬٘اا ٖاعاْ ٌْ ٫٘اا ان ش)ّ   ًا 
ا ق3)[ًو  ذذصوْ  خَ  ذذسَ أوَّٓذذر  أوخ سِؼَذذس  َُِ َّذذثضِ    ْٖــٗ يــِ يبــا ٘  قٗنــٔ اعــار     

ــ ا    ــ اء  عٙـ ــ ًا ،  ـ ــّٗ ه ـ ــهً  ٧ ٘كَٗـ ــا ٜ هّ امل ـ ــ٨ٕ  اـ ــٝ هنـ ثا٫٘ـ
ــاّ        ــات  ٙ ــهً  نهُ ــشٖج امل  ــِ   ــوا ٖي ــءًِ قهٙ ــ ٟ   ــٗا اهل ــِ ٘يٙع ٖن

       ٖ هعـــيا  قـــيح ا٭ ـــ ٨، ٖاناـــ اء ٖيـــا ٘ـــ٦ٖى ينٙـــٔ يـــِ انعُـــا  
 ان ٨نٝ.

  هٝ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘اا ان انٙٝا  ٖثٙٓا ٖ ٕٗ :  اناعيٝ انءاَٙٝ :
                                                           

 .103عٗ ٜ )ى نًشاّ ق1)
 .28عٗ ٜ عي  ق2)
 .110عٗ ٜ )ى نًشاّ ق3)
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ــٝ    ا٩ٖى : ــٝ ان انٙــ ــٝ  ا٫٘ــ ــمٕ ا٫٘ــ ــهٝ ْــ َُذذذذ  طَ تُمدِذذذذسَّ إَٔ  شواَُُّذذذذات   ــ

 ا ٖثٙٓا ي ا١و: ق1)[حَؼَاٌََوْ  هَدَََ تُمَٔش سِمَ حَتُمَٔـمسِجِ

يهــــٝا يــــِ يبــــا ٘  َــــ ٖى انك ــــا   ــــاسب  اعــــٙ  ان   ا٩ٖر :
حَـَ  ذذطَ َٓذذث ًو ذذصوْ  كَاَُُّذذات     ٖنــ ٍٖ اٗ ــٔ انُــات نهيٙــع اسبــشاٍا قــاى اعــار       

 .ق2)[حَؼَاٌََوْ  شَومسَهَ

ــٝ :  ــار  انءاَٙـ ــٔ اعـ َُذذذ  طَ تُمدِذذذسَّ إَٔ  شواَُُّذذذات حَؼَذذذاٌََوْ  هَدَذذذََ تُمَٔش ذذذسِمَ   يّ قٗنـ

ــو    حَتُمَٔـمذذذسِجِ ــٞ هّ اُ ٘ـ ــو نهـ ــٔ  نٙـ ــاسب ا  ٖثٙـ ــا   ـ ــو انك ـ ــِ اُ ٘ـ [ يـ

ــش ــ٨،     ان ـ ــٝ ٖاشبـ ــم ان شقـ ــٌ نُيـ ــٜٗ هلـ ــا  ٖ نـ ــو انك ـ ــٝ   ْـ )ّ   ـ
  انب ٖ  نِ ان ش)ّ.

ايعــة ْــمٕ ا٫٘ــٝ نهــٞ انعًــو  بــا ٘  انــرب ٖا٭  ــاّ    انءانءــٝ :
ــيح ،      ــ  انبــ ــٝ   هــ ــٝ ان انٙــ ــا٠ا ، ا٫٘ــ ــذ  ــ ــل انــ ــماا ٖانيــ نهــ
ي ـــايُٙٓا ٖ ٙآَـــا ٖانمي ٙـــأ ثٙٓـــاا ثٓـــٚ  ايعـــٝ ياَعـــٝا  ايعـــٝ        

 ِ اشب٨، ٖانا اء.نٗ ٕٗ انب٨با ياَعٝ ي
حٌَََُذذذَّٖ تُمدِذذذسَّ َٓذذذٖ  آَذذذَٖ خِثَُِّذذذَْ  يّ قٗنـــٔ اعـــار ، ا٫٘ـــٝ ان انٙـــٝ 

ــ اء  حَتُم َذذذذذا ِّ ت خَذذذذذسِ حَتُمَٔ َبٌََذذذذذرَ حَتُمٌَصَذذذذذثجِ حَتُ َّدِذذذذذ  نَ   ــشاخ  ّٖ اناـــ [ ا   ـــ

 اشب٨،ا ٖٖاقٙٝ  ّٖ   ًاّ ان ُ ٘و ٖان  ش٘   ا٘اا ال.
٘ــٝ ٖا٫٘ ــاّ ان ــا   اّ  ا٭ يــا     ن ــ   ــا٠ا ْــمٕ ا٫   انشا عــٝ : 

ــ       ــانُا ضبً ــا اا   ــو ٖانيا ــا٠ ان ُ ٘ ــٌٙ ، ا٩    ي   ــ٠٨ نه ــِ   ن
  هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌا ٖثٙٔ ٖ ٕٗ: 

 ـــو ال ٖرب ٙـــل  ضباٖنـــٝ ا٭اـــشا   امل ـــهً  نـــ٧ٗ ث    ا٩ٖى : 
                                                           

 .177ا٫٘ٝ ق1)
 .144عٗ ٜ اني شٜ ق2)
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 ٖجت ٜ ا٩ذٟ نٌُٓ.
 .ق1)[َُٖ   َضوسُّحًوْ  إِالَّ أَذ  قاى اعار  

ــاَٚ :  ــٔ      انء ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــو ان ــٞ ق  ــات نه ــش٘ض انُ ذب
ــ٧ًٗ يــِ          ــ نٌْٗ ٭ايانــٔ  ع ــات  ُيٗاــٔ ٖ٘ ــٔ اــرب انُ ــٔ ٖعــهٌ ٩َ ٖ)ن
ــش        ــُا )  ــ اا ن ــ اّٗ  ب ــو ٘ ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ٘ك ً ــِ ان ــ  الا  ٖنك نُ

 ان ياّ ييا٘شٜ زبٓ   : 
يـــا ٖ   ، انك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ ان ـــا  ٝ يـــِ انبـــ اا       ا٩ٖر : 

ــُا ضبًــ  ــٔ ٖعــهٌ )ٖنــِ نكشيــٝ نــِ    انهــاْشٜ نه ــٔ ٖ)ن    ــهٞ ال نهٙ
 ال  ـــهٞ انـــُا  ـــ ٝ ٖ ـــ ٖا انٙٓـــٗ  ه يـــا  يّ:  قـــاىنيـــات ا ـــِ 
 انٗ ــٔ   ــِ   عــٝ هنــ  ه حــو ان ــٗ اٜ ، يك ٗ ــٝ ٖعــهٌ ٖ)نــٔ نهٙــٔ

ِ  ثًحــٕٗ ٜ  يــ ِ  َ ــش  ث اــاٌْ  يٙــا  ٖ   ــ ا  ان ــٗ ا  ه ث ــانٗا  قــش٘   يــ
 عـــي   ها ء جتـــ٨٘ٗ ظبـــ ٕ  َعـــٌ قـــانٗا  يُـــا َيٙـــا  ان ـــٗ اٜ ، دبـــ ّٖ

 .ق2)قاناعش
ــة :  ــض      انءانــ ــاٍ  عــ ــ٨ٍا  ٖقٙــ ــٞ ا٭عــ ــاا نهــ ــٝ ا٭ ٓــ ضباٖنــ

 ــربا١ٌٓ حبــة   ـــا  قــش٘  نهـــٞ ق ــاى انــُا  ـــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نـــٔ       
 عهٌ ٖه حا ٔا  ٖانٗن  نهك ا   ا٭ناَٝ ٖامل  .

ي  ـــا٠ ان ُ ٘ـــو ٖيـــا يٗ ـــٗ  ، ان ـــٗ اٜ ٖا٭ظبٙـــو ممـــا  انشا ـــو : 
   ــ اا انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ  ٘ٗاثــ  ان ــش)ّ نــٙل ث ــ  ،  ــا 

ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ  ـــو  ـــا ْـــٗ هنـــٌ ٖيُٓـــا ا٭ يـــا  نـــِ يعـــ  ياى انيٙـــع  
َُذذذ  طَ تُمدِذذذسَّ إَٔ  شواَُُّذذذات حَؼَذذذاٌََوْ  هَدَذذذََ تُمَٔش ذذذسِمَ      اسبـــشاٍا  يذ هّ قٗنـــٔ اعـــار   

 [ ٘ ى نهٞ هّ َ   ان يهٝ هيش يٗ ٗ  ، انك أ ان ا  ٝ.حَتُمَٔـمسِجِ

                                                           

 .111عٗ ٜ )ى نًشاّ ق1)
 .1/255صبًو انيٙاّ ق2)
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ــٝ :  ــة امل اشباي ـ ــِ     ـ ــو ا٩ذٟ يـ ــربا  ٖذبًـ ــٞ انبـ ــهً  نهـ  ـ
ــٔ       ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــّٗ   ــو ٖحيشث ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ان

ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ ٖ٘ش٘ـــ ّٖ ي ـــٗا٠ امل   ـــع   ٖ ـــ ٌْ نـــِ ا٭عـــ٨ٍا    
ــُا ضبًــ   ــهٞ         ــا ِ٘ ان  ــاى  ا  ــٝ ان ــءٌٓ نهــٞ اشبــشٖج ير يٙ ٖ ع

    ٗ ــٙاء ق ــٝ ان ـــ ــ٦يُ  ٖٖ   ، )٘ـــ ــهٌ ٖاملـــ ــٔ ٖعـــ ــٔ ٖ)نـــ ــٔ ال نهٙـــ نـــ
 .ق1)[حَتُظَّثخِسِ َٖ كَح تُمدَلمظَثقَ حَتُضَّسَّتقَ حَـَنَ تُمدَلمضِاعار 

ــش         ــش ٖان ـ ــًو ان  ـ ــٌ ٖااـ ــ٨ٕ هنـ ــٝ هنـ ــاي  ا٫٘ـ ــو هّ ي ـ ٖيـ
ــا ٘        ــٌ يب ــيأ هل ــو ٘  ــاّ ان ُ ٘ ــًاا  ي٧ هّ   ً ــاى يوه  ــٝ ٖان   ٖانعه
ــرب       ــٌُٓ انب ــ ه ٍ ي ــ٨ٕا  ٖ٘  ــٝ هن ــم ٗ ٜ ، ا٫٘ ــٝ امل ــشا  انء٨ث ــِ ا٩ث ي

 .ق2)[حَتظ صَؼَ  َات خِثُظَّد سِ حَتُظَّ َذَِ ان ٗ و نهٞ الا  قاى اعار ٖ  

ــٝ : ــّٗ انــمِ٘        ان ا ع ــِ   ــا  ن ــٝ انيحــة  ا٭ ي ــع )٘ ــا ه   ً مل
ــ ٘ ٜا       ــٗيٝ   ــ ق ٖ ب ــ اء  عٙ ــٔ )،   ــ  اُ ٘ه ــا   ع ــٗا ، انك  ي  ه 
ــٔ اعــار )هٖن٢ــل ْــٌ      ــا٠ نهــٞ امل ــهً    ٗن ــٝ ان ــٙاء  انءُ ه   ًــع )٘

 نيٙاّ هيٗ  :  امل  ّٗق
اعاْـــ  ان ُ ٘ـــو ٖيظٓـــا  ا٫٘ـــاا ٖنـــ ٍ   ًآَـــا يـــِ        ا٩ٖى :

 ان  ٟٗ ٖاشباٙٝ يِ ال.
ــاَٚ : ــا ٘       انءــ ــِ يبــ ــو يــ ــّٗ ان ُ ٘ــ ــمِ٘ ا ــ ــو هذٟ انــ ذبًــ

 ان  ٟٗ.
يّ ي  ـــــا٠ ي ـــــاي  انك ـــــأ ان ـــــًاٖ٘ٝ ان ـــــا  ٝا   انءانـــــة :

ــاتا    ــو ير انُ ــ  ان ُ ٘ ــو ٖ ــٗى انشعــانٝ ٖثشا١ ــاا مل ميُ  ٖ  ًــاّ ا٫٘
ــا       ــٙ ا  ٖي ــٝ ٖانُي ــال ٖامل١٨ك ــاّ   ــٗاٌْ  ا٭مي ــٌُٓ ٖث ــ  ي ــٝ ثش٘ ْٖ ا٘
هنــ  ال نــ  ٖ ــو نهًــ٦يُ  ، ا٫ ــشٜ يــِ انءــٗا  ثًــو نهــٌٙ َعًــٝ  

                                                           

 .177عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .45عٗ ٜ اني شٜ ق2)
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ازبُــٝ ٖهَٓــا َعــٌٙ  ا١ــٌا  ٖ ٙــاٜ عــشي ٘ٝا  ٖ هــٗ  ، ي ــاٍ  ــشٌ٘ ثــيّ 
ال نــ  ٖ ــو اــرب نــِ ْــما انٗنــ  امليــا م انــمٛ ٧ ٘ ــ   نهٙــٔ  ــلٕ   

ــاا قه ــار   كهًـ ــاى اعـ ــٝ ا قـ كَثَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات حَػََِٔوذذذات تُظَّذذذثَُفَثزَ كَذذذح    ٙهـ

 .ق1)[ؼَ َّثزَ تُ َّؼَ ِْ

 َثأَ ُّهَذذذث تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات ًوصَذذذحَ  ـــهٝ ْـــمٕ ا٫٘ـــٝ   ٗنـــٔ اعـــار  انءـــاَٚ :

 ا ٖثٙٓا ي ا١و: ق2)[ػََِ  ٌوْ  تُموَظَثصَ

ــانُا     ا٩ٖر : ــا اا  ـ ــا  انياـ ــو انك ـ ــِ هْـ ــ  يـ ــا٠ ثش٘ـ يّ ي  ـ
ــهً         ــش امل  ــٗ  مل ٘  ــاٍ ان  ــهٌ ٖه ك ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ضبً
ٖانُــاتا  ث ــ  هَــ ى ال نــ  ٖ ــو )٘ــٝ ان بــال ، ان ــش)ّ ن ي ــٞ         
ــو     ــا٠ ٖان  ٖ٘ـ ــاٍ ان  ـ ــهً  ٖ، ه كـ ــ ٖ  امل ـ ــ ث   ا ٖ،  ـ ــ  انـ  ـ

 ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.
ــوا         ــ  ٖ ـ ــ  ال نـ ــِ نُـ ــال يـ ــٌ ان بـ ــش)ّ حبكـ ــا٠ ان ـ ــ   ـ ن ـ

 َثأَ ُّهَذذث تَُّذذرَ َٖ آَ َذذات  ثــ٨ ٘اــًو اشبوــ  ْٖــٗ ثــش     ٖا ٙٙــ ٕ حبــاى انعًــ  

ــاى ًوصَذذذحَ ػََِذذذ  ٌوْ  تُموَظَذذذثصَ  ــِ [ )قـ ــٌ  ا ـ ــا  : ان ـــش  ٖاسبكـ ــٗ : انك ـ يُهـ
ٖقـــ   ـــا٠ا ان ـــٗ اٜ  ان بـــال ه٘ ـــًا ٖنكـــِ ثش٘ ـــًا يـــِ   ق3)ٖان ـــ  ق

ــ  ا ير       ــ٨، اني ــٔ خب ــ ص يُ ــل هق ــٞ ان   ــاَٗا يذا  ُ ــشٟ   ــٌ ا٩  ا٩ي
ٌ ا ثبــا ا  عءــٝ انــُا ضبًــ   ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ  هّ ْجــش ْــما اسبكــ

 ٖعهٌ  ا ٝ ٖيب اء انهول ٖانش ٝ ا٭هلٙٝ  انُات ىٙعًا.

                                                           

 .56عٗ ٜ اسبيف ق1)
 .178ا٫٘ٝ ق2)
 .1/699ن اّ انعش  ق3)
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ــهً   انعًـــو       ــأ امل ـ ــاٍ ٖهعـــيا  اش ٙـ ــٝ ال ، امل ـ ــِ   ـ ٖيـ
ــٔ اعــار     ــٝ   ٗن  حٌََُوذذْ    كــاٍ ان بــال ذ ــش يُاثعــٔ اسبااــشٜ ٖان٨  

[ ن ٗظٙــل انع ــو ، ناقيــٝ ان  ــو    دَذذثجِتُملَُم أوحَُذذح  َذذث  ـَ َذذثذح تُموَظَذذثصِ كَذذح
ــو       ــِ ان   ــش ن ــال ثُٙ   ــو  كــٌ ان ب ــٌ  ان   ــمٛ ٘ٓ ــش ان ــ ّ ٘  ح   
ٌٴ    هـــٔا نٙكـــّٗ يـــِ يُـــاثو ان بـــال  ث كـــّٗ عـــ٨يٝ نـــٔ ٖنهـــمٛ ٘ٓـــ
ان خ ٙــل نــِ اسبكــاٍ ٖا ــا ٌ ٖي٦ع ــاا انعــ ى ا ٖثٙــٔ يي ءــاى ٩يــش   

 ال ن  ٖ و.
ــ ا     ــٗل يوهــــ ــٍٗ ٖ بــــ ــال نًــــ ــ اٍ ٖان بــــ ــ  ا٭نــــ ٖ ــــ
ــص      ــٔ اــشج  ان خب ــوا  ٖنكُ ــٝ  ان   ــشا  انع ٗ  ــش  يــِ هث ثان بــال ث
ــٔ  ــءل يــِ يُهًــاا   ــٗء       ــأ   ــمٛ اوان يــِ انيــا٠  كــٌ ا٭نــ اٍ ان
ــٔ انع ٘ــــ  يــــِ انــــ ٖى  ْٖــــٗ هيــــش   ــــِا    ا٭َ ــــاّ ٖٖاث ــــع نهٙــ
ــ اٍ      ــٌ ا٭ن ــو  ك ــ  ت هٖ اعو ــ٨يٙٝ هّ ا ــٝ ٖا٭ع ــاا انعش ٙ ٖنهحكٗي

ــٔ  ك     ــ ءُٞ يُــٔا  ٖن ــان ٗ  ي  ــٌ   ــِ اسبك ــٔ  ــش     ٖنك ــال ٩َ ــٔ اشب ً
 نهٞ ا٩ن اٍا  ٖ ا    خبٚ ٖه ٨قٚ نِ ان  و.

ْٖــو مــٗا اسبكــٌ  ان بــال ٖاــ  ل اُ ٙــمٕ ٩عــيا  ن ١٨ٙــٝ        
ــٌ       ــو ذاا اسبكـ ــا٠ ه ـ ــٌ ا ني ـ ــٗا  َعـ ــٗ ازبـ ــهح هٖ انع ـ ــا٠ انبـ ٖ  ـ

 ٖان ب ٘   ٔ.
ٖيـــِ ينجـــاا ا٫٘ـــٝ هنـــ٨ٕ هَٓـــا اٗ ٓـــع ير ىٙـــو امل ـــهً         

كـــٌ ان بـــالا  يـــو هَـــٔ  ـــال     ٖامل ـــهًاا ، اءيٙـــع ٖ ـــٗ     
 َثأَ ُّهَذذث  اسبكــاٍ ثهــٌ ا ــو ا٫٘ــٝ )٘اه٘ٓــا اسبكــاٍ   ــأ نهــٙكٌق  ــو قانــع   

ــاٜ ،   تَُّذذذرَ َٖ آَ َذذذات ًوصَذذذحَ ػََِذذذ  ٌوْ  تُموَظَذذذثصَ    ــاٍ ٖان  ـ ــا١ل اسبكـ ــٌ ٖظـ [َعـ
 امل اٍ ي ان ٝ.

ــهً     ــٜٗ نهً ـــ ــا   نـــ ــما اشبوـــ ــ يشاقٚ هلـــ ــٍٗ ا٭عـــ ٖ، انعًـــ
ــًا ،   ــًا  بٗ ـ ــهًاا ىٙعـ ــا اا  ٖامل ـ ــ ا و اسب ـ ــٝ ٖاـ ــاّ انعٗملـ ايـ
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ــ         ــًا ٖ  ــشا١ٌ يوه  ــٞ ازب ــ اٍ نه ــ  ا٭ن ــو   ــ ٍٖ ان ب ــاِ٘ ٖن ــاّ ان ي نيٙ
ــ  م     ــشٖبا  ٖ٘ـ ــاء انـ ــٞ ياْـ ــٝ نهـ ــاٖٛ ٖن ٗ ـ ــٌ  ـ ــال  حكـ ان بـ
  ـــاى ان ـــاَّٗ ٖاسب ٗقٙـــّٗ هعـــيا  ان ـــ٨يٝ ٖاسبكًـــٝ ٖا٭نجـــاا ، 
ان اـــش٘و ا٭عـــ٨يٚا  ٖيُـــٔ اًُٙـــٝ يهكـــٝ اسبـــشل نهـــٞ يا ـــا٠ انـــ يا٠  

 طباثٝ ان بال ٖاملُو يِ يع حٗاذ انُ ل انآٗ٘ٝ ٖاني يٙٝ.
ــٗ اٜ  ــاَٗا طبل٘ــِ  ــ  هيــشِ٘ هيــا ان بــال هٖ     ٖقٙــو هّ هْــو ان 

خَ  ذذذسَ أوَّٓذذذر  انع ـــٗا  ٖ كـــٌ هْـــو ا٭ظبٙـــو ْـــٗ انع ـــٗ نـــٙل  ـــلا  هيـــا  

ث ــ   اقٓــٌ ال نــ  ٖ ــو اشبٙــا  انمياــٙا نهًجــ        ق1)[أوخ سِؼَذذس  َُِ َّذذثضِ 
    هيٗ  :  نهٙٔ ٖٖنٙٔ

 ان ٗ  يِ ازباَٚ.  ا٩ٖى  :
 ان ٘ٝ    و اشبو .                      انءاَٚ  :

 ان يٗى ٖانشاا  ا ْٗ هقو يِ ان ٘ٝ اناشنٙٝ. انءانة  :
 انع ٗ نِ ازباَٚ. انشا و :
ــٝ : ــاا ان ــش)ّ        انءاَٙ ــِ )٘ ــٝ ي ــو )٘ ــٞ   ــٝ ا يا ــمٕ ا٫٘ ــاي  ْ ي 

ــاسب     ــٝ   ــ ٖى  ــو )٘ ــع ْٖــٗ َ ــاَّٗ ثا  ــا ٘اــًو      ــ  ال ٩ّ ي يــِ نُ
ــو      ــًا   ــش)ّ مل ٘كــِ  ثعٙ ــ ٖى ان  انكــو ٘اــًو ا٩ ــ ا٠ ا  ا ــٝ ٖهّ َ

 َ ى ظبٗيًا ٖنهٞ عبٗ ا٫٘اا ٖان ٗ .
ــٝ :  ــٌ     انءانءـ ــا :  كـ ــو انك ـ ــ  هْـ ــ ٨،  ـ ــا ٘  ا٭ ـ ــِ يبـ يـ

ــو ،         ــِ قي ــش)ّ ٖي ــاسب  ، ان  ــو   ــ  ٖ  ــٔ ال ن ــمٛ هَ ن ــال ان ان ب
ــاَٚ ازبًــو    ــّٗ يــِ يع ــٗ اٜا  نٙك ــا    ان  ــم ل هْــو انك  ــ   ا ــ  ا٫٘  

ــاى    ــ ٨،ا  قــ ــما ا٭ ــ ــشا  ْــ ــٌ ان بــــالا  ٖهاــ ــٌ ،  كــ خب٨ثٓــ
ِٖ َحتَ ٗذذذَق        اعـــار  ُمَؼ   َٖ ِخذذذث ُمَؼذذذ   َّٕ تُذذذ َّلمَط ِخذذذثُ َّلمِط َحت ْ  َك َهذذذث َأ َِذذذ  ِه ًََصد َ ذذذث َػ َح
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َٔذذذذٖ  خِذذذذث َٗقَ حَتُمذذذذلوذوَٕ خِثُمذذذذلوذوِٕ حَتُع ذذذذَّٖ خِثُع ذذذذٖ  حَتُمؽَذذذذسَحؾَ هَظَذذذذثصح كَ

 .ق1)[شَظَدَّمَ خَِْ كَهَاَ ًَلَّثزَذح ََُْ

ــا ٜ        ــاسب    ـ ــ ء  ـ ــٗ ٖان بـ ــٞ هّ انع ـ ــ٨ٕ نهـ ــٝ هنـ ــ ى ا٫٘ـ ٖاـ
 ٖٖعٙهٝ زبم  انءٗا .

ــٝ :  ــٗ       انشا عـ ــِ ان ـ ــٗ نـ ــ ّ انع ـ ــا   ـ ــٝ ا٭ يـ ــمٕ ا٫٘ـ ٖ   ، ْـ
ا ٖ ـــا٠ا ا٫٘ـــٝ ان انٙـــٝ   ـــاَّٗ    ق2)[َٓذذذٖ  زَخ ٌوذذذْ  حَزَـ َٔذذذر    شَخملَ ذذذقح 

ــح ــااٛ يمي ـ ــار   ينجـ ــٔ اعـ ــال   ٗنـ ــٌ ان بـ ــِ  كـ  كَذذذح حٌََُوذذذْ نـ

ا  ٖيــِ  بــا١ص امل ــهً  ان  ــهٌٙ   ــاي  ْــمٕ      ق3)[ـَ َذذثذح تُموَظَذذثصِ

 ا٫٘اا ٖ ٧٧آاا ٖنٙل  ٌُٙٓ ي  ٨، ثٙٓاا  ٖثٙٔ هيٗ  : 
ــٗا ،    ا٩ٖى :  ــمِ٘ ي  ه ــ ــان ٝ انــ ــٌ ان ــ ــٗ ٙ  ن٪يــ ــٗمج اــ ــٔ َــ يَــ

ــيٌٓ يـــِ    ــشه نهـــٞ  كـــٌ ان بـــال ،   ـ ــا جتـ ان حش٘ـــل انك ـــا  ٖيـ
 ٖان ي ٘و.

ــاَٚ :  ــ٨ٍ      انء ــ  ٗى ا٭ع ــا  ن ــو انك  ــِ هْ ــع   ي ــة امل     ع
ــاي٨ا  ـــ     ــٌ انبـــ٨ا ٖاملعـ ــعٙٝ ذبكـ ــٗاَ  ٖاـ ــ  قـ ــيّ قهـــع اٗ ـ ثـ

 انُاتا ٖثٙٓا  ُٞ نِ اسبكٌ  ان ٗ .
ــو        ــش٘و ٩ْ ــٔ اا ــعٚ يذ هَ ــاٖٛ ٖا ــٌ   ــما اسبك ــٗا  يّ ْ ٖازب

 ٔ ا  ا٩   ٖ نــــٜٗ نهُــــات نهعًــــو  ــــٔ ا ٖاا ــــش نــــِ ان  ــــش٘   ــــ
ــِ    ــانع ٗ نــ ــأ  ــ ــال انمي ٙــ ــٝ ان بــ ــًِ ذاا )٘ــ ــاثٝ ير ا ــ  ا٭اــ
ازبــاَٚا  ْٖــٗ ا٩يــش انــمٛ ٧ ٘ٗ ــ  ،  ــءل يــِ ان ــٗاَ  انٗاــعٙٝ ا   
ث ــ  ٧ ُ٘ ــو ان ااــو ن ــٗ ٖنــٚ انــ ٍ ثٙٓــا ا هٖ ُ٘ عــٔ نهــٞ عبــٗ املٗ يــٝ  
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 ازب ١ٙٝ ث٨ ٘    نُٔ اسب  انعاٍ.
ــة : ــٝ ا٩   ا   انءان ــهً  نٗ اث ــٝ امل  ــاّ هْهٙ ــو    ٙ ــ  انعً ٖاعاْ

ــٔ      ــاا قٗنــ ــِ نًٗيــ ــٗ يــ ــٝا  ْٖــ ــٍٗ ان ٙايــ ــش٘عٝ ير ٘ــ ــاٍ اناــ    كــ
 .ق1)[ًو  صوْ  خَ  سَ أوَّٓر  أوخ سِؼَس  َُِ َّثضِاعار 

ًوصَذذحَ ػََِذذ  ٌوْ  إِذَت ـَضَذذسَ أَـَذذدًَوْ   ــهٝ ْــمٕ ا٫٘ــٝ   ٗنــٔ اعــار   انءانــة : 

 ا ٖثٙٓا ي ا١و : ق2).....[تُمَٔا زَ

ــ  ازبًــو  ا٩ٖر :  ــش   ٘ ٙ ــٝ انٗ ــٙٝ  ــ  ا ٖهي ــ   هّ   ا   ــ  ا٫٘
 َااى يِ ال ن  ٖ و ا ٖيِ يبا ٘  اسب  ، امل اٍ ْٗ انءيٗا.

ــو       ــ  ٖ ـ ــِ ال نـ ــو يـ ــ     ـ ــٔ  ـ ــع ٖثٙـ ــش  ثا ـ ــٙٝ ثـ ثانٗ ـ
 ٩جتشا، انٗ ٙٝ ْٖٚ : 

ــِ      ا٩ٖى : ــٙ ٔ ا ثًـ ــيض ٖ ـ ــٔا ٖ  ـ ــش  ه هـ ــمٛ قـ ــٚ انـ املٗ ـ
 نـــ  ٖ ـــو ثه ـــ ٝ ان ـــشا١ض ٖيـــا   ـــأ الا  هّ  ـــو يـــا ثـــش  ال

 نهٞ امل هٌ ْٗ   ٝ  ٔ ا ٖ ل ُ٘  و ئُ ، ان َٙا ٖا٫ شٜ.
املٗ ــٞ نــٔ ملــا ، انٗ ــٙٝ يــِ   ا ــٝ  ــ  نــٔ ا ْٖــما          انءــاَٚ :

ــٝ ٩ّ        ــِ انمي  ــٔ ي ــٚ ن ــامج املٗ  ــٙٝا  ٖيق و ــ يش ال  انٗ  ــا٠   ــ    اسب
 يِ   ٔ هّ ٘ٗ ٚ  انءهة.

ــ ّ٘ٗ   انءانــــــة : ــا  انــــ ــٙٝ  اــــــل ٖاءيٙــــــع ٩  ــــ ، انٗ ــــ
 َااا  ٖيُو يِ اٙانٓا.ٖا٩يا

، انٗ ـــٙٝ ا  ٙـــ  سبـــ  انٗ ثـــٝ   ـــ٨يٝ انءهـــء  يـــِ       انشا ـــو :
انمي ــٝا  ٖنٗ آًــا نهٗ ثــٝ قٓــشًا ٖيَوياقــًاا  ثــ٨  ــ  يــِ يانــل نهًــاىا   
ــة       ــٙٝ  انءه ــٝا ٖانٗ  ــاى ير انٗ ث ــو امل ــ َٙا ُ٘   ــع ان ــا ء املٙ ــا ٘  ثحامل
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ــار      ــاى اع ــٝ ا ق ــ ٘ ٓا نهٗ ث ــء ا ٖنا١ ــا٠ انءه ــٞ    ــ ى نه َٓذذٖ  خَؼ ذذدَ   ا

 .ق1)[حَطَ َّر   َاطَح خِهَث أَح  مَ  ٖد

ــايل : ــايُٙٓا انـــذ ٧    اشبـ ــٚ نهعًـــو   ـ ــ  نهٗ ـ ــٙٝ  ـ ، انٗ ـ
 ربانل انك ا  ٖان ُٝا  ٖانذ نٙل ثٙٓا  ُل ٖيٙو ٖاع .

 عــة امل ــهً  نٮقــشا   ــ ّ املــٗا  ــ  ٖ ــ ءا  ٖاــ ى    انءاَٙــٝ : 
ــيع اسب ــ      ــٗ ٛ يذ َ  ــٗا هيــش ٖ  ــٞ هّ امل ــٝ نه ــٗ ثانــو   ا٫٘ ــٔ ثٓ ٗ  ن

ا   ق2)[خََِذذنَ تُمَٔذذا زَ حَتُمفَ َذذثذَ َُ َد ِوذذاًَوْ       ــشا  ٖ٘ــ ى نهٙــٔ ه٘ ــًا قٗنــٔ اعــار      

ِٱثجعــو ال املــٗا طبهٗقــًا) ٔٵ  ٯٰعــٰٗى ق ــاىٯ:   ق ــاىٯ عٯــعٵٙ ٶ ه  ٵــٚ نٯ   ٯــهلٞ انهلــ
ٰٔ ــ ٔٵ انهل ــ ٙٱ ٌٯ نٯه  ــهل ــوٯ ي ذٯا ٖٯعٯ ــٰو  ٯ ٯ ْٱ ٝٵ ه  ــ ُٷ ٝ  اَنجٯ ــ ُٷ ــ اَنجٯ ْٱ ــا   ٰوٖٯه  ــا ٯ انُٷ ــا٠ٰ انُٷ  ٰ٘جٯ

ٗٱاٵ ًٯ ٰٔ  ٵــاَن ِٯ ث ٰٙٗق ــٰل ه يٱه ــٰح   ــيٱ ٳ     َٷــ ٙٱ ٝٵ  ٯــ ُٷــ ْٱــوٯ ٘ٯــا ث ٰٙ  ــاٰى ٖٯانُٷــا   اَنجٯ  ه 
ٝٵ ــ ُٷ ــوٱ اَنجٯ ّٯ ْٯ ــٗ ــمٯا اٯعٱش ثَّ ــاىٯ ْٯ ّٯ ق  ــشٯ١ٵيٸٗ ّٯ ث ٙٯاٱ ــٰشٖ ُٱهَّ ٙٯ ّٯ ث  ــٗ ٘ٯ َّٗنَّ ٌٱ ٖٯ ــ ــمٯا َٯعٯ  ْٯ

ٗٱاٰ  ًٯــ ّٯ  ْٯـــوٱ انُٷـــا   ْٱـــوٯه  ٘ٯــا  ث ٰٙ  ـــاٰى ق ـــاىٯ اَن ّٯ ق ـــاىٯ ْٯـــمٯا اٯعٱش ثَّــٗ  ث ٙٯاٱـــشٯ١ٵيٸٗ
ّٯ ــٰشٖ ُٱهَّ ٙٯ ّٯ ث  ــٗ ٘ٯ َّٗنَّ ٌٱ ٖٯ ــ ــمٯا َٯعٯ ٗٱٰا ْٯ ــ ًٯ ــاىٯ اَن ــ٦ٱيٯٰش ق  ٔٵ ث ٰٙ ــ ــمٱ ٯٰح  ٵ ٰٙ ــاىٯ ث  ــاٰى ق    ٰ٘  ٖٯ

ْٱوٯ ٘ٯا ٝٵ ه  ُٷ ٗٱاٯ  ن ا ٰ هَّٗ ٳ اَنجٯ ٘ٯـا  يٯـ ْٱـوٯ  ٖٯ ٗٱاٯ  ن ـا  ٰ هَّـٗ ٳ  انُٷـا    ه  ٌٷ  ق ـاىٯ  يٯـ  ه ق ـشٯ  ٰثـ
ــٰٗى ٔٵ  ٯٰع ــ ــهلٞ انهل ٰٔ  ٯ ــ ٔٵ انهل ــ ٙٱ ٌٯ نٯه  ــهل ٌٱ }ٖٯعٯ ْٰ ــمٵ ٱ َٱ ٍٯ ٖٯه  ٗٱ ــ ٜٵ ٘ٯ ــشٯ ٚٯ ي ذٱ اَنحٯ ٱ ــ  قَّ ٵ

ٌٱ اَن  يٱٰش ْٰ ٝٶ ثٵٚ ٖٯ  .ق3)ق{  َ ه 
ــ٨ب      ــشٜ  انبــ ــ ع ا  ن٬ ــ ــٗمج يعــ ــا ٜ ٖيٗاــ ــشا  يــ ــما ا٭قــ ْٖــ

 ٖان  ٟٗ ، ان َٙاا  قاى اناانش: 

                                                           

 .11عٗ ٜ انُ ا٠ ق1)
 .2عٗ ٜ املهل ق2)
 .22/189ي ُ  ه   ق3)
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ًٰ ٱ ٵـــٚ يٯوٵٙٷ  ــٰأ اَن ــا انشٷا ٵـ ــا ه٘ٸٓـ ٰٔ٘ٯـ ــ ٕٵ        ٯـ ــمٵ ْٯـ ــا  ــا١ٵوٱ  ٯـــ  هعٯـــ ٶ يٯـ عٯـ
ٗٱٰا   انبٷ

ًٵٰ ـــٗا   ٖٯاَن ٯ ٌٱ  ٯـــا ٵٰ ٖا  ٵاَنٰعـــمٱ    ٰٓـــ ٌٱ يِّـــٚ هَٯـــا       ٖٯقَّـــوٱ ن  ٰ٘يٯـــشٴ١ٰكَّ ٗٱ٧ً  ــ ق ـ
ٗٱٰا ًٯ  ق1)اَن

ــٝ : ــأ    انءانءـ ــٝ )  ـ ــٙيٝ ان ـــش  ٖانك ا ـ ــٙٝ  بـ ــش  انٗ ـ ــا٠ ا٩يـ  ـ
 نهٙكٌق ٖثٙٔ  هحاظ )٘ٝ انيحة ي ا١و: 

ــهً     يّ ا ا٩ٖر : ــٞ امل ـ ــٙٝ نهـ ــأ انٗ ـ ــمٛ   ـ ــو انـ ــ  ٖ ـ ل نـ
ٖهيشٌْ  ٓـاا ْٖـٗ انـمٛ هَـ ى انك ـا  ٖ ـو يـا هيـش ال  ـٔ  ـل ضبـض            

 َٖعًٝ نهٞ انُات ىٙعًا.
  ا ــٝ انٗ ــٙٝ  ــ  ٩َٓــا يــِ انك ــا  انــمٛ هَ نــٔ ال نــ    انءاَٙــٝ :

 ٖ و.
ــٔ عــيحأَ  عــو   ا ــٝ    انءانءــٝ :  ًــا هَــ ى ال انك ــا   ــاسب ا  ث َ

ــٙ ــِ      انٗ  ــا  ي ــ ٖى انك  ــ ّ َ ــٝ   ــٔ  ٧ن ــٟٗا ٖثٙ ــو ان   ــٞ هْ ــًا نه    ٝ
اسبـــ   ـــاسب  ٖنهحـــ  ْٖـــٗ اسبـــ ا ٖانٗ ـــٙٝ ا٩ْـــٌ ْـــٚ  ـــان  ٟٗ        

ــ٨با ٖ) ــهٞ ال     ٖانب ــٗى ال   ــاى  ع ــاى: ق ــ  ال ق ــِ ني ــا ش   ــِ   ن
 .:  هٞاه٧ هنهًكٌ يا نهٌ َٗب ا ُٔع قانٗ :نهٙٔ ٖعهٌ

 ــش٘ل نــٔا نــٔ املهــل   قــاى: )يــشم هّ ا ــٗى ٧ ينــٔ ي٧ ال ٖ ــ ٕ ٧ 
ــع ،         ــٗ  اَ ــًٗاا ن ــيّ ان  ــ ٘شا ث ــ٠ٚ ق ــو   ــٞ   ــٗ نه ــ  ْٖ ــٔ اسبً ٖن
  ــٝ نش حــع  ٓــاا ٖنــٗ  اَــع  ه ــٝ قبــً ٓاا ٖ)يــشم   ــيحاّ ال        

 .ق2)قٖحبً ٕ ثيَٓا  ٨ٜ اشبه  ٖا يٙح اشبه ا ٖ ٓا ٘شاء اشبه 

                                                           

 .1/47 ٘ٗاّ اسبًاعٝ ق1)
 .4/255ان   املُءٗ  ق2)
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 ػجبظ اٌَخػجبظ اٌَخإإ
عـــيحأَ  يٙـــاّ ٖا  ـــل اشاــأ انعـــما  ا٩نـــٌٙ نهـــٞ   ال ا  ــو 

ــا ــًا        ًـ ــشًا ٖاَوياقـ ــٚ قٓـ ــاسب  ٘   ـ ــا   ـ ــ اى انك ـ ــاا ٖاّ اَـ ّ ا٫٘ـ
ــا ٕا  ٖ ــ ا    اّ اظٓـ ــٝ نـــ اٖٜ ٖاعـ ــ ٨، يـــِ  ـــل  جـ ازبحـــٗ  ٖا٭ ـ

ــٝ ي ٖ، ــ ٍ انٗثــاء ٖا٭   ا٫٘ ــِ ن ــا  ن ــ ِ٘  شعــانٝ     ي ــ  ازبا  ــا٠   ن  
 انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.

ا٭ ـــا ٜ )ذنـــلق ٖثٙـــٔ  ٧نـــٝ نهـــٞ اعهـــ   اعـــٌ ي  ـــ ها ا٫٘ـــٝ  
 ه كاٍ ْمٕ ا٫٘ٝ  ا٫٘ٝ ان ا  ٝ يِ ٖ ٕٗ : 

 ا  ٙ  ي اي  ا٫٘ٝ ان ا  ٝ. ا٩ٖى : 
ــاَٚ :  ــشا       انء ــِ ا٭ن ــش ن ــوا  ٖان   ــو  ان ُ ٘ ــ نٜٗ ير انعً ان

 نُٔ.
 ي واى ان حش٘لا  ٖاي ٘و ا٫٘اا. انءانة : 

ــّٗ      ــو ٖ٘ك ً ــّٗ ان ُ ٘ ــمِ٘ ا  ــٗ ٙ  ان ــو ا ــ  ٖ  ــ  ه ا  ال ن ن 
 ا٫٘اا.

٘ــــٝ ٭قايــــٝ اسبجــــٝ نهــــٌٙٓا  ٖنٮ يــــا   ــــ ّ ثجــــا٠ا ْــــمٕ ا٫
عــعٌٙٓ ٭  ـــا٠ ان ُ ٘ـــو ٘ـــمْأ ه  اج انش٘ــابا ثًـــِ ي ـــاٌْٙ ا٫٘ـــٝ   
ــٌ     ــٔ  نــٜٗ هل ــٔ ٖعــميٕا ٖثٙ ــٗى  ّٖ ي  ا١ ــوا  ٖحي هّ ال ٘هٓــش ان ُ ٘
نه ٗ ــٝ ٖا٭َا ـــٝ ٖ ٙــاّ انياـــا اا انــذ  ـــــا٠ا  ــانُا ضبًـــ   ـــهٞ     

 ــا  ٝ.ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان 
ــار    ــٔ اعـ ــاا قٗنـ ــِ نًٗيـ ا  هّ ق1)[حََٓذذذث أَز ظَذذذِم َثىَ إِالَّ ًَثكَّذذذر  َُِ َّذذذثضِ  ٖيـ

ال نــ  ٖ ــو  عءــٔ نهــمِ٘ ا ــّٗ اهــل انياــا اا ٖ)٘ــاا ان ُ ٘ــوا          
 ٖيَما ٌْ ٖي يا ٌْ   ٌَٓ ٧ ٘ شّٖ ي٧ هَ  ٌٓ.

                                                           

 .28عٗ ٜ عي  ق1)
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ــٝ ٖي جــ  ٜ ْٖــٚ هّ     ــٝ ثا   ــٝ نهــٞ   ٙ ــٝ ا  اٙ ٖاــ ى  ا ــٝ ا٫٘
ــا  ا ــِ   هْـــو انك ـ ــٗيٝ يـ ــشامج ٖاشببـ ــو انبـ ــٌُٓا ميُـ ــا  ٙـ ــّٗ ثًٙـ  ه ـ

ــهً     ــٜٗ نهً ــ ــٔ  نــ ــٗآٌا ٖثٙــ ــايٚ قــ ــٗ ٌْ هٖ اُــ ــا ٌْ هٖ ظٓــ يذبــ
نه ـــعٚ ، يشاـــاٜ الا  ٖاعهـــٌٙ  ـــعا١شٕا ٖ هـــأ انُـــات ملُـــااى      
ا٭ميــاّا  ٖعــُِ اهل ا٘ــٝ ٖانش ــا ا  ٖ ــة هلــٌ ٭  ُــا  ان شقــٝ ا        

ا  َٖٓــٚ ا٫٘ــٝ هنــ٨ٕ   ق1)[ث حَالَ شَلَسَّهوذذاتحَتػ صَظَذذَٔات خِفَد ذذَِ تَُِّذذَْ ؼََٔ ؼًذذ   قــاى اعــار  

امل ـــهً  نـــِ ان شقــــٝ ٘ـــ ى  ا٩ٖنٗ٘ـــٝ هَٓــــٌ ٧ ٘بـــهّٗ ير يشايــــٝ      
اناــ اء ٖاشببــٗيٝ انيعٙــ ٜ انــذ اــ٦ ٛ ير ازب ــا٠ ٖان وٙعــٝا  قــاى       

ٜٵ  هيٝ :  ٖاناٴ اءيُهٗ )ا ِ   . ق2)قٖاشب٨، انع اٖ
 ٖ عــــهٌ ٖيــــِ ا٭نجــــاا ، َيــــٜٗ ضبًــــ   ــــهٞ ال نهٙــــٔ ٖ)نــــٔ 

ــذ     ــٝ انـ ــا اا انعايـ ــان شا١ض ٖانعيـ ــ٨،  ـ ــٝ ٖاشبـ ــو ان شقـ ــيا   ثـ هعـ
ــٍٗا        ــو ٘ ــش ٜ   ــٝ امل ك ــ٨ٜ ازبًان ــًاا   ب ــًا ٖاياَ ــهً  يكاَ ــو امل  دبً
ٖه ا٠ اسبـــيف ، يٗاـــو ييـــا م ، ه٘ـــاٍ طببٗ ـــٝ يـــِ ان ـــُٝا  ٖه ا٠  
ــمٛ مل       ــاّا ان ــٓش  ي  ــٗ   ــ  ْٖ ــاَٚ يع ــا٠ اي ــٙاٍ ، ٖن ــٝ انب ثش٘ 

شَذذذه سَ زََٓضَذذذثَٕ   ـــلٕا ٖقـــاى اعـــار     ـــٓشاعـــٌ ٘ـــم ش ، ان ـــش)ّ  

 .ق3)[تَُّرَي أوٗصٍَِ كَ َْ تُمووس إَ

ٖ٘ــ ى ي يــا  ا٫٘ــٝ نــِ اناــ اء انيعٙــ  انــمٛ نهٙــٔ جتٗا١ــل هْــو   
ــ ا٠    ــ  هنـ ــهً ا  ٖنجـ ــش نهً ـ ــٞ قـــش  انُبـ ــٔ نهـ ــا  ، ي ٓٗيـ انك ـ

ــار   ــاى اعـ ــهً ا قـ ــشا   امل ـ ــِ ا٭اـ حَػََِذذذ  تَُِّذذذَْ كَِم َصَاًََّذذذَم  ا٭عـــ٨ٍ نـ

                                                           

 .103عٗ ٜ )ى نًشاّ ق1)
 .10/183ن اّ انعش  ق2)
 .184عٗ ٜ اني شٜ ق3)
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 .ق1)[م َٓ َإَتُمَٔ

     )ٔعي اٌىزبة ثبحلك(وميكن    ي  )ال  )لك،مي  شل 

 اٌَخ ؼالحاٌَخ ؼالح

هلـــٚ نـــِ َـــ ٖى ان ـــش)ّ يـــِ نُـــ  ال  ي يـــا  يثيـــاا ٖي، ا٫٘ـــٝ 
ــي  اـــعل   ــا اـ ــا آَـ ــل اعـــارا   ًـ ــٗيٝ  انيـ ــٔ يـــِ اشببـ ــٌ نهٙـ ــا ْـ ملـ

 ٖان شقٝ.
ــِ     ــا يـ ــا ثٙٓـ ــاّق ملـ ــٝ ٖانربْـ ــِ )٘اا)اسبجـ ــٝ يـ ــا  ا٫٘ـ ــِ ين يـ ميكـ

٧ا نهــٞ ربهــل انــمِ٘ ا ــّٗ ان ُ ٘ــو ٖ٘بــشّٖ نهــٞ يَكــا        انــ ٧
انياــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ نـــِ ٖظـــا١ ٌٓ  
انع ا١ ٘ــٝا  ٖقٗانـــ    ـــك ا٩ياَـــٝ انعٓ ٘ــٝ ٖانع ا١ ٘ـــٝ انـــذ ٘كـــّٗ   

 ، يظٓا ْا هيٗ  ضبيٗ ٝ ْٖٚ : 
 ان ُ ٕ نِ  ٙو ا٫٘اا  ءًِ قهٙو يِ جتعاٍ ان َٙا. ا٩ٖى : 

 ان  ا م ٖ  ا٠ انع ٗ ٖاملي شٜ. َٚ : انءا
انُجــاٜ يــِ نــما  ا٫ ــشٜا  ٖان ــ٨يٝ يــِ اسبشيــاّ       انءانــة : 

 يِ  ٨ٍ ال ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.
يــا يــِ يَ ــاّ ي٧ ٖحي ــاج ان   ٙــٝ ٖانــ وٓل يــِ ال نــ    انشا ــو : 

ــو     ــاّ ان ُ ٘ـ ــٞ هّ   ًـ ــاا نهـ ــمٕ ا٫٘ـ ــ ى ْـ ــٝا  ٖاـ ــٍٗ ان ٙايـ ــو ٘ـ ٖ ـ
  شاخ  َٖٔ.

ــايل :  ــات      ،  اشب ــ  انُ ــِ   ــِ ي ــا اا هي ــاا ٖانيا ــا  ا٫٘ يظٓ
ــا قــاى        ــيأ   ًآَ ــلٛ    ــمااٚ ٖاني ــٗا  ان ــو ان ًٴ ــ٨ٍا  ٖذب ــِ ا٭ع ن

ــار  َُ َف َِٔوذذذات أَح شَتزَََذذذْ  ًَثََِٓذذذر   َذذذا َّ تُموَ َثَٓذذذرَ حََٓذذذٖ  أَح شَتزِ تَُّذذذرَ َٖ  َضَذذذُِّاَٗهَْ  خِـَ  ذذذسِ    اعـ
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 .ق1)[ػَِمْد

يي ُــــامج انك ــــا  نــــِ ان خ ٙــــل نــــِ امل ــــهً ا  ٖ ان ــــا ت : 
ــًا       ــات ىٙعـ ــٜٗ نهُـ ــا اا ٖ نـ ــٗ  انياـ ــهً  نهٓـ ــٞ امل ـ ــ ٛ نهـ ان عـ
ــا      ــا٠  ٓ ــذ   ــش٘عٝ ان ــاٍ انا ــٔا  ٖه ك ــشا  َيٗا ــٔ ٖهع ــ  ش ، يعج اا نه 

 يِ نُ  ال ن  ٖ و.
ــ        ــٗ  نُ ــٔ يٗ  ــا  ٖهَ ــ ٖى انك  ــ  نُ ــاسب ق ا  ٙ ــٔ اعار)  يّ قٗن

ــًا ن     ــات ىٙع ــٞ ٖ٘هٓــش نهُ ــ  هّ ٘ جه ــا ا  ٧ٖ  ــٝ  هْــو انك  ــّٗ ا٫٘ ك
ــو         ــات ان ُ ٘ ــِ انُ ــ  ي ــا٠ ثش٘ ــِ ي   ــٌ ي ــًا هل ــهً ا  ٖهيُ ــشاًا نهً   
ٖانياــا ااا  ٖ ــا٠ا  ا ــٝ ا٫٘ــٝ ن   ٙــ  اناــ اء ٖاشببــٗيٝ نُــ         

  ع ٌٓا ْٖو ٘كّٗ ْما انا اء عييًا ٭ظٓا  ا٫٘اا.
ــاا ٖيّ       ــاّ ا٫٘ ــٞ   ً ــمٍ نه ــٝ  ان ــمٕ ا٫٘ ــا٠ا ْ ــ    ــٗا  ن  ازب

 ّ ــا ــما انك ًــ ــٗ يٗاــــٗمج نيعــــة ا٭ ــــ ٨، يــــِ   ــــحاا ْــ ا ْٖــ
ــِ       ــ٨يٝ ي ــا٩يِ ٖان  ــهً    ــا  نهً  ــ ٌْا ٖي ي ــِْٗ نُ ــعل ٖان ان 

   ًاّ ا٫٘اا ٖذبش٘ل انياا اا.

  ِفهىَ اٌَخِفهىَ اٌَخ
يــِ )٘ــاا ان ــش)ّ  جــيف اــ ى نهــٞ َ ٖنــٔ يــِ نُــ  ال نــ  ٖ ــو 
ــِ     ــٗ يـ ــٗا  ٖانع ـــا ا  ْٖـ ــانٙل ٖانءـ ــو ان كـ ــاّ نهـ ــا يـــِ  ٙـ ــا ثٙٓـ ملـ

ــ     ٝ ٖ جيـــٔ ٖي عـــا ٕ نـــِ   انهوـــل ا٭هلـــٚ ن  ش٘ـــأ انعيـــ  ار انوانـ
 املعبٙٝ يِ  ل هّ ٘بو ير    ا٭زبا٠.

ــيا        ــٝ ٖهعـ ــاّ نهـ ــٝ ٖ ٙـ ــم شٟ ٖاملٗنهـ ــٝ نهـ ــمٕ ا٫٘ـ ــا٠ا ْـ ثجـ
ــا ٌْ ان ـــ٨نٝ ٖانُكـــٗل    ــٚ ا  ٙـ ــما  ْٖـ ــاثشِ٘ انعـ يعـــ ح اء انكـ
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ٖي  ــا٠ ه يــا  ان ُ ٘ــو يــو هَٓــا ٖ ــٚ هٖ ــإ ال نــ  ٖ ــو ير هَيٙا١ــٔ 
 ٍ اسبٙاٜ.٭ ٨ب اجمل ًعاا ٖينًا  ا٩   ٖ ٖا

ــ ٍ    ــٝا ٖنـ ــًاٖ٘ٝ املُ نـ ــُخٙٝ انك ـــأ ان ـ ــ ٜ عـ ــٝ ٖ ـ ــش ا٫٘ـ ٖاهٓـ
ــات       ــ  انُ ــو   ــ ٨،  ب ــا ا٭  ــا ين ــ ٨،  ثٙٓ ــا   هٖ ي  ــٗ  اع  ٖ

 ْٖٗ هيش جتا ٤ مل ٦٘ثش عهيًا نهٞ ان ُ ٘و ٖٖ ٗ ٕ ، ا٩  .
ــاثشِ٘ نٮعـــ٨ٍ مل    ــا٠ ا٫٘ـــاا ٖنـــ ا٠ انكـ ــاّ ا  ـ ــٝ ربـــرب  ـ ثا٫٘ـ

ــاٍ    ــو ٖه كــ ــا٠ ان ُ ٘ــ ــِ   ــ ــو يــ ــ٠٧٦ مل ميُــ ــشا١و ، ا٩   ثٓــ اناــ
ــا٫ شٜ       ــش  ـ ــٗ  ٌٓ ٧ اُحبـ ــوا  ٖن ـ ــٗا ان ُ ٘ـ ــ ِ٘ ٖحيجيـ ــشٖا انـ ٘ ـ
ٖمل ٘شحبـــٗا ٖمل ُ٘ـــانٗا هٛ  ـــ٠ٚ  ـــ نٙو   ـــشاّ  ـــشا١ٌٓ ٖنـــ ٍ       
ــا     ــاثٝ ار يــ ــٗا  ا٭اــ ــا ثعهــ ــو ممــ ــو هٖ ا٫ ــ ــو انعا ــ ــٗى انُ ــ  بــ

 ُ٘ هشٌْ يِ انعما  انا ٘ .
ــٝ هَٓــا  اــا ٜ   ــا٠ ه كــا   ٍ ان ُ ٘ــو ٖنــ ٍ ٖيــِ ي ــاٌْٙ ْــمٕ ا٫٘

جتـــشٖ ان حش٘ـــل نهـــٞ ان ـــش)ّا ٖاّ ال نـــ  ٖ ـــو ٘ ـــٙٴض هعـــيا ًا       
ــا       ــ ٖى انك  ــٔا يّ َ ــش٘    ــو يــِ اــٙانٔ هٖ ان   سب هــٔ ٖاعاْــ ٕ ٖاملُ
ــايو      ــاَوا  ـ ــايو يـ ــٗاّ  ـ ــ ء نُـ ــاسب  ٖانبـ ــار  ـ ــ  ال اعـ ــِ نُـ يـ
ــٝ       ــِ ان شقــ ــاَو يــ ــانُيٜٗ ٖيــ ــ ٘ ا  ــ ــ  ٖان بــ ــٞ ان ٗ ٙــ ــات نهــ نهُــ

 ٖانا اء.
ــٞ ــأ   ٖاشبـــ٨،  عُـ ــش)ّ ٧ٖ انك ـ ــّٗ ، ان ـ ــ٦يُ  ٧ ا ه ـ هّ املـ

ان ــــا  ٝ نــــٔا  ٖا٭ ــــ ٨، ، انك ــــا  هيــــش َــــاايف نــــِ ان حش٘ــــل  
ــار    ــاى اعـ ــٗ  ا قـ ــ ٘و ٖازبحـ إَِّٕ ََذذذرَت تُمووذذذس إَ  َووذذذضُّ ػََِذذذ    ٖان يـ

  .ق1) [خَ َح إِظ سَتبَ ََ أًَمعَسَ تَُّرَي ََْ  كَ َْ  َخمصََِلوإَ
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  اٌَخ ٌطفاٌَخ ٌطف
ا٠ا  بــــٙيٝ ازبًهــــٝ اشبرب٘ــــٝ ي٧ هَٓــــا ،  ــــحٙح هّ ا٫٘ــــٝ  ــــ

عـــٙاء  وـــا  ااـــش٘ل نهً ـــهً  يذ ا ـــ ٍ قيـــو ثـــ٨ل )٘ـــاا قٗنـــٔ  
  ..ق1)[[ َثأَ ُّهَث تَُّرَ َٖ آَ َات ًوِوات َٖٓ   َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ  حَتش ٌوسَحت َََُِّْاعار 

ــااا        ــ ٖى ا٫٘ ــاا َ ــأ انوٙي ــهً  ير  اَ ــٞ امل  ــٌ ال نه ــِ َع ــااا       ي ــ ٖى ا٫٘ ــاا َ ــأ انوٙي ــهً  ير  اَ ــٞ امل  ــٌ ال نه ــِ َع ي
ــٚ امل ــٚ املٖدبه ــهٌ       ٖدبه ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ  ان ــٞ ٘ ــ اا نه ــهٌ       عج ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ  ان ــٞ ٘ ــ اا نه عج

ٖنٙكــــّٗ يــــِ  ــــكشٌْ ل نــــ  ٖ ــــو نــــ ٍ ا٭ن  ــــاا ير   ًــــاّ  ٖنٙكــــّٗ يــــِ  ــــكشٌْ ل نــــ  ٖ ــــو نــــ ٍ ا٭ن  ــــاا ير   ًــــاّ  
ان ُ ٘ــو انــمٛ ٘ ــٍٗ  ــٔ ثش٘ــ  يــِ هْــو انك ــا  ٖيُــٔ اــ٨ٖٜ ْــمٕ ا٫٘ــٝ  ان ُ ٘ــو انــمٛ ٘ ــٍٗ  ــٔ ثش٘ــ  يــِ هْــو انك ــا  ٖيُــٔ اــ٨ٖٜ ْــمٕ ا٫٘ــٝ  

  ٖان  هٌٙ  ُ ٖى ان ش)ّ يِ نُ  ال ن  ٖ و.ٖان  هٌٙ  ُ ٖى ان ش)ّ يِ نُ  ال ن  ٖ و.
ازبـــٗا  يّ يـــ ا م انُـــات ي ياُ٘ـــٝا  ٖ ـــاهلٌ ،   ا٘ـــٝ   ـــٗى  ازبـــٗا  يّ يـــ ا م انُـــات ي ياُ٘ـــٝا  ٖ ـــاهلٌ ،   ا٘ـــٝ   ـــٗى  

عــ٨ٍ نهــٞ يشااــأ ي عــ  ٜ يــِ  ٓــٝ ا٭ميــاّ قــٜٗ ٖاــع ًاا  ُْٖــام  عــ٨ٍ نهــٞ يشااــأ ي عــ  ٜ يــِ  ٓــٝ ا٭ميــاّ قــٜٗ ٖاــع ًاا  ُْٖــام  ا٭ا٭
ــاى     ــو قـ ــ ٌ هٖن٢ـــل ان ُ ٘ـ ــا ٘كـ ــش  ًـ ــّٗ انك ـ ــاث   ا ـ ــِ املُـ ــ   يـ ــاى    نـ ــو قـ ــ ٌ هٖن٢ـــل ان ُ ٘ـ ــا ٘كـ ــش  ًـ ــّٗ انك ـ ــاث   ا ـ ــِ املُـ ــ   يـ نـ

ا  ا  ق2)[[ َثأَ ُّهَذذذذذث تُ َّدِذذذذذحُّ ؼَثََذذذذذد  تُمٌولَّذذذذذثزَ حَتُمَٔ َذذذذذثكَوَنَ حَتؿمِوذذذذذ م ػََِذذذذذ  هِْ   اعـــــار اعـــــار 

  ٖحي ًو ازبٓا  ، امل اٍ ٖ ًْٗا: ٖحي ًو ازبٓا  ، امل اٍ ٖ ًْٗا: 
ــاظ نيــ   ا٩ٖى :ا٩ٖى : ــاظ نيــ  هح ــهً      هح ــا  امل  ــ ّ  ٓ ــٝ ث ــش اني٨ ٙ ــل ٖانُا ــهً     ٝ انه ــا  امل  ــ ّ  ٓ ــٝ ث ــش اني٨ ٙ ــل ٖانُا ٝ انه

نهُ ــاء ٖهْهــٔ ا هــل نــِ  ٓــا  انك ــا ا ٖاــ ى نهٙــٔ ا٫٘ــاا ٖان ــُٝ   نهُ ــاء ٖهْهــٔ ا هــل نــِ  ٓــا  انك ــا ا ٖاــ ى نهٙــٔ ا٫٘ــاا ٖان ــُٝ   
ــيٝ       ــا  انُ ــ ــاهلٌا هيــ ــا  ق ــ ــا  انك ــ ــٝ يذ هّ  ٓــ ــٗاْ  ان   اٙــ ــيٝ      ٖاناــ ــا  انُ ــ ــاهلٌا هيــ ــا  ق ــ ــا  انك ــ ــٝ يذ هّ  ٓــ ــٗاْ  ان   اٙــ ٖاناــ
ــٝ    ــٝ   نهًُـــاث   ثـــيّ  ٓـــا ٌْ ثـــميٌٓ ٖايكٙـــ ٌٓ ٖه ـــم اسبـــم  ٖاسبا١وـ نهًُـــاث   ثـــيّ  ٓـــا ٌْ ثـــميٌٓ ٖايكٙـــ ٌٓ ٖه ـــم اسبـــم  ٖاسبا١وـ

  يٌُٓ.يٌُٓ.
ٖهّ انــُا ضبًــ ًا  ــهٞ   ٖهّ انــُا ضبًــ ًا  ــهٞ     ي ا ٜ ا٭ذبــا  ، يعُــٞ ازبٓــا   ي ا ٜ ا٭ذبــا  ، يعُــٞ ازبٓــا     انءــاَٚ :انءــاَٚ :

ــٗا       ــٌُٓ يي ُع ــًا ٖنك ــاث   ه٘  ــا  ٖاملُ ــ يٗ  كٓ ــهٌ ي ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــٗا      ال نهٙ ــٌُٓ يي ُع ــًا ٖنك ــاث   ه٘  ــا  ٖاملُ ــ يٗ  كٓ ــهٌ ي ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ال نهٙ

                                                           

 .172عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .73عٗ ٜ ان ٗ ٝ ق2)
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ــُا    ــاى انـ ــٙٝ ق ـ ــا٠   ـــشٌْ  اـ ــُا   نـــِ املٗا ٓـــٝا  ٖ ش ـــٗا نهـــٞ ي  ـ ــاى انـ ــٙٝ ق ـ ــا٠   ـــشٌْ  اـ نـــِ املٗا ٓـــٝا  ٖ ش ـــٗا نهـــٞ ي  ـ
ــش٥٘ ٌٓ     ــ  ثش٘ــ  يــٌُٓا   ــٝ ٖا٭َا ــٝ نُ ــش٥٘ ٌٓ    ٖاملــ٦يُ  هلــٌا  ٖ بــٗى ان ٗ  ــ  ثش٘ــ  يــٌُٓا   ــٝ ٖا٭َا ــٝ نُ ٖاملــ٦يُ  هلــٌا  ٖ بــٗى ان ٗ 
ــش        ــِ ا٩يـ ــا يـ ــا ثٙٓـ ــٝ ٖيـ ــمٕ ا٫٘ـ ــِ ْـ ــٗ، يـ ــان  مج ٖاشبـ ــااا ٖ ـ ــش       ا٫٘ـ ــِ ا٩يـ ــا يـ ــا ثٙٓـ ــٝ ٖيـ ــمٕ ا٫٘ـ ــِ ْـ ــٗ، يـ ــان  مج ٖاشبـ ــااا ٖ ـ ا٫٘ـ

ــشا١ض    كك ــٌ ان ــ ــهً  ٖه ا٠ْــ ــو امل ــ ــٗ ٌْ يــ ــا  ٖ ــ ــا ٌْ يذ  ــ ــشا١ض    ٓــ ــٌ ان ــ ــهً  ٖه ا٠ْــ ــو امل ــ ــٗ ٌْ يــ ــا  ٖ ــ ــا ٌْ يذ  ــ ٓــ
ــٔ       ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــٜٗ ضبً ــ ء َي ــ  ش ،   ــيٝ نه  ــا اا يُاع ــٔ      ٖانعي ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــٜٗ ضبً ــ ء َي ــ  ش ،   ــيٝ نه  ــا اا يُاع ٖانعي
ٖعــهٌ ٖان بــ ٘   ــاملعج اا انــذ  ــا٠  ٓــا يــِ نُــ  الا  ْٖــٗ يــِ    ٖعــهٌ ٖان بــ ٘   ــاملعج اا انــذ  ــا٠  ٓــا يــِ نُــ  الا  ْٖــٗ يــِ    

  انهول ا٭هلٚ  ٌٓ ٖ امل هً .انهول ا٭هلٚ  ٌٓ ٖ امل هً .
ــِ        ــاث   ن ــش املُ ــة ا  ــٝ انيح ــ٨ٕ ٖ)٘ ــٝ هن ــ  ا٫٘ ــو   ــ  ازبً ــِ       ٖ٘ ٙ ــاث   ن ــش املُ ــة ا  ــٝ انيح ــ٨ٕ ٖ)٘ ــٝ هن ــ  ا٫٘ ــو   ــ  ازبً ٙ ٖ٘

ــ  ــ ا٭َب اا نهــمِ٘ ا ــّٗ انيُٙـــاا ٖحيجيــّٗ انياــا اا  ــانُا ضبًـــ       اا نهــمِ٘ ا ــّٗ انيُٙـــاا ٖحيجيــّٗ انياــا اا  ــانُا ضبًـــ       ا٭َب
 ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ نـــِ انُـــاتا ٖثٙـــٔ نوـــل يـــِ ال نـــ    ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ نـــِ انُـــاتا ٖثٙـــٔ نوـــل يـــِ ال نـــ   

  ٖ و  امل هً ا ٖ نٜٗ ٭ ٨ب انُ ٗت.ٖ و  امل هً ا ٖ نٜٗ ٭ ٨ب انُ ٗت.
ــة : ــة :انءان ــاىا        انءان ــا ِ٘ ان   ــا  ، يٙ ــٔ انك  ــشٜ ٘ٗا  ــايو ثً ــٞ ازب ــاىا      املعُ ــا ِ٘ ان   ــا  ، يٙ ــٔ انك  ــشٜ ٘ٗا  ــايو ثً ــٞ ازب املعُ

ــ       ــاث    اسبجـ ــا  املُـ ــّٗ  ٓـ ــا ٘كـ ــاّا  ًُٙـ ــٝ ٖانربْـ ــشٟ  اسبجـ ــ      ٖه ـ ــاث    اسبجـ ــا  املُـ ــّٗ  ٓـ ــا ٘كـ ــاّا  ًُٙـ ــٝ ٖانربْـ ــشٟ  اسبجـ ٝ ٝ ٖه ـ
  ٖانُٓٚ نِ ي  ا٠ انك ش.ٖانُٓٚ نِ ي  ا٠ انك ش.

  اٌصٍخ ثني وآذط اٌَخاٌصٍخ ثني وآذط اٌَخ
  ي اي  ا٫٘ٝ نهٞ ٖ ٕٗ : ي اي  ا٫٘ٝ نهٞ ٖ ٕٗ : 

ــ ا٠    ا٩ٖى : ا٩ٖى :  ــ ا٠  ا٭  ـ ــٌ ا٭  ـ ــٌ اعـ ــٝ   اعـ ــاي  ا٫٘ـ ــا ٜ)ذنلق ٭ ا ٜ ي ـ ــٝ   ا٭ ـ ــاي  ا٫٘ـ ــا ٜ)ذنلق ٭ ا ٜ ي ـ ا٭ ـ
  ان ا  ٝ ٖانمٍ ٖان ٗ ٙ  نهمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا.ان ا  ٝ ٖانمٍ ٖان ٗ ٙ  نهمِ٘ ا ّٗ ا٫٘اا.

اناـــٓا ٜ يـــِ ال نـــ  ٖ ـــو   َـــٔ عـــيحأَ ْـــٗ انـــمٛ  اناـــٓا ٜ يـــِ ال نـــ  ٖ ـــو   َـــٔ عـــيحأَ ْـــٗ انـــمٛ    انءـــاَٚ : انءـــاَٚ : 
   ٝ. ٝ.هَ ى ان ش)ّ ٖانك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا هَ ى ان ش)ّ ٖانك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا 

ــٔ اءيٙــع     انءانــة : انءانــة :  ــٔ اءيٙــع   َــ ٖى انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ يــِ ال  ــاسب  ٖيــا ثٙ َــ ٖى انك ــأ ان ــًاٖ٘ٝ يــِ ال  ــاسب  ٖيــا ثٙ
  يعامل ان ٗ ٙ  ، ا٩  .يعامل ان ٗ ٙ  ، ا٩  .

   ٙاّ ي  ٨، ثش٘  يِ هْو انك ا  ثًٙا  ٌُٙٓ. ٙاّ ي  ٨، ثش٘  يِ هْو انك ا  ثًٙا  ٌُٙٓ.  انشا و : انشا و : 
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ــايل :  ــايل : اشبـ ــ اٖٜ        اشبـ ــٌُٓ نـ ــا   ٙـ ــو انك ـ ــِ هْـ ــٗا يـ ــمِ٘ ي  ه ـ ــ اٖٜ      انـ ــٌُٓ نـ ــا   ٙـ ــو انك ـ ــِ هْـ ــٗا يـ ــمِ٘ ي  ه ـ انـ
ــ اٖٜ     ــٗ  انعـ ــو  ٗ ـ ــٝ مل ا ـ ــهٝا  ي٧ هّ ا٫٘ـ ــٗيٝ ي   ـ ــ ٘ ٜ ٖ بـ ــ اٖٜ     ـ ــٗ  انعـ ــو  ٗ ـ ــٝ مل ا ـ ــهٝا  ي٧ هّ ا٫٘ـ ــٗيٝ ي   ـ ــ ٘ ٜ ٖ بـ  ـ

ــٍٗ هْـــ  ــ  نًـ ــٍٗ هْـــ  ـ ــ  نًـ ــمِ٘     ـ ــ  انـ ــٗهلا  ـ ــِ  بـ ــربا نـ ــو ه ـ ــا   ـ ــمِ٘    و انك ـ ــ  انـ ــٗهلا  ـ ــِ  بـ ــربا نـ ــو ه ـ ــا   ـ و انك ـ
  ي  ه ٗا يٌُٓ نٙكّٗ ا٩  ٨، نهٞ ٖ ٕٗ : ي  ه ٗا يٌُٓ نٙكّٗ ا٩  ٨، نهٞ ٖ ٕٗ : 

ــِ     ا٩ٖى : ا٩ٖى :  ــ  ٜ يــ ــ  انوٗا١ــــل امل عــ ــٗيٝ  ــ ــ ٨، ٖاشببــ ــِ   ا٭ ــ ــ  ٜ يــ ــ  انوٗا١ــــل امل عــ ــٗيٝ  ــ ــ ٨، ٖاشببــ ا٭ ــ
  هْو انك ا  .  هْو انك ا  .  

  اشب٨،    يماْأ انوا١ ٝ ٖان شقٝ انٗا  ٜ.اشب٨،    يماْأ انوا١ ٝ ٖان شقٝ انٗا  ٜ.  انءاَٚ : انءاَٚ : 
ــِ     انءانـــة : انءانـــة :  ــ  يـ ــمْأ انٗا ـ ــو املـ ــ ٨،  ا ـ ــ اء ٖا٭ ـ ــِ   ا٭َاـ ــ  يـ ــمْأ انٗا ـ ــو املـ ــ ٨،  ا ـ ــ اء ٖا٭ ـ ا٭َاـ

  يٌُٓ.يٌُٓ. و جتا١ ٝ  و جتا١ ٝ 
ن ـــــ   ـــــا٠ا ْـــــمٕ ا٫٘ـــــاا ، ذٍ انـــــمِ٘ ٘ك ًـــــّٗ ا٫٘ـــــاا ن ـــــ   ـــــا٠ا ْـــــمٕ ا٫٘ـــــاا ، ذٍ انـــــمِ٘ ٘ك ًـــــّٗ ا٫٘ـــــاا 
ٖانيُٙـــااا ٖمل ُ٘حبـــش يٗاـــٗنٓا  انـــمٍ  ـــو يي ـــ ج يعـــٔ ٖ ـــا٠ ،  ٖانيُٙـــااا ٖمل ُ٘حبـــش يٗاـــٗنٓا  انـــمٍ  ـــو يي ـــ ج يعـــٔ ٖ ـــا٠ ،  
ــا٠       ــا  ي   ــ ٍٖ ي  ُ ــاّا  ٖن ــ نٜٗ ير ا٭مي ــاّ ٖان ــاّ ٖانيٙ ــإ انربْ ــا٠      ثُا٘ ــا  ي   ــ ٍٖ ي  ُ ــاّا  ٖن ــ نٜٗ ير ا٭مي ــاّ ٖان ــاّ ٖانيٙ ــإ انربْ ثُا٘

  ا٭ ا ٜ)ذنلق ٖ ًْٗا : ا٭ ا ٜ)ذنلق ٖ ًْٗا : اعٌ اعٌ   ا١  ان ُ ٘و ٖحي ًو ي عه    ا١  ان ُ ٘و ٖحي ًو ي عه  
ــ    ا٩ٖى :ا٩ٖى : ــا  ٝ ٖانـ ــٝ ان ـ ــ  ي ا ٜ ا٫٘ـ ــا  ٝ ٖانـ ــٝ ان ـ ــ ٜ املٗاـــٗمج ،   ي ا ٜ ا٫٘ـ ــٓا نٗ ـ ــ ٜ املٗاـــٗمج ،   ذ قيهـ ــٓا نٗ ـ ذ قيهـ

اُ ـــٙح املُـــااا  ٖصبـــ٠ٚ ا٫٘ـــ   ، انـــمِ٘ ا ـــّٗ ان ُ ٘ـــو ٖ٘ك ًـــّٗ   اُ ـــٙح املُـــااا  ٖصبـــ٠ٚ ا٫٘ـــ   ، انـــمِ٘ ا ـــّٗ ان ُ ٘ـــو ٖ٘ك ًـــّٗ   
  انياا اا  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.انياا اا  انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.

ــاَٚ : ــاَٚ :انءـ ــّٗ    انءـ ــشا٠ انـــمِ٘ ا ـ ــا  ٝا  ٖ ـ ــٝ ان ـ ــّٗ  ي ا ٜ ي ـــاي  ا٫٘ـ ــشا٠ انـــمِ٘ ا ـ ــا  ٝا  ٖ ـ ــٝ ان ـ ي ا ٜ ي ـــاي  ا٫٘ـ
ان ُ ٘ــو ان ــ٨نٝ ْٖــٗ  ــ٨، انٗظٙ ــٝ اناــشنٙٝ ٖا٩ ٨قٙــٝ ، ه ا٠       ان ُ ٘ــو ان ــ٨نٝ ْٖــٗ  ــ٨، انٗظٙ ــٝ اناــشنٙٝ ٖا٩ ٨قٙــٝ ، ه ا٠       

ــٝ  ــٝ ا٩ياَـــ ــار ا٩ياَـــ ــاى اعـــ ــار قـــ ــاى اعـــ إَِّٕ تَُِّذذذذذَْ  َذذذذذلمَٓسًَوْ  إَٔ  شوذذذذذمَمُّحت ت ََٓثَٗذذذذذثزَ إَُِذذذذذ    قـــ

ا  ٖا٩ ــــو هّ  ــــو انُــــات ْــــٌ هْــــو هياَــــٝ ان ُ ٘ــــو       ا  ٖا٩ ــــو هّ  ــــو انُــــات ْــــٌ هْــــو هياَــــٝ ان ُ ٘ــــو       ق1)[[أََ َِهَذذذذث

ٖانياـــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ ممـــا ٘هـــ ٍ         ٖانياـــا اا  ـــانُا ضبًـــ   ـــهٞ ال نهٙـــٔ ٖ)نـــٔ ٖعـــهٌ ممـــا ٘هـــ ٍ         
  يظٓا ْا ٖ ٙآَا ملُو ان  يٙأ  ازبٓانٝ ٖانيش .يظٓا ْا ٖ ٙآَا ملُو ان  يٙأ  ازبٓانٝ ٖانيش .

                                                           

 .57عٗ ٜ انُ ا٠ ق1)
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ــة : ــة :انءان ــ     انءان ــا  اعه ــ   يعبب ــا  اعه ــٌ يعبب ــٌ اع ــا  ٝ   ا٭ا٭اع ــٝ ان  ــٝ ا٫٘ ــا ٜ خبا  ــا  ٝ     ــٝ ان  ــٝ ا٫٘ ــا ٜ خبا  كََٔذذث  

[ نيٙــاّ هّ َــ ٖى انك ــا   ــاسب ا ٖانــمٛ ٘كــ ٌ       [ نيٙــاّ هّ َــ ٖى انك ــا   ــاسب ا ٖانــمٛ ٘كــ ٌ       أَط ذذدَسَََْ  ػََِذذ  تُ َّذذثزِ  

  ان ُ ٘و اكّٗ ناقي ٔ انعما  ا٩نٌٙ ، انُا .ان ُ ٘و اكّٗ ناقي ٔ انعما  ا٩نٌٙ ، انُا .
ــ      ــِ ال نـ ــو يـ ــاسب ا  ٖث ـ ــو  ـ ــِ ان ُ ٘ـ ــ ٠ يـ ــاّ  ـ ــما انيٙـ ــ     ْٖـ ــِ ال نـ ــو يـ ــاسب ا  ٖث ـ ــو  ـ ــِ ان ُ ٘ـ ــ ٠ يـ ــاّ  ـ ــما انيٙـ ْٖـ

  ٖ و نهٞ امل هً  ٖانمِ٘ ا ّٗ ان  ٘و ٖانُات ىٙعًا.ٖ و نهٞ امل هً  ٖانمِ٘ ا ّٗ ان  ٘و ٖانُات ىٙعًا.
خِذذلََّٕ ا٭ ــا ٜ ٖ ــ  قٗنــٔ اعــار  ا٭ ــا ٜ ٖ ــ  قٗنــٔ اعــار  اعــٌ اعــٌ انبــهٝ  ــ  انبــهٝ  ــ    ٖيــِ يعــاَٖٚيــِ يعــاَٚ

ــٗ ٙ  انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــااا  ثــيّ ال نــ    تَُِّذذَْ َٗذذصٍََّ تُمٌَصَذذثجَ  ــا ٜ ، ا ــٗ ٙ  انــمِ٘ ا ــّٗ ا٫٘ــااا  ثــيّ ال نــ    [ ان ٘ ــا ٜ ، ا [ ان ٘

ــل         ــًا ثكٙ ــات ىٙع ــ ٟ نهُ ــٗ ًا ْٖ ــٝ َٖ ــا    ــمٛ هَ هل ــٗ ان ــو ْ ــل        ٖ  ــًا ثكٙ ــات ىٙع ــ ٟ نهُ ــٗ ًا ْٖ ــٝ َٖ ــا    ــمٛ هَ هل ــٗ ان ــو ْ  ٖ
٘ ــٍٗ َ ــش يــِ انُــات  ي  ا١ٓــا ْٖــما ا٭  ــا٠ عــيأ ٭ ــانٝ ان  ــا     ٘ ــٍٗ َ ــش يــِ انُــات  ي  ا١ٓــا ْٖــما ا٭  ــا٠ عــيأ ٭ ــانٝ ان  ــا     

يــِ انُــات  عيــا ٜ ا٩ٖثــاّا  ثــيّ قهــع يذّ      يــِ انُــات  عيــا ٜ ا٩ٖثــاّا  ثــيّ قهــع يذّ        ، ا٩   ٖقٙــاٍ ثش٘ــ  ، ا٩   ٖقٙــاٍ ثش٘ــ  
ــٝ  ـــحٙحًا  ًُٙـــا   ــاج امل١٨كـ ــاّ ي  جـ ــٝ  ـــحٙحًا  ًُٙـــا   ـ ــاج امل١٨كـ ــاّ ي  جـ أَشَؽ ؼَذذذَو كَ هَذذذث َٓذذذٖ   َلمعَذذذدَ كَ هَذذذث   ـ

  ..ق1)[[حَ َع لَيَ تُد َٓثقَ حََٗف َٖ ٗوعَد ؿَ خِفَٔ دَىَ

ازبــٗا  يّ ال نــ  ٖ ــو    نهــٞ امل١٨كــٝ  ــا  عهــٌٓ ٘ ــشّٖ       ازبــٗا  يّ ال نــ  ٖ ــو    نهــٞ امل١٨كــٝ  ــا  عهــٌٓ ٘ ــشّٖ       
نهـــٌ ال نــ  ٖ ـــوا  يذ  نهـــٌ ال نــ  ٖ ـــوا  يذ   اشب ــٗمج ملاــ٢ٙ ٔ ٖربهـــل ي  جــا ٌٓ نــِ      اشب ــٗمج ملاــ٢ٙ ٔ ٖربهـــل ي  جــا ٌٓ نــِ     

  ..ق2)[[إِِّٗح أَػ ََِْ َٓث الَ شَؼ ََِٔإَقاى ال اعار هلٌ قاى ال اعار هلٌ 

ــٔ         ــو هّ ا ٙ ــاسب  قي ــ ى   ــا  َ ــو هّ انك  ــ  ٖ  ــٌ ال ن ــِ نه ــٔ      ثً ــو هّ ا ٙ ــاسب  قي ــ ى   ــا  َ ــو هّ انك  ــ  ٖ  ــٌ ال ن ــِ نه ثً
ــٞ       ــ٨ٖٜ يٗعـ ــوا  ٖاـ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙـ ــ ٖى ان ـ ــا ، َـ ــ٠٧٦  ًـ ــٔ ْـ ــٞ      ٖ٘ك ًـ ــ٨ٖٜ يٗعـ ــوا  ٖاـ ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙـ ــ ٖى ان ـ ــا ، َـ ــ٠٧٦  ًـ ــٔ ْـ ٖ٘ك ًـ

  ٖنٙ ٞ نهًٙٓا ان ٨ٍ ٖهايانًٓا هلًا.ٖنٙ ٞ نهًٙٓا ان ٨ٍ ٖهايانًٓا هلًا.
ــ ى ان ــش   ــمٛ هَ ــ ى ان ــش  ٖال اعــار ْــٗ ان ــمٛ هَ ــا٠  ٖال اعــار ْــٗ ان ــا٠  )ّ  عــ   بــٗى   ًــاّ ٖي   )ّ  عــ   بــٗى   ًــاّ ٖي  

ــا       ــًا  ّٖ ان  ــ ــّٗ ياَعــ ــٝا  ٖ٘كــ ــٍٗ ان ٙايــ ــٞ ير ٘ــ ــااا  نٙي ــ ــا      ا٫٘ــ ــًا  ّٖ ان  ــ ــّٗ ياَعــ ــٝا  ٖ٘كــ ــٍٗ ان ٙايــ ــٞ ير ٘ــ ــااا  نٙي ــ ا٫٘ــ
                                                           

 .30عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .30عٗ ٜ اني شٜ ق2)
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ــًا  ّٖ اشاــــأ ا٩ثــــش ٖان ــــش  نهــــٞ   ــًا  ّٖ اشاــــأ ا٩ثــــش ٖان ــــش  نهــــٞ  ٖا٭ث ــــا  ، ا٩  ا  ٖ شا ــ ٖا٭ث ــــا  ، ا٩  ا  ٖ شا ــ
ــا  ــ  هٖى ٖ) ــش     ــٗ ىعُ ــاا ٖ  ــا١  ان ُ ٘ــوا  ٖن ــا  ــ  هٖى ٖ) ــش    ي  ــا٠ هٖن٢ــل ن٬٘ ــٗ ىعُ ــاا ٖ  ــا١  ان ُ ٘ــوا  ٖن ي  ــا٠ هٖن٢ــل ن٬٘

ــٝ  ــٝ ا٫٘ـ إَِّٕ تَُّذذذرَ َٖ تخ صََِلوذذذات كَذذذح   ذََُذذذيَ خِذذذلََّٕ تَُِّذذذَْ َٗذذذصٍََّ تُمٌَصَذذذثجَ خِذذذثُمفَن  حَ   ا٫٘ـ

[ ا جهـــٞ اسبا ـــٝ ن ٗنـــٔ اعار) ـــ ّ ال َـــ ى [ ا جهـــٞ اسبا ـــٝ ن ٗنـــٔ اعار) ـــ ّ ال َـــ ى تُمٌَصَذذذثجِ َُلَذذذح شَذذذوَثم  خَؼَ ذذذد 

  انك ا   اسب ق ٖ َٗٔ ي  عٝ ن ا١ ٘ٝ ا يِ ٖ ٕٗ : انك ا   اسب ق ٖ َٗٔ ي  عٝ ن ا١ ٘ٝ ا يِ ٖ ٕٗ : 
  ئَ  ٙاّ ٖ جٝ.ئَ  ٙاّ ٖ جٝ.  ا٩ٖى :ا٩ٖى :
  ان ٘ا ٜ ٖان يهٙك ، اٗ ٙ  انمِ٘   شٖا.ان ٘ا ٜ ٖان يهٙك ، اٗ ٙ  انمِ٘   شٖا.  انءاَٚ :انءاَٚ :

  ا ٝ.ا ٝ. نٜٗ انك ا  نه ٗ ٝ ٖا٭َ نٜٗ انك ا  نه ٗ ٝ ٖا٭َ  انءانة : انءانة : 
ا  ــٔ امل ــهً  ، انــ ِ٘ا  ٖيعشثــٝ قٗانــ  ا٭  جــاج      ا  ــٔ امل ــهً  ، انــ ِ٘ا  ٖيعشثــٝ قٗانــ  ا٭  جــاج        انشا ــو : انشا ــو : 

يـــو هْـــو انك ـــا ا  ٖاًُٙـــٝ يهكـــٝ ازبـــ اى نُـــ ٌْ عـــٗا٠ يـــو هْـــو  يـــو هْـــو انك ـــا ا  ٖاًُٙـــٝ يهكـــٝ ازبـــ اى نُـــ ٌْ عـــٗا٠ يـــو هْـــو  
  انك ا  هٖ انك ا .انك ا  هٖ انك ا .

  ِٓ غبٌبد اٌَخِٓ غبٌبد اٌَخ
  ٖ، ا٫٘ٝ ي ا١و :  ٖ، ا٫٘ٝ ي ا١و :  

  ا  ٙ  ي اي  ا٫٘   ان ا    .ا  ٙ  ي اي  ا٫٘   ان ا    .  ا٩ٖر :ا٩ٖر :
   ٙاّ قيح ٖاش  ي  ا٠ ٖ  ًاّ ا٫٘اا. ٙاّ قيح ٖاش  ي  ا٠ ٖ  ًاّ ا٫٘اا.  انءاَٙٝ :انءاَٙٝ :

 ـــو يـــا ، ا٫٘ـــ   ان ـــا     ْـــٗ يـــِ انك ـــا  انـــمٛ   ـــو يـــا ، ا٫٘ـــ   ان ـــا     ْـــٗ يـــِ انك ـــا  انـــمٛ    ءانءـــٝ :ءانءـــٝ :انان
  هَ نٔ ال عٗا٠ ، يُوٗقٔ هٖ ي ًَٗٔ.هَ نٔ ال عٗا٠ ، يُوٗقٔ هٖ ي ًَٗٔ.

ــٝ : ــٝ :انشا عـ ــ       انشا عـ ــٞ نجـ ــو نهـ ــاسب   نٙـ ــٔ  ـ ــا    َـ ــ ٖى انك ـ ــ  َـ ــ     ا ٙٙـ ــٞ نجـ ــو نهـ ــاسب   نٙـ ــٔ  ـ ــا    َـ ــ ٖى انك ـ ــ  َـ ا ٙٙـ
  انُات نِ ي  ا١ٔا  ثًِ يبا ٘  اسب  ، امل اٍ هيٗ  : انُات نِ ي  ا١ٔا  ثًِ يبا ٘  اسب  ، امل اٍ هيٗ  : 

    ء ٖاعوٝ انُ ٖى.  ء ٖاعوٝ انُ ٖى.  ا٩ٖى :ا٩ٖى :
  اه ٚ انُا نٔ.اه ٚ انُا نٔ.  انءاَٚ :انءاَٚ :

  ا  ان ُ ٘و ٖ  ا٥ٕ ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.ا  ان ُ ٘و ٖ  ا٥ٕ ير ٍ٘ٗ ان ٙايٝ.يظٓيظٓ  انءانة :انءانة :
  نج  انُات نِ ي  ا١ٔ ٖ  ًأَ.نج  انُات نِ ي  ا١ٔ ٖ  ًأَ.  انشا و :انشا و :
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ــايل : ــايل :اشب ــرب        اشب ــص ٖانع ــِ ان ب ــٔ ي ــا ثٙ ــش)ّ ٖي ــاا ان  ــاي  )٘ ــرب      ي  ــص ٖانع ــِ ان ب ــٔ ي ــا ثٙ ــش)ّ ٖي ــاا ان  ــاي  )٘ ي 
  ..ق1)[[َٗف َٖ َٗووضُّ ػََِ  يَ َٗدَلَََْ  خِثُمفَن   ا قاى اعار   ا قاى اعار 

ــٝ : ــٝ :اشباي ـ ــٗل      اشباي ـ ــات خببـ ــٞ انُـ ــو نهـ ــ  ٖ ـ ــو ال نـ ــاّ ث ـ ــٗل     ٙـ ــات خببـ ــٞ انُـ ــو نهـ ــ  ٖ ـ ــو ال نـ ــاّ ث ـ  ٙـ
  ان ُ ٘و يِ ٖ ٕٗ : ان ُ ٘و يِ ٖ ٕٗ : 

  َ ٖى انك ا .َ ٖى انك ا .  ا٩ٖى : ا٩ٖى : 
  يّ ال ن  ٖ و ْٗ انمٛ هَ ى انك ا .يّ ال ن  ٖ و ْٗ انمٛ هَ ى انك ا .  انءاَٚ : انءاَٚ : 

  َ ٖى انك ا   اسب .َ ٖى انك ا   اسب .  انءانة : انءانة : 
ــو :  ــو : انشا  ــًاٖ٘ٝ       انشا  ــأ ان  ــاا انك  ــٔ نعًٗي ــوا  ٖ ٗن ــ   ان ُ ٘ ــًاٖ٘ٝ     اع ــأ ان  ــاا انك  ــٔ نعًٗي ــوا  ٖ ٗن ــ   ان ُ ٘ اع

  ان ا  ٝا  ثٙاًو ان ٗ اٜ ٖا٭ظبٙو ٖان ش)ّ.ان ا  ٝا  ثٙاًو ان ٗ اٜ ٖا٭ظبٙو ٖان ش)ّ.
اـــشٟ ْـــو ٘عهـــٌ انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا هّ ال نـــ  ٖ ـــو َـــ ٴى   اـــشٟ ْـــو ٘عهـــٌ انـــمِ٘ ا ـــّٗ ا٫٘ـــاا هّ ال نـــ  ٖ ـــو َـــ ٴى   

  ا ازبٗا  َعٌا يِ ٖ ٕٗ: ا ازبٗا  َعٌا يِ ٖ ٕٗ: ق2)[[ َثٗ ث ٌَُوَِّ شَح ق شَد ان ش)ّ ان ش)ّ 

ــا٠      ا٩ٖى : ا٩ٖى :  ــما  ـ ــاا نـ ــ ٖى ا٫٘ـ ــا٠ َـ ــاّ هثُـ ــا  ـ ــا٠ٌْ هلـ ــا٠    يّ ي  ـ ــما  ـ ــاا نـ ــ ٖى ا٫٘ـ ــا٠ َـ ــاّ هثُـ ــا  ـ ــا٠ٌْ هلـ يّ ي  ـ
ــا مج ٖازبًـــو    ــٙيٝ امل ـ ــا  ٝ  بـ ــٝ قيـــو ان ـ ــا مج ٖازبًـــو   قٗنـــٔ اعـــار ، ا٫٘ـ ــٙيٝ امل ـ ــا  ٝ  بـ ــٝ قيـــو ان ـ إَِّٕ قٗنـــٔ اعـــار ، ا٫٘ـ

  ..ق3)[[تَُّرَ َٖ  ٌَمصؤَإَ َٓث أَٗصٍََ تََُِّْ َٖٓ  تُمٌَصَثجِ

ال  انك ــــأ ان ــــا  ٝ ال  انك ــــأ ان ــــا  ٝ ثٙــــٔ  ــــاْ   ــــ ّ انك ًــــاّ  ــــثٙــــٔ  ــــاْ   ــــ ّ انك ًــــاّ  ــــ  انءـــاَٚ : انءـــاَٚ : 
ــٝ  ــش،         ــهٌ ن ٧ن ــٔ ٖ)نــٔ ٖع ــهٞ ال نهٙ ــانُا ضبًــ    ــا اا   ــٝ  ــش،        ٖانيا ــهٌ ن ٧ن ــٔ ٖ)نــٔ ٖع ــهٞ ال نهٙ ــانُا ضبًــ    ــا اا   ٖانيا

  ازبش)يِق ، ا٫٘ٝ نهٞ ان يعٙض)يِ انك ا ق.ازبش)يِق ، ا٫٘ٝ نهٞ ان يعٙض)يِ انك ا ق.
  يبا ٘  ا٭جت٨ء ، يابا، ان ش)ّ  ان يٙاّ.يبا ٘  ا٭جت٨ء ، يابا، ان ش)ّ  ان يٙاّ.  انءانة :انءانة :
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ــو : ــو :انشا ـ ــٌٓ ،     انشا ـ ــيح ثعهـ ــٌ   ـ ــِ نهًٓـ ــا  نـ ــش)ّ  ا٭ يـ ــ٠ٚ ان ـ ــٌٓ ،   صبـ ــيح ثعهـ ــٌ   ـ ــِ نهًٓـ ــا  نـ ــش)ّ  ا٭ يـ ــ٠ٚ ان ـ صبـ
ــار    ــٔ اعـ ــوا  ٖ، قٗنـ ــا٠ ان ُ ٘ـ ــار   ي  ـ ــٔ اعـ ــوا  ٖ، قٗنـ ــا٠ ان ُ ٘ـ ا  ا  ق1)[[صؤَذذذات تُمفَذذذنَّ حَأَٗمذذذصوْ  شَؼ ََِٔذذذإَ  حَشٌَمي  ـ

  هيٗ ًا : هيٗ ًا : 
  ث ح ذبش٘ل ان ُ ٘و.ث ح ذبش٘ل ان ُ ٘و.  ا٩ٖى :ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــاَٚ :انء ــٔ       انء ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــّٗ   ــمِ٘ حيشث ــٔ     ذٍ ان ــهٞ ال نهٙ ــ    ــُا ضبً ــ اا ان ــّٗ   ــمِ٘ حيشث ذٍ ان
  ٖ)نٔ ٖعهٌ انٗا  ٜ ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.ٖ)نٔ ٖعهٌ انٗا  ٜ ، انك أ ان ًاٖ٘ٝ ان ا  ٝ.

   ٙاّ يا ب ي  ا٥ٕ ٖ  ًٔ. ٙاّ يا ب ي  ا٥ٕ ٖ  ًٔ.  انءانة :انءانة :
ٗ   انشا ــو : انشا ــو :  ٗ املُــو يــِ   ًــاّ ا٫٘ــاا ٖير ٘ــ ٍ ان ٙايــٝا  ثــ٨ حيــ ل ٍ ان ٙايــٝا  ثــ٨ حيــ ل املُــو يــِ   ًــاّ ا٫٘ــاا ٖير ٘ــ

ــااا ٭ثــا ٜ يعُــٞ ا٭عــ  ايٝ ٖا٭ابــاى     ــااا ٭ثــا ٜ يعُــٞ ا٭عــ  ايٝ ٖا٭ابــاى     ع ١ــم ذبش٘ــل هٖ ي  ــا٠ ن٬٘  ع ١ــم ذبش٘ــل هٖ ي  ــا٠ ن٬٘
ــٝ ،    ــٝ انكهٙـ ــٗ  املٗ يـ ــٔ   ـ ــٝ هنـــ٨ٕا ٖصب٢ٙـ ــٝ ،   يـــِ ن ك)ان يٙـــاّق ، ا٫٘ـ ــٝ انكهٙـ ــٗ  املٗ يـ ــٔ   ـ ــٝ هنـــ٨ٕا ٖصب٢ٙـ يـــِ ن ك)ان يٙـــاّق ، ا٫٘ـ

  املٗاٗمج ٖاسبكٌ ٖهثشا  ان ياّ انوٗنٙٝ.املٗاٗمج ٖاسبكٌ ٖهثشا  ان ياّ انوٗنٙٝ.
ــٝ : ــٝ :ان ا عـ ــِ       ان ا عـ ــا٘ ٌٓ يـ ــهً  ٖٖقـ ــٗت امل ـ ــكُٙٝ ، َ ـ ــة ان ـ ــِ      عـ ــا٘ ٌٓ يـ ــهً  ٖٖقـ ــٗت امل ـ ــكُٙٝ ، َ ـ ــة ان ـ  عـ

ــا   ــل انيُٙ ــاّ هٖن٢ ــشا    ً ــا  ها ــل انيُٙ ــاّ هٖن٢ ــشا    ً ــش)ّ   ها ــ ٖى ان  ــٗا َ ــ  اه  ــا ااا ث  ــش)ّ   ا ٖانيا ــ ٖى ان  ــٗا َ ــ  اه  ــا ااا ث  ا ٖانيا
ــيحأَ     ــاى عـ ــوا قـ ــ  ٖ ـ ــكش ل نـ ــ ٘  ٖاناـ ــيحأَ     ان بـ ــاى عـ ــوا قـ ــ  ٖ ـ ــكش ل نـ ــ ٘  ٖاناـ حَإَِّٕ كَسِ و ذذذث َٓذذذ  هَْ    ان بـ

تُمفَذذذنُّ َٓذذذٖ  زَخ ذذذيَ كَذذذ َ شٌَوذذذاََّٖٗ َٓذذذٖ    **َُ ٌَمصؤَذذذإَ تُمفَذذذنَّ حَََذذذْ   َؼ ََِٔذذذإَ 

  ..ق2)[[تُمَٔٔ صَسِ َٖ

ــهٞ ال نه     ــ    ــُا ضبً ــا  نه ــ٨ٕ  اشبو ــٝ هن ــ٠ٚ ا٫٘ ــهٞ ال نه    ٖصب ــ    ــُا ضبً ــا  نه ــ٨ٕ  اشبو ــٝ هن ــ٠ٚ ا٫٘ ــٔ  ٖصب ــٔ ٖ)ن ــٔ  ٙ ــٔ ٖ)ن ٙ
ــهٌ  ٙــاّ ٖي يــا  نــِ ا٩ذٟ ٖاناــل انــمٛ ٘يعءــٔ   ًــاّ هٖن٢ــل         ــهٌ  ٙــاّ ٖي يــا  نــِ ا٩ذٟ ٖاناــل انــمٛ ٘يعءــٔ   ًــاّ هٖن٢ــل        ٖع ٖع
ــهً  ،      ــٞ امل  ــو نه ــ  ٖ  ــو ال ن ــ  ث  ــا ااا  ٖا  ٙ ــو ٖانيا ــهً  ،     نه ُ ٘ ــٞ امل  ــو نه ــ  ٖ  ــو ال ن ــ  ث  ــا ااا  ٖا  ٙ ــو ٖانيا نه ُ ٘

   ثو انش٘أ ،   ٙ ٝ ان ُ ٘و. ثو انش٘أ ،   ٙ ٝ ان ُ ٘و.

                                                           

 .42عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .147-146عٗ ٜ اني شٜ ق2)



 29يعامل ا٭مياّ/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 230

 ٙــاّ   ٙ ــٝ ا  اٙــٝ ، املهــو ان ــًاٖ٘ٝا ٖنُــ  هايــامج        ٙــاّ   ٙ ــٝ ا  اٙــٝ ، املهــو ان ــًاٖ٘ٝا ٖنُــ  هايــامج         ان ــا عٝ :ان ــا عٝ :
ــا    ــا٠ ان  ــا   ا٩َيٙ ــا٠ ان  ــا ا      ا٩َيٙ ــٌُٓ ، انك  ــ ٨،  ٙ ــٗمج ي  ــا ا   ٗق ــٌُٓ ، انك  ــ ٨،  ٙ ــٗمج ي  ــمٕ     ٗق ــم ش ْ ــمٕ  ٖمل ا ــم ش ْ ٖمل ا

ا٫٘ــٝ ٖقــٗمج ا٭ ــ ٨،  ــ  نًــٍٗ هْــو انك ــا ا ٖنكــِ )٘ــاا ه ــشٟ   ا٫٘ــٝ ٖقــٗمج ا٭ ــ ٨،  ــ  نًــٍٗ هْــو انك ــا ا ٖنكــِ )٘ــاا ه ــشٟ   
ــٔ     ــاا  ــ٠ٚ ناــ٠ٚ ٧ ٘ــ ى نهــٞ َ ٙ ــٔ  ا٭اــاثٝ ير قانــ ٜ يثي ــٔ    اــ ى نهٙ ــاا  ــ٠ٚ ناــ٠ٚ ٧ ٘ــ ى نهــٞ َ ٙ ــٔ  ا٭اــاثٝ ير قانــ ٜ يثي اــ ى نهٙ

ــار   ــاى اعـ ــلٕا قـ ــار  نـــِ  ـ ــاى اعـ ــلٕا قـ حََٓذذذث تخ صََِذذذقَ كَ ذذذَْ إِالَّ تَُّذذذرَ َٖ أوحشوذذذاهَ َٓذذذٖ  خَؼ ذذذدَ َٓذذذث   نـــِ  ـ

  ..ق1)[[ؼَثقَشمهَْ  تُمدَ   َثزَ خَـم ًث خَ   َهَْ 

ي يـــا  امل ـــهً  نـــِ  ـــاى انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـــوا ي يـــا  امل ـــهً  نـــِ  ـــاى انـــمِ٘ ٘ك ًـــّٗ ان ُ ٘ـــوا   انءايُـــٝ : انءايُـــٝ : 
ــٌُٓ    ــاي٨ا  ٙـ ــٞ انبـــ٨ا ٖاملعـ ــٗياا انـــذ ا ياـ ــّٗ اشببـ ــ  ا ـ ــٌُٓ   ث ـ ــاي٨ا  ٙـ ــٞ انبـــ٨ا ٖاملعـ ــٗياا انـــذ ا ياـ ــّٗ اشببـ ــ  ا ـ ث ـ
 اــٙٝ اناــًااٝ  ٓــٌا  ٖقــ  ه  ــٗا يــا ْــٗ هنهــٌ يــِ انياــا اا  ــانُا  اــٙٝ اناــًااٝ  ٓــٌا  ٖقــ  ه  ــٗا يــا ْــٗ هنهــٌ يــِ انياــا اا  ــانُا 
ــٌُٓ يــِ     ــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ثجــا٠ا ا٫٘ــٝ     ٙــ  يــا  ٙ ــٌُٓ يــِ    ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ ــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ ثجــا٠ا ا٫٘ــٝ     ٙــ  يــا  ٙ ضبًــ   ــهٞ ال نهٙ

  اشببٗيٝ انا ٘ ٜ.      اشببٗيٝ انا ٘ ٜ.      
 إفبضبد اٌَخ

 ــو )٘ــٝ يــِ ان ــش)ّ ْــ ٟ ٖعــيٙو   ــا  ،  هًاآــا ٖيٗاــٗنٓا   
ٖ كًٓــاا ٖيــِ ا٭نجــاا ، ْــما انيــا  هّ  ــٙغ اهل ا٘ــٝ ٧ ا عهــ         

ٟٲ ٖ ــ٨با            ي ــاٍ ا٫٘ــٝ ٖ هــٗ   ا  ٓــاا  ث ــٚ  ــو  هًــٝ يُٓــا ْــ 
ــ ى نهــٞ         ــذ ا ــٗاْ  ان ــٚ ،  ــ٨ٍ الا  ٖانا ــٙض ا٭هل ــِ ان  ــٗ ي ْٖ

 نياشا  ٖهَٔ  ُ   اٖٛ ي ج   يِ ٖ ٕٗ : هَٔ ٘ ٗء  ٨ٍ ا
  ءشٜ املعاَٚ نه ك ان ش)َٚ امل ح . ا٩ٖى : 
  ءشٜ املعاَٚ انذ ا  ًُٓا ا٫٘ٝ ان ش)َٙٝ. انءاَٚ : 

ــ     انءانـــة :  ــٝا  ث جـ ــٝ ان ش)َٙـ ــيف ، ا٫٘ـ ــ ٧٧ا ٖاسبجـ ــ   انـ اعـ
 يٗاٗنٓا ي ح ًا ٖنكِ ي اًْٙٓا ي ع  ٜ.

ــو :  ــش ، امل  انشا  ــ اٍ اسبب ــ ٜ   يَع ــاا اسبًٙ ــايٙٝ ٖانيا٘ ــ  ان   ا 
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 ن٬٘ٝ ان ش)َٙٝ.
ي  ُــا  ان عــا   ، ا٩ كــاٍ امل ــ ُيوٝ يــِ )٘ــاا       اشبــايل : 

 ان ش)ّ.
ــاّا       ــامل ا٭يك ــٝ نع ــٝ ي٨اي ــاجا  يذ هّ اسبا  ــا١ِ ضب  ــاّ   ٖا٭َ 
ــٝ    ٖيــِ   ــٝ ال نــ  ٖ ــو  ا٭َ ــاّ ا  ــٙهٔ    ــا٠  ا ااــٔ هٖ ا٢ٙٓ

 ي  ياآا ، هيٗ  ان ِ٘ ٖان َٙا.
ــًا٠       ــو ا٩   ٖان ـ ــو ال ٖ عـ ــ  ا  ـ ــ َٙا ث ـ ــيٝ نهـ ــا  انُ ـ هيـ

ــار      ــاى اع ــشٌ٘ا  ق ــشاء انك ــيا  ان ــِ هع ــات ي ــٞ انُ ــ  اّ نه حَظَذذخَّسَ ٘

 .ق1)[ٌَُوْ  َٓث كَح تُعََّٔاَتزَ حََٓث كَح ت َز عِ ؼََٔ ؼًث َٓ  َْ

ــاٍ انـــ ِ٘ ث ـــ   عـــة ال نـــ  ٖ ـــو انـــُا    ٖهيـــا  انُ ـــيٝ ٩ كـ
ــٔ ٖ)  نــٔ ٖعــهٌ  ٗنــ   ــشٌ٘ نهُــاتا  ٖذبــ  ظــاْش   ضبًــ ًا  ــهٞ ال نهٙ

حََٓذذذذذذث أَز ظَذذذذذذِم َثىَ إِالَّ زَـ َٔذذذذذذر  ي بــــــو ير ٘ــــــٍٗ ان ٙايــــــٝ   ٗنــــــٔ اعــــــار 

 .ق2)[َُِمؼَثََُٔنَ

ــات ،     ــٚ انُـ ــا ٘ك ـ ــش)ّ  ـ ــ ٖى ان ـ ــٝ ال َـ ــا ٘    ـ ــِ يبـ ٖيـ
 ا ـــاآٌا  ٖميُـــو يـــِ   ًـــاّ ا٫٘ـــاا ٖ٘ـــ ثو ٖير ٘ـــٍٗ ان ٙايـــٝ        

 ــٝ هّ ٘كــّٗ يــِ ه ــا٠ ان ــش)ّ )انُــٗ ق  هاــشا  ْــما انك ًــاّ ثــ٨  شا
 . ق3)[هَد  ؼَثقًَوْ  َٖٓ  تََُِّْ ٗوازح حًََصَثجح َٓدِنحقاى اعار 

ــاّ      ــِ   ً ــمٛ ٘مي ــح ن ــو انهــ٨ٍ ان ــٗ ًا ، ي ا  ــش)ّ َ نٙكــّٗ ان 
 ا٫٘اا ٖانياا ااا  ٖذاا انك ًاّ ظ٨ٍ.

ــ  ي  ــ ها )٘ــٝ انيحــة      ا٭ ــا ٜ)ذنلق نهيعٙــ  نٮ يــا    اعــٌ ن 
                                                           

 .13 ٜ ازباثٙٝ عٗق1)
 .107عٗ ٜ ا٩َيٙا٠ ق2)
 .15عٗ ٜ املا١ ٜ ق3)
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ــِ يعــ   ح اء انــمِ٘ ا ــّٗ ان ُ ٘ــو انُــا ا ٩ّ ْــما ا٭  ــا٠ ثــشمج      ن
ا٭ ــــشا  نهــــٞ انك ــــش ٖازبحــــٗ   ــــانُيٜٗا ٖا  ٙــــ  ن ــــيح نًهــــٌٓ  

ٖان ـــش  انعـــاٍ انـــمٛ ٘مياـــأ نهٙـــٔ نـــٗ ٧ ث ـــو ال نـــ  ٖ ـــوا         
 يظٓـــا  ا٫٘ـــاا انـــذ   ًْٗـــاا  ٖصبـــ٠ٚ يبـــ اء انياـــا اا انُيٗ٘ـــٝ 

 انذ ه  ْٗا. 
ــٝ ان   ــاا ان هٙهـ ــربا ا٫٘ـ ــ  ه ـ ــٝ ان  ن ـ ــاا ان هٙهـ ــربا ا٫٘ـ ــ  ه ـ ــشنٙٝ   ن ـ ــاٍ اناـ ــِ ا٩ كـ ــا  ٝ نـ ــشنٙٝ    ـ ــاٍ اناـ ــِ ا٩ كـ ــا  ٝ نـ  ـ

ٖ ٙـــــاّ اسبـــــ٨ى ٖاسبـــــشاٍ ، انـــــ ا  ٖانوعـــــاٍ ٖا ـــــًُع ا٫٘ ـــــاّ  ٖ ٙـــــاّ اسبـــــ٨ى ٖاسبـــــشاٍ ، انـــــ ا  ٖانوعـــــاٍ ٖا ـــــًُع ا٫٘ ـــــاّ  
ان ــــا   اّ ان خٗ٘ــــل ٖانٗنٙــــ  نهــــمِ٘ ا ــــّٗ   ــــا١  ان ُ ٘ــــو       ان ــــا   اّ ان خٗ٘ــــل ٖانٗنٙــــ  نهــــمِ٘ ا ــــّٗ   ــــا١  ان ُ ٘ــــو       
ٖ٘ك ًــــّٗ انياــــا اا  ــــانُيٜٗ جتًعــــًا ، ي ــــامج قهٙــــو ، انــــ َٙا يذ       ٖ٘ك ًــــّٗ انياــــا اا  ــــانُيٜٗ جتًعــــًا ، ي ــــامج قهٙــــو ، انــــ َٙا يذ       

ــة      ــٝ انيحــ ــ ها )٘ــ ــشٜ ثي  ــ ــٌٙ ، ا٫ ــ ــما  هنــ ــشٌْ نــ ــة     ُ٘ هــ ــٝ انيحــ ــ ها )٘ــ ــشٜ ثي  ــ ــٌٙ ، ا٫ ــ ــما  هنــ ــشٌْ نــ ــٌ ُ٘ هــ ــٌ اعــ اعــ
ــ ــا ٜ)ذنلق ن   ٙــ ــا٭ ــ ــا ٜ)ذنلق ن   ٙــ ــ   ا٭ ــ ــا  ــ ــ ا ٖهَٓــ ــ  ٖانٗنٙــ ــاٍ ٖانٗنــ ــ     ا٩ كــ ــا  ــ ــ ا ٖهَٓــ ــ  ٖانٗنٙــ ــاٍ ٖانٗنــ   ا٩ كــ

  ٖ  ء ٖاُ ٘و يِ نُ  ال ن  ٖ و.ٖ  ء ٖاُ ٘و يِ نُ  ال ن  ٖ و.
  نٙكّٗ يِ يعاَٚ اسب  ، )٘ٝ انيحة يِ ٖ ٕٗ:نٙكّٗ يِ يعاَٚ اسب  ، )٘ٝ انيحة يِ ٖ ٕٗ:

  اسب  ٖانب ء ٖنا٠ ٖظش، نُ ٖى انك ا .اسب  ٖانب ء ٖنا٠ ٖظش، نُ ٖى انك ا .  ا٩ٖى :ا٩ٖى :
نبـــًٝ ان ـــش)ّ يـــِ ان حش٘ـــل ٖان يـــ ٘و هثُـــا٠ اُ ٘هـــٔا نبـــًٝ ان ـــش)ّ يـــِ ان حش٘ـــل ٖان يـــ ٘و هثُـــا٠ اُ ٘هـــٔا   انءـــاَٚ :انءـــاَٚ :

 نهٙــٔ ٖ)نــٔ  نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖاعــوٝ  اــش٘ٝ  ــ  ال ٖانــُا ضبًــ   ــهٞ ال ٖاعــوٝ  اــش٘ٝ  ــ  ال ٖانــُا ضبًــ   ــهٞ ال     ثهــٙل يــِثهــٙل يــِ
َٗذذصٍََ خِذذَْ تُذذسُّحؾَ ٖعــهٌ يذ ُ٘ــ ى  رب١ٙــو نهٙــٔ ان ــ٨ٍ  ــانٗ ٚا قــاى اعــار  ٖعــهٌ يذ ُ٘ــ ى  رب١ٙــو نهٙــٔ ان ــ٨ٍ  ــانٗ ٚا قــاى اعــار  

  ..ق1)[[ت ََٓنَ

                                                           

 .193عٗ ٜ اناعشا٠ ق1)



 233ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29ا٭مياّ/ج يعامل

  اٌزفؽرياٌزفؽري
 [ذََُيَ خِلََّٕ تف َٗصٍََّ تُمٌَصَثجَ خِثُمفَن     لىٌع رؼبى

يُـــٔ ا ثٙــــٔ  ثًـــا امل بـــٗ     نهيعٙـــ   ا ـــا ٜ اعـــٌ  ذنـــل   ا٩ٖر :
ٕٗ ٖ : 

 انُا .انك ا    ٗى  اء اسبكٌ  اع حٖى : ا٩
 يقايٝ اسبجٝ نهٌٙٓ. انءاَٚ :

 نهٞ ان ٨ى.ذٍ   ا٠ انك ا   انءانة :
 .انٗنٙ  ٖان خٗ٘ل  انع ا   اشبهٗ  ، انُا  انشا و :

 أَ ٘ عه   بربٌْ نهٞ انُا . اشبايل :
ــا ت : ٌ   ان ـــ ــٙ ــٝ اكهـــ ــ آٌَ نُعًـــ ــار ٖا ـــــٙٙعٓا  ال ث ـــ  اعـــ

 .عا ٚامل يا ثعهٕٗ يِي شا ٌْ نهٞ ازبحٗ  ٖ 
ــا و : ٖ    ان  ــ ٟ  ــ٨نٝ  اهل ــميٖا ان  ــٌ ا  ــل آَ ــا ٖا ي ٙ ــا٠ ي     

 اسب .
ظٓــــا  ا ٖربه ٓـــٌ نـــِ  ٧٧ا ي   ٙـــاّ نهـــٌٙ ذَـــيٌٓ     انءـــايِ : 

 يُ نٝ انك ا  َٖ ٖنٔ يِ نُ  ال ن  ٖ و.
ــو : ــٕٗ   ان اع ــو انٗ  ــٗنًا ٧  هىٙ ــًا ٖيٗا ــهح  ٗا  ــ٨ٕ اب ــٌ ن ع

ـــاٍ ازب   ــٝ ، ه ك ـــُِ ا٭هلٙ ــاّ ان  ــا ٜ نيٙ ــٝ   ا٭  ـــ ّ ا٫٘ ــا ا  ٖ  ــٝ ٖانُ ُ
 ع ح  ٠٧٦ْ انُا .ي   نهٞ ان ٗى ٖا٧ع  ٓاٍ مل 

 ربرب ا٫٘ٝ نِ َ ٖى انك ا  يِ نُ  ال   ًا. انءاَٙٝ :
  هــل ه ا ٍ ان ــٗ اٜهْــو املــشا  يــِ انك ــا  ْــٗ ان ــش)ّ   انءانءــٝ :

 ٖ  ّ ن ــك انك ــا  ٖ   ، ا٫٘ــٝ يــشا  ٧ٖ ٘عــ  ْــما     هثٙــٔ  بٗ ــًا 
ــشا  ْــٗ ان ــش)ّ   ُاًْــا ٖا ــ ا ّ يعه  ان ــشٖ ٜ ــٔ انهــاْشا ٖاّ امل ٖنكُ

نٙـــٔ ٖربـــرب نُـــٔ  بٗ ـــًا ي ـــشٟ انـــذ ااــــل ٖانك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ ا٩
 َٔ ازبايو هلا.هٖ
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ــٝ : ــا      انشا ع ــًاٖ٘ٝ ٖي ــأ ان  ــًا نهك  ــًا  ايع ــش  نُٗاَ ــ  ٘ ــا  ق انك 
ٖٴ    ــا   ــٗظ ٖي ــٗب ا   ــٗ  ، انه ــٗ يك  ــِ   ْ ــ  ) ٍ ٖنك ــاى   ــِ هنً ّ ي

 .ٔ انٗ ٚ ٖانك ا  املُ ىهَ    ، ا٫٘ٝ٘ ٙ  قٙ  ان ُ ٘و انٗا
ــٝ : ــا ْــٗ     اشباي  ــك ٘ عهــ    ــص يُــٔ  هاّ انه  ــاى ه٧ ي  َــٔ هّ ٘ 

 امل بٗ   اى اهي ٔ  انُ ٖى   ا١ش انك أ ان ًاٖ٘ٝ.
قـــ  ٘ـــ اٚ ن ـــك انك ـــا  ، ان ـــش)ّ نه ٧نـــٝ نهـــٞ        ان ا عـــٝ :

ــٗ     ــٞ عبــ ــٝ نهــ ــًاٖ٘ٝ املُ نــ ــأ ان ــ ــا  ٖانك ــ ــُل انك ــ ــو ٖ ــ ان ُ ٘ــ
 ا يٙـــاّ ٖاسبجـــٝ ٖان ٗثٙـــ  ٖان ٗ ٙـــ  ٖان   ٘ـــأ ٖا٭نـــ٨ٍجتـــ٨ء ٖانا٭

ــٗنٚ      ــٍٗ اجملً ــٗ انعً ــٞ عب ــا نه ــاّ  ٓ ــل ، ا٭مي ــ ٍ ان  كٙ ــ ٍٖ ن ٧ يٖن
يــو نــ ٍ ان شُ٘ــٝ نهــٞ ان  ٙٙــ  ٖان عــٙ  ْٖــٗ انهــاْش ، ْــمٕ ا٫٘ــٝ         

 انكشميٝ.
انــمِ٘ ا ٖانبــ ءا ٖ ــو   ــا   ــاٖٛ َــ ى  ــاسب      ان ــا عٝ :

ــو ٖا  ــٗ اٜ ٖا٭ظبٙ ــّٗ ان  ــش)ّ٘ك ً ــا     ن  ــّٗ ي ــٌ ٘ك ً ــٌٙٓ هَٓ ــ ء نه ٘ب
ــا   ــِ انك  ــ ى ال ي ــا  يياٵــ   هَ ــاّ انك  ــٗا٠   ــو  ع ــان ٗ اٜ ٖا٭ظبٙ شًا  

 ٖ يياشًا  ٔ ْٖٗ ان ش)ّ.ه
َــٔ ه٧ ينــٌ يــِ ان حش٘ــل   ها٫٘ــاا ّ   ًــاّ ه ــحٙح  انءايُــٝ :

ــااى      ــمٛ ٘ بــ ٟ ملُ ــلا  ثان ــشا  ان حش٘ ــش ًا يــِ اث ، انيانــأ ٘كــّٗ ث
َوـــياقًا ٖقٓــشًا يو ثٙ ــ ا و نـــُ ٕ ٢ـ   ٞ ٰٖ٘ ــٰ٘ ــ يــٌُٓ انش٘اعــٝ ان ُ٘ٙــٝ

هْــو   عــض انك ًــاّ ٖان حش٘ــلا  نــما ٖ   ، ان ُ ٘ــو  كا٘ــٝ نــِ      
 . 1 [ َٓث َٗصٍََّ تََُِّْ َٖٓ  شَح ق   عُا  ان

عــ ح اء انع ــا  اناــ ٘    ــيأ ازبحــٗ   انك ــا       يان اعــعٝ : 
 يوه ًا ٖ  حش٘ل انك أ امل   يٝ ٖازبحٗ   ان ش)ّ  ا ٝ.

املــــ ا  نهــــٞ ان  ــــهٌٙ  ــــان ش)ّ ٖن يــــٔ نهــــٞ عبــــٗ  ٜ :انعا ــــش
                                                           

 .9ق عٗ ٜ املهل 1)
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ــِ        ــرب مم ــ  ال ٧ ٘ع  ــِ نُ ــاا٧ً ي ــًا َ ــان ش)ّ   ا  ــ٦يِ   ــِ ٘ ــ  وا  ثً ي 
ــ      ــٞ هّ ٘كــّٗ قــ   ه٧ يأ يــا قيهــٔ  ٘كــ ٌ )٘ــاا ال ٩ّ ا٭عــ٨ٍ م 

ظٓا ْـــا ا٭عـــ٨ٍ ٖ٘ ـــعل يا٫٘ـــاا ٖانـــرباْ  انـــذ ُ٘ ـــو  اـــ ٓا ٖ
 نٗاّ اناٙواّ.ه ُٗ  انك ش ٖ

ن ــ  ٖ   ، ا٫٘ــٝ قيــو ان ــا  ٝ قٗنــٔ اعــار          ٘ــٝ ناــشٜ : اسبا
ــٝ  ق1)[إَِّٕ تَُّذذذذرَ َٖ  ٌَمصؤَذذذذإَ َٓذذذذث أَٗذذذذصٍََ تَُِّذذذذَْ َٓذذذذٖ  تُمٌَصَذذذذثجِ   ثٓــــمٕ ا٫٘ــ

 اٗ ٙ  هلٌ ٖا يٙح ن عهٌٓ ٩َٔ طبانل نهح .
ٖٖ  ا ٖ ـــل َــــ ٖى انك ـــا  ) ــــاسب قا ٖيـــِ يبــــا ٘ ٔ ،    

 امل اٍ هيٗ : 
 ا ان ُ ٘و نهُات.دبهٚ ٖظٓٗ  )٘ا ا٩ٖى :

ــاَٚ : ــِ      انءـ ــٔ نـ ــو  جيـ ــّٗ ان ُ ٘ـ ــمِ٘ ٘ك ًـ ــ وانٝ انـ ــ ٍ يعـ نـ
انُـــاتا  ٩ّ جتش٘ـــ  ان يهٙـــغ مل ُ٘حبـــش  ٓـــٌا  ْٖـــما قـــاَّٗ يـــِ       

ــان ي   ــا٠   ٖي٘بــاى ان ُ ٘ــو ير  هٙغقــٗاَ  انُيــٜٗ امليا  ــٝ  ــ ّ ٘ ــٍٗ ا٩َيٙ
ــاّ       ــٝ ا٭مي ــٗخ يهك ــٔ نشع ــٔ ٧ٖ ٘ك ًَٗ ــ  ٧ ا َٗ ــامج طبهب ــا  ٖهاي هَب

ــ ٌْ ــو    نُـ ــِ قهٙـ ــشا٠ مثـ ــِ  ـ ــ ٌْٓ نـ ــ َٙاا  ٖاُـ ــِ انـ ــ ٖثٌٓ نـ ا  ٖنـ
ــار   ــاى اعـ ــااا  قـ حََٓذذذٖ  هَذذذا ِّ َٓاظَذذذ  أوَّٓذذذر   َه ذذذدَحَٕ خِذذذثُمفَن  حَخِذذذَْ      ا٫٘ـ

 . ق2)[ َؼ دَُوإَ

ــة :  ــاء    انءانـــ ــاسب ق نٮنبـــ ــٔ اعار) ـــ ــا٠ ، قٗنـــ ــا٠ا انيـــ  ـــ
ــٝ هٛ قـــشّ ال نـــ  ٖ ـــو اُ ٘ـــو انك ـــا   ـــاسب ا    ٖان ـــش)ّ ٖاملخانوـ

  َ  ـٔ  ـ  َٖ ٖنـٔ نهـٞ انـُا نهـٞ عبـٗ ان عـٙ  نبـ ٝ انُيـٜٗ           ٖانك ا
 .   ا  ٖ ما   هٔ ٖاعاْ ٕ ٖاٗا ثٔ اش ٝ    امل٦يُ    

                                                           

 .174عٗ ٜ اني شٜ ق1)
 .159عٗ ٜ ا٩نشا، ق2)
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ــِ         ــا  يـ ــ ى انك ـ ــا٠ هٛ: َـ ــوق نهيـ ــٞ)يِ ه ـ ــح يعُـ ــو ٘بـ ْٖـ
نٙكــّٗ َــ ٖى انك ــا  ٖعــٙهٝ ييا  ـــٝ     ا ه ــو اسبــ ا  ازبــٗا  َعــٌ     

ــاى اعـــ     ــا ا  قـ ــٞ انك ـ ــٝ نهـ ــٝ اسبجـ ــا ٜ الا ٖيقايـ حََٓذذذث خََِومذذذسَ  ار نعيـ

 .ق1)[تُمؽَِّٖ حَتإلِٗطَ إِالَّ َُ َؼ دَدَحِٕ

يــِ اُ ٘ــو انك ــا   ٙــاّ انع ــا  ا٩نــٌٙ نهــمٛ ٘كــ ٌ         انشا ــو :
 ا٫٘اا ٖ٘اميٛ  ٓا مثًُا قه٨ًٙ.

ــٝ     اشبــايل : ــ ها ْــمٕ ا٫٘ ــ  ي   ــ ٟ  اعــٌ ن  ــل ٖاع ــا ٜ ذن ا٭ 
ــم٘     ــ ح اء انـ ــٝ يعـ ــاّ نهـ ــوق نيٙـ ــإ)يِ ه ـ ــ ّق ٖيعُـ ــل  ـ ِ  انيا٠)ذنـ

   شٖا ٖ  ًٗا ان ُ ٘و نما  انُا  ٖ شهآٌ نهٙٓا.
ــٞ هّ   ــ ى نهـ ــٌ ٖ٘ـ ــٞ    اعـ ــٚ يعُـ ــا٠ ٘عوـ ــ ٟ  انيـ ــا ٜ يذا اعـ ا٭ ـ

ــٔا  ٖقــــاى      ــش قيهــ ــٝ ملــــا ذ ــ ــيأ ٖانعهــ ــِ ان ــ ــٗ  ،)انيــــا٠ق  ا ــ يُهــ
ا  نٙكــّٗ يــِ يعاَٙٓــا ، امل ــاٍ    ق2)ٖاــ اٚ) عُٞ ، ٖيــِ ٖنــِ ٖيــوق   

ــ         ّٗ انيُٙــاا َــ ٖى انك ــا  يــو اسبــ ا  ٖثٙــٔ  جــٝ نهــٞ انــمِ٘ ا 
ــ      ــهٌ ٩ّ ال نـ ــٔ ٖعـ ــٔ ٖ)نـ ــهٞ ال نهٙـ ــ   ـ ــانُا ضبًـ ــا اا  ـ ٖانياـ

 ٖ و ٘ش٘  هّ ٘هٓشْا ٖهّ ُ٘  و انُات يُٓا.
ن ـــ  عـــعٞ ان ٨عـــ ٝ ،  ٙـــاّ ي ٓـــٍٗ ا٭نْٗٙـــٝا  ٖنكـــٌُٓ مل       
ــوٗ       ــِ ه ع ــش ن ــ  ذ  ــٝ ث  ــا، اسب ٙ  ــِ ي  ا ــٗا ن ــٝا ٖربه  ــٗا انيا٘ ٘يهي

 ــٗى خبهــٗ  املــا ٜا  ٖهّ ال   ٖهث٨جتــّٗ ٖهنًــ ٜ ان ه ــ ٝ انَٙٗاَٙــٝ ان   
ــيحأَ ٧ ٘عهــٌ ازب ١ٙــااا          ــِ انكــّٗ ٖهَــٔ ع ــ  ٖ ــو ه ا  ظٓــشٕ ن ن
ــا       ــٝا  ثب ــات يعهٗيــٝ ٖيعشٖث ــ  انُ ــ٠٧٦ ان ٨عــ ٝ نُ ــٝ ْ ــش ٖيُ ن ٖهث
ــٍٗ       ــانٌٓ ٖنًـ ــش ٖهايـ ــاى ان كـ ــ ٝ ٖ  ـ ــٝ نه ٨عـ ــش)ّ  ا ـ ــ ٖى ان ـ َـ

                                                           

 .56عٗ ٜ انما ٘اا ق1)
 .15/441ن اّ انعش  ق2)
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ــاى اعــار     ــٝ اشبهــ  ٖان كــِٗ٘ا ق ــاّ   ٙ  ــاتا  ٖ ٙ  َٔ عَذذيَ  إَِّٕ تَُِّذذَْانُ

 .ق1)[تُعََّٔاَتزَ حَت َز عَ إَٔ  شَصَحالَ

ن ــ   عــة انــُا ضبًــ ًا  ــهٞ ال نهٙــٔ ٖ)نــٔ ٖعــهٌ نٙــي  نهُــات   
ــٔ    ــٔ ) ٍ نهٙـ ــي   ـ ــٞ انـــمٛ ْـ ــماا املعُـ ــاسب ا  ٖ ـ ــٝ  ـ ي ٓـــٍٗ ا٭نْٗٙـ

ــٔ   ــ٨ٍ ٖ ُٙٴــ ــٔ   ان ــ ــا٠  ــ ــ   ــ ــأ   ٖان ٗ ٙــ ــا  ّٗ ٖانك ــ ــا٠ ان ــ ا٩َيٙــ
 ـــٙٗمج امل ـــاٌْٙ ان ا ـــشٜا  ان ـــًاٖ٘ٝا  ثًـــِ هاـــشا    ًـــاّ ان ُ ٘ـــو

ــو   ــ  ٖ ــ ــٜٗ ل نــ ــا٠ انيُــ تَُِّذذذذَْ حَهَثَُذذذذس  تخذذذذٖ حَهَثَُذذذذس  تُم َهَذذذذامَ ػَصَ  ذذذذسح  ٖي نــ

ــامل     ق2)[تَُِّذذَْتخذذٖ تُ َّظَذذثزَ  تُمَٔعَذذ ؿَ   ــهًٝ ن ــهٌ ٖي  ــو ي  ــّٗ   ا  نٙك

ــ اّ      ــا ٘ عاْ ــاءا  يذ هًَٓ ــشٛ ٖا٭َوي ــٗ ازب ــٞ عب ــٝ نه ــا ، ا٭هلٙ ، املع
  ٗ ــ٨ٖٜ ان ــش)ّا  ٖ٘ هــ ــو ٘ــٍٗ ٖنعــ ٜ يــشاا قٗنــٔ      ــهٌ ٖي ــهًٝ  امل ا  

 .ق3)[تُمفَٔ دَ َََُِّْ زَج  تُمؼَثََُٔنَاعار 

ــ : انبــ ء ٖانبــحٙح        ــٗ املوا  ــٝ ٖاملٗاث ــٝا ٖاسب ــ  نيــٝ ْ ٖاسب
ٖاـــ ٕ انياجتـــوا ٖ٘ ـــاى  ـــ  ا٩يـــش هٛ ٖ ـــأ ٖ ـــا  ي ـــ ح ًاا        

 ٖ٘وه  اسب  نهٞ  ٖ ٕٗ:
ــ      ا٩ٖى : ٝا املٗ ـــ  نهاـــ٠ٚ حب ـــأ اسبكًـــٝ ٖانبـــ ء ٖاسب ٙ ـ

نــــما ثٓــــٗ يــــِ ا٩ ــــا٠ اسب ــــُٞا قــــاى اعــــار ، انءُــــا٠ نهــــٞ        
 .ق4)[كَصَؼَثَُ  تََُِّْ تُمََِٔيَ تُمفَنَُّ  ٔ 

اناـــ٠ٚ انـــمٛ ٘ٗ ـــ  ٖثـــ  ي   ـــٙاا اسبكًـــٝ ٖقـــاَّٗ  انءـــاَٚ :

                                                           

 .40عٗ ٜ ثاجتش ق1)
 .30عٗ ٜ ان ٗ ٝ ق2)
 .1عٗ ٜ ان اذبٝ ق3)
 .114عٗ ٜ جتٔ ق4)
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ــمٛ     ــٔ ي٧ ال ٖان ــمٛ ٧ ٘ ــ   نهٙ ــ  ان ــ ٘و اشبه ــٔ   ــٝ ٖاملعهــٗى ٖيُ انعه
ــار     ــاى اعــ ــضا قــ ــل ضبــ ــٗ  ــ َِذذذذنَ تُعَّذذذذَٔاَتزَ حَت َز عَ  حَََذذذذاَ تَُّذذذذرَي خَ ْــ

 .ق1)[خِثُمفَن 

 ا٭ن  ا  ان هٌٙ ٖاملوا   نهٗا أ ٖانب ء. انءانة :
كَوَذذذد  ان ُ ٘ـــو ٖانك ـــأ ان ـــًاٖ٘ٝ ٖانُيـــٜٗا قـــاى اعـــار  انشا ـــو :

 .ق2)[ًَرَّخَات خِثُمفَن  ََُّٔث ؼَثقَََْ 

ــٙيٝ ا٧  ــٌ ٖٖ   ن ــــك اسبــــ  ٖ بــ ــا  عــ ــا١   ٖث٨ثــ ــش)ّ يــ ، ان ــ
ــاَ  يـــ  ــٔ     ٖمثـ ــٔ قٗنـ ــشٜ يُـ ــشِ٘ يـ ــًا ٖناـ ــو ث٨ثـ ــٙيٝ ان عـ شٜا ٖٖ    بـ

 .ق3)[كَسِ و ث ََدَ  حَكَسِ و ث ـَنَّ ػََِ  هِْ  تُضَّ ََُرواعار 

ــايل : ــٗ       اشب ــش)ّ ْ ــما  ، ان  ــا ٜ ٖيَ ــٚ ٖ ا ــش َٖٓ ــرب ٖهي ــو    
 ــ  ٖ ــ ءا ْٖــٗ يــِ يبــا ٘  )٘ــٝ انيحــة )َــ ى انك ــا   ــاسب قا   

ث ــ   ــا٠ا  بــٙيٝ انك ــا     ٩ّٖ ا٫٘ــٝ ،  ــا  انيٙــاّ ٖا٭  جــاج    
ٖنــٙل ان ــش)ّا  ًــا اكــش  ثٙٓــا ن ك)انك ــا ق يــو قهــٝ  هًاآــا نعًــٍٗ 
املٗاـــٗمج ٖهّ هَكـــا  ان ُ ٘ـــو ٖي ـــايُٙٔ يعبـــٙٝ ٖي  عـــا  نـــِ اسبـــ   

 ٖانٗا أ.
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 حبث ثالغًحبث ثالغً

َٓ  ذذذَْ ا َذذذثزح   ، انءُـــا٠ نهـــٞ ان ـــش)ّ ٖ ٙـــاّ ينجـــاإ      قـــاى اعـــار 

ا اـــ ى يا ٜ) ـــئق نهـــٞ   ق1)[خَذذذسَ َٓصَشَذذذثخِهَثزح َٓف ٌََٔذذذثزح ََذذذَّٖ أوُّّ تُمٌَصَذذذثجِ حَأو  

ــئ    ــاى نهجـــْٗش انـــمٛ ٘اـ ــٗا٠ ، انهـــّٗ هٖ انٗ ـــلا ٖ٘ ـ ان ًاثـــو عـ
انــمْأ:  ــئا ٖاملاــ يٓاا يــِ ا٩يــٗ : املاــك٨اا ٖقٙــو امل اــا ٔ        

ٖ٘كــّٗ ، ان ــش)ّ ا يــِ ان ــش)ّ ْــٗ يــا ه ــكو ا  ــلٕ ملاــا ٓ ٔ  يــلٕ   
 نهٞ هق اٍ:

 نهٞ  عي  : ان اا ٔ ، انه ك ْٖٗ ا٩ٖى :
 ان اا ٔ ، انه ك امل ش  ٖامل ح . ا٩ٖر :
 ان اا ٔ ، انه ك املش أ ٖامل ع  . انءاَٙٝ :
 ان اا ٔ ، املعُٞ. انءاَٚ :

 ان اا ٔ ازبايو نه ك ٖاملعُٞ.  انءانة :
، نهـــــٌ امل اـــــا ٔ اني٨ ـــــٚ ذ ـــــشا ْـــــمٕ ا٫٘ـــــٝ ٖآَـــــا ممـــــا  

ــًا   ــٝ ٖناــــشِ٘  شثــ ــا٠ نهــــٞ ث٨ثــ ــعًاق2) ــ ــش)ّا   ا هٛ يٗاــ يــــِ ان ــ
 ءـــش ا٩ن ـــاظ انـــذ  ـــا٠ا ، ان ـــش)ّ     ه ًـــا اّ يـــا ٜ )َـــ ىق يـــِ    

ــ       ــش)ّ ا عهــ ــِ ان ــ ــعًا يــ ــٝ يٗاــ ــِ ث٨مثا١ــ ــش يــ ــا٠ا ، ا ءــ ــ   ــ ث ــ
ازب٨نـــــٝ اعـــــٌ  عهــــٌ ان ُ ٘ـــــو ٖانجــــاإا ٖ، ْـــــمٕ ا٫٘ـــــٝ قــــ ٍ    

 نهٞ ان ُ ٘و ٖثٙٔ َٗمج اٗ ٙ  ٖ جٝ.
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  حبث لطآًٔحبث لطآًٔ
ــٔ ا     ــا  ، قٗنـ ــاَٚ انك ـ ــ   يعـ ــِ اعـ ــاَو يـ ــِ يـ ــٙل يـ ــار   نـ عـ

 ٖ ٕٗ:هٛ أَ ٘ ب   ٔ  ق1)[خِلََّٕ تف َٗصٍََّ تُمٌَصَثجَ 

 .انك أ ان ًاٖ٘ٝ صب ًعٝ ا٩ٖى :
 انذ َ نع نهٞ يٗعٞ نهٙٔ ان ٨ٍ. ان ٗ اٜي ا ٜ  انءاَٚ :

 انمٛ َ ى نهٞ نٙ ٞ نهٙٔ ان ٨ٍ. ا٭ظبٙو انءانة :
ــشا  يُــٔ ان ــش)ّ ،   انشا ــو : مِ٘ قايــٝ اسبجــٝ نهــٞ انكــاثشِ٘ انــ يٰ٘

 .ا ّٗ   ٝ انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ
هّ  ــ٨ً يــِ ْــمٕ انٗ ــٕٗ  ــا٠  ــا ٦٘ ــ  انياــا ٜ  شعــان ٔ  ــهٞ     

 ٖ٘بهح اّ ٘كّٗ  شْاًَا ٖ جٝ نهٌٙٓ. ا ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ
ــٝ       ــا  ، ا٫٘ ــٞ انك  ــٗاى ، يعُ ــ   ا٩ق ــ٨، ٖاع ــّٗ اشب ــما ٘ك  ٖ

ّ اكــّٗ اياــلًا  ــٔ هيــا هّا  ٨ثــًا  ــيشًٖ٘ا ٩َٓــا اه  ــٚ ىٙعــًا  ــان ش) 
ٖ اكــّٗ هٖ اكــّٗ  ــ ٠ يُــٔ  ًــا ، انك ــأ ان ــا  ٝا  ه يــا ًا نُــٔا  يٖ

 ــ ح )ثــاء يــِ  ايــش)ٜ هلــا  ًــا ، انهــٗب ا  ــٗظا ٖ ءــو ْــما ان  ٖ٘ــو   
 ــٗا  نهيحـــة ٖان ح ـــٙ ا ٖاُكاـــل   ــا١  يــِ ان ـــش)ّ       هانعهــٌ ٖ

 اٗثش  ءلًا يِ ازبٓٗ .
ــياى   عـــــ   ا٩    ــ ٧ً يـــــِ ا٭َاـــ ــٗاى ، ا٫٘ـــــٝ انكشميـــــٝ   ثيـــ قـــ

ــٗ    هٖا٭ ــ ٨، ٖان يانــ   ــاا ا ٗ ــٔ ان ه ــٗاى ثٙٓ ــ  ا٩ق ــا     ٖ ان  
ــا   ٝ    يٖا٩ ب ــ ــٝ قش)َٙ ــو )٘ ــٝ ،   ــشا  املهكٗاٙ ــٗا ٖا٩ع ــٞ  ار انكُ ٖاًُ

املهكــٝ ، ازبًــو  ــ  انٗ ــٕٗ امليا  ــٝ ا  ًهــٝ انــذ ا  ــًُٓا ا٫٘ــٝ يــِ  
 ."عن"الوعٌى األ ل اعا    ُٙٓاا  ٖنُ ًٙٓا قان ٜ 

انك ا   و   ا  َ ى  اسب  ٖ و يُٓا اعٌ ث ٚ ْمٕ ا٫٘ٝ ٘شا  يِ 
 ٘كّٗ  جٝ ٖ اْ ًا نهٞ   ٝ انُا ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ.
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  حبث ٌغىيحبث ٌغىي
  ّ ــش) ــل ان  ــا٠ ٖ  ــو        ــعٝ يٗاا ــٗ ا  ــٚ ، عب ــٔ نش  ــٔ   َ ، َ ٖن

ــا ،          ــش)ّ ٖهًْٙ ٓ ــٝ نه  ــٝ  هي ــا  انعش ٙ ــٞ ان ي ــ ى نه ــا ٘ ــش)ّ مم ــِ ان  ي
ا  ق1)[إَِّٗذذذث أَٗصَُم َذذذثهَ هوس اٗ ذذذث ػَسَخِ  ذذذث َُؼٌََِّوذذذْ  شَؼ وَِوذذذإَ  جـــاإا  قـــاى اعـــار   ٙـــاّ ان

 نجاإ.ينهٞ انهيٝ ٩ًْٙ ٔ ٖ ٖق ٍ ان ُ ٘و
ــِ      ــٝا  هٛ يـ ــهً   ا ـ ــٝ ٖامل ـ ــات نايـ ــٝ نهُـ ــا  ، ا٫٘ـ ٖاشبوـ

ــا  ا٭يعـــيا  انيٙـــاّ ٖه ــٝ  هنجـــاا ظٓـ ــًاا  ٖنهعش ٙـ ّ ان ـــش)ّ َـــ ى نش ٙـ
 حًََذذرََُيَ أَٗصَُم َذذثهَ ـٌَمًٔذذث ػَسَخِ  ذذثٌ  ًــا ، ظــاْش قٗنــٔ اعــار   هثــش ،  ٙــاّ اسبكــ

ٝ   ا  ٖا٭ق2)[ ــ ــٍٗ ان ٙايـ ــٞ ٘ـ ــاء   ـ ــٔ  ـ ــاا ، نش ٙ ـ ــش  ا نجـ ٧ٖ ُ٘حبـ
 ٖ انعش  ٖ  ٌْ.ه  ح ٛ انعش  انعش ا٠ا  

ٖيـــٌُٓ يـــِ قـــاى :  اّ ، ان ـــش)ّ  هًـــاا هنجًٙـــٝ  ـــل نش ٙـــٝا  
ٗى نهـــُص   َـــٔ نش ـــٚا  َٖ ـــٚ ْـــما ان ـــ ا ٖقـــاٍ  ع ـــٌٓ  ـــانش  نهٙـــٔ

نــا اَــ ى ان ــش)ّ  ه ــاّ نش ــٚ يــي ا  ثًــِ انــٌ  ي ــٗ نيٙــ ٜ :  )هٖقــاى 
 .ق3)اّ ثٙٔ  ل انعش ٙٝ ث   هنهٌ ان ٗىق

ــا ٖقهُــا  ٗ ــٗ   عــض   ي٧ٖ ابــو انُٗ ــٝ  ر ْــما اسبــ ا  ثهــٗ اُ نُ
ــاا ا٩ ــش)ّ ثانكهًــ ــٝ ، ان ــ ــٔا   ينجًٙــ ــ ء نش ٙ ــ ــش ،  ــ ــٔ ٧ ٘ ــ َــ

ٝ ان ــٗى )  َــٔ ٖقــو ، ان ــش)ّ يــا نــٙل  نيــات ٖنكشيــا ــِ ر يَٖ ــأ 
ا  َٖ ـــو نـــِ ه ـــٚ  ُٙ ـــٝ  ـــٗاا ان ـــشا٠ٜ  ان ا عـــٙٝا  ق4) يـــِ نيـــ ٌٓق

 ٖقٙو  ح   ٗنٔ نُٔ.
ــش         ــاّ نهع ــل :  )  ــٔ ، ان    ــٝ   ا  ــِ ي  ي ــا ن ــٝ  ً ــاى نوٙ ٖق
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ــا١ش ا٩ن ـــِ         ــٝ ن ـ ــ ٌٓ  عـــض طبانوـ ــش)ّ  هيـ ــذ َـــ ى ان ـ ــٝ انـ انعا  ـ
ــاث    ــ ش ي  ــش٘ ا ٖ   ــش هذ ق ــا ااا  ٖ  ــشٖ    شِ٘ا    ج ــٚ نً ــ ش ا   

ٖ    ي  ــ ش نًــشٖ  ــِ انعــالا      ر اناــاٍا  ٖعــ ش نًــش  ــِ اشبوــا ا 
 .ق1)ر اسبياٝقيٖنًا ٜ  ِ انٗنٙ  

ــش  ــ ش َ  ــٝ ٖع ــٜٗ  ٖىان ــاٍ انُي ــٞ  ه٘ ــِ   ٖنه ــمٖا ي ــٌ ه  ــش  آَ ث
ــ ِ ني ــش٘ ــٗاٍ )  ــِ  ٝ اق ــٝ   ه٧ ميك ــٝ هي ــ٦ثش  هي ــٍٗ ٖهّ ٘ ــٔ  هٖ ق ــّٗ ن ّ اك

 يٗاٗنٙٝ ، ان ُ ٘و ان ًاٖٛ.
ــٗى   َٖ ــا ، ا٩ان ـ ــو ٓـ ــش   ه ـ ــِ انعـ ــٝا  ٖنكـ ــ عًه ٓا ينجًٙـ عـ

 ر  نٙو.يٖنش  ٓا حي اج 
ــًا  هٖقـــ  ٘  ـــ   ــًا يعُٙـ اا٠ يعُـــٞ هّ اـــ كهٌ نـــ ٜ هيـــٌ ث  ـــو ن هـ

 َٔ  ل مم ُو.ه٧ يٖا   ْٖٗ َا   انٗقٗمج 
ــٝ   ــِ حبا ـ ــاى   ير يعبـ ــذ ٘ ـ ــاا انـ ــا٠ انكهًـ ٝ ه بـ ــ ــا هنجًٙـ  ا َٓـ

 َٗٓــا نش ٙــٝ   يكــاّي ــٗهلا ٖهٖ  اعــ ٓا  هًــٝ  هًــٝا  ٖانيحــة ،    
 يا ٜ انهُٙٝ املع ربٜ.ٖ ا٩ه هحاظ ان نٙو 

 ٖيِ ْمٕ انكهًاا : 
 يعُإ  ان ش٘اَٙٝ ازبيو. ٖقٙو يّانوٗ  :  ا٩ٖى : 
 جت  ا :  ْٖٚ  انشٖيٙٝ قب ا.انءاَٚ : 

 ان   ا  ٖان  وات :  انع ى  انشٖيٙٝ.انءانة : 
 ان جو :  ْٖٗ  ان ا عٙٝ انك ا .انشا و : 

 ٌٙ :  ٖ انشٖيٙٝ ٘ع  انهٗب.انشقاشبايل : 
 ان ُ ت :  انشقٙ  يِ ان مي  اهلُ ٘ٝ.ان ا ت : 

  هٙك ان ٘ياج  ان ا عٙٝ. :  ا٧ع ربءان ا و : 
 املاكاٜ :  انكٜٗ  اسبياٙٝ.انءايِ : 
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 ا٩نٌٙ :  امل٦مل  انعرباَٙٝ.ان اعو : 
ٛٴ :  امل ٠ٚ  اسبياٙٝ.انعا ش :   ان  

  هيٝ هْو امليش . :  اسباٙ  ا٩ ٴاسبا ٛ ناش : 
 انٌٙ :  انيحش  ان يوٙٝ.انءاَٚ ناش : 

  وا١ُٓا :  ظٗاْشْا  ان يوٙٝ.انءانة ناش : 
 ٖثٙٔ ي ا١و : 

ــيع ا٩ٖر :  ــٗ عـ ــش)ّ عبـ ــاا ان ـ ــٝ   ٝايهـــغ  هًـ ــيع  هنـــل  هًـ ٖعـ
ــٔ    ًاٖا  عًا١ــٝ ٖعــيع ٖث٨ثــ   هًــٝا  ثــًٙكِ اّ ا  ــ    ــو  هًــاا يُ

ّ انه ــــاّ هبٗ ــــًا ٖ ـــشٟا   يـــو  عـــض انهيـــاا ا٩نجًٙـــٝ ا٩   
  ٙا انكهًــــاا ، يَ ــــاّ يوه ــــًا نهــــٞ ٖا ــــ ا  ٖقا هٙــــٝ ا٭ ه ــــٝ 

  و ٖا  ٜ.ا٩
ّ ه  ٙا ْـــاا  ٖير يّ  عـــض ا٩يـــٌ عـــي ع  ع ـــٓا    يانءاَٙـــٝ : 

  ٙـــا  ان٨ ـــ  نـــٙل نهـــٞ عبـــٗ ان  هٙـــ  ٖا ا ـــاٜ  ـــو نهـــٞ عبـــٗ   ا٭
٘ ــش َــٔ  ــاّ نهــٞ عبــٗ ا ا ــاٜ ثــ٨ هن  ــا٠ا  ٖنهــٞ ثــش  ا ــاء ٖا٭ا٭

ــ ء ا٭ ــا   ب ــا ا  ثً ــٗ     ي  ٙ ــٌ ثٓ ــ٨ٍ  لْ ــا ٔ   ــا   ــش  مم ـــا ٕ انع   
 نش ٚ.

ــٝ :  ــع ، ا٩  يانءانء ــاا  اَ ــمٕ انكهً ــمآا   ّ ْ ــٌ ه  ــٝ ث ــو نش ٙ  
 ا٩يٌ ا٧ شٟ.
ــٝ :  ــا       انشا ع ــش)ّ ثآَ ــٝ ، ان  ــاا انجًٙ ــٗ   هً ــش  ٖ  ــٞ ث نه

ــ ٝ ان ــــش)ّ    ــٝ  بــ ــييٝ ٖنُــــٗاّ انعش ٙــ ــا  ــ يعــــ ٖ ٜ ٖامي ــــح نهٙٓــ
٢ُــم َــٗمج  اــا ٜ نــ  ٗى ا٩يــٌ انــذ اــ كهٌ ْــمٕ         ٖنش ٙ ــٔ ْٖــٚ  ٙ  

 .ق1)[حََٓث أَز ظَِم َثىَ إِالَّ ًَثكَّر  َُِ َّثضِامل ش اا ا٭ع٨ٍا قاى اعار 
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 [حَإَِّٕ تَُّرَ َٖ تخ صََِلوات كَح تُمٌصَثجِ   لىٌع رؼبى
يـــِ  ا  ْٖـــٗحيًـــو ا٭ ـــ ٨، نهـــٞ ٖ ـــٕٗ نيـــٝ ٖا ـــو٨ اً     

   ٔ ــ ــمٛ ا ـــو ذب ـ ــٚ املاـــكل انـ ـــ ٜ ي  اٖاـــٝ قـــٜٗ     انكهـ يبـــا ٘  ن ٘ـ
انـــمِ٘ ي  ه ـــٗا ، ال نـــ  ٖ ـــو  َٖعـــعٖاـــع ًاا  ٖعـــعٝ ٖاـــٙ ًاا  

ــ  ث٨ ــــ  ان ُ ٘ــــو  ــ اء  عٙــ ــ٨نٝ  هّ ه،  ــ ــ ٨، ، اــ ــشا، ا٭ ــ جتــ
   ٨ثٌٓ  ٢ُٙم نهٞ :  يٖحيًو 

 اشبشٖج نِ انوانٝ ٖاسب  نيٝ. ا٩ٖر :
ــٝ : ــٝ حبــ    انءاَٙ ــٗا  ٜ ، انك ــأ املُ ن ــُا   ــان ٗا انُبــٗل ان ان

 ضبً   هٞ ال نهٙٔ ٖ)نٔ ٖعهٌ ٖ عض ا٩ كاٍ.
ّ هٖ ٖ  اسبـــــــش، )،ق  نٙـــــــو نهـــــــٞ انهشثٙـــــــٝ ٖ  انءانءـــــــٝ :

ٖ ا٭ ــا   ــٗا ل انك ـــ ــ  اـــ ــ ٨، ٧ ٘عـــ ــا٠  ه ـــ ـــا ٖا  ه ـــ ــٌ  ـــ َٓـــ
ــا ذْــــأ  ــٔ  ًــ ــا  امل  ــــشِ٘ا   يثٙــ ــٔ  عــــض  يــ ــا ٖنٙــ ا٧ ــــ ٨، ُْــ

      ٝ ،  ايــــاِ٘ ا٫ ا٠ جتــــش ًا ٖنك ــــًاا ٖاثيااــــًا َٖ ٙــــًا   شُ٘ــــٝ اّ ا٫٘ــــ
ــٗ ٙ    ــمٍ ٖان ــــ ــاٍ انــــ ــا ء   ي ــــ ــِ انبــــ ــرب ا ٖٖ   نــــ ، اشبــــ

انـــــٗا   نـــــِ انـــــُا  ـــــهٞ ال نهٙـــــٔ ٖ)نـــــٔ ٖعـــــهٌ: ")ا ـــــ ٨، 
ــ ٨ثٌٓ     ــا ه ا  ا ــ ــ٨ٍ :  انــ ــٔ ان ــ ــاى نهٙــ ــٝق قــ ــا٠ هيــــذ   ــ نهًــ

 .ق1)  ٨ثًا ،  ِ٘ ال"ييِ انيه اّ ٧ 
ــٝ : ــٗ   انشا عــ ــٌٓ  حــ ــٞ  ع ــ ــانٝ نٙ ــ ــٖ شعــ ٨، ، اشبــ

 ٍ.َيٗأ ٖ، ا٩ كا
ا٭ ـــ ٨، ، ان حش٘ـــل يـــِ  ٓـــٝ انكـــٌ ٖاملٗااـــٙو   اشباي ـــٝ :

 انذ  هٓا ان حش٘ل.
ــٙ ا ٖمل     ــٗ ان عـ ــٞ عبـ ــا  نهـ ــ ٨، ، انك ـ ــٝ ا٭ ـ ــشا ا٫٘ـ ٖذ ـ
ــ ٨، ،    ــٚ هّ ا٭ ــ ــٝ ْٖــ ــٔ َك ــ ــا ا  ٖثٙــ اــــم ش ا٭جتــــ٨ء ، انك ــ
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ــ ٨،ا ٖ،        ــِ ا٭  ــ ٜ ي ــا ٘  ن ٘ ــٔ يب ــشمج نُ ــو ا   ــٗ ه  ــا  ْ انك 
 ٕٗ : ْما ا٭  ٨، ٖهْهٔ ٖ 

ــا    ا٩ٖى : ــو انك ــــــ ــِ هْــــــ ــٗا ، ي ا ٜ ثش٘ــــــــ  يــــــ ا  ه ــــــ
ــش  ــا  الا ثك ـــ ــٌٓ    ـــ ــص     ع ـــ ــِ ق بٯـــ ــٔ يـــ ــصٷ ال ثٙـــ ــا قـــ  ـــ

ــٞ  ــِ نٙ ـــ ــ قع   ا ـــ ــٔ. ٖ ٯـــ ــشٌ٘ ٖهيـــ ــٝيـــ ــلا   جتا١ ـــ ــيعض ذنـــ  ـــ
ــش    ــٔ يــــِ ا٩يــ ــا هَــــ ى ال ثٙــ ــا  ــ ٖ  ــــشٖا  يع ــــٔا ٖ  ــــشٖا ىٙعٲــ
ــ       ــٔ ضبًـــ ــاى نُيٙـــ ــهٌ. ث ـــ ــٔ ٖعـــ ــهٞ ال نهٙـــ ــ   ـــ ــ ٘  ضبًـــ   بـــ

ٙــــٔ ٖعــــهٌ: يّ ْــــ٠٧٦ انــــمِ٘ ا  ه ــــٗا ثًٙــــا هَ نــــع   ــــهٞ ال نه
ــ          ــِ انش ـ ــ ٜ يـ ــ   عٙـ ــٝ نهحـ ــٝ ٖي ا قـ ــٚ يُاانـ ــ  ن ـ ــا ضبًـ ــل ٘ـ ينٙـ

ــاى ال اعــــار ذ ــــشٕ:  ــا قــ ــا   ٖانبــــٗا ا  ًــ ًٵءٱــــو  يٯــ ــٗا  ٵ ُٰــ ّٱ )يٯ ــي  )ث ــ
ٌٱ ثٵٚ  ٵ  اء  ْٰ ًٯا  ٗٱا ث ي َٷ ٗٯنل ّٱ اٯ ٖٯي  ٖٱا  ْٱ ٯ ٯ ٔٵ ث    ٵ ا ٌٱ  ٵ ُٱٰ   .ق1)ق)يٯ

ــاَٚ : ــشا انءـ ــا  ْٗ) املـ ــِ انك ـ ــٗا ٜ  يـ ــاى ث اان ـ ــا ٟ ـ  هّ انُبـ
 .ق2)ٔق    انٙٓٗ  ٖهَكش نٙ ٞ   ٝ ثٙٓا

  ان ٗا ) ا٠ٌْ ٖعه ٌٓ ، ان ً ل  ٓا. انءانة : 
املــــشا  يــــِ انك ــــا  ْــــٗ ان ــــش)ّا  ٖاملــــشا  يــــِ        انشا ــــو : 

ــا  قــــش٘ ا  ث ــــ  هَكــــشٖا َيــــٜٗ ضبًــــ   ــــهٞ    انــــمِ٘ ي  ه ــــٗا   ــ
ـــ  ٝ ٖعــــيأ ْــــما ا٭َكــــا   ــــا ال نهٙـــٔ ٖ)نــــٔ ٖعــــهٌ ٖي  ه ــــٗا  عهـ

٘كـــّٗ  بـــٗيٝ ٖ ـــ اقًا  ٙـــٌُٓا  ثًـــٌُٓ يـــِ ه ٴنـــٞ هَـــٔ  ـــانشا         
ــمي  ــٔ عـــــــــا شا  ٖيعهـــــــــٌا  ٖي ـــــــ ــاى هَـــــــ ــش قـــــــ ا  ٖ، ٖٛ) ـــــــ

 . ق3)[حَهَثُوات َٓؼََِّْح َٓؽ  َإحان ُ ٘و 
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 [َُلَح شَوَثم  خَؼَ د   لىٌع رؼبى
 ٖثٙٔ ي ا١و : 

ٖ ي ا٩ٖر :   ـــــٝ نجـــــاا ٘كاـــــل نـــــِ   ٙ  ي يـــــا   ـــــاٖٛ 
 اشببٗياا امل   ميٝ امل بهٝ  ٌُٙٓ.

  عــــا ٌْ يّ َع ــــٔ  انيعــــ  نه ٧نــــٝ نهــــٞ    هانهــــاْش  انءاَٙــــٝ : 
 صب ًع  ٖي  شق  نِ  ا ٜ اسب  ٖعيو انبٗا  ٖانش  .

ــٝ :  ــعل     انءانءـ ــهً    ـ ــا ٜ نهً ـ ــ   ٖ اـ ــٝ يـ ــ ا١ٌٓ ه، ا٫٘ـ نـ
  ان شقٝ ٖاشببٗيٝ ثًٙا  ٌُٙٓ.

ــٝ :  ــ ٍ ا٭   انشا ع ــٜٗ نع ــٝ  ن ــيا٫٘ ــٝ   َا ــة  ٖب ان شق ــٝ   اى  كٙ ٙ
عــ٨ٍ ٩َٓــٌ ،  ـــ٨، َٖــ امج ٖ بــٗيٝا  نــما اــشٟ        ــ  هنــ ا٠ ا٭ 

َيٙــا٠  ــشٟا  ٖيــٌُٓ يــِ ٘ ــميٛ نهــٞ ا٩     ــو ثشقــٝ ٖيهــٝ اكــم  ا٩   
 ا٫ شِ٘ ٖانباسب .

اّ اشببـــٗيٝ ٖان ـــشء  ـــ  ازبا ـــ ِ٘  شعـــانٝ انـــُا   اشباي ـــٝ :
ــًا اا      ــٙل نشا ــٝ ٖن ــهٌ ذااٙ ــٔ ٖع ــٔ ٖ)ن ــهٞ ال نهٙ ــ    ــ٨ًا  ضبً ّ هذ ي١

جتــ٨ء ٖان  ــٙٝ املًٓهــٝ املُي ــوٝ     يــا  ان ش)َــٚ ٖ   نهــٞ عبــٗ ا٭   ا٭
 ثشا  ان ياّ انوٗنٙٝ.هنهٌٙٓ ىٙعًا ، 
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 اٌؽٍس صبحت اٌفضٍٍخ ادلطجغ اٌسًٌٕ اٌشٍد/صبحل اٌطبئً
 واألصىي واٌزفؽري واألذالقأؼزبش اٌفمع    
 اٌؽالَ ػٍٍىُ وضمحخ اه وثطوبرع 
 وثؼس،..... 
فٍمههس رٍمٍههذ حبّههس اه ضؼههبٌزىُ اٌطلٍمههخ وثهههب اجلههعء احلههبزي  

 واخلّؽىْ يف رفؽري آٌخ واحسح ِٓ ؼىضح آي ػّطاْ ِٓ اٌمطآْ اٌىطٌُ.
ٔزضطع إى اه اٌؼًٍ اٌمسٌط أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌبفغ واْ جيؼٍهع  
 ٍعاْ حؽٕبرىُ.يف ِ

 وشىط اه ٌىُ حؽٓ ػٍّىُ
 واٌؽالَ ػٍٍىُ وضمحخ اه وثطوبرع                               

 
 

 هه1429ِٓ صفط  13يف: 
 2118َِٓ فرباٌط  21ادلىافك:

 يبو ٞ نيات
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 ادلطجغ اٌسًٌٕ اٌشٍد/صبحل اٌطبئً

 واألذالقصبحت أحؽٓ رفؽري ٌٍمطآْ وأؼزبش اٌفمع واألصىي واٌزفؽري   
 ان ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ...ٖ ع ا

ثيَـــٔ نٙ ـــع َٚ  هّ ها ـــ ٍ ن ـــٙا اكٌ خبـــانص  اناـــكش ٖان  ـــ ٘ش 
ٖا٭ ــمياٍ  نهــٞ ا  ــهكٌ   يْــ ا١ُا َ ــخٝ يــِ يــِ ازبــ ٠ انءــاَٚ         

 ٖانءًاَ .
ٖه ُٞ  يِ ال هّ  ٘ ٌ٘  نهٙكٌ َعًٝ انبـحٝ ٖانعاثٙـٝ ٖهّ ٘ ـيغ     

 ٖاّ ٘ٗث ُا ملا حيئ ٖ٘شاإ. نهٙكٌ َعًٔ ظاْشٜ ٖ اجتُٔ 
  ا شِ٘ نكٌا ٖنكٌ ذبٙااٚ
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  ا ٝ املش و ان ٘  اناٙ    اـ انوا١ٚ         هٔ ال ٖ نإ

  ا أ ه  ِ ا  ل نه ش)ّ انكشٌ٘
 هع اذ ان  ٔ ٖا٩ ٗى ٖان   ل ٖا٩ ٨ء

 
 ان ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ...ٖ ع ا 

ٖان   ٘ش َ خٝ يِ   ا "يعامل ا٭مياّ ، ا  ل ث   ا هًُا  ٙ  اناكش 
يـِ عـٗ ٜ )ى نًـشاّا ٖانـمٛ ا  ـه ٌ       134ا٫٘ـٝ  -ان ش)ّ" ازب ٠ ان  عّٗ

 يْ ا١ٔ ير يعانٚ انربٖث ٗ  ه ًـو انـ ِ٘ ي  ـاّ هٖ هـٚا ا٩يـ  انعـاٍ       
ملُهًــٝ ان عــاّٖ ا٭عــ٨يٚا ٖ٘اــشثُا هّ َ  ــ ٍ ينــٙكٌ ك ٘ــو  ــكشَا نهــٞ  

  ل هٛ انم ش اسبكٌٙا ثج ا ٌ ال نُا  ـل ازبـ ا٠    ٓٗ  ٌ امل ٗا هٝ ن 
 ٖ ا م ثٙكٌ ٖثًٙا ا ٗيّٗ  ٔ يِ  ٓ  ييا م   يٝ نٮع٨ٍ ٖامل هً .

 ٖا  هٗا   يٗى ٖاثش اناكش ٖان   ٘ش.   
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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       

واخلمظني بملذ املا ُ، ةقذم شلشةا وتقذيشةا تتمنني غلام  

 دوام املىفقًُ.

 ت  اغتقذيش   
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 اهسالَ عوٚم عوٚلٍ ٗزمحة اهلل ٗبسكاتٕ 

ٗاهغبطة توقِٚا ٓدٙتلٍ اهلسمية )اجلزء  اهسزا      بباهغ اإلًتِاْ

عشس بعد املائتني ( ًّ اهتفسري املبازن شاكسّٙ حسّ ًعاجلتلٍ 

هلرا امل٘ض٘ع املٍٔ ُٗشزد عوزع عكزدكٍ هتقزدً٘ا هكًزة كزى ًزا        

ِٙفعٍٔ ِٗٙري بصريتٍٔ ٗجيوٛ اهسّٙ عّ قو٘بٍٔ هٚفٌٔ٘ا كتاب اهلل 

اًزٕ هٚلزْ٘ هلزٍ      كٌا أزا  سبحإُ أْ ٙفٌٖٔ٘ ٗٙعٌو٘ا بأحل

اهززدُٚا م ًسشززدا  ٗ  ا شززسا شززفٚعا  ن ُٗكززا أُفسززِا ٗاًلاُاتِززا    

خلدًة ٓرا اجملٔ٘  املبازن سائوني امل٘ىل اهقدٙس أْ ٙ٘فقلٍ هلزى  

    شري ن
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 املسجا اهدٙين اهشٚخ صاحل اهطائٛ احملرتَ

 
 

 

 تحية طيبة
 

ببالغ االعتزاا  هدزءام ا القزيا جال زام ال ابزث ثال   ز ن  تلقينا
بعززء الئززا تيم   فززم ت لززي  ا للقزز انو ثدزز  بقززا  ن جالت ززا  

 بيم الق ان ثاإلرداب  .
     

 ث قءم شك  ا ثتقءي  ا .       
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 تلتب املشج  اغذيين

 اغشًخ صاحل اغطا ٌ

 
 ٍ/ كش

 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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 إى/ مسبحخ ادلطجغ اٌسًٌٕ ٌٍّؽٍّني اٌشٍد صبحل اٌطبئً احملرتَ

 صبحت أحؽٓ رفؽري ٌٍمطآْ
 أؼزبش اٌفمع واألصىي واٌزفؽري واألذالق

 َ/شىط ورمسٌط
 

 ان ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ :
 ٖهعاى ال اعار هّ ٘ٗث كٌ ٖحي هكٌ  ٖ٘شنا ٌ هَٔ  ٙو صبٙأ ان نا٠ 

ا هًع يو  انغ اناكش ٖان   ٘ش ٖا٭ي ُاّ ٖا٭ن  اا اْ ا٠ ٌ نُا ازب ٠ انٗا   
ا  ل ٌ نه ش)ّ ْٖـٗ  عُـٗاّ ))٘ـاا ان ـهٌ ضبكًـٝ  ـل       ٖانء٨ث   ع  املا١   يِ 

يُ ٗ ٝ ق ا ٖهّ ْما ا٭ظباا ٘عرب نِ ي  ٟٗ يا ي عكٌ  ٔ ال اعار يِ ايكاَاا 
ي ًٙ ٜ ، ا٭  امج ان كشٛ ٖانعهًٚ ، صباى ا  ل ٌ نه ش)ّ انكشٌ٘ ا ٖمل اقشه  هٖ 

 ًٕٗ ا ٖهَـٚ ٧نجـ    ا و هّ ُْانل يُج ًا ، ا  ل ان ش)ّ انعهٌٙ  ءو يـا قـ ي  
نِ ان عيل نـِ يـ ٟ انجـا ٚ ٖا ميايـٚ ٖا ـ ٘شٛ ملـا  يـا ٌ  ـٔ ال اعـار يـِ           

 ايكاَٙٝ نهًٙٝ ثش٘ ٜ ٖي ًٙ ٜ .
 انًٙا ال اعار نكٌ  ٗثٗ  انبحٝ ٖان عا ٜ ٖا٩ ش ان  ٙو يِ ه و ا ـ ٌ٘  

ج ان كشٛ امل ٘  يِ انعوا٠ شب يٝ ا٭ع٨ٍ ٖامل هً  ، ايِ  ح  ٔ انعوا٠ ٖا٭َ ا
ا٭ع٨يٚ ا  نا١ٚ يِ ال اعار نكٌ   ٘  يِ انبحٝ ٖانعاثٙٝ ٖي ٘  يِ ا٭َ اج 

 انشا١و امل ًٙ  .
ٖع٨يٚ نهعا١هٝ انع ٘ ٜ ىٙعـًا انـمِ٘ ٖثـشٖا نـل ه ـٗا٠ ْـما انعًـو انعهًـٚ         

 امل ًٙ  ٖ  اٌْ ال  ل ازب ا٠ ا ٖان ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ .
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 ب املرجع الذيين مساحة الشيخ صاحل الطائي اىل/مكت

 م/ تأ يء است م  تب
 

َشث  انٙكٌ املـم شٜ اناـ ٗ٘ٝ انـٗا  ٜ انُٙـا يـِ عـكشاا ٘ٝ  ٖنـٝ        
  2022/4/14امل٦  ــٝ ،   555.389 ااــشٜ ان ااٙكــاّ  انعــ      

امل  ًُٝ  ا  ٙ ْا اع ٨ٍ ْ ٘ـٝ يك ـأ املش ـو انوـا١ٚ املكَٗـٝ يـِ       
رل ه  ا٠ يِ ا  لٕ )يعامل ا٭مياّ ، ا  ل ان ـش)ّ ق ٖ عـانٝ   

املشعـهٝ انـٌٙٓ  ث ـٝ      2202/1/2امل٦  ـٝ ،  22/2  اعش٘ ٙـٝ  انعـ     
  2202/1/7،  7/2/15املم شٜ انا ٗ٘ٝ ن  ا اُا  انع   

 ٘ش ٞ ان   و  ا٭جت٨مج ... يو ان   ٘ش 
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 إىل/ ًلتب املسجا اهدٙين

 اهشٚخ صاحل اهطائٛ احملرتَ 

 
 

 

 .52/22/5252في  5522/52اشارة الى كتابكن ذو العدد 

تلقيٌاااا بو ماااد هاااي الزاااال وا عتااا ا  ال ااا    ال ااااد  
والعشلوى بعد الوائتيي( هي هوسوعة هعالن اإلمواى في 

القلآى   م عٌا إ  اى ًقدم شكلًا واعت ا ًاا بكان تز يل 
اهلاايي تقاادمن الو مااد هااي العرااا  الزكاال  والعلوااي فااي 

 ه يلتكن .
 هع فائق التقدمل ...
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 مساحة  املسجا اهدٙين اهشٚخ صاحل اهطائٛ احملرتَ

 صاحب احسّ تفسري هوقسآْ

 أستاذ اهفقٕ ٗاألص٘ي ٗاهتفسري ٗاألشالق

 
 

 ثرحئة اهلل ثب  اته ..الل م عليكا 
 

أتقزززءم الزززيكا ب ايزززا الدزززك  ثالتقزززءي  للزززءيتكا القيئزززة ال زززام الحزززا   
 عد  بعء الئا تيم الخاص بقا  ن جايات الللا فحكئة غي  فنل خة .

ثأتئنى فم اهلل أن يءيا عليكا  عئة الصحة ثالعافية ثالئايء فزم الن زا  
 دءام...ثالت فيق و  بارك لكا جل   ا ث قءر لكا دذا اإل
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   يالم عيفآلكم وزمحي  هلل وتسكامو ...

ميفقآلنا تكل مقديس وإمتنان إىد ئكم نيخي مت  معامل  إلميان   م يري   قس ن (  جلزء   ياهس 

تعد  ملائتني ، ونتقدم خبا ص   شكس و  عسفان عيفى ىر   الىد ء ، ألهعو  هلل   عيفي   قديس أن 

  ميدكم تعونو وموفآلقو ، و ن ييده خطاكم ويكيفل أعاا كم تا نجاح أنو مسآلع جمآلة   
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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 تلًها، تلتبُ اساتملُ غإلطالع 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 ا٭ ـ ا اا  آ ٘كٌ  ايعٝ  ش ثاّ هجتٙأ ان حا٘ا ا ٖايًشَا ان عا ٜ 

انذ ا ٗار ينُٙا  يَ هاٍ يِ يك أ املش و ان ٘  ، )يعامل ا٭مياّ ، ا  ل 
ان ش)ّق ٖانمٛ  اّ ) ش ْمٕ ا٭  ا اا )ازبـ ٠ ان ـا ت ٖانـء٨ث   عـ      

انبـا   ،   1535/16املا١ٝق ٖانمٛ ااشثُا  يع ٨ئ  ٗ أ  وا كٌ  قٌ 
ا  ـل )٘ـاا ان ـش)ّا   يـٝ     ٍا ٖذنل يثشا٠ًا نهًعشثٝ ، صبـاى  13/7/2016

نهيا ء  ٖاملٓ ً    يش ان   ل ان ش)َٚا ٖانذ هاـحع ي ا ـٝ ، ا٩ق ـاٍ    
املخ بٝ  املك ياا ا٩ ا ميٙٝ ، ازبايعاا ٖيشا   انيحٗل ٖ ايعٝ  ش ثاّ 

 ذبهٞ   ن ا  ٖاثشٜ يُٓا ، يك يٓا املش  ٘ٝ.
  ـٔا ٖهثـا كٌ     ايًا نكٌ اناكش ٖانعشثاّ نهٞ ْـما انبـُٙوا َ عُـا ال   

 نهٙٔ  ل ازب ا٠ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌشٍد/ صبحل اٌطبئً                     ؼٍّع اه

 اٌؽالَ ػٍٍىُ وضمحخ اه وثطوبرع،،، وثؼس
 

  َٚ اه ٙع  كو ث عاى ال ملعانٙكٌ انعّٗ ٖان ٗثٙ ا ٖ٘ شَٚ يثا اكٌ 
ا  ٘ش ٖيي ُاّ يْ ا٠ ٌ نهجايعٝ َ خٝ يِ ازب ٠ ان اعو  ع  املا١ٝ يِ)يعامل 

 ا٭مياّ ، ا  ل ان ش)ّق.
ٖيَ  يذ ها  ٍ ملعـانٙكٌ خبـانص اناـكش ٖانعشثـاّ نهـٞ ْـما ا٭ْـ ا٠ا        
٩ نٗ ال انعهٚ ان  ٘ش هّ مي  ٌ  عَٗٔ ٖاٗثٙ ٔا ٖهّ ٘     وا ٌ ٖ٘كهو 

 اب ئَ  ٙو صبٙأ حي هكٌ ال ٖ٘شنا ٌ.هنًانكٌ  انُج
 وٌىُ حتٍبرً ورمسٌطي

 واٌؽالَ ػٍٍىُ وضمحخ اه وثطوبرع
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 املش و ان ٘  اناٙ   اـ انوا١ٚ ا ميٍ
  ا أ ه  ِ ا  ل نه ش)ّ

 ذبٙٝ جتٙيٝ...
َاكش ييا  اكٌ انوٙيٝ  يْ ا١كٌ نُا َ خٝ يـِ   ـا كٌ املٗعـٍٗ ازبـ ٠     
انء٨ثّٗ  ع  املا١ٝ يِ)يعامل ا٭مياّ ، ا  ـل ان ـش)ّق عـا١ه  انيـا ٛ نـ       

 ٖ و هّ ٘ٗث كٌ ، ي لاكٌ انعهًٙٝ ٖانعًهٙٝ   يٝ نيه َا انع ٘ .
 ٖيِ ال ان ٗثٙ ...                        
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 ير/ املش و ان ٘  اناٙ   اـ انوا١ٚ ا ميٍ
 

 ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ :ــان ٨ٍ نهٙكٌ 
قق هَـٔ ن ـشب  ـيل    َٗس كَغَ مَزَؼَثز  َٖٓ  َٗشَثقَ حَكَا مَ ًوَِّ ذَي ػَِمْد ػََِ ْحقاى اعار ))

ٖثخش ه رب اّ ا هـٞ  ـ   ا٠ يـِ ا  ـل ٌ نه ـش)ّ انكـشٌ٘ ا ْٖـٗ        
ا  ل ٖاعو ااٙل ار املك يٝ ا٭ع٨يٙٝ ا ٖعٙكّٗ نٔ اثشٕ انوٙأ 

انكشٌ٘ ٖنكٌ  ٔ ه ـش ٖثـٗا  ا٫ ـشٜ ا ٧ٖ    ، ثٌٓ َبٗل ان ش)ّ 
٘ ــعُا ، ْــما امل ــاٍ ا٧ اّ َ ــ ٍ نكــٌ  ــكشَا ٖا ــ ٘شَا نهــٞ ْــما   

 ا٭ْ ا٠ ان ش٘  ا ي ًُ  نكٌ ان ٗثٙ  ٖامل ٘  يِ انعوا٠ امليا م.
 يو ثا١  ا٭ مياٍ...
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 اٌشٍد زلّس اٌشٍد صبحل اٌطبئً احملرتَ
 اه اٌؼظّى اٌشٍد صبحل اٌطبئً احملرتَِسٌط ِىزت ادلطجغ اٌسًٌٕ آٌخ 

 

  لءيكا أطيب التحيات ...
 

 تقزززءم بأجئزززا عبزززارات الدزززك  ثالتقزززءي  علزززى جلززز   ا الئبذثلزززة فززز  
هدززءا كا هيا ززا  لززخة فززم  تززابكا جفعززالا اإليئززان فزز  ت لززي  القزز ان/ ال ززام 

 ال احء بعء الئا ة  ..... فتئنيم لكا الئايء فم التقءم ثالن ا .
 بقب ل ثاف  االحت ام ... ت  ل ا
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
 ان  اا  انغ ٖانجا    ٘   ازبٓٗ  انكـيلٜ ن ـًا ٝ )٘ـٝ ال    
ــا  ال       ــل    ــٔق ، ا   ــا١ٚ ) اٍ ظه ــاـ انو ــٙ    ــٞ انا انعهً

ــا م نهجــ ٠ )  انعهــٌٙ  ــا اْــ ا٠ ٌ املي ا 133ا 132يــِ  ــ٨ى اه ُٙ
ق يِ يعـامل ا٭ميـاّ ، اعـ هٓا   ُـٗا يـِ   ـا  ال اجملٙـ ا        134

عا١ه  املٗر ن  ٖ و اّ ٘ٗث  اناـٙ  ازبهٙـو ملـا ثٙـٔ  ـل انـ َٙا       
 ٖا٫ شٜ ٖ  يٝ ا٭ع٨ٍ ٖامل هً  .

 

 واهلل ويل التوفيق     
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 الءين  اية اهلل العظئى الديخ صالح الطا   الئحت مهلى / فكتب الئ جث 

 صاحب أحلم ت لي  للق ان
 

 تحية طيبة ...
تلززززززلئنا ببززززززالغ الدززززززك  ثالتقززززززءي  ال ززززززام اللززززززابث بعززززززء الئا ززززززة فززززززم الت لززززززي  ثدزززززز  
القلزززززا انثل فزززززم ت لزززززي جأن يئللزززززكا  ززززز   فقزززززء فززززز  القززززز م  ززززز   ف لزززززه ثتلززززز  

ام ا فتئنززززززيم لكززززززا فايززززززءا  فززززززم انيززززززام  ززززززءاثللا بززززززيم النززززززا   شززززززا  يم لكززززززا ادززززززء
 اإلرتقام ثان  دار ثالتط ر.

 ...فث التقءي 
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

ق 532 كو ثخش ٖين  اا اه ٙع  عان كٌ املٗقشٜ انذ ذبًو انع   )
ازبــــ ٠ ان  ــــعّٗ يــــِ ان   ــــل ،  ٍا ٖيشث ٓــــا26/5/2012اــــ  ٘  

 ق يِ عٗ ٜ )ى نًشاّ.133ا٫٘ٝ)
ٖاَ  يذ ه ـكش ٌ   ٘ـو اناـكش ٖنهـٌٙ ا٭ي ُـاّ نهـٞ اْـ ا١كٌ        
ْماا عا٨ً١ املٗر ن  ٖ و هّ ٘ ٌ٘ نهٙكٌ َعًٝ انبحٝ ٖانعاثٙٝا ٖهّ 
ــًا نكـــٌ  ـــو ان  ـــ ٍ    معهكـــٌ عـــُ ًا ٖذ ـــشًا ن٪يـــٝ ا٩عـــ٨يٙٝ ي ًُٙـ

 ٖا٭ا ْا .
  ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ.ٖان       
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 ْــ1440/  ٙو ا٩ٖى/9 لٖا ، 

 24/11/2018ٍاملٗاث                                        
 

  ا ٝ املش و ان ٘  اناٙ   اـ انوا١ٚ ا ميٍ
  ا أ ه  ِ ا  ل نه ش)ّ

 يك أ املش و ان ٘  اناٙ   اـ انوا١ٚ
 

 ٖ  ٝ ال ٖ ش اأان ٨ٍ نهٙكٌ 
ا  ــ ٍ  هٙــٝ ا٭يــاٍ ا٩ٖاانــٚ نه  اعــاا ا٭عــ٨يٙٝ   جتٙــأ  ُٙاآــاا 

ق انمٛ ٖ ـهُا يـِ  ـاَيكٌ يـِ   ـا : "يعـامل       171ٖااكش ٌ نهٞ ازب ٠)
ا٭مياّ ، ا  ل ان ش)ّ" ٖانمٛ ٘  ًِ قشا٠ٜ ، )٘ـ   يـِ ان ـش)ّ  ـا ٘ـ ى      

  ٕ ٖمل ٘ مج ينٙٔ.نهٞ هّ انُا)لق  اّ ٧ ٘ عٞ ير اني ٖ ٖمل ٘ ب
ــ  ي٨ا       ــا ي  ــ   يُٓ ــذ ع ب ــ ا٠ ان ــاى ا٩  ــ ًشا  ، ي ع ــ  ا٭ع )يه
 ا شِ٘ نكٌ   ِ اعاَٖكٌ ان ا١ٌ يعُا ٖ ان  ال اعار هّ ٘ٗث ُا ٖي٘ا ٌ 

 ملا ثٙٔ  ل ا٭ع٨ٍ ٖامل هً .
 ٖان ٨ٍ نهٙكٌ ٖ  ٝ ال ٖ ش اأ.
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 ير ان ٙ  ا ميٍ/اناٙ   اـ انوا١ٚ
  ا أ ه  ِ ا  ل نه ش)ّ

 يك أ املش و ان ٘ 
 حتٍخ تٍجخ وثؼس :

مديس جامعني  ألمنري عثند   قناهز  يفعيفنوم       أ.د/ عبدهللا بو خلخالميفقآلنا حنت 

في تفسير  معالم اإليمان إلسالمآلي قينطآلني، ىديتكم   قآلاي  ملتاثيفي   كتاب 

 (  جلزء   ثا ث عشس تعد  ملائي.القرآن

شكسنا عيفى ىره  إل ت امي   كسميي، هننديكم حننت تندوزنا    وإذ نعرب  كم عت 

 ونيخي مت نشسيي أخثاز  جلامعي. 33نيخي مت جميفي  جلامعي   عده 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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 اٌفهطغ

 

 ادلىضىع اٌصفحخ ادلىضىع اٌصفحخ
 يِ  ا٘اا ا٫٘ٝ 23 امل  يٝ 3
 َثأَ ُّهَث تَُّرَ َٖ   قٗنٔ اعار  5

هم َثًوْ  آَ َات ًوِوات َٖٓ   َ  دَثزَ َٓث زَشَ

وسَحت َََُِّْ إِٕ  ًو صوْ  إِ َّثهَ  حَتشٌ 

 [شَؼ دَدَحَٕ 

 ان   ل 27

 [ َثأَ ُّهَث تَُّرَ َٖ آَ َات ا  ل   27 ا٭نشا  ٖانهيٝ 5

ًوِوات َٖٓ   ا  ل قٗنٔ اعار  28 ، عٙاء ا٫٘اا 5

 [ َ  دَثزَ َٓث زَشَهم َثًوْ  

 حبة  ٨يٚ 30 ينجاا ا٫٘ٝ 13
 [حَتش ٌوسَحت َََُِّْ  ا  ل قٗنٔ اعار  32 ٘ٝ ع٨با٫ 15

 [إِٕ  ًو صوْ  إِ َّثهَ شَؼ دَدَحَٕ  ا  ل  34 ي ٍٓٗ ا٫٘ٝ 17

َث ـَسََّّ ػََِ  ٌوْ  تُمَٔ  صَرَ  قٗنٔ اعار  36 ا٫٘ٝ نول 19 إَِّٗٔ

حَتُدََّّ حََُف َْ تُمخَ صِ سِ حََٓث أوََََّ خَِْ َُـَ  سِ تََُِّْ 

تضمووسَّ ؿَ  سَ خَثؽد حَالَ ػَثم  كَ َ إِظمَْ كََٖٔ  

َ ؿَلوازح زَـَ ْح  [ػََِ  َْ إَِّٕ تَُِّْ

 ان شا٠ٜ 36 يثاااا ا٫٘ٝ 21
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 اٌفهطغ
 ادلىضىع اٌصفحخ ادلىضىع اٌصفحخ
 ة ث ٓٚ ، ذ ٙحٝ انك ا ٚحب 62 ا٭نشا  ٖانهيٝ 36
 حبة  ٨ ٚ 64 ، عٙاء ا٫٘اا 37
ِٱ ااٱوَّشٴقٗنٔ اعار   65 ينجاا ا٫٘ٝ 43 ًٯ  [ث 
 حبة  ٨يٚ 66 ا٫٘ٝ ع٨ب 45

ٖٯ٧  نٯا ٶ قٗنٔ اعار  68 ي ٍٓٗ ا٫٘ٝ 46 ٙٱشٯ  ٯا       
 حبة ث ٓٚ 72 ا٫٘ٝ نول 47
ٔٵ ا  لقٗنٔ اعار   75 يثاااا ا٫٘ٝ 49 ٙٱ ٌٯ نٯه   [ث ٨  ي ثٱ
ٌٳ  ا  ل   76 ا٫٘ٝ انبهٝ    هٖى ٖ) ش 51 ٔٯ    َّٗ ٳ  ٯ ٵٙ ّٷ انهل  [ ي 
 حبة  ٨ ٚ 78 يِ  ا٘اا ا٫٘ٝ 53
ٌٱ   ا  ل  55 ٙٱكَّ ٍٯ نٯه  ًٯا  ٯشٷ ي َٷ

ٌٯ ٖٯن حٱ ٍٯ  ٖٯان ٷ   ٝ ٙٱ ٯ ًٯ  [ اَن
 حبة امياَٚ 79

ٰٔ     80 حبة نيٗٛ 58 ّٯ يٯا ه َ ٯىٯ انهل ًٰٗ ٘ٯَكٰ  ِٯ  ّٷ انلمٵ٘ ي 
٘ٯ ٖٯ ِٱ اَنكٵ ٯا ٵ  ُٲا يٵ ًٯ ٔٵ ثٯ ّٯ  ٵ اٱ ٯٰشٖ

ّٯ ثٵٚ  ٘ٯَ  َّهَّٗ ٖٱن ٢ٵل  يٯا  ق هٵ٨ًٙ هَّ
 ٰٔ ٌٱ انهل ٰٓ ًٰ ٖٯ٧  ٰ٘ك هو ٌٱ ي ٧ل انُٷا ٯ   ٓ ٰ وََّٗٵ

ٌٱ  ٰٓ ٖٯن  ٌٱ   ٓ ٖٯ٧  ٰ٘ ٯ وٙ ٝٵ  ٍٯ اَن ٵٙٯايٯ ٗٱ ٘ٯ
ٌٳ  [نٯمٯا ٳ ه نٵٙ

 ا٭نشا  ٖانهيٝ  80 ي ا١و ث ٓٙٝ 59
ٔٵ  ا  لقٗنٔ اعار  61 ْٵوٷ  ٵ ٖٯيٯا هَّ

ٔٵ  ٙٱش  انهل  نٵيٯ
 ، عٙاء ا٫٘اا 82
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 اٌفهطغ

 

 عادلىضى اٌصفحخ ادلىضىع اٌصفحخ
ٌٱ  ا  لقٗنٔ اعار  157 ينجاا ا٫٘ٝ 104 ٰٓ ًٰ ٖٯ٧  ٰ٘ك هو

ٝٵ  ٍٯ اَن ٵٙٯايٯ ٗٱ ٘ٯ  ٰٔ  [انهل
 حبة  ٨يٚ 160 ا٫٘ٝ ع٨ب 111
ٌٱ ر ا  ل قٗنٔ اعا 161 هعيا  انُ ٖى 116  ٓ  [ٖٯ٧  ٰ٘ ٯ وٙ
ٌٳ   ا  ل   162 ي ٍٓٗ ا٫٘ٝ 117 ٌٱ نٯمٯا ٳ ه نٵٙ ٰٓ  [ٖٯن 

ِٯ  قٗنٔ اعار  163 ا٫٘ٝ نول 119 ٖٱن ٢ٵل  انلمٵ٘ هَّ
ٰٓ ٯٟ  ٝ   ٵاَن ٖٱا ان ٷ٨ ن  ا ٱ ٯشٯ

ٌٱ  ْٰ ًٯا ه  ٱيٯشٯ ٜٵ ث  ًٯيٱ ٵشٯ ٖٯاَنعٯمٯا ٯ  ٵاَن
 [نٯه ٞ انُٷا  

 نشا  ٖانهيٝا٭ 163 يثاااا ا٫٘ٝ 127
 ، عٙاء ا٫٘اا 164 انبهٝ    هٖى ٖ) ش ا٫٘ٝ 131
 ينجاا ا٫٘ٝ 171 يِ  ا٘اا ا٫٘ٝ 137
ّٯ يٯا    ا  ل   142 ًٰٗ ٘ٯَكٰ  ِٯ  ّٷ انلمٵ٘ ي 

ِٱ اَنكٵ ٯا ٵ  ٰٔ يٵ  ه َ ٯىٯ انهل
 ا٫٘ٝ ع٨ب 173

ٔٵ ا  لقٗنٔ اعار  149 ّٯ  ٵ ٘ٯاٱ ٯٰشٖ ٖٯ
ُٲا ق هٵ٨ًٙ  ًٯ  [ثٯ

 ي ٍٓٗ ا٫٘ٝ 175

ٖٱن ٢ٵل  يٯا  ا  لقٗنٔ اعار  151 هَّ
ٌٱ ي ٧ل انُٷا ٯ   ٓ ّٯ ثٵٚ ٰ وََّٗٵ  [٘ٯَ  َّهَّٗ

 ا٫٘ٝ نول 176
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 اٌفهطغ
 

 

 ادلىضىع اٌصفحخ ادلىضىع اٌصفحخ
 ا٫٘ٝ ع٨ب 220 يثاااا ا٫٘ٝ 178
 ي ٍٓٗ ا٫٘ٝ 221 انبهٝ    هٖى ٖ) ش ا٫٘ٝ 179
 ا٫٘ٝ نول 223 يِ  ا٘اا ا٫٘ٝ 186
 انبهٝ    هٖى ٖ) ش ا٫٘ٝ 224  ان   ل 188

ٖٱن ٢ٵل  انل قٗنٔ اعار 189 ِٯ هَّ مٵ٘
ٰٓ ٯٟ  ٝ   اَن ٖٱا ان ٷ٨ ن  ا  ٯشٯ

ٜٵ  ًٯيٱ ٵشٯ  [ٖٯاَنعٯمٯا ٯ  ٵاَن

 يِ  ا٘اا ا٫٘ٝ 227

 يثاااا ا٫٘ٝ 230 حبة  ٨يٚ 192
ٌٱ نٯه   قٗنٔ اعار 193 ْٰ ًٯا ه  ٱيٯشٯ ٞ ث 

 [انُٷا 
ٔٯ  ا  ل قٗنٔ اعار  233 ّٷ انهل ذٯنٵل   ٵ  

 [َٯ ٷىٯ اَنكٵ ٯا ٯ  ٵاَنحٯ ِّ
 حبة  ٨ ٚ 239 حبة ه  ٚ 196
 حبة قش)َٚ 240 حبة ا  اٚ 197
ٔٯ َٯ ٷىٯ  قٗنٔ اعار  199 ّٷ انهل ذٯنٵل   ٵ  

ِٯ  ّٷ انلمٵ٘ ٖٯي  اَنكٵ ٯا ٯ  ٵاَنحٯ ِّ 
 ٵ  اء   ا ٱ ٯه  َّٗا ثٵٚ اَنكٵ ٯا ٵ ن  ٵٚ

 [ ٯعٵٙ ٶ

 حبة نيٗٛ 241

ِٯ  ا  ل قٗنٔ اعار  244 ا٭نشا  ٖانهيٝ 199 ّٷ انلمٵ٘ ٖٯي 
 [ا ٱ ٯه  َّٗا ثٵٚ اَنكٵ ٯا ٵ

 [ن  ٵٚ  ٵ  اء   ٯعٵٙ ٶقٗنٔ اعار  246 ، عٙاء ا٫٘اا 200
   ٖ   شميٝ 247 ينجاا ا٫٘ٝ 218


