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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
  ُٓ طًضِ حذ التمتن ئرمبالالًٔل •
ُٓ أشُط الحذ مه ئحسى المًإٓت ثبلومطِ المتمتن ثُب  ٔحشمي َٓ أن •

 ئلى الحذ، 
ٓ ثبلجٕتت بتجوب، ي    فٕـوً  ٔسذل مّ٘ المولمّ حم • هىتس مٔتب     ٔظوي

ٔـوً   ثٕه الظِب ي المطيِ بتجوب، حتم    ٔسعىضٗوتٕه، حم ( م)ئثطإَم 
احتٕبؿب بجوب حم ضٗوتٕه لٍ، ي ئن ٗبن األٓتًى هتس  يرتًة     ليىسدء

ُٕحل هلٕتٍ ٗتل متب حتط  هلٕتٍ       ٔمظشحم ، *طالتٍؿًاٍ الىسبء ي 
 ،ثبإلحطا ، ي َصٌ طًضِ همطِ التمتن التٓ َٓ أحس رعئٓ حزٍ

ؿًخ  خلىسدء لٕس زًخرر فٓ عمشِ خلتمتع ي لىه ال زإس زةتٕدووٍ   *•
 خحتٕدؿدً ي ختٕدوٍ لسل خلتمظٕشٔىًن ؤوخش بحتٕدؿدً

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
حم ٔىشئ ئحطامب للحذ مه مّ٘ المولمّ ُٓ يٓت ٔولتم أوتٍ ٔتسضٕ     •

الًًٍٓ ثوطُّ، ي األُؼل ئٔٔبهٍ ًٔ  التطئتّ ثوتس طتالِ اللُتط، حتم      
ٔرطد الى هطُبت َُٕٔ ثُب مه ظيال ًٔ  هطُّ الى ًطيثٍ، حم ِٕٔغ 
مىُب ي ٔمؼٓ ئلى المشوط ُٕجٕت ٍُٕ ي َٔٔ ثٍ ثوس ؿلتًم الِزتط مته    

 ًٔ  الىحط الى ؿلًم الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
ًٔ  الىحط، ُٕطمٓ رمطِ الؤجّ، حم ٔىحط أي همبل ألٔمؼٓ ئلى مىى حم •

ٔصثح َسٍٔ، حم ٔحلْ ئن ٗبن ططيضِ هلى األحتًؽ، ي ٔترٕتط ًٕتطٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التٔظٕط، ي ٔتوٕه هلى الىسبء التٔظٕط، ُٕحل ثوتس التٔظتٕط   
ٓ ء ئال الىسبء ي الـٕت، ي األحًؽ ارتىبة الظتٕس أٔؼتب، ي    مه ٗل ش
ئن ٗبن األًٓى هس  حطمتٍ هلٍٕ مه حٕج اإلحطا ، ووم ٔحتط  هلٕتٍ   

 لحطمّ الحط ، 

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
ٍ  ئن ٔأتٓ ئلى مّ٘ حم • شبء، ُٕـًٍ ؿًاٍ الحذ ي ٔظلٓ ضٗوتٍٕ لًٕم

ي ٔسوى بوٍٕ، ُٕحل لٍ الـٕت، حم ٔـتًٍ ؿتًاٍ الىستبء ي ٔظتلٓ     
 ضٗوتٍٕ ُتحل لٍ الىسبء، 

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
ٔوًز ئلى مىى لطمٓ الزمبض ُٕجٕت ثُب لٕبلٓ التشطْٔ، ي َٓ الحبزّٔ حم •

هشطِ ي الخبوّٕ هشطِ ي الخبلج هشطِ، ي ثٕتًتّ الخبلج هشطِ ئومب َتٓ  
 ُٓ ثوغ الظًض ٗمب ٔأتٓ، ي ٔطمٓ ُٓ أٔبمُب الزمبض الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  خلمًل فٓ طًسِ حذ خلتمتع برمدال
لً شبء ال ٔأتٓ ئلى مّ٘ لًٕمٍ ثل ٕٔٔم ثمىى حتتى ٔطمتٓ رمتبضٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحبزْ هشط، ي مخلٍ ًٔ  الخبوٓ هشط، حم ٔىِط ثوس التعيال  
لً ٗبن ٓس اتٔى الىسبء ي الظٕس، ي ئن أٓب  ئلى الىِط الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
هشط ي لً ٓجل العيال ل٘ه ثوس الطمٓ ربظ أٔؼب، حتم هتبز ئلتى م٘تّ     
للـًإُه ي السوٓ، ي األطح االرتتعاء ثتبلـًاٍ ي الستوٓ تمتب  شْ     
الحزّ، ي األُؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ ئلى مّ٘ ًٔ  الىحط، ثل ال ٔىجٌٓ 

 . التأذٕط لٌسٌ ُؼال هه أٔب  التشطْٔ ئال لوصض

 405: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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  ؤحذَد خلىّٕ:ٔشتشؽ فٓ حذ خلتمتع ؤمًس
 :ٔشتطؽ ُٓ حذ التمتن أمًض 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحسَب•

أْ ٓظس اإلتٕبن ثُصا الىًم مه الحذ حٕه الشطيم ُٓ ئحطا  الومطِ، ُلً لم •
 .***ٔظحأي تطزز ُٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه ًٕطٌ لم  **ًٕطٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محبل ثأن ٔحط  مه زين وّٕ اإلحطا  *•
 .ي ًَ الومطِ المِطزِ **•
ي ثٔتٓ ئلتى أن ٔتسضٕ    لً أتى ثومطِ مِطزِ ُٓ أشُط الحتذ  ووم أوٍ ***•

أن ٔتمتن ثُب ثل ٔستحت شلٖ ئشا ثٔٓ ُٓ مّ٘ ئلى َتالل شْ  ربظ الحذ، 
 .التطئّالحزّ ي ٔتأٗس ئشا ثٔٓ ئلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 ؤن ٔىًن مزمًع عمشتٍ ي حزٍ فٓ ؤشُش خلحذ

أتتى  ُلتً   الحتذ، أن ًٔ٘ن مزمًم همطتٍ ي حزٍ ُٓ أشتُط   -حبوُٕب•
ثومطتٍ أي ثوؼُب ُٓ ًٕطَب لم ٔزع لٍ أن ٔتمتتن ثُتب، ي أشتُط الحتذ     

 .شًال ي شي الٔوسِ ي شي الحزّ ثتمبمٍ هلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 ؤن ٔىًن خلحذ ي خلعمشِ فٓ سىّ يخحذِ

أتى ثبلومطِ ُٓ ُلً  ،*ياحسِأن ًٔ٘ن الحذ ي الومطِ ُٓ بىّ  -حبلخُب•
بىّ ي ثبلحذ ُٓ األذطى لم ٔظح ي لم ٔزع هه حتذ التمتتن، بتًاء    
أٓب  ُٓ مّ٘ ئلى الوب  الٔبثل أ  ال، ي بًاء أحل مه ئحطا  همطتتٍ أي  

  . ثٔٓ هلٍٕ ئلى الوب  الٔبثل
 
 .هلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د 
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 ؤن ٔىًن بحشخم حزٍ مه زـه مىّ

ُمحتل  ، أمب همطتٍ أن ًٔ٘ن ئحطا  حزٍ مه ثـه مّ٘ من االذتٕبض -ضاثوُب•
 ئحطامُب المًإٓت اٖتّٕ،  

أي حزتط  ( م)أُؼل مًاػوُب المسزس، ي أُؼل مًاػوٍ مٔتب  ئثتطإَم   ي •
ي لً توصض اإلحطا  مه مّ٘ أحط  ممب ٔتم٘ه، ي لً أحط  مه ( م)ئبمبهٕل 

ًٕطَب اذتٕبضا متومسا ثـل ئحطامٍ، ي لً لم ٔتساضٍٗ ثـل حزٍ، ي ال ِٕٔ٘تٍ  
الوًز ئلُٕب مه ًٕط تزسٔس، ثل ٔزت أن ٔزسزٌ ُُٕب، ألن ئحطامٍ مه ًٕطَب 
ٗبلوس ، ي لً أحط  مه ًٕطَب رُال أي وسٕبوب يرت الوًز ئلُٕتب ي التزسٔتس   

 . *م٘بوٍمن اإلم٘بن، ي من هسمٍ رسزٌ ُٓ 
ٔجوس رًاظ االٗتِبء ثاحطامٍ ئشا ٗتبن حٕىتٍ أٔؼتبي ًٕتط متتمّ٘ه مته       ال *•

 (ضٌ)، ثل مـلٔب ي ئن ٗبن اإلحتٕبؽ مب شٗطٌ المبته مّّ٘الطرًم ئلى 

 406: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 ؤن ٔىًن مزمًع خلعمشِ ي خلحذ مه يخحذ ي عه يخحذ

ُلً  ،أن ًٔ٘ن مزمًم الومطِ ي الحذ مه ياحس ي هه ياحس -ذبمسُب•
ابتإرط احىبن لحذ التمتن هه مٕت أحسَمب لومطتٍ ي اٖذط لحزّ لم 
ٔزع هىٍ، ي ٗصا لً حذ شرض ي رول همطتٍ هته شترض ي حزتٍ    

 . هه آذط لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 ؤن ال ٔخشد مه مىّ زعذ خإلحالل عه عمشِ خلتمتع

أن ال ٔرطد مه مّ٘ ثوتس اإلحتالل هته همتطِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتط  للحتذ    **ُتبألحًؽ التمتن ثال حبرّ، ي لً هطػتٍ حبرّ 

مه مّ٘ ي ٔرطد لحبرتٍ ي ٔطرن محطمب إلهمبل الحذ، ل٘ه لً ذطد 
 .مه ًٕط حبرّ ي مه ًٕط ئحطا  حم ضرن ي أحط  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي ئن ٗبن األًٓى رًاظٌ *•
 .ي ئن ٗبن األًٓى رًاظٌ **•

 407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 يلت خإلحشخم ليحذ مًسع

يٓت اإلحطا  للحذ مًبن ُٕزًظ التأذٕط ئلى يٓتت ٔتسضٕ    3مسألّ •
ال ٔزتًظ التتأذٕط هىتٍ، ي ٔستتحت     ي  هطُتّ، يًٍٓ االذتٕبضْ مه 

 .اإلحطا  ًٔ  التطئّ، ثل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 لً وسٓ خإلحشخم

لً وسٓ اإلحطا  ي ذطد ئلى هطُبت يرت الطرًم لإلحطا   4مسألّ •
ي لتً   *مًػوٍلً لم ٔتم٘ه لؼْٕ يٓت أي هصض أحط  مه مّ٘،ي مه 

لم ٔتصٗط الى تمب  األهمبل طح حزٍ، ي الزبَل ثتبلح٘م ُتٓ ح٘تم    
ي لً تومس تطٕ اإلحطا  ئلى ظمبن ًُت الًًٍٓ ثوطُتّ ي  ، **الىببٓ

 .***حزٍمشوط ثـل 
 .يلً ٗبن ُٓ المشوط *•
 التمتن أيالومطِ المِطزِهمطِ بًاء ٗبن اإلحطا  للحذ أي  **•
وسٕبوبي ي لم ٔتمّ٘ه مته الوتًز ئلُٕتب     مًّٕ٘طووم لً أحط  مه  *** •

ٔجوس طحّّ ئحطامٍ األيّل ئشا ٗتبن حٕىتٍ   ال ثل طحّ ئحطامٍ مه م٘بوٍ 
 . أٔؼبي ًٕط متمّ٘ه مه الطرًم ئلى مّّ٘

 407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د 
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 ال ٔزًص لمه يظٕفتٍ خلتمتع ؤن ٔعذل بلى غٕشٌ

 الٔستمٕه ال ٔزًظ لمه يكِٕتٍ التمتن أن ٔوسل ئلى ًٕطٌ مه  5مسألّ •
األذٕطٔه اذتٕبضا، ووم لً ػبّ يٓتٍ هه ئتمب  الومطِ ي ئزضإ الحتذ  

ي ٔأتٓ ثبلومطِ ثوس الحذ، ي حس ػتْٕ  ، *االُطازلٍ ؤل الىّٕ ئلى  ردص
 الًٓت ذًٍ ًُات االذتٕبضْ مه يًٍٓ هطُّ هلى األطح، 

اللبَط همً  الح٘م ثبلىسجّ ئلى الحذ المىسية، ُلً وًى التمتن وسثب ي •
لٍ الوسيل ئلتى   **ردصي ػبّ يٓتٍ هه ئتمب  الومطِ ي ئزضإ الحذ 

 .هلٍٕاالُطاز، ي األًٓى هس  يرًة الومطِ 
 . ثل ٔزت هلٍٕ الىٔل لً ذبٍ هه ئزضإ الحذ لً ابتمطُٓ الومطِ *•
ذبٍ هه ئزضإ الحتذ لتً ابتتمطُٓ    الوسيل لً ثل ٔزت هلٍٕ  **•

 . الومطِ

 408-407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 لً عيم مه يظٕفتٍ خلتمتع ػٕك خلًلت

لً هلم مه يكِٕتٍ التمتن ػْٕ الًٓت هته ئتمتب  الومتطِ ي     6مسألّ •
رًاظ الوسيل مه األيل  ال ٔجوس  ئزضإ الحذ ٓجل أن ٔسذل ُٓ الومطِ

 الى االُطاز، 
ثل لً هلم حبل اإلحطا  ثؼْٕ الًٓت ربظ لٍ اإلحطا  ثحتذ االُتطازي   •

 ئتٕبوٍ حم ئتٕبن همطِ مِطزِ ثوسٌ، ي تم حزٍ ي ِٗى هه حزّ اإلبال ،
ي لً زذل ُٓ الومطِ ثىّٕ التمتن ُٓ بتوّ الًٓتت ي أذتط الـتًاٍ ي      •

السوٓ متومسا ئلتى أن ػتبّ الًٓتت ُِتٓ رتًاظ الوتسيل ي ِٗبٔتتٍ        
 .، ي األحًؽ الوسيل ي هس  االٗتِبء لً ٗبن الحذ يارجب هلٍٕ*ئش٘بل

ثل ال اش٘بل ُٓ رًاظالوسيل ي ِٗبٔتٍ ثل ٗتل مته ػتبّ الًٓتت      *•
 .للتمتن لٍ ُلٍ الوسيل ئلى اإلُطاز ي اإلٗتِبء ثٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 خلحدجغ ي خلىفسدء برخ ػدق يلتُد عه خلـُش ي بتمدم خلعمشِ

الحبئغ ي الىِسبء ئشا ػبّ يٓتُب هه الـُط ي ئتمب  الومطِ ٔزت  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتمب  حم اإلتٕبن ثومطِ ثوس ي   هلُٕب الوسيل ئلى االُطاز

ي ػبّ الًٓت أحط  لحذ االُطاز،  **لوصضلً زذل مّ٘ مه ًٕط ئحطا  ي •
 .ي أتى ثوس الحذ ثومطِ مِطزِ، ي طح ي ِٗى هه حزّ اإلبال 

َصا ئشا ٗبن هصضَب ٓجل اإلحطا  أي حٕىٍ ي أمب لً ٗبن ثوسٌ ُلً ٗبن ثوس  *•
وظَ الـًاٍ ُٕزت هلُٕب تطٕ الـًاٍ ي ئتٕبن السوٓ ي التٔظٕط ُتحل ي 
تحط  للحذ متمتوّ يثوس ضُن الوصض ت٘مل ؿًاُُب مه حٕج تطٍٗ ي لً ٗتبن  
هصضَب ثوس اإلحطا  ي ٓجل وظَ الـًاٍ ُُٓ ثبلرٕبض ثٕه الوتسيل ٗتبأليل   
أي الت٘مٕل ٗبلخبوٓ ئال أوُب لً اذتبضت الت٘مٕل ٔزت هلُٕب ثوس ضُن الوتصض  

 .ٓؼب ؿًاٍ الومطِ مه أيلٍ
 .أي لٌٕط هصض **•

 408: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 طًسِ حذ خالفشخد

ٓ ء ياحس، ي َتً أن   8مسألّ • طًضِ حذ االُطاز ٗحذ التمتن ئال ُٓ ش
 .الُسْ يارت ُٓ حذ التمتن ي مستحت ُٓ االُطاز

 

 408: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 طًسِ خلعمشِ خلمفشدِ

 :طًضِ الومطِ المِطزِ ٗومطِ التمتن ئال ُٓ أمًض 9مسألّ •
•   ْ ي ُتٓ  : أحسَب أن ُٓ همطِ التمتن ٔتوٕه التٔظتٕط ي ال ٔزتًظ الحلت

 الومطِ المِطزِ ترٕط ثٕىُمب، 
أوٍ ال ًٔ٘ن ُٓ همطِ التمتن ؿًاٍ الىسبء ي ئن ٗبن أحتًؽ، ي  حبوُٕب •

 ُٓ الومطِ المِطزِ ٔزت ؿًاٍ الىسبء، 
اٖتٕتّ، ي مٕٔتبت الومتطِ    المًإٓتت  مٕٔبت همطِ التمتتن أحتس    حبلخُب •

 .المِطزِ أزوى الحل ي ئن ربظ ُُٕب اإلحطا  مه تلٖ المًإٓت

 408: ، ص1 تحشٔش خلًسٕيّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

مٕٔبت الومطِ مٕٔتبت الحتذّ لمته ٗتبن ذبضرتب مته       : الخبمه. 2611•
مّّ٘، أمّب أَل مّّ٘ أي مته ُتطى مته الحتذّ ي أضاز     ٓظس  ئشا   المًإٓت

االهتمبض، ُبوٍّ ٔرطد ئلى أزوى الحلّ، ي ٔىجٌٓ أن ًٔ٘ن أحس المًإٓت 
 .الّتٓ يّٓتُب الىجٓ طلّى اللٍّ هلٍٕ ي آلٍ ي بلّم للومطِ المجتًلّ

 

 111-110: ، ص2 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تحشٔش خألحىدم خلششعّٕ عيى مزَر خإلمدمّٕ 



22 

 مٕمدت خلعمشِ

ٗتبن ذبضرتب مته    ئن   مٕٔبت الومطِ َتً مٕٔتبت الحتذّ   : 743مسألّ •
المًإٓت ئشا ٓظس مّّ٘، أمّب أَل مّّ٘ أي مه ُطى مته الحتذّ حتم أضاز    

 .االهتمبض، ُاوٍّ ٔرطد ئلى أزوى الحلّ
هلٍٕ ي اللٍّ ي ٔىجٌٓ أن ًٔ٘ن مه أحس المًإٓت التٓ يّٓتُب الىجٓ طلّى •

 .ي الحسٔجّّٕ، ي الزوطاوّ: التىوٕم: آلٍ للومطِ المجتًلّ، ي َٓ حالحّ

 437: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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ضيى اثه ثبثًٍٔ أنّ الىجٓ طلّى اللٍّ هلٕتٍ ي آلتٍ اهتمتط حتالث همتط      •
 ٓ همطِ أَلّ ثُب مه هسِبن، ي َٓ همتطِ  : شْ الٔوسِ متِطّٓبت ٗلُّب ُ

الحسٔجّّٕ، ي همطِ الٔؼبء أحط  ثُب مه الزحِّ، ي همطِ أَلّ ُُٕب مته  
 .«2« »1»الزوطاوّ، ي َٓ ثوس أن ضرن مه الـبئَ مه ًعاِ حىٕه 

ي الظحٕح مب أحجتىتبٌ مته   . ذٕجط: ي الـجوّ الحزطّٔ« ّ، ٕ»ُٓ ( 1)•
 .959 -958: 3 -للًآسْ -المٌبظْ :ي اولط. المظسض

 .1341 -275: 2الٍِٕٔ ( 2)•
 

 

 437: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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ٔستًى  الصْ   طًضِ الومطِ المِطزِ أن ٔحط  مه المٕٔبت: 744مسألّ •
لٍ اإلحطا  مىٍ حم ٔسذل مّّ٘ ُٕـًٍ حم ٔظلّٓ ضٗوتٍٕ حم ٔسوى ثتٕه  
الظِب ي المطيِ حم ٔٔظّط أي ٔحلْ حم ٔـًٍ ؿًاٍ الىسبء حتم ٔظتلّٓ   

ٓ ء أحط  مىٍ  .ضٗوتٍٕ ي ٓس أحلّ مه ٗلّ ش
ي َ٘صا همطِ التمتّن ئلّب أوٍّ ال ٔـًٍ للىسبء ُُٕب ي ال ٔظتلّٓ ضٗوتٕتٍ،   •

ٓ ء أحط  مىٍ هىس التٔظٕط  .ثل ٔحلّ مه ٗلّ ش

 438: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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 .شطائؾ يرًة الومطِ المِطزِ َٓ شطائؾ يرًة الحذّي •
ي تزت ُٓ الومط مطِّ ثأطل الشطم، ي ٓتس تزتت ثتبلٕمٕه ي الىتصض ي     •

الوُس ي االبتئزبض ي اإلُسبز ي الًِات ي السذًل ئلى مّّ٘ متن اوتِتبء   
 .ي ٔت٘طّض يرًثُب ثت٘طّض السجت. الوصض ي هس  ت٘طاض السذًل

 438: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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أنّ المتمتّن ثُب ئوّمتب تزتت هلتى مته     : الِطّ ثٕىُب ي ثٕه المتمتّن ثُبي •
لٕس مه حبػطْ المسزس الحطا ، ي ال ٔظحّ ُولُب ي ال اإلحتطا  ثُتب   
ئلّب ُٓ أشُط الحذّ، ي ٔلع  ُُٕب التٔظٕط، ي ال ٔزًظ الحلْ، ُان حلتْ  

ي المِطزِ تلع  حبػطْ . ضأبٍ، لعمٍ ز ، ي ال ٔزت ُُٕب ؿًاٍ الىسبء
المسزس الحطا ، ي تظحّ ُٓ رمٕن أّٔب  الستىّ، ي ٔزتت ُُٕتب ؿتًاٍ     
 .الىسبء، ي ٔزًظ ُُٕب الحلْ، ي تسٔؾ المِطزِ من اإلتٕبن ثومطِ التمتّن

 

 438: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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 .لً أحط  ثبلمِطزِ ي زذل مّّ٘، ربظ أن ٔىًْ التمتّن، ي ٔلعمٍ زمٍ ئشا ٗبن ُٓ أشُط الحذّ، ي لً ٗبن ُٓ ًٕط أشُطٌ، لم ٔزعي •
ي لتً ذتطد   . ووم لً ذطد ثحٕج ال ٔحتبد ئلى ابتتئىبٍ ئحتطا ، رتبظ   . ي لً زذل مّّ٘ متمتّوب، لم ٔزع لٍ الرطيد حتى ٔأتٓ ثبلحذّ، ألوٍّ مطتجؾ ثٍ•

 .ُببتأوَ همطِ، تمتّن ثبألذٕطِ
ٓ ء أحط  مىٍ ئلّب الىسبء، ُاشا ؿبٍ ؿًاٍ الىسبء، حلله لٍ•  .ي الحلْ ُٓ المِطزِ أُؼل مه التٔظٕط، ُاشا ُول أحسَمب، أحلّ مه ٗلّ ش
 .ي ؿًاٍ الىسبء يارت ُٓ الومطِ المِطزِ هلى ٗلّ حبدّ مه شٗط أي أوخى أي ذىخى أي ذظّٓ أي طجّٓ•
ُتٓ   -ثِىبء ال٘وجّ ثبلمًػن الموتطيٍ ثتبلحعيضِ، لٔتًل الظتبزّ هلٕتٍ السّتال        -ٓجل أن ٔحلْ -ي ال ٔزت ُٓ المِطزِ َسْ، ُلً ببّ َسٔب، وحطٌ•

ي مه ببّ َسٔب ي ًَ موتمط وحط َسٍٔ هىس المىحط ي ًَ ثٕه الظتِب ي المتطيِ، ي   »: ٓبل« مه ببّ َسٔب ُٓ همطِ ُلٕىحطٌ ٓجل أن ٔحلْ»: -الظحٕح
 .«1« »َٓ الحعيضِ

 جٕتت ي لً ربمن ٓجل السوٓ، ُسست همطتٍ، ي يرت هلٍٕ ٓؼبؤَب ي الِّ٘بضِ، لًٔل الظبزّ هلٍٕ السّال  ُٓ الطرل ٔوتمط همطِ مِتطزِ حتم ٔـتًٍ ثبل   •
 :ؿًاٍ الِطٔؼّ حم ٌٔشى امطأتٍ ٓجل أن ٔسوى ثٕه الظِب ي المطيِ، ٓبل

ٌ هلٕتٍ ي  ٰ  ٌ طلّى التلّ ٰ  ٓس أُسس همطتٍ ي هلٍٕ ثسوّ، ي ٕٔٔم ثمّّ٘ حتى ٔرطد الشُط الصْ اهتمط ٍُٕ، حم ٔرطد ئلى المٕٔبت الصْ يّٓتٍ ضبًل اللّ»•
 .«2« »آلٍ ألَلٍ ُٕحط  مىٍ ي ٔوتمط

•______________________________ 
 .1343 -275: 2، الٍِٕٔ 5 -539: 4ال٘بُٓ ( 1)

 .ثتِبيت ٔسٕط ُٓ ثوغ األلِبف 1111 -324 -323: 5، التُصٔت 1344 -275: 2، الٍِٕٔ 2 -539 -538: 4ال٘بُٓ ( 2)•
  440: ، ص8 ، د(الحسٔخّ -ؽ )تصٗطِ الُِٔبء •
ا زذتل  ُتاش ي ال ٔزًظ لمه يرت هلٍٕ الومطِ أن ٔوتمط هه ًٕطٌ، ٗبلحذّ، ي ٔىجٌٓ ئشا أحط  الموتمط أن ٔصٗط ُٓ زهبئٍ أوٍّ محتط  ثتبلومطِ المِتطزِ،    •

 .الحط ، ٓـن التلجّٕ

 439: ، ص8 ؛ د(خلحذٔخّ -ؽ )تزوشِ خلفمُدء 
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 :ُٓ المًإٓتاأليل •
ئلّتب مته زذلُتب ثوتس      -ي ٔزت اإلحطا  مىُب هلى ٗلّ مه زذل مّّ٘•

ُلً أحتط  ٓجلُتب لتم ٔظتح، ئلّتب       -، ي المت٘طض«4»ئحطا  ٓجل الشُط 
 .للىبشض، ي مه ٔوتمط ُٓ ضرت ئشا ذبٍ ذطيرٍ ٓجل الًطًل

 

 314: ، ص1 بسشدد خألرَدن بلى ؤحىدم خإلٔمدن؛ د
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 .«ي ٔزت اإلحطا  مىُب ئلد»: ًٓلٍ•
أمّب يرًة اإلحطا  مه المًإٓت هلى ٗل م٘لَّ أضاز زذًل مّ٘، ئشا •

ثتل هلتى ٗتل     -مطّ هلُٕب، بًاء أضاز وس٘ب مه الومطِ، ي الحتذ أ  ال 
م٘لَّ أضاز زذًلُب مه ذبضد الحط ، مـلٔب الّب مه ابتتخىى، ُبللتبَط   

 .أوٍّ ئرمبهٓ ي ال وعام ثٕه األطحبة، ثل ثٕه الُِٔبء ٍُٕ

 159: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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ٔسل هلٍٕ األذجبض، مخل مب ُٓ طحٕحّ موبئّ ثه همتبض هته اثتى    ي •
مته تمتب  الحتذ ي الومتطِ ان تحتط  مته       : هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  ٓبل

ال تزديصَد خلّد ي المًإٓت التٓ يّٓتُب ضبًل اللٍّ طلّى اللٍّ هلٍٕ ي آلٍ 
 .«1» ؤوت محشم

•______________________________ 
 .1مه أثًاة المًإٓت الطيأّ  16الًببئل الجبة ( 1)

 159: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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بألت أثب هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  : مب ُٓ طحٕحّ الِؼٕل ثه ٔسبض ٓبلي •
هه ضرل اشتطى ثسوّ ٓجل ان ٔىتُتٓ ئلتى الًٓتت التصْ ٔحتط  ُٕتٍ       
ُأشوطَب ي ٓلّسَب أ ٔزت هلٍٕ حٕه ُول شلٖ مب ٔزت هلى المحط ؟ 

حم لٕشوطَب ي لٕٔلّسَب ُتبنّ   ُلٕحط ال ي ل٘ه ئشا اوتُى الى الًٓت : ٓبل
ٓ ء   .«1»تٔلٕسٌ األيّل لٕس ثش

• ______________________________ 
 .1مه أثًاة المًإٓت الطيأّ  9الًببئل الجبة ( 1)
 

 159: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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مب ُٓ طحٕحّ طًِان ثه ٔحٕى هه اثى الحسه الطػب هلٍٕ السّال  ُتال  ي •
 .«2»ٔزبيظ المٕٔبت الّب مه هلّّ 

بتألتٍ هته   : ي ضيأّ ضُبهّ ثه مًبى هه اثى هجس اللٍّ هلٍٕ السّتال  ٓتبل  •
ال ٔتسذلُب ئلّتب   : الطرل ٔوطع لٍ المطع الشسٔس ٓجل ان ٔسذل مّ٘، ٓبل

 .«4»ي ُٓ الـطْٔ بُل ثه ظٔبز « 3»ثاحطا  
مب ؤلتٍ ُتٓ الشتط      1مه أثًاة المًإٓت الطيأّ  15الًببئل الجبة ( 2•

 .ٓـوّ مه الطيأّ ُطارن
 .8مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  50الًببئل الجبة ( 3)•
ي السىس ٗمب ُٓ ال٘بُٓ هسِّ مه أطحبثىب هه بُل ثه ظٔبز هه احمس ( 4)•

 .ثه محمس هه ضُبهّ ثه مًبى
 

  160: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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ٓلتت ألثتٓ هجتس اللّتٍ هلٕتٍ      : ٓبل( الخّٔ)طحٕحّ هبطم ثه حمٕس ي •
ال الّتب متطٔغ أي مجـتًن    : السّال  أ ٔسذل احس الحط  الّب محطمب؟ ٓبل

«5». 
أيضزَتب ُتٓ    1مه أثتًاة اإلحتطا  الطيأتّ     50الًببئل الجبة ( 5)•

ُٓ ًٓلٍ هلٍٕ )التُصٔت ُٓ مًػوٕه ثبة الرطيد الى الظِب من الُمعِ 
 .ي ُٓ ثبة العٔبزات ثال َمعِ( ٔسذل: السّال 

 
 

  160: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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ثٌٕط ( الحط  خ ل)بألت أثب روِط هلٍٕ الساّل  َل ٔسذل الطرل مّ٘ : طحٕحّ محمّس ثه مسلم ٓبلي •

 .«6»ال الّب ان ًٔ٘ن مطٔؼب أي ثٍ ثـه : ئحطا ؟ ُٔبل
بألت أثب هجس اللٍّ هلٍٕ الساّل  هه ضرل ثٍ ثـته ي يرتن شتسٔس أ    : ي طحٕحّ ضُبهّ ثه مًبى ٓبل•

الحـتبثٕه  )ان الحـّبثّ : ي ٓبل( ي ٓبل ٔحطمًن هىٍ ٔت)ال ٔسذلُب الّب محطمب : ٔسذل مّ٘ حالال؟ ُٔبل
 .«7»ي المزتلجّ أتًا الىجٓ طلّى اللٍّ هلٍٕ ي آلٍ ُسألًٌ ُأشن لُم ان ٔسذلًا حالال ( خ ل

هلٕتٍ  )ي ُٓ الىسرّ المـجًهتّ أثتب هجتس اللّتٍ      2مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  50الًببئل الجبة ( 6) )•
 (.هلٍٕ الساّل )ثسل أثب روِط ( الساّل 

مته   51ي شٔلُتب ُتٓ الجتبة     3مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  50ؤل طسضَب ُٓ الًببئل ُٓ الجبة ( 7)•
 .2تلٖ األثًاة الطيأّ 

  161: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
•.......... 

•______________________________ 
ي أمّب االبتخىبء، ُٕسل ثوغ َصٌ االذجبض هلى ابتخىبء المطٔغ، لولّ التؼطّض ثبإلحطا ، ػطضا ال ٔتحمّل 

 .مخلٍ، لوس  لجس المرٕؾ

 159: ، ص6 مزمع خلفدجذِ ي خلسشَدن فٓ ششح بسشدد خألرَدن؛ د
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ي ٔحمل ًٕطَب هلى ًٕط الٔبزض، أي تطٕ مب ال « 1»ٔحمل مب ُٓ ضيأّ ضُبهّ، مه هس  رًاظ زذًل المطٔغ، الّب محطمب  -أي هلى ًٕط المتؼطض -اللبَط أوٍّ ٔأتٓ هلى مب ٔٔسض تٔس  خ هلٍٕ مه الىّّٕ، ي التلجّٕ، ي ًٕطَمب، مه لجس ًٕط المرٕؾ، ي ٓلوٍ مُمب أم٘ه ي لولٍّ هلى شلٖي •

 .ٔٔسض
 .ي حمل الشٕد ضيأّ ضُبهّ هلى األُؼل ي االيلى•
 .ي األيلى اإلتٕبن ثمب أم٘ه، ي التًلّٕ ُٓ ًٕطٌ، ي ٔسل هلٍٕ ي ٔحطمًن هىٍ ُٓ الطيأّ السبثّٔ« 2»ي ٔحطمًن هىٍ : ي ٓبل: ي ٔم٘ه حملُب هلى اإلحطا  هىٍ أٔؼب ٗمب ٔسل هلٍٕ ًٓلٍ•
 .ٔحط  هىٍ ضرل: ي مطبلّ رمٕل ثه زضاد هه ثوغ أطحبثىب هه أحسَمب هلُٕمب السّال  ُٓ مطٔغ أًمٓ هلٍٕ ُلم ٔؤل حتى اتى المًَٓ؟ ُٔبل•
 .«3»ٔحتمل التجطم، ي االبتٕزبض، لً ٗبن لٍ يلٓ أي أحس المإمىٕه •
 .ومّ ي األشطثّ ي الًِاٍٗألؿي طحٕحّ ضُبهّ المتٔسمّ تسل هلى ابتخىبء الحـّبثٕه، ي الصٔه ٔزتلجًن األشٕبء مه الربضد ئلى مّ٘، مه الحىـّ ي الشوٕط ي ًٕطَمب مه ا•
 ه مًػن الىض ْ هي ال ٔجوس تومٕمُب ل٘لّ مت٘طّض ٔظوت مىٍ اإلحطا ، لالشتطإ ُٓ الموىى المًُِ ، ٗمب ًَ المصًٗض ُٓ ٗال  األطحبة، ي ٔحتمل هس  التوس•

•______________________________ 
 .تٔسمت آوِب( 1)

 .ٗمب ُٓ ضيأّ ضُبهّ( 2)•
 .4مه أثًاة المًإٓت الطيأّ  20الًببئل الجبة ( 3)•
  162: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
  الّب مه زذلُب ثوس اإلحطا  ٓجل شُط•

•______________________________ 
ُللطيأبت مخل مطبلّ حِض ثه الجرتطْ ي اثبن ثه هخمبن هه ضرل هه اثى هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  ُٓ الطّرل ٔرطد ُٓ  -الوٍ لً ثٔٓ محطمب مسِّ حم ذطد، لٍ السذًل ثصلٖ اإلحطا  هلى اللبَط، ُتأمل -ي أمّب ابتخىبء مه ذطد ي زذل ٓجل مؼى شُط مه أيّل اإلحالل هلى اللبَط

 .«1»ان ضرن ُٓ الشُط الصْ ذطد ٍُٕ زذل ثٌٕط ئحطا  ي ان زذل ُٓ ًٕطٌ زذل ثاحطا  : الحبرّ مه الحط ، ٓبل
ي زذل ملجّٕب ثبلحذ ُال ٔعال هلى ئحطامٍ ُان ضرن التى م٘تّ    طمبمه زذل مّ٘ متمتوب ُٓ أشُط الحذ لم ٔ٘ه لٍ ان ٔرطد حتى ٔٔؼى الحذ ُبن هطػت لٍ حبرّ الى هسِبن أي الى الـبئَ أي الى شات هطّ ذطد مح: ي حسىّ حمبز ثه هٕسى هه اثى هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  ٓبل•

: محطمب أي ثٌٕط ئحطا ؟ ُٔبل( ُٕسذلُب خ ل)ُبن رُل ي ذطد الى المسٔىّ أي الى وحًَب ثٌٕط ئحطا  حم ضرن ُٓ اثّبن الحذ ُٓ أشُط الحذ ٔطٔس الحذ أ ٔسذلُب : ٓلت( ٗب -هلى ئحطامٍ ي ان شبء ٗبن يرٍُ شلٖ الى مىى)ضرن محطمب ي لم ٔٔطة الجٕت حتى ٔرطد من الىبس الى مىى 
 ُمب ُطّ ثٕه المِطزِ ي ثٕه همطِ المتوّ ئشا زذل ُٓ أشُط الحذ؟: األذٕطِ َٓ همطتٍ ي َٓ المحتجس ثُب التٓ يطلت ثحزتٍ ٓلت: ُأْ اإلحطامٕه ي المتوتٕه متوّ؟، األيلى، أي األذٕطِ؟، ٓبل: ان ضرن ُٓ شُطٌ زذل ثٌٕط ئحطا  ي ان زذل ُٓ ًٕط الشُط زذل محطمب ٓلت

 .«2»هلٍٕ ز  ي لم ٔ٘ه محتجسب ثُب ألوٍّ ال ًٔ٘ن ٔىًى الحذ ( ي لٕس خ ل)أحط  ثبلومطِ ي ًَ ٔىًْ الومطِ حم أحلّ مىُب ي لم ٔ٘ه : ٓبل•
ٓ ء ُٕٔؼٓ متوتٍ حم تجسي لٍ الحبرّ ُٕرطد ئلى المسٔىّ أي الى شات هطّ أي الى : ي طحٕحّ ئبحبّ ثه همّبض ٓبل•  بألت أثب الحسه هلٍٕ السّال  هه المتمتن ٔز

•______________________________ 
 .4مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  51الًببئل الجبة ( 1)

 .6مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 2)•
  163: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
•.......... 

•______________________________ 
ثوغ َإالء ُلمّب ضرن ُجلي شات هطّ ( ملتٕٔب خ ل)ٗبن اثى هلٍٕ السّال  مزبيضا َُٕىب ُرطد ٔتلٔى : ُاوٍّ زذل ُٓ الشُط الصْ ذطد ٍُٕ ٓبل: ٍُٕ ألنّ ل٘لّ شُط همطِ، ي ًَ مطتُه ثبلحذ ٓلت( تمتن خ ل)ٔطرن الى مّ٘ ثومطِ ان ٗبن ُٓ ًٕط الشُط الصْ ٔتمتن : ثوغ الموبزن؟ ٓبل

 .«1»أحط  هه شات هطّ ثبلحذ ي زذل ي ًَ محط  ثبلحذ 
 .أٗخط مه شُط، ي ان ٗبن ذالٍ اللبَط، ُتأمل، ُال ٔىبُٓ مب بجْ( هلٍٕ السّال )ي حمل الشٕد َصٌ هلى األُؼل، ي ٔحتمل ًٗوٍ ثوس شُط، الحتمبل ًٗن مزبيضتٍ •
 .ذطد مه مّ٘ ي هبز ُٓ الشُط الصْ ذطد ٍُٕ لمب تٔس  مه األذجبض[ 3]هلى مه « 2» -ٔسذل مّ٘ ثٌٕط ئحطا : هه اثى هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  ُٓ الطرل ٔرطد الى رسِ ُٓ الحبرّ ُٔبل -(الخّٔ)ٗمب حمل طحٕحّ رمٕل ثه زضاد •
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ٔس اإلحطا ، ئال من الحبرّ، ُٕرطد محطمب للحذ، ُٕمؼٓ الى هطُتبت، ئشا  تزساهلم أنّ كبَط األطحبة، ي ثوغ االذجبض المتٔسمّ، هس  رًاظ الرطيد للمتمتن ثوس الومطِ ٓجل ٓؼبء الحذ مه مّ٘ ثوس شُط حٕج ٔحتبد الى حم •

 .ػبّ الًٓت هه زذًل مّ٘
 :ُٔبل: هه اثى هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  ُٓ ضرل ٓؼى متوتٍ ي هطػت لٍ حبرّ أضاز أن ٔمؼٓ ئلُٕب ٓبل( الخّٔ)ٗمب ٔسل هلٍٕ حسىّ حِض ثه الجرتطْ •
 ُلٌٕتسل لإلحطا  ي لُٕلّ ثبلحذ ي لٕمغ ُٓ حبرتٍ ُبن لم ٔٔسض هلى الطرًم الى مّ٘،•

•______________________________ 
 .ٗمب حمل، ي لٕس مه تتمّ الطيأّ: هلى مه ذطد آٌ متولْ ثًٔلٍ: ًٓلٍ ٓسٌ[ 3]

•______________________________ 
 .8مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 1)

 .3مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  51الًببئل الجبة ( 2)•
  164: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
•.......... 

•______________________________ 
 .مؼى الى هطُبت

 .«2»ٗمب زلت هلٍٕ حسىّ حمّبز المتٔسمّ، « 1»ي ان زذل مّ٘ زذل ملجٕب ثبلحذ، ي لم ٔٔطة الجٕت، ي ٔمؼى من الىبس الى هطُبت •
 .ٗمب زلت هلٍٕ الحسىّ المتٔسمٍّ، ي ان ذطد مه ًٕط ئحطا ، ُان زذل ٓجل مؼى الشُط زذل ثٌٕط ئحطا ، ي ان زذل ثوس شُط ٔحط  ثبلومطِ المتمتن ثُب، ي َصٌ األذٕطِ َٓ متوت•
 .«3» -ُٔل ثبلحذ مه مّ٘ ي مب أحت ان ٔرطد مىُب الّب محطمب ي ال ٔتزبيظ الـبئَ اوُب ٓطٔجّ مه مّ٘: ٓبل بألت أثب هجس اللٍّ هلٍٕ السّال  هه الطرل ٔتمتن ثبلومطِ ئلى الحذ ٔطٔس الرطيد ئلى الـبئَ؟ ٓبل -ي حسىّ الحلجٓ•
ي هلُٕب تحمل األذجبض السالّ هلى هس  رًاظ الرطيد الّب محطمب، ي ٗأوٍّ ئلٍٕ أشبض ُٓ التُتصٔت،  . مستحجب، ُال ًٔ٘ن ذطيرٍ ثٌٕط ئحطا  حطامب، ثل م٘طيَب( ئحطامٍ خ ل)تسل هلى رًاظ الرطيد مه ًٕط ئحطا  ًُٕ٘ن ئحطامب •

الحذ، ي ٔرطد محطمب ثبلحذ، ُان أم٘ىٍ الطرًم الى مّ٘، ي الّب مؼتى التى   تٍ ي ال ٔىجٌٓ للمتمتن ثبلومطِ ئلى الحذ، ان ٔرطد مه مّ٘ ٓجل ان ٔٔؼى مىببٍ٘، ئلّب لؼطيضِ، ُان اػـطّ الى الرطيد، ذطد الى حٕج ال ًِٔ: ثًٔلٍ
 ُط الصْ ذطد ٍُٕ، زذلُب محطمب ثبلومطِ الى الشهطُبت، ي ان ذطد ثٌٕط ئحطا ، حم هبز، ُبن ٗبن هًزٌ ُٓ الشُط الصْ ذطد ٍُٕ، ال ٔؼطٌّ ان ٔسذل مّ٘ ثٌٕط ئحطا ، ي ان ٗبن زذل ُٓ ًٕط 

•______________________________ 
 .4مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 1)

 .6مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 2)•
 .7مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 3)•
  165: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
•.......... 

•______________________________ 
 .«1»الحذ، ي تً٘ن همطتٍ األذٕطِ، َٓ التٓ ٔتمتن ثُب الى الحذ 

 .ي ٔم٘ه حملُب هلى االبتحجبة ٓجل الشُط، ُتأمل، ل٘ه الًٔل ثبالبتحجبة ًٕط كبَط•
ٓ ي انّ َصٌ تسل ٌٕٗطَب هلى ان مٕٔبت حذ التمتن ًَ وِس مّ٘، ي انّ ُٓ ثوغ األذجبض المتٔسمّ، ئشبضِ ئلى اشتطاؽ شُط ثٕه ئحطامٕه، ي بٕ•  .ء تحٍٕٔٔز
 .ي اللبَط ان أيّلٍ مه اإلحالل، ي اوٍ َاللٓ، ئشا اتِْ، ي حالحًن ًٔمب ان لم ٔتِْ ي ٔحتمل ئتمب  الشُط ٗمب ٕٓل ُٓ أمخبلٍ•
 .ًَ شلٖ، أٔؼب -ثبلشُط الصْ ٔحط  ٍُٕ الرطيد، أي ٔ٘طٌ للمتمتن -ي لولّ المطاز•
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ي ٗال  األطحبة، ي ئن ٗبن ُٓ ثوؼُب الحط ، ي المطاز ثٍ من اضازِ زذًلُب، ئش اللبَط أوٍّ لً أضاز زذًل الحتط  ُٔتؾ، ي الطرتًم ال    « 2»ان تحطٔم السذًل الّب محطمب المطاز ثٍ زذًل مّ٘، ٗمب ًَ المظط  ُٓ ثوغ االذجبض ي •

 .ٔزت هلٍٕ اإلحطا 
 .ي أوٍّ هب  ثبلىسجّ الى مه ٔطٔس وس٘ب، أ  ال•
ا أحط ، ال ثسّ ان ٔحط ، امّب ثبلحذ، أي ثبلومطِ، ئش ال ئحطا  لٌٕطَمب، الّتب أوّتٍ لتً ٗتبن هلٕتٍ      ئش ي أوٍّ هلى تٔسٔط هس  وسٖ هلٍٕ، ٔلعمٍ ئتمب  الومطِ، ألوٍّ طبض محطمب، ُال ثس لإلحالل مه أُوبل الومطِ، حم ٔحلّ ثبحاللُب، ي ألوٍّ•

 .أحسَمب ٔىًْ شلٖ، ي ِٔولٍ، ي شلٖ ِٔ٘ى، ي الّب ُال ثس مه الومطِ
 يرًثٍ، هلى ٗل مه ذطد مه مّ٘ ئلى ذبضرُب،« 3»ي أٔؼب أنّ كبَط َمب •

•______________________________ 
 .اوتُى هجبضِ التُصٔت( 1)

 .6مه أثًاة أٓسب  الحذ الطيأّ  22الًببئل الجبة ( 2)•
 .اى االذجبض ي ٗصا ٗال  األطحبة( 3)•
  166: ، ص6 مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، د•
 .ي المت٘طّض•

•______________________________ 
 .ثحٕج ٔظسّ هلٍٕ أوٍّ ذبضد، ي ٔطٔس زذًلُب، بًاء ٗبن مه أَلٍ، أ  ال، الّب مه ابتخىى

« 1»حت الؼٕوّ ي االذجتبض ذبلٕتّ هىتٍ، الّتب ان ُِٔتم مته الحـّتبثٕه ي المزتلجتّ         ثظبي لول المتطزّز الى ػٕبهٍ ي ثسبتٕىٍ ي أضػٍ، ئشا طبض ثحٕج ٔظسّ هلٍٕ الت٘طّض، زاذل ُٓ االبتخىبء، ُٓ هجبضاتُم، ي ططّ  ُٓ المىتُى •
 .ثبالهتجبض، ُتأمل

 .ُٓ شلٖ، ي احتمبل اضازِ شلٖ« 2»ح ططٔي اوٍ ٔحتمل ان ًٔ٘ن مرظًطب ثمه ٔرطد الى مٕٔبت، أي الى ذبضد الحط ، ي ًٔ٘ن المطاز ثسذًل مّ٘ زذًلُب مه ذبضد الحط ، لألطل، من وض •
 .ي الن ًٕط شلٖ ت٘لَٕ شبّّ مىِٓ ثبلؤل ي الىٔل•
 .الى اٖن، ي مب مىن مه شلٖ أحس( هلُٕم السّال )ي الن المتوبضٍ ذطيد مه ُُٕب هىُب، ي زذًلُب، من هس  اإلحطا ، ي لول ٗبن ٗصلٖ ُٓ ظمبوُم •
 .ي النّ اللبَط انّ اإلحطا  ال ثسّ ان ٔٔن مه مٕٔبت هّٕىٍ الشبضم، ي ًَ مىحظط ُٓ المصًٗضات، ي لٕس مًػن َصا اإلحطا  مصًٗضا ُُٕب•
 [.3]ي ذبضد الحط  ئحطا  زين شلٖ، لع  ذالُُمب  حلّي النّ مٕٔبت ئحطا  الومطِ، أمّب أزوى الحلّ، أي أحس المًإٓت، اللبَط ان شلٖ ثبإلرمبم، ي الىض، ي لً لع  لٌٕط الًاطل ئلى أزوى ال•
 .«4»مه ٗبن مه مّ٘ هلى مسٕطِ هشطِ أمٕبل لم ٔسذلُب ئلّب ثاحطا ، ُتأمل : ي ٔإٔسٌ، ضيأّ يضزان هه اثى الحسه األيّل هلٍٕ السّال  ٓبل•

•______________________________ 
 .أْ ذالٍ الىض ي اإلرمبم[ 3]

•______________________________ 
 .2مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  51الًببئل الجبة ( 1)

 .مه أثًاة اإلحطا  51الحق الًببئل الجبة ( 2)•
 .5مه أثًاة اإلحطا  الطيأّ  50الًببئل الجبة ( 4)•

•________________________________________ 
 َ  ّ 1403أطان، ايل،  -رلس، زُتط اوتشبضات ابالمى ياثستٍ ثٍ ربموٍ مسضبٕه حًظٌ هلمٍٕ ٓم، ٓم  14اضزثٕلى، احمس ثه محمس، مزمن الِبئسِ ي الجطَبن ُٓ شط  ئضشبز األشَبن، 

•  
•  
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 [هس  رًاظ زذًل مّ٘ ثٌٕط ئحطا ]الخبوّٕ المسألّ •
ٔزت اإلحطا  مه المًإٓت المتٔسمّ هلى ٗل مه زذل م٘تّ، ُتال    -•

 .ٔزًظ ألحس زذًلُب ثٌٕط ئحطا  ئال مب ابتخىى مه مب ٔأتٓ ثٕبوٍ

 123: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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مؼبُب الى اتِبّ األطحبة هلى الح٘تم   -الح٘م األيل ُٕسل هلٍٕامب •
 -مىُب: ضيأبت -المصًٗض

بألت أثتب  »: ٓبل« 1»مب ضياٌ الشٕد ُٓ الظحٕح هه محمس ثه مسلم •
ال ئال : َل ٔسذل الطرل مّ٘ ثٌٕط ئحطا ؟ ُٔتبل (: هلٍٕ السال )روِط 

 .«ان ًٔ٘ن مطٔؼب أي ثٍ ثـه
ٓلتت ألثتٓ هجتس ا     »: ٓبل« 2»ي ُٓ الظحٕح هه هبطم ثه حمٕس •

ال ئال متطٔغ أي  : أ ٔسذل أحس الحط  ئال محطمب؟ ٓبل(: هلٍٕ السال )
 .«مجـًن

 123: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د



40 

 مٕمدت خلعمشِ

بتألت أثتب   »: ٓتبل « 3»ضيى اثه ثبثًٍٔ هه هلٓ ثته أثتٓ حمتعِ    ي •
هه ضرل ٔسذل مّ٘ ُٓ السىّ المطِ ي المطتٕه ( هلٍٕ السال )ئثطإَم 

ئشا زذتل ُلٕتسذل ملجٕتب، ي ئشا ذتطد     : ي الخالث َٕٗ ٔظتىن؟ ٓتبل  
 .«ُلٕرطد محال

  هلٍٕ)بألت أثب روِط »: ٓبل« 4»ي ُٓ الظحٕح هه محمس ثه مسلم •
•______________________________ 

متته  50، ي الًبتتبئل الجتتبة  448ي  165ص  5التُتتصٔت د ( 1)
 .اإلحطا 
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 .مه اإلحطا  50، ي الًببئل الجبة 448ي  165ص  5التُصٔت د ( 2)•
مه  6مه اإلحطا ، ي الجبة  50، ي الًببئل الجبة 239ص  2الٍِٕٔ د ( 3)•

 .الومطِ
 -حتسٔج محمتس ثته    448ي  165ص  5ضيى الشٕد ُٓ التُصٔت د ( 4)•

ي « َل ٔسذل الطرتل م٘تّ ثٌٕتط ئحتطا ؟    »: مسلم ثـطٕٔٔه، ي ُٓ ٗلُٕمب
ئال اوٍ أيضز ( 4)ي ( 2)مه اإلحطا  ضٓم  50أيضزَمب ُٓ الًببئل ُٓ الجبة 

ي ضياٌ الظتسيّ  « َل ٔسذل الطرل الحط  ثٌٕط ئحطا ؟»: األيل ثُصا اللِق
ي أيضز الحسٔج ُتٓ التًآُ   . أٔؼب« مّ٘»: ثلِق 239ص  2ُٓ الٍِٕٔ د 

ّ  )ثبة  ربموتب ثتٕه ؿطٔٔتٓ    ( اوٍ ال ٔزًظ زذًل مّ٘ ثٌٕط ئحتطا  ئال لولت
 .َىب( ٓسس بطٌ)التُصٔت ي الٍِٕٔ، ي اللِق ٍُٕ ٗمب أيضزٌ المظىَ 

 123: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د



42 

 مٕمدت خلعمشِ

ال ئال ان ًٔ٘ن مطٔؼتب  : َل ٔسذل الطرل ثٌٕط ئحطا ؟ ُٔبل(: السال •
 .«أي ثٍ ثـه

ي كبَط الظحب  الخالث المصًٗضِ بًٔؽ اإلحطا  هه المطٔغ مـلٔب، •
 .ي ثٍ ٓـن الشٕد ُٓ رملّ مه ٗتجٍ، ي المحْٔ ُٓ الىبُن

 ابتسل ي . ان األُؼل للمطٔغ اإلحطا : ي ٓبل ُٓ التُصٔت•

 124: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

بألت أثب هجتس  »: ٓبل« 1»ضياٌ ُٓ الظحٕح هه ضُبهّ ثه مًبى ثمب •
 هه ضرل ثٍ ثـه ي يرن شسٔس، ٔسذل مّ٘ حالال؟( هلٍٕ السال )ا  

ٍ  : ي ٓتبل . ال ٔسذلُب ئال محطمتب : ُٔبل• ان الحـتبثٕه ي  . ٔحطمتًن هىت
ُسألًٌ، ُأشن لُم ان ٔسذلًا ( طلى ا  هلٍٕ ي آلٍ)المزتلجّ أتًا الىجٓ 

 .«حالال
 .ي ثُصا رمن مه تأذط هىٍ أؼب ثٕه َصٌ الطيأبت•
 المصًٗضِ ي مخل طحٕحّ ضُبهّ •

 124: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

: ٓبل« 2»( هلٍٕ السال )ضياٌ ُٓ ال٘بُٓ هىٍ أؼب هه اثٓ هجس ا  مب •
: ٓبل. بألتٍ هه الطرل ٔوطع لٍ المطع الشسٔس ٓجل ان ٔسذل مّ٘»

 .«ال ٔسذلُب ئال ثاحطا 
ئحتطا    ًٕط ي ٔم٘ه الزمن ثٕىُب، ثحمل الطيأبت المجٕحّ للسذًل مه •

هلى مه ال ٔتم٘ه مه اإلتٕبن ثبلمىببٖ ي لً ثبلحمتل، ي األذٕتطٔه   
 .هلى مه ٔتم٘ه

•______________________________ 
 .مه اإلحطا  51ي  50، ي الًببئل الجبة 165ص  5التُصٔت د ( 1)
 .مه اإلحطا  50الًببئل الجبة ( 2)•

 123: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د 
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 مٕمدت خلعمشِ

حمل ذجتطْ ضُبهتّ هلتى التٕٔتّ، ُتان       -ي لولٍ األٓطة -ٔحتملي •
اوتٍ ال ٔزتًظ ألحتس     -هلى مب ؤلٍ ُتٓ المىتُتى   -مصَت أثٓ حىِّٕ

 . «1»زذًل الحط  ثٌٕط ئحطا  ئال مه ٗبن زين المٕٔبت 
ال ضٔت ان مصَت أثٓ حىِّٕ ُٓ ظمبوٍ لتٍ طتٕت ي شتُطِ ي ٓتًِ     ي •

 .ثرالٍ ببئط المصاَت ُبلتّٕٔ أٓطة ٓطٔت ُٓ الرجطٔه المصًٗضٔه
•______________________________ 

 .268ص  3المٌىٓ الثه ٓسامّ د ( 1)
 
 

 125: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

ٔزت هلى الساذل أن ٔىًْ ثاحطامٍ الىسٖ مه حذ أي همطِ، ُان ي •
اإلحطا  ي ان ٗبن هجبزِ ئال اوٍ ًٕط مستٔل ثىِسٍ ثتل امتب ان ٔ٘تًن    

 .لحذ أي همطِ
 .ي ٔزت ئٗمبل الىسٖ الصْ تلجس ثٍ لٕتحلل مه اإلحطا  •
ي ال ٔرِى ان اإلحطا  ئومب ًٔطَ ثبلًرًة من يرًة التسذًل، ي   •

 .ئال ٗبن شطؿب ًٕط يارت ًٗػًء الىبُلّ

 125: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 [المًاضز المستخىبِ مه َصا الح٘م]•
ضػتًان ا  توتبلى   )ي امب الح٘م الخبوٓ ُاوٍ ٓتس ابتتخىى األطتحبة    •

 :مه َصا الح٘م مًاػن( هلُٕم

 125: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

  الحـبثًن ي المزتلجّ -أحسَب•
ي ٔسل هلٍٕ طحٕحّ ضُبهّ المتٔسمّ ي اللبَط ان المتطاز ثبلمزتلجتّ   ، •

مه ٔزلت األشٕبء الى الجلس ٗبلحىـّ ي السْٕٓ ي الشوٕط ي الحشٕش ي 
: ي األطحبة ٓس هجطيا َىب ثبلت٘طض ٓبل ُٓ المساضٕ. الًِاٍٗ ي وحًَب

ي مٔتؼى هجبضِ المظىَ ي ًٕطٌ ابتخىبء ٗل مه ٔت٘طض زذًلٍ ي ان لم 
ي ًَ ًٕط ثوٕس، ي ان ٗتبن االٓتظتبض هلتى    . ٔسذل ُٓ ٓسم المزتلجّ

 .ي ًَ رٕس. اوتُى. مًضز الىض ايلى
 ي •

 125: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

  الوجٕس -حبوُٕب•
ي . طط  ثٍ الشٕد ي رمبهّ، ُزًظيا لُم زذًل م٘تّ ثٌٕتط ئحتطا    ، •

ثبلىسٖ هه  ثبلتشبًل ابتسل هلٍٕ ُٓ المىتُى ثبن السٕس لم ٔأشن لُم 
ذسمتٍ، ُاشا لم تزت هلُٕم حزّ اإلبال  لُصا المىتن ُوتس  يرتًة    

ي مطروٍ الى ان اإلحطا  ئومتب  . ي ًَ رٕس. اوتُى. اإلحطا  لصلٖ ايلى
ٔزت للىسٖ، ي الىسٖ ًٕتط رتبئع لتٍ ثتسين اشن الستٕس، ُٕستٔؾ       

 .اإلحطا  حٕىئص
 

 126-125: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

  مه زذلُب لٔتبل -ي حبلخُب•
ي ( طلى ا  هلٍٕ ي آلٍ)، ُاوٍ ٔزًظ ان ٔسذلُب محال، ٗمب زذل الىجٓ •

ي الح٘م ثصلٖ مشًُض ثٕه األطحبة، ي مستىسَم . أطحبثٍ هب  الِتح
ٍ  )زذًلٍ   ان متن  . «1»ي أطتحبثٍ هتب  الِتتح    ( طلى ا  هلٕتٍ ي آلت

طتلى ا   )زلت هلى اوٍ ٓبل ضبًل ا  « 2»طحٕحّ موبئّ ثه همبض 
ان ا  حط  مّ٘ ٔتً  ذلتْ الستمبيات ي    : ًٔ  ُتح مّ٘( هلٍٕ ي آلٍ

األضع، ي َٓ حطا  الى ان تًٔ  السبهّ، لم تحتل ألحتس ٓجلتٓ ي ال    
 .تحل ألحس ثوسْ ي لم تحل لٓ ئال ببهّ مه وُبض

 126: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

ُٓ المىتُى ثوس شٗتط رتًاظ التسذًل ثٌٕتط ئحتطا  للحـتبثٕه ي       ٓبل •
ي ٗصا مه ٔطٔس زذًلُتب لٔتتبل   : المطػى ي ٗل مه ٔت٘طض زذًلٍ ئلُٕب

ببئي، ٗأن ٔطتس ًٓ  ُُٕب، أي ٔجًٌن هلى امتب  هتبزل، ي ٔحتتبد التى     
طلى ا  هلٍٕ )ٓتبلُم، ُاوٍ ٔزًظ لٍ زذًلُب مه ًٕط ئحطا ، ألن الىجٓ 

اوتٍ ٗتبن   : ال ٔٔتبل « 3»زذلُب هب  الِتح ي هلٍٕ همبمّ بًزاء ( ي آلٍ
ي شٗتط  (. هلٍٕ الستال  )الوٍ ٓبل ( طلى ا  هلٍٕ ي آلٍ)مرتظب ثبلىجٓ 

 حسٔج 

 

 126: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

•______________________________ 
، ي 62ص  2، ي مش٘بِ المظبثٕح د 98ص  3السٕطِ الحلجّٕ د ( 1)

 .268ص  3المٌىٓ الثه ٓسامّ د 
 .مه اإلحطا  50الًببئل الجبة ( 2)•
، 98ص  3، ي السٕطِ الحلجّٕ د 377ص  1اإلمتبم للمٔطٔعْ د ( 3)•

 .62ص  2ي مش٘بِ المظبثٕح د 
  127: ، ص15 الحسائْ الىبػطِ ُٓ أح٘ب  الوتطِ الـبَطِ، د•

 :ٔحتمل ان ًٔ٘ن موىبٌ: ألوب ؤًل: حم ٓبل. موبئّ المتٔس •
 .ي ال ٔرِى مب ٍُٕ. اوتُى. أحلت لٓ ي لمه ًَ ُٓ مخل حبلٓ•

 126: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 مه مب ٔإٔس ي •
طحٕحّ موبئّ المصًٗضِ مب ضياٌ الظسيّ ُتٓ الِٕٔتٍ ثستىسٌ هته ٗلٕتت      •

طلى ا  هلٍٕ )ان ضبًل ا  « »1»( هلٍٕ السال )األبسْ هه اثٓ هجس ا  
ُٓ مّ٘ حالث مطات مه السَط، ُبشن لٍ ُُٕب ( هع ي رل)ابتأشن ا  ( ي آلٍ

 .«ببهّ مه الىُبض، حم رولُب حطامب مب زامت السمبيات ي األضع
ؤتال مته   « 2»ي ضيى الِؼل ثه الحسه الـجطبٓ ُٓ ٗتبة اهال  الًضى •

ُتٓ  ( هلٕتٍ الستال   )ٗتبة اثبن ثه هخمبن هه ثشٕط الىجبل هه اثٓ هجس ا  
أال ئن مّ٘ محطمتّ  : ٓبل( طلى ا  هلٍٕ ي آلٍ)ان الىجٓ »حسٔج ُتح مّ٘ 

ثتحطٔم ا ، لم تحل ألحس ٗبن ٓجلٓ، ي لم تحل لٓ ئال ببهّ مه وُبض، ُُٓ 
محطمّ الى ان تًٔ  السبهّ، ال ٔرتلى ذالَب، ي ال ٔٔـن شزطَب، ي ال ٔىِط 

ي زذل مّ٘ ثٌٕط ئحطا  ي هلُٕم : ٓبل. طٕسَب، ي ال تحل لٔـتُب ئال لمىشس
 .«الحسٔج. السال 

 127: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 ي •
  مه زذلُب ثوس ذطيرٍ محطمب ٓجل مؼٓ شُطٌ الصْ ذطد ٍُٕ -ضاثوُب•
ي ٓس تٔس  تحْٕٔ الًٔل ُٓ َصٌ المسألّ ُتٓ المٔسمتّ الطاثوتّ ُتٓ     . •

 .«3»المسألّ الطاثوّ مه مسبئل المـلت األيل ُٓ حذ التمتن 

 127: ، ص15 خلحذخجك خلىدػشِ فٓ ؤحىدم خلعتشِ خلـدَشِ؛ د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 مٓهْ وَشٌِٓ ؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ•
 حٓذٛحَىَد•

 
حٓذٛحَىَد عٓيٜٙٓ زٕهُ َٓدشٙمٍ، يٓيٓوٕٙوعٗ، عٓوهْ ؿَيْحٓوَّ،    : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13517•

لَد ٔٓذٕخُلُ ؤَحٓذٗ مٓى١َّ زِغَٕٕوشِ بِحٕوشَخمٍ، بِل١ود خلْحٓـ١ودزِٕهَ     »: عٓهِ خزٕهِ عٓسٛدسٍ لَدلَ
 «خلْعٓزٛدلٕٙهَ يٓؤََٕلَ مٓىَدفٙعُٙٓد

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
 
حٓذٛحَىَد يٓوٕٙعٗ، عٓهْ بِسٕشَخجٕٙلَ، عٓهْ حًَٕسٍ، عٓهْ ؤَزِٓ : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13518•

 ، ٔٓعٕىٙٓ مٓى١َّ«لَد ٔٓذٕخُيُُٓد بِل١د زِةِحٕشَخمٍ»: رٓعٕفَشٍ، عٓهْ عٓي٠ٓٙ لَدلَ
 حٓذٛحَىَد•

 
حٓذٛحَىَد عٓسٕذٔ خلْإَعٕيَى، عٓهْ َٙشَدمٍ، عٓوهِ خلْحٓسٓوهِ،   : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13519•

 «ؤَو١ٍٔ ٔٓىْشٌَٔ ؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ»

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
 
حٓذٛحَىَد غُىْذٓسٗ، عٓوهْ شُوعٕسَّٓ، عٓوهْ مٔغٕٙوشََِ، عٓوهْ      : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13520•

 «وَدوًُخ ٔٔحٙسًٜنَ ؤَل١د ٔٓذٕخُيًُخ مٓى١َّ بِل١د مٔحٕشِمٕٙهَ»: بِزٕشَخَٕٙمٓ لَدلَ
 

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
: حٓذٛحَىَد حٓفْضٗ، عٓهْ عٓسٕذٙ خلْمٓيٙهٙ، عٓوهْ عٓـَودءٚ لَودلَ   : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13521•

يٓوَودنَ عٓسٕوذٔ خلْمٓيٙوهٙ ٔٔوشَخ ضٔ     . «لَٕٕسٓ لٙإَحٓذٚ ؤَنْ ٔٓوذٕخُلَ مٓى١وَّ بِل١ود زِوةِحٕشَخمٍ    »
 لٙيْحٓـ١دزِٕهَ

 حٓذٛحَىَد•
 [210:ص]•

 
سٓإَلْتٔ خلْحٓىَومٓ،  »: حٓذٛحَىَد خزٕهُ مُٕٓذ٠ْٙ، عٓهْ شُعٕسَّٓ لَدلَ: ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13522•

فَىَشٍَِٓٔ خلْحٓىَومٔ، يٓلَومٕ ٔٓوشَ زِوٍٙ     « يٓحٓمٛددٖخ، عٓهِ خلش١رٔلِ ٔٓذٕخُلُ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ؟
 "حٓمٛددٗ زٓإْسٖد 

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د



59 

 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
 
حٓذٛحَىَد ؤَزًٔ ؤُسٓدمَّٓ، عٓهِ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ، عٓهْ َٙشَودمٍ،  : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13523•

ؤَن١ خلى١سِٓٛ طٓي١ى خهللُ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ لَمٕ ٔٓذٕخُلْ مٓى١وَّ  »عٓهْ حٔزٕشٍ، عٓهْ ؿَدئسٍ، 
 «لَؾ٢ بِل١د مٔحٕشِمٖد، بِل١د ًٕٔٓمٓ فَتْحِ مٓى١َّ

 حٓذٛحَىَد•
 

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د



60 

 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
حٓذٛحَىَد ؤَزًٔ زٓىْشِ زٕوهُ عٕٓٛود،ٍ، عٓوهْ لَٕٕوجٚ، عٓوهْ      : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13524•

 «لَد ٔٓذٕخُلُ مٓى١َّ بِل١د مٔحٕشِمٖد»: مٔزٓدَٙذٚ لَدلَ
 حٓذٛحَىَد•

 
حٓذٛحَىَد ؤَزٔوً عٓودمٙشٍ خلْعٓمَوذْٜٙ، عٓوهْ ؤَفْيَوحٓ، عٓوهِ       : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13525•

 «لَد ٔٓذٕخُلُ مٓى١َّ بِل١د مٔحٕشِمٖد»: خلْمَدسٙمِ لَدلَ

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 مٓهْ سٓخ١ضٓ ؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ•
 حٓذٛحَىَد•

 
حٓذٛحَىَد عٓيٜٙٓ زٕهُ مٔسُِٕشٍ، عٓهْ عٔسٕٕٓذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ عٔمٓشَ، : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13526•

ؤَو١ٍٔ ؤَلَدمٓ زِمٓى١َّ، حُمٛ خَشَدٓ ٔٔشِٔذٔ خلْمٓذٙٔىَوَّ، حٓت١وى   »عٓهْ وَدفٙعٍ، عٓهِ خزٕهِ عٔمٓشَ، 
بِرَخ وَدنَ زِمَذٙٔذٚ زٓيَغٍَٔ ؤَن١ رٕٕٓشًد مٙهْ رًٕٔٔ،ِ خلْفٙتْىَِّ دٓخَيًُخ خلْمٓذٙٔىََّ، فَىَشٌِٓ ؤَنْ 

 «ٔٓذٕخُلَ عٓيَُِٕٕمٕ، فَشَرٓعٓ بِلَى مٓى١َّ فَذٓخَيَُٓد زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ
 

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 بِحٕشَخمٍؤَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓى١َّ زِغَٕٕشِ 

 حٓذٛحَىَد•
: حٓذٛحَىَد حٓدتٙمٔ زٕهُ بِسٕومٓدعٕٙلَ، عٓوهْ رٓعٕفَوشٍ لَودلَ    : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13527•

خَشَدٓ ؤَزِٓٞ، يٓعٓمٕشُي زٕهُ دٙٔىَدسٍ بِلَى ؤَسٕػُِٙمٓد خَدسِرٓوًّ عٓوهِ خلْمٓحٕوشَمِ، حُومٛ     »
 «دٓخَيَد مٓى١َّ زِغَٕٕشِ بِحٕشَخمٍ

 حٓذٛحَىَد•
 
حٓذٛحَىَد خزٕهُ مُٕٓذ٠ْٙ، عٓهْ مٓدلٙهٙ زٕهِ ؤَوَوسٍ، عٓوهِ   : ؤَزًٔ زٓىْشٍ لَدلَ - 13528•

 «لَد زٓإْسٓ زٍِٙ»: خلض٢َٕشِْٟ لَدلَ
 

 210، ص3مظىف خزه خزٓ شٕسٍ، د
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 مٕمدت خلعمشِ

ثٓبةٔ هٓسٓ ِ رًٓٓاظِ تَزٓبئظِ الْمَِٕٔبتِ اذْتِٕٓبضاي ثٌَِٕٕطِ ئِحٕطَا ٍ َُاِنْ ذَبٍٓ  16« 4»•
  هٓلَى وَِْسٍِِ أَذَّطٌَٔ ئِلَى الْحٓطَ ِ

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ٔٓؤًُٕةٓ هٓهْ هٓلٍِّٓ هٓهْ أَثٍِِٕ يٓ هٓهْ مٔحٓمَّتسِ  « 5» -1 -14943•
ثِٕه ئِبٕمٓبهَِٕل هِٓه الَِْْؼِل ثٕتِه شَتبشَاَن رٓمِٕوتبي هٓتِه اثٕتِه أَثِتٓ هٔمٕٕٓتٍط ٓي        

مِهْ : طًِْٓٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ ثٕهِ هٓمَّبضٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕسِ اللٍَِّ م َٓبلَ هٓهْ
الَّتِٓ يَّٓٓتَُٓب ضٓبًٔلُ اللٍَِّ ص  -تَمٓب ِ الْحٓذِّ يٓ الْؤمٕطَِِ أَنْ تُحٕطِ ٓ مِهَ الْمًٓٓإِٓتِ

 .الْحٓسِٔجَلَد تُزٓديِصَٕٓد بِل١د يٓ ؤَوْتٓ مٔحٕشِمٗ 
مه الجتبة   2، ي أيضزٌ ثتمبمٍ ُٓ الحسٔج 1 -318 -4ال٘بُٓ  -(5)•

 .مه َصٌ األثًاة 17مه الجبة  8، ي شٔلٍ ُٓ الحسٔج 1
 

 
 332: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 .«1»ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ ٔٓؤًُٕةٓ مِخْلٍَٔ مٔحٓمَّسٔ •
 .964 -283 -5ي التُصٔت  166 -54 -5التُصٔت  -(1)•

 

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

يٓ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الَْٔببِمِ هٓهِ اثٕهِ أَثِٓ هٔمٕٕٓطٍ « 2» -2 -14944•
يٓ لَد تُزٓديِصِ : هٓهْ حٓمَّبزٍ هٓهِ الْحٓلَجِِّٓ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕسِ اللٍَِّ م ُِٓ حٓسِٔجٍ َٓبلَ

 .خلْزٔحٕفََّ بِل١د مٔحٕشِمدً
مته   3، ي أيضزٌ ثتمبمتٍ ُتٓ الحتسٔج    177 -57 -5التُصٔت  -(2)•

 .مه َصٌ األثًاة 6الجبة 
 

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

يٓ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ أَحٕمٓتسٓ ثٕتهِ ٔٓحٕٕٓتى هٓتهِ     « 3» -3 -14945•
الْوٓجَّبسِ ثٕهِ مٓوٕطُيٍٍ هٓهْ أَثِٓ شُوٕٕٓتٍ الْمٓحٓبمِلِِّٓ هٓهْ ثٓوٕغِ أَطٕتحٓبثِىَب هٓتهْ   

 .ئِشَا ذَبٍٓ الطَّرٔلُ هٓلَى وَِْسٍِِ أَذَّطَ ئِحٕطَامٍٓٔ ئِلَى الْحٓطَ ِ: أَحٓسَِِمٕ م َٓبلَ
 .182 -58 -5التُصٔت  -(3)•

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 . «5»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلٍَِٕٕ « 4»يٓ تََٔسَّ ٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلَى شَلِٖٓ : أًَُٓلُ•

مته   1، ي ُتٓ الحتسٔج   1مه الجتبة   4، 3تٔس  ُٓ الحسٔخٕه  -(4)•
مه أثًاة  2مه الجبة  29مه َصٌ األثًاة، ي ُٓ الحسٔج  15الجبة 

 .أٓسب  الحذ
 . مه َصٌ األثًاة 17ٔبتٓ ُٓ الجبة  -(5)•

 

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ أَثٍِِٕ هٓهِ اثٕهِ أَثِٓ هٔمٕٕٓطٍ هٓهْ حٓمَّتبزٍ هٓتهِ   « 2» -3 -14875•
َٓبلَ أَثًٔ هٓجٕسِ اللٍَِّ م الْاِحٕطَا ٔ مِتهْ مًٓٓإِٓتتٓ ذَمٕسٓتٍّ يَّٓٓتَُٓتب     : الْحٓلَجِِّٓ َٓبلَ

لَب ٔٓىْجٌِٓٓ لِحٓتبدٍّ يٓ لَتب لِمٔوٕتَمِتطٍ أَنْ ٔٔحٕتطِ ٓ َٓجٕلَُٓتب يٓ لَتب        -ضٓبًٔلُ اللٍَِّ ص
ٔٔظٓتليٓ   -يَّٓٓتٓ لِإََٔلِ الْمٓسِٔىَِّ شَا الْحٔلََِِّٕٕ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِسٔ الشَّتزٓطَِِ  -ثٓوٕسَٓٓب

يٓ يَّٓٓتٓ لِإََٔلِ الىَّزٕسِ  -يٓ يَّٓٓتٓ لِإََٔلِ الشَّب ِ الْزٔحََِّٕ -ٍُِِٕ يٓ ِْٔٓطِعٔ الْحٓذَّ
يٓ يَّٓٓتتٓ لِإََٔتلِ الْتٕٓمٓهِ     -يٓ يَّٓٓتٓ لِإََٔلِ الـَّبئَِِ َٓتطْنَ الْمٓىَتبظِلِ   -الْوَِْٕٓٔ
 .لٙإَحٓذٚ ؤَنْ ٔٓشْغَرٓ عٓهْ مًٓٓخلٕٙتٙ سٓسًٔلِ خلي١ٍٙ ص ٔٓىْسٓغٙٓيٓ لَد  -ٔٓلَمٕلَمٓ

 .2 -319 -4ال٘بُٓ  -(2)•
 

 308: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

يٓ ضٓيٓأٌ الظَّسٔيُّ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ هٔجٕٕٓسِ اللٍَِّ ثٕهِ هٓلٍِّٓ الْحٓلَجِِّٓ « 3» -4 -14876•
َُتاِشَا   -مِخْلٍَٔ ئِلَّب أَؤٍَّ َٓبلَ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِسٔ الشَّزٓطَِِ َٗبنَ ٔٔظٓليٓ ٍُِِٕ يٓ ِْٔٓطِعٔ الْحٓذَّ

حِٕهَ ٔٔحٓبشِْ الْمِٕتلَ الْتأَيَّلَ    -ذَطَدٓ مِهَ الْمٓسٕزِسِ يٓ بٓبضٓ يٓ ابٕتًَٓتٕ ثٍِِ الْجٕٕٓسٓاءٔ
 .أَحٕطَ ٓ

يٓ َٗتصَا ُٗتلُّ مٓتب    « 4»مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ ٔٓؤًُٕةٓ مِخْلٍَٔ •
 .َٓجٕلٍَٔ

مه الجتبة   1، ي أيضز ٓـوّ مىٍ ُٓ الحسٔج 2522 -302 -2الٍِٕٔ  -(3)•
 .مه َصٌ األثًاة 11

 .167 -55 -5التُصٔت  -(4)•
 331: ، ص11 يببئل الشٕوّ؛ د•

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

ثٓبةٔ أَنَّ ُٗلَّ مٓهْ مٓطَّ ثِمَِٕٔبتٍ يٓرٓتٓ هٓلٍَِٕٕ الْاِحٕطَا ٔ مِىٍْٔ يٓ ئِنْ َٗبنَ  15« 5»•
  مِهْ ًَٕٕطِ إََٔلٍِِ

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ٔٓؤًُٕةٓ هٓهْ هِسٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب هٓهْ أَحٕمٓسٓ « 6» -1 -14941•
مٔحٓمَّسٍ هٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓوِٕسٍ هٓهْ طًِْٓٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى هٓهْ أَثِٓ الْحٓسٓهِ   ثٕهِ

ٔٔحٕطِمٔتًنَ ثِتجٓـْهِ    -َٗتَجٕتٔ ئِلٍَِٕٕ أَنَّ ثٓوٕغٓ مًٓٓالِٕٖٓ ثِبلْجٓظٕتطَِِ : الطيػَب م َٓبلَ
يٓ لَب مٓىْعِلٌ يٓ هٓلَُِٕٕمٕ ُِٓ شَلِٖٓ مٓئًُوٌَّ  -الْوِِْٕٓٔ يٓ لَٕٕسٓ ثِصَلِٖٓ الْمًٕٓػِنِ مٓبءٌ

يٓ مِتهْ يٓضٓاءِ ثٓـْتهِ الْوِٕٓٔتِْ     -يٓ ٔٔوٓزِّلُُٔمٕ أَطٕتحٓبثُٔٔمٕ يٓ رٓمَّتبلُُٔمٕ   -شَسِٔسٌِٓ
 -يٓ ًَٔٓ مٓىْتعِلُُٔمٔ الَّتصِْ ٔٓىْعِلُتًنَ ُِٕتٍِ     -ثِرَمٕسَّٓ هٓشَطَ مِٕليب مٓىْعِلٌ ٍُِِٕ مٓبءٌ
 -لِطٍُِِِْٔ ثُِِمٕ يٓ ذَِِّتٍِِ هٓلَُِٕٕمٕ -َُتَطَى أَنْ ٔٔحٕطِمًٔا مِهْ مًٕٓػِنِ الْمٓبءِ

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

يٓ مٓوهْ ؤَتَوى عٓيَُٕٕٓود     -فَىَتَرٓ ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ ص يٓل١تٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٓ لٙإََٕيُٙٓد •
فَيَد تُزٓديِصِ خلْمٕٙمَدتٓ  -يٓ فُٕٙٓد سٔخْظٌّٓ لٙمٓهْ وَدوَتٕ زٍِٙ عٙي١ٌّ -مٙهْ غَٕٕشِ ؤََٕيُٙٓد
 . بِل١د مٙهْ عٙي١ٍّ

 .2 -323 -4ال٘بُٓ  -(6)•
 

 333: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ َٗبنَ ثٍِِ هِلٌَّّ مِهْ إََٔلِ الْمٓسِٔىَِّ أَيٕ مِمَّهْ مٓطَّ ثُِٓب رٓبظٓ لٍَٔ  6« 2»•
  تَأْذِٕطُ الْاِحٕطَا ِ ئِلَى الْزٔحَِِّٕ

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ هٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ ثٕهِ « 3» -1 -14903•
أَحٕتطَ ٓ مِتهَ    -هٓمَّبضٍ أَؤٍَّ بٓأَلَ أَثٓب هٓجٕسِ اللٍَِّ م هٓهْ ضٓرٔلٍ مِهْ إََٔلِ الْمٓسِٔىَِّ

 .الْزٔحَِِّٕ ََُٔبلَ لَب ثٓأْسٓ

 316: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 .«4»َٓصَا مٓرْظًٔصٌ ثِظٓبحِتِ الْؤصْضِ َٗمٓب ٔٓأْتِٓ : أًَُٓلُ•
 .2524 -304 -2الٍِٕٔ  -(3)•
 .مه َصا الجبة 5، 4، 2ٔبتٓ ُٓ األحبزٔج  -(4)•

 

 316: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 مٕمدت خلعمشِ

 
يٓ ُِٓ الْوِلَلِ هٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ هٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ « 5» -2 -14904•

الْحٓسٓهِ ثٕهِ أَثٓبنٍ هٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓوِٕسٍ هٓهْ حٓمَّبزِ ثٕهِ هِٕسٓتى يٓ َُؼَتبلََّ   
 -ُٓلْتٔ لِأَثِٓ هٓجٕسِ اللٍَِّ م ئِنَّ مٓوِٓ يٓالِسٓتِٓ يٓ َِٓٓ يٓرِوٓتٌّ : هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ َٓبلَ

َُاِنَّ ضٓبًٔلَ اللٍَِّ ص يَّٓٓتتٓ لِإََٔتلِ    -َٓبلَ ُٓلْ لَُٓب َُلْتُحٕطِ ٕ مِهْ آذِطِ الًْْٓٓتِ
 .يٓ لِإََٔلِ الْمٌْٓطِةِ الْزٔحََِّٕ َٓبلَ َُأَحٕطَمٓتٕ مِهَ الْزٔحَِِّٕ -الْمٓسِٔىَِّ شَا الْحٔلََِِّٕٕ

 .11 -455 -هلل الشطائن -(5)•
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مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الَْٔببِتمِ   « 6» -3 -14905•
مِهْ   بٓأَلْتٔ أَثٓب هٓجٕسِ اللٍَِّ م: هٓهِ اثٕهِ أَثِٓ هٔمٕٕٓطٍ هٓهْ حٓمَّبزٍ هٓهِ الْحٓلَجِِّٓ َٓبلَ

يٓ لَتب ٔٔزٓتبيِظِ    -ئِشَا رٓبيٓظٓ الشَّزٓطََِ ََُٔبلَ مِهَ الْزٔحَِِّٕ -إَٔٔهَ ٔٔحٕطِ ٔ الطَّرٔلُ
 .الْزٔحََِّٕ ئِلَّب مٔحٕطِمبي

 
مه الجتبة   2، ي أيضز شٔلٍ ُٓ الحسٔج 177 -57 -5التُصٔت  -(6)•

 .مه َصٌ األثًاة 16
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ُٓلْتٔ : يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ هٔخْمٓبنَ هٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕطٍ َٓبلَ« 1» -4 -14906•
َٓبلَ يٓ مٓب َِتٓٓ ُٓلْتتٔ    -لِأَثِٓ هٓجٕسِ اللٍَِّ م ذِظٓبلٌ هٓبثُٓٓب هٓلَٕٕٖٓ إََٔلُ مََّّٓ٘

َٓتبلَ   -يٓ ضٓبًٔلُ اللٍَِّ ص أَحٕطَ ٓ مِتهَ الشَّتزٓطَِِ   -َٓبلًُا أَحٕطَ ٓ مِهَ الْزٔحَِِّٕ
 .َُأَذَصْتٔ ثِأَزٕوَبَٔمٓب يٓ ُٗىْتٔ هٓلِٕليب -الْزٔحَُِّٕ أَحٓسٔ الًْْٓٓتَٕٕهِ

 317: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ٔٓؤًُٕةٓ هٓهْ هِسٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب هٓهْ أَحٕمٓسٓ « 2» -5 -14907•
ثٕهِ مٔحٓمَّسٍ هٓهْ هٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَٓ٘مِ هٓهْ بٓتَِٕٕ ثٕتهِ هٓمِٕتطََِ هٓتهْ أَثِتٓ ثْٓ٘تطٍ       

َُلَتمٕ   -َٓبلَ أَثًٔ هٓجٕسِ اللٍَِّ م ئِويٓ ذَطَرٕتٔ ثِتإََٔلِٓ مٓبشِتٕبي  : الْحٓؼْطَمِِّٓ َٓبلَ
َُزٓوٓلَ إََٔلُ الْمٓسِٔىَِّ ٔٓسٕأَلًُنَ  -أَُِلَّ حٓتَّى أَتَٕٕتٔ الْزٔحََِّٕ يٓ َٓسٕ ُٗىْتٔ شَبِٕٗبي

يٓ َٓتسٕ ضٓذَّتضٓ    -لَِٕٔىَبٌٔ يٓ هٓلٍَِٕٕ حِٕٓبثٍٔٔ يٓ َٔمٕ لَتب ٔٓوٕلَمٔتًنَ   -هٓىيٓ ًَُُٕٓٔلًُنَ
 .أَيٕ ػَوِِٕبي أَنْ ٔٔحٕطِ ٓ مِهَ الْزٔحَِِّٕ -ضٓبًٔلُ اللٍَِّ ص لِمٓهْ َٗبنَ مٓطِٔؼبي

 317: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 .«4»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلٍَِٕٕ « 3»يٓ تََٔسَّ ٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلَى شَلِٖٓ : أًَُٓلُ•

 
•______________________________ 

 .176 -57 -5التُصٔت  -(1)
 .3 -324 -4ال٘بُٓ  -(2)•
 .مه َصٌ األثًاة 1مه الجبة  5تٔس  ُٓ الحسٔج  -(3)•
 .مه َصٌ األثًاة 15مه الجبة  1ٔبتٓ ُٓ الحسٔج  -(4)•
 .أحبزٔج 3ٍُٕ  7الجبة  -(5)•
ال ٔجوس ًٗن شٗط مسزس الشزطِ هلى يرٍ المخبل زين اوحظبض الح٘تم ُٕتٍ،    -(6)•

ٗمب ُُمٍ رمبهّ مه الُِٔبء، ل٘ه ال زلٕل ًٕطٌ، ي االحتمتبل ًٕتط ٗتبٍ ُٕؼتوَ     
 (.ٓسٌ. مىٍ)الًٔل ثومً  الح٘م ُٓ ثّٕٔ المًإٓت الوتِبء الىض ي ثـالن الٕٔبس 

 .9 -321 -4ال٘بُٓ  -(7)•
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ بٓلَٖٓ ؿَطِٔٔبي لَب ٔٓمٔطُّ ثِمٓسٕزِسِ الشَّزٓطَِِ يٓرٓتتٓ هٓلَٕٕتٍِ    7« 5»•
  «6»الْاِحٕطَا ٔ هِىْسٓ مٔحٓبشَاِِ الْمَِٕٔبتِ هٓلَى ضٓأْسِ بِتَِّّ أَمٕٕٓبلٍ 

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ٔٓؤًُٕةٓ هٓهْ هِسٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب هٓهْ أَحٕمٓسٓ « 7» -1 -14908•
مٔحٓمَّسٍ هٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ هٓهْ هٓجٕسِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕتسِ    ثٕهِ

حُتمَّ ثٓتسٓا لَتٍٔ أَنْ     -مٓهْ أََٓب ٓ ثِبلْمٓسِٔىَِّ شَُٕطاي يٓ ًَٔٓ ٔٔطِٔسٔ الْحٓتذَّ : اللٍَِّ م َٓبلَ
الَّصِْ ٔٓأْذُصُيؤٍَ َُلُْٕٓ٘هْ ئِحٕطَامٍٔٔ مِهْ  -ٔٓرْطُدٓ ُِٓ ًَٕٕطِ ؿَطِِْٔ إََٔلِ الْمٓسِٔىَِّ

 .ًَُُٕٓ٘نُ حِصَاءٓ الشَّزٓطَِِ مِهَ الْجٕٕٓسٓاءِ -مٓسِٕطَِِ بِتَِّّ أَمٕٕٓبلٍ
 

 

 317: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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ضٓيٓأٌ الشَّٕٕدُ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ ٔٓؤًُٕةٓ مِخْلٍَٔ ئِلَى ًَٕٓلٍِِ بِتَِّّ أَمٕٕٓتبلٍ  يٓ •
  «1»ئِلَّب أَؤٍَّ تَطَٕٓ لَِْقَ ًَٕٕطِ 

يٓ َٓبلَ الُْ٘لَٕٕىُِّٓ يٓ ُِٓ ضِيٓأٓتٍّ أُذْتطَى ٔٔحٕتطِ ٔ مِتهَ     « 2» -2 -14909. •
 .الشَّزٓطَِِ حُمَّ ٔٓأْذُصُ أََّْ ؿَطٍِْٔ شَبءٓ

 318: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ هٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ « 3» -3 -14910•
مٓتهْ أََٓتب ٓ   : مٓحٕجًٔةٍ هٓهْ هٓجٕسِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕتسِ اللَّتٍِ م َٓتبلَ   

حُمَّ ثٓسٓا لٍَٔ أَنْ ٔٓرْطُدٓ ُِٓ ًَٕٕتطِ   -ثِبلْمٓسِٔىَِّ يٓ ًَٔٓ ٔٔطِٔسٔ الْحٓذَّ شَُٕطاي أَيٕ وَحًٌٕٓٔ
مٓسِٕطََِ بِتتَِّّ أَمٕٕٓتبلٍ    -َُاِشَا َٗبنَ حِصَاءٓ الشَّزٓطَِِ يٓ الْجٕٕٓسٓاءِ -ؿَطِِْٔ الْمٓسِٔىَِّ
 .َُلْٕٔحٕطِ ٕ مِىُْٓب

•______________________________ 
 .178 -57 -5التُصٔت  -(1)
 .9شٔل الحسٔج  9 -321 -4ال٘بُٓ  -(2)•
 .2532 -307 -2الٍِٕٔ  -(3)•

 318: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د 
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ مٓطَّ ثِبلْمٓسِٔىَِّ لَمٕ ٔٓزٔعْ لٍَٔ تَطْٕٔ الْاِحٕطَا ِ مِتهَ الشَّتزٓطَِِ    8« 4»•
  اذْتِٕٓبضاي يٓ الْؤسٔيلُ ئِلَى الْوِِْٕٓٔ يٓ وَحًٌِِٕ

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِبٕىَبزٌِِ هٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الَْٔببِتمِ   « 5» -1 -14911•
هٓهْ رٓوَِٕطِ ثٕهِ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ حِٕٓ٘مٍ هٓهْ ئِثٕطَإَِمٓ ثٕهِ هٓجٕسِ الْحٓمِٕتسِ هٓتهْ أَثِتٓ    

بٓأَلْتٍُٔ هٓهْ َٓتًٕ ٍ َٓتسِمًٔا الْمٓسِٔىَتَّ َُرَتبًُُا َٗخْتطََِ      : الْحٓسٓهِ مًٔبٓى م َٓبلَ
يٓ أَضٓازٔيا أَنْ ٔٓأْذُتصُيا   -يٓ َٗخْطََِ الْأََّٔب ِ ٔٓوٕىِٓ الْاِحٕطَا ٓ مِهَ الشَّتزٓطَِِ  -الْجٓطْزِ

مٓتهْ زٓذَتلَ    -َُٕٔحٕطِمًٔا مِىُْٓب ََُٔبلَ لَب يٓ ًَٔٓ مٌْٔؼَتٌ -هِطٍّْ  مِىُْٓب ئِلَى شَاتِ
 .الْمٓسِٔىََّ َُلَٕٕسٓ لٍَٔ أَنْ ٔٔحٕطِ ٓ ئِلَّب مِهَ الْمٓسِٔىَِّ

 

 318: ، ص11 يسدجل خلشٕعّ؛ د
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 .ٍُٕ حسٔج ياحس 8الجبة  -(4)•
مه الجتبة   2، ي أيضز شٔلٍ ُٓ الحسٔج 179 -57 -5التُصٔت  -(5)•

 .مه َصٌ األثًاة 15
 . «2»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلٍَِٕٕ « 1»يٓ تََٔسَّ ٓ مٓب ٔٓسٔلُّ هٓلَى شَلِٖٓ : أًَُٓلُ•

 .مه َصٌ األثًاة 1تٔس  ُٓ الجبة  -(1)•
مته   1، ي ُتٓ الحتسٔج   14مه الجبة  9، 7ٔبتٓ ُٓ الحسٔخٕه  -(2)•

 . مه َصٌ األثًاة 15الجبة 

•  
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 خالسٕتٙمٕتَدعِ زِدألََٕلِ يٓخلخ ٕٓدذِ حٓت١ى ٔٓإْتٙٓٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٓزٓدذٔ •
ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٗ، عٓوهِ خزٕوهِ   : ؤَخْسٓشَوَد خلش١دفٙعٜٙٓ سٓػٙٓٓ خلي١ٍٔ عٓىٍْٔ، لَدلَ - 758•

سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ طٓوي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ لَمٛود يٓل١وتٓ       ؤَن١ : رٔشَٕٔذٍ، عٓهْ عٓـَدءٚ
ٔٓسٕتَمٕتٙعٔ خلْمٓشْءٔ زِإََٕيٍٙٙ يٓحٕٙٓدزِوٍٙ حٓت١وى ٔٓوإْتٙٓٓ وَوزَخ يٓوَوزَخ      »: خلْمًٓٓخلٕٙتٓ لَدلَ
 .« لٙيْمًٔٓخلٕٙتٙ

 .ؤَخْشَرٍٓٔ مٙهْ وٙتَدذِ خلْمٓىَدسٙهٙ•
 

 172،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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 زٓدذٔ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ•
ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٗ، عٓوهِ خزٕوهِ رٔوشَٕٔذٍ، عٓوهْ     : ؤَخْسٓشَوَد خلش١دفٙعٜٙٓ سٓػٙٓٓ خلي١ٍٔ عٓىٍْٔ، لَدلَ - 759•

ٔٓود  : لَدمٓ سٓرٔلٌ مٙهْ ؤََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ زِدلْمٓذٙٔىَِّ فٙٓ خلْمٓسٕزِذٙ، فَمَودلَ : وَدفٙعٍ، عٓهِ خزٕهِ عٔمٓشَ، لَدلَ
ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْمٓذٙٔىَِّ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ، يُِٓٔٔل٢ »: سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ، مٙهْ ؤَٕٔهَ تَإْمٔشُوَد ؤَنْ وُُِل١؟ لَدلَ

 .« ؤََٕلُ خلش١دمِ مٙهَ خلْزٔحٕفَِّ، يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ
ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْوٕٓمٓهِ مٙوهْ   »: يٓٔٓضْعٔمًٔنَ ؤَن١ خلى١سِٓٛ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ لَدلَ: لَدلَ لٙٓ وَدفٙعٗ•

 .« ٔٓيَمٕيَمٓ
ؤَن١ : ؤَخْسٓشَوَد سٔفْٕٓدنُ زٕهُ عٕٕٕٔٓىََّ، عٓهِ خلض٢َٕشِْٟ، عٓهْ سٓدلٙمِ زٕهِ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ، عٓوهْ ؤَزِٕوٍٙ   - 760•

ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْمٓذٙٔىَِّ مٙوهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَوِّ، يُِٓٔٔول٢    »: سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ لَدلَ
 .« ؤََٕلُ خلش١دمِ مٙهَ خلْزٔحٕفَِّ، يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ

يُِٓٔٔول٢ ؤََٕولُ   »: يٓٔٓضْعٔمًٔنَ ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓوي١مٓ لَودلَ  : لَدلَ خزٕهُ عٔمٓشَ•
 .« خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ

 173،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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ؤُمٙوشَ ؤََٕولُ   : ؤَخْسٓشَوَد مٓدلٙهٗ، عٓهْ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ دٙٔىَدسٍ، عٓهِ خزٕهِ عٔمٓوشَ، ؤَو١ؤٍ لَودلَ    - 761•

خلْمٓذٙٔىَِّ ؤَنْ ُِٔٔي٢ًخ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ، يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلش١دمِ مٙهَ خلْزٔحٕفَوِّ، يٓؤََٕولُ وَزٕوذٚ مٙوهْ     
 .لَشْنٍ

ؤَمٛد َٓاُالءٙ خلخ١الثُ فَسٓمٙعٕتُُٔه١ مٙهْ سٓسًٔلِ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ،    : لَدلَ خزٕهُ عٔمٓشَ•
 .« يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ»: يٓؤُخْسِشْتٔ ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ لَدلَ

يٓل١تٓ سٓسًٔلُ خلي١وٍٙ طٓوي١ى   : ؤَخْسٓشَوَد خزٕهُ عٕٕٕٔٓىََّ، عٓهِ خزٕهِ ؿَدئسٍ، عٓهْ ؤَزٍِٕٙ، لَدلَ - 762•
خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ ألََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ خلْحٔيَٕٕفََّ، يٓألََٕلِ خلش١ودمِ خلْزٔحٕفَوَّ، يٓألََٕولِ وَزٕوذٚ لَشْوًود،      

َٓوزٌٙٙ خلْمًٓٓخلٕٙوتٔ   »: يٓألََٕلِ خلْٕٓمٓهِ ٔٓيَمٕيَمٓ، حُمٛ لَدلَ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ   
خلْحٓذٛ ؤَيِ خلْعٔمٕشََِ، يٓمٓوهْ وَودنَ ؤََٕيُؤٍ    ؤَسٓخدٓ ألََٕيُٙٓد يٓلٙىُل  آتٚ عٓيَُٕٕٓد مٙهْ غَٕٕشِ ؤََٕيُٙٓد مٙمٛهْ 

 .« مٙهْ دٔينِ رَلٙهٓ خلْمٕٙمَدتٙ فَئُِْٕل١ مٙهْ حٕٕٓجُ ٔٔىْشٙثُ حٓت١ى ؤَتَى رَلٙهٓ عٓيَى ؤََٕلِ مٓى١َّ
ؤَخْسٓشَوَد خلخ مَُّ، عٓهْ مٓعٕمٓشٍ، عٓهِ خزٕهِ ؿَدئسٍ، عٓهْ ؤَزٍِٕٙ، عٓهِ خزٕوهِ عٓسٛودسٍ سٓػٙوٓٓ     - 673•

خلي١ٍٔ عٓىٍْٔ، عٓهِ خلى١سِٟٓ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ فٙٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ مٙخْلَ مٓعٕىَى حٓذٙٔجٙ سٔفْٕٓدنَ فٙٓ 
 .خلْمًٓٓخلٕٙتٙ

 174،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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ؤَخْسٓشَوَد سٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ، عٓهِ خلْمَدسٙمِ زٕهِ مٓعٕوهٍ، عٓوهْ لَٕٕوجٚ، عٓوهْ      - 764•
يٓل١تٓ سٓسًٔلُ خلي١وٍٙ طٓوي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ     : ؤَو١ٍٔ لَدلَ: ؿَدئسٍ، عٓهِ خزٕهِ عٓسٛدسٍ

يٓسٓي١مٓ ألََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ رَخ خلْحٔيَٕٕفَِّ، يٓألََٕلِ خلش١دمِ خلْزٔحٕفَوَّ، يٓألََٕولِ خلْوٕٓمٓهِ    
 .ٔٓيَمٕيَمٓ، يٓألََٕلِ وَزٕذٚ لَشْوًد، يٓمٓهْ وَدنَ دٔينَ رَلٙهٓ فَمٙهْ حٕٕٓجُ ٔٓسٕذٓؤُ

: ؤَخْسٓشَوٙٓ ؤَزًٔ خلض٢زٕٕٓشِ: ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٗ، يٓسٓعٕٙذٗ، عٓهِ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ، لَدلَ - 765•
سٓومٙعٕتٍُٔ حُومٛ خوْتَُٓوى    : ؤَو١ٍٔ سٓمٙعٓ رٓدزِشَ زٕهَ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ ٔٓسٕإَلُ عٓهِ خلْمُِٔل ، فَمَدلَ

ُِٔٔل٢ ؤََٕولُ خلْمٓذٙٔىَوِّ مٙوهْ    »: ؤَسٓخٌٔ ٔٔشِٔذٔ خلى١سِٓٛ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ ٔٓمًُلُ
رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ يٓخلـ١شِٔكُ خألُخْشَى مٙهَ خلْزٔحٕفَِّ يٓؤََٕلُ خلْمٓغْوشِذِ يُِٓٔٔول٢ ؤََٕولُ    
خلْعٙشَخقِ مٙهْ رَختٙ عٙشْقٍ، يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ، يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙوهْ  

 .« ٔٓيَمٕيَمٓ

 175،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ : ؤَخْسٓشَوٙٓ عٓـَدءٗ: ؤَخْسٓشَوٙٓ خزٕهُ رٔشَٕٔذٍ، لَدلَ: ؤَخْسٓشَوَد سٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ، لَدلَ - 766•

 طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ يٓل١تٓ ألََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ رَخ خلْحٔيَٕٕفَوِّ، يٓألََٕولِ خلْمٓغْوشِذِ خلْزٔحٕفَوَّ، يٓألََٕولِ     
خلْمٓشْشِقِ رَختٓ عٙشْقٍ، يٓألََٕلِ وَزٕذٚ لَشْوًد، يٓمٓهْ سٓيَهٓ وَزٕذٖخ مٙهْ ؤََٕلِ خلْٕٓمٓهِ يٓغَٕٕوشَِٙمٕ لَوشْنَ رْٙ   

 .خلْمٓعٓددٙنِ، يٓألََٕلِ خلْٕٓمٓهِ ٔٓيَمٕيَمٓ
بِن١ خلى١سِوٓٛ طٓوي١ى   : فَشَخرٓعٕتٔ عٓـَدءٖ، فَمُيْتٔ: ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٗ يٓسٓعٕٙذٗ، عٓهِ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ، لَدلَ - 767•

يٓلَمٕ ٔٓىُهْ ًٕٔٓمٓحٙوزٚ  : خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ صٓعٓمًٔخ لَمٕ ًٔٔٓل تٕ رَختٓ عٙشْقٍ، يٓلَمٕ ٔٓىُهْ ؤََٕلُ خلْمٓشْشِقِ لَدلَ
ؤَو١ؤٍ يٓل١وتٓ رَختٓ عٙوشْقٍ ؤَيِ خلْعٓمٕٙوكَ     : وَزَلٙهٓ سٓومٙعٕىَد : عٙشَخقٌ، يٓلَىٙهْ ألََٕلِ خلْمٓشْشِقِ حٕٙىَحٙزٚ لَدلَ

يٓلَمٕ ٔٓىُهْ ًٕٔٓمٓحٙزٚ عٙشَخقٌ، يٓلَىٙهْ ألََٕلِ خلْمٓشْشِقِ، يٓلَمٕ ٔٓعٕضٌُٔ بِلَوى ؤَحٓوذٚ مٙوهَ    : ألََٕلِ خلْمٓشْشِقِ لَدلَ
ٍٙ يٓسٓوي١مٓ  ٕٕخلظٛحٓدزِّٓ دٔينَ خلى١سِٟٓ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ، يٓلَىٙى١ٍٔ ٔٓإْزٓى بِال ؤَن١ خلى١سِٓٛ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيَ

 .يٓل١تٍَٔ
لَومٕ ًٔٔٓل وتٕ   : ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ، عٓهِ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ، عٓهِ خزٕهِ ؿَدئسٍ، عٓهْ ؤَزٍِٕٙ لَودلَ  - 768•

سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ رَختٓ عٙشْقٍ، يٓلَمٕ ٔٓىُهْ حٕٙىَحٙزٚ ؤََٕلُ مٓشْوشِقٍ فًَٓل١وتٓ خلى١ودسٔ    
 .رَختٓ عٙشْقٍ

 .يٓال ؤَحٕسٙسٍٔٔ بِال وَمٓد لَدلَ ؿَدئسٗ، يٓخلي١ٍٔ ؤَعٕيَمٔ: لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ•

 176،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ، عٓهِ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ، عٓهْ عٓمٕوشِي زٕوهِ دٙٔىَودسٍ،     - 769•
لَمٕ ًٔٔٓل تٕ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓوي١مٓ  : ؤَو١ٍٔ لَدلَ: عٓهْ ؤَزِٓ خلش١عٕخَدءٙ

 .ألََٕلِ خلْمٓشْشِقِ شَٕٕحًد فَدت١خَزَ خلى١دسٔ زِحٕٙٓدلِ لَشْنٍ رَختٓ عٙشْقٍ
 .ؤَخْشَدٓ خألَحٓذٓ عٓشَشَ حٓذٙٔخًد مٙهْ وٙتَدذِ خلْمٓىَدسٙهٙ•

 

 177،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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 زٓدذٔ سٓدٟ مٓهْ رٓديٓصٓ خلْمٕٙمَدتٓ غَٕٕشَ مٔحٕشِمٍ•
ؤَخْسٓشَوَد خزٕهُ عٕٕٕٔٓىَوَّ، عٓوهْ   : ؤَخْسٓشَوَد خلش١دفٙعٜٙٓ سٓػٙٓٓ خلي١ٍٔ عٓىٍْٔ، لَدلَ - 771•

ؤَو١ٍٔ سٓؤَى خزٕهَ عٓسٛدسٍ ٔٓشُدٜ مٓهْ رٓوديٓصٓ خلْمًٓٓخلٕٙوتٓ   : عٓمٕشٍي، عٓهْ ؤَزِٓ خلش١عٕخَدءٙ
 .غَٕٕشَ مٔحٕشِمٍ

 .ؤَخْشَرٍٓٔ مٙهْ وٙتَدذِ خلْمٓىَدسٙهٙ•
 

 178،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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 زٓدذٔ مٕٙمَدتٙ خلْعٔمٕشَِِ خلْمٓىَدوٟٙٓ يٓخلض١مٓدوٟٙٓ•
ؤَخْسٓشَوَد خزٕهُ عٕٕٕٔٓىَوَّ، عٓوهْ   : ؤَخْسٓشَوَد خلش١دفٙعٜٙٓ سٓػٙٓٓ خلي١ٍٔ عٓىٍْٔ، لَدلَ - 772•

بِسٕمٓدعٕٙلَ زٕهِ ؤُمَّٕٓٛ، عٓهْ مٔضَخحٙمٍ، عٓهْ عٓسٕذٙ خلْعٓضِٔضِ زٕهِ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ خَدلٙوذٚ،  
ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓوي١مٓ خَوشَدٓ مٙوهَ    : عٓهْ مٔحٓش ،ٍ خلْىَعٕسِٟٓ

 .خلْزِعٙش١خوَِّ لَٕٕال فَدعٕتَمٓشَ يٓؤَطٕسٓحٓ زُِٓد وَسٓدجٙتٚ
 
 

 178،ص 2مسىذ خلشدفعٓ، تشتٕر سىزش، د
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 [زٓدذ فٙٓ مًٓٓخلٕٙتٙ خلْحٓذ٘]•
ؤَخْسٓشَوَد سٔفْٕٓدنُ زٕهُ عٕٕٕٔٓىََّ عٓهْ خلض٢َٕشِْٟ عٓهْ ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)خلْمًٓٓخلٕٙتٙ فٙٓ •

طٓي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ    -سٓدلٙمِ زٕهِ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ عٔمٓشَ عٓهْ ؤَزٍِٕٙ ؤَن١ سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ 
ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْمٓذٙٔىَِّ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلش١دمِ مٙوهْ  »لَدلَ  -يٓسٓي١مٓ 

يٓٔٓضْعٔمًٔنَ ؤَن١ سٓسٔوًلَ  : لَدلَ خزٕهُ عٔمٓشَ« خلْزٔحٕفَِّ يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ
 « يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ»لَدلَ  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -خلي١ٍٙ 

 150ص 2وتدذ خألم ليشدفعٓ د
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مٓدلٙهٔ زٕهُ ؤَوَسٍ عٓهْ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ دٙٔىَدسٍ عٓهْ خزٕهِ عٔمٓوشَ ؤَو١ؤٍ لَودلَ    ؤَخْسٓشَوَد •
ؤَمٓشَ ؤََٕلَ خلْمٓذٙٔىَِّ ؤَنْ ُِٔٔي٢ًخ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ يٓؤََٕلَ خلش١دمِ مٙوهْ خلْزٔحٕفَوِّ   »

ؤَمٛد َٓاُلَدءٙ خلخ١يَدثُ فَسٓومٙعٕتُُٔه١ مٙوهْ   : لَدلَ خزٕهُ عٔمٓشَ. « يٓؤََٕلَ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ
 -يٓؤُخْسِوشْت ؤَن١ سٓسٔوًلَ خلي١وٍٙ     -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ    -سٓسًٔلِ خلي١ٍٙ 

 « يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ»: لَدلَ -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ 

 150ص 2وتدذ خألم ليشدفعٓ د
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لَدمٓ سٓرٔلٌ مٙهْ »: مٔسٕيٙمٗ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ عٓهْ وَدفٙعٍ عٓهْ خزٕهِ عٔمٓشَ لَدلَؤَخْسٓشَوَد •
ٔٓد سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ مٙهْ ؤَٕٔهَ تَإْمٔشُوَد ؤَنْ وُُِول١؟  : ؤََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ فٙٓ خلْمٓسٕزِذٙ فَمَدلَ

لَدلَ ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْمٓذٙٔىَِّ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلش١ودمِ مٙوهْ خلْزٔحٕفَوِّ    
طٓوي١ى   -يٓٔٓضْعٔمٔوًنَ ؤَن١ خلى١سِوٓٛ   : لَدلَ لٙٓ وَدفٙعٗ« يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ وَزٕذٚ مٙهْ لَشْنٍ

 « يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ»لَدلَ  -خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ 

 150ص 2وتدذ خألم ليشدفعٓ د
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. يٓؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ يٓسٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ عٓهْ خزٕوهِ رٔوشَٕٔذٍ لَودلَ   ( : لَدلَ)•
ؤَخْسٓشَوٙٓ ؤَزًٔ خلض٢زٕٕٓشِ ؤَو١ٍٔ سٓمٙعٓ رٓدزِشَ زٕهَ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ ٔٓسٕإَلُ عٓهْ خلْمُِٔول  فَمَودلَ   

ٔٓمُوًلُ   -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ    -سٓمٙعٕت، حُمٛ خوْتَُٓى، ؤُسٓخٌٔ ٔٔشِٔذٔ خلى١سِٓٛ 
ُِٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْمٓذٙٔىَِّ مٙهْ رْٙ خلْحٔيَٕٕفَِّ يٓخلـ١شِٔكُ خلْأخَشُ مٙهْ خلْزٔحٕفَوِّ يٓؤََٕولُ   »

خلْمٓغْشِذِ يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْعٙشَخقِ مٙهْ رَختٙ عٙشْقٍ يُِٓٔٔل٢ ؤََٕولُ وَزٕوذٚ مٙوهْ لَوشْنٍ     
 .« يُِٓٔٔل٢ ؤََٕلُ خلْٕٓمٓهِ مٙهْ ٔٓيَمٕيَمٓ
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طٓي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ    -يٓلَمٕ ٔٔسٓمٟ رٓدزِشُ زٕهُ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ خلى١سِٓٛ ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)•
 .-يٓسٓي١مٓ 

ٔٔوشْيٓى  : يٓلَذٕ ٔٓزًٔصٔ ؤَنْ ٔٓىًُنَ سٓمٙعٓ عٔمٓشَ زٕهَ خلْخَـ١دذِ، لَدلَ خزٕوهُ سٙوٕشِٔهَ  •
عٓهْ عٔمٓشَ زٕهِ خلْخَـ١دذِ مٔشْسٓويًد ؤَو١ؤٍ يٓل١وتٓ لٙإََٕولِ خلْمٓشْوشِقِ رَختٓ عٙوشْقٍ،       
 -يٓٔٓزًٔصٔ ؤَنْ ٔٓىًُنَ سٓمٙعٓ غَٕٕشَ عٔمٓشَ زٕهِ خلْخَـ١ودذِ مٙوهْ ؤَطٕوحٓدذِ خلى١سِوٟٓ     

 –طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ 
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ؤَن١ »ؤَخْسٓشَوَد خزٕهُ رٔشَٕٔذٍ لَدلَ ؤَخْسٓشَوٙوٓ عٓـَودءٗ   : سٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ لَدلَؤَخْسٓشَوَد •
يٓل١تٓ لٙإََٕلِ خلْمٓذٙٔىَوِّ رَخ خلْحٔيَٕٕفَوِّ    -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -سٓسًٔلَ خلي١ٍٙ 

يٓلٙإََٕلِ خلْمٓغْشِذِ خلْزٔحٕفََّ يٓلٙإََٕلِ خلْمٓشْشِقِ رَختٓ عٙشْقٍ يٓلٙإََٕولِ وَزٕوذٚ لَشْوًود    
يٓمٓهْ سٓيَهٓ وَزٕذٖخ مٙهْ ؤََٕلِ خلْٕٓمٓهِ يٓغَٕٕشَِٙمٕ لَشْنَ خلْمٓىَدصِلِ، يٓلٙإََٕولِ خلْوٕٓمٓهِ   

 «ٔٓيَمٕيَمٓ
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فَشَخرٓعٕوت  : ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ يٓسٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ لَودلَ  •
صٓعٓمًٔخ لَمٕ ًٔٔٓل تٕ رَختٓ  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -ؤَن١ خلى١سِٓٛ : عٓـَدءٖ فَمُيْت

عٙشْقٍ يٓلَمٕ ٔٓىُهْ ؤََٕلُ خلْمٓشْشِقِ حٕٙىَحٙزٚ، لَدلَ وَزَلٙهٓ سٓمٙعٕىَد ؤَو١ٍٔ يٓل١وتٓ رَختٓ  
يٓلَومٕ ٔٓىُوهْ عٙوشَخقٌ يٓلَىٙوهْ لٙإََٕولِ      : عٙشْقٍ ؤَيٕ خلْعٓمٕٙكَ لٙإََٕلِ خلْمٓشْوشِقِ لَودلَ  

 -طٓوي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ      -خلْمٓشْشِقِ يٓلَمٕ ٔٓعٕضٌُٔ بلَى ؤَحٓذٚ دٔينَ خلى١سِٟٓ 
 يٓل١تٍَٔ،  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -يٓلَىٙى١ٍٔ ٔٓإْزٓى بل١د ؤَن١ خلى١سِٓٛ 
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لَمٕ : مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ، عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ عٓهْ خزٕهِ ؿَدئسٍ عٓهْ ؤَزٍِٕٙ لَدلَؤَخْسٓشَوَد •
رَختٓ عٙوشْقٍ يٓلَومٕ ٔٓىُوهْ     -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓوي١مٓ   -ًٔٔٓل تٕ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ 

يٓلَود  ( : لَودلَ خلش١ودفٙعٜٙٓ  )حٕٙىَحٙزٚ ؤََٕلُ مٓشْشِقٍ، فًَٓل١وتٓ خلى١ودسٔ رَختٓ عٙوشْقٍ    
 ،ؤَحٕسٓسٍٔٔ بل١د وَمٓد لَدلَ ؿَدئسٗ يٓخَلي١ٍٔ ؤَعٕيَمٔ

ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ عٓهْ عٓمٕشِي زٕوهِ دٙٔىَودسٍ عٓوهْ ؤَزِوٓ      •
لٙإََٕولِ   -طٓوي١ى خلي١ؤٍ عٓيَٕٕوٍٙ يٓسٓوي١مٓ      -لَمٕ ًٔٔٓل تٕ خلى١سِٜٓ : خلش١عٕخَدءٙ ؤَو١ٍٔ لَدلَ

خلْمٓشْشِقِ شَٕٕحًد فَدٙت١خَزَ خلى١دسٔ زِحٕٙٓدلِ لَشْنِ رَختٙ عٙشْقٍ، ؤَخْسٓشَوَود خلخ مَوُّ عٓوهْ    
ؤًَٜٔذٓ عٓهْ خزٕهِ سٕٙشِٔهَ ؤَن١ عٔمٓشَ زٕوهَ خلْخَـ١ودذِ يٓل١وتٓ رَختٓ عٙوشْقٍ لٙإََٕولِ      

 .خلْمٓشْشِقِ
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يَٓٓزَخ عٓهْ عٔمٓشَ زٕهِ خلْخَـ١دذِ مٔشْسٓيًد، يٓرَختٔ عٙشْقٍ شَوسٍِٕٗ  ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)•
 .زِمَشَنٍ فٙٓ خلْمُشْذِ يٓؤَلَمٕيَمٔ

فَةِنْ ؤَحٕشَمٓ مٙىُْٓد ؤََٕلُ خلْمٓشْشِقِ سٓرًٕٓت ؤَنْ ٔٓزٕضُِٔٓٔمٕ لٕٙٓدسٖد ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)•
 عٓيَى لَشْنٍ يٓٔٓيَمٕيَمٔ، يٓلًَٕ ؤََٓي٢ًخ مٙهْ خلْعٓمٕٙكِ وَدنَ ؤَحٓرٛ بلَٓٛ، 
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يٓل١تٓ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ »: سٔفْٕٓدنُ عٓهْ عٓسٕذٙ خلي١ٍٙ زٕهِ ؿَدئسٍ عٓهْ ؤَزٍِٕٙ لَدلَؤَخْسٓشَوَد •
لٙإََٕولِ خلْمٓذٙٔىَوِّ رَخ خلْحٔيَٕٕفَوِّ يٓلٙإََٕولِ خلش١ودمِ       -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -

 -خلْزٔحٕفََّ يٓلٙإََٕلِ وَزٕذٚ لَشْوًد يٓلٙإََٕلِ خلْٕٓمٓهِ ٔٓيَمٕيَمٓ، حُومٛ لَودلَ سٓسٔوًلُ خلي١وٍٙ     
َٓزٌٙٙ خلْمًٓٓخلٕٙتٔ لٙإََٕيُٙٓد يٓلٙىُول  آتٚ ؤَتَوى عٓيَُٕٕٓود     -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ 

ٍٔ ٙموْه         َِ يٓٓموْه َوودَن َؤَُٕيو دٔينِ مْٙه غَِٕٕش َؤَٕيُٙٓد ٙمٛموْه َؤسٓخٓد خلْٓحوٛذ يٓخلْٔعٕموَش
 «خلْمٕٙمَدتٙ فَئُْٕٕيٙلْ مٙهْ حٕٕٓجُ ٔٔىْشٙثُ حٓت١ى ٔٓإْتٙٓٓ رَلٙهٓ عٓيَى ؤََٕلِ مٓى١َّ
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 -خلخ مَُّ عٓهْ مٓعٕمٓشٍ عٓهْ خزٕهِ ؿَدئسٍ عٓهْ ؤَزِٕوٍٙ عٓوهْ خزٕوهِ عٓسٛودسٍ     ؤَخْسٓشَوَد  •
فٙٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -عٓهْ خلى١سِٟٓ  -سٓػٙٓٓ خلي١ٍٔ عٓىُْٔمٓد 

مٙخْلَ مٓعٕىَى حٓذٙٔجٙ سٔفْٕٓدنُ فٙٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ، ؤَخْسٓشَوَود سٓوعٕٙذٔ زٕوهُ سٓودلٙمٍ عٓوهْ      
: خلْمَدسٙمِ زٕهِ مٓعٕهٍ عٓهْ لَٕٕجٚ عٓهْ عٓـَدءٚ عٓهْ ؿَدئسٍ عٓهْ خزٕهِ عٓسٛدسٍ ؤَو١ٍٔ لَدلَ

لٙإََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ رَخ خلْحٔيَٕٕفَوِّ   -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -يٓل١تٓ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ »
يٓلٙإََٕلِ خلش١دمٟ خلْزٔحٕفََّ يٓلٙإََٕلِ خلْٕٓمٓهِ ٔٓيَمٕيَمٓ يٓلٙإََٕلِ وَزٕذٚ لَشْوًود يٓمٓوهْ وَودنَ    

 .« دٔينَ رَلٙهٓ فَمٙهْ حٕٕٓجُ ٔٓسٕذٓؤُ
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 -ؤَن١ سٓسٔوًلَ خلي١وٍٙ   »ؤَخْسٓشَوَد مٔسٕيٙمٔ زٕهُ خَدلٙذٚ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ عٓهْ عٓـَودءٚ   •
لَمٛد يٓل١تٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٓ لَدلَ لٕٙٓسٕتَمٕتٙعٕ خلْمٓشْءٔ زِإََٕيٙوٍٙ   -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ 

ؤَفَيَمٕ ٔٓسٕيُغْه ؤَن١ خلى١سِوٓٛ  : ، لُيْت« يٓحٕٙٓدزٍِٙ حٓت١ى ٔٓإْتٙٓٓ وَزَخ يٓوَزَخ لٙيْمًٓٓخلٕٙتٙ
لَود  : برَخ زٓيَغًُخ وَزَخ يٓوَزَخ؟ ؤََٓي٢وًخ؟ لَودلَ  : لَدلَ -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -

 .ؤَدٕسِْ
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ٍٙ ؤَْن ٔٓسَٕتوذَٙت خْلوةِحٕشَخٓم لَٕسولَ        ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)• ٕٕو ٔٓٙؼوُٕك عَٓي ٍٔ َلود  لُيْت بو١و
خلْمٕٙمَدتٙ وَمٓد لَد ٔٓؼٕٙكُ عٓيٍَٕٕٙ لًَٕ ؤَحٕشَمٓ مٙهْ ؤََٕيٍٙٙ فَيَومٕ ٔٓوإْتٙ خلْمٕٙمَودتٓ بل١ود     
يٓلَذٕ تَمَذٛمٓ زِةِحٕشَخمٍٙٙ لٙإَو١ٍٔ لَذٕ ؤَتَى زِمٓد ؤُمٙشَ زٍِٙ مٙهْ ؤَنْ ٔٓىُوًنَ مٔحٕشِمٖود مٙوهْ    
خلْمٕٙمَدتٙ بلَى ؤَنْ ٔٓحٙل١ زِدلـ١ًٓخ ٙ يٓعٓمٓلِ خلْحٓذٟ، يٓبِرَخ وَدنَ َٓزَخ َٓىَزَخ وَودنَ  
خل١زْٙ رٓديٓصٓ خلْمٕٙمَدتٓ حُمٛ ؤَحٕشَمٓ حُمٛ سٓرٓعٓ بلٍَٕٕٙ فٙٓ مٓعٕىَى َٓزَخ فٙٓ ؤَو١ؤٍ لَوذٕ   
ؤَتَى عٓيَى خلْمٕٙمَدتٙ مٔحٕشِمٖد حُمٛ وَدنَ زٓعٕذٔ مٔحٕشِمٖد بلَوى ؤَنْ ٔٓـُوً ٓ يٓٔٓعٕمٓولَ    
لٙةِحٕشَخمٍٙٙ بل١د ؤَو١ٍٔ صٓخدٓ عٓيَى وَفْسٍٙٙ سٓفَشًخ زِدلش٢رًٔعِ يٓخلض ٔٓددُِٓ لَود تُاْحٙمٔؤٍ يٓلَود    

 تًُرِرٔ عٓيٍَٕٕٙ فٙذًّٕٔٓ بنْ شَدءٓ خلي١ٍٔ تَعٓدلَى، 

150ص 2وتدذ خألم ليشدفعٓ د  



105 

 خلمًخلٕت

ؤَفَشَؤَٕٔت مٓهْ وَدنَ ؤََٕئٍُ مٙهْ دٔينِ خلْمٕٙمَودتٙ ؤَيٕ وَودنَ مٙوهْ ؤََٕولِ     : لَدلَفَةِنْ •
خلْمٕٙمَدتٙ؟ لُيْت سٓفَشُ رَلٙهٓ وُي ٍٙ بحٕشَخمٗ يٓحٓدلٍُٔ برَخ رٓديٓصٓ ؤََٕيَؤٍ حٓودلُ مٓوهْ    

 .رٓديٓصٓ خلْمٕٙمَدتٓ ٔٓفْعٓلُ مٓد ؤَمٓشْوَد زٍِٙ مٓهْ رٓديٓصٓ خلْمٕٙمَدتٓ
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ؤَو١ُٔه١ مًٓٓخلٕٙتٔ لٙمٓوهْ ؤَتَوى عٓيَوُِٕٕمٕ     "مٙمٛهْ ؤَسٓخدٓ حٓزٝد ؤَيٕ عٔمٕشًَِ  "يٓلًَٕلٍُٔ •
ٔٔشِٔذٔ حٓزٝد ؤَيٕ عٔمٕشًَِ، فَمٓهْ ؤَتَى عٓيَُِٕٕه١ لَد ٔٔشِٔذٔ حٓزٝد يٓلَود عٔمٕوشًَِ فَزٓوديٓصٓ    
خلْمٕٙمَدتٓ حُمٛ زٓذٓخ لٍَٔ ؤَنْ ٔٓحٔذٛ ؤَيٕ ٔٓعٕتَمٙشَ ؤََٓل١ زِدلْحٓذٟ مٙوهْ حٕٕٓوجُ ٔٓسٕوذٔي لَؤٍ     
يٓوَدنَ رَلٙهٓ مٕٙمَدتٍَٔ وَمٓد ٔٓىًُنُ مٕٙمَدتٓ ؤََٕيٍٙٙ خل١زٙٔهَ ؤَوْشَحًُخ مٙىٍْٔ ٔٔشِٔوذٔينَ  

 خلْحٓذٛ ؤَيٕ خلْعٔمٕشََِ حٕٙهَ ؤَوْشَحًُخ مٙىٍْٔ، 
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زِمًَٕلٍٙٙ مٙمٛهْ ؤَسٓخدٓ  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -مٓعٕىَى ؤَمٕشِ سٓسًٔلِ خلي١ٍٙ يَٓٓزَخ •
 حٓزٝد ؤَيٕ عٔمٕشًَِ لٙإَن١ َٓزَخ رٓديٓصٓ خلْمٕٙمَدتٓ لَد ٔٔشِٔذٔ حٓزٝد يٓلَد عٔمٕشًَِ 

فَُٓوزٌٙٙ  « يٓلٙىُل  آتٚ ؤَتَى عٓيَُِٕٕه١ مٙمٛهْ ؤَسٓخدٓ حٓزٝد ؤَيٕ عٔمٕوشًَِ »لًَٕلٍٙٙ يٓمٓعٕىَى •
بو١مٓد ؤَسٓخدٓ خلْحٓذٛ ؤَيٕ خلْعٔمٕشََِ زٓعٕذٓمٓد رٓديٓصٓ خلْمًٓٓخلٕٙتٓ فَإَسٓخدٓ يًَٓٔٓ مٙمٛوهْ دٔينَ  
خلْمًٓٓخلٕٙتٙ خلْمٓىْظًٔزِّٓ يٓؤَسٓخدٌٓٔ يًَٓٔٓ دٓخخٙلٌ فٙٓ رٔمٕيَِّ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ لٙمًَٕلِ خلى١سِوٟٓ  

يٓمٓهْ وَدنَ ؤََٕئٍُ دٔينَ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ فَمٙهْ حٕٕٓوجُ  » -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -
 فَُٓزَخ رٔمٕيَُّ خلْمًٓٓخلٕٙتٙ، « ٔٔىْشٙثُ حٓت١ى ٔٓإْتٙٓٓ رَلٙهٓ عٓيَى ؤََٕلِ مٓى١َّ

 .مٓدلٙهٗ عٓهْ وَدفٙعٍ عٓهْ خزٕهِ عٔمٓشَ ؤَو١ٍٔ ؤََٓل١ مٙهْ خلْفَشْعِؤَخْسٓشَوَد •
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يَٓٓزَخ عٙىْذٓوَد يٓخَلي١ٍٔ ؤَعٕيَمٔ ؤَو١ٍٔ مٓش١ زِمٕٙمَدتٍٙٙ لَمٕ ٔٔشِدٕ حٓزٝد يٓلَد ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)•
عٔمٕشًَِ حُمٛ زٓذٓخ لٍَٔ مٙهْ خلْفَشْعِ فَإََٓل١ مٙىٍْٔ ؤَيٕ رٓدءٓ خلْفَشْعٔ مٙهْ مٓى١وَّ ؤَيٕ غَٕٕشَِٓود   
حُمٛ زٓذٓخ لٍَٔ خلْةَِٕيَدلُ فَإََٓل١ مٙىُْٓد يٓلَمٕ ٔٓشْرِوعٕ بلَوى رْٙ خلْحٔيَٕٕفَوِّ يَٓٔوًٓ سٓيٓى     

فٙوٓ خلْمًٓٓخلٕٙوتٙ، فَيَوًٕ ؤَن١     -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -خلْحٓذٙٔجَ عٓهْ خلى١سِٟٓ 
زٓعٕغٓ ؤََٕلِ خلْمٓذٙٔىَِّ ؤَتَى خلـ١دجٙفٓ لٙحٓدرٓتٍٙٙ عٓدمٙذٖخ لَد ٔٔشِٔذٔ حٓزٝد يٓلَود عٔمٕوشًَِ   
حُمٛ خَشَدٓ مٙىُْٓد وَزَلٙهٓ لَد ٔٔشِٔذٔ حٓزٝد يٓلَد عٔمٕشًَِ حٓت١ى لَدسٓذٓ خلْحٓشَمٓ حُمٛ زٓوذٓخ  

 ،لٍَٔ ؤَنْ ُِٔٔل١ زِدلْحٓذٟ ؤَيٕ خلْعٔمٕشَِِ ؤََٓل١ مٙهْ مًٕٓػٙعٍٙٙ رَلٙهٓ يٓلَمٕ ٔٓشْرِعٕ
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: ؤَخْسٓشَوَد سٓعٕٙذٔ زٕهُ سٓدلٙمٍ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ عٓهْ خزٕهِ ؿَدئسٍ عٓهْ ؤَزٍِٕٙ ؤَو١ٍٔ لَدلَ  •
برَخ مٓش١ خلْمٓى ٜٓ زِمٕٙمَدتٙ ؤََٕلِ مٙظٕشَ فَيَد ٔٔزٓديِصٌٕٔ بل١د مٔحٕشِمٖد، ؤَخْسٓشَوَود سٓوعٕٙذٔ   

فَةِنْ مٓش١ خلْمٓى ٜٓ عٓيَى خلْمًٓٓخلٕٙتٙ : زٕهُ سٓدلٙمٍ عٓهْ خزٕهِ رٔشَٕٔذٍ لَدلَ لَدلَ ؿَدئسٗ
 ٔٔشِٔذٔ مٓى١َّ فَيَد ٔٓخْيُفُْٓد حٓت١ى ٔٓعٕتَمٙشَ
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مٓى١َّ عٓيٙمٕىَدٌٔ بل١د حٓشَخمٖد بل١د  -طٓي١ى خلي١ٍٔ عٓيٍَٕٕٙ يٓسٓي١مٓ  -يٓلَمٕ ٔٓذٕخُلْ سٓسًٔلُ خلي١ٍٙ •
فٙٓ حٓشْذِ خلْفَتْحِ فَسُِٓزَخ لُيْىَد بن١ سٔى١َّ خلي١ٍٙ تَعٓدلَى فٙٓ عٙسٓددٌٙٙ ؤَنْ لَد ٔٓذٕخُلَ خلْحٓوشَمٔ  
بل١د حٓشَخمٖد يٓزِإَن١ مٓهْ سٓمٙعٕىَدٌٔ مٙهْ عٔيَمٓدجٙىَد لَدلًُخ فَمٓهْ وَزَسٓ ؤَنْ ٔٓإْتٙٓٓ خلْسٕٕٓتٓ ٔٓإْتٕٙوٍ  

يٓلَد ؤَحٕسٓسُٔٔمٕ لَدلًٌُٔ بل١د زِمٓود يٓطٓوفْت يٓؤَن١ خلي١وٍٓ    ( : لَدلَ)مٔحٕشِمٖد زِحٓذ٠ ؤَيٕ عٔمٕشٍَِ 
لَمَذٕ طٓذٓقَ خلي١ٍٔ سٓسًٔلٍَٔ خلش٢ئْٔٓود زِودلْحٓك    }تَعٓدلَى رَوَشَ يٓرٍٕٓ دٔخًُلِ خلْحٓشَمِ فَمَدلَ 

{ لَتَذٕخُيُه١ خلْمٓسٕزِذٓ خلْحٓشَخمٓ بِنْ شَدءٓ خلي١ٍٔ آمٙىٕٙهَ مٔحٓي مٕٙهَ سٔءٔيسٓوىُمٕ يٓمٔمَظٟوشِٔهَ  
فَذٓل١ عٓيَى يٓرٍٕٙ دٔخًُلٙوٍٙ لٙيى٢سٔوهٙ يٓفٙوٓ خلْوإَمٕهِ يٓعٓيَوى      ( : لَدلَ[ )27: خلفتح]

سٔخْظِّٓ خلي١ٍٙ فٙٓ خلْحٓشْذِ يٓعٓفًٌِْٙ فٍٕٙٙ عٓهْ خلى٢سٔهٙ يٓؤَن١ فٍٕٙٙ دٓلَدلًَّ عٓيَوى خلْفَوشْقِ   
زٕٕٓهَ مٓهْ ٔٓذٕخُلُ مٓى١َّ يٓغَٕٕشََٓد مٙهْ خلْسٔيْذٓخن يٓرَلٙهٓ ؤَن١ رٓمٕٙوعٓ خلْسٔيْوذٓخن تَسٕوتًَِْ    
لٙإَو١ُٓد لَد تُذٕخَلُ زِةِحٕشَخمٍ يٓبِن١ مٓى١َّ تَىْفَشِدٔ زِإَن١ مٓهْ دٓخَيَُٓد مٔىْتَدزٖد لَُٓد لَومٕ ٔٓوذٕخُيُْٓد   

 .. بل١د زِةِحٕشَخمٍ
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بل١د ؤَن١ مٙهْ ؤَطٕحٓدزِىَد مٓهْ سٓخ١ضٓ لٙيْحٓـ١دزِٕهَ يٓمٙهْ مٓذٕخَيٍٙٙ بٔٛدَٓد ( : لَدلَ خلش١دفٙعٜٙٓ)•
لٙمٓىَدفٙعِ ؤََٕيُٙٓد يٓخلْىَسٕرِ لٙىَفْسٍٙٙ يٓسٓؤَٕٔت ؤَحٕسٓهَ مٓد ٔٔحٕمٓلُ عٓيٍَٕٕٙ َٓزَخ خلْمًَٕلُ بلَوى  
ؤَن١ خوْتٕٙٓدذٓ َٓاُلَدءٙ مٓى١َّ خوْتٕٙٓدذٔ وَسٕرٍ لَد خوْتٕٙٓدذٔ تَسٓش٢سٍ، يٓؤَن١ رَلٙهٓ مٔتَتَدزِعٗ وَخٕٙوشٌ  
مٔت١ظٙلٌ فَىَدوًُخ ٔٔشْسًُِٔنَ خلْمٔمٕٙمٕٙهَ فُٕٙٓد، يٓلَعٓل١ حٓـ١دزُِِٕمٕ وَودوًُخ مٓمٓدلٕٙوهٓ غَٕٕوشَ    
مٓإْرُينٍ لَُٔمٕ زِدلت١شَدغُلِ زِدلى٢سٔهٙ، فَةِرَخ وَدنَ فَشْعٔ خلْحٓذٟ عٓيَى خلْمٓمٕيًُنٙ سٓدلٙـًد 
سٓمَؾَ عٓىٍْٔ مٓد لَٕٕسٓ زِفَشْعٍ مٙهْ خلى٢سٔهٙ، فَةِنْ وَدوًُخ عٓسِٕذٖخ فَفُِٕٙمٕ َٓوزَخ خلْمٓعٕىَوى   
خل١زْٙ لَٕٕسٓ فٙٓ غَٕٕشَِٙمٕ مٙخْئٍُ، يٓبِنْ وَدوَتٕ خلش٢خْظُّٓ لَُٔمٕ لٙمٓعٕىَى ؤَن١ لَظٕذَٓٔمٕ فٙوٓ  
دٔخًُلِ مٓى١َّ لَٕٕسٓ لَظٕذٓ خلى٢سٔهٙ يٓلَد خلت١سٓش٢سٓ يٓؤَو١ُٔمٕ ٔٓزٕمٓعًٔنَ ؤَن١ دٔخًُلَُٔمٕ شَوسٍِٕٗ  

فَةِرَخ وَدنَ فَشْعٔ خلْحٓذٟ عٓيَى خلْمٓمٕيًُنٙ سٓودلٙـًد سٓومَؾَ عٓىْؤٍ مٓود لَوٕٕسٓ      زِدلذٛخجٙمِ 
زِفَشْعٍ مٙهْ خلى٢سٔهٙ، فَةِنْ وَدوًُخ عٓسِٕذٖخ فَفُِٕٙمٕ َٓوزَخ خلْمٓعٕىَوى خل١وزْٙ لَوٕٕسٓ فٙوٓ      
غَٕٕشَِٙمٕ مٙخْئٍُ، يٓبِنْ وَدوَتٕ خلش٢خْظُّٓ لَُٔمٕ لٙمٓعٕىَى ؤَن١ لَظٕوذَٓٔمٕ فٙوٓ دٔخُوًلِ مٓى١وَّ     

 زِدلذٛخجٙمِلَٕٕسٓ لَظٕذٓ خلى٢سٔهٙ يٓلَد خلت١سٓش٢سٓ يٓؤَو١ُٔمٕ ٔٓزٕمٓعًٔنَ ؤَن١ دٔخًُلَُٔمٕ شَسٍِٕٗ 
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