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 إْػاء
 

ٔد كانؽإىل كيظ اىػؽبيث/  ٍ 
٬ؽم 

ي
ٟى ماؼ٪ة أ ا، رمحةت ريب ٤ٔاٟ درتل ٬ؾا ا١ذةب؛ ڶجڃحن إݯ  !كإصٺٹن كدٞؽيؿن

ػػػػػؽاري  ٍػػػػػ٥ه  اݮڃٍضػػػػػ٥ً  ٦ى  أاعؿو  ܈ َنى
 

ٍ٭ػػٮًم، ٚػػٺ * ٮٍ  ޝى ىٍكػػ٧ي ي ـً  ܈ كى ػػٮ  ! اݮڄضي
ػػؽڃ  ٚ٭ػػ٢  ػػاٍغو  ٦سٍػػ٢ي  اٵ٦ػػةޢ٨ى  قى  مى

 
ػػػؿڄ  * ًٛ ٍقػػػؽي  دى

ي
 ! اجلعػػػا٥ً  إܕ ٦ً٪ٍػػػ٫ي  اٵ

ػػةبي   ٞى ػػٍ ً  ޞي ُڃ ًٜ  ܈ ا٣ ٤يػػٮٍ  اݬڃٍع٤ًاػػ ٍٕ  ޝى
 

ػػػػػ٫ * ػػػػػ٢ي  كٝة٩ًىي ٕىضِّ  ثػػػػػةٍيى٧ًا٥ً  ޝي
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ليظ اجلييو غتػ اىػؾيؾ امليٍين  إىل ا

ـي الً  ٟى قػػٺ ٙي  ٤ٔاػػ ػػةؼى َػػةاً َى  ٦ػػة 
 

ٙي  * ٍػػٮى اتاػػًخ كاًيٍضػػًؿ ػػػةاً
عى َنى  كأٍْسى

ٍكًح َػػػةاًؿه   ٍٗىػػػةًف كاݶڃ ػػػؿڃدى ܈ اٵ ٗى  ك
 

ي٨ًٍ ثػػةدو  * ػػؿى ٍُ ٞي ٙي  ،كقػػجڃطى ܈ ا٣  كاع٠ًػػ
ـي اًل ٦ػػة ٬جڃػػًخ ا  ٟى قػػٺ  جىةٌىػػ٤ٔاػػ

 
ػػؿِّؾى ً܈ڃ  * ٙي  ،اٮىٍصػػؽي  كظي ٓي كا٠ًػػ ٦ٍػػ  كاݶڃ
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 بك٥ ال اؿمح٨ اؿظا٥
هؾؽى ٍاـث ا  ا

 .««اٮظناةت» ٚضؿل ظؽير»اناغ مة٠ؿ ܈ ٦ٞؽ٦ذ٫/  ٝةؿ
٬ؾا ٠ذةب »يلع ث٨ أمحؽ ث٨ أيب اجلل اتٮازييج ܈ وٛعح ا٣ٕ٪ٮاف/ كٝةؿ 

اي٧ةقح اى٘ؿل، ك٬ٮ ٠ذةب اٮظناةت، ك٬ؾا ا١ذةب اػذةرق أثٮ د٧ةـ ظجات ث٨ 
صؽ ، ك٣ޣ٨ كي قً كً ؿٍ اي٧ةقح ا١ربل، ك٥ يى  ثٕؽ اػذاةرق ٠ذةبى  -رمح٫ ال-أكس ا٣ُةيئ 

 «.٦رتڸة ثޣذةب اٮظناةت ،٫ُثٕؽق ߀١ذٮبة ܈ ߀كٮدة خب
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 لؤىفؿٌلػٌث امل
اي٧ؽ ل رب ا٣ٕةملني، كاىٺة كاكٺـ ىلع ػ  اݮةس قاؽ٩ة ڶ٧ؽ كىلع آهل 

املكذؽرؾ ىلع ٠ذةب » ٞؽ قجٜ أف نرشتي ܈ ߀ٮٝٓ اٵٮޑحكوعج٫ كق٥٤، أ٦ة ثٕؽ... ٚ
املعٜٞ ٨٦ ٬٪ةت كأػُةء ذ٠ؿت ٚا٫ ٦ة كٝٓ ٚا٫ ك ،«اٮظناةت ثذعٞاٜ د. ا٣ٕكاٺف

ةؿ، ٚٞؿأق اتةظسٮف كأز٪ٮا ٧٤ٔاح ٠ج ة، كأػُةء ا١جةر ٠ًجةر ٤ٔا٫ ػ ا كل  ٧٠ة يٞي
 املة٩ٓ، ٚؾ٠ؿ ܈ ٦ٞةݬ٫ ث٨ ٩ةرص اي٧ؽ، كޒف مم٨ ٦ؽظ٫ اٵقذةذ اݶ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٕـيـ

 ٠نٙ انج٭ةت ܈ ٠ذةب اٮظناةت ٵيب د٧ةـ، حتٞاٜ اٵقذةذ اݶ٠ذٮر ٔجؽ ال ث٨»
املنٮرة ܈ املض٤ح اٵرد٩اح ܈ ا٤٘ح ا٣ٕؿباح كآداث٭ة، املضݸ « ٔجؽ اؿظا٥ ٔكاٺف

ك٢ٕ٣ ٦ة أظىةق اٵقذةذ يٮقٙ » /٦ة ٩ى٫ - 13ـ، ص2716( ق٪ح 3(، ا٣ٕؽد )12)
ىلع ٬ؾق ا٣ُجٕح، املنٮر ىلع ߀ٮٝٓ اٵٮޑح، ٦ة ٚا٫ ا١ٛةيح، « املكذؽرؾ» اك٪ةرم ܈

ٮيؿ أ٦ة٠٪٭ة ܈ املؼُٮط، ك٬ؾا دٮزاٜ ٦ة ثٕؽق دٮزاٜ، ػةوح كأ٫٩ ٔـز إظىةاذ٫ ثذى
ذت ك  «.ث٤٘ح راٝاح ڸا٤حޑي

ظىٮސ ىلع  ثٕؽاملعٞٞح  ا١ذتاݶراقح اجلؽيؽة ܈ ظٮاي ٬ؾق ز٥ اردأيخي نرش 
كبٕؽ  نكؼح اتٮازييج، د٤ٟ ا٣كؼح ا٣يت أذ٧ؽ٬ة اناؼةف ܈ حتٞاٞ٭٧ة ١٤ذةب،

ةب اٮظناةت ٵيب املٮاٝٓ اٷ١رتك٩اح، ١ذىلع ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ا٣يت ّ٭ؿت  ّ٭ٮر
ؽد أكرٝ٭ة د.كظاؽ ذك ا٣ٛٞةرم ٠ذةخبة٩حد٧ةـ، ك߀ىؽر٬ة   كص٫« كرٝح75» ثُ٭ؿاف، ٔك

، كيه نكؼح 557٬ة/ أثٮ ا٣ٛؿج ث٨ أيب املٕةܖ ث٨ أيب ا٣ٛؿج ق٪ح نكؼ٭ ،«ب»ك« أ»
ح دار ( ٵيب ًصٍݸة ا٣ن١ؿم ٨٦ َج٨٦36ٕ أكهلة، دبذؽئ ثة٣ُٕٞح ر٥ٝ )٦جذٮرة 

 ( ثةتاخ/29املٕةرؼ ص )
ٍޑ٪ىة هل ٩ىةٝى٤ٍخ دؿى اًؽ كى ؿى ًٕ ٍع٨ى ا٣ ٮىًصاڃ  ث٪ة  * ٥ٍ وى ٍٔ ا٦ًطي اٵ ٮىاؿي ارشڃ ُِّ  ةتي ا٣
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ال ىلع ڶ٧ؽ ٩با٫ كوܗ  ،٫ً ٪ِّ د٥ ا١ذةب ٨٦ اٮظناةت حب٧ؽ ال ك٦ى / »ٝاؽ ٚؿاٗ٭ة
 كق٥٤ تك٤ا٧ة. كٝٓ ا٣ٛؿاغ ܈ مٮاؿ ق٪ح مخكني كمخك٧ةاح. ،أڸٕني كآهل كأوعةث٫

ٛٮق أثٮ ا٣ٛؿج ث٨ أيب املٕةܖ ث٨ أيب ا٣ٛؿج، ٗٛؿ  ٠ذج٫ اؿايج إܕ رمحح ال دٕةܕ ٔك
 «.كجل٧آ املؤ٦٪ني ثؿمحذ٫ ك٬ٮ أرظ٥ اؿامحني ،ال هل، كٮاݶي٫

كؼح ٗ  ةقغ ٬ؾق ا٣ثأف ٩ يٛاؽاف܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  ٩ىني ٝؽ كٝٛخ ىلعك
ك٢ٕ٣ ٬ؾا اتاخ ٨٦ اٵثاةت ا٣يت » ٚٞؽ ٝةؿ امل٤ٕٜ/ ؛«اٵكظؽ» ، أٔينامل٤ٕٜ ٤ٔا٭ة

اـظ اػذ٢ ٧ْ٩٭ة ٨٦ ٤ٝح ٦ٕؿٚح  . (1)«يؿاصٓ ٚا٭ة إف مةء ال .ا
٘ى  ،«ٍٝ» كاغ٣ت ا٨ْ٣ أ٫٩ ܈ اٵو٢» /أيٌة كٝةؿ ى ٚ اـظ قي  ڃ ك٬ٮ حيذةج إܕ  ،ا

 . (2)«املؿاصٕح ٚا٭ة
ةف يؽٹف ىلع أف امل٤ِّٕٜ ىلع ٬ؾق ا٣كؼح ٗ  ٩ةقؼ٭ة، كأف اݮةقغ  ٚ٭ؾاف اݮىڃ

 يكجٜ امل٤ِّٕٜ ܈ ا١ذةثح.
نكؼح ٩ٛكح ٤ٔا٭ة د٤ٕاٞةت كركايةت ܈ اهلة߀ل ڷذ٤ٛح ٧يؼذةرة  ؾق ا٣كؼحك٬

 اق٥ً مةٔؿو ا ًت ؽى ٪ى أيب د٧ةـ، كٝؽ أقٍ 
نٕؿى إܕ وةظج٫؛ إذ دجؽأ ثٞٮؿ/ ا٣كؼحي ٝج٢ى لكِّ

أمحؽ اݭة٣ر ثرتޑاة ا٣يت  كتكܜ انةٔؿ، ك٬ؾا ممة أ٤٧٬ذ٫ نكؼح اك٤ُةفٝةؿ ٚٺف.. 
،  ،املا٧ين /كا٣يت ٤ٔا٭ة ظٜٞ اناؼةف ،637٬ق٪ح (3)اتىٮازييج نكؼ٭ة كمة٠ؿ ا١ذةبى

                                                           

 (.562) ص ا٣ٕكاٺف اݶ٠ذٮر َجٕح ߀٤عٜ/ ا٩ْؿ (1)
 (.566) ص ا٣ٕكاٺف اݶ٠ذٮر َجٕح ߀٤عٜ/ ا٩ْؿ (2)
أيب كأثٮ اجلل يلع ث٨ »أىت ذ٠ؿق ٦ٞذٌجة ܈ ظةماح اٷ٧٠ةؿ ٹث٨ ٦ة٠ٮٹ ٚضةء ٚا٭ة/ كٝةؿ ٦٪ىٮر/  (3)

ا ٨٦ أوعةب  ،اجلل اتٮازييج ااكدت ٩ْؿ/ ا «.ث٨ أيب ا٣ٛذط اتُٰ ٗك قاق٧ٓ ٦ٕ٪ة ثج٘ؽاد ٠س ن
 (.2/356( ك )2/355اٷ٧٠ةؿ )
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١ٍٮاق ٨٦ ٬ؾا اݮةقغ ٚٞةؿ ܈ ٦ٞؽ٦ح  كٝؽ أّ٭ؿ اناغ املا٧ين ٣ٞةرئ ا١ذةب مى
 اݬعٞاٜ/

« ٫يِّ رِّ دي » /حبار إ٫٩ ٠ذت كايؿكؼى  انكى  ؼى ؿڃ إف اݮةقغ ٥ يޣ٨ ثؾاؾ، ٚعى 
ؽڃ » ܈ ا٣ُٕٞح « ٦ة ي٭ٮف»« دةا٭ٮف» /كޑذت (،9ر٥ٝ ) ( اتاخ31܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )« ي٠٫ٌي

ٺط كاݬىعاٛةت ا٣يت مة٩خ ڸا٢ 1( اتاخ ر٥ٝ )393ر٥ٝ ) (، إܕ ٦بةت ٨٦ اٗٵ
܈ اهلة߀ل، كٝؽ ٣ٞاخ  ڶاڃةق ك߀ؿآق، كا٣يت أو٤عخ أكرث٬ة ܈ املنت، كرب٧ة ٩ج٭خ ٤ٔا٭ة

 
ى
، كإ٧٩ة ق٭٢ يلٌع ذٟ ث٧ؿاصٕح جمة٦آ انٕؿ كحتؿيؿ ركايةد٭ة، ٨ً يٍ ؿڃ ߀ى ܈ قبا٢ ذٟ اٵ

ٗى  رٍب  ٌيح. ك٢ٕ٣ اتٮازييج يޣٮف كٝٙ ٦٪٫ كً كجةر ا٣ٛ٭٥ كاؿڃ ر ٦ٕةين اٵثاةت ث٧ً ٮٍ كقى
 221، ك179ىلع نكؼح ٦جٕرثة اٵكراؽ، ١ٛ٦ٮޑح اٵصـاء، يجؽك ٟ ذٟ ث٧ؿاصٕح ص 

اق ث٢ دؿ ؛«ٝةؿ ٚٺف» ظار ٥ يجخ ىلع ثٕي ٦ُٞٮاعت ٚا٭ة لك٧ح ،٨٦ اٵو٢ 247ك
ٍؿبل ܈ ص  اتذني )ثة٤اخ، اىٮت( كٚى٫٤ إية٧٬ة ٨٦  د܈ إيؿا 247ػجٍ كػى
ك٬ؾا ي٪٥ ثٛكةد ٫٧٤ٔ ܈ دؿدات  (1)(219كإدراص٭٧ة ܈ ص ،دةݯا٭٧ة )اتاخ، املٮت(

٤ح وةيح ٨٦ املٞةَآ ܈ ٗ  أثٮاث٭ة ا٣يت يޣٮف اٵكراؽ، ٚأ٩ذش و٪ا٫ٕ ٬ؾا إيؿاد ڸ
 ًً ٚإف أثة  ؛٘سة ىلع إثڃة٣حأثٮ د٧ةـ أكرد٬ة ٚا٭ة، ٚةػذ٢ ثؾٟ اݮْةـ كا٣رتدات ڸ٤ح، كزاد 

أػؾكا ٤ٔا٫ ܈ اي٧ةقح إػٺهل ثة٣رتدات كإيؿادق ܈ اٵثٮاب املٕٞٮدة  -رمح٫ ال-د٧ةـ 
ث٤ح،
ي
ٜڃ اٵ  ٦ة ٣ف ٦٪٭ة، ٚٞاي ال ١ذةث٫ ٬ؾا ٩ةقؼة دٞاڃ٫٤ كاٝذ܋ ٝٛٮق ٚٞةي٫ٌ م

                                                           

أو٤عذ٫ ٧٠ة أرشت إݯ٫ ܈  ؛ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ٤ٕ٦ٞة ىلع الكـ اناغ/ ٬ؾا اخل٢٤ اݷم أمةر إݯ٫ أقذةذ٩ة (1)
ٓ اٮرٝح اٌة٣ح ܈ ߀اك٩٭ة ٨٦ ا١ذةب، ٚةردٛٓ ٨ٔ اتٮازييج ٦ة كو٫ٛ ث٫ كاي٧ؽ ل.ا ـهكٝؽ  ٦ٞؽ٦يت، ثًٮ

إܕ اتاخ اݭة٣ر ٦٪٭ة اكف ٦ٞؽ٦ة ܈ املىٮرة ٹػذٺط  /(572-498ك٦ة ثٕؽق ا٣ُٕٞح ) ،(298ذ٠ؿ ܈ ص )
(/ كاثذؽاء ٨٦ اتاخ 572( ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )377أكراٝ٭ة، ٚأٔؽت دؿدج٭ة ٧٠ة دؿل ٬٪ة. كٝةؿ ܈ ص )

 د دؿدات أكراؽ املىٮرة ىلع اىعح.اؿاثٓ يٕٮ
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ُڃ ٚ٭٪ةޢ٥ كاٜٚ انڃ » ىلع رؤكس املٞةَآ « ٝةؿ» إܕ أف يٞٮؿ/ كݯ٥٤ٕ أف لك٧ح «.جٜى٨ڄ ا٣
دؽؿ ىلع  ،ث٢ ىلع أ٩٭ة ملض٭ٮؿ، ثܗ ؛املؾ٠ٮر، ىلع ٦ة يه ا٣ٕةدةٹ دؽؿ ىلع أ٩٭ة ٤نةٔؿ 

 «.أيٌة» ذٟ ظا٪٧ة يـيؽ ٤ٔا٭ة لك٧ح
ٺط كاݬىعاٛةت، ىلع إدٞةف ػ٫ُ ا ثةٗٵ ٞى كޜً  ،كٝةؿ/ اكف أو٢ إق٪جٮؿ مم٤ٮءن  حً ا

ؿاض  ،ك٫ُٞ٩ ملك٫ ًٕ  .(1)ك٥ دٕؿؼ نكؼح أػؿل ي٧ޣ٨ ث٭ة ا٣
اك٩خ ثني يؽم اناؼني؛ خلؿج ا١ذةب ܈ كٝؽ كيصؽت اآلف ٬ؾق ا٣كؼح ا٣يت ٮ 

 ، أصٮد كأ٩ٛف ٦ة ي٧ޣ٨ أف يؿل ث٫ اݮةّؿكف ٠ذةثة ڶٞٞة، كىلع ٦س٢ ٬ؾق يجܓ اي٤ا٥ي
، ك٣ޣ٨ ٦ة ݮة إٹ زي٨ي ؽي اؿِّ ً

 !ا٣رتظ٥ ىلع ٥٧ًٝ اجلجةؿ انٮا٬ٜ كَيى
كدٝٞخ ܈  ،«اتٮازييج» ܈ إوٺح أو٢ -٤ٔا٭٧ة اؿمحح-كٝؽ ٝٛٮتي أزؿ اناؼني 

ؾق ا٣كؼح ا٣يت ّ٭ؿت ٤٪ةس ٨٦ ثٺد أيب قةقةف ٠ًٍْسل، ٚٮصؽتي ٚا٭ة ثٕؽ ٬
ؿاً٭ة ىلع َجٕح دار املٕةرؼ زيةدات مٕؿيح ٣كخ ܈ ا٣ُجٕح، ٦٪٭ة ًٝ  ٓ اك߀٤ح ُى ًٔ

٦ٓ  ،«يجاتٮازي» ܈ أو٢ ٓ صةءتُى ٨٦ ًٝ  ٛؿدةت ٦٦كٮبح إܕ ٝةا٤٭ة، ك٦٪٭ة أثاة
تي كٝؽ  .ٚؿكٝةت ܈ أو٢ ٩ه ا١ذةب  /أٝكةـ قذح ىلع« ظؽير اٮظناةت» ٠ْسڃ

ول/  ٨  /حٍٓيػ ودراـثاىلفً ا ٫ ٔك ٨ ߀ؤ٣ِّٛ حتؽزخ ٚا٫ ٨ٔ ٠ذةب اٮظناةت ٔك
 ، ك߀كةا٢ أػؿل هلة د٤ٕٜ ثؾٟ.ظٮاي اݮه املعٜٞ

اين/  ٔاـلاتاىلفً ا ٔ / امل  /ٌتاضد ذالذثْو
 .مة٠ؿ ٤ناغ اٷيؿا٩اح ا٣كؼح ߀ٮاٚٞةت/ اٵكؿ املجعر
 .املا٧ين ٤ناغ اٷيؿا٩اح ا٣كؼح ߀ٮاٚٞةت/ اݭةين املجعر
 .اكدج٭ة يك٥ ٥ ٝؿاءات ىلع اٷيؿا٩اح ا٣كؼح ߀ٮاٚٞةت/ اݭة٣ر املجعر

                                                           

 (.8-٩5ْؿ ٦ٞؽ٦ح اناغ املا٧ين )ا (1)
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اىد/   وـيّ ٌتطران// زيادات اىنفغث اإليؽاُيثاىلفً ا
 املجعر اٵكؿ/ ا٣ُٞٓ انٕؿيح ااك߀٤ح.

 املجعر اݭةين/ أثاةت ٦ٛؿدة دٛؿدت ث٭ة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.
ؽاةع/  ، كإزجةت ا٣ٛؿكؽ املٕةرؼ داركنرشة  اٷيؿا٩اح ا٣كؼحثني  /ٌلاةالتاىلفً ا

 ث٪٭٧ة.
ؿ ا ىفاظ /اىلفً ا ٚا٫ ڸ٭ؿة ثةٵ٣ٛةظ ا٣يت رشظ٭ة اناغ  ذ٠ؿت /ٓؽة ا

 ڶ٧ٮد ڶ٧ؽ مة٠ؿ ܈ حتٞا٫ٞ ١ذةب اٮظناةت ٵيب د٧ةـ.
فادس/   .نرشة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف لك٧ح ختهكيه  /عاحٍثاىلفً ا

-ملة أىت ܈ ٦ٞؽ٦ح اناغ مة٠ؿ  ،«ظؽير اٮظناةت»كٝؽ ق٧اخي ٠ذةيب ٬ؾا ثػ
ظؽيس٫ ٨ٔ جم٤ف أز٪ةء ٚٞؽ صؿل ىلع كة٫٩ ٬ؾا املؿޑت اٷًة܈ ܈  ؛-٤ٔا٫ اؿمحح

٬، كد٢ٌٛ 1378ظىت إذا اك٩خ ق٪ح »ٚاٞٮؿ اناغ ܈ ٦ٞؽ٦ذ٫/  ،ڸ٫ٕ ثةناغ املا٧ين
 (.9ص )«. (ظؽير اٮظناةت)ة، ٚضؿل رثةـيةأقذةذم يلعڃ 

ك٦زن٣ح ٠ج ة ܈  ٚ٭٥ ٧ٔاٜأف اناغ ڶ٧ٮد مة٠ؿ اكف ذا  كݬ٥٤ٕ أيخ ا٣ٞةرئ
٣ٞؽ ٩ْؿت ܈ ك٥ ي٤ُٓ ٤ٔا٫ ٚاٮا٫ٞٚ وةظج٫، ك ؿى يٞٮؿ ا٣ٞٮ ك٣٘ةد٭ة، أمٕةر ا٣ٕؿب

ق٧ةا٭ة، رصح ٬ٮ ثأاملج٭٧ح ا٣يت ٥ يك٥ ٝةا٤٭ة، كظٮاي اناغ كد٤ٕاٞةد٫ ܈ اٵمٕةر 
٠ذج٫ كحتٞاٞةد٫  ܈ اكف ي٤ٕٜ ٤ٔا٫ اناغ٧٤ٚة ّ٭ؿت املؼُٮَةت كرصٕخ إܕ ٦ة 

ك٬ؾا اتاخ  .ٚذضؽق يٞٮؿ/ ٠أف ٬ؾا ٨٦ مٕؿ ٚٺفكصؽد٫ ٧٠ة ٝةؿ ܈ ٠س  ممة ذ٠ؿق! 
ك٥ يٟ ثني يؽي٫ ٨٦ املؼُٮَةت ٦ة اكف  .ك٬ؾق ٝؿاءة ߀ىعٛح .وٮاث٫ أف يٞؿأ ١٬ؾا

َةت كاٚٞذ٫، ٧ٚةذا اكف ٚةٔٺ ٮ اك٩خ املؼُٮَةت ٧٤ٚة ّ٭ؿت املؼُٮ ،܈ أية٦٪ة
 !اؽق ! ٚؿمحح ريب ٤ٔاٟ ية أثة ٚ٭ؿث
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ول  /اىلفً ا
 حٍٓيػ ودراـث
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-1- 
ٔضليَّات   ا

ٔل1/1  / املػ
ةق أثٮ د٧ةـ )اٮظناةت(؛ ٵف ٬ؾق املٞةَآ أكاثؽ كمٮارد ٹ دٕؿؼ اع٦ح، ق٧ڃ 

 .(1)انٕؿاء كامل٧٘ٮري٨ ٦٪٭٥كأ٤ٗج٭ة ٤ٞ٧٤ِّني ٨٦ 
 / اىتفٍيث1/2

ي٤ُٜ ىلع اػذاةر أيب د٧ةـ )اٮظناةت( ٧٠ة ي٤ُٜ ٤ٔا٫ )اي٧ةقح اى٘ؿل( 
 ٦ٞةث٤حن ثةي٧ةقح ا١ربل، اٵكرث م٭ؿة كدؽاكٹ ٦٪٭ة.

 / اىنفتث1/3
وعخ نكجح ا١ذةب إܕ أيب د٧ةـ ث٧ة ٹ يؽع جمةٹ ٤نٟ ܈ نكجح ٬ؾا اٹػذاةر 

« اي٧ةقح ا١ربل» (/ كأثٮ د٧ةـ هل/11/226اىٛؽم ܈ اٮا܈ ثةٮٚاةت ) يٞٮؿ؛ إذ إݯ٫
 «.اي٧ةقح اى٘ؿل»ك

اي٧ةقح »ك« اي٧ةقح ا١ربل» (/ كهل ٠ذةب٤177٘ح ص )كٝةؿ ا٣ٛ كز آثةدم ܈ اتي 
 «.اى٘ؿل

٨ٔ ڷذةرات أيب د٧ةـ انٕؿيح/  (٠1/691نٙ ا٣ْ٪ٮف )܈ ػ٤اٛح  كيٞٮؿ ظةيج
 ك)اٮظناةت(.  انٕؿ ٦٪٭ة/ ٠ذةب )اي٧ةقح( كو٪ٙ مخكح ٠ذت ܈ 

وضػ(1/4  / ضليلث )ا
ي  ي  ؿى ٠ذةب اٮظناةت أكڃ  رًشى ن ، كىلع ٬ؾق اتٮازييج ٭ةنكؼ، ةظاؽىلع نكؼح ك رًشى ٦ة ن

٦ُجٕح دار املٕةرؼ  كنرش ܈، كمة٠ؿ ا١ذةبى  ،املا٧ين /ظٜٞ اناؼةف ا٣كؼح
                                                           

 (.٦6ٞؽ٦ح املا٧ين ص ) (1)
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٤٪ةس نكؼح أػؿل ٤ٔا٭ة د٤ٕاٞةت ؿص٢ ٦ج٭٥، كيه ٦جذٮرة ٨٦  تثة٣ٞة٬ؿة، ز٥ ّ٭ؿ
٬ؾق  ىلعأكهلة، ك١٪٭ة نكؼح أ٩ٛف ٨٦ نكؼح اتٮازييج كأد٨ٞ، كٝؽ نرش ا١ذةب 

د. ڶ٧ؽ ߀ىُ܋ أثٮ مٮارب، كد.ڶ٧ؽ  /ا٣كؼح ا٣يت ٥ ي٤ُٓ ٤ٔا٭ة اناؼةف لك ٨٦
٩ى  ٪ٍٮى ١ذةب ثػرشح ٠ذةب ٤ ةٗؿيت، ܈ ߀ؤقكح ٔجؽ ا٣ٕـيـ قٕٮد اتةثُني، كޞى

 كأ٫٩ د٧٤اؾ اجلٮاݯ. ،ق إܕ رص٢ اق٫٧ اٵكظؽةاٮظناةت كنكج
ٚٺ ٥٤ٕ٩ رشظة ١ذةب اٮظناةت  ،أ٦ة ثٕؽ» (/5املعٞٞةف ܈ املٞؽ٦ح ص ) يٞٮؿ

)اي٧ةقح اى٘ؿل( ٵيب د٧ةـ إٹ ٬ؾا ارشح اݷم ٩ٞؽ٫٦ ڶٞٞة ܈ ٬ؾا ا١ذةب ٵكؿ 
ٮَح د٥ٌ ثةٷًةٚح إܕ ارشح ٩ىة أٝؽـ كأوط ߀ؿة، كاݷم ٔرث٩ة ٤ٔا٫ ܈ نكؼح ڷُ

كزاد ܈ ظٮاما٫ ڶ٧ٮد  ،٨٦ ٩ه اٮظناةت ا٣يت ظ٫ٞٞ ٔجؽ ا٣ٕـيـ املا٧ين اؿاص١ٮيت
ز٥ أًةؼ إݯ٫ ܈ ٩٭ةيذ٫ د. اكاؽ ڶ٧ؽ يٮقٙ ثٕي اݬ٤ٕاٞةت ا٣يت  ،ڶ٧ؽ مة٠ؿ

٫ٕ ٦ٓ املا٧ين كمة٠ؿ؛ ك٬ؾا ممة دٕٚ٪ة إܕ حتٞ اٜ ا٣كؼح صةءت ܈ املكذؽرؾ اݷم ًك
 «.ة ٤ٔا٭ةرث٩املؼُٮَح ا٣يت ٔ

ٗ   ك١٪٫، ڶٞٞة اتةثُنيك٬ؾا االكـ رصيط ܈ أف اݷم ا٠نٙ ٬ؾق ا٣كؼح 
كحتؽث ٔ٪٭ة  ،ٚإف اݷم ا٠نٙ ٬ؾق ا٣كؼح ٬ٮ اݶ٠ذٮر كظاؽ ذك ا٣ٛٞةرم ؛وعاط

ـد /܈ ٠ذةب نرشد٫ ߀ؤقكح اتةثُني ثٕ٪ٮاف  ،)٠ذةب اٮظناةت ٵيب د٧ةـ ڷُٮط ي
ة أثٮايئ ٦٭ؿيـمدٕؿ ؿض كحت٤ا٢(، كامرتؾ ٫ٕ٦ ܈ ذٟ ڶ٧ؽ ًر ك٣ف ٧٠ة  ،يٙ ٔك
كޒف  ٤ٔا٭٧ة،كٝؽ اكف ٬ؾا ٨٦ املآػؾ ا٣يت أػؾ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  املعٞٞةف،ٝةؿ 

 (.28ڶٞة ܈ ذٟ ٧٠ة صةء ܈ ٦ٞؽ٦ح اٮظناةت ص )
 ؛ٵكظؽكإف ا٣ُٞٓ ثكجح ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٨٦ د٤ٕاٞةت ؿص٢ يكܛ ا

كٝؽ أىت ܈ ا٣كؼح ٦ة  ملس٢ ٬ؾا اݬرصيط،ؽاء ٝؿي٪ح ٝٮيح دى٤ط ثأ߀ؿ ٹ يىط إٹ ثإ
 ٜ/ ٧ٚؿة يٞٮؿ امل٤ِّٕ  ،ٚرتات ٦ذجةٔؽة܈ يٛاؽ أف ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت ٠ذجخ 
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  .-ظ٫ْٛ ال-ٝةؿ اٵكظؽ  -
 ك߀ؿة يٞٮؿ/ 

 .-رمح٫ ال-ٝةؿ اٵكظؽ  -
 ؿ/ ٮك߀ؿة يٞ

 ٝةؿ اٵكظؽ. ٨٦ ٗ  وا٘ح داعء. -

 / ـتب اىنفتث1/4/1
٦ة كصؽاق ܈  ،كاݷم مح٢ ڶٞ اتةثُني ىلع نكجح ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت ٶكظؽ

 /أ/ 2 كرٝح ٬ٮا߀ل ا٣كؼح ٨٦ اݬرصيط ثةق٫٧، ٦س٢ ٦ة صةء ܈
 
 

 (1صؽكؿ )
هٔرة/  نفظ ا

- اٵكظؽ ٨ٔ اجلػٮاݯ ظܒ»
ٝةؿ/ َيٮز ا٣كػجح  -رمحٍٓا اهلل

ـاء دٞٮؿإܕ ... ثـيةدة  ... ٧٠ػة ا
 ...«.دٞٮؿ 
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 /أ/ 5 كرٝح ٦ة صةء ܈ ٬ة߀ل ا٣كؼحك
 (2صؽكؿ )

هٔرة/  نفظ ا
܈ ٝٮؿ « اتةء»زااؽة ٦س٢ « ܈»ٝةؿ اناغ اجلة٦ٓ/  /-ضفظّ اهلل-ٝةؿ اٵكظؽ »

 «.رمعٮا ىب ٦ٞؽ٦ة» انةٔؿ/
  

 /أ د٤ٕاٞة ىلع ثاخ اع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ صٕٛؿ/8 ك٦ة صةء ܈ ٬ة߀ل كرٝح
َّنڃ            ٖه ޞى ج٤ٍ ٨ٍ ٦ي ٍٜ  يـيؽى ٦ى ًٕ ؾڃ  ؽٝ*        ث٨ى اىڃ ٪ٍخي ظى ُى ٠ي ٍى ٟى آؿى ا٧ي  ٍٜ ٤ً ردي

 (3صؽكؿ )

هٔرة/  نفظ ا
اىةد ملضةكرة  ١ْٚس ،/ وٕ٨ٔ اناغ اجلٮاݯ -رمحّ اهلل-ٝةؿ اٵكظؽ »

ا٣ٕني ز٥ ٚذط ا٣ٕني ٚىةر وٕٞاًّة، كبٞاخ اىةد ا٣يت ٠ْست ملضةكرة ا٣ٕني ىلع 
  «.!ك٬ؾا ٨٦ ا٣٘ؿاات ،ك٦ة ريدڃت إܕ أو٤٭ة ٠ْس٬ة
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 //أ د٤ٕاٞة ىلع ثاخ ٔجؽ ال ث٨ زٮر )قةٍٝ ٨٦ َجٕح املٕةرؼ(13 ܈ كرٝح كޑذت
ة رآ٩ة  رٝاج٭٥ٚىةحى  ؽڄ ٨٦ اىِّ    *  ٧ڃ ٪ڃة ٹ ޜي٭ى  اىةًح كޑي

 
 (4صؽكؿ )

هٔرة/  نفظ ا
ٝةؿ اٵكظؽ/ مح٤ػ٫ ىلع »

املَّٕن ٠أ٫٩ ٝػةؿ/ ٹ دٛػـع 
  «.اىاةح٨٦ 

 

 
 ب د٤ٕاٞة ىلع ثاخ اع߀ؿ ث٨ ٧ٞ٤ٔح/، /أ13 ܈ كرٝح كޑذت

 
 (5صؽكؿ )

هٔرة/  نفظ ا
٥ي كىٍزعى اخل» ٍޞ٪ىة٬ي زى ةن كى ٍؽكى ٗي ٢ِّ    *    ٮىاً߀ًف  ةيًني  ثًޣي ٧ى ة ޝى ٧ى ٧ڃ ٔىيڃ وى  إذىا 
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ٝةؿ اناغ ٩ٮر اݶي٨/ ٝٮهل٥/ ز٧ةين ٤ْٚٛح كٕٝخ ܈ ا١ذةب، كٹ  /ٝةؿ اٵكظؽ
 ،ي٧ين أك ي٧ةين، ٚأ٦ة ي٧ةين ٚٺ /يجيغ أف يٞةؿ /يؿدٌا٫ أثٮ إقعةؽ كأثٮ يلع، كيٞٮٹف

إ٧٩ة ٬ٮ  ،اݷم صةزية. ٣ف ٨٦ ٬ؾا ܈ يء ف أثة يلع ٝةؿ ܈ ٝٮهل/ أثٮؾ اݯ٧ةينإظىت 
ـ٥ٔ أف ي٧ ،٦كٮب إܕ رص٢ أٹ دؿل أ٩ٟ إذا  ،٦كٮب إܕ ٦كٮب ة٩اةٗك ٧٬ة ي

/ ٠ؿيس  «. كاݯ٧ةين ٹ يޣٮف ٬ة٬٪ة إٹ قاٛة، ٬ؾا ٝٮهل ٧٠ة دؿل  نكجخ ٠ؿيس ٤ٝخى

    
٧ٍؿك ث٨ ذى٠ٍٮاف اخليرضٌم/63܈ كرٝح  كޑذت  /ب حتخ ثاخ ޞى

 (6صؽكؿ )

 نكغ اىٮرة/
ٍزر»

ي
٧ٌؿي اٵ نى ًم  ،߀ي

ٍ
أ ٙڄ اؿڃ ٜه  ،ޞى ٍذى٤ى ى٢ي  *ڷي اٍجىحو ڸى ٓه ٨ٍ٦ً ޟى ة٣ً َى ٩ڃ٫ي 

ى
أ  ٠ى

ة ٕن ة أوط ٔ٪ؽم-رمح٫ ال-ٝةؿ اٵكظؽ  ،َة٣ٓ ٦ ٕن ة ٧٠ة ٝةؿ/ ملاڃح ،/ َة٣  «. ߀ٮظنن

 
ُٓ ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت ٹ يىط أف لك ث٭ة نكجح ا١ذةب ؿص٢ ٹ ٥٤ٕ٩ ٔ٪٫ مبة، كٹ  يٞي

 ٗ  اݶٝاٜ. ث٭ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٤٪ةس يىط أف يرش ا١ذةب
٦آػؾق ىلع نرشة اتةثُني ١ذةب  -ظ٫ْٛ ال-كٝؽ ٔؽد اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف 

 / ٚاكف ٦٪٭ة نكجح ارشح ٶكظؽ، ٚٞةؿ اٮظناةت
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ػُأ املعٞٞني ܈ ٔ٪ٮاف ا١ذةب ككق٫٧ ثػ )رشح ٠ذةب اٮظناةت( اي٧ةقح »
اى٘ؿل، كػُأ املعٞٞني ܈ نكجح ٬ؾا ارشح إܕ اٵكظؽ، كٹ يٮصؽ دݯ٢ ٝٮم يؤޑؽ 

ف وٛعح ا٣ٕ٪ٮاف أٌٚٺ ىلع أف ٬ؾا اؿص٢ ٧٘٦ٮر ٹ ٥٤ٕ٩ ٔ٪٫ مبة، ك ،ق ا٣كجح٬ؾ
٨ أ٣ٙ ا١ذةب، كٝؽ صةء ܈ ػةد٧ح ا١ذةب ٦ة يٛاؽ أ٫٩ ٣ف ٦جذٮرة ٥ يؿد ٚا٭ة اق٥ ٦ى 

ك٬ؾا يؽؿ ىلع أف  «.٫٪ِّ د٥ ا١ذةب ٨٦ اٮظناةت حب٧ؽ ال ك٦ى » إذ ٝةؿ اݮةقغ/ ؛رشظة
 «.٠ذةب اٮظناةت» ف ٩ٛك٫/وٛعح ا٣ٕ٪ٮاف حت٢٧ ا٣ٕ٪ٮا

 ،٩٭ة اݮةقغ ܈ ظٮاي ا٣كؼحكذ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف أف ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت دكڃ  
ة ىلع اعدة ثٕي ا٣كةخ اݷي٨ يؽك٩ٮف د٤ٕاٞةد٭٥ ܈ ظٮاي ا٣كؼح أك ٚٮؽ ين ؿٍ صى 

ٓ ٬ؾا ارشح حتخ اتاخ املؿاد رشظ٫ صؿية ىلع  ،ثٕي الك٧ةت، كٮ اكف رشظة ًٮ
ُٮَةت رشكح انٕؿ، كٮ اك٩خ رشظة ٧٠ة يٞةؿ ٥٤ٚ يرصح ثةق٫٧ ܈ ؼ ܈ ڷٮاملأ

  ثٕي املٮآً ا٤ٞ٣ا٤ح كيرتؾ اق٫٧ ܈ ص٢ املٮآً
، ٚٺ ينٟ املعٞٞٮف ܈ ظٜ وعاط أكا٫ٞٚ ٤ٔا٫كޔ ٦ة ذ٠ؿق اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  

٢ ٬ؾق ٍٕ ٦ة صةء ܈ وٛعح ٔ٪ٮاف نرشد٭٧ة، كٝؽ دؿدت ىلع صى  ػُأ ڶٞ اتةثُني ܈
ٍ ا٣ك ، كڶ٤ڄ٭ة زيًٍن اݮه املع٢ٜٞي ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت ܈ ٍٕ صى ؛ ة ١ذةب اٮظناةتظن ؼح رشى

٤ي٭ةاىعاط  ٍٕ  جب٫٤ٕاݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ٠ؾٟ ٹ أمٟ ܈ ػُأ܈ ظٮاي ا١ذةب،  صى
إ٩٭ة ثؽٔح صؽيؽة ٦ة ٚذ٠ؿ ٚا٫ د٤ٕاٞةت ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح،  ،܈ آػؿ نرشد٫ ة߀٤عٞ

 ٝؽ ٤ٕٚ٭ة ٨٦ ٝج٧٤ٔ.٢خ أظؽا ٨٦ املعٞٞني 
ا اغ߀ٌة، ٥ َيؽ هل  ـن ك٦ٓ ذٟ يج܍ ߀كܛڃ )اٵكظؽ( املرتدڃد ذ٠ؿيق ܈ ٬ؾق ا٣كؼح ٣٘ي

 أظؽه صٮاثنة ٝةَٕة!
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 / امللاركٔن يف حتليلٓا )نرشة املػارف(1/5
أف يٞٮـ ا٣ٕٺ٦ح ٔجؽ ا٣ٕـيـ املا٧ين ثذعٞاٜ ٠ذةب ث٧ٛؿدق ٚؾٟ ٢٧ٔه يكةرع 

اء ٹٝذ٪ةا٫ ي  ا٣ٞؿڃ ٟى ظك٪حه ٫ٕ٦ ا٣ٕٺ٦ح ڶ٧ٮد  ؾي رشً ك٦ُة٣ٕذ٫، كظا٪٧ة ي ڶ٧ؽ مة٠ؿ ٚذ٤
ٟى  ي ؿه  -إذف–٦٪٭٧ة ىلع لك ڶتي ٤ٕؿباح، ٧ٚة ثة ٛى ثޣذةب ينرتؾ ܈ حتٞا٫ٞ كػؽ٦ذ٫ ޜى

ذڃةب كاملؤ٣ٛني ! ٹ مٟ أ٫٩ قاىؼؿج ظا٪٧ة خيؿج ܈ وٮرة  ٨٦ ٠جةر املعٞٞني كا١ي
٪٫ٍى و ٥ِّ٤ اٵصاةؿى اٺظٞح ٠ي ٟى اݮٛؿى اجل٤ا٢ اݷم دٕي ٪ٕح اݬعٞاٜ، كإين ذا٠ؿه ٟ ذ

 تنةرؾ ٦ٓ اناؼني ܈ إثؿاز ٩ه )اٮظناةت( ٤٪ةس.
 

ؿ/ 1/5/1 ٍػ يـٔ فيػ  نخٔر ا  ا
دؿدد اق٫٧ ٠س ا ܈ ظٮاي اٮظناةت حبار إ٩ٟ تكذُآ أف دٞؿف اق٫٧ ٦ٓ 

܈ ا١ذةب  ، ٚعٮاما٫اݬعٞاٜ، كإف ٥ يؾ٠ؿ ܈ ٗٺؼ ا١ذةب اقܜ اناؼني ܈
٫٤٧ ص٤ا٢ ܈ ظٮاي ا١ذةب ٧٠ة « املكذؽرؾ ىلع اٮظناةت» أزجخ ؛ إذ إ٠٫٩س ة ٔك

٤ صةء ٜ ىلع ٝؿاءة اناؼني كانٕؿ، كٝةؿ اناغ مة٠ؿ، كزاد ܈ ختؿَيةت ا١ذةب، ٔك
ٕة ٨٦ ا١ذةب، ٩ة٬اٟ ٔ رشي٨ ߀ًٮ ايٮاي ا٣يت ٥  ٨اݬرصيط ثةق٫٧ ܈ ٩اٙ ٔك

.، كا٣يت ٦يرصح ثةق٥ اكدج٭ة ـو ٍه ٗ ي ٤ٕ٦ٮ  ٨ امل٧ޣ٨ أف يޣٮف هل ٚا٭ة ذى٩يٮبه كًٍٝك
٫ إܕ اناغ اجل٤ا٢  يٞٮؿ ٔ٪٫ اناغ مة٠ؿ/ ز٥ ملة د٥ َجٓ ا١ذةب كأرق٤خ ߀ٺز٦ى

، ٤ٜٔ ٤ٔا٫ ߀كذؽرޒ، مةرޑ٫ ٚا٫ ا٣ٕة٥ اجل٤ا٢ اݶ٠ذٮر اكاؽ ڶ٧ؽ ؛ثجة٠كذةف
 أوعةث٭ة. يٮقٙ، ٚأزجخ ܈ املكذؽرؾ أيٌة ڸآ ٬ؾق ايٮاي ٦كٮبح إܕ

ح ث٧نةرޑذ٫ ܈ ا٢٧ٕ٣ اناغ املا٧ين ܈ ٦ٞؽ٦ح ا٣ُجٕح اݭة٩اح ٚاٞٮؿ/ كٝؽ كٝؽ رصڃ 
فيػ زاد ثٕي اݬؼؿَيةت ثٕؽ اٵخ ا٣ٛة٢ً ڶ٧ٮد مة٠ؿ وةظيب كوِّٛيِّ  نخٔر ا ا

ؿ  اكف ال هل٧ة.  ،ٍػ يـٔ
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 )يٮقٙ(/ ك٬ة يه أرٝةـ ظٮاما٫ ܈ػث ظٮاي اݮه املع٤ٜٝٞخ/ كٝؽ ر߀ـ هل ܈ 
(، 52(، )57(، )43(،  )37(، )21(، )17(، )17(، )٠8ذةب اٮظناةت ٵيب د٧ةـ. ص )

(56( ،)62( ،)76( ،)97( ،)177( ،)127( ،)128( ،)142( ،)164( ،)185( ،)189( ،)194 ،)
(197( ،)215( ،)227( ،)225( ،)232( ،)248( ،)273.) 

 
اخ/ 1/5/2 فَّ  اىػالٌث أمحػ راحب ا

ـً  ؛܈ إػؿاص٫ كإّ٭ةرق ٤٪ةس كمةرؾ« اٮظناةت» ٩هىلع  ٜكمم٨ ٤ٔڃ  ٔٺ٦حي انة
ةخ» املعٜٞ ٛڃ ح ث٧نةرޑذ٫ ܈ ا٢٧ٕ٣ اناغ ،«أمحؽ رادت اݮ ܈ « ڶ٧ٮد مة٠ؿ» كٝؽ رصڃ

كٝؽ د٢ٌٛ أيخ اناغ أمحؽ رادت اݮٛةخ، ٚأاع٩ين (/ »٦17ٞؽ٦ح اݬعٞاٜ ٚاٞٮؿ ص )
٤ٜ ٤ٔا٫ ثٕي  ٦ٕٮ٩ح ٹ أنكة٬ة ܈ ٝؿاءة أكرا܊ كدؿدج٭ة ىلع نكؼح اناغ املا٧ين، ٔك

 «.ايٮاي، ٚآزؿت أف أٝذؽم ثأقذةذم املا٧ين، ٚأنكت إݯ٫ ظٮاما٫
ح ثةق٫٧ ܈ ا١ذةب ܈ أربٕح ߀ٮآً، كري߀ـ هل ثػ ِّ ك٬ة يه أرٝةـ  «.رادت»كٝؽ رصي

 ظٮاما٫/
 (.189(. ص )377ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 (.197(. ص )379ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ك
 (.191( ص )311)ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ك
 (.271( ص )٥335 )ا٣ُٕٞح رٝك
 
فخار ـؽاج/ 1/5/3  غتػ ا

( ٚٞةؿ/ كدؿڸح 77( ٤ذڄٮت اݯ٧ةين ص )113أىت اق٫٧ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 ( )ٔجؽ اكذةر(.87-27/79اغين )اݬٮت ܈ اٵ
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ـػ/ 1/5/4 يَ ا نخٔر ُارص ا  اىػالٌث ا
 ،ا٣ٕٺ٦ح أثٮ برش د.٩ةرص اݶي٨ اٵقؽكمم٨ مةرޑٮا ܈ ߀ؿاصٕح ٚ٭ةرس اٮظناةت 

ح ث٧نةرޑذ٫ ܈ ا٢٧ٕ٣ اناغ مة٠ؿ ܈ املٞؽ٦ح، ٚاٞٮؿ ܈ ٦ٞؽ٦ح اݬعٞاٜ ص  كٝؽ رصڃ
ز٥ راصٕ٭ة أيخ اݶ٠ذٮر ٩ةرص اݶي٨  ،ز٥ دٮޏ ثٕي إػٮا٩٪ة ٢٧ٔ ٚ٭ةرس ا١ذةب(/ »17)

 س اݮه.٧ٚنةرޑح اݶ٠ذٮر ٩ةرص اݶي٨ اك٩خ ث٧ؿاصٕح ٚ٭ةر«. اٵقؽ ٦ذٌٛٺ ߀ن١ٮرا
 
ً يرصح ةاـ1/5/5ٍّ ٓٔل   / 

ܕ ذٟ، ك١٪٫ ٩ٮڃق اناغ مة٠ؿ إٝؽ ثى٪ٓ ٚ٭ةرس اݮه املعٜٞ، ك أظؽه ٝةـكز٧ح 
أقذُٓ ك٥  «.ز٥ دٮޏ ثٕي إػٮا٩٪ة ٢٧ٔ ٚ٭ةرس ا١ذةب» ٚٞةؿ/٥ يرصح ثةق٫٧ 

 اٮٝٮؼ ٤ٔا٫.
 
ًَّ اكحُتٓا1/6 ً يف ٔاٍش   / ض

ؽ ܈  ًٙ  ظٮاشو ٠س ةه ٥ دكت إܕ أظؽ ٨٦ اٵماةًخ  نرشة املٕةرؼكييٮصى  اآل٩
أْسد٬ة ٟ ثٕـك٬ة ٤ٕ٣٭ة  ٬ؾق ايٮاي ٗ  املكٮبح ىلع املبح، ٥٬، ٩اڃٙ ٔؽدي ذ٠ؿي 

 ܈ ا٣ُجٕةت اٺظٞح إف مةء ال/  دكت
 (.13( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -1

 (.18( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -2

 (.27( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -3

 (.23( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -4

( كيه وٛعح اك߀٤ح ٥ يك٥ اكدت 26( ص )14( إܕ ر٥ٝ )8ظةماح ر٥ٝ ) -5
 ظٮاما٭ة.
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 ( ٥ يك٥ اكدج٭ة.33ظةماح دٕؿؼ ثةق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -6

 (.27(، ص )34ظةماح ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -7

 (.28( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -8

 (.37ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -9

ـء ٨٦ ايةماح ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -17  (.47ص

ـء ٨٦ اية -11  (.41ماح ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ص

 (.42ايةماح اٵكޏ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -12

 (.43( ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )3( ك )2( ك )1ايةماح ر٥ٝ ) -13

 (.34( ص )5ايةماح ر٥ٝ ) -14

 (.37( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -15

 (.57(، ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )38ظةماح ص ) -16

 (.43( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -17

 (.43( ص )58ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -18

 (.48)( ص 4ظةماح ر٥ٝ ) -19

ـء ٨٦ ظةماح ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -27  (.59ص

 (.57( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -21

 (.51( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -22

 (.52( ص )5( ك )4( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -23

 (.53( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -24

 (.54( ص )12ظةماح ر٥ٝ ) -25

 (.55( ص )25ظةماح ر٥ٝ ) -26

 (.56( ص )42( ك )47ظةماح ر٥ٝ ) -27
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 (.57( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -28

 (.57( ص )72)ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ  -29

 (.61( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -37

 (.62( ص )82ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -31

 (.63( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -32

 (.64( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -33

 (.65( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -34

 (.67( ص )7ظةماح ر٥ٝ ) -35

 (.65( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -36

 (.68( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -37

 (.77( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -38

 (.73ص )( 172ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -39

 (.74( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -47

 (.76( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -41

 (.87( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -42

 (.81( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -43

 (.82( ص )5( إܕ ر٥ٝ )1ظةماح ر٥ٝ ) -44

 (.82( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -45

 (.83( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -46

ـء ٨٦ ظةماح ر٥ٝ ) -47  (.84ص

 (.85( ص )129ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -48

 (.86( ص )6ظةماح ر٥ٝ ) -49
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 (.86ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -57

 (.87( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -51

 (.88(. ص )134ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -52

 (.97( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -53

 (.91( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -54

 (.94( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -55

 ٚإ٩٭ة ٔجةرد٫. ؛( كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أ٩٭ة ٤ناغ مة٠ؿ94( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -56

 (.96( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -57

 (.98( ص )155ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ظةماح ىلع  -58

 (.98( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -59

 (.99( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -67

ـء ٨٦ ظةماح ر٥ٝ ) -61  (.175( ص )3ص

 (.176( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -62

 (.176( ص )171ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -63

 (.177( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -64

 (.113( ص )7ظةماح ر٥ٝ ) -65

 (.178( ص )6ظةماح ر٥ٝ ) -66

 (.115( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -67

 (.118( ص )5( ك )4ظةماح ر٥ٝ ) -68

 (.127( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -69

 (.127( ص )195ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -77

 (.121( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -71
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 (.122( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -72

 (.125( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -73

 ( كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أ٩٭ة ٤ناغ مة٠ؿ.126( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -74

 (.126( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -75

 (.129( ص )13( ك )6ظةماح ر٥ٝ ) -76

 (.137( ص )6ظةماح ر٥ٝ ) -77

 (.132( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -78

 (.134( ص )134ظةماح ر٥ٝ ) -79

ـء ٨٦ ظةماح ر٥ٝ ) -87  (.136( ص )3ص

ـء ٨٦ ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -81  (.141( ص )3(، كظةماح ر٥ٝ )226ص

ـء ٨٦ ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -82  (.144( ص )1) ٥ٝ(، كظةماح ر232ص

 (.146( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -83

ـء  -84  (.٨٦245 ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ص

 (.153( ص )17ظةماح ر٥ٝ ) -85

 (.154( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -86

 (.157( ص )11( ك )9(، ك )7( ك )5( ك )4( ك )3ظةماح ر٥ٝ ) -87

ـء ٨٦ ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -88  (.258ص

 (.162( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -89

 (.163( ص )7ظةماح ر٥ٝ ) -97

 (.164( ص )17ظةماح ر٥ٝ ) -91

 (.168( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -92

 (.177( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -93
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 (.174( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -94

 (.176( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -95

 (.178( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -96

 (.183ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -97

 (.184( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -98

 (.213( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -99

 (.216( ص )356ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -177

 (.217( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -171

 (.218)( ص 2ظةماح ر٥ٝ ) -172

 (.225( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -173

 (.226( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -174

 (.229( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -175

 (.229( ص )379ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -176

 (.237( ص )383ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -177

 (.232( ص )4ظةماح ر٥ٝ ) -178

 (.234( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -179

 (.235( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -117

 (.235)( ص 393ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -111

 (.236( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -112

 (.237( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -113

 (.238( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -114

 (.247( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -115
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 (.242( ص )4( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -116

 (.249( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -117

 (.251( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -118

 (.251( ص )416ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -119

 (.259( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -127

 (.261( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -121

 (.263( ص )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -122

 (.268( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -123

 (.269( ص )451(  ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )2ظةماح ر٥ٝ ) -124

 (.269( ص )452( ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )2ظةماح ر٥ٝ ) -125

 (.271( ص )3ظةماح ر٥ٝ ) -126

 (.274( ص )1ظةماح ر٥ٝ ) -127

 (.477( ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )7( ك )4( ك )3( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -128

 (.281( ص )4( ك )2ظةماح ر٥ٝ ) -129

ـء ٨٦ ايةماح ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -137  (.289( ص )2=284ص

 (.296( ص )5ظةماح ر٥ٝ ) -131

 (.298( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -132

 (.377( ص )2( ك )1ظةماح ر٥ٝ ) -133

 (.375( ص )2ظةماح ر٥ٝ ) -134
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ػييلات1/7 ٌع عيْج ٌَ ا ٍَ ِ  / ك
ة ٨٦ انٕؿ ٝؽ ػ٤ىٍخ  ٕن ُى ٨٦ أم د٤ٕاٜ ٨٦ اناؼني،  كي٤عِ ٝةرئي نرشة املٕةرؼ ٝ

ككخي أدرم ٤ٔڃح اك١ٮت ىلع د٤ٟ ا٣ُٞٓ، ٚإف اناغ ڶ٧ٮد مة٠ؿ ٨٦ اعدد٫ اݮه 
ىلع ٔؽـ ٦ٕؿٚذ٫ انٕؿ اٮارد ܈ اݮه، كيي١٧٪ٟ أف دُة٣ٓ حتٞا٫ٞ ١ذةب )ڸ٭ؿة 
نكت ٝؿيل كأػجةر٬ة( ٤ـب  ثني ثޣةر، ݬ٤عِ ذٟ، أ٦ة ا٣ُٞٓ املك١ٮت ٔ٪٭ة 

 ٚܠ ٧٠ة يܘ/
 ،(169، ك)(167)ك ،(165)ك ،(133)، ك(179)ك ،(171)، ك(78)ك( 32ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

، (244)، ك(241)، ك(237)(، ك235)، ك(237)ك ،(214)ك ،(198)، ك(188)، ك(172)ك
، (326)، ك(315)، ك(375)ك ،(373)ك ،(298)، ك(291)، ك(284)، ك(264)(، ك253)ك
 (،473)ك ،(472)، ك(465)(، ك462)، ك(467)، ك(443)(، ك427)، ك(426)، ك(357)ك
 ،(494)ك ،(491(، )489)ك ،(488)، ك(487)، ك(478)ك ،(477)، ك(476)، ك(475)ك
 (.573)ك ،(499)، ك(498)ك

 (577) أو٢ ، ٨٦فُٮاعت ا٣يت ٥ ي٤ٕٜ ٤ٔا٭ة اناؼةاكف ٬ؾا ٬ٮ جم٧ٮع املٞ
ح مٕؿيح  .٦ُٞٔٮ
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-2- 
 أةٔحٍام

 / ختيي2/1ٍّ
املؿزكيق ܈  ٔؽاٹ أ٥٤ٔ أظؽا ٨٦ املذٞؽ٦ني نكت اݬؼ٤اٍ ܈ انٕؿ ٵيب د٧ةـ 

ىلع أين ٩ْؿت ٚٮصؽت أثة د٧ةـ ٝؽ ٗ  ٠س ا » ٚٞؽ ٝةؿ/ ،(1/64رشظ٫ ىلع اي٧ةقح )
٨٦ أ٣ٛةظ اتاٮت ا٣يت امذ٢٧ ٤ٔا٭ة ٬ؾا ا١ذةب، ك٫٤ٕ٣ ٮ أنرش ال انٕؿاء اݷي٨ 

  «.ٝةٮ٬ة ݬجٕٮق كق٧٤ٮا هل
قجٞ٭٧ة ܈ نكجح اݬؼ٤اٍ ٵيب د٧ةـ، كقأْسد ٟ  ٨٧ف اناؼني ٥ يرصظة ثكإ

كاملا٧ين دٛاؽ ثأف  ،مة٠ؿ /اآلف اݮىٮص ا٣يت صةءت ܈ ٠ذةب اٮظناةت ٤ناؼني
ك٬ٮ أف َي٢ٕ  ؛كاݬؼ٤اٍ ܈ انٕؿ اكݬؼ٤اٍ ܈ ايؽير ،ٍ ܈ انٕؿأثة د٧ةـ اكف خي٤ِّ 
 جى ؽرً ؽير آػؿ، أك يي ܈ ظظؽير آػؿ، أك َي٢ٕ ٦نت ظؽير ܈  ظؽيرو  اؿاكم إق٪ةدى 

َيؿح ث٫ اؿاكم،  حه ؿٍ ܈ اؿكايح، ك٬ٮ ص أٚا٫ ٦ة ٣ف ٦٪٫، ٚةݬؼ٤اٍ ٩ٮع ٨٦ اخلُ
إدػةؿ وؽر ثاخ ܈ ٔضـ آػؿ، كا١ٕ٣ف، أك يكت  ؛ إذ ٬ٮكޑؾا اݬؼ٤اٍ ܈ انٕؿ
 مةث٫ ذٟ. ، ك٦ةؽػ٢ ٝىةاؽ اهلضةء ܈ أثٮاب املؽحاتاخ ٣٘  ٝةا٫٤، أك ي

 
 ُهٔص كانؽ / 2/1/1

(/ كيه 3( د٤ٕاٞة ىلع اتاخ ر٥ٝ )48ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -1
لػؽأصٮد ٨٦ ركايح أيب د٧ةـ،   (.37ص ) .وأةٔ حٍام نرري اىػتد ةا

(/ أػىش أف 5( د٤ٕاٞة ىلع اتاخ ر٥ٝ )67كٝةؿ اناغ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -2
ٔىػّ نػادحّ يف حؾيري  كػ وىع ْؼا ابليج يف ؽرييޣٮف أثٮ د٧ةـ 

لػؽ  (.47. ص )حؽحيب ا
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(/ هل ܈ اٵاغين كފ 184كٝةؿ اناغ  ܈ ُٕٝح ٔجؽ ال ث٨ صعل ص ) -3
)يٕين ثؾٟ  وىػيّ ختييً.٦٪ذܟ ا٤ُ٣ت ܈ أكؿ لك٧ح ٔؽم ث٨ اؿٝةع 

 خت٤اٍ أيب د٧ةـ(.

ه أةٔ (/ كركيذ٭٥ ڸإة... 237( ص )1كٝةؿ اناغ ܈ ظةماح ر٥ٝ ) -4 وؽريَّ
لػؽ حٍام  .نػادحّ يف ختييً ا

ٍؿيت 1( ٨ٔ ٔضـ اتاخ ر٥ٝ )272كٝةؿ اناغ ص ) -5 (/ دؿيؽ يلٌع محي
ً أْخػ إىل  كاوٛؿارية/ ؽف  اين نٍا رواه أةٔ حٍام ـٓٔ  لٍؽ ا أٌا ا
ٔاةّ.  (.272ص ) وسّ ن

بة ركايح أيب د٧ةـ -6 ُِّ  «/يޣٛاٟ ٨٦ ٤ٝٓ اك٧ةء ٦٭٪ڃؽه » كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ڷ
ُٝٓ ٨٦ اكعةب ٠أ٩٭ة  «/٤ٝٓ اك٧ةء».... ٨٦ ٤ٝٓ اك٧ةء ٔٞاٞح، كوٮاب اؿكايح/ 

وأٌا أةٔ حٍام ـلػ ؽري ا٣ٕٞاٞح/ ا٣ربؽ ينٜ اكعةب ٠أ٫٩ قاٙ ߀ك٤ٮؿ، »اجلجةر، ك
لػؽ ـأـفػه.  ا
 

 ُهٔص امليٍين  /2/1/2
܈  (1) أػؾكا ٤ٔا٫ -رمح٫ ال-(/ ٚإف أثة د٧ةـ 7يٞٮؿ اناغ املا٧ين ܈ ٦ٞؽ٦ذ٫ ص )

ح إػٺهل ثة٣رتدات كإيؿادق ܈ اٵثٮاب املٕٞٮدة ٦ة ٣ف ٦٪٭ة، ٚٞاڃي ال ١ذةث٫ اي٧ةق
ث٤ح، ٚ٭٪ةޢ٥ كاٜٚ ان٨ڄ ا٣ُجٜ، كز٥ 

ي
ٜڃ اٵ ٬ؾا ٩ةقؼة دٞاڃ٫٤ كاٝذ܋ ٝٛٮق ٚٞةي٫ٌ مى

                                                           

اكملؿزكيق ٧٠ة  أث٭٥ اناغ ٥٤ٚ يرصح ثؾ٠ؿ أظؽ ٨٦ اݮٞةد، ك٫٤ٕ٣ يٞىؽ أظؽ رشكح اي٧ةقح ا١ربل( 1)
 دٞؽـ.
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جى٢ (1) (287خت٤اٍ ا٣ُةيئ ٩ٛك٫ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ث٨ صٮڃاؿ ا، ظار أدرج ܈ أثاةت صى
ةفاݭ٤ٕيب اݯ٭ٮدم ات ٝةهلة ݯٛؿؽ ثني اݯ٭ٮد  ،اخ اخلة߀ف، ك٬ٮ ٨٦ ٩ٞاٌذ٭ة يكڃ

كٹ ٗؿك أ٫٩ ܈ ظك٨ اٹػذاةر كصٮدة  ... ف أتنة ىلع املك٧٤نيٚٺ يޣٮ ،كٝؿيل
اَعى تةف، كٚؿيسى ر٬ةف، أك  ،اٹ٩ذٞةء دكف ًو٪ٮق اي٧ةقح كإف اك٩ة ܈ ٩ٞه ا٣رتدات ًر
ٍم ق٧ةء.   ػ٤اܘ وٛةء، كٚؿٝؽى

 
  .ٝةؿ أثٮ د٧ةـ/ كٝةؿ. /(278)ا٣ُٕٞح ر٥ٝ 

ث٨ اكٚا٭ة/ أٔؿايب ٩ـؿ ثاعىي  ،(٤ٝ277خ/ كيه دٕٮد ىلع ا٣ُٕٞح اكةثٞح هلة ر٥ٝ )
 أك ٶٝرش. ،صربي٢.. كފ ايةماح يٞٮؿ اناغ املا٧ين/ ٵي٨٧ ث٨ ػـي٥

ٚٞؽ ٝةؿ ܈  ؛أ٦ة ا٣ُٕٞح ا٣يت دٕٞت ٚا٭ة اناغ املا٧ين أثة د٧ةـ ܈ اتاخ اخلة߀ف
يجܓ اݮٌ  كٝؿيْح.. ك٣ޣ٨  ،اٹق٥ املج٭٥ املؾ٠ٮر كٝةؿ/ ٬ٮ صج٢ ث٨ صٮاؿ اݭ٤ٕيب

 (.173اتاخ اخلة߀ف ٨٦ ٩ٞاٌذ٭ة يكةف، ٚٞؽ ػ٤ٍ أثٮ د٧ةـ. ص )
 كاتاخ اخلة߀ف ٬ٮ/

يؤمي  اة ثين  ةفى ىلع ْسى ة ߀كذُ ي    *   هلى يٍؿى ٜه ثةتيٮى  ظؿي
٩اح ٦ة ي٪܌ نكجح اݬؼ٤اٍ ٨ٔ أيب د٧ةـ ܈ ٬ؾا ٤ٝخ/ كٝؽ صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا
ةف ٚٺ دٕٞت إذف  ،ك٬ؾق قةُٝح ٨٦ نكؼح اتٮازييج ،اتاخ؛ إذ صةء ٚا٭ة/ كدؿكل يكڃ

 ، ٹ ٗ .ٍٝ ٨٦ نكؼح اتٮازييجةإذ إف اݬرصيط ثة٣كجح يكةف ق ؛كٹ اقذؽراؾ
 

                                                           

 .١٬278ؾا اؿ٥ٝ ܈ َجٕح دار املٕةرؼ، كاىعاط ( 1)
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 (/ 282اىلٍػث ركً ) 
٫ي ممة قُٞخ ٤ٔا٫/  يٞٮؿ اناغ املا٧ين ܈ املٞؽ٦ح ك٬ٮ يٕؽد أك٬ةـ أيب د٧ةـ/ ٚ٭ة٠ى

 (. 3/74(، كاي٧ةقح )282صة٫ٕ٦ ر٥ٝ )
 كފ اي٧ةقح/ كٝةؿ آػؿ يؿيث آػةق/ ..أ٦ة ا٣ُٕٞح ا٣يت ٔ٪ة٬ة اناغ ٚܠ ٝٮهل/ كٝةؿ/

به كىاث٨ه 
ى
خه كىأ

ى
حه  (1)أ ٞى ا ًٛ ٌـّ مى

ي
٥ي     *   كىأ كڃ ٞى ٫ٍ  (2)ޝي ٕي ة٦ً ٮى صى ة ٬ي اًر ٦ى  ܈ اٵثٍؿى

ج٤ٍى٫ي  فى ޡى ة اكى ِّ ٦ى ٨ٍ لكي ٤ىٮٍتي ث٫ً ޞى ٫ٍ     *   قى ٕي ٮى دىةثً ة ٬ي  ٦ى
ٌ ٨ٍ لكي ٤ىيًن ޞى ٍذ٬ى

ى
 كىأ
 

                                                           

.܈ اي٧ةقح( 1)  / ثىؿٌّ

ؽ.( 2) ؿڃ  ܈ اي٧ةقح/ دٛى



 
 - 37 - 

٨٦ « اٵدب» ٬ؾق ا٣ُٕٞح ܈ ثةب قي ؾ اناغ املا٧ين ىلع أيب د٧ةـ ذ٠ؿي اككص٫ اقذؽر
܈ ثةب املؿايث آلػؿ « اي٧ةقح ا١ربل» (، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ܈ ٠ذةب175اٮظناةت ص )

، كأراق وط هل -٤ٔا٫ اؿمحح-ٚ٭ؾا ٬ٮ اݬؼ٤اٍ اݷم ٔ٪ةق اناغ  ،يؿيث أػةق
 اٹقذؽراؾ.

 
 (/ 295اىلٍػث ركً )
 «.ٝةؿ ٔجؽ ال ث٨ صعل» ٝةؿ أثٮ د٧ةـ/

܈ ٦٪ذܟ ا٤ُ٣ت ܈ أكؿ لك٧ح ٔجؽ » (/184كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح ص )
 «.ث٨ اؿٝةع، ك٫٤ٕ٣ خت٤اٍا

 
 (/369ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) 

ؿ، ر٥ٝ ) ًٗ ض٥ )ٗ  وة (، 369كيٞٮؿ اناغ املا٧ين ܈ أك٬ةـ أيب د٧ةـ/ كـيؽ أٵ
 (.4/52اي٧ةقح )

ض٥ ܈ ٚةٝؿة ث٨ ٔٮؼ  ز٥ ذ٠ؿ ا٣ُٕٞح. ،يٞٮؿ أثٮ د٧ةـ/ زيةد أٵ
 .(/ ثٕي اٵثاةت ܈ اي٧ةقح224كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح ص )

٧٠ة ٝةؿ  ٥٤ٚ أصؽ ثٌٕ٭ة« محةقح أيب د٧ةـ» اٵثاةت ܈٤ٝخ/ كٝؽ حبسخي ٨ٔ ٬ؾق 
ض٥ أيٌة  حاناغ، إ٧٩ة ٬ٮ ثاخ كاظؽ ذ٠ؿق أثٮ د٧ةـ ܈ ُٕٝح ٨٦ زٺز أثاةت ـيةد أٵ

اناغ املا٧ين ٤ٔا٭ة  ٨٦ محةقذ٫، كٝؽ ذ٠ؿق أثٮ د٧ةـ ܈ ثةب اهلضةء، كا٣ُٕٞح ا٣يت ثَّن
ض٥ ܈ ثةب اهلضةء أيٌة، أثاةت ـي حاٹقذؽراؾ ܈ اٮظناةت يه ُٕٝح ٨٦ قذ ةد أٵ

ض٥ ٚ٭ٮ/أ٦ة اتاخ اݷم ٠ي   ؿر ܈ اي٧ةقح كاٮظناةت ـيةد أٵ
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ٮا إٹ ث٨٧ اكف ٝج٤ޣ٥  ٕي ؽؽڃ ايٮاٚؿً    *  ٥٤ٚ تك٧  ك٥ ديؽرޑٮا إٹ ٦ى
ٓ، كال أ٥٤ٔ. ٤ا٫ ٚٺ يىط ٤ناغ املا٧ين اٹقذؽراؾ ܈ ٬ؾا املًٮ  ٔك

 
 /(226ركً )اىلٍػث 

اس ܈ اث٪٫ 226ٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ املٞؽ٦ح/ كأكرد ܈ ر٥ٝ ) ح ٵيب ٔؽڃ -(/ ٦ُٞٔٮ
إذ ٥ يٞٙ  ؛܈ ثةب املؿايث، ك٣ف ٦٪٫ ܈ يء، ٫٤ٕ٤ٚ ك٥٬ ٦٪٫ -كޒف ٠ْسل ظبك٫

 ىلع ػرب اٵثاةت، كٝؽ ٔؿ٫ٚ املؿزبةين.
٬ٮ ك ،«املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ» ك٢ٞ٩ اناغ ܈ ظةماح ىلع ا٣ُٕٞح الكـ اآل٦ؽم ܈

اس اݮ٧ؿم ٚؾ٠ؿ أ٫٩ ٝةهلة ܈ ظبك٫ ٚٞةؿ/  ،الكـ ٨ٔ قجت ا٣ٞىاؽة ا٣يت ٝةهلة أثٮ ٔؽڃ
اقة ٚعبك٫ ٚٞةؿ.. )أم ا٣ٞىاؽة(. كٝؽ اقذؽرؾ اناغ  كޒف ٠ْسل أػؾ اث٪٫ ٔؽڃ
املا٧ين ىلع أيب د٧ةـ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞىاؽة ܈ ثةب املؿايث ٚاٞٮؿ/ ْٚ٭ؿ أف أثة د٧ةـ صةزؼ 

 . (1)܈ إيؿاد٬ة ܈ املؿايث
 

 (/91اىلٍػث ركً )
 يٞٮؿ اناغ املا٧ين ك٬ٮ يٕؽد أك٬ةـ أيب د٧ةـ/

، كأػخ قٕؽ ث٨ ٝيٍؿط ر٥ٝ 91كٚا٫ ممة ܈ ڷذةر أمٕةر ا٣ٞجةا٢ ُٕٝذةف، ٤ٕجةس ر٥ٝ/
 ( إܕ ٗ ٧٬ة.225)

إ٩٭ة ٤ٕجةس ث٨ ٔجؽ  /كٝةٮا ،(/ كٝةؿ اع߀ؿي ث٨ ٧ٞ٤ٔح، ٝةهلة ٵيب َة٣ت67كފ ص )
ٍٔج٢ ٤ٕجةس ث٨ ٔجؽ امل٤ُت[. امل٤ُت، ٝةهلة ٵػ  ا٫ أيب َة٣ت، ]كركا٬ة ًد

                                                           

 (.144) ص( 226) ر٥ٝ  ا٣ُٕٞح/ ا٩ْؿ(1)



 
 - 39 - 

ٕذ٫ ثني ١ٕ٦ٮٚذني قةٍٝ ٨٦ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.  ك٦ة ًك
( ٨ٔ ات٘ؽادم/ ٝةؿ/ ركا٬ة أثٮ د٧ةـ ܈ ڷذةر 91كٝةؿ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 (.67ثذة ص ) 13كيه  ،أمٕةر ا٣ٞجةا٢
ذةرد٫ ٨٦ أمٕةر ا٣ٞجةا٢ ١ٚٮ٫٩ ذ٠ؿ٬ة ܈ ڷ ! كٹ أدرم ٦ة كص٫ اٹقذؽارؾ ٬٪ة
 .ٹ يء ٚا٫ ؛كيؾ٠ؿ٬ة ܈ ڷذةرد٫ ٨٦ اٮظناةت

 
 (/225اىلٍػث ركً )

 ( ܈ ثةب املؿايث/ أػخ قٕؽ ث٨ ٝؿط ا٣ٕجؽم/147صةء ܈ اٮظناةت ص )
ؽي  ٍٕ ٍ ى أخو  (1)يىة قى ٍٔخي دىرڃ ايى٤ى٫٧ٍ   (2)يىة ػى  ٩ىةزى

ٹًص  ٍذىةبى اݶِّ ٫ٍ يىة ذىااًؽى اخلىا٢ًٍ كجمي ًر٦ى (3)اݶڃ
 

 ً٪ ٪ىةدي اكڃ ىٍن܍ى ث٫ًً  إٹڃ اكِّ ٟى ٹى ي ٛي اٍ  ٫ٍ ٧ى قى
اىةًؼ ٩ىةرن  ًٍ

ٍ
٥ٍ أٍكٝىٍؽتى ًٶ ٍٕؽي ޢى ٫ٍ يىة قى (4)ا زى٧٬ًى

 

 ٍ٫ ةءو رىًز٦ى ٧ى اٍره  ٨ٍ٦ً قى رٍبًؾى ޟى ى ޡى ةدى ىلعى  (5)صى

                                                           

، كފ أمٕةر ا٣كةء1/228(، كاك٧ٍ )1/63܈ أ٦ةܖ ا٣ٞةܖ ) (1) ؿڄ  اكملسجخ ܈ اٮظناةت. .ية قٕؽ /(/ ية ߀ي

 ( خبٍ أيب يلع/ ية ٧ٔؿك ية ػ  ٚىت.1/228܈ اك٧ٍ ) (2)

ًر٫٦/ ا٣يت ٹ ظضؿ هلة.  (3) ٩ْؿ/ أمٕةر اٝةؿ املؿزبةين/ َيذةثي٭ة/ يؽػ٢ ٚا٭ة، كاݶٹص/ اݶرع امل٤كةء، كاݶى
 (.93ا٣كةء ص )

٩ْؿ/ أمٕةر ا٣كةء ا ٝةؿ املؿزبةين/ كيؿكل/ ػ  ٨٦ أكٝؽ ٶًاةؼ. كق٧اخ زى٧٬ح؛ ١رثة ايشء ٤ٔا٭ة. (4)
 (.93ص )

٫.يؿكل ٝج٫٤ ٬ؾا اتاخ/ ية ٝةاؽى ا (5) ٧ى ًً (، كފ أ٦ةܖ 93ْؿ/ أمٕةر ا٣كةء ص )ا٩ خلا٢ إܕ اخلا٢ دٕةدم أ
 (/ ية صة٣ت اخلا1/63.٢ا٣ٞةܖ )
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٪ة  كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ كأننؽ٬ة أثٮ د٧ةـ ܈ مٕؿ ا٣ٞجةا٢ أيٌة، كٝؽ  ٚٗؿ
 (.228ٔ٪٭ة ܈ اك٧ٍ ص )

( كصؽت ٚا٫/ انٕؿ كة٥ ث٨ دارة. ٝةهل اث٨ 1/228كملة رصٕخ إܕ اك٧ٍ )
ؿايب ܈ ٠ذةب اٵ٣ٛةظ خبٍ أيب يلع، ية ٧ٔؿك ية ػ  ٚىت. كركل اث٨ اٵ٩جةرم/  أٵ

 ٍ٫ ًع٧ى  ية ػ  ٨٦ أكٝؽ ٶًاةؼ )ـ( ٩ةرنا صى
 ًاٟٛ ٹ ين܍ ث٫  إٹ ا٣ٕك  اك٪٫٧ٍ 

أيب يلع ܈ ا١ذةب/ ا٣ٕك  اݮةٝح ا٣يت ٥ ديؿىٍض، كاٵمج٫ أف دޣٮف ا٣ٕك   خبٍ
ىذي  ا٭ة ،٭ة٬٪ة اݮةٝح ا٣يت ٥ دޣذ٢٧ قى ٍٞ ك٬ٮ ٹ يٕٞؿ إٹ  ،ٚؾٟ أٝٮل هلة كأكرث ًݮ

٩ىج٭ة ٤ٞةح ٵف اݮٛف أمط ٤ٔا٭ة ،ػاةر٬ة هلة رىٍز٦ح/  ،كرىًز٦ح .أك دޣٮف ا٣يت مة٣خ ثؾى
ح/ ٩جخ َات اؿيط، كأننؽ ز٤ٕت/ .أم وٮت ٨٦ مؽة املُؿ  كاݯى٪ى٧ى

٫٧ نِّ ٭ى ٫ٍ    *   ية رب ثاٌةء ىلع ߀ي  أٔضج٭ة أك٢ اتٕ  اݯى٪ى٧ى
ٓ، كأٔضج٭ة/ أوةر٬ة إܕ اݬٕضت ٦٪٫   .(1)٦٭ٌن٧ح/ ߀ًٮ

كاٵثاةت ٧٠ة ركا٬ة اث٨ دريؽ ٬٪ة  .ٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ اٵوٺف ز٫٧٬ٍ 
ؿڄ » /كٚا٫ ،(86بك٪ؽق ܈ املضذَّن هل ص ) ح ،ية ߀ي  ،«رذ٦ح» /كފ نكؼح ٨٦ املضذَّن ،«كرىًز٦ى

٨ٔ مٕؿ  ،/ب(35ز٥ إين كصؽد٭ة ܈ أمٕةر ا٣كةء ٧٤ؿزبةين )اݶار ،كޕ٧٬ة ٦ذض٫
 ،ية قٕؽ/ ثؿكايح (2)« د٪٭ةق» /كاق٧٭ة ،ا٣ٕجؽم طا٣ٞجةا٢ ٵيب د٧ةـ ٵػخ قٕؽ ث٨ ٝؿ

 ٍ٫ ، كإٹ اك٪ةد اكً٪٧ح.  .أم ١رثة ايشء ٤ٔا٭ة /ٝةؿ .ك٩ةرا زى٧٬ًى َبى ٌٍ ٗى ٧ح  ًً  كأ
 ( َنؽق يٞٮؿ/ 94-1/92٧٤ؿزبةين )« أمٕةر ا٣كةء» كبةؿصٮع إܕ ٠ذةب

                                                           

 (.229-1/228) اك٧ٍ/ ا٩ْؿ (1)

 (.92ط. دار اع٥ ا١ذت/ د٪٭ةف. ص ) ٧٤ؿزبةين.« أمٕةر ا٣كةء»܈ َجٕح  (2)
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ٵػخ قٕؽ ث٨ ٝؿط ا٣ٕجؽم كاق٧٭ة  » مٕؿ ا٣ٞجةا٢ » ركل أيب د٧ةـ ا٣ُةيئ ܈
 د٪٭ةف... كذ٠ؿ ا٣ُٕٞح، كزاد ٤ٔا٭ة ٬ؾا اتاخ/

ؿٍصةريقي كاݯى٪ى ا أرًصن ييًٍجخي ٩ٮرن  ٫ة صى  ٧ى
رضبةف ٨٦ اتٞؿ، كاٵرج/ َاجح اؿاحئح. ٝةؿ/ اك٩ٮا يؽٔٮف ثأف « اجلؿصةر كاݯ٧٪٫»

ٚاؾ٠ؿكف وةظج٭ة خب ، كي٪ٮف ٤ٔا٫  ،تك܍ ا٣ٞجٮر ا٣٘ار ݬؼىت ٚاأ٣ٛ٭ة اݮةس
 كيؽٔٮف هل.

ٚ٭ٮ قةٍٝ ٨٦  ،«اتٮازييج» ٤ٝخ/ ك٬ؾا اتاخ ٨٦ زكااؽ نكؼح إيؿاف ىلع نكؼح
  َجٕح املٕةرؼ، كٝؽ صةء ٚا٭ة/

 
 

 (.147املٕةرؼ ص ) كط. ،/أ٩36ْؿ/ ا
ح/ ٩جخ، كޑذت ܈ اهلة߀ل/ ٪ى٧ى كاݯى  ،ٚٞةؿ/ رضب ٨٦ اݮجخ« اجلسعةزح» كْٚس اݮةقغ

 .(1)٩جخ« صؿصةرق» يؿكل/
                                                           

ٝةؿ أثٮ ظ٪اٛح/  أظٌف ثةىاٙ كޏ كصٙ.(/ اجلىسٍضةث/ ޜىجىةت ق٭ܘ رباَع إًذا 7/194܈ املعޣ٥ ) (1)
ػرض يجخ ثة٣ٞاِ هل ز٬ؿة وٛؿاء ٠أ٩٭ة ز٬ؿة ٔؿٚضح َاجح اؿيط، دأك٫٤ أاجلسضةث/ ٨٦ اٵ߀ؿار، ك٬ٮ 

 اٷث٢ إذا ٥ جتؽ ٗ ق، ٝةؿ انةٔؿ/
ح ثةيـف َاجح ا٣رثل ؿار٬ة * ٧ٚة رًك  ي٧ش اݮؽل صسضةز٭ة ٔك

 ثةملض٧ؿ اݸف ٩ةر٬ة كٝؽ أكٝؽت* ثأَات ٨٦ ٚا٭ة إذا صبخ َةرٝة 
ؿوةت صسضةث»(/ ܈ ظؽير ٝف ث٨ قةٔؽة 1/239كاظؽد٫/ صسضةزح. ٝةؿ اث٨ اٵز  ܈ اݮ٭ةيح ) « ٔك

 اجلسضةث/ مضؿ أوٛؿ ߀ؿ َات اؿيط، تكذُاج٫ ا٣ٕؿب كدޣرث ذ٠ؿق ܈ أمٕةر٬ة.
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٤ا٫ ٚٺ كص٫ ٬٪ة ٺقذؽراؾ ىلع أيب د٧ةـ، ٚة٣ُٕٞح ذ٠ؿت ܈ ثةب املؿايث ٨٦  ،ٔك
 ٵيب د٧ةـ، كٹ ٥٤ٕ٩ ܈ أم ثةب ذ٠ؿت ܈« أمٕةر ا٣ٞجةا٢» اٮظناةت، كذ٠ؿت ܈

 كال أ٥٤ٔ. ،ٚة١ذةب ٦ٛٞٮد ؛«أمٕةر ا٣ٞجةا٢»
ىلع أ٫٩  (/ ...254( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )7كٝةؿ أظؽ اٵماةخ ك٥ يك٥ ܈ ظةماح ر٥ٝ )

 ػ٤ٍ ثني اتاخ اكة٣ٙ ك٬ؾا اتاخ كص٤ٕ٭٧ة ثذة كاظؽا. 
 

غييً/ 2/1/3 ٔضليات ُهٔص كػ يفًٓ ٌِٓا ا  يف ؽري ا
ونفتٓا أةٔ حٍام إىل  /(/ كٝةؿ إثؿا٬ا٥ ث٨ امل٭ؽٌم 1/338ٝةؿ ات١ؿم ܈ اك٧ٍ ) 

 اةَ ٌفّؽغ...
 ا٣ُةيئ/ (/  كٝةؿ ظاةف ث٨ ربإح1/173كصةء ܈ رشح اي٧ةقح ٤ذربيـم )

 ذكك صؽ إذا ٣بف ايؽيؽ *٣ٞؽ ٥٤ٔ ا٣ٞجةا٢ أف ٝٮܚ 
ْٔ ضيان ةَ غييق  /وحنَ ُلٔل ،ْهؼا كال أةٔ حٍامٝةؿ اݬربيـم/ ٝةؿ أثٮ ٬ٺؿ/ 

 ك٬ٮ مةٔؿ صة٬ܘ. ،يذܠ نكج٫ إܕ ٧ٔؿك ث٨ ز٢ٕ ،أػٮ ثين أػــ ةَ ربيػث اىٍايئا
كذ٠ؿ  ،اك١ٮين يٮـ ذم ٝةر(/ كٝةؿ يـيؽ ث٨ محةر 1/178كصةء ܈ رشح اݬربيـم )

هطيص ،ْهؼا كال أةٔ حٍامٝةؿ اݬربيـم/  ،ُٕٝح مٕؿيح أ٫٩ ٔؽم ث٨ يـيؽ ث٨ محةر  وا
 ك٬ٮ مةٔؿ صة٬ܘ. ،٨٦ ثين اك١ٮف

 (/ 1/772كصةء ܈ رشح املؿزكيق )
 ٤ٚاأت قةظذ٪ة ثٮص٫ ٩٭ةر   *  ا ث٧ٞذ٢ ٦ةٟ ٨٦ اكف ߀ْسكرن 
كرأيخ اناغ اؿاف أثة ا٢ٌٛ٣ اث٨  ،ة٤ٚاأت نكٮد٪ م/كأكرث ٨٦ رأي٪ةق اكف يؿك

حػشب ٌَ أيب حٍاما٧ٕ٣اؽ يٞٮؿ/  ةيات،  مّ رَ  ،ٌع حكيفّ ،إين  ٔاُب ٌا خيخاره ٌَ ا س
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ىفاظ و كٔهل ؛وؽفيّ ٌَ درن بلع ا ؼه ىفظث  ،ـييأت نفٔحِا /نيؿ حؽك حأ ْو
 كޑاٙ ذ٬ت ٤ٔا٫ دأ߀٢ ٝٮهل/ ،كنيػث

 ٦ةكاف رزح ٔناح ث٪ة ٔ٪ؽ   *   ٤ٝخ ٣ٞٮـ ܈ ا١٪اٙ دؿكظٮا
 إܕ ߀كرتاح ٨٦ محةـ ٦ربح* د٪ةٮا ا٣َّ٘ن أك دج٤٘ٮا ث٪ٛٮقޣ٥ 

ظىت ڸٓ ثني ٠٪اٙ ك߀كرتاح ܈ ثذني. كدأ߀٢ أ٦سةؿ ٦ة ذ٠ؿق كب٪٫ ٨٦ رشااٍ 
 اٹػذاةر.

 (/ ٝةؿ أثٮ د٧ةـ/ كٝةؿ حيىي ث٨ ٦٪ىٮر اي٪܌..1/119كصةء ܈ رشح اݬربيـم )
 ،ٵف حيىي ث٨ ٦٪ىٮر ذ٬ܘ ؛٬ؾا ٤ٍٗ ٨٦ أيب د٧ةـ /ةشٝةؿ انةرح/ ٝةؿ أثٮ ري

 كޕ٧٬ة مةٔؿ إقٺܚ جماؽ. ،كإ٧٩ة ٬ؾق اٵثاةت ملٮىس ث٨ صةثؿ اي٪܌
 

شٔيػ/ 2/1/4 ٔضليات ُهٔص يفًٓ ٌِٓا ا  /يف ؽري ا
 (/1/267صةء ܈  اك٧ٍ )

 خ٠ع٤خ ث٫ أك قجٺ ٚة٩٭٤ڃ * ٝؿ٢ٛ٩  تڄ كޑأف ܈ ا٣ٕاني ظى 
ٵ٫٩ ي٤ـ٫٦ ىلع  ؛ويه أضفَ ٌَ روايث أيب يلع ،ْهؼا رواه أةٔ حٍامٝةؿ ات١ؿم/ 
ٵف  ؛كٹ ا٩٭٤ٌذة ،٠ع٤ذة /ك٥ ي٢ٞ ،٠ع٤خ ث٫ /كٝةؿ ،٠ع٤خ ث٭٧ة /ركايذ٫ أف يٞٮؿ

٤ٔا٭٧ة ٦ة  -ا٠س ن –اٌنبني إذا اوُعجة كٝةـ لك كاظؽ ٦٪٭ة ٦ٞةـ وةظج٫ صؿل 
 َيؿم ىلع اٮاظؽ.

 كأننؽ أثٮ يلع/(/ 1/856كٝةؿ ات١ؿم ܈ اك٧ٍ )
 كإف ث٤٘ذين ٨٦ أذاق اجل٪ةدع   *   ٹ أدؿؾ اث٨ ا٥ٕ٣ ي٧ىش ىلع مٛة
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١٬ؾا نكج٫ أثٮ د٧ةـ، كيؿكل/ كظكجٟ  ،٬ؾق اٵثاةت ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ال اٵزدم
هطيص كٝؽ رأيذ٫ ٦كٮبة إܕ ߀رضس ث٨ ربىع ا٣ٕٛٞىس )...(  .٨٦ ؤـ كقٮء و٪إح وا

 ٌا كاهل أةٔ حٍام.
  اي٧ةقح ا١ربل/ كٝةؿ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿك ا٣ُةيئ/ٝةؿ أثٮ د٧ةـ ܈

 كاعد اظذ٧ةـ ݯ٤يت ٚأَةهلة   *   أوةب ا٤٘٣ا٢ ٔربيت ٚأقةهلة
ركل اٵزؿـ ٬ؾق اٵثاةت ٨ٔ أيب ٔجاؽة ٤٪ةث٘ح »(/ 1/674كٝةؿ املؿزكيق ܈ رشظ٫ )

ْن اݷثاةين، كأزبذ٭ة ܈ ديٮا٫٩ كٝؽ ٗ  أثاةد٫ دؿدجن  ث٨ ٧ٔؿك؛ ة، كٝةؿ/ إ٧٩ة ٬ٮ زيةد ة ك٣ٛ
٥ أ٫٩ ٝةهلة ܈ كٕٝح َائ يٮـ رشاؼ، ٗـا٥٬ ظى٨ ث٨  ٵف اق٥ اݮةث٘ح زيةد، كٔز

 ،كا٣ بٮيع ،كانجةين ،اكلكيب /كاݮةقجٮف ،ظؾيٛح ك٫ٕ٦ اݮةث٘ح ٚةݬٛٮا برشاؼ
ذ٠ؿكا أف اݮةث٘ح ٬ٮ زيةد ث٨ ٦ٕةكيح ث٨ صةثؿ ث٨ ًجةب ث٨ يؿبٮع ث٨  ؛كاٵو٧َع

 ٗاِ ث٨ ߀ؿة.
ةيات  ،تٓا إىل يؾيػ ةَ غٍؽو اىٍايئوأةٔ حٍاٍم نف  ىلع ٌا رواه -ويف أىفاظ ْؼه ا

يِاةؾث ،كاْػ نػٍق ىلع أُّ ىزييػ -أةٔ حٍامٍ   «.واهلل أغيً ،ال 
كبٕؽ ٬ؾا ا٣ٕؿض ايسار ٤٪ىٮص ا٣يت نكجخ ٵيب د٧ةـ اٹػذٺط ٗك ٬ة ٨٦ 

كظةؿ املؿء اݮىٮص ا٣يت نكجخ هل اݬضٮيؽ أقذُآ أف أٝٮؿ/ إف اݬؼ٤اٍ درصةت، 
تو دذٛةكت ثني انؼه ٗك ق، ٨٧ٚ اݮةس ٨٦ ي٤٘ت ٤ٔا٫ اݬؼ٤اٍ،  ٫ٕ٦ ىلع نًكى
ة، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٞٓ ٚا٫ ٤ٝاٺ، كٹ إًػةؿي أثة د٧ةـ إٹ ٨٦  ُن ك٦٪٭٥ ٨٦ يޣٮف أ߀ؿق ٫ٕ٦ كقى

٪ٍٙ اٵػ ، كال دٕةܕ أىلع كأ٥٤ٔ.  اىِّ
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 االعخيار ٌاْيث/ 2/2
انةٔؿ ٦ة يكذضاؽق ٦٪٭ة، كأظاة٩ة يٮرد ٦ة خيذةرق ܈ اكف أثٮ د٧ةـ خيذةر ٨٦ ٝىاؽة 

، أٝٮؿ ٬ؾا؛ ٵ٫٩ ٝؽ ٗك ق اكملؿزكيق /اح٫ ٤ٔا٭ة ثٕي ارشڃ ٗ  ߀ٮردق ٣ٛةاؽة ٝؽ ٩جڃ 
يٛ٭٥ ٨٦ لك٧ح )اٹػذاةر( أ٫٩ اػذةر ٨٦ مٕؿق ڸ٤ح مبة اك߀ٺ، كاىعاط أف اٹػذاةر 

أيٌة ٨٦ ٝىاؽد٫ ٦ة اقذعك٪٫  أ٥ٔ ٨٦ ذٟ ٚ٭ٮ خيذةر ٨٦ مٕؿ انةٔؿ ڸ٤ح كخيذةر
 ٦٪٭ة.

ؽـ  ،ك٬ؾق ثٕي ٩ىٮص مةرح اي٧ةقح اݬربيـم دٛاؽ اٹ٩ذٞةء ٨٦ مٕؿ انةٔؿ ٔك
 .ا٣ٞىاؽة ؾ٠ؿ د٧ةـاٹ٣زتاـ ث

 (/ كٝةؿ ٬ؾق اٵثاةت كيه أكرث ممة اػذةرق أثٮ د٧ةـ.1/179ٝةؿ اݬربيـم ܈ رشظ٫ )
 .(/ كيه ٨٦ ٝىاؽة اػذةر٬ة ٦٪٭ة أثٮ د٧ةـ1/332كٝةؿ )
 (/ رزة٧٬ة ثٞىاؽة اػذةر ٦٪٭ة أثٮ د٧ةـ ٬ؾي٨ اتذني.1/359كٝةؿ )
 (/ كانٕؿ لك٫ تكٕح أثاةت اٝذرص أثٮ د٧ةـ ىلع قذح.1/362كٝةؿ )
 (/ كيه ٝىاؽة َٮي٤ح اػذةر ٦٪٭ة أثٮ د٧ةـ ٬ؾق اٵثاةت.1/447كٝةؿ )
 (/ كٝةؿ ٝىاؽة اػذةر ٦٪٭ة أثٮ د٧ةـ ٬ؾق اٵثاةت.2/6كٝةؿ )
أيޣ٥  /ذ٠ؿكا أف املأ߀ٮف ٝةؿ ذات يٮـ ٧٤٘٪ني /ٝةؿ أثٮ ريةش (/2/123كٝةؿ )

 يٕؿؼ ٬ؾق اٵثاةت/
 ٨ ٬ؾا يج٫٘٤ ٬٪ؽا٧ٚى  ،هل٪ؽ *خت ت ٨٦ ٧ٕ٩ةف ٔٮد أرا٠ح 

ٚكأؿ ٔ٪٭ة ثٕي اٵدثةء  ،ز٥ ا٩رصٚٮا ،كيه ز٧ة٩اح ٥٤ٚ يٕؿٚ٭ة ٦٪٭٥ أظؽ ...اٵثاةت
 أثة د٧ةـ اػذةر ٦٪٭ة ثذني.ك٣ޣ٨  ؛كيه ٮرد ٬ؾا ،أ٩ة أٔؿٚ٭ة كأننؽق إية٬ة /ٚٞةؿ

كيه قجٕح أثاةت كٝٓ اػذاةر  ..٣غإ(/ )٩ببخ قٮداء ا٧٘٣ا٥ ߀ؿيٌح( 2/166كٝةؿ )
 أيب د٧ةـ ٦٪٭ة ىلع ثذني.
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-3- 
ٔضليات ٔايش ا  ض

 
 / ٌا ييطظّ اىلارئ3/1

نو/ 3/1/1  غػم االىزتام ةا
 / كٚا٫ وٮر 

 اـيةدة ٤ٔا٫. - أ

 اݮٞه ٦٪٫. - ب

 ڷة٣ٛح رق٫٧. - ت
 ثأو٢ ةد٤ٕاٞةت اناؼني/ مة٠ؿ، كاملا٧ين ي٤عِ أ٩٭٧ة ٥ ي٤زت٦إف اݮةّؿ ܈ 

اݷم اكف أ٦ة٦٭٧ة ܈ حتٞاٜ اݮه، ث٢ ػة٣ٛةق ܈ ٠س  ٨٦ اٵظةًޝني، كأزبذة « اتٮازييج»
 كأ٫٩ ٬ٮ اݷم اػذةرق أثٮ د٧ةـ ܈ ،܈ اݮه ٦ة دؿصط هل٧ة أ٫٩ ٨٦ الكـ انةٔؿ

ا ܈ اݬٕة߀٢ ٦ٓ أو٢ ،«ڷذةرد٫» ة كاظؽن  ك٣ޣ٨ اناغ املا٧ين ٥ ي٤زتـ ٦٪٭ضن
 ٚأظاة٩ة خية٣ٙ اٵو٢ كيىٮب ܈ املنت ٦ة دؿصط هل كَي٢ٕ ػُأ ،«اتٮازييج»
܈ ايةماح، كأظاة٩ة يرتؾ ػُأق ٧٠ة ٬ٮ ܈ املنت كيىعط ػُأق ܈ « اتٮازييج»

اٞٮؿ ٨ٔ أو٢ ( 6ٚايةماح، كٝؽ رصح ثؾٟ اناغ املا٧ين ܈ املٞؽ٦ح ص )
ٺط كاݬىعاٛةت ا٣يت مة٩خ ڸا٢ ڶاڃةق ك߀ؿآق، كا٣يت  اتٮازييج/ إܕ ٦بةت ٨٦ اٗٵ

ق. أو٤عخ أكرث٬ة ܈ املنت   وربٍا ُتٓج غييٓا يف اهلا
٤ت19( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )٦2سةؿ ذٟ/ ٦ة أىت ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) كޑذت  ،(/ يُي

 اناغ املا٧ين/ ܈ اٵو٢/ ٤ُ٩ت.
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١ٍٕٮده ٥3 )كފ اتاخ رٝ كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ܈ اٵو٢/  ،( ٨٦ ٩ٛف ا٣ُٕٞح/ ٧ٚ
 كاتاخ ىلع اىٮاب ܈ ا٤كةف )١ٔؽ(. ،١ٕ٧ٚٮذ

٦س٧٤ة أىت ܈  ،«اتٮازييج» كأظاة٩ة يٌاٛةف ܈ اݮه دޣ٤٧ح ٣كخ ܈ أو٢
 (/1( اتاخ ر٥ٝ )16ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 إف املذة٣ٙ ثة٤ٮل ١س ي    *  ػ٤ڄٮا ا٤ِّٮل كأق٪ڃحن ٩يىجخ ]ث٫[ 
ٕةق ثني ١ٕ٦ٮٚذني كٝةؿ ܈ ايةماح/ اـيةدة ثني ا٣ٞٮقني يٞذٌا٭ة  ،ك٬ٮ ٦ة ًك

 .اٮزف كاملَّٕن
(؛ ٣كذٞا٥ اٮزف 1( زاد اناؼةف لك٧ح ]هلة[ ܈ اتاخ ر٥ٝ )64كފ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

  .قةظ٢ [هلة]ٚضةء ٚا٫/ أك جلڃحه ٣ف  ،كاملَّٕن
 (.64كاـيةدة ٹثؽ ٦٪٭ة. ص ) ،٥/ ܈ اٵو٢/ ٣ف قةظ٢كٝةؿ ܈ ايةماح ك٥ يك

( زاد اناغ املا٧ين ܈ ٩ه ا٣ٞىاؽة ٬ؾا 114كފ ُٕٝح اݮضةي ايةريث ص )
 اتاخ ك٥ يٟ ܈ نكؼح اتٮازييج/

ٔيٺى٣حو  ةثًطه ذىك  ٍؿبو قى ٩ىَّجڃ اث٨ ظى ـي٥ه    *   كى لڄ ٬ى صى
ى
ةحي دىكىافً  أ ٦ى  كىاؿِّ

 ٨٦ اتاخ. كٝةؿ ܈ ايةماح/ ٹثؽ
ب٫ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح كدؿؾ أو٢ اتٮازييج ٧٠ة ٬ٮ ٦ة أىت ܈ ٔ٪ٮاف  ؛كممة وٮڃ

ٝةؿ اناغ املا٧ين/ ٠ؾا، كاىٮاب/  .(/ ڶ٧ؽ ث٨ محؿاف أيب محؿاف67ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 .ڶ٧ؽ ث٨ محؿاف ث٨ أيب محؿاف

ب٫ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح كدؿؾ ػُأ اتٮازييج ٧٠ ٦ة أىت ܈  /ة ٬ٮكޑؾٟ ٦ة وٮڃ
ة (/6( اتاخ ر٥ٝ )67ص ) امن  .رضب٪ة أثة ٧ٔؿك ًػؿى
ة» ٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/ وٮاث٫/    «.ػؽامن
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٠ذت اناغ  ،(/ ٚٞؽ أىت ݷكم ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري 98ك٦ة أىت ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
نى » املا٧ين/ اىٮاب/

ى
. /٤ٝخ ،«أ  كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ٚٞؽ أن ٵكސ ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري

، ٚاىٮب ߀ؿة ܈ ايةماح أيٌة ي٢ٕٛ ذٟ -٤ٔا٫ اؿمحح-كٝؽ رأيخ اناغ مة٠ؿ 
كي٭٫٤٧ كَي٫٤ٕ ܈ « اتٮازييج» كيرتؾ ٦ة صــ خبُب٫ ܈ اݮه، كَٮرنا خية٣ٙ أو٢

( ٨٦ 299اح ص )ايةماح كيؾ٠ؿ اؿاصط ٔ٪ؽق ܈ اݮه، ٦سةؿ ذٟ ٦ة صةء ܈ ايةم
ة. ز٥ ٝةؿ ܈ ايةماح/498ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) َن ا ٠ؾا ثةٵو٢، « ْساَة» ( اتاخ اؿاثٓ/ كٹ ْسي
 كاي٧ٜ.  ،كاخلُأ ،ك٬ٮ اـ٢ «/قٞةَة» كأرصط أ٩٭ة

ع٫ كدؿؾ املؿصٮح ٔ٪ؽق ܈ ايةماح ب٫ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح كرصڃ ٦ة  ؛كممة وٮڃ
اڃح، اتاخ ر٥ٝ )٤ٕٞٞةع ث٨ رً « 345» صةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ًٕ ( ٚضةء ٚا٫/ إذا جتة٬ؽ يٮـ 1بي

. ٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/ ٝٮهل/ ي كأ٩ة أرصط أف  ،١٬ؾا ܈ اٵو٢« جتة٬ؽ» ا٣ٕـة اتىرصى
٨٦ ٝٮهل٥/ ص٭ؿ اؿص٢ ص٭ؿا، كص٭ؿد٫ ان٧ف/ أقؽرت ثرصق،  ،«إذا جتة٬ؿ» اىٮاب/

اݷم يؿيٟ أ٫٩ أص٭ؿ...  املذضة٬ؿ/»٨٦ اؿصةؿ اݷم ٹ يجرص ܈ ان٧ف، ك« اٵص٭ؿ»ك
 (. ٩276ْؿ/ ص )ا

 ٦ة صةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ؛  كممة وٮب٫ اناغ ܈ ايةماح كدؿؾ ٦ة أذٞؽ ثأ٫٩ ߀ؿصٮح
اثح ا« 274» ؤى  .اٷػٮافً  (د٪ةّؿ) -كبؿاين–تاخ اݭةين/ إ٧٩ة ماڃت اݷڄ

كٹ ٦َّٕن هلة، كأرصط أف وٮاث٭ة/ « د٪ةّؿ» ٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢ 
 ...(1)اٷػٮاف (دٛةرط)

 

 

                                                           

 (.128) ص اٮظناةت/ ا٩ْؿ(1)
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م ٌَ املؽاسع / 3/1/2  حهطيص ا
ك٬ؾا أو٢ يلك ߀نرتؾ ٔ٪ؽ ٠جةر املعٞٞني اݷي٨ حيٞٞٮف ا١ذةب ىلع نكؼح 

، أٔين اݬىعاط ثةملؿاصٓ اݮة٤ٝح، ك٬ٮ ٦٪٭ش وعاط ٹ يكذ٭ةف ث٫ ܈ ٬ؾا ٚؿيؽة
ك٬ؾا ٦ة  ٦ٞةـ ا٣كؼح اݭة٩اح أك اݭةݭح ١٤ذةب،اىؽد، ١ٚأف املؿاصٓ اݮة٤ٝح ٝة٦خ 

خية٣ٛةف أو٢ اتٮازييج كيىععة٫٩  ٹظْ٪ةق ܈ ظٮاي اٮظناةت ٚذضؽ اناؼني
 أك املؼذةرات انٕؿيح، أك ديٮاف انةٔؿ ٩ٛك٫. ،٨٦ ٠ذت املٕةص٥

 (/1( اتاخ ر٥ٝ )8( ص )٦1سةؿ ذٟ/ ٦ة أىت ܈ ظةماح )
ذىاىةًت ٝىٍفو  ٤ٍفى ٨ٍ٦ً ޠى ُڄ ٍޑ٪ىة ا٣ يةܙى  *دىؿى

ى
ةًب  أ ٌى ؽى دىًٍكً  اخًل ٍٕ  بى

 .كأراق اىٮاب« ٝؽ يئك٨ ٨٦ اخلٌةب» ٝةؿ اناغ املا٧ين/ ܈ اٵاغين/
 ٚٞةؿ ثٕؽ دىٮيج٫ ظؿؼ ،܈ ذٟ -ٹ درصحية ،د٧٤اعة–كٝؽ دٕٞج٫ اناغ مة٠ؿ 

ٞةؿ/ يْس ا٣ٛؿس و٪٫ٕ، كيْس ايشء/ د٭ائذ٫ كو٪ٕذ٫، ي «/دك  اخلٌةب«/ »اٵاغين»
 أ٩٭٨ دؿޑ٨ اـي٪ح ثٕؽ ا٣ٕ٪ةيح ث٭ة.  /٬اأق، يٕين

 كال أ٥٤ٔ. ،كފ ذٟ دىعاط ٵو٢ ركايح اتٮازييج
إذا  «/اتٮازييج» ( ٨٦ أو17٢اتاخ ر٥ٝ ) ،(27كޑؾٟ ٦ة صةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 كٕٝخ إظؽل يؽي٭ة.
 كاٷوٺح ٨٦ اٵو٧ٕاةت.  ،«أيؽم يؽي٭ة» ٚٞةؿ اناغ املا٧ين/ اٵو٢/

ضةاـا 37( ص )3ٝةؿ اناغ مة٠ؿ د٤ٕاٞة ىلع اتاخ ر٥ٝ )  /٠ًت اكؿڃ  ييٍؿ٨ٍ٤ًٝى (/ ٔك
ة... ص ) ،١٬ؾا ܈ اٵو٢ ةنكن ضى ٔى  (.37كوٮاب إننةدق ٦ة ركاق أثٮ ا٣ٛؿج/ ك

 (/37( ص )7كٝةؿ اناغ مة٠ؿ د٤ٕاٞة ىلع ركايح أيب د٧ةـ ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ؿڃ  ٘ي ٝةؿ ܈ اٵاغين/ وؽر اتاخ، كيه أصٮد ٨٦ ركايح أيب د٧ةـ،  ،د٫كر٦اخ ڸٕ٭٥ ث

ا.، كأثٮ د٧ةـ ٠س  ا٣ٕجر ثةنٕؿ  ٚؿ٦اخي ٠بلى ا٣ٞٮـ ٦ٕذ٧ؽن
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( ٠ذت اناغ املا٧ين/ اٵو٢... كاݬىٮيت ٨٦ 53( ص )1كފ ظةماح ر٥ٝ )
 املؿزبةين.

٩ْؿدةف/  هل/ (77( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )8كٝةؿ اناغ مة٠ؿ د٤ٕاٞة ىلع اتاخ ر٥ٝ )
 كاملؼىه... ،كاݬىٮيت ܈ اٵز٦٪ح كاٵ߀١٪ح ،اٵو٢/ هل ٩ْؿة

(/ ܈ اٵو٢/... كاݬىٮيت ٨٦ 55( ص )22كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ر٥ٝ )
 كرشظ٫.  ،املٕةين ا١ج 
 (/ اٵو٢ ٠ؾا.. كاݬىٮيت ٨٦ ا٤كةف.65كފ ص )

 كرشظ٫. ،(138كاݬىٮيت ٨٦ اٵ٩ٮاء ص ) ،«د٪ٟٛ» (/ اٵو25/٢كފ ظةماح ر٥ٝ )
« اݮ٭ةر» (/1د٤ٕاٞة ىلع ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) -ك٥ يك٥ ܈ ايةماح-ٝةؿ أظؽ اٵماةخ 

 كاݬىٮيت ٨٦ ا٤كةف. ،«اـ٬ةر» ܈ اٵو٢/
 (.87ص)« اخلةݶيني»  اٵو٢ ... كاىٮاب ٨٦܈ٝةؿ اناغ املا٧ين/ 
 كأ٦ةܖ ا٣زييؽم. ،ىٮاب ٨٦ اياٮاف(/ اٵو٢ ... كا98( ص )2كފ ظةماح ر٥ٝ )
كޑذت اناغ  ،( صةء ٚا٫/ رٕٚٮا أقڃذޣ2٥( اتاخ ر٥ٝ )187كފ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ك٬ٮ اىٮاب،  ،املا٧ين ܈ ايةماح/ اٴܖ كاٵو٧ٕاةت كاٹػذاةراف/ ػٌٛٮا أقذ٭٥
 ك٦ة ܈ اٵو٢ دىعاٙ. 

... كاىٮاب ٦ة ܈ (/ ܈ اٵو٢ ٠ؾا152( ص )17ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ر٥ٝ )
 اتىةاؿ. 

 (.153/ اٵو٢ ٠ؾا... كاىٮاب ٨٦ ا٣ٞةܖ. ص )-ك٥ يك٥-كٝةؿ أظؽ اٵماةخ 
 اٵو٢ ٠ؾا... كأزجخ ٦ة ܈ اك ة.  (/173ٝةؿ اناغ املا٧ين ص )
 (/ ܈ اݶيٮاف... ك٬ٮ اىٮاب. 263ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ص )
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ثٺ مٟ، يؽؿ ىلع  ،ةقغكٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ اكف ܈ اٵو٢... ك٬ٮ ػُأ ٨٦ اݮ
 (.274وٮاث٫ ٦ة ܈ املؿاصٓ. ص )

دةريغ » (/ ܈ اٵو٢... كدجٕخي 157( ص )7ؿ ܈ ظةماح ر٥ٝ )٠كٝةؿ اناغ مة
 (.157ص ) «.ث٘ؽاد
 
3/1/3 /ٍ م ىلع ا عؽىأ ا  يف املهادر ا

 (/6( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )2يٞٮؿ اناغ مة٠ؿ د٤ٕاٞة ىلع اتاخ ر٥ٝ ) ،٦سةؿ ذٟ
اڃيت  ًُ ة أٍف دي٪ةخى ٦ى ى٧٧ًڃ  

إًينِّ حً  *كى ى ايىضى ڃظة« ا٤ڃٍٮزىةءً » ىلعى يْسى ىتڃ ت  ظى
 ك٬ٮ ػُأ. ،ثةݮٮف« ا٤ٮ٩ةء» ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء/

اݬاܜ/  مو ( ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ نكجح ا٣ُٕٞح إܕ ٧ٔؿك ث٨ ٵى 4ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )܈ 
انضؿم إܕ ٧ٔؿك ث٨ كأ٦ةܖ اث٨  ،كڶةرضات اؿاٗت ،نكت ܈ ظةماح اياٮاف

 (.1/27دةثٕٮا ٤ٔا٫ ٦ة صةء ܈ ٠ذةب قجٮي٫ ) ،ك٬ٮ ػُأ ،٧ٝابح
(/ ܈ اٵنكةب... ػُأ، 235( ص )1܈ ظةماح ر٥ٝ ) -ك٥ يك٥-ٝةؿ أظؽ اٵماةخ ك

 كފ اٵو٢...
 (.235كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ܈ اٵنكةب... ك٢ٕ٣ وٮاث٭ة.... ص )

ٓ اٵكؿ(/ أػُأ اݮةرش 52ٞٚكٝةؿ اناغ مة٠ؿ ص ) ٵ٫٩  ؛«مٞاٜ» /ؿأق ܈ املًٮ
 حبؾؼ اٵ٣ٙ. « قٛني» /يޣذت ١٬ؾا

 
ٔان/ 3/1/4 ي أعو ةّ دي لػؽ ا م ىلع ا لاغؽ ا  ا

( ٣ُٛا٢ ا٣٘٪ٮم/ ٹ دٮصؽ ܈ َجٕح ديٮاف ٨ٔ139 ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )اناغ املا٧ين/ ٝةؿ 
 (.91ا٣٘٪ٮم. ص )
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( 4أػ٢ ث٭ة ديٮاف ا٣٘٪ٮم، كاتاخ ر٥ٝ ) (/149ٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 (. ٠95ؾا، كي٪ْؿ  ص )

 (/ أػ٢ ث٭٧ة َجٕةت ديٮا٫٩. 22( ٤ٛؿزدؽ ص )26ٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
٨ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) جٕح ديٮا٫٩. ص)271ٝةؿ اناغ املا٧ينٔ   (.169( ٣ُٛا٢ اخلا٢/ ٹ دٮصؽ ܈َ 

ٕؿيج/ يه هل ܈ اىؽاٝح كاىؽيٜ ( 288٤كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 (.177(، ك٣كخ ܈ ديٮا٫٩. ص )178)

ُٕح ر٥ٝ ) ٨ ا٣ٞ ٝةؿ اناغ املا٧ينٔ   (.186( ٧٤ض٪ٮف/ ٹ دٮصؽ ܈ ديٮا٫٩، كٹ اٵاغين. ص )377ك
ٝةؿ  ُٕح املض٪ٮف ر٥ٝ )اناغ املا٧ين ك  (.189(/ ٹ دٮصؽ ܈ املٕؿكؼ ٨٦ مٕؿق. ص )٨ٔ377ٝ 

ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظ  (.247ص ). (/ ك٣كخ ܈ ديٮاف اٵػ٢ُ املُجٮع247ةماح ر٥ٝ )ك
٨ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ٝةؿ اناغ املا٧ينٔ  جٕح ثؽراف.439ك  ( ٹث٨ ٬ؿ٦ح/ ك١ين ٥ أصؽ٧٬ة ܈َ 

( ٵـ اٌعةؾ/ جلؿاف ا٣ٕٮد ܈ ا٣ٕاٮف 311كٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 (.191(/ ك٣ޣ٨ ٹ يٮصؽ ܈ ديٮا٫٩. ص )4/82)

٬ٍجى٢ اجلي٧ىيح/ ٹ دٮصؽ ܈ مٕؿق299اناغ املا٧ين ص )كٝةؿ  كٹ  ،( ٨ٔ ُٕٝح أثٮ دى
 ܈ اٵاغين، ٤ٕٚ٭ة ٵيب دٔج٢ ا٣ٞؿيَع. 

 
م /3/1/5 رصيص ةاملتًٓ غييٍٓا يف ا  ا

ٺء» (/113ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص ) ܈ اٵو٢ ثޣْس اىةد، كފ « اىِّ
ٺء )ثٛذط اىةد( اىڃ » ك٣ޣ٨ اىٮاب أفاهلة߀ل/ )٦ؽق رضكرة( كٹ أدم ٦ة ٬ؾا  

 كيه لك ظضؿ ٔؿيي يؽؽ ٤ٔا٫ ُٔؿ أك ٬جاؽ. ا٩ذܟ الك٫٦. ؛«كوٺءة ،وٺيح» ڸٓ
ـد( ٧٠ة ٝةؿ.  كٝؽ صةءت نكؼح )ي
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١٬ؾا ܈ « ڷُآت» (/129܈ ظةماح ص ) -ك٥ يك٥ ااكدت-كٝةؿ أظؽ اناؼني 
ـد(/ ڷُبةت. اٵو٢، كٹ أدرم ٦ة ٬ٮ   كފ نكؼح )ي

ا» (/143ةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )كٝ  ١٬ؾا ܈ اٵو٢، كٹ أدرم ٦ة وٮاث٫.« كىٍظؿن
ـد(/ ا» كފ نكؼح )ي  ٧٠ة ٝؿأ٬ة اݶ٠ذٮر اكاؽ ڶ٧ؽ يٮقٙ. ،«كصؿن

١٬ؾا ܈ اٵو٢، ك٥ أصؽ « ايٮاܖ» (/336كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )
ٕة ث٭ؾا اٹق٥، ز٥ ذ٠ؿ كص٭ة كٝةؿ ثٕؽق/  «.ٚا٫ بيشءكٹ أُٝٓ » ߀ًٮ

 كٹ أدرم ٦ة ٬ٮ  ،١٬ؾا ܈ اٵو٢« م٭ؽارة» (/351كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )
ك٥ أظك٨ ٝؿاءد٭ة، ٚأزبذ٭ة « أىت» (/ ܈ اٵو369/٢كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )

 «.ىلع ٬ؾق اىٮرة ثُؿح اݮٍٞ، ك٬ٮ ٦َّٕن ينج٫ أف يޣٮف ٝؿيجة، ك١٪٫ اغ߀ي
ٹ أٔؿؼ هل  ،«اك٩خ ظ٤اٺ قٕاؽ٬ة» ٝٮهل/» (/373) كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص

ـد( ٧٠ة ذ٠ؿ اناغ  «.٦َّٕن... ك٢ٕ٣ اىٮاب/ ߀ناؽ٬ة  ٤ٔا٫ اؿمحح.-كٝؽ صةءت نكؼح )ي
١٬ؾا ܈ اٵو٢، كٹ أٔؿؼ هلة « ػُةب» (/473كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )

 كٮ ٝا٢/ككخ أصؽ هلة أيٌة كص٭ة،  ،«ظُةثٍ» كص٭ة، كاٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين
  «.اكف كص٭ة ؛أم ي  ايىة« ظىةب»

انُؿ اݭةين ٧٠ة ركاق أثٮ د٧ةـ ڶؿؼ، ٥ » (/433كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )
 «.أ٬ذؽ إܕ كص٫ وٮاث٫

ٮ٢ٍٔ»ك ،«أكبةد» (/475ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )   ٹ أدرم ٦ة ٧٬ة« ߀ى
 
م ىلع  /3/1/6 لػؽا  اعخالف نفتث ا

( ا٣يت نكجخ ܈ اٮظناةت ٧ًؿٍداس ث٨ 127املا٧ين ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ٝةؿ اناغ 
 (.٧ٔ84ؿك/ املٕؿكؼ أ٩٭ة ٣ٕܘ ث٨ ثؽاؿ، ٨٦ ق٤ا٥. ص )
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( ٣ٞف ث٨ امل٤ٮح/ كدٕـل ـيؽ ث٨ رزي٨ 297ٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 (.178ث٨ امل٤ٮح. ص )ا

 
عؽ/ 3/1/7 َلني   اىفث أضػ املطلف
ٚذضؽق  أ٣ٛةظ اݬجضا٢ كاٹظرتاـ،إٹ كي٪ٕذ٫ ث املا٧ينڃ  اناغى  مة٠ؿه  يؾ٠ؿ اناغي  ٹ

ك٣ޣ٨ ٬ؾا ٣ف ث٧ة٩ٓ  ،( 1)كا٫ٞٚ أك ػة٫ٛ٣ «.ٝةؿ أقذةذ٩ة» ٔ٪٫/ ظؽيس٫داا٧ة يٞٮؿ ܈ 
كقأذ٠ؿ ٟ اآلف ثٕي ٨٦ ڷة٣ٛذ٫ إف دبني هل اىٮاب ٔ٪ؽ ٗ ق، كޑؾا اناغ املا٧ين، 

 ؼ ث٪٭٧ة.اخلٺ٬ؾق املٮآً ا٣يت كٝٓ ٚا٭ة 
 كأراق اىٮاب. «.ٝؽ يئك٨ ٨٦ اخلٌةب» ٝةؿ اناغ املا٧ين/ ܈ اٵاغين/
 ܈ ذٟ ٚٞةؿ ثٕؽ دىٮيج٫ ظؿؼ -ٹ درصحية ،د٧٤اعة–كٝؽ دٕٞج٫ اناغ مة٠ؿ 

د٭ائذ٫ كو٪ٕذ٫، يٞةؿ/ يْس ا٣ٛؿس و٪٫ٕ، كيْس ايشء/ « دك  اخلٌةب«/ »اٵاغين»
 أ٩٭٨ دؿޑ٨ اـي٪ح ثٕؽ ا٣ٕ٪ةيح ث٭ة.  ؛٬اأق، يٕين

(/ ١٬ؾا ٝةؿ أقذةذ٩ة املا٧ين، ك١ين 277( ص )2كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح )
 أرصط ٠ؾا.

 (/ ٚا١ٮف أكޏ ٨٦ اݷم ذ٠ؿق أقذةذ٩ة املا٧ين.278كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ص )

                                                           

ٕة كاظؽا رأيذ٫ ٤ناغ صةء ܈ ص ) (1) ك٬ٮ  «٨٦ ا٤ٕ٣ٜ»( يٞٮؿ/ ܈ نكؼح املا٧ين/ 283أظةي ٨٦ الكܚ ߀ًٮ
ك٬ٮ ػُأ ܈ اݮ٢ٞ! كފ ذٟ أرتاؼ ثةيٜ كرصٮع ٨ٔ  «٨٦ ا٣ٕؿؽ»اݶـ، ك٬ٮ اىٮاب، كފ نكؼيت/ 

ال ܈ الك٫٦،  اخلُأ ٨٦ اناغ، ك٬ؾا ىلع ٩ٛٮس ا٣ٕجةد زٞا٢ ٠س٢ٞ اجلجةؿ، ك٬ٮ ػٛاٙ ىلع ٨٦ راٝت
 خيؿج ٦٪٭٥ ٧٠ة ختؿج ٩ٛٮق٭٥ ܈ ق١ؿات املٮت!
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(/ ٹ أرل ٦ة ... كأػىش أف يޣٮف 213( ص )2كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ر٥ٝ )
ؿٚة، كاٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين أف دޣٮف ... ك٬ٮ ثٕاؽ، كأ٩ة أذ٠ؿ أين ٝؿأت اٵثاةت ܈ ڶ

 (.213ذ٭ة. ص )ٗ  اٮظناةت كأنك

 (/ ٝؿأ أقذةذ٩ة املا٧ين217( ص )2ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 !(1)كٹ يذٜٛ ٦ٓ ا٣نبا٫، ٌٚٺ ٨ٔ ڷة٣ٛذ٫ اٵو٢ ،«كياح»

(/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢... كٹ أٔؿؼ هل كص٭ة، كاٝرتح 254كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ص )
 أقذةذ٩ة املا٧ين ٠ؾا... ككخ أصؽ هلة أيٌة كص٭ة، كٮ ٝا٢... اكف كص٭ة!

 (/97كيٞٮؿ اناغ املا٧ين ڷة٣ٛة اناغ مة٠ؿ ܈ ظةماح ص )
 ٹ ٗ .  ،اٵو٢... كيىٮِّب اٵخ اث٨ مة٠ؿ ٠ؾا... كأرل أ٩٭٧ة دىعاٙ ... ٧٠ة أزجخ

/ ܈ اٵو٢ 97( ص153( ىلع ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )1ناغ مة٠ؿ ظةماح ر٥ٝ )كޑذت ا
.. ز٥ ٤ٜٔ ىلع ظةمذ٫ اناغ املا٧ين ٚٞةؿ/   ٠ؾا... كٹ ٦َّٕن هل، كاىٮاب ٦ة أزجخ

 ٦َّٕن ٹ يجٕؽ ٠س ا.
 ،«ٗ  اجلـيؿة» كޑذت اناغ املا٧ين ߀ىىعة أو٢ اتٮزاييج/ ܈ اٵو٢/

߀ىعٛني. ٤ٕٜٚ ىلع ظةمذ٫ اناغ مة٠ؿ ٚٞةؿ/ كޒف ܈ اٵو٢ ٔٺ٦ح )ح( حتخ 
 (.21ك٣ޣ٨ اىٮاب ٦ة ٝةهل أقذةذ٩ة املا٧ين. ص ) ،ايةء

(/ ܈ اٵو٢... كٹ ٦َّٕن هلة، كاٝرتح 232( ص )2كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ظةماح ر٥ٝ )
 .أقذةذ٩ة املا٧ين... كرصعخي ٦ة أزجخى 

                                                           

؛ ٵف اٵو٢ ڷة٣ٛذ٫ ق٭٤ح ٔ٪ؽ٧٬ة، ٹقا٧ة كٝؽ دبني هل٧ة دىعاٙ -٤ٔا٫ اؿمحح-٬ؾا ٗؿيت ٨٦ اناغ (1)
 اؿص٢.
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(/ ܈ اٵو٢... ك٬ٮ ػُأ، كاٝرتح 257( ص )1ر٥ٝ ) كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح
أقذةذ٩ة املا٧ين أف يٞؿأ املؼُٮَح.... كޑأ٫٩ رٚي ٦ة ܈ املؼُٮَح، كأراد أف يىعط ٦ة 

كاݭة٩اح... كرشظ٭ة اناغ ٔجؽ اكٺـ ٬ةركف... ك٬ٮ دٛك   ،اٵكޏ /܈ َجٕح اياٮاف
 ٹ يى٤ط، كّين أف وٮاب ٦ة ܈ اياٮاف ٠ؾا....

بة ركايح أيب د٧ةـكٝةؿ  ُِّ // اناغ مة٠ؿ ڷ  يޣٛاٟ ٨٦ ٤ٝٓ اك٧ةء ٦٭٪ڃؽه
 وٮاب اؿكايح/ ... ٨٦ ٤ٝٓ اك٧ةء ٔٞاٞح.

ا٣ٕٞاٞح/ ا٣ربؽ ينٜ اكعةب »كُٝٓ ٨٦ اكعةب ٠أ٩٭ة اجلجةر،  «/٤ٝٓ اك٧ةء»ك
 ٠أ٫٩ قاٙ ߀ك٤ٮؿ، كأ٦ة أثٮ د٧ةـ ٚٞؽ ٗ  انٕؿ ٚأٚكؽق.

ٛؿم  ،املا٧ين كٝؽ دٕٞج٫ ܈ ٬ؾا اݬٛك  اناغ ٚاٞٮؿ/ ك٬ؾا يء ٹ ي٤اٍ ثىى
ٞاٞح ركايذةف ،)يٕين ٹ ي٤ىٜ ثޣجؽم ( أتذح، ك٦٭٪ؽ ٔك  ،اٵكޏ ٤ٞذيب ؛أك خبىٺمى

  كاخلةݶيني، كޑاٙ دޣٮف ا٣ٕٞاٞح ا٣ربؽ قعةثة  أك ٠اٙ دٞةس ثةݷراع كاتةع
ٌة ظىت كاك٧ةء يؿيؽ ث٭ة اىةٔٞح، كٝؽ أكرثكا اقذٕةرة ا٣ٕٞاٞح ا٣ربؽ ٤كاٙ أي

 (.281ق٤ٌٮا ٔٞةاٜ اك٣ٕٞةاٜ. أم قاٮٚة اك٣ربكؽ. ص ) ا/ص٤ٕٮ٬ة ٨٦ أق٧ةا٫/ ٚٞةٮ
 
ٔاـلث/ 3/1/8  اإلكؽار ةامل
اناغ مة٠ؿ ٨٦ اݮه ىلع ߀ٮاٚٞذ٫ ٤ٞؿاءة ا٣يت اػذةر٬ة أقذةذق  ض٢كٹ خي 

ظةماح ص  ٦ة صةء ܈ املا٧ين، ٚذضؽق ي٪ه ىلع ذٟ ܈ ظٮاي اٮظناةت، ٦سةؿ ذٟ
 ܈ اٵو٢... كأزجخ ٦ة اػذةرق أقذةذ٩ة املا٧ين. (/172)
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يػؽبيث ٌَ غتاراحّ/ 3/1/9 ففاع ـًٓ كانؽ   ات

دٝاٞ٭ة كص٤ا٤٭ة،  ؛٠ٕت اناغ ܈ ا٤ٕ٣ٮـ ص٤ا٢، كيؽؿ ىلع ٤ٔٮِّ  -٧ٕ٣ؿم–ك٬ؾا 
 ا٥٤ٕ٣ كا٣ٛ٭٥، ٚٺ دؽرم ٠اٙ ادٛٞخ ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ٦ؽارجى ٨٦ً جتٍؽ  ة كدأ߀٤٭ةٚة٩ْؿ إݯ٭
  ! ٚإݯٟ ٦ة ٝةؿ/نةمح ٩ٛف كاظؽةكڸٕخ ܈ ظي  كا٣ٛ٭ٮـ،

 (.٬12ؾا انٕؿ ٦ٕؿكؼ ٣ٛٺف.. ص ) -1

 (.21ص ) .اىٮاب ٦ة ٝةهل أقذةذ٩ة املا٧ين -2

 (.24ٝؽ كٝٓ ٚا٫ دىعاٙ ܈ ٣ٞج٫ ... كاىٮاب ... ص ) -3

 (.24ص ) دؿ اتاخ ىلع ٠ؾا... -4

حتؿيٙ اٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين ٚا٧ة ٠ذج٫ ٠ؾا... كޕ٧٬ة ٹ ٦َّٕن هل، ك٬ؾا  -5
 (.27( ص )2ٹ مٟ ٚا٫ ٔ٪ؽم/ ظةماح ر٥ٝ )

 (.41(. ص )27(، ص )17ك٬ٮ ػُأ. ظةماح ص ) -6

كاؿاصط أ٫٩ ٔجةيس )يٕين  ،ٔؽق ات١ؿم ܈ اٴܖ ٨٦ مٕؿاء اݶكݬني -7
 (.34اٵمح  اكٕؽم(. ص )

 (.28( ص )4أ٦ة ٔضـ اتاخ ٚٛا٫ حتؿيٙ ٥ أدبا٪٫. ظةماح ر٥ٝ ) -8

 (.37܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )« أثٮ اٮݯؽ» ٹ أدرم ٨٦ ٬ٮ/ د٤ٕاٞة ىلع -9

ٍكبةد» -17
ى
ٔى٢»ك« أ ٍٮ  (.255. ص ) ٹ أدرم ٦ة ٧٬ة «/߀ى

( ٣ٕجاؽ ث٨ 38د٤ٕاٞة ىلع ا٣ٞىاؽة ر٥ٝ ) .كيه ٨٦ أصٮد انٕؿ كأرو٪٫ -11
 (.37أيٮب. ص )

كފ ركايح ٬ؾا انٕؿ اػذٺؼ مؽيؽ ٥ أرش إݯ٫ لك٫/ د٤ٕاٞة ىلع ا٣ُٕٞح  -12
اٝح 47ر٥ٝ )  اهل٧ؽاين.( ٹث٨ ثؿڃ

 (.35ص ) «.ذا اخلٌةػي» ٹ كص٫ هلة، ك٤ٕ٣٭ة ... د٤ٕاٞة ىلع لك٧ح -13
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 (.37كوٮاب إننةدق ٦ة ركاق أثٮ ا٣ٛؿج. ص ) ،١٬ؾا ܈ اٵو٢ -14

 (.37ص ) .كيه أصٮد ٨٦ ركايح أيب د٧ةـ، كأثٮ د٧ةـ ٠س  ا٣ٕجر ثةنٕؿ -15

ك٥ أصؽ ٨٦ رشح ٬ؾا انٕؿ، ٚأرصٮ أف أكٮف أوجخ ظٜ املَّٕن، كبةل  -16
 (.38ٮٚاٜ. ص )اݬ

 (.41(. اىٮاب... ص )36ث٢ اىٮاب ٠ؾا... ص ) -17

 (.42كيه ٦كٮبح ٣ػ... ىلع اىٮاب. ص ) -18

19- ٫ٕ ٓ ٬ؾا اتاخ ܈ ٗ  ߀ًٮ ٠ٕةدد٫  ،أػىش أف يޣٮف أثٮ د٧ةـ ٝؽ ًك
 (.47܈ د٘ا  دؿدات انٕؿ. ص )

ؿيت أف ٹ  -27 انٕؿ يؽؿ ىلع أ٫٩ اكف ܈ أكؿ ٔرص ٚذٮح ثٺد اكٮاد، ٗك
دٞؽ٫٦ كم٭ٮدق أكؿ ٚذٮح اٷقٺـ ٧٠ة دؽؿ ٤ٔا٫ اٵثاةت... ز٥ يؾ٠ؿ ٦ٓ 

٬ؾا ٝؽ أدرؾ اٷقٺـ « اع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ صٕٛؿ» ٝةؿ/ كبٕاؽ أف يޣٮف
اع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ » ز٥ اعش إܕ ز٦ةف ٚذٮح ٚةرس. ٠ذج٫ د٤ٕاٞة ىلع ُٕٝح

 ٚ٭ٮ ٩ٛف. ،( ٚؿاص49٫ٕ( ص )64ر٥ٝ )« صٕٛؿ

 (.49ص ) .ٝؿأت ܈ اٵو٢ ٠ؾا. كأرصط أف وٮاث٭ة ٦ة -21

 (.52(، )57ٝؿأ٬ة أقذةذ٩ة املا٧ين ٠ؾا... ص ) -22

 (.54ٹ أٔؿؼ هل كص٭ة. ص ) -23

 (.54ك٣ޣ٨ اىٮاب... ص )  كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا -24

 (.65. ص ) ١٬ؾا ܈ اٵو٢، كٹ أدرم ٦ة ٬ٮ -25

  .١٬ؾا ܈ اٵو٢، كޑأ٫٩ اق٥ ߀اكف، ك٣ޣ٨ ٹ ذ٠ؿ هل ܈ ٠ذت اتݸاف -26
 (.65ص)

كأػىش أف يޣٮف حتؿيٛة ٹق٥ ثٕي  ،«ٕؽماجل» أ٩ة ܈ مٟ ٨٦ ٝٮهل/ -27
 (.77ركاة انٕؿ ٧٠ة يْ٭ؿ ٨٦ اكاةؽ. ص )
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١٬ؾا صةء ܈ وؽر اتاخ ߀ٌجٮَة ܈ اٵو٢، كأرصط أف وٮاث٫.. ص  -28
(77.) 

 (.٫٤ٕ٣73 ٠ؾا ص ) -29

ة، كأػىش أف « يؤ٩ٙ» ١٬ؾا رق٧خ ܈ املؼُٮَح -37 كٹ أصؽ هلة كص٭ن
 (.75.. ص )«.يأ٩ٙ» دޣٮف

 (.76أدرم ٦ة وٮاث٫، كاتاخ يىٙ... ص ) ١٬ؾا ܈ اٵو٢... كٹ -31

 (.76كاىٮاب ٦ة أزجخ. ص ) ،܈ املؼُٮَح ٠ؾا -32

 (.87ص ) .٬ؾا أكޏ إف مةء الك -33

 كފ .ثةىةد. ك٬ؾق أصٮد كأىلع )أم ٨٦ ي٥ٌٞ( ،يٞى٥ «/اياٮاف» ܈ -34
 (.81ص ) .٠ؾا... كٹ ٦َّٕن هلة «/اياٮاف»

 (.91أزجخ. ص )܈ اٵو٢... ߀ٌجٮَة ١٬ؾا، ك٬ٮ ػُأ، وٮاث٫ ٦ة  -35

 (.94ص ). كٹ أٔؿ٫ٚ ،٠ؾا -36

 (.96܈ اٵو٢... كاٵمج٫ ٦ة أزجخ. ص ) -37

 (.97ص ) .܈ اٵو٢ .. كٹ ٦َّٕن هل، كاىٮاب ٦ة أزجخ -38

 (.٠172ؾا ܈ اٵو٢، كا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ... ك٫٤ٕ٣ ߀ىعٙ ٨ٔ ... ص ) -39

 (.178ك٬ؾق اٵثاةت ٚا٭ة حتؿيٙ. ص ) -47

اݮعٮ كا٤٘ح ... كيه ٣٘ح اؿكايح املٕؿكٚح ا٣يت يكن٭ؽ ث٭ة ܈ ٠ذت  -41
 (.112ا٣ٕؿب ا٣ٞؽي٧ح. ص )

ٝةؿ اث٨ ٩ةصاح/ اݶاـ/ املزنؿ. ٝةؿ اناغ « اݶاـ/ اؿ٬ةف» صةء ܈ ايةماح/ -42
مة٠ؿ/ ك٬ؾا ٩ه ٗؿيت صؽا ٥ أصؽ هل ٦ة يؤيؽق ܈ يء ٨٦ ٠ذت 

 (. 126ا٤٘ح، كّة٬ؿ ٬ؾا انٕؿ ٹ يكذٞا٥ ىلع دٛك ق ثةؿ٬ةف. ص )

 (.275(، )127ص ) .اىٮاب ٦ة أزجخ܈ اٵو٢ ٠ؾا.. ك -43
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الكـ ٹ ،ك٬ؾا اتاخ ىلع ٬ؾق اىٮرة ٚةقؽ ا٣رتޑات. كٝٮهل/ ٦ٕاح ا٧٤ٕ٣ةء -44
يٞٮهل صة٬ܘ أتذح، ك٥ أصؽ اٵثاةت ܈ ߀اكف آػؿ، ٚأد٧٤ف وٮاث٫ ٨٦ 

 (.127ركايح اـب / ك٦٭٧ح اي٧٤ةء ...  ص )

 (.128ص )١٬ؾا ܈ اٵو٢... كٹ ٦َّٕن هلة، كأرصط أف وٮاث٭ة...  -45

 (.133كފ اٵو٢... ك٬ٮ ػُأ رصؼ. ص ) -46

 (.١٬138ؾا ܈ اٵو٢.. كأ٩ة أمٟ ٚا٫، كرب٧ة ٠٪خ أظِٛ اق٫٧... ص ) -47

 (.148(. )142܈ اٵو٢ ٠ؾا، كٹ ٦َّٕن هلة. ص ) -48

 (.٤ٕ٣148٭ة ٠ؾا. ص ) -49

 (.٫٤ٕ٣7 يٕين... ص ) -57

١٬ؾا ܈ اٵو٢، كأرصٮ أف يޣٮف وٮاث٭ة ىلع ٬ؾا اؿق٥... أك يޣٮف  -51
 (.149ص ) .ة ىلع ٗ  اؿق٥ ߀ىعٛةوٮاث٭

܈ اٵو٢ ٠ؾا.. كركايح اتىةاؿ أصٮد، كاٵو٢ ٠ؾا.. كاىٮاب ٦ة ܈  -52
 (.151اتىةاؿ. ص )

܈ ٬ة߀ل اٵو٢... كبٕؽ ٔٺ٦ح اݬىعاط )وط(، كاݷم ܈ اٵو٢  -53
 (.152߀ٮاٜٚ ملة ܈ اتىةاؿ. ص )

 (.١٬162ؾا ܈ اٵو٢... كأرصط وٮاث٭ة ٠ؾا... ص ) -54

 (.٨٦165 ٝٮهل... كأّ٪٫ ߀ىعٛة. ص ) أ٩ة ܈ مٟ -55

 ؛܈ اٵو٢ ٠ؾا... كأزجخ ٦ة اػذةرق أقذةذ٩ة املا٧ين، ... أ٦ة ركايح اٵو٢ -56
 (.172ٚٺ أ٥٤ٔ دٛك ٬ة إٹ أف يޣٮف وٮاث٭ة ... ص)

 (.173܈ اك ة ... كيه اٵصٮد. ص ) -57

 (.186أوط اؿكايني ٠ؾا... ص ) -58

 (.195܈ اٵو٢ ٠ؾا... ك٬ٮ ٹ يء. ص ) -59
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 (.٠277ؾا ܈ اٵو٢.. كأرصط أف اىٮاب... ص ) -67

61-  ٓ أك  ،-إف مةء ال-أػىش أف يޣٮف ٚا٫ دىعاٙ، ك٬ٮ اق٥ ߀ًٮ
. ص (كٹ مٟ ٔ٪ؽم ܈ دىعا٫ٛ)ك٦ة أمج٫، « يٮـ اݮٮل» يޣٮف ث٧َّٕن

(276.) 

 (.278أ٩ة أػىش أف يޣٮف وٮاب ٔجةرد٫ ... ٚىعٙ كظؾؼ. ص ) -62

رتح أقذةذ٩ة املا٧ين أف ٹ أرل ٦ة ... كأػىش أف يޣٮف ڶؿٚة، كاٝ -63
دޣٮف ... ك٬ٮ ثٕاؽ، كأ٩ة أذ٠ؿ أين ٝؿأت اٵثاةت ܈ ٗ  اٮظناةت 

 (.213ذ٭ة. ص )كأنك

ص  ٠أف ٬ؾا ٨٦ ٝٮؿ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ اىٕٜ، ܈ ٔٮؼ ث٨ اٵظٮص! -64
(217.) 

 (221܈ اٵو٢... كاىٮاب ٦ة أزبذ٫. ص ) -65
 (.238اؿكايح املن٭ٮرة املكن٭ؽ ث٭ة ... ص ) -66

٪ؽم  -67  (.239أف وٮاب إننةدق ... ص )ٔك

 (.242܈ اٵو٢... ػُأ ڶي. ص ) -68

܈ اٵو٢... ك٥ أظك٨ ٝؿاءد٭ة، ٚأزبذ٫ ىلع ٬ؾق اىٮرة ثُؿح اݮٍٞ،  -69
ك٬ٮ ٦َّٕن ينج٫ أف يޣٮف ٝؿيجة، ك١٪٫ اغ߀ي، كاٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين 

 (.232أف دޣٮف ... ك١٪٫ ٥ يجذ٭ة أيٌة. ص )

 (.257و٢ ... ك٢ٕ٣ اىٮاب ٦ة أزبذ٫. ص )٬ٮ ڶؿؼ كٹ مٟ، كޒف ܈ اٵ -77

 (.١٬254ؾا ܈ اٵو٢... كٹ أٔؿؼ هل كص٭ة. ص ) -71

 (.255(، ص )254܈ اٵو٢ ٠ؾا.. كاىٮاب ٠ؾا. ص ) -72

 (.255܈ اٵو٢ ٠ؾا... كޑأف اىٮاب ٦ة أزجخ. ص ) -73
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٧٠ة ܈ ركايح ا٣ٞةܖ ٚܠ ركايح صاؽة ٨٦ « خت٤ضين» ٠ذت« ي٧٤ْين» ٚٮؽ -74
 (.256) ٝٮؿ أوعةب ا٤٘ح. ص

أـ  ،ركل هل ثذني كٹ أدرم أ٬ٮ ٬ٮ «/٦ُ  ث٨ اٵما٥ اٵقؽم» ٝةؿ ٨ٔ -75
 (.267ص )  ٗ ق

 (.٢ٕ٣271 اىٮاب ٠ؾا.. ص ) -76

اكف ܈ اٵو٢... ك٬ٮ ػُأ ٨٦ اݮةقغ ثٺ مٟ، يؽؿ ىلع وٮاث٫ ٦ة ܈  -77
 (.274املؿاصٓ. ص )

 (.١٬276ؾا ܈ اٵو٢، كأ٨ّ اىٮاب ... ص ) -78

 (.279أزبذ٫. ص )܈ اٵو٢... كوٮاث٫ ٦ة  -79

كيؿكل/ ذا اخلٌةػي، اكف ߀كذٮية أثاي ٹ ٩جخ ٚا٫، » ث٭ة߀ل اٵو٢/ -87
 (.35. ص )(ك٬ؾا الكـ ٹ أو٢ هل ܈ ٠ذت ا٤٘ح)

 (.37كފ اٵاغين... كأقةءكا رشظ٫ اغيح اٷقةءة. ص ) -81

١٬ؾا ܈ اٵو٢... كأػىش أف دޣٮف ڶؿٚح، ٚإٹ دޣ٨ ٚܠ ٨٦ ٝٮهل٥...  -82
 (.47ص )

رشاؼ ٠ؾا ... كأػىش أف يޣٮف أمج٫ ثةىٮاب. ص أنكةب اٵ« ܈» -83
(235.) 

 (.235ٹ أٔؿؼ هل ٦َّٕن. ص ) -84
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-4- 
ٔد كانؽ ٍ ليظ   عً ا

ٍڄ  املؿء  ػ  ٦ة خنذ٥ ث٫ ٬ؾق الك٧ح املذ٤ٕٞح بنؼه اعملني ٠ج ي٨؛ ػُ٭٧ة، كػ
ٕحه   ٌةٔذ٦.٫٪٫، كڷُٮ٫َ ثً  ثٌى

 
 (138ط. ا٣ٞؽس. ص ) ،«أى܌ ية ريةح» ديٮاف ڶ٧ٮد مة٠ؿ
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ليظ امليٍين  عً ا
 ،ٹث٨ ٚةرس« د٧ةـ ٚىاط االكـ» كٝؽ اٝذُٕخي وٮرة ػ٫ُ ٨٦ ڷُٮط ٠ذةب

آثةد، حتخ ر كيه نكؼح ڶٛٮّح ث١٧ذجح صة٦ٕح اك٪ؽ ܈ ظاؽ ،اݷم نكؼ٫ خبٍ يؽق
 (/113497ر٥ٝ )

 
ا٣ٕذاٞح ا٣ٕةصـ/ كٚؿيغ ٨٦ نكغ ٬ؾق ا٣كؼح »يٞٮؿ اناغ املا٧ين ܈ ػةد٧ذ٭ة/ 

ݭ٧ةف ثٞني ٨٦ ذم  ،ث٧زنهل ܈ ظاؽر ثةزار راص١ٮت )اهل٪ؽ( ،ٔجؽ ا٣ٕـيـ املا٧ين
 ظة٦ؽا ك߀ى٤اة. ،ـ٦1937ةيٮ  22 ،1348٬ايضح ايؿاـ ق٪ح 

كޒف اٵو٢ )أو٢ ٠ؿ٩ޣٮ ٫٤ٕ٣( ٦ٓ ٠ذةب ايؽكد ܈ اݮعٮ ٤ؿ٦ةين، كޑذةب  
 «.ٹ٬ٮر» ث٧ض٤ح٩٭٧ة َجٕة إ٦٪ةزؿ ايؿكؼ هل أيٌة ܈ جمݸ، ز٥ 



 
 - 65 - 

ٝج٢ زٺزني « قة٥ ا١ؿ٩ޣٮم» /نكؼخ ٦٪٭ة ا٣كؼح خبُٰ ٨ٔ نكؼح املكذٕؿب
ٺط كاٵك٬ةـ ܈ ٬ؾق ا٣كؼح قبج٫ ق٥ٞ نكؼذ٫ ز٥ إف  ،اع٦ة، ٚك ٦ة يٮصؽ ٨٦ اٗٵ

ٚؿأيخ أ٩٭ة ثؿاء ٨٦  ،ـ ߀ىٮر ڷُٮَح يةٝٮت1951َجٓ ق٪ح « آربؿل» املكذٕؿب
ذ٭ة ثةٵو ،دجٕذ٭ة  ٢.ٚٺثؽ ٨٦ ٦ٕةًر

 ٠ؿايج. ـ26/3/67املا٧ين 
 .«ٚؿأيخ أو٢ ا٣ٛىاط يذٞؽ٫٦ ؛«اݬ٧ةـ» كأ٦ة نكؼح يةٝٮت ٨٦
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 )يؾد( ٔرة اىنفغث اإليؽاُيثن
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ليغان ٔازييج اىيت اغخٍػ غييٓا ا  نٔرة نفغث ابل
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 /ايناىلفً ا
ٔاـلات  امل
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ول  املتطد ا
ٔد كانؽ ٍ ليظ   ٔاـلات ا

ٔاـلث ركً )  /(1امل
ٝڃةص ث٨ ٔؽم االكيب» /ٚا٭ةصةء اق٥ انةٔؿ  /(9اىلٍػث ركً ) كاݷم ܈  ،«اؿ

ٝڃةص» ح اتٮازييج/نكؼ مة٠ؿ ناغ ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح ا ،ثةٮاك« اٮ
١٬ؾا ܈ اٵو٢، ك٬ٮ  «/ٝڃةص ث٨ ٔؽم االكيبٮا» اخلةوح ختُبذ٫ هلؾق ا٣كجح ٚٞةؿ/

ٝڃةص ث٨ ٔؽم الكيب» ػُأ، كوٮاث٫ سىا٥ ث٨ ٔؽم» /كاق٥ اؿٝةص« اؿ  . (1)« ػي
ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  ٬٫ٮ اىٮاب، كٝؽ كاٚٞذ -٤ٔا٫ اؿمحح-٤ٝخ/ ك٦ة ذ٠ؿق اناغ 

 (، كنكبذ٫ ٚا٭ة/69ٮظناةت ر٥ٝ )ٚإف أثةق هل ُٕٝح ܈ ا ؛«الكب» نكجح انةٔؿ إܕ ىلع
  ك٣ف االكيب. ،«ُٗاٙ الكيبٔؽم ث٨ »

 

 

 
 
 

                                                           

 (.52) ص ا٣ٕكاٺف، حتٞاٜ اٮظناةت،/ ا٩ْؿ(1)
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 /(2ركً )ٔاـلث امل
 (/6اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈  /(46اىلٍػث ركً ) 

زىؿي 
ى
٧ًس٢ًٍ  (اخًلنةًش )أ ة ٠ى ٪ىةًع )ـ(   ثً٭ى ًٍد اىڃ ٍ ً ܈ ْسى  اكڃ

 ..ظاح اجلج٢ /كاخلنةش ،«اينةش» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ كފ اٵو٢
 اناغ ك٥ يٕـ ،«اخلنةش» اتٮازييج كأزجخ ܈ اݮه لك٧ح رق٥ اناغ كٝؽ ػة٣ٙ

܈ ٩ه اٮظناةت ٝؽ كاٚٞذ٫ ك٦ة أزبذ٫ اناغ ٢ٞ٩ ٔ٪٫،  ؽردىعاع٫ ٬ؾا إܕ ߀ى
  !ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ ،٧٠ة وٮب كأزجخ« اخلنةش» ، ٚضةء ٚا٭ة٤ٔا٫ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

ٞةؿ/ ܈ )خ(/ ( 84ٚكٝؽ أمةر إܕ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 )اخلنةش(/ ٧٠ة وٮب ڶ٧ٮد مة٠ؿ.

 

 

  

 /(3ركً )ٔاـلث امل
 (/ 7ر٥ٝ ) اتاخصةء ܈  /(46اىلٍػث ركً )

ةًػًي  كا٤ا٢ ٌى ٨ي ذىا اخلي ُي ٍب
ى
ٟى ذىا اݮِّٞةًع      *    أ ً ة كى  كىا٧ى
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كيؿكل/ ذا اخلٌةػي، اكف » كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ث٭ة߀ل اٵو٢/
߀اكف » ث٢ ٝةٮا/ ؛ك٬ؾا الكـ ٹ أو٢ هل ܈ ٠ذت ا٤٘ح «.٩جخ ٚا٫߀كذٮية أثاي ٹ 

أ٩ـؿ  /أم ،ك٬ٮ ا١س  املةء كانضؿ، كيؽؿ ىلع ذٟ ٝٮهل/ أث٨ُ ،«ػٌاي كػٌةػي
 ٓايىةظه ڸ» كٹ كص٫ هلة، ك٤ٕ٣٭ة/ ،ث٨ُ اٮادم، كޒف ܈ اى٤ت/ ذا اخلٌةػي

 .كيه ايضةرة أك ا٣رتاب ،«ظىعه»
ٝؽ كاٚٞذ٫ ا٣كؼح  ؛ك٤ٕ٣٭ة ايىةظهك٦ة رصع٫ اناغ ܈ ايةماح ܈ ٝٮهل/ / ٤ٝخ

ݶي٫،  ك٥ يؾ٠ؿ اناغ ߀ىؽر اݬىعاط ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، اٷيؿا٩اح ىلع ذٟ،
 ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةد٫ إف مةء ال.

 (/ ܈ )خ(/ ٧٠ة وٮب ڶ٧ٮد مة٠ؿ.85ٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ص )ك 
لك ߀كذٮ  «/ايٌةظي ذا» ليؿك» ح اٷيؿا٩اح/كޑذت انةرح ܈ ٬ة߀ل ا٣كؼ 

كا٤ا٢/ اٮاك ٺقب٪ةؼ، ايىعه/  .كبةىةد ڸٓ ظىعه ،أثاي ٹ ٩جخ ٚا٫
 ٝةؿ اث٨ ٦ٞج٢/  .ْست ٚا٫ /دجُ٪خ أم ،ثُ٪خ» كأث٨ُ/ .ايضةرة

٪ٍخي ٝيٍؿيىة٩ى٫ي                                     ُڃ ارو دج  ٗك
، ظىت إذا أص٨ڃ ا٤ا٢ ٬جٍ أم/ ْستي ٚا٭ة/ يٕين أ٫٩  يޣٮف َٮؿ اݮ٭ةر رببحن

ةظه كاملكةٟ. ،اٵرض ُٚٞٓ ا٣ُؿيٜ ٦ٓ أوعةث٫  أم/ أث٨ُ اتݸ إܕ ايىىى
ثؽؿ ٨٦ املكةٟ، كٹ َيٮز أف  «/ذا اݮٞةع»ك ،«ذا اݯٛةع» ركم/« ذا اݮٞةع»ك

 دޣٮف/ كَيٮز أف ،«ذات اݮٞةع» يޣٮف وٛح هلة؛ ٵ٫٩ إذا اكف وٛح ٮصت أف يٞٮؿ/
 .(1)وٛح ٤ا٢، كيޣٮف دٞؽيؿق/ ا٤ا٢ ذا اݮٞةع« ذا اݮٞةع»

 

                                                           

 (.92) ص اتةثُني نرشةك ،(488) ص ا٣ٕكاٺف حتٞاٜ اٮظناةت ߀٤عٜ/ ا٩ْؿ(1)
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ٔاـلث ركً )ا  /(4مل
 «.ايةرث ث٨ َٛا٢ ا٣٘٪ٮم» /ٚا٭ة صةء اق٥ انةٔؿ /(48اىلٍػث ركً ) 

ك٬ٮ مةٔؿ ٨٦  ،«ايةرث ث٨ َٛا٢ اݶكيس» ث٢ اىٮاب/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/
ڷرضܚ مٕؿاء اجلة٤٬اح كاٷقٺـ، هل دؿڸح ܈ اٵاغين... كأثٮق ا٣ُٛا٢ ث٨ ٧ٔؿك 

ٗي   ين ث٭ة..اݶكيس، مةٔؿ أيٌة، ك٬ٮ وعةيب، كاٵربٕح اٵثاةت اٵكޏ 
 ٚضةء ٚا٭ة/ ،٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح أو٢ اتٮازييج ܈ نكجح انةٔؿ

 ٕح املٕةرؼ.٧٠ة ٬ٮ املسجخ ܈ َج ،«ا٣٘٪ٮم»
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 (/ 8ابليج ركً ) ويف
ة  ٧ى احى ٠ى ؽى ًٞ ي٫ًٍ ا٣ ٮى ٍٞ ٮا حًبى ١ڄ حى     *   مى ٍٝؽي

ى
ؿِّضي أ ٕى ًت )٩ىةطى ا٧ي ٌٍ ٞى  (ا٣

مة٠ؿ اخلةوح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ناغ ݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح اك٢ٞ٩ ا
 املا٧ين/ انٟ/ اٷىةؽ كا٣٘ؿز، يٞؿؤ٬ة أقذةذ٩ة« م١ٮا حبٞٮي٫ ا٣ٞؽاح» ٝٮهل/» (/88)
ٮا» ١ڄ  ثةىةد امل٭٤٧ح.« ا٣ٞىت» كޒف ܈ اٵو٢/» إܕ أف يٞٮؿ/ «.ثٛذط انني« مى

܈ اݮه املعٜٞ،  ةٝؿاءد٫ ا٣يت أزبذ٭ ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ 
 .نكؼذ٫ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ܈ 

ٚٞؽ  ،(217-13/216ك߀ىؽر ٬ؾا اݬىعاط ٠ذةب اٵاغين ٵيب ا٣ٛؿج اٵوٛةين )
  .-٤ٔا٫ اؿمحح-ذ٠ؿ ا٣ٞةٚاح ٧٠ة ػُ٭ة اناغ 

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.88كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(5امل
 (/2اتاخ ر٥ٝ )كصةء ܈  /(52اىلٍػث ركً )
 اىٍ߀ؿإفڃ ك

ن
ـى  أ ة ٕى ًؿ ا٣ ًٞ ٍٛ ى٥ٍ ޝي ى٥ٍ    *   (ذى٫ي )ثىٍ   ٫ي كى ٧ٍي ٍد يى ؽڃ ذىؼى ى٤ىبًا٥ي  ؛ޝى  

 كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«٩بذي٫» ييج/زފ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف كنكؼح اتٮاك
ٞؽ ٢ٞ٩ ذٟ ٚ ؛ك٬ٮ اىٮاب، كٝؽ وعع٭ة اناغ مة٠ؿ ܈ نكؼذ٫ اخلةوح ،«ثذ٫»
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ك١٬ؾا وعع٭ة مة٠ؿ ܈  ،«ثذ٫» ܈ )خ(/» اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٚٞةؿ/
ح.نكؼ  ذ٫ املُجٔٮ

٣ٞؿاءة ا٣يت وعع٭ة اناغ ܈ ٨٦ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا߀ٮاٚٞح ٤ٝخ/ ك٬ؾق 
، كأٝؿب ا٨ْ٣ أف اݬىعاط ٨٦ اناغ ك٥ يٟ ٨٦ ߀ىؽر آػؿ أػؾق نكؼذ٫ اخلةوح

.٦٪٫ 
 «.٥ يٞٛؿ» ا٣ُجٕح/ ٥ يٛٞؿ. كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/ صةء ܈ك

ةماح اناغ مة٠ؿ ܈ َجٕح املٕةرؼ، كيه ىلع كٝؽ ظؾؼ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ظ
 رش٫َ ܈ اݷ٠ؿ.

ٛؿ.  ٝؿاءد٫،كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح رق٥ اتٮازييج ىلع  ٍٞ ٚضةء ٚا٭ة/ ٥ ޝي
. كٝؽ وعٛ٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )  ( ٚٞةؿ/91كޑذت حتذ٭ة/ خي٢ٍي

 !«!٥ يٕٞؿ» ܈ )خ(/»
 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(6امل

 (/ 5اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈  /(54اىلٍػث ركً ) 
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ٮىاًޞاؽى )ك ٍذى٤ىنٍيى  (قى ًُ ً    *   اػذٺءن خيي ڃ ٦ى ٍؿفى لكي ًُ ةًܖ يى ٘ى ٧ى  اكى
 كٝٮهل/ .ك٬ٮ ػُأ« خيذ٤ني كقٮأاٟ» ح/ كފ اٵو٢/مة٠ؿ ܈ ايةما اناغكٝةؿ 

 «.قٮأؽ» إمجةع« قٮأاؽ»
܈ اݮه املعٜٞ  أزبذ٭ة ا٣يت ،ىلع ٝؿاءد٫ اناغكٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٝخ/ 

 .ٚضةء ٚا٭ة/ كقٮأاؽ ،٤لك٧ح اتٮازييج رق٥ڷة٣ٛة ܈ ذٟ 
٧٠ة أزبذ٫ اناغ  ،(37ص )« رضااؿ انٕؿ» كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ اث٨ ٔىٛٮر ܈ ٠ذةث٫

إذ يٞٮؿ  ؛، كذ٠ؿ رضكرة اٷمجةع، ٢ٕ٤ٚ ߀ىؽر اݬىعاط اكف ٦٪٫-٤ٔا٫ اؿمحح-مة٠ؿ 
  «.زيةدة اݯةء ܈ ڸآ ذٟ رضكرة ،يؿيؽ/ قٮأؽ» /-٦ة ذ٠ؿ اتاخثٕؽ-اث٨ ٔىٛٮر 

ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح إܕ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح املٮاٚٞح 
 (.494ىلع ٝؿاءة اناغ، كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 

 
 
 

 /(7ٔاـلث ركً )امل
 . ٬٥ذ٧ٔؿك ث٨ اٵكٝةؿ / ٚا٭ةاق٥ انةٔؿ صةء / (55اىلٍػث ركً )
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ح » كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ك٬ؾق دؿكل ٧ٕ٣ؿك ث٨ اٵي٭٥ وةظت املُٞٔٮ
 «.اكة٣ٛح

 ،نكجح ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٧ٕ٣ؿك ث٨ اٵي٭٥ ىلع٤ٝخ/ ٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ 
  .-أٔين ٧ٔؿك ث٨ اٵي٭٥-كهل ٚٞؽ صةء ٚا٭ة/ 

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(8امل
كٝؽ ركا٬ة  ،܈ ٝىاؽة اٵقٕؿ اجلٕ܌ (29صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(58اىلٍػث ركً )

 /ٗك ق ،اٵو٧َع ܈ أو٧ٕاةد٫
ةدًؿو  ٕى ٧ٍخي ثً

ޡي ينڃ كى ةيىؿىٍت ޞى ُى ذى ـڃ    *   ޠى ٭ى ٍؽًؽ ا٧ى ٕٮبو وى
ݮڃٮىل ًة ذيك ٠ي  اكى

 (/99)ك٣كخ ܈ املٕةرؼ( ص ) ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح مة٠ؿ اخلةوح
ذم » ك٥ أصؽ اتاخ ٔ٪ؽ ٗ ق، ىلع أف اٮص٫/ ،(27߀١ؿر ر٥ٝ )« ذك ٠ٕٮب اكݮٮل»

 .مة٠ؿ( )ـ. «.٠ٕٮب
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 ،܈ ايةماحٝؿاءد٫ ا٣يت ذ٠ؿ٬ة  ىلعكٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ٤ٝخ/ 
ٚ٭ٮ ٨٦  ،كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ٧٠ة صةء ܈ اٮظناةت «.ذم ٠ٕٮب» ٚضةء ٚا٭ة/

 اجلٕ܌ اٵو٧ٕاح. زيةدات أيب د٧ةـ ىلع ٝىاؽة اٵقٕؿ
 (.99܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ٮاٚٞح ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املاݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف كٝؽ أٔؿض  
 

 

 

 
 /(9ٮاٚٞح ر٥ٝ )امل

 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(61اىلٍػث ركً )
ث٤ٍىغ
ى
ٟى بىيٍغى اٵ  اجلىجڃةر إًٍذ ديؿؾى اݮڃًضٌٍ    *   يٍޣٛا
 كأزجخ ܈ اݮه املعٜٞ «.اݮيص» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

ك٬ٮ ٦ة  ،٬ٮ ٩ض اؿ٦ط «/اݮض» كٝةؿ/ ٤لك٧ح. ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج« اݮض»
أيٌة/ ٩ى٢ اك٭٥، أك ٦ة ثني ريل اك٭٥ « اݮض»ك .ٚٮؽ املٞجي ٨٦ وؽر اؿ٦ط

 ك٩ى٫٤.
رق٫٧ كاٚٞذ٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ٤ٝخ/ ك٦ة أزبذ٫ اناغ ܈ اݮه املعٜٞ ٝؽ 

ٔٮد اك٭٥ ٨٦ » ٚٞةؿ ܈ اهلة߀ل/ ،«اݮض» دٛك  ىلع نةرحكا٫ٞٚ اك، اݷم رصع٫
  هللف اي٧ؽ كامل٪ح! «.اؿيل إܕ اݮى٢
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߀ٮاٚٞح ا٣كؼح ( إܕ 171ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
اتاخ كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا آػؿ ذ٠ؿ  ،ا٣يت أزبذ٭ة ܈ اݮه ،ٝؿاءة اناغ اٷيؿا٩اح ىلع 

 إف مةء ال.߀ىععة، ٚ٭ٮ ٨٦ دىعاط اناغ 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(11امل
 (/ 9صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (61اىلٍػث ركً )

ة دي  ٧ى ًؽٌم      *    ٍؽرىل ذىكىااًجي٫ي ٠ى ؿيًس ا٭ى ٕي  ديٍؽرىل إܕ ا٣
ٕني.  ،«دؾرل» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/   ܈ املًٮ

ك٣ޣ٨ اݮةقغ ٠ْس اؿاء ܈  ،٫رق٧ ىلعكٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ٤ٝخ/ 
 ٧٠ة ذ٠ؿق اناغ.كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ߀ىععة  ،«ديٍؽرًم» ٚٞةؿ/ ،الك٧ح اٵكޏ
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ٔاـلث ركً )  /(11امل
 . ٕٛؿاع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ ص/ ٚا٭ةصةء اق٥ انةٔؿ  /(64اىلٍػث ركً )

كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ٥ أصؽ  ٣ٕة߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ صٕٛؿ ذ٠ؿا ܈ يء ممة ثني يؽم ٨٦  
ؿيت أف ٹ يؾ٠ؿ  ا١ذت، كانٕؿ يؽؿ ىلع أ٫٩ اكف ܈ أكؿ ٔرص ٚذٮح ثٺد اكٮاد، ٗك

 ُٕٞح ر٥ٝا٣ /ز٥ ا٩ْؿ .٦ٓ دٞؽ٫٦ كم٭ٮدق أكؿ ٚذٮح اٷقٺـ ٧٠ة دؽؿ ٤ٔا٫ اٵثاةت
ث٨ اع߀ؿ ث٨ وٕىٕح،  نكج٭ة إܕ رص٢ ٨٦ ثين الكب ذٞةؽٚإف اث٨ دريؽ ܈ اٹم ؛(67)

٨٧ٚ أص٢ ޒ٩خ أوةثذ٫ وةٔٞح ܈ اجلة٤٬اح. ك ،«٧ٔؿك ث٨ ػٮيݸ ك٬ٮ اىٕٜ» ٝةهلة ܈
رص٢ ٨٦ ثين اع߀ؿ ث٨ ػةݶ » /67كر٥ٝ  ،صط أف يޣٮف اىٮاب ܈ ٬ؾق ا٣ُٕٞحذٟ أر

 إܕ آػؿ ...ث٨ وٕىٕحاث٨ ربإح ث٨ اع߀ؿ  ك٬ٮ اع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ الكب ،«ث٨ صٕٛؿا
 .-رمحح ال ٤ٔا٫-الك٫٦ 

ٚضةء  ،«الكب» نكجح انةٔؿ إܕ ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ 
  «!ث٨ الكب» اع߀ؿ ث٨ ػةݶ ث٨ صٕٛؿ ٚا٭ة/

(، 175ك٬ؾق اـيةدة أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 ߀٤عٜ ا١ذةب.܈  ޑؾاك
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ٔاـلث ركً   /(12)امل
 (/8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(71اىلٍػث ركً )
ؿدىةفً هل) ٍْ حه  (/ ޜى ٔى ٞةءً    *   ،٧ٍٚؿٚيٮ ة ܈ اكِّ ٢ي ٦ى ٍػؿىل دىأ٦ڃ

ي
 كىأ

 ،كاݬىٮيت ܈ اٵز٦٪ح كاٵ߀١٪ح ،«هل ٩ْؿة» مة٠ؿ/ اٵو٢/ اناغؿ كٝة
 كاملؼىه. 

ب٭ة ܈ اتاخ كأزبذ٭ة  خ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞ ٝؿاءد٫ ا٣يت وٮڃ
ٷيؿا٩اح ٧٠ة ٚضةءت ا٣كؼح ا ،٤لك٧ح اتٮازييج رق٥، ڷة٣ٛة ܈ ذٟ املعٜٞ ܈ اݮه

 ݶي٫. ناغ ٬٪ة ث٧ىؽر اݬىٮيت كاݬىعاطرصح اكٝؽ  كوٌٮب، ٝةؿ
 

 

 
 

߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  (112ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر 
كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  ܈ اݮه املعٜٞ، مة٠ؿ اناغ ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة ىلع
(517 .) 

هل ٩ْؿدةف/ الكـ ߀كذأ٩ٙ، يى٫ٛ » كٝؽ ٠ذت انةرح الك٦ة ܈ دٛك  اتاخ ٚٞةؿ/
بنؽة اجلـع كޑرثة ا٤ٞ٣ٜ، يٞٮؿ/ هل ٩ْؿات إܕ ٔؽة أماةء؛ ٧ٚؿة يؿٚٓ ا٣ُؿؼ ي٤ُت 
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 ،ك߀ؿة أػؿل خيةؼ أف َي٭ؽق ا٣ُٕل؛ إ٦ة نؽة ايؿ َنةء ي٭ذؽم ث٫ إف اكف ܈ اݮ٭ةر،
ـادة املةء يذأ߀٢ ޢ٥ ٦ٞؽار املةء ٚا٫، ك߀ؿة جتذ٧ٓ اٵ٬ٮاؿ  أك تٕؽ املكةٚح، ٚا٪ْؿ إܕ ߀

ك٬ؾق اىٮرة دجني مل٨ يٕذرب  ،٧ةت܈ ٤ٝج٫ ٚاُٮؿ ٔؿا٠٭ة هل، ٚا٪ْؿ إܕ ثٕؽ اىڄ 
ح ،߀١ؿكبة أر٫ٞ٬ اخلٮؼ ك٩ْؿة أػؿل د٢ٕٛ ٠ؾا  ،أم هل ٩ْؿدةف؛ ٚ٪ْؿة ߀ؿٚٔٮ

 .(1)«كޑؾا
 

ٔاـلث ركً )  /(13امل
 (/ 17صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )/ (71اىلٍػث ركً )

فڃ ايىصى 
ى
٠ٍ٪ى٫ي ޝى ًظنيى  ٠أ ٺءً    *   رٍتي ٍكًت ثني اىڃ ٞى اغي ٩ىٮل ا٣ ًً  رى

ٺء( كފ اهلة߀ل/  ،كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢ ثޣْس اىةد )اىِّ
ٺء» ك٣ޣ٨ اىٮاب أف  ٦ؽق رضكرة. كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا ثٛذط اىةد، ڸٓ « اىڃ

 ٤ٔا٫ ُٔؿ أك ٬جاؽ. ؽوٺيح، كوٺءة/ كيه لك ظضؿ ٔؿيي يؽ
ٝؿاءد٫ ا٣يت وٮب٭ة ܈ اݮه  خ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ مة٠ؿ ىلع/ كٝؽ كا٤ٝٞٚخ
ٺء» ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ/ ،املعٜٞ  «.وٺيح» ޑذت انةرح حتذ٭ة/ ڸٓك ،ثٛذط اىةد« اىڃ

 ٧٠ة ذ٠ؿق اناغ. كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ߀ىععة
( ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 113ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

كذ٠ؿ اتاخ ػةݯة ٨٦ اٌجٍ ܈  ،ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮب٭ة اناغ ܈ اݮه املعٜٞ
 (.511امل٤عٜ ص )

                                                           

 (.517) ص ا٣ٕكاٺف حتٞاٜ اٮظناةت، ߀٤عٜ/ ا٩ْؿ(1)
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ٔاـلث   /(14ركً )امل
 (/22كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  /(71اىلٍػث ركً )

ؿىصٍخ ޚىذڃً  ؿكًف  إذا ػى ٞي ًصاشى     *  ثة٣
ى
ًط اى أ ٍٛ ى ـو لكى ٮ ٧ي  ٺءً قى

كاݬىٮيت ٨٦  ،)ثة٣ٞةؼ(« لكٞطإذا ػؿصخ... » ناغ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/كٝةؿ ا
 .املٕةين ا١ج 

ب٫ اناغ ٨٦ ٠ذةب /٤ٝخ ٝؽ كاٚٞذ٫ ىلع ذٟ ا٣كؼح « ا١ج املٕةين » ك٦ة وٮڃ
كٝؽ رصح  ،ثة٣ٛةء« لكٛط» /ٚضةءت ٧٠ة وٮڃب كأزجخ ܈ اݮه املعٜٞ ،اٷيؿا٩اح

 (.2/791(، ك )٩2/764ْؿ/ املٕةين ا١ج  )ا اناغ ٬٪ة ث٧ىؽر اݬىعاط.
( ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 113ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

ٷيؿا٩اح ܈ ا٣يت أزبذ٭ة اناغ مة٠ؿ ܈ اݮه املعٜٞ، كذ٠ؿ ٦ة ܈ ا٣كؼح ا ىلع ا٣ٞؿاءة
 .(512߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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 /(15اـلث ركً )املٔ
 (/ 44كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  /(71اىلٍػث ركً )

ة٣ىخ ىلع ٞى ٍخ  ، املةءޠى جةءً    *  ز٥ڃ اٍޜذىعى ٕى اًٍط ا٣ ٪ٍضؿًدو ٦ًس٢ً قى  ٧ًي
 «/اكاط»ك ،«ا٣ٕاةء» ايةماح/ ܈ اٵو٢/ثةتةء. كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ « ا٣ٕجةء»

 كاظؽة ثاٌةء، كأػؿل قٮداء ٣كخ بنؽيؽة اكٮاد. /ا٣ٕجةءة املؼُُح، ٚا٭ة صؽد
 ق.ؤ٭ؿاؽ ٦ة٦ك٬ٮ اكعةب « ا٧ٕ٣ةء» أراق «/يٮقٙ» كٝةؿ اناغ

ة ܈ ذٟ  ٛن  اتٮازييج رق٤ٝ٥خ/ ك٦ة أزبذ٫ اناغ مة٠ؿ ܈ اݮه املعٜٞ ڷة٣
جىةء» ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ/٦ة ٝةؿ كوٮڃب، ٝؽ كاٚٞذ٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع  ؛٤لك٧ح ٕى « ا٣
 اناغ، ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةد٫ إف مةء ال. ٧٠ة ذ٠ؿق ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخكٹ أ ،ثةتةء
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 (.115كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
ٚٞة٣خ ىلع املةء/ ٝة٣خ اٷث٢ قةٔح ىلع املةء ٝؽر ٦ة » اهلة߀ل/كޑذت انةرح ܈ 

يى٫ٛ ثةملٺقح،  /اككاط .٩ٌٛخ اݬٕت ثإٗٛةءة ز٥ ق١٤خ ٝٛؿا ٦٪ضؿدنا ٨٦ اݮجةت
كأًةؼ اكاط إܕ ا٣ٕجةء إًةٚح ايشء إܕ ٦س٫٤، ك٬ٮ ٦س٢/ زؽ امل٪اح، كق٪ح اݮٮـ، 

 ٝةؿ/ .كمحةـ املٮت، ك٬ٮ ٠س 
 ي٪ُٙ ٝةَؿقةـ املٮت كٹ܉ مًح 

اݶ٠ذٮر  ٩ْؿ/ ߀٤عٜ اٮظناةت،ا «.اكاط/ ߀كاط، رب٧ة ي٤بف، كرب٧ة يٛرتش
 (.516ا٣ٕكاٺف ص )

 
ٔاـلث ركً )  /(16امل
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(113اىلٍػث ركً )

ة  اٍذى٭ى ٌى ٞى ةن ޠى رى ـٍ ٪ڃة صي ٮٍؾى ޞى ًى ة ٞى ـي ك   *   ޚى ىٮ ٟى ػي ٤ىاٍ ٔى ٍػؿىل 
ي
ٟى اٵ اًٍ٪  ފ ޞى

ة» رى ـٍ ة» ثةجلا٥، كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/« صي رى ـٍ  ثةخلةء.« ػي
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اٍ٪نة» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ،«ٔ٪ڃة» كފ نكؼح اتٮازييج ٨٦ اتاخ  «.ޞى
مة٠ؿ اخلةوح )٣كخ ܈  اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف الك٦ة ٨٦ نكؼح 

ةن ٌٚٞاذ» أػىش أف يޣٮف وٮاب إننةدق/» املٕةرؼ( ٚٞةؿ/ رى ـٍ  «.٭ةدٞةًٮؾ ٔا٪نة ظى
كظـرة لك يء/ ػاةرق اݷم دٮدق اݮٛف كد٨ٌ ث٫، كاݷم داعين هلؾق ا٣ٞؿاءة ٝٮهل 

١ٚأ٩٭٥ أوةثٮا إظؽل ٔاا٫ ٚٛٞؤك٬ة ܈ د٤ٟ اٮٕٝح. )ـ  ؛«كފ ٔا٪ٟ اٵػؿل» /ثٕؽ
 مة٠ؿ(.

ٚضةءت ٧٠ة  ،«ٔا٪نة» ىلع ٦ة ٝةؿ ܈ لك٧ح اناغيؿا٩احي ٤ٝخ/ كٝؽ كاًٚٞخ ا٣كؼحي اٷ
ـٍرة» لك٧ح ٝةؿ كوٮب، ك٥ دٮا٫ٞٚ ىلع  ٹ ثةيةء. ،ٚضةءت ثةخلةء ؛«ظى
 ،(٠5/469ذةب أنكةب اٵرشاؼ ٤جٺذرم ) يޣٮف ٨٦ ك٢ٕ٣ ߀ىؽر اݬىٮيت

ٚٞؽ صةء اتاخ ٚا٫ ٧٠ة وٮب٫ اناغ، كٝؽ رصح اناغ املا٧ين ܈ ختؿيش ا٣ُٕٞح ثأف 
 ٠ذةب أنكةب اٵرشاؼ.صةءت ܈ ا٣ُٕٞح 
 

 /(17املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(111اىلٍػث ركً )

ىا٥ٍه إذك١ين  ٕىٍخ جلي ٧ًنيً    *  ا اٍصذى٧ى ًكجىحي ا٤ڃٍع٥ً اكڃ ـڃ ٠ى ٔى  كى
 كاىٮاب ٦ة أزجخ، يٞةؿ/ ،«كجح» ܈ املؼُٮَح/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

 كذٟ ܈ ٤َت اؿزؽ. ،«كا١كجح ،كامل١كجح ،ٚٺف َات ا١كت، كا١كجح»
܈  ةا٣ٞؿاءة ا٣يت رصع٭ة كأزبذ٭ ىلع اناغ ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح

اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ 
إݯ٭ة  ك٥ يرش ܈ اݮه املعٜٞ، اناغ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة 
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، ٚ٭ٮ ٨٦ ٧٠ة ذ٠ؿق اناغاتاخ ذ٠ؿ كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا  ،(144ٕح ص )܈ ظةماح ا٣ُٞ
 دىٮيجةد٫ إف مةء ال.

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(18امل
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (118اىلٍػث ركً )
ًٍؿؽو  أٹ ارىاًت ڶي رٍبنا بىنٍيى دى ٍخى ޡى
ةثًؿي    *  ݯى ةًديرى صى ظى

ى
َّنِّ اٵ يقي ޞى ىربِّ  خيي

 «!ا٣ٕة٥ ثةخلرب «/اخلةثؿ»ك ،«ػةثؿ» أػىش أف يޣٮف وٮاث٫/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ 
 رق٨٦٥ كٝٮع دىعاٙ ܈ ػنذ٫ ٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع / كٝؽ كا٤ٝٚخ
 .٧٠ة ٝةؿ ܈ ايةماح ت ا٣ٞةٚاحٚضةء ،٤لك٧ح اتٮازييج

(، ك٣ޣ٨ 1/86كٝؽ رصح اناغ املا٧ين ثأف ا٣ُٕٞح صةءت ܈ ٠ذةب اخلةݶيني )
ٚا٭ة ߀ىعٛح ٠أو٢ اتٮازييج، كٝؽ كٝٛخ ىلع ا٣ٞةٚاح ا٣يت وعع٭ة اناغ ا٣ٞةٚاح 

(، ٚضةءت ا٣ٞةٚاح ܈ 1/177مة٠ؿ ܈ ٠ذةب اٷ٦ذةع كاملؤانكح ٵيب ظاةف اݬٮظاؽم )
 .-٤ٔا٫ اؿمحح-٧٠ة ٝةؿ اناغ  ،«ػةثؿ» اتاخ

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح 
٥ ٚا٭ة اناغ مة٠ؿ! كٝؽ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح  اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت دٛؿڃس كدٮقڃ
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اڃٓ ظٞٮؽى 545܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) (، كٝؽ أر٬ٜ ٬ؾا امل٤عٜ لك ٝةرئ ٤٪ه، ًك
 أ٩ةس اكف يجيغ ىلع املعٜٞ أف يؾ٠ؿ٬ة ܈ ڶ٤ِّ٭ة ٨٦ اتاخ انٕؿم!

 
 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(19امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(132اىلٍػث ركً )

ًجاتي  ٍٞ ޚى اًع إٍْساؼه كى ٓى اٷٍٚؿى ًٍٚؿعى ًޠا٫ً ٦ى
ي
ةرًؾه أ  كىظى
كٝؽ ٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦  .ثةء ثٕؽ٬ة يةء« كدٞجات» ا٣ٞةٚاح ثاةاني، كاىٮاب/

ٚؿع/ أٝؿب ٔ٪ؽم» اخلةوح ٚٞةؿ/ اناغنكؼح 
ي
 .أ

 «.كފ املٕةين ا١ج / إرشاؼ كدٞجات، كأرا٬ة اىٮاب 

ب٭ ا٣ٞؿاءة ا٣يت ߀ٮاٚٞح ىلع٤خ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝ اناغ ܈  ةوٮڃ
ٚؿغ ٚا٫ ٦ٓ اٷٚؿاغ إرشاؼ أ» املٕةين ا١ج ، ٚضةء ٚا٭ة/ ٠ذةب نكؼذ٫ اخلةوح ٨٦

 /كاملسجخ ܈ َجٕح املٕةرؼ ثة٣ٕني ،«اٷٚؿاغ»ك« أٚؿغ» كػة٣ٛذ٫ ܈ لك٧ح «.كدٞجات
ة رق٧٭ة أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ ا٣ٞةٚاح ٧٠ إܕ كملة ٔؽت «.اٷٚؿاع»ك« أٚؿع»
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ز٥ وٮبة٬ة  ،٤ٕ٤ٚ٭ة اك٩خ ا٣ٞؿاءة اٵكޏ ٤ناؼني ،«كدٞجات» ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
 ܈ نكؼذ٭٧ة اخلةوح.

أم ذ٬ةب ܈  كْٚس ا٣ٞةٚاح ٚٞةؿ/ «!جاتدٕ» يؿكل/« دٞجات» ޑذت اݮةقغ حتخك
 أك ص٤ٕذ٫ اك٣ٞجح. ، د٫ ٝجحو /أم ،٦أػٮذ ٨٦ ا٣ٞجح يٞةؿ/ ٝججخ ايشء ،اردٛةع

 ، كل اي٧ؽ.ناغ ٬٪ة ث٧ىؽر اݬىعاط كاݬىٮيتكٝؽ رصح ا
 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(21امل
 «.أثٮ اٮݯؽ» /܈ ا٣ُٕٞح اق٥ انةٔؿ صةء/ (134اىلٍػث ركً )

ٚٞةؿ/ ٹ  ،( أ٫٩ ٹ يٕؿ37٫ٚكٝؽ ذ٠ؿ أظؽ اناؼني )ك٥ يك٥( ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) 
  أدرم ٨٦ ٬ٮ

اخلةوح  اناغ( ٨٦ نكؼح 159كٝؽ ٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
٬ٮ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٔجؽ اؿظا٥، كأثاةد٫ ينج٫ أف يޣٮف  /أثٮ اٮݯؽ ايةريث» ٦ة يܘ/

 «.٬ؾاف ٦٪٭ة
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ع٫ ܈ اق٥ انةٔؿ اناغخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٝ  املج٭٥، ىلع ٦ة رصڃ
، كٝؽ رصظخ ح اتٮازييج ك٥ درصح ا٣كؼح ثةق٫٧ؿت ٠٪ذ٫ ܈ نكؼاݷم ذ٠

 ./ كٝةؿ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٔجؽ اؿظا٥ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ثةق٫٧ كأ٤٧٬خ ٠٪ذ٫، ٚضةء ٚا٭ة
كٝؽ ذ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح  ك٬ٮ ايةريث.
 (.159ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 
 

ٔاـلث ركً )  /(21امل
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ؿص٢ ٨٦ َائ،  /(141اىلٍػث ركً )

بىىذ٫ٍي ٨ٔ  ةو )إذىا زى يًن    *   (ٚيٮىاؽو ثًًؽرڃ ة أٝىٌؿًت  ،دىاعى ٍدَعى إذىا ٦ى
ي
ٹى أ  كى

ة» ߀ٌجٮَة ١٬ؾا، « ٚىؿاؽ ييًؽرڄق» ٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/ «/ٚيٮىاؽ ثًًؽرڃ
ٮا اناغكٝؽ ْٚس  ك٬ٮ ػُأ وٮاث٫ ٦ة أزجخ. ٛي ؽ ٚٞةؿ/ ٬ٮ رصٮع ا٤نب ܈ مة٠ؿ ا٣

رضٔ٭ة ثٕؽ ظ٤ج٭ة، ك٬ٮ ٦ة ثني اي٤جني ٨٦ اٮٝخ، ز٥ ٵ٩٭ة حت٤ت ز٥ درتؾ قٮيٕح 
ٕ٭ة ا٣ٛىا٢ ݬؽر، ز٥ حت٤ت كيٞةؿ/ ٚةٝخ اݮةٝح ثؽرد٭ة ٚٮاٝة/ إذا أرق٤ذ٭ة ىلع  .يًؿ

 «.٠رثة ا٤نب كقاٺ٫٩ «/اݶرة»كذٟ، 
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ٚضةءت ٧٠ة  ،«ٚيٮىاؽ» لك٧ح ىلع رق٥ اناغا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ  
ة» ، كػة٣ٛذ٫ ܈ لك٧ح/-٤ٔا٫ اؿمحح-وٮڃب اناغ  « ييًؽرڄق» ٚضةءت ܈ ا٣كؼح/ ،«ثؽرڃ

 ٠أو٢ اتٮازييج، كاتاخ ܈ ا٣كؼح ١٬ؾا/
بىىذ٫ٍي ٨ٔ  ٚيٮاؽو ييًؽرڄق ا زى

يًن     *    إذى ة أٝىٌؿًت  ،دىاعى ٍدَعى إذىا ٦ى
ي
ٹى أ  كى

 «/أدخ ث٫ٚٮاؽ » كٚا٫/ ،(1/428محةقح ا٣ٞؿي ) كٝؽ صةء اتاخ ܈
دَع إذا ٦ة أٝؿڃًت  ،داعين * إذا زبذ٫ٍي ٨ٔ ٚٮاؽو أدخ ث٫

ي
 كٹ أ

كފ  ،كٝؽ نكت ا٣ٞؿي ا٣ُٕٞح إܕ ظةرزح ث٨ ثؽر يٕةدت ٔجاؽ ال ث٨ زيةد
 (.٩1/428ْؿ/ محةقح ا٣ٞؿي )ا «.َائ رص٢ ٨٦» اٮظناةت/

صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة 
(، كٝؽ أزجخ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ڶٜٞ 558(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )163)

ب٭ة.  اتةثُني ܈ اݮه املعٜٞ، كوٮڃ

 

 
 

 /(22املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/3صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) /(145اىلٍػث  ركً )

ؿىدىޚٍ  َى ٥ي ٚىإٍف  ٦ٍطي ٦ً٪ٍ٭ي ٨ى اؿڄ ٥ٍ أ٦ޣى ٍܠ   * ٭ي ة ޠى ؿىديك٬ى َى إٍف  ؽي  ܈ كى ٞى ٍٛ ٍؽًك ޚي ٕى  ا٣
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ركايح اث٨ » (/167مة٠ؿ اخلةوح ص ) اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح 
ؿايب/  «.ك٬ٮ اىٮاب «.دٕٞؽ ...أ٦ޣ٨ اؿيط ٚا٭٥» أٵ

 .ملٕةرؼ كا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٠ؾٟ/ أ٦ޣ٨ اؿ٦ط ٦٪٭٥كފ َجٕح ا 
ا٣يت وٮب٭ة كأزبذ٭ة ܈  ٝؿاءد٫ ىلع ناغكٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ا٤ٝخ/  

ٕؽ» /ٚضةءت ٝةٚاح اتاخ ܈ ا٣كؼح ،اݮه املعٜٞ كٝؽ رصح اناغ ٬٪ة ! ٧٠ة ٝةؿ« دٞي
 ث٧ىؽر اݬىعاط كاݬىٮيت.

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(23امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(162اىلٍػث ركً )
ا٫ًٍٛ  إٹ ةؽو بًكى ة أقى ٪ٍ٭ى ٍد ޞى ن    *   يىؾي ٨ٍ ثىݸى ة٣ًتي يىޣي ٕى ٤ىا٫ًٍ اݭڃ ٔى  ا ثىة٣ىٍخ 

  «.إقةؼ» ثة٣ٞةؼ. كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ك٫٤ٕ٣ ߀ىعٙ ٨ٔ« أقةؽ»
 ،܈ ايةماح ٝؿاءد٫ ا٣يت رصع٭ة خ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلعكا٤ٝٞٚخ/ كٝؽ 

 ؿ!٧٠ة ٝة« إقةؼ» ٚضةءت الك٧ح ثة٣ٛةء/
ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةت  ،كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا آػؿ ذ٠ؿ اتاخ ߀ىععة ٧٠ة ٝةهل اناغ

 اناغ إف مةء ال.
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ٔاـلث ركً )  /(24امل
 هلؿـ ا٣٘٪ٮم، كركيخ ٣ُٛا٢ ا٣٘٪ٮم خيةَت َٛا٢ ث٨ ٦ةٟ. /(171ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 (/171صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
اقي  ؿى ٔى٨ ظى ا٢ٍه  ٛى َي يًن  ٕي اًٚ ينِّ  *ييؽى

ى
أ ؽاءو  ٨ٍ٦ً ٠ى ـً  وي ا ؾى ٍك صي

ى
 أ

ؿا )ثة٣ٛذط كاي» ز٥ ذ٠ؿ دٛك ٬ة ٚٞةؿ/ «.صؿاق» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/
ؿاق» كيٞةؿ/« ٹ دٞؿب٨ ظؿا٩ة» يٞةؿ/ ،كا٣ٞرص(/ ص٪ةب اؿص٢ ك٦ة ظٮهل  «/٩ـؿ حبؿاق، ٔك

 إذا ٩ـؿ بكةظذ٫.
 ،ه املعٜٞٝؿاءد٫ ا٣يت أزبذ٭ة ܈ اݮ خ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞ

  ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ ܈ اݮه املعٜٞ.
 ،ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح( ٨ٔ 186܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف 

 ل كدؾ٠ؿ ٵوعةث٭ة!ؽ يجيغ أف دؤدڃ كٹ أدرم ٥ ص٢ٕ ٬ؾا دأث٫ ! ٚإف ٬ؾق ظٞٮ
ث٢ ٝؽ ٝةؿ اناؼةف  ؛٧٠ة صةء ܈ اٮظناةت كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ߀ىععة

 «.ك٣ޣ٨ ٹ دٮصؽ ܈ َجٕح ديٮا٫٩» ܈ ختؿيش ا٣ُٕٞح/
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ٔاـلث ركً )  /(25امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(173اىلٍػث ركً )

يًن ظ٤ًا ؿي ߀ي
ٍ
دىأ
ى
ةزًم أ ٘ى ؽي ܖ اݷ   *  ٧حي ثةمل ٧ٍى  م ًٗ٪٥ اخلي٤يٮدي كىحتى

ڶؿؼ، ي٪ةٝي ٦ٕ٪ةق ٦َّٕن اتاخ اݭةين، كأ٩ة  اتاخ اٵكؿ ڷذ٢» /كފ ايةماح 
ؽ ݹم ًٗ٪٥ اخلي٤يٮدأذ٠ؿ٧٬ة، ك١ين أنكذ٭٧ة، ك٫٤ٕ٣ كال أ٤ٔ ٧ٍى كيؿل اݶ٠ذٮر  .٥/ كحيي

  .رصةء أف دىةدٚين«يٮقٙ/ كحت٧ؽ ܖ اݷم ٗ٪٥ اجل٪ٮد
كايةماح ܈ َجٕح املٕةرؼ ثٺ نكجح إܕ أظؽ، كٝؽ نكج٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ 

 «.)املا٧ين، ف مة٠ؿ، ـ مة٠ؿ(» ١ٚذت ثٕؽ٬ة/نرشد٫ 
بٍخ ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت  ߀ٮاٚٞحاٷيؿا٩اح ا٣كؼح  ت٤ٝخ/ كٝؽ صةء  ٮِّ ܈ ايةماح،  وي

ٕذ٭ة ܈  ؛٤ناغ مة٠ؿ( ة. )كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أ٩٭دكحي٧ؽ ݹم ٗ٪٥ اخل٤ٮأٔين ٝٮهل/  ݷا ًك
 كال أ٥٤ٔ. ،ٝك٥ ߀ٮاٚٞةد٫
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ٔاـلث ركً )  /(26امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(177) اىلٍػث ركً

ٌـّ  ًٔ ة  ٪٫ٍي  ݮى ؿڄ اجلىٍ٭٢ي ޞى ـً ي٪ة   *  يى ى ة ݶى ؿي ٦ى ِّ٧ ٕى ـه ޚي ٍظٺى
ى
 كىأ

 «.يؾؿ» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
اناغ ܈ اݮه  ةأزبذ٭ ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت߀ٮاٚٞح ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

املعٜٞ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 
 ٬ؾق املٮاٚٞح.( ٨ٔ ذ٠ؿ 191ا٣ُٕٞح ص )

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(27امل
 (/ 5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(236اىلٍػث ركً )

ي  ٍعخي هلى ٝىٍؽ ٩ىىى ٫ي  ،كى ٍلي دىةًرޑي ٕى اًء ك   *  كىا٣ يٍؽى قٍ ثىنيى اجليؽى ؿى ةًة كىاٵ߀ى ٍٮ٦ى  ا٧ى
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)٣ف ܈ ط.  الك٦ة ٤ناغ مة٠ؿ ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ ߀كذؽرؾ اٮظناةتك٢ٞ٩ اݶ٠
 ٝةؿ ڶ٧ٮد مة٠ؿ ܈ املكذؽرؾ/ أرصط أف وؽر اتاخ/» (/246ٚٞةؿ ص ) املٕةرؼ(

 «.كٝؽ ٩ىعخ كا٣ٕف ثةرޑح»
اءد٫ ا٣يت رصع٭ة ܈ املكذؽرؾ ٝؿ خ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞ 
حه ٚضة ٍفي ثةًرޑى ًٕ  /܈ ا٣ُجٕح اتاخ ؛ إذ صةءكػة٣ٛذ٫ ٚا٧ة ثٕؽ ذٟ .ءت ٧٠ة ٝةؿ/ كا٣
يؽاء» كؼح اٷيؿا٩اح/كފ ا٣« ثني اجلؽيؽاء» كފ ٠ذةب أق٧ةء امل٘ذة٣ني ٹث٨  ،«ثني اييؽى

يٍجةء كاملؿ٦ةة» (/2/241ظجات )   «.اييؽى
 .٦ةء تين صؾي٧ح ث٨ ٦ةٟ ث٨ ٩رص «/ايؽيجةء» ةماح/كٝةؿ اناغ ٬ةركف ܈ اي

ٓ ٠ؾٟ ٥ أٔرث ىلع حتٞا٫ٞ «/املؿ٦ةة»ك ثݸ ܈ ديةر ٗين. ٦ٕض٥ ٦ة  «/اٵ߀ؿة»ك .߀ًٮ
  اقذٕض٥.
كاىٮاب ٦ة صةء ܈ نكؼيت اٮظناةت، كَجٕح  ،ثةؿاء دىعاٙ« املؿ٦ةة» ٤ٝخ/

ٝةؿ اث٨ م٧ا٢/ املٮ٦ةة/  (/15/422كٝؽ ٝةؿ اٵز٬ؿم ܈ د٭ؾيج٫ ) ،«املٮ٦ةة» املٕةرؼ ثةٮاك
كيٞةؿ/ ٤ٔٮ٩ة  ،كٹ أ٩ف ث٭ة. ٝةؿ/ كيه ڸةع أق٧ةء ا٤ٛ٣ٮات ،ا٣ٛٺة ا٣يت ٹ ٦ةء ث٭ة

 كأرض ߀ٮ٦ةة. ،߀ٮ٦ةة
ك٬ٮ اق٥ يٞٓ  ،كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ اهلٮ٦ح، كاهلٮ٦ةة ،كٝةؿ أثٮ ػ ة/ يه املٮ٦ةء، كاملٮ٦ةة

أ٫٩ ٝةؿ/ يٞةؿ هلة/ املٮ٦ةة كاتٮبةة، ثةملا٥  كأػربين امل٪ؾرم ٨ٔ املربد ىلع ڸآ ا٤ٛ٣ٮات.
 كاتةء. ا٩ذܟ الك٫٦.

ٹث٨ ظجات « أق٧ةء امل٘ذة٣ني» اݬىعاط أػؾق اناغ ٨٦ ٠ذةب ك٢ٕ٣ ٬ؾا
܈ املكذؽرؾ، كٝؽ ذ٠ؿ اناغ ܈  ة اناغ٧٠ة وٮب٭ ءت الك٧ح ٚا٫ٚٞؽ صة ،(2/241)

ثاةت ٝؽ صةءت ܈ ٬ؾا ا١ذةب ٦كٮبح إܕ ػٮޏ ث٨ ظةماح َجٕح املٕةرؼ أف اٵ
 ٚة٩ْؿ٬ة ٬٪ةٟ. ،ق٭٤ح ا٣ُةيئ
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يٍجةء» ك٢ٕ٣ ٝؿاءة  أك« ايؽيؽاء» ٚإين ٥ أصؽ ذ٠ؿا لك٧ح ؛اىةاجحا٣ٞؿاءة يه « اييؽى
 كىلع ٬ؾا دޣٮف ٝؿاءة اتاخ ١٬ؾا/ ،܈ املٕةص٥ ا٣ٕؿباح« اجلؽيؽاء»

ي  ٍعخي هلى ٝىٍؽ ٩ىىى يٍجةًء كثىنيى ا   *  كا٣ٕفي ثةرޑحه  ،كى ؿىقٍ ييؽى ةًة كىاٵ߀ى ٍٮ٦ى  ا٧ى
ةة»ك ،«ءجةيٍ ؽى ايي » كدޣٮف ٍٮ٦ى ة»ك ،«ا٧ى ؿى ߀ى

ى
߀ٮآً اك٩خ اٷث٢ ثةرޑح ٚا٭ة كٝخ  «/اٵ

 اݮىط.
ؿة/ ا٥٤ٕ٣ اى٘  ٨٦ أٔٺـ املٛةكز ٨٦ ظضةرة، ك٬ٮ ثٛذط اهل٧ـة كاملا٥، أك   ߀ى

ى
كاٵ
ٔؿيي ٦س٢ اتاخ كأ٥ْٔ،  اٵ߀ؿة/ ٦س٢ امل٪ةرة ٚٮؽ اجلج٢ /كٝةؿ اث٨ م٧ا٢ .ا٣ٕٺ٦ح

كرب٧ة اكف أو٢ إظؽا٨٬  ،كَٮهل ܈ اك٧ةء أربٕٮف ٝة٦ح، و٪ٕخ ىلع ٔ٭ؽ اعد كإرـ
٦س٢ اݶار، كإ٧٩ة يه ظضةرة ߀ؿޑٮ٦ح ثٌٕ٭ة ٚٮؽ ثٕي ٝؽ أـؽ ٦ة ث٪٭ة ثة٣ُني، كأ٩خ 

 (.17/74ؿكس )(، دةج ا15/217ٕ٣ْؿ/ د٭ؾيت ا٤٘ح )ا٩ دؿا٬ة ٠أ٩٭ة ػ٤ٞح.
 1/194كފ ٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ٤ج١ؿم )

ى
كبةؿاء امل٭٤٧ح،  ة/ ثٛذط أٌكهل كزة٩ا٫ؿى ߀ى (/ أ

٤ٓى ٕى ىلع كزف ޠى   .ح/ ߀ًٮ
 

ٔاـلث ركً )  /(28امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(239اىلٍػث ركً )
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نٍيً ك ٦ى ٤ى١ٍخى )بةيىؿى ىٍٮ ٬ى ي  ( ٯ هلى ذڃًى٨ٍ٤ى    *  ثىޣى ااًؿي ثايه ޝى ؿى ظكةًب ظى
ى
 ثًأ

ٮ » أػىش أف يޣٮف ܈ ٝٮهل/ ،ثاخ ٗؿيت» مة٠ؿ ܈ ايةماح/ اناغكޑذت 
 «.ق٭ٮ ٨٦ ٩ةقغ« ١٤٬خ

ىلع ػٺؼ رق٥  ا٣كؼح اٷيؿا٩اح؛ إذ صةءت وعاطظٜ  اناغ٤ٝخ/ ك٦ة دٮ٫ٕٝ 
 «.ٮ أوات» اتٮازييج ٚضةء ٚا٭ة/

وٮاث٫ » ؿ/( ٚٞة248كٝؽ أمةر إܕ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 «.ٮ أوات» ܈ )خ(/« ٮ ١٤٬خ» ܈ )خ( ٧٠ة دٮٝٓ مة٠ؿ/

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(29امل
 (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(246اىلٍػث ركً )

جىة ا٧ي  نى ًنج٢ًٍ ا٤ڃاًٍر ٠ى ٍك ٠ى
ى
٪ڃًؽ أ ةًب  ٭ى ٞى ٕي ٍك ٚىٍؿًخ ا٣

ى
 أ

 ،اتىةاؿ أصٮدركايح ك ،«امل٭٪ؽ٠ك٪ة » ܈ اٵو٢/» يةماح/اكޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ 
 /)يٕين نكؼح اتٮازييج( كފ اٵو٢، ةجن كاجل٧ٓ مى  َؿ٫ٚ كظؽق، «/اكاٙ ةةي جى مى »ك
ا، كيؽؿ ىلع وٮاث٫ ٝٮهل ٩رصن  قكاىٮاب ٦ة ܈ اتىةاؿ؛ ٵ٫٩ يؿيث و٘  ،«٧٠س٢ ا٤ار»

 «.أك ٚؿخ ا٣ٕٞةب» ثٕؽ/
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 /ذ٠ؿ٬ة اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة اݭة٩اح ا٣يت 
ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح اݶ٠ذٮر  ،«٧٠س٢ ا٤ار»

ث٢ إ٫٩ ظؾؼ الك٧ح ا٣يت أراد اناغ ذ٠ؿ  ؛(253ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
܈ » ٨ٔ اناغ/ ٝؿاءد٭ة ܈ نكؼح اتٮازييج ٚٞةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ايةماح

 «.٠ك٪ة امل٭٪ؽ» ذ٠ؿ لك٧حدكف ٨٦ ! .«.امل٭٪ؽ» اٵو٢/
ةاؿ ٠ذةب اتىةاؿ كاݷػ اكف ٨٦ ة ث٧ىؽر اݬىعاط كأ٫٩كٝؽ رصح اناغ ٬٪ 

 (.1/127ٵيب ظاةف اݬٮظاؽم )
 

 

 
 

٨٦ ٗ  أف يرصح ثىةظج٭ة ٚٞةؿ أثٮ  أيب د٧ةـ كظناةتا٣ُٕٞح صةءت ܈ ك٬ؾق 
 (/1/119ظاةف )ٵيب « اتىةاؿ كاݷػةاؿ» كފ ٠ذةب ،«ٝةؿ أٔؿايب يؿيث اث٪٫» د٧ةـ/
 «.تٕي ا٣ٕؿب»

٤سٕة٣يب « ز٧ةر ا٤ٞ٣ٮب ܈ املٌةؼ كاملكٮب»كٝؽ كٝٛخ ىلع وةظج٭ة ܈ ٠ذةب 
 «.ٝةؿ ߀ْسكر ߀ٮޏ ظٛىٮي٫ ااكدت املؿكزل ك٬ٮ يؿىث اث٪٫ ٩رصا» ( ٚاٞٮؿ/1/454)

 ٚةي٧ؽ ل رب ا٣ٕةملني. ،كذ٠ؿ زٺزح أثاةت ٨٦ ا٣ُٕٞح
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ٔاـلث ركً )  /(31امل
 (/4/ صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )(258)ا٣ُٕٞح ر٥ٝ 

ٮرًم ٪ىً܌ كޑي ايًئ ىلع ٠ى ؽى ٍٔ قي كىأ ٙى أمٍحىؽي اٍ  ثى٢ٍ ٠ى
 «.٠ذ܌» كأرصط وٮاث٭ة ،«٠٪܌» ١٬ؾا ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

ا٣يت أزبذ٭ة ܈ اݮه  ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع ٝؿاءد٫ ٤لك٧ح
« ٠٪܌» كا٣ٕكاٺف/ ايةماح، كފ َجٕح املٕةرؼ ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب ܈املعٜٞ
܈ » ؿ/( ٚٞة267، كٝؽ ٩ج٫ ىلع ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ثةݮٮف

܈ اݮه املعٜٞ؛ ٵ٫٩ ٝؽ أػؾ اݶ٠ذٮر ك٥ يى٤ع٭ة  ،«)خ( ٧٠ة دٮٝٓ ڶ٧ٮد مة٠ؿ
ؽ ذ٠ؿ  أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ٝكٹ ،وٙ َجٕح دار املٕةرؼ ٧٠ة ٬ٮ، ٚض٫٤ٕ ܈ ٩ه َجٕذ٫

 ٧٠ة ذ٠ؿق اناغ، ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةد٫ إف مةء ال. اتاخ ߀ىععة

 

 

ٔاـلث ركً )  /(31امل
 (/6صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(262لٍػث ركً )اى

ڃحو ك ٥ى ڸى ًٔ ة ُى ٨ٍ ٦ى ٌّٙ ޞى ٕى ة   *  إينِّ ٣ى ٭ى ٮޞي ًف صي ٍٛ ةء ٤ً٪ڃ ٍعنى ٛى يڃ٨ى ا٣  إذىا زى
 «.٦ُة٥ٔ ٨٦» ܈ اٵو٢/» مة٠ؿ ܈ ايةماح/اناغ كޑذت 
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ىلع ٝؿاءد٫ ا٣يت أزبذ٭ة ܈ اݮه املعٜٞ،  اناغ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كهلؾا اتاخ ٩ْ  ܈ ڷة٣

ٌّٙ » كٝؽ دٕؽل اق٥ ا٣ٛة٢ٔ .كظناةت أيب د٧ةـ ٧٠ة وٮب اناغ ٚاٞٮؿ « ٨ٔ»ػث« ٣ٕ
 (/273اى٧ح ص ) أثٮ د٧ةـ/ ٝةؿ دريؽ ث٨
 ٌّٙ ٕى إًينڃ ٣ى ٥ى ޚيذڃ܍ى  كى ًٔ ة ُى ٨ٍ ٦ى ٢ً    *  ޞى كى

ٍ
أ ًޜاڃةًت ٦ى ٨ٍ دى ٍٛيس ޞى ـي ޜى ١ًٍؿ ٦ي  كى

ٙڃ » /كا٣ٕٛةء ك٫٤ٕٚ ٙڃ اؿص٢ي ٨ٔ ߀ي  ،يذٕؽل ث٨ٕ ܈ الكـ ا٣ٕؿب ٔ كةا٤ح ٚاٞةؿ/ ٔ
ٙڄ ٨ٔ ايؿاـ/ أم ٠ٙ ٔ٪٫ ًٕ ٙڃ يى ٛاٙ. ،اݮةس، ٔك ٌّٙ ٔك  ٚ٭ٮ ޞى

خيؿص٭ة اناؼةف كޑؾا ا٣ٕكاٺف ܈ نرشد٫، كٝؽ كٝٛخ ىلع اتاخ ك٬ؾق ا٣ُٕٞح ٥ 
(، كޑذةب اݬؾ٠ؿة اي٧ؽك٩اح 4/79߀ىععة ܈ ٠ذةب ٔاٮف اٵػجةر ٹث٨ ٝذجح )

 (.3/341(، كޑذةب ٩٭ةيح اٵرب ٤٪ٮيؿم )9/92)
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.271كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاا  /(32ركً )ـلث مل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(263اىلٍػث ركً )

ٍخ أٍف ٹ أكيٮفى إذىا ٦ ٦ى حه أزى بڃجنة    *  ة أٍز٦ى ؿى فً  ߀ي  ذا ٝىًؿييو أٍ߀٤ىفى اتىؽى
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كأّ٪٫ ߀ىعٛة.  ،«ذا ٝؿيي» ٠ذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ أ٩ة ܈ مٟ ٨٦ ٝٮهل/ 
 «.٨ٔ ٗؿيي» كޑذت اناغ املا٧ين/

 كدٛؿڄق٫ ٨٦ كٝٮع دىعاٙ ܈ الك٧ح، ة٠ؿ ܈ ظؽق٣٫ٞؽ وؽؽ اناغ م٤ٝخ/ 
ذا » /ىلع ػٺؼ ٝؿاءة اتٮازييج، ٚضةء ٚا٭ة ضةءت ا٣ٞؿاءة ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩احٚ

 ڸٓ اك٣ٛؿااه ٤ٛؿيىح. ،«ٚؿيه
 

 

 
 

 «.ٚؿيه» ك٢ٕ٣ امل٪ةقت ٝؿاءة» كޑذت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/
 

ٔاـلث ركً )  /(33امل
 (/1صةء اتاخ ر٥ٝ ) /(295اىلٍػث ركً )

٪ڃ٭ة  صى
ى
ة ٵ كڄ٬ى ؽي ٔى ٓي  ا ًُ ىٍكذى ىٍٮ ي ة  ܈   *   ىرٍشى٬ى ىرٍشىبي ن ةكاجلىٮًٍؼ ي ة٬ى ىنى  ن

 ١٬ؾا اٵو٢/» مة٠ؿ اخلةوح ٦ة يܘ/ اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح 
كاݮ٢ٞ ܈  )ـ.مة٠ؿ( «.٠ؿكايح اجل٧ةٔح« ًضإ٭ة» /-كٹ ريت-كاىٮاب  ،«ٔؽكڄ٬ة»

 (.184َجٕح املٕةرؼ ص )
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٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ وٮب٭ة اناغ 
( ٨ٔ 298مة٠ؿ ܈ ايةماح، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح، ك٥ يرش إܕ ٝؿاءة ا٣كؼح ا٣يت ٨٦ أص٤٭ة ٝؽ أاعد حتٞاٜ ا١ذةب 
 ةݭح.߀ؿة ز

 

 

 
ٔاـلث ركً )  /(34امل
 (/1/ صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )٧٤ض٪ٮف /(311اىلٍػث ركً )

ٝي٢ٍ 
ى
ٍܗى ٚى٤ى٥ٍ أ ٓى ايةزي٨ ݯى ٺىيًئ   * أޚىاٍخي ٦ى ٪ٍؽى ػى ًٔ ٧خي  ضى ٍػ٤ىاٍخي ٚىةٍقذٕى

ى
 ٚىأ

 /ا١٭ةف ٨٦ ظـك ايةزي٨» ܈ اٵو٢/» ( ٦ة ٩ى371/٫صةء ܈ َجٕح ا٣ٕكاٺف ص )
اث» كاىٮاب ܈ ركايذ٫ ܈ قةاؿ املؿاصٓ،اـاصؿي٨،  ك٬ٮ ث٧َّٕن/  ،«ظةدث» ڸٓ «/كايؽڃ

 ٦ذعؽث، ٝةهل اٮاظؽم ܈ رشح ثاخ املذيب/
ٓ ٚا٫ لكڄ    ٨و كٍ  جت٧ڃ

ي
اث إٹ ا٣رتاظ٥ي ايي  ٥ي ٛ٭ً ٧ٚة دي   *  حو ٦ڃ كأ  ؽڃ

٤ٜ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٝةاٺ/   «.܈ )خ( ٧٠ة ܈ اٵو٢/ ايةزي٨» ٔك
ثرت ّة٬ؿ ٨٦ اكاةؽ، ٚاعذ٢٧ أ٫٩ ٬ؾا اݮ٢ٞ ٨ٔ َجٕح مة٠ؿ اخلةوح ٤ٝخ/ كފ 

 ܈ اٵو٢/» قٍٞ ٨٦ اݶ٠ذٮر ق٭ٮا. كملة ٔؽت إܕ َجٕح املٕةرؼ كصؽد٫ ١٬ؾا/
اث/ املذعؽزٮفزكاية« ايةزي٨»  «.كف/ ا١٭ةف كاـاصؿكف، كركل ٗ ق ايؽڃ
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 اناغك٦ة أزبذ٫  ،«٨ايةزي» ٨ٔ ٝؿاءة اتٮازييج إܕ ٝؿاءة ٗ قاناغ  ٔؽؿكٝؽ 
مة٠ؿ ܈ اݮه املعٜٞ ٝؽ كاٚٞذ٫ ٤ٔا٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ككاٚٞذ٫ أيٌة ܈ ا٣ٞؿاءة 

أداخ ٦ٓ » ركم/» ٚٞةؿ/ ،٬ة اݮةقغ ركايح أػؿل ٚٮؽ الك٧حٚٞؽ ٝاؽ ،«اثؽڃ ايي » اݭة٩اح/
ث٨ًٍ 
ي
اث ݯܗ ٥٤ٚ أ  «.اييؽڃ

ف املض٪ٮف كٹ اٵاغين، كٝةؿ كٝؽ رصح اناغ املا٧ين ثأف ا٣ُٕٞح ٹ دٮصؽ ܈ ديٮا
 ( ٣ٕيت ث٨ ٦ةٟ ا٣ٕٞاܘ.262كإوٺح امل٪ُٜ ص ) ،ثأ٩٭ة ܈ ا٤كةف )ػٺ( ةأظؽ٧٬

 ،(38/5(، كدةج ا٣ٕؿكس )٤ٝ6/2332خ/ كيه ٠ؾٟ ܈ اىعةح ٤ضٮ٬ؿم )
٫٤ٕ٤ٚ ٨٦  ،( ٣ٕيت ث٨ ٦ةٟ ا٣ٕٞاܘ1/244(، كجم٧ٓ اٵ٦سةؿ )8/27كاتىةاؿ كاݷػةاؿ )

 خت٤اٍ أيب د٧ةـ ٧٠ة خي٤ڃ٫ُ اناؼةف.

 

 
 

 /(35املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(322اىلٍػث ركً )

ى  ينِّ
ى
ٍؽ كىأ ى٥ٍ أصي  ًٟ كى ٤ىاٍ ٔى ى٥ٍ أخٍبى٢ٍ  ٍ ًًؾ إٹ   *   

٘ى ثىةݯةثةݷ ٣ً
ي
 م ٣ى٨ٍ أ

٬ٮ ٹ و ،«أثةݯة٣ٞربؾ إٹ ثةݷم ٹ » ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
 «.يء
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٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ة اناغ ܈ 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،اݮه املعٜٞ، ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤جاخ

 (.316ملٮاٚٞح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق ا
اناغ، ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةد٫ إف مةء ٧٠ة ذ٠ؿق كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ߀ىععة 

 ال.
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(36امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(345اىلٍػث ركً )
ة  ٹ اٍىنٍي ٦ًس٧١٤ًٍى ي    *  ثىةرىؾى الي ܈ ޞى ًة اتىرصى ـٌ ـى ا٣ٕ ؽى يىٍٮ ىة٬ى  إذىا جتى

أػىش أف يޣٮف ٚا٫ دىعاٙ، ك٬ٮ اق٥ « يٮـ ا٣ٕـة» كޑذت اناغ مة٠ؿ/ ٝٮهل/
 ٓ ٔ٪ؽم ܈  ٟك٦ة أمج٫، كٹ م« يٮـ اݮٮل» َّٕن، أك يޣٮف ث٧-إف مةء ال-߀ًٮ
 «.دىعا٫ٛ

  «.كޑؾا ܈ )خ(» ٤ٕٜٚ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٝةاٺ/
ٚ٭ؾا  ؛٨٦ ٩ٛف اتاخ« جتة٬ؽ» ٤ٝخ/ ٚإف اكف يٞىؽ ا٣ٞؿاءة اكةثٞح ܈ ٝٮهل/

 ٚ٭ؾا ٗ  وعاط. ؛صةءت ٠ؾٟ ܈ )خ(« ا٣ٕـةيٮـ » وعاط، كإف يٞىؽ أف ٝؿاءة
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ٚٞؽ صةءت  ؛كٝٓظٜ  ؛ٚا٫ اناغ مة٠ؿ ܈ اتاخ ٨٦ كٝٮع دىعاٙ ّ٪ڃ٫ك٦ة 
 اغك٬ٮ ٔ٪ؽم ܈ ٨٧ً املٮاٚٞةت؛ ٵف ان ،«يٮـ ا٣ٕربة» الك٧ح ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/

 !، كٝؽ اكفكٝٮع دىعاٙ ثةتاخ دٛؿس ܈
 

 

 
 

ٔا  /(37ـلث ركً )امل
 (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(345) اىلٍػث ركً

ا  ؿن ْى ة ޜى ٧ى ٍ ه ٦ً٪١ٍي ةى ػى نٍيي اث٨ًٍ دىارى ؿي    *  ޞى ߀ى ٢ًٝو زي
كجي ثًأىلٍعى اعى  إًذ اييؽي

 «.اغ٢ٚ» ޒف ܈ اٵو٢/.. ك«. مة٠ؿ ܈ ايةماح/اناغ كٝةؿ 
܈ اݮه  اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة 

أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح اݶ٠ذٮر  ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، كاملعٜٞ، ڷة٣ٛة ܈
كٝٛخ ىلع اتاخ ߀ىععة ܈ ٠ذةب ك ،(٣332ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ا

( ثٺ 5/469(، كدةج ا٣ٕؿكس )3/237(، ككةف ا٣ٕؿب )3/62املعޣ٥ ٹث٨ قاؽق )
 نكجح.

 ٚٞةؿ انةٔؿ/ ،«ثأىلع اع٢ٝ» حكٝؽ ذ٠ؿ ܈ ا٣ُٕٞح اݬةݯح لك٧
٪نة **  ٕي ّي  أ٦ة دؿكف ثأىلع اع٢ٝ 
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ٔاـلث ركً )  /(38امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٣زييؽ ث٨ دارة (346اىلٍػث ركً )
٥ٍ  ٹ ى٭ي ـو أٝيٮؿي  ا ٍٝٮى

ى
ي أ ٍޞنيي

ى
٥ى أ ٍٕ ًم   *   ޚى ٥ٍ ثىرصى ٬ي ة ثىؾڃ ؿًٍد ٧ڃ ٛى ًٍ ا٣ ٍޜجى

ى
 ثةٵ

٥٬» كފ اٵو٢/» ايةماح/كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈  كފ ٦ٕض٥ ٦ة  ،كٹ ٦َّٕن هل ،«ملة ٩ؽڃ
أثؽق » ٠أ٫٩ ٨٦ ٝٮهل٥ ٤ؿص٢ إذا رأل ٦ة يك٪١ؿق ٚأداـ اݮْؿ إݯ٫/ ،«ثؽ٥٬» اقذٕض٥/
 إذا ٦ؽق. «/ثرصق

ًن ٦ي -٤ٝخ/ ك٦ة أزبذ٫ اناغ ܈ اݮه املعٜٞ  ٝؽ  ؛-٤لك٧ح اتٮازييج رق٥ ة ٨ٕٔؿ
كٝؽ  !ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ ،ا٩احكاٚٞذ٫ ىلع ذٟ ا٣كؼح اٷيؿ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.334أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٝةهلة ܈  ،ثأف ا٣ُٕٞح نكجخ ٤ٞذةؿ االكيب -٤ٔا٫ اؿمحح-كٝؽ ذ٠ؿ اناغ مة٠ؿ 
(، 3/668(، كوةظت اخلـا٩ح )27/164اث٪٫ ٔجؽ اكٺـ ٧٠ة ذ٠ؿ أثٮ ا٣ٛؿج ܈ اٵاغين )

 كيةٝٮت ܈ اتݸاف، كات١ؿم ܈ ٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ث٤ِٛ/
 ثةٵثؿؽ ا٣ٛؿد ٧ٌة ٚةدين ٩ْؿم *ٹ يجٕؽ اٌޖ ٚذاة٩ة أٝٮؿ هل٥ 

ٚٞؽ ٝةؿ  ؛ط أ٩٭ة هلكاؿاص ،(1/376كاٵثاةت ܈ محةقح ا٣ٞؿي ٤ٞذةؿ االكيب )
 ،ات٘ؽادم ܈ ػـا٩ذ٫/ ٤ٞذةؿ االكيب. ٝةؿ وةظت ٠ذةب ا٤ىٮص/ أػرب٩ة أثٮ قٕاؽ

أننؽين مؽاد ث٨ ٔٞجح ٤ٞذةؿ ܈ اث٪٫ ٔجؽ  ،ظؽزين محاؽ ث٨ ٦ةٟ ،ظؽزين أثٮ زيؽ
 ٤ٕ٤ٚ٭ة ٨٦ خت٤اُةت أيب د٧ةـ ٧٠ة يٞٮؿ اناؼةف. كأننؽ اٵثاةت. /اكٺـ
 

ٔاـلث ركً )  /(39امل
  «. ...أثين ٝذا٢ » ( ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ/3)( ك2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(356اىلٍػث ركً )

 « ..... ظني ا٩ىش ..٤َجٮا » (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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كاݷم يجؽك أف ثٕؽ ٬ؾا « ... ٧ٚة زاؿ» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ اٵو٢
 اݷم ثٕؽق. ٩ٞىة، ز٥ ܈ ٩ىٙ قُؿ يء ممعٮ، ٠أ٫٩ يذى٢ ثةنٕؿ

كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ ٦سبذة اݮه اك߀ٺ ّة٬ؿا، ك٦ة ذ٠ؿق / ٤ٝخ
اناغ املا٧ين ٥ أصؽق أ٦ةܚ، ٢ٕ٤ٚ اناؼني حتؿڃصة ٨٦ ذ٠ؿ ٬ؾق اٵ٣ٛةظ ܈ اݮه 

ُة اݮه؛ نؽة ٬ضةء انةٔؿ كٝؾ٫ٔ كٝجط أ٣ٛة٫ّ. ٞڃ  املعٜٞ ك٩
 

 

 
 

 «.اݮاٟ» اناغ مة٠ؿ اخلةوح/ أثين ٝذا٢كٝؽ ٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح 
٦ة ذ٠ؿد٫ ٟ، ك٬ٮ أ٩٭٧ة ٝؿآ اݮه ܈ أو٢ اتٮازييج وعاعة ّة٬ؿا،  ؤازرك٬ؾا ي
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ؼذ٭٧ة اخلةوح ٧٠ة ، كٝاڃؽاق ܈ نك٤٪ةس ܈ كظناةت أيب د٧ةـ ك١٪٭٧ة حتؿصة ٨٦ ذ٠ؿق
 رق٫٧ اتٮازييج.

كىلع اݷم ٝاڃؽق   ٤جذنيٮاٚٞح ىلع رق٥ اتٮازييجكٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ 
ك٬ٮ زةثخ ܈ أو٢  ،«...أثين ٝذا٢ اݮاٟ» ذ صةء ٚا٭ة/اناغ مة٠ؿ ܈ نكؼذ٫ اخلةوح؛ إ

ًܘٌ  كاًط ا٣كؼح اٷيؿا٩اح           ١٬ؾا/  ،صى
ًؿق)٤َجٮا  ٍٕ ٕؿڃسى صى ٍؿ ٠كٮؽ اًيسٍاى٢ * ٩ٕاة م٢و ظني ا٩ىش  (٦ي  محي

 لرضب ٨٦ مضؿ اجلجةؿ. كيؿك /«ايسا٢» نةرح ܈ ٬ة߀ل ا٣ٞةٚاحكޑذت ا 
٢ «/اݬس٢»  .أٮ

 .ظىت ٦ةت....  ٚك٫٧٤ إܕ ٔجاؽ هل ٧ٚة زاٮا(/ 216كصةء ܈ َجٕح املٕةرؼ ص )
كاݷم يجؽك أف ثٕؽ ٬ؾا « ...٧ٚة زاؿ » اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

 «.٩ٞىة، ز٥ ܈ ٩ىٙ قُؿ يء ممعٮ، ٠أ٫٩ يذى٢ ثةنٕؿ اݷم ثٕؽق
كޔ ذٟ ٥ حيؽث، إ٧٩ة اناغ اقذعاة ٨٦ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح، كٝؽ ٤ٝخ/ 

 ٚٞةؿ ٨ٔ نكؼح املا٧ين/ ،(345رصح ث٫ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
ك٥  ،ٮ ٦سجخ أيٌة ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩احإܕ آػؿ الك٫٦، ك٬ «.٧ٚة زاؿ يا١ٮ٫٩» اٵو٢/

 أٝٙ ىلع اٵثاةت ٔ٪ؽ ٗ ق.
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ٔاـلث ركً )  /(41امل
 دكف نكجح.صةءت ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٨٦  /(357اىلٍػث ركً ) 
܈ ٔٮؼ  ،كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ٠أف ٬ؾا ٨٦ ٝٮؿ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿك اىٕٜ 

 ث٨ اٵظٮص.
 ،كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ ىلع نكجح ا٣ُٕٞح ٤نةٔؿ اݷم ذ٠ؿق ٤ٝخ/ كٝؽ

 !٧٠ة ٝةؿ اناغ ٤ٔا٫ مآثات اؿمحح .ٚضةء ٚا٭ة/ كٝةؿ يـيؽ ث٨ اىٕٜ
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(41امل
 (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(357ً )اىلٍػث رك

߀يٮىسى  ٌن  كى ٦ًا ي٨ًٍ كىأݯح ةرى ؿى   *    ثًةݯؽى ْي ٢ي  ٚىأٍޜ ٕى ٍٛ ٙى ޚى اٍ ة ٠ى اٍذى٭ى  إٍف ٹىޡى
ق١ني » يٞةؿ/ .حتؿيٙ ،«ر٦اِ» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

 «.لك ذٟ ظؽيؽ ٦ةض رٝاٜ ؛«٩ى٢ ر٦اي»ك ،«مٛؿة ر٦اي»ك ،«ر٦اي
زبذ٭ة اناغ ܈ اݮه ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أ

ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  املعٜٞ
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ا ذ٠ؿ اتاخ كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽر ،ؾق املٮاٚٞح( ٨ٔ ذ٠ؿ 346٬ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 ٧٠ة ذ٠ؿق اناغ ٚ٭ٮ ٨٦ دىٮيجةد٫ إف مةء ال.߀ىععة 

 

 

 
 

ٔا  /(42ـلث ركً )امل
ص٪ؽؿ ث٨ أم٧ٍ ا٧ٕ٣ م » صةء اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُٕٞح/ /(363اىلٍػث ركً )

 «.ا٣ٕجؽم
 كاىٮاب ٦ة أزبذ٫. ،«اث٨ أق٧ٍ» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٬ؾا اؿق٥ اݷم أزبذ٫ ماؼ٪ة ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح 

( ٨ٔ ذ٠ؿ 351اݮه املعٜٞ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 ٬ؾق املٮاٚٞح.
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ٔاـلث ركً )  /(43امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(365اىلٍػث ركً )

٣ىحو  زٍنى ة ا٤ڃبًا٥ي ٚىآ٨٦ًه  ،ث٧ًى ٦ڃ
ى
ة   *   أ ٮبي٭ة ،ثً٭ى عي ـً ثىةدو مي ٍٮ ٞى ـي ا٣ ا ًޑؿى  كى

 «.أك ٚكة٨٦/ ق٧ني» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ «/أ٦ة ا٤با٥ ٚآ٨٦ه »
ٚكة٨٦ه » وٮاب اؿكايح/» ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح مة٠ؿ اخلةوح ٚٞةؿ/

ـاؿ كاجلٮع كاهل٥ .كاكة٨٦ كاك٧ني قٮاء ،«ث٭ة  «.كانعٮب/ د٘  ا٤ٮف ٨٦ اهل
ب٭ة اناغ  تةء٤ٝخ/ كٝؽ ص  -٤ٔا٫ اؿمحح-ا٣كؼح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮڃ
 .٧٠ة ٝةؿ« ٚكة٨٦» ٚضةء ٚا٭ة/ ،܈ نكؼذ٫ اخلةوح

أين كصؽت اتاخ ߀ىععة ܈ ٠ذةب أقةس اتٺٗح ٤ـڷرشم  ،كيٌةؼ ىلع ذٟ
(، 1/181(، كޑذةب اݬ٧ةـ ܈ دٛك  أمٕةر ٬ؾي٢ ممة أ٫٤ٛٗ أثٮ قٕاؽ اك١ؿم )1/496)

 «.ٚنة٦خ» كاٵاغين/ ،كފ محةقح اخلةݶيني ،«ٚكة٨٦» كٚا٭٧ة/
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 /(44املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/2صةء ܈ اتخ ر٥ٝ ) /(378اىلٍػث ركً )

ٍخ  ڄ ٝىجا٤حو  أًعى ـي    *  أًقڃذي٪ة كىޔي ة دٌي ٤ى٥ي ديك٩ى٪ة كى ٍْ  ܈ اݮڃةًس ޚي
أوعخ »، «٩ٌةـ» ܈ اٵو٢/» ܈ ايةماح/ -٤ٔا٫ اؿمحح-كޑذت اناغ مة٠ؿ 

٧٠ة ܈ املٕةرؼ( ٗ  ثني « أًعخ» )٠ؾا ܈ َجٕح ا٣ٕكاٺف/ كاىٮاب/ «.أقذ٪ة
 «.كأ٩ة ܈ مٟ ٦٪٭٧ة «.أا٧ذ٪ة» املَّٕن، كٝؿأق أقذةذ٩ة املا٧ين/

 ةأزبذ٭ٝؽ  يت٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٝؿاءة اتاخ ا٣
 «.د٥٤ْ دك٩٪ة كدٌةـ» ت ٧٠ة وٮبة كأزبذة؛ إذ ٚا٭ة/اناؼةف ܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةء

ك٥ يرش إܕ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  ،«ي٥٤ْ دك٩٪ة ك٩ٌةـ» كފ نكؼح اتٮازييج/
 .(364اٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )اݶ٠ذٮر ا٣ٕك

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(45امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(385اىلٍػث ركً )

ٍناًح اؿڃدىل ِّ ٨ٍ٦ً ػى ٍتى ا٣يحى ٥ي لكى ٕى دٍޣ ٍؾرىاًء ٨ٍ٦ً ديك٩ً٭ة ًقرٍتي   *  كى ٕى ٣ ٩ىةريؾى اكى  كى
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ًٞ » ٤ٕ٣٭ة/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/   «.ؿل٨٦ ػناح ا٣
܈  ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ ذ٠ؿ٬ة اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح 

 ( ٚٞةؿ/367ظةماح ا٣ُٕٞح، كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
٨٦ » ٧٠ة ٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/كٝٛخ ىلع اتاخ ك «.ا٣ٞؿل» ܈ )خ( ٧٠ة ٝؿأ مة٠ؿ/»

ؼٺء (، كات33/367(، كدةج ا٣ٕؿكس )12/522܈ ٠ذةب كةف ا٣ٕؿب )« ػناح ا٣ٞؿل
اٮف اٵػجةر ٹث٨ ٝذجح )373٤ضةظِ ص ) كا٣ُٕٞح ܈ اٮظناةت ثٺ  .(3/265(، ٔك

ض٥ نكجح، كٝؽ نكج٫ اجلةظِ كاث٨ ٝذجح إܕ   .كٝةؿ اجلةظِ/ ي٭ضٮ ثين ٔض٢ ،زيةد أٵ
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(46امل
 (/2/ صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )(387اىلٍػث ركً )

ةرىقي  فى صى ل إ٩ڃ٫ي اكى ٍٕؽى ةًكرً    *   كىأكٍسى ٍب٨ى قي ضى ة آىسى ًصٮىاري ا٧ي ޛى٧ڃخى ٦ى  كى
« أىت» اٵو٢/» (/٨ٔ369 نكؼح مة٠ؿ اخلةوح ص ) كصةء ܈ َجٕح ا٣ٕكاٺف ٩ٞٺ

ك٥ أظك٨ ٝؿاءد٭ة، ٚأزبذ٭ة ىلع ٬ؾق اىٮرة ثُؿح اݮٍٞ، ك٬ٮ ٦َّٕن ينج٫ أف يޣٮف 
ك١٪٫ ٥ يجذ٭ة أيٌة،  ،«أزَّن» ح أقذةذ٩ة املا٧ين أف دޣٮفٝؿيجة، ك١٪٫ اغ߀ي، كاٝرت

كيه ܈ َجٕح املٕةرؼ ٦كٮبح إܕ  «.٦ة آىت صٮار املضةكر» اݶ٠ذٮر يٮقٙ/ كاٝرتح
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)مة٠ؿ، املا٧ين، يٮقٙ(. كاىٮاب أ٩٭ة ٤ناغ ڶ٧ٮد مة٠ؿ، ٧٠ة رصح ثؾٟ اݶ٠ذٮر 
 ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح.

يؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ ܈ اݮه ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷ
 ٬ؾق املٮاٚٞح.  ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٨ٔ ذ٠ؿاݶ٠ كٝؽ أٔؿضاملعٜٞ، 

ـد(/ ،«كز٧ڃخى » كފ نكؼح اتٮازييج/  «.ٚسي٧ڃخى » كފ )ي
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(46امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(392اىلٍػث ركً )

اٍخي ثى  ارو ޣى
ى دى ٦ٍخ  ىلعى ؽِّ ٤ًاٺن    *  ٵٍق٧ةء ٬ي ٩ىٍخ ظى ة٠٪٭ة اكى كى ٬ة ߀ى اؽي ًٕ  قى

ٹ أٔؿؼ هل ٦َّٕن.. « اك٩خ ظ٤اٺ قٕاؽ٬ة» ٝٮهل/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
 «.߀ناؽ٬ة» ك٢ٕ٣ اىٮاب/

܈  ءة ا٣ٞةٚاح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٝؿا
ا٣يت ٝج٤٭ة، ٚ܌  ٤لك٧حرق٥ اتٮازييج  اٷيؿا٩اح كػة٣ٛخ ا٣كؼح ،«߀ناؽ٬ة» ايةماح/
كٝؽ أمةر إܕ ذٟ اݶ٠ذٮر  «.ص٤اٺ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ظ٤اٺ» نكؼذ٫/

 (.373ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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كٝؽ كٝٛخ ىلع ا٣ٞةٚاح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة اناغ ܈ ايةماح ܈ ٠ذةب ا٣ربوةف كا٣ٕؿصةف 
 .( ٚضةء ٚا٭ة/ ߀ناؽ٬ة424ضةظِ ص )ةف ٤كا٧ٕ٣ا

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(47امل
 (/ 4صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ٤ٕجةس ث٨ ߀ؿداس، (398اىلٍػث ركً )

فى  اِّؽن  ٝىٍؽ اكى ٟى قى ًٍكجيٮ٩ى ٟى حيى اِّؽه    *   اٝىٍٮ߀ي ةؿي أ٩ٟڃ قى إػى جيٮفي )كى ٍ٘  (٦ى
كاملٕاٮف/ ٬ٮ  ،«قاؽ ٦ٕاٮف» ث٭ة/اؿكايح املن٭ٮرة املكن٭ؽ » مة٠ؿ/ اناغ كٝةؿ

 «.اݷم أوةثذ٫ ا٣ٕني ٨٦ ٔؽك أك ظكٮد
اناغ ذ٠ؿ٬ة  ن٭ٮرة ا٣يتىلع اؿكايح امل ߀ٮاٚٞح ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح

( ٨ٔ ذ٠ؿ ٦ة 379܈ ايةماح، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 صةء ܈ ا٣كؼح.
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كٝؽ صةءت ٬ؾق اؿكايح ا٣يت ٩ه ٤ٔا٭ة اناغ ܈ ٠ذةب اٵ٣ٛةظ ٹث٨ اك١اخ 
(، ك٦ٕض٥ ديٮاف اٵدب 2/956(، كاجل٧٭ؿة ٹث٨ دريؽ )2/255(، كا٣ٕني )1/473)
(، 4/199(، ك٦ٞةيف ا٤٘ح )6/2171(، كاىعةح )3/137(، كد٭ؾيت ا٤٘ح )3/412)

(، 35/463دةج ا٣ٕؿكس )ك(، 13/371(، ككةف ا٣ٕؿب )1/133كاملؼىه ٹث٨ قاؽق )
܈ لك  ؛(1/17(، كاي٧ةقح اترصيح )4/164رشح ديٮاف املذيب املكٮب ١ٕ٤ربم )ك

   ٧٠ة ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.« ٦ٕاٮف» ٬ؾق املىةدر ٝةٚاح اتاخ ٔ٪ؽ٥٬/
« ٦٘اٮف» (/1/198كފ أ٦ةܖ اث٨ انضؿم ) ،«٦ٛذٮف» ފ ٠ذةب أنكةب اٵرشاؼ/ك

ٯ ٤ٔا٫، كޑأ٫٩ ٦أػٮذ ك ،ثة٣٘ني املٕض٧ح ٌُ ٝةؿ/ ٦٘اٮف/ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٗني ىلع ٠ؾا/ أل ٗ
ٯ ىلع ٫٤ٞٔ. كٝؽ ركل  ٌُ « ٦ٕاٮف»٨٦ ا٣٘ني، اݷل ٬ٮ ا٣٘ا٥... ٧َّٕٚن ٦٘اٮف/ ٦٘

 ߀ىةب ثة٣ٕني. /ثة٣ٕني، أل
ٚاٞٮؿ ܈  ،ثة٣٘ني ٨٦ أك٬ةـ اث٨ انضؿم« ٦٘اٮف» كٝؽ ٔؽ اݶ٠ذٮر ا٣ُ٪ةيح ركايح

٥ اث٨ انضؿل ٨٦ ثٕي اهل٪ةت ا٤٘ٮيح، ٨٧ٚ ذٟ أ٫٩ (/ ك٥ يك198٤اݶراقح ص )
 ثة٣٘ني املٕض٧ح، ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕجةس ث٨ ߀ؿداس/« ٦٘اٮف»ركل 

 كإػةؿ أ٩ٟ قاؽ ٦٘اٮف   *  ٝؽ اكف ٝٮ߀ٟ حيكجٮ٩ٟ قاؽا 
ٗي »كٝةؿ/  إ٫٩ »كމ ايؽير/  ٤ٔا٫، ٰى ٦ُ٘اٮف/ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٗني ىلع ٤ٝج٫/ أل 

« ٦ٕاٮف»نؽك٫٩ ثةتةء، ك٬ٮ دىعاٙ، كٝؽ ركل ، ك٣ޣ٨ اݮةس ي«ݯ٘ةف ىلع ٤ٝيب
߀ىةب ثة٣ٕني، ك٦٘اٮف ٬ٮ اٮص٫، كٝؽ ا٩ٛؿد اث٨ انضؿل  /ثة٣ٕني ٗ  املٕض٧ح، أل

 املض٤ف ايةدل كاݭٺزني ز٥ كصؽت ث٭ة߀ل أو٢ اٵ٦ةܕ ܇ .ٕض٧حثؿكايح ا٣٘ني امل
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-٬ؾا اتاخ يؿكل ثة٣ٕني امل٭٤٧ح ثإڸةع اؿكاة إٹ ارشيٙ، أ٣ٛاذ٫ »٩ى٭ة/  ظةماح
ٝؽ ركاق ثة٣٘ني املٕض٧ح أيٌة، كޑ٪خ أق٧ٓ ٝؽي٧ة ثج٘ؽاد أ٫٩ أ٩ޣؿ ٤ٔا٫  -رمح٫ ال
 ا٩ذܟ الك٫٦ رمح٫ ال. «.دىعا٫ٛ

، إذا ٦ة أوةث٫ ثة٣ٕني /كٝةؿ اٵز٬ؿم ܈ د٭ؾيج٫/ يٞةؿ اعف اؿص٢ ٚٺ٩ة يٕا٪٫ ٔا٪ة
 كأننؽ اتاخ. ،ك٨٦ ا٣ٕؿب ٨٦ يٞٮؿ/ ٦ٕاٮف ،اعا٨، كاملىةب ثة٣ٕني ٦ٕنيٚ٭ٮ 

٪ٍخي اؿص٢/ أوجذ٫ ثٕاينكٝةؿ اجلٮ٬ؿم ܈ و ًٔ ٕنيه ىلع عةظ٫/ ك ، ك٬ٮ ٦ى ، ٚأ٩ة اعا٨ه
ٍٕاٮفه ىلع اݬ٧ةـ. ،اݮٞه  ك٦ى

 /(48املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(423اىلٍػث ركً )

إًذىا اٍ߀ؿؤه قى  قي كى ٍٕؽى خى اݮڃٮااًطي بى جى٢ً    *  ١ى ٍٞ فڃ ٝىةث٤ًىحن ث٫ًً ٥ ޚى
ى
أ  ٚى١ى

 كاىٮاب ٦ة أزجخ. ،«ث٭ة» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
٤ٔا٫ - ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح

܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أمةر إܕ ذٟ اݶ٠ذٮر  -اؿمحح
كٹ أ٥٤ٔ ߀ىؽرا ذ٠ؿ اتاخ ٗ  أيب د٧ةـ،  ،(475ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ا٣

 ثىرصى اناغ إف مةء ال.ٚذىعاع٫ ٨٦ 
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ٔاـلث ركً )  /(49امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (424اىلٍػث ركً )

ٟى  ؿىٍت دى٤يٮ߀ي  كى٨٬ٍو ܈ اݮڃ ثىޣى
ؽى ٍٕ لبى ٟى ߀ىٺ  *  ؽى ٤ىاٍ ٔى ىٍك٢ه  ذىةيًب ب ًٔ يًت كى  ٦ى
 ظؿاـ. «/بك٢»كدىعاٙ، « نك٢» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ ܈ اݮه 
ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر 

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.476ص )
كٝؽ ذ٠ؿ اناؼةف ܈ ختؿيش ا٣ُٕٞح أ٩٭ة ٝؽ أدخ ܈ ٠ذةب اك٧ٍ كا٣ُجٞةت 

 ٤ك ا܈، كاٵز٦٪ح كاٵ߀١٪ح، كدٛك  ا٣ُربم، كا٤كةف.
܈ ٠ذةب ٠زن ا١ذةب  -٤ٔا٫ اؿمحح-٤ٝخ/ كٝؽ صةء اتاخ ٧٠ة ذ٠ؿق اناغ 

(، كااك߀٢ 79(، كا٣ٛة٢ً ٧٤ربد ص )1/11، كانٕؿ كانٕؿاء )(1/127٤جٮنيس )
(، 1/347(، كاـا٬ؿ ܈ ٦ٕةين لك٧ةت اݮةس )1/267(، كز٬ؿ اٵك٥ )3/87٧٤ربد )

 (.  164(، كدىعاط اݬىعاٙ ص )7/18كاملعޣ٥ ٹث٨ قاؽق )
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 /(57املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/3اتاخ ر٥ٝ ) / صةء ܈٣ٕجؽ ال ث٨ ٝف اؿٝاةت (438اىلٍػث ركً )

٪ىة  ًً ٍر
ى
اتي ثًأ ؿى ٛي ضى ا٣ ٍؿدٟي إٍذ اغى ة   *  ذى٠ى ٝڃذني حًبىةري٬ى ىلٍعى اؿڃ

ى
ة٣ٍخ ثًأ  كىقى

 ك٬ٮ اىٮاب. ،«ٚةض» ܈ اݶيٮاف/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ ܈ اݮه 

٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح املعٜٞ، ٚضةءت 
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.418ص )

 ط. ،«ٔجؽ ال اؿٝاةت» انةٔؿ ديٮافكرصح اناغ ٬٪ة ث٧ىؽر اݬىعاط ك٬ٮ 
 (.83دار وةدر، حتٞاٜ د. ڶ٧ؽ يٮقٙ َن٥. ص )

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(51امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(456اىلٍػث ركً )

ؽه إًٍػٮاޜى٪ىة قى
ى
ٍخ أ كى ىٮى ا٩ڃيًن  ،٠ى  ة    *  كى ًكاخي ٍف إًذ إًٍػٮىاينثًجىٍݸى  ٣ى١ي

٤ٜ ىلع الك٫٦ اناغ  ،«إػٮا٩٭ة» ٢ٕ٣ اىٮاب/» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ٔك
 «.٧٠ة ܈ اٵاغين» املا٧ين ߀ٮاٚٞة إيةق/
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ىلع ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح 
܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة، كٝؽ أمةر اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 

 ( إܕ ذٟ.431ا٣ُٕٞح ص )
كٝؽ رصح اناغ املا٧ين ث٧ىؽر اݬىعاط ك٬ٮ ٠ذةب اٵاغين، ٢ٕ٤ٚ اناغ أػؾ 

 اݬىعاط ٦٪٫.
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  /(52امل
صةءت ٬ةدةف ا٣ُٕٞذةف ٦٪ٛى٤ذني ܈ ا٣ُجٕح، كٝؽ  (458( و )457)اىلٍػث ركً 

ي٥ٍ ا٣ بٮيع، كأػؿل إܕ ٦ج٭٥ ١٬ؾا/ ؿى يكجٍخ كاظؽة ٦٪٭٧ة إܕ راٚٓ ث٨ ٬ي ٓي ث٨ » ن رىاًٚ
بٮيًعٌ  ٍ ٍؿي٥و ا٣ ى  «/٬ي

ًو٥و  ل ثىيًن اعى ؽى ٨ٍ ديؿًٍق٤يٮفى ٨٦ًى ا٧ى ةريى   *  ٦ى ٪ٍخي صى ة ٠ي ًٍؿم ٦ًس٢ٍى ٦ى ٓى اخلا٢ًٍ َيى  ة٦ى
ة٦ً  ٍؿًފ قى َى ي ٦ًس٢ٍي  يىيت هلى ٪ٍؽى اغى ًٔ جىةريىة   * انة  ةًع ޟي ٛى اىٍرޚى ٪ىةيًن كى ًٔ ٮًؿ  َي  كى

 يٕين )كٝةؿ آػؿ ٗ  راٚٓ(/« آػؿ»

ى  فى  بيٌؽ٣ىٍخ إذىا اكى ٍٮفو كى
ى ڃ  يت *  ٍٮين لكي ٍؿى اريىة» دؿيؽ يلٌع محي ؿى ًٛ  «كىاٍو

ًضًايت  ٟى قى ٍٔٺىين كد٤ًٍ ًْسِّم ٠إً
ـي   * ٚى ٺ ٍّ إ ٍܘ كى ةًريىة ݯى ٮًء ޜى٭ى ًى  ٦ًس٢ٍي 
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٬ٮ راٚٓ ث٨ ٬ؿي٥ » (/458كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح ٨ٔ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
٤ٔا٫ -( يه هل أيٌة، كٝؽ وؽؽ اناغ 458ين  إܕ أف ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) «.ا٣ بٮيع
ٚ٭٧ة  ،٬ؾق ا٣ُٕٞح ٦ذى٤ح ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ثة٣ُٕٞح اكةثٞح تٚٞؽ صةء ؛-اؿمحح

ٚضةءت ٦ٓ  ،-رمح٫ ال-٧٠ة ٝةؿ اناغ  ُٕٝح كاظؽة ك٣كذة ُٕٝذني ىلع ركم كاظؽ
 ( ١٬ؾا/ 3اػذٺؼ ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )

ٓي ث٨ ؿى  كٝةؿ رىاًٚ / ٥و يٍ ٬ي بٮيًعٌ ٍ  ا٣ ى

ًو٥و  ينث ل اعى ؽى ٨ٍ ديؿًٍق٤يٮفى ٨٦ًى ا٧ى ةريىة   *   ٦ى ٪ٍخي صى ة ٠ي ًٍؿم ٦ًس٢ٍى ٦ى ٓى اخلا٢ًٍ َيى  ٦ى

ي  َى هلى يىيت٦ًس٢ٍي  ٪ٍؽى اغى ًٔ ة٦ًانة  جىةريىة   *  ٍؿًފ قى ةًع ޟي ٛى اىٍرޚى ٪ىةيًن كى ًٔ ٮًؿ  َي  كى

ى  فى  بيٌؽ٣ىٍخ إذىا اكى ٍٮفو كى
ى ڃ  يت   *  ٍٮين لكي ٍؿى اريىةةث» دؿيؽ يلٌع محي ؿى ًٛ  «ٍو

ًضاڃ  ٚىًْسٌم ٟى قى ٍٔٺىين كد٤ًٍ ٍܘ   *   يت٠إً ـي ݯى ٺ ٍّ إ ةًريىة كى ٮًء ޜى٭ى ًى  ٦ًس٢ٍي 
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( ا٣يت دٛاؽ 432كٝؽ ظؾؼ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ظةماح اناغ مة٠ؿ ܈ نرشد٫ ص )
٦جٞاة » (/6املٮاٚٞح، كٹ أدرم ٥ ! كيه ىلع رش٫َ اݷم ذ٠ؿق ܈ ٦ٞؽ٦ح اݬعٞاٜ ص )

 «.ىلع د٤ٕاٞةت ا٣ٕٺ٦ح املا٧ين كا٣ٕٺ٦ح ڶ٧ٮد  مة٠ؿ ٧٠ة يه
 كاػذرص كظؾؼ، كٝؽ ٤ٝخ/ ك٬ؾا ٥ حيؽث ܈ ٠س  ٨٦ ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت، ٚٞؽ ٗ ڃ 

 ٠س ة ٚٮصؽد٫ ظؾؼ د٤ٕاٞةت َةثٞذ٫ ىلع أو٢ َجٕح دار املٕةرؼقربت الك٫٦ ك
 ٤ناؼني!

 
ٔاـلث ركً )  /(53امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(464اىلٍػث ركً )
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ٍظىيى 
ى
ٟى الي أ ةد٫ًً  ثً ٧ى ؽى ߀ى ٍٕ ة *اجليٮدى بى ٧ى ةبي إٹ دىٮى٬ڄ ٍظكى

ى
ٝىٍؽ ثىةرىًت اٵ  كى

 «.كاىٮاب ٦ة أزجخ ،«ث٢ ال» ܈ اٵو٢/» اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/كޑذت 
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ ܈ اݮه 
املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أمةر اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح 

 ( إܕ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.437ص )
 

 

 
 

 /(54اـلث ركً )املٔ
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(511اىلٍػث ركً )
ةَجيى  جٍخي ػى ـى ذى٬ى ٍىين يىٮ جىة   *  ة ة ݯى ًَ ة ة مى ٞن ؿي َى ةيًنى الي  ٞڃ  ٣ى

 «.كاىٮاب ٦ة أزجخ ،«يٮـ د٬اخ» ܈ اٵو٢/» مة٠ؿ ܈ ايةماح/ اناغكٝةؿ 
-٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ مة٠ؿ 

܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  -٤ٔا٫ اؿمحح
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.469ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ـد( ىلع ٝؿاءات اناغ ا٣يت  ،«٧ٮد مة٠ؿڶ» ا٩ذ٭خ ߀ٮاٚٞةت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح )ي

  رق٥ اتٮازييج ٮظناةت أيب د٧ةـ. ٝؽ ػة٣ٙ ٚا٭ة
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اين تطدامل  ا
ليظٔاـلات   امليٍين غتػ اىػؾيؾ ا

 (/ 1ر٥ٝ )ٮاٚٞح امل
 «.كٝةؿ آػؿ» (/33ص ) ܈ ا٣ٕ٪ٮاف صةء/ (42) اىلٍػث ركً

ؿ اكٕؽم ا٤ه» /كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ٬ٮ ا٧ٍى ظى
ي
  «.اٵ

كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع نكجح ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٶظا٧ؿ كٝؽ / ٤ٝخ
٧ٍف أظؽ ا٤ىٮص املضاؽي٨» اكٕؽم، ٚضةء ٚا٭ة/ بِّنى ٔى ا٧ٍؿ أظؽ ثين  ظى

ي
 /أ.2 «.كٝةؿ اٵ

 
 

 (/44كهل ُٕٝح أػؿل ܈ اٮظناةت ر٥ٝ )

 
 
 

 /(2ركً )ٔاـلث امل
  «/كٝةؿ أيٌة» صةء ٚا٭ة// (43اىلٍػث ركً )

 ٬٪ة.  ةاناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ٹ ٦َّٕن ٣ٞٮهل )أيٌة( ٬ޑذت ك
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 ،«كٝةؿ آػؿ» /إذ صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ؛-٤ٔا٫ اؿمحح- ٤ٝخ/ ٝؽ وؽؽ اناغ
 ،يٕين ٗ  انةٔؿ اݷم رصح ثةق٫٧ ܈ ا٣كؼح« كٝةؿ آػؿ» كٝٮهل/ .ك٬ٮ اىٮاب
ا٧ٍؿ» كيٞىؽ ث٫ ٗ  ظى

ي
 اآل٩ٙ ذ٠ؿق.« اٵ

 
 

 (/3ركً )ٔاـلث امل
ٍؿاف أيب محؿاف» /܈ ا٣ُجٕح اق٥ انةٔؿ صةء /(67ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )   «.ڶ٧ؽ ث٨ محي

 «.ڶ٧ؽ ث٨ محؿاف ث٨ أيب محؿاف» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ٠ؾا، كاىٮاب
ب٣٫كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع كٝؽ كاٚٞخ ا ٤ٝخ/ ܈ ًجٍ اق٥  ٦ة وٮڃ
 !ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ درتل ٚضةء اق٥ انةٔؿ ٧٠ة ٝةؿ اناغ كوٮب، ،ح܈ ايةما انةٔؿ

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 4امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (61اىلٍػث ركً )
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ة» ا ًޡا٢ى يىٍٮ٦ة/إذ جةظى ٍޝذى٭ة « يىة وى
ى
ٍص٨ً    *  رأ ـً اݶڃ جةًف يىٍٮ ٍٞ ًٕ ؿي  (أٍݭٞ٭ة)٠ى ٍُ ٞى  ا٣

 «.اݬٛ٭ة» كٝةؿ اناغ املا٧ين/ اٵو٢/
ػة٣ٙ ٚا٭ة  ٝؿاءد٫ ا٣يت ٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا

 ٤ٕٚا٫ رمحح ريب! ،«أݭٞ٭ة» /܈ اݮه املعٜٞ كوٮب ٚضةءت ٧٠ة أزجخ ،رق٥ اتٮازييج
 

 

 

ا  ٠ؿ يٮـ اݶص٨ كإݭةؽ ا٣ُٞؿ رين٭ةذ» كޑذت انةرح/ ݯ١ٮف أْسع ثُ ا٩٭ة؛ ݯةذن
 «.إܕ أكޒر٬ة

 
ٔاـلث ركً  (/ 5) امل

 (/ 3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(68اىلٍػث ركً )
ي  ٤ٍخي هلى ٞي ة ةيى  /ޠى ٍْسعي  (ثًسىٮٍبو )  * ث٨ى اخلىًجسىًح إًޜڃ٭ى

ى
ٙو كىاًظؽو يًهى أ ٛا  ػى

 «.ثؿىبي » كٝؿأ٬ة أقذةذ٩ة املا٧ين/ ،«ثؿت» ܈ ايةماح/ اٵو٢/« يٮقٙ» كޑذت اناغ
ٝؿاءد٫ ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ܈  ىلع ٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا

 ./ ثؿبي ػٛاٙكوٮب ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ ،ايةماح



 
 - 132 - 

( 578(، ك߀٤عٜ ا١ذةب ص )179كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮب٭ة اناغ املا٧ين ܈ ايةماح.

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 6امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(71)اىلٍػث ركً 

ة ٛى ٍؽتي ًم ٧ٮ ءى كصى ةءً    *   ـ اؿڃًظا٢ى اٍ٭ي ٌى ٞى ٟي ا٣ كىٍم ـي اخًلٺىًج كى ٍ  ٚىرصي
 كاݬىٮيت ٨٦ املؿزبةين. ،«ا٣ٌٛةء» اٵو٢/» ٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ا٣ٞةٚاح/

كاٚٞذ٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ذٟ،  ذ٫ اناغ املا٧ين ܈ اݮه املع٤ٜٝٞخ/ ك٦ة أزب
 .ءت ا٣ٞةٚاح ٚا٭ة ٧٠ة وٮڃب كأزجخٚضة
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ٔاـلث ر  (/ 7كً )امل
 (/ 23صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  /(71اىلٍػث ركً )

ٜو  ٍعيًب إܕ ػةٚ تي ثىى
ٍ
ةءً  *جلأ ٌى ذىنٍيً ثأرٍضو ٚى ٞى  ޜىجٍ

 ىلعى
  كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/ ىعيب.

܈ اݮه املعٜٞ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥  -٤ٔا٫ اؿمحح-٤ٝخ/ ك٦ة أزبذ٫ اناغ املا٧ين 
كاٚٞذ٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ذٟ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮڃب  ؛اتٮازييج ٤لك٧ح

 .كأزجخ
ٙ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٝؿاءةى أو٢ً  اتٮازييج ٚٞةؿ/  كٝؽ وعڃ

كذ٠ؿ٬ة ىلع اىٮاب ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  «.يبىعث» كاىٮاب ،«يبىع» اٵو٢/
(513.) 

 

 

 
 
 

 (/ 8ٔاـلث ركً )امل
 (/24كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) / (71اىلٍػث ركً )
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يطي أٍركىاٝى٫ي  ٪ة اؿِّ ٔي ًٛٺءً    *  دي٪ةًز ٦ٍطى ا٣ ٨ٍى رى ي٫ٍ يىٍؿڶى  كޑًٍْسى
  «.ا٣٘ٺء» كٝةؿ اناغ املا٧ين ٨ٔ ٝةٚاح اتاخ/ ܈ اٵو٢/

أزبذ٫ اناغ املا٧ين ܈ اݮه ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮزاييج ٤لك٧ح ٝؽ ٤ٝخ/ ك٦ة 
كاٚٞذ٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ٝؿاءد٫ ا٣يت رصع٭ة ܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة 

 «.ا٣ٛٺء» /وٮڃب كأزجخ
٪ة» كފ ا٣ُجٕح كأو٢ اتٮازييج/ ين» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/« د٪ةٔز  «.د٪ةٔز

(، ك߀٤عٜ ا١ذةب ص ٣114ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )أٔؿض اݶ٠ذٮر ا ٝؽك
( ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ 513)

 !اݮه املعٜٞ
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 9امل
 (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(93اىلٍػث ركً )

ايٮؼي  ٍ٪ىة اكڄ ؿٍدىݬى ٝىٍؽ    *  ٚىإ٩ڃة إذىا ػى بن كى ٍ  زيًبا٪ىة ةثىةرًت ايىٍؿبي رضى
 ߀ىعٛة.« ثا٪ة» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين/
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 ٝةٚاحا٣يت وٮب٭ة ܈  ٝؿاءد٫ ٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلعاٚٞخ اٝؽ ك٤ٝخ/ ك
ا٣ٞةٚاح ٧٠ة وٮب كأزجخ ܈  ٚضةءت ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، اتاخ

 اݮه املعٜٞ.
ڸةاعت/ أم اصذ٧ٕ٪ة ݮ١ٮف أمؽ ا٦ذ٪ةاعن ىلع » ٬ة߀ل ا٣ٞةٚاح/كޑذت انةرح ܈ 

ؽاء   «.߀ؿاـ أٵ
߀ٮاٚٞح  ( ٨ٔ ذ٠ؿ133اٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )اݶ٠ذٮر ا٣ٕك كٝؽ أٔؿض

 ܈ اݮه املعٜٞ! املا٧ين ٣ٞؿاءة ا٣يت رصع٭ة اناغا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا
 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 11امل
 (1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(98ً )اىلٍػث رك

مو ٨٦ اكف ٦ً 
ٍ
ى ذا رأ ٤ي٫ي » ينِّ ِّ٦ ك» ٚٞؽٍ    *  « ييؤى  ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري « مأىت ًݷى

 «.أن» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ اىٮاب/
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اىٮاب/ » (/137مة٠ؿ اخلةوح ص ) اناغ٨ نكؼح ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦
 «.ٚٞؽ أن ݷكم ا٣زت٦ا٢
بة٬ة ܈ ايةماح،  ىلع نيا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناؼ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ  ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮڃ

نى » كػة٣ٛذ٭٧ة ܈ ٔؿكض اىؽر ك٦ة ثٕؽ
ى
 ٚضةء ٚا٭ة/ ،«أ

٤ي٫ ٨٦ اكف ٦ين ذا رأمو  ِّ٦ ـى نى ٵكސ   *  يي
ى
 ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري  ٚٞؽ أ

 

 

 

٨٦ اكف هل رأم وةات يذض٫ ٢ٞٔ وعاط ٝؽ  /أم» كޑذت انةرح ܈ اهلة߀ل/
 «.اآلف ٤ٚا١نٙ ٔ٪٫، ٚٞؽ ث٤ٖ اٵ߀ؿ املنٮرة ؛اكف يكرتق ٦ين

 (.137اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ
 

 (/ 11املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 صةء ثاخ يا٥ ܈ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٤ذڄٮت اݯ٧ةين ٚٞةؿ// (113اىلٍػث ركً )

ة  ٦ى ٍٕؽى ٍزؽى بى ٤يت اؿِّ ٍُ  أم ثىةبو ޚى
ى م    *  ىلعى ً

٨ً اتىةًب اݷڃ ٔى ًضجٍخى  ٮى )ظي ةصجي٫ (٬ي  ظى
كىلع ركايح اٮظناةت ي٤ــ  ،«أ٩ة ظةصج٫ ...أ٤َت» كޑذت اناغ املا٧ين/ كاؿكايح/

 «.٫جأ٩خ ظةص» أف دޣٮف
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أ٩ة » مة٠ؿ، ٦ٓ د٘ا  لك٧ح ناغ٤ٝخ/ نكت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٬ؾق ايةماح ٤ 
( أ٩٭ة ٤ناغ 77كاݷم صةء ܈ َجٕح دار املٕةرؼ ص ) ،«أ٩ة وةظج٫» إܕ« ظةصج٫

مة٠ؿ اخلةوح،  اناغؾٟ ܈ َجٕح املا٧ين، كٝؽ يޣٮف اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف كصؽ٬ة ٠
ث٢ اك٩خ قةُٝح  ؛܈ اتاخ انٕؿم« ٬ٮ» كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج ٥ أصؽ لك٧ح

ؼةف ܈ َجٕح دار املٕةرؼ، ٚٺ أدرم ٦ة اݷم ٨٦ ا٣كؼح ك٥ يرش إܕ ذٟ انا
  ييج، كيه ٦٪٫ ًػ٤ٍٮ، ٫٤ٕ٤ٚ ق٭ٮ.زاإܕ نكؼح اتٮ« ٬ٮ» يكجةف لك٧ح ص٤ٕ٭٧ة

كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع ٝؿاءد٫ ٤جاخ انٕؿم ٚضةءت 
محح ٧٠ة ٝةؿ كوٮب/ أ٩ة ظةصج٫، ك٣ف ٧٠ة نكج٫ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٶقذةذ مة٠ؿ، ٚؿ

 !ريب ٤ٔا٭٧ة
( ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح 147كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

ث٢ ا٣٘ؿيت أ٫٩  ؛ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮب٭ة اناغ املا٧ين ܈ ايةماح
٬ٮ » ( ىلع ٝؿاءة َجٕح دار املٕةرؼ ٚٞةؿ/541ذ٠ؿ اتاخ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 رصيط. ٥ه ٬ٍ ك٬ٮ كى  ،«ظةصج٫
كاياٮاف  ،٧٠ة ܈ اتاةف كاݬباني« أ٩ة ظةصج٫» /كاملعٛٮظ ܈ ركايح ٬ؾا اتاخ ٬ٮ

ٚٞةؿ ܈  ،كٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ܈ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ضةظِ، ٗك ٧٬ة.
ركايح اٮظناةت. ط.املا٧ين، كمة٠ؿ » كٝةؿ ܈ ايةماح ٦ة ٩ى٫/ ،«٬ٮ ظةًصجي٫ٍ » اݮه/
كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا! ٫٤ٕ٤ٚ أراد أف يجخ ܈  «.٬ٮ ظةصج٫د٤ُج٫ .. ظضجخ.. » (/77ص )

 كين  ܈ ايةماح إܕ ڷة٣ٛح َجٕح املٕةرؼ هل. ك٬ؾا ىلع« أ٩ة ظةصج٫» اݮه املعٜٞ
 كال أ٥٤ٔ. ،أظك٨ دٮصا٫ كظك٨ ا٨ْ٣ ثةݮةس
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ٔاـلث ركً )  (/ 12امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(114ٍػث ركً )اىل

ٮ٩ىة  ٹ ٕي ٧ً ٍُ يىةًت ٚىإ٩ڃ٫ي ܈ ޚي ة   *  اݶِّ ٭ى ٕي ٤ىاٍ٪ىة بىاٍ ٔى ٮىاءه   (ثي٭ةكاٍصًذٺ)قى
٧٠ة ٝؽ كرد ܈  ،«اظذٺث٭ة» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح دىٮيجة ٤ٞةٚاح ٚٞةؿ/

 (.29أثاةت ـيؽ ث٨ ٧ٔؿك ܈ املَّٕن ٔ٪ؽ اتعرتم ص )
ة اناغ ٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭߀ٮاٚٞح ىلع ا٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

٧٠ة ܈ َجٕح املٕةرؼ كَجٕح « اصذٺث٭ة» املا٧ين ܈ ايةماح، كޒ٩خ ܈ أو٢ اتٮازييج/
 ܈ ايةماح.املا٧ين ٧٠ة أزجخ اناغ « اظذٺث٭ة» /ا٣ٕكاٺف، كوٮاث٭ة
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ٔاـلث ركً )  (/ 13امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(118اىلٍػث ركً )

ٟى  ٟى ٨ٍ٦ً أثا يٮا ٩ىًؽي ٝىة ޚىذڃؽً كى ٤ٍخي    *   مكى ٞي ؿي  /ޠى ًٔ ثىة
ى
يًن اٵ ى٥ٍ دىٍݸٍ ؿي٥ه   ٠ى

كاىٮاب ٨٦ اخلةݶيني،  ،«دذؽم» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 «.ني٨٦ اخلةݶي ٨٦ اݶيح، ٧٠ة ܈ إظؽل نكؼيتڃ « دذؽم»ك

اناغ املا٧ين ܈  ةأزبذ٭ ا٣ٞؿاءة ا٣يت ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 !اݮه املعٜٞ، ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫

߀ٮاٚٞح ( ٨ٔ ذ٠ؿ 149كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 ٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ رصع٭ة اناغ املا٧ين ܈ اݮه.ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 14امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(129اىلٍػث ركً )

 ٥ٍ ى٭ي ، ًٝذىة ٟى ًجًؽم، ٹى أٍكًؾبى٪ٍ ٩ىةً߀ܘ   *  أثىٍخ ٠ى
ى
ڃ أ ثىةقي ىلعى

ٍ
دىأ ، كى ܋ِّ ޑى  كى

ك٩ةقؼ٪ة ٝؽ وعٙ )٥٬(  ،«ٝذة٣ޣ٥» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 «.ثػ)ޢ٥( ٗ  ٦ة ߀ؿة
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ُڃ  ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  اناغ  ة٭ػ
أثخ » ٝةؿ/» كޑذت انةرح/ .اةت، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخاملا٧ين ܈ ٩ه اٮظن

( 156܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺفة إܕ ٝٮهل٥. كٝؽ أٔؿض ٠جؽم ذ٬ةث
  ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ وٮب٭ة اناغ املا٧ين.

 

 

 

ٔاـل  (/ 15ث ركً )امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(153اىلٍػث ركً )

فى ثىٍ٪ى٪ىة  ًم اكى
ًٙ اݷڃ

ذڄٮفى ثًةًي٤ٍ ٓي اٮىٍو٢ي    *  ޚى٧ي ًُ ٞى ٍ٪ ـً ޝى ٍٮ ٞى ةًء ا٣ ٪ٍؽى ًد٦ى ًٔ  كى
كاىٮاب ٦ة كٹ ٦َّٕن هل، « د٧٪ٮف» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

ك٦خ إݯ٭٥ ثة٣ٞؿاثح أك » كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ߀ٮاٚٞة اناغ املا٧ين ٚا٧ة رصع٫/ .أزجخ
 ٦َّٕن ٹ يجٕؽ ٠س ا.ٮق٢. ٚأصةب اناغ ٝةاٺ/ ثةݶا٣ح/ د

ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮب٭ة اناغ املا٧ين  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
ب ٚضةءت ܈ اݮه املعٜٞ، كا٣يت كا٫ٞٚ ܈ ٝؿاءد٭ة اناغ مة٠ؿ ة ܈ كأزبذ ة٧٠ة وٮڃ

 !ٚؿمحةت ريب ٤ٔا٭٧ة ، ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧حاݮه املعٜٞ، ڷة٣ٛنٍي 
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ٔا  (/ 16ـلث ركً )امل
ٍڃ » ( ٨٦ ا٣ُجٕح/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (153اىلٍػث ركً ) ٍكا ٩ٕٺ ٚؼي ؾى ك٣ޣ٨ ظى

 «.هل ٦س٢
 «.ٚعٍ... ػؾكا » ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين/

ٍكا» لك٧ح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع ٝؿاءد٤ٝ٫خ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح  ا٣يت « ظؾى
ٚضةءت  ،«ٚعٍ» كػة٣ٛذ٫ ܈ لك٧ح كأزجخ، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ أزبذ٭ة ܈ اݮه املعٜٞ،

 ٧٠ة رق٧٭ة اتٮازييج ܈ نكؼذ٫.
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ٔاـلث ركً )  (/ 17امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(159اىلٍػث ركً )

ةو  ٤ًاًط كرى٬ٍٮى ُڃ ة بىنٍيى ا٣ ؿڃبى ٦ى ٞى ة الًك    *  ޠى ٦ى ىؿڃ ة جمي فى يىٍٮ٦ن ا٫ًٍ اكى ٞى ٤ى  َى
٦ة» اٵو٢/كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/  «.جمٮڃ

٦ة أزبذ٫ اناغ املا٧ين ܈ اݮه  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 املعٜٞ، ٚضةءت ا٣ٞةٚاح ٧٠ة وٮڃب كأزجخ.

 

 

 
 (/ 18ٔاـلث ركً )امل

 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (161اىلٍػث ركً )
ىؾو  ٍٕرتى ٍޑخي أثىة ٍٝفو ث٧ي ؽى    *  كٝىٍؽ دىؿى ٮ وى ٔي ذىًؽؿي يىٍؽ ٍٕ ٦ٍطي ٦ي  اقي كًޠًا٫ اؿڄ

 «.٦ؽاق» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
املا٧ين ܈ اݮه ٦ة أزبذ٫ اناغ  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

اݶ٠ذٮر ٮاٚٞح املعٜٞ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل
 (.179ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 19امل
 (/162صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(162) اىلٍػث ركً

ىٍكذي٥ٍ أ ٥أ ٜڃ اݮڃةًس أف ٹ ٩ىًؿيجىޣي ءو كٍٮ   *  ظى ةرًبي بيًشى ٞى ٕى ٤ىاٍ٪ىة ا٣ ٔى ثڃٍخ   دى
 «.يـي٪ޣ٥» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

٦ة ػ٫ُ اناغ املا٧ين ܈ ٩ه  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
ٮاٚٞح كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل ،خاٮظناةت، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزج
 (.187اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 21امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(166اىلٍػث ركً )

قي  ـڄ ٥ي ثى ٍٞكى ـً ޝي ٍٮ ٞى ٥ي ً܈ ا٣ ٮ٬ي ػي
ى
ـً ثًًاىةث٫ً رىٍدعه لكى    *   كىأ ٪ٍؽى ٕى  ٍٮًف ا٣

 «.ثؿڃق» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين/
اݮه ٦ة ػ٫ُ اناغ املا٧ين ܈  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

اݶ٠ذٮر ٮاٚٞح كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ.  ،املعٜٞ
 (.183ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔا  (/ 21ـلث ركً )امل
 (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(166اىلٍػث ركً )

ك ث٫ً ٚىؿى  ٍٕؽي ٥ٍ ܈    *  يس كدىٍؿٝيهي ٩ىةٝىيًت ޚى ًؽيسيޣي ٓى ظى ىنا ىتڃ ي ٮًٍق٥ً ظى  ا٧ى
 «.ٚؿيص» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين/

اناغ املا٧ين ܈ اݮه  ߀ٮاٚٞح ىلع ٦ة أزبذ٤ٝ٫خ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
اݶ٠ذٮر ٮاٚٞح كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل ،ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ ،املعٜٞ

 (.183ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 22امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(174اىلٍػث ركً )

٨ٍ ٝي٤ي  ٞڃٺتو ٧ًى ٕى ًٙ    *  هه ديًؿٍޑ٨ى ٦ي ٓو ثي٧ٍؼذى٤ى
ٍ٤ ة قى ٛى ةرً اݬِّ  ޡى  ضى

 «.اݮضةر» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
اناغ املا٧ين ܈ اݮه  ٦ة وٮب٫ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

اݶ٠ذٮر ٮاٚٞح كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل ،ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ ،املعٜٞ
 (.189ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔا  (/ 23ـلث ركً )امل
 (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(174اىلٍػث ركً )

٤ي  ِّٞ ٕى ا٥ٍو ޝي
٤ى ٍٕؽةي ٨٦ قي ٨ڃ صى ا   *  ٭ي اؽن ًٕ ٍى اجلٮارًم ٦ي ٞى  يىبٍذىيًغ قى

 «.قٍٛ اجلٮار» اٵو٢/» املا٧ين ܈ ايةماح/كٝةؿ اناغ 
܈  ةا٣يت أزبذ٭« قٍٞ» لك٧حكؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣

ارم» ٤ٞةٚاح ٚضةء ٚا٭ة/ اݮه املعٜٞ، كأدخ ا٣كؼح ثؿكايح أػؿل ؾى ٕى كٝؽ أٔؿض  ،«ا٣
 .(189اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ٮاٚٞح ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 24امل
« ث٨ ػرضـ ؿث٭ؽ» صةء اق٥ انةٔؿ ܈ َجٕح دار املٕةرؼ/ /(175اىلٍػث ركً )

 ثةىةد.« ػرصـ» اٵو٢/» ثةٌةد، كޑذت اناغ املا٧ين/
اناغ املا٧ين ܈ ًجٍ  ٦ة وٮب٫ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

اق٥ انةٔؿ، ٚضةء اٹق٥ ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ 
 (.197܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ٮاٚٞح ٬ؾق امل



 
 - 147 - 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 25امل
  .صةء اق٥ انةٔؿ/ ٧ٔؿك ث٨ اٵي٭٥ /(177اىلٍػث ركً )

 . اناغ املا٧ين/ كاٵو٢/ اٵد٭٥ كٝةؿ
نكجح ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٤نةٔؿ اݷم  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

 ٧ٔؿك ث٨ اٵد٭٥.ٚضةءت ا٣كؼح ٧٠ة ٝةؿ كأزجخ/  ،ذ٠ؿق اناغ املا٧ين
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ٔاـلث ركً )  (/ 26امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (181اىلٍػث ركً )

ا  ؿن اڃحن ذى٠ى اخى ثًٮىادو ظى ًٞ ٍت ٚىةذٍ  *إذىا ٣ى ٌاحى ٬ى ةرًٍس ظى ٦ى
ي
يًن أ ٍٔ  اٮىاًدم كىدى
ٚةر٬ت » ܈ اٵو٢/» /(194ص ) ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح مة٠ؿ اخلةوح

  «.كدٔين
، كޒف ܈ اٵو٢ ٚةذ٬ت كدٔين» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ َجٕح املٕةرؼ/ اؿكايح/

 «.ٚةر٬ت كدٔين
 ءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ةا٣ٞؿا ٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا

܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  اناغ
 (.194܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ٮاٚٞح ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 27امل
كٝةؿ اناغ  ،رارة االكيبصةء اق٥ انةٔؿ/ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ زي  /(187اىلٍػث ركً )

 املا٧ين/ ٹ أٔؿؼ أظؽا يޣٮف ٔـا اٵثاةت هل، كإ٧٩ة يه ٶصؽع كاݶ ߀ْسكؽ ا٣ٛٞا٫. 
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قٍٞ  وعاط؛ ٵف نكؼح اتٮازييج -٤ٔا٫ اؿمحح-٤ٝخ/ ك٦ة ٝةهل اناغ املا٧ين 
كقٍٞ ٦٪٭ة/ كٝةؿ اث٨  ،«ـ ث٨ زرارة االكيبٔجؽ ا٣ٕـي» ٦٪٭ة زٺزح أثاةت كيه ا٣يت ٝةهلة

٣كؼح اٷيؿا٩اح كٝؽ كاٚٞخ ا ،كيه ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح املٞةث٢ ٤ٔا٭ة .٦ةٟ اهل٧ؽاين
 .نكجح ٬ؾق اٵثاةت ٶصؽع ث٨ ٦ةٟ اهل٧ؽاين اناغ املا٧ين ىلع

 

 

 
 

ٔا  (/ 28ـلث ركً )امل
 (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(187اىلٍػث ركً )

اٍٺ ااًً٭٥ٍ ػى ؽى ٍٔ
ى
٨ٍ٦ً أ ًق   *  ًف ٨ٍ٦ً ٝىٍٮًܚ كى

ى
ٮا أ ٕي ޠى ٥ٍ ٚى رى ٌّ ذޣي  ٩ىةًع  كي

ػٌٛٮا » ٴܖ، كاٵو٧ٕاةت، كاٹػذاةراف/ا» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 ك٬ٮ اىٮاب، ك٦ة ܈ اٵو٢ دىعاٙ. ،«أقذ٭٥
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وٮب٫ اناغ املا٧ين ܈  اݷم ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 !ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ كوٮب، ايةماح،

 

 

 
 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 29امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(191اىلٍػث ركً )

ةًذق  ٍع ٷػى ى٥ٍ يىؽى ىتڃ  ىل املةءي ظى ة٩ًجي٫ٍ    *  ْسى طي صى ٛى ٍُ َحى املةءي ޝى ًٍ ةذنا ٚأ  إػى
ا» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/  ߀ىعٛة.« إظةدن

܈ اݮه  وٮب٫ اناغ املا٧ين ٦ة ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
٧ح ٧٠ة وٮب كأزجخ ܈ ٚضةءت الك املعٜٞ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح،

( ٨ٔ ذ٠ؿ 275كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،اݮه املعٜٞ
 ٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ اݮه املعٜٞ.ىلع اا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح 
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 (/37املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (191اىلٍػث ركً ) 

ٝىٍؽ ٩ىًؾريكا ث٫ًً  اسو كى ٨ٍ٦ً ديكًف أٍظؿى ـى   * كى ة ة ػى ٧ى ةثًٓ ظىتޠى ٫ي ثةٵوى كڃ  ظى
٠ؾا ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف، كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح  ،«ظك٫»

٫ي صى » ߀كذؽرޒ ىلع ٩ٛك٫/ ث٢ . كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ ٝؽ رق٥ ثةجلا٥« كڃ
٫» ٚٞةؿ/ ،الك٧ح ثةخلةء  «.ػكڃ

٦ة اقذؽرޑ٫ اناغ املا٧ين ىلع  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ كوٮب. ،ايةماح٩ٛك٫ ܈ 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 31امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(197اىلٍػث ركً )
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ِّ ظة٣ىحو  ى لكي ٥ٍ ىلعى إيڃةޢي إ٩ڃة كى ى٧ًسٍٺىفً    *  كى ؿي  ، ٞى ٍޠ
ى
٤ًٍط أ ٍك أ٩ذي٥ٍ إܕ اىڄ

ى
 أ

 ߀ىعٛة.« أكٝؿ» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ ߀ٮاٚٞح ىلع اكؼح اٷيؿا٩اح ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣

 !اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ا٣ٞةٚاح ٧٠ة وٮب كأزجخ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 32امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (241اىلٍػث ركً )

قٍ  ٓو كًظؽڃ اًء  ذىا ًماى ؽى ٍٔ ى اٵ ؽڃ ً߀ٌؿدى٫ ىلعى  كىأمى
ٚأرصٮ أف  ،«ذا مآ» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢ «/ذا ًماىٓ» 

جٍٓ» يޣٮف وٮاث٭ة ىلع ٬ؾا اؿق٥/ أك يޣٮف وٮاث٭ة ىلع ٗ   ...كاكجٓ اݷٔؿ «.ذا قى
ٓ» /اؿق٥ ߀ىعٛة ضى   «.ذا مى

ذا مآ » /-كل اي٧ؽ-كٝةؿ اناغ املا٧ين/ ز٥ اد٠ؿت ثٕؽ أ٦ح أف اىٮاب 
 ٹ ٗ . ،«ككظؽق

ب٫ اناغ املا٧ين ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  ܈ ايةماح؛  ٦ة وٮڃ
قٍ » إذ صةء ܈ ا٣كؼح/  !« ڸٓ ًمإح» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ٧٠ة ٝةؿ.« ذا مآ ككىٍظؽى
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ٔاـلث ركً )  (/ 33امل
 ،اكةثٞحىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع ا٣ُٕٞح  ،«كٝةؿ»  ٔ٪ٮا٩٭ة/صةء ܈ /(278اىلٍػث ركً )
 (/5كފ اتاخ ر٥ٝ )  «.أٔؿايب ٩ـؿ ثاعىي ث٨ صربي٢ ٚأدةق برشاب» /كصةء ܈ ٔ٪ٮا٩٭ة

يؤىمي  اًة ثىيًن  ى ى ْسى ةفى ىلعى ى٭ى ًُ ي   *  ٍكذى ًة ߀ي يٍؿى ٜه ثةتيٮى ًؿي  ظى
صج٢ ث٨ صٮاؿ اݭ٤ٕيب يجܓ اݮٌ  » كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ٬ٮ 

  «.٨٦ ٩ٞاٌذ٭ة يكةف، ٚٞؽ ػ٤ٍ أثٮ د٧ةـ ك٣ޣ٨ اتاخ اخلة߀ف ...كٝؿيْح
ٚضةء ٚا٭ة/  ،٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ثـيةدة دٮاٜٚ ٦ة ٝةهل اناغ املا٧ين

 قةُٝح ٨٦ أو٢ اتٮازييج. « كدؿكل يكةف» كޓ٧ح «.دؿكل يكةفك» ،كٝةؿ
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ٔاـلث ركً )  (/ 34امل
 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(414اىلٍػث ركً )

ـي   *   ٔيري  ߀اكفى  ٧٤ٔخي  كإين ٝؽ حه تكٮ ٧ى ٕڃ ٪ى  هل إث٢ه ٦ي
٧ح» ٕڃ ٠ؾا ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف، كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ « ٦٪
٪ح» ٠ذت/ ٕڃ ٤  «.߀ي

كا٣ٕر/ دكيجح  ،ك٬ٮ ػُأ ،ثة٣٘ني« ٗر» /كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢
 دٞؿض لك يء، ك٣ف هل ػُؿ كٹ ٝٮة ثؽف.

٪ح» كاٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين أف يٞؿأ املؼُٮَح/» أيٌة/ كٝةؿ ٕڃ يٕين ٦ؾ߀ٮ٦ح ٨٦  ،«߀٤
خب٫٤ ي٤ٕ٪٭ة اݮةس، كޑأ٫٩ رٚي ٦ة ܈ املؼُٮَح كأراد أف يىعط ٦ة ܈ َجٕح اياٮاف 

 /وٮاب ٦ة ܈ اياٮافكّين أف  .ك٬ٮ دٛك  ٹ يى٤ط ..«.٤ٕ٦ڃكح» اٵكޏ كاݭة٩اح/
كذٟ ܈ ز٨٦ املؿَع، ٚك٨٧  كأٔبكخ... ٔبكخ اٷث٢ ٨٦ ٝٮهل٥/ ،ثةتةء« ٦ٕبڃكح»

 كيޣٮف ٤ٔا٭ة انع٥. ا٩ذܟ الك٫٦ رمح٫ ال.
٪ح» ٤ٝخ/ ٝٮؿ اناغ مة٠ؿ ٨ٔ ٝؿاءة اناغ املا٧ين/ ٕڃ كޑأ٫٩ رٚي ٦ة ܈ « ߀٤

ٗ  ٦ٛ٭ٮـ؛ ٵف اݷم ܈ نكؼح اتٮازييج ٬ٮ ٦ة اػذةرق  ؛املؼُٮَح إܕ آػؿ الك٫٦
٧ح» ا٭ة/اناغ املا٧ين، ك٣ف ٚ ٕڃ ٪٦.» 
 ٚضةء ٚا٭ة/ ح اٷيؿا٩اح ٝؿاءة اناغ املا٧ين ٤جاخكٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼ
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ٗىري  ـي    *  كإين ٝؽ ٧٤ٔخي ߀اكف  ٪ىحه تكٮ ٕڃ ٤ى  هل إث٢ه ߀ي
 كيه ٝؿاءة أو٢ اتٮازييج أيٌة.

ا٣يت « ߀اكف ٗر» /كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؿاءة اتٮازييج ܈ رق٥ لك٧ح
ٗىري » ޑذت انةرح حتذ٭ة/ك ،ػُأ٬ة اناغ مة٠ؿ ك٬ٮ ىلع ظؾؼ املٌةؼ  ،«رص٢ 

كاݬٞؽيؿ/ كإين ٝؽ ٧٤ٔخ ߀اكف رص٢ ٗر، ك٬ؾا ٠س  ٔ٪ؽ  ،كإٝة٦ح املٌةؼ إݯ٫ ٦ٞة٫٦
يٕٮد « هل إث٢ه » /كذٟ ٵف ا٧ٌ  ܈ ٝٮهل ؛ا٣ٕؿب، ٚٺ كص٫ ݬؼُبح ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽم

كأف « ر٘ا٣» ٧ٌ  ىلع اݶكيجحيٕٮد ٬ؾا اٚٺ يىط أف  ،«رص٢» ىلع املٌةؼ املعؾكؼ
  ، كال أ٥٤ٔ.د٧ذ٤ٟ ٬ؾق اٷث٢ امل٤ٕ٪ح

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 35امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(221اىلٍػث ركً )

نٍيى ٝى٤اٺن  ٤ًا٤ىيًت  ثىޣى ڃ ػى ا  *   ز٥ڃ ٝىة٣ٍخ ظى ينتي ـً ٮڃدً  صي ٔي ًؽيٜ كى  ٨ٍ٦ً وى
 «.ػ٤ا٤يت» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
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٭ة اناغ املا٧ين ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ
كٝؽ  ،ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ اݮه املعٜٞ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.234أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 36امل
 (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(226اىلٍػث ركً )

ٺڃ  ٍٔخي ػي كىدڃ ٍؿى٥٬ٍكى ߀ؿڃ    *   فى اݬِّضةًر كىمخى ًواتى دىثيٮبي  ٍت كى
ي
٤ىاٍ٪ىة إٍذ أ  ٔى

 «.اݮعةر» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ اٵو٢/
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ة اناغ 

 اݮه املعٜٞ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب املا٧ين ܈
( 239كأزجخ ܈ اݮه املعٜٞ، كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.

 



 
 - 157 - 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 36امل
 (/9صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(226اىلٍػث ركً )

ؽو  ٗى ـً أٍك  ة ٩ٍؽرًم أً܈ اݯىٮ ٧ٍؿيؾى ٦ى ٕى ٪يًضاتي    *  ٣ى ةًݮىة ޠى  ޜي٪ىةدىل إܕ آصى
 «.ٚذضات ...د٪ةدل » اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ ٤ٝخ/ 
ؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ كٝ ،ݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخا

 (.٬247ؾق املٮاٚٞح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 37امل
 (/15صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(246اىلٍػث ركً )

ٓى  ٍم٪ى
ى
يٍخى أ

ى
رىأ ؿكى ْى ٍ٪ ًب   *  ٦ى ٟى ثًةنًٍكاكى ٕي ٦ٍ رڃ دى ى ݶى  كى

 «.ٚ٭ٮ ٦رتدد ثني أم٪ٓ كأبنٓ ،«أمجٓ» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
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٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ة ܈ 
 !اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 38امل
 (/11صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(247اىلٍػث ركً )

ا ث٫ًً  ًح كىٍصؽن ٔى ة ؽڄ اجلى٧ى مى
ى
٧ٍؿًقً    *  أ َى ًح ً܈  ٔى ة ؽڄ اجلى٧ى  أصى

 «.أظؽ.. َ٭ؿق» اݶ٨ٚ، كاٵو٢/ «/ا٧ُ٣ؿ» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 ا٣يت« أصؽڄ » ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع ٝؿاءد٫ لك٧ح

أزبذ٭ة ܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، كػة٣ٛذ٫ ܈ رق٥ ا٣ٞةٚاح ٚضةءت 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  !ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ ،«َ٭ؿق» ة رق٧٭ة اتٮازييج ܈ نكؼذ٧٠/٫

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.255ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 

 



 
 - 159 - 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 39امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (251اىلٍػث ركً )

٤ى١ٍخي  ة٦ًخو يب إٍف ٬ى ٥ٍ مى ةا٢ًو ޖًً دىرڄقٍ  ޢى
ٝى  كى

 «.إذ» اٵو٢/» املا٧ين ܈ ايةماح/كޑذت اناغ 
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ة اناغ 
املا٧ين ܈ اݮه املعٜٞ، ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ 

( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق 258أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ك ،كوٮب
 املٮاٚٞح. 
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ٔاـلث ركً )  (/ 41امل
كޑذت اناغ  ،«ق٧٤ح ث٨ ٔاڃةش» صةء اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُجٕح/ /(252اىلٍػث ركً )
 ߀ىعٛة، كهل دؿڸح ܈ اٵاغين.« ٔجةس» اٵو٢/» املا٧ين ܈ ايةماح/

أزبذ٫ اناغ  ٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع رق٥ اٹق٥ اݷم٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا
ك١٪٫ اقذؽرؾ  ،«ٔجةس» أزجخ ܈ أكؿ اٵ߀ؿ ޒف اݮةقغ ܈ اݮه املعٜٞ، كاملا٧ين

كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈  ،٩ٍٞ ذ٭ة يةء ك٩ٍٞ ٨٦ حتخ اكني زٺث١ٚذت حت
(، كدؿص٥ ٤نةٔؿ 267ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 «.ق٧٤ح ث٨ ٔاةش ..» ٚٞةؿ/
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 41امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(257)اىلٍػث ركً 

بىيًن  ؿڃ ٍٮٹكىظى ًنذي٫ي  ߀ى ٗى ىتڃ  ٍؿىًب    *  ؾى ظى ٟى حتى ٌ٧ً ٔى ٟى اٍب٨ي  بٍ ىؿِّ ة حيي ىتى ٦ى  ٦ى
 كااك߀٢/ ،كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ انٕؿاء )يٕين ٠ذةب انٕؿ كانٕؿاء(

 «.߀ىعٙ« ߀ٮٹؾ» كأػةؼ أف ،«߀ٮٹم»
اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٝؿاءة ٠ذةب انٕؿ كانٕؿاء ٹث٨ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح 

؛ ّ٪٫ كٝٮع دىعاٙ ܈ الك٧حكޑذةب ااك߀٢ ٧٤ربد، كوؽؽ اناغ املا٧ين ܈  ،ٝذجح
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ـد( ص  «.߀ٮٹم» إذ ܈ ا٣كؼح/ كٝؽ أمةر اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف إܕ ٝؿاءة نكؼح )ي
٧ىؽر اغ املا٧ين ثرصح انك ،«٧٠ة ٝؿأ٬ة املا٧ين ،܈ )خ(/ ߀ٮٹم» ( ٚٞةؿ/266)
 ااك߀٢ ٧٤ربد، كޑذةب انٕؿ كانٕؿاء ٹث٨ ٝذجح. ك٬ٮ ٠ذةب ݶي٫ ݬىعاطا

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 42امل
 (/9صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(259اىلٍػث ركً )

 ًٞ ڃ إفڃ ا٣ ٍط أثىةؾى كىٹأبيينى ٌى ٍٛ ى٥ٍ ޚى ا ٍؽرى  ةدى ٦ى  اؿڃ
 «.ا٣ٞؿف ٥ يٌٛط» دىعاٙ، ك٫٤ٕ٣/ ك٬ٮ« ا٣ٞؿد» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين/

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،ݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخا

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.268ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 43امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(261اىلٍػث ركً )

ة يىأكًم إܖڃ  فڃ ٦ى
ى
ىٍٮ أ ا  ةبى ٨ٍ٦ً ޛىٍ٭ٺىفى ًٚ٪ٍؽى  أوى

 .ڶؿٚة« ٚاؽا» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٬ؾق ا٣ٞةٚاح ا٣يت ٝؽ أزبذ٭ة اناغ 

وٮب املا٧ين ܈ اݮه املعٜٞ، ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة 
 !اناغ كأزجخ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 44امل
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(336اىلٍػث ركً )
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ٹ ٹ
ى
ةٚان  أ ةء ايىؿاًدٌم مى ـڃاعى ٝي٤ي    *   ةأرىل ٦ى ةء ٩ي ٕى ٍٞ  ٮبة إܕ أٍظٮىاًض بى

 .ماجليؿاكً كأرل اىٮاب/  ،٠ذت اناغ املا٧ين/ ٠ؾا «/ايؿادم»
ب٫ اناغ املا٧ين   ،-٤ٔا٫ اؿمحح-كٝؽ ٠ذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل ركايح دٮاٜٚ ٦ة وٮڃ

 «.اجلؿادم» كފ ٦نت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٧٠ة ܈ أو٢ اتٮازييج/ ،«اجلؿاكم» ٚٞةؿ/ ركايح

 

 
 

 (/ 45املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(294اىلٍػث ركً )

ى  ٍع٨و جتى
بىذة ث٤ًى ًܜي  ةكى ٍٔضى بىةفً    *   أ ؿىبو كى

ٗى ٍى٪ىنًي ٨ٍ٦ً  ٗي ى   ىلعى
ى » ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/  «.ة٪ى بي ةكً جتي

٭ة اناغ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ أزبذ
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  .٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧حڷة املا٧ين ܈ اݮه املعٜٞ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.292ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 46امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(296اىلٍػث ركً )
اًّة ً܈ ًػاى  أكً  ً

اٍخي َنى ٥ٍ ةاٍޜذىضى ى ثىةؿً ٛأٍك ػً    *  ٩ىًذޣي ة ٦ًينِّ ىلعى ޚى٭ى ؿى ٍُ  خي ػى
 «.أك ا٩ذعاخ» اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين/

 ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت اػذةر٬ة اناغ املا٧ين
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح ܈ اݮه املعٜٞ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.299܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 47امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(312اىلٍػث ركً )
٢ڃ ثً٪ى  ٕن ٚعى حو ٦ى ٔى ة افي ً܈ قى ؽى ٍٞ ًٛ ةدٍخ كٹى أٍدرًم ،ٚى٧ًخڄ كٹى دىٍؽرًم   *   ةة ا٣  ك٦ى

ٍٞؽاف» ًٛ ك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح مة٠ؿ  ،صةء ܈ ا٣ُجٕح ثޣْس ا٣ٛةء« ا٣
ٍٞؽاف» يٞؿؤ٬ة أقذةذ٩ة املا٧ين/» اخلةوح/ ٛى  )ـ. مة٠ؿ(.  «.)ثٛذط ا٣ٛةء( ٦سَّن/ ٚٞؽ« ا٣
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٤ٝخ/ كملة ٔؽت إܕ نكؼح اتٮازييج كصؽد٫ ًجٍ ا٣ٛةء ثة١ْس ٧٠ة ܈ َجٕح 
مة٠ؿ ٨ٔ  اناغاملٕةرؼ، كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٤ٞ٩٭ة 

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  ،اناغ املا٧ين ܈ ايةماح، ٚضةءت ٧٠ة ٝؿأ٬ة ثٛذط ا٣ٛةء
 ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.( ٨ٔ ذ372٠ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 48امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(316اىلٍػث ركً )

ٍكًج  ـى ٥ِّ ا ةي ٬ى ة ًمذىةؤي٬ة  ،ٝىًى ى ٍؼ٨ه  *أ٦ڃ يكدي  ،ٚىكي ٭ة ޠىربى ْى اٍ ة ޡى ٦ڃ
ى
 كىأ

 «.ٝاٌ٭ة» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈  ا٣ٞؿاءة ا٣يتيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷ

اݮه املعٜٞ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ، ٚؿمحح 
( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق 375كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) !ريب ٤ٔا٫
 املٮاٚٞح.
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 (/ 49املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 /(5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(329اىلٍػث ركً )

 ٨٦ ِّ ى دى٦ًرو  لكي ةو ىلعى ؽى ًٔ فِّ الكى  *ٝىة ٍ߀٢ً رىايًب ا٧ىضى  ثًًؽ اؿڃ
 «.٨يؿيؽ ا٭ى  ،߀ىعٛني« ر٦ر آين» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

 «.د٦ر آيب» ٤ٝخ/ ملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ الك٧ح ١٬ؾا/
ٝؿاءد٫ ا٣يت أزبذ٭ة ܈ اݮه كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ىلع 

كٝؽ  ،املعٜٞ، كا٣يت ػة٣ٙ ٚا٭ة رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.327أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/51امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(332اىلٍػث ركً )

اٍري  ةى ظى يىةرى ِـّ ٓي ا ٌى رىل ثً٪ىة ٩ى ـٍ كًد كىٹ خي  * ٹ يي ـي اجليؽي ؿى ري ٠ى كڃ ـڄ  اتي ا
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 «.ٹ يـرل» ك٫٤ٕ٣/ ،«ٹ يؤدل ث٪ة» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
رىل» ٤ٝخ/ أزجخ اناغ املا٧ين ܈ ٩ه اتاخ ٝؿاءة/ ـٍ كٝؽ صةءت ا٣كؼح  ،«ٹ يي

ݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت رصع٭ة اناغ املا٧ين ܈ ا
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح  .وٮب كأزجخ

 (.322ص )

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 51امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(334اىلٍػث ركً )
ةيىة  ٞى ُى بى ًناڃحن  ةؼ٩ً ٔى ٍىًؽًري٨ى  ةاًًت ث٧٧ً   *  ا٧ي رٍصً اݮڃىى ًة اٵٍظٮاًض ظي كرى  ؽي

 «.ػرض اݮٌةات» ٫٤ٕ٣/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ذ٠ؿ٬ة اناغ املا٧ين 

اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ايةماح، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ، كٝؽ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح 
 (.324܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 52امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (335اىلٍػث ركً )

ةءً  ى ا٧ى م  ٚىإفڃ ىلعى ًؿي٧ن    *   ؿًدىا٫ً٩ً ٩اݷڃ ةفً  ةٗى ٪ٍؾي ز٦ى ٍޝ٨ى ٦ي ىٮاين اݶڃ  
 «.٦س٢ ز٦ةف ٮا܈ اݶي٨» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈ 
 إذ ܈ ا٣كؼذني/ ؛«٩ؿدا٫٩» اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ ٔؽا لك٧ح

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح ܈ ظةماح ، ثةݬةء «.ا٫٩دؿد»
 (.324ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

 (/ 53ٔاـلث ركً )امل
 ،«ٔجؽ ال ث٨ ٔـرة اجلٕؽم» صةء اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُجٕح/ /(341اىلٍػث ركً )

 «.ٗـرة» ٨٦ أق٧ةا٭٥، كاٵو٢/« ٔـرة» كޑذت اناغ املا٧ين/
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٧٠ة  ٮاٚٞح ىلع ًجٍ اق٥ انةٔؿ ثة٣ٕني٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀
كٝؽ  ،٫كا٣كؼح ٝؽ ٧ًذ ايؿؼ ٕني، ٚةناغ ٚذطأزجخ اناغ، كػة٣ٛذ٫ ܈ ًجٍ ا٣

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.328أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

 (/ 54املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(343اىلٍػث ركً )

ٍعيًب  كا وى ؿي ْي ة٦حى كىا٩ ٦ى
ي
اڄٮا أ ًٝ    *  ظى ٍكيًب كى ٥ٍ ظى ٝيٮٚىޣي ٮا ٚىإفڃ كي  ٛي
 ߀ىعٛة. ،«كٝٮ٦٪٭٥» اٵو٢/» ܈ ايةماح/ كٝةؿ اناغ املا٧ين

يؿا٩اح ߀ٮاٚٞح كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷ ،«كٝٮٚ٭٥» ٤ٝخ/ اݷم ܈ نكؼح اتٮازييج/
ػة٣ٙ ٚا٭ة رق٥  املا٧ين ܈ اݮه املعٜٞ، كا٣يت أزبذ٭ة اناغ ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت
( ٨ٔ 337كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،اتٮازييج ٤لك٧ح
 ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.
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ٔاـلث ركً )  (/ 55امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(345اىلٍػث ركً )

ة ٧ى ٮي٠ي ٍٛ ٮي ޞى ٍٛ ٕى ةيًن ٚىًجئٍفى ا٣ ٍݬي٧ى ؾى ي    *   ػى ربى ٥ي ޟى ا ٦ً٪ٍޣى ؾى ٭ى ٍٞتي ٦ًس٢ٍه ޠى ٕى  كىا٣
ي » ٠ؾا، ك٫٤ٕ٣/» ٝةؿ أقذةذ٩ة املا٧ين/» مة٠ؿ/ اناغكޑذت   «.يؿيؽ/ د٘ ق ،«ًޟ ى

مة٠ؿ ٨ٔ  اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٤ٞ٩٭ة 
 (.332܈ ايةماح ص )كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،اناغ املا٧ين، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 56امل
 ( ٨٦ مٕؿ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿك اىٕٜ/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )(/ 357اىلٍػث ركً )

ٍاي٫ي  يى ةًصجىا٫، كى ؿه ܈ ظى ٕى ي مى ٍو    *  هلى ٍٝ ٪ڃًح كى ٞي ٢ي  ،٠ى ٔى ؿي ٨ٍ٦ً  ٔى ٍز
ى
 كى٬ٍٮى أ

كٹ يذٜٛ ٬ؾا ٦ٓ ا٣نبا٫ ٌٚٺ « كياحه » ٝؿأ أقذةذ٩ة املا٧ين/» مة٠ؿ/ اناغكٝةؿ 
 «.٨ٔ ڷة٣ٛذ٫ اٵو٢
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٧ين املا اناغ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؿأ ث٭ة 
ؿ ٨٦ ٢ٔي » كٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/ ،، ٚضةءت ٧٠ة ٝؿأ-٤ٔا٫ اؿمحح-  ܈ )خ(/« أٔز
ـ٢ٔ» ٢ ߀  «.أٔز

٢» ٤ٝخ/ أ٦ة نكبذ٫ إܕ ا٣كؼح ؿ» ثؽٹ ٨٦« أٔز ٚىعاط، أ٦ة نكبذ٫ إܕ  ؛«أٔز
/ ـ٢ٔ» ا٣كؼح ا٣ٞةٚاحى ط، ٚة٣ٞةٚاح ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اك٣ٞةٚاح ܈ َجٕح يى ٚٺ« ߀
٢ي » كٚذط ا٣ٕني ١ٚذت/« ٨٦ًٍ » أف اݮةقغ ٠ْس املا٥ ١ٚذت/املٕةرؼ، ثؽݯ٢  كاق٥  ،«ٔى

٢» ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ ٢» «/أٔز ًٔ ـٍ  كޑْس ا٣ٕني، كاق٥ املٕٛٮؿ/ ث٥ٌ املا٥ كق١ٮف اـام« ߀ي
ٔى٢» ـٍ ٢ي » ٦ة صةء ܈ َجٕح املٕةرؼ/كاىٮاب ، كޕ٧٬ة ٗ  ߀ؿاد ،«߀ي ٔى ك٬ٮ ّؿؼ  ،«٨ٍ٦ً 

٢ي »ك٠ٞج٢ي كبٕؽي كأػٮاد٭٧ة.  ؛كف ٫ْٛ٣د٨٦ ظؾؼ ߀ٌة٫ٚ ك٩ٮم ٦ٕ٪ةق  ߀ٌةؼ إݯ٫ « ٔى
٫٤ ٗ ق ،أظؽ اجل٭ةت اكذح ،«ٚٮؽ» ث٧َّٕن ٢/ ا٣نةط، يٞةؿ/ أٔز ٔى ـڃ كاؿص٢  ،كا

ؿ/ ٬ٮ ٤ٝا٢ انٕؿ  ٦س٢ أ٦ٕؿ كأ٦ٍٕ. ،اٵٔز
ظٛؿة ܈ ٤ِٗ أك صج٢  «/اٮٍٝ»ك ،«أٔٺق /لك يء« ٝ٪ڃح»كمة٠ؿ/  اناغكٝةؿ 

 َيذ٧ٓ ٚا٫ ٦ةء اك٧ةء. 
ؿ» كإين أرصط ٝؿاءة٤ٝخ/  ا٣يت أزبذ٭ة ا٣يت صةءت ܈ نكؼح اتٮازييج، ك« أٔز

٢» اناؼةف ܈ َجٕح املٕةرؼ ىلع ٝؿاءة ا٣يت صةءت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ٚةݭة٩اح « أٔز
 ٹ ٦َّٕن هلة.

 ،ك٦َّٕن اتاخ/ ٬ٮ ٬ضةء ٨٦ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿك اىٕٜ ٣ٕٮؼ ث٨ اٵظٮص االكيب
 ،٦ٓ أ٫٩ ܈ أىلع رأق٫ ٤ٝا٢ انٕؿ ، ظةصجا٫ كياذ٫܈ ة٤ٗاْ ة٠ساٛ اهل مٕؿ ثأف يى٫ٛ

  ٦٪٫ اؿايئ كي٪ٛؿ.ئڄ ٠أ٫٩ أو٤ٓ، ك٬ٮ ٦٪ْؿ ڷاٙ، ين٧



 
 - 172 - 

 
  

ٔاـلث ركً )   (/ 57امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(357اىلٍػث ركً )

٧ًا٪ىحو  ـكًر قى ؿاٝنة ٨ٍ٦ً صى ٔي ٍ߀٢ً إذ   *   ٚى٤ىاٍخى  ـى اؿڃ ٟى يىٍٮ اٍ ٛڃ ٍؿً߀٢ي  ثًޣى ٩ٍخى ߀ي
ى
 أ

 «.߀ىعٛة« ٔؿاٚة» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
٭ة اناغ املا٧ين ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧حڷة اݮه املعٜٞ
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.346ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 58امل
كޑذت  ،«زيةدة ث٨ زيؽ ا٣ٕؾرم» صةء اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُٕٞح/ /(358اىلٍػث ركً )

 «.زيةد» اٵو٢/» اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
اؿق٥ اݷم أزبذ٫ اناغ املا٧ين ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع 

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ٦ة صةء  ،اق٥ انةٔؿ، ٚضةء ٧٠ة وٮب كأزجخ
 «....زيةدة» (، كدؿص٥ ٤نةٔؿ ٚٞةؿ/346܈ ا٣كؼح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 59امل
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) (/363اىلٍػث ركً )

٨ٌّ جًب  رىٍت مى ؽى ٪ًّة    *   ىا٩ًً٭٥ي ٗى ٧ٍ٤ً٪ىة-إفڃ مى ٔى ة  ر -٦ى ؽي ٘ي  ٣ى
 «.ث٘ؽر» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

٭ة اناغ املا٧ين ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ
كٝؽ ذ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة  ،ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح اݮه املعٜٞ

 (.352ةء ܈ ا٣كؼح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ص
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ٔاـلث ركً )  (/ 61امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(365اىلٍػث ركً )

ةثىحو  ىى ًٔ ادي بىنٍيى  ٓى ايىؽڃ ى ٍؽ ڸى ٞى ةىءؿي )   *  ٣ى ىكى ةذ (ت ةًف ٦ى  ا ذي٩يٮبي٭ة܈ اٵٍقضى
 «.نكةؤؾ» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

٭ة اناغ املا٧ين ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح اݮه املعٜٞ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.353ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 61امل
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(374اىلٍػث ركً )

٤ٍىحن  ىٍْسً ݯى ٥ٍ ي
ى بىةًؿ  ٍ ا   *  ٝىًى ي يىًؽ اْسِّ ًٙ ً߀ٍؿٚىؽى ا ٌڃ ٢ٍ إܕ ا ٞي ٍ٪ ى٥ٍ ޝى   ًݮى٭تو كى

« ߀ؿٝؽا» ފ اٵو٢/ك« املؿٚؽ/ ا٣ٕف اٌؼ٥» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 .߀ىعٛة ثة٣ٞةؼ

 ܈ ذ٫ اناغ املا٧ين٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع اؿق٥ اݷم أزب
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر  ا٣ٕكاٺف ܈  ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، اݮه املعٜٞ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.361ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 62امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(388اىلٍػث ركً )

 ٨ٍ ٹى ٦ى
ى
ٮٹن ٦جأ ينِّ رىقي ٖه ޞى ةدىا   *   ٤ كى ٛى ٮفى ا٣ ٘ي ٙى ޚىجٍ اٍ ًؽي٤حى ٠ى  صى

 كٹ ٦َّٕن هلة، كاٝرتح أقذةذ٩ة املا٧ين/« دجٮف» ܈ اٵو٢/» مة٠ؿ/ اناغكޑذت 
 «.كرصعخ ٦ة أزجخ ،«دب٪ٮف»
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٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؿأ ث٭ة اناغ املا٧ين 
كٝؽ أمةر إܕ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ ،-٤ٔا٫ اؿمحح-

 (.377ا٣ُٕٞح ص )
 

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 63امل

 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(389ٍػث ركً )اىل
٧ٍؿكو زىاٍذي٥ٍ 

ةًخ ث٨ًٍ ޞى ٧ڃ رن    *  ًكبنى ـى ٧ًا٪ىة اصى ىٍؿޚي٥ٍ قى ة ٝىٍؽ َنى  ٦ى
 «.َنٮد٥» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/

أزبذ٭ة اناغ املا٧ين ܈  ٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح ا
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.371ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 64امل
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )/ (411اىلٍػث ركً )

 ٥ٍ ٥ٍ إٍذ رىأٍޝذيޣي ةثيޣي جىيًن أظكى ضى ٍٔ زٍؿً  *كىأ ةً߀٢و دى
ةًء اݮڃٍؼ٢ً ٨ٍ٦ً صى ٦ًس٢ٍ أمى  كى

اق٥ ڸٓ  «/صة߀٢»ك «.٨٦ ظة߀٢» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 «.جل٧ةٔح اجل٧ةؿ

ملا٧ين ܈ أزبذ٭ة اناغ ا يؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷ
 ،ػة٣ٙ ٚا٭ة رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخه املعٜٞ، كا٣يت اݮ

 (.387كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 65امل
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) /(458اىلٍػث ركً )

بيٌؽ٣ىٍخ  ٍٮفو كى
ى ڃ  ىٍٮين لكي فى  اريىة دؿيؽ يلعڃ   * إذىا اكى ؿى ًٛ يت كىاٍو ٍؿى  محي
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 «.دـيؽ يلع» ٝؿأ٬ة أقذةذ٩ة املا٧ين/» كٝةؿ اݶ٠ذٮر اكاؽ يٮقٙ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح/
٤ٞ٩٭ة اݶ٠ذٮر يٮقٙ  ؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷي

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،ٚضةءت ܈ ا٣كؼح ٧٠ة ٝةؿ ،٨ٔ اناغ املا٧ين
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.433ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 

 
 

 !-٤ٔا٫ اؿمحح-ا٧ين ا٩ذ٭خ ߀ٮاٚٞةت اناغ امل
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ؿ فيػ يـٔ نخٔر ا  ٔاـلث 
(/ 117ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )كيه  كٝٛخي ٤ٔا٭ة، ߀ٮاٚٞح كاظؽة ݸ٠ذٮر اكاؽ يٮقٙ كز٧ح

 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة٩ًهو ٚىأديسڃ  ٞى ٍكخي ثً

ى  ا)كى تو ًػٺ   *   (كىٍظؿن نيً  ؿى املةًء ܈ ٝىىى ًَ  كى
 كٹ أدرم ٦ة وٮاث٫.  ،«كظؿا» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢ 

ظٛؿة جت٢ٕ ٤ٮظل إذا ߀ؿت ث٭ة  «/كصؿا» كٝةؿ اݶ٠ذٮر اكاؽ يٮقٙ/ أراق
 .ٔؿٝجذ٭ة

 ،اءة اݶ٠ذٮر اكاؽ يٮقٙ ٤جاخ انٕؿم٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؿ
ا» ةءت ٧٠ة ٝةؿ ܈ ايةماح/ٚض  !ٚؿمحح ريب ٤ٔا٫ ،ثةجلا٥« كىصؿن
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اىد ملتطدا  ا
ًّ  ٔاـلات  اكحتٓا ً يف

٬ؾا املجعر أذ٠ؿ ٚا٫ ߀ٮاٚٞةت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٞؿاءات ا٣يت ػة٣ٙ ٚا٭ة أظؽ 
ـد( ߀ٮاٚٞح ؿق٫٧، كٮ اك٩خ نكؼح اناؼني رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح ٚضةءت  نكؼح )ي

ٹقذُٕخي نكجح ٬ؾق املٮاٚٞةت هل٧ة،  ٠ؿ كنكؼح اناغ املا٧ين ثني يؽم؛اناغ مة
قبا٢، كيޣ܌ ٨٦  ٨٦ ك٧٧ٌخي ذٟ ܈ رواؽ ߀ٮاٚٞةد٭٧ة، ك٣ޣ٨ ٦ة إܕ ذٟ

 ا٣ٞٺدة ٦ة أظةط ثة٣ٕ٪ٜ.
 

ٔاـلث ركً )  (/1امل
 (/1/ اتاخ ر٥ٝ )(59اىلٍػث ركً ) 

ى٧ڃ   ة ً܈ اٷ٩ىة *كى عن ًى ل كى
ى
ؿى  ءً  ة رىأ ٧ي جٍمىؿه اكى ي زى ـى هلى  فٍ ٝىة

ذت ܈ ايةماح عن » ܈ اٵو٢/» /٠ي  ߀ىعٛة.« ةًر
܈ اݮه  وٮبخ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت 

 .املعٜٞ
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ٔاـلث ركً )  (/ 2امل
 (/ 25اتاخ ر٥ٝ ) /(71اىلٍػث ركً )

ة ٌى بىاٍ ايٮفي كى ٕي ٪ٍ٭ة ا٣ ٢ڄ ޞى ٛى رىاء اخًلجةءً    *  ء ޚى٪ٍ ٪ة ٨ٍ٦ً كى ٕي ة٣ً ُى  ޚي
ذت ܈ ايةماح/  ٚٞةؿ/ يٕين  ،كرشظ٫ 138اٵو٢/ د٪ٟٛ، كاݬىٮيت ٨٦ اٵ٩ٮاء/ ٠ي

 ان٧ف د٪١ْس ا٣ٕاٮف ٨ٔ اݮْؿ إݯ٭ة. 
ٌٮبخ ܈ اݮه املعٜٞىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت  ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ك٥  ،وي

 (.513(، كذ٠ؿ٬ة ܈ امل٤عٜ ص )114ص )٬ؾق املٮاٚٞح ܈ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف 
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 3امل
ل47اتاخ ر٥ٝ ) /(71اىلٍػث ركً )  ...(/ قٮل ٦ة أوةب اْسڄ

ذت ܈ ايةماح  .اْسل /كوٮاث٫ ،/ ܈ اٵو٢/ اكٮل٠ي
  

ي
ٮِّب ܈ ايةماحزجخ ܈ ٤ٝخ/ ك٦ة أ  ح اٷيؿا٩احا٣كؼ كاٚٞخ ؛اݮه املعٜٞ كوي

كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ٧٠ة ٝةؿ املىٮب،« اْسل» ٚضةء ٚا٭ة/ ،٤ٔا٫
 (.115ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 4امل
 (/42اتاخ ر٥ٝ ) (/71اىلٍػث ركً )

ٍٮى٥٬ ذي٫ي دى ٓه إرىاޟى ي ً ٫ي ثًةؿِّ    *   ْسى ٞي ٤ڄ ٕى ٓه ޚى ي ةءً ْسى  مى
ذت ܈ ايةماح/   ܈ اٵو٢/ إرأذ٫. ٠ي

زجخ ܈ املنت كػٮ٣ٙ ٚا٫ ٤ٝخ
ي
ا٣كؼح  كاٚٞخ ٤ٔا٫ ؛٤لك٧ح اتٮازييج رق٥/ ك٦ة أ

 ،«إراٗذ٫» /ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٧٠ة وٌٮب املىٮب ܈ اݮه املعٜٞٚضةءت  ،اٷيؿا٩اح
߀٤عٜ ا١ذةب ص ޑؾا (، ك115كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.515)
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ٔاـلث ركً )  (/ 5امل
 (/3اتاخ ر٥ٝ ) /(84ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٪ىخو ٦ ڃ ٨ٍ٦ً ޞى كىاثًًؿ ٨ٍ٦ً رًٍصܘى ٢ً   *  ة ً܈ اݶڃ ٛى ٕى ٍكٮىل ٨٦ً ا٣
ي
ةًف كىٹ أ ٪ٍؽى اؿ٬ِّى ًٔ 

ذت ܈ ايةماح/  ثة٣ٞةؼ ߀ىعٛح. ٝةؿ اݶ٠ذٮر « ا٢ٕٞ٣» كٚا٫ ،«اݶكااؿ» ܈ اٵو٠/٢ي
 (/ ٠ؾا ܈ )خ(.125ا٣ٕكاٺف ص )

 صةءت ث٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ؛܈ اݮه املعٜٞ ناؼنيك٦ة أزبذ٫ أظؽ ا٤ٝخ/ 
  ثةتةء.« اݶكاثؿ»
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ثة٣ٞةؼ « ا٢ٕٞ٣» كٹ أدرم ٦ة كص٫ ختُبح أظؽ اٵماةخ ܈ َجٕح املٕةرؼ/ ٝؿاءة
كޑذت انةرح  ،ا٣كؼح اٷيؿا٩اح أيٌة صةءت ث٭ةكٝؽ كنكبذ٭ة إܕ اݬىعاٙ، 

ة ٥ ٦ٛؿكمًح اؿِّ  /انةٔؿ( ٝةؿ ) ،«اݬٮاء ܈ اؿص٢ /ا٢ٕٞ٣» دٛك ٬ة ٚٞةؿ/ ص٢ً ٚىؿٍمن
ٞىٺ.  يޣ٨ ޞى

ٚٺ يىط ٦ٓ دٛك  اݮةقغ هلة نكبذ٭ة إܕ اݬىعاٙ، ٚܠ ٝؿاءة ٤ٕ٦ڃ٤ح ߀رشكظح، 
كٝؽ أزجخ  ،كٮ اك٩خ ٦٭٤٧ح ٨٦ ارشح؛ ك١ذ٪ة ٬اجح كإصٺٹ ٨ٔ ڷة٣ٛح اناغ

كدޣ٥٤ ٨ٔ قجت  ،(167ڶٜٞ اتةثُني ܈ اݮه ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ص )
كيه ܈ اٷنكةف  /كاݶكاثؿ ٬٪ة ڸٓ داثؿة دؿصاط ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ܈ ايةماح ٚة٩ْؿق.

٥ْ )٩1/296ْؿ/ ڸ٭ؿة ا٤٘ح )أؿٝٮب٫.   (.9/311(، كاملعޣ٥ كاملعاٍ أٵ
ثي  ةؿ/ كرـ حيؽث ً܈ اݶڄ ٢ ܈ اؿِّصى ٛى ٕى ٮى ً܈ كا٣ ٟى ٬ي ً  ؾى ޑى ٤ِى ܈ اؿڃًظ٥، كى ًٗ ةء  ؿ، كފ ا٣ِّكى

 (. ٩2/937ْؿ/ ڸ٭ؿة اث٨ دريؽ )ا اݶكاٌب. 
    كىأنٍنؽ/  ( ١٬ؾا/2/244كٝؽ صةء اتاخ ܈ د٭ؾيت ا٤٘ح )

ة ً܈ اݶكاثؿ ٨٦ رصܘڃ  ٢  ٦ى ٞى ٢   *  ٨٦ ޞى ٛى ٕى ٍكٮل ٨٦ ا٣
ي
ة أ ٦ى ةف كى ٪ٍؽ اؿ٬ِّى ًٔ 

 (.523ثة٣ٞةؼ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )« ا٢ٕٞ٣» كٝؽ أزجخ ٝؿاءة
 

ٔاـلث ركً )  (/ 6امل
 (/1(/ اتاخ ر٥ٝ )86ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

كا  ؿي ًٛ ٢ٍه إذىا اٍقي٪ٍ
٥ٍ ݯى ޜڃ٭ي

ى
أ ةًظ٢ي    *  ٠ى ة قى ڃحه ٣ىٍفى هلى  أٍك جلي
ذت ܈ ايةماح/   .كاـيةدة ٹثؽ ٦٪٭ة ،«٣ف قةظ٢» ܈ اٵو٠/٢ي

 ؛ػ٤خ ٦٪٫ نكؼح اتٮازييجك اناؼني ܈ اݮه املعٜٞ زبذ٫ أظؽك٦ة أ٤ٝخ/  
 كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أف، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ كوٮب ،ٝخكاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٔا٫ كوؽڃ 
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كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص  ،مة٠ؿ اناغ وةظت اݬىعاط
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح  ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع524܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ޑؾا ( ك126)

ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص كޑؾا ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة أظؽ اناؼني ܈ اݮه املعٜٞ، 
(161.) 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 7امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(87ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

يًحٌ أيب ٬ًٺؿو  ٩ىة اٍب٨ي ا٧ىرٍضى
ى
ةري    *  أ ٍ܋ى ىلعى اݮڃةًس اݮى٭ى ٢ٍ خيى  كى٬ى

ذت ܈ ايةماح  «.أيب م٤ا٢» /كاݬىٮيت ٨٦ ا٤كةف، كركايذ٫ ،«اـ٬ةر» اٵو٢/» /٠ي
كاٚٞذ٫  ؛٤ٝخ/ ك٦ة أزبذ٫ املىٮب ܈ اݮه املعٜٞ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج

  أزبذ٫ ܈ اݮه املعٜٞ.ٚضةءت ٧٠ة  ،٤ٔا٫ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.127كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )   (/ 8امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(117ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٦ةًِض 
ي
ةفي أٍك أ ٦ى

ي
ك أ
ى
ةفي أ ػى

ي
ڃ ظنيً    * أ  ث٧س٢ً اٮىرًٍس خٍييؿجي لكي

ذت ܈ ايةماح/   «.أػةه» كފ اٵو٠/٢ي
 ܈ اݮه املعٜٞ بب٫ املىٮِّ ٦ة وٮڃ  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

ٛن    .رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح ذٟ ة ܈ڷة٣
 ،املؼةكح/ أف ختذ٤ف ا٣ُٕ٪ح ٨٦ ٔؽكؾ «/أػةف» ܈ دٛك  لك٧ح كޑذت انةرح

  كختذ٤ف ٦٪ٟ ٦س٤٭ة.
 ٚعؾؼ املٮوٮؼ. .أم ثؽـ ٦س٢ اٮرس «/ث٧س٢ اٮرس» كޑذت ܈ دٛك  لك٧ح

ٚ٭ٮ خيؿج إܕ أف  ،أم ٹ ي٪ُٞٓ اݶـ ٔ٪٫» كޑذت ܈ ٬ة߀ل ا٣ٞةٚاح/
 «.ي٧ٮت وةظج٫
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ٔاـلث ركً )  (/ 9امل
 (/2/ اتاخ ر٥ٝ )(٣122ُٕٞح ر٥ٝ )ا

احو  ٌٛ ٮدي ػى قي
ي
٥ٍ أ ٭ي ةرى ޠى ة اݮڃ٭ى ؿڃ    *  أ٦ڃ ابي كا٤ڃا٢ٍى بًايه ػي  ده أدٍؿى

ذت ܈ ايةماح  ثةيةء امل٭٤٧ح.« ظؿد» ܈ اٵو٢/» /٠ي
كاملسجخ ܈  ،«ا٤ا٢»ك« اݮ٭ةر» ييج كصؽد٫ رٚٓز٤ٝخ/ كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮا

ٕح املٕةرؼ اݮىت ܈ لكا٭٧ة، كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناؼني ܈ ٩ىت َج
ؿڃد» ككاٚٞذ٭٧ة أيٌة ܈ دىٮيت لك٧ح ،الك٧ذني  اݮه ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة ܈ ،«ػي

 !املعٜٞ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٭٧ة

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 11امل
 (/2/ اتاخ ر٥ٝ )(123ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
يٍؽو  ٚٺ ـى ا ثً يٍؽن ٮا زى

ذى٤ي ٍٞ ة  ،ޚى ةفً     *  ٚىإٌޜ٧ى ٦ى ٍٕؽى زى ةفي بى ُى ٍ٤ ٥ي اكڄ  أٝىةدىޢي
ذت ܈ ايةماح/  ثة٣ٛةء.« أٚةدޢ٥» ܈ اٵو٢/» ٠ي

ا٣ٞؿاءة ا٣يت رصعة٬ة ܈ اݮه  اٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناؼني ىلع٤ٝخ/ كٝؽ ك
 املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة ܈ اݮه.
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ٔاـلث ركً )  (/ 11امل
 (/2اتاخ ر٥ٝ ) /(129ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ٍ٭ٺ ٣ٍخى صى ةكى ٟى ٝىٍؽ ظى ًٚذٍ٪ىحن  ٚىإ٩ڃ ٕىاخى خًبىةً߀٢ً    *  كى ىٍكىعى إٍف قى إ٩ٟڃ ت  كى
ذت ܈ ايةماح/   «.كٚذاح» ܈ اٵو٠/٢ي

اؼةف ܈ ٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة انا ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
بة كأزبذةاݮه املعٜٞ، ٚضةءت   .٧٠ة وٮڃ

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 12امل
 (/6/ اتاخ ر٥ٝ )(٣137ُٕٞح ر٥ٝ )ا
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ة  ٢ڃ ث٭ى ٞى ٤ا٢و كاٍقذى
ٍޑفو ٝى ٍخ ثًٮى ٕى ة   *  بًا ٕى ޑى ة رى ٍٕؽ٦ى ثيٮ٬ة بى

ى
ـاًؿ أ  ٨٦ًى ا٭ي

ذت ܈ ايةماح/  «.كاقذ٤ٞخ ث٭ة» ܈ اٵو٢/» ٠ي
اناؼني ܈ اݮه  أظؽ ٦ة ػ٫ُ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

 املعٜٞ.

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 13امل

 /(3/ اتاخ ر٥ٝ )(٥ٝ131 )ا٣ُٕٞح ر
٨ڃ اجلي٤ي دى  ٍي ٦ً٪ٍ٭ي ٞي ىٍك ةدي ت ة ޣى اعى     *  ٮدي ٧ًى ٪ڃ٫ي ٚـى ޝى ٤ى٨٧ٍى ٦ً٪٫ٍي إذىا اعى ٍٕ  ޝى

ذت ܈ ايةماح/  «.ٝـاع» ܈ اٵو٢/» ٠ي
 ٦ة أزبذ٫ اناؼةف ܈ اݮه املعٜٞ. ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
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ٔاـلث ركً )  (/ 14امل
 (/2/ اتاخ ر٥ٝ )(138ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ًٍٕؽم ٍޡ٨ى اتيؤٍسى بى ةًذري أٍف يىؾي ظى
ي
ةًؼ    *   أ ٍٕؽى وى ة بى ٞن ٍޜ ب٨ى رى ىرٍشى ٍف ي

ى
 كأ

ذت ܈ ايةماح/  «.رزٝة» ܈ اٵو٢/» ٠ي
 ٦ة أزبذ٫ اناؼةف ܈ اݮه املعٜٞ. ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 15امل
 ...(/ جتةكز٩ة ا٤ٛاٙ ث٧ٮماكت1اتاخ ر٥ٝ ) /(146اىلٍػث ركً )

ذت ܈ ايةماح  ملٮماكت.܈ اٵو٢/ / ٠ي
܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج  ة٤ٝخ/ ك٦ة أزبذ٫ أظؽ اناؼني ܈ اݮه املعٜٞ ڷة٣ٛ

كٝؽ أٔؿض  ،ٝةؿ كأزجخؿا٩اح ٤ٔا٫ كوؽٝخ، ٚضةءت ٧٠ة كاٚٞخ ا٣كؼح اٷي ؛٤لك٧ح
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( ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع 146اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.567كذ٠ؿ ٝؿاءة ا٣كؼح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف

 

 
 

ٔاـلث   (/ 16ركً )امل
 (/ 1/ اتاخ ر٥ٝ )(147ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ٮٍ  ى ߀ى ٍكޚي٥ٍ ىلعى ؽى ٮ٩ى٫ ٔى ٧ي ًٌ مى ޚىٍ٭ذى
ٌ دىٍؿدىًَع    *  ٹى ة٩ًًت ا٣َعى  ثً٪ىةصاىحو ٨ٍ٦ً صى

ذت ܈ ايةماح  «.كاٵو٢ ث٪ةظاح» /٠ي
ع٭ة اناؼةف ܈  ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت رصڃ

 .٧٠ة ٝةٹ كأزبذة« ث٪ةصاح» ٚضةء ٚا٭ة/ ،اݮه املعٜٞ
  «.ا٣يغٌ » كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،«ا٣٘ار» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ا٣َع» كފ ا٣ُجٕح/
٠أ٩٭٧ة  ،«ٗؽكد٥» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناؼةف ܈ ايةماح/ ،«ٔؽكد٥» كފ ا٣ُجٕح/

٧٭ة وعٛة رق٥ اتٮازييج، كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت رق
 «.ٗؽكد٥» اتٮازييج ٤لك٧ح
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ٔاـلث ركً )  (/ 17امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(157ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
ةًدرناٚىاك ٪ڃاٍخى قى ٘ى اثنة أٍف ޚى ة  *   فى زٮى ٭ى ٞي ًف ًري ٍٛ ةغى ܈ اݮڃ ة قى ى٧ڃ ٍؿًِضى  ًٕ  ثً

ذت ܈ ايةماح   «.دٕا٪خ» ܈ اٵو٢/» /٠ي
أزبذ٫ أظؽ  كاݷم ،«دٕ٪ڃاخى » رق٥ الك٧حكملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ ٤ٝخ/ 

 ، هللف اي٧ؽ كامل٪ح.٤ٔا٫اناؼني ܈ اݮه املعٜٞ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 18امل
 (/2/ اتاخ ر٥ٝ )(154ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٨ٍ ޚي٪ىةيًج  ى ٦ى ٤ڃ٥ٍ أفڃ أٍكرثى ًدم   *  دٕى اعى
ى
٥ي اٵ ٟى ٬ي ٍ ٮا إݯى ًع١ي ًى إٍف   كى

ذت ܈  كأ٦ةܖ ا٣زييؽم. ،كاىٮاب ٨٦ اياٮاف ،«ك٥٬ أاعدم» اٵو٢/» ايةماح/ ٠ي
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٦ة ػ٫ُ أظؽ اناؼني ܈ اݮه  ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
܈ ظةماح  كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف .وٌٮب كأزجخٜ، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة املعٞ

  .ٮاٚٞح( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل174ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 19امل
 (/6/ اتاخ ر٥ٝ )(174ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ًܜٌّ  ْى اٍ ٍباىيي مى
ى
٨ڃ أ ٤ي٭ي ِّٞ ٕى ؤارً   *  ޝي ْڄ كًٍد ا٣ ٢ي اݷڃ ِّٞ ٕى بًئٍفى ٦ي  كى

ذت ܈ ايةماح/  ڸٓ ّب ، ޢٛؿار كٚؿيؿ. «/ا٣ْؤار»ك ،«ا٣ُٮار» اٵو٢/» كޑي
أظؽ اناؼني ܈ اݮه  ٦ة أزبذ٫ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

اݶ٠ذٮر  كٝؽ أٔؿض! ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٧٠٫ة وٮب كأزجخالك٧ح املعٜٞ، ٚضةءت 
 (.189܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ٮاٚٞح ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق امل ا٣ٕكاٺف

 

 



 
 - 194 - 

ٔاـلث ركً )  (/ 21امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(197ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

جي٫ ٍٕ ٓى ٠ى ٍو٧ى
ى
ؽيًؽ اؿڄٍقٖ أ ةؼو مى ٌى اًصجي٫ٍ   *  ثً ى ٤حه أٍوٺثي٫ي كرشى ؽاػى  ٦ي

ذت ܈ ايةماح  «.ثىةؼ» اٵو٢/» /٠ي
 ٦ة وٮب٫ املىٮب ܈ اݮه املعٜٞ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

 ٜ ىلع ا٣كؼح اٷيؿا٩اح حتخ لك٧حق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح، كޑذت امل٤ِّٕ ڷة٣ٛة ܈ ذٟ ر
 ٬ؾق ٨ٔ ذ٠ؿ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح اٺفكٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕك ،«يٛؿس«/ »ثٌةؼ»
 .ٮاٚٞحامل

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 21امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(195ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٥ٍ ٦ً٪٫ٍي ٚىإيٌن  ٍޟ٧يޣي ٨ٍ ٹ رى ٦ى ٍؿبً    *  كى
٥ي كظى ٧ًٍٗޣي ًޞا٥ي ޣثؿى  ٥ي زى

ذت ܈ ايةماح ٧ޣ٥» ܈ اٵو٢// ٠ي ـ٧ٔޣ٥ ... ٔز ين  إܕ ٝؿاءة نكؼح  ،«ث
٧ޣ٥» /اتٮازييج، كأ٫٩ ٝؽ ػة٣ٛ٭ة كأزجخ ܈ اݮه ٧ޣ٥ ... ٗر  «.ثٗؿ
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ؽ اناؼني ܈ ٝؿاءة ٦ة رصع٫ أظ ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
ح، ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮب ڷة٣ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ اتاخ انٕؿم

 املٮاٚٞح.( ٨ٔ ذ٠ؿ 279܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  .كأزجخ
 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 22امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(196ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ةو  ؽڃ ينِّ اخلى٧ًفى بنى ٮا ޞى ٛي نى ٥ي ٠ى ُِّ    *  ٬ي ٞىيڃ ا٣ ة اٍޜ ٧ى ي٥و ٠ى ـً
دي ٬ى ؽڃ ٧ى  ؿاؼي ا٧ى

ذت ܈ ايةماح  «.ا٣ُؿاد» اٵو٢/» /٠ي
أظؽ اناؼني  ة٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ا ߀ٮاٚٞح ىلع٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 

كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،ٛة ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح٣܈ اݮه املعٜٞ ڷة
 .ٮاٚٞحامل ٬ؾق ( ٨ٔ ذ٠ؿ217܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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ٔاـلث ركً )  (/ 22امل
 (/6/ اتاخ ر٥ٝ )(276ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ايٍن ًقٮىل بىٍخ ޞى ًٞ نٍيو ٚي ٕى ٍٮ ثً
ى ٢ًًٛ    *   ٍظ

ى
ى٥ٍ أ ٞأٍت  ٛى ٍػًذ٭ة ٚىةٍޜ

ي
 أ

ذت ܈ ايةماح  «.أك ثٕني ٚٞبخ ٔنيه » اٵو٢/» /٠ي
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة أظؽ اناؼني 

 ܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ كوٮب.

 

 
  

ٔاـلث ركً )  (/ 23امل
 (/1/ اتاخ ر٥ٝ )(232ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ك  ٧ٍؿي ى٥ٍ يىؤيٍب ޞى  ـًمڄ كى
٘ى ة كىارىل ث٫ ا٣ٞربي    *  آبى ا٣  ޖً ٦ى

ذت ܈ ايةماح  كاىٮاب ٨٦ ذي٢ ا٣ٞةܖ. ،«ا٣ٞرص» اٵو٢/» /٠ي
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كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮب٭ة أظؽ اناؼني ٤ٝخ/ 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،ه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮب كأزجخ܈ اݮ

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.243ا٣ُٕٞح ص )

 
 

ٔاـلث ركً )  /(24امل
 (/ 2/ اتاخ ر٥ٝ )(236ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٤يٮؾى  ًذ٭٥ٍ  إفڃ ا٧ي ةظى ٍؿ بًكى زٍنً
ىتى ޚى رىقٍ    *  ٦ى ى ٍؿ ثً٪ىةرًؾى ٨ٍ٦ً ًޜ ىا٩ًً٭٥ٍ رشى ًُ  دى

ذت   «.دُٮ ث٪ةرؾ» ܈ اٵو٢// ܈ ايةماح ٠ي
٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة أظؽ اناؼني 

 «.َةرت ثسٮبٟ» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ يؿكل ،«دُؿ ث٪ةرؾ» ٚضةء ٚا٭ة/ ،܈ اݮه املعٜٞ
 

 

 



 
 - 198 - 

 أكظِ، ٤ضة« اياٮاف»ك ،«اتاةف كاݬباني» ٠ذةب طك٢ٕ٣ ߀ىؽر اݬىعا
ٚٞؽ صةءت الك٧ح ߀ىععح ܈ املىةدر اݭٺزح ٧٠ة ذ٠ؿ  ؛٤ؿاٗت« ڶةرضات اٵدثةء»

٪ؽ اؿاٗت/ ،«ث٪ةرؾدُؿ » اٵماةخ/ ٹث٨ « أق٧ةء امل٘ذة٣ني» كފ ٠ذةب ،«ٟدُؿ ثسٮب» ٔك
  «.َةرت ثسٮبٟ» (/2/247ظجات )

 
ٔاـلث ركً )  (/ 25امل
 (/17/ اتاخ ر٥ٝ )(247ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ي  ٍٮهلى ٍص٪ىةديق ظى
ى
٨ً أ ٍ٘ رٍصًقً    *  ٚى٤ى٥ٍ ޚي

ٮفى إܕ ٩ى ٔي ًْس  كىٹ ا٧ي
ذت ܈ ايةماح  كاىٮاب ٨٦ ا٣ٞةܖ. ،«ٚإف د٨٘» اٵو٢/» /٠ي

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة أظؽ اناؼني 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق  ،܈ اݮه املعٜٞ

 املٮاٚٞح.
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ٔاـلث ركً )  (/ 26امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(248ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ًم ٹ ٝيٮٹكى 
اٍخي اݷڃ ٮى ا٧ى ٫ي  ٬ي ٞى ًؽي ةعى    *  وى ًى ةفى اخل٤ا٢ى كىٹ ،أ رٍ  كىٹ ػى ؽى  ٗى

ذت ܈ ايةماح  «.ػةف» أقٍٞ اݮةقغ ،«كٹ اخل٤ا٢» ܈ اٵو٢/» /٠ي
أزبذ٭ة اناؼةف ܈ ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع اـيةدة ا٣يت 

( ٨ٔ ذ٠ؿ 257كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،اݮه املعٜٞ
 ٬ؾق املٮاٚٞح.

 

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 27امل
 (/3/ اتاخ ر٥ٝ )(297ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ٟى ٹ إ٩ڃ جڄ٫ي  كى ً
ءه حتي ٓي اأكى    *  دىٍؽرًم أيى ٛى ٍޜ

ى
ٍٛفي أ قي اݮڃ ة دىٍޣؿى ؿي ߀٧ڃ  ػى

ذت ܈ ايةماح  «.كآػؿ ممة يޣؿق اݮٛٓ» ܈ اٵو٢/» /٠ي
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٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٝؽ وٮب٭ة اناؼةف 
٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا ،܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة

 (.٬292ؾق املٮاٚٞح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 28امل
 (/2(/ اتاخ ر٥ٝ )295ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

٤ًٍج٭ة ٓي ثًىي ًضا ٌڃ ة ا ًٮي٭ى ٍُ اءي ޝى ؿى ٍٛ ة٣ىحً    *   وى ڃ ايى٧ى ة ،َطى ذٍ٪ىة٬ى ه ٦ى  ٣ىنيِّ
ذت ܈ ايةماح  «.٣ف ٦ذ٪ة٬ة» ܈ اٵو٢/» /٠ي

أزبذ٭ة اناؼةف ܈  يؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يتا٣كؼح اٷ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت 
 ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة. ، ܈ ذٟ رق٥ اتٮازييج ٤لك٧حاݮه املعٜٞ ڷة٣ٛنٍي 

 ١ٚذت/ ،ثةجلا٥« اي٧ة٣ح» كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ لك٧ح
كالك٧ح ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ثةيةء ٧٠ة وٮب اناؼةف كأزبذة، ك٬ؾق  «.اجل٧ة٣ح»

( ٨ٔ ذ٠ؿ 298كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،߀ٮاٚٞح أػؿل
 ٬ؾق املٮاٚٞح.
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ٔاـلث ركً )  (/ 29امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(318ُٕٞح ر٥ٝ )ا٣

ة  ڃ٧ى حي لكي جىةءي دىٍىؽى ٍُ ٝىحه ػى ٮڃ ُى ٓي كأٍَنى٧ة   *  ٦ي بًا احى اؿڃ ـى ٙي كا٩ٍ اٍ ٩ىة اىڃ  دى
ذت ܈ ايةماح  «.داع اىاٙ» / ܈ اٵو٠/٢ي

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف ܈ 
 ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة.اݮه املعٜٞ

 

 
ٔاـلث ركً )  (/ 31امل
 (/1/ اتاخ ر٥ٝ )(377ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

بڃًح ٚىة٤ِّٮىل  ى ٢ڃ ثىيًٍت ثًةرشڃ ةًدرً    *  إذا ظى ٞى يؽي ثً ـً ذًٍܗ يى
ى ޡى  ٚى٤ىٍفى ىلعى

ذت ܈ ايةماح  «.ثةرشيح» ܈ اٵو٢/» /٠ي
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٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف ܈ 
( ٨ٔ ذ٠ؿ 363ا٣ُٕٞح ص )كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،اݮه املعٜٞ
 ٬ؾق املٮاٚٞح.

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 31امل
 (/4/ اتاخ ر٥ٝ )(386ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ٟى كاٍقًخ ٝىجًا٤ىحو  دٍ ى
ݶى ةًب    *  ثًةٍقًخ ا٣ڃيت كى ٥ٍ ٨٦ًى اٵٍظكى ىٍك٤يجي٭ي ٮؾى ت ޑي  دىؿى

ذت ܈ ايةماح  «.ثةقخ اݷم» ܈ اٵو٢/» /٠ي
ٚ٭٧ـد٭ة ٧٬ـة  ،ك٬ٮ ػُأ ،ث٭٧ـة ا٣ُٞٓ« ثإقخ» كٝؽ ٠ذت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/
كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة  كو٢، ك٬ٮ املسجخ ܈ َجٕح املٕةرؼ.

 كފ نكؼح اتٮازييج/ ،ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف ܈ اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة
٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ر إܕ ذٟ اݶةكٝؽ أم ،«اٵنكةب» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«اٵظكةب»

 (.368܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
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 (/ 32املٮاٚٞح ر٥ٝ )
 (/1/ اتاخ ر٥ٝ )(393ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 
ي
٥ٍ ريكىاءه أ ى٭ي ٮفى  ً     *   ٩ىةسه دىةاً٭ي ٗى  ٥ٍ ٨ٍ٦ً ةؤي٬ي ٧ى ا٥ي قى ً٘ بٍ دى  ٢ً كى
ذت ܈ ايةماح  «.ي٭ٮف هل ٦ة» ܈ اٵو٢/» /٠ي

أزبذ٭ة اناؼةف ܈  ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يتح ߀ٮاٚٞح ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩ا
كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر  ،ٚضةءت الك٧ح ٧٠ة وٮبة كأزبذة اݮه املعٜٞ،

 (.374ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 33امل
 (/2/ صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )(395ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
٩ي٫ي  مدىكً  اكى ؤٍؾى ٦ى ىكي زٍنىٍع ي ىةًذريقٍ   * اجلىٮًٍؼ إٍف ޝي ـو حتي ڃ يىٍٮ ٜى ديٍىًجٍط لكي جٍ إٍف ޝى  كى
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ذت ܈ ايةماح  «يكٮء ߀اك٫٩» ܈ اٵو٢/» /٠ي
 «.߀اك٩ى٫ بكٮءو » ٤ٝخ/ كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ الك٧ح ١٬ؾا/

، ٚضةءت ٤ٔا٫ك٦ة أزبذ٫ اناؼةف ܈ اݮه املعٜٞ ٝؽ كاٚٞذ٭٧ة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
( 376كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،الك٧ح ٧٠ة وٮبة كأزبذة

 ٨ٔ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح.

 

 
 

ٔاـلث ركً )  (/ 34امل
 (/3(/ صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )432ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ا  ؽن ظى
ى
ٍت أ ؽى ٔى ة ة قى ـو إًذىا ٦ى ؽكدي ٝىٍٮ زٍنيكرً    *  صي ٢و ٗ  ٦ى

ٌٍ ٛى ٤ىا٫ًٍ ث ٔى ٍخ  عڃ  قى
ذت ܈ ايةماح  «.ٗ  ٦٪ؽكر» اٵو٢/» /٠ي

٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ىلع ا٣ٞؿاءة ا٣يت أزبذ٭ة اناؼةف ܈ 
كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،اݮه املعٜٞ، ٚضةءت ٧٠ة وٮبة كأزبذة

 ( ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق املٮاٚٞح.413ا٣ُٕٞح ص )
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اىد  اٷيؿا٩اح ا٣كؼح زيةدات /اىلفً ا
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ول  املتطد ا
يث اك  اىلٍع ا

  ( ٬ؾق ا٣ُٕٞح/57( ك )49ُٕح ر٥ٝ )زادت ا٣كؼح ثني ا٣ٞ
ا٥ٍ الكيب» ٕى  /(2))٨٦ ا٣ُٮي٢(  ،(1)ٝةؿ ذيٍباىةف ث٨ ޜي

 ٍٖ ث٤ًٍ
ى
ٍك٩ى٫ي  (3)أ ٮًم   *   أ٦ ى املؤ٦٪نيى كىدي ٍُ ؿٍؼى ك٬ٍٮى ظؽيؽي  (4)ٚؿاًقغي ޚى ُڃ  (1)ا٣

                                                           

يًٍبٌ  (1) ٩ْؿ/ ا «.ذثاةف» ثؽٹ ٨٦« دي٪ةر» كފ ثٕي املىةدر ،ذثاةف ث٨ ٩ٕا٥ ث٨ ظىني ث٨ قٕؽا٩ح، ا٤ٕ٣اܜ، الكى
 (.7/247)  أنكةب اٵرشاؼ ٤جٺذرم

غؽيز (2) ( اق٥ 2/76كرقةا٢ اجلةظِ ) ،(٨2/582 الكيب )كاݯ٨٧ ا١ج  ٹث ،/ ا٣ُٕٞح أدخ ܈ نكت ٦ٕؽا
٧٠ة ٬ٮ املسجخ ܈ « ذثاةف» (8/74(، ك)7/247كފ أنكةب اٵرشاؼ ٤جٺذرم )  ،«دي٪ةر» انةٔؿ ٚا٭٧ة

 ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.
ةيات/ ٚٞةؿ/ ية أ٦   ،«اٮݯؽ» ىلع« لكت» ٝةؿ املؽااين/ ٝؽـ ذثاةف ث٨ ٩ٕا٥ ث٨ ظىني ا٤ٕ٣اܜ ٨٦ ـتب ا

خ ݮٛيس ٚك٥٤ ذٟ ܖ. ٝةؿ/ كފ ޢ٥  ٝةؿ/ ܈ قني دي٪ةرا. ٝةؿ/ ٝؽ أصـ٩ة٬ة ٟ،  املؤ٦٪ني/ إين ٝؽ ًٚؿ
يٞةؿ « ٝف» كأكوةق ث٫، ٚاكف يأذف ؿص٤ني ٨٦« ْٝسي٨» ك٬ٮ ىلع« ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ اٮݯؽ» ز٥ ثٕس٫ إܕ

ةؿ )اٵثاةت(. ١ٚذت إܕ ٔجؽ ا٣ٕـيـ أف كޑذت إܕ اٮݯؽ ٚٞ ،ٌٚ٘ت ،ٝج٫٤« قٕاؽ»ك ،«راقت» /هل٧ة
كٝةؿ ٬نةـ ث٨ الكيب ٨ٔ أثا٫/ إ٧٩ة ٫٧ً ٔجؽ امل٤ٟ إܕ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ߀ؿكاف ٚضٛةق، ١ٚذت إܕ  ،يٞؽ٫٦

ٔجؽ امل٤ٟ، ١ٚذت ٔجؽ امل٤ٟ إܕ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ثربق كو٤ذ٫ كدٞؽي٫٧. كފ اؿكايح اٵػؿل ا٣يت ܈ أنكةب 
جٍؽي » (/ أوعت7/247اٵرشاؼ ) ًٟ ޞى ٤ً  ذثاةفى ث٨ ٩ٕا٥ ث٨ ظىني ث٨ قٕؽا٩ح الكيب أػةق« ث٨ٍ ߀ؿكافاا٧ٍى

. )ٚؾ٠ؿ اٵثاةت(. ،«߀رص» ظني مؼه إܕ ،«ٔجؽ ا٣ٕـيـ» ًٟ ٤ً جٍؽ ا٧ٍى  ٚؿأل ٦٪٫ صٛٮة ١ٚذت إًܕ ޞى

ڃ « ٔجؽ امل٤ٟ» ١ٚذت إݯ٫  كأدن جم٤ك٫. ،ذ٫٩إ ٢ى ٭ڃ كقى  ،قي ܈ أ߀ؿق، ٚربى

اني ث/ ٬ؾا ٦ة يكܛ ٔ٪ؽ «أث٤ٖ» (3) كبٌٕ٭٥ يؿصٓ ذٟ إܕ  ،«ٔٮ٨٣»« ٕٚٮ٨٣» ك٬ٮ أف دى  ،«اخلؿـ»ػا٣ٕؿًك
 قٞٮط ظؿؼ ܈ أكؿ اݬٕٛا٤ح/ كاك، أك ٚةء.

ٮم» ( ثةݯةء/89ٝؿأ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) (4) ٍُ كٝؿأ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص  ،«ޝى
ٮم» ( ث٥ٌ اݬةء/99) ٍُ  ط.كاݭةين يى ،٨٦ أَٮل دُٮم« ޚي
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ؿه ثأينِّ  ؤىػڃ ـً ߀ي ل ٔجًؽ ا٣ٕـي ݶى
(2)

جًٍܘ راقته كقٕاؽي   ـي ޡى ؽڃ  * يٞي

ٙى دؿيؽي  ،كأرشؼي  *٦٪٭٧ة  كإين ٵدن ܈ ا٣ٞؿاثح ٪ٍخى ارشي إٍف ٠ي
(3)

 
 

 

 .(39-38/ب، كَجٕح دار املٕةرؼ ص )٩3ْؿ/ ا

                                                                                                                                              

ٮم» ٠ذت انةرح ٚٮؽ لك٧ح (1)  «.ك٬ٮ ثٕاؽي  ،ޚي٪ًٍض ا٣ُؿؼ» / كيؿكل"دُى
٣كخ اٮاك ىلع ا٣ُٕٙ ث٢ يه « كأين» كޑذت حتخ ،«أث٤ٖ» ٦ٕٛٮؿ« ثأين» كޑذت حتذ٭ة/ أم حتْسق. كޑذت حتخ

 /أ.٩3ْؿ/ اٺقب٪ةؼ، كيه دؤدم ٝىح أػؿل. 

ٚڃٓ» ܈ اؿقةا٢ ٤ضةظِ/ (2)  (.2/77)٩ْؿ/ اؿقةا٢ ا «.٦ؽ

 كٚا٭ة/ ،(7/247حتٞاٜ ق٭ا٢ زޒر، كريةض اـريلك ) صةءت ا٣ُٕٞح ܈ ٠ذةب أنكةب اٵرشاؼ ٤جىٺذيرًم، (3)
ا» ؿه » كاىٮاب/ ،ك٬ٮ دىعاٙ« ثأين أرل ٔجؽ ا٣ٕـيـ ߀ؤٌػؿن  «.ثأين ݶل ٔجؽ ا٣ٕـيـ ߀ؤػڃ



 
 - 211 - 

 

اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  اناغ(، ك99ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ) كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ُٕٞح
 (.89ظةماح نرشد٫ ص )

 /( زادت ا٣كؼح ٬ؾق اٵثاةت139ك )( 138بني ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ك
 /ك٦س٫٤، )٨٦ ا٣بكاٍ(

ا٧ٍى ٮٹ  ٦ى
ي
ًؽ  حي أ كى

ى
٢ٍ ك٥ أ رٍظى

ى
ثىؽً   * ٥ٍ أ

ى
ٍؿؽو آًػؿى اٵ  ػى

ٍٮؿى ٍت ٬ى  ك٥ أصي
دى٫ ٮى ٍٛ ًى   *  أػىش ٤ٔا٭ة أذل ٥ٔي كصى ة  ًّ٧ ـي ٔك ٙى أ ٍٕ ًى ً ك ٜى اتىݸى  اِّ

ٕيٮ٬ة ًض ٌٍ ة (1)أٍف يي ٭ى ًٕ ضى ٌٍ ٩نة ث٧ ـٍ جًؽً   *  ديًؿم ظي
٭ة ٦ًينِّ ىلع ا١ى ٕي ضى ٌٍ  (2)كޒف ߀ى

 

 .91-97/ب، كَجٕح دار املٕةرؼ ص ٩27ْؿ/ ا
 

                                                           

ةصٕ٭ة ايـف إف ٩ة٦خ.  (1) ٌى  /ب.27 ٩ْؿ/اأم يي

ٜ، أم ذٟ ٤ي ܈ اتاخ اݭةين/ َيٮز أ٫٩ يؿيؽ ث٫ أ٫٩ ًاٜ اخلي « ًاٜ اتݸ» ٝٮهل/ ٠ذت انةرح د٤ٕاٞة ىلع (2)
ا٥ٕ٣ ًةؽ ػ٫ٞ٤ ٌٚةؽ ث٫ ٤ٔا٫ اتݸ ٣ٞٮهل/ ٧ٕ٣ؿؾ ٦ة ًةٝخ ثٺد ثأ٤٬٭ة. اتاخ. كَيٮز أف يؿيؽ ث٫ أف 

ٚأصؿم  أم ٬ٮ ٣ف ثٮاقٓ اىؽر ؛ثݸق ًةؽ ٤ٔا٫ هلٮ٫٩ أك ٣ٛٞؿق، كٝؽ حيذ٢٧ أف يޣٮف اتݸ ڸٓ ثݸة
 /ب.٩27ْؿ/ ااٵكظؽ"/ ٬ٮ ٔ٪ؽم ًٕاٙ. » ّة٬ؿ اىؽر جمؿل ثةَ٪٫. ٝةؿ
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أٍف » /كٝؿأ اتاخ اݭة٣ر ،(219كٝؽ أزجخ ا٣ُٕٞح ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
ضٕٮ ىلع « مدؿ»ك ،(557كޑؾا اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ ص ) ،٧ـةاهلثٛذط « ة٬يٌي

صٮاب ارشط ٗ  املضـكـ، كފ كةف ا٣ٕؿب ٨٦ حيؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح ٨٦ ٗ  صةزـ، 
 /٨٧ٚ اݭةينظؿؼ ا٤ٕ٣ح ٦ٓ كصٮد اجلةزـ،  جك٨٦ ا٣ٕؿب ٨٦ يي 

بڃ  ٮٍتى زى ضى ذىًؾرا٬ى ٍٕ ًع    *   ةفى ޛي٥ڃ ًصبٍخى ٦ي ى٥ٍ دىؽى  ٮ كى ى٥ٍ ޚىٍ٭ضي بڃةفى  ٍضًٮ زى  ٨ٍ٦ً ٬ى
 كٝٮهل/

ޚً 
ٍ
ى٥ٍ يىأ 

ى
ٍޜجىةءي ޚى٪ًٍܜ أ

ى
ٟى كىاٵ يٮفي ثىيًن ًزيةدً    *  ا ىٍخ تى ة ٹٝى  ث٧ًى

رشح اٵم٧ٮين ك(، ٩1/276ْؿ/ اݬؾيا٢ كاݬ٧١ا٢ ܈ رشح ٠ذةب ا٣ك٭ا٢ )ا
(1/83.) 

 ٚٞؽ أزجخ انةٔؿ اٮاك ٦ٓ كصٮد اجلةزـ. ،«٥ د٭ضٮ» كانة٬ؽ ܈ اتذني ٬ٮ ٝٮؿ انةٔؿ/
 ٚأزجخ انةٔؿ اݯةء ٦ٓ كصٮد اجلةزـ. ،«أ٥ يأداٟ» كٝٮهل ܈ اتاخ اݭةين/ 

٥ » كٝٮهل/ ،«أ٥ يأداٟ» ( ٨٦ ا٣ُٕٞح ٠ٞٮؿ انةٔؿ/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كاݷم
ة» ٚٞةؿ/  ،«د٭ضٮ ٭ى ًٕ ضى ٌٍ ٩نة ث٧ ـٍ ٕيٮ٬ة دىؿىل ظي ًض ٌٍ كىلع ا٤٘ح  ،«دؿل» ثإزجةت يةء« إًٍف يي

 ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ َي٢ٕ ذٟ مةذا كرضكرة مٕؿيح. ،«دؿ» ا٣ٛةماح
 /( ٬ؾي٨ اتذني177( ك )176ر٥ٝ ) زادت ا٣كؼح ثني ا٣ُٕٞحك

 /)٨٦ ا٣ُٮي٢( كٝةؿ ٧ٔؿك ث٨ اٵ٬ذ٥
ٔي  ذيًن  كؽه ٨٦ޜى٧ى ٕيܗى « زيرارةى » ؿي كؽي    *  ܈ ا٣ ؿي ٔي ؽِّ  مى

ى
ًِكي كاٵ  ك٨ٍ٦ً ٚىؽى

 ٍ ـي َيى حو ߀اكر ريٍك٦ى
ى
ٛىىت ܈ أ ٨ٍ٤ى ا٣ٍ ةعو    * ٕى ٛى ٜي  ،ޝى  (1)كبٕيي اٮاݶي٨ى دىٝا

                                                           

(، كފ املىةدر 2/265(، كاݬؾ٠ؿة اي٧ؽك٩اح )127ص ) كٚا٭ة/ )٤ٕܗ( كاٵو٧ٕاةت ،/أ26 ا٣كؼح ٩ْؿ/ا(1)
كٵف  ،«اٵد٭٥» كٝةؿ ܈ ايةماح/ كاٵو٢/ ،«اٵي٭٥» ٧ٕ٣ؿك ث٨ اٵ٬ذ٥، كޑذت اناغ املا٧ين ܈ اݮه
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(، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 179املٕةرؼ ص ) جٕح/أ، ك٩26َْؿ/ ا

 (.261(، كذ٠ؿ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )191نرشد٫ ص )
 /( ٬ؾق ا٣ُٕٞح187( ك )186ٕح ر٥ٝ )زادت ا٣كؼح ثني ا٣ُٞك

 ]٨٦ ا٣ُٮي٢[/ (1)ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ زيرىارة االكيبكٝةؿ 
ٍخ  ٧٤ًى ٔى اٍٺفى » ٣ٍٞؽ  ِّٙ    *  أ٩ڃين « ٝىٍفي ٍب٨ي ޟى ٘ي٢ِّ ٨ٔ ٠ى زىةؽى ا٣ ١ٍخي كى ـً » ٚى١ى رٍشى  «ظى

١ٍخي  ة ٚى١ى ؿىٍت  ٧٤ٚڃ ٠ڃ ٪٫ٍي دىؾى ٢ڃ ޞى ٘ي ٟو اكية٥ً املذٮ٬ِّ    *   ا٣  ٥ً ث٪ٮ ٦ة
ًٍؾ ܈ دٕة» ٚٞةٮا/

ىٍنرتى ةاً٭٥ٍ ٮا ن ٤ٍخي هل٥ٍ/   *  « ًد٦ى ٞي ـً » ٚ
ى
ٍ ي دىٮٍأ  (2)«إينِّ اٍ߀ؿؤه ޟى

                                                                                                                                              

« كٝةؿ» كފ ا٣كؼح "/٧ٔؿك ث٨ اٵي٭٥»  ٠ذت ٚا٭ةيت( ا177٣܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )« كٝةؿ» /اٵو٢ ثٕؽق يٞٮؿ
 «.٧ٔؿك ث٨ اٵ٬ذ٥» ىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع

اكف ܈ ٨٦ ٗـا ا٣ٞكُ٪ُااح،  ،ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ زيرارة االكيب/ ٝةاؽ ٨٦ انضٕةف املٞؽ٦ني ܈ ز٨٦ ٦ٕةكيح(1)
كملة ٩َع ملٕةكيح ٝةؿ/ ٤٬ٟ كال ٚىت ا٣ٕؿب!  ،اتٺء ا٣ٕضات، كٝذ٢ ܈ إظؽل اٮٝةآ كأثܗ ܈ ٝذةؿ اؿكـ

ٺـ ٤ـريلك )ا(. 57٬)ت «.كهل مٕؿ أكرد اث٨ اٵز  كأثٮ د٧ةـ أثاةدة ٦٪٫  (.٩4/17ْؿ/ أٵ

٤ٜ ىلع ا٣ٕضـ ٚٞ(2)  /ةؿ/ أم٠ذت انةرح حتخ اتاخ اݭة٣ر/ أم ٹ ظةصح ܖ إܕ املنةرޑح ܈ ٤َت اݶـ، ٔك
ةض ثأٔجةء اٵ߀ٮر، أدٮޏ ٤َت اݭأر ث٪ٛيس ثٺ رشيٟ.   /أ.29/ ٩ْؿاأ٩ة رص٢ ٩٭ڃ
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، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  (117-116/أ، كَجٕح دار املٕةرؼ ص )29ْؿ/ ا٩

 (. 279(، كذ٠ؿ٬ة أيٌة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )272ظةماح نرشد٫ ص )
 ٬ؾق ا٣ُٕٞح/ ( زادت ا٣كؼح572ك ) (571بني ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ك

 كٝةؿ أٔؿايب ]٨٦ ߀نُٮر اؿصـ[/
زىًؿقٍ  (1)ٝة٣ٍخ هل، كاٝذىٛؿىٍت 

ى
 ٨ٍ٦ً أ

                                                           

/ ٝٛؿق كاٝذٛةق كدج٫ٕ.  (1) (، كٝؿأ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ٩2/757ْؿ/ املٕض٥ اٮقاٍ )ااٝذٛؿ اؿص٢ اٵزؿى
ؿىٍت » ظةماح نرشد٫/ ٛى  «.كاٝذٛؿٍت » ڶٜٞ اتةثُني(، كٝؿأ٬ة ٩477ْؿ/ اٮظناةت، ط.ا٣ٕكاٺف ص )ا «.كأٍޡ

كٝةؿ ٝج٢  ،«كاٝذىخ» (/1/196(، كފ ڶةرضات اٵدثةء ٤ؿاٗت )٩535ْؿ/ اٮظناةت. اتةثُني ص )ا
ؿىٍت( ٨٦ أزؿق ٛى  ،اٵثاةت/ ٝةؿ مةٔؿ ܈ ا߀ؿأة. كقأ٣خ أقذةذم ٧ٔؿ ػ٤ٮؼ ܈ ذٟ ٚٞةؿ/ اىعاط/ )كاٝذى

(/ ك٨٦ ٦ؾا٬ج٭٥ اك٩خ 19/417ح ٩٭ش اتٺٗح )كاٝذٛؿت اٵزؿ اٝذٛةرا ٦س٢ ٝٛٮت قٮاء، كصةء ܈ رش
 ٫ ـ٥ٔ أف ذٟ أْسع ؿصٔٮ ٓ رص٫٤ اك٩خ ا٣ٕؿب د ا٣كةء إذا اغب ٔ٪٭٨ ٨٦ حيجب٪٫ أػؾف دؿاثة ٨٦ ߀ًٮ

 كاٝذجٌخ ٨٦ أزؿق / ية رب أ٩خ صةرق ܈ قٛؿق كصةر ػىاا٫ كصةر ذ٠ؿق . -. كٝة٣خ ا߀ؿأة ٨٦ ا٣ٕؿب 
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ًؿقٍ  ية ربِّ  ٛى ٩ٍخى صةريق ܈ قى
ى
 (1)أ

ًؿقٍ  ٍىاىا٫ًٍ كصةري ذى٠ى  (2)كصةري ػي
 

 
 
(، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 377/أ، كَجٕح دار املٕةرؼ ص )٩73ْؿ/ ا

 (.535ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )(، كذ٠ؿ٬ة 477نرشد٫ ص )
 

 
 
 
 
 

                                                           

 (. ٩1/196ْؿ/ ڶةرضات اٵدثةء )اىلع اٷيُةء. « قصةرق ܈ أزؿ» ܈ املعةرضات ٤ؿاٗت/ (1)

 اٮظناةت، ط. ܈ (477/ ظةماح ص )ا٩ْؿ «.ذى٠ًًؿقٍ » اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ثޣْس ااكؼ ١ٚذج٭ة/ ًجُ٭ة (2)
 .ا٣ٕكاٺف
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اين  املتطد ا
ةيات   املفؽدةا

  /(57ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -1
٪ىٮم ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ )« 57» زادت ا٣كؼح ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ٘ى م ا٣

ٍ
( ٣3ٕضٺف ث٨ ٵ

 ٬ؾا اتاخ/
ٍؿزنا» ىلع أفڃ  ةو « ٠ي

ى
ٍؿأ ٩ىةةو كصي

ى
ًܘ   * ٨٦ أ ،߀ى ؿي  ءه ٮةي ا٤ڃاًٍر أكڃ ٍُ  ك٣ޣ٨ٍ قى

 

 
 

 .(43) /أ، كط. املٕةرؼ ص٩5ْؿ/ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ا
 

 كذ٠ؿق ܈ امل٤عٜ! (،95٥ يؾ٠ؿ ٬ؾا اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
كاتاخ ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء ٧٤ؿزبةين ص  ،(117كٝؽ ذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

(، كأكرد هل 372املؿزبةين ص )ٔضٺف/ ذ٠ؿق ُٕٝح مة٠ؿ ٨ٔ  اناغ(، كٝؽ ٝةؿ 372)
 ك٬ؾا اتاخ اؿاثٓ ٝؽ صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٦ٓ ا٣ُٕٞح. اٵثاةت ٦ٓ راثٓ.

 
  /(58ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -2

( ٶقٕؿ اجلٕ܌ ٬ؾا 58܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ،/ب5صةء ܈ ٬ة߀ل ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 اتاخ/
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٤ىذىةفي  اءً (1)وى ؿى ٍؿٚٮعي اجٍلً ة(2)، ߀ى ٕىܛى ، ٦سةثؿه * صٮڃابي ٚآ ةءي ث٫ ا٣  ؽو يٌي
 

 
 

٦سةثؿ/ »كٹ يٌٕٙ صؿي٫،  /أم «/߀ؿٚٮع اجًلؿاء» نناٍ، «/٤ىذىةفي وى » كޑذت اݮةقغ/
 ٠٪ةيح ٨ٔ أ߀ؿ وٕت. «/يٌةء ث٫ ا٣ٕܛ» ،«߀ٮاّت
٥ يؾ٠ؿ اتاخ  ك ،(45-44/ب، كط.املٕةرؼ ص )5ح ٩ْؿ/ ٬ة߀ل ا٣كؼح اٷيؿا٩اا

 كذ٠ؿق كذ٠ؿق ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب! (177-97)كاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص اݶ٠ذٮر ا٣ٕ
جٍ الك٧ح ثٛذط اجلا٥ ٚٞةؿ/ ،(4اتاخ ر٥ٝ ) (117ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )  ًك

ؿاء»  «.صى
 /ب ٨٦ ا٣كؼح ٬ؾاف اتذةف/6(، كرٝح 58كصةء ܈  آػؿ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

                                                           

ؿ. (1) ىناٍ ظؽيؽ ا٣ٛؤاد، كيٞةؿ ٤ؿصةؿ كايي٧ي / أم ن ٤ىذةفه ٤٘ح (، كڸ٭ؿة ا٩8/122ْؿ/ ا٣ٕني )ا ٚىؿىسه ٚى٤ىذةفه وى
 (.2/27(، ٦ٕض٥ ديٮاف اٵدب )3/1238)

( 117اجًلؿاء/ ثޣْس اجلا٥، ߀ىؽر ܈ صؿم ا٣ٛؿس ػةوح، كٝؽ ًجُ٭ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ) (2)
ؿاء» ثٛذط اجلا٥ ٚٞةؿ/ يٞةؿ/ صؿل ا٣ٛؿس ًصؿاء. ٝةؿ اـباؽم/ ٬ٮ ܈ ا٣ٛؿس ػةوح ٧٠ة ٩ه ٤ٔا٫  «.صى

، أم ،ا٤ار ةراةن كًصؿاءن ؿل ٫ٕ٦.  ا٩ْؿ/ اىعةح ) كصةراقي جمي  (. 37/344(، كدةج ا٣ٕؿكس )6/2372صى
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جىةܖ ٦ة أىت   *   كال ٦ة أثيغ ݮٛيس وةظجنة  دنًفى املؿكءًة ٹ ޝي
ةدنًفى  ٧ن ًٔ ؿى َة ٍٔضى

ى
ـً ٝى    *   (1)اݭاةًب يـاؿي أ ٙي ٨٦ ظتِّ ا٣ُٕة  لٮاٍݬى  ؽً كاٌا

 

 
 

كذ٠ؿ٧٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ، 45-44املٕةرؼ  جٕحكَ ،ب-٩6ْؿ/ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ا
كصةء ܈ (، 118ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ) (، كذ٠ؿ٧٬ة177܈ ظةماح نرشد٫ ص )

 اهلة߀ل/
٫ي  ةٔضجن  ًى ؿ ًٔ ِّفي   (2)ِّٝا٭ة اٵذلييٮى  ٤ڃذى٫ي كيىٮف ظي    *   ٔضجخي مل٨ يؽن

ٜي  ٤ًٍ يرٍشىل ٗ يق  كاݭٮبي خيي ىل  *   ز٥ ي يٍنرتى ٍؿضي ثٕؽ ذ٬ةث٫ً ٹ ي ًٕ  كا٣
 

                                                           

كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ىلع اىٮاب ڶٜٞ  ،«َة٦ٕة» ( ٚٞةؿ/177وعٛ٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) (1)
 (.118اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 ( ٦كٮبة ٤عنل ث٨ ٔجؽ ال اٮاًديٌع/ 1/37كފ محةقح اخلةݶيني ) (2)
٫  ةٔضجن                      ًى ؿ ًٔ ِّفي   كيىٮف ظ٤ٌذى٫ كحي٧ا٭ة اٵذل *ٔضجخي مل٨ يؽن

(، ٩1/222ْؿ/ ا٣ٕني )ا كنكت إܕ أيب ݯܗ. ،«ظك٨ اݭاةب» كٝؽ صةء اتاخ اݭةين ܈ ٠ذت املٕةص٥/ كٚا٭ة/
 (.7/4397(، م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ )٦4/231ٞةيف ا٤٘ح )
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 .45-44املٕةرؼ  جٕحكَ ،ب-٩6ْؿ/ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ا
كٝؽ ذ٠ؿ٧٬ة  ،(177)٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٬ؾي٨ اتذني ܈ ظةماح نرشد٫ ص ك

٤ٍٜي» (. كيىط أف دٞؿأ لك٧ح119-118ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ) ث٥ٌ اٺـ ٨٦ « خيى
ٕي٢ اٺزـ، ٕي٢ يى ثةب ޠى  ٤ًٍٜ»كٛ ٨٦ أػ٤ٜ املذٕؽم، كيޣٮف املٕٛٮؿ ٝؽ ظؾ٫ٚ « خيي

دٞٮؿ/ أػ٤ٜ  ،يذٕؽل كٹ يذٕؽل ،٤ٜي اݭٮبي كأػ٤ٜ/ إذا ثܘانةٔؿ ٥٤ٕ٤ ث٫. يٞةؿ/ ػى 
. ي٪ْؿ/ ٦ٞةيف ا٤٘ح ) اؿص٢ي   (.3/1973(، م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ )2/214اݭٮبى

 
 / (88ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -3

 ( ٬ؾا اتاخ/6( ك )5(، ثني اتاخ ر٥ٝ )88زادت ا٣كؼح ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )ك
ة رآ٩ة  ًޡاٍجي٭٥ٍ ٧ڃ اىةًح    *  ٚىةحى رى ؽڄ ٨٦ اىڃ ٪ڃة ٹ ޜي٭ى  كޑي
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 / (91ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -4

( ٬ؾا 7)( ك6( ثني اتاخ ر٥ٝ )67(، ص )91ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )زادت ا٣كؼح ܈ ك
 اتاخ/

ٙى  ج٢ً اݮٍِّى ٍٞ ة *  ٦ً٪ٍ٭٥ي  (1)أثة َة٣تو ٹ ޚى ٧٤ًى ٍْ ٜڃ كޚى ٕي ٮا ظىت ޝى ٛي ٩ٍىى
ى
 كإٍف أ

ٜڄ » كرق٥ اݮةقغ يةء كدةء ܈ ٜڃ » ين  ث٭ة إܕ ٝؿاءدني ܈ اتاخ ،«دٕ ٕي  «.ޚى
 

 
 

 / (93ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -5

 ( ٬ؾا اتاخ/7) ( ك6(، ثني اتاخ ر٥ٝ )93ح ر٥ٝ )ا٣ُٕٞزادت ا٣كؼح ܈ ك
٭ة  ٍخ ثأٍظكةث٪ة ثىٍؿ٠ى ١ڃ ي٪ة   *  كظى ـً ًٔ ة 

٪ڃ ةرةي ޞى  كَةر اخلينى

 

                                                           

( ثٛذط اݮٮف ٚٞةؿ/ اݮڃٍىٙ، كފ نرشة اتةثُني ص 131نرشد٫ ص ) ٝؿأ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح (1)
ٛح ،اٷ٩ىةؼ» كޑذت انةرح ܈ ا٣كؼح حتخ الك٧ح/ ،( اكملسجخ169)   «.أك اݮڃىى
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(، 134-133٥ يؾ٠ؿ اتاخى اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )ك ،/أ14/ ٩ْؿا
 (.174كذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 
 /(111ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -6

٪ةثح اخلـريج ر٥ٝ )زادت   ٍَ ( ٬ؾي٨ اتذني 111ا٣كؼح ىلع ُٕٝح ٧ٔؿك ث٨ اٷ
 ݬى  ا٣ُٕٞح مخكح أثاةت.

ٍؿضو وعاًط    *   ٵٍدٚىٓ ٨ٔ ٦آزؿى وةيةتو  ًٔ  كأٍظܜ ثٕؽي ٨ٔ 
تو  ُى ؿڄ ىلع ا٣ٞجاًط    *   لكىٍٮًف امل٤ًط وةؼو  ثؾم مي ًٞ  ك٩ٛفو ٦ة دى
  «.ـكأ٩܌ اݷ» خ «/كأظܛ ثٕؽي » كޑذت اݮةقغ حتخ

 

 
 

 (، ك١٪٫ ٗ ڃ ًجٍ لك٧ح/145كٝؽ ذ٠ؿق اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
ت» ُى ت» ٚض٤ٕ٭ة ثٛذط انني« مي ُى كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ܈  ،ك٬ٮ دىعاٙ ،«مى

 ( ىلع اىٮاب.191نرشد٫ ص )
ذًٍ٪٫ً، ا ٫ي ا٣يت ܈ ٦ى ٞي ؿااً َى  / ًٙ تي اكا ُى ة كمي رٍبى جح، ٦س٢ وي ٍُ ربى ٮاظؽة مي ، كޑؾٟ كوي

ٜي كقاٙ ߀ي  ،مُت اكاٙ ث٥ٌ انني كا٣ُةء / ٚا٫ َؿاا ته كزٮبه ߀نُته ُڃ ٩ْؿ/ ا. نى
 (.1/155دةج ا٤٘ح ٤ضٮ٬ؿم )



 
 - 221 - 

  (/119ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -7
 ( ܈ ا٣ُٕٞح ٬ؾا اتاخ/3)( ك2ادت ا٣كؼح ثني اتاخ ر٥ٝ )زك

ًنذي٫ي  ٗى ٍٕخي ثاةضى اكاٙ ظىت  ـً ا٣ٕن ًة أٍركىحي    *   دًج ىٍٮ ٙي ٨٦  اٍ ى٤كڃ  ك
 

 
 

ة» /اهلة߀لكޑذت اݮةقغ ܈  ٥ يؾ٠ؿ اتاخى اݶ٠ذٮر ك ،/ب٩17ْؿ/ ا «.أكرث رىكٍظن
 (.198(، كٝؽ ذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )149ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )

 
 /(146ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -8

 (/4( ك )3زادت ا٣كؼح ثذة ܈ ا٣ُٕٞح ثني اتاخ ر٥ٝ ) 
 ٍ٪ ٢ڄ أػؿل٧ٚي ًٕ ةو ك٦ي ؽى ٍٕ ـي املٮًت ًظا٪ة   *   ً٭٢ي وى ٍصܗ ّٺ

ى
 ٧ٚة أ

 

 
 
܈ ظةماح نرشد٫ ص  ٺفي ا٣ٕكا ٥ يؾ٠ؿ اتاخى اݶ٠ذٮري /ب، ك٩21ْؿ/ ڷُٮط ا
 (.227ذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )(، ك168)
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  /(181ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -9
 ا٣ُجٕح ٬ؾا اتاخ/( ٨٦ 1زادت ا٣كؼح ٝج٢ اتاخ ر٥ٝ )ك

ٍوܘ
ى
٪ٍذىܛى ٚىٍؿيًع كأ ٟى ٦ي ٟى ًظنٍيى ޚى٪ًٍܜ* كأٍو٤ى ٔى  ٤ٚٮٹ أفڃ ٍٚؿ

 
 

ك١٪٫ ٗ   ،(195كٝؽ ذ٠ؿق  اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) ،/أ٩27ْؿ/ ا
كޑْس املا٥ ܈ املؼُٮط « ޚى٪ٍܛى » ٚض٤ٕ٭ة ثٛذط املا٥ ثٕؽ٬ة أ٣ٙ« ޚى٪ًٍܜ » ًجٍ لك٧ح

 (.267نرشد٫ ص )٬ة ىلع اىٮاب ڶٜٞ اتةثُني ܈ ّة٬ؿ، كٝؽ ٝؿأ
 

 / (٣183ُٕٞح ر٥ٝ )ا -17

 ( ٬ؾق اٵثاةت/14( ك )13ثني اتاخ ر٥ٝ ) يؿا٩احزادت ا٣كؼح اٷ
ثڃٍخ ٤ٝٮب٭ة ٚأ٦ڃ 

ى افً    *  ة ٝؿيل ٚةدٍٶى ؿى ًُ ٞى ٪ٍجىًخ اـيذيٮًف كا٣  (1)إܕ ٦ى
ٍْسو  نٍيً ث٨ًٍ صى ٞى ة ث٪ٮ ا٣ اىةبي زىكىافً    *   ٚإ٩ڃ٭ة (2)كأ٦ڃ ًٕ  (3)إ٦ًةءه ثأيؽي٭ة ا٣

ٍت  كدنا ٨ٔ ا٣ٞ٪ة كوؽڃ ؽي كٍدو وي
ى
ٮىافً   *  ث٪ٮ أ  (1)إܕ ٦زنؿو ܈ ًذ٣ڃحو كى٬ى

                                                           

 «.اݮضةي ايةريث» ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع ٥ يؾ٠ؿ (1)

كٚذط اجلا٥ ܈ املؼُٮط ّة٬ؿ، ( ثޣْس اجلا٥ ٚٞةؿ/ ًصٍْس. 198ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )د. ٝؿأ٬ة  (2)
 (.272كٝؽ ٝؿأ٬ة ٧٠ة ٬ٮ املسجخ ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 .܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (3)
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ـو ٥٤ٚ ي٧٪ٕٮ٥٬ي  (2)كاعذكا ـىل ث٘  ٠ً٪ةفً  (3)٧٠ة اعذًت   *  ثأٝٮا ٍٕ  (4)ا٧ً
ـه » ا ؾى ٥ٍه »ك« صي اڃحو « خلى ًُ ذىة ޜىجى ٥ي »ك  *  (5)إًٍق١ى ٕى سٍ ؿه « ػى ٍْ ٍٕؽى ًػذىةفً بى  (6)َةؿ بى

 ٌّ ًؿي٨ٍى ٠أ٩٭٥كَطى ٕى ٍم
ى
ٍي اٵ ةفً   *  كر٬ٍ ضى ًٕ ٜو ث  إٍقتو ٹًظ

اڃحي ًٞ  (8()7)ثى
ا٢ٍه  ٞى ة ޞي ٬ة (9)كأ٦ڃ ةفً  *   ٚةقذ٘ةثى رشيؽي جىةًء ًظكى ِّْ  (17)إܕ ٚذىاىةتو اك٣
ٍݶي  ٬ة  ككي ٍٕؽي ٤ِّاىةفً  إ * كًربىةثي٭ة  د٧ا٥و قى ةفً  ܕ اىِّ ٤ىضى ٕى  اجليٍٮًف كا٣
ٔيٺ٣حو ك٩َّجڃ  ذىؽافً   *  اث٨ى ظؿبو قةثطه ذك  ٫ ٦ي ٕي ٍޡ ـي٥ه كى لڄ ٬ى صى

ى
 أ

 ٍٔ
ى
ٮاًؿ ٠أ٩ڃ٨٦٫ اٵ ُِّ ٍٞؿيًت مةةي إًرىافً   *  ٮىًصاڃةًت ا٣  ىلع رشىًؼ اݬڃ
ٓى  ٍޡ ٫ي  كٹ كى ٕي ٍޡ كى ٨ڃ كى ٭ي ٕي ٍޡ ٍك٥و   * إٹ كى

ي
٩ىحو ك٦ًذىةفً  (1)ثأَؿاًؼ أ ـٍ  (3()2)ظى

                                                                                                                                              

ٍت ث٪ٮ  (/67܈ اݶيٮاف ص ) (1)  إܕ آث٢ًو ܈ ذ٣ڃح ك٬ٮاف وؽكدنا ٨ٔ ا٣ٞ٪ة *« كًدي » كوؽڃ

 ٥ يؾ٠ؿ كاعدكا، ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع ٥ يؾ٠ؿاؿ ٚٞةؿ/ ( ثةݶ198ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )د. ٝؿأ٬ة  (2)
ٝؿأ٬ة ٧٠ة ٬ٮ املسجخ ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ك ،܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع، كاݮٍٞ ّة٬ؿ ܈ ا٣كؼح اخلُاح

(272.) 

 ،كاݮٍٞ ّة٬ؿ ܈ ا٣كؼح اخلُاح «.اعدت» ٚٞةؿ/ ،( ثةݶاؿ198ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )د. ٝؿأ٬ة  (3)
 (.272ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص ) اكملسجخ ة كٝؿأ٬

 ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع. ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (4)

ذىة ٩جُاحه » ( ٚٞةؿ/198وعٛ٭ة  اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) (5)  «.كاٍق١ي

 ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع. ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (6)

كٝؽ  ،ك٬ٮ ٦سجخ ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح(، ٬198ؾا اتاخ أق٫ُٞ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) (7)
 (.272أزبذ٫ ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع. ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (8)

ا٢» ٝؿأ٬ة ا٣ٕكاٺف ܈ نرشد٫ ثةݬ١ج  ٚٞةؿ/ (9) ًٞ ا٢ٍ» /كاىٮاب اݬى٘  ،«ٔى ٞى  ،٧٠ة ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح« ޞي
  اىٮاب.( ىلع273كٝؽ ًجُ٭ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع. ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (17)
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 (.114-113املٕةرؼ ص ) جٕحَكأ، 28ب، ٩27ْؿ/ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ا
                                                                                                                                              

ٙ الك٧حى اݶ٠ذٮري  (1) ثةٺـ. كاىٮاب املسجخ ٧٠ة ٬ٮ « أ٥و » ( ٚٞةؿ/198܈ ظةماح نرشد٫ ص ) ا٣ٕكاٺفي  وعڃ
 (. 274܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ىلع اىٮاب ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 ،ؽة ܈ ا٣ُٕٞحي( زةين اٵثاةت املـ198ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )٬ؾا اتاخ ص٫٤ٕ اݶ٠ذٮر  (2)
كاىٮاب أ٫٩ آػؿ ثاخ ًزيؽى ܈ ا٣ُٕٞح، ٧٠ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كٝؽ ذ٠ؿق ىلع اىٮاب ڶٜٞ 

 (.274اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 ܈ ديٮا٫٩ املض٧ٮع. ٥ يؾ٠ؿ اتاخ (3)
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 ( ٔؽا اتاخ/198ذ٠ؿ اٵثاةت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 ٌّ ًؿي٨ٍى ٠أ٩٭٥  كَطى ٕى ٍم

ى
ٍي اٵ ةفً    *  كر٬ٍ ضى ًٕ ٜو ث  إٍقتو ٹًظ

اڃحي ًٞ  ثى
ٙ اݶ٠ذٮر كظؿڃؼ ثٕي لك٧ة  ت ا٣ُٕٞح، ك٬ٮ ٦سجخ ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كوعڃ

ٗك ڃ ا٣رتدات املؾ٠ٮر ܈ ا٣كؼح، كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ُٕٞح ىلع اىٮاب ڶٜٞ اتةثُني ܈ 
(، 17)(، ك15ك) ،(14(، كٝؽ دٛؿڃد أثٮ د٧ةـ ثؿكايح اتاخ ر٥ٝ )274-272نرشد٫ ص )

 ( ٥٤ٚ دأت ٬ؾق اٵثاةت ܈ ديٮاف انةٔؿ املض٧ٮع.24)ك(، 27)(، ك19(، ك)18ك)
 

  /(196ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -11
 ( ٬ؾا اتاخ/3( ك )2زادت ا٣كؼح ثني اتاخ ر٥ٝ )ك

ة  ٚؽٍت  ٍٛفي دى ٩ةٝيت كاݮٛفي ٦ًينِّ ٚٮارقن ٕىؽي * دٍٔٮدي٭٥ي إٍذ صةمًخ اݮ  ٍى
 

 
 
(، 217-279٥ يؾ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )/ب، ك٩37ْؿ/ ا

 (.288كٝؽ ذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
 
 (/ 275ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -12

 ( ٬ؾا اتاخ يةرزح ث٨ ا٣ٕجاؽ الكيب/2( ك )1زادت ا٣كؼح ثني اتاخ ر٥ٝ )
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يٍنَّجى  ة ي ؽي ٝةا٧ن ًٕ ٍٞ ةقي  (1)كيي نى َبى ا٣ٕٞٮدً ظى اىةـ ظي ًٞ ٤ًٜ ٤ ٍُ  (2)* كيي

 
 

ةق» «/ظنةق» كޑذت اݮةقغ ٚٮؽ ضى إمةرة ٦٪٫ إܕ ركايح أػؿل، كޑذت ܈  ،نكؼح« مى
 (.128املٕةرؼ ص ) جٕح/أ، ك٩32َْؿ/ ا «.كأننؽ ٬ؾا اتاخ ܈ املؽح» اهلة߀ل/
كڶٜٞ اتةثُني ܈  ،(221ذ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )كٝؽ 

 (.298نرشد٫ ص )
 
 (/213ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -13

( ك 8ثني اتاخ ر٥ٝ )« يޣؿب ٗى٤ٍٛةء ث٨ ايةرث ٦ٕؽ» زادت ا٣كؼح ܈ ُٕٝحك 
 ( ٬ؾي٨ اتذني/9)

ـى ٚىؿڃٍت ث٪ٮ د٧ا٥ كك٣ڃٍخ  ٍذ٩ىةًب يٮ
ى
ًٞنيى ثةٵ ذڃ ٥ ޝى ا٤ٍي٭ي  * ػى

حٍيى  اِّؽى إيًنِّ *كى قى
ي
٥ٍ ية ثين أ ٥ٍ  ޣي بڄޣي ٥ٍ – رى حٍيىޣي بىةًب  -كى  كربڄ اؿڃ

 

                                                           

ٙ الك٧ح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  (1) َّجى » ( ٚٞةؿ/221ظةماح نرشد٫ ص )وعڃ ىلع ا٣ٞرص، ك٬ٮ دىعاٙ، « بًنى
 (.298كذ٠ؿ٬ة ىلع اىٮاب ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )

 (.٩1/85ْؿ/ محةقح اخلةݶيني )ا(2)
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٥ يؾ٠ؿ اتذني اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف (، ك134-133املٕةرؼ ص ) جٕحكَ ،/أ٩34ْؿ/ ا

 (.379-378ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )(، كذ٠ؿ٧٬ة 229-228܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 
 / (225ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -14

 ( ٬ؾا اتاخ/5زادت ا٣كؼح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ )
 ٍ٫ ةزي٫ي كاݯى٪ى٧ى سٍضى ة صى رًصن

ى
 ييجخي ٩ىٍٮرنا أ

 
 
 .(147املٕةرؼ ص ) جٕحكَ ،/أ36 ا٣كؼح٩ْؿ/ ا
ڶٜٞ (، كٝؽ ذ٠ؿق 238٥ يؾ٠ؿ اتاخى اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )ك 

 (.319اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
كޑذت ܈ اهلة߀ل/  ،ح/ ٩جخ٪ى٧ى / رضب ٨٦ اݮجخ. كاݯى ٚٞةؿ« اجلسعةزح» كْٚس اݮةقغ

 ٩جخ. «/صؿصةرق» يؿكل/
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  /(249ر٥ٝ )ا٣ُٕٞح  -15
 ( ٬ؾا اتاخ/5زادت ا٣كؼح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ )

ٓي ٨٦ ٍمضى
ى
٪ةزً « أقة٦حى » كٵ٩خى أ ًٙ ݶل ا٧ي  ٍؿ ܈ ا٣٘ؿي

 

 
 
 .(155ص )املٕةرؼ  جٕحَك/ب، ٩41ْؿ/ ا
(، كٝؽ ذ٠ؿق ڶٜٞ 257٥ يؾ٠ؿ اتاخى اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )ك 

٪ىةزؿ» (، ك١٪٫ ًج347ٍاتةثُني ܈ نرشد٫ ص )  كاىٮاب ا٥ٌ. ،ثٛذط املا٥« ا٧ي
 
 /(317ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -16
 ( ٬ؾا اتاخ/3زادت ا٣كؼح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ ) 

حو كٹ ي ى٧ڃ ٭ة   *  كذٮم ٨٦ ٹ ييؿل ٗ ى   ك٨٦ ٬ٮ زةكو ٔ٪ؽ٬ة ٦ة يىًؿي٧ي
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املٕةرؼ  جٕح/أ، ك49َْؿ/ ٩ا كޑذت اݮةقغ رشظة ٤ٞةٚاح ٚٞةؿ/ أم ٹ يربح ٔ٪ؽ٬ة.
(، كذ٠ؿق 378كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )(، 197ص )

 (.386ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
 
 (/313ر٥ٝ )ا٣ُٕٞح  -17

 ( ٬ؾا اتاخ/2زادت ا٣كؼح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ )ك 
٤ٍذي  ٌى ٤ٍ٪ة ܈ اخلٺًء ٩ى ٌى ٍ٭ٮى ٩ةًܘ   *  ٫ إذا ٦ة اٍޜذى ٬ة ޠى ٢ٍ ٔ٪ؽى ًى  كإٍف ٩ىى٪ىة

 
/ب، 49 ٩ْؿ/ ا٣كؼحا كޑذت حتخ ٩ةًܘ/ اغ٣يب. ،كޑذت حتخ ٤ٌ٩ذ٫/ ٤ٗجذ٫ 

ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ٥ يؾ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ك ،(192-191املٕةرؼ ص ) جٕحكَ
 (.388(، كذ٠ؿق ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )317ص )
 
 (/389ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -18

 ( ٬ؾا اتاخ/4( ك )3زادت ا٣كؼح ثني اتاخ ر٥ٝ ) 
ج٪ة   *  ٤ٍذي٥ٍ ٠ج نا ذى ٨٦ ثين ٔٮؼو ޡى  ةثنة ٦ي  ٠ٮޑتى اىجًط ًم٭ى
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 .(232املٕةرؼ ص ) جٕحكَ /ب،٩59ْؿ/ ا
(، كذ٠ؿق ڶٜٞ 377اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )٥ يؾ٠ؿ اتاخ ك 

كاىٮاب ا١ْس، ٧٠ة ܈  ،«ًم٭ةب» (، ك١٪٫ ٚذط مني443ص ) اتةثُني ܈ نرشد٫
 ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.

 
 / (423ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -19

 ( ٬ؾا اتاخ/3( ك)2زادت ا٣كؼح ثني اتاخ ر٥ٝ )
ل ج٢ًً    *  ٕٚؿٚذي٭ة « اغ٦ؽو » ٩ةره ٷٍظؽى ٍٞ ًٙ ٹحى ٦ٓ اݮڃًؾيًؿ ا٧ي  اككا

 ٝجا٤ح. «/اغ٦ؽ» كޑذت اݮةقغ حتخ لك٧ح
 

 

 
 .(255املٕةرؼ ص ) جٕح/أ، ك٩64َْؿ/ ا
(، كذ٠ؿق ڶٜٞ 475كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) 

 (.477اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
 
 / (572ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -27

 ( ٬ؾا اتاخ/7)زادت ا٣كؼح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ 
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٥ي ث٤نيو *ޚي ؽٍ ٔى كإف ٹ٩ٮا كى  ًٜ  ٭ي اڃةتي ا٣ُؿي
ٍٔؽم ثيى  كٹ كى

 

 
 
 .(377املٕةرؼ ص ) جٕح/ب، ك٩74َْؿ/ ا
(، كذ٠ؿق ڶٜٞ 471كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) 

 (.537اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
 مبة ٨٦ ا٣ُٞٓ كاٵثاةت انٕؿيح أف ڶٜٞ اتةثُني ٥ ي٭٢٧ /ذ٠ؿد٫ ممةكيٺظِ 

ٍت ܈ ا٣كؼح اٷ ىٍك٫ي ٨ٔ يء ٦٪ يؿا٩اح، ٚٞؽ ذ٠ؿ٬ة لك٭ة ܈ نرشد٫ا٣يت ًزيٍؽى ٭ة، ك٥ ي
ة ٞن ٫ ٶثاةت ߀ٮޠڃ ُي ثٕي ٬ؾق ٚٞؽ أ٢٧٬  ؛خبٺؼ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف وٮاثنة كޒف ًج
 ܈ ٬ؾق اـيةدات صةءتك كأدرج أكرث٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب، اـيةدات ܈ ظةماح نرشد٫

ٙ كظؿڃؼ أاعد حتٞاٜ ا١ذةب ߀ؿة زةݭح ةا٣يت ٨٦ أص٤٭ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح يٍن زً  ، كوعڃ
ٕ٭ة اىعاط اݷم صةء ܈ ا٣كؼح  ثٕي ٬ؾق اـيةدات انٕؿيح، ٗك ڃ ثٕي ߀ًٮ

 اٷيؿا٩اح!
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 /ؽاةعاىلفً ا

 ٌلاةالت
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 اإليؽاُيث ةنرشة دار املػارف،ٌلاةيث اىنفغث 
 اىفؽوق ةيٍِٓاوإذتات 

 
 / (36ىلٍػث ركً )ا 

ا٣كؼح، كޑذت انةرح حتذ٭ة/ كيه ٠ؾٟ ܈  .ةء ܈ ا٣ُجٕح/ ٢ٍٞٚ ٣كةء املرصص
 «.كٹ ޚىج١ًٍ٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«٢ٍٞٚ ٤عٮاريةت» ركم
 

 (/ 37اىلٍػث ركً )

ىةف» ( ٨٦ ا٣ُجٕح/4صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ثٛذط اٺـ، كرق٥ انةرح ܈ « كݯى
ة» /كޑذت ٚٮٝ٭ة ،ا٣كؼح ٤ٔا٭ة ٚذعح كޑْسة ٕن  أم يىط ٝؿاءد٭ة ثةٮص٭ني. ،«٦

 
 (/ 38اىلٍػث ركً ) 

جىاٍؽ ث٨ أيٮب.(37ص ) صةء ܈ ا٣ُجٕح ٕي م1زادت ا٣كؼح  كٝؽ / يه ٣ ٪رٍبى ٕى  . /أ/ ا٣
٪ٍاىحن » (/2 اتاخ ر٥ٝ )كصةء ܈ ٪ٍاحن » ا٣كؼح اخلُاح/ފ ك ،ثة٣ٞةؼ« وةد ޡي « وةد ޠى

 (.482كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،ثة٣ٛةء
/ كޑذت انةرح حتذ٭ة ،ؾٟ ܈ ا٣كؼحكيه ٠ ،«ييٺط» (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك
اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ كٝؽ ذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل  ،ي٤ٕٜ /أم ،«يي٪ةط» /يؿكل

 (.482ص ) ا١ذةب
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 / (39) اىلٍػث ركً
جىةيب» صةء ܈ ا٣ُجٕح/ ٌِّ ٨ًٕ» كزادت ا٣كؼح/ ،«درڃاج ا َي ك٥ يؾ٠ؿ٬ة  «.ظني 
 (.482ص ) ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب (، كٹ77 ظةماح نرشد٫ ص )اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈

 
 /(41اىلٍػث ركً )

 ( ܈ ا٣ُجٕح ىلع ٬ؾا ا٣رتدات/3( ك )2صةء اتاخ ر٥ٝ ) 
 ٨ٍ ـي ا٤ڃا٢ٍى ٦ى ٪ىة ٙى ޝى اٍ ޑى ةهًلً كى ٢ڄ ٦ى ـي  * صي ةًر ىٍٮًف ا٤٧ًًٍط أٍباىيي وى ـه لكى ة كى  ظي

 ٥ٍ ٭ي ٟى ٩ىٍٮ߀ي ةًݯ ٕى ٤ىًܜ أفڃ اىڃ ٍٕ ى٥ٍ ޚى ة٥ًي  ،ٝى٤ًا٢ه  *أ ـى اتىُنيي ا٧يكى ا ٩ىة  إذى
 كފ ا٣كؼح ىلع اݬٞؽي٥ كاݬأػ  ١٬ؾا/
 ٍ٥ ٭ي ٟى ٩ىٍٮ߀ي ةًݯ ٕى ٤ىًܜ أفڃ اىڃ ٍٕ ى٥ٍ ޚى ـى اتى  ،* ٝى٤ًا٢ه  أ ا ٩ىة ة٥ًي إذى  ُنيي ا٧يكى

ـي  ٪ىة ٙى ޝى اٍ ޑى ةهًلً  كى ٢ڄ ٦ى ٨ٍ صي ـي ا٤ڃا٢ٍى ٦ى ةًر ىٍٮًف ا٤٧ًًٍط أٍباىيي وى ـه لكى ة كى  * ظي
٥» كފ لك٧ح ٭ي ٍڃ  «٩ىٍٮ߀ي ة» انةرح ٤ٔا٭ة ٚذعح كޑْسة كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ػ ٕن ٦.» 

 (/7كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ًِكڃ  ٤ٍتى اݷڃ ٞى ًٓ ا٣ ٧ٍى

ىتى جتى ة٦ى ةًر٦ن ٛن  * كىوى ٍޜ
ى
بًاًّ  ةكىأ

ى
ة٥ًي  ؛ةأ ْى ٟى امل ٍذىًجٍ  جتى

ة » كފ ا٣كؼح/ ٛن اًّةكأ٩ ً كٝؽ ذ٠ؿ اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب  «.محى
 (.484ص )
 

 /(43اىلٍػث ركً )
ـڃ » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ٢ڃ » كފ ا٣كؼح/ ،«ٝؽ ظي  انةرح ٚٮٝ٭ة/كޑذت  ،«ٝؽ ظي
ـڃ »  (.486كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،وط ،٦ٕة« ظي
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 (/ 44ىلٍػث ركً )ا

كޑذت انةرح حتذ٭ة/  ،كޑؾٟ ܈ ا٣كؼح ،«يؿل ال» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.486ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ك ،«ٚٮاهلل إين» يؿكل
 

 /(45اىلٍػث ركً )
ޡىارٍصٮاف/ قٕؽ ث٨ ٦ةٟ ث٨ صةء ܈ ا٣ٕ٪ 

ي
ٍٕؽم» اٵ  «.اكڃ

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف كٝؽ ك٬ٮ اىٮاب.  ،«اٵزدم» //ب2 كފ ا٣كؼح اخلُاح
 (.83܈ ظةماح نرشد٫ ص )

 
 (/ 48اىلٍػث ركً )

ذ٠ؿ٬ة  «.ثةْسب» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«٭ًت ثةكڄ » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.489اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

ثة٣ٛةء، كޑذت « يؿ٨٤ٚ» ثة٣ٞةؼ، كފ ا٣كؼح« ييٍؿ٨٤ًٝ» (/3܈ اتاخ ر٥ٝ ) كصةء
 (.497ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«يْس٨ٔ» /حتذ٭ة دٛك ٬ة

 (/ 6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
إذىا ًޞاىٍخ قى  كى اًؿ ٝىٍؽ دي ـى ٍٕخي ٩ى ًٍٕت  *٧ً ٥ي بى٪يٮ ٠ى ޜڃ٭ي

ى
٪ىخي أ ٍٞ ٍޝ

ى
 أ

(، كٹ 87ك٥ يجذ٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) ،«ة٧ڃ » كފ ا٣كؼح/
 (.487܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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ة» (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ضن ٍڃ  ثٛذط اجلا٥ اٵكޏ، كފ ا٣كؼح« ك٦ؽصڃ انةرح  ػ
ة» /كޑذت ٚٮٝ٭ة ،كޑْسة ح٤ٔا٭ة ٚذع ٕن ٦.» 

 
 /(51اىلٍػث ركً )

 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
ٍبي ك ٮ٦حو  إٍޡجىةؿً  ܈ارضڃ ٧ٍ٤ي ٍޞجى٢ي    *  ߀ى

ى
ة اٵ ذي٭ى ٦ى

ٍ
ة ٵ ޜڃ٧ى

ى
أ  ٠ى

 كޑذت حتخ الك٧ح/ ڸٓ ٝذ٢. ،«أٍٝذةؿ» كފ ا٣كؼح اخلُاح/
ك١٪٫ ٔـا٬ة ثؿ٥ٝ  ،(491كذ٠ؿ اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

(52.) 
 (/ 3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة܈ ةهلى ُى ٍب

ى
ـي أ ًٍؾ ةو حتى ٧ٍؿى ٢ي ٦ً    *    ޟى ُى ٍك ٞى ًݯ٭٥ي ا٣ ةو اعى جٍٮى  ٨ٍ ٬ى

« ختؿج» ܈ ٬ة߀ل ا٣كؼح اخلُاح/ كޑذت انةرح ،«ؾـجت» كފ ا٣كؼح اخلُاح/
ة ٕن  (.91ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )كٝؽ  ،٦

 
 /(52اىلٍػث ركً )

« كٝةؿ» إ٧٩ة صةء ،«آػؿ» كފ ا٣كؼح اخلُاح قُٞخ لك٧ح ،«كٝةؿ آػؿ» صةء ٚا٭ة/ 
ذ٠ؿ٬ة كٝؽ /أ. ٩4ْؿ/ ا ،ث٨ أػن٨ بي ؿً ك٬ٮ ٠ى  ،يٛ٭٥ أ٩٭ة ٤نةٔؿ اآل٩ٙ ذ٠ؿقث٧ة 

 (.91اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
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 / (53اىلٍػث ركً ) 
 (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

جڄ  ٦ةحي دىޣي ًؽي٤حى كاؿِّ ٮ صى ٔي ٥ي    *  ٫ي يىٍؽ ٍد٬ى
ى
ٜه أ ا ًٞ ىتڃ اٍقىذىتڃ ثًً٭٥ٍ مى  ظى

 /إمةرة ٦٪٫ إܕ ٝؿاءة أػؿل يه ،خ« ث٫ً » كޑذت انةرح ٚٮٝ٭ة/كޑؾا ܈ ا٣كؼح،  
(، ك١٪٫ ٔـا٬ة 493كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«اقذتڃ ث٫»

 (.54إܕ ر٥ٝ )
 خ.« م٧اٍ» كޑذت انةرح حتذ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح« مٞاٜ» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ/

ؿڄ صاةدي » (/5كصةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ؿڄ » كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ،«٩ةٹ دىޣي ٹ ٩ىޣي
 «.صاةدى٩ة
 

 / (54اىلٍػث ركً )
 (/ 4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ًذا٢و 
ٝى ةد٢ًو كى

٥ٍ دىؿىل ٨ٍ٦ً ٝى ٮرً   *  ޢى ١ٍكي ً߀٢و ٦ى
 كىًق٪ىةفو ً܈ اعى

كظةماح اناغ املا٧ين  «.ثني ٝةد٢» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ أرل اىٮاب/
(، كٹ أدرم ٥ ! ٚٞؽ ذ٠ؿ ܈ املٞؽ٦ح ص 93ظؾٚ٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نرشد٫ ص )

 «.٧٠ة يه كا٣ٕٺ٦ح ڶ٧ٮد مة٠ؿ ،٦جٞانة ىلع د٤ٕاٞةت ا٣ٕٺ٦ح املا٧ين» (/6)
ك٥ يؾ٠ؿ اݷم صةء ܈ ا٣كؼح  «.ޢ٥ دؿل ٨٦ ٦ٞةد٢» كصةء ܈ ا٣كؼح اخلُاح/

(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص 93ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر 
(494.) 

 «.اكملٞةܖ» كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ،«اكمل٘ةܖ» (/6صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك
 (.494كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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 / (56) اىلٍػث ركً
ةر الكيب» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ ُڃ  «.أثٮ اخل

ثةتةء... كنكج٭ة اتعرتم/ « أثٮ اخلُةب» ايةماح/ ܈ اٵو٢/كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ 
ةر اݬ٤٘يب ىلع ٣برش ث٨ وٛٮاف الكيب.  ٌُ كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ كيه ٦كٮبح ٵيب اخل

 اىٮاب...
 

كٝةؿ أثٮ اخلُةب » كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٧٠ة ٬ٮ املسجخ ܈ نكؼح اتٮازييج/
 «.الكيب
 

 
 

٦ٓ  ،( كٝةؿ/ ك٫٤ٕ٣ اىٮاب94١ذةب ص )ظةماح ا ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ك 
 ٬ٮ ايكةـ ث٨ رضار ث٨ قٺ٦ةف ث٨ صن٥... ،أ٫٩ دؿص٥ ٤نةٔؿ ٚٞةؿ/ أثٮ اخلُةر الكيب
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 (/ 4كފ اتاخ ر٥ٝ )
ٍޝذي٥ٍ كىاًٝؽى 

ى
ة رىأ جىة ايىٍؿبٚى٤ى٧ڃ ةرًبي كاٵك٢ي    *   ٝىؽ ػى ٥ٍ ٦ً٪٭ة ا٧ىنى ةبى ٣ىޣي َى  كى

ك٥ يؾ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«ٚا٭ة» ފ ا٣كؼح اخلُاح/ك ،«٦٪٭ة» ފ ا٣ُجٕح/ك
 (.495(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )95ظةماح نرشد٫ ص )

 (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ارىًت ايىٍؿبي دىٍكرةن  ٚىٺ ٤يٮا إف دى ٍٕضى ٢ٍٕي    *  ޚى ـً اݮڃ ؽى ٞى ةًة ثًة٣ َى ٍٮ ٨ً ا٧ى ٔى ٣ڃٍخ   كىزى

 ين  إܕ ركايح أػؿل. ،خ« ٚٺ دٕضـكا» حتذ٭ة/كޑؾا ܈ ا٣كؼح، كޑذت انةرح 
(، كޑذت ܈ 95ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )

كظؾؼ لك٧ح )خ( ا٣يت تن  إܕ ا٣كؼح  «.ٚٺ دٕضـكا» (/495߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 اح.كاىٮاب أ٩٭ة ركايح زة٩ ،ا٣يت ٝةث٢ ث٪٭ة اݮةقغ، كޑأف اݷم ٠ذج٫ ٬ٮ دٛك ٬ة

 
 /(57اىلٍػث ركً )

٢» (/1صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )  كޑؾا ܈ ا٣كؼح اخلُاح، كޑذت انةرح  ،«كديؿٍظى
ظ٢» ٚٮٝ٭ة/  (.495كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،نكؼح« ٚرتي
٢ ٧٠ة ػؿڃ » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك ًُ ٍٕ ٞى ذى  كފ ا٣كؼح اخلُاح/ «.ًصٍؾع اݮؼ٤ح ا٧ي
«٢ ُِّ ٞى ذى كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  ،/ب٩5ْؿ/ ا «.املذ٢ُٕٞ» ةقغ ܈ اهلة߀ل/ يؿكلكޑذت اݮ ،«ا٧ي

 (.495ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 / (58اىلٍػث ركً )
٧٠ة  ،«يٕؽك ث٭ة» /كاىٮاب ،ك٬ٮ ػُأ ٦ُجَع ،«يٕؾك ث٭ة» (/8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

(، 1/177(، رشح ديٮاف اي٧ةقح )٩141ْؿ/ اٵو٧ٕاةت ص )اقةاؿ املىةدر. ܈ ٬ٮ 
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(، 2/592(، كاىعةح )12/124)(، ك2/116(، كد٭ؾيت ا٤٘ح )2/1175ڸ٭ؿة ا٤٘ح )
 (.2/3كاملعޣ٥ )

 (/9كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
اؿي زى  ـى الًكً ٹى يى ؿى ٍ٭ؽي ا٧ى

جىةًܖ  *٦ًا٤ي٫ي ޜى ة ޝي ىتى  ٚىٍٮؽى اؿڃظة٣ىًح ٦ى
ى
ة أ  ٦ى

ك٥ يذلك٥ ٨ٔ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،«ٹ يجةܖ» /كފ ا٣كؼح
 «.ممة يجةܖ» ( ٚٞةؿ/496(، كوعٛ٭ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )98نرشد٫ ص )

 ( ىلع ٬ؾا ا٣رتدات ܈ ا٣ُجٕح/12-17كصةءت اٵثاةت ر٥ٝ ) 
ٮ٫ٝي  ة إذىا اٍقذىٍؽثىٍؿدى٫ي ٚىىكي ٦ڃ

ى
ًريحي ا رًٍص٢ه  *أ ًٓ اعى ٍٝ  ةك٣ڃ ٝى٧ٮصي اٮى

ؿى  ٍٕ ة إذىا اٍقذى ٦ڃ
ى
ؿن أ ُِّ ذى٫ي ٦ذى٧ى ة * اًٍ ٌى ٘ى ةًف ا٣ ا ٦ًس٢ٍي ًْسٍظى ؾى ٮؿي ٬ى ٞي ذى  ޠى

٩ڃ٫ي 
ى
أ جى٤ٍذى٫ي ٚى١ى ٍٞ ة إذىا اٍقذى ٦ڃ

ى
ًُ  كٝىٍؽ رأل *أ ٙي أٍف ي ١ً ٍٛ  ثىةزو ييޣى

 كފ ا٣كؼح اخلُاح ىلع ٬ؾا ا٣رتدات/
٩ڃ٫ي 
ى
أ جى٤ٍذى٫ي ٚى١ى ٍٞ ة إذىا اٍقذى ٦ڃ

ى
ًُ  كٝىٍؽ رألثىةزو ييޣى  *أ ٙي أٍف ي ١ً ٍٛ 

ٮ٫ٝي  ة إذىا اٍقذىٍؽثىٍؿدى٫ي ٚىىكي ٦ڃ
ى
ة *أ ًريحي ا٣كڃ ًٓ اعى ٍٝ  رًٍص٢ه ٝى٧ٮصي اٮى

ؿان  ُِّ ذى٫ي ٦ذى٧ى ًٍ ؿ ٍٕ ة إذىا اٍقذى ٦ڃ
ى
ة *أ ٌى ٘ى ةًف ا٣ ا ٦ًس٢ٍي ًْسٍظى ؾى ٮؿي ٬ى ٞي ذى  ޠى

(، كاياٮاف 142-١٠141ذةب اٵو٧ٕاةت ص ) ،كىلع دؿدات ا٣كؼح أدخ املىةدر
(، كا٧ٕ٣ؽة ٹث٨ رماٜ 1/179(، كاملٕةين ا١ج  ܈ أثاةت املٕةين )1/181٤ضةظِ )

 (.٩46ٞؽ انٕؿ ص )ك(، 9/181(، كػـا٩ح اٵدب ٤ج٘ؽادم )1/179)
اػذٺؼ دؿدات اٵثاةت املسبذح ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر  ك٥ يذلك٥ ىلع

 (.497(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )98 ܈ ظةماح نرشد٫ ص )ا٣ٕكاٺف، ٹ
 (/14كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )



 
 - 242 - 

ٮًؼ بً يى كى  ًؿ ا٧ىؼي ٍ٘ ةنٍتى ثًةݭڃ ٕن ٮا٣ ًَّ٘نى كى  * َى ڃحى ًذم ا٣ ٤يٮًؾ ڸي ٍٕ  يينًٍبى ٤ًىڄ
ة» كފ ا٣كؼح/ ٕن ة» كޑذت حتذ٭ة انةرح/ ،«َٺا ٕن ٩ْؿ/ ا «.خ»ػكر߀ـ هلة ث ،«َٮا٣
 (.497(، كامل٤عٜ ص )98ا٣ٕكاٺف ص )اٮظناةت، َجٕح 
٦ٕة. كأزبذ٭ة « ذم ا٣َّ٘ن» كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل/ ،«ذم اٌ٪ة» كފ ا٣كؼح/

( ىلع اىٮاب، ك١٪٫ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب 98اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 «.ا٣َّ٘ن» كاىٮاب/ ،«ا٣َّٞن» /وعٛ٭ة ٚٞةؿ/ كركم ܈ نكؼح

 كޑذت انةرح ٚٮٝ٭ة ،كފ ا٣كؼح ٠ؾٟ ،«٦٫ة وةظجذى » (/16كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة /كޑذت ٤ٔا٭ة ،«قةملذ٫» ٕن  (.497ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،٦

كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ، (/ يذؼةكٮف ٩ٛٮق٭٥ ث٪ٮاٚؾو 22كصةء اتاخ ܈ ر٥ٝ )
 (.498ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،ثؿ٦ةظ٭٥

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  ،كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ٚج٧س٤٭٥ ،(/ أ٩٭٤ٍذي٭ي24٥تاخ ر٥ٝ )كصةء ܈ ا
 (.499ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  ،كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ث٢ ريبڃ  ،(/ ية ريبڃ 25صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك
 (.499ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

، (143ة يه ܈ اٵو٧ٕاةت ص )٧٠ ،( ٨٦ ا٣ُجٕح/ تٍك٪ىط37ء ܈ اتاخ ر٥ٝ )كصة
. (1/967(، كق٧ٍ اٴܖ )1/235 )٧٠ة ܈ املٕةين ا١ج  ،كފ ا٣كؼح اخلُاح/ دجط

 (.499كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
كصةء ܈  ،(143܈ اٵو٧ٕاةت ص )٧٠ة  ،«ٚةݯٮـ» (/35اتاخ ر٥ٝ ) كصةء ܈

 (.577ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ ،«اكݯٮـ» ا٣كؼح اخلُاح/
 
 



 
 - 243 - 

 / (59اىلٍػث ركً )
 كޑذت انةرح ،كيه ٠ؾٟ ܈ ا٣كؼح ،«فٌ ؿى اك٧ي » (/1܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) صةء

٨ٌ » /جبٮار٬ة/ يؿكل ٘ى أظك٨ ٨٦ املـف. كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ  ،«اك٧ي
 (.571ا١ذةب ص )

 
 / (61ىلٍػث ركً )ا

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ޛيجىح» كފ ا٣كؼح/ ،ثةݮٮف« حًޜاى » (/4) صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ
 (.571(، ك߀٤عٜ ا١ذةب ص )172܈ ظةماح نرشد٫ ص )

 
 (/ 61اىلٍػث ركً )

 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 ٥ٍ ٭ة ًتًٺًدޢي

ٍޞ٪ىةٝى
ى
ىة أ ٍٕره َنى ة *كىمي اٍضى ةًرٚحه زي٬ٍؿي  ،ًْساعه إܕ ا٭ى ُى  ޟى
كٝؽ أٔؿض اناغ ٨ٔ إزجةد٭ة ܈  ،«ݬٺدޢ٥» ܈ اٵو٢/ٝةؿ اناغ املا٧ين/ 

 ٚضةء ٚا٭ة/ ،اح ߀ٮاٚٞح ؿق٥ اتٮازييج ٤لك٧حاݮه، كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩
 (.173كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص ) ،«ݬٺدޢ٥»
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 /(62اىلٍػث ركً )
كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  ،«اٵ٦سةؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«اٵد٬ؿ» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 (.174ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
 

 (/63اىلٍػث ركً )
إܕ ص٪ت » ٣كؼح اخلُاح/كފ ا ،«إܕ ص٪ت أمٮاًؿ ا٣ٕٞاٜ» (/٥ٝ2 )صةء ܈ اتاخ ر

 (.574ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«ا٣ٕٞٮؽ إرٍشاؽً 
 

 /(64اىلٍػث ركً )
ىنٍيى » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )   ،«َننب» ،ز٥ ٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢ ،«كيى

ز٥ ٠ذت انةرح  ،«كخنىنٍبى ٠ْسل» كأرصط أف وٮاث٭ة ٦ة ٝؿأت. كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  «.كَنڃنٍيى ٠ْسل» كٚٮٝ٭ة/ كيؿكل ،«اخلا٢» حتذ٭ة/

 (.574߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 
 / (66اىلٍػث ركً ) 

كޑذت انةرح حتذ٭ة/  ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«كٹ حتكجٮا» (/5ء ܈ اتاخ ر٥ٝ )صة
ٹ د٤جسٮا. كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب  /أم ،«كٹ حتبكٮا» ركايح
 (.576ص )
كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ  ،«أريين» ُاح/كފ ا٣كؼح اخل ،«أثين» (/7صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك

 (.577اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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 (/69اىلٍػث ركً ) 
 «.ٔؽم ث٨ ُٗاٙ» /كا٣كؼح اٷيؿا٩اح ،صةء ܈ َجٕح املٕةرؼ 
كފ ظةماح َجٕح ا٣ٕكاٺف ٨ٔ نكؼح مة٠ؿ اخلةوح )٣كخ ܈ املٕةرؼ( ص  
ثةٌةد، ٤ٚٮ  ؿدنيكޑؿر اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف اٹق٥ ߀ ،ثةٌةد« ٔؽم ث٨ ٌٗاٙ» (/117)

٦كٮبنة إܕ َجٕح مة٠ؿ  ٬ٮ ػُأ ٦ُجَع، ك١٪٫ ٠ؿرق ߀ؿدني /٤ٞ٣خ اك٩خ ߀ؿة كاظؽة
 اخلةوح، كاىٮاب ثة٣ُةء.

ذ٠ؿق املؿزبةين ܈  ،«ٔؽم ث٨ ٌٗاٙ الكيب» كإݯٟ ٩ه الكـ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/
 اناغكيؾ٠ؿ  ،٬ٮ مةٔؿ صة٬ܘ، كاث٪٫ مةٔؿ صة٬ܘ(، ك٦85ٕض٥ انٕؿاء ص )

اݷم ق٤ٙ مٕؿق  ،٬ٮ/ اؿٝةص ث٨ ٔؽم« ٌٗاٙ» ا٣ٕٺ٦ح ڶ٧ٮد مة٠ؿ أف ٔؽم ث٨
 (. )ـ مة٠ؿ(.9ر٥ٝ )

ك٬ؾق ا٣ٕٺ٦ح ين  ث٭ة إܕ اـيةدات ا٣يت اك٩خ ܈ َجٕح مة٠ؿ اخلةوح، كيه / ٤ٝخ
د٤ٕاٞةت ٥ درش ܈ َجٕح دار املٕةرؼ. كملة ٔؽت إܕ ٦ٕض٥ انٕؿاء ٧٤ؿزبةين 

اٙ» ٣ُةءاٹق٥ ثة كصؽد٫ يجخ ُى ٩ْؿ/ اك٬ؾا ٬ٮ املٕؿكؼ كاملن٭ٮر.  ،ثةݬى٘ « ޟي
 (.٦115ٕض٥ انٕؿاء، ط.دار وةدر ص )

٬ٮ اؿٝةص ث٨  ف ٨ٔ اناغ ثأ٫٩ يؿل ٔؽم ث٨ ُٗاٙك٦ة ٫٤ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺ
( ٤ؿٝةص ث٨ ٔؽم 9مة٠ؿ ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) اناغٗ  وعاط، ٚٞؽ ٝةؿ  ؛ٔؽم

سىا٥ٍ ث» الكيب/ كاق٥ اؿٝةص/  مة٠ؿ/ كقاأيت ٵثا٫/ اناغإܕ أف يٞٮؿ  «.٨ ٔؽمػي
 (. ا٩ذܟ69مٕؿ ٚا٧ة يܘ ر٥ٝ )« ٔؽم ث٨ ُٗاٙ الكيب»

 ،مة٠ؿ يؿل أف اؿٝةص ث٨ ٔؽم ٬ٮ اٹث٨ ةناغ٤ٝخ/ كيه ا٣ُٕٞح املنةر إݯ٭ة، ٚ
سىا٥  /كاق٫٧ ؽم ،ث٨ ٔؽم -ثةݬى٘ -ػي اٍٙ  /ٔك ُى  أيٌة. -ثةݬى٘ –٬ٮ اث٨ ޟي
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كاىٮاب  ،ثةٮاك« اٮٝةص» (/52ايةماح ص )كٝؽ ٠ذت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ 
  ثةؿاء. اؿٝةص

 ٧٠ة دٞؽـ.  ،كاىٮاب اث٨ ُٗاٙ ،«ٔؽم ث٨ ُٗات» كޑذت ܈ ٩ٛف ايةماح/
« ٌٗاٙ» مة٠ؿ ܈ اق٥ أيب انةٔؿ ثأ٫٩ اناغ٫٤ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ  ٚةݷم
 ك߀ؿة ،«ُٗات» /ثؽݯ٢ ٝٮهل ،٠ؿر ߀ؿدنيوعاط، ك٫٤ٕ٣ ػُأ ٦ُجَع ٗ   ؛ثةٌةد

  «.اٮٝةص»
 (/ 2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٮޚى  ٌي اًص٥ي » ٪ٍ ة« ا٣ربى ىةىهلى كبي ڸى ٮىاءي    *   كاييؿي ىرڃ قى ىرڃ كأٍف حتي  ٹى أٍف حتي
كޑذت انةرح ٚٮؽ ا٣رباص٥/  ،٬ٮ اىٮاب ،«ا٣رباص٥ ܈ ايؿكب» كصةء ܈ ا٣كؼح/

 -كيه اىٮاب-٨ٔ ذ٠ؿ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  كٝؽ أٔؿض «.ٝجا٤ح» دٛك ٬ة/
(، 578كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،(117اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
  !أف يؾ٠ؿ ذٟ ܈ ڶ٫٤ ٨٦ اتاخ ٨٦ دكفكٹ أدرم ٠اٙ يؾ٠ؿ اىٮاب ܈ امل٤عٜ 

 (.134كٝؽ ذ٠ؿ اىٮاب ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )
رڃ قٮاءي » كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ/ ىرڃ كأف حتي كيه ٠ؾٟ ܈ ا٣كؼح  ،«ٹ أف حتي
ك٥  «.نكؼح» كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،«ٹ إف ختتڄ كإف ختتڄ قٮاء» اخلُاح، كصةء ܈ ٬ة߀ن٭ة/

( 578كوعٛ٭ة ܈ امل٤عٜ ص ) ،(117يؾ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح نرشد٫ ص )
ء ّة٬ؿة، كيٺظِ أف كاݮُٞح ىلع اخلة. ٹ أف حتت كأف حتت قٮاء ٚٞةؿ/ ثةيةء

كޑأف ٦ة صةء ܈ اهلة߀ل ٬ٮ دٛك  ٣ٕضـ  ،«نكؼح» اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف أقٍٞ لك٧ح
ٜي  ا٣ٕكاٺفى  اتاخ، كاىٮاب أ٩٭ة ٝؿاءة زة٩اح هل، كٝؽ مةرؾ اݶ٠ذٮرى   ܈ اݬىعاٙ ڶٞ

  (.134ْؿ/ نرشة اتةثُني ص )ا٩ ٚؿق٧٭ة ثةيةء أيٌة. ،اتةثُني
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 ك٬ٮ ٠ؾٟ ܈ ا٣كؼح، كޑذت انةرح ،«كޑأفڃ ظةًرز٫» (/3اتاخ ر٥ٝ ) كصةء ܈
كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  كيه نكؼح يٞةث٢ ٤ٔا٭ة انةرح. ،«خ»ػكر߀ـ هلة ث ،«صةرد٫» حتذ٭ة/

 (.578امل٤عٜ ص ) ا٣ٕكاٺف ܈
 (/ 5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٨ٍ٤٤ى  ٮٝحو  ٚىعى ٌ قي ى٢ يحو ٍ ى ڶى ٨ڃ ٨٦ًى امل كىأ٩ىة *ػى ى٭ي اءي  ـى  ٤ٮًؾ صى

نى » كؼح/كصةء ܈ ا٣ 
ى
ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر  ،ظةف /أم ،٨٦ ا٢ٕٛ٣« كأ

« أن» لك٧ح ٨٦ ٗ  ًجٍ ܈ امل٤عٜكذ٠ؿ ا ،(117ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (. 578ص )

ـاء» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ/  ل/كؼح، كޑذت انةرح ܈ اهلة߀ل/ يؿككޑؾا  ا٣ ،«ص
 (.578ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ ص ) «.ًظجىةء»

 
 / (71اىلٍػث ركً )

كޑذت انةرح حتخ الك٧ح ܈ ا٣كؼح اخلُاح/  ،«كٹ ًريٍع » (/3) صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ
 (.578ث٥ٌ اݯةء صةز. ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ ص )« ًريٍع » ٮ ريكم
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كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ا٫ث» كފ ا٣كؼح ،«ݬا٫و » (/7كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.112܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (/11كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٍ٭ؿى اتىًٕ   ّى ٟى  ٍ٪ ـٍ ޞى ً
٤ٍخي ا٣زٍتى ٞي اءً  *ޠى ـى ڃ اجلى ٟى رشى ـىل ال ٦ًس٤ٍى  صى

كذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ّ٭ؿ ا٣ٕٞٮد» كصةء ܈ ا٣كؼح اخلُاح/
 (، ك٥ َي٤ٕ٭ة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح.517܈ امل٤عٜ ص )

 (/12كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة ي٭ى ٦ٍسىة

ى
٪ةيًت كأ ل ٬ى اٍؽى ظى

ي
اءً  *  أ ٓى اؿِّدى ى٧ٍ ٓى اآلؿي  ى٧ى ا   إذى

كذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ ص  ،«إذا ث٤ٖ» كފ ا٣كؼح/
 (، ك٥ َي٤ٕ٭ة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح.517)

 (/14صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ٹى٩ى٭ة  ـٍ ًٗ خي  ٍْ يٞ

ى
اٍخي كأ ٦ى ٮىاءً  *رى ًُ رىل ٨٦ًى اٹ٩ٍ اكى  ث٧ًس٢ًٍ اكڄ

كذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ  ،«ر٦اخ ٚأيْٞخي » كފ ا٣كؼح/
 (، ك٥ َي٤ٕ٭ة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح.511ص )

كذ٠ؿ  ،«كػٮصو ٧ّةء» كފ ا٣كؼح/ ،«٨٦ اٹ٩ُٮاء» ٩ٛك٫/ كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ
 (.511امل٤عٜ ص )ك ،(112اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا١ذةب ص )

 (/ 16كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ةدً  ٕى جًٍى٭ة  مޚي جي٫ ثةݶِّ  *٩ىٮىايًحى ٨ٍ٦ً ޡى ًٌ ٍ

ٍؿًك ختى  ٦ةءً ٨ٔ ا٧ى
كذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،ثةجلا٥« دٕةدم ٩ٮايج» كފ ا٣كؼح/
 (، ك٥ َي٤ٕ٭ة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح.511امل٤عٜ ص )
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 (/ 18كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة إܕ ى٭ى ٺى ٍّ

ى
٢ى أ ٕڃ اءً * أٍف ޚى٪ى ة ثةًيؾى ى٭ى ٺى ٍّ ٢ٍٕي أ ى٥ٍ ޝى   كى

  «.٥ يٕؽ» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/
  «.٥ دٕؽ» /اٷيؿا٩اح رق٥ اتٮازييج ܈ الك٧ح٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح 

 

 

 

 
 (.113كذ٠ؿ اؿكايح اٵػؿل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) 

كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«د٤ٮذ» كފ ا٣كؼح/ ،«دؽكر» (/27كފ اتاخ ر٥ٝ )
 (.113ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
ذىنٍي ىلع » (/23ٛك٫ ر٥ٝ )كصةء ܈ اتاخ ٩ ٞى ذىنٍي » كފ ا٣كؼح اخلُاح/ ،«ޜىجٍ ٕى « ޜىجٍ

 (.113كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،ثة٣ٕني
٪ة» كފ ا٣ُجٕح (/24اتاخ ر٥ٝ ) ٝةٚاح كصةء ܈  كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«د٪ةٔز

ين»  «.د٪ةٔز
 «.٪عؽرك٥ د» كފ ا٣كؼح/ ،«ثؿأس ا٣ٛٺة ك٥ ي٪عؽر» (/29كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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كذ٠ؿ٬ة ܈  ،(114ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.513امل٤عٜ ص )

 (/36كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ى٥ٍ ޚى٪ى٥ٍ  ٤ٍىحه  ة ݯى ى٭ى جىة٩ٍخ  ةءً  دى٧ًا٢ي  *ޠى َى ـي ثً٭ة ٤ًٍٮ ك  اجليؿي

ح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةما ،ثةݬةء« ٚجةدٍخ » كފ ا٣كؼح/
 (.515(، كذ٠ؿ٬ة ܈ امل٤عٜ ص )115)

ٙ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر  ،ثةيةء ثٕؽ٬ة زام« ايـكـ» كؼح/كފ ا٣ كٝؽ وعڃ
 «.اخلؿكـ» كފ )خ(/ ،«اجلؿكـ» ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٚٞةؿ/

ފ ك ،«ايـكـ» ( ٚٞةؿ/515كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ىلع اىٮاب ܈ امل٤عٜ ص )
 ىلع اىٮاب.« ايـكـ» كފ امل٤عٜ/ ،߀ىعٛة« اخلؿكـ» /ُٕح ٝةؿظةماح ا٣ٞ

ايةماح/ ايجةء كٝةؿ أظؽ اٵماةخ ܈  ،«اًيجىةء» (/47كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
حكٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/ ٝؿأ٬ة ڶ٧ٮد م .ثة١ْس كاملٮظؽة  ة٠ؿ ܈ نكؼذ٫ املُجٔٮ

 «.ايجةء»
 ثةݯةء.« اياةء» /أ/17كފ ا٣كؼح 

 

 

 
ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص  
 (.515(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )115)
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ك٥ يؾ٠ؿ ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر  ،«٠رشٌ » كފ ا٣كؼح/ ،«رش» (/43كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.515(، كذ٠ؿ٬ة ܈ امل٤عٜ ص )115ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (/ 45اخ ر٥ٝ )كصةء ܈ ات
اٚى٭ة  ؿى ٍَ

ى
فى أ ىٮڃ ٮًء اتىٺءً  *كىػا٥و ختى ؽى قي ٍٕ  ديؿاًص٫ٕ بى

 ثة٣ٞةؼ.« أَؿاٝ٭ة» /أ/17ثة٣ٛةء ܈ ا٣ُجٕةت اݭٺزح، كصةء ܈ ا٣كؼح « أَؿاٚ٭ة»
 

 
 

(، كذ٠ؿ٬ة ܈ 116ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
ٛح ثة٣ٛةء أيٌة ك٬ؾا  كيٮ٦٭ة. ،ٚٞةؿ/ أَؿاٚ٭ة/ معٮ٦٭ة ،(516ص ) امل٤عٜ ߀ىعڃ

ؿاؽٵف اٵَؿاؼ ٹ د٤ُٜ ىلع انعٮـ كا٤ع ؛دىعاٙ ٍَ
ى
 ،ٮـ، إ٧٩ة ٬ؾا يޣٮف ܈ اٵ

كފ  ،تةثُني ܈ لك٧ح اتاخا ة܈ ٬ؾا اݬىعاٙ ڶٞٞ ا٣ٕكاٺفى  كٝؽ مةرؾ اݶ٠ذٮرى 
 (.145ص ) رشظ٭ة
 
 / (72اىلٍػث ركً ) 

  «.تنةءكا» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ تنةءكا/ دجةٔؽكا.

 «.دٛة٩ٮا» /كޑذت انةرح ٚٮٝ٭ة/ كيؿكل ،«تكةٝٮا» كصةءت ܈ ا٣كؼح اخلُاح/
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(، ك٥ يؾ٠ؿ٬ة ܈ ظةماح 517ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) 
 (11ا٣ُٕٞح ص )

 
 / (74اىلٍػث ركً )
 صةء ܈ ا٣ُجٕح/

ى٥ٍ يىأًت  ـڃ٬ة  ةٝىكن  أ ًٔ ڃ٭ة أفڃ  ؽو  *لكي ٗى اةى  ؽى ٨ي  ٗى ًٔ ة ّى كًر  ة اݶڄ ارى  ٨ٍ٦ً دى
ٓه  ا٩ً ٮى ٮًع ߀ى ߀ي ةدىٍت ثًةݶڄ ٟى صى ً ٪ىة اؽً  *٬ي ؿى ًٕ ةدٍخ ثًة٣ ٦ى ة كى ٤ىاٍ٭ى ةا٨ًي  ٔى ٘ى ٌڃ  ا

ٍت » /ب/17كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح  ٗىؽى  «.ٗؽاة 
ؿاؽ» /ب/17كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ًٛ  «.ثة٣

 

 
 

ٝؽ أ٢٧٬ اݬ٤ٕاٜ ٤ٔا٭ة اناؼةف/ مة٠ؿ، كاملا٧ين، كٝؽ ذ٠ؿ ركايح  ك٬ؾق ا٣ُٕٞح
(، كޒف يجيغ ٤ٔا٫ 518ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

تو » (/157تةثُني ص )كފ َجٕح ا .(119أف يؾ٠ؿ٬ة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ٗىؽى  ،«ٗؽاةى 
 ٤جاخ. ك٬ٮ ػُأ ثةݬ٪ٮي٨ ٠ْسه 
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 /(76لٍػث ركً )اى
اٍ܌» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/  ً܌ٌ » كފ ا٣كؼح/ ،«٬ج ة ث٨ وى  «.وى

 
 

ك٥ يذلك٥ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٹق٥ أيب انةٔؿ ܈ 
(، كٝؽ ذ٠ؿ ڶٜٞ اتةثُني 518(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )76ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (. 151اق٥ أيب انةٔؿ ٧٠ة ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ص )
٠ؿ٬ة ذ ،«ظؿب ا٣ٕؽكٌ » كފ ا٣كؼح/ ،«ظؿب ا٣ٛكةد» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 (.127اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
ًؽٌم » (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ كފ اتاخ  ،«ٔى

  ٚ٭٢ ا٣ٕؾرم دىعاٙ ا٣ٕؽكم  ،اݭة٣ر أ٫٩ ٨٦ ٔؽم
ًؾٌم » / كފ ا٣كؼح٤ٝخ ك٥ يذلك٥ ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«ٔى

ثةݶاؿ. كٝؿأ٬ة « ٔؽم» (/519(، كٝؿأ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )127ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.152ڶٜٞ اتةثُني ثةݶاؿ أيٌة ص )
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 / (77اىلٍػث ركً )
ٚةٔح» ثޣْس اؿاء، كފ ا٣كؼح/« ٝف ث٨ ًرٚةٔح» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ ث٥ٌ اؿاء، « ري

 (.152)(، كڶٜٞ اتةثُني ص 121كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
٧٠ة اٵ٩ٙ » كފ ا٣كؼح/ ،«٧٠ة اٵ٩ٙ كاٵذ٩ةف» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،٦ٕة أوط« كاٵذ٩ةف» /كޑذت ٚٮٝ٭ة ،«كا٣ٕا٪ةف
 (.152(، كڶٜٞ اتةثُني ص )121ا٣ُٕٞح ص )

 
 / (79اىلٍػث ركً )

بڃةف» ٧ٔؿك ث٨» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/  زام ثٕؽ٬ة ثةء ߀نؽدة.« اجلىٍؿܚ« زى
يڃةف» ٧ٔؿك ث٨» /ب/11كފ ا٣كؼح   راء ثٕؽ٬ة يةء ߀نؽدة.« اجلؿܚ« رى

 

 

 
ك٥ يؾ٠ؿ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،ك٥ يرتص٥ هل اناؼةف

(، كٝؽ أزجخ ٦ة ܈ ا٣كؼح 527(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )121ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.154اٷيؿا٩اح ڶٜٞ اتةثُني ص )



 
 - 255 - 

كبٍؾًؿ » /ك٤ٕ٣٭ة ،«كبؾؿ ملةܖ» كފ ا٣كؼح/ ،«كبىٍؾًؿ املٮاܖ» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
(، كذ٠ؿ٬ة 122ؿ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )ك٥ يؾ٠ ،«٦ةܖ

 (. 527܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 (/ 81اىلٍػث ركً )
٢ِّ٦» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  .ثةݬةء« ديؤ٢ِّ٦» /كފ ا٣كؼح ،ثةݮٮف« ٩يؤى

 
 (/81اىلٍػث ركً )

ث٨ زي٬  « كرٝةء» كٝةؿ» /كފ ا٣كؼح ،«كٝةؿ اث٨ زي٬  ا٣ٕبيس» صةء ٚا٭ة/ 
ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص  ،«ا٣ٕبيس

صةء ܈ ڸح ٹ دޣ܌ ܈ أداء أ٦ة٩ح ٦ة كا٣رت «.كرٝةء ث٨ ز٬ » (، كدؿص٥ هل ٚٞةؿ/122)
 ا٣كؼح اݭة٩اح ا٣يت ٨٦ أص٤٭ة ٝؽ ظٜٞ ا١ذةب.

 ( ٨٦ ا٣ُجٕح/3كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
٤ڃٍخ  ةًݶن يى ٚىنى رٍضبي ػى

ى
ـى أ ؿي   *  ا٧ًايًن يىٍٮ ة٬ى ْى ٫ي ٦ًينڃ ايىًؽيؽي ا٧ي ٕي يى٧ٍ٪ى  كى

ؿي »  ة٬ى ْى ٪ةد اٷمجةع، ك٬ٮ د٘  ظؿؼ اݶػا٢ ܈ ا٣ٞىةاؽ ثٛذط اهلةء ىلع قً « ا٧ي
ثأف َي٧ٓ انةٔؿ ثني أكرث ٨٦ ظؿޑح ܈ ايؿؼ اݷم ٝج٢  ؛املؤقكح ثأ٣ٙ اݬأقف

 اؿكم.
 ا١ْس ٧٠ة ܈ ا٣كؼح صةء ظؿؼ اݶػا٢ ىلع ،/أ27كފ أو٢ اتٮازييج  

  .اٷيؿا٩اح
ة  ،مة٠ؿ /ك٥ يجخ اناؼةف كاملا٧ين ٝؿاءة أو٢ اتٮازييج ܈ ا٣ُجٕح، كأًٔؿ
كٝؽ ذ٠ؿ  .ا٣ٛذطي ك٬ٮ ق٪ةد ثةٷمجةع  اك٪ةد؛ ٵف املعٛٮظى ܈ اهلةءٔ٪٭ة، كٚذط اهلةء ىلع
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ٔى  ا٣ٞةٚاح اݮٞةد ܈ ٠ذت ٩ٞؽ انٕؿ٬ؾق  ة، ك٦سڃ٤ٮا ث٫ ىلع ق٪ةد اٷمجةع ܈ ٔاجن ق كؽڄ ك
 ٨٧ً ٔاٮب ا٣ٞةٚاح.

 /ب/١ٚ11ْس اݮةقغ اهلةء ٚٞةؿ  ،كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٨٦ ٗ  ق٪ةد
  ٧٠ة ܈ أو٢ اتٮازييج.« املْة٬ًؿ»

 

 

 
 

ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
كٝةؿ ٨ٔ  ،(521܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص ) (، كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ123)

ثني اݭٮبني ثޣؾا، كإف ٤ٝخ  تي ؿٍ املْة٬ؿ ثة٣ٛذط؛ ٵ٩ٟ دٞٮؿ/ ّة٬ى  /انةرح/ اىعاط
 .ٹ قا٧ة ܈ أمٕةر ا٣ٞؽ٦ةء. ا٩ذܟ ؛ف، كاݬٮصا٫ صةاـٕةكً ؿ ثة١ْس ٚ٭ٮ ا٧ي املْة٬ً 

٨٦ ٗ  « املْة٬ًؿ» ٚٞةؿ/( ىلع ٠ْس اهلةء 156كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ٞةٚاح ڶٜٞ اتةثُني ص )
 ؿ ثٛذط اهلةء.كٝةؿ/ املْة٬ى  ،ق٪ةد

٪ةد دػٮؿ ا٣ٛذعح ىلع ا٧ٌح 64ص )« ٝٮأؽ انٕؿ» ٝةؿ ز٤ٕت ܈ ٠ذةب (/ ٚةكِّ
ٍرٝةء ث٨ ز٬  ا٣ٕبيس/ ،كا١ْسة  َنٮ ٝٮؿ كى

 ٚأٝج٤خي أقىع اك٣ٕضٮًؿ أثةًدري   * حتخ لكًك ػةݶو  ارأيخي ز٬ ن 
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ؿي    *   اٚن٤ٍخ ي٧اين يٮـ أرضب ػةݶن   كي٧٪٫ٕ ٦ين ايؽيؽي املْة٬ى

 ؛كأ٦ة ٦ة يٞجط كيޣٮف ق٪ةدا (/8ص )« املٮمط» ةؿ املؿزبةين ܈كٝ ١ْٚس كٚذط.
  /ٚٞٮؿ كرٝةء ث٨ ز٬ 

 ٚأٝج٤خي أقىع اك٣ٕضٮًؿ أثةًدري    *  ا حتخ لكًك ػةݶو رأيخي ز٬ ن 

ؿي    *  ا ٚن٤ٍخ ي٧اين يٮـ أرضب ػةݶن   كي٧٪٫ٕ ٦ين ايؽيؽي املْة٬ى

 كޒف اخل٤ا٢ ٹ يؿاق ق٪ةدا. ،ٚ٭ؾا يٞجط
ٚإف  ؛ٗ  دٮزاٜ ٤ٝ٨٦خ/ ٦ة نكج٫ املؿزبةين إܕ اخل٤ا٢ ٚا٫ ٩ْؿ، ٚܠ ٩ٞٮٹت د٪٢ٞ 

أ٤ٗت ٬ؾق ا٣ٞٮا܈ صةء ظؿؼ دػا٤٭ة ىلع ا١ْس، ك٥ أصؽ ܈ انٕؿ ا٣ٕؿيب لك٫ ٗ  
، ك٬ٮ ق٪ةد أك ا٣ٛذطى  ا١ْس ܈ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞٮا܈، إ٧٩ة َي٧ٓ انةٔؿ ثني ا١ْس ا٥ٌى 

ات يٞجط ܈ ا٣ٞىاؽة. كبٌٕ٭٥ َي٢ٕ اجل٧ٓ ثني ا١ْس كا٥ٌ أ٢ٝ ٔاجة ٨٦ اجل٧ٓ  ٔك
كرٝةء/  ؾا يٞٮؿ اݬ٪ٮيخ ܈ ا٣ٞٮا܈ )ثةب اك٪ةد( ٨ٔ ثاخكފ ٬ ،ثني ا١ْس كا٣ٛذط

 كٮ اك٩خ ٦ٓ ا١ْسة ٧ًح اكف أ٢ٝ ٨٦ ا٣ٕات. ،ٚٛذط اهلةء ٦ٓ ٠ْس اݶاؿ
( ٚٞةؿ/ كٝةؿ اٵػٛل/ كجتٮز 8ص )« املٮمط» ك٢ٞ٩ املؿزبةين ٨ٔ اٵػٛل ܈

 .كدٞجط ا٣ٛذعح ٦ٓ كاظؽة ٦٪٭٧ة ،ا١ْسة ٦ٓ ا٧ٌح
ك٢ٕ٣  ،٧٠ة صةء ذٟ ܈ ٠ذت ٩ٞؽ انٕؿ ،ا اتاًخ اك٪ةدي ٚةملعٛٮظي ܈ ٝةٚاح ٬ؾ

اتٮازييج ك٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح رق٧٭ة ىلع اجلةدة ثة١ْس ܈ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞٮا܈، 
 كال أ٥٤ٔ.

 
 / (82اىلٍػث ركً ) 

 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ةًܖ ٚىٍؿعى دىاݯحو  ٕى٢ي ٦ى ٍص

ى
ىٍكخي أ  ةا٢ي حتي  ً܈ رأًس ًصٍؾعو    *  كى نيً ا٧ى ُِّ  ء ً܈ ا٣
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ٍص٢ٕ» كފ ا٣كؼح اتاخ/ 
ى
ك٥ يرش إݯ٭ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص  ،«ٍكخي أ

٧٠ة ܈ َجٕح دار املٕةرؼ، كޑؾا اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ككخ» (، كص٤ٕ٭ة ثةٮاك157)
  (.522(، ك٥ يرش إݯ٭ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )123ص )
 

 

 

 
« ٍٚؿغ داݯح» كފ ا٣كؼح ،ثة٣ٕني« ٍٚؿع داݯح» كصةء ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/

 .ثة٣٘ني
(، كٹ ܈ 123ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (.522߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 (/ 83اىلٍػث ركً )
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 ٍ٥ ى٭ي ٨ٍ  ى٥ٍ أكي ٩ڃين 
ى
ابى    *   حًبى٧ًٍؽ إًܠ أ ؿى ٙي اٌؿيلى ظةىد٧ًة ًم٧ةؿو ٗي  يىًٍذ

ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،«٥ أك٨ ٣ޣ٥» كފ ا٣كؼح/ 
 (.522(، كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )124ا٣ُٕٞح ص )
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 / (86اىلٍػث ركً )
 ظةء ثٕؽ٬ة يةء.« أثٮ اياةؿ اتة٬ܘ» صةء ܈ ٠٪اح انةٔؿ كنكبذ٫/

 ١٬ؾا ثةݯةء.« أثٮ اياةؿ» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ 
  «.أثٮ ايجةؿ االكيب» (٦512ٕض٥ انٕؿاء ٧٤ؿزبةين ) كފ

 

 صا٥ ثٕؽ٬ة ثةء.« أثٮ اجلجةؿ» ك٤ٕ٣٭ة
 ظةء ثٕؽ٬ة ثةء. «أثٮ ايًجىةؿ اتة٬ܘ» كފ ا٣كؼح اخلُاح/

كقܜ ث٭ؾا؛ ٵ٫٩ » ٚضةء ٚا٭ة/ ،كذ٠ؿت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٔڃحى تك٧اذ٫ ث٭ؾا اٹق٥ 
 «. ثة٣ٕ٭ٮدމى اكف كى 
ك٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٬ٮ اؿاصط ٔ٪ؽم؛ ٵف اق٫٧ صةء ٤ٕ٦ڃٺ، كا٣ٞؿاءة  

ج٢ٍ .٭٤٧ح ٨٦ اݬ٤ٕا٢امل٤٤ٕح ٦ٞؽ٦ح ىلع ا٣ٞؿاءة امل كايىج٢ٍ ي٤ُٜ ىلع  ،كاًيجىةؿ ڸٓ ظى
(، ٩1/124ْؿ/ ٦ٕض٥ ديٮاف اٵدب )ا(، ك3/236ا٣ٕ٭ؽ كاٵ٦ةف ٧٠ة صةء ܈ ا٣ٕني )

 (، ك٬ؾا اݬٛك  ٦٪ٞٮؿ ٨ٔ ا٤ار.5/57٭ؾيت ا٤٘ح )دك
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 ،«أثٮ اجلجةؿ اتة٬ܘ» (/ ܈ )خ(/126ٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
كقܜ ث٭ؾا ٵ٫٩ اكف كٚانة ثة٣ٕ٭ٮد. كذ٠ؿق ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء ٚا٨٧ ٤ٗجخ ٠٪ذ٫ ص 

 ك٫٤ٕ٣ ٗ  ٬ؾا. )ا٣ٕكاٺف(. ،«أثٮ صجةؿ االكيب» (/578)
ثةيةء ك٣ف ثةجلا٥، « أ٦ة߀ٟ وٮرة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح كٚا٭ة/ كٝةؿ أثٮ ايجةؿك
 «.كٚانة ثة٣ٕ٭ٮد» ك٣ف ،«اكف كމى ثة٣ٕ٭ٮد» كٚا٭ة/

٫ ٟ ص كأزبذ٭ة ܈ اݮه ٧٠ة نكؼذي  ،«أثٮ اًيجةؿ اتة٬ܘ» كٝؽ ٝؿأ٬ة ڶٜٞ اتةثُني
(161.) 

ك١٪٫ ص٢ٕ نكبذ٫  ،(512) كٝؽ ذ٠ؿق املؿزبةين ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء ܈ ثةب ايةء ص
 كال أ٥٤ٔ. ،«اتة٬ܘ» ٚٞةؿ/ أثٮ ظجةؿ االكيب. ٢ٕ٤ٚ ا٣كجحى ߀ىعٛح ٨ٔ ،إܕ الكب
 

 / (87اىلٍػث ركً )
ٮد» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ ٧ٍ٤ي  «.صي

( ܈ ديٮاف ا٣ٞذةؿ ٦ٓ 4،5)« اتاةف» ذ٫/ ص٧٤ٮدكٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ دؿڸ
 أثاةت.

 «.اتذةف» ߀ىعٛح ٨ٔ« اتاةف» ٤ٝخ/
ٍخ ركايح» (/1ا٣يت ܈ اتاخ ر٥ٝ )« امذؽ» ٠ذت انةرح ٚٮؽ لك٧ح « امذؽٌ » إف وعڃ
 (.524ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ٚةملؿاد ث٫ ا٣٘جةر ܈ ٠سةٚح.

 (/3كޑذت اݮةقغ ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٤ىا٫ًٍ ٚىإًفڃ ًޠا٫ً  ٔى  ٢ٍ ٍٕضى سةري    *   ٚىٺى ޚى ًٕ ٓى ظنيى ينذؽڄ ا٣  ٦٪ةٚ

ًٕؾار» /كيؿكل   «.يبذ٢ ا٣
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(، كٹ ܈ 127ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (.525߀٤عٜ ا١ذةب ص )
ؾاري » ( ܈ ص٢ٕ ركايح163كٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ص ) ًٕ ܈ اتاخ ر٥ٝ « يبذ٢ڃ ا٣

(2 /) 
ٜى ٦ًٌ٪ة ذىا ޛى٪ىةيىة  ة دى٤ٍ ةري  *٦ىىت ٦ى فڃ رًٍص٤ىا٫ٍ ًمضى

ى
أ  يىًؽبڄ ٠ى

 (.3اتاخ ر٥ٝ )« يج٢ ا٣ٕؾار» ٚؾ٠ؿ٬ة ܈ رشح ٬ؾا اتاخ، كاملٞىٮد ثؿكايح
 (/ 5كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )

ٍع٢و 
ِّ ٚى ٣ًكي قي كى ٍؽى ًرزٍ٪ة جمى ٍكٹىًدقً ٦ً  *كى

ى
 ةري ًَن  ٪٫ٍي ىلعى أ

 كاݬىٮيت ٨٦ ا٤كةف. ،«٨٦ َنةر»  ايةماح/ اٵو٠/٢ؿ ܈كޑذت اناغ مة 
 

 

 



 
 - 262 - 

كٝؽ  ،«٨٦ َنةر» ٹ ،«٦٪٫ َنةر» /٤ٝخ/ ٝؽ رصٕخ إܕ أو٢ اتٮازييج ٚٮصؽد٫ ٠ذت
ةر» ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ىلع/ صةءت كيه ا٣ٞةٚاح ا٣يت يذْؿ٬ة اكة٦ٓ ٨٦ ٤ُ٦ٓ  ،«ًٚؼى
 «.٦ٛةػؿق» كޑذت انةرح حتذ٭ة دٛك ٬ة/ اتاخ،
 «.َنةر»ك ،«ٚؼةر» ٚ٭٧ة ركايذةف/أو٢. « َنةر» كފ اهلة߀ل ٠ذت/ كيؿكل 
 

 

 (.٩525ْؿ/ ارشح ܈ ߀٤عٜ اٮظناةت ݸ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ص )ا
 

 / (88اىلٍػث ركً )
 (/ 7صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٍ٭٥ٍ  ًص٪ڃًذ٭٥ٍ إݯى
ى
٪ىة ٨ٍ٦ً أ ٍٕ ًى اىةًح    *  كى ةن ًޠايح ޠى ٍعٮى ًى ٝي٤ٍ٪ىة   كى

 (.526كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«أظجڃذ٭٥» ފ ا٣كؼح/ك
 ٦ذ٤ٕٞح بنةؿ.« ىلع» ٚذ١ٮف «.دٕٚ٪ة اخلا٢ مةا٤ح ٤ٔا٭٥» /أ/ يؿكل/13 كޑذت ܈ اهلة߀ل
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 ،(1/393كدةج ا٤٘ح ٤ضٮ٬ؿم ) ،(3/368كاتاخ صةء ܈ ٦ٕض٥ ديٮاف اٵدب )
 ( ١٬ؾا/ 3/451كاملعޣ٥ ٹث٨ قاؽق )
ޠى  ٤ىاٍ٭٥ٍ دى ٔى ٪ة اخلا٢ى مةا٤حن  َحى ٚايح ٚىاةًح  *ٍٕ ٌڄ  كٝي٤ٍ٪ىة ثة
ٍٮؿ» كانةا٤ح ٦ٛؿد ،أم/ دٕٚ٪ة٬ة إݯ٭٥ ة٩٭ة كأىت كيه اݮٮؽ ا٣يت اردٕٛخ أت ،«انڃ
دٕٚ٪ة » /ك٬ؾا ٬ٮ املؾ٠ٮر ܈ ٠ذت املٕةص٥، كانةٔؿ يٞٮؿ ،ىلع ٩ذةص٭ة قجٕح أم٭ؿ

أف ٠ذت املٕةص٥ دؾ٠ؿ ٬ؾا انة٬ؽ دٛك ا  ٦ٓ ،ك٥ ي٢ٞ اٷث٢ أك اݮٮؽ« اخلا٢ مةا٤ح
ك٥ ي٤ٕٞٮا ىلع إَٺؽ ٬ؾا ىلع اخلا٢ أـ ٹ! كٝٮؿ انةٔؿ/ ٚايح  ،٤نٮؿ كانةا٤ح

 ٚاةح، أم/ اتكَع ٤ٔا٭٥.
 «.٤ٔا٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«٤ٔا٭ة» كصةء ܈ ا٣ُجٕح/

ط ٦ة « إݯ٭٥» كركايح/ ،خ« إݯ٭٥» كޑذت انةرح حتخ الك٧ح ٨٦ ا٣كؼح/  ٝةهل دؿصِّ
 ١٬ؾا ܈ اٵو٢، كޑأ٩٭ة اق٥ ߀اكف.« ىلع» اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/

 (.526كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 خ.« دؤًزٌر» كޑذت حتذ٭ة/ ،كޑؾٟ ܈ ا٣كؼح ،«دؤذِّف» أيٌة/ كފ اتاخ 

٨٦ » كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،«أًظجڃذ٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«أًص٪ڃًذ٭٥» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ/
 وط.« أٔ٪ڃذ٭ة

 (.526كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 (/ 5كފ اتاخ ر٥ٝ )

آتي  ُى ٍ ٮىاًرعي ڷي ٌڃ ٮىاًٚؿي٬ة ا ٝىةًح    *  ظى ؿًس اٮى ٛى ةًٚؿي ا٣ يىجٍ܍ى ظى  كى
١٬ؾا ܈ اٵو٢، كٹ أدرم ٦ة ٬ٮ. كފ « ڷُآت» كޑذت اناغ )ك٥ يك٥(/

بةت» ا٣كؼح/ ًُ ٍ ُةت» ٣ُةء، كޑذت حتخ ا٣كؼح/ثޣْس ا« ڷي ٪ٍعى  «.٦ي
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(، كٹ ܈ 129ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.526߀٤عٜ ا١ذةب ص )

آت» /(165كٝؽ ٝؿأ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ص ) ُى ٍ  ،ثٛذط ا٣ُةء، ك٬ٮ دىعاٙ« ڷي
 /أ.13ا١ْس ّة٬ؿ ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ك

 

 
 / (91اىلٍػث ركً ) 

 ٦ٕة.« ث٭ة» كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ي٘ܘ ث٭٥» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.527ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 
 /(91اىلٍػث ركً )

إ٩٭ة ٤ٕجةس ث٨  /صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ كٝةؿ اع߀ؿي ث٨ ٧ٞ٤ٔح، ٝةهلة ٵيب َة٣ت، كٝةٮا 
ٍٔج٢ ٤ٕجةس ث٨ ٔجؽ امل٤ُت[.ٔجؽ امل٤ُت، ٝةهلة ٵػا٫ أيب َة٣ت، ]كركا٬  ة ًد

ك٥ يرش إܕ قٞٮط ٬ؾق  ،/ب13ك٦ة ثني ١ٕ٦ٮٚذني قةٍٝ ٨٦ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح 
 (. 131الك٧ح ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 

 «.رضب٪ة أثة ٧ٔؿك ًػؿامة» (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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ىٮيت، ك٥ يؾ٠ؿ كص٫ اݬ «.ػؽامة» ٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ وٮاث٫/ك 
كޑذت  ،ٚضةءت الك٧ح ثةؿاء ،أدخ ث٫ ا٣كؼح اٷيؿا٩احا٣يت كاملسجخ ܈ ا٣ُجٕح 

ك٥ يؾ٠ؿ ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح  «.ثؽؿ ٨٦ ٝٮهل أثة ٧ٔؿك» انةرح حتذ٭ة/
 (.528(، كذ٠ؿ الكـ انةرح ܈ امل٤عٜ ص )132اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 
 / (92اىلٍػث ركً )

 «.ثٕي ثين ٔٞا٢» ا٣ُجٕحصةء ܈ 
 كٝةؿ أظؽ اٵماةخ )ك٥ يك٥(/ اٵو٢/ ثين ٔٞا٢. 
 

 

 
٫٤ٕ٤ٚ ق٭ٮ  ،«ثٕي ثين ٔٞا٢» /٤ٝخ/ كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ ٠ذت
  «.ثٕي ثين ٔٞا٢» ٨٦ اناؼني، كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٧٠ة ܈ ا٣ُجٕح/
ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر 

(132.) 
ٙى » (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كرق٥ انةرح ܈ ا٣كؼح اخلُاح ا٣ٛذط  ،ثة٣ٛذط« ظ٪ا
ة» كا٥ٌ، كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ٕن ٦.»  
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ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  «.ٝٮانك٭ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ٝٮانك٫» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك
 (.132ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 
 (/ 93ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

ًٙ الكت» صةء ܈ ا٣ُجٕح/ جةدة ث٨ أ٩ٍ «/ الكت» كزادت ا٣كؼح ثٕؽ لك٧ح «.ٔي
اكٌم » ٚؾ٠ؿ٬ة  ،كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾق اـيةدة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ٗ  ڶ٤٭ة اىعاط «.اىاٍؽى

 (.133(، كوٮاث٭ة أف دؾ٠ؿ ܈ ص )132܈ ص )
 «.إٹ ا٣يت» كފ ا٣كؼح ،«اݷم٥٤ٚ يجٜ إٹ » (/2كصةء ܈ ٩ٛف ا٣ُٕٞح اتاخ ر٥ٝ )

 (.531ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
« وةدؽ» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،حكޑؾا ܈ ا٣كؼ ،«قةٍٝ» (/3اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ ك

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٦ٕة، ين  اݮةقغ إܕ ركايح زة٩اح ٤جاخ، ك
 (.531ص )

ٍكجٮ٩ة» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ  ،كފ ا٣كؼح ٠ذج٭ة اݮةقغ ثةݯةء كاݬةء ٝج٢ ايةء ،«حيى
( كٝةؿ/ ك٬ٮ 133ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) «.٦ٕة» كޑذت ٚٮٝ٭ة

 اٵݯٜ.
 (/ 2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

يٮا   ةكى ٜى إٹڃ اݷڃم ظى جٍ ٮ٩ة *ٚى٤ى٥ٍ ޝى ٍف يىޣي
ى
ٍظؿ ]ث٫ًً[ أ

ى
٪ىة كىأ ٍٛ  كىًػ

ٓ اناغ لك٧ح ]ث٫[ ثني ١ٕ٦ٮٚذني ك٥ يرش ܈ ايةماح إܕ املؿاد ٨٦ ذٟ،   كٝؽ ًك
أك ثاةض ܈ اٵو٢ ٥  ،أك ٩ٞه ،ك٬ؾق ا٣ٕٺ٦ح يٌٕ٭ة اناغ إذا اكف ܈ اݮه ٧َف

أًةؼ ܈ اتاخ  ؛٦64س٢ ٦ة صةء ܈ ص  ،هل ليجني ٦ة ٬ٮ، ٚاٞؽرق اناغ ظكج٧ة دؿاء
ثٕي » ܈ ٝٮهل/« ثٕي» ( لك٧ح68كأًةؼ ܈ ص ) ،«هلة» (/86اٵكؿ ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
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( أًةؼ اناغ لك٧ح 16ޑؾا ص )ك ،«ثٕي» كٝؽ صةء أو٫٤ ثإقٞةط لك٧ح ،«ثين ٔٞا٢
كاملَّٕن. ك٦س٢ ٬ؾا  ،܈ اتاخ اٵكؿ، كٝةؿ/ اـيةدة ثني ا٣ٞٮقني يٞذٌا٭ة اٮزف ]ث٫[

٥ يؾ٠ؿ ܈ أًةؼ اناغ لك٧ح ]ث٫[ ك ،(93( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )2لك٫ اتاخ ر٥ٝ )
 ايةماح مبة.

كصؽد٫ ٧٠ة ٤ٝخ، الك٧ح قةُٝح ٨٦ نكؼح  ؛/ب٧٤ٚ37ة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج 
 اتٮازييج/

 

 

 
ر٬ة اناغ مة٠ؿ/  «.ث٭ة» كٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ث٫» ٚٞؽڃ

 

 

 
كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ  «.٦ة أظؿا٬ة!» /كޑذت انةرح حتذ٭ة أم

 (.531ا١ذةب ص )
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كٝؽ » كފ ا٣كؼح اخلُاح/ «.كٝؽ ثةرًت ايؿبي رٍضبنة زيبا٪ة» (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٩ة زيبا٪ة  (.531ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) «.زةرت ايؿبي رًصٍ

اـ )ق٭ةـ(  /أم ،كޑذت ܈ اهلة߀ل/ ڸةاعت  ؿى اصذ٧ٕ٪ة ݮ١ٮف أمؽ ا٦ذ٪ةاع ىلع ߀ى
ؽاء.  أٵ
 
 / (94اىلٍػث ركً ) 

 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٫ي إينكى  ٕي ا ًُ ٍقذى

ى
ىٍٮ أ ًظتڄ اخليٍݸى 

ي
ٌٍـ    *    أ ذى

ى
ى٥ٍ أ ߀يٮتى ك

ى
٪ًٍؽم أٍف أ ًٔ خليًݸ  ޒى  كى

 «.ٚإين» كފ ا٣كؼح/
ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر 

 (.532(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )134)
 

 / (95اىلٍػث ركً )
ًٟ » ( ٨٦ ا٣ُجٕح/1صةء ܈ ر٥ٝ )  «.ٚإ٩

ة» كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،كފ ا٣كؼح رق٥ انةرح ىلع ااكؼ ٚذعح كޑْسة  ٕن صةاـ  /أم ،«٦
 ٚا٭ة اٮص٭ةف. 

ًذيًن » كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ ٨٦ ا٣ُجٕح/ ٌٍ ٌڃ  ،«خبڃ٤ذين» ܈ ا٣كؼح/كصةءت  ،«ظى
ة» كޑذت ٚٮٝ٭ة ،كرق٥ انةرح ٤ٔا٭ة ٠ْسة كٚذعح ٕن ٚاضٮز  ،«ٚإ٩ٟ» ٦س٢ اكؼ ،«٦

( ٨٦ ٗ  532ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ك ٝؿاءد٭ة ىلع اٮص٭ني،
 ًجٍ.
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ح/  ثٍيًن» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ ٨٦ املُجٔٮ ك٣ޣ٨  ،كصةء ܈ ا٣كؼح ٠ؾٟ ،«ك٩ؽى
ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ك ،«٦ٕة» /ةرح ٚذعح كޑْسة كޑذت ٚٮٝ٭ةرق٥ ٤ٔا٭ة ان

 ( ٨٦ ٗ  ًجٍ.532߀٤عٜ ا١ذةب ص )
ٍٕܗى » (/2خ ر٥ٝ )كصةء ܈ اتا ٍ٘ܗ» كފ ا٣كؼح/ ،«يٕؿكؾ ߀ؿة ٚاى كޑذت اݮةقغ  ،«ٚاى

ٍٕܗ» ،نكؼح «/يٕؿكؾ» حتذ٭ة ٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر اكثة٣ٕني. « دٕؽؿ ߀ؿة ٚاي
 (.533ا١ذةب ص )

« ٚايًات» كފ ا٣كؼح/ ،ثةݮٮف« ٚاياتي » ُجٕحكصةءت ا٣ٞةٚاح ܈ ٩ٛف اتاخ ٨٦ ا٣ 
 (.533ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ك ،ثةݭةء

 كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ يؿكل/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح« كإف مطٌ » (/4كފ اتاخ ر٥ٝ )
 (.533ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) «.ك٨٦ مط» /أم ،«٨ً»

 
 / (96ً )اىلٍػث رك
اٍؽاكم» صةء ٚا٭ة/ جڃةد اىڃ ٕى  «.اجلٕؽم، كٝةؿ ٣

 

كأػىش أف يޣٮف  ،«اجلٕؽم» ޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ أ٩ة ܈ مٟ ٨٦ ٝٮهل/ك
 حتؿيٛة ٹق٥ ثٕي ركاة انٕؿ ٧٠ة يْ٭ؿ ٨٦ اكاةؽ.

 كٝةؿ يه ٣ٕجڃةد. كٚٮؽ لك٧ح» اتٮازييج كصؽد٫ ٠ذت// كملة ٔؽت إܕ أو٢ ٤ٝخ
 قةُٝح ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ.« يه» كޓ٧ح ،«ركل«/ »ٝةؿ»



 
 - 271 - 

اٍؽاكم« كٝا٢/ يه» كٝةؿ اجلٕؽم،» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/  ك٬ؾا يؿصط  «.٣ٕجڃةد اىڃ
كٝؽ يؽػ٢ ٬ؾا ܈ ٦ة ػنا٫ اناغ مة٠ؿ ٨٦ كٝٮع دىعاٙ ܈ اݮه، أك ػ٢٤ ٦ة، 

 ߀ٮاٚٞةت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ناغ مة٠ؿ. ٨٧ً

 

 (.135ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
ة» ( ٨٦ ا٣ُٕٞح/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كޑؾٟ ܈ ا٣كؼح  «.ػ٤ىٍخ ٧ًڃيت كػٺ ثةهلي

 اٷيؿا٩اح.

 

كޑذت اناغ مة٠ؿ/ ١٬ؾا صةء وؽر اتاخ ߀ٌجٮَة ܈ اٵو٢، كأرصط أف  
ة.  ي٧ىىتى كػٺ آهلي ٤ىٍخ   وٮاث٫/ ػى

 أيٌة. -أم املؿأة-كػ٤ٍخ  ،كٝؽ ٠ذت انةرح/ أم ػ٤خ مليت ٨٦ اكٮاد
ك٥ يؾ٠ؿ اݷم صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 

(135.) 
ة» /ت ا٣ٞةٚاحصةء( 2كފ اتاخ ر٥ٝ ) ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ثةهلي ةهلي  «.ًى

 .(533ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ك 
ةهلة» (/5كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ٛڃ ةهلة» كފ ا٣كؼح/ ،«ޜي ٛڃ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  «.ޡي
 ( ٨٦ ٗ  ًجٍ.534ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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  /(97)اىلٍػث ركً 
 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ة  ٦ى ٍٕؽى اًع بى اٍؽى ޡى
ي
٢٬ٍي اٵ

ى
ة أ ٧ٍؿيؾى ٦ى ٕى ٜ   *  ٣ى ٤ٍعى ٍؿًض ٦ً٪ڃة ث٧ى ًٕ ٤ىٍٮ٩ىة ثًٺىدى ا٣  ٔى

اع» ٝةؿ اناغ املا٧ين/  اٍؽى ޡى
ي
 ،«اٵٝ اح» ߀ىعٙ أػ٢ ث٫ املٕض٧ةف، ٚ٭٢ ٬ٮ« اٵ

 كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ٵو٢ اتٮازييج.ك٬ٮ ٦ٕؿكؼ. 
كذ٠ؿ ثاخ  ،(181ٚٞؽ ذ٠ؿق ات١ؿم ܈ ٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ص ) «/اٵٝاؽاع» ةأ٦

اٮظناةت كْٚسق ٚٞةؿ/ اٵٝاؽاع ث٥ٌ أٌكهل كٚذط زة٩ا٫، كبةݯةء ... كاݶاؿ كا٣ٕني 
ٓ ܇ ديةر ثَّن أقؽ.  امل٭٤٧ذني/ ߀ًٮ

ٜ» كފ أو٢ اتٮازييج/ ٤ٍعى ٍؿض ث٧ى ًٕ ٤ٔٮ٩ة » كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ «.٤ٔٮ٩ة ثٺد ا٣
٤ًٍعٜ نٍي ث٧ي ٕى  «.دًٺد ا٣

 (/ ث٤٘٪ة ديةر ا٣ٕؿض ٦َّنِّ ث٧ؼ٤ٜ.181كފ ٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ٤ج١ؿم ص )
 كنكت ات١ؿم اتذني رضار ث٨ اٵزكر، كފ اٮظناةت ٣برش ث٨ ٝيُجح ا٣ٕٛٞيس.

 

 

 

ك٥ يرش إܕ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
 (.534߀٤عٜ ا١ذةب ص )(، كٹ ܈ 136)
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 (/ 2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٨ٍ أٍب٪ىةًء ثىٍޣًؿ ث٨ كاا٢و  ةد٢ًي ޞى ٞى ذىةاًتى دىؿٍدً    *  ޜي يى  م٠ى ًؽيؽو كى  ًٜ ٧ى ٤ٍ ܈ ظى

ُذني. كފ َجٕح ١٬ؾا ܈ ا٣ُجٕح ثٛذط اݬةء، كޑْس اݶاؿ، كيةء ثؽكف ٩ٞ« مدىؿٍدً »ك
٫ ػُأ. كاىٮاب ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح ثٛذط اݶاؿ ثٕؽ٬ة يةء. ك٬ؾا لك« مدىؿٍدى » اتةثُني
 إذا قٍٞ.« رًدم يؿدىل» ٨٦ ثةب «.ل٩ٞةد٢ ٨ٍ٦ً ... دىؿٍدى » اٷيؿا٩اح/

(/ كيٞةؿ/ رىًدمى 6/2355كٝةؿ اجلٮ٬ؿم ܈ اىعةح ) ،(٩14/119ْؿ/ د٭ؾيت ا٤٘ح )ا
، ٚةريسٌّ ٦ٕؿڃب.  جةءي ٞى / ا٣ ٜي ܈ اترئ كدىؿىدڃل/ إذا قٍٞ ܈ ثرئ، أك د٭ٮڃر ٨٦ صج٢. كاݯى٧ٍ٤ى

 (.4/1571ڸ٫ٕ اݯٺ٦ٜ. ي٪ْؿ/ اىعةح )

 
ك٥ يرش إܕ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص  
 (.534(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )136)

 
 / (98اىلٍػث ركً ) 

 قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح.« أيٌة» كޓ٧ح ،«كٝةؿ أيٌة» صةء ٚا٭ة/
 /(1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك

مو ٨٦ اكف ٦ً 
ٍ
ى ذا رأ ٤ي٫ي » ينِّ ِّ٦ ك» ٚٞؽٍ    *  « ييؤى  ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري « مأىت ًݷى

 «.أن» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ اىٮاب/
اىٮاب/ » (/137مة٠ؿ اخلةوح ص ) اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ نكؼح 

 «.ٚٞؽ أن ݷكم ا٣زت٦ا٢
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بة٬ة  اكمة٠ؿ ،٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ܈ ا٣ٞؿاءة ا٣يت وٮڃ
 ٚضةء ٚا٭ة/ ،«أن» ܈ ايةماح، كػة٣ٛذ٭٧ة ܈ ٔؿكض اىؽر ك٦ة ثٕؽ

٤ي٫» اكف ٦ين ذا رأمو  ٨٦ ِّ٦ ـى  ا٣زت٦ا٢ إّ٭ةري « أن ٵكސ» * ٚٞؽ« يي
 

 
٨٦ اكف هل رأم وةات يذض٫ ٢ٞٔ وعاط ٝؽ  /أم» كޑذت انةرح ܈ اهلة߀ل/

 «.ث٤ٖ اٵ߀ؿ املنٮرة ٤ٚا١نٙ ٔ٪٫، ٚٞؽ ؛اكف يكرتق ٦ين اآلف
 (.137ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 ( ٨٦ ا٣ُٕٞح/ 2كފ ر٥ٝ )
٤ىحن  كى
ٍ
أ اًٍت ٦ى ٘ى ٍ٭ًؿ ا٣ ْى ٮيًن ثً

٤ي ٕى ٍ ةري   *    ٹى جتى يٍكى
ى
٥ٍى اݮِّاًت أ ٥ي يى ًكٌ ٞى ة ޝي ٧ى  ٠ى

٥» كފ ا٣كؼح/ كِّ ٤ىح» كފ لك٧ح/ «.دٞي كى
ٍ
٧حرق٥ اݮةقغ ٤ٔا٭ة ٚذعح « ٦أ كޑذت  ،ًك

 ين  ثؾٟ إܕ صٮاز ٝؿاءد٭ة ثةٮص٭ني. «.٦ٕة» /ٚٮٝ٭ة
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( ٨٦ ٗ  ًجٍ 534كٝؽ ذ٠ؿ اتاخ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 «!܈ )خ(/ ٦أك٤ح/ ٦ٕة» ٚٞةؿ/ ،ادحبار ٹ يٛ٭٥ ا٣ٞةرئ ٦٪٫ املؿ

 (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
دي٫ي  ٤ٍٮى ـى ػى ٍٮ ٞى ـڄ ا٣ ًٕ إ٠ٍسىةري    *   إفڃ ايؽيرى دى ٌّ كى ىتڃ يى٤ًشڃ ثًً٭٥ٍ َغى  ظى

  «.د٘ؿ» ٠ؾا، ٫٤ٕ٤ٚ« دٕـ» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
ؿڄ » كٝؽ صةءت ܈ ا٣كؼح اخلُاح/ ٘ي  «.ޝى

 

 
 

ز٥ ٠ذت  ،(137كٝؽ ٠ذت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ظةماح اناغ املا٧ين ܈ ا٣ُٕٞح ص )
ؿي » /ثٕؽ٬ة ٘ي ك٥ يرش إܕ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة إܕ ا٣كؼح  ٠ؾا ܈ َجٕذ٫، ثذؼٛاٙ اؿاء،« ޝى

اٷيؿا٩اح ثؿ߀ـ )خ( ٠ٕةدد٫، كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أ٫٩ يٞىؽ٬ة ك١٪٫ ق٭ة ٨ٔ ذ٠ؿ ر߀ـ 
ؿڄ » ا٣كؼح، كٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ٘ي ثة٣نؽيؽ، ك٦ة ذ٠ؿق اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف « ي

 دىعاٙ ٔ٪٭ة.
 ،ثٛذط اٺـ« ي٤ىشڃ » ثޣْس اٺـ، كފ ا٣كؼح/« يى٤ًشڃ » كފ ٩ٛف اتاخ ٨٦ ا٣ُجٕح/

 (.137ك٥ يرش إݯ٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 ( ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ 5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ي  ٍف حتى
ى
٥ي أ ٍޜ٭ىةޢي

ى
إًٚحو أ ٨ى دى ٍُ اًدين    *  ٤ڄٮا بى كى رٍبيقي » ةكى ةره « ޞي ـه ٬ى ٍكذىٍ٭ًؽ  ߀ي
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رٍبق» رٍبق» ك٬ٮ دىعاٙ، كފ ا٣كؼح/ ،ث٥ٌ ا٣ٕني« ޞي كޑذت  ،ޣْس ا٣ٕنيث« ًٔ
رٍب/ مةَئ اٮادم» اݮةقغ حتذ٭ة/ ًٕ   «.٬ةاؿ» ٦ٕ٪ةق/ «/٬ةر» كޑذت حتخ  «.ا٣

ة، كيه ٦ٞؽ٦ح  بخ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤٪ه؛ ٵ٩٭ة ٝؿاءة ٤ٕ٦ڃ٤ح ٦ْٛسڃ كٝؽ وٮڃ
 ي املعٞٞني.ىلع ا٣ٞؿاءة اخلةݯح ٨٦ ارشح، ك٬ؾق ٝةٔؽة ٝؽ ي٢ٛ٘ ٔ٪٭ة ثٕ

كمة٠ؿ  ،كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج اݷم ىلع رق٫٧ ٝؽ ظٜٞ اناؼةف/ املا٧ين
كق١ٮف اتةء ٧٠ة ًجُ٭ة ݮة  ،ثޣْس ا٣ٕني« ربقًٔ » كصؽد٫ ٝؽ ًجٍ لك٧ح ؛ا١ذةب

 ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ك٬ٮ اىٮاب.

 

 

 ا٣كؼح ( إܕ ٦ة صةء ܈137ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 اٷيؿا٩اح.
 
 /(99اىلٍػث ركً ) 
ة» كފ أو٢ اتٮازييج/ ،«ٔجٍؽة» املٕةرؼ كنرشة ا٣ٕكاٺف صةء ܈ َجٕح  جٍؽى  «.ޞى
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ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح إܕ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ص 
(138.) 

كٝةؿ » ٚٞةؿ/ ،«ٔجؽ م٧ف» كاٵثاةت ذ٠ؿ٬ة اجلةظِ ܈ اياٮاف كنكج٭ة ؿص٢ ٨٦
ٛح ٨٦ ز٨٦ ٠ج ، ٚٮركد  «.ٔجؽة، ك٬ٮ رص٢ ٨٦ ٔجؽ م٧ف ٢ٕ٤ٚ ا٣كجح ߀ىعڃ

اݬىعاٙ ܈ الك٧ذني كارد ٣ٞؿب اؿق٥. كٝؽ أمةر إܕ ذٟ ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ 
 ث٪ةء ىلع الكـ اجلةظِ اكةثٜ يޣٮف/« ا٣ٕبيس» ٚٞةؿ/ ٢ٕ٣ وٮاب لك٧ح ،(181ص )

 ك٬ٮ كص٫ قؽيؽ. ،. ا٩ذܟ الك٫٦نكجح إܕ ٔجؽ م٧ف« ا٣ٕبنܜ»
 

 / (111اىلٍػث ركً )
٧ٍ٤ةين» صةء ܈ ٔ٪ٮاف ا٣ُٕٞح ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ ًجاؽة اكڃ ثٛذط « ٔى

 ثٕؽ٬ة يةء قة٠٪ح ىلع اݬ١ج . ،كޑْس اتةء ،ا٣ٕني

 

جىاٍؽة» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/  كق١ٮف اݯةء ىلع  ،كٚذط اتةء ،ث٥ٌ ا٣ٕني« ޞي
 اݬى٘ .
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ٚٞؽ ذ٠ؿ ٬ؾا اٌجٍ اݶارُٝين ܈ املؤد٤ٙ  ،كاىٮاب ٦ة صةء ܈ أو٢ اتٮازييج
اط املنج٫ )3/1577كاملؼذ٤ٙ ) ًجاؽة» ( ٚٞةؿ/6/129(، كاݷ٬يب ܈ دًٮ ٬ٮ ثٛذط  «/ٔى

 أكهل، كޑْس املٮظؽة، كق١ٮف املس٪ةة حتخ، د٤ا٭ة داؿ ٦٭٤٧ح، ز٥ ٬ةء.
٧ٍ٤ةين، ثة٣ٛذط كق١ٮف اٺـ/ ٔجاؽة ث٨ ٧ٔؿك،  كٝةؿ اث٨ ظضؿ ܈ دجى  امل٪ج٫/ اكڃ

 كق٧٤ةف/ ث٨ُ ٨٦ ߀ؿاد. ٗك ق.
ك٥ يرتص٥ ىةظت ا٣ُٕٞح اناؼةف ܈ َجٕح دار املٕةرؼ، كٹ ڶٜٞ اتةثُني ص 

(، ك٥ يرش اݶ٠ذٮر 138(، كٹ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )182)
اٷيؿا٩اح ٺق٥ املؼة٣ٙ ٣ُجٕح دار املٕةرؼ، كٝؽ دؿص٥  ا٣ٕكاٺف إܕ ًجٍ ا٣كؼح

٧ٍ٤ةين املؿادم  ،ٗك ق ،(12/422هل اخلُات ات٘ؽادم ܈ دةريغ ث٘ؽاد ) ٚٞةؿ/ ٔجاؽة اكڃ
ث٨ ااهل٧ؽاين. ٝا٢/ إ٫٩ ٔجاؽة ث٨ ٝف، كٝا٢/ ٔجاؽة ث٨ ٧ٔؿك، كٝا٢/ ٔجاؽة ث٨ ٝف 

٤ىا٫ًٍ -ٝج٢ كٚةة رقٮؿ ال  ٧ٔؿك، كيޣَّن أثة ߀ك٥٤، كيٞةؿ/ أثة ٧ٔؿك، أق٥٤ ٔى ي  ܗڃ اޖڃ وى
٤ڃ٥ى  جؽ ال ث٨ ،بكذني -كىقى ߀كٕٮد،  كق٧ٓ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب، كيلع ث٨ أيب َة٣ت، ٔك

جؽ ال   ٬(.73أك ) ،٬(72ك٩ـؿ ا١ٮٚح. دٮފ ق٪ح ) ،ث٨ اـب أك
 
 (/ 113اىلٍػث ركً ) 

ٍؿ٥٬» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ ثٛذط ا٣ٕني، ك٬ٮ « ٔى
دىعاٙ، ٚٞؽ رصٕخ إܕ نكؼح اتٮازييج ٚٮصؽد٫ ًجٍ ا٣ٕني ثة٥ٌ، كޑؾا ܈ 
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ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ك٥ يرش إܕ يء ٨٦ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
(139.) 

 

 

 

 
 (/ 2وساء يف ابليج ركً )

ة  اٍذى٭ى ٌى ٞى ةن ޠى رى ـٍ ٪ڃة صي ٮٍؾى ޞى ًى ة ٞى اٍ٪ً  كىފ   *  ޚى ـي ޞى ىٮ ٟى ػي ٤ىاٍ ٔى ٍػؿىل 
ي
 ٟى اٵ

ة» رى ـٍ ة» ثةجلا٥، كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/« صي رى ـٍ  ثةخلةء.« ػي
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رة» ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف إܕ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح لك٧ح ـٍ ܈ ظةماح « ػي
 (. 536(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )138ا٣ُٕٞح ص )

اٍ٪نة» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ،«ٔ٪ڃة» كފ نكؼح اتٮازييج ٨٦ اتاخ كٝةؿ اݶ٠ذٮر  ،«ޞى
ٔا٪ة، كيه امل٪ةقجح ٧٠ة صةء ܈ ا٣ٕضـ )ٔا٪ٟ  «/خ» (/ ܈139ا٣ٕكاٺف ص )

 ك٢ٕ٣ ٦ة صةء ܈ املُجٮع دىعاٙ. ،اٵػؿل(
 ،مة٠ؿ اخلةوح )٣كخ ܈ املٕةرؼ( اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف الك٦ة ٨٦ نكؼح 

ةن ٌٚٞاذ٭ة» /أػىش أف يޣٮف وٮاب إننةدق» ٚٞةؿ/ رى ـٍ كظـرة لك  ،«دٞةًٮؾ ٔا٪نة ظى
كފ ٔا٪ٟ » /يء/ ػاةرق اݷم دٮدق اݮٛف كد٨ٌ ث٫، كاݷم داعين هلؾق ا٣ٞؿاءة ٝٮهل ثٕؽ

 مة٠ؿ(. .١ٚأ٩٭٥ أوةثٮا إظؽل ٔاا٫ ٚٛٞؤك٬ة ܈ د٤ٟ اٮٕٝح. )ـ ،«اٵػؿل
ك٥  ،«ٔا٪نة» حلك٧ دٞؽيؿق܈ « ڶ٧ٮد مة٠ؿ» اناغكٝؽ كاًٚٞخ ا٣كؼحي اٷيؿا٩احي 

رة» دٮا٫ٞٚ ܈ لك٧ح ـٍ  ٚضةءت ثةخلةء ٹ ثةيةء. ،«ظى
 ( ٚٞةؿ ܈ املنت/184كٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ܈ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ص )

٪ڃة»  ٧٠ة ث٪خي ٟ.« ٔا٪نة» /كوٮاب إننةدق ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ،«دٞةًٮؾ ޞى

 
 / (114اىلٍػث ركً )

 «.ٚإ٩ة» كފ ا٣كؼح/« كإ٩ة» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (116اىلٍػث ركً )
 كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة يةء ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،ثةتةء« ٝةًجح» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  ،«ٝةًاح» دٞؿأ ثةݯةء أيٌة /أم ،«٦ٕة»
(538). 
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 / (118اىلٍػث ركً )
ة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٘ن ٨ٍ » ފ ا٣كؼح/ك ،«ٚج٤ِّ ٘ى ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ٚج٤ِّ
 .(539܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 
 / (119اىلٍػث ركً )

كٹ » كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«كٹ اث٪ى٧ة» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.كاظؽ /)خ(، اٹث٨ كاٹث٪٥« اث٨ ٦ة

 

 
إܕ ٦ة ٠ذج٫ اݮةقغ حتخ ( 143ك٥ يرش اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (.539ا٣ٞةٚاح، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
٦ة صةء ܈ ٬ٮا߀ل ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؽ امرتط اݶ٠ذٮري ا٣ٕكاٺفي ىلع ٩ًٛك٫  كذ٠ؿي  

ذي٤خ ٬ؾق ا٣ُجٕح ث٤٧عٜ » (/9ٚٞؽ ٝةؿ ܈ ٦ٞؽ٦ح اݬعٞاٜ ص ) ،ذ٠ؿىق ܈ امل٤عٜ
ـد(حيذٮم ىلع اݬ٤ٕاٞةت ا٣يت ܈ ظٮاي نكؼح إيؿاف )  «.ي

 (/4كފ اتاخ ر٥ٝ )
ٌّ ٝي٤ٍخي ٝٮٹن  يبى ىٍٮٹ ظي  ة  كى ٪ىةهلي ة   *  ޝى ٤ڃ٧ى ٮا٠ًًت قي ٍت ديكفى ا١ى ًؾى

ىٍٮ ختى   كى
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ٌّ » دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ ܈ َجٕح يبى ٌّ » كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،ثةتةء« ظي ِّيى « ظي
ِّيى » كٝةؿ انةرح/ ،ثةݯةء  اق٥ رص٢.« ظي

كيه ٦ٞؽ٦ح ىلع ا٣ٞؿاءة ٗ  املْٛسة، ك٥  ،ٝؿاءة ٦ْٛسة كٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح
يىٮِّب اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ٦نت ا١ذةب ص 

 (.547(، كذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )143)

 

ٍت » كފ ا٣ُجٕح ٍت » ثޣْس اخلةء، كފ ا٣كؼح/« خًتؾى  ةكޑذت حتذ٭ ،ثٛذط اخلةء« ختىؾى
ٓ يىًٍكٓ /ٝةؿ ىكى ذًٍ، كت اٵو٢ ٚا٭٧ة اٚذ٢ٕ، ز٥ ظؾٚخ اٵ٣ٙ  ؛ختىؾ يذًٍؼؾي ٦س٢ د܍ى ޝى

 .املكذٞج٢ ظؾٚ٭٧ة ٩ْؿا إܕ املةِضكا٣ٛةء ظؾٚة، ز٥ ركيع ܈ 
 
 (/ 111اىلٍػث ركً ) 

٪ني» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٌڃ حى أك يةرزحى ا ٍى٧ى ًٕ حى أك» كފ ا٣كؼح/ ،«٣ ٍى٧ى ًٕ ٠ 
٪ني ٌڃ وٛح يةرزح. ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  «/اٌ٪ني» كޑذت اݮةقغ ثٕؽ ،«٠عةرزحى ا

 (.547܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
ىكٍ   ة٩ًهو ٚىأديسڃ كى ٞى ا)خي ثً تو    *   (كىٍظؿن نيً  ًػٺىؿى املةًء ܈ ٝىىى ًَ  كى

  .أدرم ٦ة وٮاث٫كٹ  ،«كظؿا» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢ 
 «.كصؿا» كޑذت اݶ٠ذٮر يٮقٙ/ أراق
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ا» اكاؽ يٮقٙ ٚضةء ٚا٭ة/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؿاءة اݶ٠ذٮر « كىصؿن
 ثةجلا٥.

 

ا» كٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ܈ ٝؿاءد٭ة ٚٞةؿ/ ثةيةء ٧٠ة ܈ َجٕح دار املٕةرؼ « كىٍظؿن
 كا٣ٕكاٺف، ك٬ٮ دىعاٙ.

ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر 
 (.547(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )143)

 
 /(112اىلٍػث ركً )

 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
ل) ة٣ىيًت  (ًٚؽن ܚِّ كػى

ى
ڃ أ ة رًٍصܘى ٧ى كاثؿي   *  ٣ى١ي ـڄ اݶڃ ىًب إٍذ حتى اةى االكي ؽى  ٗى

ل» ٣ٛةء، كފ نكؼح اتٮازييج كا٣كؼح صةءت ܈ ا٣ُجٕةت اݭٺزح ثޣْس ا« ًٚؽن
ل» اٷيؿا٩اح/ ثٛذط ا٣ٛةء، كޑذت مةرح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح حتذ٭ة/ إذا اكف ٦ٞىٮرا « ٚىؽن
 ٚا٫ أصٮد.  ٚذط ا٣ٛةء

هل ي٧ؽڄ كيٞرص، كإذا 6/2453كٝؽ ٝةؿ اجلٮ٬ؿم ܈ دةج ا٤٘ح ) ؽاءي إذا ٠ْس أكڃ ًٛ (/ ا٣
ٮره 2/465ٚذط ٚ٭ٮ ٦ٞىٮر. كٝةؿ ا٣ٛاٮܚ ܈ املىجةح ) ٍٞىي ل ٦ى ةءي  ،(/ ًٚؽن ٛى ذىطي ا٣ٍ ٍٛ ޚي كى

. ي ديٍޣْسى  كى
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ثٛذط اهل٧ـة! كٝؽ أٔؿض اناؼةف ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾا اؿق٥ « أذٍ » كޑذت اتٮازييج/
 ݬ٭ةٚذ٫.
ةين ٧٠ة كاملعٛٮظ اݭ ،«اݶكاثؿ» ثؽٹ ٨ٔ« اݶكااؿ» كޑذت اتٮازييج ٝةٚاح اتاخ/ 

 ٬ٮ ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.

 

  
 

صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة 
 (.541كذ٠ؿ الك٧ح ٨٦ ٗ  ًجٍ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،(145)

ل» كٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ܈ ًجٍ الك٧ح ٚٞةؿ/ ثޣْس ا٣ٛةء، كا٣ٛذط ܈ « ًٚؽن
 املؼُٮَذني ّة٬ؿ.

 
 /(113اىلٍػث ركً )

 اݯ٧ةين ٚٞةؿ/ صةء ثاخ يا٥ ܈ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٤ذڄٮت
٤يتي  ٍُ  أم ثىةبو ޚى

ى ة  ىلعى ٦ى ٍٕؽى ٍزؽى بى م    *  اؿِّ ً
٨ً اتىةًب اݷڃ ٔى ًضجٍخى  ٮى )ظي ةصجي٫ (٬ي  ظى

كىلع ركايح اٮظناةت ي٤ــ  ،«أ٤َت... أ٩ة ظةصج٫» كޑذت اناغ املا٧ين/ كاؿكايح/
 «.أ٩خ ظةص٫» أف دޣٮف
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أ٩ة » ٤ٝخ/ نكت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٬ؾق ايةماح ٶقذةذ مة٠ؿ، ٦ٓ د٘ا  لك٧ح 
أ٩٭ة ٤ناغ  (77صةء ܈ َجٕح دار املٕةرؼ ص ) كاݷم ،«أ٩ة وةظج٫» إܕ« ظةصج٫

 مة٠ؿ اخلةوح. اناغاملا٧ين، كٝؽ يޣٮف اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف كصؽ٬ة ٠ؾٟ ܈ َجٕح 
܈ اتاخ انٕؿم، ث٢ اك٩خ « ٬ٮ» كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج ٥ أصؽ لك٧ح

قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح ك٥ يرش إܕ ذٟ اناؼةف ܈ َجٕح دار املٕةرؼ، ٚٺ أدرم ٦ة 
 إܕ نكؼح اتٮزاييج، كيه ٦٪٫ ًػ٤ٍٮ، ٫٤ٕ٤ٚ ق٭ٮ.« ٬ٮ» اݷم ص٤ٕ٭٧ة يكجةف لك٧ح

 

 

 

 
٤يتي » ٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/كފ نكؼح اتٮازييج كَج ٍُ  ا٩اح/كފ ا٣كؼح اٷيؿ ،«ޚى

٤ي » ٍَ
ى
 (.541كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،ك٬ٮ املعٛٮظ ،«تي أ

 ٚضةءت ٧٠ة ٝةؿ/ ،كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ املا٧ين ܈ ٝؿاءد٫ ٤جاخ
 !ك٣ف ٧٠ة نكج٫ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٶقذةذ مة٠ؿ، ٚؿمحح ريب ٤ٔا٭٧ة ،«أ٩ة ظةصج٫»

( ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح 147܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف
ث٢ ا٣٘ؿيت أ٫٩ ذ٠ؿ اتاخ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  ؛ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ناغ املا٧ين

 رصيط. ٥ه ٬ٍ ك٬ٮ كى  ،«٬ٮ ظةصج٫» ( ىلع ٝؿاءة َجٕح دار املٕةرؼ ٚٞةؿ/541)
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ف كاياٮا ،٧٠ة ܈ اتاةف كاݬباني ،«أ٩ة ظةصج٫» /كاملعٛٮظ ܈ ركايح ٬ؾا اتاخ ٬ٮ
ثةتةء، « اݬٮب»كٝؽ ٝةؿ اجلةظِ ܈ اق٫٧/ اٌݬٮت اݯ٧ةين، كيؿكل  ٤ضةظِ، ٗك ٧٬ة.

ٙ اٹق٥ ڶٜٞ اݬؾ٠ؿة كٝؽ وعڃ  ك٬ٮ املٕؿكؼ ثذٮيخ. ،كاݬٮت ٬ٮ اىٮاب
 كذ٠ؿ اتاخ. ،ٚٞةؿ/ ثٮيت اݯ٧ةܚ ،(8/274دار وةدر ) ط. اي٧ؽك٩اح

 ،«٬ٮ ظةًصجي٫ٍ » ٚٞةؿ ܈ اݮه/ ،احكٝؽ أػُأ ڶٜٞ اتةثُني ܈ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩
د٤ُج٫!! .. » (/77املا٧ين، كمة٠ؿ ص ) ط. ركايح اٮظناةت» ايةماح ٦ة ٩ى٫/كٝةؿ ܈ 

كأراد أف يجخ ܈  ،«د٤ُت» كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا! ٫٤ٕ٤ٚ يٞىؽ «.ظضجخ.. ٬ٮ ظةصج٫
ك٬ؾا ىلع أظك٨  ،ةماح إܕ ڷة٣ٛح َجٕح املٕةرؼ هلكين  ܈ اي ،«أ٩ة ظةصج٫» اݮه
 كال أ٥٤ٔ. ،كظك٨ ا٨ْ٣ ثةݮةس دٮصا٫
 

 / (115اىلٍػث ركً )
٤ىحن » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٘ى ٍ٤ ٘ى ٤ڃ٤ح» كފ ا٣كؼح/ ،«٦ي ٘ى كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/  ،«٦ي

٤٤٘٦ح أٔ٪ةٝޣ٥ اكا٪ح ܈  /أم ،ظةؿ ثٕؽ ظةؿ ،٤٤٘٦ح ظةؿ ٨٦ أٝؽت ܈ اكٺق٢
 (.543ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )اكٺق٢. كٝؽ ذ٠ؿ اؿكايح اݶ٠ذٮر 

كޑذت اݮةقغ ܈  ،«٨ٔ قا٤٭ة» كފ ا٣كؼح ،«٨ٔ نك٤٭ة» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )
خ ٦ٕة. كٝؽ ذ٠ؿ اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص « ٨ٔ ٦س٤٭ة» اهلة߀ل/

(543.) 
 

 / (116اىلٍػث ركً )
 «/ظؾ٥ ا٣ٕٛٞيس» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ/
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  «.كٝةؿ ظؾ٥ ا٣ٞيس، ٣ٞٮـ ٨٦ ٔن د٫» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 

 

 
(، ٦ٓ أ٫٩ ذ٠ؿ 147ك٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣كجح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 «.د٫ ٣ٞٮـ ٨٦ ٔن» اـيةدة ا٣يت صةءت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
ٍؿش» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كޑذت اݮةقغ  ،«ا١ٮش» ثةؿاء، كފ ا٣كؼح/« ا١ي

 «.اق٥ رص٢» /حتذ٭ة
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ك٬ؾق ٝؿاءة ٦ْٛسة ߀رشكظح، كيه ٦ٞؽ٦ح ىلع  «.ثةع /-٬٭٪ة–رشل » كޑذت اݮةقغ/
 امل٭٤٧ح ٨٦ ارشح.

(، 147كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ؾق اؿكايح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.543كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

ٍ 7/144كފ د٭ؾيت ا٤٘ح ) ن
ى
يىًح (/ كأ ٮا ٦ً٪٫ٍي ثةݶِّ ًي ـو رى ٍكًݯىةء دى

ى
ؽو ً܈ أ قى

ى
ؽ ؿص٢و ٨٦ ثين أ

نى
/ ةؿى ٞى  ޠى

ٮ  ٧ي ة٬ي ػى
ى
ٮًؿ اݮڃيًجِّ أ َي  ٨ ٔى ىل ا١ًٍ٣ؿٍشي  ى٥ً  *رشى ٍؾ ؿى ظى ٍٕ ٕيٮا ًم ىٍك٧ى ى٥ٍ ي ٍف 

ى
ةؿو ٠أ  ث٧ًى

 /كޑؾا ܈ ا٣كؼح، كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة ،«مٕؿ ظؾ٥» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ أيٌة/
ىٍع » قٕؿ ظؾ٥، قىع ٨ٔ/ ث٧َّٕن ثٕؽ، يؾ٦٭٥ ثٞجٮؿ اݶيح. كذ٠ؿ٬ة ܈  /أم )ح(« قى

 (.543߀٤عٜ ا١ذةب ص )
  ٦ٕة.« ً߀ٺء» /كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة ،«ث٢٧ءو » (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 (.٤ٝ543خ/ كا٧ًٺء ڸٓ ߀ىٴ٩ح. كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 /(117اىلٍػث ركً )
ة» ٔؿ/صةء ܈ اق٥ انة  جٍؽى ة» ثٛذط ا٣ٕني، كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/« ޞى جٍؽى ث٥ٌ « ޞي
ة ث٨ ٩ىٍٮأـ» كފ أو٢ اتٮازييج/ ،ا٣ٕني جٍؽى ٧٠ة أزجخ -ثةݮٮف، كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح « ޞى

 «.دىٍٮأـ» -اناؼةف ܈ َجٕح دار املٕةرؼ
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 (.148)ك٥ يؾ٠ؿ ًجٍ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
 كފ اتاخ اٵكؿ يٞٮؿ انةٔؿ/

ޜً أثىة  فڃ دى ؾى ػي
ٍ
ـو ٹى دىأ

ى
ًعاطي    *   حن اڃ دىٍٮأ  كىٹى ًديىحن ٦ً٪٫ٍي كىأ٩ٍخى وى

كىلع ٬ؾق ا١٪اح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة انةٔؿ ܈ ثذ٫ صةء اق٫٧ ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء ص 
 «.أثٮ اݬٮأـ ا٣ٕضܘ» ٚٞةؿ املؿزبةين/ ،(511)

 
 (/ 118اىلٍػث ركً )

 (/ 2 اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈
ًٍؿؽو  ارىاًت ڶي رٍبنا بىنٍيى دى ٍخى ޡى

ةثًؿي    *  أٹى ݯى ةًديرى صى ظى
ى
َّنِّ اٵ يقي ޞى ىربِّ  خيي

 .كاخلةثؿ/ ا٣ٕة٥ ثةخلرب ،«ػةثؿ» أػىش أف يޣٮف وٮاث٫/» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ 
 

 

كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ مة٠ؿ ٚا٧ة ػنا٫ ٨٦ كٝٮع دىعاٙ / ٤ٝخ
 ٚضةء ٧٠ة ٝةؿ ܈ ايةماح، ٚؿمحةت ريب ٤ٔا٫! ،اتٮازييج ܈ أو٢
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كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ٞؿاءة ا٣يت 
٥ ٚا٭ة اناغ مة٠ؿ! كٝؽ ذ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  دٛؿڃس كدٮقڃ

اڃٓ ظٞٮؽى ٩ة545) س اكف يجيغ ىلع (، كٝؽ أر٬ٜ ٬ؾا امل٤عٜ لك ٝةرئ ٤٪ه، ًك
 املعٜٞ أف يؾ٠ؿ٬ة ܈ ڶ٤ِّ٭ة ٨٦ اتاخ انٕؿم!

 ،ثةݯةء، كٝؽ ٧٬ـ٬ة اݮةقغ ܈ ا٣كؼح« املٕةيًؿ» (/4كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 «.املٕةاؿ» ٚٞةؿ/
 

 

 
(، كފ 149كٝؽ أٔؿض ٨ٔ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 (.545߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 / (119) اىلٍػث ركً
 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٍ أيًخ ٝىٍؽ ق٧٪ذ٧ة ة يىة اٍبينى ٧ى حي   *  رىأٍޝذي١ي ٤ىٮڃ ٍكدىةرى إًٹڃ ا٧ي
ى
ٹى ييٍؽرًؾي اٵ  كى

 «.ك٨٣ يؽرؾ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
ٚٞةؿ ٨ٔ ٝؿاءة  ،(545كٝؽ أػُأ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 ٝؿاءة اتٮازييج ا٣يت صةءت ܈ َجٕح دار املٕةرؼ.كيه  ،«كٹ يؽرؾ» ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
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كٝؽ ٝةؿ اݶ٠ذٮر  ،ٟكފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٠ؾ ،«ة٧ق٧٪ذ» كފ اتاخ أيٌة/
وٮب ذٟ ڶ٧ٮد  ،ق٧ٕذ٧ة/ ܈ )خ( ق٧٪ذ٧ة» (/157ص )ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح 

 ،(789ص ) ديٮاف صؿيؿك ،(1/87)ق٧٪ذ٭ة( ) /مة٠ؿ ܈ املكذؽرؾ، كފ اٵمجةق كاݮْةاؿ
 ا٩ذܟ الك٫٦. «.ك٢ٕ٣ ٦ة أزجخ ٬٪ة دىعاٙ

ٚܠ لك٧ح ٣كخ ܈ ا٣ُجٕح كٹ ܈  «.ق٧ٕذ٧ة» كٹ أدرم ٦ة يٞىؽ اݶ٠ذٮر ثٞٮهل
 املؼُٮَذني.

ٺز٦ح كٝؽ ْٚس ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اتاخ ٚٞةؿ/ حيس٭٧ة ىلع ٤َت اݭأر، أم ߀
كاݭأر ٹ يؽرؾ إٹ ثذلكٙ املنةؽ ك٬ٮ ي٘  اجلك٥  اݶٔح يك٨٧ ٤ٔا٭ة اٵثؽاف،

 كٮظذ٫ امل٘ةزم. ا٩ذܟ.  ،ٝؽ ٮظذ٫ ان٧ف /كي٭ـهل، كامل٤ٮح أم
 (.545ي٪ْؿ ߀٤عٜ اٮظناةت، ط. ا٣ٕكاٺف ص )

اؼ» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.ٗىؽڃ
 «.ٗؿاؼ» كޑذت اناغ املا٧ين/ ٢ٕ٣ اىٮاب/ 
 ثةݶاؿ. « ٌٗؽاؼ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 

اؼ» كޑذت مةرح ا٣كؼح دٛك ا ٤جاخ كٚا٫ ذ٠ؿ ٚاٞٮؿ/  ،كأ٫٩ اق٥ رص٢« ا٣٘ؽڃ
ٮ ٠٪ذ٧ة جتٌؽاف صٌؽم ܈ ا٤ُ٣ت كد٪٧١نةف  /أم ،اكف ا٣ٌ٘ؽاؼ ٬ٮ امل٤ُٮب ثةݭأر

 ٬٪ةؾ.  ع٨ى ٪ي ٚاك٩خ اݮٮااط يأدني ٝربق ٚاى  ،٤ٞ٣خ ؛ا٩ޣ٧ةي ܈ إدراؾ اݭأر
كٝؽ حيذ٢٧ ٦َّٕن آػؿ، ك٬ٮ  ،اثذؽر إܕ ٚ٭ܜك ،ٝةؿ اٵكظؽ/ ٬ؾا ٦ة ٹح ١ٛ٣ؿم

اؼ ٦ٞذٮٹ، أم ٹ ي٪ٮح ا٣كةء ٤ٔا٫ ظىت يؽرؾ زأرق  /ثٕاؽ صؽا، ك٬ٮ أف يޣٮف ا٣٘ؽڃ
(، ك١٪ڃ٫ ٥ ٤ٔ546ا٫. ذ٠ؿق اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ٨ى ٤ٚٮ ٝذ٢ َني 

 ييج.يؾ٠ؿ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٣ٞؿاءة أو٢ اتٮاز
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 / (121اىلٍػث ركً )
ي ثأػا٫، كدٮبحدىٍٮبح ث٨ ߀رٌضس ا» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف ثين )أظؽ  كٕؽٌل، كٝذ٢ ػةهلى

 «.ث٨ زيؽ ٦٪ةة ،ث٨ ربإح (٦ةٟ
« ث٨ ٦ةٟ ( ربإحثين)كدٮبح أظؽ  ،ٝذ٢ ػةهل ثأػا٫ (كޒف)» اٷيؿا٩اح/ كފ ا٣كؼح 

بڃةع  ك٥٬ ر٬ٍ ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٔجؽة  ،اٵربٕحك٬ٮ اىٮاب، ٚܠ ربإح ا١ربل أظؽ اؿڄ
انةٔؿ. ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح 

 (.547(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )151ص )
 

 

 

 
ا٤ٍىح» (/1اخ ر٥ٝ )كصةء ܈ ات ٦ى ا٤ح» ا٣كؼح/ كފ ،ثةؿاء« ري ٦ى ـاء« زي ذ٠ؿ٬ة  ،ثة

 (.151ا٣ُٕٞح ص )اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 
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 (/ 3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
٧ٍ٤ًذي٫ي  ٔى ٮٍؼو ٝىًذا٢ه  ٔى فى ً܈  ة اكى ٦ى ةݯة  * كى ٍ ي ػى رؽو ޟى

 ًݯيٮًޠاىين ٨ٍ٦ً َةى
 «.٨٦ ٔٮؼ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 

 
 

 خ.« دكف» /كޑؾا ا٣كؼح كޑذت ٚٮٝ٭ة ،«ٗ » كފ ٩ٛف اتاخ
ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 

 (. 547(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )151)
 

 /(125كً )اىلٍػث ر
 كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل ،كޑؾا ا٣كؼح ،«٦ٞع٥» صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ اٵكؿ 
 (.153كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،وط« ٦ٛع٥»

 
 /(129اىلٍػث ركً )

 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
ن  ٍٕرشى اعًدم ٦ى

ي
ٙى أ اٍ ޑى ٥ٍ كى ًدثيٮ٩ىޣي

ٍ
٢ً  *ا يىأ ًَ ًمًجٮقي ثًجة

ٍ
ف ٹى يىأ

ى
ِّٜ أ ى ايى  ىلعى

 ثةݷاؿ.« يأذى٩يٮ٩ޣ٥» كފ ا٣كؼح ،ثةݶاؿ« يأًدثيٍٮ٩ޣ٥» 
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(، كذ٠ؿ٬ة ܈ ߀٤عٜ 156ك٥ يؾ٠ؿ  اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 .(551ا١ذةب ص )

 
 (/131اىلٍػث ركً )

 (/ 3صةء ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف اتاخ ر٥ٝ ) 
 ث٭٧ـة اٹقذٛ٭ةـ.« أ٤ٮف أقٮد كاٵ٩اةب مةاޣح»
 

 

 
كٹ أدرم ٥ ٝؿأ٬ة  ،«ا٤ٮف أقٮد كاٵ٩اةب مةثޣح» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 

 اناؼةف ١٬ؾا 
ٗ  ٧٬ـ، كٝؽ كا٫ٞٚ ىلع ٬ؾق  ٔؽت إܕ أو٢ اتٮزاييج كصؽد٫ رق٧٭ة ٨٦ ةكمل

 ا٣ٞؿاءة ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح.
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(، كޒف 552كذ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
يجيغ ٤ٔا٫ أف يؾ٠ؿ اىٮاب ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٩ٛك٭ة، كٝؽ وٮب٭ة أيٌة ڶٜٞ 

 (. 278اتةثُني ص )
ر» (/4كފ اتاخ ر٥ٝ ) كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  ،ثةݭةء« دسىٮڄر» كފ ا٣كؼح ،ثةݮٮف« د٪ٮڄ

 (.522ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص )
 

 / (131اىلٍػث ركً )
كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«دؿ٬ت» كފ ا٣كؼح/ ،«يؿ٬ت» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 (.522߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص )܈ 
 (/ 3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

كޑذت انةرح  ،ث٧ٌذني« اجلي٤يٮد» اجلا٥ كٚذط اٺـ، كފ ا٣كؼح ث٥ٌ« اجلي٤ىٮد»
 ،(٧٠37/518ة ܈ دةج ا٣ٕؿكس ) ،دٞٓ ىلع املؾ٠ؿ كاملؤ٩ر. ك٬ٮ ٠ؾٟ ،حتذ٭ة/ اياح

 (.522كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص )
كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«يكٍٞ» كފ ا٣كؼح ،«تكٍٞ» ފ ٩ٛف اتاخ/ك 

 (.522߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص )
 (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

٫ي  ٍك٤ى١ي ٍِّ اݮڃةًر ߀ى ى ة *يى٤يٮحي ٦ًس٢ٍى ڶى ٤ٕى َى ٍڃ أك  ة اَنٍ ٍكذىٮىل كإذىا ٦ى  ܈ ا٧ي
 ،كو٫٤ٞ ،قُؿق «/ظٍ اجلݸ ظُة»كثةخلةء، « ڷٍ» ܈ اٵو٢/» كޑذت اناغ مة٠ؿ/

ك٩ٞن٫ ثةملعٍ، أك املعُح )ثޣْس املا٥(/ كيه ظؽيؽة يى٢ٞ ث٭ة اجلݸ ظىت ي٤ني 
 .ٵ٩٭ة حتٍ ܈ اجلݸ ثةݮةر ؛اك٧ح كا٣ٕٺ٦ح «/اݮةر»كز٥ ي٪ٞنٮف ث٭ة اٵدي٥.  ،كيربؽ
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 ٚضةء ٚا٭ة/ ،٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ؿق٥ اتٮازييج ٤لك٧ح
 ك٣ف ٧٠ة أزجخ اناؼةف. ،«ڷٍ»

 

ٓ ي٧ؿ ث٫» كޑذت انةرح/  ،كޔ ߀ك٤ٟ يكةب ٚا٫ ٠أ٫٩ ߀ٮٝؽ ٩ةر ،أم دؿل لك ߀ًٮ
 «.َي٢ٕ آزةرق ٠آزةر اݮةر

 
 

 /(132اىلٍػث ركً )
٤ڃح» (1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )   ثޣْس اٌةد.« ًً
٤ڃح» كފ ا٣كؼح  كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦  ،ثٛذط اٌةد« ًى

 (.522ٗ  ًجٍ ص )
ا٣ٞةٚاح « كظةرؾه أٚؿع ٚا٫ ٦ٓ اٷٚؿاع إْساؼه كدٞاات» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ب٭ة اناغ مة٠ؿ ܈ نكؼذ٫ ثٕؽ٬ة يةء، كٝؽ وٮثةء « كدٞجات» ثاةاني، كاىٮاب/
 ،مة٠ؿ اخلةوح اناغ٨ٔ نكؼح  ٢ى ٞى اخلةوح؛ إذ صةء ܈ َجٕح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ޜى 

 » ٚاٞٮؿ/
ي
 ا١ج / إرشاؼ كدٞجات، كأرا٬ة اىٮاب.أٝؿب ٔ٪ؽم، كފ املٕةين « ؿعٚأ
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كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر  «.أٚؿغ ٚا٫ ٦ٓ اٷٚؿاغ إرشاؼ كدٞجات» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
 (، ك߀٤عٜ ا١ذةب.158ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ ا٣ٞةٚاح ٧٠ة رق٧٭ة ٩ةقغ ا٣كؼح 
ز٥ وٮبة٬ة ܈ نكؼذ٭٧ة  ،خ ا٣ٞؿاءة اٵكޏ ٤ناؼني٤ٕ٤ٚ٭ة اك٩ ،«كدٞجات» اٷيؿا٩اح/
 اخلةوح.

 

٦أػٮذ ٨٦  ،أم ذ٬ةب ܈ اردٛةع «!دٞجات» يؿكل/« دٕجات» كޑذت اݮةقغ حتخ
 أك ص٤ٕذ٫ اك٣ٞجح. ،و د٫ ٝجح /أم ،يٞةؿ/ ٝججخ ايشء ،ا٣ٞجح

 ثةيةء.« َنٍٮ» ثةجلا٥، كފ ا٣كؼح« ٮَن» (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 ( ٚٞةؿ/554١٪٫ وعٙ اتاخ ص ) ،٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةبكٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ

ًك٢ي )             ٺ٩ن  (د٘ى ٔىكى ة  ةحتيًت  ٧ى يتي  (ًك٢ي ٍ٘ ޝى ) *٠ى ًح اݷِّ ٍٮى اؿڃٍد٬ى  َنى
ٕني/ « دٕك٢» ثة٣٘ني، كاىٮاب أف ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/« د٘ك٢» ٚٞةؿ ܈ املًٮ

 ٠ٞؿاءة نكؼح اتٮازييج. ،ثة٣ٕني
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 / (133اىلٍػث ركً )
ؤىايس» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ اد اؿڄ كފ  ،«أثٮ ديؤى

كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ اٹق٥  ،«ديكىاد» (/213َجٕح اتةثُني ص )
 كٝؽ كا٫ٞٚ ىلع اؿق٥ ٩ةقغي ا٣كؼح اٷيؿا٩اح. ،«أثٮ داكد اؿؤايس» ١٬ؾا/

صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة 
ث٨ ارؤاس الكب ث٨ ربإح ث٨ اع߀ؿ  ،٬ٮ/ أثٮ دكاد اؿؤايس» (، كدؿص٥ هل ٚٞةؿ/159)

وٕىٕح، كاق٥ أيب دكاد/ يـيؽ ث٨ ٦ٕةكيح ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٝف ث٨ ٔجاؽ ث٨ رؤاس ث٨ 
ٕض٥ انٕؿاء ص (، ك٩166٦ْؿ/ املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ ص )االكب، مةٔؿ ٚةرس. 

  «.(2/768(، َجٞةت ٚعٮؿ انٕؿاء )484)
أثٮ » ٤ٝخ/ كٝؽ كصؽت اݶ٠ذٮر ظةد٥ اٌة٨٦ يرتص٥ ٤نةٔؿ ٚاٞٮؿ ܈ ا٣رتڸح/

ٞاٜ. د. ٩ْؿ/ ٠ذةب اٷث٢ ٶو٧َع، ثذعاديكاد اؿؤايس ܈ ا٤كةف )دأدأ، ربٓ(. ا٩ذܟ. 
٠ذٮر ظةد٥ ܈ املعޣ٥ ٬ؾا اٌجٍ اݷم ذ٠ؿق اݶ ككصؽت ،ظةد٥ اٌة٨٦، ط. ا٣بنةاؿ

 (.7/576ٹث٨ قاؽق )
كأ٩ة ٹ أ٩ޣؿ ٦يجء ٬ؾا اؿق٥ ܈ اق٥ انةٔؿ اݷم اػذةرق اناؼةف، ٚٞؽ صةء ܈ 

كذ٠ؿق اث٨ ٦ة٠ٮٹ ܈ اٷ٧٠ةؿ، ك١ين أًجٍ ٦ة صةء ܈  ،املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ ٴ٦ؽم
٦ة صةء  كأ٩ة أٮـ ىلع اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٔؽـ ذ٠ؿ .ا٣كؼذني كإف رأيذ٫ ػُأ وععذ٫

܈ ا٣كؼح ا٣يت ٨٦ أص٤٭ة ٝؽ ظٜٞ ا١ذةب؛ ٵف نكؼذ٫ ػة٣ٛخ َجٕح املٕةرؼ ك٥ 
يؿيةف ܈ نكؼح اتٮازييج ٠رثة اݬىعاٙ  ةيجخ ٦ة صةء ٚا٭ة، أ٦ة اناؼةف ٚٞؽ اك٩

ة ٨ٔ إزجةت ٦ة صةء ٚا٭ة، ٧٤ٚة كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح أو٢  كاݬعؿيٙ، ݷا أًٔؿ
  .كال أ٥٤ٔ ،ٮزاييجٮازييج ٝٮڃت ٦ة رق٫٧ اتات
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ޛىا٢ٍى » (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ي
 ثٛذط اٺـ ىلع ا٣رتػا٥.« أ

٧ح ٤ٔا٭ة كޑذت ٚٮٝ٭ة   «.٦ٕة» /كފ ا٣كؼح/ رق٥ انةرح ٚذعح ًك
 

 / (134اىلٍػث ركً )
 «.أثٮ اٮݯؽ» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ/

ٚٞةؿ/ ٹ  ،( أ٫٩ ٹ يٕؿ37٫ٚ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) -ك٥ يك٥-كٝؽ ذ٠ؿ أظؽ اناؼني  
 أدرم ٨٦ ٬ٮ.
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مة٠ؿ  اناغ( ٨٦ نكؼح 159كٝؽ ٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
أثٮ اٮݯؽ ايةريث، ٬ٮ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ ٔجؽ اؿظا٥، كأثاةد٫ ينج٫ أف » اخلةوح ٦ة يܘ/

 «.يޣٮف ٬ؾاف ٦٪٭ة
ع٫ ٤ٝخ/ كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٦  /ٝةؿ ٚضةءت ٧٠ة ،مة٠ؿ اناغة رصڃ

 «.ث٨ ٔجؽ اؿظا٥اكٝةؿ ٔجؽ امل٤ٟ »

 

 
كٝؽ ذ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص  
(159.) 

كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ݯڄ٪ة» كފ ا٣كؼح ،«أ٩٪ة» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.554܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 
 / (137اىلٍػث ركً )

ذ٠ؿ٬ة  ،ك٬ٮ اىٮاب ،«ٙي ذ٤ٍى ى قى » /كފ ا٣كؼح ،«ٙي ذ٤ٍى قى » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.556اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 
 / (138اىلٍػث ركً )

 ،«ڷةٚح» /كޑؾا ܈ ا٣كؼح، كޑذت حتذ٭ة/ يؿكل ،«أظةذر» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 (.556 ߀٤عٜ ا١ذةب ص )ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈
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 (/142اىلٍػث ركً ) 
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 ٍ٥ كِّޢي ؽي ٔى ًޜانة ܈  ٥ٍ اغى ٪ٍޣي ٍوجىٍعخي ޞى
ى
ينِّ    *   كىأ ٥ي ޞى ًٍٞى ي رىأيޣي ٥ي ޚى  كىأٍޟ٪ىةޢي

 «.كأوجٍعذ٥ي يب» كފ ا٣كؼح/ 
 

 

 
ا٣ُٕٞح ص ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 

 (.558(، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )165)
 

 / (145اىلٍػث ركً )
 (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 ٥ٍ أޜڃ٭ي كًف ٠ى ٍؽرى ايىؿي ٥ٍ وى ى٭ي جٍخي  ؽي    *  ٩ىىى ًٔ ٍٮ ىتڃ ييٮىاً܈ى ߀ى د٫ًً ظى ٍؾرى ٕي ٣ً 
ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح  ،«٣ٕؾرد٭ة ظىت دٮا܈» كފ ا٣كؼح/ 
 (.167ص )

 (/3كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
ؿىدىޚٍ  َى ٥ي ٚىإٍف  ٦ٍطي ٦ً٪ٍ٭ي ٨ى اؿڄ ٥ٍ أ٦ޣى ة ޠىٍܠ ܈   *  ٭ي ؿىديك٬ى َى إٍف  ؽي كى ٞى ٍٛ ٍؽًك ޚي ٕى   ا٣

ٞؽ»  ٕؽ» كފ ا٣كؼح/ ،«دٛي   «.دٞي
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ركايح اث٨ » (/167مة٠ؿ اخلةوح ص ) اناغك٢ٞ٩ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ نكؼح 
ؿايب/  ك٬ٮ اىٮاب. ،«أ٦ޣ٨ اؿيط ٚا٭٥... دٕٞؽ» أٵ

 «.أ٦ޣ٨ اؿ٦ط ٦٪٭٥» كފ َجٕح املٕةرؼ كا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٠ؾٟ/ 
 ٚضةء ٚا٭ة/ ،كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ مة٠ؿ ܈ ٝؿاءد٫ ٣ٞةٚاح اتاخ 
ٕؽ»  .٧٠ة ٝةؿ« دٞي

 

 (.167كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ لك٫ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) 
 

 / (146اىلٍػث ركً )
 «.جتةكز٩ة ا٤ٛاٙ ث٧ٮماكت» (/1اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ 

كٝؽ أٔؿض  «.ملٮماكت» / ܈ اٵو٢/-ك٥ يك٥ ااكدت-ناؼنيكޑذت أظؽ ا 
كٝؽ صةءت ا٣كؼح  ،«ث٧ٮماكت» اٵماةخ ٨ٔ رق٥ اتٮازييج، كأزبذة ܈ اݮه/

بةق  !ٚؿمحح ال ٤ٔا٭٥ ڸإة ،اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ملة وٮڃ
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ٺف ٨ٔ ذ٠ؿ ߀ٮاٚٞح ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٤ناؼني ܈ كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكا
 (.567(، كذ٠ؿ ٝؿاءة ا٣كؼح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )146ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

 
 (/147اىلٍػث ركً ) 
 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 

ٌ » ٠ؾا ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/   «.ا٣َع» كاىٮاب ٧٠ة ܈ أو٢ اتٮازييج/ ،«٣َعى
  «.ا٣يغٌ » كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،«ا٣٘ار» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 

كٝؽ وعٙ ٦ة صةء ܈ ٬ة߀ل ا١ذةب اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ىلع اىٮاب ܈  «.ا٣يغ» كاىٮاب/ ،«ا٣َع» ٚٞةؿ/ كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،(169)

 (.228(، كڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )561߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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 ح.« دجٕ٭٥» كޑذت حتذ٭ة/ ،«د٪ٕٛ٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«ي٪ٕٛ٭٥» (/2اتاخ ر٥ٝ )كފ 
 (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )
ةޠى  ٥ي كىًد٦ى ذي٥ي أٍظٺ٦ىޣي ًٍ ؿڃ ٥ٍ ءى ٕى ًٓ    *  ޢي ٍربى

ى
٥ى أ اٍ٭ى ٕى ٍذكىادو بى

ى
 ثىٮىاءن ٵ

  «.ٵذكاد» ܈ َجٕح املٕةرؼ/ 
٠ذت » (/169مة٠ؿ اخلةوح ص ) اناغكޑذت اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨ٔ نكؼح 

كاݷم رآق اىؽيٜ ٬ٮ » ٝةؿ أقذةذ٩ة املا٧ين/ ،«ثٮاء ثأذكاد ثٕا٭٥ أ٩جٓ» أقذةذ٩ة املا٧ين/
  «.أثٞةق ال ذػؿا ،ث٢ اىٮاب ؛اٵكص٫

 كاىٮاب ٦ة وٮبذ٫. ،«جٓأ٩» ܈ َجٕح ا٣ٕكاٺف/
  «.ثأذكاد ثٕا٭٥ أربٓ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/

 

 
 

ا٭٥/ صج٢ ث٪ض ؽ ىلع َؿيٜ اݯ٧ة٦ح إܕ ߀١ح، كٝا٢/ صج٢ ثة٣٘ٮر ثني ߀١ح ٔك
 كا٣ٕؿاؽ.

(، 4/181(، ك٦ٕض٥ اتݸاف ٤ع٧ٮم )٩1/88ْؿ/ ٦ٕض٥ اتݸاف ٹث٨ ا٣ٛٞا٫ )ا
 (.3/987ك٦ٕض٥ ٦ة اقذٕض٥ ٤ج١ؿم )

(، كذ٠ؿ 169ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 (.562ا٣كؼح ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ٨٦ ٗ  ًجٍ ص )اتاخ ٧٠ة صةء ܈ 
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 / (148اىلٍػث ركً )
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ة  ٍظ٭ى ى٥ٍ أٍظًٮ ْسى ٍته ك ٚةاًىيًت لكى
ى
ـى إذ   *  أ ٧ِّاخي ڷ٤ٍىجىة فٍ ٔىٺى  ܈ ايؿًب قي

 ،كرق٧٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ امل٤عٜ ٨٦ ٗ  ًجٍ ،«إذفٍ « »اإذن » كرق٥ اݮةقغ
 ثةجلا٥.« جم٤جة» كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل ٨ٔ ركايح أػؿل ٤ٞةٚاح/ )خ( ،«إذا» ٚٞةؿ/
(، 562ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ اهلة߀ل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) 

 (.229(، كذ٠ؿ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ نرشد٫ ص )562كذٟ ممة امرت٫َ ىلع ٩ٛك٫ ص )

 
 (/ 3كފ اتاخ ر٥ٝ )

٥ي  ظةىًديًر ٦ً٪ٍ٭ي
ى
ٙى اٵ ٍؾ٩ىة ثًً٭٥ٍ ٩ًٍى ޑً    *  أػى جىةإذىا رى ٍؿ٠ى حى ߀ى  جيٮا أٍكٚىٍٮا ثى١٧ڃ

 (.563كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«أػؾ٩ة ث٭ة» كފ ا٣كؼح/
كذ٠ؿ٬ة  ،٬ؾق اؿكايح أصٮد» كٝةؿ/ ،«كاٚٮا رޑجٮاإذا » كޑذت أيٌة ركايح أػؿل/

 (.563܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف 
 / (149ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 «.٠ؾات» كފ ا٣كؼح/ ،«ثؾات ً٘ا٪ح» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(151اىلٍػث ركً )
 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

جٍذىܗن  ؿٍءي ٦ي ةفى كا٧ى كڃ ٍٖ ثىيًن ظى ؿكٚي٭ة  * أث٤ًٍ َي ٥ه  ـي صى يڃة
ى
٪ٍخى كىاٵ ة ٠ي ٧ى  ٠ى
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 ،«رصكٚ٭ة» كٚا٫ أيٌة/ ،«كاٵ߀ؿ ٦جذܗ ملة ٠٪خ» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ܈ اٵو٢/
 .كاٵمج٫ ٦ة أزجخ

 كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 
 خ. « كاملؿء» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«كاٵ߀ؿ ٦جذܗ ٧٠ة ٠٪خ ... وٛٮٝ٭ة»

(، ߀٤عٜ ا١ذةب ص 171كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
(564.) 

ارصؼ، كޑؾٟ رصكؼ اݶ٬ؿ ڸٓ  كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل/ ڸٓ وٜٛ ك٬ٮ 
 ارصؼ.

 (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
حن  ٞى ٍ٤ ٟى ܈ ايٍؿًب ظى ٍاىاٍ اٍخي ٨ٍ٦ً يى رٍػى

ى
٭ة *كىأ ٞي ا ًً ٜى  ٩ىٍخ ٝىٍؽ دىٺىظى ޒى ً߀ؿڃٍت كى

ي
 أ

  «.ٝؽ دٺظ٥ ًاٞ٭ة» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 
 ،«دٺظ٥ وٛ٭ة» ܈ )خ(/» /(٣171ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )كޑذت اݶ٠ذٮر ا

 !ك٦ة أزجخ ܈ املُجٮع ٹ ٦َّٕن هل
١ٚذت  ،ٚإف ٝةٚاح اتاخ ٝؽ صةءت ٧٠ة ܈ َجٕح دار املٕةرؼ  كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا

 ٫٤ٕ٤ٚ دىعاٙ ٨٦ اݶ٠ذٮر.  ،«وٛ٭ة» ك٥ يޣذت ،«ًاٞ٭ة» اݮةقغ/
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 (/ 151اىلٍػث ركً )
܈ » كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ،«ية ك٤ا٥ ث٤ٕي٫» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

« ث٤ٕح»ك ،«ث٢ٕ» كيٞةؿ ٶ٩ىث/ ،«ث٫٤ٕ» كٹ ٦َّٕن هلة، كاىٮاب ،ثةݮٮف« ٫٤ٕ٩» اٵو٢/
 ث٧َّٕن كاظؽ. ؛«زكصح»ك ،«زكج» ٧٠ة يٞةؿ/

٤ىحن » كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/  ٍٕ  كٝةؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف/ كاىٮاب ٦ة صةء ܈ )خ(/ «.ޠى
 «.٤ٕٚح»

 

 
 / (152)كً اىلٍػث ر

 «.ايޣ٥ اخليرضم» صةء ܈ اق٥ انةٔؿ/

 

 
 «.اخليرض» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ 
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ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص 
 «.ايޣ٥ اخلرضم...» (، كدؿص٥ ٤نةٔؿ ٚٞةؿ/172)

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«أ٩ڃ٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«أيٞ٪خ أ٩٭ة» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
 (.566߀٤عٜ ا١ذةب ص )

 
 (/ 153اىلٍػث ركً )
ٍڃ هل ٦س٢» (/2اتاخ ر٥ٝ ) ٍ هلة» ܈ ا٣كؼح/ ،«ٚؼي ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،«ٚعي

 (.566܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 «.َن٤خ» كޑذت اناغ املا٧ين اٵو٢/ ،«٩٭٤خ» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 (.173كذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص ) ،احكޑؾا ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩
ٹ ٗ . ي٪ْؿ/ اٮظناةت، حتٞاٜ ا٣ٕكاٺف  ،«٩٭٤خ» /اىٮاب» مة٠ؿ/ اناغكٝةؿ 
 (.173ص )

 يٞةؿ/ ،أكقٕخ «/َنى٤ىٍخ » كٝؽ ْٚس٬ة انةرح ٚٞةؿ/ ،«َن٤خ» ٤ٝخ/ ٝؿاءة ا٣كؼذني
كا٣ٞؿاءة امل٤٤ٕح املرشكظح ٦ٞؽ٦ح ىلع  «.َن٤خ ٚٺ٩ة إذا َٕ٪ذ٫ َٕ٪ح أكقٕخ مٞ٭ة»

 امل٭٤٧ح ٨٦ ارشح، ٹ قا٧ة كٝؽ ادٛٞخ ٤ٔا٭ة ا٣كؼذةف.
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 / (154اىلٍػث ركً )
ثة٣ٛةء، كފ « يي٤ٍ܋ى » ( ٨٦ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

٧ح ٧٠ة كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ الك ،«يي٤ٍ܍ى » ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
كٝؽ ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص  ،رق٧٭ة ٩ةقغ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح

 (.174ك٥ َي٤ٕ٭ة ܈ ظةماح اݮه املعٜٞ ص ) ،(566)

 

 

 
 

 /(155اىلٍػث ركً )
خ، « رޑٮد» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«َٮي٢» (/2܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

كފ  ،ثٛذط اݬةء« دىٍؽٚٓ» (، كٚا567٫ا١ذةب ص )ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ 
 ث٧ٌ٭ة.« ديؽٚٓ» ا٣كؼح

ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«اݮعؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«اتعؿ» (/3كފ ٝةٚاح اتاخ )
 (.567߀٤عٜ ا١ذةب ص )
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 / (156اىلٍػث ركً )
ح» صةء اق٥ انةٔؿ ܈ َجٕح دار املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف/ ؿىصى كފ أو٢  ،«أثٮ ظى

ح» اتٮازييج ثك١ني اؿاء ؿٍصى ح» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ظى ؿىصى  «.اث٨ ظى
 

 

 
 (.175ك٥ يؾ٠ؿ ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

ح ا٣ٛـارم» كاىٮاب ٦ة صةء ٚا٭ة، كاق٥ انةٔؿ/ ك٢ٞ٩  ،«ايةرث ث٨ ظؿىصى
 ( كرصح ثةق1/523.٫٧اـڷرشم ܈ أقةس اتٺٗح ٨٦ مٕؿق )

ك٥ يؾ٠ؿ اݶ٠ذٮر  ،«ݶل» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«أرل...» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
( ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص 175ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )

(568.) 
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 / (157اىلٍػث ركً )
ك٥ يؾ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  ،ٍ ٨٦ ا٣كؼح( قة4ٝاتاخ ر٥ٝ )
 (.176ا٣ُٕٞح ص )

 

 

 
 / (158اىلٍػث ركً )
كا٣كجح قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كފ  ،«ػؽاش ث٨ ز٬  ا٣ٕة߀ؿم» ܈ ا٣ُجٕح/
 ك٬ٮ ػُأ ٦٪٫. ،«ا٣ٕةرم» أو٢ اتٮازييج

كފ أو٢  ،«ٚإف دٟ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ٚإف يٟ» (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
اتٮازييج ٦٭٤٧ح ٨٦ اݮٍٞ، كاىٮاب ٦ة صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ك٥ يرش إܕ 

 (، كٹ ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب.177ٝؿاءد٭ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
 

 

 



 
 - 311 - 

 / (159اىلٍػث ركً )
ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈  ،«كٝةؿ أيٌة» كފ ا٣كؼح/ ،«كهل أيٌة» صةء ܈ ا٣ُجٕح/
 (.177ظةماح ا٣ُٕٞح ص )
٤ٞٚخ هل إف ديؽرؾ » /كފ ا٣كؼح ،«ك٤ٝخ هل إف ديؽرؾ ا٣ٞٮـ» (/1كފ اتاخ ر٥ٝ )

 (.577ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص ) ،«اخلا٢
٤اط كر٬ٮة» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ ) ُڃ ٤اط كز٬ٮة» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٣ ُڄ ذٮر ذ٠ؿ٬ة اݶ٠ ،«ا٣

 ( ٨٦ ٗ  ًجٍ.577ا٣ٕكاٺف ܈ ߀٤عٜ ا١ذةب ص )
 

 / (161اىلٍػث ركً )
 (/ 5( ك )4صةء ٚا٭ة ثني اتاخ ر٥ٝ )

 «.ز٬  ث٨ صؾي٧ح ا٣ٕبيس، كأػٮق أقاؽ ث٨ صؾي٧ح كاݶ ٝف وةظت داظف»
ك٬ؾق ا٣ٛٞؿة قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كٝؽ ذ٠ؿ ذٟ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح  

 «.كز٬  كاݶ ٝف وةظت داظف» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ،(179ا٣ُٕٞح ص )
 «.كز٬  كاݶ ٝف وةظت داظف» كٝةؿ اناغ املا٧ين/ اٵصٮد أف يٞةؿ/

 
 (/ 161اىلٍػث ركً ) 

 «.ا٣ٕة߀ܘ» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ا٣ٕة߀ؿم» ُٕح/صةء اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ٞ
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ك٥ يرش إܕ ٝؿاءة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٣كجح انةٔؿ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ظةماح 
( أ٫٩/ ٔجؽ ال ث٨ زىٍٮر، أػٮ ثين 65كٝؽ ߀ؿ ٦ٕ٪ة ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ،(179ا٣ُٕٞح ص )

ء  ً߀ؿ.ااتىاكِّ  ث٨ اعى
 

 / (162اىلٍػث ركً )
 (/1اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ 

ا٫ًٍٛ  ةؽو بًكى ة أقى ٪ٍ٭ى ٍد ޞى  يىؾي
ن    *  إٹڃ ٨ٍ ثىݸى ة٣ًتي يىޣي ٕى ٤ىا٫ًٍ اݭڃ ٔى  ا ثىة٣ىٍخ 

  «.إقةؼ» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ك٫٤ٕ٣ ߀ىعٙ ٨ٔ ،ثة٣ٞةؼ« أقةؽ» 
الك٧ح  تٚضةء ،كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح اناغ مة٠ؿ ܈ ٝؿاءد٫ ا٣يت رصع٭ة كٝؽ
 !ٚؿمحح ريب ىلع اناغ درتل ،«ؼإقة» ثة٣ٛةء/
 

 
 

 «.إݯ٪ة» /كފ ا٣كؼح ،«دثڃٍخ ٤ٔا٪ة» كصةء ܈ اتاخ اݭةين/
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 (/ 163اىلٍػث ركً )
جىاؽ ال» كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ ،«ٔجؽ ال ث٨ ٧٬ةـ» ܈ ا٣ُجٕح/   «.ޞي

 «.تةيٕ٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«٩جةيٕ٭ة» (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.ڶكا٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ڷجا٪ة» (/5)كފ اتاخ ر٥ٝ 
ن٪ة» (/8كފ اتاخ ر٥ٝ ) س٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ظي  «.ظي

 
 /(164اىلٍػث ركً )

 كފ ا٣كؼح/ ،«ٔجؽ ال ث٨ ٧٬ةـ اك٤ٮސ» ىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع ،«كٝةؿ» صةء ٚا٭ة/ 
 «.كٝةؿ آػؿ، كٝؽ ٌٚؿ ٨٦ أ٦  املؤ٦٪ني يلع كيٜ ٦ٕةكيح رِض ال ٔ٪٭٧ة»

اؼ» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ى اؼ» ثٛذط انني، كފ ا٣كؼح/« رشى ث٥ٌ انني، « رشي
 «.اق٥ صج٢» كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/

 
 (/ 166اىلٍػث ركً )

 كيه قٍٞ ٨٦ ا٣كؼح. ،«٬ٮ ٩٭اٟ ث٨ ڶؾٚح» كٚا٭ة
 ،«٦ربـ» /كޑذت حتذ٭ة ،«ڶޣ٥» كފ ا٣كؼح/ ،«٦ربـ» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 أوط. /كޑذتكر߀ـ هلة ثػ)خ( 
 «.ثةملٮق٥» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ املٮق٥» (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(167اىلٍػث ركً )

 كيه قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح. ،«قاؽ ٝف ٔاٺف ٗ  ٦ؽاٚٓ» /صةء ٚا٭ة 
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 «.اجلٺؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«اهلٺؿ» (/3كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
ـدف» كފ ا٣كؼح/ ،«يؿدف» (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ك٬ٮ اىٮاب.« ي

 
 / (168اىلٍػث ركً )

 كيه قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح. ،«ا٣ٞن م» /صةء ٚا٭ة
 «.٩ٕةدج٫» كފ ا٣كؼح/ ،«٩ٕةٝج٫» كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ اٵكؿ/

 «.ظؿޑذ٪ة ظٮازب٫» كފ ا٣كؼح/ ،«ظؿޑذ٫ ظٮارب٫» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(169اىلٍػث ركً )
« ث٪ة٩ةد٭ة» كޑذت ٚٮٝ٭ة/ ،«ث٪ة٩ةد٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«ث٪ة٩ةد٭ة» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 «.ٔرش» كފ ا٣كؼح/ ،«ّٛؿ» كصةء ܈ ا٣ٞةٚاح/ ،نكؼح
 

 (/ 171اىلٍػث ركً )
 كޑذت ܈ اهلة߀ل/ ،«يٞؿؼ» كފ ا٣كؼح/ ،«٦ٞؿؼ» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 خ.«٦ٞؿؼ»
 

 / (171اىلٍػث ركً )
كيه قةُٝح ٨٦  ،«َت َٛا٢ ث٨ ٦ةٟكركيخ ٣ُٛا٢ ا٣٘٪ٮم، خية» صةء ٚا٭ة/

 ا٣كؼح.
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 / (172اىلٍػث ركً )
 ٬ؾق ا٣ُٕٞح قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح.

 
 / (173اىلٍػث ركً )

ٮىم » كފ ا٣كؼح/ ،«٬ؿـ ا٣٘٪ٮم» ىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع ،«كٝةؿ» /صةء ٚا٭ة كٝةؿ ظي
 «.ث٨ ظىني

 (/1كފ اتاخ ر٥ٝ )
ةزًم  ٘ى يًن ظ٤ًاى٧حي ثةمل ؿي ߀ي

ٍ
دىأ
ى
ؽي ܖ اݷڃم ًٗ٪٥ اخلي٤يٮدي  *أ ٧ٍى حتى  كى

اتاخ اٵكؿ ڷذ٢ ڶؿؼ، ي٪ةٝي ٦ٕ٪ةق ٦َّٕن اتاخ اݭةين، كأ٩ة » كٝةؿ اٵماةخ/ 
ؽ ݹم ًٗ٪٥ اخلي٤يٮد» /-كال أ٥٤ٔ-أذ٠ؿ٧٬ة، ك١ين أنكذ٭٧ة، ك٫٤ٕ٣  ٧ٍى كيؿل  ،«كحيي

 «.رصةء أف دىةدٚين ...»« كحت٧ؽ ܖ اݷم ٗ٪٥ اجل٪ٮد» اݶ٠ذٮر يٮقٙ/
)كأ٤ٗت ا٨ْ٣ أ٫٩ اناغ  /اٷيؿا٩اح ٧٠ة ٝةؿ اٵكؿ ا٣كؼح ت٤ٝخ/ كٝؽ صةء 

  «.٧ؽ ݹم ٗ٪٥ اخل٤ٮدكحي» مة٠ؿ( أم/

 

 
ث٢ نكؼذ٫ ىلع نكغ أػؿل ممة يؽؿ ىلع أ٫٩ اكف يٞة «.ث٤ٖ» /كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل

 .كال أ٥٤ٔ ،أك يرشظ٭ة
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 / (174اىلٍػث ركً )
 «.كٝةؿ آػؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«٬ؿـ ا٣٘٪ٮم» كޓ٫ ىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع ،«كٝةؿ» كٚا٭ة/

ارم» كފ ا٣كؼح/ ،«اجلٮارم» (/5كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ٕىؾى  «.ا٣
 

 / (175اىلٍػث ركً )
 «.ا٣ُك٧اڃني» (/1اتاخ ر٥ٝ )

كالك٧ح ܈  ،«ك٬ؾق اٵثاةت ٚا٭ة حتؿيٙ» كޑذت اناغ مة٠ؿ ٨ٔ ٬ؾق ا٣ُٕٞح/ 
٧اني» ا٣كؼح ثةتةء  «.ا٣ُبكى

 «.كٹ يؽٚٓ اݮ١ؿاء» كފ ا٣كؼح/ ،«كٹ حيـف اݮْؿاء» كصةء ܈ اتاخ اݭةين/ 
 

 (/ 176اىلٍػث ركً )
 «.كٝةؿ آػؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«ث٭ؽؿ ث٨ ػرضـ» ىلع ٔٮد ا٧ٌ  ىلع« كٝةؿ» /صةء ٚا٭ة

 «.ٹبكٮا اٵثؽاف» كފ ا٣كؼح/ ،«ٹبكٮا اٵدصةف» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 كފ اتاخ/ ،«يىاجٮا» كފ ا٣كؼح/ ،«دىاجٮا» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك
 «.نكٮد٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«نكٮدޣ٥»

 
 /(178اىلٍػث ركً )

 كيه قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح. ،«ك٬ٮ قٕاؽ ث٨ ٗؿيي اݯ٭ٮدم ،ي٭ٮدم» ،صةء ٚا٭ة 
ؿا» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ؿا» كފ ا٣كؼح/ ،«٧٘٦ڃ كފ « ٝابذܗ» كފ ا٣ٞةٚاح/ ،«٧ٕ٦ڃ

 ك٬ٮ ّة٬ؿ. ،«ٚابذܗ» ا٣كؼح/
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 «.ٚةصٓ» كފ ا٣كؼح/ ،«قبا٢ راصٓ» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 ( ٨٦ ا٣كؼح.17)( ك9ؽ قٍٞ ٨٦ ا٣كؼح اتاخ ر٥ٝ )كٝ

وܗ ال ٤ٔا٫ -د٧س٢ رقٮؿ ال » (/12كصةء ܈ آػؿ ا٣ُٕٞح ثٕؽ اتاخ ر٥ٝ )
ٝةؿ » كيه قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح، كޑذت حتذ٭ة د٤ٕاٜ ٨٦ انةرح/ ،«ث٭ؾا اتاخ -٥كق٤

 «./ ٨٦ أزَّن ٚٞؽ اكٚأ-وܗ ال ٤ٔا٫ كق٥٤-رقٮؿ ال 
 

 / (181( و )179اىلٍػث ركً )
( أدخ ٬187ةدةف ا٣ُٕٞذةف ىلع اݬٞؽي٥ كاݬأػ  ܈ ا٣كؼح اخلُاح، ٚة٣ُٕٞح ر٥ٝ )

( ܈ ا٣ُجٕح ٦كٮبح 187كٝؽ صةءت ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ،(178ثٕؽ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
اين. ،ث٨ برش« صكةس»ػ٣ ؽى ٘ي  أك ظةرزح ث٨ ثؽر ا٣

ةف» كٝةؿ /كފ ا٣كؼح اخلُاح صةءت ا٣كجح ١٬ؾا  ٨٦ ىلع ا٣ُٞٓ،  ،ث٨ برش« ظكڃ
 «.أك ظةرزح ث٨ ثؽر ا٣٘ؽاين» دكف ٝٮهل/

ةف » /ٚضةءت ا٣كؼح ثٕؽ ٝٮهل ،( ٦كٮبح إݯ179٫ز٥ أدخ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) كٝةؿ ظكڃ
« قٕاؽ ث٨ ٗؿيي» ٚة٧ٌ  اعاؽ إݯ٫، كފ ا٣ُجٕح ا٧ٌ  اعاؽ إܕ« كٝةؿ» ،«ث٨ برشا

 (.178وةظت ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 «.ث٧إةد» كފ ا٣كؼح/ ،«ملإةد» (/2( اتاخ ر٥ٝ )187كصةء ܈ ا٣ُٕٞح )

 «.߀كةيٛيت» كފ ا٣كؼح/ ،«߀كةثٞيت» (/3( اتاخ ر٥ٝ )179كصةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 
  /(183اىلٍػث ركً )

 «.٧ٚة ٣ޣ٥» كފ ا٣كؼح/ ،«٧ٚة ثޣ٥» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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كޑذت اݮةقغ ܈  ،«܈ صٮؼ» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ رأس» (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 نكؼح.« ܈ رأس» اهلة߀ل/

ٍܒى » (/7كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٍܗ» كފ ا٣كؼح/ ،«كحتي  كފ ،«بًاىبٍفو » كފ ا٣ُجٕح/ ،«كجتي
 «.ثجؤس» كޑذت ٚٮٝ٭ة/« ثابف» ا٣كؼح/

 «.دأك٢» كފ ا٣كؼح/ ،«يأك٢» (/9كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
جىةح» (/21كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) جةح» ثٛذط اىةد، كފ ا٣كؼح« ذم وى « ذم وي

 (.11( اتاخ ر٥ٝ )64كޑؾا ܈ ديٮاف اݮضةي ص ) ،ثة٥ٌ
 «.كدٮاواة» كފ ا٣كؼح/ ،«كدؿا٦اة» (/22كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(185( و )184اىلٍػث ركً )

 (/184كފ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ،٬ةدةف ا٣ُٕٞذةف ىلع اݬٞؽي٥ كاݬأػ  ܈ ا٣كؼح اخلُاح 
 «.كٝةؿ آػؿ» /كފ ا٣كؼح ،«صؿيؿ»

يٍٟ» ( اتاخ اٵكؿ/184كصةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
ى
 بك١ٮف اتةء.« اٷث٢ٍ» كފ ا٣كؼح/ ،«اٵ

ٍٕت» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ ) ت» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٣ٞ ٍَ  «.اٮ
 

 (/ 188اىلٍػث ركً )
 قةُٝح ٨٦ ا٣كؼح اخلُاح. ٬ؾق ا٣ُٕٞح

 
 / (189اىلٍػث ركً )

ٌڃ « ث٨ اعزب» أثٮ ز٧ة٦ح» /صةء ٚا٭ة  «.ث٨ اعزب» /كقٍٞ ٨٦ ا٣كؼح ،«يبِّ ا
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 (/ 118اىلٍػث ركً )
 «.ٷػةذةو » كފ ا٣كؼح/ ،«ٷًػةًذقً » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 (/ 191اىلٍػث ركً )

سة٣» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.٦سة٣ًري نًٍكٓ» كފ ا٣كؼح/ ،«ح قج٦ٓى
 

 / (192اىلٍػث ركً )
 «.ث٨ ز٬ « »٠ٕت« كزادت ا٣كؼح ثٕؽ ،«أ٦اح ث٨ ٠ٕت» صةء ٚا٭ة/ 
 

  /(193اىلٍػث ركً )
ًٍي » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٚيٮىادي ٤ٚف » كފ ا٣كؼح/ ،«٤ٚف حبة߀ي اؿاني ڶى

ٮىاد ث٥ٌ ا٣ٛةء ٥ أصؽق ،«مةًޜاىحو حبى٧ًٍض  ٛي ؤاد ظاك٬ة  ،كا٣ ٛي إ٧٩ة ٚذط ا٣ٛةء كاٮاك ٣٘ح ܈ ا٣
 (.25ةين ܈ انٮارد ص )٘ى اىڃ 
 

 / (194اىلٍػث ركً )
 «.٦ة ٣ٞاذ٫» كފ ا٣كؼح/ ،«٦ة كصؽد٫» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ة« ػ ا» /كޑذت حتذ٭ة ،«ػ ه » كފ ا٣كؼح/ ،«يٟ ػ نا» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ ) ٕن كފ  ،٦

 ٦ٕة.« رشا» /كޑذت حتذ٭ة« رش» /كފ ا٣كؼح ،«يٟ رشا» /اتاخ

 
 /(195اىلٍػث ركً )

 «.صؿيؿدޣ٥» كފ ا٣كؼح/ ،«صؿيؿد٫» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
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ني» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )  «.كرٌش اجلةر ٗ » كފ ا٣كؼح/ ،«كرش اجلةٔز
 

 (/ 196اىلٍػث ركً )
 ،«ثةيةء كاخلةء» /كޑذت حتذ٭ة اݮةقغ ،كޑؾا ا٣كؼح ،«ػةَت» اتاخ اٵكؿصةء ܈ 

 «.ظةَت»ك« ػةَت» /يٕين
٫» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ًؽ٦ي ٍٞ يي ٫» كފ ا٣كؼح/ ،«كى ٦ي ؽِّ ٞى  «.ޝي

 
  /(198ً )اىلٍػث رك

 «.ك٥ ي٪٥ٍ » كފ ا٣كؼح/ ،«٥ د٪٥ٍ » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (199اىلٍػث ركً )
 «.ثين ثؽر» كފ ا٣كؼح/ ،«ثين ثޣؿ» (/2܈ اتاخ ر٥ٝ )صةء 
 

 /(211( و )211اىلٍػث ركً )
 (.273ىلع اݬٞؽي٥ كاݬأػ  ثٕؽ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) 

كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت ܈  ،«أ٩جٮب» (/277( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )6صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 ٦ٕة.« ٠أ٩جٮع» اهلة߀ل/

 ،«كبةك٭٥» كފ ا٣كؼح/ ،«كبةك٭ت» (/3( اتاخ ر٥ٝ )271كصةء ܈ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 ثݸ.. نكؼح. «/كاك٭ت» كޑذت ܈ اهلة߀ل/
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ح» (/5كފ اتاخ ر٥ٝ ) ج» كފ ا٣كؼح/ ،ثةيةء« اث٨ ص٪ؽي ٪ؽي كޑؾا ܈  ،ثةجلا٥« صي
 اتاخ اݷم ي٤ا٫.

كޑذت حتذ٭ة/ اق٥ « كبةي٧ؽ» كފ ا٣كؼح/ ،«كبةجلي٧ٍؽ» (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ٓ، كފ   «.٠سجة» كފ ا٣كؼح/ ،«٠بجنة» اتاخ/߀ًٮ

اـ» كފ ا٣كؼح/« اـىلع اݶڃ » (/8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك  «.اݷڃ
 

 (/ 212اىلٍػث ركً )
 «.ٚةٝ٭ةركފ ا٣كؼح/  ،ثة٣ٛةء« ٚةٚ٭ة» (/2اتاخ ر٥ٝ )

 «.د٦ة٫ٗ» كފ ا٣كؼح/ ،«د٦ةٗ٭ة» كٚا٭ة/
 «.أثؽأد٭ة» /كފ ا٣كؼح ،«أثؿأد٭ة» (/4كފ اتاخ ر٥ٝ )

 

 / (213اىلٍػث ركً )
 «.اآلنف» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٣ٞة٩ه» صةء ܈ اتاخ اݭةين/

 

 / (214اىلٍػث ركً )
 «.د٪ةّؿ اٷػٮاف» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

أف  كأرصط كٹ ٦َّٕن هلة، ،«د٪ةّؿ» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢/ 
 «.دؽاثؿ» كފ ا٣كؼح/ «.دٛةرط اٷػٮاف» /وٮاث٭ة
 

 /(215اىلٍػث ركً )
 «.أ߀كخ» كފ ا٣كؼح/ ،«كدٕٞؽ» صةء ٚا٭ة/ 
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 / (216اىلٍػث ركً )
ِـّم أػخ أـ لكات» زادت ا٣كؼح/ ٕى  «.ޚي
ي٧ًٍخ » كފ اتاخ اٵكؿ/  «.إف مبًخ » كފ ا٣كؼح/ ،«إف 

ٍىًܜ » /ثٛذط املا٥، كފ ا٣كؼح« املىܛى » (/17كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ثޣْس٬ة.« ا٧ي
 
 / (218ىلٍػث ركً )ا

 «.٨٦ وات املةء» ܈ ا٣كؼح/ ،«ٗـيؿ الُكي أك وات املةء» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.اجلجة» كފ ا٣كؼح/ ،«ثةياة» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 وط.« ٚا٫» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«ٚا٫» (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(219اىلٍػث ركً )

 «.زٮل ث٭٧ة» كފ ا٣كؼح/ ،«زىًٮيڄ٭٧ة» (/1ر٥ٝ )صةء ܈ اتاخ  
٫» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ا ٨٦ اٵنكةب أ٣بىكى ؿًّ ا» كފ ا٣كؼح/ ،«ٚإف ظي ًـّ « ػى
٫»ك ٣ًبكى
ي
 «.أ

 «.اغديح» كފ ا٣كؼح/ ،«اعديح» (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 ركايح٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ كޑؾا ܈ ا ،«ًٚذاةف» كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ/

 «.ٚؿقةف»
 

 (/211اىلٍػث ركً )
 «.رصك٫ٚ» كފ ا٣كؼح/ ،«ػُٮب٫» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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 /(211اىلٍػث ركً )
ثؾم ايكت » كٝةؿ اناغ ܈ ايةماح/ اآل٦ؽم/ ،«ا٤ٞ٣ا٢» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 «.اݬ٤اؽ» كٝؽ صةءت ٧٠ة ٝةهل ܈ ا٣كؼح/ .كأراق اىٮاب. «.اݬ٤اؽ
 

 /(213)اىلٍػث ركً 
 «.يؿٝأ د٦َع» كފ ا٣كؼح ،«دؿٝأ ٔاين» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
ِـّ اؿٝةب» كފ ا٣كؼح/ ،«رضب اؿٝةب» (/8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك  «.ظى
جىةب» (/9صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك  «.ثة٣ُٕةية اؿاغب» كފ ا٣كؼح/ ،«ثةملبني ا١ي
 (.17قٍٞ ٨٦ ا٣ُٕٞح اتاخ ر٥ٝ )ك
 

 /(217اىلٍػث ركً )
٪ى܍ڃ » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  كޑذت اݮةقغ ܈  ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ٝةرٝح ا٧ي

ح امل٪ةية» اهلة߀ل/  نكؼح.« ٝةٔر
 

 /(218اىلٍػث ركً )
كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ  ،«كاخل  ٹ يأيت ىلع ٔض٢» (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 نكؼح.« ٝؽ يأيت ىلع ٦٭٢» ܈ اهلة߀ل/
 

 /(221اىلٍػث ركً )
 كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ؽً كاٍيى » ܈ ٝةٚاح اتاخ اݭة٣ر/ صةء 
 خ.« كا٤عؽ»
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 / (221اىلٍػث ركً )
« ٍ  «.ثٕاينٍ » /كޑذت حتذ٭ة ،«ثٕنيً » كފ ا٣كؼح/ ،«ثٕاينى
 

 / (223اىلٍػث ركً )
ا» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ؽى ًٛ كٝةؿ/  ،كرق٥ اݮةقغ ٚٮؽ ٚذعح ،كޑؾا ا٣كؼح ،«ا٣

 ىلع ا٣ٛذط كا١ْس دٞؿأ. /أم ،٦ٕة
 كފ ا٣كؼح/ ،«كأُٔا٪ة ثޣ٥ قةޢ٨ ا٣ْ٭ؿ» كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ ٨٦ ا٣ُجٕح

 «.كأُٔا٪ةޢ٥ قةޢ٨ ا٣ْ٭ؿ»
 

 / (224اىلٍػث ركً )
 «.ايك٨ ث٨ ٬ة٩ئ» /كزادت ا٣كؼح ،«أثٮ ٩ٮاس»
 

 / (226اىلٍػث ركً )
اس اݮڃ٧ىؿم»  ػُأ. « اݮ٧ م» كފ اٵو٢/ماح/ كޑذت اناغ املا٧ين ܈ اية ،«أثٮ ٔؽڃ

  «.اݮ٧ م» ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
ٺـ )ك ـا إܕ اٮظناةت، كފ 2/154ٝؽ ًج٫ُ اـريلك ܈ أٵ ( ٠ٌجٍ اناغ ٔك

اك٣كؼح. كޑؾا ܈ اتىةاؿ كاݷػةاؿ ٵيب ظاةف « اݮ٧ م» املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ/
(6/229.) 

 كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ح ،܈ ا٣كؼح كޑؾا ،«دىثيٮب» (/5كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 «.ذ٩ٮب»
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 / (227اىلٍػث ركً )
 «.وة٣يح» كފ ا٣كؼح/ ،«وة٣ط» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

كފ  ،«ٹ ٬٪اة كٹ ߀ؿية ... كٝؽ اكف ܖ ٬٪اة ߀ؿية» /كފ اتاخ اݭةين ٨٦ ا٣ُجٕح
 «.߀ؿيڃةٹ ٬٪بة كٹ ߀ؿيبة ... كٝؽ اكف ܖ ٬٪بة » /ا٣كؼح ثةهل٧ـ إٹ ا٣ٞةٚاح

 
 / (228اىلٍػث ركً )

ؿِّدٍ » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٮِّد» كފ ا٣كؼح/ ،«٥٤ٚ يٕي ٕى كصةء ܈ ا٣ٞةٚاح ٨٦  ،«٥٤ٚ ޝي
 «.ٚؽيؽ» /ا٣ُجٕح
مؽة « ا٣ٛؽيؽ»ككٹ ٦َّٕن هلة،  ،«ٝؽيؽ» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢ 

 اىٮت.
 ثةؿاء.« ٚؿيؽي » ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح/

 
 / (231)اىلٍػث ركً 

ؿاثاح.« كٝة٣خ أػؿل» كފ ا٣كؼح/ ،«آػؿ»  ثٕٮد ا٧ٌ  ىلع أٵ
 «.إين» كފ ا٣كؼح/ ،«ثأيب» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (233اىلٍػث ركً )

 «.صؿكر اٌَح» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.ػـكر» ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢ كٝةؿ اناغ مة٠ؿ

 «.ظؿكف» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ كيؿكل ،«ػؤكر اٌَح» كފ ا٣كؼح/ ٤ٝخ/
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.3/279كފ ٦ٕض٥ ا٣ٕني ) فو ؿي ا٢ٍو ظي
ؿكفه ٨٦ ػى  (/ يٞةؿ/ ٚىؿىسه ظى

اثڃح ٚ٭ٮ ظؿكف/ إًذا اقذؽر صؿي٫ كٝٙ ٚى٥٤ 1/524كފ ڸ٭ؿة ا٤٘ح ) (/ ظؿف اݶڃ
ؿڃؾ. ذىعى  ޝى

(/ كފ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ/ )أ٫٩ م٭ؽ ٚذط ߀١ح، ك٫ٕ٦ ٚؿس 17/255كފ د٭ؾيت ا٤٘ح )
 .(كف، كڸ٢ صؿكرظؿ

/ ٹ ي٪ٞةد، كإذا 5/2797كފ اىعةح ) ؿكفه كٝؽ  ،امذؽڃ ث٫ اجلؿمي كٝٙ(/ ٚؿسه ظى
فى  ؿى ؿك٩ن  ظى في ظي ٍؿي ؿك٩ن  ،ةحيى فى ثة٥ٌ، أم وةر ظى ؿي كظؿكف/ اق٥ ٚؿس  ،ايؿاف /كاٹق٥ ،ةكظى

 أىب وة٣ط ߀ك٥٤ ث٨ ٧ٔؿك اتة٬ܗ كاݶ ٝذجح.
 

 / (236اىلٍػث ركً )
 (/ 2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ًذ٭٥ٍ  ةظى ٍؿ بًكى زٍنً
ىتى ޚى ٤يٮؾى ٦ى رىقٍ  *إفڃ ا٧ي ى ٍؿ ثً٪ىةرًؾى ٨ٍ٦ً ًޜ ىا٩ًً٭٥ٍ رشى ًُ  دى

  «.دُٮ ث٪ةرؾ» / ܈ اٵو٢/-ك٥ يك٥-كޑذت ܈ ايةماح أظؽ اٵماةخ  ،«دٍُؿ ث٪ةرؾ»

 
اݮه ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ملة رصع٫ أظؽ اناؼني ܈ 

 «.َةرت ثسٮبٟ» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ يؿكل ،«دُؿ ث٪ةرؾ» ٚضةء ٚا٭ة/ ،املعٜٞ
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ؿى » (/6كފ اتاخ ر٥ٝ ) ُي ٨ ޠي ٮٍث ٔك ٗى  ٨ كْٚس اݮةقغ  ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«قٍ ٔك
 رص٢.« ُٚؿق»ك ،رص٢« ٗٮث» اٹق٧ني ١ٚذت ٚٮؽ لك لك٧ح/

 

 /(239اىلٍػث ركً )
 «.ٔذڃةباݶاٚ٪ني اث٨ » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 «.أًٚ٪ني اث٨ ٔذةب» كފ ا٣كؼح/ 

 «.ٮ أوات» كފ ا٣كؼح/ ،«ٮ ١٤٬خ» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(241اىلٍػث ركً )
نب» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )   «.ٹ ي٪١ي

نٍب » /كٹ ٦َّٕن هلة، ك٢ٕ٣ اىٮاب« يج١ني» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ܈ اٵو٢/ « ي٪١ي
 ث٧َّٕن ي٪عني اٮصٮق ٨ٔ ا٥ُ٤.

 أك ٹ يجؽي٨. ،كٝةؿ اناغ املا٧ين/ ٫٤ٕ٣ ߀ىعٙ ٹ يج٤ني 
ڃ » ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح/ / اكرت، كاݬُ٘اح.« ٹ يٍޣني  ٨٦ ا٣ޣ٨ِّ

يٞةؿ/ جم٤خ  ،كيه ا٤٘٣ْح« ޚى٧ٍض٢» كފ ا٣كؼح/ ،«د٧ع٢» كصةء ܈ اتاخ ٩ٛك٫/
 ٤ْٗخ ٨٦ ٦ٕةجلح ٢٧ٔ. /كأجم٤خ ،يؽق جمٍٺ

 «.يكن܌» كފ ا٣كؼح/ ،«يكك» (/6كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(241اىلٍػث ركً )
 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

اءً كى  ؽى ٍٔ ى اٵ ؽڃ ً߀ٌؿدى٫ ىلعى قٍ  أمى ٓو كًظؽڃ  ذىا ًماى
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ٚأرصٮ أف « ذا مآ» كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ١٬ؾا ܈ اٵو٢ «/ذا ًماىٓ» 
جٍٓ» يޣٮف وٮاث٭ة ىلع ٬ؾا اؿق٥/ كاكجٓ اݷٔؿ... أك يޣٮف وٮاث٭ة ىلع ٗ   ،«ذا قى

ٓ» /اؿق٥ ߀ىعٛة ضى   «.ذا مى

 
 

ذا مآ » /-كل اي٧ؽ-ثٕؽ أ٦ح أف اىٮاب  ؿتي ٠ى كٝةؿ اناغ املا٧ين/ ز٥ ادڃ 
 ٹ ٗ .« ككظؽق

ب٫ اناغ املا٧ين ذا » /ٚضةء ٚا٭ة ،٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ملة وٮڃ
قٍ   ٝةؿ.٧٠ة « مآ ككىٍظؽى

 

 
 

  «.ڸٓ ًمإح» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/
 

 / (242اىلٍػث ركً )
ؽً » (/2܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )  ث٥ٌ اݬةء.« دي٤عؽً » كފ ا٣كؼح/ ،«دى٤ٍعى
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 / (245اىلٍػث ركً )
ثني ا١ٮا٠ت إٍذ » كފ ا٣كؼح/ ،«ثني اݮضٮـ ٣ٞؽ ٬ٮل» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 «.٬ٮل
 «.ٚاة مضؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«أية مضؿ» (/3ފ اتاخ ر٥ٝ )ك
 «.ثذ٢ِّ اݭ٪ةية» كފ ا٣كؼح/ ،«ثذ٢ِّ ٩يجةثى » (/6ފ اتاخ ر٥ٝ )ك

 «.ٚإف دޣ٨» كފ ا٣كؼح/ ،«ٚإف اكف» (/8كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (246اىلٍػث ركً )
 «.٤ٝتو » (/ كذاكء8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٕ٭ة اناغ مة٠ؿ ثني ١ٕ٦ٮٚذني اكملسجخ، كٝةؿ/ ܈ اٵو٢/ كٹ « كذاكا٫ كادٞةد» كًك
 «.كذاكء ركح» كފ ا٣كؼح/ /٤ٝخ يكذٞا٥ كز٫٩...

 «.٨ٔ وٮاب» كފ ا٣كؼح/ ،«ثةىٮاب» (/9كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (247اىلٍػث ركً )
 «.ٚأ߀ؿم َيٮز ىلع أ߀ؿق» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 ثةؿاء.« َيٮر» كފ ا٣كؼح/ 
ؽ ܈ ٕٝؿق» كފ ا٣كؼح/ ،«ظٛؿقޚي٪يٮِّؽ ܈ » (/12كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٪ىٮڃ كٝؽ  ،«ޝي

 ( ىلع اٷيُةء.14صةءت ٩ٛف ا٣ٞةٚاح ܈ اتاخ ر٥ٝ )
يٍكٍ اتܗ» (/15كފ اتاخ ر٥ٝ )  «.ا٣رثل» كފ ا٣كؼح/ ،«ب
 ثةݬةء.« ٮبحه د» كފ ا٣كؼح/ ،«أٍكبى٫ه » (/16كފ اتاخ ر٥ٝ )
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 / (249اىلٍػث ركً )
 «.ٔٮؼ ا٣ٛٮا٢ً» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٣ٛٮارسٔٮؼ » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 /(251اىلٍػث ركً )
كޑذت اݮةقغ  ،«٦ة يرضق» كފ ا٣كؼح/ ،«ٝؽ يرضق» صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ اٵكؿ/ 
 ٦ة ٬٪ة اق٥ ߀ٮوٮؿ ث٧َّٕن اݷم. /أم« اݷم» ٚٮٝ٭ة/
 

 / (254اىلٍػث ركً )
 «.܈ ظضؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«٨٦ ظضؿً » (/9صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 (/258اىلٍػث ركً )
 «.٠ذ܌» كފ ا٣كؼح/ ،«٠٪܌» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 «.إف ا٨٘٣» كފ ا٣كؼح/ ،«إف ا٣ٛىت ٤ناغ» (/5كފ اتاخ ر٥ٝ )

 

 /(259اىلٍػث ركً )
 «.داكدا» كޑذت حتذ٭ة/ خ« ذىكڃادنا» كފ ا٣كؼح/ ،«كاثزتڃ داكدا» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 «.َي٪يجيٮف» كފ ا٣كؼح/ ،«َيجٮف اخلا٢» (/6كފ اتاخ ر٥ٝ )
 «.١ٚأفڃ » كފ ا٣كؼح/ ،«١ٚأفٍ » (/8كފ اتاخ ر٥ٝ )

 

 (/ 261اىلٍػث ركً )
بىةب» /(8صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) بىةب» كފ ا٣كؼح/ ،«ٚ٭٥ زى  ك٬ٮ اكعةب. ،«رى
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 «.ا٧ي٤ٍٟ» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ ّٺؿ اݮڄٮٍؾ» (/17كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (261)اىلٍػث ركً 
 «.ذريين» كފ ا٣كؼح/ ،«ذىرىاين» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (262اىلٍػث ركً )

ٍٕؽة ث٨ ٔذجح» اٍؽ» كފ ا٣كؼح/ ،«صى ٕى  «.صي
 «.܈ ػا٢» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ ص٪ؽ ػةݶ» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(265اىلٍػث ركً )

كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ ܈  ،«دٕٞةد اݬ٧ةا٥» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 «.دٕٞةد اؿدةا٥» اهلة߀ل/ يؿكل

 /كފ ا٣كؼح رق٥ اݮةقغ حتذ٭ة يةء كޑذت ٚٮٝ٭ة ،«كظةد٥» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )
 يؿيؽ ث٫ ا٣ُ . ،«٦ٕة»

 
 / (266اىلٍػث ركً )

 «.اٮاين» كފ ا٣كؼح/ ،«٧ٚة أ٩ة ثةٮايه» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 (/267اىلٍػث ركً )
 «.٠٪ڃةز ث٨ رصـ» /كފ ا٣كؼح ثة٣نؽيؽ ،«٠٪ىةز ث٨ رص٦ح» /صةء 
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 /(269ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
  «.دؽارؾ ٌٚܘ اٵملَعڄ » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 كأزجخ ٦ة ܈ ٦ٕض٥ انٕؿاء. ،«ًܛڄ ٕى ޜٍ ٹى » املا٧ين ܈ ايةماح/ اٵو٢/ كٝةؿ اناغ
 «.اٵ٩ٕܜ» ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح/ 

٧ٍىَع» أ٦ة
ى
ٓ»ك« اٵ ٧ٍى

ى
ٓ»ك« اݯى٧ٍ٤ىَع»ك« اٵ إٹ ܈ كا٣ٕؿب ٹ دٞٮهلة  ،ث٧َّٕن «/اݯى٧ٍ٤ى
 اخلٛاٙ ا٣ُؿيٙ، اݶا٬اح اݷم ي٨ْ ܈ اٵ߀ؿ ايشء ٚٺ خيُئ. ،املؽح، ك٬ٮ اݷِك املذٮٝؽ

 ٬ٮ ا١ؾاب. كޕ٫٦ ٹ يء، كا٤ار يذٛؿد ثةمل٪ة٠ . /كٝؽ ْٚسق ا٤ار ىلع اݷـ ٚٞةؿ
 ٚإ٦ة أف يޣٮف اق٥ رص٢، أك وٛح ٢ٌٛ٤ انةٔؿ. «/اٵ٩ٕܜ» أ٦ة
 

 / (277ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 «.ا٣ٞٮـ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٹ تكأܖ اݮةس» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

كޑذت اݮةقغ ܈  ،«املكة٦ » كފ ا٣كؼح/ ،«د٪܌ املكةث » (/3ފ اتاخ ر٥ٝ )ك
 ٦ٕة. «/املكةث » اهلة߀ل/

 ٦ٕة.« ٠ربد٫» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ثٕؽ ٠رثد٫» (/7كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (272ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 «.٠ؿ߀ٮا» كފ ا٣كؼح/ ،«كإف رشٚٮا» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (276ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 «.ٌٝجة٩ة» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ يؿكل ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«كيجخ ٔاؽا٩ة»
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 / (277اىلٍػث ركً )
 كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/ خ/ ،«ظ٪اٙ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 «.ظ٤ا٥»
 /كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢ ،«كا٧٘٩ف ا٣ْس» (/3ފ اتاخ ر٥ٝ )ك
كأزجخ ٦ة اػذةرق أقذةذ٩ة املا٧ين... أ٦ة ركايح اٵو٢ ٚٺ أ٥٤ٔ  ،«كا٧٘٩ف ا٣ٕٛؿ»

 ..«.كا٧ٕ٩ف ا٣ٕٛؿ» يޣٮف وٮاث٭ة/ دٛك ٬ة إٹ أف
ؿ» ا٣كؼح/٤ٝخ/ كފ  ٍٛ ٘ى  كأو٢ ا٣٘ٛؿ اكرت كاݬُ٘اح. ،«كا٧٘٩ف ا٣

 كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل/ ،«جتة٤خي » (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
« خ» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«ألك ا٧ٕ٣ؿ» كފ ٩ٛف اتاخ/ ،«جتة٩جخ»
٤ٮءا/ ٥ يربح ߀اككػٶ اٷن ،«ثٕؽ٦ة ػٶ ا٧ٕ٣ؿ» ٩ْؿ/ املعޣ٥ ٹث٨ ا ٫٩.كةف خيٶ ػي

 (.5/239قاؽق )
 كފ ا٣ٞةٚاح/ «.اݷم ߀ىض» كފ ا٣كؼح/ ،«اݷم اردأل» (/7ފ اتاخ ر٥ٝ )ك
 «.اݶ٬ؿ» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٧ٕ٣ؿ»

 
 / (278اىلٍػث ركً )

 (/6صةء اتاخ ر٥ٝ )
ٍْسةى اٵكيس ٚا٭ة 

ي
 كٝؽري ا٣ٞٮـ ظة٦احه دٛٮري   * أٝا٧ٮا أ

ضــيةدة وؽر ثا٣كؼح ت صةءك  ١٬ؾا/ ،ٔك
[أٝا٧ٮا أْسة اٵكيس ٚا٭ة  اة ٔٮري ـى  * ]كأٔا٪ޣ٥ ٨٦ املؼ

 كٝؽر ا٣ٞٮـ ظة٦اح دٛٮري  ]دؿޑذ٥ ٝؽرޑ٥ ٹ يء ٚا٭ة[ *
 /ب.٩47ْؿ/ ا
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 / (279اىلٍػث ركً )
 «.ز٥» كފ ا٣كؼح/ ،«ظار ظااخي » (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(281اىلٍػث ركً )

 «.ثٕاؽا» كފ ا٣كؼح/ ،«ثؿيبة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 «.ك٥» كފ ا٣كؼح/ ،«ك٨٣ َيؽكا» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (175اىلٍػث ركً )

ِّٟ ٦ة » كؼح/كފ ا٣ ،«كأذ٤٬ين ٨ٔ لك ٦ة ٬ٮ دةث٫ٕ» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٨ٔ ߀
ٟڄ  » ٬ٮ... ٟڃ اىيب زؽم أ٫٦ إذا اقذٞص ߀ى٫./ كامل . يٞةؿ/ ߀  ٬ٮ اقذٞىةء املهِّ

 «.ذريع» كފ ا٣كؼح/ ،«كٹ يٌاٜ ث٫ وؽرم» (/2اخ ر٥ٝ )كصةء ܈ ات
 

 /(284اىلٍػث ركً )
 «.ث٧ٕٮ٣حو » كފ ا٣كؼح/ ،«ث٧ٕٮهل» (/4صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 / (287اىلٍػث ركً )
 «.وؽيٟٞ» كފ ا٣كؼح/ ،«ػ٤ا٤ٟ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (288اىلٍػث ركً )

ة» كފ ا٣كؼح/ ،«دنف» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.دنكن
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 / (289اىلٍػث ركً )
 «.٣ف«/ »ٔٮؿي » كފ ا٣كؼح ىلع ا٣رثـ ،«ك٣ف» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (289اىلٍػث ركً )

 «.امل٘ةات» كފ ا٣كؼح ثةهل٧ـ/ ،«امل٘ةيًت» (/1صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (292اىلٍػث ركً )
ق» صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ اٵكؿ/ ق»  ا٣كؼح/كފ ،«ثأقؽِّ  «.ثأمؽِّ

 كފ ا٣كؼح/ ،«يلعڃ إ٦ةرةه ... كٹ ظةصتو  ٤ٚكخ تٮڃابو » كފ اتاخ اݭةين/
 «.ك٣كخ... كٹ ظةصجنة»

 
 /(293اىلٍػث ركً )

 «.ٵقن܌» كފ ا٣كؼح/ ،«ٵقك» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 / (295ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )

 «.ًضإ٭ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ٮ يكذُآ ٔؽكڄ٬ة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (296اىلٍػث ركً )
اين املَّن إف ٠٪خ ٚة٤ٔحن » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ظىت » كފ ا٣كؼح/ ،«ٚكٮِّٗ

 «.أٔل ث٭ة
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 (/298اىلٍػث ركً )
 «.اهلضؿاف» كފ ا٣كؼح/ ،ك٬ٮ ػُأ ٦ُجَع« اً٭ٍعؿاف» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 / (299اىلٍػث ركً )
 «.ث٨ أق٧ةءاكدؿكل ملةٟ » كزادت ا٣كؼح/ ،«ٞةِضرشيط ا٣» صةء ٚا٭ة/

 «.كاٵذل» كފ ا٣كؼح/ ،«كاٵىس» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (311اىلٍػث ركً )
كޑؾا ا٣كؼح كޑذت  ،«أداخ ٦ٓ ايةزي٨ ݯܗ ٥٤ٚ أ٢ٝ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

اث» /اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/ ركم ث٨ًٍ « ݯܗ» أداخ ٦ٓ اييؽڃ
ي
 «.٥٤ٚ أ

 «.الك اݯٮ٦ني» كފ ا٣كؼح/ ،«الك يٮܚڃ يٮـ ٔاةء» (/2اتاخ ر٥ٝ )كصةء ܈ 
 

 /(316اىلٍػث ركً )
 «.٦ٕ٭ة» كފ ا٣كؼح/ ،«ظ٤٤خ ٦ٕ٪ة» صةء ثٕؽ اتاخ اݭةين ٩رثه كٚا٫/ 

 «.ثاخ» كފ ا٣كؼح/ ،«قٞٙ» كٚا٭ة/
 

 / (311اىلٍػث ركً )
 «.ٗك م» كފ ا٣كؼح/ ،«ٔك م» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
  «.كފ ا٣ٕني» كފ ا٣كؼح/ ،«كފ اݮٛف ٨٦ ݯܗ ٝؾل» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
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 / (312اىلٍػث ركً )
 «.٨٦ اٵدكاء» كފ ا٣كؼح/ ،«٨٦ اٵ٬ٮاء» صةء ٚا٭ة/

كޔ ا߀ؿئ » كފ ا٣كؼح/ ،«كޒف ا߀ؿأ ܈ ظؿٚح ا٣ٕل ذا ٢ٞٔ» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
 ح ܈ اهلة߀ل.كذ٠ؿ اؿكايح اݭة٩ا ،«܈ ظؿؼ ا٣ٕل ذك ٢ٞٔ

 
 (/ 318اىلٍػث ركً )

 «.دىؽع» كފ ا٣كؼح/ ،«دىؽح» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.أك اجلـع» كފ ا٣كؼح/ ،«أك اݮؼ٢» (/5كފ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(319اىلٍػث ركً )

ٝؽ » /كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/ يؿكل ،«ٝؽ ٔكة» صةء ܈ اتاخ اٵكؿ/
 أٚكؽ. /أم ،«ٔسة

 «/ح» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«٨٦ صآذر اعق٥» اݭةين/ كފ اتاخ
 ٨٦ ّجةء رصاي٥.

 
 / (321اىلٍػث ركً )

 «.كزيؽت» كފ ا٣كؼح/ ،«كزادت» /صةء ܈ اتاخ اٵكؿ
 «.٧ٗـك٬ة» كފ ا٣كؼح/ ،«إذا ملكٮ٬ة» (/3كاتاخ ر٥ٝ )

 
 / (321اىلٍػث ركً )

٧ٍ٪٫» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ِّ٧ ينى إذا » كصةء ܈ اتاخ ،«تن٧٧٪٫» كފ ا٣كؼح/ ،«ي
٫٪ ٍٛ  «.اقذٛ٪٫» كފ ا٣كؼح/ ،«قي
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 / (322اىلٍػث ركً )
 «.ثٟ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٚاٟ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 / (323اىلٍػث ركً )
ةؿ ٦ة ٠٪خ ٔـيتى ا١ؿل» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.ٗؿيت ا١ؿل» كފ ا٣كؼح/ ،«َك

 

 / (324اىلٍػث ركً )
ٮىاد» كފ ا٣كؼح/ ،«ا٣ٛؤاد» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٛي  كيه ٣٘ح ٚا٫. ،«ا٣
 «.ݯ٫٤» كފ ا٣كؼح/ ،«ٔا٪٫» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )

 

 /(327اىلٍػث ركً )
 /ب.٩52ْؿ/ املؼُٮط اقةُٝح ٨٦ ا٣كؼح.  
 

 / (328اىلٍػث ركً )
 «.ثٟ اهلٮلأف ي٤ط » كފ ا٣كؼح/ ،«ظني ٣شڃ ثٟ اهلٮل» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ثج٨ُ » /كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت حتذ٭ة/ يؿكل ،«خباٙ ٦َّن» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )

 «.٦َّن
 

 / (329اىلٍػث ركً )
 «/خ» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت حتذ٭ة اݮةقغ/ ،«ٝذڃ٤٪٪ة» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 يٞذ٤٪٪ة.
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 (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ى دى٦ًرو  ةو ىلعى ؽى ًٔ ِّ ٝىة ٍ߀٢ً    *  ٨٦ لكي ىثًًؽ اؿڃ فِّ الكى  رىايًب ا٧ىضى

 «.߀ىعٛني/ يؿيؽ اهل٨« ر٦ر آين» ܈ اٵو٢/» كٝةؿ اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/
 «.د٦ر آيب» ٤ٝخ/ ملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ الك٧ح ١٬ؾا/

 
 

 / (332اىلٍػث ركً )
ث٨ زٮر ي٧ؽح  كٝةؿ محاؽ» كފ ا٣كؼح/، كٝةؿ آػؿ /أم ،«آػؿ» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/
 «.اٮݯؽ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ

 
 /(333اىلٍػث ركً )

 (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 
ي
ا أ ىتى يىؿًدى ٍٮމ ٦ى ؿڃ صى ةءو   * ثىؿٍِّد ظى ٫ي اٷى٩ىةءي  ث٧ًى ًٍ ىٮِّ ى٥ٍ خيي  

 ،كޑؾا ا٣كؼح، كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ اٷ٩ةء/ ٠ؾا ܈ اٵو٢ ،«اٷ٩ةء» 
 «.اݶٹء» اٷ٦ةء. كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/ يؿكل /كأرصط أف اىٮاب

ـي » كފ ا٣كؼح/ ،«كدٮي » (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) (/ 7/351كފ ٦ٕض٥ ا٣ٕني ) «.ك٩
/ ٦ة حت٤ٌت ٨٦ اٵرض ٨٦ املةء ڄ ـڃت/ حت٤ڃت  ،ا٣زنِّ ، ك٩ى ـي ـڃًت اٵرض أم/ وةرت ذات ٩ً ٩ى

ى
كأ
 ٌ ٓى ا٣زنِّ ڄ كوةرت ٬ؾق اٵرض ٦٪ةث / ٹ يޣةد يكذٌٞؿ ܈ ߀اكف.٦٪٭ة ا٣زنِّ ٌـّ ٤ا٥ه ٩ى  ك߀ٮاٝٓ اٮٌز. ّك
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 / (334اىلٍػث ركً )
 «.حبا٤ح» كފ ا٣كؼح ثةيةء ،«قٮيؽ ث٨ جبا٤ح» صةء ٚا٭ة/

ت» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ت» كފ ا٣كؼح/ ،«ّآ  كޑذت اݮةقغ/ املٕؿكؼ« ًآ
 «.يةّت»

 كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت ܈ اهلة߀ل/ ركايح ،«ا٤ٮاٗت» (/4كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 «.ا٣٘ؿاات»

 
 /(336اىلٍػث ركً )

 «.أ٩ين» كފ ا٣كؼح/ ،«أ٫٩» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 (/ 2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

ٹ ٹ
ى
ةٚاة  أ ةء ايىؿاًدٌم مى ـڃاعى   * أرىل ٦ى ةء ٩ي ٕى ٍٞ  ٝي٤ٮبة إܕ أٍظٮىاًض بى

 «.اجليؿاكم» اٵو٢/ كأرل اىٮاب/ ٠ذت اناغ املا٧ين/ ٠ؾا ܈ «/ايؿادم»

 
ب٫ اناغ املا٧ين   ،-٤ٔا٫ اؿمحح-كٝؽ ٠ذت اݮةقغ ܈ اهلة߀ل ركايح دٮاٜٚ ٦ة وٮڃ

 «.اجلؿادم» كފ ٦نت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٧٠ة ܈ أو٢ اتٮازييج/ ،«اجلؿاكم» ٚٞةؿ/ ركايح
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 / (337اىلٍػث ركً )
 «.مة٬ٜ» كފ ا٣كؼح/ ،«مة٦غ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 /(341اىلٍػث ركً )
ة» صةء ٚا٭ة/  رى ـٍ ٔى جُ٭ة اݮةقغ ثة٥ٌ ،ثٛذط ا٣ٕني« ٔجؽ ال ث٨  ة» ًك رى ـٍ  «.ٔي

بٍؿاء» (/1كފ اتاخ ر٥ٝ )  ثةݯةء.« زيؿاء» كފ ا٣كؼح/ ،«إف زى
 «.ٚيٮىادية» كފ ا٣كؼح ٨٦ ٗ  ٧٬ـ/ ،«ٚؤادية» كފ ا٣ٞةٚاح/

اݮةقغ  ޑذتكޑؾا ܈ ا٣كؼح ك ،«٧ٕ٩ح كامٛ٭ة ݯةكأ٥ٍٕ٩ يلع » (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
 «.كأ٥ٕ٩ ٤ٔا٭ة ٧ٕ٩ح كامٛ٭ة ثاة» ܈ اهلة߀ل/ اىٮاب/

 

 / (341اىلٍػث ركً )
 «.٠ؾا ث٤ٮ٩ة» كފ ا٣كؼح/ ،«٠ؾا يޣٮف» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 / (343اىلٍػث ركً )
  اهلة߀ل/كޑذت اݮةقغ ܈« ٔيڃ » كފ ا٣كؼح/ ،«ٗهڃ » (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 ٦ٕة.« ٗهڃ »
 

 / (344اىلٍػث ركً )
« ايةرِك» اٵو٢/» كޑذت اناغ املا٧ين/ ،«اخلةرِك» اق٥ انةٔؿ ܈ ا٣ُجٕح/صةء 
 ߀ىعٛة.
كملة ٔؽت إܕ نكؼح اتٮازييج كصؽد٫ رق٥ اٹق٥ ثةخلةء ٧٠ة أزجخ اناغ،  /٤ٝخ

 كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٠ؾٟ ثةخلةء.



 
 - 342 - 

 

 
 

 /(345) اىلٍػث ركً
ة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ـڃ ٕىرٍبة» كފ ا٣كؼح/ ،«يٮـ ا٣ٕ  «.يٮـ ا٣

ي » (/4كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ربى  «.ًޟ ى » كފ ا٣كؼح/ ،«ٚ٭ؾا ٦٪ޣ٥ ޟى
 

 /(346اىلٍػث ركً )
 «.خن٤ني» كފ ا٣كؼح/ ،«كرڃٍޢ٨ى ٚىٍع٤ىنيً » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 /(347اىلٍػث ركً )
ٮري » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ٛي  «.ٵػٺؽ اؿصةؿ ޜى
كر߀ـ هلة  ،«ٝؾكر» /܈ اٵو٢« ٩ٛٮر» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ٚٮؽ 
 «.وط»ػث

 «.ٵػٺؽ ا٤بةـ ٝىؾكري » كފ ا٣كؼح/ 
 

 /(348اىلٍػث ركً )
 «.اجلٮاܖ» كފ ا٣كؼح/ ،«ايٮاܖ» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 



 
 - 343 - 

 
 / (353اىلٍػث ركً )

 «.߀ىةث٫» كފ ا٣كؼح/ ،«٨ٔ ٩ىةث٫» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 
 /(357اىلٍػث ركً ) 
ؿ» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ٔى  «.أز٢ٍٔ» كފ ا٣كؼح/ ،«أٍز
 / (٣358ُٕٞح ر٥ٝ )ا

زىاةف» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.رزىاةت» كފ ا٣كؼح/ ،«رى
 

 /(361اىلٍػث ركً )
 «.ٔااًّة» كފ ا٣كؼح/ ،«ٗ٪اًّة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 «.ِّٔي ا٣ٌٞةء» كފ ا٣كؼح/ ،«ٗين ا٣ٕٛةء» كފ اتاخ اݭةين/
 

 / (361اىلٍػث ركً )
ٛيٮؼ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٛيٮؼ» كފ ا٣كؼح/ ،ثةيةء« ىلع ايي ثةجلا٥ ٨٦ « اجلي

 ك٬ٮ ًؽ ات٢٤. ،اجلٛةؼ
اڃةر» كފ ا٣كؼح/ ،«اث٨ ٧ٔةر» /كصةءت ا٣ٞةٚاح ٨٦ ٩ٛف اتاخ  «.اث٨ قى

 
 (/ 362اىلٍػث ركً )

ىٍٮ٩ة» (/362صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٮڃل» كފ ا٣كؼح/ ،«ك  «.كى
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ة» (/5كފ اتاخ ر٥ٝ ) ا» كފ ا٣كؼح/ ،«٠ٕجنة كدار٦ن ًضٕة» كފ ا٣ٞةٚاح/ ،«كاع߀ؿن ٍٛ  ،«٦ي
ة» كފ ا٣كؼح/ ٕى ٛضڃ  «.٦ي

ٍ٭ؽارة» (/6كصةء ܈ اتاخ )  «.ًمٍ٭ؾا٩ح» كފ ا٣كؼح/ ،«مى
 

 (/ 364اىلٍػث ركً )
 «.مٌؽ٬ة» كފ ا٣كؼح/ ،«هل٥ م١ؿ٬ة» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ح» (/4كފ اتاخ ر٥ٝ ) جو » كފ ا٣كؼح/ ،«جبي٪ٍؽي كޑذت اݮةقغ حتخ اخلةء  ،«خبي٪ٍؽي

 «.٦ٕة» /كٝةؿ ٚٮٝ٭ة ،صا٧ة
 

 /(365اىلٍػث ركً )
  «.ّ٪ةثات» كފ ا٣كؼح/ ،«ّ٪ة٩ات» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 

 رش٬ة. «/خ» كޑذت اݮةقغ ٚٮٝ٭ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ْس٬ة» (/7صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (366اىلٍػث ركً )
اؽ» صةء ٚا٭ة/ اؽ» كފ ا٣كؼح/ ،«ػؾڃ ؾڃ  «.ظى

 / (223ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) 
ٍٕؽ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.معٍ» كފ ا٣كؼح/ ،«ىلع بي

 

 / (373اىلٍػث ركً )
 «.أقةرل» كފ ا٣كؼح/ ،«قاكرل» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 «.ڷة߀ؿة» كފ ا٣كؼح/ ،«ڶة߀ؿة» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )
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 (/ 375اىلٍػث ركً )
 «.ث٨ زةثخ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٔجؽ اؿمح٨ ث٨ ظكةف» صةء ٚا٭ة/

 «.كدايج» كފ ا٣كؼح/ ،«كداًج » (/1كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
كޑذت اݮةقغ  ،ا ܈ ا٣كؼحكޑؾ ،«كٮٹ٥٬ ١٪خ ٠عٮت حبؿ» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )

 «.ظْٛ٭٥ ظٮت ٬ٮل ܈ ٥٤ْ٦» حتذ٭ة/ يؿكل
 «.ؿ܈ ߀ـيؽ ا٧٘٣ؿات داص» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ ٥٤ْ٦ ا٧٘٣ؿات دايج» /كصةء ܈ ٩ٛف اتاخ
ٍٔش» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )  «.٠ع٢» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت حتذ٭ة/ يؿكل ،«٥٬ دي

 

 / (376اىلٍػث ركً )
 «.٬ةد» كފ ا٣كؼح/ ،«٬ةدم» (/1)صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ 

 

 /(377اىلٍػث ركً )
ٍٕؽة» صةء ٚا٭ة/  ث٨ » ٣كؼح/كފ ا ،ك٬ٮ دىعاٙ ،«صجةر ث٨ ق٤ܛ ث٨ ٦ةٟ ث٨ صى
٦ٕؿٚح اىعةثح ٵيب ٩ٕا٥ ك (،1/398د٤ٙ كاملؼذ٤ٙ ݸارُٝين )٩ْؿ/ املؤا «.صٕٛؿ

 (.24/448دةج ا٣ٕؿكس )ك(، 1/229اٹقإةب )ك(، 2/528)
 

 / (381ركً )اىلٍػث 
 «.أثٮ ثاي» كފ ا٣كؼح/ ،«أثٮ ثاي» /صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ اݯا٥

 

 (/ 383اىلٍػث ركً )
 كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ دؿٕٚخ. ،«د٪٧ڃخ» كފ ا٣كؼح/ ،«د٧٪ڃخ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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 / (385اىلٍػث ركً )
٦ِّٟ» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.يؾ٦ڄٟ» كފ ا٣كؼح/ ،«ثؾى

 
 / (386ركً )اىلٍػث 
ذىٍجح» صةء ٚا٭ة/  «.ٔذجح» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ ޞي

 «/خ» كޑؾا ܈ ا٣كؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«املسة٣ح» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 املسة٣ت.

 «.اٵنكةب» كފ ا٣كؼح/ ،«اٵظكةب» (/3كصةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )
 

 / (388اىلٍػث ركً )
 «.ٚٮادا» كފ ا٣كؼح/ ،«ٚؤادا» (/4صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (389اىلٍػث ركً )
٪ى٧ح» /صةء ܈ اٹق٥ ٪ى٧ح» كފ ا٣كؼح/ ،«جب  ث٨ ޞى  «.ޟى

ـٔا٥» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )ك ا٥ِّ» كފ ا٣كؼح/ ،«ث  «.اث٨ ޞى
ـي ديٍؿجى » (/6كފ اتاخ ر٥ٝ ) ٍؿ جڃ » كފ ا٣كؼح/ ،«ٚٺ صى ـه ديؿى ٍؿ  «.ٚٺ صى
ًޠا٪ة» كފ ا٣كؼح/ ،«أ٦ا٪ة» كފ ٝةٚاح اتاخ/

ى
 كޑذت حتذ٭ة اݮةقغ/ ٦ٕاٮبة. ،«أ

 
 /(391اىلٍػث ركً )

 «.اٵبنةر» كފ ا٣كؼح/ ،«اٵثىةر» (/3صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) 
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 /(391اىلٍػث ركً )
ٮر» (/1صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )  ٍقي ٮر» كފ ا٣كؼح/ ،«ْسي مي  «.رشي

ٚ٭ٮ ا٣ٕة٥ ثةٵ߀ؿ، املعك٨ ا٣ٞاةـ ٤ٔا٫، ك٬ؾق ا٣ٞةٚاح ٹ دذٜٛ ٦ٓ  /أ٦ة اْسقٮر
اٮره  َي ام / كيه  ٮر، ٚ٭ٮ ڸٓ ارشڃ مي ٦ٞىؽ اهلضةء اݷم ٝا٤خ ٚا٫ اٵثاةت، أ٦ة ارشڄ

ٕىىةًޠ  أك أٍكرب ٤ٝاٺن  و٘ةره  ٮر. ٦س٢ ا٣ مي ٬ة/ رشي ٩ْؿ/ امل٪ضؽ ܈ ا٤٘ح ١ؿاع ا، كاًظؽي
(1/88.) 

٣يت دذٜٛ ٦ٓ ٦ٞىؽ اهلضةء اݷم ذ٠ؿق ٌٚة٣ح ث٨ رشيٟ ك٬ؾق ا٣ٞةٚاح يه ا
 اٵقؽم، ك٬ٮ ٦ة دؿصط ݶم.

 

 / (235اىلٍػث ركً )
ٍٕٙ» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/  «.مٕٙ» كފ ا٣كؼح/ ،«أيٮب ث٨ قى

٤ڃ٥» (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  كޑذت اݮةقغ ܈ ايةماح/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ٔك
٤ڃ٢»  وط.« ٔك

 «.ص٤اٺ» كފ ا٣كؼح/ ،«ظ٤اٺ» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 (/395اىلٍػث ركً )
ٕيٍؾرم» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ ٗ ق » كޑذت اݮةقغ ثٕؽ٬ة/ ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«٦جؾكؿ ا٣

 «.ا٣ٕؽكم
 

 / (399اىلٍػث ركً )
ٜي املعة٦ؽٍ » (/٥1 )صةء ܈ اتاخ رٝ ٍ٤ ٤ًٜ» كފ ا٣كؼح/ ،«ك٨٦ هل ػى   «.ػي
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 / (411اىلٍػث ركً )
ح ثة١ْس، كأىت ركي٭ة ܈ ا٣كؼح ىلع ا٥ٌصةء جمؿل ركم ٬ؾ  ؛ق ا٣ُٕٞح ܈ املُجٔٮ

 ݷا قأذ٠ؿ ا٣ُٕٞذني ظىت يذ٧ޣ٨ ا٣ٞةرئ ٨٦ اٹَٺع ٤ٔا٭٧ة/
 /(/ زيؽ اخلا239٢ء ܈ ا٣ُجٕح ص )صةك

جىيًن  ضى ٍٔ ٥ٍ )كىأ جيޣي ٥ٍ  (أظكى زٍؿً  *إٍذ رىأٍޝذيޣي ةً߀٢و دى
ةًء اݮڃٍؼ٢ً ٨ٍ٦ً صى ٦ًس٢ٍى أمى  كى

ب ًٌُ  كىاغى ٥ٍ  ٨٦ًٰى اخلى ٍى بيايٮدًޣي ٧ٍؿً ) *كىٍق جلى ًق٪ڃًح اكى
ى
ـً اٵ فڃ ٤ٔىا٫ًٍ 

ى
أ  (٠ى

 ٥ٍ ޑي ةرى ٣ىًޣ٨ڃ صى ٥ٍ كى ةًصاޣي ٥ٍ  *ٚى٤ىٍكخي ثً٭ى ةدًޣي ٕى ٍك ًٞ ه إܕ ߀ى ة)ٚى ٧ى ؿً  (أޝڃ ٍٞ  ޠى
 /ب/ كٝةؿ زيؽ اخلا62/٢كފ ا٣كؼح 

زٍؿي * ك٦ًس٢ي أمةًء اݮؼ٢ً ٨٦ صةإذ رأيذޣ٥  (أٍصكة٦ޣ٥)كأٔضجين   ߀٢و دى
 ِّٰ ةؿي ٤ٔا٫ ٨٦ أقڃذ٫ اجلى٧ٍؿي كقٍ ثاٮدޣ٥  كاغب ٨٦ اخلُ  * خيي

ؿي ޠى  (كبޣ٥)ٚٞ  إܕ ߀كٕةدޣ٥  ٤ٚكخي ث٭ةصاޣ٥ ك٣ޣ٨ڃ صةرޑ٥ * ٍٞ 
 

 / (412اىلٍػث ركً )
 ٨٦ ا١ؾب.« أثؾل كأٍٚؿل» كފ ا٣كؼح/ ،«أثٍؾل كأٝٮل» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 

 / (417اىلٍػث ركً )
 «.جمؽؾ دبذيغ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٝؽ قٞخى ٩ٛكٟ دذ» (/4اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ 

 

 / (418اىلٍػث ركً )
ًٖ أٔؿاً٭٥» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٌٍ كޑذت  ،«܈ ٦ؽح» كފ ا٣كؼح/ ،«܈ ߀ى

 ٢ٕ٤ٚ اݮةقغ اقذؽرؾ ػُأق. ،وط« ܈ ߀ٌٖ» اݮةقغ ܈ اهلة߀ل/
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 / (419اىلٍػث ركً )
 «.ظٮهل٥» كފ ا٣كؼح/ / ،«ٔ٪ؽ٠٥٬س  » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(411اىلٍػث ركً )

 «.ٚبةـ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٝاةـ» (/2صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 / (412اىلٍػث ركً )
ةدىة» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ة٩نة» كފ ا٣كؼح/ ،«أٗؿڃ ٬ًضى اتاخ كصةء ܈ ٝةٚاح  ،«٬ًضى

ٮر» (/4) ر٥ٝ ضي يٮر» كފ ا٣كؼح/ ،«كظي  «.َني
 
 / (414لٍػث ركً )اى

 (/ 1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ٔيري  ـي كإين ٝؽ ٧٤ٔخ ߀اكف  حه تكٮ ٧ى ٕڃ ٪ى  * هل إث٢ه ٦ي

٧ح» ٕڃ ٠ؾا ܈ َجٕح املٕةرؼ كا٣ٕكاٺف، كملة ٔؽت إܕ أو٢ اتٮازييج كصؽد٫ « ٦٪
٪ح» ٠ذت/ ٕڃ ٤  «.߀ي

ك٬ٮ ػُأ، كا٣ٕر/ دكيجح ، ثة٣٘ني« ٗر» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢
 دٞؿض لك يء، ك٣ف هل ػُؿ كٹ ٝٮة ثؽف.

٪ح» ٧ين أف يٞؿأ املؼُٮَح/كاٝرتح أقذةذ٩ة املا» كٝةؿ أيٌة/ ٕڃ يٕين ٦ؾ߀ٮ٦ح ٨٦  ،«߀٤
ي٤ٕ٪٭ة اݮةس، كޑأ٫٩ رٚي ٦ة ܈ املؼُٮَح كأراد أف يىعط ٦ة ܈ َجٕح اياٮاف  خب٫٤

 ة ܈ اياٮافك٬ٮ دٛك  ٹ يى٤ط! كّين أف اىٮاب ٦« ٤ٕ٦ڃكح» اٵكޏ كاݭة٩اح/
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كذٟ ܈ ز٨٦ املؿَع، ٚك٨٧ كيޣٮف  ،ٔبكخ اٷث٢ ٨٦ ٝٮهل٥/ ،ثةتةء« ٦ٕبڃكح»
 ٤ٔا٭ة انع٥. ا٩ذܟ الك٫٦ رمح٫ ال.

٪ح» ٤ٝخ/ ٝٮؿ اناغ مة٠ؿ ٨ٔ ٝؿاءة اناغ املا٧ين/ ٕڃ كޑأ٫٩ رٚي ٦ة ܈ « ߀٤
إܕ آػؿ الك٫٦ ٗ  ٦ٛ٭ٮـ؛ ٵف اݷم ܈ نكؼح اتٮازييج ٬ٮ ٦ة اػذةرق  ..املؼُٮَح.

٧ح» اناغ املا٧ين، ك٣ف ٚا٭ة/ ٕڃ ٪٦.» 

 
 

 كٝؽ كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؿاءة اناغ املا٧ين، ٚضةء ٚا٭ة/
ٗىري  ـي    *   كإين ٝؽ ٧٤ٔخي ߀اكف  ٪ىحه تكٮ ٕڃ ٤ى  هل إث٢ه ߀ي

 كيه ٝؿاءة أو٢ اتٮازييج أيٌة.
ا٣يت « اكف ٗر߀» كاٚٞخ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٝؿاءة اتٮازييج ܈ رق٥ لك٧حكٝؽ 

ٗىري » ޑذت انةرح حتذ٭ة/ك ،ػُأ٬ة اناغ مة٠ؿ ك٬ٮ ىلع ظؾؼ املٌةؼ « رص٢ 
كاݬٞؽيؿ/ كإين ٝؽ ٧٤ٔخ ߀اكف رص٢ ٗر، ك٬ؾا ٠س  ٔ٪ؽ  ،كإٝة٦ح املٌةؼ إݯ٫ ٦ٞة٫٦

يٕٮد « هل إث٢ه » ف ا٧ٌ  ܈ ٝٮهلكذٟ ٵ ؛ٚٺ كص٫ ݬؼُبح ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽم .ا٣ٕؿب
كأف « ا٣ٕر» ٚٺ يىط أف يٕٮد ٬ؾا ا٧ٌ  ىلع اݶكيجح ،«رص٢» ىلع املٌةؼ املعؾكؼ

 !د٧ذ٤ٟ ٬ؾق اٷث٢ امل٤ٕ٪ح، ٚؿمحح ال ىلع اٵماةخ اٵصٺء
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ـڃٍت » (/2كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٔي ٍت » كފ ا٣كؼح/ ،«٨ٔ اٵًاةؼ كاجل اف  ؽڃ  ،«ٔي
 «.ذى٦ًا٥» كފ ا٣كؼح/ ،«كا٣ٛىت دنًفه أزا٥ي » /كފ ا٣ٞةٚاح

 
 /(415اىلٍػث ركً )

 «.جت٤ڃًخ » كފ ا٣كؼح/ ،«حت٤ڃًخ » (/4صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 / (416اىلٍػث ركً )
 «.إذا ٗؽا ٗؽا» كފ ا٣كؼح/ ،«إذا ثؽا ٗؽا» (/1 اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈

 
 /(417اىلٍػث ركً )
ٛىف» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف ٍޜ « اجلؿ٩ٛل» كޑذت اناغ املا٧ين ܈ ايةماح/ ܈ اٵو٢/ ،«اجلىؿى

 (.233(، كإ٧٬ةؿ اكني ٨ٔ اٹمذٞةؽ ص )٧٠74ة ܈ املؤد٤ٙ كاملؼذ٤ٙ ص )
 ثةيةء كانني.« ايؿ٩ٛل» ٤ٝخ/ اݷم ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/
ٛىل» (/3/1477كފ م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ ٤ع٧ م ) ٍޜ ثةجلا٥  كيٞةؿا٣ْٕا٥ اجل٪بني،  «/ايىؿى

ٌن   .ةكاخلةء ٦ٕض٧حن أي
/ ا٣ْٕا٥ي اجلى٪ٍبىنٍي، (/ ا2/85كފ ٦ٕض٥ ديٮاف اٵدب )  يؿكل ٬ؾا ايؿؼي جلىؿ٩ٛلي

إة  .ثةجلا٥ كايةًء كاخلةًء ڸى
 

 /(418اىلٍػث ركً )
٫٤٧ٍٍٕ » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  جىةدني كيٮـ اݯ  «.يٮـ ا٭ى
٪ةدني» كؼح/كފ ا٣   «.يٮـ اهلجةدني كيٮـ اݯ٫٤٧ٍ٘ » نكؼح كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ ،«ا٭ى
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ٍ .. ظؽٌّ » (/5كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) هلى ىؽِّ  «.ٹ ي٧٪ٓ ا٣ٞذا٢ أف َيي
ىؽڃ هلٍ » كފ ا٣كؼح ٠أ٩٭ة/  يٞىؽ ٹ ي٧٪ٓ ا٣ٞذا٢ى اݮةسي ٨٦ أف  ،٨٦ ظؽ ا٤عؽ« حيي

 ٨٦ ٦ةت ظذٙ أ٫ٛ٩ قٮاء.كٚ٭ٮ  ،ي٤عؽكا هل ثٕؽ ߀ٮد٫
 

 / (419اىلٍػث ركً )
كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ « َة٣ٕة» كފ ا٣كؼح/ ،«٠أ٫٩ َة٣ٓ» (/3اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ 

ة. ٝةؿ ٕن ٧٠ة ٝةؿ )يٕين انةٔؿ(/  ،أوط ٔ٪ؽم« َة٣ٕة» /-رمح٫ ال-« اٵكظؽ» َة٣ٕة ٦
ة.  ملاڃح ߀ٮظنن

 
 / (421اىلٍػث ركً )

 «.أثة زٮر» كފ ا٣كؼح/ ،«قةا٢ٍ ثين زٮر» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ةب» كފ ا٣ٞةٚاح ُڃ  دٞؿأ أيٌة /أم« ٦ٕة» كޑذت ٚٮٝ٭ة ،«ح» كرق٥ اݮةقغ حتذ٭ة« ػى

ةب» ُڃ  «.ظى
ةب» (/2كފ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ةب» كފ ا٣كؼح/ ،«ٝىڃ ٌڃ ٝ.» 

 
 / (422اىلٍػث ركً )

 (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 اݮةس أماةء٥٬ * كأ٦٪ٓ ٦ةܖ...كأف أقأؿ 

٥. ،«كأ٦٪ٓ ميئ» كފ ا٣كؼح/   ك٬ٮ املذٜٛ ٦ٓ املَّٕن كأٵ
 



 
 - 353 - 

 /(423اىلٍػث ركً )
٧ٍؿخ» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/  نى ةد ث٨ ا٧ي ٧ى  ثةجلا٥.« املن٧ؿج» كފ ا٣كؼح/ ،«ًً

 «.ٹ ديؿاـ» كފ ا٣كؼح/ ،«ٹ دي » (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(424اىلٍػث ركً )
« ب» /ٚٮٝ٭ة كޑذت« كاعيب» كފ ا٣كؼح/ ،«كاعًب » (/2صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) 
 يىط رق٧٭ة ثةٮص٭ني. /أم ،وط

ين» كފ ا٣كؼح/ ،«أف قٮؼ ي٧٤ْين» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كޑذت  ،«خت٤ضي
 «.اقذعاة» اݮةقغ ٚٮٝ٭ة دٛك ا هلة ٚٞةؿ/

 
 /(257اىلٍػث ركً )

ً » صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/  ً » كޑذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ،«حبى ثةيةء امل٭٤٧ح « حبى
ً » ߀ىعٛة... ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح/« جب » اٵو٢/ ٠أ٦ ، كފ ثةجلا٥ ٠كؼح « جبى
 ( ثةجلا171.٥كފ اٹمذٞةؽ ٹث٨ دريؽ ص ) ،اتٮازييج

كޑذت  ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«ىلع ٠أس أمؽ ث٭ة ْٔةܚ» (/7كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
رًشڄ ث٭ة» اݮةقغ حتذ٭ة/ كيؿكل/

ي
 «.أ

 
 /(426اىلٍػث ركً )

ة اي٪نيكرٍظ٨ى حبًّ » (/2)صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ   ؿى  كފ ا٣كؼح/ ،«ة ٥٤ٚ أظ٢ٛ هلٍؿ٬ى
٣ٍَح»

ي
ة اي٪نيكرظخي أ ـى ـ٬ٍى كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/ يؿكل... كذ٠ؿ املسجخ ܈  ،« ك٥ أظ٢ٛ ٭ى
 ا٣ُجٕح.
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 /(427اىلٍػث ركً )
 «.ذم ا٣ٞؿح» كފ ا٣كؼح/ ،«ٔذجح ث٨ ذم ا٣ٛؿج» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ 

 «.ثأًٍٝؿيىًح ا٤ڄجةفً » كފ ا٣كؼح/ ،«أًٍٝؿبح ا٤ِّجةفً ث» (/1كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
 

 /(431اىلٍػث ركً )
٥ه » (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ٕى ه » كފ ا٣كؼح/ ،«٩ً  «.٦ًنى
 

 /(434اىلٍػث ركً )
كފ ا٣كؼح/ أثٮ  ،«ث٨ ٔجؽ ال» ٔىس ث٨ أكس صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ أثٮ اجلٮيؿيح 

 «.٨٦ ٔجؽ ا٣ٞف» اجلٮيؿيح ٔىس ث٨ أكس
 

 / (435اىلٍػث ركً )
 «.كإف د٧ٮدٮا» كފ ا٣كؼح/ ،«كإف ٚٞؽد٥» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
كޑذت اناغ املا٧ين ܈  ،«ك٨٦ ߀ىض ٚ٭ٮ ٦أ߀ٮر كڶ٧ٮد» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 «.٦أ߀ٮف» ك٤ٕ٣٭ة ߀ىعٙ ،«٦أ߀ٮر» ايةماح/ ٠ؾا
 «.كڶ٧ٮد ،ٚ٭ٮ ٦أصٮر» /٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح اخلُاح 
 

 /(439ً )اىلٍػث رك
ا» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )   «.اغتنة» كފ ا٣كؼح/ ،«كصٍؽ٩ة ػةݶن
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 / (441اىلٍػث ركً )
ٍضً٭ًش ٥ يى » (/3صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ ) ٭ى واةح » كފ ا٣كؼح/ ،«ًٍ٪٫ً ٔ٪٭ة ًواةحي ߀ي

ًش  ٍض٭ى  .(1)« ا٭ى
 

 / (443اىلٍػث ركً ) 
 «.د٤بف ٝةرنا» ا٣كؼح/كފ   ،«د٤بڃف ٩ةرنا» (/2اتاخ ر٥ٝ ) صةء ܈

 

 /(445اىلٍػث ركً ) 
 «.كاؿޑ٨» كފ ا٣كؼح/ ،«كاتاخ يٕؿٚ٭٨» (/3اتاخ ر٥ٝ ) صةء ܈ 
 

 / (446اىلٍػث ركً )
 «.܈ اتؽر» كފ ا٣كؼح/ ،«ىلع أف ٤جؽر» (/2اتاخ ر٥ٝ ) صةء ܈

 

 (/ 451اىلٍػث ركً )
 «.ٚضٮر» كފ ا٣كؼح/ ،«كٚضٮر» (/3صةء ܈ ٝةٚاح اتاخ ر٥ٝ )

 

 (/ 451اىلٍػث ركً )
 «/ح» كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/، كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«مٕةب ا٣ٕـ» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 «.مٕةب ا٣يح» /يٕين ركايح أػؿل ،ا٣يح

                                                           

/ إًذا وةح ث٫ كزصؿق.  ،ك٬ٮ زصؿ ٤كجةع (1) جٓي ٩ْؿ/ م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ اٝةؿ ننٮاف اي٧ م/ ٬ض٭ش ثةكڃ
(17/6848.) 
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 (/452اىلٍػث ركً )
ٍع٪ح» كފ ا٣كؼح/ ،«ثٞؽر ٠أف ا٤ا٢ ًمٍع٪ح» (/٥3 )صةء ܈ اتاخ رٝ  كޑذت  ،«قى

 اݮةقغ حتذ٭ة/ ٮف.
 

 (/ 453اىلٍػث ركً )
كޑذت اݮةقغ حتذ٭ة/  ،كޑؾا ܈ ا٣كؼح ،«٩يرًص ايضةز» (/2اتاخ ر٥ٝ ) صةء ܈

 «.٩رض ايضةز» يؿكل
 

 (/ 456اىلٍػث ركً )
مةٔؿ أ٢٬ » كزادت ا٣كؼح/ ،«أثٮ ا٣ٕجةس املؼـكܚ امل١ٛٮؼ» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/

 «.߀١ح ܈ آػؿ اݶك٣ح اٵ߀ٮيح كأكؿ اݶك٣ح اهلةم٧اح
 (/1܈ اتاخ ر٥ٝ )كصةء 

ىٮى ا٩ڃيًن   ؽه إًٍػٮاޜى٪ىة كى قى
ى
ٍخ أ كى ة إًٍػٮىاين إًذنا ٣ى١ي   *  ٠ى  ًكاخي ثًجىٍݸى

 

 
٠ذت اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ ٢ٕ٣ اىٮاب/ إػٮا٩٭ة. كٝةؿ اناغ  «/إػٮا٩٪ة»

 «.٧٠ة ܈ اٵاغين» املا٧ين/
 ،«إػٮا٩٭ة» ٤ٝخ/ كٝؽ صةءت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ߀ٮاٚٞح ملة ٝةؿ اناغ مة٠ؿ/

 ٚؿمحةت ريب ىلع اناغ درتل! 
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 «.كةا٢» كފ ا٣كؼح/ ،«كأُٰٔ ݮةا٢» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (461اىلٍػث ركً ) 

ٟى ا٣ُةَة» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) كޑؾا ܈ ا٣كؼح، كيه ܈ ٦ٕض٥  ،«كٹ ًڶ٤ڃذي
« ءةا٣ُأَ» (/1/289)أقةس اتٺٗح ٤ـڷرشم ك ،(1/273د٭ؾيت ا٤٘ح ٶز٬ؿم )

 ثةملؽ.
 «.كٝٮدؾ» كފ ا٣كؼح/ ،«حتىي كيٚٮؾ كاݮ اف ٦اذح» (/2كފ اتاخ ر٥ٝ )

 
 /(462اىلٍػث ركً )

يܘ» ٪ٮاف/صةء ܈ ا٣ٕ  اܘ» كފ ا٣كؼح/ ،«وٛٮاف ث٨ أ٦اح اݶِّ  ك٤ٝخ/ ك٧٬ة قاةف. «.اݶِّ
ة» (/3كصةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) ٍؿ٦ن ة» كފ ا٣كؼح/ ،«أمجٕٮا ٠ى ٦ن ـٍ  «.ظى

 
 / (463ث ركً )اىلٍػ

 «.كإذا ظرض٩ة اتةب» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ك٬ٮ ػُأ ٨٦  ،«ظرض٩ة اٷذف» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ايةماح/ اكف ܈ اٵو٢/ 

 اݮةقغ ثٺ مٟ، يؽؿ ىلع وٮاث٫ ٦ة ܈ املؿاصٓ.
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كص٫ أيٌة اكملسجخ ܈ نكؼح اتٮازييج، كٹ أدرم ٦ة « اٷذف» ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح/ 
ة ىلع ختُبح اݮةقغ ١٬ؾا، ٚةٷذف ٬٪ة ث٧َّٕن اتةب  اݬؼُبح ٧ن ١ى  ،ٚةملؿاصٓ ٣كخ ظى

 إذا ظرض٩ة ٤ُ٩ت اٷذف ܈ اݶػٮؿ ٤ُ٣ت ا٣ٞؿل. /أم

 
 / (464اىلٍػث ركً )
٧ة» (/2اح اتاخ ر٥ٝ )صةء ܈ ٝةٚ ؼڃ ٛى ٧ة» كފ ا٣كؼح/ ،«يذى  «.يذٞعڃ

ثٕؽ » كފ ا٣كؼح/ ،«د ثٕؽ ممةد٫اجلٮ ثٟ ال أظىي» (/4܈ اتاخ ر٥ٝ ) كصةء
 «.ذ٬ةث٫
 

 / (466اىلٍػث ركً )
ـو » (/2܈ اتاخ ر٥ٝ )صةء  ـو » كފ ا٣كؼح/ ،«ذاتي محة ة ٭ى  «.ذات صى

 / (468ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 «.أث܍» كފ ا٣كؼح/ ،«أ٣܍ ىلع ذات أظٛةر» (/2ر٥ٝ ) صةء ܈ اتاخ

 
 /(469اىلٍػث ركً )

ٟه » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  ٍع ًً
 «.ييؿاكح» كފ ا٣كؼح/ ،«يؤ٣ٙڃ

ش» كފ ا٣كؼح/ ،«ٮ اكف ٨٦ جلش» (/3كފ اتاخ ر٥ٝ )  «.܈ جلي
 

 / (471اىلٍػث ركً )
 «.رضب» كފ ا٣كؼح/ ،«إذا ا٩ذعةق يؿب» (/9اخ ر٥ٝ )صةء ܈ ات
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 /(471اىلٍػث ركً )
 «.كٝةؿ آػؿ ܈ اكاٙ أيٌة» كފ ا٣كؼح/ ،«آػؿ» صةء ܈ ا٣ٕ٪ٮاف/ 

 
 / (472اىلٍػث ركً )

ٙڃ ثة٣ٛؿقةف» كފ ا٣كؼح/ ،«إذا اݬًٞخ ا٣ٛؿقةف» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.إذا اݬ
 

 / (474اىلٍػث ركً )
رٍب٬ة» (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )  «.ق ٬ة» كފ ا٣كؼح/ ،«دي٭ةؿ ا٣ٕٮااؽ ٨٦ قى

 /(476ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )
 «.أاغر» كފ ا٣كؼح/ ،«أاعد» (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) 
 

 /(5إىل ابليج ركً )( 478اىلٍػث ركً )
٬ؾق ا٣ُٕٞح قُٞخ ٨٦ ا٣كؼح اخلُاح، ٚاكف اكٍٞ ٨٦ ثةب املنات إܕ أف  

٤ىط ٨٦ اتاخ ر٥ٝ )  ( ك٬ٮ/491( ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )6دذى٢ ا٣كؼح ثجةب ا٧ي
٫ ٔ٪٫ ٚأ߀ىس   * ييؿكِّم أف ٩ةٝذ٫ ثٕ ي ٚأذ٬تى م١ڃ

 «.ٚأذ٬تى م٫١ ًޛا٢ه » ܈ ا٣كؼح/كٝؽ صةء اتاخ ، /ب٩73ْؿ/ املؼُٮط ا
 

 / (492اىلٍػث ركً )
 «.كخيؿصين» كފ ا٣كؼح/ ،«كخيؿص٭٥» (/5صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )
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 / (497اىلٍػث ركً )
 «.٨٦ انٮؽ» كފ ا٣كؼح/ ،«كٮ ٨٦ اييلِّ » (/3صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (498اىلٍػث ركً )

كصةء ܈  ،«ٝةؿ أثٮ اعو٥» ا٣كؼح/كފ  ،«ٵيب اعو٥ اٵق٤ܜ»  ا٣ٕ٪ٮاف/صةء ܈
ة» (/4اتاخ ر٥ٝ ) َن ا  «.كٹ ْسي

ك٬ٮ اـ٢ كاخلُأ  «/قٞةَة» كٝةؿ اناغ مة٠ؿ/ ْساَة ٠ؾا ثةٵو٢، كأرصط أ٩٭ة/ 
 كاي٧ٜ. 

ة» ٤ٝخ/ كފ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح/ َن ا  «.كٹ رضي
 

 / (512اىلٍػث ركً )
 ٚ܌ ا٣ُجٕح/صةءت ܈ ا٣كؼح ىلع اݬٞؽي٥ كاݬأػ  ܈ اٵثاةت، 

ؽه ٧ًى٨ٍ  ٍٞ ة ޜى ٧ى ةدن  ޠى ٞى ٪ٍٮًم ا٩ٍذً ًٜ  * اޝى ًޛا ٣ىٍفى ٨ٍ٦ً رى٨٬ٍو كى لڃ كى ى  ݶى

ى  ٝيٮؿي 
ى
ٕن أ ا ً ٮا ڸى ٕي ٥ٍ إًذىا اٍصذى٧ى ٙڃ ٨٦ًى  * ة٭ي ُى ة اٍقذى ٥ٍ ٦ى ٤ىاٍޣي ًٜ  ٔى ًؿي ُڃ  ا٣
 كފ ا٣كؼح/

ى  ٝيٮؿي 
ى
ٕن أ ا ً ٮا ڸى ٕي ٥ٍ إًذىا اٍصذى٧ى ٙڃ ٨٦ًى  * ة٭ي ُى ة اٍقذى ٥ٍ ٦ى ٤ىاٍޣي ًٜ  ٔى ًؿي ُڃ  ا٣

ة ޜى  ٧ى ةدن ޠى ٞى ٪ٍٮًم ا٩ٍذً ٨ٍ ޝى ؽه ٧ًى ًٜ  * اٍٞ ًޛا ٣ىٍفى ٨ٍ٦ً رى٨٬ٍو كى لڃ كى ى  ݶى

 ( ٚضةء ܈ ا٣ُجٕح/7( ك )6كޑؾا كٝٓ ܈ اتاخ ر٥ٝ )
ٙو 
ى٤ٍ ٥ٍ حبى ى٭ي ٍٛخى  ٣ى ٮا دى ٛي ٣ى إًٍف دى ٍِّ  *كى ٕى ذيٮؽً  ٠ى ًٍد ٣ىٍفى ثًؾم ޠي  ا٣ربي

إفڃ  ٪ًٍؽم  كى ًٔ ةًء  ٦ى ؿى ٘ي ًٜ  *دىرىا٥٬ًى ا٣ ٍك ثًًا
ى
حه بى٪ىٍض٥و أ ٞى

٤ڃ ٕى  ٦ي
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 كފ ا٣كؼح/ 
إفڃ  ٪ًٍؽم كى ًٔ ةًء  ٦ى ؿى ٘ي ًٜ  * دىرىا٥٬ًى ا٣ ٍك ثًًا

ى
حه بى٪ىٍض٥و أ ٞى

٤ڃ ٕى  ٦ي
ٙو 
ى٤ٍ ٥ٍ حبى ى٭ي ٍٛخى  ٣ى ٮا دى ٛي ٣ى إًٍف دى ٍِّ  *كى ٕى ذيٮؽً  ٠ى ًٍد ٣ىٍفى ثًؾم ޠي  ا٣ربي

 

 / (514اىلٍػث ركً )
 «.ىلع اتܗ» كފ ا٣كؼح/ ،«كٹ ي٤جر ايٮض اجلؽيؽ ث٪ةؤق» (/2܈ اتاخ ر٥ٝ ) صةء
 

 / (516اىلٍػث ركً )
 «.ريكڃادق» كފ ا٣كؼح/ ،«إذا ٠رثت كرڃادق» (/1صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ )

 
 / (517اىلٍػث ركً )

يبِّ » (/2صةء ܈ اتاخ ر٥ٝ ) يبِّ » كފ ا٣كؼح/ ،«ٚىؼي  «.ٚىعي
 

 

 

 

 حٍج امللاةيث
 كޑذت اݮةقغ ܈ ٩٭ةيح ا١ذةب/

كوܗ ال ىلع ڶ٧ؽ ٩با٫ كآهل كأوعةث٫  ،د٥ ا١ذةب ٨٦ اٮظناةت حب٧ؽ ال ك٦٪٫
 كٝٓ ا٣ٛؿاغ ܈ مٮاؿ ق٪ح مخكني كمخف ٦بح. .أڸٕني، ك߀ك٥ِّ٤ه تك٤ا٧ة
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ؿاىلفً ا  /ا
ىفاظ ٓؽة  ا
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܈ حتٞا٫ٞ « ڶ٧ٮد ث٨ ڶ٧ؽ ث٨ مة٠ؿ» اناغثةٵ٣ٛةظ ا٣يت ْٚس٬ة « ڸ٭ؿة» ٬ؾق
ٵيب د٧ةـ، اقذؼؿصذ٭ة ٨٦ د٤ٕاٞةد٫ ىلع ا١ذةب، كٝؽ دؿޑخ ٨٦ « اٮظناةت» ١ذةب

/ كފ -٤ٔا٫ اؿمحح-ظٮاي اݮه ٦ة رصح ٚا٫ ثةݮ٢ٞ ٨ٔ وةظج٫، ٠أف يٞٮؿ اناغ 
ٌةء اخلٛاٙ اݶريؿ. ي٪ْؿ/ ظةماح ) /ا٤كةف/ ا٣رت ٨٦ اخلا٢  (.74( ص )1املٕذؽؿ أٵ

ص « اٵ٩ٮاء» (/ ٝةؿ اث٨ ٝذجح ܈55( ص )27-19ك٦س٢ ٦ة صةء ܈ ظةماح ر٥ٝ )
 (/ كيٮـ ٨٦ اݮض٥/ يؿيؽ ٨٦ ا٣رثية ظني ٤َٕخ... إܕ آػؿق. 89)

ٍؿتي ثأف ٬ؾا اݬٛك « اجل٧٭ؿة» كأزجخي ܈ ٬ؾق ،٧ٚس٢ ٬ؾا أ٤٧٬ذ٫ ٕى ق٤اٞح ٨٦  ٦ة م
ؿبذ٫ اتةذػح ق ك٦ُة٣ٕةد٫ ܈ ٠ذت املٕةص٥  ، ا٣يتاناغ ٔك ؽِّ رشب٭ة اناغ ٨٦ حبس٫ كޑى

ي
أ

 كاجل٧ة٬ؿ ا٣ٕذاٞح. 
دٛك اد٫ ڸٓ ٚا٫ ، ٦ٕض٧ة ٤ناغ ڶ٧ٮد« ؿٍٕ ٦٪ؾر ڶ٧ؽ قٕاؽ أثٮ م» كٝؽ أٔؽڃ 

٥  ܈ ٠ذج٫ كحتٞاٞةد٫، كردج٭ة ىلع املٕض٥، ك١٪٫ اناغ٩رث٬ة  ٶ٣ٛةظ ا٣ٕؿباح ا٣يت
ـي لك ٦ة ٠ذج٫ إܕ ٠ذت اناغ ـي ٚٺ أدرم ٢٬ اݷم ٥ ޝى  ،يٕ إݯ٫ اكف ߀ىؽرق ق٧ةٔاة  ٍٕ

٨٦ الكـ اناغ هل، أـ أػؾ ٬ؾق املٮاد ٨٦ ٠ذت اناغ كأ٢٧٬ ا٣ٕـكى إݯ٭ة، أـ اك٩خ 
  ة ܈ ٦ٕض٫٧ ك٤ٞ٩٭ة ݮ اناغٝىةوةت ܈ ߀١ذجح اناغ نكؼ٭ة 

ـازات ٦ذٛ» /يٞٮؿ ܈ املٞؽ٦ح ڶ٧ٮد ڶ٧ؽ مة٠ؿ،  اناغؿٝح ٨٦ الكـ ثؽأ اٵ߀ؿ صي
خ  ز٥ ٦ٓ اٵيةـ ٠ربت اجلـازات، ٚىةرت ٧ًا٧ح أكراؽ، ز٥ اتكٕخ اٵكراؽ كملكڃ
ـء  ـءا، ز٥ اجل ٠ؿاقة و٘ ا، ٠٪خ أرصٓ إݯ٫ ايني ثٕؽ ايني، ز٥ وةر ا١ؿاس ص
ا، ٚاكف ٬ؾا ا١ذةب.. إܕ أف يؾ٠ؿ ܈ املٞؽ٦ح ٦ة يٛاؽ أف ڸ٫ٕ  ؿن ٍٛ أصـاءا، ز٥ اٵصـاء ًق

« ڶ٧ٮد ڶ٧ؽ مة٠ؿ اناغ٦ٕض٥ » ٚ٭ؾا ،٧ٮع ٦ٞةٹت اناغ ٚاٞٮؿ/ كبٕؽاكف ٨٦ جم
٧ذ٫ ٝؿاءة  ؽاق  اناغيي ߀ؿدجة  (،جم٧ٮع ٦ٞةٹد٫ املؼذ٤ٛح)١ذت ا٣ٕؿباح ك٩ىٮو٭ة، كقي

ة ٨٦ ٩ىٮص ٠ذت اٵدب)دؿدجة ٦ٕض٧اة ك٭ٮ٣ح اݶرس كاملؿاصٕح،  ٛن  (،أًٛخ إݯ٫ ٩ذ
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ٕذ٭ة ثني ٦ٕرتًذني ملـيؽ ٨٦ رشح أك  ثاةف، أ٤ٛٗخ املٕةص٥ ص٫٤، أك اكدت. ا٩ذܟ ًك
 (.6-5الك٫٦ ٨٦ ٦ٞؽ٦ذ٫ ص )

ٚالك٫٦ يؽؿ ىلع أ٫٩ ٝؽ ق٧ٓ مبة ٨٦ ٬ؾق املٮاد ٨٦ ٥ٚ اناغ، أك أ٫٩ ٝؽ نكغ ٬ؾق 
ـازات ٨٦ ٠ذت اناغ ٔ٪ؽق، ك٥ يك٧ٕ٭ة ٦٪٫ ٦جةرشة، ٚٺ يٮصؽ ܈ الك٫٦ اٵكؿ  اجل

٫٩ ٝؽ أػؾ ٬ؾق املٮاد ٨٦ ٦ٞةٹت اناغ ُٝٓ ثؾٟ أك ذاؾ، كޕ٫٦ اݭةين يؽؿ ىلع أ
ٚأ٣ٛاذ٫ ػةݯة ܈ ٠س  ممة  ذ٠ؿق ٨٦  اناغاملذٛؿٝح ٧٠ة ٝؽ ٝةؿ، كٝؽ ٩ْؿت ܈ ٢٧ٔ 

 ا٣ٕـك إܕ ߀ىؽر االكـ اݷم ٢ٞ٩ ٦٪٫.
كصؽت  ؛٦ة ٠ذج٫ اناغ ܈ ٠ذج٫ ك٦ٞةٹد٫ كحتٞاٞةد٫ ٧٤ٚة دأ߀٤خ ܈ ا٢٧ٕ٣ كފ

 ، ٚٺ أدرم ٢٬ اكف املٞىؽ ܈٫ا٭ة ܈ ٦ٕض٠٧س ة ٥ ي٪ه ٤ٔ اٝؽ دؿؾ ߀ٮاد اناغ
ايرص كاٹقذٞىةء، أـ اكف ٬ؽ٫ٚ أف يؾ٠ؿ ٦ة ق٫ٕ٧ ٨٦ الكـ اناغ أك ٦ة « ٦ٕض٫٧»

وةظت املٕض٥ ܈  قٚك ٬ؾا ٥ يؾ٠ؿ  كصؽق ܈ ٦ٞةٹت اناغ كޑذج٫ كحتٞاٞةد٫
 أف كبؽيܠ ݶل اتةظسني .٦ٞؽ٦ذ٫، ٚرتؾ اݮةّؿ ܈ ٦ٕض٫٧ ߀ؿدةثة ܈ ٠س  ممة ٫٤ٞ٩

أ߀ؿه ٝؽ وةر ٨٦ أجبؽيةت اتعر ا٤ٕ٣ܜ، ٚٺ  ؛اݮه ىلع ߀ىؽر االكـ امل٪ٞٮؿ ٦٪٫
 يىط ٤جةظر أف ي٭٢٧ ا٣ٕـك إܕ املىؽر املٞذبف ٦٪٫.

كٝؽ اقذؽرޑخ ىلع وةظت املٕض٥ أماةء ٠س ة ٥ يؾ٠ؿ٬ة ܈ ٦ٕض٫٧ ٨٦ ٠ذةب 
يؾ٠ؿق وةظت  ٨ اݷم ٥اٮظناةت ٗك ق ٨٦ ٠ذت اناغ كحتٞاٞةد٫ ك٦ٞةٹد٫، ٧ًٚ 

 /املٕض٥ ك٥ يأت ܈ اٮظناةت
ح» أك ،«دااؿة املٕةرؼ» كٝؽ ٝةؿ اناغ ٨٦ املةدة ٦ة ٩ى٫/ ،ٓؽ /٦ةدة  ٧٠ة « املٮقٔٮ

ڸ٭ؿة »ك ،«ڸ٭ؿة ا٤٘ح» ٧٠ة قܛڃ أقٺٚ٪ة ٠ذج٭٥« ڸ٭ؿة» ٬ٮ مةآ، اػرتت أف أق٧ا٭ة
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 .(274-273ص )« كأق٧ةرأثةَا٢ » كب٪خ ذٟ ܈ ٠ذةيب ،«ڸ٭ؿة اٵ٦سةؿ»ك ،«اٵنكةب
ة» كڸٓ ٍ٭ؿى  .(1)« ڸة٬ؿ« »ڸى

ٍٓ٪ ا٣يت « ڸة٬ؿ اٷقٺـ» كٝؽ اقذ٢٧ٕ اناغ مة٠ؿ ٬ؾا اجل٧ٓ ܈ ٝٮهل/ ٚجؽأكا وي
ظةماح ص  ،٩ْؿ/ رقة٣ح ܈ ا٣ُؿيٜ إܕ زٞةٚذ٪ةا «.دكااؿ املٕةرؼ اٷقٺ٦اح» يك٧ٮ٩٭ة

(55). 
 ،ةت ا١ذةب ٝؽ د٘ تكٝؽ رصٕخ إܕ ٠ذةب أثةَا٢ كأق٧ةر ٤ناغ ٚٮصؽت وٛع

/ كأ٩ة ٠٪خ ٹ أردةح -٤ٔا٫ اؿمحح-( ٚاٞٮؿ اناغ 218كاالكـ ܈ َجٕح اخلة٩يج ص )
كزؿ ٤ٔا٫ ا٤ِٛ اݷم مةع ٔ٪ؽ أقٺٚ٪ة  ،ٵ٫٩ دؿڸح« دااؿة املٕةرؼ» /إܕ ٬ؾا ا٤ِٛ

ي
كأ

܈ ٦س٢ ٬ؾا املَّٕن ٩ٛك٫، ٚإين أٝؽـ ثني الكܚ « اجل٧٭ؿة» /كص٭٤٪ةق اݯٮـ ك٬ٮ ٣ِٛ
ـى ٦َّٕن ٮصى ٕخ، ٚةجل٧٭ؿة « دااؿة املٕةرؼ» ߀ي إ٧٩ة  -«دااؿة املٕةرؼ» أك-كٵم يء ًك

ٮع حيذةج اݮةس إܕ  يه ߀ؤ٣ٙڃ يذ٨٧ٌ ٦ٕؿٚح وعاعح ق٤ا٧ح كاٚاح ٨ٔ لك ߀ًٮ
ٮع  ت ܈ لك ٦ةدة ٨٦ ߀ٮادق ػٺوح ٦ة يجيغ أف دٕؿ٫ٚ ٨ٔ ٬ؾا املًٮ ٦ٕؿٚذ٫، كيكذٔٮ

ٚ٭ٮ أف ديىْسِّ ك َة٣ت « دااؿة املٕةرؼ» أك« ؿةاجل٧٭» أك ذاؾ. أ٦ة املؿاد ٨٦ دى٪اٙ
ٕخ ث٤كة٩٭ة ٦ةدة دُةثٜ ايٜ، كدُةثٜ زٞةٚح اٵ٦ح، « اجل٧٭ؿة» ٦ٕؿٚح ٨٦ اٵ٦ح ا٣يت ًك
كظٌةرد٭ة لك٭ة ىلع ا٦ذؽاد ٔىٮر٬ة ܈ اݬةريغ  ،كدةرخي٭ة ،كدُةثٜ ٔٞةاؽ ٬ؾق اٵ٦ح

ديى٪ڃٙ ܈ أ٦ح « ٭ؿةڸ» أف يޣذت اكدت ܈ -إذف-، ٤ٚف ٨٦ املٕٞٮؿ املذٞةدـ
الك٦ة يذ٨٧ٌ ٦ٕؿٚح ختة٣ٙ ܈ أوٮهلة  -٦سٺ-« املكاط» ߀كاعاح ا٣ٕٞاؽة ܈ ٦ةدة

٦ٕةرؼ اݮىةرل ٨ٔ املكاط، كدُةثٜ ٦ٕةرؼ أ٢٬ اٷقٺـ ٔ٪٫، ٦ٓ د٧ةـ اٹػذٺؼ 
، ٚإذا أراد ߀ى٪ٙ ٢ه ُى أف َي٤ٕ٭ة ߀٧٤ح « اجل٧٭ؿة» كاݬجةي٨ ثني املٕؿٚذني، ٬ؾا ػى

                                                           

ؿ ( 1) ٫٧/ )ج(/ ْ( ٚٞةٮا/ اجل٧٭ؿة ٨٦ لك يء ٬1/137ٕ٦ؾا اجل٧ٓ أوعةب املٕض٥ اٮقاٍ ص )كٝؽ ذ٠ى
 (.1/477ڸة٬ؿ. كފ ٦ٕض٥ ا٤٘ح ا٣ٕؿباح املٕةرصة )



 
 - 367 - 

ذ٠ؿ ٦ٕةرؼ  اكف وٮاب اؿأم أف يٞؽـ ؛«املكاط» ةس اع٦ح ٨ٔثأَؿاؼ ٦ٕةرؼ اݮ
٪ًِّٛخ  ٨٦ أص٤٭٥، ز٥ يٕٞت ٤ٔا٫ ث٧ة مةء ٨٦ ٦ٕةرؼ أ٢٬ امل٢٤ « اجل٧٭ؿة» ً߀٤ڃذ٫ ا٣يت وي

  (1)ل، ٬ؾا رصيط املٕٞٮؿ، أ٣ف ٠ؾٟاٵػؿ
ٚاكف ظؿية ثةجلة٦ٓ أف يكܛ ٠ذةث٫ ثةݷم داع اناغ إݯ٫، ٚٞؽ اكف اناغ يؿل 

٤ٚٮ ٠٪خ ߀اكف وةظت  ،«ڸ٭ؿة» اݷم حيٮم ػٺوح ٦ٕةرؼ ٨ٚ ٨٦ ا٣ٛ٪ٮفا١ذةب 
٦ٕض٥ اناغ ك٧اخي ا١ذةب ثة٣ٕ٪ٮاف اݷم ٝؽ اردٌةق اناغ كأظج٫، كداع اݮةس 

، ك٣ޣ٨ االكـ ىلع ٦ة ذاؾكإف اكف ٹ ثأس ث٭ؾا أك  ،«٦ٕض٥» إݯ٫، ك٥ أٔ٪ٮف هل ث٤ِٛ
܈ تك٧اح « دؿ ق٤ا٧ةف ڸةؿاع» كٝؽ أظك٨ اݶ٠ذٮر .أظج٫ اناغ كرصع٫ ٍٚٞ

كٝؽ نرشًت اجل٧٭ؿةى  ،«ڶ٧ٮد ڶ٧ؽ مة٠ؿ اناغڸ٭ؿة ٦ٞةٹت »ػ٦ٞةٹت اناغ ث
ك١٪ڃ٫  ،ا٣ك٧اح اعدؿ ܈ ٦ٞؽ٦ح ا١ذةب قجت ك٥ يبني د. ،߀١ذجحي اخلة٩يج ܈ جمݸي٨

ـه ߀ى   .رشبي٤ٕ٦٫ٮ
٢ ىةظت ٦ٕض٥ اناغ أف يكܜ ٚاكف ٌڃ ث٨ ا٧ٮد ڶ اناغڸ٭ؿة كةف » /٠ذةث٫ يٛ

٤ٚكةف ا٣ٞٮـ ٣٘ذ٭٥ ك٦ة يذؼةَجٮف ث٫، ك٬ٮ املؾ٠ٮر ܈ ٠ذةب ال كފ  ،«ڶ٧ؽ ث٨ مة٠ؿ
كأ߀ؿ تك٧اح ا١ذةب ٬ني، ك٣ޣ٨ اݷم يؤػؾ ىلع  ،-وܗ ال ٤ٔا٫ كق٥٤-ق٪ح اݮيب 

ـ، وةظج٫ ٔؽـ ٔـك ص٢ِّ ٦ةدد٫ إܕ ٠ذت اناغ مة٠ؿ ك٦ة ػُذ٫ يؽاق ؽـ  ٧٠ة دٞؽڃ ٔك
ممة اقذؽرޑذ٫ ىلع وةظت ٦ٕض٥ اناغ، « ڸ٭ؿ» ثاةف امل٪٭ش كأوة٣ح املةدة، ٚاك٩خ ٦ةدة

كأماةء ٠س ة أ٩خ كاصؽ٬ة ܈ ڸ٭ؿيت ٬ؾق، ا٣يت اقذؼؿصذ٭ة ممة ْٚسق اناغ ܈ 
 ، كاي٧ؽ ل رب ا٣ٕةملني.ظٮاي اٮظناةت، كا٣يت ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٬ؾا املٕض٥

 

                                                           

 (.218) ص كأق٧ةر أثةَا٢ ٠ذةب ٨٦ اناغ الكـ ا٩ذܟ(1)
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 ضؽف اهلٍؾة
بًاؽة/ ٦ أةػ/
ى
 (.14. ص )(1) ثين قٺ٦ةف ٨٦ اٵزد ثةْساة زنؿأ

/ إذا د٧ٕؽت آدا٫/ أم مؼى٫، كٝىؽد٫ أىب/ . ا٣ٕكاٺف نكؼح (2) دأبڃاٍخي ايشءى
 (.65اناغ ص )

/ اكا٢. ص ) أىت/ يًتڄ
ى
 (.282اٵ

 (.16اٵق٢/ اؿ٦ةح. ص ) أـو/
 (.47. ص )(3)ك٬ٮ اينل املضذ٧ٓ «/أيرص» ڸٓ اٵيةرص/ أرص/
ةـكأ٩ًٙ هل  ،هل ٧٤ٮޏ/ إذا ظܜ يأ٩ٙ أُؿ/  (.75. ص )أف يٌي

 
 ضؽف ابلاء

ق » ْؿ إݯ٫/ثؽ٥٬/ ٠أ٫٩ ٨٦ ٝٮهل٥ ٤ؿص٢ إذا رأل ٦ة يك٪١ؿق ٚأداـ اݮ ثؽد/ أثؽڃ
 (.278(. ص )4) إذا ٦ؽق «/ثرصق

٤ج٫ ثؾذ/ ق/ قج٫ٞ ٗك  (.278(. ص )5) ثؾڃ

. ؽث٧َّٕن كاظ «/زكصح»ك« زكج» ٧٠ة يٞةؿ/ ،«ث٤ٕح»ك« ث٢ٕ» ات٢ٕ/ يٞةؿ ٶ٩ىث ةػو/
 (.96ص )
 

                                                           

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥  اناغ.٦ةدة  (1)

 (.18)٨٦ ٦ٕض٥ اناغ ص « أىب» ٥ دأت ܈ ٦ةدة/ (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 .٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ثؽد» ٥ دؾ٠ؿ ܈  ٦ةدة (4)
 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)
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اء  ضؽف ا
ات» جتب/  (.248. ص )(1) ٝجا٤ح ߀ن٭ٮرة ٨٦ ٠٪ؽة «/جتي

 

اء  ضؽف ا
سٍ  ذػب/  (.282. ص )(2)ٕىت/ ڷؿج املةء ٨٦ ايٮض ٗك قا٧ى

 .(3) / يٕين ث٭ة اناغ انؽة ا٣يت دޣٮف ىلع ايؿؼ/ اݬسٞا٤حذلو
/ اتاخ امل٭اڃأ ٤ٌاٙ،  ذٔى/ ٮٍؼ ثاخك٬ٮ ثاݭڃٮًمڄ  (.131. ص )اخه ܈ صى

 
 ضؽف اجليً

ًؿبىٍخ ٨٦ اجلؿاب، ك٬ٮ اىؽأ يؿޑت اكاٙ؛ يٞةؿ/ قاٙ أصؿب سؽب/ إذا  ،صى
 (.14. ص )(4) حي٧ؿ ٚٺ ي٪٤ٞت ٔ٪٫ إٹ ثةملكع٢ ٠سٙ اىؽأ ٤ٔا٫ ظىت

ىاؽ ا٣ْيب، ٹ ܈ املةء  اجلؿة/ ٔىة دؿبٍ إܕ ظجة٣ح د٘ات ܈ ا٣رتاب سؽر/
 (. 76). ص (5)كا٣ُني

                                                           

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 (. 47ص ) ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ز٢ٞ» ٦ةدة ܈٥ دؾ٠ؿ ( 3)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

ة/ ٦ة خيؿص٫ اتٕ  ٨٦ ثُ٪٫ ݯضرتق، أم ݯ٫ٌ٘٧ ز٥ كٚا٨٦٫ ٦ٕض٥ اناغ. « صؿر» ٣كخ ܈ ٦ةدة (5) / اجًلؿڃ
 (.٩54ْؿ/ املٕض٥ ص )ايج٫ٕ٤. 
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كر ٨٦ اخلا٢(/ 144ؿ ܈ ٩ٛف املةدة ظةماح ص )كٝةؿ اناغ مة٠ اتُٰء،  /اجلىؿي
ةؼ ك٬ٮ اݷم ٹ ي٪ٞةد ُى كيٞةؿ/ ٬ٮ اݷم ي٧٪ٓ  .كرب٧ة اكف ٨٦ إٔاةء، كرب٧ة اكف ٨٦ ًٝ

ر» كاجل٧ٓ .ا٣ٞاةد ؿي  . (1) ث٧ٌذني« صي
ةب/ أم ي  ايىة سطفو/ ٢ ًظىى ٛى ٍع  (.254. ص )صى

ؽ/ ث٧ٌذني صج٢ تين ٩رص ػ/  (.126. ص )٪ضؽث اجلي٧ي

ب سِب/ ٪ٍؽي  (.17/ ٬٪ة )يٕين اتاخ انٕؿم(/ ا٣٘ؽر كاݶا٬اح. ص )أـ صي

ا، كص٭ؿد٫ ان٧ف/ أقؽرت ثرصق سٓؽ/  ،جتة٬ؿ/ ٨٦ ٝٮهل٥/ ص٭ؿ اؿص٢ ص٭ؿن
. (اݷم يؿيٟ أ٫٩ أص٭ؿ «/املذضة٬ؿ»)٨٦ اؿصةؿ اݷم ٹ يجرص ܈ ان٧ف ك« اٵص٭ؿ»ك

 (.276)ص 
 

اء  ضؽف ا
 (.282ص ) ٫. دد ٦ةؤق كيٌُؿب ٨٦ ٠رثد٫ كا٦ذٺا/ ايةاؿ/ املضذ٧ٓ املةء يرتضأر

ا/ )ثة٣ٛذط كا٣ٞرص(/ ص٪ةب اؿص٢ ك٦ة ظٮهل، يٞةؿ/ ٹ دٞؿب٨ڃ ظؿا٩ة،  ضؽى/ ايىؿى
اق حًبىؿاق كيٞةؿ/ ٩ـؿ ؿى ٔى  (.176. ص )إذا ٩ـؿ بكةظذ٫ /ك

. ا٣ٕكاٺف ٨ٔ نكؼح (2) ݮٛف، كد٨ٌ ث٫ػاةرق اݷم دٮدق ا ظؿزة لك يء/ ضؽز/
 (.139مة٠ؿ ص )
ة/ قُؿق كو٫٤ٞ ك٩ٞن٫ضًٍ/  ًُّ ٍڃ اجلݸ ظ ثةملعٍ، أك املعُح )ثޣْس  ظ

 (.87. ص )(1)املا٥(

                                                           

 .(٨٦54 ٦ٕض٥ اناغ ص )« صؿر» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (1)
 (.٨٦76 ٦ٕض٥ اناغ ص )« ظؿز» ٣كخ الك٧ح ܈ ٦ةدة (2)
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ٍڄ أك ا٧ًعُح/ ظؽيؽة يى٢ٞ ث٭ة اجلݸ كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ٨٦ ٩ٛف املةدة/  عى ا٧ى
 (.87. ص )ني، كيربؽ، ز٥ ي٪ٞنٮف ث٭ة اٵدي٥ظىت ي٤

ؽڄ اٷزار ٨٦ اجلى٪ٍت» ضلٔ/ نى / اخلىرٍص ك߀ى ٮي ٍٞ  (.37. ص ). أم ٦ٕٞؽ اٷزار(2)«اًي

 
اء  ضؽف ا

٦ً٭ة ًت ٤ٍ يت ػ٤ًاىٍخ ٤عى اخلى٤ًاڃح/ اݮةٝح ا٣عال/  ؿى  (.171. ص )(3)٨ٍ٦ً ٠ى
٤ٍي عيز/  ٔيينختى ً

ًٍؾثيين، كدىزٍتى ين/ جتى  (.256. ص )(4)ضي
 (.11ص ) (5) اخل٤اٜ/ اݬةـ اخل٤ٜ...عيق/ 

 (.9اخًل٤ڃح/ اتُة٩ح ي٘ىش ث٭ة ص٨ٛ اكاٙ، دޣٮف ٨٦ أدـ. ص )/عيو

٫/ ك٬ٮ اؿَت ٨٦ اݮجةت.  كٝةؿ اناغ ٨٦ ٩ٛف املةدة/ ٓي اخلىܗى كظنڄ اٹػذٺء/ ُٝ
 (.41ص )
 

 الضؽف ا
ة/ ٠رث درر/ رڃ  (.91. ص )(6) ة ا٤نب كقاٺ٫٩اݶِّ

 (. 47. ص )(1)(ْسڃظٍخ مٕؿ٬ة /املؿأةي  كدؽرڃًت )درل رأق٫ ثة٧ًٍؽرىل/ ߀ن٫ُ  درى/
                                                                                                                                              

 اغ.٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ ان٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 .(175-174ص ) ا٩ْؿ/٨٦ ٦ٕض٥ اناغ مة٠ؿ. « ػٺ» ٣كخ ܈ ٦ةدة (3)
٫. « ػ٤ش» ܈ ٦ةدة (4)  (.172ص ) ا٩ْؿ/٨٦ ٦ٕض٥ اناغ/ ػ٤ش ايشء/ صؾث٫ كا٩زٔت

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)

 .(٨٦111 ٦ٕض٥ اناغ ص )« درر» الك٧ح ٦٭٤٧ح ܈ ٦ةدة (6)
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ٍرينة كدؽارقكٝةؿ اناغ مة٠ؿ ٨٦ ٩ٛف املةدة/   (.172. ص )/ ػذ٫٤درل اىاؽ دى
 

ال  ضؽف ا
 (.47. ص )܈ أىلع اݮةواح  ذؤاثح/ ك٬ٮ مٕؿ رأس ا٣ٛؿس» اݷكاات/ ڸٓ ذأب/

ء ٨٦ ٝٮهل٥/ ٚٺف ذِك ا٤ٞ٣ ذاك/ اكى . ص (2) ا٣ُٛ٪حت/ كذٟ ظؽة ا٣ٛؤاد كْسٔح اݷڃ
(152.) 

 
ؽاء  ضؽف ا

٫رً / رأس ٌي جى ٍٞ ٫ أك ٦ى  (.25. ص )(3) اةس اكاٙ/ ٝةا٧ي

ٍ  يٌٛؿ ثني مح/ رنع . ص (4)ة٣ح اكاٙ كصٛ٪٫اؿوةآ/ ڸٓ روإح، كيه قى
(25.) 

و/ لك ذٟ ظؽيؽ ٦ةض « ٩ى٢ ر٦اي»ك ،«مٛؿة ر٦اي»ك ،«ق١ني ر٦اي» ر
 (.217. ص )رٝاٜ

. ص (5)« ر٦اخ ث٭ة» /كٹ يٞةؿ «.ر٦اخ ٔ٪٭ة»ك ،«ا٣ٞٮسر٦اخ ىلع » كيٞةؿ/ رىم/
(27.) 

                                                                                                                                              

 .(٩112ْؿ/ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « درل» ٣كخ ܈ ٦ةدة (1)
 .(٩127ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « ذاك» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (2)
 (. ٩123ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « رأس» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (3)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

 (. 135-٩134ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « رܙ» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (5)



 
 - 373 - 

/ ٕٚا٢( ٨٦ املةدة/ 46ة٠ؿ ܈ ظةماح ص )كٝةؿ اناغ م ًܚٌ  ث٧َّٕن« ܙر» ٨٦ ،اؿڃ
 (.46. ص)(1)« ߀ؿܙ»

. ص (2)ثٕؽ ا٣ٕرثة رامٮق/ أم أاع٩ٮق كٝٮكق، كرام٫ ال يؿين٫ رينة، ٩ٕن٫ريق/ 
(37.) 

 
فني  ضؽف ا

رب  ـرب/ . (3) أم ث٭ائذ٫ كمج٭٫ ،ني، ٬ٮ انج٫، دٞٮؿ/ ٔؿٚذ٫ بكرب أثا٫كثޣْس ااكِّ
 (.65ص )

ؿد٫،  ـتع/ ٔڃ ؿ، يٞةؿ/ قجٕخ ٚٺ٩ة/ إذا ذ ٍٔ جٍٓ/ اݷڄ إذا  «/قجٓ اݷاتي ا٣٘٪٥ى »كاكڃ
 (.149. ص )(4)ٚؿق٭ة

إذا اكف أثاي اىٮؼ « ٠بل قةًصيًس » اكةصيس/ ًأف محؿ، كٝا٢/ ـشؿ/
 . ص(5)ؿة ؿبإح ا٣ٛؿس، ك٦٪٭٥ ث٪ٮ د٤٘تٗ٪٥ ثةجلـي « اكةصكاح»ك٠ؿي٧ة،   ڷاٺ

(98.) 

ح/ ٬ٮ اكٮاد،  ـغً/ ٍؼ٧ى ةـ»كاكڄ ؼى ٍؽر« اكڄ ًٞ  (.269. ص )(6)ث٥ٌ اكني/ قٮاد ا٣

 (.31. ص )أـ ْسيط/ اق٥ ا߀ؿأة رسح/

                                                           

 (. 135-134ص ) املٕض٥ْؿ/ ا٨٦٩ ٦ٕض٥ اناغ. « رܙ» ٣كخ ܈ ٦ةدة (1)

 (.282ص ) املٕض٩٥ْؿ/ ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « ريل» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (6)
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 (.41. ص )(1)قٮأؽ» إمجةع ،قٮأاؽ ـػػ/

 (.16. ص )اكةيع/ ٬ٮ ا٣ٕة߀٢ ىلع اـޒة ـىع/

ى٢، كاخلُأ،  ـلً/  ـڃ ةط/ ا ٞى  (.299. ص )كايي٧ٍٜاكِّ

ٍؼهي ايشءً  ـًٍ/ ة٦ح/ مى ٧ى ٤ٍٕذي٫ اكڃ َى  (.43. ص )(2)ك
 

لني  ضؽف ا
جىةة  كتا/  (.151ص ) «.مجنة» اكاٙ/ َؿ٫ٚ كظؽق، كاجل٧ٓمى

 (.149. ص )(3)اٵمضٓ/ اݷم ٠أف ث٫ ص٪ٮ٩نة ٨٦ صؿأد٫ ك߀ٌةا٫ كشع/

/ اٷىةؽ كهم ٟڄ  (.37. ص )(4) كا٣٘ؿز/ ان

رش ٦ة «/ »بٟارش ٦ة َي» س٢/أصةءق، كد٧ا٥ دٞٮؿ ܈ امل» ٣٘ح ܈ ،أمةءق/ أجلأق كيأ/
 (.19. ص )(5)« ينبٟ

 
هاد  ضؽف ا

رڄ   ٚرتصٓ إܕ ٚىا٤٭ة اݮةٝح ي٧ٮت ظٮار٬ة «/اىٕٮد» نػػ/ ٤ٔا٫، ٚاٞةؿ/ ٬ٮ  ٚذؽي
 (.171. ص )(6) أَات ٤ًج٪٭ة

                                                           

 (.٩155ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « قٕؽ» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 .(٩167ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٣كخ ܈ )مضٓ( ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ.  (3)
 .(٩173ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « م١ٟ» ٣كخ ܈ ٦ةدة (4)
 .(181-٨٦179 ٦ٕض٥ اناغ ص )« ماأ» ٣كخ ܈ ٦ةدة (5)
 .(٨٦187 ٦ٕض٥ اناغ مة٠ؿ. ص )« وٕؽ» ٣كخ ܈ ٦ةدة (6)
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ك٦س٫٤ ًةؼ ثةٌةد  ،يىاٙ كيىٮؼ/ ٔؽؿوةؼ اك٭٥ ٨ٔ اهلؽؼ  نيؿ/
 (.8. ص )(1)املٕض٧ح

 
 يادضؽف ا

ٌڃ  ىيص/  (.225. ص )(2)اٍط/ ا٤نب اخلةزؿ يؿٜٝ ثةملةءا
 

 ضؽف اىٍاء
 (.14. ص )إذا وؽئ« َجٓ اكاٙ» ٓ ٨٦ ٝٮهل٥/دُج/ ٌتع

 (47. ص )(3)/ َعة ث٫/ ذ٬ت ث٫ لك ٦ؾ٬تٌطٔ
د ٌؽر/ ىؽڃ  (.27). ص (4)ق٭٥ ٦ُؿكر كَؿيؿ/ ڶي

ح ٌؽم/ ؿا٦ى ُڄ / ثٞاح ا٣ُٕةـ ثني اٵق٪ةف، أك اخلرضة دؿޑت اٵق٪ةف، ث٥ٌ ا٣ُةء ا٣
 (.7. ص )(5)كٚذط اؿاء ٗ  ߀نؽدة

 
 ضؽف اىظاء

٥  /}ك٥ د٥٤ْ ٦٪٫ مبة{ أم /ا٥٤ْ٣/ اݮٞه ٨٦ ايشء، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةܕ ظيً/
 .(256. ص )(1)ޔ ٦ة أٔض٤ذ٫ ٨ٔ أكا٫٩ ٚٞؽ ٧٤ّذ٫د٪ٞه ٦٪٫ مبة، ك

                                                           

 .٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ٦ةدة  (1)
 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 .٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« َؿر»ك« ق٭٥» ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة (4)
 اغ.٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ ان٦ةدة  (5)
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 ضؽف اىػني
/ دكيجح دٞؿض لك يء، ك٣ف هل ػُؿ كٹ ٝٮة ثؽفغرد ٕيرڄ  (.257. ص )(2) / ا٣
ـڃٍت/ أم ٦٪ٕخ،  غؾز/ ٦٪آ ٹ ي٤٘ت كٹ  «/رص٢ ٔـيـ»كاٹ٦ذ٪ةع،  «/ا٣ٕـة»كٔي
 (.257. ص )(3)يٞ٭ؿ

ة/ أػىش أف  «/ٔـز» ( ٨٦ ٦ةدة276 ظةماح ص )كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ـڃ ًٕ يٮـ ا٣
ٓ إف مةء ال، أك يޣٮف ث٧َّٕنيޣٮف ٚا٫  ك٦ة « يٮـ اݮٮل» دىعاٙ، ك٬ٮ اق٥ ߀ًٮ

 . كٹ مٟ ٔ٪ؽم ܈ دىعا٫ٛ ،أمج٫
ـڃ  «/ٔـز» ( ٨٦ ٦ةدة131 ظةماح ص )كٝةؿ اناغ مة٠ؿ ܈ ٕى اء» ا/ ٦ٞىٮرا٣ ـڃ ٕى  «/ا٣

 .(4)كيه انؽة
املةماح ٨ٔ أف  ߀ؿَع ي٘ين /أم ،/ اؿايع، ٨٦ ٝٮهل٥/ ثݸ ذك ٦ٕؿضاملٕؿض غؽض/

ؿڃض املةماح دٕؿيٌة  (.37. ص )(5) أٗ٪ة٬ة ث٫ ٨ٔ ا٤ٕ٣ٙ /د٤ٕٙ، ٔك
ثسٞا٢ اݮٮف كظؾٚخ اݬسٞا٤ح ܈ اجل٧ٓ؛ ٵ٩٭ة « ٔضڃف» ٔضةنف/ ڸٓ غشنؿ/

 (.37. ص )(6)اٌؼ٥ انؽيؽزااؽة، كا٣ٕضڃف/ اجل٢٧ 

                                                                                                                                              

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

 (.226-223ص ) ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٔؿض» ٥ دؾ٠ؿ الك٧ح ܈ ٦ةدة (5)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (6)



 
 - 377 - 

ش غفز/ ًٛ ٕى ٛةص٫ «/ًٚؿح» ىلع كزف ا٣ ٍٔ ٛةج»ك» ،٬ٮ اݷم ق٧٪خ أ ٍٔ ٨٦ اݮةس « اٵ
ملىةري٨ ݷكات ايةٚؿ كاكجةع/ ٦ة يى  إݯ٫ ا٣ُٕةـ ثٕؽ املٕؽة، ك٬ٮ ٦س٢ ا ك٨٦

ٍٙ٤ ِّْ ِّٙ كا٣  (.234. ص )(1)اخلي

ؿ/ ٨٦ ݯةܖ ان٭ؿ/ اكةثٕح غفؽ/ ٍٛ ٕي . ص (2)كاݬةقٕح تاةض ا٧ٞ٣ؿ ٚا٭ة ،ة٦٪حكاݭ ،ا٣
(172.) 

 (.281. ص )(3) ا٣ٕٞاٞح/ ا٣ربؽ ينٜ اكعةب ٠أ٫٩ ٨٦ قاٙ ߀ك٤ٮؿ غلق/
 (.17. ص )(4) أم ٝىةرل أ߀ؿ٩ة كآػؿق١ٕ٦ٮد ݮة/  غهػ/

ؿي )ثة٣ٕني امل٭٤٧ح(/ ٨٦ غٍؿ/ ٍٛ ٕي ٧ىةس٨٦ ٝٮهل٥/ « ا٧ٕ٩ف» ا٧ٕ٩فى ا٣  /أم ،يٮـ ޞى
٥٤ ٍْ ة  ،٦ي ٧ٍكن ـي ޞى ٧ىفى اݯٮ  (.172. ص )(5) كޞى

 (.238. ص )(6) ݷم أوةثذ٫ ا٣ٕني ٨٦ ٔؽك أك ظكٮداملٕاٮف/ ٬ٮ ا غني/
 

 ضؽف اىؾني
ا٤ٍُح/ أراد ث٭ة ٗا٤ُح ايؿب، كيه ٠رثة وٮد٭ة 9/ كٝةؿ ܈ ص )ؽٍو ٘ى (/ ا٣

جةر٬ة، كاݬٛةؼ اݮةس ٚا٭ة  ٤ىجىًذ٭ة ٗك  .(7) ٠٘ا٤ُح انضؿ، ك٬ٮ ا١س  امل٤ذٙكصى

                                                           

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (6)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (7)
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ٍ٭٥ اݷم يٞؽر ث٫ ٦ؽل اٵ٦اةؿ  ؽئ/ ٍ٘ٺة ثޣْس املا٥، ك٬ٮ اكڃ ةܖ/ ڸٓ ٦ً ٘ى ا٧ى
ذت ܈ ايةماح )املا٧ين( )مة٠ؿ(. ص )(1) ا٣ٛؿاقغ كاٵرض ا٣يت تكجٜ إݯ٭ةك  (.41. كޑي

 
 ضؽف اىفاء

كيٞةؿ/ ٚؿىط )، (إܕ املٮت)تكةثٞٮا  /دٛةرط اٷػٮاف/ يٞةؿ/ دٛةرط ا٣ٞٮـ، أم ـؽط/
ق ٍݶى  (.128. ص )(2) (كاٚرتَ٭٥/ إذا ٦ةدٮا و٘ةرنا اؿص٢ي كي

 (.16. ص )كيه ٦ة ٚؿض ܈ اكةا٧ح ٨٦ اىؽٝح «/ٚؿيٌح» ا٣ٛؿيٌةت/ ڸٓ ـؽض/

ٍؿغ/ ـؽغ/ ٛى ٪ىح ٚؿ» ا٣ ٍٕ َى ح كاكاٺف، يٞةؿ/  ٕى اغء، كذات ٚؿغ/ كاقٕح يكا٢ اكڃ
 (.282. ص )(3)«د٦٭ة

ح ـلؽ/ ؿى ٩بذى٫/ أاعرق مل٨ يذٛٓ ث٫ أك أ߀١٪٫ ٦٪٫، كފ ظؽير املـأر ٞى أـلؽ / »أٍޠ
ٟ ٤ـرأح، كيٞٮٮف/  «.أعاك . (4)٩ج٫أ߀١٪ٟ ٨٦ صة /أم ،«أٚٞؿؾ اىاؽ»أم أٔؿق أًر
 (.47)ص 

. أٚؿل/ ٨٦ اٹٚرتاء، ك٬ٮ ا١ؾب كاٹػذٺؽ، كٝةٮا ܈ املضةز/ ٬ٮ يٛرتم يلعڃ  ـؽى/
 (.239.  ص )(5) يكبين اكذثة ڷذ٤ٞة /أم

                                                           

 (. ٨٦257 ٦ٕض٥ اناغ ص )« ٗٺ» دؾ٠ؿ الك٧ح ܈ ٦ةدة٥  (1)

 .٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٚؿط» دؾ٠ؿ الك٧ح ܈ ٦ةدة٥  (2)
 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

دٞٮؿ/ أٚٞؿتي ٚٺ٩ة ثٕ ا، كذٟ أف دُٕا٫ ثٕ ا دٕ ق إيةق، يؿޑت ٚٞةرق، » ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ/« ٚٞؿ» ܈ ٦ةدة (4)
 (.٩259ْؿ/ املٕض٥ ص )ا «.ّ٭ؿق، ܈ قٛؿق، ز٥ يؿدق

ؿ أك حبؽيؽة» ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ/« ٚؿل» ٦ةدة ܈ (5) ٍٛ ْي ٫ٝ ث ـڃ ٫ ك߀ ٞڃ ص ا٩ْؿ/ املٕض٥  «.ٚؿل اجلݸ يٛؿي٫ ٚىٍؿينة/ م
(257.) 
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ٮاؽ ث٥ٌ ا٣ٛةء كٚذع٭ة، رصٮع ا٤نب ܈ رضٔ٭ة ثٕؽ ظ٤ج٭ة، ك٬ٮ ٦ة ثني  ـٔق/ ٛي ا٣
ٕ٭ة ا٣ ح يًؿ ٕى يٍ ٮى ، ز٥ حت٤تاي٤جني ٨٦ اٮٝخ، ز٥ ٵ٩٭ة حت٤ت ز٥ درتؾ قي  .ٛىا٢ ݬؽرڃ

د٭ة ٚٮاٝة، إذا أرق٤ذ٭ة ىلع ذٟ  (.91. ص )(1) كيٞةؿ/ ٚةٝخ اݮةٝح ثؽرڃ
 

 ضؽف اىلاف
 (.54. ص )(2) كٹ أٔؿؼ هلة كص٭ة ،٨ٔ ظةماح اٵو٢ ا٣ٞجي/ ٦ؽٚٓ اجلج٢ كتو/

ًٞؽاح ا كػح/ ح»ك٣ ٍٝؽي
ى
بى ٔ٪٫ » ڸٓ ًٍٝؽح )ثޣْس ٚك١ٮف(/ ٬ٮ« اٵ ؾِّ ا٣ٕٮد إذا مي

ٍى٨ي  ٘ي ٓ ىلع ٦ٞؽار اݮڃج٢ٍا٣ ًُ ـ، كأن هل أ٫٩ ييؿاش ،«كٝي كي٪ٛى٢، ك٬ٮ ٝج٢ أف   ز٥ ٝيٮِّ
 (.37. ص )(3) يؿاشى كي٪ى٢ ٹ يكܛ ق٭٧ة، إ٧٩ة ٬ٮ ًٍٝؽح

ح ٨٦ ا٣ٌٞات ثذ٧ة٫٦. كحي٧ؽ ٨٦  «/ا٣ٌٞات»كا٣ٌٞاجح،  كيب/ ا٣ٞٮس املى٪ٔٮ
ـ٬ة أف د٘ؿؽ مؽة، حيض /أم ،ة ٨٦ ا٤ني، كهل ٦ٓ ذٟ أرز٩جن ا٣ٞٮس أف دُٕٯ صة

 (.27. ص )(4)اك٭٥

ا٣ٌٞت/ مضؿ ق٭٢ ( ٨٦ املةدة/ 38-37( ص )8ح ر٥ٝ )كٝةؿ اناغ ܈ ظةما 
يجخ ܈ جمة٦ٓ انضؿ، هل كرؽ ٠ٮرؽ ا٧١رثل إٹ أ٫٩ أرؽ كأ٥ٕ٩، كمضؿق ٠نضؿق، 

                                                           

ت ز٥ درتؾ قةٔح ظىت دؽر، ز٥ ٤ٚٮؽ/ ٚيٮاؽ اݮةٝح، كًޠاٞح اݮةٝح/ يه أف حت» (/261܈ ٦ٕض٥ اناغ ص ) (1)
ؽ ٦٪٫/ أػؾ ايشء ا٤ٞ٣ا٢ ثٕؽ ا٤ٞ٣ا٢ ܈ ٦٭٧ح، أك إ٩ٛة٫ٝ مبة ثٕؽ   «.يء حت٤ت. كاݬٛٮڄ

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة   (2)

ؽاح(/ ٔٮد اك٭٥ ٝج٢ أف » /كٚا٨٦٫ ٦ٕض٥ اناغ، « ٝؽح» ٥ دؾ٠ؿ ثذ٧ة٦٭ة ܈ ٦ةدة (3) ًٞ ٍؽح/ )كاجل٧ٓ ا٣ ًٞ ا٣
 (.٩264ْؿ/ ٦ٕض٥ اناغ ص )ا «.كيه اٵزٹـ أيٌة ،ي٪ى٢ كيؿاش يذؼؾك٩٭ة ܈ املك 

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)
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كدؿَع اٷث٢ كر٫ٝ كأَؿا٫ٚ، ٚإذا مجٓ ٦٪٫ اتٕ  ٬ضؿق ظا٪ة، كذٟ أ٫٩ يرضق٫ كخين٨ 
 . ٨ ا٣ٌٞت دذؼؾ ا٣ٞيس كتكٮل اك٭ةـكيٮرز٫ اكٕةؿ، ك٦وؽرق 

/ ٬ٮ اݷم حي٥ُ لك يء، كيي / كيو ةًٝيه ٌى ًٞيي ٚؿيكذ٫، أمأقؽه ٝي ٌٍ يޣْس  /ٞى
 (.254. ص )(1) ْٔة٦٭ة

 .(2) (24. ص )ا٣ُٞآ/ اكٮط كٍع/
ًٞٺص/ ڸٓ ٝي٤يٮص/ كيه ا٣ٛذاح ٨٦ اٷث٢ كيم/  (.16. ص )(3) ا٣

ٓي اك كيع/  (.281. ص )(4) ُٝٓ ٨٦ اكعةب ٠أ٩٭ة اجلجةؿ٧ةء/ ٝى٤ى

٪ڃح لك يء/ أٔٺق. ص ) كىن/  (.217ޡي

 
اكف  ضؽف ا

 (.37. ص )(5) ٠بل ا٣ٞٮـ/ راك٭٥ كقاؽ٥٬ كظة٦ا٭٥ نبق/

                                                           

ٝڃ٫، كق٧ٓ وٮت ٠ْس كٚا٨٦٫ ٦ٕض٥ اناغ، « ٌٝي» دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة/٥  (1) ٞي ايشء/ ٠ْسق، كد ٌٍ / ٝى
 .(272ص ) ا٩ْؿ/ املٕض٥ْٔة٫٦... 

ٝيُٓ ثةؿص٢، ٚ٭ٮ ٦ُٞٮع ث٫، كا٩ُٞٓ ث٫، ٚ٭ٮ ٦٪ُٞٓ ث٫/ اكف ߀كةٚؿا كٚا٫ املٕض٥،الك٧ح ٣كخ ܈  (2)  /
، ٚ٭ٮ ُٕٚجخ راظ٤ذ٫، كذ٬ت زادق ك٦ةهل، أك أدةق أ߀ؿ ٹ ي ٞؽر ٫ٕ٦ ىلع أف يذعؿؾ، كدُٞٓ اترص/ ظْسي كޔڃ

اٚذٞؿ ك٥ َيؽ ٦ة يكذ٧كٟ ث٫ ٨٦ أقجةب  ،يؿل ايشء ز٥ د٪ُٞٓ اؿؤيح ز٥ يٕٮد ٚ ل، كدُٕٞخ ظجةهل
 (.272ص ) املٕض٥/ ا٩ْؿ ا٣ٕل.

اِّ٭ة.  كٚا٫/ ،٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٤ٝه» ٣كخ ܈ ٦ةدة (3) ًٌ ؿت كأْسٔخ كاقذ٧ؿت ܈ ߀ي ٤ٝىخ اٷث٢/ م٧ڃ
 (.276ص ) املٕض٩٥ْؿ/ ا

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (4)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)
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ٍؽر/ بك١ٮف اݶاؿ، اك١ًؽرا نػر/ ةج /ثޣْس اݶاؿ، يٕين ١ى ٕىضى ة ا٣ رٍبى ص  (1)ޟي
(276.) 

ٍكت/ نفب ١ًٍكجح ،كا١ًكجح ،ٚٺف َاِّتي ا١ى ًكباح ،كا٧ى / كذٟ ܈ ٤َت كا١ى
 (.76. ص )(2)اؿزؽ

 (.24. ص )(3) اك٩ٓ/ ٝؿيت داف نِع/
 

الم  ضؽف ا
ـ م/

ٍ  (.37. ص )(4) ٵـ/ اك٭٥ اجلاؽ/ اٶى

ـه ًدٝىةؽه ( ٨٦ املةدة/ ٠38ؿ  ܈ ظةماح ص )كٝةؿ اناغ مة ت،  ،ق٭ة ٌٍ يٞةؿ/ ق٭٥ ٝى
 /ٍ ٮٍظى ، كق٭٥ مى ٓه  . ا٣يت دى٪ٓ ٦٪٭ة اك٭ةـ كيه انضؿكق٭٥ ޜىجٍ

ح ث٥ٌ اٺـ ٗ  ߀نؽدة املا٥/ ( ٨٦ املةدة/ 77مة٠ؿ ܈ ظةماح ) كٝةؿ اناغ  ا٤ڄ٧ى
ي٧ىةت» مك اؿص٢ كدؿب٫ ك٦س٫٤ ܈ اك٨، كڸ٫ٕ  ك٦٪٫ ٝٮؿ انةٔؿ/« 

 كيزنؿ ثةجلـكع كبةىجٮرً  ٌٝةء ال ي٤٘ت لك يحي *
ٍ ٚإف ݮة ٍ٘ربي ةتو » ٚإف ٩ ي٧ى ٍ «  ٍ٘ربى   ٚ٪ع٨ ىلع ٩ؾكرً * كإف ޜي

 كٝٮؿ اآلػؿ/ 
ةًت ٚٞؽ دٛة٩ٮا « ا٤ڄ٧ةت» ؽع ذ٠ؿى ٚ ٟ ٚةثޣ٭ة ٝج٢ امل٧ى  * ك٩ٛكى

                                                           

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

ٕخ يؽق كأوةث٫ٕ/ دٞجٌخ، كيبكخ دޣ٪ڃ » /كٚا٫/ ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٠٪ٓ» الك٧ح ٣كخ ܈ ٦ةدة (3)
كتن٪ضخ، ك٦٪٫ أق  اك٩ٓ/ ك٬ٮ اخلةًٓ، ٫٧ً ا٣ٞاؽ، ٚذؽاين كدىةٗؿ كدٞةرب ث٫ٌٕ ٨٦ ثٕي، ٠أ٫٩ 

 .289املٕض٥ ص ٩ْؿ/ ا «.يذٞجي ٨٦ ذݬ٫
 (. 192(، ص )٩291ْؿ/ املٕض٥ ص )ا «.ق٭٥» ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ، كٹ ܈ ٦ةدة« ٵـ» الك٧ح ٣كخ ܈ ٦ةدة (4)
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 (. 77.  ص )(1) عةيب كݶايت ك٤٬ٟ أ٤٬٭٥يٞٮؿ/ ٤٬ٟ أو
/ ٨٦ ٝٮهل٥/  ىىح/     ىنٍيى ٍانة/ إذا ٝرشد٭ةيى  (.49ص ) .(2)ياخي ا٣ٕىة يى

٦٪جخ ا٤عاح ٨٦  -ثٛذط ٚك١ٮف-ا٤ڃيٍح/ (/ 345كصةء ܈ َجٕح ا٣ٕكاٺف ص )
 .٥ اݷم ٚا٫ اٵق٪ةف ٨٦ داػ٢ ا٥ٛ٣اٷنكةف، ك٬ٮ ظةاٍ ا٥ٛ٣، ك٬ٮ ا٣ْٕ

٪ح/ يٕين ٦ؾ߀ٮ٦ح ٨٦ خب٢ )وةظج٭ة( ي٤ٕ٪٭ة اݮةس ىػَ/ ٕڃ  (.257. ص )(3) إث٢ ߀٤
 (4)ثؾم ٣٘ت/ أم بك٭٥ ٚةقؽ ردئ ٥ حيك٨ ٫٤٧ٔ ٚٺ يؾ٬ت ثٕاؽا ؿداءد٫/ ىؾب
 (.37ص )

 (.17. ص )(5) / ك٬ٮ ا٣ٞٮة-ثٛذط ٚك١ٮف-ا٤ٮزةء/ ٠أ٫٩ ٨٦ ا٤ڃٮٍث  ٔث/
 

 ضؽف امليً
٦٢خڃ إݯ٭٥ ثة٣ٞؿاثح أك ثةݶا٣ح/ ٌخج  (.97. ص )(6) / دٮقڃ

ٞىف انٕؿى ٠اٙ مةء ٌلؿ/  (.14. ص )(7) يٞٮهل، يٞةؿ/ ٦ٞف ٨٦ اٵك٢ ٦ة مةء /أم ،٦
 (. 47. ص )(8) / امل٪اط/ اق٥ ٚؿسٌِص

                                                           

 .(291ص ) املٕض٩٥ْؿ/ ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « ٵـ» الك٧ح ٣كخ ܈ ٦ةدة (1)
كيةق ال/ ٝجع٫ ك٣ٕ٪٫، كأو٫٤ ٨٦ يٮت انضؿة/ ٝرشت يةء٬ة، ٠أ٫٩ يؽٔٮ » ية"/» ܈ ٦ٕض٥ اناغ ٦ةدة (2)

  «.٤ٔا٫ ثة٣ٌٛاعح ا٣يت د٭ذٟ قرتق
 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 غ.٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ انا٦ةدة  (4)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (5)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (6)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (7)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (8)
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ٔن  ضؽف ا

 «/أنن٫ٕ»كثةت٪ةء ٤ٕ٧٤ٮـ، « نن٫ٕ»كثةت٪ةء ٧٤ض٭ٮؿ، « ننٓ اىيب» ونلع/نلؼ 
 ثة٣٘ني كا٣ٕني أىلع، ك٥ دبني ٠ذت ا٤٘ح ٦َّٕن« ننٖ» ق٫ُٕ قٕٮَة ܈ أ٫ٛ٩، ك٦س٫٤/

ث٤ٛكُني، « املك٧اح» ٚعؽزين أيخ اݶ٠ذٮر ٔجؽ اؿمح٨ يةَغ، ٨٦ ،«ا٣نٖ»ك« ا٣نٓ»
كذٟ أف ٨٦ ٝؽي٥ اعداد٭٥ إذا كݶ هل٥  «.أك املٮٮد ننٖ اىيب» أ٩٭٥ يٞٮٮف ܈ ثٺد٥٬/

ُٔٮرا ٗك ٬ة ٨٦  /أف ين٥٧ مبة ثٕؽ يء ؛ٚأكؿ ٦ة يى٪ٓ ث٫ ܈ اٵقةثآ اٵكޏ كݯؽ
ٵ٩٭٥  ؛قةاؿ ٦ة هل راحئح، كيٞٮٮف/ إ٫٩ إذا ننٖ أ٦٪ٮا ٤ٔا٫ رضر ٦ة ين٫٧ ٬ٮ أك أ٫٦

ٓ إذا م٧خ راحئح ٥ ينٖ ث٭ة كݶ٬ كرب٧ة ٦ةت، ك٬ؾا  أوات كݶ٬ة ؛ةيٞٮٮف/ إف املًؿ
 يْٛس ݮة ٬ؾا اتاخ/ « ا٣نٖ» اتاةف ٨ٔ

ؾاق  ٚأْساع * ث٧كٟ كޒٚٮر ك٦ةء ٗؽيؿً « ٚةننٕةق» ٚٞة٣ٍخ/ ػي
 ك٦َّٕن أثاةت أػؿ ٠ٞٮؿ اؿ٦ح/ 

ٗيٺ٦ةن، ٍت  ى ٍؿًئاڃحه كݶى ٖى ا٧ىعةرا * إًذىا ߀ى يًن ٓو ن ًى ٍؿ ـي ߀ي
ى
ٵ
ى
 ٚىأ

 يٕين/ ننٓ ٦ة ܈ املعةر.
 ملؿار ا٣ٕٛٞيس/كٝٮؿ ا

ٮاع   *  اݮةس إين إݯޣ٥ ية ًݰةـ  يني ـڄ ܈ أ٩ٛيس ن ٍٕخي ا٣ٕ يًن  ن
 (/298كٝٮؿ ٔجؽة ث٨ ا٣ُات )امل٤ٌٛاةت/

ٓي   *   ٹ دأ٦٪ٮا ٝٮ٦ة يًنتڄ وجا٭٥   ثني ا٣ٞٮاث٢ ثة٣ٕؽاكة يينى
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ك٬ؾا انٕؿ ٩ٛك٫ يؤيؽ ارشح اݷم ٤ٞ٩ذ٫ ٨ٔ أيخ ٔجؽ اؿمح٨، كيޣنٙ ٦َّٕن 
 (.249. ص )(1) ثأظك٨ ممة دޣن٫ٛ ٠ذت ا٤٘ح ا٣يت ثني أيؽي٪ةانٕؿ 

جٍٍ أثاي ٩ة٥ٔ ٨٦ أ٢ٌٚ املؿَع  ُيص/ / ٩جخ ٦ٕؿكؼ ٔ٪ؽ٥٬، ك٬ٮ قى اݮڃيًصڄ
 (.47. ص )(2)(٤ؼا٢)

ني ُكب/ نٍب/ ث٧َّٕن ޝي٪ٍعِّ ٪١ٍي ٥ ޝى ٍُ  .اٮصٮقى ٨ٔ ا٤ڃ
ٔا غَ اىٍػام»كފ ظؽير اـޒة/   ت ٮ٣ح كذكات اكؼ، يؿيؽ اثنؽيؽ ا« ُكف كي

ى
ٵ

ٮا ٔ٪٭ة، كٹ دأػؾك٬ة ܈ اـޒة كدٔٮ٬ة ٵ٤٬٭ة، كيٞةؿ ٚا٫/  ،كَنٮ٬ة ا٤نب  أم/ أًٔؿ
ت» ت»كثةݬؼٛاٙ، « ٩ޣى  (.148. ص )(3) ߀نؽد ااكؼ« ٩ޣڃ

 (.87. ص )(4)ٺ٦ح، ٵ٩٭ة حتٍ ܈ اجلݸ ثةݮةراݮةر/ اك٧ح كا٣ٕ ُٔر/

ثٛذع٭ة ڷٛٛح، ركا٬ة « ًޜاىح»ك/ ٩ٮل ايشء ًޜاڃح/ أم ٝىؽق ثنؽيؽ اݯةء، ُٔى
 (.47. ص )(5) اةين كظؽق، كيه ٩ةدرة ٣كخ ٝاةقةا٤ع

٫ ُيً/ ٤ٞڃ ٔى  (.37. ص )(6) ٩ةط ايشء ثةيشء/ 

 

 ضؽف اهلاء
/ ا٣ٕؿكس ْػى/     ًؽمڄ  (.47. ص )(1) ا٭ى

                                                           

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة )ننٓ( ٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 .٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٩ޣت» ܈ ٦ةدة الك٧ح ٣كخ (3)
 (.٩335ْؿ/ املٕض٥ ص )ا٨٦ ٦ٕض٥ اناغ. « ٩ٮر» دؾ٠ؿ الك٧ح ܈ ٦ةدة٥  (4)

 .٨٦ ٦ٕض٥ اناغ« ٩ٮا» ܈ ٦ةدة الك٧ح ٣كخ (5)
 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (6)
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ٔاو  ضؽف ا
 (.256. ص )(2) كا٣ٕةر، ك٦ة يكذَح ٦٪٫م كاياةء إًثىح/ اخلـ وأب/
 (.256. ص )٤ِٗ أك صج٢ َيذ٧ٓ ٚا٫ ٦ةء اك٧ةءاٮٍٝ/ ظٛؿة ܈  وكً/
ح»ك ،«اٮٝإح»ك ،«اٝٓاملٮ» وكع/ ٕى ٞى . ص (3) حيؽد /٦ُؿٝح يٮٝٓ ث٭ة اكاٙ، أم «/ا٧ًاٍ

(15.) 
 

اء  ضؽف ا
ةًب  يرس/ ٌى ى ا٣ٛ» / د٭ائذ٫ كو٪ٕذ٫، يٞةؿ/دىًٍك ي اخلً ىْسڃ  «/كيْسڃ ايشءى » و٪٫ٕ، «/ؿسى ي

 (.8. ص )(4)٬اأق، يٕين أ٩٭٨ دؿޑ٨ اـي٪ح ثٕؽ ا٣ٕ٪ةيح ث٭ة
 .اجل٧٭ؿة، كاي٧ؽ ل رب ا٣ٕةملنيا٩ذ٭خ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (1)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (2)

 ٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ٕض٥ اناغ.٦ةدة  (3)

 ٦ٕض٥ اناغ.٥ دؾ٠ؿ ܈ ٦ةدة  (4)
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نخٔر اىػفيالن  لكٍث ختم   /فادساىلفً ا  نرشة ا
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هخب املطللث)  (إاعدة نؿ ا
ٜ كوٮرةى رق٥ً  ِّٞ ٙڃ ا١ذةًب املع لٍك٫ًإف وى ٌّٜ ٨٦ ظٞٮؽ اݮةرشي٨  ؛ظؿك٫ًٚ كمى ظ

 ًٜ
ِّٞ ىٍكذى٤ًجى٫ ݮًٛك٫ ثٕؽى ߀ٮًت املع ٮى ٤ٔا٫ كي ُي ىٍك ِّٜٞ صؽيؽ أف ي كاملعٞٞني، ٹ يجيغ ملع

٫ ٧٠ة ٬ٮ ܈ ا١ذةًب  ًُ جٍ ًى ًٜ هل أك ܈ ظاةد٫، ثأٍف يكغى وٮرةى رىٍق٥ً ظؿك٫ًٚ ك اكةث
ٜي ٤ٔا٫ ثذ٤ٕاٞةتو صؽ

ًٜ ٝج٤ى٫، ز٥ ي٤ِّٕ
ٞڃ ٤٪ةًس/ ٬ة أ٩ة ذا ٝؽ أٔؽتي  ز٥ يٞٮؿ ،يؽةو املع

ةن زة٩احن  ٜى ٬ؾا ا١ذةًب ߀ؿڃ ًٜ  ؛٣ޣ٥ حتٞا
ِّٞ ًٜ ٧٤ع  ا٣ٞؽي٥ً اكةث

ِّٙ ٵف ٦َّٕن نكًغ اى
٫٤ً ܈ ا٣ُجٕح ايؽيسح ٍٕ ِّٙ  ؛ايؽيًر ٧٠ة ٬ٮ ܈ ا٣ُجًٕح اكةثًٞح هل كصى أفڃ ٩ةقغى ٬ؾا اىى

 ٜ ِّٞ ٫ اجلؽيًؽ ىلع املع ًٞ ٍ ٚا٫ ٝؽ أذ٧ؽ ܈ حتٞا ٘ى ِّ ًٍ ٦نًت ا١ذةًب، ك٥ ޝي جٍ ًى اكةثٜ هل ܈ 
ٜي اجلؽيؽي ٬ؾا ك٥ يرٍش إܕ يءو ٨٦ ذٟ ِّٞ ، ٚإٍف ٢ٕٚ املع

ن
 ؛مبنة، إف وٮاثنة كإٍف ػُأ

، ٝؽ كٝٓ  ـه، قةرؽه ٜ اكةثٜ هل، كٚة٢ٔي ذٟ صةًر ِّٞ ِّٜ املع ٤ٍجنة ي ٝىحن كقى ً ٤ي٫ ٬ؾا ْسى ٍٕ اكف ًٚ
بو )أم كٝٓ ܈ ٪ٍؽي ِـّ صي ٤ىته ܈ أ ٜى ٧٤عٜٞ اجلؽيؽ ٬ٮ قى ٜى اكةثً  ا٥٤ْ٣(، كޑأفڃ اݬعٞا

ٜ أك ܈ ظاةد٫. ك٬ؾا لكڄ٫ ٬ٮ ٦ة ٫٤ٕٚ  ِّٞ ٜي اجلؽيؽي ݮًٛك٫ ثٕؽ ߀ٮت املع ِّٞ ىٍكذى٤ًجي٫ املع ي
اٍٺفي ܈ نرشد٫ً ١ذةًب اٮظناةًت  ٕيكى ٙڃ اناؼني/ املا٧ينِّ  ،اݶ٠ذٮري ا٣  ،ٚٞؽ أػؾ و

ٍكو ٶثاةًت كمة٠ؿو ܈ نرشد٭٧ة ١ذةب ا
ٍو كمى ٤ى٫ ܈ ٦نًت ٠ذةث٫ً، ٚكڄ ًج ٕى ٮظناةت كص

ٜي ٚا٫ مبنة ِّٞ ٘ى ِّ املع كص٫٤ٕ ٧٠ة ٬ٮ ىلع ثًٕي اٵػُةًء املُجٕاًح ا٣يت  ،املؾ٠ٮرةً ٥ ޝي
ذٍ٭ة ا٣كؼحي  عى اڃح ا٣يت وعڃ ًٛ صةءت ܈ نرشةً ا١ذةًب، أك ىلع ثًٕي اٵػُةًء اخلى

، كا٣يت ّ٭ؿٍت ٤٪ة ًس ܈ ز٦ً٪٭٥ ٬ؾا، كا٣يت ٥ ي٤ُٓ ٤ٔا٭ة اناؼةف، ٚٞؽ اٷيؿا٩احي
 ٬ؾا ًٺؿ ٦جني. ،اك٩خ ٬ؾق ا٣كؼحي ٨٦ ٝج٢ ثاؽ اݮةس

ذيتى أقٺًٚ٭٥ أ٩٭ة  ٟڄ املعٞٞٮف اكةثؿكف ٠ي أ٩ٛفي  ؛كإف ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٹ ين
ة ٨٦ أو٢ً  ،أوٺن  ُن ـي ًج ، ٚٞؽ « اتٮازييجِّ » كأٝٮ اݷم ٤ٔا٫ ظٜٞ اناؼةًف ا١ذةبى

، ك٦٪٭ة أثاةته ٦ٛؿدةه ٝؽ  ٓه اكً߀٤حه ُى صةءٍت ٬ؾق ا٣كؼحي ثـيةداتو مٕؿيحو ٠س ةو/ ٦٪٭ة ًٝ
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ٜو 
ِّٞ ٤٭ة ݮة اتٮزاييجڄ ܈ نكؼًذ٫، ١ٚاٙ ملع ًٓ انٕؿيًح ا٣يت ٝؽ حت٧ڃ ُى ًٞ صةءٍت ܈ زيًٍن ا٣

ةن أػؿل ٤٪ةس أف يٕاؽى  ؿڃ ٍ٭٢٧ًي ي٤ٕى  نرشى ٠ذةبو ߀ى ذى٭ة ز٥ ޝي ذىةޡى ٥ي ٩ٛةقحى ٬ؾق ا٣كؼًح كޞى
ٓى وٮاثً٭ة ܈ اݮه املعٜٞ، كَي٢ٕي ا٣ٞؿاءةى اىةاجحى ܈ ظ ًٍ ، ز٥ كى ًٜ

ٞڃ ةماًح اݮهِّ املع
٤ڃحو ٝىًنجحو ٨ٔ نكؼحو  يٞٮؿ ٍٞخي ٣ޣ٥ نرشى ٠ذةًب أيب د٧ةـ ܈ ظي ٞڃ ٤٪ةس/ إين ٝؽ ظ

ًذاٜ! ٕى ، ك٬ا٭ةتى ٦٪٫ ا٣  ٔذاٞحو
ة نرشةى اتةثُنيكيْ٭ؿي ٬ؾا  ٭ن ِّٛ كى ٜي ٤٪ةًس ߀ي ِّٞ ة  ،املع ٭ة أصٮدي ٦٪٫ إػؿاصن ًٞ ِّٞ ٢ي ڶ ٧ى كޞى

ٙڃ ٠ذةًب اٮظناةًت ߀ؿة زة٩اح، كأذ٧ؽ  ٜى اتةثُني أاعد وى ة، ٚإف ڶٞ ُن ج ة ًك ٞن كحتٞا
، صةٔٺن  ًٜ

ٞڃ ًٍ ٩هِّ ا١ذةًب ىلع ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٦سبذنة وٮاثى٭ة ܈ اݮهِّ املع ܈ ًج
، كٝؽ اـيةداًت  ًٜ

ٞڃ ٤٭ة ݮة ٩ةقغي ٬ؾق ا٣كؼًح ܈ ٩هِّ ا١ذةًب املع انٕؿيحى ا٣يت حت٧ڃ
، ٚٞؽ أدل ٦ة ٤ٔا٫، كأ ٜي ِّٞ ٦ة  ػؿجى ݮة ا١ذةبى ܈  وٮرةو أٝؿبأظك٨ ܈ ذٟ املع

ٍ٪ىطى  يޣٮفي إܕ ߀ؿاًد املؤ٣ٙ، كإٍف اكفى ٝؽ أقةء ܈ ثًٕي اٵماةء ا٣يت ٦ة اكف هل أف َيى
ًٜ ثأ٫٩إݯ٭ة، ٨٦ ذٟ ٦ة ص

ٞڃ ٵيب « رشحي ٠ذةًب اٮظناةًت » /ةء ܈ ٔ٪ٮاف ا١ذةًب املع
ٙي اٵكظؽ ك٬ٮ رص٢ه ٧٘٦ٮره ٹ ٥٤ٕ٩ ٔ٪٫ مبة، كنكجحي ٬ؾا ارشح ؿص٢  ،د٧ةـ، دأݯ
يكܛڃ اٵكظؽى ٠ أ٩٭ة د٤ٕاٞةته ٨٦  /ٔ٪ؽ ا٣ٕؿًب، كاىٮاب« ث٨ً ثاڃةفى  ٬اڃةفى » كجحً ي

 أوعةثي٭ة ܈ ٚرتات ٦ذجةٔؽة.٦ذ٤٧ِّܓ ا٣كؼًح ٝؽ ٤ٜٔڃ ٤ٔا٭ة 
ٜي اتةثُني ܈ ٔ٪ٮاف ا١ذةب ِّٞ ٢ٍٕي  ؛كٝؽ دؿدڃت ىلع ٬ؾق ا٣ك٧اًح ا٣يت ص٤ٕ٭ة ڶ  صى

ٚ٭ؾا ٬ٮ  ،ثؽٹن ٨ٔ أف َي٤ٕى٭ة ܈ ظةماح اݮه املعٜٞ ٬ؾق اݬ٤ٕاٞةت ܈ ٦نًت ا١ذةًب 
. ٤ًڄ٭ة اىعاطي  ڶى

نٍيً ٝؽ كٝٓ ܈ ػُأ ٦ة اكف يجيغ هل٧  ٞى ِّٞ ة أف يٕٞة ٚا٫، ك٬ٮ أ٩٭٧ة ٝؽ أ٧٬ٺ كޕ املع
،  ،ا٣كؼحى ا٣يت ٤ٔا٭ة ظٜٞ اناؼةًف/ املا٧ينڄ  ، أٔين أو٢ى اتٮازييجِّ كمة٠ؿه ا١ذةبى

٥٤ٚ يؿصٕة إܕ نكؼًذ٫ اخلُاًح كا٠ذٛاة جب٢ًٕ َجًٕح داًر املٕةرًؼ نكؼحن زة٩احن ١٤ذةب 
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ٜ، ك٬ؾا ػُأ ܈ اݬعٞاٜ ا٤ٕ٣ܜ ٞڃ حى ٹ جت ؛املع تڄ ا٣كؼحى اٵو٤احى ا٣يت ٵف املُجٔٮ
ٮٹ٬ة ملة رأي٪ة َجٕح دار املٕةرؼ، كٹ ق٧ٕ٪ة ٨ٔ نرشة اناؼني/ املا٧ين، كمة٠ؿ، ٚٺ 

ٙه  ، كإٍف اكف ٚا٫ حتؿي . ،َيتڄ ا٣ٛؿعي اٵو٢ى  أك إػٺؿه
كممة دؿدت ىلع أػؾ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف وٙ َجٕح دار املٕةرؼ ٧٠ة ٬ٮ أ٫٩ ٥ 

كؼح اٷيؿا٩اح ٝج٢ لك ُٕٝح مٕؿيح إܕ مةٔؿق، ٚأ٫٤٧٬ يك٪ؽ ا٣ٞٮؿ املؾ٠ٮر ܈ ا٣
ٝج٢ اق٥ انةٔؿ « ٝةؿ» ؿى ٠ٍ ڸإة، كٝؽ دޣ٥٤ اناغ املا٧ين ٨ٔ إ٧٬ةؿ نكؼذ٫ ذً 

املؾ٠ٮر ܈ ُٕٝذ٫ انٕؿيح، ٨٧ٚ ظك٪ةت ٬ؾق ا٣كؼح اٷيؿا٩اح أ٩٭ة ٝج٢ ذ٠ؿ انةٔؿ 
 تك٪ؽ ا٣ٞٮؿ إݯ٫ ٚذٞٮؿ/ ٝةؿ ٚٺف. 

ٺف ٨ٔ ذ٠ًؿ إق٪ةًد ا٣كؼًح اٷيؿا٩اًح ا٣ٞٮؿى إܕ وةظج٫ كٝؽ أٔؿض اݶ٠ذٮر ا٣ٕكا
ا٣يت صةءت « ٝةؿ» ܈ ٦ٞؽ٦ذ٫ ا٣يت كوٙ ٚا٭ة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ٥٤ٚ يذلك٥ ٨ٔ لك٧ح

 (.43-42ث٭ة ا٣كؼح اٷيؿا٩اح كا٣يت أقُٞ٭ة اتٮازييج ܈ نكؼذ٫. ص )
اݷم ص٫٤ٕ ܈ ٝؽ أر٬ٞين اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ نرشد٫ ١ذةب اٮظناةت ثةمل٤عٜ ك

ػةد٧ح ا١ذةب، ٚذضؽق أظاة٩ة يؾ٠ؿ ܈ ظةماح ا٣ُٕٞح ٝؿاءات ا٣كؼح املؼة٣ٛح ٣ُجٕح 
كأظاة٩ة يؾ٠ؿ٬ة ܈ امل٤عٜ أك يك٭ٮ ٔ٪٭ة ٚارتޑ٭ة، ك٬ؾا د٪ةٝي ܈ امل٪٭ش،  ،دار املٕةرؼ

كٝؽ ذ٠ؿ ܈ ٬ؾا امل٤عٜ د٤ٕاٞةت ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٦ٓ اٵثاةت، كފ ٬ؾا دޣؿار ٹ 
كٝؽ ذ٠ؿ٬ة ڶٜٞ اتةثُني ܈ زين ا١ذةب، كڶ٤٭ة اىعاط ٔ٪ؽم أف دؾ٠ؿ  دايع هل،

كٹ ܈ اݮه ٩ٛك٫، كاݬ٤ٕاٞةت ا٣يت َيؽ٬ة  ،ظٮاي اݮه املعٜٞ، ٹ ܈ ߀٤عٜ܈ 
كފ  َيت ٤ٔا٫ ذ٠ؿ٬ة، ٚٞؽ يرتޑ٭ة كٝؽ يؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة، املعٜٞ ܈ ٬ٮا߀ل ا٣كؼح ٹ

دؾ٠ؿ إذا اك٩خ ذا ٝا٧ح ٠ذ٤ٕاٞةت ثٕي اݮىٮص ا٣ٛؿيؽة ٗ  املرشكظح اٵ٢ٌٚ أف 
ك٣ޣ٨ أ٥٬ ٦ة ي٧زي َجٕح اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ،ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ١ذةب اٮظناةت

٨ٔ ا٣رشات اكةثٞح هل ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق ٨٦ د٤ٕاٞةت اناغ مة٠ؿ ܈ نكؼذ٫ اخلةوح 
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أػؾ٬ة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٨٦ ١٤ذةب كا٣يت ٝؽ ػ٤خ ٦٪٭ة َجٕح دار املٕةرؼ، كٝؽ 
 .كال املٮٜٚ ٬ؾا ٦ة ا٩ذܟ إݯ٫ ٬ؾا اتعر ،اناغ اث٨ د.ٚ٭ؿ
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 كيػ اىفؽاغ
 مبنة ٨٦ ا٣ُٞٓ كاٵثاةت انٕؿيحذ٠ؿد٫، أف ڶٜٞ اتةثُني ٥ ي٭٢٧  ممةيٺظِ 

ىٍك٫ي ٨ٔ يء ٦٪ ٍت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ٚٞؽ ذ٠ؿ٬ة لك٭ة ܈ نرشد٫، ك٥ ي ٭ة، ا٣يت ًزيٍؽى
٫ ٶثاةت  ُي ةكޒف ًج ٞن وٮاثنة، خبٺؼ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف، ٚٞؽ أ٢٧٬ ثٕي ٬ؾق  ߀ٮޠڃ

ا٣يت ٨٦ أص٤٭ة ٝؽ  ٣يت ٝؽ صةءت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩احاـيةدات ܈ ظةماح نرشد٫، كا
ٙ كظؿڃؼ ثٕي ٬ؾق اـيةدات انٕؿيح، ٗك ڃ  أاعد حتٞاٜ ا١ذةب ߀ؿة زة٩اح، كوعڃ

ٕ٭ة اىعاط اݷم صةء ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ٟى ثة٣رب٬ةف ثٕي ߀ًٮ ، ٧٠ة ثڃ٪خي 
 اكةَٓ. 

 ١ٚاٙ يىط ݸ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف أف يىٙ ڶٜٞ اتةثُني ܈ دٕؽادق ٦ة أق٧ةق/
ٮر ܈ ا٣ٛ٭٥ ٦ٓ يء ٨٦ ( ثة٣ٞى11ر٥ٝ )« أػُةء ك߀٤عٮّةت ܈ َجٕح اتةثُني»

 (  23ي٪ْؿ/ املٞؽ٦ح ص ) اݬٕة٥ !
 اـيةدات انٕؿيح ٠اٙ يىط أف يى٫ٛ ثؾٟ ! كٝؽ أىت ڶٜٞ اتةثُني ىلع لك

ا٣يت صةءت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، ك٥ يك٫ي ٨ٔ ثاخ كاظؽ ٦٪٭ة، كٝؿأ كنكغ ا٣كؼح 
ة، ٹ يٺـ  ٫ هل ٩ةقغ ا٣كؼح، ك٥ ي٘  ܈ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة مبة إٹ مل٧ن ُڃ ىلع اٮص٫ اݷم ػ
 ٚة٫٤ٔ، كأم ڶٜٞ ܈ اݬعٞاٜ ٦ة أ٥ڃ ! ١ٚاٙ ييٺـ وةظتي ا٤ڃ٥٧ كييجىةيه ث٫٤٧ٕ

 وةظتي ا١جةاؿ ! 
أف اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف  ؛كيجؽك ك قةثؿ ٣رشة اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف كنرشة اتةثُني 

٥ يٞةث٢ نرشد٫ ىلع نرشة اتةثُني ٦ٞةث٤ح اك߀٤ح، كٮ ٝةث٢ ك٩ْؿ ملة كو٫ٛ ث٭ؾا اٮوٙ 
 اݷم ٥٤ّ ٚا٫ ٩ٛك٫ ٬ٮ أكٹ.
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رى ث٭ة املعٞٞٮفك٨٦ ا٣ُؿااٙ ا٣يت   هل اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ܈ ٦ة ٝة يىط أف يىى٪ىؽڃ
ـد( ىلع » ( ٚٞؽ ٝةؿ/7دٕؽاد ٦سة٣ت ڶٜٞ اتةثُني ر٥ٝ ) اػذاةر ٝؿاءة نكؼح إيؿاف )ي

 ٦ة كرد ܈ َجٕح املا٧ين كمة٠ؿ ܈ ثٕي املٮا٨َ ثؽكف دݯ٢ أك كص٫ يكاٖ ٦ة اػذةرق ! 
٤ٝخ/ ك٬ؾا ٦٪٫ ٗؿيت ٔضات، كإين كةا٢ه اݶ٠ذٮرى ا٣ٕكاٺفى ٨ٔ قجًت إاعدًة 

 ًٞ   !٫ ا١ذةبى ߀ؿة زةݭح كٝؽ قج٫ٞ ܈ ذٟ ڶٜٞ اتةثُنيحتٞا
٥ أٔؽت اݬعٞاٜ ߀ؿة زةݭح، قاةدةى اݶ٠ذٮًر ! أ٣ف ٵ٩ٟ ٤ٝخ ܈ املٞؽ٦ح ص  
إ٩٭ة نكؼح ٦ذٞ٪ح، كٚا٭ة إًةٚةت كدىعاط كدٞٮي٥ ملة صةء ܈ » ( ٨ٔ ا٣كؼح/6)

ح ىلع نكؼح دؿޑاة، كدبني ܖ ذٟ ٨٦ ػٺؿ ٦ٞةر٩ح املُجٮ ٔح ثكؼح إيؿاف، ممة املُجٔٮ
 «!ح أف أٝٮـ ثإاعدة حتٞاٜ ا١ذةبمح٤ين ظةؿ ظىٮސ ىلع ا٣كؼ

ٟ م٭ؽدي٧ة ثإدٞةف ٬ؾق ا٣كؼح اٷيؿا٩اح ا٣يت ّ٭ؿت ٤٪ةس ܈ ز٦٪٭٥  ٚأ٩خى ك٩ٛكي
ٟ دٕاؽاف حتٞاٜ ا١ذةب ߀ؿة زةݭح؛ ٵ٩٭ة ٦ذٞ٪ح  ٟى ك٩ٛكى ٬ؾا، كأ٩٭ة يه ا٣يت ص٤ٕذ

 كٚا٭ة إًةٚةت كدىعاط كدٞٮي٥. 
٫ ٚى  ـي ىلع ڶٜٞ اتةثُني كدؾ٦ڄ ـ ٝؿاءةى نكؼحو ٥٤ًى د٤ٮ ٦ذٞ٪ح ىلع ٝؿاءة أو٢  أٍف ٝؽڃ

 ٝةرئو ٝؽ   !كاملا٧ين ،اݷم امذܒ ٦٪٫ اناؼةف/ مة٠ؿ اتٮازييج
كأكصٓ م١ٮا٧٬ة لكڃ

ؿؼ أػُةء وةظت أو٤٭ة اخلُٰقرب َجٕح دار املٕة  .رؼ، ٔك
كإف اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٝؽ ٩ةٝي ٩ٛك٫ ܈ حتٞا٫ٞ هلؾا ا١ذةب، ٚإ٫٩ ٝةؿ ܈ ٦ٞؽ٦ح 

ذ٧ةد ىلع ا٣ُجٕح اٵكޏ ا٣يت دٮޏ حتٞاٞ٭ة » /( ܈ ذ٠ؿ ٦٪ةٝت َجٕذ8٫ص )اݬعٞاٜ  أٹ
 كٹ أدرم ٦ة ٬ؾا! ،يٕين َجٕح دار املٕةرؼ «.اعملةف ص٤اٺف

ةد٭٥ ىلع َجٕةت ا١ذت ا٣٘ةثؿة ! ٢٬ يٕذ٧ؽ املعٞٞٮف اݶاربٮف املة٬ؿكف ܈ حتٞاٞ 
٤ا٭ة حيٞٞٮف ا١ذةب، كيٛة ߀ٮ٩٭ة أوٺ ٤٪ةس، ٔك ػؿكف اݮةس ثؾٟ، كٹ كيٞؽِّ

 يكذعٮف!
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ـ ٝؿاءةى نكؼحو ػُاحو ٦ذٞ٪حو   ٨ٍ ٝؽڃ ٮف ٦ى ٟ-كي٤ٮ߀ٮف كيؾ٦ڄ  -بن٭ةددٟ أ٩خ ك٩ٛكي
ح ٝؽ أ٥ڃ ث٭ة ٦ة أ٥ڃ ىلع ٝؿاء اٜ، كدرڃق٫ ٠اٙ يٞٮؿ ذٟ ٨٦ و٪ڃٙ ܈ اݬعٞ، ة ٦ُجٔٮ

٤ڃ٫٧ ٤٪ةس    !ٔك
س٤ٍىجىًح صؽيؿه ٝى٧ً  ًح ٝؿي٨ه إف ٨٦ يٞٮؿ ذٟ هلٮ ثةملٺ٦ًح كا٧ى ٦ڃ ؾى ، ك٧٤ى ٦ِّ ؛ نيه ٥ي إٍذ ٠اٙ ييؾى

ٜه  ِّٞ ـ ٝؿاءة نكؼح ػُاح ٦ذٞ٪ح ىلع ٝؿاءة َجٕح  -و٪ڃٙ ܈ اݬعٞاٜ-ڶ ة ٝؽ ٝؽڃ ٞن ڶٞ
٫ ! ٦ة ىلع ٚة٢ٔ ذٟ ٞي ِّٞ ٨٦ قبا٢، إ٧٩ة اكبا٢ ىلع ٨٦  ٠ذةب، ٝؽ امذܒ ٨٦ ٩ةقًؼ٫ ڶ

ـڄ ٚة٤ٔى٫، كين٭ؿ ث٫ ث٘  ايٜ!  يؾي
 ( ܈ دٕؽاد ٦٪ةٝت نرشد8/٫كإف اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٝؽ ٝةؿ أيٌة ܈ ٦ٞؽ٦ذ٫ ص )

ـد(» كٚا٭ة دىعاط تٕي ٦ة كرد ܈ نكؼح  ،ظْاخ ٬ؾق ا٣ُجٕح ثكؼح إيؿاف )ي
ٕخ ܈ ߀اك٩٭ة امل٪ةقت ٨٦  ا٩ذܟ «.٬ؾق ا٣ُجٕح املا٧ين كمة٠ؿ، كٚا٭ة زيةدات ًك

ـڃ كފ ٬ؾا االكـ د٪ةٝي ّة٬ؿ إ ٜى اتةثُني  ذا ٦ة ٝةث٤ذ٫ ٦ٓ الك٫٦ اݷم ذ ٚا٫ ڶٞ
ةى  ٮى ٍْ ىلع دٞؽي٫٧ً ٝؿاءةى ا٣كؼًح اٷيؿا٩اًح ىلع َجٕح املٕةرؼ؛ ٵ٫٩ يؾ٠ؿ ٣ٞةرئ نرشد٫ ظي

ٕ٭ة اىعاط. ٕ٭ة ܈ ߀ًٮ ة ٣ُجٕح املٕةرؼ كزيةداتو ٝؽ ًك  َجًٕذ٫ ثأفڃ ٚا٭ة دىعاعن
ٟى ثةݶݯ٢ كا٣رب٬ةف/ أفڃ ثٕيى ذٟ ٥ حيؽث، كأف اݶ٠ذٮ  ر كإين ٝؽ ثڃ٪ٍخي 

ٙ كظؿڃؼ ثٕيى لك٧ةتو ܈  ا٣ٕكاٺف ٝؽ ق٭ة ٨ٔ ٠س  ٨٦ ٬ؾق اـيةدات، كوعڃ
ٓى ثذني ܈ ُٕٝح اݮضةي  ى ߀ًٮ اٵثاةت ا٣يت زيؽت ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح، كޟى ڃ

 ايةريث ٥٤ٚ يؾ٠ؿ٧٬ة ܈ ߀اك٩٭٧ة امل٪ةقت ٧٠ة ٝةؿ.
٥ي ىلع الك املعٞٞني أ٩٭٧ة ٝؽ أ٧٬ٺ أو٢ اتٮازييج ٦ڃ ، كاقذ٧١ٺ اݮٞه كممة ييؾى

٨٦ َجٕح  ؛-(37( إܕ ر٥ٝ )1ك٬ٮ ٠ج  ٨٦ ا٣ُٕٞح ر٥ٝ )- اٮارد ܈ ا٣كؼح اٷيؿا٩اح
ة ٨ٔ دىٮيؿق كنكؼذي٫ ٦ذٮٚؿةه ܈ دار  ،دار املٕةرؼ، ك٥ يٞةثٺ أو٢ اتٮازييج كأًٔؿ
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ة ٨ٔ ٦ٞةث٤ذ٫ ٦ٓ كصٮد ا١ذ ت املرصيح، ك٦ٕ٭ؽ املؼُٮَةت ثة٣ٞة٬ؿة، أك أًٔؿ
 .ا٣كؼح ݶي٭٧ة

كأد٧َّن ٨٦ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف أٹ دأػؾق ا٣ٕـة كا٧ْٕ٣ح ٨ٔ اؿصٮع ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق 
اٵػُةء، كأف يكذ٘ٛؿ ال ٨ٔ لك٧ح ٝةهلة ܈ ظٜ ڶٜٞ اتةثُني، كأرصٮ أف ييٍى٤ًطى ٦ة 

، كأف يٕاؽ اݮْؿ ܈ حتٞا٫ٞ -إف ٝؽر ال هل ذٟ-اقذؽرޑذي٫ ٤ٔا٫ ܈ َجٕذ٫ اݭة٩اح 
ٙڃ ا١ذت اكةثٞح هل،  لك٫، كاٵظؽكزح ا٣يت ٝؽ اقذعؽز٭ة ٧٤عٞٞني، أٔين أػؾ و

٧ٚس٢ اݶ٠ذٮر ا٣ٕكاٺف ٹ يىط أف يٞٓ ܈ ٦س٢  ؛كا٣يت يؿيؽ إاعدة حتٞاٞ٭ة ߀ؿة زة٩اح
ةـ.   ٬ؾق اٵػُةء اجًلكى

ٮٍتي ىلع أقذة ْحي كاصؽو كأقذ٘ٛؿ ال إف ٠٪خي ٝؽ ٝىكى ٢، ٚإ٩٭ة ߀ٔٮ ٙو  ذم املجضڃ أقا
كاݬأݯٙ. كإين ٹ أريؽي  ݷي٨ ٝؽ د٤ٕڃ٥ ٨٦ ٠ذج٭٥ اݬعٞاٜىلع ٦ة يٞٓ ٨٦ أقةدؾد٫، ا

ٓى ٬ؾا  ًى تو و٘ و ܈ زٮًب رص٢و ٝؽ أظޣ٥ نكش زٮب٫ إٹ ߀ٮ
ٍٞ ثٞٮސ ٬ؾا إٹ ًظاىة٠حى ޛي

ًت، كٝؽ ٤ٍٛٗخ ٔا٪ي٫ ٔ٪٫، ٚأثذ٫ هل ٍٞ ر ث٫ ٬ؾا اݭٮبي أك إزا ؛اݭڄ ؽِّ رو ٠ي
ؽى ٓي  ٣حى ٠ى  اݮةًو

ٜي وةظجي٫ ܈ ، ا٣ٕؿي ذًٍٮ دؿاز٪ة اتاةضي ٩ًذ٫. ޡى ؽى ك٬ٮ املكذٕةف،  ،كال املٮٜٚ كراةقًح قى
  كق٥٤. ،كوܗ ال ىلع ٩با٪ة ڶ٧ؽ، كىلع آهل كوعج٫

 
 

فِاريكختّ/ و ؿ ا  يـٔ
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