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 ةـــــمقدم
البحثثثثحضالح ثثثثلدرضسثثثثلضالددااثثثثلكضالعن ثثثثد ضاللثثثث ض   ثثثث ض ثثثثلض  ا ثثثث ضس ل نثثثث ض
سلنلو ثثث ضلح ثثثلد ضسثثثلضالح ثثثلداكض رثثث ضس ادثثثهض ت د ثثثلقضونهثثثل  ض  ع ل ثثثلض وض   ثثثل  لقض

ضاك.ضو أث   لضو أث  لقضوسلضثمضقيعل لضب لضالح لدض
وهعثثثثهضالبحثثثحضيثثث ض ثثثأدهسضالح ثثثلد ضاهاثثثمسي ض ل بثثثلخضس عثثثلخضسثثثلض  ا ثثث ض ثثثأدهسض
الح لداكضالعلمض.ضولعلضكل تضالرذد ضاألولث ضل ح ثلد ضاهاثمسي ضوثدضومثعتضسثثضالبعثث ض
العحعديثث ضو ثثاوقضال ثث ريضال ثث همضيثث يضل  ثث   لضاألوقضوالثثثل  ضال صثث ه لض  عيثث ضس    ثث ض

ضا  ضالح لد ضاهامسي ضي ضال  ويضاللللي ض.ضوس  ب ضي قضكهضالع ا  ضي ضبيليض
إيضالرثثذد ضاللثث ض رلثثتضيثث ضال ثث يضاألوقضال صثث رض بثثذكض  عثث ضلل ثثب ض ثثص  ضيثث ض
ال  يضالثل  ضال ص رضوبد كض عتث ض كل  ثلضثثمضاسلثدكض ثذود لضيث ضال ث يضالثللثحضوداث تض

ضسع ثمضالبثلد ث لضوسثلضيث ضال ث يضال ا ثثضو  تثتضثعث اخض لمثصلخضواللع ثتض عث اخض.ضولثذلمض ثدا
ال ثث يضال ا ثثثضال صثث رض  ثث ضان  ثثلدضالح ثثلد ضاهاثثمسي قضض–ب ثث  مضالعشل ثث قضر مضسلثثاض

ول لض ذاضاالن  لدضالذرضو ن هضكليضلهض اث ضو ثذودض مد  ثلض  ث ض حث ضوامث ضيث ض
ال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رضإدضبثثثد كضالددااثثثلكضيثثث ضال ثثث ريضال ثثث همضوالحثثثد حضال رثثث رضال ثثث ه ض

ال غ ه ضوالللده ي ضوسصعهضالععثلد ضال ديعث ضكأيثلمضالعث  ضضوالن هضو ن  تضس  لضالدداالك
و ببلد ثثثلضو  شثثثلب لضو ل ا  ثثثلضو  لل ثثثد لضثثثثمضاد ثثثببضدلثثثمضك ثثثهض شثثثر ض وض ثثث ب ضب وايثثثدضسثثثلض
الح لداكضاألب ىضو لصتض لض ذاضاالد بلطض داالكضي ضالع  مضالع  ي ضوالع  مضال  ي ض

ويلحثثثثتضالن شثثثثن ض ب ا ثثثثلخضلع ثثثث مضواللتريقيثثثث ضو  ثثثث كضبثثثث ال  ضالبحثثثثحضالع ت ثثثث ضوالن شثثثثن ض
ال هلمثثيلكضكللحشثثل ضوالعثثد ضوال  داثث ضوالن ثثمضوا ل  ثثتضالععثثلد ضالتريثث ضإلثث ض  ثثمضوثثل مض
   ضاللص ب ضوالل  ه ضواللع  هضو لدكضل لضو ا  لضي ضالعمجضوالل  يصضوكل تضثعث  ض

يعلض عدضدلمضك هض يضهياأضال  يضالثل  ضال ص رضلعصعهض  مضالدداالكضارمخض ع ي ضللل ذضف
ضس ل ص لضو   ل لضو  لعهضس ت حل  لض.ض

 ذاض ل  ضسثلض  ا ث ضالح ثلد .ض سثلضالص ا ث ضاألبث ىضي صثد لضيث ضالل  يعثلكض
الشيلاي ضواه اده ضوال  ل ي ضكلل مي ضوال ناد ضواهسلد ضوال  لءضو  شيمضال اليلكضوالر هدض

ثثب قضويثث ضالل  يعثثلكضاالول ثثل ي ضوالعع ا يثث ضكلل  ثث ا  ضوواد اكضالدولثث ضوال ثث   ضوالْحشة
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و ثثثثثل دا  لضوب ثثثثثلءضالعثثثثثديضو ثثثثث قضالع ا ثثثثثمكضو   ثثثثثيمضالعثثثثث ا  ضوااثثثثثلحداث لضوالع ليثثثثث ض
 للعمدثثث ضال   هثثث ضوالشثثثنلضالبح هثثث ضوب ثثثلءضالثثثدودضل ثثث ل ل لضو ثثثيل ل لضو   ثثثلءضالع ايثثث ض

ضالعلس ضوا ىضدلمضسلضاألس دض.ض
ضس عثثلخضسثثلضالح ثثلد ضاهاثثمسي  ضيثث ضال ثث يضولعثثهضالصل ثث ضاه شثثل  ضيعثثثهضس حثث خ

الثل  ضال ص رضيللح لد ضي ض يش ضسعل   لضالض ع  ض تث داخض   يثلخضوسل يثلخضي ثبضو  عثلض ث ض
لللع ر ضالعللش ضل  لطضاه شليضي ضس ل  ضالعيل  لقضلثذلمضيلل  ثليلضالعلع  ث ض للعثل اكض
والل لل ثثدضواأل ثثث ا ضوالعألثثهضوالع ثثث  ضوالع ثثثب ضوسثثلض  ثثثر  لضل ثثثلضاد بثثلطضوث ثثث ض للثثثدد ض

ضدرضقضوودض لعح لضإل ض  قضسلضدلمضي ض داال ل.ضالح ل
وكثثليضالعثث  ذضالثثذرضا بع ثثلهضيثث ض ثثذهضالددااثث ضالع ل ثث  ض ثث ضااثثل  اءضل   ثث  ض
ي ضس ل د لضوسحلول ضإ تلءضا عل ضسع   ضلش  ضالح لد ضي ضال  يضالثل  ضال صث رضسثلض
 ضبمقضال    ضو ح    لضوددضاهسكليضوبحش ض  ع ل لضي ضال   ض لض  ا  ض د ثد

 وضسشثثلصد فضيللددااثث ضيثث ضسصع  ثثلض بثثلد ض ثثلضسمد ثثلكضو نشثث  اكضس ل ثثب ضالض  ثثعهض
.ضواللن ثتضبلثدوهلضسثثلض ث ضمثعلضالنلثث  ضالح ثلده ضيثث ضال ث يضالثثل  ضال صثث رضلثهضاأل عثل ض

ضالاس ي ضولمض و  ضلريليض ت دضالعع ع ضالح لده ضال ادد ضال  لخضوالد لخض
ع ع ثثثلضوديعثثث ضوالد ثثثتض ثثثدد  لض سثثثلضالع ثثثل دضاللثثث ضا لعثثثد  لضيثثث ضالبحثثثحضيع

الاس ثث ضسثثلضد ثثحضاالاثثلنل  ضس  ثثلقضودلولثثتض يض د ثثثضالبحثثحضيثث ضس مثث  ضسعثث لضإلثث ض
ض–سثثثثمخضض–س ثثثل دهضاأل ثثث   ضالع    ثثث ض ثثثهقضيللبحثثثحضيثثث ض  ا ثثث ضالع ثثث مضالحكعيثثث ض

 د علهضإل ضال نت ض سثلضالبحثحضيث ض ثلدهسضالتث ضواللثألي ضفيثهضيع  عثهض الاثلضإلث ض بثلض
ض كذاض لو ضالع ل دضاألب ىض.ض ب ض   بع ض...ضوض

ولع ثث ض اثث عتضيثث ض دااثثل ضالعل امثثع ض ثثذهضيثث ضال  ثث ض ثثلض عثث ضالع ثثل  ض
سثثلضد ثثلد  لضاهاثثمسي ض.ضو اثثأقضاض عثثلل ضالل ي ثث ضلعثثلضيحثث ضوه مثث ضوال ثث ا ضيثث ض

ضال  قضس  و لخض حشلضالععه.ض
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 فهرس احملتويات
 الصفحة وعــــالموض

 16-5ضلشيلاي ضضوال  ل ي (الن هضاألوقض:ضضضضض)ضالل  يعلكضاض

 7ضال ناد 

 12ضال  لء

 14ض  مضايلاي ضو شك ه 

 32 -17ضالن هضالثل  :ضضض)الل  يعلكضاه اده ضوالع اد ضالعللي (ض

 18ضال اليلكضاهامسي 

 20ضالدواوهل

 21ضالر هد

 22ضالعع  

 24ضس اد ضالدول 

 46-33ضالن هضالثللحض:ضضضض)ضس ل  ضسلضالحيل ضاالول ل ي (ض

 62-47ضالن هضال ا ثض:ضضض)ضب لءضالعديضوالع لدهثضالعع ا ي ض(ض

 48ضالعشل دضوالص اسث

 53ضب لءضسد   ض غدا 

 59ضالدودضوال   د

 60ضالعديضوالثغ د

 82-63ضالن هضال لس ض:ضضضضض)الع  مضالد   ثثثثثث (ض

 64ضاللع يمضو دوهلضالع  م

 67ض   مضال  ريضوال  اءاك

 70ضالحد ح

 72ضالن ه

 114-83ضالن هضالشل  ض:ضض)ضال غ ضواأل  (

 84ضال غ 
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 الصفحة وعــــالموض
 97ضاأل  

 126-105ضالن هضالشل ثض:)ضال بضوال لل  (ض

 136-127ضالن هضالثلسلض:ض)ضاالببلدضواالببلده ي(ض

 148-137ضالن هضالللاث:ض)الل  ع ضوال  ه(ض

 162-149ضالن هضالعل  :ض)ضضالعذا  ضالع  ي (ض

 174-163ضلحل رض   ض:ض)ضالت (الن هضاض

 188-175ضالن هضالثل  ض   ض:ض)ضالع اي  ضوالن م(ض

س ل  ضسلضالحيل ضض–الن هضالثللحض   ض:ض)ض  قضالع ا مكض
ضاال لعل ي ضوالح لد ضالعل ي (

189- 

 190ض  قضالع ا مكضوالعمد ضال   ه 

 193ضااللعل ضووال هضاللش ي 

 197ضي س ل  ضسلضالحيل ضاال لعل 

 202ضس ل  ضسلضالح لد ضالعل ي 

 212-207ضالع ل دضوالع ا ثض
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 وزارةـــــــــــال
 

الل  يعثثلكضالشيلاثثي ضالع عثث ضيثث ضال ميثث ضاهاثثمسي قضووثثدضالثث ناد ضسثثلض
ع  ضب   كضس ذض  دضسبك ضي ضبمي ضال ا د لضوايضكل تضك عث ض)ونهث (ض ثللع

اال ثثثثتمد ضوثثثثدض  ثثثث كضيثثثث ضست ثثثثثضالع ثثثث ضال بلاثثثث ضو حثثثثد كضو ل نثثثثهض
األالاثثثثي قضوكل ثثثثتضالثثثث ناد ض عن  س ثثثثلضالعثثثثلمضيثثثث ضبميثثثث ضال ا ثثثثد لضالض لعثثثثدىض
الع لود ضي ضاألسث دضواال ث ا ض عث ضاءداءض ويض ع ث لض ث صضي ث مضب ثذهض
الع عثثث قضووثثثدض ثثثصثض  ثثث ضدلثثثمضودو ضك عثثث ضالثثث نه ضيثثث ضال ثثث ريضال ثثث همض عع ثثث ض

ض.ض(1) لعْضالعكض
ض

ويثثثثث ضالدولثثثثث ضاألس هثثثثث ض ل ثثثثث ضال ل ثثثثث ضس عثثثثث ضالثثثثث نه قضو  ثثثثثهض عثثثثث ض
ل ثثث ضكل بثثثلخضل ثثثلض ثثثلل ناد ض العثثثيدب لضلثثثذلمض ثثثأيضب ثثث ض سيثثث ضكل ثثثتض   ثثث ض  يض 

ضإلثثثثث د ضقضوال  ينثثثثث ض  ثثثثثهضسثثثثثلض يضيحلثثثثثلجضنضو  ثثثثث قضالثثثثث نه ضس ثثثثثل ضسثثثثثلضالعثثثثثيا
ض.ض(2)العياند  
ض

ا  ضوهعكثثثلضال ثثث قض ثثثأيضك عثثث ض)لل ثثث (ضيثثث ضالع ثثث ضاألسثثث رضكل ثثثتض ثثث ض
ل عثثثث ض)ونهثثثث (ض ثثثثللعع  ضاال ثثثثتمد قضووثثثثدضااثثثثلعع تضك عثثثث ض)س ثثثث  (ضورثثثثهض

                                           
لن ثثثثث ض)ونهثثثث (ضيثثثثث ضس مثثثثع لضسثثثثثلضال ثثثثث ريض:ضضسعصثثثثمض لنثثثثثلاضال ثثثث ريضال ثثثثث همقضوود كض(1)

ض.ضض35قضالن ولي/ري ض29 ه/ري 
ض.ضض294العشع  رض:ضالل ريهضواال  ا ضض(2)
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ويثثث ضبدايثثث ضالع ثثث ض.ض(1)الع ثثث ضال بلاثثث ضل داللثثث ض  ثثث ض ثثثذاضالعع ثثث ض ي ثثثل
سلض   ث ضال بلا ضاالحدثضس   ضال ناد ضو   دكضو ا د لضوو ا    لقضو وقض

  يثثهضك عثث ض)الثث نه (ض ثثللعع  ضالع  ثث  ض ثث ض بثث ضاثث ع ضال ثثمقضدنثثصضبثثلض
كعثلضض(2)ول ث ض)ونهث ضرقضسحعثد(ضإليثهعليضااثل ندهضالشثنلوضويث ألضاألسث دضاث ي

ضض.(3)ل  ض ب ضسش مض لد ضالد   ض) س لضرقضسحعد(
ض

و  ثثث دكض عثثث ضال ثثثنلكضالعلسثثث ضال ل ثثثل ضالثثث نه ضي ثثثمضيكثثثلضال  نثثثلءض
 شثثثل ندض االضال لسثثثهضسثثثلضكللب ثثثلقضواألسثثث لضالعويثثث ضسثثثلضبل ثثثل لقضوال ل ثثث ض

  ض ا اد لضو س ال لقضو ثث ض حاسثهضوي ثهضال دوقضسلضد لل لقضوسلض أس هض 
ض.ض(4)ح ض دب  هضي ض س د لد يهضو 
ض

 سثثلضالدولثث ضاألس هثث ضيثث ضاأل ثثدل ضي ثثمض شثثلععهضااثثمضالثث نه ضيثث ض ثثل  ض
األس ضبهض ي  كضل هض عهضسلضي  مض هقضوكليضالذرضي ث مض ثأس ض ثيالءض عيعثلض

 ثدويضوه ن  ض للدب قض   ضالش تليضسل ض لءض  ضالحل  قضوودض  ثلدضابثلضب
س علكضال نداءضوكيوي ض   يمض مول مض للحل ث ضالثذرض ث ضال ا ث  ضفيعثلضضإل 

ب   مضوب لضال  ين ض   لهض و سلض ول ضب  ض سي ض لأل دل ضيأ ن اضاامضالث نه ضيث ض
سدل لهض وقضالدول قضثمضوشع اضبتلهض   ليلضواي  واضل هض   ضونه اقضيصع ث اض

ول   ثث ضيثث ضدثث ا ذضالعل  عثث لضونهثث اخضلحشثثبليضالعثثلقضونهثث اخقضول ل اثث هضونهثث اخقض
                                           

ض.ضض153ا   ضابلضالت ت لض:ضالن  رضي ضاء ا ضالش تل ي ض:ضض(1)
ض.ضض153قضوالن  ر/ض7/450التر رض:ض أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض7/450 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ض.ضض294الل ريهضواأل  ا ض:ضض(4)
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ونهثث اخضفضو عثثهضل ثثمضب ثثتضيص شثث يضفيثثهض  ثث ضول   ثث ضيثث ض دثث اقض  ثثهضالثغثث دض
يثث مضس  ثثد ضل ثثمضوه نثثذويض سثث ضالشثث تليض  ثثلكضكثثهضفيعثثلض عثثهضلثثهضقضو يثث  ض
ل لثث   ضب ثث  مضوبثث لضال  ينثث ضوادثثدضسثث  مضاد نثثثض ثث  مض عبل ثث  ضالشثث تليضيثث ضكثثهض

الحل ث ضقضولثمض ثاقضال ثأيضضمضوب ث هض لاثمووتقضيلد نثضسص شهض لضسصللش 
.ضوبثثثثذلمضيعكثثثثلض يض شثثثثل لذض يض)الحصل ثثثث (ضيثثثث ض(1)ربثثثث ض ولثثثثل م... ضإلثثثث  ثثثثذاض

العغثث  ضالع بثث ضإ ثثليضدكثثمضاألسثث ه لضيثث ضاأل ثثدل ض  ا ي ثثلضك عثث ض)الثث ناد (ضيثث ض
الع ثث قضالع بثث قضوض)الحل ثث (ضيثث ضسن ثث مضاأل دلشثث  لض ثث ضالثث نه ض   ثثهضيثث ض

ضسن  مضالع  و  ل.
 

لضالثثث ناد ضيثثث ض وقضاألسثثث ض ن ه ثثثلضست  ثثثلضل ثثث نداءضو  عثثثلضكثثثليضولثثثمض  ثثث
ال  ينثثث ضي ثثث  ضب نشثثثهض  ثثث ض  عثثثلل مضقضوهعلثثثدض نثثث دضالثثث نه ض وض  حشثثث ض بعثثثلخض
ل ثثع ضال  ينثث ض وضو  ثثهض وض بعثثلخضلعثثدىض نثث عضال  ينثث ضلو عثثلقضودبعثثلضيكثث يض

ليضال  ين ضو هلض لل ددضالذرضيشلتيثض هضالعبل ث  ضول  ثهض لث كضدلثمضلث نه ه.ضوكث
و ثثث ضثثثثل  ضب ينثثث ض بلاثثث ضسثثثلضالثثثذ لضالض بثثثلل يضكث ثثث اخضض–سثثثثمضض–الع  ثثث دض

 ع ثثثث د ضاءبثثثث هلضو يض ثثثثلود مضفضلثثثثذلمضكثثثثليض بل ثثثث ضب نشثثثثهض ثثثثغل  ضاألسثثثث دض
ي ثثثمض ثثثلض شثثثلس لضودثثث لضي ثثثع ض ثثثليضاثثث تلكضونهثثث هضبثثثد كض للل اثثثثض  ثثث ض
دشل ضاث تل هضو نث دهض ثاقضالث نه ض وضول ثهضوااثلردقض ثهض   ثلضربث قضو ثذاض

ال بثل ضالشثنلوض ي ثلض ثأوقضونهث ض   ث ض  يثهض ثذاضض بث ض ب ه هضسلضورهضسلضيع
اث ع ضكثليض لص ث ض يضيشثع ضونهث اخضض بث ال   ضدل ض ايضكهضسلضااثل ندض عثدض

                                           
ض.ضض263ابلضب دويض:ضالع دس ض:ضض(1)
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 ت ثثث اخضسعثثثلض ثثث ىض  ثثث ض بثثث ضاثثث ع ض...ضوكثثثليضبللثثثدضبثثثلضب سثثثمضيععثثثهض عثثثهض
ض.ض(1)ال نداءضوالضيشع ضونه اخ 

 

  مضا  شثعتضالث ناد ضسثلضو ليص ضل ثذاضاللنثلوكضيث ض نث دضالث نداءضواث تل
د ثثحضوثث  ضالثث نه ض وضمثثعنهض  ثث ضوشثثع ل:ضوناد ض  ن ثثذض و ثث ضدثثلقضسثثلضيكثث يض
الشثثثث تليضول عثثثثلخض  ثثثث ض نشثثثثه قضووناد ض نثثثث ه ض و ثثثث ضدثثثثلقضسثثثثلضيكثثثث يضالثثثث نه ض

.ضويثث ضكثثمضال ثث   لضكثثليضالثث نه ض بل ثث ض عيثثثضاألسثث دضو عثثهض(2)سشثثلرداخض  يثثه 
هضبتلثهضسثلضوشثمضاأل تيثلكضيث ضلهض ال   ضي ض   ايضالحشبليضلعلض حللجضاليث

ال  ثث ضفيثثهقضثثثمضضإليثثهالص ثثدقضيلدلثثلجضالثث ضال  ثث ضيثث ض ععثثهضو ن ه ثثهقضو مثثي ض
 عهضلهضال   ضي ضال  مضوالل ا هضل  يض ا ادضالش تليضولحنظضالرمغث ضلعثلض
لثثثثليضال شثثثثليضوثثثثدضيشثثثثدض  ثثثثدضالصع ثثثث دض.ضو عثثثثهضال ثثثثل مضلشثثثثصمكضالشثثثث تليض

ي ثثلدضااثثمضالث نه ض لسعثثلضل تلثث ضضوال ثثيل ضو يثثثضاليثهضقض ليحن  ثلضسثثلضالثذيل
.ضو  تضال ناد ضي ضبمي ض(3)الشي ضوال  مضوال  ضسعل  ضال ناد ضوالععلو  ... 

 ب ض عن ضالع   دض ل ع ضلش ت ضال  ين قضوب غضمع ضالث نداءض سثلمضال  ينث ض
دثداخضكثثل  اض لص رثث يضفيثثهض لنل ثثلضسثثثهضال ثث لقضوال ثثم ضسبللغثث ضيثث ضالحثثذدضس ثثهض

مس ثثمض  ثث ض كثث ضسثثلضيع ثث يقضوسثثلضدلثثمضسثثلض ثث وىض ثثلض وضب ثثي ض يضين ثثمضك
 ص ضال م ضي ثمض  لضإل ضالع   دضسلض  هضد ىض  سلخضي ض شلل هض ص   ضسلض

                                           
ض.ضض156الن  رض:ضض(1)
ض.ضض262الع دس ض:ضض(2)
ض.ضض261الع دس ض:ضض(3)
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 ثثثددضسثثثلض ثثث قضي ثثثلقضلثثث نه هضال بيثثثثضسثثثلض ثثثذهضال ثثثص  ض ضي ثثثلقضال بيثثثثض:ضا عثثثل ض
ض.ض(1)وويلقض وك هض يضي لقضبم ض.ضيلالعع هضالع   دضواالحشلضو له 

 

 ثثثا ا ضيثث ض  ثثدضالع ثثدرضو  ثثث ضدلثثمض  يثثلخضيثثث ضضوبثثد كضاثث ت ضالثث نه 
لثثهضدل ثثهضالعع  ثث ضود ثث ض عثثثضضوناد ض بثث ض ر ثثدضاضسعلوهثث ضبثثلضيشثثلدض ي  ثثه

ض.ض(2)دضال  ا د الد  ايضوو اض
 

وا شثثثثثض نثثثث دضالثثثث نداءض  ثثثث ض حثثثث ضوامثثثث ضيثثثث ض  ثثثثدضال  ثثثث دضويثثثث ألض
الر اسك ض س ضال ناد ضو    ض د مضي  لضدل ضولقضليح  ضبلضبللدضد  علضي مثهض

 ناد ض:ض وثدضو ثد مض سثث ضال  يث قضو ب  لثهضسثلض   ثث ضاليثمضقضيثلدكمضيث ضدلثثمضالث
 عثثلض ثث ىضسثثلضال ثث ا قضوااثثلععهضسثثلضد  ثثتقضواسثث ضاألسثث دض  ثث ضسثثلض ثث ى.ض

اللنثثث ه ضال لسثثثه.ضضإلثثث وال بثثلد ضاألب ثثث  ضإ ثثثلد ضوامثثح ضض(3)هو يثثثضاليثثثهضبل عثثث
 ضو نثثثث دضالر اسكثثثث ض يثثثثلمضال  ثثثث دضوامثثثث ضل عت ثثثثثض  ثثثث ض  ثثثثمضالحقبثثثث ضسثثثثلضالدولثثثث

ال بلاي ضوكليضال   دضيصهضيح ث ضوالضيع ث ضيث ضد رضإالض عثدضس ثلود هضفيثهقض
 عنث ضاالض عثدضس ثلود ضيح ث ضوالت ث ضضإلث ولمض   هض   ايضال ل مضسثلضالن ثهض

ض.ض(4) عن ضب ذاضالعع  ضسع مخضدلمض لالالحيلءضسلضسكل رلهضإل اليهض يضيكل ض

                                           
ض.ضض178الن  رض:ضض(1)
ض.ضض181الن  رض:ضض(2)
ض.ضض8/233 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ض.ضض205الن  رض:ضض(4)
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 ثذهضاه ثلد ض.ضوض(1)دلث ض  ث ض للشث تليض بيثهولمضيكلض عنث ض أوثهضسثلض
ضسلضاه لداكضالعبك  ضاللث ضود كضي  ثلضك عث ض)الشث تلي(ض عثدل قضايلاث ضين ثد

لعثثلض ثث ض ويضال  ينثث .ضوكثثليضال ثثل ضيشثثع يضالن ثثهضضو  موثثهالحكثثمضض نثث ه 
اللشثعي ضدا  ثلض  ث ض بيثهض عنث ض عثدضض    ثت)ال نه ضال ثغ  (قضثثمضضبلضيح  

ض.ض(2) يض عهضاليهض س ض ادضال   د
ض

 لللأسهضي ض  ثدضالعثأس يض ث ض  ث دضل ث ض د ثدضود هض ت دض د  ض
يت ثثثثث ض  ثثثثث ضالثثثثث نه ضي ثثثثثدضااثثثثثل ندضالعثثثثثأس يضالن ثثثثثهضبثثثثثلضاثثثثث هضولقبثثثثثهض)داض

الحثثثث  ضود لاثثثث ضاللثثثثدب  .ضو ثثثثذاض وقضل ثثثث ضي  ثثثث ضضد لاثثثث ضال هلاثثثثل ل(ضوسع ثثثثله
ل ثثث نه ضين ثثثدضسع ثثث ضاللنثثث ه ضالعت ثثث ضو ثثث ض ل ثثثهض  ثثث ض نثثث دضالثثث نداءضالثثثذ لض

ال صثثث رض  لعشثثث يض ل ل ثثثلخضداثثثعي ضل ثثثمضيثثث ضضال ثثث يضالثثثثل  ضوابثثث رابلثثثدءواضس ثثثذض
   هنلكضس     ضقضو  ض ل د ضبت   ضسي ا لضا ل ا ضمع  ضسلضال  نلءض

يضالعأس يضودضسث  ضال  ث ضالعثذك دضر نثلخضل ن ثهضبثلضا ش ت ضال نداء.ضو مدظض
اث هضيث ضادلنثلقض و  ثدضلثهض  ثث ضاث ليضدرض ثعرل لقضو  تثلهضسثثضالع ثدض  عثثلخض

الع ثثثدض  ثثث ضبثثثلض  ثثثثلمضودعثثثهضالع ثثثمض  ثثثيمضبثثثثلضضوثثثدضكلثثث ض  يثثثهضلقبثثثهقضيحعثثثثه
ض.ض(3)دلنم 

ض
ض
ض

                                           
ض.ضض262الع دس ض:ضض(1)
ض.ضض205الن  رض:ضض(2)
ض.ضض305الص  يلدرض:ضال نداءضوال لل ضض(3)
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 اءـــضــالق
فضل ض   كضسبك اخضي ض ثلدهسضال ميث س   ضال  لءضسلضالع ل  ضال

ضإلث يعلض وا هضال  ثل ضالثذ لضو ث اض للعد  ث ض رثدضاضبثلض  يثهضوه ل ث ض شثبهض
 رثثدضالعت ثث .ضوكثثليضاثث عليضبثثلضدبيعثث ضسثثلض وا ثثهضال  ثثل ض ثثللع اقضووثثدضو ثث ض

للعثثدا لقضوسث ثثهض بثث ضوثث  ضال  ثثدرضالثثذرضو ثث ض لل  يثث ضثثثمضاال  ثث ض عثث ضبثثلض 
ال تثثل ض ثث ه ضبثثلضالحثثث ثضال  ثثدرض عثثدهضي  ثث ضب ثثثلضبعشثثلخضواثثبع لضاثثث  .ض
واال   ض ع ض   ضالب   ضكع ضبلضا ادضاألن رضوهعثدضسثلض وا ثهضال  ثل ض

ض.ض(1)ب ل
ضلثبع ضال  ثلءض أ نشث مض وض ع ث هضاهاثمموبل ث ضال  نثلءضيث ض ثددض

حلب مضسعثثثلض ث ثثث يض ثثثهض.ضوغ ثثث ض  ثثث ضب ثثث ض سيثثث ض ثثث كضال  ثثثل ضلغ ثثث  م.ض  ثثث
وكثثذلمضيعثثهضال بلاثث  يضاالض يض ع ثث مضكل ثثتضلثثهضسصثثلل ضل   ثثلءضيثث ضال ثث يض

ضالع ثثللم(ضالثثثل  ضال صثث رض  يثثت وسعثثلض  ثث ضبثثذلمضالع ثثدرضالثثذرضكثثليضض.بثثث)د ا
يص ثث ضل ع ثثللمضيثث ضكثثهضووثثتضوب ثثغضسثثدىضا لعلسثثهضبثثذلمض يضوثثلقض ا ب ثث اض  ثث ض

ولعثثثثلضوثثثثدمض.ض(2) ضي ثثثث ضلثثثثمضيكثثثثلضد رضل ع ثثثثللمضاالضل حيثثثثلءضسثثثث  مضل نثثثث  ال  ثثثثل
ض.ض(3)العأس يض غدا ض   ضل ع للمضكهض  مض ددضال ضال   

 سثثثثلض ثثثثلض نثثثث ه ضال  ثثثثلءضلعثثثثلض لثثثث ل ضدلثثثثمض ثثثثلضال  نثثثثلءضي ثثثثدضكثثثثليض
ال بلاثثث  لقضي ثثثدضض والعثثأل  ضيثثث ضال ثثث يضالثثثل  ضال صثثث رضاثثث اءض  ثثدضاألسثثث ه لض

دبيعثثثث ضبثثثلض بثثثث ض رثثثثدضالثثث دعلض  ثثثث ضاأل بثثثثلدضضاال  ثثث ضابثثثث ضال بثثثل ضالشثثثثنلو

                                           
ض.ضض243ابلضول ب ض:ضالععلد ضض(1)
ض.ضض179الن  رض:ضض(2)
ض.ضض324الش    ض:ض أدهسضال  نلءض:ضض(3)
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سد  له.ضودبيع ض ذاض  ضالعع و ضب بيع ض ثلد ضالث  رضو ث ي ض لال بثلدضاث  ض
.ضوكليضسحعدضبلض ردضال دعلضسلضال  ثل ضالع  ث س لقضي ثدض ث ل ض(1) ث136

 ثثضيصعثهضالع  ث دضابثلض148ال  لءضلر  ض سي ضثمضلر  ضال بل ضو ث ي ضاث  ض
 ثلضد ينث ضل   ثلءضلوسث ه لضولعثلضديث ض ابثلض ر ث  ضوااثلد  ض.ض(2)ابيهضسكل ثه

ودثثثدثض تثثث دض د ثثثدضيثثث ض.ض(3)ااثثث اط سثثث ض ثثثهضي ثثث  ض يلسثثثلخضكثثثهض ثثث مض  ثثث  ض
الل  يعثثثلكضال  ثثثل ي ضيثثث ض ثثثددضالدولثثث ضال بلاثثثي ضودلثثثمض لاثثثلحداثضس  ثثث ض
)ولم ضال  ل (ضالذرض ل ل ض ع  لضال  ل ض  ث ضاالس ثلدضواه ث ا ض  ث  مض

 ثذهضال  ينث ض ث ضابث ض  اث ضضإليهض ا دكسلضضوهك يضس  هضي ضالعل ع ضو وق
وهعثثث  ض ثثثأب ض  اثثث ضال لمثثث ض.ضوكثثثليض بثثث ض.ض(4)يع ثثث  ضبثثثلضابثثث اهيمضال ثثث ي 

ثثمضلثامض  ثلضد ينث ضيغ ث ض  يثهضالث  رضوولث ضو ثلءض غثدا ضدث لضحاْض  ا ضسلضالعكض
.ضو ثث ل ضسحعثثدضبثثلضالحشثثلض(5)بميثث ض ثثلدويض ثثثضيثث ض218ايضسثثلكضاثث  ضضإلثث 

ثدث لضو  ث ضالحثد حضكليضيث ض وقض سث هضسثلضالنقيهضو لءضال و ضل لدويضوض العكحْا
واثثثعثضسثثثلضسشثثثعدضوسللثثثمضبثثثلضسغثثث قضو عثثث ضبثثثلضددضاألونا ثثث ضوالثثثث درقضثثثثمض

 ثثلضد ينثث ضواثثعثضس ثثهضالحثثد حضوالثث  رض.ضو ثث ي ض  ثثحب ضال  ثث دض ثثلل رض  ثثلل ض

                                           
ض.ضض217الععلد ض:ضض(1)
ض.ضض216الععلد ض:ضض(2)
ض.ضض216الععلد ض:ضض(3)
ض.ضض1/298ابلضالععل ضالح ر  ض:ض ذداكضالذ  ضض(4)
ض.ضض218الععلد ض:ضض(5)
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وول ضالعأس يضال اودرضو  ضسحعدضبلض ع ضبثلضواوثدضال  ثلءض.ض(1) ث189ا  ض
ض.ض(2) ث207و  ي ض   ضال  لءضا  ض عشك ضالع درض دبثضا  لض

ض
 نظم سياسية وعسكرية

سثثثلضال  ثثثل  ضالعلع  ثثثث ضبل  ثثثيمضالعموثثثلكضالعلسثثثث ضل   ينثثث ضسثثثلض ثثثث  ض
ثث للحصل ثث ضو  ثثهضال  عثث ضسثثلضالح ض اثثع ضلعثثلضض  ثثبحتض   ثثل ض رضالع ثثثضإاالضصة

 يحص ضالش تلكض لضالعلس ضوهغ  ض ل هض و  ثمض وضينلحثهضل ثمض  ث ضوثددهضيث ض
ول   ثثلض لثثتضااثثلعع تضب ثثذاضالعثثدل قضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضقضوض(3)س او لثثه 

يثثثث ضالل  يعثثثثلكضالشيلاثثثثي ضواه ادهثثثث ضل دولثثثث ضاألس هثثثث ض لأل ثثثثدل ض  ثثثث ضسع ثثثث ض
ل ثثثتض الثثثذرضي ثثث  ض  ثثث ضالثثث نداءضكعثثثلض  ثثث  لضالثثث ضدلثثثمضاثثثل  لخض يالثثث نه ض وض

الحصل  ضلعلضيحص ضالش تليض لضال ل  ضوالعلس ضوهك يضواات ضب  هضوبث لض
وا  ثثثثذضكثثثثهضسثثثثلضالع  ثثثث دضوالع ثثثثدرضوال ثثثثل رض.ض(4)ضيعثثثثلض و  ثثثثم... ضالثثثث نداء

وال   دضدل بلخض للعدل قضاألوقضي دضكليضالن ثهضدل بثلخضل ثمضولعثلض  ث ضال  ث دض
ض.ض(5)الر اسك ضاال ندهض عد م

وكل ثثثتضال ثثث   ضسثثثلضال  ثثثثل  ضالع  بتثثث ض للشثثث ت ضالل ن ذيثثث ضقضو ثثثث ض
.ض(6)   ثلضابثلضب ثدويضضو ين ض س ؤوا ضل لد ضالشي ضي ضالدولث  ضكعثلض رث 

                                           
ض.ضض219الععلد ض:ضض(1)
ض.ضض226الععلد ض:ضض(2)
ض.ضض263الع دس ضض(3)
ض.ضض263الع دس ض:ضض(4)
ض.ضض211الن  رض:ضض(5)
ض.ضض275الع دس ض:ضض(6)
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وكل ثثتض ثثمديل هضيثث ضالدولثث ضال بلاثثي ضوهشثثع ضسل  ثثد لض) ثثلد ضال ثث   (قض
  ل ث ض  ثث ض  ن ثثذضاألدكثثلمضال ثثل د ض حث ضالعصثث س لضاللثث ض شثثع ضا ثثتمدلض
)الحثثدو (قضودبعثثلضنا ض نثث دهضو  ثثددضاألدكثثلمضب نشثثهضفيكثث يضبثثذلمض لسعثثلضبثث لض

مضلثثثمض  ثثثلض ليثثثذ ضيثثث ض عيثثثثض يض دكثثثلس ضوالل ن ذيثثث قضغ ثثث الشثثث تل لضال  ثثثل ي ض
ال ثثل ضبثثهضاول ثث كض  ثث ضالعلسثث ضسثثلضالثثد علءض و  ثثهضال هثث ضوال ثث  ض  ثث ض

و دجضال بلاثثث  يض  ثثث ض    ثثثدض ثثثذهضال  ينثثث ضكبثثثلدض.ض(1)  ثثثدرضال  ثثثل ضوالنصثثث   
وثث ا  مضوال ل ثث ضسثثلضسثث ال  م.ض سثثلضيثث ضالدولثث ضاألس هثث ض لال ثثدل ضي ثثدضان ا كض

.ض ثغ ىض    ضكرث ىقضو ث   ض  ع ل لضو  مضبت  لضووشعتض   ضوشع ل:ض
 ثثلد ضال رثث ىضلثثهض عثث مضال  ثث ضيثث ضالتب ثثلكضالع يثثلضوالعل نثثذ لضيثث ضالدولثث ض
 ثثثلبلم ضس ل ثثثر مضوالاثثثيعلضسثثثلض ع ثثث ض لل مسثثثلك.ضو ثثثلد ضال ثثثغ ىضلثثثهض
ال  ثثثث ضيثثثث ضالعلسثثثث ضسثثثثلضال ثثثثل ض.ضو  ثثثث ضل ثثثثلد ضال رثثثث ىضك اثثثث ضببثثثثل ض

االضيث ض  ث هنهضضالش تليضود لقض لر ؤيضالع ل دضبث لض ديثهضيثمض ر دث يض   ثل
.ضوب غتض  عي ض ثذهضال  ينث ضيث ضاأل ثدل ضسر غثلخضكر ث اخضوكل ثتض   ثيحلخضل ث ناد ض

ض.ض(2)والحصل  
 سثثثثلضالل  يعثثثثلكضالعشثثثثك ه ضي ثثثثدض ثثثث دضال ثثثث يضالثثثثثل  ضال صثثثث رض عثثثث ض
اللتثثثثث داكضواللحثثثثث الكضيثثثثث ض  تيثثثثثلكضالص ثثثثثدضو  شثثثثثيعل  مضوال  ثثثثث ضالعشثثثثثك ه ض

داب ي ضوهذك ض ثلضالشثر ضالثذرضسثلضالث    ضي ضالح و ضالضاألا ح واالععلقض
   ثثهضاثثع ض اهثثدضبثثلضال ل ثثدضبثثلض رثثدضالع ثثمض لل ثثلوصض  ثثهض  ثثصضالاهثثل  ضاللثث ض

و ث ضض–.ضو مدثظض يضالع ص ي ثلكض(3)نا  لضال ل دضسلضور ثهضيث ض  تيثلكضالص ثد
                                           

ض.ضض276الع دس ض:ضض(1)
ض.ضض276الع دس ض:ضض(2)
ض.ضض118ابلضالعردر:ض أدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(3)



 (16) 

وثثثدضض–سثثثلضاألاثثث ح ضالث   ثثث ضاللثثث ض شثثثلععهض ثثثل  ضيثثث ضيثثثل ضال ثثثم ضوالح ثثث يض
.ضوهشثثثلنل ضسثثثلض(1) لضاألسثثث لضوالعثثثأس يضبثثثااثثثلعع تض كثثثث  ضيثثث ضد ثثثلدض غثثثدا ض

يثلدهلض ع ضاألببلدضال اد  ضي ضد لدض غدا ض و ثمض ب ث ضا لعل يث ضض– يضال ا
وثثدضض–  ثثأكضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضو ل ثث كضاألسثث لضيثث ضالحثث  ضاأل  يثث ض

  يثث اض   يعثثلكضود بثثلخض شثثك ه ضو ثثيالءضيعكثثلض ع  ثثمضسثثلضالع ثثل   لضاأل   ثث لقض
 ثث ضكثثهض  ثث  ضسثث  مض  هثث ضقضوكثثهض  ثث  ض  يثثلءضو  ثث ضاثثر هضالعثثثلقضكثثليض 

.ضوسثثلض(2)   ثث قضو  ثث ضكثثهض  ثث  ض قبثثلءضول ثثدقضو  ثث ضكثثهض  ثث  ضو ا ثثدض س ثث 
ض يض ذاضالل    ضودضاولب ضسلضالصيشضال  لس .ضض الع  

 ثثثد  هضال ثثث مض ثثثللع ألضو ثثث  ضالصثثثيشضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رضسثثثلض
هض  ثثث ألضالعشثثثك رقضو  ثثثلكضو ثثث ضالاثثثلع األض ثثث ىض سثثثلمضالع  ثثث دقضوفيثثث

الع  ثث دض  ثثدهضيثث ضالشثثموضوال  ثثهض  ثث ض   ثثهضيثث ضسص ثث ضا  ثثذهض  ثث ض ثثبض
وو ابلثثثهضو ثثثحلبلهض  سسثثثذضب ثثثب ضالشثثثموقضهضو سثثث ض  ثثثهضب لثثثهضباثثث  ضتةض   ثثث ض ويضوكض

ثثيةضوبثث جضو ثث ضال ثث ض د ثثلخضوو  شثث  ض حثثتضب ض .ض(3)ب ...  ثث اض ضاثث  اءضال سثث ضسكض  
ي ض  ألضسثلضض  ءض ريهضبذلمضي ضبمي ضال ل رقضوو دهض عللهض ي لخضو  ىض

لثثد  مضسثثلضالص ثثد.ضوكثثليضالص ثثدضيع مثث يضبثث لض ثثدرضال  ينثث ض للشثث   ضالع  نثث ض
ضض.(4)الع    ضواأل عد ضوال ش اض

                                           
ض.ضض412قضض3/411العشع  ر:ضس وجضالذ  ضض(1)
ض.ضض3/411س وجضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض8/52 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ض.ضض280 أدهسضال  نلءض:ضض(4)
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 الميةـــات اإلســــالوالي
  ن ثثتضالدولثث ضواليثثلكضمثثعلض  شثثيعلكضإ ادهثث .ضوكثثليضال  ينثث ضي لثثلدض

يثثث  مضال نليثثث ضه اد ضال اليثثثلكضوال  ثثث ضيثثث ض ثثثيو  لضالع ل نثثث .ضو ثثثذاضسثثثلض ثثث ىض
ال  صضيت  ض  يهضاامض)العلسه(ض وض)ال ال (ضو يضكثليضال ثل ثض ث ضاللشثعي ض

ضاألول ض.ض
وسلضالعمدظضا هضكليضي لثلدضلقو ثيمضال ادثدض ثلسميض دثد علض:ض  ث ض

  ثث اجضال ثثم ضوالحثث  ضو  ثث ض  يثثهضك عثث ض) لسثثه(ضاداضا   ثثتض.ضواءبثث :ضل
وهع  ض لل ثيويضالعلليث ضو بليث ضال ث ا  ضو  ث ض  يثهضك عث ض)والث (ضو عع ثلض
)وال (.ضسثلقضدلمضواليث ضب ااثليضيث ض  ثدض عث ضبثلض رثدضالعاهثاضيثأيض لس   ثلض

 ثثثض رثثدضالثث دعلضبثثثلض  ثثيمض  ثث ضال ثثم ضوالحثثث  قض100لل ثثلضإلثث ضربثث ضاثثث  ض
يثث ض  ليثث ض.ضو  ثث كضي ثث  ض د ثثد ض(1)و رثثدضالثث دعلضبثثلض رثثدضاض  ثث ضال ثث اج

الععلقض  ض  ل ل مض   ضا ل ل ض  هضالر دضقضو ذهضالن   ضليشتض ليصث ضاولث اوض
سثثلضال  ينثث ضو  عثثلض ثثلءكضسثثلضد ثثلقضالع  بثث ضالثل يثث ضيثث ضالحكثثمضودبعثثلضكل ثثتض

أل  ثثلضلثثمض صثثدض ثثيل لخضل ثثلض.ضوه ثث  ضالترثث رضض–إداض ثث ضاللعر ثث ضض–ي ثث  ضي  يثث ض
قضلعشثث مضبثثلضاثثع دضدثث لض ثثثضإلثث ض يض عثث ضبثثلض ر ثث  ضوثثل106يثث ضدثث ا ثضاثث  ض

ثثذةدض ثثذةدض.ضوثثلقض:ضوسثثلض عثثلقضالعك  ضوثثلقض:ضوالهضب ااثثلي:ض ...ضو  يثثمض ععثثلقضالعك
ض  ثثهضكثثهضب ثثدض يضي لثثلدواضأل نشثث مضقضيثث داضابلثثلدواضد ثثمخضي  لاثثهقضيثثليضكثثليض سكثث ة

.ضو ثذاضال رث ض(2)ب  اخضكليضلمقضوايضكليض  اخضكليضل ثمض و ثمضفضوك ثتضسعثذوداخ 
 عث ض عثلقضال اليثلكضاألالاثي ضيث ضالدولث ضكثليضل ثمضضين د لض  سلخضرب ض  ض ي

                                           
ض.ضض6/563 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض7/35 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
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ض نثث ه ضسثثلضال  ينثث ضالبليثثلدض عثثلقضل اليثثلكض بثث ىضسحثثد  ضمثثعلضاللنثث ه .ض
سل ثث  ض ثثللصاه  ضض-و ثث ضك عثث ض ت ثث ض  ثث ضدثثدو ضالدولثث ضض–وكل ثثتض)الثغثث د(ض

 ثض ثاقضال  ث دض170وْو اش هلض   ض   ا ضددو ضالدول ضالر ا تي .ضوي ضا  ض
قض(1)الصاه  ضوْو اش هلضو ع  لضد ااخضوادثداخضواثع تض)الع ا ثم(الثغ دضك  لض لض

ضوبذلمض شلععهض ذهضال  ع ض وقضس  ضب ذاضالعدل قضالصد د.ض
 سلض لض  شيمضال اليلكضي ضال  يضالثل  ضال ص رضي ثد  لض عث ضاألسث ث ض
اللثثث ض   ثثث ضب مثثث وض ثثثدمضد ثثث قض نثثثلوكضكر ثثث ضيثثث ض  شثثثيع لضبثثث لضالثثثدولل لض

يلل اليثثلكضيثث ضبميثث ض عثث ضبثثلض رثثدضالعاهثثاضكل ثثتض  ثث ضاألس هثث ضوال بلاثثي ضفض
.الشثثثثثث دض5.اصشثثثثثثلليض4.ب ااثثثثثثليض3.ال  يثثثثثث ض2.الب ثثثثثث  ض1:ض(2)ال حثثثثثث ضاء ثثثثثث 

.الصاهثثث  ض12.الثثثيعلض11.العد  ثثث ض10.سكثثث ض9.اليعلسثثث ض8عثثثليض. كض7.البحثثث ايض6
.دعثثثثثثصض17.ي شثثثثثثت لض16.االد يض15. س ثثثثثث ض14 دس  يثثثثثث ض13واددبيصثثثثثثليض

ض.إي هقي .ض21.س  ض20.الر  لءض19.و ش هلض18
ويثث ضبميثث ض بثث ض عنثث ضالع  ثث دضكل ثثتض عثث ضال اليثثلكض  ثث ضال حثث ض

ض:ض(3)اء  
.اصشثثثثلليض7.ب ااثثثثليض6.ال  يثثثث ض5.الب ثثثث  ض4.الثثثثيعلض3.سكثثثث ض2.العد  ثثثث ض1
 .إي هقي ض.12.الصاه  ض11.اليعلس ض10.البح ايض9.الش دض8

 

ض

                                           
إدضدكثثثث ض يضدلثثثثمضض1/197ووثثثثلديض عثثثث ث ضاه ليثثثث ضض8/234 ثثثثأدهسضال اثثثثهضوالع ثثثث كض:ضض(1)

ض ثض.ض190ددثض لمض
ض.ضض466إل ض ض463سضب ين ضبلضبيلطضسلض ا   ض:ض لدهض(2)
ض.ضض679إل ض ض672 لدهسضب ين ضبلضبيلطض:ضسلض ض(3)
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 نـــدواويــال
ب ثثلضيثث ض   ثثتضالثثدواوهلضاللثث ضااثثلحدثتضيثث ضبميثث ضال ا ثثد لضسععثث الض

الدولثثث ضاألس هثثث ضوواثثثعتضوامثثثينتضال  ثثثلض واوهثثثلض د ثثثد ض.ضو ثثثهض ثثثذاضالل اثثثثض
واللصد ثثثدضول عثثثلخضيثثث ضالع ثثث ضال بلاثثث ض.ضو ت ثثث ضك عثثث ض)الثثثد  اي(ض  ثثث ضاثثثصهض
لر  ضيحلث رض  ث ض نل ث هضالثدبهضوال ث ج.ضولعثلضكل ثتضسصع  ث ضسثلضال لثل ض

قض(1)  ثث مض  ثث ض   ثثيمض ثثذاضالشثثصهض    ثثتضال  عثث ض  ثث ضسكثثليض   اثث مض ي ثثل
كليض بلد ض لضاصهضكر ث ضض–   ضار هضالعثلقضض–يد  ايضاأل علقضوالصبل لك

 حنظضفيهضد  قضالدول ض و د لءضالعشلل ض أاعل  مضو  د  ض دناو ثمضو ث  ض
سثث ض  ثثمض  ض تيثثل  مضيثث ضإ ال ل  ثثلضوال  ثث  ضيثث ضدلثثمضإلثث ضال ثث ا  لضاللثث ض   ر ثثلضو ض كض

الع ثثدرض واوهثثلض د ثثد ضض.ضوااثثلحدثتضيثث ضبميثث (2)األ عثثلقضوو لدسثث ضالدولثث  
ثثث قضوو ينل ثثثلضاه ثثث ا ض  ثثث ضاثثثل  ضالثثثدواوهلضاألبثثث ىض   يثثثتضبثثثدواوهلضاألنسا
ومبت ل.ضوه ش ض عهضدلمضإلث ض عث ضبثلضباهثغ.ضثثمضااثلحدثض  ث ايضي ث  ض

ثثث ضواثثثع ضبثثثد  ايضنْض ثثث قضويثثث ضاثثث  ض  ثثث ض واوهثثثلضاألنسا ولثثث ض ثثثثض168سثثثلمضاألنسا
ض.ض(3)بلضباهغسلمضاألنس ض   ض ع ضالع درض   ضبلضي ت لض   ايضنْض

وهعثثثدض  ثثث ايضال اثثثل هضسثثثلضالثثثدواوهلضالع عثثث ضيثثث ضالل  يعثثثلكضاه ادهثثث ض
ل دولثث ضوفيثثهض ثث  مضال اثثل هضال ثثل د ضسثثلضس ثث ضال ميثث ضإلثث ضس ل ثث ضال اليثثلكض
 عثثثثثثثلض حعثثثثثثثهضي  ثثثثثثثلضسثثثثثثثلضاألواسثثثثثثث ضوال ثثثثثثث ا  ضوالعثثثثثثثاقضوالل  ثثثثثثث  ضوال اثثثثثثثل هض

 ثثثثثثضااثثثثثلحدثض161الع    ثثثثث ضداكضالتثثثثثل ثضالشثثثثث ر..ضالثثثثثسض.ضويثثثثث ضاثثثثث  ض

                                           
ض.ضض267الع دس ض:ضض(1)
ض.ضض266الع دس ض:ضض(2)
ض.ضض8/167 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)



 (21) 

ع ثثثدرضو ينثثث ضاألس ثثثلء.ضو ثثث ضو ينثثث ضغ مثثث لضاللألثثثدضسثثثلضو ثثث قضال اثثثل هضال
و  ن ثثثذضسحل ا ثثثل.ضو ثثث ل ضيع ثثث  ضبثثثلض او ضونهثثث ضال  ينثثث ضبل  يثثثهضاألس ثثثلءضإلثثث ض
 عيثثثثضاأليثثثلقض ي ثثثليضالض  نثثثذضل ع ثثثدرضكلثثثل ضإلثثث ض لسثثثهضفيصثثث نضدلثثث ضيكلثثث ض

قضوسثثثثثلض ع ثثثثث ضالثثثثثدواوهلض(1)يع ثثثثث  ضبثثثثثلض او ضإلثثثثث ض س  ثثثثثهضوث لثثثثثهض   نثثثثثلدضدلثثثثثم 
:ض  ثث ايضال ن ثثلكضو ثثدب  ض(2) ثثثضو ثث ضاثث  ضويثثل ضال  ثث د192الاثثي ضيثث ضاثث  ضاأل

ثثثثثثيل قضو  ثثثثثث ايض ضقضو  ثثثثثث ايضال ْا األسثثثثثث دقضو  ثثثثثث ايضال اثثثثثثل هضقضو  ثثثثثث ايضالشثثثثثث ا
ال ثثثثث اي قضو  ثثثثث ايضالص ثثثثثدقضو  ثثثثث ايضال ثثثثث اجض.ضوكل ثثثثثتضالثثثثثدواوهلض ثرثثثثثتضيثثثثث ض

و  ض ت دضلهض  ع لثهضيث ض   ثيمضض(3)بلضب سمضي ض يل  بللدض ح قضيصع  لض
ضلشصمكضودن  لض لضالل  ضوال يل .ضا

ض

 دـــربيــال
  اعتضبتث طضالر هثدضيث ضال ث يضالثثل  ضال صث رضال شثل ضدوعث ضالدولث ض
.ضوومثثثثضالر هثثثدضل  ثثثهضال لثثث ضوال اثثثل هضسثثثلض ل ثثثع ضال ميثثث ضالثثث ضاألوثثثلليمض
وال اليثثلكضاللل عثث ضل ثثلض وضالعكثث ضوكثثليضس    ثثلخض لل  ينثث ضوالثث نداءضوال ثث ا ض

 ث ضوال نث دضيث ضالدولث .ضولعثلضكل ثتضوااثت ضالر هثدض ث ضالصيثل ضوال ال ضودورضال ض
والبغثثلقضواهبثثهضا  ثث ضل ثثلضالشثثر ضيثث ض  ثثهض عثث ضالب ثثل ثضسثثثضالر هثثد.ضويثث ض

 ثثثثض سثثث ضالع ثثثدرض أدثثثداثضبثثثبضب هثثثدرضبثثث لضسكثثث ضوالعد  ثثث ضوالثثثيعلض166اثثث  ض
قضوكثثليضدلثثمض وقضاد بثثلطضب هثثدرضبثث لضالحصثثلنض(4)ب   عثثلضوبثث لضالعل ثثع ض غثثدا 

                                           
ض.ض8/136 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض277ا   ض:ضال نداءضوال لل ضض(2)
ض.ضض89ال نداءضوال لل ض:ضض(3)
ض.ضض273قضو لدهسضال  نلءض:ضض8/162 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(4)
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اللثث ض لحعثهض  ثلءضالشثثن ضيث ضال ثثح اءضض–ذضسثثلضالبغثلقضواهبثهض ثوا والعث اققض
ض(1)وال بضل   ه.ضو  لكضإ لد ض ود  ثلضابثلضول بث ضيث ضال لثل ضالع شث  ضإليثهض–

لمضكثليضيشثلععهضيث ضالر هثدضيث ضبميث ضال  ث دضوه ث ضل ثلضكيويث ضع ض ن دض يضالح ض
يث ض  لديثهضلمضل ذاضالغ ألض   ضال ح ضاء  ض:ض يع ث ضال لثل ضع ضاالععلقضالح ض

ض  ث ضو  ثهض ي   نثضي ضالص ضاد نل لخضيغ  ض   هض علضي ضاألدألقض    ا
وس مثثثثضي ابثثثهقضيثثث داض ثثثاقضالضيشثثثل  ض اولثثثهضدلثثث ض يبثثثذضال لثثثل ضسثثثلض  لدثثثهض

ضفيصلو ض علض د ضثمضيكشا وضغ  ه... .ض
ض

 لةـمـالع
ا ثثثت  ض  ثثث ضالعع ثثث ضيثثث ض ثثثلدهسضالح ثثثلد ضاهاثثثمسي ض للشثثثكا ض و ثثث ض

والددا مضالعلعلسهضب علضب لضال ل ض تل ثضدد دض   شضفيثهضضال لمض   ضالد ل   
ب ثثلض  ثث ضالثثد  لدض وضالثثدد مضيل ثث جضداثث مضض  ثث دض وضك عثثلكضس   بثث ضوه ثث ض

.ضوك عثث ضالشثثك ضكل ثثتض ت ثث ضيثث ض وقض(2)  ثثمضال  ثث مض    ثثلض ثثل   ضسشثثلقيع  
األسثث ض  ثث ضال ثثلمضالثثذرض ل ثثذضسثثلضالحد ثثدقضثثثمضا ل ثثهضإلثث ضالثث  شضو ثث ض ثث دض

لثثثثد ل   قضثثثثثمض  اثثثثثضسثثثثدل ل لضو بثثثثذكض ت ثثثث ض  ثثثث ضسصعثثثث  ضالععثثثثهضالثثثثددا مضوا
.ضوكليضالذ  ضوالن  ضسلض لث ضالععل يضالعشلعع  ضي ضاثمض(3)العلع  ضبذلم

ال    قضوا  رتضالع لي ض   ضالذ  ضلص   ضسعد هضوغثمءضثع ثهضو قبثلقضال ثل ض
ضو ع  ثثاهضه  يثهقضو    ثثتضبرث  ضلثثدىضال ثثيلدي ضوالعلعثلدي لض  يثثهضالبلبثلدض  ثثد

                                           
ض.ضض2/193ابلضول ب ض:ضاهسلس ضوالشيلا ض:ضض(1)
ض.ض286الع دس ض:ضض(2)
ض.ضض286الع دس ض:ضض(3)
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سثثثلضالثثث  رءضوو ثثث ضالثثثذ  ضالص ثثثدضاثثثريكهضوغ ثثث ضاثثثريكهضبثثثث  يضيكثثث يضك ثثثلدض
قضوكل ثثثتضالثثثد ل   ض  لرثثث ض عل  ثثثلض(1)س كثثث مضوكر هثثثتضوثثثل  ض.. ض بلسثثثد ضو ثثثعل

 وهض لل ثع ض ثول   لضاألدعث ضالعل ثهضإلث ضال  ث  قضوهعثلحلضالثد  لدضالص ثدضب 
ض–  رءضو ثث ضالاهثث ضالثثض–وال حيثث ضو ثثع ب ضااثثلع ادهضي  عثثل.ضوالثثد  لدضالر ثث جض

يلعثثثلحلضض–اللثثث ضكل ثثثتض ل ثثثذضسثثثلضالن ثثث ضض–يعلرثثث ض  نثثث ضث  ثثثه.ض سثثثلضالثثثددا مض
ب    لضو  ا لضيللدد مضالاه ضسلضكليضل  هضسللحلضو  اهضفيهض  ث لقضوالثدد مض

ض.ض(2)العل ذضسلضالن  ضالص د ضسلضكليض    هض لفيل
و  ثث كض  ثث ا ضسثثلضال  ثث  ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضقضول ثثلضالثثد  لدض

 قيثثثثثلضيعثثثثثثميضال دثثثثثد  لضال رثثثث ىضوال ثثثثثغ ىضل   ثثثثثلمضال  ثثثثثدر.ضوكثثثثثليضوالثثثثدد مض
االبلم ضغللبلضي ضال نيض وضال يلدض وضال  شضوال كه.ضوسلضاأل ث ا ضالصد ثد ض
الل ض   كضي ض ذهضالنل  ضسلض   ض للد ل   ضوالددا مضال بل يث .ضو ث ض  ثل   ض

سث ضاالض ثثضو 193و دا مضم ب لضالعثأس يضدث لضكثليض س ث اض  ث ضب ااثليضاث  ض
 ثرثتضي  ثثلضااثثمض بيثثهضاألسثث لض.ضوكل ثتض ثثذهضالثثددا مضوالثثد ل   ضالض صثث نض ديل ثثلض

ض(3) ثثثض  اثث لطضسثثلضمثث  ضس  ثثل195يثث ضالععثثلسمكضقضو سثث ضاألسثث لضيثث ضاثث  ض
و ث ضإ ث اءضربثث ضسثلض ع ثث ضاه ث اءاكضاللث ضا  ثثذ لضمثدضالعثثأس يض عثدضب عثثهض

ضسلضوالي ضالع دض.ض
 

 

 

                                           
ض.ضض11الصلدظض:ضاللب  ض لللصلد ضض(1)
ض.ضض11اللب  ض لللصلد ض:ضض(2)
ض.ضض8/389 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
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 ةـوارد الدولـم
اثثي ضل دولثث ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رض لثثأل ضسثثلضلل ثثتضالعثث اد ضاألال

ال  ا  ض   ضابلم ض   ا  ثلضسثلضبث اجضو اهث ضوسكث  ضو  ث دض   ثهضإلث ض
س كثثاضال ميثث ض سثث االض   يثث ض وض  ديثث قضي ثثل ضإلثث ضدلثثمض عثث ضالحل ثثمكض
الادا يثثثث ضوالع لصثثثثلكضالح  ا يثثثث ضوال ثثثث ل لكضال دوهثثثث ضاللثثثث ض  لص ثثثثلضاأل ثثثثلل ض

.ضوهعكثثثثلض يض ثثثثدبهضمثثثثعلضسثثثثلض  ثثثثدمضال ثثثث ا  ضوهكثثثث يضل دولثثثث ض  ثثثث  ضي  ثثثثل
ال ثثث  ي ضاللثثثث ضي مثثثث لضاهاثثثثممضو  ع ثثثثلضالاكثثثثل قضوال ثثثث ا  ضال مثثثث ي ضاللثثثث ض

للنثثثثثل رضاألنسثثثثثلكضاالول ثثثثثل ي ضيضاللصثثثثثأكضإل  ثثثثثلضالدولثثثثث ضيثثثثث ض عثثثثث ضاالديثثثثثل
ضلللعك  ضوالع  دضوب اجضسلض ا مضسلض  هضاألدألضوغ   ل.ض
ال شثثل ضدوعثثث ضضوكثثليضبثث اجضاألدألضيعثثثثهض لثثث ض ثثثذهضال ثث ا  ض  عيثثث 

الدول ضووي  ضاألدام ضالادا يث ضو     ثل.ضوااثلد  ضدلثمضاللث ي ضسثلضالصبثل ضقض
لثثليضال ادثثدضسثث  مض ثثد  ض) ثثلسمخ(ضوو ينلثثهض بليثث ضال ثث اجضدثث لضيحثثهضس  ثثدهض
الع ثثثث دضيثثثث ضالشثثثث  ضوهحعثثثثهضسثثثثلضيصريثثثثهضإلثثثث ض) لسثثثثه(ضالع ل عثثثث ضالثثثثذرض  اثثثثهض

و حنثظضيث ضالثدواوهل.ضاألس اقضإلث ضس كثاضال ميث ضو ثدويض  ثلكضيث ضاثصم  لض
وهحثثثثدثض ديل ثثثثلخض يض ل ثثثث  ض لسثثثثهضال ثثثث اجض ثثثثلألس اقضفيأبثثثثذضسثثثثلض ثثثثلد ض
األدألض لث ضسعلض بعثهضإل ضس كاضال مي ضواع ضدلثمض)الل ارثه(ضينث ضدث ا ثض

 ثثثثض ثثثاقض  ثثثلمضبثثثلض رثثثدضالع ثثثمضبللثثثدضبثثثلض رثثثدضاضقضوكثثثليضل للثثثدض120اثثث  ض
سلضميل ض  ثلمضض لسهض د  ضي وخضي  هضإيضسلض ابل ض الهض يضي وخض  اره

ثثليض وض  ثث ضال سثثلي .ضولعثثلضولثث ض عثث ضبثثلض رثثدض(1) ع مثثثضي ثثلقضلثثهضداثثللقضال سا
العاهثاض   ض  ثث ضإلغثلءضسثثلضيعكثثلضالغثلؤهضسثثلضال ثث ا  ضغ ث ضال ثث  ي ضقضس  ثثلض

                                           
ض.ض7/142والع  كض:ض أدهسضال اهضض(1)
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ايضالعثثث ال ضكثثثل  اضيغثثثاويضسثثثثضالصثثثيشضبثثثمض تثثثلءضوالضدنققضو يضال ثثث اجض  ثثث ض
اقضوكثليضوالث ضب ااثليضسن وملخض   ض عل  ضسلض  هضالذسث ضسثلضالثذ لض اث ع ض

سثلضال ث اجضد  ذاكضو  ضالص اوضبلض ردضاضيغارضالع ال ضبمض تثلءضوهصرث ض
.ض(1)  ثثهضالذسثث ضالثثذ لض اثث ع اضفضيعالثثهض عثث ضو اثث بض ثثذهضال ثث هب ضيثث ض  ثثده

و لغث ض عثث ض عثث ضال ث ا  ضال مثث ي ضوس  ثثلضسثثلضكثليضسن ومثثلخض  ثث ض عثث ض
 ثأيض  ثهضال  يث ضإلغثلءض  ث دضال اليلكضقضي دضود ضي ضكلل ثهضالث ض رثدضالحع ثدض 

ال ثث ااب لضو ثثمضالثثذ لضيحشثثر يضال ثث اجضوس ثثدادهقضو ثثدايلضال ثث دونضوالع   ثثليقض
لاثثثل ض وثعثثثلضال ثثثح ضاللثثث ض  لثثث ضي  ثثثلضدشثثثل لكضال ثثث اجضوغ ثثث هضوهرثثثدوض يضكك
ثثثيةذضو ثثث ضداثثث قضالشثثث تليض الثثثدواوهلضكثثثل  اض ل لمثثث   لقضو  ثثث دضالن كثثث جض) عثثثثضف 

ض.ض(2)لوضقضوب اجضسلض ا مضسلض  هضاألدألالذرضيشع ض لل ل (ضقضو دا مضال  
وبح ثثث قضالدولثثث ضال بلاثثثي ض مدثثثظض ثثث   ض ثثثل   ضال ثثث ا  ضال مثثث ي قض
ض ودض  ثهضال  يث ضووشثع ضبعشث ض دا ثمض  ث ضكثهض ين ض  دضالع   دض س ض عثدا

.ضويث ضبميثث ض(3) ادضي عثلضااثل عهض ثد  لضيثث ألض  ث ضكثهض ادض دبعثث لض د عثلخض
ا ضمثث هب ض صرثث ضيثث ضالشثث  قضويثث ألضالع ثثدرضيثث ألض  ثث ض اثث اقضالغ  اثث ضببغثثد

  ثث ضكثثهضدثثل  كضس ثثداداخضسع  ثثلخضو وكثثهض سثث ضالصبليثث ضإلثث ض عثث ضالععثثلقض ثثذك ض
 ثثضو ث ض167 يضدلمضددثضاث  ضض(5)قضوولقضابلضالص نرض(4)س  مضاع دضالح ث 

 وقضإ ثلد ضإلث ضيث ألضال ث ا  ض  ثث ض اث اقضالعل ثع ض.ضو  ثمض بث ض ر ثثدضاض
                                           

ض.6/559 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ض6/569 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض123 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(3)
ض.ضض3/137اليع  ب ض:ض أدهسضاليع  ب ض:ضض(4)
ض.ضض14س لو ض غدا ض:ضض(5)
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اجضو   ثهضإلث ضالع لاثع قضوكثليضورثهضدلثمضسعلوه ضبثلضيشثلدضونهث ضالع ثدرضال ث ض
ثثثماكض للحثثثدضالع ثثث دضسثثثلضغ ثثث ضس لاثثثع ضقضو عثثثهضال ثثث اجض  ثثث ض  يبثثثذض ثثثلضالغ 
ال  ثثهضوال ثثص قضوهرثثدوض يض ثثذاضالثث نه ضكثثليض  ثث ض دايثث ضكلفيثث ض   لثثهضللثثألي ض
للل ضي ضال  اجض   ضال  هضدك ضفيهض دكلسهضال ث  ي ضو ول  ثهضوو ا ثدهضووثدض

 ثثض182  اث ضيع ث  ضبثلضابث اهيمضالعلث ي ضاث  ضضار ضي ض ع هضكمخضسلض بث 
الثثثثذرض ثثثث  ضكلل ثثثثلخضيثثثث ضال ثثثث اجضل ثثثثلدويضال  ثثثث دقضوهح ثثثث ضبثثثثلضر مضال   ثثثث ض

  وقضسثثلض ثث  ضكلل ثثلخضض(1) ثثثضلثثذلمض ثثدهض عثث ضالعثثيدب ل203العلثث ي ضاثث  ض
ضي ضال  اجضو بعهضال ل ض عدضدلمضي  ن اضكلل ضال  اج .ض
األدناق.ضويثث ضبميثث ضواثث كضال  ثث  ضبثث لض عثثلقضال ثث ا  ضوالثثدواوهلضوض

الع ثثثدرض سثثث ضبثثث  ض شثثث ضرقضنهثثثل ضبثثثلض بيثثثهضإلثثث ض ر ثثثدضالث نثثث قضو اثثث ل  مضسثثثلض
يضوثث هشض.ضإاالض يض عثثدضسثثد ضاد  ثث ضالععثثلقضسثثلضب ثث ضنهثثل ضو  ثثل و مضإلثث ضا  ثث ض

ض.ض(2)   ايضو هش
  ثثثثثث ضالثثثثثث غمضسثثثثثثلض  ل لثثثثثثهض للععثثثثثثلد ضوالع ثثثثثث مضض–ودثثثثثثلوقضالعثثثثثثأس يض

هثثثذك ضب ثثثذاضال ثثثأيضس لاثثثع ض  ثثثهض يض ثثث  مضال ثثث ا  ض.ضوضض–واال  ثثث ا ضإل  ثثثلض
.ضوكل ثثتضالن مثث ض(3)الشثث ا ض لل كعشثث لقضوكل ثثتضالع لاثثع ضالعع ثث   ضال  ثث 

الشيلاي ضسلض لث ضالع اسهضي ضامثت ا ضوث ا  لضال ث ا  ضو ثدمضوثدد ضالدولث ض
  ثثثثث ض بل ل ثثثثثل.ضودبعثثثثثلض  ىضدلثثثثثمضيثثثثث ضيلثثثثث اكضالحثثثثث  ضاأل  يثثثثث ضبثثثثث لضاالسثثثثث لض

ومث ا  ض  ث ضال ثل ض يبثذضسث  مضوالعأس يضإل ض ش يبضال  ل ضويث ألضداث مض
يثثلدويضببغثثدا ضو بثذواضي ثثد ويض  ثث ض201وشث اخ.ضويثث ضدث ا ثضاثث  ض  ثثثضكثث ضال ا

                                           
ض.ض182الن  رض:ضض(1)
ض.ضض181الن  رض:ضض(2)
ض.ضض216الن  رض:ضض(3)
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ال ثثل ضوهشثث ر   مض سثث ال مقضي ثثلمضد ثثميضيثث ض غثثدا ضلوسثث ض ثثللعع و ضوال  ثث ض
 ثلضالع  ث ض ثد  ض دثد علضبللثدضالثدده مضقضوهثد  ضاءبث ضاث هضبثلضاثمس ض

و دام  لضو  و لضوس ثثضكثهضسثلضي نث ضاأل  لدر.ضثمض ايضا مخض ل ضببغدا ض
.ضوال نثلد ض يضيثأ  ضال  ثهض(1)وهصر ضالعثلد ض...ضووثلقض:ضالضبنثلد ضيث ضاالاثمم 

 عثثث ض  ثثثحل ضالبشثثثل  لضفي ثثث قض:ض شثثثلل مضيثثث ضبنثثث رضا يثثثثض  ثثثهضسثثثلض دا هض
 ش ءضول ضي ض   مضكهض   ضكذاضوكذاض د علخضفضفيعتيهضدلثمض ثلءض وض بث ض.ض

ض (ضابذكضسلضسع  ضالح اا ض.ضوسلضال ام ض يضك ع ض)ال نلدض
وسلضال ثل  ضالع ع ضالل ض    لضالص  يلدرضول عث ضلعثلضكثليضيحعثهضإلث ض
ب ثثثثتضالعثثثثلقضسثثثثلضالع ل عثثثثلكضو ثثثثذهضال ل عثثثث ضسيدبثثثث ض  ميثثثث ضال  ثثثث دضقضووثثثثدض
ا لشثث  لضالص  ثثيلدرضسثثلضكلثثل ض ع ثثهض بثث ضالن ثثهضسحعثثدضبثثلض دعثثدضبثثلض رثثدض

 ض  شثث ضإلثث ضكل ثث ضسثثلضالحع ثثدضال ل ثث ضيثث ض ببثثلدضب نثثلءضب ثث ضال بثثل .ضو ثث
  ثثهضسثث وضكثثليض ل  ثثدض  ثث ايضالع ثث قضل ع ثثدرضيثث ضواليثث ض  ثثدهضثثثمضكلثث ضلثثهضيثث ض
بميلهقضوكل ض ي لضلع ا ضول لدويضقضو عهضي ض يلمضال   دض  د  اخض  مثهض
  ثث ضيح ثث ضبثثلضبللثثدضونهثث ضال  ثث دضلعثثلضيحعثثهضالثث ضب ثثتضالعثثلقض للح ثث  ض) رض

 .ض سثلض بث ضالن ثهضسحعثدضي ثدضالعل ع (ضسلض عيثضال  اد ضسلضالعلقضواألسلع
.ض(2)د ثثهض  ثثث ض ثثذهضال شثثث  ضسثثلض بثثث ضال لاثثثمض عنثث ضبثثثلضسحعثثدضبثثثلضدنثثثص

وفيعلضيأ  ض دوقض ر لضفيهض اعلءضالع ل علكضوسثلض  اثهضس  ثلضالث ضالعل ثع ض
 سلضاألس اقض   لخضو  داخ.ضو  ض س اقض صر ضس  لضس  ضوادد ضي ضكهضا  ض:ض

ض

                                           
ض.ض8/552والع  كض:ض أدهسضال اهضض(1)
ض.ضض288ال ض ض281ا   ض:ضال نداءضوال لل ضسلض ض(2)
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ض

 األموال عينا   اسم المقاطعة
 دا  األموال نق

 بالدنانير بالدراهم
.الســــــــــوا     مــــــــــا  1

 الغالت(
- 80.780.000  

الســــــــــوا    مــــــــــوال    
 متفرقة(

ــــــة    ــــــر الن:ران  ــــــة  200الحل ( حل
 ( رطال . 240الطين للختم    

14.800.000  

  11.600.000 - . َكْسَكر2
  20.800.000 - .كور  جلة3
  4.800.000 - .ُحْلوا 4
  25.000.000 ( رطر30.000السّكر  .األهواز5
( 20.000مـــال الب يـــد األســـو      .فارس6

 رطر 
( 250.000الرمـــــــا  لالســـــــفرجر  

  عد  الواحد منهما( 
ــــــور    ــــــال ال ــــــارلر   30.000م (ق

 األنب:ات 
( 15.000 المــــــــــــــــــــــــــــــــان:و(    

 رطر الطين السيرافي
ـــــــال ر 50.000  ـــــــد  ب ( رطر الب ي

 الهاشمي  ال ة  كرار 
 

27.000.000  

المتــــاع ال منــــي لالخد صــــي   لــــد   . كرما 7
(  ـــو    التمـــر   500بكرمـــا      

ــــــــــو    20.000  ( رطــــــــــر   ال ّم
 ( رطر . 100 

4.200.000  
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 األموال عينا   اسم المقاطعة
 دا  األموال نق

 بالدنانير بالدراهم
  400.000 - . َمْ را 8
الطعـــــاق بـــــالقفير الَ ْيـــــر   مليـــــو (  .السند لما يليها 9

قفيــب  الفيلــة  ال ــة فيلــة   ال  ــا    
( 4000(  ــو    الفــو)    2000 

( منـا  150و  الهندي    فوطة   الع
  لمــــــن ســــــاور   ــــــنا  العــــــو    

ـــــــا   النعـــــــال    150  ( 2000( مَن
 زلج لذلك سوى القرنفر لال:وز وا. 

11.500.000  

(  ـــــو    300ال  ـــــا  المعّينـــــة     .س:ستا 10
الفانيــــــ   ضــــــر  مــــــن الحلــــــوال    

 ( رطر20.000 

4.600.000  

نقــر    ُنّقـر الفةــة   باألمنـال    لفــا  .خراسا 11
(  ــرذل   الرقيــ  4000الدـراذين    

( ر س  المتــــــــــــــــــــــــــــــاع  2000   
ــــــــــو    ا ه27.000  ــــــــــ(   يلج  ل
 ( رطر.300 

28.000.000  

  12.000.000 ( من 1000ا  ريسم     .جرجا 12
( نقـر  1000ُنّقر الفةة  باألمنـال   .ُقوَمس13

ـــا  70  األكســـ ة    ( كســـال   الرم
 ( رمانة40.000 

1.500.000  

.طدرســـــــــــــــــــــــتا    14
 الّرلَيا    ُ ْنَباَلْند

( قطعـــــة   600الفــــرط الطدــــري   
( كســـال   ال  ـــا   200األكســـ ة   

( 300(  ــــــــو   المنا يــــــــر  500 
 .( جامة600مندير  ال:امات   

6.300.000  

  12.000( رمانــــــــــة  100.000الرمــــــــــا     .الريّ 15
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 األموال عينا   اسم المقاطعة
 دا  األموال نق

 بالدنانير بالدراهم
 ( رطر.1000الخو    

.  ــــفها    ســــوى 16
خمـــتر لرســـا ي  

 را يس. ع سى 

( رطر   الشـم  20.000العسر    
 ( رطر20.000   

11.000.000  

ّ  لالرمــــانين     .هم ا  ل ستدي 17 ( منــــا    1000الــــرو
 ( رطر.20.000العسر األرلندي  

11.800.000  

.ماهــــــــــا البصــــــــــر  18
 لال وفة

- 20.700.000  

.شــــــــهرزلر لمــــــــا 19
 يليها

- 24.000.000  

  24.000.000 ( رطر20.000ر األ  ض    العس .المو ر لما يليها 20
ــــديارات 21 .ال:بيــــر  لال

 لالفرات
- 34.000.000  

  4.000.000 - .آذر  :ا 22
  300.000 - .موقا  لّكْرج23
ــّب لالطيلســا    .جيال 24 (  مــن العســر   -الَد

(  ـبا    10( زّ قا   من الدـبا     12 
 ( كسال. 20من األكس ة    

-  

( بســــاطا    20ُبُســــم المحفــــور    ال . رمين ة25
ُقم    ( قطعـــــــة   المـــــــال  580الـــــــرو

المندــوذ مــا هــي  الســمك الم: ــ    
( رطــــــــــــر   الطــــــــــــري   10.000 
( 30( رطـــــــر   الدـــــــبا   10.000 

 ( بغر. 200بازيا   البغال   

13.000.000  

 490.000  - .قّنسرين لالعوا م26
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 األموال عينا   اسم المقاطعة
 دا  األموال نق

 بالدنانير بالدراهم
 320.000  الب يد    ل  راحلة  .حمص27
 420.000  -  . مش28
 96.000  - .األر  ّ 29
من جم   جنـا  الشـاق مـن الب يـد    .فلسطين30

 ( رطر 300.000 
 320.000 

.مصـر سـوى  ّنـ س 31
ل م ا) لاألشـمو  
ــــا  هــــ   لقفــــ   ف

 .للنفقات

-  1.920.000 

  1.000.000 - .َ ْرقة32
  13.000.000 ( بساطا  120من البسم     .إفريق ة33
 870.000  ال  ا   سوى  .ال من 34
 300.000  - .مكة لالمدينة35

 

 لنستنتج من قاومة ال:هش اري األمور اآل  ة  
لثثث  ضسثث اد ضالدولثث ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضويثث ضبميثث ضال  ثث دضبل ثث ض .1

و  ضاألس ضالذرض ر دضل لضالعبللغ ضي ضالرثذخضواهاث ا ضال ثذ لض مد  عثلض
   دضال  نلءضوس  ب  م.ض

كضسثثثلضد ثثثحضكثثثث  ضس اد  ثثثلضال  ديثثث ضل دولثثث ض  ثثث ضدشثثث ض   ثثث ضالع ل عثثثل .2
قض11قض21قض31قض30:ض(1) ش ش  لضي ضالصدوقضالعل ثدمض  ث ضال حث ضاء ث 

                                           
د ل ثثثلضسثثث اد ضالع ل عثثثلكضالعثثثذك د ض للثثثد ل   ضالثثث ض دا ثثثمض ل لبثثثلدضايضالثثثد  لدضيشثثثلورضض(1)

ض.ض288(ض د علخضكعلضود ضي ض  لي ضال ل ع ض.ضا   ضال نداءضوال لل ض 22)
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قض9قض2قض17قض15قض12قض33قض25قض34قض18قض3قض20قض19قض5قض6
قض13قض29قض22قض8قض7قض10قض4قض14قض35قض30قض27قض28قض26قض16
 .ض23قض32

(ضلثثثمض ثثثذك ضل ثثثلضسثثث اد ض24ث)س ل عثثث ض ثثث ميضو ثثث ضالع وعثثث ضيثثث ضالصثثثدوقضبثثث .3
   دي ضودبعلضا بضدلمضا  اخضسلضال لاسض.ض

  سلضالع اد ضالع  ي ضفيعكلض   ين لضإل ضاأل  ا ضاء ي :ض .4

الح ثثثثثهقضالنثثثثث طقضالثيثثثثثل ض  ثثثثث ضابثثثثثلم ضا  ا  ثثثثثلقضضال  ـــــا  لاألنســـــ:ة  . 
ثبضالعحنث د قضضقاهب هشمقضاأللشي ضقضالنك كمضقضالع ل  ه والت يشثليقضالبكشك الر اا

 وكمض)م  ضسلضال شيذ(ض.ضال  ض

ــــــة  .  التعثثثثثثلمض ثثثثثثأبلم ضا  ا ثثثثثثهضقضالنل  ثثثثثثذض)مثثثثثث  ضسثثثثثثلضضالمــــــوا  الغ او 
 الح  اء(قالعشهقضاألاعلكضالعصنن ضقضسلءضالاب  ضاألا  ضقضسلءضال د ض.ض

ال سثثثثليضوالشثثثثن  هقضاأل بصثثثثلكض)العثثثثل ص (قضالاب ثثثث ضقضضالفاكهــــة لال مــــار  .ج
ض)بم  ض    ض ع ضالن اله(  .ضضاللع قضال  خقضال   ا

 الع  ضال  درضقضال عا يضقضاه    ذض.ضالموا  الطد ة  . 

 الن   ضقضالر اد لضقضالراا ضقضالبغلقض.ضالحيوانات لالدلا   .ه

 الن  ض.ضضالمعا    .و

التث لضل  ثلمضقضالتث لضالشث  اي ضل  ثلمضقضال عثلقضقضال و ث قضضموا  مختلفـة  .ن
ضالصلسلكقضال عث.
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 الفصل الثالث
ضمظاهر من احلياة االقتصادية
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لل تضاللصلد ضسلض لث ضالع ل  ضاالول ل ي ضا ل ثلداخضيث ضال ث يضالثثل  ض
ال صثث رقضو عثثد كض  ا ر ثثلضوا ثثلع تض  ثث ضس ل ثث ضالشثث ثضاللثث ض ثث ضس مثثثض
دل ثثثثث ضاألاثثثثث اققضوان ا كض دبثثثثثلوضاللصثثثثثلدقضو  ثثثثثتتضسبثثثثثل الكضالشثثثثث ثضبثثثثث لض
س ل ثث ضاألوثثلليمقضوكثثليضدلثثمضك ثثهضسثثلض  اسثثهضاال لعثثلمضاالول ثثل رضيثث ض ثثذهض

.ضو ثثثأ  ضالنثثث مضوالع شثثث  لكضوالثيثثثل ضيثثث ضالع  بثثث ضاألولثثث ضسثثثلضالشثثث ثضالنلثثث  
ض(1)اللصلدهثث .ضو  يثثتض  ثث ا ضس ل نثث ضسثثلضالنثث مضو  ثث  هضو ديعثثهضثع ثثلخضالْع ةْ ثثااىض

ث(2)موةضال  سارضاألدس  ضوال ثاضالث  ض   ث ض عثهضض(4)بلج اضتث  قضوالثد ضال كضض(3)ااضقضثثمضال  
ثثثث ثثثثضااضال شثثثث وا  ضال وسثثثث قضوال   و ي ثثثث هضض(5)شثثثثل  قضوالراهثثثث يضذض  ثثثث ضالعيد  ضالعك

قض(6) لعاثك ضالدو  ضال شذقضثمضالع تبقضثمضالعن  قضثمضالشلدجضقضثثمضالعكضشةض العْض
ض ض.ض(7) بثمضالع اض

وا ل  كض ر الليض ن   لقضو لليض وقضسثلضايلث مضالترث رضالع ثدرقض
 ثثثدرضإليثثثهضالترثثث رضسثثثلض ر اثثثلليضيأكضضودلثثثمض يض  ثثثلهضكثثثليض سثثث هض للع ثثثلمض ثثثلل راض

                                           
ْسثاض:ض:ضالاغ ضالذرض حتض ع ضالع ا.ضوضضالْع ةْ ااىض(1) بهضاع ضالن مضالع ش جضس ه.ضوالْ  ة

 ثثثبغض دس ثثث قضي ثثثلقضا ثثثهضسثثثلض  ثثثثلد ض و ضيكثثث يضيثثث ضر ثثثلس م.ضوو ثثثه:ض ثثث ض دعثثثث ض
.ضي ثلق:ضلث يض ثبةغضسثلضكثليضد  ا يثلخضكلل ث  ضوال  ثاا لللعد ضسحرا .ضوسثلضبل ث لهض  

ض.ضاهي لو:ض ْسارا ض.ض391ْو ة
ضسلضالثيل :ضسلض  شذضسلض   ضو ب هشمض)سلض  ث  ضض(2) اا الح هث (.ضوالث  وةمض:ضالعكع  ثمضال  

ض عمس .ض
ضال كت  ض عثضوكتةثضو  ضم  ضسلضال   .ض(3)
علهضإب هشمض.ضض(4) داهضولكحة ضالد  ابلجض:ضث  ضاك
ضو  ضدو  ضالد بلجض.ضض(5) هك ي:ضالش  ةد ك ضالركاة
يهض  ابيثض غلدض بهض أ  لضال دشض.ض(6) ضث  ضي ضو  ة
ضالصلدظض:ضاللب  ض لللصلد ض.ض(7)
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قضيتثل ضل ثمض(2)ش ثيةضد لهفضدل ضيل ضل مضال ض(1)الث ذضوال م يليل  هقضو عهض
ثث.ضوا ل ثث كض ثث ل  ضال  ض(3)الترثث رضفيثثه   ض  ثث ضالع شثث  لكضوالثيثثل قضوب ثث ض ة

ثثثثثثال  ض ثثثثثث ة  ضالع شثثثثثث جضثثثثثثثمضال  ثثثثثث ضذ اض :ضالشثثثثثثلب رضوال ثثثثثث ي ضواهب هشثثثثثثع قضوالعك
ليضالبحتقضثمضالع ش جض للذ  قضثمضال   ضالغال قضثثمضالثذرضاهاك ددا  ضال لاض

ض.ض(4)الضإب هشمضفيهضوالضد  ضو  ضاليعل  
وكل ثثتضقيعثث ض عثث ضالثيثثل ضالع  ثثل ض  ثثهضإلثث ض لثث ض   ثثلد.ضوال تثثلض
سلضالع ا ضاألولي ضالل ضاال دستضي ضال شيذضو ي  هضاألبي ضال ث لضال تيث ض

.ضو  ي اضالن اءضواالعع  هضي ضسم ش م.ضو  ث  ضالح  ا ثلكض(5)الريلألضال لي 
الش صل قضوالثعلل قضو ي ث  لضالشث  ضالعلع ثا ض لل ثع ضالل ضا  ذضس  لضالن اء:ض
  ثثثثبغقضثثثثثمضالرثثثثي .ضوهن ثثثثهضيثثثث وضالثع ثثثث ضإداض دهثثثثدضالغ ثثثثيظضالثثثثذرضالضيغثثثثشض

ثثثثثث ض رضي ثثثثثبغض للع ثثثثثث  ضو ثثثثثث ض  ثثثثثبغهض يضي ثثثثثثبغض ثثثثثلل  يضاألدعثثثثثث ض وضيكع ا
ض(6)الع ن ضول  هضو ه ضسثلضلث يضالا نث اي.ضوسثلضالنث اءضسثلض ل ثذضسثلضالشثعا د

ضادرضال د دضالريلألضسثض د ضالش ا ضالت ههضال ع .ضو ي  هضال    قضثمضال 

                                           
ل ض.ضاض(1) نة   ضلْ م ض:ضال  
ثثثلوهضال لاثثثليض وضسثثثلض غ ثثثظضض(2) ثثثيةش:ضثيثثثل ضدوثثثلقضال شثثثذضغثثثماضال  ثثث طض كلا ثثثذضسثثثلضسك   ال  

.ضاهي لوض:ض ض.ض368الع  ة ضو  ض ص ضال  رم  
ض.ض8/179 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ض.ض19اللب  ض لللصلد ض:ضض(4)
ض.ضض24اللب  ض لللصلد ض:ضض(5)
الثثث و ضوداءضبثثثم ضاللثثث كض  ثثثبهضال ثثث اعة قضوس ثثثهض اثثث  ضالسثثثثقضوس ثثثهض ا اثثث ض  ثثث يضبثثثرم ضض(6)

ض.ض830    قض لك ذضسلض  د لضي اءضسكثةْع  ض رضغللي ضاألثعلي.ضاهي لو:ض
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وكل ثثثثثثثتض صثثثثثثثلد ضالصثثثثثثث   ضدا صثثثثثثث .ضو  يثثثثثثثتضالصثثثثثثث ا  ضيثثثثثثث ضالتب ثثثثثثثلكض
اال لعل يثثثث ضالث هثثثث ضوااثثثثلعع تضيثثثث ضالغللثثثث ضد يثثثثلخضل  شثثثثلءضوي ثثثث  ضبثثثث ا مض
ل   لقضوب غض غ ض ع ضال  نلءض لول ل هضسر غلخض  يعلخضوهحك ض ثلضالعثأس يض

 يضفيهضي ض يلسهضيثأدا ض يضيحلثلقض ح  ث ض  ثثضدبهضل ص ا  ض وكليضال ل ضيغلل
.ضو  يثثثثتض  ثثثث ل ضس ل نثثثث ضس ثثثثهضكثثثثليض(1)سثثثثلضوثثثثددهضل ثثثث بصضقيعلثثثثهضفي ثثثثل هه 

قضو ي ثثث هضالر ثثث درضال ثثثلي ضاألبثثثي ضال  ثثث قضثثثثمضاألدعثثث .ض(2)  ثثث   ل:ضالعثثثل 
ض(4).ض سثلضاليثلو ك(3)ودبعلضب غضثع هضسل  ض   لدضل نصضالثذرض ثايض  ث ضسث ثلق

د قضثثمضاأل ثن قضثثمضاالاثعل ص   .ض اض قضثثمضاألدعث ضالعكثي    ضالر  سل  ضاألدع
و و هضقيع ضاألبي .ضوهعلر ضي ضاليثلو كض ثنلءضال ث يضودصثمضالنثص.ضوو ثهض
ثعثثلضاليثثلو كضاألدعثث ضال ثثلي ضإداضب ثثغضون ثثهض  ثث ضسث ثثلقضالثث ضبعشثث ضرال ض

دبعثثلضب ثثغضالنثثصضس ثثهضسثثل ل ض   ثثلد.ضوهثثذك ضض(5)   ثثلدقضواليثثلو كضاألاثثعل ص   

                                           
ض.ض2/40الل  ب :ض   ادضالعحلم  ض:ضض(1)
مض   مضسلضيك يضكللص ن ض ل داخقضيكش ض عيثضاأل شثل ضالحص هث قضو سشثللهضض(2) دص ضسكل   ا

األاثثث ليقضوالض ععثثثهضفيثثثهضال ثثثلدضوالضالحد ثثثدقضوا عثثثلضيكشثثث هضال  ثثثل ضضيثثث ضالنثثثمضيكشثثث 
ضوغ  ه.ضاهي لوض:ض ض.ض350وهشح هضي يبذض   ضالعثلو ضوهث  ض هضالددا

ض.ضض16اللب  ض لللصلد ض:ضض(3)
ثث جضض(4) دكثث ضابثثلضاأللنثثل  ضقيعثث ضاليثثلو كضيثث ض يثثلمضالعثثأس يض  ثث ضال حثث ضاء ثث :ضونيض  ش 

نكض ثثعة هض  ثث هلض   ثثلداخقضواثثد ضسث ثثلقضثمثثث يض   ثثلداخقضوث ثثحضيشثلورضبعشثث ض  ثثل   قضوم 
سث ثثلقضسل ثث ضو  ثث هلض   ثثلداخقضو  ثث ضسث ثثلقض دبععل ثث ض   ثثلدقضوالعث ثثلقض ثثأل ض   ثثلدقض

ض.ض8والعث لقضو   ض ألن ض   لد.ض   ضالذبل  ضي ض د اقضالص ا  ض:ض
ضاألندقضالذرضي ل هضندولهضل يضالشعلءض.ض(5)



 (37) 

وكثثليضونيضض–الع  ثث دض  ثثهضا ثثل ىضال ثثل مضالعشثثع ض للصرثثهضض ثثلض بثث ض عنثث 
ض.ض(1) أدبع لض ل ض   لدقضوودضو مض عل  ض ل ض   لدض–ي هضسث لل لض

ثثثثد ب  ة   قضو  ثثثث  هضال ثثثثد دضال  ثثثثث  ض(2)وسثثثثلض  ثثثث ا ضالحصثثثثلد ضال  هعثثثثث ضالا 
ال ثثلي ضال ثثث يضوب ثثثغضونيض  ثث ضسث ثثثلقضس ثثثهضثعثثثلض لنثث ضسث ثثثلقضسثثثلضالثثثذ  .ض

 (ضثمثثثثث ضسثلو ثثثثهضوا ثثثثل اهضالع  ثثثث دضبحثثثثرضيشثثثثع ض)الوكثثثثليضيثثثثصضال ثثثثل مضالثثثثذ
وسثثلض   ا  ثثلض ي ثثلخضالن ثث ونجقضو  ثث  ض   ا ثثهضال ثث  بلمض.ض(3)بثمثثث لض لثث ض   ثثلد

ون ثهضضب ثغضاألب  ضاألاثعل ص   ضال ثلي ضالعل ث ضوغليث ضثعثلضالنثصضس ثهضإدا
ض   ضسث لقض   ويض   لداخض.ض

 ثثث اخضبثثث لضال ثثثل قضسثثثلضالصثثث ا  ضالعع ويثثث ضالعلداولثثث ضكثض(4)وكثثثليضالع  ثثث 
و ي ثث هضالع  ثث ضاليعثثل  ضال ثثد دضالحعثث  ضالثثذرض ثث ىضيثث ضو  ثثهض ثثبهضال تثث طقض
وك عثثثثلض ثثثثن ضل  ثثثثهضو مثثثثلءضكثثثثليض  ثثثث  ضيثثثث ضالثثثثثعل.ضوسثثثثلض  ثثثث ل ضالصثثثث   ض

قضوب ثثثث ض   ا ثثثثهضاألدعثثثث ضال ثثثثد دضالحعثثثث  ضالع ل ثثثث ضل  ثثثثهضالل ثثثثل ض(5)الريصثثثثل ر
                                           

ض.ضض14اللب  ض لللصلد ض:ضض(1)
وثثثلقضابثثثلضاأللنثثثل  :ض ثثث ض ثثث  ضوادثثثدضيشثثثل  ضال ثثث يض ثثثنل ضل  ثثثهضاثثث هثضاه تنثثثلءضض(2)

ض.ضض53دبلو ه.ض   ضالذبل  ض:ض
ض.ضض14اللب  ض لللصلد ض:ضض(3)
وثثلقضاللينل ثث ض الع  ثث ضبعشثث ضا ثث ا ضقض دعثث ضودك  راثث ضو ثث ض دعثث ضالثث ضال ثثن  ضو ندقضض(4)

  ثث ضالثثذبل  ض ضضو اثث  ضو بثثي .ضو  ثث  هضاألدعثث  ض.ضا  ثث ضالع حثث ضاألوقضل لثثل 
ض.ضوسعديضالع   ض   علءضولهضسعل يضبرم ضال  دضوالش دض.ضض85

الريصثثل رض وضالبصثثل رضوال نثثظضاألب ثث ض ثث ضالع ثث  دقضوهعثث  ض ثثللر نشقضو  ثث ضدصثث ضض(5)
ثث ضسثثلض حلثثهض ثثللحن ض ي ثثبهضاليثثلو كض عثث ضال ثثبهضإالضا ثثهضالضي ثث ءضغللبثثلخضدلثث ضيك عا

ض لضالبتل لض] عثض تل  ضو  ضودو ض دقي  ض ثغ   ض  ث يضسثلضد ث ض وضي ث ضلي   
ض.ض18  مثض حتضالنصضل ا ا ض أل ه[.ض   ضالذبل  ض:ض
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النثثصضالص ثثدضضال ثثلد.ضوك عثثلضكثثليض  ثث  ضو لرثث ضكثثليض  نثث ضو ثعثثل.ضوب ثثغضثعثثل
ض.ض(1)ثمث لض   لداخضض–إداضكليضون هض   ضسث لقضض–س هض

و ثث دضال يلثثيضسثثلضالع ثثلضال ديعثث قضودا ثثتض صلد ثثهضيثث ضال ثث يضال صثث رض
و  ثثلي ضاللصثثلدضيثث ض ثث ا هضوبيعثثهقضو    ثثتضلثثد  مضبرثث  ضللع  ثثاضاأل ثث هضسثثلض
الع ثث   ضس ثثهقضوكثثل  اضيع لثث يضيثث ضدلثثمض  ثث ضسذاوثثهضو ثث د هضو ثثنل هفضيعثثلض

عثلي.ضوسثلضكثليضس ث ضالعثذاقضي ث ض ض شثبهضإلث ض كضل اضع ث ضالعثذاقضي ث ض كضلثليض ثذ
مضو ث ضاالاثمضال ثديمضل بحث ضاألدعث .ضوكثمضال ث   لضاكض ةض ض شبهضإل ض ح ضال كضساضاكض ةضوكض

  اثث ضيثث ضالعثثلء.ضو  يثث اضال يلثثيضالع ثث   ض أ ثثهضسثث ضالعثثذاقضسثثثض اثث س ضفيثثهقض
 حعثث ضالصثث   رضو ث ضبويثث ضالثث نيضيتنث ض  ثث ضالعثثلء.ضو ي ثثهض  ث ا ضال يلثثيضال

ال  ث ضالثذرضيشثع ضال ثدي ضالع عث .ضوهل ث ضالصث   رضضو  ضال  ض  م 
 لاثثل اءضال ثث د ضوهكثث يضل  ثثلخض س ثث ض سثثلضالع عثث ضفيكثث يضب ثث لخضغ ثث ضسشثثل رض

 (قضودبعثثلضب غثثتضيثث ضدكضال ثث د .ضو داضب غثثتضدبثث ضال يلثثيض ثثصضسث ثثلقضاثثع تض) كض
ضل  ضون  لضو دد   ل.ض.ضو ثعليضال يليض   نثض   ضنه(2)الثعلض ل ضسث لقضدهبلخض

و  ثثلكضاثث ثض بثث ىضكثثث كضاللصثثلد ضي  ثثلقضس  ثثلضالا ثثلجقضو ي ثثهض   ا ثثهض
 درضقضوكثثليضي لثثلدضل ثثنل هضو  عثثه.ضوب ثث ضالا ثثلجضالر اثث(3) در  ضسثثلضيعثث  ض ثثلل ض

ثثثال ثثثلي ضاألبثثثي قضو ثثث  ض ثثث  ضربثثث ضس ثثثهض ثثثد  ضالن  ثثث   .ضوس  ثثثلضالعْض مضشا

                                           
ض.ضض15اللب  ض لللصلد ض:ضض(1)
ض.ضض12اللب  ض لللصلد ض:ضض(2)
ي ضوادس  يثثث ضض(3) يص ثثث ضسثثثلض اا ثثث ضالثثثا ذضوك ثثثع  ضو ثثث اد ضبذب ثثثلي.ضولثثثهضسعثثثديضبْرثثثدة

شثثل ببضسثثلض تثثلضاألدألضواثث  د  ضوبثثم ضاهي  صثث ضوالعغثث  ضاالو ثث ض و ي ثث هضالع
وهك يضال ثضالريلألضكث  ضالعل ي ضدنه لخض  بلخض ح حضي دوضس هضال لدضوه دمضكث  اخض

ض.ضض66سلضالص ا  ض  م ضالع ل بضسلض ل  ضاألدأل .ض   ضالذبل  ض:ض
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ثثث اليثثثل  ضالنثثثل  .ضو  ثثث  ضض–تضراثثث شثثثب ضالثثث ضالل ضض–ض اضرلاثثث  قضوب ثثث ضالعشثثثمضالل ضوالعك
ض.ض(1)   ا ضالع  ضال  درضالع دل ضالذرضالضغشضفيه

وس  ثثثلض صثثثلد ضالص ثثث  قضو  ثثث  ضالثثث دشض  ل ثثث .ضي ثثثدض ثثثل ضب ثثث  مضسثثثثمخض
ااثثلععلقض  ثثدضال عثث قضو  ثث  ض   ا ثثهضالر بثث رضالع  ثث ضال ثثد دضبيلمثثهضالع ثثبثض

اثث ا هض  تثث ضاث ا هضالت هثثهضال  ثث ضالشثل ل  .ضو   ي ثثلضالثثذرضيكثث يضيث ضواثثبض
بع ض  ث ي ضسثلضاث ا ضبثا  اءض غ   ضب   فضو يضكليضا ا هضسل مخض ع هض

وا ا ضدللمضكثليضض  ض  ض ضكليض    ضلهقضو داضكل تضفيهضدع  ضسثضبيلألضي ضنبوي
 دشثثثلضو ب ثثثغضيثثث ضالثثثثعل.ضوا ثثثل  كض عثثث دضالر بثثث ض  ثثثغ ضدصع ثثثلضوالعغ بيثثث ض

ر ب هثث ضبعشثثث يضوال  ديثث ض كرثث ضدصع ثثثلقضوغليثث ضسثثلضي ثثثهضاليثثهض  ثثدضال عثثث دضال
ض.ض(2)   لداخ.ض سلضال  دي ضوالعغ بي ضيمضي ميضإل ض ذاضالثعل

وكل تضالر اد لضالت لده ض) شثب ضالث ض  لداثللي(ض ثل د ض اهثا ضالع ثلقض
يثث ضروابثث ضال ثث يضاألوقضال صثث رقضثثثمضكثثث كض عثثدضدلثثمضو ثثل ضااثثل داس لضبثث لض

دضالع ثمضال ل ض   ضابلم ض ب ل  م.ضوسعلض  وىض لضدلثمض يض  ثلمضبثلض رث
رقضي ثلق:ضسثلض  ثلضدض ث(ض   ض  سلخض إل ضد هض   ضب دويض  ثل125- ث105)

لثثثمض ثثثذا ضوثثثلقض:ضدع  ثثث ض  يثثثهضالص  ثثثدضبثثثلض رثثثدضالثثث دعلقضوثثثلق:ضووثثثدضكثثثث كض
الت لده ضدل ضدكر ثلضالعلسث .ضل ثدضسثلكض رثدضالع ثمضويث ضس بتثهضبث دويضوادثدض

.ض(3)ض  ثثثلدرقضول ثثثلي ضفيثثثهضولثثثدهضدلثثث ض ثثثلضسثثثلضيل ثثثهض يضال ميثثث ضيل لثثثه... 
وهرثثثدوض يضاثثثر ضكثثثث  ضالرثثث اد لضالت لدهثثث ضوااثثثل داس لضبثثث لضال ثثثل ض ثثث ض  ثثث ض

ضاللصلدضل لضسلض  لداللي.ض
                                           

ض.ض17قضض16اللب  ض لللصلد ض:ضض(1)
ض.ضض24قضض23اللب  ض لللصلد ض:ضض(2)
ض.ض3/222س وجضالذ  ض:ضض(3)
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و ثثع تضالعبثثل الكضاللصلدهثث ضسع ثثمضاألوثثلليمضاهاثثمسي ضالعع ويثث ضيثث ض
  مضالنل  ضوغ   ثلضو  ثب ضل ثهضاو ثيمض  عثلطضسثلضالشث ثضالعع ويث ضاللث ضا ثل  ض

ي ضل دولثث ض مضاألوثثلليمضالغ بيثث ضي ثثل ضالثث ضب ثثلقضاثث اءضيثث ضدلثثمضاألوثثلليمضال ثث ق
دلثثثثمضسثثثثديضالعثثثث اقضوالصاهثثثث  ضالع بيثثثث ضوس ثثثث .ضوفيعثثثثلضيثثثثأ  ض  ثثثثمض ثثثثذهضالعثثثثديض

ض(1)ضواألولليمضو    ضسلضيص  ضس  ل:
 قضوال ال دض.ضض(2)سلضسيشليض.ضاأل علط .1

 .ض(5)عل  قضوالش ض(4)داجقضوالداض(3)سلضالع  هض:ضالشل دضقضوالعش و .2

 .ض(6)لل لضقضوال لسسسلضد  ايض:ضال سليضقضوا .3

 .ض(7)مسلضالصاه  ضالع بي ض:ضال  هضالع ا ضقضوال علمضقضوال صل  ضقضواأل ةض .4

دايثثثثثثلكضقضوالصثثثثثث اسي ضقضوالعل ثثثثثث ضقضمضقضوالا ض ةضسثثثثثثلضالثثثثثثيعلض:ضالرثثثثثث و ضقضواأل ض .5
 .ض(2) دةضقضوال  ض(1) تةضقضوال ْض(8)ددكض ةضوال كض

                                           
ض.34قض33قض32قض31قض30قض29قض28قض27قض26اللب  ض لللصلد ضقض نحلك:ضضا   :ض(1)
ثثهضض(2) عة ثثب.ضوثثث  ضسثثلض ثث  ضس ثث يضلثثهضب  الثث عبضوهصعثثثض  ثث ض  عثثلطضو ْعثثلطض مثث  ضسثثلضالبكشك

ض.ضض578دو  ضيت وض   ضال   ج .ضاهي لوض:ض
ضالعشة ضو ععهضسكشك وض:ضث  ضسلضال ع ضغ يظض.ضض(3)
دااج:ض  ثثث ض دوثثثبض شثثث ا ضوضض(4) داا ثثث ضالثثثد  ثثثهضوالع ثثث .ضال ادد : ك بيثثثلألقضو ثثث  ضالع  ثثثلدضس لثثثددضال ْا ة

دا  ضل ذك ضواأل ث ض.ض ضو ك
ع ل ل ضقضو  ض ل  ض  ههضالع  ضوال    لض دوشض.ض(5) عل  :ض عثضاك ضالش 
ضال لس س:ضإ امقضوب هض ع  مض للعك ا مكضالل ض شلععهضلل   ضالتعلمض.ضض(6)
مضواه امض:ضسلض كي  دمكض هقضض(7) ض لل حْمض.ضو  ضسلض يكهضسثضال راض.ضاأل ة م ضال را  ض   قضس ه:ض   
د:ض  ضال  ب ثلي.ضو ثلضاأل ثعع :ضثمثث ض  ثيلءضالض  ث يضاالض ثلليعلضووثدضسثوكضاألدأل:ضض(8) ال ك ةدك

دة ضوالع  ة قضيع  ضب و ضالثيعل.ضو لثث ضال بثليضيث ضْ ثحة ض عثليض.ضو ثص  ه =ضض=ال بليضوال  
ضالتعثثمقضوْ   ثثهضالثثذرضيع ثثسض ثث وثثددضددا ثث لضقضول ثثلضودقضوثعثث ضكثث ثث ا ضض دقضاء قضوثعثث هضسك

ض.ض434ال  دد ض.ضالع مضالع ن ض  ا ضبلض ع :ضالععلعدض
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ثثثثسثثثثلضس ثثثث ض:ضالحكض .6 و  ثثثثلضقضوالثيثثثثل ضال وثثثثلققضوال ثثثث ا ي قض(3) ضال عثثثثلليذعك
 د.ض  ض ةضب ضقضوالا ض(4)شلي  ضالر ض

 قضوالراا ضالش  .ض(6)قضوال ر  (5)سلضالر ب ضو  اد ضالعغ  :ضال ع دقضوال  ا .7

نرضوالشثلب رقضوهص ث ضسثلءضلثليقضوسثلض   ا  ثل:ضاللث اضسلضيثلد :ضالثيثل ضال اض .8
 قضو  لضاليلاع لقضواأل  ب .ض(7)ال د قضو  لضال    ي 

 و  ا  ضالثع قضوالا لجض.ضسلضيشل:ضالنشل قضو   ل ضالن الهقض .9

 .ض(9)قضوالر اد (8)مققضو  لضالر نشذقضوالصْضج ض كضسلضالش  :ضاأل ةض .10

 قود ضال سليضالص دقضواهب هشمضالص دض.ض(10)ل  اضسلض   لي:العكض .11

                                                                                                           
ضالْ تة ضقض بلكضي ل  ض هضسثضالح الءضفكي    ءض.ض(1)
دة ض:ض بلكض  ن ضكللشعشمض اد ض لليعلضوه بغض هض.ضض(2) ضال  
ضاْل عةمجضسلضالر اد لض:ضالص دضالش  ضي ضا   ض.ضض(3)
الر   شثثثليض:ض ثثثص  ضيعثثث  ض بل  ثثثلض ع ثثث ضقض للع مثثثثضالععثثث و ضس  ثثثلض عثثث لض ثثثع ضقضض(4)

ض.ضض32ول   لض بي ضو    ض    لضالت رضالذك ضال ا ح ض.ضا   ض:ضالععلعدض
ض.ضض383ال    اض:ضاامضلثع  ضال  ك ضالع  ه ضالعع وي ض للش  ةب.ضا   ض:ضالععلعدضض(5)
ض ضلرك  .ضال  ر د:ضسلض حتضالش ج.ضوهصعثض  ض(6)
   لهض س هضض530ال   ة  ي :ض بلكض  رتضي ضاأل لمضوالعيلهضو نهض لد ضالععلعدض ض(7)

سثثثلضيكثثث يض ابثثثهضالعثثثلء.ضووثثثدضي  ثثث ض  يثثثهقضولثثثهضودقضكث ثثث ضسثثثلض  ثثثهضوادثثثدقضون ثثث ض
 بثثي ض ثثريهض للش اثثلقضواثثتهضن ن ا ثث ضال ثث يقإداض ثث وضن ثث هضكثثليضسشثثلد  اخض ثثر  لخض

 اثث  ض ثث ه ضسثث ضلثثاجضولثثهضاثثلقضس شثثلءضليشثثتض لللنلدثث ضيثث ضال ثثكه...ضوفيثثهضبثثادض
ض غ ي  ضو  هض ا  ضب لض ريهض للصاد ض.ض

ض:ضسلض  بشهضالن  ضلي ليض ه.ضالصعث:ضْ مقضو  مقض.ضض(8) ها ضالصك
د   :ضْد ة ضيصعهض حتضال  دكهض.ضالصعثض:ضالر اد ض.ضض(9) ضالر  ة
ضالعك  ل :ضثع ضاألداك.ضوادد ه:ض ك  ل  ض.ضض(10)
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ضسثثثثثثثثثلضالثثثثثثثثث ر:ضال ثثثثثثثثث خقضوالا رثثثثثثثثث قضوال  سثثثثثثثثث قضواألاثثثثثثثثث ح قضوالثيثثثثثثثثثل ض .12
ثثثثثثثالع  يثثثثثثث قضوال  ضض(1)ال وثثثثثثثلققضواألس ثثثثثثثلطقضوال م ثثثثثثث  ليقضال لاثثثثثثثض(2)يلكشا

 وال سلي.ض

ثثثثثث .13  ىضال ثثثثثث   قضثةثثثثثثعاض دضوالعشثثثثثثهقضوالشثثثثثثن  هقضوال كضسثثثثثثلض  ثثثثثثن لي:ضال  
ثثواللنثثلوقضوالع ثث قضوالا نثث ايقضواألكض ثثقضوال كض(3) لي ة ثثحة دضالعتب ثث قض كضهقضوالش 

 واألث ا ضالصيل قضوال  ا ضسلضالن الهض.ض

 .ض(5) يضعاضوال ض(4)سلضك سلي:ضال   ذ .14

 .ض(7)قضوالعغلي (6)ي ليسلضال اد:ضالعر دضواهسلءقضوالددو قضوالرْض .15

                                           
ض ض:ض  ب ضي ضال   ضقضالصعثض:ضوم  ض.ضال     ةشك ضض(1)
ض:ضث  ضيحعثهضسثلضس ث ضي للتثهضالح هث .ضويث ضالحثد حض   ثهض  ث ض ثلضلكثبة ضض(2) الْ شا ا

ال  شا ا .ضوثلقض بث ض ر ثد :ض ث ضس شث  ضالث ضبثم ضي ثلقضل ثلضال ث .ضو  ثحل ضالحثد حض
ي  ل  ثثثثثهض كشثثثثث ضال ثثثثثل ضو  ثثثثثهضس ثثثثث ض ثثثثثللنل .ضس لثثثثثلدضال ثثثثثحلوضسثثثثثل  ض قض ض  ض

ض.ض534 
األك  ةليض:ض ص ض  رتضي ضاألدألضال س يث قضيشثلععهض ث ض وضدسثل هضيث ضغشثهضالثيثل ضض(3)

ض.ضض387واأل در.ضاهي لوض:ض
ال   ة  ذض:ض  ضال ا هقضو  ضالْع ة م:ضيشلعع هضال بلغ يقضوهل ذضال  هضسلض بلكضالع  ثمضض(4)

غبثلدض  أيضيغشهضودوهض للعلءضالحثلدضقضفيص ث ضسثلض  يثهضسثلضالادوث ضقضو ث ضي ثبه=ض=ال
   ض ل  ضال دققضوهب  ضال دقض ب  ضوهل كضدلمضالعلءضي  اث ضال ث  ذضيث ض اثن هض

ض.ضض531لللت لضفي  ض  هضالعلءضوهصن ضوه يث ضالععلعدض:ض
ال عثثث ي:ض بثثثلكضندا ثثث ض  ثثثر ضاثثث  رضقضبثثثذودهضسثثثلضاءيلوهثثث ض.ضا  ثثث ض/ضاالي ثثثلوض:ضض(5)

ض.ض546
ض ليض.ضالر ية   :ضسلضدد دض  ب ضي ضال   .ضو عع لض:ضْبيض(6)
ٌ ض  شذضسلضالددو ض   ضوددضال   ض  ب ض حتضال   ش  ض.ضض(7) د  ن  :ضن  ضالْعغة
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ثثثسثثثلضبثثث ادنم:ضالعْض .16 ثثثشا ثثثع ضمضقضوالش  قضوو ثثث ض(2)م  ثثثقضوالن ض(1)صل  ةض دقضوالشا
   .التاض

 .ض(3)دض:ضال لغد ةض و ضعةضسلضااض .17

ضسضو  اد  ل:ضالع  ضالت  ض.ض ةضسلضب ض .18
ثثرثث  قضوالرثث اد ضقضوالكض ضورددبيصثثلي:ضال  ضسثثلضادس  ياثث .19 ثث مقضوالب ضنك بضال وثثلققضشك

 قضوال   .ض(4)م  ضواللاض

ض(6)ال وثلققضوالتيللشث ض(5)سد:ضالثيل ضالع  ي قضوالع ل  هقضوالع لدمسلضر .20
 سلضال   .ض

 قضوالتيللش ضسلضال   .ض(7) لةض :ضالنيو قضواألسشلوقضوالص ض س ضسلضوكض .21

 سلض   ر ل:ضال  ل .ض .22

                                           
ثث ةصل :ضد ثث ايض  ثث ضدثثدضال  بثث  ضسثثلضالنثثأدضو ثثع هضيثث ضغليثث ضال ع سثث .ض ل ثثذضسثثلضض(1) الشا

  دهضالن اءض  بشهضالعل عع ي...ضو  ضكث  ضبرم ضال  للب ضوالل كض...ضو دشلض    هض
ض.ض2/34ل ضالح  ايضال ر ىض:ضاألندقضواألس  .ضا   ضدي

الن   ثثم:ض وهباثث ض يبثثذضس  ثثلضالنثث وض...ضيص ثث ضكث ثث اضسثثلضبثثم ضال ثث للب ض.ضديثثل ضالح ثث ايضض(2)
ض.ض2/225ال ر ىض:ض

ضال لغدض:ض  ضال   ل ض.ضضض(3)
ضالْال   ض:ضدبلطضالش اوههضقضوالصعثض:ضْ  مض.ضض(4)
سثلض ث  ضفيثهضدوثمضو  ث م .ضضالع لدمض:ضثيل ضدولقضي  لض  ث مضوال ث ام:ض ثث  ضس ث يضض(5)

ض.ض368اهي لوض
الت  شليض:ضم  ضسلضاأللشي ضقضسلضلبل ضالعصثمض.ضالصعثثض:ض يللشث ض.ضاالي ثلو:ضض(6)

ض.371
لة ض:ضالع   ض ل ذضل  ولي ضسلضال ع ض.ض(7) ضالص 
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قضو    ضال ع دقضواليلو كضاألدعث قض ر دقضوال ع دقضوالن  سلضال  د:ضالركض .23
 قضو  نضال  د.ض(2)األبي قضواءب   ض(1)دق ةضوال  ض

قضوالتثثثث اوه قض(4)دا قضوالح هثثثث قضوال لغثثثثدضوالْعثثثث(3)سثثثثلضال ثثثث ل:ضالن  ثثثثد .24
 والر اد لض

 .ض(6)قضوال وا د(5)هقضوالش وجقضوال ر  قضوالداد     اضالنكضضضضضضض

سثثثلضالثثث ومض:ض وا ثثث ضالن ثثث ضوالثثثذ  قضوالثثثد ل   ضال لل ثثث قضوالع ثثثلو  قض .25
ثثثث قضواألونثثثثلقض(1)ا ثثثث ضال ثثثثبههقضوالصثثثث ادرقضو  ض اضوالثثثثد بلجقضوالرثثثث اد لضالنك

ضالعحكع .ض

                                           
قض ب  ض ي  ض هضسلضال  ل.ضو  ضثمثث ض  ث ل :ض بثي قضو  ثن ضو دعث  ضض(1) ال   ةد 

ض.ض293الععلعدض
ب ث  :ض ثثص ض  رثتضيثث ضالحب ث ضوال  ثثدقضب ثب ض اثث  ض ث  ضوه ثث ثضس ثهضاألوا ثث ضاءض(2)

ض.ض1124واألثلثضوبع ضاأل واك.ضواهي لوض:ض
ضال سليض.ض(3) ضالْن  ةدض:ضد  ا
الْعثثدا ض:ضالثثذرضيكلثث ض ثثهضو ثث ضالثث  ش.ض  ثث قضس ثثه.ضسثثد كضسثثلضالثثدوا ضااثثلعدكضس  ثثل:ضض(4)

ضس  لض لل  مضل  لل  .ض ض بذكك
 س ثهضالداد ث   ض  ث ضالحقي ث ضض145م و ضوثلقضيث ضالععلعثدض ض بلكقضو  ض   ض(5)

الععثث و ضبداد ثث   ضال ثث ل.ضوس ثثهضالداد ثث   ضالثثدويقضو ثث ضالثثدادض ثث  .ضوس ثثهض
ضالعع و ض لل  ي ض   ضالحقي  قضوس هضالعع و ض   ي ضال   نه .ض

ال او ثثد:ضسثثلضاأل  ثثل قضو ثث ضب ثث ضوهل ثثذض ثثأيضيتثثبسض  ثثداخ.ضو يبثثذضسل  لثثهضيلصنثث ضض(6)
 هضثثثثمضيصنثثث ضب ثثثب ض عثثثدضالتثثثبسضوهبثثثل ضكعثثثلض ثثث قضوال او ثثثدض  ثثث ل ض:ضس ثثثهض  ثثثلدض

ال ث   قضوس ثثهضن صثث ضقضوس ثثهض  كثث قضوس ثثهض ثثلس ض.ضو  ثث  ض  ثث ليهضال ثث   .ضو ثث ض
ض.ضض182قضض181سلضاأل  ل ضالل ض لداوىضب ل.ضا   ض:ضالععلعدض
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و ثث دكض عثث ضالعثث ا ضالغذا يثث ضاد نل ثثلخضيثث ضاألاثثعلدض  ثث ضالثث غمضسثثلض
  ي ضالادا  ضوا ل لد ل.ضوهعكلضإد ل ضدلمضإل ضيل اكضاالمت ا ضالشيلا قض
 وضدثثدوثضالوي ثثثل لكضاللثث ضكل ثثثتض ل ثث ضسع ثثثمضالعحل ثث هضالادا يثثث ضوس  ثثثلض

  قضالع ا مكضب لض ع ضاألوثلليمقضالغمكضكللح ت ضوال ع  قض وضا  تل ض
وب   لضوب لضالعل ع .ضوودضب غضاثع ضال رثاض يثلمضالنل ث ضبث لضاألسث لضوالعثأس يض

بثثدد مضيثث ضدثثدضالعأس  يثثث ضود ثثمخضبثثدد مضيثث ضدثثثدضض(2)يثث ض غثثدا ض  ثث هلضد ثثثمخض
 ثضغ تض اثعلدضالح تث ضببغثدا ضوالب ث  ضوال  يث ض207.ضوي ضا  ض(3)العحعدي 

سثثثثثثلضالح تثثثثثث ض لل ثثثثثثلدو  ض دبعثثثثثث لض د عثثثثثثلخضإلثثثثثث ضض(4)دلثثثثثث ضب ثثثثثثغضاثثثثثثع ضال ن ثثثثثثا
ض.ض(5)عش ل ال

  ثث ضدثث لض ثث دكض ثثذهضالعثث ا ضالغذا يثث ضوغ   ثثلضااثثل  اداخضيثث ضاألاثثعلدض
يثثث ضيلثثث اكضاال لعثثثلمضاالول ثثثل رقضودبعثثثلضكل ثثثتضبميثثث ضالع  ثثث دضسثثثلض لثثثث ض
النل اكضاال  اداخضلذلمض   ضإ ثلداكضإلث ض اثعلدض عث ضالشث ثضال ث وده قضس  ثلض

هض أدبعث ض وا  ث قضواللعث ضبثدد مضع ض بل ضي ض   هضبدد مقضوالح ضض يضال بشضكلي

                                                                                                           
ثثثنة قضو ثثث ض ثثث  ضسثثثلضالض(1) لي:ضالم ثثث يضو ثثث ضال   ثثثرة   ثثثب هضوال   ثثثبةهضوال    حثثثل ضالص ثثثد.ضال ا

ض.ض1038وال حل ضاأل ن ض.ضوو هض  ضال حل ضي بغضفي ن .ضا   ض:ضاهي لوض
(ض د عثثثلخضقضوالعث ثثثلقضيشثثثلورض د عثثثلخض128ال  ثثثهض:ضس ثثثدادضسثثثلضالثثث نيضو ثثث ضيشثثثلورض)ض(2)

.ضوالثثثدد مضاهاثثثمس ض:ضاثثثتض12قضض11وثمثثثث ض اثثثبل ض د ثثثم.ضا  ثثث :ضسنثثثل ي ضالع ثثث مض
ض.ضض1249    ضدب ضب    ض.ضاهي لوض:ض

ض.ض3/415س وجضالذ  ض:ضض(3)
ثثث كضثثثثمثضكيثثثللذ.ضوال ا ة صثثث ضونيضاثثثلعل  ض د ثثثمض.ضض(4) ال  ن ثثثا:ضثعل يثثث ضسكلليثثثمقضوكثثثهضسك 

ض.ضض12سنل ي ضالع  مض:ض
ض.ضض8/596 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(5)
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لشثثثثل لضد ثثثثمخقضوالاهثثثثتضبثثثثدد مضلشثثثثل ض  ثثثث ضد ثثثثمخقضوالشثثثثعلضبثثثثدد مضلثعل يثثثث ض
.ضودثثثثلوقضالع  ثثثث دض يض ثثثث  مضالح ا  ثثثثتضيثثثث ض غثثثثدا ض عثثثثلضيعكثثثثلض يض(1) د ثثثثلق

 شعيهضالل  صض للريثقض و س ض يضيصعهضيث ضكثهضدبثثضسثلضسد  لثهض  ثلقض ريثثض
ض.ض(2)  كضشةضل هضد ضالب هضوا

                                           
ض.ضض25س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض123ابلضالعر رض:ض لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)
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 املساجد واجلوامع
 يضالع ليثثث ضبلثثث سيمضال  بثثث ضسثثثلضاألسثثث دضال ديعثثث ضاللثثث ضاثثثب تضاهاثثثممض
  يلالخقضونا كضالع لي ضب ثلض عثدضاهاثممضل ع الث ضالع عث ضاللث ض دثلطضب ثلضالثد لض

شثث ع لضوس مثثثضدص ثثمقضو  ثثثضيثث ضالصد ثدض ثثذاضالعكثثليضالع ثثد قضي ثث ضور ث ضالع
العد   ضالل ضولدضب لضال ا قض)   ضاض  يهضورلثهضواث م(ضوهثببض  يثهضالث د ض
ي  ثثثثلقضي ثثثث ضدسثثثثاضإلثثثث ضال اثثثثلل ضوالثثثث ض ثثثثلد ضال اثثثثلل قضلثثثثذلمضك ثثثثهض ثثثث دكض
  سيعثثثثلكضو  اثثثثعلكضيثثثث ضب ل  ثثثثل.ضويثثثث ض  ليثثثث ضال ثثثث يضاألوقضال صثثثث رقضو  ثثثث ض

لل سيعثلكضوالاهثل اكض  ث ضالعشثصدضاسلدا ضال ث يضالثثل  ضال صث رض مدثظضكثث  ضا
نث ضسي ثلكضاهدث امض الح امقضين ضبمي ض عث ضبثلض رثدضالعاهثاضب ث ضسشثصدضالصكحة

ض.ض(1)لحصلجضس  
و دا ضابثث ض عنثث ضالع  ثث دض يض اهثثدضيثث ضالعشثثصدضالحثث امقضو ثثكلضال ثثل ض
مثثي هقضي لثث ضإلثث ضنهثثل ضبثثلض ر ثثدضاضالحثثلدث ض يضي ثثل رضالع ثثلنقضاللثث ض  ثث ض

فيثثهضمثثعنهقضيثثلسل ثضال ثثل ضسثثلضالريثثثقضيثثذك ضدلثثمضلقسثثلمضالعشثثصدضدلثث ض اهثثدض
 عنثث ضبثثلضسحعثثدض  يثثهضالشثثممقضي ثثلق:ضاثث  مض  ثثمض الثث اضالر ثثتض مضالر ثثتض ثثاقض
    مقضي ل ضبثذلمضإلث ضنهثل قضي ثلقضل ثمضنهثل ضبثلض ر ثدضاضدلثمقضي ثلل ا:ض ال ثلض

 ضقضي لث ض بث  يهقضي لقضاهسلمض عن ضبلضسحعدض  يهضالشمم:ضيث يضل ر ثتضي ثلءخض
 عنثث ضإلثث ضنهثثل ضب ثثدمضالع ثثلنقضاللثث ض  يثثهضي ثثدستضالع ثثلنقضو  ب ثثتض لسثث ض ادض

.ضوكثثثليضابلثثثداءضالععثثثهضب ثثثذهضالاهثثثل  ضيثثث ضاثثث  ض(2)ال ثثثدو ضفيثثثهضدلثثث ضنا ضمثثثعنه

                                           
ض.ض1/143س ث ضاه لي ض:ضض(1)
ض.ض3/109 أدهسضاليع  ب :ضض(2)
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 ثث.ضو سث ضالع  ث دضبلصد ثدضب ثلءضسشثصدض140 ثضو مضالن اعضس  لضي ضا  ض138
ضوالاهل  ضفيه.ضض–و  ضسلض عل  ضالحذضض–ض خضال ي ض ع 

لع ثثثدرضيثثث ضبميلثثثهضبل اثثثيثضالعشثثثصدضالحثثث امضوالعشثثثصدضال رثثث رضو  ثثث ضا
قض وكل ثثتضال  بثث ضيثث ض ل ثث ضالعشثثصدضلثثمض  ثثلضسل اثثت ضي ثثدمضديتثثليض  للعد  ثث

العشصدضالح امضونا ضفيهضنهثل اكضوا ثل ىضسثلضال ثل ض ود ثمضوس ثلنل مضو د ث ض
ل ضوالع  داثثث لضسثثثلضكثثثهضب ثثثدضقضوكلثثث ضإلثثث ضوامثثث ضسثثث الهضو لس ثثثهض  ثثث ضال ثثث اض

ل ضسك ضوا  ثلدضاءالكضوسثلضيحلثلجضإليثهضسثلضالثذ  ضااألس اقضس  ضي ضدعهض
والنشينشثثثلءضواماثثثهضال  ل  ثثثهضوال ثثث وجضب ثثثلضدلثثث ضيشثثث ع لضإلثثث ضي تثثث لضبثثثلض

ض.ض(1)س ا ضوسحعدضبلض ردضال دعلضقضو   كضال  ب ضي ضال اب 
و ثثذهضسثثلضاه ثثلداكضالعبكثث  ضإلثث ضااثثلععلقضرالكضالاه ثث ضالع ل نثث ضيثث ض

وال  ل  ثثثه.ضونهثثثل  ضالع ثثثدرضيثثث ضالعشثثثصدضض(2)شينشثثثلءال  بثثث ضوس  ثثثلضالثثثذ  ضوالن
قضوه شثث ض(3)الحثث امضسثثلضربثث ضالاهثثل اكضكعثثلض ثثصض  ثث ضدلثثمض عثث ضالعثثيدب ل

قضولع  عثثلضكل ثثلض(4)إليثهضب ثثلءضالع عث لضال ثثذ لضيشثع ضب   عثثلضوبث لضال ثثنلضوالعث و 
ب لء لض   ض  ي ضالعشع ض  لدرضب علضالحصيذ.ضولمض  ل  ض  ث  ضالع ثدرض

 ل ثثث ض ي ثثثلخضيثثث ض  اثثثيثضالعشثثثصدضال رثثث رض للعد  ثثث ضو اه  ثثثهضض  ثثث ضال  بثثث ضبثثثه

                                           
قضو ثثثثصض  ثثثث ض يضدلثثثثمضدثثثثدثضيثثثث ضدصثثثث ضالع ثثثثدرضاثثثث  ض3/134 ثثثثأدهسضاليع ثثثث ب ض:ضض(1)

 ثثثقضو ثثصضالشثث    ض  ثث ض يضالاهثثل  ضال رثث ىضيثث ضالعشثثصدضالحثث امضدثثدثتضاثث  ض160
ض.ضض273 ث.ضا   ض:ض لدهسضال  نلءض167

ْشلء:ض ل ايض يل ضسلضال  نضيل مثضي ضالحيتلي.ضوالض(2) ْن :ضالر ثتضالع ث دضالنكشي نة ْنشة
ْشلء.ضاالي لوض:ض ينة ض.ضض571 للنكش 

ض.ض3/134 أدهسضاليع  ب ض:ضض(3)
ض.ضض1/185قضوس ث ضاه لي ض:ضض3/134 أدهسضاليع  ب ض:ضض(4)
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 لل بلمضوالنشينشلءضوالذ  قضوديثضا نهضو لب ضبلدجضال ر ضال بلم.ضوي ضاث  ض
 ثثثض ثثا ضالع ثثدرضكشثث  ضال  بثث ضاللثث ضكل ثثتض    ثثلضوكشثثل لضكشثث  ض د ثثد ض160

وه  ثثثثضالشثثثر ضيثثث ضدلثثثمضإلثثث ضكثثثث  ضسثثثلضكثثثليض    ثثثلضسثثثلضال شثثث  ضدلثثث ضبثثثل ض
 ثثثداس لقضوورثثثهضايضيكشثثث  لضالع ثثثدرضكشثثث  هضالصد ثثثد ض سثثث ض ثثثأيضل ثثثلضسثثثلضا ردص

ض.ض(1) قض كضيت  ضالر تضك هض لل  ض
وكل ثثتض  ليثث ضال  نثثلءضال بلاثث  لض ع اثثمضالحثثذضو ثثعل  هضالض  ثثهض  عيثث ض
 لض  ل ل مضبلصد دضب لءضالر تضالح امضو  ايعهضو اه  هقضوكليض ع ضال  نثلءض

ث ثثهضيثث ضالع اثثم.ضوهثث وىضيقثثيمض ثثعل  ضالحثثذضب نشثثهقضوسع ع ثثمض بعثثحض عثثلضيع
 لضال   دض  هضاداض دا ضالحذض حبهض سل  ضسلضالن  لءضو ب لؤ مقضواداضلثمضيحثذض

.ضويثث ض  ثثدضالعثثأس يض(2) دثثذضثمثعل ثث ضد ثثهض لل ن ثث ضالشثثل غ ضوال شثث  ضال ثثل    
ض.ض(3)لشلضال  ب ض للد بلجضاألبي قضو الع ضدلمض عدهضإل ض يلمضال ل  

ي  ثلضاألسث لضال ميث ضو ثهض ع ث هلض لث ضوي ضالعد ضاليش   ضالل ض ث ل ض
سث ثثثثثلقضدهبثثثثثلخضالثثثثث ضال  بثثثثث ضيصع ثثثثثتض ثثثثثنل  ض  ثثثثث ض لب ثثثثثلضوسشثثثثثلس  ضل بثثثثثل ض

.ضو ن ثثد لض ثثذهضاه ثثلد ض ثث   ضااثثلععلقضالثثذ  ضيثث ض ثثاه لضاألمثث د ض(4)والعلبثث 
واألسلللضالع دا ض عدضالثذرضالد  ثلهضيث ض  ثدضالع ثدرضسثلضااثلععلقضالثذ  ض

ض.ضوال بلمضي ض اه لضالر تضالح ام

                                           
.ضال   كثثث قضقضوالْ ثثثمقضقض273قضو ثثثلدهسضال  نثثثلءض:ضض8/133 ثثثأدهسضال اثثثهضوالع ثثث كض:ضض(1)

ض.ضض306ي لوض:ضم  ضسلضالتا  ض   مض  اا هضالا ن ايض.ضاال
ض.ضض193الن  رض:ضض(2)
ض.ضض328 لدهسضال  نلءض:ضض(3)
ض.ض3/170 أدهسضاليع  ب ض:ضض(4)
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وكل ثثثتض كمضاألسثثث لضوثثثدضالد ثثثتض ثثثد ضادليثثثلجضالحصثثثلجضإلثثث ضالعيثثثلهضيثثث ض
الع اثثمقضوب ل ثث ضيثث ض  ثث  ضال ثثي قضلثثذلمض وثثدستضيثث ض  ثثدضنو  ثثلض  ثث ض
اهيعلنض حن ض ث لضالع ثلمقضووثدض ثمضدن  ثلض  ثدسلضدصثتضسث  ض بث ىضسعلعث  ض

ض.(2)و ع تضالحيلألضوالش ليلك ض(1) ير تضالع ل ث
الح امضوال رث ض) ث  ضاض  يثهضورلثهضولمض  ل  ضالع لي ض   ضسشصدرض

واثثث م(ضبثثثهض ثثثع تض عيثثثثضالعشثثثل دضوالص اسثثثثضواألمثثث د ضاثثث اءضكل ثثثتضس ثثثلب ض
ألوليثثثثثلءضسعثثثثث وي لض مضست ثثثثث ضالعشثثثثثل دضالولسثثثثث ضالصعل ثثثثث ضوالصععثثثثث ضو ثثثثثم ض
الع ثثد ل.ضو   ثثستضيثث ض غثثدا ضسشثثل دضكث ثث  ضووثثدضدكثث ض عثث ضالعثثيدب لض دولسثثلخض

ع ثث ضوثث قض دعثثدضبثثلض ثثل  ضيثث ض)للثثل ضسبللغثثلخضي  ثثلض ثثلض ثثد ض ثثذهضالعشثثل دقضي
.ضو ثثثث ضدوثثثثمضفيثثثثهضال ث ثثثث ضسثثثثلض(3)سشثثثثصدض300.000 غثثثثدا (ضب غثثثثتضسشثثثثل د لض

العبللغثث .ضوسثثلضالص اسثثثضال ر ثث  ضاللثث ض   ثثستضسبكثث اخضيثث ض غثثدا ض وقض ثثلسثضب ثثلهض
لقضوسشثلدلهضرْض لل  ضضهب لضالع   دضسم  ضو  هضالعع و ض    ضالذ  قضب ل

ثثثض اض كضء  ثثث دضب   ثثثهضو  ثثثل ضب ثثثلءهض ثثثلسل لثثثلضددا ضيثثث ضسثثثل ل لفضيثثثأس ضال ضوالص  ضص 
.ضويث ض(5) ثضب  ضالع ثدرضسشثصدضال  ثلي 159وي ضا  ضض(4)وكل ض  يهضااعه

 ثثثض سثث ض ب ثثا ضالع ل ثث  ضسثثلضسشثثل دضالصعل ثثلكضو   ثث  ضالع ثثلب ض161اثث  ض

                                           
ل ضوال ث ا هذ.ضوالع  ث ةع  ضض(1) لغث ضض– لل ثلءضض–الع  ة  ث:ضسلضي  ثضلصعثضالعلءض ح ضالْر ة

ض.ضض348.ضوالصعثض:ضس ل ثقضالن  س ض:ضالع بلوضالع   ض
ض.ض3/170 أدهسضال  نلءض:ضض(2)
ض.ضض24س لو ض غدا ض:ضض(3)
ض.ضض20س لو ض غدا ض:ضض(4)
ض.ضض8/116 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(5)
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و  ثثثغ   لضإلثثث ضالع ثثثدادضالثثثذرض  يثثثهضس رثثث ضداثثث قضاض) ثثث  ضاض  يثثثهضورلثثثهض
ض.ض(1)لقضيععهض ه اءيضوكل ضبذلمضإل ضوا م(

ويثث ضالعثثلمض نشثثهض سثث ض للاهثثل  ضيثث ضسشثثصدضالصثثلسثض للب ثث  قضياهثثدضفيثثهض
ض.ض(2)سلضس دس ضسلض   ضال ر  قضو لضيع  هضسعلض   ضددب ضب  ضا يم

واثثثلدضوال ضاالس ثثثلدض  ثثث ض ثثثث ضال  نثثثلءضيثثث ضالع ليثثث ضبر ثثثلءضالعشثثثل دقض
ض ثثثثثض  ثثثث صضالن ثثثثهضبثثثلضيح ثثثث ضالثثثث ضب ااثثثثليضواليثثثثلخض    ثثثثلق178ويثثث ضاثثثث  ض

ض.ض(3)ل لك باضيأدشلضالش   ضب لقضوب  ضالعشل دضوال  ض

                                           
ض.ضض273قضوولديضبلأدهسضال  نلءضض8/136 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض8/136التر رض:ضض(2)
بكثثبض8/257الترث رض:ضض(3) بثثلطض:ضالثثذرض ر ثث ضل ن ثث اءض.ضسك لاثد.ضوهصعثثثضيثث ضالقيثثل :ضدك .ض ال ا

ض.ضض216دبل لك ض.ضالع بلوضالع   ض:ض  عل لضوضض–
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 بناء مدينة بغداد
 عثثثثدضسد  ثثثث ض غثثثثدا ضسثثثثلض  ثثثث  ضالعثثثثديضاللثثثث ضب  ثثثثتضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ض

 ثثثثقض145ال صثثث ر.ضوابلثثثد ض بثثث ض عنثثث ضالع  ثثث دضب مثثثثض اثثثل ضالعد  ثثث ضاثثث  ض
قضو ال ثثثلضو  ثثثهضال  ثثثلض(1) ثثثثقضواثثثعل لض)سد  ثثث ضالشثثثمم(146وااثثثللمضالر ثثثلءضاثثث  ض

واثثع تض ي ثثلخض)الثثاوداء(قضوكل ثثتض ثثذهضض(2) ثثاا لضوب ثث كضاألسثث اقضوالثثدواوهلال
اللشثعي ض ت ثث ضيثث ض وقضاألسثث ض  ثث ضسد  ثث ضالع  ثث دضبل ثث ض رضالصثثاءضالثثذرض
ب لهضالع   دضسلضالصل  ضالغ ب قضثمض عمضاالاثلععلقض عثدضدلثمضو   ث ض  ث ض

ض–غثثثدادضس ح ل  ثثثل.ضو  ثثث  ض اثثثعل  لض) غثثثدا (قضو  نثثثظض ي ثثثلخض وض ثثثل ر ضالعد  ثثث ض
ض.ض(3)قضوسغداي- للذاقضض–قضوبغدايضقضوسغدا ضقضوسغدادضض- للذاقض

ثثثث  ثثثث قضع ض ل ضوالععثثثثلقضوالن ضوو ثثثثهضالع  ثثثث دضإلثثثث ضاءيثثثثلقضيثثثث ض  ثثثث ضال ا
يل ايدواضسلضسديضكث   ضس  لضال لمضوالع  هضوال  ي ضوواابضوالب   .ضو داثهض

وكثثثليضضيثثث ض  ثثث ضدورضالن ثثثهضوالعدالثثث ضواألسل ثثث ضوالعع يثثث ض للن ثثثهضوبلل  داثثث ق
د ثث ضالحصثثلجضبثثلض د ثثأ ضو بثث ضد ينثث ضال ععثثليضبثثلضثلبثثتقضو سثث ض  ثثبضسعثثلض كض

ثرْضالعد   ضودن ضاألالالكقضومث  ضال  ث .ضوكثليض بث ضد ينث ضيعثدض اضلضو ثبسضاء ك
ثثال ثثرلض لل  ض  قضو ثث ض وقضسثثلضيعثثهضدلثثمضقضوكل ثثتضال ر ثث ضال ادثثد ضددا ثثلخضيثث ض  

بمقضالر ثلءضإلث ضساهثدض(ضد مخ.ضوادللجضالع   دض117ددا قض سلضون  لضير غض)
سثثلضاء ثث ضوالحصثث ضوالعثث ا ضاه  ثثل ي ضاألبثث ىقضوي ثث ضيثث ض ثثدمضإ ثث ايضكشثث ىض

                                           
ض.ض5/40   ادضالعحلم  ض:ضض(1)
ض.ضض9س لو ض غدا ض:ضض(2)
ض–قض بثثثثثض ادض ثثثثل دضض1/456يثثثثلو كضالحعثثثث رض:ضسعصثثثثمضالر ثثثثدايضقضسثثثثل  ض  غثثثثدا  ضض(3)

ض.1977ب  وكض
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وااثثلععلقض   لمثثهضب ثثلءض  ثث ضس ثث د ضسثثلض بثث ضا ثث  ضالع دهثثل  قضو  ثثلدض  يثثهض
بللدضبثلضب سثمض  ثم ضدلثمضأليضالعيو ث ضيث ض   ثهض لثث ضسثلض نعثهقضو  ث ض

لع  ثث دض يضس ثثدادضسثثلض لديثث ضسثثلضال  ثث ضاألبثثي ضودعثثهضإلثث ض غثثدا ضي  ثثدضا
  اسهضل    ضوالحعهض لث ضسثلضثعثلضالصد ثدضلث ض عثهضي  ثثضإلث ضس ث د ضبللثدض

(ض130.ضوب غثثتضالعشثثلد ضال  يثث ضلعد  ثث ض غثثدا ض)(1)وا  ثث  ض ثثلض ثثدمضاه ثث اي
قضو عثثثهضل ثثثلضاثثث داي:ض اب ثثث ضوبثثثلد  قضيللشثثث دضالثثثدابهض  ثثث قضسثثثلض(2)  هبثثثلخض

 قضوالعشثصدضالصثلسثضدث قضالش دضال لدجضقضوب  ضالع   دضو  هضوابضالعد  ث
قضوكل ثثثتضالعد  ثثث ض  ثثث ض ثثثكهض ا ثثث رض حثثثيبضب ثثثلضاألاثثث ادقضو عثثثهض(3)ال  ثثث 

  ألضالش دضسلض ان هضبعشث لضددا ثلخقضو  ثمهض  ث هلضددا ثلخقضوب ثغضسثلضكثليض
(ضلر ثثث قضوكثثثليضاد نثثثل ضالشثثث دض162.000  مثثثثضيثثث ضكثثثهضاثثثل ضسثثثلضالر ثثثلءض)

 ثث ض دثثثدضالعلثثث ل لضب ثثثلءض.ضودكثث ض ثثثلضدبثثثلوضالر ثثثلءضقضوض(4)بعشثثلخضوثمثثثث لضددا ثثثلخض
ا دضالعد   قضو لهض سلضكهض ل ضسلض بث ا ضالعد  ث ضإلث ضالبثل ضاءبث ضس ثهضقض
وي ضكهضال ضسل  ض ل ضلر  ضوبعش لض ل ضلر  .ضي علضب   لضالث حضسلضالشث دض

                                           
ض.ض7/652 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
 ثثلهضال غثث رض:ضالثث ا رضثثثمض.ضوالص  هثث ض:ضس ثثدادضسثثلضالعشثثلد ضقضوسعض9س لوثث ض غثثدا ض:ضض(2)

بثثثث ض ااثثثلع  ضا ثثثتمدلخضل  تعثثث ضالعلع ثثثا ضسثثثثلضاألدألضي  ثثثه:ض   هثثث قضو عع ثثثل:ض   ة
بليض.ضوابل  ضي ضس دادضالص هث قضو  ث  ضال ث ل لض يضس ثدادهض) (ضددا ض وض3.600و ك ة

.ضوبذلمض   يضض95قضوالع بلوضالع   :ضض44(ضددا ضا   :ضسنل ي ضالع  مض10.000)
(ضددا ضقضو  ث ضال ث قضالثثل  ض468.000 ل  لض   ضال  قضاألوقض)سشلد ض غدا ض عدضب

ض(ضددا .1.300.000)
ض.ضض7/652 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ض.ضض9س لو ض غدا ض:ضض(4)



 (55) 

لتن ثثثلهضي ثثث   لضالشثثثل ضسل ثثث ضالثثث ضلر ثثث ضوبعشثثث لض لثثث ضلر ثثث ضقضي عثثثلض لون ثثثلض
ض.ض(1)و دبع لض ل ضلر  ضإل ض  مه... ضالث ث لضلتن لهضي    لضي ضالشل ضسل  

اسثثلض بثث ا ضالعد  ثث ضيثعل يثث قض دبعثث ضس  ثثلضبلد ثث ضو دبعثث ض بثث ىض اب ثث .ض
واألبثثث ا ضاألدبعثثث ضال لد ثثث ضاثثثع ضاألوقض ثثثل ضب ااثثثليضو   ثثث ض  ثثث ض   ثثث قض
واع ضالثل  ض ل ضالب   ضو    ض  ث ض  ث ضال ث ا ضالثذرض  حثددضسثلضالنث اكض

 ضال  ي ضواع ضال ا ثض ل ضال لم.ضو  ث ضوه هضإل ض    قضواع ضالثللحض ل
قض(2)لهض ل ضسلض ذهضاألب ا ضسصلل ضوقبل ضسذهاب ضي ثعدضإل  ثلض  ث ضال  ثه

وبثثل ضب ااثثليض ثث ءض ثثهضسثثلضال ثثلمضقضون ثثمض عثث ضالعثثيدب لضا ثثهضسثثلض عثثهض
قضودبعثثثلض شثثثرتضإليثثثهض ثثثذهضال شثثثب ضلص   ثثثهض وضل    ثثثهضاللثثث ض  ثثثر تض(3)الن ا  ثثث 

 ثث لسلهقضو يضك ثثلض ثث   ضالشثثر ضاألب ثث ضأليض  ثث مضالع ثث ه لضال ثثداس ض وضل
يثثثثث ضسثثثثثلضلل  ثثثثث يضمثثثثث ع ضسحكعثثثثث ضبض– ثثثثثل  ضض–األبثثثثث ا ضال لد يثثثثث ضل  ثثثثثم ض

ال   مقضو ع  لضاألال ضدعليث ضالعد  ث ضسثلضالع ثل ع لض  ث ض حث ض ب ث ضفيثهض
 ثثثلسد ضب  ثثثهضالع ص ي ثثثلكضورالكض كضالح ثثثلد.ضودكثثث ضالعيدبثثث يض ي ثثثلخض يض

ءض ثهضسثلضال  يث ض نشث لضوكثليض ع ثهضالبل ضالثذرض ث  ض  ث ض ثل ضال  يث ض ث 
بللثثدضبثثلض رثثدضاضال شثث رقض سثثلضالبثثل ضالثثذرضا  ثثذضلبثثل ضال ثثلمضيععثثهضببغثثدا ض
وو ثثثث ض أ ثثثثهضسثثثثلض مثثثثع ض بثثثث ا ضالعد  ثثثث .ضوه لبثثثثهض ثثثثذهضاألبثثثث ا ضاألدبعثثثث ض
ال لد ثثث ضاألبثثث ا ضاألدبعثثث ضالداب ثثث ضكثثثهض حشثثث ضااثثثعهضالعل ثثثدمقضفيكثثث يضلبثثثل ض

اءب ض ابهضوهشع ضكم علض ل ضالب ث  .ضالب   ضسثمخض ل ليض دد علضبلدجضوض
وال ايثثدويضإلثث ضالعد  ثث ض ثثدب    لضسثثلضاألبثث ا ضالعثثذك د ضقضوكثثهض ثثل ض شثثثل رهض

                                           
ض.ضض10قضض9س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض3/113 أدهسضاليع  ب ض:ضض(2)
ض.ضض7/651 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
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الاوادض حش ضسكل  مضالذرض لءواضس هضقضي داض لءض ددضسلضالحصلنض بهضسثلض
 ثثل ضال  يثث قضو داض ثثلءضسثثلضالعغثث  ض بثثهضسثثلض ثثل ضال ثثلمقضوالثثذرضيثثأ  ضسثثلض

البحثثث هلض ثثثدبهضسثثثلض ثثثل ضالب ثثث  قضوال ايثثثدويضسثثثلضاأل ثثث انضووااثثثبضوالب ثثث  ضوض
.ضووثددكضالعشثلي ضبث لضالبثل ض(1)الع  قضاهامس ض دب    لضسلض ل ضب االي

ض.ض(2)واءب ض أل ضوسل ل ضددا 
وبل ثثث ضالع  ثثث دضبر ثثثلءضو ثثث هضيثثث ضواثثثبضالعد  ثثث قضوكل ثثثتضسشثثثلدلهض

ا ثثلض دبععل ث ضددا ضيث ض دبععل ثث ضددا قضوكثليضيثث ض ثددهضإ ث ايض  لثثهضثمثث يضددض
و  مثثهض  ثث ويضددا ثثلخقضويثث ض ثثددضاه ثث ايضسص ثث ض  ثث ويضيثث ض  ثث هلقض
وي ض ددضال   ضالقب ضال   اءقض  ل لضثعل  يضددا ثلخقضو  ث ضد اث لض عثثلقض

ىض يضد  ض ثثثذهضالقبثثث ضوثثثدضاثثث بض ثثث مضالثمثثثثلءضلشثثثبثضوضيثثث  ض  يثثثهضيثثثلد .ضوهثثث ض
.ضو سثثث ضالع  ثثث دض    ثثثلءضو ثثث اكض(3) ثثثث329ب ثثث يضسثثثلض عثثثل ىضاءبثثث  ضاثثث  ض

سثثثلض ثثثل ضب ااثثثليضإلثثث ضو ثثث هقضوسثثثدكضو ل ثثثليضالثثث ض ابثثثهضض(4)لهض للشثثثلجالعيثثث
العد  ثثث ضإدثثثدا علضسثثثلض  ثثث ض   ثثثهضاألبثثثذضسثثثلض  ثثث ض   ثثث قضواألبثثث ىضسثثثلض  ثثث ض

لض   ثلدض بث ىضعثل بليلضاألبثذضسثلضالنث اكقضودوكض ل ثليضال  ل ثليضي ثل ضال  

                                           
ض.ضض10س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض10لو ض غدا ض:ضس ض(2)
ض.ضض11س لو ض غدا ض:ضض(3)
الشثثلجض:ض ثثص ضيع ثثمض ثثداخضوهثثذ  ض ثث الخضو  مثثلخقضولثثهضودقض سثثثلقضاللثث ا ضالد  عيثث قضض(4)

 لغتثثث ضال  ثثثهض لل دوثثث ضس ثثثهضيكل ا ثثثهضسثثثلضالعتثثث قضوالض  رثثثتضإالضبثثثرم ضال  ثثثدضوالثثثا ذض.ض
ض.ض1117اهي لوض:ض
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 ثثث اد ضالعد  ثثث ضو  ول  ثثثلضوالثثثددو ضوكل ثثثتض صثثث رض ثثثينلخضو ثثثللءخقضو دكعثثثتض
ض.ض(1)وال لدوجض لء  

و ثثثثدب ضالع  ثثثث دض سثثثث ضاألاثثثث اققضو سثثثث ض  ب ا  ثثثثلضسثثثثلضالعد  ثثثث ضإلثثثث ض
   اي ثثثثثلقضود ثثثثث ض  ثثثثث لي لضوس امثثثثثع لقضو عثثثثثهضاثثثثث قضال  ثثثثثلب لضيثثثثث ضربثثثثث ض

ونهثل  ضيث ضض(2)األا اقضسع ثمضلثذلمض ثأ  مض اثن لءضويث ض  ثد  مضالحد ثدضال ثل ث 
 ثثض بث ل مضالحيت ض عهضأل هضاألا اقضسشصداخضيصلعع يضفيهض  مضالصعع ضليع

ضالعد   ض.ض
 ثثضابلثد ضالع  ث دضبر ثلءضال  ثلي ضيث ضالصل ث ضال ث و ض151وي ضا  ض

الب هضالع ثدرضقضو عثهضل ثلضاث داخضو ثديلخضوس ثدا لخضوبشثلل لخضقضو  ث ىضل ثلضالعثلءضقض
و  ضالتث لضض–و وتثضال  ا ض  لكضوتل ثض.ضوكليضب لءضال  لي ضك  لض لل  صض

وه  ث ضض(3)سثلبمضسشثلللضالع ثدرض–الذرض ر  ض هضيصعهض ع ثهضيث قض عث ض
   ثلضب  ثثتض ثثلء  ض.ضو  ثبحتضال  ثثلي ضفيعثثلض عثثدضس ثلب ضل   نثثلءض ثثدي  يضب ثثلض
س  ل مضقضي مخض لضس لب ضو هشضيث ضال ث خضسثلضالصل ث ضالغ بث ضقضوهرثدوض يض
 ذهضالع ت ث ض  ثبحتضكثللح مضاءسثلض  صثأضاليثهضال ثل ن يض  عثلضكثليض ر ث ضب ثلض

عثثهضال  ثثلضسثثلضالنثث مضالع ثثيمضواءالكضالص   ثث ضقضسثثلضال رثث دضالعص  ثث ضقضوسثثلضيح

                                           
:ضال  ثثْرلضإداض ثبسقض عثثدضال عثثا ضواض(1) ث ا لل ثد دض  ثث  ضسثثلضالل ويث ضوال ثثلدوج:ضال  ثث د ضاء ك

ض.ضض337قضض6و بم  لضقضا   ضالع بلوض:ض
ض.ضض13س لو ض غدا ض:ضض(2)
ض.ضض12س لو ض غدا ض:ضض(3)
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 ثثثضب ثث ضالع ثثدرض159.ضويثث ضاثث  ض(1)وسثثلض  وثث ض    ثثلضسثثلضالع ثثلدضوال ثثيل  
ضالعحيبضب لضقضو  ض لع ضلعلضبد هض ب هض.ضض(2)دل بضال  لي ضودن ضب دو ل

ووثثددض ثثد  مض  عشثث لضضقوا ثثلغهضيثث ضب ثثلءضسد  ثث ض غثثدا ضرال ضالععثثلق
  ث ضب ل  ثلضسم ث لضالثددا مقضينث ضدوايث ضدك  ثلضض.ضو  ن ضالع  ث د(3) ل ضد ه
 ثثثثلض يشثثثث ضبثثثثلضالع  ثثثث دض  ثثثثهضوثثثثلقض:ض و ثثثثدكضيثثثث ضبثثثثاا لض بثثثث ضض(4)الترثثثث رض

الع   دضي ضال ل ض  هضا ن ض   ضسد   ضالشممضو لسع لضوو  ضالذ  ضب ثلض
واألا اقض...ضوال  ل قضوقبلب ثلضو ب اب ثلض:ض دبعث ضرال ض لث ضوثعل عل ث ضوثمثث ض

.. قضودد ض ع  مضالعبللغضاللث ض ث ي لضالع  ث دض  ث ضب ثلءضوثمث لض د علض.
.ضو  ثث ضال وايثث ضاألولثث ضيكثث يض  ثث ضاألاثثللدض(5) غثثدا ضبثعل يثث ض  ثث ض لثث ض لثث 

وك عثثث ض)األاثثثللد(ضكل ثثثتضض.ل ضو  ا ثثثلخضالثثث ضبعثثث ضدبثثثلكضيثثث ضال ثثث مسثثثلضال ثثث اض
دمضالر ثثثثثثل  لضقض سثثثثثثلض)الثثثثثث ونضكثثثثثثلدر(ض وض اثثثثثثسكضض  ثثثثثث ض ت ثثثثث ضيثثثثثث ضدلثثثثثثمضالع ثثثثثث 

يثثأ  هضض–و ت ثث ضال  عثث ض  ثث ضالعلسثثهضالثثذرضيععثثهض ثثأ  ض ثث مضض–)ال ون ثثلدر(ض
 .ض(6)درلليضال ضثمثضدبلكضي ضال  م

 

 

ض

                                           
ض.ضض173الن  رض:ضض(1)
ض.ضض8/116 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض3/318س وجضالذ  ض:ضض(3)
ض.ضض7/655 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(4)
ض.ضض9ا ض:ضس لو ض غدض(5)
ض.ضض9قضوس لو ض غدا ض:ضض7/655 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(6)
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 الدور والقصور
ا ثثثل  كض ودضال  نثثثلءضوو ثثث د مضاللثثث ض   ثثثأو لضيثثث ض  ا ثثثمضالدولثثث ض
واألس ثثلدضاللل عثث ضل ثثلضقضولعثثلضكل ثثتض غثثدا ضسثثلض  ثث  ضالعثثديضاللثث ضب  ثثتضيثث ض

بلاثث  يضبل ثث  دضال  ثث دضالن عثث ضي  ثثلضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رض  ثث ضال  نثثلءضال 
واثثبضدثثدا  ضغ ثثلءض ثثدقض  ثث ض ثث ي مضو     ثثلض عثثلضدكثث ضيثث ضالع ثثل دض ثثأ  ا ض
الاه ثثثثث ضوال  ثثثثث مضو دثثثثث األضالعثثثثثلءضوالنثثثثث اداكضواألن ثثثثثلدضواأل ثثثثثصلدضوالت ثثثثث دض
وغ   ثثل.ضووثثدضبثث  ضالن ثثليضسثثلضب  اثثلءضو ا ثثلمض ثث ب انضس ل ثث ضالقثثيمضالصعلليثث ضيثث ض

ض ذهضال   دض.ض
اللثث ض ثث د لضالع  ثث دضو ثث ضاثثعلهض)ال ك ةثثد(قضب ثثلهض  ثث ضوسثثلضال  ثث دض

 ثثثثضب ثثث ضالع ثثثدرض  يشثثثل لدض164.ضويثثث ضاثثث  ض(1)   ثثث ضسعثثثلض  ثثث ض ثثثل ضب ااثثثلي
قضورثثهض يضي ثث دضو ثث هضالثثذرضب ثثلهض  ثثلكض ثثلء  ضاثث  ض(2)ال رثث ىضو ثث اخضسثثلضلثثرل

قضوكليض أايشهضإيلهض ث مضاألدبعثلءضيث ضربث ض(3) ثضواعلهضو  ض)الشمس (166
لدضقضومثثثثث  ضب ثثثثثلضالثثثثثد ل   ضي الثثثثثهضو ثثثثثاقضال ثثثثثل ضسعثثثثثهض  يشثثثثثل درضالع ثثثثثد ضقض

.ضوكل ثثتضال  ثث دض  ثث دض غ ر ثثلض ثثلء  ضوهشثثلععهضيثث ضب ل  ثثلضالصثثصضوالثثددا م
والحصثث ضوال بثثلمضوالع سثث ضقض سثثلضب ثث كضالعلسثث ضوالن ثث اءضي ثثدضكل ثثتض ر ثث ض ثثلل رلض

ض.ض(4)واألب ل 
 

ض

                                           
ض.ضض12س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض8/150 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض273قضو لدهسضال  نلءض:ضض8/162 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
ثثث ض.ضوالصعثثثثض:ض ب ثثثل .ضض267الثثث نداءضوال لثثثل ض:ضض(4) ض:ضالر ثثثتضسثثثلضال     ثثثصا .ضال ك

ض.ض171 بلوض:ضالع
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 املدن والثغور
لثث ض  ليثث ض  ثثد ضوالاثثيعلضلل ثثتضالع ليثث ض للعثثديضواألس ثثلدضاللل عثث ضل دوض

العثثديضال رثث ىضس  ثثلضقضوايضلثثمض ر ثثغضس ثثدادضسثثلضكثثليضي ثث  ض  ثث ضالعل ثثع ض.ض
و ثثث ضس ثثثت  ضيت ثثث ضض–وهرثثثدوض يضاألسثثث ه لضوال بلاثثث  لض  ثثث اضكث ثثث اخض ثثثللثغ دض

ض.ضض-   ضددو ضالعش ع لضسثض   ا  مضوب ل  ضالدول ضالر ا تي ض
ثضا لعثثثلس مضوكل ثثثتضالعثثثديضواألس ثثثلدضال  هبثثث ضسثثثلض ثثثذهضالثغثثث دضس مثثث

 ي ثثلخضوالاثثيعلضالعثثديضاللثث ض لرثث  ضس كثثااخضدشلاثثلخضسثثلضال   ثث ضالعشثثك ه ضواثث قض
الص  مض.ضوكل تض موث ضالدولث ضالع بيث ض للدولث ضالر ا تيث ضالعحل ثد ضل ثلض  ث ض
ثغ دضال لمضوالش ا ضوادس  ي ض ع ض أنسثلكض ثد د ضو  ل ث ضيث ضالغللث ض حث و ض

ض غ   ض وضكر   .ض
نلوضو بثثثثث ض عنثثثثث ضالع  ثثثثث دض عثثثثث ضالعثثثثثديضوا  ثثثثثذض بثثثثث ضال بثثثثثل ضالشثثثثث

 ثثثثضا ل ثثثهض134 ل ثثثع ضل دولثثث ضالصد ثثثد ضقضورثثثهضب ثثثلءضسد  ثثث ض غثثثدا ضينثثث ضاثثث  ض
الشنلوضسلضالح   ضو ثاقضاأل بثلدضوا  ثذضب ثلضسد  ث ضاثعل لض)ال ل ثعي (ضوا ثل ىض

 ثثثثضي ثثث ض154.ضويثثث ضاثثث  ض(1)ي  ثثثلضوتل ثثثلكضكر ثثث  ض وتع ثثثلض  ثثثهضب لثثثهضووثثث ا ه
 ض  ثثث ض ثثث انضسد  ثثث ض غثثثدا ضقضووا ثثثهضلضال واثثثالع  ثثث دضبر ثثثلءضسد  ثثث ضو هبثثث ضسثثث

س للهضكر   ضسلض  هضال و ضدل ض ع اض عحلدبلثهضقضوكثليضا ل امث مض  يثهض يض
ب ثثثثلءضسثثثثثهض ثثثثذهضالعد  ثثثث ضيعتثثثثهض  ثثثث  مض اثثثث او مضوهثثثثذ  ض ععلي ثثثث مضوه ثثثث  ض

.ضول ثثلضالع  ثثث دضثرثثثتض  ثث ضد يثثثهضوو ثثثهضاب ثثهضالع ثثثدرضيثثث ض(2)  ثث  مضس ثثثلنل م
 ثثثثضلر ثثلءضالعد  ثثث ضالعثثثذك د ضر نثثثلخقضير ل ثثثلض  ثثث ض155العثثلمضال لبثثثهض رضيثثث ضاثثث  ض

                                           
ض.ضض1/162قضوا   ض:ضس ث ضاه لي ض:ضض3/98 أدهسضاليع  ب ض:ضض(1)
ض.ضض8/44 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
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دضاثثث د لضغثثث ادضسد  ثثث ض غثثثدا ضيثثث ض ب اب ثثثلضوي ثثث ل لضوددلب ثثثلضو ثثث اد  لقضواثثث اض
ضقضواع تض ذهضالعد   ضالصد د ضبث)ال اي  (.ض(1)وب دو ل

والل سيعثثلكضواهمثثليلكضكل ثثتض لدهثث ض  ثث ضالعثثديضواألس ثثلدضوالاثثيعلض
 ثثثدقض بثثث ض عنثثث ض  ثثث ضال  يثثث ضب ثثثثض155ال  هبثثث ضسثثثلضالعل ثثثع ضقضويثثث ضاثثث  ض

 يضض(2)والب   ضقض رضدن ضد ل لضب دولخقضوم  ض    لضا داخضقضودكث ضالترث رض
الع  ثث دض  نثث ض  ثث ضالشثث دضوال  ثثدقضسثثلض سثث اقض   ثثهقض  ثث ضدثث لضدكثث ضيثث ض
الع مثثثثض نشثثثهض  ثثثهضلعثثثلض دا ضب ثثثلءضاثثث دضال  يثثث ضودنثثث ضب ثثثدو لض  سثثث ض  شثثثع ض

  مض ثد  مضقضي عثلض ث  ض ثد  مضضبعش ض دا مض   ض  هضال  ي ضقضو دا ضبذلم
 سثث ض صبثثل ل مض دبعثث لض د عثثلضسثثلضكثثهضإ شثثليضقضيصرثث اضقضثثثمض سثث ض   نثثلقضدلثثمض
  ثثثث ضاثثثث دضال  يثثثث ضودنثثثث ضال  ثثثثل قضل ثثثثل ضدلثثثث ضوثثثثلقض دثثثثدضال ثثثثع اءضسع مثثثثلخض

ض للع   دض:ض
ــــــــــــ ــــــــــــا لقينــــــــــــا اي ــــــــــــومي م  لق

 

 نينـــــــــــــــاممـــــــــــــــن  ميـــــــــــــــر الم   
 

ــــــــــــــــا   قســــــــــــــــم الخمســــــــــــــــة فين
 

ـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــا األر عين  لجبان
 

مض وض ثريهضدلثمض أ ثهضالب ث  ضقض وض يضال ن ث ض  ث ض ثذاضولع هضيعثهضدلث
الر لءضكل تضسلضب تضالعلقضلعلض   ض لضالع   دضسلض  هض ثد دضواول ثل ض

ض.ض(3)ي ضال ن لكضدل ضل  ض للدوا ي  ض شب ضإل ضالدا  ضو  ضاد ضالدد م
وكل ثثثثتض غثثثثدا ض حلثثثثلجضإلثثثث ض شثثثث دض ثثثث ببض ل ر  ثثثثلضال ثثثث و ضوالغ بثثثث ض

   ثثثث ضالثثثثذرضي لثثثث قضالعد  ثثثث ضسثثثثلضال ثثثثعلقضالثثثث ض دثثثثد علض ثثثثلءب ض  ثثثث ض  ثثثث ض
  ثدض وقضض(1) ثث(159)ويث ضدوايث ض بث ىضاث  ضض(4) ثث157الص   ضقضوي ضاث  ض

                                           
ض.ض8/46 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض8/46 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض20الع بلوض:ضض(3)
ض.ضض8/57 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(4)
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 شثث ض غثثدا ض  ثثدض ثثل ضال ثثع  ضقض  ثثدهضدع ثثدضال لاثثمضال ثث  ي ض ثثأس ضال بيثثثض
دل ث ضالع  ثث د.ضودكثث ضالعيدبث يض يض ثثد ضالصشثث دضاللث ض قيعثثتضيثث ض غثثدا ض

ثمثثثثث ض شثثثث دض:ض دثثثثد لضل  شثثثثلءضو  ثثثثدضب غثثثثتضبعشثثثث .ض  ثثثثدضالع  ثثثث دضس  ثثثثلض
الصشثثثث هلضاءبثثثث هلضببثثثثل ضالبشثثثثلليضل نشثثثثهضود ثثثثعهضو  ثثثثدضال  ثثثث دض  ثثثثدض ثثثثل ض

لاي ض ش هلضي علضولهضاألسث لض ت ثتض ثذهضالصشث دضوب ث ضس  ثلضثمثث ضثثمضال عاض
 تثثهضوادثثدض.ضوسثثلضالغ هثث ض يضالع  ثث دضالثثذرض ثثامض  ثث ض ثثدمضإ ثث ايضكشثث ىض

سث ض ع سث ضال  ث ضاألبثي ضالثذرضب ثلهضواالالنل  ضسلض دصلدهضيث ضب ثلءض غثدا ض 
لشثث ىضقضو سثث ض يضيغثث مضكثثهضسثثلضو ثثدضيثث ض ادهض ثث ءضسثثلضاء ثث ضال شثث وا  ض

ل عشثثث ع لض.ضولثثثمض ثثثلمضضسعثثثلض   ثثثهضسثثثلضب ثثثلءضاألللاثثث  ضو  ثثثهضلثثثذلمض أ ثثثهضيثثث ءٌض
و  ث ض.ض(2)ل ع   دضسلض سث ض ثهضسثلضالغ اسث ضوالضسثلض سث ض ثهضسثلضس سث ضال  ث 

قضو ثث ضسثثلض(3) ثثث163 و ض للحثثدثضاثث  ضالع ثثدرض ثثللثغ دقضوب ثث ضالثغثث ضالععثث
قض(4) ثث170الثغ دض   ضددو ضالث ومض.ضو سث ضال  ث دضبر ثلءض  اث  ضيث ضاث  ض

قضب ضا يمضي جضال ثل مضالل كث  درض ضقضو ع كض   (5) ث171وي ضدواي ضا  ض
و دكثثمضب لء ثثلضو عثثهضل ثثلضبعشثث ض بثث ا ضود ل ثثلضاثثبع ضوثعثثل  لضب  ثثلخضقضول ثثلض

يثثهضال  ثثل  ضالعع ثث   ض.ضوابل ثث ضابثث اهيمضبثثلض  ثث ض  ثثيمضي ثث ضيثث ضواثثت لضقض  
األغ  ض لسهضال   دض   ضال   وايضسد   ضال بلاثي ض ثلل   ضسثلضال  ث وايضيث ض

 ض.(6) ث184ا  ض

                                                                                                           
ض.ضض20س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض8/57 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ض3/134 أدهسضاليع  ب ض:ضض(3)
ض.ضض8/234 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(4)
 ثثث.ضا  ثث ض190قضودكثث ضال    ثث درضايضدلثثمضدثثدثضاثث  ضض3/147 ثثأدهسضاليع ثث ب ض:ضض(5)

ض.ضض1/197س ث ضاه لي ض:ض
ض.ضض1/201س ث ضاه لي ض:ضض(6)
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 الفصل اخلامس
 العلوم الدينية
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 مقدمة : التعليم وتدوين العلوم 
لثثليضاللع ثثيمضيثث ض وقض سثث هضيعلعثثدض الاثثلخض  ثث ضال  لاثثل قضوو ثثدكض ب ثث ض

 ع لضقضكل ثتض ع ثمضال ثريليضيث ضال لل  ث ضاللث ضا ل ث كضيث ضس ل ث ضسلضالعع
األس لدضاهامسي ض.ض سلضالع م  لكضالل ضكل تض دد ضي رثدوض   ثلض  ل ث ض
سثثلض عثث ضإلثث ضربثث قضول ثثلضالع مثث  لكضالد  يثث ضوال غ هثث ض  ثثددكضالصعيثثثقض
هضي ليضالل ع ذض وض ر ضال لال ض ل   ضسبل  ضي ض   مضال ث ريضوال ث اءاكضوالن ث

لاثل ض واثثض والن ا  ضوالحد حضوال ح ضوال غث قضو داضسثلض  ثمضس د ث ضا ل ثهضإلث ضكك
س ايثث ضلع د لثثهضالصد ثثد قضدلثث ض  ثثهضسع يلثثهض للعبثثل  ضوالع مثث  لكضسر غثثلخض
 ي  ثثهضألبثثذضالع ثثمضسثثلضال ثث  خضيثث ضالعشثثل دقضاللثث ضكل ثثتض  ل ثث ضي  ثثلضد  ثثلكض

ضاللدده ضالعلل ضالع  مض.ض
 مضيثثث ضكلثثث ضاللثثث اث:ض   عثثث ضبثثثلض بثثث ضوسثثثلضالعع عثثث لضالثثثذ لضود ضدكثثث ض

   عثث ضسثث ل ض ل  ثث قضكثثليض ثث ورض  ثثهضسللثثمضبثثلض  ثث قضوكثثليضلثثهضسكلثث ضيع ثثمض
.ضوسثثثثثلض(1)فيثثثثثهضالع بيثثثثث ضوال حثثثثث ضوال  ثثثثث  قضوسثثثثثلكضيثثثثث ضبميثثثثث ضالع  ثثثثث د
.ضوكثليض(2)العع ع لضالثذ لضكثل  اضيع عث يضال ثريليض ثأ   :ض بث ضالر ثداءضال هثلد 

ض.ض(3)ثضيع عليضوالضيأبذايض   اخضال حلكضبلضساادمضو ردضاضبلضالح ض
و  ثث ض عثث ضالثث نداءض لل لل  ثث قضوهثث وىض ثثلضبللثثدضالر سكثث ض  ثثهضا  ثثذض

قضو ثثثث ض ل ثثثثهض  ثثثث ضكثثثثث  ضا ل ثثثثلد لضيثثثث ضاألس ثثثثلدضاللل عثثثث ض(4)للل  ثثثث ضل  لثثثثلس 

                                           
ض.ضض239ابلضول ب ض:ضالععلد ضض(1)
ض.ضض49ال ديمض:ضالن  اتضابلضض(2)
ض.ضض238الععلد ض:ضض(3)
ض.ض177ال نداءضوال لل ض:ضض(4)
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ل دول قضثمض  ض ل هضرب ض   ض  لد ضالدولث ض  ث ض سث دضاللع ثيمضيث ضالر ثد.ض سثلض
د  لكضاللدده ضالعل  صقضيللغللث ض ث ض لضكيوي ض بذضالع مضي ضالعشصدضوض

 بثثذهض ثثلض  هثث ضالحنثثظضوال وايثث ضال ثثن ه قضأليضاللثثألي ضوالل ثث ي ضلثثمض ر ثثغض
 عثثدضس د ثث ضال ثث   ضواللثثداوققضوايض  يثثتض عثث ضال اثثل هضوال لثث ضال ثثثغ   قض
ويثث ض  ثث ضالع  ثث دض لثثليضاأل عثث ض ل  عثث يضسثثلضدن  ثثمضوهثث وويضالع ثثمضسثثلض

ض.ض(1) ح ض حيح ضغ  ضس  ب  
 ل  ضال  يضالثل  ضال ص رضبد ض ثألي ضال لث ضو  ث ين لضيأبثذضوي ضس

س  صثثلخضس  عثثلخقضوورثثهضدلثثمضو ثثدكضسحثثلوالكضكث ثث  ضيثث ض ثثدوهلضالع ثث مضالد  يثث ض
وال غ هثث ضقضوه شثث ضالثث ض بثث ضال ل ثثدض رثثدضالع ثثمضبثثلض رثثدضالعاهثثاضبثثلض ثث هذض  ثثهض

ض  ثثثث  ضال لثثثث ض للحصثثثثلنقضو ثثثثلضاثثثثع دضبثثثثلضابثثثث ض  وبثثثث ض  ثثثثهض ثثثث  ضال لثثثث
 ثض لض لثث ضسثلضاثبع لضاث  .ض150وودض  ي ضابلض  هذضي ضا  ضضق(2) للع اق

 ثثثثثض  ثثثث  ض  عثثثثلءض143  ثثثثمخض ثثثثلضالثثثثذ ر ض  ثثثثهضيثثثث ضاثثثث  ضض(3)ودكثثثث ضالشثثثث    
اهاثثممضيثث ض ثثذاضالع ثث ضيثث ض ثثدوهلضالحثثد حضوالن ثثهضواللنشثث  قضي ثث  ضابثثلض

 ثثأض للعد  ثث ضقضواألونا ثث ض لل ثثلمقضوابثثلض بثث ض  وبثث ض اض ثث هذض عكثث قضوسللثثمضالعكض
ا ع ضوغ   علض للب   ضقضوسعع ض لليعلقضواويليضالثث درض لل  يث قضودعل ضبلض

و ثثث  ضابثثثلضااثثثحلقضالعغثثثلنرضقضو ثثث  ض بثثث ضد ينثثث ضالن ثثثهضوالثثث  رقضثثثثمض عثثثدض
يشثثث  ض ثثث  ض  ثثثيمضوال  ثثثحضوابثثثلضل يعثثث ضثثثثمضابثثثلضالعبثثثلدكضو بثثث ض  اثثث ضوابثثثلض
و  ض.ضوكث ض دوهلضالع مضو ر هبهقضو و تضكل ضالع بيث ضوال غث ضواللثأدهسضو يثلمض

ل ثثل قضوورثثهض ثثذاضالع ثث ضكثثليضاأل عثث ض ل  عثث يضسثثلضدن  ثثمض وض ثث وويضالع ثثمضا
                                           

ض.ضض147ال  سل  ض:ض ببلدضالدوقضض(1)
ض.ض1/226 ذداكضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض261 لدهسضال  نلءض:ضض(3)
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سثثلض ثثح ض ثثحيح ضغ ثث ضس  بثث  ضوال ثثل  ض يضاللثثدوهلضيثث ضسثثثهض ثثذهضالع ثث مض
 عثثثث  ضبثثثث ال  هضالثثثث ضال ثثثث يضاألوقضول ثثثث ضاللثثثثألي ضيثثثث ضالع ثثثث مضالد  يثثثث ضوال غ هثثثث ض

العثث اقضواللثثأدهسضوالعغثثلنرضوغ   ثثلض  ثثصيعلخقضوهثث وىض ثثلضال  ثث دض  ثثهضلعثثلضوثثدمض
 ل داخضسلضالحثذض لثليض وقضسثلضابلثد ضفيثهضال  ث ض يضكلث ضإلث ضاألس ثلدضك  ثلقض
وال ض س اءضاأل  ل ض:ض سلض عدضقضيثل   واضسثلضاللثامضاألدايض  ثدكمقضيثلللر هضيث ض
 لث ضسثثلضالعتثثلءقضوسثثلض عثثثضال ثث ريضو ورثثهض  ثث ض  ثث ضالع ثثمقضو عثث ضسصثثلل ض

عتثلءقضوسثثلض عثثضال ثث ريقضالع ثمضوس ل ثدضاأل  ضيثثلللر هضيث ض لنثث ض   ثلدضسثثلضال
ودوىضالحثثد حضو ن ثثهضيثث ضالع ثثمضوااثثلبح ضيثثلللر هضيثث ض دبعثث ضرال ض   ثثلدضسثثلض

ض.ض(1)العتلء... 
و  اعتضالعصلل ضالع عي ضال ل ث قضولثمض  ل ث ض  ث ضالع ث مضالد  يث ض
وال غ هثثثث ضواألببثثثثلدضواللثثثثأدهسقضبثثثثهض  ثثثثدكضسصثثثثلل ضس  عثثثث ضلبحثثثثحضالعشثثثثل هض

و  ضسثلضكبثلدضض–ي ضقضوكليض  د لضبلضسلا ههضال مسي ضوالن شوي ضوالع  مضالتر
يع دضسص شلخضل    ض وهعع ضدلمضالعص  ضض–األ بلءضي ضال  يضالثل  ضال ص رض

 ع ثثثمض ثثثذاضال ثثثأيض  ثثثمض عثثثلد ضقضوهصثثث رضفيثثثهضسثثثلضكثثثهض ثثث  ضسثثثلضالع ثثث مضال ديعثثث ض
 أدشلض بلد ضقضوا لعثضاليثهض  ثهضالع ث مضواأل  ضقضوكثليض ثدد ضوهصلعثثضاليثهض

ض.ض(2) مس ذضكث  وي 
وب غثتض  ليث ضالع عثلءضوالعلثأ ب لضب شثثسضال لث ضو  وهص ثلضسر غثلخضكر ثث اخقض
وكليضسلض ع  ضالعاايلضالل ض    ضب ثلضالعثللمض وضالعلثأ  ض يضي ثلقض  ثهضا ثهض

 ثثض:ض131ي ل رضال ل قضسلضدلمضسلضو  ض هض علمضبثلضس بثهضالعلث ي ضاث  ض
                                           

ض.ض2/188االسلس ضوالشيلا ض:ضض(1)
الثثثدوقضضقضووثثثلديضبلثثثأدهسضس ل ثثث ض249ال نتثثث ض:ضإببثثثلدضالع عثثثلءض أببثثثلدضالحكعثثثلءضض(2)

ض.ضض131
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العل ث ض...ضكثثليض  عثلمضبثلضس بثهضاليعثل  ض ثلد ض بثث ض  هث  ض.ضكثليضسثلض ب ثلءض
ض.ض(1)يغاوضيصلل ض  لض  ه  .ضوكليضي ل رضال ل ضألبيهضو  ... 

 علوم القرآن والقراءات
 ثث دضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضبثثدايلكض  ثثد ضيثث ض نشثث  ضال ثث ريقضوايضلثثمض
ي   لض  ءضسعلض ل ضي ض ثذاضالنثلضسثلضي ث يضالععثلد ضالد  يث .ضوه شث ضإلث ض

ض–تضبثلض   ثلدضبثوااثعهضثلض– ضدعثا ض ب ضدعا ضالثعلل ضكلل ض نش  قضوكليض ب
سلض  حل ضاالسلمض   ض  يهضالشثممقضوو ثنهضابثلضال ثديمض أ ثهض سثلضال صبثلءض

يع ثثث ضاهسثثلمض  ثثثلض عنثثث ضسحعثثثداخضالبثثثلو ض  يثثثهضض(2)الث ثثلكقضو ثثثح ض  ثثثلض عنثثث  
الشثثثممضو شثثث ضإلثثث ضاهسثثثلمضسحعثثثدضبثثثلض  ثثث ضالبثثثلو ض  يثثثهضالشثثثممضكلثثثل ضيثثث ض

دو ضنهثثثثل ضبثثثثثلضالع ثثثثذدضد ثثثثثي ضالصلدو يثثثثث ض نشثثثث  ضال ثثثثث ريضدواهض  ثثثثهض بثثثثث ضالصثثثثثل
ض.ض(3)الاهدي 

وسلضاللنلا  ضالعبكث  ضل  ث ريض نشث  ضلاهثدضبثلض اث مضدواهض  ثهضاب ثهض رثدض
ال دعلض.ضوكليضنهدض للعلخضي   لخضدوىض لضابلض ع ضواث ع ضبثلضاأللث  ضو  ث ض

.ضوهرثثثدوض يضسع ثثثمض ثثثذهضاللنلاثثث  ضلثثثمض  ثثثلضسشثثثل ع  ضءرضال ثثث ريض(4)و مثثث اب م
لضاول ثثث كض  ثثث ض عثثث ضالشثثث دضواءيثثثلكقضوالبلدثثثحضيثثث ضاللنلاثثث  ضل  ثثثلقضودبعثثث

العلثثثأب  ض ثثثلضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رضوب ل ثثث ضاللنشثثث  ضال ر ثثث ضالبثثثلض  هثثث ض
الترثث رضوغ ثث هضيعكثثلضايض  ثثل بضسثثلض وثث اقضالع عثثلءضو  ثثحل ضال غثث ضوالن ثثهضسثثلض

                                           
ض.ضض1/182 ذداكضالذ  ض:ضض(1)
ض.ضض36الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض36الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض1/194 ذداكضالذ  ض:ضض(4)
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ال ثثحل  ضواللثثل ع لضو ثثل ع ضاللثثل ع لضالثثذ لض  دكثث اضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضسثثلض
ضنضال  رضالعل دمض.ضيعاض

و   كض غ ث ضال ث اءاكضالععلعثد ضيث ض ثذهضالنلث  ضسثلض ثلدهسضالح ثلد ض
 ثض ث ي ض ل ثمضبثلض بث ضال صث  ضال ث ي ضاألاثدرقض128اهامسي قضوي ضا  ض

 اءضالشبع قضوو  ض أ هضدص ضي ضال  اءاكقضو  ض   ض بث ض رثدضال  ض ددضوكليض
ثضبثلض بثث ض  ثيمضوك  لثثهض بثث ض.ضوسثثلضال ث اءضالشثثبع ض ثثلي(1)الث دعلضالشثث ع ضوغ ث ه

 ثثثقضو ثث ضوثثلد ض  ثثهضالعد  ثث ض وكثثليضإداضوثث  ض169 رثثدضالثث دعلقض ثث ي ضيثث ضاثث  ض
.ضوسثثلضال ثث اءض  ثث ضبثثلضدعثثا ضال شثثل  ضال غثثث رض(2)سثثلضفيثثهضدهثث ضالعشثثم ض ثثماضيكض

الع ثث  دضقضوسثثلضبثثلل ضفيثثهضال شثثل  ضدعثثا ضي ثث ض  ثث اء ضابثثلض بثث ضل  ثث ضالثثذرض
م.ضوكثثليضال شثثل  ضسثثلضوثث اءضسد  ثث ضلثثليضي ثث  ض حثث  ضاهسثثلمض  ثث ض  يثثهضالشثثم

الشممضي   ضال ل ضي ض وقض س هض   اء ضدعا ضثمضابلثلدضل نشثهضوث اء ضيثأو  ضب ثلض
ض.ض(3)ال ل ضي ضبمي ض لدويض

و  ثث ضيثث ض ثثذهضالنلثث  ضوثث اءضاأللحثثليقضوال حثثلض ثث ض  غثثيمضيثث ضال ثث كقض
ب  ضوكثثل  اض    ثث يضال ثث ريض أ غثثلمضسع  ثث ضوهعثثدض ص هثثدضال ثث ريضيثث ضالع ثث دضالعلثثأ

اسلثثدا اخضل ثث اء ضاأللحثثليضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رض.ضول ثثذاضالثث عبضسثثلضال ثث اء ض
ض(4) ثثذودضورثثهضال ثث يضالثثثل  قضودكثث ضابثثلضول بثث ض–إداض ثث ضاللعر ثث ضض–ال غعيثث ض

 يض وقضسثثلضوثث  ض لاللحثثليض رثثدضاضبثثلض بثث ض كثث  قض وكل ثثتضو اء ثثهضدا ثثلخضليشثثتض

                                           
ض.ضض1/175 ذداكضالذ  ض:ضض(1)
ض.ضض1/270 ذداكضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض32الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض232الععلد ض:ضض(4)
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لمض  هضابلضاب ثهض رثدضاضبثلضدضي دثضداء   ض  ءضسلض لحليضالغ لءضوالضالحكض
ض ع ضبلض ردضاضقضي  ضالذرضي لقضلهضو اء ضابلض ع  .ض

 ص ض ع ضال بلا  لض   اء ضاأللحليضقضوه وىض ثلض ثلدويضال  ث دضو كض
إ صل ثثهضال ثثد دض  ثث اء ضاثثع دضالعثثم ض وكثثليضيح يثثهضوهعتيثثهضوهعثث  ض  ثثلد ض

ل  ينثثث ضداكضقضو ثثث ض وقضإ ثثثلد ض ثثث هح ضإلثثث ضسثثثثهض ثثثذهضا(1) س ثثث ضالعثثثيس  ل 
ال ن ضالد  ي ضقضي ل ضإل ضدلثمض   ثلض ل ثعلضسحلث ىضالل  يث ضالثد   ضسثلض

ضالدول ضالذرض ل ضكث  اخضي ضالع  ضال بلا ض.ض
و  ثثلكضا ثثلد ض بثث ىض ثثذك ض يض لحثثليض ثثذهضال ثث اءاكضكل ثثتضساهصثثلخضسثثلض

ثثث  ...ضكثثثليضال ثثث اءضك  ثثثمض:ضال  ثثثثمضض(3).ضوثثثلقضابثثثلضول بثثث (2)داء لحثثثليضالغ ثثثلءضوالحك
وابثثثلض  ثثث لضوغ ثثث  مض ثثثدب  يضيثثث ضال ثثث اء ضسثثثلض لحثثثليضالغ ثثثلءضوالحثثثثداءضو  ثثثليض

وال هبل يثث ضقضيعثث  مضسثثلضكثثليض ثثد ضال ثث ءضسثثلضدلثثمض اثثلخضدقي ثثلخضقضوسثث  مضسثثلض
ي ل ثثتضضلثثليضيص ثث ضبثثذلمضدلثث ضيشثث  هض.ضيعثثلضدلثثمضوثث اء ضال  ثثثمض) سثثلضالشثثن   كض

ضا  هضسلض  كضالغ لءضك  س ض:ضض(4)يعع  يضي ضالبح (ضلعشلل ل ض
 هــــاطــــا  فــــأني ســــو   نعتُ  مــــا الق

 

ــا  يوافــ  نَ نَ    مــا فيهــا تــي بعــَض عْ عت
 

وكليضابلض   لض دبهضال  ءضوه ويهضقضدل ضكليضالل سثذرضسحعثدضبثلض
ضد ضالعحدث ضا   لضي ضال  اء ض أ يل  ل .ضاعدضي  هضو  ض   ضاألغل  ضالع لاض

ض
ض

                                           
ض.ضض232الععلد ض:ضض(1)
ضاهبهضوالغ ض(2) ق  وض:ضا  ة دة ضسلض ل ض داض.ضالح  ضلءضل لضقضوودضدداضاهبه 
ض.ضض232الععلد ض:ضض(3)
ض.ضض79ال   ض:ضض(4)
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 احلديث
  مضالحد حضودوا لهضوالن و ضالعل ث  ض ثهضسثلضاأل ث قضاألالاثي ضيث ض

ل  هثضاهامس .ضو  ضسلضالع  مضالل ض  دكضاللدوهلضالعبكث ض.ضورثهضال ث يضال
الثثثل  ضال صثث ر.ضو  ثث ضالعشثث ع يض صعثثثضالحثثد حضودوا لثثهضو دوه ثثهضو ب ثثل ض
سل ثثثهضو اثثثل  دهضالثثث ض نحثثثصض و ثثث ضللع  ثثثاضال ثثثحي ضسثثثلضالع مثثث  ضوس ا ثثث ض
ال ثثحي ضو   ا ثثهضو  ثثدضد ثثلقضالشثث دضوسثثلض  ثثبهضدلثثمضسعثثلض ثثدبهض ثثل  ضمثثعلض

 ثث  ض ع ثثمضالصثث وضواللعثثد ه.ضوااثثلغ وتض  ثث مضالحثثد حضسثثد ضسثثلضالثثاسلضض  ثثم
ضلل هضإل ضاال علقض  وا  لضوومثض   ل لضوي و  لض.ض

ولعلضكليضالحد حضيعثهضاأل هضالثل  ض عدضال لل ضالعاهثاضسثلض  ث قض
الل  هثضد  ض ل لعثلمضكر ث ضسثلضلثديضال  نثلء.ضو داض  ك ثلضاألاثبل ضال ل  هث ض

 صثثثدض اثثثبل لخض بثثث ىض  ثثثمضداكض ثثثن ضض– اثثثبل ض   يثثث ضضو ثثث ض–ل ثثثذاضاال لعثثثلمض
ايلاي ضو  اده قضيلل  نلءضكل  اضيحلل  يضإل ض  مض   هع ضسلضالن  ثلءقضو ث ض
 سثث ض مدثثظضكث ثث اخضيثث ضالع ثث هلضاألسثث رضوال بلاثث قضوكثثليض ثثيالءضيعثثل  يضسثثلض

  ث ضاثر هضض– اجض   يمض ع ضاألس دضاالول ثل ي ضالعلع  ث ض لل ث ا  فضيثلل  ض
سلض  مضاألس دض   اضال شل ضدوع ضالدولث ضوابثلم ض ثع ب لضو بثل لضض–العثلقض

الشثثث  لضالعح يثثث ضسثثثثضالشثثث  ضال ص هثثث ضال ع هثثث ضالعل ثثثذ ض الاثثثلخضلصبليثثث ضال ثثث اجض
وابلم ضاألدام ضو   ا ضالحل مكضواللث انيضبث لضسثلض حلل ثهضالدولث ضدقي ث ض

إلث ض نثل مضوسلضيعك  لض يض صريهضسلض ذهضال  هب ضي ضال اوثثضقضدلثمضك ثهض يثثض
ب لضال  نلءضوالن  ثلءض وضبلعر ث ض و ث ضبث لضال  نثلءضوي  ثلءضالدولث ضود   ثلضكيث ض

ض ل ض ب ض  ا ضال لم ضكلل لضي ضال  اجضو   يعهضل لدويضال   دض.
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ودكثث ضال ايثثدرض ثثلض  ثثلمضبثثلض رثثدضالع ثثمضا ثثهض عثثحضالثث ض عثث ضي  ثثلءض
لعد   ض بث ض ثضسلكضيقيهضا117قضوي ضا  ض(1)العد   ضليكل ضلهض لضا لضالحذ

 ردضاض ليثضالد  ع ضس ل ض ردضاضبلض عث ضوكثليض عث ضبثلض رثدضالعاهثاضوثدض
.ضوددهضال  ث دضب لديثهضاألسث لضوالعثأس يضإلث ض(2) عثهضإل ضس  ضيع ع مضالش ل

 ثثأض شثثعل ضال  ثث دضيثث ض اض ثثأض  ثث ضسللثثمقضوكثثليض  ثثهضالعكض اضالعد  ثث ضلشثثعل ضالعكض
ض.ض(3)باا  ضالع  ه ل

ثضالحثثثد حضيلثثث  ضاه ثثثلداكض ا عثثثلخضإلثثث ضكلثثثل ض سثثثلضاللثثثألي ضيثثث ضسصثثثلسي
 ثأضيث ضد رضكث ث ضسثلضالعح  ث لض وقضكلثل ض اض أضلعللمضبلض   قضوهعدضالعكض اضالعكض

 ثثثثثثثلسثضألدل  ثثثثثثثحضال اثثثثثثث قض) ثثثثثثث  ضاض  يثثثثثثثهضورلثثثثثثثهضواثثثثثثث م(ضس  ثثثثثثث ض  ثثثثثثث ض
 يضسحلوالكضودض ث كضورثهضسللثمضيث ض عثثض دل  ثحضال اث قضضالع م  لكضإالاض

سحثلوالكضوايضلثمض  ثهضال  ثلضالض  ثهض  عيث ضض)   ضاض  يهضورلثهضواث م(ضو ث 
 ثأ.ضس  ثلضسثلض  شث ضإلث ضسععث ضبثلضدا ثدضاألن رضالعلث ي ضيث ض اض لضكلثل ضالعكض
 ثثثضقض و ثث ض وقضسثثلضاد حثثهضيثث ض  ثث ضالحثثد حضالثث ضالثثيعلض153دس ثثليضاثث  ض

ي   ضب لض علمضبلضس بهض لد ض ب ض  ه  ض.ضولهضالصلسثضالع   دضي ضالش  ض
ض.ض(4) أض  اضالعكضض ودمضسل

وبعدض   دضالعداد ضالن  ي ضي ضالع اقضوا  شلمضالن  لءضال ض  حل ض
الثث  رضوالقيثثل قضو  ثثحل ضالحثثد حضوالشثث لقضالد  ثثلضس ثثدادضسثثلضكثثليض   ثث ض
 ثثثثهضالنقيثثثثهضسثثثثلضس  ثثثثهضإلثثثث ضالحثثثثد حضو بثثثثذهض ثثثثهضيثثثث ضالل ثثثث هثضو ن ثثثث  هض  ثثثث ض

                                           
ض.ض7/36 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض1/154 ذداكضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض294 أدهسضال  نلءض:ضض(3)
ض.ض1/235 ذداكضالذ  ض:ضض(4)
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األ ثث قضاألبثث ىضكثثلل  رضوالقيثثل ضواالالحشثثليضقضدلثث ضل ثث ضال ثثليع ضدثث لض
ض.(1)قض)ب ل  ضالحد ح(ودمضالع ا
ض

 هـفقــال
 ثثثثث دضال ثثثثث يضالثثثثثثل  ضال صثثثثث رض  ثثثثث دضالعثثثثثداد ضالن  يثثثثث ضيثثثثث ضالعثثثثث اقض
والحصثثثثلنضقضوومثثثثثضاأل ثثثث قضواألدكثثثثلمضوال  ا ثثثثدضالعلسثثثث ضلع ثثثثمض  ثثثث قضالن ثثثثهض
والعشثثثثل هضال مفيثثثث ض.ضوهكنثثثث ض يض  ثثثث  ضالثثثث ض يض وتثثثثل ضالن ثثثثهضيثثثث ضالل ثثثث هثض

وكثثليضالن  ثثلءضوغ ثث  مضسثثلضاهاثثمس ضوثثدض ل ثث اضمثثعلض ثثذهضالنلثث  ضالاس يثث ضقض
الع علءض يلالخض   ض  ع ض  ثهضالر ثتض  ث  مضالشثممضقضوالاثيعلضاهسثلس لضالبثلو ض
وال ثثل قض)    عثثلضالشثثمم(ضإدض ل عثثذض بثث ضد ينثث ض  ثث ضال ثثل قض  يثثهضالشثثممض
وو لثثهضالع ثث  دض لثث الضالشثث لليضل  ثثمضال ععثثلي ض اقض  ثث ضدلثثمضقضو ل عثثذض  يثثهض

د ين ضو هضالن هضإلث ضكثهضسثلض دعثدضبثلضد رثهض ي لخضسللمقضوسلضسللمضو ب ض
ضوال ليع ض.ض

وكل ثثثثتضالع ليثثثث ض للععثثثثلد ضالن  يثثثث ضكر ثثثث  ض ثثثثداخقضول  ثثثثتض  د بثثثثلخضسثثثثلض
ال  نثثثثلءضالدليثثثثل  مضالثثثث ض   ثثثثيمضالعموثثثثلكضالع ل نثثثث ض ابثثثثهضالدولثثثث ضالعل اسيثثثث ض
األ ثثث ا ضقضوكثثثليضسثثثلض ع ثثث ض ثثثذاضالل د ثثث ض  ثثثصيثض ب ثثثل  مض  ثثث ض ع ثثثمضالن ثثثهض

لض  ثثث ض ثثثهضالع  ثثث دضاب ثثثهضالع ثثثدرضقضو لثثثهض يثثثلضب ثثث ضب غ ثثث ضو داداثثثهضقضوسعثثث
قضيشثث   ضدلثمضقضو  ثثمضإ عثثلض ععثثهضغثداخض عثثلض شثثعثضال ثث مقض(2)إقبللثمض  ثث ضس ل ثثه

يثمض  رثثهض  ثث ضس ل ثثهقضواورثهض  ثث ضالحشثثلضبثثلض عثلد ضل ن ثثهقضو  ثث ضسحعثثدضبثثلض
                                           

ض.ضض1/51ال  ورض:ض  ذ  ضاألاعلءضوال غلكضض(1)
ثثدثضببغثثدا ضقضو ثث ي ض بثث ضالحشثثلضس ل ثثهضبثثلضض(2) ث لض.ضدا اثث يعليضقضسثثلضالعنشثث هلضوالعحثثدا

ض ثض.ض150ا  ض
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إاثثحلقضل عغثثلنر .ضوكثثليضالعثثأس يضسثثلض لثثث ضال  نثثلءضولعثثلخض للع ثثل   ضقضوهثثذك ض
ض.ض(1)  هضب صض  مضالثمثلءضسلضكهض ار  ضسص شلخضل ع ل   ضي ضالن هض  ه

وبثث نكضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رض عل ثث ضسثثلضالن  ثثلءضوكثثليض ع ثث مض
 بثثذض بثث ضد ينثث ضضهي لثثلدويضو ثثل ضل دولثث ضسثث  مضدعثثل ضبثثلض بثث ضاثث يعليضقضو  ثث

.ضوسحعثثدضبثثلض رثثدض(2) ثثث120 عثث ضالعشثثل هضيثث ضالن ثثهضوالحثثد حضو ثث ي ضاثث  ض
لض بثثث ضل  ثثث ضقضولثثث ضال  ثثثلءضلر ثثث ض سيثثث ضوال بلاثثث  لضقضوكثثثليضينلثثث ضالثثث دعلضبثثث

 ثثثضو ثث ض  ثث ضال  ثثلءضألبثث ض عنثث ض.ض148 ثثلل  رضورثثهض بثث ضد ينثث ضوسثثلكضاثث  ض
.ضوسلضالن  ثلءضالثذ لضكثل  اضيأبثذويض ثلل  رض(3)ولهضسلضال ل ض:ضكلل ضالن ا  

ر.ضدبيعث ضبثلض بثث ض رثدضالثث دعلضقضوو ثهضلثثهضدبيعث ضالثث  رضأل ثهضكثثليض ل ث ىض ثثلل  
.ض(4) ضوكل ثتضلثهضد  ث ضل نلث ى.ضو بثذض  ثهضسللثمضوغ ثث هاثعثض  شثلخضوابثلضالعشث اض

وب ثثثثثغضاللثثثثثألي ضيثثثثث ضس مثثثثث  لكضالن ثثثثثهضوالععثثثثثلد ضاألبثثثثث ىضوومثثثثثثضال لثثثثث ض
وال ال هضسر غلخضكر  اخض    دضاهسلمض عنث ضبثلضسحعثدضال ثل قض  يثهضالشثممضقض

بثلضديثليضضوه ش ضاليهضومثضبعشعل  ضدالل ضي ضالع مضقض عع لض  ع ذهض لب 
.ضوا ثثثلمضاهسثثثلمض عنثثث ضبثثثلضسحعثثثدض  يثثثهضالشثثثممض(5)يثثث ضكلثثثل ضب ثثثغض لثثث ضودوثثث 

ا لعلسثثلضكر ثث اخض ثثللع  مضوالععثثلد ضالع ل نثث ضقضوسثثلضاأل عثث ضالثثذ لض  دكثث اضال ثث يض
الثل  ضال صث رضس اث ضبثلض عنث ض  يثهضالشثممضواب ثهض  ث ضبثلضس اث ضالع  ث ض

وا ض و ثثثث اضكث ثثثث اخضسثثثثلض لل مثثثثلض  يثثثثهضالشثثثثممضقضوكثثثثليضل عثثثثلض مس ثثثثذضكث ثثثث ويضودض
                                           

ض.ضض327قضو لدهسضال  نلءض:ضض4/19س وجضالذ  ض:ضض(1)
ض.ضض256الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض256الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض1/194 ذداكضالذ  ض:ضض(4)
ض.ضض1/220 ذداكضالذ  ض:ضض(5)
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  ثث ل مضوسشثثل   مضيثث ضكلثث ضوداثثل هض.ضسثث  مض ثث   ضبثثلض رثثدضالثث دعلضقضو ثث ض
سلض  حل ضس ا ضبلض عنث ض  يثهضالشثممضكثليضكث ث ضالل ث ي ضواللثألي ضقض
ولثثهضسثثلضال لثث ض:ضكلثثل ض  ثثهضاألدل  ثثحضوكلثثل ضال ثثم ضقضوكلثثل ضال ثثيلمضقض

.ضو دعثثدض(1)اءثثثلدضوكلثثل ضالاكثثل ضقضوكلثثل ضال  ثثليلضوالنثث ا  قضوكلثثل ض ثثلسث
بلضسحعدضبلض ب ض   ضالرا ت ضقضو  ضسلض  حل ضس ا ضبلض عنث ض  يثهض
الشممض ي لخقضولهضسلضال ل :ضسثلضدواهض ثلضال مثلقضوكلثل ضالصثلسثضقضوكلثل ض

.ضوسثثلض  ثثحل ضال مثثلض  يثثهضالشثثممض بثث ض رثثدضاضسحعثثدضبثثلضبللثثدض(2)العشثثل ه
  ضقضوكلثل ضالعحلاثلقضالر و ضولهضسلضال ل :ضكلل ضالع هصقضوكلثل ضاللب ث

وكلثثل ضال  ثثلقضفيثثهضدكثث ضسثثلضدوىض ثثلض س ثث ضالعثثيس  لض  ثث ضبثثلض بثث ض للثث ض
 ثلضكلثل ضالعحلاثل:ض وث  كض  ثبض بث ض  ث ضض(3)  يهضالشممضووثلقضابثلضال ثديم

بلض علمقضولقض:ضكلثل ضل ر وث ضيحلث رض  ث ض يث ضواثبع لضكلل ثلخقضوه ثلقض  ث ض
وكلثثل ضالعك و ثثلكقضوكلثثل ضثعثثل  لضكلل ثثلخ ض.ضوسثثلضكلبثثه:ضكلثثل ضالعحر بثثلكقض

 ب ثثلكضال  ثثلقضقضوكلثثل ضي ثثل هضاأل عثثلققضوكلثثل ضي ثثل هضال ثث ريقضوكلثثل ض
ضاألواس ضوالاوا  ض.ض

وكثثليض بثث ضد ينثث ضال ععثثليضبثثلضثلبثثتضالثثذرض  شثث ضإليثثهضسثثذ  ضالح ويثث ض
ي ضالن هضو لد ضال  رضوالقيل ضسلض  ممضالن  لءضي ضال  يضالثل  ضال ص رض

ابث ضالدولث ضاألس هث ضوهرثدوض  ثهضا ثل  ضي  ثلضي   ثلخض ثضو ل  ضروض80.ضولدضا  ض
ويث ضدوايث ض  ث ضب ثتضالعثلقضض–بدل هض يض اهدضبلض ع ضبلض ر   ض دا هضولمثيلخض

                                           
ض.ضض276الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض276الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض276الن  اتض:ضض(3)
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.ضويثثثث ضبميثثثث ضالع  ثثثث دض دا ضايض  ليثثثثهضال  ثثثثلءضيثثثث أل.ضو ثثثث ي ض(1)يثثثثأب ض-
 ث.ضولهضسلضال ل ض:ضكلل ضالن هضاأللر قضوكلل ضدالللهضإلث ض150ببغدا ضا  ض
ض.ض(2)لل ضالعللمضوالعلع مضقضوكلل ضال  ض   ضال دده البشل قضوك

وسثثلض  ثثممضالن  ثثلءضيثث ض ثثذهضالنلثث  ضاألونا ثث قض بثث ض عثث ض رثثدضالثث دعلض
 ثثثثضبر ثثث وكضقض157بثثثلض عثثث وض.ضيقيثثثهضال ثثثلس  لض ثثث ي ضيثثث ض ثثثن ضسثثثلضاثثث  ض

وو ثث ض أ ثثهض لثثليضد اثثلخضيثث ضالع ثثمضوالععثثهضقض ثثمضالع لوثث ضقضوسثثثض  عثثهضكثثليض
ض.ض(4).ضواعثضسلضيح  ضبلض ب ضكث  (3) اه  لد لخضي ضال لل  ضوالل

وسثثثلض  ثثثحل ضالثثث  رضالثثثذ لض ل ثثث واض  ثثثلضد ينثثث ضو ثثثلدر هضنيثثث ضبثثثلض
ال ثثثذ هضبثثثلضقثثثي ضسثثثلضب ثثث ضالع رثثث قضوكثثثليض   ثثث ضبايثثث ض ثثثلد ضالثثث  ر.ضاثثثعثض

 ثثثثض وكثثثليضث ثثث ضيثثث ض158الحثثثد حضوغ ثثث ض  يثثثهضالثثث  رض.ضسثثثلكض للب ثثث  ضاثثث  ض
ض.ض(5)اض  يه الحد حضس   يلخض لل بل  ض.ض اقضالب   ضو ن   ض

وسلض  حل ضالعذا  ضالن  ي ضال ر ىض ب ض ردضاضسللمضبلض  ث ضبثلض
سللثمضقضو ليثهض  شثث ضالعثذ  ضالعثثلل  ض.ضولثدضيث ضروابثث ضال ث يضاألوقضال صثث رض

 ث ادهسضض97قضض94قضض93قضض91 لبلم ضي ضا  ضوال  هضادضدك واضالشث  اكض:ض
.ضوكثثليضسللثثمضيصثثهض(7) ثثثضو يثثلض ثثللبقيث179.ضو ثث ي ض للعد  ثث ضاثث  ض(6)ل ال  ثثه

                                           
ض.ضض2/223  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(1)
ض.ضض256الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض1/241 ذداكضالذ  ض:ضض(3)
ض.ضض217الععلد ض:ضض(4)
ض.ض1/243 ذداكضالذ  ض:ضض(5)
ض.ضض2/79  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(6)
ض.ضض218الععلد ض:ضض(7)
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الحد حضقضوه وىض  هض  ثهضإداض دا ض يضيص ث ضل حثد حضاغلشثهضو ب ث ضو ت ث ض
ث لضالثذ لضرس ث اضقضيليضديثض ددض ث  هضيث ضسص شثهضوثلقض:ضوثلقضاض عثلل ض يثلض   ا

ثالض  يع اض  ث ا  ض يعثلضديثثض ث  هض  ثدضدثد حضال رث ضض)*( ال رث اضضكْض ةض مضيث قض  
ديثض   هضي قض  كضدا قضاض) ث  ضض)   ضاض  يهضورلهضوا م(ضي أ عل

.ضوسللثثثمض ثثث ض وقضسثثثلضومثثثثضكلل ثثثلخض لسعثثثلخضألدل  ثثثحض(1)اض  يثثثهضورلثثثهضواثثث م(
 ثثثأضقضوبثثثهضيثثثل ضالبثثثل ضل لثثث ضال ثثثحلوض اضال اثثث قضوثثثدضو ثثث  لقضو ثثث ضكلثثثل ضالعكض

واألاثثل  دضاللثثث ضومثثثعتضفيعثثلض عثثثد.ضودا ض ثثث تض ثثذاضال لثثثل ضوب غثثثتض ثثث   هض
عل هضسثلضسللثمض نشثهضوددثهضيث ض  بثثهضضسد  ث ض غثدا ضدلث ضدغث ضال  ث دضيث ضاث

إلثث ضالعد  ثث ضقضوو ثث ضل ثثلضالعيدبثث يض ثثذهضال د ثث ضال ثثل د ض   لثثهض ...ضا ثثهضلعثثلض
 ثثثثضبثثث جض ثثثلدويضدل ثثثلخضإلثثث ضسكثثث ضقضي ثثثدمضالعد  ثثث ضنا ثثث اخضورثثث ض174لل ثثثتضاثثث  ض

ال رث ض)  يثهضال ثم ضوالشثمم(ضفبعثحضإلث ضسللثمضبثلض  ث قضيأ ثلهضقضيشثعثضس ثثهض
مضال ثثثثثثث مضي  ثثثثثثثثلءضالحصثثثثثثثلنضوالعثثثثثثث اقضوال ثثثثثثثثلمض ثثثثثثثأقضود ثثثثثثثث ضدلثثثثثثث اضللثثثثثثثل ضالعكض
ض.ض(2)واليعل... 

وهرثثثدوض يضسلل ثثثثلخضكثثثثليضين ثثثهضالحثثثثد حض  ثثثث ضالثثث  رضوالقيثثثثل ضقضو ثثثث  ض
 عثث ضاه ثثلداكض ن ثثدض أ نلثثهضسثثلضي  ثثلءضالثث  رضوالقيثثل ضقضوهثثذك ضب ثثذاضال ثثأيض

ض–و ثث ضيثث ضنهلد ثثهضل عد  ثث ضض– دض ثثا لعل ثثهضسثثثض بثث ض  اثث ضال لمثث ض  ثثدضال ض
سثلضال  ث دض يضيصعثثضب  ثهضوبث لضسللثمضليك عثهضيث ضالن ثه.ضإدض   ض بث ض  اث ض

 ي ثثثلقضال  ثثث دضلعللثثثمض:ضك عثثث ضيثثثلض  ثثثلض رثثثدضاضقضيثثثأ  ضسثثثلضدلثثثمضسللثثثمقضو  ثثثاهض

                                           
ض.ضض2الحص اكض:ضض)*(

ض.ضض2/76  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(1)
ض.ضض2/183اهسلس ضوالشيلا ض:ضض(2)
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كلثثل ضداثثلللهضإلثث ضض– ثثأض اضاثث ىضكلثثل ضالعكضض–.ضوه شثث ضالثث ضسللثثمض(1)  ثثه... 
ض.ض(2)ال   د

 :ض(3)لمن   حا  مالك ال ين  خ لا منه لرللا عنه
ضبلضا ع ضبلضوع ث ضالحثلدث ض:ضدوىض ثلضسللثمض  ث لهضال ع ر ضقض ردضا .1

  ثض.ض221وي  هضوس  أهض.ضسلكضا  ض

  ردضاضبلضو  ض:ضدوىض لضسللمضكلبهضوا  هضوس  أهض. .2

سعثثثلضبثثثلض يشثثث ضال ثثثاانض:ضسثثثلض  ثثثحل ضسللثثثمقضو بثثثذض  ثثثهضودوىضكلبثثثهض .3
 وس  نل ه.

  او ضبلض ب ضن ر ضواب هضاع دض:ضدوهلض لضسللمض.ض .4

 وه ض.ضهضاب لض ب ض كض ب ض ك ضو اعل   .5

 سغ   ضبلض ردضال دعلضالح ا ض.ض .6

  ردضالع مضبلض ردضالعاهاضبلض ردضاض.ض .7

 ردضاضبلض ردضالحكمضالع  رض:ضدوىض لضسللثمضكلثل ضالشث  ضيث ضالن ثهض .8
 .ض

  ردضال دعلضبلضال لامض:ضسلض  هضس  قضدوىض لضسللمضو بذض  هض.ض .9

ضلمض.ض    ضبلض ردضالعاهاض:ضسلض  هضس  قضدوىض لضسل .10
وسلضي  لءضال  رضوالقيل ضالذ لضالنس اض  ثلضد ينث ضوا ثل  اضسذهبثهض بث ض
  اثث ضيع ثث  ضبثثلضإبثث اهيم.ضكثثليضدلي ثثلخضل حثثد حض ثث ورض ثثلضاأل عثثشضو  ثثلمض
بلض  و ضقضثمضلامض  لضد ينث ضيغ ث ض  يثهضالث  رضقضوولث ضال  ثلءضببغثدا ض.ضولثمض

                                           
ض.ضض2/185اهسلس ضوالشيلا ض:ضض(1)
ض.ضض251الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض252قضض251الن  اتض:ضض(3)
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 اث ض وقضسثلض ثثض.ضو بث ض 182اث  ضض(1) اقضب لضدل ضسلكضي ضبمي ضال  ث د
    ض  لم ضال  ل ضكعثلض  ث  لضالث ضدلثمضفيعثلض  ثدمض.ضوهعثدضسثلض وا ثهضالثذ لض
ومثثثع اضال لثثث ضيثثث ض  ثثث قضالن ثثثهض  ثثث ضسثثثذ  ض بثثث ضد ينثثث ضو س ثثث ضالعشثثثل هض

.ضولثثهضسثثلضال لثث ضيثث ضاأل ثث قضواءسثثلل ض:ضكلثثل ضال ثثم ضقضوكلثثل ض(2)و  ث  ل
قضقضوكلل ضالحثدو الاكل ضقضوكلل ضال يلمضقضوكلل ضالن ا  ضقضوكلل ضالر   ض

وكلل ضال كلل ضقضوكلل ضال  ليلضقضوكلل ضال  دضوالذ ل  ضقضوكلل ضالغ  ض
ضواالالر اءض.ض
  اثثثث ضإسثثثثمءضدواهض  ثثثث ضبثثثثلضال ل ثثثثدضال لمثثثث ضقضولثثثثهض:ضكلثثثثل ضضوألبثثثث 

ابلم ضاألس لدقضوه   ض  هضي ضابلم ضالن  لءقضوكلثل ضالث  ض  ث ضسللثمض
ل  ثثث دقضوكلثثثل ضالصثثثلسثضقض لنثثثهضبثثثلض  ثثث ضقضوكلثثثل ضداثثثلللهضيثثث ضال ثثث اجضإلثثث ضا

ض.ض(3)ليح  ضبلضبللدضالر سك ضقضدك ضفيهضابلم ضال ل ضوال  رضالعأب دض ه
وكثثثليضسحعثثثثدضبثثثلضالحشثثثثلضال ثثث بل  ضسثثثثلضكبثثثلدضي  ثثثثلءضالح ويثثث ضالثثثثذ لض
دو ثثثث اضلن ثثثثهض بثثثث ضد ينثثثث ضو  ثثثث لهض.ضولثثثثدضب ااثثثثبضقضو  ثثثثأض لل  يثثثث ضقضو  ثثثث ض

و عثثثث وضبثثثثلضددضضالحثثثثد حقضواثثثثعثضسثثثثلضسشثثثثعدضبثثثثلضكثثثثدامضوسللثثثثمضبثثثثلضسشثثثثع  
واألونا ثث ضوالثثث در.ضو ثثلل ض  ثثلضد ينثث ضو بثثذض  ثثهضيغ ثث ض  يثثهضالثث  رضقضووثثدمض
 غثثدا ضو ال ثثثلضواثثثعثضس ثثثهضالحثثد حضو بثثثذض  ثثثهضالثثث  رقضوبثث جضإلثثث ضال وثثث ضيثثث الهض
ال   دضال  لءضب لضقضثمض اله.ضولعثلضبث جضال  ث دضإلث ضب ااثليض ثحبهضيعثلكض

ض.ض(4) ث189 لل رضا  ض
                                           

ض.ضض256الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض1/301 ذداكضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض257الن  اتض:ضض(3)
ض.ض257الن  اتض:ضض(4)
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ودوسثثهض غثثدا ضببثثل ضال ثثلمضيثث ض د ض بثث ضو ثثاقضسحعثثدضبثثلضالحشثثلض  ثثدض
د ينثثث ضي ثثث  ض  يثثثهضكلبثثثهضقضودثثثدثتضب  ثثثهضوبثثث لضال او ديثثث ضس ثثثل بلك.ضوهرثثثدوض يض
 يالءضكليضل مض عل  ضسلضاأل  لدض عدضسحثلولل مضالغلس ث ضولثهضالع  ث د.ض
وكليضكر   مض د  ض)ال او در(ضوه ش ضاليهضكلل ض ع ثهضيث ض)الدولث (ض رضيث ض

 ثهضبثث) ب لءضالدولث (ضوكثليضسثلض ثأيض ثذاضال او ثدرضل بالدول ضال بلاي قضواع ض 
و  ثحل هضايض لععثثدض ث مضسص ثث ضسحعثثدضبثلضالحشثثلضيثث ضالعشثصدضفيصثث ءضوه ثث  ض

سثثثلضكلبثثثهضضسثثثلضا بثثثل ضسحعثثثدض ثثث سلخضضد ثثثهض  ثثث ض  بل ثثثهضكلثثثل ضالدولثثث قضو داضوثثث  
 لد اض هضواكل هضوامت ضسحعدضإل ض  كضالص   ضي ضدلمضالعشصدضو ثلدض

ذرضببثثل ض د ض اثثدضسعثثلض  ثث ضاثثل لطضدوسثث فضي ل ثثتضإلثث ضالعشثثصدضالعع ثث ضالثث
ض.ض(1)ال ل ض    ض  يهض  لك

وال ثثم ضبثث لض بثث ضد ينثث ضوالع  ثث دض  ثثأيضسحعثثدضدرضالثث ن ضالاكيثث ض
  ثثحل ض بثث ضد ينثث ضضوث د ثثهضسعثث و ضيثث ضكلثث ضاللثثأدهسقضو ثثذاضال ثثم ض ثث اض

إلثث ضس للنثث ضالع  ثث دض.ضوه  ثث ض يضالع  ثث دضوثثدضااثثلغهضال او ديثث ض عثثدضي ثثهض
يضسثث  مض  بل ثثلخض ل ثثن يض لللع ثث ضال نثثلدض واسثث هضوايلاثثل هضقضل مضوكثث اضسحثثلول
 يض   ثثثثثضالع ثثثثل بلكضاللثثثث ضدثثثثدثتضبثثثث لضسحعثثثثدضبثثثثلضالحشثثثثلضضبثثثثذلمضوهعكثثثثل

ال ث بل  ضو  ثحل هضوبث لضال او ثدرضو  بل ثهضإلث ض حث ه ضسثلضالع  ث دض  ث ض
ض ب ضد ين ضو   لدهضسلضالن  لءضواللمس ذ.ض

سثضال ر ث ضقضوالصثلسثضال ثغ  قضولعحعدضبثلضالحشثلضسثلضال لث ض:ضالصثل
وكلثثل ضال ثثم قضوكلثثل ضالاكثثل قضوكلثثل ضالع لاثثمقضوكلثثل ضال  ثثلوضقضوكلثثل ض
التثثثمقضقضوكلثثثل ضالعلثثثثلقضواس ثثثلكضاألوال ضقضوكلثثثل ضالشثثثث مضوالر ثثث  قضوكلثثثثل ض

                                           
ض.ض257الن  اتض:ضض(1)
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ال  لضقضوكلل ضال  لضقضوكلثل ضالعااد ث ضال ر ث  ضقضوكلثل ضالعااد ث ضال ثغ   ض
ضالسض...ضض(1) ضقضوكلل ضال  يع وكلل ضال كلل ضقضوكلل ضالعلده

وسثثلض  ثثحل ض بثث ضد ينثث ضالحشثثلضبثثلضنهثثل ضال يلثثيرضقض بثثذض ثثلض بثث ض
 ثثثثض.ضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالعصثثث  ض204د ينثثث ضواثثثعثضس ثثثه.ضو ثثث ي ضاثثث  ض

ألبثثثث ضد ينثثثث ضب وا لثثثثهقضوكلثثثثل ض   ضال لمثثثث ضقضوكلثثثثل ضال  ثثثثلقضقضوكلثثثثل ض
 ضالنث ا  ضقضوكلل ثلضسعل  ضاهيعليضقضوكلل ضال ن لكقضوكلل ضال  اجضقضوكلثل

ض.ض(2)ال  ليل
و  ثث ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضال ثثليع ضالثثذرض  شثث ضاليثثهضسثثذ  ض
ال ثثثثلي ي ض.ضوه حثثثثددضال ثثثثليع ضسثثثثلض شثثثث ض ل ثثثثع ض ثثثث ه ضو ثثثث ضسثثثثلض  ثثثثممض
الن  ثثثلءض.ضو  ثثثحل ضالعثثثذا  ضال ر ثثث  ض.ضوا نثثث ض  عثثثلءضاأل شثثثل ض  ثثث ض يض  ثثثلض

لشثثل  ضبثثلض ر ثثدضاضبثثلضدض ثثليثضبثثلضالةثث رثثدضاضسحعثثدضبثثلضإ دهثث ضكثثليضسثثلضوْض
 ردض اهدضبلض ل مضبلضالعت ث ضبثلض رثدضس ثل ض.ضو  ععث اض  ث ض  ثهضولثدضاث  ض

.ضودكث ض  ثهض  ثهضلثامضسحعثدضبثلضالحشثلض(3) ثث204 ثضو  ي ض ع  ضا  ض150
ا  ضدل ضكل ضكلبثهضقضودورض ثلضال بيثثضبثلضاث يعليض ثلضال ثليع ض  ثهضوثلق:ض

ثثثللرثثثتض ثثثلضسحعثثثدضوْض ثثث  ضض(4) وة يثثث ضالعثثث اقضكلل ثثثهضال ثثثديمض.ضو ثثث  ض(5)هضكلبثثثلخضع 
 ضسثثثلضكبثثثلدض  ثثثحل هضالعثثث او  لقضالعشثثثع ضكلثثثل ضالحصثثث ضقضوه وهثثثهض  ثثثهض دبعثثث

:ض دعثثثدضبثثثلضد رثثثهضو بثثث ضثثثث دضوالا ن ا ثثث ضوال  ابيشثثث .ضو   ثثث  مضلثثثهضدوايثثث ضو ثثثم
                                           

ض.ض257الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض258اتض:ضالن  ضض(2)
ض.ض1/42قضو  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض263الن  اتض:ضض(3)
هضالبغهض وضالحعلدضوهشلععهضي ضالبع  .ضالع بلوضالع   :ضض(4) ض.ض668الْ وة ض:ضْدعة
ض.ض263الن  اتض:ضض(5)
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 ثض   ضي  لضسع مض200 ثض وضا  ض199.ضولعلضودمضس  ضا  ض(1)الا ن ا  
لل (ضسثثثلض لثثثث ضكلبثثثهض ثثث   ضلثثثدىضللبثثثهضالصد ثثثد ض.ضوكثثثليضكلل ثثثهضالعشثثثع ض)ال اثثث

الن  لءضقضوكليض ذاضال لل ضس مثضإ صثل ضكث ث ضسثلض  ثهضالن ثهضقضسث  مض رثدض
ليضو دعثثدضبثثلضد رثثهض ثثد  ايضلثثهضيثث ضالثث دعلضوهح ثث ضبثثلضاثثع دض.ضوكثثليضال تاثث

ض.ض(2) م  عل
(ضي  ضسثلض لرث ضكلبثهضدصعثلضوااثليعل لضألبث ا ضماض سلضكلل هضالعشع ض)األكض

شثثث ض  ثثث ضسص ثثثدا.ضودكثث ضالعيدبثثث يضسعثثثلض   عثثث اضالن ثثهضقضوه ثثثثضيثثث ض حثث ضبع
ل  ليع ض  هض  كض  اثلضم علضسلضال ل ضوال ال هضي ضاللنش  ضوالن هضواأل  ض

.ضوسثثثثلض  ثثثث  ضكلبثثثثهضاثثثث ىض(3)وغ ثثثث ضدلثثثثمضقضب غثثثثتضسل ثثثث ضوثمثثثثث ض  ثثثث ضكلل ثثثثل
:ضكلثثثثل ضالعبشثثثث طضيثثثث ضالن ثثثثهض.ضدواهض  ثثثثهضال بيثثثثثضبثثثثلضاثثثث يعليضضماضال اثثثثلل ضواألكض

 ثثثثثثثثذاضال لثثثثثثثثل ض  ثثثثثثثث ض:ضكلثثثثثثثثل ضالت ثثثثثثثثلد قضوكلثثثثثثثثل ضوالا ن ا ثثثثثثثث .ضوهحلثثثثثثثث رض
ضال م قوكلل ضالاكل قضوكلل ضال يلمقضوكلل ضالحذضقضوكلل ضاال ل ل ض.ض

وسثثثلضكلبثثثثهض ي ثثثثلخ:ضكلثثثثل ضالت ثثثثلد قضوكلثثثثل ضااثثثثلقبلقضال ر ثثثث قضوكلثثثثل ض
الصععثث ضقضوكلثثل ضالع ثثد لقضوكلثثل ض ثثم ضال شثث  قضوكلثثل ض دكثثلمضال ثث ريقض

ض.(4)وكلل ضالع لامقضوكلل ضالر   
وسثثلضسياشثث ضالعثثذا  ضالن  يثث ضال رثث ىض بثث ض رثثدضاض دعثثدضبثثلضد رثثه.ض

 ثثثثثضببغثثثدا قضو  ثثثثأضب ثثثثلقضو بثثثثهضسكثثث ضوالعد  ثثثث ضوال ثثثثلمضوالثثثثيعلض164ولثثثدضاثثثث  ض
ض.ض(1) ث241وال  ي ضوالب   ضوالصاه  ضقضو  ي ضببغدا ضا  ض

                                           
ض.1/48  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(1)
ض.ض1/47ا   ض  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(2)
ض.ض1/53 غلكض:ض  ذ  ضاألاعلءضوالض(3)
ض.ض264الن  اتض:ضض(4)
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ويثث ضروابثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضا ثثل  ضيقيثثهضوسحثثدثضا  ثث ض ثثللص   ض
 ض  همخضعاضيض  ضاويليضبلضاع دضبلضسش وقض.ضوه   ض  هض كض   ضسصلب  ضالش تل

إدض  دكض واابضال  يضالثللحضوهذك ض  هض ث ي ض للب ث  ضسل ادهثلض ثلضالشث تليضاث  ض
ضيث ضالن ثهضوالحثد حضدلث ضو ثدضيث ض وابث ضال ث يضال ا ثثض(2) ث261 .ضوكليضلثهضس حث خ

   نثثتقضي ثثدض.ضوكل ثثتضلثثهضسيلنثثلكض د ثثد ضسثثلضكلثث ضوداثثل هض رثثدوض   ثثلض(3)اثثويل   يض
دكثث ضالعيدبثث يض يضاثثويليضسثثلكضولثثهضسل ثث ضوبعشثث يض   ثثلداخض  ثثل  ضيأو ثث ضإلثث ض

  علد ضبلض  ا ضي ضكلبهضيعحل لضو د و لض.

                                                                                                           
ض.ض112قضض111قضض1/110  ذ  ضاألاعلءضوال غلكض:ضض(1)
ض.ضض218قضض217الععلد ض:ضض(2)
ض.ضض1/251 ذداكضالذ  ض:ضض(3)
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 الفصل السادس 
اللغة واالدب 
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 اللغة
ا شثثثضالثثدد ضال غثث رضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رقضوبحثثحضالع عثثلءضكث ثث اخض

لع مثثثث  لكضال حثثثث ضوال غثثثث ضضسثثثثلضالعشثثثثل هضاللثثثث ض  ثثثثبحتضفيعثثثثلض عثثثثدض ك ثثثث الخض
وال ثثثث  ض.ضوكل ثثثثتض ريعثثثث ضالددااثثثثلكضيثثثث ض ثثثثذهضالع د ثثثث ضس ل نثثثث ض رضغ ثثثث ض
سع ثا قض عع ث ض   ثثلض صثدضسشثثل هضسثلضال حثث ض بحثحضسثثثضس مث  لكض ثث في ض وض
لغ هثثثثث قضو  ثثثثثل بضب عثثثثثلض دااثثثثثلكض ثثثثث  ي ض بحثثثثثحضيثثثثث ضالحثثثثث و ضوس لد  ثثثثثلض

إ ثثثمقضو ثثنل  لضوسثثلض لع ثثث ضبثثذلمضسثثثلض ثث ا  ض ثث  ي ضيثثث ضب يثث ضال  عثثث ضسثثلض
ضو بداقضو  غلمضوغ   لض.ض

الذرضيعثهضل لضوع ضالدداالكضال غ ه ضيث ضض–وال ل  ضي ضكلل ضا ر ههض
 مدثظض ثذاضاالبثلمطضيث ض حثحضالعشثل هلكضال غ هث قضض–ال  يضالثل  ضال ص رض

وهصثدض ي ثلخض يض عثث ضالع ثت حلكضال غ هثث ضوثدضدكث كقضوبع ثث لضوثدض ثث دتض
الععثث لضو عثثثضكلثثل ضاثث ر ههضض ويض حد ثثدضل نثثظضالثثذرضيت ثث ض  ثث ضالع ثثت  

 ع   ضسلضالعشل هضوالعبلدثحضوبثذلمض  ثب ضاالاثلخضلصعيثثضالددااثلكضال غ هث ض
ضفيعلض عدضال  يضالثل  ضال ص رض.ض

و  ثثث ضالص ثثثهضاألوقضسثثثلض  عثثثلءضال غثثث ضالع ل ثثث لضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ض
ال صثث رقضوا ل ثث كضد  ثثلكضالثثدد ضيثث ضالعشثثل دضوالعصثثلسثضال ل ثث قضوددثثهض

بل يثثثث قضوالل ثثثث اضاأل ثثثث ا ضو ععثثثث اضاأللنثثثثلاضوسعل   ثثثثلضالع ل نثثثث ضالع عثثثثلءضالثثثث ضال
وبعثثث ضاأل ثثث قضوال  ا ثثثدضيثثث ض  ك ثثث ضال ثثثممضقضو س ثثث اضيثثث ضسصللشثثث مضال لثثث ض
وال اثثل ه.ضوكثثليضالحنثثظضو   ثث ضال وايثث ضال ثثن ه ضالع يثثلدضاألوقضلصثث   ضالعثثلع مض

ضودشلض ع عهقضوي هضالعللمضو    ه.ض
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يضسثثلض وا   ثثمض يشثث ضبثثلض عثث ضوه  ل ثثلض ثثد ضسثثلض ثثيالءضالع عثثلءضقضكثثل
قضوهعدضسلض ب  ض بث ض عث وضبثلضالعثمءضقضو ث ض(1) ث149الث ن ضالعل ي ضا  ض

  ث رضسثثلضس ثثدس ض حثثل ضالب ثث  ض.ض بثثذض  ثثهضال   ثثهضبثثلض دعثثدض.ضو شثث ضإليثثهض
 عهضكلثلب لضيث ضال حث ض دثد علضيشثع ض)اهلعثلق(ضقضواءبث ض ثد  ض)الصثلسث(ض

 لثثلب لضقضي ثثمض ثث  ضيثث ضالع ثثل دضو يضكثثليضال ثثمضوالغعثث ألضيحيتثثليضب ثثذ لضال
اث ىضااثع  علضقضو ثثذك ض عث ض ثثذهضالع ثل دضب لثث لضسثلضال ثثع ضل    ثهضدكثث ض

ضي  علضال للب لضقضو علضو لهض:ض
ـــــــــا  َكل ـــــــــه   بطـــــــــر النحـــــــــُو جم ع

 

ــْر   ــن ُعَم ــا  حــد  ع ســى   ــَر م  َغْي
 

ــــــــــــ ا جــــــــــــامُ   ــــــــــــال له  ذاك إكم
 

ـــــــْر   ـــــــاس شـــــــمس لَقَم  فهمـــــــا للن
 

  ثدرضا ث  ض  عثلءضالص ثهضاألوقض.ضوه شث ضوهعدضال   هضبلض دعدضالن اض
اليثثثثهض عثثثثهض وقضسعصثثثثمضيثثثث ضاللثثثث اثضالع بثثثث .ضوو ثثثث ض أ ثثثثهض لثثثثليضغليثثثث ضيثثثث ض

ض.ض(2)اال  اجضسشل هضال ح ضو  حي ضالقيل  
وووثثثثضيثثث ض عثثث ضالع ثثثل دض يضد ثثث لضبثثثلضإاثثثحلقضالتر ثثث ضكل ثثثتضلثثثهض

.ضوسثثثلضالععثثث و ض يضد   ثثثلخضكثثثليضاثثث هل يلخض  ثثثهضالتثثث ض(3) ثثثحب ضسثثثثضال   ثثثه
الن شثثثن ضسثثثلضال   ل يثثث ضإلثثث ضالع بيثثث ض ثثثلض  هثثث ضالشثثث هل ي ضلثثثذلمض ثثثلضو  ثثث مض

 يض ثثحب ضد ثث لضل    ثثهضض–وسثث  مضسشل ثث و يضض– عثث ضالبثثلدث لضالعحثثدث لض
 ع ثثثتضاألب ثثث ضسلثثثأث اخض ثثثللع ت ضال   ثثثل  ضوا عكثثث ضدلثثثمض  ثثث ضومثثثثض عثثث ض
األ ثثثثث قضال غ هثثثثث ضوال ح هثثثثث ضيثثثثث ضالع بيثثثثث ض ل لبثثثثثلدض يضال   ثثثثثهضيعثثثثثثهضدا ثثثثثداض

                                           
ض.ضض47الن  اتض:ض ض(1)
ض.ضض48الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض114قضو ببلدضالع علءض:ضض2/146ابلض ب ض ك  بع ض:ض   يضاأل بلءضقضض(3)



 (86) 

الع ب ض.ضو ذك ض ذهضالع ل دض يضد   ثلخضغ ه ضالعبك  ضي ضالل اثضل دداالكضال 
يضالع بثثث ضو  بثثثهضكلثثثل ضالعثثث لضالل ثثث ضال   ثثثهضيثثث ضالب ثثث  ضو ع ثثثمضس ثثثهضال شثثثل

قضو  ثثهضكثثليضي ثثلغهضيثث ضالع بيثث ضسثثثضاثث ر ههضوغ ثث هضسعثثلضكثثل  اضي ثثلغ  يض غثثدا 
  ثث ضال   ثثهضبثثلض دعثثدض.ضو  ثثي ض يض  ثثذاضالض بعثثدضقضي   عثثلضكل ثثلضيثث ضووثثتض
وادثثثدض  ثثث ضنسثثثليضالعثثثأس يضقضو   ثثثلض صثثثدضيثثث ضكمسثثثهضويثثث ض   ثثثهضسثثثلض ثثثدقض  ثثث ض

ض.ض(1)ي لدلهضوي  هضي ضالع بي ضو  عهضب لضدل ضايضلهض  ل ي ضي ضدلم 
و ثثثذاضالثثث  مضالثثثذرضووعثثثتضفيثثثهض عثثث ضالع ثثثل دض)دبعثثثلضا نثثث  ض ثثثهضابثثثلض
ال نتثث ضوابثثلض بثث ض ك ثث بع (ضس  عثثهضإلثث ض   ثثمض ع ثث اضد   ثثلخضسعل ثث اخضل    ثثهقض

 ثثثثض264 ثثثثض وض260 هثثث ض   ثثثمض  ثثث اض  ثثث ض يضويثثثل ضد ثثث لضدثثثدثتضاثثث  ضوالغ
ض.ض(2)ودد واض  مضال يل ضب  مضالثمثلءقضو   ضال يل ض شتضب  يضسلض ن 

وسلضالعح  ض لده يلخض يضويل ضال   هضبلض دعدضودضددثتض عثدضال  ث ض
األوقضسلضال  يضالثل  ضال ص رض لبلم ضي ضاث  ضال يثل ضبث لضثثمثضدوايثلكقض

.ضو يضس لثدضد ث لضبثلضإاثحلقض(3) ث175 ثضوا  ض170 ثضوا  ض160ض  ضا  
 ثثثضقضوبثثذلمضيكثث يضد ثث لضوثثدضولثثدض عثثدضويثثل ضال   ثثهض ثثأدبثض194لثثليضيثث ضاثث  ض

 ثثثثض لده ثثلخضل يثثل ضال   ثثثهقض وضبلشثثثض  ثثث  ض160وثمثثث لضاثث  ضإداضا  ثثثذ لضاثث  ض
قض ثثثض لده ثثلخضل يثثل ضال   ثثه.ضي ثثمض ثثددكضال   ثثهضد   ثثلخض175اثث  ضإداضا  ثثذ لض ثثلمض

 صعثثثضب   عثثل ضي  ثث ض يضالشثثر ضيثث ضدلثثمضي يث ضا ن ثثتضلثثبع ضالع ثثل دض يض
   ثثثمض   ثثث اضسثثثلضس ثثثددضوادثثثدضوا ثثثمضي وعثثث اض ثثثمضكثثثذلمضيثثث ض ثثثذاضالثثث  مضو د ثثث اض

                                           
ض.ضض2/146أل بلءض:ض   يضاض(1)
قضوابثثلضو نثثذضال شثث ت   :ضكلثثل ضض119قضو ببثثلدضالع عثثلءض:ضض2/148  ثث يضاأل بثثلءض:ضض(2)

ض.ضض182ال فيلكض
ض.ضض1/560الش    ض:ض غي ضال  ل ضقضض(3)
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.ضو ثثثلءض عثثث ضالبثثثلدث لضالعحثثثدث لضوب ثثث اضد يثثثلخض  ثثث ض ثثثأث ضال حثثث ضالع بثثث ض  يثثه
 لض ثذاض لل ح ضالش هل  ض وض للع ت ضال   ل  ضسشل د لض   ض ع ضاألا ضس 

األال ضالبل هضسلض حب ضد  لضل    هض.ضو حلضالض ا مضإلغثلءضي ث  ضاللثأث  ض
واللثثثأث قضيثثثلل ح ضالع بثثث ض ثثثأ هضيثثث ضدلثثثمض ثثثأيض عيثثثثضالث ليثثثلكضوثثثدضاثثثث ضو ثثثأث ض
وهصث ض يض علعثثدضيثث ضإثبثثلكضدلثثمض  ثث ض  ثثل مضو هثث ضيع   ثثلضاالاثثل  اءضلعن  ا ثثهض

داالكضال غ ه ضل    ل ي ضوس م  ل هضي ضم ءضاللت دضاللأده  ضوالع لد  ض للد
والشثث هل ي ضو عثثثضاأل ثثبلهضوال  ثثل  ضو ثبثثلكضسثثدىضاللثثأث  ضواللثثأث ضسثثثضسمد ثث ض
 يضالددااثثلكضال غ هثث ضوثثدض  ثثل كضيثث ض عثث ضاأل ثث قضوب ل ثث ضال غثثلكضاللثث ض
  لعثث ضالثث ضي ثث   ضوادثثد ضكللع بيثث ضوالشثث هل ي ضوالعر هثث ضو يض ثثذهضاأل ثث قضالض

ض.ض عثهض لل  ود ض أث  اخض وض أث اخض
وكثثثليضال   ثثثهضبثثثلض دعثثثدضسثثثلضاألوا ثثثهضالثثثذ لضي ثثث واضيثثث ضومثثثثضسعصثثثمض
لعن  اكضال غ قضو ش ضاليهضكلل ضالع لضالذرضيعدض وقضسعصثمض ثلسثضلعنث  اكض

قضووثثدضبثثد ضفيثثهضل ضس ثثلدجضالحثث و ضو  لل ثث ضال  عثثلكالع بيثث ضس  ثث ض  ثث ض اثث
 حثث و ضالح ثث ضوا ل ثث ضالثث ضدثث و ضال ثثنل لضلثثذلمضاثثع ض ثثللع لقضأليضالعثث لض

ض.ثهض  دضال   هض و  ضد و ضالح   ع
ووثثدضاثثل ضال ثثمضيثث ض شثثب ضال لثثل ضإلثث ضال   ثثهضدلثث ضدكثث ض  ثثهض لثثمض ثث وض
 ثثذاضال لثثل ض ثثلضال   ثثهض دثثدضوالضدؤرضيثث ض ثث ءضسثثلضاألببثثلدض  ثثهض عثثهض ثثذاض

و  ضسلضولدض   ضبثلضض–.ضوو هضإيضال   هضبد ضي ض ع هضو  امضال  حض(1) لرله 
س  ثثهقضودورض ثثلضال  ثثحضو هثث ضسثثلض ثثذاض  ه لثثهضقضيأ عثثهضال  ثثحض عثثدضض–اثثيلدض

العع  قضولقض ل تض    ضال ضال   هضبلض دعثدقضي ثلقضلث ض  سثلخضلث ض يضإ شثل لخض

                                           
ض.ضض48الن  اتض:ضض(1)
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و دضو ل ضد و ض لث ض ثلضو ثلضوثثلض  ث ضسثلض سث ثهضألاثل   ضيث ضدلثمض عيثثض
لثثممضالعثث  ضو  يثثأضلثثهض  ثثهضالضي ثث جض  ثثهض ثث ءضس ثثهضبلثث .ضوثثلقض:ضي  ثثتضلثثهض

 ضالث ثثل  ضوالثمثثث ضوال بثثل  ضوال علاثث قضوكيثث ضيكثث يضدلثثمقضوثثلقض:ض يلنثثهض  ثث
و  ثثثهضلثثثي ضيعثثث  ضل عثثث  ضكمسثثثلخض لثثثث ضس ثثثه.ضوثثثلقضال  ثثثحض:ضيصع ثثثتضااثثثلن عهض
وه  ضل ضوالض و ض   ضسلضي  قضيأبل  ضإليهضيث ض ثذاضالعع ث ض يلسثلخ.ضثثمض
ضقضودصصتقضيعثلضنلثتضس ثن لض  يثهضوب ث تض يضيعث كضيث ض  لثهضي بتثهض ا لها

لحثثثذضو ثثث كضإليثثثهضيثثث داض ثثث ضوثثثدض لثثث ضسثثثلضكثثثليضي ثثث دهضلثثث ض.ضي  عثثثتضسثثثلضا
ضسلضيحنظضوسثلض ضك  لض   ضسلضي ض ددض ذاضال لل الح وض .ضي ليضيكع  ض    

ضيأثرلهضال ض يض ع تضال لل   ض.ض(1) مضفيهضي  قضل ضاهض  هضيلداض  ا
وسثثثثلضالثثثث ا  ض يضل    ثثثثهض عثثثثمخضيثثثث ض ثثثثذاضال لثثثثل ضالضيعكثثثثلضإ  ثثثثلدهضقض

 ضين  ثثلض ثث ءضكث ثث ضسثثلض وثث اقضال   ثثهضيثثللن   ضوالعثث  ذضوالل   ثث ضلثثهقض سثثلضالعثثل 
وردا ه.ضودبعلض مينتض  يلءض ب ىضإلث ضال لثل ضفيعثلض عثدضقض مثلي لضال  ثحض وض

ضغ  ه.ض
وهردوض يض    ضكلل ضالعث لضوسثدىضااثلععللهضلثدىضالع عثلءضوثدض ثأب كض

.ضو  ثثلكضدوايثث ض ثث ببضبثث لضو ثث  ضال لثثل ضلضويثثل ضال   ثثهضسثثد ضليشثثتض لل    ثث  ثث
الثثث ضالعثثث اقض شثثثرتضإلثثث ض بثثث ض كثثث ضبثثثلض دهثثثد.ضوثثثلقض ووثثثثض  ثثثدضال  ثثثحضوا ل للثثثهض

 ثثثثض.ضوثثثدمض ثثثهضودااقضسثثثلضب ااثثثليضوكثثثليضيثثث ض248 للب ثثث  ضكلثثثل ضالعثثث لضاثثث  ض
 ض  ثثهضثعل يثث ضو دبعثث لض ثثاءاخضفبل ثثهض  عشثث لض   ثثلداخض.ضوك ثثلض شثثعثضب ثثذاضال لثثل

ض.ض(2)قضدل ضودمض هض ذاضال دااق    االيضي ضباا لضالتل  ه 

                                           
ض.ضض48الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض48الن  اتض:ضض(2)
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لضال لثثثث ضاثثثث ىضالعثثثث لض:ضكلثثثثل ضالثثثث غمضقضوسعثثثثلض شثثثث ضالثثثث ضال   ثثثثهضسثثثث
وكلثثثثثثل ضالعثثثثثث وألقضوكلثثثثثثل ضال ثثثثثث ا دضقضوكلثثثثثثل ضالثثثثثث  بضوال ثثثثثثكهضقضوكلثثثثثثل ض

ض.ض(1)اهي ل 
وسثثلضال غثث ه لضالثثذ لض ل ثثث واضال   ثثهض ثث   ضبثثثلضدر ثث ضالثثذرض ثثث ي ض

 ثثثض.ضوكثثليض ثث   ضسثثلض  ثثحل ض بثث ض عثث وضبثثلضالعثثمءضقضوكل ثثتض183اثث  ض
األ  ضوي ثثحلءضاأل ثث ا ضوويثث  ضد  لثثهض للب ثث  قض  للب ثثلض ثثم ضالع ثثمضو  ثثهض

.ضول ثثث   ضبثثثلضدر ثثث ضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضسعثثثل  ضال ثثث ريضقضوكلثثثل ض(2)البل يثثث 
ض.ض(3)ال غلكضقضوكلل ضال  ا دضال ر  

 ثثثض.ض197وسثث  مض بثث ضالحشثثلض  ثث ضبثثلضدعثثا ضال شثثل  ضالعلثث ي ضاثث  ض
ولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضسعثثثل  ضال ثثث ريضقضوكلثثثل ضس ل ثثث ضال حثثث قضوكلثثثل ض

 ضالعثثد ضقضوكلثثل ضال ثث ا دضال ر ثث قضوكلثثل ضال ثث ا دضاألواثثبضقضال ثث اركضقضوكلثثل
وكلل ضال  ا دضاأل غ قضوكلل ضس تث  ضال ث ريضوس  ث لهضقضوكلثل ضابثلم ض
العد ضقضوكلل ضال صلءضقضوكلل ضالع ل دضقضوكلل ضال لءاكضالعك ا  ضب ثلضيث ض

.ضوكثثليضال  ثث ضبثثلض ثثع هضسثثلضال غثث ه لضالثثذ لض  ثث اض  ليثث ضبل ثثث ض(4)ال ثث ري
 ه قضوومثضي ضدلمضكلل ضال ثنلكضالثذرضيعثدضالع ثددضالثذرض بثذضس ثهض للغ

اب ض ر دضال لامضبلضاممضي ض ألي ضكلل هضال ث   ض)غ هث ضالحثد ح(ض.ضودكث ض
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  ثثمخض ثثلض بثث ضالحشثثلضال ثث ي ضث ر ثثتضكلثثل ضال ثثنلكضقضوهحلثث رضض(1)ابثثلضال ثثديم
ض   ضالع م  لكضاء ي :ض

ض  ضوال  مضو نلكضال شلءض.يحل رض   ضبك ك ضاه شليضوالصضال:بل األلل 
يحلثثثث رض  ثثثثث ضاألبريثثثث ضوالر ثثثث كضو ثثثثثن ضالصبثثثثلقضوال ثثثثثعل ضضال:ــــبل ال ـــــاني 

ضواألسلع .ض
ضيحل رض   ضاهبهضي بض.ضال:بل ال الث 
يحل رض   ضالغيمضوالت  ضوال ع ضوال ع ضقضوال  هضقضوال  ثلدضقضضال:بل الراب  

ض.ضوال عأ ضقضواء لدضقضواألد ي ضقضوالدالءضقضو ن ضال ع ض
يحلثث رض  ثث ضالثثاد ضقضوال ثث مضقضوالع ثث ضقضو اثثعلءضالب ثث قضقضضال:ــبل الخــامس 

ضواأل صلدضقضوال هلوضقضوالشحل ضقضواألستلدض.ض
واللثثألي ضيثث ضالغ هثث ضسثثلضس ثثدسلكضسعثثل مضالععثثل  ضالثثذرضب ثثغضغل لثثهض

ض  دضابلضا د ضي ضسعصعهضال  مضالع  صض.ض
النثث  قضول   ثث ضبثثلض ثثع هضسثثلضال لثث :ضكلثثل ضالشثثموقضوكلثثل ضب ثث ض

وكلثثل ضاأل ثث اءضقضوكلثثل ضالععثثل  قضوكلثثل ضغ هثث ضالحثثد حضقضوكلثثل ضالعثثدبهض
كلثثثثل ضالصثثثثيمضقضوكلثثثثل ضال ثثثثع ضإلثثثث ضكلثثثثل ضالعثثثث لضقضوكلثثثثل ضالع ثثثثل دضقضوض

ض.ضوال ع 
 ثثثض211 ثثثض وض210و لثث ض بثث ض ر ثثد ضسععثث ضبثثلضالعث ثث ضالعلثث ي ضاثث  ض

هثثثث ضيثثثث ضسصثثثثلنضال ثثثث ريضوغ هثثثث ضال ثثثث ريضوسعثثثثل  ضال ثثثث ريضو  ثثثث ا ضال ثثثث ريضوغ ض
الحد حض.ضوكل تضلهضدال هض د د ضي ضاأللنلاضو  ضسلضس دسلكضاللثألي ضيث ض
سعثثثل مضالععثثثل  ض ي ثثثلخضقضوس  ثثثل:ضال  ثثثهقضواهبثثثهقضوالشثثث جقضوال صثثثلمقضوال ثثث  ض
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والشثثثي ضوب ثثث ضاه شثثثليض.ضوكلثثث ضداثثثل هضيثثث ض عثثث ضالع ثثثل  ضالدالليثثث ضيثثث ض
 هثث ضال غث ضكلألمثدا ضقضوض)ال غثلك(ض رضل صثلكضالعث  ض.ضويث ضس مث  لكض ح

ض.ض(1)لللع ل دضقضوالصعثضواللث ي 
وكثثثليض بثثث ض ر ثثثد ضسثثثلضال غثثث ه لضالثثثذ لض كثثث واضيثثث ضاللثثثألي ضيثثث ضلحثثثلض
العلسثث ضوالع مثث  لكضالعل ثث  ض لل تثثأضال ثثل ثض  ثث ض لشثث ل مضوومثثثضداثثلل ض

ضي ضسلض  حلضفيهضالعلس ضقضودالل ض ب ىضي ضيعهضو يعهض.ض
وومثثضض(2) ثث072و لءض ب ضنك هلضيح  ضبلضنهثل ضالنث اءضالعلث ي ضاث  ض

للثثثثلب لض للصثثثثلضس مثثثث   لضسثثثثلض لثثثثث ضالع مثثثث  لكضال غ هثثثث ض  عيثثثث ض دثثثثد علض
ض ل هض للدداالكضال  ر ي قضواءب ض لع  ض للع ت حلكضال غ ه ض.ض

 سلضاألوقضي  ضكلل ضسعثل  ضال ث ريضو ث ضسثلضال لث ضالعل دسث ضيث ض ثذاض
ضسلض ودمضال ل ضالل ضا عتضسلضال يل ض.ض ضالعصلققضودبعلضيعدا

ءب ضي  ضكلل ضي ض  وضالع ت حلكضال غ ه ضو   ا هض) اعلءضو سلضا
الحدو (.ض ل علض ذاضال لل ضالع ت حلكضاألالاي ضي ضال ح ضقضودك ضابثلض

اثثث ع ضبثثثلض ل ثثثمض  ثثث ضالل   ثثث ضضال ثثثديمضس مثثث  ل هض  ثثثمخض ثثثلض شثثث  ض  ثثثب
ض:اء  

ضاه ثث ا ضيثث ض  ثث قضالع بيثث ض.ضدثثدضال  ثث ضالعل لثثدضسثثلضالنعثثهض.ض ثثدا د 
ضالعع يثث ثثدا ضد  ثثثدا ضس ثثذضوسثثذضو ثثهض.ضد  ثثدا ضالعثثد .ضد  ثثثدا ض.ضد  ضسثثلضودك ا ثثدا  ضوال  ثث  ض.ضد 

ض ثدا ضدلث ض.ضد  ثدا ضكث ضوكث م.ضد  ثدا ضإيضو ب ا  ثلضد  ثدا ضالنعثهضال اوثثض.ضد  دا الععل ض.ضد 
ض ثثدا ضال ثث   لضال ثثد د ضوال وينثث ض)دبعثثلضال ويثث (ض.ضد  ثثدا ضالثثد لءض.ضد  ثثدا اهغثث اءض.ضد 
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ضالصثثااءض. ثثدا ثثضاالاثثلن لم.ضد  ضالصثث ا ض.ضد  ثثدا ضوكثثم.ضد  ضدك ا ثثدا ثثلضوسثثلض.ضد  سة ضالثثذرضو  دا
ضال د ث ض. ثدا ضال ثداءض.ضد  ثدا ضاللر هث ضواللع ث .ضد  ثدا ضال شمض.ضد  دا ضضد  ثدا ضاللث بيمض.ضد  ثدا د 

ضسثثثثلضلثثثثمض ثثثث ثثثثدا ضإدضو داضو داخض.ضد  ثثثثدا ض)لثثثث ض  كثثثثتض يضالعنل دثثثث ض.ضد  ثثثثدا لمضيل  ثثثثهض.ضد 
ضالععثث  ضسثثلضسكثثل  ل.ضود يثثم( ثثدا ضالنعثثهضالثمثثث ض.ضد  ثثدا ضضاه غثثلمض.ضحــد.ضد  ثثدا د 

ضالع  ثثثث ض ثثثثدا ضالع  ثثثث دضوالععثثثثدو ضد  ثثثثدا ضاألب يثثثث ض.ضدثثثثدضالصعثثثثثض.ضد  ثثثثدا ال عثثثثاض.ضد 
ضسثثلضيصثث رض ثثدا ضاالبلثثداءضوال تثثث.ضد  ثدا ضال  ثث .ضد  ثثدا ضيعثثهضو يعثثهض.ضد  ثثدا والعي ثحض.ضد 

ضوسلضالضيص رض.ض
وهن ثثمضسثثلضس مثث  لكض ثثذاضال لثثل ض  ثثهض وقضسيلثث ضيصعثثثض ل نثث ضسثثلض

س ل ثثثدضال غثثث ه لضيثثث ضال ثثث يضضالع ثثثت حلكضال غ هثثث ضوه ثثث د لض ثثث دلخضيشثثثل ي 
الثثثل  ضال صثث رض.ضو ثث ض ل ثثهض  ثث ضا صثثلهض د ثثدضيثث ض حد ثثدضالع ثثت  ضال غثث رض
  ل ثث ضقضوالرثثدءضبددااثث ضس ثثت حلكضالع ثث مضوالن ثث يض علسثث ض.ضو ثث ضسحلولثث ض
سبك  ض داخضي ض ثألي ضسثلضي ثبهضسعثل مضالع ثت حلكضاللث ض  يثتضيث ضال ث ويض

ل  ضوك ثثل ضا ثثتمدلكضالن ثث يضال ص هثث ضالعلثثأب  ضكلللع هنثثلكضل شثث دضالص  ثث
ل ل ل  ر.ضوه   ض يض  علءضال  يضالثثل  ضال صث رضكثل  اضيحلثل  يضالث ض حد ثدض
الع ثثت  ضالثثدالل ضل ثث ض لثث ي ضل ثثمض دااثث ضالع مثث  لكضالع ل نثث ض  ثث ض حثث ض
وامثث ضوسن ثثمض.ضودبعثثلضا نثث  ضالنثث اءضسثثلضبثث لضال غثث ه لضيثث ض دااثث ضالع ثثت  ض

ل  ع لضي ض حد دضاأل يلءضو ع هن لضقضوو ثهضال غ رضللأث هض ع ت ضالنمان ضوالع
  هض أ ثهضكثليض  لن شث ضيث ض ألينل ثهضو  ث ينل هضدلث ضيشث مضيث ض لنل ثهضكثممض

ض.ض(1)النمان  
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وسلضال غ ه لضي ضال ث يضالثثل  ضال صث رض بث ضالحشثلضاثع دضبثلضسشثعد ض
 ثثثثثثض.ضوكل ثثثثثتضلثثثثثهض  ليثثثثث ض لل ثثثثثع ض211الع  ثثثثث ضبثثثثثثضاألبنثثثثثشض.ض ثثثثث ي ضاثثثثث  ض

يثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضاألواثثثبضيثثث ضال حثثث ضقضوكلثثثل ضوالعثثث وأل.ضو شثثث ضال
العشثل هضال ر ث ضوكلثثل ضالعشثل هضال ثثغ  ضقضوكلثل ضال ثث اي ضقضوكلثل ضالع ثث كض
قضوكلثثل ضسعثثل  ضال ثثع ضقضوكلثثل ضووثث ضاللعثثلمضقضوكلثثل ضاأل ثث اكضقضوكلثثل ض

ض.ض(1) نلكضالغ مضو ل ا  لضو م  لضو ا ل  ل
دكثث ض يضال لثثل ضلثثمضوهعثثدضاألبنثثشضالت هثث ضالثث ضكلثثل ضاثث ر ههضقضي ثثدض

ي ثث  ض  ثثث ضاثثث ر ههضوالضوثثث ا هضاثث ر ههض نشثثثهضول  ثثثهضلعثثثلضسثثلكضوثثث  ضال لثثثل ض  ثثث ض
ض.ض(2)األبنشضقضوكليضسعلضو  هض  يهض ب ض ع ضالص س ضو ب ض ثعليضالعلن  

 ثثض كلث ض215و   ض ب ضنهدضاثع دضبثلض و ضاأل  ثلدرضالعلث ي ضاث  ض
كلثل ضاهبثهضوال ثل ضقضاأللنلاضقضو   ضي ضدلمض د اخضسثلضال اثل هضقضس  ثلض:ض

وكلثثثثل ضالعتثثثث ضقضوكلثثثثل ضالعيثثثثلهضقضوكلثثثثل ضب ثثثث ضاه شثثثثليضقضوكلثثثثل ضال بثثثثلكض
وال ص ضقضوكلل ضال  ا دضقضوكلل ضالصعثضواللث يث ضقضوكلثل ض  ويث ضال عثاضقض
وكلثثثل ضيع ثثثتضو يع ثثثتضقضوكلثثثل ضغ هثثث ضاألاثثثعلءضقضوكلثثثل ضال عثثثاضقضوكلثثثل ض

ض.ض(3)الع ل د
هةثثثث ضاأل ثثثثعع  ثثثثثض وض213 ضالعلثثثث ي ضاثثثث  ضوكثثثثليض رثثثثدضالع ثثثثمضبثثثثلضوك  

سثثثلضال غثثث ه لضالثثثذ لضكلرثثث اضيثثث ضس مثثث  لكضلغ هثثث ضس ل نثثث ضقضس  ثثثلضض(4) ثثثث217
لل ضي ضااللنلاضقضوس  لضكل ضي ض عث ضال ث ا  ضال غ هث ضكلألمثدا ضوال  ث ض
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واهبثثثثثداققضوالع ثثثثثل كضال ن ثثثثث ض.ضوسثثثثثلضكلبثثثثثهضيثثثثث ضاأللنثثثثثلا:ضب  ةثثثثث ضاه شثثثثثليقض
هقضوال ثثثل ضقضواألبريثثث ضوالر ثثث كضقضب  ةثثث ضالنثثث  ضقضوال  ثثثهضواهبثثثضواألثثثث ا ضقضو

ضقضوال   ثثثثث ضقضوال بثثثثثلكضوال ثثثثثص ضقض ثثثثثهة وال دثثثثث مضقضوالشثثثثثموضقضوالثثثثثدل ضقضوال  دا
ضوالش  ةجضوال ْاصلمضقضواأل  اكضقضو اعلءضال ع .ض

وسثثثثثثثلضكلبثثثثثثثهضال غ هثثثثثثث ضاألبثثثثثثث ىض:ضاأل  ثثثثثثثل ضقضواأل ثثثثثثث اءضقضوال عثثثثثثثاضقض
قضوضقضويعثهضو يعثهوالع   دضوالععدو ضقضوالن قضقضوال نلكضقضوالعيش ضوال دا

واألسثثثلقضقضوال غثثلكضقضواال ثثل لقضقضوال ثث ا دضقضواألمثثدا ضقضوال  ثث ضواهبثثداقضقض
و  ثثثث قضال ثثثثممضقضوالع ثثثثل دضقضوسثثثثلضا نثثثث ضلن ثثثثهضوابل ثثثث ضسع ثثثثلهضقضوغ هثثثث ض
الحثثثثد حضقضوغ هثثثث ضالحثثثثد حضوال ثثثثممضال د ثثثث ض.ضو ثثثث ا دضاأل ثثثث ا ضقضوسيثثثثلهض

 ثثهضالعثثث  ضي ثثث ضيثث ض يثثث اهضالعثث  ضقضوال شثث ضقضوالعثثذك ضوالعي ثثثحقضوسثثلض   ثثمض
ضال ل ض.ض

وكل تضلو عع ض  لي ضبل  ض لل ع ضودوا لثهضقضو شثرتضاليثهضدوايث ض
لث  ضسثلض واوهثلضال ثع اءضقضولثهضيث ض ثذاضالعصثلقض:ضكلثل ضاألدا  ثاضقضوكلثل ض

ضسعل  ضال ع قضوكلل ضيح ل ضال ع اءضو  ضدالل ض غ   ض.ض
قضو ث ضسحعثدضبثثلضوسثلضال غث ه لضيث ضال ث يضالثثل  ضال صث رض:ضال ؤااث ض

 بثثث ضاثثثلد ض.ضلثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالوي ثثثهضقضوكلثثثل ضالل ثثثغ  قضوكلثثثل ض
سعثثثل  ضال ثثث ريضقضوكلثثثل ضال وثثث ضواالبلثثثداءضال ر ثثث ضقضوكلثثثل ضال وثثث ضواالبلثثثداءض

ض.ض(1)ال غ  
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وسثث  مض:ضاثث ع ضبثثلض ل ثثمضقض ثثلد ضالنثث اءضو دثثدضالع عثثلءضال ثث ي  لض.ض
ل ضغ ه ضالحثد حضقضوكلثل ضدوىض لضالن اءضكلبهضك  لض.ضولهضسلضال ل ض:ضكل

ض.ض(1)الع  قضي ضال ح 
وسثثثثث  مض:ض بثثثثث ضالحشثثثثثلضاألدعثثثثث ض.ض بثثثثثذض ثثثثثلضال ؤااثثثثث ضقضووثثثثث  ض  ثثثثث ض

وكثثثليض بثثث ض  ثثث ضسحعثثثدضبثثثلضض(2)ال شثثثل  .ضلثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالل ثثث ه 
ث ك ضسثلضالعع عث لضوالعثي ب لضقضي ثدض  ثمضولثدض بث ضال لاثمض العشل   ضالع   ض  كتة

ههضو عل ث ضسثلضالع عثلءضالب ث ه لض.ضو ث كضبلض يش ض.ض بذضال ح ض ثلضاث ر ض
للبثثلخضوداثثل هضيثث ضس ل ثث ضالن ثث يضال غ هثث ضواأل بيثث ضالعع ويثث ضيثث ضنسل ثثهضقضي ثثدض
 ل ضي ضاأللنلاضوال ح ضواال ل لقضوال  اي ضقضوال  ا دضقضوالددااثلكضال  ر يث ضقض

ضوالغ ه ضقضواألمدا ضقضوغ   ل.ض
كلثثثثل ضإ ثثثث ا ضولثثثثهضسثثثثلضال لثثثث ضالع ثثثث ن ض:ضكلثثثثل ضسعثثثثل  ضال ثثثث ريضقضوض

ال ثث ريضقضوكلثثل ضالثث  ض  ثث ضالع حثثد لضيثث ضسل ثثل هضال ثث ريضقضوكلثثل ضاال ثثل لققض
وكلثثل ضال ثثث اي ضقضوكلثثثل ضال ثثث ا دضقضوكلثثثل ضاألنس ثثث ضقضوكلثثثل ضالنثثث قضوكلثثثل ض
األ ثث اكضقضوكلثثثل ضالعث ثثثحقضوكلثثل ضال ثثثنلكضقضوكلثثثل ضالع ثثهضيثثث ضال حثثث ضقض

ه شثثثثليقضوكلثثثثل ضاضب  ةثثثث النثثثث  ضقضوكلثثثثل ضضب  ةثثثث وكلثثثثل ضاألمثثثثدا ضقضوكلثثثثل ض
ض.ض(3)غ ه ضالحد حضقضوكلل ضال عاضقضوكلل ضيعهضو يعه

وسلضال غ ه لضالع لدك لضي ضاللثألي ض بث ض ثعثليضاثعدايضبثلضالعبثلدكض
س ل ض ل  ث ضسث ال ضالع ثدرض.ضولثهضسثلضال لث ض:ضكلثل ضب  ةث ضاه شثليقضوكلثل ض
ال دث مضقضوكلثثل ضاألسثثثلقضقضوكلثل ضال  ثثل  ضدواهض ثثلض بث ض ر ثثد ضقضوكلثثل ض

                                           
ض.ضض74الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض73ن  اتض:ضالض(2)
ض.ضض73الن  اتض:ضض(3)
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ا ثثهضد ىضس ثثهضوتعثث ضض(1)األدمثث لضوالعيثثلهضوالصبثثلقضوالبحثثلدض.ضدكثث ضابثثلضال ثثديم
ض  بضابلضال  ي .

وسثثث  م:ض  ثثث  ضبثثثلض  اثثث ضقض ثثثلد ضال شثثثل  ض.ضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ض
ض.ض(2)للل ضاهبهقضوكلل ضب  ة ضاه شلي

وسثثث  م:ض بثثث ضسحعثثثدضيح ثثث ضبثثثلضالعبثثثلدكضال اهثثثدرضقضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ض
لضيح ثث ضالر سكثث ضقضوكلثثل ضالع  ثث دضوالععثثدو قضللثثل ضال ثث ا دض لنثثهضلصعنثث ضبثث

ه كة ض.ض(3)وكلل ضس ل  ض ح ض لنهضلبع ضولدضالعأس يضقضوكلل ضال   ةبضوال  
وكثثثثثليضاأل ثثثثث ا ضس ثثثثثدداخضداض  عيثثثثث ض للغثثثثث ضل عثثثثثل  ضال غ هثثثثث ضقضوالاثثثثثيعلض
العنثثثث  اكضقضوكل ثثثثتضويثثثث  ضالع عثثثثلءض  ثثثثهضالبل يثثثث ضيثثثث ضس ااثثثثمضسع  ثثثث ضلصعثثثثثض

  يثثثأكضالعثثثل  ضاألوليثثث ضل ععصثثثمضالع بثثث ض.ضو  ثثث ضلمضالعنثثث  اكضوسعل   ثثثلضقضوبثثثذ
ال قي ضسلضدلمضكليض ع ضاأل  ا ض مضالذرضينثدويضالث ضالعد  ث ضألغث األض
   ببض ع ي ل مضقض وضلع ألض  ل ل مضال غ ه ضواأل بي ضقضي ل  اضسحثبضاثياقض
الع علءض.ضوود كض اعلءض ع ض يالءضاأل  ا ضمعلضالع لدك لضي ضاللثألي ض

يثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ضال صثثث رقضوكثثثثأ  مض ثثثع واض أ عيثثثث ضالعثثثثل  ضال غثثث رضواأل بثثثث ض
ال غ هثث ضواللثثدوهلضي  ثثلضيثثل ل   اضسثثلضالبل يثث ضالثث ضالحلمثث  قضوا  ثث  اض للع عثثلءقض
وبع ثثث مضويثثثدض  ثثث ضال  نثثثلءضو ثثث ألض  ثثثل لهضل  ثثثهضالصثثث ا اض.ضو  يثثثأكضسثثثلض
دلمضك هضسصع   ضسلضالن حلءضوال غث ه لضاأل ث ا ضو  لنث ضبثذك ض ثد ضسث  مض

ض:ض(4) لعلضيأ 
                                           

ض.ضض77الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض72الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض56الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض53قضض52قضض51قضض50قضض49ا   ض:ضالن  اتضض(4)
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اه شثثليضقضضب  ةثث  بثث ضسللثثمض عثث وضبثثلضك كثث  ضقضلثثهضسثثلضال لثث ض:ضكلثثل ض
ضوكلل ضال  ه.ض

 بثث ضنهثثل ضال مبثث ضقض اهثثدضبثثلض رثثدضاض.ضوثثدمض غثثدا ض يثثلمضالع ثثدرض.ضلثثهض
ضاه شليض.ضضب  ة سلضال ل ض:ضكلل ضال  ا دضقضوكلل ضاهبهضقضوكلل ض

ض  اكض.ض ب ضب   ضقض   هضبلضنهدضقضلهضسلضال ل ض:ضكلل ضالح
 ب ضسح مضال  بل  ضقضسحعدضبثلضاثعدقضلثهضسثلضال لث :ضكلثل ضاأل ث اءضقض

ضاه شليض.ضضب  ة وكلل ضال  هضقضوكلل ض
حهضقض ردضال  ل ضبلضد  ْض قضهشقضلهضسلضال لث ض:ضكلثل ضال ث ا د ب ضْسشة

ضوكلل ضالغ ه ضال د  ض.ض
ابثثث ضثثثث وايضالعك ثثث ضقضلثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضب ثثث ضالنثثث  ضقضوكلثثثل ض

ضل ع .ضسعل  ضا
ض ب ض  لس ضالقيش ض.ضلهضسلضال ل ض:ضكلل ضال ع ضوال ع اءض.ض

 بث ضي  ةثثدضسكثثيداجضبثلض عثث وضالشدواثث ضقضلثثهضسثلضال لثث ض:ضكلثثل ضاأل ثث اءقض
ضوكلل ضغ ه ضال  ريقضوكلل ض عل   ضالقبل هضقضوكلل ضالععل  ض.ض

يثثثل  ضقض  ثثثث ضبثثثثلضالعبثثثثلدكضقضغثثثممضال شثثثثل  ض.ضلثثثثهضسثثثثلضال لثثثث ض:ض ال  حة
ضد.للل ضال  ا 

 األدب
يعثثثهضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضيثث ض ثثلدهسضاأل  ض  ثث ضان  ثثلدضو تثث دض
ل  ثثثع ضالع بثثث ض ثثثل  صضيثثث ض  ثثث دض يثثثلدهلضقض دثثثد علضوثثثديمضسحثثثليظضواألبثثث ض

ضس لادضسصد ض.ض
وكثثثثثثليضالليثثثثثثلدضال ثثثثثثديمضيعثثثثثثدضال  ثثثثثث د ضالصل  يثثثثثث ضسثثثثثثلضد ثثثثثثحضال ثثثثثثكهض

ذاضوالع ثثثع يضسثثثثلالخضيصثثث ضالعحلي ثثث ض  يثثثهضواالولثثثداءض ثثثهض.ضوال ثثث وجض  ثثث ض ثثث
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العثثلقضوالث عبض ث ضإبثمقض للر ثلءضالل   ثدرضل   ث د ضالع بيث ضو ث ضبث وجض  ث ض
   ض ذهضالل لل ثدضبثث) ع  ضض–فيعلض عدضض–الل اثض.ضوودضا ت  ض  علءضال ع ض

ال ثثع (ضوكثثأ  مضي ثث  ويضإلثث ض دكل ثثهضاللثث ضيشثثل دضال  ثثلض وضإلثث ض  ل عثثهضاللثث ض
لعثثلض سكثثلضقيلس ثثلضوثبل  ثثلضض  بغثث ضس ا ل  ثثلضقض  ثثر  لض ععثث  ضال يعثث ضالثثذرضلثث اله

وااثثثل اؤ ل.ضو صثثثدضيثثث ضكلثثث ضالرمغثثث ضوال  ثثثدضكث ثثث اخضسثثثلض ثثثذهضالل لل ثثثدضكثثثلل و  ض
   ضاأل مقضقضوالل  س ضل عثدوض ع دسث ضغاليث ضقضثثمضالثل  صضالث ضالع مث  ض
 أبيثثلكض ثثذك ضي  ثثلضالعثثل وضسثثلضالوثثلهضيثث ضاثثن هضإلثث ضالععثثدووضسثثلض  ثثلءضوس ثث  ض

ل  ثثلءضالععثثدووضقضوسثثثلضاثث ىضدلثثمض.ضولثثثمضضوو ثث ضال لوثث ضواثث   ض  ه ثثثلض ثث ولخض
ي ل ثث ض    ثثدضال  ثث د ضالصل  يثث ض  ثث ض ل ثث ضالع ثثع يضبثثهض عثثدىضدلثثمضإلثث ض
األلنثلاضوالل ال ث ض.ضوكل ثتضال ثن ضالعع ثثا ضل  شثذضالرثدورضيث ض  ك ث ضالصع ثث ض
وااثلععلقضاأللنثلاضالغ هبث ضاللث ضا ثت  ض    ثلضبثث)ال د  (ض وض)الح  ثث (ض وض

والثثثثداد ضل   ثثثث  ضال ثثثثع ه ضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ضض)الغ هثثثث (ض ثثثثل   ضل  يثثثثليق
ل ا .ض–سثمخضض–ال ص رضيصدضدلمضوامحلخضلدىضال ا لنض فيليضوالعكع  ؤب ضوالا  ضك ا

 سثثلضالليثثلدضاءبثث ضو ثث ضالليثثلدضالعصثثد ضي ثثدضبثث جض  ثث ضسع ثثمضالل لل ثثدض
الع دوث ضل    د ضالع بي ض كمخضوس ع  لخضقضو    ض لنل لخضا   ضوامثح ضل ثلض

  هثثثث ضو يحثثثثلءاكض الليثثثث ض لثثثثث قضو  ال ثثثث ض ع  ثثثث ضقضو ونايضبوينثثثث ض لوثثثثلكض عر
وسصاوء ض صعهضال   د ض يع ضل غ لءضواهي ل ض.ضوا عكشتض غ  ضاال صل ثلكض
الح ثثثلده ضالعل لثثثد ضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رض  ثثث ضال ثثثع ضقضو بثثثذضالثثثذوقض
ضاأل بثث ضالعثثلمضيع ثثهضالثث ض ثث كضالر يثث ضالل   ديثث ضل   ثث د ضالصل  يثث ضقضو  ثث ضسثثل
 ثثل ىضبثثذلمض ثث اد ضو ثث   ضكثثأب ض ثث ا ضولثثذلمض صثثدضاأل  ثثلءضال غثث ه لضوالثث وا ض
و  ثثثثثثحل ضال  ثثثثثثدضوالرمغثثثثثث ضي ثثثثثثع يضل ثثثثثثذهضالتب ثثثثثث ضالعصثثثثثثد  ضسثثثثثثلضال ثثثثثثع اءض
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وي(ض س ت حلخض دقض   ضس حل مضي ضال   د ضالع بي ضقضيأ   ض  ث  مض)العك لاثد 
ث ي(ض.ض د  ض وض)العاحة

مض ع ث مضال ثع ضو  ثثل ضو  ث ض غ ث ضال  نثثلءض لل ثع ضوال ثع اءض.ضو  ثث
فيثثهض.ضودورض ثثلضال ل ثثدضبثثلض اهثثدض  ثثهضكثثليض  ثثل  اخضسحشثث لخض.ضلثثهض  ثثعلدضدشثث  ض
يثث ضالعلثثل ضوالغثثاقضوو ثث ضال عثث ض....ضووثثدضاثث قضال ثثل ضسعل يثثهضو و    ثثلض

.ض(1)  علد مض.ضيععلضاث قضسعل يثهض بث ض ث ا ض بثذضسعل يثهضيث ضو ث ضال عث  
 ض  ثثثثثهضاأل  ضوالن ثثثثثهضقضوكثثثثثليضال  ثثثثث دضيحثثثثث ضال ثثثثثع ضوال ثثثثثع اءضقضوهع ثثثثثهضإلثثثثث

وهن ثثهضالعثثدي ض  ثثث ضغ ثث هضقضوهصثثثاقضل ثثمضالعتثثثلء.ضوكل ثثتض غثثثدا ضيثث ض يلسثثثهض
سحبضالع علءضواأل  لءضوال ع اءضوكث ضال ايثدويضإليثهضدلث ضو ثهضإ ثهض لثمضيصلعثثض
  ثثث ض ثثثل ضب ينثثث ضسثثثلضالع عثثثلءضوال ثثثع اءضوالن  ثثثلءضوال اثثث اءضوال  ثثثل ضوال لاثثثل ض

.ضوالعثثثثدي ض ثثثث ضاثثثثر هض(2) ثثثثل ضال  ثثثث د وال ثثثثدسلءضوالعغ  ثثثث لضسثثثثلضا لعثثثثثض  ثثثث ض
ل    قضال ضال  ين ضو  هض  ا اهض.ضوكليضاألس هث يضض–ي ضالغلل ضض–ال ل  ض

ين ثثثث  يضيثثثث ضالعثثثثدي ضال ثثثثنلكضالردوهثثثث ضالع بيثثثث ضكلل ثثثثصل  ضوال ثثثث مضواه ثثثثلءض
وال    ض.ضولعلضرقضاألس ضالث ضب ث ضال بثل ض عث ث اضيث ض ولثل مضايلاثلكض   يث ض

  يض يضيعثثثدد اض للثثثد لضوالثثثد يلضسعثثثلخ.ضودكثثث ض ثثثلضوسد يثثث ضقضلثثثذلمض ثثث ا مضين ثثث
ال   دض يضال ع اءضا لعع اض  سثلخضببل ثهضيشثأل اضاهديضقضي ثمضيثأديضل ثمضقضثثمضبثداض
لثثثهضقضي ثثثلقضل حل ثثث ض:ضابثثث جضإلثثث  مضي ثثثهضل ثثثمض:ضسثثثلضاولثثثددض يضيعثثثدد لض للثثثد لض

ض.ض(3)والد يلضي ض لنلاضو    ضي  دبه

                                           
ض.ضض134الن  رض:ضض(1)
ض.ضض196الن  رض:ضض(2)
ض.ضض150ابلضالععلاض:ض ب لكضال ع اءض:ضض(3)
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بلخض الاثيلخضيث ضكثث  ضال ايثد لضوالص ا اضالل صي ي ضسلضال  نلءضكل تضاثر
إل  مضسلضال ع اءضواأل  لءضوالع علء.ضودبعلضكليضاثموضال ثل  ضيث ضالعنلمث  ض
 ثثث ضالعبللغثثث ضيثثث ضالعثثثدوضو دمثثثلءضدثثث ضالغثثث ودضيثثث ض نثثث  ضسع ثثثمضال  نثثثلءض.ض
ضو ثث ادرضوغ عل ثثلخض وكل ثثتضالصثث ا اض  ثثداخضو   ثثلخضقض دا ثثمضو  ثثل   ضقضْب عثثلخضو وا ا

ضو وداخضوميل لخض.ض
ىضال اثثثمضيثثث ض يثثثلمضال  ثثث دض  ثثث ض يضال  ينثثث ضإداضو ثثثهض دثثثداخضسثثثلضو ثثث ض

ال ثثثثثع اءضودثثثثث مضالبثثثثثلو لضقضو ثثثثث  مضدلثثثثثمضال ثثثثثل  ضو  تثثثثثل مض  ثثثثث ضس ثثثثثلنل مض
ض.ض(1)وس ا ر م

ولثثثمضي ل ثثث ضال ايثثثدويض  ثثث ضال  نثثثلءضقضبثثثهضويثثثدواض ي ثثثلخض  ثثث ضالثثث نداءض
واأل يثثليضودورضالن ثثهضسثثلضال ثثثل  ض.ضوكثثليضاالاثثمضالشثثثل دضالثثذرضيت ثث ض  ثثث ض

ثثثيااق(ضقضيلاثثثلردقض ثثثهضبللثثثدضبثثثلضب سثثثمضك عثثث ض)الثثثاوااد(ضل ثثثث  ضال ض ايثثثد لض ثثث ض)الش 
ال ايد لض   ض ل هضقضسع مخضدلثمض   لثهض:ض إ ث ضااثلقب ض ثذاضاالاثمضلعثثهض ثيالءض

ض.ض(2)وي  مضاأل  ا ضواألللب  
و  ثثث كضالددااثثثلكضالعلع  ثثث ض ثثثأونايضال ثثثع ضالع بثثث ضيثثث ض ثثثذهضالنلثثث  ضقض

شثثث ضالثثث ضال   ثثثهضبثثثلض دعثثثدض  ثثثهض وقضسثثثلضو   ثثث ض    ثثثلضااثثثمض)العثثث وأل(ضو 
ضيث ض سث ض ثذهض(3)اال  جضالعث وألضوبثصض ثهض  ثعلدضالعث   قضو يضكثليضالرثتا

ال شثثب ض ثث ضسثثلضور ثثهضاللعصثثهضادضالبثثدضسثثلضو ثث  ض ثث ءضااثثل دضإليثثهضال   ثثهضيثث ض
اال  اجضاألونايض وض داالكضاب لهض وض ل   هضيث ض ثذاضالع مث  ض.ضب ثدض  ثهض

ثضالددااثثثثثثثلكضالع ومثثثثثثثي ضقضوومثثثثثثثثضسثثثثثثثلض وا ثثثثثثثهضالثثثثثثثذ لضي ثثثثثثث واضيثثثثثثث ض  اثثثثثثثي
                                           

ض.ضض151 ب لكضال ع اءض:ضض(1)
ض.ضض157:ضضالن  رضض(2)
ض.ضض48الن  اتض:ضض(3)
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الع ثثت حلكضالدالليثث ضل ثثلضقضو  شثثيمض ب اب ثثلضإدض  ثثبحتضفيعثثلض عثثدضسثثلضالع ثث مض
واأل ثثثثثثثث ا ضاأل بيثثثثثثثث ضالعشثثثثثثثثل   ضقضل ثثثثثثثثلضس  ص ثثثثثثثثلضقضو  ه ل ثثثثثثثثلضيثثثثثثثث ضالبحثثثثثثثثحضقض

ضوس ت حل  لضقضوكلر لضقضو  علؤ لض.ض
ثثلدهلض ضيثث ضْاثثكا ضال  ا وو ثهض ثثلضاثثر ضومثثضال   ثثهضالعثث وألض  ثثهضساث  

ثثلدهل(ض  ثث ا لخضس ل نثث ضين ثث ضيثث ضض للب ثث   ضال  ا ثثدكقا ثثْد ةلض)س  يشثثعثضسثثلضووثثثضال ة
ضإليثثهضقضيععثثهضالعثث وألض ثثر  ة ضسثثلض ثثذاض  ثثمخضلثثمض اة  ثثذاضالع ثثمضووثثلقض:ضألمثثعلا

ض.ض(1)   ض ذهضاأل  اكضالل ضي ض  درضال ل 
وال ممضالذرضو هض ثهضال ث قضاء ث ضالثذك ض   ثهض ثهض ثذاضال ث قض ي ثلخ.ض

ب لضالع وألضو  مضالع اثي  ضقضو ث ض ل ثهض  ث ض يضضوهب  ضل  صضقيع ضال بب
وامثضالع وألضكليضس علخض للع اي  ضواألونايضاهي ل يث ض.ضوالبلدثحضيث ض  ثمض
الع اثثي  ضيثث ضاللثث اثضيصثثدض  ثثلب لخضكر ثث اخضبثث لض صا ثث ضاألونايضالع اثثيقي ضاللثث ض
اثثع تض لحل ثثلخضقضوبثث لض صا ثث ضاألونايضالع ومثثي ضاللثث ضاثثع تض حثث داخض.ضي  ثثلكض

ل  ثثث اكض الاثثثلخضل  دثثثد ضاهي ل يثثث ضقضو  ثثثلض صثثثدضاألاثثثبل ضواألو ثثثل ضاللثثث ض صثثثدضا
ض يل ضاللنع   ضو  ضال دد ضاهي ل ي ضي ضالبح ض.ض

ثدث لض وضالعك ل ثد لضسثلضال ثع اءضوثدضااثلأث كض ع ثدايض وكل تض ب ث ضالعكح 
األ  قضوالايعلضي ضالع  ضال بلا ضسلضال ث يضالثثل  ضال صث رض.ضوهعثدض  ثلدض

مض  يثثثهضوالضيثثث ض  يعثثث ض ثثثيض ض ااثثثللدضالعحثثثدث لضواثثث د مضوسثثثلضالضيك ثثثد  ثثثدا الءضقضو ك
.ضوكثليضالغللث ض  ث ض ثع ض بث ض ثيا ضاث  للهضقضودشثلض(2)يكصلدىضي ضس دا ثه 

 لنل هضقضوكث  ض    هضي ضالن ث يضوالث ليثلكضالعع ويث ضيث ض  ث ه.ضودكث ض  ثهض

                                           
ض.ضض96 ب لكضال ع اءض:ضض(1)
ض.ضض24 ب لكضال ع اءض:ضض(2)
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 ضقض ثلد ض  هضكليض  للعلخضي   لخقض لديثلخض لألدكثلمضوالنليثلضقض  ث  اخض ثلالبلم
دنظضو  ث ضوسع يث ض تث قضالحثد حقضيعث  ض لاثسضال ث ريضوس شث بهضوسكحة  عكثهض

ض.(1)وسل ل ه 
ودبعثثثلضكثثثليض بثثث ضالعللهيثثث ض اثثث هض ثثثع اخضسثثثلض بثثث ض ثثث ا ضقضو ثثث  ض ثثثلض
 ثثثثع هض  ثثثثهض  لاثثثث ضكل شثثثثيل ضالعثثثثلءضدلثثثث ضي ثثثث قضالر ثثثثتض وضالر لثثثث لض وضدبعثثثثلض

قضولثثذلمضدوهثثتض  ثثثهضال  ثث د ضاد صثثلالخضقضاوض كثثذاضي ثثثلضالثثذرضي ثث  ضلثثهض ثثثع هض
  ثثعلٌدضس نو ثث ضليشثثتضسثثلضاأل ثثلده ضالعع ويثث .ضودكثث ضابثثلضالععلثثاض يض  ثثلض
ثثلدض يشثثعثض ثث كضال كثثد  ةلضقضي ثثلقض لولثثدادهض ثثع اخض العللهيثث ض  ثث ض  سثثلخضالثث ضو ا

ض   ضإي ل هضقضس هض ذاضالر تض:ض
 المنــــــــــــــــــــــــــــو  ُمفن ــــــــــــــــــــــــــــات 

 

 لاحــــــــــــــــــــــــــــــدا  فواحــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

لدض بذضث بلخض عدضثث  ضي  ثر هض أبثذضالعث كضإ شثل لخضلأ هض   ضال ضال  ا
ض.ض(2) عدضإ شليضقضو بذضال نيضسلضووثضال كد  ةل 

سلض ذهضاألبيلكضالل ضب جضب لض بث ضالعللهيث ض  ث ضض(3)و  هضالعشع  ر
ضاال لده ضالعع وي ضب ل لضقض علض:ض
 هـــــــــّم القاضـــــــــي  يـــــــــ  ُيْطـــــــــر ْ  

 

ـــــــــدْ    قــــــــال القاضــــــــي لّمــــــــا ُعو  
 

ـــــــــ نْد  ـــــــــدن ا إ  م ـــــــــي ال ـــــــــا ف  م
 

 قاضــــــــي لاقلــــــــد هــــــــ ا ُعــــــــْ ر ال 
 

ضو علضسلضالعلدادكضالذرضنا هضاألبنشضوون هض)ياع ل(ض دبثضس اك.ض

                                           
ض.ضض201 ب لكضال ع اءض:ضض(1)
ض.ضض229 ب لكضال ع اءض:ضض(2)
ض.ضض4/39س وجضالذ  ض:ضض(3)
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وا  ذض ع ضال ع اءضسلضال  صضواألببلدضوالع لو ضسل  ضل ثع  مضقض
وسثاهضالش دضالحع  رض ذاضاال صلهضالصد دضي ضال ع ضومع هض لث ضسلضو هضسثلض

ض.ض(1) ببلدضوس لو ضي ضرقضالر تض) (ضوكليضدلدولخضي ض  عله
وا  ثذض ثثع اءضربث ويضال لثث ضالع ثث د ضسثثل  ضل ثع  مضقضو  ثث ضبثذلمضسثثلض
يعثث  ض لل ثثع ضاللع يعثث ضقضوب ثثغضالغليثث ضيثث ضالصثث   ض  ثث ض ثثدرض  ثثليضبثثلض رثثدض
الحع دضوب  ضبلضالععلع ض.ضوكليضا ليضسعلض   هضال لث ضالع ثث د ضالث ضال ثع ض

لثدضالر سكث ضقضو  هضكلل ضك    ضو س  ض ع اخضو  داهضال ضيح  ضبلضبل(2)العا وج
 وضإلثثثث ضاب ثثثثهض عنثثثث ض ثثثثلبلم ضال وايثثثثلكضقضودكثثثث ض يض عنثثثث ضو ثثثث ضلثثثثهض  ثثثث ض

 يضيح ث ضبثلضبللثدضا ثل  ضض(3)  يعهض ذاضسل  ض ل ض د مض.ضو  هضالص  يلدرض
دنثثظضكلثثل ضك   ثث ضو س ثث ضي  بثثهضلثثهض  ثثليض ثثع اخضليشثث هض  يثثهضدن ثثهضودكثث ض  ثثهض

ضبثثلضالع نثثثض دبعثث ض  ثث ض لثث ضب ثثتض.ضوال لثثل ضكعثثلض ثث ضسعثث و ض   ثثهض رثثدضا
 وضسثثثثثلضالنلداثثثثثي ض.ضو  ثثثثثهضومثثثثثعهض لل  ديثثثثث ض.ضوه شثثثثث ض ألينثثثثثهضالثثثثث ضدكثثثثثيمض

ي  شثث  ض ثثد  ضب ثثد لض.ض  ثثداهضالثث ض ب  ثثيمضو ثث ضسثثلضس ثث كضال  ثثد.ضولشثث هضبثثلض
كلثثثل ض  ثثث ضسثثثثلقضك   ثثث ضو س ثثث ضقضض–و ثثث ضسثثثلضسعل ثثث رضالصثثثلدظضض– ثثثلدويض

ض.ض(4)ض د  ضكلل ض)ثع  ضو ن  (

                                           
ض.ضض32 ب لكضال ع اءض:ضض(1)
ض.ضض132الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض211ال نداءضوال لل ض:ضض(3)
ضض.ض134الن  اتض:ضض(4)
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 ثثثضي ثثليضسعثثلض   ثثهضال لثث ض210ض سثثلض  ثث ضبثثلضالععلعثث ض)العلثث ي ضاثث  
ض(1)الع ثث د ضيثث ضال ثممضوالن ثثهضوغ ث ضدلثثمضالث ضال ثثع ض.ضو شث ضاليثثهضابثلضال ثثديم

ضو  د ضي ضدصصهقضولقضا  لض  ثضي ض ح ضثمثعل  ضودو ض.ض
وكل ثثتضاألسثثثلقضوالحكثثمضسثثل  ضلثثبع ضال ثثع اءض.ضووثثدضا ثثل  ضيثث ض ثثذاض

ض.ض(2)الخضودكعلخضالعصلقض لل ضبلض ردضال دو ضقضدل ض دض ع هضك هض سثل
و  ثث كض ب ثث ضسثثلضاأل  ثثلءضالع ثث ن لض  ثثلول اضالعثثل  ضال ثثع ه ض لل ثث وض
وال  ثثثدضوال وايثثث ض.ضسثثث  مض بثثث ضال بثثثل ضالعن ثثثهضبثثثلضسحعثثثدضال ثثثر ضقضولثثثهضسثثثلض
ال لثثث ض:ضكلثثثل ضاالبليثثثلداكضوكلثثثل ضاألسثثثثلقضوكلثثثل ضسعثثثل  ضال ثثثع ض.ضو عثثثهض

.ضوسثث  مض بثث ضسحعثثدض(3)ل   ينثث ضالع ثثدرضاأل ثثعلدضالع لثثلد ضالعشثثعل ضالعن ثث يلك
 ثثثض.ض  ثثهض ثثع ض207 رثثدضاضبثثلضيح ثث ضالععثث و ض ثثأبلضك لاثث ضالعلثث ي ضاثث  ض

ال ع تضوي حلءضب  ض اثدضكثأب ضالع  ث قضو بث ض ثدو ض.ضولثهضسثلضال لث ض:ض
ض.ض(4)للل ضسعل  ضال ع ضوكلل ضا ولكضال ع تضسلضال  ري

                                           
ض.ضض205الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض91 ب لكضال ع اءض:ضض(2)
ض.ض75الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض77الن  اتض:ضض(4)
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عثثدض عثثثضال ثث ريضال ثث همضيثث ضال ثث يضإيضالع ليثث ض ثثلل بضو ص هثثدهضبثثد كض 
األوقضال ص رض.ضوكل تضي ض وقض س  لض    ض   ضامس ضال  اء ضو و ضدامض
الحثث و ضأل اءضالثث صضال  ر ثث ض  ثث ض حثث ض ثثحي ضقضيثثلبل  كض مسثثلكضالثث  بض
وال ثثكهضقضوكلرثثتضالع ثثلد ض  ثث ضوثث اء ضوادثثد ضللص ثث ضاه ثثكلقضال ثثل ذض ثثلض

لثثثمضيكلثثث ض  ثثث ضالثثث قضوال  ثثثل ضوسثثثلضال ثثث اءاكضال  ر يثثث ضاألبثثث ى.ضوكثثثليضكثثثهضد
  ثثر  علض.ضولثثمض عثث  ضال ثث ا ي ضوالتثث اس  ضاالض عثثدضيلثث  ضسلثثأب  ض ثثلضال ثث يض

ضاألوقضال ص رض.ض
ثثثثمض تثثث دكضالع ليثثث ض ثثثلل بضسثثثثضد ثثث قضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رض أ  ثثثلدض
سعثثثل   ض علليثثث ضيثثث ضداثثثمضالحثثث و ضقضوسع يثثث ض  ثثث ا ضس ل نثثث ضسثثثلضال تثثث طضقض

قضو ص  ثثدض(1)مضقضوااثثل دامضالتثث اس  ضوال ثث ا ي ضوالثث دقضوالع ليثث ض للثثدوا ضواألوثثم
ضال ل ضودن  لضي ضال اا ل.ض

وكل تضالت اس  ضيث ض وقضاألسث ضو   ث ضاالاثلععلقض.ضوهث وىض ثلض عث ض
بثثثثلض رثثثثدضالعاهثثثثاض  ثثثثهضكثثثثليض يثثثثأس ضكك ك ال ثثثثهض صعثثثثثضال ثثثثبضك اهيثثثث ضااثثثثلععلقض

شثر ضيث ضدلثمضالت اس  ضقضي ل تضكلبهضإ علض  ضْ را ض وض ح ه .ضودبعلضيعث  ضال
الثث ض ثثدد ضو ثث  ضالتثث اس  ضقض وضاالول ثثل ضيثث ض ن ثثلكضالثثدواوهلض.ضوهثث وىضسثثثهض
ضكلثثث ض دثثثدضالعاعثثلقضالثثث ضال  ينثثث ضيت ثثث ضس ثثثهضوثثث ا ي ض دلثثمض ثثثلضال ثثث ا ي ضإدة

                                           
 دض:ضال ثحين ضقضوهصعثثضكم عثلض  ث ضلسكض سثلدضوالت ث ل ض:ضسلضيكل ضفيثهضقضوالت ض ةضال ْضض(1)

د قض:ضال لغدضقضوهردوض يضال دقضكليضيت  ض   ض    ضدولقضيكل ضي  لض  اس  .ضوال  ض
 لثث ض:ضالص ثثدضيكض.ضوالثث  قاضض656لد ضسثثلضودقضال ثثص  ض.ضا  ثث ضالع ثثبلوض:ضقضو ثث ضسشثثلع

ص ض ال لم ض:ضو  ضضه ضص ضكض.ضوا ضصماضكلل ضال لم ض.ضوالصعثض:ضاْضضهاضفيهض.ضو  هضالش 
ض:ضال لل ضالثذرضيكضض267ودكمضو ثرتضدكعهضي ضالشصهض.ضالع بلوض:ض  لث ض.ضوال ما

ض.ضض345ضي ضالععلسمكضواءولده ضقضو ععهض:ض ك كض.ضالع بلوض:
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ضكمسثثثمضقض  لثثثث ض عثثثثلض ْ ثثثثهة ثثثمضو وة ضو  ع  وْاثثثث ة ض   وه ثثثك ضو ل ثثثثلض  ثثثدهضقضيأ ل ثثثثهض:ض ية
ض.ض(1)  دكضسلضال  ا ي 

 يض عثثث ضبثثثلض رثثثدضالعاهثثثاضكثثثليض  ثثث ضضوه  ثثث ضسثثثلض عثثث ضال  ثثث  
سع يثث ض ثثثلل بضو ص هثثدهضقضوهثثث وىض يضاب ثثلخضلثثثهضوثثثدضسثثلكضي لثثث ضلثثهض دثثثدض عللثثثهض
يعاههض لضاب هضقضي لقضل ل بهض:ض  بهض  ث ضقضوثلقض:ضيأبثذضال ل ث ض  رةث رضال  ثمقض

ضال  مضقضيل هض    ضل    ل ضقضو و اضل ح و  ض.ض(2)ولق:ضي لقضل  ل  ض:ض ْ قا
يثث ضروابثث ضالدولثث ضاألس هثث ض رثثدضالحع ثثدضال ل ثث ض.ضوسثثلض  ثثممضال لثثل ض

ودكثثث ض  ثثثهض  ثثثهضسثثث ض ثثث ب اهيمضبثثثلض ر ثثث ضو ثثث ضيكلثثث ضبتثثثل ضد يثثثل ضفضي ثثثلقضلثثثهض:ض
ثث  ضْ  نة ض يضيصثث  ضبتثثمض ضوثثلقض:ض عثثمفض ْ ثثهة ضض(3)  كحثث   ثثْع ة لقضودثث ا ة و عثثمضو اة

ض.ض(4)وات لمضو يع  لض.ضولقضإب اهيمض:ضينع تضدلمضيصل ضبتا 
  ضيثث ض ص هثثدضال ثثبض ثثلضالع  ثث دضقضو يضكثثليضىض عثث ضال  ثثلوضو ثث ض

 ثثثذ  ضي  ثثثلضسثثثذ  ضاالول ثثثل ضيثثث ضااثثثلععلقضال ثثث ا ي ض.ضوسثثثلضكمسثثثهضالثثث ض
ضووثثلد ةضض  اثث ضبثثلض ثثري ضال ل ثث ضدثث لض دا ضااثثل داسهضيثث ضالثثد  ايض:ضاللثث ةض

ثثثثثثبثثثثثث لضالحثثثثثث و ضوياثثثثثث ضبثثثثثث لضالشثثثثثثت دضقضوا عة ثثثثثث  ضيثثثثثث ضتاثثثثثثمضقضوالض كضثضباض  جة شة
ض.ض(5)ال   ل 

ثثسضسثثلضالال  ضوكثثليض ع ثثلضال ا صثث ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضقضو  يثثتضشة
ثلخضيأبثذويضاأل ث  ض  ث ض شثسضال لثل ض ا اقضال داض او لض عثلضي  ثلضسثلضكلث ضو كشا

                                           
ض.ضض53ال نداءضوال لل ض:ضض(1)
ض.ضض6/571 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ضال  مض:ضد اهضا   ض:ضال ايدضرةضن ض:ضسلضب لضس ض ةضالصْضض(3) ض.ضض49 ىضال  مضوا هض.ضوالا
ض.ضض5/240قضو    ض:ض   ادضالعحلم  ضض82ال نداءضوال لل ض:ضض(4)
ض.ضض132ال نداءضوال لل ض:ضض(5)
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 ع ثثث ض وض  ثثث ضدشثثثل ضال دوثثث ضال ادثثثد ضقضوه ل ثثث ضال لاثثثسض ثثثلضاءبثثث ض بعثثثلض
لص   ضبتهضومبتهضل عللضقضوو  ض عث ضال لثل ضال شثسضي ثلقض   بغث ض يض

 اد لقضثثثمض شثثلر  ض   ثثل  ضال  ثث ضي  ثثلض عثثدضابليلد ثثلضقضي ثثحر لضالن ثث ضالثث ضااثثل 
وه اثثثضبثث لضاثثت د لضقضثثثمض حثث دض  ثث ضث ثث ض  ثثحل لضقضو لأسثثهض عثثدضاللح هثث ض

ض.ض(1)ضد يلخضد يلخضال ضرب  ل... 
 سلضاصمكضالدولث ض عثلضي  ثلضالثدواوهلضواألوتل ثلكضوال لث ضالشث تل ي ض

 لغثدضقضو شث ضدلثمضالث ضوغ   لضي ل تض ل ذضسلضالص دضقضثمضاالردقض عكل هضال
الن ثثهضبثثلضيح ثث ضالر سكثث ض.ضووثثدض  ثثهضابثثلضب ثثدويضاللحثث قضسثثلضالص ثثدضالثث ض
ال لغدض    ضاللألي ضي ض ددضالدول ضو   هنلخضل عكل بلكض.ضولعثلضكثث ضاللثألي ض
واللثثثثدوهلضيثثثث ضالشثثثثصمكضوغ   ثثثثلضسثثثثلضال لثثثث ضال اثثثثعي ضوال لثثثث ضالعيلنثثثث ضيثثثث ض

الثث ضااثثلععلقضال لغثثدض.ضلشثثعلهضس مثث  لكضالع ثث مضوالععثثلد ضوالن ثث يضا ل  ثث اض
يث ض ثدوهلضسثلض  بغث ض دوه ثهضول ث  ضالث قضالعل ثذضسثلضالص ثدض ثلضدلثمض.ضوثلقض
 ...ضوكل ثثثثتضالشثثثثصمكض والخضال لشثثثثلخضالع ثثثث مضقضوكلثثثث ضال اثثثثل هضالشثثثث تل ي ضقض
واهوتل ثثلكضقضوال ثثك كضقضيثث ضال وثث قضالع يثثأ ض لل ثث ل  ضسثثلضالص ثثدضقضل ثثث  ض

.....ضوو  ضال ال هضالش تل ي ضوال ك كضسثثضال يهضوو  ضاللألي ض ددضالع  ض.
دلثثثمض.ضيلول ثثث واض  ثثث ضال لثثثل ضيثثث ضالثثث قض  ثثث هنلخضل عكل بثثثلكضوسثثث مخضب ثثثلضالثثث ض
ال ثح ضواه  ثليض.ضثثثمض عث ض حثث ضاللثألي ضواللثدوهلضقضوكثثث ض  اث هضالشثث تليض
و ثثك كهضومثثلقضالثث قض ثثلضدلثثمضيأ ثثلدضالن ثثهضبثثلضيح ثث ض  ثث ل  ضال لغثثدض

                                           
ض.ضض1972قض ح   ضنك ضسبلدكض.ضال ل   ضض1/155اء ا ضالح  رض:ضن  ضض(1)
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تليضو ثثثك كهضقضوا  ثثثذهضال ثثثل ضسثثثلض عثثثدهضو ثثث عهضوكلثثث ضفيثثثهضداثثثل هضالشثثث 
ض.ض(1)ض حنلخضلعكل بل  مضالش تل ي ضوالع عي ... 

ودك ضسحعدضبلض ع ضالعثدا   ضيث ضكلثل ضال  ثمضوالثدوا ض  ثهضكثليضيكلث ض
ل   نثثلءضيثث ضو  ثثل ضسثثلضث ثثث ض ك سثثلدض.ضوه  ثث ض  ثثهضيع ثث ضال بلاثث  لض.ضثثثمض

ض(2)ال    ثث درللثث ضل ثثمضيثث ض  سثثلدضكلسثثهضسثثلضال تثثثضالبغثثدا رضقضووثثدض  ثثلدض
الثثذرض  ثثهضال رثث ضالعثثذك دضالثث ضدلثثمضوثثل مخض ...ضوالت سثثلدض ثث ضالن بثث ضالثث دقض
ال لس ثث ضوالعثث ا ضالثث دقضالبغثثدا رضقضيثثليضال ميثث ضببغثثدا ضكل ثثتض......ضي ل ثثتض
الريعلكض  ل ضي ضوتثضالث ث لضالعذك دضقضوالذرضي   ض يضدلمضكليضيث ض وقض

تثثضالبغثدا رضال لسثهض... ض.ضولث ض س  مضقضو  هض عدضدلثمضكثليضيكلث ضل ثمضيث ضو
ا  ثثذ لضس ثثدادضسثثلضكثثليضيعث ثثهضالثثدد مضسثثلضوثث  ض ثث ا ي ضيثث ضال  ثثلمضاالول ثثل رض
ل دولثثثثث ضيثثثثث ضال ثثثثث يضالثثثثثثل  ضال صثثثثث رضوولد ثثثثثلضدلثثثثثمض ثثثثثلل ر ضالثثثثث اد ض ثثثثثلضاثثثثثع ض
ال ثثثث ا ي ضيثثثث ض  ثثثثدضالع  ثثثث دضسثثثثثمخضل  ثثثثد لض يضثع  ثثثثلضس  نثثثثثضقضووثثثثدضدكثثثث ض

ل ثثثثث ا ي ضكثثثثثليض بثثثثثل ضيثثثثث ض  ثثثثثدض يضالت سثثثثثلدضال ادثثثثثدضسثثثثثلضاض(3)الص  ثثثثثيلدرض
الع  ثث دضبثثدد مضقوالت سثثلدض ثث ضي بثث ضال دوثث ضال لس ثث ضكعثثلض  ثثدمقضولثثذلمضكثثليض
ال لثثل ضال ادثثدضدبعثثلضك اثث ضسسثثلكضالثثددا مقضورثثث ض عثث ضالع عثثلءضوال   ثث ض ع ثثيمض
دصمضكلر مضب امضالح و ضال ر   ضوالغ ي  ضي ضاالوداقضواللن و ضبث لضاألاثت ض

.ضودبعثثلض ثثصثضال دااوثث يض  ثث ض ثثذاضال حثث ضضلغثث ألضالح ثث قض  ثث ض دا ثثمض لثثث 
ضسلضال لل  ضأل  مضكل  اضي ضالغلل ض ل لم يض   اخض   ضال دو ضال ادد ض.ض

                                           
ض.ضض462الع دس ض:ضض(1)
ض.ضض2/317س ث ضاه لي ض:ضض(2)
ض.ضض138ال نداءضوال لل ض:ضض(3)
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وه  هض ثلضد ث لضبثلضإاثح ض  ثهضكثليض ثذ  ضيث ضكلبثهض ثذاضالعثذ  ضقض
لبع ضسلضو دهضسثلضكلث ضد ث لقضض(1)وفيعلض   ضو  ضدك هضابلض ب ض   بع 
ضكث ثثث  ض.ضوكث ثثث اخضس  ثثثلضاول  لثثثهض.ضو ثثث ضوثثثلقض ...ضو ثثثدكضسثثثلض ثثثذهضال لثثث ضكلبثثثلخض

سكل بث ضس لثثدضال ثث ي ضقض  ثبضاألندقضكل ثث ضد ثث لض.ضو ث ضدثث و ضكبثثلدض  ثثبض
غ ثثيظضيثث ض اثثت ضسلن وثث ض.ضوودو ثثلضكثثهضودوثث ضس  ثثلض غ ثثظضسثثلضيكثث يضسثثلض ثثذهض
األوداقضالع     ض  سسذضثمثضودولكض وض دبثثضقضودلثمضيث ض  تيثثضسثثهضث ثحض

ع ثثيمضدصثثمضال لثثل ضو  ث ثث ضون ثثهضقضأل ثثهضالبغثثدا رضوكثثليضو ثثدضد ثث لضبثثذلمض 
سثثثلضي لبثثثهض ثثثهضسثثثلضالثثثددا مضقضوكثثثليضدلثثثمضالثثث دقضيشثثثلعع هض لل  ثثثدضقضوالض ثثث مض
لغ  هض   ض ذهضالش  لضالعلتلول ضسلضالاسثلي ض.ضو  يثتضيث ض ثذهضالنلث  ضس  ثلض
 ص  ثثدضال لثث ضقضو ثث ض  ثثل ضالثث ض  عثثلقضالثث داو لض.ضوكثثليضابثثلض بثث ضالحثث هشض

.ضوبلتثثث دضال ثثثبضو ص هثثثدهض  ثثث ض(2)كعثثث ضل عثثثأس يضيص ثثثدضال لثثث ضيثثث ضباا ثثث ضالح
رثثث ضْسثثثدا اخضقضوكثثثليض ل ثثثذضسثثثلض  أ وا ثثثهضكللعثثثدا ضوال  ثثثمضوال   ثثثل .ضواثثثع ضاْلحة
ثثْر ض  سثثلضالعشثثهضيل ثثهضيحن ثثهض  ثث ضسثث ودضاأليثثلمضوالضيكثثل ض لغ ثث ض ثثهضوال   الع ش 

.ضو  يثثثتض(3) ثثلضدلللثثهض.ضو سثثثلضال ثثر ضيل ثثثهضيع ثثثضالثثثذ ل ضسثثلضال ثثثاوقض  يثثه 
لاثمض   ا ضسلضاال وممضوا  ذكضسثلض  ث  ضالع ثدايضو ديع ثلضثع ثلخضكثلءب   ضوالش 

ضسع لضالض لصلونهضوكيوي ضيث ضسشثكهض(4)وال   ةدق .ضوه بغ ضل   مض يضيك يضلهضود 
ل ثثثث ضيصثثثث  ضبتثثثثهضقضو  ثثثثهض ثثثثلضابثثثثلضس  ثثثث ضو لثثثثهض:ض دشثثثثلضوثثثثدو ضال  ثثثثمض يضالض

                                           
ض.ضض2/160   يضاأل بلءض:ضض(1)
ض.ضض12الن  اتض:ضض(2)
س   ثثث ضالاب ثثثدرض:ضدكثثثمضاه ثثث اقض)مثثثعلضسصعثثث  ض ثثث ا دضالع ت  ثثثلكض  ثثث ض رثثثدضض(3)

ض(ض.ض2/73الشممض لدويض
ض.ضض2/73دكع ضاه  اقض:ضض(4)
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ثثثثثرة ض ثثثثثألث ضسثثثثثلضْ  ةنلثثثثثهض.ض سثثثثثلض ثثثثثلضكيويثثثثث ضسشثثثثثكهضفب لهب ثثثثثلمض لصثثثثثلونض ثثثثثهضال  
وال اثثثت ض و  ثثث يضالشثثثبال  ض ع عثثثهضسثثثلضالع ثثثهضواالمثثثت ا ضو  ثثث يضسبشثثث   ض
غ ثثثث ضس ر مثثثث ضقضأليضببشثثثثبضاأل ثثثثل ثض ثثثثلعكلضال ل ثثثث ضسثثثثلضإ اد ضال  ثثثثمض.ضوالض
 ل  ض   ضال  مضاال  لءضال د دضالع ع ضلهضقضوالضيعشمضاهسشثلكضال ث ي ض

ض.ض(1)دال في ع ضاولدادهضي ضال بضل لضيصعهضال ل  ضا لعل هضي ضدلمضسعل
ول   ثثمضدثثلقضسثثلضال ثثم  ضوال بثثلو ض ثثيث ضيثث ضباتاثثهضوهكثث يضدلثثمض بعثثلخض
ل ثثثث لضال ثثثثحين ض وض ثثثثمبل لض أل  ثثثثلضإداضكل ثثثثتضل  ثثثث ضادلل ثثثثتض يضيكثثثث يضيثثثث ض
ثثثث هض ثثثثم  .ضو يضكل ثثثثتضل  ثثثث ض ضقضويثثثث ضْو ة ثثثثهك عثثثثهضي  ة األ رثثثث  ضلثثثث لضقضويثثثث ضل حة

لثهضسثلضادلل تض يضيكث يضيث ضاأل رث  ض ثب ضو ثم  ض...ضو  ث ضدلثمض يضدل 
اْلعثثدا ضيثث ضال ثثحين ضال بثث  ض لثثث ضسثثلضدل لثثهضاليثثهضيثث ضال ثثحين ضال ثث ب ضقض
ي   بلثثثثهضولحعثثثثهضيحن ثثثثليض  يثثثثهضغثثثثااد ضاالاثثثثلعدا ضقضوهكثثثث يضيثثثث ضال ثثثثحين ض

ض.ض(2)ال  ب ضسلضو هضال  لضسلضال  مضال   ضال لل ضسلضالعدا ضكلفيلخ 
و ت دضال بضالع ب ضلمضيحدثضسنل س ضقضو ثذاض ث ض ثأيضال تث طضيث ض

ضسلضاللص هدض لثي ض ع يثضال غلكضقضي  ض ع ض ع ادهضدل ض شل  ض   ضسشل ىخ
ل ثثثلضالل  هثثثثضالصعثثثلل ضيثثث ضداثثث س لض.ضوكثثثليضال ثثثبضالثثثذرض ثثث  ض ثثثلل  ي ض ثثث ض
الغلل ضي ضاالاثلععلقضيث ضال ث يضاألوقضال صث رضقضوبعثدضقيثلمضالدولث ضال بلاثي ض

 سثلض   كضدا مض د د ضقضفب  تضالع لد ض  ل ض   ضسثلقضال بضال ثديمضقض
ال لثث ضوال اثثل هضوغ   ثثلضيل  ثثذكضسثثلضال تثث طضالحد ثثث ضداثث سلخضل ثثلضقضيثثأبل  ض

.ضو   ثثثث ض  ثثثث ض(3)بثثثثبضيشثثثثع ضالع اوثثثث ضو ثثثث ضالعكح اثثثث ضالثثثثذرضيشثثثثع ضالثثثث دااو 
                                           

ض.ضض2/73دكع ضاه  اقض:ضض(1)
ض.ضض2/72دكع ضاه  اقض:ضض(2)
ض.ضض11الن  اتض:ضض(3)
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   ل ضال ت طضالع ل ن ضاامض)ال  ثم(ضوهصعثثض  ث ض) وثمم(قضلعمولثهضب مثثض
يثثثهض وضغ  ثثثهضدثثثلقضال اثثث مض ثثثهض  ثثث ضال  ثثثمض وضاثثثعكهض وض  ه ثثث ضو تاثثثهضو وثثث ض    

ال ح ضوال  ا ي ض.ضولوغ األضال للبيث ضاللث ض شثلععهضي  ثلضاألوثممض موث ض
ب ثثث  ضال ثثثبضقضوأل ثثث ا ضالثثث دقضوال ثثث ا ي ض موثثث ضب ثثث  ضال  ثثثمضالعل ثثثذضل  لل ثثث ض.ض
وفيعلضيأ  ض    ض اعلءض)األومم(ض رض   ا ضال ت طضالل ضكل تضسع وي ضالث ض

ض:ض(1) ديمددو ضال  يضالثللحضال ص رضكعلضدك  لضابلضال
و ثثثمضالص  ثثثهضقضو ثثث ض بثثث ضاألوثثثممضكعثثثلضو ثثثنهضابثثثلضال ثثثديمضقضوس ثثثهضا ثثثل تض .1

ثثث لدضال ر ثثث ضقضو ثثثمضال  ثثث ضالث  ثثثهضقضو ثثثمضالث ثثثحضاألوثثثممضاء يثثث :ضو ثثثمضالت س 
 ال ر  ضالث  هض.ضو  ضاأل  قضلووممض عيعلخضوس  لضا ل تض.ض

 كض.ضو مضالشصماض .2

 و مضالد بلجض.ض .3

 و مضالشصمكضاألوابض.ض .4

 شعيع ض.ضو مضال .5

 و مضاأل  ه ض.ض .6

 لدضال ر  ض.ضو مضالت س ض .7

ي ضو مضال ْض .8  لجض.ض ة

 و مضالث ث لضال غ  ضالث  هض.ض .9

 و مضالا ر دض.ض .10

 و مضالعنل ض.ض .11

 و مضالصامض. .12
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 و مضالعياس اكض.ض .13

 و مضالع   ض.ض .14

 و مض سثلقضال   ض.ض .15

 و مضال  صض.ض .16

 و مضاأل  ب ض.ض .17

ي ضو مضال ْض .18  ر  ض.ضلجضالث  هضو  ضبوي ضالت سلدضال  ة

ي ضو مضال ْض .19  لجضال وي ض.ض ة

 و مضالعدودضال ر  ض وضال هلا ض.ض .20

 و مضالعدودضال غ  ض.ض .21

 و مضبوي ضالث حضال ر  ض.ض .22

 ول ض.ضببضال اْض .23

 و مضسنل ضال   ض.ض .24

ضو مضال    ض.ض .25
وه شثث ضومثثثضال  ثثمضال  لاثث ضإلثث ضدرضال  لاثثل لضالن ثثهضبثثلضاثث هضقض

ممفضيعثثثثلضدلثثثثمضو ثثثثمضوو ثثثث ض أ ثثثثهضسثثثثلض دشثثثثلضاألوثثثثممضوس ثثثثهض لنثثثث عض ثثثثد ض وثثثث
ال  لاثثث ضال ر ثثث قضوو ثثثمضال  ثثث ضسثثثلضال  لاثثث ضقضوو ثثثمضالث ثثثحضقضوو ثثثمض ثثثغ  ض
ال  ث ضقضوو ثمضبويث ضالث ثحضقضوو ثمضالعح ث ضقضوو ثمضالع ثث دضقضوو ثمضال  ث قض
وو ثثثثمضال وثثثثل ضوو ثثثثمضالعكل بثثثثلكضقضوو ثثثثمض بثثثثلدضالح بثثثث ضقضوو ثثثثمضال ثثثث   ضقضوو ثثثثمض

ضالريلألض.ض
لءضالثثثث ضس ثثثث كضاألدألضيثثثث ضوكثثثثليضو ثثثثمضالص  ثثثثهضيكلثثثث ض ثثثثهض ثثثثلضال  نثثثث

التثثث اس  ضال ثثثحلوضقضوو ثثثمضالث ثثثث لضال ثثثغ  ضالث  ثثثهضالعشثثثل  جضسثثثلضالت سثثثلدض
سثثث اءضيثثث ضاءيثثثلقض.ض سثثثلضو ثثثمضاأل ثثث ه ضيكلثثث ض ثثثهض ثثثلضال  نثثثلءضالثثث ضالععثثثلقضواألكض
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يع   ثثثثهضسثثثثلضبثثثثبضالشثثثثصمكضاألواثثثثبضقضوهكلثثثث ض ثثثثهض لثثثث ضالعر ثثثثدضواأل ثثثث ه ض
  ضي ثثث جضسثثثلضالعثثثدودضواألدمثثث يضوالثثثدودضوغ ثثث ضدلثثثمض.ضوو ثثثمضالعثثثدودضال ثثثغ

ال ر  ضالثذرضاثع ضال  لاث ضقضو ث ضو ثمض ثلسثضيكلث ض ثهضيث ضالثديل  ضوالحثد حض
ض.(1)واأل علد

و ثثذهضاللشثثعيلكضاللثث ض    ثثتض  ثث ضاألوثثممضوهن ثثمضس  ثثلض   ثثلض رثث لض ثث  ض
ضال بضو ك هضالعشلععهضي ضال لل  ضيعكلضإد ل  لضإل ضاألس دضاء ي ض:

ل ثث ا ضالثث ضسثثلض و  ثثمقضك  ثثمضالص  ثثهقضسثثلضيكلثث ض ثثهض ثثلضال  نثثلءضوالثث نداءضوا .1
اع ضبذلمض بذاخضسلضسع  ضالصمل ضاللث ض ث ضالع عث ضوال ثل  ض  ثهض غ ثظض

 األوممض عيعلخض.ض

سثثلضيكلثث ض ثثهضيثث ضالشثثصمكضوالع ثث  ضوالع ثث  ضواألاثث ل ضوسثثلض  ثثر  لض.ضك  ثثمض .2
 الشصمكضوو مضاأل  ه ضقضوو مضالعياس اكضقضوو مضالع   ض.ض

لعشثثثلعص  ضوالعثثث  ا ضوس ثثثدسلكضال لثثث ضقضك  ثثثمضسثثثلضيكلثثث ض ثثثهضيثثث ضالثثث  و ضا .3
 الد بلجضقضوو مضال  صضقضوو مضاأل  ب ض.ض

اللشعي ض بعلخضل  دقض وضال  ا ل ضالذرضيكل ضفيهض.ضك  مضالت سلدض أ  ا ثهض .4
 .ض

اللشثثعي ض بعثثلخضل ثثكهضال ثثبضو ثثر هض للعشثثع ض.ضك  ثثمضال  يثثلجضقض بثثذاخضسثثلض .5
ي ص ضو  ضالشع ضي ضال يشض.ضوو مض  الا ر دضقضوو مضال    .ضسع  ضال   ة

اللشثثثعي ض بعثثثلخضل  ثثث صضالثثثذرضابل ثثث ضال  ثثثمض.ضكثثثلل  مضالثثثذرض شثثث ضالثثث ضدرض .6
 ال  لال ل.
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ضال  ثثثثمض وض ثثثثع   هضو ثثثث ضد اثثثثه.ض .7 وكل ثثثثتضال تثثثث طض  ل ثثثث ض ثثثثلبلم ضْاثثثثلا
والععثثث و ض يض ثثث ألضالشثثثلضكثثثليضي ثثثل ضا ثثثتمدلخض عثثثد ضال ثثثع اكضسثثثلض

ي.ضوفيعلضيأ  ضو  ضلبع ض ذهضاألوم دوة ض:ض(1)م ع ضالْر ة  
ض حضالث  هض:ضسلضكليض  ألضا يهضثعل  ض ع اكضسلض ع ضالر دويض.ضالثكض

ضالث حضال وي ض:ضسلضكليض  ألضا يهض وهضسلضثعل  ض ع اكض.ض
ضالث ثليض:ضسلضكليض  ألضا يهضاتض    ض ع  ض.ض

ض.ضض لْضمض:ضال  مضالعشل رضالش اضاةضالصاض
ض.ضظضاألومم ايهض دبعلخضو   هلض ع  ضقضو  ض غ الص  هض:ضسلضكليض  ألضاْض

ضل ض:ضال  مضالدو  ض  ل ض هضال ال هض.ضواضال  ض
ب لدض:ض  قضاألوممض   ضاه مقضقضكثل  اضيكلرث يض ثهضاألاث ادضوال اثل هضالغكض

ضالل ض  نذض   ض   ح ضالت  ض.ض
ضال يليرض:ضال  مضالذرض  ض  قضسلضالث حضال وي ض.ض

ضمض.ضصاةضلهضسشل هلليضكلل ض اضالعبش طض:ضال  مضالذرضاْض
ضيهض   قضسلضالثل ي ض.ض اض  ض:ضال  مضالذرضإددىضاْضح ضالعكض
ضعحض:ضال  مضالذرضا لنشضد اهضوالءضبتهض.ض  ضالعكض

ضيهضاث للض    ض ع  ض.ض اض:ضال  مضالذرض  ألضاْضض ةضال   ض
و ثث  ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضوداوثث يضسص ثثدويضيثث ض شثثسضال لثث .ض

ببثثلدضل  ل ثثدضسثث  مضبللثثدضبثثلض بثث ضال يثثلجضوكثثليضيكلثث ضالع ثثلد ضوال ثثع ضواأل
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بلض ردضالع م.ضو   ضإليهض ع ضبلضالعاهاض يضيكل ضلهضس حنلخض ل ث قضفيثهقض
ض.ض(1)ولعلض  عهضلهض ورهض ع ضي  بهضوهشلحش هضول  هضاال ث ضثع هضي  هض  يه

وسثثث  مضسللثثثمضبثثثلض   ثثثلدضوهك ثثث ض  ثثثلضيح ثثث قضوكثثثليضيكلثثث ضالع ثثثلد ض
لدضالب ثث رض.ضوسثث  مض بثث ضيح ثث ضسللثثمضبثثلض   ثث(2) ثثث130 ثثأ   ضقضوسثثلكضاثث  ض

لاثثثثل ض(3) ثثثثثضقضوكثثثثليضيكلثثثث ضالع ثثثثلد ض ثثثثلأل   127العلثثثث ي ضاثثثث  ض .ضوسثثثثلضكك
ض الع لد ضبك ة  لمضالب  رضقضوس درضال  ي ضقضوكل لضي ض يلمضال   دضولثمض ةث  

ض.ض(4)سث  علضقضوو نتض لنلكضب  لمضالل ضي ت لض أ  لضكل تضددا لخض ا لخض لل  م
دضسثثلض ثث ل ثضو  ثث ضيثث ض يثثلمضالعثثأس يضد ثثهضيعثث  ض ثثلألد قضال عحثث ا

الر اسكثثث ضقض ثثثلد ض ععثثثل  ضال ثثثبضو  ثثثكللهضقضيثثثل  مض  ثثث ضداثثث سهضوو ا   ثثثهضقض
و ع هض   ا لخض.ضوكليضيحث دضال لث ضال ليثذ ضسثلضالشث تليضالث ضس ث كضاأل ث ا ض

ض.ض(5)ي ضالت اس  
 انضقضو ث ضداثمضوسلضال  ليلضالعل   ض لل بضو ص هدهضسلضيع  ض ثللتاْض

الع ب ضو   لداخضل   ب .ضودك ضابثلضب ثدويض يضضال  علكض   ضاألث ا ض أ  لخضي 
 سثثثلض ب ثثث ضالع ثثثمضوالشثثث تليضوسثثثذا  ضالثثثدوقض يض  اثثثمض اثثثعلؤ مض وض مسثثثلكض
  ثثثلصضب ثثثمضيثثث ض ثثث انض ثثثث اب مضالععثثثد ضل بلاثثث مضسثثثلضالح هثثث ض وضالثثثد بلجض وض

  ثيبضالثذ  ضقضضاهب هشمضقض علر ضكلل  ضبت لضي ض شذضالثث  ضإلحلسثلخضواثدىخض
ثثث  ضسثثلضال  ثث طضالع   ثث ضسثثلضغ ثث ضالثثذ  ض...ضيل ثث  ض وضسثثلضي ثثلل ضلثث يضال

                                           
ض.ضض9الن  اتض:ضض(1)
ض.ضض9الن  اتض:ضض(2)
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الثيل ضالع  كي ضسع ع ضبذلمضالت انضو داخضل ل  ههضبم ش لضسلضالشث تليضيعثلض
 و ثثهضقض وضالل  هثثهض عثثلضي ل ثثهضالشثث تليض ع ر اثثهضاداضو ثثدض  ثث هنهضبثثذلمضقض

ض.ض(1) وضوال لهضل  ينلهضسلضو ل  ض ولله 
تض ولثثث ضال ميثثث ضقضوكثثثليضوالتثثث انضوثثثديمض ثثث  ضيثثث ضالثثثدوقضاللثثث ض  ثثثدس

يصعثهض  ثث د ضالع ث كضو  ثثكلل مض وضاأل ثكلقضو ثث دضسع  ث ضلثثذلم.ضوااثثلعلألض
ال  نثثثثلءضسثثثثلضدلثثثثمض كلثثثث ض اثثثثعل  مضسثثثثثضك عثثثثلكض بثثثث ىض صثثثث رضسصثثثث ىضالنثثثثأقض
الحشثثل.ضو  يثثتض ودضبل ثث ض ثثللت انضقضي  ثثلض  شثثذضالثيثثل ضوهكلثث ض    ثثلض.ض

قضووا بثثهضضوه ثث  ض  ثث ض ثثذهضالثثدودضس  ثث ضكر ثث ضيشثثع ض) ثثلد ضالتكثث اان(
ال  ثثث ض يثثث ض سثثث دضال ثثثبالعضواءلثثث ضوالحللثثث ضي  ثثثلضقضو  ثثث اءض دناو ثثثمضو شثثث  هض

ض.ض(2)وس لدي ض  علل م رال  مض
وكل ثثثتضالثثثدواوهلضس كثثثااخضس عثثثلخضسثثثلضس الثثثاض تثثث ه ضال لل ثثث ضقضوالاثثثيعلض
ال اثثعي ضس  ثثلضاللثث ض  يثثتض لل لل ثث ضالد  ا يثث ض.ضووثثدضبثثد ض ع هثث ضالثثدواوهلضيثث ض

سثث وايضقضوكل ثثتضورثثهضدلثثمض  لثث ض للنلداثثي ضوال وسيثث ضبميثث ض رثثدضالع ثثمضبثثلض
والقبتيثثث ضقض بعثثثلخضل  نثثث دضالشيلاثثث ضوال غثثث رضالثثثذرضكثثثليضاثثثل داخضورثثثهضاهاثثثممض.ض
و ثث كض ع هثث ضالثثدواوهلضسصع  ثث ضسثثلضالع ثثت حلكضاألالاثثي ضيثث ضالل  يعثثلكض
العلليث ضل دولث ضقضو  ثأكض  ا  ث ضإ ادهثث ضس    ث ضه اد  ثلضواه ث ا ض    ثثلض

أل عثثثثثلقضواالبل ل ثثثثثلكضوالشثثثثثصمكض.ضوكثثثثثليضي ثثثثث مضبثثثثثذلمضك ثثثثثهضقضو  شثثثثثيمضا
س  ن يض  ي اض لل لال ض وض كلال ضالثدواوهلضي ث  ض  ث  مضكل ث ضكر ث ضي لثلدهض
ال  ين ض وضال نه .ضو   تضل ثمض دناقض ل لمث   لضيث ضال ث  ضال ادثدض.ضوكل ثتض
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ضس  بلكضالععثلقضوال لثل ضيث ضالدولث ضاألس هث ضويث ضالدولث ضال بلاثي ضإلث ضبميث 
 بثثث ض عنثثث ضالع  ثثث دضثمثعل ثثث ض د ثثثمضل  ؤاثثثلءضقضويثثث ضبميثثث ضالعثثثأس يضواثثثثض
  ثث  مضالن ثثهضبثثلضاثث هض.ضودورض ثثلض  اثث ضبثثلض ثثري ضكل ثث ض رثثدضاضبثثلض
  ثث ض ثثمضالع  ثث دض يضكلثثل ضالثثدواوهلضيثث ضبميثث ضالع  ثث دضكثثليضيصثث ىضل ثثمض

.ضوهشلنل ضسلضس لد ث ضال رث هلضالعثذك دهلضر نثلخض يض(1)ي ضكهض   ض    ض دا م
ضلثمثعل  ض د مضال اد  ضي ضال ر ضاألوقضكل تض    ضي ضالش  ضال ادد ض.ضا

و عثثثهضالع ثثثدرض ثثث مضال عثثثي ض ت ثثث ضل  لثثثلا ضقضوب ثثث ضدلثثثمض ليثثثذاخضالثثث ض
.ضو  ثثث كض واوهثثثلضسشثثثلحدث ضيثثث ضال ثثث يض(2)بميثثث ضالععل ثثثمضادض لغثثث ضالعت ثثث 

الثل  ضال صث رضقضوالاثيعلضيث ض ثددضال ميث ضال بلاثي ض.ضو شث ضالث ضالع ثدرض
 ثثض168 هض وقضسلض ددثض واوهلضاألنس ضوو ثد لض عث ضبثلضباهثغضقضويث ضاث  ض 

 ددثض   ا لضي   ض   ض واوهلضاألناس ضقضو    ض  يهض)ْنسلمضاألنساث (ضقضوو ثدض
ض.ض(3)دلمض   ضبلضي ت ل

واالحداثضسثهض ذهضالدواوهلض  ضسلضور هضالعحلوالكضالل ض  كضسلض
 ذي ضوب ل  ضسلض ع  ضس  ثلض ع ضال  نلءضل ل  صضسلض  ءضالش تلكضالل ن

 لل ثثثيويضاه ادهثثث ضقضود ثثث  لضيثثث ض ثثث صضوادثثثدض وض ثثثد ض  ثثث ل ضيك  ثثث يض
  ثث ض ثث  ض ا عثث ض لل  ينثث ضي ثثددويض  ثثهضيثث ضاألسثث دضالعلسثث ضوهصل ثثدويضيثث ض
العثثث اد ضالصا يثثث ضاللثثث ض  ثثث يضغللبثثثلخضداكض ثثثل ثضإ  ا ثثث ض.ضو داض ثثثع ضال  ينثثث ض

ا ض ثأيض  ك  ثلضالث ض يث ا ض  م ضدلمضا  ض ثمديل هضالعع  دث ضلثبع ضاأليث ض
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ربثث هلضقضو كثثذاضيشثثلع ض ثث ضس ثثدداخضل شثث تل لضالل ثث ه ي ضوالل ن ذيثثث ض ويض يض
ضلض.ضع بل  ضب نشهض  علل 

و  ثثثأكض عثثث ضالل لل ثثثدضوال اثثث مضيثثث ضكلل ثثث ضال اثثثل هضالد  ا يثثث ض.ضس  ثثثلض
ال بثثثثلد ضاللثثثث ضنا  ثثثثلضيح ثثثث ضبثثثثلضبللثثثثدضيثثثث ض وقضال لثثثث ضقضو ثثثث ض:ض)وااثثثثألهض يض

رثثدضوداثث له(ضقضوومثثثضيثث ضدلثثمضكلل ثثلخضدكثث ضفيثثهضي ثثهض ضي ثث  ض  ثث ضسحعثثد ض
.ضويثثثث ضبميثثثث ضال  ثثثث دضيثثثث ألضال ل ثثثث ض يضيكل ثثثث ضالععثثثثلقض لاثثثثعهض(1)األ ريثثثثلء

و  قيعهضقضو  ىضدلمضي ض   ايضال  اجضبل  ضقضي دضكل تضال لث ضاللث ض  نثذض
سثثثلض ثثثذاضالثثثد  ايض ثثثيدخض لاثثثمضالثثث نه ضوكثثثليضد  ثثثذاكضيح ثثث ضبثثثلضبللثثثدضضونهثثث اخض

و ثثث ض دثثثدضالع ثثث ي لض  ثثث ضبثثثلمضض–لضال بثثثل ضالت اثثث ضل   ثثث دضودثثثدثض يض  ثثث
كليض لع دضي ضبثلمضال لث ضال ليثذ ضالث ض ادضال ميث ضقضي ثكلضيح ث ضض–ال ال هض

الثث ضال  ثث دض ثثأب ضال لثث ضقضيثثأس هض يضيكل ثث ضالععثثلقض ثثلض نشثثهضقضو سثث ضكل بثثهض
ض.ض(2) يضيكل ض  هضي ضالع مضقضو يض يدخضال ل ض لامضال ل  

ل لل ثثث ضسثثثلضاثثثع ضا ثثثتمدلخض)الل قيعثثثلك(ضقضوسثثثلضاألسثثث دضالعلع  ثثث ض ل
و ع  ثثثلضابثثثلضب ثثثدويضسثثثلضبتثثثبضال لل ثثث ض و ثثث ض يضيص ثثث ضال ل ثثث ضبثثث لض ثثثدرض

عثثثهضوياض ثثث هضوه واثثثالشثثث تليضيثثث ضسصثثثلل ضدك ة  ثثثصضالع ي  ثثث ضإليثثثهضثض  ثثث ضال ْض ة
ل خضسثثثلضالشثثث تليض ثثثأو اضلنثثثظضو ب غثثثهضقضي سثثثلض يض دكلس ثثثلضوالن ثثثهضي  ثثثلضسل  اثثث

ل ثثثث ض  ثثثث ضسثلل ثثثثلضيثثثث ضاثثثثصهضيكثثثث يضب ثثثثدض  ثثثثددضكثثثثذلمضقضو سثثثثلض يضيحثثثثذوضال 
ض.ض(3)   لد ضال  اض
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والل قيعثثلكضمثث  ضسثثلضمثث و ضالرمغثث ض عل  ثثلضاهيصثثلنضيثث ضال ثث قض
والل اثضي ضالدالل ضوا ل  ض عث ضالث نداءضبل قيعثل  مضالع لثلد ضقضوهث وىض ثلض
 عنثثثث ضبثثثثلضيح ثثثث ض  ثثثثهضكثثثثليض   وثثثثثضيثثثث ضالْ  ثثثثصضبثثثث لض ثثثثدرضال  ثثثث دضوه سثثثث ض

ثثثث    ل ثثثثتض  قيعل ثثثثهض ل ثثثثلي ضالر غثثثثلءضيثثثث ض ح ثثثث   لضإلثثثث ض ثثثثلدر لضيض(1) للْ  ا
ل  وثث  ضي  ثثلض  ثث ض اثثلل  ضالرمغثث ضوي    ثثلضدلثث ضو ثثهضإ  ثثلضكل ثثتض بثثل ضكثثهض

ضْو ا ضس  لضبد  لد .ض
وكليضال  ين ض وضال نه ض  وثضي ضال لل ض وضي ضال   ضالع ي  ث ضاليثهض
وهع ثثثث ض بلدا ثثثثهض  ثثثث ضال ل ثثثث ضوهلثثثث كضلثثثثهض ثثثث وضالع  ثثثث  ضو  مثثثثيحهض.ضوثثثثلقض

ل ضيثث ضدلثثمضاألسثث ض ثث ءض لثثث ضسثثلض يضيكلرثث اضلدرض ...ضولثثمضيكثثلضل  لاثثالص  ثثي
  ثثثمضالصع ثثث ضسثثثلضالل قيثثثثض لنل ثثثلخض  ثثث د لضقضوه ثثث  ضسثثثلضالعلسثثث ضي ع ثثثلضقضوالض

ض.ض(2)     لض لضسع  ضو دضال  ي  
وسثثلضال  ثثليلضالعلع  ثث ض لل لل ثث ض ي ثثلخضسثثلض ثث  ضبثثث)ال ل م(ضقضو ثث ضسثثلض

 عثث ضال بثثلداكض  ثث ضبثثل مض ل ثثذهض ع ثث ض ثثعلدضال ميثث ض.ضو  ثث هض يض ثث  شض
ال  ينثث ضوه ثثلمض ثثهضال لثث ضال ليثثذ ضس ثثهضإلثث ضاألسثث اءضوال ثث اا ضوالععثثلاقضيثث ض ثثيويض
الدولثث ضالعل  نثث ض.ضوااثثلععهضل  ثثلمض ثثهض ثث لضس  ثث  ض ثث  ض تثث لضال ثثلمضقض
يتبثض  يهضال ثل مضفي  ث ض   ثهض  ث ضالتث لضوامثحلخض.ضوا  ثلدضال ثل مضوثديمضقض

اض  يهضورلهضوا م(ضوثرثتض  ثهضا  ثذضبل عثلخضسثلضي دض دخض ع دضال ا قض)   ض
قضوا  ذضال  نلءضسلض عدهضب ا يمضل ثمضقض(3)ودقضو عهض   هض)سحعدضدا قضا(

                                           
ال  ثث ضو عع ثثلضال  ثثصض:ضاللثث ض  لثث ضقضو ثث ضوتعثث ض ثثغ   ضسثثلضودقض وضو  ثثل ضض(1)

ض ودقض  ل ض    لضالحل  ض وض  اب لض.ض
ض.ضض210ال نداءضوال لل ض:ضض(2)
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لثثثثثثثثهضب ينثثثثثثثث ضلثثثثثثثثهضبثثثثثثثثل مضس  ثثثثثثثث  ض ثثثثثثثثهض.ضو دجض  ثثثثثثثث ضدلثثثثثثثثمضاألس هثثثثثثثث هلض
ض.ض(1)وال بلا  يض

ل ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضكل ثثتض ع ثث ضو  ثث كض عل ثث ضسثثلضال لاثث
لدرضالثث ضال لل ثث ضي ثثل ضاليثثهضالع  ثث ضالرمغثث ضيثث ض   بثثلقضالع  ثث ضالح ثث

اثثث   ض.ضيلاثثثلنل كضسثثثلضالث ليثثثلكضالعللدثثث ضل ثثثلضيثثث ض  ثثث  لضاثثث اءض لل ثثثتضاألكض
ث ليثثثلكض    ديثثث ضكع ثثث مضال غثثث ضوالعع يثثث ضاأل بيثثث ضوالللده يثثث ض مضث ليثثثلكض د ثثثد ض
لثثللع ت ضو  ثثمضال ثثممضوالععثثلد ضالحكعيثث ضوالن شثثوي ض.ضو  ب ثثتضدلثثمضك ثثهضيثث ض

كل ثث ض  ثثلمضض–وهك ثث ض  ثثلضالعثثمءض–لثث ضوال اثثل هض.ضوكثثليضاثثللمضس ثثلس لضال 
ل لض ردضالحع دض ددضالن حلءضوالر غلءض وودض  ثهضسثلضداثل هضبلض ردضالع مضوب ض

 داثثتللي ضالثث ضاهاثثك ددض وض  ثثهضلثثهضو  ثث  ض ثث ض.ضولثثهضداثثل هضيثث ضسصعثث  ض
ض.ض(2) ح ضسل  ضودو  

بثثثلضضوسثثثلضس ثثثل   ضال لثثثل ضيثثث ضروابثثث ضالع ثثث ضاألسثثث رض رثثثدضالحع ثثثد
يح ث ضقضكل ث ضسث وايضبثلضسحعثدض.ضوكثثليضيث ض وقض سث هضسع عثلخضل  ثريليض ل  ثثهض
يثث ضالر ثثدايضقضوكلثث ضلثثبع ضال  نثثلءضوالععثثلققضثثثمضلثثامضسثث وايضبثثلضسحعثثدضربثث ض
س ثث كضب ثث ض سيثث ضوب ثث ضسعثثهضالثث ض يضولثثهضسثثثضسثث وايضيثث ض  وبثثهض عثثدضسع كثث ض

ضالاا .
ل ا يثثثلكقضو  ثث ض رثثثدضالحع ثثثدضيثثث ض اثثث  بهض ثثثللل انيضوكثثثث  ضااثثثل دامضالع

دلثثث ض  ثثثب ضاللثثث انيضاثثثع ض ثثثلدن ضيثثث ض ثثثث هض.ضوثثثلقضابثثثلضال ثثثديمض ...ض  ثثثهض بثثثذض
                                           

.ضو ثلدهسضال  نثلءضال ثنحلك:ضض305الث ض ض276ا   ض:ضالل ريهضواه  ا ضسثلض ض(1)
.ضض210الثثث ض ض142سثثثلض ض/1.ضوسثثث ث ضاه ليثثث ضض315قضض281قضض258قضض254

ض.ضض153ال ض ض139و ببلدضالدوقضسلض 
ض.ضض131الن  اتض:ضض(2)
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العل اثث  يضقضولت ه لثثهضلاسثث اض.ضو ثث ضالثثذرضاثث هضاثثر هضالرمغثث ضيثث ضالل اثثه .ض
و ثث كض رثثدضالحع ثثدضسصع  ثث ضسثثلضال اثثل هضدكثث ضابثثلضال ثثديمضا  ثثلض  ثثثضيثث ض حثث ض

ضل ال لاثهضالع    ضال ضلمضي   لضس  لضا ىضال   هضقض  ع لضدالللض(1) ل ضودو 
و ثث ضداثثلل ض للغثث ضاأل عيثث ضأل  ثثلض  ثثبهضسثثلض  ثث يض للداثثل دضأل ثثحل ضالع  ثث ض
ال ادد ضوي  لض ع يعلكضو     لكضل  لال ضي ض  عل مض.ضوهعكلض   ثيصض  ثمض

ض:ض(2)س اد ضال الل ضي ضاألس دضاء ي 
ض

  عيثثثث ضال ل ثثثث ضيثثثث ضإ اد ضالدولثثثث ضوايلاثثثثل ل.ضوثثثثلقض رثثثثدضالحع ثثثثدضس ل بثثثثلخض .1
:ض .....ض كثمض  ثل مضالعك ثمضقضو شثلقيمضل ع ث كض سث د مض.ضوبلثدب  كمضضل لاضال 

وايلال مضيك   ضاضا تل  مضقضوهصلعثثضيث  مضقضو ععث ضبم  ثمض.ضيحلثلجض
ْ ثثثمضيثثثث ض  ثثثيمضسكض ثثث اضالثثثيكمضالع  سثثثثلضضوالثثثد  اْضضددضالشثثثث  اْض ثثثهضقضوالثثثث ال ضيثثث ضال  

 .ضالضيشلغ  ض   مضس  مض دد .ضوال له

 

سثثلض  بغثث ضل  ل ثث ض يض ل ثث ض ثثهض:ض ...ضيثث يضال ل ثث ضيحلثثلجضسثثلض نشثثهضقض .2
وهحلثثثلجضس ثثثهض ثثثلدبهضالثثثذرض ثثثث ض ثثثهضيثثث ضس عثثثلكض سثثث دهقضإلثثث ض يضيكثثث يض

ثثمضقضي   ثثلخضيثث ضس مثثثضالحكض ةثثد يعثثلخضيثث ضس مثثثضالحْض مقضس ثثداسلخضيثث ضس مثثثض ة
 ثثلخضيثث ضس مثثثضال ثث لقض ثثد داخضصعثثلخضيثث ضس مثثثضاهدصثثلمضقضل اضحةضاهوثثدامضقضوسكض

ث اخضل عنثثل ضوالعثثدقضواه  ثثل ضقضكل سثثلخضلواثث ادقضيةضمثثثضال ثثد ضقسكثث ةضيثث ضس ض
لخض  ثثثثثثدضال ثثثثثثدا دقض للعثثثثثثلخض عثثثثثثلضيثثثثثثأ  ضوهثثثثثثذدضقضوه ثثثثثثثضاألسثثثثثث دضيثثثثثث ضوفياثثثثثث

 س امع ل... ض.ض
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ض–الع ثثث مضوالععثثثلد ضاللثثث ض  بغثثث ض يضيشلح ثثث  لضال ل ثثث ض:ض ...ضي ليشثثث اض .3
ابثدءواضي ض    ضالع مضواأل  ضقضو ن   اضيث ضالثد لضقضوضض–ل ضال لاضضسع   ض

قضوالنثثث ا  ضقضثثثثمضالع بيثثث ضقضيل  ثثثلضث ثثثل ضض- ثثثاضو ثثثهضض– ع ثثثمضكلثثثل ضاض
يثث ضكلثثبكمضقضوادوواضاأل ثثعلدضقضوا  يثث اض ةض لشثث ل مضقضو   ثثدواضال ثثبضقضيل ثثهضدْض

غ هر ثثثلضوسعل   ثثثلضقضو يثثثلمضالعثثث  ضوالعصثثثمضقضو دل  ث ثثثلضواثثث   لقضيثثث يضدلثثثمض
ثثثثل ثثثثمض  ثثثث ضسثثثثثلض  ضضعثثثث لٌضسكض ثثثثعكثثثثثمضقضوالضي ض يضاليثثثثهضب عْضعكضشة   ثثثث كمضيثثثثث ضضنل ضع ة

  اجضس  م... .  ضلل ضال ض امضكاضالحشل قضي  هضوْض

ض
وسثثلضكلاثثل ضالثثدواوهلضبللثثدضبثثلضدبيعثث ضاهي ه ثث ض.ضوكثثليضب يغثثلخضسل اثثمخض
  دكضالدولل لضاألس ه ضوال بلاي ضقضولهضداثل هضسصع  ث ضدكث ضابثلضال ثديمض   ثلض

ض.ضويثث ضبميثث ضالع  ثث دضا ثثل  ضكل بثثليضسثثلضبثث ل(1)  ثثثضيثث ض حثث ضسثثل ل ضودوثث 
اثل  ضال لثل ض دثد علض رثدضاضبثلضالع نثثضواءبث ض عثلد ضبثلضدعثا ض.ض سثلضابثثلض

ضالع نثضي دض عثضب لضال ال هضالد  ا ي ضوال ال هضاأل بي ض.ض
ض

و ع ثثاض اثث  بهض   بثثلقضالع  ثث ضالث ثثلي ضواالاثثلنل  ضسثثلضالع ثث مضال   يثث ض
لخضو يضوالع  يثث ضيثث ضداثثل  هضوكلبثثهض.ضوكل ثثتض بلدا ثثهضوامثثح ضسعرثث  ض عر ثث اخض قي ثث

ا شعتضي ض ع ضالعث اد ض ثللت قضوااثل دامضالحثلقضااثل داسلضسشث يلخضقضودبعثلض
لثثليضدلثثمض شثثر ض ع ثثهضيثث ضالل  عثث ض.ضو ليثثهض   ثثثضالن ثثهضيثث ض   عثث ض عثث ض
ال لثث ضالثث ضالع بيثث ضككلثثل ضك   ثث ضو س ثث ضقضو ثث كضابثثلضالع نثثثض  اثثثلخض  بيثثلخضقضلثثمض

  ضو  ثهضال لثل ضومثثضي هضال  لضس هضاالض و هض.ضسلض ع  ضدلمض:ضك    ضو س
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 للش شثثك هلي ضو ثث ضسثثلض ثثألي ضدكثثيمض  ثثدرض ثثد  ضب ثثد لقض لنثثهضل ع ثثمض   ثث يم.ض
ضدكعثث ض  ثث ض وال لثثل ضدوض ثثل ثضدسثثارض ل ثثلوقضو  ثثلخضودكليثثلكضداكضسغثثاىخ

.ضهضابثلضالع نثثضالث ضالع بيث  لض   عث لش  ضالح  ا لك.ض   مضال ضالر   ه ضقضوس 
  ضال ثثثثغ  ضقضو عثثثثلضكلل ثثثثليضيثثثث ضوسثثثثلضكلبثثثثهضوداثثثثل  هض:ضاأل  ضال ر ثثثث ضواأل

الحكعثثثثثثث ضواألبثثثثثثثمقض  ثثثثثثثلوقضي  عثثثثثثثلضر ا ضالشثثثثثثث تليضو ثثثثثثثحرلهضقضوال ثثثثثثثداو ض
وال د  ضقضو عهضال   ضقضوال دا هضو  اور لضوكيوي ضسشثل   ضال ثل ضقضوي ثهض
األوثثثثثدس لضقضوسثثثثثلض  ثثثثثبهضدلثثثثثمضسثثثثثلضس مثثثثث  لكض بمقيثثثثث ض.ضوس  ثثثثثلض:ضداثثثثثلل ض

ضال حل  ضقضوالدد ضال ليع ض.ض
دعا ضي ثدضغ رثتض  يثهضال لل ث ضالد  ا يث ضقضولثهضسثثضدلثمضو سلض علد ضبلض

سصع  ثثثثث ضسثثثثثلضال اثثثثثل هض  ثثثثث   لضداثثثثثلل ضال عثثثثثي ضاللثثثثث ضكل ثثثثثتض  ثثثثث  ضلر ثثثثث ض
ض.ض(1)ال بل 

و عثثد كض  ثث ا ضال لل ثث ضيثث ضبميثث ضال  ثث دضبلعثثد ضي    ثثلض.ضوهشثثلنل ضسثثلض
 ثثصضيحكثث ضسحثثلود ضبثث لضونهثث ضسل  ثث ضودل ثثمضسثثدىضا شثثل ض وشثثلمضال لل ثث ضيثث ض

ي ثثثدضض–و حثثثلض   ثثثهض ثثثذاضالثثث صضلثثثي ض ل لبثثثلدض ثثثح ضالحكليثثث ضض ثثثذاضالع ثثث .
ثل ضالثذ لضكثث واضيث ضدلثمضالاسثليض و  عثلضلريثليض عثد ضض–   يضسثلضومثثضال ك ا

ضي  يضال لل  ضو  وطضال ل  ضالر يغ.ض
ض

  كضالعحلود ضب لض ع وضبثلضسشثعد ضونهث ضال  ث دضودل ثمض ث ألضلثهض
 ثثمضالثث نه ض ثثلضيثث ض  ه ثثهض.ضاثثأقضالحل ثثمض ثثلض ثث علهضيثثأبر هضقضواثثأقضالحل

يأ ل ثثثثهض عثثثث وض أ ثثثثهضكل ثثثث ضقضي ثثثثلقضض–وكثثثثليضالضيع ثثثثمض  ثثثثهضالثثثث نه ضض– ثثثث علهض
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الحل ثثثثمض:ض إيضال لل ثثثث ض  ثثثث ضبعشثثثث ض  ثثثث ل ض:ضكل ثثثث ضداثثثثل هضقضيحلثثثثلجض يض
هضقضوال دودضقضودو  ضال ممضقضوالل ل  ضواللعثلنرضقض هضسلضال   ة يع  ضالن  ة

لع بيثث .ضوكل ثث ض ك ثثدضوالل   ثث ضوالل غ ثث ضقضوالع  ثث دضوالععثثدو ضو عثثمخضسثثلضا
قضود ثثثثث ضال ثثثثثل ضيحلثثثثثلجضإلثثثثث ض يضيعثثثثث  ضدشثثثثثل ضالل ثثثثثد  قضو ثثثثث يلكضالثثثثثدوا ا

ضيحلثثثلجضإلثثث ض يضيكثثث يض ثثثلسمخض لل ثثث وطضواألدكثثثلمضقضو عثثث   م .ضوكل ثثث ضوثثثلأل 
 لديثثثثثثلخض لل لاثثثثثثسضوالع شثثثثثث خضسثثثثثثلضال ثثثثثث ريضقضوالحثثثثثثمقضسثثثثثثلضالحثثثثثث امضقضوالنثثثثثث و ض

وضوال  ثثثثل ضوالع ادهثثثثحض.ضوكل ثثثث ض ثثثث   ضيحلثثثثلجض يضيكثثثث يض للعثثثثلخض ثثثثللص وض
والثثثديلكقضي   ثثثلخضيثثث ض دكثثثلمضالثثثدسلءقض لديثثثلخضبثثثد  ىضاللعثثثدر.ضوكل ثثث ضبثثث اجضقض

ض.ض(1)ضيحللجض يضيع  ضالاد ضوالعشلد ضوم و ضالحشل ض... 
ض

وسثثلضال لثثل ضالعل اثث  لضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضاثث هضبثثلض ثثلدويض
قضواثثع دضبثثلض ثث همض ثث همضاثث هضيثث ضب ثثتض(2) ثثلد ضباا ثث ضالحكعثث ضل عثثأس يض

ضماضواثث مض ثثلد ضب ثثتضالحكعثث ضسثثثضاثث هضقضو  ثث ضبثثلض او ضكل ثث ض كضالحكعثث ضقض
 عنثثث ضنب ثثثد ضقضوكثثثليض دثثثدضالر غثثثلءض وهشثثث مضيثثث ض  ثثث ينل هض  ه ثثث ضاثثث هضبثثثلض
 ثثلدوي .ضو  ثث ضبثثلض ر ثثد ضال هحثثل  ض  دثثدضالر غثثلءضوالن ثثحلء.ضلثثهضابل ثثل ض

ض.ض(3) للعأس ي.ضوهش مضي ض   ينل هضو ألينل هض  ه  ضالحكع  
ض
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سثثثثثلضال لثثثثث ض:ضكلثثثثثل ضالع ثثثثث يضقضوكلثثثثثل ضض(1)ودكثثثثث ضلثثثثثهضابثثثثثلضال ثثثثثديم
ال ل ثثثثثع ضقضوكلثثثثثل ضالععثثثثثل  ضقضوكلثثثثثل ضال  ثثثثثلققضوكلثثثثثل ضالصثثثثثدضقضوكلثثثثثل ض
ال ثثثثر قضوكلثثثثل ضاألبثثثث ايضقضوكلثثثثل ضالع ثثثثهضوالصعثثثثلققضوكلثثثثل ض ثثثث وضال ثثثث ىض
وو ثث ضاهبثثثلءقضوكلثثثل ضالشثثثعثضوالب ثث ضقضوكلثثثل ض ثثثن ضالع عثثثلءضقضوكلثثثل ض

ضضاأل  ا .
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ااثثثلعع تضك عثثث ض) ببثثثلد(قضوال شثثثب ضإل  ثثثلض) ببثثثلدر(ضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ض
ال ص رض عع ث ضاللثأدهسضوالعثيدخض.ضووثدضين ثمضسثلضك عث ض) ببثلدر(ضسع ث ضالثذرض
يع  ض لل  صضوالحكليلكضي ل ضال  لض  ل لهض لللأدهسضو يلمضالعث  ضوغ   ثلض

 ثمضاللثلدهسضو  ث دض.ضيلألببلدضواألببلده يضكل  اضس دسث ضلع(1)سلضاألسمضال للي 
ضالعيدب لضالع ا    لضي ض لدهسضالح لد ضاهامسي ض.ض

وكليضسع مضاألببلده لضي ض ثذهضالنلث  ضي ثلغ  يض ثلألس دضالصا يث ضسعثلض
 لع ثثثث ضبلثثثث ادهسضالعثثثث  ضورثثثثهضاهاثثثثممضوبعثثثثدهضقضوالاثثثثيعلضاألدثثثثداثضوالغثثثثاواكض
ضوالحثث و ضاللثث ض ثث كضيثث ضال ثث يضاألوقضال صثث رض.ضوهعثثدض بثث ضس  ثث ضلثث طضبثثل

ع مثثث  لكضقضي ثثثدضكلثثث ضيثثث ضيلثثث وضيح ثثث ضسثثثلض وا ثثثهضالثثثذ لضكلرثثث اضيثثث ض ثثثذهضال
ثثثهضقضوْ ثثثنا لقضو  ثثثهضال ثثثلم ع  ال  ثثث وايضوال ثثث ادجض.ضولثثثهضقضويلثثث وضالعثثث اققضوالص 

للل ضس لهض   ض)  يهضالشمم(ضقضوس لهضدص ضبثلض ثدرض)دمث ضاض  ثه(ضقض
ثثث  ضضوس لثثثهضالحشثثث لض)  يثثثهضالشثثثمم(ضقضوسثثث كضسعلوهثثث ضوواليثثث ض اهثثثدقضوووعثثث  الحا

ود ثثلدضابثثلضالاب ثث قضوكلثثل ضالع لثثلدضبثثلض بثث ض ر ثثدضقضواثث يعليضبثثلض ثث  قض
لكضبثلضقثي ضقضوكلثل ض و  لضال د  قضوس جضدا بقضوبيع ضس وايقضوس لهضال حا

ع  ضووال لهضالع اقضقضوكلل ضس لهض ردضاضبلضالاب   ض...ضالس.ض(2)س  ة
وسثثثثلض ب ثثثث ض بثثثث ضس  ثثثث ض بثثثث ضالن ثثثثهض  ثثثث ضبثثثثلضسثثثثاادمض.ضولثثثثهضسثثثثلض

:ضكلل ضالغلداكقضوكلل ض ن لضو  ضسثلضال لث ضالعع ويث ضاللث ضاث عتضل ال 
سثلضال ثثيل ضو بعثتضود  ثثتقضوكلثثل ضالصعثهقضوكلثثل ضس لثثهضدصث ضبثثلض ثثدرض

ض)دم ضاض  ه(ضقضوكلل ضس لهضالحش لضبلض   ض)  يهضالشمم(.ض
                                           

بفتح األلف وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة   –قال ابن االثير "األخباري  (1)

هذه النسبة الى األخبار ، ويقال لمن يحكي الحكايات والقصد   –وفي آخرها راء 
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وسثثثلض ب لثثثهض ي ثثثلخضإاثثثحلقضبثثثلض  ثثث ض.ضوسثثثلضكلبثثثهض:ضكلثثثل ضالعرلثثثد ضقض
صعثثهضقضوكلثثل ضالنلثث وضقضوكلثثل ضدنثث ضنسثثامضقضوكلثثل ضوكلثثل ضالثث   قضوكلثثل ضال
ض.ض(1)األل ه ضقضوكلل ض ن ل

وسلض وا هضاألببلده لضالذ لض  دك اضال  يضالثثل  ضال صث رض بث ض رثدضاض
 ثثثض وكثليض ثثد دضاال ل ثثلءض كلثث ض114و ث ضبثثلضس بثثهضال ث عل  ضالعلثث ي ضاثث  ض

 ثث ضقضاألولثث لضو ببثثلدضاألسثثمضوو  ثث مض...ضولثثهضس ثث  ضيثث ضدكثث ضس ثث كضدع
ض.ض(2) غ   

و عثثثثض بثثث ضالب لثثث رضقضو ثثث ضبثثثلضو ثثث ضال  ثثثلءضوالن ثثثهضالثثث ضاألببثثثلدض
وال ش ض.ضوول ضال  لءضل    دض عشك ضالع ثدرضقضثثمض الثهضووالهضالعد  ث ض عثدض
 كلدضبلض ردضاضو عهضاليهضد ب لضسثضال  لءضقضثثمض ثاقضي ثدمض غثدا ضو ث ي ض

ضب لض.ض
ل رثثث ض) ثثث  ضاضوسثثثلضكلبثثثهض:ضكلثثثل ض شثثثمضو ثثثدي ضقضوكلثثثل ض ثثثن ضا

  يثثثثثهضورلثثثثثهضواثثثثث م(ضقضوكلثثثثثل ضي ثثثثثل هضاأل  ثثثثثلدقضوكلثثثثثل ضالن ثثثثثل هضال ر ثثثثث ض
وهحل رض   ض عيثضالن ل هضقضوكلل ض ش ضولدضإاثعل  هضبثلضابث اهيمض)  يثهض

ض.ض(3)الشمم(ضوهحل رض   ضوتع ضسلضاألدل  حضوال  ص
وسلضاألببلده لضالذ لض   اض أ شل ضالع  ضو يلس ثلض بث ضال  ث ضسحعثدض

 ثثثض.ضوكثثليض  ثثلد ضاللنشثث  ض146ل  ضال  رثث ضال ثث ي ضالعلثث ي ضاثث  ضبثثلضالشثث
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 ثثثض.ضولثثهضسثثلض147.ضو  ا ثث ضبثثلضالحكثثمضالعلثث ي ضاثث  ضض(1)واألببثثلدضواأل شثثل  
ض.ض(2)ال ل :ضكلل ضالللدهس

وهعثثثدضسحعثثثدضبثثثلضإاثثثحلقضبثثثلضيشثثثلدض وض  ثثثلدضالعت رثثث ضالعلثثث ي ضاثثث  ض
غثلنرضقضوس ثهض بثذض ثضسلض وا هضالثذ لضكلرث اضيث ضالشث  ضوالع151ض(3) ثض و150

ض.ض(4) ردضالع مضبلض  لمض وكهضسلض   مضي ضالش  ضيع يهضا لعل ه 
ودكثثث ضلثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضال  نثثثلءضقضدواهض  ثثثهضاألسثثث رضقضوكلثثثل ض

ضالش   ضوالعرلد ضوالعغلنرض.ض
ضوال ثثثثثمضفيعثثثثثلض  وهثثثثثهض عثثثثث ضاألببثثثثثلده لضلثثثثثهضس مثثثثثثضيثثثثث ضاللثثثثث اثضق

 وىض ثثلضال ثث و ضبثثلضوالاثثيعلض  ثثحل ضال  ثثصضوالحكليثثلكضسثثلضدلثثمضسثثلض ثثض
  ثثهضاثثْسهض:ضسثثلضكل ثثتضالعثث  ض  ثث قضيثث ضض–وكثثليضسثثلضاألببثثلده لضض–ض(5)وتثثلس 

 ثثم  لض  ثث ضس  ل ثثلض ضي ثثلقض:ضالض  درضقضي ثثذ ض  يثثهضالشثثل هضووثثلقض:ضكثثل  اض
ضي  ل يض:ض

ــــــــا   ــــــــا  ل  لان  ــــــــُ  لكواك ــــــــا كن  م
 

ــه  ــَ  باعُ  ــى يبعــث الَخْل ــدك حت  رلي
 

ضودواهض.ضضودبعلضا ل دضال  و ضي ض ح ض ذاضال ر 
وسثثثثلضاألببثثثثلده لضالعحثثثثدث لض بثثثث ضسع ثثثث ض صثثثثي ضالعثثثثد  ض.ض ثثثث ي ض يثثثثلمض

ض.ض(6)ال ل رض.ضولهضسلضال ل ض:ضكلل ضالعغلنرض
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ثثثلب لض  للعثثثلخض وسثثث  مض بثثث ضالي  ثثثليضاثثثحيمضبثثثلضدنثثثصض.ضوكثثثليضسثثثلضال شا
.ض ثث170  ضفيعلض  وهه ض.ض ث ي ضاث  ض لألببلدضواأل شل ضوالع ث ضوالعثلل ضقضث

ل ضد ثث ض عثثيمض ع ثث لض ع ثثلخضقضوكلثثل ض ببثثلدض عثثيمضقضولثثهضسثثلضال لثث ض:ضكلثث
ثث ضْب ةثثد ضو ببلد ثثلضقضوكلثثل ضال شثث ضال ر ثث ضوهحلثث رض  ثث ض شثث ض وكلثثل ض  ش 
إيثثثثل ضقضوكْ ل ثثثث ضقضو اثثثثدضبثثثثلضباهعثثثث ضقضو ثثثثذ هضبثثثثلضسددكثثثث ضقضووثثثث هشضقضوب ثثثث ض

ض.ض(1) ل   ضقضوقي ض  ميضقضودبيع ضبلض اادضقضو يمضبلضسك ا قضوكلل ضال  ا د
 لض بثث ضااثثحلقضابثث اهيمضبثثلضسحعثثدضبثثلضالحثثلدثضالعلثث ي ضوسثثلضاألببثثلده

 ثثثثض.ضوكل ثثثتضلثثثهض  ليثثث ض للشثثث  ض.ضوسثثثلضكلبثثثهض:ضكلثثثل ضالشثثث  ضيثثث ض188اثثث  ض
األببلدضواألدداثض.ضدواهض  هض ب ض ع وضسعلوه ضبلض ع ضاألن رضقضو  ضسثلض

 ثثضولثهضسثلضال لث ض:ضكلثل ضالشث  ض215األببلده لض ي ثلخض.ض ث ي ضببغثدا ضاث  ض
ض.ض(2)والص ل 
 ثثضي ث ضسثلض206سلض  لمضبلضسحعدضبلضالشل  ضال  ر ضالعل ي ضا  ض 

 لثثث ضاألببثثلده لض ألينثثلخض.ضي ثثدض ثث  ضيثث ض ببثثلدضالعثث  ضيثث ضالصل  يثث ضو يلس ثثلض
و دمي ثثثلضوس ث  ثثثلضوب   ل  ثثثلضوقبل   ثثثلضو ل لب ثثثلضو  يل  ثثثل.ضو ثثث ا ضيثثث ض ببثثثلدض

ضاهاممضوالش   ضال ر ه ضوالعغلنرضوا  ضال  نلءض.ض
 ضسثلضالعبكث هلضيث ض ثألي ضكلث ضالر ثدايضاللث ضكل ثتضس دسث ضوابلضال  ر

ض عث ض ألينثهض لألببثلدض لع مضالصغ افي ضفيعلض عدض.ضي ل ضإلث ضدلثمض  ثهضبثصا
واألاثثثعلدضقضوبثثثذلمضهيثثثأضلنثثثلضال  ثثث ضال ثثثعري ضيثثث ضاللثثث اثض.ضودبعثثثلضكثثثليضلثثثهض

يثثث ضوبعثثث ض اثثثنلدضال  ثثث  ضيثثثث ضإ ثثثم ض  ثثث ض ثثثلدهسضالح ثثثلد ضالع بيثثث ضالص  ب
النل ضس  لضي ض ألي ضكل ض لضاأل ريثلءضواألسثمضوال ثع  ضال ديعث ض.ضقضواالل دا ض
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لثثذلمضك ثثهضيعكثثلض ع ثثهضسثثلضاألببثثلده لضالع اثث    لض.ضووثثدضا لعثثدض  يثثهضكث ثث اخض
ضاليع  ب ضوالتر رضوالعشع  رضوابلضول ب ضوغ   مضسلض  ممضالعيدب لض.ض

 (1  لف ما يأ ي  هم ال تد التي ذكرها له ا ن النديم 
 كلثثل ضْد ةثث ض رثثدضالعت ثث ضوباا ثث ضقضوكلثثل ضد ثث ضضحــال  كتبــه فــي األ

الن ثثث قضوو ثثث ضالغثثثااقضوكلثثثل ضد ثثث ضك ثثث ضو عثثثيمقضوكلثثثل ضالعغ ثثث اكضقض
 وكلل ضد  ض ا مضي ضو هش.ض

  كلثثل ضالع ثثلي اكضقضضكتبــه فــي المــل ر لالديو ــات لالمنــافرات لالمــ ل ات
وكلثثثثل ضب   ثثثثلكضوثثثث هشضقضوكلثثثثل ضالعثثثثيو اكضقضوكلثثثثل ضب   ثثثثلكضدبيعثثثث ضقض

 ضبتثثثث ض  ثثثث ض)  يثثثثهضالشثثثثمم(ضقضوكلثثثثل ض ل ثثثثل ضوثثثث هشضقضوكلثثثثل ضوكلثثثثل
  ل ل ضقي ض  ميضقضوكلل ض ل ل ضدبيع ضقضوكلل ض ل ل ضاليعلض.ض

  كلثثل ضدثثد حضر مضوولثثدهضقضوكلثثل ض ثثل ضاألولثث ضضكتبــه فــي  خبــار األلاوــر
واءبثثثث  ضقضوكلثثثثل ض  ثثثثحل ضال  ثثثث ضقضوكلثثثثل ضاألوا ثثثثهضقضوكلثثثثل ض سثثثثثلقض

وكلثثثثل ضالعكع عثثثث هلضقضوكلثثثثل ضاأل ثثثث لمضقضدع ثثث قضوكلثثثثل ضلغثثثثلكضال ثثثث ريضقض
 وكلل ضالْ داوضقضوكلل ض  يليضالع  ضقضوكلل ضالش   ض.ض

  كلثل ضالثيعلضو سث ضاثي ضقضضكتبه ف ما قار  ا سـالق مـن  مـر ال:اهل ـة
وكلثثثثل ضال يثثثث  ضقضوكلثثثثل ض نواجضال رثثثث ض) ثثثث  ضاض  يثثثثهضورلثثثثهضواثثثث م(ضقض

ل ثع اءضقضوكلثل ضسثلضوكلل ضنهدضبلضدلدثث ضقضوكلثل ضالثد بلجضيث ض ببثلدضا
 ي  ض أب الهضسلضو هشضقضوكلل ضسلض ل  ضو ب هض.ض

  كلثل ضاللثأدهسضقضوكلثل ض ثأدهسض ببثلدضال  نثلءضقضضكتبه في  خبار ا سـالق
 وكلل ضالع   لض.ض
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   كلثل ضالر ثدايضال ر ث ضقضوكلثل ضالر ثدايضال ثغ  ضضكتبه في  خبار الدلـدا
لل ضوشع ضاألدمث لضقضوكلل ض شعي ضسلض للحصلنضسلض ديلءضالع  ضقضوك

قضوكلثثل ضاأل  ثثلدقضوكلثثل ضالح ثث  ضقضوكلثثل ضس ثثلدضالثثيعلضقضوكلثثل ض اثث اقض
 الع  ضقضوكلل ضاألولليمض.ض

   كلثل ض شثعي ضسثلضيث ض ثع ضاسث  ضضكتبه فـي  خبـار الشـعرال ل يـاق العـر
القثثثي ضسثثثلض اثثثعلءضال  ثثثلقضوال شثثثلءضو  شثثثلب مضو اثثثعلءضاألدمثثث لضوالصبثثثلقض

 الع  ضقضوكلل ض اد ضوالغر اءض.ضوالعيلهضقضوكلل ضالع ذدضس مض

 ــار لاألســما ــه فــي األخب كلثثل ضالنليثثليضاألدبعثث ضقضوكلثثل ضالشثثع ضقضض ركتب
 وكلل ضاءدل  حضقضوكلل ضالع تعلكضقضوكلل ض صل  ضالبح ض.ض

   ثلكضال رث ض) ث  ضاضضلمن كتبه  يةـا كلثل ض وال ضال  نثلءضقضوكلثل ض كس ا
 كس ثثثلكضال  نثثثلءضقضوكلثثثل ض  يثثثهضورلثثثهضواثثث م(ضقضوكلثثثل ضالع ا ثثثمضقضوكلثثثل ض

 شثثثعي ضولثثثدض رثثثدضالعت ثثث ضقضوكلثثثل ضكك ثثث ضر ثثثلءضال اثثث قض) ثثث  ضاض  يثثثهض
ضورلهضوا م(.ض

وسثثلضاألببثثلده لضالعع  ثث لضبلثثلدهسضالعثث  ضيثث ضالصل  يثث ضواالاثثممض بثث ض
 ثض.ضودك ضلثهضابثلضال ثديمضسثلض207 ردضال دعلضال  ثمضبلض درضالعل ي ضا  ض

لل ضب   لكضو هشضقضوكلل ضب   لكضالعث  ضقض:ضكلل ضالععع  هلضقضوك(1)ال ل 
ءضقضوكلثثث ضبتثثثبضال  يثثث قضوكلثثثل ضوال ضال  يثثث ضقضوكلثثثل ض ثثث ا وكلثثثل ض شثثث ض  
األ  ا ضال ر ث ضقضوكلثل ض ثأدهسضاأل ث ا ضال ثغ  ضقضوكلثل ض ب ثلكضالن  ثلءض
والعحدث لضقضوكلل ضب ا يمضال  نلءضقضوكلل ض  ث ا ضال الثل ضقضوكلثل ضدث  ض

ثثث  طضا ل  نثثثلءضقضوكلثثثل ضو ثثثل ضال  يثثث ضوالب ثثث ضقضوكلثثثل ضال  نثثثلءضقضوكلثثثل ض ك
ض لدهسضال  نلءضقضوكلل ضال  ادجض.ض
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وسثثلضكبثثلدضاألببثثلده لضوالعثثيدب لضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضالعثثدا   ض
و ثثث ض بثثث ضالحشثثثلض  ثثث ضبثثثلضسحعثثثدضبثثثلض رثثثدضاضبثثثلض بثثث ضاثثثي ض.ضولثثثدضاثثث  ض

ض ثض.ض225 ثض وض215 ثضو  ي ضا  ض135
لثث ضوال اثثل هض ع ثثاكض للع اثث  ي ض.ضو ثث ض ثث كضالعثثدا   ضكث ثث اخضسثثلضال 

ي ثبهضالثث ضدثثدضكر ث ضابثثلضال  رثث ضيث ضك  ثثهضس ثثدداخض الاثيلخضل ترثث رضوغ ثث هضسثثلض
العثثثثيدب لض.ضووثثثثدضكلثثثث ضيثثثث ض ثثثث ادهسضالعثثثث  ضو يلس ثثثثلضو ببلد ثثثثلضيثثثث ضالصل  يثثثث ض
واالاثثممضقضوالعغثثلنرضوالشثث  ضكشثث  ضال اثث قض) ثث  ضاض  يثثهضورلثثهضواثث م(ضقض

ضاءضقضواأل  ا ضقضوالقبل هضقضوال  ل ض...ضالسض.ضوال  نلءضقضو ببلدضال ع ض
ـــن النـــديم ـــه ا  ـــأ ي  هـــم مـــا نســـبه ال  ـــد فـــي  (1 لف مـــا ي مـــن ال ت

 الموضوعات الم كور  لغيرها  
  كتبه في  خبار الندي   لى هللا عل ه لآلـه لسـلم(  رلايـة   ـي الحسـن

  ن ال وفي 
لثثل ض ثثن ضكلثثل ض كس ثثلكضال رثث ض) ثث  ضاض  يثثهضورلثثهضواثث م(ضقضوكضمنهــا 

ال رثث ض) ثث  ضاض  يثثثهضورلثثهضواثثث م(ضقضوكلثثل ض ببثثثلدضالع ثثلي  لضقضوكلثثثل ض
  ثث  ضال رثث ض) ثث  ضاض  يثثهضورلثثهضواثث م(ضقضوكلثثل ضداثثل هضال رثث ض) ثث  ض
اض  يهضورلهضوا م(قضال ضالع ث كضقضوكلثل ضبتث ضال رث ضقضوكلثل ض  ث  ض

يثثث ضال رثثث ضقضوكلثثثل ضالعغثثثلنرض ون ثثثمض بثثث ضالحشثثثلضبثثثلضال ثثث ي ض   ثثثلض  ثثثدهض
ثعل يثثثث ض  ثثثثااءض  ثثثثث  ... ضقضوكلثثثثل ضاثثثث ايلضال رثثثثث ض) ثثثث  ضاض  يثثثثهضورلثثثثثهض

ضوا م(.ض
ض
ض
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  خبار قرير  
كلثثل ض شث ضوثث هشضو ببلد ثلضقضوكلثثل ضال بثل ضبثثلض رثدضالعت ثث ضقضضمنهـا 

وكلثثل ض ببثثلدض بثث ض للثث ضوولثثدهضقضوكلثثل ضبتثث ض  ثث ض)  يثثهضالشثثمم(ضقض
ض بل ض.ضوكلل ض ردضاضبلضال بل ضقضوكلل ض   ضبلض ردضاضبلض

  كتبه في  خبار مناك  األشرا  ل خبار النسال 
كلثثثثثل ضالْا ثثثثثداقضقضوكلثثثثثل ضالثثثثث ال مضقضوكلثثثثثل ضالع ثثثثثلل ضقضوكلثثثثثل ضضمنهـــــا 

ضال  ال ض.ض
  كتبه في  خبار الخلفال 

لثثثلب مضو  عثثثلد مضقضوكلثثثل ض ثثثأدهسض  عثثثلدضضمنهـــا  كلثثثل ض شثثثعي ضال  نثثثلءضوكا
د ثث ضال  نثث لءضقضوكلثثل ض ببثثلدضال  نثثلءضقضوكلثثل ض ثثأدهسضال  نثثلءضقضوكلثثل ضك

ضال  نلءضال ر  ض.ض
    كتبه في األحدا 

كلل ضال   ضقضوكلل ضالغلداكضقضوكلل ضال  ادجضقضوكلثل ضال  ث وايضضمنها 
ضقضوكلل ضالصعه.ض

  كتبه في الفتوح 
كلل ضيل وضال لمض يلمض بث ض كث ضقضو وقضبرث ضال ثلمضقضوبرث ض س ث ضضمنها 

ضل د لض.ضقضوكلل ضيل وضالع اقضقضوكلل ضبر ضالب   ضوي
   كتبه في  خبار العر 

كلثثثثل ضالر   ثثثلكضقضوكلثثثل ض  ثثثث ا ض رثثثدضالقثثثثي ضقضوكلثثثل ض ببثثثثلدضضمنهـــا 
ثقي ضقضوكلل ضسلض ش ضال ض سهضقضوكلل ضال  هضوال  ليضقضوكلل ضب ثلءض

ضال  ب ض.ض
ض
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  كتبه في  خبار الشعرال 
كلثثل ض ببثثلدضال ثثع اءضقضوكلثثل ضسثثلض شثث ضالثث ض سثثهضسثثلضال ثثع اءضقضضمنهــا 

ععثثل  ضقضوكلثثل ضال ثث  خضقضوكلثثل ضالعلعث ثث لضقضوكلثثل ضسثثلض عثثثهضوكلثثل ضال
ض  ع ضي ضس مه.ض

  كلثل ضاألوا ثهضقضوكلثل ضالعلياعث لضقضوكلثل ضاللعثلنرقضضلمن كتبـه األخـرى
وكلل ضالع لي اكقضوكلل ضالقيلي ضوالنأقضوالاْا ة قضوكلل ضالحع لءقضوكلثل ض

 ضو ثثل ضب ثث سلكضاال ثث ا ضقوكلثثل ضالصثث ا  قضوكلثثل ضالعغ ثث لضقضوكلثثل
  ثثثثثهضالعد  ثثثثث ضقضوكلثثثثثل ضو ثثثثثل ض  ثثثثثهضالب ثثثثث  ضقضوكثثثثثل ضمثثثثث  ضالثثثثثددا مض

ضوال   ض.ض
وسلضاألببلده لضالذ لض   اض للش  ضواألدداثضوال  صضوالحكليثلكض:ض
اثثثي ضبثثثلض عثثث ضاألاثثثدرضاللعيعثثث ضقضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالنلثثث وضال ر ثثث ض
ضوالثثث   ضقضوكلثثثل ضالصعثثثهض.ضو رثثثدضالعثثث عمضبثثثلضإ دهثثث ضبثثثلضاثثث لي.ض ثثث ي ضاثثث  

 ثثثثضقضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالعرلثثثد ض.ضوسععثثث ضبثثثلضدا ثثثدضقضسثثثلض  ثثثهض228
ال  يثثثث ضقضولثثثثهضسثثثثلضال لثثثث ض:ضكلثثثثل ضالعغثثثثلنرض.ضو بثثثث ض ثثثثمقضلقثثثثيبضبثثثثلض ك ثثثث ض

 ثضقضولهضسلضال ل ض:ضكلل ضالشثع قضوكلثل ض190العحلدب ض.ض لمضال ضا  ض
ض.(1)الح ا ضوال    ضوكلل ض ببلدضالصل
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الل  ع ضوال  ثهضس  ث ضسثلضس ثل  ضاألثث ضالث ثلي ضيث ض ثلدهسضالح ثلد ض
اهاثثثمسي ض.ضو ثثث ض ثثثدل لض  ثثث ضس ل ثثث ضالليثثثلداكضالعثثثيث  ضيثثث ضسشثثث  ضاه لثثثلجض
الن ثثثثثثث رضوالر يثثثثثثث ضالث لفيثثثثثثث ضواللتثثثثثثث دضال غثثثثثثث رضالعلعثثثثثثثثهض الاثثثثثثثلخضيثثثثثثث ضومثثثثثثثثض
الع ثثت حلكضال ل ثث ض ثثللع  مضوالن ثث يضاثث اءض لل ثثتضسثثلض  ثث قض  بيثث ض ثثلض

حثتضواال ثل لقضواللغ ث ضالثدالل ضقض مضسثلض  ث قض   ريث ض ثلض  هث ض  ه ضال 
اللع ه ضقضو ب ل ضاأللنلاضالعع ب ضالث ضالر يث ضال ث  ي ضوال ث في ضل ع بيث ض.ض
وسصعثثثهضال  ثثث ضيثثث ض ثثثأدهسضالل  عثثث ضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رض  تثثث رض  ثثث ض

كض   عثث ضالع ثث مضالع  يثث ض الاثثلخض عثثلضيثث ضدلثثمضكلثث ضالحكعثث ضاهغ هقيثث ضوسيلنثثل
ضلبلدضيمان ضال   ليضقضوكل ضالع ت ضوسذا  ضالنمان ضالصدل  ل.ض

وكثثثليضالع ثثثدرض وقضسثثثلض سثثث ضبل ثثث ي ضكلثثث ضالصثثثدقضيثثث ضالثثث  ض  ثثث ض
الا ل وثثثث ضالثثثثذ لض  ثثثث ض سثثثث  مضيثثثث ض  ثثثثدهضو ثثثث كضرثثثثثلداخضس ع اثثثث ضيثثثث ضاألي ثثثثلدض
واأل ثثثعلدض.ضونا كضالحل ثثث ضالثثث ض   عثثث ضكلثثث ضالحكعثثث ضيثثث ضبميثثث ضالعثثثأس يض

كعثلضا  ث ضدلثمض عث ضالعشل ث و لضض(1) ضس  ثلض)الغ ث  (ألابل ضسلعد  ضلي
 ر ثث ضي ثث اخضا لااليثثلخضوس  صيثثلخضض–كعثثلض ثث ضسعثث و ضض–.ضوالعثثأس يض(2)العغ مثث ل

   يلخض.ضوودض  ت ضل ذاضالن  ضوالع  ذضاع ضداعي قضكعلضا مدظضيث ضسشثأل ض
ب ثثثثث ضال ثثثثثث ريض.ضوكثثثثثليضالع عثثثثثثلءضالعشثثثثث ع يضيحلثثثثثثل  يضإلثثثثث ضس تثثثثثث ضكمسثثثثثث ض

لع ثثثثثثثثثثلو  لضوالع ثثثثثثثثثثك  لضالثثثثثثثثثثذ لضااثثثثثثثثثثلعل  اض ثثثثثثثثثثللع ت ضيشثثثثثثثثثثل دس  هضمثثثثثثثثثثدضا

                                           
حركددة ( ، وتعنددي المعرفددة . وهددي gnosisغنوّصددية : نسددبة الددى الكلمددة اليونانيددة ) (1)

فلسفية ودينية نشأت في العصر الهيليني )عهة االسكنةر وما بعةه . والهيلينية مزيج 

من الحضار  اليونانية وحضارات الشرق القةيم( وأساسها أن الخالص يتم بالحكمة 

 والمعرفة أكثر مما يتم بااليمان وأعمال الخير . 
الدددةين والعلمددداء  )أثدددر ر دددال 66انظدددر : فدددون كريمدددر ، الحضدددار  ا سدددالمية  (2)

البيزنطيين في الفكر الفلسفي االسالمي( . وانظدر : التدراا اليونداني فدي الحضدار  

 ا سالمية )مجموعة مقاالت لمستشرقين ، تر مة عبة الرحمن بةوي( . 
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ال   ل  .و   كضس دسلكض  مضال ثممضالثذرضب ثغضغل لثهضيث ض  ث ضالعثأس يضقض
وكثثليضس دسثث ضل ن شثثن ضاهاثثمسي .ضو ليصثث ضل ثثذهضاألاثثبل ضسصلععثث ضنا ضاهقبثثلقض

  ثث ض   عثث ضكلثث ضالحكعثث ضوالن شثثن ضض–بل  يثثهضسثثلضالشيلاثث ضالعلسثث ضل دولثث ضض–
ضاهغ هقي ض.ض

دوايثث ض عثهضس  ثثلضاثربلخضيثث ض   ثثهضض(1)دكث ض عثث ضالعثيدب لضالعشثث ع لوض
العثثأس يضإلثث ضاللثث اثضاهغ ه ثث ض.ضو ن ثثدض ثثذهضال وايثث ض يضالعثثأس يضد ىض داثثت ض
ي ضدؤهلخضدثهضي  لض   ضاالحشليضالحكع ضو ع ع ل.ضو   تضال واي ض ثلضلشثليض

ك اث ضضالعأس يضي ث ضدؤهثلهضوثل مض:ض د  ثتضفيعثلض ث ىضال ثل مضكثأيضد ثمخض  ث 
لخهضو     ةر لثهضواثألتض  ثهضي  ثهض ث ض  للشلخضي ضالعص  ضالذرض    ضفيهضيلعل  عة
ثلة ضي ثلق:ض ش  ضقضيشثلللهضي  ثتضسثلضالح   دات ض للي ضقضي  تض:ض األهض لض  ء 
سثثثلضاالحشثثث لهضالع ثثث قضقضي  ثثثتض:ضثثثثمضسثثثلداضقضوثثثلقض:ضسثثثلضاالحشثثث لهضال ثثث هع ضقض

.ض تضثثمضسثلداضقضوثلق:ضثثمضالضثثمو ت:ضثمضسلداضقضولقض:ضسلضاالحش هضالصع  دقضو
ضي ليض ذاضالع لمضسلض وكدضاألابل ضي ضإب اجضال ل ... ض.ض

والض ع   ثثثثلضسثثثثدىض ثثثثح ض ثثثثذهضال وايثثثث ض  ثثثثددضسثثثثلضيع   ثثثثلضال ثثثثد ضالثثثثذرض
ومثثعتضأل  ثثهض.ضووامثث ض يضوامثثثضال وايثث ضكثثليض  هثثدضإ  ثثلدض  عيثث ضالع ثثهض

الثثثثثد لضضوهحثثثثثلوقضالل ي ثثثثث ضبثثثثث لضالحكعثثثثث ضوال ثثثثث هع ضقضوبلعر ثثثثث ضربثثثثث ضإب ثثثثثل 
لشثثث تليضالع ثثثهضقضو ثثث ضاألاثثثل ضالثثثذرضب ثثث ض  يثثثهضالععلالثثث ضسثثثذ ر مضالن ثثث رض

ضوس  ص مضالع   ضقضو ذاضسلض    ضل لض يضوامثضال واي ضكليضس  مض.ض
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ودااثثهضالعثثأس يضس ثث كضالثث ومضو  ثث ضسثث  مض ثث لهض عثثلضلثثد  مضسثثلضكلثث ض
ضالن شثثثن ض فبعثثثث اضإليثثثهضس  ثثثلضسثثثلضد ثثث  مضيلاثثثلصل ضل ثثثمضس ثثث  ضالل ا عثثث ضوك ن ثثثم

ض.ض(1)إدكلمض   عل لضيل  عتضلهض   ضغلي ضسلض سكل 
وابلثثثثثثثلدض عل ثثثثثثث ضسثثثثثثثثلضالع عثثثثثثثلءضوالعلثثثثثثث  ع لضو داثثثثثثثث  مضويثثثثثثثداخضالثثثثثثثث ض

 ثثثثدضالثثثث ومضقضس  ثثثثلض:ضالحصثثثثلجضبثثثثلضال شثثثثت ت  ي ضالبليثثثثلدضال لثثثث ضالع او ثثثث ضبر
ض.ض(2)قضوابلضالبت ه ضقضوا مض لد ضب تضالحكع ضقضوه د لضبلضسلا ههست 

ل ث يضالثثثل  ضال صث رضوسثثلض عثدهضقضوهثث وىضو يشث ضدثثلقضالعلث  ع لضيثث ضا
 يضب ثث ضالعثثث صمضكثثثل  اض  نوثثث يض عل ثثث ضسثثلضال   ثثث ضسثثث  مض:ضد ثثث لضبثثثلضإاثثثحلقض
ودرثثثثيشضبثثثثلضالحشثثثثلضوثلبثثثثتضبثثثثلضوثثثث  ضوغ ثثثث  مض حثثثث ضبعشثثثثعل  ض   ثثثثلدضل   ثثثثهض

ض.ض(4).ضوه   ض   لضكل تض ن ل مضي ضال   ضال ادد(3)والعمنس 
حشثثثلضسثثثلضالعع  ثثث لضوكثثثليضب ثثث ض ثثثلل ضالعثثث صمضو ثثثمضسحعثثثدضو دعثثثدضوال

 كلثث ضال  ثثهضوالل  عثث ضقضووثثدض  نثثذواضد ثث لضبثثلضإاثثحلقضوغ ثث هضالثث ضب ثثدضالثثث ومض
ض.ض(5)يص ر اضل مضكلبلخضي ضالن شن ضوال  دا ضوالع اي  ضواألدثعل ي  ضوالت 

وب غثثثتض ثثث   ضد ثثث لضبثثثلضإاثثثحلقضيثثث ضالل  عثثث ضو   ل  ثثثلضسر غثثثلخضكر ثثث اخ.ض
ذ  ضن ثثث ضسثثثلض    ثثثهضسثثثلضوهحكثثث ض ثثثلضالعثثثأس يضا ثثثهضكثثثليضيعتثثث ضد   ثثثلخضسثثثلضالثثث

ض.ض(6)ال ل ضإل ضالع ب ضسثمض عثه
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و   ثثلضد ثث لض ع ثثهضيثث ضالل  عثث ضقضوي ثث ض    ل ثثهضكث ثث اخضسثثلضاللثثدلي ض
وال تأضي ض  علقضسل  ع لضسعث وي لضيث ض  ث هض.ضوهشثلنل ض ثذاضالعع ث ضسثلض
سحلود ضب لض ر ا  هضبلض  لي   ضوه ا ضبلضإب اهيمض لوثهضال رث ضدث قضد ث لض

العحثثلود ضو لثثهض:ض ...ضثثثمضإ ثث ض ب ثثتض  سثثلخض  ثث ض ر ا  ثثهضبثثلض.ض ثثلءضيثث ض ثثذهض
  لي   ضقضوودضا حددضسلضسعشثك ضالعثأس يضورثهضويل ثهض عثد ضيشث   ضقضي  ثدكض
  ثثدهضد   ثثثلخضووثثثدض ثثث  مضلثثهض وشثثثلسلخضوشثثثع لض عثثث ضالثث ومضيثثث ضكلثثثل ضسثثثلضكلثثث ض
 ثثلل    ضيثث ضالل ثث هثضقضو ثث ضي ل بثثهض لللبص ثثهضوه ثث قضلثثهضيثثلضابثثلضد ثث لض...ض

ضسثثلض ثث ىضيأ  عثثتض ضقضي ثثلقضلثث ضالض شثثل ث يا سثثلضد  ثثتضو رثث الضدلثثمض ر ا  ثثهضيثث ا
ضاثث   ض...ض ضلثثهضيثث ضالععثث ضلين ثثحلا سثثلض بص  ثث ض ثثذاضالنلثث قضيثث ضاضلثثسلضسكثثد 

ضغ  هضسلضالعل  ع ل  ض.ض(1)ولين حل 
و  يثثثتضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رض عثثث ضالل  عثثثلكضال    ثثث ضلثثثو  ض

قضي ض ع ضاألديثليضإلث ضالشث هل ي لمضال   ل  قضوكل تضالل  ع ضسلضال   ل ي ض 
و  ضد ي ضس صعث ضالع ثدرضض–وس  لضإل ضالع بي ض.ضودك ض لض  ي هضبلض  سلض

وس  و ضي ضيل ضسد   ضا   ث يضالث ضالشث هل ي ضوو ثنتض   علثهضض  هضكللب ض–
.ضويثث ضبميثث ضالع  ثث دض ثث  مض(2) أ  ثثلضالغليثث ضيثث ضالن ثثلد ضوالصثث   ضواه  ثثلي

سثثلضالشثث هل ي ض.ضوه  ثث ضض(3)ر   هثث ضقضوكلثثل ضإو  ثد للثل ضك   ثث ضو س ثث ضسثلضال
  ثثهض ثث  مض والخضسثثلضال   ل يثث ضالثث ضالشثث هل ي ضقضثثثمضس  ثثلضالثث ضالع بيثث ض.ضو   عثثتض
للثث ضيثث ض  ثثمضالعثثد ضوال  داثث ضوالن ثثمضوال صثث م.ضوا ثثل  ضسثثلضبثث لضالعلثث  ع لض
ل ع ثثث مضالعثثثذك د ضر نثثثلخضسل  عثثثليضقض دثثثد علض:ضوشثثثتلضبثثثلضل وثثثلضقضو ثثث ضي  شثثث  ض
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   ا  ضسلض  ثلل ض ع بثم.ض بثهضبثم ضالث ومضود ثهض  ث ضكلث ضكث ث  ضض لس 
سلض  ل ين مض.ضاالد  ضل ع اقضل قيلمضبل  ع ضال ل ضال   ل يث ضالث ضالع بيث ض.ض
و ل  ضالن  ش  ضالعع و ضيع   ضبلضإاحلقضال  درض وكليضوشثتلضسلح  ثلخض

 ثث ل  ضض ع ثثمضالعثثد ضوال  داثث ضوال صثث مضوالع تثث ضوالع ثث مضالتري يثث ضسثثل  اخضيثث 
ثثثثليضالترثثثث رض:ض دثثثثدضدؤاثثثثلءضالل ا عثثثث ض(1)التثثثث   .ضواءبثثثث ض:ض عثثثث ضبثثثثلضالن با

والعلح   لض ع مضد كلكضال ص مضو دكلس لض.ضكليضس  تعلخضإلث ضيح ث ضبثلضبللثدض
بلضب سمضقضثمضا  تثضال ضالن هضبلضا هضونهث ضالعثأس يضالثذرضااثلد لهضسثلض

كلبثثلخضكث ثث  ضيثث ضضوو ثث هض للعثثأس يضقضيلثث  مضلثثهض–وكثثليضوثثدض ثثل ضإل  ثثلضض–ب ثثدهض
ال صثثث مضوغ ثثث ضدلثثثمضسثثثلضي ثثث يضالن شثثثن ضس  ثثثلض:ضكلثثثل ض نشثثث  ضاألدبثثثثضس ثثثلالكض
لبت يعثث  ضسثثلض  ثثهضابثثلضيح ثث ضالبت هثث ضقضوكلثثل ضالعحلاثثلضقضوكلثثل ضا نثثلقض

ض.ض(2)النمان ضوابلمي م
وكل ثثثتضالع ثثث مضالع  يثثث ضس مثثثثض  ليثثث ضالعلثثث  ع لضقضيل  عثثثتضسع ثثثمض

يث ض ثذاضالنثلضسثلضي ث يض دكضاأل ث قضضلل ضالن شن ضوالع ت ضالعع وي ضالل 
العع يثث ض.ضو  ثثددضلثثذلمضسل  عثث يضس ثث  ض  يثث اض لل ثثببضواه  ثثليض.ضسثث  مض:ض
الن ثثهضبثثلض  ب ثثتقضووثثدض ل ثث ضال  ثث دضووالهضالقيثثلمض  اا ثث ضكلثث ضالحكعثث ضقض

.ضو  ث   مضد ث لضبثلضإاثحلقضالتر ث ض(3)و  هضسلض ث ي ضلديثهضس  ثلضالث ضالع بيث 
ل بثثثل رض.ضوكثثثليض  ع ثثثذاخضل  د ثثثلضبثثثلضسلاثثث ههض.ضال  ثثث ا  ضقضوهك ثثث ض  ثثثلضنهثثثدضا

و  ددضلل  ع ضكل ضالحكع ضسلضالش هل ي ضال ضالع بي ض.ضو   ث ضلثهضالعل كثهض
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سصع  ثثث ضسثثثلضالعلثثث  ع لضيعع ثثث يض أ ثثث ايهضك  ثثثتنلضبثثثلض شثثث هضوس اثثث ضبثثثلض
بللثثدضالل  عثثل  ضوهح ثث ضبثثلض ثثلدويض.ضو عثثثضد ثث لضيثث ضسع يلثثهضبثث لضال   ل يثث ض

وبثثثث  ضي  ثثثثلض عيعثثثثلخضقضو مثثثثل ضال  ثثثثلضسع يلثثثثهض ثثثثلأل  ضضوالع بيثثثث ض(1)والشثثثث هل ي 
وال تل ثث ضقض و ع ثثمضلشثثليضال   ل يثث ض أ ثث هض.ضوكثثليض  ثث مخضيثث ض   علثثهضقضو ثث ض
الذرض وم ضسعل  ضكل ض  ث اطضو ثلل    ضول  ث لض دشثلض   ثيصضوك ث ض

.ضو د ثث هضالعثثأس يضواثثألهض  ثثهضكلثث ضالحكعثثلءضال   ثثل   لض(2)سثثلضااثثلغ  ضس  ثثل 
ضقضلهضال ث  ضسلضاألس اقضوالعتليل.ال ضالع بي ضوبذ

وكثثثليضد ثثث لضالض   ثثثهضل   نثثثلءضي ثثثبضي ثثثدض  ثثثهضلثثثبع ضالع عثثثلءضقضسثثث  مض
  د لضبلضسلا ههض ي هضالذرض   مضلهضكلبلخضكث   ضقضوالاثيعلضكلث ض ثلل    ض.ض

.ضوكليضلثهضكل ث ضيعث  ض(3)   مض ع  لضال ضالش هل ي ضقضوبع  لضال ضالع بي 
  ثهضد ىضكلبثلخضسثلضكلث ض ثلل    ضوغ ث هضض(4)ع  لألندقضقضودك ضابلض ب ض  ث ب

  تثثهض وبع ثث لض  يثثهض    ثثتض  ثثبضد ثث لضبثثلضإاثثحلقض لل   ثثل  ضو  ثث ض  ثثمض
ال ل ض مس ضالعأس ي .ضوه   ض يض وث ضد ث لضيث ضالل  عث ضو   ل ثهضل ثلضيلوثتض

بثثثث لض   عثثثث ضض(5) عيثثثثثضسعل ثثثث ههضسثثثثلضالعلثثثث  ع لضقضووثثثثدضوثثثثلديض دثثثثدضالع عثثثثلء
ل    ضالشل ض   قضو   عث ضد ث لضل ثلضي  ثدضس ا ضبلضبللدضلبع ضكل ض ل

اث ىضإ  ثليضد ث لضض–ب لضاللث  عل لض نلو ثلخضكث ث اخض.ضوهرثدوض يضالشثر ضيث ضدلثمض
  هض    لضسلضال   ل ي ضسبل   ضقض   ضد لض    لضس ا ضبلضبللدضسثلضض–لعع هض
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الشثثث هل ي ضوا لعثثثدضيثثث ضدلثثثمض  ثثث ض   عثثث ضاثثث   ضالعلترثثث ضل ثثثذهضال لثثث ضسثثثلض
 هل ي ضقضود   لضفيعلض  دمض يضا   ضكثليضسثلضالثذ لضالضيعث قضال   ل ي ضال ضالش

ض   ض   عل مضكث  اخ.ض
ولثثثذلمضا لعثثثدضالعثثثأس يضكث ثثث اخض  ثثث ضد ثثث لضو وكثثثهضاليثثثهض سثثث ضالل  عثثث ض

ضواه  ا ض   ضالعل  ع لضو  موضسلض      هض.ض
وسلضالعل  ع لضي ض   ضالعأس يض  د لضبلضالبت ه ضقضو لثليض س  ثلخض

الحكعيثثثثث ضدشثثثثثلضاللأ يثثثثث ضل ععثثثثثل  ض ل ثثثثثلضال شثثثثثليضيثثثثث ض  ثثثثث ض   عثثثثث ضال لثثثثث ض
ضوغ رتض  يهض   ع ضكل ضالن شن ض.ضض(1)الع بي  

و ثثأ  ض   عثث ضال لثث ضالتريثث ضيثث ضالع  بثث ضالثل يثث ض عثثدضكلثث ضالن شثثن ض.ض
وسع ثثمض ثثذهضال لثث ض   ثثتضسثثلضال   ل يثث ضسبل ثث  ض وض ثثلض  هثث ضالشثث هل ي ضالثث ض

 ثثثلضكثثثليضسثثثلضب ثثث  مض  بثثثلءضالع بيثثث ض.ضو  ثثثددض عل ثثث ضسثثثلضالعلثثث  ع لضلل  عل
و  عثثثثلءض.ضسثثثث  مض:ضسلاثثثث   ههضقضووثثثثدض  ثثثثهضكلثثثثل ض  ثثثث يضسثثثثلضالشثثثث  هل ي ضالثثثث ض

.ضوس  مض  د لضبلضسلا ههض ر ث ضال  ث دضقضوكثليضاث هل يلضسشثيحيلخض.ض(2)الع بي 
و دهضال   دض   ع ضال ل ضال ديع ضسعلضو دض أ    ضو ع دهث ضواثل  ضبثم ضالث ومض

.ضوسثثثث  مض ي ثثثثلخض:ض(3)س  ثثثثلخض  ثثثث ضالل  عثثثث دثثثث لضاثثثثبل لضالعشثثثث ع يض.ضوومثثثثعهض 
 يض.ضو ثثثثث ل ض   عثثثثث ضكلثثثثث ض داثثثثثت ض  د ثثثثلضالبت هثثثثث ضالل  عثثثثثليضسثثثثث ل ضالعثثثثأس

ض.ض(4)قضو   مض ع لخضسلضكل ض   اطبل  
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ض
ــاني لمــا بعــد   ــأ ي  دــ  بأشــهر المتــرجمين فــي القــر  ال  لف مــا ي

 (1)ضلعليهم  عل قات   ن   ي   يبعة 
لثثثث ضالتريثثثث ضالثثثث ضالع بيثثثث ضدثثثث لض ثثثث ض وقضسثثثثلضابلثثثثد ضب  ثثثثهضال ضجــــورجس  .1

 االد لءضالع   د.

ـــن إســـحا   .2 ـــين   كثثثليض للعثثثلخض لل غثثثلكضاألدبثثثثضغ هر ثثثلضوسشثثثلعع  لض:ضضحن
 الع بي ضوالش هل ي ضوال   ل ي ضوالنلداي ض.ضو   هضي ضغلي ضسلضالص   ض.ض

كليض للعلخض لل غلكضاللث ضيع ي ثلض بث هضقضو ث ض  حث ض ثهضضإسحا   ن حنين  .3
 ي ضال  ه.

و  ضابلضابتضد  لضو  ع ذهض.ض لوهضسصث  ض  حث ض ح ث لضضسم حد ر األع .4
 و احلق.ض

 كليض  ع ذاخضلح  ل.ضضع سى  ن يحيى  ن إ راه م  .5

 لوثثثهضبر ثثث ض لل غثثثلكضقضيلمثثثهضيثثث ضالع ثثث مضضقســـطا  ـــن لوقـــا البعلبكـــي  .6
 الحكعي .ض

و  هضال  هضسل اتهض.ضوسلض   ثهضيث ضربث ض عث هضض يو  المعرل  باأل رط  .7
 ي ل  ض  هضد  ل.ض

 كليض لومخضسلضالش هل  ضال ضالع ب ضقضوس   داخض للت ض.ضضسرج س ما .8

 كليض  ح ض أبيهض.ضع سى  ن ماسرج س  .9

 سلض  هضال  خضقضوكليضغ ه ضالحلقضي ضالل  ع ض.ضضشهدي ال رخي  .10
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كليضسثهض بيهضي ضال  هضقضثمضا هضي ضربث ض عث هضضا ن شهدي ال رخي  .11
لش هل  ضإلث ضالع بث ض.ضيلقض  لهض.ضولمض اقضسل اتلخض.ضوكليض   هضسلضا

 وسلض   هضكلل ضاأل   ضأل   اطض.ض

  ثثثهضل عثثثأس يض.ضوسثثثلض   ة ثثثهضكلثثثل ضاو  ثثثد ضقضثثثثمضضالح:ـــاج  ـــن مطـــر  .12
     ض   هضفيعلض عدضثلبتضبلضو  ضالح اا  ض.ض

كثليض ثحي ضال  ثهض.ضولثمضيكثلض  ثدهضضهالل  ـن   ـي هـالل الحمصـي  .13
 ي لد ضوالضبمغ ضي ضال نظ.ض

   ثثهضكث ثثث ضال حثثلض.ضولثثمضيكثثثلضيعثث  ض  ثثثمضو ثثدكضضف يــو  الترجمـــا   .14
 الع بي ض  مخ.ض

كليضو  هضال  ثهض.ضولثمضيعلثدضب   ثهضكغ ث هضض  و نصر  ن ناري  ن  يو   .15
 سلضال    ض.ض

   هضكلبلخضكث   ضقضوكليض   هض س هضإل ضالص   ض.ضضبسير المطرا   .16

كثليضي ثلد ضد ثث لضبثلضإاثثحلقضيث ضال  ثثهقضإالاض يضضا ـطفن  ــن بســير  .17
  ي  ضو د  ض.ض بلد ضد  لض

ــد الترجمــا   .18 ــن خال و ثثدكضسثثلض   ثثهضكلبثثلخضكث ثث  ضسثثلضالشثثل ضضموســى  
  ثث ضلصثثلل    ضوغ   ثثلض.ضوكثثليضالضي ثثهضالثث ض د ثث ضد ثث لض وضي ثث  ض

 س  لض.ض

 كليضسلضال    ضالعل ات لض.ضضاسطا   .19

 لي ضلهض    ض ص   ضال  هض.ضضجيرل   ن رابطة  .20

 الض أ ض هض.ضو دكضلهض  مخضي ضال ل ضالحكعي ضض درس السنقر  .21
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سثثثلضسد  ثثث ضد  ضالعثثث لض.ض  ثثثهضكلبثثثلخضكث ثثث  ضقضوكثثثليضضســـرجس الر ســـي  .22
سل اتلخضي ضال  هضوكليضد  لضي   ض   ثهضقضيعثلضو ثدض   ثموضد ث لض

 ي  ضالص دضقضوسلضو دضغ  ضس   ضي  ضوابض.ض

 لوهض  دض للمض لل غلكضقضإالض  ثهض للشث هل ي ضب ث ضس ثهضض يو  الرهالي  .23
  للع بي ض.ض

ضر     ــو يعقــو  يوســ   ــن ع ســى المتطدــد الناقــر يوســ  الناقــ .24
 لي ض   هض كث  ضالص   ض.

 كليضسل اتلخضي ضال  هض.ضضإ راه م  ن الصل   .25

  ا   الناقر. .26

   هض د ضكل ضسلضكل ض    اطض.ضض  و يوس  ال ا د  .27

  هضكلبلخضكث   ضال ضالشث هل  ضقضيأسثلضالث ضالع بث ضضيوحنا  ن بخت شوع  .28
 .ضيعلض   ضب   هض  ءضس  لض

كثثثليضيثثث ض يثثثلمضالع  ثثث دضقضو سثثث هضب  ثثثهض  ثثثيلءضسثثثلضال لثثث ضضالبطريـــ   .29
ال ديعثث ض.ضولثثهض  ثثهضكث ثث ض  ثثدضقضإالض  ثثهض ويض  ثثهضد ثث لضبثثلضإاثثحلقض.ض

 وودضو دكضب   هضكلبلخضكث   ضي ضالت ضسلضكل ض    اطضو لل    .ض

كثليضالضيعث  ضالع بيث ضدث ضسع يل ثلضوالضال   ل يث ضضيحيى  ن البطريـ   .30
ْت  يثثلخض]ال   يثثلخ[ضيعثث  ضلغثث ضالثث ومضال ثث مضوكللبل ثثلضقضو ثث ض.ضو  عثثلضكثثليضل ض

 الح و ضالعل   ضالضالع ن   ضال   ل ي ضال ديع ض.ض

كثثثليضإداضكثثثثث كض  ثثث ضد ثثث لضال لثثث ضومثثثلقض  يثثثثهضضقســـطا الرهـــالي  .31
 ال وتضاالعليض هضي ض    لضقضثمضي  ح لض عدضدلمض.ض

ض
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 منصور  ن باناس. .32

 عدد يشوع  ن  هريب .  .33

  ن يعقو  الدمشقي .   و ع ما  سعيد  .34

   و إسحا  إ راه م  ن بكس . .35



 (149) 

 
 
 

 الفصل العاشر
 املذاهب والعلوم العقلية



 (150) 

يعثهضال  يضالثل  ضال ص رضس د  ضبت ث  ضداكض  عيث ضس    ث ضسثلض
د ثثثثثثحض  ثثثثثث دضالعثثثثثثذا  ضالن  هثثثثثث ضوالليثثثثثثلداكضالث لفيثثثثثث ضيثثثثثث ض ثثثثثثأدهسضالح ثثثثثثلد ض

لعثذا  ضالع  يث ضداكضاهامسي فضين ض ذهضالع د  ضسلضاللأدهسض   كض غ  ضا
هضس دسثثث ض العثث  ذضالصثثدل قضوي  ثثلضومثثعتض اثث ض  ثثمضال ثثممضالثثذرضيعكثثلض ثثدا
ل ن شثثن ضاهاثثمسي قضوا  ثثحتضس ثثلالكض  ثثحل ضاءداءضقضوادلثثدمضال  ثثلمضيثث ض
سشثثثثثل هضس ل نثثثثث قضو  ثثثثث كضال لثثثثث ضوال اثثثثثل هضهثبثثثثثلكضاألي ثثثثثلدض وضل ن  ثثثثثلضقض

تضس مثث  لكضوا ثثلدكضال  ثث س ضالن  هثث ضبثث لض  ثثحل ضالع ثثلالكضقضو  دثث
لضوداءضالتريعثثثث ضك ثثثثنلكضاضل   ثثثثلمضوالصثثثثدقضقضس  ثثثثلضسثثثثلض ل ثثثثهض   ثثثثليلضسثثثث

قضواهيعثثثليضقضوال نثثث ضقضوالص ثثث ضقضوال ثثثلدقضوالع ثثثل ضقضضاهل ثثث قضوالعثثثدقض عثثثلل 
والث ا ضقضوال ووضقضوالبعحضقضوال   دضقضوالصلضقضوال يل  لض.ضوس  لضسثلضكثليض

للصر ضقضواالبليثثثلدضقضوسع ثثث ضلثثثهض موثثث ض لال شثثثليضسثثثلضال لديثثث ضالشثثث  كي ضقضكثثث
ضالعيسلضوالنلا ضوالع ال ضب لضالع الل لضقضوال د ضالعع  ضسلضاأل يليض.ض

 ثثثثثثلءكض ليصثثثثثث ضالسلثثثثثثااجضض–و بثثثثثهضالع تثثثثثث ض نعثثثثثثهضسثثثثثثيث اكض   ريثثثثثث ض
الد ضال  ا ض.ضو اثل دمضاثمدلخضلثدىض  ثحل ضاءداءضوالع ثلالكضض–الث ليلكض

 سلكضو  ثثثمضالع اوثثث ض  ثثث ضابثثثلم ض ي ثثثلد مض.ضو كاثثثلع لض ثثثهضيثثث ضد ضال  ثثث
ضو ثر ل لض.ض

وكل ثثثثتض ليصثثثث ضدلثثثثمضك ثثثثهضا لعثثثثلمضالحيثثثثل ضالث لفيثثثث ضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ض
ال ص رضقضو يثضالح لد ضإل ضساهدضسلضاللت دضوال عث ضواالد  ثلءض.ضوبثداض ثأث  ض
 ثثثذهضال   ثثث ضالث لفيثثث ضوامثثثحلخضيثثث ضسصعثثثهضاه لثثثلجضاأل بثثث ضوالن ثثث رضلو  ثثثلءض

ض ثثدل ضبثثدل هضقضوال ثع اءضوالع عثثلءضقضو عثثدىضدلثثمض الثث ض لسثث ضال ثثل ضقضيأبثثذضكثثه 
ث ليثثثثثلكضض–  ثثثثث ض حثثثث ضوامثثثثث ض وضغثثثثثلس ضقض ثثثثحي ض وضبثثثثثل  ضض–وهثثثثلن مض

الع ثث ض.ضو ثثل تض لنثثلاضوس ثثت حلكضد ثثلده ضيثث ضال ثثع ضوال لل ثث ضقضوبثثد ض
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  ثثثث همض د ثثثثدضل غثثثث ضي  ثثثث ضيثثثث ض عثثثثثض ثثثثذهضاأللنثثثثلاضوالع ثثثثت حلكض.ضويثثثث ألض
حدثلخضسثلضاألاثلل  ضوالل ك ث ضسثلضاللصد دضوالل ل دضواللع ه ضلولنثلاض عتثلخضسشثل

  ىضإل ض  ايثضالع لس لضالداللي ضل ع بي ضو ع  لض للح ضسيش  ضلماثل دامض
ضالع ع ضي ل ضإل ضدلمضاالال دامضاأل ب ضالذرض  يتض ه.

وسثثثلض وا ثثثهضالع ثثثت حلكضالعذ ريثثث ضاللثثث ض  ثثث كضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ض
 ضالثثثثذرضيعل ثثثثدضال صثثثث رض بلد ثثثثلض)اهد ثثثثلء(ضوض)الع  ثثثث (ض.ضوض)الع  ثثثث (ض:ض ثثثث

ْ س ( ض.ض(1) لهد لءض وضي  قض هضقضوهت  ض   ض عيع مض)العك ة
و  ضس للث ضوديعث ض رثدوض يضل ثلض  ث الخضيث ضال ث يضاألوقضال صث رقضدواجض
ل لضب ث ض سيث ضللر هث ض يعثلل مضالع  ث  ضواث  ك مضالبغثي ض صثلهض  ثهضالر ثتض) (ض

ضوسلضبللن مضسلضالعش ع لض.ض
رثثثثث ض  (ض ل نثثثثث ض بثثثثث ىض   ثثثثث ض    ثثثثثلض ثثثثثثذاضوكل ثثثثثتض)الصر هثثثثث (ض وض)العصا

الع ثثت  ض بثثذاخضسثثلضسع ثث ض)الصرثث (ضيثث ضس لبثثهضاالبليثثلد.ضو  ل ثثد مض ل ثثهض
.ض(2) شثث  كضاه شثثليضو ع ثثهضال  ثث ض وضال ثث قضو ثثمضيشثث دويضيعثثهضالعرثثدضإلثث ضا

وسثثلضسل  عثث  مض:ضدنثثصضالنثث  ض.ضوهك ثث ض  ثثلض عثث ضكثثليضسثثلض  ثثهضس ثث .ضوثثدمض
عثثثهضو ثثثل  هض.ضوكثثثليضيثثث ض وقض سثثث هضالب ثث  ضواثثثعثضسثثثلض بثثث ضال ثثثذ هضوا لعثثثثضس

سعلاليثثثثثثلخقضثثثثثثثمضوثثثثثثلقض   ثثثثثث ضاأليعثثثثثثلق.ضولثثثثثثهضكلثثثثثث ضوداثثثثثثل هضقضس  ثثثثثثلض:ضكلثثثثثثل ض
االاثثثلتل  قضوكلثثثل ضالل د ثثثدقضوكلثثثل ضيثثث ضالع  ثثث قضد اخض  ثثث ض بثثث ضال ثثثذ هضقض

ض.ض(3)وكلل ضال  ض   ضالععلال 

                                           
الُمْر ئة : قوم يقولون ال يضرُّ مع االيمان معصية ، كما ال ينفع مدع الكفدر طاعدة ،  (1)

 .  110التعريفات : 
 .  40التعريفات :  (2)
 .  230الفهرست :  (3)
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وس  مض ي لخض ب ض ردضاضالحش لضبلضسحعثدضبثلض رثدضاضال صثلد.ض سثلض
سل  ع  مض...ضلهضسثضال  المضسصلل ضوس ل  اك .ضوسثلضكلبثهض:ضكلثل ضالعصر  ضوض

االاثثثلتل  ضقضوكلثثثل ضالع  ثثث ققضوكلثثثل ضال ثثثنلكضواألاثثثعلءقضوكلثثثل ضإثبثثثلكض
ال اثثثثثثثهضقضوكلثثثثثثثل ضاهد ثثثثثثثلءضقضوكلثثثثثثثل ضال  ثثثثثثثلءضوال ثثثثثثثددقضوكلثثثثثثثل ضالثثثثثثثث ا ض

ض.ض(1)والع ل 
دهاثثثث (ض ثثثث ىض يضاه شثثثثليضبثثثثلل ضلنع ثثثثهضقض وب ثثثثم ضالصر هثثثث ضكل ثثثثتض)ال  د 

د(ض(2)ي ضال نثثث ضوالععل ثثث ضبل ثثثد  ضاولثثث ثثثدة .ضو  ثثثهضال  عثثث ضس ثثثل  ضسثثثلض)ال  
ثثث قض  عع ثثث ضاالاثثثلتل  ضوالثثثلعكل.ضو ثثث ضس للثثث ضو هبثثث ضسثثثلضالععلالثثث قضودبعثثثلض ا
    ثثلضالععلالثث ضيثث ضكث ثث ضسثثلض  ثث ل مضإدض  ثثبحتضال  علثثليضسلثث ا يل لض  ثثدض

ضلث  ضسلضال ل ض.ض
 ثثثلدضاللثثث ض صثثثدضل ثثثلضوال ثثثل  ض يض)ال ددهثثث (ض وضال ثثث قض لل ثثثددضسثثثلضاألي

  ث الخضيثث ضال ث يضاألوقضال صثث رض.ضويثث ضست ثثضالعل ثث ضالثل يثث ضي  ث ضد ثثهضيثث ض
ث ةميضي ث قض لل ثدد .ضو  ث ضالث غمضسثثلض(3)بميث ض عث ضبثلض رثدضالعاهثاض ثثد  ضغ 

الغعثث ألضالثثذرضيحثثيبضب ثثذاضال  ثثهضوو ثث ضالع ثثل دضالعلثث اي  ض  ثثهضإالض يضي ثث  ض
 ثلقضو بثذكضاثر   لضإلث ض ابثهضال ددضا  ليضسلض ععتض ل ن ضسثلضال ثل ضد ل

الثثثرمطضاألسثثث رض نشثثثهضقضو يضكثثثليضاألس هثثث يض لعثثثلس  يض حثثثذدضسثثثثضسثثثثهض ثثثذهض
ءضألغثثثث األض ل ثثثثهض شيلاثثثث ضد ثثثثلاألي ثثثثلدقضوكثثثثل  اضين ثثثث  يض    ثثثثلضي ثثثث  ضاه

ض.الدول 

                                           
 .  229الفهرست :  (1)
 .  92التعريفات :  (2)
 .  243تاريخ الخلفاء :  (3)
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 ثثثض ثثذ  ض126و شثثعثض ثثلضب ينثث ضسثثثهض اهثثدضبثثلضال ل ثثدضالعلثث ي ضاثث  ض
   لضال ثل ضالث ضال ثددضودع  ثمضضولمضيكل ضبذلمضبهض(1)ي ضد يهضسذ  ضال دده 

ض.ض(2)  يهضوو  ض  حل ضغ مي 
ودبتثثثثتض عثثثث ضالع ثثثثل دضبثثثث لضإ  ثثثثلدض اهثثثثدضالثثثثثل  ضل ل شثثثثمضوال ثثثث قض

.ضو ثث ضدبثثبضغ هثث ضبثث لض ي ثثلدض ثث في ضو اس ثثلضال ودل يثثلكضقضو ي ثثلدض(3) لل ثثدد
 دليث ضو اس ثلضالع م يثثلكضيث ض   ثي ضسثثثهض اهثدضالثثل  ضإدضلثثمضيعث  ضالل شثثمض

ضدل ض   ضار هضال هلءض.ضض لضب  ض سي 
وسثثثلضالعنشثثث هلضالثثثذ لضكثثثل  اضي  لثثث يض لل ثثثددض رثثثدضاضبثثثلض بثثث ض صثثثي ض

ض.ض(4) ث131العك ض.ضوكليض لد ضسصل دضو  ي ضا  ض
ووو ض ع ض  علءضالحثد حضس ونثلخضدثذداخضسثلضال ددهث قضومثعان اضد ثلالخض
يثثثثث ضاألاثثثثثل  دضلعصثثثثث  ضوثثثثث ل مض لل ثثثثثددقضودكثثثثث ض ثثثثثلض رثثثثثدضالحع ثثثثثدضبثثثثثلض عنثثثثث ض

 ثثثض  ثثهضدوىض ثثلضالع  ثث رضو عل ثث ضقضوبثث جضلثثهض153درضالعلثث ي ضاثث  ضاأل  ثثل
سشثث مضواألدبعثث ض] رض  ثثحل ضال ثثحلو[ض.ضوثثلقضيثث ضالعغ ثث ض  ثثدوقضمثثعانهض

ض.ض(5)ال تاليضقضوفيهضودده  
وسثثثثثهضدلثثثثمض ثثثث وىض ثثثثلض بثثثث ضبللثثثثدضثثثثث دضبثثثثلض اهثثثثدضال م ثثثث ضالحثثثثليظض

ثثثثص.ضدوىض ثثثثلضبللثثثثدضبثثثثلضسعثثثثدايض153العلثثثث ي ضاثثثث  ض  ثثثثثضو ثثثث ضسكحثثثثداثضْدعة
ب لثثثثه.ضو لثثثثليض ثثثث ىضال ثثثثددضولثثثثذلمض نثثثثلهض  ثثثثهضدعثثثثص.ضوبثثثث جضلثثثثهضالب ثثثثلدرضو 

ض.ض(6)واألدبع .ضولقضي ضالعغ  :ضث  ضسلضس ل   ضال دده  
                                           

 .  7/298ملوك : تأريخ الرسل وال (1)
 .  253تاريخ الخلفاء :  (2)
 .  136الفخري :  (3)
 .  1/182شذرات الذهب :  (4)
 . 1/235شذرات الذهب :  (5)
 .  1/234شذرات الذهب :  (6)
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وسثثثثلضد ثثثثلقضالشثثثث دضودوا ضالحثثثثد حض  ثثثثلمضبثثثثلض بثثثث ض رثثثثدضاضالحثثثثليظض
 ثثثض.ضوثثلقضابثثلضول بثث ض  ثث ض154 ثثثض وض153الب ثث رضالداثثل ا  ضالعلثث ي ضاثث  ض

ض.ض(1)س ل ضلر  ضادو .ض ك س ض لل دد ض  لمضبلض ب ض ردضاضا ر 
و ثثثثذاضالل ثثثثد ضسثثثثلضالعحثثثثدث لض  ثثثث ضال ددهثثثث ضكثثثثليضلثثثثهضسثثثثلض رثثثث دهضلثثثثد مض
الشثث ت ضالشيلاثثي ضلعثث ون مضيثث ض ثثددضال ميثث ضال بلاثثي .ضودبعثثلضكثثليضالع ثثدرض
سلض لث ضال  نثلءض  ثد اخضيث ضستثلد  ضال ددهث ضدلث ض  ثهضكلث ضإلث ض لس ثهض  ث ض

هضاليثثهض عل ثث ضا  عثث اض لل ثثددضيحعثثهضإليثثهضالعد  ثث ض عنثث ضبثثلضاثث يعليض  يضيحعثث
ض.ض(2)د لالخ... 

و   ضال قي ضسلضدلثمضكثليضالعثأس يض وقضب ينث ضوث  ضإليثهضالععلالث قض
و ثثل ىض  ثثلداخض عبثثل   مضو لثثامضال ثثل ضب ثثلض.ضوسثثلضالععثث و ض يضالععلالثث ضوددهثث ض

ضولل اض ليضالعردضس للدضي ض ع هضقضو ن اض لضاض علل ضيعهضال ع ض.ض
 ثثثممض  ثثث ض ثثثغ ضالعثثثأس يض للحكعثثث ضو سثثث هض لاثثثل  اجضكلثثث ضو  ثثثدمضال

ليحع ث اضض(3)النمان ضال   ليضو داللهضالبع ثضالث ضال شثت ت  ي ضو اهث  ضورث  
إل ض غدا ضسلضيصدو هضسلض  اثضاهغ ه ضي ضالن شن ضوالت ضوال  داث قض و سث ض
ضإو  ثثد ضو  ثث ضيثث ض  ثث مضاألوا ثثهضو   ثثمضيثث ض ب    ثثلضإلثث ضالع بيثث ضو ثث   لضودثثها

ض.ض(4)الت ضوو  ض  هضالحكع  
و ثثثلدكضالعثثثأس يضيثثث ضاللثثثألي .ضو شثثث ضإليثثثهضابثثثلضال ثثثديمضكلبثثثلخقضس  ثثثلض:ض

سهض  هضسلض س دضاهاممضوالل د دقضوداثلللهضللل ض  ا ض س مضالر غ ضفيعلضاك

                                           
 .  1/235شذرات الذهب :  (1)
 .  8/178تأريخ الرسل والملوك :  (2)
 .  327تاريخ الخلفاء :  (3)
 .  216الفخري :  (4)
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يثث ضدصثثذضس لوثث ضال  نثثلءض عثثدضال رثث ض) ثث  ضاض  يثثهضورلثثهضواثث م(ضقضوداثثلللهض
ض.ض(1)ي ض  ممضال ر  

.ضووثثدض عشثثمضالعثثأس يضب ثثذاض(2)ل ددهثث ضوثث ل مض   ثث ضال ثث ريوسثلضسبثثل  ضا
ضفيهضقضو ع هضسلضالعبل  ضال اعي ضل دول ض.ض ضالعرد ضقضو  د ا

ودكثثث ض عثثث ضالعثثثيدب لض يضال ثثث قض   ثثث ضال ثثث ريضكثثثليضسثثثلضابل ا ثثثلكض
.ضول ثثثلضسثثثلضالعح ثثث ض يضالن ثثث  ض(3)العثثثأس يض ويثثث ض يلسثثثهض  ثثثأكض ثثثذهضالع للثثث  

  ثث الخضيثث ض وابثث ضالدولثث ضاألس هثث .ضولعثثلضكثثليض اثثر ضسثثلضالعثثأس يضقضو صثثدضل ثثلض
ال  قض   ث ضال ث ريضلثهض موث ض لل ددهث ضقض  ثهض عث ضالعثيدب لض    ث ضسث وايض
بثثلضسحعثثثدض بثث ضب نثثثلءضب ثث ض سيثثث ض للصعثثدرض أل ثثثهض بثثذض ثثثلضالصعثثدضبثثثلض د ثثثمض

.ضول لضالعثأس يض عثهضسثلض(4)سذهبهضي ضال ممضي ضال  قض    ضال  ريضوال دد 
وغ   لضسلضالعشل هضالعل   ض للععلال ضسرثد ضداثعيلخضل دولث ضسشأل ضب  ضال  ريض

ي ث  ضال ث قض   ث ضال ث ريض.ضوكلث ضبثذلمضضإليثهلعلض  دمضال  ق.ضوسلض  لض شرتض
إل ض عللهض   ضال اليلكقضوكل ضإل ضإاحلقضبلضاب اهيمضيث ض  ث ل ض عث ض
ث لضاليثثثثهضيثثثث ضال واثثثث ضقضيأك   ثثثث اضإليثثثثهضقضيثثثثلسلح  مض الع عثثثثلءضوال  ثثثثل ضوالعحثثثثدا
واأل مض لضب  ضال  ريضقضيأ لب اض عيعلخض يضال  ريضس   قضقضيأ    مضالث ض
سد  ثثث ضالشثثثممضقضو د ثثث  مضإاثثثحلقضبثثثلضابثثث اهيمض ادهضقضي ثثث  ض سثثث  مضووثثث ل مض

                                           
 .  129الفهرست :  (1)
اتفق المعتزلة على القول بحةوا كالم هللا عز و ل ، وحةوا أمره ونهيه وخبره .  (2)

. والمدراد مدن ان  94ويسمون كالمه مخلوقا . انظر : البغةادي ، الفرق بين الفرق 

كالمه مخلوق هو أنه "ُمْحةٌَا مخلوق في محل ، وهو حدرف وصدوت ُكتَدَب أمثالده 

ات عنده . فدان مدا و دة فدي المحدل َعدَرُن قدة فندي فدي الحدال" في المصاحف حكاي

 .  1/45الشهرستاني : الملل والنحل 
 .  216الفخري :  (3)
 .  1/162مآثر ا نافة :  (4)
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واض عثثثثثهضسثثثثلض  ثثثثلب اض ثثثثهض  ح ثثثث  ضالن  ثثثثلءضوالع ثثثثليسضسثثثثلض  ثثثثهضالحثثثثد حقضيثثثثأوا  
ضالعأس يضي   ضار   مض.ض

بثلضابثث اهيمضالثذرض عثثثهضإليثثهضوسعثلضود ضيثث ضكلثل ضالعثثأس يضإلث ضإاثثحلقض
ض:ض(1) ث218ا  ض

 ...ضودلمض   مضا واضب لضاض بلدكضو علل ضوب لضسلض  اقضسثلضال ث ريقض
يأ ب  اضسصلعع لضقضوا ن ث اضغ ث ضسلعثل ع لقض  ث ض  ثهضوثديمض وقضلثمضي   ثهضاض

ضوهكحدثهضوه ل  ه.ض
لققضدل ضسلقضوث  مض.....ضيلالتلل اضبذلمض   ضال ل ضقضوغ واض هضالص ا

سثثلض  ثثهضالشثثعتضال ثثلد ضقضوالل  ثثثضلغ ثث ضاضقضوالل  ثث ضلغ ثث ضالثثد لقضإلثث ض
ه ثلخضبثذلمض  ثد مضقضو  ث اعلخض س اي ل مض  يثهقضوس ا ثأ  مض  ث ضاث  ضردا  ثمضقض اا

ضل  هلا ضوالعدال ضي  مض.ض
.....ضيثثثل عثضسثثثلض ح ثثث  مضسثثثلضال  ثثثل ضقضواوثثث  ض  ثثث  مضكلثثثل ض س ثثث ض

مضفيعثلضي  لث يضو   ثين مض عثلضيعل ثدويضقضالعيس  لض ثذاضاليثمضقضيلبثد ض لسلحثل  
يثث ضب ثث ضاضوال ثث ريضو دداثثثهض....ضيثث داض وثث واضبثثذلمضقضوواي ثث اض س ثث ضالعثثيس  لض

ض سثثلضيح ثث  مضسثثلضض(2)فيثثهضقضوكثثل  اض  ثث ضاثثر هضال ثثدىضوال صثثل ضقضيعثث  مضبثث صا
ال    ض   ضال ل ضوسشألل مض لض  ع مضي ضال  ريقضو  كضإثبلكض ث ل  ضسثلض

د ثضولمض  هضقضواالسل ل ضسلض  قيع لض  دهض.ضلمضي  ض  هضس   ض ضقضسكحة
......ضواللثث ضإلثث ض س ثث ضالعثثيس  لض عثثلضيأ يثثمض ثثلضو ثثل ض  ثثهض ع ثثمض
ضرثثلد مضدلث ضالض ض    مضو ن دا ي ضسشألل مضفضواألس ضل مض عثهضدلمضقضثمضا   ة
  نثثثثذض دكثثثثلمكضاضإالض  ثثثث ل  ض  ثثثثهضالب ثثثثل  ضيثثثث ضالثثثثد لضواهبثثثثم ضل ل د ثثثثدقض
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 نَّصه : استقضى مسألته عن الشيء .  (2)
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س  ضالعيس  لض علضيكث يضيث ضدلثم.ضإيض ثلءضا.ضوكلث ضيث ض ث  ضوالل ضإل ض 
ضدبيثضاألوقضا  ضثعليض    ضوسل ل ل .ض

و د ث ضإاثحلقضبثلضإبث اهيمض عل ثث ضسثلضالع عثلءضوالن  ثلءضوالعحثثدث لقض
وو  ض    مضكلل ضالعأس ي.ضو و ض غ ر مض    ضال  ري.ضوب ث ض نث ضو  ثهضلثمضي ث ض

سثثلضب ثث  مض دعثثدضبثثلضد رثثهضالثثذرضبثثذلمضيلمثثت ضإاثثحلقضالثث ضمثث ب مضقضوكثثليض
.ضو و ثثث ضالعثثثأس يضالثثث ض بيثثثهضالععل ثثثمضسلل عثثث ض ثثثذهض(1)لثثثمض ثرثثثتضولثثثمض  ثثث 

العشثثثأل ضب ثثثدض يضالععل ثثثمضكثثثليضسثثثلضدورضال ا ثثث ضالعشثثثك ه ضولثثثمض عثثث  ض  ثثثهض
ض  لي ض للع  مضالع  ي ضوالحكعي ضو  مضال ممضواأل  قض.ض

قضو  ثثثث كضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثثل  ضال صثثثث رضا صل ثثثثلكضي  هثثثث ضداكض  ثثثثث ض
   ريثثث ضقضكثثثليضسثثثلض ب ن ثثثلضسثثثلض ثثث  ض للا دوثثث ض.ضو ثثث ضك عثثث ضا شثثثثضسثثثدل ل لض
وا ل  تضإل ض د ضسصلالكض اللي ض.ضوسلض ع ث ضسثلض لثتض  يثهض:ضال ث وجض  ث ض
الع ل دضالد  يث ضاث اءض لل ثتضسثلضالعبثل  ضواأل ث قض يضسثلضالنث و ض.ضو    ثتض

علث ثثث ض  ثث ضالض–ل عثث ض)ن ثثد  (ضو ثث ضال ثثن ضل عنثث  ضو صعثثثض  ثث ض)ن ل وثث (ض
بث ليثثثثلكض   ريثثثث ضداكض  ثثثث قضث  هثثثث ضقضوبعثثثثلضااثثثثلعع تضس ا يثثثث ضل عص اثثثث ضاوض
العل  رض.ضوسلضاالععلال  لضاال لعل ي ض اللل لض   ضال   ضي ضال ث قضوبنث ض
ال ووضودشلضالردا  ضواألبذضسلضكهضيلض ت  فضفيك يضالا ثد  ضب ثذاضالعع ث ض

يضكمسثهض وث  ضإلث ض  ضال ر ضي ضكمسهضالحشلضالععل   ضوالع ل س ضالذرضيك ض
الع ثثثث ضوال ثثثث ا د.ضو ثثثثذاضاالاثثثثلععلقضسثثثثلضاللتثثثث داكضالدالليثثثث ضالعص بثثثث ضل   عثثثث .ض
وال ثثلد ضل لثثث ضالع ثثث ضوال ثثث ا دضيصثثثدضي  ثثثلضكث ثثث اخضسثثثلض ببثثثلدضالا ل وثثث ض للعثثثدل قض
اء ثثثثثثث ضالثثثثثثثذك قضككلثثثثثثثل ضال ثثثثثثث  ضوال  يثثثثثثثلءضل   ثثثثثثثلءضقضو ببثثثثثثثلدضال ثثثثثثث اا ض

ضعللر ضقضوغ   لض.ضوالعلعل   لضالبلضالص نرضقضولتل  ضال ت ضل ث
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وسثثلضاه ثثلداكضالعبكثث ضلم  ثثلمض للا دوثث ضسثثلضدورض ثثلضال ل ثثدضبثثلض اهثثدض
سثثلض يضب ثث ض سيثث ضو  ثثهضال ثثلمضدسثث هض للا دوثث .ضووثثلل اض  ثثهضإ ثثهضكثثلي قضوا  عثث هض

ض.ض(1) للعص يضوال م  ضواالال نل ض للد ل
وكثثليضالع ثثدرضسثثلض لثثث ضال بلاثث  لض  ثثد اخض  ثث ضالا ل وثث ض.ضويثث ضاثث  ض

ضي ض  ثر مضوالبحثحض ث  مضيث ضاءيثلقضووثل  مضقضوولاث ض سث  مض عث ض ثض167 د    
قضوكليضيع  ض  لد ضالا ل و ضقضيحب ضوولهضسث  مض عل ث ض  ث ض(2)ال  ادر

ال ثثلضوالل عثثث ض.ضولثثمض  ثثثلض  ثثلكضسثثث انهلضسحثثد  ضلم  ثثثلمض للا دوثث ضوهكنثثث ض يض
يك يضال  صضغ ث ضس غث  ضفيثهضلشثر ضسثلضاألاثبل ضل ث ض  ا ثهض عثثهض ثذهض

ض ع ض.ضالل
و   ضالع ثثدرض  ثث ضس ا  ثث ضالا ل وثث ض شثثموضالع ثثمضقضيثثأس ضبل ثث ي ض

 ثثثثضسثثثلكض عثثث ضال  ثثث ادرضقض168.ضويثثث ضاثثث  ض(3)للثثث ضالصثثثدقضيثثث ضالثثث  ض  ثثث  م
.ض(4)يثث ل ضالع ثثدرضسكل ثثهضدعدوهثثهضقضو ثث ضسحعثثدضبثثلض يشثث ضسثثلض  ثثهضسيشثثلي

.ضوهرثثدوض(5) ثثثضا ثثلدضالت ثث ض  ثث ضالا ل وثث قضووكلثثهضسثث  مض عل ثث 169ويثث ضاثث  ض
الا ل و قض وضسلضا  ع اضب ثلقضكثل  اض ث نث يض  نشث مضبث ليثلكض   ريث ضوالاثيعلض يض

 عثث ضي ثث يضال ثثممضوالععثثل   ضالصدليثث ضالعشثثلعد ضسثثلضالش يشثثتل ي ضال   ل يثث ض
الل ضكل تض ع  ض ل  ض   ا  ضال ممضوال ع ض لأللنثلاضوو ث ضالح ثل  ض.ضويث ض

و ثلل ضض–لععلالث ضو ث ضسثلضكبثلدضاض–سحلود ض  كضب لض بث ضال ثذ هضالعثم ض
و ثثثثثث ضسثثثثثثلضالعل عثثثثثث لض للا دوثثثثثث ض مدثثثثثثظض ثثثثثثذاضاألثثثثثثث ضض–بثثثثثثلض رثثثثثثدضال ثثثثثثدو ض

الش يشثثثتل  ضوامثثثحلخضيثثث ضسثثثذ  ضالا ل وثثث ضال مسثثث ضقضودبعثثثلضااثثثلعع  هض  ثثث ض
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 ...ضسثثلكضابثثلضل ثثلل ضبثثلضض(1)اثثر هضالل ثث  ضواالاثثل نل ض.ضوثثلقضابثثلضال ثثديم
 رهضب  يثلخضقضي ثلقض رثدضال ثدو ضيصثا ض  يثهضووايثلهض بث ضال ثذ هضكثللعل  ثضلثهضفضيث

لهض ب ضال ذ هض:ضالض    ضلصا مض  يهضو  ثلخضإةدضكثليضاه شثليض  ثدكضكثللاد ض
.ضولقض لل ض:ضيلض  ثلضال ثذ هض:ضإ عثلض  ثا ض  يثهضأل ثهضلثمضي ث  ضكلثل ضال ثك كفض
ي لقضلهض:ضكلل ضال ك كضسلض ث ضيثلض ثلل ض ض.ضوثلقض:ض ث ضكلثل ضومثعلهضسثلض

كثلضقضوسثلضلثمضيكثلضدلث ض لث  مض  ثهضوثدضو  هضي مضفيعلضكليضدل ض ل  مض  هضلثمضي
ضللي ض.

و عدضالععلال ضسثلض لثث ضالنث قضاللااسثلخض ثللع  ذضالع  ث ضاالاثلدالل ضيث ض
ال ث يضالثثل  ضال صث رض.ضوبثد كض  ل ثد مض شثلح دض  ث ضاألي ثلدضس ثذض  ثثأ  لض.ض
ول  ثثتضااثثلصل  ضسثثلض عثث ضال  نثثلءضقضولثثي ضغ هبثثلخض يض صثثدض س هثثلخضك اهثثدضبثثلض

 ثثثثثث(ض ثثثثثذ  ضالثثثثث ضسثثثثثلض ثثثثثذ ر يضاليثثثثثهضيثثثثث ضاأل ثثثثث قض126ضال ل ثثثثثدض) ثثثثث ي ضاثثثثث  
قضواألاثثثعلءضواألدكثثثلمضو ثثث ضال ثثث قض للع الثثث ض(4)قضوالعثثثدق(3):ضالل د ثثثد(2)ال عشثثث 

قضواألسثثث ض ثثثللعع و ضوال  ثثث ض ثثثلضالع  ثثث فضي ثثث ض ل ثثثهض  ثثث ض(5)بثثث لضالع ثثثالل ل
ض    ض ي لد مضو ن د لضدل ضي ضاألوالطضالع للن .
ل ثثدس ضالععلالثث ض.ضولثثدضاثث  ضوكثثليض بثث ضدذينثث ضوا ثثهضبثثلض تثثلءضسثثلضس

قض ثض.ضول  ض  لض ل مض ردضاضبلضسحعثدضبثلضالح ويث 131 ثضقضو  ي ضا  ض80
                                           

 .  204الفهرست :  (1)
 . 3/234مروج الذهب :  (2)
فق المعتزلة "على نفي رؤية هللا تعدالى باألبصدار فدي دار القدرار ، ونفدي التشدبيه ات (3)

و وتحيدزاو وانتقداالو وغواالو وتغيدراو  و وصدور  و سدما عنه من كدل و ده :  هدة ومكاندا

وتددأثراو . وأو بددوا تأويددل اليددات المتشددابهة فيهددا وسددموا هددذا الددنم  توحيددةاو" الملددل 

 . 1/45والنحل 
ي المعتزلة هو اتفاقهم "على أن هللا تعالى ال يفعدل اال الصدالو والخيدر العةل في رأ (4)

 . 1/45. ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد . الملل والنحل : 
القول بالمنزلة بين المنزلتين كما ذكر البغةادي هو اتفاقهم على دعواهم فدي الفاسدق  (5)

أنه فاسق ال مؤمن وال كدافر" الفدرق  من أمة ا سالم بالمنزلة بين المنزلتين ، وهي

 .94بين الفرق: 
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والنمضسصثثثلل ضالحشثثثلضالب ثثث رض.ضسثثثلضكلبثثثهض:ضكلثثثل ضالع الثثث ضبثثث لضالع ثثثالل لض
ض.ض(1)وكلل ضالنليلضوكلل ضالل د د

وسثلضسل ثدس  مضالثذ لض  دكث اضالثدولل لض بثث ض ثعثليض عث وضبثلض ر ثدضبثثلض
 ثثثثض.ضكثثثليض ثثثدي لخضألبثثث ض عنثثث ضالع  ثثث دضولثثثهضسثثثثض144لعلثثث ي ضاثثث  ض ثثثل ضا
.ضوسلضكلبهض:ضكلل ضاللنش  ض لضالحشثلض]الب ث ر[ضقضوكلثل ضالعثدقض(2) ببلد

ض.ض(3)والل د دضقضوكلل ضال  ض   ضال دده 
وسثثلض ثث  خضالععلالثث ض بثث ض اثثحلقضإبثث اهيمضبثثلضاثثيالدضبثثلض ثثل  ضال  اثثلم.ض

الل د ثدضقضوكلثل ضالث  ض  ث ضالد  هث قضضودك ضلهضابلضال ديمضسلضال لث ض:ضكلثل 
وكلثثل ضالثث  ض  ثث ض  ثثحل ضال  ثث ل ضقضوكلثثل ضالثث  ض  ثث ض  ثثحل ضاالث ثث لقض
راثث  ضقضوكلثثل ضيثث ضالعثثدققضوكلثثل ض وكلثثل ضال ثثددقضوكلثثل ضالع  ثث قض  ثث ضالعص 
ال   ثثثدضقضوكلثثثل ضالع تثثث ضوكلثثثل ضالصثثث ا  ضواأل ثثث األضقضوكلثثثل ضالثثث  ض  ثثث ض

ض.ض(4)الع  س 
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 .  203الفهرست :  (2)
و للحسن البصري في مسجة البصر  . ولما دار النقدا   (3) كان واصل بن عطاء مالغما

حول الفاسق وهل أنه مؤمن أو كافر؟ رأى واصل بدن عطداء أن الفسدق منزلدة بدين 

 يمان ؛ فلما سدمع الحسدن البصدري مدن واصدل هدذا الدرأي طدرده منزلتي الكفر وا

عن مجلسه فاعتزل عنة سارية من سواري مسجة البصر  ، وانضم إليه عمرو بدن 

عبية "فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قة اعتزال قول األمة وسمي أتباعهما من يومئذ 

. انظدر : الفدرق بدين  المعتزلة" . وهذا من  ملة الراء في سبب تسميتهم بالمعتزلة

وكان واصل وعمرو يةعوان الى قول القةرية على رأي معبة الجهني=  98الفرق 

و  =كما أفاد البغةادي لذلك فمن المحتمل أن عمرو بن عبية قة ألف كتابه المذكور آنفا

 في الرد على القةرية قبل اعتزاله مع واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري . 
  . 206الفهرست :  (4)
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ثث ادرض.ضوكثثليضسثثلضكبثثلدضضوسثثلضسل  عثث  مض بثث ض  ثث   عثث وضبثثلضيل ثثدضاألكاة
سل  ع ضالب   ض ل  ض ع وضبلض ر دضو بذض  هض.ضولثهضسثثض عث وضس ثل  اكض.ض

ض.ض(1)و  ي ض عدضالعل ل لض   ءضيش   
وسثثلضكبثثلدضالععلالثث ضودؤاثثل  مض بثث ضاثث هض  ثث ضبثثلضالععلعثث ضالعلثث ي ض

 ضيث ضوولثه ض ثضفضسلضال  ي ضقضوه لقضسثلض غثدا .ض إليثهضا ل ثتضال  لاث210ا  ض
ض ثثثل ضال ثثثممقضوكلثثثل ضالثثث  ض  ثثث ض ثثثلة .ضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ضكلثثثل ضالثثث  ض  ثثث ضس 
ال ثثث ادجضقضوكلثثثل ضال نثثث ضواهيعثثثليضقضوكلثثثل ضال   ثثثدض  ثثث ضالعصرثثث  ضقضوكلثثثل ض

ض.ض(2)العدقضقضوكلل ضي ضالع ال ضب لضالع الل ل
 ثثثثض ثثث ضسثثثلض226وكثثليض بثثث ضس اثثث ض يشثثث ضبثثثلض ثثري ضالعلثثث ي ضاثثث  ض

الععلالثث ضالثث ض غثثدا ضووثثدض بثثذض ثثلض  ثث ضبثثلضالععلعثث ضقضض وا ثثهضالثثذ لض   ثث اضي ثث 
وولقض  ثهضابثلضال ثديمض و ث ضالثذرض   ث ضاال لثااقضببغثدا ضو  ثهضا ل ث ضوي ثل .ض
وسثثثلضكلبثثثهض:ضكلثثثل ضالل د ثثثدضقضوكلثثثل ضالثثث  ض  ثثث ضالعصرثثث  ضقضوكلثثثل ضالعثثثدقضقض
وكلثثل ضالعشثثل هضوالص ا ثثلكضقضوكلثثل ضالثث  ض  ثث ضال  ثثلدىضقضوكلثثل ضاللعثثد هض

قضوكلثثثل ضالثثث  ض  ثثث ضالص عيثثث ضكلثثثل ض  ثثث قضالثثثد لضقضوكلثثثل ضب ثثث ضواللصثثث هاض
ض.ض(3)ال  ريضقضوكلل ضي  يضال مم

وسثثلضكبثثلدضالععلالثث ضسعثثلض  دكضال ثث   لضالثثثل  ضوالثللثثحضال صثث ه لض بثث ض
 ثثثثض.ضودكثثث ضلثثثهضابثثثلضال ثثثديمضسثثثلضال لثثث :ض235ال ثثثذ هضالعثثثما ضالعلثثث ي ضاثثث  ض

اهد ثثلءضقضوكلثثل ضضللثثل ضاهسلسثث ض  ثث ض  ثثلمضقضوكلثثل ض  ثث ض بثث ض ثثع ضيثث 
  ثث ضالش يشثثتل ي ضقضوكلثثل ض  ثث ضالعصثث  ضقضوكلثثل ض  ثث ضال  ثث  ضقضوكلثثل ض
ال  ثثثثثدضوال   ثثثثثدضقضوكلثثثثثل ض ثثثثثن ضاض للعثثثثثدقضو نثثثثث ضال رثثثثثي ضقضوكلثثثثثل ض  ثثثثث ض
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ال  ثثلدىضقضوكلثثل ضالثث  ض  ثث ضال ددهثث ضوالصر هثث ضقضوكلثثل ضالثث  ض  ثث ضالث  هثث قض
ض.ض(1)وكلل ضالص ا  ضواأل  األ
 ضاللثث ض  ثث كضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضسثثلض  ثثمضال ثثممضوكل ثثتضالع ثث مضالع  يثث

والع ت ضوالععلد ضالحكعيث ضس دسث ضل ن شثن ضاهاثمسي ضيث ضال ث ويضاللث ض  ثتض
ال ثثث يضالثثثثل  ضوالعللبثثثثضل ن ثثث ضالن شثثثن ضيثثث ضاللثثث اثضيصثثثدض  ثثث قضالن شثثثن ضيثثث ض
ال  ثثليلضوالع ثثللهضاللثث ضكل ثثتضست ودثث ضل ع لو ثث ضيثث ضالنلثث اكضالعل دسثث ضسثثلض

اهاثثمسي ض.ضلثثذلمضيعثثلضالرد  ثث ض يض صثثدض دااثثلكضي شثثوي ضيثث ض ثثأدهسضالح ثثلد ض
ال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رضداكض ريعثثث ض    ثثثي ضوبثثث نضيثثث ض ثثثذاضالعصثثثلقض بثثث ض
  ا ضيع   ضبلضإاحلقضال  درض.ضوكليضكعلضو  ض:ض يلمثهض  ث هضووادثدض

.ضو ث كض(2)   هضي ضسع ي ضالع  مضال ديع ض أا  لض.ضوهشع ضي  ش  ضالعث   
ض(3)ال لثث ضوال اثثل هضب غثثتضفيعثثلض د ثثل لضابثثلض بثث ض  ثث بع ض  اثثثلخضمثث علخضسثثل

(ضكلل لخضودالل ضي ضس ل  ضالع ث مضوالن ث يضسثلضي شثن ضو  داث ضودشثل ض267)
و ثثث ضوس اثثثي  ضوغ   ثثثلض.ضو يضكثثثليضالغللثثث ض  يثثثهضاللثثثألي ضيثثث ضس مثثث  لكض
الن شن ضبل شثيع لضال   ثل  ضكلهل يثلكضوالع تقيثلكضوالتري يثلكضوالشيلاثيلكض.ض

مض دجض  يثثثثهضسثثثثلض ثثثثلءض عثثثثدهضسثثثثلضيماثثثثن ضالعشثثثث ع لضكثثثثلبلضاثثثث  لضو ثثثث ض  شثثثثي
والنلداب ضوابلضد ثدض.ضودكث ضلثهضابثلضال ثديمضي  اثلخضستث الخضلصعيثثضسيلنل ثهضاللث ض
د  ثثلض وضاللثث ضاثثعثضب ثثلضس ن ثث ض  ثث ضالع مثث  لكضاء يثث ض:ضكلبثثهضالن شثثوي ضقض

كضقضوكلبثثهضالع تقيثث قضوكلبثثهضالحشثثلبيلكضقضوكلبثثهضال  هثثلكضقضوكلبثثهضالع اثثيقيل
قضلبهضالن  يثلكضقضوكلبثهضاهدثداثيلكوكلبهضال ص سيلكضقضوكلبهضال  دايلكضقضوك

 .ض(4)وكلبهضاأل عل يلكضقضوكلبهضالل دسيلكضقضوكلبهضاأل  ا يلك

                                           
 .  204الفهرست :  (1)
 .  315الفهرست :  (2)
 . 190،  189،  188،  187،  186،  185،  184،  2/183عيون األنباء :  (3)
 .  320إلى ص  315الفهرست : من ص  (4)
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التثثث ضسثثثلضالععثثثلد ضال ديعثثث ضاللثثث ض  يثثثتضيثثث ضس ل ثثث ضالعصلععثثثلكض
عد يثثث ضو ثثث  ض ي ثثثلخضيثثث ضاه شثثثل ي ض  ثثث ضابثثثلم ض  ثثث ر لضسثثثلضالح ثثثلد ضوال

العصلععثثلكضالردا يثث ض  ثث ض حثث ض ثث  ببضيثث ضالغللثث ض للشثثح ضواه  ثثلمض.ضو   عثثلض
و دكضاألس األضو دكضسعلد ض ريث ض.ضوالعموث ضبث لضالشثح ضوالت ث ضوديعث ض
وثثثثدمضاأل  ثثثثل ضالب ثثثث ه ضقضو ثثثث ض موثثثث ض   ثثثث ضسثثثثدىضاللثثثث ا بضبثثثث لضالعثثثثللع لض

 عثث ضالح ثثلداكضال ديعثث ضالعع ثث رضوالعثثل رض.ضوثعثث ض ي ثثلدضكل ثثتضاثثل د ضيثث ض
  ببضب لض ثللمضال صث مضواأليثمكضوس ث  ضاه شثليض.ضوكثليضالبثلب   يضيعل ثدويض
  ثث ود ضو ثث  ض لسثثهضبثثلد  ض ثثلحكمضيثث ضديثثل ضاه شثثليض ثثلبلم ضس اد  ثثلض.ض
و ثثذاضاللثث ا بض ثث ض ثثاءض  ثثلس  ضيثث ض  ثثأ ض  ثثمضالح ثثلداكض  ثث ض اثثل ضال ثث ىض

 .ضوب عثلضيعكثلض ر هث ض موث ضالشثح ضال لد ي ضالنل   ضوال  ىضالداب ي ضالع نع 
 للتثثثث ض.ضولعثثثثلضكثثثثليضالتثثثث ضسثثثثلضالععثثثثلد ضوالع ثثثث مضال ل عثثثث ض  ثثثث ضاللصثثثثلد ض
الع عي قضا ص تض عث ضالح ثلداكضال ديعث ضالعلتث د ضالث ضااثل دامضاأل  ثل ض
وال بل ثثثلكضيثثث ضالعثثثمجض.ضوهعكثثثلض يض  ثثث  ضلثثثذلمضسثثثثمخضوامثثثحلخض ثثث ضالتثثث ض

لضاألسث األضاللث ض  ث  ضاه شثليضاهغ ه  ضقضي دض حثحضاأل بثلءضاهغ هث ض ث
عاثث ضو ودامضو و ثثل ض ودثثلول اض   ي ثث لض عمسثثلكض   ثث ض  ثث ضالعثث ه ضسثثلضدك
و  ضال ب ضوغ   لضقضو ع  اضل هضدلل ضس    ض واءخضو  ك اضدلمضال ل ثل ض
التر ثث ضدبعثثلض  ثثل ضودبعثثلض بتثثأض.ضوكثثليضسع ثثمضاأل بثثلءض ثثدو  يضسثثثهض ثثذهض

سثثثلض ثثث  ض للتثثث ضال   ثثثل  ضالثثثذرضالحثثثلالكضو م  ثثثلضفضيل   ثثثتض ليصثثث ضلثثثذلمض
ا  ليضسلضا ل هضإل ضالح لد ضاهاثمسي ض ثلض  هث ضالشث هليضوسثداد ضال    ثلض
و  ث ر لضو   ةديشثلب دضوكثليضدايثداخضو هثلخضيث ضإثث اءضالععثلد ضالتريث ضاهاثثمسي ض
ااثلنل كضس ثثهضيثث ضالل ثث يصضوالعثثمجضو مثثليتضإليثثهضال ث ثث ضسعثثلض   ثثهضإليثثهض

دضلثثثثد  مضسثثثث  ذضبثثثثل ضو اثثثث   ضسرل ثثثث ضيثثثث ضاأل بثثثثلءضالعشثثثث ع يضدلثثثث ض ثثثثل
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سعللصثثث ض سثثث األضس ل نثثث ضقضودبعثثثلضال  ثثث ض ثثثلض سثثث األضابثثث ىضلثثثمض ثثث  ضيثثث ض
العدو لكضالتري ضال ديع ض.ضوالبلدحضيث ض ثلدهسضالتث ضالع بث ضفيعثلض عثدضال ث يض
الثل  ضال ص رضيصدضسددا ضل ت ضسلت د ض داخضقيلالخض للت ضاهغ ه ث قضو ث ض

جضإلثثثث ض ثثثثدقضكث ثثثث ض حكثثثثمضوثثثثل  يضاللتثثثث دضسح ثثثث  ضسل وعثثثث ضو ليصثثثث ضالض حلثثثثل
الح لدرفضي صدضي مخض لضالععثلد ضاهغ هقيث ضال ديعث ضواللثداورض لأل  ثل ض
سحثلوالكض ع دث ضل مثثضوث ا  لض لسث ضيث ضالل ث يصضوالعثمجضقضو بثهض  ثثمض
الل ثثث هثضس ثثثدايضالتثثث ضل ثرثثثتضاأل بثثثلءضالعشثثث ع يضسثثثدىضا صثثثلهضالع ثثث مضالتريثثث ض

العشثثثثربلك.ضوكثثثثليضال  ثثثث ض ثثثثلضالثثثثدود ض ثثثث  ضاللص بثثثث ضووثثثث ا  لضاألاثثثثبل ضوض
الدس هثث ضإ ثثذا لخض نثثل ض د ثثدضيثث ض  ثث يصضكث ثث ضسثثلضاألسثث األقضودبعثثلض   ثث  اض
الثثث ضسع يثثث ض عثثث ض سثثث األضال  ثثث ضوال ثثث ا  لضواد نثثثل ضال ثثثغب.ضولثثثمضي ل ثثث ض
العمجض   ضاأل  ل ضوال بل ثلكضبثهضدثلول اض  ك ثاضالعثمجض ثلض  هث ض  ك ثاض

ضلع كا ضوالع كب .الدواءضقضيع يتضاألو ا ضواأل  ب ضا
و ثثثث دضال ثثثث يضالثثثثثل  ضال صثثثث رض تثثثث داخضس ع اثثثثلخضيثثثث ضالععثثثثلد ضالتريثثثث ض
وال ثدسلكضالعل ث  ضب ثثل.ضو  يثتض عث ضال ثثدسلكضاال لعل يث ض  ث ضال ثثع دض
ال اثثع قضي ثثدضدكثث ض ثثلض عثث ضبثثلض رثثدضالعاهثثاض  ثثهض سثث ضبل شثثيمضثمثثث ض دا ثثمض

ولعلضولث ضال ل ثدض.ض(1)   ضكهضي   ضسلضي  اءضالب   قضو  ت ضالا سة  ضبعش ل
بلض اهثدض  ث ىض  ث ضنس ث ض  ثهضال ثلمضو عيثل  مضوكشثل مضقضو سث ضل ثهضإ شثليض

ض.ض(2)س  مض  ل م

                                           
ض.ضض6/570 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض118قضوس ل  ض لدهسضالدوقض:ضض7/217ال اهضوالع  كض:ضض أدهسض(2)
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و دجضال  نثثثثثلءض  ثثثثث ضا  ثثثثثلدض ر ثثثثث ضس  ثثثثث  ضب ثثثثثمضقضو  ثثثثثب ضسثثثثثلض
الل لل ثثثثدض يضيصلعثثثثثثض عثثثثثضسثثثثثلضاأل بثثثثلءضيثثثثث ضو ثثثث ضال  ينثثثثث ض  ثثثث يضال  لاثثثثث ض

  ث ض  ث د ي ضضألدذو مضي ضال ث ع ض.ضو  ث ضاثر هضالعثثلقض داثهضالع  ث د
بثثثلض ر   ثثثهضبثثثلض  لي ثثث  ضقضوكثثثليض ص ديشثثثلب دض ثثثد  ضالريعلداثثثلليضقضيل  ثثثذهض
 ر بثثلضس    ثثلض ثثه.ضونا كض  عيثث ض  ثث د ي ضيثث ضالثثرمطضال بلاثث ض عثثدض يض
 ب  ضال   دضسلضس ألضاالع ضسعثهض ث همضولثمض ثلعكلضاأل بثلءضسثلضسعللصلثهض.ض

  ع ثذهضوا  ثذضوبعدضس كض  ث د ي ض سث ضال  ث دض  د ثلدض يشث ضبثلض ث مثلض
ض.ض(1) ر بلضس    لض ه

و  كضالعل  ض   ض يضيعلحلضالتر  ضل  ضيع  ضإ لن ضالععهض للع  ث ض
.ضوه بغثثثث ضل تر ثثثث ض يض لثثثث اي ضفيثثثثهض عثثثث ضال ثثثثنلكضاألالاثثثثي ضقضس  ثثثثلض:ض يض
يك يض سلي  لضدكيلضلهضودد ض   ضاالععلقضالقيل ضيشل  جضال   هضل عمجضسلض

ض.(2)   لءض نشه 
 بثثثثلءض عثثثث  ضسثثثثلضالدولثثثث ضقضو  ل ثثثث ضسبللغ ثثثثلضوب  ثثثثتضدوا ثثثث ضلو

 ثثلبلم ضس الثث ضالتر ثثث ضالع عيثث ضوس لد ثثثهضيثث ضال ثثث ع ض.ضودورض ثثلض ر هثثثهض
ثثلقض دثثدض  بثثلءضالعثثأس يض يضو ينلثثهضكل ثثتضيثث ضكثثهض ثث  ض لثث ض د ثثم .ض(3)ال  حا

ولمض ر غض ددضسلضاأل بلءضسر غض ر ا  هضبثلض  لي ث  ضبثلض ث د ي ضفيعثلضكثليض
ض مضوال مكضوال بلكضقضوودضدك ي هضإليهضسلضال نقضوال ا

                                           
ض.ضض125قضض124 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(1)
ض.ضض94إببلدضالع علءض:ضض(2)
ض.ضض138 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(3)
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ول عثث ض للعبثثللغضاللثث ضو ثث تض ر ا  ثثهضيثث ضبدسلثثهضال  ثث دضض(1)ال نتثث ض
ضوالر اسك ضقضفيعلضيأ  ضبيل  لض:

ض  ذاضثرتضسلضكليضلصر ا  هضسلضال نقضوال ا مضوال مك:ض
ْدقض :ض  ثث  ض(2)دكثث ض يضدنوثثهضكثثليضب اثثمضالعلسثث ضيثث ضكثثهض ثث  ضسثثلضالثث  

ضرال ض د م.
ْدق:بعشثثث يض لثثث ضضوب اثثثمضال ل ثثث ضيثثث  العحثثث مضسثثثلضكثثثهضاثثث  ضسثثثلضال  

ض د مضقضوثيل ض قيع ض    ضرال ض د مض.ض
ثثثدضال  ثثث دض يعلثثث لضيثثث ضالشثثث  ضسل ثثث ض لثثث ض د ثثثم ضول ثثث  ضالثثثدواءض ول ن ة

ض يعل لضي ضالش  ضسل  ض ل ض د مض:ض
ثثهضسثثثضسثثلضفيثثهضسثثلضقيعثث ضال شثث  ض وسثثلض  ثثحل ضال  ثث دضكثثهضاثث  ض  ثث ضسثثلضي ا

ض:ض ضوثعلضالت   ضوالدوا ا
ضال دقض دبععل  ض ل ض د مض.ض ن  هضدلمض:ضضسل

ض يش ضبلض عن ض:ضبعش يض ل ض د مض.ض
ضنب د ض مض عن ض:ضبعش يض ل ض د مض.ض

ضال بلا ض:ضبعش يض ل ض د مض.ض
ضيل ع ض:ضابع يض ل ض د مض.ض

ضإب اهيمضبلض ثعليض:ضثمث يض ل ض د مض.ض
ضالن هضبلضال بيثض:ضبعش يض ل ض د مض.ض

                                           
ض.ضض100قضض99إببلدضالع علءض:ضض(1)
ثث  ض]الن ثث [ضالع ثث وب ض.ضوسثث  مضسثثلضي ثث قض:ضال  ثث  ضس ثث وب ضكل ثثتض(2) ْدقض:ضال   ة  وضضالثث  

ْدقضالعثثثلقضسثثثلضالثثثددا مضقضوهصعثثثثض  ثثثث ض وداقض.ض غ ثثث ضس ثثث وب ض.ضوثثثلقضالنثثثلداب ضالثثث  
ض.ضض655الع بلوضالع   :ض
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ض ض ل ض د مض.ضلش  ضو   ضو وا ض:ضسل 
وسثثثلضغ ثثث ضمثثثيل  :ض ص ديشثثثلب دضوالشثثث  ضوالب ثثث  ضوالشثثث ا ضيثثث ضكثثثهضاثثث  ض:ض

ضثعل عل  ض ل ض د مض.ض
ضوسلضي هضالع ل ع ضابععل  ض ل ض د مض.ض

وكثثليضي ثث  ضإليثثهضسثثلضالثث نداءضواأل يثثليضيثث ضكثثهضاثث  ضسثثلضالثث دقض:ض لنثثلض لثث ض
ضو دبععل  ض ل ض د مض.ض

ضيح  ضبلضبللدض:ضالعل  ض ل ض د مض.ض
ضن ضبلضيح  ضال نه ض:ض ل ض ل ضوالعل  ضال ض د مض.ض ع

ضالن هضبلضيح  ض:ضالعل  ض ل ض د مض.ض
فيك يض عيثضدلمضي ضبدسلهضال   دضو  ضثمثضو   ويضا  ضولغ ث هض
سلضدل  لهضو  ضثمثض    ضا  ضا ىضال مكضالْصشلمضيل  ثلضلثمض ثذك ضيث ض

قضوثعل عل ثث ض لثث ض ثثذاضالعثثددجقضسثثلضالثث دقض:ضثعل يثث ضوثعثثل  يض لثث ض لثث ض د ثثمض
 د مض.ضال  جضسلضدلمضي ضال ن لكضوال مكضوال نثلالكضوال ثدولكض  ث ضسثلض
ثث ةلض:ض شثثععل  ضالثث ض   ثثلدقضوسثثلضالثث دقض:ضاثثبع يض   ثثع هضالعثثددجض:ضسثثلضالع 

ض ل ض ل ضوالعل  ض ل ض د م .ض
و  ثث ضالثث غمضسثثلضو ثث  ض عثث ضالعبللغثثلكضيثث ض ثثذهضال ل عثث ضغ ثث ض   ثثلض

علثثثثض ثثثهض عثثث ضاأل بثثثلءضسثثثلضس الثثث ضا لعل يثثث ض ثثث   ض لثثث مخض  ثثث ضسثثثلضكثثثليض ل
ضاول ثثل رضكر ثث ضيثث ضالثثدبهضوال ثث جضإ اثثليضال ثث يضالثثثل  ض س س وثث ضوسثثلضسشثثل ىخ

ضال ص رضوالايعلضي ضبمي ضال   دض.ض
وكل ثثتض يثثل  ضالعثث ه ضيثث ضب لثثهضسثثلضالعثثل اكضاال لعل يثث ضال ثثل ع ض.ض

إداضضو  ىضالع  ض  ث ض يضيص ث ضالعكث اا ض  ث ضيث مضسل امثع ض وض  ث ض كشثب ض
لثثثليضالعثثث ه ض ثثثي لخضكر ثثث اخض وضد ثثثمخضسحل سثثثلخ.ضوهعثثثاوض عثثث ضالعثثثيدب لض ثثثذهض
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العل  ضإل ضال   دضي ض يل  هضالبلض عثهضإبث اهيمضبثلض ثلل .ضوه ث ضل ثلض ثذهض
ثث ضإلثث ض ادضإبثث اهيمضي  ثثدضال ثثدمض لل  ثث دضإلثث ضدواقض ال يثثل  ضوثثل مخض:ض ...ضوبكا

 ضاثثينهضوووثث ضووثثلقض:ضالضفيثثهضال  ااثث ضوالعشثثل دضوال عثثلدقضقضيل  ثثأضال  ثث دض  ثث
ب ض   ض لثث ضسثلضالبشثلطضقضو ثلدكضاث  ض يحشلضالص   ضي ضالع  ب ض لألدا

ض.ض(1)لر  ضال بل ضسلضدلمضال  مضقضولمض  لضالش  ضكذلم... 
وسثثلضاللتثث داكضالصد ثثثد ضيثث ضالععثثلد ضالتريثثث ضالعثثمجضال نشثث ض.ضووثثثدض

ل  ثدرقض ل  ض ع ضاأل بلءض مجضس مل مض للع اي  قضوا ثل  ضسثلضب ث  مضا
  هض   ض للت ضوالع اثي  .ضوو ث ضل ثلضضو  ضو يضكليض س هضإل ضالن شن ضإالاض

 ثل د ضسثلض م ثلكضال  ثدرض للع اثي  .ضوال رث ض ثلض ثل  ضلثهضابثلضض(2)ال نت 
دلثثث ض  ثثث  ض  ثثث ضالعثثث كقضيت ثثث ضسثثثلضاأل بثثثلءضسثثث ه ض ثثثس ضسثثثلض م ثثثهض

لضد ىضال  درض يل  ضاب هضوال   ضي ض م هضقضي ثلدضالث ضس ثاقضاللثل  ض ي عث
هض س ض أيضيح  ضإليهضسلض مس ذهضي ض  مضالع اثي  ضسثلضوثدضاب هضو بذضسصشاض

  ثثث  ضالعثثث  ضقضو ثثث  ضالت ا ثثث ضالعحا ثثث ضوالعا صثثث ضوالع  هثثث ضضق ضذةضا عثثثمضالْحثثث
ل   ثث  ضوال نثث  قضيح ثث ضإليثثهضسثث  مض دبعثث ض نثث ضقضيثثأس  مض يض ثثديع اضال ثث  ض

مضس اوثضال غمضب ثلضسثلض  دضد اهضقضو يضيأبذواضي ض  ه  ض وون مض    لضقضو دا 
  ثثثثل ع مض  ثثثث ضالداثثثثل  لضو    ثثثثلفضي ثثثثمض االثثثث اضي ثثثث ب يضيثثثث ض  ثثثثمضالت ه ثثثث ضقض

الغثثممضقضو ثث ضيثث ضبثثمقضدلثثمضيعلثثدض نشثثهضوه ثث ىض ب ثثهضضسصثث  ضضوال  ثثدرضربثثذٌض
وه ا ثثثضإليثثهض نشثثهض ثث سلخض عثثدض ثث ءضإلثث ض يض حثث كضقضثثثمض  ثث ضو   ثثمضو ولسثثمض

ضي  ب يضي ض  مضالت ه  ض ا علخضالضينل وي .ض

                                           
ض.ضض146إببلدضالع علءض:ضض(1)
ض.ضض247قضض246إببلدضالع علءض:ضض(2)
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وا ثثثل  ض عثثثثضكر ثثث ضسثثثلضاأل بثثثلءضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضال صثثث رض.ضوكثثثليض
نا كض  ليثث ضال  نثلءض ل  ثثلد مضقضوايضضسع ع ثمضسثلض  بثثلءضالثرمطضال بلاث ضإدةض

ل لضالض عثدمضو ث  ض  بثلءضس ث  دهلضيث ضالثرمطضاألسث رضقضسث  مضسلاث   ههضاوض
  ثثثهض ل ثثث ض عثثث ضبثثثلض رثثثدضض(1)سلاثثث  ي ضالتر ثثث ضالب ثثث رض.ضدكثثث ضال نتثثث 

لمضيلمثهض  ثهاضو  ل ضلعع ض   ع ضكلل ض   يضال  ضيث ضالتث قضو ث ض لكضالعاض
ال ديعثثث  .ضود ثثث ضابثثثلض  صثثثهضاأل دلشثثث ضيثثث ضكلل ثثثهضض(2)سثثثلض ي ثثثهضال  ثثثل يش

 ب لكضاأل بلءضال ض يضسلا   ههضكليضي ض يلمضس وايضي ضالدول ضالع وا ي ضقض
رثثدضووثثلمضبلنشثث  ضال لثثل ضالعثثذك دضالثث ضالع بيثث ضيثث ضبميلثثهضوو ثثدهض عثث ضبثثلض 

العاهثثثاض عثثثثدضدلثثثثمضيثثثث ضبثثثثاا لضال لثثثث ض و سثثثث ض  ب ا ثثثثهضوومثثثثعهضيثثثث ضس ثثثثمهض
مضلثثثهضيثثث ضدلثثثمضوااثثثل لدضاضيثثث ضإب ا ثثثهضالثثث ضالعشثثث ع لضل  نثثثثض ثثثهضقضي عثثثلض اثثث

ض.(3) دبع يض  سلخض ب  هضال ضال ل ضوبثهضي ض  د  م 
والضيع ثثثهض يضيكثثث يضسلاثثث   ههضالثثثذرضدكثثث هضابثثثلض  صثثثهضوثثثدض اعثثث ضإلثثث ض

 ر بثثلخضربثث ضغ ثث ضالثثذرضدكثث هضال نتثث ضقضوه ثث رض ثثذاضبميثث ض عثث ضقضودبعثثلضكثثليض
الثث  رض  ثثهضدكثث ضااثثع لضل ثث صضوادثثدض:ضسلاثث   ههضوسلاثث  ي ض.ضودبعثثلضكثثليض
سلا   ههضااعلخضلتر رث لض ث  ض دثد علضيث ض يثلمضسث وايضقضو ث  ضاءبث ضيث ض

ض يلمض ع ضبلض ردضالعاها.ض

                                           
ض.ضض213إببلدضالع علءض:ضض(1)
  ثل يش:ضي   ض يضسل  ض)ل  ش(ض   ثضيث ض  ث  لضالث ضاءداسيث ضفضوال ك  ثلمضو ععثهضالض(2)

للل ض دويضفيهضسمد ثلكضو صثلد ضسلع  ث ض ثللع  مضالتريث ضقضوااثلعع تضال  عث ضيث ض
ض عع  ضال لل ضالصلسثضأل  قض  مضسلضالع  مضول لضغ  ضاالععلل لض الع بي ض ي لخ  
   ضكل ضالت ضوالك ا ل  ض  دضالعغلدب ض:ضسصع   ض ددجضي  لضو ا دضوي ا دض.ضضا   ض

Dozy, Supplement Aux Dictionnaires Arabes(ض502-2)سل  :ضك شضض
ض.ض

ض.ضض213إببلدضالع علءض:ضض(3)
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و شثثث ضإلثثث ضسلاثثث   ههضسثثثلضال  اثثث ض:ضك ثثثلمضقضوكلثثثل ضيثثث ضالغثثثذاءضقض
ض.ض(1)ي ضالع لوكلل ض

وسثثلض  بثثلءض ثثددضالدولثث ضال بلاثثي ض  د ثثلضبثثلضاثث اي  يض.ضو عيثثثضسثثلض
 لنثثهضاثث هل  ضقضووثثدض  ثثهضكلل ثثلهضيثث ضالتثث ضإلثث ضالع بثث ضو عثثلضكلثثل ضال  ثثلمض

ض.ض(2)ال ر  :ضاث للض    ضس لل ضقضوكلل ضال  لمضال غ  ض:ضابثضس لالك
ويثثث ضبميثثث ضالع ثثثدرضا ثثثل  ضيثثث ضالتثثث ض بثثث ضوثثث هشضو ثثث ضالععثثث و ض

يشثث ضال ثث دال  ضقضوابثثلصض للع ثثدرضو ثثلدض ر بثثلخضلثثه.ضواللشثث ضس لد ثثهض  
 لل  ع ضالض لللداد ضوالعثذال  ضقضلثذلمضلثمضيعثدضيث ض ع ث ضاأل بثلءقضولثمض لث كض

ض.ض(3)سيلنلخض
وسلض  بلءضالع   دض  د    ضبلض ر   هقضولثهضسثلضال لث :ضك ل ثهض

ض.ض(4)الع   د.ض   هضد  لضبلضااح ضسلضالش هل  ضال ضالع ب 
لض  بثثثثثلءضال  ثثثثث دض يشثثثثث ضبثثثثثلضالحكثثثثثمضقضو ثثثثث ضالع ثثثثث  دض عشثثثثثي ضوسثثثثث

  ثثثلد ضال  ثثثلمضال ر ثثث ضالثثثذرضيعثثث  ض ثثثهضوه شثثث ضإليثثثه .ضولثثثهضسثثثلضال لثثث ض:ض
ض.ض(5)للل ضس ليثضالح  اي

وكثثثليض  د ثثثلضبثثثلضسلاثثث ههضسثثثلض  ثثث  ضاأل بثثثلءضيثثث ضالع ثثث ضال بلاثثث ض
األوقض.ضووثثثثدضبثثثثدمضال  ثثثث دضواألسثثثث لضوالعثثثثأس يضقضوب ثثثث ضإلثثثث ض يثثثثلمضالعل كثثثثهض.ض

 غثثثثتضث ثثثث ضال  نثثثثلءض ثثثثهضوب ثثثث علهضدثثثثداخض   ثثثثمضكثثثثل  اض الض ل ثثثثلول يض ثثثث سلخضسثثثثلضوب

                                           
ض.ضض2/105   يضاأل بلءض:ضض(1)
ض.ضض248إببلدضالع علءض:ضض(2)
ض.ضض127س ل  ض لدهسضالدوقض:ضض(3)
ض.ضض2/41   يضاأل بلءض:ضض(4)
ض.ضض2/30   يضاأل بلءض:ضض(5)
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ض(1) ح ثثثثثثث  ه.ضوكثثثثثثثليضي ثثثثثثث ض  ثثثثثثث ضدؤواثثثثثثث مضوسعثثثثثثثهضالر ا ثثثثثثث ض  ععثثثثثثثل مضإالاض
 للص اد لكضال لمع ضالعشث   ضالتل  ث ضالع  هث ضل حث اد ضالغ هاهث ضيث ضال ثللءض

ض.ض(2).ضوي ضال ي ض لأل  ب ضالبلد  ضالتل   ضالع  ه ضوالععل  ل 
يض  د ثثثثلضبثثثثلضسلاثثثث ههضكث ثثثث ضاللثثثثألي .ضو ثثثث كضكلبثثثثلخضوداثثثثل هضيثثثث ضوكثثثثل

ثرلثلخض عيلنل ثهضقض ثثذك ضض(3)س ل ث ضالععثلد ضالتريث ضودكث ضلثهضابثلض بث ض  ث بع 
ضس هضسلضيأ  ض:ض

 للل ضالر  ليض:ضثمث يض ل لخض.ض .1

 للل ضالب    ض.ض .2

 للل ضال علقضواللعلمض.ض .3

 يلكض.ضللل ضالحعاض .4

 للل ضي ضاألغذي ض.ض .5

 ب ض.للل ضي ضاأل  ض .6

 للل ضالع ص ضقضي ضال نلكضوالعم لكض.ض .7

 دضوالحصلس ض.ض ةضللل ضي ضالن ض .8

 للل ضي ضالصذامضقض لمضيشب هض ددضال ضسث ه ض.ض .9

 للل ضالص   ض.ض .10

 للل ضال  حليض.ض .11

ث .12  ضكثهض واءضس  ثلضي ضللل ضي ض  ك  ضاأل وه ضالعش   ضو  مد لضوبل ْا
 وس نعلهض.ض

                                           
ثثكضقضوسنث  هضال رة  ايث ضقضو ث ضإ ثثلض(1) عة ض.ضا  ث ض:ضس لثلدضال ثثحلوضالر  ا ث ض:ض   ثا    ٌءضسثلضب 

ض.ض50 
ض.ضض249إببلدضالع علءض:ضض(2)
ض.ضض137قضض2/136   يضاأل بلءض:ضض(3)
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 للل ض يثضس لدضاألغذي ض.ض .13

 و م  لض.ضللل ضالشع مض .14

للثثثثل ضيثثثث ضال ثثثث ا ضو   ثثثثهضو و ل ثثثثهضو عيثثثثثض  وهلثثثثهضوالشثثثثد ضوالع ثثثثهض .15
 الع لد ضل هض   ضس هضو عيثض م هض.ض لنهضلعردضاضبلض ل  ض.ض

اسل ثضاأل بلءضسلض ثمجضالح اسثهضيث ض عث ض ث  دضدع  ثلضضم ضللل ضلْض .16
 .ض

 هضالع وقض.ضللل ضسصشاض .17

   ضالش  اءض.ضللل ضالعاض .18

 للل ضالص  لض.ض .19

 د ض.ضللل ضالعع .20

 للل ضالل  ه ض.ض .21

 ضاه شليضو  اا هضو د ض   ل هضوسنل ث هضو  لسثهض ةضللل ض  ك  ضب ض .22
ضو  ووهضوسع ي ض ابل ضاألو ل ض.ض

وااثلعع تضك عثث ض)الْ حللثث (ضل داللثث ض  ثث ض ثث ضالع ثث يضقضوالثثذرض بل ثث ض
ثثلل لض ثأيضلثثدىضال  نثثلءض.ضوا ثثل  ض ثلق(.ضوكثثليضل  حا  ثذهضال ثث ع ضيشثثع ض)ال حا

ض  دسث ضالعثأس يض.ضووث دضلثهضيث ضكثهضسلضب   مض ر ا   هضقضوكليضكاحلالخضابلصا
 ثث  ض لثث ض د ثثم.ضو ثث  ض  نثث ض ثثدهضيثث ضال ثث ع ضقضوكثثليض وقضسثثلض ثثدبهضإلثث ض
العثثأس يضيثث ضكثثهض ثث مض  ثثدض شثث يعهضسثثلض ثثم ضالغثثدا ض وهغشثثهض  نل ثثهضوهكحثثهض

ض.ض(2)يعهضسثهضدلم ض(1)   يهقضو داضا لبهضسلضو  ة ك لله

                                           
ضي   هضو  ةمخضوو  ة ك ل خض:ض لمض   ضال  لد.ضوال ل   ض:ضووتضال    ل ضقضوودض ت  ض   ضض(1) ولق 

ض.ضض521ال    ل .ضالع بلوض
ض.ضض106إببلدضالع علءض:ضض(2)
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 يضالثثثل  ضال صثث رضاثث هضبثثلضاثثلب دضقضوسثثلضس ثثل   ضاأل بثثلءضيثث ضال ثث
ثثوهعثث  ض لل  ض  ثثه.ضو  ثثدمض للتثث ضيثث ض يثثلمض ةضذ.ض لثثليض ثثلأل  انضويثث ضلشثثل هضلكض ا 

ض.ض(1)العأس ي 
وسثثث  مضد ثثث لضبثثثلضإاثثثحلق.ضولثثثهضس ثثثلدك ضيثثث ضاللثثثألي .ضوس  صثثثهضيثثث ض
التثث ضسثث  ذضاهغ هثث .ضوو ثثنتضكلبثثهض أ  ثثلض  ليعثث ض لد ثث ضسث نثث .ضو عثثدضإلثث ض

اهاثثك ددا   لضقضو ثث ن لض  ثث ضاثثر هضالعشثثأل ضضللثث ض ثثلل    ضيلدلثثدىضدثثذو
والص ا ضو دشلضي ضدلم .ضولثهضسثلضال لث ض:ضكلثل ضيث ضالع تث قض دشثلضفيثهض
الل شيمقضو ل ضي ضاألغذي ضكلل لخض ص بلخضقضولهضكلل ضي ض دب  ضال ثلو  لقضويث ض
األ وه ضالعش   ضواألغذي ض   ض دب  ضال ح ضلمضيشب هضاليهض ددضقضولهضك ثلمض

ض.ض(2)كلل ضب ل ضابل  هضسل
.ض(3)وس  مض:ض  د ي ضبلض  لي   ض.ضولهضسلضال لث ض:ضكلثل ضال  ثلم

وب لي ثثثث  ضبثثثثلض ثثثث د  ض.ضوسع ثثثث ضك عثثثث ض)  لي ثثثث  (ضيثثثث ضالشثثثث هل ي ض:ض رثثثثدض
.ضوكثثليض  لي ثث  ض ثثذاضيثث ض  ديشثثلب دض يثثلمضال  ثث دضقضيأداثثهضالر هثثدض(4)العشثثي 

وب ثثض  يثهضب عث ضلت بهض ولعلضكليض عدض يثلمضود ضو بثهض  ث ضال  ث دقضيأل سثهض
.ضولثثهضسثثلضال لثث ض:ض(5)اثث ي ضقضوو ثث ضلثثهضسثثلالخضوايثث اخضقضو ع ثثهضد ثثي ضاأل بثثلء 

ض.ض(6)ل لمضس ل  ضقضوكلل ضاللذك  ض لنهضالب هض ر ا  ه

                                           
ض.ضض138س ل  ضالدوقض:ض لدهسضض(1)
ض.ضض118إببلدضالع علءض:ضض(2)
ض.ضض109إببلدضالع علءض:ضض(3)
ض.ضض2/41   يضاأل بلءض:ضض(4)
ض.ضض120 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(5)
ض.ضض2/43   يضاأل بلءض:ضض(6)
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 الفصل الثاني عشر
 املوسيقى والفلك
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 املوسيقى والغناء
   ضالغ لءضي ضالصاه  ضالع بيث ضوثديعلخ.ضوه ثح ضالغ ثلءض ثل  ض عث ض

الع اثثيقي ضاللثث ض  ل ثث ض ثثلبلم ض ثث  ضالغ ثثلءضو تثث ده.ضواد ثثببضالغ ثثلءضضاءالك
يثثث ضالصاهثثث  ضالع بيثثث ض لل ثثثع قضو  يثثثتض عثثث ضاأللحثثثليضالبشثثثيت ضاللثثث ضكل ثثثتض
 ي ىض  ثحب ضال  ايثهضسشثل  ع ض   ا  ثلضالع اثيقي ضالردا يث ضسثلضس ث ضالصعثلقض

 حثلض ويضال ص ءضإل ضاالععلقضرالكضس ايقي .ضو    ض   ض ثذاضالث عبضسثلضال
اء(ضو  ض   ببضي ضالغلل ض لل  اض.ضاامض)الحكض ضد 

و تثثثثث دكضاأللحثثثثثليض عثثثثث ضال ثثثثث ءضيثثثثث ضالر سثثثثثلكضالعشثثثثثل   ض وض ثثثثثبهض
العشثثثل   ضكعكثثث ضوالتثثثل  ضو   اي عثثثلض.ضوكثثثليضال ل ثثثلدضالحل ثثثلكضو ودضالقيثثثليض
يثثث ضالصل  يثثث ض ثثثث ضس عثثث  ضيثثث ض تثثث ه ضالغ ثثثلءضوااثثثل دامضاءالكضالع اثثثيقي ض

شثثثلعع  ضسثثثلضالثثث قض.ضوكل ثثثتضسع ثثثمض ثثثذهضالثثثدودضوب ل ثثث ضال   هثثث ضس  ثثثلضوالع
وسغ يثثثثلكضسثثثثلضب سثثثثلكضضلع ل ثثثث ضسثثثثلضال  ثثثث  ضوال  ثثثثلدىضو  ثثثث ض ثثثثيالءضقيل ثثثثلخض

د ثث ه ضكثثللع اقضوال ثثلمض وضب سثثلكض   ريثث ضك و ثث ضالثث ومضواألدبثثلمضألغثث األض
ضال ش ضواللصلد ضوال   ض.ض

و ثثث دكضالنلثثث  ضاهاثثثمسي ضيثثث ض ولثثث ضال اثثث قض) ثثث  ضاض  يثثثهضورلثثثهض
 ا ثثثثد لض اويثثثثلخض ثثثثلضالغ ثثثثلءضواأللحثثثثليفضي ثثثثدضدثثثث مضاهاثثثثممضال عثثثث ضواثثثث م(ضوال

والعم ثثثث ضوو ثثثث ض  ثثثث ضالحل ثثثثلكضقضو  ثثثث ضال قثثثثي ضسثثثثلضدلثثثثمضكثثثثليضاللثثثث  ض
العثثل رضواللغ ثث ضاال لعثثل  ضالثثذرضدثثدثضيثث ضالع ثث ضاألسثث رضو ثثددضالدولثث ض
ال بلاثثثي ضإ ثثثذا لخض ع ثثثدض د ثثثدضل ن ثثث يضاهي ل يثثث ضوال غعيثثث ض.ضولثثثمض عثثثدضالحل ثثثلكض

والع اب  ضو ودضال و  ضوالقيليضالع ددضال د ثدضل غ ثلءضوالث وصضقضوال علداكض
بهض ح لتض ع ضالتب لكضاال لعل ي ضإل ض ذوقضالع اي  ضوالغ ثلءضال و ث ضقض
وسلقضال ع اءضإلث ضس ثلدك ضالعغ ث لض عثلض  سث اضل ثمضسثلض ونايضو ثلدضوك عثلكض
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ليضل ث اخضقض ذ  ضبللي ضسلضود ي ضاأللنلاضالردوه .ضو لدضالغ لءضي لخض عدضسلضكث
و  ثثثثبحتضلثثثثهضو ا ثثثثدضو لحثثثثليضورالكضوسدداثثثث يضو اداثثثث يضو  ثثثثل ضوسيلنثثثث ي.ض
و ع ثثثثثثثتضالح ثثثثثثثلد ض  ثثثثثثث ض ثثثثثثث  هضو  ثثثثثثثذ بهضوهيأ ثثثثثثثهضلع ل ثثثثثثث ضالعشثثثثثثثل هلكض
اال لعل يثث ضوالث لفيثث .ضوسثثلضالغ هثث ض يض  ل ثث ضس الثثاهضيثث ضسكثث ضوالعد  ثث ضإ اثثليض

وبل ل للثهضضالحكمضاألس رضقضثمض  ل هض عدضدلمضي ضالع ث ضال بلاث ضإلث ض غثدا ق
إل  لضبد ضاللدوهلضواللألي ضي ضالع اي  ضو  بحتض  عثلخضلثهضس ثل دهضوو ا ثدهض
وس ثثت حل هضو ثثلدكضفيثثهضس ل ثث ضالع عثثلءضوالنماثثن ضو غ ثثر مضالض لحثث جضسثثلض
دلمقضوالعلح   يضي و اضبث لضسثلض ث ض  ثمض ثدويضوهثدد ضوسثلض ث ض عثهض بل ث ض

يثثثليضل ثثثمضس ونثثثلخضربثثث ض لل ثثث  ضوالعثثثا ض  ثثث ضرالكضالغ ثثثلءض لاثثثلث لءضالن  ثثثلءض
ضود يلخضسغل  اخضب لضالل د دضالعت  ضواه لد ض   وطضدك و لضي ضكلر مض.ض

و ثثا ض  ثثهضو   ثث يضض(1)و بثثهضالغ ثثلءضبثثمطضال  نثثلءضو ثثغ ض ثثهض غ ثثر م
ال  ثثغلل مض ثثأس دضالدولثث ض.ضوكثثليض  ثثلمضبثثلض رثثدضالع ثثمضالضيع ثثاضبثث لضاءالكض

ضالض غ ضلهضب علض.ضالع ايقي ضوليشتضلهضسع ي ض للغ لءضواأللحليضوض
ب.ض ي ثثثثلق:ضالشثثثث واضب ض ةض ثثثث ضب  ثثثثهض  ثثثثدهضقيثثثثليضوبعثثثث ضوب ثثثثوهثثثث وىض  ثثثثهض كض

ثثركثث ةضالت ض لضمثثث به.ضي  ه:  يثثمض لل ثثثر .ضي ثثثلق:ض دض  ثثث ضد اثثه.ضفبكثثث ضال  ثثثهضلعا
ض.ض(2)اعلهض  ر داخ ضإدةضض   ا  ض  ك ضل    ضفضبهضإ علض  ك ضالدل لدهضالر بب ض
عل ضول ثلض  ث ضااثلحيلءقضوكليض ب ضال بل ضالشنلوضيح ضالغ لءضوالشث

وا  ثثثذضاثثثل اخضيص ثثث ضسثثثلضودا ثثثهض وه ثثثي ض ثثثللعت  ضلثثثهضسثثثلضالعغ ثثث ل:ض دشثثث تض

                                           
والن  رض:ضض226قضض3/225وس وجضالذ  ض:ضض7/225ا   ض:ض أدهسضال اهضوالع  كضض(1)

ض.ضض134قض131
ض.ضض116 ل  ضالدوقض:ض لدهسضسض(2)
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 ذاضال  كض...ضوكليضيث ض وقض يلسثهضي  ث ضل دسل ثهقضثثمضادلصث ضضدةض ْضواضقض  ض
ض.ض(1)ب تضسلضس  ه ض   مقضودلمضلش  ْض

 سثثلضالع  ثث دضي ثثدض ثثا ض ثثلضالغ ثثلءضوالتثث  قضوا  ثث  ضإلثث ض ثثيويض
 ضيثثث ض ادهضل ثثث ضوالض ثثث ءضسثثثلضال عثثث ضاثثث ضودورض  ثثثهض  ثثثهض لثثثمض كثثثالدولثثث ضوالشيل

والعرح.ضوثلقضدعثل ضالل كث ض] دثدضو ثنل ه[ض:ضك ثتضواونثلخض  ث ضد  ضالع  ث دض
يشثثعثض  بثث ضي ثثلقض:ضا  ثث ضسثثلض ثثذا.ضيثثذ رتقضيثث داضبثثل مضلثثهضوثثدض  ثث ضود لثثهض
ضالصثث ادرضو ثث ضي ثث  ضل ثثلض ثثللت ر دقضو ثثلضي ثثحكلقضيأبر  ثثهضي ثثلقض:ضو راض

فضي  نلهضلثه.ضي ثلقضسثلض ثددهمض  ثتضسثلضالت رث د.ضو ثت:ضد  لثهضض  ءضالت ر د 
ثضي لمضوس  ضإل  لاض  ثللت ر دقضضد اثهكضض  ض ْضقضي علضد   هض نث ولقضيثأس ض لل ثل مضي ك

ض.ض(2)دل ض  ش ضالت ر دضو ب  هضفبل ه 
وكثثثثثليضالع ثثثثثدرضكأبيثثثثثهضالع  ثثثثث دضغ ثثثثث ضسع ثثثثث ض ثثثثثللعم  قض  ثثثثثم ض

لثثث ل ض ثثث   ضالع ثثثدرض:ض لثثثليضال ثثثل رقضي ثثثدضوثثثلقض رثثثدضاضبثثثلضسللثثثمقضوكثثثليض 
.ض(3)الع درضيأس   ض  ث  ض ثدسلءضال ثل رضوسغ يثهضودبشث مض ثيل  ضلثهض ث  م 
ض(4)ودكثث ض ثثلضال ثثل رض  ثثهضكثثليض ي ثثل  ضسثثلضالغ ثثلءضال اثثبضالثثذرضي ثثهض   يعثثه

ض.ض(5)ض هض داخ... ضوالض ر غض يضيشل  اض

                                           
ض.ضض3/279س وجضالذ  ض:ضض(1)
ض.ضض123 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)
ض.ضض189الن  رض:ضض(3)
الل  يثثثض:ض   هثث ضالثث غمضوالععثثلو  ضفيعثثلضس ثث ض.ض    ثثدضال ثث كضيثث ضالغ ثثلءضوال ثث اء ضض(4)

ض.ضض157و ح  عل.ضولس  ضالع اي  ضالع بي ض:ض
ض.ضض8/227 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(5)
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و ثث ض  ثث ضض–وب ثثغضيثثلضالع اثثي  ضوالغ ثثلءض و ثثهضيثث ض  ثث ضال  ثث دض
و شثث ضإلثث ضال  ثث دض  ثثمخض ثثلضال ثث ل ض  ثثهض  وقضسثثلض عثثهضض–ءضان  ثثلدضودبثثل

ض.ض(1)ل عغ  لضس ا  ضو ب لك 
و ثثثثث  ضيثثثثث ضال ثثثثث يضالثثثثثثل  ضال صثثثثث رضسغ ثثثثث يضوست بثثثثث يضوس اثثثثثي   يض
ومع اضدال هضوكلبلخضي ض ثذاضالنثلض.ضسث  مض ث   ضال ل ث ضقضالععث و ضب ث   ض

بلاثثي .ضالعغ ثث .ضو ثث ض ثث   ضبثثلضاثث يعليضوهك ثث ض  ثثلضاثث يعليض  دكضالدولثث ضال 
ولهضكل ضس   د ضي ضاألغل  ضوالعغ   لض.ضوه لقض:ضإيضإب اهيمضالع    ض بثذض

ض.ض(2)  ه.ضوسلضكلبه:ضكلل ضسص  ض    ضقضوكلل ضالقيليضقضوكلل ضال غم
 ثثضوالعلث ي ضاث  ض150وهعدضإاحلقضبلضإب اهيمضالع  ث  ضالع لثدضاث  ض

وهث ضل  ثع ض ثضسلض    ضالعيلن لضي ضالع اي  ضي ض  ثمضالحقبث .ضو ث ضدا235
والع ث .ضل ث ضي ثحلءضاأل ث ا ضسثلضال  ثلقضوال شثلءض وكثل  اضإداضوثدس اضد ث  ض
الشثث تليضو ثثدوهضو الثث اض  يثثهفضوكثثليضسثثثضدلثثمض ثثل  اخضدلدوثثلخض  ثث ل  ضالغ ثثلءض

سثثلضال لثثث ضيثث ضالغ ثثثلءضض(4).ضودكثث ضلثثثهضابثثلضال ثثثديم(3)ضسنل ثثلخضيثثث ض  ثث مضكث ثثث  .. 
 غثثل  ضسعرثثدقضوكلثثل ض ببثثلدضضواأللحثثلي:ضكلثثل ض غل يثثهضاللثث ضغ ثث ضب ثثلقضوكلثثل 

العغ ثث لضالعك ثث ل.ضوكلثثل ض ببثثلدض ثث ه ضقضوكلثثل ض ببثثلدضاثثع دضبثثلضسشثثص قض

                                           
ض.ضض295لدهسضال  نلءض:ض ض(1)
ض.ضض162الن  اتض:ضض(2)
ض.ضض158الن  اتض:ضض(3)
ض.ضض158الن  اتض:ضض(4)
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قضوكلثثثل ضالثثث غمضواهي ثثثل ضقضوكلثثثل ضقيثثثليضالحصثثثلنقض(1)وكلثثثل ضالثثث وصضوالثثثايل
وكلثثل ضالقيثثثليقضوكلثثثل ض ببثثثلدضسعرثثثدضوابثثثلضاثثث هذضو غل   عثثثلضقضوكلثثثل ض ببثثثلدض

و ذووهضل غ لءضواأللحلي.ضضالغ ه .ضو   ض لضإاحلقضالع    ضد لي ضدشه
ثسهض لضالعص ثدضسثلضالعغ  ث لضقضي ثلق:ض سثلضل ضواكض قضو عكثلض(2)يث ضابلماثهْضض  ضتة

قضو ثث  اكض.ضيكثثل ضيعثث  ضمثثعل  ضسصللشثثيهْض(3)عضيثث ض   لاثثهْضسثثلض  نلاثثهقضو نثث اض
ثثثسعل ثثث هه.ضي ض ثثثس ضض كض  ض ة ثثثضث ضع ضشة  ثثث اهقضوهتثثثلب ضضسثثث  مض ثثثلل ح ضالثثثذرض  ايثثث ضوادثثثد ضضهاضك 

ض.ض(4)سع له 
 لكيةالعلوم الف

 تثثثث دكضالععثثثثلد ضالن  يثثثث ضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ضال صثثثث رضإلثثثث ض  ثثثثمضلثثثثهض
   لهضوس  صهضوس ت حل ه.ضو لدكضي ضاللألي ضي  لض عل  ضسلضالن ثمءض
والع عثثلءض.ضوالععثثلد ضالن  يثث ض   شثثمضإلثث ضوشثثع لقض دثثد عل:ض  ثثمضالل صثثيمضو ثث ض

ع ثمض  ببضس   ضاه شليضوالتريع ض ح كلكضال ص مضوال  الث قضوهعث  ض ثذاضال
 ل  ضلدىضالع صع لض ع ثمض دكثلمضال صث مقضوو ثهضيث ض ع هنثه:ض  ث ض  ثمض لعث  ض
س ثثثهضاالاثثثلدالقض للل ثثثكمكضالن  يثثث ضسثثثلض ومثثثل  لقضو ثثث ض ومثثثل ضاأليثثثمكض

                                           
:ضدوثصض الع ثبلوضالع  ث ضض(1) ية لخضسلض ل ضم    ضن  ي ل  ض:ضم  ضسلضال وصض ن  ض25الا يةلك

يةلضالحب  ضو  ض    ضسلضالع  ضبل ر  ضينعهض  دضال  لءض للح   ضولس  ض .ضوس هضن 
ض.ضض183 ض:ضالع اي  ضالع بي

االبثثلم ض:ض يض يبثثذضال غعثث ضورثثهضو ثث ل لضوالنثث اعضسثثلضاألولثث ض.ضوثثلس  ضالع اثثي  ضض(2)
ض.ضض136الع بي ض:ض

األ  ثثثل ض:ض   ثثثل ضالغ ثثثلءض.ضوس ثثثهض الت   ثثث ضوال ثثث   ضواللثثثألين  ضوثثثلس  ضالع اثثثي  ضض(3)
ض.ضض135الع بي ض:ض

ض(ض.ض9721) ح   ضنك ضسبلدكض.ضال ل   ضض647/3الح  رض:ضن  ضاء ا ضض(4)
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وال  الثث ضسثثلضالع لب ثث ضوالع لد ثث ضواللث  ثثحضواللشثثدي ضوالل بيثثثض  ثث ضالحثث ا ثض
وال بثثثثثثلكضال اوعثثثثثث ضيثثثثثث ض ثثثثثثللمضال ثثثثثث يضوالنشثثثثثثل ضسثثثثثثلض دثثثثثث اقضالصثثثثثث ضوالععثثثثثثل يض

ض.ض(1)والح  اي 
واءب :ض  مضالن مقض علضفيهضسلضد كلكضال ص مضوال  ال ضي ضالشثعلءض
ود د لضو  شيع لض   ضي  قضالشث  ضوسع يث ضاأليثلمضوال ث  دضوس ثلنقضال عث ض
واأل ثث اءضوالاهصثثلكضو عثثهضاءالكضال  ثثدي ضوكيويثث ضاهد ثثل ضودشثثل ضال صثث مض

عثثثلد ضالن  يثثث .ضوغ مثثثهض سع يثثث ض...ضالثثثسضسعثثثلضلثثثهض ثثث  ض للع نعثثث ضالعع يثثث ضل ع
ض.ض(2)تضال ر  ضو وولكضال م  عةضالشل لكضوي  قضالش  ضوا ض

وكثثثليض بثثث ض عنثثث ضالع  ثثث دضسثثثلض وا ثثثهضال  نثثثلءضالثثثذ لض  ثثث اض ثثثللع  مض
والن شن ضوالن م.ض وكليضسثضب ا لهضي ضالن هضك نلخضي ض  مضالن شن ضوبل  ضيث ض

ليثثثثثثهضو عثثثثثثهض أدكثثثثثثلمض.ضوهعثثثثثثدض وقضب ينثثثثثث ضوثثثثثث  ضالع صعثثثثثث لضإ(3)  ثثثثثثمضال صثثثثثث م 
.ضو   ضي ض   هضسحعدضبلضإب اهيمضالناادرضالذرضو  ض أ ثهض وقض(4)ال ص م

سثثثلض  ثثث ضيثثث ضالع ثثث ضاهاثثثمسي ضويثثث ض وا ثثثهضالدولثثث ضال بلاثثثي ض شثثث  ضال  الثثث ض
مض للحشثل ض ثضودمض   ضالع   دضد هضسلضال  دضقياض156ود د ل.ضوي ضا  ض
ل ضي ض ثذاضالنثلضيحلث رضي ضد كلكضال ص مضوسعهضكلض(5)العع و ض للش دض  د

                                           
ض.ضض1/321 لمضكر ىضنا هض:ضسنللوضالشعل  ضض(1)
ض.ضض1/312سنللوضالشعل  ض:ضض(2)
ض.ضض136 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(3)
ض.ضض147قضو ببلدضالدوقض:ضض269 لدهسضال  نلءض:ضض(4)
:ضك عثث ض  ديثث ضسع ل ثثلض)الثثد  ضالثثدا  (.ضو ت ثث ضض-كعثثلضدكثث ضال نتثث ضض–الشثث دض  ثثدضض(5)

 كثثلكضال صثث مضوثثلقضال نتثث ض:ض لثثليض  ثثهضدلثثمضالثثاسلضا ثثتمدلخض  ثث ضدشثثل ضيثث ضد
 لثثث ضسثثلضيعع ثث يض ثثهضالثث ض يثثلمضال  ينثث ضالعثثأس يضيلبل ثث هضلثثهض بثث ض عنثث ضسحعثثدضبثثلض
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   ض د ض ب ا فضيأس ضالع   دضبل  ع ضدلمضال لل ضإلث ضالع بيث ضو يض يلث ض
س ثثهضكلثثل ض ل ثثذهضالعثث  ض  ثثمخضيثث ضد كثثلكضال  الثث ضيلثث ل ضدلثثمضسحعثثدضبثثلض

ض.ض(1)إب اهيمضالناادرضو عهضس هضكلل لضيشعيهضالع صع يضالش دضال  دضال ر   
يضيلمثثمخضدلدوثثلخضبر ثث اخضوكثثليض  ب ثثتضالعثث صمضي ثثح ضالع  ثث دقضوكثثل

وهك ثث ضض– ثثلول ايضال  الثث ضود ا ث ثثلضقضثثثمضلعثثلضسثثلكضا  ثثذضالع  ثث دضسثثلضولثثدهض
ض.ض(2)صعلخضلهس اضض–  لضا هض

وسثثلضالع صعثث لضيثث ض يثثلمضالع  ثث دضسثثلض ثثلءضاضقضوكثثليض    يثثلخضقضووثثدض
وثثث رضيثثث ضاثثث مضض عثثث ضإلثثث ض يثثثلمضالعثثثأس يضوو ثثث ض أ ثثثهض  ودثثثدضنسل ثثثهضلثثثهضدثثثظ ض

ض.ض(3)الغ   
  دضالع درضنا ض ن دضالع صع لضي ضالثرمطض.ضوااثلحدثضس  ث ضوي ض

 د دض  ضد ي ضس صعث ضال  ينث .ضو اث دضالع ثدرض ثذهضال  ينث ضالث ض  ي ثهضبثلض
 ثلض وكثليضبر ث اخض حث ا ثضال صث مضولثهضيث ضقضو ث ضسث صمض  ث ا  ضسثلضال  ض(4)  سل

ض.ض(5) دكلمضال ص مضإ ل لكض ص ب ضوودض ل اض شع لضا  ضسلض ع ه 

                                                                                                           

س اثثث ضال ثثث ادنس ضو عثثثهضس ثثثهضنهصثثثهضالع ثثث  دضبثثثرم ضاهاثثثمم ض.ضإببثثثلدضالع عثثثلءض:ض
ض.ضض178قضض177

ض.ضض177إببلدضالع علءض:ضض(1)
ض.ضض125 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)
ض.ضض136 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(3)
ض.ضض127 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(4)
ض.ضض77إببلدضالع علءض:ضض(5)
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 ليثثثث ضالعثثثثأس يض ثثثثللع  مضالن  يثثثث .ضوهرثثثثدوض  ثثثثهضوثثثثدض ثثثثداد ض  ثثثثمضونا كض 
.ضو  ثث ض عثث ض(1)هثذضاثثع ضالثثاهذضالعثأس   ال صث مضو دكعثثهضدلث ض شثث ضإليثثهضنْض

ونداءضالعأس يض لألس دضالن  ي قضوو  ضالن هضبلضا هضونه ضالعثأس يض أ ثهض
ض.ض(2)لليض بر  اخض ع مضال ص م 

رثثثهضولاثثث  يضبدس ثثث ضلاثثي ضببغثثثدا ضو و   ثثأضالعثثثأس يضس ا ثثثدضيثثث ضال عاض
 ثثثثضو وكثثثهض سثثث ض ثثثذهضالع ا ثثثدضإلثثث ض عل ثثث ضسثثثلض217 ثثثثضوض215بثثث لضاثثث ل ض

الع عثثثلءضقضسثثث  مضيح ثثث ضبثثثلض بثثث ضس  ثثث دضقضو سثثث  مض لل  ثثثدضو  ثثثموضرال ثثثه.ض
وبتثثثثثهضالععثثثثثهض للع ا ثثثثثدضالعثثثثثذك د ضر نثثثثثلخض عثثثثث كضالعثثثثثأس يضيثثثثث ض ثثثثث  دضاثثثثث  ض

ض.ض(3) ث218
لض  ثث ض.ضو ثث ضلاثثي ضاثث دضبثثوسثثلضالع صعثث لضالثثذ لض ل ثث واضالععثثهض لل عاض

ثثثسثثث صمضيلمثثثهضبر ثثث ضبلشثثث   ضال صثثث مضو عثثثهضرالكضاألد ثثثل ضواألكض .ض(4) ال تكض ة
                                           

.ضوالثثثاهذض:ض ثثثداوقضسر يثثث ض  ثث ض  ثثثمضيعثثث  ض ع ثثثمضالاهصثثثلكضض1/209سثث ث ضاه ليثثث ض:ضض(1)
والايعلضالشيلد ضالشبع ضض–والل لوهمض.ض و  ض  مض لع  ضس هضس ل   ضد كلكضال  ال ض

و ب اجضالت الثضوغ  ضدلمضس لا لخضسلضاأل ث قضال  يث ض.ضوس نعلثهضو   همضد كل  لضض–
:ضسع ي ضس مثضكهضواددضسلضال  ال ضوالايعلضالشبع ض لل شب ضال ضي   ثلضوالث ضي ثمض
الر وجضوا ل لال  لضود    لضواال لسل لضو   هن لضو غ هر لضو   د لضوبنل  ثلضيث ضكثهض

بثثث لضال  الثثث ضسثثثلضالع لد ثثث ضنسثثثليضوسكثثثليضللعثثث  ض عع يثثث ض ثثثذهضاألسثثث دضاال  ثثثلالكض
والع لب ثث ضوالل بيثثثضواللث  ثثحضواللشثثدي ضوهعثث  ضكشثث  ضال ثثع ضوبشثث  ضال عثث ضوسثثلض

ض.ضض1/353يص رض ذاضالعص ى ضسنللوضالشعل  :ض
ض.ضض221الن  رض:ضض(2)
ض.ضض137قضو لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض234إببلدضالع علءض:ضض(3)
ثثثتك ةال ضض(4) ل ثثثل ض ي ثثثلخض:ضرلثثث ضوديعثثث ضلقيثثثل ضو  لثثث ضاال ثثثت ال ض لض– للشثثث لضض–األكاة

اد نل ثثثلكضاأل ثثث امضالشثثثعلوه ض.ض لثثثأل ضسثثثلضوثثث  ضب ثثثر ض وضسعثثثد  ضسثثثددجضالعحثثثيبض
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سع ثثثث ضيثثثثث ضومثثثثثضد اثثثثث ض ح  ثثثث ضويثثثثث ضس كثثثثاهضسي ثثثثث ضسلحثثثث كضيشثثثثثع ضالع ثثثثثل  ض.ض
.ضووثلقضدثل  ضب ينث ضض148لعصع   ضسلضاألال ذ ض ض–الع ا   ضالع بي ضالعيش  ض

حضفيثثثهض ثثثلضكيويثثث ضااثثثلععلقضرلثثث ضسع ثثث   ضيثثث ض ع هثثث ض  ثثثمضاال ثثثت ال ض   ثثثمض بحثثث
 ل  هضب لضإل ضسع ي ضكث ث ضسثلضاألسث دضال ص سيث ض  ث ض اث هض  هث ضو وث  ضسأبثذض
سرثث لضيثث ضكلر ثثلضقضكلد نثثل ضال ثثع ضوسع يثث ضالعتثثللثضواثثعتضال ر ثث ضو ثث ألضالثثرم ض

.ضو غ  ضال لض يضال  ع ضسلض  هض   ثل  ضكعثلضض1/106وغ  ضدلم ضك  ضال   يض
ادنس ض.ضولقض اال ت ال ضسع ثلهضسقيثل ضال صث مضو ث ض لل   ل يث ضد  ضإل ضدلمضال  ض

ا ثثثت الب يض.ضوا ثثثت ض:ض ثثث ضالثثث صمضقضوالبثثث يض:ض ثثث ضالعثثث ر .ضوسثثثلضدلثثثمضو ثثثهضلع ثثثمض
.ضو شثث ضابل ا ثثهضإلثث ض  بثثلب  ض وضض134ال صثث مض:ضا ثثت   سيل ضسنثثل ي ضالع ثث مض:ض

ال  عث ضسثلض.ضود  ض عث ضالع عثلءضإلث ض يضض148 ب ل     ض.ضالع ا   ضالع بي ض:ض
  ثثثهضيلداثثث ضو ثثث ضسعثثث  ض)اثثثللدهضيثثثل (ض رضسثثث ر ضال صثثث مض.ضالحشثثث   ضالع  ثثث  ض:ض
اثثث ا  ضال  هحثثث ضيثثث ض ثثث وضال ثثثويح ض)مثثثعلضكلثثثل ض دااثثثلكضيثثث ضاللثثث اثضالصغ ايثثث ض

(ض.ضوالثث  رضاألوقض ثث ضاألوثث ىضأليضاالاثثت ال ضسثثلض عثثهضال   ثثليضقض113الع بثث ض 
ليضال ثل لقضال  عث ضيث ض  ثهضو    ث اض  ث ض  ثمضال صث مضك عث ضا ثت   سيلض.ضو ث ضبيث

ضلغل مض.ض
وسلض وا هضالذ لض  ع اضاالات ال ضوكلر اض  هضالناادرضوا دضبلض  ث ض.ضوس ثذضضضضضض

دلثثثمضال وثثثتض  ثثثب ضاالاثثثت ال ضإدثثثدىضاءالكضاألالاثثثي ض  ثثثدضالعثثث  ضيلن  ثثث اضيثثث ض
 ثثثثثثث ل لهضو حثثثثثثث ه هضكلالاثثثثثثثت ال ضالعشثثثثثثثت ضقضوداكضالح ثثثثثثث ضقضواءلثثثثثثث ضال ثثثثثثثلس  ضقض

 ي ضوغ   لض.ضوهل و ضالععهض هض   ضسلضاداضكليضيعثهضسش بضال   ض=وال ويح ضالادو
الشعلوه ض   ضات ضسشثل ىض وضسشث بض ثذاضالعشث بض  ث ضبثبضسشثلقيمضاوضااثل دامض
ال ثث  ض نشثث لض ويضإاثث لطض.ضووثثدض ثث ىضالعثث  ض  ثثدض ثث ل  ضاالاثثت ال ض  ثث ض ثثددهذض
ض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهضاللعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلمضيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ض  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث هض  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ضدبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثضالعحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيبضقض

صهض  يهضاالد نل ض لهملي ضإلث ضبيل ثلكض بث ىضي  يث ضسثثهض سلضال بثضالع لبهضلهضفيشض
ض.ضض148ب ا بضل  ص مضوالر وجضوغ   لض.ضا   ض:ضالع ا   ضالع بي ضالعيش  ض 
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 وكثليضوادثدضالن ثمءضيث ضوولثهض.ضا  ثثهض  دسث ضالعثأس يضو د ثهضالث ضإ ثثموض
رالكضال  ثثثثثدضو يض   ثثثثثدض لل علاثثثثثي ضببغثثثثثدا ضينعثثثثثهضدلثثثثثمضواسثثثثثلحلضس امثثثثثثض

 ضال نتث ضال  ال ضولمض لمضال  ثدضأل ثهضسث كضالعثأس ي ضو شث ضاليثهضنهثذضدكث

                                                                                                           

تك ةال ضسلض  ااءضقضس  لض الع ل  :ض  ضاللث ض  ث ض  ث ضوهلأل ضضضض ثتك ةال قضضاألكاة األكاة
لشثثثثع لض  ثثثث ض  ثثثث ضول ثثثثلضد اثثثثليضسحثثثثد ايضقض دثثثثدضد اثثثث  لضي تثثثثثض د ثثثث ضاالد نثثثثل ضال

ثثثثتك ةال .ض االاثثثثت ال ضقضوبثثثثلل   ضاءبثثثث ضيعثثثث  ضال ثثثثهضإداضكثثثثليضسععثثثث الخض  ثثثث ضاألكاة
الديلليض:ض علضال   لليضالع كرلليض   ضالع ل  ضي ضكهضوادثد ضس  عثلضث ث ض ثغ  ض
ل   ثثثدض ثثثهضال ثثثع ض  ثثثدض بثثثذضاالد نثثثثل ض.ضالحصثثث  ض:ض ثثث ضالح  ثثث ضاللثثث ض  ثثث ضو ثثثثهض

تك ةال ضالع ش س ضبثمثعل  ض وال لض اءاخضو  ضسحيت ض لل نل  ضالل ضلووثلليمض.ضاألكاة
ال  اثث ض:ض ثث ضالاهثثل  ضاللثث ضيثث ضالح  ثث ضالع شثث س ضاللثث ضيثث ضالحصثث  ض.ضالعثث و ض:ض ثث ض

ثثثثتك ةال ض  ثثثثدضالقيثثثثل ض.ضالع  رثثثث كض:ض ثثثث ضضاللثثثث ضي  ثثثثلضالح  ثثثث ضاللثثثث ض ع ثثثث ضب ثثثثل األكاة
.ضال تث ض:ض ث ضال ويح ضالث    ضالع  و ضالل ضي  لضس ت  ضالر وجضوال  ال ضالثلبل ض

الذرضي ضس كاضال نل  ضوالع  ر كض.ضالن  ض:ض  ضالذرضفيهضال ت ض ي لخض.ضالن ث  ض
:ض ثثثثث ضالثثثثثذرضيثثثثث ضال تثثثثث ضو  ثثثثث ضال ثثثثثنل   ض.ضا  ثثثثث ض:ضال ثثثثث ي ضقضكلثثثثثل ضالععثثثثثهض

.ضولمات ال ضي ا دض ع ضي ضقيل ضال ص مضواالد نل لكضض3قضض2قضض1 لالات ال ض:ض
ءضسثثثلض  اا ثثثهض عثثثهضس  ثثث  ض ثثثهض ...ضوسع يثثث ضاثثثعتضال ر ثثث ضوغ   ثثثلض.ضول ثثثهض ثثثاض

لللع ثثل  ضلمد نثثل ضقضوال ثثبك ضلعع يثث ضالتثثللثضوسثثلضس ثث ضسثثلضال  ثثلدض وضال  ثثهضوسثثلض
   ضس  علضفضفيحك ضدلمضالبع ض ح كلهضاألومل ض رضال  سلكضالن  ي ضفيشلع مضب لض
 رضبل ثثمضاألومثثل ض عثث ضاألدثث اقضالع  هثث ضكللتثثللثضوالغثثلد ضوواثثبضالشثثعلءضوو ثثدض

ل لكضالعشثثل ه ضالععلدلثث ضوالعع  ثث ضالاسل يثث ض...ضوهشثثل لذضس  ثثلض عثث ضاألدألضوالشثث
األسثث دضالشثثن ي ضكعع يثث ضاد نثثل ضالع  نعثثلكضو ثث وألضاأل  ثثلدضو  عثثلقضاء ثثلدضو  ثث اءض

ض111ال   اكضوسع ي ضال ر  ضو وولكضال   اك ضا ا  ضال  هح ضي ض ث وضال ثويح ض:ض
ض.ضض112قض
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وسث  مض:ضال بثل ضبثلضض(1)  هضنهذضس   دض يععثهض ثهضالع صعث يضالث ضنس  ثلض ثذا 
اثثثع دضالصثثث   رضالعثثث صم.ضبر ثثث ض  ثثث ل  ضاللشثثث   ضودشثثثل ضالن ثثثمضقثثثيمض ععثثثهض

سبل ثثثثث  ضال  ثثثثثدضيثثثثث ض ع ثثثثث ضضإلثثثثث رالكضاألد ثثثثثل .ض  ثثثثثح ضالعثثثثثأس يضو د ثثثثثهض
 الثثث ضلاثثي ضببغثثثدا .ضود ثثث ضس امثثثض عثثث ضال الصعل ثث ضالعلثثث ل لضلثثثذلمض لل عاض

و عهض   ضدلمضنهصلخضس   داخضسذك داخض  دض  هض ثذاضال ثأيضض(2) هلالشيلد ضوال  اض
ي  ضودي لهضا دضبلض  ث ضوبللثدضبثلض رثدضالع ثمضالع والث ودرضوهح ث ضبثلض بث ض

ض.ض(3)س   دض وقضسلضد دضي ضالع  ضاهامسي ضثمض بع مضال ل ض عدضدلم 
لث ودرضاأل ثهضوسلضالع صع لضي ض يلمضالعأس يضدثبشضالحلاث ضالع وا

البغثثثدا رضالثثثداد.ضولثثثهضثمثثثث ض نهثثثلجض ول ثثثل:ضالعيلثثث ض  ثثث ضسثثثذ  ضالشثثث د  د.ض
والثل  :ضالععلحلضو  ض  ث   ل.ض لنثهض عثدض يضد ثثضإلث ضسعل ثل ضال  ثدضو و بثهض

ض.ض(4)االسلحليضي ضنسل ه.ضوالثللح:ضالاهذضال غ  ضالعع و ض لل ل 
 ضفيثثهضودكثث ضال نتثث ض يضنهصثثهضالعيلثث ض  ثث ضسثثذ  ضالشثث دض  ثثدضبثثلل

الناادرضوال ث ادنس ضيث ض لسث ضاأل عثلقض وااثلععللهضلح كث ضإقبثلقضي ثمضالرث وجض
و   ثثثثلدهض  ثثثث ضد رضثثثثثلؤيضاهاثثثثك ددا  ضلي ثثثث ضلثثثثهضب ثثثثلضس مثثثثثضال  الثثثث ضيثثثث ض

                                           
ض.ضض141قضض140إببلدضالع علءض:ضض(1)
ل  ا اْيض:ضال ع ضوال ع ض.ضالعحر ض)سحعثدض سث لضبثلضي ثهضا(ض:ض  ث ضالص لث لضيث ضاض(2)

  ثثث ض ادضال لثثث ضالع عيثثث .ضب ثثث وكضبثثثمض ثثثلدهسض.ضض–ض112 ع  ثثثاض ثثث   ضالعث ثثث لض 
وال  ا ضاأل غ ض  ضال ع ضوال  ا ضاأللر ض  ضال ع ض.ضا   :ض  ه ضيح ث ضاألسث ل:ض

ض(ض.ض1982ع مضل عم  لض)ب  وكض.ض ادضالض497سعصمضاأللنلاضالعث ل ض 
ض.ضض148إببلدضالع علءض:ضض(3)
ض.ضض136 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(4)
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.ضوب ثثغضالحلاثث ضسثثلض عثث هض حثث ضسل ثث ضاثث  ضو  دكضالععل ثثم.ضو ثث كض(1)التثث ق 
الن  يثث .ضضللبثثلخضوداثثل هضيثث ض  ثثمضاال ثثت ال ضوالاهصثثلكضوغ   ثثلضسثثلضالععثثلد 

س  ثثثثثل:ضكلثثثثثل ضالثثثثثاهذضالدس ثثثثث  قضوكلثثثثثل ضالثثثثثاهذضالعثثثثثأس   قضوكلثثثثثل ضاأل عثثثثثل ض
واأل ثث امقضوكلثثثل ض عثثثهضاال ثثثت ال ضقضوكلثثل ضال بثثثل مضوالع ثثثل ي ضقضوكلثثثل ض
الثثثدوا  ضالعلعلاثثث ضوكيويثثث ضاال  ثثثلقضالثثث ض عثثثهضالشثثثت وضالعل اثثثت ضوال ل عثثث ض

ضوالعل   ضوالع ح ي .ض
كث ثث ضالن غثثل  ض.ض ثثلد ضوسثثلضس صعثث ضالعثثأس يض دعثثدضبثثلضسحعثثدضبثثلض

 مض  ثثثيمضالنل ثثثد ضالعثثثدبهضالثثث ض  ثثثمض  سثثث ضاأليثثثمكض و ثثث ضكلثثثل ضلتيثثث ضالْصثثث
س علضثمثث لض ل ثلخضادلث كض  ث ض  اسثثضكلثل ض ت يعث  ض أ ثذ ضلنثظضو بث لض

وس  مضسحعدضبلضس ا ضال ث ادنس ض وكثليضس  تعثلخضالث ضباا ث ضكلث ضض(2) بلد  
وكثثليضال ثثل ضورثثهضال  ثثدضالحكعثث ضل عثثأس يض.ضو ثث ضسثثلض  ثثحل ض  ثثمضال  سثث .ض

ض.ض(3)وبعدهضيع ل يض   ضنهص ضاألوقضوالثل  ضوهع  ض للش دض  د 
وسثثثلضالع عثثثلءضالع ثثثلدك لضيثثث ض  ثثثمضالن ثثثمضوال صثثث مضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ض
ال صثثثث رض ثثثثلب ضبثثثثلضديثثثثليضال ثثثث ي .ضوكثثثثليض  ع ثثثثذاخضلقسثثثثلمض عنثثثث ضبثثثثلضسحعثثثثدض

ويثثث ضو ثثث وضلي ضسع ض ال ثثثل قض)  يثثثهضالشثثثمم(ضوا ثثثل  ض لل يعيثثثلءضولثثثهضي  ثثثلض ثثث
داثثل هضاهسثثلمضالع عيثث ض.ض سثثلضيثث ضالن ثثمضي ثثدضدكثث ضسحعثثدضبثثلضاثثع دضالش وشثثت ض
الععثثث و ض ثثثلبلضالع ثثثلطضاأل ثثثت الب ضاأل دلشثثث ض  ثثثهضد ىضلصثثثلب ضبثثثلضديثثثليض

                                           
ض.ضض117إببلدضالع علءض:ضض(1)
ض.ضض136قضوا   ض:ض لدهسضس ل  ضالدوقضض56إببلدضالع علءض:ضض(2)
ض.ضض136قضو لدهسضس ل  ضالدوقضض188قضض187إببلدضالع علءض:ضض(3)
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 عد  ثثث ضس ثثث ض  ألينثثثلخضيثثث ض عثثثهضاال ثثثت ال ض ل ثثثعلض لثثث ضسشثثثأل ضالض   ثثث ض
ض.ض(1)له 

لل ثثلخض  عثثثضفيثثهض ا ثث ضو شثث ضإليثثهضالعشثثع  رضك ضالحاض اضوسثث  مضثلبثثتضبثثلضوكثث
و عثلضال ثع ضوال عث ضيث ضض ث هلْضسلضدك هض لل    ضي ضال  ضكلبهضسلض يعثلقضال اض

ض.(2) ذاضالعللمض يل  لهضاب هضا ليضبلضثلبت 

                                           
ض.ضض111إببلدضالع علءض:ضض(1)
ض.ضض63ل ريهضواه  ا ض:ضالض(2)



 (189) 

 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر 
مظاهر من احلياة االجتماعية واملادية ( - ) طرق املواصالت
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 طرق املواصالت واملالحة النهرية
ا ثثمكضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضس  ثثب ضلل ثثتضالع ليثث ض تثث قضالع ض

   ضالت قضالعي ي ضإل ض ل ع ضالدول قضوالتث قضالعي يث ضإلث ضسكث ضوالعد  ث ض
لل ث  ض   ضال اليلكض للعل ع ضو يصثل ض ث قض ي ثهضلحصثلجضب ثتضاضالحث امض
والعد   ضالع  د ضوو  قض لر ضسصع   ضس  مضيث ضس اثمضالحثذضو  اءضالع لاثمض

 ثثثثث ض ثثثثثع تضال ثثثثثع  ضاهاثثثثثمسي ض ع ل ثثثثث ضو سيل  ثثثثثلض  عثثثثثلخض ثثثثثأيض ثثثثثذهضالن ه
و وتلد لضال ل ي ضوالدا ي .ضوابل  ض ع ضال  نلءضواألسث اءضس ثلنقض  ث ض  هث ض
الحثذضللث ي  ضالعثلءضوالتعثلمضواالاثل اد ضل حصثلجض.ضودكث ض ثلضال ل ثدضبثلض اهثثدض
 يثثلمضكثثليض س ثث اخض  ثثهض سثث ض   عثثلمضسثثلض ثثددض ثثلضالحثثذض ع ثثاقضي ثثلقضلثثهضنهثثااءض

يثث ضست ثثضالع ثث ضال بلاثث ضض–.ضوكثثليض بث ضسشثث مض(1)وبع ث ض واب ثثمضثمثث ض يثثلم
.ضوهرثثدوض يضالتثث قضالعي يثث ضالثث ضالحصثثلنض(2)يثثأس ض   ثثموضاء ثثلدضوالتثث قضض–

سثثثلضالعثثث اقضكل ثثثتضيثثث ضومثثثثض  ثثثدضيثثث ضبميثثث ضالع ثثثدرضودورض  ثثثهضيثثث ضاثثث  ض
عثثثهضسحعثثثدضبثثثلضاثثث يعليضالثثثث ذضل ع ثثثدرضدلثثث ضوايثثث ض ثثثهضسكثثث ض ي ثثثليض ثثثثضدكض160

.ضوثثلقضالثثذ ر ض لثثمض(3)عثثهضلثثهضالثثث ذضالثث ضسكثث ضسثثلضال  نثثلء الع ثثدرض وقضسثثلضدكض
 ثثثض سثث ضالع ثثدرضبر ثثلءضال  ثث دضيثث ض161.ضويثث ضاثث  ض(4) ل يثثأضدلثثمضلع ثثمضوثثب 

  ه ضسك ض واثضسلضال   دضالل ضكليض بث ضال بثل ضب ل ثلضسثلضال ل اثي ضإلث ض
نكبللثث قضو سثث ض للاهثثل  ضيثث ضو ثث دض بثث ضال بثثل ضو ثث كضس ثثلنقض بثث ض عنثث ضاللثث ض

                                           
ض.ضض6/217 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض120 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)
ض.ض8/134:ضض0 أدهسضال اهضوالع  كض(3)
ض.ضض273 لدهسضال  نلءض:ضض(4)



 (191) 

  هضيث ضالشث  ض نشث لض سث ضالع ثدرضض(2).ضودك ضالتر رض(1)لض   ضدلل للليضب ل 
والرثثثثث كقضودنثثثثث ضض(4)يثثثثث ضكثثثثثهضس  ثثثثثهضقضوبلصد ثثثثثدضاألسيثثثثثلقض(3) ل  ثثثثثلدضالع ثثثثثل ث

سثضالع ل ث.ضوول ضدلمضي ت لضبلضس ا ضقضي مض اقضدلمضإليهضالث ضض(5)ال كليل
ض ثض.ض171ا  ض

اثثثثت قضيثثثث ض سثثثثلضالشثثثثنلضوالعمدثثثث ضال   هثثثث ضيثثثثلألس ض لع ثثثث ضبلثثثثأدهسضاأل
.ضوسثثلضالععثث و ض يضالعثث  ضوالعشثث ع لضدغرثث اض ثثلضدكثث  ضالبحثث ضإلثث ضالدولثث 

  ثثثدض عثثث ضبثثثلضال تثثثل ضودكثثث ضالعيدبثثث يضدوايثثثلكض ثثثلض عثثث وضبثثثلضالعثثثل ض
 حثثث ألض عثثث ضبثثثلضال تثثثل ض  ثثث ضس ثثثثضالعشثثث ع لضسثثثلضبثثث ألضالبحثثثلد.ضووثثثدض
 ع ألض  يص ضبلض  ثع ضال ضا ل ل ض د دضسلض ع ضلعلضب غهضغاوهضيث ض صث ض

دا هضلغاوض علي.ضإالض يضاألس دض غ ث كضيث ضالع ث ضاألسث رضو ديضوكليضودض 
سعلوه ضب ك  ضالبح ضوالغاوض   ض   ا هقضو و ثاض رثدضالع ثمضبثلضسث وايضإلث ض
دشثليضبثثلضال ععثثليض لس ثثهض  ثث ضإي هقيث ض ل  ثثلدض ادضال ثث ل  ضبلثث   ضه  ثثلءض
الشثثثنلضوسثثثلض حلل ثثثهضسثثثلضرالكضو  واك.ضو ثثث ض وقض  ثثثلد ضإلثثث ضقيثثثلمض ثثث ل  ض

                                           
ض.ض8/136 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ض8/136 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ل ضوال ا ة هذ.ضوالع   ةع ض:ضلغ ض.ضوالصعثضالع  ة  ثكض:ضسلضيك ة  ثكضلصعثضالعض(3) لءض ح ضالْر ة

ض.ضض348:ضس ل ثض.ضالع بلوضالع   ض:ض
  دضالع  ض:ضس دادضسدىضالب ث ضسثلضاألدألض...ضو  ثدضال ثدسلءضض– لل ش ضض–الع هضض(4)

ثثثثثدث لض دبعثثثثث ضرال ضددا ض...ضوه ثثثثثلقض سثثثثثلض  ثثثثثهضال  سثثثثث ضثمثثثثثث ضرال ضددا ضو  ثثثثثدضالعكحا
ه  ضسك ض:ض سيلقضقضأل  لضب  تض   ضس ل   ضسدىضالب  ضسلضلو ممضالعر ي ضي ض  ض

ض.ضض588الع هضال ضالع هض.ضالع بلوضالع   ض:ض
ض.ضض238ال  لي ض:ضالرس ض.ضوالصعثض:ضد لليل.ضالع بلوضالع   ض:ضض(5)
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 ضيثثثثث ض ثثثثثأدهسضالح ثثثثثلد ضاهاثثثثثمسي .ضو ثثثثثلدكض ثثثثث   ضس كثثثثثااخضلغثثثثثاواكض ح هثثثثث
األسثثث ه لضيثثث ضالبحثثث ضويلحثثثثتض ثثث  ي ض يثثثلمضنهثثثثل  ضاضاألوقضابثثثلضإبثثث اهيمضبثثثثلض

ض.ض(1)األغ  ض   ض دض ادضبلضالن اك
وكل تض  ليث ضالثدوقضيث ضالعغث  ض  ث ل  ضالشثنلضوالعمدث ضألغث األض

.ضوالشثر ضوامثث ضقضاليضضالحث  ضواللصثثلد ض لثث ضسثثلض  ليث ضالثثدوقضيث ضالع ثث قض
إي هقيثث ضوبثثم ضاأل ثثدل ضيحثثيبضب ثثلضالبحثث ضوالعحثثيبضو  ثثثضيثث ضس كثثاض غ ايثث ض
 ثث ببض ثثعلل ضإي هقيثث ض لودبثثلض ثثلض  هثث ضاأل ثثدل ضبميثثلخضلعع ثثمض وقضالع ثث قض
اهامس ض.ضوب غتض  لي ضاأل دلش  لض لألات قضدداخضكر  اخقضوو هضإيض اثت قض

 ثثث ض إلثثث ضسثثثل ل ضس كثثث ض وض ح  ثثثلقضاأل ثثثدل ضا ل ثثث ض يثثثلمض رثثثدضالثثث دعلضال ل
و اثثت قضاي هقيثث ضكثثذلمضسث ثثهض وضو هبثثلخضس ثثه.ضويثث ض  ثثدض  ثثلمضبثثلض رثثدضالع ثثمض
ول ض ردضاضبثلضالحلحثلكضإي هقيث ض عثدض ثاقض ر ثد ضبثلض رثدضالث دعلضالشث ع ض

 ثثثثثضوب ثثثث ض ثثثثلسثض ثثثث   ضوا  ثثثثذضب ثثثثلض اداخضلععثثثثهضالع الثثثث ض114 ي ثثثثدس لضاثثثث  ض
ض.ض(2)البح ه  

هاثثمس ضكثثليضاال لعثثلمض للعمدثث ضال   هثث ضل ثثث  ضويثث ضب ثثدايضالع ثث قضا
ا ل ثثثلدضاأل  ثثثلدض.ضوكل ثثثتض شثثثلععهضألغثثث األضالع ا ثثثمكضواللصثثثلد .ضو  يثثثتض

ه ثثثثثث ضو   ثثثثثث ض    ثثثثثثلضااثثثثثثمض  ثثثثثث ا ضسثثثثثثلضالع الثثثثثث ضال   هثثثثثث ضا  ثثثثثثذكضل  ثثثثثث ضوالاض
قضوسن   لض)د ااو (ض.ضو ل ضااثلععلل لضيث ض  ثدضاألسث لضلع  ثهضإلث ض()الح ااولك

ل  ض  ثثهض  ثثهض سثث ض ععثثهضبعثث ضد ااوثثلكضيثث ض   ثث ض وادثثد ضال  ثث ضوالعرثثح.ضوا ثث
  ثث ض ثث د ضاألاثثدضووادثثد ض  ثث ض ثث د ضالن ثثهضقضو بثث ىض  ثث ض ثث د ضالعك  ثثل قض

                                           
ض.ضض278قضض277ا   ضقضالع دس ض:ضض(1)
ض.ضض1/155س ث ضاه لي ض:ضض(2)
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يثثث قضو بثثث ىض  ثثث ض ثثث د ضالنثثث  .ضو  نثثث ضيثثث ض ع  ثثثلض و بثثث ىض  ثثث ض ثثث د ضالحا
لثثث ضوالشثثثنلضاللثثث ضااثثثل دستضيثثث ض   ثثث ض ا.ضوكثثثث كض  ثثث ا ضالع(1) سثثث االخض عثثث  

   ثثثثث ض لثثثثثث ضا شثثثثثل لخضأل حثثثثثداد لضالبتثثثثث ءضو  مثثثثث لضضوالنثثثثث اك.ضودبعثثثثثلضكل ثثثثثت
الث ض ضوس ود لضببغدا ض لده ضسلضالع  هضال ض علقضالب   ض.ضوسثلض  ث ا ضالع

ث ثع لدها ضو ثث ضلدهاضع ضوالشثنلضالش  لكضكعثثلضدكث ضابثثلضالصث نرضوه ل ث ض يضسن   ثثلضاك
ثثثض(2)مثثث  ضسثثثلضالشثثثنلضال   هثثث ض.ضوود كضيثثث ضكلثثثل ضالثثثديلداك  ض هاض ةضع ض لاثثثمضالش 

ضلكض.ض هاض ةضع ض عع لض   ضاكضوه ل  ض
وكث ضاال دامضالشعلدهلكضي ض   ث ضدلث ض   ثلض د ث تضيث ض يثلمض بث ض
ثث ضسمد  ثثلضكثثهض ثث مض شثثع يض شة ضسثثلضك  د   دعثثدضالع يثث ضي ل ثثتضثمثثث لض لنثثلخضوكثثدا

القض   ا ثثثلخض بثثث ىضسثثثلضالع الثثث ضس  ثثثل:ضالثثثااضض(4).ضودكثثث ضال ل  ثثثل (3) لثثث ض د ثثثم
ض ض.ضبلنْضيلداكضقضوالا ضهع قضوالتاضو  ضم  ضسلضالشنلضال   ه ضال غ   ضالش ض

 األلعاب ووسائل التسلية
ا ل  كضي ضال ث يضالثثل  ضال صث رض  ث ا ضس ل نث ضسثلضاأللعثل ضوواثل هض
اللش ي ضس  لضسلضكليضسع ويثلخضسثلضورثهضوس  ثلضسثلضكثليضسحثدثلخضيث ضال ث يضالثثل  ض
ال صثثثث رض.ضوبع ثثثث لضيعلعثثثثدض  ثثثث ضال هلمثثثث ضالرد يثثثث ضكشثثثثبلقضال  ثثثثهضوال ثثثث دض

ضوبع  لضاءب ضيعلعدض   ضال هلم ضالع  ي ضكلل ت  ذض.ضوال  صض

                                           
ض.ض1/205س ث ضاه لي ض:ضض(1)
ض.ضض44 ض:ضض(2)
ض.ضض24س لو ض غدا ض:ضض(3)
ض.ضض46قضض45قضض44قضض38الديلداكض:ضض(4)
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وسلضال هلملكضال ديع ضالعع وي ضي ضالصاه  ضالع بي ضابلقضال  هضي ض
الح بثثثثث ض.ضوود كض  ثثثثثهض ببثثثثثلدض د ثثثثثد ضيثثثثث ضالع ثثثثث ضالصثثثثثل   .ضوه  ثثثثث ض يض
األسثث ه لض  ثث اضب ثثذاضال ثث  ضسثثلضالن واثثي ضو  عثث اضد بثثلكضالشثثبلقضو ع ثث اض  ثث ض

لضال ل ثثدض  ثثهضكثثليض سغثث ىض لل  ثثهضودر ثثلضو عع ثثلقضو ولسثث ضا ل ثثلد لضوهحكثث ض ثث
الح  ةبثث .ضوكثثليضالشثث درضي اثثهض ثث ا ضنسل ثثهض.ضوكثثليضيشثثلب ض ثثهضيثث ض يثثلمض  ثثلم.ض

.ضو وثثلمضال ل ثثدضد بثث ضال  ثثهض(1)وكثليضي  ثث ض ثثلضيثث  ض  ثثلمضالععثث و ض للاا ثثد 
يثث ضد ثثلي ض س ثث قضودكثث ض يضسثثلضكثثليضي ثثل كضي  ثثلضسثثلضالصيثثل ضوثثدضب ثثغض لثث ض

ضض.(2)ولدو
وسلضاأللعل ضالل ض ثل تضيث ضال ث يضالثثل  ضال صث رضال ثت  ذ.ضو ث ض
ل بثث ضكل ثثتضسع ويثث ضورثثهضدلثثمضوووثث ضس  ثثلضسثثلضد ثثحضالصثث انضو دسثثهضس اوثث ض
سلبل   ضقضودورض لض ردضاضبثلض بثل ض  ثهضكثليضيحشثلضال ثت  ذضوه عث ض ثهض

.ض سثثثلضاللثثثل ع يضي ثثثدضدكثثث ض ثثثلض(3)قضودورضسثثثثهضدلثثثمض ثثثلض رثثثدضاضبثثثلضالاب ثثث 
بلضالعشث  ض  ثهضكثليض  عث ض لل ثت  ذقضودورض ثلضاثع دضبثلض ر ث ض  ثهضاع دض

لثثليض  عثث ض لل ثثت  ذضااثثلد لداخض رض ويضال  ثث ضإليثثهض يضوسثثلضاللثثل ع لضالثثذ لض
دك ض   مضلعر اض لل ت  ذض ويض ح جضسحعدضبثلضاث  هلقضوال ثعر ضب وايث ض بث ض

عثلود رض.ضولن  لءضالعلس ضي ضال ع ض لل ثت  ذضثمثث ضسثذا  ضدك  ثلضال(4)  ه  
ي ضكلل هضالحلورقض دد ل:ضو  ضسذ  ضسللمض   لضد ام.ضوالثثل  :ضو ث ضسثذ  ض

                                           
ض.ضض3/230س وجضالذ  ض:ضض(1)
ال لدوض:ضسثلض لعثهضبعث ضاث  لضسثلضدرضالحثلي ضوا ل ثتض اث ل هض.ضا  ث ضقضالع ثبلوضض(2)

ض.ضض496الع   ض:ض
ض.ضض37قضض36الل عشل  ض:ض  ع دجضال للقضض(3)
ض.ضض38قضض37  ع دجضال للقض:ضض(4)
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 ب ضد ين ض   لضسك و  ضك ا  ض غ يظض    ضالع ثضو يضلثمض ر ثغضسر ثغضاللحث هم.ض
.ضو ث نضال ثليع ضال عث ض(1)والثللح:ضو  ضسذ  ضال ليع ض   لضليشثتض عح سث 

بثث ض رثثدضاضسحعثثدضبثثلض لل ثثت  ذض  ثث وطضو ثث ضسعثثلضا نثث  ض ثثه.ضودوىضال ثثيسض 
ليضي ضس  نهضي ضي ل هضال ليع :ضايضال ليع ضلمضيكلض  ىضب لض لل ضال تاض

.ضودكثثث ض عثثث ضال ثثثلي ي ضيثثث ض ثثث انض(2) أاثثثلخضوكثثثليض  عثثث ضب ثثثلض  ثثث ضااثثثلد لد
ال ع ض لل ت  ذض دبثض  ا بقضو  :ض يضالض  ع ضب ثلض  ث ضالت هث ضقضوالضيث ض

ثثثثث(3)ل ثثثثثم د ثثثثثلضقضوالض ثثثثثذك ضي  ثثثثثلضاثثثثثن لخقضوالض  ثثثثثغ هض ثثثثثلضا ال عثثثثث ضضم ض اض.ضودك
 ضي ضسذ  ض  هضالر تض  ث  مضالشثممضو يضلثمضيكثلض  ث ضد ثلض ةض لل ت  ذضوال  ض

ضو  ضالع   دض  دضي  لءضاهسلسي .
و   رثثثثتض  ثثثث ضال ثثثثت  ذض  ثثثثدضالم رثثثث لض ثثثثهضر ا ضيثثثث ضكيويثثثث ضال عثثثث ض
و وول ثثهضو ثث وطضالم ثث .ضس  ثثلض  ثثهض  بغثث ض يض لص ثث ضال عثث ض لل ثثت  ذض يثث ض

اللعثث قضويثث ضدللثث ضاالسثثلمءضوال ثثبثقضوه عر ثثلضسثثثض ثثدهضووثثدهضقضووثثتضال ثثص ضوض
والض  عر ثثلضسثثثضسثثلض ثث ضي وثثهضسثثلضدورضال ثث  قضوالضسثثلض ثث ض و ثثهضسثثلضاأل ثثذاقض

 سثثثلض ثثثلض ثثث وطضالم ثثث ضي ثثثدضدكثثث ض ثثثلضابثثثلضسلاثثث ههض  ثثثهضوثثثلقضض(4)واألدادق 
االخض يشثثلح ضلم ر ثثلض يضيكثث يض ع ثثدضال عثث ضد ثث  ضال نثثظضقضدشثثلضالريثثليضقضوثث اض

ض.ض(5)قضا هثضالص ا ضسلص بلخضسشلح  هضقضو  هضالح   ضل   ا 

                                           
ض.ضض41قضض40  ع دجضال للقض:ضض(1)
ض.ضض35  ع دجضال للقض:ضض(2)
ض.ضض40  ع دجضال للقض:ضض(3)
ض.ضض115  ع دجضال للقض:ضض(4)
ض.ضض115  ع دجضال للقض:ضض(5)
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وسلضالغ ه ض يض ع ضاأل بلءضدك واضل ع ض هضي ا دض ريث ضقضي ثدض  ثهض
  ثثثثهضدثثثثدثض ثثثثل  يضيثثثث ضنسثثثثلضال  ثثثث دضي  ثثثثحهض  د ثثثثلضبثثثثلضسلاثثثث ههض لل عثثثث ض

ض.ض(1) لل ت  ذضقضوولقض يلض س  ضالعيس  لضال ت  ذضي ن ضاألس األ 
ال  ث ضواللشث ي ضاللث ضسلداث لضال  نثلءضوكليضال  دضوال  صضسلضوال هض

والثث نداءضوالتب ثث ضالع يثثلضيثث ضالدولثث ضو ثث كضالعثثل  ض  ثث ض ثث دضالح ثث ايضالثثذرض
يحثثثهض لثثثهضلحعثثثه.ضوود كض ببثثثلدض ثثثلض ثثث دضالح  ا ثثثلكضيحثثث مض ل  ثثثلضوه لنثثثثض
 ص ثثد ل.ضو  ثثلكضدوايثثلكض بثث ىض ثثلض ثث دضال دثث مضكلألاثث  ضوال عثث دضوالررثث دض

 ثثثثهض ا ثثثثتب ض  سثثثثلخضقضووثثثثدضكثثثثليضبثثثث جضوغ   ثثثثل.ضوسعثثثثلضيحكثثثث ض ثثثثلضاألسثثثث لض 
و ثمضالثذ لضكثل  اضي ثتل ويضالشثبل ضض– ا ض   ضالبغلقض  حل ضال بلب دضوالحْض

ث ث ضوال  ث ضفضيلدلثلل اضيث ضالشثبثضإلث ضهضإل ضابثضكليضب غ مضبر ضض– ب لدي ضكك
ل ...  ض.ض(2)ض يض   اض هضي ضونصضسلضب  ض   ض عهض ك ة

ل صثثث رضال عثثث ض ثثثلل   ضوسثثثلضاأللعثثثل ضاللثثث ض ثثثل تضيثثث ضال ثثث يضالثثثثل  ضا
وال ثثث لصلي.ضو شثثث ضإلثثث ضال  ثثث دض  ثثثهض وقض ب ينثثث ضلعثثث ض لل ثثث الص ضوال ثثث  قض

ض(3) ل قضو وقضب ين ضلع ض لل ت  ذضسلضب  ضال بثل   ةضل ضي ضالرْض  ضودس ضال  ض
وكثثليضلوسثث لضولثثثكض لل ثث الص قضو وقضسثثلضب هثثثض لل ميثث ض سثث ضثثثل  ض ثث مضبر ثثلءض

ض.ض(4)   س دايض  ادضو  ضالع   دضل ع ض لل 
وسلضوال هض ش ي ضال  نلءضإمحلل مقضوابللدواضلذلمض   لخضلهض  سث ض
س ثثثثحك ضوبنثثثث ضد كثثثث ضا   ثثثث اض  يثثثثهضااثثثثمض)س ثثثثحمضال  ينثثثث (ض.ضودورض ثثثثلض

                                           
ض.ضض115  ع دجضال للقض:ضض(1)
ض.ضض3/403س وجضالذ  ض:ضض(2)
ض.ضض295 لدهسضال  نلءض:ضض(3)
ض.ضض297 لدهسضال  نلءض:ضض(4)
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ال   دض  هضا  ذضس حكلخضلهضك  لثهضابثلض بث ضسث همضالعثد  ض وكثليضس ثلدكلخضلثهض
يضسعثلضوثثدضسحثداثلخضي   ثلخفضي ثثليضال  ث دضالضي ثثر ض  ثهضوالضيعثثهضسحل ثلثهقضوكثثل

ث عثضإل ضدلمضالعع ي ض أببلدض  هضالحصلنضو ل ل ضاأل  ا ضوسكل ثدضالعكض ليفضصا
ثث لهض لل  ثث دض يضبثث  هضس ثثاالخضيثث ضو ثث هقضوب تثثهض ح سثثهضوبتل لثثهضير ثثغضسثثلضبل ا

ض.ض(1)ضوس اليهضوغ عل ه... 
د لض ثثغمخضلكضالعلسثث ضسثثلضالع ثثل وا  ثثذض عثث ضال ثثل ضالل ثث هذضو مثثح

ل  (ضو ثثثمض وثثث مضيحثثثلل يضد كثثثلكضمض)الشثثثعاضقضوكثثثليضيت ثثث ض  ثثث ض ثثثيالءضااثثثلثثثه
 ع ضال ل ضوهعث ث   مضيث ض  ث ا  مضوه  ث ويضيث ضس ثل  ضس ثحك ضإ  لاثلخض

ض.ض(2)ل  ل  
 مظاهر من احلياة االجتماعية

لليض  حل ضالذس ضو مضال    ضوال  لدىضوالعص  ضالثذ لض ب ث اضيث ض
ال صث رضقضدس ضالعش ع لضيعث  يضيس ضسلضالنسلكضاال لعل ي ضي ضال  يضالثثل  ض

ووو ضس  مضاألس ه يضوال بلا  يضس او ضسلبل  ث ضسثلضبث لضالل ثد دضوالعشثلسح ض
فضير  علض س ض عث ضبثلض رثدضالعاهثاضيث ضكلل ثهضإلث ض رثدضالث دعلضبثلض  ثيمض ثأيض
 الض  ثثثثدمضك يشثثثث ضوالضبيعثثثث ضوالضب ثثثثتض ثثثثلدض ثثثث ل ضالعشثثثث ع يض  يثثثثهضوالض حثثثثدثض

 ثثض191 مضوهأس ضي ضا  ض د ض    مدظض يضال   دضيكضض(3)ل يش ضوالضب تض لد 

                                           
ض.ضض8/349هضوالع  كض:ض أدهسضال اض(1)
ض.ضض39الديلداكض:ضض(2)
ض.ضض6/572 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(3)
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يثثأس هض  أبثثذض  ثثهضقضوهكلثث ضإلثث ضالشثث درضبثثلض ثثل مض(1)ب ثثدمضال  ثثل  ض ثثللثغ د
ض.ض(2)الذس ض عد   ضالشممض ع للن ض  سل مض  س ضالعش ع لضي ضلبلا مضودك ب م 

يثثثلدوي(ض ب ثثث ضا لعل يثثث ض  ثثث كضيثثث ض ثثث و ضالحثثث  ضبثثث لضوسثثثثهض)ال اض
لثثل  ضول ثمضنرضو  سث ضبل ثث ضاألسث لضوالعثأس يضوكثل  اض   ث ويضاألوقض  ثث ضا
  ثثثهضض– دثثدضوثثثل  ضالعثثثأس يضض–ب ثثمضيثثث ضال لثثثلققضودكثثث ض ثثلضن  ثثث ضبثثثلضالعشثثث  ض

ض(3)يثلدهلض وكثل  اضي ثل   يض ث ا ضيث ض واثل  مضاللبثلب ل عدض حث هضب ث ضسثلضال اض
ثثثث(4)والعيثثثثلند دضقض  ضقضووثثثثدضا  ثثثثذواضل ؤواثثثث مض وابثثثثهضسثثثثلضال ثثثث  ضواثثثثع  لضال ك

.ض(6)ود ثثث تض للح ثثث ضوال سثثثه... ض كةض اثثثسثثثلضال ثثث  ضوالرثثث ادرضوثثثدضوكضض(5)وثثثلخضد ضو  ض
ثثثضوكثثثل  اض   ثثثن يض ثثثثأ  مض   ثثثحل ضس ثثثثلل ضالحصثثثلد ضواء ثثثث اض ثثثث  ضوبك   ضدضال ك

ثثثثقضالحكضدخضو  ض قضوب وثثثثلكضال  ثثثث ض  ض ادرضودسثثثثلوضال  ثثثث ضو  ثثثثممضالْ ثثثث ضوالر ثثثث ك
ض.ض(7)وو ويضالب   

                                           
ض.ضض8/324 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(1)
ض.ضض8/324 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
الل ب ليض:ض بهضالش اوههض.ضو ععهض:ض بلب لضفضوالع  ض ذك هضو ي ثهض.ضالع ثبلوضالع  ث ضض(3)

ض.ض72:ض
ضاددضقضو ععهض:ضالع ندض.ضا   ضالع بلوضالع   ض:ضالْعسةادضواهض(4) ض.ضض13نادض:ض عع  خ
وث ضقضوالصعثثض:ض  داقضض(5) د  الد د قض:ضالل و ضسلض  ث  ضبثمضب ث ضوالض    ث ض.ضوادد ثهض:ض  

ض.ضوالل  ة ض:ضواددضالل و ضقضو  ضسلضالشموضالعلث و ض د ق  وْ داق.ضود هض ادق:ضدوض  
ض.ضض614ب ل.ضا   ضاالي لوض:ض

ض.ضض3/411س وجضالذ  ض:ضض(6)
ض.ضض3/416س وجضالذ  ض:ضض(7)
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والحعلسلكضسلضالع اي ضالعلس ضاال لعل ي ضاللث ض ثل تضوا ل ث كضيث ض
الايعلضسد   ض غدا قضوكل تضي ضسد   ض غدا ضودد لضسسثلكضسثلضالعديضالع بي ضوض

الحعلسلكضال غ   ضوال ر   قضالعلس ضوال ل  .ضودبعلض للغتض عث ضالع ثل دض
سبللغ ضكر   ضي ض د  لضو و  ل لضإل ضال لض ل ضدعلمضقض و وهضسلضيكث يضيث ض

دلثمضلء.ضيكث يضل قضواث اضلقضقضووواثمضقضونباثلس ضقضوقثياضلهضدعلمضبعش ض نث ض:ضدعاث
ض.ض(1)ث ثعل  ض ل ضد ه 

 ثثثثثثث ضوال ثثثثثثث ا ضقضوال ثثثثثثثدايلقضوكل ثثثثثثثتضسصثثثثثثثلل ضال  نثثثثثثثلءضوسصثثثثثثثلل ضال 
قضواأليثثثث اوضسثثثثلضالع ثثثثل  ضاال لعل يثثثث ضالعلع ثثثثا ضيثثثث ضال ثثثث يضالثثثثثل  ضواأل ثثثث ا 

ال ص ر.ضوو  ضل لض   ضبلضيع   ضبلض او ض لض بيهضسص شلخضل ع درضوثل مض
ث ضيث ضسص ث ضسنث ومض  ضالع درض  سثلخقضيثدب تض  يثهضقضيث داض ثض  عحضإل  ض  مضنة

د ضسل ثثلهضيثث ضالشثث ودض  ثث ض شثثلليضفيثثهض ثثص ضودؤو ضال ثثص ضسثثثض ثثحلض اضسكثث
العص  قضوودضاللش ضدلمضال ص ض لألودا ضواألن لدضسلضال  خضواللنلوضفضي ثهض

ض.ض(2)ضدلمضس د ضي بهضي مضالعص  ضالذرضكليضفيهض... 
ضو ثث كضالعثثثل  ض  ثث ض يض  بشثثث اضالثيثثل ضالحعثثث ضوال ثثن ضوال  ثثث ضيثثث 
سصثثلل ضال ثث ا ضقضودكثث ض ثثلض ع ثث مض  ثثهض   ثث ض  سثثلخضل  ثث  ضو دثث ضال  ثث  ض

 ثث ضالعص ثث ضولبشثث اضيأد ثث ض ثثدسلءهضالثثذ لضيثثأ  ضب ثثمضو  ثث ضسع ثثمضقضووثثدض كض
بغ ض.ضوكل  اضإداض  شث اضيث ضسص ث ضال ث ا ضوال  ث ضلبشث اضالثيثل ض اضالثيل ضالعكض

ض.ض(3)الحع ضوال ن ضوال    

                                           
ض.ض24س لو ض غدا ض:ضض(1)
ض.ضض8/158 أدهسضال اهضوالع  كض:ضض(2)
ض.ضض205الن  رض:ضض(3)



 (200) 

 لضي ضسصللشهضال ل  ض عثلض ث اي ضولمض ر غض ددضسلضال  نلءضسر غضاألس
ي  لضسلضس ل  ضالاه  ضوالرذخضواها ا ض.ضوو ث ضل ثلض دثدضاأل  ثلءضسثلضب ث ض

 ثثث ضل ع  ثثث  ضال بثثثل ضو ثثث ضابثثثلضالععلثثثاضسص شثثثلخضسثثثلضسصثثثلل ضاألسثثث لضقضوثثثلقض بكض
]لوسثث ل[ضسص ثث ضلثثمض ثث ضالعثث  ضوالعصثثمضسث ثثهض.ضوثثدض ثث دضفيثثهضكثثهضالل ثثلوه ض

بثث ضذهاض   ثثتض  ثث ض ب ا ثثهضاثثل دضسع ثثن  ضسكض ضاثث نهضوديتل ثثهضو ب ا ثثهضقضوض اثثودكض
وي مض عثهضدلمضسثلضالنث مفضي عثلضيث عضسثلض عيثثض اثبل هضو ث  ضدلثمضابلثلدض

س ضال ثثثدسلءضوال ثثثع اءض للح ثثث دضغثثثدو ضدلثثثمضال ثثث مضيةضلثثثهض  سثثثلخضقضو  ثثثدمض ثثثأيض كثثث
لي ثثتبح اضسعثثهقضي ثثمض ل  ثث ض دثثدقضوكثثليضفثثيعلضد ثث ض بثث ض ثثيا ضقضيثثدب  اض

ثث كضيثث  واض ثثسث ثثهضوثثبضولثثمضيشثثعع اض ثثهقضسثثلضإ ثث ايضسكضضء[ضلثثمض ثث والخض]ب ثثلخضاا   ضيثثل  ض ا
 ض ثثلهب هاض]الثثذ  ض اثثيلاثث ضيشثثلي ضفيثثهضالب ثث ضو عثثهضكللري ثث ضبيلمثثلخضثثثمضدكض

 ض]سعثديض ل ثذضل ح ث ضوس ثهضال ثنل ضاألندقضدةضو ضمن ضال للص[ضالع لل ضب  ثهض ثلل ض
ال ثثلد ضالثث ضدعثث  ضوب ثث  [ضقضدرض بثث ا ض  ثثلمقضوس ثثلدهثضغثثماضقض ثثلوألض

نثث مضالثثذ  ضوثثدضوععثثتضدؤواثث لض ثثللص   ضال وثثي قضووثثدضيثث مض كضضي  ثثلضسشثثلس  
ثثثثثث يثثثثثثليض]الثثثثثثذ  ضقةضشضبل ثثثثثثلوه ضالثثثثثثذ  ضو علث ثثثثثثهضالعْض  اضلأ  ثثثثثثلض ثثثثثثبغضالثثثثثثدمقضسك

ثثثال ثثثللص[قضو كض ثثثدضفيثثثهضالع رثثث ضاأل ثثث  ضوال ثثثلي دضالعكض ا عدضو صثثث لضالعشثثثمض ا
ض.ض(1)ضلسلكضواللاا  ل...... و    ضالنلل  ضوال عاض

ب ثثثثتض عنثثثث ضبثثثثلض بثثثث ض عنثثثث ضضوسثثثثلضالثثثثد  اكضالع ثثثث  د ض ثثثث  ضنب ثثثثد 
الع  ثث دض  ثث ضال  ثث دض.ضوكثثليضالع ثثدرضوثثدض ثثامض  ثث ض ثثاوهذضاب ثثهض ثثأمض عنثث ض
اب  ض بيهض يلالعدضل لضسثلضلثمضيشثلعدضألسث   ضور  ثلضسثلضاءلث ضو ث ل   ضالصث   ض
والح ثثثثث ضوالليصثثثثثليضواألللل ثثثثثهضوقبثثثثثثل ضالن ثثثثث ضوالثثثثثذ  ضوالت ثثثثث ضوال شثثثثثث  ض.ض

                                           
ض.ضض209 ب لكضال ع اءض:ضض(1)
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هثثدضبثثلضسعلوهثث ضاسثث   ض  ثثلمض]الرد ثث ضسثثلضو  تل ثثلضبد ثث ض رثثد ضاب ثث ض رثثدضاضبثثلض اض
ث  ب ضسلضالثيل ض   ضالردي[ض.ضولمض ث ضيث ضاهاثممضسث  ثلضوسثثهضال ض  ضالثذرضحا

ضلثليضي  ثل.ضوكثليضيث ض    ثلضو ثثدد لضبتثليضيثلو كض دعث ضوبلو  ثلضسثلضالثثدداض
 ثثضيث ضو ث هض165ال بلدضالذرضلي ضسث ه.ضو بثهضب ثلضال  ث دضيث ضسحث مضاث  ض

ل ثثثل ضسثثثلضاءيثثثلقضويثثث قضيثثث  مضسثثثلضاألسثثث اقض سثثث ضد.ضود ثثث ضا ةثثثالععثثث و ض لل كض
  ثيمفضي ل ثتضالثثد ل   ض صعثهضيث ض لسثثلكضي ث قضوالثددا مضيثث ض لسثلكضد ثث ض
]الص ثثثثم:ضال ثثثثأ [ضو ثثثث ايذضالعشثثثثمض]ال ثثثث ايذ:ضسن   ثثثثلضال ليصثثثث :و لءضالعشثثثثم[قض
و عثثثل مضالع رثثث ضوالغلليثثث ضيثثث ضبثثث ا  ضن ثثثلجض]الصعثثثل مضقضوادثثثد  لضالصعصعثثث :ض

ثثضال  ض  ض  ضال ل ضوه  ثض    مضبْضودوضسلضب  [ضوهن قضدلمض   ضالع شث   ض ة
و ووثثثدضبثثث لض ديثثثهضيثثث ض  ثثثمضال   ثثث ض ثثثعثضالع رثثث ضيثثث ض  ثثث ادضالثثثذ  ض]األ ثثث ادضقض

ض.ض(1)ض ض وضدصلد [ض... نةضل  ضي  ثضسلض كضوادد لضال  د:ضإ لءضكله اض
وسث  لضكثليضنيثل ضاب ث ضالحشثلضبثلضاث هضإلث ضالعثأس ي.ضووثددكضنب ثد ض

بثثث لضبعشثثث ضوثمثثثث لض لثثث ض لثثث ض د ثثثمضواثثثبع ضضسثثثلضا نثثث ضيثثث ض ثثثذاضالعثثث  ضسثثثل
كثليضيصث رضيث ضكثهض ث مض  ث ضضسثلضوثمث لض لث ض لث ض د ثم ضي ثل ضإلث ضدلثم

سثثلض  ثثحل ضال ثث اد ضوالشثثنلضال ثثغ   ضه  ثثلدضض(2) يثث ضوثمثثث لض لثث ضسثثمو
ضالر ص ضواالدلنلقضي ض   ض    .ض

وب غضإا ا ض ع ضالث نداءضواألسث اءضيث ضسصللشث مضودنم  ثمضال ل ث ض
كر ثث اخ.ضوهثث وىض ثثلضالحشثثلضبثثلضاثث هضالثثذرضااثثل ندهضالعثثأس يض عثثدض بيثثهضدثثداخض

الن هض  ثهض   ث ضالعثأس يضو  ثحل هضو شثلل هضو سث اءهضو ثمضس حثددويضالث ضيثمض

                                           
ض.ضض157قضض156الديلداكض:ضض(1)
ض.ضض158الديلداكض:ضض(2)
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ال   ضب اابضقضضي لمضيث ضإ ثاال مضقيلسثلخض  يعثلخض وبثذقضسثلضاألسث اقضو ثث ضسثلض
ثثالثثد ض هضيثث ضال ثثث  ضقضدلثث ض  ثثهض عثثهض تثثل يسضسثثلض  رثث ضو عثثضضدددضسثثلضينثث قضدا

ثثعثث ض  ضوةضواثثبضكثثهضوادثثد ضس  ثثلضدكض يع ضسثثلضمثثيل هضو ث  ثثلضيعثثلضووعثثتضيثث ض ثثدهض ة
ض.ض(1)ي  ضس  لضيلح لضو ش مضال يع ضالل ضي  ل تاض ْض

وهثثث وىض  ثثثهض ي ثثثلخض  ثثثهض  ثثثلضالعثثثأس يض  سثثثلخضإلثثث ضسص شثثثهقضويثثث مضلثثثهض
ض.ض(2)د   اخضس ش  لخضسلضالذ  ضو ث ض  يهض ل ضليلي ضسلضكبلدضال يلي

لكض د ثثثد ضإالض   ثثثلضالض   ثثث ضسثثثلضالعبللغثثث ضوه بغثثث ضو سثثثثلقض ثثثذهضال وايثثث
ل بلدثثثحض يض ل بثثثهضالثثث ض سثلل ثثثلضو  ل   ثثثلضيثثث ضكلثثث ضاللثثثأدهسقضو ثثث ض ثثثدقض  ثثث ض
س ثثثل  ضالرثثثذخضواهاثثث ا ض  ثثثدضال  نثثثلءضوالثثث نداءضواألسثثث اءضوالتب ثثث ضالحللعثثث ض

يثث ضكثثث  ضالعتليثثلضوال بثثلكضسثثلضاألسثث اقضض–سثثثمخضض– لسثث ضقضي ثثدض ثثللغضالر اسكثث ض
ثث   ثثلخضو  ثث داخقضيثث ض  ضلداخضوبشثثل  لضقضودكثث ض ثثلضيح ثث ضالر سكثث ض  ثثهضكثثليضيعثثدض ك
ثثث ثثث اضلثثثهض ك .ضوو ثثثهض ثثثلض دثثثدضونداءض(3) لضلثثثه ضسل لثثثلض د ثثثمض ثثثديع لضإلثثث ضالعلع ما

  ثثهض  ثثدىضإليثثهض ديثث ضيثث ض ثث مضال  ثث ونضض–و ثث ض دعثثدضبثثلض  اثث ضض–العثثأس يض
ض.ض(4)قيعل لض ل ض ل ض د م

 مظاهر من احلضارة املادية ض
ح ثثلد ضالعل يثث ضيثث ضال ثث يضالثثثل  ضال صثث رضو    ثثتض عثثد كضس ثثل  ضال

  ثثكلل لفضيعثثلض  ثث ا ضالتعثثلمضوال ثث ا ضإلثث ض  ثث ا ضالعم ثث ضواألنهثثلءضقضوالثثدودض
وال   دضقضوالعت دضقضوس ا ضاللصع هضقضوال دو ضوال هثلد لضقضوالاه ث ضواءالكض

                                           
ض.ضض222الن  رض:ضض(1)
ض.ضض222الن  رض:ضض(2)
ض.ضض201:ضالن  رضض(3)
ض.ضض225الن  رض:ضض(4)
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وغ   ثثثلضو ثثث ضسثثثلضيعكثثث ضل ثثثلض ثثث د ضوامثثثح ضسثثثلض ثثث دضالعصلعثثثثضيثثث ضال ثثث يض
رض.ضوسثث وداخضبثثثبع ضاألسث ثث ضال    ثثث ضيعكثثلض يض شثثثلدقضب ثثلض  ثثث ضالثثثل  ضال صثثث ض

الثث  رضال ل ثثهض ثثأيضاللغ ثث ضالح ثثلدرضالضي ثثعهضالع ثث قضوال نثث  ضدشثث ضو  عثثلض
ضي عهض ي لخضاال صل لكضالعل ي ضل عصلععلكض.ض

وسثثلضالع ثثل  ضالعل يثث ض  ثثل رض عثث ضالعثثأل الكضالغ هبثث ض وضال ثثل د ضقض
اءضواألسث اءضوالتب ثث ضالغ يث ضالعشثث ي ض.ضوكثليضدلثثمضي ل ث ض  ثث ضال  نثلءضوالثث ندض

ودبعثثلض عثثحض عثث ضال  نثثلءض كلثث ضإلثث ض عثثلل مض  ثث ضاألس ثثلدضيت رثث يضسثث  مض
إدالقضسلضي ت ضببلل مضسلض علمضغ ه ض وضيلل ث ض ثل د ضقضووثدض بعثحضالععثلقض

 أيض  دواضإليهضسلضيصدو هضي ض س لد مضوواليل  مضسلض عثلمضضال ضال  ين ضنلن خض
 هبثث ضيثث ض    ثثلض وضدصع ثثلض.ضسثثلضدلثثمضسثثلضكلبثثهض عثث ض وض ثث ا ض وضيلل ثث ضغ

الععثثثلقضالثثث ض  ثثثلمضبثثثلض رثثثدضالع ثثثمض:ض وثثثدض عثثثثتضالثثث ض س ثثث ضالعثثثيس  لض شثثث  ض
قضي لثث ضاليثثهض  ثثلمض:ض وثثدضو ثثهضالثثدداولضيأ صر ثثلضيثثا ضس ثثهضوااثثل ث ض(1)اوثثل د ض كض

سلضال  لء .ضوكل ضال ض لسهضرب ضودض عثحض كعثأ ضكر ث  :ض وثدضو ث تضال عثأ ض
وودض غ  ض ع  لضقضيلداض عثتض  سلخضيأ ثدضد ث  لضيث ضال ث  ضو  ض دبع يضقض

ض.ض(2) لل سهضدل ضالضي ت  ضوالضي   ض ع  لض ع لخ 
وسثثثلض سث ثثث ضالعبللغثثث ضيثثث ضالتعثثثلمضواه عثثثلمضسثثثلضدكثثث ض ثثثلض بثثث ضسشثثث مض
 ثثلد ضالثثد   ضال بلاثثي ض  ثثهضكثثليض ي رثثاضكثثهض ثث مضيثث ضستب ثثهضثمثثث ضرال ض

                                           
د اولض:ضال  خض.ضالععصمضال ايبض:ضض(1) ض.ضض1/280الد 
ض.ضض116 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)



 (204) 

ت ثثث ضوكثثثليضلثثثهض لثثث ض بثثثلخضورلثثث ضوهتثثثبسضسل ثثث ض ثثثل ضاثثث ىضالب ثثث ضوالض(1)  ةضْوثثث
ض.ض(2)العتبسض حعهض   ض ل ضوسل ل ضد  ضسلضالدوا  

و  ثث ضسع ثثمضال  نثثلءض عثثأل  مضقضوهحكثث ض ثثلضالع ثثدرض  ثثهضكثثليضيععثثهض
.ضو  ثب ضالترثثيسضي ثلخضو و ثثتضفيثهضكلثث ض(3) لثهض لث ايضسثثلضالعثسضالعع ثث  ض للشثكاض
الع ثثثدرضقضض:ضكلثثثل ضالترثثثيسضهبثثث اهيمضبثثثل(4)وداثثثل هض.ضوسعثثثلضدكثثث هضابثثثلضال ثثثديم

ضوكلل ضالتريسضألبلضسلا هه.
وسلضس ل  ضالح لد ضالعل ي ضالعم  ضواألنهثلء.ضوهرثدوض يضالع  ث دض

 ثثض سث ض ثأيض153ودضي ث ضيث ض  د ثدض لسث ضال ثل ضيث ضنرضس ثل كقضينث ضاث  ض
التثثث اقضالعن  ثث ضالتثثث ق.ضوادلثثثلقضال ثثثل ضل ثثثلضض(5) يبثثذضال ثثثل ضب ثثثب ضال م ثثث 

و ث ض بث ضض–هض ددضال  يلءضسلضال ع اءض لل   ضسلض ابهضللت ه  لضقضسلض ع
ض(6) يضي  ق:ض– الس ض

  ي مـــــن إمـــــاق زيـــــا    رّجـــــلكنـــــا نُ 
 

 المصطفى في القالنـس   فبا  ا ماقُ  
 

ــــا ــــى هــــاق الرجــــال كأنه   راهــــا عل
 

   بــــــالدرانس  للوــــــح     يهــــــو   نــــــاُ     
 

                                           
ضالْ  ة ض:ضال   ضقضوهع  ض هضال  ي ضسلضال راض.ضض(1)
ض.ضض121 لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض(2)
ض.ضض275 لدهسضال  نلءض:ضض(3)
ض.ضض378الن  اتض:ضض(4)
ثثث  ضض(5) و صعثثثثض  ثثث ضوم ثثث ض:ضلبثثثل ضالثثث   ض.ضو ثثث ضسثثثلضاأللبشثثث ضالع ثثثل ك ضبثثث لضال     ةشك

ضل ثث   ضإسثثلضودثثد لضو سثثلض  ثث ضد ل ثثلضالععثثل مض.ضا  ثث :ض ال  ثثلقضوال شثثلءقض  ثثب ضغتثثلءخ
ض136 موضدش لضالعر درضقضالعم  ضالع بي ضاهامسي ضي ضالع  ضال بلا ض 

ض(ض.ض1980) غدا ضوناد ضالث لي ضواه ممض
ض.ضض123قضو لدهسضس ل  ضالدوقض:ضض8/43والع  كض:ض أدهسضال اهضض(6)
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.ضوكل ثثثتض ععثثثهضسثثثثلضضيثثث (ضل ثثثر  لض للثثثدياض اضواثثثع تض ثثثذهضال م ثثث ض)الد ض
ض.ض(1)و  ضوهععهض    لضالش ا ضللغدضو ح هض   

اسللنكض ب لكضسلضالعصلعثضب بل ضسعث لضقضوكثليضسلث ل ض ادضالتث انض
ض.ض(2)ل لاض يلمضال   دضيح  ضالر سك ض وقضسلضلب ض ل ي ضسلضال كض

ض(3)ألضالص بل ثثثثثلكو شثثثثث ضإلثثثثث ض عنثثثثث ضبثثثثثلضيح ثثثثث ض  ثثثثثهض وقضسثثثثثلض ثثثثث اض
ال ثثل ضضود ثثل لض ثثلل تلقضو   ثث اضدلثثمض ثثأيضيح ثث ضكثثليض  هثثهضالع ثث ض وسثثلضناق

ضي لقض ب ض يا ض:ضضق(4)ل لكضب سكي   باض  شر   لضإل ضابلضب سمقضي  ل ي:ض كض
ـــ ي طالـــ  عَ  ـــوزير ال ـــذاك ال  ه  اللُ 

 

ـــا ر    ـــالطو  كأنـــه ن  ولفـــي الســـ   ب
 

وسلضالع ل  ضالعل ي ضالل ض ل تضيث ضد ثلد ضال ث يضالثثل  ضال صث رض
وسع ع ثثلضضااثثلععلقض  ثث ا ضس ل نثث ضسثثلضالعتثث دضس  ثثلضسثثلضكثثليضي ثث ثضسح يثثلخق

لليضيص  ضسلضاألس ثلدضاهاثمسي ض وضسثلضالر ثدايضالعللبعث ضل ثل.ضو  ثبحتض
 ث ع ضالعتث ضي ثلخضو لنثتضي  ثلض عثث ضال اثل هضلريثليض ث علهضو   ا ثهضوساايثثلهقض

ي ض ذاضالبل :ضكلل ضالعتث قض لث ضليح ث ضبثلضبللثدقضض(5)وسعلضدك هضابلضال ديم

                                           
ض.ضض1/234 ذداكضالذ  ض:ضض(1)
قضوال ل ي ض:ض   ضسلضلبل ضال   ض ثلءض اثع لضس شث بلخضالث ضض261ال نداءضوال لل ض:ضض(2)

ض=ال ثثثثثلمضيثثثثث ض يثثثثثلدضسثثثثثلضوداءضال  ثثثثث ض.ضا  ثثثثث ضقضالعم ثثثثث ضالع بيثثثثث ضاهاثثثثثمسي ضيثثثثث 
ي ض يضالع  ض بذواض ذاضال   ضض.ضوس ع يضد رضالبلدح100الع  ضال بلا ض =

سثثلضلبثثثل ضالثثث   ضسثثثلضاأل ثثثل مضس ثثثذض  ثثدضالععل ثثثمضسثثث  و ض ثثثلل صضالعثثثذك دضقضي ثثثدض
ض   ض ذاضال   ضسلضال بل ضورهضالععل مض.ض

باليض وضالْذْ دابليض:ضسدبهضال   ضسلضال عيص.ضض(3) ضالصك ك
ض.ضض215ال نداءضوال لل ض:ضض(4)
ض.ض278الن  اتض:ضض(5)
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   ثثدرقضوكلثثل ضكيعيثثلءضوكلثثل ضالعتثث ضهبثث اهيمضبثثلضال بثثل قضوكلثثل ضالعتثث ضل
ضضالعت ضل   درض ي لخ.
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 املصادر واملراجع
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ابثثلض بثث ض  ثث بع ض)س يثث ضالثثد لض بثث ضال بثثل ض دعثثدضبثثلضال لاثثم(ض:ض  ثث يض .1
  ثض.ض1300ال ل   ضض–العتبع ضال  ري ضض–األ بلءضي ض ب لكضاأل بلءض

ابثثثثثثثثثلض بثثثثثثثثث ضدص ثثثثثثثثث ضالل عشثثثثثثثثثل  ض) ثثثثثثثثث ل ضالثثثثثثثثثد لض دعثثثثثثثثثدضبثثثثثثثثثلضيح ثثثثثثثثث ض .2
ض– ح  ث ضن  ث ض دعثدضالقيشث ضض–للقضي ض  ثهضالعث اقضالعغ ب (: ك ع دجضال 

 .ضض1980 غدا ضض–وناد ضالث لي ضواه ممض

ض–ابلضاأللنثل  ض)سحعثدضبثلضإبث اهيم(ض:ض ك ث ضالثذبل  ضيث ض دث اقضالصث ا  ض .3
 .ضض1939ال ل   ضض– ح   ض  شلل ضسلدرضال  س  ض

ض–ابثثثلضالصثثث نرض) عثثثلقضالثثثد لض بثثث ضالنثثث جض رثثثدضالثثث دعل(ض:ضس لوثثث ض غثثثدا ض .4
  ثض.ض1342 غدا ضض–   ضسحعدضب ص ضاألث رض ح

ض–ستبعثثثث ضالل ثثثثدمضض–ابثثثثلضب ثثثثدويض) رثثثثدضالثثثث دعلضبثثثثلضسحعثثثثد(ض:ضالع دسثثثث ض .5
  ث.ض1329ال ل   ض

ابثثثلضداثثث قض)الع ثثثمضالع نثثث ض  اثثث ضبثثثلض عثثث ضبثثثلض  ثثث (ض:ضالععلعثثثدضيثثث ض .6
ال ثثثل   ضض–ستبعثثث ضالح رثثث ضض– ح  ثثث ضس ثثثتن ضالشثثث لضض–األ وهثثث ضالعنثثث   ض

 م.ض1951

بثثثثثلض  ثثثثث ضبثثثثثلض بل بثثثثثل(ض:ضالن ثثثثث رضيثثثثث ضاء ا ضضابثثثثثلضالت ت ثثثثثلض)سحعثثثثثد .7
 ب  وكضبمض لدهسض.ضض– ادض ل دضض–الش تل ي ضوالدوقضاهامسي ض

العتبعثث ضض–ابثثلضالعرثث رض)غ هغ دهثث  ضالع تثث (ض:ض ثثأدهسضس ل ثث ضالثثدوقض .8
 مض.ض1958ب  وكضض–ال لث ليكي ض

ابلضالععل ضالح ر ث ض) بث ضالنثموض رثدضالحث (ض:ض ثذداكضالثذ  ضيث ض ببثلدض .9
  ثض.ض1351- ث1350ال ل   ضض–ضسلضد  

ض–ابثثثثلضول بثثثث ض) بثثثث ضسحعثثثثدض رثثثثدضاضبثثثثلضسشثثثث م(ض:ضاهسلسثثثث ضوالشيلاثثثث ض .10
) ثثذاضال لثثل ضي ثثمضيثث ض شثثرلهضالثث ضض1963ال ثثل   ضض–ستبعثث ضالح رثث ض



 (209) 

ض– ثثثثثححهضو  ثثثثث ض  يثثثثثهضسحعثثثثثدضإاثثثثثعل  هضال ثثثثثلورضض–ابثثثثثلضول بثثثثث (ض
 م.ض1934ال ل   ضض–العتبع ضاهامسي ض

 ح  ث ض رثدضالشثللدض دعثدضض– ثلكضال ثع اءضابلضالععلثاض) رثدضا(ض:ض ب .11
 مض.ض1976ال ل   ضض– ادضالععلد ض)دبل  ضالع  (ضض–ي اجض

ابثثثثلضال ثثثثثديمض) بثثثثث ضالنثثثثث جضسحعثثثثثدضبثثثثثلض بثثثثث ضيع ثثثثث  ضإاثثثثثحلق(ض:ضكلثثثثثل ض .12
 .ضض1971   ايضض– ح   ضدملض صد ضض–الن  اتض

 س لضرقض ل  ضالد ل:ضال ايثدض)سعصثمضلغث رضلق شثليضوالح ث ايضوالت ث ض .13
ووثث ض  ثث ض بعثثهضومثثبتهضض–سثثلضيثث ضالشثثعلءضواألدأل(ضضوال ثث امضوكثثه

مض1971ب ثث وكضض–سكلبثث ضلر ثثليضض–  ثث ض  ثث هض ثثديمضرقض ل ثث ضالثثد لض
 .ض

قضبثثثث لضالْنثثثث قض .14 ثثثث ة ب ثثثث وكضض–البغثثثثدا رض) رثثثثدضال ثثثثل  ضبثثثثلض ثثثثل  (ض:ضالن 
 مض.ض1980

شثثثلضبثثثلض  ثثث (ض:ض  ثثث ادضالعحلمثثث  ضو ببثثثلدض .15 الل ثثث ب ض) بثثث ض  ثثث ضالعكحا
-1971ب ثث وكضض– ادض ثثل دضض– ض ح  ثث ض رثث  ضال ثثللصض–العثثذال  ض
 مض.ض1973

ض–الصثثثلدظض) بثثث ض ثعثثثليض عثثث وضبثثثلض حثثث (ض:ضكلثثثل ضاللب ثثث ض لللصثثثلد ض .16
س ثثثث ضض–العتبعثثثث ضال دعل يثثث ضض– ح  ثثث ضدشثثثلضدشثثثث  ض رثثثدضال  ثثثل ض

 م.ض1935

الدادضالل  شثي ضض–الص  ل  ض) ب ضالحشلض   ضبلضسحعد(ض:ضاللع هنلكض .17
 مض.ض1971    ضض–ل    ض



 (210) 

ض–ضسحعثثثدضبثثثلض رثثثدو (ض:ضالثثث نداءضوال كل ثثثل ضالص  ثثثيلدرض) بثثث ض رثثثدضا .18
ض– ح  ثثثثث ضس ثثثثثتن ضالشثثثثث لضو بثثثثث اهيمضاهبيثثثثثلدرضو رثثثثثدضالحوثثثثثيظض ثثثثث ر ض

 مض.ض1948الح ر ضقضال ل   ض

ض–وناد ضاه ثثممضض–دشثث لض  ثث ضسحنثث اض:ضوثثلس  ضالع اثثي  ضالع بيثث ض .19
 مض.ض1977 غدا ض

الحشثثث   ضالع  ثثث  ض) بثثث ضسحعثثثدض رثثثدضاضبثثثلضي ثثث ضالثثثد ل(ض:ضاثثث ا  ض .20
  ثثث  لض ثثثبلوضسحعثثث  ضسحعثثثدضمثثثعلضض–حثثث ضيثثث ض ثثث وضال ثثثويح ضال  ه

الثثثثث ضض111للثثثثثل ض دااثثثثثلكضيثثثثث ضاللثثثثث اثضالصغ ايثثثثث ضالع بثثثثث ض)سثثثثثلض 
 مض.ض1981 غدا ضض–وناد ضالث لي ضواه ممضض–(ض144 

 س ث ضض–ب ين ضبلضبيلطض: لدهسضب ين ضبلضبيلطض ح  ث ضاث  هضنكثلدض .21
 م.ض1968

العتبعث ضض– ضالع ث مضال  ادنس ض) ب ض ردضاضسحعدضبلض دعد(ض:ضسنل ي .22
 مض.ض1342ال ل   ضض–الع   ه ض

العكلبثثث ضاللصلدهثثث ضض–الثثثدس  رض)لعثثثلقضالثثثد ل(ض:ضديثثثل ضالح ثثث ايضال رثثث ىض .23
 مض.ض1963ال ل   ضض–ال ر ىض

 ادضض–الثثث انرض)سحعثثثدضبثثثلض بثثث ض كثثث ض رثثثدضال ثثثل د(:ضس لثثثلدضال ثثثحلوض .24
 مض.ض1979ب  وكضض–ال لل ضالع ب ض

 ح  ث ضسحعثدضض–لدهسضال  نثلءضالش    ض) مقضالد لض ردضال دعل(:ض ث .25
 مض.ض1952ال ل   ضض–ستبع ضالشعل  ضض–سح ضالد لض ردضالحع دض

 ح   ضكث دكي ضض–ال ل  ل ض) ب ضالحشلض   ضبلضسحعد(ض:ضالديلداكض .26
 مض.ض1966 غدا ضض–  ا ض
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ض–ال   اثثثلل  ض) بثثث ضالنثثثل ضسحعثثثدضبثثثلض رثثثدضال ثثث هم(ض:ضالع ثثثهضوال حثثثهض .27
ال ثثثثثل   ضض–شثثثثث ضالح رثثثثث ضسياض– ح  ثثثثث ض رثثثثثدضالعاهثثثثثاضسحعثثثثثدضال ك ثثثثثهض

 مض.ض1968

ض–ال ثثثث ي ض) رثثثثدضالثثثث دعلضبثثثثلض عثثثث (ض:ضكلثثثثل ضالععثثثثهض لالاثثثثت ال ض .28
د ثددضض– ا ث  ضالععثلد ضالعثعل يث ضض–  حي ضسحعدض رثدضالعع ثدضبثليض

 مض.ض1962ال  دضض–ر ل ضالدكلض

 ثثثثثلمضكرثثثثث ىضنا هض)العثثثثث ل ض دعثثثثثدضبثثثثثلضس ثثثثثتن (:ضسنلثثثثثلوضالشثثثثثعل  ض .29
 ا ثثثث  ضالععثثثثلد ضض–دعثثثثدض ع ليثثثث ض ثثثث  ضالثثثثد لض ض–وس ثثثثبلوضالشثثثثيل  ض

 مض.ض1977ال  دضض–د ددضر ل ضالدكلضض–العثعل ي ض

ض–الترثثثث رض) بثثثث ض عنثثثث ضسحعثثثثدضبثثثثلض  هثثثث (ض:ض ثثثثأدهسضال اثثثثهضوالع ثثثث كض .30
ض–ال ثثثثثثل   ضض– ادضالععثثثثثثلد ضض– ح  ثثثثثث ضسحعثثثثثثدض بثثثثثث ضالن ثثثثثثهضإبثثثثثث اهيمض

 مض.ض1979

سصعثثث  ضبلح  ثثث ض رثثثثدضض– رثثثدضالشثثثممض ثثثلدويض:ض ثثثث ا دضالع ت  ثثثلكض .31
 مض.ض1972ال ل   ضض–ب ضال ل ص ضسكلض–الشممض لدويض

 رثثثدضالنلثثثلوضال ثثثع درضودشثثث لض  اثثث ضس اثثث ض:ضاهي ثثثلوضيثثث ضي ثثثهض .32
 مض.ض1967ال ل   ضض–ستبع ضالعد  ضض–ال غ ض

الن ثث س ض) دعثثثدضبثثلضسحعثثثدضبثثثلض  ثث (ض:ضالع ثثثبلوضالع  ثث ضيثثث ضغ هثثث ض .33
 ب  وكضبمض لدهسض.ضض–العكلب ضالع عي ضض–ال  وضال ر  ض

لض  اثث (ض:ض ببثثلدضالثثدوقضورثثثلدضاألوقضال  سثثل  ض) بثث ضال بثثل ض دعثثدضبثث .34
  ثض.ض1282 غدا ضض–
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ال نت ض) علقضالد لض ب ضالحشلض   ضبلضال لم ضاأل ث  ض  اث (:ض .35
 ثثض1326ال ثل   ضض–ستبع ضالشثعل  ضض–إببلدضالع علءض أببلدضالحكعلءض

 .ض

ال    ثثث درض) بثثث ضال بثثثل ض دعثثثدضبثثثلض  ثثث (:ضسثثث ث ضاه ليثثث ضيثثث ضسعثثثللمض .36
 مض.ض1964ال  هتضض–لدض دعدضي اجض ح   ض ردضالشلض–ال مي ض

ض–العشثثثع  رض) بثثث ضالحشثثثلض  ثثث ضبثثثلضالحشثثث ل(ض:ض .الل ريثثثهضواه ثثث ا ض .37
ال ثثثثثل   ضض–  ثثثث ضبل ثثثثثحيحهضوس ا علثثثثثهض رثثثثدضاضإاثثثثثعل  هضال ثثثثثلورض

 ح  ثث ضسحعثثدضسحثث ضض–مضقض .سثث وجضالثثذ  ضوسعثثل يضالصثث   ض1938
 مض.ض1958ال ل   ضض–ستبع ضالشعل  ضض–الد لض ردضالحع دض

 ب ضنك هلضسحث ضالثد لضبثلض ث  (ض:ض  ثذ  ضاألاثعلءضوال غثلكضال  ورض) .38
 ال ل   ضبمض لدهسض.ضض–العتبع ضالع   ه ضض–

وثثدمضلثثهضو  ثث ضض–اليع ثث ب ض) دعثثدضبثثلض بثث ضيع ثث  (ض:ض ثثأدهسضاليع ثث ب ض .39
ال صثثثثث ضض–العكلبثثثثث ضالح ددهثثثثث ضض–  يثثثثثهضسحعثثثثثدض ثثثثثل قض حثثثثث ضالع ثثثثث مض

 م.1964األ   ض

ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
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