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 املقذٍت

 

ــه     ــد  ِ   ّاىعـــ ــّا عـــ ــل م  ا ـــ ــل اسبنـــ ــدٖ فعـــ ــل ي اعـــ اسبنـــ
ــا      ــُا ّميَـــ ــاع   اع ـــ ــاِا ّم ـــ ــ ل عتـــ ــ٘ افب وـــ ــا يا لآـــ علٔيـــ
ــْٚا       ــْاٌ عل  ــ ــ٣مٕا ّعيــ ــعاع ،وــ ــْ شــ ــدٖ ٍــ ــاٌ اعــ ــَ  عماــ شــ
ــاو     ــليٗ عل ٔـــ ــ٘ م  ـــ ــايٗا ّ   ـــ ــ ٘ علع ـــ ــ٘ا ّمياوـــ ــا عل اعـــ ّعمـــ

ــْعا ّّوــــ  ــآً    ّاع َــ ــ ٗ ٓ ــ ــاع  علن  ــ ــل وــ ــ٣طا ّ  ٓــ ٔل٘ علصــ
ــٔه       ــ  ع ـــ ــ٘ ي  ا  افـــ ــ٘ا ّ اعـــ ــايٗ يلىٔـــ ــٔاو ع ـــ ــاعِ ياعصـــ ىَـــ
ــ٘     ــ ٔي٘ ّاع   ـــ ــ   اع ّاع ـــ ــاو ّا٨وـــ ــٔاٛ اع ٔـــ ــُ ياـــ ــ ٥ عٔاعٔـــ ّكبـــ

 ياع ْ ٔل ٤ياٛ ٍدِ اع  ٓا٘ 
   ٌ ع ْعـُ   ع ل اقرتٌ اعصٔاو يياّل اع  آٌ ًب ٍدا اعشــَ  اىب ـاعل عٔ ـْ

مياوـ ٘ ٤ياٛ ، ـلٚ    ا(3)[اَّٜذٌِ أ٤ُزشَِٚ ُِِز ِ اُُٜٕززْ ٢ُ    شَهْزُ ر٠ََضَب٢َتعافب ]

أٍه اعع ايا  ّاش َا ع ٔاٌ اعصلق ًب اعع ْيٓ٘ مثلنا اعـا اي اىب ـلنـب   
يياّل اع ه آٓا  اع يْئ٘ ًب ٍدا اعشَ  ٍّـْ اع ـ آٌ عٔ ـٌْ علن ـلنـب     

 امامّا ّيع٣ّٔ 
ّاعصــــٔاو ع ــــايٗ م٣ َــــا اعصــــي ّتــــ   اعــــي   ّذب ٓ ٍــــا      

ــَْا  ّاىبٔـــــل افب اىبلـــــدا  مـــــً  ــاه اعشـــ ــَ    ات ـــ ــدا ٓ ـــــنٙ شـــ عـــ
ا افب فاىـــــف مـــــا  ٔـــــُ مـــــً ت ْٓـــــ٘ عّط عماـــــاٌ شـــــَ  اعصـــــي 

  ا٨عايٗا ّ ُٔ ٓ  ْٖ اع ين ّاع  ري
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ــ       ــين ا ـــ ــ  اع ـــ ــ٘ ّٓ   ـــ ــْٔه اع هبـــ ــ ٘ عشـــ ــٌْ مياوـــ ّٓ ـــ
ازبـــــْه ّٓعـــــ   اٌ عـــــٔ  ًب م ـــــلّعِ اسبصـــــْل علـــــٙ ا٤شـــــٔاٛ 

ــلُا    ــا ٌ اي ّ اـــ ــاط ا٢ يـــ ــاٛ اىب ـــ ــ٘  ّاق يـــ ــ ٘ عل أ ـــ ــٌْ مياوـــ ٔ ـــ
ــّا   ــه يعاــــَه يعاــ ــٌْيـــــب اعيــــاع  ري ــ ــّا  عٔ ــ ٍــــدا اعرتا ــــه يايــ

ــ  ّت ــــــٔ     ــ٘ ع   شــــــٙ ازبنٔــــ ــ٘ ا٨ ٔــــ ــاّل اع هبــــ ــ  ّا عيــــ ّوــــ
 علٙ اعياع اعي ا  

ّٓشــــرتل اعصــــٔاو مــــ  اــــريِ مــــً ّفــــِْ اعع ــــايٗ ًب اآــــ٘        
و٠ََززززززب تََُٕٝزززززززذُ اُٜغِزززززز٣  وَا ٤ِزززززززضَ  ِ َّ   خلــــــل ا٨ى ـــــــاٌ قــــــال تعـــــــافب ]   

ــ٘   (3)[جُزززززززز ُو٢َُِِٜعْ ــْه ّاعدعــــــ ــلي ًب اشبشــــــ ــْ يعع م  ــــــ ا ٍّــــــ
 ّاو  ااع     ا٦خ ٗ ّياب م اعل ٨و   اق اعثْاب 

ــا     ــ٘ ٨  يــــــ ــ ٘ م اع ــــــ ــاٌ مياوــــــ ــَ  عماــــــ ــٔ  ٙ شــــــ ّوــــــ
اعصــــاسبا  ّّاقٔــــ٘   مبــــ٘ مــــً أٍــــْال اعــــي   ّ ــــافاّا ّ ــــ  ّا  

 مً عداب اعياع ّاعٔه اعع اب 
ٛ ع ـــــايٗ خاعصـــــ٘ عْفـــــُ اي خاعٔـــــ٘ مـــــً اع ٓـــــا     ّاعصـــــٔاو 

ــ٣    ــْ  ا٨خـــــ ــ  ت ـــــ ــناٜه اعـــــ ــٔاو   اّاعاـــــ ــٔ  ٙ اعصـــــ ّوـــــ
ملعوــــــ٘ أخ٣قٔــــــ٘ ّاف ناعٔــــــ٘ ّاق صــــــايٓ٘ ّ ــــــ ٔ٘ ّعّ ٔــــــ٘ 
فامعـــــ٘ ٤يـــــْاب اعصـــــ٣ط ّاع قـــــٕ اع ـــــ يٖ ّازبنـــــاعٕا  نـــــا  
اىــــُ وــــٔا ٘ ًب ع ــــاب اىبل ــــْ  ّاعت ــــاٛ م اشــــ  ّملنــــْع ًب      
عـــــامل اع  ـــــْٚ ّمياوـــــ ٘ عي ـــــا  ا٨مبـــــاٌ ًب اعي ـــــْع اع  مبـــــ٘       

و ت  ـــــآ   ٔـــــُ اعصـــــ   ّٓ   ـــــل اعيا ـــــ  ّايخـــــاع  ـــــ ٓه عٔـــــْ
ــ ًٓ  ِ ّٓ ــــيأ اع ــ ــلا ــا   ــــف ٓــ ــ  اىبــــ ٛ ا٢ مــ وَأ٢َْ ]  ٓــــْو ٢ ٓي ــ

 ( 2)[َُْٜضَ ِٜإل٤ِظَب٢ِ  ِ َّ ٠َب طَعًَ 
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 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج
ع ـــــل  اىـــــي آٓـــــا  اعصـــــٔاو ًب اع ـــــ آٌ تشـــــ ٓعّا م  ـــــام٣ّ       
ــْاعٕ      ــاِ اعــ ــاٌ يا٨دبــ ــٙ ا٨مبــ ــا  علــ ــْع عّط اعث ــ ــا ًب اعي ــ ٓي ــ

ــٔاو ّا٨ع   ــ٘ اعصـــ ــْ   ٓاـــ ــ     عبـــ ــا ّاسبـــ ــاي يحل  امَـــ ــااو ازبـــ  ـــ
ــاع    ــ٘ ّا َــــ ــ٘ ياع اعــــ ــا٢  اع ّ ٔــــ ــً اع نــــ ــاّي مــــ ــٙ اع ــــ علــــ

ــ٘ ّاع ـــــْ   ــااعع ْيٓـــ ــاٛ ًب م ات َـــ ــري  يا٨عت ـــ ــ لَا شبـــ ّاى َـــــاج وـــ
 اعلاعًٓ ّاع عايٗ ا٤يلٓ٘ 

٢ّيــــل ًب يعاوــــ٘ اعصــــْو ّ  َــــُ ّا  امــــُ مــــً اع صــــلٖ       
ــ اعٍا    ــاٌ يعــــــ  أوــــ ــ آٌ ّئــــ ــ٘ ًب اع ــــ ــُ ان نــــ ـــري آٓاتــــ ع   ــــ

ــعٕ ــ  اٌ     ّاع ــــ ــاا  عــــ ــً أىْاعٍــــ ــاعل مــــ ــعاه م ــــ ــٕ ،شــــ ع  لــــ
ــا ًب    ــٙ مـــــ ـــ ّه ا٨ ـــــــ٣ه علـــــ ــْل افب اع ْ ٔـــــــل ًب مشـــــ اعْ ـــــ
ــ ه ا٢     ــ٘ ٢ ٓــــ ــ٘ ّنباعٔــــ ــاٜ    يٓــــ ــا   ّ خــــ ــً ميــــ ــٔاو مــــ اعصــــ
يـــــــاع فْه افب آٓـــــــا  اع ـــــــ آٌ اىب عل ـــــــ٘ قبْتـــــــْعُ ّاع نـــــــاي 
ــً    ــ٘ مــ ــل آٓــ ــ٘ ّاٌ  ــ ــُ خا ــ ــُ ّا  امــ ــ٘ خااٜيــ اع صــــريٗ ًب مع  ــ

   ٘ ذب ــــْٖ علْمــــّا   مبــــ٘ ّأوــــ اعا     اع ــــ آٌ  يــــا م ــــ  ل ّخآيــــ
مل ْتٔـــــ٘ ّماـــــامـب ع ٔعـــــ٘ ّّفٍْـــــّا ىْعاىٔـــــ٘ ّي ْىـــــّا م شـــــع ٘ 
تاـــــ ٕ علـــــٙ اعـــــدٖ ٓ ـــــعٙ عل ـــــْع ًب فياىَـــــا  ـــــ  ٘ ا٨مبـــــاٌ 
ــ لُ     ــري ًب وـــ ــُ اع ـــ ــ  عـــ ــاِ ّتٔ ـــ ــ ا  عـــ ــ ع ًب انـــ ــُ ٓ ـــ ّدبعلـــ

ّمــــا ت ــــل ُ مــــً أتــــْاٛ  اُ ًب خل ــــا  ى  ــــُل ــــّ  قــــُ قبــــا ذب
  اع اىُعلٙ 

ــا    ــٙ ا٨ اتــ ــا دبلــ ــ٘      نــ ــ٘ ّا٦ٓــ ــ٘ اع  آىٔــ ـــب ا٦ٓــ ــازبن  يــ يــ
  اجملاّعٗ  ا

ــ   ٙ ــً      ّوـــ ــ٘ مـــ ــٔاو عّتـــ ــ٘ اعصـــ ــري ًب مأٍـــ ــ٘ عل   ـــ ع لـــ
ــاع ـب وـــــ ل  ــُ تعـــــافب ّوـــــ٣ ّا ًب  عٓـــــاا اع ـــ ــاه اعٔـــ ا٨ى  ـــ

ــ٘       ــا  اع  آىٔـ ــاٌ ع٧ٓـ ــحلتٕ ئـ ــا ٓـ ــايٗا ّ ٔنـ ــً اعع ـ ــاب مـ ــدا اع ـ ٍـ
ــُ مـــــ  ت  ـــــري    ــٔاو ّ ـــــلي  أ  امـــ ــا اعصـــ اعـــــ  شـــــ ه يَـــ



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   5
 مْفا  ا 

ــدا  ـــعٕ   ٍّـــ ــٔاو ّوـــ ــامل اعصـــ ــ٘ ًب عـــ ــ٘ م اع ـــ ــاب ع لـــ اع  ـــ
تـــٔاٛ مـــً أىـــْاعِ ّمـــً ا اتـــا  اعصـــٔاو اٌ ٓ ـــٌْ ٍـــدا        ٘ع ٠ٓـــ

ــّا    ــري خا ـــ ــً اع   ـــ ــاٛ مـــ ــ  ازبـــ ــُيعـــ ــُ آٓاتـــ ــْ  ّا  امـــ ا  َـــ
ــ٘  ٘  ٓ ـــــٌْ ع لٔـــــّ٘ملعوـــــ٘ عّ اىٔـــ ــ ــي٘  افـــ  دبـــــليٍا  ـــــل وـــ

   أخ٣قٔ٘ ّاف ناعٔ٘ع ايٓ٘ ّ
ــاٜ     ــل اىبــ ـــب يعــ ــاٛ ا٤عيعــ ــ٣و ًب ازبــ ــل  ــ ــٔحلتٕ مآــ ــً ّوــ ـب مــ

ــدا ــٔ ه( ا ]    ٍــ ــف علــ ــا  )  ــ ــاب آٓــ ــ   ًّب يــ و٠ََززززب رَززززىٍُِِِْٕ  اع ــ

  (3)[ ِ َّ ثِبَّٜٝ ِ عََُْٝ ِ رَىََُّ٘ٝذُ وَ َُِْٜ ِ أ٤ُُِتُ

 
 3645دي اآلخرة يف العشرين من مجاحرر 

 النجف األشرف     
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ََززززب أََ هَززززب اَّٜززززذ٣ََِ  ٠َعُززززىا ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ   ]ق٘ىههههٔ   هههه ى

ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ َٜعََُّٝٙزززززْٟ     اٜصِّزززززَُبُٞ ١ََ٘زززززب 

  381[ ا٦ٓ٘ رَزَُّٕى٢َ
 

 اإلعشاب
ٓـــــا: أياٗ ىـــــلاٛا آَـــــا: )أٖ( ميـــــايٚ مـــــ ين علـــــٙ اعاـــــه  
ًب ضبـــــل ىصـــــفا اخـــــ ري  عـــــُ اعاـــــن٘ ٤ٌ اع   ـــــ٘ تل ـــــل       

  اىبع ب ًب اعيلاٛا ّاع   ٗ تل ل اىباا  اعُٔ
ــْٓـب ا     ــً اعي ــ ــ  مــ ــْل ى ــ ــُا ّٓ ــ ــا( عل ي ٔــ ــلٗ  ّ)ٍــ ــا  اٜــ ىَــ

ــ٘   ّتلــــ  ياــــاع٘ مــــ يّيٗ  ٔنــــا ٓ علــــل ي لنــــا  اع ــــ آٌ خا ــ
ــها ًّب      ــ    ــ ــٙ ّمْتــ ــُ معيــ ــ آٌ عــ ــً اع ــ ــ   مــ ــل  ــ ّاٌ  ــ

  ق اٛتُ عش    يا 
وـــــــع٘ دبعـــــــل مـــــــً ّعـــــــامل اىبصـــــــ ل ا  ًّب اعي ـــــــْ 

ــ آٌا      ــف ّعّط اع ـــــ ــا ٓ ياوـــــ ــلِ قبـــــ ــُ قْاعـــــ ــً تْفٔـــــ اىبن ـــــ
ــا ًب    ــ  اعَٔــــ ــ  ّاعي ــــ ــل أوــــــ  اىبي ــــــل ّاعْاقــــ ــا ّ ــــ ّت ْٓ َــــ

ــاع ــِْا    ا٨ ـــــ ــ٘ ّعبـــــ ــ٘ ّا٤يئـــــ ــاعا  اعل ْٓـــــ ــاو ع٩ع  ـــــ اععـــــ
ــْٓـب   ــل عيـــــل اعي ـــ ــ  ّٖ ٤ٌ اسبـــــ   اعااٜـــ ــُ ّاشبـــــ٣   ـــ عـــ

  معيٙ  اع ْ ٔل
 مْ ْل   ٘ عـ)أٖ(اوه )اعدًٓ( 

ــْاّ       ــاعُ يــ ــه ٨تصــ ــٙ اعاــ ــ ين علــ ــاا مــ ــل مــ ــْا(  عــ )آميــ
ــل٘     ــ٘  ــ ــلا ّازبنلــ ــ  اع اعــ ــل ع ــ ــاٛ  ًب ضبــ ــ  فــ ــ٘ اعــ ازبناعــ

 )اعدًٓ( ٢ ضبل  ا مً ا٨ع اب 
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 (  عل ماا م ين علن َْل  فُ )

 )علٔ ه( فاع ّصب ّع م علل ياع عل اىب  لو 
 )اعصٔاو( ىاٜف  اعل م  ْه 

 ــــ   فــــ ا ّمــــا: مصــــلعٓ٘ م١ّعــــ٘ مــــ   :) نــــا( اع ــــا 
ــاٌ     ــ ّع م عل ــ ــاع ّاجملــ ــاىب  ْبا ّازبــ ــلع أٖ  ــ ــلٍا قبصــ ــا يعــ مــ

 ي  ف 
مْ ــــْل ًب ضبــــل  اوــــه )علــــٙ(  ــــ   فــــ ا )اعــــدًٓ(:    

 صب ّع اوه ف  
    ف  )مً(  

ــل   ــ ل ه( ق ـــ ــه )قـــ ــا ا   اوـــ ــْ ماـــ ــ ٗ ٍّـــ ــ ّع ياع  ـــ صبـــ
 ّ) ه( تنري ًب ضبل ف  يا٨تا ٘ 

ــل    ــ ُ ياع عــ ــ   مشــ ــل:  ــ ــه( ععــ ــنري ًب   ا)ععل ــ ــه: تــ ّ ــ
 ععل اوه ضبل ىصف 

ــً      ــُ مــ ــٌْ ٤ىــ ــْ  اعيــ ــْه يث ــ ــاعه م  ــ ــل ماــ ــٌْ(  عــ )ت  ــ
   ا٤ عال اشبن ٘ا ّاع اعل اعْاّ

ــي ععــــ    ــ  خــ ــل ع ــ ــل ًب ضبــ ــل ّاع اعــ ــً اع عــ ــ٘ مــ لا ّازبنلــ
ُ     ــــد قٔــــل ّ ّنبلــــ٘ اع فــــاٛ   اىب عــــْل ععلــــه اىب ــــا  ـب يــــ

  اعٔ٘ 
ــلي      ــ آٌ ع عــ ــا  اع ــ ــً ،ع ــ ــْل مــ ــد  اىب عــ ــاع أٌ  ــ ّاىب  ــ
ــلٓ       ــاٛ ع  ـــ ــْٗ علعلنـــ ــُ يعـــ ــُ ا ّ ٔـــ ــلي معاىٔـــ ــايٓ ُ ا ّدبـــ مصـــ

 اندّ  ّ ل اع  اب ّاع ي٘ ا ّميُ :
 ععل ه ت  ٌْ اي ًب أٓاو شَ  عمااٌ   ا٤ّل :

ّ  اعثــــاىٕ :  ذب  ـــــٌْ علــــٙ أياٛ اع ـــــ اٜ   ععل ـــــه ت  ــــٌْ 
 اعع ايٓ٘ أٓاو اع ي٘  لَا  

ععل ـــــه ت  ـــــْو ّربشـــــٌْ اي ٢ّ ربشـــــٌْ اـــــريِ  اعثاعـــــا :
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  (3)[أََِغَُْزَ اَّٜٝ ِ رَزَُّٕى٢َا ًّب اع يآل ]

و٠ََزززز٣ْ ََزَّززززِٓ اَّٜٝزززز َ ََغْعَززززُٛ َٜزززز ُ ٠َ ُزَع ززززب      ععل ــــه ت  ــــٌْ ]  اع ايــــ  :

تُ و٠ََززززز٣ْ ََزَىََّ٘زززززُٛ عََٝزززززً اَّٜٝززززز ِ َِهُزززززىَ     * وَََزْسُُٔززززز ُ ٠ِززززز٣ْ ؽَُْزززززشُ  َ ََؾْزَظِززززز   

  (2)[ؽَظْجُ ُ  ٢ِ  اَّٜٝ َ ثَبِٜغُ أ٠َْزِهِ َٔ ْ عَعََٛ اَّٜٝ ُ ُِِّٜٙٛ شٍَْءٍ َٔ ْر ا

 اىيغت
اعصــــْو مصــــلع  ــــاو ٍّــــْ م لــــل ا٨م ــــال عــــً ا٤ ــــل  
ّاعشــــ ب ّت ــــ عنل ًب اــــري ا٨ى ــــاٌ آاــــّاا قــــال أيــــْ يعٓــــل:  

ًّب ام يــــاه اشبٔـــل عــــً    ـــل شـــٕٛ كب ــــا     ـــُ   ــــل  ـــاوا    
 :  ئاٌ ا٨ع ٣  قال ىاي ٘

٘ٱ ٬ٔ ٫  ٪اٰٜن٪ ٬ٔلٮ َا ّ٪خ٪ ٬ٔلٮ ٰ ٔ٪اوٮ   خ٪
٬ٔلٮ ت٪ع٬ٰلُ  اعٗل ٫ن٪ا ّ٪خ٪   (1)ت٪ ٬ي٪ اعع٪ ٪إج 

ّاعصــــــٔاو ًب اعشــــــ ه ع ــــــايٗ ت اــــــنً ا٨م ــــــال عــــــً      
  ٘ ــ ــاو معٔيـــ ــً أٓـــ ــاع مـــ ــلأ  اا٤ ـــــل ّاعشـــــ ب وـــــاعا  اعيَـــ  ٔ ـــ

ّب اعشـــــن  ّ َـــــْع ا٨م ـــــال ي لـــــْه اع  ـــــ  ّٓي َـــــٕ ي ـــــ 
ــاو     ــلّب ًب أٓـــ ــْ ميـــ ــ٘ا ٍّـــ ــ٘ ع ايٓـــ ــ قٔ٘    ٓاـــ ــ ٗ اىبشـــ اسبنـــ

     ٖ  ااخــــ ٚ مــــً اع ــــي٘ا أٖ اٌ علصــــْو معيــــٔـب أ ــــلٍنا ع ــــْ
ٓـــــ٘ اع  مبـــــ٘ ٍـــــْ اىبعيـــــٙ ّاىب صـــــْي ًب ا٦ اّآخـــــ  ا ـــــ ٣ ٕ

  ا٨  ٣ ٕ
ــ        ــْ أمـــ ــلمٕ او ٍـــ ــ  عـــ ــاو أمـــ ــً اع عـــ ــ  عـــ ــل اع ـــ ٍّـــ
ّفـــــْيٖا ازبـــــْاب ٍـــــْ اعثـــــاىٕ ٤ىـــــُ ت لٔـــــ  ّ ٔـــــُ ،عايٗ       

                                                           

  12( وْعٗ اعي ل 3)

  1-2( وْعٗ اع ٣ق 2)

  3/397( ان ع اعْفٔا 1)
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ــٙ     ــي   علــ ــْ ـب اعــ ــ ا ا ّتــ ــً اىب  ــ ــاه عــ ــٙ ا٨م يــ ــاو علــ اععــ

   ا٨م ال عيَا ّا٨ع ااو يحل  او اعصٔاو
 اعصــــْو مــــً أ عــــال اع لــــْب ّازبــــْاعط ّمب ــــً اع ــــْل      

  اع  لٔ  م ل ّا أم  ّفْيٖ  ي اىٌْ
أٖ اٌ اع  لٔـــــــــــ  ٢ ٓ علـــــــــــل ياععـــــــــــلو سباف ـــــــــــُ افب 

 علٙ ّفِْ :ًب معيٙ اعصْو   ،خ لّاىبْتْه 
  ٍْ اع    لٍ ا٤ّل :
   او اعرتل اعثاىٕ :

   او ا٨م ال اعثاعا :
 ــــ  ّٖ ّع  ــــٕ يــــل مــــً يــــاب تعــــلي  ٍّــــدا ا٨خــــ ٣  

 اععيآًّ ىبعيٌْ ّا ل 
 [ََب أََ هَب اَّٜذ٣ََِ  ٠َعُىا]ق٘ىٔ    ى

ّمثـــــاىـب   ّاخ ـــــاب قلوـــــٕ م ـــــاعل ّعي ًب اع ـــــ آٌ ت ـــــع    
مــــ ٗ ىاعـــــي نبٔعَـــــا تـــــنً اع ــــْع اىبلىٔـــــ٘ أٖ خـــــ٣ل مـــــلٗ   

  عنل اىب لنـب ّئاٌ ا  او اعش ٓع٘ ّتث ٔي اىبل٘تي ٔه 
 ً ــ ــٙ ّعي عـــ ــدا اىبعيـــ ــا) ًّب ٍـــ ــَٔه   اع تـــ ــُ علـــ ــً آياٜـــ عـــ

اي علٔــــُ: عــــٔ    اع ــــ٣و قــــال: قــــال أمــــري اىبــــ١ميـب  ــــلْا     
ــا      ــا أَٓـــ ــْعاٗ ٓـــ ــْا ،٢ ًّب اع ـــ ــدًٓ آميـــ ــا اعـــ ــا أَٓـــ ــ آٌ ٓـــ ًب اع ـــ

  (3)(اىب ا ـب
ّاشب ــــــــاب اعب٣عــــــــٕ مْفــــــــُ افب نبٔــــــــ  اىب ــــــــلنـب     

ــلن ــلٙ اي    ا  ّاىب ـــ ــي   ـــ ــ  ٘ اعـــ ــاىْا يصـــ ــدًٓ  ـــ ــْاٛ اعـــ وـــ
ــدًٓ      ــ ٔاىَه اّ اعــ ــ آٌ اّ  ــ ــاّل اع ــ ــاو ىــ ــله أٓــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ علٔــ
ــٔ٘ اّ اعـــــدًٓ مل ْٓعـــــلّا   عاشـــــْا خـــــ٣ل مـــــلٗ ا٨وـــــ٣و اىباتـــ
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اٌ اشب ـــــــاب ٓشـــــــنل ّعـــــــً ا٨مـــــــاو اعصـــــــايق  ايعـــــــل
ــاٍ ٗ   ــ  ياعــــــلعْٗ اع ــــ ــً اقــــ ــل مــــ ــا  ـب ّاعاــــــ٣ل ّ ــــ  (3)اىبيــــ

 علــــل ي ــــل م لــــ  ٤ىــــُ فــــاٛ ععنــــْو اع  لٔــــ  ٤ٌّ اسب ــــه ٓ
 علٙ عبْ اععنْو ا٨و   اقٕ 

اٌ ربصـــــٔد اعيـــــلاٛ ّتْفٔـــــُ اشب ـــــاب ٤ٍـــــل ا٨مبـــــاٌ      
ــام٣ّ      ــٌْ عـــ ــ٘ ت ـــ ــل اعت ا ٓـــ ــ ا  ع ْاعـــ ــ  ،يـــ ــاو اع  لٔـــ ًب م ـــ
ــا     ــ ن اع اياَٜــــ ــايٗ ّاوــــ ــدِ اعع ــــ ــل افب ٍــــ ــاعلّا ًب اع ْ ٔــــ م ــــ
ــا      ــ ّط اع تــ ــا يــ ــال علَٔــ ــٙ ا٨ق ــ ــ٘ علــ ــ  ّ،عاىــ ــٔت اع   ٔــ يصــ

مــــً ّعــــلو اع ــــاه ىبــــا  ٔــــُ مــــً اع ــــ٣م٘ مــــً        ّا٨مبــــاٌ ّا٤
اىبعا ـــــٕ ّاىبْي ـــــا  ًب اسبٔـــــاٗ اعـــــلىٔا ّاعي ـــــاٗ مـــــً اعع ـــــاب  
ّاععــــــداب اعشــــــلٓل ًب اعــــــلاع ا٦خــــــ ٗ )ًّب  ــــــلٓا ع اعــــــ٘ 
عـــــً اععـــــامل: اتـــــلعٖ ٓـــــا ع اعـــــ٘ مل  ـــــٕ اىبـــــ١مً م١ميـــــّا   

  قال: ٢ ايعٖا قال: ٤ىُ ١ٓمً علٙ اي  ٔ ٔا اماىُ(
ــ٣   ــاٌ ّا٨وــــ ـــب ا٨مبــــ ــل   ّيــــ ــْ  م لــــ ــْو ّخصــــ و عنــــ

ــ ــل مـــ ــاّ    ـــ ــله م١ميـــ ــل م ـــ ــٔ   ـــ ــله ّعـــ ــْ م ـــ ا ًّب  ١مً ٍـــ
ــل ] َٔبَٜززززذْ ارَعْزززززَاةُ  ٠َع ززززب ُٔززززُٛ َٜززززْٟ رُو٠ِْعُززززىا وََِٜٙزززز٣ْ ُٔىُٜززززىا أَطْزززز١َْٝعَب و١ََٜ ززززب     اع يآــ

ََزززززز ْتُُٛ ا ِفَززززززب٢ُ ِِززززززٍ ُُٔٝززززززىثُِْٟٙ وَ ٢ِْ رُغُِعُززززززىا اَّٜٝزززززز َ وَرَطُززززززىَٜ ُ  َ ََِٝزززززززُُْٟٙ  

  (2)[بُِْٜٟٙ شَُْئًب  ٢ِ  اَّٜٝ َ غَُّىرٌ رَؽ٣ِ٠ٌُِْٟ أَع١َْ

ــاٌ ّا٨تٔـــــــاٌ ياعشـــــــَايتـب     ــ٣و اع  ـــــــلٔه ياعل ـــــ ّا٨وـــــ
ــاي    ــ٘  ا  اع ـــ ــال اع اٍ ٓـــ ــحلياٛ ا٤عنـــ ــاي يـــ ّاشباـــــْه ّا٨ى ٔـــ
اعع ــــايٖا ّيا٨وــــ٣و ذب ــــً اعــــلماٛ ّعلٔــــُ ٓ ــــٌْ اع ــــْاع        

 ّاعي اطا ٍّْ وايل ع٩مباٌ  ماىّا ّ لّ ّا 
                                                           

   ع٘    ٓ٘  3/52( ت  ري اعصاًب 3)
  34وْعٗ اسب  ا   (2)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   32
ــاىب  ــاٌ يــ ــا ا٨مبــ ــرتٌ   امــ ــاٌ ٓ ــ ــاي يازبيــ ــْ اع  ــ ــه  َــ عيٙ ا٤عــ

ــاا   ــلٔه ّا٨ى ٔــــــاي ١ّٓ  ٍــــ ــايا  ّعيــــــآًّ اع  ــــ يــــــحلياٛ اعع ــــ
ــُ         ــً أئـ ــل عـ ــً ضبنـ ــ  يـ ــً فع ـ ــا عـ ــٙ اع تـ ــً مْوـ ــٕ يـ ــً علـ عـ
عـــً علـــٕ يـــً اسب ــــب عـــً أئـــُ عـــً علـــٕ يـــً ايـــٕ  اعـــف           

ــله    ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــال عوــ ــال: قــ ــاٌ  :قــ ا٨مبــ
 ّعنل يا٤ع اٌ  اّاق اع ياعل اٌ امع  ٘ ياع لف

قــــال أيــــْ اعصــــلي: عــــْ قــــ ٟ ٍــــدا ا٨وــــياي علــــٙ صبيــــٌْ  
  (3)عيأ

ــًّ ــٕ عــ ــُ فع ــــ  أيــ ــ٣و علٔــ ــال أىــــُ:  اع ــ ــا قــ  وــــلي مــ
 ٢ ّ   ــــــْ  ٢ ّ  ــــــ٣ٗ ًب اعصــــــ ْ  أقٔنــــــي ٢ّ اع ــــــْٔ 

   ـــــٙا آميـــــْا اعـــــدًٓ أَٓـــــا ٓـــــا : اي أىـــــال ٢ ّ يـــــحل اٌ فَـــــ 
  (2)اشباعج ّ ا٤ّع ق ٔل٘ أيياٛ أوله

 ي ثيف سي ق اآل
يعـــــل  ـــــ ا اع صـــــا  ّئـــــاٌ أ  ـــــاو اعْ ـــــٔ٘ فـــــاٛ  

  ٘ ــٔ ــ٘ مـــــً اع لوـــ ــٔاو يَاعـــ ــ٘ اعصـــ ــ٘ ي شـــــ ٓ    ٓاـــ  اٍـــــدِ ا٦ٓـــ
ــاٛ اعيــــْعٕ       ــاي ّا٨ع  ــ ــاعٗ ّا٨ذبــ ــامـب اع شــ ــا ماــ ــٙ  َٔــ ّت  لــ
ــنْعٕ     ــ٣ق اعشـــ ــً ا٨ ـــ ــنيُ مـــ ــا ت اـــ ــ١ميـب قبـــ ـــب اىبـــ ــاو يـــ اععـــ

 ع  ٓا٘ اعصٔاو ّاععاو ا٨و   اقٕ علن لنـب نبٔعّا 
 يا٦ٓا  اجملاّعٗ علٙ شع  ـب: ل٘ ٍدِ ا٦ٓ٘ 

 ـــل٘ ٍـــدِ ا٦ٓـــ٘ يا٦ٓـــا  اع ـــاي ٘ ّ َٔـــا       اعشـــع ٘ ا٤ّفب:
 : ميَا ّفِْ

                                                           

  51( ويً ايً ماف٘: اسبلٓا 3)
  1/311صبن  اع ٔاٌ(2)



 31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

١ََِزززززز٣ْ  ــــــل٘ ٍــــــدِ ا٦ٓــــــ٘ يا٦ٓــــــ٘ اع ــــــاي ٘]     ا٤ّل:

أَوْ  ِص١ُ ززززب َِلَحْززززَٝؼَ ثَُْززززعَهُْٟ َِززززهَ  ِصُززززَٟ عََُْٝزززز ِ  ٢ِ  اَّٜٝزززز َ    تَززززبَِ ٠ِزززز٣ْ ٠ُززززى   عَعًَّززززب  

 : ا م اٜلا ّ َٔ(3)[غَُّىرٌ رَؽٌُِٟ

ــْو   ا٤ّفب: ــاب عنـــــــ ــ٘ اشب ـــــــ ــ ـب ًب ع ـــــــ يــــــــــب ا٦ٓـــــــ
ّخصــــــْ  مــــــً ّفــــــُا  نــــــايٗ ا٨ع  ــــــاٛ تْفــــــُ ا٦ٓــــــ ـب 
علن ـــــلنـب ّاىب ـــــلنا  نبٔعـــــّاا ّمـــــايٗ ا٨ ـــــرتاق ّعّي آٓـــــ٘ 
ــٔـبا       ــْ اع عــ ــٙ عبــ ــْو علــ ــ٘ اعصــ ــاعٔ  ّ  ٓاــ ــا ًب اع  ــ اع  ــ

 أما آٓ٘ اع ٔاق   اٛ  ًب أ  او اعْ ٔ٘ 
ــ٘: ــٙ اىب  اعثاىٔـــــ ــ٘ علـــــ ــٔاو   ٓاـــــ ــل  اعصـــــ ــلنـبا  َـــــ  ـــــ

ــٙ     ــ٘ علــ ــ٘ ّاف ــ ــل ّاسبٔــــ    ٓاــ ــْ  اىبٔــ ــل خــ ــ٣ط عيــ ا٨ ــ
اىب ـــــلنـب ازبـــــْاب  ـــــاٍ  ا٦ٓـــــ٘ ٢ ٓـــــلل علٔـــــُا ،لبـــــا ت ٔـــــل 
ا٨وـــــــ   اب جملَٔٝـــــــا يي ـــــــٕ ا٨ ـــــــه عـــــــً اعـــــــدٖ ٓ ـــــــْو  

 يا٨ ٣ط ّاع عٕ ع لاعل اشب حلا ّي   اسبٔ  
ــ٘: ــْ       اعثاعثـــ ــٔاق خبصـــ ــ٘ اع ـــ ــل آٓـــ ــاٌ ق ـــ ــاٛ  آٓ ـــ فـــ

ــا   نـــــا ًب قْعـــــُ تعـــــافب    ا (2)[ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززُُْْٟٙ اُِٜٕصَزززززب ُ  ]اع صـــ

حبٔـــا فـــاٛ  آٓـــ٘ اع ـــٔاق ع ٔـــاٌ عـــ ا  ـــاعٟ قـــل ؼبصـــل         
 ًب اعْ ٔ٘ ٍّْ ازبي  ّاىبٔل 

ــُا    ــٔاو ّئاىـــ ــاو اعصـــ ــلأ  يحل  ـــ ــا  اي ـــ ــ٘ اع  ـــ ــا آٓـــ أمـــ
ــ٘    ــّا ّاٌ   ٓاــــ ــا خصْ ــــ ــ٘ اع  ــــ ــٔ٘ ٦ٓــــ ّتلــــــ  خصْ ــــ

                                                           

  382وْعٗ اع   ٗ  (3)
  378 وْعٗ اع   ٗ (2)
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ــا   ــدِ ا٦ٓــ ــد   ،٢ ًب ٍــ ــٔاو مل تــ ــا   (3)اعصــ ــاٛ  آٓــ ــه فــ ا ىعــ

ــْع م   ــ ٚ ًب وــــ ــا  أخــــ ــٔاو   آٓــــ ــاو  ــــ ــاٌ أ  ــــ ــليٗ ع ٔــــ عــــ
اع  ـــــاعٗا ّفـــــاٛ  آٓـــــ٘ ًب اعثيـــــاٛ علـــــٙ اع ـــــاٜآً يــــــحلياٛ       

ــافب]   ــال تعــــ ــْوا قــــ ــ٘ اعصــــ وَا١ُُٜزَصَزززززز ِِّٔلَ وَا١ُُٜزَصَزززززز َِّٔبدِ    ٓاــــ

وَاٜص ززززززززززززززززززبا١ِِلَ وَاٜص ززززززززززززززززززبا١َِبدِ وَاُٜؾَززززززززززززززززززبِِ ِلَ ُِززززززززززززززززززززُوعَهُْٟ    

  (2)[وَاُٜؾَبِِ َبدِ

تينــــــٕ  ــــــل مــــــً ا٦ٓــــــ ـب مل ــــــ٘ ا٤خــــــ٣ق  اع ايعــــــ٘:
سبنٔــــــلٗ عيــــــل اىب ــــــلنـبا ّتَــــــلٖ ،فب م ــــــاعو اع ــــــ آاا  ا

ّدبعــــل اىب ــــايعٗ ،فب اشبــــريا  ّاعصــــ٣طا  ــــ ٘  اي ــــ٘ عيــــل       

  (1)[وَ ٤ََِّٗ َٜعًَٝ تُُٝٓ  عَ ُِٟ ا قال تعافب ] اىب لنـب

ــ٘: ــلنـب ًب     اشبام ــــ ــٌْ علن ــــ ــٔاو عــــ ــ٘ اعصــــ أياٛ   ٓاــــ
ــ       ــٙ ا٤مـــــ ــا علـــــ ــآاا ّيعـــــ ــ٣ط اعْ ـــــ ــ٘ ،فب ، ـــــ ا لآـــــ

ــٕ   ــاىبع ّ  ّاعيَــ ــ  يــ ــً اىبي ــ ــ٘    عــ ــنيي آٓــ ــل أٌ تاــ ــدا يعــ ا عــ
اع  ـــــا   ٓاـــــ٘ اعصـــــٔاو ّعنـــــْو ّفْيَـــــا علـــــٙ اىب ـــــلنـب 

  (4)[َٜعََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢َاخ  ني ي ْعُ تعافب ]

                                                           

  387ا381وْعٗ اع   ٗ(3)
  11وْعٗ ا٤ ااب(2)
  41وْعٗ ٌ  (1)
  381وْعٗ اع   ٗ  (4)
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ع ـــــل  ـــــ ا اي عـــــا ّفـــــل اعصـــــٔاو علـــــٙ   اع ايوـــــ٘:

ــافب   ــُ تعــ ــاي ٘ ع ْعــ ــه اع ــ ــً ا٤مــ ــٔـب مــ ١ََ٘ززززب ُ٘زِززززتَ عََٝززززً  ] اىبلــ

  (3)[اَّٜذ٣ََِ ٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ

 نـــــل ا٨ ـــــ٣ط ًب اعْ ـــــٔ٘ ّي ـــــ  اعاـــــ ع ان نـــــل ّؼب

 ّفٍّْا: ا(2)[َِلَحَْٝؼَ ثَُْعَهُْٟي ْعُ تعافب ]

 ،ىُ أم  م  ّا علٙ ا٤مه اع اي ٘  ا٤ّل:
،ىــــُ م ــــ  ف عيــــل ا٤مــــه اع ــــاي ٘  نــــا ٍــــْ        اعثــــاىٕ:
 عيل اىب لنـب 
ــ مل ٓــ١م  اىبلٔــٌْ مـــً ا٤مــه     اعثاعــا:   ٘ يا٨ ـــ٣ط ًب يااع 

ٔ٘ ا٤ى ٔـــاٛ اع ـــاي ـب ًب اع ْ ٔـــل ّتعاٍـــل اعْ ـــٔ٘ا ّفـــاٛ  ّ ـــ

وَوَح زززً ثِهَززززب  ِثْزززززَاهُُِٟ ثَعُِزززز ِ وَََعُْٕززززىةُ  ] م ــــايٟ ا٨وــــ٣و قــــال تعــــافب

        ْٟ َِززززَه َر١ُززززىُر٣  ِ  َّ َوَأ٤ُززززُز ْٟ اٜزززز ٣ََِّ  ُٙزززز َٜ  ًَّ َّٝززززَ  اْحززززَغ ٍ  ِ ٢  اٜ ََززززبَثِع

  (1)[٠ُظ١ُِْٝى٢َ

ــ     ال اىب  ـــــاع ٍـــــْ ا٤ّل ٤ذبـــــاي وـــــي ٔ٘ اعشـــــ اٜ  ا ّقـــ
ــله )   ــُ ّوـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــل  ـــ ــي  ضبنـــ ــ  اعـــ ــً معشـــ عبـــ

  (4)(ا٤ى ٔاٛ أ٢ّي ع٪٣  يٓييا ّا ل

                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
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  312وْعٗ اع   ٗ(1)
  1/173ت  ري ايً  ثري  (4)
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ّأييــــاٛ اععــــ٣  ٍــــه ا٤خــــْٗ ٤ب ّا ــــل مــــً أمَــــا        
ــل ا ّأياٛ     ــلعْٗ ،فب اع ْ ٔــــ ــاي ًب اعــــ ــ اي ا٨ذبــــ ــ ٙ ا ّاىبــــ شــــ
اعصــــــ٣ٗ ّاعصــــــٔاو ّاع ــــــ اٜ  اعع ايٓــــــ٘ ا٤خــــــ ٚ ّقصــــــل 

ــ    ــٙ ا٤ ٚ ًب  اعــــــ ــ٘ ا ّاعصــــــــي علــــــ ٘ اي ّ عــــــــل اع  يــــــ
 اشبريا  ا ّاععصن٘ مً اع ٔٝا  

ّفـــــاٛ ًب وـــــ   اع ثئـــــ٘ مـــــً اع ـــــْعاٗ اعْ ـــــآا اععشـــــ ا 
ّ اىــــي تْتــــ  ًب اىبع ــــل أّ م ــــاٌ عــــاو ّقٔــــل:  اىــــي ت ــــ أ  
ــْا     ــٙ ٓعــ ــع ُ   ــ ــاي  ّشــ ــٙ اىبلــــ  اع ــ ــيْا  علــ ــ   وــ  ــــل وــ

 تاىـــــٕا٢ ت  ـــــلا٢ ٢ ىصْ ـــــَا ّميَـــــا اٌ اي قـــــال ىبْوـــــٙ:
  ت  ق

ّفــــل علــــٙ اىب ــــلنـب يــــحلٌ ٓ ــــ أ      ّقــــل أىعــــه اي عــــا    
ــل ٓـــْو فَـــ ّا أّ         ــلٗ مـــ ا   ـ ــلن٘ اع ـــ آٌ عـ ــل م ـــله ّم ـ  ـ

 ،خ اتّا 
ــايع٘: ــل      اع ــ ــً اىبٔــ ــْ  مــ ــٔ٘ خــ ــ٘ اعْ ــ ــاٌ ًب   ايــ ، ا  ــ

ّاسبٔــــــ ا ّ،  نــــــال  صــــــْل ا٨ ــــــها ّاسبافــــــ٘ معــــــُ ،فب  
ــ٘      ــ٘ ع ايٓـــ ــٔاو   ٓاـــ ــاٌ اعصـــ ــ ّ   ـــ ــْل اىبعـــ ــ٣ط ّقـــ ا٨ ـــ

زبنـــــاه فلٔـــــ٘ ت نثـــــل يا٨م يـــــاه عـــــً ا٤ ـــــل ّاعشـــــ ب ّا     
آىـــا  ىَــــاع شــــَ  عماــــاٌ ٍّـــٕ   ٓاــــ٘ م  ــــليٗ  ــــل عــــاو   

 عٔ ٌْ  َٔا أمْع:
 ا  اٌ اعدىْب ا٤ّل:
  ٓايٗ ًب اع  ق  اعثاىٕ:

 يشاعٗ يازبي٘  اعثاعا:
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َٜعََُّٝٙززززززْٟ أخ  نـــــي ٍــــــدِ ا٦ٓـــــ٘ ي ْعــــــُ تعـــــافب]    اعثاميـــــ٘: 

 ٢ِ  اَّٜٝزززز َ  [ ّأخ  نــــي آٓــــ٘ اع ــــٔاق ي ْعــــُ تعــــافب]    رَزَُّٕززززى٢َ

  (3) [غَُّىرٌ رَؽٌُِٟ

ــٔاو     ــ ا اعصـــ ــٙ أٌ  ـــ ــ ـب علـــ ـــب ا٦ٓـــ ــ  يـــ ــلل ازبنـــ ّٓـــ
ــٌْ       ــل ّعــ ــا ّفــ ــً اي عــ ــل مــ ــ٘ ّ اــ ــلنـب عهبــ ــٙ اىب ــ علــ
ــاو    ــٔ٘ ّ ــــــل اعشــــــ اٜ  اعشــــــ عٔ٘ا ّقٔــــ ــ٘ اعْ ــــ علــــــٙ   ايــــ
ــ ع       ــ  ّتــ ــا  ٔــ ــاٌ  َٔــ ــع اٌ  ــ ــ٣ط ّاعيصــ ــلنـب يا٨ ــ اىب ــ

 ٓع ل يُ علٙ اعْاع  أّ اىبْ ٕ عُ 

ــُ  ــاىٕاعْف ــُ تعــ     : اعث ــ٘ ّقْع ــدِ ا٦ٓ ـــب ٍ ــل٘ ي ُ٘زِززتَ ]  افباعص

اُٜىَحِزززززُ خُ ُِٜٝىَاِٜززززز ٣ََِْ   عََٝزززززُُْْٟٙ  ََِا ؽَضَززززززَ أَؽَززززز َُْٟ٘ ا١َُٜزززززىْدُ  ٢ِْ رَززززززََٖ تَُْزززززز ا    

  (2)[وَارَُٔزَثِلَ ثِب١َُٜعْزُوِِ ؽًَّٕب عًََٝ ا١ُُٜزَِّٕلَ

 ّ َٔا م اٜل:
يــــــب ا٦ٓـــــ ـب عنـــــْو ّخصـــــْ  مـــــً ّفـــــُا       ا٤ّفب:

لنـب )  ــــــف  نــــــايٗ ا٨ع  ــــــاٛ ع ــــــ٘ اعْفــــــْب علــــــٙ اىب ــــــ 
 علٔ ه( 

ــ٘ اعصــــٔاوا       ــ٘ اع  ــــا ي  ٓاــ ــرتاق تعلــــل آٓــ ــايٗ ا٨ ــ ّمــ
  َـــــْع ّتعلـــــل آٓـــــ٘ اع ـــــٔاق ي  ايـــــ٘ اعْ ـــــٔ٘ مـــــً ق ـــــل       

 أماعا  أفلُ 

                                                           

  382وْعٗ اع   ٗ  (3)
  381ا٦ٓ٘ (2)
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ّاعصـــــــــٔاو   ٓاـــــــــ٘ ع ايٓـــــــــ٘ أّ اعْ ـــــــــٔ٘  َـــــــــٕ ًب 
ــلىٔاا      ــُ اعـــ ــل م ايعتـــ ــٕ يعـــ ــال اىبْ ـــ ــد مـــ ــام٣  ّربـــ اىبعـــ

 ّ ريّعٗ اىبال ت  ٘ ّ،ع ّا علْع ٘ 
يــــب ا٦ٓـــ ـب علـــٙ تعـــلي مـــا   ـــف      ٓـــلل ازبنـــ    اعثاىٔـــ٘:

اي عــــا ّفــــل علــــٙ اىب ــــلنـب مــــً اعْاف ــــا  ّاعْ ــــاٜ        
ــايٗ     ــ  اعع ــ ــ  ها ّ،  تي  ــ ــل٘ اعــ ــلًٓ ّ ــ ــ  اعْاعــ ــ٘ ّيــ اعع ايٓــ
ــ٣ٗ      ــ٘  اعصــــ ــايٗ يلىٔــــ ــي ع ــــ ــْاٛ  اىــــ ــاٌ وــــ ــْ  ا٨ى ــــ قبــــ
ّاعصـــــْوا أّ ع ـــــايٗ ماعٔـــــ٘  اعا ـــــاٗ ّاشبنـــــ ا أّ ع ـــــايٗ      

ــ  اىب   ــُ مـــً ق ـ ــا  ٔـ ــق ىبـ ــ٘ ٍّـــْ اسبـ ــ٘ ماعٔـ ــال يلىٔـ ــدل اىبـ ــا ٘ ّيـ  ـ
ّمأٍـــــ٘ مياوـــــ  اسبـــــق مـــــً اع ـــــعٕ ّاع ـــــْا  ّاعـــــدٍاب  

ــ٘ ّمايع ـــــ٘ ــافب] ا،فب ع  ـــ ــال تعـــ َِززززز ََِا أََِضُززززززُْٟ ٠ِززززز٣ْ عَزََِزززززبدٍ  قـــ

  (3) [َِبَُُ٘زُوا اَّٜٝ َ

ّت اـــــــل اي عـــــــا ّفـــــــل علـــــــٙ اىب ـــــــلنـب ّفعـــــــل  
اعْ ــــٔ٘ يايــــّا علثــــْاب ق ــــل اىبــــْ  ي  ايــــ٘ اعْ ــــٔ٘ ّا يــــاٛ        

َــــا يعــــل اىبــــْ  ،  ٓعنــــل اىبْ ــــٕ م ــــايعٗ اعــــ ّط ازب ــــل ّ ٔ
قباـــــامـب اعْ ـــــٔ٘ ّمـــــا  َٔـــــا مـــــً ا٨عاىـــــ٘ عـــــدّٖ اع  يـــــٙ 
ــٌْ      ــاع    ــ ــً عليــ ــُ يٓــ ــلىْ أفلــ ــدٖ ٓــ ــٙ اعــ ــٌْ علــ ــل ٓ ــ ّقــ
اعْ ــــــٔ٘ يــــــُ ّاف ــــــ٘ا ّاعْ ــــــٔ٘ علْاعــــــلًٓ ّ ّٖ اع  يــــــٙ  

 علٙ ق نـب:

                                                           

  398 ٗوْعٗ اع  (3)



 39ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

اعْ ــــــٔ٘ اع نلٔ ٔــــــ٘ا ٍّــــــٕ أٌ ْٓ ــــــٕ يشــــــٞ      ا٤ّل:
ٖ ّ ــــٙ مــــً ماعــــُ عٔ ــــٌْ يعــــل ّ اتــــُ مل ــــّا علشــــ د اعــــد 

 عُ 
اعْ ــــــٔ٘ اععَلٓــــــ٘: ٍّــــــٕ اعْ ــــــٔ٘ يــــــحلمْع      اعثــــــاىٕ:

ت علــــل ي لىــــُ ّماعــــُ ّأيياٜــــُا ٢ّ تي ــــد اعْ ــــٔ٘ ،٢ قب ـــــلاع       
  لا اعرت ٘ أّ أقل ميُ 

ــ٘: ــ     اعثاعثــــ ــْ اعشــــ ــٔ٘ علــــــٙ عبــــ ــ  ياعْ ــــ ــاٛ ا٤مــــ فــــ
 ّاع علٔل اىب   ع مً ّفَـب:

 اـــــــْع اىبـــــــْ  ّ َـــــــْع أمـــــــاعا  م ـــــــايعٗ     ا٤ّل:
 اعلىٔا 

ــاعثـــــاىٕ: له خـــــريّا ّمـــــا٢ّ  ـــــثريّاا أمـــــا اعصـــــٔاو  ت ل اىب ـــ
ــد ْع     ــً اعــــ ـــب مــــ ــٙ اىب ل ــــ ــّاا ٓ  شــــ ــُ م ل ــــ ــاٛ   نــــ   ــــ
ــُ ّعي ًب      ــا ّع يـــ ــ٘ اع  ـــ ــ ثياٛ ًب آٓـــ ــ ي ،وـــ ــا  ّمل ٓـــ ّا٤ىـــ

ــافب]   ــُ تعـــ ــ٘ ي ْعـــ ــ٘ اع اعٔـــ ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ ٠ِزززززعُْْٟٙ ٠َزَِضًزززززب أَوْ   ا٦ٓـــ

 :ا يبا ٓلل علٙ أمْع(3) [عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

 ؤاق   ٘ ا٦ٓا  ا٤ّل:
 اع لاخل ّاىب٣ م٘ يـب آٓا  اع  آٌ اعثاىٕ:

يعـــــا علنـــــاٛ اىب ـــــلنـب عل نـــــ  يــــــب ا٦ٓـــــا       اعثاعا:
 ّاو ي ا  ا٤  او ميُ 

أخ  نــــــي  ــــــل مــــــً ا٦ٓــــــ ـب ياعثيــــــاٛ علــــــٙ  اع ايعــــــ٘:
اىب ـــــلنـبا ّاع عـــــا علـــــٙ اع  ـــــْٚا ّ ٔـــــُ آٓـــــ٘ ًب  ل ـــــ ٘      
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ــف اع  لٔــــ     ــاعٔ  ًب اع ــــ آٌ يــــحلٌ ٓع ــ مــــلط اىب ــــلنـب   اع  ــ

 ّ ُٔ ّفِْ:
 ،ٌ تل ٕ اع  لٔ  ّ لِ ٓ   ل اعثياٛ  ا٤ّل:

  ــــــــ  اىب ــــــــلنـب ّاىب ــــــــلنا  ىباــــــــامـب     اعثــــــــاىٕ:
اع  ـــــاعٔ  ّاعـــــيد اع ـــــناّٖ  يـــــاع  اٜ  ع ـــــّا ّتـــــ٣ّٗ      

 ّعن٣ّ 
،ٌ اي عــــــا ّفــــــل ٓعلــــــه يــــــحلٌ اىب ــــــلنـب      : اعثاعــــــا

مب ثلـــــــٌْ عل ـــــــ اٜ  اعـــــــ  أىا ـــــــا علـــــــَٔها ٍّـــــــْ مـــــــً 

ــُ   ــا  قْعــــــ ــافبعنْمــــــ وَأَعُِعُززززززززىا اَّٜٝزززززززز َ وَاٜز طُززززززززىَٚ َٜعََُّٝٙززززززززْٟ    ] تعــــــ

ــا     (3)[رُزْؽ١َُززززززى٢َ ــل أ ــــ ــا ّفــــ ــاٛ ٤ٌ اي عــــ ــريي اعثيــــ ا  ــــ

 ـــا  ّمـــا    ا مـــاوـــْاٛ اىبْفـــْي أّ اىبعـــلّو   ي ـــل شـــٞ علنـــاّ  
 ٍْ آ  

ا٨وـــــــ٣و ّتصـــــــلٓ َه   يخـــــــْل اىب ـــــــلنـب  : اع ايـــــــ 
ــ  اي      ــال ٤مــ ــله ،م ثــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــل  ــ ــْٗ ضبنــ يي ــ

ٓ ــــ  ل اعثيــــاٛا ّاٌ فــــاٛ اعثيــــاٛ ًب مــــْاعي تل ــــٕ  عــــا ّفــــل

ــال تعـــــافب] ََِٜزززززَٗ اُِٜٙزَزززززبةُ  َ رََْزززززتَ ُِِززززز ِ هُززززز  ي   *امل اع  ـــــاعٔ ا قـــ

  (2) [١ُُِٜٝزَِّٕلَ

ــا    اشبام : ــل اعصــــــ ــٙ اععنــــــ ــلنـب علــــــ يعــــــــا اىب ــــــ
ــْٚ ياعثيــــاٛ علــــَٔه ّفعلــــَه ٓ  لــــٌْ علــــٙ اع  ــــاعٔ        ّاع  ــ

 ي ا ٘ ّشْق 
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ــايع: ــلنـب  اع ــ ــٙ اىب ــ ــاٛ علــ ــا  اعثيــ ــل اي عــ ــ٘ ت اــ  ىعنــ

ــَٔها قــــــال تعــــــافب  ــا علــــ ََ ُزززززززََ  ثِزَؽ١َْزِزززززز ِ ٠َزززززز٣ْ ] ّفــــــل يَــــ

  (3)[ََشَبءُ

ت أـــــف اعيـــــاع يا٨وـــــ٣وا ّيعـــــْتَه ع ل ـــــٕ  اع ـــــاي :
ــاعٔ     ــَه اع  ــــ ــٙ يعاــــ ــل ؽبشــــ ــل ايا ّقــــ ــً عيــــ ــاٛ مــــ اعثيــــ
اعع ايٓــــ٘ عيــــل يخْعــــُ ا٨وــــ٣وا   ــــاٛ اعثيــــاٛ مــــً اي علــــٙ  

اع  ـــــاعٔ  أ اٛ اع ـــــْ   اىب ـــــلنـب عٔـــــلعل ا٨ى ـــــاٌ وـــــَْع٘    
ــا   ــً ايا ّمـــ ــاٛ مـــ ــ ٓه     ياعثيـــ ــل اع ـــ ــاىٕ اعْعـــ ــً معـــ ــُ مـــ  ٔـــ

 ّازبااٛ ازبنٔل ًب اعلىٔا ّا٦خ ٗ 
ــايٓل     ــً مصــ ــَا مــ ــِْا ّ لــ ــدِ اعْفــ ـــب ٍــ ــاعا يــ ٢ّ تعــ

 ّم أٍه  ل  ٘ ع ٘ اعثياٛ علٙ اىب لنـب ًب اع  آٌ 

ــُ  ــافب  : اعثاعــــااعْفــ ــُ تعــ ــ٘ ي ْعــ ــدِ ا٦ٓــ ــل٘ ٍــ  وََُٜٙززززْٟ]  ــ

 ا ّميَا م اٜل:(2)[اُٜلَُٜجَبةِ أُوٍِٜ ََب ؽََُبحٌ اُِٜٕصَب ِ ٍِِ

ــٔاو   ا٤ّفب: ــا اعـــــدًٓ آميـــــْا   ـــــف علـــــٔ ه اعصـــ ٓـــــا آَـــ
 ّع ه ًب اع صا   ٔاٗ ٓا اّعٕ ا٤ع اب( 

ّمـــــــً مصـــــــايٓل  ـــــــٌْ اىب ـــــــلنـب أعيـــــــاب اعع ـــــــْل  
ــْ    ــٙ عبـــ ــٔاو علـــ ــ٘ اعصـــ ــه ع  ٓاـــ ــ٘ أيا٠ٍـــ ــ اب اسب نـــ ّأ ـــ

 اععنْو ا٨و   اقٕ 
ــُ   ــــاٌ قلــــي ٍيــــال عــــلي اــــري ق  لٔــــل مــــً اىب ــــلنـب ٓحلتٔــ

 ي  عً ا٤ ل ّاعش ب  شَ  عمااٌ  ٣ مب
                                                           

  311وْعٗ اع   ٗ (3)
  379وْعٗ اع   ٗ(2)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   22
 ّازبْاب ٢١ٍٛ علٙ ق نـب:

مـــــــً ٓ ـــــــٌْ معـــــــدّعّاا ّٓشـــــــنلُ ا٨وـــــــ ثياٛ      ا٤ّل:

١ََِززززززز٣ْ َ٘زززززززب٢َ ٠ِزززززززعُْْٟٙ ٠َزَِضًزززززززب أَوْ  اعـــــــْاعي ًب قْعـــــــُ تعـــــــافب]

 [ عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

ا ٍّــــْ اــــري مــــرتّل مــــً ٓ ــــٌْ م صــــ ّا عا ــــّٔا اعثــــاىٕ:
 يل ٓحلتُٔ اعاف  مً ّفِْ:

ــا    ا٤ّل: ــٔاو  َٔــــ ــْب اعصــــ ــل ّفــــ ــ٘ اع  ــــــا ّتحل ٔــــ آٓــــ
 علٙ اىب له 

ت٣ّٗ اىب ـــــلنـب ٦ٓـــــا  اع ـــــ آٌ ّمـــــا  َٔـــــا مـــــً اعثـــــاىٕ:
ــال   ــاا قــــــ اع ــــــــ اٜ  ّاعْاف ــــــــا  ّاعيَــــــــٕ عــــــــً ت  َــــــ

  (3)[رَُِٝٗ ؽُ ُودُ اَّٜٝ ِ َِهَ رَعْزَ ُوهَبتعافب]

اىب ــــــلنا  ع  ٓاــــــ٘ اعصــــــٔاو أياٛ اىب ــــــلنـب ّ اعثاعــــــا:
 مً اري عياٛ ّشلٗ 

ــً    اع اي : ــٕ عـــ ــاىبع ّ  ّاعيَـــ ــا٤م  يـــ ــلنـب يـــ ــاو اىب ـــ قٔـــ
ــْ     ــ٘ا ٍّــ ــٙ أياٛ اع  ٓاــ ــيَه علــ ــاٗ ئــ ــا ّاىبيافــ ــ ا ّاسبــ اىبي ــ

وَرَعَززززززززبو٤َُىا عََٝززززززززً اُٜجِزززززززززِّ   مــــــــً عنْمــــــــا  قْعــــــــُ تعــــــــافب]   

ا عــــــدا أخ  نــــــي  ــــــل مــــــً آٓــــــ٘ اع  ــــــا     (2)[وَاٜزَُّٕززززززىَي

 [ عََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢ََّٜاع ٔاق ي ْعُ تعافب]

                                                           

  229وْعٗ اع   ٗ(3)
  2وْعٗ اىباٜلٗ(2)
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ــام : ــً    اشبـــ ــ٘ ًب ا٤عا مـــ ــٔاو  اي ـــ ــ٘ اعصـــ ــاٛ   ٓاـــ ي ـــ
 اري ذب ٓ ا تلعْ اىب لنـب ّاعياع نبٔعّا ٤ياَٜا 

 نا  ــــ ا اعصــــٔاو علـــــٙ ا٤مــــه اع ــــاي ٘ مـــــً     اعثاىٔــــ٘: 
ــافب ًب      ــال تعــ ــّا قــ ــَٔه أٓاــ ــ ا علــ ــا   ــ ــاٌ اع صــ ــٔـب  ــ اىبلــ

اٜزززززع ُّضَ ثِزززززبٜع ُّضِ وَاُٜعَززززز٣َُْ وََ٘زَجْعَزززززب عََٝزززززُْهِْٟ ُِِهَزززززب أ٢َ  يـــــين ،وـــــ أٜل]

ثِزززززززززبُٜع٣َُِْ وَار٤َزززززززززَُ ثِزززززززززبر٤َُِ وَاُٜزززززززززل٢ََُُ ثِبُٜزززززززززل٢َُُِ وَاٜظِّززززززززز٣       

  (3)[ِٔصَب ٌ ثِبٜظ٣ِِّّ وَاُٜغُزُوػَ

 ّ ُٔ شاٍل علٙ أمْع:
أٍلٔــــــــــــ٘ اىب ــــــــــــلنـب ع عاٍــــــــــــل اع ــــــــــــ اٜ    ا٤ّل:

 ّاعْاف ا  ًب ياب ا٤  او ّاىبعام٣  
 ل اىبلل ا٤خ ٚ   ٘ علٙ أٍا٦ٓ٘ : اعثاىٕ

  ُٔ ت أف يا٨و٣و  اعثاعا:
ــ : ــ ع      اع ايــ ــلنـب ع ــ ــٙ اىب ــ ــلٖ علــ ــً اع عــ ــٕ عــ ــُ ىَــ  ٔــ

ــا       ــل  ٔنــ ــا ّفــ ــ  اي عــ ــٌْ ٤ّامــ ــدًٓ مب ثلــ ــٙ اعــ ــلٖ علــ اع عــ
   ا علَٔه 
ا٨ذباي ّاع شـــــايُ اعل  ـــــٕ يــــــب خـــــاكب  ا٦ٓـــــ ـب اعثاعثـــــ٘:

 [ َٜعََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢َي ْعُ تعافب]

ــ٘ يل ــــــ  ــ٘ ،ع ا ٓــــ ــُ آٓــــ ــ٘  ّ ٔــــ ــدِ اشباكبــــ ــرتاٌ ٍــــ ا  ،قــــ
يـــــــاع  ا ّاعْافـــــــف علـــــــٙ اىب ـــــــلنـبا ّ،ربـــــــا ِ وـــــــٓلنّا 
م اع ـــــّا ع٩عت ـــــاٛ ًب م اتـــــف اع  ـــــْٚ ّاع ـــــ٣طا ّعٔ ـــــٌْ      

                                                           

  41وْعٗ اىباٜلٗ(3)
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ــلاٜه ًب    ــاعٗ اعل ــــا اعــ ــ ـب يشــ ــً ا٦ٓــ ــل مــ ــامـب  ــ اععنــــل قباــ

  (3) [وَأُسَُِّٜذْ اُٜغَع خُ ١ُُِٜٝزَِّٕلَاعيعٔها قال تعافب]

٢ عيـــــل  ـــــلّ   ٢ٓـــــحلتٕ   ـــــه اع صـــــا  ،   اع ايعـــــ٘:

  (2)[ؽََُبحٌ اُِٜٕصَب ِ ٍِِ وََُْٜٟٙاع  لا ّقْعُ تعافب]

 اىزا ي عج ص اآليتإ
ٓ  لـــــــٙ ا٨ع ـــــــا  مـــــــ  أّل  ـــــــ ّ  ا٦ٓـــــــ٘ اع  مبـــــــ٘ 

ــ     مــــً ا٨ ــــ او   اّاشب ــــاب اع لوــــٕ يصــــٔ ٘ ا٨مبــــاٌ ّمــــا  َٔــ
ــاٌ   ــلنـب اىب  ــــلي ًب  ــــل  مــ ــُ ع ــــلععنــــْو اىب ــ ــله   ٔ ْفــ م ــ

اع ــــناٛ يل ــــ  يلعْتــــُ ٤ياٛ   ــــام٣ّ عــــُ ىــــلاٛا ىاياــــّا ياسبٔــــاٗ
ــا     ــُ ا٤عا ًب تحلعؽبَـــ ــا عأتـــ ــ   مـــ ــً اشـــ ــايٗ مـــ ــايٗ  اع ـــ اعع ـــ

٨ى ــــاٌ عل ٣ ــــ٘ ًب  ااعــــ  ت١ ــــل علن٣ٜ ــــ٘ ّاشب٣ٜــــل أٍلٔــــ٘     
ٓـــــــ٘  ـــــــ ا علـــــــٙ عبـــــــْ اع  ـــــــ  ّاعـــــــلّاو  ا٤عاا ًّب ا٦

 خ اع ّمْع ٘ ّئاٌ ىبيا   ٍدِ اعع ايٗ ،ّ
 ع ــــل شــــاٛ اي عــــا ّفــــل أٌ ٓ لــــت ياىب ــــلنـب م ت ــــ٘ مــــً

ــا  ع  ــــٌْ آٓــــ٘        ــحلٌ ؽبــــا  َه يــــث٣   لنــ ــْ ّاع  عــــ٘ يــ اععلــ
ــُ   ــيّْٓا م  ــــــــليّا ع ْعــــــ ع ايٓــــــــ٘ ًب ا٤عا ّمصــــــــلاقّا وــــــ

ا (1)[و٠ََززززززززب تََُٕٝززززززززذُ اُٜغِزززززززز٣  وَا ٤ِززززززززضَ  ِ َّ َُِٜعْجُزززززززز ُو٢ِ    تعــــــــافب]

 [ ُ٘زِتَ عََُُْْٟٝٙ اٜصَُِّبُّٞتل  اع لنا  ٍٕ]

                                                           

  91وْعٗ اعشع اٛ(3)
  15وْعٗ اعداعٓا (2)
  4-1وْعٗ اعي ه(1)
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ّمــــــً أوــــــ اع ّع ــــــه   ٓاــــــ٘ اعصــــــٔاو أٌ مصــــــلاقَا 
ــٔ  ــيْٖ عــ ــٌْ    اع ــ ــْ  ٣ ــ ــل ٍــ ــلا يــ ــ ي اىب  ــ ــْ اع ــ ــٙ عبــ   علــ

ْٓمــــّا ّأ ــــ ايّا  ماىٔــــ٘ اــــري ،عت ا ٔــــ٘ا  ــــل ٓــــْو ميَــــا عــــُ         
ــاع  ٔــــــُ مــــــ        ــ٘ ،ٌ ّقــــــ  ا٨  ــــ ــُ ّ  اعتــــــُ اشبا ــــ   نــــ
اع شـــــــلٓل ًب اع  ـــــــاعٗ ّتل ـــــــٕ اىب ـــــــلنـب ٍـــــــدا اع شـــــــلٓل 
ــا٢     ــف ّاسبــــ ــٙ اىب اتــــ ــالا علــــ ــا ّا٨م ثــــ ــاع  ْل ّاع تــــ يــــ

ــ    ييـــــ  ــٔاو عٔ ـــ ــا  ـــــ ا اعصـــ ــ٘ اعـــــ  ا  َٔـــ اّل ٍـــــدِ ا٦ٓـــ
ّا٦ٓــــ٘ اع اعٔــــ٘ا ّتــــحلتٕ اع ــــي٘ اع ْعٔــــ٘ ّاع علٔــــ٘ ّاع   ٓ ٓــــ٘       
ٛ٭  تحل ٔــــــلّا ع  ٓاــــــ٘ اعصــــــٔاوا ّ ــــــٌْ شــــــَ  عماــــــاٌ ّعــــــا

  ماىّٔا  اي ّا  ا 
ّفـــــــاٛ ع  )  ـــــــف( يصـــــــٔ ٘ اىبـــــــ ين علن َـــــــْلا ّمل 
ت ــــــل ا٦ٓــــــ٘)  ف اي علــــــٔ ه( ّ ٔــــــُ  يــــــاٛ ،تــــــاًب علــــــٙ 

   ّ ــْب  ــُ م  ـــ ــ  يحلىـــ ــَٔه ا٤مـــ ــلنـبا ع ل ـــ ــً  اىب ـــ ــ ّا مـــ م ـــ
عيـــــل ايا ّئـــــاٌ قـــــاىٌْ  ايـــــي ًب اسبٔـــــاٗ اعـــــلىٔاا ٍّـــــْ أٌ  

ت ــــٌْ ،٢ مــــً عيــــل اي عــــا ّفــــلا      ٢ اعع ايٓــــ٘ اع ــــ اٜ 
ــٙ    ــايٗ علـــ ــ ا ع ـــ ــي  أٌ ٓ ـــ ــ ب أّ اعـــ ــ  اىب ـــ ــٔ  علنلـــ  لـــ
ــً     ــْ مــ ــي٘  َــ ــ ا ياع ــ ــي  ــ ــْ   ــ ــه عــ ــاعا ىعــ ــلنـب ّاعيــ اىب ــ

ــا  قْعـــــُ تعـــــافب ]    ٢ِْ  *و٠ََزززززب ََعْغِزززززُٓ عَززززز٣ْ اُٜهَزززززىَي   عنْمـــ

ً هُززززززز خ ـــــــاٌ ا  نـــــــا ًب مْتـــــــْه  (3) [ىَ  ِ َّ وَؽْزززززززٌٍ َُزززززززىؽَ

  ّّفْيُ ياع ي٘ د ْعاع
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   25
ع ــــل فعــــل اي عــــا ّفــــل اع ــــ اٜ  يــــحلم ِ مــــ  ت اــــلُ  
ياع ٔــــاٌ   ــــاٛ  أعيــــ  آٓــــا  مــــً اع ــــ آٌ م عاق ــــ٘ خبصــــْ   

وَ ََِا طَزززززززلَََٜٗ عِجَزززززززبدٌِ   اعصـــــــٔاوا ّئيَـــــــا آٓـــــــ٘ ًب اعـــــــلعاٛ]   

ا  ـــــــه مل (3)[اٜززززززز  اعٍِ عَعِّزززززززٍ َِززززززز ٤ٍِِّ َٔزَِزززززززتٌ أُعُِزززززززتُ دَعْزززززززىَحَ

ــ آٌ    ــلٍا ًب اع ـــ ــٔاو يعـــ ــ٘ اعصـــ ــ    ٓاـــ ــحل    ـــ ــاب ٓـــ ،٢ ًب يـــ
عرتشــــــــع ًب   (1)أّ اعثيــــــــاٛ علــــــــٙ اعصــــــــاٜنـب   (2)اع  ــــــــاعٗ

ــَٔا      ــ٘ ت شـــ ــً فَـــ ــ٣ٗ مـــ ــل اعصـــ ــ٘ يعـــ ــ٘ ع ايٓـــ ــه   ٓاـــ أع ـــ
ــلنـب مل    ــً اىب ـــــ ــ ا  مـــــ ــا ياىاـــــ ــاعق ا٤عا ّم اعيَـــــ مشـــــ

  ُ حَ َ٘ب٤َززززذْ   ٢ِ  اٜص ززززهَ ا قــــال تعــــافب ]   ّعــــً تشــــَل ا٤عا مثلــــ

  (4)[عًََٝ ا١ُُٜو٠ِْعِلَ ِ٘زَبث ب ٠َىُْٔىرًب

ًّب اعصـــــــــٔاو يعـــــــــْٗ م  ـــــــــليٗ عليـــــــــاع عـــــــــلخْل 
ــلٖ     ــً اع عـــ ــاع مـــ ــْب اع  ـــ ــاه ًب قلـــ ــا عل ـــ ــ٣وا ّيعـــ ا٨وـــ
علــــــٙ اىب ــــــلنـب ٤ٌ ا٤مــــــ٘ اعــــــ  تصــــــي علــــــٙ ازبــــــْه      
ّاعع ـــــــة  ْاعٔـــــــ٘ ّ اعـــــــ٘ ي ّعلـــــــٙ عبـــــــْ اععنـــــــْو     

ّت  نـــــل ا٤ ٚ اجملنـــــْعٕ تْافـــــُ ا٤عـــــلاٛ يـــــدا  اععنـــــْو 
ًب م تــــاٗ اي عــــا ّفــــل مــــً اــــري ت ــــ ٓ  ي  ٓاــــ٘ اعصــــٔاو  

                                                           

  385وْعٗ اع   ٗ(3)
  89أى   وْعٗ اىباٜلٗ  (2)
   11أى   وْعٗ ا٤ ااب (1)
  311وْعٗ اعي اٛ  (4)
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ــافب]  ــال تعــــ وَاٜص ززززززبثِز٣ََِ ِِززززززٍ اُٜجَلُطَززززززبءِ وَاٜضَّززززززز اءِ وَؽِززززززلَ   قــــ

  (3)[اُٜجَلُصِ

ّيعـــــل أٌ فـــــاٛ  ا٦ٓـــــ٘ ي  ٓاـــــ٘ اعصـــــْوا أخ  نـــــي      
ــْ أٌ      ــ ٓ ا ٍّــ ــاو اع شــ ــي ًب أ  ــ ــاىٌْ  ايــ ــٙ قــ ــلل علــ ــا ٓــ قبــ

ــ     َها ٍّـــــْ ّوـــــٔل٘  اعصـــــْو خـــــري ضبـــــ  علن ـــــلنـب أى  ـــ

ــافب]     ــُ تعــ ــْٚ ع ْعــ ــ٘ اع  ــ ــل م ت ــ ــ٘ عئــ [ َٜعََُّٝٙززززْٟ رَزَُّٕززززى٢َ ّيل ــ

ــ ٘    ــٔاو ّاع  ـــــْٚ عٔ ـــــي اع  ـــــاّٖ أّ ى ـــ ــ ٘ يــــــب اعصـــ  اعي ـــ
ــُ    ــْي عل ــــ ــْل علــــــٙ ّفــــ ــْلا ّت تــــــف اىبعلــــ ــ٘ ّاىبعلــــ اععلــــ
ــ٘    ــً اىب لمــ ــا مــ ــْه اعشــــن ا ّع يَــ ــل  لــ ــاع عيــ ــْي اعيَــ  ْفــ

 ّ ٖ اىب لم٘ 
ٓ ـــــ  ٔ  ا لآـــــ٘  اعصـــــٔاو   ٓـــــل م ـــــاعل عل  ـــــْٚا ٢ّ

،فب ٍـــــدا اع  ٓـــــل ،٢ اي عـــــا ّفـــــلا ٍّـــــْ مـــــً عنْمـــــا  
ــٙ     ــْا علـــ ــا  ،   ـــ ــ٘  ٔينـــ ــٙ اىب٣ٜ ـــ ــل  علـــ ــا ّفـــ عي اي عـــ

ــ٘ ًب ا٤عا]   ــ٣و خلٔ ــــ ــُ ا٢وــــ ــل آيو علٔــــ أَرَغْعَززززززُٛ ُِِهَززززززب  فعــــ

٠َززززز٣ْ َُُّظِززززز ُ ُِِهَزززززب وَََظْزززززُِّٗ اٜززززز ٠َِّبءَ و٤ََؾْززززز٣ُ ٤ُظَزززززجِّؼُ ثِؾ١َْززززز َِٖ و٤ََُٕززززز ِّصُ       

 ٤ِِّززززززززٍ أَعَْٝززززززززُٟ ٠َززززززززب  َ   ا   ــــــــال اي عــــــــا ّفــــــــل]  (2) [َٜززززززززَٗ

ا ّمـــــً علنـــــُ تعـــــافب ًب خ٣ ـــــ٘ ا٨ى ـــــاٌ ًب     (1)[رَع١َُْٝزززززى٢َ

ــ٘ اعصــــٔاو       ــاع يــــحلياٛ   ٓاــ ــ ٔل اع  ــــْٚ عليــ ــ ع وــ ا٤عا  ــ
                                                           

  377وْعٗ اع   ٗ(3)
  11وْعٗ اع   ٗ(2)
  311وْعٗ اع   ٗ(1)
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ــُ قْعــــُ تعــــافب ًب ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ]  اعلــــٙ اىبلــــٔـب ١ََ٘ززززب ّٓــــلل علٔــ

 [ ّ ُٔ م اٜل:ُ٘زِتَ عًََٝ اَّٜذ٣ََِ ٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ

ــه اي ًب    ا٤ّفب: ــً علـــ ــُ مـــ ــٔاو  اتـــ ــٌْ  ـــــ ا اعصـــ عٔ ـــ
 تيآُ ا٤عا مً اع  اي 

 ، رتا  اعياع مً اع  ل ياع ا ل  اعثاىٔ٘:
ــ٘: ــاي    اعثاعثـــ ــاعٔ  يـــ ــ اٜ  ّاع  ـــ ــلّع اع ـــ ــاع  ـــ ،عبصـــ

عــــا ّفــــل ّعــــٔ  اىبلــــ  ّاعــــي   ٔــــُ ،٢ ّاوــــ ٘   مبــــ٘ يـــــب 
 اي ّاشبلل 

ٓ ــــــٌْ اعــــــي  ا٤وــــــْٗ اع  مبــــــ٘ ّا٨مــــــاو ًب  اع ايعــــــ٘:
ــّاا     اعع ــاع نبٔعـــــ ــ٘ ياعيـــــ ــا عهبـــــ ــاعٔ ا ٤ىَـــــ ــل ياع  ـــــ نـــــ

و٠ََزززززب ّاىب ـــــلنـب خا ـــــ٘ ٍّـــــْ مـــــً عنْمـــــا  قْعـــــُ تعـــــافب]

ــلّا   (3)[أَرْطَززززززُٝعَبَٖ  ِ َّ رَؽ١َْززززززخً ُِٜٝعَززززززب١َِٜلَ   ــي  ضبنــــ ــا  أٌ اعــــ ا يل ــــ

 ــــــلٙ اي علٔــــــُ ّآعــــــُ ّوــــــله عهبــــــ٘ ًب وــــــي ُ ّوــــــريتُ  
 ُ   ً  ّ 
ــٔاو مــــــ  اشبام ٘: ــٔه ٤ٌ اعصــــ ــاعثْاب اعع ــــ ــاعٗ يــــ ً اع شــــ

رُِٝززززززَٗ اُٜغَع ززززززخُ اَّٜزِززززززٍ ٤ُززززززىرِسُ مصــــــايٓل اع  ــــــْٚا قــــــال تعــــــافب]

  (2)[٣ِ٠ْ عِجَبد٤َِب ٣َ٠ْ َ٘ب٢َ رًَُِّٕب

(ةووردةاىصهههههي ًوميكنننننىة هنننننهة ةلنننننآية ) ننننن ة  ك ميننننن ة  ننننن ة ة

                                                           

  317وْعٗ ا٤ى ٔاٛ(3)
  51وْعٗ م ٓه(2)
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لننننآ ة  مثانننناة ننننقوةننننن   ةآلة  هنننن  ودةولننننآية ) نننن ةلنننن ة    ةنننن  ة  نننن ة نننن  ةةةةة

 كانننننقر ةفننننن ية   نننننةقتدةوانننننق  ةونننننمة  نننننق ةن ننننن قة  ننننن  ة نننننةقتة 

ةوو    ةعىةإبق  ةوطئة ملهمثمة زواتهة ةمث ة   ةقت.

 إعج ص اآليت اىغريي
مــــً خصــــاٜد ىــــلاٛ ا٨مبــــاٌ اعــــدٖ اي ــــلأ  يــــُ آٓــــ٘ اع  ــــا   
ــلٗ      ــاىٕ اعْ ــ ــٙ معــ ــّا ًب ا ــ ــْعّا ّ،ىا ــ ــلنـب   ــ ــلٗ اىب ــ ــاٌ ّ ــ ئــ

أ١َََِزززز٣ْ ارَّجَزززز َ  ٍّــــٕ اعع ــــايٗ ّفلــــف م تــــاٗ اي ا قــــال تعــــافب ]     

٣ْ ثَززززززبءَ ثِظَزززززز َظٍ ٠ِزززززز٣ْ اَّٜٝزززززز ِ و٠ََززززززلُوَاهُ عَهَززززززع ُٟ وَثِززززززئُضَ رِضُززززززىَا٢َ اَّٜٝزززززز ِ ١ََ٘زززززز

ا ،  ت  لــــــــٙ ٍــــــــدِ اعْ ــــــــلٗ ًب أشــــــــ   ّأيَــــــــٙ  (3)[ا١َُٜصِززززززززر

ــُ    ــل ا ّ ٔــ ــا ّفــ ــ٘ اي عــ ــاع   اعــ ــايٗ ا ّوــ ــٕ اعع ــ ا٤عنــــال ٍّــ
ــٙ     ــله علـــ ــُ ّوـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــل  ـــ ــي  ضبنـــ ــٙ اعـــ ــاٛ علـــ  يـــ

 اىب لنـب  
 ّاىب ـــــــلنا   نـــــــً  اـــــــل اي يي ْتـــــــُ اشـــــــرتال اىب ـــــــلنـب

خب ــــاب ّا ــــل ىــــا ل مــــً عيــــل اي عــــا ّفــــل ٍّــــل ًب ٍــــدا         
   اعيلاٛ ش   مً اي عا ّفل علٙ ا٨مباٌ

و٠ََزززز٣ْ رَغَززززى ًَ تَُْزززززز ا َِزززز ٢ِ  اَّٜٝززززز َ    ازبــــْاب ىعـــــه ا قــــال تعـــــافب ]  

  (2)[شَبِ٘زٌ عٌَُِٟٝ

ــْا      ــي ّاع ــــ ــق اع ٔــــ ــْ   ــــ ــ٣ِ خبصــــ ــ٘ أعــــ ّّعي  ا٦ٓــــ
ــْا  ياع  ــ ٗ ّاع ــ ــ ا  ّت ــــ اع اسبــــق ّاععنــ ــعٕ يـــــب اعصــ  ٔــــي ّاع ــ

ّاىبــــ ّٗ ا  َــــل تشــــنل اع ــــ اٜ  اعع ايٓــــ٘ ا٤خــــ ٚ ا ازبــــْاب       
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   11

ــافب ]   ــال تعــــ ــٔاو ا قــــ ــْ  اعصــــ ــه ا ًّب خصــــ ١ََِزززززز٣ْ رَغَززززززى ًَ  ىعــــ

  (3)[تَُْز ا َِهُىَ تَُْزٌ َٜ ُ

ّمـــــً ،ع ـــــا  اع ـــــ آٌ صبـــــٕٛ ا٦ٓـــــ٘ يصـــــٔ ٘ ا٨ ـــــ٣ق       
 يل ا  اعاماٌ)مً ق ل ه( ّ ُٔ م اٜل:

عيــــــل اي علــــــٙ اعيــــــاعا  اعصــــــٔاو  ــــــ ا مــــــً ا٤ّفب :
 ٍّْ مً مصايٓل عل٘ خلل ا٨ى اٌ ٍّٕ اعع ايٗ 

ــُ اىب ـــــلنـب ًب اعـــــلًٓا ّمعـــــ   َه ٤ ـــــْال   اعثاىٔـــــ٘ : ت  ـــ
 ا٤مه اع اي ٘ 
،عاىـــــ٘ اىب ـــــلنـب ًب ا٨   ـــــاج ّ،قامـــــ٘ اعيٍـــــاٌ  اعثاعثـــــ٘ :

 علٙ   ٘ عنلَه ياع  ٔل ي  ٓا٘ اعصٔاو 
٤يٓــــــاٌ يعــــــْٗ اعيــــــاع ،فب قــــــ اٛٗ تــــــحلعٓ  ا    اع ايعــــــ٘ :

 ّمْتْعٔ٘ ّمياع٘ اعصٔاو ًب ع ايا  اعياع 
اىب اعىـــــــ٘ يــــــــب  ـــــــٔاو اىب ـــــــلنـبا ّ ـــــــٔاو  اشبام ـــــــ٘ :

 اريٍه مً أٍل اىبلل 

 اآليت سالح
ــ٘   تع ـــــــي ا٦ٓـــــــ٘ ا اـــــــل وـــــــ٣ط ّمـــــــلي ٤ياٛ اع  ٓاـــــ
ــ ا اعصــــٔاو علــــٙ ا٤مــــه        ــا٤ياٛ اعيــــْعٕ اععــــاوا ّ  ــــ   ــ يــ
ــ٘ ّيعع      ــٌْ ّمْع ـــــ ــٕ عـــــ ــ٘ا  َـــــ ــ٘ م   ـــــ ــاع ٘   ـــــ اع ـــــ

ــلن ٘   اـبعلن ـــ ــ ــ٘ اىب اع ـــ ــٔٔ  اع  ٓاـــ ــلو تاـــ ــٙ عـــ  اّ ـــــا علـــ
ّيعـــــْٗ  ـــــه  ه  ـــــااّ  ـــــ٘ علـــــٙ أٍـــــل اع  ـــــاب ع اـــــٔٔعَ

 ٤ياَٜا يا٨غب ا  ًب   ْ  اىب لنـب 
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ـــب    ــ٘ يـــ ــآً ّاع ٔيْىـــ ــل اع  ـــ ــ٘ ع حل ٔـــ ــ٘ اع  مبـــ ــاٛ  ا٦ٓـــ فـــ
ــاٜد     ــاٜا ّخصـــ ــلنٌْ قبـــ ــ د اىب ـــ ــاعا ّؽبـــ ــلنـب ّاع  ـــ اىب ـــ

:ٍٕ 
او  نـــــا تل ـــــٕ أمـــــ  اي عـــــا ّفـــــل يـــــحلياٛ اعصـــــٔا٤ّفب:

 ًب آٓ٘ اع  ا 
ــ٘: ــا ّفــــــــل    اعثاىٔــــــ ــلنـب اع اعــــــــ٘ ي عــــــ ، َاع اىب ــــــ

 ّا٨م ثال ٤ّام ِ 
ــ٣ّٗ     اعثاعث٘: ــّا ّتـــ ــٔاو ع ـــ ــ٘ اعصـــ ــلنـب ٦ٓـــ ــل اىب ـــ تعاٍـــ

 ّتحل٣ّّٓ ّعن٣ّ 
ــ٘ ًب    اع ايع٘: ــي٘ اعي ْٓـــــ ــاو اع ـــــ ــلنـب يحل  ـــــ ــل اىب ـــــ ت ٔـــــ

يــــاب اعصــــٔاو اعــــ  ٍــــٕ ت  ــــري ّئــــاٌ عل ــــ آٌا ّ ــــ   مــــً  
ّاشبصـــــــْم٘ ًب اع ـــــــ اٜ  ّفـــــــاٛ  اع   ٓـــــــ  ّا٨خـــــــ ٣ 

وَ ٢ِ  اَّٜززززززذ٣ََِ اتْزََُّٝززززززىا ِِززززززٍ اُِٜٙزَززززززبةِ َِّٜززززززٍ  ق ــــــل آٓــــــا  ]

  (3) [شَِٕبٍْ ثَعُِ ٍ

اشب ــــاب اع شــــ ٓ ٕ اعــــدٖ أ    ــــي يــــُ آٓــــ٘       اشبام ــــ٘:
ــلنـبا     ــ او اىب ـــ ــٙ ، ـــ ــاّٖ علـــ ــاٍل  ـــ ــاٜا ّشـــ ــاب مـــ اشب ـــ
ــً       ــا مــ ــا  َٔــ ــ ٓ  ّمــ ــا  اع شــ ــٕ خ ايــ ــ٘ تل ــ ــْاَه م ت ــ ّيلــ

 ّا٨  او ي٢٢  اع ال 

 [ ّفٍّْا:ََبأََ هَب اَّٜذ٣ََِ  ٠َعُىاّؼب نل خ اب ]

 ،ىُ و٣ط ئل اىب لنـب ّاىب لنا   ا٤ّل:
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،ىــــُ وــــ٣ط ئــــل اع  ــــاع ععــــلو تْفــــُ اع  لٔــــ        اعثاىٕ:

  ه ياعصٔاو 
اشب ــــــاب اع شــــــ ٓ ٕ وــــــ٣ط ئــــــل اعيــــــاع      اعثاعــــــا:

 نبٔعّا 
 ّاعص ٔع ٍْ اعثاعاا مً ّفِْ:

لنـب يل ـــــا   ـــــاع َه ي عـــــا فـــــاٛ ، ـــــ او اىب ـــــ ا٤ّل:
 ّفل 

ــاىٕ: ــاع    اعثـــ ــف عليـــ ــ ٓ  ت أـــ ــاب اع شـــ ــ٘ ّخ ـــ ًب ا٦ٓـــ
 يا٨و٣و 

، ـــــــ او اىب ـــــــلنـب عهبـــــــ٘ يَـــــــه ّياعيـــــــاع  اعثاعـــــــا:
 ـــــاٌ اي عـــــا ّفـــــل ٢  انبٔعـــــّاا ّيشـــــاعٗ ،وـــــ لام٘ اسبٔـــــاٗ

ٓيـــــــال اععـــــــداب ياعـــــــدًٓ ؽبـــــــا  َه ي ٓـــــــا  ا٨ ــــــــ اوا      
يَــــه  ّٓ ْمــــٌْ يــــحلياَٜه اع ــــ اٜ ا ّٓــــل   اي عــــا ّفــــل     

و٠ََزززب اععـــداب عـــً اعيـــاعا ٍّـــْ مـــً عنْمـــا  قْعـــُ تعـــافب]       

  (3)[تََُٕٝذُ اُٜغ٣ِ  وَا ٤ِضَ  ِ َّ َُِٜعْجُ ُو٢ِ

ــلىٔاا    ــاٗ اعــ ــ٘ اع  ــــا ًب اسبٔــ ــً آٓــ ــاع مــ ــاه اع  ــ ــه ،ى  ــ ىعــ
أمـــــا ًب ا٦خـــــ ٗ  َـــــٕ   ـــــ٘ علـــــَٔها وـــــْاٛ علـــــٙ اع ـــــْل  
اىبشـــــَْع يـــــحلىَه م ل ـــــٌْ يـــــاع  ّه    لـــــٔ َه يا٤ ـــــْلا      

ْ أّ اع ـــــْل   ئ ـــــ٘  ا٦خـــــ  ّاعـــــدٖ  ٍـــــف ،عٔـــــُ ا٨مـــــاو أيـــــ
 يحلىَه اري م ل ـب ياع  ّه 
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ــ٣ ّا    ــٔاو وـــ ــريّعٗ اعصـــ ــاعا يــــــب  ـــ ــً تعـــ ــٔ  مـــ ّعـــ
ئـــــل اعيـــــاعا ّيــــــب  ْىـــــُ   ـــــ٘ علـــــٙ اع  ـــــاع مـــــيَها        
ــال     ــلّعا قــ ــ  اعــ ــ لاو ا٤مــ ــري أٌ ٓ ــ ــً اــ ــلٍه مــ ــ٣ ّا تــ ّوــ

  (3) [ََِِّٝٝ ِ اُٜؾُغ خُ اُٜجَبِٜغَخُتعافب]

 ٍفًٖ٘ اآليت 
ــ ٓ    اي ــــــلأ ــٔاو ياع شــــ ــاب ا٨ ــــــٕ ًب آٓــــــا  اعصــــ اشب ــــ

ــً      ــُا ّمــ ــٙ اياٜــ ــا علــ ــاٌ ّاسبــ ــ ٘ ا٨مبــ ــلط يصــ ــ او ّاىبــ ّا٨ ــ
ــاو     ــٔاوا ّقٔــ ــل ٤ياٛ اعصــ ــً اع ْ ٔــ ــٕ عــ ــاع ا٨ ــ ــُ ا٨خ ــ م أٍنــ
اىب ـــــلنـب حبنـــــل ٍـــــدِ ا٤ماىـــــ٘ اع ـــــنآّ٘ا ّصبـــــٕٛ اع عـــــل       
يصـــــٔ ٘ اع يـــــاٛ علن َـــــْل يعٔـــــل علـــــٙ ا٨ماـــــاٛ ّاى  ـــــا        

ــٙ اىب ل ــــــب ــ٘ علـــ ــٕ  اع  ٓاـــ ــلّوا ّتي ـــ ــيَه ّاىبعـــ ــْي مـــ  اىبْفـــ
ــ٘   ــاٌّ ّاعرتيٓـــــــل ّاع  ـــــــٔري ًب   ٓاـــــ ــال اع َـــــ ــ٘ ا  نـــــ ا٦ٓـــــ

ــا ّعــــ    ــاو يَــ ــ  ّازبــ ــي اع  ــ ــل تث ــ ــٔاوا يــ ــً  اعصــ ــا مــ اّو اتٔاىَــ
 ق ل  ل م ل  

ــل     ــا اع  نــــــ ــ٘ ي٢٢  ميَــــــ ــ  ًب ا٦ٓــــــ ــٔ ٘ ازبنــــــ ّعصــــــ
ــف     ــ٘ م  ــ ــاب ًب ا٦ٓــ ــٙ اٌ اشب ــ ــٔاو قبعيــ ــ٘ اعصــ ــْعٕ ع  ٓاــ اعيــ

 ٓي ل افب ام ًٓ:
 ـــــل م لـــــ    ـــــ ّا  ـــــاٌ ّفـــــْب اعصـــــٔاو علـــــٙ  ا٤ّل:

ــٙ ــ ثياٛ    اّ اىثـــ ــٔاو ياوـــ ــ  ياعصـــ ــاب اع  لٔـــ ــ٣ق ًب خ ـــ ا ع٩ ـــ
١ََِززززززز٣ْ َ٘زززززززب٢َ ٠ِزززززززعُْْٟٙ اىبـــــــ ٓ  ّاىب ـــــــا   ا قـــــــال تعـــــــافب ]

  (2)[٠َزَِضًب أَوْ عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ
                                                           

  349وْعٗ ا٤ىعاو(3)
  384وْعٗ اع   ٗ  (2)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   14
ٍّــــدا ا٨وــــ ثياٛ عــــٔ  م ل ــــّا ا ،لبــــا ٍــــْ م١قــــي سبـــــب       

ــ ٓ  ــ اٛ اىبــ ــٙ    شــ ــ ا  ٔع ــ ــ لٓه اىبــ ــل ٓ ــ ــا   ّقــ ــْيٗ اىب ــ   ّعــ
 ّت ٌْ اع لٓ٘ ا أما اىب ا    ٣يل أٌ ٓعْي 

عٔ ـــــــٌْ ئيَنـــــــا مـــــــً فَـــــــ٘ قاـــــــاٛ اعصـــــــْو عنـــــــْو 
ــ٣     ــْو خبـــ ــٕ اعصـــ ــا   ٓ اـــ ــل م ـــ ــل ا   ـــ ّخصـــــْ  م لـــ

وَ ََِا اىبـــــــ ٓ    ـــــــل ٓشـــــــا ُٔ اي ّٓ اـــــــٕ ا ًّب اع يآـــــــل ]    

  (3)[٠َزِضُذُ َِهُىَ ََشِّْلِ

ــُ اعصــــ  ــ   عيــ ــل ٓ ــ ــا  ّقــ ــل مــ ــ ا ا ّ ــ ــ لام٘ اىبــ ٔاو ٢وــ
 الف اي علُٔ  اي أّفب ياععدع 

ــاىٕ: ــ٘ ًب    اعثـــ ــاٍ ٗ ع اٜلٓـــ ــٔاو   ـــ ــلنـب علصـــ ــل اىب ـــ تعاٍـــ
ــعاع     ــٔاو شـــــ ــي٘ا  اعصـــــ ــل وـــــ ــلي  ـــــ ــ٣مٕ ،ا٤عا ت  ـــــ وـــــ

ــ     ــ٘ ٓ شــ ــ١ّعٔ٘ ع اٜلٓــ ــْٗ   يحلّم ــ ــْ يعــ ــلنٌْا ٍّــ ــا اىب ــ ياَٜــ
عليــــــاع نبٔعــــــّا علَلآــــــ٘ ّاع شــــــاي   ــــــ ا اعصــــــْو علــــــٙ 

٘ علنلـــــٔـب ّاعيـــــاع نبٔعـــــّا يلـــــاّو  اع ـــــُ     اىب ـــــلنـب عوـــــاع 
 تعافب ّا٨و  اي٘ ٤ّام ِ 

ّمــــــً م ــــــأٍه ا٦ٓــــــ٘ اٌ اىب ــــــلنـب ٍــــــه ّع ــــــ٘ اعي ــــــْٗ  
ــْو    ــ اٜ ا ّاٌ اعصـــ ــاٛ اع ـــ ــَه ٤ع ـــ ــنآّ٘ ي  نلـــ ــل اع ـــ ّاىبلـــ
ــ       ــُ اعبصـــ ــاىٕ ًب ا٤عا ّاىـــ ــْي ا٨ى ـــ ــ٣ و اعْفـــ ــل اٌ ٓـــ ٢يـــ

ــ    اع  ايـــ٘ ّاع ـــ ا ، ياىب ـــلنـبا ٍّـــدِ   ُ لبـــا ٍـــٕ   ـــ  ّعـــا ىاعـ
ــ٘    ــاٌ ي   ـــــ ــَ  عماـــــ ــلنـب شـــــ ــ   ال اىب ـــــ ــلنٌْا ّاوـــــ اىب ـــــ
ــٔاو     ــ١ّعٔ٘  ــ ــ امَه قب ــ ــً ا ــ ــع عــ ــ ٖ مرتشــ ــ    ــ ــ ّع أمــ ّوــ
شــــــَ  عماــــــاٌا ّاعصــــــٔاو ت نبــــــ٘ عنلٔــــــ٘ ىباــــــامـب اععــــــا  

                                                           

  81وْعٗ اعشع اٛ  (3)



 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

ّا٨خ ٔــــــاع اعــــــ  ىاعٍْــــــا ي  ايــــــ٘ اعصــــــٔاو علــــــَٔه ًب شــــــَ  
  عمااٌ ّتعاٍلٍه  دِ اع  اي٘ ّاع  ا

ــل اىب   ــل عيــ ــّا علعٔــ ــلي مْ ــ ــ٘ ذبــ ــدِ ا٦ٓــ ــل  َــ ــلنـبا اععٔــ  ــ
ــ٣و      ــُ يا٨وــ ــٔاو ّاقرتاىــ ــٔلَه ياعصــ ــٙ ي  اــ ــدٖ ٓ  لــ ــل اعــ ّع ــ

ــ٘أٍـــــل  ــُ قْعـــــُ تعـــــافب  عٔـــــل  ملـــ ــا ٓـــــلل علٔـــ عََٝزززززً ]ا  نـــ

ٍّـــــدا اع شـــــ ُٔ ٓـــــلل آاـــــّا علـــــٙ  ا(3) [اَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ

اوــــ لام٘ اع   ــــٔه اعامــــاىٕ يـــــب اىبلــــل ّا٤يٓــــاٌ ١ّٓ ــــل علــــٙ  
 عل  آً اعاماىٕ  أ  او اعصٔاو
ــً  ــل    ّمــــ ــ٣ و علنلــــ ــُ مــــ ــْو اىــــ ــاب اعصــــ ــا  ًب يــــ ا٦ٓــــ

    ٙ ا٤عا  ع ــــــــايٗ  ّا٤يٓـــــــاٌ يبـــــــا ٓعــــــــين تـــــــ ّعتُ علـــــــ
ــافب    ــُ تعـــ ــايٓل قْعـــ ــً مصـــ ــلاق مـــ و٠ََزززززب تََُٕٝزززززذُ اُٜغِززززز٣   ]ّمصـــ

  (2)[وَا ٤ِضَ  ِ َّ َُِٜعْجُ ُو٢ِ

ــُ       ــل ياياٜــ ــْٗ عل  ٔــ ــلنـب ّيعــ ــاّٖ علن ــ ــل  ــ ــ٘ عَــ ّا٦ٓــ
   ماىّاتْعّا ّ  نّا ّّاىداع ّّعٔل مً اع   ٓ  يُ مْ

ــدا ّعي  أ ــُ ىبــــً ٓــــرتل اعصــــٔاو     عــ   ــــاو فاأٜــــ٘ ًب اع  ــ
   ع  اع اىُ ت ّعٗ مً ت ّعا  اعلًٓيا

ّمـــــً ا  ـــــ   ٔـــــُ عاىبـــــّا عامـــــلّا ٓعـــــاع خبن ـــــ٘ ّعشـــــ ًٓ  
ــل    ــُ اسبــ ــُ  ٔــــلعٛ عيــ ــ َ٘ ضب نلــــ٘ ًب   ــ وــــْ ّا ا٢ اٌ ٓــــلعٕ شــ
ععنْمــــــــــــا  مــــــــــــا ّعي ًب اسبــــــــــــلٓا:  ايعأّا اسبــــــــــــلّي 

  (1)ياعش َا 

                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
  15وْعٗ اعداعٓا   (2)
  33/241ت  ري اع ا ٖ  (1)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   15
٘ علـــــٙ اع   ٔـــــ  ّعـــــلو عع ْيـــــا  م ئـــــ٤ٌّ اسبـــــلّي ّا

ــُ تعــــافب ]   ــــ ّ ا٨  نــــال َُزَِزززز ُ اَّٜٝزززز ُ ا ٍّــــْ مــــً عنْمــــا  قْعــ

  (3)[ثُِْٟٙ اُُُٜظْزَ وَ َ َُزَِ ُ ثُِْٟٙ اُٜعُظْزَ

ــ ُّٔ ــٙ     اع شـــ ــ٘ علـــ ــ  ّاعاىـــ ــْه رب ٔـــ ــ٘ ىـــ ــْاعي ًب ا٦ٓـــ اعـــ
ذبنـــــل اع  لٔـــــ  م  ّىـــــّا ي ـــــعايٗ ت ـــــد  ًب اع لـــــْب ت ـــــٌْ  

ــا ٔاّ   ــّا اتـــ ــاّا ياخلٔـــ ــ٘     ّاعـــ ــ لام٘   ايـــ ــ٘ ّاوـــ ــلّاو اع  ٓاـــ عـــ
ــاع نبٔعــــــّا ّيعــــــْٗ ٨ ــــــ او       ــ٘   ــــــ٘ علــــــٙ اعيــــ اع  ٓاــــ
اعصـــــــاٜنـب ّاع  ٓاـــــــ٘ مـــــــً ازبنٔـــــــ    ْمـــــــا  ّشـــــــعْيّا  

اىَـــــــا مـــــــً  يل ـــــــا ّمي نـــــــا  ّاٌ مل ٓ ْمـــــــْا ياياَٜـــــــا ٢ 
ــْو       ــاّٖ ًب ا٤عا ٓ ــ ــل  ــ ــا عَــ ــل ٤ىَــ ــٔ٘ يــ ــ٘ اعش صــ اسب ٓــ

   ياياُٜ ش   ميَه
ــا   ــّا عليــ ــدا ا٤ياٛ    ــ ــٌْ ٍــ ــ   عٔ ــ ــّا ّوــ ــّا ع نبٔعــ ّا م اع ــ

 ٍّْ ّاقٔ٘ مً اع     ّا٨عٍاب  ٨و لام٘ اسبٔاٗ  َٔا
يعـــــْٗ  آّـــــ٘ علع ـــــل ّازبـــــْاعط يـــــاعرتا ه ا ّاعصـــــٔاو 

ّميـــــ  ا٨تـــــ اع ياعيـــــاع ًب أف ـــــايٍه ّئـــــْتَه ّمي ـــــلٓاتَه  
 ا ًّب اع  قا  

ــاٜ ـب    ــل اىبـــ ــاٛ ا٤عيعــــــب يعـــ ــل  ـــــ٣و ًب ازبـــ ــٔحلتٕ مآـــ ّوـــ
 مً ٍدا اعٰ    

ــًّ) ــ عـــ ــْل اي    أيـــ ــال عوـــ ــال : قـــ ــلعٖ قـــ ــعٔل اشبـــ ٕ وـــ
ــله  ــُ ّوــــ ــاٌ ا ّعــــــ     : ــــــلٙ اي علٔــــ ــاو عماــــ مــــــً  ــــ

  ي  ٕ أٌ ؼب   ميُ ا     ما ق لُ  لّيِ ا ّ    يبا ٓ
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ــْل اي       ــال عوــ ــال : قــ ــاي  قــ ــً فــ ــ٘ عــ ــً مافــ ــ ج ايــ ّأخــ
،ٌ ي عيــــــل  ــــــل   ــــــ  ع  ــــــاٛ ا  : ــــــلٙ اي علٔــــــُ ّوــــــله 

  (3)(ّ ع  ًب  ل عٔل٘
ــً م ــــ  ّ) ــل اي يــ ــً ع ــ ــلٙ اي  عــ ــْل اي  ــ ــً عوــ عْي عــ

ــله قـــــال  ــاٌ   :علٔـــــُ ّوـــ ــ٘ مـــــً شـــــَ  عماـــ ــاٌ أّل عٔلـــ ، ا  ـــ
ــَ      ــل اعشــ ــاب ّا ــ ــا يــ ــل ميَــ ــه ٓ لــ ــاٌ  لــ ــْاب ازبيــ ــي أيــ    ــ
ــل       ــاب ّا ــ ــا يــ ــ ع ميَــ ــه ٓ ــ ــاع  لــ ــْاب اعيــ ــي أيــ ــُ ا ّال ــ  لــ
اعشـــَ   لـــُ ا ّالـــي ع ـــاٗ ازبـــً ّىـــايٚ ميـــاي مـــً  ـــل عٔلـــ٘          

ــ        ا ّٓـــا يـــاإ  ،فب اى  ـــاع اعصـــ ع : ٓـــا يـــاإ اشبـــري كبـــه ّايشـ
ــُ      ــ  عــ ــ     ى  ــ ــً م ــ ــل مــ ــناٛ ا ٍــ ــ  اع ــ ــ  ّايصــ ــ  أقصــ اعشــ
ــل       ــُ  ٍـ ــ  ٔف عـ ــً ياه ى ـ ــل مـ ــُ  ٍـ ــْب علٔـ ــف ى ـ ــً تاٜـ ــل مـ ٍـ
مــــً وــــاٜل ىع ــــٕ وــــ١اعُ  ّي عيــــل  ــــل   ــــ  مــــً شــــَ          
عماــــاٌ  ــــل عٔلــــ٘ ع  ــــاٛ مــــً اعيــــاع وــــ ٌْ أع ــــّا ا  ــــ  ا  ــــاٌ 
ــ ٗ       ـــب مـ ــَ   ٣ ـ ــ  اعشـ ــل ًب نبٔـ ــا أع ـ ــل مـ ــل مثـ ــ  أع ـ ــْو اع  ـ ٓـ

  (2)(أع ّا و ـب أع ّا و ـب
ــايا  ًب ا٤عاا     ــ ٘ اعع ـــ ــً  ل ـــ ــاٛ مـــ ــ٘ فـــ ــ٘ ا٦ٓـــ ّخاكبـــ
ــ٘      ــ  ا٨ ٔــ ــً ع٥ّامــ ــال   ــ ــايٗ ّام ثــ ــٔاو ع ــ ــ  اٌ اياٛ اعصــ  نــ

ــُ  ــٌْا٢ اىـــ ــٙ اٌ    ٓ ـــ ــ٣ط قبعيـــ ــْٚ ّاعصـــ ــايٗ عل  ـــ ــّا ّمـــ   ٓ ـــ
اع  ــــْٚ امــــ  م  ــــف ٢ ٓياعــــُ ا٨ى ــــاٌ يــــاياٛ اع ــــ اٜ    ــــ ا  

ــاٌ ّى   ــْاعط ّا٤ع ــــ ــْو ازبــــ ــ لاو  ــــ ــل ٓ ــــ ــْق يــــ ــد اع  ــــ  ــــ
ــاعل      ــ٣ط م ـــ ــٔاو وـــ ــ٘ اٌ اعصـــ ــاٍ  ا٦ٓـــ ــه  ـــ ــْا ةا ىعـــ ّاع ـــ

                                                           

   3/159اعلع اىبيثْع  (3)
  3/171اعلع اىبيثْع  (2)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   18
 ٚ ا عل  ـــــْٚ ّا٨وـــــ  ام٘ ّّوـــــٔل٘   مبـــــ٘ ع ينٔـــــ٘ مل ـــــ٘ اع  ـــــْ

  (3)[ََبأََ هَب اَّٜذ٣ََِ  ٠َعُىا ارَُّٕىا اَّٜٝ َ ؽَٓ  رَُٕبرِ ِقال تعافب ]

ّتــــ ـب ا٦ٓــــ٘ اٌ ا ـــــ ا  اع  ــــْٚ ٓ ـــــ لاو ازبَــــاي ّيـــــدل     
ع ــــاٛا ّفــــاٛ  اع  ــــْٚ يصــــٔ ٘    اعْوــــ  ّذبنــــل اىبشــــاق ّا٤  

٢ تي صـــــ  ياع اـــــٔ٘ اعش صـــــٔ٘ يـــــل تشـــــنل  أىَـــــا ازبنـــــ  أٖ 
ــا    ــْعٕ  نــ ــْو اجملنــ ــْ اععنــ ــٙ عبــ ــ٘ ّاع  ــــْٚ علــ ــٔ٘ اعيْعٔــ اع اــ
ــل      ــ د ّا ــ ــحلىَه شــ ــٔاو ّ ــ ــٙ اعصــ ــ٘ علــ ــلاو ا٤مــ ــٙ ياقــ ٓ  لــ
ــا ه     ــْو اسبـــ ــٕ ياعصـــ ــ٘ا  ٔل  ـــ ــ اي اعت ا ٔـــ ــل ّا ـــ ــاٌ م  ـــ ّ ٔـــ

 ً ــ ــ أٗا ّا٤ب ّا٤يــــــــ ــل ّاىبــــــــ ــْوا ّاع فــــــــ ا ّا٤  ّان ــــــــ
ــي      ــً  ــ ــاع حب ــ ــام٣  اعيــ ــْو معــ ــٙ اعصــ ــيا ّٓ  شــ ّا٤خــ

ــ٣ق اعد   ــاب ا٢خـــ ــ ٓه ٤ف يـــ ــا  ـــ ــْ ّاعـــ ــدب  ٍّـــ ــ٘  اع ـــ مٔنـــ
 ّاع ٔ ٘ ّم لل اع له 

ــاٌ   ــ٘ اخ ـــــــاع  ـــــــاّٖ مْتـــــــْعٕ ّ  نـــــــٕ يـــــ  ا٦ٓـــــ
ــٔه     ــ  عل ــــ ــا ّ  ــــ ــل ع ٔاىَــــ ــ٘ ّتعاٍــــ ــ٣ط ع٥مــــ ــْو ا ــــ اعصــــ
ّاىبعــــــاع  ا٨ ٔــــــ٘ ّاع ــــــيً ا٨وــــــ٣مٔ٘ ّاعتــــــلاٛ عل ــــــاع      

ــا ــْٚ آــ ــااو   اع  ــ ــْٗ ع٩ع ــ ــٌْ تــــد ريّا ّيعــ ــاٌ عٔ ــ ــَ  عماــ و شــ
 اعش عٔ٘ آاو ّاشَ  اع ي٘ ا٤خ ٚ يا٤  او 

ــاٌ     ــل ا٨ى ـــ ــايٖ ػبعـــ ــ ع ع ـــ ــل ّعـــ ــاٌ عٔـــ ــَ  عماـــ  شـــ
ــاِٛ     ــُ ّا يــ ــل  لْعــ ــُ ق ــ ــ اق اعٔــ ــْ ا ّٓشــ ــامل اىبل ــ ــٔع ًب عــ ٓ ــ
ّيعـــــلِا  َـــــْ مياوـــــ ٘ عل ـــــْ  ّا٨عت ـــــاٛ ًب مٔـــــايًٓ اعصـــــ٣ط 

قبـــا ٓرتشـــع مـــً اعصـــٔاو    ّاعي ـــاط ّيـــاب عل  ـــاخ  يــــب ا٤مـــه     
ــً    ــاي عــــ ــلٗا ّا٨ي عــــ ــ٣ق اسبنٔــــ ــلْل ّا٤خــــ ــايًٓ اع ــــ ًب مٔــــ
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اع ـــــلّعا  ّاسبـــــْافا اع لناىٔـــــ٘ا ّيـــــدع  ٓ ـــــٌْ اعصـــــٔاو      
 يعْٗ ع ايٓ٘ ع٩و٣و يام ًٓ م ٣ مـب:

ــ٘ يا   ا٤ّل  ــ ب  اعـــــ ــً ا٤ ـــــــل ّاعشـــــ ــاه عـــــ : ا٨م يـــــ
ــام ٘      ــْٗ  ــــ ــٙ ا٤عاا ّيعــــ ــلٖ ٓ  شــــ ــ٣ٌ ع اٜــــ ــْ اعــــ ٍّــــ

 ع٩و٣و 
ا مــً (3)[١ََ٘ززب ُ٘زِززتَ عََٝززً اَّٜززذ٣ََِ ٠ِزز٣ْ َٔززجُِْْٟٝٙ     فب ]ّقْعــُ تعــا 

وَََٜٕززز ْ وَح ززُْعَب اَّٜزززذ٣ََِ أُورُزززىا  مصــايٓل عنـــْو اع  ـــْٚ ًب قْعـــُ تعــافب ]  

  (2)[اُِٜٙزَبةَ ٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ وَ َِ بُْٟ٘ أ٢َْ ارَُّٕىا اَّٜٝ َ

ــاىٕ ــلّ   اعثـــــ ــْٚ اعـــــــ  ت ـــــ ــامـب اع  ـــــ : اعصـــــــ٣ط ّماـــــ
 ــــلنـب عامــــ٘ ّ ــــل م ــــله ّم ــــلن٘ ّّاتــــ ٘ علــــٙ وــــلْل اىب

ــنل      ــ٘ تشـــ ــٔاو عامـــ ــا   اعصـــ ــٌْ ميـــ ــا ا ع  ـــ ــْ خـــ ــٙ عبـــ علـــ
ــاعا     ــافب ياعيــ ــُ تعــ ــِْ عهب ــ ــً ّفــ ــُ مــ ــّاا    تــ ــاع نبٔعــ اعيــ

  (1)[اٜز ؽ٣َ١ِْ اٜز ؽُِِٟ]ّمً خصاٜد ا ُ تعافب 

اعصـــــــٔاو  قـــــــاىٌْ (اعـــــــ هبً)اوـــــــه  نـــــــً خصـــــــاٜد 
عهبــــ٘ ياعيــــاع نبٔعــــّا اىب ــــله ّاـــــري اىب ــــله قبــــا  ٔــــُ مـــــً        

   ْٗ افب ا٨مباٌ ّىش  اع أل٘اعلع
أىـــــُ ّفـــــُ مـــــً ّفـــــِْ   (اٜزززززز ؽُِِٟ) ،وـــــهّمـــــً خصـــــاٜد 

ــا   ــلخل  ــــ ــْٚا ّمــــ ــٔاو اع  ــــ ــاىٌْ اعصــــ ــاٗ ًب ّقــــ ــ ٔل ظبــــ وــــ
   ا٦خ ٗا ّشَايٗ يىْٔٓ٘ علخْل ازبي٘
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   41
عــــــدا  ــــــاٌ اخ  ــــــاو ا٦ٓــــــ٘ يــــــد   اع  ــــــْٚ ّمْتــــــْعٔ٘  
ــاّٖ     ــل  ـــ ــاعٗ ّتْ ٔـــ ٛ٭ يشـــ ــّا ّايا ــ ّا ّ  تـــ ــا امـــ ــٔاو  َٔـــ اعصـــ

ٜنـب يازبيــــ٘ ّا٨ف نــــاه مــــ  ا٤ى ٔــــاٛ ّاعصــــاسبـب     ع ــــْ  اعصــــا 
  (3) [ٍِِ ٠َُٕعَ ِ حِ ٍْْ عِعْ َ ٠ٍَُِٝٗ ٠ُُٕزَ ِر ]ًب 

 اآليت ىطف
آَـــــا  )ٓـــــا ،ي ـــــلأ  ا٦ٓـــــ٘ خب ـــــاب ا٨ ـــــ او اشبـــــا     

ــْا(  ــدًٓ آميــ ٛ   ا(2) اعــ ــلا ــدا اعيــ ــلنٌْ يَــ ــا  اىب ــ ــاب ّ ،   ــ اشب ــ
ــ  ّا ي    ــٔاو شــ ــ٘ اعصــ ــه ع  ٓاــ ــحلتٕ أيا٠ٍــ ــاع عٔــ ــً يـــــب اعيــ مــ
ــَايٗ       ــً اعشـ ــُ مـ ــا  ٔـ ــابا ّمـ ــدا اشب ـ ــ٘ ٍـ ــٙ ىعنـ ــل علـ ــا ّفـ عـ

ــافب]  ــال تعــ ــها قــ و٠ََزززز٣ْ شَززززَٙزَ َِ ١َّ٤َِززززب ََشْززززُٙزُ ِٜعَُّظِزززز ِ و٠ََزززز٣ْ ََّ٘زززززَ    ــ

  (1)[َِ ٢ِ  رَثٍِّ غَعٌٍِّ َ٘زٌَِٟ

ــ     ــٔ ٘ ا٤مــ ــاع  ا ّ ــ ــ٘ يــ ــاٛ  ا٦ٓــ ــه فــ ــفُ )  ــ ( أٖ  ــ
ع  ــــٌْ ٍــــدِ اع لنــــ٘ عٔــــلّا  علــــٙ عبــــْ اجملــــا  علــــٔ ه  اُ ــــ

ــيّْٓا  ــ َه   وـــ ــٌْ يَ ـــ ــلنا ا ّت ـــ ــلنـب ّاىب ـــ ــليّا علن ـــ م  ـــ
ــعايٗ    ــّا ياع ـــ ــٙ أٓاـــ ــٔاوا ّت  لـــ ــ٘ اعصـــ ــحلياٛ   ٓاـــ ــل يـــ ياععٔـــ
ــَ     ــْل شــــ ــل  لــــ ــ ايّا عيــــ ــا  ّأ ــــ ــاٍه صب نعــــ اعــــــ  ت  شــــ
عماــــــاٌا ّتلــــــ  آٓــــــ٘ ًب خلــــــل ا٨ى ــــــاٌ ّأوــــــ اع ى ــــــ   

                                                           

  11وْعٗ اع ن   (3)
  381وْعٗ اع   ٗ  (2)
  41وْعٗ اعينل(1)



 43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

َِعََّ ُعَزززززب اعـــــ ّط  ٔـــــُ ّفعلـــــُ خلٔ ـــــ٘ ًب ا٤عا قـــــال تعـــــافب] 

  (3)[ُِِ ِ ٣ِ٠ْ رُوؽِعَب

  اع َ ـــــ٘ ّاع ـــــعايٗ ي ـــــلّو شـــــَ  عماـــــاٌ مـــــً  ـــــدا
ــ٘    ــُ عل ٣ ــ ــٙ أٍلٔ ــ ــاٍل علــ ــلا ّشــ ــا ّفــ ــي  اي عــ ــلٓ   ــ يــ
ًب ا٤عا ٍّــــْ مــــً عنْمــــا  قْعــــُ تعــــافب ًب اعــــ ي علــــٙ       

  (2)[ ٤ٍِِّ أَعَُْٟٝ ٠َب  َ رَع١َُْٝى٢َاىب٣ٜ ٘]

مـــــً اعـــــل٢٢  علـــــٙ   ّاع   ـــــ٘ ىبـــــا ًب ٍـــــدِ اع َ ـــــ٘   
   ٘ ــ ــُ ًب  اعـــ ــ اٜ ا ّ ياٜـــ ــاٌ عل ـــ ــف ا٨ى ـــ ــُ   ـــ اي ّ،م ياعـــ

عــــــً اع ٔ ــــــا  وــــــعّٔا ًب م تــــــاٗ اي ّ ٔــــــُ قَــــــ  علــــــي    
ــري      ــل ي ـــ ــاي ّاع  ـــ ــً اع  ـــ ــ  عـــ ــ ٔ٘ا ّ افـــ ــَْٓ٘ ّاع اـــ اعشـــ

  ل 
ــ       ــ ٘ ّ ـــ ــ  ّاىبشـــ ــٌْ اع  لٔـــ ــ  ٓ ـــ ــال  ٔـــ ــل ٓ ـــ ّقـــ
اعـــــي   عـــــً اع عـــــاو ّاعشـــــ اب وـــــاعا  اعيَـــــاع ع  ـــــّاا       
ــا       ــل اي عــ ــل فعــ ــْاب ع ــ ــٕا ّازبــ ــاٍ  ّفلــ ــُ  ــ ــاٛ  ٔــ ّاععيــ

ٔا ماععـــــ٘ا ّياع ع ـــــْع ،فب ا٦خـــــ ٗ ّياع ّفـــــل اسبٔـــــاٗ اعـــــلى

وَ ٢ِ  اٜززززز  ارَ اِتِززززززَحَ َٜهِزززززٍَ    قـــــال تعـــــافب]  ااع ـــــ اع ّاعـــــلّاو 

ا ّٓــــــحلتٕ اع  لٔــــــ   َٔــــــا عل ــــــْ  يــــــاعيعٔه     (1)[اُٜؾََُززززززىَا٢ُ

 اعلاٜه ٍّْ ّ ل اع ٔاع ا٨قرتاىٕ:

                                                           

  32وْعٗ اع   ٓه(3)
   11وْعٗ اع   ٗ(2)
  54وْعٗ اععي  ْ (1)
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 اع  لٔ  و ٔل اعي اٗ ًب ا٦خ ٗ قاىٌْ  : اع يٚ

 اعصٔاو ت لٔ  قاىٌْ  : اعص  ٚ
 اعصٔاو و ٔل اعي اٗ ًب ا٦خ ٗ قاىٌْ  : عي ٔ ٘ا

١ََ٘ززززززززب ُ٘زِززززززززتَ عََٝززززززززً اَّٜززززززززذ٣ََِ ٦ٓــــــــ٘ ]ًّب اع شــــــــ ُٔ ًب ا

 : م اٜل ا(3)[٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ

،ىــــــُ ع ــــــ  ،تــــــاًب ياىب ــــــلنـب ىبــــــا  ٔــــــُ مــــــً  : ا٤ّفب
ا٨خ ـــــاع عـــــً ،ى  ـــــاو اع  ـــــاعٔ  يــــــب اىب ـــــلنـب ًب اىبلـــــل       

 اىب عاق ٘ 
  ياعصٔاو  ُٔ ت أف علن لنـب : اعثاىٔ٘

ــحلياَٜه   اعثاعث٘: ــاٛ يــــــ ــلنـب ع٥ى ٔــــــ ــ٘ اىب ــــــ ــل ّعا ــــــ تحل ٔــــــ
 اع  اٜ  اع   اىي م  ْي٘ علٙ ا٤ى ٔاٛ اع اي ـب 

تل ٕ اىب ــــــــلنـب علــــــــْو اع ٔــــــــفا ّأخ ــــــــاع اع ايعــــــــ٘:
ا٤مــــه اع ــــاي ٘ ّفَــــاي اعصــــاسبـب ًب  اعــــ٘ اي ٍّــــْ مــــً       

٤َؾْزززز٣ُ ٤َُٕززززَ  عََُْٝززززَٗ أَؽْظَزززز٣َ اَُٜٕصَززززَِ     عنْمــــا  قْعــــُ تعــــافب]  

  (2) [ث١َِب أَوْؽَُْعَب  ََُِْٜٗ هَذَا اُُٜٕزْ ٢َ

 مــــً علــــٙ اي    ــــُ عماــــاٌ شــــَ  ٍــــّْعــــً ق ــــايٗ:  
ــاٌ ــ ل ه  ــ ــل ا قــ ــاىْا ّقــ ــْمٌْ  ــ ــً ٓصــ ــل مــ ــَ   ــ ــ٘ شــ   ٣ ــ
ــاو ــلٌْ ا أٓــ ــ ـب ّٓصــ ــلاٗ ع عــ ــ ـب ياع ــ ــٕ ّع عــ ــٙ ياععشــ    ــ

  (1)عمااٌ شَ  علَٔه ا رتا
                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
  1وْعٗ ْٓو (2)
  3/115اعلع اىبيثْع(1)
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ــايٗ اعيـــــاع ي   اشبام ـــــ٘ ــايٓل ع ـــ ــ لام٘ مصـــ ــاٌ ،وـــ : ئـــ
 ّ  ن ُ تعافب ًب فعل خلٔ ٘ ًب ا٤عا  

 إف ظ ث اآليت
ــاٌ ًب      ــا ا٨ى ــــ ــ  ٓيا ــــ ــف اعــــ ــٙ اىب اتــــ ــْٚ أ ــــ اع  ــــ
اسبٔــــــاٗ اعــــــلىٔاا ٍّــــــٕ اع  ٓــــــل اىبع ــــــلٗ اىبيــــــاعٗ قبصــــــائع  
ــ ٗ      ــ٘ ىاتــــ ــُ ًب  لٓ ــــ ــ١مً ّ حلىــــ ــا اىبــــ ــري  َٔــــ ــ٘ عٔ ــــ فدايــــ
ــ٘ ّوــــــ ّعا ٢ّ      ــْ ًب ا  ــــ ــلىٔا ٍّــــ ــُ ًب اعــــ ــٕ أٓامــــ   ي اــــ

ــل اىبــــ   ــا يعــ ــْ  ّمــ ــٙ اىبــ ــ اٜ  ًب  ؽبشــ ــُ أياٛ اع ــ ــا ٓ عثــ ْ  ىبــ
ــلِ    ــاعيعٔه اعــــدٖ أعــ ــْ  يــ ــاٛ ايا ّاع ــ ــْق عل ــ ــً اعشــ ــُ مــ ى  ــ

ــافب]  ــال تعـــ ــ٘ا قـــ ــل اع اعـــ  ٢ِ  ا١ُُٜززززززَِّٕلَ ِِزززززٍ عَع زززززبدٍ  ٤ٍـــ

  (3)[وَعُُُى٢ 

ــدٖ   ــل( اعــــــ ــٕ ّاع علٔل)ععــــــ ــ   اعرتفــــــ ّٓ عــــــــا  ــــــ
أخ  نـــــي يـــــُ ا٦ٓـــــ٘ اع  مبــــــ٘ اععـــــاو ًب ى ـــــْع اىب ــــــلنـب      

ــ   ــً أوـــ ــْ مـــ ــْو ٍّـــ ــَ   ٤ياٛ اعصـــ ــلنـب شـــ ــ   ال اىب ـــ اع ،وـــ
ــل ًب    ــاٛ اع ْ ٔــــ ــلعاٛ عفــــ ــعايٗ ّاعــــ ــاع  ط ّاع ــــ ــاٌ يــــ عماــــ

 أياٛ اع  ٓا٘ 
 ّت  لٙ ميا   اعلعاٛ ا٦ىٔ٘ يحلمْع:

 اعٔ   ًب أياٛ اعصٔاو ا٤ّل:
 و ع٘ ،ى ااٛ أٓاو شَ  عمااٌ اعثاىٕ:

ــا: ــَ  عماـــــاٌا     اعثاعـــ ــايٓل اعي ـــــ٘ ًب شـــ تـــــْاعٕ مصـــ
ــ ج ــل ّأخــ ــْ أهبــ ــً ّ ياّي ّأيــ ــ ايــ ــً اّ ف ٓــ ــدعيــ ــً ّ اىبيــ ايــ

                                                           

  41وْعٗ اسب  (3)
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 معــــا  عــــً وــــييُ ًب ّاع َٔ ــــٕ ّ ــــ  ُ ّاسبــــا ه  ــــاا أيــــٕ

 :قال ف ل يً
 اعصــــــٔاو ّأ ٔــــــل ا أ ــــــْال  ٣ ــــــ٘ اعصــــــ٣ٗ  ٔلــــــي

 أ ْال   ٣ ٘
 علٔــــــُ اي  ــــــلٙ اعــــــي   ــــــ ٌ اعصــــــ٣ٗ أ ــــــْال  حلمــــــا

 ئـــــي ،فب شـــــَ ّا عشـــــ  وـــــ ع٘  صـــــلٙ اىبلٓيـــــ٘ قـــــلو ّوـــــله

ــلعا ــال اي أٌ  ـــــه اىب ـــ َُّٕٝزززززتَ وَعْهِزززززَٗ  َٔززززز ْ ٤َززززززَي رَ علٔـــــُ] أىـــ

 ا٦ٓ٘  ا(3) [ٍِِ اٜظ ١َبءِ ََِٝعُىََُِّٜع َٗ ِٔجَْٝخً رَزْضَبهَب

ــُ ــ٘ ،فب اي  ْفَــــ ــدا م ــــ ــْل ٍــــ ــال ا  ــــ ــاىْا:  قــــ  ّ ــــ
ــٌْ ــ٣ٗ ػب نعــ ــ١ ٌ علصــ ــا ّٓــ ــَه يَــ ــّا يعاــ ــٙ يعاــ ــْا   ــ  ى  ــ

  ايّا  أّ
 مـــــً عفـــــ٣ّ أٌ  ـــــهعـــــً معـــــا  يـــــً ف ـــــل ًب  ـــــلٓا: 

  ـــلٙ اي عوـــْل ٙأتـــ  ٓـــل يـــً اي ع ـــل عـــُ ٓ ـــال ا٤ىصـــاع
  ٔنـــــا عأٓـــــي ،ىـــــٕ اي عوـــــْل ٓـــــا:   ـــــال ّوـــــله علٔـــــُ اي

 ،ىـــٕ عصـــلقيا ىاٜنـــّا أ ـــً مل أىـــٕ قلـــي ّعـــْ ا اعيـــاٜه ٓـــ ٚ
ــا ــا ئيـ ــاٜه يــــب أىـ ــاٌ اعيـ ــّا عأٓـــي ،  ّاعٔ  ـ ــُ ش صـ   ْيـــاٌ علٔـ

ــ اٌ ــ   ل ا أخاــــ ــ٘  اوــــ ــال اع  لــــ ــي اي:    ــــ ــي اي أ ــــ  أ ــــ
ــَل ــُ ٢ أٌ أشــ ــٙ اي ،٢ ،عــ ــٙ مثيــ ــٙ مثيــ ــ     ــ ــه ا٤ اٌا  ــ   ــ
 ًب ٓآــــل أىــــُ اــــري:  قــــال اعــــدٖ مثــــل قــــال  ــــه وــــاع٘ أمَــــل
 علٔــــُ اي  ــــلٙ اي عوــــْل قــــال   اعصــــ٣ٗ قامــــي قــــل  عــــ 
 يَا   ل١ٔ ٌ ي٢ّ٣ علنَا:  ّوله
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ــاٌ ــ٣ل   ــ ّٯل يــ ــً أ ــا أ ٌ مــ ــال يَــ ــاٛ:  قــ ــ  ّفــ ــً عنــ  يــ
 مثــــل يــــٕ  ــــا  قــــل ،ىــــُ اي عوــــْل ٓــــا:    ــــال اشب ــــاب

    ٢ٌْ  َداٌ ( ينو  أىُ اري يُ  ا  اعدٖ
ــاىْا:  قــــال ــحلتٌْ ّ ــ ــ  َه قــــل اعصــــ٣ٗ ٓــ ــلٙ اعــــي  وــ   ــ

ــُ اي ــله علٔــ ــَا ّوــ ــاٌ ا ي عاــ ــل   ــ ــ  اع فــ ــل ،فب ٓ ــ  اع فــ
ــه ــلٙ  ــ ــْل  ــ ــلٗ  ٔ ــ ــيـب أّ ّا ــ ــلَٔنا ا ــ ــه ا  ٔصــ ــلخل  ــ  ٓــ
 علــــٙ أفــــلِ ٢:    ــــال معــــا    ــــاٛ ا  ــــ٣تَه ًب اع ــــْو مــــ 

 ٛ  ــــا وــــ   ينا مــــا قاــــٔي  ــــه علَٔــــا  يــــي ،٢ أيــــلّا  ــــال
ُ  ّقــــل  ٙ  اعــــي   وــــ   ُ  اي  ــــل   ث ـــــي ي عاــــَا  ّوــــله  علٔــــ
 ّوـــــله  علٔـــــُ اي  ـــــلٙ اي عوـــــْل  قاـــــٙ  لنـــــا ا معـــــُ

ــ٣تُ ــاو  ـــ ــٙ قـــ ــال ا   اـــ ــْل   ـــ ــلٙ اي عوـــ ــُ اي  ـــ  علٔـــ
ــله ــل ّوــ ــً قــ ــه وــ ــا  ع ــ ــدا معــ ــيعْاا  َ ــ ــدِ  ا ــ ــ٘  َــ   ٣ ــ
   أ ْال

ــا ــْال ّأمــــ ــٔاو أ ــــ ــ ٌ اعصــــ ــْل  ــــ ــلٙ اي عوــــ  اي  ــــ
ــُ ــله علٔــ ــلو ّوــ ــ٘ قــ ــل ا اىبلٓيــ ــْو   عــ ــً ٓصــ ــل مــ ــَ   ــ  شــ

 ّأىـــــال  ا اعصـــــٔاو  علٔـــــُ  ـــــ ا  اي ،ٌ  ـــــه ا أٓـــــاو   ٣ ـــــ٘

َٝزززززً         اي] ُِ٘ززززززَت َع ١ََ٘زززززب   ُٞ َُب ْٟ اٜصِّززززز ُٙ ُْ َٝززززز ُِ٘ززززززَت َع َّٜزززززِذ٣ََ  ٠َُعزززززىا  َ َهزززززب ا ََبَأ

وَعََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َززززز ُ   ] قْعـــــُ [،فباَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ  

ــاٌ ا(3)[ِِ ََْززززخع عَعَززززبُٞ ٠ِظْززززِٙلٍ  ــً   ــ ــاٛ مــ ــاو شــ ــً  ــ ــاٛ ّمــ  شــ

ــه ــ ٔيّا أ عــ ــافاأ م ــ ــ   ــ ــُ  عــ ــه ا عيــ ــال اي ،ٌ  ــ ــ٘ أىــ  ا٦ٓــ
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شَزززززهْزُ ر٠ََضَزززززب٢َ اَّٜزززززذٌِ أ٤ُزززززشَِٚ ُِِززززز ِ اُُٜٕززززززْ ٢ُ هُززززز  ي  ا٤خـــــ ٚ]

 [١ََِززززززز٣ْ شَزززززززهِ َ ٠ِزززززززعُْْٟٙ اٜش زززززززهْزَ ََُُِٝصُززززززز١ْ ُ ] قْعـــــــُ ،فب ا(3)[ِٜٝع زززززززبصِ

  ٔـــــُ ّعخـــــد ا اعصـــــ ٔع اىب ـــــٔه علـــــٙ  ـــــٔامُ اي  حل  ـــــي
ــ ٓ ــا    علنــــ ــي ا ّاىب ــــ ــاو ّ  ــــ ــ ري ا٨ٔ عــــ ــدٖ عل ــــ  ٢ اعــــ
    ٢ٌْ  َداٌ ا اعصٔاو ٓ   ٔ 

 مـــــا اعي ـــــاٛ ّٓـــــحلتٌْ ّٓشـــــ يٌْ ٓـــــحل لٌْ ّ ـــــاىْا:  قـــــال
ــامْا مل ــ  ا ٓيــ ــامْا  ــ ــْا ىــ ــ٣ّ ،ٌ  ــــه ا ام يعــ ــاع مــــً عفــ  ا٤ىصــ

  أم ٙ ، ا   ٙ  اٜنّا ٓعنل  اٌ   م٘ عُ ٓ ال
 ّمل لٓحل ــــ  لــــه ىــــاو  ــــه اععشــــاٛ  صــــٖلٙ أٍلــــُ ،فب   ــــاٛ

ــ ب ــٙ ٓشــ ــ ع   ــ ــاٜنّا أ ــ ــ آِ ا  ــ ــي   ــ ــلٙ اعــ ــُ اي  ــ  علٔــ
ــله ــل ّوــ ــل ّقــ ــلّا فَــ ــلٓلّا فَــ ــال شــ ــا:  ــ ــٕ مــ ــل أعال عــ  قــ

ــل  ــلّا فَــ ــلٓلّاا فَــ ــال شــ ــا:  قــ ــْل ٓــ ــٕ اي عوــ ــي ،ىــ  عنلــ
   يني ى  ٕ  حلع ٔي فٝي  ـب   ٝي ا أم 

 عنــــ  ّ ــــاٌ:  قــــال  ــــاٜنّا أ ــــ  ي  ـــــب  حل ــــ  ي
ــل ــاب قــ ــاٛ أ ــ ــل اعي ــ ــا يعــ ــاو مــ ــحلتٙ ا ىــ ــي ا  ــ ــلٙ عــ  اي  ــ

ــُ  عـــــ   ـــــد   ّوـــــله علٔـــــُ أُؽِزززززَّٛ َُٜٙزززززْٟ ََُْٜٝزززززخَ اي ]  ـــــحلىال ا عـــ

ــُ] ،فب ا(2)[ َِٜززززززً ٤ِظَززززززباُِْٟٙ  اٜصِّززززززَُبِٞ اٜز َِززززززشُ  صُززززززٟ  أَر١ِ ززززززىا اٜصِّززززززَُبَٞ  قْعــــ

  (1) [ ًَِٜ اَُِّْٜٝٛ
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ــل ،ي ـــــــلأ  اع  مبـــــــ٘ خب ـــــــاب اع شـــــــ ٓ ]     ََبأََ هَزززززززب ع ـــــ

ــلنٌْ  اَّٜززززذ٣ََِ  ٠َعُززززىا  ــٙ اىب ــ ــً   [ عٔ ل ــ ــَٔه مــ ــف اي علــ ــا   ــ مــ

اعصــــــٔاو ي تــــــا ّق ــــــْلا علن٣ مــــــ٘ يـــــــب ا٨مبــــــاٌ ّق ــــــْل 
 اع  اعٔ ا ٍّْ ّ ل اع ٔاع ا٨قرتاىٕ:

 اىب١ميٌْ ٓ  لٌْ اع  لٔ  قاىٌْ  : اع يٚ
 اعصٔاو ت لٔ   قاىٌْ : اعص  ٚ

 اىب١ميٌْ ٓ  لٌْ اعصٔاو قاىٌْ  : اعي ٔ ٘
ع ـــــل يعـــــا اي عـــــا ّفـــــل اعـــــي  ضبنـــــلّا  ـــــلٙ اي      

ــ     عل ــلا ّربلــ ــً اع وــ ــرتٗ مــ ــٙ  ــ ــله علــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــ   ٔــ شــ
ــعاٜ  اي عــــا ّفــــلا ّت صــــري ًب    ــٔه شــ مــــً اعيــــاع عــــً تع ــ
أياٛ اعع ــــــايا ا ّذب ٓــــــ  ًب م ــــــأٍه ا٨عٍْٔــــــ٘ ّأوــــــ اع      
اعي ـــْٗا ّت ـــلٓل ياع شـــاعا  اعــــ  فـــاٛ  يـــي  آخـــ  اعامــــاٌ       

ــافب]    ــال تعــــ ــاي ٘ا قــــ ــنآّ٘ اع ــــ ــف اع ــــ َُؾَزُِِّززززززى٢َ ًب اع  ــــ

  (3)[اضِعِ ِاََُِٜٟٙٝ ع٣َْ ٠َىَ

 ـــــاىال اي اع ـــــ آٌ مع ـــــاٗ ع لٔـــــ٘ ّوـــــ٣ ّا  آّـــــّا      
ع ــــــ ي اع  ــــــ  مــــــً  ــــــلّع اعيــــــاعا ّ  ا  ــــــُ عـــــــً       

 ا٤عاا ّمً  ٔت   ي اع    أمْع:
ــ٣ع٘   ا٤ّل: ــلاي ّاعاـــــ ــً ا٨عتـــــ ــلنـب مـــــ ـــب اىب ـــــ ذبصـــــ

 ي  ٓا٘ اعصْو 

                                                           

  45وْعٗ اعي اٛ(3)
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اعصـــــْو  ـــــٔ ا ّ ـــــ   علن ـــــلنـب صبـــــ نعـب      اعثـــــاىٕ:

 ّم   قـب 
ــ   اعثاعـــــا: ــ ٘ عـــ ــُ مياوـــ ــ٣ٗ  ،ىـــ ــاعج اعصـــ ــ آٌ خـــ ٣ّٗ اع ـــ

  أٓاّاا ّاع لي  ًب ماامـب ّي٢٢  آٓاتُ
ًب اعصــــــْو تث ٔــــــي ىب ــــــأٍه ا٤خــــــْٗ ا٨مباىٔــــــ٘ اع ايــــــ :

 يـب اىب لنـب 

 اىصيت بني أٗه ٗآخش اآليت
،ي ــــــلأ  ا٦ٓــــــ٘ يــــــحلياٗ اعيــــــلاٛ)ٓا( ّفــــــاٛ اعيــــــلاٛ ًب      

 اع  آٌ علٙ ّفِْ:
ــْو   ا٤ّل: ــْ اععنـــــ ــٙ عبـــــ ــاع علـــــ ــلاٛ عليـــــ ــُ اعيـــــ تْفـــــ

ََزززززززبثَعٍِ ا ّ](3)[ََبأََ هَزززززززب اٜع زززززززبصُ  اقٕ ي ْعـــــــُ تعـــــــافب]ا٨وـــــــ 

  (2)[ دََٞ

ــاىٕ: ــلنـب]  اعثــــ ــاب ياىب ــــ ــاع اشب ــــ ََبأََ هَززززززب اَّٜززززززذ٣ََِ ،عبصــــ

 [  ٠َعُىا

  (1)،عايٗ أٍل اع  اباعثاعا:
 خصْ  يين ،و أٜل اع اي :

ــام : ــال     اشبـــــ ــاع٘ قـــــ ــ ٘ اع وـــــ ــاٛ يصـــــ ــلاٛ ع٥ى ٔـــــ اعيـــــ

  (3) [ىا ٣ِ٠ْ اٜغَُِّّجَبدِ وَاع١َُْٝىا حَبِٜؾ بََبأََ هَب اٜز طُُٛ ُُ٘ٝتعافب]

                                                           

  23اى   اع   ٗ(3)
  25اى   ا٤ع ا (2)
  54أى   آل عن اٌ(1)
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ــّا   ٍّـــــــل ؼب نـــــــل أٌ ٓ ـــــــٌْ اشب ـــــــاب أعـــــــ٣ِ خا ـــــ
ــْو ّاشبصـــــْ       ــ ٘ اععنـــ ــاٛ يل ـــــا  ى ـــ ــل يٌّ ا٤ى ٔـــ ياع وـــ
ــاٛ     ــامل ع٥ى ٔــــ ــْ شــــ ــل ٍــــ ــْاب ٢ا يــــ ــاا ازبــــ ــل ئيَنــــ اىب لــــ

 نبٔعّا 
ــايع: ــُ     اع ــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــل  ــ ــي  ضبنــ ــاب علــ اشب ــ

ــاعٗ ّاع   ــْٗ تــ ــ ٘ اعي ــ ــله يصــ ــ ٚ ] ّوــ ــاع٘ أخــ  [ََبأََ هَززززب ا١ُُٜزززز  صِّزُ  وــ

ا ّاع عـــــلي ًب خ ايـــــا  ا٨ ـــــ او علـــــي  ضبنـــــل  ـــــلٙ اي  (2)
ــْاع        ــا اىبــ ــ   ميَــ ــ٘ ت  ــ ــ٘ ع اٜلٓــ ــله ملعوــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ علٔــ

 ّاععي 
ــاي : ــال   اع ــ ــ٘ا قــ ــْو اع ٔامــ ــاع ٓــ ــْئ  عل  ــ ــلاٛ اع ــ دبلي ىــ

َٞ  ١َّ٤َِزززززب رُغْزززززشَو٢َْ ٠َزززززب   ََبأََ هَزززززب اَّٜزززززذ٣ََِ ََّ٘ززززززُوا  َ رَعْزَزززززذِرُوا اَُُٜزززززىْ    تعـــــافب]

  (1)[ُ٘عزُْٟ رَع١َُْٝى٢َ

اعيــــــــلاٛ ع٩ى ــــــــاٌ ّ،عايٗ ازبــــــــي ا ّميــــــــ   اعثــــــــامً:

ََبأََ هَززززب ا ٤ِظَززززب٢ُ ٠َززززب غَززززز َٖ اــــ ّعِ ياعــــلىٔا ّ ٓي َــــاا قــــال تعــــافب]

  (4)[ثِزَثَِّٗ اَُٜٙزَِِٟ

ــاٌ     ــ ٘ ا٨مبــــ ــلنـب يصــــ ــلاٛ علن ــــ ــ٘ ياعيــــ ــلأ  ا٦ٓــــ ّ،ي ــــ
ــلٓل يي   ــه ياع صـــ ــَايٗ  ـــ ــُ   ّاعشـــ ــلٙ اي علٔـــ ــل  ـــ ــْٗ ضبنـــ  ـــ

                                                                                                                                             

  13وْعٗ اىب١ميٌْ(3)
  3وْعٗ اىبل  (2)
  7وْعٗ اع   ٓه(1)
  5وْعٗ ا٤ى  اع(4)
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ّآعـــــُ ّوـــــله ع ٔـــــاٌ   ٔ ـــــ٘ ٍّـــــٕ اىب٣ مـــــ٘ يــــــب اع صـــــلٓل  
ــا       ــل اي عــ ــً عيــ ــ  مــ ــا أمــ ــٔاو ٤ىَــ ــ٘ اعصــ ــُ ّأياٛ   ٓاــ يي ْتــ

ــافب]  ــال تعـــ ــلا قـــ و٠ََزززززب  رَزززززبُْٟ٘ اٜز طُزززززىُٚ َِ ُزززززذُوهُ و٠ََزززززب ٤َهَزززززبُْٟ٘ عَعْززززز ُ     ّفـــ

  (3)[َِب٤ُزَهُىا

ّمل ت ــــــل ا٦ٓــــــ٘)ٓاآَا اعــــــدًٓ ت١ميــــــٌْ( يــــــل فــــــاٛ  
صـــــٔ ٘ اىباتــــــٕ ٨ ــــــايٗ ا٨ماـــــاٛ ّاعث ــــــْ ا ّيل ــــــا  أٌ   ي

ٍــــــدا اشب ــــــاب شــــــامل علن ــــــلنـب ّاىب ــــــلنا  ،فب ٓــــــْو      
ــا    ــاب )ٓاآَـــ ــا خ ـــ ــلن٘ ٓي   ٍنـــ ــله ّاىب ـــ ــاٌ اىب ـــ ــ٘  ـــ اع ٔامـــ
اعــــدًٓ أميــــْا( ق ــــل اعــــ٢ْيٗا ّٓصــــا  َنا يعــــلٍا علــــٙ عبــــْ  

ــا وــــــً اع لــــــْ  ّاع ــــــلعج ّا٨قــــــرتاب اع علٔــــــل  ،فب أٌ ٓ ل ــــ
ــل عل  ــ   ٔي  ــ ــاو    ّاع  لٔــ ــ   ّوــ ــ   اٌ عــ ــُ ّٓ ــ ــا ي نامــ َٔنــ

[ ََبأََ هَزززززززب اَّٜززززززذ٣ََِ  ٠َعُزززززززىا ا٨مبــــــاٌ اعـــــــدٖ ٓ اــــــنيُ خ ـــــــاب]  

 ّاع  إٍ ّاع  اخ  يُ يـب ا٤مه ّأٍل اىبلل 
ــ٘       ــ ي آٓـــ ــه تـــ ــٔاو  لـــ ــً اعصـــ ــه مـــ ــ٣ٗ أٍـــ ــ  أٌ اعصـــ ّمـــ
ت ْل)  ــــف علــــٔ ه اعصــــ٣ٗ(  ــــْعي يصــــٔت أخــــ ٚ   ْعــــُ       

  (2) [بحَوَأ١َُُِٔىا اٜص هَحَ وَ رُىا اٜش َ٘تعافب]

ــ٘     ــ اٜ  اعع ايٓـــ ــْب اع ـــ ــ آٌ أٌ ّفـــ ــا  اع ـــ ــً ،ع ـــ ّمـــ
فـــــاٛ يصـــــٔت م عـــــليٗا ّٓـــــلعل اىب ـــــلنٌْ ّفْيَـــــا ّعـــــاّو  
ــٙ      ــاٍل علــ ــُ شــ ــاا ّ ٔــ ــ  يَــ ــٔت اع  لٔــ ــلي  ــ ــ  تعــ ــا مــ ،تٔاىَــ
ــحل ًب   ــً اشب ـــــ ــلًٓا ّعصـــــــن َه مـــــ ــلنـب ًب اعـــــ ــُ اىب ـــــ ت  ـــــ

                                                           

  7وْعٗ اسبش (3)
  44وْعٗ اع   ٗ(2)
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ــ ٓ ٘   ــ٘ اعشــــ ــي٘ اعي ْٓــــ اع   ــــــري ّاع حلّٓــــــلا ىعــــــه  ــــــاٌ عل ــــ
ــ٘ اىب ــْعٔ٘ ًب ٍلآـــ ــ٘  مْتـــ ــً اع  اٍـــ ــ٘ مـــ ــدِ اىب ت ـــ ــلنـب  ـــ  ـــ

ــا     ــٕ علْاف ـــ ــال اع علـــ ــ ٣  ًب ا٨م ثـــ ــً ا٨خـــ ــن٘ مـــ ّاععصـــ
 اعع ايٓ٘ 

ــاٌ ًب أياٛ      ــ٘ ا٨مبـــ ــ ٓ  يل ـــ ــاب اع شـــ ــا   خ ـــ ــً ميـــ ّمـــ
 اىب لنـب ع  ٓا٘ اعصٔاو أمْع:

ــ  اىب ـــــلنـب سبلـــــْل شـــــَ  عماـــــاٌ عل ـــــْ      ا٤ّل: ت لـــ
 يحلياٛ اعصٔاو 

ــ     ــلو   ــــ ــاو عــــ ــا  ًب اىب ــــ ــً ا٨ع ــــ ــه ّمــــ ــَ  اوــــ شــــ
ا (3)طبصـــــْ  ًب اع ـــــ آٌ ،٢ شـــــَ  عماـــــاٌ ًب ٍـــــدِ ا٦ٓـــــا 

ــا  ــي٘      (3)ا٦ٓـــ ــَ  اع ـــ ــً أشـــ ــ  مـــ ــَ  آخـــ ــاع ُ شـــ ــ٣ ٓشـــ ا  ـــ
اع ن ٓــــ٘ أّ اعشن ــــٔ٘ ًب ٍــــدِ اىب ت ــــ٘ ّاع لوــــٔ٘ اعــــ  ىا ــــا      
شــــــَ  عماــــــاٌ شبصــــــْ  ،ى ــــــ ايِ ياعــــــد   ًب اع ــــــ آٌ ،فب 
ــٔ٘ ا٤خــــ ٚ اعــــ  ترتشــــع عــــً ىــــاّل    ــ اب اع لوــ فاىــــف أوــ

شَزززززهْزُ ر٠ََضَزززززب٢َ عـــــافب]اع ـــــ آٌ  ٔـــــُ ّي  ـــــا  عٔاعٔـــــُا قـــــال ت

 [ اَّٜذٌِ أ٤ُشَِٚ ُِِ ِ اُُٜٕزْ ٢ُ

،يعال اىب ـــــلنـب علن٣ مـــــ٘ يــــــب اعصـــــٔاو ّشـــــَ  اعثـــــاىٕ:
 عمااٌ 

     ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘   ٓاــــ٘ اعصــــٔاو علــــٙ عبــــْ      اعثاعــــا:
ا٨نبــــــال مْتــــــْعّا ّ ماىــــــّاا ّفــــــاٛ  ا٦ٓــــــا  اع اعٔــــــ٘      

                                                           

  381اى   ا٦ٓ٘(3)
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ــ       ــْاعي اع   ٔــــــ ــُا ّمــــــ ــاىٕ عــــــ ــاٛ اعامــــــ ــٔـب اعْعــــــ ع عــــــ

 ّا٨و ثياٛ 
ــا ــْه   ّفــــــ ــٔل ًب مْتــــــ ــ٘ ياع  صــــــ ــي٘ اعي ْٓــــــ ٛ  اع ــــــ

ــُ      ــاع  أ  امــ ــٙ  ــ ــلها   ــ ــُ اىب ــ ــ  عيــ ــا مب ــ ــٔاوا ّمــ اعصــ
ــاه     ــرتٚ ا٨نبــ ــلنـبا  ــ ــل اىب ــ ــ٘ عيــ ــ٘  اي ــ ــْط مل ــ ــً اعْتــ مــ

  ـــــلنـب ّاىب ـــــلنا  مـــــ  تعـــــلي مشـــــاعيَه    عيـــــل عنـــــْو اىب 
ــْو ّاعا ـــــاٗ       ــ٣ٗ ّاعصـــ ــ اٜ  مـــــً اعصـــ ــاو اع ـــ ــٙ أ  ـــ علـــ

 ّاسبق 
ــٔاو ع   ــ ا اعصــ ــ٘ ّ ــ ــ٘   ايــ ــلو ا٦ٓــ ــاب  ّمل ت ــ ــٙ اشب ــ لــ

   ٘ ــٔ ــه اعْ ــــ ــلٓه   ــــ ــا ًب ت ــــ ــاٌا  نــــ ــ ٘ ا٨مبــــ ــال  ايصــــ قــــ

ُ٘زِزززززززتَ عََٝزززززززُُْْٟٙ  ََِا ؽَضَزززززززَ أَؽَززززززز َُْٟ٘ ا١َُٜززززززىْدُ  ٢ِْ رَززززززززََٖ تَُْزززززززز ا   تعــــــافب] 

ــ او    (3)    [اُٜىَحِززززززززُ خُ ــلاٛ ا٨ ــــــ ــ٘ ييــــــ ــاٛ  ا٦ٓــــــ ــل فــــــ ا يــــــ

 ّاع ش ٓ  عٔ ٌْ مليّا  آّّا ع عاٍل   ٓا٘ اعصٔاو 

ٖ  ف ٓــــ  عــــً   ايــــً  ّأخــــ ج   ١ََ٘ززززب ُ٘زِزززززتَ  قْعــــُ]  ًب اع ــــل

ــال [عََٝززززً اَّٜززززذ٣ََِ ٠ِزززز٣ْ َٔززززجُِْْٟٝٙ   ــدًٓ: قــ ــً اعــ ــا مــ ــه ق ليــ  ٍــ

ــَٔه   ــــــف اعيصــــــاعٚ ــَٔه ّ  ــــــف عماــــــاٌا علــــ  ٢ أٌ علــــ
ــحل لْا ــ يْا ٢ّ ٓــــ ــل ٓشــــ ــْو يعــــ ــْا ٢ّ ا اعيــــ ــَ  ًب ٓي  ــــ  شــــ
 عمااٌ 

ــ ل ــٙ  اشــــ ــاعٚ علــــ ــٔاو اعيصــــ ــاٌ  ــــ ــاف نعْا عماــــ   ــــ
ــْا ــٔامّا   علــ ــل ًب  ــ ـــب اع صــ ــ اٛ يــ ــٔ  اعشــ ــاعْاّ ا ّاعصــ  قــ
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ــّا عشـــــ ًٓ ىآـــــل:   الٓـــــ  لـــــه  ـــــيعياا مـــــا يَـــــا ى  ـــــ  ْٓمـــ
ــلنٌْ ــيعٌْ اىب ــ ــا ٓصــ ــي   نــ ــاعٚ تصــ ــٙ اعيصــ ــاٌ   ــ ــً  ــ  مــ

ــا اشب ــــاب يــــً ّعنــــ   ــــ م٘ يــــً قــــٔ  أيــــٕ أمــــ    ــــاٌا مــ
ــل ــه اي  حل ــ ــل  ــ ــ ب ا٤ ــ ــاه ّاعشــ ــل ،فب ّازبنــ ــْه ق ٔــ   لــ

  (3)اع   
ــه      ــٔاو  لـــ ــ٘ اعصـــ ــي   ٓاـــ ــا ي ث ٔـــ ــ٘ اع  ـــ ــاٛ  آٓـــ ّفـــ

خ ــــاع عامــــاىٕا ّ ٔــــُ آٓــــ٘ ع  آــــ٘ ا٨   تــــد   ملتــــُ ّّعــــاِٛ ا  
ــاٛ      ــْل ّاعْعـــ ــ  اننـــ ــري   ـــ ــً اـــ ــدا  مـــ ــٔاو ياعـــ ــً اعصـــ عـــ

 اعاماىٕ عل  ٓا٘ ّاعدٖ فاٛ ًب ا٦ٓ٘ اع اعٔ٘ 

 قـــــال ا(2)[أََ ب٠ زززززب ٠َعْززززز ُودَادٍ] ّعـــــً ع ـــــاٛ ًب قْعـــــُ تعـــــافب

ــاٌ:  ــٔاو ٍــــدا ّ ــ ــ٘ اعيــــاع  ــ ــاو  ٣ ــ ــَ   ــــل مــــً أٓــ  ّمل شــ
  ــــٔاو ٍــــدا ّ ــــاٌ:  قــــال   معــــلّيا  أٓامــــّا اعشــــَ  ٓ ــــه
  (1)عمااٌ شَ  علَٔه اي   ا  ع ا ه ق ل اعياع

ــ َا     ــاٛ ّ ــــ ــاٌا فــــ ــَ  عماــــ ــْ ،عايٗ شــــ ــل ٍــــ  ا٤ ــــ
 يحلىَا معلّيا  ٤مْع:

 ،عبصاع أٓاو شَ  عمااٌ يـب ٣ٍعـب ا٤ّل:
ا٤ٓــــاو اعــــ   ــــامَا عــــلٯ يعــــا  ــــل م ــــله علــــٙ اعثاىٕ:

ــً     ــا عـــ ــ  أ   ٍـــ ــاو اعـــ ــاٛ ع٥ٓـــ ــَ ا ٤ٌ ّعاِٛ قاـــ ــً اعشـــ مـــ
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١ََِزززززز٣ْ َ٘ززززززب٢َ ي ــــــ ف اع ــــــ   ع ْعــــــُ تعــــــافب] مــــــ ا أّ

  (3)[٠ِعُْْٟٙ ٠َزَِضًب أَوْ عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

 ت أف اىب لنـب يحلياٛ   ٓا٘ اعصٔاو  اعثاعا:
ــلنـب    اع اي : ــٙ اىب ــــ ــل علــــ ــا ّفــــ ــل اي عــــ ــاٌ  اــــ ئــــ

 ي   ٔ  اعصْو ي  ع٘ ،ى ااٛ أٓاو شَ  عمااٌ 
لــــٙ ا٨ى  ــــاه ا٤مثــــل مــــً     ــــا اىب ــــلنـب ع  اشبــــام :

 أٓاو شَ  عمااٌ مً فَا  ميَا:
 اسب   علٙ أياٛ   ٓا٘ اعصٔاو  ا٤ّفب:
 ا٨ ثاع مً ا٨و   اع ًب شَ  عمااٌ اعثاىٔ٘:

تـــــــ٣ّٗ اع ـــــــ آٌ ّخ نـــــــُ ًب شـــــــَ  عماـــــــاٌ  اعثاعثـــــــ٘:
 ّا٨ ثاع مً  عل اشبريا  

ــ٘: ــل٘ اعــــــ  ها  اع ايعــــ ــلًٓا ّ ــــ ــ  اعْاعــــ ا٨ع  ا  ،فب يــــ
ــري  ــلاعل اع  صــ ــاّتــ ــلٙ اي     َٔــ ــي   ــ ــً اعــ ــ  عــ ــً أىــ ا ّعــ

م ن ــــ ٘ يــــاعع    (2)اعــــ  ه   يــــ٘علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله قــــال: 
ــً       ــ  مــ ــلين ّاق ــ ــً ّ ــ ــل مــ ــَه  ــ ــل اعلــ ــاٌ  عــ ــه يل ــ ت لــ
ــ ىٕ      ــ  ٔه  ــ ــا اعــ ــ هبً أىــ ــا اعــ ــافب : أىــ ــْل اي تعــ ــين  ٔ ــ ق عــ

 ـــــٕ  نـــــً ّ ـــــلَا ّ ـــــل ُ ّمـــــً  ،شـــــ  ي اعـــــ  ه مـــــً 
  (4)((1)ي  َا ي   ُ
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 اسب ي٘: ٰ ياعٗ اىٰب ال (2)
 اعل اٌ اعدعل أٖ اع لٔت اع لل (1)
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ا ّ،ف يـــــــــاب اع ٔ ـــــــــ٘  ـــــــــٔاو ازبـــــــــْاعط اشبام ـــــــــ٘:
 ّاعينٔن٘ 

ت ــــــع٘ ّعشــــــ ٌّ أّ شــــــَ  عماــــــاٌ ٍــــــْ  : اع ــــــايع
ا ٍّـــــٕ أٓـــــاو معـــــلّيا ا ٓ ـــــ  ٔ  ا٨ى ـــــاٌ   ٣ ـــــٌْ ْٓمـــــّا

 علٯًٍ 
ــاي : ــي ًب اعصـــــــٔاوا    اع ـــــ ــٙ اعصـــــ ــلنـب علـــــ  ا اىب ـــــ

ــال    ــُا قــــــــ ــاع ًب أياٜــــــــ ــً اعيــــــــ ــٔ٘ مــــــــ ــلو اشبشــــــــ ّعــــــــ

ــافب] ــي أ(3)[وَاطْززززززَعُِعُىا ثِبٜص زززززجْزِ وَاٜص زززززهَحِ  تعـــ ــي ًب ا ًّب اشبـــ ٌ اعصـــ

 ًب ا٦ٓ٘ أع٣ِ ٍْ اعصٔاو 
ــامً: ــدًٓ     اعثـــــ ــاع ّاعـــــ ــٙ اع  ـــــ ــ٘ علـــــ ــ٘   ـــــ ًب ا٦ٓـــــ

ــريّاا     ــا ت صــ ــً أياَٜــ ــٌْ عــ ــٔاوا ّمب يعــ ــ٘ اعصــ ــلٌّ ي  ٓاــ ػب ــ
 ّت أف  ه ياع ْي٘ ّا٨ىاي٘ 

ــٔاو علــــٙ        ــ ا اعصــ ــً  ــ ــ٘ اع  مبــــ٘ عــ ــي  ا٦ٓــ ــه أخــ  ــ
اىب ــــلنـب مــــً ا٤مــــه اع ـــــاي ٘ا ّ ٔــــُ شــــاٍل يــــحلٌ اعصـــــٔاو       

ــ ّا م ـــــ  ل ــي   عـــــٔ  أمـــ ــا اعـــ ــاٛ يَـــ ــ ٓع٘ اعـــــ  فـــ  ّا ًب اعشـــ
 ضبنل  لٙ اي علُٔ ّآعُ ّوله 

ــاه عـــــً اعـــــي     ــ٘ وـــــ٣ط ّي ـــ ٍّـــــدا اعشـــــ   مـــــً ا٦ٓـــ
ــً       ــ٘ مــ ــْو اع ٔامــ ــله ّ،فب ٓــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــل  ــ ضبنــ

 ّفِْ:
 ،ىُ   ٘ علٙ أٍل اع  اب  ا٤ّل:
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ــاي ٘     اعثاىٕ: ــل اع  ــ  ًب اىبل ــ ّ اع   ٓ ــٕ   ــ٘ ٍّ ــ    ٔ   ش

 ـــايا ا ّفــــاٛ اعصـــٔاو مــــً يـــاب اىبثــــال    علـــٙ اع ــــ اٜ  ّاعع 

وَأَوْحَززب٤ٍِ ثِبٜص زززهَحِ  ّاع ٔــاٌ اسباتــ  ًّب عٔ ــٙ ّعي قْعــُ تعــافب]     

  (3)[وَاٜش َ٘بحِ ٠َب د٠ُْذُ ؽًَُّب

ــُ ّآعــُ ّوــله مــً     اعثاعــا : ــُ اعــي  ضبنــل  ــلٙ اي علٔ ــحلتٕ ي مــا ٓ
 اع  اعٔ  يحلم  ّتيآل ّّ ٕ مً عيل اي عا ّفل  

 اع  ا اسب ه اعش عٕ ّاو لام ُ ّي٢ع ُ  ت ـب آٓ٘ اع اي  :
ــ٘      اشبــام  : ــً يلآ ــاع م ــاعٔ  علي ــْ مصــا  ٘ اع   ــاىٌْ ٍّ ــاٌ ق ئ

 ٍ ْ  آيو ،فب ا٤عا  
مْتــْعٔ٘ اعصــْو ًب اوــ لام٘ اسبٔــاٗ اعــلىٔا ٤ىــُ مــً        اع ــايع :

ــايٗ ا ّقــل قــال تعــافب ]   و٠ََززب تََُٕٝززذُ اُٜغِزز٣  وَا ٤ِززضَ  ِ َّ  أيَــٙ مصــايٓل اعع 

  (2)[ ُو٢َُِِٜعْجُ

ا (1)[وَعٝززٟ  دٞ ارَطْزز١َبءَ َُّ٘ٝهَززب  ّؼب نــل اعصــٔاو خبصــْ  قْعــُ تعــافب ]    

 ّفٍّْا:
 عٓله اي عا ّفل آيو اوه اعصٔاو  ا٤ّل :
 اعصٔاو عٔ  يبا علنُ اي عا ّفل آيو   اعثاىٕ :

 عٓله اي عا ّفل آيو اعصٔاو ّّفْيُ  اعثاعا :
 ّاىب  اع ٍْ ا٤خري 
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  15عداعٓا  وْعٗ ا (2)
  13وْعٗ اع   ٗ  (1)
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٘ خب ـــــــاب اع شـــــــ ٓ  ّاعشـــــــَايٗ ّمـــــــ  ،ي ـــــــلاٛ ا٦ٓـــــــ
ــا   ــاٌ يصـــــــٔ ٘ اىباتـــــــٕا ّصب١ٍٔـــــ ــ ٘ ا٨مبـــــ علن ـــــــلنـب يصـــــ
يـــــــاع  لٔ  ي  ٓاـــــــ٘ اعصـــــــٔاو  اىَـــــــا أخ  نـــــــي ي ْعـــــــُ      

 [ َٜعََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢َتعافب]

ــا     ــاٌ ّئيَنــــ ــً ا٨مبــــ ــ٘ مــــ ــٙ م ت ــــ ــْٚ أعلــــ أٖ أٌ اع  ــــ
ــ١مً      ــْ مــ ــل ٍــ ــل م ــ ــلا   ــ ــْ  اىب لــ ــْو ّاشبصــ ــ ٘ اععنــ ى ــ

 ٌ ــا ــا  أٌ ا٨مبـــــ ــٔ  اعع ـــــــ  يل ـــــ ــاٌ  ّعـــــ ــلٓل يازبيـــــ تصـــــ
ّاع  ــــــْٚ خ ــــــٔ٘ مــــــً اي عــــــا ّفــــــل ت  لــــــٙ ًب اع ــــــْل 

 ّاع علا ّمل ٘ ت َ  علٙ ازبْاعط ّا٤ع اٌ 
ــلاٛ ]   ــ٘ ياعيــــ ــلأ  ا٦ٓــــ ــدٖ  ا(3) [ََبأََ هَززززززب اَّٜززززززذ٣ََِ  ٠َعُززززززىا  اي ــــ اعــــ

ــ اب     ــَٔه ا٤عـــ ــلخل  ـــ ــلنـب ا ّٓـــ ــ٘ اىب ـــ ــ١ميـب ّعامـــ ــنل اىبـــ ٓشـــ
ــافب ]  ــُ تعــــ ــ ه ي ْعــــ ــا  ٌْ ع   ــــ ــٔ ٘ زَُّٕززززززى٢ََٜعََُّٝٙززززززْٟ رَّاىبيــــ [ يصــــ

ــاٗ ًب  ا     ــاٌ مع ــــ ــاٌ ع ٔــــ ــا ل ا٨مبــــ ــاٛ ًب ميــــ اعرتفــــــٕ ّا٨عت ــــ
ا٦ٓــــــ٘ ٍّــــــٕ أٌ اعصــــــٔاو ٓيــــــاِ عامــــــ٘ اىب ــــــلنـب مــــــً اعي ــــــاق 

 ّا٤خ٣ق اىبدمْم٘ 
ٍّــــل ًب اعصــــٔاو يعــــْٗ عل ــــله ّاعصــــلع ا ازبــــْاب ىعــــه ا       
ــدا    ــً ٍـــ ــاٜ ـب مـــ ــل اىبـــ ــث٣ ـب يعـــ ــل ّاعـــ ــاٛ اعْا ـــ ــٔحلتٕ ًب ازبـــ ّوـــ

  (2)ٍل اعصٔاو وله م  لياعٰ    : قاىٌْ تعا
ــل     ــً عيـــ ــٔ٘ مـــ ــ٘ ّاشبشـــ ــ اٜ  اعع ايٓـــ ــل ٤ياٛ اع ـــ ــْ   ٓـــ ٍّـــ
ــ ا       ــ٘ ّ ــ ــد ري ي  ايــ ــه اع ــ ــاو  ــ ــاب اععــ ــ٘ ياشب ــ ــلأ  ا٦ٓــ اي   ــ
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ــاع ٘     ــه اع ـــ ــ١ميـب ًب ا٤مـــ ــاي ـب ّاىبـــ ــاٛ اع ـــ ــٙ ا٤ى ٔـــ ــٔاو علـــ اعصـــ

 ع    ه يا٨عت اٛ ًب م اما  ا٨مباٌ 
ــافب ]    ــُ تعــ ــْ  قْعــ ــاىٌْ خبصــ ــاٌ قــ َُٕٝززززذُ اُٜغِزززز٣   و٠ََززززب تَ]ّع ٔــ

ــيا   (3)[وَا ٤ِززززززززززضَ  ِ َّ َُِٜعْجُزززززززززز ُو٢ِ  ــْ  ّيّاو أ ــــــــ ــْ   ــــــــ ا ٍّــــــــ

ــا     ــ  أعايٍـــ ــ٘ اعـــ ــ٘ ّياع ٔ ٔـــ ــْو اع ٔامـــ ــايا  ًب ا٤عا ،فب ٓـــ اعع ـــ
 اي عا ّفل 

ــ  أّ      ــً اع   ٓــ ــ آٌ مــ ــ٣م٘ اع ــ ــٙ وــ ــْاٍل علــ ــً اعشــ ــْ مــ ٍّــ
اعــــي د أّ اعآــــايٗ وــــْاٛ ًب  ا  آٓاتــــُ ّ لناتــــُ ّ  ّ ــــُ قــــال      

ا أّ ًب (2)[٤َؾْززززززز٣ُ ٤َش ُٜعَزززززززب اٜزززززززذُِّ٘زَ وَ ٤َِّزززززززب َٜززززززز ُ  زززززززبِ ى٢    ٤َِّزززززززبتعـــــــافب ]

ــايا    ــ اٜ  ّاعع ــــ ــافب ] اع ــــ ــال تعــــ ــا ا قــــ و٤ََش ُٜعَززززززب عََُْٝززززززَٗ  ا ّئاىَــــ

  (1)[اُِٜٙزَبةَ رِجَُْب٤ًب ُِِّٜٙٛ شٍَْءٍ

ّعٔ ـــٌْ مـــً معــــاىٕ ا٦ٓـــ٘ ق ـــْل اي عــــا ّفـــل عي ـــل اعع ــــل       
 ايٓــــ٘ عٔحلخــــد ئــــلِ ياعشــــَايتـب  ــــه ٓ  اــــل ّٓــــحلم ِ يــــاع  اٜ  اعع

 ،فب ميا ل اع  ْٚ ّاعص٣ط ّاع ياِ عً اعش  ّاع ٓف 
ــل ]  ــا ّفـــــــ ــ٘ أٌ اي عـــــــ ــ ـب ا٦ٓـــــــ غَعِزززززززززٌٍّ عَززززززززز٣ْ  ّتـــــــ

ــً   (4)[اُٜعَززززززززب١َِٜلَ ــ٘ مــــــ ــ اٜ  اعع ايٓــــــ ــاع عل ــــــ ا ّأٌ أياٛ اعيــــــ

 أفلَه ا ٍّْ   ٓل ع ْ ٍه ياعيعٔه اىب ٔه ًب ا٦خ ٗ 
 ًّب اي لاٛ آٓ٘ اعصٔاو ييلاٛ ا٨مباٌ م اٜل :
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اع عــــــا علــــــٙ أياٛ اىب ــــــلنـب ّاىب ــــــلنا    ٓاــــــ٘      ٤ّفب :ا
 اعصٔاو 

ــ٘ : ــيَه ٤ياٛ     اعثاىٔـــــ ــا ئـــــ ــاٌّ  ٔنـــــ ــلنـب عل عـــــ ــْٗ اىب ـــــ يعـــــ
 اعصْو 

 ـــلنا  علن ـــلنـب ّاىب فـــلّ عـــااع شـــاعٗ ي ٔ ـــري اي   اعثاعثـــ٘ :
ُٙززْٟ َُزَِزز ُ اَّٜٝز ُ ثُِٙززْٟ اُُُٜظْززَ وَ َ َُزَِزز ُ ثِ  ا قــال تعــافب ] اعصـْو شــ  ّا ميــُ تعــافب  ـه  

  (3)[اُٜعُظْزَ

 يلْ  م اتف اعٔ ـب اع  رب  ه يَا آٓ٘ اع  ا   اع ايع٘ :
ــ٘ : ــاق ًب     اشبام ــ ــا٠ل اعي ــ ــاعٗ ي اــ ــا اع شــ ــ٘ اع  ــ ــنً آٓــ ت اــ

صب نعــــــا  اىب ــــــلنـب ا ّ ــــــريّعتُ تــــــعٔ ّا يــــــحلياٛ اع ــــــ اٜ       
 اعع ايٓ٘ 

ئـــاٌ قـــاىٌْ ٍّـــْ أياٛ اعصـــٔاو ّافـــف علعصـــن٘ مـــً   اع ايوـــ٘ :
ــاٛ ا   ــ٘ ّاع  شـ ــافب ]  اع  ٓلـ ــال تعـ ــ٣ٗ قـ  ٢ِ  اٜص زززهَحَ رَعْهَزززً  ًّب اعصـ

  (2)[ع٣َْ اَُّٜؾْشَبءِ وَا١ُُٜعَْٙزِ

ــايع٘ : ــً       اع  ــٕ ع ــٔاو ّاعيَ ــا٤م  ياعص ــلنا  ي ــلنـب ّاىب  ــاو اىب  قٔ
ــافب ]     ــُ تع ــايٓل قْع ــً مص ــْ م ــاٌ ا ٍّ ــَ  عما ــاع ًب ش َُٜززز٣َُْٙ ا٨  

٢َ ثِزززب١َُٜعْزُوِِ وَََعْهَزززى٢َْ عَززز٣ْ   ٠ِزززعُْْٟٙ أ٠ُ زززخع ََززز ْعُى٢َ  َِٜزززً اُٜ َُْززززِ وَََزززل٠ُُزُو     

   (1)[ا١ُُٜعَْٙزِ وَأُوَْٜئَِٗ هُْٟ ا١ُُُِّٜٝؾُى٢َ
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  41وْعٗ اععي  ْ   (2)
  314اٌ آل عن وْعٗ  (1)



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   51

 ٍِ غ ي ث اآليت
 ًب ا٦ٓ٘ م اٜل:

لاٛ ا٨ ـــــــــ او اعثيـــــــــاٛ علـــــــــٙ اىب ـــــــــلنـب ييـــــــــ ا٤ّفب:
 ّاع ش ٓ  

اعشــَايٗ علن ــلنـب يا٨مبــاٌ ّٓــلل ًب م َْمــُ علــٙ      اعثاىٔــ٘:
 ت أف اعياع يا٨و٣و 

ــ٘: ــايٓل     تع اعثاعث ــً مص ــْ م ــاٛا ٍّ ــل اعثي ــ٘ يع ــاٌ اع  ٓا ف ئ
اع هبـــ٘ ّاع أ ـــ٘ ًب اشب ـــاب ا٨ ـــٕ ّ،عاىـــ٘ علن ل ــــب ع٩م ثـــال 

ــافب ]     ــُ تعــ ــا  قْعــ ــً عنْمــ ــلا ّمــ ــا ّفــ ــ  اي عــ و٠ََززززب ٤ّامــ

  (3)[أَرْطَُٝعَبَٖ  ِ َّ رَؽ١َْخً ُِٜٝعَب١َِٜلَ

ــ٘: ــٔاوا     اع ايعـــــ ــْب اعصـــــ ــا   يْفـــــ ــد قـــــ ــ٘ ىـــــ ا٦ٓـــــ
ــٔ ٘ ازبن   ــ٘ يصــ ــاٛ  ا٦ٓــ ــ    يـــــب    ّفــ ــا يــ ــ٘ ّ حلىَــ لــــ٘ اشبيٓــ

ــ ا      ــد اع ـــــ ــا ىـــــ ــ٘ ٤ٌ  َٔـــــ ــأٜ٘ ّاشبيٓـــــ ــ٘ ا٨ىشـــــ ازبنلـــــ

 [ ُ٘زِتَ عََُُّْْٟٝٙاعْفْب]

ّا٤ ـــــل ًب ا٤مـــــ  ٍــــــْ اعْفـــــْب ،٢ أٌ تـــــ ي ق ٓيــــــ٘     
ــي٘ ّا٨نبــــــاه ١ٓ ــــــلاٌ      ــٙ ا٨وــــــ   ابا ّع ــــــً اع ــــ علــــ

و٠ََززززب  رَزززبُْٟ٘ اٜز طُززززىُٚ   ـــٔاو شــــَ  عماـــاٌ ا قــــال تعـــافب ]    ّفـــْب 

ــً  (2)[ب ٤َهَززززبُْٟ٘ عَعْزززز ُ َِززززب٤ُزَهُىاَِ ُززززذُوهُ و٠ََزززز ــا أقــــْٚ مــ ــ ي ميَنــ ا ّ ــــل  ــ

 اع  ٓي٘ ّا٤ماعٗ 
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اع شــــــ ُٔ ًب اعصــــــٔاو مــــــ  اىب ــــــلنـب مــــــً      : اشبام ــــــ٘
 ا٤مه اع اي ٘ 

ًب ٍـــــدا اع شـــــ ُٔ عـــــٌْ ّمـــــلي علن ـــــلنـب      : اع ايوـــــ٘
ًب أياٛ   ٓاـــــ٘ اعصـــــْوا ّئـــــاٌ سب ٔ  ـــــُ ٍّـــــٕ أٌ اىب ـــــلنـب 

فــــــل أعاي ع  ٓاــــــ٘ اعصــــــٔاو ّع ــــــ٘ ا٤ى ٔــــــاٛ ّأٌ اي عــــــا ّ
ــدِ     ــٌْ ٍـــــــــ ــ لام٘ ًب ا٤عاا ٢ّ ت ـــــــــ ــاٛ ّا٨وـــــــــ اع  ـــــــــ

 ا٨و لام٘ ،٢ ياىب لنـب ّأياَٜه ع  ٓا٘ اعصٔاو 
ــاو    ــلّا أ  ـــ ــدًٓ مل ٓ عاٍـــ ــ ٓ  ياعـــ ــ٘ تعـــ ــل ًب ا٦ٓـــ ٍّـــ

 ازبْاب ىعه مً ّفِْ:ا   ٓا٘ اعصْو 
  ــــــ   ا٦ٓــــــ٘ اعــــــدًٓ  ــــــ ا علــــــَٔه اعصــــــٔاو  ا٤ّل:

ــٕ]  ــ ل ّاىباتـــ ــ ٘ اع ـــ زِزززززتَ عََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ   ١ََ٘زززززب ُ٘يصـــ

 [ ّمل ت ل ا٦ٓ٘ )  ف علٙ أٍل اع  اب( َٔجُِْْٟٝٙ

يعــــــا اىب ــــــلنـب ،فب تعاٍــــــل   ٓاــــــ٘ اعصــــــٔاو  اعثــــــاىٕ:
 ّئاٌ اىباٜا اعدٖ ٓ ص ٌْ يُ 

ــا : ــاٌ    اعثاعـــ ــْي ا٨ى ـــ ــٔاو عْفـــ ــ٘ اعصـــ ــا  ٘   ٓاـــ مصـــ
ع ٔــــــاٌ  ًب ا٤عا ّأّل مــــــً  ــــــاو ٍــــــْ آيو علٔــــــُ اع ــــــ٣و

 ٤ِِّززززززززٍ عَبعِززززززززٛع ِِززززززززٍ ارَرْ ِ ]أىَــــــــا  ــــــــ ه قْعــــــــُ تعــــــــافب 

ا ّأٌ ٍــــــدِ اشب٣ ــــــ٘ ت  ــــــْو يــــــاع  اٜ  اعع ايٓــــــ٘ (3)[تََُِّٝززززززخً

  اعص٣ٗ ّاعصٔاو 
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  ىبــــا ٍــــ  ّعــــً ا٨مــــاو اعصــــايق علٔــــُ اع ــــ٣و قــــال )     

ــام٘     ــُ شـ ــ    ٔـ ــ٘  َـ ــً ازبيـ ــُ   آيو مـ ــً ق ىـ ــُ مـ ــْياٛ ًب ّفَـ وـ
ــاِ      ــُا  حلتــ ــ  يــ ــا  َــ ــٙ مــ ــا٠ِ علــ ــُ ّي ــ ــال  اىــ ــُا   ــ ،فب قلمــ

٣و   ــــال عــــُ: مــــا ٓ  ٔــــ  ٓــــا آيو   قــــال: علٔــــُ اع ــــ فئٜــــل
    دِ اعشام٘ اع   َ   يٕ

ــه  ــال: قـــ ــي ا٢ّفب  قـــ ــدا ّقـــ ــل  َـــ ــلٙ    صـــ ــاو  صـــ ا   ـــ
  اعثاىٔ٘  اعب ي اعشام٘ ،فب  لعِا   اِٛ ًب اعص٣ٗ

ــ٘ا     ــ٣ٗ اعثاىٔــ ــي اعصــ ــدِ ّقــ ــل  َــ ــه  صــ ــا آيو قــ ــال: ٓــ   ــ
  ٘ ــام ــي اعشــ ــلٙ  اعب ــ ــاو  صــ ــ٣ٗ     ــ ــاٛ ًب اعصــ ــ تُا   ــ ،فب وــ

  اعثاعث٘
ــ٣ٗ     ــي اعصــ ــدِ ّقــ ــل  َــ ــه  صــ ــا آيو قــ ــال: ٓــ ــ٘ا   ــ اعثاعثــ

  ـــــــاو  صـــــــلٙ  اعب ـــــــي اعشـــــــام٘ ،فب ع   ٔـــــــُا   ـــــــاِٛ ًب 
  اعص٣ٗ اع ايع٘

آيو قــــه  صــــل  َــــدِ ّقــــي اعصــــ٣ٗ اع ايعــــ٘ا     ــــال: ٓــــا
   ـــــــاو  صـــــــلٙ  اعب ـــــــي اعشـــــــام٘ ،فب عفلٔـــــــُا   ـــــــاِٛ ًب

   اعص٣ٗ اشبام ٘
  ـــــــال: ٓـــــــا آيو قـــــــه  صـــــــل  َـــــــدا ّقـــــــي اعصـــــــ٣ٗ 

ــ٘ا  ــا اشبام ـــ ــاو  صـــــلٙ   ـــــ ج ميَـــ   نـــــل اي ّأ ـــــين  ا   ـــ
   علُٔ

ــلْا       ــدِ اعصــ ــلل ًب ٍــ ــل ّعــ ــا آيو مثــ ــل: ٓــ ــال فئٜــ   ــ
اعشــــام٘ مــــً  ــــلٙ مــــً ّعــــلل ًب  ــــل ٓــــْو   نثلــــ  ًب ٍــــدِ
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ّعٔلـــ٘ وبـــ   ـــلْا  خـــ ج مـــً  ىْيـــُ  نـــا خ فـــي مـــً         
  (3)(اعشام٘ ٍدِ

 اىتفسري
 [ُ٘زِتَ عََُُْْٟٝٙ اٜصَُِّبُٞ]  ق٘ىٔ    ى

ــا  تــــــحلتٕ اع  ايــــــ٘ قب ــياع٘ ؼب ــــــ  يَــــ عيــــــٙ اع ــــــلًّٓ  صــــ
ــْو ّا٦ياب      ــا اععلــ ــل يَــ ـــب ّربلــ ــاع اىباتــ ــاعِ ّأخ ــ ــاٌ آ ــ ا٨ى ــ
ــا    ــ اٜ  ّا  امَــــــ ــيً اعشــــــ ــال وــــــ ــا ا٤فٔــــــ ــْاع  يَــــــ ّت ــــــ

  اع  صٔلٔ٘
أُززززززَأُ ثِبطْزززززِٟ رَثِّزززززَٗ اَّٜزززززذٌِ ّأّل آٓـــــا  ىاعـــــي مـــــً اع ـــــ آٌ ]

اَّٜززززذٌِ  *ُ٘زززززَُٞ أُزززززَأُ وَرَث ززززَٗ ارَ  *تََٝززززَٓ ا ٤ِظَززززب٢َ ٠ِزززز٣ْ عََٝززززٓ      *تََٝززززَٓ 

  (2)[عَََّٟٝ ثِبََُِٜٕٟٝ

ــٔ  ع٩ى ــــاٌ       ــً عيــــل اي ا ّعــ ــ٘ اع  ايــــ٘ مــ ــاٌ أٌ ىعنــ ع ٔــ
ٍـــــٕ مـــــً اي  ـــــاعِ ا ّعْفـــــْب فعلـــــَا مـــــايٗ ًب      أٌ ٓ ـــــْل 

 [ ثِبطِْٟ رَثَِّٗ اع٘ اي ع  ٔٔل اع  اٛٗ ًب ا٦ٓ٘ أع٣ِ يحلىَا ]

ــا يــــــلٟ يــــــُعاٜشــــــ٘ : ّعــــــً ) عوــــــْل اي مــــــً  أّل مــــ
ــا اع  ــْ ٕ اع ٠ٓـ ٌ اعـ ــا ــايق٘ا ّ ـ ــل     صـ ــل  لـ ــُ مثـ ــا   حلتٔـ ــ ٚ اع ٠ٓـ ٓـ

ــن         ــ اٛ   ـ ــاع  ـ ــْ ي ـ ــاٌ ؽبلـ ــ٣   ـ ــُ اشبـ ــف ،عٔـ ــه   ـ ــ عا  ـ اعصـ
ٓـــا ضبنـــلا   شـــٕ علٔـــُا  لنـــا  ـــاٌ اعٔـــْو اعثـــاىٕ  ـــ           ىـــلاٛ

  مثلُ ىلاٛ   ف  ،فب خلػب٘
ــال ــٙ     : ّقـــ ــٔي علـــ ــل خشـــ ــْ اي ع ـــ ــْىٕ  ـــ ــْىٕ  ملـــ  ملـــ
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   ع لٕ

ــي ــلا    اعـــ ــ  اي أيـــ ــ٣ ّاي ٢ ؽبآـــ ــ  ا :  ـــ ــل  ،ىـــ ع صـــ
اعـــــــ  ها ّذبنـــــــل اع ـــــــلا ّت  ـــــــف اىبعـــــــلو ا ّت ـــــــ ٖ      

ــل  ــٙ  اعاــــٔ ا ّتعـــــب علــــٙ ىْاٜــــف اسبــ ــ٘   ــ  اى ل ــــي خلػبــ
   أتي ّعق٘ يً ىْ ل

ــال     ــدٖ اىـــ ــامْع اعـــ ــدا ّاي اعيـــ ــ٘: ٍـــ ــال ّعقـــ ــٙ    ـــ علـــ
ــ٣و  ــا اع ــ ــٙ علَٔنــ ــٙ ّعٔ ــ ــ٣    مْوــ ــاو  ــ ــٕ أعٚ ًب اىبيــ ا ّ،ىــ

 ٘ ــ ــل ًب م ــ ــال أٌ اي أعوــ ــ ب    عٔــ ــل قــ ــل ّقــ ــُ ضبنــ ــ٢ْ ا ــ عوــ
ــ ج    ّق ــُا   ـــ ــل ميـــ ــ٣ أ اـــ ــاع عفـــ ــي أعٚ ًب اعيـــ ــُا ّع ـــ  ـــ

،فب  ـــــ اٛ  ـــــ أٚ   وـــــٔا مـــــً ٓاقْتـــــ٘  علٔـــــُ ّآعـــــُ  ـــــلٙ اي
ــل  ــً  ي فــ ــاٗ مــ ــ اٛا م قــ ــ١ا  هبــ ــً ع١عــ ــاٗ مــ ــا عأٚ  ا ّم قــ  لنــ

    ع  اشٕ علُٔ
  ــــال ّعقــــ٘: ٓــــا خلػبــــ٘  ــــ  ا أت ــــُ اسباعــــ٘  ا شــــ ٕ عــــً   

خـــــ ج  َـــــْ ملـــــ ا ّ،ٌ ي ـــــٕ  َـــــْ شـــــٔ اٌا   عأوـــــ ا  ـــــ ٌ
      ج ازباٜٕا  لنا اخ ن   عاي  ياعي وباعٍا

ــحلعُ ــاو         ــ ــاِ قــ ــا   ــ ــاٜٕ  لنــ ــ ٘ ازبــ ــً  ــ ــً عــ ــ٘ عــ ّعقــ
   ّق ل عأوُ

علـــــٙ مْوـــــٙ  ّقـــــال:  ال اعيـــــامْع ا٢ ـــــي اعـــــدٖ ىـــــال
  علَٔنا اع ٣وّعٔ ٙ 

       ٙ ــ ــُ مْوـ ــ  يـ ــدٖ يشـ ــي  اعـ ــي اعـ ــ  أىـ ــ    ىـ ــال: أيشـ ــه قـ   ـ
ــ ١م       ــلا وــــ ــ  م وــــ ــ  ىــــ ــ٣و ّ،ىــــ ــا اع ــــ ــٙ علَٔنــــ ّعٔ ــــ

 :(3)ّأىشحل ٓ ْل يازبَايا ّتْفُ عبٍْا
  لٓث  ،ٓاىا  حلهبل م ول ،ٌ ٓ    ا ٓا خلػب٘  اعلنٕ    
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    مً اي ّ ٕ ٓش ط اعصلع ميال ّفيٓل ٓحلتُٔ ّ مٔ ال معَنا
 ٓش ٙ يَا اععاتٕ اع ْٖ اىباالٓ ْ  يُ مً  ا   َٔا ي ْي٘     ّ
 ّأخ ٚ يحل ْاع ازب ٔه ت ل ل   ٓ اٌ ميَه   ق٘ ًب فياىُ    

 م ام  ًب ٍاماتَه  ه مً عل اعْٓل  َٔا ت ايعي    ، ا ما يعْا ي
 ّمً ٍْ ًب ا٤ٓاو ما شاٛ ٓ علٓ   ً مً تَْٖ اع ٓاط يحلم ِ     

  (3)أقاا٠ِ ًب خل ُ ٢ ت للّ   ّمً ع شُ  ْق اع نْا   لَا
ّ ٕ ٘  تــــــحلت قبعيــــــٙ  ّقبعيــــــٙ اعْفــــــْب ّا٨عــــــااو     اع  ايــــــ

اع اـــــاٛ  نـــــا ًب قـــــْل اع اٜـــــل   ـــــف اع اتـــــٕ ياعي  ـــــ٘ أٖ       
ــ ــٕ   قاــ ــا  اع  آىــ ــْ  ي حلمــــل ًب ا٨ع ــ ــً اعْقــ ــل مــ ــاا ٢ّيــ ٙ يَــ

ًب ٍـــدا اىب ــــاو   نٔـــ  تلــــ  اىبعـــاىٕ اعل ْٓــــ٘ عل لنـــ٘ مْفــــْيٗ     
ــل       ــً تحلّٓـــ ــ آٌ مـــ ــنيُ اع ـــ ــا ٓ اـــ ــ  ىبـــ ــ٘ ًب  عـــ ــا ٢ّ ا ايـــ ٍيـــ

 ّ  ٔ ٘ ّصبا    ّّفِْ علٓلٗ
ــله    عّّٖ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــً عوــ ــُ  عــ أىــ

ــال: ــاهبلِْ    قــــ ــِْ  ــــ ــْل  ّ ّفــــ ــ آٌ  عــــ ــً  اع ــــ ــٙ ا  ــــ علــــ
  (2)(ّفٍُْ

ــري     ــ٘ ّت  ـــ ــدِ ا٦ٓـــ ــيد ٍـــ ــف يـــ ــ٘ ّّافـــ ــٔاو   ٓاـــ  اعصـــ
ــلنـب     ــٙ اىب ــ ــُ علــ ــٙ يــ ــل قاــ ــا ّفــ ــاا ّاي عــ ــي٘ ّا  امَــ اع ــ

   ع ايٗ ّتش ٓعّا
ــلٗ    ــييُ ّيّاو عْ ــــ ــل ع ــــ ــ٣و ّتعاٍــــ ــ  ع٩وــــ ــُ   ــــ ّ ٔــــ

ــُ ــٙ    اصب نعاتـــــ ــْع ت  لـــــ ــ٣ط اعي ـــــ ــُ ًب ، ـــــ ــ٘ اعٔـــــ ّاسبافـــــ
ــل مـــــً يعع      ــايٗ ا٤مـــــه ّ ـــ ــاب اععلـــــْو ّقـــ ــْط ٤عيـــ  يْتـــ

ــاو      ــ٘ ٤ٓــــ ــ٘ اىب٣ مــــ ــ٘ اعع ٔنــــ ــ٘ ا٨ػبائــــ ــْاٍ  ا٨ف ناعٔــــ اع ــــ
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ــٔاو ــُ تعــــــافب      اعصــــ ــليٗ ع ْعــــ ــً اعشــــــْاٍل اىب  ــــ ــْ مــــ ا ٍّــــ

  (3)[وَأ٢َْ رَصُى٠ُىا تَُْزٌ َُْٜٟٙ]

 ٍّٕ: ّفِّْعـ)علٙ( علٗ 
 ا٨و ع٣ٛ علٙ صب ّعٍا ٍّْ اع اعف ا٤ّفب : 

 اع   ٔ٘  اعثاىٔ٘ :
 اجملاّعٗ  ـ)عً(  اعثاعث٘ :

 اىبصا  ٘  ـ)م (  اع ايع٘ :
 تحلتٕ آاّا قبعيٙ اع٣و  اشبام ٘ :

 تحلتٕ قبعيٙ عيل  اع ايو٘ :
 م اي ٘ مً  اع ايع٘ :

 مْا  ٘ اع اٛ  اعثامي٘ :
 اّعلــــٙ اعْفــــُ ا٤ّل ٓ ــــٌْ اعصــــٔاو امــــ ّا ا ٔــــّا ىا ــــدا      

ــل اّ     ــ ي اّ اعرتيٓــــ ــل علــــ ــري قايــــ ــّا اــــ ــّا مْعْٓــــ ــّا ع ايٓــــ ّ  تــــ
ــ  ــٔاو امـــــ   ااعي ـــ ــٌْ اعصـــ ــاىٕ ٓ ـــ ــٙ اعثـــ ــاو ّعلـــ ــرتٌ يحلٓـــ  ّا ٓ ـــ

ٛ٭ امباىٔـــّا ّوـــلْ ّا ت   ـــل  ٔـــُ         ا٨ى ـــاٌ ًب اسبٔـــاٗ اعـــلىٔاا ّّعـــا
  اع اع٘ ّاع تا

ــ٘ ]   ــافب ًب أّل ا٦ٓـــ ــُ تعـــ ــاىٕ قْعـــ ــً معـــ ََبأََ هَزززززب اَّٜزززززذ٣ََِ ّمـــ

ــُ    (2)[ ٠َعُززززىا ــْو ّتْفَــ ــل ٓــ ــاب  ــ ــدا اشب ــ ــلي ٍــ ــ لام٘ ّدبــ ا اوــ

 ،فب أفٔال اىب لنـب ّاىب لنا  اىب عاق ٘ ،فب ْٓو اع ٔام٘ 
ّعلـــــٙ اعثاعـــــا ٓ ـــــٌْ اخ ـــــاعّا ي ْ ٔـــــل اىب ـــــلنـب ٤ياٛ      
ــُ    ــل ّ ْايــــ ــدع  اععنــــ ــ٘ عــــ ــ٘ اىب٣ٜ ــــ ــٔاو ّ  ايــــ ــ٘ اعصــــ   ٓاــــ
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ــري      ــً اــ ــ٘ مــ ــدِ اع  ٓاــ ــ ن اعٍه ًب أياٛ ٍــ ــ٘ ٨وــ ــاعٗ أ ٔــ ّيشــ
ــا    ــال ٤  امَــ ــ  ٢ّ اي ــ ــُ ا٤مــــه    ّعبــــِْ ذب ٓــ ــي يــ ــا اي لٔــ يبــ

ــاي ٘  ــْ اع ــ ــل   ٍّــ ــ ٓع٘ ٤ٍــ ــاٛ ا٨وــــ٣و شــ ــ اع ي ــ ــً أوــ ــ  مــ وــ
 و اع ٔام٘ ا٤عا   ٙ ْٓ

ــلٗ    ــّا علع ٔـــ ــٔاو م اعىـــ ــٌْ اعصـــ ــ  ٓ ـــ ــُ اع ايـــ ــٙ اعْفـــ ّعلـــ
ٛ٭  ــا ــ٣مٔ٘ ّفــ ــا اّ      ا٨وــ ــلُ عيَــ ــً  صــ ــا ٢ مب ــ ــّا  ــ ــا ّعي ــ ميَــ

ــْي         ــه علْفـ ــ٣ و ياٜـ ــْ مـ ــٔاو  َـ ــً اعصـ ــّا مـ ــ٣و خاعٔـ ــل ا٨وـ فعـ
ــاتَه    ــلنـب ًب  ٔـــ ــا ف علن ـــ ــّا ّمصـــ ــّا ّم اىـــ ــ٣مٕ  ماىـــ ا٨وـــ
ــ ٚ       ــدا تــــ ــلْ َه عــــ ــا  وــــ ــ١   ًب ألبــــ ــْتَه ّٓــــ ــلخل ئــــ ّٓــــ

ــ٘   أم ــاع كبثــــــل  اعــــ ــاٌ ّوــــــاعا  ا٨  ــــ ــَ  عماــــ ــٔا  شــــ  ــــ
 ع  اىٔ٘ ىْعٔ٘    ٓ٘ عام٘ 

ّعلــــٙ اعْفــــُ اشبــــام  ٓ ــــٌْ اعصــــٔاو عهبــــ٘ مــــلخ ٗ       
علن ـــــلنـب وـــــْاٛ مـــــً فَـــــ٘ أياَٜـــــا أّ مـــــً فَـــــ٘ تعاٍـــــلٍا 
ــٌْ      ــ   اق ّعٔ ـــ ــا ّا٨وـــ ــ٘  ـــ ــل ّا٤ٍلٔـــ ــا يـــ ــا  علَٔـــ ّاسب ـــ

ــافب        ــُ تعـ ــِْ قْعـ ــً ّفـ ــُ مـ ــريّا عْفـ ــّا ّت  ـ ــّا ّاقعٔـ ــٔاو ئاىـ ] اعصـ
وَرَؽ١َْزِزززززززززٍ وَطِزززززززززعَذْ ُ٘زززززززززَّٛ شَزززززززززٍْءٍ َِظَزززززززززلَُ٘زُجُهَب َِّٜٝزززززززززذ٣ََِ ََزَُّٕزززززززززى٢َ     

 نــــــــا ّاٌ  (3)[وََُوْرُززززززززى٢َ اٜش َ٘ززززززززبحَ وَاَّٜززززززززذ٣ََِ هُززززززززْٟ ثِ ََبرِعَززززززززب َُو٠ِْعُززززززززى٢َ  
ــ         ــ لاو اعشــ ــ٘ ت ــ ــ٘ ّىعنــ ــُ عهبــ ــاّو اياٜــ ــٔاو ّعــ ــ ا اعصــ  ــ

 ّا٨م ياٌ 
ــُ اع ـــــايع ٓ ـــــٌْ اىبعيـــــٙ اٌ   ـــــ  ٍـــــدِ    ّعلـــــٙ اعْفـــ

٘ ٓ ـــــــٌْ عيـــــــل ها ّاٌ اىب ـــــــلنـب ٍـــــــه اعـــــــدًٓ     اع  ٓاـــــــ
ّيبـــــا ٓـــــلل علـــــٙ ٍـــــدا     آ عاٍـــــلّىَا ّٓاـــــ  ٌْ أ  امَـــــا  

ــا        ــ ٚ ئينـ ــه ا٤خـ ــ٘ ع٥مـ ــال اعع ايٓـ ــً ا٤ عـ ــا مـ ــْ أايَـ ــ  ٍـ ا٤مـ
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ــلنـب     ــاٗ اىب ــــــ ــا  ًب  ٔــــــ ــْ  ّ  ــــــ ــ ن ٗ ي وــــــ ــا م ــــــ ت اٍــــــ

 ّع اٜلٍه ّأى ن َه اع ٔاؤ٘ ّا٨ف ناعٔ٘ 
ــٔا    ــا اٌ اعصــ ــٌْ معياٍــ ــاي  ٓ ــ ــُ اع ــ ــٙ اعْفــ ــْل ّعلــ و م  ــ

مـــــي ه ّ ٔـــــُ يشـــــاعٗ اخـــــ ٚ ت علـــــل يـــــاع ْ ٔل ٤ياٜـــــُا ّ ٔـــــُ  
ــٙ    ـــري ّاع   ٔــــ   اىــــ  ، ا ا لعــــي علــ ــاب مــــً اع ٔ ــ ــّا يــ آاــ
أقـــــْال اع  َـــــاٛ ًب شـــــ اٜ  اعصـــــٔاو ّآعاٛ أٍـــــل اعع  ـــــاٌ ًب      
،كبــــاو أياٜــــُ  ــــ ٔ ّاا ّأخ ــــاع علنــــاٛ اعصــــْ ٔ٘ا دبــــل أ  ــــاو  

 اعلق٘ ّا٨ت اٌ ّاع يآُ 
ــا  ٍـــف  ًّب اع ّآـــا  اعـــْاعيٗ  ــْاعط مـ خبصـــْ   ـــْو ازبـ

مــــً ت  ــــٔه اعصــــْو افب  ــــْو اىب ــــلنـب اعٔــــُ يعــــ  اع ٣وــــ ٘ 
ا ٍّـــْ اععنـــْو ّ ـــْو اشبصـــْ  ّ ـــْو خصـــْ  اشبصـــْ   

ا ّا٤ ــــل  اــــل اي  لعوــــ٘ عــــ ّاي اسب نــــ٘ ّاّعــــٕ ا٤ع ــــابم
ــل         ــً ا٤  ــاه ع ــْ ا٨م ي ــٔ  ا ٍّ ــٕ اع   ــاِ ا٤ّع ــٔاو قبعي ــْل اعص ي  

 ّاعش ب ّازبناه  
قـــال عوـــْل اي  ـــلٙ اي اشبـــلعٖ قـــال )ّعـــً أيـــٕ وـــعٔل 

ــله   ــُ ّوـ ــُ ا      :علٔـ ــاٖ يـ ــا أفـ ــٕ ّأىـ ــْو عـ ــافب : اعصـ ــْل اي تعـ ٓ ـ
ــ ط ا      ــا اِ   ــُ    ــٕ عي ــ ط ا ّ، ا ع  ــ    ــاٌ   ، ا أ   ــاٜه      ّعلص

  (3)(ّشبلْ   ه اعصاٜه عيل اي أ ٔف مً عٓع اىب  
ــ٘    ــٔاو    ٓاــ ــٙ اٌ اعصــ ــٌْ اىبعيــ ــامً ٓ ــ ــُ اعثــ ــٙ اعْفــ ّعلــ

ــٙ أٍــل   ــْب عل ــٌْ عــْاِٛ     م   ــه اعــدًٓ ؼبنل ــلنـب ٍّ ا٤عا ياىب 
ّٓ عاٍــلٌّ يّامــُ ّات ــاه وــييُ ّ ــٔاى٘ أ  امــُ ّأّقاتــُ ّقاــاٛ       
ــد  ٗ       ــاىٕ ّتـ ــلعع امبـ ــُ  ـ ــل ا٤عا ٓع  ْىـ ــٌْ أٍـ ــُا ّػبعلـ أٓامـ

  ّعيٗ
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ــْٗ    ــٔاو يعــ ــ٘ اعصــ ــلنـب ع  ٓاــ ــٔ  ٙ أياٛ اىب ــ ــ ًٓ ّوــ ع٧خــ
ــ ٘ ع  ــ٣و ّمياو ــلخْل ا٨و ــع ــْع    ــُ ًب اعي  ــّا عل ا ٍٔ   ــل ّياعث   

 يَه ا ّماىعّا مً ا٨عٍاب 
ّاعٔــْو ،  تــلاخلي اسباــاعا  ّت اعيــي اعشــعْب ّأخــد       
ّوـــاٜل ا٨عـــ٣و اىب ٜٔـــ٘ خا ـــ٘ دبعـــل اع ـــٔه ّاعشـــعاٜ  اعلٓئـــ٘        

ــ  ٘ اع  ـــلٖ ّاع ـــي  عتـــل ـــاٍ ٗ عل نٔـــ  أ ــ٘ اعصـــٔاو  ـ     ٓاـ
ــّا ّاٌ عقعــ٘        ــلٍا خصْ  ــا ّتعاٍ ــله م ــ١ّعٔ٘    َ ــل م  ــٙ   عل

  ه ا٤عا  لَاا٨و٣و ات عي ع شنل ي ا
ــاو    ــل عـــ ــليٗ  ـــ ــ٘ م  ـــ ــْٗ فْاع ٔـــ ــٔاو يعـــ ــ ع اعصـــ  ا ـــ
تل ـــــي ى ـــــ  اعيـــــاع نبٔعـــــّا افب ا٨وـــــ٣و ّتـــــلعٍْه عل   ـــــ   
يحل ـــــل اشبلـــــل ّا٨ىشـــــاٛا ّ،فـــــ اٛ يعاوـــــا  م اعىـــــ٘ يــــــب      

  ا٤يٓاٌ ًب ت  َا علشعاٜ 
ــ      ــا ٓي ـــ ــا ّأّعيـــ ــله ًب أم ٓ ـــ ــري اىب ـــ ــف اـــ ــ ٚ اع اعـــ ّتـــ

 ّتحلمـــــل ي  ّ،معـــــاٌافب  مٔلـــــُ اىب ـــــله ًب م عـــــل اعلعاوـــــ٘ ي ـــــل
ــَ        ــاع شـــ ــاعا  ىَـــ ــ ب وـــ ــل ّاعشـــ ــً ا٤ ـــ ــ  عـــ ــْ يب ـــ ٍّـــ

 عمااٌ 
ــ ٓ      ــْه تشـــ ــ آٌ ىـــ ــيد اع ـــ ــا يـــ ــٔاو علٔيـــ ــ ا اعصـــ اٌ  ـــ

  نـــــُ  ٘م  ـــــف عيـــــاا ّ عـــــ  ي  اي ـــــُ ّ  تـــــُ ّياوـــــ لام     
ّدبــــلي  ــــٔ ٘ اشب ــــاب اع  لٔ ــــٕ مــــ  يلــــْ   ــــل م لــــ  يــــل  

  وايل علٙ وً اع لْ   نا ؤحلتٕ ئاىُ اٌ او   ايُ
 خ ـــاع عـــً  ـــ ا اعصـــٔاو علـــٙ اىب ـــلنـب،ً ّمـــا ًب ا٦ٓـــ٘ مـــ

 ٘ ــاي  ــه اع ـ ــٙ ا٤مـ ــُ   ّعلـ ــل أع اٜـ ــْٗ ع  نـ ــ   يعـ ــأٍه اع  لٔـ ّم ـ
ــنيَا  ــ  ٓ اـ ــ ٘ اعـ ــافب ] ّاىبشـ ــال تعـ َُزَِززز ُ اَّٜٝززز ُ ُُِٜجَززز٣َُِّ َُٜٙزززْٟ وَََهْززز ََُِْٟٙ   قـ
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مـــا ّا (3)[طُزززع٣ََ اَّٜزززذ٣ََِ ٠ِززز٣ْ َٔزززجُِْْٟٝٙ وَََزُزززىةَ عََٝزززُُْْٟٙ وَاَّٜٝززز ُ عَِٝزززٌُٟ ؽَِٙزززٌُٟ  

  ٓ  لامُ مً ت   اعي   ّميعَا مً اعشَْا 
ّيــدا ت َــ  اىب ا ــل اع ــامٔ٘ ع ل ــ ٘ اع  لٔــ  ّمــا  ٔــُ مــً         

ازبآـــل ٓـــْو  يثْايـــُا٨ ـــ او يا٨تـــا ٘ افب ع ـــٔه اع اـــل ا٨ ـــٕ 
اع ٔامـــ٘ا  اع  ـــاب ّاع ـــ ا ًب ٍـــدِ ا٦ٓـــ٘ ٓعـــين اآـــ٘ اع شـــ ٓ    

ال تعــافب ا قــ ٍّــْ يــاب عيــاّل اع هبــ٘ ّاعــ  ق اع ــ ٓه  اّا٨م يــاٌ
وَا١ُُٜو٠ِْعُززززززى٢َ وَا١ُُٜو٠ِْعَززززززبدُ ثَعْضُززززززهُْٟ أَوَُِْٜززززززبءُ ثَعْزززززز   ََززززززل٠ُُزُو٢َ ثِززززززب١َُٜعْزُوِِ     ]

وَََعْهَزززى٢َْ عَززز٣ْ ا١ُُٜعَٙززززِ و١ََُُُِٕزززى٢َ اٜص زززهَحَ وََُوْرُزززى٢َ اٜش َ٘زززبحَ وََُغُِعُزززى٢َ    

  (2)[عَشَِشٌ ؽٌَُِٟٙ اَّٜٝ َ وَرَطُىَٜ ُ أُوَْٜئَِٗ طََُزْؽ١َُهُْٟ اَّٜٝ ُ  ٢ِ  اَّٜٝ َ

 اّاعصـــــــــْو ملعوـــــــــ٘ أخ٣قٔـــــــــ٘ ع َـــــــــدٓف اعي ـــــــــْع 
ــْ   ــامل اىبل ـــ ــا افب عـــ ــاٛ يَـــ ــاّاٛ   اّا٨عت ـــ ــ ٘ ٨ىـــ ــْ مياوـــ ٍّـــ

ــ        ــً اشــ ــْ مــ ــدا  َــ ــ عٔ٘ا عــ ــ ٔ٘ ّاع ــ ــ٘ ّاع اــ ــي   اع َٔنٔــ اعــ
ــي     ــْفب ًّب خــ ــل افب اىبــ ــُ اعع ــ ــ ب يــ ــا ٓ  ــ ــً مــ ــا  ّا  ــ اع اعــ

ــ٣    ــين ا٨وــ ــ٣و: يــ ــُ اع ــ ــاق  علٔــ ــاو اع ــ ــً ا٨مــ ــٙ  عاعٗ عــ و علــ
ٗ ّاعا ــــــاٗ ّاعصــــــْو ّاسبــــــق وب ـــــ٘ أشــــــٔاٛا علــــــٙ اعصــــــ٣ 

  ّاع٢ْٓ٘
 عــــي  :عــــً عثنــــاٌ يــــً أيــــٕ اععا ــــٕ اعث  ــــٕ قــــال  ّ)

عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ّوــــله ٓ ــــْل : اعصــــٔاو فيــــ٘ مــــً  
   (1)(اعياع   ي٘ أ ل ه مً اع  ال

ــ٘ ّاف ٔـــــا       ــلخْل ازبيـــ ــٔل٘ عـــ ــْو ّوـــ ــ ا اعصـــ أٖ اٌ  ـــ
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  73وْعٗ اع ْي٘  (2)
  3/151اعلع اىبيثْع  (1)
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 ام  اٌ اعص ا  
 يــــي مــــ  عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ) ّعــــً معــــا  قــــال

ــري    ــً ى ــ ــُ ّعبــ ــّا ميــ ــ  ي ق ٓ ــ ــ    حل ــ ــله ًب وــ ــي :  ّوــ ا   لــ
   ٘ ّٓ اعــــلىٕ مــــً  ا ٓـــا ىــــ ٯ اي أ٢ ربيىـــٕ يعنــــل ٓــــلخلين ازبيٯـــ

  اعياع
ا ّ،ىٯــــُ عٔ ــــري  ا ع ــــل وــــحلعي عــــً ع ــــٔه قــــال : ٓــــا معــــا 

   ُ ٫ِ اي علٔــــ ا  ا تع ــــل اي ٢ تشــــ ل يــــُ شــــٔٝاّ    علــــٙ مــــً ٓ ٯــــ 
ّذبــــقٯ   ا ّتــــ١تٕ اعا ــــاٗا ّتصــــْو عماــــاٌا    صــــ٣ّٗت ــــٔه اع

 اع ٔي 
ــ٘       ــْو ف٫يٯــ ــري  اعصــ ــْاب اشبــ ــٙ أيــ ــ  علــ ــال : أ٢َ أيٗعــ ــهٯ قــ  ــ
مــــً اعيــــاع ّاعصــــلق٘ ت  ــــٞ ااــــف اعــــ بٯ ّ ــــ٣ٗ اع فــــل ًب  

رَزَغَززززززززبًَِ عُعُززززززززىثُهُْٟ عَزززززززز٣ْ   ]فــــــــْ  اعلٔــــــــل  ــــــــهٯ قــــــــ أ    

  (2)[عَشَاء  ث١َِب َ٘ب٤ُىا ََع١َُْٝى٢َ]  ٯٙ يلت  ا(3)[ا١َُٜضَبعِ ِ

 ـــهٯ قـــال : أ٢ أخـــيل قبـــ٣ل  عـــ   ٓلـــُ    لـــي٫ : يلـــٙ ٓـــا         
  علٔ  ٍدا ا عوْل اي   حلخد يل اىُ    ال : ا   

   اي ّ،ىٯا ىب١اخدٌّ قبا ى  ٓله   لي : ٓا عوْل
  ــــال :   ل ــــ  ُأمٯــــ  ٓــــا معــــا  ٍّــــل ٓ ــــفٯ اعيــــاع ًب       
ــاٜل    ــاخ ٍه ،٢ٓ  صـــــ ــٙ ميـــــ ــٍَْه أّ علـــــ ــٙ ّفـــــ ــاع علـــــ اعيٯـــــ

  (1)(أع ي َه
 
 

                                                           

  35وْعٗ اع  لٗ  (3)
  37وْعٗ اع  لٗ  (2)
  33/59اعثعل  / اع ش  ّاع ٔاٌ  (1)
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 ث )متب عيينٌ(آي 

مل ت ـــــل ا٦ٓـــــ٘ اع  آىٔـــــ٘ )ُ ـــــ ا علـــــٔ ه( ،لبـــــا ّعي  يل ـــــ   
 اع  اي٘ جبنعَا يـب أمْع :

 اع  ا   ا٤ّل :
  ٓايٗ اع ْ ٔل ياع  اي٘   اعثاىٕ :

ا٨خ  ـــــــاع ّا٨م  ـــــــاٌ ا ّاع عـــــــا علن ـــــــايعٗ ،فب  اعثاعـــــــا :
 ا٨و  اي٘ عل  لٔ  

ّقــــل ّعي ع ــــ  )  ــــف علــــٔ ه( ًب اع ــــ آٌ ًب آٓــــا  أخــــ ٚ       
 ًب خ اب ،فب اىب لنـب ٍّٕ :

ــافب ] ا٤ّفب : ــُ تعـــــ ُ٘زِزززززززتَ عََٝزززززززُُْْٟٙ  ََِا ؽَضَززززززززَ أَؽَززززززز َُْٟ٘ ا١َُٜزززززززىْدُ   قْعـــــ

 ٢ِْ رَزززززززززََٖ تَُْززززززززز ا اُٜىَحِززززززززُ خُ ُِٜٝىَاِٜزززززززز ٣ََِْ وَارَُٔزززززززززَثِلَ ثِززززززززب١َُٜعْزُوِِ ؽًَّٕززززززززب     

  (3)[عًََٝ ا١ُُٜزَِّٕلَ

 ٠َعُززززىا ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ اُِٜٕصَززززب ُ    ََبأََ هَززززب اَّٜززززذ٣ََِ  قْعــــُ تعــــافب ]  اعثاىٔــــ٘ :

١ََِززززز٣ْ          ُٜززززُل٤َضً  ُٜززززُل٤َضً ِثب َُٜعْجززززِ  َوا َُٜعْجززززُ  ِثب ُُٜؾزِّ َوا ُُٜؾززززز  ِثززززب َٝززززً ا َُٕز ُٜ ِِززززٍ ا

ُْززززززززِ          َٜ ِِ َوَأَداٌء ِ  ١َُْٜعُزو ًٌ ِثززززززززب َِبرَِّجززززززززب ٌٍْء  َٜززززززززُ  ٠ِزززززززز٣ْ َأِتُززززززززِ  َشزززززززز  ٍَ ِّزززززززز ُع

خع ١ََِزززز٣ْ اعْزَزززز َي ثَعْزززز َ  ٠ِزززز٣ْ رَثُِّٙززززْٟ وَرَؽ١َْزززز  ثِ ِؽْظَززززب٢  ََِٜززززَٗ رَ ُُِّززززٌُ 

  (2)[َََِٜٗ ََِٝ ُ عَذَاةٌ أٌَُِٜٟ

                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
  378وْعٗ اع   ٗ  (2)
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ــ٘ : ــُ تعــــافب ] اعثاعثــ ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ اُِٜٕزَززززبُٚ وَهُززززىَ ُ٘زززززْهٌ َُٜٙززززْٟ وَعَظززززً   قْعــ

ًُْئب َوُهززززَى َشزززززٌّ          ْٟ َوَعَظززززً َأ٢ْ ُرِؾج ززززىا َشزززز ُٙزززز َٜ ُْززززٌز  ًُْئب َوُهززززَى َت َُٙزُهززززىا َشزززز َأ٢ْ َر

  (3)[وَأ٤َُزُْٟ  َ رَع١َُْٝى٢ََُْٜٟٙ وَاَّٜٝ ُ ََعَُْٟٝ 

ــ٘       ــٙ ا٦ٓــ ــ ٗ ّ  ــ ــْعٗ اع  ــ ــّا ًب وــ ــا نبٔعــ ــا  أىَــ ــً ا٨ع ــ ّمــ
ا٤خـــــ ٚ اعـــــ  ربـــــد اع  ـــــال خبصـــــْ  يـــــين ،وـــــ أٜل ّعي   

ــٕ ]   ــ ٗ ٍّــــ ــْعٗ اع  ــــ أََٜززززززْٟ رَزززززززَ  َِٜززززززً ا١َُٜززززززإلِ ٠ِزززززز٣ْ ثَعِززززززٍ     ًب وــــ

َٜعَزززززب ٠ًَِٝٙزززززب ٤َُٕبرِزززززُٛ  ِطْززززززَااَُِٛ ٠ِززززز٣ْ ثَعْززززز ِ ٠ُىطَزززززً  َُِ َٔزززززبُٜىا ِٜعَجِزززززٍ  َٜهُزززززْٟ اثْعَزززززشْ  

ُٜىا          َٔززززب ُٝىا  َٕززززبِر ُٚ َأ َّ ُر َِٕزززززب ُٜ ْٟ ا ُٙ ُْ َٝزززز ُِ٘زززززَت َع  ٢ْ ِ ْٟ ُُْز ُٛ َعَظزززز َٚ َهزززز َٔززززب َّٝززززِ   ِٛ اٜ ِِززززٍ َطززززِجُ

١َٝ ززززب          َِ ََبِر٤َززززب َوَأْثَعبِاَعززززب  َٔززززْ  ُأْتِزْعَعززززب ٠ِزززز٣ْ ِد َّٝززززِ  َو ِٛ اٜ ِِززززٍ َطززززِجُ  َٛ َٕبِرزززز ََٜعززززب َأ َّ ٤ُ َو٠َززززب 

  (2)[ِٕزَبُٚ رَىََّٜىْا  ِ َّ َُِٔٝه  ٠ِعْهُْٟ وَاَّٜٝ ُ عٌَُِٟٝ ثِبٜ َّب١ِِٜلَُ٘زِتَ عََُْٝهِْٟ اُٜ

 بني اىصً٘ ٗاىصي ً

ــل      ــال( ّمل ت ــــ ــٙ ّ ٌ )ٰ عــــ ــٔاو( علــــ ــ  )اعصــــ ــل ّعي ع ــــ ع ــــ
ــايٗ      ــلل  ٓــ ــل( ّتــ ــٙ ّ ٌ )َ ع٬ــ ــْو( علــ ــٔ ه اعصــ ــف علــ ــ٘ )  ــ ا٦ٓــ

ــاٌ   ــايٗ اىبعــــاىٕ ع ٔــ ــاو  ــــْاب اىب ــــاىٕ علــــٙ  ٓــ ا٨م ــــال عــــً اع عــ
  اب ا ّازبناه ا ّاعث ْ  علٙ  ا  اع  ٓا٘ ّاعش

ّ ٔــــُ ،ع ــــا  اــــريٖ عل ــــ آٌ ي ــــ٣م٘ اع ــــ اٜ  اعع ايٓــــ٘ مــــً   
ــُ    ــُ ّآعـــ ــال اعـــــي   ـــــلٙ اي علٔـــ ــا قـــ اع   ٓـــــ  ّاع  ـــــلٓل ّ نـــ

  (1)ّوله ) لْا  نا عأٓ نْىٕ أ لٕ(

                                                           

  235وْعٗ اع   ٗ  (3)
  245وْعٗ اع   ٗ  (2)
   3/371 اتٔع اع ٔف اع ا ٖ / م (1)
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ــْمْا      ــٔاو :  ـــ ــْ  اعصـــ ــلٓا خبصـــ ــلٓ  اسبـــ ــً ت ـــ ــُ مب ـــ  اىـــ

  نا عأٓ نْىٕ أ ْو 
ــ   ــ ٘ ع ْعــ ــدا ياعي ــ ــله )خــــدّا    ّ ــ ــُ ّآعــــُ ّوــ ــلٙ اي علٔــ ُ  ــ

 ا ًب اسبق (3)عين مياو  ه(
 ـــــاٌ اعـــــي   ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعـــــُ ّوـــــله ٓـــــلعْ اىب ـــــلنـب  
ّاىب ــــلنا  ٤خــــد أ  ــــاو اعصــــٔاو عيــــُ ا ٍّــــْ مــــً مصــــايٓل       

  (2)[ََٜٕ ْ َ٘ب٢َ َُْٜٟٙ ٍِِ رَطُىِٚ اَّٜٝ ِ أُطْىَحٌ ؽَظَعَخعقْعُ تعافب ]

علٓــــــلٗ عــــــً اعــــــي    نـــــا ّعي ع ــــــ  اعصــــــْو ًب أ ايٓـــــا  
 ضبنل  لٙ اي علُٔ ّآعُ ّوله يبا ٓ ٔل  ا  اىبعيٙ 

ــال )ٓ  ــلعٖ قــ ــعٔل اشبــ ــً أيــــٕ وــ ــْو  ّعــ ــافب : اعصــ ــْل اي تعــ  ــ
عــــٕ ّأىــــا أفــــاٖ يــــُ ا ّعلصــــاٜه     ــــاٌ   ، ا أ  ــــ   ــــ ط ا ّ، ا  
ع ـــٕ عيـــُ   ـــا اِ  ـــ ط ا ّشبلـــْ   ـــه اعصـــاٜه عيـــل اي أ ٔـــف         

  (1)(مً عٓع اىب  
قلــــي : ٓــــا عوــــْل اي م ىــــٕ يعنــــل  ل )ّعــــً أيــــٕ أمامــــ٘ قــــا

علٔـــ  ياعصـــْو   ىـــُ ٢ مثـــل  : قـــال . آخـــدِ عيـــ  ٓـــي عين اي يـــُ
  (4)(عُ

ــال )   ــ  قــ ــً أىــ ــله ،فب    ّعــ ــُ ّوــ ــلٙ اي علٔــ ــي   ــ ــ ج اعــ خــ
ــْل     ــلِ  ــ ــاٌ عيــ ــً  ــ ــال : مــ ــً أ ــــ ايُ   ــ ــ٘ مــ ــُ  ٝــ اىب ــــ ل ّ ٔــ

                                                           

   2/111اع ا ٖ / م اتٔع اع ٔف  (3)
  23وْعٗ ا٤ ااب  (2)
   3/153اعلع اىبيثْع  (1)
   3/152اعلع اىبيثْع  (4)
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ــ ٌ عـــــــُ ّفـــــــاٛ ّصب ـــــــن٘    لٔـــــــي ع ا ّ،٢  علٔـــــــُ ياعصـــــــْو  ـــــ
  (3)(علع ق

ــ ق  ــل    ٢ّ  ــ ــٔاو )ّأ ــ ــْو ّاعصــ ـــب اعصــ ــدع يــ ــا ازبــ ــً  ٔــ مــ
  (2)ّاعصْو ّاعصٔاو ًب اعل ٘ : ا٨م ال(

ــي    ــل قنــ ــٔامّا ا مثــ ــً قْعــــ  :  ــــني  ــ ــلع مــ ــٔاو مصــ ّاعصــ
 قٔامّا 

ــٔاو( يٌّ    ــ  )اعصـــ ــاع  لٔ  ًب ع ـــ ــايٗ يـــ ــٙ اعآـــ ــ   أ معيـــ ّٓ ـــ
اٛ أع ايــــٕ اعصــــْو  ٔنــــا ّعي عــــً  ل ــــ٘ يــــً ع ٔــــل اي قــــال )فــــ

ــ ،فب عوــــْل اي   عوــــْل  ٓــــا ُ ّآعــــُ ّوــــله   ــــال   ــــلٙ اي علٔــ
 ا٨و٣و  ما اي

 علـــــٕ ٍـــــل قـــــال ّعٔلـــــ٘ ٓـــــْو ًب  ـــــلْا  : وبـــــ  قـــــال
 اعصْو  عً ّوحلعُ ٢ قال اريًٍ

ــال ــٔاو   ــ ــاٌ :  ــ ــال عماــ ــل قــ ــٕ ٍــ ــريِ علــ ــال اــ ــال ٢ قــ  قــ
ــ  ــاٗ ّ  ــ ــال اعا ــ ــٕ ٍــــل قــ ــا علــ ــال ٢ قــــال اريٍــ ــل ٢ ّاي قــ  أ ٓــ

ٔـــــُ  ـــــلٙ اي عل اي عوـــــْل   ـــــال مـــــيًَ أى ـــــد ٢ّ علـــــًَٔ
  (1)(ل أ لع ،ٌ  لقّآعُ ّوله ق

ــلٙ اي      ــي   ــ ــْاب اعــ ــا فــ ــْو ا أمــ ــً اعصــ ــ١ال عــ ــاٛ اع ــ   ــ
ــا       ــ ٘ ئيَنــ ــحلٌ اعي ــ ــٔاو ّ ــ ــ  اعصــ ــنً ع ــ ــله   اــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ علٔــ

 اععنْو ّاشبصْ  اىب لل  

                                                           

   3/154اعلع اىبيثْع  (3)
   3/125اعثعل  / اع ش  ّاع ٔاٌ  (2)
   1/125م يل أهبل  (1)
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ــٔاو      ــا اعصــ ــ٣و ا أمــ ــً اع ــ ــال عــ ــْ ا٨م ــ ــْو ٍــ ــل أٌ اعصــ ّقٔــ

ا   َــــْ ا٨م ــــال عــــً ا٤ ــــل ّاعشــــ ب ا ٍّــــدا اع  صــــٔل ع ٔــــ  
  ٓث ي  ّمل

ــ آٌ     ــلٗ ًب اع ــــ ــ ٗ ّا ــــ ــْو( مــــ ــ٘ ) ــــ ــل ّعي   لنــــ ّقــــ
ــ ٓه ]  ٤ِِّزززززٍ ٤َزززززذَرْدُ ِٜٝز ؽ١َْزززززب٢ِ حَزززززى٠ْ ب ََِٝززززز٣ْ أَُِّ٘ٝزززززَٟ   خبصـــــْ  مـــ

ىعـــه ٢يـــل مـــً   ٍـــدا اع صـــل ّاع نٔٔـــا   ا ٢ّ تعـــين (3)[اَُُٜزززىَْٞ  ٤ِظِزززًُّب 

ــُ   ــٔاو( يٌّ )اعصـــــْو( ميـــ ّفـــــْي معيـــــٙ يـــــْعّي  لنـــــ٘ )اعصـــ
 ّأٌ  ُٔ مش ٘ علَٔه ،  او اىب لنـب يحلياٛ اعصٔاو ا 

  [١ََ٘ب ُ٘زِتَ عًََٝ اَّٜذ٣ََِ ٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ] ق٘ىٔ    ى

 ًب ا٦ٓ٘ م اٜل:
تشـــــــ ُٔ  ـــــــ ٓه ٓ َـــــــ  يّاو اسب ـــــــه اعشـــــــ عٕ   ا٤ّفب : 

ــ٘ ــ٘ ا٨ ٔـــ ــه   اّاع  ٓاـــ ــي ا٤مـــ ــيٌْ ّاخ ل ـــ ــي اع ـــ ّاٌ تعاق ـــ
 ّا٤فياع ّتْاعي ا٤فٔال 

 ا٤عاتشـــــــ ٓ  اىب ـــــــلنـب ي ـــــــْعٕ خ٣ ـــــــ٘     اعثاىٔـــــــ٘ :
  تٔاٌ اع  اٜ  ّا ال ّفِْ اع  يا  ي

اىبــــ اي قبــــً ق ليــــا اىبلٔــــٌْ ّات ــــاه اع وــــل مــــً        اعثاعثــــ٘ :
 ا٤مه اع  و  ي ا٨و٣و 

ّاىـــــُ  ت علـــــل ا٦ٓـــــ٘ يحل ـــــل تشـــــ ٓ  اعصـــــْو      اع ايعـــــ٘ :
مــــً عــــلٌ   ع ــــايٗ م عاع ــــ٘ عيــــل ا٤ى ٔــــاٛ ّاع وــــل ّات ــــاعَه     

 آيو علُٔ اع ٣و 
مــــه اعــــ  وــــ  ي   مب ــــً اٌ ٓ ــــٌْ اىبــــ اي ا٤    اشبام ــــ٘ :

ــ اٜ      ــاب اعشـــ ــا أ ـــ ــاعٚ ىبـــ ــاعَْٔي ّاعيصـــ ــ٣و  ـــ ــْع ا٨وـــ  َـــ

                                                           

  25وْعٗ م ٓه  (3)



 77ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

 ا٤خ ٚ مً اعي   ي َْعٍا 
ــ  اع ايوـــ٘ : ٘ علـــٙ أٍـــل اع  ـــاب ىبـــا  َٔـــا مـــً      ا٦ٓـــ٘   ـ

 خ اع عً تش ٓ  اعصْو ًب اىبلل اع اي ٘ ا٨
ا٦ٓـــــ٘  ـــــ   ّّقآـــــ٘ مـــــً ضبـــــا٢ّ  اع اـــــلٔل  اع ـــــايع٘ :

ــا      ــايٖ ّمــ ــ  اعع ــ ــدا اىبي ــ ــٙ ٍــ ــلٖ علــ ــِْ  ّاع عــ ــً ّفــ ــُ مــ ٔــ
ــا      ــٕ قبــ ــ  ا٨ ــ ــال ع٥مــ ــٔت ا٨م ثــ ــٙ  ــ ــل أعقــ ــ  كبثــ ــ٘ اعــ اع اعــ

ّماــــــــامـب اعع ْيٓــــــــ٘ ّاشبشــــــــْه  ٓ اــــــــنيُ مــــــــً اىبشــــــــ ٘
  ّا٨ى  اه عً اعلىٔا ّم اٍ َا

ــ٘ : ــ٣و     اعثاميــــ ــ٘ ا٨وــــ ــلنـب ًب يلآــــ ــٌْ علن ــــ ــ٘ عــــ ا٦ٓــــ
ــ٘    ــً اعـــــل٢٢  اىب عل ـــ ــا مـــ ــا  َٔـــ ــٔاو ىبـــ ــ٘ اعصـــ ــ ٓ    ٓاـــ ّتشـــ

 ي حلعٓ  اعع اٜل 
ــع٘ : ــ  عل ـــــ ّع     ًب ا٦ٓـــــ٘  اع اوـــ ــف علن ـــــلنـب ّميـــ تحليٓـــ

ــٕ      ــدا ٢ ٓل ـــ ــٔه ٍّـــ ــ ٓ  اعع ـــ ــدا اع شـــ ــا٨ى  اي يَـــ ــً يـــ ّاع ـــ
، ــــــ امَه ّتشــــــ ٓ َه حب ــــــ  ّتعاٍــــــل ٍــــــدِ اع  ٓاــــــ٘ أٖ ٢ 

 تعاعا يـب اع  لٔ  ّمعاىٕ ا٨  او 
ــ ٗ : ــاٌّ ًب أياٛ    اععاشـــ ــً اع َـــ ــدٓ  مـــ ــُ ّذبـــ ــ٘ تي ٔـــ ًب ا٦ٓـــ

اَّٜزززززززذ٣ََِ هُزززززززْٟ  *لَ َِىََْزززززززٛع ١ُُِٜٝصَزززززززِّٝاع ـــــــ اٜ ا قـــــــال تعـــــــافب]

  (3)[ع٣َْ حَهَرِهِْٟ طَبهُى٢َ

ععـــــل ًب ا٦ٓـــــ٘ ، َـــــاعا علن٣ مـــــ٘ يــــــب  اسبايٓـــــ٘ عشـــــ ٗ :
 ي اٛ اعش ٓع٘ ّاىبل٘ ّيـب أياٛ اع  اٜ  

ــ ٗ :  ــ٘ عشـــــ ــاٌ    اعثاىٔـــــ ــ ا ٓ عل ـــــ ــ٘ ّاع ـــــ ــل اع  ايـــــ ٍـــــ
ــ٣ٗ    ــا اعصــــ ــ ٚ ّاٍنَــــ ــاع  اٜ  ا٤خــــ ــلِ او يــــ ــٔاو ّ ــــ ياعصــــ

ــ٘    ــل اع  ايـــ ــق أٖ ٍـــ ــاٗ ّاسبـــ ــاي ٘ اّ   ّاعا ـــ ــه اع ـــ ــٙ ا٤مـــ علـــ
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ــاب       ــً يــ ــاٛ مــ ــُ فــ ــٔاو او اىــ ــ   ياعصــ ــاي ـب اعبصــ ــاٛ اع ــ ا٤ى ٔــ
اىبثـــــــال ّمياوـــــــ ٘ اسب ـــــــه ّاىبْتـــــــْه ّاٌ اع  ايـــــــ٘ علـــــــَٔه 

 مشلي اع  اٜ  ا٤خ ٚا ا٤قْٚ ٍْ اعثاىٕ 
 ٍل اع ش ُٔ ٓ علل: ا٤ّفب :
 يحل ل اعصْو   ا٤ّل :

ــاىٕ : ــْ       اعثـ ــا ٍـ ــ  يا البـ ــً وـ ــٙ مـ ــف علـ ــدٖ   ـ ــُ ّاٌ اعـ أٓامـ
  ْو شَ  عمااٌ 

ــا : ــاّ   اعثاعــ ــا معــ ــ٘     يَنــ ــ٘ ازبأٜــ ــْ اىبْف ــ ــٙ عبــ ــً علــ ّع ــ
 نــــيَه مــــً   ــــف علٔــــُ اعصــــْو قبــــلٗ ّآــــاو اقــــل  ا  ًب اعثــــاىٕ

ــَ         ــٔاو شــ ــُ  ــ ــ ا علٔــ ــً  ــ ــيَه مــ ــاٌا ّمــ ــَ  عماــ ــً شــ مــ
 عمااٌ 

ــا     ــْل اعثاعـــ ــ فٔع اع ـــ ــْل يٌّ تـــ ــاى  ؼبـــ ــً مـــ ــٔ  مـــ  اعـــ
ــي ري    ــال ّاع ــ ــْ ا٨نبــ ــٙ عبــ ــ٘ ّعي علــ ــٔاو ًب ا٦ٓــ ــ  اعصــ  ٤ٌ   ــ

 مً فَ٘ علي أٓامُ 
ــ٘ : ــ       اعثاىٔــ ــٌْ ّرب ٔــ ــ١ميـب عــ ــٙ اىبــ ــ  علــ ــْو اع  لٔــ عنــ

ّت ــــَٔلا   ــــل ّافــــف  ٔــــُ مشــــ ٘ ش صــــٔ٘ ٓ ــــٌْ ٓ ــــريّا        
 م  مشْعُ علعاو ّاعيْه 

ّأخــــ ج أهبــــل عــــً ٍشــــاو اعلوــــ ْاٜٙ قــــال يل ــــين أٌ ًب  
علـــلىٔا ّأىـــ ه   لنـــٌْتعمـــ ٓه علٔـــُ اع ـــ٣و   ايـــً   نـــ٘ عٔ ـــٙ  

  ت  قٌْ  َٔا ي ري عنل
  عنلٌْ ع٧خ ٗ ّأى ه ٢ ت  قٌْ  َٔا ا٢ ياععنل٢ّ ت

٬ٓ   ـــه علنـــاٛ اع ـــْٛ ا٢فـــ  تحلخـــدٌّ ّاععنـــل تاـــٔعٌْ       ّ
تْشـــ ٌْ أٌ رب فــــْا مــــً اعــــلىٔا ،فب  لنــــ٘ اع ــــي ّتــــٔ ُ ّاي  
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  (3)عاّفل ٓيَا ه عً اىبعا ٕ  نا أم  ه ياعصْو ّاعص٣ٗ
تشــــ ٓ  اعصــــْو علــــٙ يــــين اوــــ أٜل ق ــــل  اسبــــلٓآّــــ ـب 

ٛ عٔ ــــٙ   ٙ  ا ّفــــا عٔث  ــــُ ّٓــــد  ٍه يــــُا ٤ىــــُ فـــــاٛ      عٔ ــــ
  يا٦ٓا  ّأي ل يع  ما   و علٙ يين او أٜل

ــ٘      ــاٛ م لمــ ــدا ا٨ماــ ــٌْ ٍــ ــا  عٔ ــ ــٙ اعْاف ــ ــُ أماــ ّع يــ
ــٙ    ــ آٌ علــ ــل اع ــ ــا    ع ْ ٔــ ــلنـب  ــ ــل اىب ــ ــْو ّتعاٍــ ــ٘ اعصــ  ٓاــ

ــاٌّ اّ      فب، ــ ٓ  اّ تَـــ ــ  اّ ت ـــ ــري ذب ٓـــ ــً اـــ ــ٘ مـــ ــْو اع ٔامـــ ٓـــ
 تشلٓل 

ــلنـب ع   ــ٘ اىب ـــــ ــ٘ ّعا ـــــ ــ ـب ا٦ٓـــــ ــاعٗ  ٥ّتـــــ ــاٛ ًب عنـــــ ى ٔـــــ
ــاعٔ ا     ــاٛ اع  ـــــ ــل أع ـــــ ــ َه ع  نـــــ ــايٗا ّأٍلٔـــــ ا٤عا ياعع ـــــ

 ّفاٛ       ا اعصٔاو ق ل ا٨و٣و عْفِْ:
 ئاٌ   ٔ ٘ ع ايٓ٘  ا٤ّل :

ــاىٕ : ــْاع    اعثــــ ــايٗ ًب ا٤عا ّتــــ ــ لام٘ اعع ــــ ــل ،وــــ تحل ٔــــ
 اعياع  ا 

 اع   ٔ  عً اىب لنـب ًب أياٛ اع  ٓا٘  اعثاعا :
 اع ـــــــــ٘ ًب اعصـــــــــٔاو أّ ميـــــــــ  ازبـــــــــلال ّاىب اع ايـــــــــ  :

 ُ ــ ــ٘  ٔـــــ ــافب] اع ااتـــــ ــال تعـــــ وَعَزززززززبدُِٜهُْٟ ثِزززززززبَّٜزٍِ هِزززززززٍَ   ا قـــــ

  (2)[أَؽْظ٣َُ

ــام  : ــُ    اشبـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــل  ـــ ــي  ضبنـــ ــ٣م٘ اعـــ وـــ
ــَه أٌ      ــُ يعاــ ــْل عــ ــ٣ ٓ ــ ــاجا  ــ ــلال ّا٨   ــ ــً ازبــ ــله مــ ّوــ

   اعصٔاو ت لٔ  شاق أّ أٌ ملٗ  ٣ ـب ْٓمّا  ثريٗ
ــ    ــل ّعي ع ــــ ــحلعْى )ّقــــ ــ ٗ  (ٓ ــــ ــ  عشــــ ــ ٗ ًب  وبــــ مــــ

                                                           

  2/29اىبيثْع اعلع ( 3)
  321وْعٗ اعي ل (2)
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ــ آٌ ــافب      اع ــــ ــال تعــــ ــاّعتـب قــــ ــ ـب م  ــــ ــ٘ ًب آٓــــ ــا  ٣ ــــ ا ميَــــ

ََظْززززلَُٜى٤ََٗ عَزززز٣ْ اُٜ ١َْزززززِ وَا١َُُْٜظِزززززِ ُٔززززُٛ ُِِه١َِززززب  ِصُززززٌٟ َ٘ززززجِرٌ و٠ََعَززززبِِ ُ ِٜٝع ززززبصِ وَ ِص١ُُه١َُززززب  ]

٣ُ أَُ٘جَزززززُ ٠ِززززز٣ْ ٤َُّعِه١َِزززززب وَََظْزززززلَُٜى٤ََٗ ٠َزززززبََا َُعُِّٕزززززى٢َ ُٔزززززُٛ اُٜعَُّزززززىَ َ٘زززززذََِٜٗ َُجَزززززُِّ 

ِِزززززٍ اٜززززز  ٤َُُب وَاِتِززززززَحِ وَََظْزززززلَُٜى٤ََٗ   *اَّٜٝززززز ُ َُٜٙزززززْٟ اََِزززززبدِ َٜعََُّٝٙزززززْٟ رَزَََّّٙززززززُو٢َ  

 ا(3)[ع٣َْ اَُُٜزَب٠ًَ ُُٔٛ  ِحْهَػٌ َٜهُْٟ تَُْزٌ

ــحلعْى       ــ٣ٗ( أّ )ٓ ـــ ــً اعصـــ ــحلعْى  عـــ ــا )ّٓ ـــ ــٔ   َٔـــ ّعـــ
ــَٔه    ــلًٓ ّتل ــــ ــلنـب ًب اعــــ ــُ اىب ــــ ــاٌ ت  ــــ ــٔاو( ع ٔــــ ــً اعصــــ عــــ

و٠ََزززززب  رَزززززبُْٟ٘ يـــــاع  ْل ّاع تـــــا ا قـــــال تعـــــافب ]أ  ـــــاو اعشـــــ ٓع٘ 

اٜز طُززززززىُٚ َِ ُززززززذُوهُ و٠ََززززززب ٤َهَززززززبُْٟ٘ عَعْزززززز ُ َِززززززب٤ُزَهُىا وَارَُّٕززززززىا اَّٜٝزززززز َ  ٢ِ  اَّٜٝزززززز َ شَزززززز َِ ُ    

  (2)[اُٜعَِٕبةِ

ــحلل    ــ٣ٔ ٓ ــ ــلٍا  ــ ــا  اعــــ  يعــ ــ٘ اع  ــــا ّا٦ٓــ ــاٛ  آٓــ ّفــ
 يعاَه اع   ٔ  ّاعي د ًب أٓاو اعصٔاو 

ــايع : ــا  اع ـــــ ــاٌ ازبـــــ ــلنـب  ئـــــ ـــب اىب ـــــ ــرتل يـــــ م  اىبشـــــ
ّأت ــــاعَه مــــً اىبْ ــــلًٓا ّٓ  لــــٙ ٍــــدا      ّا٤ى ٔــــاٛ اع ــــاي ـب 

 ازبام  ياعصٔاو ّت ّب اعع ايٗ ا٤خ ٚ 

 صي ً امليو األخشٙ
ٍّــــل   ايــــ٘ ّ ــــ ا اعصــــٔاو علــــٙ أٍــــل اىبلــــل اع ــــاي ـب  

ــا   ــلًٓ  ـــ ــً اىبْ ـــ ــمـــ ــها   أ ـــ ــْاب ىعـــ ــاٌا ازبـــ ــدا اعامـــ   ًب ٍـــ
ٍّــــه  عيــــلٍه    ٔصــــْو اىب ــــٔ ٌْٔ ّ ــــٔامَه عــــٔ  يْافــــف    

 علٙ م ت  ـب:ياشبٔاع ّٓ ٌْ 

                                                           

  221-239اع   ٗ وْعٗ  (3)
  7اسبش  وْعٗ  (2)
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ا٨ى  ــــــاه عــــــً ا٤ ــــــل ّاعشــــــ ب ًب وــــــاعا       ا٤ّفب :
طبصْ ــــ٘ مــــً اعٔــــْو   ــــف مــــا ٓــــحلم  يــــُ ا٤ب اع ّ ــــٕا        

ــلٗ    ــ ن  مــ ــ٘ ّٓ ــ ــٔاو اع ْيــ ــ ري أّ  ــ ــْو اع ــ ــُ اعصــ ــّا  11ّميــ ْٓمــ
ــلي  ــف ذبـ ــُ        ـ ــٙ علٔـ ــ  أٌ مْوـ ــ٘ ّ  ـ ــل اع ٔامـ ــْو عٔـ ــحلعٓ  ٓـ تـ

ــُ اع    ــٙ علٔـــ ــدا عٔ ـــ ــامُ ّ ـــ ــ٣و  ـــ ــٌْا  اع ـــ ــ٣و ّاسبْاعٓـــ  ـــ
ًٯ ع٠وــــاٛ اع ئ ــــ٘ أىْاعــــّا أخــــ ٚ مــــً اعصــــْو ٍــــٕ ضبــــل   ّوـــ
خـــــ٣  ئـــــيَه ّاعصـــــٔاو اع ـــــ ري ٍـــــْ ا٨م يـــــاه عـــــً اع عـــــاو  
ّاعشــــ اب مــــً مي صــــ  اعلٔــــل ،فب اع َــــ ا ّٓ ــــٌْ ا٨  ــــاع      

 ى آ ّا 
ــ٘ : ــل اع ـــــن  ،فب      اعثاىٔـــ ــُ أ ـــ ــدٖ ػبـــــْ   ٔـــ ــْو اعـــ اعصـــ

ــُ    ــ٣ٔي ّملتــ ــْو اىبــ ــُ  ــ ــا  ّميــ ــّا 41فاىــــف اعي ــ ــْو ْٓمــ ا ّ ــ
ــاو ًب      ــ ٘ أٓـــ ــْي وـــ ــْو اعَٔـــ ــدعاٛا ّٓصـــ ــْو اععـــ ــلا ّ ـــ اع وـــ

    ٌ  ـــلو   ـــ ِا  ت) ٔ ـــْع( ّقـــل   اع ـــي٘ ّميَـــا  ـــٔاو ٓـــْو اع  ـــ ا
ً   ـــه  ـــٔاو ٓـــْو    خـــ اب ا ٔ ـــل  ٚ  ـــ أا ـــ    اع اوـــ  مـــ

  
ــ ًٓ    ــً تشـــ ــ  مـــ ــا عشـــ ــْ ًب اعثاعـــ ــلاعٔا( ٍّـــ ــْو فـــ )ّ ـــ

ّ ــــٔاو ٓــــْو اععاشــــ  اعثــــاىٕ عــــد  ٚ م  ــــل  ــــا ه أّعشــــلٔها 
اع  ــــْٓه اععــــيٖ ّْٓا ــــل شــــَ   ــــاىٌْ      مــــً تٔ ٔــــي حب ــــف  

ــ        ــُ خب يصــ ــلأ  ٔــ ــدٖ يــ ــْو اعــ ــْ اعٔــ ــاىٕ ٍّــ ــاىٌْ اعثــ ا٤ّل أّ  ــ
 اع ايلٕ  صاع ئي اىب لع 

 ٣ّٓ   ًب  ٔاو اىب لنـب أمْع:
 أىُ تيآل ّعلٙ عبْ اع عٔـب ًب أٓامُ  ا٤ّل :

مـــــلٗ اعصـــــٔاو ضبصـــــْعٗ يــــــب ٣ٍعــــــب عٔ  ــــــٙ       اعثـــــاىٕ : 
ــّا عيـــــل ااسب ـــــاب اع نـــــ ٖ معل ــْ٘مـــ ــاع ّ،فب ٓـــــْو اع ٔامـــ ا عيـــ



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   82

  (3)[٣َ١َِْ شَهِ َ ٠ِعُْْٟٙ اٜش هْزَ ََُُِٝص١ُْ ُقال تعافب ]

ــُ     ــاٌ ي ْعـ ــَ  عماـ ــ٘ شـ ــً  ا  آٓـ ــ٘ مـ ــً ا٦ٓـ ــ   مـ ــدا اعشـ ٍّـ
ــافب ] شَززهْزُ ر٠ََضَززب٢َ اَّٜززذٌِ أ٤ُززشَِٚ ُِِزز ِ اُُٜٕزززْ ٢ُ هُزز  ي ِٜٝع ززبصِ وَثَُِّعَززبدٍ       تع

هِ َ ٠ِزززعُْْٟٙ اٜش زززهْزَ ََُُِٝصُززز١ْ ُ و٠ََززز٣ْ    ٠ِززز٣ْ اُٜهُززز َي وَاُُّٜزَْٔزززب٢ِ ١ََِززز٣ْ شَززز   

َ٘زززب٢َ ٠َزَِضًزززب أَوْ عََٝزززً طَزززَّز  َِعِززز  حٌ ٠ِززز٣ْ أََ زززبٞ  أُتَززززَ َُزَِززز ُ اَّٜٝززز ُ ثُِٙزززْٟ اُُُٜظْززززَ وَ َ   

         ْٟ ُٙزززز َّٝ ََٜع ْٟ َو ُ٘ َٝززززً ٠َززززب َهززززَ ا َّٝززززَ  َع َٙجِّززززُزوا اٜ ُِٜز ُِٜعزززز  َح َو ُٝززززىا ا ١ُِٙ ُِٜز ُُٜعْظززززَز َو ْٟ ا ُٙزززز َُِزَززززُ  ِث

ا عٔ ــٌْ ت ــلٓ  اعشــَ  : أٖ  نــً شــَل مــي ه أّل      (2)[رَشْززُٙزُو٢َ

[ عٔ ــٌْ وَِٜز١ُُُِٙٝززىا اُٜعِزز  حَ شــَ  عماــاٌ ّع ْعــُ تعــافب ًب  ا  ا٦ٓــ٘ ]    

ــاٌ      ــَ  عماـ ــه شـ ــاه اوـ ــاو ،ف نـ ــ  ًب اىب ـ ــا  ّاع   ٔـ ــً ا٨ع ـ مـ
ــاىٕ     ــً معــ ــْ مــ ــ٘ ا ٍّــ ــُ ًب  ا  ا٦ٓــ ــْو ا ّاخ  امــ ــ٘ اعصــ ّيلآــ

وَِٜزَُٙجِّززززززُوا اَّٜٝززززز َ عََٝزززززً ٠َزززززب تعـــــافب ] ا لآـــــ٘ ًب  ا  ا٦ٓـــــ٘ ي ْعـــــُ

  (1)[هَ َاُْٟ٘

 يـب اعصٔاو ّىاّل اع  آٌ اعاماىٔ٘ اىب٣ م٘  اعثاعا :
ــ  : ــ ّ اع   ٓــــ  علٔــــُ      اع ايــ ــٔاو ّعــــلو  ــ ّفــــْب اعصــ

  ٔ  ّاعّ،ٌ ،ت ل اعشَ  ًب أٓاو اسب  
ّ، ا  ــــــاٌ تعاٍــــــل اىب ــــــلنـب علصــــــٔاو مــــــً مصــــــايٓل      

عشــــ   ي عــــا ّفــــل  نــــا ًب ا لآــــ٘ ا  َــــل ٍــــْ مــــً أ ــــ اي ا
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 ا ازبْاب ىعه (3)[ََٜعََُّْٟٝٙ رَشُْٙزُو٢َخاكب٘ ا٦ٓ٘ ]

 صي ً اىب٘ريت
أمــــــا اع ْ ٓــــــ٘   ــــــل أو ــــــي ًب اع ــــــ ٌ اشبــــــام  ق ــــــل  

ــف)يْ ا(     ــا اىبل ــ ــل وــــلٍا ّتامــ ــً ق ــ ــ٣ٔي ّمــ ــ  اىبــ تعــــين  ّاعــ
ــً    ــاٌ مــ ــّا وــــ ٔا مــــْىٕ أٖ اىبع  ــــ ا ّ ــ اععــــامل ّٓ ــــنٙ أٓاــ

ىـــُ ىبـــا يلـــت عنـــ ِ اشبام ـــ٘ ّاععشـــ ًٓ      عاٜلـــ٘   ٓـــ٘ ّأمـــريّا ،٢ أ  
ــلعْٗ ،فب     ــٌْ ّاعـــ ــلي  ًب اع ـــ ــل ّاع ـــ ــْى٘ ّاعاٍـــ ــال ،فب اشبشـــ مـــ

ــ ــامعا ٍّـــ ــ٘ ّاع  ـــ ــي     ْان ـــ ــ٘ علـــ مـــــدٍف أخ٣قـــــٕ ّعٓاتـــ
ّضباعيــــ٘ علشــــَْا  عــــٔ   َٔــــا ّ ــــٕ أّ تيآــــل ّأتــــٔ ي  ــــا 
ــْع    ــاٗ ّأمـــ ــل ّاسبٔـــ ــ ٘ ًب اشبلـــ ــا  ّ ل ـــ ــاٌ قٔاوـــ ــ ّع اعامـــ قبـــ

 يا ل٘ 
 ق نـب:ّتي  ه اع ْ ٓ٘ ،فب 

ــنٙ ا٤ّل : ــ  ا   ٓ ـــ ــْ ا٤ ثـــ ــا ٍّـــ ــدٍف مأٍاىـــ ــّْا ًب مـــ لـــ
 يْ اا ٍّْ ٓي ش  ًب اعشنال ًب اعصـب ّاعٔاياٌ ّاعئ ال 

ــاىٕ : ــنٙ     اعثـــ ــّْا ّٓ ـــ ــل الـــ ــه ا٤قـــ ــا ٍّـــ ــدٍف ٍيآاىـــ مـــ
ــاا    ــ ٣ٓى ا ّيْعمــــ ــل ّوــــ ــ  ًب ا يــــ ــْيٕ ّٓي شــــ اىبــــــدٍف ازبيــــ
ّٓ ْعــــٌْ يــــحلٌ يــــْ ا معلــــه أخ٣قــــٕ ع ــــٔه ،عت ــــٙ ،فب م اتــــف  

ت ـــــاه يـــــْ ا ت  ـــــٔنّا آخـــــ  ،فب    أاع ّ ـــــٕا ّٓ  ـــــه   اعصـــــ اٛ
 ق نـب:

ٌْ: اعــــــــدًٓ ٓحلخـــــــدٌّ قبــــــــا  ياع ْ ٓـــــــٌْ اىب ـــــــلٓ   ا٤ّل :
 ملٌّ ّّ آا تي ف ،فب يْ ا 

ــاىٕ : ــدٌّ    اعثــــ ــدًٓ ٓحلخــــ ــه اعــــ ــلىٌْٔ: ٍّــــ ــٌْ اىبــــ اع ْ ٓــــ
 ي ع  تعاعٔه ْٓ ا 
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ًب شـــــ د يـــــْ ا يعـــــل ّ اتـــــُ ّ  ـــــ ّا أوـــــا ري  اّاـــــاعْ

 ّ أ ــــا  ي أوــــُا ّشــــ  مــــً  عــــً  ٔاتــــُ ّأٌ ىــــْعّا ىــــال علٔــــُ 
اي ّأٌ عّ ـــــُ  ـــــعل  عيـــــل مْتـــــُ ،فب ايـــــً ف ـــــلِا ّأىـــــُ 

ــ ٓ٘   ــْ طبلــــد اع شــ ــناٛا ٍّــ ــً  اع ــ ــُ ٓ عــــا مــ ــا ّأىــ ــً آ٢مَــ مــ
 فلٓل ّعُ عفع٘ ،فب ا٤عا ٓعٔل ا٤مً ّاعي ٘  َٔا 

ــَه     ــدٖ ٓلخلــــ ــُ اعــــ ــْ اا ّأىــــ ــٌْ ،فب يــــ ــلٕ اع ْ ٓــــ ّٓصــــ
ا ازبيــــ٘ا ّأىــــُ اع ــــاًٜ اعْ ٔــــل اع ــــاقٕ ّأىــــُ ؤ اوــــف اىبــــْتٙ

ّ ٔــــُ ي٢عــــ٘ علــــٙ قــــلو م ــــايٟ اع ْ ٔــــل ّاعع ْيٓــــ٘ ي عــــا        
ــل  ــاي ّفــ ــ اع ياىبعــ ـــب  ّا٨قــ ــْا يــ ــً يعــــ  اع ْاٜــــ  خل ــ ّع ــ

 م اما  اع يْئ٘ ّيـب يع  اىبصل ـب 
 ً ــ ــل مـ ــل       ّقٔـ ــً ق ـ ــُ مـ ــل ّ اتـ ــي يعـ ــ     ـ ــْ ا اعـ ــآا يـ ّ ـ

: ٢ دبَــــا علــــٙ  ٔــــاٗ  ــــٕا ٢ ت ــــ قا ٢ ت  صــــفا       أت اعــــُ
ــدبا ٢ تحلخــــــد م ــــــ  ّاا ٢    تــــــاٌا ٢ تحل ــــــل  عامــــــّا   ٢ ت ــــ

ــق  ــّاا ٢ّ    ًب ىاــــ ــ  م قصــــ ــ قد ٢ّ ذباــــ ــُا ٢ تــــ ــري أّاىــــ اــــ
   ل اياٛا ٢ ت ؿب   اشّا ّ ريّاا ٢ تحلخد  ٍ ّا ٢ّ  ا٘ 

ــَ  قنــــ ٖا        ــل شــ ــً  ــ ــاو مــ ــ٘ أٓــ ــٌْ أعيعــ ــْو اع ْ ٓــ ّٓصــ
ــا عــــــً   مــــــً شــــــ ّق اعشــــــن  ،فب ا ّيَــــــاا ّمب يعــــــٌْ  َٔــــ

و ا٤ ــــل ّاعشــــ ب ّاععنــــل م ل ــــّاا ّٓ ْمــــٌْ ي عــــلاي  عــــا      
ــً       ــ  مـــ ــْه آخـــ ــلٍه ىـــ ــن  ّعيـــ ــ ّق اعشـــ ــل شـــ ــاع ق ـــ ا٨  ـــ
ــلًٓ      ــ  اىب ع ــ ــُ يعــ ــْو يــ ــل ٓ ــ ــٔاو اع ْٓــ ــنٙ اعصــ ــٔاو ّٓ ــ اعصــ

 ميَه 
ــْ      ــٙ عبــ ــْمٌْ علــ ــاىْا ٓصــ ــلأٜـب  ــ ــايٝ٘ اىبيــ ــ  أٌ اعصــ ّ  ــ

ــْب  ــ ا ّاعْفــ ــٔامَه اع ــ ــاٌ   )ا ّ ــ ــا عثنــ ــا أّ ــ ــٌْ ْٓمــ  ٣ ــ
 اع ّت ـــع٘ أخـــ  أّ ـــا ع  ـــ  ي ــــب مـــً       آماــــب مـــً اف نـــاه   

ا٤ّل ّوــــ ع٘ أٓــــاو أخــــ  أّ ــــا عثنــــاٌ ماـــــب  اف نــــاه  ــــاىٌْ 
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ــْ       ــٔامَه ٍّــ ــً  ــ ــل مــ ــه تي ــ ــا ّ ــ ــٕ أع نَــ ــ ا  ٍّــ ــً شــ مــ
  (3)(و ٘ عش  ّو ع٘ ّعش ٌّ ْٓما

ــ٘     ــله  افــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــل  ــ ــْٗ ضبنــ ــي ى ــ   اىــ
ــل ا٤عا  ٘   ٤ٍـــ ــ ــل اع  يـــ ــل ّي صـــ ــل اع يآـــ ــايٗ ّ ـــ  ّأياٛ اعع ـــ

ٍل عي ـــــاتَه مـــــً اع لـــــْ ّم ـــــأٍه اعْ ئـــــ٘ ّخـــــري شـــــا ،فب اي
تـــــ يٖ اسباعـــــ٘ اعع اٜلٓـــــ٘ ّا٤خ٣قٔـــــ٘ علعـــــ ب ق ـــــل ا٨وـــــ٣و  
يع ـــــايتَه ا٤ّ ــــــاٌ ّي٢٢تــــــُ   اىــــــي اع ٣اــــــ٘ مــــــً أ َــــــ   

ٓا  قـــــــ ٓة ّفـــــــِْ ا٨ع ـــــــا  ا٦ىٔـــــــ٘ ّاسباتـــــــ ٗ ًب مي ـــــــل
أََِزززززززَأََْزُْٟ اٜززززززه دَ  قــــــال تعــــــافب ]  ّماــــــاعب اع  اٜــــــل اعع ئــــــ٘ ا  

 *أََُٜٙزززززْٟ اٜزززززذََّ٘زُ وََٜززززز ُ اُٜززززززل٤ُضًَ     *و٠ََعَزززززبحَ اٜضَّبِٜضَزززززخَ اُٜزززززلُتْزَي     *وَاُٜعُزززززش ي  

  (2)[رَُِٝٗ  ًَِا ِٔظ١َْخع ضُِشَي

 صي ً اهلْذٗسيت
أمـــــا ا يلّوـــــٔ٘ ٍّـــــٕ اعلٓاىـــــ٘ اع اع ـــــ٘ ًب ا يـــــلا ٍّـــــٕ 

ــ٘  ــ٘ قلمبــ ــ٘  ّقٔــــل يٓاىــ ــ ٗ ّتعــــلي ا٦ ــ ــ٘ تــــ١مً ي ثــ ٍّيــــال آ ــ
 : قب ت ٘  اي ٘ ّعليٍه  ٣ ٘ ّ ٣ ٌْ ا ّا

   ،عُ ا٨مباٌ ّاعصلاق٘ مٔرتا
 ّيا شا ايً ا٨عُ ي اٍنا  

 ّ اعىا ،عُ اع  اع ّانٔ ا   
 ّيَافا ،عُ اعث ّٗ ّاع  أٍ٘  
 ّيْشاٌ ،عُ اع  ق ّاريٍنا 

ــُ         ــً ،عـ ــٔ  مـ ــُ عـ ــل ّأىـ ــل ياع ْ ٔـ ــا ّفـ ــل اي عـ ــاٌ  اـ ع ٔـ
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،٢ اي عـــــا ّفـــــل ا ّيـــــُ فـــــاٛ ا٤ى ٔـــــاٛ ّذبنلـــــْا ا٤ ٚ مـــــً  

هُززززىد ا َٔززززبَٚ ََززززبَٔىِْٞ اعْجُزززز ُوا     وَ َِٜززززً عَززززبدٍ أَتَززززبهُْٟ  أفلــــُ ا ًّب اع يآــــل ] 

  (3)[اَّٜٝ َ ٠َب َُْٜٟٙ ٣ِ٠ْ  َِٜ ٍ غَُْزُهُ أََِهَ رَزَُّٕى٢َ

ّع ــــً ٍيــــال ،عــــُ ّا ــــل  ْقَــــا نبٔعــــّا ٍّــــْ اعياٍنــــا       
ــُ    ــ ل٢ل علٔـــ ــً ا٨وـــ ــْل ٢ مب ـــ ــاٌ صبَـــ ــْ  ٔـــ ــاعلا ٍّـــ أٖ اشبـــ
ّٓ ـــــ ً ًب  ــــــل أعبــــــاٛ اع ـــــٌْا ّاع آــــــ٘ اع ّ ٔــــــ٘ عل ــــــ ي   

ــٕ ا٨ذبــــ  ــٕ ٍــ ــٌْ ع  ا يلّوــ ــ٣ ٓ ــ ــاا  ــ ــ  اعياٍنــ ــُ اي مــ ش صــ
ــ٘      ــد يٓئــ ــْ  ّقصــ ــُ ٢ٍــ ــلا ّ ٔــ ــا اع ٔــ ــه    َــ ــ يِا ّأٍــ ّم ــ

 ّتحلعؽبٔ٘ ّىْه أوا ري 
ــ ْها      ــً ا٤وــــ ــ٘ مــــ ــاو طبصْ ــــ ــلّع أٓــــ ــْو ا يــــ ّٓصــــ
ــيَه       ــاٛا ّمــ ــْو اعث٣ ــ ــيَه ٓصــ ــيـبا ّمــ ــْو ا٤ ــ ــً ٓصــ ــيَه مــ مــ
ٓصــــــْو اشبنــــــٔ ا ّٓصــــــْمٌْ مــــــً شــــــ ّق اعشــــــن  ،فب      

ــْاٜل    ــ ب اع ــ ــه شــ ــْ   ــ ــا ّػبــ ــنال ٓــــحل لٌْ  ا ّيَــ ا ًّب اعشــ
ــً ٓ صــــــ     ــيَه مــــ ــ يٌْ اسبلٔــــــف   ــــــ ا ّمــــ ــُ ّٓشــــ اع ْا ــــ
ــلّع    ــ  ا يـــ ــْوا ّنبٔـــ ــلٗ ًب اعٔـــ ــ٘ ّا ـــ ــل ّف ـــ ــْمُ يحل ـــ  ـــ

 مب  ٌْ عً أ ل اعل ْو ّاع ٔ  واعا  اعصٔاو 

 حبث  أسيهخي عق ئذي
 آدً ٗاىصي ً

ــايٗ     ــ٘ ّع ــــ ــ٘ اخ٣قٔــــ ــ٘ ّملعوــــ ــ٘ م اع ــــ ــٔاو   ٓاــــ اعصــــ
ــ    ــي ّ ــ ــٙ اعصــ ــ٘ علــ ــف م ئــ ــا اع حليٓــ ــا م٣ َــ ــي   ّميعَــ   اعــ

ــُ       ــا  ٔــ ــف مــ ــدا  افب فاىــ ــل افب اعلــ ــَْا  ّاىبٔــ ــاه اعشــ ــً ات ــ مــ
ــاع   ــً ا َــــ ــرتٌ   ا٨مــــ ــ٘ اٌ ٓ ــــ ــ٣ ا ايــــ ــ٘ ايا  ــــ عايٗ ًب  اعــــ
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ــ ٓعَا ــدا    تشــــ ــّا ّاٌ ٍــــ ــاٌ ًب ا٢عا خصْ ــــ ــْي ا٢ى ــــ يْفــــ
ــدا      ــاٌا عــ ــ٘ ع٣ى ــ ــ   ّ ٔ ــ ــٕ اشــ ــْٗ ٍّــ ــُ اعي ــ ــْي ٢ م ــ اعْفــ

  اٌ  نال تش ٓ ُ ياعصٔاو 
ــافب   ــُ تعــ َ هَززززب اَّٜززززذ٣ََِ  ٠َعُززززىا ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ اٜصِّززززَُبُٞ ١ََ٘ززززب    ََبأَ]ًّب قْعــ

ــً (3)[ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ َٜعََُّٝٙزززززْٟ رَزَُّٕزززززى٢َ      مب ـــ

 ّل مً اربد اعصٔاو ع ايٗ  أ يوآٌ أاع ْل 
ى ٔــــــّا ّ ــــــام٣ّ ع آــــــ٘ اع ْ ٔــــــل ًب    ع ــــــل  ــــــاٌ آيو  

   ُ م  اعــــدٖ  وــــ ً ازبيــــ٘ يــــا٢   اا٢عاا ّآٓــــ٘ مــــً آٓــــا  عيــــ
ــ٣ّ     ــاٌ اٍــ ــٔاى َا ّ ــ ــ٘ ّ ــ ــ اٜ  اع ع لٓــ ــل اع ــ ــُ تعاٍــ ــٕ علٔــ مبلــ

ــا  ايــــً عــــدع   عــــً  ــُ وــــٝل عــــً ا٢ٓــــاو اع ــــٔ  مــ م ــــعْي اىــ
ــُ    ــُ ّآعــــ ــ  َا قــــــال:  عــــــي عوــــــْل اي  ــــــلٙ اي علٔــــ وــــ
ــاي     ــاياِ ميــ ــل ىــ ــا ّفــ ــُ عــ ــٙ عيــ ــا عصــ ــْل: اٌ آيو ىبــ ــله ٓ ــ ّوــ
مــــــً عــــــلٌ اععــــــ   ٓــــــا آيو اخــــــ ج مــــــً فــــــْاعٖ  اىــــــُ ٢ 

  اىٕ    ٙ ّي ي اىب٣ٜ ٘ػباّعىٕ ا ل عص
ــُ ا٢عا    ــل  اٍ  ــــ ــُ فئٜــــ ــل اعٔــــ ــا ّفــــ   عــــــا اي عــــ
م ــــــْيّاا  لنــــــا عأتــــــُ اىب٣ٜ ــــــ٘ تــــــ ي ّي ــــــي ّاى   ــــــي 
ــّا خل  ـــــُ ّى  ـــــي  ٔـــــُ مـــــً عّ ـــــ ا   ّقاعـــــي: ٓـــــاعب خل ـــ
ّاوــــــ ل  عــــــُ م٣ٜ  ــــــ    ــــــدىف ّا ــــــل  ْعــــــي ئاتــــــُ 
ــاو    ــه ع يــــ  اعٔــــْوا  صــ ــاي مــــً اع ــــناٛ  ــ وــــْايّا  يــــايٚ ميــ

ــ ــْو اعثاعــ ــْاي   ْا ــــل ٓــ ــَ   ــــدٍف  لــــا اع ــ ــ  مــــً اعشــ ا عشــ
ــدٍف     ــاو  ــ ــ   صــ ــه ع يــ ــ  اٌ  ــ ــ  عشــ ــْو اع ايــ ــْيٖ ٓــ ــه ىــ  ــ

   لثا اع ْايا  ه ىْيٖ ًب ْٓو اشبام  عش  ياعصٔاو
ــاو اع ــــٔ         ــُ   ــــنٔي آــ ــْاي  لــ ــل  ٍــــف اع ــ ــاو ّقــ  صــ
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ــً      ــاي مـــ ــايٚ ميـــ ــه ىـــ ــُ  ـــ ــٙ آيو ئاتـــ ــُ علـــ ــدٖ عي اي  ٔـــ اعـــ

ــا عــــ  ّعْعــــ   ــاو فعل َــ ــ٘ آــ ــدِ اعث٣ ــ ــا آيو ٍــ ــً اع ــــناٛ ٓــ لل مــ
   امَا ًب  ل شَ   البا  او اعلٍ 

ــال  ــه قــــ ــاسبنه    : ــــ ــْياٛ  ــــ ــ٘ وــــ ــُ سبٔــــ ــ ع آيو ّعــــ  ا ــــ
ــ٘       ــدِ اعل ٔـ ــال: ٍـ ــدِ    ـ ــا ٍـ ــاعب مـ ــال ٓـ ــاا   ـ ــلِ اعَٔـ ــ   ٓـ  صـ

  (3)( ٓي   يَا اىي ّ  ْع ّعلل افب ْٓو اع ٔام٘
ــال  عــــي   ّ ــا  قــ ــً أــ ــاوعــــً   ــــد يــ ــايق  ا٨مــ اعصــ
    ــ ــٔامُ علـــ ــ ا اي  ـــ ــاٌ مل ٓ ـــ ــَ  عماـــ ــْل: اٌ شـــ ٙ ٓ ـــ

ــل: ]      ــا ّفــ ــْل اي عــ ــُ:   ــ ــي عــ ــا   لــ ــه ق ليــ ــً ا٤مــ ــل مــ أ ــ
َّٜززززِذ٣ََ         َٝززززً ا ُِ٘زززززَت َع ١ََ٘ززززب   ُٞ َُب ْٟ اٜصِّزززز ُٙ ُْ َٝزززز ُِ٘زززززَت َع َّٜززززِذ٣ََ  ٠َُعززززىا  َ َهززززب ا ََززززب َأ

ــٔاو     ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ َٜعََُّٝٙزززززْٟ رَزَُّٕزززززى٢َ   ــ ا اي  ـــ ــا  ـــ ــال: البـــ [ قـــ

ــاٛ يٌّ ا٤مـــــه   اـــــل يـــــُ ٍـــــدِ    ــاٌ علـــــٙ ا٤ى ٔـــ شـــــَ  عماـــ
ــ٘ ّ ــٙ   ا٤مــــ ــْل اي ّعلــــ ــٙ عوــــ ــ٘ علــــ ــٔامُ   ٓاــــ ــل  ــــ فعــــ

  (2)أم ُ
يبـــــا ٓعـــــين تشـــــ ٓ  اىب ـــــلنـب ّفعلـــــَه مـــــ١ٍلـب عْعا ـــــ٘ 

 اعي ْٗ ي عاٍل اع  اٜ  
ــٔـب     ــلٚ اىبلـــ ــ٘ عـــ ــي٘ م عاع ـــ ــايٗ ّوـــ ــْو ع ـــ ــل اٌ اعصـــ ّقٔـــ
ــل     ــاي ٗا ّى ـــ ــ٘ ّاع ـــ ــْي اع لمبـــ ــي ًب اععَـــ ــ  ماـــ ــه اعـــ ّا٤مـــ

  ع  عً مص  اع لمب٘ ّ ااعٗ اعْٔىاٌ ّاع ّماىٔـب 
ــْو  ًّب ــل ٓصـــ ــلنـب ا يـــ ــري اىب ـــ ــاٌا  اـــ ــدا اعامـــ ــٙ ٍـــ   ـــ

ــُا     ــاٌ ي   تــ ــُ ا٨ى ــ ــا َٓ ــــلٖ اعٔــ ــ٘ يبــ ــايٗ ق ٓ ــ ــُ ع ــ ــاعْا يحلىــ ّقــ
ّاع نـــــاي ٍـــــدا اع ـــــْل   علٔـــــل ىبْتـــــْه  ـــــٔاو ٍـــــ٢١ٛ أمـــــ  
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  ْ ــ ــاٍ  اٌ ّفــ ــ ل ّاع ــ ــي    بمشــ ــّا  اىــ ــلٍه نبٔعــ ــٔاو عيــ اعصــ
ى ٔ ـــــ٘ ع٥  ـــــاو اع ـــــنآّ٘ اعـــــ  تيـــــال يْفـــــْب اعصـــــْو ًب  

ــَا   ــ اٜ  اى ـــــ ا أٍلـــ ــاٌ   اشـــ ــا   ـــ ــ٘ أ  امَـــ ّع لـــــي ااع ٔـــ
اعصــــْو ّتْاع ــــُ ي ٔــــ٘ ميَــــا ٨ق يــــاه تلــــ  ا٤مــــه نباعــــا        

 ّا  ايّا ي ٣م٘   ٓل اعصٔاو عص٣ط اعي   ّو٣م َا 
ــْل    ــدا اع ــــ ــال ٍــــ ــ  ًب ،يخــــ ــل ّاعي ــــ ــً اع حلمــــ ــدا مب ــــ عــــ

٘  ّشــــع ُ  ا٦ٓــــ٘ اع  مبــــ٘ا ٍّــــٕ ئــــاٌ      رت ــــ٘ ّي آــــا ًب ي٢عــــ
ازبــــْاب  مَهع ــــلْ َه ٍــــدا ٍّــــل ٍــــْ ،ماــــاٛ ع علــــَه ّ ــــٔا

  ٘ ــ ــاو طبصْ ــــ ــ اٜ  ّا  ــــ ــايٗ يشــــ ــٔاو ع ــــ ــاٌ اعصــــ ٢ ّ ٢ا  ــــ
ــً   ــع مــ ــاىبتصــ ــاع  ّه     ـب  شــ ــٔ َه يــ ــْل ي  لــ ــٙ اع ــ ــٙ علــ   ــ

ــْل  ــٔ َه يا٤ ــــ ــ     لــــ ــ٘ ًب   عشــــ ــل اع  يــــ ــ٣و ّقصــــ   ا٨وــــ
  اياَٜا 

ــايٗ   ــاٜد اعع ـــ ــً خصـــ ــه مـــ ــىعـــ ــا     اّاع ـــ ــع اىبيـــ ت شـــ
ــْل     ــً عوــ ــدا ّعي عــ ــا عــ ــ٘ عيَــ ــ٘ ّاععامــ ــ٘ اع  يٓــ ــ٘ ّاىباعٔــ اع لىٔــ

  (3)  لٙ اي علُٔ ّآعُ ّوله قْعُ:  ْمْا تص ْا(اي
ّا٦ٓـــــ٘ اع  مبـــــ٘ ىـــــا  ٗ افب اىبلـــــٔـب اعـــــدًٓ  ـــــاىْا مـــــً       

  ٌ ــ آ ــاّل اع ــــ ــل ىــــ ــاٌ ق ــــ ــا اعامــــ ــل    ٔــــ ــدع  ّعي  ي ٔــــ عــــ
ا٨ىصـــــ او اعامـــــاىٕا  لـــــه ت ـــــل ا٦ٓـــــ٘ ) نـــــا   ـــــف علـــــٙ       

  اري ه(
ــً       ــلنـب مـــ ــري اىب ـــ ــاٗ اـــ ــاٌ  ٔـــ ــ   ٟ ا٨ى ـــ ــلما ٓ ـــ ّعيـــ

يبـــــً وـــــ  ُ ػبـــــل  ـــــثريّا مـــــً شـــــعف اىبعا ـــــ ًٓ ع٩وـــــ٣و اّ 
ــْي     ــا٨ق اع يْفــ ــاعا  ــ ـــب اعيــ ــ٘ يــ ــُ م   قــ ــل ّمٔايٓيــ اي اع ْ ٔــ

ــ٘   ّّفـــــــْب اشبشـــــــٔ٘ ميـــــــُ مْفـــــــْي عيـــــــل أٍـــــــل ازباٍلٔـــــ
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   91
ــا ٘ افب      ــ ٓه يا٨تــــ ــ آٌ اع ــــ ــا  اع ــــ ــيد آٓــــ ــلاتَه يــــ ّمع  ــــ

  شْاٍل  ثريٗ مً ا٤خ اع ّ  ف اع ريٗ ّاعرتافه
ــّا يـــــحلفاا  ٛ ّ ـــــاىْا ٓـــــ١يٌّ يعـــــ  مياوـــــ  اسبـــــق اع اامـــ

ــً اسبي ــل   ٔمـ ــ أٍه اشبلٔـ ــا ،يـ ــاٛ يَـ ــ  فـ ــ٘ اعـ ــا    ٔـ ــٙ ى ٔيـ ــُ ّعلـ علٔـ
  اع ٣و

٢ٌّ اىبنا لــــــ٘ ت علــــــل يحل ــــــل ّفــــــْب   ٓاــــــ٘ اعصــــــْو 
ــاو  ــ  اٌ  اعيــــل يعــــ  اىبلــــٔـب يٌّ اعْقــــي ّعــــلي ا٤ٓــ   ــــل   ــ

ــُ    ــَٔه  ـــــْو شـــــَ  عماـــــاٌ  رت ـــ أٍـــــل اع  ـــــاب  ـــــ ا علـــ
ــَه  ــدٖ    يعاــ ــْو اعــ ــُ اعٔــ ــاعْا اىــ ــي٘ ّقــ ــً اع ــ ــْو مــ ــْو ٓــ افب  ــ

 ُ  ٔـــــُ ْٓمـــــّا يعـــــل ٓـــــْو    ّ اي آخـــــ ٌّ  ا  عـــــٌْ ااـــــ ق  ٔـــــ
ا  ٔا ـــّا   ـــٙ يل ـــْا  ٔـــُ وب ــــب ْٓمـــّا  ـــات ل صبٔـــ١ِ ًب أٓـــاو         
ــاّل      ــً ىـــ ــِْ افب  مـــ ــَٔه أيا٠ِ  ي لـــ ــل علـــ ــٔ  ّشـــ ــ  ّاع ـــ اسبـــ
اعشــــن  يــــ ج اسبنــــل ٍّــــْ  صــــل اع ئــــ  اعــــدٖ ٓلــــٕ  صــــل   

 اعش اٛ 
 ي لــــ٘ ّاعي ــــاع ّاع ياىــــٕ عــــً م  ــــل     ايــــً ّاخــــ ج 

لـــــٙ اعيصـــــاعٚ  ـــــْو شـــــَ     يـــــً  ي لـــــ٘ م  ْعـــــّا  ـــــاٌ ع   
عماــــــاٌ  نــــــ ا مل َــــــه   ــــــاعْا: عــــــًٝ شــــــ اِ اي تعــــــافب  
ــ اِ        ــًٝ أشـ ــاعْا عـ ــِْ   ـ ــُ  ـ ــّا  حلّفعـ ــل سبنـ ــه أ ـ ــ ّا  ـ ــلٌ عشـ عيآـ
ــدِ     ــً ٍـ ــله مـ ــا ىـ ــال مـ ــ    ـ ــ  آخـ ــاٌ ملـ ــه  ـ ــ ع٘  ـ اي عيآـــلٌ وـ
اعث٣ ــــ٘ أٓــــاو شــــّٔٝاا اٌ ى نَــــا ّظبعــــل  ــــْميا ًب اع ئــــ    عــــل  

  (3) صاع  وب ـب ْٓمّا
ــ اٜ   وـــــــه ّ ـــــــاٍ  ا٢ اىبْ ـــــــْل ٓ ٔـــــــل اععنـــــــْو علشـــــ

ع ــــاع ّصباٍــــل: اٌ اىب صــــْيًٓ ي ْعــــُ    ايــــً اع ــــنآّ٘ ّعــــً  
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ا ّعـــــــً (3)[ أٍـــــــل اع  ــــــاب اَّٜززززززذ٣ََِ ٠ِززززززز٣ْ َٔززززززجُِْْٟٝٙ   تعــــــافب]  
 اسب ً ّاع لٖ ّاعشع  اىَه اعيصاعٚ 

ّعل ـــــا  اعـــــ  ّعي  ًب قْعـــــُ تعـــــافب ] نـــــا[ أعيعـــــ٘      
 معاٌ:

مـــــــً اع شـــــــ ُٔ أٖ اٌ اعـــــــدٖ  ـــــــ ا علـــــــٔ ه    ا٤ّفب : 
ــاي ٘    ــُ ا٤مـــــه اع ـــ ــا أعامـــــي يـــ ــ ُ ًب ماـــــنْىُ مـــ ــٔاو ٓشـــ اعصـــ

ــ٘ ــٙ ًب ي٢ع َــــا م لــــل اعث ــــْ      ( ــــفُ )ّاٌ مــــايٗ  اخا ــ تعيــ
ــآًّ  اعْفــــــْب ّاعيــــــلب ّٓ ْ ــــــل افب اعــــــدٖ ٓ اــــــنً عيــــ

ــ٘  ــلٍاأمع  ـــ ــْب ًب      ـــ ــٙ اعْفـــ ــل علـــ ــ  ت١ ـــ ــاع  اًٜ ّاعـــ يـــ
 اىب او 

ــ٘ : ــُ     اعثاىٔــ ـــْو ا٢ اىــ ـــاِ قـــ ـــٙ ّاٌ ى ـــ ــدا اىبعيـــ ـــل ٍّــ اع علٔــ
ا أٖ (2)[وَاَُُ٘زززززززُوهُ ١ََ٘ززززززب هَزززززز َاُْٟ٘]  ايــــــــي  نــــــا ًب قــــــــْعُ تعــــــافب 

   لآ ُ آا ه
ي ـــــــ  ًب اع   ـــــــري ٍيـــــــا مـــــــً خـــــــ٣ل ع ـــــــ٘ اع ـــــــع٘ ّاع

 ـــــاع٘ ا٨ ـــــ٣ق ععـــــلو ّأ ّاعشـــــنْل ّتعـــــلي ّفـــــِْ اع حلّٓـــــل
  ّفْي م ٔل

ًّب اىب ـــــاو اٌ اعصـــــٔاو ٢يـــــل ميـــــُ    ٓاـــــ٘ ًب اعشـــــ اٜ      
ّاٌ  اأٍـــــــل ا٤عا ّوـــــــي٘ يــــــــب اىبلـــــــٔـب مـــــــً ااع ـــــــنآّ٘

اىب ـــــلنـب ٓحلخـــــدٌّ مـــــً اعشـــــ اٜ  اعـــــ  وـــــ   َه أ ـــــْ ا       
ــ٘ا ّ ــٙاعْاف ـــــ ــال    ت  لـــــ ــحلياٛ ا٤عنـــــ ــلنـب يـــــ ــلٔ٘ اىب ـــــ أ اـــــ

ــ       ــف ا٤ّامـــ ــا   ـــ ــايٗ علَٔـــ ــاع ٘ ّاعآـــ ــه اع ـــ ــ٘ ع٥مـــ اعع ايٓـــ
ــّا ّ ٔ ــــّا ّات اىــــّا ّتــــ  ّا ا٨ ٔــــ٘ ّأ  ــــاو اع شــــ ٓ  عــــدع    نــ

                                                           

  2/312( اى   اع  ٔاٌ ًب ت  ري اع  آٌ 3)
  393( وْعٗ اع   ٗ 2)
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علــــٙ  ػبــــف علــــٙ اىب ــــلنـب   ــــ  ّتعاٍــــل مــــا  ــــاٌ م  ّتــــاّ 

هبلـــــ٘ عآـــــ٘ اع ْ ٔـــــل  يل ـــــا  أىَـــــهأٍـــــل ا٤يٓـــــاٌ اع ـــــاي ٘ 
 أٍل اعلٓاى٘ اع اقٔ٘   ٙ ْٓو اع ٔام٘ ّ

ــ٘ :  ٘  اعثاعثــــ ــ ــل ع ٠يــــ ــٌْ قٔــــ ــ ِ اع ْ ٔــــ ــ ع٣ٛ:   ــــ  (3)ا٨وــــ
 ٔــــــ  أ ــــــ  ي قــــــال:   ــــــري أٖ علــــــٙ خــــــريا اٌ  ــــــ ا  
ــُ    ــلٍه عـــ ــُ ّتعاٍـــ ــا َه ًب اياٜـــ ــلنـب ّظبـــ ــٙ اىب ـــ ــٔاو علـــ اعصـــ

وــــــ ٔل اعت ــــــاٛ ّ  ــــــ٘ ّاع  ٔــــــل يحل  امــــــُ ضبــــــ  ا   ــــــاع ّ
 تع لٓ٘ عص٣ط اىب لنـب ًب ّعا ٘ ا٤عا 

اع ْ ٔـــــل: ٍّـــــْ مـــــً معـــــاىٕ اع ـــــا  ٍّـــــٕ       اع ايعـــــ٘ :
َٜززززُْضَ ١َِ٘ضُِٝزززز ِ ] اعااٜــــلٗ علــــٙ قــــْل اعي ــــْٓـب  نــــا ًب قْعــــُ تعــــافب 

أٖ عـــــٔ  شـــــٕٛ مثلـــــُا ّقـــــل ت ـــــلو اع ٔـــــاٌ يعـــــلو  [شَزززززٍْءٌ

ــل      ــ ٣ط ّ ــــ ــُ ا ــــ ــ آٌ ّع يــــ ــل ًب اع ــــ ــ    اٜــــ ــْي  ــــ ّفــــ
ي ْٓــــ٘ ّ،لبــــا فــــاٛ  اع ــــا  عي ــــٕ اىبثــــل ّ  ــــ        اعصــــياع٘ اع

  (2)اعاٍ ٖ ًب اع ص ٓع ق٢ّْ ٓي ٕ  ْىَا  اٜلٗ
اٌ اتصــــــال  ــــــ ا اعصــــــٔاو علــــــٙ اىبْ ــــــلًٓ اعــــــدًٓ      

   ُ ــل سب ٔ  ـــــ ــاق ٌْ ًب اسبٔـــــاٗ علـــــٙ ا٤عا تْ ٔـــ ّ ـــــٔ ٘  آ عـــ
ــلٔه      ــل افب اع  ــ ــْع كبٔــ ــل اعي ــ ــاٍه ًب فعــ ــُ ت ــ ــ٘ ًب ،  اتــ ت يْٓــ

ــّا تع ــــلّٓا  اتــــ ّا   ــــل وــــي٘ ًب مٔــــلاٌ اع ــــ اٜ   يْفــــْيِ  ٔاىــ
 ّويً اعش ٓع٘ 

                                                           

( ع٠ي٘ يً ايٕ اعشعثاٛ اىبل ف ياعع اج اع صـ ٖ اع نٔنـٕ اع ـعلٖا  ـاٌ شـاع ّا      3)
ي أٍه يً ع ل اي يً اسب ً يً ّعافاّا مشَْعّا ّم ٔنّا ياع ص ٗ عيلما  َ   َٔا ا

ّىبا ف   اعْاقع٘ اىبشَْعٗ ئيُ ّيـب ايٕ فع   اىبيصْع اخ اع  اعلٕ يً ايٕ  اعف
ع٠ي٘ اع ي ٕ ّاشب ّج افب اع ايٓ٘  نا  ًب اعيا ٔ٘ اع  اعايٍا يعـل ّ ـْعُ ّ عـ     

 وي٘ وب  ّاعيعـب ّماٜ٘ 
   ع٘    ٓ٘  318( اع ص ٓع 2)
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ّوــــ   ٙ ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ئاىــــّا ع اٜــــلّٓا خاعــــلّا ؼبــــا علــــٙ        
ــْو ــٙ أياٛ اعصـــــ ــُا  اسبـــــــ   علـــــ ــل يا  امـــــ ــ  ّاع  ٔـــــ ّمبيـــــ

ّٓ ـــــلي ّاع  ـــــْع ّاع  ـــــ ٓ  ي ـــــييُا اعي ـــــْع مـــــً ا٨وـــــ ث ال 
ــً       ــنيُ مــ ــا ٓ اــ ــاج مــ ــ لُ ّاى َــ ــلْل وــ ــ٘ ًب وــ ــ اب اعْ شــ أوــ

 أ  او 
ــٙ اع   ــي علـــ ــْٗ علصـــ ــا يعـــ ــ ياعٗ   ،ىَـــ ــ٘ ّاوـــ ــٔاو ّ  نـــ صـــ

ــً    ــاه عـــ ــاٛ اعصـــــْو ّا٨م يـــ ــ٘ ت ـــــاعل علـــــٙ ذبنـــــل أع ـــ ع لٔـــ
ا٤ ـــــــل ّاعشـــــــ ب ّم اشـــــــ ٗ اعي ـــــــاٛ يـــــــْعٕ ّ ْاعٔـــــــ٘       
ّاوـــــ لَاو مـــــً ىَـــــق عّاي ا٤مـــــه اع ـــــاي ٘ اعـــــدًٓ فعـــــل اي  

ــ   ــيٗ ّ  ٓ ـ ــَٔه عـ ــا  ـ ــً     اّ٭عيـ ــاّي مـ ــ٘ عل ـ ــ٘ تاعؽبٔـ ــ٘ ّملعوـ مْع ـ
 اع  ـــــْٚ ّعييَـــــل مـــــً وـــــريتَه يعّوـــــّا مب ـــــً تْ ٔ َـــــا ًب      

ــاع     ــاٗ ًب م ــــ ــل ل اسبٔــــ ــّا ت ــــ ــ٣و   ٓــــ ــٙ ا٨وــــ ــاٛ علــــ ا٨ي ــــ
تشــــــ ٓعُ علــــــٙ اعــــــلّاو ّاع نــــــاو ي ٔــــــاٌ اٌ   ــــــه اعصــــــٔاو  
صبعــــْل علــــٙ ا٤مــــه اع ــــاي ٘ ّعــــٔ  اىب ــــلنٌْ أّل مــــً  لــــ  

 وـــــرتّا م اع ـــــّا ُيا   ـــــاّمب ـــــً  ايـــــُ ًّب  عـــــ  ئـــــاٌ  ـــــ ٓه
ــ ٘    ــً مشـــ ــٔاو مـــ ــا ًب اعصـــ ــا  اعي ـــــْع افب مـــ ؼبـــــْل يٌّ اع  ـــ

ــ ل ــي ّتـــ ــا م١قـــ ــدا     ىبـــ ــً ملـــ ــُ مـــ ــاي علٔـــ ــي ا٨ع ٔـــ او حلى ـــ
 اعلىٔا ّتياّل  ٔ اتَا واع٘ تشاٛ 

ــا    ــْع ّميعَـــ ــ   اعي ـــ ــ٘ شـــ ــٕ ىب اّمـــ ــ٣ج ى  ـــ ــ٘ عـــ ّا٦ٓـــ
ــْو   ــاٛ اعصــ ــ   ري يحلع ــ ــْب اعــ ــاِ  ــ ــً ا٨دبــ ــً  امــ ــا٠ل عــ ّاع  ــ

أوـــــ اع اع  لٔـــــ  علـــــٙ  ـــــ ا اخ صـــــا  اىب ـــــلنـب يـــــُا اٌ 
 ـــــــٔت انا ـــــــاٗ ّاع ـــــــلْل ازبنـــــــاعٕ ّاعشـــــــعْع ياشـــــــرتال 

 اععنــــــل ّاعْ ٔ ــــــ٘ ّاسب ــــــه عيا ــــــ  ،ػبائــــــ٘     ا٦خــــــ ًٓ ًب
ت ـــــاٍه ًب ا٨ي عـــــاي عـــــً اعآـــــت ّعـــــلو اىبٔـــــل عـــــً اع آـــــ٘ا  

ــً  ــاباّمب ــ ــ ي اع ل ــــ١ ًب أياٛ        ــ ــّا ٓ ــ ــ٣ ّا ّقأٜــ ــ٘ وــ ا٦ٓــ
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اع  ٓاــــــ٘ ّٓصــــــل اعي ــــــْع عــــــً اع  لٔــــــل مــــــً أٍنٔ َــــــا أّ  

 اع َاٌّ ًب أ  امَا 
عــــً أيــــٙ وــــعٔل اشبــــلعٚ قــــال قــــال عوــــْل اي  ــــلٙ  ّ)
ــُ اي عل ــُ ٔــ ــلاي  ّآعــ ــ ٔل اي ياعــ ــا ٙ وــ ــاو ْٓمــ ــله مــــً  ــ ّوــ

  (3)(يدع  اعْٔو ّفَُ مً اعياع و عـب خ ٓ ا
 [َٜعََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢َ] ق٘ىٔ    ى

ــّا اّ     ــاٌ ضب ْيــ ــْاٛ  ــ ــّا وــ ــاٌ يب يــ ــا  ــ ــ  مــ ــل ع ْقــ ــحلتٕ ععــ تــ
ــاو   ــّا ٍّــــــْ اىب صــــــْي ًب اىب ــــ ــّاا ّٓ ــــــنٙ ا٤ّل ت فٔــــ م  ٍّــــ

ــّاا ّتــــْقٙ ّات ــــٙ قبعيــــ  ــاىٕ م  ٍّــ ٙ ّقــــل تْقٔــــي ّٓ ــــنٙ اعثــ
ــُ       ــاٛ:  دعتــ ــ٘ ّت ــ ــٙ ّت ٔــ ــُ ت ــ ــُ ّات ٔ ــ ــٕٛ ّت ٔ ــ ــي اعشــ ّات ٔــ

  ٚ ــْ ــٙ  ي ــــ ــٙ ّ ٌ  علــــ ــْٚ علــــ ــه: اع  ــــ ــٔ ُا ّا٨وــــ  اّخشــــ
ــ     ــا ٓاـــ ــْقٕ عنـــ ــ٘ اي ّاع ـــ ــااو  اعـــ ــ ه اع ـــ ّاع  ـــــْٚ ًب اعشـــ

 ّاف ياب ما ىَٙ اي عيُ  ااىب ٛ ًب يٓيُ
ــا      ـــٙ اع تـــ ــً مْوـــ ــٕ يـــ ــاو علـــ ــً ا٨مـــ ــُ عّٖ عـــ اىـــ

 ــــْق ا٨مبــــاٌ  او يلعفــــ٘ ّاع  ــــْٚقــــال: ا٨مبــــاٌ  ــــْق ا٨وــــ٣
ــ٘ ٘   ايلعفـــ ــ ــْٚ يلعفـــ ــْق اع  ـــ ــٔ ـب  ـــ ـــب   اّاعـــ ــه يـــ ّمل ٓ  ـــ

  (2)اعع اي شٕٛ اقل مً اعٔ ـب
ــُ      ــٙ آ اقــ ــ ْعي علــ ــف ّاوــ ــً اع لــ ــْٚ مــ ــي اع  ــ ّا ا كب يــ
 َـــــــ   آ اعٍـــــــا ًب ا٤ع ـــــــاٌ ّاى علـــــــي يصـــــــ اتَا أ عـــــــال  

ــٔ رتٌ   ــْاعط ّعــــ ــ ازبــــ ــلٗ ًب    اي   ــــ ــ  ِ ّاجملاٍــــ ــافب يشــــ تعــــ
تــــْٛ تعــــلي معــــاىٕ اع لنــــ ـب ٓ ــــٌْ ت  ــــري       اع ــــُ ّعلــــٙ  

 :عليٗا٦ٓ٘ علٙ ّفِْ م 
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عفــــــــاٛ يلــــــــْ  ميــــــــا ل اع  ــــــــْٚ ّيعفاتَــــــــا   ا٤ّفب : 
ــلٓه     ــً قــ ــا ع ــ ــٔاو ٤ىَــ ــ٘ اعصــ ــٙ   ٓاــ ــا    ه علــ ــ٘ قب ــ اع  ٔعــ

 مً أع اٌ اع  ْٚ ّا ل ًب ىٔل م ات َا ميد يلٛ اشبلٔ ٘ 
ــ٘ : ــٌْ ا٢    اعثاىٔـــ ــ  ٢ ٓ ـــ ــ ا ّاع ْقـــ ــل عل ْقـــ ــ عنل ععـــ ت ـــ

ــ ــْل   يب يــ ــ ٣ّٔ علْ ــ ــٔاو وــ ــا  اعصــ ــٙ اربــ ــ٘ يعٔــــل علــ ــاٌ ا٦ٓــ ّا  ــ
افب اع  ـــــــْٚ ّا٨عت ـــــــاٛ ًب وـــــــله اعع ـــــــايٗ ّاع ـــــــ٣طا ّاٌ     
ــٔـب     ـــب ّاىبلـــ ــً ا٤ّعـــ ــ٘ مـــ ــدِ اع  ٓاـــ ــحلياٛ ٍـــ ــامْا يـــ ــدًٓ قـــ اعـــ
اع ـــاي ـب قـــل يل ـــْا تلـــ  اىبياعـــ٘ ّىـــاعْا ع ـــٔه ا٤فـــ ا ٍّـــدا        
ــل      ــاعب٘ ّياع عنــ ــ٘ وــ ــلنـب    ــ ــ  اىب ــ ــا معاشــ ــه ٓــ ــاٌ ع ــ اعامــ

  اب ع٩  
ع ــــٙ اٌ ٓ ــــٌْ اعصــــٔاو عايعــــّا عــــً معا ــــٕ       اعثاعثــــ٘ :

اي ٍّ  اىـــــّا ياٜنــــــّا علــــــدىْب ّاع ـــــٔٝا  يــــــاع     ّاع لــــــد    
ــ٘    ــٙ  اعــ ــاٌ علــ ــ ن  ا٨ى ــ ــلّيٗ ّٓ ــ ــٔاو اىبعــ ــاو اعصــ ــا أٓــ يرت َــ
ــاٌ        ــَ  عماــ ــاعٕ شــ ــٔاو ّعٔــ ــاو اعصــ ــاٛ أٓــ ــل اى اــ ــٙ يعــ اي   ــ

ــا  ــّا يحلخ٣قَــ ــْٚ ّم  لٔــ ــاع اع  ــ ــلّٓا ع ــ ــٙ   ام تــ ــٙ معيــ ــدا علــ ٍــ
ــ          ــاٛ نبٔــ ــا ات ــ ــاٜٕ يحلىَــ ــٕ ازب ــ ــْ علــ ــُ أيــ ــدٖ قاعــ ــْٚ اعــ اع  ــ

 معا ُٔ تعافب 
ــ٘ : ــايق     اع ايعــ ــاو اعصــ ــُ ا٨مــ ــدٖ ئيــ ــٙ اعــ ــٙ اىبعيــ  علــ

ــْٚ   ــْو اع  ـــ ــل  ًب م َـــ ــا ّفـــ ــُ اي عـــ ارَُّٕزززززىا اَّٜٝززززز َ ؽَزززززٓ   ])ًب قْعـــ

قـــال: ٓ ـــاه  ـــ٣ ٓعصـــٙا ّٓـــد    ـــ٣ ٓي ـــٙا ّٓشـــ           (3)[رَُٕبرِززز ِ

  (2)[ّٓش    ٣ ٓ  
ٗ ا٨مبــــاٌ ّ  ٓــــل م ــــاعل ع اعــــ٘ اي     ــــاٌ اعصــــٔاو ع ٔــــا  
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ــ      ــاه نبٔـــ ــييُ ّاى  ـــ ــل ي ـــ ــُ ّاع  ٔـــ ــااو يحل  امـــ ــاٛ ا٨ع ـــ ّعفـــ
أ عــــال ا٨ى ــــاٌ ي آــــا  م تــــاتُ تعــــافب ّعٔ ــــٌْ مل   ــــّا افب       
ــا       ــا  َٔـ ــٔاو ّمـ ــرتٗ اعصـ ــاٛ  ـ ــل اى اـ ــٙ يعـ ــافب   ـ ــُ تعـ ــاّو  اع ـ عـ

 مً م  لاما  اع  ْٚ ّاو ايَا 
ــ٘ اع    ــلأ ع لـــ ــاٌ ٓ ـــ ــ  اع  ٔـــ ــث٣ّ يعـــ ــ ٚ مـــ ــل تـــ ــايٗ   ـــ ع ـــ

ّ  ٓــــــل اع ْيــــــ٘ يصــــــٔاو شــــــَ  عماــــــاٌ ّٓ  ــــــل علــــــٙ أياٛ 
ق ٓيــــ٘ ٢ مــــ٘ عل ْ ٔــــل  ٔــــُ  يل ــــا  أىَــــااعصــــ٣ٗ أٓــــاو اعصــــٔاو 

ــ٘      ــا    ٓاـــ ــ   علَٔـــ ــا ّاسبـــ ــاو يحلياَٜـــ ــا اٌ ٓل ـــ ــه ٢ ٓل ـــ  ـــ
 ْٓمٔ٘  ٔل٘ أٓاو اع ي٘ 

ــاٌ اع  ـــــْٚ ٍـــــٕ اجملاٍـــــلٗ ًب   علـــــٙ:  اشبام ـــــ٘ اع ـــــْل يـــ
ــُ ياع  ـــــ  ًب اشبـــــْ  ّا٤  ــا ّعي عـــــً اي ّاع ٔـــــاو عـــ مـــــً  نـــ

 ــــاٌ اعصــــْو ّاعــــا ع ينٔــــ٘ مل ــــ٘ اعصــــي ًب اعــــي          اصباٍــــل
ــ٘ اي   ــايٕ ّاع ـــــــل ا  اعصـــــــي علـــــــٙ  اعـــــ ــُ ا٨ػبـــــ يْفَٔـــــ
ّاعصــــي عــــً اىبعصــــٔ٘ ييــــاٛ أخ٣قــــٕ ّى  ــــٕ  ّ  ــــ  ٘ تع لٓــــ٘ 
ــُ تعــــــافب   ــٔ٘ ًب  اع ــــ ــ٘ اىباتــــ ــ٘ ّاععامبــــ ــاي ا٨عايٗ اع ْٓــــ ٨ػبــــ

ْج ّا٨ق ـــــــال ي ـــــــْٗ ّتصـــــــنٔه علـــــــٙ أياٛ اع ـــــــ اٜ  ّّعـــــــ
ــافب    ــُ تعــ ــا ًب قْعــ ــا   نــ ــْاب اع اعــ ََززززبََؾًَُْ تُززززذُ اُِٜٙزَززززبةَ  ] أيــ

  (3)[ ثُِٕى حٍ

ا٨م ــــال عــــً ا٤ ــــل ّاعشــــ ب ا يــــاٛ أٓــــاو شــــَ    ّػبعــــل
ــَْا      ــً اعشــ ــال عــ ــٙ ا٨م ــ ــلعٗ علــ ــاٌ قــ ــل ا٨ى ــ ــاٌ عيــ عماــ

ّا٨ ــــــرتا  مــــــً  اف يــــــاب ان مــــــا ٓينــــــٕ عيــــــلِ مل ــــــ٘ ّ
  اعش َا 

ــ٘ ــ   :  اع ايوــ ٙ مــــا  ٍــــف اعٔــــُ   تــــحلتٕ  ععــــل  عل علٔــــل علــ
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ــا     ــ  ععليـــ ــ   عنلـــ ــا  ُ: ا ـــ ــْل عصـــ ــل ٓ ـــ ــة اٌ اع فـــ ا٤خ ـــ
 ٚ ا ّاع   ـــــري ًب اىب ـــــاو أى ــــه ياعصـــــٔاو تيـــــاعٌْ م ت ـــــ٘  (3)ى  ــــد

اع  ـــــــْٚ ّاٌ أياِٛ   ٓـــــــل وـــــــاع  ّيعب مع ـــــــل علْ ـــــــْل 
   افب ميا  ا

ــً      ــحلل عــ ــً ٓ ــ ــ١ال مــ ــاٌ ع ــ ــْاب ّئــ ــ٘ فــ ــٌْ ًب ا٦ٓــ  ٔ ــ
ــا ّاٌ   ــاو اع  ــــــْٚ ّيعفاتَــــ اعــــــدٖ وــــــ ٔل اعْ ــــــْل افب م ــــ

ــُ        ــل فعلــ ــ لُ   ــ ــاج وــ ــٔاو ّاى َــ ــُ أياٛ اعصــ ــَا علٔــ ــعٙ عئلــ ٓ ــ
 اي ولنّا ياٜنّا ع لْ  ميا  ا 

ــايع٘ ــافب   :  اع ـــ ــُ تعـــ ــا ًب قْعـــ ــ  َاو  نـــ ــل ع٩وـــ ــحلتٕ ععـــ تـــ
[  ً ــل   (2)[و٠ََززززب َُزززز ْرََِٗ َٜعََّٝزززز ُ ََش َّ٘زززز ــ٘ ت علــ ــ٘ ع ايٓــ ــٔاو   ٓاــ ا ّاعصــ

ــ ب ًب      ــل ّاعشـــ ــً ا٤ ـــ ــاه عـــ ــلٌ ّا٨م يـــ ــ٘ اع ـــ ــل يْ ٔ ـــ ت علـــ
ــاو معٔيـــ  ــْٚ     أٓـ ــ   اع  ـ ــل شـ ــٔل٘ عئـ ــٌْ ّوـ ــل ت ـ ــَ  قـ ــً اعشـ ٘ مـ

ــ٘ ّقــــل        ــاع٘ اع لىٔــــ٘ اىبْقْتــ ــدِ اع اــ ــا ل اع  عــــ٘ يَــ ــْ  ميــ ّيلــ
ــري    ــْع ّت َــــ ــ٣ط علي ــــ ــٔاو  ــــ ــ٘ اعصــــ ــحلياٛ   ٓاــــ ــٌْ يــــ ٓ ــــ
علن  نعـــــا  مــــــً ايعاٌ اشب آـــــا قبــــــا ٓعنَـــــا مــــــً اشبشــــــٔ٘    

ــ٘   ــٔاو أٖ اٌ ا٦ٓـــ ــاو اعصـــ ــل أٓـــ ــا ّفـــ ــاٍل ّاشباـــــْه ي عـــ شـــ
 ٙ ــ ــل علــ ــ ن ا  ّيعٔــ ــ٘ اوــ ــُ   ام اىٔــ ــافب ّع ايتــ ــُ تعــ ــٔ٘ ميــ ع اشبشــ

أ  ٔــــــا ّعنْيٓــــــّا ًّب أ ــــــْال اجمل نعــــــا  ّع تــــــَا  ــــــ عه      
 ع ايتُ ّاشباْه عُ تعافب نبٔ  ا٤  اي ّاجمل نعا  

ّقــــــل تــــــ ٚ يعــــــ  ا ــــــ اي ا٤وــــــ  ٓ  لــــــٌْ علــــــٙ أياٛ  
ــا ؼب ــــــ  ـــْو قبـــ ــُ  ْاعصـــ ــ ٍه ٤ياٜـــ ــاَٜه ّأوـــ ــُ آيـــ ــً تْفـــ ىُ مـــ

اسبــــال  ا ّ ــــدع ّضبا ــــاٗ  ــــه ّتــــحل  ّا ي علــــَه ي  ــــلٔه ّعتــــا
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   ياعي  ٘ ععيآًّ اعصلاق٘ ّازبْاع ّعبٍْا

ــحلتٕ       ــ  تـ ــال اعـ ــ٘ ا٤فٔـ ــ٘ اىب اع ـ ــاٍ ٗ اعع ايٓـ ــ  اع ـ ــ عه تلـ عـ
م عاق ـــ٘ علـــٙ ا٤عا مـــً أٍـــل ا٨وـــ٣و يـــاع ْاع  اععـــاو ٤لبـــا  

ــا      ــاع يّامَ ــْٚ ّأو ــايٗ اع   ــٔاو م ــٌْ اعص ــاىٕا  ٔ  ــلْل ا٨مب  ااع 
اعشـــــ ٓع٘  ّٓـــ١يٖ ّ ـــاٜ  ع ٔنـــ٘ ّياع ــــــ٘ ا٤ٍـــــنٔ٘ ًب   ـــ     

ــافب ]      ــال تع ــْٚ ق ــْعه ّاع   ـــ ط اع ــاٛ  ـ وَرَززشَو دُوا َِزز ٢ِ  تَُْزززَ اٜززش ادِ    ّيي

ــل   (3)[ اٜزَُّٕززززىَي ــا ا اــ ــُ  حلىَــ ــ٘ اي ّع ايتــ ــايعّا افب  اعــ ا أٖ يــ
 ّى عَا ٓ علٚ افب اعلاعًٓ ا  خريٗ 

ــ٘ : ــ فٔع       اعثاميــ ــال تــ ــٕ ّا  نــ ــٙ  ــ ــل قبعيــ ــحلتٕ ععــ ــل تــ قــ
ــال   ــاا قـــ ــً م عل َـــ ــل ايـــ ــْع ًب ععـــ ــاٛ   مي ـــ ــ٘ عفـــ ــٕ  لنـــ )ٍّـــ

  (2)ّ ن  ّش ( ّقل فاٛ  ًب اع  آٌ قبعيٙ  ٕ
  اىبعيٙ علٓلٗ يَداًّب اعْاق  أمثل٘ 

  ـــــل تـــــحلتٕ ّعـــــْي اىبلـــــْل ّاع ٠وـــــاٛ يصـــــْعٗ صبنلـــــ٘       
طب صـــــ ٗ علــــــٙ ا٤مــــــل مـــــً يٌّ ذبلٓــــــل أيعــــــايِ ّ ــــــلّيِ   

ــْل ّعب     أّ ــ  اىبلــ ــ٣و ماعــ ــ ي ًب  ــ ــ٘ تــ ــدِ اعل ــ ــُ ٍّــ ّاٌ ذب ٔ ــ
ا٤مـــــل ع ٔـــــاٌ اٌ اع  ـــــْٚ ذب ـــــاج اععـــــاىبـب يصـــــٔ ٘ ا٨ نـــــاه ّ

ــٔاو     ــٌْ اعصـــ ــليٗ ٓ ـــ ــ٘ م عـــ ـــيآًّ ع ايٓـــ ـــ لاما  ّعـــ افب م ـــــ
ــْ      ـــ ٣ّٔ افب يلــ ــا ّوـــ ــً أع اىَــ ــّا مــ ــا ّع يــ ـــّٔا ميَــ ــاّٛا اواوـــ فــ

ــا ااّ    ــّا ّ ــــ ــ٘ ّعْىــــ ـــامـب اعع ايٓــــ ــ  اىباـــــ ــا  ّأياٛ تلــــ ٤ياَٜــــ
 ٘ ــ ــا  نل ــــ ــ٘ ٨  ا ٍــــ ــافب ] ّم لمــــ ــال تعــــ وَأ٢َْ رَصُززززززى٠ُىا ا قــــ

  (1)[تَُْزٌ َُْٜٟٙ
                                                           

  397( وْعٗ اع   ٗ 3) 
 مايٗ ععل  33/517( ع اٌ اعع ب 2)
  384وْعٗ اع   ٗ  (1)
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قـــــل تـــــ ي )ععـــــل( قبعيـــــٙ ع ـــــٙا   ـــــ  ٍـــــدا   اع اوـــــع٘ :
اىبعيــــٙ  ــــا ًب  ــــلٓا  ا ــــف: ّمــــا ٓــــلعٓ  ععــــل اي قــــل        
ــل      ــٝ ه   ــ ــا شــ ــْا مــ ــه: اعنلــ ــال  ــ ــلع   ــ ــل يــ ــٙ أٍــ ــ  علــ ا لــ

ا٤ ــــري:  ــــً يعاـــَه اٌ معيــــٙ ععــــل  ايـــً  ا ـــ   ع ــــه ) قــــال  
ٍَيــــا مــــً فَــــ٘ اع ــــً ّاسب ــــ اٌا قــــال: ّعــــٔ   ــــدع  ّ،لبــــا  

  (3)ٍٕ قبعيٙ ع ٙ(
ــٙ     ّ ــي علــ ــٔاو    ــ ــ٘ اعصــ ــٙ اٌ   ٓاــ ــٌْ اىبعيــ ــ٘ ٓ ــ ًب ا٦ٓــ

ع  ـــــٌْ   ٓ ـــــّا عل  ـــــْٚ ّاوـــــ   اق ميا  ـــــا أٍـــــل ا٨وـــــ٣و 
  ّىٔل  ْايَا

ّعّٖ  (2)ّقـــــال يعاـــــَه )ع ـــــٙ ّععـــــل مـــــً اي ذب ٔـــــل( 
   ع اعايً  ع  عً 

ــال       ــُ قــ ــلٔه ّيــ ــ ّط اع  ــ ــْل يــ ــدا اع ــ ــ ٌّ ٍــ ــ  اىب  ــ ّات ــ
اع ـــــ آٌ  أٍـــــل اعل ـــــ٘  نـــــا ت ـــــلوا ّع ـــــً مـــــْاعي اع لنـــــ٘ ًب 

ذبــــــا علــــــٙ اع ــــــعٕ ّاععنــــــل ّمب ــــــً اعيٍيــــــ٘ ي عاــــــَا      
  ل٢ل علٙ اىبانٌْ اعل ْٖ عل لن٘ع٩و 

ــل      ـــب يعــ ــاٛ ا٤عيعــ ــُ ًب ازبــ ــ٣و خبصْ ــ ــل  ــ ــٔحلتٕ مآــ ّوــ
 اىباٜ ـب مً ٍدا اعٰ     

ــل       ــ ي يعٔــ ــاٍ ِ ا٢ اٌ ٓــ ــٙ  ــ ــ٣و علــ ــل اع ــ ــل هبــ ّا٤ ــ
ــل      ــا٠ل ي   ٔــ ــً اع  ــ ــه مب ــ ــ٣  ىعــ ــٙ اشبــ ــيٗ علــ ــ٘ مع ــ اّ ق ٓيــ

ُ   عـــــ  ــل ــ اب  اـــ ــافب ّّعّي أوـــ ــُ تعـــ ــِْ ّعهب ـــ ــْ  ايع ـــ ٍّـــ
ــيا   ــاع  اسب ـــ ــدٖ ٓاـــ ــري    ااعـــ ــااٛ علٔ ـــ ــثري فـــ ــٕ اع ـــ ّٓع ـــ

 ّاع لٔل مً ا٤ عال اعصاسب٘ 
ــَْٗ      ــه اعشـــ ــْو ٓل ـــ ــاٌ اٌ اعصـــ ــُ ا يـــ ــ   ٔـــ ــا ٢ ؽب لـــ ّيبـــ
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ــاي      ــاٍه ًب اػبـــ ــدا ا  ٔ ـــ ــْع افب اىبلـــ ــل اعي ـــ ــً مٔـــ ــل مـــ ّؼبـــ

ــ  ٘ ي   ــٌْ  ــ ــٔل٘ ع  ــ ــ٘ ّاع اــ ــا اعع ــ ــاىٔ٘ م٣ َــ ــ٘ ى  ــ ــ٘  ٔ ٔــ اٜنــ
  ّم لأ ؼب ه ألبا  ولْ ُ ا٤ عال ا٨ى اٌ

ــله عــــً ع ــــل اي  ــا  (3)اخــــ ج اع  ــــاعٖ ّم ــ ــال عيــ ــال: قــ قــ
ــله   ــُ ّوــ ــ اب : عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــ ــ  اعشــ ٓــــا معشــ

  ٛ ــا ــي ه اع ـــ ــ  اه مـــ ــً اوـــ ــ     ِمـــ ــ  عل صـــ ــُ أاـــ ــاّج  اىـــ  لٔ ـــ
ّأ صـــــً عل ـــــ ج ّمـــــً مل ٓ ـــــ     علٔـــــُ ياعصـــــْو  اىـــــُ عـــــُ  

  (2)ّفاٛ
ــ٘ ــِْ    اٌ ّعّي ا٦ٓــــ ــ  ّفــــ ــ  ت َــــ ــاٛ ّاع ْقــــ ــ٘ اع فــــ يل ــــ

ــ       ــ ّعٗ اٌ ػبنــــ ــلىٔا ّتــــ ــاٗ اعــــ ــ ايُ ًب اسبٔــــ ــاٌ ّاوــــ ا٨م  ــــ
ا٨ى ـــــاٌ يــــــب اشبـــــْ  ّاع فـــــاٛ ّاٌ ٢ ٓـــــ  ً افب عنلـــــُ ًب      

ــ ٗ ــعُٔ افب ا٦خـــ ــ٣ط    اوـــ ــا  ياعصـــ ــل مب ـــ ــدا اععنـــ ــاٌ ٍـــ ّاٌ  ـــ
ّاع ـــــ٣ط ّعلٔـــــُ اٌ ٓ  لـــــ  افب عهبـــــ٘ عيـــــُ ًب عفـــــاٛ ّامـــــل  

  تعافب اي مً٘ يٌّ اٌ ٓ  لٙ عً اشبْ  ّاشبشٔ
ــً  ــً عـ ــ       ايـ ــاو فع ـ ــال ع٩مـ ــُ قـ ــ ِ اىـ ــً   ـ ــ اٌ عنـ ــٕ ظبـ ايـ

ــٌْ    ــٌْ ياىبعا ـــــٕ ّٓ ْعـــ ــُ اع ـــــ٣و: قـــــْو ٓعنلـــ اعصـــــايق علٔـــ
ــْ ــ٢١ٛ       ى فـ ــال: ٍـ ــْ ا   ـ ــحلتَٔه اىبـ ــٙ ٓـ ــدع    ـ ــٌْ  ـ ــ٣ ٓااعـ  ـ

ــا     ــً عفــ ــ افـب مــ ــْا يــ ــديْا عٔ ــ ــاىٕ  ــ ــٌْ ًب ا٤مــ ــْو ٓرتف ــ قــ
  (1)شٔٝا  ل ُ ّمً خا  مً شٕٛ ٍ ب ميُ

ي ـــــاٗ ّاع ـــــْ  ٓرتشـــــع مـــــً اععنـــــل ّاع  ـــــف    فـــــاٛ اع
ّ  ـــً ا٨م ثـــال ّعـــٔ  ٍـــْ ٍــــْٚ صبـــ يّا خاعٔـــّا مـــً اع ــــعٕ        

 اىب  ٌّ ياعئ٘ اع  ٍٕ ش   ٢ ت  ْو  ل ع ايٗ ا٢ يَا 
                                                           

  أٖ ع ل اي يً م عْي  (3)
   37/89  ٔع اع  اعٖ  (2)
   ع٘    ٓ٘  2/497( اعْواٜل 1) 
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 حبث أص٘يل
ــ٘    ــا  ازبَــــ ــٔنا  يل ــــ ــلٗ ت  ــــ ــف افب عــــ ــه اعْافــــ ٓي  ــــ
ّاسبٔثٔــــ٘ا   اع  ــــاع تْق ــــُ علــــٙ قٔــــل اّ شــــ   خــــاعج عيــــُ        

 ٓ ٌْ علٙ ىْعـب:
ــ      ّل :ا٤ ــٙ شـــ ــّا علـــ ــُ م ْق ـــ ــٌْ ّفْيـــ ــ  اٌ ٓ ـــ   شـــ

ا٨وـــــــ  اع٘ ًب ذب ـــــــل ّفـــــــْب اسبـــــــق ّٓ ـــــــنٙ اعْافـــــــف 
وََِّٜٝززززز ِ عََٝزززززً اٜع زززززبصِ ؽِزززززظ  اُٜجَُْزززززذِ ٠َززززز٣ْ  ا قـــــال تعـــــافب ] اىبشـــــ ّ 

  (3)[اطْزَغَبًَ  َُِْٜ ِ طَجُِه 

اٌ ٓ ــــٌْ اعْافــــف م ل ــــّا اــــري م ْقــــ  علــــٙ       اعثــــاىٕ :
 اىب لل  اعص٣ٗ  ذبصٔل ش   ّم لم٘ ّٓ نٙ اعْافف

٢ّ تــــــلخل ًب ٍــــــدا اع   ــــــٔه اعشــــــ اٜ  اععامــــــ٘ ٍّــــــٕ  
 اع لْ  ّاعع ل ّا٨خ ٔاع عل  امل علٙ عاّمَا 

ّاعصــــٔاو مــــً اعْافــــف اىب لــــلا  َــــْ ّافــــف يــــلىٕ ٢       
   ٘ ــٔ ــ اب ع تــــ ــ٘ اّ أوــــ ــلعٗ ماعٔــــ ــٙ قــــ ــ  علــــ ــدا  آ ْقــــ ٍّــــ

ــ   اقُ    ــ  ّاوـــ ــاب علثـــــْاب ّا٤فـــ ــْه رب ٔـــــ  ّيـــ ا٨ ـــــ٣ق ىـــ
  ًٓ علٙ اياُٜاع ايع ع ل اىب ل ـب

ــدًٓ     ـــب اعـــ ــ  اىب ل ـــ ــاع نبٔـــ ــل ا٨  ـــ ــ٘ عيـــ ــ عه اع   ـــ ّعـــ
ــاعٖ       ــ  اع  ـــ ــلٗ ّامـــ ــ٘  اٜـــ ــري  ل ـــ ــً اـــ ــ٘ مـــ ــ١يٌّ اع  ٓاـــ ٓـــ

ــ    ــاًب آخــ ــريا    ّاتــ ــين ّاع  ــ ــْوا ّاع ــ ــا ه ّان ــ ــاّٚ اسبــ ٔ  ــ
ــُا ٗ    ّا٤ب ّاييــــ ًب أياٛ  ّاع ــــــ ري ّاعصــــــ ري ّاع فــــــل ّاىبــــــ أ

 اع  ٓا٘ 
 اّعـــــــٔ  مثــــــــ٘  ــــــــاعق  مـــــــاىٕ يـــــــــب أّاٌ اعْفــــــــْب  
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   312
عْافــــف ًب اعصــــٔاو  ــــ٣ ٓ ــــٌْ ّاف ــــّا معل ــــّا ٓ ــــحلخ   ٔــــُ        ّا

 مــــاٌ اعْافــــف عــــً أّاٌ اعْفــــْب  نــــا ٍــــْ  ــــال اسبــــق        
 ا ّت ــــٌْاعصــــٔاو ّاف ـــّا مي ــــااّ  ٓ ــــٌّْ لـــْل مْ ــــُا عـــدا   

ــ٘ علْفــــْب  ــُ م اعىــ ــ٘ اعْافــــف  ٔــ ــ   ا علٔــ ــلأ ي لــــْه اع  ــ ّت ــ
ًّب  ـــــ ٔ ٘ اعلٔلـــــ٘ اعـــــ   امـــــً اعٔـــــْو ا٤ّل عشـــــَ  عماـــــاٌ

ــ٣ل  ــا ا ـــ ــ ٚ  َٔـــ ــافب ] ٓـــ ــُ تعـــ ١ََِززززز٣ْ شَزززززهِ َ ٠ِزززززعُْْٟٙ اٜش زززززهْزَ  ع ْعـــ

  (3)[ََُُِٝص١ُْ ُ

 حبث بالغي
ــايٗ    ــٙ مـــ ــٙ علـــ ــ٘ ٓ  يـــ ــاو اع ٣اـــ ــً أق ـــ ــه مـــ ــ ُٔ ق ـــ اع شـــ
اشــــــرتال ّاع  ـــــاٛ يــــــب أمـــــ ًٓ مـــــً اـــــري اٌ ٓ ـــــٌْ اوـــــ عاعٗ 
ــل     ــا   ــــف  ّقــ ــ٘   نــ ــ٘ اع  مبــ ــا ًب ا٦ٓــ ــ ُٔ  نــ ــْعّي أياٗ اع شــ عــ

ُ علٔــــــُ اع ــــــ٣و: ٓــــــ ي اع شــــــ ُٔ حبــــــد  أياٗ اع شــــــ ُٔ   ْعــــــ 
 اعصٔاو ًب اعش اٛ ع ن٘ ياعيٗ 

ــ٘       ــيٗ اعلاعــ ــ٘ اىبع ــ ــْي اع  ٓيــ ــ  ّفــ ــ ُ مــ ــد  اىبشــ ــل ؼبــ ّقــ
 ت لٓيا عيل  اٰته ا أٖ عيل عفل   ٓه  :  علُٔ   ْع 

ّاع شــــ ُٔ ملعوـــــ٘ ي٣أــــ٘ تـــــ ٚ مصــــايٓ َا ًب  ـــــل ع ـــــ٘    
ــٔت     ــريتَه ّ ــ ــ٣ٛ ّوــ ــال اعع ــ ــا سبــ ــامل ىب٣ٜن َــ ــا  اععــ ــً ع ــ مــ

ــيَه ــٙ   ًّب ااع  ا ـــــــف ئـــــ ــي   علـــــ ــ ٓ  علـــــ ــ ُٔ ذبـــــ اع شـــــ
ــُ       ــ ُ يــ ــ ُ ّاىبشــ ـــب اىبشــ ــاٛ يــ ــ٘ ّا٨ع  ــ ــِْ اىب اعىــ ــاع ّفــ او  اــ
ــدو       ــاٛ اّ اعـــ ــلط ّاعثيـــ ــ ُٔ اىبـــ ــً اع شـــ ــل مـــ ــاٌ اع صـــ ــْاٛ  ـــ وـــ

ــْئ  ــا ّؼبـــا        اّاع ـ ــّا عل  ـ ــُ ٓ ـــ ع يايـ ــ ُٔ اىـ ــً ميـــا   اع شـ ّمـ
ــا     ــه يحلقـــــل  لنـــ ــٔت اع َـــ ــ  ّٓٔ ـــــ   ـــ علـــــٙ اع ـــــلي  ّاع   ـــ
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 آّ  ب اىبعيٙ افب اعدًٍ
ه عـــــً اع شـــــ ُٔ ًب ا٦ٓـــــ٘ اع  مبـــــ٘ ى ـــــا  ع اٜلٓـــــ٘ ت  ـــــ ّ

ــا    ــ   ميَــ ــاعٗ افب شــ ــلمي ا٨شــ ــع ٘ ت ــ ــل م شــ ــُ تْ ٔــ ــاي ّ ٔــ اذبــ
ــاعُ ّػبعــــل اىب ــــله ٓــــلعل اىــــُ ٓ  نــــل    مْتــــْه ا٨مبــــاٌ ّاتصــ

ّٓ  ـــــ  ّٓ ـــــ ط  اأع ـــــاٛ ّعا ـــــ٘ ا٨مبـــــاٌ علـــــٙ وـــــ ع ا٤عا
 ّ  ُ  دِ اىبياع٘ ّ    عْاٛ اع ْ ٔل   ي الُ تعافب ا

ــ٘ اع  ــ آٌ ]ّمــــً أمثلــ ــ ُٔ ًب اع ــ ضَزززززَةَ اَّٜٝزززز ُ ٠َززززضَه  عَجْزززز  ا ١َ٠ُْٝىً٘ززززب  شــ

 َ ََُٕززززز ِرُ عََٝزززززً شَزززززٍْءٍ و٠ََززززز٣ْ رَسَُٔعَزززززبهُ ٠ِع زززززب رِسًُٔزززززب ؽَظَزززززع ب َِهُزززززىَ َُعِّزززززُٓ      

 *٠ِعْززززز ُ طِززززززًّا وَعَهْزززززز ا هَزززززُٛ ََظْززززززَىُو٢َ اُٜؾ١َْززززز ُ َِّٜٝززززز ِ ثَزززززُٛ أَُ٘ضَززززززُهُْٟ  َ ََع١َُْٝزززززى٢َ  

ه  رَعَُٝززززز٣ُِْ أَؽَززززز ُه١َُب أَثَْٙزززززُٟ  َ ََُٕززززز ِرُ عََٝزززززً شَزززززٍْءٍ    وَضَززززززَةَ اَّٜٝززززز ُ ٠َزززززضَ 

          ُٛ ُْزززز  َهزززز ََزززُلِد ِثَ  ََُىعِّزززز   َ   ََْع١َزززب  ُْزززز  َأ ََززززُلِد ِثَ  ََُىعِّززز   َ   ََْع١َزززب  َٝزززً ٠َززززْىَ ُه َأ ٛى َع َ٘ززز َوُهزززَى 

 ا(3)[ََظْزَىٌِ هُىَ و٣َ٠َْ ََل٠ُُزُ ثِبُٜعَ ِْٚ وَهُىَ عًََٝ حِزَاطٍ ٠ُظْزَُِٕٟ 

ــ  ـب ]   ــ ُٔ اىبش ــا تش ا (2)[حُززٌّٟ ثُُٙززٌٟ ع١ُْززٌٍ َِهُززْٟ  َ ََزْعِعُززى٢َ   ّميَ

 ا  اىبش ُ : اىبش  ٌْ  (2)[ََزْعِعُى٢َ

ــ ُ ا     ــُ اعشـ ــد  ّفـ ــٕ ا ّ ـ ــ  ه اععنـ ــه اعـ ــُ : اعصـ ــ ُ يـ ّاىبشـ
 ّأياتُ  

ــُ تعـــافب ] اٜع جِزززٍ  أَوَْٜزززً ثِزززب١ُُٜو٠ِْعِلَ ٠ِززز٣ْ أ٤َُُّظِزززهِْٟ  ّميـــُ قْعـ

ا اىبشـــ ُ : أ ّاج اعـــي  ا ّاىبشـــ ُ يـــُ : ا٤مَـــا  (1)[وَأَسُوَاعُززز ُ أ٠ُ هَزززبرُهُْٟ
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 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   314
 ّفُ اعش ُ : ضبدّ  ا أياٗ اعش ُ : ضبدّ ٘  

 حبث عشف ّي
ــْاعِ اع لــــْب      ــ٥ أىــ ــ٣مّٔا كبــ ــعاعّا اوــ ــٔاو شــ ــٔ  ٙ اعصــ  ا وــ

ــَ       ــْه ا٤عا ًب شــــ ــٙ عيــــ ــ٘ علــــ ــعاعاتُ اىب اع ــــ ــا ،شــــ تي عــــ
اع علٔــــ٘ ازبْاع ٔــــ٘ عماــــاٌ مــــً  ــــل وــــي٘ ّ حلىــــُ اعشــــَايٗ      

   اع ْ ٔل ًب ا٤عا عث ا  أع اٌ
عيــــــــْاٌ اع  ــــــــْٚ ّاعــــــــلعع اىب  ــــــــلي ًب     اعصــــــــٔاوّ

ــاه     ــً ات ــــ ــا مــــ ــي   ّذب ٓ ٍــــ ــ   اعــــ ــي ّتــــ ــْه ّاعصــــ اشبشــــ
ــ ي٘   ــ٘ ّاىب ــــ ــ ياٛ اعع ْيٓــــ ــدا  يــــ ـــَْا  ّاىبٔــــــل افب اعلــــ اعشــــ

   ّعّط ا٢خ ٔاع
ٍّـــــْ مياوـــــ ٘   مبـــــ٘ ٢  يـــــا  اعصـــــاسبا  ّّاقٔـــــ٘ ،مباىٔـــــ٘ 

  ْال اعي   ّ افا مً عداب اعياعمً أٍ
ــلٙ اي   )ّ ــْل اي  ــــ ــعل   أٌ عوــــ ــً وــــ ــَل يــــ ــً وــــ عــــ

عل يــــ٘ مثاىٔــــ٘ أيــــْاب ا  َٔــــا يــــاب ٓ ــــنٙ   :علٔــــُ ّوــــله قــــال 
اع ٓـــــاٌ ٓـــــلخل ميـــــُ اعصـــــاٜنٌْ ٓـــــْو اع ٔامـــــ٘ ا ٢ ٓـــــلخل       
ــُ     ــلخلٌْ ميــ ــاٜنٌْ   ٔــ ــً اعصــ ــال : أٓــ ــه ٓ ــ ــل اريٍــ ــه أ ــ معَــ

  (3)(ا    ا يخل آخ ٍه أالل ا  له ٓلخل ميُ أ ل
 ْ ع اعصــــــاٜنـب  ٔــــــُ  ــــــ٣ ا ايــــــ٘ اٌ ت ــــــٔ  علــــــٙ ى ــــــ

ــ٘       ــ٘ ّاف ناعٔــ ــ٘ أخ٣قٔــ ــُ ملعوــ ــ٘  اىــ ــ٘ ّاع   ــ ــ ئف اع هبــ شــ
  ّ  ٔ٘ ّعّ ٔ٘ فامع٘ ٤يْاب اعص٣ط

ّاعصـــــٔاو وـــــٔا ٘ ًب ع ـــــاب عـــــامل اىبل ـــــْ  ّم  ـــــاط      
ع٣عت ـــــــاٛ ًب ميـــــــا ل اىب لصــــــــب ّ ـــــــ   مـــــــً اعشـــــــٔ اٌ      

 ّ،اْاُٜ 

                                                           

   3/153اعلع اىبيثْع  (3)
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 : ٍّٕ ا مثاىٔ٘ اعصٔاو اعْافف مًّ
ــ     ا٤ّل : ا ّا ــــــل  ــــــْو شــــــَ  عماــــــاٌ ٍّــــــْ أٍنَــــ

  تش ٓعُ
ــ٘ اع  ـــــا ]  ــْه آٓـــ ــُ ٓ علـــــل مْتـــ ََبأََ هَزززززب اَّٜزززززذ٣ََِ  ٠َعُزززززىا  ّيـــ

ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززُُْْٟٙ اٜصِّزززززَُبُٞ ١ََ٘زززززب ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ ٠ِززززز٣ْ َٔزززززجُِْْٟٝٙ َٜعََُّٝٙزززززْٟ  

ــ٘ يْفـــــِْ  (3)[رَزَُّٕزززززى٢َ ــاىٕ اع  ـــــْٚ اععيآـــ ا ّعٔ ـــــٌْ مـــــً معـــ

 اعصْو ا٤خ ٚ  
ــُ تعـــــافب ـــــْو اع اـــــاٛ  اعثـــــاىٕ : ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ  ]ع ْعـــ

  (2)[٠ِعُْْٟٙ ٠َزَِضًب أَوْ عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

    ْو اع  اعٗ علٙ  ث تَا اعثاعا :
   ْو يلل ا لٖ ًب اسبق اع اي  :

    ْو اعيدع ّاععَل ّاعٔنـب اشبام  :
ــايع : ــا  اىب   اع ــ ــاعٗ ّعبٍْــ ــْو ا٨فــ ــ ّ  ًب تــــنً   ــ شــ

   اعع ل
  عْٔو اعثاعا مً أٓاو ا٨ع  ا  ْو ا اع اي  :
  عنا  ا  أياِ  ْو اعْعل ا٤ ي  اعثامً :

ًب شــــــَ  عماــــــاٌ مــــــً تــــــ ّعٓا   اعصــــــٔاو ّفــــــْبّ
ــٌْ    مـــــًّاعـــــلًٓ  ــلّا مـــــً اـــــري اٌ ٓ ـــ ــّا عامـــ ــُ عاىبـــ ــ   ٔـــ ا  ـــ

ــاعِ     ــا ه اٌ ٓعـــ ــُا ّعل ـــ ــ ّا عـــ ــل مي ـــ ــاعِ ٢ ٓعـــ ــ  ٣ّ ٨  ـــ م ـــ
ــُ      ــ٘ ًب   ــ ــ َ٘ ضب نلــ ــٙ شــ ــْ ّاا ّا ا ايعــ ــ ًٓ وــ ــ٘ ّعشــ خبن ــ

 يعٛ عيُ اسبل ّاعع ْي٘ 
                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
  384اع   ٗ وْعٗ  (2)
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ــ٣       ّ ــ٘ ّا٨خــ ــ  اع  يــ ــُ مــ ــل اعٔــ ــْو اع صــ ــف ًب اعصــ ػبــ

ــلاعٕ      ــٕ اعـــ ــل ٓ  ـــ ــاع يـــ ــف ا٢خ ـــ ــايا  ٢ّ ػبـــ ــاٜ  اعع ـــ   ـــ
ّٓع ـــي  ٔنـــا عـــلا شـــَ  عماـــاٌ   ـــٙ اعْافـــف اىبعــــب آاـــّا         
ــدع     ــاٛ اّ ىــ ــْو قاــ ــاعٗ اّ  ــ ــْو   ــ ــُ  ــ ــُ ّاىــ ــل افب ىْعــ اع صــ

   ٓع ي  ناّعبِْا 
   ىْعُ  عٔـبع مْتْعًٔ٘ب اعصْو اىبيلّب ّ

ــً      ــٔ  مــ ــاو اع ــ ــلٓ  اّ أٓــ ــْو اع ــ ــٔاو ٓــ ــْٚ  ــ ــْ ىــ ــا عــ  نــ
ــُ      ــٌْ ًب  م ــ ــحلٌ ٓ ــ ــاعٕ  ــ ــٔـب ا٨نبــ ــٕ اع عــ ــه ٓ  ــ ــَ ا ىعــ اعشــ

 ّا ل  ٔ صل ما ًب  م ُ ّاٌ مل ٓعله اىُ مً أٖ ىْه 
 
 
 

أََ ب٠ زززززب ٠َعْززززز ُودَادٍ ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ    ] ق٘ىهههههٔ   ههههه ىق٘ىهههههٔ   ههههه ى

٣ْ أََ ززززبٞ  أُتَزززززَ وَعََٝززززً  ٠ِززززعُْْٟٙ ٠َزَِضًززززب أَوْ عََٝززززً طَززززَّز  َِعِزززز  حٌ ٠ِزززز  

اَّٜززززذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َزززز ُ ِِ ََْززززخع عَعَززززبُٞ ٠ِظْززززِٙلٍ ١ََِزززز٣ْ رَغَززززى ًَ تَُْززززز ا       

َِهُززززززززىَ تَُْزززززززززٌ َٜززززززززز ُ وَأ٢َْ رَصُزززززززززى٠ُىا تَُْززززززززززٌ َُٜٙززززززززْٟ  ٢ِْ ُ٘عززززززززززُْٟ     

  384[ ا٦ٓ٘ رَع١َُْٝى٢َ

  اإلعشاباإلعشاب
ــّاأ ــل     ٓامــ ــ٘ ّقٔــ ــٙ اع   ٔــ ــْب علــ ــْل  : ميصــ ــْ م عــ ــل ٍــ ع عــ

  ٓامّاأْا م لع أٖ  ْم
يـــــ٘ عـــــً :  ـــــ ٘ ع٥ٓـــــاوا ميصـــــْب ياع  ـــــ ٗ ىٔا معـــــلّيا 

  اع   ٘ ٤ىُ نب  م١ىا وامل
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اع لــــ٘ م ــــ   أٗ مــــً ا ّع ــــً (3))اع يــــًْٓ ٓ ٔــــل اع لــــ٘( ّقٔــــل
ــلٯٍا    ــٙ معــــلّيا ا عل٢عــــ٘ ،م ــــاٌ عــ علــــٙ قل َــــا ّاعٔ ــــ     معيــ

  ًب اعصٔاو
شــــ   فــــا و مــــ ين    اوــــه وــــ ٝيا ٔ٘ا مــــً:   ،) نــــً( اع ــــاٛ  

ــ    م ٓاـــــّا: خـــــي  ـــــاٌ     ال ع ـــــ  م  ـــــلأ  علـــــٙ اع ـــــ ٌْ ًب ضبـــ
ّػبـــــــْ   ٍِْـــــــتـــــــنري م ـــــــ رت ت ـــــــلٓ ِ   َـــــــااّميصـــــــْب 

 ــــاٌ  عــــ٣ّ ماتــــّٔا تامــــّا قبعيــــٙ ّفــــل اّ   ــــي    ــــٌْ  ا   ــــاب
  م ٓاّا  ا٢ّ

ــاٌ  ّ(:  ـــــ   ع ـــــ أ) ا علـــــٙ وـــــ  :فاع ّصبـــــ ّعا م عل ـــ
  قب دّ  مع ْ  علٙ)م ٓاّا(

ــلأ    ــلٗ م  ــــ ــ  ا ّعــــ ــْاب اعشــــ ــ٘ زبــــ ــاٛ عاي ــــ ــلٗ( اع ــــ ) عــــ
ياعاـــــــن٘ ّاشبـــــــي ضبـــــــدّ  أٖ علٔـــــــُ عـــــــلٗ )قـــــــال م  ـــــــْه 

  خ أٓاو أأٖ  لٔصه علٗ مً  (2)اع  اٜٕ: ّػبْ   علٗ(
يـــــٕ عنـــــ ّ أ) لٓـــــ٘( م  ـــــلأ مـــــ١خ  م  ـــــْها ٍّـــــٕ قـــــ اٛٗ 

   ّاع  اٜٕ ّهباٗ
ّ  ــــ  اعي ــــاع   ايــــلل م اي ــــ٘ مــــً  لٓــــ٘ م  ــــْه     : عــــاو

خــــ ٚ  لٓــــ٘  عــــاو م ــــا ـب ّقــــال ٍــــٕ قــــ اٛٗ اٍــــل        أقــــ اٛٗ 
ا ّ  ــــ  (1)عّاٍــــا عيــــُ ع ٔــــل اي عــــً ىــــا  عــــام  ايــــً اىبلٓيــــ٘ ّ

  (4)عام ايً ىَا ق اٛٗ ىا   ّأ
ــ أ  ــاو     أّقــ ــا  اٌ اع عــ ــ ـب  يل ــ ــاو م ــ ــ٘  عــ ــل   لٓــ ــْ ع ٔــ يــ

                                                           

  3/211،ع اب اع  آٌ(3)
  3/211ع اب اع  آٌ ،( 2)
اعـ اب  / ٍ  ٓـ٘   118  اعي ـاع ( ايْ فع ـ  اهبـل يـً ضبنـل يـً ا اعٔـل       1)

  3/215اع  آٌ
  2/335( اع  ٔاٌ ًب ت  ري اع  آٌ 4)
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ميــــُ: اٌ ت ــــ أ   لٓــــ٘  عــــاو  ايــــً ّقــــال اعي ــــاع ّ اٍــــْ اع لٓــــ٘

   فب  عاو،تا ٘  لٓ٘  أٖ ي
ــلٖ   ــلو اع عــ ــ٘  ،ّا٤ّفب عــ ــ اٛٗ اع ْقٔ ٔــ ــري اع ــ ــري  فب اــ ــً اــ مــ

ــع  ــ ف ّعافــــ ــاّو وــــ ــْعٔ٘  ا علــــ ــ آٌ ىبْتــــ ــه اع ــــ ــ  عوــــ   ــــ
 اع  اٛٗ ًب م اع اع   ري ّّفِْ اع   ري ّاع حلّٓل 

  نً ت ْه خريّا : اع اٛ :     ع    
 مً : اوه ش    

 ت ْه :  عل ماا ًب ضبل فاو  عل اعش    
 ّاع اعل : تنري م  رت ا ت لٓ ِ ٍْ  

  (3) خريّا : م عْل يُ ا ّقٔل )ميصْب علٙ ىاه اشبا  (
ىـــاه اشبـــا   : ، ـــ ٣ط عي ـــاٗ ملعوـــ٘ اع ْ ـــ٘ ا ّاشبـــا    ّ

ٍــْ  ــ   ازبــ  ا ّاىبــ اي ىصــف ا٨وــه يعــل اع عــل اعــدٖ ٓ عــلٚ ،فب  
أَعَغُِٝزززُْٟ م عْعــُ حبــ   ازبــ  يعــل  ــد   ــ   ازبــ  مثــل قْعــُ تعــافب ]

 ه عً أم  عي  ا أٖ(2)[أ٠َْزَ رَثُِّْٟٙ

 ّمً ش اٜ  ىاه اشبا   ّفِْ :
   اع  ا٤مً مً ا٨ع ا٤ّل :

ــاىٕ : ــل     اعث ــٍْه ّاعرتيٓ ــ  مــً اع ــ٘ ضبــل اسبــد  ا ّكبي ّفــْي ق ٓي
 ّاعل    

 َاو ،عايٗ ا٨ٓ اعثاعا :
ـــب   ،ّ ــ ٘ يـــــ ــل اعي ـــــ ــحلتٕ ع ْ ٔـــــ ــ٘ تـــــ ــْعٗ ّاىب  ْ ـــــ ٌ اىب  ـــــ

  ٍّٕ     مصلعٖ ىا ف اازباٜـب ّى ٕ اعش  عيَنا
                                                           

   2/73ازبلّل ًب ،ع اب اع  آٌ  (3)
  311وْعٗ ا٤ع ا   (2)
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ــ ُ     ــ٘ ىصـــــ ــاعه ميصـــــــْب ّع٣مـــــ ــْمْا(  عـــــــل ماـــــ )تصـــــ
ــال اشبن ـــــ   ــً ا٤ عـــ ــُ مـــ ــٌْ ٤ىـــ ــد  اعيـــ ــْاّ ـــ ــنري  :٘ا ّاعـــ تـــ

     ّ ــلا  ــ   اعــــ ــل ع ــــ ــ ٌْ ًب ضبــــ ــٙ اع ــــ ــ ين علــــ ــل مــــ ٌ أم صــــ
اىبصـــــلعٓ٘ ّمـــــا يعـــــلٍا ي حلّٓـــــل مصـــــلع ًب ضبـــــل ع ـــــ  م  ـــــلأا  

   اع  لٓ  اعصٔاو خري ع ه
ــه   ــري ع ــ ــه:      :خــ ــاٍ ٗا ع ــ ــن٘ اع ــ ــْه ياعاــ ــي م  ــ ــري: خــ خــ

  فاع ّصب ّع
ــ ه تعلنـــــــٌْ( ّنبلـــــــ٘ ــ حلى ٘ ٢  )،ٌ  يـــــ ــا لضبـــــــم ـــــ ا   ـــــ

  لُٔ ما ق لُّفْاب اعش   ضبدّ  يل ع

  اىيغتاىيغت
   يانيحلْٓاو  أ لُ أٓاو نب  ْٓو ّقٔل أ

: م ـــــلاع مـــــً اعامـــــاٌ معـــــ ّ  مب ـــــل يــــــب  لـــــْه   ّاعٔـــــْو
فب اــــــ ّب اعشــــــن ا ٍــــــدا ًب اعشــــــ ه ّيــــــُ ت علــــــل  ،اع  ــــــ  

  ــــاو اعصــــٔاوا ّعيــــل اع ل ــــٔـب ٍــــْ مــــا يـــــب  لــــْه اعشــــن   أ
  ّا ّيَا

ــ  ىَـــاع        ــل مـ ــّا علٔـ ــّا فامعـ ــّا عيْاىـ ــْو آاـ ــ  اعٔـ ــ عنل ع ـ ِ ّٓ ـ
ٍّــــْ شــــاٜ  ًب اععــــ   ّقــــل      اّمــــً اــــري اخ صــــا  ياعيَــــاع    

ا ّاسبـــــال اىب شـــــايَ٘ اعـــــ  ٓ ـــــٌْ ٓـــــ اي يـــــاعْٔو اعْقـــــي م ل ـــــّا
   علَٔا ا٨ى اٌ

ــً ــاب ّمــــ ــاو   ــــ ــٕ ا٤مــــ ــ٣و علــــ ــل ،فب اع ــــ ــً اي ع ــــ  يــــ
 مــــا مــــ  ّق ٢ّ أفلــــ  ي ــــايل ع ــــي   ىــــ  يعــــل أمــــا اعع ــــاع

ــٔ  ــ  عـ ــه اعـ ــحلٌ ّاعلـ ــلٍ  يـ ــاٌ اعـ ــْو:  ْٓمـ ــ  ٓـ ــْو عـ ــ  ّٓـ  علٔـ
 علــــــٙ أتــــــال عــــــ  ميَــــــا  ــــــاٌ  نــــــا يّل ياع اعــــــلىٔا ّأٌ ا
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  (3)(ي ْت  تل عُ مل علٔ  ميَا  اٌ ّما تع  ا

ــٙ عـــــامل ا٦خـــــ ٗ ّمـــــْا ً       ــحلتٕ اعٔـــــْو ًب اعل٢عـــــ٘ علـــ ّٓـــ
رَث عَزززززب  ٤َِّزززززَٗ عَزززززب٠ِ ُ اٜع زززززبصِ َُِٜزززززىْٞ   َ رََْزززززتَ  اسب ـــــاب ّازبـــــااٛ قـــــال تعـــــافب]

ِ ُِِ](2)  

  ّ ّفــــــاٛ اعل ــــــ    ا صــــــا٠ٍا،معــــــلّيا : مب ــــــً عــــــلٍا 
ــري   ــ  ّتٔ ـ ــ  أعل   ٔـ ــاٌ قلـ ــْو ّع ٔـ ــ  اعصـ ــْو مـ ــاو اعصـ ــ ٘  ٘ أٓـ ياعي ـ

 ٤ٓاو اع ي٘ 
ــدٖ    ــ ٔه اعـــ ــ ٓ : اع ـــ ٘ أّاىبـــ ــ ــُ اععلـــ ــً   اخ ف ـــ ــلاٛ مـــ ّاعـــ

 ٘ ــ  ــ٘ ّاعصـــــ ــْع ًب    ااععا ٔـــــ ــلٌ ي  ـــــ ــُ ًب اع ـــــ ــ  ع٣ماتـــــ ّت َـــــ
علــــٙ ّ ٌ  (1) (ٓ ــــال مــــ ا مبــــ ا  َــــْ مــــ ٓ     ا )ا٤عاــــاٛ

  عٔل 
ٓ ــــال وــــ      ااعــــ ٣ي ّاع ــــ  : م ــــايعٗ اعــــْ ً ّاع ي ــــل ًب    

ــا         ــْ وــ ــال  َــ ــ ج ع٩عذبــ ــف: خــ ــاب  لــ ــً يــ ــ  ّا مــ ــل وــ اع فــ
ّازبنـــــــ  وـــــــ    صـــــــا ف ّ ـــــــ ف ّاع ـــــــ   ّاىب ـــــــا  ٌّ  

 ــــحلٌ اىب ــــا   ٓي شــــ  ا يــــاِٛ  اقبعيــــٙا ّا ــــل اع ــــ  : اع شــــ 
 قام ُ ،عً م  يُ ّم   

ّاععــــــلٗ ّاععــــــلي: م ــــــلاع مــــــا ٓعــــــل ّم ل ــــــُ ّاععــــــلٗ:       
ــاٛ عـــــلٗ  ــالازبناعـــــ٘ا فـــ ا ّقٔـــــل شـــــرتٓي عـــــلٗ   ـــــفأّ عفـــ

   اععلٗ مصلع  اععل
ــً   أّأخــــ : نبــــ   ــّا مــ ــ ٘ يبيْعــ ــاٛ  ــ ــ ٚ م١ىــــا آخــــ  فــ خــ

   اعص  ا ّمعياِ علي مً ا٤ٓاو اريٍا
                                                           

  1/311ىَق اع ٣ا٘(3)
  9وْعٗ آل عن اٌ (2)
  7/213ع اٌ اعع ب (1)



 333ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

ــُ اي    ــُ ّ ْقــــ ــ :  ل ــــ ــُ ا٤مــــ ــْاِ  أّ ْقــــ ــْق: قــــ ياٛ اسب ــــ
َٲلي     ) ــ ــي ّو٪ـــ ــي َأٖ ع٪خٲصـــ ْٲع٪ـــ ــ٘ ًب َ  ــُ ع ـــ ــُ ى  ٫ـــ ــي٬ عـــ ْٲقـــ  ّ

   (3)(  اٍا ا٤َخ ة
 ٘ ٙ  ّاع ـــــْق ّا٨ اقـــــ اعشـــــٕٛ ّقـــــل  اقـــــُ    : اع ـــــلعٗ علـــــ

 ّا اق أ اق٘ا ٍّْ ًب  ْقٕ أٖ ًب ّوعٕ 
 ٍّيال ق اٛا  شا ٗ عل لن٘ ٍّٕ:

ْٯ)ٓٮ ا٤ّفب : ــُ(  ٘   قْىـــ ــ ــْاّ اىب  ْ ـــ ــلٓل اعـــ ــاٛ ّتشـــ ــه اعٔـــ  ياـــ
  ُ ــ ــْل ٓ ل ْىــ ــا ت ــ ــُ  نــ ــٙ ّ ٌ ٓ علْىــ ــ اٛٗ   اعلــ ــدِ اع ــ ــ ي ٍــ ى ــ

ع ـــــاع ّعاٜشـــــ٘ ّوـــــعٔل يـــــً اىب ـــــٔف ّ ـــــاّّعا      ايـــــً افب 
 ٌْ  اع ْق ًب اعياقَه ا ّمعياٍا اىُ ٓ (2)ّع  م٘

ْٲٖٓ  اعثاىٔـــــ٘ : ايـــــً ّعّٖ عـــــً  اىـــــُ: ٍّـــــٕ قـــــ اٛٗ صباٍـــــلْق
اٛ  ـــــاٛ  ٔـــــع ـــــاع ّعـــــً ع  مـــــ٘ ا ـــــلُ ٓ  ْقْىـــــُ قل ـــــي اع     

 ياني ًب اع اٛ يعلٍا أّ
ع ـــــاع خبـــــ٣   ايـــــً  ْىـــــُ: ٍّـــــٕ ًب قـــــ اٛٗ    ٔٯٲ٫ٓ اعثاعثـــــ٘ :

ــاٛ   أّ ــا اعٔــ ــاعٍا ّصباّعتَــ ــاٛ ٨ى  ــ ــْاّ ٓــ ــُ قل ــــي اعــ ــلُ ٓ ٔ ْىــ  ــ
 اعٔاٛ اعااٜلٗ  َٔا ياني ، ه 

 ْىــــُ: ّقــــل ّعي  ــــلٓا عــــً ا٨مــــاو فع ـــــ       ٔٲٖٓ  اع ايعــــ٘ : 
١ٓ ـــــــل معيـــــــٙ اع ـــــــلعٗ ّاع  نـــــــل عيْاىـــــــّا      اعصـــــــايق 

ــ٘ا  ــًّع٩ اقــ ــاو عــ ــ٣و  ا٨مــ ــُ اع ــ ــايق علٔــ ــ  اي  ) اعصــ ــا  لــ مــ
ــ اٜ     ــ  اع ــ ــٌْ ّ  ــ ــا ٓ ٔ ــ ــْق مــ ــاي  ــ ــالّاعع ــ ــه ،: قــ ــا  ل َــ لبــ

  (1) ث  مً  ع أ ٔاو شَ  ًب اع ي٘ ٍّه ٓ ٔ ٌْ 

                                                           

  31/213ع اٌ اعع ب (3)
  338عً ان  ف  3/215ع اب اع  آٌ ،( ٍامة 2)
   31/227اعْواٜل  (1)
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ــ   ) اشبام ـــ٘ : ّعلـــٙ اعـــدًٓ   :ُ  ـــاٌ ٓ ـــ أ  عـــً ايـــً ع ـــاع أىـ

مشــــليٗ قــــال : ٓ ل ْىــــُ ٢ّ ٓ ٔ ْىــــُ ا ّٓ ــــْل : عٔ ــــي  ٓ ْقْىــــُ
ــ٘ ا      ــ ريٗ ا  مـ ــْ  اع ـ ــ و ا ّاعع ـ ــ ري ا ـ ــٔ  اع ـ ــْ اعشـ ــْخ٘ ٍـ قبي ـ

  (3)(ٓ عنٌْ ع ل ْٓو م  ٔيّا ٢ّ ٓ اٌْ

ــُ اع ــ٣و )   ــاو علــٕ علٔ ــي  ّعــً ا٨م ــا ىاع ــال : ىٓب َ ]ق هَززب اَّٜززذ٣ََِ ََبأَ

يعـــاىٕ ا (2)[ ٠َعُزززىا  ََِا ٤َزززبعَُْزُْٟ اٜز طُزززىَٚ ََِٕززز ٠ُِّىا ثَززز٣َُْ ََززز ٌَْ ٤َغْزززىَاُْٟ٘ حَززز ََٔخً      

  عوْل اي  لٙ اي علُٔ ّوله
   ٚ يدٖ يٓياع  ال : ما ت 

  قلي : ٢ ٓ ٔ ْىُ  قال :  ه
   قلي :   ٯ٘ أّ شعريٗ 

ىا ثَززز٣َُْ ََززز ٌَْ ٤َغْزززىَاُْٟ٘ أ٢َْ رَُٕززز ٠ُِّ] ياعـــي  ا قـــال : ،ىـــ  عأٍـــل

 ا٦ٓ٘  (1)[حَ ََٔبدٍ َِ َُِ

     ٘ ــ ــدِ ا٤مٯ ــً ٍ ــ  اىُ ع ــ  اي و ٕٯ خٖ  ــ ٕٯ : ٰ  ــ ــال عل ــال  ق ا ّمل تي
 ًب أ ل ق لٕ ّعً تيال ًب أ ل يعلٖ 

ــٕ          ــاٌ ع ــْ   ــ٣  ع ــف   ــٕ  اع ــً أي ٕٯ ي ــ ــاٌ ععل ــ  :   ــً عن ــال اي ق
      ٘ ــ ــُ  ا ن ــيعه : تاّػب ــ  اع ــً هب ٕٯ م ــ ــفٯ ،ع ــي أ  ــيًَ  اى ــلٗ م  ا ّا 

  (4)(ّ،ع ا٠ِ اع آ٘ ْٓو خٔيا ّآٓ٘ اعي ْٚ
)ّعلـــٙ اعـــدًٓ ٢    ايـــً ع ـــاع ّصباٍـــل   عّٖ عـــً   اع ايوـــ٘ :

                                                           

   3/118اعلع اىبيثْع  (3)
  32وْعٗ اجملايع٘  (2)
  31اجملايع٘ وْعٗ  (1)
   31/375اعثعل  / اع ش  ّاع ٔاٌ  (4)
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  (3)ٓ ٔ ْىُ(
ــْ  ــً      أٍّـ ــُ مـ ــا  ٔـ ــري ىبـ ــل اع   ـ ــ  عيـ ــل ّاعي ـ ــ  ل اع حلمـ ــ  ٓ ـ مـ

 ا مـــا ى  ىـــا عل اقـــ٘ قبعيـــٙ    ،  ـــاو اعصـــٔاو  أتياوـــف ع ـــْٖ مـــ    
ّاع ــــــاٍ  أٌ )٢( م ــــــلعٗ فــــــاٛ  عل ٔــــــاٌ    اع ــــــع٘ ّاع ــــــلعٗ  

ــري  ــُ(  ّاع   ــ ــ اٛٗ )ٓ ٔ ْىــ ــٙ قــ ــاه علــ ــ اع ّا٨نبــ ــ  ا٨قــ ــٕ  مــ  َــ
  اىب وْم٘ ًب اىبصا  

ــُ    ــدا اىبعيٙ قْعـــــ ــاٌ ًب ٍـــــ ــا آٓ ـــــ ــ ٗ  اتَـــــ ــْعٗ اع  ـــــ ًّب وـــــ
ــافب] ــافب   (2)[ َٔززززبُٜىا  َ عَبَٔززززخَ َٜعَززززب اَُُٜززززىَْٞ ثِغَززززبُٜىدَ وَعُعُززززىدِهِ       تعــ ــُ تعــ ّقْعــ

أٖ اٌ ماــــــنٌْ ا٦ٓــــــ٘    (1)[ثِزززززز ِ  رَث عَززززززب وَ َ رُؾ١َُِّٝعَززززززب ٠َززززززب  َ عَبَٔززززززخَ َٜعَززززززب    ]

ع ــــاٛ يبــــا ٢ ٓ ٔ ــــٌْ ٓ اــــنً ًب ي٢ع ــــُ ّم َْمــــُ      ّاعــــلعاٛ ع٩
ــ٘    ــدِ ا٦ٓــــ ــٌْا ٍّــــ ــا ٓ ٔ ــــ ــل مــــ ــلٔه ع  نــــ ــ علاي ّاع  ــــ ا٨وــــ

ــ    وــــ ٚ يــــُ  نــــا ّعي عــــً ا٨مــــاو     أا مشــــا َ٘ مــــً اي عي ٔــــُ ىٓبــ
ّاٌ اعـــــي   ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعـــــُ ّوـــــله فع ـــــ  اعصـــــايق 

ــٙ عب ا ا    ــلعٗ اىبي َــ ــل وــ ــال عيــ ــٕ   قــ ــُ  ايىــ ــ   لــ ــ ين  عــ اع ٔــ
ــال:   ــلا قــ ــال: وــ ــاعل  [رَث عَززززب وَ َ رُؾ١َُِّٝعَززززب ٠َززززب  َ عَبَٔززززخَ َٜعَززززب ثِزززز ِ  ]قــ ــال ت ــ قــ

ــٔه         ــيَه ع ـ ــي عـ ــل ع عـ ــ  ّقـ ــ  ّيام ـ ــ  يـ ــي  عـ ــل  علـ ــُ قـ ا ـ
ي٣ٓـــــا ا٤مـــــه ّ عـــــ    نـــــٕ ًب نبٔـــــ  ا٤مـــــه اٌ ٢ ا لـــــ       

  (4)(خل ّا  ْق  اق َه
ــلاٛ ٓ  ــ٘: اع ـــ ــلاٛ   ّاع لٓـــ ــُ  ـــ ــلاٛ ٓ لٓـــ ــال:  ـــ ــلٚ ـــ   ا،:  ّ ـــ

ــٙأ ــاو      ع ــ ــلل ًّب اىب ــ ــٕ اع ــ ــ٘ ٍــ ــُ  اع لٓــ ــا ِ ّربلٔصــ ــّٔٝا ٨ى ــ شــ
                                                           

  3/329اعي ي ّاععٌْٔ ( 3) 
  249( وْعٗ اع   ٗ 2) 
  285( وْعٗ اع   ٗ 1) 
  31/41اع  اع (4)
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 يلل ماعٕ 

شـــامل زبنٔـــ  مـــا ١ٓ ـــل ّقـــل  عـــه ٓ عــــه       اوـــه  ّاع عـــاو:  
ايــــً ّ  اقــــُا قــــال أ ــــل شــــّٔٝا أ ا ، عنــــّا ّ عامــــّا  َــــْ  ــــاعه: 

ــعري       ــ٘ ّاعشــ ــً اسبي ــ ــا  مــ ــا ٓ  ــ ــل مــ ــاو ًب  ــ ــاو عــ ــري: اع عــ ا٤ ــ
   ّاع ن  ّاري  ع 

ــال اشبلٔـــــ  ــْ    :لّقـــ ــاو ٍـــ ــ ب اٌ اع عـــ ــ٣و اععـــ ــاعٕ ًب  ـــ اععـــ
   خا ٘ (3)اعي

ــ عنال      ــ٘ ا٨وـــــ ــ  افب ال ـــــ ــاع عافـــــ ــدا ا٨ع  ـــــ ــً ٍـــــ ّع ـــــ
  ّاعشْٔه

ــاو      ــاٛ  مــ ــ  مــ ــا ًب ّ ــ ــاٛ  نــ ــاو ًب اىبــ ــ عنل اع عــ ــل ٓ ــ ّقــ
 عــــاو ) :اعــــْاعي عــــً اعــــي  ضبنــــل  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله

   (2)( عه ّش اٛ و ه
ــ  ّشــــــ أّاىب ــــــ ـب اعــــــدٖ  ــ يُ اع  ــــ ــُ    لٯوــــ ــْ  ا ــــ ٍّــــ

ــال ٓـــــْى  ٨ع ايـــــٕ )م عٔـــــل مـــــً اع ـــــ ٌْ  و أىـــــي أ  ـــــري أقـــ
وــــْأ  ـــــا٢ّ  أم ــــ ـب    ــــال ٢ ّاي يــــل م ـــــ ـب  ــــاعله اىــــُ      

  (1)(مً اع  ري
ــال  ــً ّقـــ ــْى :  ايـــ ــ ٔي ّٓـــ ــ ـب أاع ـــ ــا٢  أٌ اىب ـــ ــْأ  ـــ وـــ

ــً      ــُ )ّعّٖ عــ ــا ٓ ٔنــ ــ  مــ ــُ يعــ ــدٖ عــ ــري اعــ ــريا ّاع  ــ ــً اع  ــ مــ
ــ ـب   ــال: اىب ــ ــُ قــ ــنعٕ اىــ ــً اع  أا٤ ــ ــا٢ّ مــ ــً  ــ ــري ّ  ــ ــُ ، ــ عٔــ

                                                           

اسبي ٘ ّا لتُ يـ ٗا قـال ايـً يعٓـل: اعـي ا صـع مـً قـْ ه          -ياه اع اٛ -( اعي3) 
اشبري ّاعصـ٣طا ّٓـحلتٕ قبعيـٙ اعصـايق ّ ـدع        -ي  ع اع اٛ-اع نع ّاسبي ٘: ّاعي

 ا٨  اٌ تل اعع ْق  -ي    اع اٛ -ا٤عا اعٔاي ٘ خ٣  اع   ا ّاعي
   1/482شعف ا٨مباٌ عل َٔ ٕ (2)
  1/51أى   صبن  اع ٔاٌ (1)
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  (3)هبل يً ع ٔل(أ ٍف 
ــا     ــُ يبـ ــاٛ ى  ـ ــً تل ـ ــاٌ مـ ــُ ا٨ى ـ ــيه يـ ــا تـ ــْه: مـ ــف  ّاع  ـ ٢ ػبـ

ــُ  ــري    أعلٔـــ ــُا ّاشبـــ ــُ  اّعـــ ــٕٛ ّت ْعـــ ــْه علشـــ ــه يا٠ِ ّت ـــ اوـــ
  فام  عْفِْ اعص٣ط ّاع ٣ط  َْ تل اعش 

ــري ــُ اع ـــــل يبـــــا  ٔـــــُ ى ـــــ        ّ ّاشبـــ عيـــــْاٌ ىبـــــا ٓ اـــــف  ٔـــ
ــ آٌ ًب    ــري ًب اع ــ ــل ّعي اشبــ ــ ٗا ّقــ ــل ٘ ّمثــ ــليٗ   ّمصــ ــاٌ م عــ معــ

 ٢ِْ رَزززززََٖ تَُْززززز ا اُٜىَحِززززُ خُ   ميَــــا معيــــٙ اىبــــال  نــــا ًب قْعــــُ تعــــافب ]      

 (2)[ُِٜٝىَاِٜزززززززززز ٣ََِْ وَارَُٔزززززززززززَثِلَ ثِززززززززززب١َُٜعْزُوِِ ؽًَّٕززززززززززب عََٝززززززززززً ا١ُُٜزززززززززززَِّٕل   
اىـــــُ يخــــل علـــــٙ مــــْفب عـــــُ ًب   مـــــري اىبــــ١ميـب  أ)ّّعي عــــً  

ــال:    ــ ناٜ٘   ـــ ــه اّ وـــ ــ عناٜ٘ يعٍـــ ــُ وـــ ــُ ّعـــ ــٕ  أ٢ أم تـــ ّ ـــ
ٌ تــــــ ل خـــــريّا ّعــــــٔ  عــــــ   ــــــثري  ألبــــــا قــــــال اي ،ل : ٢  قـــــا 

ــال( ــافب    (1)مــ ــُ تعــ ــً قْعــ ــل مــ ــري( ًب  ــ ــا )خــ  []َِهُززززىَ تَُْزززززٌ َٜزززز ُ ]امــ

ــ٘  [ وَأ٢َْ رَصُزززززى٠ُىا تَُْززززززٌ َُٜٙزززززْٟ  ــاٌ مياعـــ ــٔل ع ف ـــ ــل ت اـــ ــْ ا عـــ  َـــ

 ــــا  ُ علــــٙ اــــريِ ًب ىــــْه اع عــــل ّم ــــلاع اعثــــْاب ّا ــــلُ        
  خريا ّمثلُ ًب اعْ ٌ ش  ّا لُ اش أ

يــــٕ ق٣يــــ٘   أي اعل ــــ  يث ــــْ  ا نــــاٗ  ٔــــُ ي ـــــ اٛٗ      ّقــــل ّع
 ي  ع اعشـب ّتشلٓل اع اٛ  (4)[٣َ٠ْ اَُٜٙذَّاةُ ارَشِزُ]

ًّب )خــــري( قــــال اعشــــاع  خــــري اعيــــاع ّايــــْ ا٤خٔ٪ــــ ( ّقٔــــل  
 ـــــد ي ا نـــــاٗ ع ثـــــ ٗ ا٨وـــــ عنالا ّقـــــال ا٤خ ـــــة  نـــــا ًب  

                                                           

  31/231( ايً مي ْع/ ع اٌ اعع ب 3) 
  381( وْعٗ اع   ٗ 2) 
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 اع ص ٓع ٤ىَنا ىبا مل ٓش  ا مً  عل خْع  ع  َنا 

  ي ثي ثيف سي ق اآليف سي ق اآل

ــْو      ــ٘ اعصــــ ــل   ٓاــــ ــاي ٘ ا ــــ ــ٘ اع ــــ ــي ا٦ٓــــ ــل اٌ ئيــــ يعــــ
فــــاٛ  ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ع  اــــنً اىب ــــلاع ا٨نبــــاعٕ ٤ٓــــاو  اّمأٍ ــــُ

اعصــــــٔاوا ّاع ــــــع٘ ّاع اــــــل ا٨ ــــــٕ ًب ا٨ع ــــــاٛ ّوـــــــ ْ       
مـــــ  اع ْ ٔـــــل علـــــٙ اع  ـــــاع اعصـــــْو ًب      ااع  لٔـــــ  اّ تـــــحلخري 

 اعع ٔلٗ ا٨و٣مٔ٘ 
 ٍدِ ا٦ٓ٘ يا٦ٓا  اجملاّعٗ علٙ شع  ـب:  ل٘

ــع ٘ ا٤ّفب: ــا    اعشـــ ــاا ّ َٔـــ ــاي ٘  ـــ ــا  اع ـــ ــ٘ يا٦ٓـــ ــل٘ ا٦ٓـــ  ـــ
 ّفِْ:

ــُ  ــا      ا٤ّل :اعْفـــ ــاي ٘ا ّ َٔـــ ــ٘ اع ـــ ــ٘ يا٦ٓـــ ــدِ ا٦ٓـــ ــل٘ ٍـــ  ـــ
 : م اٜل

 ت لٓ  ازبن  يـب ا٦ٓ ـب علٙ ّفِْ: ا٤ّفب :
ــف علــــٔ ه اعصــــٔاو أٓامــــّا        ا٤ّل : ــا أَٓــــا اعــــدًٓ آميــــْا   ــ ٓــ
 معلّيا  
 اعصٔاو أٓامّا معلّيا   اعثاىٕ :

   ف علٔ ه اعصٔاو أٓامّا معلّيا   اعا :اعث
ــ  : ــٙ     اع ايــ ــّا أّ علــ ــاٌ م ٓاــ ــً  ــ ــٔاو  نــ ــٔ ه اعصــ ــف علــ   ــ

 و    علٗ مً أٓاو أخ  
ــام  : ــُ     اشبـــ ــدًٓ ٓ ٔ ْىـــ ــٙ اعـــ ــٔاو ّعلـــ ــٔ ه اعصـــ ــف علـــ   ـــ

  لٓ٘  عاو م  ـب 
  ــــف علــــٔ ه اعصــــٔاو  نــــً ت ــــْه خــــريّا  َــــْ        اع ــــايع :

 خري عُ 
 ْمْا خري ع ه   ف علٔ ه اعصٔاو ّ،ٌ تص اع اي  :
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ٓـــــا أَٓـــــا اعـــــدًٓ آميـــــْا   ـــــف علـــــٔ ه اعصـــــٔاو ،ٌ   اعثـــــامً :
  ي ه تعلنٌْ 

ــً    اع اوـــــ  : ــٙ اعـــــدًٓ مـــ ــا   ـــــف علـــ ــّا معـــــلّيا   نـــ أٓامـــ
 ق ل ه 

 نـــً  ـــاٌ مـــي ه م ٓاــــّا أّ علـــٙ وـــ    عـــلٗ مــــً        اععاشـــ  : 
 أٓاو أخ   نا   ف علٙ اعدًٓ مً ق ل ه 

ــ  : ــي    اسبـــــايٖ عشـــ ــاٌ مـــ ــً  ـــ ــدًٓ آميـــــْا مـــ ــا اعـــ ــا أَٓـــ ه ٓـــ
 م ٓاّا أّ علٙ و    علٗ مً أٓاو أخ  

ــ  : ــا   ــــف    اعثــــاىٕ عشــ ــُ  نــ  نــــً ت ــــْه خــــريّا  َــــْ خــــري عــ
 علٙ اعدًٓ مً ق ل ه 

 نـــا   ـــف علـــٙ اعـــدًٓ مـــً قـــ ل ه ،ٌ  يـــ ه        اعثاعـــا عشـــ  : 
  تعلنٌْ

 أٓامّا معلّيا  ععل ه ت  ٌْ  اع اي  عش  :
ــ آٌ ا     ــ ا  ًب اع ــــــ ــ٣  مــــــ ــلّيا (  ــــــ ــ  )معــــــ ّّعي ع ــــــ

 ٘ ــ ــلاٍا ًب آٓـــ ــافب ]    ، ـــ ــُ تعـــ ــ٘ قْعـــ ــا ا ّاعثاىٔـــ وَاَُُ٘ززززززُوا اَّٜٝززززز َ  اع  ـــ

ِِززززززٍ أََ ززززززبٞ  ٠َعْزززززز ُودَادٍ ١ََِزززززز٣ْ رَعَغ ززززززَٛ ِِززززززٍ ََززززززى٣َُْ٠ِْ َِززززززهَ  ِصُززززززَٟ عََُْٝزززززز ِ   

         ْٟ ُٙززززز ١َُٝزززززىا َأ٤َّ َّٝزززززَ  َواْع ُٕزززززىا اٜ َٕزززززً َوارَّ ١َِٜززززز٣ْ ارَّ ُْزززززِ   َٝ َٟ َع َِزززززَه ِ ُصززززز َو٠َززززز٣ْ َرزززززَلت َز 

ََِٜزززززَٗ ثِزززززل٤ََّهُْٟ َٔززززبُٜىا َٜززززز٣ْ ر١ََظ زززززعَب اٜع زززززبرُ  ِ َّ  عثـــــ٘ ]ا ّاعثا(3)[ َُِْٜزززز ِ رُؾْشَززززززُو٢َ 

  (2)[أََ ب٠ ب ٠َعْ ُودَادٍ وَغَز هُْٟ ٍِِ دَِعِهِْٟ ٠َب َ٘ب٤ُىا ََُّزَزُو٢َ

 نــــً  ـــــاٌ مــــي ه م ٓاـــــّا أّ علــــٙ وـــــ       اشبــــام  عشـــــ  : 
 مً أٓاو أخ  ععل ه ت  ٌْ 

                                                           

  211وْعٗ اع   ٗ  (3)
  24آل عن اٌ وْعٗ  (2)
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ــ  : ــايع عشــــ ــاو    اع ــــ ــ٘  عــــ ــُ  لٓــــ ــدًٓ ٓ ٔ ْىــــ ــٙ اعــــ ّعلــــ

ــ  ٌ م ـــ ــْ ــه ت  ـــ ــ ـب( ًب    ـب ععل ـــ ــاو م ـــ ــ  ) عـــ ــ ي ع ـــ ا ّمل ٓـــ
  اع  آٌ ،٢ ًب آٓ٘ اع  ا

 نـــــً ت ـــــْه خـــــريّا  َـــــْ خـــــري عـــــُ ععل ـــــه  اع ـــــاي  عشـــــ  :
 ت  ٌْ 

 ّ،ٌ تصْمْا خري ع ه ععل ه ت  ٌْ  اعثامً عش  :
ــ  : ــ  عشـــ ــري    اع اوـــ ــْمْا خـــ ــْا أٌ تصـــ ــدًٓ آميـــ ــا اعـــ ــا أَٓـــ ٓـــ

 ع ه 
ــاي مْتــــــْه ا٦ٓــــــ ـبا   ــــــاٛ    اعثاىٔــــــ٘ : ــا ،ذبــــ  ــــــل ميَنــــ

 خبصْ    ٓا٘ اعصٔاو ّّفْيَا علٙ اىب لنـب 
ــ٘ : ــ         اعثاعثـ ــ٘ مـ ــ٘ اشبيٓـ ــٔ ٘ ازبنلـ ــ ـب يصـ ــً ا٦ٓـ ــل مـ ــاٛ   ـ فـ

ــلًٓ ت  ــــْو يــــُ          ــً  ــــ ّه اعــ ــه ّئــــاٌ ع ــــ ه مــ ــا ،ىشــــاٛ سب ــ ،ىَــ
اعشـــــ ٓع٘ ،  أٌ اعصـــــٔاو مـــــً تـــــ ّعٓا  اعـــــلًٓا ّتلـــــ  آٓـــــ٘ ًب  

ــ٘ اشبي     ــٔ ٘ ازبنلــ ــ٘ يصــ ــحلتٕ ا٦ٓــ ــحلٌ تــ ــلنـب يــ ــٙ اىب ــ ــاٛ علــ ــ٘ اعثيــ ٓــ
ّٓ  ٔـــــل يَـــــا اىب ـــــلنٌْ ّٓ عاٍـــــلٌّ اعصـــــٔاو  ـــــل وـــــي٘ ي صـــــل  
 اع  يــــ٘ ّاع اعــــ٘ ي عــــا ّفــــلا ٍّــــْ مــــً مصــــايٓل قْعــــُ تعــــافب

  (3)[و٠ََب تََُٕٝذُ اُٜغ٣ِ  وَا ٤ِضَ  ِ َّ َُِٜعْجُ ُو٢ِ]

أخـــــي  آٓــــ٘ اع ـــــٔاق عـــــً   ٓاــــ٘ اعصـــــٔاو ّأىـــــُ    اع ايعــــ٘ : 
ــف ا     ــاٛ ًب م اتـــ ــ٘ ّ،عت ـــ ــلنـب ّيل ـــ ــٙ اىب ـــ ــف علـــ ــْٚا ّافـــ ع  ـــ

ــٔاوا     ــ٘ اعصـــ ــً   ٓاـــ ــٔل عـــ ــ ـب ت ا ـــ ــا ع ـــ ــ٘ اع  ـــ ــا آٓـــ ّتع   َـــ
ــُ ا    ــ آٌ ت  ـــ ــه اع ـــ ــا  ى ـــ ــً ،ع ـــ ــٌْ مـــ ــاو  عٔ ـــ ــلنـب ًب أ  ـــ ىب ـــ

 اعش ٓع٘ 

                                                           

  15اعداعٓا  وْعٗ  (3)
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مــــــ  أٌ آٓــــــ٘ اع  ــــــا مل ت ــــــلأ حبــــــ   ع ــــــ    اشبام ــــــ٘ :
ــْعّا    ــّا ّمْتـــ ــٔاق خ ايـــ ــ٘ اع ـــ ــٙ آٓـــ ــ٘ علـــ ــا مع ْ ـــ ــاعْاّ  حلىَـــ  ـــ

ــلنٌْ ،ٌ       ــا اىب ــ ــا أَٓــ ــا: ٓــ ــ  ئيَنــ ــلٓ  ازبنــ ــّا ّت ــ ــٔاو ّ  نــ اعصــ
اعْافــــف علــــٔ ه أٓامــــّا معــــلّيا ا ّ ٔــــُ  فــــ  عــــً اع شــــلٓل       

 علٙ اعي   ّذب ٓ  اعصٔاو ّ ٓايٗ أٓاو اعْافف ميُ 
ــ٘ : ــْو    اع ايوـــــ ــا عنـــــ ــ٘ اع  ـــــ ــٔاق ّآٓـــــ ــ٘ اع ـــــ ـــب آٓـــــ يـــــ

ــٔاو      ــْو ًب اعصـــ ــ٘ اععنـــ ــا يل ـــ ــ٘ اع  ـــ ــاٛ  آٓـــ ــٔدا ،  فـــ ّربصـــ
ــ٘      ــ   آٓـــ ــه   ـــ ــّا  ـــ ــلنا  نبٔعـــ ــلنـب ّاىب ـــ ــامل علن ـــ ــُ شـــ ّأىـــ

 مً فَا   ٣ ٘:٨و ثياٛ اع  ا اع خص٘ ّا
 اىب ٓ   ا٤ّفب :
 اىب ا    اعثاىٔ٘ :
 اعدًٓ ٢ ٓ لعٌّ علٙ اعصْو ،٢ قبش ٘  اٜلٗ  اعثاعث٘ :

ٓ ٔـــــل ازبنـــــ  يــــــب ا٤مـــــ  ياعصـــــٔاو ًب أّل آٓـــــ٘       اع ـــــايع٘ :
ــلنـبا أٌ     ــري علن ــ ــٔاو خــ ــحلٌ اعصــ ــا يــ ــ٘ اع  ــ ــاو آٓــ ــٔاق ّ،خ  ــ اع ــ

 ـــــلنـبا ٍّـــــْ اع  ـــــاعٔ  ّاعْاف ـــــا  اعع ايٓـــــ٘ ٍـــــٕ عهبـــــ٘ ياىب 
  (3)[ُ٘عْزُْٟ تَُْزَ أ٠ُ خٍ أُتْزِعَذْ ِٜٝع بصِمً مصايٓل قْعُ تعافب]

ــاىٕ : ــافب]   اعثــ ــُ تعــ ــ٘ ي ْعــ ــدِ ا٦ٓــ ــل٘ ٍــ ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ  ََِا ؽَضَزززززَ   ــ

 ا ّ ُٔ م اٜل:(2)   [أَؽَ َُْٟ٘ ا١َُٜىْدُ

 )  ـــــف( ت ـــــ اع اعْفـــــْب ًب ا٦ٓـــــ ـب يل ـــــ  ا٤ّفب :اعْفـــــُ 
ــ   ــاب علن ـــ ــُ اشب ـــ ــل مـــــً    ّتْفـــ ــلنا  نبٔعـــــّاا   ـــ لنـب ّاىب ـــ

 ٓي ل ياعشَايتـب ٓ ْفُ عُ ا٤م  ياعصٔاو ّ  اي٘ اعْ ٔ٘ 

                                                           

  331وْعٗ آل عن اٌ (3)
  381وْعٗ اع   ٗ (2)
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ــٔ٘   اعثاىٔــــ٘ : ــ٘ اعْ ــ ٓ ٔــــل ازبنــــ  يـــــب ا٦ٓــــ ـب مْتــــْعٔ٘   ايــ

ــ٘ ٤ياٛ     ــٕ م لمـــ ــاا  َـــ ــ ٓ   َٔـــ ــلو اع  ـــ ــاّو عـــ ــ٣وا ّعـــ ًب ا٨وـــ
اعصــــــٔاو ّانا  ــــــ٘ ّعــــــلو ا٨ىشــــــ ال ياشبصــــــْما  ًب يــــــاب      

  ْق اعرت ٘ ّاعلٌْٓ ّاسب
ــ٘ : ــاٌ     اعثاعثــ ــ٘ ع٩ى ــ ــٔ٘  افــ ــ٘ اعْ ــ ــٔاو ّ  ايــ ــً اعصــ ــل مــ  ــ

ــْعَناا     ــآً مْتـــ ــٔها ّ،ٌ ت ـــ ــْاب اعع ـــ ــاب علثـــ ــ ٗا ّيـــ ًب ا٦خـــ
ــٔل     ــً ت ا ــ ــاع عــ ــلًّٓ ّ،خ ــ ــٔ٘ تــ ــ٘ا ّاعْ ــ ــايٗ يلىٔــ ــٔاو ع ــ  اعصــ

ــاو أّ       ــاٛ أٓـ ــلٌْٓ قاـ ــً اعـ ــٌْ مـ ــل ٓ ـ ــٌْا ّقـ ــ٘ ّيٓـ ــ أت  ـ ــً   ثـ مـ
 اعصٔاو 

 اـــــْع اىبـــــْ ا ت ـــــ أ اسبافـــــ٘ ،فب اعْ ـــــٔ٘ عيـــــل  اع ايعـــــ٘ :
ــً       ــال عــ ــُ ،م ــ ــي٘ ّ ٔــ ــل وــ ــلي  ــ ــ ا ٓ  ــ ــْ  ــ ــٔاو  َــ ــا اعصــ أمــ
ا٤ ــــــل ّاعشــــــ ب ّاىب  ــــــ ا  وــــــاعا  اعيَــــــاع مــــــً شــــــَ        
ــ ٌ    ــ   ــ ــاٌ ّٓ  ــــلو ًب اععنــ ــل ا٨ى ــ ــلما ٓ ــــ ب أفــ عماــــاٌا ّعيــ
ــ٘ تــــد ري        ــدِ اع لٓــ ــحلٌ ٍــ ــ٘ا ّ ــ ــُ اع لٓــ ــْل يل عــ ــا ت ــ ــ٘ اع  ــ آٓــ

 اعْ ٔ٘ يْفْب   اي٘ 
اعْ ـــــٔ٘ا ّ  اي َــــــا  أياٛ اعصـــــٔاو يعـــــا ع  ايـــــ٘     اشبام ـــــ٘ : 

يعـــــْٗ ع عاٍـــــل   ٓاـــــ٘ اعصــــــٔاوا ّ ـــــل  ـــــ ي ميَنـــــا تــــــد ري       
يــــا٦خ ٗا ّ،قــــ اع يل ــــاٛ اي عــــا ّفــــل ٓــــْو اع ٔامــــ٘ا ّوــــعٕ        

 ىب تاتُ 
آٓــــ٘ اع ـــــٔاق   ايـــــ٘ اعْ ــــٔ٘ يرت ـــــ٘ مـــــً   قٔـــــل   اع ايوــــ٘ : 

ــ٘ اع  ــــا  ــا آٓــ ــال أمــ ــاٛ   اىبــ ــه فــ ــاععنْو ًب اع  لٔــــ   ــ ــلأ  يــ   ي ــ
عـــٔ  م ل ـــّا يـــل ٍـــْ م اعـــالا     ا٨وـــ ثياٛا ّ  ـــٙ ٍـــدا ا٨وـــ ثياٛ    

ــ٘      ــْيٗ ّا٨قامــ ــل اععــ ــا   عيــ ــ اٛا ّاىب ــ ــل اعشــ ــ ٓ  عيــ ــْو اىبــ  ٔصــ
 ًب اسبا  
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ــايع٘ : ــا     اع ــــ ــاع ئينــــ ــا   ًب ا٨  ــــ ــ٘ علن ــــ ــاٛ  اع خصــــ فــــ
 ََِا ٓ حل ـــــل ،وـــــ   اب   ايـــــ٘ اعْ ـــــٔ٘ ياعي ـــــ ٘ عـــــُا قـــــال تعـــــافب]

ٚ  ٠ِزززززززعُْْٟٙ أَوْ  ؽَضَززززززززَ أَؽَززززززز َُْٟ٘ ا١َُٜزززززززىْدُ ؽِزززززززلَ اُٜىَحِزززززززُ خِ اصُعَزززززززب٢ِ ََوَا عَززززززز ْ      

 تَززززززززَا٢ِ ٠ِززززززز٣ْ غَُْززززززززُِْٟ٘  ٢ِْ أ٤َُززززززززُْٟ ضَززززززززَثْزُْٟ ِِزززززززٍ ارَرْ ِ َِلَحَزززززززبثَزُُْٟٙ   

  (3)[٠ُصُِجَخُ ا١َُٜىْدِ رَؾْجِظُى٤َه١َُب ٣ِ٠ْ ثَعْ ِ اٜص هَحِ

ََبأََ هَززززززب  ـــــل٘ ٍــــــدِ ا٦ٓـــــ٘ ي ْعـــــُ تعـــــافب]     : اعثاعـــــا اعْفـــــُ  

 ا ّ َٔا م اٜل:(2)   [صَب ُاَّٜذ٣ََِ  ٠َعُىا ُ٘زِتَ عََُُْْٟٝٙ اُِٜٕ

ــافب]    ا٤ّفب : ــُ تعــــ ــ ـب ي ْعــــ ــً ا٦ٓــــ ــل مــــ ــلأ   ــــ ََبأََ هَززززززب ،ي ــــ

ــ ٚ   اَّٜززززذ٣ََِ  ٠َعُززززىا ُ٘زِززززتَ عََٝززززُُْْٟٙ   ــ٘ أخــ ــ  ًب آٓــ ــدا اعل ــ ــ ي ٍــ [ا ّمل ٓــ

مــــً اع ــــ آٌ ٍّــــْ مــــً  خــــاٜ  وــــْعٗ اع  ــــ ٗا ّعــــاّو اععيآــــ٘         
 يا٤  او ّاع يً اع  ّعي   َٔا 

ــ٘ : ــا اعثاىٔــ ــٔاو ّافــــف ع ــ ــلن٘  اعصــ يٖ علــــٙ  ــــل م ــــله ّم ــ
دب نـــ   ٔـــُ شـــ اٜ  اعصـــٔاو اعـــ  ت ٔيَـــا آٓـــ٘ اع  ـــا جبـــ٣ٛا أمـــا         

ــف     ــاٜٕ م ع ــ ــه فيــ ــْ   ــ ــا   َــ ــ    اع صــ ــلٖا ّمــ ــل ّاع عــ عل  ــ
ــً      ــُ مـ ــلل علٔـ ــا تـ ــ٘ ّمـ ــً اع  ايـ ــٔ ٘ مـ ــدا  اعصـ ــُ يـ ــاٛ   تـ ــدا فـ ٍـ

 اعْفْب ّاسب ه 
اشب ـــــاب ًب آٓـــــ٘ اع  ـــــا ،عب٣عـــــٕ ٓ ْفـــــُ ع ـــــل       اعثاعثـــــ٘ :

ع صــــــا    ىــــــُ مــــــً ّ ٔ ــــــ٘ ا٨مــــــاو م لــــــ  ّم ل ــــــ٘ أمــــــا ا
ّاسبـــا ه ّمـــ  ٍـــدا فـــاٛ اشب ـــاب ًب ا٦ٓـــ٘ يـــدا   ـــٔ ٘ اعيـــلاٛ         

                                                           

  315وْعٗ اىباٜلٗ (3)
  378وْعٗ اع   ٗ (2)
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ــْو ــل  ا(3)[ََبأََ هَزززززب اَّٜزززززذ٣ََِ  ٠َعُزززززىا ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززُُْْٟٙ اُِٜٕصَزززززب ُ  ] ّاععنـــ ّؼب نـــ

 ّفٍّْا:
ــْا ي ي ٔـــــــد     ا٤ّل : ــلنـب عليَـــــ ــً اىب ـــــ ــال مـــــ ،عايٗ اع فـــــ

 اع صا  يازباىٕ عً عنل 
ــاىٕ : ــ  اعثـــ ــاٛ اعل ـــ ــّا  فـــ ــاب  عامـــ ــْي خـــــا ا  اشب ـــ ّاىب صـــ

ع٥مــــــ٘ ّاىبــــــ اي خصــــــْ  اسبــــــا ه ّاعــــــدٖ ٓ ــــــْفب اسب ــــــه       
 ياع صا  

تي ٔـــــد اع صـــــا  ياسبـــــا ه  ٣يـــــل مـــــً  ٓي صـــــ  ٢ اعثاعـــــا :
 ٍٔٝ٘ ّأ  اي عل ي ٔد 

ــ  : ــْو     اع ايــــ ــاٍ ِا ّ،عايٗ عنــــ ــٙ  ــــ ــاب علــــ ــل اشب ــــ هبــــ
 اىب لنٔيً ّاىب لنا  

ــا  و ّاعصــــــ ٔع ٍــــــْ ا٤خــــــريا ّتلــــــ  آٓــــــ٘ ًب تث ٔــــــي أ  ــــ
ّا ــــل مــــ  اعْافــــف     ا ّعــــ يعــــ اعشــــ ٓع٘ ازبيأٜــــ٘ ّأىَــــا   

مــــً اعع ــــايا ا ّعــــاّو قٔــــاو اىب ــــلنـب يــــا٤م  يــــاىبع ّ  ّاعيَــــٕ  
ــل       ــُ عيــ ــ  ميــ ــُا ّاىبيــ ــلل  ٔــ ــا  ّاععــ ــاب اع صــ ــ  ًب يــ ــً اىبي ــ عــ

  صْل اعع ْ مً ّعٕ اعلو أّ ق ْعُ اعلٓ٘ 
ــ٘ ــع ٘ اعثاىٔــ ــ٘    : اعشــ ــاّعٗ اع اعٔــ ــا  اجملــ ــ٘ اع  ــــا يا٦ٓــ ــل٘ آٓــ  ــ

 َٔا ّفِْ :ا ّ 
شَززززززهْزُ  ــــــل٘ ٍــــــدِ ا٦ٓــــــ٘ يا٦ٓــــــ٘ اع اعٔــــــ٘]     ا٤ّل :اعْفــــــُ 

 ا ّ َٔا م اٜل :(2)[   ر٠ََضَب٢َ اَّٜذٌِ أ٤ُشَِٚ ُِِ ِ اُُٜٕزْ ٢ُ

 ت لٓ  ازبن  يـب ا٦ٓ ـب علٙ ّفِْ: ا٤ّفب :

                                                           

  378وْعٗ اع   ٗ  (3)
  381وْعٗ اع   ٗ (2)
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 شَ  عمااٌ أٓامّا معلّيا   ا٤ّل :
 أىاعي  َٔا آٓا  اعصٔاو  أٓامّا معلّيا   اعثاىٕ :
ىــــال اع ــــ آٌ ظبْمــــّا ا أٖ م  قــــّا ًب مــــلٗ اعي ــــْٗ  ٣ ــــّا       ّقــــل 

ــال تعــــافب ]      ــل ّيعــــل ا  ــــ ٗ ا قــ ــ ًٓ وــــي٘ ق ــ ؤَُزْ ٤ًززززب َِزَُٔعَززززبهُ  ّعشــ

  (3)[ِٜزَُٕزَأَهُ عًََٝ اٜع بصِ عًََٝ ٠ُُٙشٍ و٤ََش ُٜعَبهُ رَعشَِه 

ّمـــ  اع  ـــآً اعامـــاىٕ ًب ىـــاّل آٓاتـــُ ّوـــْعِ  َـــْ خـــال مـــً        
 ّ ــاعا ا  ــاا ه ّاع عـــ ــْاٍل   اع ـــ ــ آٌ ّاعشـــ ــا  اع ـــ ــً ،ع ـــ ــْ مـــ ٍـــ

وََٜززززىْ علــــٙ  ــــلق ىاّعــــُ مــــً عيــــل اي عــــا ّفــــل ا قــــال تعــــافب ] 

  (2)[َ٘ب٢َ ٣ِ٠ْ عِعْ ِ غَُْزِ اَّٜٝ ِ َٜىَعَ ُوا ُِِ ِ اتْزِهًَِب َ٘ضِر ا

ــّا معــــــلّيا  ٍــــــلٚ عليــــــاع ّئيــــــا  مــــــً   اعثاعــــــا : أٓامــــ
 ا لٚ ّاع  قاٌ 

ــ  : ــنُ أٓامـــــــ   اع ايـــــ ــَ   لٔصـــــ ــي ه اعشـــــ ــَل مـــــ ــً شـــــ ّا  نـــــ
 معلّيا  

ــام  : ــٙ      اشبـــ ــّا أّ علـــ ــاٌ م ٓاـــ ــً  ـــ ــلّيا  ّمـــ ــا معـــ أٓامـــ
 و    علٗ مً أٓاو آخ  

ــايع : ــ  ٢ّ     اع ــــ ــه اعٔ ــــ ــل اي ي ــــ ــلّيا  ٓ ٓــــ ــّا معــــ أٓامــــ
 ٓ ٓل ي ه اعع   

 أٓامّا معلّيا  ّع  نلْا اععلٗ  اع اي  :
 أٓامّا معلّيا  ّع  يّا اي علٙ ماٍلا ه  اعثامً :
   ّععل ه تش  ٌّ أٓامّا معلّيا اع او  :

                                                           

  315ا٢و اٛ وْعٗ  (3)
  82وْعٗ اعي اٛ  (2)
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ــ٘ : ــا  اعثاىٔــــ ــ  قــــ ــل   ــــ ــ٘ ًب  ىيعــــ ــٕ ًب ا٨عايٗ اع  ْٓئــــ ٌْ  لــــ

ــْ      ــٙ عبـــ ــلّيا  علـــ ــاو معـــ ــٔاو أٓـــ ــْ أٌ اعصـــ ــاي ٘ ٍّـــ ــ٘ اع ـــ ا٦ٓـــ
ــ ا  ــياسبصـــ ــَ      أخـــ ــٕ شـــ ــاو ٍـــ ــدِ ا٤ٓـــ ــحلٌ ٍـــ ــا يـــ ــ٘ اع  ـــ آٓـــ

   عمااٌ
ــ        ـــب   ــ ــل٘ يــ ــْي  ا ــ ــلو ّفــ ــا  عــ ــٔاق ا٦ٓــ ــلٓ  وــ ــً يــ ّمــ

ــ     ً أوـــــ اعِ ا٤ٓـــــاو ّ ا  اعشـــــَ ا يــــــب عـــــليٍا ّتعٔٔيَـــــاا ّمـــ
ــ ع٘       ــٔاو ّوـــ ــ٘ اعصـــ ــ  ًب   ٓاـــ ــ  ّاع   ٔـــ ــً اعٔ ـــ ــاع عـــ ا٨خ ـــ
،ى اـــاٛ أٓـــاو شـــَ  عماـــاٌا ٍّـــدِ اع ـــ ع٘ مـــً مصـــايٓل قْعـــُ         

  (3)[َُزَِ ُ اَّٜٝ ُ ثُِْٟٙ اُُُٜظْزَ وَ َ َُزَِ ُ ثُِْٟٙ اُٜعُظْزَتعافب ًب ا٦ٓ٘ اع اعٔ٘]

قــــلمي آٓــــ٘ اع  ــــا اععــــدع ّاع خصــــ٘ ًب ا٤  ــــاع       اعثاعثــــ٘ :
شـــــَ  عماـــــاٌ ٍّـــــْ مـــــً عهبـــــ٘ اي ياىب ـــــلنـب        ق ـــــل   ـــــ   

ّاع   ٔـــــ  عـــــيَه ّميـــــ  اع شـــــلٓل علـــــٙ اعـــــي   ٍّـــــْ مـــــً       
ٌٯ  مصــــايٓل قـــــْل اعــــي  ضبنـــــل  ــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعــــُ ّوـــــله:     ،

ُٰ ٬ٌ ١ٓخد٪ يعااٰٜن ُٰ  نا ؼبفٳ َأ ٬ٌ ١ٓخد٪ ي خص ُ٪ ؼبفٳ َأ   (2)اعٖل
فـــــاٛ  آٓـــــ٘ اع  ـــــا خا ـــــ٘ ي  ٓاـــــ٘ اعصـــــٔاو       اع ايعـــــ٘ :

  ّ اع خصـــ٘  ٔـــُ  تاـــنيي آٓـــ٘ اع ـــٔاق   ـــ  اع ـــ آٌ        ّئـــاٌ  اـــلُ 
ــ آٌ      ــاّل اع ــ ـــب أّاٌ ىــ ــ٘ يــ ــاٌ ّاىب٣ مــ ــَ  عماــ ــال ًب شــ ــُ أىــ ّأىــ

 ّ ٔامُ 
ت ـــــ ع  ًب ا٦ٓـــــ ـب اع خصـــــ٘ ّأش ا ـــــَا قبـــــا      اشبام ـــــ٘ :

ــاٌ        ــ٘ ي ٔـ ــ٘ اع اعٔـ ــ ي ا٦ٓـ ــ عا ّ،تصـ ــ٘ ّاع ـ ــ   ّازبَاعـ ــً اعلـ ــ  مـ مبيـ
 اعصٔاو   اٌّعفاع خص٘ 

                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ (3)
  1/281اع شا  (2)
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ــ٘ : ــا    اع ايوــ ــ٘ اع  ــ ــلأ  آٓــ ــُ    ،ي ــ ــٔاو ّ ْىــ ــلٗ اعصــ ــً مــ عــ
)أٓامــــا معــــلّيا ( ّ  ــــ   آٓــــ٘ اع ــــٔاق   نــــّا شــــ عّٔا ٍّــــْ       

 ا(3) [وَِٜز١ُُُِٙٝززززىا اُٜعِزززز  حَ  ] ، نــــال مــــلٗ اعصــــٔاو ّفــــاٛ يصــــٔ ٘ ا٤مــــ       

 ىبي  اع   ٓ  ي ع  ا٤ٓاو 
ــ٘    ــلٗ ضبصــــْعٗ يـــــب ٣ٍعـــــب ًب آٓــ ــدِ اععــ ــا  أٌ ٍــ ّمــــً ا٨ع ــ

ــافب]   ــُ تعـــ ــايٓل قْعـــ ــً مصـــ ــْ مـــ ــ٘ ٍّـــ اُٜجَبعِزززززُٛ ٠ِززززز٣ْ    َ ََلُرُِززززز ِ ْىٔـــ

  (2)   [ث٣َُِْ ََ ََْ ِ وَ َ ٣ِ٠ْ تَُِّٝ ِ

وَ ََِا طَززززلَََٜٗ  ــــل٘ ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ي ْعــــُ تعــــافب ]     اعثــــاىٕ :اعْفــــُ 

 ا ّ َٔا م اٜل :(1)   [عِجَبدٌِ عَعٍِّ

 ت لٓ  ازبن  يـب ا٦ٓ ٔيً علٙ ّفِْ : ا٤ّفب :
أٓامـــــا معـــــلّيا  ّ، ا وـــــحلع  ع ـــــايٖ عـــــين  ـــــاىٕ       ا٤ّل :

 ق ٓف 
ــاىٕ : ــف ّاٌ    اعثـــــ ــاىٕ ق ٓـــــ ــين  ـــــ ــايٖ عـــــ ــحلع  ع ـــــ ّا ا وـــــ

 تصْمْا خري ع ه 
ّاٌ تصـــــــْمْا خـــــــري ع ـــــــه  لٔ ـــــــ  ٔ ْا عـــــــٕ      اعثاعـــــــا :

 ّع١ٔميْا يٕ 
ــ  : ــ ه     اع ايـــــ ــف ،ٌ  يـــــ ــاىٕ ق ٓـــــ ــايٖ  ـــــ ــحلع  ع ـــــ ّ، ا وـــــ

 تعلنٌْ 
 أٓامّا معلّيا  ععلَه ٓ شلٌّ  اشبام  :

 ّأٌ تصْمْا خري ع ه ععلَه ٓ شلٌّ  اع ايع :
                                                           

  381وْعٗ اع   ٗ  (3)
  42وْعٗ  صلي (2)
  385وْعٗ اع   ٗ (1)
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يـــــب ا٦ٓــــ ـب اع عــــا علــــٙ ا٨ف َــــاي ًب ٓ ٔــــل ازبنــــ   اعثاىٔــــ٘ :

ــافب ] شــــــَ  عماــــــاٌ ًباعــــــلعاٛ  ــال تعــــ ادْعُززززززى٤ٍِ أَطْزززززززَغِتْ ا قــــ

َُْٟٜٙ](3)  

ــ٘ : ــً     اعثاعثــ ــل مــ ــا ّفــ ــ ب اي عــ ــً قــ ــٔاق عــ ــ٘ اع ــ ــاع آٓــ ،خ ــ
ــحلياٛ     ــل يــ ــْٗ عل  ٔــ ــاٌ يعــ ــا  اعامــ ــً آىــ ــل آٌ مــ ــاٌ ًّب  ــ ــل ،ى ــ  ــ

 اعصٔاو ّاع ْ  يثْايُ 
ــ٘ : ــ٘ اع  اع ايعــ ــ  ياوــــ  اي٘ اعيــــاع ي    تاــــنيي آٓــ  ــــٔاق ا٤مــ

ــلٙ اي    ــل  ــ ــي  ضبنــ ــاب علــ ــٔ ٘ اشب ــ ــاٛ  يصــ ــل ّ،ٌ فــ ــا ّفــ عــ
ــٙ       ــا علـ ــٔاو ّ ـ ــْب اعصـ ــٙ ّفـ ــل علـ ــُ يعٔـ ــله ّ ٔـ ــُ ّوـ ــُ ّآعـ علٔـ

 أياُٜ 
أُؽِززززَّٛ َُٜٙززززْٟ   ــــل٘ ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ي ْعــــُ تعــــافب]     اعثاعــــا :اعْفــــُ 

ْٟ وَأ٤َُززززُْٟ ِٜجَزززبصٌ َٜهُززز٣  عَِٝززززَٟ    هُززز٣  ِٜجَزززبصٌ َُٜٙززز    ََُْٜٝزززخَ اٜصِّزززَُبِٞ اٜز َِزززشُ  َِٜزززً ٤ِظَزززباُِْٟٙ     

َِزززززب٢َِ          ْٟ ُٙ َّزززززب َعزززززْع ْٟ َوَع ُٙ ُْ َٝززززز ََِززززززبَة َع  ْٟ ُٙ َُّظززززز ْٟ َرُ َززززززب٤ُى٢َ َأ٤ ُ٘عزززززُز  ْٟ ُٙززززز َّٝزززززُ  َأ٤َّ اٜ

ثَبشِزززززُوه٣ُ  وَاثْزَغُززززىا ٠َززززب َ٘زَززززتَ اَّٜٝزززز ُ َُٜٙززززْٟ وَُُ٘ٝززززىا وَاشْزززززَثُىا ؽَزَّززززً ََزَجَززززُ ٣َ َُٜٙززززْٟ  

اُٜ َززززُْظِ ارَطْززززىَدِ ٠ِزززز٣ْ اَُّٜغْزززززِ صُززززٟ  أَر١ِ ززززىا اٜصِّززززَُبَٞ  َِٜززززً      اُٜ َززززُْظُ ارَثْززززَُ ُ ٠ِزززز٣ْ 

َّٝززززِ           َٗ ُؽززززُ وُد اٜ ُٝزززز ١ََُٜظززززبِعِ  ِر ِِززززٍ ا ُّى٢َ  ِ٘ ْٟ َعززززب ِٛ َوَ  ُرَجبِشززززُزوُه٣  َوَأ٤ُززززُز ُْزززز َّٝ اٜ

ُٕززززى٢َ         ََزَّ  ْٟ َُّٝهزززز ََٜع ِٜٝع ززززبِص  ََبِرززززِ   َّٝززززُ    ٣ُُِّ اٜ ََُجزززز  َٗ ِٜ َ٘ززززَذ َُٕزُثىَهززززب  ّ ــــدل  ا (2)[َِززززَه َر

 ّ ُٔ م اٜل :ا٦ٓا  اع اي ٘ ا 
 ت لٓ  ازبن  يـب ا٦ٓ ـب علٙ ّفِْ : ا٤ّفب :
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 ااع  ـــــأٓامـــــّا معـــــلّيا  أ ـــــل ع ـــــه عٔلـــــ٘ اعصـــــٔاو  ا٤ّل :
 ،فب ى اٜ ه 

ــاىٕ : ــاىٌْ     اعثـــ ــ ه رب ـــ ــه  يـــ ــه اي اى ـــ ــلّيا  علـــ ــّا معـــ أٓامـــ
 أى   ه   اب علٔ ه 

 ع ه ما   ف اي  ي  ْاّاأٓامّا معلّيا   اعثاعا :
ــ  : ــه    اع ايــ ــ ـب ع ــ ــٙ ٓ ــ ــ يْا   ــ ــْا ّاشــ ــلّيا   لــ ــّا معــ أٓامــ

 اشبٔ  ا٤ئ  مً اشبٔ  ا٤وْي 
أٓامـــــــــّا معـــــــــلّيا  ٢ّ ت اشـــــــــ ًٍّ ّأىـــــــــ ه  اشبـــــــــام  :

 عا  ٌْ ًب اىب افل 
  (3)[رَُِٝٗ ؽُ ُودُ اَّٜٝ ِ َِهَ رَُٕزَثُىهَب]أٓامّا معلّيا   اع ايع :

  (2)[ىا اٜصَُِّبَٞ  ًَِٜ اَُِّْٜٝٛصُٟ  أَر١ِ ]أٓامّا معلّيا   اع اي  :

ــامً : ــلّيا    اعثــــــ ــّا معــــــ َ٘ززززززززذََِٜٗ َُجَزززززززز٣ُُِّ اَّٜٝزززززززز ُ  ََبرِزززززززز ِ   ]أٓامــــــ

  (4)[َٜعََّٝهُْٟ ََزَُّٕى٢َ  ]أٓامّا معلّيا اع او  :

ــ  : ــٔاو    اععاشــ ــ٘ اعصــ ــه عٔلــ ــل ع ــ ــأ ــ ــاٜ ه ّاٌ  ااع  ــ ،فب ى ــ
 تصْمْا خري ع ه 

ــ  :  ــايٖ عشـ ــٔ ه   اسبـ ــاب علـ ــري     ـ ــْمْا خـ ــي ه ّاٌ تصـ ــا عـ ّع ـ
 ع ه 

اعصـــــٔاو ،فب  اكبْا ـــــّاٌ تصـــــْمْا خـــــري ع ـــــه  اعثـــــاىٕ عشـــــ  :
 اعلٔل 
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ــ  : ــه   اعثاعــــــا عشــــ ــري ع ــــ ــْمْا خــــ وَُُ٘ٝززززززىا وَاشْزززززززَثُىا ]ّاٌ تصــــ

ؽَزَّززززززً ََزَجَززززززُ ٣َ َُٜٙززززززْٟ اُٜ َززززززُْظُ ارَثْززززززَُ ُ ٠ِزززززز٣ْ اُٜ َززززززُْظِ ارَطْززززززىَدِ ٠ِزززززز٣ْ   

  (3)[اَُّٜغْزِ

  علياع ا خري ع هّاٌ تصْمْ اع اي  عش  :
  ٌٓ  ّْاٌ تصْمْا خري ع ه ععلَه  اشبام  عش  :

،فب  ااع  ــــــأ ــــــل ع ــــــه عٔلــــــ٘ اعصــــــٔاو  اع ــــــايع عشــــــ  :
  (2)[وَ َ رُجَبشِزُوه٣ُ  وَأ٤َُزُْٟ عَبُِّ٘ى٢َ ٍِِ ا١َُٜظَبعِ ِ]ى اٜ ه 

أٓامـــّا  ّ ْىـــُأخـــي  آٓـــ٘ اع  ـــا عـــً مـــلٗ اعصـــٔاو       اعثاىٔـــ٘ :
ــ٘  معـــــلّيا  ع  ـــــ ج اعلٔـــــل مـــــً أ  ــاو اعصـــــٔاو ّفـــــاٛ  آٓـــ   ـــ

اع ـــــٔاق ع ١ ـــــل ا٨يا ـــــ٘ عٔـــــاعٕ شـــــَ  عماـــــاٌ ّفـــــْا  ّ ـــــٞ  
 اعاّف٘ 

مـــــً  اـــــل اي علـــــٙ اىب ـــــلنـب أٌ ٓ ـــــٌْ شـــــَ        اعثاعثـــــ٘ :
ــً     ــع عـــ ــاّفـبا عٔرتشـــ ـــب اعـــ ــْيٗ يـــ ــأٍه اىبـــ ــّا ىب ـــ ــاٌ تث ٔ ـــ عماـــ
اعصـــــٔاو تْ ٔـــــل اعصـــــ٣  يــــــب اعـــــاّفـب ّ،وـــــ لام َاا ّٓ ـــــٌْ  

ُٕزززززززذُ اُٜغِززززززز٣  وَا ٤ِزززززززضَ  ِ َّ و٠ََزززززززب تََٝمـــــــً مصـــــــايٓل قْعـــــــُ تعـــــــافب]

ا قــــــاىٌْ م ـــــــ لٓه ٍّــــــْ وـــــــعايٗ اىبـــــــ١ميـب ًب   (1)[َُِٜعْجُزززززز ُو٢ِ 

ــاتَه ا٤وــــ ٓ٘ ّ  ــــً اععشــــ ٗ ياخــــل اع ٔــــي     ع ْعــــُ تعــــافب    ٔــ
ــ   اٛ  (4)[أُؽِزززززَّٛ َُٜٙزززززْٟ ََُْٜٝزززززخَ اٜصِّزززززَُبِٞ اٜز َِزززززشُ  َِٜزززززً ٤ِظَزززززباُِْٟٙ    ] ــً ،وـــ اّمب ـــ
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ــ      ً اعع ـــايٗ ّاع  ٔـــل  م ـــاٜل ّمصـــايٓل  ـــدا اع ـــاىٌْ قبـــا ٓ ْعـــل عـ
 يحل  او اعش ٓع٘ا ّميَا أو اب اعع ٘ ّاع َاعٗ ّاعصلق 

ــ٘ : ــٔاو    اع ايعــــ ــاع اعصــــ ــاو ىَــــ ــ٘ اع  ــــــا أ  ــــ ــنيي آٓــــ تاــــ
ــاع       ــا يا٨  ــ ــٔاو ّ،   ا َــ ــ٘ اعصــ ــيً عٔلــ ــٔاق وــ ــ٘ اع ــ ــنيي آٓــ ّتاــ

 ّتْيٓعَا يا٨م ال عً اىب   ا  
 ا(3)[ٝع زززززبصِ َ٘زززززذََِٜٗ َُجَززززز٣ُُِّ اَّٜٝززززز ُ  ََبرِززززز ِ ِٜ   قْعـــــُ تعـــــافب]  اشبام ـــــ٘ :

ــ٘       ــل اي ّملعوــ ــً عيــ ــ٘ مــ ــُ آٓــ ــٔاو ّأ  امــ ــٙ أٌ اعصــ ــاٌ علــ ي ٍــ
ــلق    ــ آٌ ّ ــ ــا  اع ــ ــا  ًب آٓــ ــا ا٨ع ــ ــ   أ ميَــ ــّا ٓ ــ عليــــاع نبٔعــ
ــ       ــً اع   ٓــــ ــُ مــــ ــ٣م ُ ّأ  امــــ ــل ايا ّوــــ ــً عيــــ ــُ مــــ ىاّعــــ

ــاٌ    ــَ  عماـــ ــٔاو يشـــ ــ  اعصـــ ــلٓلا ّأٌ  صـــ ـــب  ّاع  ـــ ـــب ٣ٍعـــ ّيـــ
ــ        ٣ل ٓ اٍنــــا مــــً ًب اىبشــــ ق ّاىب ــــ ب ٍنــــا ٍــــ٣ل عماــــاٌ ٍّــ

 آٓ٘ مً آٓا  اي ًب ا٤عا ػبف تعاٍلٍا ّ   َا شْال 

 عج ص اآليتإ
ــ    ٓ َــــــ  ًب ا٦ٓــــــ٘ اع  مبــــــ٘ تعــــــلي اىباــــــامـب مــــــً ا٤ّامــــ

يـــــْاب اععلـــــه اىب   عـــــ٘ مـــــً  أّاع  صـــــٔد ّاعرتأـــــف ّتعـــــلي 
  ل م حلع٘ مً م اٜلَا 

ع ـــــــل ،ي ـــــــلأ  ا٦ٓـــــــ٘ يل ـــــــ٘ اع   ٔـــــــ  عـــــــً اىب ـــــــلنـب 
ــل   ــ ٘ ت نثـــ ــاه عـــــً ا٤ ـــــل ّاىب ـــــلنا  ًب ت لٔـــــ  ّمشـــ يا٨م يـــ

  ّاعش ب  اع٘ ي عا ّفل
ــي٘     ــاٌ ًب وـــ ــَ  عماـــ ــاو شـــ ــْ  أٓـــ ــ٘ خصـــ ــ اي ًب ا٦ٓـــ ّاىبـــ
ّا ــــلٗا ّت  ـــــلي اع  ٓاــــ٘ علـــــٙ اىب لــــ   ـــــل وــــي٘ ع  ـــــٌْ     

   ٔل٘ أٓاو  ٔاتُ  ثريٗ َامْصٓا٤ٓاو اع  
ــا    ــٔ   ٔـــ ــ ٚ ًب اعصـــ ــ اٛا ّأخـــ ــل اعشـــ ــ ٗ ي صـــ ــحلتٕ مـــ ّتـــ
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   ْل اعْٔو ّشلٗ اسب اعٗ 

ــ   ــ٘   ــــ ــً ا٦ٓــــ ــي٘  ّع ــــ ــاو ّ،عايٗ اع ــــ ــلي ا٤ٓــــ ــ٘ عــــ   قلــــ
اعْا ــــلٗ ٍّــــْ يعٔــــل علــــٙ أٌ اععيــــاٛ اعــــدٖ ٓل ــــاِ اىب ــــله ًب        
ــلٌ      ــٙ اع ــ ــْاٛ علــ ــ٘ وــ ــي٘ اع ايمــ ــ ِ ،فب اع ــ ــ ن  أ ــ ــٔامُ مل ٓ ــ  ــ

  اعدٍين اعْفْي ّأ
م ـــــحلع٘ مـــــً ا٦ٓـــــ٘ا ٍّـــــٕ     ـــــ   أأمـــــا خبصـــــْ  اع ـــــلٌ 

ــُ   ــ ا ّم لماتـــ ــاى  اىبـــ ــ ثياٛ   مـــ ــدا ّعي ا٨وـــ ــٔاوا ّعـــ ــً اعصـــ مـــ
ــ ٓ  ّا ــا  ا علنـــ ــلىب ـــ ــافب  ّععـــ ــُ تعـــ ــلّيا (   قْعـــ ــّا معـــ )أٓامـــ

شــــاٍل علــــٙ أىــــُ ٢ ؼبصــــل عيــــل اىب ــــله مــــ ا ي ــــ ف  ــــٔامُ  
ــافب ]    ــال تعــ ــاع ا قــ ــُ ا٨  ــ ــ ا  علٔــ ــً مبــ ــي ُ ا ّمــ  َ ََُِّٙٝززززُُ ًب وــ

  (3)[اَّٜٝ ُ ٤َُّظ ب  ِ َّ وُطْعَهَب

ــَ  عماــــاٌ مــــً مصــــايٓل        ــل مــــ ا اعــــدٖ ٓصــــْو شــ ٍّــ
ــافب ]  ــُ تعــــ ــُ م ــــــ ثيٙ  (2)[زٌ َُٜٙززززززْٟوَأ٢َْ رَصُززززززى٠ُىا تَُْزززززز قْعــــ ا أو أىــــ

 ّخ ج ياع  صد مً معاىٕ ا٦ٓ٘ أع٣ِ  
ــ ا    ــٙ  ــــ ــدا اىبــــــ ا علــــ ــٕ ٍــــ ــْ ا٤ّل ا   ــــ ــاع ٍــــ اىب  ــــ
ــ ٓ          ــا اىبـ ــُ ا أمـ ــل ميـ ــْ أشـ ــا ٍـ ــ   ىبـ ــ ٣ٛ ا ّ ـ ــ  علـ ــُ ي ـ  لّ ـ
ــاع    ــُ ا٨  ـــ ــّا ا  علٔـــ ــُ م تـــ ــٔاو عـــ ــ ٔف اعصـــ ــه ي  ـــ ّاعـــــدٖ ٓعلـــ

ــافب ] ــُ تعـــ عََٝزززززً طَزززززَّز  َِعِززززز  حٌ   ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ ٠ِزززززعُْْٟٙ ٠َزَِضًزززززب أَوْ ع ْعـــ

  (1)[٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

ــ٘      ــعايٗ ّاع   ـــ ــحلٌ اع ـــ ــدٍين  ـــ ــْي اعـــ ــ ٘ علْفـــ ــا ياعي ـــ ّأمـــ
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ت نـــــــ  اىب ـــــــله عيـــــــل أياٛ اعصـــــــٔاوا ّعيـــــــل ،ى اـــــــاٛ شـــــــَ  
ــُ    ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــي  ضبنـــــل  ـــ ــً اعـــ ــدا ّعي عـــ عماـــــاٌا عـــ

ــله: ــاٜه ّوــ ــاٌ علصــ ــ٘:      ــ ــل    ــ ــ ِ عيــ ــ٘ ا   ــ ــل ّ   ــ  عيــ
  (3) (عيُ ع اٛ

ــً اــــــري ت ٔٔــــــل أّ      ّ ــ٣ٗ م ل ــــــّا مــــ ــاٛ ا٤مــــــ  ياعصــــ ،  فــــ
 ــــــ ٌ   ٓاــــــ٘  (2) )ّأقٔنـــــْا اعصــــــ٣ٗ(  ربصـــــٔدا قــــــال تعــــــافب 

ــً      ــل مــــ ــد  ــــ ــ ج ياع  صــــ ــلا ّخــــ ــاٛ  ياع  ٔٔــــ ــٔاو فــــ اعصــــ
 اىب ٓ  ّاىب ا   

وميكننننمية نننننآليةياننننن آية )ننننةيةعكومينننننةيي)نننننةي) )  نننن ي  ننننن و ة (يو ي)نننننو ياننننن ةيييي

ي،(1)ذكننننويةأيقي )نننن  ية نننن ييةعلفننننايقيةع ننننوي يراي نننن مي ننننوة يو نننن  ي ننننو ي  نننن  يي

 ننننو ي خبننننواي  نننن  يونننن  ية خبننننو ي ونننن ايال  نننن  يونننن  يع  نننن يقيةع نننن  يراييي نننن  و

يي.(4)   يقليلة

يي

يي

  اآليت سالحاآليت سالح  
 اع شاي ّا٨عاى٘ ًب ا٦ٓ٘ م   ٘ ّم شع ٘ا  َٕ:

   ٓا٘ اعصْو  ا٦ٓ٘ عٌْ ٍّلآ٘ ٤ياٛا٤ّفب : 
                                                           

  3/151اعلع اىبيثْع (3)
  15وْعٗ اعيْع  (2)
 211وْعٗ اع   ٗ  اى   (1)
  24اى   وْعٗ آل عن اٌ  (4)
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ــ٘ : ــل    اعثاىٔــ ــ٘ ّاشبــــ٣  ًب ذبلٓــ ــً اع  قــ ــ  مــ ــُأكبيــ ــٙ  ّاىــ علــ

 اع ْل ياٌ اىب صْي ميَا شَ  عمااٌ 
 ت ـب مْاعي اع حلفٔل ّا٨ع اٛ  اعثاعث٘ :

ــ٘ : ــاو      اع ايعــــ ــْعٕ اععــــ ــُ اعيــــ ــٙ اع ْفــــ ــ٘ علــــ ــا ا٦ٓــــ ذبــــ
 ياٛ ّق ٢ّْ ي تا أع  ٓا٘ اعصْو 

ّكبيــــ  ا٦ٓــــ٘ مــــً اع لــــْ ًب اعصــــٔاوا ّعــــً أىــــ  يــــً ماعــــ   
فـــــاٛ  ٣ ـــــ٘ عٍـــــ  ،فب ئـــــْ  أ ّاج اعـــــي   ـــــلٙ اي      قـــــال: 

ــُ ــحلىَه ت اعٍْـــا        علٔـ ــيّا  ـ ــُ  لنـــا أخـ ــً ع ايتـ ــله ٓ ـــحلعٌْ عـ ّ وـ
ــ          ــل ا ـ ــله قـ ــُ ّ وـ ــلٙ اي علٔـ ــي   ـ ــً اعـ ــً مـ ــً عبـ ــاعْا: ّأٓـ   ـ

 اي عُ مً  ى ُ ما ت لو ّما تحلخ 
ــال         ــلا ّقــ ــل أيــ ــلٕ اعلٔــ ــ ىٕ أ ــ ــا  ــ ــا أىــ ــلٍه: أمــ ــال أ ــ   ــ

ــا      ــا أىــ ــ : أمــ ــال آخــ ــ  ّقــ ــلٍ  ٢ّ أ  ــ ــْو اعــ ــا  حل ــ ــا أىــ ــ : أمــ آخــ
ّج أيــــلأ   ــــاٛ عوــــْل اي  ــــلٙ اي     ــــحلع ال اعي ــــاٛ ٢ّ أتــــا  

ــٕ       ــا ّاي ،ىـ ــدا أمـ ــدا ّ ـ ــ ه  ـ ــدًٓ قلـ ــ ه اعـ ــال: أىـ ــله   ـ ــُ ّ وـ علٔـ
٤خشــــــا ه ي ّأت ــــــا ه عــــــُ ّع ــــــين أ ــــــْو ّأ  ــــــ  ّأ ــــــلٕ 
ّأعقــــــل ّأتــــــاّج اعي ــــــاٛ  نــــــً عاــــــف عــــــً وــــــي   لــــــٔ   

   (3)(مين
ــ ٓ       ــا   ّاىبــ ــاع علن ــ ــ٘ ًب ا٨  ــ ــً اع خصــ ــ٘ مــ ــا ًب ا٦ٓــ ّمــ

ــلنـبا ّم ــً اىب ـــ ــي  ا  رب ٔـــــ  عـــ ــٙ اعـــ ــلٓل علـــ ــً اع شـــ ــ  مـــ يـــ
اىب ـــــلنـب ًب وـــــله اىبعـــــاع  يـــــحلٌ ،عت ـــــاٛ  ا٦ٓـــــ٘ هٍٔام ـــــ مـــــًّ

ٓـــــلعل اىب ـــــله عهبـــــ٘ اي علٔـــــُ ياعصـــــٔاو ًب اسباـــــ  ّعهب ـــــُ  
ــاٌ    ــ  ،م ـــ ــ   ّاىبـــــ ا مـــ ــاٌ ياع ـــ ــاو شـــــَ  عماـــ ــاع أٓـــ يا٨  ـــ

 اع ااٛ ّ ل اسبٔاٗ مياو ٘ علع ايٗ ّاع ااٛ ّاع لاعل 

                                                           

  5/241ت  ري اع     (3)



 311ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

  أق او:ّقل ق ني آٓ٘ اع  ا اىب لنـب ،فب
ــدًٓ  ا٤ّل : ــٔاو    اعـــ ــ  ياعصـــ ــاب اع  لٔـــ ــَٔه خ ـــ ــُ اعـــ ٓ ْفـــ

 ا ٍّه ا٤ ث  ١ّٓيّىُ 
 اىب ا  ا ّاع    أم  ع تٕ علٙ ا٨ى اٌ  اعثاىٕ :

 اىب ٓ ا ّاىب ا  اٜ   اعٟ  اعثاعا :
ــ  : ــلٗ    اع ايــ ــ ٘  اٜــ ــٔاو قبشــ ــٌْ اعصــ ــدًٓ ٓ  نلــ ــدًٓ اعــ ا ّاعــ

   ٢ ٓ لعٌّ علُٔ مً ياب ا٤ّعْٓ٘ اع  عٔ٘
ــ  ــ ٓعٔ٘   عٔ  ـــ ــٕ ًب ا٨عايٗ اع شـــ ــاىٌْ  لـــ ــٔه ي ـــ ــدا اع   ـــ ه ٍـــ

  (3)[وَأ٢َْ رَصُى٠ُىا تَُْزٌ َُْٜٟٙ] ٍّْ

  ٍفًٖ٘ اآليتٍفًٖ٘ اآليت
ــ٘  ــاٌ ا   ــــاط ا٦ٓــ ــ٘ علــــٙ  ييــــلاٛ ا٨مبــ ــ٘ ّ،عاىــ رب ٔــــ  ّعهبــ

أياٛ اع  ٓاـــــ٘ ّتل ـــــٕ مـــــا ًب اعصـــــٔاو مـــــً ازبـــــْه ّاعع ـــــة       
يعشــــل ّشــــْق ىبــــا  ٔــــُ مــــً اعثــــْاب اعع ــــٔه اعل ــــ  ا٨ ــــٕ ًب  

ــري ا٤ ــا    تٔ ـــــ ــلي ازبَـــــ ــف ّم عـــــ ــري م  ـــــ ــدا اع ٔ ـــــ ياٛا ٍّـــــ

  (2)[َُزَِ ُ اَّٜٝ ُ ثُِْٟٙ اُُُٜظْزَّاسبٔثٔا  قال تعافب]

ــدِ    ــُ ٍـــ ــا أخـــــي  يـــ ــري مـــ ّمـــــً ّفـــــِْ اع   ٔـــــ  ّاع ٔ ـــ
ــ  أٌ    ــا معـــــلّيا ا مـــ ــٔاو يحلىَـــ ــاو اعصـــ ــ٘ مـــــً ّ ـــــ  ٤ٓـــ ا٦ٓـــ
ــل     ــّاا ّقـــ ــ ًٓ ْٓمـــ ــع٘ ّعشـــ ـــب أّ ت ـــ ــً  ٣ ـــ ــٌْ مـــ ــَ  ٓ  ـــ اعشـــ

ــْاىٙ ا٨ى ـــــاٌ    ــل ّٓ ـــ ــ   ق يقـــــاٜل   ٓ  اوـــ ــل ٢ ٓ ـــ ًب أياٛ عنـــ
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  381وْعٗ اع   ٗ (2)
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معــــلّيٗا ّع يــــُ ٓ  ــــل علــــٙ اعصــــٔاو يحلٓامــــُ اــــري ا٨عت ا ٔــــ٘       

 اعث٣ ـب مً اري ملل أّ ت اول 
ّت  لــــٙ أوــــ اع ٍــــدِ ا٦ٓــــ٘ ّمــــا  َٔــــا مــــً ا٨ع ــــا  عيــــل  
ــٕ     ــدا اع  لـــ ــاٌا ٍّـــ ــاو عماـــ ــاٛ أٓـــ ــ ع٘ ،ى اـــ ــاٜه ي ـــ  ـــــل  ـــ
ٓ َــــ  علــــٙ عبــــْ اع اــــٔ٘ ّاع ٠ٓــــ٘ ّاع ــــ اٛٗ اعش صــــٔ٘ ٍّــــْ        

 ق عليْه ّاععنْو اجملنْعٕ م    
 ًّب م اٜل:

،ىَــــــــا ا٦ٓــــــــ٘ م لمــــــــ٘ ّكبَٔــــــــل  ــــــــاّٖ ٤ياٛ      ا٤ّفب:
 اعصٔاو 

 َٔـــــا وـــــ ٔي٘ ق آىٔـــــ٘ م  ـــــليٗ ت ـــــد  ًب اع لـــــْب  اعثاىٔـــــ٘:
 ّت٣ و اعصاٜه واعا  اعصٔاو 

ــ٘: ــاو ازبـــــْه ّاعع ـــــة    اعثاعثـــ ــ٘ عـــــٌْ علـــــٙ  ـــــٕ أٓـــ ا٦ٓـــ
 ئ   ّعا ٔ٘ ّا  ٘ 

ّع ّاع  ــــــاخ  ياعع ــــــايٗ كبيــــــ  ا٦ٓــــــ٘ مــــــً اع ــــــ  اع ايعــــــ٘:

ــال تعــــافب]   ــاٛ قــ ــُ مــــً اىبشــــ ٘ ّاععيــ ــٔاو قبــــا  ٔــ ََبأََ هَززززب ّقــــ اٛٗ اعصــ

  (3)[اٜع بصُ أ٤َُزُْٟ اَُُّٜٕزَاءُ  ًَِٜ اَّٜٝ ِ

ا٦ٓــــــ٘ يعــــــْٗ عل ْاتــــــ  ،فب اي عــــــا ّفــــــل      اشبام ــــــ٘:
 ّاعي   ،فب اعصٔاو قبي اع اعع ْيٓ٘ ّاع ق 

ــ٘: ــ     اع ايوـــ ــ٘ اي ّشـــ ــل ًب  اعـــ ــٔاو قلٔـــ ــ  اىُ اعصـــ ِ وـــ
علــــــٙ ىعنــــــ٘ اسبٔــــــاٗ ّاععا ٔــــــ٘ ّا٨مبــــــاٌ ّاع ْ ٔــــــل ٤ياٜــــــُ       

  (3)[و٣َ٠َْ شََٙزَ َِ ١َّ٤َِب ََشُْٙزُ ِٜعَُّظِ ِّتٔ ريِا قال تعافب]
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ًب ا٦ٓـــــ٘ رب ٔـــــ  ّ ـــــحلٗ ا٨م يـــــاه مـــــً اع ٔ ـــــا   اع ـــــايع٘:
 ًب ىَاع عمااٌ 

 يــــا مــــً  يــــْ  اع ــــ آٌ     [أََ ب٠ ززززب ٠َعْزززز ُودَادٍ ]ٌ قْعــــُ تعــــافب  ،

ــ  ــلي  ـ ــً      ّمـ ــا مـ ــا  َٔـ ــاو ّمـ ــٙ ا٤ٓـ ــٌْ علـ ــه ّعـ ــ   ياٜـ اّٖ ّ ـ
ــاو         ــَا أٓـ ــلىٔا  لـ ــاٗ اعـ ــحلٌ اسبٔـ ــ ٣ٛ ّ ـ ــِْ ا٨يـ ــاٛ ّّفـ ــ اٛ ّاععيـ اعشـ
معـــــلّيا  ياعي ـــــ ٘ ععـــــامل ا٦خـــــ ٗا ّمـــــا ٓ صـــــ  يـــــُ مـــــً       
ــاٌ      ــَ  عماـــ ــ٘ شـــ ــاو    ـــ ــْٗ ٨ا يـــ ــ٘ يعـــ ــلّاوا أٖ أٌ ا٦ٓـــ اعـــ
ــ     ــلٍا   ـــ ــاٛ يعـــ ــدا فـــ ــ ٗا عـــ ــاع ع٧خـــ ــ٘ يا٨يخـــ ــُ اىب اع ـــ ّأٓامـــ

ــ ثياٛ  ــاٌ ]  ا٨وـــ ــَ  عماـــ ــٔاو شـــ ــً  ـــ ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ ٠ِزززززعُْْٟٙ  مـــ

ــَٔه    ٠َزَِضًزززززب أَوْ عََٝزززززً طَزززززَّز    ــدع علـــ ــدًٓ ٓ عـــ ــ اي اعـــ ــاٌ ا٤ ـــ [ ع ٔـــ

ــ٘        ــٔامَا  اعـ ــاٌ ّ ـ ــَ  عماـ ــاو شـ ــ٘ آـ ــ٘ اىب   ـ ــدِ اعيعنـ ــاو ٍـ اا يـ
 ي 

ي لــــٕ أّتاــــنيي ا٦ٓــــ٘ عــــلو  ــــْا  ٍــــدِ اعيعنــــ٘ عنــــً       
قبــــ ا أّ  ــــ أ علٔــــُ اع ــــ     ــــاٛ  يــــا٤م  ا٨ ــــٕ ي اــــاٛ        

اعصــــٔاو ّأياَٜــــا يحلٓــــاو أخــــ ٚ مــــً اع ــــي٘ ع ٔــــاٌ اوــــ  ٣ل   أٓــــاو
   اعصٔاو    ٓا٘ ع ايٓ٘ ّعلو تأٔ   ْايَا

ــل       ــٙ  ــ ــ ٚ علــ ــ٘ أخــ ــل ىعنــ ــا يعــ ــايٗ  ٔنــ ــاٛ اعع ــ أٖ أٌ قاــ
م ــــله اىبعــــا ٙ ّاىبــــ ٓ ا اسباتــــ  ّاىب ــــا  ا اعــــد   ّا٤ىثــــٙ       
عامبــــ٘  اىــــي أّ عخصــــ٘ مــــ  ي ــــاٛ ا٤مــــ  يــــاعْفْب عٔصــــ ع        

ــ ٚ    ــاو أخـــ ــّا ًب أٓـــ ــْ  يعـــــ     ّاف ـــ ــا ٢ ٓ ـــ ــي٘ا  نـــ ــً اع ـــ مـــ
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ــل       ــ  ازبآــ ــٔه ّاعي ــ ــْاب اعع ــ ــً اعثــ ــٔاو مــ ــا ًب اعصــ ــلنـب مــ اىب ــ

 ًب اعلىٔا ّا٦خ ٗ 
ــً      ــ ٓعَا مـــ ــا ًب تشـــ ــ٣و ّمـــ ــايٗ ًب ا٨وـــ ــ ٘ اعع ـــ ــا  ل ـــ أىَـــ
تعاٍــــــــل عل ٔــــــــاٗ ا٨ى ــــــــاىٔ٘ ّم ْمــــــــا  اعصــــــــ٣ط ًب ا٤عا 
ــّا ًب     ــاع خصْ ـــ ـــب اعيـــ ــ٘ يـــ ــْيٗ ّاع هبـــ ــأٍه اىبـــ ــاع م ـــ ّ،ى شـــ

ا٨ف نـــــاعٕ ّا٤خ٣قــــٕ يــــــب ا٤مــــه ّ افـــــ٘    مــــاٌ اع ــــلاخل   
اىب ـــــــلنـب علن ا  ـــــــ٘ علـــــــٙ اع ـــــــٔه اعع اٜلٓـــــــ٘ ّاعثْايـــــــي      

و٠ََززززب تََُٕٝززززذُ اُٜغِزززز٣  ا٤خ٣قٔــــ٘ ٍّــــْ مــــً عنْمــــا  قْعــــُ تعــــافب] 

  (3)[وَا ٤ِضَ  ِ َّ َُِٜعْجُ ُو٢ِ

أ اــــــل اعْوــــــاٜل ع  لٓــــــل ا٨مبــــــاٌ ًب ٍــــــدا      اعصــــــٔاوّ
ــ٘   ــيْٓ٘ عامـــ ــ٘ وـــ ــاٌ ّّاقٔـــ ــياعامـــ ــٔت اعصـــ ــل  يصـــ ــً ّاع  نـــ مـــ

 ا٨ رتاٛ ّاع علٖ علٙ ا٨و٣و ّاىب لنـب 
ّمـــــا  ٔـــــُ مـــــً اععيـــــاٛ تينٔـــــ٘ ىبل ـــــ٘ اعصـــــي علـــــٙ اعـــــ ٣ٛ  

 اىب رتٌ ياع عايٗ عل ْ ٔل ّا لآ٘ ٤ياٛ اعع ايا  
ــي    ــلّيا  ّعٔ ــ ــٔاو معــ ــاو اعصــ ــحلٌ أٓــ ــلنـب يــ ــلٔه اىب ــ أٌ ت ــ

ــافب  ــال تعـ ــً اع  ـــْٚ ّ ـــف اي قـ ــاع ثريٗا مـ َ٘زززب٤ُىا اَّٜزززذ٣ََِ  ٠َعُزززىا وَ] يـ

ــاٛ  (2)[ََزَُّٕزززى٢َ ــ ٘ ا٨مبـــاٌا ّفـ ــ٘ اىب ـــلنـب يصـ ا   ـــل خا  ـــي ا٦ٓـ

 )أٓامّا معلّيا ( ع ْ ٔل يلْاَه م اتف اع  ْٚ     ا٤م  ياعصٔاو
ــ٘    ــ٘ اىبيــــــ  مــــــً اع  ــــــ ٓ  ياع  ٓاــــ ــأٍه ا٦ٓــــ ا ّمــــــً م ــــ

 ٌ،ّاسبـــــا علـــــٙ اع  ٔـــــل يحل  امَـــــا ّعلـــــٙ اع ـــــع٘ ًب ا٤ياٛا      
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ــاو     ــ   أٓــ ــاٌ عشــ ــاٛ ئــ ــ  ياع اــ ــ َا  ا٤مــ ــ ٚ ّمياوــ ــي٘ ا٤خــ اع ــ
 ْعـــــاٛ علصـــــٔاو ع   شـــــاٍا اع  ٓاـــــ٘ نبٔعـــــّا عهبـــــ٘ ياىب ـــــلنـب 
ــُ    ــ٘ علــــٙ تْفــ ــُ ا٨ع اامٔــ ــ٘ ٓــــلل يل٢ع ــ ــ  ياع لٓــ ّاعيــــاعا ّا٤مــ
ــدع      ــاٛ اععــــ ــه فــــ ــلنـب  ــــ ــ  اىب ــــ ــٔاو ،فب نبٔــــ ــاب ياعصــــ اشب ــــ
ّ،وـــــــ ا  اع  ٓاـــــــ٘ عـــــــً اعـــــــدًٓ ٢ ٓ ـــــــ  ٔعٌْ أياِٛا أٖ أٌ 

ــ    ــً مي صــ ــلاٛ مل ٓ ــ ــْو ،ي ــ ــاب ياعصــ ــ  اع٘  اشب ــ ــل ا٨وــ  ّا يحلٍــ

ــافب     ــُ تعـــ ــق ًب قْعـــ ــا ًب اسبـــ وََِّٜٝززززز ِ عََٝزززززً اٜع زززززبصِ ؽِزززززظ  اُٜجَُْزززززذِ    ] نـــ

ــّا ّ،ٌ   (3) [٠َززززز٣ْ اطْززززززَغَبًَ  َُِْٜززززز ِ طَزززززجُِه  ّاعـــــدٖ فـــــاٛ عليـــــاع نبٔعـــ

ــ      ــاٛ ا٤مــ ــلها   ــ ــري اىب ــ ــً اــ ــل ٢ّ ٓصــــع مــ ــاٌ اسبــــق ٢ ٓ  ــ  ــ
ــله   ــامل٘ ع ــــــل م ــــ ــ ٘ ا٨مبــــــاٌ ّاعشــــ اع  لٔ ــــــٕ ياعصــــــٔاو يصــــ

ن٘ ٓ صــــ  يــــاع لْ  ّاعع ــــل  ــــه فــــاٛ اعع ــــْ ّا٨ى  ــــال      ّم ــــل
،فب اع لٓــــ٘ ياعي ـــــ ٘ علـــــدٖ ٢ ٓ ـــــلع علـــــٙ اعصـــــٔاو ٢ّ ٓ  نلـــــُ  

 ،٢ يصعْي٘ ياع ٘ 
ّمـــــً ا٦ٓـــــا  أٌ ٍـــــدا اعع ـــــْ مل ٓـــــحل  م ل ـــــّا يـــــل فـــــاٛ 
م ٔــــلّا ّ لــــي  ٔــــُ اع لٓــــ٘ يــــل٣ّٓ عــــً اعصــــٔاوا ئينــــا ًب اسبــــق  

ــ٣     ــه ًب اعصـــ ــ  ٔ ا ىعـــ ــري اىب ـــ ــٙ اـــ ــ٘ علـــ ــف ا٤ياٛ ٢  لٓـــ ٗ ػبـــ
ــ٣ٗ  املـــــ٘ ا٤ع ـــــاٌ ّ ـــــل       ــٙ اعـــــدٖ ٢ ٓ ـــــ  ٔ  أياٛ اعصـــ علـــ
ــ  اعٖا    ــاٌ ا٤ياٛ ا٨تـــ ــلًٓ ٨ّم ـــ ــْي اعـــ ــا عنـــ ــْع ٤ّىَـــ اىبٔ ـــ
ــام     ــٔاو ازبــ ــاع ّيـــــب اعصــ ــٔاو  ــــ٣ يــــ    يـــــب ا٨  ــ ــا ًب اعصــ أمــ

 علش اٜ  ّا٨م ال عً ا٤ ل ّاعش ب واعا  اعيَاع 
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يعٔــــل علــــٙ ،ي يــــاٛ اعشــــ ٓع٘ ا٨وــــ٣مٔ٘ علــــٙ اع   ٔــــ  ّ ٔــــُ        
  ىْه ع   قبً ٓ لع علٙ ا٤ياٛ

  ـــــاٛ  ا٦ٓـــــ٘ ع  ـــــ ي عـــــً اعشـــــ اب اسبـــــاٌ ّ،و  اـــــاع 
ــة     ــْه ّاعع ــــ ــ اب ازبــــ ــً أوــــ ــُ مــــ ــا  ٔــــ ــٔاو ّمــــ ــ ٘ اعصــــ مشــــ
ــدٖ دب نـــــ  ع ـــــل ّا ـــــل       ــحلىَه ،فب اىب ـــــ   ل اعااٍـــــ  اعـــ ّت نـــ

ــ  ا    ــلعٗ ّا٨وـــ ــاو اع ـــ ــ٘ ا٤ياٛ أٓـــ ــيَه ىعنـــ ــْ  مـــ ــ٘ اعع ـــ ع٘ ّىعنـــ
 عيل اعع ا ّ َْع أماعاتُ 

ــً   ــْاب  نــ ــ٘ علثــ ــ٘ آعــ ــاٛ  اي ّع ــــ   اــــلّاع لٓــ ــافب ي ــ تعــ
ــال       ــٙ ًب  ـــ ــله   ـــ ــل م ـــ ــّا ع ـــ ــٔاو م  ْ ـــ ــْاب اعصـــ ــاب  ـــ يـــ

ا  َــــدِ اع لٓــــ٘ عيــــْاٌ  شــــٔ ْخ ُ ي قلامــــُ علــــٙ ،ع ــــاٛ اع لٓــــ٘
اعصــــــل٘ يـــــــب اعصــــــٔاو ّاىب لــــــ  ًب  ــــــال  ــــــيِ ّشــــــٔ ْخ ُ  

   ّم تُ اىباى  مً اعصٔاو
ــدِ ــل     ٍّــ ــ ي يــ ــا اجملــ ــا يعيْاىَــ ــ   ــ ــ٘ ٢ ٓي ــ ــل٘ ّاع اي ــ اعصــ

ــٕ ــافب     ٍـــ ــا اي تعـــ ــ ا  عتـــ ــ  ّ، ـــ ــل ا٤فـــ ــاعٗ ىٔـــ ــ٘ ّيشـــ عهبـــ
ــٕ    ــ ّا ٍّــــ ــا ٓ ــــ ــ اب ّأ ث ٍــــ ــ٘ يحلقــــــل ا٤وــــ ــاع علل ياع  ٓاــــ يــــ
اع لٓــــ٘ قبــــل مــــً اع عــــاو أٖ مــــا ٓعــــايل  ٣ ــــ٘ أعيــــاه اع ٔلــــْ         

ّيعيــــْاٌ ع ــــايٖ ي صــــل اع  يــــ٘      عــــً اعٔــــْو اعْا ــــل ا    اــــ او
علـــــٙ اعصـــــل٘ يــــــب اىب ـــــله ّ  ٓاـــــ٘ اعصـــــٔاو عئـــــل  علن ا  ـــــ٘ 

ــافب   ــُ تعــ ــا  قْعــ ــْ مــــً عنْمــ ــٔه ٍّــ ــْاب اعع ــ  َ ََُِّٙٝززززُُ اَّٜٝزززز ُ ] اعثــ

  (3)[٤َُّظ ب  ِ َّ وُطْعَهَب
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،  ٓ عاٍـــــل  ـــــل م ـــــله ّم ـــــلن٘   ٓاـــــ٘ اعصـــــٔاوا ّعيـــــل 
ــ٘    ــ٘ ّ،عاىــ ــا ياع لٓــ ــل٘ معَــ ــٔاو ٓ  ــــٙ علــــٙ  ــ اع ــــي ّتعــــدع اعصــ

ــدِّ   ــلا عٔ  ــ ــال قلٔــ ــ اٛ قبــ ــ اع  ــ ــٔاو  وــ ــٙ أياٛ اعصــ ــّا علــ   ّا ّعْىــ
 فـــاٛ ٍـــدا اىبــــال ًب أٓـــاو اـــري شــــَ  عماـــاٌ ّأٓـــاو اعصــــٔاو       ٌّ،

   َْ مً ي  ا  اعصٔاو  ٔل٘ أٓاو اع ي٘ 
ّفــــاٛ  ازبنلــــ٘ اعشــــ  ٔ٘ ًب خاكبــــ٘ ا٦ٓــــ٘ عل ْ ٔــــل علــــٙ       
ــ       ــال اعع ـــ ــ٘ ،٢ ًب  ـــ ــْٛ ،فب اع لٓـــ ــلو اعل ـــ ــ٘ ّعـــ أياٛ اع  ٓاـــ

   ّ اٌ اعصــــــٔاو فيــــــ٘  ّاىبشــــــ ٘ اع اع ــــــ٘ ّعــــــلو ،م ــــــاٌ ا٤ياٛا 
 ّاعت اٛ ًب ميا ل اىبع  ٘ ّوله اع  ْٚ 

ــلىٔا      ــامل اعـــ ــحلتـب عـــ ــنل اعيشـــ ــري( ٓشـــ ــٔل )خـــ ــ  اع  اـــ ّع ـــ
ــلنـب     ــٙ اىب ــ ــُ علــ ــٔاو ّ  تــ ــ٘ اعصــ ــين أٌ   ايــ ــا ٓعــ ــ ٗا يبــ ّا٦خــ

  ًب اعلىٔا ّا٦خ ٗ  عهب٘ ّعيْاٌ ت أل ّيشاعٗ
ــْو   ــ٘ اعصـــــ ــ٘ ع  ٓاـــــ ــ لام٘ اسب نٔـــــ ــ٘ ا٨وـــــ ّت ٔـــــــل ا٦ٓـــــ

ــاو حبلــــ  ــل عــ ــليٍا  ــ ــا    ّدبــ ــً ا٦ٓــ ــْاٛ مــ ــاٌ وــ ــَ  عماــ ْل شــ
اع  آىٔـــــ٘ أّ اع ـــــي٘ اعي ْٓـــــ٘ اع ْعٔـــــ٘ ّاع علٔـــــ٘ ّاع   ٓ ٓـــــ٘ قبـــــا       

 ػبعلُ مً اعٔ ٔئا  ّاعا ّعٓا  

 اآليت ىطف
ــٙ       ــ٘ا ،  ت  لــ ــ٘ ّربلٔــ ــ٘ ّذبلٔــ ــاٌ دبلٔــ ــَ  عماــ ــٔاو شــ ًب  ــ
ــ٘    ــٔه اع هبـــ ــ٘ َّٓـــــف ى ـــ ــ٘ ّا  ـــــا  اع  مبـــ اع ْٔتـــــا  ا٨ ٔـــ

لنـــا ىـــال اع ـــ آٌ  ٔـــُ    مـــً اع ـــناٛ  لنـــا ٓ ـــل شـــَ  عماـــاٌ مث     
٤ٍــــل ا٤عا ّفــــْب  اعــــ٘ ايا قــــال    مــــً اع ــــناٛا ّٓ ــــ ـب   

ــافب] ََِٜزززززززَٗ و٠ََززززززز٣ْ َُعَ ِّزززززززْٟ شَزززززززعَباِزَ اَّٜٝززززززز ِ َِ ٤َِّهَزززززززب ٠ِززززززز٣ْ رَُٕزززززززىَي     تعـــــ



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   341

ــ٘    (3)[اُُُٜٕٝزززززىةِ ــلٗ ّا٦ياب اعع ايٓـــ ــا٤خ٣ق اسبنٔـــ ــ٘ يـــ ــُ ذبلٔـــ ا ّ ٔـــ

ــل      ــامل اع عــ ــٙ ًب عــ ــ   اعا ّت  لــ ــد   ّا٨وــ ــي٘ ياعــ ــق ا٤ع ــ ّ ــ
  ا٨مباٌ ً اع  ْٚ ّاع شاي ّآيابوي

ّ ٔـــــُ ربلٔـــــ٘ مـــــً اع  اٜـــــل ّا٤خـــــ٣ق اىبدمْمـــــ٘ ّتشـــــاعل  
اعـــــ  ً ّاع ـــــ ج ًب ا٨م ـــــال  اعـــــ٘ ي عـــــا ّفـــــل ّ ازبـــــْاعط 
 مً فَا :

ــ  ا٤ّفب : ــله اع صــ ٌ  ٓ ــــ  اىب ــ ــا ــاعٕ عماــ ــاو ّعٔــ ــال أٓــ ا قــ

  (2)[ُُٔٛ ١ُُِٜٝو٠ِْعِلَ ََغُضُّىا ٣ِ٠ْ أَثْصَبرِهِْٟتعافب]

،م يـــــــاه ا٤ ٌ عـــــــً  ـــــــاه اع ٔ ـــــــ٘ ّا٨ ـــــــرتاٛ  :اعثاىٔـــــــ٘ 
 ّا٨ٓداٛ ّاع دب ّاعآت 

 ،ف ياب  او٘ اعشه عً ان ما   اشبن   اع ايع٘ :
 اع علٖ ّاع  ة ي ري  ل  ًععصن٘ اعٔل  اشبام ٘ :

 إف ظ ث اآليت
ــاٌ]    ــ ٘ ا٨مبـــ ــلنـب يصـــ ــاي ٘ اىب ـــ ــ٘ اع ـــ ــي ا٦ٓـــ ََبأََ هَزززززب خا  ـــ

ـــب    ا(1) [ْٟاَّٜزززززذ٣ََِ  ٠َعُزززززىا ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززُُْٙ  ــ٘ يـــ ــٙ اىب٣ مـــ ــلل علـــ ــا ٓـــ يبـــ

ــري      ــٔاو خـــ ــحلٌ اعصـــ ــ٘ يـــ ــُ ي٢عـــ ــٔاوا ّ ٔـــ ــْب اعصـــ ــاٌ ّّفـــ ا٨مبـــ
ع ايٓــــ٘ علي ــــ  اعع ــــٔه ًب اعيشــــحلتـب أٓــــاو قلٔلــــ٘      ضبــــ ا ّعلــــ٘  

 ا٤ ي  مً اع نحل
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ّيعـــــل أٌ أخ  نـــــي ا٦ٓـــــ٘ اع ـــــاي ٘ ي ْعـــــُ تعــــــافب)ععل ه      
ــُ    ــ٘ ي ْعـــ ــدِ ا٦ٓـــ ــلأ  ٍـــ ــٌْ( ،ي ـــ ــلّيا (  ت  ـــ ــّا معـــ تعافب)أٓامـــ

لـــــٙ ًب اعصـــــٔاو  ـــــ  ٘ اع  ـــــْٚ ّاعصـــــ٣ط ّٓي  ـــــ  ى عَـــــا ع   
ــً     ــل مـ ــَا ي اـ ــي٘  لـ ــاو اع ـ ــٙ أٓـ ــدا ت علـ ــل عـ ــا ّفـ ــناي عـ ي ياـ

ــُ      ــَا ي ْعــــ ــي٘  لــــ ــاو اع ــــ ــاٛ ًب أٓــــ ــْا  اع اــــ ــ٘ فــــ ــدِ ا٦ٓــــ ٍــــ

 [ َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَتعافب]

ــ٘ ًب     ــل آيو خلٔ ـــــ ــٙ فعـــــ ــ٘ علـــــ ــي اىب٣ٜ ـــــ ــل ،   ـــــ ع ـــــ

ــا ّعي ًب اع يآـــــــل] ُِِهَزززززززب ٠َززززززز٣ْ َُُّظِززززززز ُ ُِِهَزززززززب   أَرَغْعَزززززززُٛا٤عا  نـــــ

ــل  ا(3)[وَََظْزززززُِّٗ اٜززززز ٠َِّبءَ و٤ََؾْززززز٣ُ ٤ُظَزززززجِّؼُ ثِؾ١َْززززز َِٖ و٤ََُٕززززز ِّصُ َٜزززززَٗ    اي    اـــ

ــدا ا٨   ــــاج  ــال ٍــ ــافب عــــا ّفــــل ي ي ــ ــُ تعــ  ٤ِِّززززٍ أَعَْٝززززُٟ ] ي ْعــ

ــا ا (2)[٠َززززززب  َ رَع١َُْٝززززززى٢َ ــاج ىــــــّمــــــ  مــــ ــحلٌ ،   ــــ ــُ يــــ دٍف ،عٔــــ

ــ٘  ــاٛ  اىب٣ٜ ـــ ــل ّعفـــ ــاع  تْوـــ ــ٘ ياعيـــ ــلآ َه  عهبـــ ــ١ال  ـــ ّوـــ
 ّا ّأ٢ ٓ ٌْ ئيَه  اول أّ  امل نبٔع

ــاو    ــٔاو أٓــــ ــل أٌ  ــــ ــه اي عــــــا ّفــــ ــايٓل علــــ ّمــــــً مصــــ
معــــلّيا  علــــٙ عبــــْ اع عــــٔـب ًب اع ــــي٘ م لمــــ٘ ّيل ــــ٘ عل ــــا        

 اعلاٜه ًب اعيعٔه ّمصا  ٘ اىب٣ٜ ٘ ًب ازبياٌ 

 اىصيت بني أٗه ٗآخش اآليت
مّا ،ي ـــــلأ  ا٦ٓـــــ٘ ي ـــــ   اعامـــــاٌ ّ ـــــٔ ٘ ازبنـــــ   ٔـــــُ)أٓا 

معـــــلّيا ( ع ٔـــــاٌ مْتـــــْعٔ٘ تعـــــٔـب اعامـــــاٌ ًب اعصـــــٔاو ّأىـــــُ  

                                                           

  11وْعٗ اع   ٗ (3)
  11وْعٗ اع   ٗ (2)
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     ٌ مــــا تي اــــٕ   قلٔــــل ًب عــــلي أٓامــــُ   ٔــــل ًب اىبٔــــااٌا ّوــــ عا

   أٓامُ عٔ  ٙ  ْايُ ّأف ِ
ــ  أٌ اىب ــاو     ّمـــ ــاب أٓـــ ــل   ـــ ــْو يعـــ ــدٖ ٓ ـــ ــْ اعـــ ــله ٍـــ  ـــ

اعصـــٔاو  ــــ ٌ ا٦ٓـــ٘ فعلــــي اععـــلٯ  ــــ ٘ ع٥ٓـــاو علي ــــ٘ ّاع ــــٔ      
ــا ٓرتشـــــ   ــاٌ ّمـــ ــَ  عماـــ ــاو شـــ ــل  ًب  ا  أٓـــ ــً اع اـــ ــُ مـــ ع  ٔـــ

 ا٨ ٕ 
  ٘ )أٓامــــّا( قبــــا وــــ  َا مــــً اع ــــ٣و عٔ ــــٌْ        ّت علــــل    ٔــــ
 ت لٓ  ا٦ٓ٘ علٙ ّفِْ:

ــّا   ا٤ّل : ٓــــا أَٓــــا اعــــدًٓ آميــــْا   ــــف علــــٔ ه اعصــــٔاو أٓامــ
 معلّيا  

 نـــــا   ـــــف علـــــٙ اعـــــدًٓ مـــــً قـــــ ل ه أٓامـــــّا        اعثـــــاىٕ :
 معلّيا  

 ععل ه ت  ٌْ أٓامّا معلّيا   اعثاعا :
ـــب ــاعا يـــ ــايٓل    ٢ّ تعـــ ــً مصـــ ــَا مـــ ــِْا ّ لـــ ــدِ اعْفـــ ٍـــ

ا٦ٓـــــ٘ اع  مبـــــ٘ا  ـــــه ،ى  لـــــي ا٦ٓـــــ٘ ،فب اع خصـــــ٘ ًب ا٨  ـــــاع      
يـــد    ـــال اعـــدًٓ ٓ  ـــ ٌّ ٍـــدِ ا٦ٓـــا  اىبعـــلّيٗ ٍّـــه علـــٙ         

 ق نـب:
 اىب تٙ  ا٤ّل :
 اىب ا  ٌّ  اعثاىٕ :

ًب ّفــــاٛ  اع خصــــ٘ ي ٔــــاٌ ّفــــْب اع اــــاٛ ّتلــــ  آٓــــ٘        
 و ،ع ا  اع  آٌ يد   اع٣ و ّ،عايٗ اىبلاّ

ــل   ّ  ــــ    ــٔاو ٍــــْ ا٤ اــ ــّا ٍّــــْ أٌ اعصــ ــّا  لٔــ ــ٘ قاىْىــ ا٦ٓــ

ــافب] ــُ تعــــ ــٕ  وَأ٢َْ رَصُززززززى٠ُىا تَُْزززززززٌ َُٜٙززززززْٟ ي ْعــــ ــ٘ ٍــــ ــدِ ا٦ٓــــ [ ٍّــــ
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ــُ     ــ ا  ّ ٔــ ــ٣  مــ ــري(  ــ ــ  ع  )اشبــ ــا   ــ ــ  ّعي  َٔــ ــلٗ اعــ اعْ ٔــ
ًب شـــــَ  عماـــــاٌ  ي٢عـــــ٘ علـــــٙ ت شـــــع اشبـــــريا  مـــــً اعصـــــٔاو

ــري ّعي    ــل اشبــــــــ ــ٘ ،  أٌ م علــــــــ ــ٘ أّ اععامــــــــ ــْاٛ اشبا ــــــــ وــــــــ
  ي)خري عــــــُ( ّّعي يصــــــٔ ٘ ازبنــــــ )خري ع ــــــه( ّ حلىــــــُ     يــــــاىب

 ،شاعٗ علن٣ م٘ يـب شَ  عمااٌ ّاعصٔاو ّاشبري  

 ٍِ غ ي ث اآليت
 ًب ا٦ٓ٘ م اٜل:

 تعٔـب ملٗ اعصٔاو ّأىَا أٓاو معلّيٗ  ا٤ّفب :
مـــــً ،ع ـــــا  اعل ـــــ  اع  آىـــــٕ أىـــــُ مـــــلي ّوـــــ ف  اعثاىٔـــــ٘ :

اسبا ا عل   ٔــــــ  ّاىبْاوــــــاٗ ّمــــــايٗ علصــــــيا ّ،مــــــاو ًب اعصــــــ
ــً     ــاه عـــ ــ ٘ ا٨م يـــ ــ  ىبشـــ ــلّيا ( رب ٔـــ ــّا معـــ ــُ تعافب)أٓامـــ   ْعـــ

 اىب   ا  ًب شَ  عمااٌ 
ــ٘ : ــا    اعثاعثـــ ــً اي عـــ ــاب مـــ ــُ اشب ـــ ــلنـب ي ْفـــ ــ او اىب ـــ ، ـــ

 ّفل  ه يع ايٗ اعصٔاوا ق ي٘ ّ اع٘ عُ و  اىُ 
يعــــْٗ اىب ــــلنـب ععــــل أٓــــاو اعصــــٔاو ّا٨ف َــــاي       اع ايعــــ٘ :

ــاّ   ــ٘ا خصْ ــ ــل عٔلــ ــايٗ ًب  ــ ــ٘    ًب اعع ــ ــٌْ م يــ ــ  ت ــ ــاعٕ اعــ اعلٔــ
 عٔل٘ اع لع 

ــ٘ : ــاع    اشبام ــــــ ــ٘ ا٨  ــــــ ــْط ًب عخصــــــ ــاٌ ّاعْتــــــ اع ٔــــــ
ــ      ــ ـب ع ـــ ــا  ًٓا    لنـــ ــٙ ّاىب ـــ ــً اىب تـــ ــنلَه مـــ ــدًٓ تشـــ ّاعـــ
ــٙ     ــٙ أّ علــ ــه م تــ ــدًٓ ٍــ ــلنا  اعــ ــلنـب ّاىب ــ ــً اىب ــ ــ ج عــ اسبــ
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ــُ تعــــافب]   ــلاقّا ع ْعــ ــ٘ اع  ــــا ت  ــــريّا ّمصــ ــ   ع  ــــٌْ آٓــ و٠ََززززب وــ

  (3)[٣َِ ٣ِ٠ْ ؽَزَط عَعََٛ عََُُْْٟٝٙ ٍِِ اٜ ِّ

ــ٘ : ــً       اع ايوــ ــافا عــ ــل عَا اععــ ــ  ٓــ ــ٘ اعــ ــ٘ اع لٓــ ــ٘ قٔنــ قلــ
 اعصٔاو ٤ٌ اىب٣ل ٍْ ،ع  اتُ عل  ٓا٘ 

اعرتأـــــف ياعصـــــلق٘ ّ،عاىـــــ٘ اع  ـــــ اٛ ًب شـــــَ       اع ـــــايع٘ :
 عمااٌ يل   اع لٓ٘  ها ّاعثْاب ًب ،  اع اعصاٜه 

وَأ٢َْ ] تحل ٔـــــل أ اـــــلٔ٘ اعصـــــْو ي ْعـــــُ تعـــــافب     اعثاميـــــ٘ :

ــاىبع ّ    ا(2)[ى٠ُىا تَُْززززززززٌ َُٜٙزززززززْٟرَصُززززززز ــ  يـــــ ــلنـب ع٥مـــــ ــْٗ اىب ـــــ ّيعـــــ

ــاٌّ       ــ  اع َـــ ــُ ّميـــ ــا علٔـــ ــٔاو ياسبـــ ــاب اعصـــ ــ  ًب يـــ ــً اىبي ـــ عـــ
ّاع  ــــــ ٓ   ٔــــــُا ّقــــــل ّعي ًب اعثيــــــاٛ علــــــٙ ، اعٔــــــل علٔــــــُ  

ا ّٓل ـــــل اعصـــــٔاو  (1)[ََ٘زززززب٢َ ََزززززل٠ُُزُ أَهَْٝززززز ُ ثِبٜص زززززهَحِ   اع ـــــ٣و أىـــــُ] 

 ع اىبيا  ياعص٣ٗ عْ لٗ اىبْتْه ًب تي ٔ
،خ صـــــــا  اىب ـــــــلنـب ًب خ ـــــــاب اعصـــــــٔاو     اع اوـــــــع٘ :

ــ  ٍه ي     ــْٗ عشـــ ــُ يعـــ ــها ّ ٔـــ ــ او  ـــ ــ ٓ  ّ، ـــ ــٔلُ تشـــ ّت ا ـــ
عــــا ّفــــل علــــٙ ٍــــدِ اعيعنــــ٘ ّٓ  لــــٙ اعشــــ   ي عاٍــــل   ٓاــــ٘  

 اعصٔاو 
ــٔاو      ــً اعصــــ ــه عــــ ــا  اري ــــ ــ٘ ،ٌ عــــ ــاىٕ ا٦ٓــــ ــً معــــ ّمــــ

   عاٍلِّ   ُٔ خري اعلىٔا ّا٦خ ٗ 

                                                           

  78وْعٗ اسبق (3)
  384وْعٗ اع   ٗ  (2)
  11وْعٗ م ٓه (1)
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ــ ٗ : ٙ   اععاشــ ــ ــ٘ ي٢عــــ٘ علــ ــلنـب ًب اعــــلًٓ    ًب ا٦ٓــ ت  ــــُ اىب ــ
ّاىبعـــــاع  يـــــحلٌ ٓ ـــــايعْا وـــــري اع نـــــ  ّأشـــــَ  اع ـــــي٘ا قـــــال        

َِ٘ززززززبِة         تعـــــافب] ِِزززززٍ  َّٝزززززِ  اُصَعزززززب َعَشزززززَز َشزززززْهز ا  ِ ٢  ِعززززز  َح اٜش زززززُهىِر ِعْعزززززَ  اٜ

  (3)[اَّٜٝ ِ

  اىتفسرياىتفسري
  ٓاــــ٘  اي ــــ٘ علــــٙ    َــــْ ياعصــــٔاو  [أََ ب٠ ززززب ٠َعْزززز ُودَادٍ ]ت علــــل 

ــ١ميـب ــا معٔيـــــ أا ّ اىبـــ ــل ي ٘ىَـــ ــا٠ٍا ،ّا اععـــ ــريا ًب  أ صـــ ــ  ٓ ـــ مـــ
ــلي   ــ٘ عـ ــً قلـ ــاٌ عـ ــاو ئـ ــٔاو  أٓـ ــُ اعصـ ــلي  ا ّأىـ ــي ّضبـ ــ  م١قـ ت لٔـ

  ص ّا ّت ٔٔلّا 
 قْال:أًب ا٤ٓاو اىبعلّيا  علٙ  خ ل أّ

 ٓاو مً  ل شَ  أىَا  ٣ ٘ أا٤ّفب : 
  ٓاو مً  ل شَ أ ٣ ٘  اعثاىٔ٘ :
 ا٤ٓاو اع ٔ  مً  ل شَ   اعثاعث٘ :

ــا شــَ  أ اع ايعــ٘ : ــْ ا٤ ــع  اعماــاٌىَ ــه   ا ٍّ ــايع مــً ى  ّاىب  
 ّؤاق ا٦ٓا   

،ٌ آيو ىبــا  ّّعي عــً اعــي  ضبنــل  ــلٙ اي علٔــُ ّآعــُ ّوــله )      
ـــب   ــُ  ٣  ــٕ ًب ي ي ــُ    أ ــل مــً اعشــ  ٗ ي  ــٙ  عٓ  ــا   ــ ا اي عل ْٓم

  ٣ ـــــب ْٓمــــا ازبــــْه ّاعع ــــةا ّاعــــدٖ ٓحل لْىــــُ ت اــــل مــــً اي
  عـــ  علـــٙ عاّفـــل علـــَٔها ّ ـــدع   ـــاٌ علـــٙ آيوا   ـــ ا اي

ــلٙ اي  ــْل اي  ـ ــ٣ عوـ ــه تـ ــ   ـ ــ٘   امـ ــدِ ا٢ٓـ ــُ ٍـ ــُ ّآعـ ُ٘زِزززتَ ]علٔـ

أََ ب٠ ززب  *عََٝززُُْْٟٙ اٜصِّززَُبُٞ ١ََ٘ززب ُ٘زِززتَ عََٝززً اَّٜززذ٣ََِ ٠ِزز٣ْ َٔززجُِْْٟٝٙ َٜعََُّٝٙززْٟ رَزَُّٕززى٢َ       
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  (3)[٠َعْ ُودَادٍ

  :  لقي ٓا ضبنل  نا فااٛ مً  امَا قال اعَْٔيٖ 
علٔـــُ ّآعـــُ: مـــا مـــً مـــ١مً ٓصـــْو شـــَ    ـــلٙ اي   ـــال اعـــي 

 خصال: عمااٌ ا   ايا ،٢ أّ فف اي عُ و  
   أّ ا ٓدّب اسب او مً ف لِ

   ّاعثاىٔ٘ ٓ  ب مً عهب٘ اي
       خ ٔٝ٘ أئُ آيو ّاعثاعث٘ ٓ ٌْ قل

   ّاع ايع٘ ٌَْٓ اي علُٔ و  ا  اىبْ 
   ّاعع ة ْٓو اع ٔام٘ ّاشبام ٘ أماٌ مً ازبْه

   يو٘ ٓع ُٔ اي ي اٛٗ مً اعياعّاع ا
  (2)( ٔ ا  ازبي٘ ّاع ايع٘ ٓ عنُ اي مً

 ّعً ايً ع اع أٌ ا٤ٓاو اىبعلّيا  : شَ  عمااٌ  
ــله   أّعّٖ  ــُ ّوــــــ ــُ ّآعــــــ ــلٙ اي علٔــــــ ــْل اي  ــــــ ٌ عوــــــ

ــاىْا ٓصـــــْمٌْ  ــ٘  ّاىب ـــــلنـب  ـــ ــاو اعث٣ ـــ ــه ى ـــــ   عـــــ  ا٤ٓـــ  ـــ
[ ٤زززززشَِٚ ُِِززززز ِ اُُٜٕززززززْ ٢ُشَزززززهْزُ ر٠ََضَزززززب٢َ اَّٜزززززذٌِ أُييـــــاّل قْعـــــُ تعـــــافب] 

  او    اع  ا علٙ  ْو شَ  عمااٌ 
ــال اسبي ٔــــــ٘ ّاىباع ٔــــــ٘ ّيعــــــ  اعشــــــا عٔ٘      ّل مــــــا أٌ أّقــــ

ــ٘    ــه  ٣ ـ ــْعاٛ  ـ ــٔاو عاشـ ــ ا  ـ ّ  أ ـ ــَ   ــل شـ ــً  ـ ــاو مـ ــ لعْا ،ٓـ وـ
علٔــــُ قبــــا عّاِ اع  ــــاعٖ ًب   ــــاب اعصــــْو قــــال:  ــــل يا ع ــــل       

ــً      ــ ّٗ عـ ــً عـ ــاو يـ ــً ٍشـ ــ  عـ ــً ماعـ ــلن٘ عـ ــً م ـ ــً  أاي يـ ــُ عـ ئـ
ــ٘ عاٜ ــ ٓة ًب    أشـــ ــْمُ قـــ ــْعاٛ تصـــ ــْو عاشـــ ــاٌ ٓـــ ــي  ـــ ــا قاعـــ ىَـــ
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ازباٍلٔـــــ٘ا ّ ـــــاٌ عوـــــْل اي  ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعـــــُ ّوـــــله       
   ّ ــامُ  ــ٘  ــ ــلو اىبلٓيــ ــا قــ ــْمُ  لنــ ــ ا   أٓصــ ــا  ــ ــٔامُ  لنــ ــ  يصــ مــ

ــاٛ        ــً شـ ــامُ ّمـ ــاٛ  ـ ــً شـ ــْعاٛ  نـ ــْو عاشـ ــ ل ٓـ ــاٌ تـ ــَ  عماـ شـ
  (3)ت  ُ

ــاٌ  أّقـــــال  هبـــــل يعـــــلو ّفـــــْب  ـــــْو ق ـــــل شـــــَ  عماـــ
 نباه ا٨مامٔ٘ ،عٔ٘ ّعلُٔ ٍّْ اىبشَْع عيل اعشا 

ــً    ــا  عـــ ــل ّعي  عّآـــ ــ٣و   أّقـــ ــَٔه اع ـــ ــي علـــ ــل اع ٔـــ ٍـــ
ــيل    ــُ اع ــ ــٙ ّفــ ــْعاٛ ّع ــــً ٢ علــ ــْو عاشــ ــٔاو ٓــ ــ   اب  ــ ياوــ

ــ ي٣ٛ   ــ٘  ــــ ــ ٘ ّاقعــــ ــ  ىبياوــــ ــاو  ّ عــــ ــَاي ا٨مــــ ــ ٚ او شــــ ّ  ــــ
 اسب ـب علُٔ اع ٣و ّأٍل ئ ُ ّأ  ايُ  

ــً   ـــــاو عوـــــْل اي   قـــــال: مْوـــــٙ يـــــً فع ـــــ    ّعـــ
  ّ ٛ    ــــلٙ اي علٔــــُ  ّقــــل ّعي عـــــً    آعــــُ ّوـــــله ٓــــْو عاشــــْعا

ًب  ــــــلٓا: ّ ــــــاٌ اعــــــْ ة   ا٨مــــــاو فع ــــــ  اعصــــــايق   
ــ٣و      ــُ اع ــ ــل ياّي علٔــ ــٙ عَــ ــْعاٛ علــ ــْو عاشــ ــْو ٓــ ــ ي  اتصــ ّٓــ

  (2)ّ محلمْعّا يُأعيَه اىُ  اٌ م  ّتّا 
امـــا  ـــٔاو ا٤ٓـــاو اعث٣ ـــ٘   ـــل انبـــ    َـــاٛ اىب ـــلنـب علـــٙ        
اوـــــ   ايُ ًب  ـــــل شـــــَ  ّخصـــــي يعـــــ  اع ّآـــــا  ا٤ٓـــــاو       
اع ــــٔ  ميــــُ   ــــل عّٖ عــــً اسب ــــً يــــً علــــٕ يــــً ايــــٕ  اعــــف 
علَٔنــــا اع ــــ٣و اىــــُ قــــال: وــــٝل عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ        

ــال:     ــٔ    ــ ــاو اع ــ ــْو ا٤ٓــ ــً  ــ ــله عــ ــُ ّوــ ــْل   ّآعــ ــٔاو م  ــ  ــ
ٌ أمــــا ٓ ٔــــل  ّقــــل ّعي عــــً ا٨مــــاو علــــٕ      ّاــــري مــــ يّي 

ــله  ــــدِ ا٤ٓــــاو        ــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــ ــٔاو عوـــــْل اي  ــ  ــ
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 و ن  ياىبْا  ٘ علُٔ ،ىُ أشَ  عمااٌ ّ مل ٓي    ي  ا

وـــــيايِ عـــــً  ّعي اعي ـــــاٜٕ  ـــــلٓثّا ٓ اـــــنً  ا  اىبعيـــــٙ ي أّ
ــال:  أ ــٕ  ع قــ ــله     أيــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــا عوــ م ىــ
ـــ٣ ٘   أ ـــَ   ـــ ــً اعشــــ ـــْو مـــ ــ ٗ   أٌ ىصــــ ــ٣  عشـــ ــٔ   ـــ ــاو اع ـــ ٓـــ
  (3)عي  عش ٗ ّوب  عش ٗأّ

أٓــــــاو اع ــــــٔ  حبــــــد  اىباــــــا  ،عٔــــــُ أٖ أٓــــــاو  ّ ٔــــــي 
  علٔاعٕ اع ٔ ا ع ٔاا  ل عٔل٘ ميَا ياْٛ اع ن ا

ّ ، [أََ ب٠ زززززب ٠َعْزززز ُودَادٍ ]ٌ قْعــــُ تعــــافب   أّا٤قــــْٚ   شـــــاعٗ ،خ ــــاع 

ّ   أفب ، ــ٘  ــ٘ اسب نــ ــاٛ  يل ــ ــاٌ فــ ــَ  عماــ ــاو شــ ــ   ،ٓــ ــاع اعل ــ خ ٔــ
 ٍــــاٌ اعع ــــاي  أازبآــــل ّاعع ــــاعٗ اعلٔيــــ٘ ّاع لنــــ٘ اعــــ  تَــــٕٛ      

وــــــ   اه ٍــــــدا اعْ ــــــ  ،٨وــــــ   ال اسب ــــــه يشــــــ لُ انــــــلي ّ
 ثــــ  ئاىــــّا ّت صــــ٣ّٔ عٔ ــــٌْ م  ــــ٢ّْ علــــٙ م ــــاع  أيْ ــــ  آخــــ  

[ أٖ عـــــاو ُ٘زِزززززتَقاعـــــلٗ اعل ـــــ  ا٨ ـــــٕ ي  ٓيـــــ٘ قْعـــــُ تعـــــافب ]
  ّ  ا

ــْب   ــْ اعْفـــ ــ ا ٍـــ ــ٘ ّاع ـــ ــل ًب اع  ايـــ ــلل أ٢ ،ّا٤ ـــ ٌ تـــ
 فب ّعّي قاـــــاٛ مـــــا،عايٗ ا٨وـــــ   ابا يا٨تـــــا ٘ ،ق ٓيـــــ٘ علـــــٙ 

ــا   مــــــً اعصــــــٔاو ٍّــــــْ مــــــً شــــــ اٜ      ــــــا  اىبــــــ ٓ  ّاىب ــــ
  ٣ما   ْو شَ  عمااٌّع

ــلِ     ــً فــ ــُ عــ ــً آياٜــ ــل اي عــ ــً ع ــ ــً يــ ــً اسب ــ ــي عــ ًّب اشبــ
ــً   ــً علـــٕ يـ ــ    أاسب ـــً يـ ــاٛ ى ـ ــَٔه اع ـــ٣و قـــال: فـ يـــٕ  اعـــف علـ

فب عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله   ــــحلعُ  ،مــــً اعَٔــــْي 
ٌ قــــال: ٤ٖ شـــــٕٛ  أعلنَــــه عـــــً م ــــاٜل   ـــــاٌ  ٔنــــا وـــــحلعُ    أ

ــٙ   ـــْو علــ ــ ا اي اعصــ ــاع  ٣ أ ــ ــ  ياعيَــ ــ ا  م ــ ــّا ّ ــ ـــب ْٓمــ  ــ
                                                           

  4/221( ويً اعي اٜٕ 3)



 349ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

   ث  مً  ع أعلٙ ا٤مه 
ــله     ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ـــلٙ اي علٔــ ــي   ــ ــال اعــ ــا أ  ــ ــل أٌ آيو ىبــ  ــ

مـــً اعشـــ  ٗ ي ـــٕ ًب ي يـــُ  ٣ ــــب ْٓمـــّا   ـــ ا اي عـــا ّفــــل         
ــ      ــ ا اي  عـــ ــٙ آيو   ـــ ــاٌ علـــ ــدع   ـــ ــٔاوا ّ ـــ ــَٔه اعصـــ علـــ

ــٙ  ــله     أعلــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــ٣ عوــ ــه تــ ــ   ــ مــ
ــ٘] ــدِ ا٦ٓــ َٝززززُُْْٟٙ اٜصِّززززَُبُٞ ١ََ٘ززززب ُ٘زِززززتَ عََٝززززً اَّٜززززذ٣ََِ ٠ِزززز٣ْ َٔززززجُِْْٟٝٙ   ُ٘زِززززتَ عٍَــ

[ قـــــــال اعَٔـــــــْيٖ  ـــــــلقي ٓـــــــا َٜعََُّٝٙزززززززْٟ رَزَُّٕزززززززى٢َ اَب٠زززززززبً ٠عززززززز وداد
  (3)ضبنل
ــٙ أّ ــ لل علـــ ــَ    أوـــ ــري شـــ ــلّيا  اـــ ــاو اىبعـــ ــ اي يا٤ٓـــ ٌ اىبـــ

ــُ      ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــي   ــ ــً اعــ ــلٓا عــ ــا ّعي ًب اسبــ ــاٌ ىبــ عماــ
  ٍْ اعهّ (2)  ل  ْواٌ  ْو عمااٌ ى    ّوله: 

ٌ ٓــــ اي مــــً اعصــــْو اىبي ــــْ  ٍــــْ اىب ــــ  ف  نــــا  أّؼب نــــل 
ًب يعــــ   ـــــْع اعا ـــــاٗ أّ اعصـــــْو عيـــــل اىبلـــــل ا٤خـــــ ٚ مـــــً  

   ٔا ملتُ ّأّاىُ ّأ  امُ
ّقــــــل ٓ ــــــٌْ اىبــــــ اي مــــــً اعي ــــــ  معيــــــاِ اعل ــــــْٖ ٍّــــــْ 

ع ٔــــاٌ اىبــــاٜا يـــــب اعْافــــف ّاىب ــــ  ف ّم ت ــــ٘  ــــل        اا٨ اعــــ٘
ٌ ،يـــــلال أو شـــــَ  عماـــــاٌ  ـــــه ّتْ ٔـــــل أٍنٔـــــ٘  ـــــٔا اانـــــميَ

ــٔاو  ــاو ــ ــ٘ أٓــ ــٌْ    ٣ ــ ــاٌ ٓ ــ ــَ  عماــ ــل أيشــ ـــب  اشــ ــاعق يــ عل ــ
ــٔام ــْه ع ـــــ      َا ـــ ــَ  ىـــ ــٔاو اعشـــ ــّاا ّ ـــ ــٔاو  ٣ ــــــب ْٓمـــ ّ ـــ

َُزَِزززز ُ اَّٜٝزززز ُ ثُِٙززززْٟ اُُُٜظْزززززَ وَ َ ]ّرب ٔــــ  قــــال تعــــافب عيــــل  ــــ ا اعصــــٔاو 

  [َُزَِ ُ ثُِْٟٙ اُٜعُظْزَ
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 ــــل اعشــــ ٓع٘  أٌ ذبلٓــــل أٓــــاو اعصــــْو يحلٓــــاو م ــــلعا  ًب     ،

ــا  ــ     ّمعلْمــــ ــلنـب   ــــ ــٔ  اىب ــــ ــاع ّعــــ ــل اعيــــ ــا   عيــــ ،ع ــــ
ٌ ٍـــــدا أتشـــــ ٓعٕ ٓـــــلل علـــــٙ اعلقـــــ٘ ًب أ  ـــــاو ا٨وـــــ٣و يـــــل 

ــا  ــاعٕ  ـــــ ــال اىب ـــــــلنـب  اعـــــــد   ا٨نبـــــ ١ٓ ـــــــل   ـــــــً ،م ثـــــ
ــْ    ــي ّعلــــٙ عبــ ــٔ ٘ اشبــ ــاٛ يصــ ــ  ا٨ ــــٕ ّ،ٌ فــ ــٔاعَه ع٥مــ ّ،ىصــ

  ا٨نبال ع  ٔلٍه ياع ي٘
 [٠َزَِضًب أَوْ عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ ٣َ١َِْ َ٘ب٢َ ٠ِعُْْٟٙ]  ق٘ىٔ    ى

ــه       ــاٌ   ــ ــ٘ ي ٔــ ــ  ّعهبــ ــري ّرب ٔــ ــ  ّتٔ ــ ــٕ آخــ ــ  ا ــ ع ــ
ــل   ــاٌ قــ ــً  ــ ــ٘ أّ   ،مــ ــٔاو اىب  ّتــ ــاو اعصــ ــاٛ أٓــ ــاىب ا أ يــ ــٕ يــ ي لــ

      ّ ىـــُ أتلـــ    عـــ٣ّ ياع ـــ   اعـــدٖ ٢ تي  ـــل علٔـــُ شـــ اٜ  اعصـــٔاو 
شــــ اُٜ ٓ  ـــ  عٔ اــــٕ  ــــْمُ ّٓــــحلتٕ قبــــا علٔــــُ مــــً أٓامــــُ  ــــال  

  ّاو عايٗ عا ٔ ُ ٍدا ياعي  ٘ علن ٓ 
ّقـــــال  اّأمــــا اىب ــــا    اىــــُ ٓ اـــــٕ عيــــل عْيتــــُ افب يلــــلِ      

ّاع  ـــــلٓ    ــــف علٔــــُ  ــــْو عـــــلٗ     اخــــي  (عــــلٗ )يعاــــَه اٌ  
 ٍّْ اعدٖ ٓ نٙ ًب اعش ه اع ااٛ  اأٓاو أخ 

ــاّو       ــل عــ ــي ت ٔــ ــل اع ٔــ ــً أٍــ ــثريٗ عــ ــا   ــ ــل ّعي  عّآــ ّقــ
 ــــلٓا اعاٍــــ ٖ عــــً ا٨  ــــاع ًب  ــــاع  اىبــــ ا ّاع ــــ     ــــٕ  

قـــــال: مـــــً  ـــــاو ًب اع ـــــ   أّ اىبـــــ ا  علٔـــــُ       اع ـــــ اي 
و٠ََزززززززز٣ْ َ٘ززززززززب٢َ ٠َزَِضًززززززززب أَوْ ]اع اــــــــاٛ ٤ٌ اي تعــــــــافب ٓ ــــــــْل 

  (3)[عًََٝ طََّز  َِعِ  حٌ ٣ِ٠ْ أََ بٞ  أُتَزَ

ــاعْا  ــ      أّقــ ــاٌ ياع ــ ــَ  عماــ ــْو ًب شــ ــدٖ ٓصــ ــاٌ اعــ ــّا يــ ٓاــ
اعــــ هبً  ــــاىب     ٔــــُ ياسباــــ ا ّعّٚ اعي ــــاٜٕ مثلــــُ عــــً ع ــــل 
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ٌ ا٨  ــــاع ًب ا٦ٓــــ٘ علنــــ ٓ  ّاىب ــــا   عامبــــ٘      أيــــً عــــْ  أٖ  
ّعـــــٔ  عخصـــــ٘ ٍّـــــٕ  اـــــل مـــــً اي ّرب ٔـــــ  ّيـــــاب تٔ ـــــري 

  عل ْاٜق
ــُ      ّ) ــد  ىا عــ ــ   ــ ــً ماعــ ــ  يــ ــا أىــ ــال : أتٔيــ ــ٘ ا قــ ــً خٔثنــ عــ

اعصــــْو ًب اع ــــ   ا   ــــال : ىعــــه ا أمــــا ،ىــــٕ قــــل أمــــ   ا٣مــــٕ 
   حليٙ 

  أّ علٙ و  قليا :  حلًٓ ٍدِ ا٦ٓ٘ : ّمً  اٌ م ٓاا 
قــــال : ىاعــــي ّعبــــً ْٓمٝــــد ى ذبــــل فٔاعــــا ا ّىيــــال علــــٙ        

  (3)(اري ش   ا ّ،ىا اعْٔو ى ذبل ش اعا ّىيال علٙ ش  
ــاىْا     ــحلىَه  ــ ــ  يــ ــ  ٓ ــ ــُ ا أٖ أٌ أىــ ــّا ميــ ــاٜٕ ق ٓ ــ ــ  اعي ــ ّ  ــ
ــاع   ٓ  ــــ ٌّ ًب اع ــــ   ا ّع يــــُ ػبعــــل علــــ٘  اتــــ ٗ  ــــدا ا٨  ــ

 َل معُ  ٍّْ قل٘ اعااي ا ّشلٗ ازب
ــُ ػب  ــه أىـــ ــا     ـــ ــ   ا قبـــ ــٔاو ًب اع ـــ ــْا  اعصـــ ــْل جبـــ ــل ّٓ ـــ  َـــ

ؽب لـــــ  عـــــً اع ـــــي٘ ا ع  ـــــلل اىبْتـــــْه ّسبـــــْق اسب ـــــه يـــــُ ا  
ــً    ــ  عـــ ــٙ ّام يـــ ــُ أيـــ ــ   ّع يـــ ــْو ًب اع ـــ ــُ أٌ ٓصـــ ــ  ا٣مـــ ّأمـــ

 اعصٔاو عن٣ّ يا٦ٓ٘ اع  مب٘ 
ًّب يــــاب اعصــــ٣ٗ مْتـــــْه ٓشــــ ُ مــــا عبـــــً  ٔــــُ يا٨وـــــياي      

ضَ ٜزززُْ عـــً ٓعلـــٕ يـــً امٔـــ٘ وـــحلعي عنـــ  يـــً اشب ـــاب ًب قلـــي ]         

عََٝززززززززُُْْٟٙ عُعَززززززززبػٌ أ٢َْ رَُٕصُزززززززززُوا ٠ِزززززززز٣ْ اٜص ززززززززهَحِ  ٢ِْ تُِّزززززززززُْٟ أ٢َْ ََُّزِززززززززعَُْٟٙ    

ّقـــل امـــً اعيـــاع   ـــال عـــٕ عنـــ  ع  ـــي يبـــا        (2)[اَّٜزززذ٣ََِ ََّ٘ززززُوا  
ــله      ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــحلعي عوــ ــُ   ــ ــي ميــ ع  ــ
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ــال   ــ    ـــ ــً  عـــ ــاق لْا    )عـــ ــٔ ه  ـــ ــا علـــ ــلق اي يَـــ ــلق٘ تصـــ  ـــ

  (3)( لق ُ
ــً ا ــاق   ّعـــ ــل اع ـــ ــاو ضبنـــ ــْل اي  ٨مـــ ــٙ عوـــ ــال:  ـــ قـــ

ــ     ــ  ّقصــ ــامْا  ـــــب ا  ــ ــّا  ــ ــله قْمــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ  ــــلٙ اي علٔــ
  (2)ٗعصا

 ــــــدع  عّٚ اعرتمــــــدٖ ًب   ــــــاب اعصــــــْو مــــــً  ــــــ ٔ ُ  
ٌ عوــــْل اي  ــــلٙ  أاي   ــــلٓثّا م ــــيلّا عــــً فــــاي  يــــً ع ــــل     

اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله خــــ ج افب م ــــ٘ عــــاو اع ــــ ع  صــــاو   ــــٙ 
ّ ــــاو اعيــــاع معــــُ   ٔــــل عــــُ: اٌ اعيــــاع  (1)يلــــت  ــــ اه اع نــــٔه

قــــل شــــل علــــَٔه اعصــــٔاوا ّاٌ اعيــــاع ٓي ــــ ٌّ  ٔنــــا  علــــيا       
ــ ٌّ       ــاع ٓي ــ ــ ب ّاعيــ ــ   شــ ــل اععصــ ــاٛ يعــ ــً مــ ــلط مــ ــلعا ي ــ  ــ

ٌ ىاوـــــّا  ـــــامْا أعٔـــــُ  ـــــا    يعاـــــَه ّ ـــــاو يعاـــــَه   ل ـــــُ ،
ــال اعرتمــــــدٖ:  ــــــلٓا   ــــــً  أ  ــــــال ) ــاٗ( ّقــــ ّعٝــــــ  اععصــــ

  (4)  ٔع
ــنل   ،ّ ــاٌ ٓشـــ ــ٘ ّاٌ  ـــ ــ٣ق ا٦ٓـــ ــّا   ـــ ــٙ رب ٔ ـــ ــ  اىب تـــ نبٔـــ

ــه    ــ ٘ اسب ــــــ ــا  ّمياوــــــ ــْ  ّاع ّآــــــ ــ٘ ا٢ اٌ اعيصــــــ ّعهبــــــ
ّم علــــل اىبْتـــــْه ٓ ٔـــــل ا٨خ صــــا  يـــــاىب ٓ  اعـــــدٖ ٓ ـــــ ف   
ــُ تعـــــافب   عـــــُ اعصـــــْو ا ٚ ّتـــــ عّاا ّا٨وـــــ ل٢ل اعـــــداتٕ ي ْعـــ

ــ٘ ًب   (1)[ثَزززززُٛ ا ٤ِظَزززززب٢ُ عََٝزززززً ٤َُّظِززززز ِ ثَصِزززززرَحٌ  ] ــلٗ   َٔـــ ــي قاعـــ ٓع ـــ

ــابا   ــدا اع ـــ ــف ع عٍـــ ـــ   اىبْفـــ ــ ّ   ل ــــ ـــلّي ّشـــ ـــ اع  ــــ ٩ ــــ
                                                           

  2/219( اع ْٔ ٕ/ اعلع اىبيثْع 3)
  2/311اعْواٜل (  2)
 (   اه اع نٔه: مْت  ياسب ا  يـب م ٘ ّاىبلٓي٘ علٙ  ٣ ٘ امٔال مً ع  اٌ 1) 
   1/91(   ٔع اعرتمدٖ 4)
  34( وْعٗ اع ٔام٘ 1) 
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 ئي َا اع ي٘ اعش ٓ ٘ 
ــا  أّ ــلنـب  فـــ ٓـــــاو أعلن ـــــا    ـــــٔاو   مشـــــَْع علنـــــاٛ اىب ـــ

ــَ  عماــــاٌ ّا  اعٍــــا   ٘     اشــ ــاٌ ت ــــلٓ  ا٦ٓــــ٘ اع  مبــــ : ّقــــاعْا يــ
 نـــً  ـــاٌ مـــي ه م ٓاـــّا أّ علـــٙ وـــ    ـــحل     عـــلٗ مـــً أٓـــاو          

ــ٘ يــــــا٨ ٣ق  أأٖ  أخــــــ ( ــاٜا ّعخصــــ ــاع ًب اع ــــــ   فــــ ٌ ا٨  ــــ
 ّ ــْب  ــً اعْفــ ــه مــ ــا  ا٤عــ ــ٘ا ّيبــ ــلب ّا٨يا ــ ــُ ًب أاعيــ ـــ لل يــ وــ

ــ٘    ــً عاٜشــــ ــلٓثاٌ ا٤ّل عــــ ــاو  ــــ ــ ّ  أاىب ــــ ــً عنــــ ــاٗ يــــ ٌ هبــــ
ــْو ًب       ــله أأ ــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــي   ــ ــال علــ ــلنٕ قــ ا٤وــ
اع ــــ    ّ ــــاٌ  ــــثري اعصــــٔاو   ــــال: اٌ شــــٝي  صــــه ّاٌ شــــٝي  

  (3) ا   
ــُ   ــاىٕ عّتــــ ــلٓا اعثــــ ــال  أّاسبــــ ــي قــــ ــلعياٛ قاعــــ ــْ أو اعــــ يــــ

ــ  ع  ــا مـــ ــل عأٓ يـــ ــلعياٛ ع ـــ ــُ  اعـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــْل اي  ـــ وـــ
ٌ اع فــــل أوــــ اعِ ًب ٓــــْو شــــلٓل اسبــــ    ــــٙ  أّوــــله ًب يعــــ  

ــا     ــا ميـ ــ  ّمـ ــلٗ اسبـ ــً شـ ــُ مـ ــٙ عأوـ ــلِ علـ ــ  ٓـ ــاٜه أعٔاـ ــل  ـ ٢ ، ـ
ــً      ــل اي يــــ ــله ّع ــــ ــُ ّوــــ ــُ ّآعــــ ــلٙ اي علٔــــ ــْل اي  ــــ عوــــ

  (2)عّا ٘
ــُ   ،عايٗؼب نـــــل ّاسبـــــلٓا ا٤ّل  ــا ّعي  ٔـــ ــٔاو اع  ـــــْه ىبـــ  ـــ

ــٔاو  حلي ــثري اعصــ ــاٌ  ــ ــُ  ــ ــا ّعي   ىــ ــْو  نــ ــ ي اعصــ ــاٌ ٓ ــ ــُ  ــ أٖ اىــ
ــدٖ ــ ٔع اعرتمـــ ــف  (1)ًب  ـــ ــاي  ًّب   ـــ ــْا٢ٗ ّاع  ـــ ــ ي اىبـــ ا ّاع ـــ

مــــا اسبــــلٓا ا أ ا ّا٢ِ ّتايعــــُ،اعل ــــ٘ ٓ ــــال وــــ ي  ــــ٣ٌ اعصــــْو 
ــلل علـــــٙ   ــا ٓـــ ــُ مـــ ــاىٕ  لـــــٔ   ٔـــ ــَ  أاعثـــ ــ    ـــــاٌ ًب شـــ ٌ اع ـــ

  ا ّع يُ ا٤ق بعمااٌ
                                                           

  1/82(   ع اع اعٖ 3) 
  3/111(   ٔع اع  اعٖ 2) 
  733اسبلٓا  1/93(   ٔع اعرتمدٖ 1) 
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 نـــــا ّعي ًب ى ـــــ  اىبصـــــلع  ـــــلٓا  ـــــ ٓع يا٨  ـــــاع ًب      

ــ   عم ــً  وــ ــاٌ عــ ــً اــ ــٔف ايــ ــال:   أاىب ــ ــاب قــ ــً اشب ــ ــ  يــ ٌ عنــ
ــُ ّوــــــله ًب       ــلٙ اي علٔــــــُ ّآعــــ ــ  عوــــــْل اي  ــــ ــا مــــ ااّىــــ

  (3)عمااٌ ااّتـب ْٓو يلع ّاع  ع  ا   ىا  َٔنا
ــٔاو ّا٨  ـــــاع ًب     ،ّ ــْا  اعصـــ ــاٛ اع ـــــاٜلٌْ جبـــ ــ  اععلنـــ خ لـــ

وــــــ   عماــــــاٌ ًب ا٤ اــــــل ميَنــــــاا   ــــــال اسبي ٔــــــ٘ ّماعــــــ   
ــل     ــدٖ ػبــ ــل علــ ــْو ا اــ ــا عٕ اعصــ ــُا   ّاعشــ ــْٚ علٔــ ــلعٗ ّٓ ــ اع ــ

ُ    أّاع  ـــ    ّقــــال  ا اـــل ىبــــً ػبـــل ًب ى  ــــُ تـــع ّا ّمل ٓ ــــْ علٔـــ
 اــــل ّهبــــل اعصــــٔاو  ٔــــُ    أهبــــل: اع  ــــ  ًب اع ــــ     أا٨مــــاو 

ــُ  أعلـــــٙ اع  اٍـــــ٘ ّ وـــــ لل ي ـــــْل اعـــــي   ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعـــ
  (2) عٔ  مً اعي اعصٔاو ًب اع     :ّوله

: ّكب ـــــ  يعـــــ  اع اٍ ٓـــــ٘ يَـــــدا اسبـــــلٓا اىب ـــــْات  ّقـــــاعْا
 ا ا مل ٓ ً مً اعي  َْ مً ا٨ ه 

ٍــــــل اع ٔــــــي دب ــــــل عّط   أ ايٓــــــا عــــــً  أّع ــــــل ّعي  
ــل      ــٕ ع ــ ــي ٤يــ ــال: قلــ ــ  قــ ــً اسبلــ ــاب عــ ــدا اع ــ ــ  ًب ٍــ اع   ٔــ

ٌ  ــــاٌ يل ــــُ  أعفــــل  ــــاو ًب اع ــــ     ــــال:    اي اعصــــايق 
ٌ عوــــْل اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعـــــُ ّوــــله ىَــــٙ عــــً  عـــــ        أ

ــاٛ ــُ اع اـــ ٛ  ا علٔـــ ــُ  ـــــ٣ شـــــٕ ــُ ّاٌ مل ٓ ـــــً يل ـــ ــً ا علٔـــ ّعـــ
قـــال: مــــً  يـــٕ ع ــــل اي اعصـــايق   أعـــً  اوــــه عـــٔد يـــً اع   

  (1) او ًب اع    جبَاع٘ مل ٓ اُ
ّمثلنــــا تشــــنل ا٦ٓــــ٘ م لــــل اع ــــ   وــــْاٛ  ــــاٌ  ٔــــُ مشــــ ٘   

ٓاــــّا تــــلل علــــٙ ّفــــْب اع اــــاٛ علــــٙ اىبــــ ٓ        أىَــــا حلّ ٢  أ
                                                           

  1/91(   ٔع اعرتمدٖ 3) 
  31/212اعْواٜل (2)
  4  ع٘    ٓ٘ا ويً اعي اٜٕ  2/313( اعْواٜل1) 
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  ا  ا  ،ّاىب ا    ا ا ي ٖٛ،
ــايق     ــاو اعصــــ ــحلل ا٨مــــ ــُ وــــ ــُ اىــــ ــ٘ ًب مْ   ــــ ــً  اعــــ ّعــــ

          عـــً  ـــل اىبـــ ا اعـــدٖ ػبـــف علـــٙ  ـــا  ُ  ٔـــُ ا٨  ـــاع
ــافب ]    ــُ تعـــ ــ   ًب قْعـــ ــُ ًب اع ـــ ــف علٔـــ ــا ػبـــ ١ََِززززز٣ْ َ٘زززززب٢َ  نـــ

ــال ٠ِززززعُْْٟٙ ٠َزَِضًززززب أَوْ عََٝززززً طَززززَّز     ــْا   [ قــ ــُ م ــ ــ١كبً علٔــ ــْ مــ ٍــ
ــُ  ــــاٌ ّفــــل تــــع ّا  لٔي ــــ  ّاٌ ّفــــل قــــْٗ  لٔصــــه  ــــاٌ        ، عٔــ

 ٌ ــا ــا  ـــ ــٙ مـــ ــ ٓ  علـــ ــدع  ّي (3)اىبـــ ــا عٔ٘  عـــ ــ ثياٛ اعشـــ ــاط أوـــ يـــ
ــُ      ا ــ ا عـــ ــْل مـــ ــً  صـــ ــدٖ ٓ ـــ ــ ٔع اعـــ ــ  علصـــ ــ٘ اع  ـــ سبي ٔـــ

ــاىب ٓ  ــُ  ــ ــ٘  أّ اياعصــــْو ٤ىــ ــ٘ ّ ــــ ِ اسبيايلــ ــُ اىباع ٔــ ــُ علٔــ ّف ــ
ــ٘      ــ٘ اع  مبـــ ــً ا٦ٓـــ ــ ي ا  مـــ ــ  اوـــ ــدا اع   ٔـــ ــْوا ٍّـــ ــُ اعصـــ عـــ

ــافب     ــُ تعـ ــل قْعـ ــا مثـ  [َُزَِززز ُ اَّٜٝززز ُ ثُِٙزززْٟ اُُُٜظْززززَ وَ َ َُزَِززز ُ ثُِٙزززْٟ اُٜعُظْززززَ     ]ّى اٜ ٍـ

  علٔ٘ اع ل   ياىب ا ّعهب٘ علْقآ٘ مً  (2)
ــل  ــ٘    أّقــ ــ٘ ّاىب  يٓــ ــا  اع  ٔــ ــلٓا ّاعلعاوــ ــه اسبــ ــي اععلــ   ــ
ــا  ــ ف   أّعبٍْــ ــل ت ــ ــٔ٘ قــ ــل اعي  ــ ــْٓ٘ا أٖ  أٌ اععْامــ ــّا عاــ م اتــ

ــُ أ ــ٣و اى  ــــ ــٔ٘ ّ،ٌ ا٨وــــ ــ اا اعي  ــــ ــاٛ أفب ا٤مــــ ــا اع  َــــ ٢ٍّــــ
ــً   ــّا مـــ ــً    ،فاى ـــ ــّا مـــ ــْا يايـــ ــاو ّ   ـــ ــاٌ ا٤  ـــ ــامَه ًب ئـــ ٍ نـــ

ــ٘  ــاب ّا  اع خصــ ــً اع  ــ ــ ي ا ّا مــ ــي٘ ،وــ ــاي٘   ع ــ ــٙ ا٨ ــ ــً ؽبشــ ىبــ
ّ ماــــــــاع اتُ ّ ٔــــــــُ ّقآــــــــ٘ ّ ــــــــ٣ط علن ــــــــله أيــــــــاىب ا 

      ٙ  ّىبْتــــْه اعصــــٔاو ًب ضب ْئ ــــُ ّكبامــــُ ّتــــْاع  انا  ــــ٘ علــــ
وـــريًٓ ىبـــا يخـــل علٔـــُ ا ـــلٍه ٍّـــْ      ايـــً عـــدع  تـــ ٚ   اآيايـــُ

 ٓحل ل ًب شَ  عمااٌ ٓع ل يْف  ا  عُ 
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١ََِزززززز٣ْ َ٘ززززززب٢َ ٠ِززززززعُْْٟٙ   ّاىب  ــــــاع مشــــــْل قْعــــــُ تعــــــافب ]   

ا عل ــــلٔه اعــــدٖ ،ٌ  (3)[ضًززززب أَوْ عََٝززززً طَززززَّز  َِعِزززز  حٌ ٠ِزززز٣ْ أََ ززززبٞ  أُتَزززززَ      ٠َزَِ

 ــــــاو وــــــ ف عــــــُ اعصــــــٔاو م تــــــّا عاــــــّْٓا أّ ماــــــاع ا  ًب 
خا ــــ٘ مــــ  ،عت ــــاٛ اىبــــ ا ٢ ت ــــاق ا ّمبــــليِ اع  ٔــــف اسبــــا ق 

اع ـــــف ًب ٍـــــدا اعامـــــاٌ ا ّمع  ـــــ٘ أ ـــــْال ّأ ـــــْاع اىبـــــ ا ا  
 ت ع ٢ّ ت اع  ع اعلٗ ى ٕ اسب ج ًب اعلًٓ ا ّقاعلٗ ٢

ــ٘ ــل ا٦ٓــ ــ     ّمل ت ــ ــايُ اعل ــ ــُ تشــ ــا  ٔــ ــا  ّا( قبــ ــّا أّ م ــ )م ٓاــ
ــاٛ  يع ــــ     ــ٘ فــ ــً ا٦ٓــ ــالا ّع ــ ــْ اسبــ ــ اب ٍّــ ــْ ٌ ّا٨عــ ّاعــ
ازبــــاع ّاجمل ّع)علــــٙ وــــ  ( ّ ٔــــُ ى  ــــ٘ ي٣أــــ٘ ّي٢عــــ٘ علــــٙ       

ــ      ــٙ( ّ،عايٗ  ــ ــ   ازب )علــ ــً  ــ ــ   أ مــ ــٙ اىب ــ ــ ع٣ٛ علــ  ّا٨وــ
    ّ ــ   ٗ ّم اعاعــــ٘  ــال اــــري م ــ ــ   ّأىــــُ  ــ ــلع أٌ ٓ ــــٌْ  اع ــ ٓصــ

يعـــ٣ّٔ علـــٙ اع ــــْل ياعصـــٔاو ًب  ـــال اع ــــ   علـــدٖ ٓ ـــٌْ  ــــثري       
  اع    أّ عنلُ ًب اع   ا أّ أٌ اع    م لم٘ ْٓمٔ٘ ععنلُ

ٌ ا٨قامـــ٘ ّاشبلـــْ مـــً   أّقـــل ت ـــٌْ ٍـــدِ ا٦ٓـــ٘ يعـــ٣ّٔ علـــٙ      
ــْو يـــــل ًّب  ـــــ  ُ   ــّا ّأاع ـــــ   شـــــ   ًب ّفـــــْب اعصـــ ٌ أٓاـــ

[  ــــــاٍ  ًب اعْفــــــْب  تَزززززززََِعِزززززز  حٌ ٠ِزززززز٣ْ أََ ززززززبٞ  أُ  قْعــــــُ تعــــــافب ] 

ٍـــدا اعامـــاٌ   ا ىعـــه قـــل ٓ ـــال يـــ  ري مْتـــْه اع ـــ   ًب     اع عٔـــٔين
مــــً  ٔــــا وــــ ع٘ اعْوــــاٜ ا ّقلــــ٘ اععيــــاٛا ّ،ى  اعــــُ ًب وــــاع٘  

 ٘ ــ ــل ا٨قامــــ ــْل ،فب يلــــ ــً   ّوــــــاع ـب علْ ــــ ــ  مــــ ــاٌ أ ثــــ ّ،ٌ  ــــ
  اىب ا ٘ اعش عٔ٘

ــال:  ــ٘ قــ ــ  م  ايعــــا   ّعــــً عاٜشــ ــاو أخــ ىاعــــي  عــــلٗ مــــً أٓــ
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ّقٔــــــل معيــــــٙ وــــــ  ي أٖ ى ــــــ يا ا (3)(  ــــــ  ي م  ايعــــــا 
 ّاىبلاع علٙ ما يـب اعل  ـب 

 [وَعًََٝ اَّٜذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َ ُ ِِ ََْخع عَعَبُٞ ٠ِظِْٙلٍ] ق٘ىٔ    ى

اع عــــل يبــــا   ٨تٔــــاٌا٨ اقــــ٘ ًب اىب ــــاو  ــــ   كبــــاو اع اقــــ٘     
٢ قبعاىــــــاٗا ّ  ــــــ  ،ياِٛ قبشــــــ ٘ ّفَــــــل ٢ّ ٓصــــــْمٌْ أٓعــــــين 

ــْٔ  ــاٛ ًب ] اياعشــ ــْو َُغُُِٕى٤َزززز ّا ــ ــلٗ علصــ ــْل ي ا[ عاٜــ ــا حلّاع ــ ىَــ

 م عل ٘ ياع لاٛ تعٔ  ّيعٔل 
ــال يعاـــــَه  ــلن٘  أّقـــ ــياي عـــــً وـــ ــ٘ مي ـــــْخ٘ )يا٨وـــ ٌ ا٦ٓـــ

ــال ىبـــــا ىاعـــــي ٍـــــدِ ا٦ٓـــــ٘ ]  وَعََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ يـــــً ا٤ ـــــْه قـــ

ــ   َُغُُِٕى٤َزززززز ُ ِِ ََْززززززخع عَعَززززززبُٞ ٠ِظْززززززِٙلٍ  ــا اٌ ٓ  ــــ ــاٌ مــــــً اعاي ميــــ [  ــــ

  (2) َاىاعي ا٦ٓ٘ اع  يعلٍا  ي  أ  ٙ  آّ  لٖ
ــ       ــ٘ مــ ــاٌ عخصــ ــْو  ــ ــ ٓ  اعصــ ــ٘ تشــ ــاع ًب يلآــ أٖ اٌ ا٨  ــ

ــدال    ــَٔه آىـــ ــل علـــ ــٕ ٢ ٓشـــ ــْو ع ـــ ــٙ اعصـــ ــلعٗ علـــ ــ٣ق ،اع ـــ  ـــ
ــ       ــ  ي ـــ ــاع مـــ ــٔاو اّ ا٨  ـــ ـــب اعصـــ ــً يـــ ــاىْا طبريٓـــ ــُ   ـــ ّفْيـــ
اع لٓـــــ٘ ّعلـــــٙ ٍـــــدا اىب يـــــٙ ٓ ـــــٌْ م علـــــل اع لٓـــــ٘ ياعـــــدًٓ        
ــً  ّٖ اع ـــــلعٗ علـــــٙ اعصـــــٔاو       ــدٌّ عخصـــــ٘ ا٨  ـــــاع مـــ ٓحلخـــ

ه ييصــــ   ــــاه عــــً  ــــل ٓــــْو ّقٔــــل مــــلا   ٔ صــــلق  ــــل مــــيَ
ــه  ــَٔه     ٤ىَـــ ــل علـــ ــ ٓعُ ّشـــ ــ٘ تشـــ ــٔاو ًب يلآـــ ــْيّا اعصـــ مل ٓ عـــ

 ـــ خد  ـــه يا٨  ـــاع ّاع لٓـــ٘   ـــٙ ى ـــ   عـــ  ي ْعـــُ تعـــافب         
  (1)[٣َ١َِْ شَهِ َ ٠ِعُْْٟٙ اٜش هْزَ ََُُِٝص١ُْ ُ]
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ّ  أع ـــاع ايـــً ّقـــل ّعي عـــً   ىَـــا ربـــد  أىَـــا اـــري مي ـــْخ٘ 

ى  ــــَه ّٓ  نلْىــــُ أ ٘ علــــٙ اعــــدًٓ ٓ ل ْىــــُ أٖ ٓــــ ٌّ  ٔــــُ مشــــ 
ــعْي٘   ــ ج ّ ـــ ــ ٣    حبـــ ــاو ٨خـــ ــْعٔ٘ ًب اىب ـــ ــٌْ مْتـــ ــل ت ـــ ّقـــ

   نا ت لو (ٓ ٔ ْىُ)اع  اٛا  ًب 
ع ـــــاع ٓ ْقْىـــــُ أٖ اع خصـــــ٘ ىبـــــً ػبَـــــلِ     ايـــــً   ـــــ اٛٗ 

اعصــــٔاوا ّٓ ْقـــــُ اع  لٔـــــ  مـــــً اعشـــــْٔ  ّاعع ـــــاٜا يا٨  ـــــاع  
ــْخ٘     ــري مي ـــ ــا اـــ ــّا اىَـــ ــلّ عاف ـــ ــّاا ّٓ ـــ ــٌْ  اي ـــ ــ٘  ٔ ـــ ّاع لٓـــ

 ً ٕ     ّعـــٔ  مـــ ا ّعـــْ تـــ يي  يعٔـــل علـــٙ اعي ـــ  قبعيـــاِ ا٨ ـــ ٣ 
 ل علو اعي   - ا٤ ا ا٤م  يـب اعي   ّعلمُ 

ــا   ــاعٗ ٍيــ ــً ا٨شــ ــل مــ ــف  ،٢ّيــ ــ  ػبــ ــ٘ اعــ ــحلع٘ اع لٓــ ٌ أفب م ــ
ــً    ــٔاو ا ا مل ت ـــ ــ  ٔ  اعصـــ ــ ري ّاعـــــدٖ ٢ ٓ ـــ ــا اع ـــ ٓ صـــــلق يَـــ

ــْخ٘ ــاع  مي ــ ــِْ ت  ــــريٍا     ٍّــــْ اىب  ــ ــُ مــــً ّفــ ّعلــــٙ أٖ ّفــ
ــْخ٘  ــــ   ــا مي ــ ــ ا اىَــ ــٙ  ــ ــ  ًب   ّعلــ ــٕ آخــ ــد ق آىــ ــل ىــ ٣ ْٓفــ

    اب اععدعأ لٓ٘ اعصٔاو شبصْ  
ــْه   ــً اع فــ ــا   ،ّمب ــ ــاٌ   نَــ ــ ٓ ٘ ًب ئــ ــي٘ اعشــ ــٕفب اع ــ   َــ

اىبصــــلع اعثــــاىٕ عل شــــ ٓ  ًب ا٨وــــ٣وا  ــــٔنً دبــــف علٔــــُ اع لٓــــ٘ 
 ا مل ٓصـــــْمْا ،ٌ اعـــــدًٓ ٓ ٔ ْىـــــُ أًب اىب ـــــاوا ّقـــــال اعشـــــا عٕ: 

 ٕ ــ ًب  ا عنــــــْا ّى ــــــ   عــــــ  ًب اــــــري اسبامــــــل ّاىب تــــــ  ٍّــــ
  (3)  َنا  اٍ ٗ

ــا ف   ــال  ـــــ ــٕ   أّقـــــ ــال علـــــ ــ آٌ: قـــــ ــاو اع ـــــ ًب   ـــــ
اىبــــ ٓ  ّاىب ــــا   اىــــُ ٓ  ــــ  ّٓ عــــه  ــــل ٓــــْو م ــــ ٔيّا  ــــاعّاا  

ــُ ]   ــ  قْعـــ ــال ّ عـــ ــه قـــ [ ّمل وَعََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َززززز ُ ِِ ََْزززززخع    ـــ
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  (3)اسبلٓا ويايأعُ ٓد   
ــايق    ــاو اعصــ ــً ا٨مــ ــل ّعي عــ ــً ّقــ ــً عــ ـــال  ايــ ــري قـــ ي ــ

[ وَعََٝزززززً اَّٜزززززذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َززززز ُي عـــــا ّفـــــل ]وـــــحلع ُ عـــــً قـــــْل ا

ــال ّ أ ـــــايَه  ـــــي  أاعـــــدًٓ  ـــــاىْا ٓ ٔ ـــــٌْ اعصـــــْو  ـــــه      :قـــ
فب ،ّ شــــ ُ  عــــ   علــــَٔه ع ــــل ٓــــْو مــــلا يا٨تــــا ٘       أع ــــا  

 ق اٛٗ   ص٘ اىب  لم٘ ّعلٙ اعدًٓ ٢ ٓ ٔ ْىُ 
ــً  ــً ّعــ ــ٘    ايــ ــي عخصــ ــ٘  اىــ ــ٘ اع  مبــ ــري ا٦ٓــ ــاع ًب ت  ــ ع ــ

ٍّنــــا ٓ ٔ ــــاٌ اعصــــٔاو اٌ ٓ  ــــ ا  علشــــٔ  اع ــــ ري ّاىبــــ أٗ اع ــــ ريٗ
 ا ،ّاسب لــــــٙ ّاىب تــــــ   آّ عنــــــا م ــــــاٌ  ــــــل ٓــــــْو م ــــــ ٔيّا

  (2)خا  ا

ـــافب]     ــال اع ــــْٔ ٕ: ا٦ٓــــــ٘ مي ــــْخ٘ ي ــــــْعُ تعــ ١ََِزززز٣ْ ّقــ

أٖ  (1)[ ّقٔـــــــل ضب نـــــــ٘ ٢ّ م ـــــــلعٗشَزززززززهِ َ ٠ِزززززززعُْْٟٙ اٜش زززززززهْزَ ََُُِٝصُززززززز١ْ ُ 

  اع  لٓ : ٢ ٓ ٔ ْىُ
 
 

 [ُْز ا َِهُىَ تَُْزٌ َٜ ٣َ١َُِْ رَغَى ًَ تَ] ق٘ىٔ    ى
فب  ٓــــــايٗ ًب م ــــــلاع اع لٓــــــ٘ ّاع ــــــلل    ،يعــــــْٗ ًب ا٦ٓــــــ٘  

ّ أوــــْاٛ  ــــاٌ ي نٔــــ٘ اع عــــاو     ٍنٔ ــــُ أ  ــــا  ،ّ  ٔ ٔ ــــُ ّىْعــــُ 
 افب  ْاٜــــل اع لٓــــ٘ ًب اعــــلىٔا ّا٦خــــ ٗ   ،شــــاعٗ ،ّ اا علٔــــُاسبــــّ

ــا   ــد ا ١ّٓيَٓـــ ــً ٓ ـــ ــٙ مـــ ــا علـــ ــ ّعٗ  اّم يّياتَـــ ــ ٔ اٛ ،ّتـــ وـــ
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  2/295يٕ ياّي أ( ويً 2) 
  3/88ع ا  اع  آٌ ،( معرتل اع  آٌ ًب 1) 
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   ً ق ــــل اعشــــاعها ّا٦ٓــــ٘ ئــــاٌ     م ايٓ ٍــــا اىبيصــــْ  علَٔــــا مــــ

   عاو اع عاو،نباعٕ ىبا ػبئُ اىب١مً مً ا٨ ثاع مً ،
ــاق  ّعـــــً  ــاو اع ـــ ــُ  ،ا٨مـــ ــُ ّآعـــ ٌ اعـــــي   ـــــلٙ اي علٔـــ

فب مـــً ٓ عـــه اع عـــاو مـــً اع ـــ ـب     ،وـــ ه أّوـــله قـــال: اعـــ  ق   
  (3)فب اع ياو،

ــ٘ ي ،ّ ــل ا٦ٓـــ ــال تعلـــ ــاٌ   حل  نـــ ــْو ّئـــ ــل اعصـــ ــ   ايُ ، ـــ وـــ
ل خا ــــــ٘ مــــــ  ّفــــــْي اىب ف ــــــا  فب اعــــــلعٔ،ّٓ   ــــــ   ايعٔــــــل

ـــب       ــل يـــ ــْي  صـــ ــلو ّفـــ ــ ب ّعـــ ــً اع ـــ ــ٘ مـــ ــ٘ ّاعي ْٓـــ اعل ْٓـــ
اىبع ــــــْ  ّاىبع ــــــْ  علٔــــــُ وــــــْاٛ  اىــــــي اع ــــــاٛ ًب ) نــــــً( 

وَأ٢َْ ّ عل ــــــ  ٔ٘ ّىبــــــا فــــــاٛ يعــــــلٍا ]أّ عل ع ٔــــــف أعلرتتٔــــــف 

 [ رَصُى٠ُىا تَُْزٌ َُْٜٟٙ

  حبث فقٖيحبث فقٖي
ــ٘ ــ ا    ، ًب ّعي  اع خصـــــ ــاٌ ٤شـــــ ــَ  عماـــــ ــاع شـــــ   ـــــ

 قل ػبف:ّ
ّ أ ا تعــــــدع علَٔنــــــا اعصـــــــْو   ، اعشــــــٔ  ّاعشــــــٔ ٘:   ا٤ّل:

ــا ا٨  ــْ   نــ ــ ٘  ٔ ــ ــ ج ّمشــ ــُ  ــ ــاٌ  ٔــ ــا   ــ ــاع ّػبــــف علَٔنــ   ــ
ــٙ       ــُ علـــ ــا عيـــ ــْعٗ اعع ـــ ــل ًب  ـــ ــ ٘ يـــ ــْعٗ اىبشـــ ــ٘ ًب  ـــ اع لٓـــ

عيـــــاه أا٢ ـــــْ  ّاىبشـــــَْعا ٍّـــــْ مـــــل مـــــً اع عـــــاو أٖ  ٣ ـــــ٘  
ــْه        ــٌْ صبنـ ــْوا ّٓ ـ ــل ٓـ ــلل  ـ ــاو يـ ــً  عـ ــّا مـ ــ او ت  ٓ ـ ــْ اـ اع ٔلـ

ــ    ــــيـب ّعشــــ ًٓ ّىصــــ   ٔلــــْ ت  ٓ ــــّاا     ،ُ اع لٓــــ٘ علشــــَ  ي نامــ
 ّٓ   ف ع ل ْٓو ملاٌ 

ّاٌ  ــــــاٌ  اعــــــ٘ ع تــــــٔ٘  اعثــــــاىٕ: مــــــً يــــــُ ياٛ اعع ــــــة
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مرتشــــ ٘ مــــً مــــ ا آخــــ   اىــــُ ٓ  ــــ  وــــْاٛ  ــــاٌ حبٔــــا ٢         
ّ  ـــاٌ  ٔـــُ مشـــ ٘ا ّػبـــف علٔـــُ اع صـــلق      أٓ ـــلع علـــٙ اع  نـــل   

 ا  ــــاٌ م فــــْ ،قبــــل ّاىب ــــ  ف مــــلاٌ مــــً اــــري  ــــ ق يـــــب مــــا  
  و ٢أاعاّال 

ــاٛ علٔــــُ     ــْٚ ّفــــْب اع اــ ــً مــــً اعصــــٔاو ًب   ،ّا٤قــ  ا كب ــ
ــاٌ     ــٔ  ّ ــ ــاٌ ًب اعصــ ــَ  عماــ ــل شــ ــْ ات ــ ــا عــ ــي٘ا  نــ ى ــــ  اع ــ
ــف      ــاٛ ّفـــ ــ ٘ ّعيـــ ــري مشـــ ــً اـــ ــ اٛ مـــ ــاٛ ًب اعشـــ ــ  ٔ  اع اـــ ٓ ـــ

 اع ااٛ  ٔيٝد 
اعـــــ  ٓ ـــــ ف اعصـــــْو  ـــــا اّ      اعثاعـــــا: اسبامـــــل اىب ـــــ ب  

ــ٘ اعلــــؾب   ــَا اعاــــ عا ّاىب تــــع٘ اع لٔلــ ــا ،سبنلــ ــ  اعصــــْو يَــ  ا اتــ
 ياعْعل ّع ً علَٔنا اع ااٛ  ّأ

 [وَأ٢َْ رَصُى٠ُىا تَُْزٌ َُْٜٟٙ] ق٘ىٔ    ى

ئــــاٌ   ٔ ــــ٘ شــــ عٔ٘ ّّفــــُ مــــً وــــيً ا٨وــــ٣و ّتْ ٔــــل        
ــ٘  ــل ي أ٤ٍنٔـــ ــْو ّاع  ٔـــ ــُحلياٛ اعصـــ ــاٜه  ا  امـــ ــل أّاٌ اعصـــ  اـــ

يعفـــــ٘ مـــــً اعـــــدٖ ٓ  ـــــُ  ـــــْب اع لٓـــــ٘ ّاع ـــــلل ّاٌ  اىـــــي  
ــاع ٘   ــ٘ ماــــ ــام٣ّ ىب  أاع لٓــــ ــلل شــــ ــثريٗ ّاع ــــ ــعا ّا  ــــ ــا ـب تــــ  ــــ

  ثريًٓ
ــ    ــ٘ ميــ ــ  ًب ّا٦ٓــ ّ عل   ٓــ ــٔاو  ــ٘ اعصــ ــ٘  أ  ٓاــ ــلُ ّضباّعــ  ــ

عَٔـــــا  ـــــاٌ ،ّ اع  ـــــٌْ أٍلـــــَا ئَٝـــــ٘ اسب ـــــً أتصـــــْٓ  اع لٓـــــ٘ ّ
عَٔــــا ٓــــيع   وــــل ّا علــــٙ مأٍــــ٘ اعصــــْو ّذب ٔــــل  ،ت شــــٕ اىبٔــــل 

  ياٛ اع  ٓا٘ ّيّاو ّفْيٍا عيل اىب لنـبأ
ــً    ــً مــ ــٔاو ع ــ ــ ه  أاعصــ ــ٘ ّ ــ ــلًٓ اعع ايٓــ ــاٌ اعــ ــٕ أع ــ واوــ
ا٤مـــ  اعـــدٖ ٓ ـــ لاو   ّع ٔـــاٗ مـــً ع ـــاٜاِ    ا ـــ ّه ا٨وـــ٣و مـــً 

ا ّٓـــــلل علٔـــــُ قْعـــــُ   تعاٍـــــلٍا مـــــً ق ـــــل اىب ـــــلنـب عنْمـــــاّ    
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ا ي   ٓـــــف أٌ (3)[ََبأََ هَزززززب اَّٜزززززذ٣ََِ  ٠َعُزززززىا ُ٘زِزززززتَ عََٝزززززُُْْٟٙ اٜصِّزززززَُبُٞ    تعـــــافب]

 اعيلاٛ فاٛ يصٔ ٘ اعثياٛ علٙ اىب لنـب مً ّفِْ:
ّمـــــً مصـــــايٓ ُ  ّ ـــــ  اىب ـــــلنـب يصـــــ  ٘ ا٨مبـــــاٌا ا٤ّل:

 أياٛ اع  اٜ  
ــ٘ اشبيٓــــــ٘ا ّتل ــــــٕ   اعثــــــاىٕ: ــٔ ٘ ازبنلــــ ــ٘ يصــــ صبــــــٕٛ ا٦ٓــــ

 اىب لنـب  ا قبعيٙ ا٤م  ّاعْافف اعدٖ ٢ ػبْ  ت  ُ 
اعصـــــــٔاو تعاٍـــــــل ع٩مبـــــــاٌ ّمصـــــــلاق ع ْعـــــــُ      اعثاعـــــــا:

  (2)[و٠ََب تََُٕٝذُ اُٜغ٣ِ  وَا ٤ِضَ  ِ َّ َُِٜعْجُ ُو٢ِتعافب]

ــٙ    ــ٘ علـــ ــ٘ ي٢عـــ ــ    ٌأًّب ا٦ٓـــ ــاعٔ  اعـــ ــا  أاع  ـــ ــ  اي يَـــ مـــ
ــ٘ ّاٌ     ــافب ّعهبــ ــُ تعــ ــا  ميــ ــٕ اع ــ ــ١ميـب ٍــ ــل  ،اىبــ ــا ّاع  ٔــ تٔاىَــ

  امَــــــا ّشــــــ اٜ َا مــــــلخل عل ــــــْ  ياع ــــــعايٗ ًب اسبٔــــــاٗ      حلي
   اعلىٔا ًّب ا٦خ ٗ

اع ـــــاب عللعاوـــــا  ازبـــــايٗ ّع ٔـــــاٌ ميـــــا   اعصـــــٔاو   ت ـــــ عّ
 ّعبٍْــــــــااعع اٜلٓــــــــ٘ ّا٨ف ناعٔــــــــ٘ ّاعي  ــــــــٔ٘ ّا٨ق صــــــــايٓ٘ 

ــا ــٕ قــ ــٕ   ع  لــ ــإٍ ٍّــ ــً اع٣م يــ ــ٘ مــ ــ٘ اعع ايٓــ ــا   اع  ٓاــ ىٌْ ميــ
ــ٘      ــ  اع  ٓاــــ ــ ٗ ا ،  ذباــــ ــلىٔا ّا٦خــــ ـــب اعــــ ــل يــــ ــل ّ ــــ   ــــ
 اعصــــــ٣ٗ ّاعصــــــٔاو مــــــ  اعع ــــــل ًب مــــــْا ً ّع  ــــــا  ٓــــــْو 

 اع ٔام٘ 
  ـــــلٔ  ا٤تـــــْاٛ علـــــٙ ا ـــــ  اعصـــــٔاو ٓـــــْو ّت عـــــا ا٦ٓـــــ٘ ع

ــ  ايٗ اىبـــــ١مً مـــــً اع ْ ٔـــــل ًب  ،انشـــــ  ّمـــــلٚ  ــْو أوـــ ــُ ٓـــ ياٜـــ
 ُ ــ ــاب ياع اامـــ ــ ب   ،ّ اسب ـــ ــل ّاعشـــ ــً ا٤ ـــ ــاه عـــ ــُ يا٨م يـــ م ثاعـــ
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ــي٘ مـــً  أوـــاعا  ضبـــليٗ مـــً  ــاو معـــلّيٗ مـــً  ـــل وـ ــ ِ أٓـ ــاو عنـ ٓـ
  عٔ لف علُٔ وعايٗ ياٜن٘ ّخلْيّا ًب اعيعٔه

ــلٙ    ــْل اي  ــ ــْل عوــ ــ ّا ًب قــ ــٙ ّاتــ ــدا اىبعيــ ــ  ٍــ ــل  َــ ّقــ
ــاٜه     ـــــاٌ  ــــــب ٓ  ـــــ  ّ ــــــب    ــُ ّوـــــله علصـــ اي علٔـــــُ ّآعـــ

 ٓل ٙ عيُ 
ــ    ُ ّوــــــــله:   ــــــــْمْا  ّقْعــــــــُ  ــــــــلٙ اي علٔــــــــُ ّآعــــــ

ا يا٨تــــا ٘ افب مــــا تاــــني ُ ا ايٓــــا اخــــ ٚ عيـــــُ      (3)تصــــ ْا  
ــله   ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــٌْ ــ ــ٘   ٓ ــ ــا ملعوــ ــل ميَــ ــل ّا ــ  ــ

 ًب اعصْو ّعلْمُ 

 ٍِ فيط اىصي ً
 : ًب ا٦ٓ٘ ّفِْ

  ٔاو اع  ي مً اىب لنـب خري ع٥م٘  ا٤ّل :
 ـــــٔاو ا٤مـــــ٘ خـــــري عل ـــــ ي اعْا ـــــل مـــــيَه وـــــْاٛ  اعثـــــاىٕ :

 أّ اىبعدّع عً اعصٔاو ْو عمااٌ ٓصاعدٖ 
 ا٤م٘ خري  ا  أ  اي  ٔاو اعثاعا :

ــاعا ًّب    اع ايــــ  : ــُ مــــً ا٨  ــ ــٔاو اع ــــ ي خــــري ّأ  ــــً عــ  ــ
 ا٦ٓ٘  د ا ّاع  لٓ  علٙ ّفِْ:

 ّ،ٌ تصْمْا خري ع ه ًب اعلىٔا  ا٤ّل :
ّ،ٌ تصـــــــْمْا خـــــــري ع ـــــــه ًب ا٦خـــــــ ٗ ّعـــــــامل  اعثـــــــاىٕ :

ــافب]  ــال تعــ ــْابا قــ بدُ اٜص ززززبِٜؾَبدُ تَُْزززززٌ عِعْزززز َ رَثِّززززَٗ صَىَاث ززززب وَتَُْزززززٌ    وَاُٜجَبَُِٔززززاعثــ

  (2)[أ٠ََه 
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 ّ،ٌ تصْمْا خري ع ه ًب   ٘ أيلاى ه  اعثاعا :

ــ  : ــل    اع ايـــــ ــٕ اع اـــــ ــه ًب تل ـــــ ــري ع ـــــ ــْمْا خـــــ ّ،ٌ تصـــــ
 ا٨ ٕ 

ّ،ٌ تصـــــــــْمْا خـــــــــري ع ـــــــــه ًب ع ـــــــــايات ه  اشبـــــــــام  :
 ّتْفَ ه ،فب اعلعاٛ ّا٨ى  اه ،فب اي 

   اعصٔاو خري ضب   ا اع ايع :
تينٔــــ٘ مل ــــ٘ اعصــــريا    (ّ،ٌ تصــــْمْا خــــري ع ــــه  ) اع ــــاي  :

  (3)[وَاطْزَعُِعُىا ثِبٜص جْزِ وَاٜص هَحِقال تعافب]

 ّ،ٌ تصْمْا خري ع ه ًب م اع  اع ْي٘  اعثامً :
ــ  : ــْمْ اع اوــــــ ــ٣ط  ا   ّ،ٌ تصــــــ ــه ًب ، ــــــ ــري ع ــــــ ا خــــــ

 اع ـبا ّ ل٘ اع  ها ّاعي ياعْاعلًٓ 
تصـــــْمْا خـــــري ع ـــــه ًب اع يـــــاِ عـــــً  عـــــل     ّ،ٌ  اععاشـــــ  :

 اع ٔٝا  ّ،ف ياب ا٤خ٣ق اىبدمْم٘  اع ٔ ٘ 
ّ،ٌ تصـــــْمْا خـــــري ع ـــــه ًب اعـــــلعْٗ ،فب     اسبـــــايٖ عشـــــ  : 

ــافب]   ــال تعـــــ ــاسبا ا قـــــ ــل اعصـــــ وَُٜزززززززز٣َُْٙ ٠ِزززززززعُْْٟٙ أ٠ُ زززززززخع  اي ّ عـــــ

وَََزززززززل٠ُُزُو٢َ ثِزززززززب١َُٜعْزُوِِ وَََعْهَزززززززى٢َْ عَززززززز٣ْ ََززززززز ْعُى٢َ  َِٜزززززززً اُٜ َُْززززززززِ 

  (2)[عَْٙزِ وَأُوَْٜئَِٗ هُْٟ ا١ُُُِّٜٝؾُى٢َا١ُُٜ

ّ،ٌ تصـــــْمْا خـــــري ع ـــــه ًب م امـــــا  اععـــــا  اعثـــــاىٕ عشـــــ  :
ّاع  عـــــــ٘ يــــــــب ا٤مـــــــها ّاعصـــــــْو مـــــــً مصـــــــايٓل قْعـــــــُ       
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  (3)[ُ٘عْزُْٟ تَُْزَ أ٠ُ خٍ أُتْزِعَذْ ِٜٝع بصِتعافب]

ّ،ٌ تصـــــْمْا خـــــري ع ـــــه ًب ىـــــاّل اعـــــ  ق  اعثاعـــــا عشـــــ  :
 وف ّ ل ُ ّاع عٕ ًب اىب ا

ــ  : ــ  عشـــــ ــٕ   اع ايـــــ ــه ًب اع  لـــــ ــري ع ـــــ ــْمْا خـــــ ّ،ٌ تصـــــ
يــــــا٤خ٣ق اسبنٔــــــلٗ ّاع ــــــيً اع شــــــٔلٗا ّتَــــــدٓف اعل ــــــاٌ      

 ّع ٘ اع  ً ّاع  ج  
ــ  ٔ٘     ــ٘ اعشـــ ــٔ ٘ ازبنلـــ ــ٘ يصـــ ــاٛ  ا٦ٓـــ ــْمْا( ّفـــ )ّاٌ تصـــ

 ّ َٔا ّفِْ:
اىبـــــ اي أ ـــــ٣ّ   ٓاـــــ٘ اعصـــــْو ّئـــــاٌ قاعـــــلٗ  لٔـــــ٘  ا٤ّل :

ــ     ً علن ــــلنـبا ٍّــــٕ أٌ تشــــ ٓ  اعصــــْو ٍــــْ ا٤ اــــل ّا٤  ــ
اع  اــــٔل يـــــب اعــــ افع ّاىب فــــْط أّ     لــــٔ  ا٦ٓــــ٘ مــــً يــــاب    

ــلو       ــف ّت ــ ــا   اعْافــ ــل ميــ ــل ع حل ٔــ ــلا يــ ــل ّاع اتــ ـــب ا٤ اــ يــ
 ب أٌ ت لٓ  ا٦ٓ٘ )اعصٔاو خري ع ه( اًب ياب ا٨ع 
عفــــْه اعشــــ   علــــدٖ ٓ  نــــل اعصــــٔاو قبشــــ ٘ يــــحلٌ   اعثــــاىٕ :

ــاب    ــ٘ اشب ــ ــً ع ــ ــُا ّع ــ ــري عــ ــٔاو خــ ــليٗاعصــ ــ٘ م عــ ا ًب  ا  ا٦ٓــ
،    ــــــ   ا٦ٓــــــ٘ اعدًٓ)ٓ ٔ ْىــــــُ( يصــــــٔ ٘ اع اٜــــــفا ئينــــــا      

 )ّأٌ تصْمْا(       اعصٔاو يصٔ ٘ ع ٘ اشب اب
اىبــــــ ٓ  ّاىب ــــــا   ّ،ٌ  ىــــــاّل ا٦ٓــــــ٘ خبصــــــْ  اعثاعــــــا :

   اعصٔاو  نا ًب شَ  عمااٌ ٍْ ا٤ ال
ٍّـــــْ يعٔـــــل يعـــــل اع خصـــــ٘ ازبلٔـــــ٘ ًب ا٦ٓـــــ٘ ّقاعـــــلٗ ى ـــــٕ  

ــ٘ اع ا  ــٕٛ ا٦ٓــ ــلًٓا ّصبــ ــ ج ًب اعــ ــاع اسبــ ــل ،  ــ ــ٘ ي حل ٔــ ــ ٓ   عٔــ اىبــ
 ّاىب ا   ًب شَ  عمااٌ ّقااَٜنا اعصٔاو  ٔنا يعل 

ــ  : ــ٘  اع ايـــــ ــّاعا٦ٓـــــ ــْ  يٗ خبصـــــ ــٙ عبـــــ ــا   علـــــ ْ  اىب ـــــ
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ــف      ــل ّ ٍــ ــْ ا٤ اــ ــ   ٍــ ــٔاو ًب اع ــ ــ اي أٌ اعصــ ــْ  ّاىبــ اشبصــ
ــٔاو ًب اع ـــــ   أ اـــــل مـــــً اع  ـــــ ا ّٓل ـــــل   ماعـــــ  ،فب أٌ اعصـــ

ــلٓلّا ّع    ــُ شــ ــٌْ م تــ ــدٖ ٢ ٓ ــ ــ ٓ  اعــ ــا   اىبــ ــً  ياىب ــ ــّا عــ اٜ ــ
 اعصٔاوا ٢ّ يعٔل علُٔ 

ــام  : ــدا     اشبــــ ــٔاو عــــ ــْاب اعصــــ ــ ٓه ًب  ــــ ــل  ــــ ــ٘ ّعــــ ا٦ٓــــ
ــّا)،أخ  نـــــي  ٌ  يـــــ ه تعلنـــــٌْ( يصـــــٔ ٘ ازبنلـــــ٘ اعشـــــ  ٔ٘ أٓاـــ

 اعصٔاو  أياٛ ّتعاٍل شب اٛ اىبيا   اعع ٔن٘ ًب

ــايع : ــْو  اع ـــ ــف ًب اعصـــ ــافب ]  اعرتأـــ ــال تعـــ وََِٜٙززززز٣  ا قـــ

وَسََ عَزززز ُ ِِززززٍ ُُٔٝززززىثُِْٟٙ وََ٘ززززز هَ  َِٜززززُُْْٟٙ اُُُّٜٙزززززَ وَاُُّٜظُززززىَْ   اَّٜٝزززز َ ؽَج ززززتَ  َِٜززززُُْْٟٙ ا ِفَززززب٢َ

  (3)[وَاُٜعِصَُْب٢َ أُوَْٜئَِٗ هُْٟ اٜز اشِ ُو٢َ

ــاي  : ــَ       اع ــــ ــل شــــ ــا يعــــ ــُ ،فب مــــ ــ   أّ تحلفٔلــــ ــ ل اع ــــ تــــ
عماــــاٌ أ اــــل ّأ  ـــــً ّأٌ ت لٔــــف تعاٍـــــل   ٓاــــ٘ اعصـــــٔاو     

ــا     ــل اع آـ ــاٌ ذب ـ ــ  ،م ـ ــ ٗ مـ ــلىٔا ّا٦خـ ــري اعـ ــُ خـ ــ     ٔـ ــً اع ـ   مـ
  ٔنا يعل شَ  عمااٌ 

ــامً : ــِْ    اعثــــ ــً اعْفــــ ــُ مــــ ــً ّفــــ ــ  مــــ ــ،عايٗ أ ثــــ  ٘ عاع ــــ
 أع٣ِ 

ــِْ    ــ  اعْفــــ ــلخل يعــــ ــل تــــ ــل  ّقــــ ــا ا ًّب اع يآــــ ًب  ْ ــــ
  (2)[َُزَِ ُ اَّٜٝ ُ أ٢َْ َُ ََُِّّ عَعُْْٟٙ وَتَُِٝٓ ا ٤ِظَب٢ُ ضَعًُِّب]

 (1)[وَأ٢َْ رَصُى٠ُىا تَُْزٌ َُْٜٟٙ]  قذيش

                                                           

  7اسب  ا  وْعٗ  (3)
  28وْعٗ اعي اٛ  (2)
  381( وْعٗ اع   ٗ 1)
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اتٔــــــ٘ ّعٓاتــــــ٘ ى  ــــــٔ٘ عل ــــــٔ  ٗ علــــــٙ ّاعصــــــْو عقايــــــ٘  
لعـــــايٗ عاع  اٜـــــا ّتي ـــــٔه أعنا ـــــا ّوـــــلْل اع ـــــ ي ّ  ٔـــــُ قَـــــ  

ّاى صـــــاع عل ـــــٔه اع ّ ٔـــــ٘ ٍّـــــْ وـــــ ٔل ع٩عت ـــــاٛ ًب م اتـــــف       
ــاعو اي   ــً ضبــــ ــاعْعه مــــ ــااو يــــ ــاع ـبا ّاع ــــ ــً   اع ــــ ــْ مــــ ا ٍّــــ

ــافب ]   ــُ تعـــ ــري ًب قْعـــ ــايٓل اشبـــ وَأ٢َْ رَصُزززززى٠ُىا تَُْززززززٌ َُٜٙزززززْٟ  ٢ِْ  مصـــ

  (3) [١ُى٢َُ٘عزُْٟ رَعَْٝ

 ع ٔاٌ تعلي ّ ث ٗ مصايٓل اشبري ًب اعصٔاو مً فَا  ميَا :
مــا ٓشــع  يــُ اعصــاٜه مــً اعي ــ  ا ّمــا ٢ ٓلع ــُ ميــُ قــْل  ا٤ّفب :

  (2) اعي  ضبنل  لٙ اي علُٔ ّآعُ ّوله ) ْمْا تص ْا(
 ما ٓلع ُ عام٘ اىب لنـب ياعصٔاو   اعثاىٔ٘ :
 ٘ ّا٤خ٣قٔ٘ علٙ اعصْو  ت تف اىبيا   ا٨ف ناعٔ اعثاعث٘ :

 ،ى  اه عام٘ اعياع مً  ٔاو اىب لنـب   اع ايع٘ :
 اعثْاب اعع ٔه ًب  ْو اع  ْه   اشبام ٘ :

قـــاىٌْ اعصـــْو ّاقٔـــ٘ مـــً ىـــاع ا٤خـــ ٗ ا ّعـــً أيـــٕ   اع ايوـــ٘ :
مـــً  ـــاو  :قـــال عوـــْل اي  ـــلٙ اي علٔـــُ ّوـــله اعـــلعياٛ قـــال )

اعيــاع خيــلقّا  نــا يـــب اع ــناٛ   ْٓمــّا ًب وــ ٔل اي فعــل اي ئيــُ ّيـــب 
  (1)(ّا٤عا

ــايع٘ : ــٕ      اع ـ ــال ٍّـ ــد اع  ـ ــله ا ّى ـ ــْٗ عل ـ ــْو يعـ ــ٘ اعصـ   ٓاـ
 ياعا علي  ٗ مً ا٨عٍاب 

ا٤فــ  اعع ــٔه ّاعثــْاب علــٙ اعصــٔاو قبــا ٢ ٓعلنــُ ،٢       اعثاميــ٘ :
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قــال : قــال عوــْل اي اي عــا ّفــل ا ّعــً ع ــل اي يــً أيــٕ أّ ــٙ )

ــله    ــُ ّوـ ــلٙ اي علٔـ ــ ٔع ا     : ـ ــن ُ ت ـ ــايٗ ا ّ ـ ــاٜه ع ـ ــْو اعصـ ىـ
 ّعنلُ مااع  ا ّيعا٠ِ م   اب ا ّ ى ُ م  ْع 

ّأخــ ج ايــً عــلٖ ًب اع امــل ّأيــْ اسب ــً ضبنــل يــً أهبــل يــً    
نبٔــ  اع  ــاىٕ ا ّأيــْ وــعٔل يــً ا٤ع ايــٕ ّاع َٔ ــٕ عــً عاٜشـــ٘         

مــا مــً   :قاعــي :  عــي عوــْل اي  ــلٙ اي علٔــُ ّوــله ٓ ــْل       
ــاٜنّا ،٢   ــ ع  ــ ــل أ ــ ــ  ي  ع ــ ــناٛ ا ّوــ ــْاب اع ــ ــُ أيــ    ــــي عــ

ــاب      ــْاعٚ ياسب  ــلىٔا ،فب أٌ ت ــل اع ــناٛ اع ــُ أٍ ــ     ع أعاــا٠ِ ا ّاو
ا  ــ ٌ  ــلٙ ع عــ٘ أّ ع عــ ـب أتــاٛ  عــُ اع ــنْا  ىــْعّا ا ّقــال        
أ ّافــُ مــً اسبــْع اععـــب اعلــَه اق اــُ ،عٔيــا   ــل اشــ  يا ،فب ع٠ٓ ــُ ا    

   ٌ ــْ ــاِ وــ عٌْ أعــ  ملــ  ا ٓ     ْايَــا  ّ،ٌ ٍلــل أّ وــ ع أّ  ــي تل 
  (3)(،فب أٌ تْاعٚ ياسب اب

ًب ا٦ٓـــ٘  ـــد  مـــً  ـــاو ق يـــ٘ ،فب اي تعـــافب ا عـــدا   اع اوـــع٘ :
مــً  ــاو ّعي عــً اعــي  ضبنــل  ــلٙ اي علٔــُ ّآعــُ ّوــله أىــُ قــال ) 

  (2)(عمااٌ ،مباى٭ا ّا   اي٭ا ا   عُ ما ت لو مً  ى ُ
ــل اي )  ــً ع ـ ــاي  يـ ــً فـ ــُ  ّّعي عـ ــلٙ اي علٔـ ــْل اي  ـ ،ٌ عوـ

ــاع ا    ّوــل ــل مــً اعي ــ٘ ٓ ــ  ً يَــا اعع  ــا : اعصــٔاو في ه قــال : قــال عيي
ٍّـْ عــٕ ّأىــا أفـاٖ يــُ   قــال :  عــي اعـي   ــلٙ اي علٔــُ ّوــله    

  (1)(ٓ ْل : اعصٔاو في٘  صٔي٘ مً اعياع

 ًِ 
َ
 اىصِي

ُ
اب

َ
٘
َ
 ًِ ث

َ
 اىصِي

ُ
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َ
٘
َ
  ث

ٓ ــــٌْ  فــــ أ٢ّ ّ ــــا مــــً عيــــل اي  ــــْاب ،مــــا مــــً ع ــــايٗ  
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ثِبُٜؾَظَززززززعَخِ ََِٝزززززز ُ عَشْزززززززُ  ٠َزززززز٣ْ عَززززززبءَقــــــال تعــــــافب ] ماــــــاع ّا ّا ٔــــــّا

ّميا عــــُ ًب   اّي   ــــُ ت ــــٌْ م صــــل٘ ًب  ٔــــاٗ اعع ــــل     ا(3)[أ٠َْضَبِٜهَززززب

    ّ ىَــــا ذب ــــاج ع ــــٔلّا   أاعــــلاع ا٦خــــ ٗ ع ٔنــــ٘ ّخاعــــلٗ خا ــــ٘ 
ّوـــــعّٔا ٨خ ـــــااٌ اعصـــــاسبا  ّعـــــلٗ      ا ـــــ ريّا مـــــً اسب ـــــيا    

يا٠ِ أّميَــــا اعصــــٔاو اعــــدٖ ٓ ــــٌْ     ا املــــ٘ ًب يــــاب اع ــــ اٜ   
  مً اععداب ّاقّٔ٘ع اا  ،ّواو عا ّ

ّىبـــــا وـــــحلل اعَٔـــــْيٖ عوـــــْل اي  ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّآعـــــُ       
ّوــــله عــــً فــــااٛ مــــً  ــــاو آــــاو شــــَ  عماــــاٌ قــــال عوــــْل  
ــَ       ــْو شــ ــ١مً ٓصــ ــً مــ ــا مــ ــله مــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ اي  ــ

ّفــــــف اي ت ــــــاعل ّتعــــــافب عــــــُ وــــــ   أ٢ ،   ــــــايّا ،عماــــــاٌ 
  خصال
  ٓدّب اسب او مً ف لِ :ّلا٤

  ً عهب٘ اي عا ّفلٓ  ب م :اعثاىٔ٘ 
  ئُأٓ ٌْ قل     خ ٔٝ٘ آيو  :اعثاعث٘ 

  ٌَْٓ اي علُٔ و  ا  اىبْ  :اع ايع٘ 
  ماٌ مً ازبْه ّاعع ة ْٓو اع ٔام٘أ :اشبام ٘ 

  ٓع ُٔ اي ي اٛٗ مً اعياع :اع ايو٘ 
ٓ عنـــــُ اي مـــــً  ٔ ـــــا  ازبيـــــ٘ا قـــــال:  ـــــلقي   :اع ـــــايع٘ 

   (2)ٓا ضبنل
ــل  ــايٗ،ع ـــ ــ  اي ع ـــ ــا   يخـــ ــَه يَـــ ــلنـب ّخصـــ ــْو علن ـــ اعصـــ

ــا      ــ   ٌْ يَــ ــ  ٓ ــ ــ١ميـب اعــ ــ٘ اىبــ ــٔه مياعــ ــ٣و ّع ــ ــ   ا٨وــ عشــ
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  2/318اعْواٜل اى   (2) 
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  ّ ــٔه  ــْاب ع ـــ ــً  ـــ ــٔاو مـــ ــا علصـــ ــلٓا  أمـــ ــل ًّب اسبـــ ــ  فآـــ فـــ

  (3)يُىا افاٖ أاع لوٕ: اعصْو عٕ ّ
ــٙ  ــمــــــً فــــــاٚ قبعيــــ  (2) (ٙٓ ــــــال)فاٚ اعشــــــٕٛ ػباٖ:  ــــ

 ّٓحلتٕ قبعيٙ أايٙا ّقبعيٙ قاٙ 
فـــــاٚ أ٦خـــــ  عـــــُ أٖ ا٤عـــــ٣و يـــــاىبعيٙ ايعـــــ  ّقــــل قـــــال  

مــــً ا٤فــــااٛ ّيصــــٔ ٘ اجملَــــْل ٓ صــــل اع شــــاعٗ ّاعل ــــاٛ ّاىبعيــــٙ 
 ا٤ّل اق ب ٍّْ اىبشَْع 

ــاٖ    ــدٖ ػبــ ــْ اعــ ــل ٍــ ــا ّفــ ــاي عــ ــف  ــ ــْوّٓثٔــ ــٙ اعصــ  اعلــ
ــل  ــُ ، ٢ّ ٓ ـــ ــ   ْايـــ ــ  أمـــ ــ  م ـــ ــل أ بفب ملـــ ــ  م وـــ ٤ٌ  اّ ىـــ

ــً      ــل ٢ مب ــ ــا ّفــ ــ٘ ي عــ ــ٘ خاعصــ ــ٘ ّعّ ٔــ ــايٗ يلىٔــ ــْو ع ــ اعصــ
ٌ اىب ل ــــــب ٓ ي  ـــــٌْ  َٔـــــا   أ  ـــــٙ ا  َٔـــــا اـــــريِ   ُع اٌ ٓشـــــأ

ــاٛ ًب    ــلٓل اع  َــ ــً تشــ ــعلاٛ مــ ــايا   أاعصــ ــاٛ ًب اعع ــ ــ  اع ٓــ   ٢ ، ــ
  عٓاٛ ًب اعصٔاو

ًّب اسبـــــلٓا ماـــــامـب ت َـــــ  مـــــا علصـــــٔاو مـــــً خصْ ـــــٔ٘ 
 يــــا طبــــاٌّ  ــــا  اىب ــــلنٌْ      َــــْعٔــــُ ،ّت عــــا علــــٙ اىب ــــايعٗ   

 ّ ــُ  ــ   ىٔلـــ ُ  أيشـــ ــ ــاه ميـــ ــلِ ّا٨ى  ـــ ــُ ّتعاٍـــ ــاٌ   اياٜـــ ــا  ـــ ّعقبـــ
مــــ  يَــــا مــــً أ ــــ  ًب  عــــ    ــــثري مــــً اعع ــــايا  اعــــ  أع٥ٍلٔــــ٘ 

ّيعاـــَا  ااىبلـــل قـــل ى ـــ ي ّ   ـــي   أٍـــل وـــ ل ا٨وـــ٣و مـــً   
ٌ أفب عنــــ  اعامــــاٌ مــــ  ،ىــــل   ًب مــــلٗ عٔ ــــي  ْٓلــــ٘ ياع ٔــــاع  ،

  خ  مً اعصٔاوأٓ   ّأتل  اعع ايا  ّا٤  او 
ىَـــــا  حلفب ت وـــــٔ  ا٨وـــــ٣و ع  ٓاـــــ٘ اعصـــــٔاو     ،ّيا٨تـــــا ٘ 

ّا يٓـــــاي عـــــلي اىب ـــــلنـب ّمل ٓايٍـــــا  ت  ـــــ  ياى شـــــاع ا٨وـــــ٣و
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  34/345ع اٌ اعع ب (2)
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ــاع   ا٨خـــــ ٣  يــــــب اعشـــــعْب ّاع ـــــلاخل ّاع نـــــاع يــــــب ا٤  ـــ
ا ٍّـــــــْ مـــــــً عنْمـــــــا  قْعـــــــُ ٢ مشْخـــــــّا ّ  اتـــــــّا،ّاىبلـــــــل 

ــافب] ــٔاو  (3)[وَأ٢َْ رَصُززززززززى٠ُىا تَُْزززززززززٌ َُٜٙززززززززْٟ  تعــــــ ــف أٌ  ــــــ ا ي   ٓــــــ

ــ٣وا ّت ــــْاٍه ّخشــــٔ َه       ــاتَه علــــٙ ا٨وــ ــلنـب تْ ٔــــل عث ــ اىب ــ
ــاي  ــْ مـــــً مصـــ ــُ  مـــــً ايا ٍّـــ ــا ت عثـــ ــلنـبا ّمـــ ٓل ّ ـــــلٗ اىب ـــ

ّ ــــلٗ اىب ــــلنـب ًب م تــــاٗ اي مــــً أٱيــــاب اع ــــاه ّاشبــــْ  ًب       
   قلْب أعلاٛ ا٨و٣و ّاعاف  عً اع علٖ علَٔه

 [ ٢ِْ ُ٘عزُْٟ رَع١َُْٝى٢َ] ق٘ىٔ    ى

 ًب ا٦ٓ٘ م اٜل :
عٔـــــــُ ، ـــــــل اععلـــــــه اعـــــــٔ ـب اعـــــــدٖ ٢ ٓ  ـــــــ ب  أ ا٤ّفب :

 ا٨  نال 
 عل ٘ ّاعش ه ّا ل ّمعياِ ًب ا اعثاىٔ٘ :

ٓاـــــّا علـــــٙ ا٨ع  ـــــاي اعـــــ افعا    أٓ لـــــل اععلـــــه   اعثاعثـــــ٘ :
ــل   ــ٘ قٔـــ ــْاٌ اىبع  ـــ ــحلتٕ يعيـــ ــٔ ـب  )،ّٓـــ ــٙ اعـــ ــه قبعيـــ ــاٌ اععلـــ  ا  ـــ

فب ، ا  ـــــــاٌ قبعيـــــــٙ اىبع  ـــــــ٘ تعـــــــلٚ  ،فب م عـــــــْعـب ّ،تعـــــــلٚ 
  (2)(ّا ل

ــ٘ : ــً   اع ايعـــ ــ١ميـب أّعي عـــ ــري اىبـــ ــه مـــ ــي اععلـــ قال:عأٓـــ
 ا مل ٓــــــ  ، ــــــنْه علنـــــــب  ن ــــــنْه ّم  ــــــْه  ــــــ٣ ٓي ــــــ  م 

  م  ْه  نا ٢ تي   اعشن  ّتْٛ اععـب يبيْه

ــه    ــْ اععلــــ ــنْه ٍــــ ــ  ُ اععلــــــه اىب ــــ ــَه ًب شــــ ــال يعاــــ ّقــــ
  ْل اعلًٓ حلياعش عٔا  ّاععله اىب  ْه اععله ي

                                                           

  384وْعٗ اع   ٗ (3)
  5/88صبن  اع   ًٓ(2)
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ا٦ٓــــ٘ يشــــاعٗ ّّعــــل  ــــ ٓه ىبــــا ًب اعصــــٔاو مــــً        اشبام ــــ٘ :

  ميا   ًب اعيشحلتـب
ــ٘ :  ــ٘ تـــــلل  اع ايوـــ ــ٘ علـــــٙ ا٦ٓـــ ــ٘ ا٨ع اامٔـــ اسبـــــا ياعل٢عـــ

  علٙ اعصٔاو ّتعاٍلِ
اٌ ا٤ ـــــل ٍـــــْ اشب ـــــاب اع  لٔ ـــــٕ ا٦ٓـــــ٘ تـــــ ـب  اع ـــــايع٘ :

ي  ٓاـــــ٘ اعصـــــْوا ّاٌ اىبـــــ ا ّاع ـــــ   مـــــاى  ع تـــــٕ عـــــً      
 ياٛ اعصْو أ

ياٛ اعصـــــْو أٌ اىبـــــ ا عــــدع شـــــ عٕ عـــــً  أمـــــ    اعثاميــــ٘ : 
 عــــل أٌ )خــــري( أ  ، اىــــُ وــــ ف عل  مــــاٌ مــــً ىعنــــ٘ اعصــــٔاو      

ــ٘ يا٨  ـــــ  ــُ ٢ أ٢ ،اع علنـــــ ٓ  ت اـــــٔلا  نـــــ  ا٨ ٌ ّاع خصـــ ىـــ
ــٕ     ــ٘ ٍّــ ــلٗ اع لٔــ ــاٛ اع اعــ ــْل يٌّ ي ــ ــ    أؼبــ ــْو اعــ ــلٔ٘ اعصــ  اــ

 تشنل نبٔ  اىب ل ـب 
فـــــاٛ اشب ــــــاب يصـــــٔ ٘ ازبنــــــ  ٍّـــــْ ٓي ــــــل      اع اوـــــع٘ : 

ــا ٘ افب  ــلنـب يا٨تـــــ ــُ ،يعـــــــلي اىب ـــــ ــاٌ تْفَـــــ ــ٘ ،م ـــــ فب ا٤مـــــ
ّاىب ـــــلنـب علـــــٙ عبـــــْ ازبنـــــ  ّا٨ذبـــــايا  ـــــاٌ تعاٍـــــل   ٓاـــــ٘ 

يــــــاب عيــــــاّل اع هبــــــ٘ علــــــٙ       امَــــــاحلاعصــــــْو ّاع  ٔــــــل ي 
  ّو ف عل   اع ٣ٛ ّا٦ ا  عيَه ااىب لنـب

ــ ٗ : ــا  [  ٢ِْ ُ٘عزززززززُْٟ رَع١َُْٝززززززى٢َ ] اععاشــــ ــا أقبــــ ــل اي عــــ عــــ

  ّفل علصاٜنـب ْٓو اع ٔام٘ مً اعثْاب ّا٤ف  اعع ٔه

ــ ج)  ــً  ّأخـــ ــٕايـــ ــٔ ٘ أيـــ ــل شـــ ــاعٖ ّأهبـــ ــله ّاع  ـــ  ّم ـــ
 ٌأ   وــــعل يــــً وــــَل عــــً ّاع َٔ ــــٕ خامبــــ٘ايــــً ّ ّاعي ــــاٜٕ

ــْل ــلٙ اي عوــ ــُ اي  ــ ــله علٔــ ــال ّوــ ــ٘ :قــ ــ٘ عل يــ ــْاب مثاىٔــ  أيــ
 اع ٔامـــ٘ ٓـــْو اعصـــاٜنٌْ ميـــُ ٓـــلخل اع ٓـــاٌ ٓ ـــنٙ يـــاب  َٔـــا ا
  اريٍه أ ل معَه ٓلخل ٢ ا
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 يخـــــل  ـــــ  ا ا ميـــــُ  ٔـــــلخلٌْ اعصـــــاٜنٌْ  أٓـــــً:  ٓ ـــــال
ــ ٍه ــل آخــ ــه ا أالــ ــلخل  لــ ــُ ٓــ ــل ميــ ــً   اي أ ــ ــ٘ايــ ــً خامبــ  ّمــ

  (3) (يلّاأ ٓ نحل مل ش ب ّمً ش با ميُ يخل
ــ ٗ :   ــ٘ عشــ ــيَه     اسبايٓــ ــً مــ ــً آمــ ــ٘ا مــ ـــب  ا ــ ــاب علن ل ــ اشب ــ

ــ٣مٔ٘   ــلعْٗ ا٨وـــ ــل    أياعـــ ــاٌ ع اـــ ــْٗ ّئـــ ــْ يعـــ ــ١مًا  َـــ ّ مل ٓـــ
 ــــــلٚ  ــــــ اٜ  ا٨وــــــ٣و علرتأــــــف يلخْعــــــُ ّ ــــــحلٌ اىبعيــــــٙ  ،
  (َٓا اعياع خري ع هأٌ تصْمْا ،ّ)

ــ ٗ :  ــ٘ عشــــ ــا  اعثاىٔــــ ــلنـب  أّقبــــ ــاع ّاىب ــــ ـــب اعيــــ ــْوٌ يــــ  عنــــ
 ى ـــــاٌ ّعـــــٔ  اعع ـــــ ا،ٍـــــْ    ـــــل م ـــــله م لـــــل ّخصـــــْ 

ــاع ا   ــً اعيـــ ــ٘ مـــ ــلنٌْ أمـــ ــٙ    ّاىب ـــ ــ٘ علـــ ــاب ًب ا٦ٓـــ ــاٌ اشب ـــ  ـــ
 : ق نـب

علن ـــــــــلنـب ّ ـــــــــثَه علـــــــــٙ   ـــــــــ  اعصـــــــــٔاو      ا٤ّفب :
 ّ ُٔ يشاعٗ  ه عُٔ ،ّتشْٓ َه 

ــ٘ : ــ، اعثاىٔـــ ــاع يـــ ــ   حلفب اع  ـــ ــاٛ   ـــ ٌ ا٨وـــــ٣و خـــــري  ـــــه   ـــ
  عايٗ اع ل،ازباٛ ّاوه  ٣ق ،اعصْو مً ياب 

ــُ ي  ــ لل علٔـــ ــل ٓ ـــ ــافب  ّقـــ ــُ تعـــ َُو  وَََجَْٕزززززً وَعْززززز ُ رَثِّزززززَٗ ]  ْعـــ

ــف   (2)[اُٜغَززززززهَِٚ وَا ُِ٘زززززززَاِٞ ــاعق ٤ٌ ّافــــ ــ  اع ــــ ــاع مــــ ــُ قٔــــ ا ّع يــــ

ــْ ــل       ياعْفـ ــ٣ِ ع ْ ٔـ ــ٘ أعـ ــاٛ  ا٦ٓـ ــا فـ ــاٛ ،لبـ ــُ فـ ــٔ  عـ ــٔ ا عـ ي ـ
هُززززززىَ ارَو ُٚ  يــــــاٛ  ــــــل اشب٣ٜــــــل ّٓ  ــــــٙ اشبــــــاعل ّ ــــــلِ تعــــــافب]

  (1)[وَاِتِزُ

                                                           

  153اعلع اىبيثْع (3)
  27( وْعٗ اع هبً 2)
  1وْعٗ اسبلٓل (1)
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ْ اعثاعثـــــ٘ عشـــــ ٗ :    تـــــْعٔ٘ اعصــــــٔاو ًب  تــــــلل ا٦ٓـــــ٘ علــــــٙ م

ىــــــُ تــــــ ّعٗ مــــــً تــــــ ّعا  أ  ــــــاو اعشــــــ ٓع٘ ا٨وــــــ٣مٔ٘ ّأ
 اعلًٓ 

٘ أتصـــــلع ا٦ٓــــــ٘   اع ايعـــــ٘ عشــــــ ٗ :   ا ٌ ت ـــــٌْ قاعــــــلٗ  لٔــــــ
ــا  َٔـــــا مـــــً ا٨ع ـــــا         ــ٘ ت  ـــــ ه عيَـــــا اعلعاوـــــا  ىبـــ ّملعوـــ

ــل يـــــ  ــٕ ت١ ـــ ــاٌ ّاع  ـــــلٖا  َـــ ــل  حلّاع ٔـــ ــً ا٤ ـــ ــال عـــ ٌ ا٨م ـــ
  ّاعش ب واعا  ىَاع اعصْو عً تا  اع لٌ

ّمــــ  ت ــــلو اع ــــف مل ٓ َــــ  مــــا ٓث ــــي خــــ٣         ا٦ٌفب ،ّ
ٌ اععلــــه  نـــا أ  عـــ  مـــ   ثــــ ٗ اىبرتيصــــب يا٨وـــ٣و اعــــلّاٜ ا     

  ّٓ َ  ميا   اعصْو اسبلٓا ١ٓ ل ٍدِ ا٦ٓ٘
ياعصــــــ ٘  ا٦ٓــــــ٘ ٢ ٓي صــــــ  مْتــــــْهاشبام ــــــ٘ عشــــــ ٗ : 

   ٔشنل مٔايًٓ اسبٔاٗ اىب  ل ٘
ــٔا ــف     و اعصــــ ــَْٗ ّاع اــــ ــ  علشــــ ــْع ّقَــــ ــدٓف علي ــــ تَــــ

ــ٘ علعْاٜـــــ ،ّ ــْل يٌّ    ا ـــ ــ  ذبـــ ــ٘ اعـــ ــلّعا  اع لناىٔـــ ل ّاع ـــ
  اعي   يعـب اع صريٗ

شــــــ اق٘ ىْعاىٔــــــ٘ ت  شــــــٙ   اعصــــــٔاو ،  اع ايوــــــ٘ عشــــــ ٗ : 
ــي   ّت ـــــ ْعٕ علـــــٙ    ــْاب اع لـــــف ع  ـــــ ي اعشـــــٔ اٌ    أاعـــ يـــ

ــل      ــد ا٤ ــ ــا٨  ا  ًب عدٓــ ــا  ــ ــلل ميَــ ــ  ٓ  ــ ــُ اعــ ــ  صباعٓــ ي  ــ
  ت اه ٍات  اعشَْٗ ّاع ن ،ّاعش ب ّ

ــي   ــــــ  ّقــــــل ــً اعــــ ــله: لٙ اي عّعي عــــ ــُ ّوــــ ــُ ّآعــــ  لٔــــ
  (تٔ ْا صباعٖ اعشٔ اٌ يازبْه

ــ ٗ :  ــايع٘ عشـــــــ ــاٌ [   ٢ِْ ُ٘عززززززززززُْٟ رَع١َُْٝزززززززززى٢َ ]اع ـــــــ يـــــــ

 ااعصــــٔاو ّوــــٔل٘ علع ــــْع علــــٙ اعصــــ ا  ّّاقٔــــ٘ مــــً اعيــــاع       
ــي   ـــــ  ــً اعـــ ــله ّّعي عـــ ــُ ّوـــ ــُ ّآعـــ ــال:  لٙ اي علٔـــ ــُ قـــ اىـــ
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ــاع    ــً اعيــ ــ٘ مــ ــْو فيــ ــرت)  (3)اعصــ ــ٘ اع ــ ًٲّازبيــ ٛ٪ ف٪ ــٕ ــُ اعشــ  ٓ٪ ٫يٳــ
  (2)( ِو٪ ٪: ف٪يٯّا

يـــــاٌ ام ثـــــال  [   ٢ِْ ُ٘عززززززُْٟ رَع١َُْٝزززززى٢َ  ]اعثاميـــــ٘ عشـــــ ٗ :  

ــ  ياٛ   ٓاــــ٘ اعصــــٔاو شــــاٍل علــــٙ اىبع  ــــ٘ ّيلْاــــُ      حلاعع ــــل يــ
ــال  ــف اع نـــ ــاّا    ام اتـــ ــً اع شـــ ــا ً عـــ ــ٘ اع ـــ ــْ  اّتي ٔـــ ٍّـــ

 فَاي ّوعٕ ع٩تٔاٌ ياععله ّاععنل معّا 

ــله    ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــي   ــ ــْل اعــ ــْمْا )ّٓــــلخل قــ  ــ
ّت  ــــــــريٍا ّ ــــــــدع   ا٦ٓــــــــ٘ئــــــــاٌ ٍــــــــدِ ًب  (1) (تصــــــــ ْا

  اىبعصٔ٘عً اع ّآا  اع  ت انً ا٨م ياه ياعصْو 
اعصـــــْو فيـــــ٘ مـــــً اعيـــــاع أٖ اىـــــُ ّاقٔـــــ٘ مـــــً اععـــــداب        ّ

ا٤خـــــ ّٖ يا٨تـــــا ٘ افب اف يـــــاب اع ـــــٔٝا  خا ـــــ٘  ٔـــــُ ّاىـــــُ 
ّ أمياوـــــ ٘ ع ـــــ  اعي ـــــْع ّميعَـــــا عـــــً اع  اٜـــــل اع ـــــاٍ ٗ       

  اع ا ي٘
ٓــــ٘ عــــ  َري اع ــــلٌ مــــً يىــــ  اسبــــ او      اعصــــْو ّوــــٔل٘ ع اي ّ

 ّما لبٙ ي   ُ ًب ازب ه 

 حبث أص٘يل
 ٓ  ه اععله علٗ ت  ٔنا  حب ف اعل ا :

  فب عله مٍْ ٘ ّعله م   ف،ت  ٔه اععله  ا٤ّل:
ًب قْعـــــــُ ّمـــــــً ا٤ّل مـــــــا ّعي ًب ؼبٔـــــــٙ يـــــــً    ٓـــــــا 

                                                           

   51/113اع  اع (3)
  31/92ع اٌ اعع ب (2)
  38/321اع ياىٕ/ اىبع ه ا٤ّو  ( 1) 
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  (3)[وَ رَُْعَبهُ اُٜؾَُُٟٙ حَجًُِّبتعافب]

ٍــــه   ّعَــــا علــــه اع  ــــُ أّمــــً  ّمــــً اعثــــاىٕ اععلــــْو اعلٓئــــ٘
ــ او    ــ٣ل ّاسبـــــ ــه اسبـــــ ــنٙ يعلـــــ ــْ اىب ـــــ ــْلا ّا٤ّل ٍـــــ ّا٤ ـــــ

ــْعُ   ــاو ّمْتـــ ــ اٜ  ّا٤  ـــ ــ٘   أّاعشـــ ــً فَـــ ـــب مـــ ــال اىب ل ـــ  عـــ
ّ   ـــــــايٍا ّميَـــــــا مع  ـــــــ٘ أّ   م َـــــــا ّ ـــــــ٣ َا أ لٔ َـــــــا 

  ىْاعُ ّان و ميُ ّعبْ  ع أ  امُ ّأّفْب اعصـٔاو ّ
ــا ًب اع ْاعــــ   أ ــُ ٓ  ــ ــُ  اىــ ــْل اع  ــ ــه أ ــ ــا علــ ــ ه مــ ــ  ٓــ ل اعــ

ــل يَــــا   وــــ ي ا  ا٤  ــــاو اعشـــــ عٔ٘ اع  صــــــٔلٔ٘ مــــ      ،فب ،اع ْ ــ
ــ   ٘ أ  ـــ ـــ عٔ ــا اعشـــــ ــ و     يع َـــ ــْل  ـــ ــ و ا٤ ـــ ــً  ـــ ــل : مـــ ّقٔـــ

 اعْ ْل 

ــُ تعــــــافب ]    ــُ ٓ ـــــــــ لل ي ْعــــ  (2) [ُ٘زِززززززتَ عََٝززززززُُْْٟٙ اٜصِّززززززَُبُٞ   اع  ٔــــ

ــي٘ ًب    ــٔ ٘ ا٤مـــــ  ًب اعْفـــــْب مـــــ  ا٨وـــــ ل٢ل ياع ـــ ي َـــــْع  ـــ
 ئاٌ ا٤  او 
ــاىٕ: ــٔنُ  اعثــــ ــ٘ا  ،ت  ــــ ــْو اعع لٔــــ ــ٘ ّاععلــــ ــْو اعي لٔــــ فب اععلــــ

ــُ    ــاىٕ ملع ــ ــي٘ا ّاعثــ ــُ اع  ــــاب ّاع ــ ــٌْ ملع ــ  ــــا٤ّل اعــــدٖ ٓ ــ
 ما ؼب ه يُ اعع ل 

ــا: ّ   اعثاعـــ ــٕ  ــه اععنلـــ ــ ٖ ّاععلـــ ــه اعي ـــ ــلٔ٘ ا٤ّل أاععلـــ  اـــ
فب مع  ــــ٘ ،ّوــــٔل٘ ّيايــــّا   ْىــــُع ــــنْ  اتــــُ ّاوــــ  ٣عُ ًب اع لــــف 

ع  ٔعٔـــــ٘ ّ   ـــــ٘   ّٓ يـــــاّل اععنلـــــٕ اععلـــــْو ا   ااي عـــــا ّفـــــل 
 اىبايٗ 

ــل      ــا   ــــ ــاِ عّايٍــــ ــ٘ ّادبــــ ــ ٘ اعْٔىاىٔــــ ــ  اع ل ــــ ّفب أّيع ــــ
فب اععلـــــْو ا٨ف ناعٔـــــ٘ ّا٤خ٣قٔـــــ٘   ،تـــــا ٔ٘ ، عيآـــــ٘ا٨وـــــ٣و 
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ّاع ّ ٔـــــ٘ ّمـــــيع اعْاقـــــ  اععنلـــــٕ ّمٔـــــلاٌ اع   يـــــ٘ ىصـــــٔ ّا       
ــ  ّأ ــلمّا  أّوــ ــ  ت ــ ــا  ثــ ــيٗ    أ يل ــ ــ٘ ّعــ ــلىٔا ملعوــ ــاٗ اعــ ٌ اسبٔــ

  ٘ ــ ــ    ٓاــ ــ٘ مْاقــ ــً مع  ــ ــ٘ ّمب ــ ــٔاو ّ ّمْع ــ ــل  أاعصــ ــ ِ ًب  ــ  ــ
ــداٍف      ــف مــ ــا   ــ ــدع  ًب ت  عاتَــ ــْو ّ ــ ــدِ اععلــ ــً ٍــ ــه مــ علــ

  ماىَه ّيٓاىاتَه ّمشاعيَه أخ ٣  ،اع ٣و ٘ علٙ 
 ّفعــــــلق ــــــاو أفب  ٣ ــــــ٘ ، ٣ ــــــٌْ اععلــــــْو أع ــــــل ق ــــــه 

ــا ّأ ــا  اجملــــ يٗ      أع عَــ ــْعُ اىبثــــل ّاىبأٍــ ــاٌ مْتــ ــا مــــا  ــ ع٣ٍــ
ــايٗ ــً اىبــ ــاو   امــ ــل ًب اىب ــ ــا ّفــ ــ  اي عــ ــالّ  ــ ــد ّقــ ــه ٍــ ا اععلــ

  ٍْ اععله اعٔ ٔين
ــا       ــرتاا ٤ّىَـــ ــً ا٨ ـــ ــا مـــ ــا  َٔـــ ــٔ٘ ىبـــ ــْو اع ٓاتـــ ــه اععلـــ  ـــ
ــا    ــٙ تعلنَــــ ــاسب   علــــ ــٙ يــــ ــ٘ ّاّ ــــ ــْو اعع لٔــــ ــ٘ علعلــــ م لمــــ

    ا ٍا،ّ
   ه اععلْو اع  ٔعٔ٘ ّاع لْل اععنلٕ

 ــــــه اعصــــــياٜ  ٍّــــــٕ اعــــــ  تعــــــ   يا٨  ــــــاع ّتــــــلعل  
 عْاىــــّاأاىبعــــاع  ًب اع  ــــنـب اعثــــاىٕ ّاعثاعــــا     ّفعــــليــــاع ًا 

  ٓل علعله ا٤ّل ٍّْ اعٔ ٔينأّ
ى افٔــــ٘ا ّعيــــل ،عوــــ ْ  ــــاععلْو عيــــلِ ى  ٓــــ٘ ّعنلٔــــ٘  أمــــا أ

ــاىٔ٘ ،فب ،وـــــ٣مٕ تي  ـــــه اععلـــــْو ،اع يـــــلٖ ٍّـــــْ  ٔل ـــــْ   ى ـــ
   صاٛ اععلْو،  اع اعايٕ عواع٘ ًب ٓعأّيٓئ٘ا ّ

 ااىبي ــــل ٍّْــــٌ مــــً اععلــــْو مـــا ٍــــْ آعــــ٘  ،وــــٔيا ايــــً ّقـــال  
ــداتَا  ــ٘ عــ ــْو م لْيــ ــ اّعلــ ــال يــ ــُ  ٌ  ّقــ ــد    ٔــ ــٕ ٓــ ــه ا٨ ــ اععلــ

 خ٣ق ّا٤ عال اعيا ع٘  ال اىبعاي ّا٤
ــْو ّاتــــــ ٘ ًب   ّت  لــــــٙ ــ٘ ًب عــــــاّو اعصــــ ــ٘ ا٨ ٔــــ اسب نــــ

فب مع  ــــ٘ ، ــــل ٍــــدِ اع   ــــٔنا  ٤يــــْاب اععلــــه  َــــْ وــــ ٔل       
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ــْو  ــْي   أّاعصــــ ــ٘ اعْفــــ ــلي  حب نــــ ــ ٖ عل ــــ ــه ى ــــ ــّا علــــ ٓاــــ
طَززززعُزَِهِْٟ قــــال تعــــافب ]  ا مي ــــاي ي عــــا ّفــــل    ا٨ى ــــاىٕ   لــــل 

  (3) [ ََبرِعَب ٍِِ اَِِبِْ وٍَِِ أ٤َُُّظِهِْٟ ؽَزًَّ ََزَجَُ ٣َ َٜهُْٟ أ٤ََّ ُ اُٜؾَٓ  

ــْٓه    ــ ٔل ع  ـــــ ــٔل٘ ّوـــــ ــ٘ عل اـــــ ــ٘ فامعـــــ ــْو ملعوـــــ ّاعصـــــ
ــلْل ــ٘    ااع ــــ ــ٘ مل ــــ ــليري ّتينٔــــ ــٔل٘ عل ــــ ــل ّّوــــ ــً اشبلــــ ّ  ــــ

 عايٗ اعصي ،ا٨ق صاي ّ
 ٘ ــ ــري ا٦ٓــ ــ٘  ّتشــ ــّا أاع  مبــ ــل   ،ٓاــ ــٔه عيــ ــً قــ ــ ا ه مــ ــا تــ فب مــ

اىب ـــــلنـب مـــــً اع شـــــ ٓعا  ا٤خـــــ ٚ اعـــــ   اىـــــي وـــــاي ٘ ًب      
ــْو  ــا علعلـــ ــافب ] ماىَـــ ــال تعـــ ََٜٕززززز ْ َ٘زززززب٢َ ِِزززززٍ َٔصَصِزززززهِْٟ عِجْززززززَحٌ   قـــ

  ٔ ٔـــــ٘ وـــــ  لْا يـــــُ مـــــً اعع ـــــايا  ،ّمـــــا ا (2)[ِٜززززلُوٍِْٜ ارَُٜجَزززززبةِ 
ــا       ــ ٗ ّمـ ــل ا  ـ ــ٘ ق ـ ــ عي قب ـ ــ  شـ ــث٣ّ اعـ ــ٣ٗ مـ ــاعصـ ــًت شـ  ع عـ

 ، اتا  ميَا: ىاّل اع  آٌ ّآٓاتُ مً
  مباىٕ،ّاق   تحلؤ  ا٤ّل:
  ى ا  يصريٗ ّتينٔ٘ عل لعا  اعع لًٔ٘ب اعصْو  اعثاىٕ:

ــاع٘ مصـــــــايٓل  اعثاعـــــــا: ــايٗ ّ،شـــــ ــاي أاعع ـــــ  ـــــــْال ازبَـــــ
  ّم اع  اع  ْٚ

  تث ٔي ع ٔلٗ اع ْ ٔل ًب ا٤عا اع اي :
   ــــــُ ًب ّفــــــْي صب نــــــ  ّاه مب ــــــً طبا ا٨عاىــــــ٘ اشبــــــام :

ــل  ــاٌ اعع ــــ ــه ّع ــــ ــ٘ اععلــــ ــُ   يل ــــ ــ٘ ي ْعــــ ــي ا٦ٓــــ ــدا أخ  نــــ عــــ
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ا ع ْ ٔـــــل اىب٣ مـــــ٘ يــــــب اععلـــــه (3)[ ٢ِْ ُ٘عززززززُْٟ رَع١َُْٝزززززى٢َتعـــــافب]

  ّأياٛ اعصْوا ّ،يعال أ أل ُ   عل ع ايٖ
ا٦ٓــــ٘ اع  مبــــ٘ ت١ ــــل ّفــــْي ميــــا    ا   ــــاي  علنــــٕ ًب        

ياٛ حل  ٓاـــــ٘ ّيـــــ ا  َـــــْاعصـــــْو ت علـــــل يـــــا٤ياٛ ازبنـــــاعٕ عـــــُ  
 اي ّم ايعاتَه اعش صٔ٘ ًب عامل اعصٔاو ّتعاٍلِ ا٤  

ــٕ  ــٔاو   ،ٍّــــ ــ٘ اعصــــ ــْ   ٓاــــ ــ ٓع خبلــــ ــاّٖ  ــــ عــــــ٣ٌ  ــــ
 قب َْمَا اععاو مً اعا ع 

ًب علــــه ا٤ ــــْل قاعــــلٗ ٢ تــــ ع ٢ّ تــــ اع        ُقــــأّقــــل 
ــُ   ــ٣و ّعلٔـــ ــ٘  ،ًب ا٨وـــ ــاه ا٤مـــ ــ٣مٔ٘  أ  ،نبـــ ــاعٔ  ا٨وـــ ٌ اع  ـــ

ــ ع   ــً اعاـــ ــ٘ مـــ ُ أخاعٔـــ ــ ــلٖ عـــ ــْ أّا ّ اع صـــ ــايٖ  ٍـــ ــ  اف َـــ مـــ
ــ     ٓ ــاعٗ افب آخــ ــاب اع َــ ــً يــ ــَه مــ ــّا ًب عنلــ ــاٛ ميَ ــ ــدِ اع  َــ   ــ

 اعلٓا  
ــُ      ــً   ّعــ ــ ه مــ ــل  ــ ــه ّعّاي  ــ ــال اععلــ ــْٗ ع فــ ــ٘ يعــ ّا٦ٓــ
ّعلـــــــٙ أٖ ت  ــــــــٔه  ــــــــاٌ عٔ يـــــــاّعْا ياع  ــــــــا ّاعلعاوــــــــ٘   
ّا٨وـــــ   اٛ ّع ـــــ٘ ا٨ صـــــاٛ اىبصـــــا  اع  يٓـــــ٘ ّاععامـــــ٘ اعـــــ   

ــ٘ اعصـــــْو ّ ــٔه اع اٜـــــلٗ ّعـــــاعه  ،ت اـــــنيَا   ٓاـــ  َاعٍـــــا ع عنـــ
 اتــــــاًب ًب اعي ــــــْع علــــــٙ انا  ــــــ٘ علــــــٙ اعصــــــٔاو،  ــــــ  

ــٔ رتٌ  ــْعٕ ّعٔ ـــــــاٍه   أّعـــــ ــل اععلـــــــه  أيا٠ِ يـــــــاععله ّاعـــــ ٍـــــ
ــٔ     ــ ٘ عرتوــــ ــ٘ اىبياوــــ ــ لاما  اععلنٔــــ ــ٘ اىب ــــ ــا ثٌْ ًب تَٔٝــــ ّاع ــــ
ــل     ــٔه  ـــ ــٙ ّقـــ ــا ٓ ناشـــ ــا ّقبـــ ــاو علَٔـــ ــال اععـــ ــاعٔ  ّا٨ق ـــ اع  ـــ

 عص  

ــافب ]    ــُ تعـــ ــايٓل قْعـــ ــً مصـــ ــٔاو مـــ ــٌْ اعصـــ و٠ََزززززب تََُٕٝزززززذُ  عٔ ـــ
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ا مــــ  ئــــاٌ قــــاىٌْ عــــاو ٍّــــْ     (3)[وَا ٤ِززززضَ  ِ َّ َُِٜعْجُزززز ُو٢ِ  اُٜغِزززز٣  

ــَه ]    ــاع أى  ـــ ــاي ياعيـــ ــ  اعع ـــ ــاع ى ـــ اَّٜٝززززز َ غَعِزززززٌٍّ عَززززز٣ْ   اعبصـــ

  (2)[اُٜعَب١َِٜلَ

ــ أّ ــْي    اي مــ ــدٖ ٓعــ ــاع  ا اعــ ــل يــ ــْو معلــ ــافب ياعصــ فب ، تعــ
ىـــــُ وـــــ  اىُ ّتعـــــافب ٓ عـــــثَه علـــــٙ ّفـــــْب أاعع ـــــاي يـــــي عَه ّ

ــً م    ــٔاو مـــ ــا ًب اعصـــ ــٙ مـــ ــُ علـــ ــٍْ ِ    اع ـــ ــُ ًب فـــ ــ ٘ ّع يـــ شـــ
 ّ  ٔ  ُ ٓ انً عيا     ً اع  لٔ  ٍّٕ:

ــا ٍـــــْ عاٜـــــل ا٤ّفب :  ــاٛ  ،مـــ فب اع  لٔـــــ  ياعصـــــْو مـــــً اى  ـــ
ــ٘ا     ــ٘ ّاع لىٔــ ــا   اع ّ ٔــ ــا  ّاىبيــ ــً اىبصــ ــُ مــ ــا  ٔــ ــُ ىبــ ــلٗ  ٔــ اىب  ــ
ــل يــــــا٨ع٣و ّا٤مــــــ  ا٨ ــــــٕا       ــُ علــــــٙ ّقــــــي اع عــــ ّت لمــــ

 م ــــاٌ ّقْعــــُ ّعــــلو تعــــدع ا٨تٔــــاٌ يــــُ يبــــا   ــــي ًب علــــه       ،ّ
ــ٣و  ــْ  ّتْ ٔـــل       أاع ـ ــْ م ـــ  ٔلا ّعث ـ ــ  قبـــا ٍـ ــُ ٓ ـــ ع اع  لٔـ ىـ

  ــــٌْٓتــــا ٔ٘ علــــٙ مــــا  ٔــــُ مــــً   ــــً  اتــــٕ  ٔــــا ٢  ، ــــ٘ 
 ا٨تٔاٌ ياىب اط ت لٔ ّا 

ىــــُ أّ ا ــــاع٣ّ  ْىــــُمــــا ٓ علــــل يــــاىب ل  ياعصــــْو     اعثاىٔــــ٘ :
يعـــــاي اعصـــــْو ّشـــــ اٜ ُ   ا  ـــــُ ي،ياٜـــــُ ّمـــــً حلاعـــــدٖ ٓ ـــــْو ي

ّمـــــا  اْاب اعصـــــْويثـــــ مع   ـــــُّّّفـــــِْ   ـــــيُ   ا  امـــــُأّ
ياٜــــُ مــــً ا٤فــــ  ّمــــا ٓي  ــــ  تــــاعل ٍــــدِ ٓ ــــ   ُ مــــً ْٓ ــــل ٤

ــُ ،ّ ــــــدع   اّاىب صــــــ   َٔــــــا مــــــً اعع ــــــاب  ااع  ٓاــــــ٘ يعا ــــ
ــُ ّ ــ٣م٘  علـــ ــا ،ع ـــ ــْو ي تـــ ــٙ اعصـــ ــُ علـــ ــُ ي اق اعـــ ــُ مل حلّ   ـــ ىـــ

  ٓ عل
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مْتـــــــ  اع  لٔـــــــ    ُ ْىـــــــفب ،ق ٔ ـــــــّا ٍـــــــدا يا٨تـــــــا ٘   
ــٙ    ــُ علــ ــا ّقلعتــ ــً ّفْيٍــ ــ٘ ّع ــ ــٔاو ّذبأياع  ٓاــ ــل ياٛ اعصــ نــ

ــ ٣     أ ــْل اعـــ ــ٘ ّّ ـــ ــْو    ٓاـــ ــاع  لٔ  ياعصـــ ــُ يـــ ــُ ّعلنـــ ياٜـــ
ــ ثيٙ مــــً   ازباٍــــل ٍــــدا اسب ــــه ّاشب ــــاب اع  لٔ ــــٕ عــــُا ٢ّ ٓ ــ

ــدٖ ي ــل    حلاعــ ــْو   ــ ــ٘ ياعصــ ــه ّاىبع  ــ ــُ اععلــ ــ٘  أم اىــ ــ  ي اسب ــ وــ
ــُع ــدع يــ ــا ٘  اععــ ــا   ،فب ،يا٨تــ ــاعٔ  ىبــ ــل اع  ــ ــاٌ ا٤ياٛ ّم علــ م ــ

ــاٛ يــــُ اع ــــ آٌ مــــً   ٓاــــ٘ اعصــــْو ّئي ــــُ اع ــــي٘ اعشــــ         ٓ ٘ فــ
ــٔ ُ ــاٍني ًب ت وـــ ــافب] ّوـــ ــُ تعـــ ٠َزززززب  رَزززززبُْٟ٘ اٜز طُزززززىُٚ َِ ُزززززذُوهُ  أٌ قْعـــ

  (3)[و٠ََب ٤َهَبُْٟ٘ عَعْ ُ َِب٤ُزَهُىا

ّ ً اعل٢عــــــــ٘ علــــــــٙ قـــــــلعٗ اىب لــــــــ  علــــــــٙ أياٛ   ٓ اـــــــن
اع ــــ اٜ  اعــــ  ىــــال يَــــا اع ــــ آٌ علــــٙ اعــــي  ضبنــــل  ــــلٙ اي   
علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله ّئي َــــا اع ــــي٘ ّيعــــي اعشــــْاٍل أٓــــاو اعي ــــْٗ   

ــلنا    ّ ــلنـب ّاىب ــ ــٙ أياٛ اىب ــ ــلٍا علــ ــا يعــ ــري أ ٚ أّ   ــ ــً اــ مــ
  ت ع
 

 
 

 

 يف األحن ً إشرتاك اى  مل ٗاجل ٕو
ــً  ــين   أمب ــ ــ٘ تعــ ــلٗ   لٔــ ــّا ع اعــ ــنٔ٘ عيْاىــ ــدِ اع  ــ ــٌْ ٍــ ٌ ت ــ

ــُ  أ ــ عٔ٘ م ْفـــ ــاو اعشـــ ــاب يا٤  ـــ ــل ،ٌ اشب ـــ ــامل ّازباٍـــ فب اععـــ
ــّاا ٤ٌ   ــيـب معـــــ ــ   ق ا٨ ـــــ ــا ّٓ ـــــ ــ  ٓي  ـــــــ  علَٔنـــــ ّاٌ ا٤مـــــ

ْاٛ ــــــاعــــْاقعٕ اعث ــــْ  ًب م ــــاو اع شــــ ٓ  و    ا٤ ــــل ًب اسب ــــه 
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ــُ اىب لـــــ    ــه يـــ ـــّ ٢ا ّاعع أعلـــ ــاٌ قـــــ ــــ ــدع   ـــ ــه يـــ ْعُ ـل ؼب ـــ

مل ٓ ـــــــً  (3) [  ُٜعجززززززز و٢ و٠زززززززب تٕٝززززززذ ا ززززززز٣ وا ٤ززززززض    ]تعــــــافب  
ــ٣ق       ــْ ا٨ ــ ــٙ عبــ ــُ علــ ــايٗ  ٔــ ــاٛ  اعع ــ ــل فــ ــه يــ ــّا يعلنَــ م عل ــ

٢ مــــا ّعي يــــُ اعــــلعٔل اعشــــ عٕ    ،وــــ ثياٛ ،اعشــــنْعٕ مــــً اــــري   
ــ   ــري اىب لــ ــ      ــ ــلٓا اع  ــ ــنلَه  ــ ــٌْ  ٔشــ ــ  ّاجمليــ ــل اعصــ مثــ

ــٔٔل   عيــــلما َٓــــل  ا ــــ اي اسب ــــه اعشــــ عٕأّعــــُ اسب ْمــــ٘ ًب تاــ
ــٔاو     ــ  ياعصــــ ــُ ا٤مــــ ــاٌ ٓ ْفــــ ــَ  عماــــ ــ٣ل شــــ ــ  ،ٍــــ فب نبٔــــ

م ـــــــاٌ اععلـــــــه يـــــــاع  لٔ  ،ت ٔـــــــل  ا٦ٓـــــــٌ٘ أاىب ل ــــــــب  نـــــــا 
ىـــــال اع  ـــــف أّ صـــــْعُ عـــــدا يعـــــا اي عـــــا ّفـــــل ا٤ى ٔـــــاٛ ّ

  اع نآّ٘
ّٓ عنــــــل ا٨عــــــ اا عــــــً ّوــــــاٜ  اع  لٔــــــت ّمــــــً مب يــــــ   

ىـــــُ فاٍـــــل عيـــــل اع   ٔـــــل ٤ٌ أّاع  لٔــــ   ـــــ٣ ٓصـــــلق علٔـــــُ  
   ٖ  ـــاٍ  ١ّٓ ـــلِ ّعـــٔ   عـــ٣ّ عـــلمّٔا    اازبَـــل ٍيـــا  عـــل ّفـــْي

  اىب يٙ اعدٖ قامي علُٔ ذب ٔ ا  ا٤ ْعٔـب
 أم ًٓ:ٍّيال   ق يـب 

  علو اعصْو ّا٨م ياه عً اع  ٓا٘ ا٤ّل:
ــاىٕ: ــْو ا٤ اعثــ ــلو  عــــلو  ــــْو اعٔــ ــاٌ ععــ ّل مــــً شــــَ  عماــ
    ْ  اع ٠ٓ٘

  ٤ٌ ا٤ّل ٓلل علٙ ا٨ع اا عً اع  ٓا٘

ــْ  أ ــاىٕ  َــ ــا اعثــ ـــش،مــ ـــ  اِ ًب اع  ـــ ــافب ]  ٔلـــ ــال تعــ ١ََِزززز٣ْ قــ

٢ ٓ عــــــاعا مــــــ  عــــــاّو  اا ٍّــــــد(2)[شَززززززهِ َ ٠ِززززززعُْْٟٙ اٜش ززززززهْزَ ََُُِٝصُزززززز١ْ ُ
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ــاع  لٔ  ّ ــه يــ ــاب أاععلــ ــ  ل اعع ــ ــ  ٢ ٓ ــ ــه   اٌ اىب لــ ــا مل ت ــ مــ
ــ٘ ع ــ٘ واع ٔيــ ـــلــــٙ اىب اع ــ ــٙ اععلــــه اع  صـــ ـــْاٛ قامــــي علــ ّ أٔلٕ ـــ
ــ  قـــــرتٌ يشـــــ ْل ،ٌ ،ٔلٕ يازبـــــام  ّـــــــاعٕ ٤ىـــــُ علـــــه ت صـا٨نبــ

   ا   ع  اععله أت صٔلٔ٘ يعلي ّ
ٍّــــْ  ــــل  ــــً قــــاو  اّمــــً اسب ــــ٘ اىبع ــــيٗ  اع ــــً اشبــــا 

ــُ    ــٙ   ٔ ــ ــٕ علــ ــل ق عــ ــْعٔ ُيعٔــ ــلاي   ّمْتــ ــل ا٨ى ــ ــري يعٔــ اــ
نبٔـــ  ا٤  ـــاو مـــً فَـــ٘    ى ـــلاي يـــاب اععلـــه ًب   ،اع ـــ ري ٍّـــْ  

ى ـــلاي يـــاب اععلـــه ياع ـــي٘ مـــ      ،اع ـــي٘ ّاريٍـــاا ّاعصـــ ري ٍّـــْ    
ــْل   ، ــ ٚا يـــــــل   ـــــــٙ علـــــــٙ اع ـــــ ى  ا ـــــــُ ًب اع ـــــــ ق ا٤خـــــ

ــ ٘    ــ٘ ياعي ـــ ــْل اععنلٔـــ ــل يا٤ ـــ ــد اع ع ـــ ــٔن ً  ٔيٝـــ ــلاي  ـــ يا٨ى ـــ
 علشال ّاىب  ري 
ٌ اععلـــــه ّمـــــا ٓل ـــــل يـــــُ مـــــً اع  ـــــ  ّازبـــــاو  أّ ـــــ ٔع 

   ّ ــ   ــ  اعْاقـــ ــل ع شـــ ــ  ّ  ٓـــ ــ ٔل م  ـــ ــل  وـــ ــل   ـــ ــٙ م ـــ علـــ
ّعـــــٕ علع ـــــل أىـــــُ مـــــلعل أع  ـــــاع  اع اعـــــ٘ علنـــــيعه ّاشبـــــاعل  ي
ــل    ــنل ازباٍـــ ــٕ ع شـــ ّ  أاععنلـــ ــا  ــ  ال ٨ ٣قَـــ ــاع٘ ا٨شـــ ٌ مل ، ـــ

 ت  لي معاىبَا ياعلق٘ وع٘ ّتٔ ّا 
مـــــا اىب ـــــل  اىبشـــــَْع  َـــــْ اعـــــدٖ ٓ ـــــْل يشـــــ  ٔ٘ اععلـــــه  أ

ــ   ــا اع  لٔـــ ــاو    أّ اع ي ـــ ــْ قـــ ــاب عـــ ــ  ل اعع ـــ ــ  ٢ ٓ ـــ ٌ اىب لـــ
ــحلع مـــــً ــاع  د ّٓـــ ــدِ   يـــ ــٕ ٍـــ ــاع  لٔ    ـــ ــه يـــ ــٔل اععلـــ ذبصـــ

 ما ياو ي٣ ئاٌ  اعصْعٗ ٓ    عيُ اعع اب ع   ُ
 ّ ــلٗ  ــدِ اع اعـــــ ــ ل٢ل يَـــــ ــٙ ا٨وـــــ ــ ل علـــــ ــ ع ،ّىشـــــ ٌ  ـــــ

 ٣قَــــا ًب اىب ــــاوا  اع ٔــــاٌ ٓ علــــل يــــاىبْفب ا٦مــــ ا      ،ا٤ ــــْعٌْٔ 
ــالا    ــ  ا٨م ثــــ ــ٘ اىب لــــ ــٌْ ّ ٔ ــــ ــا ت ــــ ــافب  ئينــــ ــْ تعــــ ّاي ٍــــ

   ٔه ياىبعيٙ اىب  ف عل  ن٘اسب
ــا ــٔل ا٤مــــــْع     ــــ ــ٘ ا٤شــــــٔاٛ ّت ا ــــ ىبعيٙ ا٤ّل  ــــــا مع  ــــ
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ــلا      ــُ ا٤ نــــ ــٙ اعْفــــ ــٕٛ علــــ ــلّع اعشــــ ــاىٕ  ــــ ــُ حلّاعثــــ  عاعــــ

ــ٘ ا٨  ــ  اىُ ًب اآـــ ــ ِ   وـــ ــٔه ًب اّامـــ ــْ   ـــ ــال ٍّـــ ــاٌ ّاع نـــ ت ـــ
 ُ ــيع ــلٓ   ــ ــل]ّيــ  ٢ِ  رَثِّززززٍ َٜغُِززززٌُ ١َِٜززززب ََشَززززبءُ  ٤َِّزززز ُ هُززززىَ    ا ًّب اع يآــ

  (3)[اُٜعَُُِٟٝ اُٜؾَُُِٟٙ

ــ   ــ٘ اىب ــ ــً مياقشــ ــْل   ّمب ــ ــ٘ ٤ ــ ــلما  اىب ْتــ ــنْل اىب ــ حلع٘ يشــ
اعــــــلًٓ ّعــــــلو  صــــــ ٍا ّ ــــــل اىب عــــــاع  ٍّــــــْ ا٤  ــــــاو       

 اع  عٔ٘ 
اع ــــــلعٗ علــــــٙ م علــــــل    سبــــــا ٢ّ ٓ عــــــاعا ٍــــــدا مــــــ    

وـــــْاٛ  اىـــــي اع ـــــلعٗ اعع لٔـــــ٘ اعـــــ  مل ٓـــــ ي  َٔـــــا   ااع  لٔـــــ 
ــل ــاا   ا ،  ،يعٔـــ ــه يَـــ ــل ؼب ـــ ــ    أٌ اعع ـــ ــ عٔ٘ اعـــ ــلعٗ اعشـــ ّ اع ـــ

 ؼب ه يَا اعشاعه 
اع ــــلعٗ اعع لٔــــ٘ قــــ ع ت لٔــــ  اععــــافا       شــــ   ّٓيــــ ق مــــً  

ً عــــعــــً قَــــ  ّاى  ــــاقا  ــــ٣ ٓ لــــ  اىبــــ ٓ  ياعصــــٔاو عع ــــاِ  
وــــ ثيا٠ِ ًب اع ــــ آٌ ّعلٔــــُ اع ــــي٘ ّا٨نبــــاها     ،ياٜــــُ عــــدا ّعي  أ

ــٌْ    ــدًٓ  ٢ ٓعلنــ ــاٍلـب ّاعــ ــدو ازبــ ــ آٌ ٓــ ــً اع ــ ــْع ّع ــ ــً قصــ عــ
هَززززززب  ُٔززززززُٛ أََِغَُْزززززززَ اَّٜٝزززززز ِ رَززززززل٠ُُزُو٤َعٍِ أَعْجُزززززز ُ أََ      ّت صــــــريا قــــــال تعــــــافب]  

ا٨ ـــــــ٣ق ا ّٓ  لـــــــٙ ًب خ ايـــــــا  اع ـــــــ آٌ   (2)[اُٜغَزززززززبهُِٝى٢َ

ــنْعٕ  ــْ  [ َزززززب اَهزززززب اٜعزززززبص  ]اعشـــ ــً   أّعـــ ــُ عـــ ــاٌ ى  ـــ ــا ا٨ى ـــ ع ـــ
ــاع ّ، ــُ وــــــلف اع ــــــلعٗ     ،خ ٔــــ ــُ ٢ ٓصــــــلق علٔــــ تــــــ  اع  اىــــ

ّوـــــ ْ  اع  لٔـــــ  ّ صـــــْل اىبعدّعٓـــــ٘ عـــــدا   ـــــي ًب علـــــه       
 ا٨خ ٔاع ٢ ٓياًب ا٨خ ٔاع يٌ ا٨م ياه أا٤ ْل 

                                                           

  311وْعٗ ْٓو  (3)
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ــ    ٢ ،فب اع ــــْل يــــاٌ ا٤  ــــاو ٢ ت ي ــــا     ،ف ّمــــيَه مــــً  ٍــ
 حبل اععامل يَا ّعْ ياع ٔي٘ اىبع يٗ 

شـــــل ع ايـــــّا اعـــــدٖ تـــــ ل تعلـــــه ا٤ ـــــْل      أَٓنـــــا أتـــــ ٚ 
ــُ عــــً  ــــْ  ، ــــه أفب آٓــــا  اع  لٔــــت ّا٨ىــــداع ّ،ّاع فــــْه   ىــ

و اعــــدٖ وــــعٙ ًب اع   ٔــــل ّى ــــل ياعشــــَايتـب ّع يــــُ      أاسبــــلا 
ــ  ٔعاّ    ــاٌ م ـــ ــْ  ـــ ــا عـــ ــفا  نـــ ــلما  اعْافـــ ــْ  م ـــ ــق   ـــ عل ـــ

ــري     ــٕ ّاع ــ ــ ل اىبشــ ــُ تــ ــي ،ّع يــ ــ٘  فب ئــ ــ او ّأياٛ   ٓاــ اي اسبــ
   ع عافاّا حلق ل ْٓو ع  ٘   اسبق

ّاع  ـــــاب ّا٤خ ـــــاع   ا مثـــــاّ ،ٌ ا٤ّل ٍـــــْ ا٤ ثـــــ    ،اع ـــــاٍ  
شــــــرتال اععــــــامل ّازباٍـــــــل ًب    ذب ــــــه ي  اىب ــــــْات ٗ ّا٨نبــــــاه  

 ّ ل ميَا يعٔل ّ  ٘ مع يٗ علٙ عبْ م   ل  اا٤  او
 : خ ٚأل علُٔ يْفِْ ّمب ً ا٨و ل٢

 ٌ  ْع اسب ه  ٣ ٘:،ا٤ّفب : 
 خ صا ُ ياععامل ، ا٤ّل :
 خ صا ُ يازباٍل ، اعثاىٕ :

  ا٨شرتال ئيَنا اعثاعا :

 ّ ــاىٕ يا ــــلا  خ صا ــــُ ياععــــامل  اىــــُ ٓعــــين    ، ا   ــــي ،ّاعثــ
 تعل ُ علٙ   ٘  اٜلٗ ٍّٕ اععله ياسب ه 

 ــــــ  ٤ٌّ اسب ـــــه ا٨ ـــــٕ ياعع ـــــايٗ فــــــاٛ علـــــٙ عبـــــْ اع      
ـــب       ــاو يـــ ــرتال ًب ا٤  ـــ ــين ا٨شـــ ــُ ٓعـــ ــ لٓه  اىـــ ــْ  اىب ـــ ّاعث ـــ

 اععامل ّازباٍل  
ــ٘ :  ــ  اعاــــ ع ان نــــل ًب      اعثاىٔــ ــف ع اعــــلٗ ي ــ اعــــ عله ّافــ

ــُا  ــ عله ّ،يعال ت  ـــ ــ٘ ،فب اعـــ ــل ،اعع ـــــل ّاسبافـــ ــا٢ّ    صـــ نبـــ
ــاو ّاٌ اشب ــــــاب  أ ٌ ازباٍــــــل مشــــــرتل مــــــ  اععــــــامل ًب ا٤  ــــ
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ىب ــــ  ل ع ــــل م لــــ     اع  لٔ ــــٕ اوــــ   اقٕ ًب ّفْيــــُ اععــــاو ا    

ــاٌ      ــٙ ا٤ مــــ ــ ٓاىُ علــــ ــاىٕ أٖ وــــ ــاو ا٤ مــــ ــْ اععــــ ــٙ عبــــ ّعلــــ
 اع ْعٔ٘ 

فب  اع ــــــُ  ،ٌ اي عــــــا ّفــــــل ع ٔــــــ  يع ــــــايِ ٓ ــــــ يَه     أ
  ّ وـــــ اب ا لآـــــ٘  ٔ  ـــــف  ـــــه    أّٓصـــــل َه  ـــــا يـــــاع ن ـب 

ــً    ــُ خـــــري مـــ ــ٘ ا٨ ـــــ٣ق ّاىـــ ــُ يل ـــ ــٔلُ ّت فٔ ـــ اعصـــــْو ي  اـــ
٘  ا  ـــــاٌ اعصـــــٔاو مـــــً ا٤ٍنٔـــــ،ل وـــــاٜل: حلا٨  ـــــاع ّقـــــل ٓ ـــــ

ّاعي ــــــ  قبياعــــــ٘ ع ٔنــــــ٘  لــــــه ٢ ؼبنــــــل اي اعيــــــاع علٔــــــُ       
  ياُٜأفب ،ّٓل َٝه 

ــْاب:  ّ   ،ّازبــــ ــآ  عل  لٔــــــ   ــي م ــــ ــاٛ ّازبــــ ٌ اي ،ٌ ا٨زبــــ
عايٗ ،خ ٔـــــاع اع عـــــل ّ،فعـــــل علع ـــــل قـــــلعٗ علـــــٙ عـــــا ّفـــــل 

ــ       ــ ٓع٘ مـــ ــْاعي اعشـــ ــاٌ ّمـــ ــِْ ا٨مبـــ ــعٕ ًب ّفـــ ــف ّاع ـــ عل  ـــ
ــ     ل يــــــا٤ياٛ قـــــ ب اىبـــــلي ا٨ ــــــٕ ّاععيآـــــ٘ اع ياىٔــــــ٘ ًب اع ْ ٔـــ

ــاو ًب   ــ  اععـــــ ــل  أّتْ ٔـــــ ــل عٔ   ـــــ ــْاب اع عـــــ ــ   اق ،يـــــ وـــــ
  اعثْاب

ٍـــــل اع  صـــــري ّازب ـــــْي ياعع ـــــابا أّت ـــــْو اسب ـــــ٘ علـــــٙ 
فب ،قـــــال: ٢ ت ْعـــــْا ّ لـــــَه اي تعـــــافب عـــــً ا٨مـــــاو علـــــٕ

ى  ــــَه   ٍْيـــــِْ ٢ّ ت ْعـــــْا فـــــيٍه    لنـــــِْ ّع ـــــً قْعـــــْا  أ
ــايل ًب ع    ــل وـــ ــد٢ٌ اي ّ ـــ ــ  خبـــ ــل اي ّاعشـــ ــري ي ْ ٔـــ ــه اشبـــ لـــ

  (اي
ع ــــل يعــــا اي عــــا ّفــــل اعــــي  ضبنــــلّا  ــــلٙ اي علٔــــُ         
ــه       ــ٘ ًب اععلــ ــل قب ت ــ ــري ت ٔٔــ ــً اــ ــّا مــ ــاع نبٔعــ ــله عليــ ــُ ّوــ ّآعــ

ــ ل٢ل] ا (3)[ُٔزززززُٛ ََبأََ هَزززززب اٜع زززززبصُ  ٤ِِّزززززٍ رَطُزززززىُٚ اَّٜٝززززز ِ  َِٜزززززُُْْٟٙ ع١َُِع زززززب    ّا٨وـــ
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ّ ا  اع عثـــــ٘ اعي ْٓـــــ٘ ّمـــــا  ـــــا  َا مـــــً ا٨ع ـــــا  اعع لـــــٕ      
ــ٘ ،  ــٕ يعفـــ ــه  ّاسب ـــ ــاٛ ًب اععلـــ ــٙ ًب   عت ـــ ــاٌا ّدبلـــ ــل ،ى ـــ  َـــ

ــ١مً ا٢   ــل ٓــ ــ اٛا ّقــ ــع ـب ّاع  ــ ــاٌ اىب  اــ ــً ،مبــ ــل يــ ــي ق ــ ّاع يــ
ــُ      ــل ّ ٔــ ــل عب اععنــ ــل ق ــ ــٔلِا ّاععامــ ــل وــ ــل ق ــ ــاا ّاعع ــ أئَنــ
ــل     ــ٢١ٛ أشــــ ــٙ ٍــــ ــ٣و ،  ٢قــــ ــ٘ ا٨وــــ ــثريٗ ًب يلآــــ ــْاٍل  ــــ شــــ

  يْ  اع عدٓف مً أق اب ق ٓة 
ٗ أخـــــٕ اىب ـــــريايـــــً عنـــــ ّ ايـــــً ّيا٨وـــــياي عـــــً اسبـــــاع  

ً أىـــاع مـــً أٍـــل هبـــد مـــً أ ـــ اب معـــا  أٌ عوـــْل        ّعـــ
اي  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله ىبــــا أعاي أٌ ٓ عثــــُ ،فب اعــــٔنً       

ــال:  ٕ قـــ ــ ــ  ت اـــ ٛ   ٔـــ ــا ــ  قاـــ ــ ا عـــ ــٕ  ، ا عـــ ــال: أقاـــ   قـــ
:  ـــــــ ٌ مل دبـــــــل ًب   ـــــــاب اي ي  ـــــــاب اي عاّفـــــــلا قـــــــال

 ــــــلٙ اي علٔــــــُ ّآعــــــُ   قــــــال:    ــــــي٘ عوــــــْل اي عاّفــــــل
ـــ  ّوــــله  وــــي٘ عوــــْل اي ٢ّ ًب   ـــــاب    ل ًبا قــــال:  ــــ ٌ مل دبــ

ــ ب   اي ــال:  اــ ــْ: قــ ــْ آعــ ــٕ ّعــ ــل عأٓــ ــال: اف َــ ــْل اي    قــ عوــ
ًب  ــــــلعِ ّقــــــال: اسبنــــــل ي   ـــــلٙ اي علٔــــــُ ّآعــــــُ ّوـــــله  

 اعدٖ ّ ل عوْل عوْل اي ىبا ٓ تٕ عوْل اي 
ــا        ــ ا  يــ ــً عئــ ــل اي يــ ــا ع ــ ــل يا أٓاــ ــل: ّ ــ ــْ ضبنــ ــال أيــ قــ

ــا ضب    ــ٢ْىٕا  يـ ــ  اشبـ ــل اىبلـ ــً ع ـ ــ  يـ ــا ياّيا   عنـ ــ ا  يـ ــً ي ـ ــل يـ نـ
ــٙ   ــا ؼبٔـ ــليا  يـ ــا م ـ ــاٌ- يـ ــٌْا   -ٍـــْ اع  ـ ــع ٘ يـــً أيـــٕ عـ عـــً شـ

عـــً اسبـــاع  يـــً عنـــ ا عـــً ىـــاع مـــً أ ـــ اب معـــا ا عـــً          
ــْل اي    ــل: أٌ عوــ ــً ف ــ ــا  يــ ــله  معــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ   ــ

 يعثُ ،فب اعٔنً  د   معياِ 
ــاق ا مل ٓــــ ِّ أ ــــل مــــً    قــــال أيــــْ ضبنــــل: ٍــــدا  ــــلٓا وــ

ــلا ّأّل   ــدا اع  ٓــ ــري ٍــ ــْعـب مل     اــ ــْو صبَــ ــً قــ ــُ عــ ــ ْ ُ أىــ وــ
ــً      ــاع  يـ ــُ اسبـ ــْا ّ ٔـ ــً ٍـ ــ   مـ ــٔنً ٢ ٓعـ ــ٘  ـ ــ٣   ـ ــنْاا  ـ ٓ ـ
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ــحل  ٍـــدا اسبـــلٓا         13ج ــ   مـــً ٍـــْا ّمل ٓـ ــ  ٍّـــْ صبَـــْل ٢ ٓعـ عنـ

  (3)(ُق  مً اري   ٓ 
ّأٓاــــا  ــــ ٌ ٍــــدا اسبــــلٓا  ــــاٍ  اع ــــدب  او)ايــــً ّقــــال 

ّاعْتـــــ ا ٢ٌ مـــــً انـــــال اعـــــ ـب أٌ ٓ ـــــٌْ اي تعـــــافب ٓ ـــــْل: 
ــْو أ ن ــً     )اعٔــ ــاب مــ ــا ًب اع  ــ ــا    يــ ــي ه(ا ّ)مــ ــه يٓــ ــي ع ــ لــ

ــْل اي      ــْل عوــ ــه ٓ ــ ــٞ(  ــ ــل شــ ــا ع ــ ــٞ(ا ّ)ت ٔاىــ ــلٙ اي شــ  ــ
: ،ىـــــُ ٓيـــــال ًب اعلٓاىـــــ٘ مـــــا ٢ ْٓفـــــل ًب     علٔـــــُ ّآعـــــُ ّوـــــله  

 اع  آٌ 
ــْعُ     ــا ع وـــ ــافب طبا  ـــ ــْل اي تعـــ ــ ـب أٌ ٓ ـــ ــال اعـــ ــً انـــ ّمـــ

ــله  ــُ ّوـ ــُ ّآعـ ــلٙ اي علٔـ ــه    ـ ــَٔه(  ـ ــال ،عـ ــا ىـ ــاع مـ ــ ـب عليـ : )ع ـ
: ،ىــــُ ٓ ــــ  ًب   ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله   عوــــْل اي ٓ ــــْل 

ــ  أٌ      ــال اىبن يــ ــً انــ ــه مــ ــ٣وا  ــ ــُ اع ــ ــُ علٔــ ــا مل ٓ ٔيــ ــلًٓ مــ اعــ
ــْل اي  ــْل عوــ ــله ٓ ــ ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــد اعيــــاع  ــ :  اربــ

ع٠ّوـــــا فَـــــا٢ا  ـــــحل  ْا يـــــاع أٖ  اـــــلْا ّأتـــــلْا فـــــاٛ ٍـــــدا 
ياع ــــيل اعصــــ ٔع اعــــدٖ ٢ اعــــرتاا  ٔــــُا ّقــــل    ىــــا ًب يــــاب  

 و ًب اع أٖ اع ٣
ــاٍ         ــدب  ـ ــُ  ـ ــدا  لـ ــاع أٖ  َـ ــلًٓ يـ ــه ًب اعـ ــل اسب ـ ــه ٓ لـ  ـ

ّقـــــل  ـــــاٌ ًب اع ـــــايعـب اعـــــ آًّ عـــــً اعصـــــ اي٘  ٢ شـــــ   ٔـــــُ
  (2)(عتٕ اي عيَه خ ا  ثري ّ دب  اٍ 

ــه    ــلٓا ّعلـــ ــ٘ اسبـــ ــ٘ ي٢عـــ ــً فَـــ ــدا مـــ ــُ ٍـــ ــاقة  ٣مـــ ّٓيـــ
 اعلعآ٘ مً ّفِْ:

أعوــــل اعــــي  ضبنــــل  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله        ا٤ّل :

                                                           

  7/971 او ٢يً  او ا٤ (3)
  7/975ا٤  او ٢يً  او (2)
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ــاٌ   م ــ آٌ ّت ٔــ ــاو اع ــ ــاّل كبــ ــل ىــ ــي٘ أٖ ق ــ ــٔنً ًب اع ــ ــا ّا ،فب اعــ عــ
ــافب]    ــُ تعــ ــال قْعــ ــاوا ّىــ ــل ا٤  ــ ا (3)[اَُُٜززززىَْٞ أ١ََُُ٘ٝززززذُ َُٜٙززززْٟ دَِززززعَُْٟٙ   ــ

ايــــً ف ٓــــ  عــــً ايــــً ّأخــــ ج ّعً) يعــــل   ــــ٘ اعــــْياه ىاعــــي
فــــ ٓق قــــال: م ــــا اعــــي   ــــلٙ اي علٔــــُ ّوــــله يعــــل مــــا        

   ُ ــ ــ٘ قْعــ ــاىـب عٔلــ ــلٚ ّمثــ ــ٘ ا ــ ــدِ ا٦ٓــ ــي ٍــ ــي } ىاعــ ــْو أ نلــ اعٔــ
  (2)({ع ه يٓي ه

ــاىٕ : ــً     اعثــــ ــلّع عــــ ــٔل ياعصــــ ــلٓا اع  ا ــــ ــ اي ًب اسبــــ اىبــــ
ــاب    ــً اع  ـــ ــه مـــ ــا  اسب ـــ ــلٓه معـــ ــلعٔل ت ـــ ــي٘ يـــ ــاب ّاع ـــ اع  ـــ
ّاع ـــــــي٘ا  ٔ ـــــــٌْ ا٨ف َـــــــاي   عـــــــّا ميَنـــــــا ًّب  ْ نـــــــا      

 ّت لٓ ِ: ،ف َل ي إٔٓ   ف اع  اب ّاسب ي٘ 
ّ  اعثاعــــا : وــــله ،ماــــاٛ اعــــي  ضبنــــل  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ 

 ٨ف َاي معا  عيل علو  اْع اعلعٔل شَايٗ ّتا ٔ٘ عُ 
ــ  : ــله       اع ايـ ــُ ّوـ ــُ ّآعـ ــلٙ اي علٔـ ــل  ـ ــي  ضبنـ ــ  اعـ ــل أمـ ع ـ

ــا يعثــــُ ياع ٔ ــــري ّاع   ٔــــ  عــــً اعيــــاع ًب اسب ــــه    معــــا ّا  ٔينــ
ــً     ــل مــــ ــٙ ّا٤ع ــــ ــاع ا٤يىــــ ــُ ي خ ٔــــ ــْٓ  عــــ ــْه ت ــــ ــُ ىــــ ّ ٔــــ

 ا٤  او 
ُٰ ّّعي عــــً أيــــٕ يــــ يٗ قــــال   ــــلٙ اي  - ي٪ع٪ــــا٪ ع٪و٫ــــْل٫ اعٖلــــ

ــال٪     ًٔا َقــ ٔ٪ن٪ ــ ــٙ اِعــ ــٕل ٔ،َعــ ً٪ ف٪ ٪ــ ــ ــا ٪ ي٬ــ ّ٪م٫ع٪ــ ــٙ  ــا م٫ْو٪ــ ــله َأي٪ــ ــُ ّوــ علٔــ
ــ٣َ ٱ    ــٙ ٰم ٬ـــ ــا ع٪َلـــ ٫َن٪ـــ ــلٱ ٰمي٬ ّ٪اٰ ـــ ــلٲ  ــا٪ ُ ـــ ٫ً   (1)ّ٪ي٪ع٪ـــ ٔ٪ن٪ ــ ّ٪اِعـــ ــال٪  َقـــ

ٌٔ  ٫ــــــهٲ َقــــــال٪ ّ٪٢َ ت٫ي٪  ــــــ ٪ا   :ٰم ٣َ٬َ ــــــا ّ٪ي٪شِّــــــ ٪ا  ّ٪٢َ ت٫ع٪ ِّــــــ ٪اا  ٓ٪ ِّــــــ ٪ا 

                                                           

  1وْعٗ اىباٜلٗ (3)
  2/121اعلع اىبيثْع (2)
ْ٪اٰي علع أق ّاع ٳو٬ ٪أق شُب او٪اٌاىب ٣ : اع  ٓ٘ مً اعٔنً )(1)   3/2(   ُ اعل ٘  اع ٯ
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ّ٪اٰ  َُٰ اى٬َ َلل٪ ُ لٳ  ٫َن٪ا ٔ،َعٙ ع٪ن٪ٰل   (3)(لٱ ٰمي٬
ٍــــْ اىبصــــايٓل اعــــ    اىبــــ اي مــــً ،ماــــاٛ اعــــي      اشبــــام  :

 عنلَا معا  
ــاٛ   اع ـــــايع : ــي٘ تـــــلل علـــــٙ ،ماـــ ــاع مـــــً اع ـــ ّعي  أخ ـــ

اعــــي  ع٩ف َــــاي علــــٙ عبــــْ اىبْف ــــ٘ ازبأٜــــ٘  نــــا ًب ،ماــــاُٜ       
ــا     سب ــــه علــــٕ علٔــــُ اع ــــ٣و ًب اعــــٔنًا ّ  ــــه وــــعل يــــً معــ

ــال عــــ  ــ٘ ّقــ ــين ق ٓ ــ ــً   ًب يــ ــه اي مــ ــَٔه حب ــ ــي  ــ ــل   نــ ُ: ع ــ
  (2) ْق و    اّا (

ــاي  : ــلو     اع ـــ ــل عـــ ــه عيـــ ــ٘ ًب اسب ـــ ــع٘ ّاىبيلّ ـــ ــاٌ اع ـــ ئـــ
،يعال اعــــــلعٔل آىــــــدالا ّ،ف َــــــل  ــــــ ائاٌ عيــــــل  اــــــْع      
ــل       ــه ّفــ ــلٔا  ــ ــاٛ  صــ ــا مــ ــٔ  معَنــ ــ   ّعــ ــا ًب وــ ــ٣ٗ ٍّنــ اعصــ
اىبـــــاٛ ًب اعْقـــــي  حلعـــــاي أ ـــــلٍنا ّمل ٓعـــــل ا٦خـــــ   صـــــْيَا      

علٔـــُ ّآعـــُ ّوـــله ّقـــال علـــدٖ مل ٓعـــل        اعـــي  ضبنـــل  ـــلٙ اي  
اعصـــــ٣ٗ: أ ـــــ ي اع ـــــي٘ ّأفاأتـــــ   ـــــ٣ت ا ّقـــــال ع٧خـــــ :  

  (1)ع  ا٤ف  م تـب(
ــا   ــا  صبــ ــلما قــ ــً     (4)ّعيــ ــاعِا عــ ــي  ي خ ــ ــ  اعــ ــلزبٕ وــ اىبــ

يخـــــل علـــــٕ عوـــــْل اي  ـــــلٙ اي علٔـــــُ ّ     عاٜشـــــ٘ قاعـــــي:  
ــال    ــ ّع   ــ ــْ م ــ ــْو ٍّــ ــله  ا  ٓــ ــ ٖ أٌ    :وــ ــ٘ أمل تــ ــا عاٜشــ ٓــ

خـــل  ـــ أٚ أوـــام٘ ّ ٓـــلا ّعلَٔنـــا ق ٔ ـــ٘ قـــل      صبـــا ا اىبـــلزبٕ ي 
                                                           

  34/218  ٔع اع  اعٖ (3)
  5/198ت  ري ايً  ثري (2)
  1/231ت  ري اع     (1)
يً و ٗ يً ع ـل ميـاٗ    -ياه اىبٔه-اع ي    اىبٔه ّ    اعااٛ ٓي ف ،فب م٫لجلم٫ (4)

يً  ياى٘ا ي ً مً  ياى٘ ّ اىي اع ٔا ٘  َٔه ًّب يين أولا ّاعع ب ت    ه يَاا 
 ّقٔل  ٕ صباعّا ٤ىُ  اٌ ، ا أخد أوريّا ًّب ازباٍلٔ٘ فا ىا ٔ ُ ّأ ل ُ 
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ــلاو       ــدِ ا٤قـــ ــال ،ٌ ٍـــ ــلامَنا   ـــ ــل  أقـــ ــَنا ّيـــ ــا ع٠ّوـــ ا ٔـــ
  (3)(يعاَا مً يع 

ــام٘     ــُ ،وــ ــًا ّ،ييــ ــً اع  ــ ــٔ  مــ ــ٘ أيــ ــً  اع ــ ــل يــ ــاٌ  ٓــ ّ ــ
ّ ــــــاىْا ًب ازباٍلٔــــــ٘ ٓ ــــــل ٌْ ًب    أوــــــْي شــــــلٓل اع ــــــْايا  

ــل      ــي  ضبنـــ ــ٢ْٗ علـــ ــً مـــ ــام٘ أو أمبـــ ــي ،وـــ ــام٘ ّ اىـــ ــف ،وـــ ى ـــ
 ّ وـــله ٍّـــٕ   شـــٔ٘ وـــْياٛا ّقٔـــل مـــً وـــ         ـــلٙ اي ّآعـــُ 

اسب شـــ٘ اعـــدًٓ قـــلمْا وـــي٘ اع ٔـــلا ّ ـــاع  عع ـــل اىب لـــف  ـــه         
ٍّ َـــــا ،ييـــــُ ع ـــــل ايا ّتاّفـــــي ق ـــــل  ٓـــــل ع ٔـــــلّا اسب شـــــٕ  

  ْعل  أمبً 
ٛ٪ َعـــــه٬  ٬ْي٪ا ً٪ َ اى٪ـــــي٬ و٪ـــــ ٬ٓن٪ـــــ ٌٲ ُأوٲ َأ ٬ْ  ٪ـــــعٲ َأ َقـــــال٪ ٰعٔ٪ـــــاا : َعـــــ

ــ    َ٘ ٰعـ ــام٪ ــا ُأو٪ـ َ٪ـ ْ٪اي ٰاي٬ٰي ــ ــ ٫ّا و٪ـ ــحَلي٬ٔ٪     ٫ٓي٬ٰ ـ ٬ً اِعـ ــ ــل ٰمـ ــل٬ ت٪ٰلـ ٬ْي٪اٛ َقـ ــ ٌٲ اع ٲـ حَل
ْ٪ي ــ ــلٓل    (2)(َأو٬ـــ ــام٘ شـــ ــاٛ ،وـــ ــا ٔ٘   ـــ ــَا  اىـــــي  ـــ ــل ععلـــ ّقٔـــ

ــ ّع   اع ـــــْاي ــلٓا اعي ـــــْٖ ّوـــ ــاعا ّع ـــــً اسبـــ   صـــــل ا٨ى ـــ
ــْ      ــاٛ خبصـــ ــله فـــ ــُ ّوـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــل  ـــ ــي  ضبنـــ اعـــ

تاــــاي َنــــا ىٔمع  ــــ٘ اع ــــا  ٨ذبــــاي اعي ــــف يـــــب قــــلمـب يـــــب عْ
ٌ اعي ـــف ت١ ـــلِ شـــْاٍل علٓـــلٗا ّ ٔـــُ     ّتيـــا  ّ ٔـــُ يعٔـــل يـــحل   

شـــــاٍل علـــــٙ فـــــْا  ،تـــــ  اه ا٤ب ّ،ييـــــُ ًب شـــــعاع ّا ـــــلا 
ّق ــــْل اعشــــاٍل ،ي ــــلاٛ يا٤مــــاعٗ اعــــ  تــــل   اع َنــــ٘ ّاع يــــ٘        
ــام٘ ًب    ــَه عي ـــــــف أوـــــ ــاع يعاـــــ ــدا ٨ى ـــــ ــْعٔ٘  ـــــ ٢ّ مْتـــــ

 اسبلٓا اعي ْٖ 
ّععـــل ٍـــدا ا٨ى ـــاع شـــ َ٘ يلّٓـــ٘  َـــْ ؼبـــل  عيـــلما ٓـــ ٚ         

ــام  ــلّا ّأوــ ــاٌ  ٓــ ــْي   ا٨ى ــ ــام٘ ا٤وــ ــه أٌ أوــ ــّا أّ ٓعلــ ــً ٘ معــ ايــ

                                                           

  5/2485  ٔع اع  اعٖ (3)
  39/371  ع اع اعٖ (2)
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ــاّل    ــٔ ا ّىــ ــل ا٤يــ ــُ أو     ٓــ ــه أٌ أمــ ــا ٓعلــ ــ َ٘  ٔينــ ــ  اعشــ تلــ

 أمبً وْياٛ 
 ــــــاٌ معــــــا  ّاعــــــ٢ْٗ ا٦خــــــ ٌّ ٓ فعــــــٌْ ،فب      اعثــــــامً :

ــي      ــَا  اىـــ ــَٔها ّيعاـــ ــٕ علـــ ــ  ت  عصـــ ــاٜل اعـــ ــي  ًب اىب ـــ اعـــ
ــل        ــي  ضبنـ ــً اعـ ــ ْٓ٘ مـ ــه شـ ــ٘  ـ ــ ي ا٨فايـ ــاٜل تـ ــْ اع وـ ــٙ عبـ علـ

ــُ  ــلٙ اي علٔـــ ــي٘    ـــ ــً اع ـــ ــٕ مـــ ــ٘ ٍّـــ ــله أّ م  ْيـــ ــُ ّوـــ ّآعـــ
 اع لّٓئ٘ 

  حبث عيَيحبث عيَي
  اىصي ً ٗاىصحتاىصي ً ٗاىصحت

ــاٗ   ــٔل٘ ّاآـــــــ٘ ًب اسبٔـــــ ــ٘ ّّوـــــ اعصـــــــ ٘ عيـــــــْاٌ علعا ٔـــــ
فب  ــــْل اععنــــ   ،ٌ اشبلــــْ مــــً ا٤مــــ اا   ٓــــل    أ  ،اعــــلىٔاا 

ــ ثناع ،ّ ــ    أوــ ــ٘ اي ّاعع ــ ــُ ًب  اعــ ــاٌ   أٓامــ ــ ٔع  ــ ــّا  ــ ٓاــ
ــايا  ّاع ـــــ اٜ  ٓـــــ١يٖ  حلا٨ع ـــــااو ي م٘ فب اع ـــــ٣، ـــــْل اعع ـــ

 مً ا٤و او 
ــ٘ حب ٔ ــــ٘      ، ــً ا٨ ا ــ ــٙ قا ــــ ّا عــ ــاىٕ ٓ  ــ ــل ا٨ى ــ ٌ اعع ــ

ــ٘       ــي اععامــ ــْاٛ  اىــ ــنيَا وــ ــ  ٓ اــ ــا   اعــ ــٔاو ّاىبيــ ــُ اعصــ ّ يــ
 ٘ ّمــــً  عــــ  آ ــــاعِ ا٨ػبائــــ٘ علــــٙ  ــــ ٘       اميَــــا أّ اشبا ــــ

 ُ ــ ــ٣م٘ يلىـــ ــاٌ ّوـــ ــً    ا٨ى ـــ ــا مـــ ــا  َٔـــ ــٔاو ّمـــ ــ٘ اعصـــ ّ  ٓاـــ
ــ٘ ّاعلى  ــاٍ ٗ ّاشب ٔــــ ــ٘ا ّاع ــــ ــ٘ ّا٦فلــــ ــا   اععافلــــ ــ٘ اىبيــــ ْٔٓــــ

٤ُززززززُْٟ  َ   ّا٤خ ّٓـــــ٘ مـــــً عنْمـــــا  قْعـــــُ تعـــــافب]     أَ َٝزززززُٟ وَ اَّٜٝززززز ُ ََعْ وَ

١َُٝزززززززى٢َ ــايٓل  (3)[رَعْ ــافب مصـــــ ــُ تعـــــ ــً علنـــــ ــا  أٌ مـــــ ا يل ـــــ
اعل ــــ  ياعيــــاع ًب  ــــ ا اعصــــٔاوا ّ ــــْ  اىب ــــلنـب يحلياٜــــُ       
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ــً     ــا مــ ــا  َٔــ ــاعٔ ا ّمــ ــٕ ًب اع  ــ ــ  ا٨ ــ ــً اعل ــ ــاه مــ ّا٨ى  ــ
اسبــــلٓا  وــــ٣م٘ اع ــــلٌا ّأوــــ اب ي ــــ  ا٤مــــ اا عيــــُ ًّب     

 ئــــي اىبعلٗعــــً اعــــي  ضبنــــل  ــــلٙ اي علٔــــُ ّآعــــُ ّوــــله)     
  (3) (يّاٛ  ل عأع اسبنٔ٘ ّ اعلاٛ

ــا  ا اــــــنٕ ًب   ــ ٘ عل   ٔــــــ  عــــــً ازبَــــ  اعصــــــْو مياوــــ
ــ         ــاع ّشــ ــاعا  اعيَــ ــ٣ل وــ ــلّاو خــ ــٙ اعــ ــل علــ ــُ اىب صــ عنلــ
ــا       ــاٛ ّت َريٍـــ ــاٛ ا٤معـــ ــل عي ـــ ــري   ٓـــ ــْ خـــ ــلا ٍّـــ ــً اعلٔـــ مـــ

  خاَٜآع ي ع٣فّا علشلل ا٤معاٛ ياورتّ
ــ٣ج   ــٔاو ًب عــــــ ــ عنل اعصــــــ ــاٛ ،ّٓ ــــــ ــ  ايا  ا٤معــــــ تــــــ

ــْٓ٘ا     ــ٘ ّاعيشـــ ــْاي اعا٢عٔـــ ــ  ًب اىبـــ ــرتٌ ي  نـــ ــ  ت ـــ ــ٘ اعـــ اىباميـــ
ّٓي  ــــ  ا٨ى ــــاٌ مــــً اع ــــاعا  اعــــ  يـــــب اع ــــ ْع ّا٨  ــــاع 

 ّعلو ش ب اىباٛ خ٣ ا 
ــ ٗ اع ــــــداٛ خــــــ٣ل  أ ــاي علــــــٙ  ثــــ ــي٘ أٌ ا٨ع ٔــــ ــاو اع ــــ ٓــــ

 ّ وــــــ  لاو ،خصْ ــــــّا مــــــ  قلــــــ٘ اسب  ــــــ٘ ًب ٍــــــدا اعامــــــاٌ 
ّمــــا ٓرتشــــع  ّوــــاٜل اعي ــــل اسبلٓثــــ٘ ٓــــ١يٖ افب  ٓــــايٗ اعــــْ ٌ
 عيَا مً أم اا  اع  ،ي ٣ٛ م عاع ّاا ّأم ّا شاٜعّا 

ــ ّعٗ     ــ١مً ياــ ــّا علنــ ــ٘ ّتي َٔــ ــّا ّّقآــ ــٔاو ع٣فــ ــحلتٕ اعصــ  ٔــ
 أمْع: فب،ا٨ع  ا  

  ّملاعاٗ  اع٘ اع لٌعاّو اععيآ٘ ياعص ٘  ا٤ّل:
  ضباعي٘ اع ني٘ ّآ اعٍا اعثاىٕ:

ع ــــــاٌ ازب ــــــه أرب ٔ  اعاــــــ   عــــــً اع لــــــف ّاعثاعــــــا:
 ا٤خ ٚ 
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خ ـــــاع أّيـــــدا ت َـــــ  ّ ـــــاٜ  عصـــــ ٓ٘ علصـــــٔاو عـــــلعٛ      

ــاٍ  أتــــــ اع ا٤مــــــ اا اعــــــ  أّ وــــــ  ل ي مــــــ  آ٢  ّم ــــ
 اعيعه ًب ٍدا اعاماٌ 

ــ اي    ــاي  شـــــ١ٌّ ا٤ ـــ ّع ـــــل عا ـــــل  ـــــا٢  اعـــــرت  ّتشـــ
ــال اعـــــي   ،ّازبناعـــــا  ّ ثـــــ ٗ  ــايٗ ،ى عـــ ــاع  ـــــا٢   ٓـــ ى شـــ
ــ   ــلوا  ٔــــ ــ   اعــــ ــ ٘   تــــ ــ٘ ّمياوــــ ــّا علي ــــ ــٔاو عيْاىــــ حلتٕ اعصــــ

  فَاٗ اع لٌأ ٣ط ى او ّ   ٘ ،ع٩و   اع اعي  ٕ ّ
ــدٖ   ّ ــ  ٖ اعـــ ــْل اع ـــ ــ ا اع ـــ ــّا ىبـــ ــٔاو ع٣فـــ ــي اعصـــ ٓع ـــ

خــــد يا٨ى شــــاع يـــــب اعيــــاعا ّا ياي ا٨يــــ ٣ٛ يــــُ يـــــب طب لــــ  أ
ّاعصــــــٔاو وــــــ ٔي٘ تــــــيع   علــــــٙ اعــــــ ّط     ــــــا  اعيــــــاع

ــافب]  ــال تعـــــ ــلٌ قـــــ ُٝزززززززىةُ أَ َ ثِزززززززذُِ٘زِ اّٜاع ـــــ ا (3)[َّٝززززززز ِ رَغ١َُزززززززئ٣ِ  اُُٜٕ

 ّاعصٔاو     ّ اع٘ ي 
ــلٓا أّ ــــــــ ٔع  ــْعـب ،ٌ اع ــــــــف اسبــــــ   شــــــــ  ا٨ى ــــــ
ٌ اعصــــٔاو  ــــاٌ ٢ّ ٓــــاال   أ٢ ،علنــــ ا اوــــه ع٣فــــّا اــــري   

ــّا   ــ ا خصْ ــــ ــّا علنــــ ــل  ،ع٣فــــ ــ ٓ  ٓآــــ ــاٌ ّ ٌ اىبــــ  ا  ــــ
فب اعصــــْو ىصــــاٜع   ٔــــ٘ ،علــــٙ اىبعــــلل اع  ٔعــــٕ ّقــــل تاــــا  

ٌ اع ـــــــ   َٓـــــــ   ًب  ـــــــا٢  قلـــــــ٘ أ  ،ًب ىْعٔـــــــ٘ اع ـــــــداٛا 
ــا يــــــب وبـــــ    ّ عشـــــ  وـــــاعا  أاع ـــــني٘ا ّيعـــــل ا٤ ـــــل مـــ

   ف خصْ ٔا  اىب ا 
ــل  ــ٘   أع ـــ ــأٜا  اع  ٔـــ ــا  ّا٨ صـــ ــ  اعلعاوـــ ــ   يعـــ  َـــ

ٌ ا٨وــــ علاي عل ــــْل اع ــــ  ٖ ّ ٓــــايٗ تــــ   اعــــلو ت ــــرتٌ       أ
ٌ شـــــــ  ا  اع ـــــــحلمـب علـــــــٙ أيآــــــايٗ ّ ٌ ازب ـــــــها ّقٔـــــــل  

ــّا علــــــٙ ا٤شــــــ ا  ــل تحلمٔيــــ ــاٗ ٢ ت  ــــ ــً اسبٔــــ  ــــــ اب أ  مــــ
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ــني٘  ــلٓلّا   ،اع ـــ ــ ايّا ّتشـــ ــاياي ا ـــ ــ٘ تـــ ــ ّ  خا ـــ ــل شـــ ٢ ّ ـــ
  يٓاي ّ ٌ ا٨ى اٌ  ي

ــٔاوّ ــف     اعصــ ــٕ ّتحليٓــ ــي٘ يعع عّ ــ ــل وــ ــَ  ًب  ــ ــلٗ شــ مــ
ــ ب    ــل ّاعشـــ ــً ا٤ ـــ ــي عـــ ــْب اعصـــ ــاّٖ يْفـــ ــ٣ج  ا ـــ ّعـــ

ــٙ    ــ   علـــ ــال اىب ـــ ــاىٔ٘ ًب ا٤ق ـــ ــي   ا٨ى ـــ ــايا  اعـــ ــ٘ عـــ ناعيـــ
ٌ مْاٜـــل اع عـــاو ت ـــ ن  آ ـــاعِ ىبـــلٗ يعـــل اى َـــاٛ        ا شـــَ  عماـــا

ــافب]  ــُ تعـــــ ــا  قْعـــــ ــْ مـــــــً عنْمـــــ ُْززززززززٌ ٍّـــــ وَأ٢َْ رَصُزززززززى٠ُىا تَ

ا يل ــــا  أٌ ميــــا   اعصــــْو أعــــه مــــً أّاىَــــا ّت ــــ ن   (3)[َُٜٙززززْٟ

  ،فب ما يعل ،ى ااٛ اع  ٓا٘
ّاعصــــــٔاو عــــــ٣ج ٨ع َـــــــاب اىب ا ــــــل اىبــــــامً خا ـــــــ٘     
ــّا يآـــــايٗ اعـــــْ ٌ ّاع ـــــني٘ا   اعـــــدٖ ٓ ـــــٌْ شـــــ   ميـــــُ م رتىـــ

ــا٢   ــْي  ــــ ــاٛ يْفــــ ــ  ا٤  ــــ ــال يعــــ ــَ  ّقــــ ــً ًب شــــ   ذب ــــ
ّقـــــل ت ـــــٌْ مي ع ـــــُ خـــــريّا مـــــً عـــــ٣ج اع َ يـــــاٛ   اعماـــــاٌ

ــ٘ ــً ّا٤يّٓـــ ــحلع ي اّاسب ـــ ــ    ٢ّ يـــ ــ ـب ا ـــ ــا  تـــ ــلاي يعاوـــ عـــ
ــٔاو ًب عـــــ٣ج  ــا  أاعصـــ ــ٘ ميَـــ ــ٘ ّاعْقآـــ مـــــ اا اععصـــــ  اسبلٓثـــ

ّ ــــل قْاعــــل علنٔــــ٘ ّ  ٔــــ٘ ت ــــٌْ   ــــ٘ ّيعــــ٣ّٔ عٔ ــــٌْ مــــً 
 ا٨ع ا  اععص ٖ عل  آٌ 

ــْ ّ ــاعٕ     ـــ ــ  ا٨نبـــ ــ  اع ـــ ــً  اعي ـــ ــ  مـــ ــٔاو ٢ مبيـــ علصـــ
عشـــــاياتُ وــــــْاٛ  ٔنــــــا ٓ علــــــل  أو شـــــاعٗ اع  ٔــــــف ّتل ــــــٕ  ،

وــــ اب اععــــ٣ج أّ ي ــــ٣م٘ اع ــــلٌ ّاريٍــــا مــــً أقبــــ ا معـــــب 
 ّاعْقآ٘ 

ّقـــــل ٓ ـــــٌْ شـــــَ  اعصـــــٔاو    ـــــ٘ عيشـــــا  ا٤  ـــــاٛ ًب      
ــاٌ  ، ــلاٌا  ــــ ــ٣ط ا٤يــــ ــْل   أ ــــ ــلو ّاع ــــ ــ   اعــــ ــ اا تــــ مــــ
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خــــــد  تي شــــــ  ي ياوــــــف  ــــــ يٖ مــــــ  ت ــــــلو      أاع ــــــ  ٖ 
وــــ اب اعــــرت  ّمعــــامل اع خــــاٛ ّاع ــــع٘     أٓــــاي  ي،اسباــــاعٗ ّ

  ّعياأ نا ٍْ اسبال ًب 
ــاع ٍـــــدِ ا٤مـــــ اا ًب اع   ـــــا  اعْوـــــ ٙ  ،ٌ أّقٔـــــل  ى شـــ

ــا   ــا  ْقَــ ــ٘    أّمــ ــل يعاوــ ــريٗا ّععــ ــ ْٓا  اع  ــ ــُ ًب اىب ــ ــ  ميــ  ثــ
غب ـــــاا ،ع٩ صـــــأٜا  اععاىبٔـــــ٘ عـــــً ٍـــــدِ ا٤مـــــ اا ت َـــــ  

   ٘ ــ ــلّل اع  ٓ ــ ــً اعــ ــا مــ ــً اريٍــ ــ٣مٔ٘ عــ ــ ٣ي ا٨وــ ــ  َا ًب اعــ  ى ــ
ــع٘   ــاعٗ ّاع ــ ــا ًب اسباــ ــلل  ميَــ ــ   أٗ تــ ــُ يعّع م ــ ــٙ ّ ٔــ علــ

 ا   اعصٔاو ّميا عُ 
اعصــــٔاو وــــ٣ط علْقآــــ٘ مــــً ا٦ ــــاع اع ــــل ٔ٘ علــــرت  ّمــــا  ّ

ــ       أ ــ اا اعــ ــً ا٤مــ ــ٘ مــ ــ٘ يٓئــ ــُ ّّاقٔــ ــاع ميــ ــٙ اعيــ ــل علــ ق ــ
  يٓايِ  ت ا  ُ ّت    ي

ٌ اعصـــــٔاو م ـــــ ّا أ٢ّيـــــل مـــــً وـــــ١ال ًب اىب ـــــاو ٍّـــــْ 
ــلنـب    ــً اىب ــ ــ اٛ مــ ــٙ ا٤ ــ ــّا ؽبــــد    أ ّعلــ ــ  آى ــ ــا   ــ  ثــــ  مــ

اىبصــــــايـب يــــــا٤م اا ّاــــــري ا٤ ــــــ اٛا ّع ــــــً اعصــــــٔاو ًب 
فب ،  ٔ  ــــُ ّقآــــ٘ ع ــــل م لــــ  مــــً ٍــــدِ ا٤مــــ اا ّوــــ ٔل  

 ياٛأّشــــ   ميَــــا ٢ ٓع ــــي ماىعــــّا مــــً  ااف يــــاب ا٨ ــــاي٘ يَــــا
اعصــــــْو ّقــــــل ٢ ٓشــــــع  ا٨ى ــــــاٌ يا٨ ــــــاي٘ يــــــُ         ٓاــــــ٘

  ّاى ااا اعصٔاو علُٔ ًب م ا لُ ا٤ّفب
لصــــٔاو ّقآــــ٘ عخــــ ٚ أعقبــــا ٓ َــــ  اععلــــه ّا٤ٓــــاو ميــــا   ّ

فب فاىـــــف اىبيــــا   اععامـــــ٘ ع٩ى ـــــاٌ ًب يلىـــــُ  ،ٍـــــدا  اّع٣فــــاّ 
  مب يــــ   ٔـــُ عـــً ا٤ ــــل ّاعشـــ ب ع ــــاعا     ،ًب  اعـــ٘ اعصـــٔاو   

ــليٍا   ــل عــــ ــل ٓصــــ ــ ٗ  ،قــــ ــ  عشــــ ــف  أّ أفب وبــــ ــ    ــــ  ثــــ
فَــــــاٗ أاىبيــــــا ل ّ صــــــْل اع ــــــي٘  ٔ ْقــــــ  ىشــــــا  ّعنــــــل 

ــد  ــرتٓع ٍـــ ــا ع  ـــ ــه ّاريٍـــ ــً  ا اـــ ــا مـــ ــا  َٔـــ ــاٛ ّمـــ ِ ا٤عاـــ
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ّ أ ــاعا   ــ ٘ ّعصـــ ــل   أى ـــ ــل م ْا ـــ ــل عنـــ ــااٛ يعـــ ــ ن  ،فـــ وـــ
  ل عش  شَ ّا ّقل ٓ ٌْ ًب يعاَا لباٛ م  لي أ

ٌ  ــــــ ا  اىبعــــــلٗ ّوــــــ ٌْ عاــــــ٣تَا وــــــاعا  اعصــــــٔاو  ،
ــلٗ   ــاٌ ًب اىبعـــــ ــْاٛ  ـــــ ــ ا ا  وـــــ ــاٛ أّتْقـــــــ  ا٨ ـــــ ّ ا٨معـــــ

ــٔ٘ اىب ا ٔـــــــ٘ ّٓع ـــــــي   ــ اٛ ازبـــــــ ّط ّا٤اشـــــ ٓ ـــــــاٍه ًب شـــــ
ــٔه  ــ ٘ عرتمـــ ــ٘ ّمياوـــ ــ٘ اع  لٓـــ ــْل  ،اشبلٔـــ ــلو ّ ـــ  ـــــ٣ َا ععـــ

تْقــــــــ  ا٤معــــــــاٛ عــــــــً ّّ فلْ ــــــــْ  أمٔئــــــــ٘ أهبــــــــاا أ
٘  ا٨م صــــا   ــ  ا ــــ  لد يبــــا ت وــــف  َٔــــا مــــً اىبــــْاي اعلٍئــ

  ّٓ نٙ ًب ع   ا٤  اٛ يا لو اعلٍين
ــ  ٔل اع  ــــل   غب ــــاا ى ــــ ٘ اعــــلٍئا  ًب   ،ٓاــــّا مــــً  أّٓ ــ

  ياٛ واعا  اعصٔاو أعُٔ ،اعلو اعْا ل 
ــ  اع  ــف  عــ ــْيه ًب   ّاع لــ ــه اىبــ ــً اعل ــ ــيْي ٖ مــ ــْ اعصــ عاــ

ــدٖ         ــآّ  ّاعـ ــً اع  ـ ــُ مـ ــا  ٔـ ــلع ّمـ ــً اعصـ ــ  مـ ــف ا٤ٓ ـ ازباىـ
ّنبٔـــــ   آعنـــــل يشـــــ ل م ْا ـــــل  ٔلـــــ٘ وـــــاعا  اعيَـــــاع     

  تيـــــاو اععٔــــــٌْ ّتَـــــلأ اعي ــــــْع ّت ْقــــــ    ،فـــــااٛ اعلٔــــــل  أ
ــً ا٨عايٗ    ــل عـــ ــل ّاعع ـــ ــً اععنـــ ــْاعط عـــ ــاٍ ّا  ازبـــ ــٙ وـــ ٓ  ـــ

ــّا  ــ٘ ٓ  ـــ ــ  ،ًب آٓـــ ــاٌ ت ـــ ــ٘ ع ا ٓـــــ٘ ًب خلـــــل ا٨ى ـــ لٓه ياع اعـــ
  ّع ايٗ ازبْاعط ّاع لٌ ياعصٔاو

مــــــري ازبــــــْاعط ٍّــــــْ انــــــْع أ اع لــــــف مي ــــــ  اعــــــ ّط ّ
ــدع     ــاٌ عــ ــلٌ ّا٤ع ــ ــ٘ ًب اع ــ ــ ن اع اسب  ــ ــداتٕ ٨وــ ــل ،اعــ   ــ

ــّا   ــّا مَنـــــ ــ٘   ّأفاى ـــــ ــا  اع  ٔـــــ ــايًٓ اعلعاوـــــ ــّٔا ًب مٔـــــ واوـــــ
  ّ ــ٘  ــ٘ خا ـــ ــ٘ اسبلٓثـــ ــا  ازب ا ٔـــ ــايٖ  أّاععنلٔـــ ــْع اىبـــ ٌ اع  ـــ

ــا   ــاعٖ ًب اجمل نعــ ــاِ    أ ّاسباــ ــ اي يادبــ ــٙ ا٤ ــ ــ   علــ ــد ٓاــ خــ
ا يٓـــــاي اععنـــــل ّ ثـــــ ٗ اع عــــــل ّاتصـــــال اعيشـــــا  ّاعــــــدٖ      

 تا ٔ٘ أع اٛ أفَاي اع لف ّذبنلُ ،ٓ  ف 
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ــف    ــل٘ اع لــ ــاج عاــ ــل ذب ــ ــي ه   ،ّقــ ــ  ٓــ ــ٘ اعــ ــ٘ اسب  ــ فب قلــ

وـــــ عايٗ عل ـــــْٗ ّٓ   ـــــل  عـــــ  ًب ، ـــــ٣ط ّ ْٔٓـــــ٘ ّ،عيَـــــا 
ــاٌ   ــَ  عماــــ ــ  ،شــــ ــُ   أ  رب ــــ ــل     ــــ ــف ّت ــــ ــاٛ اع لــــ ع ــــ

ــ  فب اعشــــ آـب مــــً اعــــلو اعــــدٖ    ،ُ ّمــــا ٓاــــ ُ  ّم ــــلاع عنلــ
ٓـــــي د   نـــــُ ي ـــــ ف اعصـــــٔاو ّعـــــلو تعـــــْٓ  اع ـــــلٌ ىبـــــا 

ــاع  ْل   ــْاٜل يــ ــً اع ــ ــل مــ ــ ق   أٓ  ــ ــً اععــ ــُ مــ ــع ميــ ــا ٓ شــ ّ قبــ
ــّا    عـــــدع  تع ـــــي وـــــاعا  اعصـــــٔاو ّعلـــــٙ مـــــلٚ  ٣ ــــــب ْٓمـــ
ــً       ــع ٘ مــ ــا ُ ّشــ ــل ىشــ ــف ّدبلٓــ ــ٘ اع لــ ــ٘ ع ا ــ ــ ٘ م اع ــ مياوــ

ػبائــــّا ،مــــا ٓــــيع     فب،مــــاٌ ًب وــــ٣م ُ يا٨تــــا ٘   شــــعف ا٤
ــٔاو ًب     ــ ٚ علصــــ ــا   ا٤خــــ ــً اىبيــــ ــُ مــــ ــلٌ  أعلٔــــ ــاٛ اع ــــ عاــــ

 ــــــاع   ٔ  مــــــً اع ــــــني٘ ّاعــــــ  لد مــــــً اىبــــــْاي اعلٍئــــــ٘ 
 ّعبِْ 

ــل ــل ازبَـــــا       ّؽبلـــ ــاو ًب عنـــ ــ٘ مـــــً ا٨ى  ـــ ــٔاو  اعـــ اعصـــ
مــــ  ؼبــــ  يــــُ ّٓلع ــــُ  ــــل م لــــ  أا اــــنٕ ّىشــــا ُ ٍّــــْ 

ىــــي تــــ ٚ اعــــدٖ ٓصــــاب حباعــــ٘ م تــــٔ٘ أ يــــاٛ  ــــرتٗ اعصــــٔاو ّأ
ــً     اع ــ  عـ ــنٔ٘ مبيـ ــاٗ ا اـ ــ٘ ًب اع يـ ــل    أٜـ ــً   ٓـ ــاو عـ ــد اع عـ خـ

ٌ ت ــــــ عٔل ا٤معــــــاٛ ىشــــــا َا ّ    َــــــا اىبي  نــــــ٘ أفب ،اع ــــــه 
 ّقايلٔ٘ ا٨ى  اا 

ــ٘   ،ٌ ، ــٔ٘ اىب افٝــــــ ــا٢  اىب تــــــ ــاي٘ ياسبــــــ ــال ا٨ ــــــ   نــــــ
ــاٜه     ــل اعصــــ ــلّا عيــــ ــ٣ّٔٝ فــــ ــٌْ تــــ ــ٘ ٓ ــــ ــا  اع اعٜــــ ّا٤ مــــ

ف ٓـــــي يعاوـــــ٘ م اعىـــــ٘ يل ـــــا  أياىب اعىـــــ٘ مـــــ  اـــــريِا ّعـــــْ 
اٌ ا٨ ـــــاي٘ ّاىبـــــ ا ياعي ـــــ ٘ عشـــــَْع اع ـــــي٘ اع ن ٓـــــ٘ ىبـــــا  ّأ

مـــــ اا ًب شـــــَ  عماـــــاٌ ًّب أمـــــً  اعصـــــاٜنٌْ ٓ عـــــ ا عـــــُ
م اا اعدحبـــــ٘ اعصـــــلعٓ٘ حلشـــــَ  اع ـــــي٘ ا٤خـــــ ٚ  ـــــأصبنـــــْه 

ــل اع لــــف  ــ    أّعلــ ــريِا مــ ــْٖ ّاــ ــ  ّاعيآــــ  اىبعــ ّ ىآــــ  اىبــ
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ٓـــاو اع ـــي٘ ٍّـــٕ   أٓـــاو اعصـــٔاو ياعي ـــ ٘ جملنـــْه    أم اعـــاٗ ى ـــ ٘  
ــ  دبـــــل  3/32 ـــ ّاي٘ ًب شــــــَ  اعصـــــٔاو  ا٨ ـــ  ُا٤ٓــــــاو اع اعٔـــــ٘ عـــ

ــ ٗ  ــ٘ م اشـــ ــاع قلٔلـــ ــ ّٔا   ،ياع ٔـــ ــُ ى ـــ ــلٗ عيـــ ــاو اع عٔـــ ّ أفب ا٤ٓـــ
عَبَٖ  ِ َّ رَؽ١َْززززخً ا ٍّــــْ مــــً عنْمــــا  قْعــــُ تعــــافب] ــــثريّا و٠ََززززب أَرْطَززززُٝ

ُٝعَززززززب١َِٜلَ ا يل ــــــا  أٌ أياٛ اع ــــــ اٜ  ىعنــــــ٘ م  ــــــليٗ    (3)[ِٜ

  علٙ ا٤يلاٌ ّ  ي ع٧ ا  ّا٤م اا
ــ٘ ٌّ ا٨  ، ــ٘ اسبلٓثـــ ــا ا  اععلنٔـــ ــاٛ  ـــــ ّه اع ـــــف ،شـــ عت ـــ

يع   علـــــٙ اسب ـــــاٜل اع ّ ٔـــــ٘ تـــــّت ـــــْع علْمـــــُ ٢يـــــل ّاٌ 
ــل ا٤عا ّ ــاٌ وـــــ٣م٘    ت٤ٍـــ ــ٣و ّئـــ ــاٍه ًب تع ـــــٔه ا٨وـــ  ـــ

   امُ ّ ْاب ىَ ُ ّ  ٘ وييُ ّم٣ٜن َا ع٥  اي أ
ّيبــــا ٓ ــــ   أ مــــً اععلــــْو اعــــ  ت علــــل ي  ــــاق اىب ــــ   ل        

اع ــــــــف اعْقــــــــاٜٕ  ّمــــــــ  ت ــــــــْع اعلعاوــــــــا  ًب مٔــــــــايًٓ
ــ    أّتشــــــ ٔد  ع اىبيــــــا    ْوــــــ اب ا٤مــــــ اا ّىشــــــَْٜا  َــــ

اعع ٔنـــــ٘ علصـــــٔاو ّّ ٔ  ـــــُ ًب ّقآـــــ٘ اع ـــــلٌ مـــــً ا٤مـــــ اا  
 ّ ــا  ــ٘ ًب ي عَــ ــاٍن ُ اع عاعــ ــه  ،ّم ــ ــٙ ازب ــ ــا علــ ــ٘ ٍ ْمَــ  ا ــ

ــْعٗ    أ  ، ــ٘ ّيصـــــ ــل  مئـــــ ــٙ م ا ـــــ ــحل علـــــ ــ اا تيشـــــ ٌ ا٤مـــــ
تصــــال ا٤ ــــل ّاعشــــ ب ّ ث تــــُ ّعــــلو ،تلعػبٔــــ٘ ّقــــل ٓ ــــٌْ 

  ث ٍا أ ف ا٤واوٕ ّعاٛ ىشْٛ ى  امُ اع ،
ــا       ــه ّمـــ ــاٛ ًب ازب ـــ ــ ٗ اىبـــ ــْل يٌّ  ثـــ ــث٣ّ ؼبـــ ــٔاو مـــ  اعصـــ

ــ  ُ مــــً  ــ اا خ ــــريٗ   ــــلّ  أت ــ ــُ ،عــ ــ٘ ّدبي ــ ــاط اع ٜــ عتشــ
فب ،قبــــا ت ــــ  ِ اع لــــٙ يبــــا ٓآــــل ميــــُ علــــٙ  اقــــ٘ ازب ـــــها         

ــٔاو مــــً ى ــــد اع ــــ   ًب اعــــلوا  ،فاىــــف مــــا ٓــــ١يٖ  عٔــــُ اعصــ
ــا ٘ ،فب ــامل اع  ، يا٨تـــ ــي   ًب عـــ ــاٛ اعـــ ــْٚ عت ـــ ــَ  أ ـــ ــاو شـــ ٓـــ
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ّ ـــــ   ا٨ى ـــــاٌ علـــــٙ ا٨ي عـــــاي عـــــً اعشـــــَْا   اعماـــــاٌ

 ــــ  م اشــــ  علــــٙ اع ــــلٌ ّ ــــٔاى٘ أّاعيــــاّا  ّمــــا عــــدع  مــــً 
 ُ    

ــاي   ــي٘ يا٨عشـــ ــاو اىب اـــــل ،ّع ـــــل فـــــاٛ  اع ـــ فب ىـــــْه اع عـــ
ــله     ــُ ّوــ ــُ ّآعــ ــلٙ اي علٔــ ــْل اي  ــ ــاٌ عوــ ــل  ــ ــْع   ــ ًب اع  ــ

   ٓ    علٙ كب ا 
يـــــا   اعصـــــ ٔ٘ عل نـــــ   َـــــ  اع ـــــف اع ـــــلٓه ّاسبـــــلٓا اىبّأ

  ّٓآل خشْى٘ اسبلل (3) اىُ ٓ ْٖ اع  ل ّٓآل ًب اع اٛٗ
)ّقــــل عّٖ عــــً ع ــــل اي يــــً وــــياٌ عــــً ا٨مــــاو فع ـــــ         

ــايق  ــُ     اعصـــ ــُ ّآعـــ ــلٙ اي علٔـــ ــْل اي  ـــ ــاٌ عوـــ ــال:  ـــ قـــ
  ــــــ  يــــــلأ حبلــــــْٚ ٓ  ــــــ  علَٔــــــا  ــــــاٌ مل ػبــــــل  أ ا ،ّوــــــله 
  عْ   ع   لُ  ناٛ  ات أّ كب ا   اٌ ٍْ أ    ا  

ــه    ّ ــ٘ ّاع ــ ــف اعي َــ ــلٗ ّاع لــــف ّٓ ٔــ ــٕ اىبعــ ــْل ٓي ــ ــاٌ ٓ ــ  ــ
ّٓ ــــْٖ اسبــــلق ّؼبــــل اعيــــا   ّٓ  ــــل اعــــدىْب ا ــــ٣ّ ّٓ ــــ ً   
ــٞ      ــ ل ه ّٓ  ــــ ــ  اعــــ ــ٘ ّٓ  ــــ ــ ٗ اع اع ــــ ــ٘ ّاىبــــ ــ ّق ا اٜ ــــ اععــــ

ا ّعّاِ اىب ٔــــــل ًب (2)اسبــــــ اعٗ عــــــً اىبعــــــلٗ ّٓــــــدٍف ياعصــــــلاه
 اىب يع٘ م و٣ّ 

ــل ّعي  ــٕ  أّقـــ ــاو علـــ ــؾب   ٌ ا٨مـــ ــٙ اعلـــ ـــ  علـــ ــاٌ ٓ  ـــ  ـــ
ّيـــــدا ٓ َـــــ  مـــــا ًب اعصـــــٔاو مـــــً ا٦ٓـــــا  ّاعـــــيعه اىب عـــــليٗ ًب  
ــدا     ــل ٍــ ــ٘ ٤ٍــ ــٔاو خا ــ ــا اعصــ ــلّ معَــ ــا عٔ ــ ــْعَا ّ ٔ ٔاتَــ مْتــ

  و اب اععا ٔ٘أاعاماٌ آع٘ علص ٘ ّدبلي 

                                                           

عيـ  ع ـا : اع ـاٛٗ ياىبـل مـ       أٓاّا عع ل اعي اطا ّ ُٔ أ( اع اٛٗ: ع ٘ ازبناه ّٓ ال 3) 
 ا اٛ ٍّْ اىبشَْعا ّ د َاا ّاع اٍ٘ علٙ ّ ٌ اععاٍ٘ا ّاع اِ يا اٛ 

   ع٘    ٓ٘  2/348( اعْواٜل2) 
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ــاو    ــايو ا٤ٓــ ّتــــاياي ٍــــدِ اسب ٔ ــــ٘  َــــْعّا ّّتــــْ ّا مــــ  ت ــ
تــــاًب م ـــــاعل ّم  ــــلي عٔ ــــٌْ عْىــــّا ٓـــــاياي     ،ّ حلىَــــا وــــ٣ط   

ــا  ت ــــْع ا ــاٗ ّػبــــدب اعيــــاع تــــ  ُ يل ــ ــْٗ ،سبٔــ ــٔاو ي ــ فب اعصــ
ــلًٓ       ــً اعــ ــاي عــ ــا٢ّ  ا٨ي عــ ـــاي ضبــ ــ  ا يٓــ ــّا مــ ـــف   يٓــ ت ياوـــ

٘ أّ ــ ٓع ــاو اعشـــ ــْه      ـــ ــ  ّاشباـــ ــاع اع ْاتـــ ــا ٘ ،فب أ َـــ يا٨تـــ
 ي تعافب 

ــ٘ ، ــ٘ ًب  ل ــ ٘ اعصــٔاو  ،ىَــا آٓ ــ٘ علــٙ  ،ع ا ٓ   مب لــ  اع ــْٗ اعداتٔ
ميــُ ٓ ــ   أ مــا ٍنٔ ــُ ًب اسبٔــاٗ اععامــ٘ اعش صــٔ٘ ّأئــاٌ مْتــْعٔ ُ ّ

خ ّٓـــ٘ أعل ـــ اٜ  ا٤خـــ ٚ مـــً ا٤وـــ اع ّاىبيـــا     يـــْ  يىْٔٓـــ٘ ّ
 تيال حب ً اع اع٘ 

 (3)ٍس ئو فقٖيت يف اىصي ً
 يف اىْيت

ــ٣     (4 م حلع٘) ــ٘ ّا٨خــ ــ  اع  يــ ــُ مــ ــل اعٔــ ــْو اع صــ ػبــــف ًب اعصــ
ــْب     ــلو ّفـ ــْٚ عـ ــاا ّ ا٤قـ ــ ل   يَـ ــف اعـ ــايا  ٢ّ ػبـ ــاٜ  اعع ـ   ـ

ا٨نبـــاعٕ ا٨عت ـــا ٖ  ا٨خ ـــاع وـــْاٛ اع  صـــٔلٕ اّ ا٨ع  ـــاتٕ اّ    
ــلاعٕ    ــٕ اعـ ــٔل    ّٔ  ـ ــْ اع  صـ ــٙ عبـ ــال علـ ــْعٍا ًب اع ـ ــل  اـ ّقصـ

 ٔنـــا عـــلا شـــَ  عماـــاٌ   ـــٙ اعْافـــف اىبعــــب   ٓ ـــٌّْا ا٨م ثـــال
آاـــّا اع صـــل افب ىْعـــُ ّاىـــُ  ـــْو   ـــاعٗ اّ  ـــْو قاـــاٛ اّ ىـــدع  

ــدع    ــِْا   ــٌّْعب ــْٚ     ٓ  ــْ ى ــا ع ــُ  ن ــٔـب ىْع ــلّب تع ــْو اىبي ًب اعص
و اع ــٔ  مــً اعشــَ ا ىعــه ٓ  ــٕ اع عــٔـب       ــٔاو ٓــْو اع ــلٓ  اّ آــا   

ــُ ّاٌ مل     ــا ًب  م ـ ــل مـ ــل  ٔ صـ ــُ ّا ـ ــٌْ ًب  م ـ ــحلٌ ٓ ـ ــاعٕ  ـ ا٨نبـ
 ٓعله اىُ مً أٖ ىْه 

ــً     (1 م حلع٘) ــُ م ــْ  ْى ٓ  ــٕ ًب شــَ  عماــاٌ قصــل اعصــْو ّاٌ مل ٓي
                                                           

  اى   ازباٛ اعثاىٕ مً عواع يا اععنلٔ٘ )اسب ٘(  (3)
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عمااٌا يـل عـْ ىـْٚ  ٔـُ اـريِ فـا٣ٍّ اّ ىاوـّٔا عـُ افـاٛ عيـُ اٖ عـً            

ٌ ّقصــل اــريِ ا ــه ّاٌ شــَ  عماــاٌ ّعــْ  ــاٌ عاىبــّا ياىــُ شــَ  عماــا
 افاأ عً شَ  عمااٌ م  قصل اع  ي٘ علٙ ا٤قْٚ 

ــْب     (5 م حلع٘) ــاٛ ٢ّ اعْفـــ ــ٥ياٛ اّ اع اـــ ــ ا عـــ ــرت  اع عـــ ٢ ٓشـــ
 ّاعيلب ٢ّ واٜ  ا٤ّ ا  اعش صٔ٘ علٙ ا٢قْٚ 

ا ا قصـــل  ـــْو اعٔـــْو ا٤ّل مـــً شـــَ  عماـــاٌ   ـــاٌ اىـــُ  (7 م حلع٘)
مــً ل اعٔــْو ا٤ّل ــــاعٔــْو اعثــاىٕ مــث٣ّ اّ اعع ــ   ــعا ّ ــدا عــْ قص

ــدا ا ا     ــ ا ّ ـ ــث٣ّ اّ اعع ـ ــاىٕ مـ ــاٌ اعثـ ــا   ـ ــاعٗ اّ اريٍـ ــْو اع  ـ  ـ
ــَ           ــاٛ ش ــُ قا ــاٌ اى ــ٘    ــي٘ اسباعٔ ــً اع  ــاٌ م ــَ  عما ــاٛ ش ــل قا قص

 عمااٌ عل ي٘ اع اي ٘ ّياعع   
ــْٚ      (8 م حلع٘) ــْ ىــ ــٔل  لــ ــٙ اع  صــ ــاىب   ا  علــ ــه يــ ــف اععلــ ٢ ػبــ

 ا٨م ال عً امْع ٓعله يخْل نبٔ  اىب   ا   َٔا   ٙ 
ــ  ا  (9 م حلع٘) ــل اٌ اىب  ـ ــْ ربٔـ ــُ ًب   عـ ــاٌ اعت  ـ ــ   ـ ــٔ  قب  ـ ــٕ عـ ع ٣ىـ

 عـــ  اعٔـــْو ي ـــل  ـــْمُا امـــا ا ا مل ٓ ت  ـــُ ّع يـــُ ٢ ـــ  ًب ىٔ ـــُ  
ــُ  ــع  ــْمُ آاــّاا  نــا ًب اعــاّج اعــدٖ ٓ  ٔــل     عــلو ا٨م ــال عي
اٌ ا٨يخــال عــٔ  قب  ــ  ّمل ٓيــْ ا٨م ــال عيــُ  ــا ا  صــل اعــلخْل   
ــلخل  ــع         ــاعٗا ّا ا مل ٓ ــري    ــْمُ مــً ا ــل   ــْو ي  ــاع اعص ًب ىَ

 ُ  ْم
ــلع        (31 م حلع٘) ــه ٢ ٓص ــ٘ا ىع ــ٘ اعئاي ــً ىٔ ــُ م ــل ع ــري ٢ي ــً اع  ــف ع اعياٜ

ــْاٛ         ــليّاا و ــري اّ ى ــٔاو اع  ــاٌ   ــّا   ــريِ ّاف  ــْو ا ــاٌ عص ــَ  عما ش
  اٌ م ل ّا يصْمُا اّ مل ٓ ً م ل ّا  اىب ا   ًب ا ياٛ عمااٌ 

ــٔـب      (33 م حلع٘) ــلٌّ تع ــْو ي ــ٘ اعص ــُ ىٔ ــُ ٢ دبآ ــْو يعٔي ــدع  ــْو ٓ ا ا ى
اٌ مـ  اع  لــ٘ عــً اعيــدع  ٔصــع  نــا  اىـُ عليــدع ّعــْ انبــا٢ّا ا٢ ا ا  ــ 

 ٓ  ٕ ا٨عت ا  اعدٍين 
عــْ  ــاٌ علٔــُ قاــاٛ شــَ  عماــاٌ عل ــي٘ اعــ  ٍــْ  َٔــا           (32 م حلع٘)
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ّقاــاٛ شــَ  عماــاٌ عل ــي٘ اىباتــٔ٘ا ٢ ػبــف علٔــُ تعــٔـب اىــُ مــً اٖ  
ــدعاٌ  ــل      ــُ ى ــ٘ اعصــْو قاــاٛا ّ ــدا ا ا  ــاٌ علٔ ــُ ىٔ ميَنــا يــل ت  ٔ

 ّا ل ْٓو اّ ا ٓل اّ علُٔ   اعتاٌ 
ــد (31 م حلع٘) ــْو ضبــلي       ا ا ى ــٔاو ٓ ــدع   ـــب ّى ــٔ  مع ــْو وب ــْو ٓ ع  

مــً شــَ  طبصــْ   اشبــام  عشــ  ميــُا ّات ــل ٍــدا اعٔــْو ًب  عــ    
ــل   ــ   اعيــــدعاٌ ّاٌ قصــ ــدا اعٔــــْو ّٓ ــ ــُ  ــــْو ٍــ  اشبنــــٔ  ٓ  ٔــ

 ٍنا أ ل
ــريِ      (34 م حلع٘) ــاٌ اّ ا ــَ  عما ــٔٯً ش ــف اىبع ــ٘ ًب اعْاف ــي اعئ ــ  ّق آخ

  عيل  لْه اع    اعصايق

ٔلـــ٘ اعٔـــْو اعـــدٖ ٓ ٓـــل ّػبـــْ  ت ـــلمبَا ًب أٖ فـــاٛ مـــً افـــااٛ ع
ــ         ـــب آخ ــٔاو مع ــاٌ اّ   ــُ عما ــل ي ْى ــٔاٌ اّ ازبَ ــ  اعي  ــٔامُ ّم  
ــحل  قب  ــ  ّافــاأِ عــً      ــاّال ا ا مل ٓ ــل اع ــد   افب مــا ق  ــٙ ت ػبــْ  م 

   ع  اعْٔو
ّعــْ تــد   يعــل اعــاّال  ــا٤قْٚ عــلو ا٨فــااٛا امــا ًب اعْافــف    

اّال يٌّ اــري اىبعـــب  ٔن ــل ّقــي اعئــ٘ اخ ٔــاعّا مــً اّل اعلٔــل افب اعــ  
مــا يعــلِ علــٙ ا٤ ــعا ٢ّ  ــ ق ًب  عــ  يـــب وــ ل اعــرتيي اّ اععــاو    

  علٙ اععلو
ــً    ــاٌ مب ـ ــ ّب  مـ ــً اع ـ ــٙ مـ ــل افب اٌ ٓ  ـ ــلّب  ٔن ـ ــا ًب اىبيـ امـ

 دبلٓل اعئ٘  ُٔ علٙ ا٤قْٚ 
ــ٣ّٔ  ـــه ىـــْٚ         (31 م حلع٘) ــْٚ اعصـــْو عـ ــاٌ عـــْ ىـ ــري شـــَ  عماـ ًب اـ

ــري ا        ــً ا ــاو م ــْٚ ّ  ــاّال  ي ــل اع ــْو ق  ــُ اعص ــلا ع ــه ي ــاعا   ٌ ا٨  
 ٓحلتٕ قب     ع علٙ ا٤قْٚ وْاٛ  اٌ قااٛ اّ ميلّيّا 

ا ا ىــْٚ اعصــْو عــ٣ّٔ ٢ ٓاــ ِ ا٨تٔــاٌ يــاىب    يعــلِ ق ــل         (35 م حلع٘)
 اع    م  ي اٛ اععاو علٙ اعصْو 

ــ٘ علــٙ  ــلٗا     (37 م حلع٘) ــْو ىٔ ػبــْ  ًب شــَ  عماــاٌ اٌ ٓيــْٖ ع ــل ٓ
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ــ٘       ــْو نبل ــْٖ اعص ــُا ّاٌ ٓي ــَ   ل ــلٗ علش ــ٘ ّا  ــااٛ يئ ــْ  ا٨ف  ّػب

ــل   ــ٘ ع  ــلي اعئ ــْوا  ّػب ــْب    ٓ ــ٘ ّف ــ٘ ّاسبي ٔ ــا عٔ٘ ّاسبيايل ــل اعش ّعي
ــ٘    ت ٔٔـــي اعئـــ٘ ًب  ـــل عٔلـــ٘ مـــً عٔـــاعٕ شـــَ  عماـــاٌا ّقـــال اىباع ٔـ

 يْفْيَا ًب اعلٔل٘ ا٤ّفبا ّت   ف ًب ي ٔ٘ اعشَ   

ــافب]   ــُ تعــ ــلل قْعــ ــٙ ١ََِزززز٣ْ شَززززهِ َ ٠ِززززعُْْٟٙ اٜش ززززهْزَ ََُُِٝصُزززز١ْ ُ  ّٓــ [ علــ
ــْ   اع      ــَ ا عٔ ــلٗ علش ــ٘ ّا  ــ٘ ىٔ ــاٌ   آ ــٙ   عف  ــ آٌ عل ــْه ،فب اع  ف

ــ ٘ ا٨خــ ٣  ا    ــاٛ مش ــً اعصــْو     أّاع  َ ــَ  عماــاٌ م ــا ًب اــري ش م
ــُ    ــْو ا ا  ــاٌ علٔ ــل مــً ىٔ ــُ ع ــل ٓ ــاو  شــَ  أاىبعـــب  ٣ي ّ أقــل أّ أٓ

  ث  أ

  يً٘ اىشهليً٘ اىشهل
ٓـــْو اعشـــ  ٍّـــْ اعٔـــْو اعـــدٖ ؼب نـــل اٌ ٓ ـــٌْ اعـــث٣ ـب   (38 م حلع٘)

مـــً شـــع اٌ اّ ا٤ّل مـــً شـــَ  عماـــاٌ ا ا  لـــ    ـــ ِ ّمل تث ـــي  
ــاا ّا ا   ع٠ٓـــ٘ ٛ٭ ّعبٍْنـ ٍـــ٣ل شـــَ  عماـــاٌ  ٔصـــْمُ ىـــليّا اّ قاـــا

ــُا       ــُ مــً شــَ  عماــاٌ أفــاأ عي ــْو اى ــاٛ اعٔ ــْ يعــل اى َ ــاٌ ّ َــ  ّع ي
ىعــه عــْ يــاٌ عــُ  عــ  ا يــاٛ اعيَــاع ّفــف علٔــُ دبلٓــل اعئــ٘ ّعــْ  ــاٌ    

 يعل اعاّال 
ــري         (39 م حلع٘) ــً ا ــاٌ م ــَ  عما ــً ش ــُ م ــ٘ اى ــ  يئ ــْو اعش ــاو ٓ ا ا  

ــ عٔ٘ ّعبـــِْ   ــ٘ شـ ــ٘ اّ ئيـ ــ ع٠ٓـ ــ ْا ـ ــُ خـــ٣    ـــع ل اعْاقـ ا ّع يـ
ــَْع ــدا ااىبشـ ــليّا اّ    ّ ـ ــع اٌ ىـ ــً شـ ــاٌ مـ ــل اٌ  ـ ــ٘ اعرتيٓـ ــْمُ يئـ  ـ

ــاٌ ّاف ــاّ      ــاٌ مــً عماــاٌ   ــاٛ مــث٣ّ ّاٌ   ــا  قا اف يايــُ ىبــا   ّفب٤ 
  ُ ــ ــحلخ ًٓ مــً اع ــْل ي  ٣ى ــ  اىب  ــاع  ــ ٘ اعصــْو   ى ــف افب ا ث ّاىب  

ــ٘ اىب ل ــ٘ ي صــل مــا ًب اعدمــ٘ ًّب   ــ٘ اع  ي ــُ  ا امــا ا ا  ــامُ يئ ــُ اى  ٍي
ــاٌ ٓ ــٌْ اعرتيٓــل ًب اىبيــْٖ ٢ ًب ش صــُ     امــا مــً عماــاٌ اّ اــريِ ي

 ا٤قْٚ    ُ ّ
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ٓــْو اعشــ  يئــ٘ ا٨  ــاع  ــه يــاٌ اىــُ مــً   اىب لــ  عــْ ا ــ ع (21 م حلع٘)
اعشــَ   ـــاٌ تيـــاّل اىب  ـــ  ًب  عـــ  اعٔـــْو ام ـــ  ي ٔـــ٘ اعيَـــاع تحلييـــّا  
ّّفــف علٔــُ اع اــاٛ امــا ا ا مل ٓ يــاّل اىب  ــ   ــاٌ  ــاٌ ق ــل اعــاّال  

ــ ــْا        ف ــا٤قْٚ ف ــاّال   ــل اع ــاٌ يع ــْ   ــا ع ــُا ّام ــاأ عي ــ٘ ّاف لي اعئ
لٓـــل اعئـــ٘ ّ ـــ ٘ اعصـــْو آاـــّا ععنْما  قـــْل اعـــي   ـــلٙ اي دب

ــا ّعي ًب     ــا  مـ ــها ّععنْمـ ــل  لٔصـ ــً مل ٓحل ـ ــله:  مـ ــُ ّوـ ــُ ّآعـ علٔـ
    ُ ّع اعــلٗ ا٨شــ  ال ّ ــلٓا اع  ــ      (اعصــ ٔع: ٍــْ شــٕٛ ّ ــل عــ

ــف اي   ــا الـ ــل مـ ــلٗ  ـ ــ ج ّقاعـ ــٕ اسبـ ــلٗ ى ـ ــاي اّفب ّع اعـ ــُ  ـ  علٔـ
ــْه     ــل ياىبْتـــ ــ ٖ ٤ٌّ ازبَـــ ــْاقعٕ اع َـــ ــاق اعـــ ــدع ّع٩ى  ـــ ياععـــ
ــل ًب      ــْ ا ا ا ــْو ع ــ  اعٔ ــٔاو  ع ــ اعا  ص ــ ع ٢ّ ت ــا  ٢ ت ّععنْم

ــاع  ٣ٌ       ــْل ي ــ٘ اع  ــ٘ يحليع ــاٛا ّعل لش ــً اع ا ــ ِ م ــل ا  ــُ ّم ل ا  ْاي
قصـــل ا يــاٛ ىَــاعِ ا٨  ـــاع عــً  ا  اعصــْو م ل ـــّاا     عــْ   ٢ّ ٓاــ ِ 

  َ ــ ــً ش ــاٌ م ــْاٛ   ــاٌ و ــُ      عما ــلٙ اي علٔ ــي    ــْل اع ــريِ ع  أّ ا
 ّآعُ ّوله أع٣ِ  

٢ دبــف مع  ــ٘ اٌ اعصــْو ٓعــين تــ ل اىب  ــ ا  مــ  اعئــ٘         (23 م حلع٘)
 ّعبِْ مً اع  صٔلا يل ٓ  ٕ اع صل ا٨نباعٕ 

  اىشي ءاىشي ء
ــل    (22 م حلع٘) ــِْ ّاٌ قــ ــاٛ ّعبــ ــْو ياع ٓــ ــ٣ٌ اعصــ ــلو ي ــ ــْٚ عــ ا٤قــ

 ــاعل اعثــْاب حب ــ ُ ًّب اشبــي عــً اعصــايق علٔــُ اع ــ٣و: اٌ اي ت     
ــْاٌ        ــْو عي ــُ ا ٤ٌّ اعص ــاٖ علٔ ــا أف ــٕ ّاى ــْو ع ــْل: اعص ــافب ٓ  ّتع

ْٯو يــرتل اىب  ــ ا ا  ّاٌ  ي ــٔ  مي  ــ  علــٙ نبٔــ  آىــا  اعيَــاع ّم  ــ
 ــاٌ ٍــدا اعــرتل اى  اقٔــّا اــري قصــلٖ اع  ــاتٕ ي نامــُا ّقــل ٓ علــل         
اع ٓــاٛ ي ــري مأٍــ٘ ا٨م ــال عــً اىب  ــ ا   ــ٣ ْٓفــف اع  ــاي ا٢ اٌ   

  ٘ ا ّاع ٓــاٛ ٍــْ اعاٛٗ ا٢ى ــاٌ  علــُ ع٧خــ ًٓ      ٔــُ ٓيعــلو قصــل اع  يــ
ًّب اشبــي اٌ اي تعــافب ٓ ــْل:  اىــا خــري شــ ٓ  مــً   عــ٘ ّت ــاخ ّاا 
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ا ّمب ــً اع ــْل اٌ اعصــْو ؽبــ ج    عنــل عــٕ ّع ــريٖ ت   ــُ ع ــريٖ     

ــاٛ    ياع  صــد مــً عنْمــا  ٍــدا اشبــي عل ــي اعــ٣ِا ٢ّ ٓ ــٌْ اع ٓ
ــ٣ّ    ــّا  اٜ ــاٌ ع ت ــْ   ــّا ع ــايٗ م ل  ــ  ٣ّ علع  ــف ّمل  م ــاعّا ًب اع ل  ّاخ 

  ٓ ً فاٛ مً اعلاعٕ م   ٣ّ اّ تايعّا
ــَ    (21 م حلع٘) ــاٌ  ٔ ـــــال شـــ ــَ  افب عماـــ ــا ٘ شـــ ٓ ـــــ  ف اتـــ

عماــاٌ ا ّ ٔــُ عــلٗ ىصــْ  ي  اٍــ٘   ــ  )عماــاٌ( صبــ يّا  نــا ًب    
  ُ ــ مــً ا ــاٛ اي عــا ّفــلا  اوــه  فــاٛ عماــاٌا  ٍــف عماــاٌ ّاى

٘  نــا ىعــه عــْ  اىــي ٍيــال ق ٓيــ٘ علــٙ اعايٗ شــَ  عماــاٌ  ــ٣   اٍــ   
 ًب قْل   ني عمااٌ   ٍل ٣ٍل عمااٌ  

ــلعاٛ    (24 م حلع٘) ــاٌ ًب اعـ ــَ  عماـ ــاعٕ شـ ــاو ّعٔـ ــ ثناع آـ ــ  ف اوـ ٓ ـ
ــّا     ــاٛ ا٨وــ٣و ّاع  اعٍــا ع ي ــ٘   ٓاــ٘ اعصــٔاو ًب يي ّاعــد   ّمــ  اٍنٔ
ــ  آٓــا  مــً اع ــ آٌ     مــً اع ــاٌ ا٨مبــاٌ  ــاٌ مْتــْعَا اعبصــ  ًب اعي

ــ٘ ّا ــلٗ ًب اعــلعا   ٛ ّماــامٔيُ قــل اع ــ ٓه مل ٓ صــل  ٔنــا ئيَــا ا٢ آٓ
ــ        ــدا اىبْت ــا ًب ٍ ــ ف عْفْيٍ ــٔاو و ــا ياعص ــف ميَ ــل فاى ــٌْ ع عل  ٓ
ياع  ـــــاع اٌ اعصـــــٔاو مياوـــــ ٘ علـــــلعاٛ ّ   ـــــ٘ ع اـــــاٛ اسبـــــْاٜق 

   (3)عل ّآا  اىب ْات ٗ ًب او  اي٘ يعاٛ اعصاٜه
ٓ ــــــــ  ف اقــــــــام٘ يّعا  ع عـــلــٔــــــه ّ  ـــــ  ّت تٔـــــل  (21 م حلع٘)

لياشـــــــٝ٘ ّاعصـــــ ٔاٌ ًب اع ــــــ آٌ ًب شــــــَ  عماــــــاٌ خصــْ ـــــــّا ع
 اىب افل ّاىبي لٓا  ّاع ْٔ  

  املفطشاثاملفطشاث
 المفطرات وهي امور: يجب االمساك عن

ــاىٕ: ــحل ْل    ا٤ّل ّاعثــ ــ ق ًب اىبــ ــري  ــ ــً اــ ــ ب مــ ــل ّاعشــ ا٤ ــ
ّاىبشـــ ّب يــــب اىبع ـــاي  ـــاشب ا ّاىبـــاٛ ّاريٍنـــا  اسبصـــٙ ّعصـــاعٗ  

                                                           

مـً ت  ـريىا    اعْا ل ّاعث٣ ٌْ ّاعثاىٕ ّاعث٣ ٌْ ّش   مً ازبـاٛ اعثاعـا ّاعـث٣ ـب   ( خصد  ازباٛ 3)
 ( 387 – 381)معامل ا٨مباٌ ًب ت  ري اع  آٌ( ٦ٓا  اعصٔاو وْعٗ اع   ٗ )
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 ا٤ش اع ّعبٍْناا ٢ّ يـب اع ثري ّاع لٔل    ٘ اسبي ٘ 
يــحلع ياع  لٔــل يعــل ا٤ ــل ىبــً ٓ ٓــل اعصــْو ٢ّ ٓاــ          ٢ (25 م حلع٘)

ت  ــُ ّاٌ ا  نــل معــُ ي ــاٛ شــٕٛ يـــب ا٤وــياٌا ٢ّ ٓ  ــل  ــْمُ عــْ  
ــياىُ         ـــب او ــً ي ــ ج م ــْ خ ــه ع ــَّْاا ىع ــْ  و ــ  افب ازب ــل  ع ــل يع يخ

 ّاع  ي اعُٔ علُٔ اٌ ؽب فُ مً  نُ ٢ّ ٓ لعُ 
ــل ّاٌ      (27 م حلع٘) ــّاا يـ ــثريّا صب نعـ ــاٌ  ـ ــاق ّاٌ  ـ ــ  اع صـ ــحلع ي لـ ٢ يـ

اف ناعــُ ي عــل مــا ْٓف ــُ   ــد   اسبــام  مــث٣ّا ع ــً ا٤ ــْ     ــاٌ
 اعرتل ًب  ْعٗ ا٢ف ناه خصْ ّا م  تعنل اع  ف 

٢ يــحلع يــاي ٣ه مــا ؽبــ ج مــً اعصــلع مــً اشبلــ  ّمــا ٓيــال   (28 م حلع٘)
ــا افب       ــل ميَن ــا ّ  ــا م ــها ّام ــاٛ اع  ــل افب  ا ــا مل ٓص ــ أع م ــً اع م

  ااٛ اع ه  ٣ ػبْ  ا٨ي ٣ه ا ا مل ٓ  ل اع ل  
ــل (29 م حلع٘) ــري     اىب ــاعي ْ ا ــاٌ ي ــ ب ّاٌ   ــل ّاعش ــلق ا٤  ــٙ   اع عل

اىب عــــاع ا  ــــ٣ ٓاــــ  صبــــ ي اعْ ــــْل افب ازبــــْ  ا ا مل ٓصــــلق   
ا٤ ــــل ّاعشــــ ب  نــــا ا ا  ــــف يّاٛ ًب ف  ــــُ اّ شــــّٔٝا ًب ا ىــــُ 

  ْ ل افب فْ ُ 
٢ ٓ  ــــل اعصــــْو ياى ــــا  آعــــ٘ ّاٌ ّ ــــلي افب ازبــــْ        (11 م حلع٘)

 عنلّا 
ّا ّٓ   ــل يايخــال  ازبنــاه علــد   ّا٢ىثــٙ قــ ٣ّ اّ ييــ      اعثاعــا:

اسبشـــ ٘ ّاٌ مل ٓيـــال  ـــ٣ ٓ  ـــل ياقـــل مـــً  عـــ ا ّاعـــْ ٞ ًب ييـــ   
ــ ريّا        ــُ   ــل مي ــْب اع   ــاه ّّف ــُ يازبن ــْٚ ٨سباق ــٙ ا٤ق ــ٣و عل اع 
ــ  ا٤عا     ــلنـب ّ َـ ــاِ اي اىب ـ ــْٛ ىـ ــّا اّ مْ ـ ــ ريّاا ّا ٝـ ــاٌ اّ  ـ  ـ

 ميُ 
اع ــ فـب ّيــ٣   أ ــل ٢ ٓ  ــل اعصــْو يــا٣ٓ٨ج ًب اــري    (11 م حلع٘)

 اىاال 
اعصـــــْو يازبنــــاه ا ا  ـــــاٌ ىاٜنــــّا اّ  ـــــاٌ   ٢ ٓ  ــــل   (13 م حلع٘)
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ــُ      ــاىٕ ع ــاعِ علــٙ ا٢قــْٚا ّاع ــ   اعث م  ٍــّا حبٔــا ؽبــ ج عــً اخ ٔ

ٛ٭ اّ او لام٘ علُٔ اع ااٛ ّاع  اعٗ     نُ  ا ا  اٌ مل   ّا اي لا
ــلخل ًب   (12 م حلع٘) ــث٣ّ  ـ ــد مـ ــل اع   ٔـ ــْ قصـ ــل عـ ــ فـب مل  أ ـ اع ـ

ــال ًب     ــل ا٢يخـ ــْ قصـ ــدا عـ ــْٚا ّ ـ ــٙ ا٢قـ ــل علـ ــل ٓ  ـ ــه أ ـ ٍنا  لـ
  ٓ   ل

ا ا فــــام  ى ــــٔاىّا اّ مــــً اــــري اخ ٔــــاع  ــــه تــــد   اّ   (11 م حلع٘)
 اعت   ازبي ّفف ا٨خ اج  ْعّا  اٌ ت اخٙ ي ل  ْمُ 

ــلاع     (14 م حلع٘) ــْ  م ـ ــال اّ شـــ  ًب يلـ ــل ا٨يخـ ا ا شـــ  ًب ذب ـ
 اسبش ٘ مل ٓ  ل٬  ْمُ 

ــ :   ــين    اع ايـ ــاّل اىبـ ــف ىـ ــ نياٛ أٖ  لـ ــ ا  ا٨وـ ــً اىب  ـ مـ
ــ     ــال اعـ ــً ا٨ عـ ــِْ مـ ــد ّعبـ ــ٘ اّ ت  ٔـ ــ٘ اّ ق لـ ــا  قب٣م ـ ــل يَـ   ٓ صـ

ــاّل     ــُ ىـ ــل معـ ــ ايِ ا ا  صـ ــ  ا ـ ــْو جبنٔـ ــل علصـ ــُ م  ـ ــْعُ  اىـ  صـ
اىبــينا ّامــا ا ا مل ٓ ــً قا ــلّا ع٩ىــاال ٢ّ مع ــايِ ّوــ  ُ اىبــين مــً   

 يٌّ اػباي شٕٛ يبا ٓ  أُ  صْمُ   ٔع 
  َيال  ٣   ْع:

  لف ىاّل اىبين ّ صْل ىاّعُ  ع٣ّ  ا٤ّفب:
 ُ  لف ىاّل اىبين ّعلو  صْع اعثاىٔ٘:

ــ٘: ــ١يٖ        اعثاعث ــا ت ــه أىَ ــلما  ٓعل ــل ّم  ــري قص ــً ا ــين م ــاّل اىب ى
 ،عُٔ 

 ٢ّ ٓ ٌْ ي ٣ٌ اعصْو ،٢ ًب اعصْعٗ ا٤ّفب أع٣ِ 
ــا     أا ا  (11 م حلع٘) ــاي معَ ــ  اع  ــلما  اع ــال ّاىب  ــ  ا٤ ع ــل يع ّف

ا٨ىـــاال  ـــا٤قْٚ ي ـــ٣ٌ  ـــْمُ ا ا اىـــالا امـــا ا ا مل ٓ ـــً قا ـــلّا 
ــا    ــُ اى ــات ل اى ــُ   ــً عايت ــاٌ م ــاال ٢ّ   ــْمُ  ا٨ى ــ ٘   ــا٤قْٚ   ل  

ــْ ى ــ  اّ ربٔــل اّ اوــ ن       ــاال ع ــايّا ا٨ى ــُا  لــْ  ــاٌ مع  ّعــلو ي ٣ى
ي ـــري ازبنـــاه   علـــُ ا يـــاٛ اعصـــْو ّ صـــل ىـــاّل اىبـــين  اىـــُ ٓ  ـــل   



 219ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

 اعصْو  ٔيٝد 
ا٨ ـــ ٣و اٖ ىـــاّل اىبـــين ا يـــاٛ اعيـــْو ا ا  ـــل  ا يـــاٛ  (15 م حلع٘)

اعاي  ىــْو اعصــاٜه ىَــاعّا ٢ ٓاــ   ــٔامُ ّاف ــّا  ــاٌ اّ ميــلّيّا ّا ا       
ــا يعــل     ــاع ْلا ّعــْ خ فــي ي آ ا٨ا  ــال  ــا٤ّفب ت ــلٓه ا٨وــ ياٛ ي
ــْمُ      ــ ٘   ــ  يص ــ٘ أٖ ٢ تا ــي فياي ــ ياٛ ٢ تع  ــري او ــً ا ــل ّم اع  

 ّاٌ او لاو اع  ل 
وــْاٛ م  ــ  ا آصــال اع  ــاع اع لــٔ  افب اسبلــل قــال اىبشــَْع يــحلٌ 

ــِْ      ــرتاب ّعبـ ــاع اعـ ــ او    ـ ــلقٔل اّ اسبـ ــاع اعـ ــ٣ل    ـ ــً اسبـ ــاٌ مـ   ـ
ا ّوــْاٛ  ــاٌ يا اعتــُ يي  ــُ ي ــي  ّعبــِْ   ــريّعتُ  ٔيــا ًب اسبلــل ّ

ــ٘ اّ      ــّا اّ ا لـ ــل ع تـ ــلخل ًب اسبلـ ــا ٓـ ــحلع قبـ ــريِ ٢ّ يـ ــاعٗ اـ اّ يا ـ
 ى ٔاىّا اّ قَ ّا م  ت ل اع     ّ ً علو اعْ ْل 

ــاع ًب     ــ اط اع  ــ ــٔ  ًب اىبصــ ــٔل ّاعشــ ــلّق ّاع ــ ــد   اعصــ ّمل ٓــ
  وــــيل ّي٢عــــ٘ عاــــعّْل ٨شــــرتا  ا٨ع ٔــــاي ًب اىبــــحل اىب  ــــ ا  

اع ّآــ٘ اع اٜلــ٘ يــُ ّىبعاعتــ َا خبــي ٓ ٔــل عــلو اع ــحلع يــلخْل اع  ــاع   
 اسبلل 

  ه ّ ااٛ اع ه ّق ل ازبْ  ّاسبلل ع ٘ اري اع
٬ْٔوا  )ّ ٰٛ ّاسُبِلُ ـــــ اسَبِلـــــل٫: م٪ ٪ـــــا ٫ اعٖ ع٪ـــــأو ّاعشٲـــــ ٪اٰب ًب اىَبـــــٔ ٖ

٬ْقٮ ّ ٫ُللٮ ٫ُ:  ٫ُل   (3)(ّف٪ن٬ع٫

  اىنزب ح ه اىصي ًاىنزب ح ه اىصي ً
ــد  (17 م حلع٘) ــل اع ــ ــَٔه   تعنــ ــ٘ علــ ــْعُ ّا٤ٜنــ ــٙ اي ّعوــ ب علــ

ــال      ــلىٔا ًّب   ــلًٓ ّاع ــْع اع ــّا ًب ام ــُ م ل  ــ٣  ًب   م  اع ــ٣و ٢ خ
ــ  ل    ــُ م ـ ــٙ ا٤قـــْٚ  امثـ ــ  علـ ــري م  ـ ــُ اـ ــاعا ّع يـ ــٔاو ّا٨  ـ اعصـ
ــُ ٓاــاع     يل ــا  اّاٌ اع عــل ّم ــلاعِ   ــٔٝ٘ امــا  ــْاب اعصــٔاو  اى

                                                           

   3/358اعل ٘ انٔ  ًب  (3)
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ــاقٕ ّافب ّعلــٙ عبــْ اع  ــ اع مــ   ــال ا٨وــ لام٘ ّا٨وــ ن اع ا٨ى     

ٓــْو اع ٔامــ٘ ي اــلُ تعــافبا ّا٨ ــه يــاق علــٙ قــلعِ اٌ مل َٓ ــه علٔــُ  
ا٨وــ   اع اّ مب ــِْ ّٓ ــرتِ اعع ــْ ا٨ ــٕ يــل قــل ٓ  ٔــُ  ــٔاو  عــ    
ــيل       ــ ٗ اع  ــاع قا  ــ ع  ا٤خ  ــُ ي ــٙ م   ٓ  ــ لل عل ــُا ّاو ــْو ى   اعٔ
ــحلخ ًٓ      ــ  اىب  ــلماٛ ّا ث ــً اع  ــف افب نباعــ٘ م ــُا ّى  ــً تحلّٓل ــا مب  ّم

ع يـــُا ّقـــال اعشـــَٔل اعثـــاىٕ ّا٤قـــْٚ ذب مبـــُ مـــً يٌّ عـــلو ا٨  ـــا
   اي ،

  اإلسمت ساإلسمت س
ا٨عكبــاع ًب اىبــاٛ عــٔ  قب  ــ  علــٙ ا٤قــْٚ ّاٌ  ــاٌ        (18 م حلع٘)

ــُ       ـــلٌْ قب   ٓ  ـــ  اع اٜـ ــّاا ّكب ـ ــايّا ّتيآَ ــُ اعش ــّا عي ــا ّمئَ م  ٍّ
ــُ        ـــ  علٔ ــا فع ـ ــي اي ــال:   ع ـــله ق ــً م ــ ــل ي ــ ٔ ٘ ضبن ــْع   ي َ

ـــ  اع   ــْل:  ٢ ٓاـ ـــ٣و ٓ ـ ــ٣     اع ــ ــف  ـ ـــي  ا ا اف يـ ــا  ــ ـــاٜه مـ صــ
ــاٛ ا      ــاع ًب اىبـــ ــاٛ ّا٨عكبـــ ـــ اب ّاعي ـــ ـــعاو ّاعشــــ ـــال اع ــــ خصـــ
ـــاع    ّاعاـــــ ع أعــه مــً ا٨  ــــاعا ّع ــــ ٓي٘ مْ ــــ ٘ اوـــــ اق يــً عنـ
ـــاٛ م عــــنلّا   عــً أيــٕ ع ـــــل اي علٔــُ اع ـــــ٣و:  عفـــل اعكبــ  ًب اىبــ

ٔــُ قاــا٠ِ ٢ّ ٓعــْيٌ ا   علٔـــــُ قاــــاٛ  عــ  اعٔــْو  قــال: عــٔ  عل     
يا٢تـــا ٘ افب  صـــ  ايعـــ٘ اىب  ـــ ا   ّ ٍـــف نباعـــ٘ مـــيَه اعشـــٔ  
اع ْوـــٕ ّاعع٣مـــ٘ اسبلـــٕ افب   مـــ٘ ا٨عكبـــاع ت لٔ ـــّا ّاٌ  علـــُ ٢ 
ٓ ــــــ ْفف اع اــــــاٛ ٢ّ اع  ــــاعٗا ّمـــال اعٔـــُ ان ـــل اسبلـــٕ ًب       
ــ٘      ــ  ياع  اٍـ ــً ايعٓـ ــٙ ّايـ ــٔل اىب تاـ ــال اع ـ ــ٣وا ّقـ ــ اٜ  ا٨وـ شـ

     
ــ ي    يـــب (19 م حلع٘) ــل   ــل ٓ  اعيَــٕ ّاع  ــاي عنــْو ّخصــْ  م ل

ــاٌ     ــْل يـ ــٙ اع ـ ــٙ علـ ــاِٛ   ـ ــْو ّقاـ ــاي اعصـ اعيَـــٕ ٢ّ ْٓفـــف   ـ
اعيَـــٕ ًب اعع ـــايا  م  ـــلا ا  قـــل ٓ علـــل اعيَـــٕ ي عـــل خـــاعج عـــً 
ــ       ــْو ا٢ مـ ــل اعصـ ــ٣ ٓ  ـ ــ ٖ  ـ ــْع اع  ـ ــ ع   ـ ــٔاو  ـ ــ٘ اعصـ مأٍـ
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 اعلعٔل ّاعيد 
صـــايق ًب اع  ـــاٛ علـــٙ ازبيايـــ٘ عنـــلّا افب اع  ـــ  اع     اع ـــايع:

 ــْو شــَ  عماـــاٌ ّٓل ــل يـــُ قاــا٠ِ علـــيد ّا٢نبــاه ّقاعـــلٗ      
ــ  ٣ٌ ا٢       ــف اع ــ٣ ْٓف ــل   ــً اــري عن ــّا م ــ اط في  ــا ا٢  ا٢سبــاقا ام
ًب قاــــاٛ شــــَ  عماــــاٌ علــــٙ ا٢قــــْٚا امــــا اعْافــــف اىبعـــــب       
ــحلتٕ       ــٔل ٓ ــاٌ ت ص ــَ  عما ــُا ًّب ش ــل ي ــْ   ٣ٓ   ــٔاو طبص  يدع 

 اٌ شاٛ اي 
 ـــ اط في ـــّا عنـــلّا يــــب ٢  ـــ ق ًب ي ـــ٣ٌ اعصـــْو يا٨ (41 م حلع٘)

اٌ ت ــــٌْ ازبيايــــ٘ يازبنــــاه ًب اعلٔــــل اّ ا٨ ــــ ٣وا ٢ّ يـــــب ي اٜــــُ 
 ـــدع  م ٔ  ـــّا اّ ىاٜنـــّا يعـــل اععلـــه يازبيايـــ٘ مـــ  اععـــاو علـــٙ تـــ ل  

 اع  ل 
 نـــا ٓ  ـــل اعصـــْو ياع  ـــاٛ علـــٙ ازبيايـــ٘ م عنـــلّا  اىـــُ   (43 م حلع٘)

ــا ا      ــ ا   ــْه اع   ــاع افب  ل ــل  اسبــٔ  ّاعي  ــٙ   ــاٛ عل ٓ  ــل ياع  
ــ    ــ  ّفــف علَٔــا ا٢ا  ــال اّ       َ اسبــاٜ  اّ اعي  ــاٛ ق ــل اع  

ــا     ــاٍ  اخ صـ ــْمَاا ّاع ـ ــلّا ٓ  ـــل  ـ ــا عنـ ــ  ت  َنـ ــٔنها ّمـ اع ـ
اعــ  ٣ٌ يصــْو شــَ  عماــاٌ ّاٌ  ــاٌ ا٢ ــْ  اسبــاق قاــاُٜ يــُ         
آاــّاا ىعــه عــْ  َــ   ق ــل اع  ــ  يامــاٌ ٢ ٓ ــ  اع  ــل ّم لماتــُا   

صـــْمَا  ـــ ٔع اّ مل تعلـــه ي َ ٍـــا ًب اعلٔـــل   ـــٙ يخـــل اعيَـــاع  
 ّاف ّا  اٌ اّ ىليّا علٙ ا٢قْٚ 

ـــاٛ علـــٙ ا٨ا  ــــــال    (42 م حلع٘) ـــاي٘ مـــ  اع يـــ ـــاو يعـــل ازبيــ عـــْ ىــ
ـــ٘  ــات ل ا٨وـــــ ن اع   ــٙ  لـــْه    ـــ٘ اعثاىٔـ ّع يــُ اوــ ٔ   ّىــاو اعيْمـ
ــاٛ      ــ   ايّا اع ا ــْ  او ــّاا ّا٤  ـــْو آا ــ ٘ اعصــ ــا٤قْٚ   ــ    اع  

     ٘ اعثاعثــ٘   ــٙ  لــ  اع  ــ      امــا ا ا اوــ ٔ   مــ ٗ اخــ ٚ ّىــاو اعيْمــ
  ٔ ه  ْمُ ّعلُٔ اع ااٛ مً اري   اعٗ علٙ ا٤قْٚ 

  غسو اإلستح ظتغسو اإلستح ظت



 13معامل ا٨مباٌ ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   232
ٓشــرت  ًب  ــ ٘  ــْو اىب   اتــ٘ ا٢ا ــال اعيَاعٓــ٘        (41 م حلع٘)

ــي        ــْ او  ات ــاا  ل ــٌْ   ــا ٢ ٓ  ــْٚ يٌّ م ــٙ ا٢ق ــ٣ٗ عل ــ  علص اع
ــل       ــف اع  ــ ــا ْٓفــ ــ ًٓ قبــ ــ ع اّ اع َــ ــ٣ٗ اعصــ ــاٌ يصــ ــل ا٢تٔــ ق ــ

 رت ــي اع  ــل عنــلّا ي ــل  ــْمَاا امــا عــْ         اىب ْوــ ٘ اّ اع ــثريٗ 
ــل افب     ــي اع  ــ ــ ًٓ  رت ــ ــ٣ٗ اع َــ ــاٌ يصــ ــل ا٢تٔــ ــي يعــ او  اتــ

 اع  ّب مل ٓ  ل  ْمَا 

  ّسي ُ اىغسوّسي ُ اىغسو
ــاٌ يي ـــٔاٌ ا ـــل       (44 م حلع٘) ــْو شـــَ  عماـ ــْٚ ي ـــ٣ٌ  ـ ا٢قـ

ازبيايــ٘ عــ٣ّٔ ق ــل اع  ــ    ــٙ ماــٙ علٔــُ ٓــْو اّ آــاوا ّا٢قــْٚ          
 ّعبِْ يُ  علو اسباق اري شَ  عمااٌ مً اعيدع اىبعـب

عــْ ى ــي ا ــل اسبــٔ  اّ اعي ــاع   ــٙ ماــٙ ٓــْو         (41 م حلع٘)
ــٔ        ــل اسب ــُ أٖ اٌ ا  ــلو ي ٣ى ــْمَا ّع ــ ٘   ــا٢قْٚ   ــاو   اّ آ

 ّاعي اع ٢ ٓل ل ي  ل ازبياي٘ ًب ٍدِ اىب حلع٘ 
ا ا  ــاٌ اجمليــف يبــً ٢ ٓــ ن ً مــً اع  ــل ع  ــل اىبــاٛ         (45 م حلع٘)

اّ ع ـــريِ مـــً ا٢وـــ اب اىب ـــْا٘ عل ـــٔنه ّفـــف علٔـــُ اع ـــٔنها  ـــاٌ  
 ُ ي ل  ْمُ ت  

ــل٢ّ      (47 م حلع٘) ــٔنه يـ ــُ افب اع ـ ــي ّ ٔ  ـ ــً اى  لـ ــٙ مـ ــف علـ ٢ ػبـ
ــْو       ــُ اعي ــْ  ع ــ ا  ٔ  ــ  اع   ــٙ ٓ ل ــ ٔ  ّا    ــٙ م  ــل اٌ ٓ   ــً اع   ع

 يعل اع ٔنه ق ل اع    علٙ ا٤قْٚ 
ــا٨  ٣و اّ     (48 م حلع٘) ــاع يــ ــً افيــــف ًب اعيَــ ــٙ مــ ٢ ػبــــف علــ

 عبِْ مً ا٤عداع اٌ ٓ ايع افب اع  ل  ْعّا ّاٌ  اٌ ا٤ ْ  
ــ ٔ   (49 م حلع٘) ــْ او ــّا     ع ــُ ضب لن ــ أٚ ى   ــُ   ــً ىْم ــ  م ــل اع      يع

 مل ٓ  ل  ْمُ وْاٛ عله و  ُ علٙ اع    اّ عله تحلخ ِ 
مــً  ــاٌ في ــّا ًب شــَ  عماــاٌ ًب اعلٔــل ٍّــْ ٓعلــه          (11 م حلع٘)

اىـــُ ٢ ٓ ـــ ٔ   ق ـــل اع  ـــ  ع٩ا  ـــال ٢ ػبـــْ  عـــُ اٌ ٓيـــاو ق ـــل        
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ــاو ّاوــ ن  افب اع  ــ  ٢ ٓل  ــُ    ا٨ا  ــال علــٙ ا٤قــْٚا ّع ــً عــْ ى
  ــاٛ م عنــلّا علــٙ ا٤قــْٚ  ــع  ــْمُ ّٓ ــ  ف اع اــاٛ         ــه اع

  ــ  يٌّ اع  ــاعٗ عشــنْعُ ياععنْمــا  ٤ٌّ ا٨وــ ٔ ا  قــل ؼبــل        
ّاٌ مل ٓع ــايِا ّامــا مــً ا  نــل ا٨وــ ٔ ا  ق ــل اع  ــ   ــ٣ يــاع         

 ييْمُ ّ ْمُ 
ــ  ًب     (13 م حلع٘) ــاو ّشـ ــُ آـ ــٙ علٔـ ــ٘ ّماـ ــل ازبيايـ ــٙ ا ـ ا ا ى ـ

ــلع     ــٙ اع  ــاٛ عل ــاع ًب اع ا ــُ ا٢ق ص ــْ  ع ــليٍا ػب ــاٌ   ع ــٔ ً ّاٌ   اىب 
 ا٢ ْ  ذبصٔل اعٔ ـب ياع  ا  

عــْ اوـــ ٔ   ق ــل  لـــْه اع  ــ  ّع يـــُ اشــ  ل يـــ ع       (12 م حلع٘)
ــ      ــلُ مـ ــل ا ـ ــ  ّات ـ ــ  اع  ـ ــ ٔيُ   لـ ــاٛ ّت ـ ــف اىبـ ــلما    لـ اىب ـ

  لْه اع     ع  ْمُ علٙ ا٢قْٚ 
 اقـــل اع َـــْعًٓ ٓ ـــ   عيـــُ اشـــرتا  ع ـــ  اسبـــل         (11 م حلع٘)

 ّ اعي اع علصْو  ٔصع  ْمُ م  ازبياي٘ اّ م   ل  اسبٔ  ا
ــا    (14 م حلع٘) ٢ ٓشـــرت  ًب  ـــ ٘ اعصـــْو اع  ـــل ىبـــ  اىبٔـــي  نـ

 ٢ ٓا  م ُ ًب ا ياٛ اعيَاع ّاٌ اّفف اع  ل 
ايخـــال ازبامــــل مــــً اعــــلي  ععلـــ٘ اــــري م  ــــ  علــــٙ     (11 م حلع٘)

 ا٤قْٚ 
اسب يـــ٘ ياىبـــاٜ  اعـــدٖ ٓصـــل افب ازبـــْ  مـــً اىب  ـــ ا    اع ـــاي :
 علٙ ا٢قْٚ 

ــلّا        (15 م حلع٘) ــُ فام ــ  ًب  ْى ــا ٓش ــاٌ قب ــْا  ا٨    ــاٍ  ف اّ اع 
 ماٜعّا ّا٤ ْ  ت  ُ 

ــامً: ــَّْا اّ      اعث ــاٌ و ــا   ــحلع قب ــْٚا ٢ّ ي ــٙ ا٢ق ــٕٛ عل ــل اع  تعن
  ١مً اري اخ ٔاعا ّ دا ٢ يحلع خب ّج شٕٛ ياع  ش

عــْ دبشــٞ ّخــ ج شــٕ ٛ ــ٣ يــحلع يــُا يــل ّاٌ ا  نــل     (17 م حلع٘)
 ق ل اع  ةٛ خ ّفُ 
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ــل اٌ ٓصــــل افب       (18 م حلع٘) ــد   ق ــ ــَّْا   ــ ـــّٔٝا وــ ــ  شـــ ا ا اي لــ

ع  ـــــــْمُا امــــا ا ا تد ــــــ  يعــــل اسبلــــل ّفــــف اخــــــ افُ ّ ــــــ
 اعْ ــْل اعُٔ  ٣ ػبــف اخــ افُ 

  اىتذخيهِ اىتذخيهِ 
ّ ٔــُ اع اــاٛ ا  اع ــلخـب مــً اىب  ــ ا  ٤ىــُ مــً اىب يــاّل  اع اوــ :

ّقــل أسب ــُ نبــ  مــً اع  َــاٛ ياع  ــاع علــٙ عبــْ        مــً يٌّ   ــاعٗ ا  
ــا        ــا م ــْها ام ــ  اىبْت ــه ٓ   ــ  ل ّاسب  ــْعُ م  ــً مْت ــا  ّع  ا٢  ٔ

ــً  ّعي ًب مْ  ــ٘ ــال:  وــحلع ُ عــً    اي ــُ اع ــ٣و ق وــعٔل عــً اع تــا علٔ
اعصــاٜه ٓ ــلخً يعــْي اّ ي ــري  عــ    ــلخل اعلخيــ٘ ًب  ل ــُا   ــال:   
فــاٜا ٢ يــحلع يــُ ا ّاعلخيــ٘  اعــدعٓ ٗ ّاسب مــل ّاع  ــْع ٓــلخً يَــا  
اع ٔــْ   ــ٣ يــحلع قبــا ٓــلخل مــً يخاىــُ اسبلــل ا لــ٘ اّ ى ــٔاىّا اّ مــ    

 اىب عاع  ًب ٍدا اعاماٌ ت ل اع    ا  ٣  ل٘ عُ ياع لخـب 
ــْ       (19 م حلع٘) ــا ع ــ لام٘ا ام ــلاٛ ّاو ــ٘ اي  ــٙ   اٍ ــاٜا عل ــلخـب ف اع 

  ـــي تـــ عِ ّا اِ علـــٙ اعشـــ د ّ ـــاٌ م لمـــ٘ علَل ـــ٘ ّ صـــْل   
 ا٤م اا  ٔ  و  ٔيٝد ّاٌ  اٌ مع ايّا 

ػبــف يــدل اعْوــ  ّازبَــل اععلنــٕ ّا٨ى ــاق اع ــ ٕ        (51 م حلع٘)
ــً       ــ  ُ مـ ــا ٓ ـ ــٙ مـ ــف علـ ــلخـب ّاع  لـ ــ٘ اع ـ ــٔت تي ٔـ ــْٓ   ـ ــٙ ت ـ علـ

ــ٘ اعيصــاٜع     ا٤تــ ــْ  عــلو   آ ــٙ ت  ــُ يعــل    ــاع عل  اع ّ ــا اعي
اع  ٔـــ٘ ّاع ي ٔــــُ علـــٙ عل ــــُ ًب ت لٔـــل اع ــــلخـب ّا٤مـــ اا اعــــ      

 ٓ   َا 
ػبـــف ّتـــ  تـــْاي   ـــ ٔ٘ ٨خ ٔـــاع اعيـــْه ا٤قـــل       (53 م حلع٘)

تــــ عّا ّخ ــــْعٗ مــــً اىــــْاه اعــــلخاٌ ًب ا٨وــــ عنال اع  ــــاعٖ      
ــٙا  ــ     ــاو ّا٤يى ــ  اعع ــٔا  اعي  ــْعٕ ىب  ا ــ اٛ اعي ــا  اعش ا٤يىٙ ّعنلٔ

ــلخـب     ــ  ا  اع ـ ــْٗ عشـ ــ  يعـ ــُا ًّب  عـ ــ ع ّيعفاتـ ــف اعاـ ًب م اتـ
 علٙ اع ناع اع يع قبا ٍْ اقل ت عّا اّ ت ٔٔلٍا 
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ــا       (52 م حلع٘) ــٔ  نبعٔــ ــحلع ي حلوــ ــ٢ يــ ــ٘  ٔــ ــاىٔ٘ ّئٝٔــ ٘ ّاى ــ
ــاٍق ّاعـــيامق    ــ  اىبيـ ــ اع اع ـــلخـبا ّّتـ ــ٘ اتـ ــ٘ ىبعازبـ عاىبٔـــ٘ ّضبلٔـ

ــّاا مـــ  م ـــاٍن٘    ــّا ّ ٔ ـ ــا  نـ ــ٘ اع  لٔـــل ميَـ شـــ  ا  ّاشب ـــ  ع ٔ ٔـ
 اع لخـب يش   مً ى  اتَا 

  األمو ٗاىششب سٖ٘ا  األمو ٗاىششب سٖ٘ا  
ــل       (51 م حلع٘) ــً ا ـ ــ٘ عـ ــَّْا ّا لـ ــ ب وـ ــل ّاعشـ ــ  ا٤ ـ ــْ ّقـ عـ

اعصــْو ٢ ٓ  ــل اعصــْو ّمــ  اععنــل ؼب ــه يــاع  ٣ٌ ٢ّ  ــ ق  ٔــُ         
يـــب اععــامل ّازباٍــل علــٙ ا٤قــْٚا ٢ّ يـــب اىب ــ ِ ّاــريِا  لــْ ا ــ ِ   

رتتــف علــٙ علــٙ ا٤ ــل ّاعشــ ب  ــا    م اشــ ٗ  ــ اعّا عــً اعاــ ع اىب 
ــْ ّتــ  ًب  ل ــُ   ٍــّا ّمــً      ت  ــُ ي ــل  ــْمُ علــٙ ا٤قــْٚا امــا ع

 اري م اش ٗ ميُ مل ٓ  ل 
ا ا ا ــل ىاوــّٔا   ــً   ــاي  ــْمُ  ــا    عامــلّا ي ــل         (54 م حلع٘)

 ــْمُا ّ ــدا عــْ ا ــل ي  ٔــل اٌ  ــْمُ ميــلّب ػبــْ  اي اعــُ  ــد     
 اىُ ّافف 

ا ا الـــف علـــٙ اعصـــاٜه اعع ـــة حبٔـــا خـــا  مـــً        (51 م حلع٘)
ــُ اٌ ٓشـــ  ــْ  عـ ــ٣ل ػبـ ــ ّعٗ   ا ـ ــلاع اعاـ ــٙ م ـ ــ ّا علـ ــاٛ م  صـ  ب اىبـ

ّع ـــً ٓ  ـــل  ـــْمُ يـــدع ا ّػبـــف علٔـــُ ا٨م ـــال ي ٔـــ٘ اعيَـــاعا ا 
 ـــاٌ ًب شـــَ  عماـــاٌ ا٢ اٌ ٓصـــٔ ُ اعع ـــة مـــ ٗ اخـــ ٚا ّامـــا ًب  

 اري شَ  عمااٌ مً اعْافف اىبْو  ّاىبعـب  ٣ ػبف ا٨م ال 
٢ ػبـــْ  علصـــاٜه اٌ ٓـــدٍف افب اىب ـــاٌ اعـــدٖ ٓعلـــه       (55 م حلع٘)

فب ا٨  ـــــاع يــــا  اِ ّعبـــــِْ ع اعــــلٗ ا٨تـــــ  اع   اتــــ  اعِ  ٔــــُ ا  
 يا٨خ ٔاع ٢ ٓياًب ا٨خ ٔاع 

٢ يـــحلع قبـــد اعصـــاٜه عل ـــاا اّ اسبصـــٙا ٢ّ قباـــت   (57 م حلع٘)
ــا ٢      ــِْا يبـ ــ ق ّعبـ ــدّق اىبـ ــاٜ  ٢ّ يـ ــاق اع ـ ــ ا ٢ّ يـ ــاو علصـ اع عـ
ــل     ــلٖ اّ  صـ ــل اع عـ ـــْمُ ا ا ات ـ ــل  ـ ــلا ٢ّ ٓ  ـ ــلٚ افب اسبلـ ٓ عـ
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 قَ ّا اّ ى ٔاىّا 

لــ  علــٙ   اٍــ٘ ٢ّ ٓ لــ  عٓ ــُ يعــلِ      ػبــْ  ماــت اعع  (58 م حلع٘)
 ما مل ػبل عُ  عنّا ي  ف ت  ي افااٛ ميُ  ٣ ػبْ   ٔيٝد 

ؼبــ و  ــْو اعْ ــال ٍّــْ  ــْو ٓــْمـب م  ــايعـب مــ          (59 م حلع٘)
اعلٔلـــ٘ اىب ْوـــ ٘ ئيَنـــاا اّ  ـــْو  ٣ ـــ٘ آـــاو ّاعلٔلـــ ـب اىب ْوـــ  ـب  

 ئيَنا ّ علُ مً طب صا  اعي  ا٤  و  لٙ اي علُٔ ّآعُ  

  ىيص ئٌىيص ئٌ  ٍ  ينشٍٓ  ينشٓ
ــُ تشــ ل ًب     ٍّــٕ امــْع علٓــلٗ ّميَــا مــا ٍــْ م ــ ِّ ّع ــً   اٍ 
 ــال اعصــْو ّميَــا مــا ترتشــع علٔــُ اع  اٍــ٘ يــاعع ا  ــال اعصــْو    

ٍّٕ : 
م اشـــ ٗ اعي ـــاٛ ىب ـــّا ّت  ـــ٣ّٔ ّم٣ع ـــ٘ خصْ ـــّا ىبـــً        ا٤ّل :

ــً       ــلِ ّع  ــْ مل ٓ ص ــاالا اّ ع ــل ا٨ى ــلو قص ــ   ع ــَْتُ يش ــ ل ش ت  
  اٌ مً عايتُ  ع  

ا٢   ـــال قبـــا  ٔـــُ  ـــي اّ م ـــ  ّعبٍْنـــا قبـــا ٓصـــل   : اعثـــاىٕ
  عنُ اّ عاٜ  ُ افب اسبللا ّ دا  ع ّ ف مثلُ ًب اععـب 

 يخْل اسبناو ا ا خشٕ ميُ اعاع   اعثاعا :
ــ  : ــه      اع اي ــا ا ا عل ــاا ام ــ٘ اّ اريٍ ــع  حب ام ــلو اىبا ــ اج اع اخ

 اىُ ١ٓيٖ افب ا٨اناٛ اىب  ل علصْو  َْ   او 
ــام  :  ــعْ  اشبـ ــْعُ افب اسبلـــلا ّا٢  اع ـ ــه يْ ـ ــلو اععلـ ــ  عـ مـ

  ٣ ػبْ  علٙ ا٢قْٚ 
ــايع : ــّا     اع ـ ــ ٓع خصْ ـ ــف اعـ ــي  ٔـ ــل ى ـ ــا ـب ّ ـ ــه اع ٓـ شـ

 اعي ف  
 يلٯ اعثْب علٙ ازب ل  اع اي  :
 فلْع اىب أٗ ًب اىباٛ  اعثامً :
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 قل  اعا ع يل م لل ايماٛ اع ه  اع او  :
 اع ْال ياععْي اع  ف  اععاش  :

 انا٘ ع ثّا اىب اسبايٖ عش  :
 اىشاي اعشع  ي ري اسبل  اعثاىٕ عش  :

ــ  : ــاعع٘ افب   اعثاعــــا عشــ ــايو ّاىب ــ ــ اٛ ّا ٚ اشبــ ــلال ّاىبــ ازبــ
 اسبل  

  ٍ٘جب اىنف سةٍ٘جب اىنف سة
ــ اِ ٢ّ      ــري ا ـ ــً اـ ــاع ّمـ ــل ّاخ ٔـ ــً عنـ ــي عـ ــ ا  ا ا  اىـ اىب  ـ
ــلو    ــْٚ عــ ــاٛا ّا٢قــ ــا ٘ افب اع اــ ــاعٗ يا٢تــ ــف اع  ــ ــاع تْفــ اف ــ

 ـــب ا٢  ــاع ّاىبــلاع  َٔــا علــٙ   ّفْيَــا علــٙ ازباٍــل ّاــري اىبل  ــي 
 :  ْعٗ اععنلا ّ ْع   اعٗ ا٢  اع اعيع٘

  ـــاعٗ ا  ـــاع ٓـــْو مـــً شـــَ  عماـــاٌ طبـــريٗ يــــب ع ـــل   ا٤ّفب :
ــٙ     ــ ٔيّا علـ ــ ـب م ـ ــاو وـ ــايعـبا اّ ا عـ ــَ ًٓ م  ـ ــٔاو شـ ــ٘ا اّ  ـ عق ـ
ــ و ّ       ــاه ان ــ  ّازبن ــ ب اشبن ــ و  ش ــٙ ضب ــ  عل ــْ ا   ــدا ع ــْٚ ّ  ا٢ق

 ه ا٨ ه ًب ا٨  اع علٙ ان و ا ي اع  ٔري ٍْ اىبشَْعا ىع
ــ٘ : ــاّال     اعثاىٔ ــْو مــً قاــاٛ شــَ  عماــاٌ يعــل اع   ــاعٗ ا  ــاع ٓ

ــٔاو    ــاو عشـــ ٗ م ـــا ـب ع ـــل م ـــ ـب مـــلا  ـــاٌ مل ٓـــ ن ً  صـ ا عـ
  ٣ ٘ آاو ٍّْ اىبشَْع 

 ــْو اعيــدع اىبعـــب ّ  اعتــُ   ــاعٗ مبـــب علــٙ ا٤قــْٚ        اعثاعثــ٘ :
ــ٘ اّ ا عــاو عشــ ٗ م ــا ـب   ــل عق  اّ   ــْتَها ّمــ  اعع ــا   ٍّــٕ ع 

  صٔاو  ٣ ٘ آاو ّا٤ ْ  عُ   اعٗ ا  اع شَ  عمااٌ 
   اعٗ  ْو ا٨ع  ا   نا ؤحلتٕ  اع ايع٘ :

ــ  (71 م حلع٘)  ع   ــــاعٗ اعٔــــْو اعْا ــــل ّاٌ اخ لــــ  فــــي      ـ٢ ت  ــ
ــ ع      ــاه اىب   ــال ازبن ــا ًب   ــْ  ت  اعٍ ــْٚا ّا٤  ــٙ ا٤ق ــف عل اىبْف
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 ًب اعْٔو اعْا ل 

ــاعٗ ّع    (73 م حلع٘) ــْب اع   ــ  ًب ّف ــْ ش ــُا ّا ا   ع ــف علٔ ــُ مل دب لم
علــه اىــُ ا  ــ  آامــّا ّمل ٓــلع عــليٍا ػبــْ  ا٨ق صــاع علــٙ اع ــلع         

 اىبعلْو 
ا ا شـــ  ًب اٌ اعٔـــْو اعـــدٖ ا  ـــ   ٔـــُ  ـــاٌ مـــً شـــَ          (72 م حلع٘)

عماــاٌ اّ  ــاٌ مــً قاــاُٜ ّقــل ا  ــ  ق ــل اعــاّال مل دبــف علٔــُ         
 اع  اعٗ 

ــُ      (71 م حلع٘) ــ   عي ــاّال مل ت  ــل اع ــا   يع ــه و ــلّا   ــ  م عن ا ا ا  
ا عــْ وــا    ــا    ق ــل اعْ ــْل افب  ــل اعرتخــدا       اع  ــاعٗا ّ ــد 

ــْا ِ ٓــْو           ــ٣ّٔ ف ــد م   ــل اعرتخ ــ   ّق ــل   ــل اع  ــ  ق  ــْ ا   ــا ع ام
 اع    م ل ّا  ا٤قْٚ علو اع  اعٗ 

ــْ ا  ــ  م عنــلّا  ــه عــ ا عــُ عــاعا قَــ ٖ  ــاىب ا          (74 م حلع٘) ع
ــا٤قْٚ       ــداعا  ـ ــً ا٤عـ ــا مـ ــٔ  ّعبٍْـ ــٕٛ اسبـ ــ أٗ صبـ ــ ٘ علنـ اّياعي ـ

 او   ايّا  و ْ  اع  اعٗ ّع يَا ا٤ ْ 
عــْ ا  ــ  ٓــْو اعشــ  مــً شــَ  شــْال  ــه تــ ـب اىــُ مــً             (71 م حلع٘)

ــُ      ــْو اعشــ  ًب اّل اعشــَ  اى ــْ اع  ــل ًب ٓ شــْال  ــ٣   ــاعٗا ّ ــدا ع
 مً شَ  عمااٌ ّا   ِ م عنلّا  ه ت ـب اىُ مً شع اٌ 

ــا  ـــاٜناٌ       (75 م حلع٘) ــاٌ ٍّنـ ــُ ًب شـــَ  عماـ ــام   ّف ـ ا ا فـ
 ًٓ وب ـــب م  ٍــّا  ــا  ــاٌ علٔــُ   اعتــاٌ ّعل ــا ه اٌ ٓعــاعِ تعآــ 

وــــْ ّاا امــــا عــــْ  اّع ــــُ ًب ا٢ي ــــلاٛ  علــــٙ  ــــل ميَنــــا   اعتــــُ 
ــٙ        ــاٛ عل ــُ ًب ا٢ ي ــه  اّع  ــلاٛ   ــا ًب ا٢ي  ــْ ا  ٍَ ــدا ع ــ ِا ّ  ّتعآ

 ا٢قْٚا ٢ّ   ق ًب اعاّف٘ يـب اعلاٜن٘ ّاىبي  ع٘ 
ــْو أٖ    (77 م حلع٘) ــاٜه ًب اعيـ ــْ  ـ ــاٜن٘ ٍّـ ــُ اعصـ ــام   ّف ـ عـــْ فـ

ــاٌ ىاٜنــ  ــٔ  علَٔــ ـاٌ  ــ٣ّ ميَنــا   ــل  نا ـّا  ل ــ  ٢ّ ٓ   ــاعٗ ٢ّ تعآ   
  ْمَنا يدع  
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ا ا ا  ٍـــي اعاّفـــ٘  ّفَـــا علـــٙ ازبنـــاه ٢ ت  ـــــنل  (78 م حلع٘)
ــً          ــاه م ــري ازبن ــٙ ا ــا عل ــْ ا  ٍَ ــاعٗا ّع ــُ    ــٔ  علٔ ـــّٔٝا ّع ــُ ش عي

 اىب   ا  ٢ ٓ  نل عيَا اع  اعٗ 

، ا فــــام  اع فــــل  ّف ــــُ ّ ــــ  ا٤ اٌ  ــــاٌ  ــــاٌ  (79 م حلع٘)
ــ ق أّ ،فب اع    ــ٘ اىبشـ ــً فَـ ــ  مـ ــ  ،فب اع  ـ ــد ّى ـ ــ أٚ  ت  ـ ــاع٘  ـ  ـ

عـــلو  لــــْه اع  ـــ ا ّ ــــ  ا٤ اٌ أ يـــاٛ ازبنــــاه  ٔ ـــف ق عــــُ     
ــاٛ       ــُ ا ّ،ٌ ف ــٞ علٔ ــْو ٢ّ ش ــاو اعص ــ٘ ّ،كب ــل ازبياي ــايعٗ ،فب ا  ّاىب 

 اع  ل يعل ا٤ اٌ  
ّاٌ شــ ه يازبنـــاه مـــً اـــري أٌ ٓي ـــ  ،فب اع  ـــ  ّأّاىـــُا  علٔـــُ  
ــْ       ــايٗ خبصـ ــيد يا٨عـ ــاٛا ّّعي اعـ ــْمُ ّاع اـ ــاو  ـ ــ  ّ،كبـ اع  ـ

عشــ ب ع ْعــُ علٔــُ اع ــ٣و مْ  ــ٘  اعــ٘ : ٤ىــُ يــلأ يا٤ ــل ا٤ ــل ّا
ــْه ًب       ــلٗ اىبْت ــْ ٞ  عْ  ــُ اع ــل ي ــايٗا  ّٓل  ــُ ا٨ع ــ   علٔ ــل اعي  ق 

 تي ٔع اىبيا    
  (77 م حلع٘)

ــاعٗ      ــاٛ ّاع   ــُ اع ا ــاه ا٤ اٌ  علٔ ــل   ــاه عي ــ  ازبن ــا ، ا مل ٓ   أم
ــّا ا     ــْ ،٢ عيعـ ــلٯ أٖ  ٔلـ ــ ـب مـ ــل م ـ ــ ٔيّا  ـ ــ ـب م ـ ــاو وـ ــٕ ، عـ ٍّـ

ٛ٭ ع  آً اسب   ه يـب اع    تلاع ّا ّا٨ نال دب 

ــ اِ      (78 م حلع٘) ــ ا ا  ــ   ّاىب ــا  اع  ــ ف م ــ  ع  ــاّج اىب   ــْ  عل ٢ ػب
ــاعٗ ٢ّ       ــا اع   ــل عيَ ــل ٓ  ن ــاها ّاٌ  ع ــٙ ازبن ــاٜن٘ عل ــُ اعص  ّف 

 تعآ  ًب اىب او 
مــً ع ــا عــً اشبصــال اعــث٣  ًب   ــاعٗ مثــل شــَ           (79 م حلع٘)

ــا      ــلق قب ــّاا اّ ٓ ص ــ  ْٓم ــ٘ عش ــْو مثاىٔ ـــب اٌ ٓص ــي ي ــاٌ رب ــل عما ٔ ٓ
ــا     ــٕٛ ميَنـ ــٙ شـ ــلع علـ ــاا ّاٌ مل ٓ ـ ــاىبن ً ميَنـ ــٙ يـ ــا اتـ ــْ ع ـ ّعـ
ــيه       ــْ  اع ـ ــاعٗا ّػبـ ــً اع  ـ ــل٢ّ عـ ــلٗ يـ ــ ٗ ّا ـ ــْ مـ ــ     اي ّعـ اوـ

 ياع  اعٗ عً اىبٔي  ْمّا  اٌ اّ اريِ 
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ــُ      (81 م حلع٘) ــي علٔـ ــٙ ماـ ــا   ـ ــاعٗ ا ا مل ١ٓيٍـ ــُ اع  ـ ــً علٔـ مـ

 ويْا  مل ت   ع 
اع ــاٍ  اٌ ّفــْب اع  ــاعٗ مْوــ   ــ٣ دبــف اىب ــايعٗ        (83 م حلع٘)

 اعَٔاا ىعه ٢ ػبْ  اع حلخري افب  ل اع َاٌّ 
ا ا ا  ـــ  اعصـــاٜه يعـــل اىب ـــ ب علـــٙ  ـــ او مل ٓ  ـــل    (82 م حلع٘)

  ْمُ ّعٔ  علُٔ   اعٗ ّاٌ ىْٚ ميد اعيَاع  علُا ىعه ١ٓ ه 
مصــ     ــاعٗ ا٨ عــاو اع  ــ اٛ امــا ياشــ اعَه ّامــا         (81 م حلع٘)

ياع  ــلٔه اعــَٔه  ــل ّا ــل مــلا ّٓ ــ  ف اٌ ٓ ــٌْ مــلًٓ مــً  ي ــ٘ 
ــعري اّ  ــً      اّ ش ــل م ــْ ا ٢ّي ــُ اع  ــلق علٔ ــا ٓص ــِْ يب ــا ّعب اع  اّ خ 

ــ٘  ــ٣ ٓ  ــٕ اشــ اه شــ د ّا ــل مــ تـب اّ    اع عــلي ًب اع  ــاعٗ اىب   
ــاٌ       ــْ   ــ اعّا  ل ــا٢ّ   ــاىْا ا   ــ ـب   ــريّا ّاٌ   ــل مــً و ــل ٢ي ــ ا ي ا ث

   ري عيلِ عش ٗ ا  ال ػبْ  اع ا٠ِ يعليٍه ع ل ّا ل مل 
ــل عيـــ   (84 م حلع٘) ــ٘ اع  ـاىبـ ــْ  ٣ ـ ــٌْ عبـ ــاه ّٓ ـ ــْ    اعصـ ــاه اع ٔلـ يـ

 ا او ت  ٓ ّا 
شـــامل زبنٔـــ  مـــا ١ٓ ـــل ّقـــل  عـــه      اوـــه  اع عـــاو: (81 م حلع٘)

ــال       ــُا ق ــّٔٝا اّ  اق ــل ش ــاعه: ا ا ا  ــْ   ــّا  َ ــّا ّ عام ــه  عن ــً  ٓ ع اي
ــا  مــً اسبي ــ٘ ّاعشــعري ّاع نــ           ــري: اع عــاو عــاو ًب  ــل مــا ٓ   ا٤ 
ّاــري  عـــ ا ّقـــال اشبلٔـــل اععـــاعٕ ًب  ـــ٣و اععـــ ب اٌ اع عـــاو ٍـــْ  

ــي ــ (1)اعـ ــ٘( ّع ـ ــ عنال   خا ـ ــ٘ ا٨وـ ــ  افب ال ـ ــاع عافـ ــدا ا٨ع  ـ ً ٍـ
ّاعشـــْٔه ّقـــل ٓ ـــ عنل اع عـــاو ًب اىبـــاٛ  نـــا ًب ّ ـــ  مـــاٛ  مـــاو  
اعـــْاعي عـــً اعـــي  ضبنـــل  ـــلٙ اي علٔـــُ ّآعـــُ ّوـــله  عـــاو  عـــه  

 ّش اٛ و ه 

                                                           

-اسبي ٘ ّا لتُ ي ٗا قال ايً يعٓل:اعي ا صع مً قْ ه اع نـع ّاسبي ـ٘: ّاعـي    -ياه اع اٛ -( اعي3) 
ي  ـ    -اشبري ّاعص٣طا ّٓحلتٕ قبعيٙ اعصايق ّ دع  ا٤عا اعٔاي ٘ خ٣  اع   ا ّاعـي  -ي  ع اع اٛ

 ا٨  اٌ تل اعع ْق  -اع اٛ
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ــ         ــُ ٍّــْ م عٔــل مــً     لّاىب ــ ـب: اعــدٖ اوــ يُ اع  ــ  ّش
ــ        ي او اع ـــ ٌْ ًّب ع ـــاٌ اععـــ ب قـــال ٓـــْى  ٨ع ايـــٕ ا  ـــري اىـ

ــا٢ّ مـــً        ــْأ  ـ ــُ اوـ ــاعله اىـ ــ ـب  ـ ــل م ـ ــال ٢ ّاي يـ ــ ـب    ـ م ـ
اع ـــ ٔي ّٓــْى : اٌ اىب ــ ـب اوــْأ  ــا٢ مــً      ايــً  اع  ــريا ّقــال 

 اع  ري ّاع  ري اعدٖ عُ يع  ما ٓ ٔنُ 

  ٍ٘اسد ٗج٘ب اىقع ء دُٗ اىنف سةٍ٘اسد ٗج٘ب اىقع ء دُٗ اىنف سة
 :ا ا ى ٕ ا ل ازبياي٘ ّماٙ علُٔ ْٓو اّ آاو ا٤ّل

ــاىٕ ــاّل اّ  عــل ا اعث ــُ   : مــً تي ىب  ــ  ق ــل م اعــاٗ اع  ــ  مــ  قلعت
ــ         ــاّل اىب   ــُ تي ــُ ّاى ــ ل  لْع ــ  و ــه  َ ــاع٘   ــ  افب اع  ــا ّاعي  علَٔ

 يعل  لْه اع    
: ا٤ ــل تعــ٣ّْٓ علــٙ مــً اخــي ي  ــاٛ اعلٔــل ّعــلو  لــْه    اعثاعــا

اع  ــ  ّع يــُ  ــاٌ  اععــّا عيــل تيــاّل اىب  ــ ا امــا عــْ  ــاٌ اىب لــ  ٍــْ 
ــْه اع     ــلو  ل ــً ع ــد ّ  ــ  ّت   ــدٖ ى  ــّا   اع ــُ ّاقع ــ ـب  لْع ــ  ّت  

  ع  ْمُ 
عـــْ اخــــيِ طبــــي ي لــــْه اع  ــــ  ّ ــــً عــــلو  ــــلقُ   (85 م حلع٘)

ّتٍْنــُ ّتيــاّل اىب  ــ   علٔــُ اع اــاٛ  ٔيٝــدا ّعــْ شــَل عــلل ّا ــل   
 ياع لْه  ا٤قْٚ   آ ُ ّت ل اىب    

ــ : ــل    اع ايـ ــلخْل اعلٔـ ــي يـ ــً اخـ ــلّا ىبـ ــاع ت لٔـ ــلخل  ا٨  ـ ّمل ٓـ
 ّاٌ  اٌ ئي٘ شاٍلًٓ علعـب  يعلا

ــْل      ا ا  ا (87 م حلع٘) ــُ يخ ــا    ي ي ــاع ْٔو   ــ٘   ــناٛ عل ــي ًب اع  ى
ــُ      ــُ اشب ــحل  ــع  ــْمُ ٢ّ قاــاٛ علٔ ــاٌ ع ــه ي ــاع طبــي   اعلٔــل اّ ياخ 
ّمب ـــ  سبــــب يخـــْل اعلٔـــلا ّا٤ّفب ًب مثـــل ٍـــدِ اسباعـــ٘ اىب اعـــاٗ  

 ّاع فْه افب اع اعا  اسبلٓث٘ ّعبٍْا 
عـــْ شـــ  ًب يخـــْل اعلٔـــل اّ  ـــً  يـــّا اـــري مع ـــي         (88 م حلع٘)

 ّ ــاٛا  ــُ اع ا ــ   علٔ ــْل    ّا   ــْ   ص ــلو    ــاعٗ عع ــلو اع   ــْٚ ع ا٤ق
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  ْعٗ اععنل ًب ا٨  اع 

ــام : ــ ل      اشب ــا    ــ٘ اّ اريٍ ــيي قبانا ــه عل  ــاٛ ًب اع  ــال اىب ايخ
ــّا        ــُ ع ث ــْ ايخل ــدا ع ــُا ّ  ــاعٗ علٔ ــٕ ٢ّ    ــُ ٓ ا ــْ   اى ــل ازب ّيخ

     ُا ّاما عْ ى ٙ  اي لعُ  ٣ قااٛ علُٔ علٙ ا٢قْٚ 
ٛ      (89 م حلع٘) ٢ ػبـــف   عـــْ كباـــن  عْتـــْٛ اعصـــ٣ٗ   ـــ  ُ اىبـــا

 علُٔ اع ااٛ وْاٛ  اىي اعص٣ٗ   ٓا٘ اّ ىا ل٘ علٙ ا٢قْٚ 
ت ـــ ِ م اع ـــ٘ اعصـــاٜه ًب اىباناـــ٘ ّٓي  ـــٕ عـــُ اٌ ٢       (91 م حلع٘)

 ٓ ل  عٓ ُ   ٙ ٓ اق  ٣  م ا  
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  ٍِ ششائط صحت اىصًٍِ٘ ششائط صحت اىصً٘
ــْ اوـــ  ا٤ّل:  ــ٣و ّعـ ــل    لا٨وـ ــْ ق ـ ــاع ّعـ ــاٛ اعيَـ ــا   ًب ا يـ ه اع ـ

 اعاّال ٢ ٓصع  ْمُ 
ــاىٕ: ــ٣ ٓص اعثـ ــلا  ـ ـــاعع ـ ــً اجمليــ ـــع مـ ــاٌ ــ ــْ ايّاعّا اٌ  ـ ٌْ ّعـ

 ٘ ــــــاٛ مـــً اعيَـــاعا ٢ّ مـــً اع ـــ  اٌا امـــا ياعي ــــــــُ ًب فــــــْىــفي
ـــعلن ن ــُ ًب يعـــ  اعيَـــ ـــٕ علٔـ ـــاع  ا٤قـــ ـــ ـــْٚ  ــ ـــ٘  ْمـــ ُ اٌ ــ

 ٘ ــــيُ اعئـــي مـــو  
ــّا اّ علــٙ  ــل  اسبــٔ  اّ اعي ــاع    اعثاعــا:  عــلو ا٢ ــ اط في 

 اعلو يعل اعي اٛ مً 
ــ : ــاع ياعي ــ ٘       اع اي ــْه اعيَ ــاع ًب صبن ــٔ  اّ اعي  ــً اسب ــْ م اشبل

علنــ أٗ  ــ٣ ٓصــع مــً اسبــاٜ  اّ اعي  ــاٛ ا ا  افحلٍــا اعــلو ّعــْ ق ــل   
ــً        ــع م ــ ا ّٓص ــل اع   ــُ يع ــاٌ اى  اع ــل اّ   ــن  ي لٔ ــف اعش اٌ ت ٔ

 اىب   ات٘ ا ا أتي قبا علَٔا مً ا٢ا ال اعيَاعٓ٘ 

  اىسفش يف شٖش سٍع ُاىسفش يف شٖش سٍع ُ
ــام : ــ٣ٗ    اٌ  اشبـ ــ  اعصـ ــف قصـ ـــ  ّا ْٓفـ ـــا  ّا وــ ــٌْ م ــ ٢ ٓ ـ

ـــري  َٔــا     ـــْوا ّ ــدع  يـــب اع  صـ ـــ٣ٗ ّاعصــ علن٣ مــ٘ يـــب اكبــاو اعصـ
ــْا       ــلو ف ــً ع ــُ أٖ م ــ ثيٙ مي ــلعٔل ّٓ  ـــ ج ياع ــا خـ ـــاع ا٢ م ّا٢ ــ ـ

 : اعصٔاو ًب اع     ٣ ٘ مْات 
  ٣ ٘ آاو يلل ٍلٖ اع ن    ا٤ّل :

يبــً ا ــاا مــً ع  ــا  ق ــل اع ــ ّب   ــْو يــلل اع لىــ٘  اعثــاىٕ :
 عاملّا ٍّْ مثاىٔ٘ عش  ْٓمّا 

ــدع   اعثاعـــا : ــُ ايا٠ِ ًب اع ـــ   يٌّ اعيـ  ـــْو اعيـــدع اىبشـــرت   ٔـ
 اىب لل اعدٖ مل ٓ ٔل ايا٠ِ ياع    
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  ٍ٘اسد االستثْ ءٍ٘اسد االستثْ ء
ٓ ــ ثيٙ مــً مصــايٓل اعــ ٣ و يـــب اكبــاو اعصــ٣ٗ ّاعصــْو        (92 م حلع٘)

 : ّقص ٍا ّا٨  اع مْاعي

يعــل  لــْه اع  ــ   اىــُ طبــري يـــب اعصــٔاو        اعــدٖ ٓ ــا    ا٤ّل :
ــا  ّاا ّخــاعج        ــ ّا ، ا  ــاٌ م  ــ  ّاععصــ  قص ــاع ّٓصــلٕ اع َ ّا٨  

  ل اعرتخد 
ــاىٕ : ــْٖ    اعث ا٤مــا ً ا٤عيعــ٘ ٍّــٕ اىب ــ ل اسبــ او ّاىب ــ ل اعي 

اعشــ ٓ  ّم ــ ل اع ْ ــ٘ ّاسبــاٜ  اسب ــٔينا  ــاٌ اىب ــا   ٓــ  ري  َٔــا    
ٓـــ عـب علٔـــُ ا٢  ـــاع ّعـــلو يــــب اع صـــ  ّاع نـــاو ًب اعصـــ٣ٗ ّع ـــً 

 اعصْو 
ــا : ــاٛ      اعثاع ــُ اع   ــ عـب علٔ ــُ ٓ ــاّال  اى ــل اع ــ   يع ــاعج افب اع  اشب

أياٛ  علــٙ اعصــْو  عــ  اعٔــْو مــ  اىــُ ٓ صــ  ًب اعصــ٣ٗا  لــْ أعاي        
 ــ٣ٗ اع َــ  ّاععصــ  يعــل دبــاّ   ــل اعرتخــد  اىــُ ٓصــلَٔنا قصــ ّا   

عصــٔاو أمــا اعــدٖ ؽبــ ج يعــل اع  ــ   اىــُ طبــري يـــب ا       مــ  اىــُ  ــاٜه  
  ّا٨  اع

اع افــ  مــً وــ  ِ  اىــُ اٌ عفــ  يعــل اعــاّال ػبــف علٔــُ  اع ايــ  :
 اكباو  ٣ٗ اع َ  ّاععص  م  اىُ ٓ عـب علُٔ ا  اع  ع  اعْٔو 

ٓصـــع اعصـــْو مـــً اعـــدٖ ٓ ـــا   مـــً يلـــلِ اّ ضبـــل        (91 م حلع٘)
ــل اع  ــُ يع ــّاا      ــ اقام  ـــب ْٓم ــرتيي  ٣  ــاوا ّاىب ــ ٗ آ ــٔه عش ــدا اىب  ا ّ 

 د اع    عن٣ّ عُا ّاععا ٕ ًب و  ِ ّ ثري اع   ا ّاعدٖ ارب
ــ       (94 م حلع٘) ــلا  ٔ  ــٕ اع ل ــ٘ اع ــ   مــً اعلٔ ــي ىٔ ٢ ٓشــرت  ت ٔٔ

ــاّل     ــا مل ٓ يـ ــْو مـ ــ  اعٔـ ــٔاو  عـ ــ ٘  ـ ــاّال ًب  ـ ــل اعـ ــ   يعـ ًب اع ـ
 اىب    

ــل     (91 م حلع٘) ــْو يع ــاع اعص ــا   ىَ ــْ و ــ ع ــا مل    اع   ــْمُ م ــع    
 ٓ ياّل م   ّاا وْاٛ  اٌ قل ئي ىٔ٘ اع    مً اعلٔل اّ ٢
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ْٓفـــف ا٢  ـــاع ّاع  صـــري ًب اعصـــ٣ٗ    اع ـــ   اعـــدٖ   (95 م حلع٘)
ٍــْ اع ــ   اعشــ عٕ اعــدٖ ٓشــرت   ٔــُ ق ــ  اىب ــا ٘ ٢ اع ــ   اععــ ًبا   
  ٔيَنـــا عنـــْو ّخصـــْ  م لـــل ٤ٌ م َـــْو اع ـــ   اععـــ ًب ٓي  ـــل 
ــ         ــ٣ٗا اّ مـ ــاو اعصـ ــٔاو ّاكبـ ــ  اعصـ ــلمَا مـ ــا ٘ ّعـ ــ  اىب ـ ــٙ ق ـ علـ
ا٢  ـــاع ّقصـــ  اعصـــ٣ٗا أمـــا اع ـــ   اعشـــ عٕ  ٔي  ـــل علـــٙ يعـــ   

 ٓ ُ ٍّْ ق   م ا ٘ ش عٔ٘ مصاي
ــ٘      (97 م حلع٘) ـــ ب ى   ــي أقــ ـــف تْقٔ ـــاٛ حب ــ ــل اع اــ ـــْو عاٜ ٓصـ

عـــُ مـــً ا٢عاا ّاٌ  اىـــي مـــً اىبي  ـــ٘ اع   ٔـــ٘  ـــحلق ب ى  ـــ٘  ـــا  
 ت ل  يَا اعشن   ل ْٓو 

 ج٘اص اىصً٘ ملِ س فش ب ذ اىفجش
ــلٙ اي       ــُ ّ  ــ٘ ،عٔ ــ٘ ّ ع  ــاعٔ  عهب ــل اع   ــدٖ فع ــل ي اع اسبن

 ـب اع اٍ ًٓ علٙ ضبنل ّآعُ اع ٔ 
ــ٘       ــيعه ا٨ ٔ ــً اع ــْ م ــاو ٍّ ــدِ ا٤ٓ ــاع ًب ٍ ــ   اعي ــل ، ياي و ّع 
ــ٘ا ّ،تصــا َا     ــ٘ ّاع   ٓ ــ٘ ّازبْٓ ــا  ّتعــليٍا  نيَــا اعيٓ ــ ٗ اىب    ي ث
ــا ا      ــع ي اىبصـــ ــلاٌ ا ّتشـــ ــي اع لـــ ــ٘ ا ّت اعيـــ ــ ع٘ اع اٜ ـــ ياع ـــ
ّتْوـــعي مـــْاعي اعـــ  ق ّ لـــف اىبعٔشـــ٘ يبـــا ٓ  اـــٕ اع ـــلي  ًب        

ــُ اع     ــا  ٔـ ــْ  قبـ ــً    اعيصـ ــ ّج عـ ــري خـ ــً اـ ــ١ميـب مـ ــً اىبـ ــ  عـ ٔـ
 اع  اب ّاع ي٘ا ّامل

ــل  ّال      ــا   يعـ ــْمُ ،ٌ وـ ــٙ  ـ ــ  علـ ــاٛ اىب لـ ــْا  ي ـ ــَْع فـ شـ
اعشــن  ّ ٔــُ ىصــْ  يل ــا   ٍــاب عامــ٘ اعيَــاعا ّع ـــً ّعي         
ىصـــْ  أخـــ ٚ ًب  ْ ـــا ت ٔـــل اىبعيـــٙ ا٤عـــه ّفـــْا  اعصـــْو ىبـــً 

 وا   يعل  لْه اع    ميَا:
) اعصــايق  ع ــلاي أيــا حلعيوــ:  ًب  ــ ٔ ٘ ع اعــ٘ قــال   ا٤ّل:

ــُ ــُ ٓعــ ا اع فــل عــً(  اع ــ٣و علٔ   ـــب عماــاٌ شــَ  ًب اع ــ   ع
  ع  ْٓمُ  ْمُ ٓ ه:  قال   ٓص ع
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ً   اعثــاىٕ: :  قــال ع اعــ٘ عــً ا عنــري أيــٕايــً  ًّب اعصــ ٔع عــ

ً  وـــحلعي ــ  ًب اع ـــ   ٓ ٓـــل اع فـــل ا٨مـــاو اعصـــايق علٔـــُ اع ـــ٣و عـ
 ٌ ــ  خــ ج   ــه  يلــلِ  ًب أ ــ ع  ، ا:  قــال    عماــا ٛ  اٌ   ّ،ٌ  ــاو  شــا

  (3)أ    شاٛ
ــا: ٘  اعثاع ــ ــي  اع ــال ًب خ ــال:  ق ــْ ق ــل اي أي ــُ)  ع  ــ٣و علٔ  اع 

ــً( :  ــ   أعاي مـ ــاٌ ًب اع ـ ــ  عماـ ــ    لـ ــْ اع  ـ ــُ ًب ٍّـ ــُ أٍلـ   علٔـ
ــٔاو ــ   ـ ــْو  عـ ــا   ، ا ا اعٔـ ــٕ ٢ وـ ــُ ٓي  ـ ــ  أٌ عـ ــ  ٓ  ـ ــْو  عـ  اعٔـ
   (2)ّ لِ

 ٓصــي   ٔــ  ا اع فــل عــً وــحلع ُ:  قــال ًب خــي  اعــ٘  اع ايــ :
  ـــٔاو  علٔـــُ ٓشـــ د ّمل اع  ـــ   لـــ  ، ا:  قـــال   اع ـــ   أعاي ، ا

ــ  اع  ـــ   لـــْه ق ـــل أٍلـــُ مـــً خـــ ج ّ،ٌ ا اعٔـــْو  عـــ   ٢ّ  لٔ  ـ
  (1)علُٔ  ٔاو

عــً ا٨مـــاو اع تــا علٔــُ اع ـــ٣و: ، ا أ ــ ع ًب أٍلـــُ      اشبــام : 
  ـــل ّفـــف علٔـــُ  ـــٔاو  عـــ  اعٔـــْو ،٢ أٌ ٓـــلجل يزبـــ٘( أٖ ٓ ـــري   

  (4)لٔلّقي اع    ّآخ  اع
ّقــل أعــ ا مشــَْع اىب  ــلمـب ّاىب ــحلخ ًٓ عــً ٍــدِ ا٤خ ــاعا        
ــُ    ــيَه مـــً هبلـ ــاع يعاـــَه ًب ا٨خـــ ٣  يــــب اعيصـــْ ا ّمـ ّ،  ـ
ــْ ا       ــا  ًب اعيصـ ــ ـب ا٨ع ـ ــها ّٓـ ــ  أعـ ــً ا٤مـ ــ٘ا ّع ـ ــٙ اع  ٔـ علـ
ــْال      ــآً ًب أ ــ ــا عل  ــ ــ  َا ًب ،خ ٣ َــ ــابا ّمياوــ ــا عل  ــ ّمْا   َــ

ــُ اع  ـــاعب  ــ أ علـــَٔه ا ّميـ يــــب ا٤مصـــاع ّوـــَْع٘  اعيـــاع ّمـــا ٓ ـ
ــٙ       ــ   عل ــ  اسب ــ  قا م ــف اع ــٔل٘ ع ل ــا ِ  ّو ــُا ّ،رب ــ  ا ّ ث ت اع 
ازبنــ  ئيــُ ّيـــب اعصــٔاوا ٍّــدا اسبــ   أ ــ ع  ــاٍ ّا ّأمــ ّا مل ــّا   

 ّو١ا٢ّ ،ي ٣ّٜٔا م   عّا 

                                                           

  ب مً ٓصع ميُ اعصْو مً أيْا 1(اعْواٜل ياب4()1()2)(3)
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ــْ      ــ آٌ ّعليصــ ــٔاو ًب اع ــ ــا  اعصــ ــ٘ ًب آٓــ ــع٘ ّاىبيلّ ــ ّعل ــ
 أع٣ِا ّقاعلٗ ى ٕ اسب ج ًب اعلًٓ 

 لٕ :ى   قبا ٓ
ــل        ــا  ّا يع ــُ م  ــل ،قام  ــُ أّ ضب ــايع ئ  ــ  ، ا ا ــٔاو اىب ل ــْا    ف
 لــْه اع  ــ  ّعــُ أٌ ٓ  ــ  مــ  اع اــاٛا ّاعصــٔاو ٍــْ ا٤ّفب   ــف   
ــل      ــاعٕ ، ا ّ  ــْو اع  ــُ  ــٔاو اعٔ ــ٣ِا  ّػبــْ  ع م  اــٙ اعيصــْ  أع

 ،فب يللِ أّ ضبل ،قام ُ ق ل  ّال اعشن  أٖ ق ل أ اٌ اع َ  
ــاب مــً ٢ ؼباــ  اع ــايع: ــُ علشــٔ  اعصــلّق وــحلل ًب      ِ اع  ٔ

ــا ــا آيو يــً    ٓ ــُ اع تــا اسب ــً أي   ــه ًب اع  صــري عــً   اع ــ٣و علٔ
 ًب  َٔــا ٓ ــري فــاٜا ّأمــ ِ ئ ــُ أٍــل تــٔاه ًب  ــاٌ ، ا اع فــل ٓ صــ 

 ًب اع  صـــري:    ـــف ّعٔـــاعًَٔ  أٓـــاو ّ ٣ ـــ٘ ّعٔلـــ ـب ٓـــْمـب اعاـــٔاه
 ّعٔل٘(  ْٓو م ريٗ

ــ٘   اوــ ا  ّهبــل اع  َــاٛ اىبــ اي مــً اىب ــري ٓــ   ْو ّعٔلــ٘ علــٙ مثاىٔ
ّع يـــُ أعـــه ا ّٓـــلل علـــٙ اع ـــع٘ ًب   ـــه اىب ـــا   ًب ٍـــدا اعامـــاٌ 
ــٕ ا٤عاا      ــ   ّ ــ ــ ٘ ًب اع ــ ــاٛ ّاىبشــ ــاٛ اععيــ ــ  ،ى  ــ ــّا مــ خصْ ــ
ّّفــْي اعشــْق عل  ــاٛ علــٙ اعصــٔاو ا اعــدٖ ٍــْ ع ــايٗ يلىٔــ٘ م٣ َــا  

 اعصي ا ّال ٘ عّط ا٨عايٗ ا ّقَ  اعشَْا  ّاعلدا  
ــ ع أٌ ا٨  ــ٘ ،٢ أٌ    ّ ــ ــٔ  عخصــ ــ٘ ّعــ ــ   عامبــ ــاع ًب اع ــ  ــ

اعــدٖ ٓ ــا   يعــل اع  ــ  ٓصــلق علٔــُ أىــُ م ــٔه ّأىــُ م ــا  ا  ٔ ــٌْ   
ًب وــع٘ ّربــٔري  ،ٌ شــاٛ  ــاو ّاٌ شــاٛ أ  ــ  ّاعصــٔاو أّفبا ٍّــْ        
ــل     ــُ ق ـ ــل أٍلـ ــدا اعـــدٖ ٓصـ ــ٣ِ ّ ـ ــُ اعيصـــْ  أعـ ــلل علٔـ اعـــدٖ تـ

 اعاّال ّاي ّاو    ٓه 
ــ ع    ــلّع وـ ــل  ـ ــا ّفـ ــا اي عـ ــل ع قيـ ــً  ّقـ ــاٛ مـ ــ عٌْ فـ ٘ ّوـ

ــاٛ      ــ آٌا ّفـ ــ٘ اع ـ ــا ًب يلآـ ــ  اىُ ا ٢ّ عيـ ــُ وـ ــٔ  ميـ ــري ي ـ اع   ـ
ــري      ــه اع    ــ  عل ــا ا عيْ  ــ  ل ميَ ــاٛ م  ــ٘ ًب ف ــٔاو ا٤عيع ــا  اعص آٓ
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ــيْا         13ج ــي و ــل و ــلعىا ق  ــل أ  ــاعٕا ّق ــ اب اع و ــً اعش ــري ع ًب اع ٔ 

   ْٚ اععص  ًب علو مشْل اع ٔاعٗ ّاع اٜ ٗ حب م٘ اع  لٔل 
ــٔاو  ــحلع٘ اعصـ ــا م ـ ــْٚا    أمـ ــ٘ اع لـ ــٕ عامـ ــ    َـ ــً اع ـ ــْو مـ أّل ٓـ

 ّأيع َا  اٍ ٗ اعصٔاو ًب اع    
ّعــٔ  مــً تعــاعا يـــب   ْاىــا ياعصــٔاو ىبــً وــا   يعــل اع  ــ          
ــه      ــْها  َ ــآً ًب اىبْت ــحلخ ًٓ عل   ــلمـب ّاىب  ــاٛ اىب   ــْال اع  َ ـــب أق ّي
ــن       ــي اعش ــلاو ذب ــٙ ا٤ق ــ٘ ّاع ــري عل ــٙ اعلاي ــ   عل ــا  ٌّ ،فب اع  ى

 ْ ــ ــْو  َـ ــا اىبعصـ ــدا     ا أمـ ــُ ًب ٍـ ــالا ّعل  ٔـ ــآً ًب اسبـ ــا   ،فب اع  ـ ىـ
ــاب      ــل اع  ـ ــا ْٓا ـ ــاٌ يبـ ــال ّاعامـ ــف اسبـ ــا ٓياوـ ــد قبـ ــاٌ أٌ ٓحلخـ اعامـ
ّاع ــــي٘ا ّ، ا ت ــــري اىبْتــــْه ت ــــلل اسب ــــه ا ّ ٔــــُ شــــاٍل علــــٙ  
ا٨ع ــــا  ًب اعشــــ ٓع٘ اع ــــن اٛ ّم٣ٜن َــــا ع ــــل ا٤ ــــْالا قــــال 

ــُ ]     ــ ا  ٔ ــ   أّ اىب ــٔاو ّاع  ــْ  اعص ــافب خبص َّٝزز ُ ثُِٙززْٟ اُُُٜظْزززَ وَ َ   َُزَِزز ُ اٜتع

ا ع  ــٌْ ٍــدِ اع  ــْٚ ّاععنــل يَــا ّوــٔل٘ (3) [َُزَِزز ُ ثُِٙززْٟ اُٜعُظْزززَ وَِٜز١ُُُِٙٝززىا اُٜعِزز  حَ
ّوــٔل٘ عل ــْ  ي كبــاو اععــلٗ  ّفعــل اىبــ١مً طبــريّا يـــب اعصــٔاو أّل ٓــْو 
مــً اع ــ   ٍّــٕ اىب ــحلع٘ ا٤ ثــ  ،يــ ٣ٛ ًب ٍــدا اعامــاٌا  نــً اىبــ١ميـب   

عٔــْو ّا ــل ّعلــٙ عبــْ م  ــ عا أّ أىــُ ٓصــل ًب       مــً ؼب ــاج اع ــ     
 م اٛ  ا  اعْٔو ،فب ضبل ،قام ُا ّاععله عيل اي 

ياعي ــ ٘ علصــٔاو ًب اعــ ٣ي ا٤ّعئــ٘ اعــ  ٓ ــْل  َٔــا اعيَــاع ّٓآــل  
ــف        ــ ٘ ػب ــري مش ــً ا ــٔاو م ــٙ اعص ــلعٗ عل ــ  اع  ــاع٘ م ــ ًٓ و ــٙ عش عل

ٓ  ــ   اعصــٔاوا ّمــ  علمــُ مب ــ  أّل اع  ــ  تع ٔنــّا عشــعاٜ  اي  ــه  
ــُ اع اــاٛ ًب ّقــي آخــ  مــً اع ــي٘     عيــل م ــنٙ اعع ــ  ّاسبافــ٘ ّعلٔ
٢ّ ٓلامــــُ اع ــــ   م ــــا ٘ ٤ىــــُ عــــٔ  مــــً مــــْاعي   نَــــاا قــــال  
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ا ّقٔــل يا٨م ــال ّا٨  ــاع  (3)[َُزَِزز ُ اَّٜٝزز ُ ثُِٙززْٟ اُُُٜظْزززَ وَ َ َُزَِزز ُ ثُِٙززْٟ اُٜعُظْزززَ  تعــافب]
 علٙ تْقٔي م ٘ ٢ّ أ ل عُ 

  عذً املشضعذً املشض
ــل  ٓشــــرت  ًب  (98 م حلع٘) ــْو عــــلو اىبــــ ا اّ اع مــ ّفــــْب اعصــ

اعــدٖ ٓاــ ِ اعصــْو ّٓ ــ ف ماــاع  ُ اّ  ــْل ي ٜــُ اّ شــلٗ أىبــُ         
ّعبــِْا وــْاٛ  صــل اعــٔ ـب يــدع  اّ اع ــًا اّ اخــي يــُ اع  ٔــف         
ــا       ــْ ا ّا ا خــ ــف عل ــ ــال اىبْفــ ــٕ ا٢  نــ ــل ٓ  ــ ــا قا يــ اسبــ
ــُ اعصــْوا      اعصــ ٔع مــً  ــلّ  اىبــ ا ي ــ ف اعصــْو مل ٓصــع مي

ــ ع ًب  ــا  اعاـ ــْ خـ ــدا عـ ــ ا  ّ ـ ــُ اّ عـ ــريِ اّ ع تـ ــُ اّ ًب اـ  ى  ـ
ــ  اعشـــاعه مـــً    اـــريِ اّ مـــا ػبـــف    ـــُ ّ ـــاٌ ّفْيـــُ أٍـــه ًب ى ـ

اعصــْو مــ  اع اـــاٛ عيــل ا٨م ــاٌا ّ ــدا ا ا  اهبـــُ      أياٛ  ّفــْب 
ــا ياو       ــّا م ــاٌ م    ــع  ّاٌ   ــٕ اعا ــُا ٢ّ ٓ   ــه مي ــ  أٍ ــف آخ ّاف

 ٓ  نل عايٗ 
ــ  مــً        (99 م حلع٘) ــً اىب ل ــ  ّ  ــْو ما ــحلٌ اعص ــف ي ــال اع  ٔ ا ا ق

و اعاـــ ع  ـــا٢قْٚ عـــلو  ـــْمُ ا ا  ـــاٌ اع  ٔـــف  ا قـــّا ى  ـــُ عـــل
ــ٘ا       ــ٘ ًب ازبنل ــ٘ يقٔ  ــل علنٔ ــٙ قْاع ــ ين عل ــاٌ م ــدا اعام ــف ٍ ٤ٌ اع 
ّا ا قــال اع  ٔــف يعــلو تــ عِ ّ ــً اىب لــ   ْىــُ ماــ ّا اوــ لاو         

 اع حل ل ّعُ يعلِ ت ل اعصْو 
ــاع ا ا     (311 م حلع٘) ــاو اعيَــ ــْ ًب كبــ ــاٜه ّعــ ــً اعيــ ــْو مــ ــع اعصــ ٓصــ

ّ  ــاٌ قــل ىــْٚ اعشــَ   لــُ يئــ٘ ّا ــلٗا  وــ  ي ميــُ اعئــ٘ ًب اعلٔــلا ا
ــ٘      ــاّال مــً اــري ىٔ ــ٘  ــاٌ اوــ ن  ىْمــُ افب اع ــُ اعئ امــا ا ا مل ت ــ ل مي
ي ـــل  ـــْمُ علـــٙ ا٢قـــْٚ ّّفـــف علٔـــُ اع اـــاٛ ا ا  ـــاٌ ّاف ـــّاا 
ــلّيّا     ــاٌ ميـ ــُ اٌ  ـ ــا اىـ ــعا  نـ ــْٚ ّ ـ ــاّال ىـ ــل اعـ ــ ٔ   ق ـ ّاٌ اوـ
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 ّاو ٔ   ق ل اع  ّب ٓصع ا ا ىْٚ 

ـــ ٘ اعصـــــْو  (313 م حلع٘) ــً ا٢قـــــْٚ  ــــ ــايا  مـــ ـــاٜ  اعع ـــ ّوــــ
ــُ ّتشــ ٔعُ     ــُا ّٓ ــ  ف كب ٓي ــا ع ف ــاٌ شــ عٔ٘ ع ايات اعصـــ  اىبنٔ
علَٔــا ًب وــً اع ــايع٘ مــً عنــ ِ اّ عبٍْــا اّ عشــ   مــً اعيَــاعا مــً   

 اري   ق يـب اعد   ّا٢ىثٙ ًب  ع   لُ 
ٓشــرت  ًب  ــ ٘ اعصــْو اىبيــلّب ماــا ّا افب مــا   ــ         (312 م حلع٘)

ــاٛ اّ      ــْو ّافـــف مـــً قاـ ــٌْ علٔـــُ  ـ ىـــدع اّ   ـــاعٗ اّ  اٌ ٢ ٓ ـ
ــلّب         ــٙ ياىبي ــف ّأت ــٕ اعْاف ــْ ى  ــُا ّع ــً اياٜ ــ ن ً م ــ  اع ــا م عبٍْ
ــد   ًب     ــْ ت ــاّال اّ يعــل اع ــ ا ا ّع  ــا٢قْٚ  ــ  ُ ا ا تــد   يعــل اع

 ا٢ ياٛ ّق ل اعاّال علل ًب ىٔ ُ  ٔيٝد علْافف 
اع ــاٍ  فــْا  اع  ــْه ياعصــْو ا ا  ــاٌ مــا علٔــُ مــً         (311 م حلع٘)

 ّ ــ   ّا قبـــا ٢ مب ـــً معـــُ ت ـــلٓه  اعصـــْو اوـــ ٝ اعّٓاا ا٢ ا ا  ـــاٌ مشـ
 اع  ْه 

اع  ـــْه: مـــا تـــيه يـــُ ا٨ى ـــاٌ مـــً تل ـــاٛ ى  ـــُ يبـــا ٢   (314 م حلع٘)
ــري     ــُ ا ّاشبـ ــُ  اّعـ ــٕٛ ّت ْعـ ــْه علشـ ــُ ايا٠ِ ّت ـ ــف علٔـ ــه  ػبـ اوـ

فــام  عْفــِْ اعصــ٣ط ّاع ــ٣ط  َــْ تــل اعشــ  ّاشبــري عيــْاٌ ىبــا         
ــ  ّمصل      ــُ ى  ــا  ٔ ــل يب ــُ اع  ــف  ٔ ـــٓ ا ــري ًب   ـ ــل ّعي اشب ــ ٗا ّق ٘ ّمث

 ٢ِْ ] ًب معــاٌ م عــليٗ ميَــا معيــٙ اىبــال  نــا ًب قْعــُ تعــافب  اع ــ آٌ 

ِٕل         ١ُُٜزززَّ َٝززً ا ًّٕززب َع ِِ َؽ ١َُْٜعُزو ُٔززَزِثَل ِثززب ٣َِْ َواَر ِٜززَ  َُٝىا ِٜ ُ ُخ  َُٜىِحزز ُْززز ا ا َٖ َت  ا(3)[ َرززَز

وَأ٢َْ رَصُزززى٠ُىا [ ]َهُزززىَ تَُْززززٌ َٜززز ُ ]امـــا )خـــري( ًب  ـــل مـــً قْعـــُ تعـــــافب 

ـــا  ُ علــٙ اــريِ     َــْ ا(2)[تَُْزززٌ َُٜٙززْٟ ــ٘  ـ ا عــل ت اــٔل ع ف ــاٌ مياع
 ًب ىــْه اع عل ّم ــلاع اعثــْاب ّا لُ اشبري 
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  ششائط ٗج٘ب اىصً٘ششائط ٗج٘ب اىصً٘
ــاىٕ: ــٌْ    ا٤ّل ّاعث اع لــْ  ّاعع ــلا  ــ٣ ػبــف علــٙ اعصــ  ّاجملي

ــُ ٢ ػبــف     ا٢ اٌ ٓ نــ٣ ق ــل  لــْه اع  ــ  يٌّ مــا ا ا  نــ٣ يعــلِ  اى
   ا امــا عـْ  ــاٌ ازبيــٌْ ايّاعٓــّا   عـ  اعٔــْو علَٔنــا ّاٌ مل ٓحلتٔـا يــاىب  

ــُ اعصــْوا ٢ّ ػبــف اعصــْو     ــ٘ ق ــل اع  ــ   ٔ ــف علٔ ّذب  ــي ا٨ اق
علـــٙ اىب نـــٕ علٔـــُا ىعـــه عـــْ ىـــْٚ اعصـــْو ق ـــل ا٨انـــاٛ  ـــا٤ ْ  

 اكبامُ ّٓصع ميُ 
ــا: ــل        اعثاع ــ ٛ يع ــْ ي ــاٜه ّع ــُ اعص ــ ع مي ــدٖ ٓ ا ــ ا اع ــلو اىب ع

ــ      ــٔاو  ع ــف علٔــُ   ــاّل اىب  ــ  مل ػب ــاّال ّمل ٓ ي ــْو ّػبــف  اع   اعٔ
 قاا٠ِ م  اع لعٗ 

ــ : ــاٌ       اع اي ــا ّاٌ   ــف معَن ــ٣ ػب ــاع   ــٔ  ّاعي  ــً اسب ــْ م اشبل
ــْو ا ا      ــل اعص ــا ٓ   ــل م ــا    ــاعا ععنْم ــً اعيَ ــاٛ م ــْ نا ًب ف  ص
اوـــ   ق نبٔعـــُ  اىـــُ ٓ  ـــلِ ا ا  صـــل ًب فـــاٛ ميـــُ ا٢ مـــا خـــ ج 

 ياعلعٔل 
اسباــ  ّمــا ٓل ــل يــُ  ــ٣ ػبــف علــٙ اىب ــا   اعــدٖ         اشبــام :

 ّ ٔ  ُ اع  صري ًب اعص٣ٗ  ت ٌْ
ــال   (311 م حلع٘) ػبـــْ  اع ـــ   ًب شـــَ  عماـــاٌ سبـــق اّ عنـــ ٗ اّ مـ

ــ٘      ــ   سبافـ ــً اع ـ ــل ّاٌ مل ٓ ـ ــُا يـ ــا  ٣ٍ ـ ــُ اّ ا  ؽبـ ــا  تل ـ ؽبـ
ت  اــُٔا ّا٤ّفب  ٔيٝــد اٌ ٓ ــٌْ يعــل ماــٕ  ٣ ــ٘ ّعشــ ًٓ ْٓمــّا        

 مً اعشَ  
 اع      اعّا مً اعصْو فاٜا علٙ   اٍ٘  (315 م حلع٘)
ــلٗ  (317 م حلع٘) ــُ افب اع لـ ــا   مـــً ق ٓ ـ ــل  عـــْ وـ ــ٘ اعـــ  ٢ ت عـ اع  ٓ ـ

ـــا ٘      ـــلّا م ـ ـــاع قا ــ ــٔاعٗ اّ اع  ــ ــف اع ـ ــا ع ـ ــ عٔ٘ ّميَـ ــا ٘ شـ م ـ
شــ عٔ٘ا ّمــ  ًب   ٓ ــُ علــٙ ق ٓ ــُ عيــل اعــاّال اّ يعــلِا  ــاٌ مل         
ــّا     ــً ىآّـ ــْمُ ّاٌ مل ٓ ـ ــ ه  ـ ــ ّا  ٔ ـــف اٌ ٓـ ــاّل م  ـ ــل تيـ ــً قـ ٓ ـ



معامل ا٨مباٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   212
اىبــ ّع علٔــُ علــٙ اع ــاٍ  امــا عــْ  ــاٌ قــل تيــاّل م  ــ ّا عيــل خ ّفــُ   13ج

ــً ق ــ         م ــُ م ــٕٛ علٔ ــ٣ ش ــاّال   ــل اع ــد ق  ــل اعرتخ ــاّ ِ سب ــُ ّدب  ٓ 
 قصلِ اىب ا ٘ 

ٓ ــ  ف كبـــ ًٓ اعصـــ ٔاٌ علـــٙ اعصـــٔاو ّٓ ـــنٙ  ـــْو   (318 م حلع٘)
اع حليٓـــف ّقبـــا ا ـــاقْا ّذبنلـــْا ّعـــْ افب ىصـــ  اعيَـــاع وـــْاٛ  ـــاىْا 
ــّا ّ ــل حب ــف عنــ ِ ّم ــلاع ذبنلــُ ّاّاٌ اعصــٔاو ًّب      ــْعّا اّ اىا 

ــ  ّعنـــ   ــْو اعصـ ــٔ  ّٓصـ ــ اٛ اّ اعصـ ــ   اعشـ ــاٌ اّ ت ـ ــ   اّ مثـ  ِ وـ
ــل        ــا عي ــف علَٔ ــٔاو ػب ــاٌ اعص ــٙ   ــ ٘ ع٥ىث ــا ياعي  ــ ٗ ام ــيْا  اّ عش و

  ا أٖ اٌ اع ن ًٓ ق لُ ي ي٘ اّ ويْا اكبامَا اع اوع٘ مً اععن 

  سخصت االفط سسخصت االفط س
وَعََٝززززززً اَّٜززززززذ٣ََِ َُغُُِٕى٤َزززززز ُ ِِ ََْززززززخع عَعَززززززبُٞ     قــــــال تعــــــافب ]  (319 م حلع٘)

ــلاٛ ٓ    ا(3)[٠ِظْززِٙلٍ ــال:   ــلاٛ ٓ  ــ٘: اع  ــلٚ: ا ا   ّاع لٓ ــلاٛ ّ  ــُ   لٓ
اع ـــٙ شـــّٔٝا ٨ى ـــا ِ ّربلٔصـــُ  اع لٓـــ٘ ٍـــٕ اع ـــلل ًّب اىب ـــاو يـــلل  

 ماعٕ 
ــاع شـــَ  عماـــاٌ ٤شـــ ا  يـــل   (331 م حلع٘) ّعي  اع خصـــ٘ ا  ـ

 قل ػبف:
ــُ    ا٤ّل: ــاٌ  ٔـ ــْو اّ  ـ ــا اعصـ ــدع علَٔنـ ــٔ ٘ ا ا تعـ ــٔ  ّاعشـ اعشـ

ــْعٗ      ــ٘ ًب   ــا اع لٓ ــاع ّػبــف علَٔن ــْ   نــا ا٢    ــ ج ّمشــ ٘  ٔ 
ــل ًب  ــْع  ــُ علــٙ ا٢ ــْ  ّاىبشــَْعا ٍّــْ مــل    اىبشــ ٘ ي ٗ اعع ــا عي

ــّا مــً  عــاو يــلل  ــل      ــاه اع ٔلــْ اــ او ت  ٓ  ــ٘ اعي مــً اع عــاو أٖ  ٣ 
ــ         ــ ًٓ ّىص ــيـب ّعش ــُ ا  ــَ  ي نام ــ٘ علش ــْه اع لٓ ــٌْ صبن ــْوا ّٓ  ٓ

  ٔلْ ت  ٓ ّاا ّٓ   ف ع ل ْٓو ملاٌ 
مـــً يـــُ ياٛ اعع٫ ـــا  ّاٌ  ـــاٌ  اعـــ٘ ع تـــٔ٘ مرتشـــ ٘   اىٕ:اعثـــ

                                                           

  384وْعٗ اع   ٗ  (3)
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ُ ٓ  ــ  وــْاٛ  ــاٌ حبٔــا ٢ ٓ ــلع علــٙ اع  نــل   مــً مــ ا آخــ   اىــ 
ــً      ــل ّاىب ــ  ف مــلاٌ م ــُ اع صــلق قب ــف علٔ ــُ مشــ ٘ا ّػب اّ  ــاٌ  ٔ
اــري  ــ ق يـــب مــا ا ا  ــاٌ م فــْ اعــاّال او ٢ا ّا٤قــْٚ ّفــْب          

 ــل تاع اــاٛ علٔــُ ا ا كب ــً مــً اعصــٔاو ًب ى ــ  اع ــي٘ا  نــا عــْ ا        
ــ اٛ مــ     ــاٛ ًب اعش ــ  ٔ  اع ا ــاٌ ٓ  ــٔ  ّ  ــاٌ ًب اعص ــَ  عما ــري ش ً ا

 مش ٘ ّعياٛ ّفف اع ااٛ  ٔيٝد 
مــً أي لــٕ قبــ ا عاــال  اع ــ  اٌ ٓ ــ   عيــُ اعصــْو   اعثاعــا:

ّتلامُ اع لٓـ٘ ٍّـٕ  ٣ ـ٘ اعيـاه اع ٔلـْ مـً اع عـاو عـً  ـل ٓـْو مـً            
ــ ا٠ِ مـــً اىبـــ ا ٓ ـــٌْ اىب فـــ  اع  ٔـــف    شـــَ  عماـــاٌا ّا ا ا شـ
ــال       ــُ     ن ــ  علٔ ــف أ  ــلو ت ت ــْو ّع ــٙ اعص ــُ عل ــاٌ قلعت ــا ق ع ٔ اسب

 ْيٗ اىب ا   اىٔ٘ ع
ــ :  ــا اّ سبنلـــَا      اع ايـ ــْو  ـ ــ ف اعصـ ــ  ٓ ـ ــ ب اعـ ــل اىب ـ اسبامـ

ــل       ــا اّ ياعْعـ ــْو يَـ ــ  اعصـ ــؾب ا ا اتـ ــ٘ اعلـ ــع٘ اع لٔلـ ــ عا ّاىب تـ اعاـ
ــ٘      ــ٘ مــل مــً  عــاو ٍّــْ  ٣  ــف اع لٓ ّع ــً علَٔنــا اع اــاٛا افب فاى
ــلها    ــُٔ ا ـــ٣ق  ـــ ٔ ٘ ضبنـــل يـــً م ـ ــ او ّٓ  اـ ــاه اع ٔلـــْ اـ اعيـ

ــً ي ــّع ـ ــعـ ــاٛ  صـ ــ ف     اع  َـ ــاع ي ـ ــاٌ ا٢  ـ ــْ  ـ ــا عـ ــ٘ قبـ   اع لٓـ
ــاٛ ًب    ــٙ اع اـ ــاه علـ ــ  ا٢نبـ ــٔ ا ّمـ ــل اّ اع تـ ــ ع علـــٙ اسبنـ اعاـ

 : اعصْع ا٤عيع٘
 ا  اع اسبامل ٨  نال تع تَا ع٥ ٚ ياعصْو  ا٤ّل :
 ا٢  اع شبشٔ٘ اعا ع ياسبنل  اعثاىٕ :

ع ْقــــ  ا٤ ٚ  ا  ــــاع اىب تــــع٘ أمــــّا  اىــــي اّ اريٍــــا اعثاعــــا :
  ي  ف اعصْو

ــ  :ا ــ ف      ع اي ــٔ  ي  ــ  عل ت ــ ع اىب ْق ــّا علا ــع٘ اف ياي ــاع اىب ت ا  
 اعصْو 
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  سؤيت اهلالهسؤيت اهلاله 13ج

 يحلمْع:ّتث ي  
 ع٠ٓ٘ اىب ل  يي  ُ  ا٤ّل:

اع ٔيـــ٘ اعشـــ عٔ٘ ٍّـــٕ خـــي عـــلعـب يحلىَنـــا عأٓـــا ا ـــ٣ل   اعثـــاىٕ:
ـــَايتَنا أّ مل ٓشــَلا عيــلِا اّ        ــل اسبــا ه ّق ــل شـ ــْاٛ شــَلا عي و

ــً شــ   ــل م ــَايتَنا    ــَلا ّعي ش ــف   ش ــل ػب ــْ  ي ــل٢ٌ ػب ــلِ ع َل عي
ــٌْ       ـــب اٌ ت  ــ ق ي ــاع ا ٢ّ   ــْو اّ ا٨   ــً اعص ــ  م ــف ا٤  ــُ ت تٔ علٔ
ــناٛ        ــ٘ ًب اع ـ ــْي اععلـ ـــب ّفـ ــُا ّيـ ــً خاعفـ ــل اّ مـ ــً اع لـ ــ٘ مـ اع ٔيـ

 ّعلمَا 
ـــٓش (333 م حلع٘) اٍلًٓ ًب ا٤ّ ـــا ا  لـــْ اخ ل ـــا   ــــــرت  تْا ـــل اعشــ

ــال  ــْ ق ــا ع ـــٍأ ل  ن ـــنا عأٓ ــ ــل و ــ ــّا يع ـــُ عاعٔ ــن ا  ـ ــ   اعش  ْ  ق
ّقــال ا٦خــ  عأٓ ــُ مي  اــّا ق ــل وــ ْ  اع ــ   مل تث ــي اع ٔيــ٘ا         
ــ٘ ًب     ــ٘ مــ  تْا  َنــا علــٙ اع ٠ٓ ــي اذبايٍنــا ًب  مــاٌ اع ٠ٓ ىعــه ٢ ٓع 

 اعلٔل 
عث ْتــُ ًب  ًب يلــلاعشــ عٔ٘ ع٠ٓــ٘ ا ــ٣ل    آــ٘  ا٢قــْٚ (331 م حلع٘)

ا ّمــً اعيصــْ   يلــــٔل ّا ـــل اع لــلاٌ ا٢خــ ٚ اعــ  دب نــ  معــُ     
ــٙ ا ـــ٣ق   ـــه ا ـــ٣  ــ٘ علـ ــاق  ـــ ٔ ٘  اعلاعـ ــ  اخـــ ٣  ا٦ ـ ل مـ

ــُ قــال:   ــٔنً     ــُ اع ــ٣و اى ٍشــاو يــً اسب ــه عــً ا٨مــاو اعصــايق علٔ
 ــاو ت ــع٘ ّعشــ ًٓ قــال: اٌ  اىــي عــُ ئيــ٘ عايعــ٘ علــٙ اٍــل مصــ     
ــاٛ       ــَْع علنـ ــّا ا ّمشـ ــٙ ْٓمـ ــُ قاـ ــٙ ع٠ٓ ـ ـــب علـ ــامْا  ٣ ـ ــه  ـ اىَـ
ا٢وــ٣و م ل ــّا ّا٨مامٔــ٘ خا ــ٘ قــال ياع  ــاع اذبــاي ا٤ ــلا ّت ــاعب   

   للًٓاع
ــا: ــا ا       اعثاعـ ــٕ  ـ ــَ  اىباتـ ــ٣ل اعشـ ــً ٍـ ــّا مـ ـــب ْٓمـ ــٕ  ٣ ـ ماـ

اى اـــي  ٣ ـــٌْ ْٓمـــّا مـــً ٍـــ٣ل شـــع اٌ مـــث٣ّ ّمـــً اـــري اٌ تث ـــي  
ع٠ٓــ٘ ا ــ٣ل عٔلــ٘ اعــث٣ ـب كبــي علتــُ ّٓ ــٌْ اعٔــْو اع ــاعٕ ع نــاو          
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اععــلٗ مــً شــَ  عماــاٌا ّػبــف اعصــْو ٤ٌ اعشــَ  اع نــ ٖ ٢ ٓآــل   
ــّاا ّ ــ   ــّا م ل  ـــب ْٓم ــٙ  ٣  ــَ     عل ــٙ ش ــّا عل ــٌْ ْٓم ــي  ٣  ــْ ما دا ع

 عمااٌ ّفف ا٢  اع ًب اعْٔو اع اعٕ ٤ىُ مً شَ  شْال 
        ق اخ ٚ عث ْ  ا ٣ل ٍّٕ:

ــ٘       ا٤ّفب:  ــ٘ ع٠ٓ ــً نباع ــ٘ ع ــل نباع ــُ ى  ــ اي ي ــْات  ّاىب اع 
 ا ٣ل يبا ٢ ٓ ً معُ تْا ١ٍه علٙ اع دب 

ــ٘:  ــدٖ ٓع   اعثاىٔ ــاٌ اع ــه ّا٨ نٝي ــل علعل ــي علنــّا اعشــٔاه اىب ٔ  
 عايّٓا 

  ـــه اسبـــا ه اعـــدٖ مل ٓعلـــه خ ـــحلِ ٢ّ خ ـــحل       اعثاعثـــ٘: 
 م  يلِ 

ــ٘     ــ٘ ّاع ٠ٓـ ــ ه اع ٔيـ ــ٘  ـ ــ٘ ّم   قـ ــا صب نعـ ــْل اىَـ ّمب ـــً اع ـ
 اعش عٔ٘ ّاعصْو   ٓا٘ ٢ ت١يٚ ياع  ين 

ػبــْ  اٌ ػب نــ  نباعــ٘ مــً ّ ــ٣ٛ اىب افــ  ًب اع لــلٗ        (331 م حلع٘)
ــ      اع اىب فعٔـــ٘ ّاىبصـــ  ع٩وـــ ناه افب اعشـــَايٗ ي ٠ٓـــ٘ ا ـــ٣لا ّاخ ـ

ي  ا ــٔل اعشــَايٗ ّعــٔ   ــه  ــل ا ــلاع   ــْٚ يــا ٣لا ىعــه  ــه   
ش صـــّٔا اععنـــل يشـــَايٗ اععـــلّل ّاٌ مل ٓحلخـــد يَـــا اسبـــا ها ّمـــ   

 اخ ٣  اعشَْي ّاخ ٣  اعل ي٘  اىب ف  اسبا ه اعش عٕ 
٢ ٓث ــــــي ا ــــــ٣ل ي ــــــْل اىبــــــي نـب ّاٌ اتصــــــ       (335 م حلع٘)

ٌ اىبـــلاع علـــٙ  اخ ـــاعٍه ياعلقـــ٘  نـــا ًب ٍـــدا اعامـــاٌ ٢ وـــٔنا ّا     
اسب ــه اع ــاٍ ٖا ٢ّ ٓث ــي ي ٠ٓ ــُ ق ــل اعــاّالا اٖ ٢ ؼب ــه ي ــٌْ   

  ع  اعْٔو اّل اعشَ  
٢ يــحلع ي صــئ  مي ــاع  ــ ري م ــلاّل ٨ى  ــاه اىبــ١مً       (337 م حلع٘)

ــْ ا٨وــ  ٣ل         ــٙ عب ــُ ّ ٔ  ــاٌ عل ــٌْ ع ــْو ًب اعع ــايا  ّت  ــً اععل م
 ّا٨ى صال 

ـــ٣ل حب    ا٤ّفب:  ــ٘ ا ـ ــْو ع ٠ٓـ ـــ  عل ٔـ ــرتاق اع صــ ـــنُ اخـ ـــ
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اع  ٔعـــٕ مـــً اـــري ت ـــ ري ٢ّ ت  ٓـــف ّعبٍْنـــاا ّع٠ٓـــ٘ ا ـــ٣ل  ٔـــُ  13ج

  ٔيٝد ش عٔ٘ ّاٌ  اىي ًب اع ناٛ عل٘ 
ــ٘:  ــ٘      اعثاىٔـ ــٙ مع  ـ ــاعل علـ ــا ٓ ـ ــِْ يبـ ــ٣ل ّعبـ ــف ا ـ ت  ٓـ

مياعــُ ّمْتــعُا ّ  ــْ  ا ــ٣ل  ٔيٝــد ٢ ٓ ــٌْ ا٢ يــاععـب اجملــ يٗ       
 يعل تي ٔ٘ اىبي اع 

ــْو    (338 م حلع٘) ــ ل اعصـ ــ٣ل ّتـ ــي ا ـ ــل٢ٌ  ا امل ٓث ـ ــَل عـ ــه شـ  ـ
 ي ٠ٓ ُ اّ ت ـب   ْ  ع٠ٓ ُ ػبف قااٛ  ع  اعْٔو 

ــ٣ل      (339 م حلع٘) ــ  ا  ــْ مل ٓ ــ ـب  ل ــ٣ل علٔل ــي اٌ ا  ــل ٢ ٓث  اع  ْٓ
ــٙ       ــلاع عل ــ ـب  اىب ــُ علٔل ــين اى ــُ ٢ ٓع ــ  ا  ا  ــاعيْع ًب نبٔ ــّا ي ا٢ م ْق
ــ٘      ــ٘ ا ــ٣ل ّاعلٔل ــْه م٣ مــ٘ يـــب ع٠ٓ ــال ى ــُا أٖ ٍي ــ٘ ا ــ٣ل عٔل  ع٠ٓ

ــَ   اكبــــ  ــً اعشــ ــي اّ   ا٤ّفب مــ ــ   اّ اع ــ ــيٗ ياعصــ ــلٗ ٢ّ عــ او اععــ
ــاع اع ٠ٓــــ٘ ّاٌ مــــال اعشــــٔ  افب   اع  ْٓــــل ّا ــــــ٣ق اع  ــــاع ّاخ ــ
اع  ــاع اع  ْٓــل ّاىــُ علٔلــ ـب عيــلما ت ــه اعشــَْع اوــ يلايّا افب مــا         
ــ ـبا ّا ا    ــْ علٔلـ ــ٣ل  َـ ــْق ا ـ ــ ا و: ا ا ت ـ ــً مـ ــ ٔ ٘ يـ ّعي ًب  ـ

   ْ ــاٌ م ــحلع٘   ــث٣ ا  ل ٔ ــُ  َــْ ع ــي  ــل عأوــ   ٔ ــً  عأٓ ــ٘ ّاعــه م ىٔ
 اع ٠ٓ٘ اعش عٔ٘ يا٨تا ٘ افب اع اا ا٤  اب عيَا 

ــف       (321 م حلع٘) ــل اٌ ٓ ٔـ ــٕ يعـ ــْ ي ـ ــُ علٔل ـباعـ ــ٣ل اىـ ــي ا ـ ٢ ٓث ـ
ــف      ــل ّاٌ  ٍ ــا ًب اّل اعلٔ ــن  ّهب تَ ــٔاٛ اعش ــ٘ ت ــْ ي ٔ ــ ل ٍّ اعش

 اعُٔ اعشٔ  اعصلّق   ي تعٔ  ويلّا 
٢ ٓث ـــي ا ـــ٣ل ياععـــلي ّاسب ـــاب ّعبٍْنـــا يبـــا ٓ ٔـــل  (323 م حلع٘)

ــ ــً ا٢ ع٥وـ ــلّا    اع ـ ــّا ايـ ــع اٌ ىاقصـ ــل شـ ــلي عـ ــً اععـ ــْع ّمـ ري ّان ـ
ّشــَ  عماــاٌ تامــّا ايــلّا ّميــُ عــل وب ــ٘ آــاو علــٙ ٍــ٣ل شــَ           
ــي      ــري مي  ــعٔ  ا ــيلِ ت ــام  ّو ــْو اشب ــْو اعٔ ــٕ ّٓص ــاٌ اىبات عما

 ّقل ٢ ْٓا ل اعْفلاٌ ّمْتْعُ ا  اق اع ناٛ اعْٔو ّاعْٔمـب 
ــً    (322 م حلع٘) ــ   أ مـ ــاب م ـ ــْ   ـ ــ٣ل يازبـــلّل ٍّـ ٢ ٓث ـــي ا ـ



 217ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13معامل ا٨مباٌ ج

ــري ا ــّا      و ــ و تام ــَ  ضب ــاٌ ش ــاِ ا ا   ــن  ّم ي ــ  اعش ــُ م ــ  ّاف ناع ع ن
ــاو     ــُ ىاقصــّا ٤شــَ  اع ــي٘  لــَا ّٓ ــلأ اع  عــل شــَ  عماــاٌ تامــّا ّتاعٔ
ــُ اع اوــ  مــً اشــَ      مــً انــ وا  ٔ ــٌْ شــَ  عماــاٌ ياٜنــّا تامــّا ٤ى

 اع ي٘ 
ــ٣ل        (321 م حلع٘) ــا ا  ــا عأٓ ــلعـب يحلىَن ــي ع ــٕ خ ــ عٔ٘ ٍّ ــ٘ اعش اع ٔي

ــل اسبــا ه ّق ــل    ــْاٛ شــَلا عي ـــَايتَنا أّ مل ٓشــَلا عيــلِا اّ    و شـ
ــف       ــل ػب ــْ  ي ــل٢ٌ ػب ــلِ ع ــَل عي ــً ش ــل م ــَايتَنا    ــَلا ّعي ش ش
ــٌْ       ـــب اٌ ت  ــ ق ي ــاع ا ٢ّ   ــْو اّ ا٨   ــً اعص ــ  م ــف ا٤  ــُ ت تٔ علٔ
ــناٛ        ــ٘ ًب اع ـ ــْي اععلـ ـــب ّفـ ــُا ّيـ ــً خاعفـ ــل اّ مـ ــً اع لـ ــ٘ مـ اع ٔيـ

 ّعلمَا 
ــُ    (324 م حلع٘) ــٕ عث ْتـ ــل ت  ـ ــ٘ ا ـــ٣ل ًب يلـ ا٤قـــْٚ اٌ   ـــْ  ع٠ٓـ

ــل       ًب  ــا عٔ ــا ٢ ػبنعَن ــلًٓ حبٔ ــا م  اع ــلاٌ ا٢ اٌ ٓ ْى ــً اع ل ــريِ م ا
 ّا ل 

ــه       (321 م حلع٘) ــل ًب   ـ ــل ّا ـ ــً يلـ ــا مـ ــاٌ ّعقبـ ــ    َٔـ ــل ؽب لـ قـ
ــل      ــل قـ ــاا يـ ــايٓ َا اّ ا  ايٍـ ــ٘ اّ مصـ ــْه اع ٔيـ ــ ف مْتـ ــ٣ل ي ـ ا ـ
ــَْع       ــْ اىبش ــل ٍّ ــاي ا٤  ــاع اذب ــٙ ّاع   ــآً ًب اىب ي ــ ف اع   ــاٌ ي  ؽب ل 

اخــــ ٣  اىب ــــاع ا ٍّــــدا ّت ــــاعب اع لــــلًٓ اّ عــــلو اع  اعٍنــــا ّ
ا٨خـــ ٣  عهبـــ٘ ّٓ علـــل يـــاع  ْٚ ّا٨ف َـــاي ٢ّ ٓعـــين اع  قـــ٘ اّ  

اع ــْعـبا  اع ــل علــٙ  ــْاب مــ  ا٨وــ ياي افب    أ ــل اشبلــل اّ خ ــحل
ــاه    ــحلعُ تعــــافب اف نــ يعٔــــل شــــ عٕ مع ــــي ّاي ّاوــــ   ــــ ٓه ّى ــ
اىب ـــلنـب ًب ٍـــدِ اىب ـــحلع٘ ا٨ي ٣ٜٔـــ٘ ًب  ـــل عـــاو يـــل ًب  ـــل شـــَ ا  

ــل عا  ــً   ــه    ّم ــلٗ اسب  ــاَٜه ًب ّ  ــْا افب علن ــلنـب اٌ ٓ  لع ــ٘ اىب  م
 ًب مْتْه ا ٣ل ّمً اري ت  ٓ  

عـــْ ع٠ٖ ٍـــ٣ل شـــْال ًب عٔلـــ٘ اع اوـــ  ّاععشـــ ًٓ مـــً  (325 م حلع٘)
ــْوا ٤ٌ      ــاٛ ٓـ ــاعٕ ّقاـ ــْو اع ـ ــاع ًب اعٔـ ــف ا٨  ـ ــاٌ ّفـ ــَ  عماـ شـ
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 اعشَ  اع ن ٖ ٢ ٓ ل عً ت ع٘ ّعش ًٓ ْٓمّا م ل ّا   13ج

ــن   (327 م حلع٘) ــل  ّال اعشـ ــ٣ل ق ـ ــ٣   ا ا ع٠ٖ ا ـ ــ   ـ اّاٌ اع َـ
 ٓع ي علٔل٘ اع اي ٘ 

ػبــــْ  اع نــــاي ا٢ اعــــ٘ ّّوــــــاٜل ا٢عـــــ٣و اسبلٓثــــ٘   (328 م حلع٘)
ّا ــــات  ّا٢ىرتىــــي ّاعيٓــــل ا٢ع رتّىــــٕ ًب ا٢خ ــــاع عــــً ع٠ٓــــ٘  

 ا ٣ل ياع  ٓل اىبع ي ش عّا  
ــل آخــ      (329 م حلع٘) ــ ـب اٌ أٍــل يل ــّا ّت ا ا  ــاو ت ــع٘ ّعشــ ًٓ ْٓم

ــل٢ٌ     ــَل شــاٍلاٌ ع ــّا اّ ش ـــب ْٓم ــ٘   ــامْا  ٣  ــي ع٠ٓ ــدع  ّذب   ي
ا ــ٣ل  ــا٢قْٚ  ٔيٝــد قاــاٛ  عــ  اعٔــْو ّع ــً مــً اــري   ــاعٗا         
ــُ مــً شــَ  عماــاٌا      ــلب اّ اع اــاٛ أفــاأ عي ــْاٌ اعي ــْ  ــامُ يعي ّع
ــلو     ــٕ عــ ــ  ال ت  اــ ــلٗ ا٢شــ ــ٘ ّقاعــ ــ٘ عامــ ــحلع٘ اي ٣ٜٔــ ــدِ اىب ــ ٍّــ
ا٨عــ اا عيَــا ٢وــٔنا ّاٌ  َٔــا ىصْ ــّا  ــ ٔ ٘ اع ــيل  عيــلما        

ــل    ــاٌ ٢ي ــَ  عما ــٕ ش ــٔاو    ٓي ا ــٔاو ّ  ــاو اعص ــلي آ ــ٘ ع ــً م٣   م
 اىب١ميـب ًب ا٤مصاع ا٤خ ٚ 

ــْٚ ا٢ ًب      (311 م حلع٘) ــٙ ا٢قـ ــاٛ علـ ــَايٗ اعي ـ ــ٣ل يشـ ــي ا ـ ٢ ٓث ـ
ٍــ٣ل شــَ  عماــاٌ  ٔ ــْ  يعيــْاٌ اع فـــــاٛ ّا٢وـــ   ابا أٖ ٢       

 يئ٘ اىُ مً شَ  عمااٌ 
ــْ     (313 م حلع٘) ــْ  ا ــ٣ل يشــَايٗ عــلل ّا ــلا ّع ا٤قــْٚ عــلو   

 م  ته اعٔنـب 
ـــب   (312 م حلع٘) ــٕ  ٣ ـ ــا ا     ماـ ــٕ  ـ ــَ  اىباتـ ــ٣ل اعشـ ــً ٍـ ــّا مـ ْٓمـ

اى اـــي  ٣ ـــٌْ ْٓمـــّا مـــً ٍـــ٣ل شـــع اٌ مـــث٣ّ ّمـــً اـــري اٌ تث ـــي  
ع٠ٓــ٘ ا ــ٣ل عٔلــ٘ اعــث٣ ـب كبــي علتــُ ّٓ ــٌْ اعٔــْو اع ــاعٕ ع نــاو          

 اععلٗ مً شَ  عمااٌ 
ػبـــف  ـــٔاو اعٔـــْو اعـــث٣ ـب مـــً شـــَ  عماـــاٌ ا٢ ا ا   (311 م حلع٘)

  ّ ال اّ يعــلِا امــا تــ ـب اىــُ مــً شــْال  ٔ ــف ا٨  ــاع وــْاٛ ق ــل اعــا
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ًب ٓــْو اعشــ  أٍــْ مــً شــع اٌ اّ مــً شــَ  عماــاٌ  ٔ ــْ  ا٨  ــاع    
ــْ         ــل    ــاٌ ا٢ يع ــَ  عما ــً ش ــُ م ــل اى ــً ٢ ٓ ص ــْو ع  ــْ  اعص ّػب

 ع٠ٓ٘ ا ٣ل 
عـــْ انـــي اعشـــَْع ّمل ٓـــ  اىب لـــ  ا ـــ٣ل ٤شـــَ         (314 م حلع٘)

م  اعٔــ٘ عــُ اٌ ٓع نــل اسب ــاب ّاععــل  ٔصــْو اعٔــْو اشبــام  يبــا  ــاو   
ــٔ٘ا  ــي٘ اىبات ــ ي      ًب اع  ــْو اع  ــٕ ٓ ــاو اىبات ــاو ًب اعع ــل   ــاٌ ق ــا ا    

ٓصــْو ًب ٍــدِ اع ــي٘ ٓــْو اشبنــٔ ا ّاٌ فَــل  عــ  آاــّا اع نــل مــا  
  ٓ ٔل اع ً  نا ًب  ال ا٤وري ّان ْع ًب  اع٘ ىايعٗ 

  اىقع ءاىقع ء  أحن ًأحن ً  يفيف
ــٔين    ــُ اع عٔـ ــ  يعـــل  ـــْا   ماىـ ــٔاو ًب ّقـــي آخـ ــاٌ ياعصـ أٖ ا٨تٔـ

عماــــاٌا ّعل اــــاٛ اىب صــــْ   اعــــدٖ ٓ ــــا   آامــــّا مــــً شــــَ  
ــاعت      ــٙ اع  ــف عل ــث٣ّ ٢ ػب ــ٣وا  ن ــل ّا٨و ــْ  ّاعع  ــٕ اع ل ــ ّ  ٍّ ش

 ما  اتُ آاو   اِ 
ــْ      (311 م حلع٘) ــٕ اع لـ ــ ّ  ٍّـ ــُ يشـ ــً  اتـ ــْو يبـ ــاٛ اعصـ ػبـــف قاـ

ــه        ــ اِا ىع ــاو   ــُ آ ــا  ات ــاعت م ــٙ اع  ــف عل ــ٣ ػب ــ٣وا   ــل ّا٨و ّاعع 
ــت م اعىــّا           ــ ِ اّ يل ــْه    ــل  ل ــت  ٔــُ ق  ــدٖ يل ــْو اع ــاٛ اعٔ ــف قا ػب

ــاع     ع لْعــُ  ــاٛ اعيَ ــْه اّ ًب ا ي ــت يعــل اع ل ــْ يل ــا ع ــُ  ــْمُ ّام ا ا  ات
 ــ٣ ػبــف قاــا٠ِ ّٓل ــل يــُ مــا عــْ شــ  ًب  ــٌْ اع لــْ  ق ــل اع  ــ     
اّ يعـلِا  ــدع  ٢ ػبـف علــٙ اجمليـٌْ قاــاٛ مـا  ــا  ميـُ آــاو فيْىــُ      
مــً اــري  ــ ق يـــب مــا  ــاٌ قَ ٓــّا اّ  علــُ علــٙ ّفــُ اسب مــ٘ اّ علــٙ    

 ل  لٓ  اع او  ٔل٘ ْٓو اعصٔاو ّفُ ازبْا  ّ دا مً ؽبا  ع
ــُ وــْاٛ  ــاٌ      (315 م حلع٘) ــاو عيت ــُ آ ػبــف علــٙ اىب تــل قاــاٛ مــا  ات

 اعتلايِ عً مل٘ اّ    ٗ 
ــا      (317 م حلع٘) ــُ ياع ــ   مــً اــري  ــ ق م ــٙ مــً  ات ػبــف اع اــاٛ عل

  اٌ عل لاّٖ اّ علٙ ّفُ اسب او 
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ــا  ــال         (318 م حلع٘) ــا  اتَن ــاٛ م ــاٛ قا ــاٜ  ّاعي   ــٙ اسب ــف عل ػب

لَٔــا ا٢ياٛ ّا ا  ــا   اسبــٔ  ّاعي ــاعا ّامــا اىب   اتــ٘  ٔ ــف ع    
 ميَا ػبف علَٔا اع ااٛا ّم  اععنل ت ٌْ علَٔا اع  اعٗ 

ــاٌ          (319 م حلع٘) ــاٌ   ــْو ي ــْو علي ــُ اعص ــً  ات ــٙ م ــاٛ عل ــف اع ا ػب
ــ٘        ــْو اّ ىٔ ــ  اعٔ ــ٘  ع ــ ل ىٔ ــري و ــً ا ــ ّب م ــ  افب اع  ــل اع   ــّا ق  ىاٜن

 اعشَ ا ّ دا مً  اتُ اعصٔاو ا ل٘ 
ـــب     (341 م حلع٘) ــاٌ ّياع يـ ــَ  عماـ ــً شـ ــاو مـ ــُ آـ ــُ  اتـ ــه اىـ ا ا علـ

 ٤قل ّا٤ ث  ػبْ  عُ ا٨   اٛ يا٤قلا ّا٤ ْ  قااٛ ا٤ ث  ا
٢ػبــف اع ــْع ًب اع اـــاٛ ٢ّ اع  ــاي  ّاٌ  ــاٌ اع  ـــاي       (343 م حلع٘)

م ــ   ّا  ٔــُا ٢ّ ػبــف تعــٔـب ا٤ٓــاو  لــْ  ــاٌ علٔــُ قاــاٛ آــاو  صــاو  
ــف      ــا ٢ ػبـ ــداا  نـ ــاىٕ ٍّ ـ ـــب ا٤ّل ّاعثـ ــٙ ّاٌ مل ٓعـ ــليٍا   ـ يعـ

 اعرتتٔف 
ــً ع    (342 م حلع٘) ــاٛ مـ ــُ قاـ ــاٌ علٔـ ــْ  ـ ــْ    عـ ــاعلّا ػبـ ــاىـب  صـ ماـ

قاـــاٛ اع٣ ـــل ق ـــل اع ـــايلا ّا ا تاـــٔل قاـــاٛ اع٣ ـــل ًب وـــي ُا  
 نــا عــْ  ـــاٌ ًب ا٤ٓــاو ا٤خـــريٗ مــً شــَ  شـــع اٌ  ــا٤قْٚ ت ـــلٓه       

 اع٣ ل 
ــْو      (341 م حلع٘) ــاو اعص ــريِ مــً اق  ــاٛ ّا ـــب  ــْو اع ا ــف ي ٢ ت تٔ

اعْافـــف  اع  ـــاعٗ ّاعيـــدّع ّعبٍْـــاا ىعـــه ٢ ػبـــْ  اع  ـــْه يشـــٕٛ 
 ف ىبً علُٔ  ْو ّاف

ا ا اع  ــل اٌ علٔــُ قاــاٛ  يــْاِ  ــه تــ ـب يعــل ا٨  ــاع        (344 م حلع٘)
 ــ ا   م ــُ مــً اع اــاٛ مل ٓ ــ  ع ــريِ مــً ّفــِْ اعصــْو اعْافــف         
ــُ اع ــ ا  ق ــل      صــْو اعيــدع اّ اع  ــاعٗ اّ ا٨وــ ٝ اعا امــا عــْ تــ ـب ع
ــا٤قْٚ ازبــْا       ــْ  ــاٌ يعــلِ   ــ٘ ع ــريِا ّع ــل اعئ ــُ دبلٓ ــاّال فــا  ع اع

 ا ا  اٌ اععلّل عصٔاو ميلّب 
َ  عماــــاٌ اّ يعاــــُ قبــــ ا   ــــــا ا  اتــــُ  ــــٔاو ش   (341 م حلع٘)
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ــ ن ً مــً ا٢ياٛ اّ اع اــاٛ ٢ ػبــف اع اــاٛ     ــل اٌ ٓ ــُ أٖ ق  ّمــا   ٔ
عيــُ ّعلٔــُ ا٢نبــاه ّاعــيدا ّ ــدا ا ا ماتــي اىبــ أٗ ًب  ٔاــَا اّ        
ــا ععــلو        ــاو عيَن ــ  ا٢ٓ ــ   اب قاــاٛ تل ــٙ او ــل عل ــَاا ٢ّ يعٔ ى او

 ّفْي ا٤م  يا٤ياٛ اّ اع ااٛ 
َ   (345 م حلع٘) ــ ــُ شـ ــ ن  افب   ا ا  اتـ ــدع ّاوـ ــُ ععـ ــاٌ اّ يعاـ   عماـ

 عمااٌ ا٦خ    ُٔ  ْع:

ــاٌ   ا٤ّفب :  ــَ  عماـ ــ ْعف شـ ــْ اىبـــ ا ّاوـ ــدع ٍـ ــاٌ اععـ اٌ  ـ
ــٙ       ــا٠ِ عل ــ   قا ــ  و ــاٌ ا٦خ ــَ  عما ــ ٚ افب ش ــي٘ ا٤خ ــَ  اع  ّاش
ــاوا ّا٤ّفب     ــً  عـ ــلّا مـ ــْو مـ ــل ٓـ ــً  ـ ــ٘ عـ ــٙ اع لٓـ ــعا ّاع ـ ا٤ ـ

 ملاٌ 
ــ٘ :   ّعبــِْ  ــا٤قْٚ امــا عــْ  ــاٌ اععــدع اــري اىبــ ا  اع ــ    اعثاىٔ

 ّفْب اع ااٛ ّاٌ قاٙ ًب ى   اع ي٘  ٣  لٓ٘ علُٔ 
ــ٘ : اٌ ٓ ــٌْ وــ ف اع ــْ  ٍــْ اىبــ ا ّع ــً م تــُ  ال       اعثاعث

ــاٛ ًب        ــً اع ا ــً م ــ ٛ ّكب  ــْ ي ــا ع ــي٘ا  ن ــاٛ ًب  ا  اع  ــً اع ا ّام 
ــ       ــاٌ ا٦خـ ــَ  عماـ ــ ا افب شـ ــاّيِ اىبـ ــ  ّعـ ــ   ّمل ٓ ـ ــَ   ـ شـ

 ع ااٛ عيُ  علُٔ اع ااٛ ّعْ ما  ًب وي ُ  ٔ ف ا
ــ٘ : ــاٌ      اع ايعـ ــل  ـ ــدع يـ ــُ ٢ ععـ ــاٌ اّ يعاـ ــَ  عماـ ــُ شـ ا ا  اتـ

ــْاٛ        ــاعٗا و ــاٛ ّاع   ـــب اع ا ــ  ي ــُ ازبن ــف علٔ ــرتل ّف ــلّا ًب اع م عن
  اٌ اع ااٛ ًب ى   اع ي٘ اّ يعلٍا 

ــ٘ : ــدع ًب      اشبام  ــ  اعع ــدع ّاعت  ــاٌ عع ــَ  عما ــٔاو ش ــُ   ا ا  ات
اّ دبــلي اععــدع  ا يــاٛ اع ــي٘ ّع يــُ مل ٓــحل  ياع اــاٛ افب عماــاٌ آخــ  

 عيل اعألا  ا٤ْقْٚ  ٔيٝد م  اع ااٛ اع لٓ٘ 
ــاٛ ّدبـــف    (347 م حلع٘) ــ   ـــ٣ قاـ ــي ـب اّ ا ثـ ــ ن  اىبـــ ا ع ـ ا ا اوـ

ــا    ــ ن  اىبـــ ا افب آخ ٍـ ــي٘ اعـــ  ٢ ٓ ـ ــْو مـــلا ّاع ـ ــ٘ ع ـــل ٓـ اع لٓـ
ــف     ــَ  ػبـ ــً شـ ــل مـ ــيٛ اقـ ــاو اعـ ــٌْ آـ ــاٛ ا٢ اٌ ت ـ ــا اع اـ ػبـــف  َٔـ
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 اعصْو  ٔيٝد يعلي آاو اعيٛ 

ــاٛ  ل  (348 م حلع٘) ــْ  اع ـ ــَ     ػبـ ــً شـ ــلٗ مـ ــاو علٓـ ــحلخري ٤ٓـ ــ٘ اع ـ ٓـ
 عمااٌ ّا ل اّ أ ٓل ع  ري ّا ل 

ــُ      (349 م حلع٘) ــا  ات ــي قاــاٛ م ــل ا٢  ــي أٖ اعْع ــٕ اىبٔ ــٙ ّع ػبــف عل
ــلّاا       ــ ل عن ــا ت ــا ٢ م ــ   اّ عبٍْن ــ ا اّ و ــً م ــدع م ــْو عع ــً اعص م

 ّا٢ ْ  اع ااٛ عيُ م ل ّاا ّٓ   ف اع ااٛ عً ا٤و 
ــ      (311 م حلع٘) ــٙ اع ي ــف عل ــي ٢ّ ػب ــل ا٢  ــي اعْع ــً اىبٔ ــٕ ع ي ٓ ا

      ٙ ا أ ــل ّاٌ  اىــي ا٢ ــيا ّعــْ مل ٓ ــً علنٔــي ّعــل مل ػبــف علــ
ــل     ــ أٗ عيـ ــ٘ ّاىبـ ــً اعْع ـ ــد ْع مـ ــي اعـ ــاٛ أ ـ ــ   ايّا قاـ ّا٢ ـــْ  اوـ

   لٍه 
ــً اعصـــ٣ٗ       (313 م حلع٘) ــُ مـ ــٕ قبـــا ًب  م ـ ــ د اٌ ْٓ ـ ــٙ اعشـ علـ

ــ       ــً اععنـ ــ٘ مـ ــ ٗ ا ٣عٔـ ــ٘ عشـ ــي٘ اشبام ـ ــُ اع ـ ــد اكبامـ ــْو ّميـ ّاعصـ
 ع اوع٘ مً عن ٍا ع ااُٜ مً اعثلاا ّاىب أٗ مً كباو اع ي٘ ا

ــُ  ــ٣تَا        (312 م حلع٘) ــ   ات ــَ  اع ــيـب ّا٢ش ــلي اع  ــه ع ــْ مل ٓعل ع
ّ ــٔامَا ّياع ا٤مــ  يـــب ا٤قــل ّا٢ ثــ   ٔ ــاٖ ا٤قــل ّا٢ ــْ         

 ا٢ ث  
ػبـــْ  علـــْعٕ اٌ ٓ ـــ حلف  مـــً ٓصـــْو عـــً اىبٔـــي اّ اٌ  (311 م حلع٘)

ٓــحلتٕ يــُ م اشــ ٗا ّا ا اوــ حلف  ّمل ٓــحل  يــُ ا٤فــري اّ اتــٙ يــُ يــا ٣ّ   
 مل ٓ    عً اعْعٕ 

ــُ مل   ا  (314 م حلع٘) ــي ّعلمــ ــ٘ اىبٔــ ــ  ال  مــ ــْعٕ ًب اشــ ــ  اعــ ا شــ
ػبف علُٔ شـٕٛ ّعـْ علـه انبـا٢ّ ّتـ يي يــب ا٤قـل ّا٤ ثـ  فـا  عـُ           

 ا٨ق صاع علٙ ا٤قل ٨ اع٘ اعياٛٗ عً اعااٜل 
ــْو       (311 م حلع٘) ــً اعصـ ــُ مـ ــا علٔـ ــ ٝ اع ىبـ ــي يا٨وـ ــٙ اىبٔـ ا ا اّ ـ

 ا٤فري   ٔ ّا أياٛ  ّاعص٣ٗ و   عً اعْعٕ يش  
قاـــاٛ مـــا علـــه اشـــ  ال  مـــ٘ البـــا ػبـــف علـــٙ اعـــْعٕ   (315 م حلع٘)
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ــ٘ يبــا  اتــُ عــً عــدع ّا٤ ــْ  م ل ــّا اّ     اىبٔــي يــُ اّ شــَل  يــُ اع ٔي
اقــ  يــُ عيــل مْتــُ اّ   ــ ِ ًب ّ ــٔ ُا ّعــْ  ــاٌ اعــْعٕ ٓعلــه ًب  ٔــاٗ   
ــُ         ــاٛ  م  ــُ اّ ي  ــل مْت ــُ ق  ــُ ع ــ  ًب اتٔاى ٛ٭ ّش ــا ــُ قا ــْاع  اٌ علٔ اع

ــُ ا٤ ــ      ــُ ّع ي ــاٛ عي ــْب اع ا ــلو ّف ــد ع ــا٤قْٚ  ٔيٝ ــ ْع٘   ْ  مش
 ّما اّ ٙ ي ااُٜ ؽب ج مً اعثلا ّاٌ مل ٓ ً  ْاتُ عً عدع 

ــْ         (317 م حلع٘) ــُ ٢ ػب ــً ى   ــاٌ ع ــَ  عما ــاٛ ش ــْو قا ــدٖ ٓص اع
عــُ ا٨  ــاع يعــل اعــاّالا ّاٌ  عــل اخ ٔــاعّا دبــف علٔــُ اع  ــاعٗ ٍّــٕ  
ــْو        ــا ٓص ــا عيَ ــ  اعع  ــلا ّم ــ ـب م ــل م  ــا ـب ع  ــ ٗ م  ــاو عش ا ع

 ماى  ميُ م ل ّا  ٣ ٘ آاوا اما ا٨  اع  ُٔ ق ل اعاّال  ٣ 
ــاٌ         (318 م حلع٘) ــْ   ــا ع ــريِ  ن ــً ا ــاٌ ع ــَ  عما ــاٛ ش ــاٌ قا ــْ   ع

اوــ ٝ اعّا اّ تيعــّا اّ  ــاٌ ٍــْ اعْعــل ا٤ ــي علنٔــيا  ــا٤قْٚ فــْا   
 ا٨  اع يعل اعاّال مً اري   اعٗ 

  صً٘ اىنف سةصً٘ اىنف سة
ــدىف       ــْ اعـ ــا كب ـ ــ٘ ّ حلىَـ ــٕ اع   ٔـ ــ   ري ٍّـ ــً اعـ ــل مـ ــٕ  عـ ٍّـ

   اع ّت رتِ  َٕ ياب عل لاعل ّعيْاٌ عنلٕ ع٩و 
 ٍّْ اق او:

ــل         ا٤ّل: ــل اععن ــاعٗ ق  ــٕ    ــريِ ٍّ ــ  ا ــْو م ــُ اعص ــف  ٔ ــا ػب م
   َٔا اشبصال اعث٣  صب نع٘ 

ــاىٕ: ــاعٗ     اعثـ ــريِ    ـ ــً اـ ــا عـ ــل اعع ـ ــْو يعـ ــُ اعصـ ــا ػبـــف  ٔـ مـ
اع َــاع ّ  ــاعٗ ق ــل اشب ــحل  ــاٌ ّفــْب اعصــْو  َٔــا يعــل اعع ــا عــً  

ــا ي   ــاٌ اعصـــْو  َٔـ ــاٌ  ـ ــاع ًب قاـــاٛ عماـ ــاعٗ ا٨  ـ عـــل اعع ـــلا ّ  ـ
ــاو     ــ٘ اّ ا عـ ــل عق ـ ــٕ ع ـ ــٔنـب ٍّـ ــاعٗ اعـ ــاوا ّ  ـ ــً ا٨ عـ ــا عـ اعع ـ
عشــ ٗ م ــا ـب اّ   ــْتَه ّيعــل اعع ــا عيَــا  صــٔاو  ٣ ــ٘ أٓــاوا         

 ش   مً   اعا  اسبق  نا ؤحلتٕ اٌ شاٛ اي 
ــا: ــاعٗ       اعثاع ــل    ــريِ مث ـــب ا ــُ ّي ــريّا ئي ــْو طب ــُ اعص ــف  ٔ ــا ػب م
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 ا٨  اع ًب شَ  عمااٌ 

ــّا   (319 م حلع٘) ــاي  ّاف ــ ــاٌ اع  ــ ــْ  ــ ــٕ ًب  عــ ــاعٗ ٓ  ــ ــٔاو اع  ــ ًب  ــ
 صــْل اع  ــاي   ــْو اعشــَ  ا٤ّل ّٓــْو مــً اعشــَ  اعثــاىٕا  ــه ٓــ ه   

 ياقٕ آاو اعشَ  اعثاىٕ ّعْ م   عّا 
ــف اع  ــاي  ا٢       (351 م حلع٘) ــل مل ػب ــَ  اّ اقــل اّ ا ٓ ــْو ش ــدع   ا ا ى

 م  ا٨ىص ا  ّاع صل اّ اشرتا  اع  اي   ُٔ 
ــُ اع  ــــاي  ػبــــ  (353 م حلع٘) ْ  ا ا  اتــــُ اعيــــدع اىبعـــــب اّ اىبشــــ ّ   ٔــ

 قاا٠ِ مً اري ت اي  
ا ا ا  ــــ  ًب ا يــــاٛ مــــا ٓشــــرت   ٔــــُ اع  ــــاي  ععــــدع مــــً   (352 م حلع٘)

  اعٖ يٌّ ــــــــ   اعْافــــــف ّا٨تــــــــا٤عــــــداع  ــــــاىب ا ّاع  
ــ ــف   ـا٨خ ٔــ ــ أٗ مل ػبــ ــ ٘ علنــ ــاع ياعي ــ ــٔ  ّاعي ــ ــّا اسبــ اعٖ ّآاــ

ـــاوــ ٝيا  اعصــْو يــل ٓــ ين علــٙ مــا ما   ـــٙا  نــا ٢ ػبــْ  اٌ ٓشـ  ه ـ
ـــ  له عــُ  نــا عــْ ربللــُ اععٔــل اّ ٓــْو     ــــُ ٢ٓ ه اىــــــُٔ ًب  مــاٌ ٓعلـــ

 ػبف  ُٔ  ْو آخ   اعيدع اىبعـبا اّ ٓا    ُٔ عل    

  اىصي ً املْذٗباىصي ً املْذٗب
ــُ     ــلُ ّميا عـ ــا ّعي ًب  اـ ــاع ّىبـ ــثريٗ ع٥خ ـ ــامُ  ـ ــُ ّاق ـ ّّفٍْـ
اعلىْٔٓــــ٘ ّا٢خ ّٓــــ٘ ا ّميــــُ مــــا ٢ ؽبــــ د ي ــــ ف طبصــــْ  ٢ّ 

ــ ثين  ا      ــا اوـ ــلا مـ ــي٘ عـ ــً اع ـ ــاو مـ ــْو آـ ـــب  صـ ــاٌ معـ ــلًٓ  مـ ععٔـ
ــ ف       ــ د ي ـ ــا ؽبـ ــُ مـ ــٙا ّميـ ــاٌ قبيـ ــً  ـ ــ ٓل ىبـ ــاو اع شـ ــا ٘ آـ ّياتـ
ــُ مــا ؽبــ د يْقــي معـــب     طبصــْ   اعصــْو عصــ٣ٗ ا٢وــ   اعا ّمي
ــاو اع ـــٔ  ٍّـــٕ اعثاعـــا عشـــ  ّاع ايـــ  عشـــ  ّاشبـــام      صـــْو آـ
عشـــ  مـــً  ـــل شـــَ ا اّ  ـــْو  ٣ ـــ٘ آـــاو مـــً  ـــل شـــَ  ٍّـــْ اٌ 

ــاٛ ًب اعع    ــَ ا ّأّل اعيعـ ــً اعشـ ــٔ  مـ ــْو أّل وبـ ــ٘ا  تصـ ــ ٗ اعثاىٔـ شـ
 ّآخ  وبٔ  ميُا ّميُ  ْو شَ  عفف   

 : ٓ   ف  ٔاو ا٤ٓاو ا٤عيع٘ ٍّٕ (351 م حلع٘)
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ــله       ا٤ّل : ــُ ّو ــُ ّآع ــلٙ اي علٔ ــ و   ــْل ا٢  ــل اع و ــْو مْع ٓ
 ٍّْ اع اي  عش  مً عئ  ا٤ّل علٙ ا٢قْٚ 

 ـــْو ٓـــْو م عـــا اعـــي   ـــلٙ اي علٔـــُ ّآعـــُ ّوـــله   اعثـــاىٕ :
 ٍّْ اع اي  ّاععش ٌّ مً عفف  

 ْٓو اع لٓ  ٍّْ اعثامً عش  مً  ٖ اسب ٘  اعثاعا :
ــ  : ــْ      اع اي ــ٘ ٍّ ــي اع ع  ــً ذب ــا َا م ــْ ا٢عا أٖ اى   ــْو ي  ٓ

   اشبام  ّاععش ٌّ مً  ٖ اع علٗ
٢ ػبــف اكبــاو  ــْو اع  ــْه ياعشــ ّه  ٔــُا يــل ػبــْ          (354 م حلع٘)

 عُ ا٢  اع افب اع  ّب ّاٌ  اٌ ٓ  ِ يعل اعاّال 
ــ  ف علصــاٜه ت ْعــّا ق ــ  اعصــْو ا     (351 م حلع٘)  ا يعــاِ اخــِْ  ٓ 

 اىب١مً افب اع عاو 



  اىصي ً املنشٗٓاىصي ً املنشٗٓ
ــ٘ اع اوــ  مــً      ــْو ع   ــُ  ــْو ٓ ــ٣ّٔا  ني ــُ قل أٖ اعــدٖ ٓ ــٌْ  ْاي
 ٖ اسب ــــ٘ ىبــــً ٓشــــ  ل ياعــــلعاٛ ْٓمَــــا ّؽبــــا  اٌ ٓاــــع ُ عــــً  
ــل يــلٌّ     ــُ  ــْو اعاــٔ  يــلٌّ ا ٌ ماــٔ ُ ّ ــْو اعْع اعــلعاٛا ّمي

 ا ٌ ّاعلِ 

  اىصي ً احملظ٘ساىصي ً احملظ٘س
ــْمٕ اععٔـــلًٓ ا    ــْ  ـــْو ٓـ ــْو آـــاو    ٍّـ ــ  ّا٤تـــ ٙا ّ ـ ع  ـ

مــً  ٖ ّاعثاعــا عشــ   اع شــ ٓل ٍّــٕ اسبــايٖ عشــ  ّاعثــاىٕ عشــ       
اسب ــ٘ ىبــً  ــاٌ قبيــٙ ٢ّ  ــ ق علــٙ ا٤قــْٚ يـــب اعياوــ  ّاــريِا         

 ّ ْو اعاّف٘ م  اىبااهب٘ سبل اعاّج ّعلو ا ىُ 

    طي املغزي
ــ ٘ ًب    (359 م حلع٘) ــ٘ اىبيشـــ ــ ٗ اىب دٓـــ ــاٜه  عق ا٨يـــ ــْ  علصـــ ٢ ػبـــ

صـــْو ا٢ ا ا  ـــاٌ عـــً  افـــ٘ ّاتـــ  اعا     اععاـــل٘ ا يـــاٛ ىَـــاع اع  
ّ ــدا ياعي ــ ٘ عل ــاٜل اىب ــدٖ عــً   ٓــل       اّا٢قــْٚ اع اــاٛ معَــا  

 اعْعٓل اّ   ْب اع داٛ اىب  ا 

  ٍط ٌ االفط سٍط ٌ االفط س
ــَ      (371 م حلع٘) ــاٛ شــ ــّا ا يــ ــٌْ م  ْ ــ ــُ اٌ ٓ ــ ــحل ٌّ عــ اىب عــــه اىبــ

ــاىْا       ــً  ــ ــا  ًٓ ّىبــ ــ  علن ــ ــاو   ــ ــلو اع عــ ــاٌ ٓ ــ ــاٌ ا ا  ــ عماــ
 عنل يُ معدّعًٓ مً اعصٔاو ٢ يحلع ياع

  اىسح٘ساىسح٘س
ٓ ــ  ف اع ــ ْع اوــ   ايّا م١ ــلّاا ٍّــْ مــا ٓ ياّعــُ        (373 م حلع٘)

ــً         ــري م ــا ا٤خ ــْ اعثل ــ   ٍّ ــي اع  ــ اب ّق ــاو ّش ــً  ع ــاٜه م اعص
ــا     ــ د يَـ ــ٘ اخـ ــ ْع عهبـ ــ٘ اع ـ ــ  ا ّّف ـ ــْه اع  ـ ــل  لـ ــل ق ٔـ اعلٔـ
ــاو     اىب ــلنٌْا   ــٕ ا٤مــه اع ــاي ٘ ؼبــ و ا٤ ــل ّاعشــ ب علــٙ مــً ٓي

 يعل  ٣ٗ اععشاٛ 
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٨م ـــال ق ـــل ا٤ اٌ خبنـــ  أّ    ٢ أ ـــل ع٩  ٔـــا  يا  (372 م حلع٘)
عشــ  يقــاٜلا ّقــل ٓل ــل ياع شــلٓل علــٙ اعــي  ا ّمب يــ  اع ــ ْع         
ــاٛ       ــ ب اىب ــْ  ش ــي٘ا  ٔ  ــاب ّاع  ــُ اع   ــايق ّعلٔ ــ  اعص ــْه اع   ي ل

ــال تعـــافب]  ــ٘ا قـ ُُ٘ٝزززىا وَاشْززززَثُىا ؽَزَّزززً ََزَجَزززُ ٣َ َُٜٙزززْٟ اُٜ َزززُْظُ  ق لـــُ ّعـــْ يلقٔ ـ

 [ ٣ْ اَُّٜغْزِارَثَُْ ُ ٣ِ٠ْ اُٜ َُْظِ ارَطْىَدِ ٠ِ

  صً٘ اجل٘اسحصً٘ اجل٘اسح
ــ        ــا٠ِ اعـ ــاٌ اعاـ ــْاعط ا٨ى ـ ــ٘ا ّفـ ــ  فاع ـ ــْاعط: نبـ ازبـ

ٓ   ـــف يَـــا  ٔلٓـــُ ّعفلٔـــُا ّٓع ـــي اعصــــٔاو مـــً ا عـــال اع لـــْب  
ــ  يَ ـــ٘ مـــ  اعصـــ٣ط    ــ٘ ى  ـــٔ٘ دبعـــل اسبٔـــاٗ ا ثـ ّازبــــْاعط ّعٓاتـ
ــ٘ ّاىبْع ـــ٘        ــحلئف اع هبـ ــاٜنـب يشـ ــري اعصـ ــٙ اـ ــا علـ ــ  اىْاعٍـ ّتشـ

  ّاسبا علٙ اع  ْٚ 
اعصــــْو ملعوــــ٘ فامعــــ٘ عل اــــٔل٘ ّوــــ ٔل ع  ــــْٓه      (371 م حلع٘)

ــاي       ــ٘ ا٨ق صـ ــ٘ مل ـ ــليري ّتينٔـ ــٔل٘ عل ـ ــل ّّوـ ــً اشبلـ ــلْل ّ  ـ اع ـ
 ّاعايٗ اعصي 

ــْٗ      (375 م حلع٘) ــاٍه ًب ا٤خــ ــاعٕ ٓ ــ ــايٖ نبــ ــل ع ــ ــٔاو  عــ اعصــ
 ا٨مباىٔ٘ يـب عنْو اىب لنـب 

  اىصً٘ ٗاالخالقاىصً٘ ٗاالخالق
ــ        (377 م حلع٘) ــال اىب  ــ٘ ا٨ق  ــ٣ج ناعي ــي   ّع ــدٓف عل ــْو تَ اعص

 علٙ مْاٜل اع عاو 
ٓ ــــــ  ف ذب ـــــــب ا٤خــــــ٣ق ّاع  ــــــاٜ  ّاع ــــــ آا  (378 م حلع٘)

ــ ٗ     ــ اي ا٤وـ ــّا ا ـ ــاٌ خصْ ـ ــَ  عماـ ــ ًٓ ًب شـ ــ  ا٦خـ ــ٘ مـ ّاىبعاملـ
ــُ      ــُ ّآعـ ــلٙ اي علٔـ ــْل اي  ـ ــال عوـ ــُ قـ ــل ًّب خ   ـ ــ٣ٛ اععنـ ّ مـ
ــٙ         ــْا ّا عل ــُ ف ــاٌ ع ــُ   ــَ  خل  ــدا اعش ــي ه ًب ٍ ــً م ــً    ــله م ّو

 اعص ا  ْٓو تال  ُٔ ا٤قلاو 
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ــَ  ع  (379 م حلع٘) ــاو ًب شـ ــل٘ ا٤ع ـ ــ  ف  ـ ــاٌ ّاع   ٔـــ  ت ـ ماـ

 عً ا٦خ ًٓ ّاع  ماٛ 
ٓ ـــ  ف  ـــ ع يّعا  عـــ ٣ّٗ ّ  ـــ  ّت  ـــري اع ـــ آٌ    (381 م حلع٘)

 ًب شَ  عمااٌ 
ــاىبٕ       (383 م حلع٘) ــ آٌ اعع ــْو اع  ــ٘ ًب ٓ ــا ا  ق آىٔ ــ٘ ىش ــ  ف اقام  ٓ

 اعدٖ ا رتتياِ ًب اع اي  عش  مً شَ  عمااٌ 
ــلو عي    (382 م حلع٘) ــاٌ ّعــ ــَ  عماــ ــٔ  ًب شــ ــه اع ــ ــ  ف   ــ ٓ ــ

 خ ًٓ ّاي اٛ  يبَه اع ٔٝ٘ا ّاو ثناع مياو  ُ علع ْ عً ا٦
ٓ ـــــ  ف ا٨ ثـــــاع مـــــً اعصـــــلق٘ ًب شـــــَ  عماـــــاٌ  (381 م حلع٘)

 ّتْقري اع  اع ّاعع   علٙ اعص اع 
ــَ       (384 م حلع٘) ــ ْي ًب ش ــ٘ ّاع  ــ٣ٗ اعيا ل ــً   ــاع م ــ  ف ا٨ ث  ٓ

 عمااٌ 
ــاو    (381 م حلع٘) ــل يا٤ٓ ــ ــ٘ ّاع  ــ ــاٌ اع أ ــ ــَ  عماــ ــ  ف ًب شــ ٓ ــ

 م ل ّا ّيآ او اىب١ميـب خا ٘ 
ــ٘     (385 م حلع٘) ــً اع ٔ ـ ــاٌ مـ ــَ  عماـ ــاٌ ًب شـ ــ  اعل ـ ــ  ف   ـ ٓ ـ

 عينٔن٘ ّاع له ّ ا ة اع ْل ّا
ــا       (387 م حلع٘) ــاب مـ ــا  ّاف يـ ــً ان مـ ــ  عـ ــ  اع صـ ــ  ف اـ ٓ ـ

 ىَٙ اي عا ّفل عيُ 
ــ ناه افب اىب (388 م حلع٘) ــّاا  ٣ٓ ـــ ِ ا٨وـ ــ٘ م ل ـ ــٔع ّاع ٔ ـ ــٕ ّاع  ـ ٍـ

 ًّب شَ  عمااٌ خا ٘ 
ــ٣ط    (389 م حلع٘) ــاٌ ياعصــــ ــَ  عماــــ ــ علاي عشــــ ــ  ف ا٨وــــ ٓ ــــ

    ٙ ــّا علــ ــٌْ م لمــ٘ ّعْى ــ   اع ّمــا ٓ  ــ٘ ّاٌ  ــاٌ  أياٛ  ّا٨و اع  ٓا
 اعلىٔا ّ ْاٜق اىبعٔش٘  مً امْع

ــاب      (391 م حلع٘) ــاياٗ يا٤ع  ــلال ّاىبي ــً ازب ــرت  م ــاٜه اٌ ؼب ــٙ اعص عل
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ــدب    ــاّع ّاع ـــ ــْل اعـــ ــ ًٓ ّاع اـــــف ّقـــ ــه ا٦خـــ ــ ه ّ لـــ ّاعشـــ
 ّاشبصْم٘ 

اعصــــٔاو تــــد ري ئــــْو اعع ــــة ا٤ ــــي ٍّــــْ مياوــــ ٘   (393 م حلع٘)
 عل لي  ياو اب ّّفِْ ا٨و علاي عليشْع ّاسب اب 

ــني   (392 م حلع٘) ــه ّاعصـ ــي ّاسبلـ ــٕ ياعصـ ــاٜه اع  لـ ــ  ف علصـ  ٓ ـ
  ّا َاع   ً اع ً 

  ىييت اىقذسىييت اىقذس
ــُ أشـــ      ــُ ٓاـــه يــــب عٔاعٔـ مـــً ا٢ اتـــا  ًب شـــَ  عماـــاٌ اىـ
اعلٔـــاعٕ ّتلـــ  اعـــ  ٓ ـــٌْ  َٔـــا اعع ـــل أقـــ ب افب عـــامل اىبل ـــْ ا  
ــه       ــ٘ اع  ــدِ اعلٔل ــي ٍ ــل ىاع ــٔ اٌا ّع  ــّا اعش ــ ّا ّاى  اق ــُ قَ ــل عي ّٓ  ع
اعشـــ   ّعيـــْاٌ ا٤ اـــلٔ٘ا  ٔـــا ّعي    ٍـــا ًب اع ـــ آٌ ّفـــاٛ   

ــ  ً اع ــ آٌ خبصْ ــَا ٍّــٕ وــْعٗ اع ــلعا ّتلــ  آٓــ٘ مــً        وــْعٗ م
ــلنـب ّمــا         ــاٗ اىب  ــ٘ ّاٍنٔ َــا ًب  ٔ ــ٘ اعلٔل ــ آٌ ع ٔــاٌ ع ن ــا  اع  اع 
 ــا مــً شــحلٌ ًب اع ــحلعٓ  ا٨وــ٣مٕا ّفــاٛ اع ــ آٌ ي ع ــٔه ّتشــ ٓ    
ــً         ــه م ــل ّاع  ــل ا ا ــا ّف ــَا اي ع ــا ا  فعل ــال  َٔ ــ  اى ــ٘ اع اعلٔل

 اعع ايٗ  َٔا ّ ْايَا  اع  شَ ا ّٓلخل ًب  ع  اع ش ٓ  مْاعي
ــايٗ     (391 م حلع٘) ــاي ًب اعع ـــ ــلّا ا٨ف َـــ ــ   ايّا م١ ـــ ــ  ف اوـــ ٓ ـــ

 ّاعص٣ٗ ّاعد   ّاعصلق٘ عٔل٘ اع لع 
ٓ ـــ  ف ا٨ ثـــاع مـــً اع ـــ١ال ّاع ااٜـــف ّاعـــلعاٛ ًب   (394 م حلع٘)

ــاو ّفلـــْع ّع ـــف اعصـــ٣ٗا ٍّيـــال  ـــلْا     عٔلـــ٘ اع ـــلع عـــً قٔـ
 طبصْ ٘ ًب عٔل٘ اع لع 

ٕ     (391 م حلع٘) عٔلــ٘ اع ــلع   مــً ا٦ٓــــا  اعاماىٔــ٘ ا٨خ ــــاٛ ا٨نبــاع
تــنً عٔــاعٕ شــَ  عماــاٌ ا  ٓرتشــــع عيــُ ايعال يي ــ٘ عٔــاعٕ شــــَ   
ــ       ــاي٘ تل ــلعاٛ ٨ّ  ــاي ًّب اع ــ٘ ًب ا٨ف َ ـــٔ َا ّاع ا  ــاٌ ّقلو عما

 اعلٔل٘ اع  مب٘ حبال اع  ْٚ ّاعص٣ط 
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ــ     (395 م حلع٘) ــً اععشـ ــاعٕ اع ـــ ي مـ ــ٘ اع ـــلع ًب اعلٔـ ا٤عفـــع اٌ عٔلـ

     ّ اععشــ ٌّا ّعلٔلــ٘  ا٤ّاخــ  مــً شــَ  عماــاٌ ّاىَــا اعلٔلــ٘ اعثاعثــ٘ 
اع ــلع ع٣مــا   ْىٔــ٘ تعــ   يَــا ٍّــٕ ع ا ــ٘ فٍْــا ّاٌ  ــاٌ اعْقــي 
يـــاعيّا اّ  ـــاعّا   ؼبَـــا ت ـــٌْ  ٔ ـــ٘ا ّاعشـــن  ًب  ـــ ٔ  َا ت ـــٌْ 

 مش ق٘ ّت عا شعاعّا ٍايّٜا 
مـــً  اتـــُ ا٨ف َـــاي ًب اعـــلعاٛ عٔلـــ٘ اع ـــلع  علٔـــُ اٌ       (397 م حلع٘)

خل اعــد   ٓ ــايع ياعــلعاٛ ّاىب ــحلع٘ ّاعع ــايٗ ّاعصــلق٘ ىَاعٍــا عٔ ــلا      
 ّاعص٣ط م  ع ايٗ اعصٔاو 

ــُ     (398 م حلع٘) ــ٘ اع ــلع ّمي ــ اٛٗ اع ــ آٌ ًب عٔل ــاع مــً ق ٓ ــ  ف ا٨ ث
ــ اٛٗ     ــً قـ ــاع مـ ــلخاٌا ّا٨ ثـ ــ ّوا ّاعـ ــْ  ّاعـ ــْعٗ اععي  ـ ــ اٛٗ وـ قـ

 وْعٗ اع لع 
ــل      (399 م حلع٘) ــ٘ يعـ ــل ع عـ ــ أ ًب  ـ ــ٘ ٓ ـ ــ٘ ع عـ ــ٣ٗ ماٜـ ــ  ف  ـ ت ـ

 اع اذب٘ وْعٗ اع ْ ٔل عش  م ا ا ّػبْ  ايا٠ٍا عً فلْع 
ــ٣و  (211 م حلع٘) ـــ  ف ع ـــ علايّا     ٓ ـ ـــاع اوـ ــً اعيَـ ــال م ـــاٍل اععٔ تعـ

ع ٔــاو عٔلــ٘ اع ــلع ياعــاى َه علــٙ اعيــْو ًب اعيَــاع ّىــْو اعصــاٜه ع ــايٗ   
ـــ اٛ علَٔــا اع ـــ٣و ٢    ّاع ي ٔــُ افب  اــلَا ّ اــل قٔامَــا ّ اىــي اعاٍـ
ــف       ــاو ّت حلٍ ــ٘ اع ع ــازبَه ي ل ــ٘ ّتع ــ  اعلٔل ـــٌْ ًب تل ــَا ٓيام ـــله اٍل تـ

 مً   و خريٍا   ا مً اعيَاع ّت ْل: ضب ّو

 ًِ 
َ
 اىصِي

ُ
اب

َ
٘
َ
 ًِ ث

َ
 اىصِي

ُ
اب

َ
٘
َ
  ث

مــا مــً ع ــايٗ ا٢ ّ ــا مــً عيــل اي  ــْاب ّافــ  ٓ ــٌْ ماــاع ّا   
ــلاع ا٦خـــ ٗ     ــل ّميا عــُ ًب اع ــاٗ اعع  ــُ ت ــٌْ م صــل٘ ًب  ٔ ــّا ّي    ّا ٔ
ــيا     ــ ريّا مـــً اسب ـ ــٔلّا  ـ ــاج ع ـ ــا ذب ـ ــ٘ ّاىَـ ع ٔنـــ٘ ّخاعـــلٗ خا ـ

  ّميَـــا ّوــعّٔا ٨خ ـــااٌ اعصـــاسبا  ّعـــلٗ  املـــ٘ ًب يـــاب اع ـــ اٜ 
ــا     ــاو عــ ــداب ّّوــ ــً اععــ ـــٔ٘ مــ ــٌْ ايا٠ِ ّاقـــ ــدٖ ٓ ــ ـــٔاو اعــ اعصـــ
ّاع ــاا ا ّقــل تاــنيي اعيصــْ  ّفٍْــّا علٓــلٗ ًب  ــْاب ّافــ        
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 : اعصٔاو ميَا
 و ٔل   ٓه عل   ب افب عهب٘ اي عا ّفل  ا٤ّفب :
 ت َري ّتي ٔ٘ عل لٌ يا اي٘ اسب او ميُ  اعثاىٔ٘ :
 اعصٔاو ٌَْٓ و  ا  اىبْ   اعثاعث٘ :

 اماٌ مً ازبْه ّاعع ة ْٓو اع اق٘ ّاععْ   اع ايع٘ :
 يشاعٗ ا٨ عاو مً مثاع ازبي٘  اشبام ٘ :

 ياب عل ْي٘ ّاعع ْ ّاىب   ٗ  اع ايو٘ :
عـــٌْ علـــٙ ذبنـــل مشـــاق اسبٔـــاٗ ّياعصـــٔاو ت ـــٌْ        اع ـــايع٘ :

 اع  اٜ  ّاع اعا  أياٛ  قا  ٗ عً اسبٔلْع٘ يٌّ
 

  مت ب االعتن فمت ب االعتن ف
ــْ ا٨  ــ٘ ٍـ ــا  ع ـ ــْ اعل ـــا ًب  ا٨ع  ـ    ـــاعا ًّب ا٨ ـــ ٣ط ٍـ

ــُ       ــ٘ ّٓحلتٔـ ــايٗ مع ّ ـ ــا  ع ـ ــاٌ ا٢ع  ـ ــايٗا ّ ـ ــل اعع ـ ــ ل ي صـ اىب ـ
اىب١ميــٌْ ّاعي ــالا ّاٌ قــلٯ ًب ٍــدا اعامــاٌ ا٢ع  ــا  اعٔــُ ّاربــا ِ        
ــا   ــ٘ ّا٢خـــــ٣   َٔـــ ــّا عصـــــلق اعع ْيٓـــ ّوـــــٔل٘ عل  ـــــ ب ّاع٣ىـــ

ــاه افب اي  ــَٔه   ّا٢ى  ـ ــُ علـ ــُ اع ـــ٣و عـــً آياٜـ ــً اعصـــايق علٔـ  ّعـ
ــُ ّآعــُ ّوــله: اع  ــا      اع ــ٣و قــال:  قــال عوــْل اي  ــلٙ اي علٔ

 عش  ًب شَ  عمااٌ تعلل    ـب ّعن تـب  
ــري    (3 م حلع٘) ــْو ّخـ ــُ اعصـ ــع  ٔـ ــا  ًب  ـــل ّقـــي ٓصـ ٓصـــع ا٨ع  ـ

 اّقاتُ شَ  عمااٌ ّا الُ اععش  ا٤ّاخ  ميُ 
ــْ      (2 م حلع٘) ــا ع ــاعع ا  ن ــْب ي ــُ اعْف ــل ٓحلتٔ ــ  ف ّق ــا  م  ا٨ع  

ـــب اّ    ــل اّ مبـ ــدع اّ عَـ ــف ييـ ــاعٗ   ّفـ ــل اّ افـ ــنً ع ـ ــ   ًب تـ شـ
 ّعبٍْا 

ــٔـب    (1 م حلع٘) ــْمـب ا٤ّعـ ــُ ًب اعٔـ ــْ  ق عـ ــلّب ػبـ ــا  اىبيـ ا٨ع  ـ
 ميُ ّم  كبامَنا ػبف اعثاعا 
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 ٓع ي ًب ا٨ع  ا  اعْا ل ّ لٗ اىب  ل    (4 م حلع٘)
ــ ل         (1 م حلع٘) ــً م  ــا م ــ ّٗ عٔ  ــً ع ــاىٞ ي ــل ٍّ ــً ع ٔ ــله ي ــيا م  ق

 اع ْ ٘ 
٢  ـــ ق ًب ّفـــْب  ـــٌْ ا٨ع  ـــا  ًب اىب ـــ ل ازبـــام         (5 م حلع٘)

ــ  ل ّاىبــ أٗا  لــٔ   ــا ا٨ع  ــا  ًب اىب ــاٌ اعــدٖ اعلتــُ       يـــب اع ف
 علص٣ٗ ًب ئ َا ٢ّ ًب م  ل اع  ٔل٘ ّانل٘ 

ػبــْ  علنع  ــ  اشبــ ّج مــً اىب ــ ل ٨قامــ٘ اعشــَايٗ       (7 م حلع٘)
اّ سباـــْع ازبناعـــ٘ اّ ع شـــٔٔ  فيـــا ٗا ّ ـــدا ًب وـــاٜ  اعاـــ ّعا   

 اعع  ٔ٘ اّ ا٤مْع اعش عٔ٘ اعْاف ٘ اع اف ٘ 
ع  ـــا  عـــً اعـــي   ّعـــً اىبٔـــي     ػبـــْ  ا٨تٔـــاٌ يا٨  (8 م حلع٘)

 ىٔاي٘ 

  ششائط صحت اإلعتن فششائط صحت اإلعتن ف
 ا٨و٣و   ا٤ّل :ا٤ّل :
 اعع ل  اعثاىٕ :اعثاىٕ :

 ىٔ٘ اع  ي٘   اعثاعا :اعثاعا :
 اعصْو  ٣ ٓصع يلّىُ  اع اي  :اع اي  :

 ػبف اٌ ٢ ٓ ٌْ ا٨ع  ا  اقل مً  ٣ ٘ آاو   اشبام  :اشبام  :
ــً عــْ         (9 م حلع٘) ــاو ّع  ــ٘ آ ــ  مــً  ٣  ــا  ا ث ــٌْ ا٨ع   ــْ  اٌ ٓ  ػب

ــاو ّفــ  ــْو مــً  لــْه اع  ــ  افب  اع  ــ  وب ــ٘ آ ف اع ــايعا ّاعٔ
ــ٘        ــال اعلٔل ــرت  ايخ ــ٣ ٓش ــ قٔ٘   ــ ٗ اىبش ــاب اسبن ــن  ّ ٍ ــاب اعش أ
ا٤ّفب ٢ّ اع ايعـــ٘ ًب اع  ـــا   ٣ ـــ٘ آـــاوا ىعـــه تـــلخل اعلٔل ـــاٌ       

 اىب ْو  اٌ 
ع عاٍـــل  ــــ٣ٗ   ٓشـــرت  اٌ ٓ ــــٌْ ًب اىب ـــ ل ازبــــام    (31 م حلع٘)

اسبـــ او  ا ّا٤ّفب اٌ ٓ ـــٌْ ًب اىب ـــافل ا٤عيعـــ٘ اىب ـــ ل    ازبناعـــ٘
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ّم ــ ل اعــي   ــلٙ اي علٔــُ ّآعــُ ّوــله ّم ــ ل اع ْ ــ٘ ّم ــ ل   
 اع ص ٗ 

ــْ     (33 م حلع٘) ــ٣ ػبــ ـــ لا  ــ ــا ًب اىب ـــ ـــ لام٘ اعل ــ ـــرت  اوـــ ٓشـــ
اشبــ ّج ع ــري اسبافــ٘ ّاعاــ ّعٗا ا٢ اٌ ٓ ــٌْ ىاوــّٔا اّ م  ٍــّا اّ       

 ما  ّا اّ ع  ل ازبياي٘ ّعبِْ 
ـــل ًب     (32 م حلع٘) ــً ّا ـ ـــث  م ــً ا ـ ــ٘ ع ـــْا  اعئاي ــلو فـ ــْٚ ع  ا٤ق

ــع     ــْاب  ٔصـ ــلاٛ اعثـ ــْاٌ اٍـ ــ  يعيـ ــْ   عـ ــه ػبـ ــلا ىعـ ــا  ّا ـ اع  ـ
 اٍلا٠ِ افب م عليًٓ ا ٔاٛ ّامْاتّا 

ــل     (31 م حلع٘) ــٌْ ٤فـــ ــا  اٌ ٓ ـــ ــْو ا٨ع  ـــ ــرت  ًب  ـــ ٢ ٓشـــ
ا٨ع  ــا  يــل ٓع ــي  ٔــُ  ــ   اع  ٔعــ٘ ّ ــل  ــْو  ــ ٔعا  ٔ ــْ   
اٌ ٓ ـــٌْ اىبع  ـــ   ـــاٜنّا اوـــ ٝ اعّا اّ ّاف ـــّا مـــً فَـــ٘ اعيـــدع       

 ّعبِْ 

  احن ً االعتن فاحن ً االعتن ف
 امْع ميَا:  ؼب و علٙ اىبع    (34 م حلع٘)

ــاعلن      ا٤ّل: ــلي  اّ يـ ــل اّ اعـ ــاه ًب اع  ـ ــاٛ يازبنـ ــ ٗ اعي ـ م اشـ
 ّاع   ٔل يشَْٗا ٢ّ   ق  ُٔ يـب اىبع    ّاىبع   ٘ 

شــه اع ٔـــف مــ  اع صـــل ّاع لــد  ٢ مـــا ٓ ــٌْ ع تـــّاا      اعثــاىٕ: 
 ّػبْ  ا اع٘ اعشع  ّع   اىب ٔ  ا ياٛ ا٢ع  ا  

ــ ا اعثاعـــا: ــ  ّاعشـ ــ٘  اع ٔـ ــا٤مْع اعلىْٔٓـ ــ ال يـ ــحلع يا٢ىشـ ٛ ٢ّ يـ
ــاه اّ       ــْ ي ــاا ّع ــاف٘ ّعبٍْ ــ٘ ّاعي  ــ٘ اشبٔا  ــٙ مااّع ــا     ــً اىب ا  م

 اشرتٚ  ال ا٢ع  ا  مل ٓ  ل ئعُ اّ ش ا٠ِ 
اىبنـــاعاٗ أٖ اجملايعـــ٘ علـــٙ امـــ  يىٔـــْٖ اّ يٓـــين ي صـــل   اع ايـــ :

ــي      ــحلع قبــا  ــاٌ ٨ َــاع اسبــل ّمــا ٓع  ــ٘ ّا َــاع اع اــٔل٘ا ٢ّ ي اع ل 
ً مصـــايٓل ا٤مـــ  يـــاىبع ّ  ّاعيَـــٕ عـــً اىبي ـــ ا  نـــا ػبـــْ         مـــ
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 اشبْا ًب اىب اط ّاعي   ًب او اب اىبعا  

ــا  ٤ٌ     (31 م حلع٘) ــل ا٢ع  ــ ــاع ٓ  ــ ــْو ًب اعيَــ ــل اعصــ ــا ٓ  ــ مــ
 اعصْو ش   ًب   ٘ ا٢ع  ا   نا ت لو 

ُ  (35 م حلع٘) ــ ــلع مي ــْ   ــل ع ــاٍ     أ  ــَّْا  اع  ــد ْعٗ و ــا  اىب ان م
 علو ي ٣ٌ اع  ا ُ 

ــا  اعْا  (37 م حلع٘) ــل ا٢ع  ــ ــْ ا  ــ ــ٣ّٔ  عــ ــْ عــ ــاه ّعــ فــــف يازبنــ
ّف ــــي اع  ــــاعٗا ّا٢قــــْٚ عــــلو ّفْيَــــا ًب وــــاٜ  ان مــــا       

 ا٢خ ٚ 
ــَ       (38 م حلع٘) ــً ش ــْو م ــاع ٓ ــاعٗ ا   ــا      ــاي ا٨ع   ــاعٗ ا     

ــّا ّ ــاٌ ًب شــَ  عماــاٌ ّا  ــلِ     ــْ  ــاٌ ا٨ع  ــا  ّاف  عماــاٌ ّع
اٍنا ع٩ع  ــــا  ّاعثاىٔــــ٘ أ ــــل يازبنــــاه ًب اعيَــــاع  علٔــــُ   اعتــــاٌ

 اٌ ع٩  اع ًب ىَاع عما
 

************ 
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 اىفٖشس

 

 امل٘ظ٘ع اىصفحت امل٘ظ٘ع اىصفحت
 ، اتا  ا٦ٓ٘ 42 اىب لم٘ 1
ََبأََ هَب اَّٜذ٣ََِ  ٠َعُىا ُ٘زِتَ  قْعُ تعافب] 7

عََُُْْٟٝٙ اٜصَُِّبُٞ ١ََ٘ب ُ٘زِتَ عًََٝ اَّٜذ٣ََِ 

 [٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ َٜعََُّْٟٝٙ رَزَُّٕى٢َ

48 
 

 ٘اعصل٘ يـب أّل ّآخ  ا٦ٓ

 مً اآا  ا٦ٓ٘ 51 ا٨ع اب  7
ُ٘زِتَ عََُُْْٟٝٙ  ت  ري قْعُ تعافب] 51 اعل ٘ 9

 [اٜصَُِّبُٞ

ََبأََ هَب اَّٜذ٣ََِ ت  ري قْعُ تعافب] 31

 [ ٠َعُىا

   )  ف علٔ ه(آٓا 72
 

 يـب اعصْو ّاعصٔاو 71 ًب ؤاق ا٦ٓا  32
١ََ٘ب ُ٘زِتَ   ت  ري قْعُ تعافب] 75 اعداتٕ ،ع ا  ا٦ٓ٘ 24

 [عًََٝ اَّٜذ٣ََِ ٣ِ٠ْ َٔجُِْْٟٝٙ 

  ٔاو اىبلل ا٤خ ٚ    81 اع ريٖ  ،ع ا  ا٦ٓ٘ 29
  ٔاو اع ْ ٓ٘ 81 ا٦ٓ٘ و٣ط 11
 ا يلّؤ٘  ٔاو 81 م َْو ا٦ٓ٘ 11

 حبا تحلعٓـ ٕ ع اٜلٖ   85 ا٦ٓ٘ ع   41
 آيو ّاعصٔاو
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 امل٘ظ٘ع اىصفحت امل٘ظ٘ع اىصفحت
ُْٟ   ت  ري قْعُ تعافب] 94 َٜعََّٝٙ

 رَزَُّٕى٢َ

 م َْو ا٦ٓ٘ 314
 

 ا٦ٓ٘ ع      341 حبا أ ْعٕ 313
 اعصل٘ يـب أّل ّآخ  ا٦ٓ٘  342 حبا ي٣إ 312
 مً اآا  ا٦ٓ٘    341 حبا ع  اىٕ 314

٬ً ] قْعُ تعافب 315 ٓٲام٭ا م٪ع٬ل٫ّي٪ا ٱ َ ن٪ َأ
 ْٗ ٬ّ ع٪َلٙ و٪َ ٕ  َ ٰعلٲ ٌ٪ ٰمي٬ُ ه٬ م٪ٔ ٓا٭ا َأ َ ا

٫ُ ٰم ً٪ ٫ٰٓ ُٔ ْى٪ ّ٪ع٪َلٙ اٖعٰدٓ ٓٲإو ُأخ٪ ٪  ٬ً َأ
٬ٔ ٭ا  ْٲه٪ خ٪ ٬ً ت٪َ  ْ٘ َ ع٪او٫ ٰم ٬ٰ ـٕب َ ن٪ ٪ٓ ٰ ل٬
٬ٔ ٮ َعُ ه٬  ٬ٌ ت٪ص٫ـْم٫ْا خ٪ ّ٪َأ  ٫ُ ٬ٔ ٮ َع ْ٪ خ٪ ٫َ  َ

٪ٌ ٬ٌ ُ ي ٫ه٬ ت٪ع٬َلن٫ْ ،ٔ] 

 اع   ري 341
 

ٌ٪ ٰمي٬ُ ه٬]  قْعُ تعافب 311 ا٨ع اب 315 ٬ً َ ا  َ ن٪
 ٬ً ْٗ ٰم ٬ّ ع٪َلٙ و٪َ ٕ  َ ٰعلٲ م٪ٔ ٓا٭ا َأ

ٓٲإو ُأخ٪ ٪  [َأ
ً٪ ] قْعُ تعافب 317 اعل ٘ 319 ّ٪ع٪َلٙ اٖعٰدٓ

ْ٘ َ ع٪او٫ ٰم ٬ٰ ـٕب ٪ٓ ٫ُ ٰ ل٬  [٫ٰٓ ُٔ ْى٪
ْٲه٪ خ٪] قْعُ تعافب  351 ٓا ًب ؤاق ا٦ 335 ٬ً ت٪َ  ٬ٔ ٭ا َ ن٪

٫ُ ٬ٔ ٮ َع ْ٪ خ٪ ٫َ  َ] 
 حبا   َٕ    351 ع ا  ا٦ٓ٘، 329
٬ٔ ٮ ] قْعُ تعافب 353 ع ا  ا٦ٓ٘، 312 ٬ٌ ت٪ص٫ْم٫ْا خ٪ ّ٪َأ

 [َعُ ه٬
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 امل٘ظ٘ع اىصفحت امل٘ظ٘ع اىصفحت
 ا٨عكباع 231 مً  ٔ  اعصٔاو 351
٬ٔ ٮ ] ت لٓ  357 ٬ٌ ت٪ص٫ْم٫ْا خ٪ ّ٪َأ

 [َعُ ه٬
 ا ل ا٨و  ات٘ 232

ْ٪اب٫ اعٰصٔ٪أو 359  ى ٔاٌ اع  ل   232  ٪
ٌ٪] قْعُ تعافب 373 ٬ٌ ُ ي ٫ه٬ ت٪ع٬َلن٫ْ  اع لخٔـً 234 [ٔ،

 ا٤ ل ّاعش ب وَّْا 231 حبا أ ْعٕ    375
   

ًب  ،شرتال اععامل ّازباٍل 382
 ا٤  او

 علصاٜه ما ٓ  ِ 235
 

 حبا علنٕ 392
 اعصٔاو ّاعص ٘

 مْفف اع  اعٗ 237

 م اٜل   َٔ٘ ًب اعصٔاو 213
 ًب اعئ٘

مْاعي ّفْب اع ااٛ يٌّ   223
 اع  اعٗ

 مً ش اٜ    ٘ اعصْو 221 ْٓو اعشـ  214
 اع    ًب شَ  عمااٌ 221 اع ٓاٛ 211

 مْاعي ا٢و ثياٛ   224 اىب   ا  217
 فْا  اعصْو ىبً وا   يعل اع    221 اع دب  ال اعصٔاو 231
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  13ج

 اىفٖشس

 

 امل٘ظ٘ع اىصفحت امل٘ظ٘ع اىصفحت
 م عه ا٢  اع 245 علو اىب ا 229
 اع  ْع 245 ش اٜ  ّفْب اعصْو 213
  ْو ازبْاعط 247 عخص٘ ا٢  اع 212
 اعصْو ّا٢خ٣ق 247 ع٠ٓ٘ ا ٣ل 214

 عٔل٘ اع لع 249 اع ااٛ أ  او ًب 219
ْ٪اب٫ اعٰصٔ٪أو 211  ْو اع  اعٗ 241 ٪  

 
   اب ا٢ع  ا  213 اعصٔاو اىبيلّب 244
 ش اٜ    ٘ ا٨ع  ا  212 اعصٔاو اىب  ِّ 245
 ا  او ا٢ع  ا  211 اعصٔاو ان ْع   245
 تعا ٕ اىب دٖ 245

 
 اع َ ع  211


