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ٜػُذ بإعاز ٠إقساض ٖصا ايهتاب أْ ٚكً٘ ًب أ ٟؾهٌ أٚ ٚاغڀ ،١غٛا ٤أناْت
إيهرتْٝٚةةة ١أَٝ ٚهاْٝهٝةةة ،١قبةةةا ًب شيةةةو ايتكةةةٜٛط بايٓػةةةذ ؾٛتٛنةةةٛبٞأ ،أٚ
ايتػج ،ٌٝأ ٚايتدعٚ ٜٔا٫غرتجاع ،بإشٕ خڀ َٔ ٞاىب٪يـ.



إهــــــــداء
إىل كم مه أحب آل بيث اننيب .
وأحب آل أبي بكز انصديق .

وأدرك حسه انعالقة بينهم ،وصالت اإلميان
واننسب وانقزابة وانعمم انصاحل املشرتك.
أهدي كتابي هذا.



مقدمة:

اسبُةةس ر ضب ايملةةاىبـب ٚايكةةٚ ٠٬ايػةة ّ٬عًةة ٢أؾةةطف
ا٭ْبٝةةاٚ ٤اىبطغةةًـب غةةٝسْا ضبُةةةس بةةٔ عبةةسار ٚعًةة ٢يةةة٘
ٚقخب٘ ٚ َٔٚاٚ ،ٙ٫بملس;
ْ ٫ػتڀٝع زضاغ ١غري ٠ايطغ  ٍٛز ٕٚضبٌب ايكسٜل
بٗآَ ،ص َا قبٌ ايبملث ١إفب َا بملس ٚؾا ٠ايٓيب  ،ؾٗٛ

ثاْ ٞاثٓـب نُا قاٍ ار ةة تملافب ةة( :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽﮾﮿﯀﯁﯂
     
        ﯓ)
رايتٛب١د.

1أ

نٓت بةسأ ايهتابة ١عةٔ اغتؿةٗاز عُةط بةٔ اشبڀةاب
ٚ عٔ ؾَ ٧ةٔ غةريت٘ ،ؾاؾةاض عًةٞٸ أخة ٞا٭غةتاش ٚيٝةس
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

ابةةةٔ قةةةا

اسبُٻة ةاز إٔ أبةةةسأ بايهتابةةة ١عةةةٔ أبةةة ٞبهةةةط

ايكةةةةةةةةسٜل  ؾٗةةةةةةةة ٛأٚفب بةةةةةةةةصيو ،ؾاْكةةةةةةةةملت يطأٜةةةةةةةة٘
ٚاغتخػٓت٘ٚ ،حـب بسأ ايملُةٌ بةصيو ٚجةس بطنة ١ؾٝة٘
ٚغملً ١ب ايٛقت ٚؾا٥س ٠عًُٝة ١عُبُٝةٚ ،١قةس ناْةت ا٭َة١
َٚا تعاٍ ةةة حبُةس ار ةةة تملةطف قةسض ايكةسٜل ٚؾهةً٘ ،
أيؿةةةت عٓةةة٘ ايملسٜةةةس َةةةٔ ايهتةةةت عةةة ايكةةةط ٕٚاىبدتًؿةةة١
ٚاىبهتبةةة٦ًَٝ ١ةةة ١بايهتةةةت ٚايبخةةةٛد ايكُٝةةةٚ ١ايسضاغةةةا
ايطا٥مل ١عٔ أب ٞبهط ايكسٜل .

1أ

1أ ٚنةةع ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ًب نتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب ،
بابٶا بملٓٛإ :ؾهٌ أب ٞبهط بملس ايٓيب  ،ج.191/4
ٚقس أڂٴيِّـ ايملسٜس َٔ ايهتت عٔ أب ٞبهط ايكسٜل َٗٓ ،ا:
عً ٞضبُس ايك٬ب ،ٞاْ٫ؿطاح ٚضؾع ايهٝل بػري ٠أبة ٞبهةط
ايكسٜل.
عاطـ ىبانةَٛ ،١اقةـ ايكةسٜل َةع ايةٓيب ًب َهةَٛٚ ;١اقةـ
ايكسٜل َع ايٓيب ًب اىبس.١ٜٓ
عباؽ ضبُٛز ايملكاز ،عبكط ١ٜايكسٜل.
عبسايطهبٔ ايؿطقا ،ٟٚايكسٜل أ ٍٚاشبًؿا.٤
عً ٞايڀٓڀا ،ٟٚأب ٛبهط ايكسٜل.
صبس ٟهبس ،ٟأب ٛبهط ضجٌ ايسٚي.١



ٚقس حاٚيت جاٖسٶا ًب نتابٖ ٞةصا إٔ أغةتسٍ قبةا ثبةت
بٓل ايهتةاب ٚايػةٓ ١عةٔ أبة ٞبهةط ايكةسٜل ٖٚ .ةصا
أَةةةط ٚاجةةةت عًةةة ٢نةةةٌ ناتةةتٺ َػةةةًِ ٜبخةة ًب قةةةخاب١
ضغ ٍٛار  ٖٛٚ ،نس ًب حل ايكسٜل  ايص ٟنةإ
ايكةةاحت ا٭قةةطبٚ ،اشبًٝؿةة ١اىبةة٪كبٔ عًةة ٢ا٭َةة ١بملةةس ٚؾةةا٠
ٚ ،أعًِ أْ٘ إلبا نةإ غةبٵكڂ٘ قبةا ٚقةط ًب قًبة٘ َةٔ حةت
قةةازم ر ٚضغةةٛي٘  ،ؾاغةةتخل ثٓةةا ٤ار ٚضببةة ١ضغةةٛي٘
.
ٖٚصا ايبخ اغتؿٗس ؾ ٘ٝباٯٜا ايكط ْٚ ١ٝتؿػريٖا
ٚخكٛقٶا َٔ تؿػةري ابةٔ نةثري ٚبملة ايتؿاغةري ا٭خةط٣
ٚايطٚاٜا اىبطتبڀ ١باٯٜا َٔ نتت ايكخاح ٚايػٓٔ.
ضبُس أهبس عاؾٛض ،ؾڀٔ أب ٞبهط ايكسٜل.
ضبُس حػـب ٖٝهٌ ،ايكسٜل أب ٛبهط.
ضبُس ضؾٝس ضنا ،أب ٛبهط ايكسٜل أ ٍٚاشبًؿا ٤ايطاؾس.ٜٔ
ضبُةةس بةةٔ عبةةسايطهبٔ بةةٔ قاغةةِ ،أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل أؾهةةٌ
ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ.١
ضبُس َاٍ ار ،أب ٛبهط ايكسٜل.
ضبُٛز ؾًيب ،حٝا ٠أب ٞبهط.
ْعاض اسبسٜث ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل.

ٚنةةةةةصيو أحازٜةةة ة ضغةةةةة ٍٛار  ،ايةةةةةب اضتبڀةةةةةت
بايكةسٜل ٚ أحةساد ًب غةري ٠اىبكةڀؿ  ٢ؾةةٗسٖا 
ٚنةةإ ططؾڄ ةا ؾٗٝةةاٚ ،عًةة ٢ضأؽ اىبكةةازض ًب شيةةو قةةخٝذ
ايبدةةاضٚ ٟقةةخٝذ َػةةًِ ٚغةةٓٔ أبةة ٞزاٚز ٚغةةٓٔ ايرتَةةصٟ
ٚغةةٓٔ ايٓػةةاٚ ٞ٥غةةٓٔ ابةةٔ َاجةة٘ َٚػةةٓس اٱَةةاّ أهبةةس بةةٔ
حٓبٌ ٚغريٖا.
نُةةا ضجملةةت إفب ؾةةطٚح ا٭حازٜة َثةةٌ ؾةةتذ ايبةةاضً ٟب
ؾةةةطح قةةةخٝذ ايبدةةةاض٫ ٟبةةةٔ حجةةةط  ،ؾةةةطح ايٓةةةٟٚٛ
يكخٝذ َػًِٚ ،أٜهٶا ع ٕٛاىبملبٛز ًب ؾطح غٓٔ أبة ٞزاٚز
يًملُب ِٝباز َٔٚ ،ٟاىبكةازض اىبُٗةً ١ب ٖةصا ايبخة نتةت
ايػري ٠ايٓبٚ ،١ٜٛخكٛقٶا غري ٠ابٔ ٖؿاّ ٚايػري ٠ايٓبٜٛة١
٫بٔ نثريٚ ،غريٖا َٔ َكازض ايػري ٠اىبملتُس.٠
ٚنةةصيو نتةةت ايتةةاضٜذَٗٓٚ ،ةةا نتةةاب تةةاضٜذ ا٭َةةِ
ٚاىبًةةٛى يًڀة ٚ ،ٟايبساٜةةٚ ١ايٓٗاٜةة٫ ١بةةٔ نةةثريٚ ،نتةةاب
ايهاٌَ ًب ايتاضٜذ ٫بٔ ا٭ثري .نُا اغةتؿس َةٔ أْػةاب
ا٭ؾةةةطاف يًةةةب٬شضْٚ ،ٟػةةةت قةةةطٜـ يًةةةعبري بةةةٔ بهةةةاض،



ٚاحمل ة ٫بةةٔ حبٝةةت ايبػةةسازَٚ ،ٟةةا نبمل ةَ ٙٛةةٔ ضٚاٜةةا ،
ٚنةةصيو نتةةاب َٓٗةةاج ايػةةٓ٫ ١بةةٔ تُٝٝةةٚ . ١نةةصيو
بمل

نتت ايؿك٘ ٚا٭حهاّ ايػًڀاْ.١ٝ

نُا اغةتؿس َةٔ صبُٛعةَ ١ةٔ ايهتةت ايةب ذبةسثت
عٔ ايكةسٜل َ باؾةطَٗٓٚ ٠ةا :نتةاب :اْ٫ؿةطاح ٚضؾةع
ايهٝل بػري ٠أب ٞبهةط ايكةسٜل يملًة ٞضبُةس ايكة٬ب،ٞ
ٚنتاب :ايكسٜل أ ٍٚاشبًؿا . ٤يملبةسايطهبٔ ايؿةطقا،ٟٚ
ٚنتاب :أب ٛبهةط ايكةسٜل يملًة ٞايڀٓڀةاٚ ،ٟٚنتةاب:
أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل أ ٍٚاشبًؿةةا ٤ايطاؾةةس ٜٔحملُةةس ضؾةةٝس
ضنةةةاٚ ،نتةةةاب :أبةةة ٛبهةةةط ايكةةةسٜل أؾهةةةٌ ايكةةةخاب.١
1أ
ٚأحكٗةةِ باشب٬ؾةة ١حملُةةس بةةٔ عبةةسايطهبٔ بةةٔ قاغةةِ،
ٚنتةاب :أبةة ٛبهةط ايكةةسٜل حملُةس َةةاٍ ارٚ ،نتةةاب:
أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل يٓةةعاض اسبةةسٜثٚ ،ٞنةةصيو َةةا نتبةة٘
ضاغةةةت ايػةةةطجاْٚ ،ٞغريٖةةةِٚ ،ناْةةةت اغةةةتؿازتَٗٓ ٞةةةا
بايسضجةةةةةة ١ا٭ٚفب ًب ايٛقةةةةةة ٍٛىبكةةةةةةازض ايطٚاٜةةةةةةا ايةةةةةةب
شنطٖٚا.
1أ اُْبط :اٱَاّ أهبس بٔ حٓبٌ ،نتاب ؾها ٌ٥ايكخاب ،١ج.79/1

إٕ أحػةٔ َةةا ْكةة ّٛبةة٘ ٖةة ٛبٝةةإ ؾهةةٌ ايكةةسٜل ٚأقطاْةة٘
َةةٔ قةةخاب ١ضغةة ٍٛار  ;يٝكؿةةٛا ًب ٚجةة٘ أعةةسا ِٗ٥يبةةٔ
اغتٗسؾٛا ايسٚ ٜٔحاٌَ ايطغةاي  ١باغةتٗساف هبًتة٘ َةٔ
أقخاب ايٓيب ْٚ كً ١ايطغاي ١يٮَ.١
*****



عكط ايطغ ٖٛ  ٍٛايملكط ايص ٟعةاف ؾٝة٘ أبة ٛبهةط
ايكةةةةسٜل ٚ .جًٝةةةة٘ أ ٚقطْةةةة٘ ٖةةةة ٛجٝةةةةٌ اىبكةةةةڀؿ، ٢
٬َٚظَت٘ يًطغ  ٍٛبطن ١عًً ،٘ٝب زْٝا ٚ ٙخطتة٘ ،كبٝةع
1أ

بٗا عٔ غري ،ٙح ٝعاٜؿ٘ٚ ،ؾةاضن٘ ًب أزم اسبةٛازد
ًب غةةةريت٘ ٚ ،قةةةاٖطٚ ،ٙأقةةةبذ ٜكةةةاحب٘ زاخةةةٌ بٝتةةة٘،
نُا قاحب٘ ًب حً٘ ٚتطحاي٘.
يكةةةس تملًةةةِ ايكةةةسٜل َةةةٔ ضغةةة ٍٛار  ،ؾٗةةة ٛتًُٝةةةصٙ
ا٭ ،ٍٚأعس ٙاىبكڀؿ  ٢يًد٬ؾ َٔ ١بملسٚ ،ٙيكٝاز ٠ا٭َة١
ًب أقةةةةةملت َطاحًةةةةةٗا ،يتػةةةةةتهٌُ ضهبةةةةة ١ار شبًكةةةةة٘،
ٚربًةةةل ايٓةةةاؽ َةةةٔ ايملبٛزٜةةة ١يػةةةري ار إفب عبٛزٜةةة ١ار
ايٛاحةةس ا٭حةةس .عكةةط ٙاَتةةس ؾٝةة٘ ايؿةةؿب ٚاؾةةتس ايةةطز٠
ٚقٜٛةةت ،ؾهةةإ  هلةةا .تكةةـ عا٥ؿةة ١بٓةةت ايكةةسٜل 
اسبةةاٍ حُٓٝةةا تٴ ةٛٴؾِّ ٢ضغةة ٍٛار  بكٛهلةةا :تٴ ةٛٴؾِّ ٢ضغةةٍٛ
1أ اُْبةةط نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أ ،ايكػةةِ
اشباَؼ ،اىبملاٜؿ ٕٛيًُكڀؿ. ٢

ار  ؾٓةةةعٍ بةةةاب ٞبهةةةط َةةةا يةةةْ ٛةةةعٍ بازببةةةاٍ هلانةةةٗا،
ؾطٳأځبٻ ايٓؿام باىبسٚ ،١ٜٓاضتس ايملطب ،ؾٛار َا اختًؿةٛا
ٹا ٵ
ًب ْكڀ ١إ ٫طاض أب ٞحبُبٗا ٚعٓاٗ٥ا ًب اٱغّ٬أأ.

1أ

عكط ٙبسا ١ٜايؿتٛح ايةب َةا ظاٍ ايملةا ٜملةٝـ ْتا٥جٗةا
ايً ّٛٝب اىبٓاطل ايب اَتس هلا َٗٓٚا.
ٚنإ ايكسٜل ٜ بؿط بصيو أقخاب ايٓيب .
*****

1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.432 ،431
2أ ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.177/8

2أ





1أ

إٕ اسبس ٜعٔ غري ٠ايكسٜل  ايص ٟعاقط ايطغٍٛ
ٜ تڀًت َٓا ذبسٜس عكط ٙايص ٟعةاف ؾٝة٘ بسقة ،١حٝة
قةاحب٘ أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜلٚ ،قةةس ناْةةا َةةٔ جٝةةٌ ٚاحةةس،
ٚايملكةةط ٖةةَ ٛةةا ٜملةةةطف عٓةةس ايبةةاحثـب بةةعَٔ ايسضاغةةة ١أٚ
اٱطاض ايعَاْٚ ،ٞإٕ نةإ َةا ٜةطتبٌب بملًةِ ايػةري ٠ايٓبٜٛة١
ٜبةةسأ قبةةٌ ٫ٚز ٠ايطغةةٚ ، ٍٛيةةصيو ؾةةإٕ ايبساٜةة ١ايعَٓٝةة١
يملكةةط ايطغةة  ٍٛقبةةٌ ٫ٚزتةة٘ ٖٚةة ٛعكةةط ايكةةسٜل بؿةةرت٠
ٜكةةملت ذبسٜةةسٖا٫ ،ضتبةةاٍب شيةةو حبٝةةا ٠قةةطٜـ ًب َهةة،١
ٚبكطٜـ َٚهَٚ ،١ا جط َٔ ٣حةٛازد ،إنةاؾ ١إفب بملة
اٱضٖاقةةةا ا٭خةةةةط ٣ايةةةةب غةةةةبكت ايةةةةٓيب ٚ ،قةةةةاحب٘
ايكسٜل.
ٜٚط ٣ايهثري ٕٚإٔ َٛيس ايٓيب  ٖٛ بسا ١ٜعكةط، ٙ
ٖٚصا ٖة ٛا٭ضجةذ َةع ايملًةِ إٔ عٗةس ايطغةاي ١أ ٚايٓبةٜ ٠ٛملةس
1أ اُْبط نتاب :ٞاسبطف ٚايكٓاعا ًب اسبجاظ ًب ايملكط ايٓبةٟٛأ،
م.38

َةةٔ بساٜةة ١بملثتةةٖ٘ٚ .ةةةصا ٜٓ ٫تؿةةَ ٞةةع ا٭ ;ٍٚإش إٕ ايتةةةاضٜذ
سبٝات٘ يٝؼ خاقٶا قبا بملس ايبملث ،١بٌ ٜؿٌُ َةا قبةٌ ٫ٚز٠
اىبكةةڀؿ ، ٢نُةةا إٔ ايتةةاضٜذ عَُٛٶةةا ٚاسبهةةاضَٓ ٟةة٘
خكٛقٶةةةا ٜكةةةملت ذبسٜةةةس ٙحبةةةسد ٚاحةةةس ،ؾا٫جتٗةةةازا
ٚاسبٛازد َرتابڀ.١
َٛٚيسً  ٙب  ّٜٛاثٓـب َٔ عاّ ايؿٖٚ .ٌٝصا ثابةت بةٓل
حسْ ٜب ٟٛقاٍ ؾ : ٘ٝشاى ٚ ّٜٛيةس ؾٝة٘ ٜٚة ّٛبٴملثةتٴ
1أ

أ ٚأڂْعٍ عًٞٻ ؾ٘ٝأأٜٛٚ ،اؾل غٓ.ّ571 ١
 ٫ٚؾةةو إٔ ايتخسٜةةس ايةةعَي ايةةسقٝل ٜٓ ٫ڀبةةل أحٝاْٶةةا
عً ٢عكط َملـب ٜه ٕٛاَتساز ٙؾُٝةا قبًة٘ٚ ،خكٛقٶةا ًب
َثةةةٌ ايسضاغةةةا ايتاضؽبٝةةةٚ ١اسبهةةةاض ،١ٜؾهةةةٌ ؾةةةدل
ٜطتبٌب بايب ١٦ٝاحملٝڀ ١ب٘ٚ ،إٕ أَهٔ ذبسٜس ايعَٔ ايةصٟ
عةةاف ؾٝةة٘ ايكةةسٜل َ ةةٔ َةة٬ٝز ٙإفب ٚؾاتةة٘ ؾةة ٬مبهةةٔ
1أ ضٚاَ ٙػًِ ًب قخٝخ٘ ،نتاب ايكٝاّ ،باب اغةتخباب ث٬ثة ١أٜةاّ
َةةٔ نةةٌ ؾةةٗط ٚقةةٜ ّٛةة ّٛعطؾةةٚ ١عاؾةةٛضاٚ ٤ا٫ثةةٓـب ٚاشبُةةٝؼ،
ج.168/3



ععي٘ عٔ عكةط ايطغة  ٍٛؾكةس نةإ َةٔ جًٝة٘ ٚعاٜؿة٘
 بهاؾ ١أحساد غريت٘  ح ٝؾاضن٘ حٝات٘.

1أ

أَةةا ْٗاٜةة ١حٝةةا ٠ايكةةسٜل  ؾٗةةَٛ ٞنةةع إنبةةاع تةةاّ،
ح ٝة ناْةةت ٚؾاتةة٘ ٜ ةة ّٛا٫ثةةٓـب يًٝةة ١ايث٬ثةةا ٤ايثةةاْٞ
ٚايملؿةطَ ٜٔةٔ نبةةاز ٣اٯخةطَ ٠ةٔ ايػةةٓ ١ايثايثة ١عؿةط َةةٔ
اهلجط ٠ايٓبٚ ،١ٜٛتٛاؾل عاّ .ّ635

2أ

أَةةةا خ٬ؾةةة ١ايكةةةسٜل ٚعٗةةةس ٙؾٗةة ٞاىبةةة٪ثط عًةةة ٢ناؾةةة١
أقةةةةةكاع ا٭ض

ز ٕٚاغةةةةةتثٓا ،٤اَتةةةةةسازٶا ي نةةةةة ١ايٓبةةةةة٠ٛ

 ٬هلا ٚشنطَ  ٙػتُط َا شٴنةط ضغةٍٛ
ٚايطغايٚ ١تاق ٝڄ
ار َٚ ا شٴنط اٱغٚ ّ٬زعٛتة٘ إفب إٔ ٜةطد ار ا٭ض
 َٔٚعًٗٝا.
 ٫ٚؾةةةةو إٔ ظَٓةةةة٘ ٚقطْةةةة٘ ٚجًٝةةةة٘  أؾهةةةةٌ ايكةةةةطٕٚ
1أ اُْبةةط :ز .عبةةسايملعٜع ايملٴُةةط ،ٟاسب ةطف ٚايكةةٓاعا ًب اسبجةةاظ ًب
ايملكط ايٓب ،ٟٛمٚ ;38ضبُس عع ٠زضٚظ ،٠عكط ايٓيب ،ةةة بةري: ٚ
زاض ايٝكُبٖ1384 ١ة.
2أ ابةةٔ حجةةط ،اٱقةةاب ،١ج ;344/3عًةة ٞضبُةةس ايكةة٬ب ،ٞاْ٫ؿةةطاح
ٚضؾع ايهٝل ًب غري ٠أب ٞبهط ايكسٜل ،م.433

 ٚا٭جٝةةاٍأ ،جٝةةٌ ايةةٓيب ٚ قطْةة٘ٚ ،قةةس قةةذ عٓةة٘  أْةة٘
قاٍ :بملثت َٔ خري قط ٕٚبي زّ قطْٶا ؾكطٕ حت ٢نٓةت
َٔ ايكطٕ ايص ٟنٓت ؾ٘ٝأأ.

1أ

*****

1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب قةةؿ ١ايةةٓيب ،
جٚ ;166/4ابٔ أب ٞؾةٝبً ١ب َكةٓؿ٘ ،نتةاب ايؿهةاَ ،ٌ٥ةا شنةط
ًب ايهـ عٔ أقخاب ايٓيب  ،ج 175/12ةة .178




1أ

َهةةة ١أ ٚأّ ايكةةةطٖ ٣ةةةَ ٞةةةٛطٔ ايةةةٓيب  ،بٗةةةا ٚيةةةس
ايكةةسٜل ٚ ،ؾٗٝةةا تطبةةٚ ٢تطعةةطع ٚتةةعٚجٚ ،عُةةٌ ٚعةةاف
َملُبِ حٝات٘ٚ ،ضب ٢شضٜت٘ٚ ،عاٜـ ايٓيب .
تكع َهً ١ب بڀٔ ٚازٺ ،حٝ

ٚنع إبطاٖ ِٝظٚجت٘

ٖاجط ٚابٓٗا إمساع ،ٌٝقاٍ ار ةة تملافب ةة( :ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ) رإبطاِٖٝد.

2أ

ناْةةت َهةةَ ١ةةٛطٔ ايتٛحٝةةس ا٭ً ٍٚب بةة٬ز ايملةةطب،
َٓةةص أٜةةاّ غةةٝسْا إبةةطاٖٚ ِٝابٓةة٘ إمساعٝةةٌ  ،ح ٝة زعةةا
1أ أؾٗط َٔ إٔ تملطفٚ ،نتبت ؾٗٝا ًٚب َٛقملٗا ٚجػطاؾٝتٗا َ٪يؿةا
عسٜسَٗٓ ،٠ا :ا٭ظضقة ،ٞأخبةاض َهةٚ ;١ايؿةانٗ ،ٞأخبةاض َهة;١
ٚابةةٔ ؾٗةةس ايكطؾةة ،ٞغاٜةة ١اىبةةطاّ باخبةةاض ايبًةةس اسب ةطاّ; ٚنةةصيو
إذباف ايٛض ٣باخباض أّ ايكطٚ ;٣ايؿاغ ،ٞؾؿا ٤ايػطاّ ،إناؾ ١إفب
عسز نبري َٔ اىب٪يؿا ايكسمبٚ ١اسبسٜثٜ ١كملت حكطٖا.
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1037/2

إبطاٖ ِٝهلا ٚ٭ًٖ٘ٚ ،بٓ ٢ايهملبٚ ،١حج ا٭ْبٝةاَ ٤ةٔ بملةسٙ
هلصا ايبٝت ٚاسبطّ ،قاٍ ار ةة تملافب ةة:
( ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ) رايبكط٠د.

1أ

أَةةا طبٝملتٗةةا ازبػطاؾٝةة ١ؾتدتًةةـ عةةٔ نةةثري َةةٔ أجةةعا٤
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 197/1ةة .212



ازبعٜةةط ٠ايملطبٝةة ،١حٝة ذبةةٌٝب ازببةةاٍ بةةايٛازَ ٟةةٔ نةةٌ
َهإ.
ٚتػهٔ قطٜـ ٚأح٬ؾٗا َه ٖٞٚ ،١قبًٝةَ ١تخهةط٠
شا أغؿاض ٚدباضٚ ،٠ع٬قا خاضج ١ٝجٝةسَ ٠كاضْة ١ببكٝة١
1أ
ايكبا٥ةةٌ ٚايبًةةسإٚ ،ػباٚضٖةةا بةةايكطب َةةٔ َهةة ١نٓاْةة١
ٚا٭حةةابٝـ ٜملٝؿةةً ٕٛب ا٭ٚزٜةة ١ايكطٜبةةَٗٓ ١ةةاٖٚ ،ةةِ حًؿةةا٤
يكطٜـٜٚ ،ملًَُ ٕٛملٗا ًب حطاغة ١قٛاؾًةٗا ايتجاضٜة ،١ايةب
ناْةةت تةةطبٌب ايؿةةاّ بةةايٜٚ ُٔٝكةة ّٛعًٗٝةةا اقتكةةاز َهةة،١
َةةع عُةةٌ بػةةٌٝب ًب اسبةةطف ا٭خةةطٜ ،٣ةةاتً ٞب َكةةسَتٗا
ايطعةةٚ ٞبمل ة ايكةةٓاعا ايبػةةٝڀ ،١نُةةا ٜٛجةةس بمل ة
اىبةةٛايً ٞب َهةة ،١غةةٛاَ ٤ةةٔ أقةة ٍٛإؾطٜكٝةة ١أّ ضَٝٚةة ١أّ
عطب ١ٝأحٝاْٶا.
ٚتطتبٌب َه ١باح٬ف طبتًؿ ١ت َٔ٪قٛاؾًٗا ايتجاض،١ٜ
نُا ٚضز ًب قٛي٘ ةة تملافب ةة( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ
1أ طايع :أهبةس إبةطاٖ ِٝايؿةطٜـَ ،هةٚ ١اىبسٜٓةً ١ب ازباًٖٝةٚ ١عٗةس
ايطغ ،ٍٛايكاٖط :٠زاض ايؿهط ايملطب ٞبس ٕٚتاضٜذأ.

ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
1أ
ﭥ) رقطٜـد.
ٚناْةةت دبةةاضَ ٠هةةَ ١كةةسض ضظم ٚضخةةا ،٤ح ٝة تملةةس
ٚاغڀً ١ب ايتجاض ٠بـب أعبا ٤ايملةطبٚ ،نةإ ايكةسٜل 
أحس دباضٖا اىبملطٚؾـب.
ناْةةةةةت قةةةةةطٜـ ذبةةةةةا ٍٚايٛقةةةةةٛف عًةةةةة ٢اسبٝةةةةةاز ًب
ايكطاعا ايكاُ٥ة ١بةـب قبا٥ةٌ ايملةطبَٚ .ةع شيةو زخًةت ًب
حطٚب َع بمل

ايكبا ٌ٥اجملةاٚض ٫ٚ .٠ؾةو إٔ يةصيو تةاثريٙ

عً ٢أًٖٗاَٚ ،ةِٓٗ ايكةسٜل  ايةصَ ٟةع ؾةجاعت٘ نةإ
َٝا ڄ ٫إفب ايػًِ.
عطؾت َه ١بٛجٛز ايهملب ١ايب بٓاٖا إبطاٖ، ِٝ

قاٍ ار ةة تملافب ةة ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ )
2أ

رايبكط٠دٚ ،ناْت ايملطب َع ٚثٓٝتٗا ذبج إيٗٝا.
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 2034/2ةة .2035
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 204/1ةة .205



ناْت ايهملبة ١ضَةعٶا يًتٛحٝةس ،اغةتُط قطْٚٶةا عسٜةس،٠
ٚقبٌ َبمل ايٓيب  زٴْػت ايهملب َٔ ١ايساخٌ ٚاشبةاضج،
نُا زٴْؼ ضبٌٝب َه ١عَُٛٶا باقٓاّ طبتًؿ ،١تملبس َٔ
ز ٕٚار ةةةة تملةةافب ةةةة حتةة ٢أقةةبذ ايؿةةطى ٚايٛثٓٝةة ١غةةا٥سٶا ًب
َهةة ١بةةـب أًٖةةٗاٜ ٚ .ملةةطف ايتٛحٝةةس إً ٫ب ْؿةةط قًٝةةٌ َةةٔ
ا٭حٓةةافأ احتؿُبةةٛا بايتٛحٝةةس ٭ْؿػةةِٗٚ ،أْهةةطٚا عًةة٢
ايٓةةةاؽ عبةةةاز ٠ا٭قةةةٓاّٜ ٚ ،ػةةةُع هلةةةِ أحةةةس َةةةٔ أٖةةةٌ
َه.١

1أ

نةةإ ايكةةسٜل  ناضٖٶةا ىبةةا نةةإ عًٝةة٘ أٖةةٌ َهةة١
َةةٔ ايؿةةطىٚ ،بٗةةصا ؾةةاضى ايةةٓيب  حةةت ايتٛحٝةةس ٚنةةطٙ
ايؿةةطىٚ ،نةةإ بُٗٓٝةةا تكةةاضب ٚضببةةً ١ب أؾةةٝا ٤نةةثري٠
َؿرتن.١
نإ ايملطب َع ؾطنِٗ ُٜٓبط ٕٚىبهَٛ ١طٔ اسبطّ
1أ اُْبةةةط :اىبٛنةةةٛع اشبةةةام حبةةاٍ ايملةةةطب قبةةةٌ اٱغةةةً ّ٬ب نتةةةاب:ٞ
ضغ ٍٛار ٚخان ايٓبٝـب ةة زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػةِ ا٭ ،ٍٚعًةِ ايػةري٠
ايٓب ١ٜٛةة ايملا ٚاىبكڀؿٚ ٢ايٛح;ٞ
ٚاُْبط :جٛاز عً ،ٞاىبؿكٌ ،ج.449/6

ُْبط ٠خاقٜ ،١كسغْٗٛا ٚؼبطَ ٕٛا٫عتسا ٤ؾٗٝاٜٚ ،طْٗٚا
َٓ ١ز ٕٚغريٖا ،قاٍ تملافب ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ) رايملٓهب ٛد.
نُا اعت أّ ايكطَ ٣طنعٶا ىبا حٛهلا ،قاٍ تملافب:
(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ) رايؿٛض٣د.
ٚقةةةةةةاٍ تملةةةةةةافب ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ) رايتـبد.
نإ ٫حرتاّ َهٚ ١ايهملب ١زٚض نةبري ًب إثةاض ٠غةري٠
أبطٖةةة ١اسببؿةةةٚ ٞحؿُٝبتةةة٘ قبٝةةةٌ َٛيةةةس ايكةةةسٜل بػةةةٓتـب
تكطٜبٶةةا ،حٝةة نةةةإ ؼبهةةةِ ايةةةٚ ُٔٝأقةةةاّ ٭ًٖةةةٗا بٝةةةت
1أ
ايكڂًةةٝؼأ ،ؾهةةاْٛا ٜػةةدطَٓ ٕٚةة٘ ٚمبجةةس ٕٚايهملبةة١
ؾٛقٌ ًب هبًت٘ اىبؿٗٛض ٠غٓ.ّ571 ١
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓبٜٛة ،١ج ;34/1ابةٔ غةملس ،ايػةري ٠ايٓبٜٛةَ ١ةٔ
ايڀبكا  ،ج.91/1



قبَٛ ٌٝيس ايكسٜل  ٖٛٚ ،ايملاّ ايصٚ ٟيس ؾ ٘ٝايٓيب
،قاقسٶا َه ١هلسّ ايهملب ،١ح ٝقابً٘ عبساىبڀًت
جس ايٓيب ٚ قاٍ نًُت٘ اىبؿٗٛض :٠يًبٝت ضب ؼبُ ،٘ٝأٚ
1أ
يًبٝت ضب مبٓع ًٚ .ب ضٚا :١ٜيًبٝت ضب مبٓمل٘ َٚ ،ع
أبطٖ ١ق ٠ٛعُب ،١ُٝتتكسَٗا ايؿٝٳً ١ؾػًٌب ار عًِٗٝ
2أ
ايڀري ا٭باب ٌٝنُا شنط ار ةة تملافب ةة ( :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ) رايؿٌٝد.
ناْةةةت َهةةةَ ١كػةةةُ ١إفب أضبةةةاع بةةةـب أقػةةةاّ قةةةطٜـ
ٚأؾداشٖةةا اىبدتًؿةة ،١مبهةةٔ َةةٔ خ٬هلةةا ذبسٜةةس َةةٛاطِٓٗ
ٚبٛٝتِٗ ٚدبُملاتِٗ زاخٌ َهة ،١نُةا ناْةت يةسٖ ٣ةصٙ
ايؿكةةةةاَٚ ٌ٥بةةةةا٥ـ ضبةةةةسزً ٠ب ايكبًٝةةةةَٗٓ ،١ةةةةا ايػةةةةكا١ٜ
3أ
ٚايطؾةازٚ ،٠ايطاٜةة .١نُةةا ناْةت تؿةةط ايملؿةةٛض نٓةةٛع
َٔ ايهطٜب ١عً ٢ايتجاض ايكازَـب ىبه.١
1أ اُْبط :ابٔ غملس ،ايػري ٠ايٓب َٔ ١ٜٛايڀبكا  ،ج.92/1
2أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟذبكٝل عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟم.90
3أ اُْبط :تاضٜذ َه ،١ا٭ضظق ،ٞج 107/1ةة .110

1أ

ٚاؾتٗط َه ١بةساض ايٓةس ،٠ٚايةب ػبتُةع ؾٗٝةا أٖةٌ
ايطأ ٟاىبملطٚؾً ٕٛب قةطٜـ بةة اىبةٮأٖٚ ،ةِ ايععُةا ٤ايةصٜٔ
ناْٛا ٜػمل ٕٛيك ٠ٛقطٜـ ٚٚحستٗا.
ٚعؿةةةري ٠ايةةةٓيب ٖٚةةةِ بٓةةةٖ ٛاؾةةةِ ًب َهةةةَ ١ةةةٔ أعًةةة٢
عؿا٥طٖا ْػبٶا ٚأنثطٖا خسَ ١يعا٥طَ ٟه َٔ ١اسبجةاج
ٚغريِٖ ،ؾهاْت هلِ ايػةكا ١ٜغةكا ١ٜاسبجةاجأ ٚايطؾةاز٠
إطملاَِٗأ حتة ٢ية ٛانةڀطٚا ي٬غةتساًْ ١ب بملة ا٭حٝةإ
2أ
يًكٝاّ بٗص ٙا٭َٛض.
نة ةإ أبةةة ٛبهةةةط ايكةةةسٜل َ ةةةٔ تةةة ِٝبةةةٔ َةةةطَ ٠ةةةٔ
قةةطٜـًٜٚ ،تكةة ٞبٓػةةب٘ َةةع ايةةٓيب ً ب ازبةةس ايػةةازؽ.
نُةةةةةا نةةةةةاْٛا َتُػةةةةةهـب ةةةةةاًٖٝتِٗ َةةةةةساؾملـب عةةةةةٔ
ن ٫٬قطٜـ; حؿاَبڄةا عًةَ ٢ةٛضٚثِٗ َةٔ عبةاز ٠ا٭قةٓاّ
ٚغريٖا ،نُا ُٜبٓ ٕٛبهةٌ جٗةٌ ٚعٳُة ٢بملٝةسٶا عةٔ اسبةل

3أ

1أ ابٔ حبٝت ،اىبُٓل ًب أخباض قطٜـ ،م.87
2أ اُْبةةةط :ايةةةب٬شض ،ٟأْػةةةاب ا٭ؾةةةطاف ،جٚ ;58/1ا٭ظضقةةة ،ٞتةةةاضٜذ
َه ،١م.110
3أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل ،م.27



عكب ١ٝباطًة ،١قةاٍ ار ةةة تملةافب ةةة( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ) رايعخطفد.
نةةةإ تؿهريٖةةةِ نةةةملٝؿڄا َٛضٚثٶةةةا بةةة ٬عكةةةٌٜ ،كًةةةسٕٚ
1أ
َػا ٌ٥ضبسٚزٚ ،٠تػٝت عِٓٗ اىبػا ٌ٥اسبامس.١
ناْةةةت َهةةة ١كبةةةٛج بايؿةةةٗٛا  ،ؾؿةةةٚ ٞقةةةت ناْةةةت
قطٜـ أحطم ايٓاؽ عً ٢أعطا اسبطا٥ةط َةٔ ايٓػةا،٤
نةةةإ ٜبةةةاح يًطجةةةاٍ نةةةٌ ؾةةة ،٤ٞحٝة ة ٜتؿةةةاضنً ٕٛب
ازباضٜةة ١ايٛاحةةسٜ ،٠ةةات ٕٛخٝةةاّ ايةةسعاض ٠ايةةب عطؾةةت ؾٗٝةةا
قاحبا اشبٝةاّ َةٔ ايةساعطا اي٬تةٖ ٞةٔ ًب ايػايةت َةٔ
اٱَةاٜ ٤تةةاجط ٕٚبؿةطٚجٜٗٔٚ ،ػةةتخًًٔ َةا ٜةةاتَ ٔٗٝةٔ َةةاٍ
3أ
ايعْا.

2أ

ٜؿةةةةةطب ٕٛاشبُةةةةةط ٜٚةةةةةانً ٕٛايطبةةةةةا ٜٚةةةةةات ٕٛاىبملةةةةةاظف
ٚاىبطاقل ٚنةٌ أغةباب اهلة ،٣ٛتػًةبِٗ ايؿةٗٛا حبهةِ
1أ ابةةٔ ٖؿةةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١جٚ ;78/1اُْبةةط :تؿػةةري ابةةٔ نةةثري،
غٛض ٠ايٓٛض ،ج.1679/2
2أ اُْبط :أب ٛاسبػٔ ايٓس ،ٟٚايػري ٠ايٓب ،١ٜٛم.93
3أ ضبُٛز ؾةهط ٟا٭يٛغة ،ٞبًةٛؽ ا٭ضب ًب أحةٛاٍ ايملةطب ،ج;52/2
ٚاُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙغٛض ٠ايٓٛض ،ج.1332/2

1أ

عةةسّ إمبةةاِْٗ بايبملةة ٚاسبػةةاب ،قةةاٍ ار ةةةة تملةةافب ةةةةة:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) راىبا٥س٠د.

ٚيملٌ تكةٜٛط جملؿةط بةٔ أبة ٞطايةت  يًٓجاؾة ٞحةاهلِ
قبٌ ايبملث ١أبًؼ ٚقـٜٓ ،كً٘ ؾةاٖس عٝةإ َملاقةط َملةاٜـ
هلةةِ :أٜٗةةا اىبًةةو نٓةةا قَٛٶةةا أٖةةٌ جاًٖٝةةْ ١ملبسا٭قةةٓاّ،
ْٚانٌ اىبٝتْٚ ،١ات ٞايؿٛاحـْٚ ،كڀةع ا٭ضحةاّْٚ ،ػة٤ٞ
ازبٛاض ٜٚانٌ ايكَٓ ٟٛا ايهملٝـأأ.

2أ

نةةةإ ايؿٿةةةطى ٜهةةةطب باطٓابةةة٘ ًب َهةةة ،١ؾايهملبةةة١
ًَ ١٦ٝبا٭قٓاّ ٚايكةٛض ٚغةاح ١اسبةطّ نةصيوٜ ٫ ،هةاز
ٜٛجس بٝت َٔ بَ ٛٝه ١إٚ ٫ي٘ أقٓاَ٘ اشباق.١

3أ

1أ اُْبط :تؿػري ابٔ نثري ،غٛض ٠ازباث ،24 :١ٜ ،١ٝج;1699/2
ٚاُْبطَٛ :طٔ ايطغً ، ٍٛب نتاب :ٞضغ ٍٛار ٚخان ايٓبٝـب ةةة
زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػِ ا٭ ،ٍٚعًِ ايػةري ٠ايٓبٜٛة ١ةةة ايملةا ٚاىبكةڀؿ٢
ٚايٛح.ٞ
2أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.336/1
3أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.78/1



ٚقس ٖاجط ايكسٜل َ َٔ هة ١اىبهطَة ١إفب اىبسٜٓة١
اىبٓٛضَ ٠ع ضغ ٍٛار ًٚ ،ب بساٖ ١ٜجطت٘ نإ ؼبةٔ إفب
َهٜٚ . ١ك ٜٚتجًس.
ٚحُٓٝةةا َةةط

أبةة ٛبهةةةط ايكةةسٜل  حبُٸةة ٢اىبسٜٓةةة١

ْكًةةةةت عا٥ؿةةةة  ١اشبةةة يطغةةةة ٍٛار  ،ؾةةةةسعا زعةةةةاٙ٤
اىبؿٗٛض :ايًِٗ حبت إيٓٝا اىبس ١ٜٓنخبٓا َهة ١أ ٚأؾةس،
ايًةةِٗ ٚق ةخٿخٗاٚ ،بةةاضى يٓةةا ًب َٴ ةسٸٖاٚ ،قةةاعٗاٚ ،اْكةةٌ
1أ

حٴُٸاٖةةا ٚاجملًةةٗا ًب ازبخؿةة١أأ .ؾاحةةت ايكةةسٜل اىبسٜٓةة،١
ؾاقةةبخت َٛطٓةة٘ ،ؾهةةإ يةة٘ بٗةةا غةةهٔ َٚعضعةةٚ ١أٖةةٌ.
ٚعةةاف ؾٗٝةةا بكٝةة ١حٝاتةة٘ صبةةاٚضٶا يطغةة ٛار  حتةة ٢تةةًٛب
ٚزؾٔ ؾٗٝا

ٛاض ضغ ٍٛار .
*****

1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ايةةسعٛا  ،بةةاب ايةةسعاٜ ٤طؾةةع
ايٛباٚ ٤ايٛجع ،ج .160/7



أبةةة ٛبهةةةط ايكةةةسٜل ٖ ةةة ٛعبةةةسار بةةةٔ أبةةة ٞقخاؾةةة١
عثُإ بةٔ عةاَط بةٔ عُةط ٚبةٔ نملةت بةٔ غةملس بةٔ تة ِٝبةٔ
َط ٠بٔ نملت بةٔ ية ٟ٪بةٔ غايةتٜٚ .ػةُ ٢باغةِ عتٝةلأ

1أ

ػبتُع َع ايٓيب ً ب َةط ٠بةٔ نملةت ،نٓٝتة٘ أبة ٛبهةط.
2أ

ٚيةةس أبة ٞبهةةط بملةةس ايؿٝةةٌ بػةةٓتـب ٚغةةت ١أؾةةٗطٚ .تٛاؾةةل
غٓ.ّ573 ١

3أ

ٚقس أغًِ ٚايس ٙأب ٛقخاؾ ١عثُةإ عةاّ ؾةتذ َهة ١عًة٢
ٜس ضغ ٍٛار  ،ؾػط بصيو أب ٛبهط ايكسٜل .

4أ

1أ اُْبط :ظظب ،ٜ٘ٛأب ٛبهط ضبُس بٔ حةان ،ايةط ٚا٭ْٝةل ًب ؾهةٌ
أب ٞبهط ايكسٜل ،م ;47ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.461 ،341/2
2أ اُْبط :ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.341/2
3أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل ،م.27
4أ اُْبط :ظظب ،ٜ٘ٛأب ٛبهط ضبُس بٔ حةان ،ايةط ٚا٭ْٝةل ًب ؾهةٌ
أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ،م ;47احملةةت ايڀةة  ،ٟايطٜةةا ايٓهةةط،٠
ج;74/1
ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج=;347/2



ٚأَ٘ ٖ ٞأّ اشبةريأ ابٓة ١قةدط بةٔ عةاَط بةٔ عُةط ٚبةٔ
نملت بٔ غملس بٔ ت ِٝبٔ َةطٚ ،٠قةس أغةًُت َبهةطً ،٠ب
1أ
زاض ا٭ضقِ بٔ أب ٞا٭ضقِ .
ٚنةةةإ يةةة٘ َةةةٔ ا٭بٓةةةا ٤عا٥ؿة ة ١أّ اىبةةةَٓ٪ـب ٖٚ ،ةةةٞ
أؾٗطِٖٚ ،عبسايطهبٔ ؾكٝل عا٥ؿٚ ،١أَُٗةا أّ ضَٚةإ،
ٚأمسا ٖٞٚ ٤ظٚج ١ايعبري بٔ ايملٛاّ ٚأّ عبسار بٔ ايةعبري،
ٚأن بٓا أب ٞبهط ٚ ؾكٝكٗا عبسار ٚأَُٗا قتًٝة١
بٓت عبسايملعٚ ،٣ضبُةس بةٔ أبة ٞبهةطٚ ،أَة٘ أمسةا ٤بٓةت
عُٝؼ ،ؾٗ ٛأر ٭بٓا ٤جملؿط بٔ أب ٞطايةت  ٭َٗةِٚ ،أّ
نًثةةٖٚ ،ّٛةة ٞبٓةةت يعٚجتةة٘ حبٝبةة ١بٓةةت خاضجةة ١بةةٔ ظٜةةس
2أ
ا٭ْكاضٚ ،١ٜيس بملس ٚؾا ٠أب ٞبهط .
= ٚقٝةةٌ إٕ غةةبت تػةةُٝت٘ بةةة رعتٝةةلد قٛيةة٘ َ ةةٔ غةةط ٙإٔ ُٜٓبةةط إفب
عتٝةةل َةةٔ ايٓةةاض ؾًُٓٝبةةط إفب أبةة ٞبهةةطأ ٚقٝةةٌ ًب غةةبت ايتػةةُ ١ٝإٔ
ٚجٗ٘ عتٝل أٚ ٟنا ،٤ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.341/2
1أ اُْبط :ظظب ،ٜ٘ٛأب ٛبهط ضبُس بٔ حةان ،ايةط ٚا٭ْٝةل ًب ؾهةٌ
أب ٞبهط ايكسٜل ،م ;51ابٔ حجةط ،اٱقةاب ،١ج ;341/2احملةت
ايڀ  ،ٟايطٜا ايٓهط ،٠م.75
 2أ اُْبةةةط :ضبُةةةس حاَةةةس اشبًٝةةةٌ ،إَةةةاّ ا٭َةةة ١أبةةة ٛبهةةةط ايكةةةسٜل،
ج 124/1ةة  ;129ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،م 155ةة .157

ٚ٭ب ٞبهط َٔ ا٭خٛا أّ ؾط ،٠ٚتعٚجت َةٔ ا٭ؾةمل
ابٔ قٝؼ ايهٓسٚ ،ٟقطٜب ٖٞٚ ١ؾك ١ٝ٭ّ ؾةط ،٠ٚتعٚجةت
َٔ قٝؼ بٔ غملس بٔ عباز.٠

1أ

*****

1أ اُْبط :ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج.249/8





أب ٛبهس:
يةةة٘  ايملسٜةةةس َةةةٔ ا٭يكةةةاب ايةةةب عطؾتةةة٘ بٗةةةا ا٭َةةة،١
ٚقبجةةةطز إطةةة٬م ايًكةةةت ٜٓكةةةطف إيٝةةة٘ َ باؾةةةطٚ ٠يملة ةٌ
أؾةةةٗطٖا ٖةةة :ٛأبةةة ٛبهةةةط ٚ بةةة٘ عٴةةةطف ًب ا٭َةةة ،١بةةةٌ
ٜٓكطف ي٘ ايًكت قبجطز شنط. ٙ
ايصدِّٜل:
ايكةةسٜكٖ ١ٝةة ٞأعًةةَ ٢طتبةة ١بملةةس َطتبةة ١ايٓبةةٚ ،٠ٛتملةةي
اْ٫كٝاز ايهاٌَ ٚا٫غتػَ ّ٬بةاٖطٶا ٚباطٓٶةا ر ةةة تملةافب ةةة
ٚيطغٛي٘ .
ٚايك ةسٿٜل َٓعيةة ١أعًةةَ ٢ةةٔ ايكةةازمٚ ،ايك ةسٿٜكٖ :ٕٛةةِ
أؾهٌ اشبًل بملس ا٭ْبٝا.٤

1أ

َٓٚعي ١ايكسٿٜكـب عٓس ار َٓعي ١خاقٚ ١قـ بٗا
1أ اُْبط :ضبُس بةٔ عبةسايطهبٔ بةٔ قاغةِ ،أبة ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ
ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ ،١م.18

بمل

عباز َٔ ،ٙشيو قٛي٘ ةة تملافب ةة( :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ) رايٓػا٤د.

1أ

ٚقٛي٘ ةة تملافب ةة( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) راسبسٜسد.

2أ

 َٔٚشيو قٛي٘ ةة تملافب ةة عٔ َط( : ِٜﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) راىبا٥س٠د.

3أ

ٚقاٍ ار ةة تملافب ةة عٔ ٜٛغـ ( :ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 504/1ةة .505
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1829/2
3أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 638/1ةة .639



ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ) رٜٛغـد.

1أ

ٚقةةاٍ ار ةةةة تملةةافب ةةةة عةةٔ إبةةطاٖ( : ِٝﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) رَطِٜد.

2أ

ٚقةةاٍ ار ةةةةة تملةةةافب ةةةةة عةةةٔ إزضٜةةةؼ ( :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) رَطِٜد.

3أ

 َٔٚؾها ٌ٥أب ٞبهط  أْة٘ ايكةخاب ٞايٛحٝةس ايةصٟ
بًػ٘ ار ٖص ٙاىبٓعي ،١ؾًڂكِّةت بايكةسٿٜل; ٚؾةٗس ية٘ ايةٓيب 
بايكسٿٜك.١ٝ
ٖٚة ٛأؾةٗط أيكابة٘ ٚ يملةٌ َملٓة ٢ايًكةت ٜملةي ايكةةازم

اىبكةةسمَٚ ،ةةٔ شيةةو قٛيةة٘ ةةةة تملةةافب ةةةة( :ﭣ ﭤ ﭥ
4أ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) رايعَةةةةةةةةةةةةةةةةطدٚ .إٕ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 985/1ةة .986
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1189/2
3أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1192/2
4أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1621/2

ناْةةت اٯٜةةً ١ب ا٭ْبٝةةاَٚ ٤ةةٔ قةةسقِٗ َ ٚةةٔ بٗةةِ ،يهةةٔ
ٜػتاْؼ بٗا ًب ايطغةَٚ  ٍٛةٔ قةسٻ ځق٘ٚ ،أَ ٍٚةٔ تٓڀبةل
عً ٖٛ ٘ٝأب ٛبهط ايكةسٜل  ،أ ٍٚاىبةَٓ٪ـب بطغة ٍٛار
ٚ اىبكسقـب ي٘.
ٚغةبت تػةُٝت٘ بايكةسٜل كبٝةع أبة ٞبهةط ايكةةسٜل 
ًب قةةبٝخ ١اٱغةةطا ٤قبٛقؿةة٘ َةةٔ ضغةة ٍٛار ٚ تكةةسٜك٘
ؾُٝا قاٍ ز ٕٚتطزز .ؾكس ؾطح اىبؿةطن ٕٛحبةس ٜايطغةٍٛ
 عةةٔ اٱغةةطاٖٚ ،٤ةةِ ٜملطؾةة ٕٛعكةةٌ أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل
ٚكبخٝكةةة٘ يٮخبةةةاض ،يهةةةِٓٗ ٜ ٫كٝػةةة ٕٛبةةةٓؿؼ َكاغةةة٘
ٚبملس ُْبطُْٚ ٙبطت٘ يًطغٚ  ٍٛإمباْ٘ ٚثكت٘ ايتاَ ١ب٘ ٚقبةا
ٜات ٞب٘ .
ؾػةةةةاضع أْةةةةاؽ َةةةةٔ َؿةةةةطنَ ٞهةةةة ١إفب أبةةةة ٞبهةةةةط
ايكةةسٜل  ؾةةاخ  ٙٚقبةةا قةةاٍ  عةةٔ اٱغةةطاٚ ٤اىبملةةطاج
ؾكةةةةاٍ ٚ :ار يةةةة ٔ٦نةةةةإ قايةةةة٘ يكةةةةس قةةةةسمَٚ ،ةةةةا
ٜملجبهِ َٔ شيةو! ؾةٛار إْة٘ يٝد ْة ٞبةاشب ٜاتٝة٘ َةٔ
ايػةةةُاً ٤ب غةةةاع ١يٝةةةٌ أْٗ ٚةةةاض ؾٗةةةصا أبملةةةس يبةةةا تملجبةةةٕٛ


1أ

َٓ٘أأ .ثِ إٕ ايكسٜل  أقبٌ عً ٢ايٓيب ٜ ػاي٘ أَةاّ
ايك ّٛيٝكسق٘ ،ؾهًُا ذبسد ايٓيب ٚ شنةط ؾة٦ٝٶا قةاٍ
يةة٘ :قةةسقت ،ؾٝكةةة ٍٛيةة٘ ايةةٓيب ٚ :أْةةةت ٜةةا أبةةا بهةةةط
ايكسٜلأأ.

2أ

إْ٘ َٛقـ ايملكٌ ٚاٱمبإ ٚبملس ايُٓبةط ٚايتٛؾٝةل َةٔ ار
 . يكس شنط ايكسٜل  إٔ أَط ايٓبٚ ٠ٛايكً ١بايػُا٤
ٚا٭ض

ْٚةةع ٍٚايةةٛح ٞأعُبةةِ َةةٔ إٔ ؽبة ِٖ بطحًةة ١قڀةةع

 اىبػةةاؾ ١ؾٗٝةةا َةةٔ َهةة ١إفب بٝةةت اىبكةةسؽ ٚعةةاز ًب يًٝةة١
ٚاحس.٠
أثبةةت ايكةةسٜل َةةٔ ٖةةصا اسبةةازد كبٝةةع َكاٜٝػ ة٘ٚ ،إٔ
إمباْةة٘ بةةايٛحٜ ٞؿةةٌُ نةةٌ َةةا ؼبةةسد بةة٘  غةةٛاٖ ٤ةةصا
اسبازد أّ غريٚ ،ٙإٔ ايطغٜ ٫  ٍٛهصبٚ ،إٔ نٌ َةا
ٜكٛيةة٘ قةةسم إشا ثبةةت عٓةةَ٘ٚ .ةةٔ ٖٓةةا اغةةتخل ايًكةةت ايةةصٟ
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓبٜٛة ،١ج ;399/1ابةٔ نةثري ،ايػةري ٠ايٓبٜٛة،١
ج.97/2
2أ اسبةةةانِ ،اىبػةةةتسضى ،جٚ ;63/3قةةةخخ٘ ايةةةصٖيب; ابةةةٔ ٖؿةةةاّ،
ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.399/1

أطًك٘ عً ٘ٝضغة ٍٛار  ايكةسٜلأٜٚ .ةط ٣ابةٔ حجةط :إٔ
ٖص ٙايتػُ ١ٝناْت بٛح َٔ ٞار .

1أ

ض ٣ٚأْةةؼ بةةٔ َايةةو  إٔ ايةةٓيب  قةةملس أڂحةسٶاٚ ،أبةةٛ
بهةةط ٚعُةةط ٚعثُةةإ ؾطجةةـ بٗةةِ ،ؾكةةاٍ :اثبةةت أڂحٴ ةسٴ;
ؾإلبا عًٝو ْيب ٚقسٜل ٚؾٗٝسإأأ.

2أ

ثاْ ٞاثٓني:
َٔ أعُبِ َٓاقب٘ 

3أ

اغِ أطًك٘ ار  عً٢

ايكسٜل ٚ غاض عً ٘ٝا٭َ ١إْڀ٬قڄا َٔ قٛي٘ ةة تملافب

ةة( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
1أ اُْبةةةط :ابةةةٔ غةةةملس ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةةَ ١ةةةٔ ايڀبكةةةا  ،ج ;213/1ابةةةٔ
نةةةةثري ،ايػةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةة ،١ج ;107/2ضبُةةةةس أبةةةة ٛؾةةةةٗب ،١ايػةةةةري٠
ايٓب ،١ٜٛج ;418/1ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتخصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.197/4
3أ اُْبط :ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2



﮿﯀﯁﯂

      ﯓ) رايتٛب١د.

1أ

ْعيةةت ٖةةص ٙاٯٜةةً ١ب غةةٛض ٠ايتٛبةة ١عٓةةس غةةع ٠ٚتبةةٛى ًب
ايػةٓ ١ايتاغةةملَ ١ةٔ اهلجةةطٖٚ ،٠ة ٞت٪نةةس قةخب ١ايكةةسٜل
 يًطغٜ  ٍٛك ٍٛابٔ نثري ًب تؿػةريٜ :ٙكة ٍٛتملةافب:
إڇ ٫تٳٓٵكٴةةطٴٙٚٴ أځٟٵ تٳٓٵكٴةةطٴٚا ٳضغٴةة ٛځي٘ٴ ؾځةة ڇإٕٳٸ ايًځٸةة٘ٳ ْٳاقٹةةطٴٙٴ ٚٳ ٴَ٪ٳٜٹٸةةسٴٙٴ
خطٳجٳة ة٘ٴ ايځٸة ةصٹٜٔٳ
ٳٚنځاؾٹٝة ة٘ٹ ٚٳحٳا ٹؾُبڂة ة٘ٴ نځُٳةةةا تٳة ة ٳٛيځٸْ ٢ٳكٵة ةطٳ ٴ ٙإڇشٵ أځ ٵ
نؿځ ةطٴٚا ثةةاْٹٞٳ اثٵٓٳ ةٝٵٔڇ أځٟٵ عٳةةاّٳ ايڃ ڇٗجٵ ةطٳ٠ٹ يځ ٳٸُةةا ٖٳ ةِٳٸ ايڃُٴؿٵ ة ڇطنڂٕٛٳ
ځ
ػ٘ٹ أځٚٵ ٳْؿڃ ٹ٘ٝٹ ځؾدٳةطٳجٳ َٹةٓٵٗٴِٵ ٖٳاضڇبٶةا بكةخب ١قٹةسٹٸ ٜٹك٘ٹ
بٹكځ ٵتٹً٘ٹ أځ ٵ ٚحٳبٵ ٹ
هطڇ بٵٔڇ أځبٹ ٞڂقخٳاؾځ١ځ ځؾځًجٳ ځا ڇإيځة ٢غځةاضڇ ثٳة ٵٛضڈ ثٳ٬ثٳة١ځ
ٚٳقٳاحٹ ٹب٘ٹ أځبٹ ٞبٳ ڃ
أځٜٳٸاّڈ يٹ ٳٝطٵجٹعٳ ايڀًت ايص ٜٔخطجٛا ًب ثاضِٖ ثِ ٜػةريٚا ٳْخٵةٛٳ
ڀځًٹ ةعٳ ٳعًځ ةٝٵٗڇِٵ أځحٳ ةسٷ
جملٳ ةٌٳ أځبٴةة ٛبٳهڃ ةطڈ  ٳٜجٵ ةعٳعٴ ځإٔٵ ٳ ٜٸ
ايڃُٳسٹٜٓٳ ة١ٹ ځؾ ٳ
جملٳةة ةٌٳ ايٓٳٸبٹةة ةٞٴٸ 
ل إفب ضغةةةة ٍٛار َ ٹةة ةٓٵٗٴِٵ أځشٶ ٣ځؾ ٳ
دًڂ ٳ
ؾځةة ة ٳ ٝٵ
و بٹةا ٵث ٳٓ ٵ ٝڇٔ ايځًٸة ٴ٘
َب ٴٓٸة ځ
ٜٴػٳهٹٸ ٴٓ٘ٴ ٚٳٜٴثٳبٹٸتٴة٘ٴ ٚٳٜٳكڂةٍٛٴٜ« :ٳةا ځأبٳةا ٳبهڃة ڈط َٳةا ځ
ثٳايٹثٴٗٴُٳا».
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

نځُٳةا ض ٣ٚاٱڇَٳةاّٴ أځحٵُٳةسٴ  عٳةٔٵ أځْٳةؼڈ  ځإٔٳٸ أځبٳةا بٳهڃةطڈ
حٳسٳٸثٳة٘ٴ قځةةاٍٳ :ڂقًڃةتٴ يٹًٓٳٸبٹةٞڇٸ ٚ ٳ ٳْخٵةٔٴ ؾٹةة ٞا ڃيػٳةةاضڇ :يځةٛٵ ځإٔٳٸ أځحٳة ٳسٖٴِٵ
ُبطٳ ڇإيځ ٢قځسٳَٳٝٵة٘ٹ ٭ځبٵكٳةطٳْٳا ٳتخٵةتٳ قځسٳَٳٝٵة٘ٹ قةاٍ :ؾځكځةاٍٳٜ« :ٳةا أځبٳةا
ٳْ ځ
خطٳجٳةةةةةاٙٴ ؾٹةةةةةٞ
بٳهڃةةةةطڈ َٳةةةةةا َبځٓٴٸةةةةوځ بٹةةةةةاثٵٓٳٝٵٔڇ ايًځٸةةةة٘ٴ ثٳايٹثٴٗٴُٳةةةةةا» أځ ٵ
كٳخٹٝخٳٝٵٔڇ ،ٳٚيٹٗٳصٳا قځاٍٳ ٳتملٳايځ :٢ؾځاځ ٵْعٳٍٳ ايٸًځ٘ٴ غٳةهٹٓٝٳ ٳت٘ٴ ٳعًځٝٵة٘ٹ:
اي ٸ
أځٟٵ تٳاڃٜٹٝة ةسٳٙٴ ٚٳْٳكٵة ةطٳٙٴ عًٝةةة٘ أ ٟعًةةة ٢ايطغةةة  ٍٛؾٹةةة ٞځأؾٵة ة ٳٗطڇ
هطڈ ،ٳٚضٴٚڇٟٳ عٳٔڇ ابٵةٔڇ عٳبٳٸةاؽڈ ٚٳغځٝٵةطڇٙٹ
ايڃكځ ٵٛيځٝٵٔڇ ٳٚقٹٌٝٳ ٳعًځ ٢أځبٹ ٞبٳ ڃ
قځايڂٛا :ځ٭ٕٳٸ ايطغ  ٍٛيځِٵ تٳةعٳٍٵ ٳَملٳة٘ٴ غٳةهٹٓٝٳ١څ ٳٖٚٳةصٳا ٜ ٫ٴٓٳةاؾٹٞ
ٳتجٳسٴٸزٳ غٳهٹٓٝٳ١ٺ خٳاقٳٸ١ٺ بٹ ٹت ڃًوځ ا ڃيخٳاٍڇ ٳٚيٹٗٳصٳا قځاٍٳٚ :ٳأځٜٳٸةسٳٙٴ ٹبجٴٓٴةٛزٺ
نؿځة ةطٴٚا
نًٹُٳة ة١ځ ايځٸة ةصٹٜٔٳ ځ
جملٳة ةٌٳ ځ
يځة ةِٵ ٳتطٳٚٵٖةةةا أځٟڇ ايڃُٳ٥٬ٹهځة ة١ٹ ٚٳ ٳ
نًٹُٳة ة١ڂ ايًځٸة ة٘ٹ ٖٹة ةٞٳ ا ڃي ٴملًڃٝةةةا قةةةاٍ ابةةةٔ عبةةةاؽ ٜملةةةي
ايػٴٸة ةؿڃً ٢ٳ ٚځ
 ٫ ٞڇإيځة ٳ٘ إڇ٫
بهًُة ١ايةص ٜٔنؿةطٚا ايؿةطى ٚنًُة ١ايځًٸة ٹ٘ ٖٹة ٳ
ايٸًځ٘ٴأأ.

1أ

ٚقس أيؿت نتت ًب غري ٠أب ٞبهط ايكسٜل باغِ:
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج;883/1
ٚابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2



ثاْ ٞاثٓـبأ.

1أ

األتك:٢
يكډبةة٘ بةة٘ ارڂ ً ب ايكةةط ٕ ايملُبةةً ِٝب قٛيةة٘ ةةةة تملةةافب ةةةة:

(ﭚ ﭛ ﭜ ) رايًٝةةةةٌدٚ .قةةةةس أنةةةةس عةةةةسز َةةةةٔ
اىبؿػط ٜٔأْٗا ْعيت ًب ايكسٜل .

2أ

ايصَّاحب:
يځكډب٘ ب٘ ار ً ب ايكط ٕ ايهط ،ِٜقاٍ ار ةة تملافب ةة:

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀﯁﯂ 

1أ اُْبط :أزٖةِ عبةساسبً ِٝؾةطقا ،ٟٚثةاْ ٞاثةٓـب ،ةةة بةري : ٚنًُةا
يًٓؿط ٚايتٛظٜع .ّ2020
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج;883/1
ٚابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2

     
     ﯓ ) رايتٛب١د.

1أ

ٚقةةس أنبةةع ايملًُةةا ٤عًةة ٢إٔ ايكةةاحت اىبككةةٛز ٖٓةةا أبةةٛ
بهط  ،ؾملٔ أْؼڈ إٔٻ أبا بهطڈ حسٻثة٘ ؾكةاٍ :قًةت يًةٓيبٿ
ٖٚ ةةً ٛب ايػةةاض :يةة ٛإٔٻ أحةةسِٖ ُْبةةط إفب قسَٝةة٘ ٭بكةةطْا
ذبت قسَ ٘ٝؾكاٍ ايٓيبټ ٜ :ا أبا بهط َةا َبٓټةو بةاثٓـب
ارڂ ثايثٴُٗاأأ.

2أ

قاٍ اسباؾِب ابٔ حجةط  بملةس شنةط اٯٜة :١ؾةإٕٻ اىبةطازٳ
بكةةاحب٘ ٖٓةةا أبةة ٛبهةط بةةَٓ ٬ةةاظعٚ ،ا٭حازٜة ًب نْٛةة٘
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج;883/1
ٚابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكةاض  ،...بةاب َٓاقةت
اىبٗاجطٚ ٜٔؾهًِٗ ،جَٚ ;190/4ػًِ ًب قخٝخ٘ ،نتاب ؾهاٌ٥
ايكخاب ، ١باب َٔ ؾها ٌ٥أب ٞبهةط ايكةسٜل  ،ج;108/7
ٚايرتَةةصً ٟب غةةٓٓ٘ ،نتةةاب تؿػةةري ايكةةط ٕ ايهةةط ،ِٜبةةاب 10أ،
ج ،278/5ح بطقِ.3096 :




ن٘ٴ ًب اىبٓكبة١
نإ َمل٘ ًب ايػاض نثري٠څ ؾٗري٠څٜ ٚ ،ٳؿٵة ٳط ڃ
غري.ٙ
 ٫ٚع  ٠يبمل

ا٭قٛا ايب تػمل ٢إفب ايتؿةهٝو ًب

قةةخب ١أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  يطغةة ٍٛار ً ب ٖجطتةة٘
يًُس ١ٜٓاىبٓٛضٚ ٠ن ْ٘ٛنإ َمل٘ ًب ايػاض.
ٚقس ٚنع ايبداضً ٟب قخٝخ٘ بابٶا بملٓٛإ :قة ٍٛايةٓيب
٬أ ض ٣ٚؾٝةة٘ عةةٔ ابةةٔ عبةةاؽ 
 يةة ٛنٓةةت َتد ةصٶا خًةة ٝڄ
٬
عةةٔ ايةةٓيب  قةةاٍ :يةة ٛنٓةةت َتدةةصٶا َةةٔ أَةةب خًةة ٝڄ
٫ربص أبا بهطٚ ،يهٔ أخٚ ٞقاحيبأأ.

1أ

عتٝل اهلل َٔ ايٓاز:
يكةةت ايةةٓيب  أبةا بهةةط ايكةةسٜل  بةةة عتٝةةلأ ،ؾملةةٔ
عبةةسار بةةٔ ايةةعبري  قةةاٍ :إٕ ايةةٓيب ُْ بةةط إفب أبةةٞ
بهةةط  ؾكةةاٍٖ :ةةصا عتٝةةل ار َةةٔ ايٓةةاضأأ .ؾُةةٔ ٦َٜٛةةص
1أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب  ،بةةاب قةةٍٛ
ايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.191/4

مسةةةة :ٞعتٝكڄةةةةاٚ ،نةةةةإ قبةةةةٌ شيةةةةو امسةةةة٘ :عبةةةةسار بةةةةٔ
عثُإ.

1أ

ٚعٔ أب ٞحؿةل عُةط ٚبةٔ عًة ٞأْة٘ نةإ ٜكة :ٍٛنةإ
أب ٛبهط َملةطٚم ايٛجة٘ٚ ،إلبةا مسة ٞعتٝكڄةا يملتاقةٚ ١جٗة٘.
ٚنإ امسة٘ :عبةسار بةٔ عثُةإٚ .قةس ض ٟٚإٔ ضغة ٍٛار
 مسا ٙعتٝكڄا َٔ ايٓاض.

2أ

خًٝف ١زض ٍٛاهلل :
عٓس ٚؾا ٠ايطغ  ٍٛقاض ايكةخابٜ ١بخثة ٕٛعةٔ خًٝؿة١
يطغةة ٍٛار َٓٚ ،ةةص إٔ بٜٛةةع ايكةةسٜل باشب٬ؾةة ١عٷةةطف
خبًٝؿ ١ضغة ٍٛار ٚ ،اغةتُط ٖةصا ايًكةت ية٘ ًب ا٭َة.١

3أ

ٚنةةةإ ٜهتةةةت ًب ضغةةةاٚ ً٘٥أَطا٥ةةة٘ بػةةةِ ار ايةةةطهبٔ
 1أ صبُةع ايعٚا٥ةةس َٓٚبةةع ايؿٛا٥ةةس ،اهلٝثُة ،ٞنتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب َةةا
جاً ٤ب أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج;40/9
ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.145/8
2أ غةةٓٔ ايرتَةةص ،ٟنتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب 17أ ،ج ،616/5ح بةةطقِ:
.3679
3أ اُْبط :ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.341/2



ايةةطحٖ .ِٝةةصا عٗةةس أبةة ٞبهةةط عبةةسار بةةٔ عثُةةإ خًٝؿةة١
ضغ ٍٛار أأ.

1أ

ثِ عطف عُط َٔ بملس ٙخبًٝؿ ١خًٝؿ ١ضغ ٍٛار  إفب
إٔ اقرتح ي٘ اغِ أَري اىبَٓ٪ـب ؾاؾتٗط ب٘ .

2أ

*****

1أ اُْبط :ابٔ أعثِ ايهًٛب ،ايؿتٛح ،ج;28/1
ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.341/2
2أ اُْبط :عُط بٔ ؾب ،١تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج 678/2ةة .680



قؿا أب ٞبهط ايكسٜل ازبػةُ ١ٝتملطنةت هلةا بملة
ايطٚاٜةةةا  ،ؾةةةصنط أْةةة٘ أبةةةٝ

ايبؿةةةطٚ .٠نةةةإ بٝانةةة٘

طبايڀڄ ةا بكةةؿط .٠عبٝةةـ ازبػةةِ خؿٝؿ ة٘ َةةع قاَةة ١حػةةٓ.١
ْةةات ٧ازببٗةة ١أ ٟباضظٖةةاأَ .ملةةطٚم ايٛجةة٘ٚ ،ناْةةت عٓٝةةاٙ
غةةةا٥طتـبٚ ،نةةةإ عاضنةةا ٙجاْبةةةا ايٛجةةة٘أ خؿةةةٝؿـب َةةع
ٚجةةةةٛز َٝةةةةٌ ًب َبٗةةةةط ،ٙغةةةةاقا ٙناْتةة ةا زقةةةةٝكـب غًةةةةِٝب
ايؿدةةصَ ،ٜٔؿةةطف ايةةٛضنـب ٚعةةاض ٟا٭قةةابع ،ؽبتهةةت
باسبٓاٚ ٤ايهتِ.

1أ

*****

1أ اُْبط :ظظب ،ٜ٘ٛأب ٛبهط ضبُس بٔ حان ،ايةط ٚا٭ْٝةل ًب ؾهةٌ
أب ٞبهط ايكسٜل ،م ;47ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج;347 ،341/2
ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.171 ،152/8





ناْ ةت يًكةةسٜل َ هاْتةة٘ ًب قةةطٜـ ،ضبببٶ ةا ؾةةِٗٝ
1أ
خةةةبريٶا باْػةةةاب ايملةةةطب ٚأٜةةةاَِٗٚ .نةةةإ قَٛةةة٘ ٜايؿْٛةةة٘
ٜٚكسض ٕٚعًُ٘ ٚإحػاْ٘ ،ح ٝنإ ٜػةمل ٢يًكةًذ بٝةِٓٗ
2أ
عٓس اسباجٜٚ ١تخٌُ يصيو أَٛضٶا َازَٚ ١ٜملٓٚ .١ٜٛيملةٌ ًب
بمل ا٭حساد َا بملس إغَ َ٘٬ا ٜسٍ عً ٢حٝات٘ ٚأخ٬ق٘
قبٌ شيو ؾكس نإ سبػٔ حسٜثة٘ ٚصبايػةت٘ يًٓةاؽ ضبةٌ
ثكتِٗٚ ،شيو يبا غاعسً ٙب ْؿط اٱغً ّ٬ب أ ٍٚايسع،٠ٛ
ٚزخ ة ٍٛنةةثري َةةٔ اىبػةةًُـب ا٭ٚا٥ةةٌ ًب ايةةس ٜٔعًةةٜ ٢سٜةة٘
بػةةبت ٖةةص ٙاىبملطؾةةٚ ١ايثكةةَ ،١ةةع تكةةسٜكِٗ بايةةةسًٚ ،ٜٔب
قخٝذ ايبداض ٟعةٔ عا٥ؿة  ١قايةت :ىبةا أڂبتًة ٞاىبػةًُٕٛ
خطج أبة ٛبهةط َٗةاجطٶا عبة ٛأض اسببؿة ١حتة ٢بًةؼ بةطى
3أ
ايػُاز .ؾًك ٘ٝابٔ ايسغٓ ١غةٝس َةٔ غةازا ايملةطب ؾكةاٍ:
1أ ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2
2أ ابٔ حجط ،اٱقةاب ،١ج ;344/2احملةت ايڀة  ،ٟايطٜةا ايٓهةط،٠
م.82
3أ َٛنع ٚضاَ ٤ه ١خبُؼ يٝا ڈٍ يبا  ًٜٞايبخط َٔ تٗاَ .١تكةع جٓةٛب
ايكٓؿص ٠عً ٢ططٜل اي ُٔٝقطب ٚاز ٟحًةٚ ٞتبملةس عةٔ َهة ١حةٛايٞ
450أ نًَِ .ملجِ ايبًسإٜ ،اق ٛاسبُ ،ٟٛج399/1أ.

أ ٜٔتطٜس ٜا أبا بهط! ؾكاٍ  :أخةطجي قة َٞٛؾاضٜةس إٔ
أغٝذ ًب ا٭ض ٚأعبس ضب .ٞقاٍ ابٔ ايسغٓة :١ؾةإٕ َثًةو ٫
ٜٴدةةطج ٜ ٫ٚٳدةةطج ،إْةةو تهػةةت اىبملةةسٚ ،ّٚتكةةٌ ايةةطحِ،
ٚذبُةٌ ايهةٌٚ ،تملةةـب عًةْٛ ٢ا٥ةةت اسبةل ،ؾاْةةا يةو جةةاض،
ؾةةاضجع ٚاعبٴةس ضبةةو ببًةةسى ،ؾطجةةع أبةة ٛبهةةط ٚ اضذبةةٌ
َملةة٘ ابةةٔ ايسغٓةة ،١ؾڀةةاف ابةةٔ ايسغٓةة ١عؿةةً ١ٝب أؾةةطاف
قطٜـٚ ،قاٍ هلةِ« :إٕ أبةا بهةط ٜ ٫ٳدةطج َثًة٘ ٜ ٫ٚٴدةطج،
ٜ ٬هػةت اىبملةسٜٚ ،ّٚكةٌ ايةطحِٚ ،ؼبُةٌ
أتٴدطج ٕٛضج ڄ
ايهةةةٌٜٚ ،كةةةط ٟايهةةةٝـٜٚ ،ملةةةـب عًةةةْٛ ٢ا٥ةةةت اسبةةةل!»
1أ
اسبس . ٜقةاٍ ايةٓيب  سبػةإ بةٔ ثابةت ىبةا أَةطٖ ٙجةا٤
قطٜـ ٫« :تملجٌ إٕ أبا بهط أعًِ قطٜـ باْػابٗا ٚإٕ يةٞ
2أ
ؾْ ِٗٝػ ٶبا حتٜ ٢ٴدًل يو ْػيب».
ٚأخةةطج ابةةٔ إغةةخام قةةاٍ :نةةإ جةةبري بةةٔ َڀملةةِ َةةٔ
أْػةةت قةةطٜـ يكةةطٜـ ٚايملةةطب قاطبةةٚ ،١نةةإ ٜكةة :ٍٛإلبةةا
1أ احملت ايڀ  ،ٟايطٜا ايٓهط ،٠م.97
 2أ ضٚاَ ٙػةةةةًِ ًب قةةةةخٝخ٘ ،نتةةةةاب ؾهةةةةا ٌ٥ايكةةةةخاب ، ١بةةةةاب
ؾها ٌ٥حػإ بٔ ثابت  ،ج.164/7



أخص ايٓػت َٔ أب ٞبهط ايكسٜل.

1أ

ٚقس ٚقؿ٘ ابٔ ايسغٓ ١حبهط ٠أؾةطاف قةطٜـ قبثةٌ َةا
ٚقؿت ب٘ خسػب ١ايٓيب  ىبا ْعٍ عً ٘ٝايٛح.ٞ

2أ

ٜ ٚملًِ أحس َٔ قطٜـ عاب أبا بهط بملٝت ْ ٫ٚككة٘
 ٫ٚاغةةرتشي٘ ،نُةةا نةةاْٛا ٜؿملًةة ٕٛبهةةملؿا ٤اىبةةَٓ٪ـبٚ .
ٜهٔ ي٘ عٝت عٓسِٖ إ ٫اٱمبإ بار ٚضغٛي٘.

3أ

4أ

نةةإ َ ملطٚؾڄةةا ًب ايتجةةاض ٠قبهةة ١قبةةٌ إغةة.َ٘٬
ٜملٌُ س ًب دباض ٠ايبعٚ ،بملةس ٖجطتة٘ يًُسٜٓة ١اغةتُط ًب
ايتجةةةاض ٠حتةةة ٢خ٬ؾتةةة٘ ٚ .يملًةةة٘ ٚغةةةريَ ٙةةةٔ اىبٗةةةاجطٜٔ
نةةاْٛا غةةببٶا ًب ظٜةةاز ٠ايتجةةاضً ٠ب غةةٛم اىبػةةًُـب باىبسٜٓةة١
تةةسضٻجٶا; ْتٝجةةْ ١ؿةةاٍب اىبٗةةاجط ٜٔايةةص ٜٔنةةإ أغًةةبِٗ َةةٔ
قةةطٜـٚ ،ايتجةةاض ٠دبةةطً ٟب عةةطٚقِٗ ،ؾهةةإ أبةة ٛبهةةط
ٚعُط ٚعثُإ  يبٔ ٜملًًُ ٕٛب ايبٝةع ٚايؿةطاٚ ،٤نةإ
1أ ايػٛٝط ،ٞتاضٜذ اشبًؿا ،٤م.40
2أ ايػٛٝط ،ٞتاضٜذ اشبًؿا ،٤م.29
3أ اُْبط :ايػٛٝط ،ٞتاضٜذ اشبًؿا ،٤م.30
4أ ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/2

عثُإ ٚ طًخ ١بٔ عبٝسار  يبٔ ٜبٝملة ٕٛايبٴةةطأ ًب
غةةةٛم اىبسٜٓةةة ،١نةةةإ ايةةةعبري َ ملٗةةةِ ٖٚةةةِ  دبةةةاض
قةةاؾًَ ٕٛةةٔ ايؿةةاّ ،ؾهػةةا ايةةعبري  ضغةة ٍٛار ٚ أبةةا
1أ
بهط  ثٝابٶا بٝها.٤
صحبت٘  يًٓيب  قبٌ اإلضالّ:
نةةةإ يًطغةةة  ٍٛأقة ةخاب قةةةسم َتُٝةةةع ٕٚعطؾةةةٛا
بكةةةسقِٗ ٚعًةةة ٛأخ٬قٗةةةِ قبةةةٌ بملثتةةة٘  ،بةةةٌ ًب اىبطاحةةةٌ
ا٭ٚفب َٔ عُطٚ ،ٙعً ٢ضأغةِٗ أبة ٛبهةط ايكةسٜل ،

2أ

ايةةص ٟنةةإ قطٜبٶةةا َةةٔ غةةٔ ضغةة ٍٛار  بُٗٓٝةةا غةةٓتإ،
َايٛؾڄةةا ًب قةةطٜـ إنةةاؾ ١إفب أقةةسقا ٤خةةط ٜٔأَٓةةاٚ ،٤ضز
ثٓا ٤ايطغ  ٍٛعً.ِٗٝ

3أ

1أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛجٚ ;249/2اُْبط َٛنٛع اهلجط ٠ايٓب١ٜٛ
َةةةٔ نتةةةاب :ٞضغةةة ٍٛار ٚخةةةان ايٓبةةةٝـب ةةةةة زٜةةةٔ ٚزٚيةةة١أ ،ايكػةةةِ
ايثاْ ،ٞا٫نڀٗاز ٚاهلجطٚ ٠ايتُٓ.١ٝ
2أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج;250/1
ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.341/2
3أ ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.344/2



ٚقبا إٔ ايكسٜل  نإ تاجطٶاٚ ،ضغة ٍٛار  عُةٌ
٭ّ اىبةةةَٓ٪ـب خسػبةةةة ١بٓةةةةت خًٜٛةةةةس ً ب ايتجةةةةاض ،٠ؾةةةة٬
ٜػتبملس ٚجٛز بملة ايتملاَةٌ ايتجةاض ٟبُٗٓٝةاٚ .نًةِٗ َةٔ
أٌٖ ايكسمٖٚ .صا ٜٛيس َعٜسٶا َٔ ايثك.١
 ٫ؾو إٔ اىبؿاضنً ١ب ايكؿا تعٜس َٔ ايتةآيـٚ .قةس
اؾةةرتى َ ةةع ضغةة ٍٛار ً ب حبةة٘ يًتٛحٝةةس ٚنطٖةة٘
يٮقةةٓاّٚ ،بملةةس ٙعةةٔ اشبُةةط ٚايؿاحؿةةَٚ ١ةةا ٜكةةطب إيٗٝةا،
1أ
ٚحطقُٗا َع عًَ ٢هاضّ ا٭خ٬م.
نُا اؾةرتى َةع ايةٓيب ً ب ايتٛانةع ٚايطهبةٚ ١عةسّ
احتكةةةاض اٯخةةةطَ ،ٜٔةةةٔ اىبةةةٛايٚ ٞغريٖةةةِ .ؾهةةةإ ٜهثةةةط
2أ
يكاُٖ٩ا ببمل .
 ٫ٚؾةةةو إٔ نةةة ٕٛايكةةةسٜل أَ ٍٚةةةٔ أغةةةًِ زيٝةةةٌ عًةةة٢
حػٔ ايمل٬ق ١بايطغةٚ  ٍٛايثكة ١اىبتبازية ١بُٗٓٝةاٚ ،يةصيو
1أ اُْبط :عً ٞغملس عً ٞحجةاظٖ ،ٟةس ٟايڀطٜةل َةٔ غةري ٠أبة ٞبهةط
ايكسٜل ،م ;12ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.344/2
 2أ اُْبةةةةط :ايةةةةب٬شض ،ٟأْػةةةةاب ا٭ؾةةةةطاف ،ذبكٝةةةةل ضبُةةةةٛز ايملُبةةةةِ،
ج.146/8

اختةةاض  ٙيٝملةةةط

عًٝةةة٘ اٱغةةةٚ . ّ٬قةةةس أنةةةس بملةة

ايملًُا ٤ضبب ١ايٓيب  ي٘ قبةٌ ايبملثة٘ٚ ،إغةطاض ايةٓيب  ية٘
ببمل

خكٛقٝات٘.

1أ

عٔ عبسار بٔ عُط  قاٍ :إٔ ضغة ٍٛار  خةطج
شا ٜةة ّٛؾةةسخٌ اىبػةةجس ٚأبةة ٛبهةةط ٚعُةةط َملةة٘ ٖٚةة ٛخةةص
2أ
باٜسُٜٗا ،ؾكاٍٖ :هصا ْبمل  ّٜٛايكٝاَ١أأ.
*****

1أ احملت ايڀ  ،ٟايطٜا ايٓهط ،٠م.92
 2أ ضٚا ٙايرتَصً ٟب غٓٓ٘ ،نتاب اىبٓاقةت ،بةاب ًب َٓاقةت أبة ٞبهةط
ٚعُط نًُٗٝا  ،ج ،612/5ح بطقِ.3669 :





ايٓاؽ َتٓاظعً ٕٛب أَ ٍٚةٔ أغةًِ ؾكٝةٌ :أبة ٛبهةط أٍٚ
َٔ أغًِ.
ؾٗ ٛأغبل إغَ٬ٶا َٔ عًٚ ،ٞق :ٌٝإٕ عًٝٽةا أغةًِ قبًة٘،
يهٔ عًٝٻا نإ قػريٶاْ ٫ٚ ،عاع ًب إٔ إغة ّ٬أبة ٞبهةط
أنٌُ ٚأْؿع; ؾٝه ٖٛ ٕٛأنُةٌ غةبكڄا با٫تؿةامٚ ،أغةبل
1أ
عً ٢اٱط٬م عً ٢ايك ٍٛاٯخط.
ٚبايتةةةاي ٞؾةةةاَ ٍٚةةةٔ أغةةةًِ َ ٚةةةٔ بطغةةة ٍٛار َ ةةةٔ
2أ
ايطجاٍ أب ٛبهط ايكسٜل ٖٚ ،ة ٛقةاحت ضغة ٍٛار
3أ
َٓ ةةص ٚقةةت َبهةةط ،ضبڀتُٗةةا ع٬قةة ١خاقةة ،١عةةطف
4أ
نٌ َُٓٗا قةسم اٯخةط ٚجطبة٘ ٚعةطف أَاْتة٘ٚ ،نةإ
1أ اُْبط :ضبُس بةٔ عبةسايطهبٔ بةٔ قاغةِ ،أبة ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ
ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ ،١م.18
2أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.130
3أ اُْبط :ايب٬ش ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.146/8
4أ اُْبط :ؾها ٌ٥ايكخاب ١عٓس ايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةاٌ٥
أقخاب ايٓيب  ،باب ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدةصٶا خًة٬ٝڄأأ،
ج.192/4

ايكةةسٜل ٜٓتُبةةط َثةةٌ ٖةةصا ا٭َةةط َةةٔ ضغةة ٍٛار ٚ .قةةس
اغةةةتملسٸ ْؿػة ةٝٶا يكبةةة ٍٛزعةةة ٠ٛايطغةةة  ٍٛز ٕٚأ ٟتًهةةة،٪
نُةةا قةةاٍ َ :ةةا زعةة ٛأح ةسٶا إفب اٱغةة ّ٬إ ٫ناْةةت
عٓةةس ٙنبةةٚ ٠ٛتةةطزز ُْٚبةةط إ ٫أبةةا بهةةط َةةا عهةةِ حةةـب
1أ
زعٛت٘  ٫ٚتطزز ؾ٘ٝأأ.
ٚقةةس ض ٟٚعةةٔ صباٖةةس قةةاٍ :أَ ٍٚةةٔ أَبٗةةط اٱغةةّ٬
غةةبمل :١ضغةة ٍٛار ٚ أبةة ٛبهةةط ٚبةةٚ ٍ٬خبةةاب ٚقةةٗٝت
2أ
ٚعُاض ٚمس ١ٝأّ عُاضأأ.
 ٫ٚؾو إٔ ايكسٜل  أغًِ عًٜ ٢س ضغة ٍٛار ً ب
ا٭ٜةةاّ ا٭ٚفب يًبملثةةٚ .١قةةس ٚنةةع ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ بةةاب
3أ

إغةة ّ٬أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜلأ ،ض ٣ٚؾٝةة٘ عةةٔ عُةةاض بةةٔ
ٜاغط قاٍ :ضأٜت ضغ ٍٛار َٚ ةا َملة٘ إ ٫وبػة١ڂ أعبةسٺ
1أ اُْبةةط :ايةةصٖيب ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١م ;136ابةةٔ غةةٝس ايٓةةاؽ ،عٝةةٕٛ
ا٭ثط ،ج.95/1
2أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟذبكٝل عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟم.26
 3أ قخٝذ ايبدةاض ،ٟنتةاب َٓاقةت ا٭ْكةاض ،بةاب إغة ّ٬أبة ٞبهةط
ايكسٜل  ،ج.240/4



ٚاَطأتإ ٚأب ٛبهطأأ.

1أ

ٚقةةس أؾةةاض حػةةإ بةةٔ ثابةةت ؾةةاعط ضغةة ٍٛار  ؾُٝةةا
ْكةةةٌ ابةةةٔ عبةةةاؽ َ ةةةٔ ؾةةةملط ٙإفب َبةةةازض ٠ايكةةةسٜل إفب
اٱغً ّ٬ب قٛي٘:
إڇشا تٳ ٳصنډط ٳ ؾٳجٛٶا َٹٔ أځخ ٞثٹكځ١ٺ
ؾځاٹشنڂط أځخاىځ أځبا بٳهةةطڈ بٹُا ځؾملٳةةة٬
خةريٳ ايةةة ٳبطڇٜٻ١ٹ أځتكةةةةةةةاٖا ٚٳأځعةةةة ٳسيځٗا
ٳ
إڇ ٫ايٓٳبٹٞٻ ٚٳأځٚؾةةةةةةاٖا بٹُةةةةةةةا حٳُٳةةةةةةةةة٬
ٚٳايثاْٹٞٳ ايكازٹمٳ اىبځخُٛزٳ َٳؿٗٳسٴٙٴ
ٚٳأځٚٻٍٳ ايٓةةةةةاؽڇ َٹةةةةةٓٗٴِ قٳةةة ةسٻمٳ اي ٴطغٴةةةةة٬
ٚقةةس ْةةاٍ أبةةا بهةةط ا٭شَ ٣ةةٔ قةةطٜـ بػةةبت إغةة،َ٘٬
نُةةةا ْةةةاٍ ضغةةة ٍٛار ٚ .قةةةس ؾةةةاضى قَٛةةة٘ ًب ايةةةسؾاع
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب إغ ّ٬أبٞ
بهةةةط ايكةةةسٜل  ،جٚ ;240/4اُْبةةةط :ؾةةةطح ابةةةٔ حجةةةط ،ؾةةةتذ
ايباض ،ٟج.12/15
2أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.125

2أ

عٓ٘.

1أ

نإ إغ ّ٬ايكسٜل  ز ٕٚتطزز ،يبا جملٌ ايطغةٍٛ
ٜ ؿةةري إفب شيةةو ًب قٛيةة٘ :إٕ ار بملةةثي إيةةٝهِ ؾكًةةتِ
نةةصبتٚ ،قةةاٍ أبةة ٛبهةةط قةةسقت ٚٚاغةةاْ ٞبٓؿػةة٘ َٚايةة٘
ؾٌٗ أْتِ تاضن ٛي ٞقاحيبأأ.

2أ

نةةةإ إغةةة ّ٬أبةةة ٞبهةةةط بطنةةة ١عًةةة ٢ايٓةةةاؽ ،ؾبملةةةس
إغ َ٘٬نةإ ايساعٝة ١ا٭ ٍٚيطغة ٍٛار  ،ؾاغةًِ ٳعًځة٢
ٜسٜةة٘ ايطعٝةةٌ ا٭َ ٍٚةةٔ ايكةةخابٚ ،١ؾةةَ ِٗٝملُبةةِ ايملؿةةط٠
اىببؿةةط ٜٔبازبٓةةَٚ ،١ةةِٓٗ ايةةعبري بةةٔ ايملةةٛاّٚ ،عثُةةإ بةةٔ
عؿةةةإٚ ،طًخةةة ١بةةةٔ عبٝةةةسارٚ ،غةةةملس بةةةٔ أبةةةٚ ٞقةةةام،
ٚعثُإ بٔ َُبملٚ ،ٕٛأب ٛعبٝس ٠بٔ ازبطاحٚ ،عبةسايطهبٔ
ابةةٔ عةةٛفٚ ،أبةة ٛغةةًُ ١بةةٔ عبسا٭غةةسٚ ،ا٭ضقةةِ ابةةٔ أبةةٞ
3أ
ا٭ضقِ .
1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.126
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج.192/4
3أ عً ٞايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م.39



يكس أحػٔ ايكةسٜل اختٝةاض ايطجةاٍ ايةص ٜٔنةاْٛا ْةٛا٠
أَ ١اٱغٚ ،ّ٬هبً ١ايطغاي ١إفب ايملا ٚ ،يةصيو نةإ 
1أ
ٜك  ٍٛعٔ ايكسٜل :أضحِ أَب باَب أب ٛبهطأأ.
نُا نإ ٜػُ ٢ا٭ٚا ٙيطأؾت٘ ٚضهبت٘.

2أ

ٚباٱنةةاؾ ١إفب ٖةة ٤٫٪ؾكةةس أغةةًِ أٖةةٌ بٝةةت أبةة ٞبهةةط
ايكسٜل ،ظٚجت٘ ٚبٓات٘ ٚأبٓاٚ ٙ٩خازَ٘ ،نُا أغًِ ٚايةسٙ
3أ
َتاخطٶا بملس ايؿةتذٚ .قةس ٚنةع ايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘ بابٶةا
٬أ نُةةةا
بملٓةةةٛإ :قةةة ٍٛايةةةٓيب  يةةة ٛنٓةةةت َتدةةصٶا خًةةة ٝڄ
أٚضزْةةا غةةابكڄا ،ض ٣ٚؾٝةة٘ عةةٔ ابةةٔ عبةةاؽ  عةةٔ ايةةٓيب 
٫ ٬ربةص أبةا بهةط
قاٍ :ي ٛنٓت َتدصٶا َٔ أَب خً ٝڄ
4أ
ٚيهٔ أخٚ ٞقاحيبأأ .ةة نُا َطٻ شنط ٙةة.
1أ قخخ٘ ا٭يباًْ ٞب قخٝذ ازباَع ايكخٝذ ،ج;8/2
ْك٬ڄٶ عٔ ايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م37أ.
2أ اُْبط :ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.154/8
3أ ايكةةةةة٬ب ،ٞأبةةةةة ٛبهةةةةةط ايكةةةةةسٜل ،م ;39اُْبةةةةةط :ضبُةةةةةس بةةةةةٔ
عبسايطهبٔ بٔ قاغِ ،أب ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ ايكةخابٚ ١أحكٗةِ
باشب٬ؾ ،١م.18
4أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب  ،بةةاب قةةٍٛ
ايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.191/4

ٚقس شنطْةا ضباٚية ١ايكةسٜل اهلجةط ٠إفب اسببؿةَ ،١ةع
بك ١ٝايكخاب ١بملس ايتٛج ٘ٝايٓبة ،ٟٛؾةطز ٙابةٔ ايسغٓةٖٚ ١ةٛ
َةةةٔ ظعُةةةا ٤بةةةي اهلةةة ٕٛبةةةٔ خعمبةةةٚ ١أجةةةاض ٙقبهةةة ١أَةةةاّ
قطٜـٚ ،قاٍَ :ثًو  ٫ؽبطج ٜا أبا بهط.
ٚنإ أب ٛبهط ٜكً ٞبؿٓةا ٤زاض ٙؾةٝملًٔ قطا٤تة٘ ؾٝتةاثط
بةة٘ ؾةةباب ْٚػةةا ٤قةةطٜـ ،ؾڀًةةت ايكةةَ ّٛةةٔ ابةةٔ ايسغٓةة ١إٔ
مبٓمل٘ َةٔ ازبٗةط بكطا٤تة٘ أٜ ٚةطز جةٛاض ،ٙؾكةاٍ أبة ٛبهةط:
إْ ٞأضز جٛاضىٚ ،ضنةٞ
َٔ أش.٣

1أ

ةٛاض ار ٚ ذبُةٌ َةا أقةاب٘

ٚاغتُط ايكسٜل َ٬ظَٶا ضغةٍٛٳ ار  قبهةٚ ،١نةإ
ايطغ  ٍٛؽبطج إفب أغٛام ايملةطب اجملةاٚض ٠ىبهةٜ ١ملةط
اٱغةة ّ٬عًةة ٢ايٓةةاؽ ٚبكةةخبت٘ ايكةةسٜل َؿةةاضنڄا يةة٘ ًب
ايسع.٠ٛ

2أ

ٚحُٓٝةةا نةةإ ٜ ملةةط

ْؿػةة٘ عًةة ٢ايكبا٥ةةٌ ًب َٛغةةِ

1أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.63/2
2أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.424/1



اسبج نةإ ضؾٝكة٘ اىبة٬ظّ ٚاىبؿةاضى ية٘ ٖة ٛايكةسٜل ،
ٚناْةةت َملطؾتةة٘ بايكبا٥ةةٌ عْٛٶةةا هلُةةا ًب اسبةةس ٜيطجةةاٍ
ايكباٚ ،ٌ٥ي ڃؿتٹ اْتباِٖٗ ٚعط

ايسع ٠ٛعً.ِٗٝ

1أ

نُا ٚضز ضٚا ١ٜأخط ٣عٔ ابٔ عبةاؽ  قةاٍ :إْةٞ
يٛاقةةـ ًب قةة ّٛؾةةسعٛا ار يملُةةط بةةٔ اشبڀةةاب ٚقةةس ٚٴنٹةةع
عًةة ٢غةةطٜط ،ٙإشا ضجةةٌ َةةٔ خًؿةة ٞقةةس ٚنةةع َطؾكةة٘ عًةة٢
َةةٓهيب ٜكةة :ٍٛضهبةةو ار ،إٕ نٓةةت ٭ضجةة ٛإٔ ػبملًةةو
ار َع قاحبٝو; ٭ْ ٞنثريٶا َا نٓةت أمسةع ضغة ٍٛار
ٜ كةة :ٍٛنٓةةت ٚأبةةة ٛبهةةط ٚعُةةطٚ ،ؾملًةةةت ٚأبةة ٛبهةةةط
ٚعُةةطٚ ،اْڀًكةةت ٚأبةة ٛبهةةط ٚعُةةط .ؾةةإٕ نٓةةت ٭ضجةة ٛإٔ
ػبملًو ار َملُٗا ؾايتؿت ؾإشا ٖ ٛعً ٞبٔ أب ٞطايتأأ.

2أ

*****
1أ اُْبةةط :عةةط ايطغةةْ  ٍٛؿػةة٘ عًةة ٢ايكبا٥ةةًٌ ،ب نتةةاب :ٞضغةةٍٛ
ار ٚخان ايٓبٝـب ةة زٚ ٜٔزٚية١أ ،ايكػةِ ايثةاْ ،ٞا٫نةٗاز ٚاهلجةط٠
ٚايتُٓ.١ٝ
2أ ضٚا ٙايبدةةاضً ،ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب ،
باب ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل ،ج.197/4



ايكةةةةةسٜل  تًُٝةةةةةص ضغةةةةة ٍٛار  ا٭ٚ ٍٚا٭ظبةةةةةت.
ٚيصيو تاثري ٙعً ٢أخ٬ق٘ ايب اغتكاٖا َٔ ضغ ٍٛار .
َٔ أبطظ أخ٬م ايكسٜل  نطَ٘ ٚغداٚ ،ٙ٩قس ْؿةع
ار اىبػةةًُـب قبايةة٘ َٓةةص أ ٍٚاٱغةة ،ّ٬ح ٝة قةةاّ بؿةةطا٤
اىبملةةةصبـب اىبػةةةًُـب َةةةٔ ازبةةةٛاضٚ ٟاىبةةةٛايَ ٞةةةٔ حةةةط َايةةة٘
1أ
ٚأعتكِٗ يٛج٘ ارٚ ،عً ٢ضأؽ ٖ ٤٫٪ب ٍ٬بٔ ضبةاح .قةاٍ
تملةةةةةافب (:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ)رايًٌٝد.
ٚيةصيو ٚغةةري ٙقةةاٍ ؾٝةة٘ ضغةة ٍٛار َ :ةةا ْؿملةةي َةةاٍٷ
2أ
قٌب َا ْؿملي َاٍٴ أب ٞبهطأأ.
غجاعت٘ :
ناْةةةت َةةةٔ أبةةةطظ أخ٬قةةة٘ ٚغةةةجاٜا . ٙؾكةةةس نةةةإ
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج ;318/1ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓةب،٤٬
ج.353/1
2أ ضٚا ٙاٱَاّ أهبس ًب َػٓس ،ٙجٚ ;253/2ايرتَصً ٟب غٓٓ٘ ،نتاب
اىبٓاقت ،باب 15أ ،ج ،609/5ح بطقِ.3661 :



إغ َ٘٬حبةس شاتة٘ ؾةجاع ١تبملٗةا غهةت قةطٜـ ٚعةساٚتِٗ
ي٘ نُا نإ ٜساؾع عةٔ ضغة ٍٛار ً ب َهةٜٚ ١تخُةٌ
عٓ٘ ا٭ش ٣بهٌ ؾجاعٚ ،١قس ْةاٍ ايكةسٜلٳ  ا٭شَ ٣ةع
ضغ ٍٛار  ؾهإ ٜؿس ٜ٘بٓؿػ٘.
ض ٣ٚايبداض ٟعٔ عط ٠ٚبٔ ايعبري قاٍ :غايت عبةسار
ابةٔ عُةط ٚعةٔ أؾةس َةا قةٓع اىبؿةطن ٕٛبطغة ٍٛار ،
قةةاٍ :ضأٜةةت عكبةة ١بةةٔ أبةةَ ٞملةةٌٝب جةةا ٤إفب ايةةٓيب ٖٚ ةةٛ
ٜكةةً ٞؾٛنةةع ضزاً ٙ٤ب عٓكةة٘ ؾدٓكةة٘ خٓكڄةةا ؾةةسٜسٶا ،ؾجةةا٤
 ٬إٔ ٜكةٍٛ
أب ٛبهط حت ٢زؾمل٘ عٓة٘  ؾكةاٍ :أتكتًة ٕٛضجة ڄ
1أ
ضب ٞار ٚقةةس جا٤نِ بايبٓٝا !أأ.
ناْت قخب ١أب ٞبهةط  يطغة ٍٛار ً ب اهلجةط٠
ٚاغةةةتملساز ٙ٭ٕ ٜؿسٜةةة٘ بٓؿػةةة٘ َٓتٗةةة ٢ايؿةةةجاعً ١ب ٚقةةةت
ناْت قطٜـ تڀًت قتٌ ايطغ  ٍٛنُا قاٍ تملافب:
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) را٭ْؿاٍد.
1أ اُْبط :ايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب َةٔ يكةٞ
ايٓيب ٚ أقخاب٘ َٔ اىبؿطنـب قبه ،١ج.240/4

ؾكةةس َه ة ضغةة ٍٛار ٚ أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل ث٬ثةة١
أٜاّ ًب غاض حطاً ٤ب جبٌ ثٛض جٓٛب غطب َه ،١عهةؼ
ادبةةةا ٙايڀطٜةةةل إفب اىبسٜٓةةة ;١ظٜةةةازً ٠ب ايػةةةطٚ ١ٜبملٝةةسٶا عةةةٔ
ايڀًت.
ٚقةةس جملًةةت قةةطٜـٷ جةةا٥عَ ٠كةةساضٖا َ٦ةةَ ١ةةٔ اٱبةةٌ ىبةةٔ
1أ
ٜةةات ٞبطغةة ٍٛار  حٝٽ ةا أَٝ ٚتٶ ةا ،يبةةا زؾةةع ايهةةثرئٜ
يًبخة عةةٔ ضغةة ٍٛار َٚ ملةة٘ ايكةةسٜل  سٜةة ١تاَةة١
ًب نٌ ادباٚ ٙططٜل قطٜبٶا َٔ َه.١
ؾؿةة ٞضٚاٜةة ١اي ة ا ٤بةةٔ عةةاظب  عةةٔ أبةة ٞبهةةط ً ب
اهلجط ... :٠ثِ قًت :انڀجع ٜا ضغ ٍٛار ؾانڀجع ثةِ
شٖبةةت أْؿة َةةا حةةٛيٖ ٞةةٌ أضَ ٣ةةٔ ايڀًةةت أحةسٶا  ،...ثةةِ
قًةةةةت :أتةةةة ٢ايطحٝةةةةٌ ٜةةةةا ضغةةةة ٍٛار ،ؾاضذبًٓةةةةا ٚايكةةةةّٛ
ٜڀًبْٓٛا ،ؾًِ ٜسضنٓا أحس َِٓٗ غري غطاق ١بةٔ َايةو بةٔ
جملؿةةِ عًةة ٢ؾةةطؽ يةة٘ ،ؾكًةةتٖ :ةةصا ايڀًةةت قةةس سبكٓةةا ٜةةا
ضغ ٍٛار ٚبهٝت ،ؾكةاٍَ :ةا ٜبهٝةو! ؾكًةت :أَةا ٚار
1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟباب ٖجةط ٠ايةٓيب ٚ أقةخاب٘ ،ج;256/4
أنطّ ايملٴُط ،ٟقخٝذ ايػري ،٠م.239



َا عًْ ٢ؿػ ٞأبهةٚ ،ٞيهةي أبهة ٞعًٝةو قةاٍ :ؾةسعا
عًٝة٘ ضغة ٍٛار  ؾكةاٍ :ايًةةِٗ انؿٓةا ٙقبةا ؾة٦ت ،قةةاٍ:
ؾػةاخت بة٘ ؾطغة٘ ًب ا٭ض إفب بڀٓٗةا ،ؾٛثةت عٓٗةا ،ثةةِ
قةةاٍٜ :ةةا ضبُةةس ،قةةس عًُةةت إٔ ٖةةصا عًُةةو ؾةةازع ار إٔ
ٜٓجةةٝي يبةةا أْةةا ؾٝةة٘ ،ؾةةٛار ٭ڂعُٿةـب عًةةَ ٢ةةٔ ٚضا٥ةةَ ٞةةٔ
1أ
ايڀًت... ،أأ.
ٚحُٓٝا أڂشٕ يطغ ٍٛار  بايكتاٍ نةإ أبة ٛبهةط 
َملةة٘ ًب نةةٌ اىبٝةةاز ٜٔز ٕٚاغةةتثٓا،٤

ٜتدًةةـ عةةٔ ضغةةٍٛ

ار ً ب أَٛ ٟنع.
2أ

ٚيةة٘ َٛاقةةـ خاقةةً ١ب غةةع ٠ٚبةةسض ،ح ٝة نةةإ َةةع
اىبكةةةڀؿٜٚ . ٢كةةةـ عًةةة ٞبةةةٔ أبةةة ٞطايةةةت  ؾةةةجاع١
خڀځبٳِٗ ؾكاٍٜ :ةا أٜٗةا
ايكسٜل ًب ٖصا اىبٛقـ بكٛي٘ :إْ٘ ٳ
1أ ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ ،ٟمٚ ;145اُْبةةط :جةةعَ ٤ةةٔ ايطٚاٜةة ١عٓةةس
ايبدةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةاب ٖجةةط ٠ايةةٓيب
 ،ج.257/4
2أ اُْبةةط :غةةع ٠ٚبةةسضَ ،ةةٔ نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ
ٚزٚي١أ ،ايكػِ ايثاي  ،إْا ؾتخٓا يو ؾتخٶا َبٓٝٶا.

ايٓةةاؽ َةةٔ أؾةةجع ايٓةةاؽ! ؾكةةايٛا :أْةةت ٜةةا أَةةري اىبةةَٓ٪ـب،
ؾكاٍ :أَا أَْ ٞا باضظْ ٞأحس إ ٫اْتكؿت َٓ٘ٚ ،يهٔ ٖٛ
أبةة ٛبهةةط ،إْةةا جملًٓةةا يطغةة ٍٛار  عطٜؿٶةةا ،ؾكًٓ ةا َةةٔ
ٜهةةةةَ ٕٛةةةةع ضغةةةة ٍٛار  يةةةةٜٗ ٬٦ةةةة ٟٛإيٝةةةة٘ أحةةةةس َةةةةٔ
اىبؿةةطنـب ،ؾةةٛار َةةا زْةةا َٓةةا أحةةس إ ٫أبةة ٛبهةةط ؾةةاٖطٶا
بايػةةةٝـ عًةةة ٢ضأؽ ضغةةة ٍٛار ٜٗ ٫ ةةة ٟٛإيٝةةة٘ أحةةةس إ٫
أٖ ٣ٛإي ،٘ٝؾٗصا أؾجع ايٓاؽ .قاٍ ٚيكس ضأٜةت ضغة ٍٛار
ٚ أخصت٘ قطٜـ ؾٗصا ؼبازٸٖٚ ،ٙةصا ٜتًتًة٘ ٜٚكٛية :ٕٛأْةت
جملًةةت اٯهلةة ١إهلڄةةا ٚاح ةسٶا ،ؾةةٛار َةةا زْةةا َٓةةا أحةةس إ ٫أبةةٛ
بهط ٜهطب ٚػباٖس ٖصا ٜٚتًتٌ ٖةصا ٖٚةٜ ٛكةًٜٚ :ٍٛهةِ
 ٬إٔ ٜك ٍٛضب ٞار! ثةِ ضؾةع عًةٞپ بةطز ٠ناْةت
أتكتً ٕٛضج ڄ
عً ٘ٝؾبه ٢حتة ٢أخهةًت سبٝتة٘ ثةِ قةاٍ :أْؿةسنِ ار
أَ ٍ َٔ٪ؾطع ٕٛخري أّ ٖ !ٛؾػهت ايك ،ّٛؾكةاٍ عًة:ٞ
ؾٛار يػاع َٔ ١أب ٞبهط خري َٔ ٌَ ٤ا٭ض

َٔ َةَٔ٪

ٍ ؾطعةةة ،ٕٛشاى ضجةةةٌ ٜهةةةتِ إمباْةةة٘ ٖٚةةةصا ضجةةةٌ أعًةةةٔ
إمباْ٘ .ؾٗص ٙخكٛق ١ٝيًكسٜل ،حَ ٖٛ ٝع ايطغةً ٍٛب



ايملطٜـ ،نُا نإ َمل٘ ًب ايػاض ةة ٚ أضنا ٙةةة ٚضغةٍٛ
ار ٜ هثةةةط ا٫بتٗةةةاٍ ٚايتهةةةطع ٚايةةةسعاٜٚ ،٤كةةة ٍٛؾُٝةةةا
ٜسع ٛب٘ :ايًِٗ إْو إٕ تًٗةو ٖةصا ايملكةاب ٫ ١تملبةس بملةسٖا
ًب ا٭ض

ٚ .جملةةٌ ٜٗتةةـ بطبةة٘ ٜٚ كةة :ٍٛايًةةِٗ أظبةةع يةةٞ

َا ٚعستي ،ايًِٗ ْكةطى ٜٚ ،طؾةع ٜسٜة٘ إفب ايػةُا ٤حتة٢
غكٌب ايطزا ٤عٔ َٓهبٚ ،٘ٝجملٌ أب ٛبهط ًٜ تعَ٘ َٔ
ٚضاٜٚ ٘٥ػة ٟٛعًٝة٘ ضزاٜٚ ،ٙ٤كةَ ٍٛؿةؿكڄا عًٝة٘ َةٔ نثةط٠
ا٫بتٗاٍٜ :ا ضغ ٍٛار نؿاى َٓاؾستو ضبو ؾإْ٘ غةٓٝجع
يو َا ٚعسىأأ.

1أ

ٚيصيو نإ ايكسٜل أَ ٍٚةٔ تًكة ٢ايبؿةاضَ ٠ةٔ ضغةٍٛ
ار بايٓكةةط ،ح ٝة قةةاٍ يةة٘ :أبؿةةط ٜةةا أبةةا بهةةط ،أتةةاى
ْكط ارٖ ،صا ج  ٌٜخةص بطاٜة ١بملٓةإ ؾطغة٘ ٜكةٛز ٙعًة٢
ثٓاٜا ايٓكعأأ.

2أ

1أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج ;272/3ايكة٬ب ،ٞأبة ٛبهةط
ايكسٜل ،م.80
2أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛجٚ .624/2ايٓكع ٖ ٛايػباض.

ٚنةةإ يةة٘ َٛ اقةةـ ًب أڂحٴةةس ٚبةةي قطُٜبةةٚ ١اشبٓةةسم
ٚاسبسٜبٚ ،١ٝؾتذ َه ،١بةإ ؾٗٝةا ضأ ٟأبة ٞبهةط اىبباؾةط
ًب ٖص ٙايػعٚا ٚغريٖا.

1أ

ٚحُٓٝةةةةا َةةةةط

ضغةةةة ٍٛار ٫ ظَةةةة٘ ايكةةةةسٜل ،

خكٛقٶا إٔ كبطٜ

اىبكڀؿ ٢قبٚ ٌٝؾاتة٘ نةإ ًب َٓةعٍ

عا٥ؿةةة ١بٓةةةت ايكةةةسٜل ٚ يةةةٝؼ هلةةةا حجةةةاب عٓةةة٘ٚ .
ٜرتنةة٘  إً ٫ب ايٝةة ّٛايةةص ٟتةةًٛب ؾٝةة٘ ،حُٓٝةةا ض  ٙقةةس
ْؿةةٌب ؾاغةةتاشٕ َةةٔ ايطغةةً  ٍٛب إٔ ٜةةعٚض بٝتةة٘ اٯخةةط ًب
ايػٴةةةٓذ أطةةةطاف اىبسٜٓةةة ،١ؾةةةاشٕ يةةة٘ اىبكةةةڀؿٚ  ٢قةةةب
ضغ ٍٛار  ؾجط شيو اي.ّٛٝ
ؾاغةةطع ايٓةةاؽ إفب اغةةتسعا ٤أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ،
ؾٗ ٛضجةٌ اىبٛقةـ ثباتٶةا ٚضأٜٶةا ٚإمباْٶةا ٚاغتخهةاضٶا يهتةاب
ار ٚغْٓ ١بٚ ، ٘ٝناْ٘ أڂعٹسٻ هلصا اىبٛقـ ٚتًو اىبكٛية،١
ٚشيو ايؿك٘ ايملُبة ،ِٝحٝة قةاٍ يًٓةاؽَ :ةٔ نةإ ٜملبةس
1أ تابع نٌ غعً ٠ٚب َٛنملٗا َٔ ،نتاب :ٞضغ ٍٛار ٚخان ايٓبٝـب
ةة زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػِ ايثاي  ،إْا ؾتخٓا يو ؾتخٶا َبٓٝٶا.



ضبُسٶا ؾإٕ ضبُسٶا قس َا  َٔٚ ،نإ ٜملبةسار ؾةإٕ ار
ح ٫ ٞمب ٛأأ.

1أ

عٓةةةس بٝملةةة ١ايكةةةسٜل ناْةةةت اشب٬ؾة ة ١اٱغةةة ١َٝ٬قةةةس
اَتس أٜاّ ايطغ  ٍٛإفب ناؾ ١أعبا ٤ازبعٜةط ٠ايملطبٝة،١
ٚٚقةةةًت أطةةةطاف ايؿةةةاّٚ ،احتهةةةت جٛٝؾةةةٗا بةةةايطً ّٚب
َ٪تٚ ،١أعسٸ  جٝؿٶا بكٝاز ٠أغاَ ١بةٔ ظٜةس  يػةع ٚبة٬ز
ايطَٚ .ّٚا  قبٌ َػري ازبٝـ.

2أ

ٚقسحسثت ايطزً ٠ب أعبا ٤نثريَ ٠ةٔ اشب٬ؾةٚ ١ايكبا٥ةٌ
قبٝةةةٌ ٚؾاتةةة٘ ٚ .ضغةةةِ ايكةةةملٛبا ٚاشبةةةٛف ؾكةةةس أقةةةط
ايكةةسٜل  عًةة ٢تػةةٝري جةةٝـ أغةةاَ ١بةةٔ ظٜةةس  ايةةصٟ
أَط ب٘ ضغ ٍٛار  بطغِ َملاضن ١بمل

ايكةخابٚ ،١قةاٍ

قٛيت٘ اىبؿةٗٛضٚ ;٠ايةصْ ٟؿػة ٞبٝةس ٙيةَ ٛبٓٓةت إٔ ايػةباع
1أ ضاجع تؿاقً ٌٝب َٛنٛع ٚؾا ٠ايطغً ، ٍٛب نتاب :ٞضغة ٍٛار
ٚخةةةان ايٓبةةةٝـب ةةةةة زٜةةةٔ ٚزٚيةةة١أ ،ايكػةةةِ ايطابةةةع ،ايملاىبٝةةةٚ ١ايسٚيةةة١
اٱْػاْ.١ٝ
2أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب اىبػاظ ،ٟباب بملة ايةٓيب  أغةاَ١
ابٔ ظٜس ً ب َطن٘ ايص ٟتًٛب ؾ ،٘ٝج.145/5

ربڀؿي ٭ْؿص جٝـ أغاَ ١نُةا أَةط ضغة ٍٛار أأ.
ًٚب ضٚاٚ :١ٜايصْ ٟؿػ ٞبٝس ٙ٭ٕ كب ٌٝعًةٞٸ ايملةطب أحةت
إيٞٻ َٔ إٔ أحبؼ جٝؿٶا بملث٘ ضغ ٍٛار )أ.

1أ

ٚقس خطج بٓؿػ٘  يٛزاع ازبٝـ ٚأٚقا ٙبملةسٚ ٠قةاٜا
ٖ ْ ٞاؽٷ ٯزاب اسبةطٚب ٚأخ٬قٝاتٗةاٚ .بملةس عةٛز ٠جةٝـ
أغاَ ١نٛٻٕ ايكسٜل أحس عؿط جٝؿٶا سبةطب اىبطتةسً ٜٔب
طبتًـ أعبا ٤ب٬ز ايملطب ناْت بكٝةاز ٠خايةس بةٔ ايٛيٝةس،
ٚعهطَ ١بٔ أب ٞجٗةٌٚ ،ؾةطحب ٌٝبةٔ حػةٓٚ ،١خايةس بةٔ
غملٝس بٔ ايملامٚ ،اىبٗةاجط بةٔ أڂَٝٻةٚ ،١عُةط ٚبةٔ ايملةام،
2أ

ٚايملةةةة ٤٬بةةةةٔ اسبهةةةةطَٚ ، ٞغريٖةةةةِٚ .قاَةةةةت تًةةةةو
ازبٛٝف اىبدتًؿ ١حبطنا عػهط ١ٜق ١ٜٛنةةس اىبطتةسٜٔ
ًب نةٌ بةة٬ز ايملةطب َةةٔ ايةٚ ُٔٝعٴُةةإ ٚحهةطَٚ ٛظبةةس
ٚايُٝةةاَٚ .١ناْت أؾٗط َملاضنٗةا َٛقملة ١ايُٝاَةً ١ب بةي
1أ ايڀةة ة  ،ٟتاضؽبةةةة٘ ،جٚ ;212/3ايةةةةصٖيب ،تةةةةاضٜذ اٱغةةةة ّ٬عٗةةةةس
ايطاؾةةسٜٔأ ،مٚ ;2اُْبةةط :عًةة ٞايكةة٬ب ،ٞأبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل،
م .218غٝتِ اسبس ٜعٔ ٚقٝت٘ ٫ حكڄٶاأ.
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.225/3



حٓٝؿةةةة ،١حٝةةة قڂتٹةةةةٌ َػةةةة ١ًُٝايهةةةةصاب ٚاغتؿةةةةٗس َةةةةٔ
اىبػةةةًُـب قطابةةة ١تػةةةع َ٦ةةةَ ١ةةةِٓٗ ثةةة٬د َ٦ةةةٚ ١غةةةتَ ٕٛةةةٔ
أقخاب ضغ ٍٛار .

1أ

ٚيؿجاعت٘  ؾكس خطج بٓؿػ٘ ٚخطج َمل٘ ايكخاب،١
 َِٗٓٚعًً  ٞب أ ٍٚغع ٠ٚغعاٖا بملس ٚؾا ٠ايطغ ٍٛ
2أ

إفب ش ٟايكك ١يكتاٍ أٌٖ ايطزٚ .٠قسم ًب أب ٞبهط

ٚعً ٞق ٍٛار ةة تملافب ةة( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ) راىبا٥س٠د ،ؾهاْٛا ؼببٕٛ
ار ٚػباٖسً ٕٚب غب.ً٘ٝ
*****
1أ ضاجةةةةع :خًٝؿةةةة ١بةةةةٔ خٝةةةةاٍب ،مٚ ;111 ،110ايڀةة ة  ،ٟتاضؽبةةةة٘،
جٚ ;252/3ايةةةصٖيب ،تةةةاضٜذ اٱغةةة ّ٬عٗةةةس اشبًؿةةةا ٤ايطاؾةةةسٜٔأ،
م 53ةةةة  ;73ابةةٔ ا٭ثةةري ،ايهاَةةٌ ،جٚ ;364/2اُْبةةط :عبةةسايملعٜع
ايملٴُط ،ٟايؿتٛح اٱغ ١َٝ٬ع ايملكٛض َٛقمل ١ايُٝاَ١أ ،م.103
2أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.398/4

صربٚ ٙحتًُ٘ :
اؾتٗط  بتخًُ٘ ا٭شٚ ٣قة ٚ ،ٙحةـب ظاز ا٭ش ٣عًة٢
اىبػةةًُـب قبهةة ١حةةا ٍٚايكةةسٜل  اهلجةةط ٠إفب اسببؿةة،١
ؾةةطز ٙابةةٔ ايسغٓةةٖٚ ١ةةَ ٛةةٔ ظعُةةا ٤بةةي اهلةة ٕٛبةةٔ خعمبةة١
ٚأجةةاض ٙقبهةة ١أَةةاّ قةةطٜـٚ ،قةةاٍَ :ثًةةو  ٫ؽبةةطج ٜةةا أبةةا
بهط ةة نُا َطٻ شنط ٙةة.
ٚنإ أب ٛبهط ٜكً ٞبؿٓةا ٤زاض ٙؾةٝملًٔ قطا٤تة٘ ؾٝتةاثط
بةة٘ ؾةةباب ْٚػةةا ٤قةةطٜـ ،ؾڀًةةت ايكةةَ ّٛةةٔ ابةةٔ ايسغٓةة ١إٔ
مبٓمل٘ َةٔ ازبٗةط بكطا٤تة٘ أٜ ٚةطز جةٛاض ،ٙؾكةاٍ أبة ٛبهةط:
إْ ٞأضز جٛاضىٚ ،ضنةٞ
1أ

ةٛاض ار ٚ ذبُةٌ َةا أقةاب٘

َٔ أش .٣ةة نُا َطٻ شنط ٙةة.
 َٔٚاىبملً ّٛزؾاعة٘ عةٔ ضغة ٍٛار  نُةا ٚضز غةابكڄا.
 ٖٛٚايص  ٟذبُةٌ نةطب قةطٜـ ية٘ ٚؼبة ٍٛبٝةِٓٗ ٚبةـب أش٣
 ٬إٔ ٜكةةةة ٍٛضبةةةةٞ
ايطغةةةةٜٚ ٍٛةةةةطززًٜٚ :هةةةةِ أتكتًةةةة ٕٛضجةةة ڄ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.63/2


1أ

ار! ثِ ضؾع عًٞټ بطز ٠ناْت عً ٘ٝؾبه ٢حت ٢أخهةًت
سبٝتةة٘ ثةةِ قةةاٍ :أْؿةةسنِ ار أَةة ٍ َٔ٪ؾطعةة ٕٛخةةري أّ
ٖةة !ٛؾػةةهت ايكةة ،ّٛؾكةةاٍ عًةة :ٞؾةةٛار يػةةاعَ ١ةةٔ أبةةٞ
بهط خري َٔ ٌَ ٤ا٭ض

َٔ َ ٍ َٔ٪ؾطع.ٕٛ

2أ

َٚةةٔ اىبملًةة ّٛحةةطم ايكةةسٜل  عًةة ٢ايةةسعاٚ ،٤شيةةو
يبا تملًُة٘  عةٔ ضغة ٍٛار ٚ .قةس أٚضز ايػعاية ٞؾة٦ٝٶا
َٔ زعةا ٤ايكةسٜل َٚ ةا أٚضز ٙضبةٌ ُْبةط عٓةس ،ٟإش إٔ
ؾٝةةة٘ ؾةةة٦ٝٶا َةةةٔ ايتهًةةةـ ايةةةصٜ ٟملةةةطف ًب ايػةةةٓ ١عةةةٔ
3أ
ايكخاب.١
تٛاضع٘ :
ٚضز عٔ ابٔ عُط  قةاٍ َ :ةٔ جةط ثٛبة٘ خة٤٬ٝ
ُٜٓبط ار إي ّٜٛ ٘ٝايكٝاَة .١قةاٍ أبة ٛبهةطٜ :ةا ضغة ٍٛار،
 1أ اُْبط :عًة ٞايكة٬ب ،ٞاٱْؿةطاح ٚضؾةع ايهةٝل ًب ؾهةٌ أبة ٞبهةط
ايكسٜل ،م.38
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج ;272/3ايكة٬ب ،ٞأبة ٛبهةط
ايكسٜل ،م.38
3أ ايػعاي ،ٞإحٝا ٤عً ّٛايس ،ٜٔج.314/1

إٕ أحةةس ؾةةك ٞإظاضٜ ٟػةةرتخ ،ٞإ ٫إٔ أتملاٖةةس شيةةو َٓةة٘!
1أ
ؾكاٍ ايٓيب  :يػت يبٔ ٜكٓمل٘ خ٤٬ٝأأ.
نةةإ ضقبةةا غةةكٌب اشبڀةةاّ َةةٔ ٜةةس أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل
 ،قةةاٍ :ؾٝهةةطب بةةصضاع ْاقتةة٘ ؾٝٓٝدٗةةا ؾٝاخةةص ،ٙقةةاٍ:
ؾكةايٛا ية٘ :أؾة ٬أَطتٓةا ْٓاٚيهة٘! ؾكةاٍ :إٕ حبةٝيب ضغةةٍٛ
2أ
ار  أَطْ ٞأ ٫أغاٍ ايٓاؽ ؾ٦ٝٶا.
حًُ٘ :
ٚقس أؾاض ايطغ  ٍٛإفب يـب قًةت أبة ٞبهةط ؾُٝةا ضٚاٙ
عبسار بٔ َػملٛز  قاٍ :ىبا نإ  ّٜٛبسض قاٍ ضغةٍٛ
ار َ :ةةا تكٛيةةً ٕٛب ٖةة ٤٫٪ا٭غةةاض !٣قةةاٍ أبةة ٛبهةةطٜ :ةةا
ضغ ٍٛار قَٛةو ٚأقةًو ،اغٵةتٳبٵكٹٗڇِ ٚاغٵةتٳتٹبٵٗٴِ ،يملةٌ ار
إٔ ٜتةةةٛب عًةةةٚ ،ِٗٝقةةةاٍ عُةةةطٜ :ةةةا ضغةةة ٍٛار :نةةةصبٛى
ٚأخطجةةةٛى قةةسٿَِٗ ْهةةةطب أعٓةةةاقِٗٚ ،قةةةاٍ عبةةةسار بةةةٔ
ضٚاحةةٜ :١ةةا ضغةة ٍٛار أْةةت ًب ٚا ٺز نةةثري اسبڀةةت ؾانةةطّ
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتةاب ايًبةاؽ ،بةاب َةٔ جةطٻ إظاضَ ٙةٔ
غري خ ،٤٬ٝج.34/7
2أ ضٚا ٙاٱَاّ أهبس ًب َػٓس ،ٙج.11/1



ايٛاز ٟعًْ ِٗٝاضٶا ،ثِ أيكِٗ ؾ ،٘ٝؾكاٍ ايملباؽ :قڀةع ار
ضهبو ،قاٍ :ؾػةهت ضغة ٍٛار  ؾًةِ ٜةطز عًة ،ِٗٝثةِ
قةةاّ ؾةةسخٌ ،ؾكةةاٍ أْةةاؽٜ :اخةةص بكةة ٍٛأبةة ٞبهةةطٚ ،قةةاٍ
أْاؽٜ :اخص بك ٍٛعُطٚ ،قةاٍ أْةاؽٜ :اخةص بكة ٍٛعبةسار
ابةةٔ ضٚاحةة ،١ثةةِ خةةطج ضغةة ٍٛار  ؾكةةاٍ :إٕ ار يځ ٴًٝٹةةٝٵٔٴ
قًةةةٛب ضجةةةاٍ ؾٝةةة٘ حتةةة ٢تهةةة ٕٛأيةةةـب َةةةٔ ايًةةةؾبٚ ،إٕ ار
يٝؿةسز قًةةٛب ضجةةاٍ ؾٝة٘ حتةة ٢تهةة ٕٛأؾةس َةةٔ اسبجةةاض،٠
ٚإٕ َثًو ٜا أبا بهط َثةٌ إبةطاٖ ،ِٝقةاٍ( :ﭸ ﭹ ﭺ
1أ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) ٚإٕ َثًةةةةةةو ٜةةةةةةا أبةةةةةةا
بهط نُثٌ عٝػ ،٢قةاٍ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
2أ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) ٚإٕ َثًةةةةةو ٜةةةةةا عُةةةةةط َثةةةةةٌ
َٛغةة ،٢قةةاٍ( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
3أ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) ٚإٕ َثًو ٜا عُةط َثةٌ ْةٛح،
4أ
قةةةةاٍ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ) .أْةةةةتِ عايةةةة١
1أ َٔ اٯ ١ٜضقِ 36أ َٔ ،غٛض ٠إبطاٖ.ِٝ
2أ َٔ اٯ118 ١ٜأ َٔ ،غٛض ٠اىبا٥س.٠
3أ َٔ اٯ88 ١ٜأ َٔ ،غٛضْٜٛ ٠ؼ.
4أ َٔ اٯ26 ١ٜأ َٔ ،غٛضْٛ ٠ح.

ؾٜٓ ٬ؿًؿب أحس َِٓٗ إ ٫بؿسا ٤أ ٚنطب ١عٓلأأ.

1أ

حصَ٘ :
نإ  حاظَٶا ًب نٌ أَةٛض ٙعًة ٢اسبةل َةع َةاعطف
عٓةة٘ َةةٔ حًةةِ ٚيةةـب ،ؾُٛنةةع اسبةةعّ
ؾٚ .٘ٝيملٌ َٛاقؿ٘ اىبتملسز ٠تٛنذ

ٜهةةٔ َ ةةرتززٶا

 ٤٬قٛت٘ ٚحعَ٘.

تكةةـ عا٥ؿةة ١بٓةةت ايكةةسٜل  اسبةةاٍ حُٓٝةةا تٴةةٛٴؾِّ٢
ضغةة ٍٛار  بكٛهلةةا :تٴ ةٛٴؾِّ ٢ضغةة ٍٛار  ،ؾٓةةعٍ بةةابٞ
ؾطٳأځبٻ ايٓؿةام باىبسٜٓة،١
بهط َا يْ ٛعٍ بازبباٍ هلانٗا ،ٹا ٵ
ٚاضتةةس ايملةةطب ،ؾةةٛار َةةا اختًؿةةٛا ًب ْكڀةة ١إ ٫طةةاض أبةةٞ
حبُبٗا ٚعٓاٗ٥ا ًب اٱغّ٬أأ.

2أ

ًٚب حةةةةطٚب اىبطتةةةةس ٜٔاغةةةةتسع ٢ا٭َةةةةط َةةةةٔ ايكةةةةسٜل
 1أ ضٚا ٙابةةةةٔ أبةةةة ٞؾةةةةٝبً ١ب اىبػةةةةاظ ،ٟذبكٝةةةةل عبةةةةسايملعٜع ايملٴُةةةةط،ٟ
مٚ ;196 ،195اُْبط :ايرتَةصً ٟب غةٓٓ٘ ،نتةاب تؿػةري ايكةط ٕ،
بةةاب َٚةةٔ غةةٛض ٠ا٭ْؿةةاٍ ،ج ،271/5ح بةةطقِٚ ;3084 :ضاَ ٙػةةًِ ًب
قخٝخ٘ ،نتاب ازبٗاز ٚايػةري ،بةاب نتةاب اٱَةساز باىب٥٬هة١
ًب غع ٠ٚبسض ٚإباح ١ايػٓا ،ِ٥ج 156/5ةة .158
2أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.432 ،431



َؿةةةاٚضا َةةةع بكٝةةة ١ايكةةةخاب ١حةةة ٍٛاىبٛقةةةـ َٚةةةا ٜٓبػةةةٞ
اربةةاشٚ ،ٙنةةإ ضأ ٟايكةةسٜل ٖةة ٛايكةةا٥ت َٚملةة٘ ايةةسيٌٝ
ايؿةةةطعَ ٞةةةٔ غةةٓٸ ١ضغةةة ٍٛار ً ب نةةةٌ َةةةا اربةةةص َةةةٔ
1أ
َٛاقـ ،ح ٝأقط عً ٢تػٝري جٝـ أغاَ ١بٔ ظٜس 
ايص ٟأَط ب٘ ضغة ٍٛار  بةطغِ َملاضنة ١بملة ايكةخاب١
ٚقةةاٍ قٛيتةة٘ اىبؿةةٗٛضٚ ;٠ايةةصْ ٟؿػةة ٞبٝةةس ،ٙيةةَ ٛبٓٓةةت إٔ
ايػةةباع ربڀؿةةي ٭ْؿةةص جةةٝـ أغةةاَ ١نُةةا أَةةط ضغةةٍٛ
ار أأًٚ .ب ضٚاٜةةٚ :١ايةةصْ ٟؿػةة ٞبٝةةس ٙ٭ٕ كبٝةةٌ عً ةٞٸ
ايملةةةطب أحةةةت إيةةٞٻ َةةةٔ إٔ أحةةةبؼ جٝؿٶةةةا بملثةةة٘ ضغةةة ٍٛار
2أ
أأٚ .قس خطج بٓؿػ٘  يٛزاع ازبٝـ ٚأٚقا ٙبٛقاٜا
حهاض ١ٜإْػاًْ ١ٝب حؿِب ا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ ٚعةسّ اٱؾػةاز
ًب ا٭ض ٚعسّ ا٫عتسا ٤عً ٢ايٓػاٚ ٤ا٭طؿاٍ ٚاىبػةاىبـب.
ٚجاً ٤ب ْةل ايٛقة ١ٝأٜٗةا ايٓةاؽ ٫ ،ربْٛةٛا  ٫ٚتػًةٛا،
 ٫ٚتػسضٚا ٫ٚ ،كبثًٛا ٫ٚ ،تكتًٛا طؿ٬ڄ قػريٶا ٫ٚ ،ؾةٝدٶا
1أ اُْبط :أنطّ ايملٴُط ،ٟعكط اشب٬ؾ ١ايطاؾس ،٠م.89
2أ ايڀةة ة  ،ٟتاضؽبةةةة٘ ،جٚ ;212/3ايةةةةصٖيب ،تةةةةاضٜذ اٱغةةةة ّ٬عٗةةةةس
ايطاؾةةسٜٔأ ،مٚ ;2اُْبةةط :عًةة ٞايكةة٬ب ،ٞأبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل،
م.218

نةةةةبريٶا  ٫ٚاَةةةةطأ ٫ٚ ،٠تملكةةةةطٚا غبةةةة٬ڄ  ٫ٚذبطقةةةة٫ٚ ،ٙٛ
تكڀملٛا ؾةجطَ ٠ثُةط ٫ٚ ،٠تةصحبٛا ؾةا ٫ٚ ٠بكةط ٫ٚ ٠بملةريٶا
إ ٫ىبانًةةٚ ،١غةةٛف كبةةط ٕٚبةةاقٛاّ قةةس ؾطغةةٛا أْؿػةةِٗ ًب
1أ
ايكٛاَع ؾسعَٚ ِٖٛا ؾطٸغٛا أْؿػِٗ ي٘...أأ.
ٚعاز ازبٝـ بملس ؾٗط ٜٔبملةس ذبكٝةل أٖساؾة٘ٚ ،إَبٗةاض
ٖٝب ١اىبػًُـب ٚق ٠ٛزٚيت٘ ٚقسض ٠قا٥سِٖ خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 ا٭ ٍٚايكسٜل .

2أ

ًٚب ايٛقت ْؿػ٘ ؾاٚض  بكٝة ١ايكةخابً ١ب اىبطتةس،ٜٔ
ؾهإ ضأ ٟبملهةِٗ أٜ ٫كاتةٌ َةاْمل ٞايعنةاٚ .٠قةس تهًةِ
ايكخابَ ١ع ايكسٜل ًب إٔ ٜرتنِٗ َٚا ِٖ عًَ ٘ٝةٔ َٓةع
ايعناٜٚ ٠تايؿِٗ حتٜ ٢تُهٔ اٱمبإ ًب قًةٛبِٗ ،ثةِ ٖةِ
بملس شيو ٜعن ٕٛؾاَتٓع ايكسٜل َٔ شيو ٚأبا.ٙ
ٚقةس ض ٟٚعةٔ أبةٖ ٞطٜةط  ٠إٔ عُةط بةٔ اشبڀةةاب 
قاٍ ٭ب ٞبهط :عة ّ٬تكاتةٌ ايٓةاؽ ٚقةس قةاٍ ضغة ٍٛار
1أ اُْبط :قبخ ٞايكا  ،ايُٓبِ اٱغ ،١َٝ٬م.302
2أ اُْبط :عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟايؿتٛح اٱغ ١َٝ٬ع ايملكٛض ،م.102



 :أَةط إٔ أقاتةةٌ ايٓةاؽ حتةةٜ ٢ؿةٗسٚا إٔ  ٫إيةة٘ إ ٫ار
ٚإٔ ضبُةسٶا ضغةة ٍٛار ؾةةإشا قايٖٛةةا عكةةُٛا َةةي زَةةاِٖ٤
ٚأَةةةٛاهلِ إ ٫حبكٗةةةا  .ؾكةةةاٍ أبةةة ٛبهةةةطٚ :ار يةةةَٓ ٛملةةةْٞٛ
عٓاقڄاًٚ ،ب ضٚاٜة :١عكةا٫ڄ نةاْٛا ٪ٜزْٚة٘ إفب ضغة ٍٛار 
٭قاتًِٓٗ عًَٓ ٢ملٗا ،إٕ ايعنةا ٠حةل اىبةاٍٚ ،ار ٭قةاتًٔ
َةةٔ ؾةةطم بةةـب ايكةةٚ ٠٬ايعنةةا .٠قةةاٍ عُةةط :ؾُةةا ٖةة ٛإ ٫إٔ
ضأٜةةت ار قةةس ؾةةطح قةةسض أبةة ٞبهةةط يًكتةةاٍ ؾملطؾةةت أْةة٘
1أ
اسبلأأ.
نُا شنطْا ؾكس قاز ايكةسٜل بٓؿػة٘ أ ٍٚجةٝـ خةطج
يكتاٍ اىبطتس ٜٔإفب ش ٟايككة ،١ضغةِ خةٛف ايكةخاب ١عًٝة٘
ٚضباٚيةة ١ثٓٝةة٘ عةةٔ اشبةةطٚج بٓؿػةة٘ٚ ،يهٓةة٘ أقةةط عًةة ٢إٔ
ٜٛاغةة ٞايٓةةاؽ بٓؿػةةْ٘ٚ ،كةةط ٙار عًةة ٢ايكبا٥ةةٌ اىبطتةةس٠
ايب ناْت تػتٗسف اىبسٚ ،١ٜٓغًةبِٗ ؾانةڀطٚا يٲشعةإ
2أ
ٚاْ٫كٝاز ٭َط اٱغٚ ّ٬أب ٞبهط ايكسٜل.
*****
1أ ابٔ نثري ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج.311/6
2أ اُْبط :ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.225/3



حـب ٚؾا ٠ايٓيب  خڀت ايكسٜل ً ب ايٓاؽ
ٚناْ٘ أڂعٹسٻ هلصا اىبٛقـ ٚتًو اىبكٛي ،١بؿكٗ٘ ايملُب،ِٝ
ح ٝقاٍ قٛيت٘ اىبؿٗٛض :٠ؾكاٍ أب ٛبهط :أَا بملس َٔ
نإ ٜملبس ضبُسٶا  ؾإٕ ضبُسٶا قس َا  َٔٚ ،نإ
َٓهِ ٜملبس ار ؾإٕ ار ح ٫ ٞمب ، ٛقاٍ ار :ﮋ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
1أ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ ر ٍ عُطإدأأ.
إٕ ٖةةص ٙايملبةةاض ٠اىبةةٛجعَ ٠ةةٔ نةةإ ٜملبةةس ضبُةةسٶا ؾةةإٕ
ضبُةةسٶا قةةس َةةا َٚ ،ةةٔ نةةإ ٜملبةةسار ؾةةإٕ ار حةة٫ ٞ
مبةة ، ٛنبملةةت عًةةِ أبةة ٞبهةةط ٚؾكٗةة٘ٚ ،أباْةةت عةةٔ ؾُٗةة٘
ٚؾهً٘ٚ ،ضمست ايڀطٜل يٮََ ١ةٔ بملةس ضغة ٍٛارٖٚ ،ةٞ
عبةةاز ٠ار ايٛاحةةس ايةةساٚ ،ِ٥بؿةةط ١ٜايةةٓيب  ايةةب نةةإ
ايكسٜل ٚ اعٝٶا هلا.
1أ ضاجةةةع تؿاقةةة ٌٝشيةةةو ًب َٛنةةةٛع ٚؾةةةا ٠ايطغةةةً ، ٍٛب نتةةةاب:ٞ
ضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أ ،ايكػةةِ ايطابةةع ،ايملاىبٝةة١
ٚايسٚي ١اْ٫ػاْ.١ٝ



ٚقةةسخڀت ٜةةٚ ّٛؾةةا ٠ايةةٓيب ً ب اجتُةةاع ايػةةكٝؿ ١بةةـب
ا٭ْكاض خڀب ١بًٝػ ،١اْتؿةع بٗةا اسبانةط ٕٚنًةِٗ ،حتة٢
قةةاٍ عُةةط :نٓةةت ظٚض ًب ْؿػةةَ ٞكايةة ١أعجبةةتي أضٜةةس
إٔ أقةسَٗا بةـب ٜةس ٟأبة ٞبهةطٚ ،نٓةت أزاضَٓ ٟة٘ بملة
اسبةةةةس ،ؾًُةةةةا أضز إٔ أتهةةةةٌ ،ؾكةةةةاٍ أبةةةة ٛبهةةةةط :عًةةةة٢
ضغةةًو ،ؾهطٖةةت إٔ أغهةةب٘ ،ؾةةتهًِ أبةة ٛبهةةط ٚنةةإ
أحًةةِ َةةي ٚأٚقةةطٚ ،اار َةةا تةةطى َةةٔ نًُةة ١أعجبةةتي ًب
تعٜٚط ٟإ ٫قاٍ ًب بسٜٗت٘ َثًٗا أ ٚأؾهٌ َٓٗاأأ.

1أ

ٚىبةةا كبةةت بٝملةة ١أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  خڀةةت خڀبةة١
اشب٬ؾً ١ب ايٓاؽ ٖٞٚ ،قبثاب ١إع ٕ٬ضمس ٞعةٔ تٛجٗاتة٘
ٚغٝاغةةةت٘ ايكازَةةةً ١ب ا٭َةةةَٗٓٚ ،١جةةة٘ ًب تػةةةٝري أَٛضٖةةةا
ٚنةةإ يبةةا قةةاٍ  :أهبةةس ارٚ ،أثٓةة ٢عًٝةة٘ بايةةصٖ ٟةةٛ
أًٖةة٘ ،ثةةِ قةةاٍ :أَةةا بملةةس أٜٗةةا ايٓةةاؽ ،ؾةةإْ ٞقةةس ٚيٝةةت
1أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػةاظ ،ٟم 422ةةة  ;425ابةٔ ٖؿةاّ ،ايػةري٠
ايٓب ،١ٜٛج;659/4
اُْبط :حاَس ضبةس اشبًٝؿة ،١إَةاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل  ،... ج.184/2

عًةةٝهِ ٚيػةةت خبرينةةِ ،ؾةةإٕ أحػةةٓت ؾةةاعٚ ،ْٞٛٓٝإٕ
أغةةةةا ؾكَٛةةةة ،ْٞٛايكةةةةسم أَاْةةةةٚ ،١ايهةةةةصب خٝاْةةةة،١
ٚايهملٝـ ؾٝهِ ق ٟٛعٓس ٟحت ٢أضٜذ عً ٘ٝحكة٘ إٕ ؾةا٤
ارٚ ،ايك ٟٛؾٝهِ نملٝـ عٓس ٟحت ٢خص اسبل َٓ٘ إٕ
ؾا ٤ارٜ ٫ ،سع ق ّٛازبٗاز ًب غةب ٌٝار إ ٫نةطبِٗ ار
بايةةةصٍ ٫ٚ ،تؿةةةٝع ايؿاحؿةةةً ١ب قةةة ّٛقةةةٌب إ ٫عُٗةةةِ ار
بةةايب ،٤٬أطٝملةةَ ْٞٛةةا أطملةةت ار ٚضغةةٛي٘ ،ؾةةإشا عكةةٝت
ار ٚضغٛي٘ ؾ ٬طاع ١ي ٞعًٝهِأأ.

1أ

ًٚب ايطز ٠قاّ أب ٛبهط ً ب ايٓاؽ ؾخُس اار ٚأثٓ٢
عً ،٘ٝثِ قاٍ :اسبُس ار ايصٖ ٟس ٣ؾهؿٚ ،٢أعڀ٢
ؾاغٓ ;٢إٕ ار بمل

ضبُسٶا  يملًِ ضؾٝسٚ ،اٱغّ٬

غطٜت ططٜس ،قس ضد حبً٘ٚ ،خًل عٗسٚ ،ٙنٌ أًٖ٘
ََٓ٘ٚ ،كت ار أٌٖ ايهتاب ؾٜ ٬ملڀ ِٗٝخريٶا شبري
عٓسِٖٜ ٫ٚ ،كطف عِٓٗ ؾطٶا يؿط عٓسِٖ ،قس غريٚا
نٌ تاّ ٚأسبكٛا ؾَ ٘ٝا يٝؼ َٓ٘ٚ ،ايملطب اٯَٕٓٛ
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج ;661/4ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.238/2



ؼبػب ٕٛأِْٗ ًب َٓمل َٔ ١ار ٜ ٫ملبسٜ ٫ٚ ْ٘ٚسع،ْ٘ٛ
ؾاجٗسِٖ عٝؿٶاٚ ،أنًِٗ زٜٓٶاً ،ب َبًـ َٔ ا٭ض

َع

َا ؾ َٔ ٘ٝايػخاب ؾدتُُٗا ار قبخُس ٚ ،جملً٘
ا٭َ ١ايٛغڀْ ،٢كطِٖ قبٔ اتبملِْٗٚ ،كطِٖ عً٢
غريِٖ ،حت ٢قب

اار ْب ، ٘ٝؾطنت َِٓٗ ايؿٝڀإ

َطنب٘ ايص ٟأْعي٘ عًٚ ،٘ٝأخص باٜسٚ ،ِٜٗبػ٢

ًٖهتِٗ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) ر ٍ
عُطإد.

1أ

إٕ َٔ حٛيهِ َٔ ايملةطب َٓملةٛا ؾةاتِٗ ٚبملريٖةِٚ ،
ٜهْٛٛا ًب زٚ ِٜٗٓإٕ ضجملٛا إي ٘ٝأظٖس َةِٓٗ ٜةٖ َِٗٛةصا،
ٜ ٚهْٛٛا ًب زٜٓهِ أقَ ٣ٛةٓهِ ٜةَٛهِ ٖةصا ،عًة٢
َةةا قةةس تكةةسّ َةةٔ بطنةةْ ١بةةٝهِ ٚ ،قةةس ٚنًهةةِ إفب
اىبٛفب ايهاًب ،ايةصٚ ٟجةس ٙنةا٫ڄ ؾٗةساٚ ،ٙعةا٬٥ڄ ؾاغٓةاٙ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.404/1

(  ...ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ر ٍ عُطإد.

1أ

ٚار  ٫أزع إٔ أقاتٌ عً ٢أَط ار حتٜٓ ٢جع ار
ٚعسًٜٛٚ ٙب يٓا عٗسٜٚ ،ٙكتٌ َٔ ٜكتٌ َٓا ؾٗٝسٶا إفب
ازبٜٓٚ ،١بك َٔ ٢بكَٓ ٞا خًٝؿت٘ ٚشضٜت٘ ًب أضن٘ ،قها٤
ار اسبلٚ ،قٛي٘ ايص ٫ ٟخًـ ي٘( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
2أ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) رايٓٛضد.
ىبا نبع  ازبُٛع يؿةتذ ايؿةاّ قةاّ ًب ايٓةاؽ خڀٝبٶةا
ؾةةةاثٓ ٢عًةةة ٢اار قبةةةا ٖةةة ٛأًٖةةة٘ ،ثةةةِ حة ة ايٓةةةاؽ عًةةة٢
ازبٗةةاز ،ؾكةةاٍ :أ ٫يهةةٌ أَةةط جٛاَةةع ؾُةةٔ بًػٗةةا ؾٗةةٛ
حػةةةةبَ٘ٚ ،ةةةةٔ عُةةةةٌ ار نؿةةةةا ٙاار ،عًةةةةٝهِ بازبةةةةس
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.485/1
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 1343/2ةةة ;1344
ٚاُْبط :ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج.312/6



ٚايككس ،ؾإٕ ايككس أبًؼ ،أ ٫إْ٘  ٫ز ٜٔىبٔ  ٫إمبةإ ية٘،
 ٫ٚإمبإ ىبٔ  ٫خؿة ١ٝية٘ ٫ٚ ،عُةٌ ىبةٔ ْٝ ٫ة ١ية٘ ،أٚ ٫إٕ
ًب نتاب اار َٔ ايثٛاب عً ٢ازبٗاز ًب غب ٌٝار نُةا
ٜٓبػةة ٞيًُػةةًِ إٔ ؼبةةت إٔ ؽبةةل بةة٘ ٖةة ٞايٓجةةا ٠ايةةب زٍ
ار عًٗٝا إش ظبا َٔ اشبعٚ ٟأسبل ايهطاَ١أأ.
*****

1أ ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج.3/7

1أ



ٚقـ  بايتك ،٣ٛقاٍ تملافب ( :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) رايًٌٝد ،اتؿل نبعٷ
َٔ اىبؿػط ٜٔعً ٢إٔ ٖص ٙاٯٜا عً ٢عُ ّٛيؿُبٗا إلبا
ْعيت ًب أب ٞبهط ايكسٜل  ،كبتسح بصي٘ ٚإْؿاق٘ ًب
غب ٌٝار; ٚخباق ١ؾطا ٙ٤نملؿا ٤اىبػًُـب ٚإعتاقِٗ
ربًٝكٶا هلِ َٔ تػًٌب ظباْ ١ٝقطٜـ عً ِٗٝبايملصاب أثٓا٤
ؾرت ٠ايسع ٠ٛاىبه.١ٝ
ٚقةةس عةةطف عٓةة٘  ايةةٛضع ،ؾهةةإ ايكةةسٜل َ ةةٔ
أضم ايٓةةاؽ قًبٶةةا ٚأنثةةطِٖ خؿةةٚ ١ٝخؿةةٛعٶا ،ؾةة ٬مبًةةو
ْؿػ٘ َٔ ايبهاً ٤ب ايك ٠٬عٓس قطا ٠٤ايكةط ٕ ،حتة ٢أثةط
شيو عً ٢ايٓػاٚ ٤ا٭طؿاٍ َٔ نؿاض قطٜـ.
ْط ٣ايتڀبٝل ايملًُ ٞىبملٓ ٢ا٫تباع ٚايتكسٜل يًطغ ٍٛ
ًب حٝا ٠ايكةسٜل عٓةسَا ُْٓبةط ًب حٝةا ٠ايكةسٜل  ظبةس
اقتسا٤ٶ تاَٶا بطغ ٍٛار ْ ،ؿملط بة٘ ًب أقٛاية٘ ًٚب أؾملاية٘
ًٚب حطنات٘ ٚغهٓات٘ٚ ،بصيو بًؼ أعً ٢اىبٓاظٍ .



ٚتكةةسٜك٘ سبازثةة ١اٱغةةطا ٤ايةةةب َةةط بٓةةا ًب تػةةةُٝت٘
بايكسٜل َٔ أن ايس ٌ٥٫عً ٢شيو.
ىبا ْعيت ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮊ رايطّٚد
ؾهاْت ؾاضؽ ْ ّٜٛعيت ٖص ٙاٯ ١ٜقاٖط ٜٔيًطٚ ،ّٚنإ
اىبػًُ ٕٛؼببَ ٕٛبٗٛض ايط ّٚعً ;ِٗٝ٭ِْٗ ٚإٜاِٖ أٌٖ
نتاب ًٚب شيو ق ٍٛار ةة تملافب ةة ٦َٜٛٚص ٜؿطح اىبَٕٛٓ٪
بٓكط ار ٜٓكط َٔ ٜؿا ٖٛٚ ٤ايملعٜع ايطحٚ .ِٝناْت
قطٜـ ذبت َبٗٛض ؾاضؽ; ٭ِْٗ ٚإٜاِٖ يٝػٛا باٌٖ
نتاب  ٫ٚإمبإ ببمل  .ؾًُا أْعٍ ار ٖص ٙاٯ ١ٜخطج أبٛ
بهط ايكسٜل ٜكٝذ ًب ْٛاحَ ٞه ١ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮊ رايطّٚد قاٍ ْاؽ َٔ قطٜـ ٭بٞ
بهط :ؾصيو بٓٓٝا ٚبٓٝهِ ظعِ قاحبو إٔ ايط ّٚغتػًت
ؾاضؽ ًب بهع غٓـب .أؾْ ٬طآٖو عً ٢شيو! قاٍ بً،٢
ٚشيو قبٌ ذبط ِٜايطٖإ ،ؾاضتٗٔ أب ٛبهط ٚاىبؿطن،ٕٛ
ٚتٛانملٛا ايطٖإ ٚقايٛا ٭ب ٞبهط :نِ دبملٌ ايبهع

ث٬د غٓـب إفب تػع غٓـب ؾػِ بٓٓٝا ٚبٓٝو ٚغڀا تٓتٗٞ
إي ،٘ٝقاٍ :ؾػُٛا ب ِٗٓٝغت غٓـب ،قاٍ :ؾُهت ايػت
غٓـب قبٌ إٔ ُٜبٗطٚا ،ؾاخص اىبؿطن ٕٛضٖٔ أب ٞبهط
ؾًُا زخًت ايػٓ ١ايػابملَ ١بٗط ايط ّٚعً ٢ؾاضؽ ،ؾملاب
اىبػًُ ٕٛعً ٢أب ٞبهط تػُ ١ٝغت غٓـب قاٍ :٭ٕ ار ةة
تملافب ةة قاٍ ًب بهع غٓـب ،قاٍ ٚأغًِ عٓس شيو ْاؽ
1أ
نثريأأ.
ٜك ٍٛعُط بٔ اشبڀاب  عٔ قًذ اسبسٜبة :١ؾاتٝةت
أبةةا بهةةط ؾكًةةتٜ :ةةا أبةةا بهةةط أيةةٝؼ ٖةةصا ْةةيب ار حكڄ ةا!
قةةاٍ :بًةة ،٢قًةةت :أيػةةٓا عًةة ٢اسبةةل ٚعةةسْٚا عًةة ٢ايباطةةٌ!
قاٍ :بً ،٢قًةت :أيةٝؼ قتْ٬ةا ًب ازبٓةٚ ١قةتً ِٖ٬ب ايٓةاض!
قةةةاٍ :بًةةة ،٢قًةةةت :ؾًةةةِ ْملڀةةة ٞايسْٝةةةً ١ب زٜٓٓةةةا إشٶا! ؾةةةطز
ايكةةةسٜل ٚ قةةةاٍ :أٜٗةةةا ايطجةةةٌ إْةةة٘ يطغةةة ٍٛار ٚيةةةٝؼ
ٜملكةة ٞضبةة٘ ٖٚةةْ ٛاقةةط ٙؾاغتُػةةو بػةةطظ ٙحتةة ٢كبةة، ٛ
ؾٛار إْ٘ يملً ٢اسبل.
1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايرتَةةصً ٟب غةةٓٓ٘ ،نتةةاب تؿػةةري ايكةةط ٕ ،بةةاب َٚةةٔ
غٛض ٠ايط ،ّٚج ،344/5ح ضقِ.3194 :



غهةةت ايكةةسٜل  ;٭ْةة٘ ؾةةملط بؿةةو ايطجةةٌ ًب ٚعةةس
ضغةة ٍٛار  ،ؾكةةاٍ :أٜٗةةا ايطجةةٌ إْةة٘ يطغةة ٍٛار ٚيةةٝؼ
ٜملك ٞضب٘ ْ ٖٛٚاقةط ٙؾكةاٍ عُةط  :قًةت :أيةٝؼ نةإ
ؼبسثٓا أْا غةٓات ٞايبٝةت ْٚڀةٛف بة٘! قةاٍ :بًة ،٢ؾةاخ ى
أْةةةو تاتٝةةة٘ ايملةةةاّ! قًةةةت ،٫ :قةةةاٍ ايكةةةسٜل :ؾإْةةةو تٝةةة٘
َٚڀٛف ب٘.
ؾهةةإ عُةةط ٜكةةَ :ٍٛةةا ظيةةت أتكةةسم ٚأقةةٚ ّٛأقةةًٞ
ٚأعتةةل َةةةٔ ايةةص ٟقةةةٓملت ٦َٜٛةةص; طباؾةةة ١نَ٬ةة ٞايةةةصٟ
1أ
تهًُت ب٘أأ.
نةةإ إْؿةةاش جةةٝـ أغةةاَ ١بةةٔ ظٜةةس  أعُةةاٍ ايكةةسٜل
ً ب خ٬ؾت٘ اتباعٶا ٭َطايطغة  ٍٛز ٕٚتةطزز  ٫ٚؾةو،
َُٗا ناْت ايُبطٚف ٚا٭حساد.
ض ٚأّ اىبةةةَٓ٪ـب عا٥ؿةةة : ١إٔ ٭بةةة ٞبهةةةط غَ٬ٶةةا
ؽبةةطج يةة٘ اشبةةطاجٚ ،نةةإ أبةة ٛبهةةط ٜانةةٌ َةةٔ خطاجةة٘،
1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب اىبػةةاظ ،ٟبةةاب غةةع٠ٚ
اسبسٜب ،١ٝجٚ ;62/5ابٔ أبة ٞؾةٝبً ١ب اىبػةاظ ،ٟمٚ ;278نتةاب:ٞ
ضغ ٍٛار ٚخان ايٓبٝـب ةة زٚ ٜٔزٚي١أ ،ج.699/3

ؾجاَٜٛ ٤ٶا بؿ ،٤ٞؾانٌ َٓ٘ أب ٛبهةط ،ؾكةاٍ ية٘ ايػة:ّ٬
أتةةسضَ ٟةةا ٖةةصا! ؾكةةاٍ أبةة ٛبهةةطَٚ :ةةا ٖةة !ٛقةةاٍ :نٓةةت
تهٗٓةةت ٱْػةةإ ًب ازباًٖٝةةَٚ ،١ةةا أحػةةٔ ايهٗاْةة ،١إ٫
أْ ٞخسعت٘ ،ؾًكةٝي ؾاعڀةاْ ٞبةصيو; ؾٗةصا ايةص ٟأنًةت
َٓ٘ .ؾازخٌ أب ٛبهط ٜس ،ٙؾكا ٤نٌ ؾً ٤ٞب بڀٓ٘أأ.

1أ

عةةٔ عا٥ؿةة  ١إٔ أباٖةةا نةةإ  ٫ؼبٓة ًب مبةةـب حتةة٢
أْةةعٍ ار نؿةةاض ٠ايةةُٝـب ،قةةاٍ أبةة ٛبهةةط ٫ :أض ٣مبٓٝٶ ةا
أض ٣غريٖا خريٶا َٓٗا إ ٫قبًت ضخك ١ار ٚؾملًت ايصٖ ٟةٛ
خريأأ.

2أ

ٚقةةس أنةةٌ كبةةط ٠ؾكٝةةٌ يةة٘ :إْةة٘ َةةٔ كبةةط ايكةةسق ١ؾكةةاّ
ٚاغتكاٚ ،٤قةاٍٜ :ةا ؾة ٕ٬أَةا عًُةت إٔ ايكةسق ٫ ١ذبةٌ
يػي ٫ٚ ،يصَ ٟط ٠غ !ٟٛأأ.

3أ

1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض  ،...بةةاب أٜةةاّ
ازباًٖ ،١ٝج.236/4
2أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ايتؿػةةري ،بةةاب ٪ٜ ٫اخةةصنِ
ار بايًػً ٛب إمباْهِأأ ،ج 188/5ةة .189
3أ ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،م.169



ؾهةةةإ  أحةةةس ايملؿةةةط ٠اىببؿةةةط ٜٔبازبٓةةة ١نُةةةا َةةطٻ
غةةابكڄا ٫ٚ .ؾةةو إٔ ٖةةص ٙايبؿةةاض ٠حةةل ٚجةةاَ ٤ةةٔ َملطؾةة١
ضغةةة ٍٛار  بإمباْةةة٘ٚ ،زٚعٛتةةة٘ ٚقةةةس أغةةةًِ ٳعًځةةةٜ ٢سٜةةة٘
َملُبِ ايملؿط ٠اىببؿةط ٜٔبازبٓةَٚ ،١ةِٓٗ ايةعبري بةٔ ايملةٛاّ،
ٚعثُةةإ بةةٔ عؿةةإٚ ،طًخةة ١بةةٔ عبٝةةسارٚ ،غةةملس بةةٔ أبةةٞ
ٚقةةامٚ ،عثُةةإ بةةٔ َُبملةةٚ ،ٕٛأبةة ٛعبٝةةس ٠بةةٔ ازبةةطاح،
ٚعبسايطهبٔ بٔ عٛفٚ ،أب ٛغًُ ١بٔ عبسا٭غسٚ ،ا٭ضقِ
ابٔ أب ٞا٭ضقِ .

1أ

نُةةا ٚضز أْةة٘ أَ ٍٚةةٔ ٜةةسخٌ ازبٓةةَ ١ةةٔ أَةة ١ضبُةةس 
ؾُٝةةا ض ٣ٚأځبٹ ة ٛٴٖطٳٜٵ ةطٳ٠ځ  قځةةاٍٳ  :أځتٳةةاْٹ ٞجٹ ٵبطڇ ٜةٌٴ ؾځاځخٳ ةصٳ
بٹٝٳسٹ ،ٟؾځ ځاضٳاْٹ ٞبٳابٳ ا ڃيجٳٓٻة١ٹ ايډةصٹ ٟتٳةسٵخٴٌٴ َٹٓٵة٘ٴ أڂَٻتٹةٞأأ ،ؾځكځةاٍٳ
حتٻة ٢ځأ ٵُْبڂة ٳط ڇإ ځيٝٵة٘ٹ ،ځؾكځةا ٳٍ
و ٳ
ت ٳَملٳة ځ
نٓٵة ٴ
ځأبٴ ٛٳبهڃةطڈ :ٳ ٚٹز ٵز ٴ ځأْٿة ٞڂ
ٳضغٴٍٛٴ ايډً٘ٹ  :أځَٳا إڇ ٻْوځ ٜٳا أځبٳا بٳهڃةطڈ أځٚٻٍٴ َٳةٔٵ ٜٳةسٵخٴٌٴ ا ڃيجٳٓٻة١ځ
2أ
َٹٔٵ أڂَٻتٹٞأأ.
1أ عً ٞايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م.39
2أ ضٚا ٙأب ٛزاٚز ًب غةٓٓ٘ ،نتةاب ايػةٓ ،١بةاب ًب اشبًؿةا ،٤م،841
ح بطقِٚ ،4655 :نملؿ٘ ا٭يباْ.ٞ

عٔ عً ٞبٔ أب ٞطايت  ،قةاٍ :نٓةت َةع ضغة ٍٛار
 إش طًع أبة ٛبهةط ٚعُةط ،ؾكةاٍ ضغة ٍٛار ٖ :ةصإ
غٝسا نٗ ٍٛأٖةٌ ازبٓةَ ١ةٔ ا٭ٚيةـب ٚاٯخةط ٜٔإ ٫ايٓبةٝـب
ٚاىبطغًـبأأ.

1أ

ٚحةةـب غةةاٍ  ايكةةخاب ١عةةٔ بمل ة

ا٭عُةةاٍ ايك ةاسب١

ؾٛجةةسٖا قةةسض َةةٔ أبةة ٞبهةةط ًب ٜةةٚ ّٛاحةةس قةةاٍ ضغةةٍٛ
ار َ :ا اجتُملٔ ًب اَط ٨إ ٫زخٌ ازبٓ١أأ.

2أ

*****

1أ ضٚا ٙايرتَصً ٟب غٓٓ٘ ،نتاب اىبٓاقةت ،بةاب ًب َٓاقةت أبة ٞبهةط
ٚعُط  نًُٗٝا ،ج ،611/5ح بطقِ.3666 :
2أ ضٚاَ ٙػةةًِ ًب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ، ١بةةاب َةةٔ
ؾها ٌ٥أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج.110/7





نإ ايكسٜل  غباقڄا يًدري ًب أعُاٍ اي نًٗا.

1أ

ؾكةةس نةةإ  قةةاحت قةةط ٕٜ ،كةةًً ٞب َػةةجسً ٙب
زاض ٙقبهةة ١قبةةٌ اهلجةةةط ،٠يبةةا أظعةةج قطٜؿٶةةا ٚجملةةٌ ابةةةٔ
ايسغٜٓ ١ڀًت ضز جٛاض ٙيًكسٜل ؾطز.ٙ

2أ

نُةةا نةةإ إَاَٶةةا يًُػةةًُـب ًب قةة٬تِٗ بةةاَط ضغةةٍٛ
ار ً ب َط

َٛت٘ .

ضَ ٣ٚػًِ ًب قخٝخ٘ عٔ عا٥ؿ  ١قايت :ىبةا زخةٌ
ضغةة ٍٛار  بةةٝب قةةاٍَ :ةةطٚا أبةةا بهةةط ؾًٝكةةٌ بايٓةةاؽ،
قايت :ؾكًتٜ :ا ضغة ٍٛار  إٕ أبةا بهةط ضجةٌ ضقٝةل إشا
قةةطأ ايكةةط ٕ  ٫مبًةةو زَملةة٘ ،ؾًةة ٛأَةةط غةةري أبةة ٞبهةةط...
ؾطاجملتةة٘ َةةطتـب أ ٚث٬ثٶةةا ؾكةةاٍ :يٝكةةٌ بايٓةةاؽ أبةة ٛبهةةط
 1أ اُْبط :ضبُةس بةٔ عبةسايطهبٔ بةٔ قاغةِ ،أبة ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ
ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ ،١م.18
2أ اُْبةط :ابةةٔ ٖؿةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛة ،١ج ;652/4ضٚا ٙاٱَةةاّ أهبةةس ًب
َػٓس ،ٙج ;35/6اُْبط :ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.63/2

ؾإْهٔ قٛاحت ٜٛغـأأ.

1أ

عٔ غٌٗ بةٔ غةملس ايػةاعس ٟقةاٍ :نةإ قتةاٍ بةـب بةي
عُط ،ٚؾبًةؼ شيةو ايةٓيب  ؾكةً ٢ايُبٗةط ثةِ أتةاِٖ ٜكةًذ
ب ،ِٗٓٝؾًُا حهط ق ٠٬ايملكةط ؾةاشٕ بةٚ ٍ٬أقةاّ ٚأَةط
أبا بهط ؾتكسّ ٚجا ٤ايٓيب ٚ أب ٛبهط ًب ايكة ٠٬ؾؿةل
ايٓاؽ حت ٢قاّ خًةـ أبة ٞبهةط ،ؾتكةسّ ًب ايكةـ ايةصٟ
ًٜٝةةة٘ قةةةاٍٚ :قةةةؿذ ايكةةةٚ ّٛنةةةإ أبةةة ٛبهةةةط إشا زخةةةٌ ًب
ايك٠٬

ًٜتؿت حتٜ ٢ؿطؽ ،ؾًُا ضأ ٣ايتكةؿٝذ  ٫مبػةو

عً ٘ٝايتؿت ؾطأ ٣ايٓيب  خًؿة٘ ؾاَٚةا إيٝة٘ ايةٓيب  بٝةسٙ
إٔ اَهةةة٘ٚ ،أَٚةةةا بٝةةةسٖ ٙهةةةصاٚ ،يبةة أبةةة ٛبهةةةط ٖٓٝةة١ڄ
ؼبُس ار عً ٢ق ٍٛايٓيب  ،ثِ َؿ ٢ايكٗكةط ٣ؾًُةا ضأ٣
ايةةٓيب  شيةةو تكةةسّ ؾكةً ٢ايةةٓيب  بايٓةةاؽ ،ؾًُةةا قهةة٢
ق٬ت٘ قاٍٜ :ا أبةا بهةط َةا َٓملةو إش أَٚةا إيٝةو إٔ ٫
تهَ ٕٛهةٝت!أأ قةاٍ:

ٜهةٔ ٫بةٔ أبة ٞقخاؾة ١إٔ ٜةّ٪

1أ ضٚاَ ٙػًِ ًب قخٝخ٘ ،باب اغتد٬ف اٱَةاّ إشا عةط ية٘ عةصض،
ج ;22/2اُْبةةط :ابةةٔ ٖؿةةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;652/4ضٚا ٙاٱَةةاّ
أهبس ًب َػٓس ،ٙج.35/6



ايةةٓيب ٚ .قةةاٍ يًكةة :ّٛإشا ضابهةةِ أَةةط ؾًٝػةةبذ ايطجةةاٍ
ٚيٝكؿذ ايٓػا٤أأ.

1أ

ض ٣ٚأبٖ ٛطٜةط  ٠إٔ ضغة ٍٛار  قةاٍَ :ةٔ أقةبذ
َةٓهِ ايٝةة ّٛقةاُ٥ٶا! قةةاٍ أبة ٛبهةةط :أْةا ،قةةاٍ :ؾُةٔ تبةةع
َٓهِ اي ّٛٝجٓاظ !٠قةاٍ أبة ٛبهةط :أْةا ،قةاٍ :ؾُةٔ أطملةِ
َٓهِ ايَ ّٛٝػهٓٝٶا قاٍ أب ٛبهط :أْةا ،قةاٍ :ؾُةٔ عةاز
َٓهِ ايَ ّٛٝطٜهٶا قاٍ أبة ٛبهةط :أْةا ،ؾكةاٍ ضغة ٍٛار
َ :ا اجتُملٔ ًب اَط ٨إ ٫زخٌ ازبٓ١أأ.

2أ

ٚيملةةٌ شيةةو ٜٓڀبةةل عًٝةة٘ قٛيةة٘ ةةةة تملةةافب ةةةة( :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) راىبڀؿؿـبد.
*****

1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ا٭حهةةاّ ،بةةاب اٱَةةاّ  ٜةاتٞ
قَٛٶا ؾٝكًذ ب ،ِٗٓٝج.118/8
2أ ضٚاَ ٙػةةًِ ًب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ، ١بةةاب َةةٔ
ؾها ٌ٥أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج.110/7



نةةإ ايكةةسٜل  أحةةس اىبؿةةتـب يًٓةةاؽ ،بةةٌ إْةة٘ نةةإ
ٜؿةةةةب حبهةةةةط ٠ايةةةةٓيب ٚ .نةةةةإ ؼبهةةةةِ ٚ مبهةةةةٞ
حهُ٘.
ض ٣ٚأب ٛقتاز ٠اسباضد بٔ ضبمل ٞقاٍ :خطجٓا َةع ايةٓيب
 عةةةاّ حةةةٓـب ،ؾًُةةةا ايتكٓٝةةةا ناْةةةت يًُػةةةًُـب جٛيةةة،١
َ ٬ةٔ اىبػةًُـب،
َ ٬ةٔ اىبؿةطنـب قةس عة ٬ضجة ڄ
ؾطأٜت ضج ڄ
ؾهةةةطبت٘ َةةةٔ ٚضا٥ةةة٘ عًةةة ٢حبةةةٌ عاتكةةة٘ بايػةةةٝـ ؾكڀملةةةت
ايسضعٚ ،أقبٌ عً ٞؾهُي نُٚ ١جةس َٓٗةا ضٜةذ اىبة، ٛ
ثةةِ أزضنةة٘ اىبةة ٛؾاضغةةًي ،ؾًخكةةت عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب
ؾكًةةةتَ :ةةةا بةةةاٍ ايٓةةةاؽ! قةةةاٍ :أَةةةط ار  ،ثةةةِ ضجملةةةٛا،
 ٬يةة٘ عًٝةة٘ بٓٝةة ١ؾًةة٘
ٚجًةةؼ ايةةٓيب  ،ؾكةةاٍَ :ةةٔ قتةةٌ قتةة ٝڄ
غًب٘ ؾكًتٜ َٔ :ؿٗس ي ،ٞثِ جًػت ،قاٍ :ثةِ قةاٍ ايةٓيب
َ ثً٘ ،ؾكُت ،ؾكًتٜ َٔ :ؿةٗس ية ،ٞثةِ جًػةت ،قةاٍ:
ثِ قاٍ ايٓيب َ ثً٘ ،ؾكُت ،ؾكةاٍَ :ةا يةو ٜةا أبةا قتةاز!٠
ؾاخ تةةة٘ ،ؾكةةةاٍ ضجةةةٌ :قةةةسمٚ ،غةةةًب٘ عٓةةةس ،ٟؾاضنةةة٘



َي ،ؾكاٍ أب ٛبهطٖ٫ :ةا ار إشاٜ ٫ ،ملُةس إفب أغةس َةٔ
أغس ار ٜكاتٌ عةٔ ار ٚضغةٛي٘  ؾٝملڀٝةو غةًب٘ ،ؾكةاٍ
ايةةٓيب  :قةةسم ،ؾاعڀةة٘ .ؾاعڀاْٝةة٘ ،ؾابتملةةت بةة٘ طبطؾڄةا
ًب بي غًُ ،١ؾإْ٘ ٭َ ٍٚاٍ تاثًت٘ ًب اٱغّ٬أأ.

1أ

ؾهإ ٖصا زؾاع َٔ أب ٞبهةط  عةٔ شاى ايؿةجاع َةٔ
ايكخاب ١ايص ٟحا ٍٚغةري ٙأخةص حكة٘ َةٔ ايػُٓٝة ١أقةط ٙايةٓيب
.
ًٚب قةةًذ اسبسٜبٝةة ١نةةإ ضغةة ٍٛار َ طْٶةةا َةةع قةةطٜـ
ًب َؿاٚنةةت٘ ًٚب قةةًخ٘ ،يسضجةة ١إٔ عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب 
اغةةتِ غُٽةةا ؾةةسٜسٶا هلةةصا ا٭َةةط ٚاغةةتػطب ٚقةةاٍٜ :ةةا ضغةة ٍٛار
أيػت ْيب ار حكڋا! قةاٍ :بًة ،٢قةاٍ :أيػةٓا عًة ٢اسبةل ٖٚةِ
عًةة ٢ايباطةةٌ! قةةاٍ :بًةة ،٢قةةاٍ عُةةط :ؾًةةِ ْٴملڀةة ٞايسْٝةةً ١ب
زٜٓٓا! قاٍ  :إْ ٞضغ ٍٛار ٚ يػةت أعكة ،٘ٝقةاٍ عُةط:
أ ٚيةةٝؼ نٓةةت ذبةةسثٓا أْةةا غةةٓات ٞايبٝةةت ؾٓڀةةٛف بةة٘ ،قةةاٍ:
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب اىبػاظ ،ٟباب ق ٍٛار ةة تملافب ةةة:
 ّٜٛٚحٓـب إشا أعجبتهِ نثطتهِ ؾًِ تػٔ عةٓهِ ؾة٦ٝٶا ...أأ،
ج.100/5

بًةة ٢ؾاخ تةةو أْةةا ْاتٝةة٘ ايملةةاّ! قةةاٍ عُةةط ،٫ :قةةاٍ  :ؾإْةةو
تَٚ ٘ٝڀٛف ب٘ ،ثِ تٛج٘ عُط إفب أب ٞبهط ايكةسٜل ٚٚجة٘
ْ :٬ملڀة ٞايسْٝةً ١ب زٜٓٓةا! ؾةطز
ي٘ َثةٌ ايهة ّ٬ا٭ ٍٚقةا ٥ڄ
عًٝةة٘ أبةة ٛبهةةط  ضز ايؿكٝةة٘ ايملةةا ايملاقةةٌٜ :ةةا عُةةط إْةة٘
يطغةة ٍٛار ٚ يةةٝؼ ٜملكةة ٞضبةةٖ٘ٚ ،ةةْ ٛاقةةط ٙؾاغتُػةةو
1أ
بػطظ ،ٙؾٛار إْ٘ عً ٢اسبل.
نُا نإ ٜمل ايطٜ٩ا حبهط ٠ايٓيب .
أتةةة ٢ضغةةة ٍٛار  ضجةةٌٷ ؾكةةةاٍ :إْةةة ٞضأٜةةةت ايًًٝةةةً ١ب
اىبٓاّ َبً ١تٓڀـ ايػُٔ ٚايملػةٌ ،ؾةاض ٣ايٓةاؽ ٜتهؿؿةٕٛ
َٓٗا ،ؾاىبػتهثط ٚاىبػتكٌٚ ،إشا غبت ٚاقةٌ َةٔ ا٭ض
إفب ايػةةُا ،٤ؾةةاضاى أخةةص بةة٘ ؾملًةة ، ٛثةةِ أخةةص بةة٘ ضجةةٌ
خط ؾمل ٬ب٘ ،ثةِ أخةص بة٘ ضجةٌ خةط ؾملة ٬بة٘ ،ثةِ أخةص بة٘
ضجٌ خط ؾاْكڀع ثِ ٚقٌ .ؾكاٍ أب ٛبهطٜ :ا ضغة ٍٛار،
بةةةةاب ٞأْةةةةتٚ ،ار يتةةةةسعي ؾاع ٖةةةةا ،ؾكةةةةاٍ ايةةةةٓيب :
1أ اُْبةةةط :ابةةةٔ ٖؿةةةاّ ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة ،١جٚ ;317/3اُْبةةةط :قةةةخٝذ
ايبداض ،ٟنتاب ايؿطٍٚب ،باب ايؿطٍٚب ًب ازبٗاز ٚاىبكاسبَ ١ةع
أٌٖ اسبطٚب ٚنتاب ١ايؿطٍٚب ،ج 181/3ةةة ٚ ;182ابةٔ أبة ٞؾةٝب،١
اىبػاظ ،ٟم.279



اع ٖا .قةاٍ :أَةا ايُبًة ١ؾاٱغةٚ ،ّ٬أَةا ايةصٜٓ ٟڀةـ َةٔ
ايملػٌ ٚايػُٔ ؾايكط ٕ; حٚ٬تة٘ تٓڀةـ ،ؾاىبػةتهثط َةٔ
ايكةةط ٕ ٚاىبػةةتكٌٚ ،أَةةا ايػةةبت ايٛاقةةٌ َةةٔ ايػةةُا ٤إفب
ا٭ض ؾاسبل ايص ٟأْت عًٝة٘ ،تاخةص بة٘ ؾٝملًٝةو ار ،ثةِ
ٜاخص ب٘ ضجٌ َٔ بملسى ؾٝملًة ٛبة٘ ،ثةِ ٜاخةص بة٘ ضجةٌ خةط
ؾٝملً ٛبة٘ ،ثةِ ٜاخةص ٙضجةٌ خةط ؾٓٝكڀةع بة٘ ،ثةِ ٜٛقةٌ ية٘
ؾٝملً ٛبة٘ ،ؾةاخ ْٜ ٞةا ضغة ٍٛار ةةة بةاب ٞأْةت ةةة أقةبت أّ
أخڀةةةا ! قةةةاٍ ايةةةٓيب  :أقةةةبت بملهٶةةا ٚأخڀةةةا بملهٶةةا.
قاٍ :ؾٛار ٜا ضغ ٍٛار ،يتخسثي بايةص ٟأخڀةا  ،قةاٍ:
1أ
 ٫تكػِأأ.
نُةةةا إٔ أّ اىبةةةَٓ٪ـب عا٥ؿةةة  ١ضأ ًب اىبٓةةةاّ أْةةة٘
غكٌب ًب حجطٖا ث٬ث ١أقُاض ،ؾًُا زؾةٔ ضغة ٍٛار ً ب
بٝتٗا قاٍ هلا أب ٛبهط ٖ ةصا أحةس أقُةاضى ٜةا بٓٝةٖٚ ١ةٛ
2أ
خريٖاأأ.
1أ ضٚا ٙايبدةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةاب ايتملةةبري ،بةاب َةةٔ
٭ ٍٚعابط إشا ٜكت ،ج 83/8ةة .84
2أ اُْبط :ابٔ ايٓجاض ،ايسض ٠ايثُ ،١ٓٝم401

ٜةطٳ ايطٜ٩ةةا

ٚقةةس نةةإ  يملًُةة٘ ٜٓةةاقـ ٜٗةةٛز ٜٚةةطز عًةةَٚ ،ِٗٝةةٔ
1أ
شيو َا جط ٣بٚ ٘ٓٝبـب ؾٓخام.
إش إٔ أبةةا بهةةط زخةةٌ بٝةةت اىبةةسضاؽ عًةةٜٗ ٢ةةٛز ،ؾٛجةةس
َِٓٗ ْاغٶةا قةس اجتُملةٛا إفب ضجةٌ َةِٓٗ ٜكةاٍ ية٘ ؾٓخةام،
ٚنإ َٔ عًُةاٚ ِٗ٥أحبةاضَِٖٚ ،ملة٘ حة َةٔ أحبةاضِٖ،
ٜكاٍ ي٘ أؾٝع ،ؾكاٍ أبة ٛبهةط يؿٓخةامٚ :ؼبةو اتةل ار
ٚأغةةةًِ ،ؾةةةٛار إْةةةو تملًةةةِ إٔ ضبُة ةسٶا يطغةةة ٍٛار ،قةةةس
جةةا٤نِ بةةاسبل َةةٔ عٓةةس ،ٙدبسْٚةة٘ َهتٛبٶةا عٓةةسنِ ًب
ايتةةٛضاٚ ٠اٱظبٝةةٌ .ؾكةةاٍ ؾٓخةةام ٭بةة ٞبهةةطٚ :ار ٜةةا أبةةا
بهةةطَ ،ةةا بٓةةا إفب ار َةةٔ ؾكةةطٚ ،إْةة٘ إيٓٝةةا يؿكةةريَٚ ،ةةا
ْتهطع إي ٘ٝنُا ٜتهةطع إيٓٝةاٚ ،إْةا عٓة٘ ٭غٓٝةاَٚ ٤ةا ٖةٛ
عٓا بػيٚ ،ي ٛنإ عٓا غٓٝٶا َا اغتكطنةٓا أَٛايٓةا نُةا
ٜععِ قاحبهِٜٗٓ ،انِ عٔ ايطبا ٜٚملڀٓٝاٚ ،ٙية ٛنةإ
عٓا غٓٝٶا َا أعڀاْا ايطبا .ؾػهت أب ٛبهةط ،ؾهةطب ٚجة٘
1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج 558/2ةة  ;559اُْبط :ضبُس بٔ
عبسايطهبٔ بٔ قاغِ ،أب ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ ايكةخابٚ ١أحكٗةِ
باشب٬ؾ ،١م ;18حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َٚ ١قا٥سٖا خًٝؿ١
ضغ ٍٛار  أب ٛبهط ايكسٜل  ،ج.412/1



ؾٓخةةام نةةطبٶا ؾةةسٜسٶاٚ ،قةةاٍٚ :ايةةصْ ٟؿػةة ٞبٝةةس ٙيةة٫ٛ
ايملٗةةةس ايةةةص ٟبٓٓٝةةةا ٚبٓٝةةةو يهةةةطبت ضأغةةةو أ ٟعةةةس ٚار.
ؾصٖت ؾٓخام إفب ضغ ٍٛار ،ؾكاٍٜ :ا ضبُس ،اُْبةط َةا
قةةةٓع بةةة ٞقةةةاحبو ،ؾكةةةاٍ ضغةةة ٍٛار ٭بةةة ٞبهةةةطَ« :ةةةا
هبًو عًَ ٢ا قٓملت» ؾكاٍ أب ٛبهطٜ :ةا ضغة ٍٛار ،إٕ
عةةس ٚار قةةاٍ قةة٫ٛڄ عُبُٝٶةا ،إْةة٘ ٜةةععِ إٔ ار ؾكةةري ٚأْٗةةِ
أغٓٝةةا ،٤ؾًُةةا قةةاٍ شيةةو غهةةبت ر يبةةا قةةاٍٚ ،نةةطبت
ٚجٗ٘ ،ؾجخةس شيةو ؾٓخةام ٚقةاٍَ :ةا قًةت شيةو ،ؾةاْعٍ
ار ةةة تملةةافب ةةةة ؾُٝةا قةةاٍ ؾٓخةةام ضزٽا عًٝة٘ ٚتكةةسٜكاڄ ٭بةةٞ
بهط :يځكځسٵ غٳُٹعٳ ارڂ قځٛٵٍٳ ايډصٹٜٔٳ قځايڂٛا ڇإٕٻ ارځ ؾځكٹريٷ ٚٳ ٳْخٵةٔٴ
ق ٳ ٚٳْكڂة ٛٴٍ
ت َٳةا قځةايڂٛا ٳٚقځة ٵتځً ٴٗ ٴِ ا ځ٭ ٵْ ٹبٝٳةا ٳ ٤ٹب ٳػٝٵة ڇط حٳةل
ه ٴت ٴ
غ ٳٓ ڃ
ځأ ڃغ ٹٓٝٳا ٴ ٤ٳ
خطڇٜةةلڇأأ ر ٍ عُةةةطإ181 :دْٚ .ةةةعٍ ًب أبةةةٞ
شٴٚقڂةةةٛا عٳةةصٳابٳ ا ڃي ٳ
بهط ايكسٜلَٚ ،ا بًػ٘ ًب شيو َٔ ايػهت قٛية٘ ةةة تملةافب
ه ٵِ ٳ ٚځي ٳتػٵة ٳُ ٴمل ٻٔ َٹة ٳٔ ايډةصٹ ٜٳٔ
ه ٵِ ٳ ٚځأ ٵْ ڂؿػٹة ڂ
ةة :ځي ٴت ٵبًځة ٴ ٛٻٕ ؾٹة ٞځأَٵةٛٳا ٹي ڂ
أڂٚتٴةةةٛا ايڃهٹتٳةةةابٳ َٹةةةٔ قځة ة ٵبًٹهڂِٵ ٚٳَٹة ةٔٳ ايډة ةصٹٜٔٳ ځأؾٵة ة ٳطنڂٛا أځشٶ٣
نځثٹريٶا ٚٳإڇٕ تٳكٵ ٹبطٴٚا ٚٳتٳتٻكڂٛا ؾځة ڇإ ٻٕ ٳشيٹةوځ َٹةٔٵ عٳة ٵعّڇ ا٭ڂَٴةٛضڇأأ ر ٍ
1أ
عُطإ186 :د.
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 425/1ةة .427

نإ  َٔ نڂتٻاب ايٛح ٞيطغة ٍٛار ٚ ،قةس ثبةت
1أ
ًب حازث ١اهلجط ٠نتابت٘ يػطاق ١بٔ َايو.
َٚةةٔ أجةٌٿ أعُةةاٍ أبةة ٞبهةةط  ايملًُٝةة ١ايسقٝكةة ١نبةةع
ايكةةةةط ٕ ايهةةةةطٖٚ ،ِٜةةةةصا ٜةةةةسٍ عًةةةة ٢عًُةةةة٘  ،حٝةةة
اغتٴؿٗس عسز نبري َٔ حؿُب ١ايكط ٕ ًب َٛقملة ١ايُٝاَة،١
ٚخؿةةة ٞايكةةةخاب ١عًةةة ٢نةةةٝاع ايكةةةط ٕ ،ؾةةصٖت عُةةةط بةةةٔ
اشبڀةةةاب  إفب أبةةة ٞبهةةةط ايكةةةسٜل ٜ ملةةةط عًٝةةة٘
ؾهةةط ٠نبةةع ايكةةط ٕ ،ؾهةةإ ايكةةسٜل َ تخطجٶةا أؾةةس
اسبطج َٔ ٖصا ايملُةٌٚ ،قةاٍ :نٝةـ أؾملةٌ ؾة٦ٝٶا ٜؿملًة٘
ضغةة ٍٛار ٚ !ضغةة ٍٛار ٜٓ ةة٘ عةةٔ نبةةع ايكةةط ٕ،
نإ َةٔ زعةا ٠ايكةسٜل  إٔ ُٜٓبةط قبةٌ ايؿملةٌ إفب ؾملةٌ
ضغ ٍٛار ً ب أ ٟأَط َٔ ا٭َٛض ،ؾُةا ٚجةسَ ٙةٔ أؾملةاٍ
ضغ ٍٛار  قًسٚ ٙاتبمل٘ ،ؾًُةا ُْبةط  ٚػبةس ضغة ٍٛار
 نبةةةع ايكةةةط ٕ تٗٝةةةت ثةةةِ اجتُةةةع عًٝةةة٘ ايكةةةخاب، ١
ؾاقٓمل ، ٙٛؾاغتكٛب نبمل٘; ىبةا ؾٝة٘ َةٔ خةري ٚقةٛاب.
 1أ اُْبط :ضبُةس بةٔ عبةسايطهبٔ بةٔ قاغةِ ،أبة ٛبهطايكةسٜل أؾهةٌ
ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ ،١م.43



ٖٚةةصا ايتٛقةةـ ثةةِ اٱقةةساّ بملةةس تطٜة زيٝةةٌ عًةةَ ٢بًػةة٘ 
َةةةٔ ايملًةةةِٚ .غةةةٝات ٞاسبةةةس ٜعةةةٔ نبملةةة٘  يًكةةةط ٕ ًب
اىبكخـ.
ٚقس عٗس بصيو إفب ظٜس بٔ ثابت  ،ؾكاّ با٭َط حتة٢
نتت اىبكخـ ًب قخـ ،جٴُملت نًةٗاٚٚ ،نةملت عٓةس
أب ٞبهط ،حت ٢اْتكًت َٔ بملس ٙإفب عُةط ،ثةِ إفب عثُةإ
أنبملـب.
ٚيملٌ قً ١ضٚا ١ٜأب ٞبهط عٔ ضغ ٍٛار  غببٗا قكط
حٝاتةة٘ بملةةس ٚؾةةا ٠ايةةٓيب ٚ ،حساثةة ١عٗةةس ايكةةخابٚ ١ا٭َةة١
1أ
بطغ ٍٛار .
*****

1أ اُْبةةط :ضبُةةس بةةٔ عبةةسايطهبٔ بةةٔ قاغةةِ ،أبةة ٛبهطايكةةسٜل 
أؾهٌ ايكخابٚ ١أحكِٗ باشب٬ؾ ،١م.43





نإ قاحت ضغ ٍٛار  قبٌ ايبملث ٖٛٚ ،١قطٜت َٓة٘
ًب ايػةةةٔ; حٝة ة إْةةة٘ أقةةةػط َةةةٔ ضغةةة ٍٛار  بػةةةٓتـب.
ٜٚهةةةاز  ٫مبهةةةٜ ٞةةةَ ّٛةةةٔ حٝةةةا ٠ايطغةةة  ٍٛإٚ ٫ؾةةةاضى
ايكسٜل  ضغ ٍٛار ً ب حسد َا.
نٝـ ٚ ٫قس اؾرتى َع ضغ ٍٛار  عًة ٢بؿةطٜت٘ ًب
خكةةةةاٍ نةةةةثريَٗٓ ،٠ةةةةا ايكةةةةسم ٚا٭َاْةةةةٚ ،١ايهةةةةطّ،
1أ
ٚاىبملطؾةةٚ ،١اىبهاْةة ١ايملايٝةةً ١ب قةةطٜـ ،ؾهةةإ بُٗٓٝةةا
ايتكةةا ٤خةةام ًب ايملةةازا ٚايٓؿػةةٚ ،١ٝنةةإ بُٗٓٝةةا ضؾكةة١
خاقةةةةٚ ١ضببةةةةَ ١تبازيةةةةً ١ب ٚقةةةةت َبهةةةةط قبةةةةٌ ايبملثةةةة،١
اؾرتنا ًب نڂط ٙاشبُط ٚايعْا ٚايُبًِٚ ،نڂط ٙايؿطى.
2أ

نإ َٔ أنثط قطٜـ َملطؾ ١با٭ْػاب .نُةا نةإ
قةةاحت دبةةاض ،٠قاضبةةت دباضتةة٘ أضبملةةـب أيةةـ زضٖةةِ حةةـب
3أ
إغ.َ٘٬
1أ ايٜٓٛطْٗ ،ٟا ١ٜا٭ضب ،ج.10/19
2أ ابٔ حجط اٱقاب ،١ج.342/2
3أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.124



أغًِ بػبت حػٔ ع٬قت٘ بايٓيب  عًٜ ٢ةس ضغة ٍٛار
ً ب ا٭ٜاّ ا٭ٚفب يًبملثٚ ،١قس ٚنع ايبداضً ٟب قةخٝخ٘
1أ

باب إغ ّ٬أب ٞبهط ايكسٜلأ ،ض ٣ٚؾ ٘ٝعةٔ عُةاض بةٔ
ٜاغط قاٍ :ضأٜت ضغ ٍٛار َٚ ةا َملة٘ إ ٫وبػة١ڂ أعبةسٺ
ٚاَطأتإ ٚأب ٛبهطأأ.

2أ

إْ٘ قاحت ضغ ٍٛار  بٓل ايكط ٕ ٖاجط َمل٘ بملس

شيو ْٚعٍ ؾ ٘ٝقٛي٘ ةة تملاي ٞةة ( :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
     
       ﯓ)
 1أ قخٝذ ايبدةاض ،ٟنتةاب َٓاقةت ا٭ْكةاض ،بةاب إغة ّ٬أبة ٞبهةط
ايكسٜل  ،ج.240/4
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب إغ ّ٬أبٞ
بهةةط ايكةةسٜل  ،جٚ ;240/4اُْبةةط :ؾةةطح ابةةٔ حجةةطً ،ب ؾةةتذ
ايباض ،ٟج.12/15

رايتٛب١د.

1أ

ٚناْ ٞبٗةص ٙاٯٜة ٫ ١ربةل اهلجةطٚ ٠حةسٖا ،إْة٘ ثةاْٞ
اثةةةٓـب ًب اٱمبةةةإ بطغةةة ٍٛار ٚ تكةةةسٜك٘ ٚاتباعةةة٘ٚ .
2أ
ٜهةةةٔ إغةةة ّ٬أبةةة ٞبهةةةط ايكةةةسٜل  إغةةةَ٬ٶا عازٜٶةةةا
َ ٬باضنڄةا ذبةطى َٓةص
ٜتٛقـ عٓس قاحب٘ ،بٌ نةإ ضجة ڄ
إغةةة َ٘٬زاعٝةةة ١يٲغةةةٚ ّ٬يطغةةة ٍٛار  ،نةةةإ ٜٓتكة ةٞ
ايطجةةاٍ ايكةةازقـب ايملكةة ٤٬يٝةةسع ِٖٛإفب اٱمبةةإ بطغةةٍٛ
ار .
ٚقةةس أغةةًِ أٖةةٌ بٝةةت أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  ،ظٚجتةة٘
3أ
ٚبٓاتةةة٘ ٚأبٓةةةاٚ ٙ٩خازَةةة٘ .ؾكةةةس نةةةاْٛا خةةةري جٓةةةس ٚعةةةٕٛ
1أ اُْبط ؾهةٌ ايكةسٜل ،عٓةس ايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةاٌ٥
أقةةخاب ايةةٓيب  ،بةةاب ؾهةةٌ أبةة ٞبهةةط  ،ج 191/4ةةةة ;198
ٚعٓس َػًِ ًب قةخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةا ٌ٥ايكةخاب ، ١بةاب َةٔ
ؾهةةا ٌ٥أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  ،ج 108/7ةةةة ٚ ;111اُْبةةط :تؿػةةري
ابٔ نثري ،ج.883/1
2أ اُْبةةةط :اي بدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘ ،نتةةةاب َٓاقةةةت ا٭ْكةةةاض  ،...بةةةاب
إغ ّ٬أب ٞبهط  ،ج.240/4
3أ ايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م.39



يطغ ٍٛار .
ٚقةةس ْؿةةع ار ضغةة ٍٛار ٚ اىبػةةًُـب قبايةة٘ َٓةةص أٍٚ
اٱغ ،ّ٬ح ٝقاّ بؿطا ٤اىبملةصبـب اىبػةًُـب َةٔ ازبةٛاضٟ
ٚاىبٛاي َٔ ٞحط َاي٘ ٚأعتكِٗ يٛج٘ ار ةة نُا َةطٻ شنةطٙ
ةةٚ ،عً ٢ضأؽ ٖ ٤٫٪ب ٍ٬بٔ ضباحٖٚ .ةصا  ٫ٚؾةو يبةا غةطٻ
1أ
ضغ ٍٛار .
قةةةةةةةةةةاٍ تملةةةةةةةةةةافب ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ) رايًٌٝد.
ٚيصيو ٚغري ٙقاٍ ؾ ٘ٝضغ ٍٛار َ :ا ْؿملي َاٍٷ َا
2أ
ْؿملي َاٍٴ أب ٞبهطأأ.
نُا ذبُةٌ ا٭شَ ٣ةع ضغة ٍٛار ٚ زاؾةع عٓة٘ بٓؿػة٘
ًب اىبٛانةةةع ايةةةب تڀًبةةةت شيةةةوًٚ ،ب ضٚاٜةةةا ا٭ش ٣ظبةةةس
ايكسٜل َمل٘ ًب َملُبِ اىبٛاقـ.
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج ;318/1ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓةب،٤٬
ج.353/1
2أ ضٚا ٙاٱَاّ أهبس ًب َػٓس ،ٙجٚ ;253/2ايرتَصً ٟب غٓٓ٘ ،نتاب
اىبٓاقت ،باب 15أ ،ج ،609/5ح بطقِ.3661 :

ناْت بساٜة ١ا٭شَ ٣ةٔ أبة ٞهلةت ٚاَطأتة٘ٚ ،أخةص قَٛة٘
ٚخكٛقٶةةا ايععُةةا ٤ايملتةةا ٠اىبملاْةةسً ٕٚب اىبؿةةاضنً ١ب أش٣
ضغ ٍٛار ٚ أقخاب٘ ،نإ عً ٢ضأؽ ٖة ٤٫٪عُةط ٚبةٔ
ٖؿاّ أب ٛجٌٗأ نُا أمسا ٙايطغ  ٍٛبملسَا أقةطٸ عًة٢
ايهؿةةةةط ٚايملٓةةةةازٚ ،نةةةةإ ٜهٓةةةة ٢عٓةةةةس ازبةةةةاًٖٝـب أبةةةةا
اسبهِ.

1أ

ٚأَةةا ظعُٝةة ١اىبةة٪ش ٜٔضغةة ٛٳٍ ار َ ةةٔ ايٓػةةا ٤ؾهاْةةت
اَطأ ٠أب ٞهلتٚ ،تػُ ٢نب ١ًٝبٓت حطب.

2أ

ْٚعيت ؾٗٝا ًٚب ظٚجٗا غةٛض ٠اىبځػٳةس ؾاتةت ايطغة ٍٛ
ٖٚةةة ٛجةةةايؼ ًب اىبػةةةجس عٓةةةس ايهملبةةةَٚ ١ملةةة٘ أبةةة ٛبهةةةط
ايكسٜلًٚ ،ب ٜةسٖا حجةاض ٠ؾٛقؿةت عًُٗٝةاٖٚ ،ة ٫ ٞتةط٣
ضغ ٍٛار  ،ؾٛجٗت حسٜثٗا ٭ب ٞبهط ايكةسٜلٚ ،قةس
أخةةص ار بكةةطٖا عةةٔ ضغةة ٍٛار  .ؾكايةةتٜ :ةةا أبةةا بهةةط
أٜةةٔ قةةاحبو! ؾكةةس بًػةةي أْةة٘ ٜٗجةةٚ ،ْٞٛار يةةٚ ٛجستةة٘
1أ اُْبط :ابٔ حبٝت ،اىبُٓل ًب أخباض قطٜـ ،م.366 ،340
2أ تؿػري ابٔ نثري ،ج.2045/2



يهطبت٘ بٗصا ايؿٗط ،ثِ اْكطؾت ٖٚة ٞتةطزز َٴةصٳَٻُٳٶا أځبٳٝٵٓٳةا
ك ٵٓٝٳا ٚز ٵٜٓٳة٘ ځقځً ٵٓٝٳةاأ ،ؾكةاٍ أبة ٛبهةط ٜةا ضغة ٍٛار
 ٚځأ ٵَ ٳط ٴ ٙٳع ٳ
 أَا تطاٖا ضأتو! ؾكاٍَ :ةا ضأتةي يكةس أخةص ار بكةطٖا
عي ،ؾهإ ضغ ٍٛار ٜ ك :ٍٛأ ٫تملجب ٕٛىبا ٜٴكةطٳف
عٓةةةةةَ ٢ةةةةةٔ أش ٣قةةةةةطٜـ ٜػةةةةةبٜٗٚ ٕٛجةةةةةَ ٕٛةةةةةصَٻُٶا ٚأْةةةةةا
ضبُٻسأأ.

1أ

عٔ عُط ٚبٔ ايملام  قةاٍَ :ةا ضأٜةت قطٜؿٶةا أضازٚا
قتةةٌ ايةةةٓيب  إَٜٛ ٫ٶةةا ا٥تُةةةطٚا بةةةٖ٘ٚ ،ةةِ جًةةةٛؽ ًب َبةةةٌ
ايهملبةةٚ ،١ضغةة ٍٛار ٜ كةةً ٞعٓةةس اىبكةةاّ ،ؾكةةاّ إيٝةة٘
عكب ١بٔ أبَ ٞملٌٝب ،ؾجملٌ ضزاً ٙ٤ب عٓك٘ ،ثِ جصبة٘ حتة٢
ٚنةةةت يطنبتةةة٘ غةةةاقڀڄاٚ ،تكةةةاٜذ ايٓةةةاؽ ،ؾُبٓةةةٛا أْةةة٘
َكتة ،ٍٛؾاقبةٌ أبة ٛبهةط ٜؿةتس حتة ٢أخةص بهةبمل ٞضغةةٍٛ
 ٬إٔ ٜكة ٍٛضبةٞ
ار ٚ َٔ ضاٜ ٖٛٚ ،٘٥ك :ٍٛأتكتًة ٕٛضجة ڄ
ارأ ،ثةةةةِ اْكةةةةطؾٛا عةةةةٔ ايةةةةٓيب  ؾكةةةةاّ ضغةةةة ٍٛار 
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج;356/1
ٚاُْبط :أنطّ ايملٴُط ،ٟايػري ٠ايٓب ١ٜٛايكخٝخ ،١م.293

ؾكةةً ،٢ؾًُةةا قهةة ٢قةة٬ت٘ َةةط بٗةةِ ٖٚةةِ جًةةٛؽ ًب َبةةٌ
ايهملب ،١ؾكاٍٜ :ا َملؿط قطٜـ أَا ٚايصْ ٟؿؼ ضبُةس
بٝسَ ٙا أضغًت إيٝهِ إ ٫بايصبذٚ ،أؾاض بٝس ٙإفب حًك٘،
قاٍ :ؾكاٍ ي٘ أب ٛجٌٜٗ :ةا ضبُةس َةا نٓةت جٗة ٛڄ ،٫قةاٍ:
ؾكاٍ ضغ ٍٛار  :أْت َِٓٗأأ.

1أ

ًٚب ضٚا ١ٜيًبداض ٟإٔ عط ٠ٚبةٔ ايةعبري غةاٍ عبةسار بةٔ
عُةةط  ٚعةةٔ أؾةةس َةةا قةةٓع اىبؿةةطن ٕٛبطغةة  ٍٛقةةاٍ:
ضأٜت عكب ١بٔ أبَ ٞملٌٝب ،جةا ٤إفب ايةٓيب ٖٚ ةٜ ٛكةًٞ
ؾٛنع ضزاً ٙ٤ب عٓك٘ ؾدٓك٘ خٓكڄا ؾسٜسٶا ،ؾجا ٤أب ٛبهط
 ٬إٔ ٜكة ٍٛضبة ٞار
حتة ٢زؾملة٘ عٓة٘  ؾكةاٍ :أتكتًة ٕٛضجة ڄ
2أ

ٚقس جا٤نِ بايبٓٝا َٔ ضبهِأأ .نُا غبل شنط.ٙ
ٚاغتُط ايكسٜل َ٬ظَٶا ضغةٍٛٳ ار  قبهةٚ ،١نةإ
1أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟمٚ ;109ايةةةصٖيب ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة،١
م ;165ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.290/1
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج 197/4ةةة ٚ ;198اُْبةط
ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.290/1



ايطغ  ٍٛؽبطج إفب أغٛام ايملةطب اجملةاٚض ٠ىبهةٜ ١ملةط
اٱغةة ّ٬عًةة ٢ايٓةةاؽ ٚبكةةخبت٘ ايكةةسٜل َؿةةاضنڄا يةة٘ ًب
ايسع.٠ٛ

1أ

ٚحُٓٝةةا نةةإ ٜ ملةةط

ْؿػةة٘ عًةة ٢ايكبا٥ةةٌ ًب َٛغةةِ

اسبةةج نةةإ ضؾٝكةة٘ اىبةة٬ظّ ٚاىبؿةةاضى يةة٘ ٖةة ٛايكةةسٜل .
ٚناْةةت َملطؾتةة٘ بايكبا٥ةةٌ عْٛٶةةا هلُةةا ًب اسبةةس ٜيطجةةاٍ
ايكباٚ ،ٌ٥ي ڃؿتٹ اْتباِٖٗ ٚعط

ايسع ٠ٛعً.ِٗٝ

2أ

ٚنإ أب ٛبهط ٜػةاٍ أحٝاْٶةا نٝةـ ايملةسز ؾةٝهِ!
ٚنٝـ اىبٓمل!١أأ.

3أ

ًٚب ضٚا ١ٜعً ٞبٔ أب ٞطايت  قاٍ :ىبا أَط ار 
ْبٝٸ٘ إٔ ٜملط ْؿػ٘ عً ٢قبا ٌ٥ايملطب خطج ٚأْا َمل٘ ..إفب
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.424/1
2أ اُْبةةط عةةط ايطغةةْ  ٍٛؿػةة٘ عًةة ٢ايكبا٥ةةًٌ ،ب نتةةاب :ٞضغةةٍٛ
ار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة ١ةةةةأ ،ايكػةةِ ايثةةاْ ،ٞا٫نةةڀٗاز
ٚاهلجطٚ ٠ايتُٓ.١ٝ
3أ َػةةةةٓس اٱَةةةةاّ أهبةةةةس ،ج ;492/3ابةةةةٔ نةةةةثري ،ايػةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةة،١
ج ;166/2اُْبط :ايك٬ب ،ٞايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.441/1

إٔ قاٍ :ثِ زؾملٓا إفب صبًؼ خط عً ٘ٝايػهٚ ١ٓٝايٛقاض
ؾتكسّ أب ٛبهط ؾػًِ ،ؾكاٍ َٔ :ايك !ّٛقايٛا :ؾٝبإ بٔ
ثملًب ،١ؾايتؿت أب ٛبهط إفب ضغ ٍٛار ٚ قاٍ :بابٞ
ٚأَ ٤٫٪ٖ ٞغطض ايٓاؽٚ ،ؾَ ِٗٝؿطٚم ٚقس غًبِٗ يػاْٶا
ٚنبا ڄٚ ،٫نإ ي٘ غسٜطتإ تػكڀإ عً ٢تٳطڇٜبت٘ٚ ،نإ
أزْ ٢ايك ّٛصبًػٶا َٔ أب ٞبهط ،ؾكاٍ أب ٛبهط :نٝـ
ايملسز ؾٝهِ! ؾكاٍ َؿطٚم :إْا ْ ٫عٜس عً ٢ا٭يـ ٚئ
تػًت أيـٷ َٔ قًِّ ،١ؾكاٍ أب ٛبهط ٚ :نٝـ اىبٓمل١
ؾٝهِ! ؾكاٍ َؿطٚم :إْا ٭ؾسٴ َا ْه ٕٛغهبٶا حـب
ْٳًكٚ ،٢أؾس َا ْه ٕٛيكا٤ٶ حـب ْػهتٚ ،إْا يٓ٪ثط
ازبٝاز عً ٢ا٭٫ٚزٚ ،ايػ٬ح عً ٢ايًكاحٚ ،ايٓكط َٔ
عٓس ار ٜسًٜٓا َطٜٚ ٠س ٌٜعًٓٝا أخط ٣يملًو أخا قطٜـ!
ؾكاٍ أب ٛبهط :إٕ نإ بًػهِ أْ٘ ضغ ٍٛار ؾٗا ٖ ٛشا.
ؾكاٍَ :ؿطٚم إ ّ٫تسعْٛا ٜا أخا قطٜـ! ؾكاٍ ضغ ٍٛار
 :أزعٛنِ إفب ؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫ار ٚحس ٫ ٙؾطٜو
ي٘ٚ ،أْ ٞعبسار ٚضغٛي٘ٚ ،إفب إٔ تٚ ْٞٚٚ٪تٓكط،ْٞٚ
ؾإٕ قطٜؿٶا قس تُباٖط عً ٢ارٚ ،نصبت ضغٛي٘،
ٚاغتػٓت بايباطٌ عٔ اسبلٚ ،ار ٖ ٛايػي اسبُٝس



ؾكاٍ َؿطٚمٚ :إ ّ٫تسع ٛأٜهٶا ٜا أخا قطٜـ! ؾٛار َا
مسملت نَ٬ٶا أحػٔ َٔ ٖصا ،ؾكاٍ ضغ ٍٛار  :قاٍ
تملافب ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ) را٭ْملاّد.
ؾكاٍ َؿطٚم :زعٚ ٛار إفب َهةاضّ ا٭خة٬م ٚضباغةٔ
ا٭عُةةاٍٚ ،يكةةس أځؾٹةوځ قةة ّٛنةةصبٛى َٚبةةاٖطٚا عًٝةةو ،ثةةِ ضز
ا٭َط إفب ٖاْ ٧ؾكاٍ :قس مسملت َكايتو ٜةا أخةا قةطٜـ ٚإْةٞ
أض ٣تٳطٵنځٓةةا زٜٓٓةةا ٚاتباعٓةةا زٜٓةةو جملًةةؼ جًػةةت إيٓٝةةا  ٫أٍٚ
ية٘  ٫ٚخةط يةصيو ًب ايةطأٚ ،ٟقًةُْ ١بةط ًب ايملاقبة ،١إٕ ايصيةة١
َةةع ايملجًةةةٚ ،١إْةةا ْهةةةط ٙإٔ ْملكةةس عًةةةَ ٢ةةٔ ٚضاْ٤ةةةا عكةةسٶا،
ٚيهةةٔ ْطجةةع ٚتطجةةع ُْٓٚبةةط ،ثةةِ ناْةة٘ أحةةت إٔ ٜؿةةطن٘
اىبثٓ ٢بٔ حاضثة ،١ؾكةاٍٖٚ :ةصا اىبثٓة ٢ؾةٝدٓا ٚقةاحت حطبٓةا
ؾكةاٍ اىبثٓة ٢ة ة ٚأغةًِ بملةس شيةو ةةة :قةس مسملةت َكايتةو ٜةا أخةةا
قةةطٜـٚ ،ازبةةٛاب ؾٝةة٘ جةةٛاب ٖةةاْ ٧بةةٔ قبٝكةةً ١ب تطنٓةةا
زٜٓٓةةا َٚتابملتٓةةا زٜٓةةوٚ ،إْةةا قبةةا ْعيٓةةا بةةـب قٹةةط ٜٔأحةةسُٖا

ايُٝاَةةٚ ١اٯخةةط ايػةةُاَ ١ؾكةةاٍ يةة٘ ضغةة ٍٛار َ :ةةا ٖةةصإ
ايكةةطٜإ قةةاٍ :إْٗةةاض نػةةطَٝٚ ٣ةةا ٙايملةةطب ،ؾاَةةا َةةا نةةإ
َةةٔ أْٗةةاض نػةةط ٣ؾةةصْت قةةاحب٘ غةةري َػؿةةٛض ٚعةةصض ٙغةةري
َكبٚ ،ٍٛإْا إلبةا ْعيٓةا عًة ٢عٗةس أخةص ٙعًٓٝةا نػةط ٣إٔ ٫
عبةةسد حةةسثٶا ْ ٫ٚةة ٟٚ٪ضبةةسثٶاٚ ،إْةة ٞأضٖ ٣ةةصا ا٭َةةط ايةةصٟ
تسعْٛا إيٜ ٘ٝا أخا قطٜـ يبا تهةط ٙاىبًةٛى ،ؾةإٕ أحببةت إٔ
ْٜٚ٪و ْٓٚكطى يبا َٝ ًٜٞا ٙايملطب ؾملًٓةا ،ؾكةاٍ ضغة ٍٛار
َ :ةةا أغةةان ًب ايةةطز إش أؾكةةختِ بايكةةسمٚ ،إٕ زٜةةٔ ار
 ئ ٜٓكط ٙإ َٔ ٫حاطة٘ َةٔ نبٝةع جٛاْبة٘ ،أضأٜةتِ إٕ
 ٬حتٜ ٢ةٛضثهِ ار ة ة تملةافب ة ة أضنةِٗ ٚزٜةاضِٖ
تًبثٛا إ ٫قً ٝڄ
ٜٚملطٿؾةةةةهِ ْػةةةةا ،ِٖ٤أتػةةةةبخ ٕٛار ٚتكسغةةةة !ْ٘ٛؾكةةةةاٍ
ايٓملُةةإ :ايًةةِٗ ؾًةةو شيةةو ٜةةا أخةةا قةةطٜـ ،ؾةةت ٬عًةة ِٗٝضغةةٍٛ
ار ( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) را٭حةةةةةةعابد
1أ
ثِ ْٗ أأ.
1أ اُْبةةط :ابةةٔ نةةثري ،ايبساٜةةٚ ١ايٓٗاٜةة ،١جٚ ;168 ،167/2ايكةةاسبٞ
ايؿةةةاَ ،ٞغةةةبٌ اهلةةةسٚ ٣ايطؾةةةاز ،ج 596/2ةةةةة ٚ ;598ايكةةة٬ب،ٞ
ايػري ،٠ج.444 ،443/1



ًٚب بٝمل ١ايملكبٜ ١ملًِ بٗا إ ٫قً ،١نٌ َِٓٗ نإ ية٘
زٚض ،ٙؾملُ٘ ايملباؽ  جةاَ ٤ملة٘ يٝكةخب٘ ٚيٝػةتٛثل ية٘،
ٚنةةإ عًةة ٞبةةٔ أبةة ٞطايةةت  عٓٝٶةةا يًةةٓيب  عًةة ٢ؾةةِ
1أ
ايؿملتٚ ،أب ٛبهط ايكسٜل  عٓٝٶا عً ٢ايڀطٜل.
ٚيملةةٌ أؾةةٗط حةةسد ؾةةاضى ؾٝةة٘ ايكةةسٜل ٚ حةةسَ ٙةةع
ضغةةة ٍٛار  اهلجةةةط ٠ايٓبٜٛةةة ،١شيةةةو اسبةةةسد ايةةةص ٟغةةةري
صبةةط ٣ايتةةاضٜذ اٱْػةةاْ ،ٞحتةة ٢اربةةص ٙاىبػةةًُ ٕٛيًتةةاضٜذ
2أ
يٮحساد.
قاٍ تملافب ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀﯁﯂
     
3أ
    ﯓ ) رايتٛب١د.
1أ اُْبط :ايك٬ب ،ٞايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.464/1
2أ اُْبط :عُط بٔ ؾب ،١تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج.758/2
3أ قُت با٫غتؿٗاز باٯً ١ٜب َٛانع َتملسزٚ ،٠نٌ َٛنع ي٘ غبب٘.

ٚقبٌ ايػؿط ًٚب ايڀطٜل نإ ايكسٜل ٚ أٖةٌ بٝتة٘
1أ
ْملِ ايمل ٕٛيطغ ٍٛار ً ب ٖجطت٘ ٚحـب اغةتكط ضغةٍٛ
ار ً ب اىبسٜٓةة ،١نةةإ أبةة ٛبهةةط َ٬ظَٶةةا يةة٘ ،بةةٌ جملةةٌ
زاض ٙجٛاض ضغ ٍٛار ٚ ،ية٘ خٛخة ١إفب اىبػةجس ،أَةط 
إٔ تبكةة ٢عٓةةس ٚؾاتةة٘ٚ ،إٔ تػةةس بكٝةة ١ا٭بةةٛاب ايؿةةاضعً ١ب
2أ
اىبػجس.
ٚقس تؿطٸف ايكسٜل  بملةس اهلجةط ٠بةعٚاج ايطغة ٍٛ
3أ

َٔ ابٓت٘ أّ اىبَٓ٪ـب عا٥ؿ ، ١ؾعاز زخٛية٘ عًة ٢ايةٓيب
ً ب حجط ٠عا٥ؿٚ ١ناْت هلُا َٛاقـ َؿرتنَ ١ملٗةا،
ٖٚةةة ٞأحةةةت ْػةةةا ٘٥إيٝةةة٘  بملةةةس خسػبةةةٖٚ  ١ةةة ٛأحةةةت
ايطجةةاٍ إفب ايطغةةٚ . ٍٛقةةس ٚضز ًب اسبةةس ٜايؿةةطٜـ،
1أ اُْبط تؿك ٬ٝشيو ًب َٛنةٛع اهلجةطَ ،٠ةٔ نتةاب :ٞضغة ٍٛار
ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أ ،ايكػةةِ ايثةةاْ ،ٞا٫نةةڀٗاز ٚاهلجةةط٠
ٚايتُٓ.١ٝ
2أ اُْبةةط :ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب ،
باب ق ٍٛايٓيب  :غسٚا ا٭بٛاب إ ٫باب أب ٞبهطأأ ،ج.190/4
3أ اُْبط :ظٚاج ايٓيب  َٔ عا٥ؿً ، ١ب نتاب :ٞضغ ٍٛار ٚخان
ايٓبٝـب ةة زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػِ ايثاْ.ٞ



عةةٔ عُةةط ٚبةةٔ ايملةةام  قةةاٍ :إٔ ايةةٓيب  بملثةة٘ عًةة٢
جةةٝـ شا ايػ٬غةةٌ ؾاتٝتةة٘ ؾكًةةت :أ ٟايٓةةاؽ أحةةت إيٝةةو
قاٍ :عا٥ؿ ،١ؾكًت َٔ :ايطجةاٍ ،ؾكةاٍ :أبٖٛةا ،ؾكًةت ثةِ
َٔ قاٍ :ثِ عُط بٔ اشبڀاب ؾملسٻ ضجا ڄ٫أأ.

1أ

*****

1أ ض ٙٚايبداضً ،ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايٓيب  ،بةاب
َٓاقت أب ٞبهط ايكسٜل ،ج.192/4







ٜهٔ ضغ ٍٛار  أٖ َٔ ٍٚاجط َٔ ا٭ْبٝا ،٤ؾكس

غبك٘ إبطاًٖ  ِٝب اهلجط ،٠قاٍ تملافب ( :ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ )

رايملٓهب ٛد.

1أ

نُا إٔ اعتسا٤ا اىبؿطنـب ٚاغتؿعاظِٖ ٚضباٚيتِٗ
حبػ٘ أ ٚقتً٘  ناْت ٚضاٖ ٤جطت٘ َٔ َهٖٞٚ ،١
أحت ب٬ز ار إفب ار ٚإفب ضغٛي٘ .قاٍ تملافب( :ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) را٭ْؿاٍد.

2أ

ٚقاٍ تملافب ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)
راٱغطا٤د.

3أ

1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1433/2
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.834/1
3أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1129/2



 ٫ٚؾو إٔ ق ّٛايطغ َٔ  ٍٛنؿاض قطٜـ تهآَٛا
عً ٢إخطاج٘ ،نُا ًب قٛي٘ ةة تملافب ةة ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ)
1أ
رضبُسد.
ٚت٪نس  ١ٜاهلجطٚ ٠ايكخب ١إخطاج ايص ٜٔنؿطٚا
يًطغْٚ  ٍٛكط ار ًب قٛي٘ ةة تملافب ةة ( :ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹
﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
 
       
2أ
ﯓ ) رايتٛب١د.
نُا ت٪نس ا٭حاز ٜأْ٘  أڂخطج َٔ َهٚ ،١نةإ
ٜسع ٛعًَ ٢ةٔ أخطجةَ٘ٚ .ةٔ شيةو َةا ضٚا ٙايبدةاض ٟأْة٘ 
نإ ٜكة :ٍٛايډًٗٴة ٻِ ا ڃيملٳة ٵٔ ؾٳةٝب ځ ١بة ٳٔ ٳضبٹٝملٳة ځ ٚ ١ٴع ٵتبٳة ځ ١بة ٳٔ ٳضبٹٝملٳة ځ١
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1718/2
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

خطٳجٴْٛٳةةةةا َٹةةةةٔ أضٵنٹةةةٓٳا إفب أضٵ ڇ
خًځةةةـٺ نُةةةةا أ ٵ
ٚأڂَٳٝٻةةة١ځ بةةة ٳٔ ٳ
1أ
ايٛٳبٳا٤ٹأ.
ٚضغةةة ٍٛار  ؼبةةةت َهةةة ١أؾةةةةس اسبةةةت ،بٗةةةا ٚيةةةةس
ٚتطعةةةطع ٚتةةةعٚج ٚضظم ،إنةةةاؾ ١إفب َةةةا ٜملًُةةة٘ ايطغةةة ٍٛ
ٜٚملًُ٘ ايٓاؽ َٔ حطََ ١هَٚ ،١هاْتٗا عٓس ار ،ؾٗةٞ
أؾهٌ أض

ار ٚبٗةا نةإ أَ ٍٚػةجس ٚنةع ًب ا٭ض ،

قةةةةةةةةاٍ تملةةةةةةةةةافب ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ) ر ٍ عُطإد.

2أ

ٚيملٌ َا ٜؿٗس يةصيو قة ٍٛايطغة  ٍٛحُٓٝةا ايتؿةت إفب
و ٭حةت أض
َه ١عٓس ٖجطتة٘ ٚار إْة ٹ
٭حةةةت أض

ٚ ٞإْةوٹ
ار إية ٻ

ار إفب ارٚ ،يةةة ٫ٛإٔ أًٖةةةو أخطجةةةَ ْٞٛةةةا

خطجت َٓوأأ.

3أ

1أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب ؾهةةا ٌ٥اىبسٜٓةة ،١بةةاب 13أ ،ج.225/2
ٚايٛبا ٤ايص ٟنإ َٓتؿطٶا ًب َه ٖٞ ١اسبُ.٢
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.381/1
3أ ايعضقةةاْ ،ٞاىبٛاٖةةت ،ج ;328/1اُْبةةط :ابةةٔ َاجةة٘ ،غةةٓٓ٘ ،نتةةاب
اىبٓاغو ،باب ؾهٌ َه ،١ج ،1037/2ح بطقِ.3108 :



ٖةةاجط عةةسز َةةٔ أقةةخاب ضغةة ٍٛار ً ب ايؿةةرتَ ٠ةةٔ
بٝمل ١ايملكبة ١ايثاْٝة ،١ايةب ٚقملةت ًب ايٝة ّٛايثةاْ ٞعؿةط َةٔ
ؾٗط ش ٟاسبج ١غةٖٓ13 ١ةة َةٔ ايبملثة ١ايٓبٜٛة ،١ا٭ٚفب قبةٌ
اهلجةةةطٚ ،٠ظاز أعةةةةسازِٖ بايتةةةةسضٸجٚ ،نةةةةإ أبةةةة ٛبهةةةةط
ايكةةسٜل َ ػةةتملسٽا يًةةٗجط ٠تٓؿ ٝةصٶا ٭َةةط ضغةة ٍٛار 
٭قخاب٘ باهلجط ،٠إ ٫إٔ ايطغة  ٍٛنةإ طًةت َةٔ أبةٞ
بهةةةط  ايرتٜة ة ٭َةةةط ٜملًُةةة٘ ار ٚضغةةةٛيٜ٘ ٫ٚ ،ملًُةةة٘
ايكسٜل ْؿػ٘.
ٚنإ ايطغٜٓ  ٍٛتُبط ا٭َط َٔ ار ةة تملافب ةة ٚاٱشٕ
ي٘ باهلجط ٠بتسبري ٖٛٚ  ٙايص ٟمبهط يطغ ٍٛار ٧ٜٝٗٚ
ي٘  ( ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
1أ
را٭ْؿاٍد.
ٚنةةةةإ ايكةةةةسٜل َ ػةةةةتملس سباجةةةة ١ضغةةةة ٍٛار ًب
اهلجةةطٚ ٠خكٛقٶةةا ايطٚاحةةٌ َٚةةا ًٜعَٗةةا ،قبةةٌ إٔ ٜملًةةِ أْةة٘
ضؾٝك٘ ًب اهلجط.٠
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 833/1ةة .834

ٚقةةس أحػةةت قةةطٜـ بملةةس بٝملةة ١ايملكبةة ١ايثاْٝةة ١قبةةا ٜملةةعّ
عً ٘ٝايطغ َٔ  ٍٛاهلجط ٠إفب اىبسٚ ،١ٜٓخؿةٝت َةٔ شيةو
خكٛقٶةةا بملةةس إٔ غةةبك٘  عةةسز َةةٔ اىبٗةةاجطٚ ،ٜٔيةةصيو
1أ

اجتُملةةةةٛا يًُهةةةةط بايطغةةةة ، ٍٛنُةةةةا أؾةةةةاض اٯٜةةةة١
ايهطمب.١
ٚقةةس أٚضز ابةةٔ إغةةخام ضٚاٜةةَ ١ڀٛيةة ١عٳُٻةةا جةةطً ٣ب ٖةةصا
ا٫جتُةةاع ْٚتا٥جةة٘ َٚةةا حةةسد بملةةسٚ :ٙىبةةا ضأ قةةطٜـ إٔ
ايطغةةة  ٍٛقةةةاض يةةة٘ أتبةةةاع ٚأقةةةخاب َةةةٔ غريٖةةةِ بػةةةري
بًسِٖٚ ،ضأٚا خطٚجٳ أقخاب٘ َٔ اىبٗةاجط ٜٔإية ،ِٗٝعٳطؾةٛا
أِْٗ قةس ْعيةٛا زاضٶاٚ ،أقةابٛا َةِٓٗ َٳٓٳملة ،١ؾخٳة ٹصضٴٚا خةطٚجٳ
ضغةةة ٍٛار  إيةةةٚ ،ِٗٝعٳطؾةةةٛا أْةةة٘ قةةةس أنبةةةع سبځة ةطٵبِٗ.
ؾةةاجتُملٛا يةة٘ ًب زاض ايٓٻةةس ٠ٚةةةة ٖٚةة ٞزاض قك ةٞٸ بةةٔ نةة٬ب
ايةةب ناْةةت قةةطٜـ  ٫تٳكڃهةة ٞأَ ةطٶا إ ٫ؾٗٝةةا ةةةة ٜتؿةةاٚضٕٚ
ؾٗٝا َا ٜكٓملً ٕٛب أَط ضغ ٍٛار  ،حـب خاؾ.ٙٛ
1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.480/2
2أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.481/1

2أ



ٚقةةةس اجتٗةةةسٚا ًب ٚنةةةع اشبڀة ةٌب يٝخٛيةةةٛا زٖ ٕٚجةةةط٠
ايطغ  ٍٛحت ٢ي ٛأز ٣شيو يكتً٘ .
ٚىبا اجتُملٛا ية٘ٚ ،ؾة ِٗٝأبة ٛجٗةٌ بةٔ ٖؿةاّ ،قةاٍ ٖٚةِ
عًةة ٢بابةة٘ :إٕ ضبُةسٶا ٜةةععِ أْهةةِ إٕ تةةابملتُ ٙٛعًةة ٢أَةةطٙ
نٓتِ ًَٛى ايملةطب ٚايملجةِ ،ثةِ بٴملثةتِ َةٔ بملةس َةٛتهِ،
ؾجٴملًت يهِ جٓةإ نجٓةإ ا٭ضزٕٚ ،إٕ

تؿملًةٛا نةإ

ي٘ ؾٝهِ شبذ ،ثِ بٴملثتِ َٔ بملس َٛتهِ ،ثِ جملًت يهةِ
ْاض تٴخطق ٕٛؾٗٝا.
قاٍٚ :خطج عً ِٗٝضغ ٍٛار  ،ؾاخص حٳؿڃٓ َٔ ١تطاب
ًب ٜس ،ٙثِ قاٍ :أْا أق ٍٛشيو ،أْت أحسٴِٖ ٚأخص ار ةة
تملافب ةة عً ٢أبكاضِٖ عٓ٘ ،ؾ ٬ٳٜطٳٚٵْ٘ ،ؾجملٌ ٜٓثط شيو

ايرتاب عً ٢ضٚ٩غِٗ ٜ ٖٛٚتً ٛتًو اٯٜا  ( :ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ) رٜؼد.

1أ

حت ٢ؾطؽ ضغٍٛٴ ار ٖ َٔ ص ٙاٯٜا ٜ ٚ ،بل َةِٓٗ
ضجٌ إ ٫قس ٚنع عًة ٢ضأغة٘ تطابٶةا ،ثةِ اْكةطف إفب حٝة
أضاز إٔ ٜةةصٖت ،ؾاتةةاِٖ يبةةٔ ٜهةةٔ َملٗةةِ ،ؾكةةاٍ:
َا تٳٓتُبطٖ ٕٚآٖا! قايٛا :ضبُسٶا ،قاٍ :خٝٻبهِ ار قةس
 ٬إ٫
ٚار خةةطج عًةةٝهِ ضبُةةس ،ثةةِ َةةا تةةطى َةةٓهِ ضجة ڄ
ٚقس ٚنع عًة ٢ضأغة٘ تطابٶةاٚ ،اْڀًةل سباجتة٘ ،أؾُةا تةطٕٚ
َةةا بهةةِ .قةةاٍ :ؾٛنةةع نةٌٸ ضجةةٌ َةةِٓٗ ٜةةس ٙعًةة ٢ضأغةة٘،
ؾةةةإشا عًٝةةة٘ تةةةطاب ،ثةةةِ جملًةةةٛا ٜتڀًچملةةة ٕٛؾځةةريٳٚٵٕ ٳعًٹٝٽةةةا عًةةة٢
ايؿةةطاف َٴتٳػٳةجٿٝٶا بٹبٴةطٵز ٠ضغةة ٍٛار  ،ؾٝكٛيةةٚ :ٕٛار إٕ
ٖةةصا حملُ ةسٷ ْاُ٥ٶةةا ،عًٝةة٘ بٴةةطز .ٙؾًةةِ  ٜحةةٛا نةةصيو حتةة٢
أقةةةبخٛا ؾكةةةاّ عًةةٞٸ  عةةةٔ ايؿةةةطاف ؾكةةةايٛاٚ :ار يكةةةس
نإ قسقٓا ايص ٟحسثٓا.
ٚنإ يبا أْعٍ ار  َٔ ايكط ٕ ًب شيو ايَٚ ،ّٛٝا
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1562/2



ناْٛا أنبملٛا ي٘ ،قاٍ تملافب( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
1أ
ﮡﮢ) را٭ْؿاٍد.
ٚق ٍٛار ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)
2أ
رايڀٛضدأأ.
ٚيملةةٌ عا٥ؿةة  ١ابٓةة ١ايكةةسٜل ثةةاْ ٞاثةةٓـب إش ُٖةةا ًب
ايػاضٚ ،أّ اىبةَٓ٪ـب ظٚجة ١اىبكةڀؿٚ ٢ؾةاٖس ٠عٝةإ يبساٜة١
أحساد اهلجط ،٠خري َٔ ٜٓكةٌ اسبةس ٜعةٔ حازثة ١اهلجةط٠
ٚبطٚا ١ٜايبدةاضَٚ ،ٟةا ْكًتة٘ ٜ ملةس َةٔ أٚغةع ا٭حازٜة
ًب تؿك ٬ٝاهلجطَ ٠ع َا سبك٘ َٔ ضٚاٜا أخط.٣
قةةاٍ ايةةٓيب  يًُػةةًُـب :إْةة ٞأڂضٜةةت زاض ٖجةةطتهِ
شا غبةةٌ بةةـب ٫بةةتـبُٖٚ ،ةةا اسبطتةةإ ،ؾٗةةاجط َةةٔ ٖةةاجط
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج 833/1ةة .834
2أ ابةةٔ ٖؿةةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج 480/2ةةةة ٚ ;484اُْبةةط :ابةةٔ غةةملس،
ايػةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةةَ ١ةةةةٔ ايڀبكةةةةا  ،جٚ ;227/1اُْبةةةةط :ابةةةةٔ نةةةةثري،
تؿػري ،ٙج.734/1

قبٌ اىبسٚ ١ٜٓضجةع عاَةَ ١ةٔ نةإ ٖةاجط بةاض اسببؿة١
إفب اىبسٚ ١ٜٓدبٗع أب ٛبهط قٹبٌ اىبس ،١ٜٓؾكاٍ ي٘ ضغةٍٛ
ار  :عًةة ٢ضغةةًو ؾةةإْ ٞأضجةة ٛإٔ ٜةة٪شٕ يةة ،ٞؾكةةاٍ أبةةٛ
بهةةطٖٚ :ةةٌ تطجةة ٛشيةةو! بةةاب ٞأْةةت قةةاٍْ :ملةةِ ؾخةةبؼ أبةةٛ
بهط ْؿػ٘ عً ٢ضغ ٍٛار  يٝكةخب٘ٚ ،عًةـ ضاحًةتـب
ناْتا عٓسٚ ٙضم ايػُط ٖٛٚ ،اشببٌب أضبملة ١أؾةٗط ،قةاٍ:
عط ٠ٚقايت عا٥ؿ :١ؾبُٓٝةا عبةٔ َٜٛٶةا جًةٛؽ ًب بٝةت أبةٞ
بهةةط ًب عبةةط ايُبٗةةري ٠قةةاٍ قا٥ةةٌ ٭بةة ٞبهةةطٖ :ةةصا ضغةةٍٛ
ار َ تكٓملٶةةا ًب غةةاعٜ ١هةةٔ ٜاتٓٝةةا ؾٗٝةةا ،ؾكةةاٍ أبةةٛ
بهط :ؾسا ٤ي٘ أبٚ ٞأَةٚ ٞار َةا جةا ٤بة٘ ًب ٖةص ٙايػةاع١
إ ٫أَةةط ،قايةةت :ؾجةةا ٤ضغةة ٍٛار  ؾاغةةتاشٕ ،ؾةةاشٕ يةة٘،
ؾسخٌ ؾكاٍ ايٓيب  ٭ب ٞبهط :أخطج َٔ عٓةسى ،ؾكةاٍ
أبةة ٛبهةةط :إلبةةا ٖةةِ أًٖةةو بةةاب ٞأْ ةت ٜةةا ضغةة ٍٛار قةةاٍ:
ؾةةإْ ٞقةةس أڂشٕ يةةً ٞب اشبةةطٚج ؾكةةاٍ أبةة ٛبهةةط :ايكةةخب١
باب ٞأْت ٜا ضغة ٍٛار! قةاٍ ضغة ٍٛار ْ :ملةِ قةاٍ أبةٛ
بهةةةط :ؾدةةةص بةةةاب ٞأْةةةت ٜةةةا ضغةةة ٍٛار إحةةةس ٣ضاحًة ةبٻ
ٖةةةةةاتـب ،قةةةةةاٍ ضغةةةةة ٍٛار  :بةةةةةايثُٔ .قايةةةةةت عا٥ؿةةةةة:١
ؾجٗعْاُٖا أح ازبٗةاظ ٚقةٓملٓا هلُةا غةؿطً ٠ب جةطاب،



ؾكڀملت أمسا ٤بٓت أب ٞبهط قڀملَ ١ةٔ ْڀاقٗةا ؾطبڀةت
بةة٘ عًةة ٢ؾةةِ ازبةةطاب ،ؾبةةصيو مسٝةةت شا ايٓڀةةاقـبأ،
قايةةت :ثةةِ سبةةل ضغةة ٍٛار ٚ أبةة ٛبهةةط بػةةاض ًب جبةةٌ
ثةةٛض ،ؾهُٓةةا ؾٝةة٘ ثةة٬د يٝةةاٍ ٜبٝةةت عٓةةسُٖا عبةةسار بةةٔ
أبةة ٞبهةةةطٖٚ ،ةةة ٛغةةة ّ٬ؾةةةاب ثٳكٹةةـٷ يځكٹةةٔٷ ،ؾٝةةةسج َةةةٔ
عٓسُٖا بػخط ،ؾٝكبذ َع قطٜـ قبه ١نبا٥ت ،ؾ٬
ٜػةةُع أَ ةطٶا ٜٴهتةةازإ بةة٘ إٚ ٫عةةا ،ٙحتةةٜ ٢اتُٗٝةةا خب ة
شيو حـب ؽبتًٌب ايُبٜٚ .ّ٬طع ٢عًُٗٝا عاَط بٔ ؾٗةري٠
َةةٛفب أبةة ٞبهةةط َٓخةةَ ١ةةٔ غةةِٓ ؾريؼبٗةةا عًُٗٝةةا حةةـب
تةةةصٖت غةةةاعَ ١ةةةٔ ايملؿةةةا ،٤ؾٝبٝتةةةإ ًب ضغةةةٌ ٖٚةةة ٛيةةةؾب
َٓختُٗةةا ٚضنةةٝؿُٗا ،حتةةٜٓ ٢ملةةل بٗةةا عةةاَط بةةٔ ؾٗةةري٠
بػًؼ ٜؿملةٌ شيةو ًب نةٌ يًٝةَ ١ةٔ تًةو ايًٝةاي ٞايةث٬د،
ٚاغتاجط ضغ ٍٛار ٚ أب ٛبهط ضجة٬ڄ َةٔ بةي ايةس،ٌٜ
 َٔ ٖٛٚبي عبس بٔ عسٖ ٟازٜٶا خطٜتٶةاٚ ،اشبطٜةت اىبةاٖط
باهلسا ،١ٜقس غُؼ حًؿڄا ًب ٍ ايملام بٔ ٚا٥ةٌ ايػةُٗٞ
ٖٚةةة ٛعًةةة ٢زٜةةةٔ نؿةةةاض قةةةطٜـ ؾآَةةةا ،ٙؾةةةسؾملا إيٝةةة٘
ضاحًتُٗٝا ٚٚاعسا ٙغةاض ثةٛض بملةس ثة٬د يٝةاٍ ،بطاحًتُٗٝةا
قٴبٵذٳ ث٬دٺ ٚاْڀًل َملُٗا عاَط بةٔ ؾٗةريٚ ٠ايةسي ٌٝؾاخةص

بِٗ ططٜل ايػٛاحٌأأ.

1أ

َٚةةٔ ضٚاٜةة ١عا٥ؿةةٚ  ١غريٖةةا ٜتةةبـب يٓةةا زٚض ايكةةسٜل
ٚ أٖةةةٌ بٝتةةة٘ ًب اىبؿةةةاضنً ١ب اهلجةةةط .٠إْٗةةةا َؿةةةاضن١
َباؾط َٔ ٠أب ٞبهط ايكسٜل بٓؿػ٘ َٚاي٘ ٚأًٖ٘.
ؾُٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜيًبداضَٚ ٟا ٜسعُٗا َةٔ ضٚاٜةا ظبةس
قسم ايكسٜل  حُٓٝةا قةاٍ يطغة ٍٛار  :إلبةا ٖةِ
أًٖو باب ٞأْت ٜا ضغ ٍٛارأأ.

2أ

إٕ ؾةةطح أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل بكةةخب ١ايطغةة  ٍٛنةةإ
عُبُٝٶةةةا ٚأ ٟقةةةخب ١نتًةةةو ايكةةةخب ١ايةةةٛاضزً ٠ب ايكةةةط ٕ
3أ

ايهةةةةط( ِٜﮮ ﮯ) ،حٝةة ة ْةةةةاٍ ايكةةةةسٜل َةةةةٔ
ايؿطف َا

 ًٜ٘ٓأحس َٔ ايبؿط بتًةو ايكةخب ١اىبباضنة١

1أ قةخٝذ ايبدةاض ،ٟنتةةاب َٓاقةت ا٭ْكةاض ،بةةاب ٖجةط ٠ايةةٓيب ،
ج 255/4ةة .256
2أ َٔ ضٚا ١ٜايبداض ،ٟنتاب َٓاقت ا٭ْكةاض ،بةاب ٖجةط ٠ايةٓيب ،
جٚ ; 255/4اُْبةةط ،ابةةةٔ ايٓجةةةاض ،ايةةسض ٠ايثُٓٝةةةً ١ب أخبةةةاض اىبسٜٓةةة،١
م.105
3أ غٛض ٠ايتٛب َٔ ،١اٯ ;40 ١ٜاُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1



اىبٓكٛم عًٗٝا ًب ايكط ٕ ايهةط( :ِٜ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸).

1أ

تًو ايؿطحٜ ١مل عٓٗا ايكسٜل  حُٓٝةا قةاٍ ايطغةٍٛ
 :قس أڂشٹٕ ي ٞباشبطٚجأأ ؾٝكة ٍٛايكةسٜل  :ايكةخب١
بةةاب ٞأْةةت ٚأَةةٜ ٞةةا ضغةة ٍٛار .نةةإ َػتؿةةطؾڄا َتؿةةٛقڄا
يكخب ١خري ايبؿطً ،ب ضحًةَ ١باضنة ١جةاٖع يةرتى ا٭ٖةٌ
ٚايٛايسٚ ٜٔاىباٍ َٚطاؾكة ١ضغة ٍٛار  ،ؾكةاٍ ضغة ٍٛار
ْ :ملِأأ.
ناْةةةت َطاؾكةةةَٛٚ ١اؾكةةةْ ١بٜٛةةةَ ١باضنةةة ٫ٚ .١ؾةةةو إٔ
ايطغةةٜٓ ٫  ٍٛڀةةل عةةٔ اهلةةٚ ،٣ٛيةةصيو ؾةةإٕ ٖةةص ٙايكةةخب١
ناْت بملًِ ار ٚضنا ٙيٓب ٘ٝخبري ضؾٝل ٚقاحت.
نةةةةإ ايكةةةةسٜل َ تؿةةةةٛقڄاٚ ،ضقبةةةةا َتٛقملةةةةا هلةةةةصٙ
ايكةةخبٚ ،١إٕ نةةإ

ٜملًةةِ بٗةةا إ ٫غةةاعٚ ١اؾةةل يةة٘ ايةةٓيب

 عً ٢شيةوٚ .عٓةسٖا بهة ٢أبة ٛبهةط ايكةسٜل َةٔ ؾةس٠
1أ غٛض ٠ايتٛب َٔ ،١اٯ ;40 ١ٜاُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

1أ

ايؿةةطح َٚةةع ٖةةصا ؾكةةس نةةإ ايكةةسٜل ضبتاطڄةةا يٮَةةط،
ؾاؾرت ٣ضاحًتـب َٔ خاقَ ١اية٘ ىبثةٌ ٖةصا اىبٛقةـ ،ؾكةاٍ:
ٜةةا ْةةيب ار إٕ ٖةةاتـب ضاحًتةةإ قةةس نٓةةت أعةةسزتٗا هلةةصا.
 ٬شا َةةاٍ ؾهةةإ حةةـب اغةةتاشٕ
ٚنةةإ أبةة ٛبهةةط  ضج ة ڄ
ضغةةة ٍٛار ً ب اهلجةةةط٠إفب اسببؿةةة ،١ؾكةةةاٍ يةةة٘ ٫ :
تملجةةٌ يملةةٌ ار ػبةةس يةةو قةةاحبٶاأأ ،قةةس طُةةع بةةإ ٜهةةٕٛ
ضغةة ٍٛار  إلبةةا ٜملةةي ْؿػةة٘ حةةـب قةةاٍ يةة٘ شيةةو ،ؾابتةةاع
ضاحًتـب ؾاحتبػُٗا ًب زاضٜ ٙملًؿٗا إعسازٶا يصيو اي.ّٛٝ

2أ

ٚقةةس خةةطج ضغةة ٍٛار َٚ ملةة٘ أبةة ٛبهةةط يًةةٗجطَ ٠ةةٔ
خٛخ٘ رباب قةػريد ًب َبٗةط بٝةت أبة ٞبهةط َػةتدؿٝٶا عةٔ
ايٓاؽ ايص ٜٔضقبا نإ بملهِٗ ٜطقت ايباب ايةطٝ٥ؼ يبٝةت
أبةة ٞبهةةط َُبٓةةٚ ١جةةٛز ايطغةة  ٍٛؾٝةة٘ بملةةس بٝةةت ايطغةةٍٛ
ٖٚ .ةصٖ ٙة ٞاسبكٝكة ،١ؾٗة ٛأقةطب ايبٝةَٓ ٛعية ١يطغةٍٛ
ار  بملس بٝتة٘ ،حٝة اْڀًكةا َٓة٘ إفب جبةٌ ثةٛض ٚاختؿٝةا
ًب غاض ؾ ،٘ٝنُا َطٻ بٓا.
1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.484/1
2أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.485/1



ٚحةـب خةةطٚج ايطغةة  ٍٛيًةٗجط ٠قةةسّ ايكةةسٜل ايطاحًةة١
ٖس ١ٜيًُكةڀؿ ، ٢ايةصٜ ٟكةسض جٗةس أبة ٞبهةط ٚؼبةرتّ
1أ
بصيو عڀا ،ٙ٤يهٓ٘ ضؾة إٔ ٜاخةص ايطاحًة ١إ ٫بثُٓٗةا.
إْةة٘ ايطغةة ٍٛايهةةط  ِٜععٜةةع ايةةٓؿؼ ايةةصٜ ٟهةةٔ ًب
 َٔ ّٜٛا٭ٜاّ عاي ١عً ٢أحس ،نُا إٔ أبةا بهةط  بةاشٍٷ
ىبايةة٘ ْٚؿػةة٘ يطغةة ٍٛار ٚ ،قةةس اغةةتاجط ايكةةسٜل 
 ٬هلُةا عًة ٢ططٜةل صبٗٛية١
عبسار بٔ أضٜكٌب يٝه ٕٛزي ٝڄ
يكةةطٜـ ٜ ٫تٛقملٗةةا ايٓةةاؽ ،إش إُْٗةةا ناْةةا ٜٜٛٓةةإ طبايؿةة١
ايڀطٜةةةل اىبؿةةةٗٛض ،٠حتةةةٜ ٫ ٢ةةةتِ ايملثةةةٛض عًُٗٝةةةاٖٚ ،ةةةصا
برتتٝت ايكسٜل َع ايطجٌ ايص ٟنإ ضبةٌ ثكةَٚ ١اَْٛٶةا،
2أ
ٚإٕ نإ غري َػًِ ًب حٗٓٝا.
ٚيملٌ ْكٌ عا٥ؿ  ١أّ اىبَٓ٪ـب ايكسٜك ١بٓةت ايكةسٜل
هلص ٙايطٚاٜا ايسقٝك ١عٔ حازث ١اهلجةطٚ ٠تؿكة٬ٝتٗا ايةب
ضٚاٖا ايبداضً  ٟب قخٝخ٘ َةٔ أثةط ٍ أبة ٞبهةط عًة٢
1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج ;487/1اُْبط :ضبُس ايػعاية،ٞ
ؾك٘ ايػري ،٠م.171
2أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.485/1

ايسع ،٠ٛح ٝناْت عا٥ؿ  ١أؾهٌ َةٔ ْكةٌ اسبةسٜ
بتؿك٬ٝت٘ ايسقٝك.١
نُا نإ أب ٛبهةط أٜهٶةا  خةري ضؾٝةل يطغة ٍٛار
ً ب تًةةو ايطحًةةَٚ ،١بځٗٳةةط َٓةة٘ َٛاقةةـ طبتًؿةة ١نةةإ
ٜؿس ٟبٗا ضغ ٍٛار  بٓؿػَ٘ٗٓ ،ا:
إٔ ايطغ  ٍٛىبا أقبٌ عً ٢غةاض جبةٌ ثةٛض يٝسخًة٘ طًةت
َٓ٘ ايكسٜل  اْ٫تُباض حتٜ ٢تانس َةٔ ايػةاض ٚغةَ٬ت٘
يًطغ. ٍٛ
ٚأثٓةةا ٤جًٛغةةُٗا ًب ايػةةاض إشا خةةط ؾايكُةة٘ أبةة ٛبهةةط
ايكسٜل  ضجً٘ٚ ،قاٍ ٜا ضغ ٍٛار إٕ ناْةت يسغة ١أٚ
1أ
يػمل ١ناْت ب.ٞ
نةةةةإ  خا٥ؿڄةةةةا َؿةةةةؿكڄا عًةةةة ٢ضغةةةة ٍٛار  أثٓةةةةا٤
ٚجٛزُٖةةا ًب ايػةةاض ،ؾؿةة ٞحةةس ٜأْةةؼ بةةٔ َايةةو  عةةٔ
أب ٞبهط ايكسٜل  قاٍ :نٓت َةع ايةٓيب ً ب ايػةاض،
ؾطؾملت ضأغ ٞؾإشا أْا باقساّ ايك ،ّٛؾكًتٜ :ةا ْةيب ار يةٛ
1أ ضٚا ٙابٔ أب ٞؾٝبً ،١ب اىبػاظ ،ٟم.151



إٔ بملهةِٗ طاطةا بكةط ٙض ْةةا ،ؾكةاٍ  :اغةهت ٜةا أبةةا
بهط ،اثٓإ ار ثايثُٗاأأ.

1أ

إٕ ٖصا ايرتقت ٚاشبؿٚ ١ٝثك ١ضغ ٍٛار  بار

ٚتٛثٝك٘ أبا بهط ٚطُاْت٘ شنط ًب قٛي٘ ةة تملافب ةة ( :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂ 
      
 ﯓ) رايتٛب١د.

2أ

ْملِ أْعٍ ار غهٓٝت٘ عً ٢ضغٛي٘ .
ٚقس خةسّ أبة ٛبهةط ضغة ٍٛار  أثٓةا ٤ايڀطٜةل ،ؾكةس
ٚضز ًب ضٚا٫ ١ٜبٔ أب ٞؾٝب ١عٔ اي ا ٤بٔ عةاظب  ،قةاٍ:
1أ ضٚا ٙايبدةةةاض ،ٟنتةةةاب َٓاقةةةت ا٭ْكةةةاض ،...بةةةاب ٖجةةةط ٠ايةةةٓيب 
ٚأقخاب٘ إفب اىبس ،١ٜٓج.263/4
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

 ٬بث٬ثة ١عؿةط زضُٖٶةةا،
اؾةرت ٣أبة ٛبهةط َةٔ عةاظب ضحة ڄ
ؾكاٍ أب ٛبهط يملاظبَ :ط اي ا ٤ؾًٝخًُ٘ إفب ضحً ،ٞؾكةاٍ
ي٘ عاظب ٫ :حت ٢ذبسثي نٝةـ قةٓملت أْةت ٚضغة ٍٛار
 ح ٝخطجتُاٚ ،اىبؿطنٜ ٕٛڀًبْٛهُا ،قةاٍ :ضحًٓةا
َةةٔ َهةة ١ؾاحٓٝٝةةا يًٝتٓةةا َٜٛٚٶةةا حتةة ٢أَبٗطْةةاٚ ،قةةاّ قةةاِ٥
ايُبٗري ،٠ؾطَٝت ببكط ٌٖ ٟأضَ َٔ ٣بٌ ْا ٟٚإي ،٘ٝؾةإشا
أْةةا بكةةدط ٠ؾاْتٗٓٝةةا إيٗٝةةا ،ؾُٓبةةط بكٝةةَ ١بةةٌ ؾػةةٜٛت٘ ثةةِ
ؾطؾت يطغة ٍٛار  ؾةط ،٠ٚثةِ قًةت :انةڀجع ٜةا ضغةٍٛ
ار ؾانةةڀجع ثةةِ شٖبةةت أْؿ ة

َةةا حةةٛيٖ ٞةةٌ أضَ ٣ةةٔ

ايڀًةةةت أحةةةسٶا ،ؾةةةإشا أْةةةا بطاعةةة ٞغةةةِٓ ٜػةةةٛم غُٓةةة٘ إفب
ايكدطٜ ٠طٜس َٓٗةا ايةص ٟأضٜةس ،ؾػةايت٘ ؾكًةت ىبةٔ أْةت ٜةا
غةة !ّ٬ؾكةةاٍ :يطجةةٌ َةةٔ قةةطٜـ ،قةةاٍ :ؾػةةُا ٙؾملطؾتةة٘،
ؾكًةةتٖ :ةةٌ ًب غُٓةةو َةةٔ يةةؾب! قةةاٍْ :ملةةِ ،قًةةتٖ :ةةٌ أْةةت
حايت ي !ٞقاٍْ :ملِ ،قةاٍ :ؾاَطتة٘ ؾاعتكةٌ ؾةاَ ٠ةٔ غُٓة٘
ؾاَطت٘ إٔ ٜٓؿ

نةطعٗا َةٔ ايػبةاض ،ثةِ أَطتة٘ إٔ ٜةٓؿ

نؿٝةةة٘ ،ؾكةةةاٍ ٖهةةةصا ؾهةةةطب إحةةةسٜ ٣سٜةةة٘ بةةةا٭خط،٣
ؾخًةةت نثبةةَ ١ةةٔ يةةؾبَٚ ،ملةة ٞيطغةة ٍٛار  أزا ٠ٚعًةة٢



ؾُٗا خطق ،١ؾكببت عًة ٢ايًةؾب حتة ٢بةطز أغةؿً٘ ،ؾاتٝةت
ضغةةة ٍٛار  ؾٛاؾكتةةة٘ قةةةس اغةةةتٝكِب ،ؾكًةةةت :اؾةةةطب ٜةةةا
ضغ ٍٛار ،ؾؿةطب ضغة ٍٛار  حتة ٢ضنةٝت ،ثةِ قًةت:
أت ٢ايطحٜ ٌٝا ضغ ٍٛار ،ؾاضذبًٓةا ٚايكةٜ ّٛڀًبْٓٛةا ،ؾًةِ
ٜسضنٓا أحةس َةِٓٗ غةري غةطاق ١بةٔ َايةو بةٔ جملؿةِ عًة٢
ؾةةطؽ يةة٘ ،ؾكًةةتٖ :ةةصا ايڀًةةت قةةس سبكٓةةا ٜةةا ضغةة ٍٛار
ٚبهٝةةت ،ؾكةةاٍَ :ةةا ٜبهٝةةو! ؾكًةةت :أَةةا ٚار َةةا عًةة٢
ْؿػةة ٞأبهةةٚ ،ٞيهةةي أبهةة ٞعًٝةةو ،قةةاٍ :ؾةةسعا عًٝةة٘
ضغةةةة ٍٛار  ؾكةةةةاٍ :ايًةةةةِٗ انؿٓةةةةا ٙقبةةةةا ؾةةةة٦ت ،قةةةةاٍ:
ؾػةاخت بة٘ ؾطغة٘ ًب ا٭ض

إفب بڀٓٗةا ،ؾٛثةت عٓٗةا ،ثةةِ

قةةاٍٜ :ةةا ضبُةةس ،قةةس عًُةةت إٔ ٖةةصا عًُةةو ؾةةازع ار إٔ
ٜٓجٝي يبةا أْةا ؾٝة٘ ،ؾة ٛار ٭ڂعُةٝٸٔ عًةَ ٢ةٔ ٚضا٥ةَ ٞةٔ
ايڀًتٖٚ ،ص ٙنٓاْب ؾدص غُٗٶا َٓٗةا ؾإْةو غةتُط عًة٢
إبًٚ ٞغُٓة ٞقبهةإ نةصا ٚنةصا ،ؾدةص َٓٗةا حاجتةو،
ؾكةاٍ ضغةة ٍٛار  ٫ :حاجةة ١يٓةةا ًب إبًةةوٚ ،اْكةةطف عةةٔ
ضغةة ٍٛار ٚ زعةةا يةة٘ ضغةة ٍٛار ٚ ،اْڀًةةل ضاجملٶةةا إفب
أقةةةخابَ٘ٚ ،هةةة ٢ضغةةة ٍٛار ٚ أْةةةا َملةةة٘ حتةةة ٢قةةةسَٓا

 ،٬ؾتٓاظع٘ ايك ّٛأٜٓ ِٜٗعٍ عً٘ٝأأ.
اىبس ١ٜٓي ٝڄ

1أ

ٚقس نإ أب ٛبهط  ضزٜـ ايةٓيب ٖٚ ،ةصَ ٙؿدةط٠
يًكةةسٜل ٚ ،نةةإ َملطٚؾڄةةا يًٓةةاؽ يهثةةط ٠تةةطزز ٙعًةة٢
ايؿاّ ،ؾهإ ٜملُ ِٗٝعٔ َملطؾ ١ايطغٖٚ  ٍٛةَ ٛڀةاضز.
ض ٣ٚابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب :١عةةٔ أْةةؼ  إٔ أبةةا بهةةط نةةإ
ضزٜةةـ ايةةٓيب َ ةةٔ َهةة ١إفب اىبسٜٓةةٚ ،١نةةإ أبةة ٛبهةةط
ؽبتًةةةـ إفب ايؿةةةاّ ،ؾهةةةإ ٜٴملةةةطفٚ ،نةةةإ ايةةةٓيب ٫ 
ٜٴملطف ،ؾهاْٛا ٜكٛيٜ :ٕٛا أبا بهةط َةٔ ٖةصا ايػة ّ٬بةـب
ٜةةسٜو! قةةاٍٖ :ةةا ٺز ٜٗةةسٜي ايػةةب ،ٌٝقةةاٍ :ؾًُةةا ٳزْٳةةٛا َةةٔ
اىبسٜٓةةةْ ١عيةةةٛا اسبةةةطٚ ،٠بملثةةةا إفب ا٭ْكة ةاض ؾجةةةاٚ٤ا ،قةةةاٍ:
ؾؿٗست٘  ّٜٛزخٌ اىبس ،١ٜٓؾُا ضأٜت َٜٛٶا نةإ أحػةٔ ٫ٚ
أنةةٛأ َةةٔ ٜةة ّٛزخةةٌ عًٓٝةةا ؾٝةة٘ٚ ،ؾةةٗست٘ ٜةةَ ّٛةةا  ،ؾُةةا
2أ
ضأٜت نإ أقبذ  ٫ٚأَبًِ َٔ َ ّٜٛا ؾ ٘ٝأأ.
1أ ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ ،ٟمٚ ;145اُْبةةط :جةةعَ ٤ةةٔ ايطٚاٜةة ١عٓةةس
ايبدةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةاب ٖجةةط ٠ايةةٓيب
 ،ج.257/4
2أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾةٝب ،١اىبػةاظ ،ٟم ;154ضبُةس أبة ٛؾةٗب ،١ايػةري٠
ايٓب ،١ٜٛجٚ .482/1يملٌ ًب يؿُب٘ أقبذ ُْبطأ.



ٚعٓس خطٚج أب ٞبهةط ايكةسٜل  يًةٗجط ٠هبةٌ َاية٘
نً٘ ،وبػ٫ ١ف زضِٖ أ ٚتعٜس ؾةسخٌ ٚايةس ٙأبة ٛقخاؾة١
ٚ ٞشٖةت بكةط ،ٙؾكةاٍ ٭مسةا ٤ابٓة ١أبة ٞبهةط:
ٚنإ ٳع ٹُ ٳ
إْ ٞ٭ضا ٙقس ؾجملهِ قباي٘ َةع ْؿػة٘ ؾكايةت ية٘ :نةٜ ٬ةا
أبةةت ،إْةة٘ قةةس تةةطى يٓةةا خةريٶا نةةثريٶاٚٚ ،نةةملت حجةةاضً ٠ب
نَ ٠ٛةٔ ايبٝةت ٚٚنةملت عًٗٝةا ثٛبٶةا ٚٚنةملت ٜةس ٙعًٗٝةا،
٬
ؾكةةةاٍ ٫ :بةةةاؽٚ .ناْةةةت ايؿهةةةً ١ب شيةةةو ايةةةعَٔ نةةةت ڄ
1أ

ناسبجةةاض ٠تةةٛظٕ  ٫ٚتملةةسٚ .غةةهت ايؿةةٝذ ٚنةةإ
ػًٹِٵ بملس ،ح ٝنإ إغ  َ٘٬عاّ ايؿتذ.
ٜٴ ٵ

2أ

ناْةةةةت بٓةةةةا أبةةةة ٞبهةةةةط َةةةةٔ اىبػةةةةاُٖا ًب ضحًةةةة١
اهلجةةط ،٠ؾكةةس ٚضز عةةٔ أمسةةا  ٤قايةةت :جٗةةع غةةؿط٠
ايةةةةٓيب ً ب بٝةةةةت أبةةةة ٞبهةةةةط حةةةةـب أضاز إٔ ٜٗةةةةاجط إفب
اىبس ،١ٜٓؾًِ ظبس يػؿطت٘  ٫ٚغكاَ ٘٥ا ْطبڀُٗا ب٘ ،ؾكًت
٭ب ٞبهطٚ :ار َا أجس ؾ٦ٝٶا أضبڀة٘ بة٘ إْ ٫ڀةاق ٞقايةت:
1أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.452
2أ ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.461/2

ؾكةةةةاٍ :ؾةةةةك ٘ٝبةةةةاثٓـب ؾةةةةاضبڀ ٞبٛاحةةةةس ايػةةةةكاٚ ٤بةةةةاٯخط
ايػؿط ،٠ؾًصيو مسٝت شا ايٓڀاقـبأأ.

1أ

ٚقةةس تملطنةةت أمسةةا ٤بٓةةت أبةة ٞبهةةط ْ ؿػٴةٗا يةةٮش٣
َٔ َؿطنَ ٞه ١بملس خةطٚج ايطغة  ٍٛيًةٗجط ،٠تكةٍٛ
أمسا :٤ىبا خطج ضغة ٍٛار  أتاْةا ْؿةط َةٔ قةطٜـ ؾةِٗٝ
أبةة ٛجٗةةٌ بةةٔ ٖؿةةاّ ،ؾٛقؿةةٛا عًةة ٢بةةاب أبةة ٞبهةةط ،
ؾدطجت إي ِٗٝؾكايٛا :أ ٜٔأبٛى ٜا بٓةت أبة ٞبهةط! قايةت:
قًةةت  ٫أزضٚ ٟار أٜةةٔ أبةة !ٞقايةةت :ؾطؾةةع أبةة ٛجٗةةٌ ٜةةةسٙ
ٚنةةةةإ ؾاحؿٶةةةةا خبٝثٶةةةةا ؾًڀةةةةِ خةةةةس ٟيڀُةةةة ١طةةةةطح َٓٗةةةةا
قططٞأأ.

2أ

َط ٠أخط ٣نإ بٝت أب ٞبهط  ٖٛ ا٭قطب ًب ُْبةط
قطٜـ يًبخ عٔ ضغ ٍٛار  ؾ.٘ٝ
ٚأمسةةا ٤بٓةةت أبةة ٞبهةةط ٖةة ٞظٚجةة ١ايةةعبري بةةٔ ايملةةٛاّ،
1أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١مٚ ;144ضٚا ٙايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘ ،نتةةةاب
َٓاقت ا٭ْكاض ،باب ٖجط ٠ايٓيب ٚ أقخاب٘ ،ج.258/4
2أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.487/1



ٖةةاجط إفب اىبسٜٓةة ١بملةةس ايطغةةٚ  ٍٛأبٗٝةةا ٖٚةة ٞحبًةة٢
بملبسار بٔ ايعبري  ؾٛنملت٘ ًب قڂبا ،٤ؾًةِ تطنةمل٘ حتة٢
أتةةت بةة٘ ايةةٓيب  ؾاخةةص ٙؾٛنةةمل٘ ًب حجةةط ،ٙؾڀًبةةٛا كبةطٶا
يٝخٓه ٙٛحتٚ ٢جس ٙٚؾخٓهة ،ٙٛؾهةإ أ ٍٚؾة ٤ٞزخةٌ
بڀٓ٘ ضٜل ضغ ٍٛار ٚ مسا ٙعبسارأأ.

1أ

نُا نإ عبسار بٔ أب ٞبهةط ايكةسٜل  ؽبتًةـ
بايڀملاّ يطغ ٍٛار ٚ يٛايس ٙايكسٜل ُٖٚةا ًب ايػةاض،

2أ

قبٌ أخصُٖا ططٜل اىبس ،١ٜٓنُا نإ ٜاتُٗٝا با٭خباض.
نُةةا نةةإ عةةاَط بةةٔ ؾٗةةريَ ٠ةةٛفب أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل
ٜ ةطٚح عًة ِٗٝبػةِٓ ايكةسٜل يٝاخةصٚا َةٔ حًٝبٗةاٚ ،قةس
قخت ايطغٚ ٍٛايكسٜل ًب ضحً ١اهلجط.٠

3أ

ٚيملًٓةةةا ٖٓةةةا ْةةةصنط ؾةةة٦ٝٶا َةةةٔ بطنةةة ٍ ١أبةةة ٞبهةةةط
1أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟمٚ ;152ضٚا ٙايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘،
نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب ٖجط ٠ايٓيب ٚ أقخاب٘ ،ج.259/4
2أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟمٚ ;150ضٚا ٙايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘،
نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب ٖجط ٠ايٓيب ٚ أقخاب٘ ،ج.256/4
3أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.150

ايكسٜل  ؾُٔ أقسّ َٔ نتةت ًب غةري ٠ايةٓيب  عةط٠ٚ
ابةةةٔ ايةةةعبري بةةةٔ ايملةةةٛاّ  ،أَةةة٘ أمسةةةا ٤بٓةةةت أبةةة ٞبهةةةط
ٚخايت٘ أّ اىبَٓ٪ـب عا٥ؿ ، ١تاٌٖ بـب بٝةت ايٓبةٚ ٠ٛبٝةت
أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ً ،ب بٝةةت ايةةعبري بةةٔ ايملةةٛاّ أحةةس
ايملؿط ٠اىببؿط ٜٔبازبٓ ١يبٔ ؾٗس اىبؿةاٖس َةع ضغة ٍٛار
ٚ ،اغةةتك ٢ا٭حةةسادٚ .نةةثريٷ َةةٔ ضٚاٜتةة٘ َةةٔ خايتةة٘ أّ
اىبةةةَٓ٪ـب عا٥ؿةةةَٚ  ١ةةةٔ أَةةة٘ أمسةةةا ٤بٓةةةت أبةةة ٞبهةةةط.
ٚناْت ٚؾا ٠تًُٝص عا٥ؿٚ ١ابٔ أختٗا عط ٠ٚبةٔ ايةعبري 
غٖٓ92 ١ةة.

1أ

ٚيملًٓا ٖٓا ْٓ٫ػ ٢ؾهةٌ عًة ٞبةٔ أبة ٞطايةت  ايةصٟ
شنطْةةا ٙؾملٓةةس ذبطنةة٘  يًةةٗجط ٠زعةةا  ٳعًٹ ةٞٻ بةةٔ أبةةٞ
طايت ٚ أَةط ٙإٔ ٜبٝةت عًة ٢ؾطاؾة٘ٚ ،تػةج ٢عًة ٞ
1أ اُْبةةط :ايةةصٖيب ،غةةري أعةة ّ٬ايٓةةب ،٤٬جٚ ;421/4قةةس قاَةةت غةةً٣ٛ
َطغةةةة ٞايڀةةةةاٖط ،بإقةةةةساض نتةةةةاب بملٓةةةةٛإ :بةةةةساٜا ايهتابةةةة١
ايتاضؽبٝةة ١عٓةةس ايملةةطب أ ٍٚغةةريً ٠ب اٱغةة ،ّ٬عةةط ٠ٚبةةٔ ايةةعبري ،ةةةة
بةةةري : ٚأقةةةسضتٗا اىب٪غػةةة ١ايملطبٝةةة ١يًسضاغةةةا ٚايٓؿةةةط ،ّ1995
نبملةةت ؾٗٝةةا ايهةةثري َةةٔ َطٜٚةةا عةةط ٠ٚبةةٔ ايةةعبري ًب ايػةةريَ ٠ةةٔ
اىبكازض اىبدتًؿ.١



ب ز ٙا٭خهطٚ ،خطج ايٓيب  عً ٢ايك ِٖٚ ّٛعٓةس ايبةاب
ؾًِ ٜطٚ ،ٙٚأعُ ٢ار أبكاضِٖ.
بك ٞاىبؿطنٜ ٕٛطقب ٕٛبٝةت ايةٓيب ٚ ،نةإ بملهةِٗ
ٜةةط ٣ايؿةةطاف ٚعًةة  ٞؾٝةة٘ َػةةج ،٢ؾُٝبْٓٛةة٘ ايةةٓيب 
ٜٓٚتُبةةط ،ٕٚيبةةا أعڀةة ٢ايةةٓيب  ؾطقةة ١يًدةةطٚج َةةع أبةةٞ
1أ
بهط ايكسٜل  إفب ايػاض.
ٖٚةةصا ايملُةةٌ ايبڀةةٛيَ ٞةةٔ عًةةٚ  ٞاغةةتملساز ٙيؿةةسا٤
ايطغٜ  ٍٛات ٞنُٔ أعُةاٍ جًًٝةٚ ١عُبُٝة ١قةاّ بٗةا ابةٔ
عةةِ ضغةة ٍٛار ٚ قةةٗط ٙاىببؿٻةةط بازبٓةة ١يًةةٓيب ٚزعٛتةة٘،
ٖٚةة ٛايةةص ٟتطبةة ٢عًةة ٢اٱمبةةإ ًب بٝةةت ضغةة ٍٛار ٚ .قةةس
تهةةاؾط جٗةةٛز عًةَ  ٞةةع جٗةةٛز أبةة ٞبهةةط ٚ أًٖةة٘
شبسَ ١ايطغً  ٍٛب اهلجةطٚ ،٠أنُةٌ بملهةٗا بملهٶةا٫ٚ .
تٓةةاق ًب شيةةو ،ؾٗةة ٛتهاَةةٌ ٚتٓةةاؾؼ ًب عُةةٌ اشبةةري،
ٚضبب ١ايطغٚ  ٍٛخسَت٘ ٚهباٜت٘.
 ٬بةاَط َةٔ ايطغةٍٛ
ٚقس تاخط عً  ٞعٔ اهلجةط ٠قًة ٝڄ
٪ٜ ز ٟا٭َاْا ٚايٛزا٥ع ايب ناْت عٓةس ضغة ٍٛار 
1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.482/1

٬
يكةةطٜـ ،قبةةٔ ؾةة ِٗٝاىبؿةةطنٚ ،ٕٛنةةإ عًةة  ٞأٖ ة ڄ
1أ
٭زا ٤ا٭َاْٚ ١ضبٌ ثك ١ضغ ٍٛار ٚ ،اىبةَٓ٪ـب ٚايٓةاؽ
نبٝملٶا.
*****

1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.482/1


1أ

َ ةطٻ إٔ ضغةة ٍٛار َ ه ة ٚأبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل 
ث٬ثةة ١أٜةةاّ ًب غةةاض حةةطاً ٤ب جبةةٌ ثةةٛض جٓةةٛب غةةطب َهةة١
عهؼ ادبةا ٙايڀطٜةل إفب اىبسٜٓة ١ظٜةازً ٠ب ايػةطٚ ١ٜبملٝةسٶا
عٔ ايڀًت.
ـ جةةا٥عَ ٠كةةساضٖا َا٥ةةَ ١ةةٔ اٱبةةٌ ىبةةٔ
ٚقةةس جملًةةت قةةط ٜٷ
2أ
ٜةةات ٞبطغةة ٍٛار  حٝٽةةا أَٝ ٚتٶةةا ،يبةةا زؾةةع ايهةةثرئٜ
يًبخة ة عةةةٔ ضغةةة ٍٛار  سٜةةة ١تاَةةةً ١ب نةةةٌ ادبةةةاٙ
ٚططٜل قطٜبٶا َٔ َه.١
َٚع ٚق ٍٛاىبؿطنـب إفب ايػاض أنثط َٔ َط ٠ؾإٕ ار
هبْ ٢ب. ٘ٝ
1أ اُْبط :حس ٜعا٥ؿ ١اىبڀ ٍٛعٓس ايبداضً ٟب قخٝخ٘ ٖٛٚ ،أنثط
ا٭حاز ٜة تؿكةة٬ٝڄ عةةٔ اهلجةةط ٠بطٚاٜةة ١عةةط ٠ٚبةةٔ ايةةعبري ،نتةةاب
َٓاقةةةت ا٭ْكةةةاض ،بةةةاب ٖجةةةط ٠ايةةةٓيب ٚ أقةةةخاب٘ إفب اىبسٜٓةةة،١
ج 254/4ةة .258
2أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،بةاب ٖجةط ٠ايةٓيب
ٚ أقةةةةةخاب٘ ،ج ;256/4أنةةةةةطّ ايملٴُةةةةةط ،ٟقةةةةةخٝذ ايػةةةةةري،٠
ج.211/1

ؾًُا ٖسأ حب ٴ اىبؿةطنـب ٚطًةبِٗ خةطج ضغة ٍٛار 
 َٔ ٬ايػاض َٚمل٘ أب ٛبهط ايكسٜلٚ ،ايتكٝا بملبسار بٔ
ي ٝڄ
أڂضٜكٌب زيًٝةُٗا َٚملة٘ ايطاحًتةإ ،ؾػةًو بُٗةا ايڀطٜةل َةٔ
أغؿٌ َه ،١ثِ عةاض بُٗةا ايػةاحٌ ،ثةِ َةط بُٗةا عًة٢
صبةةاظا ٚطةةطم ٚأٚزٜةةَ ١ةةةا نةةإ ايٓةةاؽ ٜػةةةًهْٗٛا إفب
1أ
اىبس ;١ٜٓظٜازً ٠ب ايتملُ ١ٝعً ٢اىبڀاضزَٚ .ٜٔةا ناْةت تًةو
اىبػةةايو َُبةةإٸ إٔ ٜمل ٖةةا اىبػةةاؾط ايملةةازٚ ،ٟنةةإ ضغةةٍٛ
ار َ ػةةةتدؿٝٶاٚ ،يةةةصيو اغةةةتاجط َةةةع أبةةة ٞبهةةةط ٖةةةصا
شبطٿٜٵت ،نُا ٚقؿت٘ أّ اىبَٓ٪ـب عا٥ؿة١
اشببري بايڀطٜل ا ٹ
2أ
ًٚ .ب ايڀطٜل حسثت هلِ عس ٠حةٛازدَٗٓٚ ،ةا َةا ضٚاٙ
٬
أبةة ٛبهةةط  قةةاٍ :أخةةصْا عًٓٝةةا بايطقةةس ؾدطجٓةةا يةة ٝڄ
3أ
ؾاحثثٓا يًٝتٓا َٜٓٛٚا حت ٢قاّ قا ِ٥ايُبٗري٠أأ.
1أ أڂيؿت عس ٠أحباد ٚزضاغةا ٚٚقملةت عةس ٠خةطاٌ٥ب عةٔ ايڀطٜةل ايةب
غًهٗا ايطغً  ٍٛب ٖجطت٘ إفب اىبس.١ٜٓ
2أ اُْبط :حةس ٜايبدةاض ٟايةٛاضز ًب اهلجةطً ،٠ب نتةاب :ٞضغة ٍٛار
ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أ ،ايكػةةِ ايثةةاْ ،ٞا٫نةةڀٗاز ٚاهلجةةط٠
ٚايتُٓ.١ٝ
3أ َةةٔ ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب
ٖجط ٠ايٓيب  ،ج.262/4



 َٔٚايككل اىبؿةٗٛضً ٠ب ططٜةل ضحًة ١اهلجةط ٠قكة ١أّ
َملبس قاحب ١اشب ١ُٝايب َةط بٗةا ايطغةٚ . ٍٛقةس نةملٻـٳ
ايباحةة ًب ايػةةري ٠أنةةطّ نةةٝا ٤ايملٴُةةطَ ٟملُبةةِ ايڀةةطم
ٚايتؿكةةةة ٬ٝايةةةةٛاضزً ٠ب ايككةةةة ،١غةةةة ٣ٛططٜةةةةل ٚاحةةةةس
طبتكط جاً ٤ب ضٚاٜت٘ :ىبا اْڀًل ضغ ٍٛار ٚ أبة ٛبهةط
ٜػةةتدؿٝإْ ،ةةع ٫بةةابَ ٞملبةةس ؾكةةاٍٚ :ار َةةا يٓةةا ؾةةاٚ ٠إٕ
ؾٝآٖا سبٛاٌَ ؾُةا بكة ٞيٓةا يةؾب ةةة ٚقةس ْػةت اشبة ٭بةٞ
َملبس ًب ضٚا ١ٜقخٝخ ١ةةة ؾكةاٍ ضغة ٍٛار  :أحػةب٘ ةةة
ؾُةةا تًةةو ايؿةةا !٠ؾةةات ٞبٗةةا ؾةةسعا ضغةة ٍٛار  باي نةة١
عًٗٝةةا ثةةِ حًةةت عٴػٽةةارإْا٤ٶد ؾػةةكا ،ٙثةةِ ؾةةطبٛا ؾكةةاٍ :أْةةت
ايصٜ ٟععِ قةطٜـ أْةو قةاب !٧قةاٍ :إْٗةِ يٝكٛية ،ٕٛقةاٍ:
أؾةٗس إٔ َةا ج٦ةةت بة٘ حةةل ،ثةِ قةاٍ :أتبملةةو! قةاٍ ٫ :حتةة٢
1أ
تػُع أْا قس َبٗطْاأأ.
2أ

ٚيًطٚاٜا تؿك ٬ٝأخطٚ .٣قةس جةا ٤هلةا ؾةٛاٖس َةٔ
1أ اُْبةةط :ز .أنةةةطّ ايملٴُةةةط ،ٟايػةةري ٠ايكةةةخٝخ ،١جٚ ;214/1اُْبةةةط:
ربطػب٘ يًطٚا ١ٜايب ضجذ قختٗا ًب ْؿؼ اىبٛنع.
2أ اُْبةط ىبعٜةس َةٔ ايتؿكة : ٬ٝايكة٬ب ،ٞايػةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج;508/1
ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج.188/3

أبٝا ؾملط ١ٜمسملت قبه ١أٚضزٖا ابٔ اغخام ٚؾٗٝا:
جعٳا٥ٹ٘
جعٳ ٣ايچً٘ٴ ضٳبٸ ا ڃي ٳمل ٵطفڇ خٳ ٵ ٝٳط ٳ
ٳ
ٳضؾٹٝكځٝٵٔڇ حٳ ٬خٳٝٵُٳتٳٞٵ ڂأّٸ ٳَملٵبٳسٺ
ٖٴُٳةةةةةةا ْٳةةةةةةةعٳ ٫بٹايڃ ٹبطٸ ٚٳاضٵ ٳتخٳةةةةةة ٬بٹ٘
ٚٳ ځأ ڃؾًځذٳ َٳٔٵ أځَٵػٳ ٢ٳضؾٹٝلٳ ٴَخٳُٸسٹ
ن ٵملتٺ َٳهځةةةإٳ ؾځتٳاتٹٗڇِٵ
يٹٝٳٗٵٔٳ بٳٓٹ ٞځ
ٚٳَٳ ڃكملٳ ٴسٖٳةةةةا ٹيًڃ ٴُ٪ٵَٹٓٹـبٳ بٹ ٳُطٵقٳسٹ
ٚأّ َملبس بٓت نملت َٔ خعاع.١

1أ

نُا إٔ َةٔ أؾةٗط ايككةل ايةٛاضزً ٠ب ططٜةل ايطغةٍٛ
 إفب اىبسَٚ ١ٜٓمل٘ ايكسٜل  قك ١غطاق ١بٔ َايةو 
ايب ٚضز بملس ٠ططم عٓس ايبداضٚ ٟغري ٙةة َةطٻ بٓةا بملهةٗا
َ ٬ةةا ٚضز بطٚاٜةة ١عبةةسايطٻحٵُٳٔڇ بٵةٔٴ
ةةةةَٚ ،ةةٔ أنثطٖةةا تؿكةة ٝڄ
جملٵؿٴةِڈ،
غطٳاقځ١ځ بٵٔڇ َٳا ٹيوٹ بٵةٔڇ ٴ
َٳا ٹيوٺ اىبڂ ٵس ٹيجٹٞټ ،ٳٖٚٴٛٳ ابٵٔٴ أځخٹ ٞٴ
ج ٵملؿٴ ةِڈ ٜٳكڂةةٍٛٴ :جٳا٤ٳْٳةةا
ځإٔٻ أځبٳةةاٙٴ أځخٵبٳةطٳٙٴ أځْٻة٘ٴ غٳةُٹعٳ غٴةطٳاقځ١ځ بٵة ٳٔ ٴ
ج ٳملًڂةةةٕٛٳ ؾٹةةة ٞٳضغٴةةةٍٛڇ ايًډة ة٘ٹ ٚ ٳأځبٹةةةٞ
نؿډةةةاضڇ قڂة ةطٳٜٵـڈ ،ٳ ٜٵ
ٴضغٴة ةٌٴ ڂ
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.487/1



هطڈ ،ٹز ٳ ٜځ ١نڂة ٿٌ ٚٳاحٹة ٺس ٹَ ٵٓ ٴُٗٳةاَ ،ٳة ٵٔ ځق ٳتًځة ٴ٘ ځأ ٵ ٚځأغٳة ٳطٙٴ ،ځؾ ٳب ٵ ٝٳُٓٳةا
ٳب ڃ
جًٹؼڈ َٹٔٵ ٳَجٳةايٹؼڇ قځةٛٵَٹ ٞبٳٓٹةَ ٞٴة ٵسيٹجڈ ،ځأقڃبٳةٌٳ
أځْٳا جٳايٹؼٷ ؾٹ ٞٳَ ٵ
جًڂٛؽٷ ،ؾځكځاٍٳ ٜٳةا غٴةطٳاقځ١ڂ:
ضٳجٴٌٷ َٹٓٵٗٴِٵ ،حٳتٻ ٢قځاّٳ ٳعًځٝٵٓٳا ٚٳ ٳْخٵ ٴٔ ٴ
إڇْٿةةةة ٞقځةةةسٵ ضٳأځٜٵةةةتٴ ٹْؿڄةةةةا ځأغٵةةةٛڇزٳ٠ڄ بٹايػٻةةةةاحٹٌڇ ،ڂأضٳاٖٳةةةةا ٴَخٳُٻةةةسٶا
غطٳاقځ١ڂ :ځؾ ٳمل ٳطؾڃةتٴ أځْٻٗٴةِٵ ٖٴةِٵ ،ؾځ ڂكًڃةتٴ يځة٘ٴ :إڇْٻٗٴةِٵ
قخٳا ٳب٘ٴ ،قځاٍٳ ٴ
ٚٳأځ ٵ
ڀًځكڂٛا بٹاځعٵٝٴٓٹٓٳةا،
يځٝٵػٴٛا بٹٗڇِٵ ،ٳٚيځهٹ ٻٓوځ ضٳأځ ٵٜتٳ ؾڂ٬ځْٶا ٳٚؾڂ٬ځْٶا ،ا ٵْ ځ
ت ؾځةة ځا ٳَ ٵط ٴ
خ ڃً ٴ
ت ؾځةة ٳس ٳ
ؼ غٳةةا ٳع١ڄ ،ثٴةة ٻِ ڂقُٵةة ٴ
جًٹةة ڇ
ت ؾٹةة ٞا ځىب ٵ
ثٴةة ٻِ ځي ٹبثٵةة ٴ
جٳةةةةةاضڇٜٳتٹ ٞځإٔٵ ٳتدٵةةة ةطٴجٳ ٹب ځؿ ٳطغٹةةةةة ،ٞٳٖٚٹةةة ةٞٳ َٹةةة ةٔٵ ٳٚضٳا٤ٹ ځأنځُٳةةة ة١ٺ،
دطٳجٵ ةتٴ بٹ ة٘ٹ َٹ ةٔٵ َبځٗٵ ةطڇ
ؾځ ٳتخٵبٹػٳ ةٗٳا ٳعًځ ةٞٻٚ ،ٳأځخٳ ةصٵ ٴ ضٴ ٵَخٹةة ،ٞځؾ ٳ
خ ځؿهٵ ةتٴ عٳايٹٝٳ ة٘ٴ ،حٳتٻةة٢
ڀڀڃ ةتٴ ٹبعٴجٿ ة٘ٹ ا ځ٭ضٵ ٳٚ ،ٳ ٳ
خځ
ايبٳٝٵ ةتٹ ،ځؾ ٳ
أځتٳٝٵةتٴ ځؾ ٳطغٹةة ٞځؾ ٳطنٹبٵتٴٗٳةةا ،ځؾ ٳط ځؾملٵتٴٗٳةةا تٴكځةطٿبٴ بٹةة ،ٞحٳتٻةة ٢زٳْٳةٛٵ ٴ
َٹٓٵٗٴِٵ ،ځؾملٳ ٳثطٳ ٵ بٹ ٞځؾ ٳطغٹ ،ٞځؾدٳة ٳطضٵ ٴ عٳٓٵٗٳةا ،ؾځكڂُٵةتٴ ؾځ ځاٖٵٛٳٜٵةتٴ
جتٴ َٹٓٵٗٳةا ا ځ٭ ٵظ ځّ٫ٳ ؾځاغٵتٳكڃػٳة ٵُتٴ
ٜٳسٹ ٟڇإيځ ٢نٹٓٳةاْٳتٹ ،ٞؾځاغٵة ٳتدٵطٳ ٵ
نطٳٙٴ ،ځؾ ٳطنٹبٵةتٴ ځؾ ٳطغٹة،ٞ
دطٳجٳ ايډصٹ ٟځأ ڃ
ن ټطٖٴِٵ ځأّٵ ٫ځ ،ځؾ ٳ
بٹٗٳا :أځ ٴ
ٚٳعٳكٳة ٵٝتٴ ا ځ٭ ٵظ ځّ٫ٳ ،تٴكځةطٿبٴ بٹةة ٞحٳتٻةة ٢إڇشٳا غٳة ٹُ ٵملتٴ قٹةطٳا٤ٳ٠ځ ٳضغٴةةٍٛڇ
ايًډة ة٘ٹ  ،ٳٖٚٴة ةٛٳ ٫ځ ٳًٜڃ ٳتؿٹة ةتٴٚ ،ٳأځبٴةةة ٛبٳهڃة ة ڈط ٜٴهڃثٹة ةطٴ ا٫يڃ ٹتؿځةةةا ٳ،
ختٵ ٜٳ ةسٳا ځؾ ٳطغٹةة ٞؾٹةة ٞا ځ٭ضٵ ڇ ،حٳتٻةة ٢ٳبځًػٳتٳةةا اي ة ټطنڃبٳتٳٝٵٔڇ،
غٳةةا ٳ
ج ٵط ٴتٗٳةةا ځؾ ٳٓ ٳٗهٳةةتٵ ،ځؾًځةة ٵِ ٳتهځةة ٵس ٴتدٵةة ڇط ٴج
ځؾدٳةة ٳط ٵض ٴ ٳع ٵٓٗٳةةا ،ثٴةة ٻِ ٳظ ٳ

ٜٳسٳٜٵٗٳا ،ځؾًځُٻا اغٵتٳٛٳ ٵ قځا٥ٹُٳ١ڄ ،إڇشٳا ٭ځ ٳثطڇ ٜٳسٳٜٵٗٳا عٴثٳإٷ غٳةاطٹعٷ ؾٹةٞ
ايػٻةُٳا٤ٹ َٹثٵةٌٴ ايةسټخٳإڇ ،ؾځاغٵتٳكڃػٳة ٵُتٴ بٹةةا ځ٭ ٵظ ځّ٫ڇ ،ځؾدٳةطٳجٳ ايډةصٹٟ
ځأنڃةطٳٙٴ ،ؾځٓٳةةازٳٜٵتٴٗٴِٵ بٹا٭ځَٳةةإڇ ؾځ ٳ ٛځقؿڂةةٛا ،ځؾ ٳطنٹبٵةتٴ ځؾ ٳطغٹةة ٞحٳتٻةة٢
ؼ
ت َٹة ٳٔ اسبځة ٵب ڇ
ت َٳةا ځيكٹٝة ٴ
ـب ځيكٹٝة ٴ
ج ٵ ٦ٴت ٴِٗٵ ،ٳ ٚٳ ٚځق ٳع ؾٹة ٞٳْ ڃؿػٹة ٞحٹة ٳ
ٹ
عٳٓٵٗٴِٵ ،ځإٔٵ غٳ ٳُٝبڃ ٳٗطٴ أځ ٵَطٴ ٳضغٴةٍٛڇ ايًډة٘ٹ  .ؾځ ڂكًڃةتٴ يځة٘ٴ :ڇإٕٻ قځٛٵَٳةوځ
ج ٳملًڂةةٛا ؾٹ ٝةوځ ايسٿٜٳ ة١ځٚ ،ٳأځخٵبٳ ةطٵتٴٗٴِٵ أځخٵ ٳبةةاضٳ َٳةةا ٴٜطڇ ٜةسٴ ايٓٻةةاؽٴ
قځ ة ٵس ٳ
بٹٗڇة ةِٵٚ ،ٳ ٳعطٳنٵة ةتٴ ٳعًځة ةٝٵٗڇِٴ اية ةعٻازٳ ٚٳاىبځتٳةةةاعٳ ،ځؾًځة ةِٵ ٳ ٜٵطظٳ ْٹةةة ٞٳٚيځة ةِٵ
ٜٳػٵ ځا٫ځْٹ ،ٞإڇ ٫ځإٔٵ قځةاٍٳ« :أځخٵةـٹ عٳٓٻةا» .ؾځػٳة ځايڃ ٴت٘ٴ أځٕٵ ٜٳهڃتٴةتٳ يٹةٞ
ت ؾٹة ٞٴض ڃقملٳة ٺَ ١ٹة ٵٔ
هتٳة ٳ
ب ځأ ٵَٔڈ ،ؾځة ځا ٳَ ٳط عٳةا ٹَ ٳط بٵة ٳٔ ڂؾ ٳٗٝٵة ٳط ځ ٠ځؾ ځ
نتٳا ٳ
ٹ
1أ
أځزٹِٜڈ ،ثٴِٻ َٳهٳ ٢ٳضغٴٍٛٴ ايډً٘ٹ أأ.
ٚقةةس ٚضز َةةا ٜؿٝةةس إٔ ايطغةة  ٍٛأخ ة  ٙبػةةكٍٛب ًَةةو
2أ
نػطٚ ٣أْ٘ غًٝبؼ غٛاض.ٜ٘
ٚت٪نةةس ايطٚاٜةةا ٚؾةةا ٤غةةطاق ١قبةةا طًةةت َٓةة٘ ايطغةةٍٛ
1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب
ٖجةةط ٠ايةةٓيب ٚ أقةةخاب٘ ،جٚ ;256/4ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ،ٟ
م.146
2أ اُْبط :ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.19/2



ٚ ،أْةة٘ قةةاّ بكةةطف بمل ة
اىبهإ ايصٜ ٟػري ؾ.٘ٝ

1أ

ايبةةاحثـب عةةٔ ايةةٓيب  عةةٔ

ٚقةةس قابةةةٌ غةةةطاق ١ضغةة ٍٛار  حةةةـب ضجٛعةة٘ َ ةةةٔ
حٓـب ٚايڀا٥ـ ًب ازبملطاْ ١ؾاطًمل٘ عً ٢ايهتاب ،ؾٝكةٍٛ
ضغ ٍٛار  :ايٜ ّٛٝة ّٛبةط ٚٚؾةا ،٤ازٕٴ ؾةسْا َةٔ ايطغةٍٛ
ٚ أغًِ.

2أ

 َٔٚا٭حةساد ا٭خةطً ٣ب ايڀطٜةل إفب اىبسٜٓة ١إٔ ضنبٶةا
َٔ اىبػًُـب ناْٛا ًب ططٜكِٗ َٔ ايؿاّ َٚملِٗ ايعبري بٔ
ايملةةٛاّ  يكةةٛا ضغةة ٍٛار  ؾهػةةا ايةةعبري  ضغةةٍٛ
ار ٚ أبا بهط  ثٝابٶا بٝهٶا.

3أ

َٚةٔ اىبملةطٚف إٔ ايةعبري َ تةعٚج َةٔ أمسةا ٤بٓةت أبةٞ
1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب
ٖجةةط ٠ايةةٓيب ٚ أقةةخاب٘ ،جٚ ;257/4ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ،ٟ
م.146
2أ ايبٝٗٝك ،ٞز ٌ٥٫ايٓب ،٠ٛج ;489/2ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.19/2
3أ قخٝذ ايبداض ،ٟؾتذ ايباض ،ٟابٔ حجط ،ج;1936/7
ٚاُْبط :ابٔ ايٓجاض ،ايسض ٠ايثًُ ١ٓٝب أخباض اىبس ،١ٜٓم.104

بهةةطٚ .قةةس خةةسَت ضغةة ٍٛار ً ب إعةةساز َةةا ؼبتاجةة٘
يًطحً .١نُا أْ٘ ابٔ يكؿ ١ٝعُ ١ضغ ٍٛار ٚ .قس أغةًِ
َبهطٶا نُا ٚضز إٔ طًخ ١بٔ عبٝسار يكُٗٝا أٜهٶا ٖٚةٛ
1أ
عا٥س َٔ ايؿاّ ؾهػاُٖا.
نُةةةا ٚضز إٔ ضغةةة ٍٛار َ ةةةطٻ بإبةةةٌ يطجةةةٌ أغةةةًُٞ
بازبخؿٚ ١ؾٗٝا غ ّ٬ضاعڈ ؾكاٍ ىبٔ ٖص !ٙقاٍ ايػة :ّ٬يطجةٌ
َةةٔ أغةةًِ ،ؾايتؿةةت إفب أبةة ٞبهةةط ٚ قةةاٍ :غةةًُت إٕ
ؾا ٤ارأأ .نإ اسبسٚ ٜاهلِ َتباز ڄ ٫بةـب ضغة ٍٛار 
ٚايكةةةسٜل  ،ؾكةةةاٍ  يةةةَ٘ :ةةةا امسةةةو قةةةاٍَ :ػةةةملٛز،
2أ
ؾايتؿت  إفب أب ٞبهط ٚقةاٍ :غةملس إٕ ؾةا ٤ارأأ.
3أ
ٚنإ  ؼبت ايتؿا.ٍ٩
4أ

ٚقس ٚضز إٔ ايطغ  ٍٛحـب ٚقٌ ازبخؿ ١أزضن٘
1أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.152
2أ اُْبط :ضبُس أب ٛؾٗب ،١ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.495/1
3أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.256/2
4أ ازبڂخؿ :١قط ١ٜبـب َهٚ ١اىبسٜٓةٖٚ ،١ةَٝ ٞكةا أٖةٌ َكةطٜ .ةاقٛ
اسبُةَ ،ٟٛملجةِ ايبًةسإ ،جٖٚ .111/2ة ٞبةايكطب َةٔ ضابةؼ حايٝٶةا
مشاٍ جس٠أ.



اسبٓـب إفب َهٚ ١ايؿٛم هلا ،ؾاْعٍ ار عً ٘ٝقٛي٘ ةة
تملافب ةة ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ)
2أ
1أ
رايككلد .قاٍ ابٔ عباؽ  :إفب َهٖٚ .١ص ٙبؿاض٠
َبهط ٠بؿتذ َه١
ْصٚي٘  املدَ ١ٜٓع ايسض: ٍٛ
ٜاهلا َٔ َؿدطَٚ ٠هاْ ١خاق ١باب ٞبهط .
ؾكس ٚقةٌ اىبٗةاجطً ٜٔب اىبسٜٓة ١خة ٴ خٴةطٚج ايطغة ٍٛ
ؾهةةاْٛا ٜػةةس ٕٚنةةٌ غةةسا ٠إفب اسبةةط ٠ؾٓٝتُبطْٚةة٘ حتةة٢
ٜطزِٖ حط ايُبٗري ،٠ؾاْكًبٛا َٜٛٶةا بملةسَا طةاٍ اْتُبةاضِٖ،
ؾًُا أٚٚا إفب بٛٝتِٗ ،أطٌ ضجٌ َٔ ٜٛٗز عً ٢أطِ رحكٔد
َةٔ طةاَِٗ ٭َةط ُٜٓبةط إيٝة٘ ،ؾبكةط بطغة ٍٛار ٚ أبةةٞ
بهط َ بٝهـب ٜع ٍٚبِٗ ايػطاب ،ؾًةِ مبًةو ايٗٝةٛزٟ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1427/2
2أ قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب تؿػري ايكط ٕ ،باب إٕ ايص ٟؾط
ايكط ٕ ،جٚ ;18/6ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1427/2

عًٝةو

إٔ قاٍ باعً ٢قةٛتٜ٘ :ةا َملؿةط ايملةطب ٖةصا جةسنِ ايةصٟ
تٓتُبط ،ٕٚؾثاض اىبػًُ ٕٛإفب ايػة٬ح ؾتًكةٛا ضغة ٍٛار 
ؾملةةسٍ بٗةةِ شا ايةةُٝـب حتةةْ ٢ةةعٍ بٗةةِ ًب بةةي عُةةط ٚبةةٔ
عةةٛفٚ ،شيةةو ٜةة ّٛاٱثةةٓـب ايثةةأَ َةةٔ ؾةةٗط ضبٝةةع ا٭ٍٚ

1أ

2أ

اىبٛاؾةةل  21غةةبتُ غةةٓ ،ّ622 ١ؾكةةاّ أبةة ٛبهةةط يًٓةةاؽ
ٚجًةةؼ ضغةة ٍٛار  حتةة ٢أقةةابت٘ ايؿةةُؼ ،ؾاقبةةٌ أبةةٛ
بهةةةط  ضؾٝكةةة٘ ًب ايڀطٜةةةل َٚملٓٝةةة٘ ،حتةةةَ ٢بًةةةٌ عًٝةةة٘
بطزا ،٘٥ؾملطف ايٓاؽ ضغ ٍٛار  عٓس شيوأأ.

3أ

ٜا ي٘ َٔ أزب ضؾٝةع َةٔ ايكةسٜل َ ةع ضغة ٍٛار .
ٚقس شنط بمل

ايطٚاٜا إٔ ايةص ٜٔاغةتكبًٛا ضغة ٍٛار

 عٓةةس زخةة ٍٛاىبسٜٓةة ١نةةاْٛا وبةةؼ َ٦ةةَ ١ةةٔ ا٭ْكةةاض،

4أ

1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب
ٖجط ٠ايةٓيب ٚ أقةخاب٘ إفب اىبسٜٓة ،١جَٗٚ ;258/4ةس ٟضظم ار،
ايػري ٠ايٓبً ،١ٜٛب ن ٤ٛاىبكازض ا٭قً ،١ٝج.336/1
2أ اُْبط :ايرتَاْٝي ،أظَٓ ١ايتاضٜذ اٱغ ،َٞ٬م.15
3أ َةةةٔ ضٚاٜةةة ١ايبدةةةاض ،ٟبةةةاب ٖجةةةط ٠ايةةةٓيب ٚ أقةةةخاب٘ ،ج;258/4
ٚايًؿِب ي٘; ٚاُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.343/1
4أ ز .أنطّ ايملٴُط ،ٟايػري ٠ايكخٝخ ،١ج.218/1



ٚبايتاي ٞؾةإٕ ايةص ٜٔحهةطٚا إفب قبةا ٤بملةس ٚقة ٍٛايطغةٍٛ
 يًكا ٘٥ضقبا ناْٛا ايملةسز ْؿػة٘ أ ٚقطٜبٶةا َةٔ شيةوَ ،ةع
أعةساز أخةةطَ ٣ةةٔ اىبٗةاجط ٜٔقةةس ٜ ٫كًةة ٕٛعةٔ اىب٦ةة ،١نُةةا
تؿٝس ايطٚاٜا .
ٚقةةس باٜملةة٘ اىبٗةةاجط ٕٚحٗٓٝةةاٖٚ ،ةةِ ٜػتؿةةملط ٕٚاشبڀةةط
ٚايتٗسٜةةس ايةةص ٟؼبةةٌٝب بايطغةةَ  ٍٛةةٔ أعسا٥ةة٘ٚ .بايتةةايٞ
ؾٗةةِ َػةةتملس ٕٚسبُاٜتةة٘ ٚطاعتةة٘ ٚايتهةةخ ١ٝ٭جًةة٘ٚ .قةةس
باٜمل٘ ا٭ْكاض َط ٠أخةط ٣بملةس ٚقةٛي٘ اىبسٜٓة ،١نُةا تؿٝةس
ضٚا ١ٜايبداض ٟعٔ ابٔ عُط .

1أ

ًٚب ضٚاٜةة ١أخةةط ٣عٓةةس ايبدةةاض  ٟعةةٔ أْةةؼ بةةٔ َايةةو
 َٔ أؾهٌ َا ًب ٖصا ا٭َةط قةاٍ :ىبةا قةسّ ضغة ٍٛار
 اىبسْ ١ٜٓعٍ ًب عً ٛاىبسً ١ٜٓب حٜ ٞكاٍ هلِ بٓ ٛعُط ٚبةٔ
عٛف ،قاٍ :ؾاقاّ ؾٗٝا أضبع عؿط ٠ي ،١ًٝثِ أضغةٌ إفب بةي
ايٓجاض .قاٍ ؾجاٚ٤ا َتكًس ٟغٛٝؾِٗ ،قةاٍٚ :نةاْ ٞأُْبةط
1أ اُْبط :حس ٜايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتةاب َٓاقةت ا٭ْكةاض ،بةاب
ٖجط ٠ايٓيب ٚ أقخاب٘ إفب اىبس ،١ٜٓج.262/4

إفب ضغة ٍٛار  عًةة ٢ضاحًتة٘ ٚأبةة ٛبهةةط ضزؾة٘ َٚةةٮ بةةي
ايٓجاض حٛي٘أأ.

1أ

ٚقةةس نةةإ ْةةع ٍٚضغةة ٍٛار َٚ ملةة٘ ايكةةسٜل ً ب
قبا ٤عً ٢نًث ّٛبٔ اهلةسّ َةٔ بةي عُةط بةٔ عةٛفٚ ،عًة٢
غةةملس بةةٔ خٝثُةةٚ ،١نةةإ ٜػةةتكبٌ ايٓةةاؽ ًب َٓةةعٍ غةةملس،
ٖٚةةةَ ٛهةةةإ يػةةةهٓ ٢عةةةسز َةةةٔ ايملةةةعاب َةةةٔ اىبٗةةةاجطٜٔ
.

2أ

يكةةس نةةإ ٚقةة ٍٛايطغةةَٚ  ٍٛملةة٘ ايكةةسٜل  إفب
قبةاً ٤ب اىبسٜٓةةَٜٛ ١ٶةا يبٝةعٶا اربةةص ٙاىبػةًُ ٕٛبساٜةة ١يًتةةاضٜذ
اهلجط ٟىبا ٜط َٔ ٕٚأُٖٝت٘.

3أ

ٚقس ٚضز شنط ٖصا اي ّٛٝبصات٘ ًب ايكط ٕ ايهطِٜ
1أ َٔ ضٚا ١ٜايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب َكسّ
ايٓيب ٚ أقخاب٘ اىبس ،١ٜٓج.266/4
2أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.343/1
3أ اُْبط :عُط بةٔ ؾةب ،١تةاضٜذ اىبسٜٓة ،١جٚ ;758/2اُْبةط :ايبدةاضً ٟب
قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب َةةٔ أٜةةٔ أځضٻخٴةةٛا ايتةةاضٜذ،
ج.267/4



َطبٛطڄا باسبس ٜعٔ بٓاَ ٤ػجس قباً ٤ب قٛي٘ ةة تملافب ةة:

( ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ) رايتٛب١د.

1أ

إْةة٘ إؾةةاض ٠إفب ٖةةصا ايٝةة ّٛبصاتةة٘ٚ .يملةةٌ شيةةو َةةٔ أغةةباب
ارباش اىبػًُـب يًتاضٜذ اهلجةط ،ٟحٝة شنةطٚا إٔ ايكةط ٕ
ايهةةط ِٜأؾةةاض إفب ٖةةصا ايٝةة ّٛبصاتةة٘ٚ ،يةةصيو ضأٚا اربةةاش
ايتاضٜذ اهلجطٚ ،ٟضجخ ٙٛعً ٢غري َٔ ٙاٯضا ،٤نُةا قةاٍ
عُةةةط  :اهلجةةةط ٠ؾطقةةةت بةةةـب اسبة ةل ٚايباطةةةٌ ،ؾاضنةةةٛا
2أ

بٗاٚ ،يصيو ضأ ٣ايكخاب ١أْ٘ أ ٍٚايعَٔ ايةص ٟعةع ار ةةة
تملافب ةة ؾ ٘ٝاٱغ.ّ٬
بكَٚ  ٞمل٘ ايكةسٜل ً ب قبةا ،٤أقةاّ ةةة أضبةع عؿةط٠
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.907 /1
2أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب َةةٔ أٜةةٔ أځضٻخٴةةٛا
ايتةةةاضٜذ ،ج ;267/4اُْبةةةط :ايبساٜةةةٚ ١ايٓٗاٜةةة ،١جٚ ;253/2عُةةةط بةةةٔ
ؾب ،١تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج.758/2

1أ

ي ١ًٝةة قاّ ؾٗٝا ببمل

ا٭عُاٍ ،نإ أُٖٗا بٓةاَ ٤ػةجس

قبةا ٤ةةة نُةا شنطْةا ةةة ٖٚة ٛأَ ٍٚػةجس بةي ًب اٱغةة،ّ٬
ؾةةاضى ًب شيةةو ضغةة ٍٛار  بٓؿػةةَ٘ٚ .ملةة٘ ايكةةسٜل 
ٚبكٝةةةة ١ايكةةةةخاب ٫ٚ ، ١ؾةةةةو إٔ ضغةةةة ٍٛار  قةةةةً٢
باىبػةةًُـب ؾٝةة٘ٚ .نةةإ  ؼب ة عًةة ٢ايكةة ٠٬ؾٝةة٘ ؾكةةاٍ:
قً ٠٬ب َػجس قبا ٤نملُط٠أأ.

2أ

ٚقةةؿا اىبتڀٗةةطٚ ٜٔضز ًب أحازٜة نةةثري ٠عةةٔ أٖةةٌ
قبا َٔ ٤ا٭ْكاضٚ ،أْٗةِ نةاْٛا ٜتبملة ٕٛاسبجةاض ٠باىبةاً ٤ب
ايڀٗاض.٠

3أ

ٚقس ٚضز تؿك ٬ٝأنثط عٔ بٓاَ ٤ػجس قبا.٤

4أ

1أ َٔ ضٚا ١ٜايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض ،باب َكسّ
ايٓيب ٚ أقخاب٘ اىبس ،١ٜٓج.266/4
2أ َتؿل عً ،٘ٝاُْبط :تؿػري ابٔ نثري ،ج.908/1
3أ اُْبةةةط :حبة ة َڀةةة ٍٛعةةةٔ اىبٛنةةةٛع عٓةةةس ابةةةٔ نةةةثري ًب تؿػةةةري،ٙ
ج.908/1
4أ اُْبةةط :ابةةٔ ٖؿةةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;294/2ايػةةٗ ،ًٞٝايةةطٚ
ا٭ْـ ،ج.242/2



 ٫ٚؾو ًب َؿةاضن ١أبة ٞبهةط  يطغة ٍٛار ً ب
بٓا ٤قباَٚ ،٤مل٘ بك ١ٝايكةخاب ; ١تبملٶةا ٖ٫تُةاّ ايطغةٍٛ
 ببٓا ٤اىبػجس ًب قبا.٤
ٚقةةس قةةً ٢ضغةة ٍٛار  أ ٍٚنبملةةً ١ب بةةي غةةا بةةٔ
عةةٛف ًب َػةةريَ ٙةةٔ قبةةا ٤قبةةٌ ٚقةةٛي٘ إفب اىبسٜٓةةَٚ ،١ملةة٘
ايكةةسٜل ٚ غةةريَ ٙةةٔ ايكةةخاب ١ايهةةطاّٚ ،ناْةةت أٍٚ
1أ

نبملةةةً ١ب اٱغةةةَٚ .ّ٬ةةةا ٜةةةعاٍ اىبػةةةجس حٝة ة قةةةً ٢
َؿٗٛضٶا ًب اىبس ٖٛٚ ١ٜٓأحس َملاىبٗا ايطٝ٥ػ.١

2أ

ٚنةةةةإ  حطٜكٶةةةةا عًةةةة ٢ظٜةةةةاز ٠ايػةةةةهإ ًب اىبسٜٓةةةة١
ٚايتهاثط بـب اىبةَٓ٪ـبٚ ،يةصيو أثٓةاٚ ٤جةٛزً ٙب قبةا ٤ؾةطح
ٚ ؾطح اىبػًَُ ٕٛمل٘ باَٛ ٍٚيٛز يًُٗةاجط ٜٔبملةس اهلجةط٠
1أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓبٜٛة ،١ج ;493/1ابةٔ نةثري ،ايػةري ٠ايٓبٜٛة،١
جَٗ ;271/2س ٟضظم ،ايػةري ٠ايٓبٜٛةً ،١ب نة ٤ٛاىبكةازض ا٭قةً،١ٝ
م.286
2أ اُْبط :عبسايملعٜع نمله ،ٞاجملُٛع ١اىبكٛض ٠٭ؾٗط َملا اىبس١ٜٓ
اىبٓٛض ،٠ج.148/1

ايٓبٜٛةةةٖٚ ،١ةةةَ ٛةةةٔ أغةةةباٍب أبةةة ٞبهةةةط ايكةةةسٜل  .ض٣ٚ
ايبداض  ٟعٔ أمسا ٤بٓت أب ٞبهةط  قايةت :هبًةت
بملبسار بٔ ايعبري ؾدطجت ٚأْا َٴتٹِٷٸ ؾاتٝت اىبس ،١ٜٓؾٓعيةت
بكبا ٤ؾٛيست٘ بكبا٤أأ.

1أ

وَةةٔ أٚا٥ةةٌ أعُةةاٍ ضغةة ٍٛار  حةةـب ٚقةةٛي٘ اىبسٜٓةة١
ذبسٜس َٛنع َػجس ،ٙؾكةس بطنةت ْاقتة٘ ايككةٛا ٤عٓةس
2أ

َٛنع َػجس ، ٙح ٝنإ ٜكً ٞب٘ ٦َٜٛص ضجةاٍ
َٔ اىبػةًُـب ٚنةإ َطبةسٶا يًتُةط يػةٗٚ ٌٝغةٌٗ ،غَ٬ةـب
ٜتُٝـب ًب حجط أغملس بٔ ظضاض ،٠ؾكةاٍ ضغة ٍٛار  حةـب
بطنت ضاحًت٘ ٖصا ةة إٕ ؾةا ٤ار ةةة اىبٓةعٍ ،ثةِ زعةا ضغةٍٛ
ار  ايػَ٬ةةةةـب ؾؿاٚنةةةةُٗا باىبطبةةةةس ،يٝتدةةةةصَ ٙػةةةةجسٶا
ؾكةا :٫بةةٌ ْٗبةة٘ يةةو ٜةةا ضغةة ٍٛار ،ؾةةاب ٢ضغةة ٍٛار  إٔ
1أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب ٖجةةط ٠ايةةٓيب 
ٚأقةةخاب٘ إفب اىبسٜٓةة ،١جٚ ;259/4اُْبةةط :ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ،ٟ
م.152
2أ ابٔ غملس ،ايػري ٠ايٓب َٔ ١ٜٛايڀبكا  ،ج.237/1



ٜكبً٘ َُٓٗا ٖب ١حت ٢ابتاع٘ َُٓٗا ،ثِ بٓاَ ٙػجسٶاأأ.

1أ

نةةةإ ايكةةةسٜل َ ؿةةةاضنڄا يطغةةة ٍٛار ً ب ٖةةةصا
ايملٌُ ،ح ٝنإ ٖةِٸ ضغة ٍٛار  إػبةاز َػةجس ٜملبةس
2أ

ؾ ٘ٝار ٚحس ٫ ٙؾطٜو ي٘ٚ ،تٴساض ؾ ٘ٝا٭َٛض ٚتٴُٓبډِ ٚأ٫
ٜاخص ؾ٦ٝٶا َٔ َاٍ ٖ ٤٫٪ا٭ٜتاّ َ َٔ ٫ٚاٍ غريِٖ.
ٚضغةةِ إٔ ايطغةةٜ  ٍٛاخةةص اهلبةةٚ ١اهلسٜةة ١ؾإْةة٘ ًب ٖةةصا
اىبٛنع

ٜكبًٗا ،بٌ أَط  بسؾع ايثُٔ َٔ َاي٘ٚ ،يةصيو

قسض قُٝتٗا ٚزؾع ايثُٔ هلُاٚ .يملٌ ٭ب ٞبهط ايكةسٜل 
ايص ٟهبٌ َمل٘ َاي٘ زٚض ًب ٖصا ا٭َةطٜٚ .ٴملةس ٖةصا اىبػةجس
أٚ ٍٚقـ ًب اٱغٚ ّ٬اىبڂٛقـ ٖ ٛاىبكڀؿ. ٢
ؾكةةاّ ايطغةةٚ ٍٛأقةةخاب٘ َٚةةِٓٗ ايكةةسٜل  بتڀةةٝـبأ
ايػةةةكـ ٚعُةةةٌ ايطغةةةَ  ٍٛملٗةةةِٚ ،جملةةةٌ ضغةةة ٍٛار 
1أ َٔ ضٚا ١ٜايبداضً ٟب قخٝخ٘ ٚايًؿِب ي٘ ،نتاب َٓاقت ا٭ْكاض،
باب ٖجط ٠ايٓيب ٚ أقخاب٘ ،ج.254/4
2أ أيؿت ز .غملاز َاٖط نتاب َػاجس ًب ايػري ٠ايٓب ، ١ٜٛةة ايكةاٖط:٠
اهل ١٦ٝاىبكط ١ٜايملاَ ١يًهتاب .ّ1987

قبًتةة٘ ْاحٝةة ١بٝةةت اىبكةةسؽ ًب ٖةةصا ايبٓةةا ٤ا٭ ،ٍٚايةةص ٟبةةي
قبٌ ذب ٌٜٛايكبً.١

1أ

1أ نتبةةت عةةس٪َ ٠يؿةةا حةة ٍٛعُةةاض ٠اىبػةةجس ايٓبةة ٟٛتڀطقةةت يًملُةةاض٠
ا٭ٚفبَٗٓ ،ا:
 ذبكٝل ايٓكط ٠بتًدٝل َملا زاض اهلجط ،٠اسبػةـب بةٔ عُةطاىبطاغةةةةٖ816 ، ٞةةةةةأ ،ذبكٝةةةةل عبةةةةسار عػةةةةٍ ،ٕ٬ٝب 1ةةةةةة
ٖ1422ة;
 ايسض ٠ايثًُ ١ٓٝب أخباض اىبس ،١ٜٓضبُس بٔ ضبُةٛز ايٓجةاض ،ٖ643ةأ ،زضاغٚ ١ذبكٝل ز .ق٬ح ايس ٜٔعباؽٍ ،ب 1ةة َطنع
حبٛد اىبسٖ1427 ١ٜٓة;
 اىبس ١ٜٓاىبٓٛض ٠تڀٛضٖا ايملُطاْٚ ٞتطاثٗا اىبملُاض ،ٟقا ىبمل،ٞةة بري : ٚزاض ايٓٗه;ّ1981 ١
 تاضٜذ َملةا اىبسٜٓة ١قةسمبٶا ٚحةسٜثٶا ،أهبةس ٜاغةـب اشبٝةاض،ٟايٓاز ٟا٭زب ٞباىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1410 ٠ة;
 عُةةاضٚ ٠تٛغةةمل ١اىبػةةجس ايٓبةة ٟٛع ة ايتةةاضٜذ ،يًؿةةٝذ ْةةاجٞضبُةةس حػةةٔ ا٭ْكةةاضٍ ،ٟب 1ةةةة َةةٔ إقةةساضا ايٓةةاز ٟا٭زبةةٞ
باىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1416 ٠ة;
 ٚنةةصيو َةةا نتبةة٘ عبةةسايملعٜع نملهةةً ٞب ازبةةع ٤ا٭َ ٍٚةةَٔٛغةةٛعت٘ اجملُٛعةة ١اىبكةةٛض ٠٭ؾةةٗط َملةةا اىبسٜٓةة ١اىبٓةةٛض٠أ،
م.124



ٚقس جملٌ ايطغ  ٍٛيًُػجس ث٬ث ١أبٛاب; أحسٖا بةاب
أب ٞبهط ،يبا ٜسٍ عًَ ٢هاْتة٘ َةٔ ضغة ٍٛار ٚ أْة٘
ايطجةةةٌ ا٭ ٍٚبملةةةسٖٚ ، ٙةةةً ٛب اسبةةةاٌ٥ب ازبٓةةةٛب ٞجٗةةة١
ايكبًةةة ١ةةةةة اسبايٝةةة ١ةةةةة ٚشيةةةو ٭ٕ ايكبًةةة ١ناْةةةت ْاحٝةةة ١بٝةةةت
اىبكةةسؽٚ .بةةاب عاتهةةٜٚ ١كةةاٍ يةة٘ بةةاب ايطهبةةٚ ،١ايبةةاب
ايةةةص ٟنةةةإ ٜةةةسخٌ َٓةةة٘ ايطغةةةً  ٍٛب ازبٗةةة ١ايؿةةةطق.١ٝ
ٚعٓسَا غڂٝٿط ايكبً ١غةسٻ ايةٓيب  ايبةاب ازبٓةٛبٚ ٞنةإ
ضبً٘ احملطاب.
ٚنةة ٕٛأبةة ٞبهةةط  يةة٘ خٛخةة ١يًُػةةجس ٜةةسٍ عًةة٢
جريت٘ يطغ ٍٛار ٫ٚ ،بٓت٘ أّ اىبَٓ٪ـب عا٥ؿ. ١
*****



نإ ٚ أضنا ٙيبٔ هلِ ايػبل ؾُٝا غبل شنطً ٙب

اٯ ١ٜايهطمبً ١ب قٛي٘ ةة تملافب ةة( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
1أ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) رايتٛب١د ،بٌ ٚأٚهلِ ًب
نثري َٔ ا٭حٝإ ،ؾكس نإ َٔ ايػابكـب ايػبٽاقـب إفب
اشبري ٚاىبتٓاؾػـب ؾٜٚ ،٘ٝكسم ؾَ ٘ٝع غري  ٙقٛي٘ ةة

تملافب ةة( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)
راىبڀؿؿـبد.

2أ

 َٔ ٖٛٚايػبٻاقـب ا٭ٚيـب إفب اٱغٚ ّ٬اهلجطَ ٠ع
ضغ ٍٛار ٜٓٚ ڀبل عً ٘ٝقٛي٘ ةة تملافب ةة:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.903/1
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1973/2



ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ) رايتٛب١د.

1أ

ٚضز إٔ ايكةةةسٜل  نةةةإ ٜؿةةةرت ٟاىبػتهةةةملؿـب َةةةٔ
اىبػًُـب قبهٜٚ ١ملتكِٗٚ ،ؾ ِٗٝعجا٥ع ْٚػا ٤إشا أغًُٔ.
ؾكاٍ ي٘ أب :ٙٛأ ٟبي أضاى تملتل أْاغٶا نملؿا ،٤ؾً ٛأْو
تملتل ضجا٫ڄ جًسٶا ٜكَ َٕٛٛملوٚ ،مبٓملْٛو ٜٚسؾمل ٕٛعٓو،
ؾكاٍ  :أ ٟأبت إلبا أضٜس َا عٓس ارْٚ .عٍ ًب شيو

قٛي٘ ةة تملافب ةة( :ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ) رايًٌٝد.

2أ

ٚقٛيةةةةة٘ ةةةةةةة تملةةةةةافب ةةةةةةة( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ) رايًٌٝد.

3أ

ٚقٛيةة٘ ةةةة تملةةافب ةةةة( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.903/1
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.2004/2
3أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.2001/2

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ) رايًٌٝد.

1أ

حتةة ٢إٕ ابةةٔ نةةثري حهةة ٢إنبةةاع اىبؿػةةط ٜٔإٔ ٖةةصٙ
اٯٜةةا ْعيةةت ًب أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل َ ،ةةع إٔ يؿُبٗةةا
يؿِب ايملُ.ّٛ
ايػٗاد ٠ي٘  باجلٓٚ ١أْ٘ أٜ َٔ ٍٚدخًٗا َٔ األَ.١
ىبا أْعٍ ار بطا ٠٤عا٥ؿ َٔ  ١حس ٜاٱؾةو قةاٍ أبةٛ
بهةةط ايكةةسٜل ٚ ،نةةإ ٜٓؿةةل عًةةَ ٢ػةةڀذ بةةٔ أثاثةة١
يكطابتةة٘ َٓةة٘ ٚؾكةةطٚ :ٙار  ٫أْؿةةل عًةةَ ٢ػةةڀذ ؾةة٦ٝٶا أبةسٶا
بملس ايص ٟقاٍ يملا٥ؿَ ١ا قاٍ.
ؾاْعٍ ار ةة تملافب ةة( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)
رايٓٛضد.
قاٍ أب ٛبهةط :بًةٚ ٢ار إْة ٞأحةت إٔ ٜػؿةط ار ية،ٞ
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.2004/2



ؾطجةع إفب َػةةڀذ ايٓؿكة ١ايةةب نةةإ ٜٓؿكٗةا عًٝةة٘ٚ ،قةةاٍ:
ٚار  ٫أْععٗا َٓ٘ أبسٶاأأ.

1أ

*****

1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1322/2





نةةةةإ اختٝةةةةاض ظٚجةةةةا ايةةةةٓيب َ ةةةةٔ ار ضهبةةةة ١بةةةة٘
ٚبا٭َةة ،١ؾهاْةةت خسػبةة  ١أن ة َٓةة٘ غ ةٓٽاً ،ب ٚقةةت
نإ حباج ١يصيو ،حت ٢إشا ْعٍ ايٛح ٞعً ٘ٝناْت خةري
َملةةـب َٚػةةاْسَٓ ،ةةت بةة٘ ٚٚاغةةت٘ ٚأعاْتةة٘ٚ ،أؾةةاض عًٝةة٘
بةةاحهِ اٯضاٚ ٤أنثطٖةةا عْٛٶةةا يًطغةة ٫ٚ ، ٍٛؾةةو إٔ
ٖصا َٔ عٓا ١ٜار بطغٛي٘ .
ناْت عا٥ؿ  ١اىبطأ ٠ايٛحٝس ٠ايبهط َٔ ْػا،٘٥
أقػطٖٔ غٓٽا ٚأنثطٖٔ حؿُبڄا يًسٜٿٖٔٝ ،اٖا ار يٓب٘ٝ
ٚأَطٖا ٚغريٖا َٔ أَٗا

اىبَٓ٪ـب باَط عُبٖٛٚ ،ِٝ

حؿِب ايؿطٜملْ َٔ ١بٚ  ٘ٝتبًٝػٗا يٮَ ،١قاٍ تملافب:

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) را٭حعابد.

1أ

ٚقةةس ضأ ٣ايةةٓيب ً ب َٓاَةة٘ عا٥ؿةةَ ١ةةطتـب ٜٚ ،كةةاٍ
ٖةةص ٙاَطأتةةو ،ؾملةةٔ عا٥ؿةة  ١قايةةت :قةةاٍ هلةةا ايةةٓيب :
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1496/2



أڂضٜتٴةةوٹ ًب اىبٓةةةاّ َةةةطتـب ،أض ٣أْةةةو ًب غٳةةةطقَ ١ةةةٔ حطٜةةةط
ٜٚكاٍ ٖص ٙاَطأتو ،ؾانؿـ عٓٗا ؾإشا ٖة ٞأْةتٹ ؾةاق:ٍٛ
إٕ ٳٜوڂ ٖصا َٔ عٓس ار ٜٴُٵهٹ٘أأ.

1أ

 ٫ٚؾةةةةو أْةةةة٘ ٖةةةةصا َةةةةا أَهةةةةا ٙار ٚأضاز ٙيٓبٝةةةة٘ .
ٚناْت خڀب ١عا٥ؿ  ١بملس ٚؾا ٠خسػب ١بؿةرت ٠قكةري،٠
ٚقبةةةةٌ اهلجةةةةط ٠بػةةةةٓتـب تكطٜبٶةةةةا .ض ٣ٚايبدةةةةاض :ٟتٛؾٝةةةةت
خسػبةة ١قبةةٌ طبةةطج ايةةٓيب  بةةث٬د غةةٓتـب أ ٚقطٜبٶةةا َةةٔ
شيةةوْٚ ،هةةذ عا٥ؿةةٖٚ ١ةة ٞبٓةةت غةةت غةةٓـب ،ثةةِ بٓةة ٢بٗةةا
2أ

ٖٚةة ٞبٓةةت تػةةع غةةٓـبأأٖٚ .ةةصا ٜملةةي إٔ اشبڀبةةٚ ١ايملكةةس
ٚعُطٖا غت غٓـب ٚايسخ ٍٛبٗا ٚعُطٖا تػع غٓـب.
ٚنإ عكس ضغ ٍٛار ً ب ؾةٛاٍ َةٔ ايػةٓ ١ايملاؾةط٠
َةةٔ ايبملثةةٜ ٚ ،١ةةسخٌ بٗةةا إً ٫ب ؾةةٛاٍ َةةٔ ايػةةٓ ١ا٭ٚفب
1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب تةةعٜٚج
ايٓيب  عا٥ؿٚ ١قسَٗٚا اىبسٚ ١ٜٓبٓا ٘٥بٗا ،ج.252/4
2أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب تةةعٜٚج
ايٓيب  عا٥ؿٚ ١قسَٗٚا اىبسٚ ١ٜٓبٓا ٘٥بٗا ،ج.252/4

1أ

َٔ اهلجطٚ ،٠ق ٌٝبملس شيو.

2أ

ٚيكػط عا٥ؿ  ١زٚض ًب تهٝؿٗةا َةع طبةا٥ع ايةٓيب 
ٚتطبٝتةة٘ هلةةا ًب جٛاْةةت نةةثري ،٠حتةة ٢أْةة٘ ًب َطنةة٘ ايةةصٟ
َا ؾ ٘ٝضغت إٔ كبطنة٘ عا٥ؿةٚ ،١إٔ ٜبكة ٢عٓةسٖا حتة٢
3أ
تٛؾٚ  ٢ضأغ٘ ًب حجطٖا .
ناْةةت ذبؿةةِب ٚتملةة ٞايملًةةِ عٓةة٘  أنثةةط َةةٔ غريٖةةا
ٚ ،اَتس بٗا ايملُط حت ٢عًډُت أجٝا٫ڄ نثري َٔ ٠ا٭َ،١
ضجةا٫ڄ ْٚػةا ،٤غٴةٓٻ١ځ ضغةة ٍٛار ٖٚ .ةصا ؾدةط يملا٥ؿةة ١
ٚٯٍ أب ٞبهط .
ٚناْةةت أحةةت ْػةةا ٘٥إيٝةة٘ ٚ ،تةةطظم بٛيةةس ،مسٝةةت أّ
عبةةسار بةةابٔ أختٗةةا عبةةسار بةةٔ ايةةعبري ٚ نْٗٛةةا بٓةةت
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.340/1
2أ اُْبةةطٚ :ؾةةا ٠ايطغةةً ، ٍٛب نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة
زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػِ ايثاْ ،ٞا٫نڀٗاز ٚاهلجطٚ ٠ايتُٓ.١ٝ
3أ اُْبطٚ :ؾا ٠ايطغٚ  ٍٛتطنب ١عا٥ؿً َٔ ،١ب نتاب :ٞضغ ٍٛار
ٚخةةةان ا يٓبةةةٝـب ةةةةة زٜةةةٔ ٚزٚيةةة١أ ،ايكػةةةِ ايطابةةةع ،ايملاىبٝةةةٚ ١ايسٚيةةة١
اٱْػاْ.١ٝ
.



ايكةةةسٜل  أعڀاٖةةةا ٚ٭بٗٝةةةا ؾطقةةة ١أنةة يٮخةةةص َةةةٔ
ضغةةةة ٍٛار  ،نُةةةةا أخةةةةص َةةةةٔ أبٗٝةةةةا ً ب ايٛقةةةةت
ْؿػ٘ ،نُا أعڀ ٢ؾطقة٫ ١يتكةا ٤أبة ٞبهةط بطغة ٍٛار
ًب بٝتٗا عٓسٖا ًب اسبهط ٚنصيو ًب ايػؿط.
حةةسثت هلةةا عةةس ٠حةةٛازد أعڀةةت زضٚغٶةةا يٮَةةٚ ١أباْةةت
ؾهًٗا  َٔٚ ،شيو حازثة ١اٱؾةوْٚ ،ةعٜ ٍٚة ١ايتة.ُِٝ

1أ

ٚغري شيو َٔ ا٭حساد.
ٚقةةس ٚنةةع ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ بابٶةةا مسةةا :ٙبةةاب تةةعٜٚج
ايةةٓيب  عا٥ؿةةٚ ١قسَٚةة٘ اىبسٜٓةةٚ ١بٓا٥ةة٘ بٗةةاأ ،ض ٣ٚؾٝةة٘ عةةٔ
عا٥ؿ  ١قايةت :تةعٚجي ايةٓيب ٚ أْةا بٓةت غةت غةٓـب،
ؾكسَٓا اىبس ١ٜٓؾٓعيٓا ًب بي اسبةاضد بةٔ اشبةعضج ،ؾٛعهةت
2أ

ؾتُعم ؾملط ٟؾځٛق ٞجٴُ ،١ُٝؾةاتتي أَة ٞأّ ضَٚةإٚ ،إْةٞ
يؿةة ٞأضجٛحةةَٚ ١ملةة ٞقةةٛاحت يةة ٞؾكةةطخت بةة ٞؾاتٝتٗةةا ٫
أزضَ ٟةةا تطٜةةس بةة ،ٞؾاخةةص بٝةةس ٟحتةة ٢أٚقؿةةتي عًةة ٢بةةاب
1أ اُْبط :تؿػةري ابةٔ نةثري ،جٚ ;489/1ضٚاٜة ١ايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘،
نتاب ايتؿػري ،باب ٚإٕ نٓتِ عً ٢غؿط ،ج.180/5
2أ َؿرتم ؾملط ايطأؽ إشا نإ قًْٚ ٌٝاٖ .

ْؿػة .ٞثةِ أخةص ؾة٦ٝٶا

ايساض ٚإْ ٞ٭ْٗج حتة ٢غةهٔ بملة

َٔ َا ٤ؾُػخت ب٘ ٚجٗٚ ٞضأغة ،ٞثةِ أزخًةتي ايةساض ،ؾةإشا
ْػةةَ ٠ٛةةةٔ ا٭ْكةةةاض ًب ايبٝةةةت ،ؾكًةةٔ عًةةة ٢اشبةةةري ٚاي نةةة١
ٚعًةة ٢خةةري طةةا٥ط ،ؾاغةةًُتي إيةة ،ٔٗٝؾاقةةًخٔ َةةٔ ؾةةاْ،ٞ
ؾًةةِ ٜٳ ةطٴعٵي إ ٫ضغةة ٍٛار  نةةخ ،٢ؾاغةةًُتي إيٝةة٘ ٚأْةةا
٦َٜٛص بٓت تػع غٓـبأأ.

1أ

نُةةةا ٚضز أْةةة٘  قةةةاٍ يؿاطُةةة  ١عةةةٔ عا٥ؿةةة: ١
إْٗا حٹب ١أبٝوٹ ٚضبٿ ايهملب١أأ.

2أ

ٚعا٥ؿةة  ١بةةٌ  ٍ ٚأبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  تؿةةطؾٛا
بٗةةةصا ايٓػةةةت ،نُةةةا أْٗةةةا  ظٚجةةة ١ضغةةة ٍٛار ً ب
ايسْٝا ٚاٯخط ٠نُا ٚضز ًب اسبس ٜايؿطٜـأ.

3أ

1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب َٓاقةةت ا٭ْكةةاض ،بةةاب تةةعٜٚج
ايٓيب  عا٥ؿٚ ١قسَٗٚا اىبسٚ ١ٜٓبٓا ٘٥بٗا ،ج.251/4
2أ اُْبط :غٓٔ أبة ٞزاٚز ،نتةاب ا٭زب ،بةاب ًب اْ٫تكةاض ،م،886
ح بطقِ.4898 :
3أ اُْبةةط :تؿكةة ٬ٝنةةثري ٠عةةٔ اسبةةسد ٚغةةري ٙعٓةةس ايةةصٖيب ًب غةةري
أع ّ٬ايٓب ،٤٬جً ،135/1ب تطنبت٘ يملا٥ؿ. ١



ناْةةةةت حازثةةةة ١اٱؾةةةةو َةةةةٔ أٖةةةةِ أحةةةةساد غةةةةع ٠ٚبةةةةي
1أ

اىبكةةةڀًلٖٚ .ةةةص ٙاسبازثةةةَ ١ػٸةةةت عٹة ةطٵ
أطٗةط عةةط
عةةةط

ضغةةة ٍٛار 

ٚأحةتٸ ْػةةا ٘٥إيٝةة٘ ٚيٮَة ١نبملةةاٚ ،٤عطنةةٗا

٭بةةةة ٞبهةةةةط ايكةةةةسٜل ٚ ،يملةةةةٌ اسبةةةةس ٜعةةةةٔ

اسبازثةَ ١ةٔ قةاحبتٗا ٖٚة ٞعا٥ؿة  ١أقةذٸ ايطٚاٜةةا ًب
تؿاق ٌٝزقٝك ،١تهؿـ ع٬ق ١ايكةسٜل  ٍ ٚبٝتة٘ بةا٭َط.
ٚإٔ َةةةةا مبةةةةؼ ضغةةةة ٍٛار ً ب ايكهةةةة ،١ٝنةةةةإ مبةةةةؼ
ايكسٜل َ ،ع اؾرتانُٗا ًب اسبسد  ٚثاض.ٙ
ٖٚةةة ٛعٓةةةةس ايبدةةةةاضً ٟب قةةةةخٝخ٘ بطٚاٜةةةة ١ابةةةةٔ أخةةةةت
عا٥ؿةةةٚ ،١غةةةبٌب ايكةةةسٜل  عةةةٔ عةةةط ٠ٚبةةةٔ ايةةةعبري .
عٔ عا٥ؿ  ١ظٚج ايٓيب  حـب قاٍ هلةا أٖةٌ اٱؾةو َةا
قةةايٛا ،قايةةت عا٥ؿةة :١نةةإ ضغةة ٍٛار  إشا أضاز غةةؿطٶا
1أ ٚنع ايبداضً ٟب قخٝخ٘ ًب نتاب اىبػاظ ،ٟباب حةس ٜاٱؾةو،
جٚ ; 55/5اُْبةةةط :تؿكةةة ٌٝايطٚاٜةةةا عٓةةةس ابةةةٔ نةةةثريً ،ب ايػةةةري٠
ايٓب ،١ٜٛج ،304/3ذبت عٓٛإ :قكس اٱؾو .

أ ڃق ٳط ٳع بـب أظٚاج٘ ،ؾا ٜٔٗخطج غٗٵُٗا خةطج بٗةا ضغة ٍٛار
َ مل٘ ،قايت عا٥ؿ :١ؾاقطع بٓٓٝةا ًب غةع ٠ٚغعاٖةا ؾدةطج
ؾٗٝةةةا غةةةُٗ .ٞؾدطجةةةت َةةةع ضغةةة ٍٛار  بملةةةس َةةةا أڂْةةةعٍ
اسبجةةاب ،ؾهٓةةت أڂهبځةٌٴ ًب ٖةةٛزجٚ ٞأڂْةعٳٍٴ ؾٝةة٘ ،ؾػةةطْا
حت ٢إشا ؾطؽ ضغ ٍٛار  َٔ غعٚت٘ تًو ٚقؿةٌٳ زْْٛةا َةٔ
اىبسٜٓةةة ١قةةةاؾًـب ،أڂشٕ يًٝةةة ١بايطحٝةةةٌ ،ؾكُةةةت حةةةـب أشْةةةٛا
بايطحٝةةةٌ ؾُؿةةةٝت حتةةة ٢جةةةاٚظ ازبةةةٝـ ،ؾًُةةةا قهةةةٝت
ؾةةاْ ٞأقبًةةت إفب ضحًةة ،ٞؾًُػةةت قةةسض ،ٟؾةةإشا ٹعكڃة ٷس يةةٞ
َةةٔ جةةعع َبؿةةاض قةةس اْكڀةةع ،ؾطجملةةت ؾايتُػةةت عكةةس،ٟ
ؾخبػةةةي ابتػةةةا .ٙ٩قايةةةتٚ :أقبةةةٌ ايةةةطٌٖب ايةةةص ٜٔنةةةاْٛا
ٜطحٿًةة ْٞٛؾةةاحتًُٛا ٖةةٛزج ،ٞؾطحًةة ٙٛعًةة ٢بملةةري ٟايةةصٟ
نٓةةةت أضنةةةت عًٝةةةٖ٘ٚ ،ةةةِ ؼبػةةةب ٕٛإْةةة ٞؾٝةةة٘ٚ ،نةةةإ
ايٓػةةا ٤إش شاى خٹؿاؾڄةةا

ٜٗةةبًٔ ٜ ٚػؿةةٗٔ ايًخةةِ ،إلبةةا

ٜةةةانًٔ ايملٴ ڃًكځة ة ځَ ١ةةةٔ ايڀملةةةاّ ،ؾًةةةِ ٜػةةةتٓهط ايكةةة ّٛخؿةةة١
اهلةةٛزج حةةـب ضؾملةةٚ ٙٛهبًةةٚ .ٙٛنٓةةت جاضٜةة ١حسٜثةة ١ايػةةٔ،
ؾبملثةةٛا ازبُةةٌ ؾػةةاضٚاٚٚ ،جةةس عكةةس ٟبملةةس َةةا اغةةتُط
ازبةةٝـ ،ؾج٦ةةت َٓةةاظهلِ ٚيةةٝؼ بٗةةا َةةِٓٗ زا ڈع  ٫ٚصبٝةةت،



ؾتُٝٸُت َٓعي ٞايةص ٟنٓةت بةَ٘ٚ ،بٓٓةت أْٗةِ غةٝؿكسْٞٚ
ؾريجملةة ٕٛإي ةٞٸ .ؾبٓٝةةا أْةةا جايػةةً ١ب َٓعيةة ٞغًبةةتي عةةٝي
ؾُٓةةتٚ .نةةإ قةةؿٛإ بةةٔ اىبملڀچةٌ ايػةةًُ ٞثةةِ ايةةصنٛاْٞ
َةٔ ٚضا ٤ازبةٝـ .ؾاقةةبذ عٓةس َٓعية .ٞؾةةطأ ٣غةٛاز إْػةةإ
ْةةا ،ِ٥ؾملةةطؾي حةةـب ض ْةةةٚ ،ٞنةةإ ض ْةة ٞقبةةٌ اسبجةةةاب.
ؾاغةةةتٝكُبت باغةةةرتجاع٘ حةةةـب عةةةطؾي ،ؾدُةةةط ٚجٗةةةٞ
ًبابٚ ،ٞار َا تهًُٓةا بهًُة ٫ٚ ١مسملةت َٓة٘ نًُة١
غةةري اغةةرتجاعٖ٘ٚ ،ةة ٣ٛحتةة ٢أْةةار ضاحًتةة٘ ،ؾةةٛط ٧عًةة٢
ٜةةسٖا ،ؾكُةةت إيٗٝةةا ؾطنبتٗةةا ،ؾةةاْڀًل ٜكةةٛز بةة ٞايطاحًةة١
حتةة ٢أتٓٝةةا ازبةةٝـ َةةٛغطً ٜٔب عبةةط ايُبٗةةريٖٚ ،٠ةةِ ْةةع.ٍٚ
قايت :ؾًٗو ٹؾٞٻ ٳَ ٵٔ ًٖوٚ .نإ ايةص ٟتةٛفب نة اٱؾةو
عبةةسار بةةٔ أڂب ةٞٸ بةةٔ غةةً .ٍٛقةةاٍ عةةط :٠ٚأخ ة

أْةة٘ نةةإ

ٜٴؿاع ٜٚٴتخٳ ٳسد ب٘ عٓس ،ٙؾٝكطٜٚ ٙػةتُمل٘ ٜٚػتٛؾةٚ .٘ٝقةاٍ
عةةط ٠ٚأٜهٶةةا:

ٜٴػةِٸ َةةٔ أٖةةٌ اٱؾةةو أٜهٶةةا إ ٫حػةةإ بةةٔ

ثابةةتَٚ ،ػةةڀذ بةةٔ أثاثةةٚ ،١هبٓةة ١بٓةةت جخةةـً ،ب ْةةاؽڈ
خط ٫ ٜٔعًةِ ية ٞبٗةِ ،غةري أْٗةِ عكةب ١ةةة نُةا قةاٍ ار
تملافب ةة ٚإٕ نٹ ٵبط شيو ٜكاٍ عبسار بٔ أڂبٞٸ بٔ غً.ٍٛ

قةةاٍ عةةط :٠ٚناْةةت عا٥ؿةة  ١تهةةط ٙإٔ ٜٴػٳةتٻ عٓةةسٖا
حػإٚ ،تك ٍٛإْ٘ ايص ٟقاٍ:
ؾځ ڇإٕٻ أځبٚ ٞٳٚايٹسٳٙٴ ٚٳعٹطنٞ
ٹيملٹط ڇ ٴَخٳُٻسٺ َٹٓهڂِ ٚڇقا٤ٴ
قايت عا٥ؿ :١ؾكةسَٓا اىبسٜٓة ،١ؾاؾةتهٝت حةـب قةسَت
ؾٗطٶاٚ ،ايٓاؽ ٜؿٝهً ٕٛب ق ٍٛأقةخاب اٱؾةو ٫ ،أؾةملط
بؿةَ ٤ٞةٔ شيةوٖٚ ،ةٜ ٛةةطٜبي ًب ٚجملة ٞأْة ٫ ٞأعةطف َةةٔ
ضغ ٍٛار  ايًڀـ ايص ٟنٓت أض َ٘ٓ ٣حـب أؾةته،ٞ
إلبةةا ٜةةسخٌ عً ةٞٻ ضغةة ٍٛار  ؾٝػةةًِ ثةةِ ٜكةة :ٍٛنٝةةـ
تٝهڂِ ثِ ٜٓكطف ،ؾصيو ٜطٜبي  ٫ٚأؾةملط بايؿةطٸ ،حتة٢
خطجةةةةةت حةةةةةـب ْكٗةةةةتٴ ،ؾدطجةةةةةت َةةةةةع أّ َػةةةةةڀذ قٹبٳةةةةٌ
1أ
اىبٓاقٹ ةعٚ ،نةةإ َٴتٿ ظْةةاٚ ،نٓةةا  ٫غبةةطج إ ٫يةة٬ٝڄ إفب
2أ
يٚ ،ٌٝشيو قبٌ إٔ ْتدص ايهڂٓٴـ قطٜبٶةا َةٔ بٛٝتٓةا .قايةت
ٚأځَٵطْةةةا أَةةطٴ ايملةةةطب ا٭ڂ ٳً ٍٚب اي ٜةةة ١قبةةةٌ ايػةةةاٌ٥بٚ ،نٓةةةا
ت نُتة ٻظ
1أ اىبٓاقعٖ :ةَٛ ٞانةع ٜٴة ظ إيٗٝةا يًبةٚ ٍٛايػةاٌ٥بٚ ،عٴطؾة ٵ
يًٓػاً ٤ب اىبس .١ٜٓاُْبط :ايعبٝس ،ٟتاج ايملطٚؽ ،ج.535/5
2أ أَانٔ قها ٤اسباج ١اىببٓ ١ٝزاخٌ ايب. ٛٝ



ْتاش ٣بةايهڂٓٴـ إٔ ْتدةصٖا عٓةس بٛٝتٓةا ،قايةت :ؾاْڀًكةت
أْةةا ٚأّ َػةةڀذ  ٖٚة ٞابٓةة ١أبةة ٞضٖةةِ بةةٔ اىبڀًةةت بةةٔ عبةةس
َٓةةةافٚ ،أَٗةةةا بٓةةةت قةةةدط بةةةٔ عةةةاَط خايةةة ١أبةةة ٞبهةةةط
ايكةةسٜلٚ ،ابٓٗةةا َػةةڀذ بةةٔ أثاثةة ١بةةٔ عبةةاز بةةٔ اىبڀًةةت،
ؾاقبًت أْا ٚأّ َػڀذ قٹبٌٳ بةٝب ،حةـب ؾطغٓةا َةٔ ؾةآْا،
ڀذ .ؾكًةةت
ؾملثةةط أّ َػةةڀذ ًب ٹَططٗةةا ؾكايةةت :تملةةؼ َٹػٵة ځ
هلةةا بةة٦ؼ َةةا قًةةت ،أتػةةبـب ضجة٬ڄ ؾةةٗس بةةسضٶا ،ؾكايةةت :أٟ
ٖٓتا ٚ ٙتػُملَ ٞا قاٍ! قايتٚ :قًةتَ :ةا قةاٍ ؾةاخ تي
بكةة ٍٛأٖةةٌ اٱؾةةو ةةةة قايةةت ةةةة ؾةاظزز َطنٶةةا عًةةَ ٢طنةة،ٞ
ؾًُةةا ضجملةةت إفب بةةٝب زخةةٌ عٳًځ ةٞٻ ضغةة ٍٛار  ؾػةةًِ ثةةِ
قةةاٍ :نٝةةـ تةةٝهِ  .ؾكًةةت يةة٘ :أت ةاشٕ ي ة ٞإٔ تةة ٞأبةةٟٛٻ!
قايتٚ :أضٜس إٔ اغتٝكٔ اشب َٔ قبًُٗا ،قايت :ؾةاشٕ يةٞ
ضغةة ٍٛار  ،ؾكًةةت ٭َةةٜ ٞةةا أَتةةاَ ٙةةاشا ٜتخةةسد ايٓةةاؽ!
قايتٜ :ا بٓ ْٖٞٛ ١ٝعًٝو ،ؾٛار يكًُا ناْةت اَةطأ ٠قةٌب
ٚنةة١٦ٝڄ عٓةةةس ضجةةٌ ؼببٗةةةا هلةةا نةةةطا٥ط إ ٫أنثةةطٕ عًٗٝةةةا.
قايت :ؾكًت :غبخإ ار ځأ ٳ ٚځق ٵس ذبسد ايٓاؽ بٗةصا! قايةت:
ؾبهٝةةت تًةةو ايًًٝةة ،١حتةة ٢أقةةبخت ٜ ٫طقةا يةة ٞزَةةع٫ٚ ،
أنتخٌ بٓ ،ّٛثِ أقبخت أبه ٞقايةتٚ :زعةا ضغة ٍٛار

 عً ٞبٔ أب ٞطايت ٚأغاَ ١بٔ ظٜس حةـب اغةتًب ايةٛحٞ
ٜػةةاهلُا ٜٚػتؿةةريُٖا ًب ؾةةطام أًٖةة٘ ،قايةةت :ؾاَةةا أغةةاَ١
ؾاؾةةاض عًةة ٢ضغةة ٍٛار  بايةةصٜ ٟملًةةِ َةةٔ بةةطا ٠٤أًٖةة٘،
و ْ ٫ٚملًةِ إ٫
ٚبايصٜ ٟملًِ هلِ ًب ْؿػ٘ ،ؾكاٍ أغاَ :١أًٖڂة ځ
خريٶاٚ .أَا عًٞپ ؾكاٍٜ :ةا ضغة ٍٛار ٜهةٝٸل ار عًٝةو،
ٚايٓػا ٤غٛاٖا نثريٚ ،غٳ ڇٌ ازباض ١ٜتكسقو .قايت ؾةسعا
ضغةة ٍٛار  بطٜةةط ٠ؾكةةاٍ :أ ٟبطٜةةطٖ ٠ةةٌ ضأٜةةت َةةٔ ؾةة٤ٞ
ٜٴطٜبو  .قايت ي٘ بطٜطٚ :٠ايص ٟبملثو باسبل َةا ضأٜةت عًٗٝةا
أَطٶا قٌب أغُكة٘ ،غةري أْٗةا جاضٜة ١حسٜثة ١ايػةٔ تٓةاّ عةٔ
عجةـب أًٖةٗا ،ؾتةات ٞايةةساجٔ ؾتانًة٘ قايةت :ؾكةاّ ضغةةٍٛ
ار  ،َٜ٘ٛ َٔ ؾاغتملصض َةٔ عبةسار بةٔ أڂبةٖٚ ٢ة ٛعًة٢
اىبٓة ؾكةةاٍٜ :ةا َملؿةةط اىبػةًُـب َةةٔ ٜملةصضَْ ٞةةٔ ضجةٌ قةةس
بًػةةي عٓةة٘ أشاً ٙب أًٖةةٚ ،ٞار َةةا عًُةةت عًةة ٢أًٖةة ٞإ٫
خةريٶاٚ ،يكةةس شنةةطٚا ضجة٬ڄ َةةا عًُةةت عًٝةة٘ إ ٫خةريٶاَٚ ،ةةا
ٜسخٌ عً ٢أًٖ ٞإَ ٫مل . ٞقايت :ؾكةاّ غةملس بةٔ َملةاش أخةٛ
بةةي عبسا٭ؾةةٌٗ ؾكةةاٍ :أْةةا ٜةةا ضغةة ٍٛار أعةةصضى ،ؾةةإٕ
نإ َٔ ا٭ٚؽ نطبت عٓك٘ٚ ،إٕ نةإ َةٔ إخٛآْةا َةٔ
اشبةةةةعضج أَطتٓةةةةا ؾؿملًٓةةةةا أَةةةةطى .قايةةةةت :ؾكةةةةاّ ضجةةةةٌ َةةةةٔ



اشبةةعضجٚ ،ناْةةت أّ حػةةإ بٓةةت عُةة٘ َةةٔ ؾدةةصٖٚ ،ٙةةٛ
غملس بٔ عباز ٖٛٚ ،٠غٝس اشبعضج قايتٚ :نةإ قبةٌ شيةو
ضجةة٬ڄ قةةةاسبڄاٚ ،يهةةةٔ احتًُتةةة٘ اسبُٝٸةة ،١ؾكةةةاٍ يػةةةملس:
نصبتٳ يملُط ار  ٫تكتً٘ ٫ٚ ،تكسض عً ٢قتًة٘ٚ ،ية ٛنةإ
َٔ ضٖڀو َا أحببت إٔ ٜٴكتٌ ؾكاّ أغٝس بٔ حٴهري ةة ٖٛٚ
ابٔ عِ غملس ةةة ؾكةاّ يػةملس بةٔ عبةاز ٠ؾكةاٍ :نةصبت يملُةط
ار يٓكتًٓ٘ ،ؾإْو َٓاؾل دبازٍ عٔ اىبٓةاؾكـب .قايةت :ؾثةاض
اسبٝإ ا٭ٚؽ ٚاشبعضج حتُٖٛ ٢ا إٔ ٜكتتًٛاٚ ،ضغة ٍٛار
 قا ِ٥عً ٢اىبٓ قايت :ؾًِ ٜةعٍ ضغة ٍٛار  ؽبؿهةِٗ
حت ٢غهتٛا ٚغهت قايةت :ؾبهٝةت ٜة َٞٛشيةو نًة٘،
ٜ ٫طقةا يةة ٞزَةةع ٫ٚ ،أنتخةةٌ بٓةة .ّٛقايةةتٚ :أقةةبذ أبةةٛاٟ
عٓةةسٚ ،ٟقةةس بهٝةةت يًٝةةتـب َٜٛٚٶةةاٜ ٫ ،طق ةا يةة ٞزَةةع ٫ٚ
أنتخٌ بٓ ،ّٛحتة ٢إْة ٞ٭َبةٔ إٔ ايبهةا ٤ؾةايٹ ٷل نبةس،ٟ
ؾبٳ ٵٓٝا أبةٛا ٟجايػةإ عٓةسٚ ٟأْةا أبهة ،ٞؾاغةتاشْت ٳعًځةٞٻ
اَةةطأَ ٠ةةٔ ا٭ْكةةاض ،ؾاشْةةت هلةةا ،ؾجًػةةت تبهةةَ ٞملةةٞ
قايةةت :ؾبٓٝةةا عبةةٔ عًةة ٢شيةةو زخةةٌ ضغةة ٍٛار  عًٓٝةةا،
ؾػًِ ثِ جًؼ ،قايت ٚ :ػبًؼ عٓسَٓ ٟةص قٝةٌ َةا قٝةٌ
قبًةةةٗاٚ ،قةةةس يبةة ؾةةةٗطٶا ٜ ٫ةةةٛح ٢إيٝةةة٘ ًب ؾةةةاْ ٞبؿةةة.٤ٞ

قايت :ؾتؿٗٸس ضغ ٍٛار  حـب جًؼ ثِ قةاٍ :أَةا بملةس،
ٜا عا٥ؿ ١إْ٘ بًػي عٓو نصا ٚنصا ،ؾةإ نٓةت بط٦ٜة،١
ؾػةة٥ ٝو ارٚ ،إٕ نٓةةت أىبځُٵ ةتٹ بةةصْت ،ؾاغةةتػؿط ٟار
ٚتٛب ٞإي ،٘ٝؾإٕ ايملبةس إشا اعةرتف ثةِ تةاب تةاب ار عًٝة٘ .
قايت :ؾًُا قهة ٢ضغة ٍٛار َ كايتة٘ قًةلٳ زَملة ٞحتة٢
ت ضغة ٍٛار  عةي
َا أحؼٸ َٓ٘ قڀةط ،٠ؾكًةت ٭بة ٞأجٹة ٵ
ؾُٝةةا قةةاٍ .ؾكةةاٍ أبةةٚ :ٞار َةةا أزضَ ٟةةا أقةة ٍٛيطغةة ٍٛار
 .ؾكًت ٭َ :ٞأجٝيب ضغ ٍٛار  ؾُٝا قاٍ .قايت أَ:ٞ
ٚار َةةا أزضَ ٟةةا أقةة ٍٛيطغةة ٍٛار  .ؾكًةةت ٚأْةةا جاض ٜة١څ
حسٜثةةة ١ايػةةةٔ  ٫أقةةةطأ َةةةٔ ايكةةةط ٕ نةةةثريٶا :إْةةةٚ ٞار قةةةس
عًُت يكس مسملتِ ٖصا اسبس ٜحتة ٢اغةتكطٸ ًب أْؿػةهِ
ٚقةةسقتِ بةة٘ ،ؾًةة ٔ٦قًةةت يهةةِ إْةة ٞبط٦ٜةة ٫ ١تكةةسق،ْٞٛ
ٚيةةةة ٔ٦اعرتؾةةةةت يهةةةةِ بةةةةاَط ٚار ٜملًةةةةِ أْةةةةَٓ ٞةةةة٘ بط٦ٜةةةة١
ٹيتٴكٿةسقڂٓٸ ،ٞؾةةٛار  ٫أجةةس يةةٚ ٞيهةةِ َةةث٬ڄ إ ٫أبةةا ٜٛغةةـ
حـب قاٍ :ؾك ٷ نبٌٝٷ ٚار اىبڂػتٳملإ عًَ ٢ا تكؿ . ٕٛثِ
ذبٛي ةتٴ ٚانةةڀجملتٴ عًةة ٢ؾطاؾةةٚ ،ٞار ٜملًةةِ أْةة ٞح٦ٓٝةةص
بط٦ٜةةٚ ،١إٔ ار َ ٥ةةة ٞب ا٤تةةٚ ،ٞيهةةةٔ ٚار َةةا نٓةةةت
حٝٶةا ٜٴتًة ،٢يؿةاًْ ٞب ْؿػةٞ
أَبٔ إٔ ار َٴٓةعڇ ٷٍ ًب ؾةاْ ٞٳ ٚٵ



نةةإ أحكةةط َةةٔ إٔ ٜةةتهًِ ار ًبٸ بةةاَطٚ ،يهةةٔ نٓةةت
أضج ٛإٔ ٜط ٣ضغ ٍٛار ً ب ايٓة ّٛضٜ٩ةا ٜة ٥ي ار بٗةا،
ؾةةٛار َةةا ضاّ ضغةة ٍٛار  صبًػةة٘ ٫ٚ ،خةةطج أحةةس َةةٔ
أٌٖ ايبٝت ،حت ٢أڂْعٍ عًٝة٘ ،ؾاخةصَ ٙةا نةإ ٜاخةصَ ٙةٔ
ايبٴ ٳطحا ،٤حت ٢أْ٘ يٝتخسٸض َٓ٘ َٔ ايملطم َثٌ ازبڂُةإ ٖٚةٛ
ًب  ّٜٛؾا ٺ َٔ ،ثكٌ ايك ٍٛايص ٟأڂْعٍ عً ٘ٝقايت :ؾػٴةطٿٟ
عةةةٔ ضغةةة ٍٛار ٖٚ ةةةٜ ٛهةةةخو ،ؾهاْةةةت أ ٍٚنًُةةة١
ى  .قايةت:
تهًِ بٗةا إٔ قةاٍٜ :ةا عا٥ؿة ١أَٸةا ار ؾكةس بةطٻ ځأ ٹ
ؾكايت ي ٞأَ :ٞق َٞٛإي .٘ٝؾكًت ٚار  ٫أقة ّٛإيٝة٘ ،ؾةإْٞ
 ٫أهبس إ ٫ار  قايتٚ :أْةعٍ ار ةةة تملةافب ةةة ( :ﭑ ﭒ
1أ
ﭓ ﭔ ) .اٯٜا  ،ثِ ٶاْعٍ ار ٖةصا ًب بطا٤تة .ٞقةاٍ
أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜلٚ :نةةإ ٜٴٓؿةةل عًةةَ ٢ػةةڀذ بةةٔ أثاثةة١
يكطابت٘ َٓ٘ ٚؾكطٚ ٙار  ٫أْؿل عًَ ٢ػڀذ ؾ٦ٝٶا أبسٶا بملةس
ايةةةةةص ٟقةةةةةاٍ يملا٥ؿةةةةةَ ١ةةةةةا قةةةةةاٍ .ؾةةة ةاْعٍ ار ( :ﭸ ﭹ
2أ
ﭺﭻ ﭼ) .إفب قٛيةةةةة٘ ةةةةةةة تملةةةةةافب ةةةةةةة ( :ﮒ ﮓ
1أ َٔ اٯ ١ٜضقِ  َٔ 11غٛض ٠ايٓٛض.
2أ َٔ اٯ ١ٜض َٔ 22 ِٜغٛض ٠ايٓٛض.

ﮔ) ،قةةاٍ أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل :بًةةٚ ٢ار إْةة ٞ٭حةتټ إٔ
ٜػؿط ار ي.ٞ
ؾا ٵضجعٳ إفب َػڀذ ايٓؿك ١ايةب نةإ ٜٓؿةل عًٝة٘ٚ ،قةاٍ
ٚار  ٫أْععٗا َٓ٘ أبسٶا .قايت... :أأ.

1أ

ٚقةةةس ْعيةةةت ًب اسبازثةةةٜ ١ةةةا تتًةةة ٢إفب ٜةةة ّٛايكٝاَةةة،١
زاؾملةةت عةةٔ عةةط
ٚعةةٔ عةةط

ضغةة ٍٛار ً ب ظٚجتةة٘ عا٥ؿةة، ١

أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ً ب ابٓتةةً٘ ،ب قٛيةة٘ ةةةة

تملافب ةة:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
1أ قةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب اىبػةةاظ ،ٟبةةاب حةةس ٜاٱؾةةو ،ج 55/5ةةةة
ٚ ;60قاضٕ بابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج 297/3ةة .307



ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
رايٓٛضد.

يكةةةةس نةةةةةإ ٚانةةةةخٶا إٔ ا٭َةةةة ١نًةةةةةٗا َػةةةةةتٗسؾً ١ب
أخ٬قٗةةةا ،ؾةةةإشا اتټٗةةةِ ضغةةة ٍٛار ٚ ،أًٖةةة٘ ٚقةةةاحب٘ ًب
أخ٬قٗةةةِ ٚأعطانةةةِٗ ؾةةةإٕ بٝةةة ٛا٭َةةة ١نًةةةٗا  ٫تػةةةًِ،
ٚيةةصيو قةةطح ايكةةط ٕ ايهةةط ِٜبةةإ ٖةةصا ايملُةةٌ نةةإ َةةٔ
أٖساؾِٗ.
*****







1أ

نإ  قا٥س جٝـ ايؿانط ٜٔاحملاضبـب يًُطتس،ٜٔ
ٖٚصا زي ٌٝحب٘ ر ٚ تصر يًُػًُـب َع تصيٌ بملهِٗ
يبمل ٚععتِٗ عً ٢اٯخطَ ٜٔع ايثبا عً ٢ايسٜ ،ٜٔكٍٛ
تملافب ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀
﯁ ﯂  ) راىبا٥س٠د.
ٚحةةت ضغةة ٍٛار ٚ اجةةت ٚؾةةط
ٚاحملب ١ر تكرتٕ بإج ٍ٬ايطغ. ٍٛ

عًةة ٢نةةٌ َػةةًِ،

ض ٣ٚؾ ٘ٝعٔ أبٖ ٞطٜطٚ  ٠عةٔ أْةؼ  أْة٘  قةاٍ:
ٚايصْ ٟؿػة ٞبٝةسٜ ٫ ٙة َٔ٪أحةسنِ حتة ٢أنة ٕٛأحةت
2أ
إيٚ َٔ ٘ٝايسٚٚ ٙيسٚ ٙايٓاؽ أنبملـبأأ.
1أ اُْبط ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.343/3
2أ َٔ ضٚا ١ٜايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘ ،نتةاب اٱمبةإ ،بةاب حةت ضغةٍٛ
ار  ،جٚ ; 9/1ضٚاَ ٙػةةةةةًِ ًب قةةةةةخٝخ٘ ،بةةةةةاب ٚجةةةةةٛب ضببةةةةة١
ايطغ ٍٛأنثط َٔ ا٭ٌٖ ،ج.67/1

ٚايكسٜل  أؾهٌ ا٭َ ١بملس ضغة ٍٛار  ٫ٚ ،ؾةو
ًب عُب ِٝحب٘ ر ٚيطغٛي٘  ،بٌ إٕ ٖةصا اسبةت مبتةس ىبةا
قبٌ َبمل ضغ ٍٛار  ،حٝة ايكةخبٚ ١احملبة ١اىبتبازية١
بُٗٓٝا.
ٚضبب ١ار ةة غبخاْ٘ ةة يًملبس قطْت باتباع٘ غْٓ ١ب ٘ٝ

ٜك ( : ٍٛﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ) ر ٍ عُطإد.

ٚقس أؾاض ار إفب احملب ١بـب ايكخابٚ ،١خل ا٭ْكاض

قبخبتِٗ يًُٗاجطٜ ،ٜٔك ٍٛتملافب ( :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ

ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ) راسبؿطد.
ٜٚةةةةات ٞعًةةةة ٢ضأؽ أقةةةةخاب ضغةةةة ٍٛار ً ب ضببتةةةة٘
يطغ ٍٛار  أب ٛبهط ايكسٜل  ايةص ٟنةإ أَ ٍٚةٔ
َةةةٔ بةةة٘ ٚزاؾةةةع عٓةةة٘ ًب َهةةة ١قبةةةٌ اهلجةةةطٚ ،٠قةةةخب٘ ًب



ٖجطتةة٘ ٚ .حُٓٝةةا أڂشٕ يطغةة ٍٛار  بايكتةةاٍ نةةإ أبةةٛ
بهةةط َ ملةة٘ ًب نةةٌ اىبٝةةاز ٜٔز ٕٚاغةةتثٓاٜ ،٤تدًةةـ
عٔ ضغ ٍٛار ً ب أَٛ ٟنع.
1أ

ٚيةة٘ َٛاقةةـ خاقةةً ١ب غةةع ٠ٚبةةسض ،ح ٝة نةةإ َةةع
اىبكةةةڀؿٜٚ . ٢كةةةـ عًةةة ٞبةةةٔ أبةةة ٞطايةةةت  ؾةةةجاع١
خڀځبٳِٗ ؾكاٍٜ :ةا أٜٗةا
ايكسٜل ًب ٖصا اىبٛقـ بكٛي٘ :إْ٘ ٳ
ايٓةةاؽ َةةٔ أؾةةجع ايٓةةاؽ! ؾكةةايٛا :أْةةت ٜةةا أَةةري اىبةةَٓ٪ـب،
ؾكاٍ :أَا أَْ ٞا باضظْ ٞأحس إ ٫اْتكؿت َٓ٘ٚ ،يهٔ ٖٛ
أبةة ٛبهةةط ،إْةةا جملًٓةةا يطغةة ٍٛار  عطٜؿٶةةا ،ؾكًٓ ةا َةةٔ
ٜهةةةةَ ٕٛةةةةع ضغةةةة ٍٛار  يةةةةٜٗ ٬٦ةةةة ٟٛإيٝةةةة٘ أحةةةةس َةةةةٔ
اىبؿطنـب ،ؾة ٛار َةا زْةا َٓةا أحةس إ ٫أبة ٛبهةط ؾةاٖطٶا
بايػةةةٝـ عًةةة ٢ضأؽ ضغةةة ٍٛار ٜٗ ٫ ةةة ٟٛإيٝةةة٘ أحةةةس إ٫
أٖ ٣ٛإي ،٘ٝؾٗصا أؾجع ايٓاؽ .قاٍ ٚيكس ضأٜةت ضغة ٍٛار
ٚ أخصت٘ قطٜـ ؾٗصا ؼبازٸٖٚ ،ٙةصا ٜتًتًة٘ ٜٚكٛية :ٕٛأْةت
1أ اُْبةةط :غةةع ٠ٚبةةسضَ ،ةةٔ نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ
ٚزٚي١أ ،ايكػِ ايثاي  ،إْا ؾتخٓا يو ؾتخٶا َبٓٝٶا.

جملًت اٯهل ١إهلڄا ٚاحسٶا ؾٛار َا زْا َٓا أحس إ ٫أب ٛبهةط
ٜهةةةطب ٚػباٖةةةس ٖةةةصا ٜٚتًتةةةٌ ٖةةةصا ٖٚةةةٜ ٛكةةةًٜٚ :ٍٛهةةةِ
أتكتً ٕٛضج٬ڄ إٔ ٜك ٍٛضب ٞار ،ثِ ضؾةع عًةٞټ بةطز ٠ناْةت
عً ٘ٝؾبه ٢حتة ٢أخهةًت سبٝتة٘ ثةِ قةاٍ :أْؿةسنِ ار
أَ ٍ َٔ٪ؾطع ٕٛخري أّ ٖ !ٛؾػهت ايك ،ّٛؾكةاٍ عًة:ٞ
ؾٛار يػاع َٔ ١أب ٞبهط خري َٔ ٌَ ٤ا٭ض

َٔ َةَٔ٪

ٍ ؾطعةةة ،ٕٛشاى ضجةةةٌ ٜهةةةتِ إمباْةةة٘ ٖٚةةةصا ضجةةةٌ أعًةةةٔ
إمباْ٘ .ثةِ قةاٍ ايبةعاضْ ٫ :ملًُة٘ ٜةط ٣ٚإَ ٫ةٔ ٖةصا ايٛجة٘،
ؾٗةةةص ٙخكٛقةةة ١ٝيًكةةةسٜل ،حٝةةة ٖةةةَ ٛةةةع ايطغةةةً ٍٛب
ايملطٜـ ،نُا نإ َمل٘ ًب ايػاض ةة ٚ أضنا ٙةةة ٚضغةٍٛ
ار ٜ هثط ا٫بتٗاٍ ٚايتهطع ٚايسعاٜٚ ٤ك ٍٛؾُٝا ٜةسعٛ
بةة٘ :ايًةةِٗ إْةةو إٕ تًٗةةو ٖةةصا ايملكةةاب ٫ ١تملبةةس بملةةسٖا ًب
ا٭ض

ٚ .جملةةٌ ٜٗتةةـ بطبةة٘ ٜٚ كةة :ٍٛايًةةِٗ أظبةةع يةةَ ٞةةا

ٚعةةستي ،ايًةةِٗ ْكةةطى ٜٚ ،طؾةةع ٜسٜةة٘ إفب ايػةةُا ٤حتةة٢
غةةةكٌب ايةةةطزا ٤عةةةٔ َٓهبٝةةة٘ٚ ،جملةةةٌ أبةةة ٛبهةةةط  عٓةةة٘
ًٜتعَ٘ َةٔ ٚضا٥ة٘ ٜٚػة ٟٛعًٝة٘ ضزاٜٚ ،ٙ٤كةَ ٍٛؿةؿكڄا عًٝة٘



َةةٔ نثةةط ٠ا٫بتٗةةاٍٜ :ةةا ضغةة ٍٛار بمل ة ٳ َٓاؾةةستو ضبةةو
ؾإْ٘ غٓٝجع يو َا ٚعسىأأ.

1أ

نُا ؾاضى بطأً ٜ٘ب أغط ٣بةسض بٓةا٤ٶ عًة ٢طًةت ضغةٍٛ
ار ٚ نإ ضحُٝٶا بكَٛة٘ ،حٝة نةإ يبةٔ ضأ ٣ؾةسا٤
ا٭غط ٣يملٌ ار إٔ ٜٗس.ِٜٗ

2أ

حـب ْكهت قةطٜـ قةًذ اسبسٜبٝةٚ ١عةعّ  عًة ٢غةعٚ
َه ١أت ٢أبة ٛغةؿٝإ إفب ايةٓيب ً ب اىبسٜٓة ١ؾهًُة٘ ؾًةِ
3أ

ٜطز عً ،٘ٝثةِ أتة ٢أبةا بهةط  يٝتٛغةٌب ية٘ عٓةس ايةٓيب
 ؾكاٍَ :ا أْا بؿاعٌ .

4أ

ٖٚةةصا ٜةةسٍ عًةة ٢إٔ ايكةةسٜل ٖ ةة ٛايطجةةٌ ا٭ ٍٚبملةةس
ضغ ٍٛار ٚ يصيو تٛج٘ ي٘ أب ٛغؿٝإ.
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج ;272/3ايكة٬ب ،ٞأبة ٛبهةط
ايكسٜل ،م.80
2أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.195
3أ ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.397/4
4أ اُْبةةط :ابةةٔ ٖؿةةاّ ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;396/4ابةةٔ نةةثري ،ايػةةري٠
ايٓب ،١ٜٛج ;531/3ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.326

ٚعٓس اغتؿٗاز جملؿط بةٔ أبة ٞطايةت ً ب َ٪تة٘ حةعٕ
 عًٚ ٢ؾا ٠جملؿط ٚغريٚ ٙزعةا هلةِ :ايًةِٗ اخًةـ جملؿةطٶا
ًب أًٖ٘ باؾهٌ َا خًؿت عبسٶا َٔ عبةازى ايكةاسبـبأأ.

1أ

ؾتةةعٚج بملةةس شيةةو أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل َ ةةٔ أمسةةا ٤بٓةةت
عُٝؼ ظٚجة ١جملؿةطٚ ،احتهةٔ أ٫ٚزَ ٙةٔ بملةسٚ ٙيملةٌٻ شيةو
اغةةتجاب ١يسعٛتةة٘ ٚ ىبؿةةٛضت٘ عًةة ٢أبةة ٞبهةةط ٚ .بملةةس
ٚؾةةةةا ٠ايكةةةةسٜل  تعٚجٗةةةةا عًةةةة ٞبةةةةٔ أبةةةة ٞطايةةةةت 
ٚاحتهٔ أ٫ٚزٖا َٔ جملؿط ٚأب ٞبهط.

2أ

أٖةةٌ ايكةةؿَ ١ةةٔ اىبٗةةاجط ٜٔغةةهٓٛا حجةةطً ٠ب َػةةجس
ضغةةةةة ٍٛار  ،نةةةةةاْٛا ععابٶةةةةةا ؾكةةةةةطا ٫ ٤ػبةةةةةسَ ٕٚةةةةةا
3أ

ٜةةةانًٚ ،ٕٛنةةةإ ضغةةة ٍٛار  إشا أتتةةة٘ قةةةسق ١بملةة
إي ِٗٝأٌٖ ايكؿ ١أنٝاف اٱغٜ ٫ ّ٬ا ٕٚٚعً ٢أٖةٌ ٫ٚ
َةةاٍ إشا أتتةة٘  قةةسق ١بمل ة بٗةةا إيةةٜ ٚ ِٗٝتٓةةاَٗٓ ٍٚةةا
1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.370
2أ اُْبط :ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.231/4
3أ أب ٛتطاب ايُباٖط ،ٟأقخاب ايكؿ ،١ةة جس :٠زاض ايكبًٖ1403 ١ة.



ؾ٦ٝٶاٚ ،إشا أتت٘ ٖس ١ٜأضغٌ إيٚ ِٗٝأقاب َٓٗا ٚأؾطنِٗ
ؾٗٝاأأ.

1أ

ٚنةةةإ ضغةةة ٍٛار ٜ ڀًةةةت َةةةٔ ش ٟٚايملةةةاَ ٬٥ةةةٔ
ايكخاب ١إطملاَِٗ ٚقاٍ  َٔ :نةإ عٓةس ٙطملةاّ اثةٓـب
ؾًٝةةصٖت بثاي ة َٚ ،ةةٔ نةةإ عٓةةس ٙطملةةاّ أضبملةة ١ؾًٝةةصٖت
خباَؼ ،بػازؽٚ ،إٕ أبا بهط جا ٤بث٬ثةٚ ١اْڀًةل ايةٓيب
 بملؿط٠أأ.

2أ

نةةإ ايكةةسٜل أنثةةط ايكةةخاب ١اقرتابٶةةا َةةٔ ضغةة ٍٛار
ً ب نٌ غعٚات٘ .ؾؿ ٞبسض نإ ؼبٌُ غٝؿ٘ زؾاعٶةا عةٔ
ضغ ٍٛار .

1أ ضٚا ٙاٱَاّ أهبس ًب َػٓس ،ٙجٚ ;287/3اُْبةط :ايكةٜٛاْ ،ٞايػةري٠
ايٓبٜٛةةة ،١جٚ ;29/2اُْبةةةطَ :ةةةا نتبةةة٘ ز .أنةةةطّ ايملٴُةةةط ٟعةةةٔ أٖةةةٌ
ايكةةةؿً ١ب اجملتُةةةع اىبةةةسًْ ٞب عٗةةةس ايٓبةةة ٠ٛخكا٥كةةة٘ ٚتُٓبُٝاتةةة٘
ا٭ٚفب ،م.89
2أ أبْ ٛمل ،ِٝحً ١ٝا٭ٚيٝةا ،٤ج 22/2ة  ;33ايكةٜٛاْ ،ٞايػةري ٠ايٓبٜٛة،١
ج.32/2

ح ٝة نةةإ  يًٝةة ١بةةسض ٜكةةًٜٚ ٞبهةةَ ٞتهةةطعٶا إفب
ار بايسعا ٤إٔ ٜٓكةط اىبةَٓ٪ـبٚ .نةإ يبةا قةاٍ ًب زعا٥ة٘
ً ب ايملةةةطٜـ ًب تًةةةو ايًًٝةةة ١أَ ٚةةةٔ قةةةبٝختٗا :ايًةةةِٗ
أْؿسى عٗسى ٚٚعسى ،ايًِٗ إٕ ؾ٦ت

تملبس بملةس ايٝةّٛ

أبةةسٶاأأٚ .نةةةإ ايكةةةسٜل َٓ٪َ ٶةةةا بٓكةةةط ار يطغةةةٛي٘،
ٜكٜ :ٍٛا ضغ ٍٛار نؿاى بمل
1أ

َٓاؾةستو ضبةو ؾةٛار

يٓٝجعٕ ار يو َا ٚعسأأ .حٝة أخةص أبة ٛبهةط بٝةس ٙ
ٚقاٍ :حػبو ٜةا ضغة ٍٛار أسبخةت عًة ٢ضبةو ،ؾدةطج 

ٖٚةةةةةً ٛب ايةةةةةسضع ٜكةةةةة ( :ٍٛﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) رايكُطد.

2أ

3أ

ٚاْتُبط ايك ّٛأَط ايطغ  ٍٛببس ٤ايكتاٍ ،ؾاغتبؿط
اىبػًُ ٕٛبملس إٔ خطج إيٜ ٖٛٚ ، ِٗٝكطأ قٛي٘ ةة تملافب ةة:
1أ اُْبةةط :غةةع ٠ٚبةةسضَ ،ةةٔ نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ
ٚزٚي١أ ،ايكػِ ايثاي  ،إْا ؾتخٓا يو ؾتخٶا َبٓٝٶا.
2أ ضٚا ٙايبداض ،ٟؾتذ ايباضٟأ ،ج.254/18
3أ ابةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟم ;180ابةةةٔ ٖؿةةةاّ ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة،١
ج.624/2



(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
1أ
ﯹ ﯺ ﯻ) رايكُطدٚ .أخص ٜ سعٜٚ ٙٛؿجع ايٓاؽ
عً ٢ايكتاٍ ٜٚصنطِٖ بازبٜٓٚ ١بؿطِٖ بٓع ٍٚاىب٥٬ه١
َملِٗ ِٖٚ .ايصٚ ٜٔضز شنطِٖ ًب قٛي٘ ةة تملافب ةة ( :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ) را٭ْؿاٍدٚ ،قٛي٘ ةة تملافب ةة ( :ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ) را٭ْؿاٍد.
ؾكس أَط قطٜـ عط ٠ٚبةٔ َػةملٛز بًكةا ٤ضغة ٍٛار 
ٚقةايٛا ية٘ :اْڀًةل إفب ضبُةس ْ ٫ٚة٪تـب َةٔ ٚضا٥ةو ،ؾدةةطج
عط ٠ٚحت ٢أتاٚ ،ٙحةاٚض ،ٙثةِ ضجةع عةط ٠ٚإفب قةطٜـ ؾكةاٍ:
1أ اُْبةةةط :حةةةس ٜايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘ ،نتةةةاب ايتؿػةةةري ،غةةةٛض٠
ايكُط ،باب قٛي٘ غٗٝعّ ازبُع ٜٛٚي ٕٛايسبط ،ج ;54/5ابةٔ حجةط،
ؾتذ ايباض ،ٟج ;24/16ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.180

تملًُٔ ٚار َا عً ٢ا٭ض ق ّٛأحةت إيةٞٸ َةٓهِ ،إْهةِ
٭خٛاْٚ ٞأحت ايٓاؽ إيٞٸٚ ،يكةس اغتٓكةط يهةِ ايٓةاؽ
ًب اجملةةةاَع ،ؾًُةةةا ٜٓكةةةطٚنِ أتٝةةةتهِ بةةةاًٖ ٞحتةةة٢
ْعيت َملهِ إضاز ٠إٔ أٚاغٝهِٚ .ار َا أحت َٔ اسبٝةا٠
بملةةسنِ ،ؾًةةتملًُٔ إٔ ايطجةةٌ قةةس عةةط ْٳكٳ ةؿڄا ؾةةاقبً،ٙٛ
تملًُٔ أْة ٞقةس قةسَت عًة ٢اىبًةٛى ٚضأٜةت ايملُبُةا ٤ؾاقػةِ
بار إٕ ضأٜت ًَهڄا  ٫ٚعُبُٝٶا أعُبِ ًب أقخاب٘ َٓة٘٫ ،
ٜتهًِ َِٓٗ ضجٌ حتٜ ٢ػتاشْ٘ ،ؾةإٕ ٖة ٛأشٕ ية٘ تهًةِ،
ٚإٕ ٜاشٕ ي٘ غهت ،ثةِ إْة٘ يٝتٛنةا ؾٝبتةسضٚ ٕٚنةٙ٤ٛ
ٜٚكب ْ٘ٛعً ٢ضٚ٩غِٜٗ ،تدص ْ٘ٚحٳٓٳاْٶا.

1أ

ٚيملةةٌ ايكةسٿٜل  نةةإ أؾةةس ايٓةةاؽ حبٶةةا يطغةة ٍٛار
 .ض ٣ٚايبدةةاض  ٟعةةٔ أبةة ٞغةةملٝس اشبةةسض  ٟقةةاٍ:
خڀت ضغ ٍٛار  ايٓاؽ ٚقاٍ :إٕ ار خٝٻةط عبةسٶا بةـب
ايةسْٝا ٚبةـب َةا عٓةس ،ٙؾاختةاض شيةو ايملبةس َةا عٓةةس ارأأ،
1أ اُْبةةط :ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ ،ٟم 270ةةةة ٚ ;274اُْبةةط إفب أجةةعا٤
طبتًؿةةَ ١ةةٔ ايطٚاٜةة ١عٓةةس ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،جٚ .69/5اسبځٓٻةةإ
ٖ ٛاىبباضى ايملڀٛف اىبؿؿل اىبطغٛبأ.



قةةةاٍ :ؾبهةةة ٢أبةةة ٛبهةةةط  ،ؾملجبٓةةةا يبها٥ةةة٘ إٔ ؽبةة
ضغةةة ٍٛار  عةةةٔ عبةةةس خةةةري ؾهةةةإ ضغةةة ٍٛار ٖ ةةةٛ
اىبدةةريٚ ،نةةإ أبةة ٛبهةةط أعًُٓةةا ،ؾكةةاٍ ضغةة ٍٛار :
إٕ َٔ أَٔٸ ايٓةاؽ عًةٞٻ ًب قةخبت٘ َٚاية٘ أبةا بهةط ٚيةٛ
1أ
نٓت َتدصٶا خً٬ٝڄ غري ضب٫ ٞربص أبا بهطٚ ،يهةٔ
أخ ٠ٛاٱغَٛٚ ّ٬زتٜ٘ ٫ .ةبكـب ًب اىبػةجس بةاب إ ٫غٴةس إ٫
2أ
باب أب ٞبهطأأ.
 َٔٚاىبملطٚف ق ٍٛعُط بٔ اشبڀةاب  عٓةس بٝملة ١أبةٞ
بهةةط ٜ :ةةا َملؿةةط اىبػةةًُـب إٕ أٚفب ايٓةةاؽ بةةاَط ْةةيب
ار ثةةةةاْ ٞاثةةةةةٓـب إش ُٖةةةةةا ًب ايػةةةةاض أبةةةةة ٛبهةةةةةط ايػةةةةبٸام
اىبڂػٔأأ.

3أ

1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب ؾهةا ٌ٥ايكةخاب ،١بةاب قة ٍٛايةٓيب
 :يةةةة ٛنٓةةةةت َتدةة ةصٶا خًةةةة٬ٝڄأأ ،جٚ ;191/4قةةةةخٝذ َػةةةةًِ،
ج.110/7
2أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ،١بةةاب قةةٍٛ
ايٓيب  :غسٚا ا٭بٛاب إ ٫باب أب ٞبهطأأ ،ج.190/4
3أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛجٚ ;493/4قس ْكٌ ابٔ أب ٞؾةٝب ١ايكةٍٛ
عٔ أب ٞعبٝسً ٠ب اىبػاظ ،ٟم.429

ٚضغةةة ٍٛار  خًٝةةةٌ ايةةةطهبٔ ،نُةةةا ٚضز عٳةةةٔٵ ابٵةةة ڇٔ
عٳبٻاؽڈ  عٳٔٵ ايٓٻبٹٞٿ  قځاٍٳ :يځٛٵ نڂٓٵةتٴ َٴ ٻتدٹةصٶا َٹةٔٵ أڂَٻتٹةٞ
1أ
هطڈ ،ٳٚيځهٹٔٵ أځخٹٚ ٞٳقٳاحٹبٹٞأأ.
خًٹ٬ٝڄ  ٫ٻتدٳصٵ ٴ أځبٳا بٳ ڃ
ٳ
ٚعا٥ؿ ١بٓت أب ٞبهط  ٖٞ ايثايثً ١ب تطتٝت ظٚجات٘
 .عاؾةةةت َةةةع ضغةةة ٍٛار ً ب اىبسٜٓةةةٚ ١ناْةةةت تػةةةاؾط
َملة٘ ًب نةةثري َةٔ غعٚاتةة٘ حُٓٝةا ٜكةةع ايػةِٗ عًٗٝةةاٚ ،قةةس
أحبٗةةا ايطغةةٚ  ٍٛبؿةةطٖا قبطاؾكتةة٘ ًب ازبٓةة ١أنثةةط َةةٔ
2أ
َط.٠
قةةخبت ايطغةةً  ٍٛب عةةسز َةةٔ غعٚاتةة٘ٚ ،بطأٖةةا ار
َٔ اٱؾو ايص ٟاتُٗٗا ب٘ اىبٓاؾك َٔٚ ،ٕٛغةاض عًة ٢زضبٗةِ
3أ
ًب ٜا تتً ٢إفب  ّٜٛايكٝاَ ١ةة نُا َطٻ اسبس ٜعٓ٘.
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،بةاب قځة ٵٍٛڇ ايٓٻبٹةٞٿ  :يځةٛٵ نڂٓٵةتٴ َٴتٻدٹةصٶا
خًةة٬ٝڄأأ ،جٚ ;191/4اُْبةةط :نتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب ،... 
بةةةاب قةةة ٍٛايةةةٓيب  :غةةةسٚا ا٭بةةةٛاب إ ٫بةةةاب أبةةة ٞبهةةةط...أأ،
ج.190/4
2أ ابٔ غملس ،ايڀبكا  ،ج.79/8
3أ اُْبط حازث ١اٱؾو ًب غع ٠ٚبي اىبكڀًل َٔ ،نتةاب :ٞضغة ٍٛار
ٚخةةةةان ايٓبةةةةٝـب ةةةةةة زٜةةةةٔ ٚزٚيةةةة١أ ،ايكػةةةةِ اشبةةةةاَؼ ،اىبملاٜؿةةةةٕٛ
يًُڀكڀؿ. ٢



ض ٟٚعةةةٔ عُٵة ةطٴ ٚبٵةةةٔ ا ڃيملٳةةةامڇ  ،أځْٻة ة٘ٴ أځتٳةةة ٢ايٓٻبٹة ةٞٻ ،
حتټ ڇإيځ ٵٝوځ ٜٳا ٳضغٴٍٛٳ ايډً٘ٹ! قځاٍٳ :عٳا٥ٹؿٳة١ڂ .
ؾځكځاٍٳ :أځٟټ ايٓٻاؽڇ أځ ٳ
ڂقًڃ ةتٴَ :ٹ ةٔٳ ايطٿجٳةةاٍڇ! قځةةاٍٳ :أځبٴٖٛٳةةا  .ڂقًڃ ةتٴ :ثٴ ةِٻ َٳ ةٔٵ! قځةةاٍٳ :ثٴ ةِٻ
عٴ ٳُطٴ أأ.

1أ

ٚقس نإ ٜ طتاح عٓسٖا أنثةط َةٔ غريٖةا َةع عسية٘
بةةـب ظٚجاتةة٘ ٚ ،يةةصيو طًةةت  إٔ مبةةط

عٓةةسٖا 

ًٚب حجطتٗاَٚ .ا  عً ٢قسضٖاٚ ،نْٗٛا َ٬قك ١ية٘
ًب خةط أٜاَة٘ أبةإ عةٔ ؾهةًٗا ٚضببتٗةاَٚ ،هاْتٗةا عٓةس
ضغ ٍٛار  ٖٛٚ ،أعًةِ بٗةا َةٔ غةري . ٙنُةا أْٗةا ثكة١
ٍ بٝتةة٘ ٖٚ ةةَ ٞةةِٓٗ ٚا٥تُةةاِْٗ ٚا٭َةة ١إٜاٖةةا عًةة ٢أغًةة٢
ايبؿط ً ،ب خط أٜاَة٘ٚ .ناْةت ؾةاب ١حاؾُبة ١يهةٌ َةا
قةةسض عةةٔ ضغةة ٍٛار َ ةةٔ أقةةٛاٍ ٚأؾملةةاٍٚ ،قةةس ثبتةةت
حهُ ١ضغ ٍٛار ً ب إٔ ٜٴُطٻ

عٓس عا٥ؿ . ١حٝة

1أ أخطجةة٘ ايبدةةاضً ،ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب ؾهةةٌ أبةةٞ
بهط ايكسٜل  ،ج;192/4
َٚػةةًِ ًب قةةخٝخ٘ ،بةةاب َةةٔ ؾهةةا ٌ٥أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ،
ج.109/7

حؿُبةةت عٓةة٘ ٚٚعةةت ،نُةةا ناْةةت هلةةا ضببةة ١خاقةةً ١ب
قًب٘ٚ ،ضاحتة٘ عٓةسٖا  ٫ػبةسٖا  عٓةس غريٖةاٖٚ .ةصا َةٔ
َٓڀٛم اسبس ٜايؿطٜـ ايًِٗٻ ٖصا قځػٵةُٹ ،ٞؾځُٝةا أځ ٵًَٹةوڂ
ؾځ ٬ٳتًڂُٵي ،ؾٹُٝا تٳ ٵُٹًوڂ  ٫ٚأځ ٵَٹًوڂأأ.

1أ

نةإ ايكةةسٜل  حػةٔ ايكةةً ١بهةةٌ َةٔ يةة٘ َهاْةة١
عٓس ضغ ٍٛار  ؾٗص ٙأّ أمبٔأ ،جاضٚ ١ٜايس ٙعبةسار،
ٚنةةةإ بٗةةةا بةةةاضٶا طةةةٛاٍ عُطٖةةةا ،أغةةةًُت ٖٚةةةاجط إفب
2أ

اىبسٚ ،١ٜٓؾةٗس ٚؾاتة٘ نُةا ؾةٗس ٫ٚزتة٘  .ؾاتاٖةا
أبةة ٛبهةةط ٚعُةةط يٝملعٜاٖةةا ًب ضغةة ٍٛار  عٓةةس ٚؾاتةة٘،
1أ ضٚا ٙأبةةة ٛزاٚز ًب غةةةٓٓ٘ ،نتةةةاب ايٓهةةةاح ،بةةةاب ًب ايكػةةةِ بةةةـب
ايٓػةةا ،٤م ،370ح ضقةةِٚ ،2134 :نةةملؿ٘ ا٭يبةةاْٚ ;ٞايرتَةةصً ٟب
غةةٓٓ٘ ،نتةةاب ايٓهةةاح ،بةةاب َةةا جةةاً ٤ب ايتػةة ١ٜٛبةةـب ايهةةطا٥ط،
ج ،446/3ح بطقِٚ ;1140 :ابٔ َاجة٘ ًب غةٓٓ٘ ،نتةاب ايٓهةاح،
باب ايكػُ ١بـب ايٓػا ،٤ج ،633/1ح بطقِ.1971 :
2أ ابةةٔ نةةثري ،ايػةةري ٠ايٓبةة ،٠ٛجٚ ;223/1اُْبةةط تطنبتٗةةا عٓةةس :ابةةٔ
حجةةةةط ،اٱقةةةةاب ،١جٚ ;257/4اُْبةةةةط تؿكةةةة ٬ٝعةةةةٔ أّ أمبةةةةٔ ًب
َٛنٛع اىبملاٜؿ ٕٛيًٓيب ً ،ب نتاب :ٞضغ ٍٛار ٚخةان ايٓبةٝـب
ةة زٚ ٜٔزٚي١أ ،ايكػِ اشباَؼ.



ؾًُا أتٝاٖا بهت ؾكاَ :٫ا ٜبهٝو ،قايةت ٫ :أبهة ٞإٔ
 ٫أنةة ٕٛأعًةةِ إٔ َةةا عٓةةس ار خةةري يطغةةٛي٘ ٚ ،يهةةٔ
أبهةةةة ٞ٭ٕ ايةةةةةٛح ٞقةةةةةس اْكڀةةةةةع َةةةةةٔ ايػةةةةةُا ٤ؾجٗؿةةةةةا
بايبها.٤

1أ

ٚايكسٜل يؿس ٠حب٘ يطغ ٍٛار ٚ احرتاَة٘ ية٘ ،حةـب
خڀت عً َٓ ٢ضغ ٍٛار ْ ةعٍ زضجة ١عةٔ َكةاّ ضغةٍٛ
ار  أ ٟنإ ؽبڀت عً ٢ايسضج ١ايثاْ.١ٝ

2أ

*****

1أ اُْبةةةط :قةةةخٝذ َػةةةًِ ،نتةةةاب ؾهةةةا ٌ٥ايكةةةخاب ، ١بةةةاب َةةةٔ
ؾها ٌ٥أّ أمبٔ  ،ج 144/4ةة .145
2أ اُْبط :ابٔ ايٓجاض ،ايسض ٠ايثُ ،١ٓٝم.269





ناْةةةت يطغةةة ٍٛار  أغةةةؿاض َتملةةةسز ٠بملةةةس ايبملثةةة،١
ٚخكٛقٶا َا ٜطتبٌب بػعٚات٘ ٚ .نإ ايكسٜل ضؾٝكة٘ ًب
نبٝةةع أغةةةؿاضٚ ٙغعٚاتةةة٘ ز ٕٚاغةةةتثٓاً ،٤ب نةةةٌ غةةةع ٠ٚيةةة٘
َٛقـ ٜآَ٘ ٜٚ ثل ب٘ ٜٚػتؿريٜٚ ٙػاْسً ،ٙب بسض ٚأحةس
ٚاسبسٜبٚ ١ٝخٚ ٝتبٛى ٚغريٖا.
ٚيهٌ َٓٗا َٛقـ ٚحسد ْكًت٘ ايطٚاٜةا عةٔ ايكةسٜل
ٚ نةةةإ  اىبػتؿةةةةاض ا٭ ٍٚيطغةةةة ٍٛار ً ب نةةةةٌ
ا٭ٚقا .
َػاٚز ٠ايٓيب  يًصدٜل :
َةةةةٔ اىبملةةةةطٚف حةةةةطم ضغةةةة ٍٛار  عًةةةة ٢اىبؿةةةةاٚض،٠
ؾهإ ٜ ٴهثٹط َٹٔ َٴؿةاٚض ٠أقةخاب٘ ًب قهةاٜا اسبةطٚب
ٚايػٿة ةًڃِ; قةةةاٍ أبةةةٖ ٛطٜةةةطَ : ٠ةةةا ضأٜةةةت أحة ةسٶا أنثةةةط
1أ
َٴؿاٚض٠ڄ ٭قخاب٘ َٹٔ ضغ ٍٛار أأ.
ٚايؿةةٛض ٣ثابتةةً ١ب حٝاتةة٘  ابتةةسا ٤خبسػبةة  ١بملةةس
1أ اُْبط :ابٔ حبإ ًب قخٝخ٘ ،ج.271/11



ْةةع ٍٚايةةٛح ٞعًٝةة٘ ٚشٖابةة٘ َملٗةةا يٛضقةة ١بةةٔ ْٛؾةةٌَ ،ةةطٚضٶا
باحساد غةريت٘ ايملڀةط ٠اىبدتًؿةٚ ،١نةإ أقةطب ايٓةاؽ ية٘
يًُؿةةاٚضٖ ٠ةة ٛايكةةسٜل ٚٚ .قةةا٥ع ايؿةةٛض ٣ايةةب ؾةةاضى
ؾٗٝةةةا ايكةةةسٜل ثابتةةةً ١ب بةةةسض ٚأحةةةس ٚاشبٓةةةسمًٚ ،ب غةةةع٠ٚ
1أ
اسبسٜبٚ ،١ؾتذ َهةٚ ،١غريٖةا .ؾةْ ٬هةاز ْةطَٛ ٣قةـ
ؾٛضً ٣ب حٝا ٠ايٓيب  إٚ ٫يًكسٜل ؾ ٘ٝباع ط.ٌٜٛ
نُةةةا نةةةإ ٜ ػتؿةةةري أبةةةا بهةةةط ًب تملةةةٝـب ا٭َةةةطا٤
ٚايملُةةاٍ ٚايكةةازٚ ،٠يملةةٌ َةةٔ شيةةو حةةـب أضاز بملة َملةةاش بةةٔ
2أ
جبٌ  إفب اي ُٔٝاغتؿاض ايكسٜل .
ٚقس ض ٣ٚابٔ عباؽ  إٔ ضغ ٍٛار  قاٍَ :ةا َةٔ
ْةةيب إٚ ٫يةة٘ ٚظٜةةطإ َةةٔ أٖةةٌ ايػةةُاٚٚ ،٤ظٜةةطإ َةةٔ أٖةةٌ
ا٭ض  ،ؾاَةةةةةةا ٚظٜةةةةةةطاَ ٟةةةةةةٔ أٖةةةةةةٌ ايػةةةةةةُا ٤ؾج ٜةةةةةةٌ
َٝٚهاٝ٥ةةةٌٚ ،أَةةةا ٚظٜةةةطاَ ٟةةةٔ أٖةةةٌ ا٭ض ؾةةةاب ٛبهةةةط
3أ
ٚعُطأأ.
1أ اُْبط :ابٔ حبإ ًب قخٝخ٘ ،ج.271/11
2أ اُْبط ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج.426/3
3أ ضٚا ٙايرتَةةصً ٟب غةةٓٓ٘ ،نتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب 17أ ،ج ،616/5ح
بطقِ.3680 :

ٚاغتٹؿاضٳ ٠أبة ٞبهڃةط ٚعٴُةط ًب أَٵةط اشبةطٚج إفب هبةطا٤
ا٭غس ،ثابتُٖٚ ١ا أقةطب أقةخاب٘ إيٝة٘ٚ ،ناْةا زَٚٶةا إفب
٬
جاْب٘ٚ ،نإ أَط اشبطٚج إفب هبةطا ٤ا٭غةس أَةطٶا عةاجٹ ڄ
ٜ ٫ٳختُٹةةةةٌ اٱبڀةةةةا ،٤نُةةةةا أُْٗةةةةا َٴػتؿةةةةاضا ٙاىبڂكطٻبةةةةإ
ٚٚظٜطا ،ٙؾاغتٳؿاضُٖا  نثريٶا.

1أ

ٚقةس أؾةةاض ايكةةسٜل ً ب غةع ٠ٚخٝة عًةة ٢ضغةة ٍٛار
 بايتٛقڊـ عٔ قڀڃةع ايٓدةٌ; حٝة إٕٻ ٖةصا ا٭َةط قةس أزٻ٣
َؿملٛيةةةة٘ ًب َملٜٓٛةةةةا ٜٳٗةةةةٛز ٚ ،ٳٜملٴةةةسٵ ٖٓةةةةاى َةةةةا ٜٴػةةةٛٿؽ
ا٫غةةةتُطاض ًب ايكڀةةةع ،ؾكةةةاٍ أبةةة ٛبهةةةط ٜ :ةةةا ضغةةةٍٛ
ار ،إٕ ار  قةةةةس ٚعةة ةسٳنِ خٝةة ة ٖٚ ،ةةةةَ ٛٴٓجٹةةةةع َةةةةا
ٚعسٳى ،ؾ ٬تكڀع ايٓدةٌ ،ؾةاَط ؾٓةازَ ٣ٴٓةازٹ ٟضغة ٍٛار
 ؾٓٗٳ ٢عٔ قڀڃع ايٓدٵٌأأ.

2أ

ٚجٗازَ ٙع ايٓيب ً ب غةع ٠ٚبةسض حةـب ٚقةًت قةطٜـ،
1أ ايكةةاسب ٞايؿةةاَ ،ٞغٴةةبٌ اهلڂةةسٚ ٣ايطٻؾةةاز ًب غةةري ٠خةةري ايملبةةاز،
ج.439/4
2أ اُْبط :ايٛاقس ،ٟاىبػاظ ،ٟج.644/2




ٖٚةةة ٞعاظَةةة ١عًةةة ٢اسبةةةطب طةةةطح  ا٭َةةةط عًةةة ٢نبةةةٛع
 ٬هلةةةِ :أؾةةةريٚا عًة ةٞٸ أٜٗةةةا
قةةةخابت٘ اىبةةةطاؾكـب يةةة٘ قةةةا ٥ڄ
ايٓةةةاؽأأٚ ،تهًةةةِ نبةةةع َةةةٔ اىبٗةةةاجط ٜٔؾةةة ِٗٝأبةةة ٛبهةةةط
ٚعُط ٚ ،نإ َةٔ اىبةتهًُـب اىبكةساز بةٔ عُةط ٚايةصٟ
قةةاٍٜ :ةةا ضغةة ٍٛار ٚار ْ ٫كةة ٍٛيةةو نُةةا قايةةت بٓةةٛ

إغةةةةةةةةةطا ٌٝ٥ىبٛغةةةةةةةةة( ٢ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
1أ

ﭡ ﭢ) راىبا٥ةةةةس٠دٚ .يهةةةةٔ اشٖةةةةت أْةةةةت ٚضبةةةةو
ؾكات ٬إْا َملهُا َكاتً ،ٕٛؾٛايص ٟبملثو باسبل ي ٛغةط
بٓا إفب بطى ايػُاز زبايسْا َملو َةٔ زْٚة٘ حتة ٢تبًػة٘أأ.

2أ

ؾسعا ي٘ ايطغ ،ٍٛثةِ قةاٍ َةط ٠أخةط :٣أؾةريٚا عًةٞٸ أٜٗةا
ايٓاؽأأ.
َٚع َؿاٚض ٠ايٓيب  يًكسٜل  ؾكس نإ ٜٴػةط إيٝة٘
ًب نثري َٔ ا٭َٛضٜٚ ،هةتِ غةط ايةٓيب  ،نُةا حكةٌ
1أ َٔ اٯ ١ٜضقِ  ;24اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.215/
2أ اُْبةةط :حةةٖ ٍٛةةص ٙاىبؿةةاٚض :٠ابةةٔ ٖؿةةاّ ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج;215/2
ٚقاضٕ حبس ٜايبداض ٟؾتذ ايباضٟأ ،ج.151/15

ًب ظٚاجةة٘ َةةٔ حؿكةةًٚ ، ١ب اٱعةةساز يؿةةتذ َهةةًٚ ،١ب
غريٖا َٔ حٛازد ايػري ٠ايٓب.١ٜٛ

1أ

زا ١ٜايسض: ٍٛ
نإ ايكةسٜل  ؼبُةٌ ضاٜة ١ضغة ٍٛار ً ب أنثةط
َةةةٔ غةةةعٚ .٠ٚحُٓٝةةةا خةةةطج  إفب بةةةي اىبكةةةڀًل ًب غةةةع٠ٚ
اىبطٜػٝع ًب ؾملبإ َٔ ايػٓ ١ايػازغَ ١ةٔ اهلجةط ،٠نةإ
قٛاّ ازبٝـ اىبٗاجط  ٜٔٚايص ٜٔؼبٌُ ضاٜتِٗ أب ٛبهةط
ايكسٜل .

2أ

نُا هبٌ ضا ١ٜضغ ٍٛار  ايملُبًُ ٢ب غةع ٠ٚتبةٛى،
 ١َُٗ ٖٞٚعُبً ١ُٝب ٖصا ازبُع ايهبري.
*****

1أ اُْبط :ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج.81/8
2أ اُْبط :ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج.64/2
3أ اُْبط :ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.162/8

3أ





1أ

ؾتذ ايطغَ  ٍٛهً ١ب ضَهإ َٔ ايػةٓ ١ايثآَةَ ١ةٔ
اهلجط ٚ ،٠ؼبج ًب ْؿةؼ ايػةٜٓ ٚ ،١ةَ٪ٿط عًة ٢اسبةج،
ثةةةةِ اْؿةةةةػٌ  باغةةةةتكباٍ ايٛؾةةةةٛز ٚعةةةةسز َةةةةٔ ايػةةةةعٚا
ٚايػةطاٜاَٗٓ ،ةا غةةع ٠ٚتبةٛىٚ .حُٓٝةا جةةاَٛ ٤غةِ اسبةةج ًب
ايػةةةةٓ ١ايتاغةةةةملَ ١ةةةةٔ اهلجةةةةط ٠نةةةةط  ٙإٔ ؼبةةةةج  شاى
ايملاًّ ،ب ٚقت ٜٳخهٴةط اسبةج َؿةطن ٛايملةطب نملةازتِٗ،
ٚيةةصيو قةةاٍ  :إْةة٘ ؼبهةةط ٙعٴ ةطاَ ٠ؿةةطنٜ ٕٛڀٛؾةةٕٛ
بايبٝت ؾ ٬أحت إٔ أحج حتٜ ٫ ٢ه ٕٛشيوأأ.

2أ

ٚاختةةاض ايطغةة  ٍٛأبةةا بهةةط ايكةةسٜل  أَ ةريٶا عًةة٢
اسبةةج يةصيو ايملةةاّٖٚ .ةةصا ؾةةطف عُبةة ِٝيًكةةسٜل ًب ايٓٝابةة١
عٔ ضغ ٍٛار ٚ .بملس خطٚج٘ زعا ايٓيب  عًة ٞبةٔ أبةٞ
طايةةةت ٚ ،هبډًةةة٘ قٳة ة ٵسض غةةةٛض ٠ايتٛبةةة ١بةةةطا٠٤أ يٝبًػٗةةةا
 1أ اُْبةةةط :قةةةخٝذ ايبدةةةاض ،ٟنتةةةاب اىبػةةةاظ ،ٟبةةةاب حةةةج أبةةة ٞبهةةةط
بايٓاؽ ،ج.115/5
2أ اُْبط :ضبُس أب ٛؾٗب ،١ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.536/2

ايٓةةةاؽ ًب اسبةةةجٚ ،ؾٗٝةةةا إعةةةٕ٬ٷ يًُؿةةةطنـب أٜ ٫كطبةةةٛا
اىبػجس اسبطاّ بملس عةاَِٗ ٖةصاْٚ ،ٳبةصٷ يملٗةٛز َةٔ ية٘ عٗةس
حةة ٍٛاسبةةطّ َةةٔ اىبؿةةطنـبٚ ،يةةصيو حةةطم ايطغةة ٍٛإٔ
ٜبًةةؼ عٓةة٘ أحةةس َةةٔ أٖةةٌ بٝتةة٘ٚ ،قةةاٍ يملًةةٜٓ ٫ : ٞبػةةٞ
٭حس إٔ ٜبًؼ ٖصا إ ٫أحسٷ َٔ أٌٖ بٝبأأ.

1أ

ًٚب ٖصا تهاٌَ بـب ايكسٜل ٚعً. ٞ
ٚخطج عً  ٞعً ٢ايملهةباْ ٤اقة ١ضغة ٍٛار  ؾًخةل
بةةةاب ٞبهةةةط ايكةةةسٜل ًب ش ٟاسبًٝؿةةةٚ ،١ىبةةةا ض  ٙايكةةةسٜل
غاي٘ بهٌ أزب :أَريٷ أّ َاَٛض! ؾطز عًة  ٞبهةٌ أزب
بٌ َاَٛض.

2أ

1أ اُْبةةط :ضٚاٜةة ١ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ايتؿػةةري ،بةةاب قٛيةة٘:
ؾػةةةةةٝخٛا ًب ا٭ض أأ ،جٚ ;202/5اٱَةةةةةاّ أهبةةةةةس ًب َػةةةةةٓس،ٙ
جٚ ;283/3ايرتَةةةصً ٟب غةةةٓٓ٘ ،نتةةةاب تؿػةةةري ايكةةةط ٕ ،بةةةاب َةةةٔ
غٛض ٠ايتٛب ،١ج ،275/5ح بطقِ.3090 :
2أ اُْبط :ابٔ نةثري ،ايػةري ٠ايٓبٜٛة ،١جٚ ;69/4اُْبةط :ضٚاٜة ١ايبدةاضٟ
ًب قخٝخ٘ ،نتاب ايتؿػري ،باب قٛية٘ :ؾػةٝخٛا ًب ا٭ض أأ،
ج.202/5



ٚٚاق ٬ايڀطٜل إفب َهٚ .١تملا ٕٚايكٿسٜل ٚعً، ٞ
حٝ

نإ ايكسٜل أَري اسبج ٚخڀٝبِٗ ٚإَاَِٗ ٚعًٞ

ٜ تً ٛاٯٜا َٔ غٛض ٠ايتٛب ١بطا٠٤أ عً ٢ايٓاؽ ٚؾٗٝا
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ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴
ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ



ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ) رايتٛب١د.
ٚنإ بمل

ايكخابٜ ١بًػ ٕٛتًو اٯٜا يًٓةاؽ برتتٝةت

َع ايكسٜل َٚع عً ، ٞايصْ ٟاب عٔ ايةٓيب ً ب ٖةصا
ا٭َةةط٪ٜٚ ،نةةس ٕٚعًةة ِٗٝأ٫ډ ؼبةةج بملةةس ايملةةاّ َؿةةطى٫ٚ ،
ٜڀةةٛف بايبٝةةت عطٜةةإ .ض ٣ٚايبدةةاض ٟعةةٔ أبةةٖ ٞطٜةةط ٠إٔ



أبةةا بهةةط ايكةةسٜل  بملثةة٘ ًب اسبجةة ١ايةةب أَٻةةط ٙعًٗٝةةا
ايةةٓيب  قبةةٌ حجةة ١ايةةٛازع ٜةة ّٛايٓخةةط ًب ضٖةةٌب ٜةة٪شٸٕ ًب
ايٓةةةاؽ  ٫ؼبةةةج بملةةةس ايملةةةاّ َؿةةةطىٜ ٫ٚ ،ڀةةةٛف بايبٝةةةت
عطٜإأأ.

1أ

 ٫ٚؾةةةةو إٔ عًٝٽةة ةا َ ةةةةٔ ٍ ايبٝةةةةت مبثةةةةٌ ايةةةةٓيب 
ٜٚػتٛثل َٓ٘ ايٓاؽ.

2أ

ٚايكةةةسٜل ٚعًةةةٜ  ٞهُةةةٌ بملهةةةِٗ بملهٶةةةاٖ ،ةةةسؾِٗ
ٚاحس ٖٛ ،إع ٤٬نًُ ٫ ١إي٘ إ ٫ار ًب اسبج ًٚب غري.ٙ
*****

1أ ضٚا ٙايبدةةةاض ،ٟنتةةةاب اىبػةةةاظ ،ٟبةةةاب حةةةج أبةةة ٞبهةةةط بايٓةةةاؽ،
ج.115/5
2أ ابٔ ايك ،ِٝظاز اىبملاز ،م ;655ضٚا ٙايرتَةصً ٟب قةخٝخ٘ ،نتةاب
تؿػةةري ايكةةط ٕ ،بةةاب 10أ َٚةةٔ غةةٛض ٠ايتٛبةة ،١ج 275/5ةةةة  ،276ح
بطقِٚ ;3091 :أهبس ًب اىبػٓس ،ج.79/1





نةةةإ ايطغةةة  ٍٛإَةةةاّ اىبػةةةًُـب ًب قةةة٬تِٗٚ ،ضأؽ
اشب٬ؾةةة ١اٱغةةةٚ ١َٝ٬قا٥ةةةسٖا ٚباْٗٝةةةاٚ ،نةةةإ ُٖةةة٘ 
ٚا٭َةة ١نًةةٗا اغةةتُطاض اشب٬ؾةةٚ ١ايُٓبةةاّ ٚحؿةةِب اسبكةةٛم
ٚقٝاّ ايسٖٚ .ٜٔسف ايطغ  ٍٛاَ٫تةساز إفب أعبةا ٤ايملةا
اىبدتًؿةةة ١يتبًٝةةةؼ ايطغةةةاي ١ةةةةة نُةةةا بؿةةةط بةةةصيو ةةةةة ٚايػةةةملٞ
يهةةُإ ايملةةسٍ ٚا٭َةةٔ يًٓةةاؽ ناؾةةَ ،١ةةع ايةةتؿهري بساٜةة١
بؿاضؽ ٚايط ّٚاجملاٚض ٠يب٬ز ايملطبٖٓ َٔٚ .ةا جةا ٤تٛجٗٝة٘
 زبٝـ أغاَ ١بةٔ ظٜةس ٚ إعةساز ٙيًدةطٚج قبٝةٌ ٚؾاتة٘
1أ

إفب أططاف ايؿاّٖٚ .ةصا ٜملةي نةطٚضٚ ٠جةٛز ضأؽ قٝةاز٠
يًسٚيٜ ١تٛفب تٓؿٝص أٚاَط ايطغٚٚ  ٍٛقاٜاٚ .ٙإقاَ ١ؾةطع
ار ٚاَ٫تساز ايملاىب ٞيًسٚيٚ ١ايسع ٠ٛاٱغ.١َٝ٬
ٚنإ ٖصا ُٖٽةا يًطغةَٚ ، ٍٛةع شيةو ؾإْة٘

ٜةٛم

1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب اىبػاظ ،ٟباب بملة ايةٓيب  أغةاَ١
ابٔ ظٜس ًب َطن٘ ايص ٟتًٛب ؾ ،٘ٝج.145/5


1أ

٭حةةس بملٓٝةة٘ يًٝةة ٞا٭َةةط َةةٔ بملةةسٚ .ٙقةةس ناْةةت ٖٓةةاى
إؾاضا اتهذ َٓٗا تطجٝخ٘ ٭ب ٞبهةط ايكةسٜل  هلةصا
ا٭َةةةطٚ .نةةةإ عُةةةاز ايسٚيةةة ١اٱغةةة ١َٝ٬بايسضجةةة ١ا٭ٚفب
غةةةةهإ اىبسٜٓةةةة ١ا٭ْكةةةةاض ،إنةةةةاؾ ١إفب اىبٗةةةةاجط، ٜٔ
ٚيهةةةٌ َهاْتةةة٘ نُجُةةةٛع ًب ايػةةةًڀٚ ١إزاض ٠اشب٬ؾة ة١
َٚػةةاعس ٠ايطغةةً  ٍٛب ؾةةْٗٚ٪ا اىبدتًؿةةَ ،١ةةع تؿةةاً ٚب
اىبٗاّ ٚاىبهاْ ١بـب أؾطازِٖ.
نةةةةإ ٚانةة ةخٶا يًجُٝةةةةع َةةةةا تٓةةةةعٍ َةةةةٔ ٜةةةةا تةةةةاَط
با٫غةةةتُطاض ٚهبةةةٌ ايةةةسَٚ ،ٜٔةةةا ٜڀًبةةة٘ َةةةٔ ُْبةةةاّ ٚعةةةسّ
2أ

ايطجٛع إفب ايٛضا ٤بملةس َة ٛايطغة ( : ٍٛﭳ ﭴ ﭵ
1أ اُْبةةط :قةةةخٝذ ايبدةةةاض ،ٟنتةةةاب اىبػةةةاظ ،ٟبةةةاب َةةةط ايةةةٓيب 
ٚٚؾات٘ ،ج 143/5ةة ٚ ;144اُْبط نتاب :ٞضغ ٍٛار ٚخان ايٓبةٝـب
ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أٚ ،ؾةةا ٠ايطغ ة ، ٍٛايكػةةِ ايطابةةع ،ايملاىبٝةةٚ ١ايسٚيةة١
اٱْػاْ ،١ٝم.1062
 2أ اُْبط :ضٚاٜة ١ايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةا ٌ٥أقةخاب ايةٓيب
 ،بةةاب قةة ٍٛايةةٓيب  :يةة ٛنٓةةت َتد ةصٶا خًةة٬ٝڄأأ ،ج 193/4ةةةة
.194

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
1أ

ﮏ ﮐ ﮑ ) ر ٍ عُطإدْ .ملِ إِْٗ ايؿةانطٕٚ
ايةةص ٜٔاختةةاضٚا أبةةا بهةةط يٝكُٝةةٛا ُْباَٶةةا َػةةتملسٶا يًكهةةا٤
عًٜٓ َٔ ٢كًةت عًة ٢عكبٝة٘ َةٔ اىبطتةسٚ ٜٔأَثةاهلِٚ .اتهةذ
َملٓ ٢اٯٜةً ١ب شيةو اىبٛقةـ ٚاسبؿةاَب عًة ٢ايكةٚ ٠ٛايُٓبةاّ،
ٚا٫غةةةتملساز يًةةةسؾاع عةةةٔ زٚيةةة ١ايطغةةة  ٍٛنةةةس اىبطتةةةسٜٔ
ايةةةص ٜٔقةةةٝ

ار هلةةةِ أبةةةا بهةةةط ٚأعٛاْةةة٘ َةةةٔ اىبٗةةةاجطٜٔ

ٚا٭ْكاض .
*****

1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.404/1







نةةةةإ قةةةةخاب ١ايةةةةٓيب ٜ ملطؾةةةة ٕٛيًكةةةةسٜل ؾهةةةةً٘،
ٜٚكسض ٕٚقسض.ٙ
عةةٔ أبةة ٞايةةسضزا  ٤قةةاٍ :نٓةةت جايػٶةا عٓةةس ايةٓٸيبٸ
 إش أقبةةٌ أبةة ٛبهةةط خ ةصٶا بڀةةطف ثٛبةة٘ حتةة ٢أبةةس ٣عةةٔ
ضنبت٘ ،ؾكاٍ ايٓٸيبٸ  :أَٸا قاحبهِ ؾكس غاَط ،ؾػةًچِ
ٚقةةاٍٜ :ةةا ضغةة ٍٛار إ ٸْةة٘ نةةإ بةةٝي ٚبةةـب ابةةٔ اشبڀةةاب
ؾ٤ٞٷ ،ؾاغطعت إيٝة٘ ثةِ ْةسَت ؾػةايت٘ إٔ ٜػؿةط ية ٞؾةاب٢
عًةةٞٸ ،ؾاقبًةةةت إيٝةةةو .ؾكةةةاٍٜ :ػؿةةط ار يةةةو ٜةةةا أبةةةا بهةةةط
ث٬ثٶة ةاأ ،ثةةةِ إٕٸ عُةةةط ْ ةةةسّ ،ؾةةةاتَٓ ٢ةةةعٍ أبة ة ٞبهةةةط
ؾػاٍ :أثِ أب ٛبهط! ؾكايٛا ،٫ :ؾات ٢إفب ايةٓٸيبٸ  ؾػةًچِ
عً ٘ٝؾجملٌ ٚج٘ ايٓٸيبٸ ٜ تُملٸط حت ٢أؾةؿل أبة ٛبهةط 
ؾجثةةا عًةة ٢ضنبتٝةة٘ ؾكةةاٍٜ :ةةا ضغةة ٍٛار ٚار أْةةا نٓةةت
أَبًةةةَِ ،ةةةطتـب ،ؾكةةةاٍ  :إ ٸٕ ار بملةةةثي إيةةةٝهِ ؾكًةةةتِ
نصبت ٚقاٍ أب ٛبهةط قةسقتٚٚ ،اغةاْ ٞبٓؿػة٘ َٚاية٘،
ؾٗةةٌ أْةةتِ تةةاضن ٛيةة ٞقةةاحيب! َةةطتـب .ؾُةةا أٚش ٟبملةةسٖا.

ًٚب ضٚاٜةةةة :١ؾكةةةةاٍ ضغةةةة ٍٛار ٖ :ةةةةٌ أْةةةةتِ تةةةةاضن ٛيةةةةٞ
قةاحيبٖ ،ةٌ أْةةتِ تةاضن ٛيةة ٞقةاحيب! إْٸة ٞقًةةت ٜةا أٜٸٗةةا
ايٓةةاؽ إْٸةة ٞضغةة ٍٛار إيةةٝهِ ؾكًةةتِ نةةصبت ٚقةةاٍ أبةةٛ
بهط قسقتأأ.

1أ

يملةةٌ يبةةا ٜهؿةةـ ع٬قتةة٘  بايكةةخابَ ١ملطؾةةَ ١ةةٔ
أغًِ بسعٛت٘  ،ؾكس أغةًِ ٳعًځةٜ ٢سٜة٘ ايطعٝةٌ ا٭َ ٍٚةٔ
ايكخابٚ ،١ؾةَ ِٗٝملُبةِ ايملؿةط ٠اىببؿةط ٜٔبازبٓةَٚ ،١ةِٓٗ
ايعبري بٔ ايملٛاّٚ ،عثُإ بٔ عؿإٚ ،طًخ ١بةٔ عبٝةسار،
ٚغملس بٔ أبٚ ٞقامٚ ،عثُإ بٔ َُبملٚ ،ٕٛأب ٛعبٝةس ٠بةٔ
ازبةةةةةطاحٚ ،عبةةةةةسايطهبٔ بةةةةةٔ عةةةةةٛفٚ ،أبةةةةة ٛغةةةةةًُ ١بةةةةةٔ
عبسا٭غسٚ ،ا٭ضقِ بٔ أب ٞا٭ضقِ .

2أ

نُةةا نةةإ ؾةة ِٗٝعةةسز َةةٔ ايٓػةةاَ ،٤ةةٓٗٔ أمسةةا ٤بٓةةت
أب ٞبهط ايكسٜلٚ ،ؾاطُة ١بٓةت اشبڀچةابٚ ،ؾاطُة ١بٓةت
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.192/4
2أ عً ٞايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م.39



احملًٌٚ ،ؾه ١ٗٝبٓت ٜػاضٚ ،ضًَ ١بٓت أب ٞعٛفٚ ،أَ١ٓٝ
بٓةةت خًةةـ ظٚجةة ١خايةةس بةةٔ غةةملٝس بةةٔ ايملةةامٚ ،مسٝةة ١أّ
1أ

عُةةةةاض ٚ غريٖةةةةَٔٚ .ةةةةٔ اىب٬حةةةةِب إٔ َملُبةةةةِ ٖةةةة٤٫٪
اىبػًُا تاثطٕ بإغ ّ٬أظٚاجٗٔٚ ،بايتةاي ٞتهْٛةت بٝةٛ
ٚأغط َػًُٚ ١غٌب صبتُع َه ١ايهبري.
 ٫ٚؾةةةو ًب حػةةةةٔ ع٬قتةةة٘  بٗةةةة ٤٫٪قبةةةٌ زعةةةةٛتِٗ
يٲغةةٚ ّ٬بملةةس إغةة .َِٗ٬أحػةةٔ ايكةةسٜل اختٝةةاض ايطجةةاٍ
ايص ٜٔناْٛا ْٛا ٠أَة ١اٱغةٚ ّ٬هبًة ١ايطغةاي ١إفب ايملةا .
ٚنةةإ  ضحُٝٶةةا بٗةةِ عڀٛؾڄةةا عًةة ِٗٝحُٓٝةةا زعةةاِٖ إفب
اٱغةٜ ،ّ٬كة  ٍٛعةةٔ ايكةسٜل :أضحةِ أَةةب بةاَب أبةةٛ
بهطأأ.

2أ

ٚيملةةٌ ًب قكةة ١ؾةةطا ٤بةةَ  ٍ٬ةةٔ قبةةٌ أبةة ٞبهةةط 
ٚعتكةة٘ يةة٘ أؾهةةٌ ايؿةةٛاٖس عًةة ٢ع٬قتةة٘  بايكةةخاب.١
1أ ابةةةٔ ٖؿةةةاّ ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة ،١جٚ ;254/1اُْبةةةط :إبةةةطاٖ ِٝايملًةةة،ٞ
قخٝذ ايػري ،٠مٚ ;54قا ايؿاََ َٔ ،ٞملـب ايػري ،٠م.38
2أ قةةخخ٘ ا٭يبةةاًْ ٞب قةةخٝذ ازبةةاَع ايكةةخٝذ ،جْ ;8/2ك ة٬ڄٶ عةةٔ
ايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل ،م37أ.

ؾةةبَ  ٍ٬ةةٔ أقةةٌ حبؿةة ،ٞأَةة٘ هباَةةٚ ،١نةةإ َةةٛفب
٭َ ١ٝبٔ خًـ ازبُخة ٞأحةس عتةا ٠قةطٜـ ٚجبابطتٗةاَ ،ةٔ
1أ

أؾةةةةسِٖ أش ٣يطغةةةة ٍٛار ٚ ٭قةةةةخاب٘ ،أغةةةةًِ بةةةةٍ٬
َبه ةطٶاَ ٚ ،ةةٔ بطغةة ٍٛار  ؾًُةةا عًةةِ أڂَٝةة ١بةةٔ خًةةـ
بإغةة َ٘٬شا ٙأؾةةس ا٭شٚ ،٣عصبةة٘ٚ ،أشٕ يبكٝةةَ ١ؿةةطنٞ
َه ١بتملصٜب٘ ،ؾهإ أَٝة ١بةٔ خًةـ ؽبةطج بة٫٬ڄ  إفب
ايؿُؼ ًب بڀخاَ ٤هٚ ١ضَهاٗ٥ا ٚحطٖا ايؿسٜس ؾٝهع
بةةة ٬ڄ ٫صبةةةطز ايُبٗةةةط ٚايةةةبڀٔ عًةةة ٢اسبكةةةبا ،٤ثةةةِ ٜهةةةع
اسبجةةاض ٠ايثكًٝةة ١عًةة ٢قةةسضٜٗٚ ،ٙةةسز ٙباْٗةةا  ٫تٴ ةعٳاٍٴ عٓةة٘
حتةةةٜ ٢هؿةةةط بةةةار ٚقبخُةةةس ٜٚ ،ملبةةةسايٚ ٬ايملةةةع،٣
ٚيهٔ ب٫٬ڄ  أقط عً ٢ايتُػو بايةسٚ ،ٜٔايكة عًة٢
ا٭ش ،٣ؾةةةةريزز :أحةةةةس أحةةةةس ؾٝعٜةةةةس غةةةةِٝب ايكةةةة ّٛعًٝةةةة٘
ٜٚتؿةةسز ٕٚبايملةةصابٚ .نةةإ ٜكةة ٍٛيةة ٛأعًةةِ نًُةةٖ ١ةةٞ
2أ

أغةةةِٝب يهةةةِ يكًتٗةةةاأ .نةةةاْٛا ٜطبڀةةة ٕٛحةةةب٬ڄ ًب عٓكةةة٘
ٜٚسؾمل ٕٛب٘ إفب ايكبٝإ يٝجط ٙٚعً ٢ايؿٛى ٚاسبجةاضً ٠ب
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.494/1
2أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.318/1



َه ،١ؾٜ ٬عزاز إ ٫إمباْٶا ٚكبػهڄا بس ٜٔارَ .ط بة٘ أبةٛ
بهط ايكسٜل ٚ ،أڂَ ١ٝبٔ خًةـ ٜملصبة٘ عةصابٶا ؾةسٜسٶا،
ؾكاٍ ٭َ ١ٝبٔ خًـ :أ ٫تتك ٞار ًب ٖصا اىبػهـب! حت٢
َت !٢ؾكاٍ أَ ١ٝأْت ايص ٟأؾػست٘ ؾاْكص ٙيبا تط ،٣ؾكاٍ
ايكسٜل  :أؾملٌ .ؾملٛن٘ أب ٛبهط ةة زؾع ي٘ َا٫ڄ مثٓٶا ية٘
ةةةة ٚنةةإ عُةةط ٜكةة :ٍٛأبةة ٛبهةةط غةةٝسْا ٚأعتةةل غةةٝسْاأ.

1أ

ٚقةةةاض بةةة  ٍ٬بملةةةس عتكةةة٘ َةةةٔ أنثةةةط ايٓةةةاؽ ايتكةةةاقڄا
بطغةةة ٍٛار ٚ .قةةةس قةةةاٍ  :يكةةةس أٚشٜةةةت ًب ار َٚةةةا
خ ٹؿتٴ ًب ار َٚا ٳٜدٳافٴ أحسٷ ٚيكس أتت عًةٞٻ
٪ٜش ٣أحسٚ ،أڂ ٵ
ث٬ثٚ ّٜٛ َٔ ٕٛيَٚ ١ًٝا يٚ ٞيبَ ٍ٬ا ٜانًة٘ٴ ش ٚنبةس إ٫
َا ٜٛاض ٜ٘إبٌب بٍ٬أأ.

2أ

ٚبملةةس اهلجةةط ٠أقةةبذ َةة٪شٕ ضغةة ٍٛار ٚ اؾةةتٗط بٗةةصا
ايًكتٚ ،بؿط ٙايطغ  ٍٛبازبٓ ،١نُا ؾاضى ًب جٝةٛف
1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،بةةاب َٓاقةةت بةة ٍ٬بةةٔ ضبةةاح َةةٛفب أبةةٞ
بهةةةةةةط ايكةةةةةةسٜل  ،جٚ ;217/4اُْبةةةةةةط :ايةةةةةةب٬شض ،ٟأْػةةةةةةاب
ا٭ؾطاف ،ج.151/8
2أ ضٚا ٙأهبس ًب َػٓس ،ٙج.120/2

ؾتذ ايؿاّ ٚأقبذ َٔ أَطاٗ٥ا ًب خ٬ؾ ١عُةط بةٔ اشبڀةاب
1أ

ٚ نإ َٔ قاسب ٞاىبػًُـب َٚملًُٚ  ِٗٝأضنا.ٙ
نُا نإ ٖٓاى عسز َٔ اٱَاْ ٤ةاهلٔ عةصاب َةٛائٗٝ
َةةٔ قةةطٜـَ ،ةةٓٗٔ هباَ ة ١أّ بةة ٍ٬بةةٔ ضبةةاحٚ ،أّ عٓةةٝؼ،
ٚظْةةةريٚ ،٠جاضٜةةة ١بةةةي اىبَ٪ةةةٌ ٚايٓٗسٜةةةٚ ١ابٓتٗةةةاٚ ،ناْتةةةا
2أ

جةةةاضٜتـب َ٫ةةةطأَ ٠ةةةٔ بةةةي عبسايةةةساض َةةةٔ قةةةطٜـٚ .قةةةس
تملطنةٔ نبةٝملٗٔ يةٮشٚ ٣ضباٚيةة ١حةطؾٗٔ عةٔ زٜةٓٗٔ ٚقةةس
نةةةةإ ٭بةةةة ٞبهةةةةط ايكةةةةسٜل  زٚض ًب إْكةةةةاشٖٔ بةةةةإ
اؾرتأٖ َٔ أًٖٗٔ ٚأعتكٗٔ ًب غب ٌٝار.

3أ

يملةةةٌ ؾةةةٗازا أقةةةخاب ايةةةٓيب  اىبتملةةةسز ٠يةةة٘ ٚ إٕ
تهةةةطض تةةةبـب ع٬قتةةة٘ بٗةةةَِٚ ،هاْتةةة٘ عٓةةةسِٖ ،نُةةةا
ٚضز ضٚاٜة ١أخةةط ٣عةةٔ ابةةٔ عبةاؽ  قةةاٍ :إْةة ٞيٛاقةةـ
ًب قةةة ّٛؾةةةسعٛا ار يملُةةةط بةةةٔ اشبڀةةةاب ٚقةةةس ٚٴنٹةةةع عًةةة٢
1أ عُةةةط بةةةٔ ؾةةةب ،١تةةةاضٜذ اىبسٜٓةةة ،١ج ;826/3ابةةةٔ حجةةةط ،اٱقةةةاب،١
ج.165/1
2أ ضبُس أب ٛؾٗب ،١ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.346/1
3أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.319/1



غطٜط ،ٙإشا ضجٌ َٔ خًؿ ٞقس ٚنةع َطؾكة٘ عًةَ ٢ةٓهيب
ٜكةةة :ٍٛضهبةةةو ار إٕ نٓةةةت ٭ضجةةة ٛإٔ ػبملًةةةو ار َةةةع
قاحبٝو ٭ْ ٞنثريٶا َا نٓت أمسع ضغ ٍٛار ٜ كة:ٍٛ
نٓةةةت ٚأبةةة ٛبهةةةط ٚعُةةةطٚ ،ؾملًةةةت ٚأبةةة ٛبهةةةط ٚعُةةةط،
ٚاْڀًكت ٚأب ٛبهةط ٚعُةط ،ؾةإٕ نٓةت ٭ضجة ٛإٔ ػبملًةو
ار َملُٗا ؾايتؿت ؾإشا ٖ ٛعً ٞبٔ أب ٞطايتأأ.

1أ

ٚنةةإ ايٓةةاؽ ًب حٝةةا ٠ايطغةةٜ  ٍٛػةةايٜٓٚ ٕٛاقؿةةٕٛ
عةةٔ أؾهةةٌ ا٭َةة ١بملةةس ضغةة ٍٛار  ؾٝةةصنط ٕٚايكةةسٜل
 أٚهلِ ،عٔ ابٔ عُط  قاٍ :نٓةا غبةري بةـب ايٓةاؽ
ًب ظَٔ ايٓيب  ؾٓتدري أبا بهط ثِ عُةط بةٔ اشبڀةاب ثةِ
عثُإ بٔ عؿإأأ.

2أ

ٚقةةس أؾةةةاض حػةةةإ بةةةٔ ثابةةةت  ؾةةةاعط ضغةةة ٍٛار 
1أ ضٚا ٙايبدةةاضً ،ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب ،
باب ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل ،ج .197/4غبل ا٫غتؿٗاز بايطٚاٜة١
ًب َٛنع خطأ.
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايةٓيب  ،بةاب
ؾهٌ أب ٞبهط بملس ايٓيب  ،ج.191/4

ؾُٝا ْكٌ ابٔ عباؽ  َٔ ؾملط ٙإفب َبةازض ٠ايكةسٜل إفب
اٱغةةٖٚ .ّ٬ةةص ٙا٭بٝةةا ايةةب ْكًةةٗا ابةةٔ عبةةاؽ  ؾةةٗاز٠
َٓ٘  َٔٚحػإ  ايكا:ٌ٥
إڇشا تٳ ٳصنډط ٳ ؾٳجٛٶا َٹٔ أځخ ٞثٹكځ١ٺ
ؾځاٹشنڂط أځخاىځ أځبا بٳهطڈ بٹُا ځؾملٳ٬
خةةةريٳ ايبٳةةةطڇٜٻ١ٹ أځتكةةةةةاٖا ٚٳأځعةةةة ٳسيځٗا
ٳ
إڇ ٫ايٓٳبٹٞٻ ٚٳأځٚؾةةةةةاٖا بٹُةةةةةا حٳُٳةةةةة٬
ٚٳايثاْٹٞٳ ايكازٹمٳ اىبځخُٛزٳ َٳؿٗٳسٴٙٴ
ٚٳأځٚٻٍٳ ايٓاؽڇ َٹٓٗٴِ قٳةةةسٻمٳ اي ٴطغٴةةة٬

1أ

حادث ١ايطكٝف:١
ًب ٜةةة ّٛا٫ثةةةٓـب ايةةةص ٟتةةةًٛب ؾٝةةة٘ ضغةةة ٍٛار  اجتُةةةع
ا٭ْكاض ة  ِٖٚأٖةٌ اىبسٜٓة ١ة قبةٌ ٖجةط ٠ايطغة  ٍٛإيٗٝةا،
إفب غةةملس بةةٔ عبةةازٖٚ . ٠ةةَ ٛةةٔ ظعُةةاً ِٗ٥ب غةةكٝؿ ١بةةي
غاعسً ،٠ب ٚقت نإ عً ٞبٔ أب ٞطايةت ٚبكٝة ٍ ١ايبٝةت
1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم.125



عٓةةةس ؾاطُةةةٚ . ١نةةةإ عُةةةط َ ةةةع بملة ة اىبٗةةةاجطٜٔ
1أ
ٚا٭ْكاض صبتُملـب عٓس أبة ٞبهةط ايكةسٜل ٚ .نةإ
ايٛنع قملبٶا ٚايتؿهري قاُ٥ٶةا ،ؾا٭ْكةاض ٜةط ٕٚأْٗةِ أٖةٌ
اىبسٜٓةةٚ ١غةةًُٖٛا يًطغةة  ٍٛبملةةس اهلجةةطٚ ،٠إٔ ا٭َةةط بملةةس
ايٛؾاٜ ٠تڀًت تطتٝبٶا جسٜسٶا ،ضقبةا ٜهةً ٕٛب ُْبةط بملهةِٗ
عةةٛز ٠ايكٝةةاز ٠ؾٗٝةةا بملةةس ٚؾةةا ٠اىبكةةڀؿ  ٢٭ًٖةةٗاٚ .نةةإ
غايبٝةة ١ا٭ْكةةاض ٚاىبٗةةاجطٜ ٜٔةةط ٕٚإٔ ايٛنةةع اختًةةـٚ ،إٔ
زٚيةة ١إغةةُْ ١َٝ٬باَٝةة ١أمشةةٌ ٚأٚغةةع َةةٔ اىبسٜٓةة ١قاَةةت،
ٚغتػةةتُط بملةةس ايطغةة  ٍٛبُٓبةةاّ ٚتطتٝةةت بملٝةةسٶا عةةٔ أٟ
٬
ٚنةةةع غةةةابل قبةةةٌ اهلجةةةطٚ .٠نةةةإ أنثةةةط ايٓةةةاؽ تةةةاٖ ٝڄ
يكٝةةاز ٠ايسٚيةةٖ ١ةةِ أنثةةط ايٓةةاؽ ؾُٗٶةةا يُٓباَٗةةا ٚتطتٝبٗةةا
ٚؾطعٗا ِٖٚ ،اىبٗاجط ٜٔايػابك ٕٛايص ٜٔقخبٛا ايطغةٍٛ
ًب َهةةٚ ١اىبسٜٓةةٚ ١تملًُةةٛا عًةةٜ ٢سٜةة٘ٚ ،عًةة ٢ضأغةةِٗ أبةةٛ
بهط ايكةسٜلٚ ،أْٗةِ أٚفب ايٓةاؽ بةا٭َط َةٔ بملةسٖٚ .ٙةصا
ا٭َةةط نةةإ َؿَٗٛٶةةا عٓةةس بملة ا٭ْكةةاض ٚعٓةةس اىبٗةةاجطٜٔ
َٔ أٌٖ اىبس.١ٜٓ
1أ ابةةٔ نةةثري ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;488/4ابةةٔ أبةة ٞؾةةٝب ،١اىبػةةاظ،ٟ
ذبكٝل عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟم.424

ٚيصيو بازض بمل

ا٭ْكاض بإب٬ؽ أبة ٞبهةط ٚعُةط َٚةٔ

َملٗةةِ باجتُةةاع ا٭ْكةةاض ًب غةةكٝؿ ١بةةي غةةاعسٚ ،٠طًبةةٛا
َُٓٗةةا حهةةٛض شيةةو ا٫جتُةةاع ،قبةةٌ إٔ ٜكةةسض عٓةة٘ ؾةة٤ٞ
 ٬عًةةة ٢حةةةطم ا٭ْكةةةاض إٔ
ٜهطْٖٛةةة٘ٚ .نةةةإ ٖةةةصا زيةةة ٝڄ
ؼبهةةةط ؾةةةٛٝر اىبٗةةةاجط ٜٔاجتُةةةاعِٗ ،ؾكةةةاٍ عُةةةط ٭بةةةٞ
بهةةط :اْڀًةةل بٓةةا إفب إخٛآْةةا ٖةةَ ٤٫٪ةةٔ ا٭ْكةةاض حتةة٢
ُْٓبط َا ِٖ عً٘ٝأأ.

1أ

ًٚب ايڀطٜل قاب ٬ضجًـب َٔ ا٭ْكاضُٖ ،ا عٛمبط بٔ
غاعس ٠ا٭ْكاضَٚ ٟملٔ بٔ عس َٔ ٣بي ايملج ،ٕ٬ؾكا:٫
 ٫عًٝهِ إٔ  ٫تكطبٜ ِٖٛا َملؿط اىبٗاجط ٜٔاقهٛا
2أ

أَطنِ .نإ ٚانخٶا إٔ ايكه ١ٝيٝػت َٓاؾػ ١بـب
اىبٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض ،بٌ نإ حسثٶا ؾ ٘ٝايهثري َٔ
ايتكسٜط ٚا٫حرتاّ بـب ايؿ٦تـب ايًتـب ٚقؿُٗا ار 

بكٛي٘ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

1أ اُْبط :ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.657/4
 2أ َٔ حةس ٜعُةط بةٔ اشبڀةاب ،اىبػةاظ٫ ،ٟبةٔ أبة ٞؾةٝب ،١م;424
اُْبط :ايط ٚا٭ْـ ،ج.472/4



ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ) رايتٛب١د.

1أ

ؾايص ٟبًډؼ أبا بهط ٚعُةط با٫جتُةاع ٖةِ َةٔ ا٭ْكةاض،
ٚايةةص ٜٔقةةايٛا ٫ :عًةةٝهِ اقهةةٛا أَةةطنِ َةةٔ ا٭ْكةةاض،
ٚعُةةةط  قةةةاٍ :اْڀًةةةل بٓةةةا إفب إخٛآْةةةا َةةةٔ ا٭ْكةةةاض،
ؾايهةةٌ ٜةةط ٣أْةة٘ أرٷ يٰخةةط ،يٝػةةت َٓاؾػةة ٫ٚ ١حبٶةةا ًب
ايط٥اغ ،١يهٓة٘ اجتٗةاز ًب اسبةل ٚايٛقة ٍٛإفب ا٭ؾهةٌ،
ٚإٕ نإ يًبمل

يبٔ ٜهطٖ ٕٛايكخاب ١ضأ ٟخةط َةبي

ًٚ ٬ب نٌ تكطؾاتِٗ.
عً ٢ايؿو ًب ايكخاب ١أق ڄ
ٚيملٌ عُط  أحؼٸ ًب ٚقت َتةاخط َةٔ خ٬ؾتة٘ قبثةٌ
ٖصا ايطأ ،ٟؾخسد ايٓاؽ بٓؿػ٘ عُةا ٚقةع ًب غةكٝؿ ١بةي
غاعسً ٠ب حس ٜط ٌٜٛضٚا ٙابٔ عبةاؽ  قةاٍ :نٓةت
اختًـ إفب عبسايطهبٔ بٔ عةٛف ٚعبةٔ قبٓةَ ٢ةع عُةط بةٔ
اشبڀاب ،أڂعًةِ عبةسايطهبٔ بةٔ عةٛف ايكةط ٕ ،ؾاتٝتة٘ ًب
1أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،٠ج.903/1

اىبٓعٍ ؾًِ أجس ،ٙؾك ٖٛ :ٌٝعٓةس أَةري اىبةَٓ٪ـب ،ؾاْتُبطتة٘
حت ٢جا ،٤ؾكاٍ ي :ٞقس غهت ٖصا ايٝة ّٛغهةبٶا َةا ضأٜتة٘
غهت َثً٘ َٓص نةإ ،قةاٍ :قًةت :شاى! قةاٍ :بًػة٘ إٔ
ضجًـب َٔ ا٭ْكاض شنطا بٝمل ١أب ٞبهةط ،ؾكةاٍٚ :ار َةا
ناْت إ ٫ؾًت ،١ؾُا مبٓع اَط ٨إٕ ًٖةو ٖةصا إٔ ٜكة ّٛإفب
َةةٔ ؼبةةت ،ؾٝهةةطب عًةةٜ ٢ةةس ،ٙؾتهةة ٕٛنُةةا ناْةةت،
قةاٍ :ؾٗةِٸ عُةةط إٔ ٜهًةةِ ايٓةاؽ ،قةةاٍ :ؾكًةةت ٫ :تؿملةةٌ ٜةةا
أَةةري اىبةةَٓ٪ـب ،ؾإْةةو ببًةةس قةةس اجتُملةةت إيٝةة٘ أؾٓةةا ٤ايملةطب
نًةةٗاٚ ،إْةةو إٕ قًةةت َكايةة ١حٴًُةةت عٓةةوٚ ،اْتؿةةط ًب
ا٭ض نًٗا ،ؾًةِ تةسض َةا ٜهةً ٕٛب شيةوٚ ،إلبةا ٜملٓٝةو
َٔ قس عطؾت أْ٘ غٝكري إفب اىبس ،١ٜٓؾًُا قةسَٓا اىبسٜٓة،١
ضحت َٗجطٶا حت ٢أخةص عٴهةاز ٠اىبٓة ايُٓٝةٚ ،٢ضاح إيةٞٸ
غملٝس بٔ ظٜس بٔ عُط ٚبةٔ ْؿٝةٌ حتة ٢جًةؼ َملة ،ٞؾكًةت:
يٝكٛئ ٖصا ايَ ّٛٝكايَ ١ا قاهلةا َٓةص اغةتدًـ ،قةاٍَٚ :ةا
عػةة ٢إٔ ٜكةة ،ٍٛقًةةت :غتػةةُع شيةةو ،قةةاٍ :ؾًُةةا اجتُةةع
ايٓةةاؽ ،خةةطج عُةةط حتةة ٢جًةةؼ عًةة ٢اىبٓ ة  ،ثةةِ هبةةس ار
ٚأثٓ ٢عً ،٘ٝثِ شنط ضغ ٍٛار  ؾكً ٢عً ،٘ٝثةِ قةاٍ:
إٕ ار أبك ٢ضغٛي٘ بـب أَبٗطْةا ٜٓةعٍ عًٝة٘ ايةٛحَ ٞةٔ ار



ؼبٌ ب٘ ٚؼبطّ ،ثةِ قةب ار ضغةٛي٘ ،ؾطؾةع َملة٘ َةا ؾةا٤
إٔ ٜطؾةةعٚ ،أبكةةَٓ ٢ةة٘ َةةا ؾةةا ٤إٔ ٜبكةة ،٢ؾتؿةةبثٓا بةةبمل ،
ٚؾاتٓا بمل  ،ؾهإ يبا نٓا ْكطأ َٔ ايكط ٕ } ٫تطغبةٛا
عةةٔ بةةا٥هِ ؾإْةة٘ نؿةةط بهةةِ إٔ تطغبةةٛا عةةٔ بةةا٥هِ{،
ْٚعيةةت أٜةة ١ايةةطجِ ،ؾةةطجِ ايةةٓيب ٚ ضنبٓةةا َملةة٘ٚ ،ايةةصٟ
ْؿؼ ضبُس بٝس ٙيكس حؿُبتٗةا ٚعًُتٗةا ٚعكًتٗةا ،ية ٫ٛإٔ
ٜكةةاٍ :نتةةت عُةةط ًب اىبكةةخـ َةةا يةةٝؼ ؾٝةة٘ ،يهتبتٗةةا
بٝةةس ٟنتابٶةةاٚ ،ايةةطجِ عًةة ٢ث٬ثةةَٓ ١ةةاظٍ ،حٳُٵ ةٌ بٳ ةٝٿٔ ،أٚ
اعرتاف َٔ قاحب٘ ،أ ٚؾٗٛز عسٍ ،نُا أَط ار.
ٚقس بًػةي إٔ ضجةا ڄٜ ٫كٛيةً ٕٛب خ٬ؾة ١أبة ٞبهةط :إْٗةا
ناْةةةت ؾًتةةةٚ ،١يملُةةةط ٟإٕ ناْةةةت نةةةصيوٚ ،يهةةةٔ ار
أعڀ ٢خريٖا ٚٚق ٢ؾطٖاٚ ،أٜهِ ٖصا ايص ٟتٓكڀةع إيٝة٘
ا٭عٓةةام ناْكڀاعٗةةا إفب أبةة ٞبهةةط ،إْةة٘ نةةإ َةةٔ ؾةةإ
ايٓةةةةاؽ إٔ ضغةةةة ٍٛار  تةةةةٛؾِّ ٢ؾاتٴٓٝةةةةا ،ؾكٝةةةةٌ يٓةةةةا :إٕ
ا٭ْكةةاض قةةس اجتُملةةت ًب بةةي غةةاعسَ ٠ةةع غةةملس ب ةٔ عبةةاز٠
ٜباٜملْٛةة٘ ،ؾكُةةت ٚقةةاّ أبةة ٛبهةةط ٚأبةة ٛعبٝةةس ٠بةةٔ ازبةةطاح
عب ِٖٛؾععـب إٔ ٜٴخسٹثٛا ًب اٱغ ّ٬ؾتكڄةا ،ؾًكٝٳٓةا ضجةٕ٬

َةةٔ ا٭ْكةةاض ،ضجةة ٬قةةسمڈ :عةةٛمبط بةةٔ غةةاعسَٚ ٠ملةةٔ بةةٔ
عةةس ،ٟؾكةةا :٫أٜةةٔ تطٜةةس !ٕٚؾكًٓةةا :قةةَٛهِ ىبةةا بًػٓةةا َةةٔ
أَةةطِٖ ،ؾكةةا :٫اضجملةةٛا ؾةةإْهِ يةةٔ تٴدةةايځؿٛاٚ ،يةةٔ ٜةة٪ت٢
ؾ ٤ٞتهطٖ ،ْ٘ٛؾابٓٝا إ ٫إٔ لبهةٚ ،ٞأْةا أظ ٟٚنَ٬ٶةا
أضٜةةةس إٔ أتهًةةةِ بةةة٘ ،حتةةة ٢اْتٗٓٝةةةا إفب ايكةةةٚ ،ّٛإشا ٖةةةِ
عهٛف ٖٓةاى عًة ٢غةملس بةٔ عبةازٖٚ ،٠ة ٛعًة ٢غةطٜط ية٘
َةةةط ، ٜؾًُةةةا غؿةةةٓٝاِٖ تهًُةةةٛا ،ؾكةةةايٛاٜ :ةةةا َملؿةةةط
قةةطٜـَٓ ،ةةا أَةةري َٚةةٓهِ أَةةري ،ؾكةةاّ اسببةةاب بةةٔ اىبٓةةصض
ؾكةةاٍ :أْةةا جصًٜةةٗا احملهةةو ٚعةةصٜكٗا اىبطجةةت ،إٕ ؾةة٦تِ
ٚار ضززْاٖةةا جصعةة ،١ؾكةةاٍ أبةة ٛبهةةط :عًةة ٢ضغةةًهِ،
ؾصٖبت ٭تهًِ ،ؾكاٍ :أْكت ٜا عُط ،ؾخُةس ار ٚأثٓة٢
عًٝةةة٘ ،ثةةةِ قةةةاٍٜ :ةةةا َملؿةةةط ا٭ْكةةةاض إْةةةا ٚار َةةةا ْٓهةةةط
ؾهًهِ ٫ٚ ،ب٤٬نةِ ًب اٱغة ٫ٚ ،ّ٬حكهةِ ايٛاجةت
عًٓٝةةاٚ ،يهةةٓهِ قةةس عةةطؾتِ إٔ ٖةةصا اسبةةَ ٞةةٔ قةةطٜـ
قبٓعي َٔ ١ايملطب يةٝؼ بٗةا غريٖةِٚ ،إٔ ايملةطب يةٔ دبتُةع
إ ٫عًة ٢ضجةٌ َةِٓٗ ،ؾةةٓخٔ ا٭َةطاٚ ٤أْةتِ ايةٛظضا ،٤ؾةةاتكٛا
ار  ٫ٚتكسعٛا اٱغة ٫ٚ ،ّ٬تهْٛةٛا أَ ٍٚةٔ أحةسد ًب
اٱغةة .ّ٬أٚ ٫قةةس ضنةةٝت يهةةِ أحةةس ٖةةص ٜٔايةةطجًـب :يةةٞ



ٚ٭بةة ٞعبٝةةس ٠بةةٔ ازبةةطاح ،ؾاُٜٗةةا بةةاٜملتِ ؾٗةة ٛيهةةِ ثكةة،١
قةةاٍ :ؾةةٛار َةةا بكةة ٞؾةة ٤ٞنٓةةت أحةةت إٔ أقٛيةة٘ إٚ ٫قةةس
قاي٘ ٦َٜٛص غري ٖص ٙايهًُ ،١ؾٛار ٭ٕ أقتةٌ ،ثةِ أحٝةا،
ثِ أقتٌ ،ثِ أحٝا ًب غري َملك ،١ٝأحت إيَ ٞةٔ إٔ أنةٕٛ
أَ ةريٶا عًةة ٢قةة ّٛؾةة ِٗٝأبةة ٛبهةةط ،قةةاٍ :ثةةِ قةةاٍ عُةةطٜ :ةةا
َملؿةةط ا٭ْكةةاض ٜةةا َملؿةةط اىبػةةًُـب إٕ أٚفب ايٓةةاؽ بةةاَط
ضغةة ٍٛار َ ةةٔ بملةةس ٙثةةاْ ٞاثةةٓـب إش ُٖةةا ًب ايػةةاض ،أبةةٛ
بهةةط ايػةةبام اىبةةبـب ،ثةةِ أخةةص بٝةةسٚ ٙبةةازضْ ٞضجةةٌ َةةٔ
ا٭ْكةةاض ،ؾهةةطب عًةةٜ ٢ةةس ٙقبةةٌ إٔ أنةةطب عًةةٜ ٢ةةس ،ٙثةةِ
نطبت عًٜ ٢سٚ ٙتتابع ايٓاؽ ٌَٝٚ ،عً ٢غملس بةٔ عبةاز،٠
ؾكةةةاٍ ايٓةةةاؽ :قڂتةةةٌ غةةةملس ،ؾكًةةةت :اقتًةةة ٙٛقتًةةة٘ ار ،ثةةةِ
اْكةةةةطؾٓا ٚقةةةةس نبةةةةع ار أَةةةةط اىبػةةةةًُـب بةةةةاب ٞبهةةةةط،
ؾهاْةةت يملُ ة ٴط ار ؾًتةة ١نُةةا قًةةتِ ،أعڀةة ٢ار خريٖةةا
ٚٚق ٢ؾطٖا ،ؾُٔ زعةا إفب َثًةٗا ؾٗة ٛايةص ٫ ٟبٝملة ١ية٘ ٫ٚ
1أ
ىبٔ باٜمل٘أأ.
1أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب٘ ،اىبػةةةاظ ،ٟم 422ةةةةة  ;425ابةةةٔ ٖؿةةةاّ ،ايػةةةري٠
ايٓب ،١ٜٛج.659/4

يكس نإ ٚانةخٶا َةٔ اسبةٛاض ايةص ٟزاض ًب غةكٝؿ ١بةي
غاعس ٠احةرتاّ ا٭ْكةاض يًُٗةاجطٚ ،ٜٔاىبٗةاجط ٜٔيٮْكةاض
ٚتبازٍ اٯضاٚ ،٤ظٖةس أبة ٞبهةط ٚعُةط ً ب اشب٬ؾة،١

1أ

ٚحطقةةةِٗ نبٝملٶةةةا عًةةة ٢اغةةةتتباب ايُٓبةةةاّ ،ؾكةةة ٠ٛايسٚيةةة١
ٚايُٓبةةةاّ َكةةةًخ ١زبُٝةةةع اىبػةةةًُـبٚ ،ضأغةةةِٗ اىبٗةةةاجطٕٚ
ٚا٭ْكاض ايص ٜٔأغػٖٛا َع ايطغ. ٍٛ
نُةةا نةةإ ٚان ةخٶا حةةطم أبةة ٞبهةةط عًةة ٢اٱْكةةا
يٮْكةةاضٚ ،نةةصيو ثٓةةا ٙ٩عًةة ِٗٝحةةـب خڀةةت ؾةةٚ ،ِٗٝقةةس
اقةةرتح أحةةس ا٭ْكةةاض إٔ ٜهةةَ ٕٛةةِٓٗ أَةةري َٚةةٔ اىبٗةةاجطٜٔ
أَري ،ؾطؾ

شيو عُط .

2أ

ٚقس ٚضز ضٚا ١ٜأخط ٣أْ٘ :ىبا نإ شيو اي ،ّٛٝخطج
أب ٛبهط ٚعُط حت ٢أتٝا ا٭ْكاض ،ؾكاٍ أب ٛبهطٜ :ا
َملؿط ا٭ْكاض إْا ْٓ ٫هط حكهِ ٜٓ ٫ٚهط حكهِ
1أ اُْبط :ض ٚاٜة ١ايبدةاضً ٟب قةخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةا ٌ٥أقةخاب ايةٓيب
 ،باب ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل ،ج.191/4
2أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج;490 ،489/4
ابٔ اب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟذبكٝل عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟم.424



َٚ ،َٔ٪إْا ٚار َا أقبٓا خريٶا إَ ٫ا ؾاضنتُْٛا ؾ،٘ٝ
ٚيهٔ  ٫تطن ٢ايملطب  ٫ٚتكط إ ٫عً ٢ضجٌ َٔ قطٜـ،
٭ِْٗ أؾكذ ايٓاؽ أيػٓٚ ،١أحػٔ ايٓاؽ ٚجٖٛٶا،
ٚأٚغٌب ايملطب زاضٶاٚ ،أنثط ايٓاؽ غجً ١ٝب ايملطب،
ؾًِٗ إفب عُط ؾباٜمل ، ٙٛقاٍ :ؾكايٛا  ،٫ؾكاٍ عُط! :
ؾكايٛا غباف ا٭ثط ،٠قاٍ عُط :أَا َا عؿت ؾ ،٬قاٍ:
ؾباٜملٛا أبا بهط ،ؾكاٍ أب ٛبهط يملُط :أْت أقَ ٣ٛي،
ؾكاٍ عُط :أْت أؾهٌ َي ،ؾكاٖ٫ا ايثاْ ،١ٝؾًُا ناْت
ايثايث ١قاٍ ي٘ عُط :إٕ قٛت ٞيو َع ؾهًو ،قاٍ :ؾباٜملٛا
أبا بهط ،قاٍٚ :أت ٢ايٓاؽ عٓس بٝمل ١أب ٞبهط أبا عبٝس٠
ابٔ ازبطاح ،ؾكاٍ :أتاتْٛي ٚؾٝهِ ثاي ث٬ث ،١قاٍ ابٔ
ع :ٕٛؾكًت حملُس َٔ :ثاي ث٬ث !١قاٍ :ق ٍٛار ( :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷
1أ
﮸ ﮹ ﮺ ﮻) رايتٛب َٔ ١اٯ40 ١ٜدأأ.
1أ ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟذبكٝةةةل عبةةةسايملعٜع ايملٴُةةةط ،ٟم،428
 ;429اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.883/1

يكس نإ َٔ ايڀبٝمل ٞتبازٍ ٚجٗا ايُٓبط ٚا٫خةت٬ف
ؾٗٝةةةا أحٝاْٶةةةا ٚاىبٓاقؿةةةٚ ١ايػةةةُاع يةةةٰضا ٤اىبدتًؿةةةٖٚ .١ةةةصا
بايڀبع ٪ٜنس عًة ٢إٔ ٖةصا ا٫جتُةاع ن ز ٕٚأ ٟتطتٝةت أٚ
تٓػةةٝل َػةةبل ،إلبةةا اْڀًةةل ازبُٝةةع َةةٔ اىبكةةًخ ١ايملاَةة١
ٚايبخ عٔ اسبل بملؿ ١ْٝٚ ١ٜٛقازق.١
ٚيصيو نإ ضأ ٟعُط َٓ ڀًكڄةا َةٔ ْاحٝة ١ؾةطع،١ٝ
حٝة قةةاٍٜ :ةةا َملؿةةط ا٭ْكةةاض :أيػةةتِ تملًُةة ٕٛإٔ ضغةةٍٛ
ار  أَط أبا بهةط إٔ ٜكةً ٞبايٓةاؽ! قةايٛا :بًة ،٢قةاٍ:
ؾاٜهِ تڀٝت ْؿػ٘ إٔ ٜتكسّ أبةا بهةط! قةايٛا ْملةٛش بةار
1أ
إٔ ْتكسّ أبا بهطأأ.
ٚقةةس قةةاّ خڀٝةةت َةةٔ ا٭ْكةةاض ؾكةةاٍ :تملًُةة ٕٛإٔ ضغةةٍٛ
ار  نإ َٔ اىبٗاجطٚ ٜٔخًٝؿت٘ َٔ اىبٗةاجطٚ ،ٜٔعبةٔ
نٓةةا أْكةةاض ضغةة ٍٛار ٚ ،عبةةٔ أْكةةاض خًٝؿتةة٘ نُةةا
2أ
نٓةةا أْكةةاضٚ .ٙبةةازض أحةةس ا٭ْكةةاض ٚبةةاٜع قبةةٌ عُةةط بةةٔ
1أ َٔ ضٚاٜة ١ابةٔ أبة ٞؾةٝب٘ ،اىبػةاظ ،ٟم ;425ابةٔ غةملس ،ايڀبكةا ،
ج.178/3
2أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.490/4


1أ

اشبڀاب ،ثِ تتابع اسبهٛض ًب غةكٝؿ ١بةي غةاعس ٠عًة٢
بٝمل ١أب ٞبهط ًب غةري ضغبةَٓ ١ة٘ٚ ،نةٌ اسبهةٛض نةاْٛا
َٔ ا٭ْكاض عسا أبا عبٝةس ٠بةٔ ازبةطاح ٚعُةط بةٔ اشبڀةاب
ٚ .ناْت ٖص ٙايبٝمل ١اشباق ١بٝمل ١غةكٝؿ ١بةي غةاعس٠
خاقةة ١قبةةٔ حهةةطٖاٜ ٚ ،ملتةةت عًةةَ ٢ةةٔ غةةاب عٓٗةةةا،
ٚناْةةت ٜةة ّٛا٫ثةةٓـب  12ضبٝةةع ا٭ ٍٚايٝةة ّٛايةةص ٟتةةًٛب ؾٝةة٘
ضغ ٍٛار .
 ٫ٚؾو إٔ ٖة ٤٫٪اىببةاٜملـب ية ٛنةإ عٓةسِٖ أزْة ٢خة
ًب ٚق ١ٝعٔ ضغ ٍٛار ً ب اي َٔ ١ٜ٫ٛبملةس ٙ٭بة ٞبهةط
ىبةةا ْةةاقـ اجملتُملةةٚ ،ٕٛيبةةاٜملٛا َباؾةةط ٠زَ ٕٚبازيةة ١يةةٰضا٤
ٚا٭زية ،١نُةةا يةة ٛنةإ ٖٓةةاى ٚقةة ١ٝيملًة  ٞىبةةا خؿٝةةت
عًٚ ، ِٗٝىبا دباًٖٖٛا ؾِٗ خري َٔ ٜؿِٖٗ ،ةِ تَٝ٬ةص
ضبُس  تطبٝت٘ ٚأقخاب٘ هبًٛا ايػ٬ح ٚا٭ضٚاح َمل٘:
( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
2أ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) را٭حعابد .ؾهٝـ
1أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب٘ ،اىبػاظ ،ٟم.425
2أ اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،٠ج.1487/2

ٜتجاًٖ ٕٛايٛق ١ٝبٗص ٙايبػاط ،١نُا إٔ عًٝٶا ٜصنط
ايٛق ١ٝأٜ ٚڀايت بؿ َٔ ٤ٞشيو ٖٛٚ ،أؾجع ايٓاؽ .
ؾخاؾا ر إٔ ؽباف ًب ار ي.ِ٥٫ ١َٛ
ٖةةص ٙايبٝملةة ١اىبُٗةة١

تهةةٔ ناؾٝةة ،١ؾهاْةةت ٖٓةةاى

حاجةة ١إفب بٝملةة ١ايملاَةة ،١نةةإ َةةٔ ايػةةس ٖٚةةٜ ٛةة ّٛايث٬ثةةا٤
بملس ق ٠٬ايؿجةط ،ايبٝملة ١ايملاَة ١٭بة ٞبهةط ايكةسٜل بملةس
ايك ٖٞٚ ،٠٬قبثاب ١اىبٓاغب ١ايملاَة ١يًتٓكةٝت ،بملةس إٔ نٸ
اختٝةةاضٚ ٙاْتدابةة٘ َةةٔ نثةةةط ٠ا٭ْكةةاض ٚعةةسز ضبةةسز َةةةٔ
اىبٗاجط َٔ ٜٔأٌٖ اسبٌ ٚايملكس ،اختاضٚ ٙٚباٜمل ;ٙٛىبا ٜةطٕٚ
َةةٔ اغةةتد٬ف ضغةةة ٍٛار  يةة٘ بايكةةة ٠٬بايٓةةاؽ ،قبةةةٌ
تكسمب٘ يملاَ ١ايٓاؽٚ .قس قاّ عُط ؾتهًِ ًب ايٓاؽ.
ض ٣ٚابٔ إغخام عٔ أْؼ بٔ َايو  قةاٍ :ىبةا بٜٛةع
أب ٛبهط ًب ايػةكٝؿٚ ١نةإ ايػةس ،جًةؼ أبة ٛبهةط عًة٢
اىبٓ ة  ،ؾكةةاّ عُةةط ،ؾةةتهًِ قبةةٌ أبةة ٞبهةةط :ؾخُةةس ار
ٚأثٓ ٢عً ٘ٝقبا ٖ ٛأًٖ٘ ،ثِ قةاٍ :أٜٗةا ايٓةاؽ ،إْة ٞنٓةت
قًةةةت يهةةةِ بةةةا٭َؼ َكايةةةَ ١ةةةا ناْةةةت يبةةةا ٚجةةةستٗا ًب



نتةةاب ار ٫ٚ ،ناْةةت عٗ ةسٶا عٗةةس إيةة ٞضغةة ٍٛار ،
ٚيهةةي قةةس نٓ ةت أض ٣إٔ ضغةة ٍٛار  غةةٝسبط أَطْةةا،
ٜكةةةٜ :ٍٛهةةة ٕٛخطْةةةاٚ .إٕ ار قةةةس أبكةةة ٢ؾةةةٝهِ نتابةةة٘
ايص ٟب٘ ٖةس ٣ار ضغةٛي٘  ،ؾةإٕ اعتكةُتِ بة٘ ٖةسانِ
ار ىبةةا نةةإ ٖةةسا ٙيةة٘ٚ ،إٕ ار قةةس نبةةع أَةةطنِ عًةة٢
خرينةةِ ،قةةاحت ضغةة ٍٛار  ،ثةةاْ ٞاثةةٓـب إش ُٖةةا ًب
ايػةةةاض ،ؾكَٛةةةٛا ؾبةةةاٜمل ،ٙٛؾبةةةاٜع ايٓةةةاؽ أبةةةا بهةةةط بٝملةةة١
ايملاَ ،١بملس بٝمل ١ايػكٝؿ١أأ.

1أ

ناْت ٖةص ٙاىبباٜملةَ ١ةٔ عاَة ١ايٓةاؽ نةٌ َةٔ حهةط،
ٜ ٚةةطز ٚجةةٛز أ ٟاعةةرتا

عًةةٖ ٢ةةص ٙايبٝملةةَ ٫ ،١ةةٔ عًةةٞ

َ ٫ٚ ةٔ غةةري َةةٔ ٍ ايبٝةت ةةةة ضنةةٛإ ار عًة ِٗٝةةةة ؾكةةس
ناْٛا أنثط َةٔ غريٖةِ ؾطحٶةا ببٝملة ١أبة ٞبهةط ايكةسٜل
 أنبملةةةةةـبٚ ،نةةةةةاْٛا َػةةةةةاعس ٜ٘ا٭ٚيةةةةةـب ًب ؾةةةةةٕٚ٪
اشب٬ؾ ١عاًَٚ ١ب َكا ١َٚاىبطتس ٜٔخاق.١
1أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم ;429ابٔ ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب،١ٜٛ
ج ;66/4ابةةةةةٔ غةةةةةملس ،ايڀبكةةةةةا  ،ج ;182/3ايڀةةة ة  ،ٟتاضؽبةةةةة٘،
ج.235/2

ناْةةت بساٜةة ١عٗةةس ٙبايتٛانةةعٚ ،إعةة ٕ٬أْةة٘ ٜ ٫عنةةٞ
ْؿػ٘ٚ ،أْ٘ يٝؼ خريٖةِٚ ،نةإ  خريٖةِ ؾُٝةا ْملًةِ،
يهٓ٘ خًل اٱغ ّ٬ايتٛانةع ٚايثٓةا ٤عًة ٢ار ٚيةٝؼ َةسح
ايٓؿؼ.
نُةةا أن ةسٸ  قهةة ١ٝايملةةسٍ ٚاىبػةةاٚاٚ ،٠إٔ ازبُٝةةع
أَاّ ُْبط ايؿطٜملٚ ١ايسٚي٪َٚ ١غػاتٗا غٝاخص ٕٚحكةٛقِٗ
بإْكةةاف تةةاّ ،نُةةا أن ة ٸس عًةةَ ِٗٝبةةسأ ازبٗةةاز ٚا٭خةةص
بةةايكٚ ،٠ٛأْةة٘ َةةٓٗج ايطغةةٚ  ٍٛأحةةس أغةةباب ايكةةٖٝٚ ٠ٛبةة١
اىبػًُـب.
نُا حةصض َ ةٔ ايؿاحؿةٚ ١نةطضٖا ٚاجملةاٖط ٠بٗةا،
ٚأْٗا َةٔ أغةباب ا٭َةطا اىبتجةسزً ٠ب ا٭َةٚ ،١يٝتة٘ ٜةط٣
حاٍ ايبؿط ١ٜايٚ ّٛٝأَطانةٗا ايٓادبة ١عةٔ ايؿاحؿةٚ ١عًة٢
ضأغةةةةٗا ا٭َةةةةطا ا٫جتُاعٝةةةة ،١يٝهةةةةع غٝاغةةةةَ ١كاَٚةةةة١
ايؿاحؿٚ ،١ايٛقٛف ًب ٚج٘ َٔ ؼبت إٔ تؿٝع بـب ا٭َ.١
نُا بـبٸ  أْ٘ ٜػري ٚؾل ؾةطع ار ٚغةٓ ١ضغةٛي٘ ٚإٔ
طاعت٘ ٚاجبةً ١ب حةسٚز اتباعة٘ هلةصا اىبةٓٗجٚ ،إٔ طاعتة٘ ٫
دبت ًب غري شيو ،بٌ إٕ طاعت٘  ٫تًعّ إشا خايـ شيو.



إٕ ٖةةةةص ٙاشبڀبةةةة ١ايةةةةب كبثةةةةٌ خڀةةةة ١عُةةةةٌ ٚغٝاغةةةة١
َػةةتكبً ١ٝذبتةةاج إفب َعٜةةس زضاغةةٚ ١ذبًٝةةٌ َةةٔ ايبةةاحثـب.
ٱبةةةطاظ َةةةا ؾٗٝةةةا َةةةٔ ايكةةةٚ ِٝاىبملةةةاْٚ ٞايػٝاغةةةٚ ١اشبڀةةةٌب
ايساخًٚ ١ٝاشباضج ١ٝيًد٬ؾٚ ١ايُٓباّ ايصٜ ٟػري.ٙ

1أ

أضباب اختٝاز أب ٞبهس ايصدٜل :
 ٫ؾو إٔ ايكسٜل  ٖٛ أؾهٌ ا٭َ ١بملس ضغ ٍٛار
ٚ أنثط ايٓاؽ ايتكاقڄا بطغ ٍٛار  ٖٛٚ ،قاحب٘
ًب اهلجط َٔ ٠بـب غا٥ط ا٭َٚ .١قس أؾاض ايكخاب ١إفب َا

ٚضز َٔ شيو ايكط ٕ ايهط ،ِٜقاٍ ار ةة تملافب ةة ( :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂ 
      

 1أ َةةةٔ أؾهةةةٌ َةةةٔ حًةةةٌ اشبڀبةةة ١ايةةةب قاهلةةةا ايكةةةسٜل ،ز .ضبُةةةس
ايك٬ب ،ٞغري ٠أب ٞبهط ايكسٜل ،م 168ةة .178

  ﯓ ) رايتٛب١دأ.

1أ

ٚقةس نةإ ٜ ملتُةس عًة ٢ايكةسٜل أنثةط َةٔ غةريً ٙب
َطن٘ ايصَ ٟا ؾٝة٘ ٚقبًةَ٘ٚ .ةع إٔ ايطغة ٍٛ
َباؾط ٠٭ب ٞبهط ايكسٜل ،إ ٫إٔ ٖٓةاى بملة
ايةةب اعت ة

ٜةٛمڇ
ا٭حةساد

َ٪ؾةةطا ٺ ٚانةةخ١ڄ ًب تؿهةة ٌٝبٝملةة ١ايكةةسٜل

ٚ ،إٕ ناْت

تهٔ ٚق ;١ٝح ٝإْ٘  تةطى ا٭َةط

ؾٛض ٣بـب اىبػًُـب ،يٝهَٗٓ ٕٛجٶةا َػةتُطٶا يٮَة ١تاخةص
بةةٜ٘ٚ ،هةة ٕٛايتؿةةاٚض َبةةةس٤ٶا أخ٬قٝٶةةا غٝاغةةٝٶاُْٚ ،باَٶةةةا
تػري عً ٘ٝإٕ أضاز اسبل ٚايػملاز.٠
 َٔٚتًو َ٪ؾطا اغتد٬ف أب ٞبهط :
 أْةة٘  أَةةط با٫قتةةسا ٤بةة٘ ٚأؾةةاض إفب أُْٗةةا َةةٔ بملةةسٙأب ة ٛبهةةط ٚعُةةط  ،عةةٔ حصٜؿةة ١بةةٔ ايُٝةةإ 
قةةاٍ :نٓةةا جًٛغٶةةا عٓةةس ايةةٓيب  ؾكةةاٍ :إْةةَ ٞةةا
1أ اُْبةةةط :ابةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١اىبػةةةاظ ،ٟم 428ةةةةة  ;429ابةةةٔ نةةةثري،
تؿػري ،ٙج.883/1



أزض ٟقةةةسض بكةةةا ٞ٥ؾةةةٝهِ ،ؾاقتةةةسٚا بايًةةةصَ ٜٔةةةٔ
بملسٚ ،ٟأؾاض إفب أب ٞبهط ٚعُةطٚ ،اٖتةسٚا بٗةسٟ
عُةةةةةةاضَٚ ،ةةةةةةا حةةةةةةسثهِ ابةةةةةةٔ َػةةةةةةملٛز بؿةةةةةة٤ٞ
ؾكسقٙٛأأ.

1أ

 إٔ ايطغ  ٍٛأَط إٔ ٜكً ٞأب ٛبهةط بايٓةاؽ حةـبَطنةة٘ ايةةصَ ٟةةا ؾٝةة٘ ،بملةةس عجةةع ٙعةةٔ اشبةةطٚج
يًك ٠٬بايٓاؽ .ؾكً ٢بِٗ غبع عؿط ٠ق.٠٬

2أ

ٚناْت َطاجمل ١عا٥ؿ  ١يطغة ٍٛار  خؿة ١ٝعًة٢
أبٗٝاٚ ،قس عًًت شيو ًب ضٚاٜة ١ابةٔ ٖؿةاّ قايةتٜ :ةا ْةيب
ار إٕ أبا بهط ضجٌ ضقٝل نملٝـ ايك ٛنثري ايبهةا٤
إشا قطأ ايكةط ٕ ،قةاٍ َةط ٙٚؾًٝكةٌ بايٓةاؽ ،قايةت :ؾملةس
قبثٌ قٛي ،ٞؾكاٍ إْهٔ قٛاحت ٜٛغةـ ،ؾُةط ٙٚؾًٝكةٌ
بايٓاؽ ،قايت :ؾٛار َا أق ٍٛشيو إ ٫أْ ٞنٓت أحةت إٔ
ٜكةةطف شيةةو عةةٔ أبةة ٞبهةةطٚ ،عطؾةةت ايٓةةاؽ  ٫ؼببةةٕٛ
1أ اُْبط :ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم 427ةة  ،428ضٚا ١ٜضقِ.516 :
2أ ايهتاْ ،ٞايرتاتٝت اٱزاض ،١ٜج.64/1

 ٬قاّ َكاَ٘ أبسٶاٚ ،إٔ ايٓةاؽ غٝتؿةا َٕٛ٤بة٘ ًب نةٌ
ضج ڄ
حةةةسد نةةةإ ،ؾهٓةةةت أحةةةت إٔ ٜكةةةطف شيةةةو عةةةٔ أبةةةٞ
بهطأأ.

1أ

نةإ ٚانةخٶا ثٓةا ٤ايطغةة  ٍٛعًة ٢أبةة ٞبهةط ًب خةةط
خڀبةة ١خڀبٗةةا ايطغةة  ٍٛح ٝة أَةةط بػةةس ا٭بةةٛاب ايةةب
تؿتذ عًَ ٢ػجس ٙعسا باب أب ٞبهط .
ض ٣ٚايبداض ٟعٔ أب ٞغملٝس اشبسض  ٟقةاٍ :خڀةت
ضغةة ٍٛار  ايٓةةاؽ ٚقةةاٍ :إٕ ار خةةري عب ةسٶا بةةـب ايةةسْٝا
ٚبـب َا عٓس ٙؾاختاض شيو ايملبس َا عٓس ار ،قاٍ :ؾبه٢
أبةة ٛبهةةط ؾملجبٓةةا يبها٥ةة٘ إٔ ؽبةة ضغةة ٍٛار  عةةٔ
عبةةس خةةري ؾهةةإ ضغةة ٍٛار ٖ ةة ٛاىبدةةريٚ ،نةةإ أبةةٛ
بهةةط أعًُٓةةا ،ؾكةةاٍ ضغةة ٍٛار  :إٕ َةةٔ أَةةٔٸ ايٓةةاؽ
عًً ٞب قخبت٘ َٚاي٘ أبةا بهةط ٚية ٛنٓةت َتدةصٶا خًة٬ٝڄ
1أ ابةةةٔ ٖؿةةةاّ ،ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة ،١ج ;652/4قةةةخٝذ َػةةةًِ ،نتةةةاب
ايك ،٠٬باب اغتد٬ف اٱَاّ إشا عط ي٘ عةصض َةٔ َةط ٚغةؿط
ٚغريُٖا َٔ ٜكً ٞبايٓاؽ  ،...ج.22/2



غةةةري ضبةةة٫ ٞربةةةص

1أ

أبةةةا بهةةةطٚ ،يهةةةٔ أخةةة ٠ٛاٱغةةةّ٬

َٛٚزتةةةٜ٘ ٫ .ةةةبكـب ًب اىبػةةةجس بةةةاب إ ٫غٴة ةس إ ٫بةةةاب أبةةةٞ
بهطأأ.

2أ

نُةةا نةةإ َةةٔ اىب ة ضا ايٛانةةخ ١ةةةة نُةةا ْكةةٌ ابةةٔ
عبةةةاؽ  ةةةةة قةةة ٍٛعُةةةط بةةةٔ اشبڀةةةاب ٜ :ةةةا َملؿةةةط
اىبػةةًُـب إٕ أٚفب ايٓةةاؽ بةةاَط ْةةيب ار ثةةاْ ٞاثةةٓـب إش ُٖةةا
ًب ايػاض أب ٛبهط ايػبٸام اىبڂػٔأأ.

3أ

ٚعٓةةةس ٚؾةةةا ٠ايطغةةةٚ  ٍٛقبًةةةٗا نةةةإ ايٓةةةاؽ ًب حٝةةةا٠
ايطغٜ  ٍٛػايٜٓٚ ٕٛاقؿ ٕٛعٔ أؾهةٌ ا٭َة ١بملةس ضغةٍٛ
1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب ؾهٌ أقخاب ايٓيب  ،بةاب قةٍٛ
ايةةٓيب  :يةة ٛنٓةةت َتد ةصٶا خًةة٬ٝڄأأ ،جٚ ;191/4اُْبةةط :قةةخٝذ
َػًِ ،نتاب ؾها ٌ٥ايكةخاب ، ١بةاب َةٔ ؾهةا ٌ٥أبة ٞبهةط
ايكسٜل  ،ج.108/7
2أ ضٚا ٙايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ،١بةةاب قةةٍٛ
ايٓيب  :غسٚا ا٭بٛاب إ ٫باب أب ٞبهطأأ ،ج.190/4
3أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛجٚ ;493/4قس ْكٌ ابٔ أب ٞؾةٝب ١ايكةٍٛ
عٔ أب ٞعبٝسً ،٠ب اىبػاظ ،ٟم.429

ار  ؾٝةةصنط ٕٚايكةةسٜل  أٚهلةةِ ،عةةٔ ابةةٔ عُةةط 
قاٍ :نٓا غبري بةـب ايٓةاؽ ًب ظَةٔ ايةٓيب  ؾٓةتدري أبةا
بهط ثِ عُط بٔ اشبڀاب ثِ عثُإ بٔ عؿإأأ.

1أ

ٚقةةس ٚضز عةةٔ عا٥ؿةة  ١قٛهلةةا :ىبةةا ثكةةٌ ضغةة ٍٛار 
قاٍ يملبسايطهبٔ بٔ أب ٞبهط :إ٤تي بهتـ ٚيٛح حتة٢
أنتةةةت ٭بةةة ٞبهةةةط نتابٶةةةا  ٫ؽبتًةةةـ عًٝةةة٘ .ؾًُةةةا شٖةةةت
عبةةةسايطهبٔ يٝكةةة ّٛقةةةاٍ :أبةةة ٢ار ٚاىبَٓ٪ةةة ٕٛإٔ ٜٴدتًةةةـ
عًٝوٜ ،ا أبا بهطأأ.

2أ

 َٔٚاىبملةطٚف إٔ ايكةسٜل  نةإ ناضٖٶةا يًد٬ؾة،١
ؾكس ض ٣ٚضاؾةع ايڀةا ٞ٥ضؾٝةل أبة ٞبهةط ايكةسٜل ًب غةع٠ٚ
شا ايػ٬غٌ قاٍٚ :غايت٘ عُا قبٌ بٝملتِٗ ،ؾكاٍٖٚ :ةٛ
ؼبسثةة٘ عُةةا تكاٚيةةت بةة٘ ا٭ْكةةاضَٚ ،ةةا نًةةِ بةة٘ عُةةط بةةٔ
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
ؾهٌ أب ٞبهط بملس ايٓيب  ،ج.191/4
2أ ضٚا ٙاٱَةةاّ أهبةةس ًب َػةةٓس ،ٙجٚ ;47/6ضٚاَ ٙػةةًِ ًب قةةخٝخ٘،
نتاب ؾها ٌ٥ايكخاب ، ١باب َٔ ؾها ٌ٥أبة ٞبهةط ايكةسٜل
 ،ج.110/7



اشبڀاب ا٭ْكاضَٚ ،ا شنطِٖ ب٘ َٔ إَاَب إٜةاِٖ بةاَط
ضغةة ٍٛار ً ب َطنةة٘ ،ؾبةةاٜمل ْٞٛيةةصيو ٚقبًتٗةةا َةةِٓٗ
ٚربٛؾت إٔ ته ٕٛؾتٓ ١بملسٖا ضز٠أأ.
نُةةا ناْةةت ٖٓةةاى بمل ة

1أ

ايةةط ٣٩ؾػةةطٖا ايطغةة ٍٛ

بٜ٫ٛةة ١أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل َ ةةٔ بملةةس .ٙض ٣ٚايبدةةاض ٟإٔ
عبةةسار بةةٔ عُةةط  قةةاٍ :إٕ ضغةة ٍٛار  قةةاٍ :بُٓٝةةا
أْا عًة ٢ب٦ةط أْةعع َٓٗةا إش جةا ٤أبة ٛبهةط ٚعُةط ؾاخةص أبةٛ
بهط ايةسي ٛؾٓةعع شْٛبٶةا أ ٚشْةٛبـبًٚ ،ب ْععة٘ نةملـ ٚار
ٜػؿةةط يةةة٘ ،ثةةةِ أخةةةص عُةةةط بةةةٔ اشبڀةةةاب َةةةٔ أبةةة ٞبهةةةط،
ؾاغتخايت ًب ٜس ٙغطبٶا ؾًِ أض عبكطٜٶا َٔ ايٓاؽ ٜؿةطٟ
ؾط ٜ٘حتة ٢نةطب ايٓةاؽ بملڀةٔ ،قةاٍ ٖٚةت :ايملڀةٔ َة ى
2أ

اٱبٌٜ ،ك :ٍٛحت ٢ضٜٚت اٱبٌ ؾاْاخةتأأٚ .قةس ٚضز :إٔ
اَطأ ٠أتت ايٓيب  ؾاَطٖا إٔ تطجع إيٝة٘ .قايةت :أضأٜةت إٕ
1أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.395/4
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتخصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.197/4

ج٦ةةةت  ٚأجةةةسى! ناْٗةةةا تكةةة ٍٛاىبةةة . ٛقةةةاٍ  :إٕ
دبسٜي ؾات ٞأبا بهطأأ.

1أ

ٚعًٓٝا إٔ ْةصنط إٔ عًة ٞبةٔ أبة ٞطايةت  نةإ َةٔ
أنثط ايٓاؽ ثٓا ٤عًة ٢أبة ٞبهةط ٚعًة ٢عًُة٘  ةةة نُةا
َطٻ بٓا ةة.
ٚقةةةس أثٓةةة ٢عًةةة ٞبةةةٔ أبةةة ٞطايةةةت  عًةةة ٢أبةةة ٞبهةةةط
ايكسٜل ٚ خ٬ؾت٘ٚ ،نصيو خ٬ؾ ١عُةط بةٔ اشبڀةاب
ٚ .ؾٗاز ٠عً ٞبٔ أب ٞطايت  بٓؿػة٘ ضز َباؾةط عًة٢
َةةٔ حةةا ٍٚايكةةسح ًب ايكةةسٜل  أ ٚايةةععِ بةةإ يملًةة ٞ
ٚقةةة ١ٝدباًٖةةةٗا أبةةة ٛبهةةةط  .عةةةٔ عبةةةس بةةةٔ خةةةري قةةةاٍ:
مسملت عً ٞبٔ أب ٞطايت ٜ ك :ٍٛقڂبٹ ٳ ضغة ٍٛار 
عً ٢خري َا قڂبٹ ٳ عًْ ٘ٝيب َٔ ا٭ْبٝا ،٤قاٍ :ثِ أغةتٴدًـ
أب ٛبهط ؾملٌُ يملٌُ ضغ ٍٛار ٚ بػةٓت٘ ،ثةِ قڂةبٹ ٳ أبةٛ
بهط عً ٢خري َا قڂبٹ ٳ عً ٘ٝأحسٚ ،نإ خري ٖص ٙا٭َة١
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتخصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.191/4



بملس ْبٗٝا  ثِ أغٴةتدٳًـ عُةط ،ؾملُةٌ بملًُةُٗا ٚغةٓتُٗا،
ثِ ڂق ٹب ٳ عً ٢خةري َةا قڂة ٹب ٳ عًٝة٘ أحةسٚ ،نةإ خةري ٖةصٙ
ا٭َ ١بملس ْبٗٝا ٚ بملس أب ٞبهطأأ.

1أ

نُا ٚضز عٔ ضبُس بٔ اسبٓؿٖٚ ١ٝة ٛابةٔ يملًة ٞبةٔ أبةٞ
طايت  قاٍ :قًت ٭ب ٞأ ٟايٓةاؽ خةري بملةس ضغة ٍٛار
 قاٍ :أب ٛبهةط ،قًةت :ثةِ َةٔ! قةاٍ ثةِ عُةطٚ ،خؿةٝت
إٔ ٜكةة ٍٛعثُةةإ قًةةت :ثةةِ أْةةت ،قةةاٍَ :ةةا أْةةا إ ٫ضجةةٌ َةةٔ
اىبػًُـبأأ.

2أ

 ٫ٚؾةةو إٔ ايطٚاٜةةا ًب ؾهةةا ٌ٥أبةة ٞبهةةط َةةٔ أقةةٛاٍ
عًةةةة  ٞتٜ٪ةةةةس ايطٚاٜةةةةا ايةةةةب شنةةةةط بٝملةةةة ١عًةةةة ٞ
ٚايملباؽ ٚغريِٖ َٔ ٍ ايبٝت ٭بة ٞبهةط ايكةسٜل ً ب
ايبٝملةة ١ايملاَةة ،١بملةةس ٚؾةةا ٠ايطغةةَ  ٍٛباؾةةطً ٠ب َػةةجسٙ
1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟذبكٝل عبسايملعٜع ايملٴُط ،ٟم ،430ضٚا١ٜ
ضقِ.520 :
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.195/4

قباح ايث٬ثا ٤ايتاي ٞيٛؾات٘ .

1أ

َٚةةةةٔ ايثابةةةةت إٔ عًةةةة ٞبةةةةٔ أبةةةة ٞطايةةةةت 

ٜؿةةةةاضم

ايكةةسٜل ًب ٚقةةت َةةٔ ا٭ٚقةةا ٜٓ ٚكڀةةع ًب قةةَ ٠٬ةةٔ
ايكةةةةًٛا خًؿةةةة٘ٚ ،خةةةةطج َملةةةة٘ إفب ش ٟايككةةةةً ١ب حةةةةطب
اىبطتس.ٜٔ

2أ

يكةةس نةةإ ٚانةخٶا تةةطى ايطغةة  ٍٛا٭َةة ١ز ٕٚذبسٜةةس
أَةةةةريٚ ،أْةةةة٘ ٚ نةةةةع قٛاعةةةةس ٜةةةةتِ اتباعٗةةةةا ًب ايؿةةةةٛض٣
3أ

ٚا٫ختٝاض َةٔ أٖةٌ اسبةٌ ٚايملكةسٚ .قةس عًُةت ا٭َةٖ ١ةصا
ا٭َط ٚأقةبذ قاعةس ٠اتبملٗةا عُةط بةٔ اشبڀةاب  ،حٝة
ثبةةةت ًب ايكةةةخٝخـب عةةةٔ ابةةةٔ عُةةةط  :إٔ عُةةةط بةةةٔ
اشبڀةةاب ىبةةا طملةةٔ قٝةةٌ يةة٘ :أ ٫تػةةتدًـ ٜةةا أَةةري اىبةةَٓ٪ـب!
1أ اُْبط :ابٔ نثري; ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج 499/4ةة .500
2أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.495/4
3أ ذبسثت نتت ايػٝاغ ١ايؿطعٚ ١ٝا٭حهةاّ ايػةًڀاْ ١ٝبتؿكة٬ٝ
نثري ٠عٔ قهاٜا ايبٝملَٗٓٚ ،١ةا :ابةٔ تُٝٝةً ١ب ايػٝاغة ١ايؿةطع;١ٝ
ٚابٔ ايكً ِٝب ايڀطم اسبهٚ ;١ُٝاىباٚضزً ٟب ا٭حهاّ ايػًڀاْ;١ٝ
ٚأبٜ ٞملً ٞايؿطاً ٤ب ا٭حهاّ ايػًڀاْٚ ،١ٝغريِٖ.



ؾكاٍ إٕ اغتدًـ ؾكةس اغةتدًـ َةٔ ٖة ٛخةري َةي ٜملةي ةةة
أبا بهةط ةةة ٚإٕ أ تةطى ؾكةس تةطى َةٔ ٖة ٛخةري َةيٜ ،ملةي
ضغةة ٍٛار  .قةةاٍ ابةةٔ عُةةط :ؾملطؾةةت حةةـب شنةةط ضغةةٍٛ
ار  أْ٘ غري َػتدًـأأ.

1أ

نُةةا ٚضز عةةٔ عًةة  ٞأْةة٘ قةةاٍ بملةةس إٔ طڂًةةت َٓةة٘ إٔ
ٜػةةةةتدًـَ :ةةةةا اغةةةةةتدًـ ضغةةةة ٍٛار  ؾاغةةةةةتدًـ،
ٚيهةةةٔ إٕ ٜةةةطز ار بايٓةةةاؽ خة ةريٶا ؾةةةٝجُملِٗ بملةةةس ٟعًةةة٢
خريِٖ ،نُا نبملِٗ بملس ْب ِٗٝعً ٢خريِٖأأ.

2أ

٪ٜٚنةةس ابةةٔ نةةثري إٔ عًةة ٞبةةٔ أبةة ٞطايةةت ٚايةةعبري بةةٔ
ايملٛاّ  قس باٜملةا ايكةسٜل ًب ايٝة ّٛا٭َ ٍٚةع اىبػةًُـب،
ٜ ٚتدًؿا عةٔ بكٝة ١اىبػةًُـبٜٚ .ػةتسٍ بةصيو عًة ٢ؾةٗٛز
عً  ٞايكَ ٠٬ع أب ٞبهط ايكةسٜل َٓةص ٚؾةا ٠ايطغةٍٛ
 1أ ضٚاَ ٙػةةةةةًِ ًب قةةةةةخٝخ٘ ،نتةةةةةاب اٱَةةةةةاض ،٠بةةةةةاب ا٫غةةةةةتد٬ف
ٚتطن٘ ،ج 4/6ةة ٚ ;5اُْبط :عُط بٔ ؾب ،١تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج;889/3
ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج.335/3
2أ اُْبةةط :ربطػبةة٘ عٓةةس ابةةٔ نةةثري ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;401/4ابةةٔ
ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.653/4

 ،بةةٌ ٚقبةةٌ شيةةو

ٜٓكڀةةع عةةٔ ايكةة ٠٬خًةةـ ايكةةسٜل

عً ٢اٱط٬م.
َٔ حةس ٜضبُٻةس بةٔ غةري ٜٔقةاٍ :شنةط ضجةاٍ عًة٢
عٗس عُط  ،ؾهاِْٗ ؾهًٛا عُط عً ٢أب ٞبهط ،
قاٍ :ؾبًؼ شيو عُةط  ،ؾكةاٍٚ :ار يًًٝةَ ١ةٔ أبة ٞبهةط
خري َٔ ٍ عُطٚ ،ي َٔ ّٛٝأب ٞبهةط ،خةري َةٔ ٍ عُةط،
يكس خطج ضغ ٍٛار  يٓٝڀًل إفب ايػةاض َٚملة٘ أبة ٛبهةط،
ؾجملٌ مبؿ ٞغاع ١بـب ٜسٚ ٜ٘غةاع ١خًؿة٘ ،حتة ٢ؾڀةٔ ية٘
ضغ ٍٛار  ،ؾكاٍٜ :ا أبا بهط َا يو كبؿ ٞغاع ١بةـب
1أ
ٜسٚ ٟغاع ١خًؿ !ٞأأ.
ٚعٓةةةس بٝملةةة ١ايكةةةسٜل ناْةةةت اشب٬ؾة ة ١اٱغةةة ١َٝ٬قةةةس
اَتس أٜاّ ايطغ  ٍٛإفب ناؾ ١أعبا ٤ازبعٜةط ٠ايملطبٝة،١
ٚٚقةةةًت أطةةةطاف ايؿةةةاّٚ ،احتهةةةت جٛٝؾةةةٗا بةةةايطً ّٚب
َ٪تةةٚ ،١أع ةسٸ  جٝؿٶةةا بكٝةةاز ٠أغةةاَ ١بةةٔ ظٜةةس يػةةع ٚبةة٬ز
1أ أخطجةةة٘ اسبةةةانِ ًب اىبػةةةتسضى ،جٚ ،6/3قةةةاٍ :حةةةس ٜقةةةخٝذ
اٱغةةٓاز عًةة ٢ؾةةطٍب ايؿةةٝدـب يةة ٫ٛإضغةةاٍ ؾٝةة٘ ؽبطجةةاٚٚ ٙاؾكةة٘
ايصٖيبٚ ،قاٍ :قخٝذ َطغٌ; ٚاسباؾِب ًب ايؿتذ ،ج.237/7


1أ

ايطَٚ .ّٚةع ٖةصا ؾكةس حةسثت ايةطزً ٠ب أعبةا ٤نةثريَ ٠ةٔ
اشب٬ؾةةةٚ ١ايكبا٥ةةةةٌ قبٝةةةٌ ٚؾاتةةةة٘ ٚ انةةةڀطبت اشب٬ؾةةة١
اٱغً ١َٝ٬ب َملُبِ أجعاٗ٥اٚ ،أقابٗا ؾ َٔ ٤ٞايتؿهةو
ْتٝجةةَ ١بٗةةٛض ايةةطز ٠عًةةٜ ٢ةةس ايهةةصابـب اىبتٓبةة٦ـبَٚ ،ةةِٓٗ
َػةةة ١ًُٝايهةةةصاب ،ايةةةص ٟغةةةٝڀط عًةةة ٢بةةةي حٓٝؿةةةً ١ب
ايُٝاََٚ ١ا جاٚضٖا ،ح ٝن َِٗٓ ٕٛق ٠ٛتٗسز اىبػةًُـب
ًب اىبس َِٗٓٚ .١ٜٓرا٭غٛز ايملٓػ ٞايهصابد ًب ايٚ .ُٔٝقس
ظاز خڀ ةٛضٖ ٠ةةص ٙاسبطن ة ١بملةةس ٚؾةةا ٠ايطغةة  ٍٛح ٝة
َبٗط َتٓب ٕٚ٪خط ٕٚأَثاٍ :رطًخة ١بةٔ خًٜٛةس ا٭غةسٟد ًب
قبا٥ةةٌ ظبةةس رٚغةةجاج بٓ ةت اسبةةاضد ايتُُٝٝةة١دٜٚ .هةةاف إفب
أٚي٦ةةو بمل ة

ايكبا٥ةةٌ ايةةب ضؾهةةت زؾةةع ايعنةةاٚ ،٠بةةصيو

عڀًت أحس أضنإ اٱغ.ّ٬

2أ

1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب اىبػاظ ،ٟباب بملة ايةٓيب  أغةاَ١
ابٔ ظٜس ً ب َطن٘ ايص ٟتًٛب ؾ ،٘ٝج.145/5
1أ ىبعٜةس َةةٔ ايتٛغةةع حةٖ ٍٛةةصا اىبٛنةةٛع ضاجةع :ايه٬عةة ٞاْ٫سيػةة:ٞ
حةةطٚب ايةةطزَ ٠ةةٔ م 40إفب  ;160ايةةصٖيب :تةةاضٜذ اٱغةة :ّ٬عٗةةس
اشبًؿا ٤ايطاؾس ،ٜٔم.27

ٚقةةس اْؿةةػٌ أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل ً ب بساٜةة ١خ٬ؾتةة٘
باَط أٚي٦و اىبطتس.ٜٔ
ٚظاز ا٭َةةةط غةةة٤ٛٶا اضتةةةساز َةةةاْمل ٞايعنةةةاٖٚ ،٠ةةةِ ؾ٦ةةة١
نبري َٔ ٠قبا ٌ٥ايملطب.
ٚحسثت ضزٸً ٠ب عُإ بملس ٚؾا ٠ايطغة  ٍٛكبهةٔ أبةٛ
بهط ايكسٜل  قبػةاعس ٠جٝؿةط ٚعبةاز ًَهة ٞعٴُٳةإ
َةةٔ ايتكةةس ٟهلةةا ،بملةةس َملةةاضى َتملةةسز ٠قازٖةةا حصٜؿةة ١بةةٔ
1أ

ضبكةةٔ ٚعهطَةة ١بةةٔ أبةة ٞجٗةةٌ ًب ْةةٛاح ٞزٴبةةاٚ .قابةةٌ
عةةةسز َةةةٔ أٖةةةٌ عٴُةةةإ أبةةةا بهةةةط ايكةةةسٜل ً ب بساٜةةة١
خ٬ؾت٘ َٜ٪س ٜٔثابتـب عً ٢اٱغ ،ّ٬ؾةاثي عًةٚ ِٗٝعًة٢
ثبةةاتِٗ ضغةةِ انةةڀطاب ا٭حةةٛاٍ بملةةس ٚؾةةةةا ٠ايطغةة. ٍٛ

2أ

ٚنةةإ يكباً٥ةةٗا زٚض َٗةةةةِ ًب ايؿتةةٛح اٱغةةً ١َٝ٬ب عكةةط
ايطاؾسٚ ٜٔخكٛقٶا ًب ايملطام ٚؾاضؽ.
1أ خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘ ،م ;97ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ،
مٚ ;87زٴباَ :س ١ٜٓعٴُاْ ١ٝبٗا غٛم َةٔ أغةٛام ايملةطب اىبؿةٗٛضً ٠ب
ايملكط ازباًٖٜ ;ٞاق ٛاسبَُ ،ٟٛملجِ ايبًسإ ،ج.434/2
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.263 ،262/3



محً ١أضاَ ١بٔ شٜد :
ٖ ٞأ ٍٚجٛٝف ايؿتذ خاضج جعٜط ٠ايملطب ،حٝة نةإ
ايطغةة  ٍٛقةةس أعةةس جٝؿٶةةا قبٝةةٌ ٚؾاتةة٘ بكٝةةاز ٠رأغةةاَ ١بةةٔ
ظٜةةسد  يٛٝجٗةة٘ إفب ايةةطً ّٚب ْةةٛاح ٞبةة٬ز ايؿةةاّ .ؾڀملةةٔ
ايٓةاؽ ًب إَاضتة٘ ؾةطز ايطغة : ٍٛإٕ نٓةتِ تڀملٓةً ٕٛب
إَاضت٘ ،ؾكةس نٓةتِ تڀملٓةً ٕٛب أبٝة٘ َةٔ قبةٌ ٚأٜةِ ار إٕ
نإ شبًٝكڄا يٲَةاضٚ ٠إٕ نةإ ىبةٔ أحةت ايٓةاؽ إفبٻٚ ،إٕ
1أ
ٖةةةصا ىبةةةٔ أحةةةت ايٓةةةاؽ إفبٻ بملةةةسٙأأ .ثةةةِ َةةةط ٚ سبةةةل
بايطؾٝل ا٭عً ٢قبٌ تػٝري ٙيصيو ازبٝـ.
2أ

ٚىبةةا بٜٛةةع أبةة ٛبهةةط  باشب٬ؾةة ،١عةةعّ عًةة ٢بملةة
جةةٝـ أغةةاَ ١إفب ايةةط ،ّٚؾخةةا ٍٚبملة ايكةةخاب ١إٔ ٜثٓٝةة٘
عٔ ٖصا ا٭َط أ٪ٜ ٚخط ٙيبمل ايٛقت; ُْبطٶا يٛجٛز أخڀاض
1أ ضٚا ٙايبدةةةاض :ٟابةةةٔ حجةةةط ايملػةةةك :ْٞ٬ؾةةةتذ ايبةةةاض ،ٟج ;287/16
ٚاُْبط :ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.188/3
2أ اُْبةةةط تؿاقةةة ٌٝبٝملةةة ١أبةةة ٛبهةةةط ًب :ايڀة ة  ،ٟتاضؽبةةة٘ ،ج;207/3
احملةةت ايڀ ة  ،ٟايطٜةةا ايٓه ةطً ٠ب َٓاقةةت ايملؿةةط ،٠ج 231/1ةةةة
.252

طبتًؿةةَٚ ١تٛقډملةة ١عًةة ٢اىبػةةًُـب َةةٔ ايةةطَٚ ّٚةةٔ ْكةةاض٣
ايملةةطب ًب ايؿةةاَّٚ ،ةةٔ اىبطتةةس ٜٔايةةص ٜٔنةةاْٛا َةةا ٜعايةةٕٛ
أقٜٛةةاً ٤ب تًةةو ايؿةةرت .٠إ ٫إٔ ايكةةسٜل  أقةةط عًةة ٢بملة
شيةةةو ازبةةةٝـ قةةةا٬٥ڄٚ :ايةةةصْ ٟؿػةةة ٞبٝةةةس ٙيةةةَ ٛبٓٓةةةت إٔ
ايػةةباع ربڀؿةةي ٭ْؿةةص جةةٝـ أغةةاَ ١نُةةا أَةةط ضغةةٍٛ
ار أأًٚ .ب ضٚاٜةةٚ :١ايةةصْ ٟؿػةة ٞبٝةةس ٙ٭ٕ كبٝةةٌ عًةة٢
ايملةةطب أحةةت إفبٻ َةةٔ إٔ أحةةبؼ جٝؿٶةةا بملةةثِٗ ضغةةة ٍٛار
1أ
أأ.
ٚاغةةتملس ازبةةٝـ يًدةةطٚج ٚضاؾكةة٘ أبةة ٛبهةةط ٚ بمل ة
ايكةةخاب ١بساٜةة ١ايڀطٜةةل َةةٛزعـب َٚؿةةٝملـبٚ .قبةةٌ إٔ ٜةةٛزع
أب ٛبهط جٝـ أغاَ ١أٚقاِٖ ببمل

ايٛقةاٜا يبةا تملًُة٘

٬
ايكسٜل  َٔ قٛاعس اسبطب ٚازبٗةاز ًب اٱغة ّ٬قةا ٥ڄ
هلةةةةةِ :أٜٗةةةةةا ايٓةةةةةاؽ ٫ربْٛةةةةةٛا٫ٚ ،تػًةةةةةٛا٫ٚ ،تػةةةةةسضٚا،
 ٬قةةػريٶا٫ٚ ،ؾةةٝدٶا نةةبريٶا٫ٚ ،
٫ٚتثًُةةٛا٫ٚ ،تكتًةةٛا طؿة ڄ
 ٫ٚ ،٬ذبطقة ٫ٚ ،ٙٛتكڀملةٛا ؾةجط٠
اَطا ٫ٚ ،٠تملكةطٚا غبة ڄ
1أ ايڀةةةة  ،ٟتاضؽبةةةةة٘ ،ج ;212/3ايةةةةةصٖيب ،تةةةةةاضٜذ اٱغةةةةة ّ٬عٗةةةةةس
ايطاؾس ،ٜٔم.20



َثُةةةط ٫ٚ ،٠تةةةصحبٛا ؾةةةا ٫ٚ ٠بكةةةط ٫ٚ ٠بملةةريٶا إ ٫ىبانًةةة،١
ٚغةةةٛف كبةةةط ٕٚبةةةاقٛاّ قةةةس ؾطغةةةٛا أْؿػةةةِٗ ًب ايكةةةٛاَع
ؾسعَٚ ِٖٛا ؾطغٛا أْؿػِٗ ي٘ ... ،أأ.

1أ

ٚقس غاض ٖصا ازبٝـ ؼبٌُ تًو ايتملًُٝا ٚٚ ،قٌ إفب
أططاف ايؿاّٚ ،أغاض عً ٢بمل

قباْ ٌ٥كاض ٣ايملطب ايب

غاعس ايطً ّٚب غع٪َ ٠ٚتة٘ٚ ،أزبٗةا ،ثةِ عةاز إفب اىبسٜٓة١
بملس ؾٗطٚ .ٜٔنإ شبطٚج ٖصا ازبٝـ أثةط عُبةً ِٝب زؾةع
اىبطتس ٜٔعٔ اىبسًٚ ،١ٜٓب بس ٤ازبٗةاز نةس ايةطٚ ّٚأتبةاعِٗ
َٔ ْكاض ٣ايملطب ،حت ٢إٔ ٖطقةٌ ْؿػة٘ ًَةو ايةط ّٚقةاٍ:
َا باٍٴ ٖ ٤٫٪قب ٛقاحبِٗ إٔ غاضٚا عً ٢أضنٓاأ.

2أ

*****

1أ قبخ ٞايكا  ،ايُٓبِ اٱغ ،١َٝ٬م.309
2أ ابةةةٔ غةةةملس ،ايڀبكةةةا  ،ج  ;68 /4ايةةةصٖيب ،غةةةري أعةةة ّ٬ايٓةةةب،٤٬
ج.503/2



خةةةةا

اىبػةةةةًًُ ٕٛب خ٬ؾةةةة ١ايكةةةةسٜل  بملةةةةس ٚؾةةةةا٠

ايطغ  ٍٛايملسٜس َٔ اىبملةاضى نةس ايهؿةطَ ٠ةٔ اىبطتةسٜٔ
ًب طبتًةةـ أعبةةا ٤ازبعٜةةط ٠ايملطبٝةة ،١حٝة بًػةةت ازبٝةةٛف
ايب ذبطنت هلص ٙاىبُٗ ١أحس عؿط جٝؿٶا جابةت ازبعٜةط٠
ايملطب ١ٝطة ٛڄٚ ٫عطنٶةاٚ ،قاَةت بازبٗةاز ٚتٓؿٝةص َةا أٚنةٌ
إيٗٝا َٔ َٗاّ ز ٕٚتككري.
َعسن ١ايُٝاَ:١
ناْت ضزَ ٠ػَ َٔٚ ١ًُٝمل٘ َٔ بي حٓٝؿ ١أٚاخط عٗةس
ايةةٓيب ٚ ،ازعةة ٢ايٓبةةٚ ،٠ٛأقةةبذ ٜػةةجع يًٓةةاؽ نَ٬ٶةةا
ٖةةةطا٤ٶ  ٫ؾا٥ةةةس ٠ؾٝةةةٜ٘ ،ةةةععِ أْةةة٘ قةةةط ٕ ٚؾةةةؿب ايٓةةةاؽ بةةة٘،
ٚاتبملةة ٙٛعكةةب ١ٝيةة٘ ،حتةة ٢نةةإ بملهةةِٗ ٜكةة :ٍٛنةةصابٴ
1أ

ضبٝمل ١خريٷ َةٔ قةازمڇ َٴهٳةطأ ،حٝة ظعةِ أْة٘ أڂؾةطى ًب
ا٭َةةط َملةة٘ٚ ،نتةةت إفب ضغةة ٍٛار  نتابٶةةا جةةا ٤ؾٝةة٘:
َةةةٔ َػةةة ١ًُٝضغةةة ٍٛار إفب ضبُةةةس ضغةةة ٍٛار :غةةةّ٬
1أ اُْبط :ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.246/3



عًٝو ،أَا بملس ؾإْ ٞقس أؾطنت ًب ا٭َط َملةوٚ ،إٕ يٓةا
ْكةةـ ا٭ض

1أ

ٚيكةةطٜـ ْكةةـ ا٭ض

ٚيهةةٔ قطٜؿٶةةا قةةّٛ

ٜملتةةسٕٚأ .ؾةةطز عًٝةة٘ ايطغةةٚ  ٍٛيبةةا جةةا ٤ؾٝةة٘ :بػةةِ
ار ايةةطهبٔ ايةةةطحَ ِٝةةةٔ ضبُةةةس ضغةةة ٍٛار إفب َػةةة١ًُٝ
ايهةةةصاب ،ايػةةة ّ٬عًةةةَ ٢ةةةٔ اتبةةةع اهلةةةس .٣أَةةةا بملةةةس ؾةةةإٕ
ا٭ض

ر ٜٛضثٗا َٔ ٜؿا َٔ ٤عبازٚ ٙايملاقب ١يًُتكـبأأ.

2أ

اؾةةتس اي ةطڇزٸٚ ،٠أع ةسٸ َػةة ١ًُٝجٛٝؾٶةةا يكتةةاٍ اىبػةةًُـب
ٚاهلجة ّٛعًةة ٢اىبسٜٓةةٚ ،١نةةإ بٓة ٛحٓٝؿةةً ١ب ايُٝاَةة ١أتبةةاع
َػةةةة ١ًُٝايهةةةةصاب أخڀةةةةط اىبطتةةةةس ٜٔعًةةةة ٢اىبػةةةةًُـب ًب
اىبسٜٓةة ،١حٝة نةةإ يةةس ِٜٗجةةٝـ ٜعٜةةس عًةة ٢أضبملةةـب أيةةـ
َكاتةةٌ ،نُةةا نةةإ ؾةة ِٗٝعكةةب ١ٝقٜٛةة ١زؾملةةتِٗ يًتجُةةع
حةةةَ ٍٛػةةةٚ ١ًُٝإَبٗةةةاض ا٫غةةةتملساز يكتةةةاٍ اىبػةةةًُـب ،بةةةٌ
َٗانبةةة ١اىبسٜٓةةةْ ١ؿػةةةٗا يػةةةٗٛي ١ايٛقةةة ٍٛإيٗٝةةةاٚ ،يةةةصيو
1أ اُْبط ربطػب٘ عٓس :ضبُةس هبٝةس ار ،ايٛثةا٥ل ايػٝاغةٚ ;١ٝاُْبةط:
ابٔ غملس ،ايڀبكا  ،ج.273/1
2أ اُْبةط ربطػبةة٘ ذبةةت ضقةةِ ،206 :عٓةس :ضبُةةس هبٝةةس ار ،ايٛثةةا٥ل
ايػٝاغ.١ٝ

نةةةإ َةةةٔ أٚا٥ةةةٌ ازبٝةةةٛف اىبطغةةةً ١إيةةة ِٗٝجةةةٝـ ٜكةةةٛزٙ
رعهطَ ١بةٔ أبة ٞجٗةٌد  ،ؾًةِ ًٜةل ظباحٶةا ًب َٛاجٗتة٘
ا٭ٚفب َع رَػ١ًُٝدٚ ،يصيو قطؾ٘ أب ٛبهةط ايكةسٜل 
إفب َٓڀكةة ١أخةةطٚ ،٣نةةإ قةةس ٚجةة٘ رؾةةطحب ٌٝبةةٔ حػةةٓ١د
َ ةةسزٶا يملهطَةة ١ؾةةاَط ٙبايرتٜة ًب ططٜكةة٘ إفب ايُٝاَةة١
ٚٚجةةةة٘ رأبةةةة ٛبهةةةةطد  رخايةةةةس بةةةةٔ ايٛيٝةةةةسد ٚ ،أَةةةةط
1أ

رؾةةةطحب٬ٝڄد باْ٫هةةةُاّ إفب رخايةةةس بةةةٔ ايٛيٝةةةسدٚ ،اقةةةرتب
ازبةةةٝـ َةةةٔ ايُٝاَةةةٚ ،١عُةةةاز ٙاىبٗةةةاجطٚ ٕٚعًةةة ِٗٝرأبةةةٛ
حصٜؿ١د ٚرظٜس بٔ اشبڀابد ٚ ؼبٌُ ضاٜتِٗ رغةا د َةٛفب
أبةةة ٞحصٜؿةةةٚ ، ١ا٭ْكةةةاض ٚعًةةة ِٗٝرثابةةةت بةةةٔ قةةةٝؼ بةةةٔ
ايؿُاؽد ٚ .ىبةا قةطب جٓةس اىبػةًُـب عًةِ بٗةِ رَػة١ًُٝد
ؾدةةةةطج

ٓةةةةس ٙإفب عكطبةةةةا٤أ ٚعػةةةةهط بٗةةةةِٚ .كبهةةةةٔ

اىبػًُ َٔ ٕٛايٛقٝمل ١بإحس ٣غطاٜا رَػ١ًُٝد ٚتكسض َةا بةـب
 .٬ثةةةِ ٚقةةةع ايًكةةةاَ ٤ةةةع َػةةة١ًُٝ
ا٭ضبملةةةـب إفب ايػةةةتـب ضجة ة ڄ
ٚقٛاتةة٘ٚ .نةةإ َةةٔ أٚا٥ةةٌ ايكتًةة ٢ضجةةٌ ٜػةةُ ٢رايطجةةاٍ بةةٔ
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.243/3



عٓؿ٠ٛد ،نإ قس أَبٗط اٱغٚ ّ٬ايتك ٢بةايٓيب  ثةِ اضتةس
ٚتبةةع َػةةٚ ،١ًُٝظعةةِ ايطجةةاٍ إٔ َػةة ١ًُٝقةةس أڂؾةةطى َةةع
ايةةٓيب ً ب ايطغةةاي ،١ؾهةةإ أؾةةس ؾتٓةة ١يةةبي حٓٝؿةةَ ١ةةٔ
َػْ ١ًُٝؿػ٘.

1أ

ٚاؾةةتس ايكتةةاٍ ٚاجتٗةةس ؾٝةة٘ بٓةة ٛحٓٝؿةةٚ ،١كبهٓةةٛا َةةٔ
أغةةةطاِٖ ًب ايػةةةط ١ٜا٭ٚفبٚ .اٖتةةةع قةةةؿٛف

ؾةةةو بملة ة

اىبػةةةةًُـبٚ ،نةةةةاز إٔ تكةةةةع بٗةةةةِ اهلعمبةةةة ،١ثةةةةِ تةةةةساع٢
اىبػًُ ٕٛيًثبةا ٚ ،قةاتًٛا ببػةايٚ .١نةإ َةٔ ٖة ٤٫٪ثابةت
ابٔ قٝؼ بٔ ايؿةُاؽ  حاَةٌ يةٛا ٤ا٭ْكةاض ايةص ٟقةاٍ:
بةة٦ؼ َةةا عةةٛزن أْؿػةةهِ ٜةةا َملؿةةط اىبػةةًُـب ،ايًةةِٗ إْةةٞ
أبطأ إيٝةو يبةا ٜكةٓع ٖةٜ ،٤٫٪ملةي أٖةٌ ايُٝاَةٚ ،١أعتةصض
إيٝةةو يبةةا ٜكةةٓع ٖةةٜ ،٤٫٪ملةةي اىبػةةًُـب ،ثةةِ قاتةةٌ حتةة٢
قتةةٌٚ ،قةةاٍ أبةة ٛحصٜؿةةٜ : ١ةةا أٖةةٌ ايكةةط ٕ ظٜٓةةٛا ايكةةط ٕ
2أ

بايؿملةةةاٍٚ .اؾةةةتس ايكتةةةاٍ ٚنةةةإ ًب أٚيةةة٘ ًب قةةةا

بةةةي

1أ اُْبةط :خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;106تةةاضٜذ اٱغةةٚ ّ٬عكةةط
ايطاؾس ،ٜٔم.40
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.248/3

حٓٝؿةة ،١ثةةِ أقةةبذ غةةجا ڄ ،٫ثةةِ أَةةط خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس 
ايٓةةاؽ بةةإ مبتةةاظٚا ٚتهةة ٕٛنةةٌ ؾ٦ةةٚ ١قةةٚ ّٛحةةسِٖ حتةة٢
ٜٴةةطَ ٣ةةٔ أٜةةٔ ٜةة٪ت ٢ايٓةةاؽٚ ،نةةإ ايكتةةاٍ ؾةةسٜسٶاٚ ،نةةإ
 َٔ ٬اىبػًُـب أٌٖ ايكط ٕ َةٔ اىبٗةاجطٜٔ
أنثط ايٓاؽ ذبُ ڄ
ٚا٭ْكاض ،أنثط قتً ٢اىبػًُـب َِٓٗٚ ،ؾملاض اىبػًُـب ٜةّٛ
شاىٜ :ا ضبُسا ،ٙحٝة إْٗةِ حةسٜث ٛعٗةس بٛؾاتة٘ ٚ .ثبةت
َػً ١ًُٝب أ ٍٚا٭َةط ثةِ اْٗةعّ عٓة٘ قَٛة٘ٚ .قةس زعةا رخايةسد
 رَػةةةة ١ًُٝايهةةةةصابد ،ؾملةةةةط

عًٝةةةة٘ أؾةةةةٝا ٤ضؾهةةةةٗا

َػٚ ،١ًُٝأقةط عًةَٛ ٢اقةً ١ايكتةاٍ ،ؾكاتًة٘ خايةس بٓؿػة٘
حتةةةة ٢أظايةةةة٘ ،ؾٗةةةةطب ٖٚةةةةطب َملةةةة٘ أقةةةةخاب٘ ،ؾةةةةطنبِٗ
اىبػةةةًُٚ ٕٛأخةةةصٚا ٜكتًةةة ٕٛؾةةة٫ٚ ،ِٗٝحةةةت بؿةةةا٥ط ايٓكةةةط
يًُػًُـب ،ؾكاٍ أقخاب َػ ١ًُٝية٘ أٜةٔ َةا نٓةت تملةسْا!
ؾكةةاٍ :قةةاتًٛا عةةٔ أحػةةابهِٚ ،تٓةةازٚا اسبسٜكةة ١اسبسٜكةة١
يًٝجةةةةاٚا إفب حسٜكةةةة ١ىبػةةةةَ ١ًُٝػةةةةٛضٚ ٠ضبكةةةةٓٚ ،١ايتجةةةةا
َػةةَٚ ١ًُٝملةة٘ غةةبمل٫ ١ف َةةٔ قةةٛا بةةي حٓٝؿةة ١إفب تًةةو
اسبسٜكةةةٚ ،١أغًكةةةٛا عًةةة ٢أْؿػةةةِٗ ٚذبكةةةٓٛا ،ؾًخةةةل بٗةةةِ
ؾجملإ اىبػًُـب َٚملِٗ راية ا ٤بةٔ َايةود أخة ٛخةازّ ضغةٍٛ



ار  أْؼ بٔ َايةو ٚ ،نةإ نا٭غةس ًب ؾةجاعت٘،
ؾًُا ضأ ٣اىبػًُـب حا٥طً ٜٔب ا٭غةٛاض ،أقػةِ عًة ِٗٝاية ا٤
إٔ ؼبًُةةةةًٜٚ ٙٛكةةةةة ٙٛعًةةةةة ٢ايػةةةةٛض يٝخةةةةةا ٍٚؾةةةةةتذ ا٭بةةةةةٛاب
يًُػةةًُـبٚ ،اَتٓةةع اجملاٖةةس ٕٚعةةٔ شيةةو خٛؾڄةةا عًٝةة٘ َةةٔ إٔ
ٜكتخِ عًٚ ِٗٝحٝسٶا ،ؾًُا ضأٚا إقةطاض ٙأيكة ٙٛعًة ٢ايػةٛض،
ؾكاتٌ حت ٢كبهٔ َٔ ؾتذ ا٭بٛاب يًُػًُـبٚ .زخٌ عًةِٗٝ
اىبػةةةًُ ٕٛاسبسٜكةةةٚ ١اؾةةةتس ايكتةةةٌ ًب ايؿةةةطٜكـبٚ ،كبهةةةٔ
اىبػًَُ ٕٛةٔ قتةٌ َػة ١ًُٝايهةصابٚ ،قةس اؾةرتى ًب قتًة٘
أحس ا٭ْكاض َع ٚحؿ  ٞقاتٌ هبع ٠بٔ عبساىبڀًت .
ٚىبةةا عًةةِ بٓةة ٛحٓٝؿةة ١قبكتًةة٘ اْٗعَةةٛا ٚأخةةصتِٗ غةةٛٝف
اىبػةةًُـب .ثةةِ إٕ أحةةس أغةةط ٣رخايةةسد َ ةةٔ ظعُةةا ٤بةةي
حٓٝؿ ١طًت إٔ ٜكا

خايسٶا عٔ بي حٓٝؿٚ ،١خسعة٘ بةإ

بكٝةةةة ١اسبكةةةةَ ٕٛةةةةٮ ٣بايطجةةةةاٍٚ ،إٔ هلةةةةِ نځةة ةطٻ ٠عًةةةة٢
اىبػةةًُـبٚ ،ناْةةت ْػةةا ٤بةةي حٓٝؿةة ١قةةس يبػةةٔ ايػةة٬ح،
ٚأخصٕ ُٜبٗطٕ أْؿػٗٔ َٔ عً ٢اسبك ،ٕٛؾُبٔ اىبػةًُٕٛ
إٔ زبٝةةٛف بةةي حٓٝؿةة ١بكٝةة ،١ؾكةةا

شيةةو ايةةعع ِٝخايةسٶا

عٔ ق َٛة٘ بٛقةـ اسبةطب بؿةطٍٚب ،ثةِ انتؿةـ اىبػةًُٕٛ

أْةة٘ يةةٝؼ ًب اسبكةة ٕٛإ ٫ايٓػةةاٚ ٤ايهةةملؿا ،٤ؾٛؾةةٛا هلةةِ.
ٚجا ٤أَط َٔ أب ٞبهط ايكسٜل  بكتٌ نٌ ضبةتًِ َةٔ
ايكٚ ،ّٛيهٓ٘ بملس إٔ عًِ بٗصا ايكًذ أَها.ٙ
زد ٠ايبحس:ٜٔ
ناْت ايبخط ٜٔجع٤ٶا َٔ اشب٬ؾ ١اٱغةً ١َٝ٬ب أٚاخةط
ايملكةةةط ايٓبةةة ،ٟٛؾبملة ة ايطغةةة  ٍٛإيٗٝةةةا صبُٛعةةةَ ١ةةةٔ
ايةةةُْ ;٠٫ٛبة ةطٶا يهثةةةط ٠ايكةةةط ٣ؾٗٝةةةاٚ ،نةةةإ أؾةةةٗط ٠٫ٚ
ايبخةةةط ٜٔخةةة ٍ٬ايملكةةةط ايٓبةةة ٟٛرايملةةة ٤٬بةةةٔ اسبهةةةطَٞد
1أ

ايكةةخابَ ،١ةةِٓٗ

ٚ ،قةةس بملة َملةة٘ ايطغةة  ٍٛبملة

أبةةٖ ٛطٜةةطٚ . ٠زاض بٓٝةة٘ ٚبةةـب ايطغةة  ٍٛايملسٜةةس َةةٔ
اىبطاغةةة . ٬نةةةإ اىبػةةةًَُ ٕٛةةةٔ أًٖةةةٗا ٜةةةسؾمل ٕٛايعنةةةا٠
ٚايبمل

اٯخط َٔ ايٓكاضٚ ٣اجملٛؽ ٜسؾمل ٕٛازبع.١ٜ

ٚنةةةإ ايطغةةةٜ  ٍٛبملة ة بملة ة

2أ

أقةةةخاب٘ إفب ايملةةة٤٬

يٝخهةةط ازبعٜةة ١اىبؿطٚنةة ١عًةة ٢اجملةةٛؽ ًب ايبخةةط ٜٔإفب
1أ ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ج.262/1
2أ ٜاق ٛاسبَُ ،ٟٛملجِ ايبًسإ ،ج.348/1


1أ

اىبس ١ٜٓاىبٓٛضٚ ،٠نإ َٔ ٖ ٤٫٪اىببملٛثـب رأبة ٛعبٝةس ٠بةٔ
ازبطاحد ٚ اغتُط ايملٚ ٤٬ايٝٶا يًبخط ٜٔأٜةاّ ايطغة. ٍٛ
ٚايطاجذ إٔ ايطغ ٍٛتًٛب ٚايمل ٤٬عًة ٢ايبخةطٚ .ٜٔقةس أقةطٙ
أبةة ٛبهةةط عًةةٜ٫ٚ ٢تةة٘ بملةةس ٚؾةةا ٠ايطغةة ، ٍٛنُةةا أقةةطٙ
عُط بملس ٚؾا ٠أب ٞبهط .

2أ

نإ يًمل ٤٬بٔ اسبهطَ ٞزٚض نبري ًب جٗاز اىبطتسٜٔ
ًب ايبخط ،ٜٔح ٝاضتس َملُبِ قبا٥ةٌ ايبخةط ٜٔبملةس ٚؾةا٠
ايطغةةٚ . ٍٛقةةس اغةةتڀاع ايملةة ٤٬بتٛجٝةة٘ َةةٔ أبةة ٞبهةةط
ايكةةسٜل  إٔ ٜكهةة ٞعًةة ٢ايةةطزٜٚ ،٠ملٝةةس ايبخةةط ٜٔإفب
قةةـ اٱغةةَ ّ٬ةةط ٠أخةةطٚ .٣بملةةس ٖةةصا ايؿةةتذ ٚجةة٘ ايملةة٤٬
خبُؼ ايػٓا ِ٥إفب أب ٞبهط ايكسٜل .
ناْةةت ايبخةةط ٜٔتةةٓملِ با٫غةةتكطاض بكٝةة ١أٜةةاّ أبةة ٞبهةةط
 ذبةةت ٜ٫ٚةة ١ايملةة ٤٬بةةٔ اسبهةةطَ ،ٞايةةص ٟجةةط بٓٝةة٘
ٚبةةةـب أبةةة ٞبهةةةط  ايملسٜةةةس َةةةٔ اىبطاغةةة ٬ايةةةب تتملًةةةل
1أ اُْبةط :قةخٝذ ايبدةاض ،ٟنتةاب اىبػةاظ ،ٟقكة ١عٴُةإ ٚايبخةةط،ٜٔ
ج.121/5
2أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م.123

بؿ ١ٜ٫ٚ ٕٚ٪ايبخط.ٜٔ

1أ

زد ٠اي:ُٔٝ
قةةةسّ عًةةة ٢ضغةةة ٍٛار ً ب اىبسٜٓةةةً ١ب أٚاخةةةط حٝاتةةة٘
2أ
ايملسٜس َٔ ايٛؾٛز َٔ بًسإ ايٚ ُٔٝقباًٗ٥ا ،نُةا نةإ
يٮبٓا ٤باشإ ٚغريَ ٙةٔ أَةطا ٤ايؿةطؽ ًب اية ُٔٝزٚض نةبري
ًب ايٛقةةةٛف َةةةع أَةةةطا ٤ايطغةةةَٚ  ٍٛةةةِٓٗ َملةةةاش بةةةٔ جبةةةٌ
ٚغري  ٙأثٓاٜ٫ٚ ٤تِٗ اي ُٔٝيًطغ. ٍٛ
ًب خ٬ؾ ١ايكةسٜل ٚ قبتابملةَٓ ١ة٘ تملةا ٕٚا٭َةطاَ ٤ةع
ا٭بٓةةاَ ٤ةةٔ ايؿةةطؽ ًب ايكهةةا ٤عًةة ٢ضز ٠ا٭غةةٛز ايملٓػةةةٞ
ايهصاب َسع ٞايٓبٚ ،٠ٛإعاز ٠اٱغ ّ٬إفب اي ُٔٝبملس ضز٠
ايهةةةثريَ ٜٔةةةٔ ايكبا٥ةةةٌ حتةةة ٢قتةةةٌ َةةةسع ٞايٓبةةة ٠ٛا٭غةةةٛز
3أ
ايملٓػ ٞايهصاب.
1أ عبةةةةسايملعٜع ايملٴُةةةةط ،ٟايٜ٫ٛةةةة ١عًةةةة ٢ايبًةةةةسإ ًب عكةةةةط اشبًؿةةةةا٤
ايطاؾس ،ٜٔم 53ةة ٚ ;55اُْبط :بملة تًةو اىبطاغة ٬عٓةس ضبُةس
هبٝةةس ار ،ايٛثةةا٥ل ايػٝاغةة ١ٝيًملٗةةس ايٓبةةٚ ٟٛاشب٬ؾةة ١ايطاؾةةس،٠
م.346
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.656/2
3أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.114



زد ٠عُُإ:
ح ٝقسّ ضٌٖب َٔ عٴُةإ عًة ٢ضغة ٍٛار  بملةس ؾةتذ
َهةة ١ؾاغةةًُٛا ٚبةةاٜملٛا عًةة ٢قةةٚ ،َِٗٛنتةةت هلةةِ نتابٶةةا
قبا ؾط عً َٔ ِٗٝايكةسقً ١ب أَةٛاهلِ ،نتبة٘ ثابةت بةٔ
1أ
قٝؼ بٔ مشاؽ.
ُٜٚبٗةةط أْةة٘ ايهتةةاب ايةةٛاضز نتةةاب َةةٔ ضبُةسٺ ضغةةٍٛ
2أ
ار يباز ١ٜا٭غٝاف ْٚاظڇية ١ا٭جةٛاف يبةا حةاش قٴةخاض.
يةةٝؼ عًةةً ِٗٝب ايٓدةةٌ خةةطامَ ٫ٚ ،هٝةةاٍ َٴڀبةةل حتةة٢
ٜٛنةةةع ًب ايؿځةةةساٚ .٤عًةةةً ِٗٝب نةةةٌ عؿةةةط ٠أٚغةةةام ٚغةةةل.
ٚناتت ايكخٝؿ :١ثابةت بةٔ قةٝؼ بةٔ ؾٳةُٸاؽ .ؾةٗس غةملس
3أ
ابٔ عٴبازٚ ،٠ضبُس بٔ َػًځُ. ١
ؾًُةا أغةةًُٛا  ...بملة عًةةَ  ِٗٝكة ٸسقڄا َةةِٓٗ ٜكةةاٍ يةة٘:
حصٳٜؿ ١بٔ ايُٝةإ ا٭ظزَ ٟةٔ أٖةٌ زبةاٚ .نتةت ية٘ ؾةطا٥
ٴ
1أ اُْبط :ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج.353 /1
2أ نصا ًب ا٭قٌ ٚايطاجذ يٓاظي ١ا٭غٝاف ٚباز ١ٜا٭جٛاف.
3أ ابٔ غملس ،ايڀبكا ايه  ،٣ج;353/1
اُْبةط ْةل ايهتةاب َٚكةةازض ٙعٓةس :ضبُةس هبٝةةس ار ،م،162
ٚقس أؾاض إفب َكازض ايطٚاٚ ١ٜأجعاٗ٥ا  ٖٞٚعسٜس.٠

ايكسقا ٜ ٚ .طْ ٚةل ايهتةاب .ؾهةإ ٜاخةص قةسقا
أَةةةٛاهلِٜٚ ،ةةةط ٸز عًةةة ٢ؾكةةةطا .ِٗ٥ؾًُةةةا تٴةةةًٛب ضغةةة ٍٛار 
اضتسٸٚآَٚ ،ملةٛا ايكةسقٚ .١زعةاِٖ حصٜؿة ١إفب ايتٛبة ١ؾةابٛا
ٚأمسملةةة ٙٛؾةةةتِ ايةةةٓيب ٚ ...جملًةةةٛا ٜطدبةةةع ... ٕٚؾهتةةةت
1أ
حصٜؿ ١إفب أب ٞبهط بصيو .ؾځٛٳجٸ٘ أب ٛبهط عهطَ١ځ بةٔ
أب ٞجٌٗٚ ،نإ َكُٝٶا بتٳباية ،١ؾجةا ٙ٤نتةاب أبة ٞبهةط
ٚ ،نةةإ أ ٍٚبملة ٺ بملثةة٘ إفب أٖةةٌ ايةةطز ،٠إٔ غٹةطٵ ؾةةُٔٝ
قٹبًو َٔ اىبػًُـب إفب أٌٖ زبا.
ٚنإ  بمل عُط ٚبٔ ايملام إفب ًَه ٞعٴُإ عباز
ٚجٝؿط ابي ازبًٓةس ٣ؾاغةًُا ٚقةبٚٚ ،٬قؿةا َةع عُةط ٚبةٔ
ايملام نس اىبطتس َٔ ٜٔأظز عٴُإ ،نُٔ أعُاٍ ايكةسٜل
ًب ايكها ٤عً ٢ايطز.٠

2أ

َٚةةا إٔ اْتٗةةت ايػةةٓ ١اسبازٜةة ١عٳؿٵ ةطٳَ ٠ةةٔ اهلجةةط ٠حتةة٢
1أ اُْبةط :اسبةس ٜعةٔ ضٚاٜةا ايهتةاب َٚكةازض ٙعٓةس ضبُةس هبٝةةس
ار ،م.162
2أ اُْبةةةط :ايڀةةة  ،ٟتاضؽبةةة٘ ،ج ;261/3ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ،
م.88



نةةإ ايكةةسٜل  قةةس ؾةةطؽ َةةٔ ايكهةةا ٤عًةة ٢اىبطتةةسٜٔ
بؿك ،ِٗٝأتباع َسٻع ٞايٓبٛٸَٚ ٠اْمل ٞايعنا.٠
*****



نةةةإ ايكةةةخاب  ١ؼبؿُبةةة ٕٛايكةةةط ٕ ًب قةةةسٚضِٖ،
ٚقس نبع بملهِٗ ناٌَ ايكةط ٕ حؿُبڄةا ًب حٝةا ٠ايةٓيب .
ض ٣ٚأْؼ بٔ َايو  أْة٘ قةاٍ :نبةع ايكةط ٕ عًة ٢عٗةس
ايٓيب  أضبمل ١نًِٗ َٔ ا٭ْكاض :أبة ٞبةٔ نملةتَٚ ،ملةاش
1أ

ابةةٔ جبةةٌٚ ،ظٜةةس بةةٔ ثابةةتٚ ،أبةة ٛظٜةةسأأٚ ،قةة ٍٛأْةةؼ ٫
ٜملةةي إٔ ٖةة ٤٫٪ا٭ضبملةةٖ ١ةةِ ايةةص ٜٔحؿُبةةٛا ايكةةط ٕ ًب عٗةةس
ايةةٓيب  ز ٕٚغةةٛاِٖٜ .كةة ٍٛايكةةططيب :قةةس ثبةةت بةةايڀطم
اىبتٛاتط ٠أْة٘ نبةع ايكةط ٕ عثُةإٚ ،عًةٚ ،ٞكبة ِٝايةساض،ٟ
ٚعباز ٠بٔ ايكاَتٚ ،عبسار بٔ عُط ٚبٔ ايملامأ.

2أ

ٚنإ بمل ايكخابٜ ١هتت بـب ٜةس ٟايةٓيب  بملهٶةا
َٔ ايكط َٕٓ ،ص ايملٗةس اىبهةًٚ .ٞب قكة ١إغة ّ٬عُةط بةٔ
1أ اُْبةط :ايبدةةاضً ٟب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةا ٌ٥ايكةةط ٕ ،بةةاب ايكةةطا٤
َٔ أقخاب ايٓيب  ،ج 102/6ةة .103
2أ اُْبةةط :ايكةةططيب ،ازبةةاَع ٭حهةةاّ ايكةةط ٕ ،بةةاب نبةةع ايكةةط ٕ،
ؾكةةٌ ٚقةةس طملةةٔ ايطاؾهةة ١ةةةة قةةبخِٗ ار تملةةافب ةةةة ًب ايكةةط ٕ ،...
ج.93/1



اشبڀاب َا ٜ٪ٜس شيو ،ؾخةـب شٖةت إفب بٝةت أختة٘ ؾاطُة١
ٚظٚجٗا غملٝس بٔ ظٜس يٝبڀـ بُٗا ىبچا بًػ٘ إغةَُٗ٬ا مسةع
عٓسُٖا قط ْا ٜتً ،٢ؾًُا نطب أخت٘ ٚؾجٗا ْسّ عًةَ ٢ةا
ؾملةةٌٚ ،طًةةت إيٗٝةةا إٔ تملڀٝةة٘ ايكةةخٝؿ ١ايةةب ناْةا ٜكةةط ٕ
ؾٗٝا ؾإشا بٗا غٛض ٠ط٘ .
ناْٛا ٜهتب ٕٛايكط ٕ ًب جطٜس ايٓدٌ ٚأنتةاف اٱبةٌ
ٚايطقةةةاع ٚ .ػبُةةةع ايكةةةط ٕ ًب حٝةةةا ٠ايةةةٓيب  بةةةـب زؾةةةب
َكخـ .عٔ َؿٛض َٔ ٠عُط بةٔ اشبڀةاب ٚ ،إٔ ايةصٟ
قاّ بٗةصا ازبُةع ظٜةس بةٔ ثابةت  ،ؾكةس ض ٣ٚايبدةاضً ٟب
قةةخٝخ٘ عةةٔ ظٜةةس  أْةة٘ قةةاٍ :أضغةةٌ إي ةٞٻ أبةة ٛبهةةط
َكتٌ أٌٖ ايُٝاَةٚ ١عٓةس ٙعُةط ،ؾكةاٍ أبة ٛبهةط :إٕ عُةط
أتاْ ٞؾكاٍ :إٕ ايكتةٌ قةس اغةتخطٻ ةةة أ ٟاؾةتس ٚنثةط ةةة ٜةّٛ
ايُٝاَ ١بايٓاؽٚ ،إْة ٞأخؿة ٢إٔ ٜػةتخطٻ ايكتةٌ بةايكطاً ٤ب
اىبٛاطٔ ،ؾٝصٖت نثري َٔ ايكط ٕ ،إ ٫إٕ دبُملةٚ ،ٙٛإْةٞ
٭ض ٣إٔ دبُع ايكط ٕ ،قةاٍ أبة ٛبهةط :قًةت يملُةط :نٝةـ
أؾملةةٌ ؾةة٦ٝٶا ٜؿملًةة٘ ضغةة ٍٛار  !ؾكةةاٍ عُةةطٖ :ةةٚ ٛار
خري ،ؾًِ ٜعٍ عُط ٜطاجملي ؾٝة٘ حتة ٢ؾةطح ار قةسض،ٟ
ٚضأٜةةت ايةةص ٟضأ ٣عُةةط .قةةاٍ ظٜةةسٚ :عُةةط عٓةةس ٙجةةايؼ ٫

ٜةةةتهًِ ،ؾكةةةاٍ أبةةة ٛبهةةةط :إْةةةو ضجةةةٌ ؾةةةاب عاقةةةٌ ٫ٚ
ْتُٗةةةو ،نٓةةةت تهتةةةت ايةةةٛح ٞيطغةةة ٍٛار  ،ؾتٳتٳبةةةع
ايكط ٕ ؾانبمل٘ .ؾٛار ي ٛنًؿي ْكٌ جبٌ َةٔ ازببةاٍ َةا
نةةإ أثكةةٌ عًةة ٞيبةةا أَطْةة ٞبةة٘ َةةٔ نبةةع ايكةةط ٕ ،قًةةت:
نٝةةـ تؿملةة ٕ٬ؾةة٦ٝٶا ٜؿملًةة٘ ايةةٓيب  !ؾكةةاٍ أبةة ٛبهةةط:
ٖةةٚ ٛار خةةري ،ؾًةةِ أظٍ أضاجملةة٘ حتةة ٢ؾةةطح ار قةةسضٟ
يًص ٟؾطح ار ي٘ قسض أبة ٞبهةط ٚعُةط ،ؾكُةت ؾتتبملةت
ايكةةط ٕ أنبملةة٘ َةةٔ ايطقةةةاع ٚا٭نتةةاف ٚايملٴػةةت ٚقةةةسٚض
ايطجاٍ ٚناْت ايكخـ ايب جٴُع ؾٗٝةا ايكةط ٕ عٓةس أبةٞ
بهةةط حتةة ٢تٛؾةةا ٙار ،ثةةِ عٓةةس عُةةط حتةة ٢تٛؾةةا ٙار ،ثةةِ
1أ
عٓس حؿك ١بٓت عُطأأ.
1أ َٔ ضٚا ١ٜايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ايتؿػري ،باب قٛي٘ :يكةس
جا٤نِ ضغ َٔ ٍٛأْؿػهِ ععٜةع عًٝة٘ َةا عٓةتِ حةطٜل عًةٝهِ
باىبَٓٓ٪ـب ضٚ٩ف ضحِٝأأ ،ج 210/5ةة ;211
ٚاُْبط :ابٔ حجط ،ؾتذ ايباض ،ٟباب نبع ايكط ٕ ،ج ;8/9ايةصٖيب،
تةةاضٜذ اٱغةة ّ٬عٗةةس ايطاؾةةسٜٔأ م ;79احملةةت ايڀ ة  ،ٟايطٜةةا
ايٓهط ،٠ج;162/1
قةةةخٝذ ايبدةةةاض ،ٟنتةةةاب ؾهةةةا ٌ٥ايكةةةط ٕ ،بةةةاب نبةةةع ايكةةةط ٕ،
ج ;99 ،98/6نباٍ ايكةطا ،٤جٚ ;86/1اُْبةط :ربطػبة٘ َػةتٛؾ٢ٶ ًب
نتاب اىبكاحـ ٫بٔ أب ٞزاٚز ،ج 169/1ةة .179



ٚاىبكةةخـ قبةةٌ نبةةع أبةة ٞبهةةط ضقبةةا نبةةع ؾةة٦ٝٶا َٓةة٘
بملةة

ايكةةةخاب ١باعُةةةاٍ ؾطزٜةةة،١

تُبؿةةةط قبةةةا َبؿةةةط بةةة٘

َكةةةخـ ايكةةةسٜل اٱَةةةاّأ َةةةٔ زقةةة ١ايبخة ة ٚايتخةةةطٟ
ٚاٱنبةةةاع َةةةٔ ايكةةةخاب ،١إفب غةةةري شيةةةو َةةةٔ اىبعاٜةةةا ايةةةب
ناْت ىبكخـ ايكةسٜل ٚ .ايةص ٟاغتٓػةذ َٓة٘ عثُةإ
 بملس شيو اىبكةاحـٚٚ ،حةس اىبػةًُـب عًٗٝةا ًب ناؾة١
ا٭َكاض .

1أ

*****

1أ اُْبةةط :عُةةط بةةٔ ؾةةب ،١تةةاضٜذ اىبسٜٓةة ،١ج ;997/3ايٝملكةةٛب ،ٞتاضؽبةة٘
ج.170/2




ٚنةةةإ ايكةةةسٜلٴ  قةةةاحتٳ ضغةةة ٛڇٍ ار ٚ تًُٝةةصٳ،ٙ
ٜةةةسضى ايبملساٱْػةةةاْ ٞايملةةةاىب ٞيٲغةةةٚ ّ٬زعٛتةةة٘ يًبؿةةةط١ٜ
نبملاٚ ٤ضهبتة٘ بايملبةازَٚ ،ةع ؾةس ٠ايُبةطٚف ايةب ؾةٗسٖا
اىبػًُٚ ٕٛنثط ٠ايؿٗساٚ ٤ازبطحً ٢ب َملاضى ايطز ،٠ؾإٕ
ايكسٜل أطًةل َٛجة ١ايؿتةٛح اٱغة ١َٝ٬بؿةهٌ

تملةطف

 ;٬يتخكٝل َةا ٚعةس ار ٚضغةٛي٘ َةٔ ْكةط٠ٺ
ي٘ ايبؿطَ ١ٜث ٝڄ
ٚكبهـب يس ٜٔار بـب عباز ار.
ٚقةةس بةةسأ اىبػةةًُ ٕٛؾتةةٛحِٗ ًب بةة٬ز ؾةةاضؽ ٚايةةطً ّٚب
ٚقةةت ٚاحةةس ٚناْةةت أٖةةساف اىبػةةًُـب ٚانةةخٚ ،١إمبةةاِْٗ
بٛعس ضغ ٍٛار  بؿتذ ؾاضؽ ٚايةطٚ ّٚإغةكاٍب َٴًهُٗةا
ٚإعةةاز ٠اسبةةل إفب عبةةاز ار ٚذبطٜةةطِٖ َةةٔ عبٛزٜةة ١ايبؿةةط
َملطٚؾ ١يس ٣اىبػًُـب.
ٚا٭غطب أْ٘  بسأ ازبٗاز نس ٖاتـب ايسٚيتـب ؾاذبڄةا
ًب ٚقةةت ٚاحةةس ،ضغةةِ إٔ ازبٝةةٛف اٱغةة ١َٝ٬خطجةةت يًتةةٛ



َٔ حطٚبٗا َع اىبطتسَٚ ،ٜٔع شيةو ؾكةس اْڀًكةت ًب َٛجة١
.٬
ٜؿٗس هلا تاضٜذ ايبؿطَ ١ٜث ٝڄ

عُب َٔ ١ُٝايؿتٛح

فتح فازع ٚايعسام:
قةةس ناْةةت زٚيةة ١ايؿةةطؽ قٜٛةةَ ١رتاَٝةة ١ا٭طةةطاف كبتةةس
حسٚزٖا غطبٶا َٔ ا٭ططاف ايؿةطق ١ٝيةب٬ز ايؿةاّ إفب بة٬ز
ا٭ؾػةإ ًب ايؿةةطمَٚ ،ةٔ حبةةط اشبةعض قةةعٜٔٚأ ًب ايؿةةُاٍ
إفب بةةةة٬ز ايػةةةةٓس ًب ازبٓةةةةٛبٚ ،تؿةةةةٌُ ايملةةةةطام ٚؾةةةةاضؽ
ٚخطاغإ ٚط غتإ ٚأشضبٝجإ ٚغريٖا َٔ اىبٓاطل.
ٚقس ناْت ٖص ٙايسٚي ١تتُتع بكٛا عػةهط ١ٜنةبري٠
َُٓٚبُةةةةٜ ،١كةةةةملت ايتخةةةةطف بٗةةةةا أَ ٚملاْةةةةستٗاٚ .ناْةةةةت
ربٛ

بٗا اىبملاضى ايه  ٣نس ايطٚ ،ّٚتٓتكط عًٗٝةا ًب
1أ

نثري َٔ ا٭حٝإ ،يبا أنػبٗا خ  ٠عػةهط ١ٜقٜٛة.١
َٚع شيةو ؾكةس اغةتٗإ بٗةا اىبػةًُ ٕٛأَةاّ َٛعةٛز ار هلةِ

بايٓكةةةةةةط أ ٚايؿةةةةةةٗاز ( :٠ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
1أ اُْبةةط نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةة١أ ،ايكػةةِ
ا٭ ،ٍٚعًِ ايػري ٠ايٓب ١ٜٛةة ايملا ٚاىبكڀؿٚ ٢ايٛح.ٞ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ )
رايتٛبة١د ٚقةس بةسأ حطنة ١ايؿةتذ ازبٗازٜةً ١ب ؾةاضؽ عًة٢
ٜس ايكا٥س اىبػًِ راىبثٓ ٢بٔ حاضث ١ايؿٝباْٞد  ايص ٟطًةت
َةٔ أبة ٞبهةةط ايكةسٜل  إٔ ٜةاشٕ يةة٘ قبخاضبة ١ايؿةةطؽ،
ٚاٱغةةاض ٠عًةة ِٗٝقبةةٔ َملةة٘ َةةٔ َػةةًُ ٞبةةي قَٛةة٘ يكةةطبِٗ
َةةِٓٗٚ ،بايؿملةةٌ بةةسأ اىبةةثي ٜ ػةةري عًةة ٢أطةةطاف ايملةةطام
ازبٓٛبٝةةٚ ،١كبهةةٔ َةةٔ إحةةطاظ اْ٫تكةةاضا ايملسٜةةس ٠عًةة٢
ايؿطؽ ٚأتباعِٗ َةٔ ْكةاض ٣ايملةطب ،ضغةِ قًة ١جٝؿة٘ َةٔ
1أ

اىبػةةةةًُـبٚ ،نثةةةةط ٠جةةةةٝـ ا٭عةةةةساٚ .٤أَةةةةاّ ايُبةةةةطٚف
ايملػةةهط ١ٜاىبةةتػري ٠نتةةت اىبثٓةة ٢إفب أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل
ٜ ڀًت َٓ٘ اىبسزٚ ،نإ خايس بٔ ايٛيٝس  قس اْتٗة٢
يًت َٔ ٛحطب َػ ١ًُٝايهةصاب ًب ايُٝاَة ،١ؾهتةت إيٝة٘
أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل  َ ةطٶا إٜةةا ٙبايتٛجةة٘ قبةةٔ َملةة٘ َةةٔ
ازبٓةةس إفب ايملةةطام يةةسعِ اىبثٓةة ٢بةةٔ حاضثةةَٚ  ١ػةةاْست٘،
1أ ا٭ظز ،ٟؾتةةةةٛح ايؿةةةةاّ ،م ;54 ،53ايةةةةب٬شض ،ٟؾتةةةةٛح ايبًةةةةسإ،
م.242


1أ

ؾتٛجةةة٘ إفب ايملةةةطام غةةةٖٓ12 ١ةةةة .نُةةةا حةةةطى أبةةة ٛبهةةةط
ايكةةسٜل  جٝؿٶةةا خةةط بكٝةةاز ٠رعٝةةا

بةةٔ غةةِٓ ايؿٗةةطٟد

َ ٬ةةٔ
ٚ ،أَةةط ٙإٔ ٜةةسخٌ ايملةةطام َةةٔ أعةةٚ ٙ٬أَةةط ن ة ڄ
رخايةةةسد ٚرعٝةةةا د إٔ ٜتجٗةةةا إفب اسبةةةري ٠عاقةةةُ ١يبًهةةة١
ايملطب اىبٓاشض َٔٚ ٠غبل إيٗٝا َُٓٗا ناْت ي٘ اٱَط ٠عًة٢
قاحب٘.

2أ

ٚقس زخٌ خايس ايملطام َةٔ ازبٓةٛب ٚبةسأ ؽبهةع ايكةط٣
اجملةةةاٚض ٠يًؿةةةطا  ،ؾاغتػةةةًُت يةةة٘ أيةةةٝؼأ  ٚباضغةةةَٛاأ
3أ
 ٚباْكٝةةاأٚ ،غريٖةةا َةةٔ ايكةةطٚ ،٣قةةس نةةإ خايةةس ؽبةةٌب
يؿةةةتذ ا٭بًةةة١أ ٖٚةةة ٞأقةةة ٣ٛاىبطانةةةع ايؿاضغةةةً ١ٝب جٓةةةٛب
4أ
ايملطام َٓٝٚا ٙ٩اىب٪ز ٟإفب اهلٓس حتة ٢أْٗةا ناْةت تػةُ٢
1أ خًٝؿ ١بةٔ خٝةاٍب ،تاضؽبة٘ ،م ;117ا٭ظز ،ٟؾتةٛح ايؿةاّ ،م;54
ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;242ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.2/4
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/3
3أ بًةةةسَ ٠ةةةٔ ْةةةٛاح ٞايهٛؾةةةٜ ١ةةةاق ٛاسبُةةةَ ،ٟٛملجةةةِ ايبًةةةسإ،
ج33/1أ.
4أ اُْبةةط :خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;118 ،117ا٭ظز ،ٟؾتةةٛح
ايؿاّ ،م ;57ايصٖيب ،تاضٜذ اٱغ ّ٬عٗةس ايطاؾةسٜٔأ ،م،77
.78

بامسةة٘ ثػةةط اهلٓةةسأٚ .قبةةٌ إٔ ٜتكةةسّ خايةةس  إفب ا٭بًةة١
نتةةت إفب قا٥ةةسٖاٜ ،ةةسع ٙٛإفب اٱڈغةة ّ٬أ ٚزؾةةع ازبعٜةة،١
ٚ :٬إ ٫ؾةةة ٬تًةةة َٔٛإ٫
ٖٚةةةسز ٙإٕ أعةةةط عةةةٔ شيةةةو قةةةا ٥ڄ
ْؿػةةةو ؾكةةةةس ج٦تةةةةو بكةةةة ّٛؼببةةةة ٕٛاىبةةةة ٛنُةةةةا ذببةةةةٕٛ
1أ
اسبٝا٠أأٚ .أغتملس اىبػًُ ٕٛيًكا ٤ايؿةطؽ ٚاغةتملس ايؿةطؽ
باىبكابٌ ؾُٝا عطف بةةة:
َٛقع ١ذات ايطالضٌ (ضٖٓ12 ١ـ):
ٖٚةةة ٞإحةةةس ٣أٖةةةِ اىبملةةةاضى ايةةةب زاض بةةةـب اىبػةةةًُـب
ٚايؿةةطؽ ًب بساٜةة ١ايؿتةةٛح ًب ؾةةاضؽ ًب خ٬ؾةة ١ايكةةسٜل،
َٛٚقملٗةةا بةةايكطب َةةٔ َسٜٓةة ١ا٭ڂبًةةٚ ،١قةةاز اىبػةةًُـب ؾٗٝةةا
خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس ٚ ،ق ةاز ايؿةةطؽ ٖطَةةع قةةاحت ا٭بًةة١
ٚمسٝةةةةت بٗةةةةصا ا٭غةةةةِ; ٭ٕ ايؿةةةةطؽ قةةةةس ضبڀةةةةٛا أْؿػةةةةِٗ
2أ

بايػ٬غةةةةةٌ حتةةةةةٜ٫ ٢ؿةةةةةطٚاٚ ،يٝثبتةةةةةٛا يكا٥ةةةةةسِٖ أْٗةةةةةِ
قةةةاَس ٕٚحتةةة ٢اىبةةةًٚ ، ٛب بسا١ٜاىبملطنةةةٚ ١قملةةةت َبةةةاضظ٠
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/3
2أ ا٫ظز ،ٟؾتةةٛح ايؿةةاّ ،م ;59ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م;242
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/3



ؾطز ١ٜبـب خايس بٔ ايٛيٝس ٚبـب قا٥ةس ايؿةطؽ حةا ٍٚخ٬هلةا
صبُٛع َٔ ١جٓٛزايؿطؽ َباغت ١خايس بةٔ ايٛيٝةس  عًة٢
اْؿطاز ،يهٔ اىبػًُـب تٓبٗةٛا يٮَةطٚ ،تملةاْٛٚا ًب ايةسؾاع
عٔ خايسٚ ،كبهٔ خايس  بٓؿػ٘ َٔ قتٌ قا٥ةس ايؿةطؽ
ٚهبٌ اىبػًُ ٕٛعًة ٢ايؿةطؽ حتةٖ ٢عَةٚ ،ِٖٛقتًةٛا َةِٓٗ
َكتً ١عُبٚ ،١ُٝؾط جٝـ ايؿطؽٚ ،غةِٓ اىبػةًًُ ٕٛب تًةو
اىبملطن ١غٓا ِ٥عُب.١ُٝ

1أ

ٚقةةس أضغةةٌ ًَةةو ايؿةةطؽ جٝؿٶةةا خةةط َةةسزٶا يكٛاتةة٘ ًب
ايػ٬غةةةٌ ٚقٳة ةًت بملةةةس اىبملطنةةة ،١ؾملػةةةهط ًب اىبةةةصاض
ٚاْهةةُت إيٗٝةةا ؾًةة ٍٛاىبٓٗةةعَـب ،ؾتٛجةة٘ إيةة ِٗٝخايةةس بةةٔ
ايٛيٝس ٚ ايتخِ َملِٗ ؾُٝةا عةطف قبملطنة ١اىبةصاض ٚقتةٌ
َِٓٗ َكتً ١عُب.١ُٝ

2أ

َٛقع ١ايٛجل ،١أيٝظ (ضٖٓ12 ١ـ):
بةةةسأ ًَةةةو ايؿةةةطؽ ؽبڀةةةٌب ىبكاَٚةةة ١اىبػةةةًُـب ؾاغةةةتملإ
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.6/3
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.7/3

بٓكاض ٣ايملطب ًب ب٬ز ايملطام سبطب اىبػةًُـب ؾاغةتجابٛا
يةةة٘ٚ ،أعةةةس جٝؿٶةةةا نةةةبريٶا قٛاَةةة٘ ْكةةةاض ٣ايملةةةطب ٚجٓةةةٛز
ايؿةةطؽٚ .ىبةةا عًةةِ خايةةس  بةةتجُملِٗ بةةازض ٖٚةةانبِٗ ًب
ايٛزبةةة١أ ٚاْتكةةةط عًةةةٚ ،ِٗٝقتةةةٌ نبٛعٶةةةا نةةةبريَ ٠ةةةِٓٗ،
جًةةةةِٗ َةةةةٔ ْكةةةةاض ٣ايملةةةةطبٚ ،أعڀةةةة ٢اىبػةةةةًُ ٕٛا٭َةةةةإ
يًؿ٬حـب ٚغري اىبكاتًـب ٚعاًَ ِٖٛبطؾل ٚأحػٓٛا إي.ِٗٝ

1أ

غهةةت ْكةةاض ٣ايملةةطب ًب ايملةةطام ىبكتةةٌ نبةةٛع َةةِٓٗ ًب
ٖةةةص ٙاىبملطنةةة ١ؾةةةاجتُملٛا ًب َهةةةإ ٜكةةةاٍ يةةة٘ أيةةةٝؼأ،
ٚنتبةةٛا إفب ًَةةو ايؿةةطؽ ٜڀًبةةَ ٕٛملْٛتةة٘ ،ؾٛجةة٘ إيةةِٗٝ
بكٛا عُب ١ُٝىبػةاعستِٗٚ .قةس اؾةتبو اىبػةًَُ ٕٛةع ٖةصٙ
ايكةةةةٛا َٚملٗةةةةا ْكةةةةاض ٣ايملةةةةطب ًب َملطنةةةة ١قٜٛةةةة ١قةةةةاز
اىبػًُـب ؾٗٝا خايس بةٔ ايٛيٝةس ٚ ،ضغةِ قةُٛز ا٭عةسا٤
ؾةةرت ٠طًٜٛةة ١إ ٫إٔ اىبػةةًُـب اْتكةةطٚا عًةة ِٗٝبؿهةةٌ ار،
ٚقتًٛا َِٓٗ َكتً ١عُب ،١ُٝحت ٢تػري ي ٕٛايٓٗط اجملاٚض َٔ
 1أ اُْبةةةط إفب َعٜةةةس َةةةٔ ايتؿاقةةة ٌٝحةةةٖ ٍٛةةةص ٙايٛقملةةةً ١ب :ايڀة ة ،ٟ
تاضؽب٘ ،ج.9/3



ايسّ يهثط ٠ايكتً ،٢ؾػُٝت َملطنْٗ ١ط ايسّ .

1أ

فتح احلريٚ ٠األْباز (ضٖٓ12 ١ـ):
ناْةةت اسبةةري ٠عاقةةًَُ ١ةةٛى ايملةةطب اىبٓةةاشضٚ .٠ناْةةت
يبًهةةتِٗ َةةٔ أن ة اىبُايةةو ايملطبٝةةٚ ١أؾةةٗطٖاٚ ،تهةةِ
قبا٥ةةٌ عطبٝةةَ ١تٓكةةط ٠طبتًؿةةٖٚ ،١ةة ٞخانةةمل ١يًؿةةطؽ.

2أ

ٚبملس اؾتباى خايس َ ةع ْكةاض ٣ايملةطب ًب ايملةطام عةس٠
َةةطا  ،تٛجةة٘ إفب اسبةةريٚ .٠قةةس حاٚيةةت قةةٛا اسبةةريَ ٠ةةٔ
ايملطب ٚايؿطؽ عطقًَ ١ػري اىبػةًُـب إفب َةسٜٓتِٗ ،حٝة
نإ اىبػًُ ٕٛقةس ضنبةٛا ايػةؿٔ باثكةاهلِ ًب ْٗطايؿةطا
َتٛجٗـب إفب اسبري٠أ ؾكاَت قٛا اسبري ٠بتخٜٛةٌ صبةط٣
ايٓٗةةط يٝملطقًةةٛا ايػةةؿٔ ؾطنةةت اىبػةةًُ ٕٛخٝةةٛهلِ ٚقهةةٛا
1أ خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘ ،م ;118ايڀة ة  ،ٟتاضؽبةةة٘ ،ج;9/3
ايةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م ;244ايةةصٖيب ،تةةاضٜذ اٱڈغةة ّ٬عٗةةس
ايطاؾسٜٔأ ،م.78
2أ ىبملطؾةة ١اىبعٜةةس َةةٔ ايتؿاقةة ٌٝعةةٔ ٖةةص ٙاىبًُهةة ١اُْبةةط :اىبػةةملٛز،ٟ
َطٚج ايصٖت ،ج 90/2ةة .105

عً َٔ ٢حٛيٛا ايٓٗط ،ثِ ٚاقًٛا َػريِٖ إفب اسبريٚ .٠قةس
ٚقةةًت أخبةةاض َكتةةٌ قةةٛا أٖةةٌ اسبةةري ٠إفب أًٖةةٗا ؾؿةةت ًب
عهةةسِٖ ،ثةةِ جةةا ٤ا٭ْبةةا ٤بٛؾةةا ٠نػةةط ٣ؾةةعاز خةةٛف
َطظباْٗا ايؿاضغ ،ٞؾرتى اسبري ٠٭ًٖٗا َٔ ْكاض ٣ايملةطب
ايةةةةةصٚ ٜٔاقةةةةةًٛا ذبكةةةةةـب بًةةةةةسِٖ َٚكاَٚةةةةة ١اىبػةةةةةًُـب،
ؾخاقةةطِٖ اىبػةةًُ ،ٕٛؾانةةڀطٚا إفب ايتػةةًَٚ ِٝكةةاسب١
اىبػةةةًُـب عًةة ٢زؾةةةع اسبعٜةةةٚ ،١ؾةةةتذ َةةةسٜٓتِٗ أَةةةاّ قةةةٛا
1أ

اىبػةةًُـبٚ ،تبملٶةةا يةةصيو قةةاّ ا٭َةةطا ٤ايتةةابمل ٕٛيًخةةريً ٠ب
اىبٓاطل اجملاٚض ٠هلا بتكس ِٜايٚ ٤٫ٛايڀاع ١يًُػًُـب.
ثةةِ تكةةسّ خايةةس َٚ ةةٔ َملةة٘ إفب ا٭ْبةةاض ،ؾًُةةا ٚقةةًٗا
اىبػةةةًُٚ ٕٛجةةةس أًٖةةةٗا قةةةس ذبكةةةٓٛا ٚأحاطٖٛةةةا خبٓةةةسم
ؼبُٗٝةةا ،ؾخاقةةطِٖ اىبػةةًُٚ ٕٛنةةٝكٛا عًةةٚٚ ،ِٗٝقملةةت
بٝةةِٓٗ ٚبةةـب اىبػةةًُـب عةسٻَ ٠ملةةاضى ،يبةةا أنةةڀط أًٖةةٗا إفب
1أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽبة٘ ،م ;118ا٭ظز ،ٟؾتةٛح ايؿةاّ ،م،65
ؾتٛح ايبًسإ ،م ;244ايڀ  ،ٟتاضؽبة٘ ،ج ;13/3ايةصٖيب ،تةاضٜذ
اٱڈغ ،ّ٬عٗس ايطاؾسٜٔأ ،م.78


1أ

طًةةةت ايكةةةًذ ٚاٱقةةةطاض بةةةسؾع ازبعٜةةة ١يًُػةةةًُـبٚ ،قةةةس
تٛجةة٘ خايةةس  بملةةس شيةةو إفب عةةـب ايتُةةطأٖٚ ،ةة ٞبًةةس٠
قطٜبَ ١ةٔ ا٭ْبةاضٚ ،نةإ بٗةا نبةٛع َةٔ ايؿةطؽ ْٚكةاض٣
ايملةةطب ،ؾكاتًةةِٗ اىبػةةًُٚ ،ٕٛاغةةتُا ْكةةاض ٣ايملةةطب ًب
قتةةاٍ اىبػةةًُـب أنثةةط َةةٔ ايؿةةطؽٚ ،قةةس كبهةةٔ خايةةس بةةٔ
ايٛيٝس َٔ أغط قا٥سِٖ ،ؾاْٗعَٛا ٚاغتٛفب اىبػةًُ ٕٛعًة٢
عـب ايتُط.

2أ

فتح د ١َٚاجلٓدٍ (ضٖٓ12 ١ـ):
نإ أب ٛبهط ايكسٜل  قةس بملة رعٝةا بةٔ غةِٓد
 عًةةة ٢ضأؽ جةةةٝـ َةةةٔ اىبػةةةًُـب يًُؿةةةاضنً ١ب ؾتةةةٛح
ايملةةةطام ٚحةةةسز يةةة٘ ططٜكڄةةةا ٜػةةةًه٘ ،ؾهةةةإ َةةةطٚض ٙعًةةة٢
1أ خًٝؿ ١بةٔ خٝةاٍب ،تاضؽبة٘ ،م ;118ا٭ظز ،ٟؾتةٛح ايؿةاّ ،م;67
ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ ،م ;246ايڀةةة  ،ٟتاضؽبةةة٘ ،ج;17/3
ايصٖيب ،تاضؽب٘ ،م.78
2أ ايةةسٜٛٓض ،ٟا٭خبةةاض ايڀةةٛاٍ ،م ;112ايڀ ة  ،ٟتاضؽبةة٘ ،ج;21/3
ٜةةاق ٛاسبُةةَ ،ٟٛملجةةِ ايبًةةسإ ،ج ;241/1ابةةٔ نةةثري ،ايبساٜةة١
ٚايٓٗا ،١ٜج.349/6

ز١َٚازبٓسٍأ ،ؾخاقطٖا ،ؾًُٻا ؾطؽ خايس بٔ ايٛيٝةس 
َٔ اسبري٠أ  ٚعةـب ايتُةطأ نتةت ضغةاي ١إفب عٝةا ٖٚةٞ
َٔ أٚجع ايطغا ٌ٥قاٍ ؾٗٝةاَ :ةٔ خايةس إفب عٝةا إٜةاى
أضٜةةسأأ ،ثةةِ غةةاض ٝؿةة٘ إفب زَٚةة ١ازبٓةةسٍ ٚڇإؾةةرتى َةةع
عٝةةةةا ًب حكةةةةاض حكةةةةٓٗاٚ ،زاض بٝةةةةِٓٗ ٚبةةةةـب أًٖةةةةٗا
صبُٛعةةَ ١ةةةٔ اىبملةةةاضىٚ .كبهةةةٔ خايةةس َةةةٔ أغةةةط ظعُٗٝةةةا
رأنٝةةسض بةةٔ عبةةساىبًود ؾكتًةة٘ ،ثةةِ كبهةةٔ اىبػةةًَُ ٕٛةةٔ
اقتخةةةاّ اسبكةةةٔ ٚا٫غةةةت ٤٬ٝعًٝةةة٘ بةةةايك ،٠ٛبملةةةس َملةةةاضى
حاَ ١ٝبٚ ِٗٓٝبـب أًٖٗا  َٔٚعاْ َٔ ِْٗٚكةاض ٣ايملةطب ًب
1أ
مشاٍ ازبعٜط ٠ايملطب.١ٝ
ٚبملةس ؾةةتذ زَٚةة ١ازبٓةةسٍ عةاز رخايةةس بةةٔ ايٛيٝةةسد  إفب
ايملةةطامٚ ،بةةسأ ٜثبةةت أقةةساّ اىبػةةًُـب ًب اىبٓةةاطل اىبؿتٛحةة١
غةةابكڄا ايةةب حةةا ٍٚأًٖةةٗا اْ٫تؿةةا بملةةس َػ ةازض ٠خايةةس إفب
ز ١َٚازبٓسٍ ،نُا كبهٔ خايةس َٚةٔ َملة٘ َةٔ اىبػةًُـب
َٔ ؾتذ ايملسٜس َٔ اىبٛاقع ازبسٜسٚ .٠اْتكط اىبػًُ ٕٛعًة٢
جةةٝـ َٛحةةس ًب غةةطب ايملةةطام اؾةةرتنت ؾٝةة٘ قةةٛا ايةةطّٚ
1أ ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م ;74ايڀ ة  ،ٟتاضؽبةة٘ ،ج ;22/3ابةةٔ
ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج ;395/2ابٔ نثري ،ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج.350/6



َةةع ايؿةةطؽً ،ب َٛاجٗةة ١اىبػةةًُـب ًب َٛقملةة ١عطؾةةت باغةةِ
1أ
ايؿڂطا أ بـب رب ّٛايؿاّ ٚايملطام،
ٚقةةةس تٛقؿةةةت ايؿتةةةٛح ًب ايملةةةطام بكٝةةة ١أٜةةةاّ أبةةة ٞبهةةةط
ايكسٜل  بملس ٖص ٙاىبملطنُْ ;١بةطٶا ٭ٕ خايةس بةٔ ايٛيٝةس
َٚ ملُبِ َةٔ َملة٘ َةٔ جٝةٛف اىبػةًُـب جةا٤تِٗ ا٭ٚاَةط
َٔ أب ٞبهةط ايكةسٜل  بايتٛجة٘ َةٔ ايملةطام إفب ايؿةاّ
2أ
ي٬ؾرتاى ًب ؾتخٗا.
فتٛح ايػاّ (ايس:)ّٚ
نةةإ أ ٍٚاحتهةةاى بةةـب اىبػةةًُـب ٚايةةطً ّٚب َملطنةة١
َ٪تً ١ب ايػةٓ ١ايثآَة ١عًة ٢عٗةس ضغة ٍٛار ٚ .تة ٬شيةو
بمل ة جةةٝـ أغةةاَ ١بةةٔ ظٜةةس ً ب أ ٍٚخ٬ؾةة ١أبةة ٞبهةةط
ايكسٜل  ٚ .تهٔ َُٗ ١تًةو ازبٝةٛف ايؿةتذ ٚيهةٔ
3أ
ايتُٗٝس ي٘.
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.26/3
2أ ا٭ظز ،ٟؾتةةٛح ايؿةةاّ ،م ;68ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م;251
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.32/3
3أ اُْبطَٛقملةة٪َ ١تةةَ٘ ،ةةٔ نتةةاب :ٞضغةة ٍٛار ٚخةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ
ٚزٚي١أ ،ايكػِ ايثاي .

ٚبملةةس إٔ اٚؾةةهت حةةطب ايةةطز ٠عًةة ٢ايٓٗاٜةةً ١ب أٚاخةةط
ايػٓ١ايثاْ ١ٝعؿطَ ٠ةٔ اهلجةط ٠بةسأ أبة ٛبهةط ايكةسٜل 
ؼبؿةةةس ازبٝةةةٛف ًب اىبسٜٓةةةَ ١ةةةٔ ايةةةٚ ُٔٝاسبجةةةاظ ٚظبةةةس
ٚغريٖا يٛٝجٿٗٗا يًؿتٛح ًب ايؿاّ.

1أ

بمل ة أبةة ٛبهةةط ً ب أ ٍٚا٭َةةط رخايةةس بةةٔ غةةملٝس بةةٔ
2أ

ايملةةامد ً ب أ ٍٚازبٝةةٛف اىبٛجٗةة ١إفب ايؿةةاّ ؾتخةةطى
إفب ا٭طةةطاف ازبٓٛبٝةة ١يةةب٬ز ايؿةةاّٚ ،بةةسأ ٜٛاجةة٘ ْكةةاض٣
ايملةةطب ٚبملة

ايةةطٚ ،ّٚكبهةةٔ َةةٔ إحةةطاظ ايٓكةةط ًب عةةس٠

َٛاقع ،ثِ طًت َٔ أب ٞبهط  إٔ ٜطغٌ باجٓةاز أخةط٣
إفب ايؿاّ ؾبمل ايكةسٜل  رعهطَة ١بةٔ أبة ٞجٗةٌد 
ٝـ أخط اؾرتى َع رخايةس بةٔ غةملٝسد ً ب َٓاٚؾةات٘
يٮعةةةسا .٤إ ٫إٔ ايةةةط ّٚحؿةةةسٚا نبٛعٶةةةا نةةةبري ٠ىبٛاجٗةةة١
1أ خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;119ا٭ظز ،ٟؾتةةٛح ايؿةةاّ ،م،5
 ;11ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;115ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/3
2أ ا٭ظز ،ٟؾتةةٛح ايؿةةاّ ،م ;21ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م;116
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.29/3



اىبػًُـب ،يبا انڀط خايسٶا ٚعهطَ  ١إفب اْ٫ػةخاب
جٓةةٛب بةة٬ز ايؿةةاّ ٚاْتُبةةاض تٛجٗٝةةا ايكةةسٜل  ايةةصٟ
نةةإ ًب ٖةةص ٙا٫ثٓةةاٜٛ ٤اقةةٌ حؿةةس ازبٝةةٛف اىبٛجٗةة ١إفب
1أ

ايؿةةاّٚ .قةةس ضأ ٣أبةة ٛبهةةط  إٔ ٜملٝةةس تُٓبةة ِٝازبٝةةٛف
اىبٛجٗةة ١إفب ايؿةةاّ; يبةةسَ ٤طحًةة ١قٜٛةةٚ ١جةةازَ ٠ةةٔ ازبٗةةاز
ٚايؿةةتذ ،ؾهةةٕٛٻ ايكةةسٜل  أضبملةة ١جٝةةٛفٚ ،عةةـب عًٗٝةةا
أضبمل ١أَطا ٤عً ٢ايٓخ ٛايتاي:ٞ
 .1أب ٛعبٝس ٠عاَط بٔ ازبطاح ٚٚ ،جٗت٘ هبلٚ ،حسز
ي٘ ططٜل تبٛى ةة ازباب ١ٝةة زَؿل.
ٜ .2عٜةةس بةةٔ أبةة ٞغةةؿٝإ ٚٚ ،جٗتةة٘ زَؿةةلٚ ،حةةسز يةة٘
ططٜل تبٛى ةة ايبًكا ٤ةة زَؿل.
 .3عُةةةط ٚبةةةٔ ايملةةةام ٚٚ ،جٗتةةة٘ ؾًػةةةڀـبٚ ،حةةةسز يةةة٘
ططٜل أ ١ًٜةة ؾًػڀـب.

1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;13 ،12 ،11ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/3

 .4ؾةةةطحب ٌٝبةةةٔ حػةةةٓٚٚ ، ١جٗتةةة٘ ا٭ضزٕٚ ،حةةةسز يةةة٘
ططٜل تبٛى ةة ا٭ضزٕ.

1أ

عكس أب ٛبهط ا٭ي ١ٜٛهل ٤٫٪ا٭َةطاٚ ٤غةريِٖ ًب أٚقةا
َتكاضبةةةْٚ ١كةةةخِٗ بٓكةةةا٥ذ عةةةسٚ ،٠ناْةةةت يهةةةٌ أَةةةري
ْكٝخ ١خاق ،١حػت ٚجٗتةٖ٘ٚ .ةص ٙايٓكةا٥ذ ًب صبًُةٗا
ذب عًة ٢ايتكةَٚ ٣ٛؿةاٚض ٠ازبٓةس ٚايطؾةل بٗةِٚ ،ايتملةإٚ
ؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝعسّ قتٌ ايؿةٛٝر ٚايكةبٝإ ٚا٭طؿةاٍ ٚعةسّ
قتٌ اسبٛٝاْا أ ٚقڀع ا٫ؾجاض يػري حاجٚ ١إقاَ ١ايكة٠٬
ٚإنطاّ ايطغةٌٚ ،ايكةسم ٚاسبةصضٚ ،ايؿةجاعَٚ ،١ػةاىب١
اىبػاىبـب.

2أ

ٚقةةس تٛجةة٘ نةةٌ قا٥ةةس َةةٔ أٚي٦ةةو ايكةةٛاز ايٛجٗةة ١ايةةب
حةةسزٖا أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل ٚ .قةةس أعةةس ايةةط ّٚجٝؿٶةةةا
1أ اُْبةةط :خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;119ا٭ظز ،ٟؾتةةٛح ايؿةةاّ،
م ;15 ،11ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ ،م ;116 ،115ايڀة ة ،ٟ
تاضؽب٘ ،ج.28/3
2أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;50 ،32ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.31/3



نثٝؿڄا ىبٛاجٗ ١اىبػًُـبٚ ،قػُ ٙٛأضبمل ١أقػاّ نةٌ قػةِ
ٜٛاجةة٘ جٝؿٶةةا َةةٔ جٝةةٛف اىبػةةًُـبٚ .زاض اىبطاغةة ٬بةةـب
جٛٝف اىبػًُـب بملهٗا َع بمل ٚ ،بٝةِٓٗ ٚبةـب أبة ٞبهةط
ايكةةسٜل  يًتٓػةةٝل ؾُٝةةا بةةـب ازبةةٝـ ،ؾكةةسض أٚاَةةط
أب ٞبهط ايكسٜل  إفب ايكٛاز ا٭ضبمل ١بةايتجُع ٚتٛحٝةس
جٛٝؾِٗ ىبٛاجٗ ١ايطًٚ ،ّٚب ايٛقت ْؿػ٘ نتت أبة ٛبهةط
ً ب ايملةةةطام بايتٛجةةة٘ بٓكةةةـ جةةةٝـ ايملةةةطام إفب ايؿةةةاّ
ٚبتٛي ٞجٛٝف ايؿةاّ عٓةس ٚقةٛي٘ٚ ،إٔ ٜتملةاَ ٕٚةع ايكةٛاز
اٯخطً ٜٔب شيو.

1أ

ٚقةةس تٛجةة٘ خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس ًَ بٝٶةةا أَةةط أبةة ٞبهةةط
ايكةةسٜل ٚ ،اجتةةاظ بةةازبٛٝف اٱغةة ١َٝ٬أخڀةةط ايڀةةطم
ٚأغةةةةةطعٗا ٚأٚعطٖةةةةةا ٚتملةةةةةط ٖةةةةةٚ ٛجٓةةةةةٛز ٙيٮخڀةةةةةاض
ٚاىبكةةاعت ،إ ٫أْةة٘ ٚقةةٌ إفب ايؿةةاّ ًب ٚقةةت قٝاغةةةٞ
ٜتٛقملةة٘ ا٭عةةساَٚ ،٤ةةٔ َهةةإ ٜتٛقملةة ٙٛأٜهٶةةاٚ .كبهةةٔ
َةةةٔ ؾةةةتذ اىبٛاقةةةع ًب ايڀطٜةةةلَٗٓٚ ،ةةةا تةةةسَطأ  ٚحةةةٛضإأ
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;50 ،32ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.31/3

1أ

 ٚبكةةةط٣أٚ .قةةةس ايتكةةة ٢خايةةةس بةةةٔ ايٛيٝةةةس َ ةةةع بكٝةةة١
2أ
جٛٝف اىبػًُـب ًب ايؿاّ بايكطب َٔ ايريَٛى.
َعسن ١ايريَٛى (ضٖٓ13 ١ـ):

3أ

أعةةةةس ايةةةةط ّٚجٛٝؾٶةةةةا عُبُٝةةةة ١ىبٛاجٗةةةة ١جٝةةةةٛف ايؿةةةةتذ
اٱغةةً َٞ٬ب ايؿةةاّٚ ،تٛايةةت إَةةسازاتِٗ بكٝةةاز ٠رباٖةةإد.
ًٚب ايٛقت ايصٚ ٟقٌ ؾٝة٘ خايةس بةٔ ايٛيٝةس  إفب ايؿةاّ
قازَٶةةا َةةٔ ايملةةطام بتٛجٝةة٘ َةةٔ ايكةةسٜل ٚ .قةةس دبُملةةت
جٝةةةةٛف ايؿةةةةطٜكـب ًب ٚاز ٟايريَةةةةٛى مشةةةةايْٗ ٞةةةةط ا٭ضزٕ
بةةةايكطب َةةةٔ جبةةةاٍ ازبةةةٚ ،ٕ٫ٛقةةةس نةةةإ اىبػةةةًُ ٕٛقبةةةٌ
ٚقة ٍٛخايةةس ٜ تػةةاْسً ٕٚب ايكتةاٍ ،إ ٫إٔ نةةٌ جةةٝـ

4أ

1أ بكط :٣بًسَ ٠ؿٗٛضً ٠ب ايؿاّ َٔ أعُاٍ زَؿةل ٜةاق ٛاسبُة،ٟٛ
َملجِ ايبًسإ ،ج441/1أ.
2أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽبة٘ ،م ;119ا٭ظز ،ٟؾتةٛح ايؿةاّ ،م،73
 ;81ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;118ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.32/3
3أ ىبعٜةةس َةةٔ ايتؿاقةة ٌٝحةةَٛ ٍٛقةةع اىبملطنةة ١ضاجةةع :ضبُةةٛز ؾةةانط،
َٝسإ َٛقمل ١ايريَٛى ،ةة بري : ٚاىبهتت اٱغٖ1406 َٞ٬ة.
4أ اُْبط إفب بمل أخباض باٖإ ًب :ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;175ابةٔ
أعثِ ايهًٛب ،ايؿتٛح ،ج.191 ،187 ،185 ،174/1



ناْةةت يةة٘ قٝازتةة٘ اشباقةة ،١ؾةةطأ ٣خايةةس نةةطٚض ٠تٛحٝةةس
قٝةةاز ٠ازبٝةةٛف ا٭ضبملةةٚ ،١إٔ ت٬قةة ٞايةةط ّٚنتًةةٚ ١احةةس٠
ٚقؿڄا ٚاحسٶاٚ .قس اقتٓةع ايكةٛاز بةصيو ايةطأٚ ٟخڀڀةٛا ٭ٕ
ٜتٛفب ايكٝةازً ٠ب نةٌ ٜة ّٛأحةس ايكةٛاز ا٭ضبملةٚ ،١إٔ ٜتةٛفب
1أ
خايس قٝاز ٠ازبٛٝف اىبٛحسً ٠ب اي ّٛٝا٭.ٍٚ
ٚقةةةس حةةةا ٍٚايةةةط ّٚايتجػةةةؼ عًةةة ٢اىبػةةةًُـب; ىبملطؾةةة١
ْ َٔ ٬كاض ٣ايملةطب
أحٛاهلِ اىبدتًؿ ،١ؾاضغٌ قا٥سِٖ ضج ڄ
اْةةسؽ ًب قةةؿٛف اىبػةةًُـب يٓٝكةةٌ ا٭خبةةاض يًةةط ،ّٚؾاقةةاّ
ؾةة ِٗٝغ ةطٶا َٜٛٶةةا ٚيًٝةة ،١ثةةِ ضجةةع إفب قا٥ةةس ايةةط ّٚؾكةةاٍ يةة٘
ايكا٥س َا ٚضا٤ى! ؾكاٍ ٜكـ اىبػةًُـبٖ :ةِ قةٜ ّٛكَٛةٕٛ
ايًٝةةٌ نًةة٘ ٜكةةًٜٚ ٕٛكةة َٕٛٛايٓٗةةاضٜٚ ،ةةاَط ٕٚبةةاىبملطٚف
 ٕٜٛٗٓٚعٔ اىبٓهط ،ضٖبإ بايً ٌٝأغةس بايٓٗةاض ،يةٜ ٛػةطم
ًَهٗةةِ قڀمل ةٛا ٜةةسٚ ،ٙيةة ٛظْةة ٢يطنبةة ٙٛٱٜثةةاضِٖ اسبةةل،
ٚاتبةةاعِٗ إٜةةا ٙعًةة ٢اهلةة ٣ٛؾكةةاٍ :يةة ٔ٦نةةإ ٖةة ٤٫٪ايكةةّٛ
نُةةا تةةععِ ٚنُةةا شنةةط ي ةبٳڀٔ ا٭ض خةةري ىبةةٔ ٜطٜةةس
قتاهلِ ٚيكاَ َٔ ِٖ٤بٗطٖةاٚ ،يةٛزز إٔ حُبةَ ٞةٔ ار إٔ
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.188

ؽبًةةةة ٞبةةةةٝي ٚبٝةةةةِٓٗ ؾةةةةٜٓ ٬كةةةةطْ ٞعًةةةةٜٓ ٫ٚ ِٗٝكةةةةطِٖ
1أ
عًٞأ.
ٚاغةةةتملس نةةةٌ َةةةٔ ايةةةطٚ ّٚاىبػةةةًُـب هلةةةص ٙاىبملطنةةة،١
ٚاختةةاض ايةةطَٛ ّٚقملٶةةا نةةٝكڄا ،حؿةةطِٖ ار ؾٝةة٘ باٜةةس،ِٜٗ
حٝة حطقةٛا إٔ ذبةةٌٝب بٗةةِ ايٛزٜةةإ ٚازببةةاٍ َةةٔ ايةةُٝـب
ٚايٝػةةاضٚ ،حاؾةة ١أحةةس ازببةةاٍ َةةٔ اشبًةةـ; يٝتؿطغةةٛا َةةٔ
ا٭َةةاّ يكتةةاٍ اىبػةةًُـب بةةععُِٗ ،ؾهةةإ اختٝةةاضِٖ هلةةصا
اىبٛقةةع تٝػ ةريٶا يًُػةةًُـب ،ايةةص ٜٔتؿةةا٤يٛا قةةاً٥ـب يبملهةةِٗ:
2أ
ابؿطٚا حكط ايطٚ .ّٚأحؼ اىبػًُ ٕٛبتؿةا٩هلِ إٔ ٖةصا
بساٜةة ١ايٓكةةط هلةةِٚ .قةةس اختةةاض اىبػةةًَُٛ ٕٛقملٶةةا هلةةِ أَةةاّ
ايطَ ّٚؿتٛحٶا ٜٝػط هلِ اسبطنة ،١ضغةِ إٔ ايةط ّٚتكةٛضٚا
إٔ تٛظٜع َٛاقع ايكٛا نإ ًب قاسبِٗ.
خطج ايةطً ّٚب ايٝة ّٛا٭ ٍٚيًُملطنةً ١ب تملب٦ة ١عُبُٝة،١
ٚخةةطج اىبػةةًًُ ٕٛب تملب٦ةة ١أخةةط ،٣تةةٛفب تُٓبُٗٝةةا خايةةس بةةٔ
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.211
2أ اُْبةةةط تؿكةةة ٬ٝاىبٛقةةةع عٓةةةس :ضبُةةةس ؾةةةانطَٝ ،ةةةسإ َملطنةةة١
ايريَٛى ،م.24 ،22



ايٛيٝس  ح ٝقػِ ازبٝـ إفب غتٚ ١ث٬ثـب نطزٚغٶا،
ٖٚةة ٞتملب٦ةة ١جسٜةةس ٠يًُػةةًُـب ،نةةإ هلةةا زٚض ًب إضٖةةاب
ا٭عساٚ ٤تك ١ٜٛععمب ١اىبػًُـب.
ٚقةةس تةةٛظع ايكةةطا ٤بةةـب اىبػةةًُـب قبةةٌ اىبملطنةةٚ ،١أخةةصٚا
ٜكةةطأ ٕٚغةةٛض ٠ا٭ْؿةةاٍٜٚ ،ةةطزز اجملاٖةةسٚ ٕٚضاٖ٤ةةِ ،نُةةا
اْتؿط ايكطاٚ ٤ايٛعةاَب ٚاىبةصنط ٕٚايةص ٜٔؼبثة ٕٛاىبػةًُـب
1أ
عًةةة ٢ايكة ة ٚايثبةةةا أَةةةاّ ا٭عةةةساًٚ ،٤ب ايٛقةةةت ْؿػةةة٘
نإ ايكػؼ ٚايطٖبةإ ًب َكسَة ١جٝةٛف ايةط ّٚؼبثةِْٗٛ
عً ٢ايثبا ٚايسؾاع عٔ ايٓكطاْٚ .١ٝقس بةسأ ايكتةاٍ حبًُة١
قٚ ١ٜٛؾجاع َٔ ١ايط ّٚعًة ٢قةؿٛف اىبػةًُـب نةاز إٔ
2أ
تعيعهلِ ي ٫ٛتثبٝت ار ةة تملافب ةة يًُػًُـب ٚتكبريِٖ.
ٚقس تباٜملت نتٝبَ ١ةٔ اىبػةًُـب عًة ٢ايؿةٗاز ٠قٛاُٖةا
أضبع َ ١٦ضجٌ نإ عً ٢ضأغٗا رعهطَ ١بٔ أب ٞجٗةٌد،
ٚراسبةةةاضد بةةةٔ ٖؿةةةاّدٚ ،رنةةةطاض بةةةٔ ا٭ظٚضد  ،ؾةةةايكٛا

3أ

1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;218ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.34/3
2أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.223 ،222
3أ اُْبط :ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.36/4

زضٚعٗةةِٚ ،قةةاتًٛا ببػةةايَٓ ١كڀمل ة ١ايةةُٓبري ،حتةة ٢قتًةةٛا أٚ
جطحٛا نبٝملٶاٚ ،كبهٔ اىبػًَُ ٕٛةٔ إعةاز ٠ايهةط ٠عًة٢
ايةةطً ّٚب ٖجةةَ ّٛملةةانؼ ،حتةة ٢نةةٝكٛا عًةة ،ِٗٝؾخةةاٍٚ
ؾطغةةإ ايةةط ّٚايؿةةطاض َةةٔ اىبملطنةةَ ١ةةصعٛض ،ٜٔؾةةرتى هلةةِ
اىبػًُ ٕٛؾطج ١يٝؿةطٚا َٓٗةا ،ؾؿةط ؾطغةإ ايةطَٗٓ ّٚةعَـب
طةةةةةايبـب ايٓجةةةةةا ٠٭ْؿػةةةةةِٗٚ ،تطنةةةةةٛا ضاجًةةةةة ١جٝؿةةةةةِٗ
ىبكةةةةةريِٖ ،ؾهةةةةةٝل عًةةةةة ِٗٝاىبػةةةةةًُٚ ٕٛؾةةةةةسٚا عًةةةةةِٗٝ
1أ
بايػةةٛٝف ،ؾرتاجملةةٛا إفب ايةةٛضاٚٚ ،٤قملةةت أيةةٛف َةةِٓٗ ًب
ايٛاقٛق ١ةةة حاؾ ١ايةٛازَ ٟةٔ ازببةٌ ةةةة ؾًٗهةٛاٚ ،نةاْٛا
قس ضبڀٛا بملهِٗ بةبمل بايػ٬غةٌ صبةتُملـب حتةٜ ٢ثبتةٛا
ٜ ٫ٚؿةةطٚا ،ؾهةةاْٛا إشا ٚقةةع بملهةةِٗ ًب ايٛاقٛقةة ١غةةخبٛا
َملٗةةةِ بكٝةةةَ ١ةةةٔ ًب ايػًػةةةً ،١ؾًٗةةةو ايهةةةثري َةةةِٓٗ زٕٚ
قتةةاٍٚ ،اْتكةةط اىبػةةًُ ٕٛعًةة ِٗٝبملةةس َملطنةة ١زاَةةت َٜٛٶةةا
2أ
ٚبمل اي.ّٛٝ
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.230
2أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿةاّ ،م ;231ايةب٬شض ،ٟؾتةٛح ايبًةسإ ،م;141
ٚاُْبةةط :خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;130ايڀةة  ،ٟتاضؽبةةة٘،
ج.33/3



ٚقس ؾاضنت ْػةا ٤اىبػةًُـب اي٬تة ٞقةخؾب ضبةاضَٗٔ
ًب اىبملطنٚ ،١نإ هلٔ زٚض نبري ؾٗٝا.

1أ

ٚناْةةةت ْتٝجةةةة ١اىبملطنةةةة ١اغتؿةةةةٗاز ث٬ثةةةة٫ ١ف َةةةةٔ
اىبػًُـبٚ ،ناْت ؾ ِٗٝنبع َٔ أقخاب ضغة ٍٛار ،
نُةا قتةةٌ َةةٔ ايةةط ّٚقطابةة٦َ ١ةة ١أيةةـ َكاتةةٌٚ .حُٓٝةةا مسةةع
ٖطقٌ ًَو ايط ّٚبٓتٝج ١اىبملطنٚ ١نإ ًب هبةل اضذبةٌ
َٓٗا َتجٗٶا إفب ايؿُاٍ ٜا٥ػٶا َٔ ب٬ز ايؿاّٚ ،قةاٍ قٛيتة٘
اىبؿةٗٛض :٠غةة ّ٬عًٝةةو ٜةةا غةٛض ١ٜغةةَ ّ٬ةةٛزعٜ ٫ ،ةةط ٣أْةة٘
ٜطجع إيٝو أبسٶا.

2أ

ًٚب أثٓاَ ٤ملطن ١ايريَٛى جاْ ٤مل ٞأب ٞبهةط ايكةسٜل
3أ

ٚ تٛيٝةة ١عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب َٚ ،ملةة٘ أَةةط َةةٔ عُةةط
بملةةعٍ خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس  عةةٔ قٝةةاز ٠ازبةةٝـ ٚتٛيٝةة ١أبةةٞ
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿةاّ ،م ;225ايةب٬شض ،ٟؾتةٛح ايبًةسإ ،م;141
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.33/3
2أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;236ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.38/4
3أ خًٝؿةة ١بةةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبةة٘ ،م ;122ايڀ ة  ،ٟتاضؽبةة٘ ،ج،55/4
 ;59ايٝملكٛب ،ٞتاضؽب٘ ،ج.139/2

عبٝةةسَ ٠هاْةة٘ ،ؾتػةًډِ ايطغةةاي ١أبةة ٛعبٝةةس ٚ  ٠ؽبة
خايسٶا بملعي٘ .ؾًُا عًِ خايس بةصيو عتةت عًة ٢أبة ٞعبٝةس،٠
ح ٝإٕ نٌ ٚاحس َُٓٗا

ٜهٔ ٜطغت اٱَةاض ٠يٓؿػة٘.

ٚنإ غبت عةعٍ عُةط شبايةس خؿةٝت٘ َةٔ اتهةاٍ ايٓةاؽ
عًٝةة٘ ،حٝةة قةةاٍ عُةةط  :إْةةٞ

أعةةعٍ خايةةسٶا عةةٔ

غةةةدڀ ٫ٚ ١خٝاْةةةٚ ،١يهةةةٔ ايٓةةةاؽ ؾتٓةةةٛا بةةة٘ ،ؾدؿةةةت إٔ
ٜٛنًٛا إي ،٘ٝؾاحببت إٔ ٜملًُٛا إٔ ار ٖ ٛايكةاْع ٚإٔ ٫
ٜهْٛٛا بملط

ؾتٓ١أأًٚ .ب ضٚا :١ٜأْ٘ قاٍ :أضز إٔ ٜملًِ

ايٓاؽ إٔ ار إلبا ٜٓكط زٚ ٜ٘ٓيٝؼ خايسٶا  ٫ٚاىبثٓ٢أأ.

1أ

*****

1أ ايڀةةةة  ،ٟتاضؽبةةةة٘ ،ج ;206/4ايةةةةصٖيب ،غةةةةري أعةةةة ّ٬ايٓةةةةب،٤٬
ج.378/1





1أ

تةةةةٛفب ايكةةةةسٜل  اشب٬ؾةةةةَ ١ةةةةٔ بملةةةةس ضغةةةة ٍٛار 
ٚناْت زٚي ١ايطغة  ٍٛكبتةس ًب ْةٛاح ٞازبعٜةط ٠ايملطبٝة١
بٜ٫ٛاتٗةةا َٓٚاطكٗةةا اىبدتًؿةة ،١ؾٗٝةةا ايملسٜةةس َةةٔ ايٜ٫ٛةةا .
ٚقس تٛفب ا٭َط ؾٗٝا ظَٔ ايطغ  ٍٛصبُٛعةَ ١ةٔ ا٭َةطا٤
ٚايملُةةاٍ عًةة ٢بًةةسإ طبتًؿةة ،١إ ٫إٔ بملهةةٗا َبٗةةط ؾٗٝةةا
ايطزٚ ٠انڀطبت أحٛاهلا ةة نُا َطٻ اسبس ٜعٓ٘ ةةٖٚ ،ةصٙ
اىبٓاطل عً ٢ايٓخ ٛايتاي:ٞ
َه ١املهسَ:١
َةةٔ اىبملةةطٚف إٔ ايطغةة  ٍٛنةةإ قةةس ٚفب رعتٸةةاب بةةٔ
أغٝسد  عًَ ٢ه ١بملس ايؿتذٚ ،قةس أقةط ٙأبة ٛبهةط 
عًٗٝا بملس خ٬ؾت٘ٚ ،اغتُط عتٸاب ٚايٝٶا ىبه ١طٛاٍ خ٬ؾ١
أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ٚ .قةةس ظبډةة ٢ار َهةةَ ١ةةٔ ايةةطز٠

1أ جع ٤نبري َٔ ٖصا اىبٛنٛع َكتبؼ َٔ ايؿكةٌ ا٭َ ٍٚةٔ نتةاب:ٞ
اي ١ٜ٫ٛعً ٢ايبًسإ ًب عكط اشبًؿا ٤ايطاؾسٜٔأ.

1أ

ؾاغةةتُط عًةةَ ٢ةةا ناْةةت عًٝةة٘ قبةةٌ ٚؾةةا ٠ايطغةة، ٍٛ
ؾهاْت ا٭َٛض ًب َهَ ١ػتكط ٠أٜاّ أب ٞبهةط ٚ .قةس
نةةإ أبةة ٛبهةةط ٜ هتةةت إفب عتٸةةاب بةةٔ أغةةٝس ً ب
َهةة ١بإضغةةاٍ اىبتڀةةٛعـب يًجٗةةازًٚ .ب إحةةس ٣اىبةةطا طًةةت
2أ
َٓ٘ إٔ ٜبمل خبُؼ ََ ١٦تڀٛع ؾبملثِٗ عتٸاب.

نُةةا اغةةتؿاز أبةة ٛبهةةط َةةٔ عتٸةةاب ً ب تُٓبةة ِٝأَةةٛض
3أ
اسبج ًب ايػٓ ١اسبازٜة ١عؿةطٚ .٠قةس نةإ يملتٸةاب َطتةت
بػةةٌٝب ُْبةةري ايكٝةةاّ بملًُةة٘ٚ .قةةس تةةًٛب عتٸةةاب ً ب ايػةةٓ١
4أ
ايةةب َةةا ؾٗٝةةا أبةة ٛبهةةط أ ٟغةةٖٓ12 ١ةةةٚ .بٗةةصا تهةةٕٛ
َ ١ٜ٫ٚه ١أثٓةا ٤عكةط أبة ٞبهةط ضبكةٛضً ٠ب عتٸةاب 
تتجاٚظ ٙيػري.ٙ
1أ ايه٬ع ٞا٭ْسيػة ،ٞأب ٛايطبٝع غًُٝإ بٔ َٛغ ،٢حطٚب ايطز،٠
ذبكٝةةةل ز .أهبةةةةس غٓةةةةٍ ،ِٝب 1ةةةةة ايكةةةةاٖط :٠زاض ا٫ذبةةةةاز ايملطبةةةة،ٞ
ٖ1399ة ةة  ،ّ1979م.7
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م;115
ضبُس هبٝس ار ،ايٛثا٥ل ايػٝاغ ،١ٝم.344
3أ ايٜٓٛطْٗ ،ٟا ١ٜا٭ضب ًب ؾٓ ٕٛا٭زب ،ج.127/19
4أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م ;26ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج;47/4
ايصٖيب ،احمل  ،ج.3/1



ايطائف:
نإ ايطغٚ  ٍٛفب عًٗٝةا رعثُةإ بةٔ أبة ٞايملةام بةٔ
بؿةةط ايثكؿةةٞد  بملةةس قةةسٚ ّٚؾةةس ايڀةةا٥ـ ٚإغةة ّ٬أًٖةةٗا.
ٚقس تًٛب ايطغٚ  ٍٛعثُإ  عً ٢ايڀا٥ـ ،ؾاقط ٙأبةٛ
بهط عًٗٝا ؾهإ ٚايٝٶا عًٗٝا ط ١ًٝأٜاّ أبة ٞبهةط .

1أ

خةةةٖ ٍ٬ةةةص ٙايؿةةةرت ٠نةةةإ يًڀةةةا٥ـ زٚض نةةةبري ًب إضغةةةاٍ
2أ

اىبتڀةةٛعـب يًجٗةةاز ،أثٓةةا ٤خ٬ؾةة ١أبةة ٞبهةةط ٖٚ ،ةةٛ
ايةةسٚض ْؿػةة٘ ايةةص ٟقاَةةت بةة٘ َهةة ،١إش إٕ ايڀةةا٥ـ بكٝةةت
عً ٢إغَٗ٬ا  ٚتطتس.
املد ١ٜٓاملٓٛز:٠
نةةةإ أبةةة ٛبهةةةط ٜ ةةةسٜط أَٛضٖةةةا بٓؿػةةة٘ٚ .حُٓٝةةةا
ٜهڀط ىبػازض ٠اىبس ١ٜٓيةبمل

ايٛقةت نةإ ٜٝٓةت عًٗٝةا َةٔ

1أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م;127
ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ج.374/2
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.115

ٜكةة ّٛبؿةةْٗٛ٦ا أثٓةةا ٤غٝابةة٘ٚ ،قةةس حةةسد شيةةو عةةسَ ٠ةةطا ،
1أ

إحةةساٖا بملةةس ؾةةٗطَ ٜٔةةٔ خ٬ؾتةة٘ٚ .نةةإ ٖةةصا اٱجةةطا٤
اقتةةسا٤ٶ بػةةٓ ١ايطغةة  ٍٛايةةصٟ

ٜهةةٔ ٜػةةازض اىبسٜٓةة ١إ٫

ٜٚػتدًـ عًٗٝا أَريٶا أثٓا ٤غٝاب٘.
ايبحس:ٜٔ
زخًةةت ايبخةةطً ٜٔب ايسٚيةة ١اٱغةة ١َٝ٬أٜةةاّ ايطغةة. ٍٛ
ٚقةةس بمل ة عًٗٝةةا ايملةة ٤٬بةةٔ اسبهةةطَ  ٞأَ ةريٶاٚ ،تةةًٛب
ايطغ ٖٛٚ  ٍٛعًٗٝا ،ؾاقط ٙأب ٛبهةط ٚ اغةتُط ٚايٝٶةا
عً ٢ايبخط ٜٔط ١ًٝأٜاّ أب ٞبهط .

2أ

نةةإ يًملةةة ٤٬بةةةٔ اسبهةةةطَ  ٞزٚض نةةةبري ًب جٗةةةاز
اىبطتسً ٜٔب ايبخط ٜٔةة نُةا شنطْةا ةةة حةـب اضتةس َملُبةِ
قبا ٌ٥ايبخط ٜٔبملس ٚؾةا ٠ايطغة ، ٍٛؾكةس اغةتڀاع ايملة٤٬
1أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م.101
2أ خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘ ،م ;122ابةةةٔ أبةةة ٞعسغةةة ،١ايتةةةاضٜذ
ايهةةةةبري ،طبڀةةةةٍٛب ٚضقةةةة ;67 ١ايةةةةصٖيب ،غةةةةري أعةةةة ّ٬ايٓةةةةب،٤٬
ج.262/1



بتٛج َٔ ٘ٝأب ٞبهةط ايكةسٜل  إٔ ٜكهة ٞعًة ٢ايةطز،٠
ٜٚملٝةةس ايبخةةط ٜٔإفب قةةـ اٱغةةَ ّ٬ةةط ٠أخةةطٚ .٣بملةةس ٖةةصا
ايؿةةةتذ ٚجةةةة٘ ايملةةةة  ٤٬خبُٵةةةؼ ايػٓةةةةا ِ٥إفب أبةةةة ٞبهةةةةط
ايكسٜل ٚ .قةس أقةط ٙأبة ٛبهةط  عًة ٢ايبخةط ٜٔطًٝة١
1أ

خ٬ؾتةة٘ ،ؾهاْةةت ايبخةةط ٜٔتةةٓملِ با٫غةةتكطاض بكٝةة ١أٜةةاّ
أب ٞبهط  ذبت  ١ٜ٫ٚايمل ٤٬بٔ اسبهةطَ ، ٞايةصٟ
جط بٚ ٘ٓٝبـب أب ٞبهةط  ايملسٜةس َةٔ اىبطاغة ٬ايةب
تتملًل بؿ ١ٜ٫ٚ ٕٛ٦ايبخط.ٜٔ

2أ

عُُإ:
أغًُت أٜاّ ايطغةٚ ، ٍٛنةإ بٗةا راىبٓةصض ٚعبةاز ابٓةا
ازبًٓسٟد ًَهـبٚ .قس بمل ايطغة  ٍٛبملُةط ٚبةٔ ايملةام
إفب عٴُةإ أَةريٶاٜ ،كة ِٝقة٬تِٗٚ ،ػبُةع قةسقاتِٗٚ ،قةس
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج ;255/3ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ;94
ابٔ أعثِ ايهًٛب ،أب ٛضبُس أهبس ،نتاب ايؿتةٛحٍ ،ب 1ةةة حٝةسض
باز ،اهلٓس :زا٥ط ٠اىبملاضف ايملثُاْٖ1388 ١ٝة ةة  ،ّ1968ج.48/1
2أ ايه٬ع ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز;٠
ٚاُْبط :ضبُس هبٝس ار ،ايٛثا٥ل ايػٝاغ ،١ٝم.346

تةةًٛب ايطغةةٚ  ٍٛعُةةط ٚأَةريٶا عًةة ٢عُةةإ ٜٚػةةاعس ٙعًةة٢
ايكسقا أب ٛظٜس ا٭ْكاض ٟثابت بٔ ظٜس .
ٚبملس ٚؾا ٠ايطغة  ٍٛاضتةس

1أ

ا٭ظزأ َةٔ قبا٥ةٌ عٴُةإ،
2أ

ؾٛج٘ أب ٛبهط  إي ِٗٝرحصٜؿ ١بٔ ضبكٔد ٚرعهطَة١
ابٔ أب ٞجٌٗ بٔ ٖؿاّد 

3أ

ؾكةات ٬اىبطتةس ٜٔعٓةس َسٜٓة١

1أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،م;97
ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م ;87ايه٬عةة ٞا٭ْسيػةة ،ٞحةةطٚب
ايةةطز ،٠م 178أبةة ٛظٜةةس ثابةةت ا٭ْكةةاضٟأ :امسةة٘ ثابةةت بةةٔ ظٜةةس،
ٚق :ٌٝثابت بةٔ قةٝؼ بةٔ ظٜةس ٖٚةٚ ٛايةس ظٜةس بةٔ ثابةت ايةص ٟاؾةتٗط
ُةةع ايكةةط ٕٖٚ ،ةةَ ٛةةٔ ا٭ْكةةاض َةةٔ بةةي اسبةةاضد بةةٔ اشبةةعضج يةة٘
قةةخب٘ تةةًٛب أ ٍٚخ٬ؾةة ١عثُةةإ ابةةٔ حجةةط ،اٱقةةاب ،١ج،193 /1
195أ.
2أ حصٜؿةة ١بةةٔ ضبكةةٔ ايكًملةةاْ ٙ٫ٚ ٞأبةة ٛبهةةط عًةة ٢عُةةإ ٚتةةًٛب أبةةٛ
بهط  ٖٛٚعًٗٝا.
ابةةةةٔ عبةةةةساي  ،ا٫غةةةةتٝملاب ،ج ;278/1ابةةةةٔ حجةةةةط ،اٱقةةةةاب،١
ج317/1أ.
3أ عهطَ ١بٔ أب ٞجٌٗ عُط ٚبٔ ٖؿةاّ اىبدعَٚة ،ٞأغةًِ عةاّ ايؿةتذ
ٚحػٔ إغ ،َ٘٬خطج إفب اىبسٚ ١ٜٓاؾتٗط ٗاز ٙنس اىبطتةس ٜٔأٜةاّ
أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ،اغتؿةةٗس ًب ايريَةةٛى ًب خ٬ؾةة ١عُةةط ابةةٔ
ازبٛظ ،ٟقؿ ١ايكؿ ،٠ٛج ;730/1ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج496/2أ.



زباأ ؾاْتكطا عًٚ ،ِٗٝاغةتكاّ ا٭َةط يٲغةَ ّ٬ةط ٠أخةط٣
ًب عُإ ،ؾةاقط عًٗٝةا أبة ٛبهةط  رحصٜؿة ١بةٔ ضبكةٔد
ٚ ،اغةةتُط طًٝةة ١أٜةةاّ أبةة ٞبهةةط ٜ ةة٪زٚ ٟاجبةة٘ ًب
 ١ٜ٫ٚعٴُإٜ ،ةسٜطٖا ٚػبُةع قةسقاتٗا ٜٛٚظعٗةا ًب أبٛابٗةا
ٚػبُع ازبع َٔ ١ٜايصَٝـبٜٚ ،بملثٗا إفب اىبس.١ٜٓ

1أ

جنـد:
ًب بساٜةة ١خ٬ؾةة ١أبةة ٞبهةةط  ناْةةت تٓتؿةةط ًب ظبةةس
ايملسٜةةس َةةٔ ايكبا٥ةةٌَٚ ،ةةٔ أُٖٗةةا ٚأخڀطٖةةا بٓةة ٛحٓٝؿةةً ١ب
ايُٝاَ ،١ايب اضتس بععاََ ١ػ ١ًُٝايهةصاب قبٝةٌ ٚؾةا٠
ايطغ  ٍٛةة نُا ٚضز شنط ٙةةٚ .قس ٚج٘ إية ِٗٝأبة ٛبهةط
ايكسٜل  خايس بةٔ ايٛيٝةس  ،ؾاغةتڀاع قتةٌ َػة١ًُٝ
ٚايكها ٤عً ٢اىبطتةس ،ٜٔةةة نُةا َةطٻ شنةط ٙةةة ٚعةـب خايةس
ٚايٝٶا عً ٢ايُٝاَ ١باَط َٔ أب ٞبهط  ٖٛٚرمسط ٠بةٔ عُةطٚ
ايملٓ ٟد .

2أ

1أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;88ايٝملكٛب ،ٞتاضؽب٘ ،ج.138/2
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م=.100

نُا نإ أب ٛبهةط ٜ طغةٌ ايملُةاٍ إفب ايكبا٥ةٌ ًب
ظبةةسٜٚ ،كةةٖ ّٛةة ٤٫٪ايملُةةاٍ بةةسٚض  ٠٫ٚايبًةةسإ يةةسٖ ٣ةةصٙ
1أ

ايكبا٥ةٌ ًب حةا ٫اغةتكطاض ا٭َةٛضٚ .قةس عةـب أبة ٛبهةط
ًب بساٜةة ١خ٬ؾتةة٘ رغةةملس بةةٔ أبةةٚ ٞقةةامد  يًملُةةٌ عًةة٢
2أ

قسقا ٖٛاظٕ بٓجةس ،نُةا عةـب ٜعٜةس بةٔ أبة ٞغةؿٝإ
 عً ٢تُٝا ٤مشاٍ ظبس ٚجٓٛب ايؿاّ.

3أ

ٚعبةٔ ْةةط ٣إٔ أبةةابهط ٚظع ٫ٚتة٘ ًب ظبةةس ،غةةٛاَ ٤ةةِٓٗ
َٔ نإ عً ٢بًسإ َمل ١ٓٝنايُٝاَةٚ ١تُٝةا ٤أّ َةٔ نةإ
َِٓٗ عً ٢قبا ٌ٥نٗٛاظٕ ٚغريٖا َٔ ايكبا ٌ٥ايةب ناْةت
تٓتؿط ًب ظبس .نُا إٔ أبا بهط قس ٚاج٘ ًب ٖصا اٱقًةِٝ
= ٚغٳُٴطٳ ٠بٔ عُط ٚبٔ قڂطٵٍب ايملٳٓٵبٳط ٟقةخابَ ٞةٔ كبة ِٝية٘ شنةط ًب
عس ٠أحاز . ٜاغتملًُ٘ خايس بٔ ايٛيٝس عً ٢ايُٝاَة ١أٜةاّ أبة ٞبهةط
نُا اغتملًُ٘ عثُةإ بةٔ عؿةإ ايةصٖيب ،دبطٜةس أمسةا ٤ايكةخاب١
ج ;239/1ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج79/2أ.
1أ اُْبةةط :عبةةسايملعٜع ايملٴُةةط ،ٟايٜ٫ٛةة ١عًةة ٢ايبًةةسإ ًب عكةةط اشبًؿةةا٤
ايطاؾس ،ٜٔم.56
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.84/4
3أ ابٔ حبٝت ،احمل .126 ،



ايملسٜةةةس َةةةٔ اىبؿةةةانٌُْ ،بةةطٶا ٫ضتةةةساز َملُبةةةِ ايكبا٥ةةةٌ ًب
ظبةةس ،إ ٫أْةة٘ اغةةتڀاع إٔ ؽبهةةع ٖةةص ٙاىبٓڀكةةٜٚ ١ػةةٝڀط
1أ

عًٗٝا غٝڀط ٠ناًَٜٚ ١ملـب عًٗٝا َٔ ايةٚ ٠٫ٛايملُةاٍ َةٔ
ٜسٜط ٕٚؾْٗٛ٦ا.
ايٚ ُٔٝحضسَٛت:
ايٚ ُٔٝحهطَ ٛناْتا ٜ٫ٚةتـب قةاُ٥تـب بةصاتُٗا أٜةاّ
ايطغةةٚ . ٍٛقةةس عةةـب  عًُٗٝةةا صبُٛعةةَ ١ةةٔ ا٭َةةطا،٤
ٚحسز يهٌ ٚاحس َِٓٗ َٓڀكَ ١ملٜ ١ٓٝك ّٛبإزاضتٗا ،نُا
حسز هلِ ق٬حٝا َملٓٝةٚ .١باٱنةاؾ ١إفب شيةو ؾكةس جملةٌ
َملاش بٔ جبٌ َ ؿطؾڄا عاَٶا عً ٤٫٪ٖ ٢ايملُاٍ ٚا٭َطا.٤
ٚحُٓٝةةا عًةةِ أٖةةٌ ايةةٚ ُٔٝحهةةطَ ٛبٛؾةةا ٠ايطغةة ٍٛ
اْتؿهةةٛا ٚتصبةةصب ا٭َةةط ؾٗٝةةا َةةط ٠أخةةطٚ ،٣نةةملـ ؾةةإ
ا٭َةةطا ٤حتةة ٢إْٗةةِ زبةةاٚا إفب بمل ة
سبُاٜتِٗ.

2أ

اىبػةةًُـب ًب ايكبا٥ةةٌ

1أ اُْبط :ايه٬ع ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز ،٠م 40ةة .160
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.264/3

ٚاغةةةتڀاع أَةةةطا ٤ايطغةةة  ٍٛايتملةةةا ٕٚؾُٝةةةا بٝةةةِٓٗ َةةةع
1أ

ا٭بٓا٤أ ايؿطؽ عً ٢قتٌ را٭غٛز ايملٓػٞد ٚايكها ٤عًة٢
أتباع٘ٚ .قس ظبخٛا ًب اىبُٗ ١ايب ٚنًت إي.ِٗٝ

2أ

ٚأ ٍٚأعُاٍ أب ٞبهط بملس ٚؾةا ٠ايطغة ٍٛبايٓػةب ١يًةُٔٝ
ٚحهطَ ٛإقطاض اي ٠٫ٛايةص ٜٔغةبل إٔ عٝةِٓٗ ايطغة ٍٛ
ٖٓاىٚ .نإ َةٔ أبةطظِٖ رَملةاش بةٔ جبةٌد  ايةص ٟنةإ
أنثةةطِٖ أُٖٝةةٚ ١أعُةةا ڄَٚ ٫ػةةٛ٦يَٓ ١ٝةةص أٜةةاّ ايطغةة. ٍٛ
ٚبةةةةطظ زٚض َملةةةةاش ًب تملًةةةة ِٝايٓةةةةاؽ أَةةةةٛض زٜةةةةِٓٗٚ ،نبةةةةع
ايكسقا ٚتٛظٜملٗا عًة ٢ايؿكةطا ،٤إنةاؾ ١إفب إَاضتة٘ عًة٢
ازبٓسأ.

3أ

ٚقةةس بكةةَ ٞملةةاش ٚايٝٶ ةا عًةة ٢ايةة ُٔٝؾةةرتَ ٠ةةٔ خ٬ؾةة ١أبةةٞ
بهط ،ثِ قسّ إفب اىبس ١ٜٓطبتةاضٶا يًجٗةاز ًب غةب ٌٝار ًب
1أ ا٭بٓةةةا٤أ ٖةةةِ أبٓةةةا ٤ايؿةةةطؽ ايةةةص ٜٔنةةةاْٛا ؼبهُةةة ٕٛايةةة ُٔٝقبةةةٌ
إغَٗ٬ا .ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م114أ.
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج;264/3
ايه٬ع ،ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز ،٠م.184
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.215/3



ايؿاّ عً ٢اي ،١ٜ٫ٛؾٛاؾك٘ أب ٛبهط ٚأٚق ٢ب٘ أبةا عبٝةس٠
1أ
خة ةريٶاٚ .هلةةةصا ؾةةةإٕ َملةةةاشٶا ٜؿةةةتٗط عٓةةة٘ ا٫ؾةةةرتاى ًب
حةةٛازد تاضؽبٝةة ١عسٜةةسً ٠ب ايةة ُٔٝخةة ٍ٬عكةةط أبةة ٞبهةةط
ايكةةسٜل  ،عًةة ٢ايةةطغِ َةةٔ شنةةط نةةثري َةةٔ اىبةة٪ضخـب
ىبملةةاش عًةة ٢أْةة٘ َةةٔ أبةةطظ  ٠٫ٚايةةً ُٔٝب خ٬ؾةة ١أبةة ٞبهةةط
2أ
ايكسٜل .
3أ

ٚنإ راىبٗاجط بٔ أَ١ٝد  أحةس اية ٠٫ٛايةص ٜٔعٝةِٓٗ
ايطغ  ٍٛعًة ٢ايةٚ .ُٔٝقةس حةاٍ َطنة٘ ز ٕٚخطٚجة٘ إفب
عًُةة٘ ،حتةة ٢تةةًٛب ايطغةةٖٚ  ٍٛةةً ٛب اىبسٜٓةة ،١ؾبملثةة٘ أبةةٛ
بهةةط  إفب ايةةٚ ُٔٝأَةةط ٙباىبؿةةاضنً ١ب قتةةاٍ اىبطتةةسٜٔ
4أ
ؾٗٝا.
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.18
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج ;50/4ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.421/2
3أ اىبٗةةاجط بةةٔ أَٝةة ١بةةٔ عبةةسار اىبدعَٚةة ٞايكطؾةة ٞأخةة ٛأّ غةةًُ ١ظٚج
ايةةٓيب  ؾةةٗس بةةسض َةةع اىبؿةةطنـب ثةةِ أغةةًِ بملةةسٖا ٙ٫ٚ ،ايةةٓيب 
عًةة ٢بمل ة ايةةٚ ُٔٝقاتةةٌ اىبطتةةس ٜٔبٗةةا ٚاغةةتُط إفب أٜةةاّ أبةة ٞبهةةط
ايةةصٖيب ،دبطٜةةس أمسةةا ٤ايكةةخاب ١ج ;97/2ابةةٔ حجةةط ،اٱقةةاب،١
ج465/3أ.
4أ ايڀةةة ة  ،ٟتاضؽبةةةةة٘ ،ج ;270/3ابةةةةةٔ ا٭ثةةةةةري ،ايهاَةةةةةٌ ج;378/2
ايه٬ع ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز ،٠م.210

ٚقس تٛج٘ اىبٗاجط إفب ايٚ ،ُٔٝاؾرتى َع رظٜاز بٔ يبٝةس
1أ
ايبٝانةةةةةٞد ً ب ايكهةةةةةا ٤عًةةةةة ٢اىبطتةةةةةسً ٜٔب ايةةةةةُٔٝ
ٚحهطَ ، ٛحت ٢إشا ؾطغٛا َِٓٗ  ٙ٫ٚأب ٛبهةط  عًة٢
2أ
قٓملاٚ ٤أعُاهلاٚ .نةإ ٜؿةرتى َملة٘ أحةس أَةطا ٤ايؿةطؽ
4أ
3أ
َٔ ا٭بٓةاٖٚ ٤ة ٛرؾةريٚظ ايةسًُٜٞد ًب إزاض ٠ؾة ٕٛ٦اية.ُٔٝ
ٚقةةةس نةةةإ يًُٗةةةاجط  زٚض نةةةبري ًب حةةةطٚب ايةةةطزً ٠ب
ايةةةةٚ ُٔٝحهةةةةطَٚ ٛإعازتٗةةةةا إفب قةةةةـ اٱغةةةةَ ّ٬ةةةةط٠
5أ
أخةةطٚ .٣ناْةةت بٓٝةة٘ ٚبةةـب أبةة ٞبهةةط  صبُٛعةةَ ١ةةٔ
1أ ظٜةةاز بةةٔ يبٝةةس ايبٝانةة ٞا٭ْكةةاض ٟاشبعضجةة ٞبةةاٜع ايطغةةً  ٍٛب
ايملكبٚ ١ؾٗس بسضٶا ٚاىبؿاٖس بملسٖا َع ايطغ  ٍٛاغةتملًُ٘ ايطغةٍٛ
 عًةة ٢حهةةطَٚ ، ٛاؾةةتٗط بكتةةاٍ اىبطتةةسَ ٜٔةةٔ نٓةةسً ٠ب عكةةط
أبةةة ٞبهةةةط  ،أزضى خ٬ؾةةةَ ١ملاٜٚةةة ١ايةةةصٖيب ،دبطٜةةةس أمسةةةا٤
ايكخاب ١ج ;194/1ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج558/1أ.
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.114
3أ ؾريٚظ ايس ٖٛ :ًُٜٞأحس أبٓا ٤ايؿةطؽ ايةصْ ٜٔعيةٛا اية .ُٔٝأغةًِ ٚية٘
قخبٚ ١ضٚا ،١ٜقتٌ ا٭غٛز ايملٓػ ٞبةاَط َةٔ ايطغة  ٍٛتةًٛب غةٓ١
ٖ 53ةةةة ،ايةةةصٖيب ،تةةةاضٜذ اٱغةةة ،ّ٬ايكةةةاٖطَ :٠هتبةةة ١اىبكسغةةة،ٞ
ٖ1368ة ،ج310/2أ.
4أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.276/3
5أ ايةةب٬شض ،ٟؾتةةٛح ايبًةةسإ ،م ;110ايڀةة  ،ٟتاضؽبةة٘ ،ج،275/3
.274



اىبطاغ ٬إحساٖا ًب تازٜت َػٓٝتـب غٓت إحةساُٖا بؿةتِ
ايطغ  ٍٛؾكڀةع اىبٗةاجط ٜةسٖا ٚاْتةعع ثٓٝتٗةا ،ؾةاقط ٙأبةٛ
1أ
بهط  عً ٢شيو.
ٜٚبةةس ٚإٔ اىبٗةةةاجط بةةٔ أَٝةة  ١نةةإ ًب بساٜةةٜ٫ٚ ١تةة٘
2أ

 ٬٭ب ٞبهط  عً ٢ايكسف ٚنٓس٠أ ،ثِ اْتكةٌ
عاَ ڄ
بملس شيو إفب قٓملاٜٚ .٤ةصنط بملة

اىبة٪ضخـب إٔ أبةا بهةط

 خري ٙبـب اي ُٔٝأ ٚحهطَ ٛؾاختاض اي.ُٔٝ

3أ

َٚةةٔ  ٠٫ٚايةة ُٔٝةةةة أٜهٶةا ةةةة ظٜةةاز بةةٔ يبٝةةس ايبٝانةة، ٞ
ؾكةةس  ٙ٫ٚضغةة ٍٛار  حهةةطَ ٛثةةِ نةةِ إيٝةة٘ نٓةةس.٠
ٜٚكةةةاٍ :إٕ ايةةةص ٟنةةةُٗا إيٝةةة٘ أبةةة ٛبهةةةط ايكةةةسٜل .

4أ

ٚاغةةةةةتُط طًٝةةةةة ١عٗةةةةةس ايطغةةةةةٚ  ٍٛايٝٶةةة ةا عًةةةةة ٢نٓةةةةةس٠
1أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م;184
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.277/3
2أ ايكٳسٹف :بايؿتذ ثِ ايهػط طبة٬ف بةايَٓ ُٔٝػةٛب إفب قبًٝةَ ١ةٔ
نٓس ٠أ ٚحهطَٜ . ٛاق ٛاسبَُ ،ٟٛملجِ ايبًسإ ،ج397/3أ.
3أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م.186
4أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.109

1أ

ٚحهطًَٚ . ٛب بسا ١ٜعٗس أب ٞبهةط  زعةا ظٜةاز 
ايٓاؽ إفب بٝمل ١أب ٞبهط  ،ؾباٜمل٘ بمل
ايةةبمل

ايٓاؽ ٚتٛقةـ

اٯخةةطٚ ،قةةس اؾةةتٗط ظٜةةاز  بكةة٬بت٘ ًب اسبةةل،

ؾًِ ٜط

َٔ ٖ ٤٫٪ايتٛقـ عٔ ايبٝملٚ ،١أخص ٜػتملس هلِ،

خكٛقٶا إٔ بملهِٗ َٓع ايعنةا ،٠يبةا زؾةع ظٜةازٶا  إفب
اٱقطاض عً ٢قتاهلِ.

2أ

ٚقس تملا ٕٚظٜاز َ ع اىبٗاجط بٔ أَٚ  ١ٝاي ٞقٓملا٤
ًب ايكهةةةا ٤عًةةة ٢ضزَ ٠ةةةٔ َٓةةةع ايعنةةةاَ ٠ةةةٔ قبا٥ةةةٌ ايةةةُٔٝ
ٚحهطَٚ ، ٛخكٛقٶا نٓس ٠ايب ؾكت عكةا ايڀاعة،١
ٚاغةةتڀاعا بٗةةصا ايتملةةا ٕٚايكهةةا ٤عًةةٖ ٢ةةص ٙايةةطزٚ ،٠قت ةٌ
بمل

ظعُا ٤نٓةسٚ ،٠بملة ايةبمل

أغةةط ٣إفب أبة ٞبهةط

1أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م;186
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج;270/3
ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج;378/2
ابٔ أب ٞعسغ ،١ايتاضٜذ ايهبري ،طبڀٍٛبٚ ،ضق.61 :١
2أ ايةةةةب٬شض ،ٟؾتةةةةٛح ايبًةةةةسإ ،م ;110 ،109ايڀةةةة  ،ٟتاضؽبةةةة٘،
ج ;271/3ايه٬ع ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز ،٠م.193


1أ

ًب اىبسٜٓةةٚ .١قةةس اغةةتُط ظٜةةاز  عًةةٜ٫ٚ ٢تةة٘ بكٝةة ١عٗةةس
أبةةة ٞبهةةةط ٚ .ناْةةةت بٓٝةةة٘ ٚبةةةـب أبةةة ٞبهةةةط  عةةةس٠
َطاغ. ٬

2أ

ٚقس ٚجةس ًب اية ُٔٝصبُٛعة ١أخةطَ ٣ةٔ اية ٠٫ٛايةصٜٔ
حسز هلِ َٛاطٔ بملٗٓٝاَٚ ،ةٔ ٖة ٤٫٪رجطٜةط بةٔ عبةسارد
3أ

 ايص ٟنإ عً ٢ظبةطإٚ .قةس جةسز ٭ٖةٌ ظبةطإ َةع
أب ٞبهط ايكسٜل َ ا نإ عاٖسِٖ عً ٘ٝايطغة ٍٛ
نُا نإ ي٘ زٚض ًب حطب َٔ اضتس بٓجطإ.

4أ

1أ ايةةةةب٬شض ،ٟؾتةةةةٛح ايبًةةةةسإ ،م ;112 ،111ايٝملكةةةةٛب ،ٞتاضؽبةةةة٘،
ج ;132/2ايڀةةةة  ،ٟتاضؽبةةةة٘ ،ج ;275/3ايه٬عةةةة ٞا٭ْسيػةةةة،ٞ
حطٚب ايطز ،٠م ;207ايصٖيب ،تاضٜذ اٱغ ،ّ٬ج.373/1
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.376/3
3أ جطٜط بٔ عبسار ايبٳجٳً َٔ ٞأعٝإ ايكخاب ١قسّ َػًُٶا َةٔ ايةُٔٝ
ٚجاٖس َع ايطغةٚ  ٍٛاغةتملًُ٘ ايطغةً ٍٛب ظبةطإ ،ثةِ جاٖةس ًب
ؾتٛح ايملطام ٚغهٔ ايهٛؾ ،١اعتعٍ ايؿتٓ ١بـب عًَٚ ٞملا، ١ٜٚ
تةةًٛب حةةٛاي ٞغةةٖٓ51 ١ةةة ابةةٔ ازبةةٛظ ،ٟقةةؿ ١ايكةةؿ ،٠ٛج;740/1
ايةةةصٖيب ،غةةةري أعةةة ّ٬ايٓةةةب ،٤٬ج ;536/2ابةةةٔ حجةةةط ،اٱقةةةاب،١
ج232/1أ.
4أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.266/3

1أ

ٚقةةس نةةإ رؾةةط ٠ٚبةةٔ َػةةٝو اىبةةطازٟد َ ةةٔ ٖةة٤٫٪
اي ٠٫ٛاحملسز ٜٔقبٓاطل بملٗٓٝا ،ح ٝنإ عًة ٢قةسقا
2أ

قَٛةة٘ َةةطازأ َٚةةٔ ْةةاظهلِ ًب زٜةةاضِٖ ٚاؾةةرتى َةةع بكٝةة١
3أ

أَطا ٤ايً ُٔٝب حطب اىبطتس .ٜٔنُا نإ نُٔ ا٭َةطا٤
4أ

 ٬عًة٢
عً ٢اي ُٔٝرعهاؾ ١بٔ ضبكٔد ٚ نةإ عةاَ ڄ
5أ

6أ

ايػهاغةةو ٚايػةةهٕٛأ َٓةةص أٜةةاّ ايطغةةٚ  ٍٛتةةًٛب
1أ ؾځطٵٚٳ ٠بٔ َػٝو اىبطاز ٟايُٝي ،قسّ َع ق َ٘ٛعً ٢ايةٓيب  ؾاغةًِ
ٚاغةةتملًُ٘ ايطغةةة  ٍٛعًةةَ ٢ةةةطاز َٚةةةصحج ًب ايةة ،ُٔٝثةةةِ غةةةهٔ
ايهٛؾةةةً ١ب عكةةةط عُةةةط ابةةةٔ عبةةةساي  ،ا٫غةةةتٝملاب ،ج;201/3
ايةةصٖيب ،دبطٜةةس أمسةةا ٤ايكةةخاب ،١ج ;7/2ابةةٔ حجةةط ،اٱقةةاب،١
ج205/3أ.
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.268/3
3أ اىبكسض ايػابل ،ج.270/3
4أ عهاؾ ١بٔ ضبكٔ ا٭غس ،ٟحًٝـ قطٜـ َٔ ،ايػةابكـب ا٭ٚيةـب
يٲغ ّ٬ؾٗس بسضٶا ٚأحةسٶا ٚغريٖةا َةع ايةٓيب ،ؾةٗس ية٘ ايطغة ٍٛ
بازبٓ .١ايصٖيب ،تاضٜذ اٱغ ،ّ٬ج363/1أ.
5أ ايػٻهاغٹةةو ٚايػةةه :ٕٛايػٻهځاغٹةةو عًةةِ عًةة ٢قبًٝةةْ ١ػةةت إيٗٝةةا
طب٬ف بايٜ ُٔٝاقَ ، ٛملجِ ايبًسإ ،ج229/3أ.
6أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.270/3



ٖٚةةة ٛعًٗٝةةةاٚ ،اؾةةةرتى َةةةع بكٝةةة ١أَةةةطا ٤ايةةةً ُٔٝب حةةةطب
1أ

اىبطتةةةسَ ٜٔةةةٔ نٓةةةسٚ .٠قةةةس عةةةاز إفب اىبسٜٓةةة ١بملةةةس ٚؾةةةا٠
ايطغ ، ٍٛإ ٫أْ٘ تًٛب ًب ايػٓ ١ايثاْ ١ٝعؿط َٔ ٠خ٬ؾة١
أب ٞبهط .

2أ

ٚقةةس ٚضز أمسةةا ٠٫ٚ ٤خةةط ٜٔعًةة ٢بملة

ا٭َةةانٔ ًب

اي ُٔٝظَٔ ايكةسٿٜل ،أ ٫إٔ عةسّ اؾةرتانِٗ ًب ا٭حةساد
ٚعةةسّ شنةةط ؾةةةَ ٤ٞةةٔ ٜ٫ٚةةتِٗ جملًٓةةةا ْ ٫تٛقةةـ نةةةثريٶا
عٓسِٖ.

3أ

ٚايةةٚ ُٔٝحهةةطَ ٛقػةةُتا عًةة ٢عةةسز َةةٔ ايملُةةاٍ أٜةةاّ
ايطغٚ . ٍٛاغتُط ٖصا ايتكػً ِٝب بسا ١ٜعٗس أب ٞبهط.
ٚ قس اؾرتى ايَ ٠٫ٛع بملهِٗ ،صبتُملـب أَ ٚتؿةطقـب،
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.271/3
2أ ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ج.307/1
3أ َٚةةٔ ٖةة ٤٫٪ايةة ٠٫ٛعهطَةة ١بةةٔ أبةة ٞجٗةةٌ ٚأبةةَٛ ٛغةة ٢ا٭ؾةةملط،ٟ
ٚعبسار بٔ ثٛضٚ ،عبٝس بٔ غملس ٚغريِٖ.
اُْبةط :خًٝؿة ١بةٔ خٝةةاٍب ،تاضؽبة٘ ،م ;123ابةٔ ا٭ثةري ،ايهاَةةٌ،
ج ;421/2ايٜٓٛطْٗ ،ٟا ١ٜا٭ضب ،ج.144/19

بايتملةةاَ ٕٚةةع َةةٔ ثبةةت عًةة ٢إغةةَٚ ،َ٘٬ةةع ازبٓةةٛز ايةةصٜٔ
بملةةثِٗ أبةة ٛبهةةط ً ب ايكهةةا ٤عًةة ٢اىبطتةةسً ٜٔب ايةةُٔٝ
ٚحهةةةطَ . ٛثةةةِ بملةةةس ْٗاٜةةة ١حةةةطٚب ايةةةطز ٠نةةةإ هلةةةِ زٚض
نةةةبري ًب إضغةةةاٍ اىبتڀةةةٛعـب َةةةٔ أٖةةةٌ ايةةة ُٔٝيًجٗةةةاز ًب
ايؿاّ ًٚب ايملطام ًب عكط أب ٞبهط .
ايعـسام:
ٚضز اسبةةس ٜعةةٔ إٔ أب ةا بهةةط ايكةةسٜل  اْؿةةػٌ ًب
بساٜةة ١خ٬ؾتةة٘

ٗةةاز اىبطتةةسً ٜٔب طبتًةةـ ا٭قةةاي ِٝزاخةةٌ

ب٬ز ايملطب ًب ايُٝاَٚ ١ايٚ ُٔٝعُإ ٚايبخطٚ ٜٔظبس.
ًٚب أٚاخط حةطٚب ايةطز ٠بةسأ اىبثٓة ٢بةٔ حاضثة ١ايؿةبٝاْٞ
1أ

ٜ ،ػةةةةري عًةةةة ٢أطةةةةطاف غةةةةٛاز ايملةةةةطام ًب ضجةةةةاٍ َةةةةٔ
1أ اىبثٳٓ ٢بٔ حاضث ١بٔ غٳًځُٳ ١ايؿٝباْٚ ،ٞؾځسٳ عً ٢ايٓيب ً ب غٓ ١تػةع
أ ٚعؿةط .بةسأ قتةةاٍ َةٔ ًٜٝة٘ َةةٔ ايؿةطؽ ًب خ٬ؾة ١أبةة ٞبهةط حتةة٢
أَس ٙخبايس بٔ ايٛيٝسٚ ،نإ شيو ابتسأ ؾتٛح ايملةطام ٚؾةاضؽ تةًٛب
غةٖٓ14 ١ة قبةٌ ايكازغةة ١ٝابةٔ ا٭ثةري ،أغةةس ايػابة ،١ج ;299/4ابةٔ
حجط ،اٱقاب ،١ج362/3أ.


1أ

ق ،َ٘ٛثِ إْ٘ قسّ إفب أب ٞبهط ً ب اىبسٜٓةٚ ١قةاٍ ية٘:
ٜا أبا بهط اغتملًُ ڇٔ عًةَ ٢ةٔ أغةًِ َةٔ قة َٞٛأقاتةٌ ٖةصٙ
ا٭عاجِ َٔ أٌٖ ؾاضؽ ،ؾهتةت ية٘ أبة ٛبهةط  بةصيو
عٗسٶا ،ؾاخص ٜكاتٌ ايؿطؽ ْاح ١ٝايػٛاز قطٜبٶا َٔ ايملاّ.
ثةةِ إٕ أبةةا بهةةط ايكةةسٜل  أَةةط خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس 
بملةةس اْتٗا٥ةة٘ َةةٔ َػةة ١ًُٝايهةةصاب بايتٛجةة٘ إفب ايملةةطام،
ؾٛقٌ إيٗٝا ًب ايػٓ ١ايثاْ ١ٝعؿط َٔ ٠اهلجطٚ ٠بسأ ؾتٛحة٘
2أ
ؾٗٝةةا َةةٔ ازبٓةةٛب ،نُةةا ٚجةة٘ أبةة ٛبهةةط ً ب ايٛقةةت
3أ
ْؿػةة٘ رعٝةةا بةةٔ غةةِٓد ٚ أَةةط ٙإٔ ٜكةةتخِ ؾةةاضؽ َةةٔ
َهإ خةط حةسٻز ية٘ٚ ،إٔ ٜتػةابكا ًب ايؿةتذ ؾاُٜٗةا غةبل
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م;83
ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.242
2أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م.117
3أ عٝةةا بةةٔ ځغ ةٓٵِ ايؿٗةةط ٟايكطؾةة ٞقةةخاب ٞجًٝةةٌ يبةةٔ بةةاٜع بٝملةة١
ايطنةةٛإ اؾةةرتى ًب ؾتةةٛح ايملةةطام ٚنةةإ أحةةس ايكةةٛاز ٖٚةة ٛايةةصٟ
اؾتتذ َملُبِ ازبعٜط ،٠عاف غتـب غٓٚ ١تًٛب غٓ 20 ١بايؿةاّ .ابةٔ
ا٭ثةةةةري ،أغةةةةس ايػابةةةة ١ج ;164/4ايةةةةصٖيب ،غةةةةري أعةةةة ّ٬ايٓةةةةب،٤٬
ج354/2أ.

1أ

إفب اسبري ٠أ ٚڄ ٫ؾٗ ٛأَري عً ٢قاحب٘ .ةة نُا َةطٻ شنةطٙ
ةة.
ٚأخص خايةس ٜؿةتذ ًب بة٬ز ايملةطام ٜٚملةـب ا٭َةطاٚ ٤اية٠٫ٛ
2أ

عً ٢ايب٬ز اىبؿتٛحة ،١ؾؿتذ ا٭ْباض ٚعـب عًٗٝةا ايعبطقةإ
3أ

ابةةٔ بةةةسض ٚ .اغةةتُط خايةةةس ٜ ػةةري ًب بةةة٬ز ايملةةةطام
ؾاذبڄةةا ،حتةةٚ ٢قةةةٌ إفب اسبةةري ٠ؾخاقةةةطٖا ،ثةةِ قةةةاسب٘
4أ

ٚايٗٝا َٔ قبٌ نػط ٣عًَ ٢بًؼ َٔ اىباٍٚ .نإ َملُبةِ
غهاْٗا َةٔ ْكةاض ٣ايملةطب َةٔ اىبٓةاشض ،٠ؾاربةصٖا خايةس
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/4
2أ أبةة ٛحٓٝؿةة ١ايةةسٜٛٓض ،ٟأهبةةس بةةٔ زاٚز ،ا٭خبةةاض ايڀةةٛاٍ ،ذبكٝةةل
عبساىبٓملِ عاَط ٚنباٍ ايؿٝاٍَ ،هتب ١اىبثٓ ٢بػةساز ،بةس ٕٚتةاضٜذ
م;112
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.21/4
3أ ايعبطقإ بٔ بسض بةٔ اَةط ٨ايكةٝؼ ايتُُٝة ٞايػةملس ،ٟقةسّ ًب ٚؾةس
كبةةة ِٝعًةةة ٢ايطغةةة ، ٍٛؾاغةةةتملًُ٘ عًةةة ٢قةةةسقا قَٛةةة٘ ؾازاٖةةةا
ٚاغةةتُط عًةة ٢عًُةة٘ أٜةةاّ أبةة ٞبهةةط ٚعُةةط ،عةةاف إفب ظَةةٔ َملاٜٚةة١
ابٔ ا٭ثري ،أغس ايػاب ،١ج ;194/2ابٔ حجط ،اٱقاب ،١ج544/1أ.
4أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م;244
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ج.14/4



 قاعةةس ٠يًؿتةةٛحٚ ،اغةةتدًـ عًٗٝةةا عٝةةا
1أ

بةةٔ غةةِٓ 

ٚايٝٶةاٚ .نةةإ أبةة ٛبهةةط  قةةس أَةةط ٙبارباشٖةةا َطنةعٶا
2أ

يًُػًُـبٚ .اغتُط خايةس ًب ؾتةٛح ايملةطام ٚتٛيٝة ١ايملُةاٍ
عًٗٝةةا ٱزاضتٗةةاٚ ،نةةإ خايةةس  أثٓةةا ٤إقاَتةة٘ ًب ايملةةطام
3أ

ٜملةةةس ٖةةة ٛايةةةٛاي ٞعًٗٝةةةا ٚاىبتكةةةطف ًب ؾةةةْٗٚ٪ا ،إفب إٔ
غازضٖا حُٓٝا أقسض أب ٛبهةط  أَةطٶا شبايةس بةٔ ايٛيٝةس
 بايتٛجةة٘ إفب ايؿةةاّ ىبػةةاعس ٠ايؿةةاذبـب ٖٓةةاى ،ؾػةةازض
ايملةةطام َػةةطعٶا عبةة ٛايؿةةاّٚ ،اغةةتدًـ اىبثٓةة ٢بةةٔ حاضثةة١
4أ

ايؿٝباْ  ٞبٓا ٤عً ٢أَةط أبة ٞبهةط ٚ نةإ َػةري
خايةةس  إفب ايؿةةاّ ًب ؾةةٗط ضبٝةةع اٯخةةط غةةٓ13 ١أ ٖةةة،
ٚاغةةتُط اىبثٓةة ٢عًةة ٢ايملةةطام بكٝةة ١أٜةةاّ أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل
.

5أ

1أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م ;118ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/4
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.5/4
3أ ابٔ غ ،ّ٬ا٭َٛاٍ ،م.42
4أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.118
5أ ايٝملكٛب ،ٞتاضؽب٘ ،ج.138/2

ٚناْةةت بةةـب اىبثٓةةٚ  ٢بةةـب قةةٛاز ؾةةاضؽ خةةٖ ٍ٬ةةصٙ
ايؿرت ٠ايملسٜس َٔ اىبطاغٚٚ ، ٬قملت خ٬هلا بمل

اىبملةاضى

َةةةع ايؿةةةطؽ ًب عةةةسَٛ ٠اقةةةعٚ ،قةةةس غةةةاؾط اىبثٓةةةَ  ٢ةةةٔ
ايملطام إفب اىبس ١ٜٓيڀًت ايٓجسٚ ٠اىبةسز ،ؾٛقةٌ إيٗٝةا أثٓةا٤
َةط

أبة ٞبهةط  ايةص ٟتةًٛب ؾٝة٘ ،ؾاٚقة ٞأبة ٛبهةةط

عُط  إٔ مبس اىبثٜٓٓٚ  ٢تسب َمل٘ ايٓاؽ يػةع ٚؾةاضؽ
ٚإٔٵ ٜ ٫ؿػً٘ َ ٛأب ٞبهط عٔ شيو.

1أ

ٚناْت ٜ٫ٚة ١خايةس ٚاىبثٓة  ٢يًملةطام أٜةاّ أبة ٞبهةط
َ ؿةةةةخ ١ْٛبايؿتٛحةةةةا ٚاىبملةةةةاضى ايملػةةةةهط ١ٜةةةةةة َةة ةطٻ
شنطٖةةا ةةةة ايةةب طػةةت عًةة ٢أعُةةاٍ ايةةطجًـب خةةٖ ٍ٬ةةصٙ
ايؿةةرت ،٠نُةةا بةةطظ ايملسٜةةس َةةٔ اىبملةةاضى اشبڀةةري ٠ايةةب
غري صبط ٣ايتاضٜذ ًب تًو ا٭ٜاّ.
ايػاّ:
ناْةةت ايؿةةاّ جةةع٤ٶا َةةٔ اٱَ اطٛضٜةة ١ايبٝعْڀٝةة ١خةةٍ٬
عكط ايطغةٜ ٚ ، ٍٛهةٔ يًُػةًُـب ؾٗٝةا أ ٟغةًڀإ.
1أ ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.414/2



ٚقةس َةةط باشب٬ؾةة ١اٱغةةً ١َٝ٬ب بساٜة ١عكةةط أبةة ٞبهةةط
ايكةةةةسٜل َ بةةةةطٚف عكةةةةٝب ١قةةةةاحبت حةةةةطٚب ايةةةةطز،٠
َٓٚملةةت أبةةا بهةةط َةةٔ غةةع ٠ٚايؿةةاّ إَ ٫ةةا نةةإ َةةٔ بملثةة٘
زبٝـ أغاَ ١بةٔ ظٜةس  ،ايةص ٟنةإ قةس أعةس ٙايطغةٍٛ
 يًدةةةةطٚج ْاحٝةةةة ١ايؿةةةةاّٚ ،حةةةةةاٍ ز ٕٚخطٚجةةةة٘ َةةةةط
ايطغٚٚ  ٍٛؾات٘ٚ ،قس عةاز جةٝـ أغةاَ  ١إفب اىبسٜٓة١
1أ

ًٜ ٚةةةل نٝةةسٶاًٚ ،ب ايٛقةةةت ْؿػةةة٘ ادبٗةةةت جٗةةةٛز أبةةةٞ
بهط  يكتاٍ اىبطتسً ٜٔب ب٬ز ايملطبٚ .ىبا ؾطؽ أب ٛبهط
2أ

 َٔ حطٚب أٌٖ ايطز ٠بسأ بإعساز ازبٛٝف اٱغة١َٝ٬
يًجٗةةاز نةةس ايةةطً ّٚب بةة٬ز ايؿةةاّٚ ،شيةةو بملةةس عٛزتةة٘ َةةٔ
اسبج ًب ايػٓ ١ايثاْ ١ٝعؿط َٔ ٠اهلجط.٠

3أ

ٚقس اختاض أب ٛبهط  أضبمل َٔ ١ايكٛاز ةة نُا َةطٻ بٓةا
ةةةة ٚجملةةٌ نةةٌ ٚاحةةس َةةِٓٗ عًةة ٢ضأؽ ث٬ثةة٫ ١ف َكاتةةٌ،
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.213/3
2أ ايصٖيب ،تاضٜذ اٱغ ،ّ٬ج.21/1
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج;28/4
ايصٖيب ،ايمل  ،ج.13/1

ٚأَةةةط ٙإٔ ٜػةةةري ًب ططٜةةةل َملةةةـب ٚحةةةسز يةةة٘ جٗةةةَ ١ملٓٝةةة١
1أ

يًؿتذ ٤٫٪ٖٚ .ا٭َطا :ِٖ ٤أب ٛعبٝس ٠بٔ ازبةطاحٚ ،عُةطٚ
ابٔ ايملةامٚ ،ؾةطحب ٌٝبةٔ حػةٜٓٚ ،١عٜةس بةٔ أبة ٞغةؿٝإ
 .ؾاَا أبٛعبٝس ٠بٔ ازبةطاحأ  ؾكةس أَةط ٙأبة ٛبهةط
 بايتٛج٘ إفب هبلٚ ،حسز ي٘ ططٜكڄا ٜػةًه٘ ٚأعڀةاٙ
2أ

اي ١ٜ٫ٛعً ٢بك ١ٝا٭َطاً ٤ب حةاٍ اجتُةاعِٗ سبةطبٚ .قةس
خطج أبة ٛبهةط  يةٛزاع أبة ٞعبٝةس  ٠بٓؿػة٘ َةع نبةع
َٔ اىبػًُـبْٚ ،كخ٘ بٓكا٥ذ عسٜس ،٠ثِ بملس إٔ غاض أبةٛ
عبٝةةس  ٠أضغةةٌ يةة٘ أبةة ٛبهةةط َ عٜةةسٶا َةةٔ ايٓكةةةا٥ذ
ٚايتٛجٗٝا َع بمل

3أ

ايطغٌٚ .قةس اغةتُط أبة ٛعبٝةس ٠

1أ خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘ ،م ;119ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ،
م;116
ابةةةةٔ طباطبةةةةا ،ضبُةةةةس بةةةةٔ عًةةةة ٞايڀكڀكةةةةا ،ايؿدةةةةطً ٟب اٯزاب
ايػًڀاْٚ ١ٝايس ٍٚاٱغ ،١َٝ٬ةة بري : ٚزاض بةري ٚيًڀباعةٚ ١ايٓؿةط
ٖ1400ة ةة  ،ّ1980م.75
2أ ا٭ظز ،ٟؾتةةةٛح ايؿةةةاّ ،م ;7ايٝملكةةةٛب ،ٞتاضؽبةةة٘ ،ج ;405/2ابةةةٔ
ا٭ثري ايهاٌَ ،ج.133/2
3أ ا٭ظز ،ٟاىبكسض ايػابل ،م.19 ،18



أَريٶا عً ٢ايك ّٛحت ٢قسّ خايةس بةٔ ايٛيٝةس َةٔ ايملةطام إفب
ايؿةةاّٚ .ناْةةت ٜ٫ٚةة ١أبةة ٞعبٝةةس  ٠خةةٖ ٍ٬ةةص ٙايؿةةرت٠
 ١ٜ٫ٚعػهط ١ٜبايسضجة ١ا٭ٚفب ،حٝة نةإ بكٝة ١ايكةٛاز
َؿػٛيـب بايؿتذ ًب ْٛاحڈ َتملسز .٠إ ٫إٔ أبا عبٝةس  ٠ضغةِ
شيو نإ ٜكسض هلِ ايتٛجٗٝا اىبدتًؿ ،١حت ٢قسّ خايةس
1أ

 َٔ ايملطامٚ ،نإ ْٴعٍ أب ٞعبٝس  ٠بازباب .١ٝأَةا
بكٝةة ١ا٭َةةطا ٤ؾكةةس تؿطقةةٛا ًب أَةةانٔ أخةةطٚ .٣قةةس تملةةط
اىبػًُ ٕٛشبڀط ؾسٜسْ ،تٝج٫ ١جتُاع ايةط ّٚعًة ٢حةطبِٗ
باعساز نبري ،٠يبا زؾع أبا عبٝس  ٠إفب طًت ا٫جتُةاع
َع بك ١ٝا٭َةطا ٤ايةص ٜٔنةإ قةس ٖ٫ٚةِ عًة ٢بملة

أجةعا٤

ايؿاّ أثٓا ٤ايؿتٛح أٜاّ أب ٞبهةط ٚ .بملةس إٔ اغتؿةاضِٖ
ًب ا٭َةةط نتةةت إفب أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  ؾٛاؾةةل ضأٜٴةة٘
ضأٟٳ ا٭َطا ٤با٫جتُاع سبطب ايطٚ ّٚعةسّ ايتؿةطم .ؾةاجتُع
1أ ازباب :١ٝقطً ١ٜب ايؿاّ َٔ أعُاٍ زَؿلْ ،اح ١ٝازبة ،ٕ٫ٛبةايكطب
َٔ حٛضإ ٚؾٝة٘ خڀةت عُةط بةٔ اشبڀةاب خڀبةَ ١ؿةٗٛضً ٠ب جٓةٛز
ايؿتذ حـب ظاض ايؿاّ ٜاق ٛاسبَُ ،ٟٛملجِ ايبًسإ ،ج91/2أ.

اىبػًًُ ٕٛب ايريَٛىٚ ،طًت أبٛعبٝةسَ  ٠ةٔ أبة ٞبهةط
1أ

 اىبةةسز ،ؾهتةةت إفب خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس  باىبػةةري َةةٔ
ايملةةطام إفب ايؿةةاّٚ ،إظبةةاز جٓةةس اىبػةةًُـب ؾٗٝةةاٜٚ .هةةاز
ٜٓتٗةة ٞزٚض أبةة ٞعبٝةةس  ٠نكا٥ةةس عةةاّ ٭َةةطا ٤ايؿةةاّ ًب
عكط أب ٞبهط  بٛق ٍٛخايس بٔ ايٛيٝس  قازَٶا َةٔ
ايملةةةطام ،إش جملةةةٌ يةةة٘ أبةةة ٛبهةةةط  ا٭َةةةاض ٠عًةةة ٢أضجةةةذ
2أ

ا٭قةةةٛاٍَٚ .ةةةٔ اىب٬حةةةِب إٔ ؾةةةرتٜ٫ٚ ٠ةةة ١أبةةة ٞعبٝةةةس ٠
ناْةةةت قكةةةري ،٠اَتةةةس َٓةةةص َػازضتةةة٘ اىبسٜٓةةةً ١ب أٚا٥ةةةٌ
ايػٓ ١ايثايثة ١عؿةط ،٠حتة ٢قةس ّٚخةةايس  ،ايةصٚ ٟقةةٌ
3أ

إفب ايؿةةةاّ ًب ؾةةٗط ضبٝةةع اٯخةةط غةةٖٓ13 ١ةةةٖٚ .ةة ٞقطٜةةت
َٔ أضبمل ١أؾةٗط ،ناْةت َؿةخ ١ْٛبةايؿتٛح ٚازبٗةاز ٚعةسّ
ايرتنٝع عً ٢بًس َملـب.
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج ;31/4ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.408/2
2أ اُْبط :ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م;34 ،23
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج;34/4
ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.408/2
3أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.118



ٜ ٫ٚبةةةسُْ ٚبةةةاّ اٱزاضٚ ٠انةةخٶا خةةةٖ ٍ٬ةةةص ٙايؿةةةرتَ ٠ةةةٔ
ٜ٫ٚةة ١أبةة ٞعبٝةةس  ٠يًؿةةاّ ،نُةةا إٔ ٖةةص ٙايٜ٫ٛةة ١٭بةةٞ
عبٝس  ٠ناْت بايسضج ١ا٭ٚفب عً ٢جٓس أب ٞعبٝس ٠
ْؿػةة٘ ،إنةةاؾ ١إفب إَاضتةة٘ عًةة ٢ا٭جٓةةاز ا٭خةةطً ٣ب حةةاٍ
اجتُاعِٖٗٚ .صا قً ٌٝقبةٌ قةس ّٚخايةس َ ةٔ ايملةطام; إش
نةةإ نةةٌ أَةةري ػباٖةةس ًب َٓڀكةةَٓ ١ملعيةة ١عةةٔ ا٭خةةط،٣
نُةا نةإ أبٛعبٝةس  ٠خةةٖ ٍ٬ةص ٙايؿةرتٜ ٠ملكةس ايكةةًذ
ًب نثري َةٔ ا٭حٝةإ َةع أٖةٌ ايةب٬ز اىبؿتٛحةً ١ب ايؿةاّ،
ٜٚملـب عًٗٝا َٔ قبً٘ َةٔ ٜتةٛفب أَطٖةاٖٚ .هةصا ؾةإٕ ٜ٫ٚة١
أب ٞعبٝةس  ٠ا٭ٚفب يًؿةاّ َةٔ قبةٌ أبة ٞبهةط ٜ٫ٚ ة١
غري ٚانخ ١اىبملةا ; ُْبةطٶا يككةط ٖةص ٙايؿةرت ،٠إنةاؾ ١إفب
أْٗةةةا ؾةةةرتَ ٠ؿةةةخ ١ْٛبازبٗةةةازٚ .نةةةإ بكٝةةة ١ا٭َةةةطا ٤هلةةةِ
قةةة٬حٝا َؿةةةابٗ ١يكةةة٬حٝا أبةةة ٞعبٝةةةسْ  ٠ؿػةةة٘،
ٚعًةةة ٢ضأؽ ٖةةة ٤٫٪رعُةةةط ٚبةةةٔ ايملةةةامد  ايةةةص ٟنةةةإ
أبٛعبٝةةةسٜٛ ٠يٝة ة٘ أحٝاْٶة ةا بملة ة

اىبملةةةاضى ًب حةةةاٍ اجتُةةةاع

ا٭جٓةةاز ،ضغةةِ ٚجةةٛز أبةة ٞعبٝةةسْ  ٠ؿػةة٘ ًب ازبٓةةس.

1أ

ٚيملةةٌ ٖةةص ٙغٝاغةة ١خاقةة ١٭بةة ٞعبٝةةس  ٠ايةةص ٟاؾةةتٗط
بايطهبٚ ١ايتٛانع ٚايعٖس.
ٚقس نإ نُٔ أَطا ٤ايؿاّ خايس بٔ ايٛيٝس ٚ ،قةس
ٚقةةةةٌ خايةةةةس بةةةةٔ ايٛيٝةةةةس  إفب ايؿةةةةاّ قبٝةةةةٌ َملطنةةةة١
اىبػةةًُـب َةةع ايةةطً ّٚب ايريَةةٛىٚ ،ايةةصٜ ٟبةةس ٚإٔ أبةةابهط
2أ
 أَٻط ٙعًة ٢اىبػةًُـب ًب ايؿةاّ إشا قةسَٗاٚ .قةس نةإ
 ٬قبةةٔ َملةة٘ َةةٔ ازبٓةةس حةةـب ٚقةةٌ خايةةس
نةةٌ أَةةري َػةةتك ڄ
 ،يهٔ خايسٶا  اقرتح عً ٢ا٭َطا ٤إٔ ػبتُملةٛا عًة٢
أَري ًب نٌ  ّٜٛبس ڄ َٔ ٫ايتؿطمٚ .تٛفب ٖة ٛاٱَةاضً ٠ب أٍٚ
3أ
 ;٬إش غةطعإ
 َٔ ّٜٛأٜاّ ايريَٛى ٚ .تةسّ إَاضتة٘ طة ٜٛڄ
َا تًٛب أب ٛبهط  ،ؾهإ إَاض ٠خايس  اَتس َٓص
ٚقةةٛي٘ ًب ؾةةٗط ضبٝةةع اٯخةةط حتةةٚ ٢ؾةةا ٠أبةة ٞبهةةط ً ب
نبةةةاز ٣اٯخةةةةطٚ ،بٗةةةةصا ناْةةةةت ٜ٫ٚةةةة ١خايةةةةس  قطابةةةة١
1أ اُْبط :ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.32/4
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.39/4
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.35/4



ايؿةةٗطٚ .ٜٔايةةصٜ ٟبةةس ٚإٔ خاي ةسٶا  نةةإ أَ ةريٶا ٭َةةطا٤
ايؿةةاّٚ ،إ ٫ىبةةا أقةةسض عُةةط  قةةطاضٶا بملعيةة٘ ٚتةةاَري أبةةٞ
1أ
عبٝةةسٖٚ . ٠هةةصا ؾةةإٕ ٜ٫ٚةة ١خايةةس  يًؿةةاّ ناْةةت
قكةةةريٚ ٠غةةةري ٚانةةةخ ١اىبملةةةا  ،غةةةَ ٣ٛةةةا نةةةإ َٓٗةةةا ًب
َملطنةةة ١ايريَةةةٛى ٚبملةة اىبملةةةاضى ايةةةب غةةةبكتٗا .أَةةةا ًب
ايبًةسإ ؾًةةِ تهةٔ َػةةتكط .٠نُةا ٜبةةس ٚإٔ نةٌ أَةةري َةةٔ
2أ
ا٭َةطا ٤اٯخةةط ٜٔنةإ عًةة ٢جٓةةس .ٙنُةا ناْةةت اسبةةاٍ
أٜاّ أب ٞعبٝسٖٓ َٔٚ . ٠ا ؾ ٬بةس يٓةا َةٔ اٱىبةاّ بملجاية١
باَطا ٤ايؿاّ اٯخط ٜٔايص ٜٔقاحبٛا خايسٶا ٚأباعبٝةس ٠
َةٔ قبًة٘ ًب اٱَةاض ٠عًة ٢أجةةعاَ ٤ةٔ ايؿةاّ أٜةاّ أبة ٞبهةةط
.
َةةِٓٗ عُةةط ٚبةةٔ ايملةةام ٖٚ ةة ٛنةةُٔ ا٭َةةطا ٤ايةةصٜٔ
بملثِٗ أب ٛبهط  بازبٛٝف إفب ايؿاّٚ .قةس حةسز ية٘ أبةٛ
بهةةةط ايكةةةسٜل  ططٜكڄة ةا ٜػةةةًه٘; إش أَةةةط ٙإٔ ٜػةةةًو
1أ ايٛاقس ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;85ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م;123
ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.34/4
2أ خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘ ،م ;119ايةةةب٬شض ،ٟؾتةةةٛح ايبًةةةسإ،
م.117

1أ

ططٜل أ١ًٜأ قاقسٶا إفب ؾًػڀـب.

2أ

ٚقس نإ عُط  ٚحـب أضاز اىبػري غاٍ أبةابهط 
عةةٔ ٜ٫ٚتةة٘ٚ ،عةةٔ حةةسٚزٖاٖٚ ،ةةٌ ٖةةٚ ٛا ڈٍ عًةةَ ٢ةةٔ ٜكةةسّ
عً َٔ ٘ٝاىبػًُـبٚ ،يهٔ أبابهط  أجابة٘ باْة٘ ايةٛايٞ
عًَ َٔ ٢مل٘ َٔ اىبػًُـب َٔٚ ،أَط بايًخةام بة٘ ٚأْة٘ أحةس
ا٭َةةةةطاً ٤ب ايؿةةةةاّ .أَةةةةا ًب حايةةةة ١اجتُاعةةةة٘ َةةةةع ا٭َةةةةطا٤
اٯخةةط ٜٔؾةةاَريِٖ ايملةةاّ ٖةة ٛأبٛعبٝةةس ٠بةةٔ ازبةةطاح .

3أ

ٖٚهصا ذبسز  ١ٜ٫ٚعُط  ٚقبٔ َمل٘ٚ ،قبةا ٜؿةتذ َةٔ
ايب٬ز ،نُا ٚجبت عً ٘ٝطاع ١أَري ايؿاّ أبة ٞعبٝةس ٠بةٔ
ازبةةةطاح َ ةةةع َ٬حُبةةة ١إٔ عُٵة ة ٶطا َ ػةةةتكٌ إفب حةةةس
نةةبري ًب اىبٓةةاطل ايةةب ٜؿتخٗةةا ٚايةةب عٗٓٝةةا يةة٘ أبةة ٛبهةةط
1أ ځأ ٵًٜځة ،١بًةس ٜكةع عًةة ٢غةاحٌ ايبخةط ا٭هبةط عًةة ٢خًةٝج ايملكبة ١نةةإ
ٜكڀٓٗةةةا ٜٗةةةٛز ٚتؿةةةتٗط بايكةةةٝس ًب ايبخةةةط ٚايعضاعةةةٖٚ ١ةةة ٞإحةةةس٣
احملڀةةا اىبُٗةةً ١ب ططٜةةل اسبةةج اىبكةةط ٟقةةسمبٶا ٚيملًةةٗا ٖةةَٓٝ ٞةةا٤
إٜةةةً ٬ب ؾًػةةةڀـب حايٝٶةةةاٜ ،ةةةاق ٛاسبُةةةَ ،ٟٛملجةةةِ ايبًةةةسإ،
ج ;292/1اسبُري ،ٟايط ٚاىبملڀاض ،م70أ.
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;116ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.29/4
3أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.48



 ،حٝةة ة تطنةةةةع َملُبةةةةِ جٗةةةةٛز ؾتٛحاتةةةة٘ ا٭ٚفب ًب
ؾًػڀـب.
ٚقس ْل بمل

1أ

اىب٪ضخـب عً ٢إٔ أبابهط ٚ فب عُةطٶا

 ؾًػڀـب ،نُا أْة٘ اؾةرتى َةع بكٝة ١قةٛاز اىبػةًُـب
ًب َملطنةة ١ايريَةةٛى ٚغريٖةةا َةةٔ اىبملةةاضىٚ .نةةإ يةة٘ زٚض
نةةبري ؾٗٝةةا .غةةري إٔ قكةةط ايؿةةرت ٠بةةـب بمل ة عُةةطً  ٚب
جةةٝـ ايؿةةاّ ٚبةةـب ٚؾةةا ٠أبةة ٞبهةةط  ةةةة ٖٚةة ٞقطابةة ١غةةت١
أؾٗط ةة دبملٌ اىبملًَٛا اىبتٛؾط ٠عٔ  ١ٜ٫ٚعُط ٚبةٔ ايملةام
 يؿًػڀـب خٖ ٍ٬ص ٙايؿرت ٠ضبسٚزٖٚ .٠ةً ٞب َملُبُٗةا
 ١ٜ٫ٚعػةهط ١ٜبايسضجة ١ا٭ٚفب; ُْبةطٶا يًُبةطٚف ازبٗازٜة١
ايكاً ١ُ٥ب ب٬ز ايؿاّ خ ٍ٬تًو ايؿةرت .٠إ ٫أْٗةا تملةس ٜ٫ٚة١
عًةة ٢جةةعَ ٤ملةةـب َةةٔ إقًةة ِٝايؿةةاّ ،ايةةص ٟنةةإ ًب ايؿةةرت٠
ا٭ٚفب َٔ عٗس أب ٞبهط  ذبت ٜ٫ٚة ١أبة ٞعبٝةس، ٠
ًٚب ايؿةةرت ٠ايثاْٝةة ١ذبةةت ٜ٫ٚةة ١خايةةس  ،إ ٫إٔ ؾدكةة١ٝ
1أ ايٛاقس ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;16ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م;116
ايڀةةة  ،ٟتاضؽبةةة٘ ،ج ;28/4ابةةةٔ أبةةة ٞعسغةةة ١ايتةةةاضٜذ ايهةةةبري،
طبڀٍٛبٚ ،ضق.47 ١

عُط  ٚناْت تُبٗةط ٚتتُٝةع عةٔ بكٝة ١ا٭َةطا ٤اٯخةطٜٔ
ًب ا٭حساد اىبؿرتنَ ١ملِٗ خٖ ٍ٬ص ٙايؿرت.٠

1أ

2أ

ٚأَا ؾطحب ٌٝبةٔ حػةٓ  ١ؾٗة ٛأحةس قةٛاز ازبٝةٛف
اٱغ ١َٝ٬ايب جٗعٖا أب ٛبهط ٚ غريٖا إفب ايؿاّ ًب
1أ
بسا ١ٜايػٓ ١ايثايث ١عؿط َٔ ٠اهلجطٚ .٠قس أَط أبة ٛبهةط
 ؾطحب ٌٝبٔ حٳػٳٓ  ١إٔ ٜػةًو ططٜةل تبةٛى َتٛجٗٶةا
2أ
إفب ايؿةةاّ ٚخكةةل يةة٘ ا٭ضزٕٚ .بٗةةصا ٜهةة ٕٛؾةةطحبٌٝ
أٚ ٍٚاٍڈ َػًِ عً ٢ا٭ضزٕٚ .قس تٖ٫ٛا قبٌ ؾتخٗاٚ .حُٓٝةا
أضاز ؾةةطحبَ  ٌٝػةةازض ٠اىبسٜٓةةَ ١تٛجٗٶةا إفب ايؿةةاّ ٚزعةة٘
1أ اُْبط :ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.123
حػٳةْٓ ١ػةب ١إفب أَة٘ ٖٚةَ ٛةٔ بةي كبةٚ ِٝنةإ حً ٝڄؿٶةا
 2أ ؾ ٳطحٵب ٌٝبٔ ٳ
يبي ظٖط .٠أغًِ َبهطٶا ٖٚاجط إفب اسببؿ ١قاز أحةس ازبٝةٛف إفب
ايؿاّ ًب خ٬ؾة ١أبة ٞبهةط ٚتةًٛب ًب طةاع ٕٛعُةٛاؽ غةَٓ 18 ١ةٔ
اهلجةةط ٠ابةةٔ ا٭ثةةري ،أغ ةس ايػابةة ،١ج ;390/2ابةةٔ حجةةط ،اٱقةةاب،١
ج143/2أ.
1أ ا٭ظ ا٭ظز ،ٟؾتةةةٛح ايؿةةةاّ ،م ;15خًٝؿةةة ١بةةةٔ خٝةةةاٍب ،تاضؽبةةة٘،
م ;119ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.39/4
2أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;116ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/4



أبةةة ٛبهةةةط ْٚ كةةةخ٘ ٚأٚقةةةا ٙقبةةةٔ َملةةة٘ َةةةٔ اىبػةةةًُـب
1أ
خريٶا.
ٚقس اؾرتى ؾةطحبً  ٌٝب ازبٗةاز ًب بة٬ز ايؿةاّ َةع
بكٝةة ١ا٭َةةطا ٤طًٝةة ١عٗةةس أبةة ٞبهةةط ٚ .نةةإ طبتكٶ ةا
بب٬ز ا٭ضزٕ ٜ٫ٚة ١ؾةب٘ َٓؿةطز ،٠خكة٘ بٗةا أبة ٛبهةط 
قبةةٌ خطٚجةة٘ َةةٔ اىبسٜٓةة ١اىبٓةةٛضٚ .٠ناْةةت بٓٝةة٘ ٚبةةـب أبةةٞ
2أ
عبٝس  ٠اتكا ٫عسٜس ٠تةسٍ عًة ٢تبملٝتة٘ ٭بة ٞعبٝةس٠
 ثِ شبايس  َٔٚ بملس ٙضغِ اختكاق٘ ب ١ٜ٫ٛا٭ضزٕ.
ٚقةةس غةةاض ا٭َةةط عًةة ٢شيةةو طًٝةة ١عٗةةس أبةة ٞبهةةط 
ٚاؾةةةرتى ًب َملةةةاضى عسٜةةةسَ ٠ةةةع بكٝةةة ١ا٭َةةةطاَ ٤ةةةٔ أُٖٗةةةا
3أ
َملطن ١ايريَٛى.
4أ

ٚأَا ٜعٜس بٔ أب ٞغؿٝإ  ؾكةس نةإ أحةس ا٭َةطا٤
ايصٚ ٜٔجِٗٗ أب ٛبهط  إفب ايؿةاّٚ .نةإ أ ٍٚا٭َةطا٤
1أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.15 ،7
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.4/4
3أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م.218
4أ ٜعٜةةس بةةٔ أبةة ٞغةةؿٝإ بةةٔ حةةطب ا٭َةة ،ٟٛأغةةًِ عةةاّ ايؿةةتذ ٚحػةةٔ
إغٚ َ٘٬اغتملًُ٘ ايطغ ، ٍٛنإ ٜػةةُٜ ٢عٜةس اشبةري .تةًٛب ًب=

1أ

َػةةةريٶاٚ .قةةس أٚقةةةا ٙأبةة ٛبهةةط  حُٓٝةةا أضاز اىبػةةةري
2أ
نُا أٚق ٢ا٭َةطا ٤اٯخةةطٚ .ٜٔقةس أَةط ٙأبة ٛبهةةط 
ةَٗ ١ملة َٔ ١ٓٝايؿةاّ ٜػعٖٚةا ٚجملًة٘ ٚايٝٶةا عًٗٝةاٚ ،حةسز
يةةة٘ ططٜةةةل ايتبٛنٝةةةْ ١ػةةةب ١إفب تبةةةٛىأ عًةةة ٢ايبًكةةةا ٤إفب
3أ
ايؿاّٚ .نإ ٖةسف ٜعٜةس  ايةص ٟحةسز ٙية٘ أبة ٛبهةط
4أ
ٖ ةةة ٛزَؿةةةلأٚ .قةةةس أَةةةس ٙأبةةة ٛبهةةةط  ؾُٝةةةا بملةةةس
ٝـ َٔ اىبػًُـب جملٌ عً ٢ضأغ٘ َملا ١ٜٚبٔ أبة ٞغةؿٝإ
5أ
أخا ٜعٜس ٚ قس نإ يٝعٜس زٚض نبري ًب جٗةاز ايةطّٚ
بايؿةةةاّٚ .ناْةةةت بٓٝةةة٘ ٚبةةةـب أبةةة ٞبهةةةط  ايملسٜةةةس َةةةٔ
6أ
اىبطاغ ٬خبكٛم أَط ازبٗاز ٚأَٛض ازبڂٓةسٜٚ .بةس ٚإٔ
=خة٬ؾ ١عُط غةٖٓ18 ١ة ايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ج328/1أ.
1أ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م ;119ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/4
2أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م ;13ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج ;404/2اُْبط
ْةةل ايٛقةةً ١ٝب :ابةةٔ عبةةس ضبةة٘ ا٭ْسيػةة :ٞايملكةةس ايؿطٜةةس ،ذبكٝةةل
ضبُس غملٝس ايملطٜإ ،ةة بري : ٚزاض ايؿهط ز .أ ،ج.93/1
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/4
4أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.116 ،123
5أ ابٔ أب ٞعسغ ،١ايتاضٜذ ايهبري ،طبڀٍٛبٚ ،ضق.47 :١
6أ ا٭ظز ،ٟؾتٛح ايؿاّ ،م 27ةة .31



ٜعٜس ٜ ػتڀع ايػٝڀط ٠عً ٢اىبٓڀك ١ايب حةسزٖا ية٘
أبةة ٛبهةةط  طًٝةة ١خ٬ؾةة ١أبةة ٞبهةةط ُْ ;ب ةطٶا يتملةةإٚ
ايطً ّٚب ايسؾاع عٓٗاْ٫ٚ ،ؿػاٍ ٜعٜةس َ ةع بكٝة ١ايكةٛاز
ًب ايملسٜةةس َةةٔ اىبملةةاضى ،حتةة ٢اْتٗةة ٢عٗةةس أبةة ٞبهةةط 
 ٚتؿتذ زَؿل.
ٚقةةس نةةإ ٜعٜةةس  أَةةريٶا عًةةَ ٢ةةٔ َملةة٘ َةةٔ ازبٓةةس
بايسضجةة ١ا٭ٚفب ٚعًةة ٢ايةةب٬ز ايةةب ٜؿتخٗةةا أٜ ٚكةةڀًذ َةةع
أًٖٗا .نُا نإ ذبت إَط ٠أب ٞعبٝس  ٠حُٓٝةا ػبتُةع
ايك ،ّٛنُا ْل عً ٢شيةو أَةط أبة ٞبهةط  .ثةِ نةإ
ذبت إَط ٠خايس بٔ ايٛيٝس  بملس شيو حت ٢اْكهة ٢عٗةس
أب ٞبهط ٚ .مبهٓٓا إٔ ْملس ٜ٫ٚةٜ ١عٜةس ٚ غةريَ ٙةٔ
أَةةطا ٤ايؿةةاّ ًب عٗةةس أبةة ٞبهةةط  بايسضجةة ١ا٭ٚفب ٜ٫ٚةة١
حطبٝة ،١إ ٫أْة٘ عًةةٚ ٢جة٘ ايملُة ّٛنةةإ أحةس أَةطا ٤ايؿةةاّ
اىبملٗٛز هلِ َٔ أب ٞبهط  بإزاضَ ٠ا ٜؿتخ٘ َٔ ايبًسإ.
٬ْٚحِب إٔ ا٭َٛض تهٔ َػتكطً ٠ب ايؿاّ أٜةاّ أبةٞ
بهةةط ٚ ;شيةةو يُبةةطٚف ازبٗةةاز ٚايؿةةتذ ًب ٖةةص ٙايةةب٬ز
خةةة ٍ٬عٗةةةس أبةةة ٞبهةةةط ٚ ،هلةةةصا ْةةةط ٣أٚجةةة٘ ايٓؿةةةاٍب

بايٓػب ١هل ٤٫٪ا٭َطا ٤عػةهط ١ٜبايسضجة ١ا٭ٚفب ،تتدًًةٗا
ايةةةةسع ٠ٛإفب اٱغةةةةٚ ّ٬ايكٝةةةةاّ بةةةةاَٛض ايةةةةب٬ز اىبؿتٛحةةةة ١أٚ
اىبكاسب.١
ٚقةةةس ذبةةةسد عةةةسز َةةةٔ اىبةةة٪يؿـب احملةةةسثـب عةةةٔ تكػةةةِٝ
ايٜ٫ٛةةةا ًب عٗةةةس أبةةة ٞبهةةةط ٚ ،عةةةسٖا بملهةةةِٗ 12أ
ٜ٫ٚةةةةٚ ١حكةةةةطٖٚا ًب جعٜةةةةط ٠ايملةةةةطبٚ .تهةةةةاز عبةةةةاضاتِٗ
1أ
تتؿاب٘ بٗصا اشبكٛمٚ .قةس دبةاًٖٛا ا٭َكةاض اىبؿتٛحة١
حةةسٜثٶا ًب ايملةةطام ٚايؿةةاَّٚ .ةةع عًُٓةةا بةةإ ٖةةص ٙا٭َكةةاض
زخًت حسٜثٶا ًب اشب٬ؾ ١اٱغٚ ،١َٝ٬ضقبا قبةٌ أؾةٗط َةٔ
ٚؾةةةا ٠أبةةة ٞبهةةةط ،إ ٫أْٓةةةا  ٫مبهٓٓةةةا إٔ ْتجاٖةةةٌ ٖةةةصٙ
ايٜ٫ٛا ٚإزاضتٗا ،ضغِ َبطٚف ازبٗاز ايب كبط بٗاٚ .عًة٢
ايملُةة ّٛؾإْةة٘ ٜكةةملت ايتؿطقةةً ١ب عكةةط أبةة ٞبهةةط  بةةـب
1أ اُْبط :ضبُس نطز عً ،ٞاٱزاض ٠اٱغً ١َٝ٬ب عع ايملطب ،ايكةاٖط٠
م ;24أنةةةةطّ ضغةةةة ٕ٬زٜطاْٝةةةة ،١اسبهةةةةِ ٚاٱزاضً ٠ب اٱغةةةة،ّ٬
زضاغ ١ذبًَ ١ًٝٝكاضٍْ ،١ب 1ةة جةس :٠زاض ايؿةطٚم ٖ1399ةة ةةة ،1979
م;85
 ٚز .عًةة ٞحػةةي اشبطبةةٛطً ،ٞاٱغةةٚ ّ٬اشب٬ؾةة ،١ةةةة بةةري : ٚزاض
بري ،ّ1969 ٚم.90



ا٭َةةطا ٤عًةة ٢ازبٗةةاز أَةةطا ٤ازبٓةةسأ ٚبةةـب أَةةطا ٤ا٭َكةةاض
ايةة ٠٫ٛعًةة ٢ايبًةةسإأ; ٭ٕ نةةٌ ٚاحةةس َةةِٓٗ ٜكةة ّٛبةةٓؿؼ
عُةةٌ اٯخةةطٚ ،ن ةصيو ًب ايػةةٓٛا اي٬حكةة ١٭بةة ٞبهةةط
 ،نُا غٓٛنذ ةة إٕ ؾا ٤ار تملافب ةة.
*****



 ٫بةةس َةةٔ تكةةٛض ايُبةةطٚف ايملاَةة ١ايةةب ناْةةت تملٝؿةةٗا
اشب٬ؾةة ١اٱغةةةً ١َٝ٬ب عكةةط .ٙؾكةةةس نةةإ ٱعةةةٚ ٕ٬ؾةةةا٠
ايطغةةةٚ  ٍٛبٝملةةة ١أبةةة ٞبهةةةط  ضزٚز ؾملةةةٌ ًب اىبٓةةةاطل
اىبدتًؿ ،١ح ٝناْت ايطز ٠ايب ُْبط إيٗٝا أبة ٛبهةط 
قبُٓبةةاض ٚاحةةس قةةس اْتؿةةط ًب َملُبةةِ أعبةةا ٤جعٜةةط ٠ايملةةطب
عسا ايكً ١ايكًَٗٓ ١ًٝاٚ .نإ ْ٫تؿةاض ايةطز ٠زٚض نةبري ًب
انةةڀطاب طبتًةةـ ايبًةةسإٚ ،بايتةةاي ٞايتةةاثري عًةة ٢جٗةةٛز
أَطاٗ٥ةةةا ،غةةةٛاً ٤ب ا٭َكةةةاض اىبػةةةتكط ٠ايةةةب ثبتةةةت عًةةة٢
إغةةَٗ٬ا; نُهةةٚ ١اىبسٜٓةةٚ ١ايڀةةا٥ـ ،أّ ا٭َكةةاض ايةةب
حسثت ؾٗٝا ايطز ;٠نةايٚ ُٔٝايبخةطٚ ٜٔعٴُةإ ٚظبةسَٚ .ةٔ
ٖٓةةا ؾإْةة٘ ػبةةت عًٓٝةةا ايُٓبةةط بملٓاٜةةً ١ب ٖةةص ٙاسبةةٛازد ايةةب
حةةسثت ًب ايػةةٓ ١ا٭ٚفب يٜ٫ٛةة ١أبةة ٞبهةةط َ ،ةةٔ جٗةةاز
اىبطتةةسَٚ ،ٜٔةةٔ تٛجٝةة٘ ازبٗةةٛز ةةةة بملةةس شيةةو َباؾةةط ٠ة إفب
ازبٗةةاز يؿةةتذ بةة٬ز ؾةةاضؽ ٚايؿةةاّٚ .نةةإ يًةة ٠٫ٛأٜهٶةا زٚض
َكاحت ٚغابل هلص ٙازبٗٛز  ٫مبهٔ إغؿاي٘.
نإ يً ٠٫ٛعً ٢ايبًسإ ًب ايةب٬ز اىبػةتكط ٠ةةة نُهة١



ٚايڀةةةةا٥ـ ةةةةةة ٚغريٖةةةةا زٚض نةةةةبري ًب دبٗٝةةةةع اجملاٖةةةةسٜٔ
ٚإضغةةةاهلِ ي٬ؾةةةرتاى ًب ازبٗةةةاز نةةةس اىبطتةةةسً ٜٔب بساٜةةة١
عكةةط أبةة ٞبهةةط  ،نُةةا نةةإ يًةة ٠٫ٛزٚض نةةبري ًب
بمل اىبتڀٛعـب يًجٗاز ًب ايؿتٛح اٱغً ١َٝ٬ب ب٬ز ؾةاضؽ
ٚايملةةطام ًٚب ايؿةةاّ أٜهٶ ةا ٚا٫غةةتُطاض ًب ٖةةص ٙاٱَةةسازا
1أ
طٛاٍ عكط أب ٞبهط .
ٚقس اؾرتنت ًب شيو بك ١ٝايٜ٫ٛا ايب اغةتكط حاهلةا
بملس ايكها ٤عً ٢اىبطتس ٜٔؾٗٝا نايٚ ُٔٝايبخطٚ ٜٔظبس.
ٚبٗصا ٜتهذ إٔ اي ٠٫ٛعً ٢ايبًسإ نإ هلِ زٚض نةبري
ًب دبٗٝةةع ازبٓةةٛز ٚبملةةثِٗ زببٗةةا ازبٗةةاز اىبدتًؿةة ١طًٝةة١
2أ
عكط أب ٞبهط .
ٚعبٔ ْملطف إٔ عكط أب ٞبهط  نةإ قكةريٶا جةسٶا
3أ
باىبكاضْ ١بملكٛض اشبًؿا ٤ايطاؾس ٜٔاٯخطٚ .ٜٔنةإ هلةصا
1أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.115
2أ اُْبةةط :عبةةسايملعٜع ايملٴُةةط ،ٟايٜ٫ٛةة ١عًةة ٢ايبًةةسإ ًب عكةةط اشبًؿةةا٤
ايطاؾس ،ٜٔم.75
3أ اَتةةس عكةةط أبةة ٞبهةةط ىبةةس ٠غةةٓتـب ٚث٬ثةة ١أؾةةٗط ٚأحةةس عؿةةط َٜٛٶةةا
حػت ضٚا ١ٜخًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،تاضؽب٘ ،م121أ.

ايملكط زٚض نةبري ًب عةسّ ٚنةٛح ٖةصا ايُٓبةاّ ،خكٛقٶةا
إٔ عكط  ٙنإ َؿخْٛٶا.
نُةةا ْ٬حةةِب إٔ أبةةابهط  نةةإ ُٜٓبةةط إفب حػةةٔ
اختٝاض ايطغ  ٍٛيٮَطاٚ ٤اي ٠٫ٛعً ٢ايبًةسإ ؾٝكتةس ٟبة٘
ًب ٖصا ايملٌُٚ .هلصا ظبس ٙقس أقط نبٝع عُةاٍ ايطغة ٍٛ
ايةةص ٜٔتةةًٛب ٖٚ ةةِ عًةةٜ٫ٚ ٢ةةاتِٜٗ ٚ ،ملةةعٍ أحةسٶا َةةِٓٗ
إ ٫يٝملٓٝةة٘ ًب َهةةإ خةةط أنثةةط أُٖٝةةَ ١ةةٔ َٛقملةة٘ ا٭ٍٚ
ٜٚطنا ;ٙنُا حسد يملُط ٚبٔ ايملام .

1أ

اختٝاز ٙيألَساء ٚايعُاٍ:
ًب صبةاٍ ا٫ختٝةةاض يًملُةةاٍ ظبةةس أْةة٘ ٜ ؿةةاٚض ايهةةثري
َةةٔ ايكةةخاب ١قبةةٌ اختٝةةاض أحةةس َةةٔ ا٭َةةطا ;٤غةةٛا ٤عًةة٢
ازبٓس أّ عً ٢ايبًسإٚ .ظبةس إٔ ًب َكسَةَ ١ػتؿةاض ٟأبةٞ
بهةةط ً ب ٖةةصا ا٭َةةط عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب ٚعًٝٶةا بةةٔ أبةةٞ
2أ
طايةةت ٚ غريُٖةةا .نُةةا نةةإ أبةة ٛبهةةط ٜ ؿةةاٚض
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.29/4
2أ ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.402/2



ايؿةةةدل ايةةةصٜ ٟطٜةةةس تٛيٝتةةة٘ قبةةةٌ إٔ ٜملٓٝةةة٘ٚ ،عًةةةٚ ٢جةةة٘
اشبكٛم إشا أضاز إٔ ٜٓكٌ ايؿدل َٔ ٜ٫ٚة ١إفب أخةط،٣
نُا حسد حُٓٝةا أضاز إٔ ٜٓكةٌ عُةط ٚبةٔ ايملةام َ ةٔ
ٜ٫ٚت٘ ايب  ٙ٫ٚعًٗٝا ايطغ  ٍٛإفب  ١ٜ٫ٚجٓس ؾًػةڀـب،
ؾًِ ٜكسض أبة ٛبهةط  قةطاض ٙإ ٫بملةس إٔ اغتؿةاضٚ ٙأخةص
1أ
َٓة٘ َٛاؾكةة ١عًةة ٢شيةةو .نةةصيو اسبةةاٍ بايٓػةةب ١يًُٗةةاجط
ابةةةٔ أَٝةةة  ١ايةةةص ٟخةةةري ٙأبةةة ٛبهةةةط  بةةةـب ايةةة ُٔٝأٚ
حهةةةطَ ، ٛؾاختةةةاض اىبٗةةةاجط بةةةٔ أَٝةةة  ١ايةةة ُٔٝؾملٓٝةةة٘
2أ
عًٗٝا.
َٚةةٔ ا٭َةةٛض ايةةب غةةاض عًٗٝةةا أبةة ٛبهةةط  أْةة٘ نةةإ
ٜملٌُ بػٓ ١ايٓيب ً ب تٛيٝة ١بملة ايٓةاؽ عًة ٢قة َِٗٛإشا
3أ
ٚجس ؾ ِٗٝقةًخا ،٤نايڀا٥ـ ٚبمل ايكبا.ٌ٥
ٚنإ أب ٛبهط  عٓسَا ٜطٜس إٔ ٜملةـب ؾدكٶةا عًة٢
ٜ٫ٚةةٜ ١هتةةت يًؿةةدل اىبملةةـب عٗةسٶا يةة٘ عًةة ٢اىبٓڀكةة ١ايةةب
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.29/4
2أ ابٔ حبٝت ،احمل  ،م ;276 ،186ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.276/3
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.268/3

1أ

 ٙ٫ٚعًٗٝةةا .نُةةا أْةة٘ أحٝاْٶةةا قةةس ؼبةةسز يةة٘ ططٜكةة٘ إفب
ٜ٫ٚتةة٘ َٚةةا مبةةط عًٝةة٘ َةةٔ أَةةانٔ ،خكٛقٶةةا إشا نةةإ
ايتملةةٝـب طبتكٶ ةا قبٓڀكةة١

تؿةةتذ بملةةس ٚ ،تةةسخٌ نةةُٔ

ً ٬ب ذبسٜس َٓةاطل ا٭َةطا٤
غًڀإ ايسٚي .١ظبس شيو َتُث ڄ
ايةةص ٜٔبملةةثِٗ أبةة ٛبهةةط  إفب ايؿةةاّٚ ،نةةصيو اسبةةاٍ
بايٓػةةةب ١شبايةةةس بةةةٔ ايٛيٝةةةس ٚعٝةةةا

بةةةٔ غةةةِٓ  حُٓٝةةةا

بملثُٗةةةا أبةةة ٛبهةةةط  إفب ايملةةةطامٚ ،حةةةسز يهةةةٌ َُٓٗةةةا
ططٜكڄا ٜػري عًٚ .٘ٝنإ أب ٛبهط ٚ اثكڄا َةٔ إٔ نبٝةع
ٖ ٤٫٪ا٭َطا ٤غٝكً ٕٛإفب أٖساؾِٗ احملسز.٠
ٚنإ أب ٛبهط ٜ ملتُس عً ٢خة ا ا٭َةطاٚ ٤اية٠٫ٛ
ايةةص ٜٔغةةبل دبةةطبتِٗ ًب بمل ة اىبٓةةاطل ،ؾٝكةةسض أٚاَةةطٙ
بٓكةةةٌ بملةة ايةةةٚ ٠٫ٛا٭َةةةطاَ ٤ةةةٔ َٓڀكةةة ١٭خةةةط ٣حػةةةبُا
تكته ٘ٝاىبكًخ ١ايملاَ ١يًسٚي ،١ؾٓجةس أْة٘ أَةط خايةسٶا 
برتى ايملطام ٚايتٛجة٘ إفب ايؿةاّٚ ،عٓٝة٘ أَةريٶا بٗةا ،نُةا
ْكٌ عُط ٚبٔ ايملام ٜ٫ٚ َٔ ت٘ عً ٢عُإ إفب ايؿاّ ةةة
1أ ايكًكؿٓس :ٟأب ٛايملباؽ أهبةس بةٔ عًة ،ٞقةبذ ا٭عؿةً ٢ب قةٓاع١
اٱْؿا ،ايكاٖطٚ :٠ظاض ٠ايثكاؾ ١ز .أ ،ج.192/10



نُةةا َةطٻ شنةةط ٙةةةةٚ ،نةةصيو اسبةةاٍ بايٓػةةب ١يةةبمل
اي.ُٔٝ

٠٫ٚ

ٚقس ناْت ٖص ٙايتٓك ٬بايسضج ١ا٭ٚفب ىبكًخ ١عاَ١
ٜطاٖا أب ٛبهةط ٚ ،يتةٛؾط اشبة ا ازبٝةس ٠عٓةس ٖة٤٫٪
ايةة ٠٫ٛاىبٓكةةٛيـب ايةةب  ٫تتةةٛؾط ًب غريٖةةِٚ .قةةس انةةڀط أبةةٛ
بهط  يطبٌب بملة

ا٭َةطا ٤بةبمل ٚ ،بايتةاي ٞاسبةس َةٔ

غًڀا ا٭َري ايػابل أ ٚنِ غًڀات٘ إفب ا٭َةري ازبسٜةس،
نُا حسد يًُثٓ ٢بةٔ حاضثةً  ١ب ايملةطام ،حُٓٝةا أَةطٙ
أبةة ٛبهةةط  إٔ ٜٓهةةِ ذبةةت يةةٛا ٤خايةةس بةةٔ ايٛيٝةةس 
عٓسَا ٜكةٌ يًملةطامٚ ،يهةٔ أبةابهط  أَةط خايةسٶا 
حُٓٝةةا أضاز إٔ ٜػةةازض إفب ايؿةاّ بإعةةاز ٠اٱَةةاضَ ٠ةةط ٠أخةةط٣
إفب اىبثٓ ٢بٔ حاضث. ١

1أ

نُا قاّ أب ٛبهط  أحٝاْٶا بهِ بملة

ايٜ٫ٛةا إفب

بمل ة  ،خكٛقٶ ةا بملةةس ْٗاٜةة ١اىبطتةةس ; ٜٔؾكةةس نةةِ أبةةٛ
بهط  نٓةس ٠إفب ظٜةاز بةٔ يبٝةس ايبٝانةٚ ، ٞنةإ
1أ ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م ;118ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.23/4

ٚايٝٶا عً ٢حهطَٚ ، ٛاغتُط بملةس شيةو ٚايٝٶةا سبهةطَٛ
ٚنٓس.٠

1أ

ٚحُٓٝةةةا ُْٓبةةةط ىبملاًَةةة ١أبةةة ٞبهةةةط  يًةةةْ ٠٫ٛةةةط ٣إٔ
َملاًَتةة٘ َملٗةةِ ناْةةت تتػةةِ بةةا٫حرتاّ اىبتبةةازٍ ،ايةةصٟ
تؿةةةب٘ ؾةةةا٥بٚ ،١حُٓٝةةةا عبةةةا ٍٚإٔ عبكةةةط حةةةٛازد ايملةةةعٍ
يً ٠٫ٛأٜاّ أبة ٞبهةط  ظبةسٖا تهةاز تهةَ ٕٛملسَٚة،١
غةَ ٣ٛةا شنطْةاَ ٙةةٔ ْكةٌ ايةَ ٠٫ٛةةٔ َهةإ ٯخةطٖٚ .ةةصٙ
يٝػت َٔ ايملعٍ ًب ؾ ،٤ٞغري أْٓا ظبس حازثة ١عةعٍ خايةس
ابةةٔ غةةملٝس بةةٔ ايملةةام َ ةةٔ إَةةاض ٠أحةةس جٝةةٛف ايؿةةاّ،
بملةس إٔ عٓٝةة٘ ايكةةسٜل  عًٝةٜ٘ ٚ ،هتةةـ بايػةةهٛ
عٓةةس عةةعٍ خايةةةس بةةٔ غةةةملٝس  ،ؾكةةس أٚقةةة ٢بةة٘ ا٭َةةةري
ؾةةةطحب ٌٝبةةةٔ حػةةةٓٚٚ  ١قةةةؿ٘ باْةةة٘ نةةةإ أحةةةس ٠٫ٚ
ايطغةةةٚ  ٍٛأْةة٘ َةةا ععيةة٘ عةةٔ تككةةريٚ ،يهةةٔ عػةة ٢إٔ
2أ
ٜه ٕٛشيو خريٶا ي٘ ًب ز.ٜ٘ٓ

1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.370/3
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.28/4



ٚقةةس قٝةةٌ :إٕ خايةةس بةةٔ غةةملٝس ٖ ةة ٛايةةص ٟاغةةتملؿ٢
أبابهط  َٔ ايٚ ١ٜ٫ٛأْ٘ أعؿا.ٙ

1أ

ٚا٫تكةةةا ٫بةةةـب ايةةةٚ ٠٫ٛبةةةـب اشبًٝؿةةة ١أبةةة ٞبهةةةط 
ناْةةةت دبةةةط ٟبكةةةؿ ١زاُ٥ةةةٚ .١ناْةةةت ٖةةةص ٙا٫تكةةةا٫
ربةةتل قبكةةا

ايٜ٫ٛةةَٗٚ ١ةةاّ ايملُةةٌ .ؾكةةس نةةإ ايةة٠٫ٛ

نةةثريٶا َةةا ٜهتبةة ٕٛ٭بةة ٞبهةةط ً ب طبتًةةـ ؾةةِْٗٛ٦
ٜػتؿريٚ ،ْ٘ٚنإ أب ٛبهط ٜ هتت هلِ اٱجاب ١عًة٢
اغتؿػةاضاتِٗ ،أٜٛ ٚجةة٘ هلةِ أٚاَةةطٚ .ٙناْةت ايطغةةٌ تةةاتٞ
با٭خباض َٔ اي ٠٫ٛغٛا ٤أخباض ازبٗاز عً ٢جبٗةا ايملةطام
ٚايؿاّٚ ،قبٌ شيو عًة ٢جبٗةا حةطٚب اىبطتةس .ٜٔنةصيو
نةةإ ايةةةٜ ٠٫ٛبملثةةة ٕٛباخبةةةاض ٜ٫ٚةةاتِٗ َةةةٔ تًكةةةا ٤أْؿػةةةِٗ
يًكسٜل  يٝتابملٗا.
ٚباٱناؾ ١ي٬تكاٍ َع اشبًٝؿٚ ١تٛجٗٝاتة٘ نةإ اية٠٫ٛ
ٜتكٌ بملهِٗ ببمل

عٔ ططٜل ايطغٌ أ ٚا٫تكةاٍ اىبباؾةط

ٚايًكةةةا٤ا ٚ .تتُثةةةٌ ٖةةةص ٙايًكةةةا٤ا ٚا٫تكةةةا ٫بايسضجةةة١
1أ ا٭ظز ،ٟتاضٜذ ؾتٛح ايؿاّ ،م.7

ا٭ٚفب بةةـب  ٠٫ٚايةةٚ ُٔٝحهةةطَ ٛبملهةةِٗ َةةع بملة

٠٫ٚٚ

عٴُةةإ ٚايبخةةطٚ .ٜٔنةةصيو اسبةةاٍ بايٓػةةب ١يةة ٠٫ٛايؿةةاّ،
ايةةةةص ٜٔنةةةةاْٛا نةةةةثريٶا َةةةةا ػبتُملةةةة ٕٛيتةةةةساضؽ أَةةةةٛضِٖ
ايملػهط ١ٜبايسضج ١ا٭ٚفب.
نإ أبة ٛبهةط  ؼبة اية ٠٫ٛعًة ٢ايعٖةس ًب ايةسْٝا
ٚطًةةت اٯخةةطٚ ،٠ناْةةت بملة ٖةةص ٙايٓكةةا٥ذ تكةةسض عًةة٢
ؾهٌ نتت عاَ ١ضمسٝةَ ١ةٔ اشبًٝؿةْ ١ؿػة٘ إفب طبتًةـ
ايٚ ٠٫ٛأَطا ٤ا٭جٓاز.
ٖٚةةصا َثةةاٍ عًةة ٢أحةةس ا٭ٚاَةةط ايملاَةة ١ايةةب قةةسض ًب
عٗس أب ٞبهط :
بػةةةِ ار ايةةةطهبٔ ايةةةطحٖ .ِٝةةةصا عٗةةةس أبةةة ٞبهةةةط
عبةةسار بةةٔ عثُةةإ خًٝؿةة ١ضغةة ٍٛار  إفب نبٝةةع أَةةطا٤
ا٭جٓةةاز .إْةة ٞأٚقةةٝهِ بتكةة ٣ٛار إٔ  ٫تػًةة ٫ٚ ٛتؿػةةسٚا
 ٫ٚتڀػةةةٛا  ٫ٚتملكةةةطٚا بُٗٝةةة ٫ٚ ١تةةةصحبٛا ؾةةةا ٫ ٠تطٜةةةسٕٚ
٫ٚ ٬
أنًةةةٗا  ٫ٚتكڀملةةةٛا ؾةةةجطَ ٠ثُةةةط ٫ٚ ٠تملكةةةطٚا غبةةة ڄ
ذبطقةة ٫ٚ ٙٛتٗةةسَٛا بٝملةة ٫ٚ ،١تكتًةةٛا ايٛيةةسإ  ٫ٚايؿةةٛٝر،
 ٫ٚتملطنةةةٛا هلةةةِ إ ٫بػةةةب ٌٝخةةةريٚ .غةةةتجس ٕٚخةةةطَ ٜٔةةةٔ


1أ

حةةةةعب ايؿةةةةٝڀإ ًب أٚاغةةةةٌب ضٚ٩غةةةةِٗ أؾةةةةاحٝل ؾةةةةإشا
ٚجةةسن أٚي٦ةةو ؾانةةطب ِٖٛبايػةةٛٝف نةةطبٶاٖ ،ةةصٚ ٙقةةاتٞ
يهةةةِ ٚعٗةةةس ٟإيةةةٝهِ  ٫ٚحةةة ٫ٚ ٍٛقةةة ٠ٛإ ٫بةةةار ايملًةةةٞ
2أ
ايملُبِٝأأ.
ٖٚةةةص ٙايٛقةةة ١ٝيٝػةةةت غةةةَ ٣ٛثةةةاٍ عًةةة ٢ايملسٜةةةس َةةةٔ
ايٛقاٜا ايب نإ ٜطؾملٗا أب ٛبهط  إفب طبتًـ اي٠٫ٛ
ٚأَطا ٤ا٭جٓاز ٚا٭َكاضٚ ،بٗا َٔ ايتملًُٝةا ٚا٭ٚاَةط َةا
ٜڀةةة ٍٛؾةةةطحٜ٘ٚ .هةةةاف إفب ٖةةةص ٙايتملةةةاَ ِٝايملسٜةةةس َةةةٔ
ايتملًُٝةةا اشباقةة ١بةةبمل ايةةٚ ٠٫ٛا٭َةةطا ،٤ايةةب ناْةةت
تكةةسض عةةٔ اشبًٝؿةةً ١ب نةةثري َةةٔ ا٭حٝةةإ; يتخؿةةع ايةة٠٫ٛ
عًةة ٢ايملُةةٌ ٚايتٓةةاؾؼ ًب اي ة ٚازبٗةةازَ ،ثًُةةا نةةإ أبةةٛ
بهةةةةط ٜ هتةةةةت شبايةةةةس ٚيملٝةةةةا بةةةةٔ غةةةةِٓ  أثٓةةةةا٤
3أ
ؾتٛحُٗةةا ًب ايملةةطام .نةةصيو َةةٔ اىب٬حةةِب إٔ ايٜ٫ٛةةً ١ب
1أ ا٭ځؾاحٹٝٵل :نبع أڂؾڃخٴٛم ٖٛٚ ،اىبٛنةع ايةص ٟتملًُة٘ ايڀةري يتبةٝ
ٚتؿةةةطر ؾٝةةة٘ ،ؾٝكةةةاٍَ :ؿخةةةل ايكڀةةةاَٚ ٠ؿخةةةل ايسجاجةةة ،١ابةةةٔ
َُٓبٛض ،يػإ ايملطب ج63/7أ.
2أ ابٔ أعثِ ايهًٛب ،ايؿتٛح ،ج.121/2
3أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.21/4

أٜاّ أب ٞبهةط  ناْةت كبتةس باَتةساز ايؿتةٛح ،ؾهًُةا
غٝڀط أَطا ٤ا٭جٓةاز عًةَٓ ٢ةاطل ًب بة٬ز ايؿةتذ ًب ايؿةاّ
أ ٚايملطام ناْٛا ٜمل ٕٛٓٝعًٗٝا َٔ جٓسِٖ َةٔ ٜكة ّٛبةإزاض٠
ؾْٗٛ٦ا ٚتُٓب ِٝأَٛضٖا ٚتملً ِٝايٓاؽ ز ٜٔاٱغ ،ّ٬إنةاؾ١
1أ
إفب اختٝاضِٖ ىبٔ ٜك ّٛبايكهاً ٤ب ٖص ٙا٭َكاض.
ٚأَا َػٚ٪يٝا ايةً ٠٫ٛب عٗةس أبة ٞبهةط ايكةسٜل 
ؾهاْةةةت بايسضجةةة ١ا٭ٚفب اَتةةةسازٶا يكةةة٬حٝاتِٗ ًب عكةةةط
ايطغةةة ، ٍٛخكٛقٶة ةا ايةةة ٠٫ٛايةةةص ٜٔغةةةبل تملٝٝةةةِٓٗ أٜةةةاّ
ايطغ. ٍٛ
ٚمبهٔ ايك :ٍٛإٕ أِٖ َػةٛ٦يٝا ايةً ٠٫ٛب عكةط أبةٞ
بهط :ٖٞ 
 إقاَ ١ايكٚ ٠٬إَاَ ١ايٓاؽ ٖٞٚ ،اىبُٗ ١ايطٝ٥ػة ١يةس٣ايُْ ;٠٫ٛبطٶا ىبا ذبًُ٘ َٔ َملإ زٚ ١ٜٝٓزْٚ ١ٜٛٝغٝاغة١ٝ
ٚاجتُاعٝةة ،١ح ٝة ايةةَ٪ٜ ٠٫ٛةة ٕٛايٓةةاؽٚ ،عًةةٚ ٢جةة٘
اشبكةةٛم ًب قةة ٠٬ازبُملةةٚ .١ا٭َةةطا ٤زاُ٥ٶ ةا ناْةةت
1أ قبخ ٞايكا  ،ايُٓبِ اٱغ ،١َٝ٬م.309



تٛنٌ إي ِٗٝايك ،٠٬غٛا ٤ناْٛا أَطا ٤عًة ٢ايبًةسإ
أّ أَطا ٤عً ٢ا٭جٓاز.
 ازبٗةةاز نةةإ ٜكةة ّٛبةة٘ أَةةطا ٤ا٭جٓةةاز ًب بةة٬ز ايؿةةتذ،ؾهةةةاْٛا ٜتٛيةةة ٕٛأَةةةٛضَٚ ٙةةةا ؾٝةةة٘ َةةةٔ َٗةةةاّ طبتًؿةةة١
باْؿػةةةِٗ ،أٜٝٓ ٚبةةة ٕٛغريٖةةةِ ًب بملة ة ٖةةةص ٙاىبٗةةةاّ،
نتكػةةة ِٝايػٓةةةا ِ٥أ ٚاحملاؾُبةةة ١عًةةة ٢ا٭غةةةط ٣أ ٚغةةةري
شيوٚ ،نصيو َا ٜتبةع ٖةصا ازبٗةاز َةٔ َٗةاّ أخةط،٣
نُؿاٚنةة ١ا٭عةةساٚ ٤عكةةٛز اىبكةةاسبَ ١ملٗةةِ ٚغريٖةةا.
ٜٚتػاً ٣ٚب اىبُٗا ازبٗازٜة ١أَةطا ٤ا٭جٓةاز ًب ايؿةاّ
ٚايملطامٚ ،نصيو ا٭َطاً ٤ب ايةب٬ز ايةب حةسثت ؾٗٝةا
ايةةطز ٠نةةايٚ ُٔٝايبخةةطٚ ٜٔعٴُةةإ ٚظبةةس; ُْبةطٶا يٛجةةٛز
تؿةةاب٘ ًب ايملًُٝةةا ازبٗازٜةةَ ،١ةةع اخةةت٬ف ا٭غةةباب
اىبٛجٗ ١هلص ٙايملًُٝا .
 إزاض ٠ؾةة ٕٛ٦ايةةب٬ز اىبؿتٛحةةٚ ،١تملةةٝـب ايكهةةاٚ ٠ايملُةةاٍعًٗٝا َٔ قبٌ ا٭َطا ٤أْؿػِٗٚ ،بكطاض َٔ اشبًٝؿ ١أبٞ
بهط  ،أ ٚتملٝـب َٓ٘  عٔ ططٜل ٖ ٤٫٪ايملُاٍ.
 -نةةةصيو ؾةةةإٕ َةةةٔ ا٭َةةةٛض ايةةةب ناْةةةت تٛنةةةٌ يًةةة٠٫ٛ

عَُٛٶا أخةص ايبٝملة ١يًدًٝؿة ،١ؾكةس قةاّ ايةً ٠٫ٛب ايةُٔٝ
ًٚب َهةةٚ ١ايڀةةا٥ـ ٚغريٖةةا باخةةص ايبٝملةة ١٭بةة ٞبهةةط
 َٔ أٌٖ ايب٬ز ايب ناْٛا ٜتٛي ٕٛعًٗٝا.

1أ

 ٖٓةةةةةاى أَةةةةةٛض َايٝةةةةة ١تٛنةةةةةٌ إفب ايةةةةة ٠٫ٛأ ٚإفب َةةةةةٜٔػةةةةاعسِٖ يبةةةةٔ ٜملٝةةةةِٓٗ اشبًٝؿةةةة ١أ ٚايةةةةٛاي ٞباخةةةةص
ايعنةةاَ ٠ةةٔ ا٭غٓٝةةاٚ ٤تٛظٜملٗةةا عًةة ٢ايؿكةةطا ،٤أ ٚأخةةص
ازبع َٔ ١ٜغري اىبػةًُـب ٚقةطؾٗا ًب ضبًةٗا ايؿةطع.ٞ
ٖٚةةةة ٞاَتةةةةساز ىبةةةةا قةةةةاّ بةةةة٘  ٠٫ٚايطغةةةةً  ٍٛب ٖةةةةصا
اشبكٛم.
 دبسٜس ايملٗٛز ايكاَ ١ُ٥ةٔ أٜةاّ ايطغة ، ٍٛحٝة قةاّٚاي ٞظبطإ بتجسٜس ايملٗس ايص ٟنةإ بةـب ايطغة ٍٛ
ٚأًٖٗا بٓا ٤عً ٢طًت ْكاض ٣ظبطإ.

2أ

ناْت َٔ أِٖ َػٛ٦يٝا اي ٠٫ٛإقاَ ١اسبةسٚز ٚتةاَـب
ايةةب٬زٖٚ .ةةِ ػبتٗةةس ٕٚضأٜٗةةِ ؾُٝةةا
1أ اُْبط ،ايب٬شض ،ٟؾتٛح ايبًسإ ،م.110
2أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.165/3

ٜهةةٔ ؾٝةة٘ ْةةل



ؾةةةةطع ;ٞحٝةة ة ظبةةةةس إٔ اىبٗةةةةاجط بةةةةٔ أَٝةةةة  ١أزٻب
اَطأتـب تػٓتا بصّ ايطغةٚ  ٍٛؾطحتةا بٛؾاتة٘ٚ ،نتةت
إفب أبةة ٞبهةةط ً ب شيةةو ؾةةاقطٚ ٙاَتسحةة٘ عًةةٖ ٢ةةصا
ايملٌُ.

1أ

 نإ يً ٠٫ٛزٚض ضٝ٥ػً ٞب تملً ِٝايٓاؽ أَٛض زًٚ ِٜٗٓبْؿةةةط اٱغةةةً ّ٬ب ايةةةب٬ز ايةةةب ٜتٛيةةة ٕٛعًٗٝةةةاٚ .نةةةإ
ايهثري َةٔ ٖة ٤٫٪اية ٠٫ٛػبًػةً ٕٛب اىبػةاجس ٜملًُةٕٛ
 ٬بػةٓ١
ايٓاؽ ايكةط ٕ ايهةطٚ ِٜا٭حهةاّ; ٚشيةو عُة ڄ
ايطغةةٚ . ٍٛتملةةس ٖةةص ٙاىبُٗةةَ ١ةةٔ أعُبةةِ اىبٗةةاّ ٚأجًةةٗا
ًب ُْبةةةط ايطغةةةٚ  ٍٛخًٝؿتةةة٘ أبةةة ٞبهةةةط ٚ ،قةةةس
اؾةةتٗط عةةٔ  ٠٫ٚأبةة ٞبهةةط شيةةو ،حٝة ٜتخةةةسد أحةةةس
اىبةة٪ضخـب عةةٔ عُةةٌ ظٜةةاز بةةٔ يبٝةةس ٚ ايةة ٞأبةة ٞبهةةط
 عًة ٢حهةطَةةة ٛؾٝكةة :ٍٛؾًُةةةا أقةةبذ ظٜةةةاز غةةةسا
2أ
ٜكط ٨ايٓاؽ نُا نإ ٜؿملٌ قبٌ شيوأ.
1أ اُْبةةط نتةةاب :ٞايٜ٫ٛةة ١عًةة ٢ايبًةةسإ ًب عكةةط اشبًؿةةا ٤ايطاؾةةس،ٜٔ
م.60
2أ ايه٬ع ٞا٭ْسيػ ،ٞحطٚب ايطز ،٠م.193

ٚبٗصا ايتملً ِٝنةإ يًة ٠٫ٛزٚض نةبري ًب ْؿةط اٱغةّ٬
ًب ضبٛع ايب٬ز ايب ٜتٛيْٗٛاٚ .بٗةصا ايتملًة ِٝأٜهٶةا تثبةت
أقساّ اٱغ ،ّ٬غٛاً ٤ب ايب٬ز اىبؿتٛح ١اسبس ٜعٗةس
باٱغةة ّ٬أّ ًب ايةةب٬ز ايةةب ناْةةت َػةةًُٚ ١اضتةةس ،
 ٖٞٚحسٜث ١عٗس بايطز ٠جاًٖ ١باحهةاّ زٜٗٓةا .إنةاؾ١
إفب إٔ ايةةةب٬ز اىبػةةةتكط ٠نُهةةةٚ ١ايڀةةةا٥ـ ٚاىبسٜٓةةة١
نإ بٗا َٔ ٜٴكط ٨ايٓاؽ َٔ اي ٠٫ٛأ ٚاشبًٝؿْ ١ؿػة٘،
أٜ َٔ ٚمل ٘ٓٝاشبًٝؿ ١عً ٢ايتملًً ِٝب ٖص ٙايبًسإ.
ٚقةةس نةةإ ايةةٛايٖ ٞةة ٛاىبػةةَ ٍٛ٦ػةةٛ٦يَ ١ٝباؾةةط ٠عةةٔ
إزاض ٠اٱقً ِٝايةصٜ ٟتةًٚ ،ٙ٫ٛب حاية ١غةؿط ٖةصا ايةٛايٞ
ؾإْةة٘ ٜةةتملـب عًٝةة٘ إٔ ٜػةةتدًـ أٜٝٓ ٚةةت عٓةة٘ َةةٔ ٜكةةّٛ
بملًُةة٘ حتةةٜ ٢ملةةٛز إفب عًُةةَ٘ٚ .ةةٔ شيةةو إٔ اىبٗةةاجط بةةٔ
أَٝةة  ١عٓٝةة٘ ايطغةة  ٍٛعًةة ٢نٓةةس ،٠ثةةِ أقةةط ٙأبةةٛ
بهةةط  بملةةس ٚؾةةا ٠ايطغةة  ٍٛةةةة نُةةا َ ةطٻ شنةةط ٙةةةة
ٜ ٚكٌ اىبٗاجط  إفب ايةَ ُٔٝباؾةطٚ ٠تةاخط; ُْبةطٶا



ىبطن٘ ؾاضغٌ إفب رظٜاز بةٔ يبٝةسد  يٝكة ّٛعٓة٘ بملًُة٘
1أ
حت ٢ؾؿاٚ ٘٥قسٚ ،َ٘ٚقس أقط أب ٛبهط  شيو.
نصيو نإ خايةس  أثٓةاٜ٫ٚ ٤تة٘ يًملةطام ٜٝٓةت عٓة٘
2أ
ًب اسبريٜ َٔ ٠ك ّٛبملًُ٘ حت ٢عٛزت٘.
ٚمث٬َ ١حُب ١جسٜط ٠باْ٫تبا ٖٞٚ ،ٙأْٓا حُٓٝةا ْةسضؽ
غري ٠٫ٚ ٠أبة ٞبهةط  ظبةس إٔ ايؿةها ٣ٚنةس ٠٫ٚ
أبةةة ٞبهةةةط  تهةةةاز تهةةةَ ٕٛملسَٚةةةٜٚ .١ةةةصنط يٓةةةا
اىب٪ضخةةَ ٕٛةةٔ ايؿةةها ٣ٚنةةس  ٠٫ٚأبةة ٞبهةةط  إٔ
 َٔ ٬اي ُٔٝقسّ إفب اىبس ١ٜٓؾؿه ٢إفب أبة ٞبهةط
ضج ڄ
 إٔ أحس  ٠٫ٚاي ُٔٝقڀع ٜسً ٙب غطقَُ ٖٛٚ ١بً،ّٛ
ٚؾاٖس أبة ٛبهةط  ايطجةٌ ٜكةًً ٞب ايًٝةٌ ،ؾرتجةذ
ي٘ أْ٘ َُبً .ّٛثِ حسثت غةطقَ ١ةٔ بٝةت أبة ٞبهةط 
ْؿػةة٘ٚ ،تةةبـب إٔ ٖةةصا ايطجةةٌ ٖةة ٛايػةةاضم ،ؾًةةِ ًٜتؿةةت
3أ
أبٛبهط  يؿهاٜت٘ٚ ،عطف أْ٘ نصاب.
1أ ايڀ  ،ٟتاضؽب٘ ،ج.271/3
2أ اىبكسض ايػابل.23/4 ،
3أ ايػٛٝط ،ٞتاضٜذ اشبًؿا ،٤ج.98/1

 ٠٫ٚٚأبةة ٞبهةةط  نةةاْٛا ٜكَٛةة ٕٛبػٝاغةة ١ايبًةةسإ
ايةةب ٜٛيةة ٕٛعًٗٝةةاٚ ،تةةسبري أَٛضٖةةا ٚإقاَةة ١حةةسٚز ار
ؾٗٝا.
ٚنإ ايْٛ ٠٫ٛابٶا عٔ اشبًٝؿً ١ب إزاض ٠ؾ ٕٚ٪ايٜ٫ٛا
أ ٚا٭َكاض ،ؾكاَٛا بٛاجبِٗ خري قٝاّ.
إٕ اٱْػإ يٝملجت يملُب ِٝإظبةاظ ايكةسٜل ً ب ؾةرت٠
قكري ٠جسٽا ،ح ٝعٳسٸ اىب٪ضخ ٕٛؾةرت ٠خ٬ؾتة٘ بػةٓتـب
1أ
ٚث٬ثةة ١أؾةةٗط ٚعؿةةط ٠أٜةةاَّٚ ،ةةا أعُبُٗةةا ٚأنثطٖةةا
بطنً ١ب تاضٜذ ايبؿط ١ٜنبملا.٤
*****

1أ اُْبط :ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.419/1







نإ أب ٛبهط ايكسٜل  َٔ أعُبِ اىبػًُـب ضعا١ٜ

سبل قطاب ١ضغ ٍٛار ٚأٌٖ بٝت٘ ،نُا قاٍ تملافب ( :ﭚ ...ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) رايؿٛض٣د.
ًٚب ايكخٝخـب عٔ غملٝسبٔ جبري  قةاٍ :غة ٌ٦ابةٔ
عباؽ  ،ؾكاٍ :إٔ  ٫ت٪شٚا ضبُسٶا ًب قطابت٘..أأ.

1أ

 َٔٚنُةاٍ ضببة ١ايةٓيب  ايةٛز ٚاسبةت ٭ٖةٌ بٝتة٘; إش
ناْةةةت ضعاٜةةة ١أٖةةةٌ بٝتةةة٘ يبةةةا أَةةةط ار ٚضغةةةٛي٘ بةةةً٘ٚ .ب
ايكةةخٝذ أْةة٘  خڀةةت أقةةخاب٘ بػةةسٜط ٜةةسع ٢وبڄ ةا بةةـب
َهٚ ١اىبس ١ٜٓؾكاٍ :اشنطنِ اار ًب أٌٖ بٝبأأ.

2أ

ًٚب ايػٓٔ أْة٘  قةاٍٚ :ايةصْ ٟؿػة ٞبٝةسَٓ٪ٜ ٫ ٙةٕٛ
1أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب ايتؿػري ،بةاب قٛية٘ :إ ٫اىبةٛزً ٠ب
ايكطب٢أأ ،جٚ ;37/6اُْبط :ابٔ نثري ،تؿػري ،ٙج.1667/2
2أ َٔ ضٚاٜةَ ١ػةًِ ًب قةخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةا ٌ٥ايكةخاب ، ١بةاب
َٔ ؾها ٌ٥عً ٞبٔ أب ٞطايت  ،ج.123/7

حت ٢ؼببٛنِأأ.

1أ

ٚنةةةإ ايكةةةسٜل ٜ كةةة :ٍٛاضقبةةةٛا ضبُةةسٶا ًب أٖةةةٌ
بٝت٘أأ.

2أ

ٚقاٍ ٚ :ار يكطابة ١ضغة ٍٛار أحةت إيةٞٻ إٔ أقةٌ
َٔ قطاببأأ.

3أ

ٚنإ َ هطَٶةا يملًةٚ ٞبٓٝة٘ ٚ غةا٥ط بةي ٖاؾةِ
ٜكسَِٗ عً ٢غا٥ط ايٓاؽ.
ٚقس شٖت ايكسٜل ٚ حس ٙإفب بٝت عًٚ ، ٞعٓةسٙ
بٖٓ ٛاؾِ ،ؾصنط هلِ ؾهًِٗ ٚشنةطٚا ية٘ ؾهةً٘ ٚبةاٜملٙٛ
 ٖٛٚعٓسِٖ ،ؾٗصا غا ١ٜاٱنطاّ هلِ َٓ٘ ٚي٘ َِٓٗ.
1أ اُْبطَ :ػٓس أهبس ،ج 207/1ةة ٚ ;208اُْبط :ابةٔ نةثري ،تؿػةري،ٙ
ج.1668/2
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
َٓاقت اسبػٔ ٚاسبػـب  ،ج.217/4
3أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب
َٓاقةةت قطابةة ١ضغةة ٍٛار َٓٚ ،كبةة ١ؾاطُةة  ١بٓةةت ايةةٓيب ،
ج.210/4



ناْةةت ع٬قةةة ١أبةة ٞبهةةةط  بملًةة  ٞحػةةةٓ ١ؾُٓةةةص
بساٜةة ١ايبملثةة ١ناْةةا َملٶ ةا حةة ٍٛضغةة ٍٛار  ،ضغةةِ ؾةةاضم
ايػٔ بُٗٓٝاَ ،كًٝإ زاعٝتإ بُٗٓٝةا َةٔ ايتٛاؾةل َةا ار
ب٘ عًٚ .ِٝعٓس اهلجط ٠نإ يهٌ َُٓٗا زٚض ،ٙؾاب ٛبهةط
 قةةخت ايطغةةٚ ، ٍٛعً ة  ٞبةةا ًب ؾطاؾةة٘ .ؾٗةةصا
تهاٌَ بُٗٓٝا  ٫تٓاؾػٶا  ٫ٚتملاضنٶا.
ٚنةةةإ عًةةةٜ  ٞػةةةؿب بةةةاب ٞبهةةةط ٜٚ ،ؿةةةري قبةةةا
نإ عًَ ٘ٝةٔ غةًٛى ٚعُةٌٚ ،خكٛقٶةا بملةس اغةتد٬ؾ٘.
ؾكةةةس ٚضز عةةةٔ عًةةة  ٞأْةةة٘ قةةةاٍ بملةةةس إٔ طڂًةةةت َٓةةة٘ إٔ
ٜػةةةةتدًـَ :ةةةةا اغةةةةةتدًـ ضغةةةة ٍٛار  ؾاغةةةةةتدًـ،
ٚيهةةةٔ إٕ ٜةةةطز ار بايٓةةةاؽ خة ةريٶا ؾةةةٝجُملِٗ بملةةةس ٟعًةةة٢
خريِٖ ،نُا نبملِٗ بملس ْب ِٗٝعً ٢خريِٖأأ.

1أ

ٚقةةس ض ٟٚعةةٔ عًةة ٞبةةٔ أبةة ٞطايةةت ٜ كةة :ٍٛقڂ ةبٹ ٳ
ضغةة ٍٛار  عًةة ٢خةةري َةةا قڂةبٹ ٳ عًٝةة٘ ْةةيب َةةٔ ا٭ْبٝةةا،٤
1أ اُْبةةط :ربطػبةة٘ عٓةةس ابةةٔ نةةثري ،ايػةةري ٠ايٓبٜٛةة ،١ج ;401/4ابةةٔ
ٖؿاّ ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.653/4

قةةاٍ :ثةةِ أغةةتٴدًـ أبةة ٛبهةةط ؾملُةةٌ يملُةةٌ ضغةة ٍٛار 
ٚبػٓت٘ ،ثِ قڂبٹ ٳ أب ٛبهط عً ٢خري َا قڂبٹ ٳ عًٝة٘ أحةس،
ٚنةةإ خةةري ٖةةص ٙا٭َةة ١بملةةس ْبٗٝةةا  ،ثةةِ أغٴةةتدٳًـ عُةةط
ؾملٌُ بملًُُٗا ٚغٓتُٗا ،ثِ قڂبٹ ٳ عً ٢خري َةا قڂةبٹ ٳ عًٝة٘
أحةةةسٚ .نةةةإ خةةةري ٖةةةص ٙا٭َةةة ١بملةةةس ْبٗٝةةةا ٚ بملةةةس أبةةةٞ
بهطأأ.

1أ

نُا ٚضز عٔ ضبُس بٔ اسبٓؿٖٚ ١ٝة ٛابةٔ يملًة ٞبةٔ أبةٞ
طايت  قاٍ :قًت ٭ب :ٞأ ٟايٓاؽ خري بملس ضغة ٍٛار
 قاٍ :أب ٛبهط ،قًت :ثةِ َةٔ! قةاٍ :ثةِ عُةطٚ ،خؿةٝت
إٔ ٜكةة ٍٛعثُةةإ قًةةت :ثةةِ أْةةت ،قةةاٍَ :ةةا أْةةا إ ٫ضجةةٌ َةةٔ
اىبػًُـبأأ.

2أ

٪ٜٚنس ابٔ نثري إٔ عً ٞبٔ أب ٞطايتٚ ،ايعبري بٔ
ايملٛاّ  قس باٜملا ايكسٜل ً ب اي ّٛٝا٭َ ٍٚع
1أ ابٔ أب ٞؾٝب ،١اىبػاظ ،ٟم ،430ضٚا ١ٜضقِ.520 :
2أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتاب ؾها ٌ٥أقخاب ايةٓيب  ،بةاب
ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.195/4



اىبػًُـبٚ ،

ٜتدًؿا عٔ بك ١ٝاىبػًُـبٜٚ .ػتسٍ بصيو

عً ٢ؾٗٛز عً  ٞايكَ ٠٬ع أب ٞبهط ايكسٜل 
َٓص ٚؾا ٠ايطغ ، ٍٛبٌ ٚقبٌ شيو

ٜٓكڀع عٔ ايك٠٬

خًـ ايكسٜل  عً ٢اٱط٬مٚ .خطج َمل٘ ًب أ ٍٚغع٠ٚ
غعاٖا بملس ٚؾا ٠ايطغ  ٍٛإفب ش ٟايكك ١يكتاٍ أٌٖ
1أ

ايطزٚ .٠قسم ًب أب ٞبهط ٚعً  ٞق ٍٛار ةة تملافب ةة:

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂
 ) راىبا٥س٠د ،ؾهاْٛا ؼبب ٕٛار ٚػباٖسً ٕٚب غب.ً٘ٝ
ٚقةةس جةةسز عًةة ٞبةةٔ أبةة ٞطايةةت  ايبٝملةة ١٭بةة ٞبهةةط
ايكةسٜل  بملةس غةت ١أؾةٗط َةط ٠أخةطٚ ،٣شيةو بملةس ٚؾةا٠
ؾاطُةةٚ ; ١شيةةو يًتانٝةةس عًةة ٢ضنةةاٚ ٙحػةةٔ ايمل٬قةة١
بُٗٓٝا ْٚ ؿَ ٞا ٜؿاع َٔ خ٬ف شيو.
ٚنةةإ ايكةةسٜل  ضببٶةا يًخػةةٔ ٚاسبػةةـب ٚ .قةةس
1أ ابٔ نثري ،ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛج.398/4

ضأ ٣أب ٛبهط ايكةسٜل  اسبػةٔ بةٔ عًة  ٞبملةس ٚؾةا٠
ايةةةٓيب ٖٚ ةةة ٛمبؿةةةًٜ ٞملةةةت َةةةع ايكةةةبٝإ ؾخًُةةة٘ ٚقةةةاٍ:
بةةةةةاب ٞؾةةةةةب ٘ٝايةةةةةٓيبٸ يةةةةةٝؼ ؾةةةةةبٗٝٶا بملًةةةةةٚ ،ٞعًةةةةة ٞ
ٜهخوأأ.

1أ

ٚقةةةس تهًِ ايهثريَ ٕٚةةةٔ ناضٖ ٞايكسٸٜل ٚقاحب٘
 عةةٔ خةة٬ف بةةـب ؾاطُةةٚ ١بةةـب أبةة ٞبهةةط َ تٓاغةةـب
قٛي٘  :ؾاطُ ١بهملَ ١ةي ؾُةٔ أغهةبٗا أغهةبيأأ.

2أ

 ٫ٚؾو إٔ ايكسٜل ٜ ملة ٞقة ٍٛايةٓيب ٜٚ كةسضٜٚ ٙملُةٌ
بةة٘ ًب حةةةل ؾاطُةةةْٓ ٫ٚ . ١ػةة ٢إٔ أمسةةةا ٤بٓةةةت عُةةةٝؼ
ظٚجةة ١أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ٖ ةةَ ٞةةٔ غػةةًت ؾاطُةة ١
عٓس ٚؾاتٗا بٛق َٔ ١ٝؾاطُْ  ١ؿػٗاٚ .شنطٚا إٔ شيو
اشب٬ف َطز ٙإفب حطم ؾاطُ ١عًة ٢ا٭َةٛاٍٚ ،خكٛقٶةا
ايٓد ٌٝايب تطنٗا ايطغ  ٍٛعٓس ٚؾات٘ قٳ ٳسقځ١ڄ.
ٚحاؾا ر إٔ ته ٕٛؾاطُة ١ايعنٝة ١ايڀةاٖط ٠ايملؿٝؿة١
1أ ضٚا ٙايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،ج.217/4
2أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ;ٟايصٖيب ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ج.67/2



ايعاٖس  ٠نُا ظعُٛا ،ؾُا ناْت ؾاطَُ  ١ةٔ أٖةٌ
ايةةسْٝا  ٫ٚتٗةةةتِ بٗةةا أ ٚدبملًةةةٗا أنةة ُٖٗةةةا نُةةا قةةةٛض
ٖةةٖٚ .٤٫٪ةة ٞايةةب أخ ٖةةا ايةةٓيب  بكةةطب ضحًٝةةٗاٚ ،أْٗةةا
أَ ٍٚةةٔ ًٜخةةل بةة٘ بملةةس َٛتةة٘ .ؾخاؾةةا ر إٔ تهةة ٕٛؾاطُةة١
غةةٝسْ ٠ػةةا ٤ايملةةاىبـب ََُٛٗ ةة ١باىبةةاٍ أ ٚاٱضد ٚاىبةةعاضع،
نُةةا ٜكةةٛضٖا ٖةة .٤٫٪ؾهٝةةـ ٜٴٓػةةت هلةةا ٖةةصا َةةع عًُٗةةا
بكطب َٛتٗا !
ٚقس ٚضز عٔ عط ٠ٚبٔ ايةعبري عةٔ عا٥ؿة : ١إٔ ؾاطُة١
أضغًت إفب أب ٞبهط تػاي٘ َرياثٗا َٔ ايٓيب  ؾُٝا أؾةا٤
ار عًةةةة ٢ضغةةةةٛي٘  تڀًةةةةت قةةةةسق ١ضغةةةة ٍٛار  ايةةةةب
باىبسٚ ١ٜٓؾځسٳى َٚا بك َٔ ٞخٴُٴةؼ خٝة  ،ؾكةاٍ أبة ٛبهةط:
إٕ ضغة ٍٛار  قةةاٍْ ٫ :ةةٛضٳد َةةا تطنٓةةا قةةسق ،١إلبةةا
1أ

ٜانةةٌ ٍ ضبُةةس َةةٔ ٖةةصا اىبةةاٍأأٜ ،ملةةي َةةاٍ ار يةةٝؼ
1أ َةةٔ ضٚاٜةة ١ايبدةةاض ،ٟنتةةاب ايؿةةطا ، ٥بةةاب قةة ٍٛايةةٓيب ٫ :
ْٛضد َا تطنٓا ٙقسق١أأ ،جٚ ;3/8اُْبةط :تؿكة ٬ٝأنثةط عٓةس:
ايك٬ب ،ٞعً ٞبٔ أب ٞطايةت  ،مٚ ،154قةاضٕ بةابٔ ؾةبً ،١ب
تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج.196/1

هلةِ إٔ ٜعٜةسٚا عًة ٢اىبانةةٌٚ ،إْةٚ ٞار  ٫أغةري ؾة٦ٝٶا َةةٔ
قةةسقا ايةةٓيب ٚ .٭عًُ ةٔٸ قبةةا عُةةٌ بةة٘ ضغةة ٍٛار ،
ٚيػت تاضنڄا ؾ٦ٝٶا نإ ضغ ٍٛار ٜ ملٌُ بة٘ إ ٫عًُةت
بةةة٘ ،ؾةةةإْ ٞأخؿةةة ٢إٕ تطنةةةت ؾةةة٦ٝٶا َةةةٔ أَةةةط ٙإٔ أظٜةةةؼ،
ؾتؿٗس عًٞٸ ثِ قاٍ :إْا عطؾٓاى ٜا أبا بهةط ؾكةاٍٚ :ايةصٟ
ْؿػةة ٞبٝةةس ٙيكطابةة ١ضغةة ٍٛار  أحةةت إي ةٞٻ إٔ أقٹ ةٌٳ َةةٔ
قطابب ٚأٚغع َٓ٘.

1أ

ٚقس طابت ْؿؼ ؾاطُ  ١حُٓٝا مسملت قة ٍٛايكةسٸٜل
َٚ ةةا أؾةةاض إيٝةة٘ َةةٔ قٛيةة٘  :إْةةا َملؿةةط ا٭ْبٝةةا٫ ٤
2أ

ْةةةٛضد َةةةا تطنٓةةةا ٙقةةةسق١أأَٚ .ةةةٔ ايثابةةةت ٚجةةةٛز ٚضثةةة١
خةةةةطَ ،ٜٔةةةةِٓٗ ايملبةةةةاؽ  عةةةةِ ايةةةةٓيب ٖٚ ،ةةةة ٛايةةةةصٟ
ٜملكب٘ َِٗٓٚ .بك ١ٝظٚجا ايةٓيب  ،اي٥٬ةٞ
ٚحةةسا ڄَ ٠ةةٓٗ ٸٔ طايبةت قبةةرياد َةةازٚ .ٟايطغةة ٍٛ

ْػةُع إٔ
ٜةةرتى

1أ َةةةٔ ضٚاٜةةة ١ايبٗٝكةةةً ،ٞب ايػةةةٓٔ ايهةةة  ،٣جًٚ ،300/6ب ز٥٫ةةةٌ
ايٓبةةةة ،٠ٛح ضقةةةةِ  ;3276اُْبةةةةط :ايةةةةصٖيب ،غةةةةري أعةةةة ّ٬ايٓةةةةب،٤٬
ج ;121/2ابٔ غملس ،ايڀبكا  ،ج.28/8
2أ اُْبط :قخٝذ ايبداض ،ٟنتاب ؾط اشبُؼ ،ج.42/4



َةةا ڄ ٫بةةٌ تةةطى زٜٓٶةةاٚ ،أَةةا ؾةةسى ٚخٝة ؾٗةة ٞقةةسق ١نُةةا
أؾاض أب ٛبهط .
ٚؾاطُ  ١أن ٚأعُبِ َةٔ إٔ ٜهةُٖٗ ٕٛةا َةرياد
َاٍ زْٚ ،ٟٛٝقس عًُت أْٗا ئ تبك ٢بملس ايطغ  ٍٛغة٣ٛ
بهةةمل٘ أؾةةٗط .ؾتًةةو تُٗةة ١باطًة١څ ؾاطُةة ١ةةةة ضنةة ٞار عٓٗةةا
ٚأضناٖا ةة َٓٗا بط.١٦ٜ
ٚقةةس شنةةط ًب ضٚاٜةةا أخةةط ٣إٔ أبةةا بهةةطَٚ ،ةةٔ بملةةسٙ
عُةةط  طًبةةا َةةٔ عًةة  ٞتػ ةًڊِ تًةةو ايٓدٝةةٌ ًب ؾةةسى
ٚخ ٝة  ،عًةة ٢إٔ ٜملُةةٌ بٗةةا نُةةا ٜملُةةٌ ضغةة ٍٛار ً ب
ايكةةةةسقَٗٓ ١ةةةةا ،ؾةةةةطؾ عًةةةة  ٞتػةةةًڊُٗا  ٫احتجاجٶةةةةا
عًُٗٝاٚ ،يهٔ اقتٓاعٶا ٚثك١ڄ قبةا نةإ اشبًٝؿتةإ ٜكَٛةإ
1أ
ؾٗٝا ٚعًُُٗا ًب تكطٜؿٗا.
ٚقس ٚضز عٓس ايبداض :ٟؾاَا قةسقت٘ باىبسٜٓة ١ؾةسؾملٗا
عُةةط إفب عًةةٚ ٞعبةةاؽ ،ؾاَةةا خٝةة ٚؾةةسى ؾاَػةةهُٗا
عُةةطٚ ،قةةاٍُٖ :ةةا قةةسق ١ضغةة ٍٛار  ناْةةت سبكٛقةة٘

1أ اُْبط :عُط بٔ ؾب ،١تاضٜذ اىبس ،١ٜٓج.207 ،204/1

 ٞا٭َطأأ.
ايب تملطْٛٚ ٙٚا٥ب٘ٚ ،أَطُٖا إفب َٔ ٳٚيٹ ٳ

1أ

*****

1أ َةةةٔ ضٚاٜةةة ١ايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘ ،نتةةةاب اشبُةةةؼ ،بةةةاب ؾةةةط
اشبُةةةؼ ةةةةة قكةةة ١ؾةةةسى ،جٚ ;42/4اُْبةةةط :عُةةةط بةةةٔ ؾةةةب ،١تةةةاضٜذ
اىبس ،١ٜٓج ،207ٚ204/1اشبُؼ.


1أ



ناْةةت ٖٓةةاى بملة

اىب٪ؾةةطا ًب اغةةتد٬ف عُةةط 

بملةةةةس ايكةةةةسٜل ٚ عةةةةٔ ابةةةةٔ أبةةةةًَٝ ٞهًةةةة ١قةةةةاٍ :قةةةةاٍ:
مسملت عا٥ؿٚ ١غٴ ٹً٦ځت َٔ :نإ ضغ ٍٛار َ ػةتدًؿڄا
ي ٛاغةتدًؿ٘! قايةت :أبة ٛبهةط .ؾكٝةٌ هلةا :ثةِ َةٔ بملةس أبةٞ
بهط! قايت :عُط ،ثِ قٝةٌ هلةاَ :ةٔ بملةس عُةط! قايةت :أبةٛ
عبٝس ٠بٔ ازبطاحأأ.

2أ

ٚعٔ أبٖ ٞطٜط  ٠قاٍ :قةاٍ ضغة ٍٛار  :بٝٵٓةا أْةا
ت عًٗٝةةا ٳزيڃةٛٷ ،ؾځ ٳٓعٳعٵةتٴ َٹٓٵٗةةا َةةا ؾةةا٤ٳ
ْةةا٥ٹِٷ ضٳأځٜٵتٴٓٹةة ٞعًځةة ٢ځقًٹٝة ٺ
ايډً٘ٴ ،ثٴِٻ أخٳصٳٖا ابٔٴ أبٹ ٞقڂخاؾځ١ځ ؾځٓٳةعٳعٳ بٗةا شٳْٴٛبٶةا أ ٵ ٚشٳْٴةٛبٳٝٵٔڇ،
ت
ًٚب ٳْ ٵععٹةة ٹ٘ نٳةة ٵملـٷٚ ،ايًډةة ٴ٘ ٳ ٜٵػؿٹةة ٴط يةة٘ نٳةة ٵمل ځؿ٘ٴ ،ثٴةة ٻِ اغٵةةتٳخا ځي ٵ
شبڀډابٹ ځؾًځِٵ أضٳ عٳبٵ ځكطڇٜٽا َٹٔٳ ايٓٻاؽڇ ٜٳ ٵٓعڇعٴ
ځغطٵبٶا ،ؾاخٳصٳٖا ابٔٴ ا ځ
1أ اُْبط :عً ٞايك٬ب ،ٞأب ٛبهط ايكسٜل  ،م 473ةة .477
2أ ضٚاَ ٙػةةًِ ًب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ، ١بةةاب َةةٔ
ؾها ٌ٥أب ٞبهط ايكسٜل ،ج 109ةة .110

1أ

نطٳبٳ ايٓٻةاؽٴ ب ٳملڀځةٔڈأأَٚ .ملٓةً ٢ب ْععة٘
ٳْعٵعٳ عٴ ٳُطٳ ،حتٻ ٢ٳ
نملـأ :نٓا ١ٜعٔ قكط َس ٠خ٬ؾت٘.
2أ

عٓةةس َةةط ايكةةسٜل ٚ اؾةةتساز ٙخؿةة ٞعًةة ٢ا٭َةة١
َةةٔ ا٫خةةت٬ف ؾكةةاٍ :إْةة٘ قةةس ْةةعٍ بةةَ ٞةةا قةةس تةةط٫ٚ ٕٚ
أَبةةٓي إَٝ ٫تٶةةاٚ ،قةةس أطًةةل ار مبةةاْهِ َةةٔ بةةٝملب ٚحةةٌ
عٓهِ عكستٚ ،ٞضز عًٝهِ أَطنِ ؾاَٿطٚا عًٝهِ َةٔ
أحببتِ ،ؾإْهِ إٕ أَطن ًب حٝةاَ ٠ةي نةإ أجةسض إٔ ٫
3أ
ربتًؿٛا بملسٟأأ.
ٚتؿةةاٚض ايكةةسٜل َ ةةع ايكةةخاب  ١ؾُٝةةا بٝةةِٓٗ ثةةِ
ضجملٛا إي ٘ٝؾكايٛا :ضأٜٓةا ٜةا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار ضأٜةو ،قةاٍ:
ؾاًَٗ ْٞٛحت ٢أُْبط ر ٚيسٚ ٜ٘ٓيملباز.ٙ
ؾسعا ايكسٜل  عبسايطهبٔ بةٔ عةٛف  ؾكةاٍ ية٘:
أخ ْةة ٞعةةٔ عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب! ؾكةةاٍ يةةَ٘ :ةةا تػةةايي عةةٔ
1أ ضٚا ٙايبدةةةاضً ٟب قةةةخٝخ٘ ،نتةةةاب ايتملةةةبري ،بةةةاب ْةةةعع اية ةصٻْٴٛب
ٚايصٻْٛبـب َٔ ايب٦ط بهملـ ،ج.78/8
2أ ايبساٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜج ;18/7تاضٜذ ايڀ  ،ٟج.238/4
3أ ايتاضٜذ اٱغ ،َٞ٬ج.95/3



أَةةط إٚ ٫أْةةت أعًةةِ بةة٘ َةةي ،ؾكةةاٍ أبةة ٛبهةةط ٚ :ڇإٕٵ ،ؾكةةاٍ
عبسايطهبٔٚ ٖٛ :ار أؾهٌ َٔ ضأٜو ؾ.٘ٝ
ثِ زعةا عثُةإ بةٔ عؿةإ  ،ؾكةاٍ :أخ ْة ٞعةٔ عُةط
ابٔ اشبڀةاب ،ؾكةاٍ :أْةت أخ ْةا بة٘ ،ؾكةاٍ :عًة ٢شيةو ٜةا
أبا عبسار ،ؾكاٍ عثُإ :ايًِٗ عًُة ٞبة٘ إٔ غةطٜطت٘ خةري
َةةةٔ عْٝ٬تةةة٘ٚ ،أْةةة٘ يةةةٝؼ ؾٓٝةةةا َثًةةة٘ ،ؾكةةةاٍ أبةةة ٛبهةةةط:
ٜطهبو ارٚ ،ار ي ٛتطنت٘ َا عستو.
نُا اغتؿاض أغٝس بةٔ حهةري ٚ غةملٝس بةٔ ظٜةس 
ٚعةةسزٶا َةةٔ ا٭ْكةةاض ٚاىبٗةةاجطٚ ،ٜٔنًةةِٗ بةةطأٚ ٟاحةةس ًب
عُط إ ٫طًخ ١بٔ عبٝسار  ؾإْ٘ خاف َٔ ؾست٘.
ٚقاٍ ٭ب ٞبهط ايكسٜلَ :ا أْت قا ٌ٥يطبةو إشا غةايو
عةةٔ اغةةتد٬ؾو عُةةط عًٓٝةةا ٚقةةس تةةط ٣غًُبتةة٘! ؾكةةاٍ أبةةٛ
بهةةط :أجًػةة ،ْٞٛأبةةا ار ربٛؾةةْٛي! قةةاٍ :أقةة :ٍٛايًةةِٗ
اغتدًؿت عً ِٗٝخريٳ أًٖو.

1أ

1أ ايهاٌَ ٫بٔ ا٭ثري :ج.425/2

ٚبةٝٻٔ ؾكةةاٍ :شيةةو ٭ْةة٘ ٜطاْةة ٞضقٝكڄةةاٚ ،يةة ٛأؾهةة ٢ا٭َةةط
إي ٘ٝيرتى نثريٶا يبا ٖ ٛعً.٘ٝ

1أ

ثةةِ نتةةت أبةة ٛبهةةط ايكةةسٜل  عٗةسٶا َهتٛبٶةةا ٜكةةطأ
عًةةة ٢ايٓةةةاؽ ًب اىبسٜٓةةةًٚ ١ب ا٭َكةةةاض عةةةٔ ططٜةةةل أَةةةطا٤
ا٭جٓاز ،ؾهإ ْل ايملٗس:
بػِ ار ايطهبٔ ايطحٖ ،ِٝصا َا عٗس أبة ٛبهةط بةٔ
أبةة ٞقخاؾةةً ١ب خةةط عٗةةس ٙبايةةسْٝا خاضجٶةةا َٓٗةةا ٚعٓةةس أٍٚ
 ٬ؾٗٝةةا ،ح ٝة ٜةة َٔ٪ايهةةاؾط ٜٚةةٛقٔ
عٗةةس ٙبةةاٯخط ٠زاخ ة ڄ
ايؿاجط ٜٚكةسم ايهةاشب ،إْة ٞاغةتدًؿت عًةٝهِ بملةسٟ
ٴٍ ار
عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب ؾةةامسملٛا يةة٘ ٚأطٝملةةٛاٚ ،إْةةٞ
ٚضغةةٛي٘ ٚزٜٓةة٘ ْٚؿػةةٚ ٞإٜةةانِ خ ةريٶا ،ؾةةإٕ عةةسٍ ؾةةصيو
َبي ب٘ ٚعًُ ٞؾٚ ،٘ٝإٕ بسٻٍ ؾًهةٌ اَةطَ ٨ةا انتػةت،
َبًځُٴةةٛا أځٟٻ
ٚاشبةةري أضز  ٫ٚأعًةةِ ايػٝةةت } :ٳٚغٳ ة ٳ ٝٵملًځِٵ ايډ ةصٹٜٔٳ ځ
2أ
َٴٓ ځكځًتٺ ٜٳٓ ځكًٹبٴٕٛٳ{أأ.
1أ اُْبط :ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.425/2
2أ ايػٛٝط ،ٞتاضٜذ اٱغ ،ّ٬م;77
ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٫ؾطاف ،ج.145/8



ًٚب ضٚاٜةة :١إٔ أبةةا بهةةط  أؾةةطف عًةة ٢ايٓةةاؽ ٖٚةةٛ
ٜك :ٍٛأتطن ٕٛقبٔ أغتدًـ عًٝهِ! ؾإْٚ ٞار َا أيةٛ
َةةٔ جٗةةس ايةةطأٚ ٫ٚ ٟيٝةةت شا قطابةةٚ ،١إْةة ٞقةةس اغةةتدًؿت
عُةةط بةةٔ اشبڀةةاب ؾةةامسملٛا يةة٘ ٚأطٝملةةٛا .ؾكةةايٛا :مسملٓةةا
ٚأطملٓا.

1أ

قاٍ ضغ ٍٛار  :إٜٵٗٶا ٜا ابٔ اشبڀاب ٚايصْ ٟؿػٞ
بٝةةسَ ٙةةا يكٝةةو ايؿةةٝڀإ غةةايهڄا ؾجٶةةا قةةٌب إ ٫غةةًو ؾجٶةةا
غري ؾجوأأ.

2أ

*****

1أ ايڀ  ،ٟتاضٜذ ا٭َِ ٚاىبًٛى ،ج.51/4
2أ ايبداض ،ٟنتاب ؾها ٌ٥أقةخاب ايةٓيب  ،بةاب َٓاقةت عُةط بةٔ
اشبڀاب  ،ج.199/4



َةةط

1أ

أب ة ٛبهةةط ايكةةسٜل َ طنةة٘ ا٭خةةريٚ .نةةإ

َطن٘ وبػة ١عؿةط َٜٛٶةاٚ ،شيةو قطٜةت َةٔ َةط
ار  ،أَط ؾٗٝا عُط  بايك ٠٬بايٓاؽ.

2أ

ضغةٍٛ

ٚقةةس َطٻنةةت٘ ابٓتةة٘ عا٥ؿةةَ ، ١ةةع ظٚجتةة٘ أمسةةا ٤بٓةةت
عُٝؼ .

3أ

عةةٔ عا٥ؿةة ١أّٸ اىبةةَٓ٪ـب  قايةةت :ىبةةا اؾةةتس َةةط

أبةة٢

بهطڈ بهٝت ٚأغُ ٢عً ،٘ٝؾكًت َٔ ٜ ٫ةعاٍ زَملة٘ َكٓملٶةا
ؾإْةة٘ َةةٔ زؾملةة٘ َةةسؾ ،ٕٛؾاؾةةام ؾكةةاٍ :يةةٝؼ نُةةا قًةةت ٜةةا
هطٳ٠ڂ ايڃُٳةٛٵ ٹ بٹةا ڃيخٳ ٸلڇ ٳشيٹةوځ َٳةا نڂٓٵةتٳ
بٓٚ ١ٝيهٔٚ :ٳجٳا٤ٳ ٵ غٳ ڃ
4أ

َٹ ٵٓ٘ٴ ٳتخٹٝسٴ .ثِٳٸ غةاٍ عةٔ ٜةٚ ّٛؾةا ٠ضغة ٍٛار  ؾاخ تة٘
1أ اُْبةةط :ايةةب٬شض ،ٟأْػةةاب ا٭ؾةةطاف ،ج ،183/8عٓةةٛإٚ :ؾةةا ٠أبةةٞ
بهط ايكسٜلأ.
2أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل ،ج.606/2
3أ ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.172/8
4أ اُْبط :تؿػري ابٔ نثري ،ج.1757/2



عا٥ؿ ة  ١أْٸةة٘ نةةإ ٜةة ّٛاٱثةةٓـبٚ ،غةةاهلا عةةٔ َٜٛةة٘ ٖةةصا،
ؾاخ تةة٘ أْٳٸةة٘ اٱثةةٓـب ،ؾطغةتٳ يةةٜ ٛٷكةةب

ؾٝةة٘ٚ ،غةةاهلا عةةٔ

نؿچةةةٔ ًب ث٬ثةةة١
نؿةةةٔ ضغةةة ٍٛار  ؾاجابتةةة٘ إٔٸ اية ةٓٸيبٸ څ
أثةةٛاب مبٓٝٸةة ١بةةٝ

جسٜةةس ٠يةةٝؼ ؾٗٝةةا قُةةٝل  ٫ٚعُاَةة،١

ؾاَط  بػػٌ ثٛب٘ ٚإٔ ٜٷهؿچٔ ؾَ ٘ٝع ثٛبـب جسٜس.ٜٔ

1أ

ٚقةةس تةةٛفب تػػةة  ً٘ٝظٚجتةة٘ أمسةةا ٤بٓةةت عُةةٝؼ .
ٖٚةةصا زيٝةةٌ عًةة ٢حطقةة٘ عًةة ٢عةةسّ اطةة٬ع اٯخةةط ٜٔعًةة٢
جػس ٙغ ٣ٛظٚجت٘ٚ .نإ عُةط ٙحةـب ٚؾاتة٘ ث٬ثٶةا ٚغةتـب
غٓ.١

2أ

ٚنةةةةإ يٛؾاتةةةة٘  تةةةةاثري عًةةةة ٢أٖةةةةٌ اىبسٜٓةةةةٚ ١نةةةةٌ
1أ اهلٓس ،ٟنٓع ايملُاٍ ًب غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾملاٍ ،ج،537 ،536/12
ضٚاٜةة ١بةةطقِٚ ;35723 :اُْبةةط :اٱَةةاّ ايػعايةة ،ٞإحٝةةا ٤عًةة ّٛايةةس،ٜٔ
جٚ ،476/4ؾا ٠أب ٞبهط ٚ ;حاَةس ضبُةس اشبًٝؿة ،١إَةاّ ا٭َة١
ٚقا٥ةةةةسٖا خًٝؿةةةة ١ضغةةةة ٍٛار  أبةةةة ٛبهةةةةط ايكةةةةسٜل ،ج;609/2
ٚايٓجاض ،ايسض ٠ايثًُ ١ٓٝب أخباض اىبس ،١ٜٓم.388
2أ اُْبةةةط :ايكةةةاسب ٞايؿةةةاَ ،ٞغةةةبٌ اهلةةةسٚ ٣ايطؾةةةاز ،ج;261 /11
ٚحاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َٚ ١قا٥سٖا خًٝؿ ١ضغ ٍٛار  أبٛ
بهط ايكسٜل ،ج ;605/2ايب٬شض ،ٟأْػاب ا٭ؾطاف ،ج.172/8

اىبػةةًُـبٚ ،نةةإ َةةٔ أؾةةس اىبتةةاثط ٜٔيٛؾاتةة٘ اىبثةةٓـب عًٝةة٘
عً ٞبٔ أب ٞطايت .

1أ

ض ٟٚأْةة٘ ىبةةا أضاز أبةة ٛبهةةط  إٔ ٜػةةتدًـ عُةةط بمل ة
إيٝةة٘ ؾةةسعا ،ٙؾكةةاٍ :إْةة ٞأزعةةٛى إفب أَةةط َتملةةت ىبةةٔ ٚيٝةة٘،
ؾةةاتل ار ٜةةا عُةةط بڀاعتةة٘ ٚأطملةة٘ بتكةةٛا ،ٙؾةةإٕ ايتكةة ٢أَةةط
ضبؿَٛب ثِ إٕ ا٭َط َملطٚ

ٜ ٫ػتٛجب٘ إَ ٫ةٔ عُةٌ بة٘،

ؾُةةةٔ أَةةةط بةةةاسبل ٚعُةةةٌ بايباطةةةٌ ٚأَةةةط بةةةاىبملطٚف ٚعُةةةٌ
باىبٓهط ٜٛؾو إٔ تٓكڀةع أَٓٝتة٘ ٚإٔ ؼبةبٌب بة٘ عًُة٘ ؾةإٕ
أْت ٚيٝت أَطِٖ ؾإٕ اغةتڀملت إٔ دبةـ ٜةسى َةٔ زَةاِٗ٥
ٚإٔ تهةةةُط بڀٓةةةةو َةةةةٔ أَةةةةٛاهلِ ٚإٔ دبةةةةـ يػةةةةاْو عةةةةٔ
أعطانِٗ ؾاؾملٌ ٫ٚ ،ح ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫بار.

2أ

ثةةةِ أحهةةةةط أبةةةة ٛبهةةةط عُةةةةط ؾكةةةةاٍ يةةةة٘:

إْةةةة ٞقةةةةس

1أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل ،ج.605/2
2أ اُْبةةط :صبُةةع ايعٚا٥ةةس َٓٚبةةع ايؿٛا٥ةةس ،اهلٝثُةة ،ٞنتةةاب اشب٬ؾةة،١
باب ا٫غتد٬ف ٚٚق ١ٝاىبتٛي ،ٞج.197/5




اغتدًؿتو عًة ٢أقةخاب ضغة ٍٛار أأأ ٚأٚقةا ٙبتكة٣ٛ
ار ثِ قاٍ:
ٜةا عُةط إٕ ر حكڄةا بايًٝةٌ ٜ ٫ٚكبًة٘ ًب ايٓٗةاضٚ ،حكڄةا
ًب ايٓٗةةاض ٜ ٫ٚكبًةة٘ بايًٝةةٌٚ ،أْةة٘ ٜ ٫كبةةٌ ْاؾًةة ١حتةة ٢تةة٪زٟ
ايؿطٜهةةة .١أ تةةةط ي ا عُةةةط ألبةةةا ثكًةةةت َةةةٛاظي ا َةةةٔ ثكًةةةت
َٛاظٜٓةةة٘ ٜةةة ّٛايكٝاَةةة ١باتبةةةاعِٗ اسبةةةل ٚثكًةةة٘ عًةةةٚ ِٗٝحةةةل
 .٬أ تةط ٜةا
ىبٝعإ ٜٛ ٫نع ؾ ٘ٝغسٶا إ ٫حل إٔ ٜه ٕٛثك ٝڄ
عُةةط ألبةةا خؿچةةت َةةٛاظَ ٜٔةةٔ خؿةةت َٛاظٜٓةة٘ ٜةة ّٛايكٝاَةة١
باتبةةاعِٗ ايباطةةٌ ٚخؿډتةة٘ عًةةٚ .ِٗٝحةةل ىبٝةةعإ ٜٛ ٫نةةع ؾٝةة٘
إ ٫ايباطٌ إٔ ٜه ٕٛخؿٝؿ .١أ تط يا عُةط إلبةا ْعيةت ٜة١
ايطخاَ ٤ع  ١ٜايؿسٚ ،٠أ ١ٜايؿةسَ ٠ةع ٜة ١ايطخةا .٤يٝهةٕٛ
اىب َٔ٪ضاغبٶا ضاٖبٶاٜ ٫ ،طغت ضغبٜ ١تُٓ ٢ؾٗٝا عً ٢ار َةا
يٝؼ يٜ٘ ٫ٚ ،طٖب٘ ضٖبةًٜ ١كة ٞؾٗٝةا بٝسٜة٘ .أ تةط يا عُةط
إلبةةا شنةةط ار أٖةةٌ ايٓةةاض باغةةٛأ أعُةةاهلِ .ؾةةإشا شنةةطتِٗ
قًت إْ ٞ٭ضج ٛأ ٫أنٚ َِٗٓ ٕٛأْ٘ إلبا شنط أٖةٌ ازبٓة١
باحػٔ أعُاهلِ ٭ْ٘ دبةاٚظ هلةِ عُةا نةإ َةٔ غة ٤ٞؾةإشا
شنطتِٗ قًت أ ٜٔعًُ َٔ ٞأعُاهلِ ؾةإشا حؿُبةت ٚقةٝب

ؾٜ ٬ه ْٔٛغا٥ت أحت إيٝو َٔ حانةط َةٔ اىبةٚ ٛيػةت
1أ
قبملجع٠أأ.
ٚشنةةةط َةةةٔ أٚقةةةاف أبةةة ٢بهةةةط ايكةةةسٜل  عٓةةة٘ أْةةة٘
حبؼ ضباعٶا زاضٶاأ ي٘ ناْت قبهةٚ ،١تطنٗةا ٚقؿڄةا ٳعًځة٢
ٳٚيځسٹٙٹ.

2أ

أَةط إٔ

ٜ ٚرتى  غ ٣ٛعبس ٚقڀٝؿْٚ ١انةذ ٚأض

تٛنةةع ًب َةةاٍ اىبػةةًُـبُْ ،بةةري َةةا أخةةصَ ٙةةٔ َطتةةت أثٓةةا٤
خ٬ؾت٘ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ عًُ٘ قسق ١عً ٢اىبػًُـب.

3أ

ٚنةةإ خةةط َةةا تهًةةِٻ بةة٘ ايكةةسٜل  :ضب تةةٛؾي
َػًُاڄ ٚأسبكي بايكاسبـبأأ.

4أ

ٚقةةةةةس ْةةةةةاٍ  ؾةةةةةطف ايةةةةةسؾٔ

ةةةةةٛاض ضغةةةةة ٍٛار 

1أ ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ًب ايتاضٜذ ،ج.426/2
2أ اُْبةط :ايبٗٝكةة ،ٞايػةةٓٔ ايهةةبري ،نتةةاب ايٛقةةـ ،بةةاب ايكةةسقا
احملطَا  ،ج ،266/12ح بطقِ.12022 :
3أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل ،ج.618/2
4أ اُْبط :ابٔ ايٓجاض ايسض ٠ايثًُ ١ٓٝب أخباض اىبس ،١ٜٓم.392



َباؾةةةطً ،٠ب اسبجةةةط ٠ايؿةةةطٜؿ ١ؾهاْةةت ضؾكةةة ١ايكةة َةةةع
قخب ١اسبٝا ٠يًُكڀؿ. ٢

1أ

*****

1أ اُْبط :حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار
 أب ٛبهط ايكسٜل  ،ج.73/2



َةةةس ٠خ٬ؾةةة ١أبةةة ٞبهةةةط  ناْةةةت قكةةةري ٠جة ةسٶا إشا
قٝػةةةت قبكةةةاٜٝؼ ايةةةعَٔٚ ،إشا قةةةٛضٕ بػةةةري ٙيبةةةٔ تٛيةةةٛا
اشب٬ؾةةةٚ .١قةةةس اغةةةتكط ؾٗٝةةةا أحةةةٛاٍ ا٭َةةة ١بملةةةس طبةةةا
ايةةطز ،٠بةةٌ ٚاَتةةس ٭َةةانٔ جسٜةةسً ٠ب َٓةةاطل حهةةاض١ٜ
يس ٍٚعاىبَ ١ٝملاقط ٫ .٠ؾو إٔ ٖصا اَ٫تساز ٖٚةص ٙايؿةٛض٠
ايملُبً ١ُٝب اىبس اٱغ َٞ٬نإ ايؿهةٌ ؾٗٝةا بملةس ار 
٭بةة ٞبهةةط ايكةةسٜل  تًُٝةةص ضغةة ٍٛار َٚ ،ةةٔ َملةة٘
َةةةةٔ أقةةةةخاب ايةةةةٓيب ٜٚ .طجةةةع هلٗةةةةِ ايؿهةةةةٌ بإٜكةةةةاٍ
اٱغةة ّ٬إفب تًةةو ا٭قةةكاع بةةايتدڀٌٝب ٚايملُةةٌ ايةةسٚ٩ب،
ٚايتهخٚ ١ٝايؿسا.٤
إٕ اٱْػةةةإ يٝملجةةةةت يملُبةةة ِٝإظبةةةةاظ ايكةةةسٜل ًب ؾةةةةرت٠
قكةةري ٠ج ةسٽا ،ح ٝة عٳ ةسٸ اىب٪ضخةة ٕٛؾةةرت ٠خ٬ؾتةة٘ بػةةٓتـب
1أ

ٚث٬ث ١أؾٗط ٚعؿط ٠أٜاَّٚ ،ا أعُبُٗا ٚأنثطٖا بطن١
ًب تاضٜذ ايبؿط ١ٜنبملا.٤
1أ اُْبط :ابٔ ا٭ثري ،ايهاٌَ ،ج.419/1





ا٭َ ١نبملا ٤تتبع َا ٚضز ًب غٓ ١ضغة ٍٛار ٚ ،يةصيو
ؾٗةة ٞتملت ة ايكةةسٜل  أؾهةةٌ ا٭َةة ١بملةةس ضغةة ٍٛار .
ٚيملةةٌ ا٭بةةٛاب ايةةب ٚنةةملٗا احمل ةسثٚ ٕٛأقةةخاب ايػةةٓٔ،
نُا ؾملٌ ايبداضٚ ٟغري ،ٙتبـب َس ٣اٖتُاّ ا٭َ ١بػةريت٘
1أ
ٚ ،تهؿـ عٔ َهاْت٘.
 ٬بملةس
ٚنإ ايػًـ َٚا تعاٍ ا٭َٜ ١ملًُ ٕٛأبٓا ِٖ٤جة ٝڄ
2أ
ج ٌٝغري ٠ايكسٜل ٚ ضببت٘ ٚؾهً٘.
ٚض ٣ٚايبداضَٚ ٟػًِ عةٔ عا٥ؿة  ١قايةت :قةاٍ يةٞ
ضغ ٍٛار ًب َطنة٘ :ازعة ٞية ٞأبةا بهةط ٚأخةاى حتة٢
قٔ ٜٚكة ٍٛقا٥ةٌ:
انتت نتابٶا ،ؾةإْ ٞأخةاف إٔ ٜتُٓةَ ٢ةتُ
3أ
أْا أٚفبٜٚ ،اب ٢ار ٚاىب َٕٛٓ٪إ ٫أبا بهطأأ.
1أ اُْبط :ؾها ٌ٥ايكخاب ١عٓس ايبداضً ٟب قخٝخ٘ ،نتةاب ؾهةاٌ٥
أقخاب ايٓيب  ،باب ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل ،ج;191/4
ٚباب ق ٍٛايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.192/4
2أ اُْبط :اٱَاّ أهبس بٔ حٓبٌ ،نتاب ؾها ٌ٥ايكخاب ،١ج.65/1
3أ ضٚاَ ٙػةةًِ ًب قةةخٝخ٘ ،نتةةاب ؾهةةا ٌ٥ايكةةخاب ، ١بةةاب َةةٔ
ؾها ٌ٥أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج.110/7

ٚأيؿت ًب شيو نتت بٗصا اىبملَٓ ،٢ةٔ شيةو ،ايةسنتٛض
حاَس ضبُس اشبًٝؿ ،١ح ٝأيـ نتابٶا عٔ إَاَت٘ يٮَ.١
بملٓةةٛإ :إَةةاّ ا٭َةةٚ ١قا٥ةةةسٖا ،خًٝؿةة ١ضغةة ٍٛار  أبةةةٛ
بهط ايكسٜل . 
ٚظظب ،ٜ٘ٛأب ٛبهط ضبُس بٔ حةان ،نتةاب :ايةطٚ
ا٭ْٝل ًب ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل ٚغريِٖ نثري.
ٚقةةس أڂَطْةةا إٔ ْكتةةس ٟبةة٘ ٖٚ ،ةة ٛقةةاحت ا٭خةة٬م
ايملايٝةةة ،١ايةةةب ؼببٗةةةا نةةةٌ َػةةةًِ ،غةةةبام يًدةةةري ،أَطْةةةا
با٫قتةةسا ٤بةة٘ ،نُةةا قةةاٍ  :اقتةةسٚا بايًةةصَ ٜٔةةٔ بملةةسٟ
أب ٞبهط ٚعُطأأ.

1أ

1أ ضٚا ٙأهبس ًب َػٓس ،ٙج;402/5
ٚايرتَةةصً ٟب غةةٓٓ٘ ،نتةةاب اىبٓاقةةت ،بةةاب ًب َٓاقةةت أبةة ٞبهةةط
ٚعُط  نًُٗٝا ،ج;609/5
ٚابٔ َاج٘ ًب قةخٝخ٘ ،اىبكسَة ،١بةاب ًب ؾهةا ٌ٥أقةخاب ضغةٍٛ
ار  ،ؾهٌ أب ٞبهط ايكسٜل  ،ج ،37/1ح بطقِ;97 :
ٚقةةخٝذ ايبدةةاض ،ٟنتةةاب ؾهةةا ٌ٥أقةةخاب ايةةٓيب  ،بةةاب قةةٍٛ
ايٓيب  :ي ٛنٓت َتدصٶا خً٬ٝڄأأ ،ج.192/4



ٚاىبڀًةةةةةةع عًةةةةةة ٢تةةةةةةطاجِ ايكةةةةةةخابً  ١ب ايهتةةةةةةت
اىبتدككٜ ،١سضى َةس ٣تكةسٜط ا٭َة ١يًكةسٜل ٚ ،يملةٌ
أنثةةط ا٭َةة ١تكةةسٜطٶا يةة٘ َةةٔ زضؽ غةةريت٘ ٚعةةطف أعُايةة٘
.

1أ

*****

1أ اُْبةةط :اىب٪يؿةةا عةةٔ أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ً ب ايتُٗٝةةس َةةٔ ٖةةصا
ايهتاب ،م.6

-

ٜٓبػةة ٞيٮَةة ١نبملةةا ٤تكةةسٜط أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ،
َٚملطؾةة ١حكةة٘ ايةةص ٟأؾةةاض إيٝةة٘ ً ب قٛيةة٘  :أٜٗةةا
ايٓةةةةاؽ اعطؾةةةةٛا ٭بةةةة ٞبهةةةةط حكةةةة٘; ؾإْةةةة٘ ٜػةةةةْٞ٪
1أ
قٌبأأ.

 تانس بٝإ ؾهٌ ايكخابٚ ١زٚ ِٜٗٓتكةسمبِٗ ايكةسٜل عً ٢غري ،ٙؾٗ ٛأؾهًِٗ .
 اتهذ غةبل ايكةسٜل ًب ايٓؿكةَ ١ةٔ َاية٘ عًة ٢ايطغةٍٛٚ عًةةة ٢قةةةخابت٘ٚ ،خكٛقٶة ةا اىبػتهةةةملؿـب ،حٝة ة
نإ ٜؿرت َٔ ِٜٗحط َاي٘ ٜٚملتكِٗ .
 إٔ َةةٔ ٜڀملةةةٔ ًب أبةة ٞبهةةةط  قةةس دباٖةةةٌ ٚتٓاغةةة٢ا٭زيةة ١عًةة ٢ؾهةةًَ٘ٗٓٚ ،ةةا َةةا ٚضز عةةٔ عًةةٚ  ٞغةةريٙ
َٔ ٍ ايبٝتٖٚ ،ة ٛإلبةا أضاز ايكةسح قبةٔ ظنةا ٙضغةٍٛ
ار ٚ بايتةةةةةةاي ٞايكةةةةةةسح بطغةةةةةة ٍٛارٚ ،بملا٥ؿةةةةةة ١أّ
اىبَٓ٪ـب .
1أ اُْبةةط :اىب٪يؿةةا عةةٔ أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل ً ب ايتُٗٝةةس َةةٔ ٖةةصا
ايهتاب ،م.6



 إٔ ايكةةسٜل  قةةخت ايطغةةَ  ٍٛبه ةطٶا ًب َهةة١قبةةٌ ايبملثةة ١ايٓبٜٛةة ١بةةعَٔ طٜٛةةٌٚ ،دباْػةةت قًٛبٗةةا،
ٚتؿةةةابٗت قةةةؿاتُٗا ٚأخ٬قُٗةةةا ،يبةةةا أٚجةةةس تايؿڄةةةا
ٚضبب ١خاق ١بُٗٓٝا يةٝؼ هلةا َثٝةٌٚ .نةإ َةع ضغةٍٛ
ار  صباٚضٶا ًب اىبسَ ،١ٜٓطاؾكڄا ية٘ ًب نةٌ غعٚاتٗةا
ٚضح٬ت٘.
 إٔ ايطغةة  ٍٛاختةةاض ٙيًخةةج بايٓةةاؽ بملةةس ؾةةتذ َهةة١حـب

ٜؿٗس أ ٍٚحج ١بملس ايؿتذ .

 -إٔ اسبةةةس ٜعةةةٔ ايكةةةسٜل ٜػةةةتٓس عًةةة ٢بملةة

اٯٜةةةا

ايكط ْٝةةةة ١ايةةةةب ْعيةةةةت ؾٝةةةة٘ ٚعًةةةة ٢ا٭حازٜةةة ايٓبٜٛةةةة١
ايكةخٝخٚ ،١عًةَ ٢ةةا عةطف عٓة٘ َةةٔ غةًٛى ٚغةةريً ٠ب
حٝا ٠ضغ ٍٛار ٚ بملس.ٙ
 إٔ ايسٚي ١اٱغ ١َٝ٬اْڀًكت بملس ضغ ٍٛار  ،حٝةكبهةةٔ ايكةةسٜل بكةةسق٘ ٚغٝاغةةت٘ يٮَةةَ ١ةةٔ ايكهةةا٤
عًةة ٢اىبطتةةسٚ ،ٜٔبساٜةة ١ايؿتةةٛح ًب أقةةكاع ا٭ض
جاٚض ب٬ز ايملطب يٓؿط اٱغ.ّ٬

َٚةةا

 إٔ ضغةة ٍٛار ٚ نةةع إؾةةاضا ٫غةةتد٬ف ايكةةسٜل َٔ بملس ،ٙحٝة جملًة٘ إَاَٶةا يًكة ٠٬باىبػةًُـب ًب
َطن٘ ٚ أقط عً ٢شيوٖٚ .ةصا ايتكةس ِٜنةإ ية٘ َةا
بملةةسَ ٙةةٔ اغةةتد٬ف اىبػةةًُـب يةة٘ ٚتكسمبةة٘ عًةة ٢غةةري.ٙ
ٚأثبتةةةت اسبةةةٛازد حػةةةٔ اغةةةتد٬ؾ٘ ٚغةةةبك٘ اٯخةةةطٜٔ
ؾُٝةةةا أْكةةةص ار بةةة٘ اىبػةةةًُـب َةةةٔ أٖةةةٌ ايةةةطزٚ ٠ايةةةسٍٚ
ايه  ٣اجملاٚضٚ ،٠خكٛقٶا ؾاضؽ ٚايةطّ ،ايةب بةازض
ً ب ايؿتٛح ًب أضانُٗٝا.
 أْ٘  حـب تٛفب اشب٬ؾ ١نإ عؿٝؿڄا َرتؾملٶا عٔ َاٍاىبػةةةًُـب ايملةةةاَّ ،ةةةا ٜ ٚ ةةةطظأ َٓةةة٘ ؾةةة٦ٝٶاٚ ،
تهٔ ايسْٝا ُٖ٘.
 أْ٘ اختاض يًد٬ؾ َٔ ١بملةس ٙعُةط بةٔ اشبڀةاب  بملةسإٔ اغتؿاض أٌٖ ايةطأَ ٟةٔ اىبػةًُـبٚ ،ناْةت َبةطٚف
ايؿتةةةةٛح تتڀًةةةةت اسبػةةةةِ ٚٚجةةةةٛز ايٝكُبةةةة ١ايٛانةةةةخ١
ٚاغةةتُطاضٖاٚ ،نةةإ اغةةتد٬ف عُةةط  حػةةَٓ ١ةةٔ
حػٓا أب ٞبهط .



ابــٔ األثــري ،عــص ايــد ٜٔأبــ ٛاحلطــٔ عًــ ٢بــٔ أبــ ٞايهــسّ
حمُد بٔ حمُد بٔ عبدايهس ِٜبـٔ عبدايٛاحـد ايػـٝباْٞ
(تٖ630 ،ـ.)ّ1238 /
 ايهاٌَ ًب ايتاضٜذ ة بري : ٚزاض قازض ٖ1385ة. أڂغةةس ايػابةةً ١ب َملطؾةة ١ايكةةخاب ١ة بةةري : ٚزاض إحٝةةا٤ايرتاد ايملطب ٞز .أ.
ابٔ أب ٞغٝب ،١أب ٛبهس عبداهلل بٔ حمُد (تٖ235 ،ـ).
 اىبكةةٓـ ،تكةةخٝذ عبةةساشبايل ا٭ؾػةةاْ ٞةةةة نطاتؿةة:ٞزاض ايؿطقإ ٖ1406ة.
 اىبػاظ ،ٟذبكٝل عبسايملعٜع بةٔ إبةطاٖ ِٝايملٴُةطٍ ،ٟب1ةة ايطٜا  :زاض إؾبًٝٝا ٖ1421ة.
األشد ،ٟحمُد بٔ عبداهلل (تٖ231 ،ـ).
 تاضٜذ ؾتٛح ايؿاّ ،ذبكٝل عبساىبٓملِ عةاَط ةةة ايكةاٖط:٠َ٪غػ ١غجٌ ايملطب.ّ1980 ٞ

األشزقــ ،ٞأبــ ٛايٛيٝــد حمُــد بــٔ عبــداهلل بــٔ أمحــد (ت،
ٖ250ـ).
 أخباض َهَٚ ١ا جةا ٤ؾٗٝةا َةٔ اٯثةاض ،ذبكٝةل ضؾةسٟايكا

ًَخؼ ةة بري : ٚزاض ايثكاؾٖ1399 ١ة.

األصبٗاْ ،ٞأبْ ٛع ِٝأمحد عبداهلل (تٖ430 ،ـ).
 حًٝةة ١ا٭ٚيٝةةاٚ ٤طبكةةا ا٭قةةؿٝاٍ ،٤ب 4ةةةة بةةري : ٚزاضايهتاب ايملطبٖ1405 ٞة.
األيٛض ،ٞحمُٛد غهس( ٟتٖ1342 ،ـ).
 بًةةٛؽ ا٭ضب ًب َملطؾةة ١أحةةٛاٍ ايملةةطب ،ؾةةطح ٚتكةةخٝذضبُةةس بٗجةة ١ا٭ثةةطٍ ،ٟب 2ةةةة بةةري ، ٚيبٓةةإ :زاض ايهتةةت
ايملًُ ١ٝز .أ.
ايبدــاز ،ٟاحلــافي أبــ ٞعبــداهلل ن

اعٝــٌ بــٔ نبــساِٖٝ

(تٖ256 ،ـ).
 قةةخٝذ ايبدةةاض ٟازبةةاَع ايكةةخٝذأٍ ،ب1ةةةة ايطٜةةا :زاض إؾبًٝٝا ةة بري : ٚزاض ايؿهط ٖ1411ة .بايكؿخا أ.
ابٔ عبدايرب ،أب ٛعُس ٜٛضف بٔ عبداهلل بٔ حمُد.
 -ا٫غتٝملاب ًب َملطؾ ١ا٭قخاب.



ايبالذز ،ٟأب ٛاحلطٔ أمحد بـٔ يٝـ ٢بـٔ رـابس بـٔ داٚد
ايبػداد( ٟتٖ279 ،ـ).
 ؾتٛح ايبًسإ ةة بري : ٚزاض ايهتت ايملًُٖ1398 ١ٝة. أْػاب ا٭ؾطاف ،ايكػةِ ايثاية  ،ذبكٝةل عبةسايملعٜعايةةسٚض ،ٟايكػةةِ ايطابةةع ،ذبكٝةةل إحػةةإ عبةةاؽ ةةةة بةةري: ٚ
ٖ1398ة ٖ1400ٚة.
 اْػةةاب ا٭ؾةةطاف ،ذبكٝةةل ضبُةةٛز ايؿةةطزٚؽ ايملُبةةِ،زَؿل :زاض ايٝكُب ١ايملطب.ّ2000١ٝ
ابـ ــٔ بًبـ ــإ ،األَـ ــري عـ ــالء ايـ ــد ٜٔعًـ ــ ٞايفازضـ ــ( ٞت،
ٖ739ـ).
 قةةخٝذ ابةةٔ حبةةإ برتتٝةةت ابةةٔ بًبةةإٍ ،ب 1ةةةة زَؿةةل:ايطغاي ١ايملاىبٖ1432 ١ٝة ةة .ّ2011
ايبٗٝك ،ٞأب ٛبهس أمحد بٔ احلطني (تٖ 458 ،ـ).
 ز٥٫ةةةٌ ايٓبةةة ،٠ٛذبكٝةةةةل عبةةةساىبملڀ ٞقًملجةةةٍ ،ٞب 1ةةةةةةبري : ٚزاض ايهتت ايملًُٖ1405 ١ٝة.
 ايػةةةةٓٔ ايهةةةةبري ،ذبكٝةةةةل ايةةةةسنتٛض عبةةةةسار بةةةةٔعبساحملػٔ ايرتنٍ ،ٞب 1ةة ايكاٖطٖ1432 :٠ة ةة .ّ2011

ايرتَــر ،ٟأبــ ٛعٝطــ ٢حمُــد بــٔ عٝطــ ٢بــٔ ضــٛز( ٠ت،
ٖ279ـ).
 ازبةةةاَع ايكةةةخٝذ غةةةٓٔ ايرتَةةةصٟأ ،ذبكٝةةةل أهبةةةسضبُٛز ؾانط ةة بري : ٚزاض إحٝا ٤ايرتاد ايملطب ٞز .أ.
ابـ ــٔ تُٝٝـ ــ ،١تكـ ــ ٞايـ ــد ٜٔأمحـ ــد بـ ــٔ عبدايطـ ــالّ (ت،
ٖ728ـ).
 ايػٝاغ ١ايؿطعً ١ٝب إقة٬ح ايطاعةٚ ٞايطعٝةٍ ،١ب 4ةةةبري : ٚزاض اىبملطؾ.ّ1969 ١
ابــٔ اجلــٛش ،ٟاــاٍ ايــد ٜٔأبــ ٛايفــسن عبــدايسمحٔ بــٔ
عً( ٞتٖ597 ،ـ).
 قةةةةؿ ١ايكةةةةؿ ،٠ٛذبكٝةةةةل ايؿةةةةٝذ خايةةةةس طططٛغةةةة،ٞبري : ٚزاض ايهتاب ايملطبٖ1433 ٞة ةة .ّ2012
احلـ ــانِ ،ا َـ ــاّ احلـ ــافي أبـ ــ ٞعبـ ــداهلل حمُـ ــد بـ ــٔ
عبداهلل احلانِ ايٓٝطابٛز.ٟ
 اىبػةةةةةتسضى عًةةةةة ٢ايكةةةةةخٝخـبٍ ،ب 1ةةةةةةة بةةةةةري : ٚزاضايهتت ايملًُٖ1411 ١ٝة ةة .ّ1990



اب ــٔ حبٝـ ــب ،أبـ ــ ٛرعف ــس حمُـ ــد بـ ــٔ حب ٝــب بـ ــٔ أَٝـ ــ١
ايبػداد( ٟتٖ245 ،ـ).
 نتاب احملبٸط ،ذبكٝل اًٜةع ٙيةٝدؿب ؾةتٝرت ،ةةة بةري: ٚزاض اٯؾام ز .أ.
 اىبُٓةةةةل ًب أخبةةةةاض قةةةةطٜـ ،ذبكٝةةةةل خٛضؾةةةةٝس أهبةةةةسؾاضٚمٍ ،ب 1ةة بري : ٚعا ايهتت ٖ1405ة ةة .ّ1985
ابٔ حجـس ،غـٗاب ايـد ٜٔأبـ ٛايفضـٌ أمحـد بـٔ عًـ ٞبـٔ
حمُد ايعطكالْ( ٞتٖ852 ،ـ).
 اٱقابً ١ب كبٝٝع ايكخاب ١ةة ايكاٖطَ :٠ڀبملة ١ايػةملاز٠ٖ1328ة.
 ؾةةةةةتذ ايبةةةةةاض ٟؾةةةةةطح قةةةةةخٝذ ايبدةةةةةاضَ ، ٟطاجملةةةةة١عبةةسايطٚ٩ف غةةملس  ٚخةةط ٜٔةةةة ايك ةاٖطَ :٠هتبةة ١ايهًٝةةا
ا٭ظٖطٖ1398 ١ٜة.
احلًيب ،عً ٢بٔ بسٖإ ايد( ٜٔتٖ975 ،ـ).
 ايػةةةري ٠اسبًبٝةةةةً ١ب غةةةةري ٠ا٭َةةةـب اىبةةةةاَ ،ٕٛإْػةةةةإايملٕٛٝأ ةة بري : ٚزاض اىبملطؾٖ1400 ١ة.

احلُــ ،ٟٛغــٗاب ايــد ٜٔأبــ ٛعبــداهلل ٜــاقٛت بــٔ عبــداهلل
(تٖ626 ،ـ).
 َملجِ ايبًسإ ةة بري : ٚزاض ايهتاب ايملطب ٞز .أ.ابٔ حٓبٌ ،اإلَاّ أب ٞعبداهلل أمحد (تٖ241 ،ـ).
 َػةةةٓس اٱَةةةاّ أهبةةةس ةةةةة بةةةري : ٚاىبهتبةةة ١اٱغةةةَٞ٬ٖ1398ة.
 ؾهةةةةا ٌ٥ايكةةةةخاب ،١ذبكٝةةةةل ٚقةةةة ٞار بةةةةٔ ضبُةةةةسعبةةاؽٍ ،ب 1ةةةة بةةريَ : ٚطنةةع ايبخ ة ايملًُةةٞ

اَملةة ١أّ

ايكطَ ٣ه٪َٚ ١غػ ١ايطغايٖ1403 ١ة.
خًٝف ــ ١ب ــٔ خ ٝــاي ،اب ــٔ أب ــ ُٖ ٞــبري ٠ايًٝج ــ ٞايعص ــفسٟ
( 160ـ ٖ240ـ).
 تاضٜذ خًٝؿ ١بٔ خٝاٍب ،ذبكٝل أنطّ نٝا ٤ايملٴُةط،ٍٟب 2ةة بري٪َ : ٚغػ ١ايطغايٖ1397 ١ة.ّ1977/
ايــدازَ ،ٞأبــ ٛعبــداهلل بــٔ عبــدايسمحٔ بــٔ ايفضــٌ بــٔ
بٗساّ (تٖ255 ،ـ).
 غةةٓٔ ايةةساضَ ،ٞعٓاٜةة ١ضبُةةس أهبةةس زُٖةةإ ،زّ .أ ٚز .أ.



 غٓٔ ايةساضَ ،ٞج ،2زاض إحٝةا ٤ايػةٓ ١ايٓبٜٛة ،١بةسَٕٚهإ ٚتاضٜذأ.
أب ٛداٚد ،ضًُٝإ بٔ األغعح ايطجطتاْ( ٞتٖ275 ،ـ).
 غٓٔ أب ٞزاٚز ،تملًٝةل عةع عةبريٍ ،ب 1ةةة هبةل :زاضاسبسٖ1391 ٜة.
 غٓٔ أب ٞزاٚز ،حهِ عً ٢أحازٜث٘  ٚثاضٚ ٙعًةل عًٝة٘ايملَ٬ةةة ١احملةةةسد ضبُةةةس ْاقةةةط ايةةةس ٜٔا٭يبةةةاٍْ ،ٞب 2ةةةةة
ايطٜةةةةا َ :هتبةةةة ١اىبملةةةةاضف يًٓؿةةةةط ٚايتٛظٜةةةةع ٖ1427ةةةةة/
.ّ2007
ايدٜٛٓز ،ٟأب ٛحٓٝف ١أمحد بٔ داٚد.
 ا٭خبةةةاض ايڀةةةٛاٍ ،ذبكٝةةةل عبةةةساىبٓملِ عةةةاَط ٚنبةةةاٍايؿٝاٍ ،بػسازَ :هتب ١اىبثٓ ٢بس ٕٚتاضٜذأ.
ايــرٖيب ،احلــافي لــظ ايــد ٜٔحمُــد بــٔ أمحــد بــٔ
عجُإ (تٖ847 ،ـ).
 غةةةةةري أعةةةةة ّ٬ايٓةةةةةب ،٤٬ذبكٝةةةةةل ؾةةةةةملٝت ا٭ضْةةةةةاٍٚ٩ب ٚخطٍ ،ٕٚب 2ةة بري٪َ : ٚغػ ١ايطغايٖ1402 ١ة.

 ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛذبكٝل حػاّ ايس ٜٔايكسغ ٞةة بري: ٚزاض َٚهتب ١اهل.ٍ٬
 تاضٜذ اٱغ ّ٬عٗس اشبؿا ٤ايطاؾةسٜٔأ ،ذبكٝةل عُةطعبسايػةة ّ٬تةةسَطٍ ،ٟب 1ةةةة بةةري : ٚزاض ايهتةةاب ايملطبةةٞ
ٖ1407ة ةة .ّ1987
ايــصبري ،ٟأبــ ٛعبــداهلل املصــعب بــٔ عبــداهلل بــٔ املصــعب
( 156ـ ٖ236ـ).
 ْػت قطٜـ ،ذبكٝل يٝؿ ٞبطٚؾٓػاٍٍ ،ب 3ةة ايكاٖط:٠زاض اىبملاضف .ّ1982
ايصزقاْ ،ٞحمُد بٔ عبدايباق( ٞتٖ1122 ،ـ).
 ؾةةةطح اىبٛاٖةةةت ايًسْٝةةة ،١ذبكٝةةةل ضبُةةةس عبةةةسايملعٜعاشبايس ٟةة بري : ٚزاض ايهتت ٖ1417ة.
ابٔ شجن ،١ٜٛاإلَاّ أب ٞبهس حمُد بٔ حامت.
 -ايةةطٚ

ا٭ْٝةةل ًب إثبةةا إَاَةة ١أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل،

زضاغةةةةٚ ١ذبكٝةةةةل ؾهةةةة ١ًٝايؿةةةةٝذ أهبةةةةس جةةةةٍ ،ٍ٬ب 1ةةةةةة
اىبٓكٛضَ :٠هتب ١ؾٝا

ٖ1433ةة ةة .ّ2012



ابٔ ضعد ،حمُد بٔ َٓٝع ايصٖس( ٟتٖ 230 ،ـ).
 ايػري ٠ايٓب َٔ ١ٜٛايڀبكا ايه ٍ ،٣ب 1ةةة ايكةاٖط:٠ايعٖطا ٤يٲع ّ٬ايملطبٖ1409 ٞة.
 ايڀبكا ايه  ٣ةة بري : ٚزاض قازض ز .أ.ايطـٗ ،ًٞٝعبـدايسمحٔ بـٔ عبـداهلل بـٔ أمحـد اخلجعُــٞ
(تٖ581 ،ـ).
 -ايةطٚ

ا٭ْةةـ ًب تؿػةةري ايػةةري٫ ٠بةةٔ ٖؿةةاّ ،نةةبٌب:

ط٘ عبسايطٚ٩ف غملس ةة بري : ٚزاض اىبملطؾٖ1398 ١ة.
ابــٔ ضــٝد ايٓــاع ،أبــ ٛحمُــد بــٔ حمُــد بــٔ حمُــد بــٔ
عبداهلل (تٖ671 ،ـ).
 ع ٕٛٝا٭ثط ًب ؾٓ ٕٛاىبػاظٚ ٟايؿُاٚ ٌ٥ايػري ةة بري: ٚزاض اٯؾام ازبسٜسٖ1400 ٠ة.
ايطــ ،ٞ،ٛٝعبــدايسمحٔ بــٔ أبــ ٞبهــس ،أبــ ٛايفضــٌ (ت،
ٖ911ـ).
 تاضٜذ اشبًؿا ،٤ج ،1ذبكٝل ضب ٞايةس ٜٔعبساسبُٝةس،ٍب 3ةة ايكاٖطَ :٠هتب ١اىبسْٖ1383 ٞة ةة .ّ1964

ابــٔ غــب ،١أبــ ٛشٜــد عُـس بــٔ غــب ١ايــُٓري ٟايبصــس( ٟت،
ٖ264ـ).
 تةةاضٜذ اىبسٜٓةة ،١ذبكٝةةل ؾٗةة ِٝؾةةًت ٛةةةة اىبسٜٓةة ١اىبٓةةٛض:٠ْؿط ٠ايػٝس حبٝت ضبُٛز أهبس ٖ1393ة.
ايصاحل ٞايػاَ ،ٞحمُد بٔ ٜٛضف (تٖ942 ،ـ).
 غةةبٌ اهلةةةسٚ ٣ايطؾةةاز ًب ٖةةةس ٟخةةري ايملبةةةاز ،ذبكٝةةةلَكةةڀؿ ٞعبسايٛاحةةس  ٚخةةط ٕٚةةةة ايكةةاٖط :٠اجملًةةؼ ا٭عًةة٢
يًؿ ٕٚ٪اٱغٖ1392 ١َٝ٬ة ةة ٖ1399ة.
ايطرب ،ٟأب ٛرعفس حمُد بٔ رسٜس (تٖ310 ،ـ).
 تاضٜذ ا٭َِ ٚاىبًٛى ةة بري : ٚزاض ايؿهط ز .أ. تاضٜذ ا٭َِ ٚاىبًةٛى ،ج1ةةة ايكةاٖط :٠اىبڀبملة ١اسبػة١ٝٓٝبس ٕٚتاضٜذأ.
ابٔ عبد زب٘ األْديط.ٞ
 ايملكس ايؿطٜس ،ذبكٝل ضبُةس غةملٝس ايملطٜةإ ،بةري: ٚزاض ايؿهط.
اب ــٔ أب ــ ٞعدض ــ ،١أمح ــد ب ــٔ حمُ ــد ب ــٔ عُ ــس ايكدض ــٞ
ايػافعٞ
 -ايتةةاضٜذ ايهةةبري طبڀةةٍٛب ضقةةِ 122 :تةةاضٜذَ ،ملٗةةس



اىبدڀٛطةةا ايملطبٝةة ١بايكةةاٖطَ ٠كةةٛض َٝهةةطٚؾٚ ًِٝضقةةِ
.61
ايػصايـ ــ ،ٞاإلَـ ــاّ أبـ ــ ٞحاَـ ــد حمُـ ــد بـ ــٔ حمُـ ــد (ت،
ٖ505ـ).
 إحٝا ٤عً ّٛايس ،ٜٔبري : ٚزاض اىبملطؾ ١ز .أ.ابــٔ قداَــ ،١عبــداهلل بــٔ أمحــد بــٔ حمُــد اجلُــاعًٞٝ
املكدضٞ
 َٓٗةةةةةاج ايكاقةةةةةسً ٜٔب ؾهةةةةةٌ اشبًؿةةةةةا ٤ايطاؾةةةةةس،ٜٔطبڀةةٍٛب َكةةٛض عًةةَٝ ٢هةةطٚؾًِ ذبةةت ضقةةِ ّ1246 :ح،
َهتب ١جاَمل ١اىبًو غملٛز بايطٜا .
ايكًكػ ـ ــٓد ،ٟأمح ـ ــد ب ـ ــٔ عً ـ ــ ٞب ـ ــٔ أمح ـ ــد ايف ـ ــصازٟ
ايكًكػٓد ٟثِ ايكاٖس( ٟتٖ821 ،ـ).
 قةةةةبذ ا٭عؿةةةةً ٢ب قةةةةٓاع ١اٱْؿةةةةا ،٤ايكةةةةاٖط :٠زاضايهتت اىبكطٖ1340 ١ٜة ةة .ّ1922
 ْٗا ١ٜا٭ضب ًب َملطؾ ١أْػاب ايملةطب ،ذبكٝةل إبةطاِٖٝاٱبٝةةاضٍ ،ٟب 2ةةةة بةةري : ٚزاض ايهتةةاب ايًبٓةةاْٖ1400 ٞةةة ةةةة
.ّ1980

اب ــٔ أع ــجِ ،ايعالَ ــ ١أب ــ ٞحمُ ــد ب ــٔ أمح ــد ايه ــٛيف (ت،
ٖ314ـ ـ .)ّ926
 ايؿتٛحٍ ،ب 1ةة بةري : ٚزاض ايهتةت ايملًُٝةٖ1406 ١ةةة ةةة.ّ1986
ابــٔ ايكــ ،ِٝحمُــد بــٔ أبــ ٞبهــس ايصزعــ ٞايدَػــك( ٞت،
ٖ751ـ).
 ايڀةةةةطم اسبهُٝةةةةً ١ب ايػٝاغةةةة ١ايؿةةةةطع ،١ٝذبكٝةةةةلضبُس حاَس ايؿك ٞةة بري : ٚزاض ايهتت ايملًُ ١ٝز .أ.
ابــٔ نــجري ،ن اعٝــٌ بــٔ نــجري ،أبــ ٛايفــداء ايدَػــكٞ
(تٖ774 ،ـ).
 ايػري ٠ايٓب ،١ٜٛذبكٝل َكڀؿ ٢عبسايٛاحس ةةة بةري: ٚزاض اىبملطؾٖ1396 ١ة.
 تؿػةةةري ايكةةةط ٕ ايملُبةةةٍ ،ِٝب 2ةةةةة ايطٜةةةا  :زاض نٓةةةٛظإؾبًٝٝا ٖ1430ة.
 ايبساٜةةةةٚ ١ايٓٗاٜةةةةٍ ،١ب 3ةةةةةة بةةةةريَ : ٚهتبةةةة ١اىبملةةةةاضف.ّ1978
ايهالع ٞاألْديط ،ٞأب ٛايسبٝع ضًُٝإ بٔ َٛض.٢
 -اشب٬ؾ ١ايطاؾسٚ ٠ايبڀٛية ١اشبايةسً ٠ب حةطٚب ايةطز،٠



ذبكٝةةةل أهبةةةس غٓةةةٍ ،ِٝب 1ةةةةة َكةةةط :زاض ا٫ذبةةةاز ايملطبةةةٞ
يًڀباعٖ1399 ١ة ةة .ّ1979
ابـ ــٔ َار ــ٘ ،احلـ ــافي أبـ ــ ٞعبـ ــداهلل حمُـ ــد بـ ــٔ ٜصٜـ ــد
ايكصٜٚين ( 207ـ ٖ275ـ).
 غةةٓٔ ابةةٔ َاج ة٘ ،ذبكٝةةل ضبُةةس ؾةة٪از عبةةسايباق ٞةةةةايكاٖطٖ1373 :٠ة.
املاٚزد ،ٟأب ٛاحلطٔ عً ٞبٔ حمُد (تٖ450 ،ـ).
 ا٭حهاّ ايػًڀاْ ١ٝةة بري : ٚزاض ايؿهط ز .أ.احملب ايطرب ،ٟأب ٞرعفس أمحد.
 ايطٜا ايٓهةطً ٠ب َٓاقةت ايملؿةط ٠اىببؿةط ٜٔبازبٓة،١ٍب 1ةةة بري : ٚزاض ايهتت ايملًُٖ1405 ١ٝةة ةة .ّ1984
املساغ ،ٞاحلطني بٔ عُس (تٖ816 ،ـ).
 ذبكٝةةل ايٓكةةط ٠بتًدةةٝل َملةةا زاض اهلجةةط ،٠ذبكٝةةلعبسار عػٍ ،ٕ٬ٝب 1ةة ٖ1422ة.
املطعٛد ،ٟعً ٞبٔ احلطني (تٖ346 ،ـ).
 َةةطٚج ايةةصٖت َٚملةةازٕ ازبةةٖٛط ،ج ،2تطتٝةةت ٚنةةبٌبٜٛغـ أغملس زاغطٍ ،ب 2ةة بةري : ٚزاض ا٭ْةسيؼ ٖ1393ةة ةةة
.ّ1973

َطًِ ،اإلَاّ أبـ ٛاحلطـٔ َطـًِ بـٔ احلجـان بـٔ َطـًِ
ايكػري ٟايٓٝطابٛز( ٟتٖ261 ،ـ).
 ازباَع ايكخٝذ ةة بري : ٚزاض اٯؾام ازبسٜس ٠ز .أ.ابٔ َٓظٛز ،حمُد بٔ َهسّ بٔ عً( ٞتٖ711 ،ـ).
 يػإ ايملطبٍ ،ب 3ةة بري : ٚزاض قازض ٖ1414ة.ايٓجاز ،حمُد بٔ حمُٛد (تٖ643 ،ـ).
 ايةةةسض ٠ايثُٓٝةةةً ١ب أخبةةةاض اىبسٜٓةةة ،١زضاغةةةٚ ١ذبكٝةةةل ز.قةةةة٬ح ايةةةةس ٜٔعبةةةةاؽٍ ،ب  1ةةةةةة َطنةةةةع حبةةةةٛد اىبسٜٓةةةة١
ٖ1427ة.
ايٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا ي ٢ٝبٔ غسف (تٖ 676 ،ـ).
 ؾةةطح قةةخٝذ َػةةًِ ،إعةةساز صبُٛعةةَ ١ةةٔ ا٭غةةاتص٠بإؾةةطاف عًةة ٞعبساسبُٝةةس أبةة ٛاشبةةريٍ ،ب 3ةةةة زَؿةةل :زاض
اشبري ٖ1416ة.
ايٓ ــٜٛس ،ٟغ ــٗاب اي ــد ٜٔأمح ــد ب ــٔ عب ــدايٖٛاب ( 677ـ ـ ـ
ٖ733ـ).
 ْٗا ١ٜا٭ضب ًب ؾٓ ٕٛا٭زب ،ذبكٝل ضبُس أب ٛايؿهةٌإبطاٖ ٚ ِٝخط ٕٚةة اهل ١٦ٝاىبكط ١ٜايملاَ ١يًهتاب ٖ1395ة.



ابٔ ٖػاّ ،أب ٛحمُد عبداملًو املعافس( ٟتٖ218 ،ـ).
 ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة ،١حككٗةةةا َكةةةڀؿ ٢ايػةةةكا ٚإبةةةطاِٖٝاٱبٝةةةةاضٚ ٣عبةةةةساسبؿِٝب ؾةةةةًيب ةةةةةة ايكةةةةاٖط :٠زاض ايهٓةةةةٛظ
ا٭زب ١ٝز .أ.
اهلٓ ــد ،ٟع ــالء اي ــد ٜٔعً ــ ٞاملتك ــ ٞب ــٔ حط ــاّ اي ــدٜٔ
ايربٖإ فٛز( ٟتٖ975 ،ـ).
 نٓع ايملُاٍ ًب غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾملاٍٍ ،ب 5ةةة بةري: َٚ٪غػ ١ايطغايٖ1405 ١ةة ةةة .ّ1985
اهلٝجُْٛ ،ٞز ايد ٜٔعٌ بٔ أب ٞبهس (تٖ807 ،ـ).
 صبُةةع ايعٚا٥ةةس َٓٚبةةع ايؿٛا٥ةةس ،بةةري : ٚزاض ايهتةةتايملًُٖ1408 ١ٝة ةة .ّ1988
ايٛاقد ،ٟحمُد بٔ عُس (تٖ207 ،ـ).
 اىبػةةةاظ ،ٟذبكٝةةةل َاضغةةةسٕ جةةةْٛؼ ةةةةة بةةةري : ٚعةةةاايهتت ز .أ.
ايٝعكٛب ،ٞأمحد بٔ أبٜ ٞعكٛب بـٔ رعفـس بـٔ ٖٚـب (ت،
ٖ282ـ).
 -تاضٜذ ايٝملكٛب ،ٞج ،2ةة بري : ٚزاض قازض ٖ1379ة.

أب ــٜ ٛعًـ ــ ٢ايفـ ــساء ،حمُـ ــد بـ ــٔ احلطـ ــني احلٓبًـ ــ( ٞت،
ٖ458ـ).
 ا٭حهةةاّ ايػةةًڀاْ ،١ٝتكةةخٝذ ٚتملًٝةةل ضبُةةس حاَةةسايؿك ٞةة غطباٜا ،أْسْٝٚػٝاَ :هتب ١أهبس ْبٗإ ٖ1394ة.
أبٜٛ ٛضفٜ ،عكٛب بٔ نبساٖ( ِٝتٖ182 ،ـ).
 اشبةةةةطاج ،ذبكٝةةةةل قكةةةة ٞايةةةةس ٜٔاشبڀٝةةةةتٍ ،ب 5ةةةةةةايكاٖط :٠اىبڀبمل ١ايػًؿٖ1396 ١ٝة.



اخلٝاز ،ٟأمحد ٜاضني.
 تةةاضٜذ َملةةا اىبسٜٓةة ١قةةسمبٶا ٚحةةسٜثٶا ،ايٓةةاز ٟا٭زبةةٞباىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1410 ٠ة.
األيباْ ،ٞأب ٛعبدايسمحٔ حمُد ْاصس ايد.ٜٔ
 غًػةةةةً ١ا٭حازٜةة ة ايكةةةةخٝخٚ ١ؾةةةةَ ٤ٞةةةةٔ ؾكٗٗةةةةاٚؾٛا٥سٖا ،ايطٜا َ :هتب ١اىبملاضف ٖ1415ة ةة .ّ1995
ملع ،ٞصاحل.
 اىبس ١ٜٓاىبٓٛض ٠تڀٛضٖةا ايملُطاْةٚ ٞتطاثٗةا اىبملُةاض ،ٟةةةبري : ٚزاض ايٓٗه.ّ1981 ١
األْصاز ،ٟايػٝذ ْار ٞحمُد حطٔ.
 عُةةاضٚ ٠تٛغةةمل ١اىبػةةجس ايٓبةة ٟٛع ة ايتةةاضٜذٍ ،ب 1ةةةةَٔ إقساضا ايٓاز ٟا٭زب ٞباىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1416 ٠ة.
أب ٛتساب ايظاٖس.ٟ
 أقخاب ايكؿ ١ةة جس :٠زاض ايكبًٖ1403 ١ة.ايرتَاْٝين ،عبدايطالّ.
 -أظَٓ ١ايتاضٜذ اٱغ ،َٞ٬ازبةع ٤ا٭ ،ٍٚاجملًةس ا٭ٍٚ

أٖةةةِ أحةةةساد ايتةةةاضٜذ اٱغةةةَٞ٬أ ةةةةة ايهٜٛةةةت :اجملًةةةؼ
ايٛطي يًثكاؾٚ ١ايؿٖٓ1402 ٕٛة.
حجاش ،ٟعً ٞضعد عً.ٞ
 ٖس ٟايڀطٜل َٔ غري ٠أب ٞبهط ايكسٜل.محٝد اهلل ،حمُد.
 صبُٛعةة ١ايٛثةةا٥ل ايػٝاغةة ١ٝيًملٗةةس ايٓبةةٚ ٟٛاشب٬ؾةة١ايطاؾسٍ ،٠ب ،4ةة بري : ٚزاض ايٓؿا٥ؼ ٖ1403ة.
اخلسب ،ًٞ،ٛد .عً ٞحطين.
 اٱغٚ ّ٬اشب٬ؾ ،١ةة بري : ٚزاض بري.ّ1969 ٚاخلًٝف ،١د .حاَد حمُد.
 إَاّ ا٭َةٚ ١قا٥ةسٖا خًٝؿة ١ضغة ٍٛار  أبة ٛبهةطايكةةةةسٜل حةةةةاَ ٞاٱغةةةةَ ّ٬ةةةةٔ ايةةةةطؾ

ٚايةة ةطٿزٻٍ ،٠ب 1ةةةةةة

ايطٜا  :زاض اىبُٝإ ٖ1432ة ةة .ّ2011
دٜساْ ،١ٝأنسّ زضالٕ دٜساْ.١ٝ
 اسبهةةةةةةِ ٚاٱزاضً ٠ب اٱغةةةةةة ،ّ٬زضاغةةةةةة ١ذبًًٝٝةةةةةة١َكاضٍْ ،١ب 1ةة جس :٠زاض ايؿطٚم ٖ1399ة ةة .ّ1979



ايػسٜف ،أمحد نبساٖ.ِٝ
 َهٚ ١اىبسً ١ٜٓب ازباًٖٚ ١ٝعٗس ايطغ ٍٛةةة ايكةاٖط:٠زاض ايؿهط ايملطب ٞز .أ.
غسقا ،ٟٚأدِٖ عبداحلً ِٝغسقا.ٟٚ
 ثةةةةةةةةاْ ٞاثةةةةةةةةٓـب ،ةةةةةةةةةة بةةةةةةةةري : ٚنًُةةةةةةةةا يًٓؿةةةةةةةةطٚايتٛظٜع.ّ2020
ايػٓكٝط ،ٞحمُد األَني عٛض اهلل.
 ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةة ١عٓةةةس ابةةةٔ حجةةةط ًب ؾةةةتذ ايبةةةاض ٟةةةةةايهٜٛتٖ1414 :ة.
أب ٛغٗب ،١حمُد بٔ حمُد.
 ايػةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةةً ١ب نةةةة ٤ٛايكةةةةط ٕ ٚايػةةةةٍٓ ،١ب 7ةةةةةةزَؿل :زاض ايكًِ ٖ1424ة.ّ2003 /
ايصاحل ،صبح.ٞ
 ايُٓبِ اٱغْ ،١َٝ٬ؿاتٗا ٚتڀٛضٖاٍ ،ب ،5ةةة بةري: ٚزاض ايملًِ يًُٜ٬ـب .ّ1980
ايصالب ،ٞعً ٞبٔ حمُد بٔ حمُد.
 اْ٫ؿةةطاح ٚضؾةةع ايهةةٝل بػةةري ٠أبةة ٞبهةةط ايكةةسٜل.ؾدكٝت٘ ٚعكط ٙة اٱغهٓسض :١ٜزاض اٱمبإ .ّ2002

ايصٜٛاْ ،ٞحمُد محد عبداهلل.
 ايػري ٠ايٓب ١ٜٛنُا جاً ٤ب ا٭حاز ٜايكةخٝخ،١ٍب 8ةة ايطٜا  :ايملبٝهإ ٖ1441ة ةة .ّ2020
ابٔ ،با،با ،حمُد بٔ عً ٞايطكطكا.
 ايؿدةةطً ٟب اٯزاب ايػةةًڀاْٚ ١ٝايةةس ٍٚاٱغةة ،١َٝ٬ةةةةبري : ٚزاض بري ٚيًڀباعٚ ١ايٓؿط ٖ1400ة ةة .ّ1980
عً ،ٞحمُد نسد عً.ٞ
 اٱزاض ٠اٱغً ١َٝ٬ب عع ايملطب ،ايكاٖط:٠عً ،ٞرٛاد.
 اىبؿكٌ ًب تاضٜذ ايملةطب قبةٌ اٱغة ،ّ٬ةةة بةري : ٚزاضايملًِ يًُٜ٬ـب .ّ1976
ايعُُس ،ٟأنسّ ضٝاء.
 ايػري ٠ايٓب ١ٜٛايكخٝخ ،١جٍ ،3ب 3ةةة اىبسٜٓة ١اىبٓةٛض:٠َهتب ١ايملًٚ ّٛاسبهِ ٖ1425ة.
 اجملتُةةع اىبةةسًْ ٞب عٗةةس ايٓبةة ٠ٛخكا٥كةة٘ ٚتُٓبُٝاتةة٘ا٭ٚفب ،ازباَمل ١اٱغ ،١َٝ٬اىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1403 ،٠ة.



ايعُُس ،ٟعبدايعصٜص بٔ نبساٖ ِٝبٔ ضًُٝإ.
 ايٜ٫ٛةة ١عًةة ٢ايبًةةسإ ًب عكةةط اشبًؿةةا ٤ايطاؾةةس،ٍٜٔب 1ةة ايطٜا  :زاض إؾبًٝٝا ٖ1422ة.
 اسبةةطف ٚايكةةٓاعا ًب اسبجةةاظ ًب عكةةط ايطغةةٍٍٛ ،ب 3ةة ايطٜا  :زاض إؾبًٝٝا ٖ1420ة.
 ايؿتٛح اٱغة ١َٝ٬عة ايملكةٛضٍ ،ب 2ةةة ايطٜةا  :زاضإؾبًٝٝا ٖ1419ة.
 ضغةة ٍٛار ٚ خةةان ايٓبةةٝـب ةةةة زٜةةٔ ٚزٚيةةٍ ،١ب ،1ةةةةبري : ٚبٝػإ ٖ1432ة ةة .ّ2011
َاٖس :د .ضعاد.
 َػاجس ًب ايػري ٠ايٓبٜٛة ١ةةة ايكةاٖط :٠اهل٦ٝة ١اىبكةط١ٜايملاَ ١يًهتاب .ّ1987
ايػصاي ،ٞحمُد.
 ؾكةة٘ ايػةةريٍ ،٠ب 7ةةةة ايكةةاٖط :٠زاض ايهتةةت اسبسٜثةة١ٖ1976ة.
قاضِ ،حمُد بٔ عبدايسمحٔ بٔ حمُد.
 -أبةةةةة ٛبهةةةةةط ايكةةةةةسٜل أؾهةةةةةٌ ايكةةةةةخابٚ ١أحكٗةةةةةِ

باشب٬ؾةة ،١حب ة شبكةة٘ ٚضتبةة٘ َةةٔ َٓٗةةاج ايػةةٓ ١ايٓبٜٛةة١
يؿةةةٝذ اٱغةةة ّ٬ابةةةٔ تُٝٝةةةٍ ،١ب 1ةةةةة ايطٜةةةا  :زاض ايكاغةةةِ
يًٓؿط ٖ1417ة ةة .ّ1996
ايكٝط ،ٞعا،ف عباع.
 ثكٝةةةـ ٚزٚضٖةةةِ ًب ايتةةةاضٜذ ايملطبةةة ٞاٱغةةة َٞ٬حتةةة٢أٚاخةةةط ايملكةةةط ا٭َةةة ،ٟٛةةةةة بةةةري : ٚزاض ايهتةةةت ايملًُٝةةة١
.ّ2003
ايهتاْ ،ٞعبداحل ٢بٔ عبدايهبري.
 ُْبةةاّ اسبهَٛةة ١ايٓبٜٛةة ١اىبػةةُ ٢ايرتاتٝةةت اٱزاضٜةة،١ج ،2ةة بري : ٚزاض ايهتت ايملًُ ١ٝز .أ.
نعه ،ٞعبدايعصٜص عبدايسمحٔ نبساٖ.ِٝ
 َملةةا اىبسٜٓةة ١اىبٓةةٛض ٠بةةـب ايملُةةاضٚ ٠ايتةةاضٜذٍ ،ب 1ةةةةاىبس ١ٜٓاىبٓٛضٖ1427 :٠ة.
ابٔ ايٓجاز ،حمُد بٔ حمُٛد بٔ احلطٔ
 ايةةسض ٠ايثُٓٝةةً ١ب أخبةةاض اىبسٜٓةة ،١اىبملةةطٚف بةةة أخبةةاضَس ١ٜٓايطغٍٛأ ،ذبكٝل قا

ضبُس نباٍ.



ايٓد ،ٟٚعً ٞأب ٛاحلطٔ بٔ عبداحل ٞبٔ فدس ايدٜٔ
 ايػةةةري ٠ايٓبٜٛةةةٍ ،١ب 12ةةةةة زَؿةةةل :زاض ابةةةٔ نةةةثري،ٖ1425ة.
*****
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Prof. Abdul Aziz Ibrahim Al Omary

َهةةإ اىبةة٬ٝز ٚتاضؽبةة٘ :بطٜةةس٠
بايككٖ1376 ،ِٝة.ّ1957 /
اىبٖ٪ةةةةةةةٌ ايملًُةةةةةةة :ٞزنتةةةةةةةٛضا.ٙ
تاضؽبةةةةةةةةةةةٖ٘1408 :ةةةةةةةةةةةة.ّ1987 /
َكةةسض :ٙجاَملةة ١اٱَةةاّ ضبُةةس بةةٔ
غةةملٛز اٱغةة ١َٝ٬ة نًٝةة ١ايملًةةّٛ
ا٫جتُاع ١ٝقػِ ايتاضٜذ ٚاسبهاض ٠ةة بايطٜا .
ايطتب ١ايملًُ :١ٝأغتاش.
ايتدكل ايملاّ :تاضٜذ ٚحهاض ٠إغ١َٝ٬
ايتدكل ايسقٝل :ايُٓبِ اٱغةً ١َٝ٬ب عكةط ايةٓيب 
ٚاشبًؿا ٤ايطاؾس. ٜٔ
ايًػا  :اٱظبًٝعٚ ،١ٜإىباّ بايًػ ١ا٭ىباْ.١ٝ



ايعٌُ:
 أغةةةتاش ايسضاغةةةا ايملًٝةةةاغملٛز اٱغ ١َٝ٬غابكڄاأ.

اَملةةة ١اٱَةةةاّ ضبُةةةس بةةةٔ

 اٱؾةةةةةةطاف عًةةةةةة ٢عةةةةةةسز َةةةةةةٔ ضغةةةةةةا ٌ٥اىباجػةةةةةةتريٚايةةسنتٛضاً ٙب ايػةةري ٠ايٓبٜٛةةٚ ١ايتةةاضٜذ ٚاسبهةةاض٠
ْٚاقـ عسزٶا َٓٗا.
 ٚنٝةةٌ َملٗةةس ايملًةة ّٛاٱغةةٚ ١َٝ٬ايملطبٝةة ١بٛاؾةةٓڀٔغابكڄاأ.
ْ -ا٥ت ضٝ٥ؼ اجملًؼ ايبًس ٟىبس ١ٜٓايطٜا

غابكڄاأ.

 باح ًب ايػري ٠ايٓبٚ ١ٜٛضجٌ أعُاٍ حايٝٶا.اجلُعٝات ٚاألعُاٍ:
 عهةةةة ٛصبًةةةةؼ إزاض ٠ازبُملٝةةةة ١ايتاضؽبٝةةةة ١ايػةةةةملٛز١ٜغابكڄاأ.
 عهةة ٛنبملٝةة ١زضاغةةا ايؿةةطم ا٭ٚغةةٌب ا٭َطٜهٝةة١غابكڄاأ.
 -عه ٛاذباز اىب٪ضخـب ايملطب.

 عه ٛاذباز اىب٪ضخـب اشبًٝجٝـب. عهةةةة ٛايًجٓةةةة ١ايملًُٝةةةة ١يٮطًةةةةؼ ايتةةةةاضؽب ٞيًػةةةةري٠ايٓب ١ٜٛزاض ٠اىبًو عبس ايملعٜعأ.
 اىبؿةةةاضنً ١ب ايملسٜةةةس َةةةٔ اىبةةة٪كبطا ٚايٓةةةسٚا ًبأَطٜهةةةةةا ٚأٚضٚبةةةةةا ٚاغةةةةةرتايٝا ْٛٝٚظًٜٓةةةةةسا ٚايملةةةةةا
ايملطب.ٞ
 ْا٥ةةت ض٥ةةٝؼ صبًةةؼ إزاض ٠ازبُملٝةة ١اشبريٜةة ١يطعاٜةة١ا٭ٜتاّ.
 عهةةةةة ٛصبًةةةةةؼ إزاض٪َٚ ٠غةةةةةؼ يؿةةةةةطن ١اشبًةةةةةٝجيٲعٚ ّ٬ايمل٬قا ٚايملاَ.١
 ض٥ةةةةٝؼ ٚعهةةةة ٛصبًةةةةؼ إزاض ٠ؾةةةةطنٚ ١اًب ايملاىبٝةةةة١يًسضاغا ٚا٭حباد ًب صباٍ ايملٌُ اشبري.ٟ
 ضجةةةٌ أعُةةةاٍ َٚڀةةةٛض عكةةةاضً ٟب اجملةةةاٍ ايملٴُطاْةةةٞٚايؿٓةةةةةةسقٚ ٞاجملُملةةةةةةا ايػةةةةةةهَٓٓ ١ٝؿةةةةةةطزٶا َٚةةةةةةع
ايؿةةةةطنا ا٭خةةةةطً ٣ب عةةةةسز َةةةةٔ َةةةةسٕ اىبًُهةةةة١
ايملطب ١ٝايػملٛزٚ ١ٜخاضجٗا.



 ض٥ةةةٝؼ ٚعهةةة ٛصبًةةةؼ إزاض ٠يملةةةسز َةةةٔ ايؿةةةطناايتجاض ١ٜزاخٌ اىبًُهٚ ١خاضجٗا.
 إْتةةةةاج بطْةةةةاَج تًؿعٜةةةةٜ ْٞٛكةةةةع ًب 256أ حًكةةةة ١عةةةةٔايػري ٠ايٓب.١ٜٛ
ي٘ َا ٜعٜس عٔ وبػةـب حبثٶةا َٓؿةٛضٶا ٚٚاحةس ٚوبػةٕٛ
نتابٶا َڀبٛعٶا  :ٖٞٚةة










ايٜ٫ٛةة ١عًةة ٢ايبًةةسإ ًب عكةةط اشبًؿةةا ٤ايطاؾةةس،ٜٔ
ٖ1422ة ّ2001 /أ.
اسبةةةطف ٚايكةةةٓاعا ًب اسبجةةةاظ ًب عكةةةط ايطغةةةٍٛ
 .ث٬د طبملا أٖ1420 ،ةّ2000 /أ.
ايؿتةةةةٛح اٱغةةةة ١َٝ٬عةةة ايملكةةةةٛض أضبةةةةع طبملةةةةا أ،
ٖ1437ة ّ2016 /أ .تٴطجِ إفب اٱظبًٝعٚ ١ٜا٭ڂضز.١ٜ
نتةةةاب اىبػةةةاظ٫ ٟبةةةٔ أبةةة ٞؾةةةٝب ،١ايڀبملةةة ١ايثاْٝةةة،١
ٖ1420ة ّ2001 /أ.
أبملاز إزاضٚ ١ٜاقتكةازٚ ١ٜاجتُاعٝةٚ ١تكٓٝةً ١ب ايػةري٠
ايٓبٖ1426 ،١ٜٛةّ2005/أ.



ا٭َٔ ًب حٝا ٠ا٭ْبٝاٖ1426 ، ٤ةّ2005 /أ.



اْتدابا اجملايؼ ايبًس ١ٜةةة دبطبة ١شاتٝة ١ةةة ايطٜةا ،
ٖ1427ةّ2006 /أ.









حهةةةةةةاضٜا ًب ايؿتةةةةةةةٛح اٱغةةةةةةةٖ1427 ،١َٝ٬ةةةةةةةة/
ّ2006أ.
اغةةةةةةرتاتٝجٝا َسْٝةةةةةةٚ ١عػةةةةةةهطَ ١ٜةةةةةةٔ عكةةةةةةط
ايطاؾسٖ1427 ،ٜٔةّ2006 /أ.
أب ٛبهط بٔ أب ٞؾةٝب ٚ ١ثةاض ٙايتاضؽبٝةٖ1428 ،١ةة/
ّ2007أ.
َبةةةةةةاز ٨ايتدڀةةةةةةٌٝب ٚاٱزاضً ٠ب ايػةةةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةةةة،١
ٖ1428ةّ2007 /أ



يٛحا ٚطٖٓ1429 ،١ٝةّ2008 /أ.



ايك ٣ٛايملاىبٚ ١ٝاىبهاٖ1429 ،ٌٜٝةّ2008 /أ.



ؾهةةةةةا٤ا ثكاؾٝةةةةةً ١ب ايملةةةةةسٍ ٚايتةةةةةاضٜذ ٚاٱعةةةةة،ّ٬
ٖ1430ةّ2009 /أ



صبًةةةؼ ايطٜةةةا
ّ2012أ.



ضغةةة ٍٛار ٚخةةةان ايٓبةةةٝـب زٜةةةٔ ٚزٚيةةة 5 ١أجةةةعا٤أ،
ٖ1432ةّ2011 /أ.







ايبًةةةسَ ٟةةةٔ ايةةةساخٌٖ1433 ،ةةةة/

ايكػِ ا٭ :ٍٚعًِ ايػري ٠ايٓب ١ٜٛايملةا ٚاىبكةڀؿ٢
ٚايٛح.ٞ



ايكػِ ايثاْ :ٞا٫نڀٗاز ٚاهلجطٚ ٠ايتُٓ.١ٝ



ايكػِ ايثاي  :إْا ؾتخٓا يو ؾتخاڄ َبٓٝاڄ.



ايكػِ ايطابع :ايملاىبٚ ١ٝايسٚي ١اٱْػاْ.١ٝ



ايكػِ اشباَؼ :اىبملاٜؿ ٕٛيًُكڀؿ. ٞ
ا٫قةةةڀؿاَ ٤ةةةٔ غةةةري ٠اىبكةةةڀؿ ٢طبتكةةةط نتةةةاب
ضغةةةة ٍٛار ٚخةةةةان ايٓبةةةةٝـب زٜةةةةٔ ٚزٚيةةةة١أ ،ايڀبملةةةة١
ايثاْٖ1439 ،١ٝة ةة ّ2018أ .تٴطجِ إفب  14يػ١أ طڂبع
َٓٗةةةةةا ايكطغٝعٜةةةةةٚ ١ايطٚغةةةةةٚ ١ٝايتآًٜسٜةةةةةٚ ١ا٭ڂضزٜةةةةة١
ٚايبٛغةةةةةٓٚ ١ٝا٭يباْٝةةةةةٚ ١اٱْسْٝٚػةةةةةٚ ١ٝاي تػايٝةةةةة،١
ٚاٱغباْٚ ،١ٝايؿطْػٚ ،١ٝاٱظبًٝع.١ٜ

حكاز َٓتس ٣ايملٴُط ٟايثكةاًب نبةع ٚذبكٝةل ٚإعةساز



ٚذبطٜةةةةةةةةةط  13جةةةةةةةةةع٤أٖ1434 ،ةةةةةةةةةةّ2013 /أ إفب
ٖ1441ةّ2020/أ.
بٓةةةةا ٤اجملتُةةةةع اىبةةةةسْٚ ٞتُٓٝتةةةة٘ ًب ايػةةةةري ٠ايٓبٜٛةةةة،١



ٖ1427ةةةةّ2016 /أ .تٴةةةطجِ إفب ايبٛغةةةٓٚ ١ٝايطٚغةةة١ٝ
ٚايتآًٜسٜةةةةةةةٚ ١ايكطغٝعٜةةةةةةةٚ ١ا٭يباْٝةةةةةةةٚ ١اي تػايٝةةةةةةة١
ٚاٱٜڀاي.١ٝ
ٚثا٥ل عا َٔ ١ًٝ٥ٴبطٳٜٵسٳ ٠ةة َةٔ َكتٓٝةا ايٛايةس إبةطاِٖٝ



ابةةةٔ غةةةًُٝإ ايملٴُةةةط  ٟةةةةة جةةةعأٜٔأٖ1200 ،ةةةة ةةةةة
ٖ1340ةأٖ1438 ،ة ّ2017 /أ.
َةةٔ ضٚٻاز ايتملًةة ِٝايؿةةٝذ /عبةةس ار بةةٔ إبةةطاٖ ِٝبةةٔ



غً  ِٝغري ٚ ٠ثاض ٚتاضٜذٖ1438 ،ةّ2017 /أ.
َٛغةةٛع ١مشا٥ةةٌ اىبكةةڀؿ 7  ٢صبًةةسا أ ،ذبةةت



ايڀبع.


اجملًس ا٭ :ٍٚعًِ ايؿُاٚ ٌ٥ايكؿا ايٓب.١ٜٛ




اجملًس ايثاْ :ٞايطهبً ١ب حٝا ٠ايٓيب .



اجملًس ايثاي  :عبازت٘ .



اجملًس ايطابع :عٛاطؿ٘ .



اجملًس اشباَؼ :زاب٘ .



اجملًس ايػازؽ :عٹًُ٘ ٚحهُت٘ .



اجملًس ايػابعَ :ملٝؿت٘ .


