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  ادلمدِخادلمدِخ
  

اسبىـــؿ ل  مـــٜ  مـــٗي ٌعىـــْ ٔصـــٕال٘ ى٥ٟـــْ َٔـــمٜ ال  مـــٜ 
 نٗؿ ا٧ٌبٗاٞ ٔاىبكنمـب ٔىلْ الطٗبـب الطاِكَٖ.

العىمٗــٛ )اسبذــٛ(  ٔبعــؿ ذّــفا ِــٕ ازبــمٞ الجــاٌ٘ وــَ قنــال ٍا       
ــ٦ٚ   ــاٟن الُــ ــٛ وهــ ــىَ ص ىــ ً  ،ٔاىب ٓــ ــٗا ــاً الُــ ــاٚ ،ٔاسكــ  ،ٔالمكــ

ٔا٧وـــك بـــاىبعكٔه ٔالٍّـــ٘  ـــَ اىبٍكـــك، لٗكـــُٕ  ٌٕـــّا         ،ٔاشبىـــو 
    ٛ ٔالفمهــــفٛ  ،لمىــــ٤وٍـب ًب اؾاٞ العبــــاؾات ٌٔٗــــن اىبعــــاقه الكباٌٗــــ

ــمي    ــا نــ ــْ ٔ مــــي ا٧غــــ٦  با  باقِــ ــي الفهــ ــىّٗا  مــ ــٛ بههــ العىمٗــ
ا٥ت ا٫ٌهــاٌٗٛ ٔ مــٛ غمــا ا٫ٌهــاُ ٔوــاؾٚ  ا٫قصهــاٞ ًب وهاوــات الكىــ 

  ٛ ــ ــٗٛ ٔالبؿٌٗ ــعاؾٚ الٍفه ــس اله ــٕه افب وكاص ــإٌاق   ،الَٕ ــاٞٚ ب ٔا٫ن ٓ
 ــاا الهــؿى ٔاىبمكــٕت ل فــ ض  ــي ابــٕاه اشبــمح ٔص  ًــاِي الكهبــٛ   

 ا٫ ٗٛ اىب٦لوٛ لم هٕٝ ٔال٦ُع.
ــٕاه ًب ال    ــالهبٕه ٔالج ــمْ ب ــافب صفٓ ــهلْ صع ــهصـبٌه ــ    ًٍ ــْ عٗ اٌ

    صبٗس.



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4

 ٛعٛعــــــوواٌزاٌز
ػبس قكٕع ٔاسؿ ًب كن قكعٛ وَ ال٦ُٚ ذكٖٓٛ كاٌت أ  (444 وههلٛ)

 ٌاذمٛ ا٥ ًب ٦َٚ ا٩ٖات ذف٘ كن قكعٛ وَ قكع ّٗا وبو قكٕ ات.
الككٕع قكَ صبطـن الُـ٦ٚ بهكـْ  ىـؿّا أ نـّّٕا، ٔكـفا        (445 وههلٛ)

لٖاؾصْ ًب الفكٖٓٛ، ا٥ ًب ٦َٚ ازبىا ٛ ذ٦ صٓك المٖاؾٚ اـا كاٌت وـَ  
عبِٕا، أوا ٦َٚ الٍاذمٛ ذ٦ صبطـن بمٖـاؾٚ الـككَ    اىبهوًٕ بهُؿ اىب ابعٛ ٔ

 نّّٕا.

  ِٓ ٚاججبد اٌزوٛعِٓ ٚاججبد اٌزوٛع
ا٫عبٍاٞ  مٜ الٕدْ اىب عاقه قبهؿاق صُـن ٖـؿآ افب قكب ٗـْ،     ا٧ٔه :

ٖٔكف٘ َٕٔه صبىـٕع ارـكاه ا٥َـاب  الـه وٍّـا ا٥بّـاً، ٔا٥سـٕ         
ا٫عبٍاٞ قبهؿاق اوكاُ َٕٔه الكاس ـب الّٗىـا اـ ٥ ػبـس ْٔـ  الٗـؿَٖ     
 مٜ الـككب ـب، ٥ٔ ٖكفـ٘ وهـىٜ ا٥عبٍـاٞ أ ا٥عبٍـاٞ  مـٜ جـمح الٕدـْ         
اىب عاقه كىا لٕ اعبٍٜ  مٜ أسؿ داٌبٗـْ، ٔجـمح وهـ ٕٙ اشبمهـٛ كطٕٖـن      

 الٗؿَٖ أ قُمحِىا ٖكد  افب اىبه ٕٙ.
الفكك بال هبٗشٛ الكربٝ ِٔ٘ "نبشاُ قب٘ العمٗي ٔحبىؿٓ"  الجاٌ٘ :

ال" ث٦خ وكات، ٔا٥قٕٝ كفاٖٛ وكٚ ٔاسؿٚ، أ الُ كٝ ِٔ٘ "نبشاُ 
ــَ ٥ ؼبهــَ      ــن ٔعبِٕــا ىب ــؿ ٔال ّمٗ ــفكك وــَ ٔال كــبمح ٔال شىٗ ــا ال وطم
ال هبٗشٛ بًك  اُ ٖكُٕ قبهؿاق ال هبٗشات الج٦خ الُ كٖات، ذمٕ قاه 

 ًب قكٕ ْ ث٦خ وكات "اسبىؿ ل" أدمأٓ.
مت الطىهٌٍٗٛ ذْٗ قبهؿاق الفكك الٕادس، ٔلٕ صككّا  ىؿّا بط الجالح :

 ٦َصْ ٔلٕ كاُ صككّا نّّٕا َشت ٦َصْ.
 قذ  الكأى وٍْ س ٜ ٍٖ ُس قاٟىّا الكاب  :

 الطىهٌٍٗٛ ساه الهٗاً بعؿ الكذ . :اشباوو 
 

اـا ا ٖــ ىكَ وــَ ا٥عبٍــاٞ  مــٜ الٕدــْ اىبــفكٕق ٔلــٕ         (446 وههلٛ)
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با٥  ىاؾ  مٜ ي٘ٞ أصٜ بالهؿق اىبىكَ، أوا لٕ ا ٖـ ىكَ وـَ ا٥عبٍـاٞ    

 هّا أصٜ بْ  َ دمٕى.ا٦َّ ٔكبكَ وٍْ دال
اـا ؾاق ا٧وــك بـــب الككــٕع دالهــّا أ قاٟىــّا وــ  ا٥مبــاٞ       (447 وههلٛ)

 لمككٕع، ذا٥قٕٝ صهؿٖي ا٧ٔه.
ــْ     (448 وههلٛ) ــالككٕع ا٥ْــطكاقٙ  ــَ دمــٕى ٔسُــن ل ــٜ ب ــٕ اص ل

ال ىكَ وَ اصٗاٌْ  َ قٗاً بعؿ قذ  الكأى وٍْ ٥ دبس ا اؾصْ، ٔكـفا ٥  
 دبس بعؿ اكباوْ با٥عبٍاٞ جمح ال اً.

ٕ   (449 وههلٛ) ع ازبمٕنــ٘ ٔا٥مبــاٟ٘ وبطــن ٔلــٕ نـــّٕا     صكــكاق الككــ
 كٍهُٗ ْ.

ــَ    (450 وههلٛ) ــَ وـ ــاُ كبكـ ـــ  ذـ ــْ كالكاكــ ـــْ ٔغمه ـ ــاُ ًب ٠ِٗ ــ اـا كـ
ــْ ـلــ      ـــ٘ٞ ٔدــس  مٗ ـــاؾ  مــٜ يـ ــٕ با٥  ىــ ـــاً ٔل ا٥ٌ ُـــاه ٔالهٗـ
ل شُـــٗن الهٗاً الٕادس ساه الهكاٞٚ ٔالهٗاً اىب ُن بْ الككٕع، ٔاـا 

ىمٛ ذٗذعمْ لمهٗاً الفٙ ٖ ُن ا ٖ ىكَ ا٥ وَ ا٥ٌ ُاه الهمٗن ًب ازب
 بْ الككٕع ٍٖٔشين لمككٕع.

ٖع ــرب ًب ا٥عبٍــاٞ قُــؿ الككــٕع ٔلــٕ انبــا٥ّ أٙ ٥ ٍٖــٕٙ   (451 وههلٛ)
اشب٦ه وجن ا٥عبٍاٞ بهُؿ ىغك كْٕ  ي٘ٞ  مٜ ا٧قض أ قذعْ، أ 
ق ن  هكه ٔعبٕٓ ا٥ اُ صكُٕ ال اٖٛ ا٥غكٝ  كّْا ْٔىٗىٛ ٥ كبشـ٘  

 ٕٝ س٠ٍٗف الُشٛ.َٕقٚ ال٦ُٚ ٌٔٗٛ الككٕع ذا٥ق
اـا ٌهــ٘ الككــٕع ذّــٕٝ افب الهــذٕؾ ٔصــفكك قبــن ْٔــ    (452 وههلٛ)

دبّ ْ  مٜ ا٧قض قد  افب الهٗاً ثي قك ، ٔا٧ظّك  ؿً كفاٖٛ قٗاوْ 
وٍشٍّٗا افب سؿ الككٕع وَ ؾُٔ اُ ٍٖ ُس، ٔلٕ صفكك بعـؿ الـؿغٕه ًب   

 الهذٕؾ بطمت ٦َصْ ِٕٔ اىبًّٕق.
ٍـاٞ ًب الككـٕع   اىبكأٚ كالكدن ًب اىبهؿاق الٕادس وـَ ا٥عب  (453 وههلٛ)

قبهؿاق صُن ٖؿاِا افب قكب ّٗا، ٖٔكف٘ َٕٔه صبىٕع اركاه ا٥َاب  
اله وٍّا ا٥بّاً لها ؿٚ ا٥يهاك ٔ ىٕوات ا٧ؾلٛ، ٔا٧ٔفب  ا  ـؿً  



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6
 المٖاؾٚ ًب ا٥عبٍاٞ ل٦٠ صكصف   ذٗمصّا.

ٖه شس صككاق ال هبٗشٛ الكربٝ ث٦ثّا ٔػبٕل المٖاؾٚ  مٜ  (454 وههلٛ)
ــبٗشٛ ال  ــج٦خ ًب ال ه ــك   ال ــٜ ٔص ــ كٝ، ٔا٧ٔفب اُ ؽبــ ي  م كــربٝ ٔالُ

 كالج٦خ ٔاشبىو ٔالهب .
اـا أصٜ بالفكك أكجك وَ وكٚ ٥ ػبس  مٗـْ صعـٗـب الٕادـس     (455 وههلٛ)

وٍْ ٧َالٛ الرباٞٚ ٔقا ؿٚ ٌفـ٘ اسبـكز ٥ٔرـ٦  الٍُـّٕ ٧ٌّٔـا وـَ       
 اىبٍؿٔبات ُٖٔض قُؿ ازبمٟٗٛ وٍّا.

ــٜ     (456 وههلٛ) ػبــٕل ًب ســاه الٓــكٔقٚ ْٔــٗا الٕقــت ا٥ق ُــاق  م
 ٝ وكٚ ٔاسؿٚ ذٗذمٙ "نبشاُ ال".الُ ك

٥ ػبٕل الًكٔع ًب الفكك قبن الَٕـٕه افب سؿ الككٕع،   (457 وههلٛ)
ٔكفا بعؿ الَٕٕه ٔقبن ا٥رى٠ٍاُ ٔا٥ن هكاق، كىا ٥ ػبٕل قذ  الكأى 
وٍْ قبن كباً الفكك أٙ ٥ ػبٕل اكباً الفكك ساه اسبككـٛ لمٍّـٕض، ٔلـٕ    

الككٕع  مـٜ  اني  أصٜ بْ كفل  قن ثٕابْ ٔلكَ ٦َصْ َشٗشٛ لُؿ 
 اؾاْٟ.

لٕ ا ٖـ ىكَ وـَ الطىهٌٍٗـٛ ًب سـاه ا٫ْـطكاق كـاىبكض        (458 وههلٛ)
نهطت، لكَ ػبس  مْٗ اُ ػب ّؿ ًب اكىاه الفكك الٕادس قبن اشبكٔز 
 َ وهىٜ الككٕع، اوا الفٙ ا ٖ ىكَ وَ البهاٞ ًب ساه الككٕع ٔسؿٓ 

الككٕع أ افب كباً الفكك ذٗذٕل لْ الًكٔع بالفكك قبن الَٕٕه افب سؿ 
 اكباً الفكك ساه الٍّٕض ٔقذ  الكأى وَ الككٕع.

لٕ صكك الطىهٌٍٗٛ ًب الككٕع اَـ٦ّ ٔا ؼبُـن وهـىآ بـن      (459 وههلٛ)
قذــ  قأنــْ قبذــكؾ ذبهــا الَٕــٕه نــّّٕا ذــا٥قٕٝ الُــشٛ، ٔا٥ســٕ  

 ان شبابّا ا اؾٚ ال٦ُٚ.
ػبٕل ازبى  بـب ال هبٗشٛ الكربٝ ٔالُ كٝ، ٔكفا بٍّٗىا  (460 وههلٛ)

 ـكاق.ٔبـب جمحِىا وَ ا٥
اـا يكع ًب ال هبٗض بهُؿ الُ كٝ ػبٕل لـْ اُ ٖعـؿه ًب    (461 وههلٛ)



 7) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
ا٥ثٍاٞ افب الكربٝ، وج٦ّ اـا قاه: "نبشاُ ال" ذعؿه ٔـكك بعـؿٓ "قبـ٘   
العمٗي ٔحبىـؿٓ" أ "نـبشاُ قبـ٘ العمـٗي ٔحبىـؿٓ" دـال، ٔكـفا ػبـٕل         

 العكو.
ًٖه  ًب ـكك الككٕع العكبٗٛ ٔاىبٕا٥ٚ ٔاؾاٞ اسبكٔه وَ  (462 وههلٛ)

 اىبػالفٛ ًب اسبككات ا٫ كابٗٛ ٔالبٍاٟٗٛ. طباقدّا ٔ ؿً
ػبٕل ًب قٕلْ "نبشاُ قب٘ العمٗي" اُ ٖهكأ بايباع كهـكٚ   (463 وههلٛ)

 الباٞ وَ "قب٘ العمٗي"، أ ؿً ايبا ّا.
"نبشاُ ال" وٍُٕه  مٜ اىبُؿق ٔصهـؿٖكٓ نـبشت ال    (464 وههلٛ)

نبشاٌّا ٔصهبٗشّا، ٖٔعين اد٦لْ صٍمّْٖ صعافب  َ الٍهاِٟ ِٔـٕ ْـكه   
اوــا قٕلــ  "ٔحبىــؿٓ" أٙ  ،ٕعــــقــكاق بالعبٕؾٖــٛ ٔاشبٓوــَ اشبًــٕع ٔا٫

 ٔاسبىؿ ل.
٥ بهى باسبككٛ الٗهـمحٚ الـه ٥ صٍـاًب َـؿ  ا٥نـ هكاق،       (465 وههلٛ)

 ٔكفا حبككٛ اَاب  الٗؿ أ الكدن وا ؾاً البؿُ وه هكّا.
ــفكك الٕادــس بهــبس قّــكٙ سككــٛ    (466 وههلٛ) اـا ذبــكك ًب ســاه ال

 قذ  قأنْ وَ ربكدْ  َ ا٥ن هكاق ٔدس ا اؾٚ الفكك، ٔلٕ ناقع افب
الككٕع بعؿ ذبها وهىآ نّّٕا ٔجفمٛ أ اٌفعا٥ّ بالهبس قبن ا اؾٚ الفكك 

 َشت ٦َصْ.
٥ ػبس ا٫غفـات ًب الـفكك سـاه الككـٕع ٔالهـذٕؾ ٔاُ       (467 وههلٛ)

 كاٌت ال٦ُٚ اغفاصٗٛ ك٦ُٚ المّك.
لٖـاؾٚ ا٥عبٍـاٞ اثٍـاٞ الككـٕع أ ٌهُـاٌْ ٥ صٓـك ًب َــشٛ        (468 وههلٛ)

 َ اسبؿ ٔاىب عاقه.الككٕع ٔٔسؿصْ وا ؾاً ا ؽبكز  
ًٖه  ًب ذبها الككٕع ازبمٕن٘ اُ ٍٖشين حبٗح ٖهأٙ  (469 وههلٛ)

ٔدّْ قكب ْٗ، ٔا٧ذٓن المٖاؾٚ  مٜ ـل  حبٗـح ٖهـأٙ وهـذؿٓ، ٥ٔ    
 ػبس ا٫ٌ ُاه  مٜ الككب ـب يبْ الهاٟي.
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  ِٓ ِظزحجبد اٌزوٛعِٓ ِظزحجبد اٌزوٛع
 ال كبمح لْ  َ قٗاً أ اٌ ُاه. ا٧ٔه :

ــاٌ٘ : ٜ   الج ــ ــبمح  م ــؿَٖ ســاه ال ك ــ  الٗ ــبمحٚ   قذ ــا صهــؿً ًب صك عبــٕ و
 ا٫سكاً.
ْٔ  الكفـب  مٜ الككب ـب وفكدات ا٧َاب  وٮىٮكٍّا  ىا  الجالح :

وَ  ٗين الككب ـب ٔاْعّا الٗؿ الٗىٍٜ  مٜ الككبٛ الٗىٍـٜ ٔالٗهـكٝ   
  مٜ الٗهكٝ.

 قؾ الككب ـب افب اشبمف. الكاب  :
 هك ًب صهٕٖٛ المّك حبٗح لٕ َس  مْٗ قطكٚ وَ اىباٞ انـ  :اشباوو 

 وكاٌْ.
 وؿٲ العٍا وٕالّٖا لممّك. الهاؾى :

 اُ ٖكُٕ ٌمكٓ ساه الككٕع بـب قؿوْٗ. الهاب  :
 ال ذٍٗض باىبكذهـب. الجاوَ :
صككاق ال هبٗض ث٦ثّا أ ألٖؿ كىا صهؿً، ٔاُ ؽب ىْ  مٜ ٔصك  :ال ان  

 أٙ باىبفكؾ وَ العؿؾ.
هبؿٓ" و  ازبّك بّا اُ ٖهٕه بعؿ ا٫ٌ ُاه "ع  ال ىبَ  العايك :

كىا ًب الُشٗض ٔداٞ الفعن و عـؿّٖا بـال٦ً ىبـا ٖ ٓـىٍْ وـَ وعـاٌ٘       
البًاقٚ ٔان ذابٛ ىبَ ؼبىؿٓ صعافب با٫ْاذٛ افب وـا ذٗـْ وـَ الـؿ اٞ     

 ٔالجٍاٞ.
 كاُ وهوٕوّا ٖهٕه "اسبىؿ ل قه العاىبـب". اسباؾٙ  ًك :

 قبمْ. اُ ُٖم٘  مٜ الٍيب ٔىلْ بعؿ الفكك أ الجاٌ٘  ًك :
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  يىزٖ يف اٌزوٛعيىزٖ يف اٌزوٛع
 أوٕق وٍّا:

اُ ٖطهر١ قأنْ حبٗح ٖكُٕ أؾٌٜ وـَ ظّـكٓ أ ٖكذعـْ افب     ا٧ٔه :
 ذٕ .

 اُ ٖٓي ٖؿْٖ افب دٍبْٗ. الجاٌ٘ :
 اُ ٖٓ  اسؿٝ الكفـب  مٜ ا٥غكٝ ٖٔؿغمّىا بـب قكب ْٗ. الجالح :
 قكاٞٚ الهكىُ ذْٗ. الكاب  :

  ٦َه ـب زبهؿٓ.اُ ػبعن ٖؿْٖ ذبت ثٗابْ و اشباوو :
  يف اٌظجٛديف اٌظجٛد

ِٕٔ ل ٛ اىبٗٲن ٔاشبٕٓع ٔال طاوَ ٔكن ي٘ٞ ـهٲ ذهؿ نذؿ، أوا ًب 
ا٥َط٦ع ذّٕ  بـاقٚ  ـَ ْٔـ  ازببّـٛ  مـٜ ا٧قض ب٠ّٗـٛ طبَُٕـٛ        
ٔقُؿ ال عمٗي ٔالعباؾٚ ل صعافب، ٖٔكُٕ صاقٚ دمٞ وَ ال٦ُٚ، ٖٔمشا 

   ٔ لمًـكك ٔلم ـفلن   بْ الهذٕؾ لمهّٕ ٔلهٓاٞ الهـذؿٚ اىبٍهـٗٛ ٔلمـ ٦ٔٚ 
 ٔال عمٗي، ٔصاقٚ غًٕ ّا ٔيككّا ل  م ٔدن.

ػبس ًب َـ٦ٚ الفكٖٓـٛ ٔالٍاذمـٛ ًب كـن قكعـٛ نـذؿصاُ         (470 وههلٛ)
 ِٔىا وعّا قكَ.

اـا أغــنٲ بالهــذؿصـب وعــّا قبعٍــٜ َــمٜ قكعــٛ وــَ َــ٦ٚ    (471 وههلٛ)
ــٛ وــَ الهــذؿصـب نــٕاٞ كــاُ  ــَ  ىــؿ أ نــّٕ بطمــت     الفكٖٓــٛ غالٗ

 ال٦ُٚ.
ٔ اسؿاِىا  ىؿّا ًب الفكٖٓٛ صبطن ال٦ُٚ بمٖاؾصّىا وعّا ا (472 وههلٛ)

 ٔالٍاذمٛ.
صبطن ال٦ُٚ بمٖاؾصّىا وعّا ًب الفكٖٓٛ نّّٕا أ د٦ّّ ٥ٔ  (473 وههلٛ)

 صبطن بفل  الٍاذمٛ.
ا٥قٕٝ  ؿً بط٦ُ ٦َٚ الفكٖٓٛ بٍهُاُ نذؿٚ ٔاسؿٚ  (474 وههلٛ)
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٥ٔ لٖاؾصّا نّّٕا، اوا لٕ كاٌت لٖاؾٚ الهذؿٚ الٕاسؿٚ  َ  ىؿ ذ بطن 

 ال٦ُٚ.

  ٚاججبد اٌظجٛدٚاججبد اٌظجٛد
ْٔ  اىبهادؿ الهـبعٛ  مـٜ ا٧قض ِٔـ٘ ازببّـٛ ٔالكفـاُ       ا٧ٔه :

ٔالككب اُ ٔا٫بّاواُ وَ الهؿوـب، ٔصؿٔق الككٍٗٛ ٔالمٖاؾٚ ٔالٍهُٗٛ ًب 
الهذٕؾ وؿاق ْٔ  ازببّـٛ  مـٜ ا٧قض ؾُٔ اىبهـادؿ ا٥غـكٝ، ذمـٕ      
ْٔ  دبّ ْ ؾُٔ ناٟك اىبهادؿ ذبُن المٖاؾٚ، اوا لٕ ْٔ  ناٟكِا ٔا 

 ٠ف صكك الهذٕؾ.ٖٓ  ازببّٛ ذُٗؿ  سٍٗ
الفكك بال هبٗشٛ الكربٝ ِٔ٘ "نبشاُ قب٘ ا٧ مٜ ٔحبىؿٓ"  الجاٌ٘ :

وكٚ ٔاسؿٚ أ الُ كٝ "نبشاُ ال" ث٦خ وكات، ٔا٥قٕٝ كفاٖٛ وطما 
الفكك وَ ال شىٗؿ ٔال ّمٗن ٔال كبمح ٔعبِٕا بًك  اُ ٥ ٖكُٕ أقن وَ 

 ال هبٗض ىبَ ٥ ؼبهَ ال هبٗشٛ.
ًب الهذٕؾ قبهؿاق الـفكك الٕادـس ذـ٦ ػبـٕل اُ     الطىاٌٍٗٛ  الجالح :

ًٖكع ًب الفكك قبن ْٔ  ازببّٛ  مـٜ ا٧قض ٔا٥نـ هكاق، ٔاُ صـفكك    
قبن قذ  الكأى ٔدس ال ـؿاقك، ٔكـفا ٥ ػبـٕل اُ ٖـهص٘ بـْ سـاه قذـ         
الكأى وَ الهذٕؾ ٔلٕ كاُ سكذّا ٔاسؿّا، ٔلٕ داٞ ببعض الـفكك  ٍـؿ   

ٔعبِٕا َشت ٦َصْ اُ ذبهـا  قذ  الكأى وَ الهذٕؾ نّّٕا أ جفمٛ 
 الهذٕؾ يك ّا ٔ كذّا ٔلكَ ثٕاه ال٦ُٚ لٗو صاوّا.

 قذ  الكأى وٍْ. الكاب  :
 ازبمٕى بعؿ الهذٕؾ بطىهٌٍٗٛ ثي ا٥عبٍاٞ لمهذؿٚ الجاٌٗٛ. اشباوو :

كُٕ اىبهادؿ الهبعٛ ًب ضبا ا افب كباً الفكك، ٥ٔ ػبـٕل   الهاؾى :
ٖ ؿاقكْ، اوا وا  ـؿا ازببّـٛ ذٗذـٕل     قذ  ازببّٛ  ىؿّا ٔاُ سُن نّّٕا

 مــٜ ككاِــٛ قذعــْ  ىــؿّا كىــا لــٕ أقاؾ ســ  دهــؿٓ ٔعبــٕٓ لعــؿً لٔاه 
 الطىهٌٍٗٛ ا٦َّ، ٔا٧ٔفب اُ ٥ ٖكُٕ ـل  ًب ساه الفكك.

وهأاٚ وْٕ  ازببّٛ و  وْٕ  الهؿوـب قبعٍٜ  ؿً  مٕٓ  الهاب  :
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ــ  اَــاب  وٓــىٕوات ٔ مٗــ    ــٛ أ أقب ــك وــَ لبٍ ــٍِ أ اغبفاْــْ اكج ْ ال

 ٔا٥نباع، ٥ٔ ٖٓك ا٥عبؿاق الٗهمح بـب وْٕ  ازببّٛ ٔاىبٕقف.
ْٔ  ازببّٛ  مٜ وا ُٖض الهذٕؾ  مٗـْ وـَ ا٧قض ٔوـا     الجاوَ :

ٌبت ذّٗا وَ جـمح اىبـهكٕه ٔاىبمبـٕى، ٔرّـاقٚ ضبـن ْٔـعّا كىـا صهـؿً         
 ـككٓ.

 احملاذمٛ  مٜ العكبٗٛ ٔالهصٗس ٔاىبٕا٥ٚ ًب الفكك. ال ان  :
ِـ٘ وـا بــب قُـاّ يـعك الـكأى ٔرـكه ا٧ٌـف         ازببّٛ  (475 وههلٛ)

ا٧ مٜ ٔاسبادبـب ر٥ّٕ ٔوا بـب ازببٍٗـب  كّْا، ٥ٔ ًٖه  ْٔ  كاون 
ازببّٛ  مٜ ا٧قض بن ٖكف٘ َؿ  الهذٕؾ  مٜ وهىٜ ازببّٛ ٖٔ شها 

 بْٕ  وهؿاق الؿقِي أ ا٧لبمٛ ِٔ٘ الطكه ا٧ مٜ وَ ا٥َب .
ذؿ  مٗـْ،  ًٖه   ؿً ٔدـٕؾ ساٟـن بــب ازببّـٛ ٔوـا ٖٮهـ       (476 وههلٛ)

ٔػبــٕل اُ ٖكــُٕ وْٕــ  الهــذٕؾ و فكقــّا كىــا لــٕ كــاُ الهــذٕؾ  مــٜ  
اسبُٜ أ الهبشٛ جمح اىبطبٕغٛ، ٔػبس  مٜ اىبكأٚ قذ  يـعكِا الٕاقـ    

  مٜ دبّ ّا ىبٍ  اسبادس  َ اىبهؿاق الٕادس لمهذٕؾ.
وا  ـؿ ازببّـٛ وـَ اىبهـادؿ ٥ ًٖـه  وبايـكصّا لـ٨قض         (477 وههلٛ)

 الجٕه أ اىبُمٜ.ذٗذٕل اُ ٖكُٕ بٍّٗا ٔبـب ا٧قض 
ــ       (478 وههلٛ) ــٜ ا٧قض وـ ــا  مـ ــ  بارٍّىـ ـــب ْٔـ ــه  ًب الكفـ ًٖـ

ا٥غ ٗاق، ٌعي ٥ ًٖه  ْٔ  كباً بارَ الكفـب  مٜ ا٧قض بن ٖكف٘ 
اىبهىٜ ٔلٕ ا٥َاب ، ٔو  الٓـكٔقٚ ػبـمٙ المـاِك، ٔلـٕ كـاُ وهطـٕع       

 الكف وج٦ّ ٍٖ هن افب ا٧قكه وَ الكف ٔالفقاع و  ا٫وكاُ.
ىٜ آٖــّا، ٔالككبــٛ صبىــ   مىــ٘ ًب الــككب ـب ػبــمٙ اىبهــ (479 وههلٛ)

 الها  ٔالفػف.
ا٥قٕٝ كُٕ الهــذٕؾ  مٜ ا ٠ٗٛ اىبعّٕؾٚ لمهــٍٛ الفعمٗٛ  (480 وههلٛ)

٧ٌْٔ وه ٜٓ الٍُـــّٕ ٔاىب عاقه، ذ٦ ٖكف٘ ْٔـ  اىبهـادؿ الهـبعٛ    
 بهٖٛ ٠ِٗٛ كاٌت.
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لٕ ْٔ  دبّ ْ  مـٜ وْٕـ  ٖمٖـؿ  مـٜ وٕقـف ٔوْٕـ         (481 وههلٛ)

أَـاب  وٓـىٕوات ٔعبِٕـا،    قؿوْٗ أكجك وـَ اىبهـؿاق اىب  فـك ِٔـٕ أقبـ       
ذا٥سٕ  دك ازببّٛ ٔ ؿً قذعّا ا٥ و  الٓكٔقٚ أ  ؿً اوكاُ ازبك، 

 ٔكفا لٕ ْٔ  دبّ ْ  مٜ وا ٥ ُٖض الهذٕؾ  مْٗ.
ــن أ دــ   (482 وههلٛ) ــْ ؾو ــاُ هبّ  ــَ ك ـــو ــَ  ـكع ٔعب ــَ و ــاـا كبك ٕٓ ذ

الهذٕؾ  مٜ اىبْٕ  الهمٗي وٍّا نذؿ  مْٗ، ٔاُ اس از ٍَ  وا ًٖبْ 
٘ صه  دبّ ْ  مٜ ا٧قض ُٖٔض نذٕؾٓ ذعن وـا  اسبفمحٚ ًب ا٧قض ك

ؾاً الهذٕؾ  مٜ اىبهـىٜ ٔوهـؿاق ؾقِـي، ٔاُ ا ٖـ ىكَ أ أُ العمـٛ      
ــٕ        ــا ذ ــٍـب ِٔى ــٜ أســؿ ازببٗ ــذؿ  م ــّا ن ــٛ كم ــ ٕ بٛ لمذبّ ــت وه كاٌ
الُؿجـب  َ مبـب ازببّٛ ٔمشا ا ٖ ُـا ؿاُ وـَ رـكًب اسبـادبـب افب     

 قُاّ الًعك.
بّٛ نـــذؿ  مٜ الفقـَ لهٕلْ اُ صعـــفق الهـــذٕؾ  مٜ ازب (483 وههلٛ)

ٌج ًدرر      طصعــافب  ٌَ ألْذَقْاررس ــ   (1)صَِٓخررونّ ــفقَ وعــكٔه ِٔــٕ صبى ، ٔال
المشٗـب ٔوا ذٕ  اسبٍ ، ذاُ صعفق نذؿ  مٜ ا٧ٌف ٔا٥ ذعمٜ َفشٛ 

 الٕدْ، ٔاُ صعفق اق ُك  مٜ اىبىكَ لها ؿٚ اىبٗهٕق.
ذـهُ ٔدـٕه ْٔـ     لٕ صعفق ْٔـ  ازببّـٛ  مـٜ ا٧قض      (484 وههلٛ)

 اىبهادؿ اله ٛ ا٧غكٝ ًب ضبا ا ٖبهٜ  مٜ سالْ.
وَ ا ٖ ىكَ وَ ا٫عبٍاٞ لمهذٕؾ اعبٍـٜ بالهـؿق اىبىكـَ     (485 وههلٛ)

وــ  قذــ  اىبهــذؿ افب دبّ ــْ ْٔٔــ  نــاٟك اىبهــادؿ ًب ضبا ــا، ٔاُ ا  
ٖــ ىكَ وــَ ا٫عبٍــاٞ أَــ٦ّ أٔوــه بكأنــْ، ٔاُ ا ٖــ ىكَ ذبــالعٍٗـب،         

ازببّـٛ  مٗـْ وـ  ا٫وكـاُ ْٔٔـ  وـا        ٔا٧سٕ  لْ قذ  اىبهـذؿ ْٔٔـ   
ٖ ىكَ وَ ناٟك اىبهادؿ ًب ضبا ا، ٔاُ صعفق  مْٗ نبٗ  وا ٖفٗؿ وهىٜ 
ــاً،        ــَ قٗ ــاُ   ــْ ٔاُ ك ــٕٝ بهمب ــ ىكَ ٌ ــاُ ا ٖ ــالعٍٗـب، ذ ــذٕؾ ذب اله
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 13) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
 ٔا٥سٕ  ا٫ياقٚ بالٗؿ ٔعبِٕا آّٖا.

اـا اقصفعــت ازببّــٛ وــَ  مــٜ ا٧قض قّــكّا قبــن ا٫صٗــاُ    (486 وههلٛ)
ٔ اؾت قّكّا ذاجملىٕع نذؿٚ ٔاسؿٚ، ٔا٥قـٕٝ كـفل     بالفكك أ أثٍاٞٓ

ساه ا اؾصّا اغ ٗاقّا بهُؿ ـات الهذؿٚ، ٌعي لٕ كاُ قذـ  ازببّـٛ افب   
 سؿ ازبمٕى ذا٧ٔفب اس هاه كن وٍّىا نذؿٚ وه همٛ.

اـا ٌه٘ الهذؿصـب وعّا وَ الككعٛ الٕاسؿٚ أ صـفكك قبـن    (487 وههلٛ)
ؿ الؿغٕه ًب سـؿ  الؿغٕه ًب الككٕع ٔدس العٕؾ الّٗىا، ٔلٕ صفكك بع

الككٕع بطمت ٦َصْ، ٔاُ كاٌت نذؿص٘ الككعٛ ا٧غمحٚ ذٗعٕؾ الّٗىـا  
 وا ا ٖهمي ٖٔهص٘ باىببطن.

اـا ٌه٘ اسؿٝ الهذؿصـب ٔصفكك قبن الؿغٕه ًب الككٕع  (488 وههلٛ)
ٔدس العٕؾ الّٗا، ٔاُ كاُ بعؿ الككٕع وٜٓ ًب ٦َصْ ٔقٜٓ الهذؿٚ 

غـمحٚ ذٗعـٕؾ الّٗـا اـا    بعؿ اله٦ً، أوا لٕ كاٌت الهذؿٚ وـَ الككعـٛ ا٧  
صفكك قبن اله٦ً، ٖٔهّٓٗا لٕ كاُ قؿ صـفككِا بعـؿ الهـ٦ً أ ًب أثٍـاٞ     

 الٕادس وٍْ.
٥ ػبٕل ال٦ُٚ  مٜ وـا ٥ صهـ هك اىبهـادؿ  مٗـْ كـالهطَ       (489 وههلٛ)

ــاق    اىبٍــؿٔه ٔالٕنــاٟؿ وــَ الــكٌٖ ٔالُــربٚ وــَ اسبٍطــٛ ٔعبِٕــا ٥  ب
 ا٥ن هكاق ٔالطىهٌٍٗٛ ًب الهذٕؾ ٔال٦ُٚ.

أوك العادم  َ ا٥عبٍاٞ ال ـاً لمهـذؿٚ بــب ْٔـ       اـا ؾاق (490 وههلٛ)
الٗؿَٖ  مـٜ ا٧قض ٔبــب قذـ  وـا ُٖـض الهـذٕؾ  مٗـْ ْٔٔـعْ  مـٜ          
ازببّٛ ذٗهص٘ قبا ِٕ أقكه افب ٠ِٗٛ الهذٕؾ وٍّىا، ٔاُ ظـَ ب هـأّٖىا   

 ذا٥قٕٝ ال ػٗمح.

  ِٓ ِظزحجبد اٌظجٛدِٓ ِظزحجبد اٌظجٛد
الهــذٕؾ دبهــٗؿ ٔبٗــاُ ٧ققــٜ وكاصــس اشبًــٕع ل  ــم ٔدــن ٔذٗــْ 

 شبات كجمحٚ صكُٕ ا٥ن كاٌٛ وعّـا أبمـ ، ٔوـَ ِـفٓ اىبهـ شبات وـا       وه
ٖهبهْ ٖٔكُٕ وهؿوـٛ لـْ، ٔوٍّـا وـا ٖكـُٕ وهاقٌـّا لـْ، ٔوٍّـا وـا ٖ عهبـْ           



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14
 ٔأِىّا:

ال كــبمح ســاه ا٥ٌ ُــاه وــَ الككــٕع قبــن اُ ّٖــٕٙ افب       ا٧ٔه :
 الهذٕؾ ٔقذ  الٗؿَٖ ساه ال كبمح ٔ مْٗ الٍِ ٔا٥نباع.

ٖؿْٖ  مٜ ا٧قض قبـن الـككب ـب  ٍـؿوا ّٖـٕٙ افب     اُ ٖٓ   الجاٌ٘ :
 الهذٕؾ.

 ْٔ  كباً ازببّٛ  مٜ وا ُٖض الهذٕؾ  مْٗ. الجالح :
 ا٫قجاً با٧ٌف  مٜ ا٧قض ٔوا ُٖض الهذٕؾ  مْٗ. الكاب  :

بهط الٗؿَٖ ًب ساه الهذٕؾ وٓـىٕوه ا٧َـاب  س ـٜ     اشباوو :
 افب الهبمٛ.ا٫بّاوـب ٖٔكٌٕا بٳشفا ا٥ـٌـب ٔو ذّّا بّىا 

صٕدْ الٍمك ساه الهذٕؾ افب ركه ا٧ٌف ِٕٔ اىبٍهٕه  الهاؾى :
 افب اىبًّٕق.
الؿ اٞ  ٍؿ الهذٕؾ ٔقبن الفكك الٕادس بهُ ٖهٕه: "المّي  الهاب  :

ل  نذؿت ٔب  ىوٍت ٔل  أنمىت ٔ مٗ  صٕكمت أٌت قب٘، نذؿ 
ك ٔدّ٘ لمفٙ غمهْ ٔيا ععْ ٔبُكٓ، ٔاسبىؿ ل قه العـاىبـب صبـاق  

 ال أسهَ اشبالهـب".
صككاق الفكك ٔاشب ي  مٜ الٕصك كـهُ ٖهـٕه: "نـبشاُ قبـ٘      الجاوَ :

 ا٧ مٜ ٔحبىؿٓ" ث٦خ وكات أٔ وبو أ نب .
 اُ صكُٕ ا٧قض وْٕ  نذٕؾٓ. :ال ان  

الؿ اٞ ًب ساه الهذٕؾ بطمس الكل  ٔقٓاٞ اسبٕاٟر، ًٔب  العايك :
ً: "أؾعٮ ًب رمـس الـكل  ًب   غرب لٖؿ الًشاً  َ أب٘ دعفك  مْٗ الهـ٦ 

اىبك ٕبٛ ٔأٌت نادؿ: ٖا غمح اىبه٠ٕلـب ٖٔا غمح اىبعطــب اقلقـين ٔاقل    
  ٗال٘ وَ ذٓم  ذهٌ  ـٔ الفٓن العمٗي".

ال ٕقك ًب ازبمٕى بـب الهذؿصـب ٔبعؿِىا ٔاُ كاُ  اسباؾٙ  ًك :
ًب الككعٛ ا٧ٔفب أ الجالجٛ وَ الكبا ٗٛ ِٕٔ ازبمٕى  مٜ ذػفٓ ا٧ٖهك 

 دا ٦ّ ظّك قؿً الٗىٍٜ  مٜ بطَ الٗهكٝ.



 15) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
اُ ٖهٕه ًب ازبمٕى بـب الهذؿصـب: "أن  فك ال قب٘  الجاٌ٘  ًك :

 ٔأصٕه الْٗ".
ال كبمح بعؿ الكذ  وـَ الهـذؿٚ ا٧ٔفب  ٍـؿ ازبمـٕى      الجالح  ًك :

ٔالطىهٌٍٗــٛ ذٗــْ، ٔال كــبمح لمهــذؿٚ الجاٌٗــٛ قبــن اُ ّٖــٕٙ افب الهــذٕؾ، 
 وَ الجاٌٗٛ. ٔال كبمح بعؿ الكذ 
 قذ  الٗؿَٖ ساه ال كبمحات. الكاب   ًك :

ْٔـ  الٗـؿَٖ  مـٜ الفػـفَٖ سـاه ازبمـٕى، الٗـؿ         اشباوو  ًك :
 الٗىٍٜ  مٜ الفػف ا٧مبَ ٔالٗهكٝ  مٜ ا٧ٖهك.

ال ذاًب ٔال ذٍض ساه الهذٕؾ أٙ ص ذاذٜ ا٧ ٓاٞ  الهاؾى  ًك :
    ْ  ـَ بؿٌـْ لٗكٌٕـا     بهُ ٖكذ  البطَ ٔاىبـكذهـب  ـَ ا٧قض ٖٔبعـؿ ـقا ٗـ

 كازبٍاسـب.
 اُ ُٖم٘  مٜ ضبىؿ ٔىلْ ًب الهذؿصـب. الهاب   ًك :
ٖكذ  قكب ْٗ  َ ا٧قض قبن الٗؿَٖ  ٍـؿ الهٗـاً وـَ      الجاوَ  ًك :

 الهذؿٚ الجاٌٗٛ.
ٖؿ ٕ  ٍؿ دمٕنـْ بــب الهـذؿصـب باىبـهثٕق كـالهٕه:       ال ان   ًك :

 "أن  فك ال قب٘ ٔأصٕه الْٗ".
هٕه ِٕٔ ًب ساه الٍّٕض لمهٗاً: "حبـٕه ال ٔقٕصـْ   اُ ٖالعًكَٖ :

 أقًٕ ٔأقعؿ"، أ ٖهٕه: "المّي حبٕل  ٔقٕص  أقًٕ ٔأقعؿ".
اُ صكــُٕ ٖــؿآ  ٍــؿ الٍّــٕض وبهــٕر ـب ذــ٦  اسبــاؾٙ ٔالعًــكَٖ :

ٖهبّٓىا ٥ٔ ٖعذَ، أٙ ٥ ٖع ىـؿ  مـٜ ٖؿٖـْ اـا قـاً كىـا ٖفعـن الـفٙ        
 ٖعذَ العذـب.

ــاٌ٘ ٔالعًــكَٖ : ــكأٚ الج ــؿ ا ــٕٙ    اىب ــؿَٖ  ٍ ــن الٗ صٓــ  قكب ّٗــا قب
 لمهذٕؾ أٙ  كو الكدن.

 إرالٛ الهذٕؾ ٔا٫كجاق وَ ال هبٗض ٔالفكك. الجالح ٔالعًكَٖ :



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16
وبايكٚ ا٧قض بالكفـب أٙ ٥ ٖكُٕ مثٛ سادم أ  الكاب  ٔالعًكَٖ :

 ذكاٍ بـب ا٧قض ٔبـب ٖؿْٖ.
ٖكــكٓ ا٫قعــاٞ ًب ازبمــٕى بـــب الهــذؿصـب ٔبعــؿ الهــذؿٚ  (491 وههلٛ)

ٌٗٛ، ٔا٫قعاٞ ِٕ ا٥  ىـاؾ بُـؿقٙ الهـؿوـب  مـٜ ا٧قض ٔػبمـو      الجا
  مٜ  هبْٗ.

 ٖككٓ لْ اُ ٍٖفؼ وْٕ  الهذٕؾ. (492 وههلٛ)
 ٖككٓ  ؿً قذ  الٗؿَٖ وَ ا٧قض بـب الهذؿصـب. (493 وههلٛ)
ــْ      (494 وههلٛ) ــكأ ذٗ ــ٦ ٖه ــٕع ذ ــؿ اٞ ٔاشبً ــن لم ــبٛ ٔضب ــذٕؾ وٍان اله

 الهكىُ.
٤ٖصٜ همهٛ ا٫نهاسٛ ِٔ٘ ازبمٕى بعؿ الهذؿٚ الجاٌٗـٛ   (495 وههلٛ)

٧ٔفب وَ كن ٦َٚ، ٔبعؿِا وَ الككعٛ الجالجٛ وـَ الُـ٦ٚ   وَ الككعٛ ا
 الكبا ٗٛ.

 :وَ أقهاً الهذٕؾ ا٧غكٝ

  طجٛد اٌزالٚحطجٛد اٌزالٚح
ػبس نذٕؾ ال ٦ٔٚ  مٜ وـَ قـكأ اسـؿٝ ىٖـات الهـذٕؾ       (496 وههلٛ)

ٕٲق العماٟي ِٔ٘:  ا٧قبعٛ ًب ن
 .ص ّال ٓستكربٌّط نٕقٚ الهذؿٚ  ٍؿ قٕلْ صعافب: 

 .ص تعب ٌّط نٕقٚ ذُمت  ٍؿ قٕلْ صعافب: 

 نٕقٚ الٍذي  ٍؿ غ ي الهٕقٚ.
 نٕقٚ الهمي  ٍؿ غ ي الهٕقٚ. 

ٕٲق    (497 وههلٛ) ػبس نذٕؾ ال ٦ٔٚ آّٖا  مٜ اىبه ى  ل٪ٖـات ًب الهـ
ا٧قبعٛ ٔ مْٗ ا٥نباع ٔالٍِ، ٔا٧ظّـك ٔدٕبـْ  مـٜ الهـاو  آٖـّا،      
ٔالهىاع ٖكُٕ بهُؿ ٔبؿٌْٔ، اوا ا٥ن ىاع ذّٕ وككس وَ الهىاع ٔوَ 

 الهُؿ.



 17) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
وــَ ىغــك ٚ ًب أســؿ  ًــك وْٕــعّا ٖهــ شس نــذٕؾ الــ ٦ٔ (498 وههلٛ)

 الهكىُ ٔـل  ًب:
 .ص ّألُ ٓس  ٌّط نٕقٚ ا٧ كاه  ٍؿ قٕلْ صعافب     -1

 .ص ظالهله بسألغ ّ ّ آلصسلط ًب نٕقٚ الك ؿ  ٍؿ قٕلْ صعافب  -2

 .ص ّٓفعلٌْ مس ٓرررؤمررروٌّط ًب نٕقٚ الٍشن  ٍؿ قٕلْ صعافب  -3

 .ص ًسّٓزٓ ٍه خشررْعط ًب نــٕقٚ ا٫نـــكاٞ  ٍؿ قٕلْ صعافب  -4

 .ص ّخوّ  د  ً  ّبكًٔسط ًب نٕقٚ وكٖي  ٍؿ قٕلْ صعافب  -5

 .ص ّ فعلْ   خلريص، ط  ٓفعل  هلل مس ٓشسٛط ًب نٕقٚ اسبر  ٍؿ قٕلْ صعافب   -6

 .ص ّز دٍه ىفْرً ط ًب نٕقٚ الفكقاُ  ٍؿ قٕلْ صعافب  -7

 .ص رب  ألعوش  ألعظٔهط ًب نٕقٚ الٍىن  ٍؿ قٕلْ صعافب   -8

 .ص ّخّو ر كعًس ّأىسب طًب نٕقٚ ّ  ٍؿ قٕلْ صعافب  -9

ّ ق  ارو  علرَٔه  ألآروالٌ ال    ط ًب نــٕقٚ ا٫ًٌـــها   ٍـؿ قٕلـْ صعـافب      -10

 .ص ٓس  ٌّ
٥ ػبس الهذٕؾ  مٜ وَ ك س ا٩ٖـٛ أ يـاِؿِا وك ٕبـٛ     (499 وههلٛ)

وَ جمح اُ ؽبطكِا ًب الباه، أٙ  كْت لْ اصفاقّا أ  َ ال فات ٔلالت، 
 أ صُٕقِا ٔال ُٕق أ ي وَ اشبطٕق.

ٕع ا٩ٖٛ ذ٦ ػبس  ٍؿ قكاٞٚ بعّٓا ٔلٕ نبس الهذٕؾ صبى (500 وههلٛ)
صٓىَ لفظ الهذؿٚ وٍّا، ٌعي لٕ قكأ بعّٓا ٔان ى  افب بعّٓا ا٩غك 

 أ ععْ ٔدس الهذٕؾ.
ٔدٕه الهذؿٚ ذٕقٙ ذ٦ ػبٕل ال هغمح، ٔلٕ ا ٖهت بّا  (501 وههلٛ)

 ذٕقّا ٌهٗاٌّا أصٜ بّا اـا صفكك، بن ٔكفا اُ ا ٖهت بّا  َ  ىؿ ٔصهُمح.
 ق الهكاٞٚ أ الهىاع.ٖ ككق الهذٕؾ ب ككا (502 وههلٛ)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  18
لٕ قكأِا أ ععّا ِٕٔ ًب ال٦ُٚ الٕادبٛ أٔوه لمهـذٕؾ   (503 وههلٛ)

ٔنذؿ بعؿ ال٦ُٚ، ٥ٔ ػبس إ اؾٚ ال٦ُٚ  مٜ ا٥قٕٝ سبؿٖح ٥ صعاؾ 
 ٔلها ؿٚ ٌف٘ اسبكز.

ــ       (504 وههلٛ) ــٕ ع ــات، ذم ــكٔه ٔالكمى ــم اسب ــىاع كبٗٗ ــرب ًب اله ٖع 
 ِىّىٛ وَ جمح اُ مبٗم الكمىات ذ٦ ػبس الهذٕؾ.

ٛ الهذؿٚ وَ اىبهذن ٔعبٕٓ يبا ؼببو الُـٕت  لٕ ع  ىٖ (505 وههلٛ)
٥ ػبــس الهــذٕؾ، ٔلــٕ ععّــا وــَ الكاؾٖــٕ أ ال مفمٖــُٕ ٔعبِٕىــا       
بالُٕت البعٗؿ اىبٍهٕه وبايكٚ وَ جمح صهذٗن ذّن ػبس الهذٕؾ أ ٥، 
ا٥قٕٝ  ؿً الٕدٕه ٥س ىاه اٌُكاه ا٧ؾلٛ  ٍْ ٔاُ الهىاع وا صعما 

مهـاق٢  ل ازبـاو   ـٗهَ ٔسـؿٚ اىبكـاُ    الهـؿق اىب اىبػ اق أُ ٔ،  با٥يػاّ
ٔالهــذٕؾ ِــٕ ذــ٦ ػبــس الهــذٕؾ  ٍــؿ الهــىاع با ــاصف ، ، ٔالهــاو  

 ا٥سٕ  ان شبابّا.
 ٥ ػبس الهذٕؾ  ٍؿ قكاٞٚ صكنبٛ ا٩ٖٛ أ عا ّا. (506 وههلٛ)
ٖه شس ًب الهذٕؾ الٍٗٛ ٔذبها وهىآ ٔاباسٛ اىبكاُ، ٥ٔ  (507 وههلٛ)

 مٜ ا٥قٕٝ،  ػبس وكا اٚ  ؿً العمٕ أقب  أَاب  بـب اىبهذؿ ٔاىبٕقف
 ٔكفا ْٔ  ناٟك اىبهادؿ.

٥ صع رب الطّـاقٚ وـَ اسبـؿخ ٥ٔ وـَ اشببـح ذٗـْ ذٗهـذؿ         (508 وههلٛ)
ازبٍس ٔاسباٟض، ٥ٔ ٖع رب ا٥ن هباه ذٗذٕل نذٕؾ ال ٦ٔٚ ل مح الهبمٛ، 
٥ٔ صع رب رّاقٚ وْٕ  ازببّٛ ٥ٔ نه العٕقٚ أ كُٕ المباى وـَ جـمح   

الهـذٕؾ ٔذٕقٖ ـْ ٔ ـؿً    اسبكٖك أ الفِس أ دمؿ اىبٗ ٛ سبُٕه نـبس  
 مشٕلْ ب ىاً أؾلٛ الهذٕؾ ال٦ُص٘.

لــٗو ًب ِــفا الهــذٕؾ صكــبمحٚ اذ  ــاع أ صًــّؿ أ صهــمٗي  (509 وههلٛ)
ٖٔكف٘ ذبها ٠ِٗٛ الهذٕؾ وَ جمح صمفظ بفكك أ صهبٗض، ٌعـي ٖهـ شس   
ا٥صٗاُ بالفكك كٗف وا كاُ، ٔا٧ٔفب اُ ٖهص٘ باىبهثٕق ٔوٍْ: "نذؿت ل  

ربّا  َ  باؾص  ٥ٔ وه ٍكفّا ٥ٔ وه عمىّا، ٖا قه صعبؿّا ٔققّا، ٥ وه ك
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بن اٌا  بؿ ـلٗن غاٟف وه ذمح"، كىا ٖه شس ال كبمح  ٍؿ قذ  الكأى 

 وَ الهذٕؾ.
اـا ع  الهكاٞٚ ٔي  بـب ا٧قن ٔا٥كجك ػبٕل لْ ا٥ك فاٞ  (510 وههلٛ)

ًب ال ككاق با٧قن، ٖٔكف٘ ًب ٔدٕه ال ككاق َٔؿ  ال عؿؾ قذ  ازببّٛ 
ؿٚ ا٥غكٝ، أٙ ٥ ٖع رب ازبمـٕى أ قذـ     َ ا٧قض ثي ْٔعّا لمهذ

 باق٘ اىبهادؿ  َ ا٥قض لمفُن بـب الهذؿصـب.

  طجدح اٌشىزطجدح اٌشىز
ٖه شس الهذٕؾ لمًكك  ٍؿ دبؿؾ ٌعىـٛ أ قذـ  ٌهىـٛ أ     (511 وههلٛ)

صفكك اسؿِىا أ اؾاٞ ذكٖٓٛ أ ٌاذمٛ أ ذعن  ىن َـا،، ٖٔكفـ٘ ذٗـْ    
اُ  صبكؾ ْٔ  ازببّٛ وـ  الٍٗـٛ، ٥ٔ ًٖـه  ذٗـْ الـفكك ٔلكـَ ٖهـ شس       

 ٖهٕه: "يككّا ل" أ "يككّا يككّا" وكٚ ٔاسؿٚ أ وككقٚ.
صكف٘ ًب نذٕؾ الًكك ٔاسؿٚ ٖٔه شس ال جٍٗٛ، ٖٔ شها  (512 وههلٛ)

ال عؿؾ ٔالفُن بٍّٗىا ب عفمح اشبؿَٖ ٔازببٍٗـب وهؿوّا لمٗىـب، ٖٔه شس 
ًب نذؿٚ الًكك اذهاٍ الفقا ـب ٔالُا  الُـؿق ٔالـبطَ بـا٥قض،    

اوكاقِــا  مــٜ الٕدــْ ٔوهــاؾٖي البــؿُ  ٔوهــض وْٕــ  الهــذٕؾ بالٗــؿ ٔ
 ٔالؿ اٞ.

اـا سُن نبس لهذٕؾ الًـكك ٔلكٍـْ أٙ الهـذٕؾ كـاُ      (513 وههلٛ)
ياقّا أ ذْٗ سكز أ ٍِاك واٌ  ؾُٔ ال طاوَ ْٔٔ  ازببّٛ  مٜ ا٥قض 

 نا  ّا ػبٕل اُ ٖك ف٘ با٫مباٞ بكأنْ ْٔٔ  غؿٓ  مٜ كفْ.
ٖه شس ارالٛ الهذٕؾ ٧ٌْ وَ أيكه العباؾات ٔىبـا ذٗـْ    (514 وههلٛ)

ال هكه افب ال صعافب، ٔوا وَ  ىن أيؿ  مٜ ابمٗو وَ ق٣ٖ ْ ٥بَ وَ 
 ىؾً نادؿّا ٧ٌْ أوك بالهذٕؾ ذعُٜ.

 ؼبكً الهذٕؾ ل مح ال. (515 وههلٛ)
ِــفٓ اىبهــهلٛ أقــن وهــاٟن الكنــالٛ ًب  ــؿؾ الكمىــات لكٍّــا  ىــٕؾ  

 الكنالٛ ٔقكَ العباؾٚ ٔ ٍٕاُ ال ٕسٗؿ.
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  اٌزشٙداٌزشٙد
ٗــٛ كُــ٦ٚ الُــبض  ٍــؿ  ِٔــٕ ٔادــس وــكٚ ٔاســؿٚ ًب الُــ٦ٚ الجٍاٟ 

ازبمٕى بعؿ قذ  الكأى وَ الهذؿٚ ا٧غمحٚ وَ الككعٛ الجاٌٗٛ، ٔوكصـب 
ًب ال٦ُٚ الج٦ثٗٛ ك٦ُٚ اىب كه ٔالكبا ٗٛ ك٦ُٚ المّك، وكٚ بعؿ قذ  
الكأى وَ الهذؿٚ الجاٌٗٛ وَ الككعٛ الجاٌٗـٛكىا ـكـك ا ـ٦ٓ، ٔوـكٚ بعـؿ      

غـمحٚ، ٖٔهـىٜ ال ًـّؿ    قذ  الكأى وـَ الهـذؿٚ الجاٌٗـٛ وـَ الككعـٛ ا٧     
 ا٧ٔه س٠ٍٗف أٙ ًب الج٦ثٗٛ ٔالكبا ٗٛ بال ًّؿ الٕنط٘.

َــٕقصْ "ايــّؿ اُ ٥ إلــْ ا٥ ال ٔســؿٓ ٥ يــكٖ  لــْ،       (516 وههلٛ)
 ٔايّؿ اُ ضبىؿّا  بؿٓ ٔقنٕلْ، المّي َن  مٜ ضبىؿ ٔىه ضبىؿ".

اُ ٖهص٘ بالفكك ِٕٔ دالو وطى٠َ، ٤ٖٔؾْٖ  مـٜ الٕدـْ    (517 وههلٛ)
 .ٔالفُٕهالكمىات  العكب٘ الُشٗض و  اىبٕا٥ٚ بـب

وَ ٥ ٖعكه ا٫صٗاُ بال ًّؿ ػبس  مٗـْ الـ عمي ٔلـْ اثٍـاٞ      (518 وههلٛ)
ـل  اُ ٖ ب  جمحٓ ذٗمهٍْ، ٔو  العذم  َ الـ عمي ٔو ابعـٛ ال ـمح ْٔـٗا     
الٕقت أصٜ قبا ٖهؿق  مْٗ بالعكبٗٛ ٖٔهدــي الباق٘، ٔاُ كاُ  ذـــمٓ  َ 

هـ ط  ا٫صٗاُ بهنب ْ لعؿً ال ًّؿ بالعكبٗٛ كمّٗا لْ اُ ٖهنبْ، ٔاُ ا ٖ
وعكذ ْ أ عبٕٓ أصٜ بهٙ وَ ا٥ـكاق بهؿق ال ًّؿ، ٔاُ ا ٖعمـي دمـو   

 قبهؿاق ال ًّؿ و  ا٥غطاق بالباه.

  يظزحت يف اٌزشٙديظزحت يف اٌزشٙد
 أوٕق وٍّا:

 ازبمٕى و ٕقكّا. -1
اُ ٖهٕه قبن الفكك "اسبىؿ ل" أ ٖهٕه "بهي ال ٔبال ٔاسبىؿ ل  -2
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 ٔغمح ا٧عاٞ ل".

 عن ٖؿْٖ  مٜ ذػفْٖ وٍٓىٛ ا٧َاب .اُ ػب -3
 اُ ٖكُٕ ٌمكٓ افب سذكٓ. -4
اُ ٖهٕه ًب ال ًّؿ الٕنط٘ بعؿ ال٦ُٚ  مـٜ الـٍيب ٔىلـْ "ٔصهبـن      -5

 يفا  ْ ٔاقذ  ؾقد ْ".
 اُ ٖهٕه سـب الهٗاً وَ ال ًّؿ الٕنط٘ "حبٕه ال ٔقٕصْ". -6
 اُ صٓي اىبكأٚ ذػفّٖا ساه ازبمٕى لم ًّؿ. -7

 م ًّؿ.ٖككٓ ا٫قعاٞ ساه ازبمٕى ل  (519 وههلٛ)

  اٌزظٍيُاٌزظٍيُ
ِٕٔ دمٞ وَ ال٦ُٚ ٔٔادس  مٜ ا٥قٕٝ، ٔػبس ذْٗ وـا ػبـس ًب   
ال٦ُٚ وَ ا٥ن هباه ٔنه العٕقٚ ٔالطّاقٚ ٔجمحِا، ٔبال هـمٗي ؽبـكز   
اىبُم٘ وَ ال٦ُٚ ٔصككْ  ىؿّا وبطن لم٦ُٚ، اوا لٕ صككْ نّّٕا ٔصفكك 

٥ٔ ػبـس  بعؿ اُ داٞ قبا ٍٖاًب ال٦ُٚ أ ذٕات اىبٕا٥ٚ َشت َـ٦صْ،  
  مْٗ صؿاقك ال همٗي ٔ مْٗ اُ ٖهص٘ بهذؿص٘ الهّٕ. 

 ػبس ًب ال همٗي ازبمٕى بارى٠ٍاُ. (520 وههلٛ)
ــاؾ ال  ا٧ٔفبلمهــ٦ً َــٗ  اُ  (521 وههلٛ) ــا ٔ مــٜ  ب : "الهــ٦ً  مٍٗ

"اله٦ً  مـٗكي ٔقهبـٛ ال ٔبككاصـْ"، ٔالٕادـس      ٔالجاٌٗٛ:الُاسبـب"، 
ا  باقِا دمٞ اسؿاِىا ذإُ قؿً الُٗ ٛ ا٧ٔفب كاٌت الجاٌٗٛ وه شبٛ و  

وَ الُـ٦ٚ، اوـا لـٕ قـؿً الُـٗ ٛ الجاٌٗـٛ ذٗه ُـك  مّٗـا  مـٜ ا٥قـٕٝ،           
 ٔا٥سٕ  ازبى  بـب الُٗ  ـب  مٜ الهصٗس اىبفكٕق ا ٦ٓ.

قــٕه "الهــ٦ً  مٗــ  أّٖــا الــٍيب ٔقهبــٛ ال ٔبككاصــْ"       (522 وههلٛ)
وه شس و٤كؿ ٔلكٍْ لٗو وَ َٗٲ  اله٦ً اله ؽبكز بّا اىبُـم٘ وـَ   

 ال٦ُٚ.
أصٜ باىبٍاًب قبن اله٦ً و  ال فاصْ اٌْ ا ٖهت لٕ أسؿخ أ  (523 وههلٛ)
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باله٦ً بطمت ال٦ُٚ زبمٟٗ ْ وٍّا ٧ٌْٔ ا ؽبكز وَ ال٦ُٚ بعؿ، ذٗع رب 

 اسبؿخ أ اىبٍاًب قؿ سؿخ اثٍاٞ ال٦ُٚ.
اـا أصٜ بال همٗي غكز وَ ال٦ُٚ نٕاٞ ٌٕٝ اشبكٔز بْ أ  (524 وههلٛ)

 ا ٍٖٕٓ.
 باه ال ًّؿ.ػبس صعمي اله٦ً  مٜ عبٕ وا صهؿً بٗاٌْ ًب  (525 وههلٛ)
ٖه شس ال ٕقك ًب ازبمٕى ساه ال همٗي ْٔٔـ  الٗـؿَٖ    (526 وههلٛ)

 مٜ الفػفَٖ ٖٔككٓ ا٫قعاٞ، أٙ اُ ساه اىبُم٘ ًب ال ًّؿ صه ىك ـاصّا 
 ًب ساه ال همٗي.

ــٛ  مــٜ ا٫وــاً أ       (527 وههلٛ) ــؿ ال شٗــٛ سهٗه ــس بال هــمٗي قُ ٥ ػب
 اىبهوٕوـب أ اىبمكـب.

افب مبٍٗـْ  ٖه شس لمىٍفكؾ ٔا٫واً ا٫مباٞ بال همٗي ا٧غمح  (528 وههلٛ)
 قب٤غك  ٍْٗ ٔحبككٛ قمٗمٛ وَ ٔدّْ ٔعبِٕا  مٜ ٔدْ ٥ ٍٖاًب ا٥ن هباه.

قؿ صهؿً اٌْ لٕ يكع ًب ال٦ُٚ قبن الٕقـت نـّّٕا ٔؾغـن     (529 وههلٛ)
الٕقت ِٕٔ ًب ال٦ُٚ َشت َـ٦صْ اُ كـاُ قبـن ال هـمٗي أ ًب اثٍـاٞ      
الُٗ ٛ ا٧ٔفب لمهـ٦ً، اوـا لـٕ ؾغـن ِٔـٕ ًب الُـٗ ٛ الجاٌٗـٛ ذـا٥قٕٝ         

 ؾٚ.ا٫ ا

  اٌرتريتاٌرتريت
الهصٗس ًب اذعاه ال٦ُٚ ٔادس ذٗبؿأ ب كبمحٚ ا٫سكاً بعؿ الٍٗٛ ثـي  
ٖهص٘ بـالهكاٞٚ  ـَ قٗـاً ثـي الككـٕع ِٔكـفا، ٔلـٕ غـالف  ىـؿّا بطمـت           
٦َصْ، اوا لٕ غـالف الهصٗـس نـّّٕا ذـاـا أوكـَ صؿاقكـْ كىـا لـٕ قـؿً          

ٚ قكـَ  ٦ٚ لمهّٕ ٔ ؿً لٖـاؾ ــّّٕا ذ٦ صبطن الُــالهٕقٚ  مٜ الفاذبٛ ن
بن ٖهكأ الفاذبٛ ثي ٖعٗؿ الهٕقٚ، ٔكفا لٕ قؿً جمح الككَ  مٜ الككَ كىا 

ذؿصـب ثي ٖعٗؿ ال ًّؿ، ــذؿصـب ذاٌْ ٖهص٘ بالهــلٕ قؿً ال ًّؿ  مٜ اله
ــ َ كىـا لـٕ ن  ـــاوا لٕ قؿً قكٍّا  مٜ قك ــ ذؿ الهـ ذؿصـب نـّّٕا قبـن اُ   ـ

فُـٗن ٖـهص٘ اُ   ٖكك  ذهُ ال٦ُٚ بارمٛ، ٔا٫صٗاُ بهذؿص٘ الهّٕ ذٗـْ ص 



 23) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
 ياٞ ال.

لٕ غالف الهصٗس ًب الككعات نّّٕا كىا لـٕ دـاٞ بالجالجـٛ     (530 وههلٛ)
ٔوا ذّٗا وَ ال هبٗض ٔ ؿً ال ًّؿ بعؿِا بمٍْ اٌّا ثاٌٗٛ ا صبطن ٦َصْ 

 ٫وكاُ ال ؿاقك.

  ادلٛاالحادلٛاالح
اىبٕا٥ٚ يك  ًب ال٦ُٚ ِٔ٘  باقٚ  َ  ؿً الفُن نّّٕا أ  ىؿّا 

شٕ َٕقٚ ال٦ُٚ سهس وا ِٕ و عـاقه  بـب اذعاه ال٦ُٚ  مٜ ٔدْ مب
  ٍؿ اىب ًك ٛ.

لٗو وَ ضبٕ َٕقٚ ال٦ُٚ صطٕٖن الككٕع أ الهذٕؾ أ  (531 وههلٛ)
ٕٲق الطٕاه.  ا٥كجاق وَ ا٥ـكاق أ قكاٞٚ اله

  اٌمٕٛداٌمٕٛد
الهٍــٕت ل ــٛ الــؿٔاً  مــٜ أوــك ٔاســؿ، ٔقٗــن الطا ــٛ، ِٔــٕ ًب         
ا٥َـــط٦ع ؾ ـــاٞ بكٗفٗـــٛ غاَـــٛ ًب الُـــ٦ٚ، ٔ انـــ شبابْ و٤كـــؿ ًب  

فكاٟض الٕٗوٗٛ ٌٕٔاذمّا بن ًب الٍٕاذن نبٗعّا ا٥ وـا غـكز بالـؿلٗن،    ال
ٖٔ هكــؿ باشبُــّٕ ًب الُــ٦ٚ ازبّكٖــٛ وــَ الفــكاٟض غَُٕــّا َــ٦ٚ 
الُبض ٔازبىعٛ، ٌٔهس ٔدٕبْ لمُؿٔ ، ِٕٔ ًب كن َـ٦ٚ وـكٚ قبـن    

 الككٕع وَ الككعٛ الجاٌٗٛ ا٥ ًب بعض اىبٕاقؾ وٍّا:
فب ٔذّٗا وبو قٍٕصات، ًٔب الككعـٛ  ٦َٚ العٗؿَٖ ًب الككعٛ ا٧ٔ   -1

 الجاٌٗٛ أقب  ٔكن وٍّا قبن الككٕع.
٦َٚ ا٩ٖات قبن الككٕع اشباوو أٙ الككـٕع ا٧غـمح وـَ الككعـٛ        -2

ا٧ٔفب، ٔوكٚ اغـكٝ قبـن الككـٕع العايـك أٙ الككـٕع ا٧غـمح وـَ        
الككعٛ الجاٌٗٛ، ٔػبٕل الهٍٕت قبن كن قكٕع ثٍاٟ٘ ذٗكـُٕ اجملىـٕع   

 وبو قٍٕصات.
ٚ ازبىعٛ ٔذّٗا قٍٕصاُ، اسؿِىا ًب الككعٛ ا٧ٔفب قبن الككـٕع،  ٦َ -3



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24
 ٔالجاٌ٘ ًب الجاٌٗٛ بعؿ الككٕع.

 ٦َٚ الٕصك قبن الككٕع وٍّا اـ اٌّا ص كُٕ وَ قكعٛ ٔاسؿٚ.   -4
٥ ًٖه  ًب الهٍٕت قذ  الٗؿَٖ ٔلكٍْ أٔفب ِٕٔ اىبـهثٕق،   (532 وههلٛ)

ٍادــاٚ ٔػبــٕل ذٗــْ كــن وــا ػبــكٙ  مٗــْ المهــاُ وــَ الــفكك ٔالــؿ اٞ ٔاىب  
ٔاىبههلٛ، ٔػبـمٙ ذٗـْ "اسبىـؿ ل" ثـ٦خ وـكات أ "نـبشاُ ال" ثـ٦خ        

 وكات أ ال٦ُٚ  مٜ الٍيب ٔىلْ.
أذٓن الهٍٕت باىبهثٕق ٔوٍْ كمىات الفكز ِٔ٘ "٥ إلْ ا٥  (533 وههلٛ)

ال اسبمـــٗي الكـــكٖي، ٥ إلـــْ ا٥ ال العمـــ٘ العمـــٗي، نـــبشاُ ال قه 
ــٍَّ ٔقه  الهــىأات الهــب  ٔقه ا٧قْـــب الهــب  ٔوــا    ــَّٗ ٔوــا بٗ ذ

 العكٍ العمٗي، ٔاسبىؿ ل قه العاىبـب".
دبٕل قكاٞٚ الهكىُ ًب الهٍٕت ٥نٗىا ا٩ٖات الـه صًـ ىن    (534 وههلٛ)

ًَ ألً َىْك ط مٜ الؿ ــاٞ كهـــٕلْ صعافب  َرب َيس ال ًتزجَغ ُاُلَْبَيس َبَعَ  إجَق ٍَ َََٓتَيس ٍَََّب ألَيس ِم

 .(1)صَرَحنًَ٘ إجى ْك ْأَىَت  ألٍَْْ سًب

 ػبٕل الؿ اٞ ٔالهٍٕت ب مح العكبٗٛ ٔلكٍْ غ٦ه ا٧ٔفب. (535 وههلٛ)
ا٧ٔفب اُ ٖبؿأ الؿ اٞ بال٦ُٚ  مٜ ضبىؿ ٔىلْ أ اُ ؽب ىْ  (536 وههلٛ)

 بّا.
ػبٕل ًب الهٍٕت الؿ اٞ  مٜ العـؿٔ ٔالمـاا لـْ ٔصهـىٗ ْ      (537 وههلٛ)

 َ جمح صعؿ.قبهؿاق الممي ٔو
 ٥ ػبٕل ًب الهٍٕت ن٤اه اسبكاً. (538 وههلٛ)
ٖه شس إرالٛ الهٍٕت ًب ٦َٚ الٕصك، ٔػبٕل ذّٗا الؿ اٞ  (539 وههلٛ)

 لًػِ وعـب ٔـكك اعْ.
ٖه شس ال كبمح قبن الهٍٕت ٔقذ  الٗؿَٖ ساه ال كبمح افب  (540 وههلٛ)
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 25) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
ا٧ـٌـب ثـي بهـطّىا لمـؿ اٞ سٗـاه الٕدـْ ٔدعـن بارٍّىـا عبـٕ الهـىاٞ          

بعّىا ا٥ ا٫بّاوـب ٖٔكُٕ ٌمكٓ افب ٔظاِكِىا عبٕ ا٧قض و  ْي اَا
الكفـب، ِٔفٓ وههلٛ قمىا ٍٖ بْ الّٗا ذاجمس الٍاى ػبعن ٖؿْٖ قباه ٔدّْ 

 ٔلٗو عبٕ الهىاٞ.
ٖككٓ اُ مبك بٗؿْٖ  مٜ ٔدّْ َٔؿقٓ  ٍؿ الْٕ  ًب ٦َٚ  (541 وههلٛ)

 الفكٖٓٛ.
ٖهــ شس ازبّــك بــالهٍٕت وطمهــّا أٙ نــٕاٞ كاٌــت الُــ٦ٚ  (542 وههلٛ)

أ وٍفكؾّا أ وهوٕوـّا ا٥ اُ ٖهـى  ا٫وـاً    دّكٖٛ أً اغفاصٗٛ، إواوّا كاُ 
 َٕصْ.

لٕ ٌفق الهٍٕت ًب كن ٦َٚ أ ٦َٚ غاَٛ ذ٦ ػبٕل صككْ  (543 وههلٛ)
لعىٕوات ٔدٕه الٕذاٞ بالٍفق، لكَ ٥ صبطن الُـ٦ٚ بهكـْ نـّّٕا بـن     
ٔ ىؿّا، ِٔن ُٖبض الهٍٕت ٔادبّا و  الٍـفق كىـا قـالٕا، ا٥قـٕٝ بهـاٞ      

دض ِٕ اسبفاظ  مٜ ا ٠ٗٛ اسبهٗهٗٛ ان شباه الهٍٕت  مٜ سالْ ٧ُ الكا
٧سكاً ال٦ُٚ ٔصًكٖعّا، ٍٖٔشُـك الٕذـاٞ بالٍـفق ًب العـمً ٔاىبٕاظبـٛ      

  مٜ إصٗاُ الهٍٕت اىبه شس.
لٕ ٌه٘ الهٍٕت ٔصفككٓ قبن َٕٔلْ سؿ الككٕع ٖهص٘ بـْ،   (544 وههلٛ)

ٔاُ صفككٓ بعؿ الؿغٕه ًب الككٕع ٖهص٘ بْ بعؿ قذ  الكأى وَ الككٕع، 
افب الهذٕؾ ٖهْٓٗ بعؿ ال٦ُٚ دالهّا وهـ هب٦ّ،  ٔاُ صفككٓ ِٕٔ ّٖٕٙ 

ٔاُ صفككٓ ِٕٔ ًب الطكٖا وج٦ّ ٖهص٘ بْ ٔا٧ٔفب اُ ٖكُٕ وه هب٦ّ الهبمٛ، 
 ٔلٕ كاُ صككْ لمهٍٕت  َ  ىؿ ذ٦ قٓاٞ لْ ا٥ اُ ٖبؿٔ لْ.

٤ٖصٜ بالهٍٕت وَ قٗاً ا٥ اُ صكُٕ ال٦ُٚ وَ دمٕى أ  (545 وههلٛ)
 ٌاذمٛ أ و  الٓكٔقٚ ٔالعفق.

اىبكأٚ كالكدن ًب الٕادبات ٔاىبٍؿٔبات ا٥ وـا ٔقؾ  ٦َٚ   (546 وههلٛ)
 ذْٗ الؿلٗن ٔقؿ صهؿً يطك وٍْ وجن:

 ٖه شس  ا ساه ال٦ُٚ المٍٖٛ باسبم٘ ٔاشبٓاه. -1



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26
 ا٫غفات ًب الهكاٞٚ ٔالفكك ٔعبٕٓ يبا ًب ال٦ُٚ. -2
ــؿّٖا افب َــؿقِا ىبكــاُ     -3 ازبىــ  بـــب قــؿوّٗا ســاه الهٗــاً ْٔــي ٖ

 الجؿٖـب.
َٖ  مــٜ الــككب ـب ًب ســاه الككــٕع بــن ٥ ػبــس  مّٗــا ْٔــ  الٗــؿ -4

 صٓعّىا  مٜ الفػفَٖ ٥ٔ صكؾ قكب ّٗا ساه الككٕع افب الٕقاٞ.
 ٍؿ ا ٕٙ افب الهـذٕؾ صبـؿأ بْٕـ  الـككب ـب  مـٜ ا٧قض قبـن        -5

الٗؿَٖ، ٔصٓي ا ٓاِٞا ساه الهذٕؾ ٔصم ُا با٧قض ب٦ دباه 
ل٨ ٓاٞ ٔصفهٍ ـقا ّٗا، ٔ ٍؿ ازبمـٕى دبمـو  مـٜ إلٗ ّٗـا وـ       

 ْي الفػفَٖ ٔقذ  الككب ـب.
 ٍؿ الٍّٕض وَ الهذٕؾ ٔاقاؾٚ الهٗاً صٍهن اٌهـ٥ّ٦ أٙ صـٍّض    -6

 ب ٤ؾٚ ٔصؿقٖر  ؿ٥ّ ك٘ ٥ صكذ   ذٗمصّا.
ــؿٚ      (547 وههلٛ) ــاىبكأٚ لها  ــبٗٛ ك ــ٦ٚ الُ ــن َٔ ــيب كالكد ــ٦ٚ الُ َ

 ا٫سبا  ٔالعىٕوات.

  اٌزؼميتاٌزؼميت
ِٕٔ ًب ا٥َط٦ع ا٫ي  اه بالفكك ٔالؿ اٞ ٔال ٦ٔٚ ٔعبِٕا  هس  

الفكاغ وَ ال٦ُٚ، ِٕٔ وهــ شس و٤كــؿ ٔقؿ ٔقؾت ًب ذٓــمْ ٌُّٕ 
أٙ اـا  ،(1)صَّإجألٙ َربِّْك ْفسَرْغَب *ْفإجَق  ْفَوْغتَ ْفسىَضَب ط كجمحٚ ذف٘ قٕلْ صعافب

ذكجت وَ ال٦ُٚ ذاد ّؿ ًب الؿ اٞ ٔاقجس افب قب  ًب اىبههلٛ، ِٔـٕ  
 فكٖٓٛ أذٓن وٍْ بعؿ الٍاذمٛ. هس ٦َٚ ال

ُٖؿ  ال عهٗس  مٜ الؿ اٞ ٔٔدٕٓ الفكك اله ٤ٖصٜ بّا  (548 وههلٛ)
بعــؿ الفــكاغ وــَ الُــ٦ٚ وبايــكٚ وــَ جــمح اُ ٖ ػمــن بٍّٗىــا ذعــن ٍٖــاًب 
الُؿ  العكًب لم عهٗس، و  ا  باق اىبهاً ٔاسباه كالهفك ٔاسبٓك ٔصعما 

ال عهٗـس   وٍاذعْ أ سادات الٍاى بًػُْ  هٗس الُـ٦ٚ، ٔا٧ٔفب ًب 
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 27) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
ازبمٕى ًب اىبُمٜ وه هب٦ّ الهبمٛ ِٕٔ  مٜ رّاقٚ ٔاُ ٖكُٕ بالعكبٗٛ، 
ٔاذكاؾ ال عهٗس اىبهثٕقٚ كجمحٚ ًٔب اسبؿٖح "وـَ  هـس ًب َـ٦ٚ ذّـٕ ًب     

الفكك ٔال هبٗض بعـؿ الفـكاغ وـَ الُـ٦ٚ"ٔوَ      ال٦ُٚ أٙ اٌْ اقبن  مٜ
 أِىّا:

 كبمح ٔ مْٗ الٍِ اُ ٖكرب ث٦ثّا بعؿ ال همٗي و  قذ  الٗؿَٖ ساه ال -1
 ٔا٫نباع.

صهــبٗض المِــكاٞ ِٔــٕ وــَ أذٓــن َــٗٲ  ال عهٗــس ًب ذٓــمْ ٔقؾت  -2
ٌُّٕ  ؿٖؿٚ ٔانـ شبابْ ٥ ٍٖشُـك بال عهٗـس بـن ٖهـ شس  ٍـؿ       
ــا الهــ٠ٗٛ وــج٦ّ بــن ِــٕ وهــ شس ًب ٌفهــْ،     إقاؾٚ الٍــًٕ لــؿذ  الك٣ٖ
ٔا٥قٕٝ ٔاىبًّٕق ًب كٗفٗ ْ ِٕ "ال أكرب" أقب  ٔث٦ثـب وكٚ، "اسبىؿ 

 ل" ث٦خ ٔث٦ثـب وكٚ، "نبشاُ ال" ث٦خ ٔث٦ثـب وكٚ.
ٖهــ شس اُ صكــُٕ الهــبشٛ وــَ رـــب قــرب اسبهـــب  مٗــْ الهــ٦ً،    -3

 ٔػبمٙ العؿ با٥َاب . 
لــٕ يــ  ًب  ــؿؾ وــا دــاٞ بــْ وــَ ال كــبمح أ ال شىٗــؿ أ   (549 وههلٛ)

ال هبٗض ٖبين  مٜ ا٧قن اـا ا ٖ ذألٓ، ٔاـا كـاُ قـؿ دبـألٓ كىـا لـٕ      
بمح وـج٦ّ ِٔـٕ ًب سـاه ال شىٗـؿ ذٗـبين  مـٜ ا٫صٗـاُ بـْ         ي  ًب كباً ال ك

 ٖٔه ىك ًب ال شىٗؿ.
"٥ إلْ ا٥ ال ٔسؿٓ ٔسؿٓ، أظبم ٔ ـؿٓ ٌُٔـك  بـؿٓ ٔأ ـم دٍـؿٓ       -4

ٔجمس ا٧سماه ٔسؿٓ، ذمْ اىبم  ٔلْ اسبىؿ ؼبٗ٘ ٔمبٗت ِٕٔ س٘ 
 ٥ مبٕت، بٗؿٓ اشبمح ِٕٔ  مٜ كن ي٘ٞ قؿٖك".

5-  ْ ــ ــٛ وــكٚ أ   "نــبشاُ ال ٔاسبىــؿ ل ٥ٔ إل ا٥ ال ٔال أكــرب" واٟ
 أقبعـب أ ث٦ثـب.

"المّي َن  مٜ ضبىؿ ٔىه ضبىؿ ٔأدكٌ٘ وَ الٍاق ٔاقلقين ازبٍٛ  -6
 ٔلٔدين وَ اسبٕق العـب".

ٖه شس ازبمٕى  هس ٦َٚ الُبض ًب اىبُمٜ افب رمٕع  (550 وههلٛ)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28
الًىو ٔا٫ي  اه بفكك ال، ٔػبٕل ال عهٗس ًب الطكٖا افب أٔاُ رمٕع 

 الًىو.
شس نذٕؾ الًكك بعؿ كن ٦َٚ نٕاٞ كاٌت ذكٖٓٛ ٖه  (551 وههلٛ)

 أ ٌاذمٛ.
ٖه شس الُـ٦ٚ  مـٜ الـٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي         (552 وههلٛ)

سٗح وا ـكك أ ـكك  ٍؿٓ، أٙ وَ الفاكك لْ َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي 
ٔالهاو  ا٥ اُ ٖكُٕ ًب ٦َٚ، ٫ٌُكاه ا٧ؾلٛ  ٍّا  مٜ ا٥ظّك، ٥ٔ 

الًــكٖف كىشىــؿ ٔأهبــؿ أ بالكٍٗــٛ عــْ اذــك  بـــب اُ ٖكــُٕ ـكــكٓ ب
 ٔالمهس كهب٘ الهاني ٔاىبُطفٜ ٔالكنٕه ٔالٍيب ٔنٗؿ ٔلؿ ىؾً.

ٖه شس صككاق ال٦ُٚ  مٜ الٍيب  ٍؿ صكـكاق ـكـك اعـْ     (553 وههلٛ)
َمٜ ال  مْٗ ٔىلـْ ٔنـمي، ٔقٗـن ػبـس ًب كـن صبمـو وـكٚ ٔاُ صكـكق         

 الفكك.
ــْ    (554 وههلٛ) ــْ ٔىل ا٧ســٕ  اىببــاؾقٚ افب الُــ٦ٚ  مٗــْ َــمٜ ال  مٗ

 ٍــؿ ـكــكٓ ٔ ـؿً الفُــن الطٕٖــن بٍّٗىـا ٔاكبــاً الُــ٦ٚ ٔ ــؿً   ٔنـمي  
 ا٥ك فاٞ بهٔ ا.

كٗفٗـٛ غاَـٛ ًب الُـ٦ٚ  مـٜ الكنـٕه ا٧كـكً        ًه ٥ ص (555 وههلٛ)
َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي بن ٖكفـ٘ كـن وـا ٖفٗـؿ و٤ؾاِـا ل ـٛ ٔ كذـّا،        

 ٔا٧ٔفب ٔا٧سٕ  ْي ا٩ه الْٗ ذ هٕه: "َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي".
الٍيب َمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي ٖهـ شس     اني  اـا ك س (556 وههلٛ)

 ان شبابّا و٤كؿّا اُ صك س ال٦ُٚ  مْٗ.
اـا صفكك الٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي بهمبـْ ٥ دبـس        (557 وههلٛ)

 ال٦ُٚ  مْٗ  مٜ الماِك.
ٖه شس  ٍؿ ـكك ا٧ٌبٗاٞ ال٦ُٚ  مّٗي ٔلكَ بعؿ ال٦ُٚ  (558 وههلٛ)

ُٖم٘  مٜ الٍيب ضبىـؿ    مٜ الٍيب ا٥ ًب ابكاِٗي ذٗبؿأ بال٦ُٚ  مْٗ ثي
 َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي.
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  يف اٌمزآْ ٚلزاءرٗيف اٌمزآْ ٚلزاءرٗ
صعمــي الهــكىُ ٔصعمٗىــْ ٔادــس كفــاٟ٘ ٔ مٗــْ ا٥نبــاع        (559 وههلٛ)

 ٔالٍِ، ٔكن وٍّىا وه شس  ٗين.
ــؿ       (560 وههلٛ) ــَ الٕ  ــْ و ــا ذٗ ــكىُ ٔو ــاٌ٘ اله ــك ًب وع ــ شس ال فك ٖه

ٍٛ ٔالٕ ٗؿ ٔا٫صعاظ بْ ٔبهوجالْ، ٔن٤اه ازبٍٛ  ٍؿ قكاٞٚ ىٖٛ ذّٗا ـكك ازب
ٔال عٕـ وَ الٍاق  ٍؿ قكاٞٚ ىٖٛ ذّٗا ـكك الٍاق، ٖ هكؿ صعمي الهكىُ بالٍهبٛ 
لمُبٗاُ ٔا٥ٔ٧ؾ، ٖٔه شس سباوم٘ الهكىُ و٦لوـٛ الُـفات اسبىٗـؿٚ    

 ٔسهَ اشُبما ٔاككاً الهكىُ بالهك ٔالع٦ٌٗٛ.
ٖهـ شس اكــكاً هبمــٛ الهــكىُ ٔسفم ــْ ٔالهــاِكَٖ  مــٜ   (561 وههلٛ)

 صعاِؿٓ.
 ؿ ٔالبٍت المفَٖ ؼبفماُ الهكىُ.ٖه شس اككاً ٔاثابٛ الٕل (562 وههلٛ)
صه شس الًٍـارات ازبىا ٗـٛ الكاصبـٛ ٔجـمح الكاصبـٛ سبفـظ        (563 وههلٛ)

الهكىُ ٔقكاٞصْ ٔصعمي اسكاً الهكاٞٚ ٔىؾاه ال ذٕٖؿ ٔوباؾ٢ ال فهـمح،  
 ٔوٍض الًّاؾات ٔا٥دالات ٔالٕثاٟا اشباَٛ بّا.

 ٖككٓ صكك الهكىُ صككّا يػُّٗا ٤ٖؾٙ افب الٍهٗاُ. (564 وههلٛ)
مي لْ وٍّذّا ٖٕاظس ذْٗ  مٜ قـكاٞٚ  ٖه شس اُ ػبعن اىبه (565 وههلٛ)

 ٔقؾ وعـب وَ الهكىُ كن ًٖٕ كهُ ٖهكأ وبهـب ىٖٛ أ أكجك.
صه شس الطّاقٚ لهكاٞٚ الهكىُ ٔ مٗـْ ا٥نبـاع ٔالـٍِ،     (566 وههلٛ)

 ٔكفا صه شس ا٫ن عاـٚ  ٍؿ ال ٦ٔٚ.



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30
صهــ شس قــكاٞٚ الهــكىُ ًب البٗــٕت ٔاىبٍــاله ٔاُ ٖكــُٕ ًب  (567 وههلٛ)

ل عؿؾ، ٔا٫كجاق وَ قكاٞصـْ  البٗت وُشف ٔكفا ًب اىبهذؿ ٔ مٜ عبٕ ا
ــّك      ــكىُ ي ــ  اله ــ ، ٔقبٗ ــ٘ٞ قبٗ ــن ي ــرب "لك ــاُ، ًٔب اشب ــّك قوٓ ًب ي

 قوٓاُ".
ٖه شس قكاٞٚ الهكىُ ًب اىبُشف ٔاُ كاُ الهاق٢ ؼبفظ  (568 وههلٛ)

 الهكىُ، ٖٔه شس الٍمك ذْٗ ٔلٕ وَ جمح قكاٞٚ.
ٖه شس ًٌك ا٥قكاّ المٗمقٖٛ اشباَـٛ بـالهكىُ ٔ مٕوـْ     (569 وههلٛ)

 ٔص٦ٔصْ.
 قكاٞٚ الهكىُ. ٖه شس الهصٗن ًب (570 وههلٛ)
 دبٕل قكاٞٚ الهكىُ دّكّا ٔاغفاصّا. (571 وههلٛ)
ٖه شس ا٫ٌُات لهكاٞٚ الهكىُ ٔا٥ن ىاع لْ، قاه صعافب  (572 وههلٛ)

ًٌ ْفسَدرَتِنًعْ  ألرًُ َّْأىِضرًتْ    ط ، ٖٔهـ شس البكـاٞ ٔال بـاك٘    (1)صَّإجَق  ُاوجَ   ألُآَوال
  ٍؿ عا ْ.

ــكا   (573 وههلٛ) ــٕه اله ــاٚ اَ ــس وكا  ــٛ  ػب ــبط سكك ــشٗشٛ ْٔ ٞٚ الُ
اسبكٔه  ٍؿ قكاٞٚ الهكىُ و  الهؿقٚ  مّٗا، ٔوـ   ـؿً الهـؿقٚ ذ ذـٕل     

 الهكاٞٚ باىبىكَ ٔاىبٗهٕق.
اصباع وا ـككٓ أِن ال ذٕٖـؿ وـَ احملهـٍات ًب الهـكاٞٚ أوـك       (574 وههلٛ)

 سهَ ٔلكٍْ لٗو بٕادس.
ٖه شس غ ي الهكىُ ًب كن يّك وكٚ، ًٔب كن نبعٛ أٖـاً   (575 وههلٛ)

 اه، ٔغ ىْ ًب ًٖٕ ازبىعٛ ًٔب وكٛ.أ ًب وبهٛ أ ًب ث٦خ لٗ
ٖه شس إِؿاٞ ثٕاه قكاٞٚ الهكىُ افب الٍيب َمٜ ال  مْٗ  (576 وههلٛ)

ٔىلْ ٔنمي ٔا٧ٟىٛ  مّٗي اله٦ً ٔالٕالؿَٖ ٔاىب٤وٍـب ٔاىب٤وٍات ا٧سٗاٞ 
 وٍّي ٔا٧وٕات.

                                                           

 .204ا٧ كاه نٕقٚ  (1)
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  يف اٌدػبء ٚاٌذوزيف اٌدػبء ٚاٌذوز
ــافب     ــاه صع ــؿّا ق ــ شبابّا و٤ك ــ شس ان ــؿ اٞ وه  َدًعررِْىٕ ْأَدررَتِ َب  طال

ــّا الُــ محٚ وٍّــا ٔالكــبمحٚ،   لٖهــ شس الــؿ اٞ ٔ .(1)صألُكررَه مشادــات وطمه
الًػُٗٛ ٔالٍٕ ٗٛ، لمٍفو ٔلم مح، ٧ٔوٕق الؿٌٗا ٔا٩غكٚ ٔصعٗـب ٔصهىٗٛ 

 اسبادٛ، ٖٔككٓ صكك الؿ اٞ.
الــؿ اٞ وهــ شس ًب كــن ا٧ٔقــات، ٔا٧ٔفب ا٫ٌ فــاع وــَ  (577 وههلٛ)

لفذك، ٔقبن رمٕع الًـىو  ا٧ٔقات ٔا٧سٕاه اىبػَُٕٛ وجن رمٕع ا
ٔقبن جكٔبّا، ٔالها ٛ ا٧غمحٚ وَ ٌّاق ازبىعٛ، ٔ ٍؿ ا٧ـاُ، ِٔبٕه 
الكٖاع، ٌٔمٔه اىبطك، ٔلٔاه الًىو، ٔقكاٞٚ الهكىُ، ٔظّٕق ا٩ٖات، 

 ٔ ٍؿ أٔاُ الهشك.
ٖه شس قذـ  الٗـؿَٖ ٔبهـطّىا افب الهـىاٞ ســب الـؿ اٞ        (578 وههلٛ)

هـكٍٛ ٔغٓـٕع وـ     ٔوهض الٕدْ ٔالكأى  ٍـؿ الفـكاغ وٍـْ ٔالهـ٤اه قب    
سهَ الٍٗـٛ ٔالمـَ با٫نـ ذابٛ، اـ اُ الهٍـٕ  ٔالٗـهى وـَ قهبـٛ ال        

 سكاً.
ٖع رب ًب الؿ اٞ ا٫صٗاُ بْ بالٍشٕ الُشٗض ٔدبٍس المشـَ   (579 وههلٛ)

 ذْٗ قؿق ا٫وكاُ.
 ٖه شس ا٫سباع ًب اىبههلٛ ٔوعأؾٚ الؿ اٞ ٔصككاقٓ. (580 وههلٛ)
ػبٕل الؿ اٞ نكّا ٔ ٦ٌٗـٛ ٔا٧ٔه أكجـك انـ شبابّا، ا٥ اُ     (581 وههلٛ)

كُٕ ٍِاك قادض ك عمٗي يعاٟك ال ٔال ٍبْٗ افب أِىٗٛ الؿ اٞ ٔالمذٕٞ ٖ
 افب ال  م ٔدن ًب اىبّىات ٔؾذ  المٍٛ.

ٖه شس ال ُؿ  وهؿوٛ لمؿ اٞ، ٔيي الطٗس، ٔالـكٔاع   (582 وههلٛ)
ــفٌس      ــكاق بالـ ــْ، ٔا٫قـ ــاٞ  مٗـ ــؿ ال ٔالجٍـ ــؿٖي كبذٗـ ــذؿ، ٔصهـ افب اىبهـ

                                                           

 .60جاذك ٕقٚ ن (1)
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 ٔا٫ن  فاق ثي الؿ اٞ ٔن٤اه اسبادٛ.

اٞ لمى٤وَ بمّك ال ٗس، ٔالؿ اٞ لمىهمىـب ٖه شس الؿ  (583 وههلٛ)
 ٔاىبهمىات ا٧وٕات وٍّي ٔا٧سٗاٞ.

ٖه شس ـكك ال صعافب ًب كن ساه ٥ٔ سؿ لكجكصْ ٖٔككٓ  (584 وههلٛ)
 صككْ، ٖٔه شس ـككٓ صعافب ًب اشبمٕٚ ٔاىب٨ ًٔب البٗت ٔاىبهذؿ.

وَ أِي ا٧ـكاق قٕه "٥ إلْ ا٥ ال"، ٔال كـبمح ٔال شىٗـؿ    (585 وههلٛ)
 بن اُ الؿ اٞ ٖ ٓىَ الفكك. ٔال ىذٗؿ ٔال هبٗض
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  ِٓ ِجؽالد اٌصالحِٓ ِجؽالد اٌصالح
اسبؿخ ا٧كرب كٍمٔه اىبين، أ ا٧َ ك كـالًٍٕ ٔالـكٖض ذهٌـْ     ا٧ٔه:

وبطـــن ٔاُ كـــاُ نـــّّٕا أ اْـــطكاقّا،  ـــؿا وـــا انـــ جين بالـــؿلٗن 
 كاىبهمٕى ٔاىببطُٕ ٔاىبه شاْٛ.

 ذهؿ ٔاٌعؿاً بعض الًكاٟط ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ كالهه. الجاٌ٘:
عىــؿ ا٫ل فــات ب ىــاً البــؿُ افب اشبمــف أ افب الــٗىـب أ ص الجالــح:

الٗهاق قبا ؽبكدْ  َ ا٥ن هباه، اوا ا٥ل فات بالٕدْ مبٍّٗا ٖٔهاقّا و  
بهاٞ البؿُ وه هب٦ّ ذا٥قٕٝ ككاِ ـْ اـا ا ٖكـَ ذاسًـّا أ رـ٦ّٖٕ،     
ٔلٕ ا ُٖن ا٫ل فات افب سؿ الٗىـب ٔالٗهاق بن كاُ بٍّٗىا ذهٌْ جمح 

 ـا كاُ نّّٕا ٔاُ كاُ بكن البؿُ.وبطن ا
صعىؿ الك٦ً  َ قُؿ ٔلٕ كاُ حبكذـب وّىمـب جمح وفّىـب  الكاب :

 لمىعٍٜ ذاىبؿاق  مٜ ال مفظ اىبهُٕؾ.
لٕ صكمي حبكه وـ  ايـباع سكك ـْ ٥ صبطـن الُـ٦ٚ لعـؿً        (586 وههلٛ)

 َؿ  الهكس وَ سكذـب.
ــٜ لكــَ َٔــمْ     (587 وههلٛ) اـا صكمــي حبــكه ٔاســؿ جــمح وفّــي لمىعٍ

اٞٚ أ ا٥ـكاق ػبس ا اؾٚ صم  الكمىٛ اـا غكدـت  بإسؿٝ كمىات الهك
  َ سهٗه ّا.

٥ صبطن الكمىٛ قبؿ سكه اىبؿ ٔالمـب، ٔاُ لاؾ ذْٗ قبهؿاق  (588 وههلٛ)
 سكه ىغك ذهٌْ ضبهٕه سكذّا ٔاسؿّا.

الماِك  ؿً البط٦ُ حبكٔه اىبعاٌ٘ ِٔ٘ اله صه عىن ًب  (589 وههلٛ)
ف الك٦ً ل٬ياقٚ افب وعٍٜ غاّ وجن سكه ازبك البـاٞ، أ ٔأ العطـ  

 ٔا٧سٕ  الهك.
٥ صبطن ال٦ُٚ بُٕت ال ٍشٍض ٥ٔ بُٕت الٍفؼ ٔا٧ٌـب  (590 وههلٛ)

 ٔال هٔٓ ٔعبٕٓ، ٔلكَ صبطن حبكاٖٛ اعاٞ ِفٓ ا٧َٕات وجن أع ٔأٔٓ.
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اـا قاه "ىٓ وَ ـٌٕب٘" بٍٗٛ الؿ اٞ ٔاىبٍاداٚ ٥ صبطن ال٦ُٚ  (591 وههلٛ)

 قطعّا، ٔكفا لٕ قاه بفات الٍٗٛ ٔقُؿ اشبٕه وَ ال  م ٔدن.
ــك  ًب (592 وههلٛ) ــُٕ ٍِــاك      ٥ ذ ـــب اُ ٖك ــبط٦ُ بــال كمي ب ــٛ ال سال

طبارس أً ٥، ٔكفا ٥ ذك  بـب اُ ٖكُٕ وٓطكّا افب ال كمي أ طب اقّا، 
 ٌعي ال كمي نّّٕا لٗو وبط٦ّ ٔلٕ كاُ ب ػٗن الفكاغ وَ ال٦ُٚ.

٥ بــهى بالــفكك ٔالــؿ اٞ ًب نبٗــ  أســٕاه الُــ٦ٚ ب ــمح    (593 وههلٛ)
ذٕؾ، ٔاوا الؿ اٞ باحملكً احملكً، ٔكفا بهكاٞٚ الهكىُ جمح وا ٖٕدس اله

 كالؿ اٞ  مٜ و٤وَ ظمىّا ذ٦ ػبٕل ٔا٥قٕٝ وبطمٗ ْ لم٦ُٚ.
٥ بهى بالفكك ٔالؿ اٞ ب مح العكبٗٛ آّٖا ٔاُ كاُ ا٧ٔفب  (594 وههلٛ)

 بالعكبٗٛ.
 ٥ بهى بالؿ اٞ و  طباربٛ ال مح. (595 وههلٛ)
ا٥قٕٝ صكك قُـؿ اىبػارـس بُـٗ ٛ الـؿ اٞ كىـا ًب قٕلـْ        (596 وههلٛ)

ٍاداٚ اله صؿغن ًب ال٦ُٚ ٔلكَ لٕ داٞ ٧ٌْ لٗو وَ اىب )جفك ال ل (
 بّا ٥ صبطن ٦َصْ.

٥ بـــهى ب كـــكاق الـــفكك أ الهـــكاٞٚ  ىـــؿّا أ وـــَ بـــاه   (597 وههلٛ)
ا٥س ٗا ، ٥ٔ ػبٕل اُ ٖكُٕ ال ككاق بهـبس كجـكٚ الًـ  ٔاُ َـشت     

 ال٦ُٚ وعْ آّٖا اُ ا ص ٓىَ وبط٦ّ.

  اٌصالحاٌصالحٚٚاٌزحيخ اٌزحيخ 
ال شٗـات  ٥ ػبٕل اُ ٖهمي اىبُم٘  مٜ جمحٓ ٔكـفا نـاٟك    (598 وههلٛ)

وجن "أنعؿ ال َباس "، أ وٕؾ ّا بـالهٕه لـْ "ًب أوـاُ ال"، اوـا لـٕ      
قُؿ الهكىٌٗٛ وَ عبٕ قٕلْ "اله٦ً  مٗكي" أ "اؾغمِٕا به٦ً" ذا٥قٕٝ 

 ازبٕال.
ػبٕل قؾٲ اله٦ً ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ بن ػبس ٧ٌْ ذـٕقٙ، ٥ٔ   (599 وههلٛ)

ٔايـ  ن   ًٖه  اُ ٖكُٕ ازبٕاه بهُؿ الهكىٌٗٛ، ٔلٕ ا ٖـكؾ ازبـٕاه  
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ُٲك ٔلكَ ٦َصْ َشٗشٛ.  بال٦ُٚ ق

الكؾٲ ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ ػبس اُ ٖكُٕ قبجن وا نمي، ذمٕ قاه  (600 وههلٛ)
"ن٦ً  مٗكي" ػبس اُ ٖهٕه ًب ازبٕاه "ن٦ً  مـٗكي"، ٔا٧ذٓـن اُ   

 ٖكُٕ ازبٕاه بهُؿ الهكىٌٗٛ.
لٕ نمي باىبمشُٕ ٔدـس ازبـٕاه َـشٗشّا اـا ا ؽبكدـْ      (601 وههلٛ)

ٔلـٕ قـاه " أنـعؿب َـباسّا" وـج٦ّ ا       المشَ  َ َٗٲ  اله٦ً الًك ٘،
 ػبس الكؾٲ.

لٕ كاُ الفٙ نمي َبّٗا يبٗمّا أ عبٕٓ أ قد٦ّ وَ احملـاقً   (602 وههلٛ)
 صُم٘ ذٗذس الكؾٲ. اوكأٚ   مٜ

لٕ نمي  مٜ نبا ٛ وٍّي اىبُم٘ ذكؾ جمح اىبُم٘ ازبٕاه  (603 وههلٛ)
٥ ػبس س٠ٍٗف  مٜ اىبُم٘ الكؾٲ ٧ُ قؾٲ اله٦ً ٔادس كفاٟ٘، ٌعـي لـٕ   

اىبُــم٘ بــالكؾ آٖــّا َــض  مــٜ ا٥قــٕٝ نــٕاٞ كــاُ قؾٓ  مــٜ عبــٕ قــاً 
ــٕاه     ــُٕ ازب ــن اُ ٖك ــمحٓ ًب قؾٓ، ٔا٥ذٓ ــىاً افب ج ــكاؾ أ ا٥ٌٓ ا٫ٌف

 بهُؿ الهكىٌٗٛ.
اـا قاه "ن٦ً" بؿُٔ " مٗكي" ٔدس ازبٕاه ًب الُـ٦ٚ    (604 وههلٛ)

 قبجمْ، ٔػبٕل اُ ٖهٕه "ن٦ً  مٗكي" بهُؿ الهكىٌٗٛ.
ازبــٕاه وــكٚ، ٌعــي لــٕ  اـا نــمي وــكات  ؿٖــؿٚ ٖكفــ٘ ًب   (605 وههلٛ)

 أداه ثي نمي وكٚ اغكٝ ػبس دٕاه الجاٌ٘ و   ؿً ال ؿاغن أ اىباٌ .
اـا كاُ اىبُمُٕ نبا ٛ ذهمي ٔاسؿ  مّٗي ذً  اىبُم٘  (606 وههلٛ)

 ِن الفٙ نمي قُؿٓ ْىَ ازبىا ٛ أ ٥، ٥ ػبس  مْٗ الكؾٲ.
ــك     (607 وههلٛ) ــٕ أغ ــ٦ٚ، ذم ــاٞ الُ ــاُ ًب اثٍ ــٕقٙ ٔاُ ك ــ٦ً ذ قؾ اله

بمٍْ اُ ا٥ًٌـ اه ًب اـكـاق الُـ٦ٚ مبٍعـْ وـَ الـكؾ        ُٗاٌّا أ ٌهٗاٌّا أ 
 ذا٥سٕ  اُ ٖكؾ بعؿ اٌ ّاٞ ال٦ُٚ قداٞ اىبطمٕبٗٛ ٔلم ؿاقك.

ػبس اُ ٖكُٕ قؾٲ اله٦ً دّكّٖا ٔباىب عاقه وـ  اسبـكّ    (608 وههلٛ)
 مٜ اعاع الفٙ أؾٝ ال شٗٛ نٕاٞ كاُ ًب ال٦ُٚ أ غاقدّا، ا٥ اـا 
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ْ كاُ أَىّا ذٗكف٘ ازبٕاه  مٜ كاُ الفٙ أؾٝ ال شٗٛ مبً٘ نكٖعّا أ اٌ

 اىب عاقه.
بـب ال شٗٛ ٔاله٦ً  ىًٕ ٔغُّٕ وطما ذكن ن٦ً ِٕ  (609 وههلٛ)

ذبٗٛ ٔلٗو العكو، ذمٕ كاٌت ال شٗٛ ب مح لفظ اله٦ً ذاُ داٞت ومشهٛ 
باله٦ً ذٗكف٘ اىبُم٘ قؾٲ الهـ٦ً ٥ٔ ٖـكؾ  مّٗـا، ٔاُ دـاٞت وهـ همٛ      

كؾٲ، ٌعي لٕ كاُ ًب جـمح  ٔقاه ذهط "أنعؿ ال َباسكي" وج٦ّ ا ػبس ال
 ال٦ُٚ ذا٥قٕٝ ٔدٕه الكؾٲ ٥ر٦  ا٩ٖٛ.

لٕ  مي اىبُم٘ بهُ الًػِ نمي  مٗـْ ٔلكٍـْ يـ  بـهٙ      (610 وههلٛ)
َٗ ٛ كاٌت ال شٗٛ أٙ ِن كاٌت ن٦وّا ذٗذس الكؾ، أً كاٌت ذبٗٛ ب مح 
اله٦ً "كهنعؿب َباسّا" ذ٦ ػبس الكؾ، ذا٥سٕ  اُ ٖـكؾ  مٗـْ بهٕلـْ    

 ُٕ بهُؿ الهكىُ أ الؿ اٞ."ن٦ً  مٗكي" ٔاُ صك
ٰٞ اله٦ً  مٜ اىبُم٘. (611 وههلٛ)  ٖككٓ اب ؿا
قؾ الهـ٦ً ٔادـس كفــاٟ٘ ذمـٕ كـاُ اىبهــٓمي  مٗـْ نبا ــٛ       (612 وههلٛ)

ٖكف٘ قؾٲ اسؿِي و   ؿً نهٕ  ا٥نـ شباه بالٍهـبٛ افب البـاقـب، ٥ٔ    
ٖههط بكؾ وَ ا ٖكَ ؾاغ٦ّ ًب صم  ازبىا ٛ، أ الفٙ ا ٖكَ وهُٕؾّا 

 كذّا، ٔالماِك كفاٖٛ قؾ الُيب اىبىٗم، ٌعي لٕ  باله٦ً ا٥ و  َؿ  الكؾ
كاُ ذْٗ ًٔب قؾ الٕاسؿ وَ ازبىا ٛ اٌ هاّ  ـكًب لمـفٙ اب ـؿأ الهـ٦ً     

 ذا٧ٔفب س٠ٍٗف  ؿً ا٥ك فاٞ بْ.
ا٥ب ؿاٞ باله٦ً وَ اىبه شبات الكفاٟٗٛ ذمٕ كاُ الؿاغمُٕ  (613 وههلٛ)

 نبا ٛ ٖكف٘ ن٦ً اسـؿِي، وـ  بهـاٞ ا٥نـ شباه بالٍهـبٛ افب البـاقـب      
آّٖا لعىٕوـات انـ شباه اذًـاٞ الهـ٦ً ٔوـا ذٗـْ وـَ الجـٕاه العمـٗي          

 ٔاىبٓاوـب ا٧غ٦قٗٛ.
ا٥قٕٝ دٕال ن٦ً ا٥دٍيب  مٜ ا٥دٍبٗـٛ ٔبـالعكو اـا    (614 وههلٛ)

 ا ٖكَ ٍِاك قٖبٛ أ غٕه ذ ٍٛ.
ٖهــ شس اُ ٖهــمي الكاكــس  مــٜ اىبايــ٘، ٔالهــاٟي  مــٜ   (615 وههلٛ)
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الكبمح ٔلكٍْ وَ  ازبالو، ٔازبىا ٛ الهمٗمٛ  مٜ الكجمحٚ، ٔالُ مح  مٜ

ــَ      ــكز  ـ ــو ا ؽبـ ــن العكـ ــٕ سُـ ــن، أٙ لـ ــٕه ٔا٥ذٓـ ــؿؾ اىبطمـ صعـ
 ا٥ن شباه.

اـا نمي نػكٖٛ أ وماسّا ذالماِك  ؿً ٔدٕه الكؾ، ٔو   (616 وههلٛ)
 الً  ػبس الكؾ ٫َالٛ الُشٛ ٔقا ؿٚ ا٫ي  اه.

وه ٜٓ بعض ا٥غباق  ؿً دٕال ا٥ب ـؿاٞ بالهـ٦ً  مـٜ     (617 وههلٛ)
ؼبىن ًب وـٕارَ  مـٜ اقاؾٚ   الكاذك ا٥ لٓكٔقٚ أ قادض يك ٘، ٔقؿ 

الككاِٛ الًؿٖؿٚ، اوا لٕ نمي الفو٘  مٜ وهـمي ذـا٥سٕ  الـكؾ بهـٕه     
" مٗ " أ بهٕه " نـ٦ً" ؾُٔ " مٗـ " ا٥ وـ  اسبـكز ٔال هٗـٛ ٔٔدـٕؾ       

 الكادض.
اـا نمي  مٜ أسؿ يػُـب ٔا ٖعمي أّٖىا أقاؾ ذا٥سٕ   (618 وههلٛ)

      ً الـكؾ وـَ    الكؾ وَ كن وٍّىـا ٧ُ الًـبّٛ وهكٌٔـٛ بعمـي انبـال٘ بمـمٔ
اسؿِىا ٔلٗو ِٕ وَ الًبّٛ البؿٖٔـٛ الٕدٕبٗـٛ ٔسكىّـا الـرباٞٚ ِٔـٕ      

 اىبًّٕق، ٔاُ قؾ اسؿِىا نهط  َ ا٩غك  مٜ ا٥قٕٝ.
اـا صهاقُ ن٦ً يػُـب كن  مٜ ا٩غك ٔدس  مٜ كن  (619 وههلٛ)

 وٍّىا ازبٕاه  مٜ ا٥قٕٝ.
ــٛ    (620 وههلٛ) ػبــس ازبــٕاه  مــٜ نــ٦ً إوــاً ازبىعــٛ ٔقــاق٢ ال عمٖ

 ٖٔكف٘ قؾ أسؿ اىبه ىعـب.ٔالٕا ظ وَ أِن اىبٍرب 
ًب جــمح ســاه الُــ٦ٚ ٖهــ شس الــكؾ با٧سهــَ ذــاـا قــاه    (621 وههلٛ)

"ن٦ً  مٗكي" ٖكُٕ الكؾ "ن٦ً  مٗكي ٔقهبـٛ ال ٔبككاصـْ"، بـن لـٕ     
 قاه " مٗكي اله٦ً" ذّٕ وَ ا٧سهَ لمٖاؾٚ ا٧لف ٔال٦ً ًب اله٦ً.
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  رظّيذ اٌؼبؼضرظّيذ اٌؼبؼض
ؿ ل، ٖه شس لمعارو ٔاُ كاُ ًب ال٦ُٚ اُ ٖهٕه "اسبى (622 وههلٛ)

ًٔب اشبرب اُ ا٫واً الُاؾ   مْٗ اله٦ً  طـو ذهـاه: "اسبىـؿ ل قه    
 العاىبـب" ْٔٔ  اَبعْ  مٜ أٌفْ ٔقاه: "قجي أٌف٘ ل قجىّا ؾاغكّا".

ٖه شس صهىٗت العارو بهُ ٖهاه لْ: "ٖكهب  ال"، أ  (623 وههلٛ)
"ٖكهبكي ال"، ٖٔه شس لمعارو اُ ٖكؾ ال هىٗت بهٕلـْ: "ٖ فـك ال   

 ؾ ا لْ ب محٓ ػبٕل آّٖا كىا لٕ قاه: "ٖكهبكي ال".لكي"، ٔاُ 
 ا٧قٕٝ صكك وَ كاُ وًٍ ٦ّ ًب ٦َصْ صهىٗت العارو. (624 وههلٛ)

ٔلٕ اْطكاقّا ِٔ٘ الٓش  اىبًـ ىن  مـٜ    صعىؿ الهّهّٛ اشباوو:
الُٕت ٔاىبؿ ٔالهدٗ ، اوـا الٓـش  بُـٕت وـَ ؾُٔ وـؿ أ صكدٗـ        

ّّٕا، ٔكفا لـٕ اوـ ٨   ذٗمشا بالهّهّٛ  مٜ ا٥سٕ ، ٥ٔ بهى بال بهي ن
 دٕذْ ْشكّا ٔاهبك ٔدّْ لكَ وٍ  ٌفهْ وَ اظّاق الُٕت.

صعىؿ البكاٞ اىبً ىن  مٜ الُٕت ٧وٕق الؿٌٗا، ٔالماِك  الهاؾى:
مشٕه البكاٞ اْطكاقّا بالبط٦ُ، ٔلٕ كاُ نّّٕا ذ٦ بهى، ٔكفا اـا كاُ 

ٰٞ، اوا البكاٞ وَ  غًٗٛ ال لطمس أوك ؾٌٕٗٙ وَ ال ذٗبك٘ صفل٦ّ ٔقدا
 أ ٧وٕق ا٩غكٚ ذّٕ أوك سهَ.

ــٛ     الهــاب : ــ٦ّٗ أ كــجمحّا كالٕثب كــن ذعــن وــاس٘ لُــٕقٚ الُــ٦ٚ قم
ٔالكقِ ٔال ُفٗا ٔعبٕٓ يبا ٍٖاًب ٠ِٗٛ ال٦ُٚ اـا كاُ  َ  ىؿ، ٔكفا 
الهكٕت الطٕٖن الفٙ ؽبكدْ  َ ال٦ُٚ، اوا الفعـن جـمح اىبـاس٘ ذـ٦     

ا ٖكَ قم٦ّٗ كه ن اسبٗٛ ٔالعهكه  بهى، ٔكفا جمح اىبفٕت لمىٕا٥ٚ ٔاُ
 ٔهبن الطفن ٔاقْا ْ  ٍؿ بكاْٟ ٔ ؿٲ الككعات باسبُٜ.

ا٧كــن ٔالًــكه اىباسٗــاُ لُــٕقٚ الُــ٦ٚ ًب ســاه العىــؿ   الجــاوَ:
ٔالهّٕ  مٜ ا٥قٕٝ ىبا ذّٗىا وَ وٍاذاٚ اشبًٕع ٔا٥قباه افب ال صعافب، 

غاَٛ  ا٥نٍاُ ذ٦ بهى بْ، اوا اب ٦ع بهاٖا الطعاً الباقٗٛ ًب الفي أ بـب
الفٙ ػبكٙ و  الكٖا وَ جمح وٓ  لها ؿٚ ٌف٘ اسبكز ًب الؿَٖ إـ ًٖا 
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ال شكل وٍْ ٔوٍّي وَ قٗؿٓ قبا ؾُٔ اسبىُٛ ٔوَ جمح وٓ  أٔ بًك  أُ 

نـ جين كىـا ًب يـكه اىبـاٞ لمعطًـاُ      أا ٥ بهى قبٔكفا  ٥ ػبكٙ بٍفهْ،
لً  مـٜ َـًٕ ٖٕوـْ ٔؽبًـٜ     اىبً ٕه بالـؿ اٞ ًب َـ٦ٚ الـٕصك ِٔـٕ  ـا     

 وفادهٚ الفذك ٔلْ اُ ؽبطٕ لْ  ؿٚ غطٕات.
ْٔ  اسؿٝ الٗؿَٖ  مٜ ا٥غـكٝ ًب سـاه    ال ك ف ِٕٔ  (625 وههلٛ)

ٌهس افب اىبًّٕق البط٦ُ بْ، ٔ ـَ نبا ـٛ وـٍّي     الهٗاً حباٟن أ جمحٓ
 . ْ ؾُٔ اسبكوٛ ككاِأبٕ ال٦ُع ٔاحملها 

ىوــب ل ـمح الٓـكٔقٚ بعـؿ كبـاً الفاذبـٛ  مـٜ         قٕه ٥ ػبٕل  (626 وههلٛ)
اىبًّٕق، ٔ َ اىبؿاقك اسبكوٛ ال كمٗفٗٛ اجملكؾٚ، ٔ َ نبا ٛ كا٫نكاًب 
ٔأب٘ الُـ٦ع ككاِ ـْ، ٥ٔ بـهى بـْ وـ  الهـّٕ، ٔػبـٕل وـ  الٓـكٔقٚ          
ٔال هٗــٛ بــن قــؿ ػبــس، ٔلــٕ صككــْ ًب وجــن ِــفٓ اسبــاه أثــي ٔاُ َــشت  

 .مىٛ ىوـب لٗو وَ الهكىُباُ كاىبهمىـب ، ٔانباع  مىاٞ ٦َصْ
الً  ًب قكعات الجٍاٟٗٛ ٔالج٦ثٗٛ ٔا٧ٔلٗـ ـب وـَ الكبا ٗـٛ     :ل ان ا

 كىا لٕ ا ٖؿق كي َمٜ.
لٖــاؾٚ دــمٞ ٔادــس أ ٌهُــاٌْ  ىــؿّا، ٔنــٕاٞ كــاُ قكٍــّا   يــك:اعال

كالككٕع أ جمح قكَ كالهذؿٚ الٕاسؿٚ، ٥ٔ بهى بمٖاؾٚ أ ٌهُاُ 
 ازبمٞ جمح الككين ًب ساه الهّٕ.

لٕ ي  بعؿ اله٦ً ِن أسؿخ ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ أً ٥ بٍـٜ   (627 وههلٛ)
  مٜ العؿً َٔشت ٦َصْ.

لٕ  مي اٌْ ٌاً اغ ٗاقّا أ ي  ًب اٌْ ِن أب ال٦ُٚ ثي ٌاً  (628 وههلٛ)
أ اٌْ ٌاً ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ بٍٜ  مٜ اٌْ أب ال٦ُٚ ثي ٌاً، ٔكفا لٕ  مي اُ 

بعؿِا ا٥ اُ ٖكُٕ الًٍٕ ٌمه  مْٗ قّكّا ٔي  ِن كاُ ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ أ 
ِفا الفعن وع اؾّا ًب وجن ال٦ُٚ أ كاُ ًب ساه و ٕق  ذّٗا كىا لٕ َمٜ 
بعؿ رٕه الهّك ٔيؿٚ الٍعاى ذا٥قٕٝ س٠ٍٗـف ا٫ ـاؾٚ، ٔلـٕ ٌـاً قّـكّا      
ِٕٔ ًب ساه الهذٕؾ ثي ي  ِن كاٌت الهذؿٚ ا٧غمحٚ وَ ال٦ُٚ أ 
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ًكك ا٥ اُ ٖكُٕ نذؿٚ الًكك بعؿ اكباً ال٦ُٚ بٍٜ  مٜ اٌْ نذٕؾ ال

 وع اؾّا لمهذٕؾ بعؿ ال٦ُٚ.
اـا أصٜ بفعن ٔي  ًب كجكصْ، أ نكٕت ٔي  ًب رٕلـْ   (629 وههلٛ)

ِٔــن بهٗــت َــٕقٚ الُــ٦ٚ وعــْ أ ٥، ذــا٥قٕٝ بهــاٞ َــٕقٚ الُــ٦ٚ    
 َٔش ّا.

  ِٓ ِىزٚ٘بد اٌصالحِٓ ِىزٚ٘بد اٌصالح
 ِٔ٘ أوٕق: 

 ا٫ل فات بالٕدْ قم٦ّٗ ا٧ٔه :
 وَ ا ٓاٞ البؿُ أ المباى.العبح بالمشٗٛ أ ب محِا  الجاٌ٘ :

الهكاُ بـب الهٕقصـب  مٜ ا٥قـٕٝ، أٙ وـَ جـمح اُ ٖفُـن      الجالح :
 بٍّٗىا بهك ٛ ٔعبِٕا.

 هـِ الكدـن يـعكٓ ِٔـٕ نبعـْ ٔدعمـْ ًب ٔنـط الـكأى          الكاب  :
 ٔيؿٓ أ لٗٲْ ٔاؾغاه اركاذْ ًب إَلْ ٔعبٕٓ وَ ا ٠ٗات اىبًابّٛ.

 ٔ ؿً ان هكاقِا. كجكٚ سككٛ الٗؿ اشباوو :
 البُا . الهاؾى :

 ٌهض ا٥َاب  أٙ ذكقع ّا ٔصُٕٖ ّا. الهاب  :
 ال ىط٘. الجاوَ :
 ال جا٣ه ا٥غ ٗاقٙ. ال ان  :
 ا٧ٌـب. العايك :

 ال هٔٓ. اسباؾٙ  ًك :
 وؿاذعٛ البٕه ٔال اٟط. الجاٌ٘  ًك :

 ٛ الًٍٕ.وؿاذع الجالح   ًك :
 ا٥و ػا . الكاب   ًك :

 ال ُا  الهؿوـب ًب ساه الهٗاً. اشباوو  ًك :
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 ْٔ  الٗؿ  مٜ اشباَكٚ. الهاؾى  ًك :

 صًبٗ  ا٥َاب . الهاب   ًك :
 ص ىٗض البُك.  ًك :الجاوَ 

 لبو اشبف أ ازبٕقه الٓٗا الفٙ ٖٓ ط  مٜ الهؿً ال ان   ًك :
 ٔالها .

سؿٖح الٍفو، ٔ َ الُاؾ   مٗـْ الهـ٦ً: "٥ٔ ًٖـ ن     العًكُٔ :
 ٌفهْ بهوك الؿٌٗا".

 قِ المفك ٔا٧غف وَ الًعك  ىؿّا. اسباؾٙ ٔالعًكُٔ :
الٍمــك افب اىبُــشف ٔقكاٞصــْ ا٥ اُ ٖكــُٕ  ــَ   الجــاٌ٘ ٔالعًــكُٔ :

 لؿ اٞ اىبك ٕه.ْكٔقٚ أ قادض يك ٘ ذ٦ ككاِٛ، ٖٔمشا بْ الٍمك ًب ا
 الٍمك افب الك اه ٌٔهٌ اشباب. الجالح ٔالعًكُٔ :
 ال ٕقك أٙ ْٔ  الٗؿ  مٜ الٕقك ًب ساه الهٗاً. الكاب  ٔالعًكُٔ :

ا٥ٌُـات ًب اثٍـاٞ الُـ٦ٚ لهاٟـن كىـا لـٕ كـاُ         اشباوو ٔالعًكُٔ :
 ٖه ى  سبؿٖح نبا ٛ مبكُٔ  مْٗ.

 وا ٍٖاًب اشبًٕع اىبطمٕه ًب ال٦ُٚ.ذعن  الهاؾى ٔالعًكُٔ :
٥بؿ لمى٤وَ ٔاىب٤وٍٛ وَ اد ٍاه وٕاٌ  ال٦ُٚ ٔوا ٍٖهِ  (630 وههلٛ)

وَ ثٕابّا كالعٮذس ٔوٍ  المكاٚ ٔالًٍٕل ٔالُكـرب ٔال ٗبـٛ ٔأكـن اسبـكاً     
 ٔيكه اىبهكك ٔعبِٕا وَ اىبعاَ٘.

ػبٕل اثٍاٞ ال٦ُٚ  ؿٲ الككعات باشباب ٔاسبُـٜ ٔاغـفِا    (631 وههلٛ)
لهذٕؾ، ٔوهض الهاه  َ ازببّٛ، ٌٔفؼ وْٕ  بٗؿٓ، ٔصهٕٖٛ وْٕ  ا

الهذٕؾ اـا ا ٖمّك وٍْ سكذاُ  مٜ ككاِٛ، ْٔكه اسباٟط أ الفػف 
بالٗؿ أ َفا الٗؿَٖ ٫ ٦ً ال مح أ اٖهاظ الٍاٟي ٔا٫مباٞ لفل ، ٔقو٘ 
الكمس ٔجمحٓ باسبذك، ٔوٍألٛ العُا ٔاسبادٛ لم مح، ٔال هؿً غطٕٚ أ 

 َ الهبمٛ، ٔس  ازبهؿ ٔلٕ ًب سـاه الككـٕع   غطٕصـب وَ جمح اعبكاه 



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42
ــؿً        ــ    ــاه و ــ١ ٔالك  ــَ الهٗ ــؿُ و ــٕه أ الب ــن الج ــذٕؾ، ٔجه ٔاله
ا٫ل فــات، ٔقذــ  الهمٍهــٕٚ ْٔٔــعّا، ٔاؾاقٚ اىبهــبشٛ، ِٔــفٓ ا٥ذعــاه  

 داٞت بّا ا٧غباق ٔا٧ٔفب اصٗاٌّا ًب ساه اسبادٛ ٔانباه الهدٗض.
وَ جمح اُ  لٕ ق ف ًب ٦َصْ أ صهٗه ذهُ كبكَ وَ جهمْ (632 وههلٛ)

ٖم فت أ ٖهص٘ باىبٍاًب كىا لٕ كاُ اىباٞ هاٌبْ ٔصٍألـْ، أ كـاُ أواوـْ أ    
 غمفْ خبطٕصـب ٔلٗو  ٍؿٓ وَ ًٖمح الْٗ َشت ٦َصْ ٥ٔ ػبس قطعّا.

ــٛ    (633 وههلٛ) ٍٖههــي قطــ  َــ٦ٚ الفكٖٓــٛ سهــس ا٥سكــاً ال كمٗفٗ
 اشبىهٛ ٔٔدِْٕ ِ٘:

لعؿً ثبٕت  ؿً ازبٕال ًب ساه ا٥غ ٗاق، ٔاؾ ٘  مْٗ ا٥نباع، ٔ -1
 الؿلٗن، ذا٧قٕٝ الككاِٛ الًؿٖؿٚ.

ان شباه الهط   ٍؿ ٌهٗاُ ا٧ـاُ ٔا٫قاوٛ اـا صفكك قبن الككـٕع   -2
 وج٦ّ، أ لهكاٞٚ نٕقٚ ازبىعٛ ٔاىبٍاذهـب ًب ٦َٚ ظّك ازبىعٛ.

 ككاِٛ الهط  اـا كاُ الهبس بهٗطّا مبكَ صؿاقكْ. -3
ٍ  ال كٖي وَ اباسٛ الهط  سبفظ واه أ ؾذ  ْكق وال٘ أ بؿٌ٘ كى -4

 الفكاق أ صمف الطعاً أ الؿابٛ وَ الًكاؾ.
ػبس الهط  لمٓكٔقٚ اـا صٕقف  مْٗ سفظ ٌفهْ أ الٍفو احملهوٛ  -5

 أ واه ػبس  مْٗ سفمْ يك ّا.
 ا٥سٕ  ان شبابّا  ؿً قط  الٍاذمٛ اىبٍفٔقٚ. (634 وههلٛ)
لٕ اي  ن بال٦ُٚ ًب وٕقؾ ٔدٕه قطعّا ذا٥قٕٝ َشٛ  (635 وههلٛ)

 صكك الٕادس. ال٦ُٚ ٔاُ كاُ ىمثّا ًب
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  صالح اآليبدصالح اآليبد
 ِٔ٘ ٔادبٛ  مٜ الكداه ٔالٍهاٞ ٔانبابّا:

كهٕه الًىو ٔغهٕه الهىك ٔلٕ كاُ دمّٟٗا ٔا ؼبُن  ا٧ٔه: 
 وٍْ غٕه ل الس الٍاى.

 الململٛ ِٔ٘ قدفٛ ا٧قض ٔاُ ا ؼبُن وٍّا غٕه. الجاٌ٘:
كن طبٕه عأٙ أ أقْ٘ كـالكٖض الهـٕؾاٞ أ اسبىـكاٞ     الجالح:

هف ٔالممىٛ الًؿٖؿٚ ٔجمحِا وَ ا٩ٖات اىبػٕذـٛ  ٍـؿ جالـس    ٔاشب
 الٍاى، ٥ٔ  ربٚ ب مح اىبػٕه وٍّا ٥ٔ خبٕه الٍاؾق.

ٖكُٕ ٔقت ٦َٚ ا٩ٖات ًب الكهٕه ٔاشبهٕه وَ سـب  (636 وههلٛ)
ٰٞ ٔلــٗو   ا٧غــف ٔبؿاٖــٛ اسبــؿٔخ افب كبــاً ا٫ظبــ٦ٞ، ٔصــ٤ؾٝ س٠ٍٗــف أؾا

ٰٞ، ٔا٥سٕ  ان شبابّا اىبباؾقٚ افب ال٦ُٚ  قبن الًكٔع ًب ا٫ظب٦ٞ. قٓا
الململٛ ٔناٟك ا٩ٖات اىبػٕذٛ ٥ ٔقت  ا بن دبس اىبباؾقٚ  (637 وههلٛ)

ُٲـك أ  ُـٜ ٔا       افب ا٫صٗاُ بّا قبذكؾ سُـٕ ا وـ  ا٫وكـاُ، ٔاُ ق
ٖهت بّا ًب سٍْٗ ذبعؿٓ افب ىغك العىك  مٜ ا٥قٕٝ ِٕٔ اىبًّٕق، ٔصكُٕ 

ٰٞ ٔاُ داٞت و هغكٚ، اوا اـا ا ٖعمي بّا س ٜ و ٜٓ الٕقت ذا٥قٕٝ أؾا
  ؿً ٔدٕه الهٓاٞ ٔاُ كاُ ِٕ ا٥سٕ .

  ويفيخ صالح اآليبدويفيخ صالح اآليبد
قكع ــاُ كــن قكعــٛ ذّٗــا وبــو قكٕ ــات ٔنــذؿصاُ ذبعــؿ صكــبمحٚ 
ا٫ســكاً ٖهــكأ الفاذبــٛ ٔنــٕقٚ ٖٔككــ ، ثــي ٖكذــ  قأنــْ ٖٔهــكأ الفاذبــٛ    
ٔنٕقٚ، ِٔكفا س ٜ ٖ ي وبهّا ذٗهذؿ بعؿ الككٕع اشباوو نذؿصـب، 

 الجاٌٗٛ ٖٔهص٘ بّا وجن الككعٛ ا٧ٔفب، ثي ٖ ًّؿ ٖٔهمي.ثي ٖهًٕ لمككعٛ 
ػبٕل صفكٖا نٕقٚ ٔاسؿٚ  مٜ سا٥ت الهٗاً اشبىهـٛ ًب    (638 وههلٛ)

كن قكعٛ ذىج٦ُ ٖهكأ ًب الهٗاً ا٧ٔه وَ الككعٛ ا٧ٔفب بعؿ الفاذبٛ ىٖٛ وَ 
نٕقٚ الهؿق و  بهىم ّا، ثي ٖكك  ٔ ٍؿ قذ  قأنْ وَ الككٕع ٖهكأ ا٩ٖٛ 
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الهؿق وَ جمح اُ ٖهكأ الفاذبٛ ٖٔكك ، ٔ ٍؿ الكذ  ٖهكأ  الجاٌٗٛ وَ نٕقٚ

ا٩ٖٛ الجالجٛ وٍّا، ٔػبٕل اُ ٖهـكأ أكجـك وـَ ىٖـٛ  مـٜ اُ ٖـ ي الهـٕقٚ ًب        
 الككٕع اشباوو  مٜ ا٥قٕٝ.

ػبٕل اُ ٖهكأ نٕقصـب أ ث٦خ ًب الككعٛ الٕاسؿٚ كىا لٕ  (639 وههلٛ)
سـا٥ت  قكأ ًب الهٗاً ا٧ٔه الفاذبٛ ٔنٕقٚ، ثـي ذـك  نـٕقٚ ثاٌٗـٛ  مـٜ      

الهٗاً ا٧قبعـٛ ا٧غـكٝ  مـٜ اُ ٖهـكأ الفاذبـٛ بعـؿ اٌ ّـاٞ الهـٕقٚ، ذمـٕ          
 اٌ ّت الهٕقٚ ًب الككٕع الجالح وج٦ّ ذهٌْ ٖبؿأ بالفاذبٛ  ٍؿ الهٗاً الكاب .

ػبٕل اُ ٖفك  نٕقٚ ٔاسـؿٚ  مـٜ الككٕ ـات اشبىهـٛ ًب      (640 وههلٛ)
قٗـاً   الككعٛ ا٧ٔفب بعؿ قكاٞصْ لمفاذبٛ ًب الهٗاً ا٧ٔه، ٔاُ ٖهكأ ًب كـن 

 وَ الككعٛ الجاٌٗٛ بالفاذبٛ ٔنٕقٚ كىا ػبٕل العكو.
ا٧ٔفب ًب ٦َٚ ا٩ٖات قكاٞٚ الفاذبٛ ٔنـٕقٚ ًب كـن قٗـاً     (641 وههلٛ)

وَ الهٗاوات العًكٚ غاَٛ  ٍـؿ انـ  كا  الكهـٕه أ اشبهـٕه ٔق ـّا      
 ارٕه.

ــماٞ      (642 وههلٛ) ــَ ا٥د ــٛ و ــرب ًب الٕٗوٗ ــا ٖع  ــ٦ٚ و ــفٓ الُ ــرب ًب ِ ٖع 
 ٔبٛ.ٔالًكاٟط ٔا٥ـكاق الٕادبٛ ٔاىبٍؿ

ٖه شس وبو قٍٕصات ًب ٦َٚ ا٩ٖات ٔـل  ًب كن قٗاً  (643 وههلٛ)
ــو       ــككع ـب وب ــٕع ال ــُٕ ًب صبى ــٕع، ذٗك ــن الكك ــكاٞٚ ٔقب ــؿ اله ــاُ بع ث
قٍٕصات، ٔػبٕل ا٥د ماٞ بهٍٕصـب اسؿِىا قبن الككٕع اشباوو ٔالجـاٌ٘  
قبن العايك، ٔػبٕل ا٥ق ُاق  مٜ ا٧غـمح أٙ قبـن الككـٕع ا٧غـمح وـَ      

 الككعٛ الجاٌٗٛ.
 س اُ ٖكرب  ٍؿ كن ِٕٙ لمككٕع ٔكن قذ  وٍْ.ٖه ش (644 وههلٛ)
ٖه شس اُ ٖهٕه: "ع  ال ىبَ هبؿٓ" بعؿ قذ  الـكأى   (645 وههلٛ)

 وَ الككٕع اشباوو ٔالعايك.
صع رب ِفٓ ال٦ُٚ ثٍاٟٗٛ ٧ٌّا ص كُٕ وَ قكع ـب، ذاـا ي   (646 وههلٛ)

ًب الككعٛ ا٧ٔفب أ الجاٌٗٛ كىا لٕ كاُ ٖعمي اٌْ ًب الهٗاً الجالح  ِِٕن 
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الجالح وَ الككعٛ ا٧ٔفب أً الجاٌٗٛ ٔ ذم  َ صكدٗض  ِٕٔلكَ ي  ِن 

اسؿِىا بالمَ ذـٗشكي س٠ٍٗـف بـالبط٦ُ، ٔوٍـْ آٖـّا لـٕ يـ  ِـن ِـٕ          
الككٕع اشباوو ذٗكُٕ وَ الككعٛ ا٧ٔفب أً الهاؾى ذٗكُٕ وَ الككعٛ 

 الجاٌٗٛ.
اـا يــ  ًب  ــؿؾ الككٕ ــات كــاُ سكىّــا سكــي ادــماٞ   (647 وههلٛ)

اُ ا ٖ ذأل احملن، ٔ مٜ ا٫صٗاُ اُ دبألٓ الٕٗوٗٛ ًب البٍاٞ  مٜ ا٧قن 
 ذ٦ صبطن ٦َصْ بالً  ذّٗا.

ا٥قٕٝ اُ الككٕ ات ًب ِفٓ ال٦ُٚ اذعاه ٔٔادبات جمح  (648 وههلٛ)
قكٍٗٛ ٔلٗهت اقكاٌّا ذالًـ  ذّٗـا ًب ضبمـّا ٖٕدـس ذعمـّا ٔا٫صٗـاُ بّـا        
لها ؿٚ ا٥يـ  اه، ًٔب  ـؿؾِا ٖٕدـس البٍـاٞ  مـٜ ا٧قـن لها ـؿٚ ٌفـ٘         

سكي ِفٓ ال٦ُٚ سكي الجٍاٟٗٛ، ٖٔ شهـا الككـٕع الـككين    اسبكز ٧ُٔ 
وكٚ ٔاسؿٚ، ًٔب اشبرب  َ الُاؾ   مْٗ اله٦ً: "اٌكهفت الًـىو ًب  

 لواُ قنٕه ال َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي ذُمٜ بالٍاى قكع ـب".
ـا أؾقك وــَ ٔقــت الكهــٕذـب قكعــٛ ذهــؿ أؾقك الٕقــت   إ (649 وههلٛ)

 .ٔال٦ُٚ أؾاٞ، ٔاُ ا ٤ٖؾِا ذعمْٗ الهٓاٞ
ـا  مي بالكهٕه أ اشبهٕه ٔاِىن س ٜ وٜٓ الٕقت إ (650 وههلٛ)

 ُـٜ ٔٔدــس الهٓــاٞ، ٔكــفا ػبـس الهٓــاٞ اـا  مــي ٌٔهــ٘ أ يــ مْ   
 ياجن.

 اـا ا ٖعمي بّىا س ٜ كباً ا٥ظب٦ٞ ذفْٗ صفُٗن: (651 وههلٛ)
اـا كاُ الهكّ ضبهقّا ٔدس الهٓاٞ كىـا لـٕ كـاُ ٌاٟىـّا ًب المٗـن       -1

ِؿاُ  ؿ٥ُ، أ صهكؿ ٔاغربصْ  ٍؿ الُباع البٍٗٛ الًك ٗٛ ِٔ٘ يا
 لْ سؿٔخ غهٕه أ كهٕه كم٘.

 اـا كاُ ا٥سها  دمّٟٗا ذ٦ ػبس س٠ٍٗف الهٓاٞ. -2
 ا٥صٗاُ بال٦ُٚ قٓاٞ وا ؾاً العىك ذٕقّا ذفٕقّا. (652 وههلٛ)
اـا  مي با٩ٖٛ َٔمٜ ثي بعؿ غكٔز الٕقت صبـب لْ ذهـاؾ   (653 وههلٛ)
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 ٦َصْ كىا لٕ كاٌت وَ جمح ْٕٔٞ ٔدبت ا٫ اؾٚ أ الهٓاٞ.

ــعٛ    اـا سُــمت ا٩ (654 وههلٛ) ــ  ن ــٛ ذى ــت الفكٖٓــٛ الٕٗوٗ ــٛ ًب ٔق ٖ
ٔق ّىا ربمح ًب صهؿٖي أّٖىا، ٔاُ ْا  ٔقت اسؿاِىا قؿوّا، ٔاُ ْا  

 ٔق ّىا وعّا قؿً الٕٗوٗٛ.
لٕ يكع ًب الٕٗوٗٛ ثي ظّك لْ ْٗا ٔقت ٦َٚ ا٩ٖٛ قطعّا  (655 وههلٛ)

و  نعٛ ٔق ّا ٔاي  ن ب٦ُٚ ا٩ٖٛ، ٔبعؿ اكباوّا ٖه هٌف ٦َصْ الٕٗوٗٛ 
عٛ ٔقت ا٩ٖٛ ذ٦ ٖهط  ال٦ُٚ الٕٗوٗٛ، ٔكـفا لـٕ ايـ  ن    ا٥ اُ ٖعمي ن

ب٦ُٚ ا٩ٖٛ ذ بـب ًب ا٥ثٍاٞ ْٗا ٔقت ا٥دماٞ لمٕٗوٗٛ قطعّـا ٔايـ  ن   
بالٕٗوٗٛ ٔأكبّا ثي  اؾ افب َـ٦ٚ ا٩ٖـٛ وـَ ضبـن الهطـ  اـا ا ٖهـ  وٍـْ        

 وٍاه.

  ِظزحجبد صالح اآليبدِظزحجبد صالح اآليبد
 ِٔ٘ أوٕق أِىّا:

 الهٍٕت. ا٧ٔه :
 ال كبمح قبن كن قكٕع. الجاٌ٘ :

ال كبمح  ٍؿ قذ  الكأى وَ الككٕ ات ا٥ ًب الككٕع اشباوو  الجالح :
 ٔالعايك ذٗهٕه: "ع  ال ىبَ هبؿٓ".

ٰٞ  ٍؿ اسها  الهكّ أ دمٞ وٍْ، الكاب  :  ٰٞ ٔقٓا اصٗاٌّا نبا ٛ أؾا
 الٕٗوٗٛ. ٖٔ شىن ا٫واً ذّٗا  َ اىبهوًٕ الهكاٞٚ غاَٛ كىا ًب ال٦ُٚ

 ارالٛ ٔقت ٔاذعاه ال٦ُٚ غاَٛ  ٍؿ كهٕه الًىو. اشباوو :
ازبمٕى ًب اىبُمٜ افب كباً ا٥ظب٦ٞ  ٍؿ الفكاغ وَ ال٦ُٚ الهاؾى : 

 قبمْ، ٖٔبهٜ وًٍ ٦ّ بالؿ اٞ ٔالفكك أ ٖعٗؿ ال٦ُٚ.
ٕٲق الطٕاه كهٕقٚ الٍٕق ٖٔو ٔالكًٔ ٔالكّف الهاب  :  قكاٞٚ اله

 ا٥ اُ ٖكُٕ إواوّا صًا ارالٛ ال٦ُٚ  مٜ وَ غمفْ وًهٛ لاٟؿٚ. ٔاسبر،
 اكىاه نٕقٚ ًب كن قٗاً. الجاوَ :
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اُ ٖكُٕ الهٍٕت ٔالككٕع ٔالهذٕؾ بهؿق الهكاٞٚ ًب ال طٕٖن  ال ان  :
 صهكٖبّا.

ازبّك بالهكاٞٚ ذّٗا ل٦ّٗ أ ٌّاقّا س ٜ ًب كهٕه الًىو  مٜ  العايك :
 ا٧َض.

 اُ ص٤ؾٝ ذبت الهىاٞ. اؾٙ  ًك :اسب
صهؾٖ ّا ًب اىبهادؿ لهٕلْ  مْٗ اله٦ً: "ذاذم ٕا افب  : الجاٌ٘  ًك 

 وهادؿكي".
ػبٕل الؿغٕه ًب ازبىا ـٛ اـا أؾقك ا٫وـاً قبـن الككـٕع       (656 وههلٛ)

ا٧ٔه أ ذْٗ وَ الككعٛ ا٧ٔفب ٔالجاٌٗٛ، اوا لٕ أؾقك ا٫واً بعؿ الككٕع 
لْ الؿغٕه آّٖا بًك  اكىاه قكٕ اصْ قبن اُ  ا٧ٔه وَ ا٧ٔفب ذٗذٕل

 ٖم شا با٫واً ًب الهذٕؾ.
اـا سُن أسـؿ وٕدبـات نـذٕؾ الهـّٕ ًب ِـفٓ الُـ٦ٚ        (657 وههلٛ)

 ذالماِك ٔدس ا٥صٗاُ بْ بعؿِا كىا ًب الٕٗوٗٛ.
دبكٙ ًب ِـفٓ الُـ٦ٚ قا ـؿٚ ال ذـأل  ـَ احملـن، ٔ ـؿً         (658 وههلٛ)

 ال ذأل  ٍؿ الً  ًب دمٞ أ يك  كىا ًب الٕٗوٗٛ.
الكهٕه ٔاشبهٕه ٔناٟك ا٩ٖـات بـالعمي ٔيـّاؾٚ     ٖجبت (659 وههلٛ)

 ؿلـب، ٥ٔ  ربٚ باغباق الكَؿٙ ٧ٌّـا كـا ٦ه ًب اب ٍـاٞ اسبكـي  مـٜ      
 اسبو ٔالماِك ٔلٗو  مٜ اسبؿى، ٌعي ٖه عاُ بْ ٥ٌ ماق ٔق ّا.

ؽب ِ ٔدٕه ال٦ُٚ قبَ ًب بمؿ ا٩ٖٛ ٔوكاٌّا ذـ٦ ػبـس    (660 وههلٛ)
  مٜ جمحٓ.

اسبـاٟض ٔالٍفهـاٞ   دبس ِفٓ ال٦ُٚ  مٜ كن وكمـف ا٥   (661 وههلٛ)
 ذٗههط  ٍّىا اؾا٣ِا.

اـا صعؿؾ الهبس ؾذعٛ أ صؿقػبّٗا صعؿؾ ٔدٕه ال٦ُٚ ٥ٔ   (662 وههلٛ)
 ٖممً ال عٗـب س٠ٍٗف ٔلكٍْ أسٕ .

اىَبٍـا  ًب ٔدـٕه الهٓـاٞ ًب الكهـٕذـب ًب َـٕقٚ ازبّــن       (663 وههلٛ)
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ٔ ؿً العمي س٠ٍٗف اسها  الهكّ ب ىاوْ، ذمٕ بهـ٘ دـمٞ وٍـْ ٥ ػبـس     

 الهٓاٞ س٠ٍٗف.
ػِ حبـؿٔخ الكهـٕه وـج٦ّ ٔا ؼبُـن لـْ      اـا اغربٓ ي (664 وههلٛ)

العمي بهٕلْ ثي بعؿ وٓ٘ الٕقت صبـب َؿقْ ذالماِك اسباقْ بازبّن، ذاُ 
 ثبت الكهٕه أ اشبهٕه الكم٘ ٔدس الهٓاٞ ٔا٥ ذ٦.

  صالح اٌمعبءصالح اٌمعبء
ػبس قٓاٞ ال٦ُٚ الٕٗوٗٛ الـه ذاصـت  ىـؿّا أ نـّّٕا أ      (665 وههلٛ)

داٞ بّا اىبكمف بارمٛ  د٦ّّ أ ٧دن الًٍٕ اىبه ٕ س لمٕقت، ٔكفا اـا
 لفهؿ يك  أ قكَ أ دمٞ ٖٕدس صككْ البط٦ُ.

٥ ػبس الهٓاٞ  َ أٖاً الُبا قبن البمٕغ، ٔلٕ اصفا بمٕغ  (666 وههلٛ)
الُيب ًب اثٍاٞ الٕقت ٔدبت  مْٗ صم  ال٦ُٚ كىا صهؿً ـككٓ، ذمٕ بم  
ًب الها ٛ ال انعٛ َباسّا  ٍؿ اقصفاع الًىو دبـس  مٗـْ َـ٦ٚ المّـك     

المٔاه، ٔكفا لٕ بم  ًب الها ٛ الكابعٛ بعؿ المّك وج٦ّ ذهٌْ  ٍؿوا ٖؿغن 
 دبس  مْٗ ٦َٚ المّك ٔالعُك ثي ٖه ىك ال كمٗف.

٥ ػبـس الهٓـاٞ  مـٜ اجملٍـُٕ ًب كبـاً الٕقـت وطبهـّا كـاُ          (667 وههلٛ)
ازبٍُٕ أ اؾٔاقٖـّا، ٥ٔ  مـٜ اىب ىـٜ  مٗـْ ًب كباوـْ  مـٜ ا٥قـٕٝ، ذمـٕ         

ــازبٍُٕ أ ا٥جىــاٞ بعــؿ الــمٔاه قب  هــؿاق ٖكفــ٘ لُــ٦ٚ المّــك  اَــٗس ب
ٔوهؿواصّا ؾُٔ ٦َٚ العُك ثي أذا  بعؿ ال كٔه أ بعؿ أٖاً ذ٦ ػبس 
 مْٗ ا٥ قٓاٞ ٦َٚ المّك ل٦نباع ٔقٕلْ  مْٗ اله٦ً: "كـن وـا جمـس    

 ال  م ٔدن  مْٗ وَ أوك ذال أ فق لعبؿٓ".
ال ػؿٖك العاً ٥ ٖمشا با٥جىاٞ ذمٕ ان ٕ س ال ػؿٖك كباً  (668 وههلٛ)

ٚ ػبس الهٓاٞ لعىٕوات قا ؿٚ "ا٥ْطكاق با٥غ ٗاق ٥ ٍٖاًب ٔقت ال٦ُ
 ا٥غ ٗاق" ٔلها ؿٚ ا٥ي  اه.

اـا أنمي الكاذك ا٥َم٘ ذ٦ ػبس  مٗـْ قٓـاٞ وـا ذاصـْ ًب      (669 وههلٛ)
سالٛ كفكٓ ٔ مْٗ أؾاٞ ال٦ُٚ َاسبٛ الٕقت الفٙ أنمي ذْٗ، ٔلـٕ ذاصـْ   
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 اؾا٣ِا ٔدس الهٓاٞ.

ان ٗعاه اىباٌ   ٥ ػبس الهٓاٞ  مٜ اسباٟض ٔالٍفهاٞ و  (670 وههلٛ)
 لمٕقت.

اـا أذا  اجملٍُٕ أ اىب ىٜ  مْٗ قبن غكٔز الٕقت ٔدـس   (671 وههلٛ)
 مْٗ ا٧ؾاٞ، ذمٕ أذا  قبن رمٕع الًىو ٔلٕ قبهؿاق قكعٛ و  وهؿواصّا 
وَ الْٕٕٞ أ ال هن أ ال ٗىي ٔدس أؾا٣ِا، ٖٔكف٘ ال ٗىي و  ْٗا 
 الٕقــت ٔوــ  الــهك ػبــس قٓــا٣ِا، ٔكــفا اسبــاٟض ٔالٍفهــاٞ اـا لاه   

 فقِىا قبن غكٔز الٕقت ٔلٕ قبهؿاق قكعٛ قبهؿواصّا ٔدـس ا٧ؾاٞ ًب  
 الٕقت ٔالهٓاٞ غاقدْ.

٥ ذك  ًب نهٕ  الهٓاٞ  َ اجملٍُٕ ٔاسبـاٟض ٔالٍفهـاٞ    (672 وههلٛ)
بـب اُ ٖكُٕ الهبس قّكّٖا أ اغ ٗاقّٖا، اوا اىب ى٘  مْٗ ذا٥سٕ  الهٓاٞ 

اـا كـاُ   اـا كاُ ا٥جىاٞ اىبه ٕ س زبىٗ  الٕقـت با٥غ ٗـاق غَُٕـاّ   
  مٜ عبٕ اىبعُٗٛ.

اىبكصؿ ػبس  مْٗ قٓاٞ وا ذـات وٍـْ أٖـاً قؾصـْ بعـؿ  ـٕؾٓ        (673 وههلٛ)
ٔقدٕ ْ  َ قؾصْ، نٕاٞ كاُ ا٥قصؿاؾ  َ ومٛ أٙ اٌْ كاُ كاذكّا اَمّٗا 
ٔٮلؿ ٧بَٕٖ وهمىـب  ثي أنمي ثي اقصؿ، أً كاُ ا٥قصؿاؾ  َ ذطكٚ أٙ اٌْ 

 أ اُ اسؿِىا وهمي.
ىي ػبس  مْٗ الهٓاٞ ٖٔههط ذاقؿ الطّٕقَٖ الْٕٕٞ ٔال ٗ (674 وههلٛ)

  ٍْ ا٧ؾاٞ  مٜ ا٥قٕٝ.
وَ ٔدبت  مْٗ ٦َٚ ازبىعٛ اـا صككّا س ٜ وٜٓ ٔق ّا  (675 وههلٛ)

ٰٞ اُ به٘ الٕقت أٙ اـا َـ٦ِا قبـن    أصٜ ب٦ُٚ المّك أقب  قكعات أؾا
جكٔه ٌفو الًٕٗ ٔلٕ بهمٗن، ٔاُ ذاصْ الٕقت ٔدس قٓا٣ِا أٙ ٦َٚ 

 المّك ٥ قٓاٞ ازبىعٛ.
ً   (676 وههلٛ) ــا ــٕل ٫و ــك     ٥ ػب ــ٦ٚ المّ ــؿِا َ ــم٘ بع ــٛ اُ ُٖ ازبىع

 اس ٗارّا وَ جمح ْكٔقٚ أ نبس قاِك.
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ػبٕل قٓاٞ الفكاٟض ًب جمح أقاصّا الٕٗوٗٛ ًٔب الهـفك أ   (677 وههلٛ)

اسبٓك، ذمٕ ذاصت ٦َٚ المّك ًب بمؿٓ ػبٕل اُ ُٖـمّٗا ًب الهـفك لـ٦ّٗ،    
٥ٔ ػبٕل اُ ُٖمّٗا ٌاقُٛ ٔقُكّا س٠ٍٗف بن ٥بؿ اُ صكُٕ أقب  قكعات 

 ٕوات قٕلْ  مْٗ اله٦ً: "ٖهٓ٘ وا ذاصْ كىا ذاصْ".لعى
اـا ذاصت ال٦ُٚ ًب أواكَ ال ػٗمح ذا٥سٕ  قٓا٣ِا قُكّا  (678 وههلٛ)

وطمهّا نٕاٞ كاُ الهٓاٞ ًب الهـفك أ ًب اسبٓـك، ذمـٕ ذاص ـْ وـج٦ّ َـ٦ٚ       
المّك ًب وهـذؿ الكٕذـٛ افب ســب العـٕؾٚ افب ضبـط قسمـْ ٔاقاو ـْ بعـؿ         

 قٕٝ.ال كٔه ٖهّٓٗا قُكّا  مٜ ا٥
اـا ذاصت ال٦ُٚ ٔكاُ ًب بعض الٕقت ساْكّا ٔالـبعض   (679 وههلٛ)

ا٩غك وٍْ وهـاذكّا كىا لٕ أـُ ا٧ـاُ ٔبعؿ نا ٛ ناذك أ العكو، كىا 
لــٕ كــاُ وهــاذكّا ًب أٔه الٕقــت ٔقبــن غــكٔز الٕقــت َٔــن افب بمــؿٓ   
ٔوهــكٍْ، ذــا٥قٕٝ اُ ٖكــُٕ الهٓــاٞ  مــٜ سهــس ىغــك الٕقــت ِٔــٕ   

الًـىو وهـاذكّا قٓـٜ المّـك ٔالعُـك      اىبًّٕق، ذاـا كاُ قبـن جـكٔه   
قُــكّا، ٔاُ كــاُ  ٍــؿ لٔاه الًــىو ساْــكّا، ٔلــٕ كــاُ ىغــك الٕقــت  

 ساْكّا ًب بمؿٓ قٓاِىا وعّا كباوّا ٔاُ كاُ أه الٕقت وهاذكّا.
ٖه شس اؾاٞ الٍٕاذن الكاصبٛ الٕٗوٗٛ انـ شبابّا و٤كـؿّا بـن     (680 وههلٛ)

ه ٔعبِٕا، ٔقٓا٣ِا بان جٍاٞ اله صفٕت بعفق كاىبكض أ سادات العٗا
ٔوَ ٥ ٖهؿق  مٜ قٓاّٟا ٖ ُؿ   َ كن قكع ـب قبؿ، ذاُ ا ٖهؿق ذف٘ 
كن أقب  قكعات وؿ ِٕٔ عبٕ ث٦ثٛ اقباع الكٗمٕ جكاً ٔأناى ذبؿٖؿٓ اٌْ 
و٨ كف٘ قنٕه ال َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي اىبباقك ـب صب ىع ـب، ٔاُ 

َـ   شٗشٛ لقاقٚ، ا ٖ ىكَ ذىؿ ل٦ُٚ المٗن ٔوؿ ل٦ُٚ الٍّاق كىـا ًب 
 ٔوَ ٖعذم  َ ال ُؿ  ذ٦ ٖبعؿ كفاٖٛ ا٥ن  فاق.

جمح الفكاٟض الٕٗوٗٛ وَ الفٕاٟت ٥ ٖع رب ذّٗـا الهصٗـس،    (681 وههلٛ)
ذمٕ كاُ  مْٗ ٦َٚ كهٕه ٔغهٕه ذٗذـٕل صهـؿٖي أٙ وٍّىـا، ٔػبـٕل     
صهؿمبّىا  مٜ الفٕاٟت الٕٗوٗٛ أ صهغمحِىا ب ض الٍمك  َ لوـاُ أؾاٞ  
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 كن وٍّىا.

ــٛ قبعٍــٜ قٓــاٞ الهــابا   ػبــس الهصٗــس ًب (682 وههلٛ) الفٕاٟــت الٕٗوٗ
المواٌ٘ ًب الفٕاٟت قبن ال٦سا وهؿوّا ٦َٚ الهبت  مٜ ا٧سـؿ، ٔلـٕ   
دّن الهصٗس نهط ٥ٔ ٖه ممً ال ككاق  مٜ ا٥قٕٝ لها ؿٚ ٌف٘ اسبكز 

 ٧ُٔ الهٓاٞ او ٍاُ ٔصهّٗن.
اـا  مي اُ  مْٗ ٦َٚ ٔاسـؿٚ ذاٟ ـٛ ٔدّـن أ ٌهـ٘ اٌّـا       (683 وههلٛ)

 ٖكفْٗ اصٗاُ ٦َٚ قبا ٗٛ بهُؿ وا ًب الفوٛ. ظّك أ  ُك أ  ًاٞ
لٕ  مي اُ  مْٗ اسؿٝ الُمٕات اشبىو الٕٗوٗٛ وَ جـمح   (684 وههلٛ)

صعٗـب ٖكفْٗ ٦َٚ َبض ٔو كه ٦َٔٚ قبا ٗٛ بهُؿ وا ًب الفوٛ، ٔلٕ 
ذاص ْ ِٕٔ وهاذك ٖكفْٗ و كه ٦َٔٚ ثٍاٟٗٛ أٙ وَ قكع ـب ٔاُ كـاُ ًب  

اُ ال٦ُٚ ذاصت ِٕٔ وهـاذك   نا ٛ الهٓاٞ ساْكّا، اوا لٕ كاُ ٥ ٖعمي
 أٔ ساْك ذٗهص٘ بجٍاٟٗٛ ٔو كه ٔقبا ٗٛ.

اـا  مي بفٕات ث٦خ َمٕات وَ ًٖٕ ٔاسؿ ٥ٔ ٖهـ طٗ    (685 وههلٛ)
صعٍّٗٗا وـَ بــب الُـمٕات اشبىـو ٔدـس  مٗـْ ا٥صٗـاُ بـاشبىو  مـٜ          
الهصٗــس، ٔاُ كــاُ ٖــًٕ الفــٕات وهــاذكّا ٖكفٗــْ َــ٦ٚ و ــكه ٔثــ٦خ   

 َمٕات كن وٍّا بككع ـب.
ذٕات أقب  وَ اشبىو ِٕٔ ًب ساه الهفك ُٖم٘  اـا  مي (686 وههلٛ)

 اىب كه ٔأقب  َمٕات كن وٍّا بككع ـب.
 ٖممً الهصٗس بالٍهبٛ لفٕاٟت الًٕٗ الٕاسؿ. (687 وههلٛ)
اـا  مي ذٕات ٦َٚ وعٍٗٛ لعؿٚ أٖاً ك٦ُٚ الُبض ٔلكٍْ  (688 وههلٛ)

ػبّن  ؿؾ ا٧ٖاً ػبٕل لـْ ا٥ك فـاٞ بالهـؿقاىبعمًٕ، ٔا٥سـٕ  انـ شبابّا      
لعمي بالفكاغ، ٔاىبههلٛ وَ َ كٖات ا٧قن ٔا٧كجك ال ككاق س ٜ ؼبُن ا

 ذ ذكٙ اَالٛ الرباٞٚ  َ الماٟؿ ٔاُ كاُ اصٗاٌْ ِٕ ا٥سٕ .
٥ ػبس الفٕق ًب الهٓاٞ  مٜ ا٥قٕٝ ذّـٕ وٕنـ  وـا ؾاً     (689 وههلٛ)

 العىك اـا ا ٖكَ ال هغمح وَ باه اىبهاضبٛ ٔال ّأُ ًب أؾاٞ ال كالٗف.
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ـا ؾغن ٔقت ٦َٚ ٥ ػبس صهؿٖي الفاٟ ٛ  مٜ اسباْكٚ ذا (690 وههلٛ)

المّك وج٦ّ ذٗذٕل ا٥ي  اه بّا ًب نـعٛ الٕقـت ٔاُ كـاُ  مٗـْ قٓـاٞ،      
 ٔا٥سٕ  صهؿٖي الفاٟ ٛ غَُّٕا ذاٟ ٛ ـل  الًٕٗ.

اـا اس ىن اي  اه ـو ْ بفاٟ ٛ أ ذٕاٟت ٖه شس لْ اصٗاٌّا  (691 وههلٛ)
اس ٗارّا، ٔكفا لٕ اس ىن ذّٗا غم٦ّ ٔاُ  مي باصٗاٌّا، كىا ٖهـ شس اُ  

 َ ثمجْ اـ ٥ دبس ال٦ُٚ احمل ىن ذٕاصّا  مٜ الٕل٘.َٖٕ٘ بّا و
ٜ      (692 وههلٛ) ــ ــٛ  م ــن الٕٗوٗ ــاُ بالٍٕاذ ــاٞ ا٥صٗ ــْ الهٓ ــَ  مٗ ــٕل ىب  ػب

 ا٥قٕٝ.
 ٥ دبٕل ا٥ن ٍابٛ ًب قٓاٞ الفٕاٟت وا ؾاً سّٗا. (693 وههلٛ)
ػبٕل بن ٖه شس الهٓاٞ نبا ٛ نٕاٞ كاُ ا٫واً قاّْٗا  (694 وههلٛ)

 أ و٤ؾّٖا.
ُ لٔاه ا٥ســٕ  لــفٔٙ ا٥ ــفاق صــهغمح الهٓــاٞ افب لوــا   (695 وههلٛ)

 العفق ا٥ اـا  مي بعؿً اقصفا ْ افب ىغك العىك أ غاه وفادهٚ اىبٕت.
لٕ ذاص ْ ال٦ُٚ  َ قٗاً ٔلكٍْ  ذم  ـَ ـلـ  ٥ٔ ٖكدـٕ     (696 وههلٛ)

لٔاه العفق ٖهّٓٗا  َ دمٕى أ ان مهاٞ سهس سالْ، ٔا٥سـٕ  اُ  
ٖعٗؿ قٓاِٞا اـا لاه العفق أ َٖٕ٘ بْ ل هٜٓ وَ ثمجْ، ِٔفٓ اىبهـهلٛ  

اج ٍاً الُشٛ قبن اىبكض ٔالًباه قبن اىبًٗس ٔاسبٗاٚ قبن وَ وُاؾٖا 
 اىبىات.

  صالح االطزئجبرصالح االطزئجبر
ػبٕل ا٥ن ٠ذاق لم٦ُٚ بن ٔلهاٟك العباؾات  َ ا٧وٕات  (697 وههلٛ)

اـا ذاص ّي ٔكفا ػبٕل ال ربع  ٍّي، اوـا ا٧سٗـاٞ ذـ٦ ػبـٕل اٌابـٛ جمحِـي       
إٌا  ٍّي ًب العباؾات العٍٗٗٛ كالفكاٟض الٕٗوٗـٛ َٔـ٦ٚ ا٩ٖـات ٔاُ كـ    

ــْ  ــادم  ــَ      ــادمَٖ  ــَ اىببايــكٚ ا٥ اسبــر ىبــَ كــاُ وهــ طٗعّا ٔلكٍ
 اىببايكٚ.
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اىبه شبات ػبٕل اِؿاٞ ثٕابّا ل٨سٗاٞ ٔا٧وٕات كىا ػبٕل  (698 وههلٛ)

 الٍٗابٛ ذّٗا  َ ا٧سٗاٞ.
٥بؿ ًب الٍٗابٛ اُ ػبعن الٍاٟس ٌفهْ قبٍملٛ اىبٍـٕه  ٍـْ أ    (699 وههلٛ)

 الؿَٖ ٌٗابٛ  َ ال مح.بهُؿ اصٗاُ وا  مٜ اىبٗت ٔصفكٖ  ـو ْ ٌممح اؾاٞ 
ــٛ، ٥ٔ    (700 وههلٛ) ٖع ــرب ًب َــشٛ  ىــن ا٧دــمح ٔاىب ــربع قُــؿ الهكب

 صعاقض بـب قُؿ الهكبٛ ٔا٫داقٚ ذعىمْ وككس  باؾٙ ٔصَٕم٘.
كن وَ ذاص ْ  باؾٚ ٔاي  مت ـو ْ بّا  مْٗ اُ َٖٕ٘ بّا،  (701 وههلٛ)

ذــاـا كاٌــت بؿٌٗــٛ كالُــ٦ٚ ٔالُــًٕ ربــكز وــَ الجمــح بعــؿ الٕذــاٚ وــ   
بـاؾٚ والٗـٛ كـاسبر ٔالمكـاٚ ٔاشبىـو ذ ػـكز وـَ        الَٕٗٛ، ٔاُ كاٌت  

 أَن اىباه.
ــَ     (702 وههلٛ) ــ٠ّٗا وـ ــْ يـ ــي اُ  مٗـ ــ٘ٞ ٔ مـ ــت بًـ ــّٕ اىبٗـ اـا ا ٖـ

الٕادبات اىبفكٕقٚ ذاُ كاٌت وَ العباؾات اىبالٗٛ ٔدـس اغكادّـا وـَ    
ا٧َن ٔوٍّا اسبر الٕادس، ٔاُ كاٌت وَ العباؾات البؿٌٗٛ ذ٦ ربـكز  

ٌعـي ال ـربع وـَ الٕقثـٛ بـك ٔغـمح       وَ الهكٛ بن دبس  مٜ الٕلؿ ا٧كرب، 
 ضبض َٔمٛ قسي.

لٗو لمٕلؿ ا٧كرب أ كبمح الٕقثٛ اغكاز يـ٘ٞ وـَ الهكـٛ     (703 وههلٛ)
بعٍٕاُ الجمح ٔعبٕٓ اـا كـاُ اىبٗـت ا ٖـّٕ باغكادـْ، بـن صعـٕؾ كـن        

 الهكٛ لمٕقثٛ سهس الهّاً ا٥ اُ ٖكُٕ ٍِاك ؾَٖ ثابت يك ّا.
ي اٌْ ا اـا ا ٖكَ لمىٗت صككٛ ٔأَٜٔ بالعباؾات أ  م (704 وههلٛ)

ــو        ــاٚ ٔاشبى ــٛ كالمك ــاؾات اىبالٗ ــَ العب ــت و ــاـا كاٌ ــْ ذ ــا ًب سٗاص ٤ٖؾِ
ٔالكفاقات ٔقؾٲ اىبماا ذ٦ ػبس  مـٜ الـٕل٘ ًب والـْ، ٔاـا كاٌـت وـَ      
العباؾات البؿٌٗٛ كال٦ُٚ ٔالًُٕ ذٗذس  مٜ الٕل٘ قٓا٣ِا اـا ذاصت 
 َ  فق كاىبكض ٔالهفك يبا ػبـس ذٗـْ الهٓـاٞ ٔصعـفق  مٗـْ الهٓـاٞ ًب       
سٗاصْ، ٔا٥سـٕ  وطمهـّا أٙ  ـَ  ـفق أ جـمح  ـفق ِٔـٕ اىبٍهـٕه افب         
اىبًـّٕق، ٔػبـٕل بـن ٖهـ شس قٗــاً أبٍـاٞ اىبٗـت ا٩غـكَٖ ـكـٕقّا ٔاٌاثــُا         
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ُٲـك الٕلـؿ ا٧كـرب  ٍـْ ٧ٌـْ وـَ الـرب بالٕالـؿَٖ           بالهٓاٞ  َ أبـّٗي اُ ق
ٔا٫سهاُ ٔاشبمح ٔا٫قكاق بعاا اسبهاه ٔذْٗ ضباذمٛ  مٜ صٕاقخ اقاوٛ 

اٟك ال ٔصعاِؿِا ًب ا٧قض، ا٥ اـا كـاُ الهٓـاٞ وهـ مموّا لمشـكز     يع
 ٔاىبًهٛ وَ دّٛ كجكصْ ٔعبِٕا ذ٤ٗصٜ باىبٗهٕق.

لٕ أَٜٔ قبا ػبس  مْٗ وَ باه ا٥س ٗـا  كىـا لـٕ غـاه      (705 وههلٛ)
ذٕات  باؾٚ أ ظَ باشبمن ذّٗـا ذٗذـس اغكادـْ وـَ الجمـح، ٔكـفا لـٕ        

 ٜ با٥نـ ٠ذاق  ٍـْ    أَٜٔ قبا ٖه شس كاسبر اىبه شس ٔعبٕٓ، أ أَٔـ
 ألٖؿ وَ  ىكٓ اُ ان ٕ بّا الجمح.

لٕ ا ٖكَ  ٍؿٓ ا٥ ؾاق ٖهكٍّا  ٗالْ ٔأَـٜ بالجمـح ًب    (706 وههلٛ)
العباؾات ٔعبِٕا ذّن صباع الؿاق؟ ازبٕاه: ٌعي، ا٥ اـا كاُ البٗ  ٤ٖؾٙ 
افب اىبًهٛ ٔاسبكز أْٔٗاع العٗاه، ذاـا أوكَ س٠ٍٗف قٗاً الٕقثٛ اىب٤ِمـب 

ُٖض، ٔا٥ ذ ذـس وكادعـٛ اسبـاكي الًـك ٘ لمعجـٕق      بالهٓاٞ ٌٗابٛ  ٍْ 
 مٜ ركٖا لمذى  بـب صٍفٗف الَٕـٗٛ وـَ جـمح صّـأُ ٔ ـؿً بٗـ  الـؿاق        
ٔا٫ْكاق بّي ٥نٗىا ٔاُ اسبكز ٔاىبًهٛ وَ الكم٘ اىبًك  الفٙ ٖه  

  مٜ وهىٗات طب مفٛ ًب اىبكصبٛ ٔلكٍّا قبعٍٜ ٔاسؿ.
ٔ      (707 وههلٛ) اُ ا لٕ أَٜٔ بفٕاٟت  باؾٖـٛ ربـكز وـَ ثمـح الهكـٛ 

ّٖٕ بالجمح َكاسٛ، ٥ٔ صُن الٍٕبٛ افب قٓاٞ الـٕل٘  ٍـْ ا٥ اـا ا   
ّٖٕ بّا أ اٌْ ا ٖهك ي٠ّٗا أ اُ الجمح ٥ ٖه ٕ بّا، كىا لٕ كاُ  مْٗ 
٦َٚ وبو نـٍٕات ٔالجمـح ٥ ٖكفـ٘ ا٥ لـج٦خ ذ بهـٜ الهـٍ اُ  مـٜ        

 الٕلؿ ا٧كرب.
 لــٕ ىدــك ٌفهــْ لُــ٦ٚ أ لُــًٕ أ ســر ذىــات قبــن أٔاُ (708 وههلٛ)

ا٥صٗاُ بّا ذاـا كاٌت بًك  اىببايكٚ بطمت ا٫داقٚ بالٍهبٛ ىبا به٘  مْٗ 
ٔؽبكز وَ صكك ْ اُ ب قبْٓ، ٔاُ ا صًه  اىببايكٚ ٔدس ا٥ن ٠ذاق 
وَ صكك ْ اُ كاٌـت لـْ صككـٛ ٔلكـَ بكْـا اىبهـ هدٳك خبُـّٕ يـػِ         

 ا٧دمح ازبؿٖؿ ٔيبّْ.



 55) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
ــْ     (709 وههلٛ) ــْ َــ٦ٚ أ َــًٕ انــ ٠ذاقٙ ٔوــات ٔـو  ــٕ كــاُ  مٗ ل

 ٕلٛ آّٖا بفٕاٟت  َ ٌفهْ، ذٗػكز ا٥نــ ٠ذاقٙ وَ أَـــن الهكٛ وً
اـا كاٌت لْ صككٛ، ثي ربكز الفٕاٟت اله  مْٗ وَ الجمح اُ أَٜٔ بّا، 
ٔاُ ا صكَ لْ صككـٛ أ  ٍـؿٓ ٔلكٍـْ ا ٖـّٕ بّـا ذعمـٜ الٕلـؿ ا٧كـرب         

 لمىٗت قٓاٞ وا ذاصْ وَ ال٦ُٚ الٕٗوٗٛ.
ذّا بادماٞ ال٦ُٚ ٔيكاٟطّا ًٖه  ًب ا٧دمح اُ ٖكُٕ  اق (710 وههلٛ)

 ٔأسكاً اشبمن  َ اد ّاؾ أ صهمٗؿ َشٗض ٔلٕ ًب ازبىمٛ.
٥ صع رب العؿالٛ ًب ا٧دمح ٖٔكف٘ ا٥رى٠ٍاُ باصٗاٌْ ال٦ُٚ  (711 وههلٛ)

 ٔ مٜ الٕدْ الُشٗض و  قُؿ الهكبٛ ٔاُ ا ٖكَ  اؾ٥ّ.
ا٥سٕ   ؿً ان ٠ذاق جمح البال  ٔلٕ باـُ ٔلْٗ ٔاُ كاٌت  (712 وههلٛ)

  باؾاصْ يك ٗٛ.
٥ ػبٕل ان ٠ذاق ـٔٙ ا٧ ـفاق كىـَ ُٖـم٘ دالهـّا ٔاُ      (713 وههلٛ)

 كاٌت قؿ ذاصت اىبٗت ًب ساه ٌفو العفق  مٝا٥سٕ .
لٕ ان ٤دك الهاؾق ذُاق  ادمّا ٔدـس  مٗـْ ال ـهغمح افب     (714 وههلٛ)

لواُ العفق اـا قْ٘ وَ ان هدكٓ، لفا ًٖه  ًب اىب ربع  َ اىبٗت اُ ٥ 
افب الهٓـاٞ  ـَ اىبٗـت    ٖكُٕ  ادمّا  ـَ الهٗـاً، ٔا٧ٔفب وبـاؾقٚ ال ـمح     

 لكدشاُ اىبهاق ٛ ًب اشبمحات.
لٕ سُن ل٨دمح نّٕ أ ي  ذا٧ٔفب اُ ٖعىن بهسكاوْ  (715 وههلٛ)

  مٜ ٔذا صهمٗؿٓ أ اد ّاؾٓ ٥ٔ دبس  مْٗ ا اؾٚ ال٦ُٚ.
ػبس  مٜ ا٧دمح اُ ٖهص٘ بالُـ٦ٚ  مـٜ وه ٓـٜ صكمٗـف      (716 وههلٛ)

اُ الفٙ اىبٗت اد ّاؾّا أ صهمٗؿّا ٥ٔ ٖكف٘ بّا  مٜ وه ٜٓ ٌفهْ، ذمٕ ك
اي  مت ـو ْ ٖهٕه ب كبمح الككٕع أ ال هبٗشات ا٧قب  ث٦ثّا أ دمهـٛ  
ا٥نهاسٛ اد ّاؾّا أ صهمٗـؿّا ذٗـهص٘ بّـا ٔاُ كـاُ وـفِس ا٧دـمح  ـؿً        
ٔدٕبّا، ٌعي لٕ  مي غطه اىبه ٍؿ الفٙ ٖعىن  مْٗ اىبٗت ذٗذٕل س٠ٍٗـف  

  ٛ وـ  ثبـٕت    اُ ٖاص٘ بّا الٍاٟس قبه ٜٓ صكمٗفْ لعؿً اوكاُ قُـؿ الهكبـ
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 اشبمن، ٔا٥سٕ  اُ ٖكُٕ ـل  بإـُ الٕل٘.

ػبٕل ان ٠ذاق كن وـَ الكدـن ٔاىبـكأٚ ل٪غـك ٖٔكا ـٜ ًب       (717 وههلٛ)
ازبّــك ٔا٫غفــات ســاه ا٧دــمح اىببايـــك ذفــ٘ َــ٦ٚ اىب ــكه ٔالعًــاٞ     
ٔالُبض ػبّك الكدن ٔاُ كاُ ٌاٟبّا  َ اىبكأٚ، ٔصعىن اىبكأٚ ب كمٗفّا ٔاُ 

 كاٌت ٌاٟبٛ  َ الكدن.
ال٦ُٚ ا٥ن ٠ذاقٖٛ نبا ٛ بن ِٕ ا٥ذٓن ا٥  ػبٕل اؾاٞ (718 وههلٛ)

اـا ايه  ا٥ٌفكاؾ، ٔػبٕل اُ ٖكُٕ ا٫وـاً أدـمحّا اـا  مـي اُ الُـ٦ٚ     
اله ٤ٖؾّٖا ا٫واً قؿ اي  مت بّا ـوٛ اىبٗت ذع٦ّ ٔلٗهت ِ٘ اس ٗارٗٛ 

 ك٘ ُٖض اق ؿاٞ اىبهوًٕ ا٧دمح بْ.
َ   (719 وههلٛ)  الفٙ ٖهٓ٘  َ اىبٗت ػبس  مْٗ الهصٗس كىا ذاصـت  ـ

اىبٗت و  العمي بْ ٔاُ ا ًٖــه  الهصٗـس، ٔاـا دّــــن الهصٗـس بعـؿ     
الهـ٤اه  ٍْ وَ ٔلـ٘ اىبٗـت ٔالهكٖـس وٍـْ ٖهـهط ا  بـاقٓ لها ـؿٚ ٌفـ٘         

 اسبكز ٧ُٔ الهٓاٞ ٌٕع او ٍاُ.
اـا ان ٤دك نبا ٛ  َ اىبٗت ػبس اُ ٖكا ٜ الٕقت بٍّٗي  (720 وههلٛ)

مً ـلــ  وًــهٛ  ٍـؿ العمــي بـْ لٗشُــن الهصٗـس الٕادــس، ا٥ اـا انـ م    
ٔكاٌــت ال اٖــٛ وــَ صعــؿؾ ا٧دــمح الهكبــٛ ٔال عذٗــن ًب ابــكاٞ ـوــٛ اىبٗــت 

 ٔغًٗٛ ال فكٖط ًب ساه ال هغمح.
٥ صفــكغ ـوــٛ اىبٗــت قبذــكؾ ا٥نــ ٠ذاق بــن ٖ ٕقــف  مــٜ     (721 وههلٛ)

ا٥صٗاُ بالعىن َشٗشّا، ذمٕ  مي الٕل٘ أ الَٕ٘  ؿً اصٗاُ ا٧دمح بّا 
 ٌٗٛ.أ اٌْ داٞ بّا بارمٛ ٔدس ا٥ن ٠ذاق ثا

ٖهبن قٕه ا٧دمح با٥صٗاُ بال٦ُٚ َٔش ّا ا٥ اـا قاوـت   (722 وههلٛ)
 البٍٗٛ  مٜ اشب٦ه.

ــ  اـُ   (723 وههلٛ) ــن ا٥ وـ ــ هدك جـــمحٓ لمعىـ ــمح اُ ٖهـ ٥ ػبـــٕل ل٨دـ
اىبه هدك أ اُ ا٫داقٚ ٔاقعٛ  مٜ ذبُٗن العىـن بـا٧ ي وـَ اىببايـكٚ     
ٔال هبٗس ٔس٠ٍٗف ٥ ػبٕل اُ ٖه هدك بهقن وَ ا٫دكٚ اجملعٕلٛ لْ ا٥ اُ 
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ٖكُٕ قؿ أصٜ ببعض العىن ٔلٕ قم٦ّٗ ٖه شا صم  ا٫دكٚ وعْ  كذّا، ٔوا 
ػبكٙ اسٗاٌّا وَ َٗاً ًٖٕ وَ يّك وج٦ّ ٔأغف الًطك ا٧كـرب وـَ وبمـ     
ا٫داقٚ ٔكـفا ًب الُـ٦ٚ ا٥نـ ٠ذاقٖٛ غـ٦ه ا٫ٌُـاه ٥ٔ ؽبمـٕ وـَ        
ُٲك ا٧دمح الجاٌ٘ ذىَ الُعس الهٕه اُ ا٧دمح ا٧ٔه أ  صعهف، ٔاُ ق

ٕانطٛ الفٙ اق ط  أ نبٲس  َ قُؿ ٔ ىؿ قطـ  الًـطك ا٧كـرب وـَ     ال
وبم  ا٫داقٚ ٍٖذٕ وَ اىبطالبٛ ٔاىبهاٞلٛ ًٖٕ الهٗاوٛ نٕاٞ كاُ و شؿّا أ 

 و عؿؾّا.
لٕ صربع و ربع  َ اىبٗت قبن اصٗاُ ا٧دمح العىن اٌفهػت  (724 وههلٛ)

 ا٫داقٚ ٖٔكد   مٜ ا٧دمح اُ ا ٤ٖؾ العىن أ قبا ا ٤ٖؾٓ وٍْ، ٔلٕ ا
ٖعمي ا٧دمح بفل  ا٥ بعؿ اؾاٞ العىن ان شا ا٫دكٚ، ٔلٕ كاُ ال ـربع  
ٌٗابـٛ  ـَ ا٧دــمح ومـ  ا٧دــمح ا٫دـكٚ اـا قْــ٘ الـٕل٘ أ الَٕــ٘ أ      
اىبــ٤دك وطمهــّا، ٔاُ صٍال ــا ٖكدــ  ًب ذــ  اشبُــٕوٛ افب اسبــاكي، ٔلــٕ  
اٌفهػت ا٫دكٚ وَ دّٛ ال ؾب وج٦ّ ٧سؿ الطكذـب ان شا ادـكٚ اىبجـن   

 .لعىمْ
اـا ىدك ٌفهْ ل٦ُٚ أقب  قكعـات بــب الـمٔاه ٔال ـكٔه      (725 وههلٛ)

وَ ًٖٕ وعـب ذهغكِا س ٜ ا ٖبا وَ الٕقـت ا٥ وهـؿاق أقبـ  قكعـات     
ٔا ٖكَ قؿ َمٜ العُك لٍفهْ ذ هؿً ٦َٚ الٕقت ٧ٌـْ ٔادـس  ـٗين    

 ٔبالفات.
اـا اٌهٜٓ الٕقت اىبٓكٔه لم٦ُٚ ا٥ن ٠ذاقٖٛ ٔا ٖهت  (726 وههلٛ)

ٕل لْ اُ ٖهص٘ بّا بعؿ الٕقت ا٥ باـُ دؿٖؿ وَ بّا أ به٘ وٍّا بهٗٛ ٥ ػب
 اىبه هدٳك.

ػبس صعٗـب اىبٗت اىبٍٕه  ٍْ ٖٔكف٘ الهُؿ ا٥نبال٘ ذ٦  (727 وههلٛ)
ػبس ـكك اعْ  ٍؿ العىن بن ٖكفـ٘ اصٗاٌّـا سهـس قُـؿ اىبهـ هدك أ      

 َاسس اىباه ٔعبٕٓ.
اـا ا ٖعـٗٲَ كٗفٗـٛ العىـن وـَ سٗـح ا٥صٗـاُ باىبهــ شبات        (728 وههلٛ)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58
 الٕدْ اىب عاقه.ػبس ا٥صٗاُ بّا  مٜ 

اـا ٌه٘ بعض اىبه شبات الـه ايـهرت  مٗـْ أ بعـض      (729 وههلٛ)
الٕادبات يبا ٥ ؽبن ٌهٗاٌّا بُشٛ ال٦ُٚ كالهذؿٚ الٕاسـؿٚ ذالمـاِك   

 اٌْ ٖه شا ا٫دكٚ كاومٛ ا٥ و  الًك .
لٕ ىدك ٌفهــْ ل٦ُٚ يــــّك وـج٦ّ ذًـ  ذٗىـا  مـٜ اىبٗـت        (730 وههلٛ)

كَ وَ الكدٕع افب ٔلْٗ اىبه هدك  ٍْ وَ ٦َٚ سٓك أ نــفك ٔا ٖ ى
ـــالس      ـــك ِــٕ الفــكؾ ال ــ ــهص٘ بّــا صاوــٛ ٧ُ اسبٓــ ــْ ٖ آٖــّا، ذالمــاِك اٌ
ٔاىب عاقه ٔالْٗ ا٥ٌُكاه  ٍـؿ ا٥رــــ٦ ، ٔلـٕ ىدــــك ٌفهـْ لُــــ٦ٚ       
ٔي  اٌّا الُبض أ المّك وـج٦ّ ذمحدـــــ  ًب ال عـٗـب افب الهكبـٛ ا٥ اـا     

 بٍّٗىا.اغ اق ا٥سهـــاُ، ٔا٧سهـَ ازبى  
اـا  مي الٕل٘ بفٕاٟت  مٜ اىبٗـت ٔا ٖعمـي اٌـْ أصـٜ بّـا       (731 وههلٛ)

 قبن وٕصْ أ ٥ ذا٥سٕ  ا٥ن ٠ذاق  ٍْ.

  يف لعبء اٌٛيليف لعبء اٌٛيل
ُـًٕ  ػبس  مٜ ٔل٘ اىبٗت قٓاٞ وـا ذاصـْ وـَ الُـ٦ٚ ٔال     (732 وههلٛ)

لعفق وَ وكض أ نفك ٔعبِٕىا، ٔا٥سٕ  ان شبابّا قٓـاٞ نبٗـ  وـا    
  مْٗ، ٔقٓاٞ وا ٔدس  مٜ ا٧ً.

اىبكاؾ بالٕل٘ الٕلؿ ا٧كرب، ذ٦ ػبس  مٜ البٍـت ٥ٔ  مـٜ    (733 وههلٛ)
ا٧ه ٔا٧ؽ ٔالعي ٔاشباه ٔعبِٕي وَ ا٧قاقه ٔاُ كـاُ ِـٕ ا٧سـٕ     

 و  ذهؿ الٕلؿ.
 ان ٠ذاق. ٥ ػبس  مٜ الٕل٘ وا ذات ا٧ه وَ ٦َٚ (734 وههلٛ)
الهٓاٞ  ـَ اىبٗـت ٥ ػبـس  مـٜ ٔلـؿ الٕلـؿ اـا كـاُ ِـٕ          (735 وههلٛ)

 ا٧كرب ساه اىبٕت ٔاُ كاُ ِٕ ا٥سٕ  ان شبابّا.
لٕ وات الٕلؿ ا٧كرب بعؿ أبْٗ ذهٓاٞ وا ذات أبـآ ٥ ػبـس    (736 وههلٛ)

  مٜ اغٕصْ أ ابٍاْٟ.



 59) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
٥ ٖع رب ًب الـٕل٘ اُ ٖكـُٕ بال ـّا  ـاق٦ّ  ٍـؿ وـٕت ا٧ه        (737 وههلٛ)

ٌعي لٕ كاُ ا٧كرب صبٌٍّٕا ٥ٔ ٖكدـٜ يـفا٣ٓ   ذٗذس  مٜ الطفن اـا بم ، 
 ػبس الهٓاٞ  مٜ الٕلؿ ا٧كرب وَ بعؿٓ ٧ُ العهن وَ يكاٟط ال كمٗف.

اـا كاُ أسؿ ا٥ٔ٥ؾ أكرب بالهَ ٔا٩غك بالبمٕغ ذالٕل٘ ِٕ  (738 وههلٛ)
 ا٧ٔه.

لٕ اي بْ ا٧كرب بـب اثٍـب أ أكجك ذا٥سٕ  ال ٕلٖـ ، ٔلـٕ    (739 وههلٛ)
  مّٗىا.صهأٝ الٕلؿاُ ًب الهَ قهط الهٓاٞ 

اىبؿاق ًب ا٧كربٖٛ  مٜ صهقٖؼ ال٥ٕؾٚ ٥ اٌعهاؾ الٍطفٛ، ًٔب  (740 وههلٛ)
 ال ٕأوـب ٖكُٕ ا٧كرب أٔ ىا صٕلؿّا.

اـا أَٔــٜ اىبٗــت با٥نــ ٠ذاق  ٍـــْ ٔكــاُ ثمــح الهكـــٛ       (741 وههلٛ)
ٖه ٕ س ا٫داقٚ نهط  َ الٕل٘، ا٥ اـا  مي اُ ا٧دمح ا ٖهت بّا أ 

 داٞ بّا جمح َشٗشٛ.
ٓ لمهٓاٞ  ـَ أبٗـْ، ٔػبـٕل اُ    ػبٕل لمٕل٘ اُ ٖه هدك جمح (742 وههلٛ)

 ٖكُٕ وبم  ا٫داقٚ وَ سُ ْ وَ الهكٛ.
اـا صربع و ربع بالهٓاٞ  َ اىبٗت نهط الهٓاٞ  َ الٕل٘  (743 وههلٛ)

 ا٥ اـا  مي  ؿً ا٧ؾاٞ.
اـا ا ّٖٕ اىبٗت قبا  مْٗ وَ العباؾات أ باغكاز الجمح  (744 وههلٛ)

هٓاٞ ذ٦ ػبٕل اغكاز وبم  اداقٚ ال٦ُٚ ٔالُٗاً وَ الهكٛ بن ٖكُٕ ال
  مٜ الٕل٘.

ػبس  مٜ الٕل٘ وكا اٚ الهصٗـس ًب قٓـاٞ الُـ٦ٚ ا٥ اُ     (745 وههلٛ)
 ػبّمْ.

ــْ      (746 وههلٛ) ــف ٌفه ــٕل٘ صكمٗ ــ٘ ال ــّٕ ٖكا  ــ  ٔاله ــاً الً ًب اسك
اد ّاؾّا أ صهمٗؿّا ٥ صكمٗف اىبٗت خب٦ه ادماٞ ال٦ُٚ ٔيكاٟطّا ذاٌـْ  

 ٖكا ٘ صكمٗف اىبٗت.
اـا  مي الٕل٘ اُ  مٜ اىبٗت ذٕاٟت ٔلكـَ ٥ ٖـؿقٙ اٌّـا     (747 وههلٛ)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  60
ذاصت لعفق وَ وكض ٔنفك ٔعبٕٓ أ ٥ لعفق ٥ ػبس  مْٗ الهٓاٞ  مٜ 
ا٥قٕٝ ٥َالٛ الرباٞٚ ٧ٌْٔ وَ صٕاب  صكمٗف ال مح، ٔا٥سٕ  ان شبابّا 

 الهٓاٞ.
ٜ      (748 وههلٛ)  ٥ ػبس  مٜ الٕل٘ وا ذات اىبٗـت وـَ َـ٦ٚ بالٍـفق  مـ

 ا٥قٕٝ، ٌعي لٕ كاُ و٤ق ّا ؽبكز وَ أَن الهكٛ.
٘ اغباق اىبٗت بهُ  مْٗ قٓاٞ الٕل ٖكف٘ ًب الٕدٕه  مٜ (749 وههلٛ)

 ذات لعفق.
اـا وات ًب اثٍاٞ ٔقت ال٦ُٚ بعؿ وٓ٘ وهؿاقِا حبهـس   (750 وههلٛ)

 سالْ ٔا ُٖمّا ٔدس  مٝالٕل٘ قٓا٣ِا.
اـا ا ٖكَ لمىٗت ٔلـ٘ ٔا ٖـّٕ بـاغكاز الُـ٦ٚ وـَ       (751 وههلٛ)

الجمح ذاـا قْ٘ الٕقثٛ كا٥ ىـاً ٔا٥غـٕاه با٥نـ ٠ذاق  ٍـْ لمُـ٦ٚ      
قْ٘ بعّٓي ربكز وـَ سُـ ْ أ قبهـؿاق    ربكز وَ أَن الهكٛ، ٔاـا 

 قْآ.
الٕل٘ اي  اه ـو ْ بفٕاٟت ٌفهْ  ٥ مبٍ  وَ الٕدٕه  مٜ (752 وههلٛ)

 ٖٔ ػمح ًب صهؿٖي أّٖىا ياٞ، ٔا٥سٕ  ان شبابّا صهؿٖي ذٕاٟت ٌفهْ.
٥ ػبس  مْٗ الفٕق ًب الهٓاٞ  َ اىبٗت ٔاُ كـاُ أٔفب اـ   (753 وههلٛ)

 ٖه شس صعذٗن الهٓاٞ ان شبابّا و٤كؿّا.
لٕل٘ جمحٓ ىبا  مٗـْ وـَ َـ٦ٚ اىبٗـت ذـا٧دمح      اـا ان هدك ا (754 وههلٛ)

 ٖهُؿ الٍٗابٛ  َ اىبٗت.

  صالح اجلّبػخصالح اجلّبػخ
ِٔ٘ اصٗاُ ال٦ُٚ نبا ٛ ٔذا يكاٟط طبَُٕٛ ٔص كُٕ وـَ اوـاً   
ال٦ُٚ ٔاىبهوًٕ و شؿّا أ و عؿؾّا ٖٔ ٓا ف الجٕاه و  كجكٚ اىبهوٕوـب 

ت ِٔ٘ وَ اىبه شبات ا٧كٗؿٚ ًب نبٗ  الفكاٟض غَُٕـّا ًب الُـمٕا  
الٕٗوٗٛ وٍّا ٥نٗىا ًب الُبض ٔالعًاَٖٞ ٔغَُّٕا زبـمحاُ اىبهـذؿ أ   
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وَ ٖهى  الٍؿاٞ، ٔقؿ ٔقؾت الٍُّٕ اىبه فٗٓٛ ًب ذٓمّا ٔـً صاقكّا 
ٔكهٌّا وـَ الٕادبـات، ًٔب الُـشٗض "اٌّـا صفٓـن َــ٦ٚ الفـكؾ بـهقب          
ٔ ًكَٖ ٦َٚ"، ِٔ٘ ركٖا ىبعكذٛ َــــــ٦ع اىبكمف ٔ ؿال ْ، ٔنـــٍٛ 

قكٛ سكّ الٍيب َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنـمي  مـٜ صعاِـؿِا ٔدعمـّا     وبا
دــمٞ وــَ الٕاقــ  الٗــٕو٘ لمىهــمىـب ًب كاذــٛ اوُــاقِي ًٔب سٓــكِي   
ٔنفكِي، ٔوَ ا٩ٖات اُ ال  م ٔدن لقع ًب قمٕه اىبهمىـب الًٕ  
 ا ٔكهٌّا جفاٞ ٖٕو٘ قٔس٘، ٔذّٗا اق باى وَ اٌـٕاق ا ؿاٖـٛ ٔصٕثٗـا    

باه و ذؿؾ لٍمع ال ن وَ الُؿٔق ِ٘ اىبهمىـب ٔ لم٦ُت ا٧غٕٖٛ بـب
ٔركؾ الب ٓاٞ ٔاسبهؿ وَ الٍفٕى ىبا ذّٗا وَ اشبٕٓع ازبىا ٘ اىب شؿ 

 بـب ٖؿٙ الباقٙ  م ٔدن.
ٖٓا ف ا٧دك ًب ٦َٚ ازبىا ٛ ب عؿؾ دّات الفٓن وَ  (755 وههلٛ)

جمح اُ ص ؿاغن سهٍاصّا كال٦ُٚ غمـف العـاا ذهٌّـا بـهلف قكعـٛ وـَ       
ًب اىبهذؿ ازباو  قباٟٛ ألف، ٖٔ ٓا ف آّٖا بكجكٚ ٦َٚ الفكؾ، ٔوعْ 

 اىبهوٕوـب، ٥ٔ ػبٕل صكك ازبىا ٛ قجبٛ  ٍّا أ ان ػفاذّا بّا.
ازبىا ٛ يك  ًب َشٛ َـ٦ٚ ازبىعـٛ ٔكـفا العٗـؿَٖ وـ        (756 وههلٛ)

 اد ىاع يكاٟط الٕدٕه.
قؿ دبس ٦َٚ ازبىا ٛ بالٍفق ٔالعّـؿ ٔالـٗىـب ٔلكـَ لـٕ      (757 وههلٛ)

 ٔدبت  مْٗ الكفاقٚ.غالف َٔمٜ اٌفكاؾّا َشت ٦َصْ ٔ
َــ٦ٚ ازبىا ــٛ ِــ٘ ا٥ســٕ  لــٕ اعبُــك صــكك الٕنــٕاى  (758 وههلٛ)

 ٔال ػمِ وٍْ بّا.
بان جٍاٞ ٦َٚ ا٥ن ههاٞ ٥ صًـكع ازبىا ـٛ ًب يـ٘ٞ وـَ      (759 وههلٛ)

 الٍٕاذن ا٧َمٗٛ ٔاُ ٔدبت بالعاقض بٍفق أ عبٕٓ.
صُض ازبىا ٛ ًب ال٦ُٚ اله صُمح ٌف٦ّ بالعاقض ك٦ُٚ  (760 وههلٛ)

اٟط ٔال٦ُٚ اىبعاؾٚ نبا ٛ، ٔكفا صُض العٗؿَٖ  ٍؿ  ؿً اد ىاع الًك
 ًب الهٓاٞ ٔاُ كاُ  َ ال مح.



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  62
دبٕل ٦َٚ ازبىا ٛ ًب الٕٗوٗٛ ٔاُ اغ مف ا٫واً ٔاىبهوًٕ  (761 وههلٛ)

ًب ٌٕع ال٦ُٚ ٔكاُ اسؿِىا ُٖم٘ المّك وـج٦ّ ٔا٩غـك العُـك، أ ًب    
ا٥ؾاٞ ٔالهٓــاٞ، ٔازبّــك ٔا٫غفــات، ٔالهُــك ٔال ىــاً، ٔالــفٙ ٖعٗــؿ  

قبَ ُٖم٘ ٔدٕبّا، ًٖٔكن اق ؿاٞ وَ ُٖم٘ ٔدٕبّا قبَ  ٦َصْ اس ٗارّا
ٖعٗؿ اس ٗارّا ٥نٗىا ا٥س ٗا  ا٥ن شباب٘، ٔػبٕل اق ؿاٞ احمل ا  باحمل ا  

 اـا كاُ اس ٗارّىا وَ دّٛ ٔاسؿٚ.
ٰٞ قبــَ ُٖــم٘  (762 وههلٛ) ٰٞ أ قٓــا ٥ ػبــٕل اق ــؿاٞ وُــم٘ الٕٗوٗــٛ اؾا

 ٕل العكو.٦َٚ ا٩ٖات أ العٗؿَٖ أ ٦َٚ ا٧وٕات، ٔكفا ٥ ػب
أقن  ؿؾ صٍعهؿ بْ ازبىا ٛ اثٍاُ اسؿِىا ا٫واً نٕاٞ كاُ  (763 وههلٛ)

بن َٔبّٗا يبٗمّا  مٜ ا٥قٕٝ، ا٥ ًب ٦َٚ ازبىعٛ  اوكأٚ  اىبهوًٕ قد٦ّ أ
ٔالعٗــؿَٖ ذــ٦ صٍعهــؿ ا٥ خبىهــٛ أســؿِي ا٫وــاً، ٌعــي لــٕ كاٌــت َــ٦ٚ  

 اً.وه شبٛ ٔلٗو ذّٗا غطبٛ ػبٕل اُ صٍعهؿ باثٍـب أسؿِىا ا٫و
٥ ًٖه  ًب اٌعهاؾ ازبىا ٛ ًب جـمح ازبىعـٛ ٔالعٗـؿَٖ ٌٗـٛ      (764 وههلٛ)

ا٫واً ازبىا ٛ ٔا٫واوٛ بن صكف٘ ٌٗـٛ اىبـهوًٕ ا٥ق ـؿاٞ بـْ ٔاُ ا ٖكـَ      
ا٫وــاً وم ف ــّا ٥ق ــؿاٞ ال ــمح بــْ ٔؼبُــن ثــٕاه ازبىا ــٛ لــْ آٖــّا  مــٜ 
ا٥قــٕٝ، ٥ٔ ص شهــا ازبىا ــٛ لــٕ صابعــْ ًب ا٧قــٕاه ٔا٧ذعــاه وــَ جــمح  

ض َــ٦ٚ اىبــهوًٕ اـا دــاٞ هىٗــ  وــا ػبــس  مــٜ ـىــاً، ٔس٠ٍٗــف صُــا٫ٟ 
 اىبٍفكؾ.

ػبس ٔسؿٚ ا٫واً ذمٕ ٌٕٝ ا٥ق ؿاٞ باثٍـب ًب ٦َٚ ٔاسؿٚ  (765 وههلٛ)
٥ صُض ٔاُ كاٌا و هاقٌـب ًب ا٧قٕاه ٔا٧ذعـاه، ٌعـي صُـض ذـكاؾٝ اُ     

 أصٜ قبا ػبس  مٜ اىبٍفكؾ.
ــف أ      (766 وههلٛ) ــي ٔالَٕ ــاً با٫ن ــٗـب ا٫و ــهوًٕ صع ــٜ اىب ــس  م ػب

اقٚ الفٍِٗٛ، ٖٔكف٘ ال عٗـب ا٫نبال٘ كىـا لـٕ ٌـٕٝ ا٥ق ـؿاٞ بّـفا      ا٫ي
 اسباْك أ قبَ ػبّك ب٦ُصْ.

٥ ػبــٕل ا٥ق ــؿاٞ باىبــهوًٕ أٙ ًٖــه  اُ ٥ ٖكــُٕ أواوــْ   (767 وههلٛ)
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 وهوٕوّا ل محٓ.

لٕ ي  ًب اٌْ ٌـٕٝ ا٫ٟ ىـاً أٔ ٥، بٍـٜ  مـٜ العـؿً ٔأب       (768 وههلٛ)
ــ ٛ ٔقأٝ ٌفهـّا لمذىا ــوٍفكؾّا، اوا اـا كاُ ٌأٖ ْ وه ـؿّٖا ٔيـ  ًب اٌـْ    ـ

   ٜ ــ ــٜ ازبىا ــٛ ذٗه ُــشس البهــاٞ  م ــّا  م ــكاؾ أ ٥ لاه باقٗ ــٕٝ ا٥ٌف ٌ 
 ازبىا ٛ.

اـا ٌٕٝ ا٥ق ؿاٞ بًػِ  مٜ اٌْ لٖؿ ذباُ  ىكٔ ذاُ كاُ  (769 وههلٛ)
 ىكٔ  اؾ٥ّ َشت نبا  ْ ٦َٔصْ، ٔاـا ا ٖكَ  اؾ٥ّ صُـض اـا ا  

 ٖهت قبا ؽبالف ٦َٚ اىبٍفكؾ.
أٖـّا ا٫واوـٛ ل٪غـك َـشت     لٕ َمٜ اثٍـاُ ٔكـن وٍّىـا ٌ    (770 وههلٛ)

٦َصّىا لمٍِ ٔلعؿً اغ٦ه أٙ وٍّىا ب٦ُٚ اىبٍفكؾ، اوا لٕ كـاُ كـن   
وٍّىا ٌأّٖا ا٫ٟ ىاً با٩غك ان هٌف كن وٍّىا َـ٦صْ اـا كاٌـت طبالفـٛ    

 ل٦ُٚ اىبٍفكؾ.
٥ ػبٕل اُ ٍٖهن اىبهوًٕ ٌٗ ْ وَ إواً افب إواً ىغك اغ ٗاقّا  (771 وههلٛ)

ن ًب وكاصس الٕقع ٔالفهاِٛ ٔعبِٕا،  مٜ ا٥سٕ  ٔاُ كاُ ا٩غك اذٓ
ٌعي و  الٓكٔقٚ ػبٕل كىا لٕ  كض ل٬وـاً وـا مبٍعـْ وـَ اكبـاً َـ٦صْ       
كاسبؿخ أ ا٥جىاٞ أ اىبٕت، ٔػبٕل لمىهوٕوـب س٠ٍٗف صهؿٖي إواً ىغك 

 ٔاكباً ال٦ُٚ وعْ.
٥ ػبٕل لمىٍفكؾ العؿٔه افب ا٫ٟ ىاً ِٕٔ ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ  (772 وههلٛ)

 ا٥قٕٝ.  مٜ
ؿٔه وــَ ا٫ٟ ىــاً افب ا٥ٌفــكاؾ ٔلــٕ اغ ٗــاقّا ًب ػبــٕل العــ (773 وههلٛ)

 نبٗ  اسٕاه ال٦ُٚ  مٜ ا٥قٕٝ.
اـا ٌٕٝ ا٥ٌفكاؾ بعؿ قكاٞٚ ا٫واً قبن الؿغٕه ًب الككٕع  (774 وههلٛ)

٥ دبس  مْٗ الهــكاٞٚ، ٔلٕ كاُ ًب اثٍاٞ الهـكاٞٚ ٖكفْٗ  ٍؿ ٌٗـٛ ا٥ٌفـكاؾ   
 قكاٞٚ وا به٘ وٍّا.

 ىاً ٔالككٕع وعْ، ٔلْ اـا اؾقك ا٫واً قاكعّا ػبٕل لْ ا٫ٟ (775 وههلٛ)
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 ا٥ٌفكاؾ ذٗىا بعؿ اغ ٗاقّا. العؿٔه افب

لٕ ٌٕٝ ا٥ٌفكاؾ ًب ا٥ثٍاٞ ػبٕل لْ العٕؾ افب ا٫ٟ ىاً ٔلكٍْ  (776 وههلٛ)
 غ٦ه ا ٠ٗٛ ا٥صُالٗٛ لٕسؿٚ ازبىا ٛ.

٥ ٖع رب ًب َشٛ ازبىا ـٛ قُـؿ الهكبـٛ ًب وْٕـٕ ّا بـن       (777 وههلٛ)
اَـؿّا وَ ازبىا ٛ ٖكف٘ قُؿ الهكبٛ ًب أَن ال٦ُٚ، ذاـا كاُ اىبهوًٕ ق

ال ػفٗف ًب الهكاٞٚ أ ا كٔه وَ الٕنٕنٛ أ الهّٕ َشت ٦َصْ، 
ِٔــن ٖهصــس ثــٕاه ازبىا ــٛ، ازبــٕاه ٌعــي، ا٥ اـا كــاُ وهُــؿٓ وــَ   

 ازبىا ٛ و عمهّا ب كض ؾٌٕٗٙ ضبض.
اـا ٌٕٝ نّّٕا أ د٦ّّ ا٥ق ؿاٞ قبَ ُٖم٘ ٦َٚ ٥ ػبـٕل   (778 وههلٛ)

اُ صفكك ًب ا٥ثٍاٞ ٔا ٖكَ قؿ أصٜ قبا ا٥ق ؿاٞ ذّٗا كىا اـا كاٌت ٌاذمٛ، ذ
ٍٖاًب ٦َٚ اىبٍفكؾ  ؿه افب ا٥ٌفكاؾ َٔشت، ٔكفا صُض اـا صفكك بعؿ 
الفــكاغ ٔا ربــالف َــ٦صْ َــ٦ٚ اىبٍفــكؾ ٔا٥ بطمــت، ٔا٥غــ٦ه جــمح   

 العىؿٙ بالهكاٞٚ جمح وبطن  ا ٧ٌّا ٔادس جمح قكين.
ْ ػبـــٕل الـــؿغٕه ًب ازبىا ـــٛ بـــاؾقاك ا٫وـــاً ًب قكٕ ـــ  (779 وههلٛ)

ٔذبهس لْ قكعٛ بًــك  اُ ُٖن افب سؿ الككٕع قبن قذ  ا٫واً قأنْ 
ٔاُ كاُ بعؿ ذكاجـْ وـَ الفكـــك، بـن ٥ ٖبعـؿ ذبهـــا ا٥ؾقاك لمككعـــٛ        
بَٕــٕلْ افب ســؿ الككـــٕع ٔا٫وـــاً ا ؽبكز بعؿ  َ ســؿٓ ٔاُ كـاُ   

اُ قذ   وًــ ٥ّٕ بالكذــ ، ٥ٔ ٖؿقك الككعٛ اـا ؾغن سؿ الككـــٕع بعؿ
 ا٫وــاً قأنْ ٔغكز  َ سؿٓ.

ػبٕل الؿغٕه ًب الككٕع و  اس ىاه اؾقاك ا٫واً قاكعّا،  (780 وههلٛ)
ذاُ اؾقكْ َشت ازبىا ٛ ٔالُـ٦ٚ ٔا٥ ذـ٦ ذب هـس لمىـهوًٕ قكعـٛ،      
ذاىبؿاق  مٜ اؾقاك ا٫واً ًب قكٕ ْ ٔقبن قذ  قأنْ ٔغكٔدْ  َ سـؿ  

ككـٕع وـ  ا٫وـاً،    الككٕع، ٥ٔ ٖٓكٓ ًب الككعات ال الٗٛ  ؿً اؾقاك ال
 ٔلكٍْ ا٧ٔفب ٥  باق اىب ابعٛ ذّٗا.

لٕ قك  ب ػٗن اؾقاك ا٫واً قاكعّا ٔا ٖؿقكْ ٥ ذب هـس   (781 وههلٛ)
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لْ قكعٛ، ٔػبٕل العؿٔه افب الٍاذمٛ ٔاكباوّا ٔلٕ  َ دمٕى ثي المشٕ  
ًب قكعٛ اغكٝ، ٔلـْ اُ ّٖـٕٙ افب الهـذٕؾ وـ  ا٫وـاً ِٔـٕ ًب ا٧ٔفب       

اؾقاكْ ًب الككٕع، ًٔب غـرب اىبعمـٜ "اـا    ٔلكَ ٥ ذب هس لْ قكعٛ لعؿً
نبه  ا٫واً بككعٛ ذاؾقك ْ ٔقؿ قذ  قأنْ ذانذؿ وعْ ٥ٔ صع ؿ بّا"، 

 ٔا٥قٕٝ اُ الٓىمح ٖعٕؾ افب الككعٛ ٔلٗو افب ال٦ُٚ.
لٕ ٌٕٝ ٔكبٲك اىبهوًٕ ذكذـ  ا٫وـاً قأنـْ قبـن اُ ٖككـ  أ       (782 وههلٛ)

بعْ ًب الهذٕؾ وَ قبن اُ ُٖن افب سؿ الككٕع ٥ ٖمموْ ا٥ٌفكاؾ بن ٖ ا
جمح اُ ذب هس لْ قكعٛ، ذاـا قـاً ا٫وـاً قـاً وعـْ ٔا  ـرب اىبـهوًٕ ِـفٓ        
الككعٛ ِ٘ ا٧ٔفب لْ، ٔلْ اُ ٖبهٜ ًب ساه الهٗـاً وٍ مـكّا قٗـاً ا٫وـاً،     

 ٔا٧ٔه أٙ و ابع ْ ًب الهذٕؾ ِٕ ا٧ٔفب.
ػبٕل الؿغٕه ًب ٦َٚ ازبىا ٛ اـا كاُ ا٫واً ًب ال ًّؿ  (783 وههلٛ)

ٙ ٖٔكبٲك ثي ػبمو وعْ ٖٔ ًّؿ، ذـاـا نـمي ا٫وـاً ٖهـًٕ     ا٧غمح باُ ٍٖٕ
اىبــهوًٕ ذُٗــم٘ ٖٔبــؿأ بــالهكاٞٚ أٙ وــَ جــمح اُ ٖهــ هٌف الٍٗــٛ ٔال كــبمح  

 ٔؼبُن لْ بفل  ذٓن ازبىا ٛ ٔاُ ا ٖؿقك قكعٛ و  ا٫واً.
اـا اؾقك ا٫واً ًب الهـذؿٚ ا٧ٔفب أ الجاٌٗـٛ وـَ الككعـٛ      (784 وههلٛ)

ْ ٖٔ ًـّؿ ثـي ٖهـًٕ بعـؿ صهـمٗي      ا٧غمحٚ لْ اُ ٍٖـٕٙ ٖٔكبٲـك ٖٔهـذؿ وعـ    
 ا٫واً ٖٔ ي ٦َصْ ٖٔع رب بالٍٗٛ ٔال كبمح المفَٖ داٞ بّىا أ٥ّٔ.

اـا سٓك اىبهوًٕ ازبىا ٛ ذـكأٝ ا٫وـاً قاكعـّا ٔغـاه اُ      (785 وههلٛ)
ٖكذ  ا٫وـاً قأنـْ اُ ال شـا بالُـف، لـْ اُ ٍٖـٕٙ ٖٔكبٲـك ًب وْٕـعْ         

ؿٓ، أ ٖٔكك  ثي مبً٘ ٖٔهعٜ ًب قكٕ ـْ أبعـؿٓ، أ ًب نـذٕؾٓ أ بعـ    
بـب الهذؿصـب، أ ساه الهٗاً لمجاٌٗـٛ افب الُـف نـٕاٞ كـاُ اىبًـ٘ افب      
ا٧واً أ افب اشبمف أ افب أسؿ ازباٌبـب بًك  اُ ٥ ٖه ممً ا٥عبـكاه  
 َ الهبمٛ، ٔاُ ٥ ٖكُٕ ٍِاك واٌ  ىغك وَ ساٟـن أ  مـٕ ٔعبـٕٓ، ٥ٔ    

وعـْ   ٖٓك البعؿ الـفٙ ٥ ٖ  فـك سـاه ا٥غ ٗـاق  مـٜ ا٥قـٕٝ اـا َـؿ        
الهؿٔٚ، ٔا٥قٕٝ  ؿً ٔدٕه دـك الـكدمـب سـاه اىبًـ٘ بـن لـْ اىبًـ٘        
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صٍىش٘ وعْ َٕقٚ الُـ٦ٚ، ٔا٥سـٕ  صـكك     و ػطّٗا ٔلكَ  مٜ ٔدْ ٥

ا٥ي  اه بالهكاٞٚ ٔالفكك الٕادس أ جمحٓ يبا ٖع رب ذٗـْ الطىهٌٍٗـٛ سـاه    
 اىبً٘، ٥ٔ ذك  ًب ـل  بـب اىبهذؿ ٔجمحٓ.

ساٟـن مبٍـ  وـَ وًـاِؿٚ     ًٖه  ًب ازبىا ـٛ  ـؿً ٔدـٕؾ     (786 وههلٛ)
اىبهوًٕ ل٬واً ٔؼبٕه ؾُٔ اصُاه اىبهوًٕ با٫واً أ اىبـهوٕوـب ا٩غـكَٖ   
يبَ ٖع رب ٔانطٛ ًب اصُالْ با٫وـاً نـٕاٞ كـاُ اسباٟـن دـؿاقّا أ نـهٚ       

 ٔعبٕٓ يبا مبٍ  وَ ٔسؿٚ ال٦ُٚ يك ّا ٔ كذّا.
لٕ كاُ ًب الُف يػِ اٌهاُ ا ٖكَ وهوٕوّا ذـا٥قٕٝ   (787 وههلٛ)

ًاِؿٚ  ؿً اسباقْ باسباٟن ا٥ اـا َؿ   مْٗ اٌْ يبا ٥ ٖ ػطٜ و  ذبها اىب
 ذٍٗفُن الفٙ وَ بعؿٓ  َ ازبىا ٛ.

صُض َـ٦ٚ اىبـكأٚ نبا ـٛ وـ  ٔدـٕؾ اسباٟـن بٍّٗـا ٔبــب          (788 وههلٛ)
ا٫واً اـا كاُ قد٦ّ ىبٕ ثهٛ  ىاق  َ الُاؾ  بًك  كبكٍّا وَ اىب ابعٛ 

٧سٕ  ان شبابّا ٔ مىّا باسٕاه ا٫واً وَ الهٗاً ٔالككٕع ٔالهذٕؾ ٔا
  ؿً اسباٟن لبعض ا٧غباق ًب الهمحٚ ٔشب٦ه اسبم٘.

٥ ػبٕل اُ ٖكُٕ وٕقف ا٫واً أ مٜ وَ وٕقف اىبهوٕوـب  (789 وههلٛ)
     ٔ   مّٕا ؾذعّٗا وع ؿّا بْ كالبٍاٞ ٔالؿكٛ العالٗـٛ نـٕاٞ كـاُ اىبـهوًٕ قدـ٦ّ ا

٥ٔ  ، ٥ٔ بهى با٥قصفاع الهمٗن كىا لٕ كاُ قبهؿاق الًـرب ٔعبـٕٓ،  اوكأٚ 
بالعمٕ ا٥عبـؿاقٙ ال ؿقػبـــ٘ الـفٙ ٥ ٍٖـاًب َــــؿ  اٌبهــــا  ا٥قض       
 ـــكذّا، ٥ٔ بهى بعمـٕ اىبهوًٕ  مٜ ا٫واً قبا ٥ ٖ ػطٜ أ كـاُ اىبـهوًٕ   

  مٜ الهطض ٔا٫واً  مٜ ا٥قض.
ػبــس اُ ٥ ٖ با ــؿ اىبــهوًٕ  ــَ ا٫وــاً أ  ــَ اىبــهوٕوـب    (790 وههلٛ)

 قبهؿاق ٥ ٖ ػطٜ.ا٩غكَٖ قبا ٖكُٕ كجمحّا ًب العاؾٚ ٔ
اُ ٥ ٖ هــؿً اىبــهوًٕ  مــٜ ا٫وــاً ًب اىبٕقــف ذمــٕ صهــؿً ًب  (791 وههلٛ)

ا٥ب ؿاٞ أ ا٥ثٍاٞ بطمت نبا  ْ، ٔا٥سٕ  صهغكٓ  ٍْ ٔاُ كاُ ا٥قٕٝ 
دٕال اىبهأاٚ، ٔاىبؿاق  مٜ اىبٕقف أٙ وْٕ  الهؿوـب ذ٦ بهى بمٖاؾٚ 
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ٚ  ـؿً  اىبهوًٕ ًب قكٕ ْ ٔنـذٕؾٓ لطـٕه قاو ـْ وـج٦ّ، ٔا٥سـٕ  وكا ـا      

 ال هؿً ًب نبٗ  اسٕاه ال٦ُٚ.
ــاِؿٚ ًب     (792 وههلٛ) ــ  وــَ اىبً ــفٙ ٥ مبٍ ــن الهُــمح ال ــهى باسباٟ ٥ ب

اسٕاه ال٦ُٚ ٔاُ كاُ واٌعّا وٍّـا سـاه الهـذٕؾ، بـن ٔاُ كـاُ واٌعـّا       
 ساه ازبمٕى  مٜ ا٥قٕٝ، ٔا٥سٕ  ا٥د ٍاه.

 ازبؿاق وَ لداز ٖع رب سا٦ّٟ ٔاُ كاُ ؼبك٘ وا ٔقاٞٓ. (793 وههلٛ)
ال باق ٔعبِٕا، ٔاسباٟن اىب شكك كىكٔق ٥ بهى بالممىٛ ٔ (794 وههلٛ)

 يػِ ا٥ اـا اصُمت اىباقٚ.
ُٖؿ   ٍٕاُ اسباٟن  مٜ الًباك ٔاُ كاُ وف ٕسّا ا٥ اـا  (795 وههلٛ)

 كاُ كبمحّا و هعّا وف ٕسّا ُٖؿ  وعْ  كذّا اٌْ لٗو حباٟن.
اسباٟن  مٜ اىبهوٕوـب بعٓـّي لـبعض ٔاُ   اني  ٥ ُٖؿ  (796 وههلٛ)

ًب الُـ٦ٚ سـاه صكـبمحٚ ا٫وـاً اـا     كاُ اِن الُف اىب هؿً ا ٖـؿغمٕا  
 كإٌا و ٠ّٗـب  ا لمهمحٚ َٔؿ  ا٥صُاه  كذّا ٔقا ؿٚ وٍ  اسبكز.

٥ ٖهؿع  ؿً وًاِؿٚ بعض اِن الُف ا٧ٔه أ اكجكِي  (797 وههلٛ)
ل٬واً اـا كاُ وَ دّٛ ان طالٛ الُف ٔعبٕٓ، ٔػبٕل اُ ٖكـُٕ بعـض   

ٕ وَ َفٕه ال٦ُٚ ارٕه وَ بعض بًك  اصُاه اىبهوًٕ بازبىا ٛ ٔل
 دّٛ ٔاسؿٚ.

لٕ كاُ ا٫واً ًب ضبكاه ٥ ػبٕل اُ ٖكُٕ اىبهوًٕ  مٜ مبٍْٗ  (798 وههلٛ)
 أ ٖهاقٓ ٖٔفُن بٍّٗىا ازبؿاق ٔعبٕٓ.

ــَ ًب     (799 وههلٛ) ــؿٝ و ــذؿ ذاق  ــاه اىبه ــفٕه افب ب ــٕ الؾاؾت الُ ل
غاقز اىبهــذؿ با٫واً بٕانطٛ وَ كاُ ًب باه اىبهــذؿ وَ اىبهوــٕوـب  

اه ٔ ؿً ٔدٕؾ ساٟـن  َشت ٦َصّي نبا ٛ و  َؿ  ا٥صُاه بالب
 وَ دؿاق أ نهٚ.

ا٥نطٕاٌٛ ًب اىبهذؿ ساٟن ذٗذس اُ ٖكُٕ اىبهوًٕ و ٦ُّ  (800 وههلٛ)
بازبىــا ٛ وَ دّــٛ اغــكٝ جمح دّــٛ ا٥نــــــــطٕاٌٛ اـا كاٌت قبشـاـاٚ 
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 الُف.

ُٖؿ  اسباٟن  مٜ وا مبٍ  اىبًاِؿٚ ًب اسٕاه ال٦ُٚ كمّا  (801 وههلٛ)
لمىـهوًٕ اىب ُـن بٕانـط ْ     وَ قٗاً ٔقكٕع ٔنذٕؾ ٔدمٕى ل٬واً أ

با٫واً، ذمٕ ياِؿ بعْٓ ذ٦ ُٖؿ  ٔدٕؾ اسباٟن، َٔفٕه اىبُمـب ٥ 
 صعؿ سا٦ّٟ ٔاُ صكاوت ٔصعؿؾت.

 لٕ دبؿؾ اسباٟن ًب ا٥ثٍاٞ ذا٥قٕٝ اٌْ ُٖبض وٍفكؾّا. (802 وههلٛ)
لٕ ؾغن ًب ال٦ُٚ و  ٔدٕؾ اسباٟن دـا٦ِّ بـْ ا صُـض     (803 وههلٛ)

ًب ٦َٚ اىبٍفكؾ كمٖاؾٚ قكٕع نبا  ْ  مٜ ا٧قٕٝ، ذاُ ا ٖهت قبا ٥ ٍٖا
 لمى ابعٛ ٔعبٕٓ َشت ٦َصْ.

لٕ ي  ًب سؿٔخ اسباٟن ًب ا٥ثٍاٞ بٍٜ  مٜ  ؿوْ، ٔكفا  (804 وههلٛ)
 لٕ كاُ يكْ بعؿ ال٦ُٚ.

٥بؿ ًب الُف ا٧ٔه وَ  ؿً الفُن بـب اذكاؾٓ، ٔػبٕل  (805 وههلٛ)
الفُن ًب الُفٕه ا٥غكٝ بًك  اُ ٖ ُن كن وـهوًٕ بازبىا ـٛ وـَ    

 كَ ِفا الفُن غ٦ه ا٧ٔفب.دّٛ ٔاسؿٚ أ أكجك، ٔل
لٕ دبؿؾ البعؿ ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ بطمت نبا  ْ َٔاق وٍفكؾّا  (806 وههلٛ)

  مٜ ا٥قٕٝ.
ــكّا       (807 وههلٛ) ــمٕا قُ ــٕ َ ــا ل ــؿً كى ــف اىب ه ــ٦ٚ الُ ــت َ اـا اٌ ّ

ذا٥سٕ  اٌ هاه ٔظٗفٛ وَ غمفّـي افب ا٥ٌفـكاؾ ا٥ اـا  ـاؾ اىب هـؿً افب     
 ازبىا ٛ ب٦ ذُن.

ــهغك اُ ٖــهص٘     (808 وههلٛ) ــَ ًب الُــف اىب  ــٕل ىب ــبمحٚ ا٫ســكاً  ػب ب ك
 ٖٔؿغن ًب ال٦ُٚ قبن الفٙ ٖ ُن بْ وَ الُف اىب هؿً.

اـا  مي اىب هغك ببط٦ُ ٦َٚ الُف اىب هؿً صبطن نبا  ْ  (809 وههلٛ)
وَ دّٛ الفُن أ اسبٗمٕلٛ ٔاُ كإٌا جمح وم ف ـب لمبط٦ُ، ٔو  دّن 

 اىب هغك حبا ي ذبىن ٦َصْ  مٜ الُشٛ.
ي بطـ٦ُ َـ٦صْ   ٥ ٖٓك الفُن بالُيب اىبىٗـم وـا ا ٖعمـ    (810 وههلٛ)
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 ٔاُ وكاٌْ يبا ٥ ٖ ػطٜ.

اـا ي  ًب سؿٔخ البعؿ ًب ا٥ثٍاٞ بٍٜ  مـٜ  ؿوـْ، ٔلـٕ     (811 وههلٛ)
ي  ًب ذبههْ ًب أٔه ال٦ُٚ ذٗذـس اسـكال  ـؿً البعـؿ  ـَ ا٫وـاً أ       

 اىبهوًٕ اىب ُن با٫واً.
اـا صهؿً اىبهوًٕ  مٜ ا٫واً ًب اثٍاٞ ال٦ُٚ نّّٕا أ د٦ّّ  (812 وههلٛ)

ٔلـٕ صـؿاقك ٔقدـ  وـَ جـمح ذُـن أ  ىـن        أ اْطكاقّا َاق وٍفكؾّا، 
 اىبٍاًب َشت نبا  ْ  مٜ ا٥قٕٝ.

دبــٕل ازبىا ــٛ با٥نــ ؿاقٚ ســٕه الكعبــٛ ٔا٥ســٕ   ــؿً  (813 وههلٛ)
 صهؿً اىبهوًٕ  مٜ ا٫واً حبهس الؿاٟكٚ.

ــكاٞٚ       (814 وههلٛ) ــكأ اله ــْ ٥ٔ ٖه ــَ ًب قكاٞص ــفٙ ٖمش ــٛ ال ــاً ازبىا  إو
 الُــشٗشٛ ػبــس صٍبّٗــْ ٔاقيــاؾٓ ٔوــَ جــمح ِ ــ  صعمٗىــّا لًــعاٟك ال  

ٔلٕدٕبّا  مْٗ ٔىبا  ا وَ وْٕٕ ٗٛ ًب ٦َٚ الـفَٖ ٖـهكبُٕ بـْ قدـا٥ّ     
ٰٞ، أوا الـفٙ ٥ ٖ هٗـؿ قبشهـٍات الهـكاٞٚ ٔاسكـاً ال ذٕٖـؿ        كإٌا أ ٌها
ذا٧ٔفب  كّْا  مْٗ ذهؿ ٖكُٕ لْ ذّٗا قأٙ ىغك ٔا٥سٕ  ال٦ُٚ غمف 

 ا٧قكأ ٔا٧ذهْ.
   ؿالـٛ  ٥ ػبٕل ال٦ُٚ  مٜ اٌفكاؾ ساه اقاوٛ ازبىا ٛ و (815 وههلٛ)

ا٫وــاً ٔاد ىــاع يــكاٟط ازبىا ــٛ، ٔلــٕ َــمٜ وٍفــكؾّا ًب ٌفــو اىبكــاُ  
َشت ٦َصْ ٔلكٍْ ٤ٖثي ٖٔمؾاؾ ا٫ثي لـٕ كاٌـت َـ٦صْ بــب َـفٕه      

 ازبىا ٛ.
ــاق      (816 وههلٛ) ــْ اغب ــٕل ل ــاً ٥ ػب ــٛ ا٫و ــؿً  ؿال ــؿٓ   ــت  ٍ ــَ ٖجب و

 ا٩غكَٖ بفل  ا٥ اـا كاُ و ذاِكّا ًب الفها ٔا ٖ س.
ٛ الٕكالـٛ وـَ اجمل ّـؿ البـا ٖكفـ٘      ٥ًٖه  ًب إواوٛ ازبىا  (817 وههلٛ)

الٕثٕ  بؿٍْٖ ٔا٥رى٠ٍاُ لْ، ٌعي ٔكال ْ وَ قبن اجمل ّؿ ركٖـا ٫سـكال   
ـل  ا٥رى٠ٍاُ وَ دّٛ العؿالـٛ ٔعبِٕـا ؾُٔ نـاٟك الًـكاٟط ا٥غـكٝ      

 وجن الهكاٞٚ ا٥ اـا كاٌت الٕكالٛ ٌاظكٚ  ا.
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ٖهــ شس لمىــ٤وَ اؾاٞ الُــ٦ٚ نبا ــٛ وــ   ٗالــْ ًب بٗ ــْ  (818 وههلٛ)

ب هؿٖي الفكٕق ًب الُف أٔ الُفٕه ا٧ٔفب، ٔصُض بـهُ  ٔأٌاثّا ـكٕقَا 
مكٛ ىبصٍىٗٛ ذْٗ ، ٔ شؿّا، كىا ًب ٦َٚ المٔز بمٔد ّْا وٌجو٤ٖكُٕ اىبهوًٕ 
بُـ٦ٚ  ٔيـكاٟطّا  لم٦ُٚ ٔادماّٟا ٔإصهاٌّي ًب ٌفٕنّي، سس ال٦ُٚ 

ازبىا ٛ، و   ؿً ا٫ْكاق بازبىا ٛ ًب اىبهذؿ نٕاٞ وهذؿ الهكٖـٛ أ  
صعطٜ ا٧ٔلٕٖـٛ  أ اىبهذؿ ازباو ، ٔو   ؿً ال عاقض   أ احملمٛ الهٕ

غَُّٕا و  إوكاُ وًاقكٛ أذكاؾ ا٧نكٚ ذّٗا بن ًب اىبهذؿ افب ازبىا ٛ 
 ٔس ٜ و   ؿوّا.

  أحىبَ اجلّبػخأحىبَ اجلّبػخ
ٖ شىن ا٫واً الهـكاٞٚ ًب َـ٦ٚ ازبىا ـٛ ٖٔكـكٓ لمىـهوًٕ       (819 وههلٛ)

س اُ ًٖــ  ن الهــكاٞٚ ًب الــككع ـب ا٧ٔلٗــ ـب وــَ ا٥غفاصٗــٛ، ٖٔهــ ش     
 بال هبٗض ٔال شىٗؿ ٔال٦ُٚ  مٜ ضبىؿ ٔىه ضبىؿ.

ًب الككع ـب ا٧ٔلٗ ـب وَ ازبّكٖٛ اـا ع  اىبهوًٕ َـٕت   (820 وههلٛ)
ا٫واً ٔلٕ ِىّىٛ ٔدس  مْٗ صكك الهكاٞٚ ِٕٔ وَ وُاؾٖا قٕلْ صعافب 

ٌَ ط ًٌ ْفسَدررَتِنًعْ  ألررًُ َّْأىِضررًتْ  ألَعلحُكررَه ًتَوَحًنررْ ، ٔػبــٕل ًب (1)صَّإجَق  ُارروجَ   ألُآررَوال
ا٥ثٍاٞ ا٥ي  اه بالفكك اغفاصّا ٔبهُؿ الهكبٛ اىبطمهٛ ٥ بٍٗٛ ازبمٟٗٛ، ٔاوا 
ًب ا٧غمحصــب وــَ ا٫غفاصٗــٛ أ ازبّكٖــٛ ذّــٕ كــاىبٍفكؾ ًب ٔدــٕه قــكاٞٚ  

 الفاذبٛ أ ال هبٗض  مٜ ا٥قٕٝ.
٥ ذك  ًب  ؿً الهىاع بـب اُ ٖكـُٕ وـَ دّـٛ البعـؿ، أ      (821 وههلٛ)

 ، أ وَ دّٛ كجكٚ ا٧َٕات ٔعبِٕا.وَ دّٛ كُٕ اىبهوًٕ أَي
 اـا ع  بعض قكاٞٚ ا٫واً ذا٥سٕ  الهك وطمهّا. (822 وههلٛ)
لٕ قكأ اىبهوًٕ نّّٕا ًب ازبّكٖـٛ أ ٧ٌـْ ربٗـن اُ اىبهـىٕع      (823 وههلٛ)

 جمح َٕت ا٫واً ثي صبـب اٌْ َٕصْ ٥ صبطن ٦َصْ ٥ٔ ي٘ٞ  مْٗ.
                                                           

 .204نٕقٚ ا٧ كاه  (1)



 71) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
٥ ػبس  مـٜ اىبـهوًٕ الطىهٌٍٗـٛ سـاه قـكاٞٚ ا٫وـاً ٔلكٍـْ         (824 وههلٛ)

٥ٔ دبس اىبباؾقٚ افب الهٗاً ساه قكاٞصْ ذٗذٕل اُ ٖطٗن اىبهوًٕ ا٧سٕ ، 
 نذٕؾٓ ثي ٖهًٕ بعؿ اُ ٖهكأ ا٫واً ٔلكٍْ غ٦ه ا٧ٔفب.

ػبس اُ ٖ اب  اىبهوًٕ ا٫واً ًب أذعاه ال٦ُٚ قبعٍٜ وهاقٌ ْ  (825 وههلٛ)
 أ صهغكٓ  ٍْ صهغكّا جمح ذاسٌ ٥ٔ ػبٕل اُ ٖ هؿً  مْٗ.

قبن ا٫واً نّّٕا أ  اـا قذ  قأنْ وَ الككٕع أ الهذٕؾ (826 وههلٛ)
ــٕ ا٧ٔفب        ــٛ ِٔ ــٕؾ ٔاىب ابع ــْ الع ــس  مٗ ــْ ٔد ــ  قأن ــاً قذ ــّا اُ ا٫و ظٍ
ــاؾٚ ًب الككــٕع و  فــكٚ ًب ازبىا ــٛ ٔاُ ا ٖعــؿ    ٔا٥ســٕ ، ِٔــفٓ المٖ
ٔاٌ مك س ٜ قذ  ا٫واً قأنْ ثي صاب  وعْ َشت ٦َصْ آّٖا ٔاُ اصفا 

، ٔكفا ًب ساه قذ  ا٫واً قأنْ قبن َٕٔلْ افب سؿ الككٕع  مٜ ا٥ظّك
الهذٕؾ، اوا لٕ قذ  قأنـْ  اوـؿّا ذـا٥سٕ   ـؿً اىب ابعـٛ بـالعٕؾٚ افب       
الككٕع أ افب الهذٕؾ بن ا٥ٌ ماق افب سـب ٖكذـ  ا٫وـاً قأنـْ ٖٔ ـاب      

 وعْ.
اـا قك  قبن ا٫واً نّّٕا دبس اىب ابعٛ بالعٕؾ افب الهٗاً ثي  (827 وههلٛ)

اٌْ نمحك  ًب اسباه الككٕع وعْ، ٔلٕ به٘  مٜ سالْ وٍ مكّا ل٬واً لمٍْ 
دال َٔشت ٦َصْ، اوا اـا كاُ قكٕ ْ قبن ا٫واً  َ  ىؿ ٔوَ جمح 
ٌٗٛ ا٥ٌفكاؾ ذهؿ قُك، ٔا٥سٕ  اُ ٍٖ مك قكٕ ْ ثي ٖ ابعـْ ًب َـ٦صْ،   
ٔكفا اسباه ًب الهذٕؾ، ٔاىبًّٕق  ؿً دٕال اىب ابعٛ ًب َٕقٚ العىؿ ىبا 

 ذْٗ وَ المٖاؾٚ العىؿٖٛ.
ـــبا اىبــهوٕ (828 وههلٛ) ً ل٬وــــاً ًب الفعــن الُــ٦ص٘  ــَ  ٥ ػبـــٕل نـ

قُــؿ ٔ ىؿ، ٔا٥نباع  مـٜ ٔدـٕه و ابعـٛ ا٫وـاً ًب ا٥ذعـاه ِٔـ٘       
 يك  ًب ٦َٚ ازبىا ٛ.

ــهوًٕ     (829 وههلٛ) ــا اىب ــهص٘ بّ ــفكك ٔال هــبٗض ٥ ػبــس اُ ٖ ــكاٞٚ ٔال اله
و هغكّا  ـَ ا٫وـاً نـٕاٞ الٕادـس وٍّـا أ اىبٍـؿٔه، اىبهـىٕع أ جـمح         

ٗىا ِٕ وهىٕع وٍْ، اوا ًب صكبمحٚ اىبهىٕع، ٔا٥سٕ  ال هغك غَُّٕا ذ
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ا٫سكاً ذ٦ ػبٕل ذّٗا ال هؿً  مٜ ا٫واً، ٔا٥قٕٝ اُ ٥ ًٖكع ذّٗا ا٥ 

 بعؿ ذكاغ ا٫واً وٍّا.
لٕ صعىؿ ال همٗي قبن ا٫واً ا صبطن ٦َصْ، ٔكفا لٕ كاُ  (830 وههلٛ)

 نّّٕا.
لٕ داٞ اىبهوًٕ ب كبمحٚ ا٫سكاً قبن ا٫واً نّّٕا أ ب ػٗن  (831 وههلٛ)

اُ ٖعٗؿ ال كبمح بعؿ ا٫واً لًكرٗٛ اىب ابعٛ ًب اذ  اع ال٦ُٚ اٌْ كبٲك ذعمْٗ 
 ٔشبرب  م٘ بَ دعفك  َ أغْٗ  مْٗ اله٦ً: "ذاُ كرب قبمْ أ اؾ".

ػبٕل لمىهوًٕ اُ ٖهص٘ بفكك الككـٕع ٔالهـذٕؾ ألٖـؿ وـَ      (832 وههلٛ)
ا٫وــاً ٔاُ ٖــهص٘ با٥ـكــاق اىبهــ شبٛ ٔصكــبمحٚ الككــٕع ٔالهــذٕؾ ٔقــٕه  

 "حبٕه ال ٔقٕصْ" ٔعبِٕا.
اـا صكك ا٫واً دمهٛ ا٥نهاسٛ لعؿً كٌّٕا ٔادبـٛ  ٍـؿٓ    (833 وههلٛ)

وج٦ّ ٥ ػبٕل لمىهوًٕ الفٙ ٖهمؿ وَ ٖٕدبّا اُ ٖهكّا، ٔكفا اـا اق ُك 
ا٫واً ًب ال هبٗشات  مٜ وكٚ ٔاسؿٚ و  كُٕ اىبهوًٕ ٖهمؿ وـَ ٖٕدـس   

 الج٦خ ِٔكفا و  وكا اٚ و ابعٛ ا٫واً ًب ا٧ذعاه.
واً قٍت ًب قكعٛ ٥ قٍـٕت ذّٗـا   اـا قك  اىبهوًٕ ٔلكَ ا٫ (834 وههلٛ)

ذا٧ٔفب اُ ٖبهٜ اىبهوًٕ ًب قكٕ ْ افب سـب ٖكك  ا٫واً ٥نٗىا اـا كاُ 
الككٕع ٔوا ذْٗ وَ الفكك صٍبْٗ ا٫واً، ٔكفا لٕ قىٓ دالهّا ٖ ًّؿ ًب جمح 
ضبمْ ٔقؿ قاً اىبهوًٕ، اوا لٕ قٍت ا٫واً أ صًّؿ نّّٕا ٔاىبـهوًٕ ٥ لاه  

٥ ٖكك  أ ٖهًٕ قبن ا٫واً، ٌعي ٥ ٖ ابعْ ًب الهٍـٕت   و ابعّا لْ ذعمْٗ اُ
ٔال ًّؿ الهّٕٙ ٔوَ الفطٍٛ ٔا٥سهـاُ اُ ٍٖبّـْ ب كـبمحٚ ٔعبِٕـا  ـَ      

 وٕرَ الهّٕ، ٔالهٍٕت ًب جمح ضبمْ ٥ ٖه ممً ا اؾٚ ال٦ُٚ.
٥ ٖ شىن ا٫واً  َ اىبهوًٕ ي٠ّٗا وـَ اذعـاه الُـ٦ٚ جـمح      (835 وههلٛ)

ذّٗىا، ٔاوـا ا٥غمحصــب ذـ٦ ٖ شىـن  ٍـْ       الهكاٞٚ ًب ا٧ٔلٗ ـب اـا أٟ ي بْ
الهكاٞٚ أ ال هبٗض ذّٗىا، بن ػبس  مٜ اىبهوًٕ اُ ٖهكأ الفاذبـٛ أ ٖـهص٘   

 بال هبٗشات ٔاُ قكأ ذّٗىا ا٫واً ٔع  قكاٞصْ.
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اـا ا ٖؿقك اىبهوًٕ ا٫واً ًب الككع ـب ا٧ٔلٗـ ـب كىـا لـٕ     (836 وههلٛ)

ىبهوًٕ الهكاٞٚ أٙ ؾغن ًب ال٦ُٚ ٔا٫واً ًب الككعٛ الجالجٛ ٔدس  مٜ ا
الفاذبٛ ٔنٕقٚ ًب الككع ـب ا٧ٔلٗ ـب وَ ٦َصْ، اوا لٕ ا مبّمـْ ا٫وـاً   
٥كباوّا كىا لٕ كاُ ا٫واً ٖهص٘ ب هبٗشٛ ٔاسؿٚ اق ُك  مٜ الفاذبٛ ٔصكك 
الهٕقٚ ك٘ ٖكك  وعْ، ٔلٕ ا ذمْ  مٜ الفاذبٛ ذعمٜ اىبهوًٕ اُ ؼبـكّ  

  مٜ اكباً الفاذبٛ ٔالمشٕ  با٫واً.
ا أؾقك ا٫واً ًب الككعٛ الجاٌٗٛ ذبىن ا٫واً  ٍْ الهكاٞٚ اـ (837 وههلٛ)

ّؿ وعْ ــؿ ا٫واً لْ اُ ٖ ًــّــٕت ذّٗا، ٔ ٍؿوا ٖ ًــْ ًب الهٍـذّٗا ٖٔ بع
أ ٖ ذاذٜ ذْٗ، ٔ ٍؿوا ٖهًٕ لمجالجٛ ِٔـٕ لمجاٌٗـٛ ذـاُ كبكـَ وـَ الفاذبـٛ       

ٍـٕت أ  اٞ بازبىٗ ، ٔاُ ا مبّمْ ا٫واً صـكك اله ــٕقٚ ٔالهٍٕت دــٔاله
ـــِــٕ ٔالهــٕقٚ سه ـــس اسبــاه ٔاك فـ ٜ بالفاذبــٛ كــ٘ ٖمشــا با٫وــاً ًب  ـ

 قكٕ ْ.
لٕ ارىهُ اىبهوًٕ اُ ا٫واً ٥ ٖكذ  قأنْ قبن اكباً الهٕقٚ  (838 وههلٛ)

ٖ ىّا ٖٔمشا بْ ًب الككٕع، ٔاـا ا  هؿ اىبهوًٕ اوّاه ا٫واً لْ ًب قكاٞصْ 
ًب الهذٕؾ  ذهكأِا ٔا ٖؿقك قكٕ ْ ٥ صبطن ٦َصْ بن ٖ ابعْ ٖٔمشا بْ

 اـا ا صكَ الككعٛ ا٧ٔفب لمىهوًٕ.
ػبس ا٫غفات ًب الهكاٞٚ غمف ا٫واً ٔاُ كاٌت ال٦ُٚ  (839 وههلٛ)

دّكٖٛ كىا اـا كاُ اىبهوًٕ وهبٕقّا بككع ـب، ٔلٕ دّك بّا دا٦ِّ أ ٌانّٗا 
 ا صبطن ٦َصْ.

اىبهوًٕ اىبهبٕ  بككعٛ ػبس  مْٗ ال ًّؿ ًب الككعٛ الجاٌٗـٛ   (840 وههلٛ)
ثالجٛ ل٬واً ذٗ ػمف  َ ا٫واً ٖٔ ًّؿ ثي ٖمشهْ وَ ٦َصْ ٔاُ كاٌت 

ًب الهٗاً أ ًب الككٕع اُ ا مبّمْ لم هبٗشات، ٔلْ اُ ٖك فـ٘ ب هـبٗشٛ   
ٔاسؿٚ ك٘ ٖمشهْ ًب الككٕع، ٔاُ صعفق  مْٗ ٖمشا بْ ًب الهذٕؾ ٔصُض 

 ٦َصْ ٥ٔ ا اؾٚ.
لٕ كرب اىبهوًٕ صكـبمحٚ ا٫سـكاً ٔأؾقك ا٫وـاً ِٔـٕ قاكـ        (841 وههلٛ)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  74
لمىهوًٕ قكعٛ ٔصههط  ٍْ س٠ٍٗف الهكاٞٚ ًب صم  الككعٛ َض ٔاس هبت 

 كىا صهؿً.
اـا سٓك اىبهوًٕ ازبىا ٛ ٔا ٖؿق اُ ا٫واً ًب ا٧ٔلٗـ ـب   (842 وههلٛ)

ــْ ًب     ــبـب كٌٕ ــاُ ص ــٛ، ذ ــكأ الفاذبــٛ ٔالهــٕقٚ بهُــؿ الهكب ـــب ق أ ا٧غمحص
ا٧غمحصـب ٔقعت ًب ضبمّا ٧ُ اىبهوًٕ دبس  مْٗ الهكاٞٚ ًب ِـفٓ اسبـاه،   

 ٌْٕ ًب ا٧ٔلٗ ـب ٥ ٖٓكٓ ـل .ٔاُ صبـب ك
اـا ربٗن اُ ا٫واً ًب ا٧ٔلٗ ـب ذهك الهكاٞٚ ثي صبـب اٌْ ًب  (843 وههلٛ)

ا٧غمحصـب ذاُ كاُ ال بـب قبن الككٕع قكأ ٔلٕ الفاذبٛ ذهط ٔسبا با٫واً 
اثٍاٞ الككٕع، ٔاُ كـاُ بعـؿٓ َـشت َـ٦صْ ٔلـْ اُ ٖهـكأ بعـؿ الُـ٦ٚ         

ٖؿقك ىغك ٦َٚ ا٫واً  لعىٕوات َشٗشٛ وعأٖٛ بَ ِٔس " َ الكدن
ِٔــ٘ أٔه َــ٦ٚ الكدــن ذــ٦ مبّمــْ س ــٜ ٖهــكأ ذٗهٓــ٘ الهــكاٞٚ ًب ىغــك  

 ٦َصْ، قاه  مْٗ اله٦ً: ٌعي".
لٕ قكأ ثي صبـب لْ اثٍاٞ الهكاٞٚ اُ ا٫واً ًب اسؿٝ ا٧ٔلٗ ـب  (844 وههلٛ)

 ٥ ػبس  مْٗ اكباً الهكاٞٚ.
اـا كاُ وًٍ ٦ّ بالٍاذمٛ ذهقٗىت ازبىا ٛ ٔغاه وَ اكباوّا  (845 وههلٛ)

ً اؾقاك ازبىــا ٛ ٔلٕ بفٕت قكعــٛ وٍّا دــال لْ اُ ٖـ٤ؾٙ الٍاذـــمٛ    ؿ
وَ دــمٕى أ قطعّا، بن ٖهــ شس لْ ـل  ٔلٕ ٧دــن اؾقاك ا٫وـاً  

  ٍؿ صكــبمحٚ ا٫سـكاً.
ــ لٕ كاُ وًٍ (846 وههلٛ) ــ  ٦ّ بالفكٖٓــ ــ ٛ وٍفـ كؾّا ٔغـاه وـَ اكباوّـا    ـ

ّا قكع ـب اـا ا ذٕت ازبىا ٛ ان شس لْ العؿٔه بّا افب الٍاذمٛ ٔاكباو
ٖ ذأل ضبن العؿٔه أٙ ا ٖؿغن ًب الجالجٛ، ٔاُ غـاه ذـٕت ازبىا ـٛ    
ٔلٕ ًب الككعٛ الٕفب وٍّا دال لـْ الهطـ  بعـؿ العـؿٔه افب الٍاذمـٛ اُ ا      
ٖه ط  اكباوّا قكع ـب  َ دمـٕى زبـٕال قطـ  الٍاذمـٛ وطمهـّا ٔلٕدـٕؾ       

 اه ا٧ٔلٕٖٛ.قادض يك ٘ ِٕٔ ٌٗن ثٕاه ازبىا ٛ يبا ػبعن قطعّا وَ ب
ــَ      (847 وههلٛ) ـــ ـب و ــٛ أ قكعـ ـــؿً اؾقاك قكع ـــب  ـ ــك ب ــٕ ؾاق ا٧و ل
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ازبىا ٛ بهـبس اكباً ٦َٚ الٍاذمٛ، ٔبـب قطعّا وَ أدن اؾقاك ازبىا ٛ 

 ًب أٔ ا، ؽب اق الجاٌ٘.
لٕ قاً اىبهوًٕ و  ا٫واً افب الككعٛ الجاٌٗـٛ أ الجالجـٛ وـج٦ّ     (848 وههلٛ)

ٔعبـٕٓ ٔدـس  مٗـْ     ذفكك اٌْ صكك وـَ الككعـٛ الهـابهٛ نـذؿٚ أ صًـّؿ     
العٕؾ لم ؿاقك ثي ٖمشا با٫واً، ا٥ اـا غكز  ـَ َـؿ  ا٥ق ـؿاٞ ٔا    

 ٖ ىكَ وَ المشٕ  با٫واً ذٍٕٗٙ س٠ٍٗف ا٥ٌفكاؾ.
ػبٕل لمىهوًٕ ا٥صٗاُ بال كبمحات الهت ا٥ذ  اسٗٛ اىبه شبٛ  (849 وههلٛ)

قبن ذبكٖي ا٫واً ثي ا٥صٗاُ ب كبمحٚ ا٫سكاً بعؿ اسكاوْ ٔاُ كاُ ا٫واً 
 ّا لم كبمحات الهت.صاقك

ػبٕل اق ـؿاٞ اجمل ّـؿ قبجمـْ أ اىبهمـؿ قبهمـؿ جمل ّـؿ ىغـك وـ           (850 وههلٛ)
ا٥غ ٦ه بٍّٗىا ًب اىبهاٟن المٍٗٛ اىب عمهٛ بال٦ُٚ كىا لٕ كاُ اسؿِىا 
ٖكٝ ٔدٕه دمهٛ ا٥نهاسٛ أ ث٦خ صهبٗشات ًب الككع ـب ا٧غمحصـب 

 ً ا٥ الهــكاٞٚ ًب  ٔا٩غــك ٥ ٖكاِىــا، اـ اُ ا٫وــاً ٥ ٖ شىــن  ــَ اىبــهوٕ
ا٧ٔلٗ ـب ٖٔعىن  مٜ ياكم ْ بًـك   ـؿً ا٫غـ٦ه بًـكاٟط ازبىا ـٛ،      
ٔكفا ذٗىا ٖ عما با٫ؾجاً ال٦لً ٔعبٕٓ، ٌعي لٕ كاٌت قكاٞٚ ا٫واً بارمٛ 
 ٍؿ اىبهوًٕ أ اُ ا٫واً ٥ ٖهـٕه بٕدـٕه الهـٕقٚ ٥ٔ ٖـهص٘ بّـا ذعمـٜ       

ٖهكأ بُٕقٚ َشٗشٛ وا  اىبهوًٕ س٠ٍٗف اُ ٖهكأِا ٖٔ ؿاقكّا بٍفهْ، أ اُ
 ٖع هؿٓ غطه وَ ا٫واً.

اـا  مي اىبهوًٕ بط٦ُ ٦َٚ ا٫واً وَ دّٛ وـَ ازبّـات    (851 وههلٛ)
كىا لٕ كاُ  مٜ جمح ْٕٔٞ أ صاقكّا لككَ أ عبٕٓ ٥ ػبٕل لْ ا٥ق ؿاٞ بْ 

 ٔاُ كاُ ا٫واً وع هؿّا َش ّا وَ دّٛ ازبّن أ الهّٕ ٔعبٕٓ.
ؿٌـْ ظبانـٛ جـمح وعفـٕ     اـا قأٝ اىبهوًٕ ًب ثٕه ا٫وـاً أ ب  (852 وههلٛ)

ــ  ٍّا ٥ ٖعمي بّا ا٫واً ذا٥س ٕ  اُ ٖهـًٕ با ٦وـْ ٔلـٕ بالٕانـطٛ اـا     ـ
اقاؾ ا٥ق ؿاٞ بْ ًب ال٦ُٚ ٧ُ ا٧وك لٗو وَ ا ٦ً ازباِـن باىبْٕـٕع   
ٔ ؿً ٔدٕبْ و   ؿً ال هبٗس بـن ٧ٌـْ ٖ عمـا باىبـهوًٕ َٔـ٦صْ آٖـّا       
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ٖهـي بإلال ّـا ٥ ػبـٕل     ككم٘ ربٗع٘، ٔاـا  مـي ا٫وـاً اٌّـا ظبانـٛ ٔا    

ا٥ق ؿاٞ بْ ٧ُ ٦َصْ صه  س٠ٍٗف بارمٛ، ٔلٕ ا ٖعمي بّا ا٫واً ٔاىبهوًٕ 
 س ٜ الفكاغ وَ ال٦ُٚ َشت ٦َٚ ازبىٗ   مٜ ا٥قٕٝ.

لٕ قأٝ ي٠ّٗا ِٕ ظبو ًب ا  هاؾ اىبهوًٕ بالمَ ا٥د ّاؾٙ  (853 وههلٛ)
ُ ٔلٗو بٍذو  ٍؿ ا٫واً ذالماِك دـٕال ا٥ق ـؿاٞ بـْ وطمهـّا نـٕاٞ كـا      

ا٫وـاً دـا٦ِّ أ ٌانـّٗا أ  اوـؿّا، كىــا لـٕ كـاُ  مـٜ قؾاٞ ا٫وـاً وــَ         
العُمح العٍيب الفٙ ا ٖفهـؿ ثمجٗـْ ِٔـٕ ٖهـٕه بطّاقصـْ ٔاىبـهوًٕ ٖهـٕه        

 بٍذان ْ ذ٦ُٚ ا٫واً س٠ٍٗف ٥ صه  بارمٛ.
اـا صبـب بعؿ الُـ٦ٚ كـُٕ ا٫وـاً ذانـهّا أ كـاذكّا أ جـمح        (854 وههلٛ)

كك اىبهوًٕ لْ، اٌكًف بطـ٦ُ ازبىا ـٛ   و طّك أ صاقكّا لككَ و   ؿً ص
لكَ ٦َٚ اىبهوًٕ َشٗشٛ اـا ا ٖهت قبا ٍٖاًب ٦َٚ اىبٍفكؾ وـَ لٖـاؾٚ   

 قكَ أ عبٕٓ.
ٛ أ  مـٜ  ـ٦ٚ اٌْ كـاُ  مـٜ دٍابـ   ــلٕ  مي ا٫واً بعؿ الُ (855 وههلٛ)

جمح ْٕٔٞ  مْٗ اُ ٖعٗؿ ٦َصْ ٔلٗو  مْٗ اُ ٖعمىّي ٔصُض ٦َصّي، 
وـاً ٧ُ العمـي دـاٞ بعـؿ الفـكاغ وـَ       أٙ اُ البط٦ُ ٍٖشُـك بُـ٦ٚ ا٫  

 ال٦ُٚ.
اـا صبـب ًب ا٥ثٍاٞ اُ ا٫واً  مٜ جمح رّـك ٔعبـٕٓ ذٗذـس     (856 وههلٛ)

  مْٗ اُ ٖهؿً اسؿِي ل٬واوٛ.
لٕ ٌه٘ قكٍّا ذعمٜ اىبهوًٕ اُ ٍٖبّْ لٗ ؿاقكْ قبن اُ ٖ ذأل  (857 وههلٛ)

احملن، ٔاُ ا ٖ ؿاقك ا٫وـاً بهـبس  ـؿً ال ٍبٗـْ أ جـمحٓ ٔدـس  مـٜ        
بْ ٍٖٔـٕٙ ا٥ٌفـكاؾ، اوـا اـا ا ٖكـَ قكٍـّا كىـا لـٕ كـاُ          اىبهوًٕ اُ ٖهص٘

اىبٍه٘ نذؿٚ ٔاسـؿٚ ذـا٥قٕٝ دـٕال بهاٟـْ  مـٜ ا٥ٟ ىـاً بعـؿ ا٥صٗـاُ         
 بفل  ازبمٞ أ ذٕاصْ جفمٛ.

٥ ػبٕل ا٥ق ؿاٞ بإواً ٖؿ ٘ ا٥د ّاؾ ِٕٔ ٖعمي اٌْ لٗو  (858 وههلٛ)
ٖـ     ْ قبذ ّؿ، أ اٌْ ٥ ٖعمي ـل  ٔلكٍْ ٖهص٘ ًب ال٦ُٚ قبـا ِـٕ سهـس قأ



 77) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
ٔقبا ٥ ٖطابا الٕاقـ  ٔا٥س ٗـا  ٔقأٙ وـَ ػبـس صهمٗـؿٓ، ٔلـٕ ظـَ اٌـْ         
صب ّؿ قبا ٖكفـ٘ لمىعفٔقٖـٛ ٔ ـؿً ا٫غـ٦ه بالعؿالـٛ ٔا ٖـهت بـادماٞ        
ال٦ُٚ ا٥ قبا ٖٕاذا الٕاق  ٔا٥س ٗـا  َـشت َـ٦صْ ٔنبا  ـْ  مـٜ      

 ا٥ظّك.
اـا ؾغن ا٫واً ًب ال٦ُٚ وع هؿّا ؾغٕه الٕقت ٔاىبهوًٕ  (859 وههلٛ)

ْ ٥ ػبٕل لْ ا٥ٟ ىاً بْ ًب ال٦ُٚ ا٥ اـا  مي ٔاسكل ؾغٕلْ وع هؿ  ؿو
ًب اثٍاٞ ٦َٚ ا٫واً ذٗذٕل ا٥ٟ ىاً س٠ٍٗف، ٔلٕ ؾغن ا٫واً ًب ال٦ُٚ 
ٌهٗاٌّا أ بهبس  ؿً وكا اٚ الٕقت أ ا  ىؿ ظٍـّا جـمح وع ـرب ذـ٦ ػبـٕل      

ــ ا٥ٟ ىاً بُـ٦صْ ٔاُ  مـي ؾغ    ٕه الٕقـت اثٍـاٞ الُـ٦ٚ ٥ٌ فـاٞ العمـي     ـ
 ٔالمَ اىبع رب.

  ِٓ شزائػ إِبَ اجلّبػخِٓ شزائػ إِبَ اجلّبػخ
لٗو ًب رك  ا٥رى٠ٍاُ لعؿالٛ اجمل ّؿ أ إواً ازبىا ٛ أ  (860 وههلٛ)

ُٲ٘  جكاصْ بن ؼبكً ـل  وـا ؾاً نـاصكّا    الًاِؿ ال ف ٌٗ  َ  ٕٗبْ ٔصه
 لعٕٗبْ.

ــاً أوـــٕق: البمـــٕغ، ٔالعهـــن، ٔا٫مبـــاُ،   (861 وههلٛ) ًٖـــه  ًب ا٫وـ
قايؿ  َ أب٘ دعفـك  مٗـْ   ابَ  ٔالعؿالٛ ل٬نباع ٔالٍُّٕ، ًٔب غرب

 ُ لٌــا، ابــَ  الهــ٦ً: "٥ صُــن ا٥ غمــف وــَ صجــا بؿٍٖــْ"، ٔاُ ٥ ٖكــٕ
ٔصًه  الـفكٕقٚ اُ كـاُ اىبـهوٕوُٕ أ بعٓـّي قدـا٥ّ، ٔاُ ٥ ٖكـُٕ       

 قا ؿّا لمهاٟىـب.
٥ بهى بإواوٛ الها ؿ لمها ؿَٖ ٔاىبٓطذعـب، ٔاىبٓطذ   (862 وههلٛ)

 ىبجمْ.
نـٗىا ا٫وـاً الكاصـس،    ٥ بهى بإواوٛ ـٙ ازبـبمحٚ ل ـمحٓ ٥   (863 وههلٛ)

ٔوه ُشس الٍذانٛ وـَ دّـٛ العـفق ل ـمحٓ، بـن المـاِك دـٕال إواوـٛ         
ــمٕى ٔاىببطــُٕ ل محِىــا ذٓــ٦ّ  ــَ وجمــّىا، ٔكــفا دبــٕل إواوــٛ         اىبه

 اىبه شاْٛ لمطاِكٚ ٔا٥سٕ  ًب ِفٓ الُٕق ا٥د ٍاه.
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٥ بهى با٥ق ؿاٞ قبَ ٥ ؼبهَ الهكاٞٚ ًب جمح احملـن الـفٙ    (864 وههلٛ)

َ قــكاٞٚ الفاذبــٛ ـًٕ، كىــا لــٕ كــاُ ؼبهــــــً  ــَ اىبهوٖ شىمــّا ذٗــْ ا٫وــا
ٔالهٕقٚ ٔلكٍْ ٥ ؼبهَ ال هـبٗض ًب الـككع ـب ا٧غمحصــب، بـن ٔكـفا ًب      
الهكاٞٚ الٕادبٛ اله ٖ شىمّا ا٫واً  َ اىبهوًٕ و  العفق ٔاصٗاُ اىبهوًٕ 
بّا َشٗشٛ ًب ساه  ؿً ٔدٕؾ ا٫واً الفٙ ؼبهَ الهكاٞٚ وطمهّا، كىا 

ٖٔهـ طٗ    صَّال  ألض رسألي َ طاً ٖعذم  َ الٍطا بهٕلـْ صعـافب   لٕ كاُ ا٫و
اىبهوًٕ الٍطا بْ َشٗشّا ًب ضبمْ ٔلكَ و  ا٫غفات، ٥ٔ دبٕل إواوٛ وَ 
٥ ؼبهَ الهكاٞٚ بعؿً اغكاز اسبكه وَ طبكدْ أ إبؿالْ بآغك أ عبٕٓ، 

 س ٜ المشَ ًب ا٫ كاه ٔاُ كاُ لعؿً ان طا ٛ.
هَ الهكاٞٚ ىبجمْ اـا اغ مفا ًب احملن ٥ دبٕل إواوٛ وَ ٥ ؼب (865 وههلٛ)

الفٙ ؼبهٍآ، ٔلٕ اذبؿا ًب احملن ذٗذـٕل وـ   ـؿً ٔدـٕؾ ا٫وـاً الـفٙ       
 ؼبهَ الهكاٞٚ وطمهّا.

ػبٕل ا٥ق ؿاٞ قبَ ٥ ٖ ىكَ وَ كىـاه ا٥ذُـــاع قبطـــما     (866 وههلٛ)
اسبكٔه أ كىاه ال هؾٖٛ، اـا كاُ و ىكٍّا وَ الهؿق الٕادـس ٔاُ كـاُ   

 اىبهوًٕ أذُض وٍْ.
كــكٓ ل٬وــاً اُ ٖكجــك وــَ صكــكاق ا٩ٖــات  ٍــؿ الًــ  ًب  ٖ (867 وههلٛ)

 قكاٞصّا.
٥ ػبس  مٜ وَ ٥ ؼبهَ كباً الهكاٞٚ ا٥ٟ ىاً قبَ ؼبهٍّا  (868 وههلٛ)

 لكٍْ ا٥سٕ .
ــَ ٥ ؼبهــَ       (869 وههلٛ) ــاُ يب ــكى ل ــمحٓ ٔاُ ك ــٛ ا٥غ ــٕل إواو ٥ ػب

 الهكاٞٚ، ٌعي ػبٕل اواو ْ ىبجمْ و   ؿً ٔدٕؾ جمحٓ يبَ ُٖمض ل٬واوٛ.
ــكاٚ ىب  (870 وههلٛ) ــٛ اىب ــٕل اواو ــن ٥ٔ   دب ــا لمكد ــٕل اواو ّ ــّا، ٥ٔ دب جم

 لمػٍجٜ ٥ٔ لمُيب اىبىٗم، ٔدبٕل اواوٛ اشبٍجٜ لمىكأٚ ؾُٔ اشبٍجٜ.
ــفً       (871 وههلٛ) ــٛ ا٧د ــكٓ إواو ــال ، ٔصك ــمح الب ــال  ل  ــٛ الب ــٕل إواو دب

 ٔا٧بكّ ٔاحملؿٔؾ باسبؿ الًك ٘ بعؿ ال ٕبٛ ا٥ ٥وجا ي.
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العؿالٛ ومكٛ ا٫د ٍاه  َ الكبـاٟك ٔ ـَ ا٫َـكاق  مـٜ      (872 وههلٛ)

ٟك ٔ َ وٍاذٗات اىبكٔٞٚ ٔواذْٗ  ؿً وبا٥ٚ بالؿَٖ، ٖٔكف٘ سهـَ  الُ ا
 الماِك ًب صم  اىبمكٛ ٔاىبٕاظبٛ  مٜ الُمٕات الٕٗوٗٛ.

اىبعُٗٛ الكبمحٚ ِ٘ كن وعُٗٛ ٔقؾ الٍِ بكٌّٕا كبمحٚ أ  (873 وههلٛ)
ٔقؾ الٕ ٗؿ  مّٗا بالٍاق ًب الك اه ٔالهٍٛ، ٖٔمشا بالكبمحٚ الُ محٚ ًب 

 ساه ا٫َكاق  مّٗا.
ّؿ  ؿ٥ُ بعؿالٛ يػِ كفٜ ًب ثبٕصّا اـا ا صكَ اـا ي (874 وههلٛ)

 وعاقْٛ بًّاؾٚ  ؿلـب ىغكَٖ.
لــٕ اغــرب بعؿال ــْ ٔسُــن ا٫رى٠ٍــاُ كفــٜ ٔاُ ا ذبــكل   (875 وههلٛ)

 ؿالٛ الفَٖ اغربٔا بّا، ٔصكف٘ يّاؾٚ  ؿه ٔاسؿ، أ اق ؿاٞ  ؿلـب بْ 
 ــَ ٔثاقــٛ ٔارى٠ٍــاُ، أ اق ــؿاٞ نبا ــٛ صبّــٕلـب حبٗــح ٥ ٖعمــي  ــؿً  

 ال ْ، ٖٔكف٘ ا٫رى٠ٍاُ العكًب ٔالٕثٕ  اىب عاقه.ا  باقِي لعؿ
ــٛ وــَ ٖعــكه ٌفهــْ بعــؿً     (876 وههلٛ) ا٥ســٕ  اُ ٥ ٖ ُــؿٝ ل٬واو

 العؿالٛ ٔاُ كاُ ا٥قٕٝ دٕالٓ.
ا٫واً الكاصس ًب اىبهذؿ أٔفب با٫واوٛ وَ جمحٓ ٔاُ كاُ  (877 وههلٛ)

 جمحٓ اذٓن وٍْ، ٔا٧ٔفب لْ صهؿٖي ا٧ذٓن.
ا٧ذٓـن،  َاسس اىبٍمه أٔفب وـَ جـمحٓ، ٔا٧ٔفب صهـؿٖي     (878 وههلٛ)

 ٔكفا ا امش٘ أٔفب وَ جمحٓ اىبهأٙ لْ ًب الُفات.
اـا صًاع ا٧ٟىٛ قجبٛ ًب ثٕاه ازبىا ٛ ٥ ل كض ؾٌٗـٕٙ   (879 وههلٛ)

قٮدض وَ قؿوْ اىبهوٕوُٕ بكادض يك ٘، ٔاـا اغ مفٕا ٖٮهؿً الـفٙ ِـٕ   
 اسهٍّي قكاٞٚ ثي ا٧ذهْ.

ْأِشررة ً٘  طالًــض ِــٕ البػــن اىبهــكُٔ بــاسبكّ قــاه صعــافب    (880 وههلٛ)

ٔصًاع ا٧ٟىٛ اُ كن ٔاسـؿ ٥ ٖكْـٜ اُ ٖـهك ا٫واوـٛ      ص وجَعْلٙ  ألخََٔر 
ل محٓ ٖٔ ىه  بّا لٍفهْ، ٔس٠ٍٗف ٖهؿً وَ ؽب ـاقٓ اىبـهوٕوُٕ ٔاُ كـاُ    
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ــاه     ــاُ ٖهــاِي ًب ا٫قب ــاق ٔارى٠ٍ ــْ اغ ٗ ــاق اُ صهــؿمبّي ل وفٓــ٥ّٕ با  ب
ٔال ٕدْ ًب ال٦ُٚ ٔقٗن ا٧ٔفب صكك ا٫ٟ ىاً بّي نبٗعـّا اـ قمىـا ٖبهـٜ    

ٕ  خبمّٕ اواو ّي  َ قُؿ الكٖانٛ ٔلٗو ب اً غُُّٗا ٔاُ وعْ الٕث
رمس ا٫واوٛ ٥ ٖعين بمٕغ نمطاُ الًض الهمس ٔان ٦ٗٞٓ  مْٗ ٔسبىن 
 ىن اىب٤وَ  مٜ احملاون اسبهٍٛ اُ رمبّـا صعمـٗي لًـعاٟك ال ٫ٔؾقاك    
كن ٔاسؿ أ ا٧كجك ا٧ِمٗٛ ل٬واً ٔذبىـن ا باِٞـا، ٔظـاِك ال ًـاع ًب     

ٚ ًب اػبــاؾ ا٧ِمٗــٛ ل٬واوــٛ ٔال ٍــاذو الكــكٖي ًب اد ىــاع  ال الــس وكقــا
يكاٟطّا ٔٔقؾ اَط٦ع )صًاع( ٥ ٖعين بالٓكٔقٚ اٌطبا   ٍٕاُ الًض 

  مٜ اىبْٕٕع.
لٕ صعؿؾت ازبىا ات ٔكاٌت كمـّا داوعـٛ لمًـكاٟط ربـمح      (881 وههلٛ)

اىبهوًٕ بٍّٗا، ٔلْ اُ ؽب اق سهس اىبكدشات ٔصعؿؾِا ًب ا٫وـاً  ؿالـٛ   
قكاٞٚ، ًٔب اِن ازبىا ٛ وـَ سٗـح كجـكصّي ٔذٓـمّي،     ٔٔق ّا ٔذهاِٛ ٔ

 ٔوْٕ  ازبىا ٛ كىا لٕ كاٌت اسؿاِا ًب اىبهذؿ ازباو .
ٖككٓ إواوـٛ وـَ ٖكـكٓ اىبـهوًٕ إواو ـْ، ٔاىب ـٗىي لمى طّـك،         (882 وههلٛ)

ٔاسباٟ  ٔاسبذـاً ٔالـؿباغ ا٥ ٧وجـا ي ا٥ اـا كاٌـت وٍّـ ّي ٥ صع ـرب       
ُ، ٔا٧ٔفب  ـؿً إواوـٛ كـن    ٌهُّا  كذّا، ٔا٧جمف اىبعفٔق ًب صكك اشب ا

 ٌاقِ لمكاون.

  يف ِظزحجبد اجلّبػخ ِٚىزٚ٘برٙبيف ِظزحجبد اجلّبػخ ِٚىزٚ٘برٙب
 ذهوٕق وٍّا: اوا اىبه شبات

اـا كاُ اىبهوًٕ قد٦ّ ٔاسؿّا ٖه شس اُ ٖهف  َ مبـب ا٫واً ٔاُ  -1
 كاُ و عؿؾّا ذٗهفُٕ غمفْ.

ٔاسؿٚ ٔقفـت غمـف ا٫وـاً  مـٜ      اوكأٚ  اـا كاُ اىبهوًٕ  (883 وههلٛ)
ُٕ نذٕؾِا ضباـّٖا لهؿوْ ٔػبٕل اُ صهف ٔقاٞٓ، ازباٌس ا٧مبَ حبٗح ٖك

 ٔلٕ كَ الٖؿ ٔقفَ غمف ا٫واً.
لٕ كاُ اىبهوًٕ قد٦ّ ٔاوكأٚ ٔاسؿٚ أ اكجك ٔقف الكدـن    (884 وههلٛ)
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 َ مبـب ا٫واً ٔاىبكأٚ أ الٍهٕٚ غمفْ، ٔلٕ كإٌا قدا٥ّ ٌٔهاٞ اَطف 

ً الكداه ٔاَطفت الٍهاٞ غمفّي، ٔاُ كإٌا قدا٥ّ ٔجمىاٌّا ٌٔهاٞ صهؿ
الكداه ثي ال مىاُ ٔاُ كإٌا  بٗؿّا ثي الٍهاٞ، ٧ُ ال هؿً ًب الُفٕه 

 لٗو  مٜ اىبكصبٛ بن بمشاظ الهه ٔاككاً اىبكأٚ ب هغكِا ًب الُفٕه.
 اُ ٖهف ا٫واً ًب ٔنط الُف. -2
اُ ٖكُٕ ًب الُف ا٧ٔه أِن الفٓن يبَ ٖ ُف بالعمي ٔالعهـن   -3

 َ مبـب الُف.ٔال٦ُع ٔالٕقع ٔال هٕٝ، ٔاُ ٖكُٕ اذٓمّي  
 الٕقٕه ًب الهكه وَ ا٫واً. -4
الٕقٕه ًب وٗاوَ الُفٕه ذاٌّـا اذٓـن وـَ وٗانـكِا ًب الُـ٦ٚ       -5

 وطمهّا، ا٥ ًب ٦َٚ ازبٍالٚ ذاُ اذٓن الُفٕه ىغكِا.
اقاوٛ الُفٕه ٔا  ؿا ا ٔنـؿ الفـكز الٕاقعـٛ ذّٗـا ٔاحملـاـاٚ بــب        -6

 اىبٍاكس.
بــب الُـف   صهاقه الُفٕه بعٓـّا وـَ بعـض بـاُ ٥ ٖكـُٕ وـا        -7

 ٔا٩غك وا ٥ٖ ػطٜ ِٕٔ قبهؿاق وههط دهؿ ا٫ٌهاُ.
اُ ُٖم٘ ا٫واً ب٦ُٚ اْعف الفَٖ وَ غمفْ ذ٦ ٖطٗن ًب اذعاه  -8

ال٦ُٚ وَ الهٍٕت ٔالككٕع ٔالهذٕؾ، ا٥ اـا  مي سـس ال طٕٖـن   
 وَ نبٗ  اىبهوٕوـب.

اُ ًٖ  ن اىباوًٕ اىبهبٕ  ب ىذٗؿ ال صعافب أ ال هـبٗض ٔال ّمٗـن    -9
 شىٗؿ ٔالجٍاٞ  مْٗ صعافب اـا اكىن الهكاٞٚ ٔال هبٗض قبـن قكـٕع   ٔال

 ا٫واً.
اُ ٥ ٖهًٕ ا٫واً وَ وهاوْ بعؿ ال همٗي بن ٖبهٜ  مٜ ٠ِٗٛ اىبُم٘  -10

س ٜ ٖ ي وَ غمفْ َـ٦صْ كاىبهـبٕ  وـَ اىبـهوٕوـب َـ٦ٚ الفكٖٓـٛ       
 ٌفهّا.

اُ ٖهــى  ا٥وــاً وــَ غمفــْ الهــكاٞٚ ازبّكٖــٛ ٔا٧ـكــاق ٔاعــاع     -11
ٕوـب وا ا ٖبم  العمٕ اىبفك ، ٥ٔ بهى بارباـ وكرب الُٕت ىلٛ اىبهو
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 ٥عاع اىبهوٕوـب.

اُ ٖطٗن قكٕ ْ ْعف وا كـاُ ٖككـ  اـا اسـو بـؿغٕه يـػِ       -12
 اٌ ماقّا ٥ل شاقْ، ثي ٖكذ  قأنْ ٔاُ اسو بؿاغن دؿٖؿ.

ــؿ ل قه       -13 ــٛ "اسبى ــَ الفاذب ــاً و ــكاغ ا٫و ــؿ ذ ــهوًٕ  ٍ ــٕه اىب اُ ٖه
 العاىبـب".

 ٕوـب  ٍؿ قٕه اىب٤ـُ "قؿ قاوت ال٦ُٚ".قٗاً اىبهو -14
لٕ سؿخ ل٬واً وا ػبعمْ ٖفاق  ال٦ُٚ ذعمْٗ اُ ٖهـ ٍٗس   (885 وههلٛ)

وَ ٖ ي بّي ال٦ُٚ، ٖٔككٓ ان ٍابٛ الفٙ صهبهْ ازبىا ٛ بككعٛ أ اكجك، 
بن ا٧ٔفب ان ٍابٛ وَ يّؿ ا٫قاوٛ، ِٔفا اىبٕقؾ وَ وٕاقؾ اِىٗٛ الُف 

 ل٦ُٚ.ا٧ٔه ٔصكاومْ باِن الفٓن وَ أه ا
 ذهوٕق: أوا اىبككِٔات

ٔقٕه اىبهوًٕ ٔسؿٓ و  ٔدٕؾ وْٕ  ًب الُفٕه، اوـا ًب سـاه    -1
 او ٦ّٟا ذٗهف ىغك الُفٕه.

ال ٍفـن بعـؿ قـٕه اىبهــٗي "قـؿ قاوـت الُــ٦ٚ" بـن  ٍـؿ الًــكٔع ًب         -2
 ا٫قاوٛ.

اُ ؽبِ ا٫واً ٌفهْ بالؿ اٞ ا٥ اُ ٖكُٕ ؾ اٞ طب ُّا بْ ٥ ٔدْ  -3
 ذْٗ لم عىٗي.

قٕه اىبهٗي "قؿ قاوت ال٦ُٚ" ا٥ ذٗىا ٖ عمـا بالُـ٦ٚ    ال كمي بعؿ -4
 ك هؿٖي بعّٓي ل٬واوٛ ٔصهٕٖٛ الُفٕه.

 اعاع اىباوًٕ ا٫واً وا ٖهٕلْ بعّٓا أ ك٦ّ. -5
اٟ ىــاً اسباْــك باىبهــاذك ٔبــالعكو وــ  اغــ ٦ه َــ٦صّىا كباوــّا   -6

ٔقُــكّا، ٔاوــا وــ   ــؿً ا٥غــ ٦ه كُــ٦ٚ الُــبض ٔاىب ــكه ذــ٦   
 وٕارَ ال ػٗمح اـا اغ اق اىبهاذك ال ىاً. ككاِٛ، ٔكفا ًب

اـا ي  اىبهوًٕ بعؿ الهذؿٚ الجاٌٗٛ ل٬واً اٌـْ نـذؿ وعـْ     (886 وههلٛ)
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 الهذؿصـب أ ٔاسؿٚ، ٥ ػبس  مْٗ ا٥صٗاُ باغكٝ ٔاُ ا ٖ ذأل احملن.

ــْ ا٥ اُ      (887 وههلٛ) ــ٦ٚ غمف ــٕل الُ ــبمحٚ ٥ ػب ــاؾه ك ــَ   اـا قأٝ و
ّــا قبذــكؾ ال ٕبــٛ ٖ ــٕه، اـ اٌــْ ؽبــكز  ــَ العؿالــٛ باىبعُــٗٛ ٖٔعــٕؾ الٗ 

 الٍُٕع.
َــ٦صْ وــَ اـا قأٝ ا٫وـاً ُٖــم٘ قبفــكؾٓ ٔا ٖعمــي ِــن   (888 وههلٛ)

الٕٗوٗٛ أ وَ الٍٕاذن ذ٦ ُٖض ا٫ق ؿاٞ بْ، ٔكـفا اـا اس ىـن اٌّـا وـَ     
الفكاٟض اله ٥ ُٖض اق ؿاٞ الٕٗوٗٛ بّا، اوا اـا  مي اٌّا الٕٗوٗٛ أ ظَ 

ه وعْ ٔاُ ا ؼبكل ـل  ٔلٕ بمشاظ بعض الهكاَٟ، ذٗذٕل س٠ٍٗف الؿغٕ
 ًب اٖٛ قكعٛ ِٕ.

ػبٕل لمىهوًٕ اىبهبٕ  بككعٛ اُ ٖهًٕ بعؿ الهذؿٚ الجاٌٗـٛ   (889 وههلٛ)
وَ الككعٛ ا٧غـمحٚ ل٬وـاً ٍٖٔفـكؾ، ٖٔهـ شس لـْ اُ ٖ ابعـْ ًب ال ًـّؿ        

 و ذاذّٗا افب اُ ٖهمي، ثي ٖهًٕ اىبهوًٕ ٧ؾاٞ قكع ْ ا٧غمحٚ.
ــك    (890 وههلٛ) ــْ ًب ال ــاً اـا عع ــكاٞٚ ا٫و ــهوًٕ افب ق كع ـب اَــ اٞ اىب

 ا٧ٔلٗ ـب وَ ازبّكٖٛ لٗو بٕادس لكٍْ ا٧سٕ .
اـا  كه ا٫واً بالعؿالٛ ثي ي  ًب سؿٔخ ذههْ دال لْ  (891 وههلٛ)

ا٫ق ـؿاٞ بـْ  ىـ٦ّ با٫ن ُـشاه، ٔكــفا لـٕ قأٝ وٍـْ يـ٘ٞ ٔيـ  اٌــْ         
 وٕدس لمفها أ ٥.

ػبٕل لمىهوًٕ و  ْٗا الُف اُ ٖ هؿً اثٍاٞ الُـ٦ٚ افب   (892 وههلٛ)
سا بًك   ـؿً ا٫عبـكاه  ـَ الهبمـٛ،     الُف اىب هؿً أ ٖ هغك افب ال٦

 ذٗىً٘ الهّهكٝ اـا كاُ افب اشبمف ٔا٧سٕ   ؿً الفكك اثٍاٞ اىبً٘.
ٖه شس اٌ ماق ازبىا ـٛ اواوـّا ٔوهوٕوـّا ِٔـٕ اذٓـن وـَ        (893 وههلٛ)

ــَ ًب     ــا ٔا ٖك ــهغك ًب اقاو ّ ــكؾّا، اـا ا ص  ــت وٍف ــ٦ٚ ًب أه الٕق الُ
 اٌ ماقِا سكز ٔوًهٛ  مٜ اىبكمف.

وا ذّٗا وَ ال ػفٗف اذٓن ٔاكجك ادكّا ال٦ُٚ نبا ٛ و   (894 وههلٛ)
 وَ ال٦ُٚ ذكاؾٝ و  ا٫رالٛ.
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ٖه شس ازبىا ٛ ًب الهفٍٗٛ الٕاسؿٚ ًٔب الهـفَ اىب عـؿؾٚ    (895 وههلٛ)

 لمكداه ٔالٍهاٞ، ٔلكَ صككٓ ازبىا ٛ ًب بطُٕ ا٧ٔؾٖٛ.
ٖه شس اغ ٗاق ا٫واوٛ  مٜ ا٫ق ؿاٞ بـال مح، ذم٬وـاً اـا    (896 وههلٛ)

ك وـَ َـمٜ وه ـؿّٖا بـْ، ٥ٔ     اسهَ قٗاوْ ٔقكاٞصْ ٔقكٕ ْ ٔنذٕؾٓ ادـ 
 ٍٖهِ وَ ادكِي ي٘ٞ.

 ٖككٓ كبكـب الُبٗاُ وَ الُف ا٧ٔه ٔاُ كإٌا يبٗمَٖ. (897 وههلٛ)
اـا َمٜ وٍفكؾّا ثي ٔدؿ وَ ُٖم٘ نبا ـٛ ػبـٕل لـْ بـن      (898 وههلٛ)

ٖه شس اُ ٖعٗؿِا نبا ٛ اواوّا كاُ أ وهوٕوّا ٔذْٗ ٌُّٕ  ؿٖؿٚ وٍّا 
ًب َــ٦صْ ًب  الُــشٗض ٔاىبٕثــا، ٖٔ هكــؿ ا٫نــ شباه اـا اس ىــن غمــ٦ّ

الٕاق  ٔاُ كاٌت َشٗشٛ ظاِكّا ٔاـا ظّك بعؿ ا اؾٚ ال٦ُٚ نبا ٛ اُ 
ال٦ُٚ كاٌت بارمٛ اد مأ باىبعاؾٚ، اوا لٕ َمٜ نبا ٛ اواوّا أ وهوٕوّا 

 ذًٗكن ان شباه ا اؾصّا.
ًب اىبعاؾٚ اـا اقاؾ ٌٗٛ الٕدْ ٍٖٕٙ الٍؿه ٥ الٕدٕه  مٜ  (899 وههلٛ)

 كمٗفـ٘ ٔاىبـ٦ك وـ  قدـاٞ الهبـٕه      ا٧ٔه لمػطـاه ال ل٬و جاه  ،ا٧قٕٝ
ٔ ــؿً ثبــٕت اشبمــن ٔالــٍهِ ًب الُــ٦ٚ ا٧ٔفب ٔبمشــاظ صعمــا الٍــؿه  

 ب٦ُٚ ازبىا ٛ ٔلٗو ـات ال٦ُٚ.

  يف اخلًٍ اٌٛالغ يف اٌصالحيف اخلًٍ اٌٛالغ يف اٌصالح
ا٥غ٦ه العىؿٙ ًب ال٦ُٚ وبطن  ـا قكٍـّا أ دـمٞ جـمح      (900 وههلٛ)

 .قكين، ٌهُّا كاُ أ لٖاؾٚ قبا ًب ـل  ا٥غ٦ه حبكه وَ الهكاٞٚ
اـا سُن ا٫غ٦ه د٦ّّ باسبكي ذاُ كاُ بـهك يـك  أ    (901 وههلٛ)

قكَ كا٫غ٦ه بالطّاقٚ اسبؿثٗٛ أ بالهبمٛ، كىا لٕ َمٜ وه ؿبكّا أ افب 
الٗىـب أ افب الٗهاق، أ َمٜ ٔنمي قبن ؾغٕه الٕقت أ بهك الككٕع 
ٔعبٕٓ وَ ا٧قكاُ، بطــمت الُـ٦ٚ ٔ مٗـْ ا٫ ـاؾٚ ًب الٕقـت، ٔاُ ا      

 ْ الهٓاٞ.ٖ ىكَ ذعمٗ
٥ ذــك  ًب الــبط٦ُ بالمٖــاؾٚ العىؿٖــٛ بـــب الفعــن ٔالهــٕه  (902 وههلٛ)
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ٔاىبٕاذا ٧دـماٞ الُـ٦ٚ، ٔاىبػـالف  ـا ٌعـي ٥ بـهى قبـا ٖـهص٘ بـْ وـَ           
الهكاٞٚ ٔالـفكك ًب ا٫ثٍـاٞ ٥ٔ بـهى قبـا ٖـهص٘ بـْ وـَ ا٧ذعـاه اشباقدٗـٛ          

 اىبباسٛ وَ س  ازبهؿ ٔعبٕٓ اـا ا ٖكَ وباسّا لُٕقٚ ال٦ُٚ.
بالطّاقٚ اسبؿثٗٛ ناِّٗا باُ صكك الْٕٕٞ أ جهن  اـا اغن (903 وههلٛ)

ازبٍابٛ أ ال ٗىي بطمـت َـ٦صْ، ٔكـفا لـٕ صـفكك ًب ا٥ثٍـاٞ أ صـفكك اُ        
رّٕقٓ كاُ ذاقؿّا لًك  أ وف هكّا زبمٞ كىا لٕ صفكك اٌْ ا مبهض قأنْ 

 ًب الْٕٕٞ.
اـا أغن بالطّاقٚ اشببجٗٛ ًب البؿُ أ المباى  اوؿّا بطمت  (904 وههلٛ)

ا لـٕ كـاُ دـا٦ِّ باىبْٕـٕع أٙ ٥ ٖعمـي اُ ًب بؿٌـْ أ ثٕبـْ        ال٦ُٚ، اوـ 
ظبانٛ، أ كاُ دا٦ِّ باسبكي أٙ ٥ ٖعمي اُ الٍذانٛ ِفٓ وبطمٛ لم٦ُٚ 
ٔ مي ًب اثٍاٞ الٕقت ٔلاه دّمْ ذعمْٗ ا٥ اؾٚ، اوا لٕ  مي بعؿ غكٔز 

 الٕقت ذا٥قٕٝ َشٛ ال٦ُٚ.
ُ، ٔكفا لٕ اـ أغن بهه العٕقٚ نّّٕا ذا٥قٕٝ  ؿً البط٦ (905 وههلٛ)

أغــن بًــكاٟط اىبكــاُ نــّّٕا ؾُٔ وــا اـا كــاُ اىبكــاُ جُــبّا ٔكــاُ ِــٕ  
 ال اَس.

اـا نذؿ  مٜ وا ٥ ُٖض الهذٕؾ  مْٗ نّّٕا كىا لٕ كاُ  (906 وههلٛ)
 ظبهّا أ وَ اىبهكٕه أ اىبمبٕى، ػبك قأنْ افب وا ُٖض الهذٕؾ  مْٗ.

اـا نّٜ  َ الككٕع س ٜ نذؿ الهذؿصـب بطمت ٦َصْ،  (907 وههلٛ)
هـذؿٚ ا٧ٔفب  مـٜ ا٧قـٕٝ، ٔاُ صـفكك قبـن الهـذٕؾ       ٔكفا لٕ نذؿ ال

 قد  ٔاصٜ بْ َٔشت ٦َصْ.
لٕ ٌه٘ الهذؿصـب ٔا ٖ فكك ا٥ بعؿ الؿغٕه ًب الككـٕع   (908 وههلٛ)

وَ الككعٛ ال الٗٛ بطمت ٦َصْ ٧ٌّىا وعا قكـَ، ٔلـٕ صـفكك قبـن ـلـ       
قد  ٔاصٜ بّىا ٔا اؾ وا ذعمْ نابهّا يبا ِٕ وكصس  مّٗىا بعؿِىا، ٔلٕ 

الككعٛ ا٧غمحٚ س ٜ نـمي ٔاصـٜ قبـا ٖبطـن الُـ٦ٚ  ىـؿّا أ        ٌهّٗىا وَ
نّّٕا كاسبؿخ ٔان ؿباق الهبمٛ بطمت الُـ٦ٚ، ٔاُ صـفكك بعـؿ الهـ٦ً     
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قبن ا٫صٗاُ باىببطن داٞ بّىا ٔقبا بعؿِىا وَ ال ًّؿ ٔال همٗي َٔشت 

 ٦َصْ  مٜ ا٧قٕٝ.
لٕ ٌه٘ الككعٛ ا٧غمحٚ ذفككِا بعؿ ال ًـّؿ قبـن ال هـمٗي     (909 وههلٛ)

اصٜ بّا، ٔلٕ ـككِا بعؿ ال همٗي الٕادس قبن ذعن وا ٖبطن ال٦ُٚ قاً ٔ
  ىؿّا ٔنّّٕا قاً ٔاب، ِٔكفا لٕ ٌه٘ قكع ـب.

  يف اٌشهيف اٌشه
َمٜ الفكٖٓٛ اً ٥، ذاُ كـاُ يـكْ غـاقز    اـا ي  ِن  (910 وههلٛ)

الٕقت ٥ ٖم فت ٔبٍٜ  مٜ اٌْ َمٜ نٕاٞ كاُ الً  ًب َـ٦ٚ ٔاسـؿٚ   
عـؿ وـا ٖـؿه  مـٜ اٌـْ ا ُٖـن ذٗذـس        أ ٦َصـب، ا٥ اـا صبـب لْ ذٗىا ب

الهٓاٞ ٔلٕ  مي اٌْ َمٜ العُك ٔي  ًب المّك بٍٜ  مٜ اٌْ قؿ ٦َِا 
 اـا كاُ وع اؾّا لمهصٗس بٍّٗىا.

اـا ي  ًب بهاٞ الٕقت ٔ ؿوْ، ؼبكي ببهاْٟ كىا لٕ يـ    (911 وههلٛ)
ٰٞ، أً ا صطم   ِن رمعت الًىو ٔذات ٔقت ٦َٚ الُبض ذُٗم٘ قٓا

 قت ٔ ؿً رمٕ ّا.ذٗشكي بان ُشاه بهاٞ الٕ
اـا  مي اٌْ َمٜ اسـؿٝ الُـ٦صـب وـَ المّـك أ العُـك       (912 وههلٛ)

ٔا ٖه ط  ْبط ٔصعٗـب اله اؾاِا وٍّىا، ػبمْٖ ا٫صٗاُ باقب  قكعات 
 بهُؿ وا ًب الفوٛ نٕاٞ كاُ ًب الٕقت أ ًب غاقدْ.

سكي كجمح الً  ًب ا٫صٗاُ بال٦ُٚ ٔ ؿوْ سكـي جـمحٓ،    (913 وههلٛ)
الٕقـت أ غاقدـْ، اوـا الٕنٕانـ٘     ذٗذكٙ ذٗـْ ال فُـٗن بــب كٌٕـْ ًب     

 ذالماِك اٌْ ٖبين  مٜ ا٫صٗاُ ٔاُ كاُ ًب الٕقت.
لــٕ  مــي اٌــْ اصــٜ بفعــن ٔيــ  ِــن اصــٜ بــْ  مــٜ الٕدــْ    (914 وههلٛ)

الُشٗض اً ٥، بٍٜ  مٜ الُشٛ، ٥ٔ ٖم فت  فا الً  نٕاٞ كاُ بعؿ 
 الؿغٕه ًب جمحٓ وَ ا٧ذعاه أ قبمْ.

، ثي صبـب اٌـْ  اـا ي  ًب ذعن قبن ؾغٕلْ ًب جمحٓ ٔداٞ بْ (915 وههلٛ)
كاُ ىصّٗا بْ، ذاُ كاُ قكٍّا بطمت ٦َصْ لمٖاؾصْ ٔا٥ ذـ٦ صبطـن كىـا لـٕ     
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ي  قبن الهذٕؾ ِن قك  ا٥ٔ، ذذاٞ بالككٕع ٧ٌْ ا ٖ ذأل احملن، ثي 
صبـب لْ اٌْ قؿ قك  قبن ركٔ الً ، ذاُ ال٦ُٚ صبطن س٠ٍٗف ٧ُ الككٕع 

 قكَ.
ٔ  (916 وههلٛ) الــؿغٕه ًب اـا يــ  ًب ال هــمٗي ذــاُ كــاُ بعــؿ الفــكاغ 

ال عهٗس أ ٦َٚ اغكٝ أ بعؿ ذعـن اىبٍـاًب ا ٖم فـت لها ـؿٚ الفـكاغ،      
 ٔاـا كاُ وه ىكّا ًب ٠ِٗٛ ال٦ُٚ اصٜ بْ اس ٗارّا.

اـا ي  اىبهوًٕ ِن كـرب ل٬سـكاً اً ٥ ، ذـاُ كـاُ ب٠ّٗـٛ       (917 وههلٛ)
اىبُم٘ نبا ٛ وَ ا٫ٌُات ْٔٔـ  الٗـؿَٖ  مـٜ الفػـفَٖ ا ٖم فـت      

 وٍفكؾّا ِٕٔ ًب ساه الهكاٞٚ أ وا بعؿِا. مٜ ا٧قٕٝ، ٔكفا لٕ كاُ 

  يف اٌشه يف اٌزوؼبديف اٌشه يف اٌزوؼبد
 وَ اِي الًكٕك اىبٕدبٛ لبط٦ُ ال٦ُٚ:

 الً  ًب ال٦ُٚ الجٍاٟٗٛ كالُبض ٔ مْٗ الٍُّٕ ٔا٫نباع. -1
 الً  ًب الج٦ثٗٛ. -2
 الً  بـب الككعٛ الٕاسؿٚ ٔا٧كجك. -3
 الً  بـب ا٫ثٍ ـب ٔا٧كجك قبن اكىاه الهذؿصـب. -4
 ؿؾ الككعات حبٗح ا ٖؿق كي َمٜ.الً  ًب   -5

 الًكٕك الُشٗشٛ صهعٛ ًب الكبا ٗٛ 
الً  بـب ا٫ثٍ ـب ٔالج٦خ بعؿ اكىاه الهذؿصـب ذاٌـْ ٖـبين    ا٧ٔه:

 مٜ الج٦خ ٖٔهص٘ بالكابعٛ، ٖٔ ي ٦َصْ ثي ؼب ا  بككعٛ وَ قٗاً أ 
 قكع ـب وَ دمٕى ٔا٧سٕ  اغ ٗاق الككعٛ وَ قٗاً.

٦خ ٔا٧قبـ  ًب اٙ سـاه وـَ اسـٕاه الُـ٦ٚ      الً  بـب الج الجاٌ٘:
 ٔسكىْ كا٧ٔه ا ٦ٓ.

الً  بـب ا٫ثٍ ـب ٔا٧قب  بعؿ اكىاه الهذؿصـب ذاٌْ ٖـبين   الجالح:
  مٜ ا٧قب  ٖٔ ي ٦َصْ ثي ؼب ا  بككع ـب.
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الً  بـب ا٫ثٍ ـب ٔالج٦خ ٔا٧قب  بعؿ اكىـاه الهـذؿصـب    الكاب :

ي ؼب ـا  بككعـٛ  ـَ قٗـاً أ     ذاٌْ ٖبين  مٜ ا٧قبـ  ٖٔـ ي َـ٦صْ، ثـ    
 قكع ـب وَ دمٕى.

الً  بـب ا٧قب  ٔاشبىـو بعـؿ اكىـاه الهـذؿصـب ذٗـبين       اشباوو:
  مٜ ا٧قب  ٖٔ ًّؿ ٖٔهمي، ثي ٖهذؿ نذؿص٘ الهّٕ.

الً  بـب ا٧قب  ٔاشبىو ساه الهٗاً ذاٌْ ّٖؿً ٔػبمو،  الهاؾى:
ا  ٖٔكد  يـكْ افب وـا بــب الـج٦خ ٔا٧قبـ  ذٗـ ي َـ٦صْ، ثـي ؼب ـ         

 بككعٛ وَ قٗاً أ قكع ـب وَ دمٕى.
الً  بـب الج٦خ ٔاشبىو ساه الهٗـاً ذاٌـْ ّٖـؿً الهٗـاً،      الهاب :

ٖٔكد  يكْ افب وا بـب ا٫ثٍ ـب ٔا٧قب  ذٗبين  مٜ ا٧قبـ  ٖٔعىـن   
  ىمْ.

الًــ  بـــب الــج٦خ ٔا٧قبــ  ٔاشبىــو ســاه الهٗــاً ذّٗــؿً  الجــاوَ:
ـب ٔالـج٦خ ٔا٧قبـ  ذٗـ ي    الهٗاً، ٖٔكد  يكْ افب الً  بـب ا٫ثٍ 

 ٦َصْ ٖٔعىن  ىمْ.
الً  بـب اشبىو ٔالهت ساه الهٗاً ذاٌْ ّٖؿً الهٗـاً اٙ   ال ان :

ػبمو ذمحد  يكْ افب وا بـب ا٧قب  ٔاشبىو ذٗ ي ٖٔهذؿ نذؿص٘ 
 الهّٕ.

٥ ػبٕل العىن حبكي الً  ساه ركٔٓ ٔسؿٔثْ بـن ٥بـؿ    (918 وههلٛ)
 هٜ اُ ؼبُن صكدٗض وَ الهٔٙ ٔان شٓاق ا٧ذعاه ٔا ىاه الفاككٚ 

 ٧سؿ الطكذـب باواقٚ وع ربٚ أ ٖه هك الً .
اىبـكاؾ بالًـ  ًب الككعـات صهــأٙ الطـكذـب ٥ وـا ًٖــىن       (919 وههلٛ)

 المَ الفٙ ٖكُٕ وع ربّا، نٕاٞ كاُ ًب الككع ـب ا٧ٔلٗ ـب أ ا٧غمحصـب.
ـــب     (920 وههلٛ) ــا اكىــاه الهــذؿصـب كالًــ  ب ــرب ذّٗ ًب الًــكٕك اىبع 

ثٍـ ـب ٔا٧قبـ ، ٔالًـ  بــب ا٫ثٍـ ـب      ا٫ثٍـب ٔالـج٦خ، ٔالًـ  بــب ا٫   
ٔالــج٦خ ٔا٧قبــ ، اـا يــ  وــ  ـلــ  ًب اصٗــاُ الهــذؿصـب أ ٔاســؿٚ   
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وٍّىا، ذاُ كاُ ـل  ساه ازبمـٕى قبـن الـؿغٕه ًب الهٗـاً أ ال ًـّؿ      
بطمت ال٦ُٚ، ٧ٌْ ضبكًٕ بعؿً ا٫صٗاُ بّىا أ باسؿِىا ذٗمشا قبا ِٕ 

ه ًب الهٗاً ٔال ًّؿ ا صبطن قبن اكىاه الهذؿصـب، ٔاُ كاُ بعؿ الؿغٕ
 ٧ٌْ ضبكًٕ با٫صٗاُ بّىا يك ّا.

لٕ اٌهمس يكْ افب ي  ىغك  ىن با٧غمح بعؿ انـ هكاقٓ   (921 وههلٛ)
ذمٕ ي  ِٕٔ قاٟي بـب الج٦خ ٔا٧قب  ذبٍٜ  مٜ ا٧قب ، ٔىبا قذ  قأنْ 

 وَ الهذٕؾ ي  بـب ا٫ثٍـب ٔا٧قب   ىن بالً  الجاٌ٘.
سكىــْ وــَ دّــٛ  اـا  ــكض لــْ اســؿ الًــكٕك ٔا ٖعمــي (922 وههلٛ)

ازبّن باىبههلٛ أ ٌهٗاٌّا، ذـاُ صـكدض لـْ اس ىـاه  ىـن  مٗـْ، ٔاُ ا       
 ٖهدض قد  افب اجمل ّؿ أ ٔكٗمْ أ قنال ْ.

اـا ي  بـب ا٫ثٍ ـب ٔالج٦خ ٔا٧قب  ثي ظَ  ؿً ا٧قب   (923 وههلٛ)
 ػبكٙ  مْٗ سكي الً  بـب الج٦خ ٔا٧قب  ِٔكفا.

ُـم٘  اـا  كض اسؿ الًكٕك الُشٗشٛ لمىُم٘ الفٙ ٖ (924 وههلٛ)
وَ دمٕى لعذمٓ  َ الهٗاً ذمٕ كاُ طبمحّا ًب ا٧َن بـب قكعٛ وَ قٗاً 
ٔقكع ـب وَ دمٕى، ذاٌْ ًب اىبهاً طبمح بـب قكعٛ وَ دمٕى بٍٗٛ البؿلٗٛ 
 َ الككعٛ وَ قٗاً ٧ٌـْ ٥ ٖهـ طٗ  اؾاِٞـا وـَ قٗـاً ٔبــب قكعـ ـب وـَ         

 دمٕى كهسؿ الفكؾَٖ اىبػمح بٍّٗىا.

  يف ويفيخ صالح اإلحزيبغيف ويفيخ صالح اإلحزيبغ
ِ٘ ال٦ُٚ الـه ٖـ٤صٜ بّـا صـؿاقكّا شبمـن أ ٌهـِ ًب الُـ٦ٚ جـمح         ٔ

وبطن  ا، اـ اٌْ و  الٍهِ العىؿٙ لٕادس قكين أ جـمح قكـين صبطـن    
ال٦ُٚ، ذمٕ ي  ًب َـ٦ٚ المّـك ِـٕ ًب الككعـٛ الجالجـٛ أ الكابعـٛ ذٗـ ي        
٦َصْ باس هابّا اقب  قكعات ٖٔـ ي َـ٦صْ ٔؼب ـا  بككعـٛ وـَ قٗـاً أ       

 دمٕى ٔا٧سٕ  اغ ٗاق الككعٛ وَ قٗاً. قكع ـب وَ
ٖع رب ًب ٦َٚ ا٫س ٗا  نبٗ  وا ٖع رب ًب ناٟك الُمٕات  (925 وههلٛ)

وَ الًكاٟط، ٔبعؿ اسكالٓ ٍٖٕٙ ٖٔكـرب ل٬سـكاً ٖٔهـكأ ذاذبـٛ الك ـاه      
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ٖٔكك  ٖٔهذؿ نـذؿصـب ٖٔ ًـّؿ ٖٔهـمي، ٔاُ كاٌـت َـ٦ٚ ا٫س ٗـا        

 قكع ـب ذٗ ًّؿ ٖٔهمي بعؿ الككعٛ الجاٌٗٛ.
َـ  (926 وههلٛ) ٦ٚ ا٫س ٗـا  اـاُ ٥ٔ اقاوـٛ ٥ٔ قـكاٞٚ نـٕقٚ     لٗو ًب 

بعؿ الفاذبٛ ٧ٌّا بؿه ضب ىن  َ الككعٛ الجالجٛ أ الكابعٛ أ كم ّٗىا، ٥ٔ 
قٍٕت ٔػبس ذّٗا ا٫غفات ًب الهكاٞٚ ٔاُ كاٌت ال٦ُٚ دّكٖٛ س ٜ ًب 

 البهىمٛ  مٜ ا٧سٕ  ٔاُ كاُ ا٧قٕٝ دٕال ازبّك.
َ الُـ٦ٚ ٫س ىـاه اٌّـا    ػبس اىبباؾقٚ الّٗا بعؿ الفـكاغ وـ   (927 وههلٛ)

دــمٞ وــ ىي لمُــ٦ٚ، ذــ٦ ػبــٕل ا٫صٗــاُ باىبٍاذٗــات بٍّٗــا ٔبـــب الُــ٦ٚ،  
ٔا٧سٕ   ـؿً ا٫ق ـؿاٞ ذّٗـا ا٥ اـا اذبـؿ الهـبس بــب ا٫وـاً ٔاىبـهوًٕ         
ٔبفات ا٫ق ؿاٞ ًب اَن ال٦ُٚ، كىا لٕ كاُ ي  كن وٍّىا بـب الج٦خ 

ًب ٦َٚ المّك ٔا٩غك  ٔا٧قب  ًٔب ٦َٚ المّك، ذمٕ كاُ ي  اسؿِىا
 ًب ٦َٚ العُك ٥ ػبٕل ا٫ق ؿاٞ.

اـا صبـب قبن ٦َٚ ا٫س ٗا  كباوٗٛ ال٦ُٚ ٥ ػبس ا٫صٗاُ  (928 وههلٛ)
با٫س ٗا ، ٔاـا صبـب ـل  بعؿِا ذبهس ٦َٚ ا٫س ٗا  ٌاذمٛ، ٔاُ  مي 
ــا      ــت صاوــٛ دــال قطعّ ــا  اُ َــ٦صْ كاٌ ــاٞ َــ٦ٚ ا٫س ٗ اثٍاِٞــا اٙ اثٍ

 ٠ف ٖٓي  ا قكعٛ اغكٝ اـا كاٌت قكعٛ ٔاسؿٚ.أاكباوّا ٌاذمٛ، ٔسٍٗ
اـا صبـب بعؿ ٦َٚ ا٫س ٗا  ٌهُاُ ال٦ُٚ قبا دبمٙ ٦َٚ  (929 وههلٛ)

ا٫س ٗا  ًب ال ؿاقك ذ٦ دبس ا٫ اؾٚ ٧ُ ٦َٚ ا٫س ٗا  دابكٚ  ا ا٥ 
 اـا كاُ الٍهِ يبا ٥ مبكَ صؿاقكْ بّا.

لٕ ي  ًب اٌْ يـ  يـكّا ٖٕدـس َـ٦ٚ ا٫س ٗـا  اً ٥،       (930 وههلٛ)
 ٜ  ؿوْ.ٖبين  م

لٕ ي  ًب  ؿؾ الككعات ٖبين  مٜ ا٧كجـك، ا٥ اُ ٖكـُٕ    (931 وههلٛ)
وبط٦ّ ذٗبين س٠ٍٗف  مٜ ا٧قن، ٔلٕ لاؾت ًب ِفٓ الُــ٦ٚ قكعٛ أ قكٍّا 

 نـّّٕا بطمت.
ا٧قكاُ اله صبطن الُـ٦ٚ بهكّـا ٔاُ نـّّٕا ِـ٘ الٍٗـٛ،       (932 وههلٛ)
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ٕع، ٔصكبمحٚ ا٫سكاً، ٔالهٗاً ساه ال كبمحٚ، ٔالهٗاً الفٙ ٖ ُن بْ الكك

 ٔالككٕع، ٔالهذؿصاُ وعّا.
لٕ ٌه٘ نذؿٚ ٔاسؿٚ ٔا ٖ فكك ا٥ بعـؿ الَٕـٕه ػبـس     (933 وههلٛ)

قٓا٣ِا بعؿ ال٦ُٚ، ٔكفا اـا ٌه٘ بالٍهبٛ افب ال ًّؿ ا٧غمح، ٔا٧قٕٝ 
 ٔدٕه نذؿص٘ الهّٕ و  كن وَ الهذؿٚ ٔال ًّؿ اىبٍهٗـب.

ًٖه  ًب قٓاٞ ا٧دماٞ اىبٍهٗٛ ًٔب نذؿص٘ الهّٕ نبٗ   (934 وههلٛ)
ال٦ُٚ وَ الطّاقٚ ٔا٫ن هباه ٔنه العٕقٚ، ٔكفا ٥ ػبٕل  وا ًٖه  ًب

الفُن بٍّٗا ٔبـب ال٦ُٚ باىبٍاًب ذٗذس اىبباؾقٚ الّٗا بعؿ اله٦ً، ٌعي لٕ 
 ٌه٘ ا٫صٗاُ بّا ٖهص٘ بّا  ٍؿوا ٖ فكك.

اـا ٌه٘ الفٳكك أ جمحٓ يبا ػبس ًب الهذٕؾ وا  ؿا ْٔـ    (935 وههلٛ)
"نــبشاُ قبــ٘ ا٧ مــٜ  ازببّــٛ ًب نــذٕؾ الُــ٦ٚ، كىــا لــٕ ٌهــ٘ قــٕه   

 ٔحبىؿٓ" ٥ ػبس قٓا٣ٓ بعؿ ال٦ُٚ.
لٕ صعؿؾ ٌهٗاُ الهذؿٚ اصٜ بّـَ ٔاسـؿٚ بعـؿ ٔاسـؿٚ ٥ٔ      (936 وههلٛ)

ًٖه  ال عٗـب، كىا لٕ ٌه٘ نذؿٚ ٔاسؿٚ وَ الككعٛ الجاٌٗٛ ٔنذؿٚ وَ 
الككعٛ الجالجٛ  مٜ ا٧قٕٝ، ٔكفا لٕ ٌه٘ ال ًّؿ الٕنط٘ ٔا٧غمح اصٜ 

 بّىا وَ جمح صعٗـب.
ــٕ كــاُ   (937 وههلٛ) ــّؿ،    ل ــاٞ نــذؿٚ أ صً ــا  ٔقٓ ــْ َــ٦ٚ اس ٗ مٗ

ذا٧سٕ  صهؿٖي ٦َٚ ا٫س ٗا ، ٔلٕ قؿً الهذؿٚ ٔال ًّؿ َض آّٖا، 
اوا بالٍهبٛ لهذٕؾ الهّٕ ذٗـ٤غك  ٍّىـا، ٥ٔ ػبـس ا٫صٗـاُ بالهـ٦ً ًب      

 ال ًّؿ الهٓاٟ٘.
٥ ذك  ًب ٔدٕه قٓاٞ الهذؿٚ ٔكفاٖ ْ، بـب كٌّٕـا وـَ    (938 وههلٛ)

 ـب.الككع ـب ا٧ٔلٗ ـب أ ا٧غمحص
لٕ ي  ِن الفاٟت وٍّا نـذؿٚ ٔاسـؿٚ أ نـذؿصاُ وـَ      (939 وههلٛ)

 قكع ـب بٍٜ  مٜ اٌّا نذؿٚ ٔاسؿٚ ٫َالٛ الرباٞٚ  َ الماٟؿ.
لٕ ٌه٘ قٓاٞ الهذؿٚ أ ال ًّؿ ٔصفكك بعـؿ الـؿغٕه ًب    (940 وههلٛ)
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الٍاذمٛ دال لْ قطعّا ٔا٫صٗاُ بْ، اوا لٕ كاُ ًب ذكٖٓٛ ذا٧ٔفب اكباوّا ثي 

 قٓاٞ ازبمٞ اىبٍه٘.

  
  ٙٛٙٛطجٛد اٌظطجٛد اٌظ

 ٔقؾ ًب الُشٗض ًب نذؿص٘ الهّٕ: ِٔىا اىبكجى اُ اٌف الًٗطاُ،
 ًب وٕاقؾ: ٔػبس نذٕؾ الهّٕ

الك٦ً نّّٕا ب محالهكىُ ٔالؿ اٞ ٔالفكك ٖٔ شها حبكذـب أ حبكه  -1
وفّي وَ اٖٛ ل ٛ كاُ، ٔوَ الهّٕ ال كمي  ىؿّا بك٦ً ا٩ؾوٗـب ظٍّا 

ٍشٍض ٔال هٔٓ ٔا٧ٌـب وٍْ اٌْ غاقز ال٦ُٚ  مٜ ا٧قٕٝ، اوا صبكؾ ال 
 ذ٦ ٖٓك وا ؾاوت َٕقٚ ال٦ُٚ ٠ِٗٔ ّا باقٗٛ ٔقؿ صهؿً ـككٓ.

اله٦ً ًب جـمح وٕقعـْ نـاِّٗا  مـٜ ا٧قـٕٝ، ٔاىبـؿاق  مـٜ اسـؿٝ          -2
الُٗ  ـب ا٧غمحصـب ٔاوا اله٦ً  مٗ  اّٖا الٍيب ذـ٦ ٖٕدـس يـ٠ّٗا    
وَ سٗح اٌْ ن٦ً، ٔكفا اُ دـاٞ بـبعض اسـؿٝ الُـٗ  ـب ا٥ اـا     

  كذّا اٌْ داٞ بّا. َؿ  
 ٌهٗاُ الهذؿٚ الٕاسؿٚ اـا ذات ضبن صؿاقكّا. -3
 ٌهٗاُ ال ًّؿ و  ذٕت ضبن صؿاقكْ. -4
 الً  بـب ا٧قب  ٔاشبىو بعؿ اكىاه نذؿصـب. -5
 لمهٗاً ًب وْٕ  الهعٕؾ أ العكو. -6

ٌٔهس افب نب  وَ اىب هغكَٖ وٍّي الع٦وٛ اُ نذؿص٘ الهّٕ لكن 
 ل ؿاقك.لٖاؾٚ ٌٔهُٗٛ ا ٖفككِا ًب ضبن ا

ػبس صككق نذٕؾ الهـّٕ ب كـكق اىبٕدـس  مـٜ ا٧قـٕٝ،       (941 وههلٛ)
 َٔٗ  اله٦ً نبٗعّا وٕدبٛ لهذٕؾ ٔاسؿ.

ػبس ا٫صٗاُ بهذٕؾ الهّٕ بعؿ ال هـمٗي ذـاُ اغـك  ىـؿّا      (942 وههلٛ)
 ُٜ ٔا ٖههط، ٔلٕ ٌهآ اصٜ بـْ اـا صـفكك ٔاُ صعاقبـت ا٧ٖـاً، ٔلـٕ      
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 صككْ ا٦َّ ا صبطن ال٦ُٚ  مٜ ا٧قٕٝ.

ٖٔكاؾ وٍْ ا٫ق ُاق  مٝاسبؿ ا٧ؾٌـٜ   ال ًّؿ ٔال ػفٗف: (943 وههلٛ)
وَ الٕادس ًب ال ًّؿ، ٔصكك اىبٍؿٔبات ذْٗ بمشاظ اىبهاً اـ ٤ٖصٜ بْ ًب 
ساه ال ؿاقك وجن نذٕؾ الهّٕ، ًٔب َشٗشٛ  م٘ بَ ٖهطـب "ٖٔهذؿ 
لمهّٕ ٖٔ ًّؿ صًّؿّا غفٗفّا" ٔالماِك اغ ٗـاق ال ػفٗـف ًب ال ًـّؿ وـَ     

 باه الكغُٛ ٥ العممبٛ.

  ويفيزٗويفيزٗ
ٍٖٕٙ ٖٔٓ  دبّ ْ  مٜ ا٧قض أ جمحِا يبا ُٖض الهذٕؾ  مْٗ  اُ

ٖٔهٕه: "بهي ال ٔبال َٔمٜ ال  مٜ ضبىؿ ٔىلْ" أ ٖهٕه: "بهي ال 
ٔبال المّي َن  مٜ ضبىـؿ ٔىه ضبىـؿ"، ثـي ٖكذـ  قأنـْ ٖٔهـذؿ وـكٚ        
اغكٝ ٖٔهٕه كىا قاه ًب الهذؿٚ ا٧ٔفب، ثي ٖكذ  قانْ ٖٔ ًّؿ ٖٔهمي 

 ال ًّؿ بـب ال ًّؿ اىب عاقه ٔال ًّؿ اشبفٗف ِٕٔ: "ايّؿ ِٕٔ طبمح ًب
اٌْ ٥ الْ ا٥ ال ٔايّؿ اُ ضبىؿّا قنٕه ال، المّي َن  مٜ ضبىؿ ٔىه 
ضبىؿ"، ٥ٔ ػبس ذْٗ ال كبمح لمًكٔع ذْٗ ٔا ٕٙ لمهـذٕؾ ا٥ اُ ٖكـُٕ   
إواوّا، ٔـككت كٗفٗٛ اغكٝ لمفكك ذْٗ ٔبعكض ٔاسـؿ وـ  ِـفٓ الكٗفٗـٛ     

هي ال ٔبال، اله٦ً  مٗ  اّٖا الٍيب ٔقهبـٛ ال ٔبككاصـْ"،   ِٔ٘: "ب
ــٛ بعــؿ َــشٛ نــٍؿِا اـ اُ الهــذٕؾ غــالِ ل     ٔمبكــَ وٍاقًــ ّا ؾ٥ل
 مٔدن ٔغاّ بْ ٔلٗو ِٕ وهاً ال همٗي  مٜ الـٍيب َـمٜ ال  مٗـْ    

 ٔىلْ ٔنمي.
ٖع ــرب ًب نــذٕؾ الهــّٕ نبٗــ  وــا ٖع ــرب ًب الُــ٦ٚ وــَ     (944 وههلٛ)

جٗٛ ٔالهه ٔا٫ن هباه ٔجمحِا وَ الًكاٟط، ٔكفا الطّاقٚ اسبؿثٗٛ ٔاشبب
 وٕاٌ  ال٦ُٚ كالك٦ً ٔالٓش  ًب ا٫ثٍاٞ ٔعبِٕىا.

لٕ ي  ًب ذبها وٕدـس نـذٕؾ الهـّٕ ٔ ؿوـْ ا ػبـس       (945 وههلٛ)
 مْٗ، ٔلٕ  مي قبٕدبْ ٔي  ِن اصٜ بْ ا٥ٔ، ٔدس  مٜ ا٧سٕ  ٔاُ 

 رالت اىبؿٚ لها ؿٚ ا٫ي  اه ٔاَالٛ  ؿً ا٫صٗاُ.
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ؾ اىبٕدس لهذؿص٘ الهّٕ ثـي بعـؿ الهـ٦ً    لٕ ا  هؿ ٔدٕ (946 وههلٛ)

 ي  ذْٗ ا ػبس  مْٗ.
اـا ي  ًب نذٕؾ الهّٕ ًب اٌْ نذؿ نذؿصـب أ نذؿٚ  (947 وههلٛ)

ٔاسؿٚ بٍٜ  مٜ ا٧قن ا٥ اـا ؾغن ًب ال ًّؿ، ٔلـٕ يـ  ًب اٌـْ نـذؿ     
نذؿصـب أ ث٦خ نذؿات ٖبين  مٜ اٌْ نذؿ نذؿص٘، اوا لٕ  مي اٌْ 

 ؿ نذٕؾ الهّٕ.لاؾ نذؿٚ ثالجٛ أ ٌهِ ٔاسؿٚ ذٗعٗ

  اٌشىٛن اٌزي ال اػزجبر ذلباٌشىٛن اٌزي ال اػزجبر ذلب
 الً  الفٙ ٖطكأ بعؿ دبأل احملن. ا٧ٔه:
الً  بعؿ غكٔز ٔقت ال٦ُٚ، كىا لٕ اؾٙ َـ٦ٚ الُـبض    الجاٌ٘:

 ًب ٔق ّا ثي ي  بعؿ رمٕع الًىو بفعن وَ اذعا ا.
الً  بعؿ اله٦ً الٕادس ِٕٔ اسؿٝ الُٗ  ـب ا٧غمحصـب  الجالح:

كعات أ الًكاٟط أا٧ذعاه بًك  اُ ٖكـُٕ اسـؿ   نٕاٞ كاُ ًب الك
ركًب الً  الُشٛ، ذمٕ غكز وَ ٦َٚ المّك ثي ي  ِن داٞ بّا 

 اقب  قكعات اً وبو بٍٜ  مٜ اٌّا اقب  لها ؿٚ الفكاغ.
ي  كجمح الً  ٔاُ ا ُٖن افب سؿ الٕنٕاى نٕاٞ كاُ  الكاب :

ع وا ي  ذْٗ ًب  ؿؾ الككعات أ ا٧ذعاه أ الًكاٟط ذٗبين  مٜ ٔقٕ
ٔاُ ا ٖ ذأل ضبمْ، ا٥ اـا كاُ وفهؿّا ذٗبين  مٜ  ؿً ٔقٕ ْ، ذمٕ 
ي  بـب الج٦خ ٔا٥قب  ٖبين  مٜ ا٥قبـ ، ٔلـٕ يـ  بــب ا٥قبـ       
ٔاشبىو ذٗبين  مٜ ا٥قب  ٥  مـٜ ٔقـٕع وـا يـ  ذٗـْ ٧ٌـْ وبطـن        
لم٦ُٚ اـا كاُ قؿ دبأل سؿ الككٕع، ٔلٕ يـ  ِـن نـذؿ أ ٥،    

ْ نذؿ، ٔلٕ ي  ِن قك  ًب الككعٛ الٕاسـؿٚ قكٕ ـّا   ٖبين  مٜ اٌ
ٔاسؿّا أً قكٕ ـب ٖبين  مٜ اٌْ قكـ  قكٕ ـّا ٔاسـؿّا ٫َـالٛ  ـؿً      
المٖاؾٚ، ٔلٕ ي  ًب ٦َٚ الُبض ِن اؾاِـا قكعـ ـب أ اكجـك بٍـٜ     

  مٜ اٌْ ٦َِا قكع ـب.
لٕ كاُ كجمح الً  ًب ذعن غاّ اغ ِ سكي كجمح الً   (948 وههلٛ)
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لٕ كاُ ؾاٟىّا ًٖ  ًب ال ًّؿ ا٧غمح، ذـاـا   بّفا الفعن ؾُٔ جمحٓ، كىا

ي  اصفاقّا ًب نذؿٚ وعٍٗٛ ا  ٍٜ بًكْ ذّٗا ٔكفا لٕ كاُ يكْ ًب ٦َٚ 
غاَٛ ك٦ُٚ المّك، أ ًب وكاُ وعـب كىا لٕ ا ٖكجك ا٥ ًب البٗت ذمٕ 

 َمٜ ًب اىبهذؿ ٔي  ذٗع ين بًكْ.
ٖع رب اىبكمف كجمح الً  ُٖٔؿ   مٗـْ اسكاوـْ اـا يـ      (949 وههلٛ)

ًب كن ث٦خ َمٕات و  الٗٛ وَ جمح  كٔض  اقض وَ غـٕه أ  وكٚ 
 جٓس ٔعبٕٓ.

لٕ ي  ِن اَبض كجمح الً  ا٥ٔ بٍٜ  مٜ  ؿوـْ، ٔلـٕ    (950 وههلٛ)
 كاُ كجمح الً  ٔي  ًب لٔاه ِفٓ اسبالٛ بٍٜ  مٜ بهاّٟا.

لٕ ا ٖم فت افب يكْ ثي ظّك اٌْ كاُ ٔاقعّا ذاُ كاُ صاقكّا  (951 وههلٛ)
كاُ صاقكّا ل مح قكَ و  ذٕات  لككَ أ داٞ بْ لٖاقٚ بطمت ٦َصْ، ٔاُ

ضبن صؿاقكْ، ٔدس  مْٗ قٓا٣ٓ ٔنذؿ نـذٕؾ الهـّٕ اـا كـاُ ٔادبـّا     
 ذْٗ.

ا٧ٔفب  ؿً ا٫  ٍاٞ بالً  وَ ا٫صٗاُ بالفعن أ ٥ ساه  (952 وههلٛ)
ركٔٓ، بن ٦ٖسظ سال ـْ ٖٔه شٓـك اذعالـْ، ذمـٕ يـ  ِـن قكـ  اً ٥        

كك اـا ٔقدض اسؿِىا  ىن بـْ، ٌعـي لـٕ كـاُ الًـ  ًب الهـكاٞٚ أ الـف       
ا  ٍٜ بًكْ ٔاصٜ باىبًكٕك ذْٗ ٖهُؿ الهكبٛ ذ٦ بهى وا ا ٖكَ قؿ بم  

 سؿ الٕنٕاى لمى٦لوٛ ظاِكّا بـب الٕنٕاى ٔارا ٛ الًٗطاُ.
اـا ي  ًب اعبُاق كجكٚ يـكْ قبـٕقؾ وعــب أ اٌـْ وطمـا       (953 وههلٛ)

 اق ُك  مٜ ـل  اىبٕقؾ.
٥ ػبس  مٜ كجمح الً  ٔجمحٓ ْبط الُـ٦ٚ باسبُـٜ أ    (954 وههلٛ)

 اشباب ٔعبٕٓ، ٔاُ كاُ ِٕ ا٧سٕ  لكجمح الً . الهبشٛ أ
الً  البؿٔٙ الماٟن بعؿ الهٔٙ نٕاٞ صبؿه بالٗهـب باسؿ  اشباوو:

 الطكذـب أ بالمَ اىبع رب أ بً  ىغك.
ي  كن وَ ا٫وـاً ٔاىبـهوًٕ وـ  سفـظ ا٩غـك، ذالًـاك        الهاؾى:
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ٍـ     اٞ ذّٗىا ٖكد  افب اسباذظ ًب الككعـات ٔا٧ذعـاه ٥ٔ ًٖـه  ًب الب

 مٜ سفظ ا٩غك سُٕه المَ لمًاك، ذمحد  ٔاُ كاُ باقٗـّا  مـٜ   
يكْ  مٜ ا٧قٕٝ ٔالماُ وٍّىا ٖكد  افب اىب ٗهَ ٥ٔ ذك  ًب اىبهوًٕ 

،  اؾ٥ّ أ ذانهّا، ٔاسؿّا أ و عـؿؾّا، ٌعـي   اوكأٚ  بـب كٌْٕ قد٦ّ أ
 .الًاك ٥ ٖكد  افب الماُ ا٥ اـا سُن لْ المَ آّٖا  مٜ ا٧قٕٝ

اـا كاُ ا٫واً ياكّا ٔاىبهوٕوُٕ طب مفـب، ٖكد  ا٫واً افب  (955 وههلٛ)
 اىب ٗهَ وٍّي ٖٔكد  الًاك وٍّي بكدٕ ْ.

اـا ذعن اىبـهوًٕ وـا ٖٕدـس نـذٕؾ الهـّٕ كىـا لـٕ صكمـي          (956 وههلٛ)
 ناِّٗا ذاٌْ ٖهذؿ نذؿص٘ الهّٕ بعؿ ال٦ُٚ  مٜ ا٧سٕ .

 الً  ًب قكعات الٍاذمٛ، نٕاٞ كاٌت قكعٛ ك٦ُٚ الٕصك أ الهاب :
قكع ـب كهاٟك الٍٕاذن أ قبا ٗٛ ك٦ُٚ ا٫ كاب٘ ذٗ ػمح  ٍؿ الً  
 مٜ البٍاٞ  مٜ ا٧قن أ ا٧كجك ا٥ اُ ٖكُٕ وفهؿّا ذٗبين  مٜ ا٧قن 
ٔصبهٜ  مٜ سكي الٍاذمٛ، ٔلٕ داِٞا َٔف الٕدٕه بالعكض كىا 
لٕ كاٌت ٌفقّا ٔاوا الً  ًب اذعاه الٍاذمـٛ ذشكىـْ سكـي الًـ  ًب     

ذاُ كاُ ًب احملن اصٜ بْ، ٔاُ كـاُ بعـؿ الـؿغٕه ًب     اذعاه الفكٖٓٛ
ال مح ا ٖم فت ِٔ٘ كالفكٖٓٛ ًب البط٦ُ اـا ٌهُت قكٍّا، خب٦ه 
لٖاؾصْ الهّٕٖٛ ذاٌّا ٥ صٕدس البط٦ُ  مٜ ا٧قٕٝ، ٔ مٜ ِفا لٕ 

 ٌه٘ قكٍّا وَ اقكاٌّا صؿاقكْ ٔاُ كاُ قؿ ؾغن ًب قكَ جمحٓ.
ًـّؿ اىبٍهـ٘ ًب الٍاذمـٛ،    ٥ػبس قٓاٞ الهذؿٚ اىبٍهـٗٛ ٔال   (957 وههلٛ)

 كىا ٥ ػبس ذّٗا نذٕؾ الهّٕ ىبٕدباصْ.
اـا ي  ًب الٍاذمٛ بـب ا٫ثٍـب ٔالج٦خ ذبٍٜ  مٜ ا٫ثٍـب ثي  (958 وههلٛ)

 صبـب اٌّا ث٦خ بطمت بمٖاؾٚ الككعٛ نّّٕا.
اـا ي  ًب اَـن اصٗـاُ الُـ٦ٚ بٍـٜ  مـٜ العـؿً، ا٥ اـا        (959 وههلٛ)

 .كاٌت و٤ق ٛ ٔكاُ يكْ  ٍؿ غكٔز الٕقت ذ٦ ٖع ين بْ
الٍٕاذن اله  ا كٗفٗٛ غاَٛ أ نٕقٚ طبَُٕٛ أ ؾ اٞ  (960 وههلٛ)
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طبُّٕ ك٦ُٚ ال فٗمٛ ٦َٔٚ لٗمٛ الؿذَ اـا ايـ  ن بّـا ٌٔهـ٘ صمـ      
الكٗفٗٛ ذاُ اوكَ الكدٕع ٔال ؿاقك قد  ٔصؿاقك، اوا اـا ان ممً لٖاؾٚ 
قكَ ذٗكف٘ وا داٞ بْ وَ الهكاٞٚ ٔالفكك، ثي قٓاٞ وا ٌه٘ وَ ال هبٗض 

 ل٦ُٚ.ٔالفكك بعؿ ا
وا ـكك وَ اسكاً الهّٕ ٔالً  ٔالمـَ ػبـكٙ ًب نبٗـ      (961 وههلٛ)

الُمٕات الٕادبٛ اؾاٞ ٔقٓاٞ ك٦ُٚ ا٩ٖات ٔازبىعٛ ٔالعٗؿَٖ ٦َٔٚ 
الطـٕاه ذٗذـس ذّٗــا نـذٕؾ الهـّٕ لٕدٕبــْ، ٔقٓـاٞ الهـذؿٚ اىبٍهــٗٛ       
ٔال ًّؿ اىبٍه٘ ٔصبطن بٍهُاُ الككَ ٔلٖاؾصْ ٥ ب مح الككَ ٔالً  ًب 

 ٦ُ ٧ٌّا ثٍاٟٗٛ.قكعاصّا وٕدس لمبط
المَ اىب عما بالككعات ًب سكي الٗهـب وـَ جـمح ذـك  بــب      (962 وههلٛ)

الككع ـب ا٧ٔلٗ ـب ٔا٧غمحصـب ٔوَ جمح ذك  بـب اُ ٖكُٕ وٕدبّا لمُشٛ 
أ البط٦ُ كىا لٕ ظَ اٌْ َمٜ وبو قكعات، ٔا٧قٕٝ اسبـا  المـَ   

ٚ اىب عما با٧ذعاه بْ ذاـا ي  ِٕٔ دالو لم ًّؿ اٌْ نذؿ نذؿٚ ٔاسؿ
أ نذؿصـب ٔظَ ا٫ثٍ ـب ٖبين  مٜ ـل  ٖٔ ي ٦َصْ ٥ٔ ي٘ٞ  مْٗ ٔاُ 

 جمس ظٍْ اٌّا ٔاسؿٚ ٖكد  ٖٔهص٘ باغكٝ ٖٔ ي ال٦ُٚ.
ا٧ٔفب صعمي وا ٖعي بْ البمٕٝ وَ اسكاً الً  ٔالهـّٕ،   (963 وههلٛ)

ٔاـا كاُ يكْ و ككقّا ًب وٕاْ  وعٍٗٛ وَ ال٦ُٚ ٍٖب ٘ صعمىّا ٖٔكد  
 ٖ عمىّـا أ ٌهـٜ سكىّـا أ بٍـٜ  مـٜ اسـؿ       افب الكنالٛ العىمٗـٛ اـا ا 

احمل ى٦ت وـَ ا٧سكـاً، أ ٖهـهه بعـؿ الفـكاغ وـَ اسبكـي لم ـؿاقك أ         
 ا٫ اؾٚ اـا ثبت البط٦ُ ٔوا ٖٕدس ا٫ اؾٚ.

 ِظبئً ِزفزلخِظبئً ِزفزلخ
اـا ي  اُ وا بٗؿٓ ظّك أ  ُك ذاُ كاُ قؿ َمٜ المّك  (964 وههلٛ)

ّا، ِٔكـفا  صكُٕ اله ٤ٖؾّٖا  ُكّا، ٔاُ ا ٖكَ ٦َِا اس هبّا ظّـك 
بالٍهبٛ لمى كه ٔالعًاٞ ا٥ اُ ٖكُٕ قؿ ؾغن ًب قكٕع الكابعٛ ٔ مي اٌْ 
ا ُٖن اىب كه ذا٧قٕٝ اكباوّا  ًاٞ، ثي ٖهص٘ ب٦ُٚ اىب كه ٧ُ يك  
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 الهصٗس ـككٝ ٔقؿ ذات صؿاقكْ ٔسبؿٖح ٥ صعاؾ.

اـا ي  اُ الككعٛ اله بٗؿٓ ىغك المّك أ اٌْ اكبّا ِٔفٓ  (965 وههلٛ)
 ا ىغك المّك.أه العُك، دعمّ

اـا صـفكك أ  مـي ًب اثٍــاٞ العُـك اُ َــ٦ٚ المّـك كاٌــت      (966 وههلٛ)
 بارمٛ أ ا ُٖمّا،  ؿه بٍٗ ْ افب ٦َٚ المّك ٔاكبّا، ثي َمٜ العُك.

  صالح اٌؼيديٓصالح اٌؼيديٓ
اٙ ٦َٚ ًٖٕ  ٗؿ الفطك ِٔـٕ ا٧ٔه وـَ يـٕاه، ٔ ٗـؿ ا٧ْـشٜ       

ِٕٔ العايك وَ ـٙ اسبذـٛ، ِٔـ٘ ٔادبـٛ ًب لوـاُ سٓـٕق ا٫وـاً وـ         
ــٛ     اد  ــٛ نبا  ــك ال ٗب ــ شبٛ ًب  ُ ــٛ، ٔوه ــٕه ازبىع ــكاٟط ٔد ــاع ي ى

ٔذكاؾٝ، ٥ٔ ًٖه  ذّٗا س٠ٍٗف وا ًٖه  ًب ازبىعٛ ٔاُ كاٌت نبا ـٛ  
عؿ ذكنؼ بـب ازبىا  ـب بذ٦ ٖع رب ذّٗا العؿؾ وَ اشبىهٛ ٔالهبعٛ، ٥ٔ 

ٔعبٕٓ، ٔٔق ّا وَ رمٕع الًىو افب المٔاه وَ ٖـًٕ العٗـؿ، ٥ٔ قٓـاٞ    
 ٖٔه شس صهغمحِا افب اُ صكصف  الًىو.  ا لٕ ذاصت،

  ويفيزٙبويفيزٙب
قكع اُ ٖهكأ ًب ا٧ٔفب الفاذبٛ ٔنٕقٚ، ٖٔكرب وبو صكبمحات ٖهٍت 
بعؿ كن صكبمحٚ، ثي ٖكرب ٖٔكك  بعؿ الهٍٕت اشباوو، ثـي ٖهـًٕ لمككعـٛ    
الجاٌٗٛ ٖٔهكأ ذّٗا الفاذبٛ ٔنٕقٚ ٖٔكرب اقبـ  صكـبمحات ٖٔهٍـت بعـؿ كـن      

 كٕع ٖٔ ي ال٦ُٚ.صكبمحٚ وٍّا، ثي ٖكرب لمك
ا٧ظّك ان شباه الهٍٕصات ٔال كبمحات ذّٗا، ٔػبٕل ًب الهٍٕصات كن 
وا دكٝ بْ المهاُ وَ ـكك ٔؾ اٞ كىـا ًب نـاٟك الُـمٕات، ٔا٧ذٓـن     
الــؿ اٞ باىبــهثٕق ٔوٍــْ "المــّي اِــن الكربٖــاٞ ٔالعمىــٛ ٔاِــن ازبــٕؾ         

ا ِفا ٔازبربٔت، ٔاِن العفٕ ٔالكهبٛ ٔاِن ال هٕٝ ٔاىب فكٚ انهل  حب
الًٕٗ الفٙ دعم ـْ لمىهـمىـب  ٗـؿّا ٔحملىـؿ َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ـغـكّا         
ٔيكذّا ٔككاوٛ ٔومٖؿّا، اُ صُم٘  مٜ ضبىؿ ٔىه ضبىؿ، ٔاُ صؿغمين ًب 
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كــن غــمح اؾغمــت ذٗــْ ضبىــؿّا ٔىه ضبىــؿ، ٔاُ ربــكدين وــَ كــن نــٕٞ    
اغكدت وٍْ ضبىؿّا ٔىه ضبىؿ َمٕاص   مْٗ ٔ مّٗي، المّي اٌ٘ انهل  

ا نهل  بْ  باؾك الُاسبُٕ، ٔا ٕـ بـ  يبـا انـ عاـ وٍـْ  بـاؾك      غمح و
الُاسبُٕ" ٖٔهص٘ خبطب ـب بعؿ ال٦ُٚ وجن وا ٤ٖصٜ بّىا ًب ٦َٚ ازبىعٛ 
ٔلكَ ضبمّىا ٍِا بعؿ ٦َٚ العٗؿ ذ٦ ػبٕل اصٗاٌّىا قبن ال٦ُٚ، ٔػبـٕل  
صككّىا ًب  ُك ال ٗبٛ ٔاُ كاٌت ال٦ُٚ نبا ٛ، ٥ٔ ػبس سٕٓقِىا 

َ اٞ الّٗىا ٍٖٔب ٘ اُ ٖفكك ا٫واً ًب غطبٛ ٦َٚ  ٗؿ الفطك وا ٥ٔ ا٫
ٖ عما بمكاٚ الفطكٚ وَ قٓاّٟا ٔيكٔرّا ٔقؿقِا ٔٔقت اغكادّا، ًٔب 

 غطبٛ ا٧ْشٜ وا ٖ عما با٧ْشٗٛ.
٥ ًٖه  ًب ال٦ُٚ نٕقٚ طبَُٕٛ بن ػبمٙ كن نٕقٚ،   (967 وههلٛ)

ا٧ مـٜ ًٔب  ٌعي ا٧ذٓن اُ ٖهـكأ ًب الككعـٛ ا٧ٔفب بعـؿ الفاذبـٛ نـٕقٚ      
الجاٌٗٛ نٕقٚ الًىو، أ ٖهكأ ًب ا٧ٔفب نٕقٚ الًىو ًٔب الجاٌٗٛ نٕقٚ 

 ال ايٗٛ.
 ٖه شس ذّٗا اوٕق:

 ازبّك بالهكاٞٚ ل٬واً ٔاىبٍفكؾ. ا٧ٔه:
 قذ  الٗؿَٖ ساه ال كبمحات. الجاٌ٘:

ـــشكاٞ لٗــربلٔا ذبــت    الجالــح: ـــشاق بّــا قبعٍــٜ ذعمــّا ًب الُـ ا٫َـ
ٌْ ٖهــ شس ا٫صٗاُ بّا ًب اىبهـــذؿ اسبــكاً ك٘ الهىاٞ، ا٥ ًب وكٛ ذا

 ٥ ؽبمٕ وَ  ىاقٓ.
 اُ ٖهذؿ  مٜ ا٧قض ؾُٔ جمحِا يبا ُٖض الهذٕؾ  مْٗ. الكاب :

 اُ ؽبكز الّٗا قاد٦ّ ساذّٗا و  الهكٍٗٛ ٔالٕقاق. اشباوو:
 ال هن قبمّا. الهاؾى:

جطاٞ  اُ ٖكُٕ ٥بهّا  ىاوٛ بٗٓاٞ أ وا ِٕ قكٖس وٍّا وَالهاب : 
 الكأى قبا ٖ ٍانس ٔالعكه ٔالمٙ.

 اُ ًٖىك ثٕبْ افب ناقْ. الجاوَ:
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اُ ٖفطك ًب الفطك قبن الُـ٦ٚ بـال ىك، ٔاُ ٖهكـن وـَ سبـي       ال ان :

 ا٧ْشٗٛ بعؿ ال٦ُٚ.

  اٌزىجرياد ثؼد اٌصالحاٌزىجرياد ثؼد اٌصالح
ال كبمحات  هس اقب  َمٕات ًب  ٗؿ الفطك أ ا اىب كه  (968 وههلٛ)

 هٗس  ًك َمٕات ًب ا٧ْشٜ وَ لٗمٛ العٗؿ، ٔقابعّا ٦َٚ العٗؿ، ٔ
ٔ ا ظّك ًٖٕ العٗؿ ٔ ايكِا َبض الًٕٗ الجاٌ٘  ًك، أاُ ا ٖكَ قبٍٜ، 

ٔ ــا ظّـك ٖـًٕ العٗــؿ،   أاوـا لـٕ كــاُ قبٍـٜ ذعهٗـس وبــو  ًـكٚ َـ٦ٚ       
 ٔىغكِا َبض الًٕٗ الجالح  ًك.

  ويفيخ اٌزىجري يف ػيد اٌفؽزويفيخ اٌزىجري يف ػيد اٌفؽز
اكرب، ال اكرب ٔل  اُ ٖهٕه: "ال اكرب ال اكرب، ٥ الْ ا٥ ال ٔال

اسبىؿ، ال اكرب  مٜ وا ِؿاٌا"، ًٔب ا٧ْشٜ ٖمٖؿ  مٜ ـل  "ال اكرب 
  مٜ وا قلقٍا وَ بّٗىٛ ا٧ٌعاً، ٔاسبىؿ ل  مٜ وا أب٦ٌا". 

  ِب يىزٖ يف صالح اٌؼيديِٓب يىزٖ يف صالح اٌؼيديٓ
 اشبكٔز باله٦ع ا٥ ًب ساه اشبٕه ٔيؿٚ اسبٗطٛ ٔا٫سهال.  -1
ِا افب المٔاه، ا٥ ًب اىبؿٍٖٛ اىبٍٕقٚ ذاٌْ الٍاذمٛ قبن ٦َٚ العٗؿ ٔبعؿ  -2

ٖه شس ٦َٚ قكع ـب ًب اىبهذؿ الٍبٕٙ الًكٖف قبن اشبكٔز افب 
 ال٦ُٚ.

اُ ٍٖهن اىبٍرب افب الُشكاٞ بن ٖه شس اُ ٖعىن ل٦ُٚ العٗؿ وٍرب    -3
 وَ الطـب ٔ مْٗ الٍِ ٔا٫نباع.

 اُ ُٖم٘ ذبت الههف.  -4
لهــكاٞٚ، اوــا بــاق٘ ٥ ٖ شىــن ا٫وــاً ًب ِــفٓ الُــ٦ٚ ا٥ ا (969 وههلٛ)

 ا٧ـكاق ٔال كبمحات ٔالهٍٕصات ذٗهص٘ بّا اىبهوًٕ آّٖا.
ــٛ، ا٥      (970 وههلٛ) ــٜ ككاِ ــؿ  م ــ٦ٚ العٗ ــاٞ افب َ ــكٔز الٍه ــٕل غ ػب

 العذاٟم ذ٦ ككاِٛ.
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اـا ي  ًب ال كبمحات ٔالهٍٕصات بٍٜ  مٜ ا٧قن، ٔلٕ صبـب  (971 وههلٛ)

 بعؿ ـل  اٌْ كاُ ىصّٗا با٧كجك ٥ صبطن ٦َصْ.
الُـ٦ٚ وـَ أ ـا ٔاؾقك ا٫وـاً ًب     اـا ا ؼبٓك اىبـهوًٕ   (972 وههلٛ)

بعض ال كبمحات ٖ ابعْ ذّٗا ٖٔهص٘ بالبهٗٛ بعؿ ـل  ٖٔمشهْ ًب الككـٕع،  
ٖٔكفْٗ اُ ٖهٕه بعؿ كن صكبمح لْ "نبشاُ ال" أ ٖهٕه "اسبىؿ ل" ٔاـا 
ا مبّمْ آّٖا ذمْ اُ ٖهك وـا صبهـٜ وٍّـا ٖٔ ابعـْ ًب الككـٕع، ٔا٧قـٕٝ       

 ِٕ قاك .دٕال سبٕقْ اـا اؾقكْ ٔ
لــٕ نــّٜ  ــَ الهــكاٞٚ أ ال كــبمحات أ الهٍٕصــات كــ٦َ أ   (973 وههلٛ)

بعّٓا ا صبطن ٦َصْ، ٔلٕ نّٜ  َ الككٕع أ الهذؿصـب وعّا أ صكبمحٚ 
 ا٫سكاً بطمت.

٤ٖصٜ بهذٕؾ الهّٕ  ٍـؿ سُـٕه وٕدبـْ  مـٜ ا٧قـٕٝ،       (974 وههلٛ)
 ٔكفا اسباه ًب قٓاٞ ال ًّؿ اىبٍه٘ أ الهذؿٚ اىبٍهٗٛ.

اُ ٔاقاوٛ، ٌعـي ٖهـ شس اُ ٖهـٕه    لٗو ًب ِفٓ ال٦ُٚ اـ (975 وههلٛ)
 اىب٤ـُ ال٦ُٚ ث٦ثّا. 

اـا اصفا العٗؿ ٔازبىعٛ ذىَ سٓك العٗـؿ ٔكـاُ ٌاٟٗـّا  ـَ      (976 وههلٛ)
 البمؿ، ٖكُٕ باشبٗاق بـب العٕؾ ٧ِمْ ٔالبهاٞ سبٕٓق ازبىعٛ.

  صالح اجلّؼخصالح اجلّؼخ
٦َٚ ازبىعٛ قكع ـاُ كُـ٦ٚ الُـبض صهـهط وعّـا َـ٦ٚ        (977 وههلٛ)

 المّك.
أٔه ٔق ّا لٔاه الًىو ٔؽبكز اـا َـاق ظـن كـن يـ٘ٞ      (978 وههلٛ)

 وجمْ.
صفٕت ٦َٚ ازبىعٛ بفٕات الٕقت ذٗذس اصٗاُ المّك، ٥ٔ  (979 وههلٛ)

 ػبمٙ اصٗاُ ازبىعٛ بعؿ الٕقت ٥ٔ قٓاٞ  ا.
َــ٦ٚ  وــَ ٔدبــت  مٗــْ ازبىعــٛ  ٍٗــّا ذُــمٜ المّــك قبــن  (980 وههلٛ)
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ازبىعٛ أ وهاقٌٛ  ا ٥ دبمٙ  ٍْ ٔٔدس  مْٗ الهع٘ افب ازبىعٛ، ذـاُ  

 اؾقكّا ذّٕ ٔا٥ ا اؾ المّك ٔا ػبٍم٢ ب٦ُصْ ا٧ٔفب لممّك.
وــَ ا ؼبٓــك اشبطبــٛ ًب أه الُــ٦ٚ ٔاؾقك وــ  ا٫وــاً    (981 وههلٛ)

 قكعٛ َشت نبع ْ، ٔكفا وَ اؾقك ا٫واً قاكعّا.
كأٚ، ٖٔهـ شس  ٥ دبس َـ٦ٚ ازبىعـٛ ٔالعٗـؿَٖ  مـٜ اىبـ       (982 وههلٛ)

 وًاقك ّا ًب ٦َٚ ا٥ن ههاٞ  ٍؿ ازبؿه ٔجٕق ا٥ٌّاق ٔقمٛ ا٥وطاق.

 اٌمٕٛد يف صالح اجلّؼخ
 بهي ال الكهبَ الكسٗي

 مٜ ٔدـٕٓ وٍّـا الطا ـٛ ٔاشبًـٕع ٔالُـ٦ٚ ٔالـؿ اٞ        الهٍٕت ل ٛ 
ٔالهٗاً، ًٔب ا٫َط٦ع قذـ  الٗـؿَٖ ٔالـؿ اٞ سـاه الهٗـاً ًب الُـ٦ٚ،       

 ٔالهٍٕت ًب ٦َٚ ازبىعٛ وه شس نٕاٞ كاُ و شؿّا أٔ و عؿؾّا.
 اه : ذْٗ أقٕ

 ا٧ٔه : ِٕٔ اىبًّٕق ذّٗا قٍٕصاُ:
ًب الككعٛ الجاٌٗٛ بعـؿ الككـٕع،    -2ًب الككعٛ ا٧ٔفب قبن الككٕع. -1

 ًٔب اشب٦ه ا٫نباع  مْٗ.
الجــاٌ٘ : ًب َــ٦ٚ ازبىعــٛ قٍــٕت ٔاســؿ ًب الككعــٛ الجاٌٗــٛ ٔبــْ قــاه  

 ا٫نكاًب ٔالع٦وٛ ًب اىبػ مف، ٔالهٗؿ ًب اىبؿاقك.
 ا٧ٔفب قبن الككـٕع ٌٔهـبْ الًـٗؼ البّـاٟ٘     الجالح : قٍٕت ٔاسؿ ًب

 ىاق قاه : ععـت  ابَ  ٔجمحٓ إفب الًٗؼ اىبفٗؿ ٔنبا ٛ، ًٔب َشٗشٛ
أبا  بؿال  مْٗ الهـ٦ً ٖهـٕه:ًب قٍـٕت ازبىعـٛ إـا كـاُ إواوـّا قٍـت ًب        

 الككعٛ ا٧ٔفب، ذاُ كاُ ُٖم٘ أقبعّا ذف٘ الككعٛ الجاٌٗٛ قبن الككٕع.
وَ جمح صعٗـب الككعٛ ِٔن ِ٘ ا٧ٔفب أٔ الجاٌٗٛ  الكاب  : قٍٕت ٔاسؿ

إؾقٖو: الفٙ ٖهٕٝ  ٍؿٙ أُ ال٦ُٚ ٥ ٖكُٕ ذّٗا إ٥ قٍٕت ابَ  إـ قاه
ٔاسؿ أٙ ٦َٚ كاٌت، ذ٦ ٌكد   َ إنبا ٍا بهغباق ا٩ساؾ، ٔظـاِكٓ  
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إقاؾٚ الككعٛ الجاٌٗٛ ٔلكَ الٍُّٕ الهاٟمٛ بهٍٕصـب ًب ازبىعٛ وه فٗٓٛ 

 ٔو عؿؾٚ.
اوو : يبكَ أُ ٌٓٗف ق٥ّٕ ىغك ِٕٔ ال ػٗمح بـب الهٍٕت الٕاسؿ اشب

ًب الككعٛ الجاٌٗٛ، أٔ ا٫صٗاُ بهٍٕصـب حبهس ازبىعٛ ٔإواوّا غاَٛ ٔساه 
 اىبهوٕوـب ٔأُ الهٍٕت ـاصْ وه شس.

الهاؾى : قٍٕصاُ قبن الككٕع ًب كن وَ الـككع ـب، ٌهـس إفب أبـ٘    
 ال٦ُع ٔإبَ أب٘  هٗن.
الفٓن الُاؾ   مْٗ اله٦ً  َ الهٍٕت، ٔوـا  ٔنهه إعا ٗن بَ 

ٖهاه ذْٗ ذهاه  مْٗ اله٦ً: وا قٜٓ ال  مٜ لهاٌ ، ٥ٔ أ مي ذْٗ ي٠ّٗا 
وٕق ّا، ٔن٠ن  مْٗ اله٦ً  َ أؾٌٜ الهٍـٕت ذهـاه: وبـو صهـبٗشات،     
ٖٔ هكؿ الهٍٕت ًب الفكاٟض ٔال٦ُٚ ازبّكٖٛ اكجك وـَ َـ٦ٚ ا٫غفـات    

 كالمّك ٦َٔٚ الٍٕاذن.
ػ اق ِٕ قٍٕت ٔاسؿ قبن الككٕع ًب الككعٛ الجاٌٗٛ أنٕٚ بالهٍٕت ٔاىب

 ًب الُمٕات الٕٗوٗٛ لٕدٕٓ:
ا٧ٔه : الٍُّٕ الٕاقؾٚ ًب اىبهاً ٔوٍّا: َشٗشٛ لقاقٚ  َ الباقك 
 مْٗ اله٦ً قاه: الهٍٕت ًب كـن َـ٦ٚ ًب الككعـٛ الجاٌٗـٛ قبـن الككـٕع.       

ــاَٖ الكٗفٗــٛ ًب  ــاٌ٘ : إنــ شباه الهٍــٕت ، ٔصب الٍُــّٕ وــَ صعــؿؾ   الج
الجالــح   اىبطمـٕه ًب اىبٍــؿٔه ، ٔلــٗو وــَ صــماسي أٔ صعــاقض بٍّٗــا .  

:صٓىَ غطبٛ ازبىعٛ الؿ اٞ لمىهـمىـب. الكابـ :: ال ػفٗـف ًب الُـ٦ٚ     
ازباوعٛ ٔلمشؿٖح اىبًّٕق  ٍؿ اىبهمىـب  َ قنٕه ال َمٜ ال  مٗـْ  

اغفف طباذٛ ٔىلْ ٔنمي قاه: اٌ٘ ٧كُٕ ًب ال٦ُٚ ذهع  بكاٞ الُيب ذ
أُ أيا  مٜ أوْ أٔ قاه أُ صف ؿب أوْ (، ٔػبٕل ا٫صٗاُ بهٍٕصـب أسؿِىا 
ــٕع      ــؿ الكك ــٛ بع ــٛ الجاٌٗ ــاٌ٘ ًب الككع ــٕع ٔالج ــن الكك ــٛ ا٧ٔه قب ًب الككع
لمىٍؿٔسٛ ًب الهٍٕت ٔلمٍُّٕ ٔقٕه اىبًّٕق، ًٔب َشٗشٛ لقاقٚ ًب 

قبـن   ٧ٔفب ٦َٚ ازبىعٛ: ٔ مٜ ا٫واً ذّٗا قٍٕصـاُ، قٍـٕت ًب الككعـٛ ا   
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 الككٕع، ًٔب الجاٌٗٛ بعؿ الككٕع، ٔالعمي  ٍؿ ال.

  شزائػ اجلّؼخشزائػ اجلّؼخ
ٔدٕؾ ا٫واً أ وَ ٌُبْ، اوـا ًب  ُـك ال ٗبـٛ ذّـ٘ ٔادبـٛ       ا٧ٔه:

ربٗمحّا، قبعٍٜ اُ اىبكمف طبمح ًٖٕ ازبىعٛ بـب اقاوٛ ٔسٕٓق ٦َٚ ازبىعٛ 
 مّك، ٔاقاوٛ ازبىعٛ اذٓن.اـا صٕذكت يكاٟطّا ٔبـب ا٫صٗاُ ب٦ُٚ ال

 العؿؾ ِٕٔ وبهٛ اسؿِي ا٫واً. الجاٌ٘:
ــبو     (983 وههلٛ) ــن ال م ــٛ أ بعــؿِا قب ــاٞ اشبطب ــٕ ٌهــِ العــؿؾ ًب اثٍ ل

بالُــ٦ٚ نــهط الٕدــٕه، ٔلــٕ ؾغمــٕا ًب الُــ٦ٚ ٔلــٕ بــال كبمح ٔدــس 
 .ٔاسؿ ا٫كباً ٔلٕ ا ٖبا ا٥

يب اشبطب اُ ٔػبس ًب كن وٍّىا اسبىؿ ل ٔال٦ُٚ  مٜ الٍ الجالح:
 .قُاق الهٕقوَ ٔىلْ ٔالٕ ظ ٔقكاٞٚ نٕقٚ 

ا٧سٕ  ا  بـاق العكبٗـٛ ًب اشبطبـ ـب وـ  ا٫وكـاُ، ٔوـ          (984 وههلٛ)
 ؿوــْ أ اُ الهــًٕ ٥ ٖعكذٌّٕــا ػبــمٙ بــهٙ ل ــٛ، ا٥ الهــكىُ ذٗــ٤صٜ بــْ   

 بعكبٗ ْ، ٔػبٕل صكنبٛ ٔبٗاُ ا٩ٖٛ بعؿ قكاٞصّا.
ػبس صهؿٖي اشبطب ـب  مـٜ الُـ٦ٚ ذمـٕ  كـو ٥ صُـض،       (985 وههلٛ)

س اُ ٖكُٕ اشبطٗس قاٟىّا سـب اٖكاؾ اشبطبٛ و  الهؿقٚ، ٔا٧سـٕ   ٔػب
 ا  باق الطىهٌٍٗٛ ذّٗىا.

ػبس الفُن بٍّٗىا همهٛ غفٗفٛ، ٔا٧قٕٝ ا  باق الطّاقٚ  (986 وههلٛ)
ذّٗىــا ٔصٕدــْ الٍــاى افب اشبطٗــس ٔا٫َــ اٞ الٗــْ ٔ ــؿً الــ كمي ســـب  
 اشبطبــٛ لمٍُــّٕ الــٕاقؾٚ بــاُ اشبطبــ ـب ضبــن الــككع ـب المــ ـب رب مــف

 بههٕرّىا كٗفٗٛ ٦َٚ ازبىعٛ  َ ٦َٚ المّك.
ػبس اعاع العؿؾ اىبع رب، بـن ٖع ـرب اُ ٖفّىـٕا وـا ٖهٕلـْ       (987 وههلٛ)

اشبطٗس، ذى   ؿً الفّي ؽبطس بم  ّي، ٔػبمٙ اىبهىٜ ًب كن وا ٖع رب 
 اُ ٖهاه ًب اشبطبٛ.
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٤ٖصٜ باشبطــب ـب بعؿ الــمٔاه، ٔا٧ســٕ   ــؿً ا٫صٗـــاُ   (988 وههلٛ)

 بّـىا قبمْ.

ُ  ٥ّ ٔ ٍؿ المٔاه ثـي اشبطب ـاُ ذالُـ٦ٚ   أٔا٧ـاُ  (989 وههلٛ) ، قكع ـا
٧ُ أٔاٌّا مب ؿ وَ المٔاه س ٜ ُٖمح  ؾقاٟأمبكَ صهغمح اشبطب ـب بٓ  

ظن الًاغِ وجمْ، ٥ٔ ُٖض صهغمح غطبٛ ٦َٔٚ ازبىعٛ ٔإرال ّـا إفب  
 أُ ٖبم  ظن الًاغِ وجمْٗ.

ػبس اذباؾ ا٫واً ٔاشبطٗـس وـ  ا٫وكـاُ، ٖٔهـ شس اُ      (990 وههلٛ)
ُٗشّا بمٗ ّا وٕاظبّا ىبه ٓـٜ اسبـاه وـَ الموـاُ ٔاىبكـاُ      ٖكُٕ اشبطٗس ذ

 ٔاسباْكَٖ،  او٦ّ قبا ٖعظ الٍاى لٗكُٕ ٔ مْ ابم  صهثمحّا ًب الهمٕه.
 ازبىا ٛ ذ٦ صُض ذكاؾٝ. الكاب :

ــاوو: ــك،      اشبــ ــؼ أ اكجــ ــكٝ ذكنــ ــٛ ٔاغــ ـــب نبعــ ــُٕ بــ اُ ٖكــ
ــاذٛ      ــرب اىبه ـــكٖبّا، ٔصع  ـــف صهـ ــهات ٌُٔـ ــٕ و ــٛ كٗم ــؼ وبه ٔالفكن

 ّاٖٛ ازبىعٛ.وَ ٌ
اُ نبهت اسؿاِىا ٔلٕ ب كبمحٚ ا٫سكاً بطمت اىب ـهغكٚ،   (991 وههلٛ)

 ا٥ اُ صكُٕ اسؿاِىا قاصبٛ ًب كن نبعٛ ٔبًكاٟطّا  مٜ ا٧قٕٝ.

  فيّٓ جتت ػٍيٗ اٌصالحفيّٓ جتت ػٍيٗ اٌصالح
ًٖه  ذـٗىَ دبـس  مٗـْ اوـٕق ِٔـ٘: الكىـاه، ٔالبمـٕغ،         (992 وههلٛ)

ٔالعهن، ٔالفكٕقٖٛ ذ٦ دبس  مٜ اىبكأٚ، ٔاسبكٖٛ، ٔاسبٓـك، ٔالهـ٦وٛ   
َ العىٜ ٔاىبكض ٔالعكز، ٔاُ ٥ ٖكُٕ يٗػّا كبمحّا ًٖا  مْٗ الهع٘ و

 الّٗا، ٔػبٕل لمىكأٚ سٕٓق ازبىعٛ.
٥دبس ازبىعٛ  مٜ وَ كاُ بٍْٗ ٔبٍّٗا اكجك وـَ ذكنـػـب    (993 وههلٛ)

 أٙ عبٕ اسؿ  ًك كٗمٕ وهّا، ٔلٕ سٓكِا َشت وٍْ.
لــٕ ٔدبــت ازبىعــٛ ؼبــكً صفٕٖــت بعٓــّا ٔلــٕ با٫يــ  اه   (994 وههلٛ)

 َ لٕ غالف ُٖض البٗ  ٔاُ اثي .بالبٗ  ٔعبٕٓ، ٔلك
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ًٖــه  ًب اوــاً ازبىعــٛ نبٗــ  وــا صهــؿً ا  بــاقٓ ًب اوــاً   (995 وههلٛ)

ــا        ــٛ ٔاؾابّ ــاً ازبىا  ــَ اسك ــاك و ــؿً ٍِ ــا صه ــا و ــكٙ ٍِ ــٛ، ٔػب ازبىا 
 ٔيكاٟطّا.

  صالح اٌٍيًصالح اٌٍيً
ِٔ٘ ٦َٚ ٌاذمٛ ٔوهـ شبٛ ذ كـُٕ وـَ اسـؿٝ  ًـكٚ قكعـٛ، كـن         

ب ًّؿ ٔصهمٗي ٔرب ِ  قكع ـب ب ًّؿ ٔصهــمٗي، ٔالككعٛ ا٧غمحٚ قبفكؾِا
الككعات الج٦ثٛ ا٧غمحٚ ب هىٗٛ غاَٛ ذآغك ٦َٚ وٍّا ص كُٕ وَ قكع ـب 
صهىٜ ٦َٚ الًف ، ٔال٦ُٚ اله ص كُٕ وَ قكعٛ ٔاسؿٚ صهىٜ َـ٦ٚ  

 الٕصك.
ِٕ المٔز ٔالعؿؾ الجٍـاٟ٘ لـفا قٗـن اُ ا٧ ـؿاؾ كمـّا       ٦َٚ الًف :

 وـَ َـ٦ٚ   يف  ٔٔصك، ٦َٔٚ الًـف  ِـ٘ ىغـك َـ٦ٚ وـَ قكعـ ـب      
 المٗن.

ِٔ٘ الككعٛ ا٧غمحٚ وَ ٦َٚ المٗن ٔص٤ؾٝ وه همٛ أٙ  ٦َٚ الٕصك:
 ب كبمحٚ اسكاً و  صًّؿ ٔصهمٗي.

  
  يف صالح اإلطزظمبءيف صالح اإلطزظمبء

صه شس ٦َٚ ا٫ن ههاٞ  ٍؿ ازبؿه ٔجٕق ا٧ٌّـاق ٔقمـٛ ا٧وطـاق    
 ِٔ٘ وجن ٦َٚ العٗؿَٖ.

اه ال ٗـح  ٖههه اىبُمُٕ ًب الهٍٕصـات الكهبـٛ وـَ ال صعـافب باقنـ     
ٔان عطاذْ  م ٔدـن  مـٜ غمهـْ، ٔا٫نـ  فاق وـَ اىبعاَـ٘ ٔالـفٌٕه        
ٔانـباه وٍــ  قطـك الهــىاٞ، ُٖٔـض بكــن وـا صٗهــك وـَ ٔدــٕٓ الهــ٤اه      
ٔال ٓــكع ٔالهــكٍٗٛ، ٔا٧ذٓــن اىبــهثٕق الــٕاقؾ  ــَ اىبعُــٕوـب  مــّٗي  

 اله٦ً.
 ٖه شس ذّٗا اوٕق:
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 الٗــًٕ اُ ُٖــًٕ الٍــاى ث٦ثــٛ اٖــاً، ٔاُ ٖكــُٕ اشبــكٔز ًب  ا٧ٔه:

 الجالح، ٔاُ ٖكُٕ الجالح ًٖٕ ا٫ثٍـب أ ًٖٕ ازبىعٛ.
 ٖه شس غكٔدّي افب الُشكاٞ سفاٚ  مٜ نكٍٗٛ ٔٔقاق. الجاٌ٘:

ٖه شس اغكاز الًٕٗؽ ٔا٧رفـاه ٔالعذـاٟم وعّـي ٔاِـن      الجالح:
 ال٦ُع ٔال هٕٝ، ٔاُ ٖفكقٕا بـب ا٧رفاه ٔاوّاصّي.

لـْ ذبٕٖـن قؾاٞٓ بـهُ     اـا غكز ا٫واً وـَ الُـ٦ٚ ٖهـ شس    الكاب :
ػبعن وا  مٜ مبٍْٗ  مٜ ٖهاقٓ ٔبالعكو، صهنـّٗا بكنـٕه ال َـمٜ    
ال  مْٗ ٔىلْ ٔنـمي ٔصفـا٥ّ٣ ب شٕٖـن ازبـؿه غُـبّا، ثـي ٖهـ هبن        
الهبمٛ ٖٔكرب واٟٛ صكبمحٚ قاذعّا بّا َٕصْ، ثي ٖم فت افب مبٍْٗ ٖٔهبض 

ن الٍاى ٔؼبىؿ واٟٛ صهبٗشٛ ثي افب ٖهاقٓ ّٖٔمن واٟٛ صّمٗمٛ ثي ٖه هب
ال واٟٛ ذبىٗؿٚ، ٔاىبهوٕوُٕ ٖ ابعٌْٕ ًب ـل  كمْ، ثي ؽبطس ا٫واً 
ٖٔبال  ًب صٓك اصْ ٔاُ صـهغكت ا٫دابـٛ كـكق ـلـ  س ـٜ صـؿقكّي       

 الكهبٛ ٍٖٔمه ال ٗح.
ٔالٍهـــاٞ  مــٜ الكدـــاه   نــٍٛ و٤كـــؿٚ َــ٦ٚ ا٫ن هـــهاٞ   (995 وههلٛ)

 غَُّٕا اِن ال هٕٝ ؾُٔ الٍهاٞ.

  صالح ٌيٍخ اٌدفٓصالح ٌيٍخ اٌدفٓ
٘ وه شبٛ ان شبابّا و٤كؿّا، ٔص كُٕ وَ قكع ـب ٖهـكأ ًب ا٧ٔفب  ِٔ

ٕن  ألَعِظًٔهطبعؿ الفاذبٛ ىٖٛ الككنــ٘ افب قٕلْ صعافب  َْ  ألَعِل ٔا٧ٔفب  ،(1)صًٍَّ

ٌَطاُ ٖهكأ افب  ََٔس َخسألً ّ ، ًٔب الككعٛ الجاٌٗٛ بعؿ نٕقٚ الفاذبٛ (2) صًٍهَ ِف
ً: "المّي َن  مٜ ضبىؿ ٔىه نٕقٚ الهؿق  ًك وكات، ٖٔهٕه بعؿ اله٦

 ذ٦ُ ٖٔهى٘ اىبٗت.ابَ  ضبىؿ ٔابعح ثٕابّا افب قرب ذ٦ُ

                                                           

 .255نٕقٚ البهكٚ  (1)
 .257البهكٚ نٕقٚ  (2)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  108
٥ بهى با٫ن ٠ذاق  فٓ ال٦ُٚ ٔا طاٞ ا٫دكٚ، ٔا٧ٔفب  (996 وههلٛ)

لمىه هدك ا٫ طاٞ بهُؿ ال ربع ٔالُـؿقٛ، ٔل٨دـمح ا٫صٗـاُ بّـا صرب ـّا      
 ٔبهُؿ ا٫سهاُ افب اىبٗت.

ككعـٛ ا٧ٔفب أ نـٕقٚ   اـا َمٜ ٌٔهـٜ ىٖـٛ الككنـ٘ ًب ال    (997 وههلٛ)
الهؿق ًب الجاٌٗٛ أ قكأِا اقـن وـَ العًـكٚ ذُـ٦صْ َـشٗشٛ، ٔلكـَ لـٕ        

 كاٌت اداقٚ ذ٦بؿ وَ ا٫ اؾٚ أ اسكال قْا اىبال   مٜ ا٧قٕٝ.
ٖكُٕ اؾاٞ ِفٓ الُــ٦ٚ أه لٗمٛ ٖؿذَ ذّٗا اىبٗت ّٖٔؿٝ  (998 وههلٛ)

ذهــؿ ٔقؾ ًب  ثٕابّا افب اىبٗت ًب قربٓ و   ــؿً صهغــمحِا  ىؿّا أ جفــمٛ،
اىبكنـــن: ذاُ ال صعافب ٖبعح وَ نــا  ْ الــف وم  افب قربٓ و  كـــن  

 وم  ثــٕه ٔسـمٛ.
اـا صهغك ؾذَ اىبٗت ٔا ٖـؿذَ ا٥ بعـؿ وـؿٚ، ذالمـاِك اُ      (999 وههلٛ)

 ال٦ُٚ ص٤غك افب لٗمٛ الؿذَ.
الماِك دٕال ا٫صٗاُ بّـفٓ الُـ٦ٚ ًب اٙ ٔقـت كـاُ وـَ       (1000 وههلٛ)

 ّا بعؿ العًاَٖٞ أ بٍّٗىا.المٗن، لكَ ا٧ٔفب ال عذٗن ب

 صالح اٌغفيٍخ
٦َٚ ال فٗمـٛ وهـ شبٛ ِٔـ٘ قكع ـاُ بــب اىب ـكه ٔالعًـاٞ         (549 وههلٛ)

ٔا٥قٕٝ دٕال دعمّا وَ ٌاذمٛ اىب كه ٔاُ كاُ ا٥س ٗا  خب٦ذْ، ٖٔهـكأ 
ًَ  طًب الككعٛ ا٧ٔفب بعؿ الفاذبٛ  ٌَ أل ً  ْأ ٌج إجقَ َقٍََب ًمَغسِضب س ْفْظ ََّق   ألينْ

ًَ     َىْآررِ َر َعْل ٌَ ال إجألررَُ إجالح ْأَىررَت ًدررَبَةسَىْك إجىِّررٕ ُكيررًت ِمرر َٔررُِ ْفَيررسَدٚ ِفررٕ  ألظتُلَنررساِل ْأ

َِألْك ًىَيِ رٕ  ألًنرَؤِمِي َ      ًَ  ألَغرهِّ َّْكر ، ًٔب (1)ص ألظحسألِنَ  * ْفسَدَتَ َبَيس ألًُْ ََّى  ََٔيسًِ ِمر

ًِ َمْفسِتحً  ألَغٔ طالككعٛ الجاٌٗٛ بعؿ الفاذبٛ  َََّٓعْلًه َمس ِفٕ  ألَبوِّ َّ ألَبَةوج َِّعَيَ   َْ بِ ال ََٓعْلنًََس إجالح ًٍ

ِج َّال َرْْرٍب َّاْل َٓرسِبِإ إجالح ِفرٕ      ًَ ََّراٍْ٘ إجالح ََٓعْلنًََس َّال َحب ٍ٘ ِفٕ ُظُلَنرساِل  ََْر ََّمس َتَسُآُط ِم

                                                           

 .88-87نٕقٚ ا٧ٌبٗاٞ  (1)



 109) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا

وفـاصض  كذ  ٖؿْٖ ٔصهٕه: "المـّي اٌـ٘ انـهل  حبـا     ٖثي ، (1)صِكَتسٍب ًمِبِ 
ال ٗس اله ٥ ٖعمىّا ا٥ اٌت اُ صُم٘  مٜ ضبىؿ ٔىه ضبىؿ ٔاُ صفعن 

 فكك ساد ْ.ٖب٘ كفا ٔكفا" ٔ
٤ٖصٜ بالبهىمٛ  ٍؿ قكاٞٚ كن وَ ا٩ٖ ـب، ٔ ؿً ـككِا بعؿ  (550 وههلٛ)

ناا الفٙ صٓىَ كٗفٗٛ اصٗاُ ٦َٚ ال فٗمٛ لم هـاا  ابَ  الفاذبٛ ًب غرب
ىا ِٕ الماِك ٔاُ كاٌت ىٖٛ وه همٛ،  مٜ ا٥صٗاُ بّا بعؿ نٕقٚ الفاذبٛ ك

ت بجٖٔا٥قٕٝ دٕال دعمّا وَ ٌاذمٛ اىب كه، ٔوَ أٌكك ٦َٚ ال فٗمٛ ا 
 ؾلٗمْ.

  صالح جؼفزصالح جؼفز
ٔصهىٜ ٦َٚ ال هبٗض ٦َٔٚ اسببٕٚ ِٔـ٘ وـَ اىبهـ شبات ا٧كٗـؿٚ     

 ٔا٧غباق ذّٗا وه فٗٓٛ.
ػبٕل اصٗاُ ِفٓ ال٦ُٚ ًب كن وَ الٗـًٕ ٔالمٗمـٛ ٥ٔ ذـك      (1001 وههلٛ)

ٓك ٔالهـفك ٔاذٓـن أقاصّـا ٖـًٕ ازبىعـٛ ســب اقصفـاع الًـىو         بـب اسب
 ٖٔ هكؿ اصٗاٌّا ًب لٗمٛ الٍُف وَ يعباُ.

٥ ٖ عـب ذّٗا نٕقٚ طبَُٕٛ، ٔلكَ ا٧ذٓـن اُ ٖهـكأ ًب    (1002 وههلٛ)
الككعٛ ا٧ٔفب اـا للملت ًٔب الجاٌٗٛ العاؾٖات ًٔب الجالجـٛ اـا دـاٞ ٌُـك    

 ال ًٔب الكابعٛ قن ِٕ ال اسؿ.

 

  ححويفيخ اٌصالويفيخ اٌصال
قب  قكعات ب همٗى ـب ٖهكأ ًب كن وٍّا الفاذبٛ ٔنـٕقٚ، ثـي ٖهـٕه    أ

نبشاُ ال ٔاسبىؿ ل ٥ٔ الْ ا٥ ال ٔال اكرب وبو  ًكٚ وكٚ ٔكفا 
ٖهــٕه ًب الككــٕع  ًــك وــكات ٔبعــؿ قذــ  الــكأى وٍــْ  ًــك وــكات ًٔب 

                                                           

 .59نٕقٚ الٍعاً  (1)



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  110
الهذؿٚ ا٧ٔفب  ًك وكات ٔبعـؿ الكذـ  وٍّـا أٙ بــب الهـذؿصـب  ًـك       

الهذؿٚ الجاٌٗـٛ وـَ ٌفـو الككعـٛ  ًـك وـكات، ٔ ٍـؿ قذـ          وكات، ًٔب 
الكأى وَ الهذؿٚ الجاٌٗٛ ٔقبن الهٗاً  ًك وكات، ذف٘ كن قكعٛ وبو 

 ٔنبعُٕ وكٚ ٔصبىٕ ّا ًب الككعات ا٧قب  ث٦مثاٟٛ صهبٗشٛ.
ػبـــٕل صـــهغمح ال هـــبٗشات افب وـــا بعـــؿ الُـــ٦ٚ اـا كـــاُ  (1003 وههلٛ)

كاٌـت ٍِـاك سادـٛ أ    وه عذ٦ّ، كىا ػبـٕل ال فكٖـا بــب الُـ٦صـب اـا     
 ْكٔقٚ.

ػبٕل اس هاه ِفٓ ال٦ُٚ وَ ٌٕاذن المٗن ٔالٍّاق، اؾاٞ  (1004 وههلٛ)
 ٔقٓاٞ ٔبٍٗٛ الٍاذمٛ ٦َٔٚ دعفك ٔدبمٙ ٌٗٛ اسؿِىا.

ٖه شس الهٍٕت ذّٗا ًب الككعٛ الجاٌٗٛ ًب كن وَ ال٦ُصـب  (1005 وههلٛ)
 بعؿ ال هبٗض ٔقبن الككٕع.

لٕ نّٜ  َ بعض ال هبٗشات أ كمّا ًب ضبن ذ فكك اثٍاٞ  (1006 وههلٛ)
ال٦ُٚ ٖهص٘ بْ ًب ضبن ىغك با٫ْاذٛ افب ٔظٗف ْ، ٔاُ ا ٖ فكك ا٥ بعؿ 

 ال٦ُٚ قٓآ بعؿِا.
ــٕع     (1007 وههلٛ) ــا ًب الككـ ــبٗشات  ىـ ــاٞ بال هـ ــؿً ا٫ك فـ ــٕٝ  ـ ا٧قـ

ٔالهـذٕؾ وــَ ـكك،بــن ٖـهص٘ بــْ قبــن ال هـبٗشات أ بعــؿِا ذٗهــٕه وــ     
ال هبٗشات ًب الككٕع "نبشاُ قب٘ العمٗي ٔحبىؿٓ" ٖٔهٕه ًب الهذٕؾ 

 اُ قب٘ ا٧ مٜ ٔحبىؿٓ."نبش

  
  

  اٌصٍٛاد ادلظزحجخاٌصٍٛاد ادلظزحجخ
ــٛ طبَُٕــٛ  اوــٛ أ غاَــٛ، ٔا٧ٔفب    ا٥ّٔ: الُــ٦ٚ اىبهــ شبٛ ل اٖ

 ك٦ُٚ ا٫ن ههاٞ، ٔالجاٌٗٛ ك٦ُٚ قٓاٞ اسبادٛ.
ٌٕاذن ًب أقات طبَُٕٛ كٍٕاذن يّك قدس ٔيعباُ ٔيّك  ثاٌّٗا:



 111) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا
 قوٓاُ، ٦َٔٚ أه الًّك ًٖهٙ بّا ن٦وٛ كباً الًّك.

 ٌٕاذن با  باق الٕقاٟ  ٔا٧سؿاخ ك٦ُٚ ال ؿٖك. ّا:ثالج
ٌٕاذن اله٤اه ٔاسبادٛ ك٦ُٚ رمس الـكل  ٔرمـس الـفكاٞ     قابعّا:

 ٔدٕؾٚ الفَِ.
الٍٕاذن ـات ا٧نباه ك٦ُٚ المٖاقٚ ٔذبٗٛ اىبهذؿ ٦َٔٚ  غاوهّا:
 الًكك.

٦َٚ قنٕه ال َمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي َٔـ٦ٚ اوـمح       ناؾنّا:
ْٗ اله٦ً ٦َٔٚ ذارىٛ المِكاٞ  مّٗا اله٦ً ٦َٔٚ كن اىب٤وٍـب  م

 وَ ا٧ٟىٛ ا٧رّاق  مّٗي اله٦ً.
الٍٕاذن اىب ككقٚ ًب كن لواُ ٔاِىّا الٍٕاذن الٕٗوٗٛ الكاصبٛ  نابعّا:

 ٔ ؿؾِا اقب  ٔث٦ثُٕ قكعٛ كىا صهؿً.
قٔاٖٛ ٦َٚ الكجاٟس اثـٍه  ًـكٚ قكعـٛ بــب َـ٦ٚ اىب ـكه        ثاوٍّا :

أٔه نبعٛ وَ يّك قدس بعؿ َٗاً أٔه وبٗو وٍْ ،  ٔالعًاٞ وَ
رأٔى ًب ابَ  كن قكع ـب ب همٗي ، ِٔ٘ وكنمٛ ْٔعٗفٛ إـ ـككِا

 ك اه إقباه ا٧ ىاه، ٔالع٦وٛ اسبم٘ ًب الهكُ الهاؾى ا ذكٙ.
ٔا صكؾ  َ ا٧ٟىٛ ا٧رّاق  مّٗي اله٦ً ٔالماِك أُ أَن الكٔاٖٛ 

َـ  مٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي ًب    ِٕ وا ٔقؾ  َ أٌو  َ الٍيب ضبىؿ 
ازبـٕلٙ وـَ اىبْٕـٕ ات ، ٔوـ  ِـفا ذـاُ       ابَ  ك س الهٍٛ ٔ ؿٲِا

 ال٦ُٚ غمح ضبض .
 

  ثؼط احىبَ صالح إٌبفٍخثؼط احىبَ صالح إٌبفٍخ
ػبــٕل اصٗاٌّــا  ــَ دمــٕى اغ ٗــاقّا ٔوــَ جــمح  مــٛ ذٓــ٦ّ   (1008 وههلٛ)

ٔقهبٛ ٔربفٗفّا وٍْ صعافب، ٔكفا ًب ساه اىبً٘ أ الككٕه، ًٔب الهٗاقٚ 
ذ٦ ػبس ذّٗا ا٥ن هكاق ٔا٥نـ هباه  ٍـؿ صعـفقِىا     ٔالهفٍٗٛ ٔالطاٟكٚ،



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  112
 نا ٛ ا٥ؾاٞ، لكَ اصٗاٌّا  َ قٗاً ِٕ ا٥ذٓن.

ػبٕل ًب الٍٕاذن اصٗاُ قكعٛ قاٟىّا ٔقكعٛ دالهّا، بن ػبٕل  (1009 وههلٛ)
 اصٗاُ بعض الككعٛ  َ دمٕى ٔبعّٓا  َ قٗاً.

ػبٕل ىبَ ُٖم٘ الٍاذمٛ  َ دمٕى ِٕٔ ٖه طٗ  الهٗاً اُ  (1010 وههلٛ)
 كعٛ، كىا ػبٕل لْ اُ ػبعن كن قكعٛ بككعٛ.ػبعن كن قكع ـب بك

اـا َمٜ دالهّا ٔابهٜ وَ الهٕقٚ ىٖٛ أ ىٖ ـب ٔاكبّا ٔقك   (1011 وههلٛ)
  َ قٗاً ذبهس لْ ٦َٚ  َ قٗاً ٔ مْٗ ا٥نباع ٔالٍِ الُشٗض نٍؿّا.

 رب ِ الٍٕاذن باسكاً وٍّا:
 دٕال اؾاّٟا دمٕنّا ٔوًّٗا. ا٥ٔه: 

ــاٌ٘: ــٜ َــ٦ٚ  اُ  ــؿً ٔدــٕه الهــٕقٚ ذّٗــا ا٥   الج ــن  م ــكؾ ؾلٗ ٖ
 .بكٗفٗٛ وٍَُٕٛ طبَُٕٛ

 الهٕقٚ ذّٗا.دٕال ا٫ك فاٞ ببعض  الجالح:
 دٕال قكاٞٚ اكجك وَ نٕقٚ وَ جمح ايكاه. الكاب :

 دٕال قكاٞٚ نٕق العماٟي ذّٗا. اشباوو:
 دٕال العؿٔه ذّٗا وَ نٕقٚ افب اغكٝ وطمهّا. الهاؾى:

  ؿً بط٦ٌّا بمٖاؾٚ الككَ نّّٕا. الهاب :
 ؿً بط٦ٌّا بالً  بـب الككعات بن ٖ ػمح بـب البٍـاٞ  مـٜ    اوَ:الج

 ا٧قن أ  مٜ ا٧كجك.
٥ ػبس نذٕؾ الهّٕ ٥ٔ قٓاٞ الهذؿٚ ٔال ًّؿ اىبٍهـٗـب   ال ان :

 ٥ٔ ٦َٚ ا٥س ٗا .
 دٕال اصٗاٌّا ًب دٕه الكعبٛ أ  مٜ نطشّا. العايك:

٦َٔٚ  ، هها٥ٞ صًكع ذّٗا ازبىا ٛ ا٥ ًب ٦َٚ ا٥ن اسباؾٙ  ًك:
 العٗؿَٖ ٧ٌّا اَبشت وٍؿٔبٛ بالعكض.

 دٕال قطعّا اغ ٗاقّا. الجاٌ٘  ًك:
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اصٗاٌّا ًب البٗت اذٓـن وـَ اصٗاٌّـا ًب اىبهـذؿ بعكـو       الجالح  ًك:

  الفكٖٓٛ.
  
  

  صالح ادلظبفزصالح ادلظبفز
ػبس  مٜ اىبهاذك الهُك ًب الُـ٦ٚ وـ  اد ىـاع الًـكاٟط بانـها       

العُك ٔالعًاٞ، ٔاوا ٦َٚ الُبض الككع ـب ا٧غمحصـب وَ ٦َٚ المّك ٔ
 ٔاىب كه ذ٦ قُك ذّٗىا، ٔأِي يكٔ  الهُك:

ِٔ٘ مثاٌٗٛ ذكانؼ او ؿاؾٖـٛ ـِابـّا ٔاٖابـّا افب     الًك  ا٧ٔه: اىبهاذٛ
البمؿ، أ ومفهٛ وَ الفِاه ٔا٫ٖاه، ٔالفكنؼ ث٦ثٛ اوٗاه، ٔاىبٗن 

ب  اقبعٛ ى٥ه ـقاع بفقاع الٗؿ ِٕٔ وـَ اىبكذـا افب ارـكاه ا٧َـا    
 ٔصكُٕ اىبهاذٛ اقبعٛ ٔاقبعـب كٗمٕ صهكٖبّا.

لٕ ٌهُـت اىبهـاذٛ  ـَ مثاٌٗـٛ ذكانـؼ ٔلـٕ ٖهـمحّا ٥ ػبـٕل          (1012 وههلٛ)
 الهُك ذّ٘ وبٍٗٛ  مٜ ال شهٗا ٥ اىبهاضبٛ العكذٗٛ.

لٕ ي  ًب كـُٕ وهُـؿٓ وهـاذٛ يـك ٗٛ أ ٥، بهـ٘  مـٜ        (1013 وههلٛ)
 ال ىاً  مٜ ا٥قٕٝ.

ٔبالًٗاع  صه بـب اىبهاذٛ بالعمي اسباَن وَ ا٥غ باق ٔعبٕٓ (1014 وههلٛ)
اىبفٗؿ ل٦رى٠ٍاُ ٔبالبٍٗٛ الًـك ٗٛ، ٔمبكـَ ا  بـاق الع٦وـات اىبْٕـٕ ٛ      

  مٜ الطك  لبٗاُ اىبهاذات، بن ٖٔكف٘ العؿه الٕاسؿ  مٜ ا٥قٕٝ.
ا٥قٕٝ  ٍؿ الًـ  ٔدـٕه ا٥غ بـاق ٔالهـ٤اه ل شُـٗن       (1015 وههلٛ)

البٍٗٛ ٔعبِٕـا ا٥ اـا انـ ممً اسبـكز، ٔاـا صعاقْـت البٍٗ ـاُ اسـؿاِىا       
وهاذٛ يك ٗٛ، ٔا٥غكٝ صهـٕه اٌّـا لٗهـت وهـاذٛ، ذـا٥قٕٝ      صهٕه اٌّا 

نهٕرّىا ٔٔدٕه ال ىاً، ٔلٕ ان هك الً  ًب وهؿاق اىبهاذٛ يك ّا أ 
 صعفق اله٤اه ٔدس  مْٗ اكباً ال٦ُٚ.



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  114
ُٲـك ا ػبـم، ا٥ اـا       (1016 وههلٛ) اـا كاُ ياكّا ًب اىبهـاذٛ ٔوـ  ـلـ  ق

 صبـب بعؿ ـل  كٌْٕ وهاذٛ ٔقؿ أؾاِا و  قُؿ الهكبٛ.
ـــك ثــي ظّــك  ــؿوّا ٔدبــت  لــٕ ا (1017 وههلٛ) ُٲ   هــؿ كٌٕــْ وهــــاذٛ ذه

ا٫ اؾٚ، ٔكفا لٕ ا  هؿ  ؿً كٌْٕ وهاذٛ ذهب ثي ظّك كٌْٕ وهـاذٛ ذاٌـْ   
 ػبس  مْٗ ا٫ اؾٚ.

لٕ صكؾؾ ًب أقن وَ أقبعٛ ذكانؼ ـاِبّا ٔداّٟٗا وكات س ٜ  (1018 وههلٛ)
بم  اجملىٕع مثاٌٗٛ ا ٖهُك، ذف٘ ال مفٗا ٥بؿ اُ ٖكُٕ اجملىٕع وَ ـِاه 

 إٖاه ٔاسؿ مثاٌٗٛ.ٔاسؿ ٔ

  اٌزٍفيكاٌزٍفيك
ِــٕ ْــي ازبــمٞ افب ا٩غــك ًٔب ا٫َــط٦ع ْــي  ال مفٗــا: (1019 وههلٛ)

بعض وَ الٕقت أ الفعن افب البعض ا٩غك ًب ا٫و جاه ذاـا كاُ  مٗـْ  
َٗاً يّك ٔبؿأ وَ وٍ ُف الًّك الهىكٙ ذاٌْ ٖمفهْ ٖٔ ىْ بٍُف وَ 

 الًّك الجاٌ٘.
ا بؿأ  ٍـؿ الـمٔاه   ًٔب الكْا ٛ ًٖه  كفاٖٛ اقْاع ًٖٕ ٔلٗمٛ، ذاـ

ذاٌْ ُٖؿ   مْٗ ًٖٕ ٔلٗمٛ  ٍؿ لٔاه الًٕٗ الجاٌ٘ أٙ بال مفٗا بـب الفهٚ 
وا بـب المٔاه ٔال كٔه وَ الًٕٗ ا٧ٔه ٔوا بـب رمٕع الفذـك ٔالـمٔاه   
 وَ الًٕٗ الجاٌ٘ ذُٗؿ   مّٗىا وعّا ًٖٕ با٫ْاذٛ افب المٗمٛ اله بٍّٗىا.

ُٲـك   لٕ كاُ لمبمؿ ركٖهاُ اسؿِىا وهاذٛ ٔ (1020 وههلٛ) ا٩غك أقـن، ٖه
 اُ نم  ا٧ٔه ؾُٔ الجاٌ٘.

وبؿأ سهاه اىبهاذٛ نٕق البمؿ أ ىغك البٕٗت ذٗىا ٥ نٕق  (1021 وههلٛ)
 لْ كىا ِٕ اىب عاقه ًب اىبؿُ ِفا المواُ.

  ادلدْ اٌىجريحادلدْ اٌىجريح
ًب اىبؿُ الكبمحٚ ٌهبّٗا كب ؿاؾ ٔرّكاُ ٔعبِٕا وبؿأ سهاه  (1022 وههلٛ)

مْٗ وا ؾاً ًب البمؿٚ اىبهاذٛ ىغك اىبؿٍٖٛ ٔلٗو احملمٛ، لعؿً َؿ  اىبهاذك  
ًب ِفٓ ا٧لواُ بن اُ بعض الٍُّٕ دعمت اىبـؿاق ًب ال هُـمح  مـٜ    
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وؿٚ الهفك كىا ًب َشٗشٛ  م٘ بَ ٖهطـب  َ اب٘ ابكاِٗي  مْٗ اله٦ً: 
"ػبس ال هُمح ًب وهمحٚ ًٖٕ"، ٔا  ربٔٓ بٗاٌّا ٔركٖهّا لمىهـاذٛ ِٔ٘ مثاٌٗٛ 

ــكؾ ـكــك احمل   ــؿاق  مّٗــا، ٔا ٖ ــؿاُ  ذكانــؼ ٔاُ اىب ــٛ ًب غُــّٕ البم م
اىب هــعٛ ًب الٍُّٕ و  اُ لفظ احملمٛ ٔقؾ  َ اىبعُـًٕ ًب وعكذٛ  ؿالٛ 
الًػِ، ٌعـي ٔقؾ ًب بعـض الك ـس الفهّٗـٛ كالكْٔـٛ ٔا٧قدـض اٌـْ        
قاد  لُؿ   ٍٕاُ اىبهاذك ًب البمؿاُ الكبمحٚ  كذّا  ٍؿ اٌ هالْ وَ ضبمٛ 

ــاقه ىٌــفاك، ٔو  ص مح افب ضبمٛ اغكٝ صهكٍّا قبٗمٛ اغكٝ كىا ِٕ اىب ع
اىبْٕــٕع ٖ بـؿه اسبكــي ٔقـؿ ؽب مـف اسبكـي لـٕ كاٌـت اىبؿٍٖـٛ و هـــعٛ          
اصها ّا ذاسًــّا  كذّا ذٗكُٕ  ٍـؿِا وـَ ٌّاٖـٛ ضبم ـْ، ٔكـهُ ًب اسكاوـْ       

 ٔاغباقٓ ا ذالّا، با٫ْاذٛ افب ار٦  الٍُّٕ ٔلها ؿٚ ٌف٘ اسبكز.
اعاّٟــا اىبــؿُ الكــبمحٚ دــؿّا الــه  ــا ْــٕاس٘ صهــ هن ب  (1023 وههلٛ)

ٔصههٗىاصّا ا٫ؾاقٖـٛ ٔ ٍأٍّٖـا  كذـّا، ٖكـُٕ لكـن ْـاسٗٛ وٍّـا سكـي         
 وه هن ٔسؿ لمهغِ ٥ٔ صعاقض بـب ِفٓ اىبههلٛ ٔاىبههلٛ الهابهٛ.

ذمٕ قُؿ اقن وٍّا  الًك  الجاٌ٘: قُؿ قط  اىبهاذٛ وَ سـب اشبكٔز
ٔبعؿ الَٕٕه افب اىبهُؿ قُؿ وهؿاقّا ىغك ٖكُٕ صبىٕ ْ و  ا٧ٔه 

ا ٖهُك ٌعي لٕ كاُ ـل  اىبهؿاق و  ْي العٕؾ وهاذٛ قُك  وهاذٛ
س٠ٍٗف اـا كاُ  الوّا  مٜ العٕؾ، ذمٕ قُـؿ قكٖٛ صبعؿ  ًكَٖ كٗمٕ 
وهّا  َ بمؿصْ، ٔسٍٗىا َٔمّا قُؿ اغكٝ قبهاذٛ ث٦ثـب كٗمـٕ وـه   
ذاٌْ ٖهُك و  قُؿ العٕؾٚ ٔوَ ؾُٔ اقاوٛ ٧ُ اجملىٕع س٠ٍٗـف واٟـٛ   

 عـب وهؿاق العٕؾٚ.كٗمٕ وه باْاذٛ نب
وَ ٥ ٖؿقٙ أٙ وهؿاق ٖهط  كىا لٕ رمس جكمبّا ٥ ٖهُك،  (1024 وههلٛ)

ا٥ اـا كاُ ٖعمي اٌْ ًب كن ا٧سٕاه نٗهط  وهـاذٛ كىـا لـٕ كـاُ نـفكٓ      
 وكؾؾّا بـب قُؿٓ ٧قبعٛ وٕاْ  كن ٔاسؿ وٍّا وهاذٛ يك ٗٛ.

لٕ غكز وَ بمؿٓ ٔلكٍْ  ما نفكٓ  مٜ اوك، كىا لٕ كاُ  (1025 وههلٛ)
ّٗا أ ٔقٔؾ غرب ٔا٥ ٥ ٖهاذك ذ٦ ٖهُك ٔاُ دبأل سؿ ٍٖ مك اصُا٥ّ ِاصف

 الهغِ، ا٥ اـا ذبها العمً  ٍؿٓ  مٜ الهفك.
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ُٲـك ٔاُ كـاُ      (1026 وههلٛ) و  قُؿ اىبهاذٛ ٥ ٖع رب اصُـاه الهـمح، ذٗه

قُؿٓ اُ ٖهط  الفكانؼ الجىاٌٗٛ ًب أٖاً لٓكٔقٚ أ  َ اغ ٗـاق وـا ؾاً   
 هفك.ُٖؿ   مْٗ  ٍٕاُ الهفك ٔ ؿً سُٕه أسؿ قٕار  ال

٥ ًٖه  ا٫ن ه٦ه ًب قكاق قُؿ اىبهاذٛ، بن ٖكف٘ ٔلـٕ   (1027 وههلٛ)
كاُ وَ دّٛ ال بعٗـٛ لٕدـٕه الطا ـٛ ٔعبـٕٓ كالمٔدـٛ وـ  لٔدّـا بـن         
ٔاىبككٓ آّٖا بًك  العمي بكُٕ قُؿ اىب بٕع وهاذٛ، ٔػبس ا٫نـ ػباق  

 ٔاله٤اه و  ا٫وكاُ ٥ٔ ػبس  مٜ اىب بٕع ا٫غباق.
ٕع قبن بمٕغ اىبهاذٛ ٔلٕ ومفهـٛ  اـا  مي ال اب  قبفاقق ْ اىب ب (1028 وههلٛ)

به٘  مٜ ال ىاً اـا ا  هؿ اُ و بٕ ْ ا ٖهُؿ اىبهاذٛ أ يـ  ًب ـلـ    
ًٔب ا٫ثٍاٞ  مي اٌْ قاَؿ  ا، ذٗذس  مٗـْ الهُـك ٔاُ ا ٖكـَ البـاق٘     

 وهاذٛ.
 ػبس الهُك ٔاُ كاُ وككِّا  مٜ الهفك أ صببٕقّا  مْٗ. (1029 وههلٛ)

ٕ  الًك  الجالح : انـ ىكاق قُـؿ اىبهـاذٛ،     ـؿه  ٍـْ قبـن بمـٕغ      ذمـ
ا٧قبعٛ اب، ٔكفا اـا كاُ  ٍؿ بمٕغ ا٧قبعٛ ٔلكَ كاُ  الوّا  مٜ 
ا٫قاوٛ ًب اىبكاُ  ًكٚ اٖاً ٔاوا اـا كاُ  الوّا  مٜ العٕؾ ًب ٖٕوْ 
وَ جمح ٌٗٛ ا٫قاوٛ  ًكٚ اٖاً ذٗكـُٕ سكىـْ الهُـك ٔاُ ا ٖكدـ      

 لٕٗوْ  مٜ ا٧قٕٝ.
اُ  ــؿه افب دّــٛ ٖكفــ٘ ًب ان ىكاقالهُــؿ بهــاٞ الٍــٕع ٔ (1030 وههلٛ)

اغكٝ، كىا لٕ قُؿ الهفك افب وكاُ طبُّٕ ذعؿه  ٍْ افب ىغك ٔكن 
وٍّىا وهاذٛ، كفل  ٖهُك لٕ كـاُ قُـؿٓ انبالٗـّا وًـهكّا بٍّٗىـا ٔا      
ٖعـــب اســؿِىا قبــن الَٕــٕه افب وفــه  رــك  أ وْٕــ  وًــهك وــَ   

 الطكٖا وج٦ّ.
ي لٕ صكؾؾ ًب اثٍاٞ الهفك ثي  اؾ افب ازبمً ٖبهٜ  مٜ سكـ  (1031 وههلٛ)

الهفك ٔاس هاه اىبهاذٛ وَ أ ا ٔلٕ كاُ قؿ قطـ  اثٍـاٞ الـهؾؾ بعـض     
الطكٖا  مٜ ا٧قٕٝ، لُؿ  اىبهاذك  مْٗ ٔصمبهـْ بالهـفك ٥ نـٗىا ٔاُ    
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 ا٧ؾلٛ جمح وٍملْ  مٜ الؿقٛ العهمٗٛ.

لٕ َمٜ قُكّا بعؿ دبألٓ سؿ الهغِ وج٦ّ ثي  ؿه  َ  (1032 وههلٛ)
   ٔ دبـأل سـؿ الهغـِ    قُؿٓ قط  اىبهاذٛ، كىا لٕ قُـؿ وهـاذٛ يـك ٗٛ 

َٔمٜ ذكٖٓٛ قُكّا ثي بؿا لْ ا٫قاوٛ ًب الطكٖـا أ الكدـٕع قبـن بمـٕغ     
ــا٣ِا      ــت أ قٓ ــٛ ًب الٕق ــ  الفكٖٓ ــاؾٚ صم ــْ ا  ــس  مٗ ــ٦ دب ــاذٛ، ذ اىبه

 غاقدْ.
ــٛ     (1033 وههلٛ) ــْ إقاو ــمح أ ًب اثٍاٟ ــؿٓ ًب أٔه اله ــَ قُ ــُٕ و اُ ٥ ٖك

ٔرٍـْ   ًكٚ أٖاً قبن بمٕغ اىبهاذٛ، ٔاُ ٥ ٖكُٕ وَ قُؿٓ اىبكٔق  مـٜ  
ٔا٥ أب ٥ُ ا٫قاوٛ ٔالَٕٕه افب الٕرَ قارعـاُ لمهـفك، أوـا لـٕ كـاُ      
ؼب ىن ا٫قاوٛ أ اىبكٔق  مٜ الٕرَ ًب ا٧ثٍاٞ ذاٌْ ٥ ٖٓك ًب قُؿ الهفك 
ٔالهُك ًب ال٦ُٚ س ٜ ص شها ا٫قاوٛ أ اىبكٔق  مٜ الٕرَ، ٔوـا ؾاً  

 .بـب البمؿَٖ ٔغاقز سؿٔؾ الهغِ لكن وٍّىا ذاُ ٦َصْ قُك
ذمٕ كاُ سكاوّا ٥ ٖهُك بن  الًك  الكاب : اُ ٥ ٖكُٕ الهفك سكاوّا

ُٖم٘ كباوّا نٕاٞ كاُ ٌفو الهفك سكاوّا كالفكاق وَ المسف، ٔنفك 
المٔدٛ بؿُٔ اـُ الـمٔز ًب جـمح الٕادـس، ٔنـفك الٕلـؿ وـ  ٌّـ٘        
الٕالــؿَٖ ًب جــمح الٕادــس، أ كاٌــت ال اٖــٛ سكاوــّا كىــا اـا نــاذك  

ٔظمي ا٩غكَٖ، ٔاوا اـا ا ٖكَ ٧دن وعُٗٛ بـن   لمهكقٛ أ لممٌا
 اصفهت ًب اثٍاْٟ ذٗهُك ًب ٦َصْ ٖٔفطك.

ٖمشا بهفك اىبعُٗٛ وا اـا كاُ الهفك وه مموّا لهك ٔادس  (1034 وههلٛ)
كىا ًب الٕادس اىبعما، ذعٍـؿ سُـٕه ا٫نـ طا ٛ ًب اسبـر وـج٦ّ ٖكـُٕ       
 ٔدٕبْ ذعمٗـّا اوـا الٕادـس ذىعمـا  مـٜ سمـٕه أاُ اسبـر ٔلكٍـْ صـكك         

اىبهؿوات اىبفٕصٛ أٙ اله ٤ٖؾٙ صككّا ل فٕٖت اسبـر كىـا لـٕ نـاذك  ـَ      
بمؿٓ افب وْٕ  لٗو ذْٗ قذهٛ لمشر ك٘ ٖههط ٔدٕبْ لعؿً اوكاُ قط  
اىبهاذٛ أ كىـا اـا كـاُ يـػِ  مٗـْ ؾٖـَ وهـ شا ٔنـاذك وـ  وطالبـٛ          
الؿاَٟ ٔاوكاُ ا٧ؾاٞ ًب اسبٓك ٔكـاُ الهـفك ٧دـن ال َٕـن افب صـكك      
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 ٕٝ س٠ٍٗف ا٫كباً.الٕادس ذا٧ق

لٕ كاُ الهفك وباسّا لكَ قكس ؾابٛ و ُـٕبٛ أ وًـٜ ًب    (1035 وههلٛ)
 اقض و ُٕبٛ ذّٗىا الهُك.

ال اب  اـا كاُ وككِّا أ كاُ قُؿٓ ًب الهفك ؾذ  وممىـٛ   (1036 وههلٛ)
أ اُ اجكاض الهفك وباسٛ ٔيك ٗٛ لْ أ لمى بٕع قُك، ٔاوـا اـا كـاُ   

 دس س٠ٍٗف ال ىاً.طب اقّا اب ؿاٞ ٔبهاٞ ٔكاُ الهفك ٌٕع ظمي ٔوعُٗٛ ٔ
اـا ناذك لمُٗؿ ذاُ كاُ لهٕصْ ٔقٕت  ٗالْ قُك، ٔكفا لٕ  (1037 وههلٛ)

كاُ لم ذاقٚ أ  ٦دّا  مٜ ا٧قٕٝ، ٔاُ كاُ الهفك لمُٗؿ  ّٕا ٔدس 
  مْٗ ا٫كباً، ٥ٔ ذك  بـب َٗؿ الرب ٔالبشك.

الكاد  وَ نفك اىبعُٗٛ اُ كاُ بعؿ ال ٕبٛ ٖهُك، بن اُ  (1038 وههلٛ)
 ؾ وهاذٛ يك ٗٛ ٔجاٖٛ ًب قُؿٓ.كاُ قبن ال ٕبٛ اـا كاُ العٕ

ا٥قــٕٝ  ؿً دٕال الًُٕ اىبٍؿٔه ًب الهفك ا٥ ث٦ثٛ اٖاً  (1039 وههلٛ)
لمشادــٛ ًب اىبؿٍٖــٛ اىبٍــٕقٚ، ٔا٥ذٓــن اصٗـــاٌْ ًب ا٥قبعـــاٞ ٔاشبىـٗو    

 ٔازبىعــٛ.
اباســٛ الهــفك كىــا اٌّــا يــك  ًب ا٫ب ــؿاٞ ذّــ٘ يــك  ًب    (1040 وههلٛ)

باسـّا ذهُـؿ اىبعُـٗٛ ًب ا٫ثٍـاٞ     ا٫ن ؿاوٛ آّٖا، ذمٕ كاُ اب ؿاٞ نفكٓ و
اٌهط  صكغُْ ٔٔدس  مْٗ ا٫كباً، ٔاوا اـا كـاُ اب ـؿاٞ نـفكٓ وعُـٗٛ     
ذعؿه ًب ا٫ثٍاٞ افب الطا ٛ ذ٦ ايكاه ًب الهُك، ِٔن ٖع رب الباق٘ ذهؿ 
اُ كاُ وهـاذٛ، ا٧قـٕٝ اس هـاه اىبهـاذٛ وـَ أه الهـفك ٧ُ اىبعُـٗٛ        

 افب اَن الهفك. لفٕات  ٍٕاُ ثإٌٙ  كْ٘ ٔبمٔالْ ٖكد 
لٕ كاٌت جاٖٛ الهفك ومفهٛ وَ الطا ٛ ٔاىبعُٗٛ ذـاـا كـاُ    (1041 وههلٛ)

 ؾا ٘ الطا ٛ وه ه٦ّ ٖهُك ًب ٦َصْ.
اـا يـــ  ًب كـــُٕ الهـــفك وعُـــٗٛ أ وـــ  كـــُٕ الًـــبّٛ   (1042 وههلٛ)

وْٕٕ ٗٛ ذا٧َن ا٫باسٛ ا٥ اـا كاٌت اسبالٛ الهابهٛ ِـ٘ اسبكوـٛ، أ   
دـٕال اغـفٓ   ٍِاك اَن وْٕٕ ٘ كىا لـٕ نـاذك ٧غـف وـاه ٔيـ  ًب      
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ٔ ؿوْ، ٔاسبالٛ الهابهٛ ِ٘ ومكٗ ْ لم مح أ اُ ا٧َن ًب ال اٖٛ اسبكوٛ، 
ٔلٕ كاُ الهفك وباسّا ٔاىبعُٗٛ وعمهٛ كىا لٕ قاه اُ ٔدؿت اىباه الف٦ٌ٘ 
نكق ْ ٔا٥ ذاٌ٘  مٜ نفكٙ ذٗهُك وا ا ػبعن الهكقٛ ِ٘ ال اٖٛ الفعمٗٛ 

 لهفكٓ.
اً ٥ٔ ٖٕدس ال ىاً الهفك بهُؿ ال ٍمٓ ٔالهٗاسٛ لٗو حبك (1043 وههلٛ)

  مٜ ا٥قٕٝ.
ِن البٕاؾٙ الفَٖ لٗو  ي هاُ ٥ ٖكُٕ بٗ ْ وعْ كالًك  اشباوو: 

وهكَ وعـب بن ٍٖملُٕ  مٜ العًس ٔالك٨ ٔاىباٞ، ذ٥٤ّٞ ٥ ُٖؿ  
 مــّٗي  ٍــٕاُ الهــفك ا٥ اـا قُــؿٔا جاٖــٛ اغــكٝ كــاسبر ٔالمٖــاقٚ 

لطمـس ضبـن   ٔعبِٕىا ذٗهُكُٔ ٔلٕ ناذك اسؿِي ٫غ ٗاق وٍمه أ 
 الهطك ٔالعًس ٔكاُ وهاذٛ قاَؿّا  ا وٍف ا٫ب ؿاٞ ذا٧قٕٝ الهُك.

 ْ ، الًــك  الهــاؾى: اُ ٥ ٖكــُٕ يبــَ اربــف الهــفك  ىــ٦ّ ٔيــ ٦ّ لــ
كهاٟا الهٗاقٚ ٔالطٗاق ٔاىب٦ع ٔاىبٕظف الفٙ ٖكُٕ  ىمْ ًب الهفك 
أ اُ الهفك وهؿوٛ ٖٕوٗٛ لعىمْ ٔعبِٕي، ذاُ ِـ٥٤ٞ ٖ ىُٕ ال٦ُٚ 

س  مّٗي الًُٕ ًب نفكِي الفٙ ِٕ  ىن  ي، ٔكفا الطالس ٔػب
الفٙ ٖفِس كن ًٖٕ لمؿقانٛ ًب بمؿٚ اغكٝ صبعؿ وهاذٛ يك ٗٛ ٔاُ 
ان عىمٕٓ ٧ٌفهّي، ٥ٔ ذك  ًب ـل  بـب الفٙ ٖـ٤دك نـٗاقصْ وـكٚ    
افب اواكَ قكٖبٛ وَ بمؿصـْ ٔاغـكٝ افب بمـؿ أبعـؿ، أ الـفٙ ٖهـم        

ؿاق  مٜ َؿ  ارباـ الهـفك  ىـ٦ّ لـْ    وهاذٛ يك ٗٛ وعٍٗٛ ؾاٟىّا ٔاىب
 كذّا، ٔلٕ كاُ ًب نفكٚ ٔاسؿٚ لطٕ ا ٔصككق ـل  اـ ٥ ٖع رب ذبها 
الكجكٚ ب عؿؾ الهفك ث٦خ وكات أ وكصـب ذى  َؿ  اربـاـٓ الهـفك   

  ى٦ّ ٖمشهْ سكي ا٫كباً ٔلٕ لهفكٚ ٔاسؿٚ.

  حىُ اٌظبئكحىُ اٌظبئك
ك اـا ناذك ناٟا الهٗاقٚ ٔالهطـاق ٔعبـٕٓ يبـَ يـ مْ الهـف      (1044 وههلٛ)

نفكّا لٗو وَ  ىمْ كىا اـا ناذك لمشر أ العىكٚ أ المٖاقٚ ٖهُك ٌعي 
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لٕ كاُ ناذك لمشر أ المٖاقٚ وَ سٗح اٌْ  ىمْ كىا اـا ادـك ٌفهـْ أ   
نٗاقصْ أ ِىـا وعـّا لمشـر ٔاؾٝ الفكٖٓـٛ اب، ًٔب َـشٗشٛ ضبىـؿ بـَ        

 وهمي لٗو  مٜ اىب٦سـب ًب نفٍٗ ّي صهُمح.
 ايّك اسبر افب وكٛ اىبككوـٛ  الفٙ ٖ عّؿ بٍهن اسبذاز ًب (1045 وههلٛ)

ػبس  مْٗ الهُك  مٜ ا٧قٕٝ، ٌعي لٕ كاُ و ػفّا الهفك  ى٦ّ لْ ًب اكجك 
 اٖاً الهٍٛ كىا لٕ كاُ ٖ عّؿ ؾاٟىّا ٌهن اىبع ىكَٖ ٔالمٔاق ذاٌْ ٖ ي س٠ٍٗف.

وَ كاُ  ىمْ ؾُٔ اىبهاذٛ كالهـاٟا ؾاغـن البمـؿٚ  كذـّا،      (1046 وههلٛ)
 مٜ َفٛ الهٗاقٛ بن  مٜ اربـاـ   ذاـا ناذك اىبهاذٛ قُك ٧ُ اىبؿاق لٗو

الهفك  ى٦ّ، ٥ نٗىا ٔاُ الهٗاقٛ ًب ِفا المواُ اَبض ذّٗا ٌٕع ربُِ 
أ ِ٘  مٜ اقهاً، ذالفٙ ٖعىن ًب اشبطٕ  الؿاغمٗٛ ًب بمؿصْ ٥ٔ ٤ٖدك 
افب غاقدّا ٥ ُٖؿ   مْٗ اُ ي مْ الهـفك، ٔاُ اصفـا ٔنـاذك كهـاٟا     

ن البمؿٚ ٔوا ؾُٔ اىبهاذٛ الًك ٗٛ ادمح ا٥ اـا كاُ  ىمْ ل٨ ي أٙ لؿاغ
ٔافب اىبهــاذٛ الًــك ٗٛ سهــس اىب ٗهــك ذــا٧قٕٝ س٠ٍٗــف ا٫كبــاً اـا نــاذك 
وهاذٛ ٔاُ اقـاً ًب بمـؿٓ  ًـكٚ اٖـاً أ اكجـك وـا ؾاً ًب وعـكض العىـن         

 ٔالطمس ٔال ككاق.
وَ كاُ ي مْ الهفك ٖع رب ًب ان ىكاقٓ  مٜ ال ىـاً اُ ٥   (1047 وههلٛ)

ٖـاً ٔا٥ اٌهطـ  سكـي  ىمٗـٛ الهـفك ا٥ اُ      ٖهٗي ًب بمؿٓ أ جمحٓ  ًكٚ ا
ٖعأؾٓ بٍٗٛ ال ككاق، اوا اـا اقاً اقن وَ  ًكٚ اٖاً به٘  مٜ ال ىاً  ٍؿ 

 الًكٔع بالهفك وهاذٛ  مٜ ا٥قٕٝ.
اـا ا ٖكَ ي مْ ٔ ىمـْ الهـفك لكـَ  ـكض لـْ  ـاقض        (1048 وههلٛ)

ذهاذك انفاقّا  ؿٖؿٚ ٥ ٖمشهْ سكي ٔدٕه ال ىاً ذىـَ اْـطك لمهـفك    
 ع٦ز أ لهٓاٞ سادٛ وج٦ّ ػبس  مْٗ الهُك. ؿٚ نفكات لم

٥ ٖع رب ذـٗىَ يـ مْ الهـفك اذبـاؾ كٗفٗـات ٔغَُٕـٗات        (1049 وههلٛ)
انفاقٓ وَ سٗح الطٕه ٔالهُك ٌٕٔع الً ن، ذمٕ كاُ ٖهاذك افب بمـؿٚ  
صبعؿ وبهـب كٗمٕ وه وج٦ّ ٔوكٚ افب بمؿٚ ابعؿ، ٔكاُ نفكٓ وكٚ لم ذاقٚ 
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 ذاىبٍا  ِٕ ا٫ي  اه بالهفك.ٔوكٚ لمؿقانٛ ٔعبِٕا، ٖمشهْ سكي ال ىاً 

الهاٟض ًب ا٧قض الفٙ ا ٖ ػـف ٔرٍـّا ذّٗـا ٖـ ي، ٔكـفا       (1050 وههلٛ)
الكا ـ٘ الــفٙ لـٗو لــْ وكـاُ طبُــّٕ ٖـ ي، ٔال ــادك الـفٙ ٖــؿٔق ًب      

 دباقصْ ٖ ي.
   ِ ِٔـٕ اىبكـاُ الـفٙ ذٗـْ      الًك  الهاب : الَٕـٕه افب سـؿ الهغـ

ْ اـاٌْ، ص ٕاقٝ دؿقاُ بٕٗت البمؿ  ٍْ ذٗ عفق  مْٗ ق٣ٖ ّا ٔؽبفٜ  ٍ
ًٔب العٕؾ وَ ، ٖٔكف٘ ذبها اسؿِىا اـا كاُ قاَؿّا وهاذٛ يك ٗٛ

الهفك ٍٖهط  سكي الهُك اـا َٔن افب سؿ الهغِ وـَ ٔرٍـْ أ   
 .إقاو ْضبن 

اىبٍا  ًب غفاٞ ازبؿقاُ دؿقاُ البٕٗت ٥ غفاٞ العىاقات  (1051 وههلٛ)
ــاقات، ٖٔكفــ٘ غفــاٞ َــٕقِا ٔايــكا ا ٔاُ بهــ٘ ظــن     ــاه ٔاىبٍ ٔالهب

 سّا.ايبا
اـا كاُ البمؿ  مٜ وكاُ وكصفـ  ذـا٧سٕ  غفـاٞ دـؿقاُ      (1052 وههلٛ)

بٕٗصْ آٖـّا، ٔاـا ا ٖكـَ ٍِـاك بٗـٕت ٥ٔ دـؿقاُ ٖع ـرب ال هـؿٖك. ًٔب        
 بٕٗت ا٫ كاه ٖكف٘ غفا٣ِا.

ٖع رب ا٧ـاُ ًب أاغك البمؿ وَ ٌاسٗٛ اىبهاذك ٔاُ كاُ  مٜ  (1053 وههلٛ)
 وهـٌٛ وكصفعٛ.

ـكٝ الهكٖبــٛ ٥ ا  بــاق ىبكــربات الُــٕت اىبٍُــــٕبٛ ًب الهـــ (1054 وههلٛ)
ل شك٘ اـاُ البمؿ، ٔالماِك ًب غفاْٟ  ؿً عاع وطما الُٕت ٔلٗو 

 ذُٕلْ اىب ىٗمٚ ذهط.
اىبؿاق ًب  ـب الكاٟ٘ ٔاـُ الهاو   مٜ اىب ٕنط ًب الك٣ٖٛ  (1055 وههلٛ)

ٔالهىاع ًب ا ٕاٞ اشبال٘ وَ ال بـاق ٔالـكٖض ٔعبِٕىـا وـَ اىبٕاٌـ   ـَ       
 الك٣ٖٛ ٔالهىاع، ذ مح اىب ٕنط ٖكد  الْٗ.

ٝ  ؿً اغ ُاّ ا  باق الهغِ بالٕرَ، ذٗذكٙ ا٧قٕ (1056 وههلٛ)
ًب ضبن ا٫قاوٛ آّٖا، بن ًٔب اىبكاُ الفٙ بهٜ ذْٗ ث٦ثـب ٖٕوـّا وـهؾؾّا،   



 ك اه ال٦ُٚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  122
ذمٕ َٔن ًب نفكٓ افب سؿ الهغِ ىبْٕ   مً  مٜ ا٫قاوٛ ذْٗ ٍٖهط  
سكي الهفك ٔػبس  مْٗ اُ ٖ ي و  العمً ٔالٍٗٛ، ٔاُ كاُ ا٧ٔفب ال هغمح 

 أ اىبٍمه. سبـب ؾغٕه البمؿ
اـا ي  ًب بمٕجْ سؿ الهغـِ بٍـٜ  مـٜ  ؿوـْ، ذٗبهـٜ       (1057 وههلٛ)

  مٜ ال ىاً ًب الفِاه ٔ مٜ الهُك ًب ا٧ٖاه.
اـا كاُ ًب الهفٍٗٛ أ العكبٛ ذًكع ًب ال٦ُٚ قبن اشبكٔز  (1058 وههلٛ)

وَ سؿ الهغِ بٍٗٛ ال ىاً، ثي ًب ا٫ثٍاٞ ٔقبن الؿغٕه ًب قٗاً الككعٛ 
 ىاً ٧ُ ال٦ُٚ  مٜ وا اذ  شـت ٔاُ  الجالجٛ َٔن الْٗ، ذّٕ طبمح بـب ال

 ؽب  ىّا بٍٗٛ الهُك ل بؿه اسبكي ب  مح اىبْٕٕع.
اـا ا  هؿ الَٕٕه افب اسبـؿ ًب غكٔدـْ وـَ بمـؿٓ ذُـمٜ       (1059 وههلٛ)

قُكّا ثي باُ اٌْ ا ُٖن الْٗ، ٔدبت ا٫ اؾٚ أ الهٓاٞ كباوّا أ قُكّا 
  هـاؾ  بمشاظ ىغك الٕقت  مٜ ا٧قٕٝ، ٔكفا ًب العٕؾ اـا َمٜ كباوّا با

الَٕٕه ذباُ  ؿوـْ، ٔكـفا ًب َـٕقٚ العكـو با  هـاؾ  ـؿً الَٕـٕه        
 ذُمٜ قُكّا ذباُ اشب٦ه.

ــفِاه افب      (1060 وههلٛ) ــْ بال ــن اقاو  ــؿاؾ ٥ صبط ــّا ًب ب  ــاُ وهٗى ــَ ك و
الكاظىٗٛ  مٜ ا٧قٕٝ ٧ُ الكاظىٗٛ ًب ِفا المواُ ا صعؿ بمؿٚ وه همٛ 

ا٧غـكٝ   كذّا  َ ب ؿاؾ ٥ٔ ُٖؿ   مٜ اشباقز  ا وَ ضب٦ت ب ـؿاؾ  
 اٌْ وهاذك.

وَ كاُ ضبن  ىمْ ٔٔظٗف ْ ٖبعؿ  َ ٔرٍْ وهاذٛ يـك ٗٛ   (1061 وههلٛ)
ٖٔ اؾقٓ ًب ا٧نبٕع وكٚ وج٦ّ، ٖ ي ساه َٕٔلْ افب ضبن  ىمْ ٔاُ ا ٍٖٕ 

 ا٫قاوٛ ذْٗ  ًكٚ اٖاً.
ال ادك الفٙ ٖهاذك وكٚ ًب ا٧نـبٕع أ وـكصـب أ ث٦ثـٛ ًب     (1062 وههلٛ)

عمٗــْ اُ ٖهُــك ًب الًــّك ِٔكــفا، ٥ ُٖــؿ   مٗــْ اُ يــ مْ ًب الهــفك ذ
 ٦َصْ.

الطالس الفٙ ٖعىن ًب العطمٛ الُـٗفٗٛ ًب يـككٛ ٔعبِٕـا     (1063 وههلٛ)
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ٖٔكُٕ  ىمْ كن ًٖٕ  مٜ قأى وهاذٛ يك ٗٛ ٖ ي ٦َصْ غ٦ ا ُٖٔض 

 َٕوْ.
َٗاؾٔا ا٫عاك ٖ ىُٕ ًب ٦َصّي ٔاُ كإٌا ٖهطعُٕ ًب  (1064 وههلٛ)

 البشك وهاذٛ يك ٗٛ.
 

  لٛاؼغ اٌظفزلٛاؼغ اٌظفز
 وٕق:أوْٕٕ ّا ٔسكىّا ِٔ٘ 

مْٗ قار  لمهفك ٔوٕدس لم ىـاً وـا ؾاً   ذاُ اىبكٔق   الٕرَ ا٧ٔه:
ذْٗ أ ذٗىا ؾُٔ سؿ الهغِ وٍـْ ٔ ٍـؿوا ُٖـن الٗـْ ٥ ٖكدـ  افب      
الهُك ا٥  ٍـؿ قُـؿ وهـاذٛ دؿٖـؿٚ وـ  دبـأل سـؿ الهغـِ وـَ          

 دؿٖؿ.
الٕرَ ِٕ الفٙ اربفٓ وهكٍّا ٔوهكّا ؾاٟىّا لْ، بمؿٚ كاٌت  (1065 وههلٛ)

انـ ذؿٓ، ٥ٔ  أ قكٖٛ أ جمحِىا، نٕاٞ كـاُ وهـهط قأنـْ أ جـمحٓ يبـا      
ٖع رب ًب َؿ   ٍٕاُ الٕرَ سُٕه وم  لْ ذْٗ، ٌعي ٖع رب ٌٗٛ ا٫قاوـٛ  

 ذْٗ ٔاُ ا كبض  مّٗا وؿٚ وعٍٗٛ.
اـا ا كض  َ ٔرٍْ ا٧َم٘ اىبهـ ذؿ ٔصـٕرَ ًب جـمحٓ،     (1066 وههلٛ)

ذاُ ا ٖكَ لْ ًب ا٧ٔه وم  ا٦َّ، أ كاُ ٔلكٍْ جمح قابن لمهكَ كىا 
ُ قاب٦ّ لمهكَ ٔلكَ ا ٖهـكَ ذٗـْ   اـا كاُ لْ ذْٗ غبمٛ أ عبِٕا، أ كا

ن ٛ ايّك أ اكجك بهُؿ ال ـٕرَ ٖـمٔه  ٍـْ سكـي الٕرٍٗـٛ، ذش٠ٍٗـف ٥       
ٖٕدس اىبكٔق  مْٗ قط  سكي الهفك، ٔاوا اـا كاُ لْ ذْٗ وم  قؿ نكَ 
ذْٗ ن ٛ ايّك بٍٗٛ ارباـٓ ٔرٍّا ؾاٟىّا لْ ذٗكُٕ ٔرٍّا يك ّٗا ٔاُ ا ـكض  

 ًب ال٦ُٚ اـا وكٲ بْ. ٍْ افب جمحٓ ٖٔكُٕ سكىْ ال ىاً 
وَ ٖ عؿؾ ٔرٍْ العكًب باُ ٖكـُٕ لـْ وٍـم٥ُ ًب بمـؿَٖ أ      (1067 وههلٛ)

قكٖ ـب ٔكاُ وَ قُؿٓ الهكٍٜ ذّٗىا  مٜ عبـٕ ال بعـٗض ًب كـن وٍّىـا     
وهؿاقّا وَ الهٍٛ، كىا لٕ كاُ لْ لٔد اُ ًب كـن بمـؿٚ ٔاسـؿٚ ٖٔهٓـ٘     
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ُ ٔرٍّا ذكن وٍّىا ٖكٕ ، ٍؿ كن وٍّىا يطكّا أ دمٞ وع ؿّا بْ وَ الهٍٛ

 لْ.
 ـكض  ٔإُ أ٧بٕٖـْ ًب الـٕرَ   ـككا أٔ أٌجٜ ا٧قٕٝ صبعٗٛ الٕلؿ  (1068 وههلٛ)

بعؿ بمٕجْ  َ وهكِىا، نٕاٞ كاُ ضبن صٕلؿٓ أ كاُ ٔرٍـّا وهـ ذؿّا،   
ٍٖـٕ ا٫قـــاوٛ  ًـــكٚ أٖـاً      ٔا غـكٝ ٔدـاِٞي لاٟـكّا    أذمٕ نكَ بمؿٚ 

بٗ ـْ  ، إـ ٖع رب الٕلؿ ِٕٔ ًب بٗـت أبٗـْ أٌـْ ًب    قٕٝ مٜ ا٧كباً ذ٦ُصْ 
ٔلٗو وهاذكّا ، لم بعٗٛ الًك ٗٛ ٔالعكذٗٛ ، ٔ ؿً ٔقٔؾ ٌِ ًب  ـٕؾٚ  
ا٫بَ لبٗت ا٧ه ، ٧ُٔ الٕرٍٗٛ وَ الْٕعٗات ٔاىبٍمه أ ي وَ اىبم  
ل ٛ ٔ كذّا ٔٔدؿاٌّا ، ٔلٗو ِٕ وَ ال ػٗمح بـب الهُك ٔال ىاً ، ٔلكَ 
 اسبكي صاب  لمىْٕـٕع ، ٔلمىٍؿٔسـٛ ًب اسبكـي، ٥ٔ صُـن الٍٕبـٛ إفب     

ازبى  بـب الهُك ٔال ىاً ىبا ًب ازبىـ  وـَ ال ًـؿٖؿ ، ٔاىبهـاً ٖهـ ممً      
ال ػفٗف ٧ٌْ إوا أُ ٖع رب ٌفهْ وهٗىّا ٔا٫كباً ذكع اسبٓك، أٔ وهـاذكّا  
٦َٔٚ الهُك ذكع الهفك، ٥ٔ ٖٓك بُؿ  ا٫قاوٛ صٓاٖا بعض أذكاؾ 

 ا٧نكٚ وَ ٔدٕؾٓ أٔ العكو.

 بٍ ْ الهابٍْ، ٔا ٍؿ ـِابْ لبٗت ٦َصْ َٔٗاوْ ٧ه ا ٖ ي (1069 وههلٛ)
 ٔكهٌْ ٔرَ، ًب ا٫قاوٛ ٔومكٗ ْ الهكَ ممٔز لٛ عباصكبم  البٗت ٔلٗو 

 . لعىٕوات الٕلؿ ٔوا مبم  ٧بْٗثاُ لْ 
با٫ كاض ٔاشبكٔز ٔاُ ا ٖ ػف بعؿ  ٕرَ ٖمٔه سكي ال (1070 وههلٛ)

 ٔرٍّا ىغك.
٥ ًٖه  ًب الٕرَ اباسٛ اىبكـاُ الـفٙ ذٗـْ، ذمـٕ جُـس       (1071 وههلٛ)

 اسكاوْ. ؾاقّا ًب بمؿ ٔاقاؾ الهكَ ًب البمؿٚ صكُٕ ٔرٍّا لْ ٔصهصس  مْٗ
ا٧قٕٝ  ؿً ا  باق قُـؿ ال ـٕرَ ابـؿّا ًب َـؿ  الـٕرَ       (1072 وههلٛ)

 ِفٓ الُٕقٚ ًٔب، العكًب، بن ٖكف٘ العمً  مٜ الهكٍٜ ذْٗ وؿٚ وؿٖؿٚ 
الـٕرَ ًب سـاه ا٫ ـكاض  ٍـْ، ٔاُ كـاُ ذٗـْ ومـ         انـي   ٖمٔه  ٥ٍْ 

 نكٍْ ن ٛ ايّك ٧ٌْ ا ٖهكٍْ بعٍٕاُ ال ٕرَ الؿاٟي.
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وَ قٕار  الهفك العمً  مٜ اقاوـٛ  ًـكٚ اٖـاً و ٕالٗـات ًب      الجاٌ٘:

وكاُ ٔاسؿ وؿٍٖٛ كاُ أ قكٖٛ أ ذ٦ٚ وـَ ا٧قض ٔاُ كاٌـت  ـَ    
اكــكآ، ٌعــي ٥ ٖكفــ٘ الًــ  ًب البهــاٞ، ٔالمٗــال٘ اىب ٕنــطٛ ؾاغمــٛ   
خبــ٦ه المٗمــٛ ا٧ٔفب ٔا٧غــمحٚ، ٖٔكفــ٘ ازبــمٞ وــَ الٗــًٕ ا٧ٔه      

ٔاسؿ، ذاـا ٌٕٝ اىبهاً  ٍؿ المٔاه وَ الٗـًٕ  ٔا٧غمح اـا كاٌا كًٕٗ 
 ا٧ٔه افب المٔاه وَ الًٕٗ اسباؾٙ  ًك كفٜ ٔػبس س٠ٍٗف ال ىاً.

وَ قٕار  الهفك ٔأنباه ال٦ُٚ كباوّا ٌٗٛ ا٫قاوٛ  ًكٚ  (1073 وههلٛ)
أٖاً، ٌٔٗٛ اىبهاذك بهٌْ نٗهٗي  ًكٚ أٖاً أٔ أكجك ًب ـات اىبْٕ  

ٖطى٠َ ل٬قاوٛ  ًكٚ  نٕاٞ  َ إغ ٗاق أٔ إْطكاق أوا إـا كاُ ا
أٖاً ٔأس ىن نفكٓ أكجك وَ اىبهاذٛ الًك ٗٛ صكُٕ ٦َصْ قُكّا 
ٔاُ إصفا ٔأقاً  ًكٚ أٖاً أٔ أكجك وهؾؾّا ٔىبؿٚ ث٦ثـب ٖٕوّا ذٗذس 
 مْٗ بعؿِا ا٫كباً ًب ٦َصْ إ٥ إـا أ١ًٌ نفكّا دؿٖؿّا ٔالعمي  ٍؿ 

 ال .
  (1074 وههلٛ)

ً       (1075 وههلٛ) ا ٍٖهطـ    لٕ قُـؿ ا٫قاوـٛ ًب اوكٍـٛ و عـؿؾٚ  ًـكٚ اٖـا
 سكي الهفك، كىا لٕ  مً  مٜ ا٫قاوٛ ٔلكَ و ٍه٦ّ بـب الٍذف ٔككب٦ٞ.

٥ ٖٓك بٕسؿٚ احملن صعؿؾ احملمٛ أ ذُن الٍّك ٔالطكٖا اـا  (1076 وههلٛ)
كاٌت البمؿٚ ٔاسـؿٚ كىـا ٥ ٖٓـك ًب َـؿ  ا٫قاوـٛ اشبـكٔز افب بعـض        

انـي   بهاصـب البمؿٚ ٔوماق ّا ٔعبِٕا يبا ٖمشا بّـا، يبـا ٥ ٍٖـاًب َـؿ     
ا٫قاوٛ ًب البمؿ  كذّا ٔاُ كاٌت غاقز سؿٔؾ الهغـِ، كىـا كـاُ وـَ     

 ٌٗ ْ اشبكٔز ٌّاقّا ٔالكدٕع قبن المٗن.
اـا كاُ ضبن ا٫قاوٛ بكٖٛ قفكاٞ ٥ ػبس ال ٓـٗٗا ًب ؾاٟـكٚ    (1077 وههلٛ)

اىبهاً كىا ٥ ػبٕل ال ٕن  كجمحّا حبٗح ؽبكز  ـَ َـؿ  الٕسـؿٚ  كذـّا،     
ً افب اركاذْ بهُـؿ العـٕؾ الٗـْ ٔاُ    ٔبعؿ ـل  ٥ ٍٖاًب اشبكٔز  َ اىبها

 كاُ غاقدّا  َ سؿ الهغِ صهؿٖكّا.
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اـا قُؿ المٔز اىبهاً  ًكٚ اٖاً ٖكفـ٘ ـلـ  لممٔدـٛ اـا     (1078 وههلٛ)

 وج٦ّ.كشر الفكٖٓٛ  مىت بْ، ٔا صكَ ٌٗ ّا وفاقق ْ وؿصّا لٕادس 
اـا كـاُ قاَـؿّا اىبهـاً افب ىغـك الًـّك وـج٦ّ ٔكاٌـت اىبــؿٚ         (1079 وههلٛ)

 اٖاً كفٜ ٔاُ ا ٖكَ  اىبّا بّا سـب الهُؿ.اىب بهٗٛ وَ الًّك  ًكٚ 
اـا  ـمً  مٜ ا٫قاوــٛ  ًـــكٚ اٖاً ثي  ـــؿه  َ قُـــؿٓ،  (1080 وههلٛ)

ذاُ كاُ قؿ َـــمٜ و  العمً اىبفكــٕق قبا ــٗٛ ب ىاً بهٜ  مٜ ال ىـاً وا 
ؾاً ًب ـل  اىبكـــاُ ٔ مْٗ الٍِ ٔا٫نبـاع، ٔاُ ا ُٖـــن اَـــ٦ّ أ    

كه وج٦ّ، أ يــــكع ًب الكبا ٗٛ لكَ ا ٖ ىّــا ٔا َــمٜ الُبض أ اىب 
ٖؿغن ًب قكٕع الجالجٛ سبمٛ العؿٔه  َ ٌٗـٛ ا٫قاوـٛ، قدـ  افب الهُـك     

 ٔاُ كاُ َاٟىّا ٔبعؿ المٔاه.
٥ ًٖه  ًب ذبها ا٫قاوٛ كٌْٕ وكمفّا بال٦ُٚ، ذمـٕ ٌـٕٝ    (1081 وههلٛ)

  ً ًب بهٗـٛ   ا٫قاوٛ ِٕٔ جمح بال  ثي بم  ًب اثٍاٞ العًكٚ ٔدس  مٗـْ ال ىـا
ا٧ٖاً، ٔاـا اقاؾ ال طٕع بال٦ُٚ وج٦ّ قبن البمـٕغ ُٖـم٘ كباوـّا ًب سـاه     
ا٫قاوٛ، ٔكفا اـا كاٌت سآّٟا سـب الٍٗٛ ذاٌّا صُم٘ وا به٘ بعؿ الطّك 

 وَ العًكٚ كباوّا وا ا صًٍه نفكّا.
لٕ ؾغن ٔقت ال٦ُٚ كباوّا ٔلكٍْ ا ٤ٖؾِا ٔ ـؿه بٍٗ ـْ،    (1082 وههلٛ)

 ك ٔ ؿً كفاٖٛ ان هكاق الهٓاٞ  مْٗ كباوّا.ذالماِك العؿٔه افب الهُ
العؿٔه  َ ا٫قاوٛ قبن ال٦ُٚ كباوّا قـار   ـا وـَ سٍٗـْ      (1083 وههلٛ)

 ٔلٗو كايفّا  َ  ؿً ذبههّا وَ ا٧ٔه.
اـا  مً  مٜ ا٫قاوٛ ذٍٕٝ الًُٕ ثي  ؿه  َ ا٫قاوٛ بعؿ  (1084 وههلٛ)

المٔاه ٔا ٖكَ قؿ َمٜ ٦َٚ كباوّا قد  افب الهُك ًب َـ٦صْ، لكـَ   
 ًٕ َشٗض ٧ُ العؿٔه قار  وَ سٍْٗ ٥ كايف.ًَٕ ـل  الٗ

اـا كبت العًكٚ ٥ ؼب ـاز ًب البهـاٞ  مـٜ ال ىـاً افب اقاوـٛ       (1085 وههلٛ)
دؿٖؿٚ، ذىـا ؾاً ا ًٍٖـه نـفكّا دؿٖـؿّا ٖبهـٜ  مـٜ ال ىـاً ٔاـا بـؿا لـْ          

 اشبكٔز افب وا ؾُٔ اىبهاذٛ بعؿ ذبها ا٫قاوٛ ذفْٗ ٔدٕٓ:
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ان ٠ٍاه اقاوٛ  ًكٚ اُ ٖكُٕ  الوّا  مٜ العٕؾ افب ضبن ا٫قاوٛ ٔ -1

اغكٝ ٔسكــىْ ٔدٕه ال ىاً ًب الفِاه ٔاىبهُؿ ٔا٫ٖاه، ٔكفا 
اـا كاُ  الوّا  مٜ ا٫قاوٛ ًب جمح ضبن ا٫قاوٛ ا٧ٔفب و   ؿً كُٕ 

 وا بٍّٗىا وهاذٛ.
 ؿً العٕؾ افب ضبن ا٫قاوٛ ٔسكىْ ٔدٕه الهُك  ٌأّٖااُ ٖكُٕ  -2

الهـٕه بكفاٖـٛ ال مفٗـا ًب ِـفٓ     اـا كاُ بٍّٗىـا اقبعـٛ ذكانـؼ  مـٜ     
 الُٕقٚ.

العٕؾ افب ضبن ا٫قاوٛ وَ ؾُٔ قُؿ اقاوٛ وهـ هٌفٛ، لكـَ   إقاؾصْ  -3
وَ سٗح اٌْ وٍمه وـَ وٍاللـْ ًب نـفكٓ ازبؿٖـؿ، ٔسكىـْ ٔدـٕه       

 الهُك آّٖا ًب الفِاه ٔاىبهُؿ ٔضبن ا٫قاوٛ.
٥ ٖكُٕ اقاو ْ بااُ ٖكُٕ  الوّا  مٜ العٕؾ الْٗ وَ سٗح اٌْ ضبن  -4

سـب اشبكٔز وعكّْا  ٍْ بن اقاؾ قٓاٞ ساد ْ غاقدْ ٔالعٕؾ الْٗ، 
كىا لٕ كاُ وهٗىّا ًب ككب٦ٞ ثي ناذك افب وْٕـ  ٖبمـ   ًـكٚ كٗمـٕ     
وهات لبٓ  نا ات، ٔ اؾ افب ككب٦ٞ ِٕٔ ٍٖـٕٙ و اؾقصّـا بعـؿ    
ٖٕوـب، ذا٧قٕٝ ًب ِفٓ الُٕقٚ البهـاٞ  مـٜ ال ىـاً ســب اشبـكٔز      

ٖاه ٔضبن ا٫قاوٛ افب سـب اىب اؾقٚ بعـؿ ٖـٕوـب أ اكجـك لعـؿً     ٔا٫
غكٔدْ  كذّا  َ َؿ  ا٫قاوٛ، ٔكفا لٕ اقاً ًب الٍذف ا٧يكه 

 وج٦ّ ٔـِس لمٖاقٚ وهذؿ الكٕذٛ ٔالهّمٛ ذاٌْ ٥ ؽبن باقاو ْ.
اُ ٖكُٕ  الوّا  مٜ العٕؾ افب ضبن ا٫قاوـٛ، لكـَ وـ  الـهؾؾ ًب      -5

 ؾ، ٔسكىْ آّٖا ٔدٕه ا٫كباً.ا٫قاوٛ ٔ ؿوّا بعؿ العٕ
اُ ٖكــُٕ  الوــّا  مــٜ العــٕؾ وــ  الــفِٕه  ــَ ا٫قاوــٛ ٔ ــؿوّا   -6

ٔسكىْ آّٖا ٔدٕه ا٫كباً، ِفا كمـْ اـا بـؿا لـْ اشبـكٔز افب وـا      
 ؾُٔ اىبهاذٛ بعؿ العًكٚ أ ًب اثٍاّٟا بعؿ ذبها ا٫قاوٛ.

اـا كاُ قُؿٓ ًب اب ؿاٞ ٌٗ ـْ اشبـكٔز افب وـا ؾُٔ اىبهـاذٛ      (1086 وههلٛ)
وؿٚ ا٫قاوٛ، كىا لٕ ٌٕٝ ٖـًٕ ا٧سـؿ ا٫قاوـٛ ًب الٍذـف ا٧يـكه      اثٍاٞ 
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 ًكٚ اٖاً ِٕٔ ٍٖٕٙ آّٖا الفِاه ًٖٕ اشبىٗو وَ ٌفو ا٫نبٕع افب 
ككب٦ٞ ٖٔبٗت لٗمٛ ازبىعٛ  ٍـؿ اسبهــب  مٗـْ الهـ٦ً، ذـا٧قٕٝ الهُـك       
لها ؿٚ ٌف٘ اسبكز ٔ ؿً َؿ  ا٫قاوٛ ٔلم هـّٗن ٔا٫و ٍـاُ ًب اسكـاً    

  ىاً.الهُك أ ال
اـا بؿا لمىهٗي الهـــفك افب وهـــاذٛ يــــك ٗٛ، ِٔـٕ ٍٖـٕٙ       (1087 وههلٛ)

العٕؾٚ افب ضبن ا٫قاوٛ ٔالبهاٞ ذْٗ  ًـــكٚ اٖاً أغــكٝ ذاٌْ ٖهُــك بعـؿ  
 دبأل سؿ الهغِ.

لٕ ؾغن ًب ال٦ُٚ بٍٗٛ الهُك ثي بؿا لْ ا٫قاوٛ ًب اثٍاّٟـا   (1088 وههلٛ)
فكمح ب محِـا ٧ُ  اكبّا ٔادمأت، ٔا٧ٔفب اُ ٥ ًٖ  ن اثٍاٞ الُـ٦ٚ بـال   

ا٫ٌهطاع افب ال  م ٔدن ًب ال٦ُٚ قُكّا أ كباوّا اذٓن ٔاسهـَ وـَ   
ا  باق ان شؿاخ ٌٗـٛ ا٫قاوـٛ ًب اثٍاِٞـا، ٔكـفا ا٧وـك لـٕ ٌـٕٝ ا٫قاوـٛ         

 ذفْٗ َٕق: ٔؾغن ًب ال٦ُٚ بٍٗٛ ال ىاً ذبؿا لْ الهفك

 ذــاُ كــاُ قبــن الــؿغٕه ًب الككعــٛ الجالجــٛ اؾاِــا قُــكاّ   إُ ا٧ٔفب:
 ٔاد مأ بّا اـا كاٌت أه ٦َٚ ُٖمّٗا بٍٗٛ ا٫قاوٛ ًب ـل  اىبكاُ.

 أكبّا ٧ٌْ ا ٖ اؾق البمؿ.وَ الكبا ٗٛ إـا ؾغن ًب الجالجٛ  الجاٌٗٛ:
كباوّا ذٗ ىّا ٔاُ بؿه ٌٗٛ ا٫قاوٛ قبمّا ٦َٚ  َٜمقؿ إـا كاُ  الجالجٛ:

 ًب الجالجٛ.قبن الؿغٕه 
الهفك ٔاكباً الُـ٦ٚ   ٥ ذك  ًب اػباه ا٫قاوٛ لهط  سكي (1089 وههلٛ)

بـب اُ صكُٕ ضبممٛ أ ضبكوٛ، كهُؿ ا٫قاوٛ ل اٖٛ ضبكوٛ كىا لٕ كاٌت وَ 
ادن الهكقٛ ٔالعٗاـ بال، أ ٌّآ ٔالؿٓ  َ ا٫قاوٛ أ كاقاوٛ المٔدٛ و  
 ؿً قْا المٔز ذف٘ ِفٓ الُٕق ٖ ي اىبهٗي آّٖا ٧ُ اسبكـي بال هُـمح   

 قهبٛ ٔربفٗف.
 ؿه  ٍّا ٔي  ِن كاُ  ؿٔلـْ بعـؿ   اـا ٌٕٝ ا٫قاوٛ ثي  (1090 وههلٛ)

اُ َمٜ الفكٖٓٛ كباوّا س ٜ ٖبهٜ  مٜ ال ىاً اً ٥، بٍٜ  مٜ  ؿوّا أٙ 
  ؿً اؾاٞ ذكٖٓٛ كباوّا ذمحد  افب الهُك.
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اـا  ؿه ًب ا٫قاوـٛ بعـؿ ا٫صٗـاُ بالهـ٦ً الٕادـس ٔقبـن        (1091 وههلٛ)

ا٫صٗاُ باله٦ً ا٧غمح الفٙ ٖكُٕ س٠ٍٗـف وهـ شبّا كفـٜ ًب البهـاٞ  مـٜ      
ل ىاً ًٔب ذبها ا٫قاوٛ، ٔكفا لٕ  ؿه قبن ا٫صٗاُ بهذٕؾ الهّٕ سكي ا

 ٔقبن ٦َٚ ا٫س ٗا  اـا ٔدب ا.
لٕ ٌٕٝ ا٫قاوٛ  ًكٚ اٖاً ًب الًٕٗ الٕاسؿ ٔالعًكَٖ وـَ   (1092 وههلٛ)

يّك قوٓاُ وج٦ّ ٔلكٍْ كاُ  الوـّا  مـٜ الهـفك اُ كـاُ الًـّك ٌاقُـّا       
 َشت اقاو ْ، ٔاُ اس ىن اُ صكُٕ وؿصّا صهعٛ اٖاً.

ث٦ثـب ٖٕوّا ًب وكاُ أ الح: وَ الهٕار  الهؾؾ ًب البهاٞ ٔ ؿوْ الج
بمؿ وَ جمح اُ ٍٖٕٙ ا٫قاوٛ ذّٗا، كىا لٕ كاُ ٖ ٕقـ  قٓـاٞ ساد ـْ    
ٔو اؾقٚ البمؿٚ اله َٔن الّٗا وهـاذكّا ذٗبهـٜ  مـٜ الهُـك ث٦ثــب      
ٖٕوّا ثي بعؿٓ ٖ ي وا ؾاً ًب ـل  اىبكاُ، ِفا اـا كاُ بٍْٗ ٔبـب ضبن 

ْ ٔٔرٍْ وهاذٛ يك ٗٛ، اوا اـا ا صكَ مثٛ وهاذٛ ذشكىْ ال ىاً اقاو 
ــ  اىبهــاذٛ        ــفك ٔ ــؿً قط ــْ افب الــهؾؾ ًب اله ــفٓ اىبــؿٚ لكدٕ  ًب ِ

 الًك ٗٛ.
ٖمشا بالهؾؾ وا اـا  مً  مٜ اشبكٔز جؿّا أ بعؿ جؿ ثي  (1093 وههلٛ)

ا ؽبكز ِٔكفا افب اُ وٜٓ ث٦ثُٕ ٖٕوّا، ٔكفا اـا  مً  مـٜ ا٫قاوـٛ   
ثـي بعـؿِا  ـمً  مـٜ اقاوـٛ صهـعٛ اٖـاً اغـكٝ ِٔكـفا،           صهعٛ اٖاً وج٦ّ

 ذٗهُك افب ث٦ثـب ٖٕوّا ثي ٖ ي ٔلٕ ا ٖبا ا٥ وهؿاق ٦َٚ ٔاسؿٚ.
ٖمشا الًّك ا ٦ل٘ الٍاقِ بالًّك  مٜ ا٧قٕٝ ٔالًّك  (1094 وههلٛ)

الٍاقِ ِٕ الفٙ ٖكُٕ صبىٕع اٖاوْ صهعٛ ٔ ًكَٖ ٖٕوّا ٧ُ الٍُّٕ 
 ِ وٍّىـا، ذمـٕ اصفـا اُ سـن ًب      ٔقؾت بمفظ يّك الًاون لم اً ٔالٍـاق

اىبكاُ أه الًّك ٔكاُ وهؾؾّا ذاٌْ ٖ ي  ٍؿ ؾغٕه الًّك الجاٌ٘، ٔكفا 
ًب ال مفٗه٘ وٍّىا ذمٕ سن ًب اىبكاُ ًب العايك وَ الًّك ٔبه٘ وهؾؾّا، 

 ذاٌْ ٖ ي ًب الًٕٗ العايك وَ الًّك ال ال٘ ٔاُ كاُ الًّك ا٧ٔه ٌاقُّا.
ـــب    (1095 وههلٛ) ــهؾؾ ب ــاُ ال ــك  ًب وك ــٛ أ  ٥ ذ ــؿّا أ قكٖ ــُٕ بم اُ ٖك
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 وفالٚ.

ًٖه  اذباؾ وكاُ الهؾؾ ذمٕ كاُ بعض الج٦ثـب ًب وكاُ  (1096 وههلٛ)
ٔبعض وٍّا ًب وكاُ ىغك بعٗؿ  ٍْ  كذّا ٥ ُٖؿ   مْٗ سكي ال ىاً بعؿ 
اٌهٓاّٟا، ٔكفا لـٕ كـاُ وًـ  ٦ّ بالهـمح ِٔـٕ وـهؾؾ ذـ٦ ٖـ ي بعـؿ كبـاً           

َ ضبـن صـكؾؾٓ افب وكـاُ    الج٦ثـب ٌعي ٥ ٖٓك بٕسؿٚ اىبكاُ اـا غكز  ـ 
ىغك قكٖس أ ومشا بْ  كذّا، كىا لٕ كاُ وهؾؾّا ِٕٔ ًب الٍذف ٔغكز 

 افب لٖاقٚ وهذؿ الهّمٛ.
سكي اىبهؾؾ بعؿ الج٦ثـب كشكي اىبهٗي ًب وهـهلٛ اشبـكٔز    (1097 وههلٛ)

افب وـا ؾُٔ اىبهـاذٛ وــ  قُـؿ العــٕؾ الٗـْ اـ اٌـْ ٖــ ي ـِابـّا ًٔب اىبهُــؿ       
 ٔا٫ٖاه.

ٛ ٔ ًكَٖ ٖٕوّا أ اقن، ثي ناق افب اـا صكؾؾ ًب وكاُ صهع (1098 وههلٛ)
وكاُ ىغك ٔصكؾؾ ذْٗ آّٖا، به٘  مٜ الهُك افب اُ ٖكد  افب بمؿٓ، أ 
ٍٖٕٙ ا٫قاوٛ ًب وكاُ  ًكٚ اٖاً، أ ٖبهٜ وهؾؾّا ًب وكاُ ٔاسـؿ اكجـك   

 وَ ث٦ثـب ٖٕوّا.
ــ جك وـَ ث٦ث ــاىبهؾؾ اك (1099 وههلٛ) ــ اُ اـا اًٌــب ٖٕوـّا ًب وكـ  ـ ه نـفكّا  ـ

ُٕ سكىـْ كـاىبهٗي ٥ ٖهُـك ا٥ بعـؿ اشبـكٔز  ـَ سـؿ        بهؿق اىبهـاذٛ ٖكـ  
 الهغِ.

ــككع ـب     (1100 وههلٛ) ــاذٛ افب ال ــفك الًــك ٘ با٫ْ ــا اله صهــهط ًب ذبه
ا٧غمحصـب وَ الكبا ٗـٛ الٍٕاذـن الٍّاقٖـٛ، كىـا صهـهط ٌاذمـٛ العًـاٞ أٙ        
الٕصمحٚ  مٜ ا٧قٕٝ ٖٔههط الًُٕ الٕادس بن ٔاىبه شس ا٥ ًب بعض 

ذمٛ المٗن ٌٔاذمٛ اىب كه ٌٔاذمٛ الُبض ٔػبٕل اىبٕاْ  اىبه جٍاٚ ٥ٔ صههط ٌا
 ا٫صٗاُ ب مح الكٔاصس وَ الُمٕات اىبه شبٛ.

لٕ َمٜ اىبهاذك كباوّا و  ذبها يكاٟط الهُك ٔٔدٕبْ ِٕٔ  (1101 وههلٛ)
 اا باسبكي ٔاىبْٕٕع  اوـؿّا ًب جـمح ا٧وـاكَ ا٧قبعـٛ بطمـت َـ٦صْ       

٦ِّ ٔٔدبت  مْٗ ا٫ اؾٚ ًب الٕقت ٔالهٓاٞ ًب غاقدـْ، ٔاُ كـاُ دـا   
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باَن اسبكي ٔا ٖعمي اُ سكي اىبهاذك ال هُمح ا ػبس  مٗـْ ا٫ ـاؾٚ   
ذ٦ّٓ  َ الهٓاٞ، ٔاوا اُ كاُ  اىبّا باَن اسبكي ٔلكٍْ داِن بـبعض  
غَُٕــٗاصْ وــَ وجــن اُ الهــفك افب اقبعــٛ ذكانــؼ وــ  قُــؿ الكدــٕع   
ٖٕدس الهُك، أ اُ اىبهاذٛ الًك ٗٛ صكُٕ اقبعٛ ٔاقبعـب كٗمٕ وهّا، أ 

العاَ٘ بهفكٓ اـا قد  افب الطا ـٛ ٖهُـك ٔعبـٕٓ، ٔلكٍـْ اب دّـ٦ّ       اُ
ذعمْٗ ا٫ اؾٚ ًب الٕقت ٔلٕ كـاُ صـفككٓ أ  مىـْ ٔلاه دّمـْ ًب ٔقـت      

 ال٦ُٚ ٔلكٍْ ا ٖعؿِا ذعمْٗ الهٓاٞ.
لٕ كاُ  اىبّا باسبكي ٔلكٍْ داِن باىبْٕٕع كىا اـا ربٗـن   (1102 وههلٛ)

ْ ًب الٕقت باُ ٔظٗف ْ  ؿً كُٕ وهُؿٓ وهاذٛ ٔاب ال٦ُٚ، ذاُ صبـب ل
الهُك ا اؾ ال٦ُٚ أ قٓاِا ًب غاقدْ اوا اـا صبـب لْ ـل  بعؿ غكٔز 
ٔقت ال٦ُٚ وٓت ٦َصْ ٥ٔ قٓاٞ، ٔكفا لٕ كاُ ٌانّٗا لهفكٓ أ ٌانّٗا 
سبكي ال هُمح ًب الهفك ذاـا صفكك ًب الٕقت ٔدبـت  مٗـْ ا٫ ـاؾٚ ٔاُ    

 صفكك بعؿ غكٔز الٕقت ٥ ػبس  مْٗ الهُك. 
ٖبطــن َــًٕ اىبهــاذك ًب ســاه العمــي ٔالعىــؿ، ُٖٔــض وــ   (1103 وههلٛ)

ازبّن باَن اسبكي ؾُٔ ازبّن خبَُٕٗاصْ ٔؾُٔ ازبّن باىبْٕٕع كىا 
 اـا ربٗن  ؿً كُٕ وهُؿٓ وهاذٛ ثي صبـب اٌْ وهاذٛ.

اـا كاُ دا٦ِّ باَن اسبكي ٔاُ ٔظٗف ْ الهُك ٔلكَ ا  (1104 وههلٛ)
 .ُٖن ًب الٕقت ٔدس  مْٗ الهُك ًب الهٓاٞ بعؿ العمي بْ

ــاٞ الُــ٦ٚ ٔاُ    (1105 وههلٛ) اـا صــفكك الٍانــ٘ لمهــفك أ سبكىــْ ًب اثٍ
سكىْ الهُك ٔازباِن اُ وهُؿٓ وهاذٛ ٔاُ سكىْ الهُـك، ذـاُ كـاُ    
قبن الؿغٕه ًب قكٕع الككعٛ الجالجٛ اب ال٦ُٚ قُـكّا ٔاد ـمأ بّـا، ٥ٔ    
ٖٓك كٌْٕ ٌأّٖا وَ ا٧ٔه لم ىاً ٔكفا ٥ ٖٓك وَ كاٌت ٔظٗف ْ ال ىـاً  

 ٦َصْ ثي ال فت قبن ال همٗي ذاٌْ ٖـ ي َـ٦صْ الكبا ٗـٛ    ٌٕٔٝ الهُك ًب
 ٔػب مأ بّا.

لٕ قُك اصفاقّا ٔلكٍْ كاُ وهاذكّا ٔسكىـْ الهُـك َـشت     (1106 وههلٛ)
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٦َصْ  مٜ ا٧قٕٝ، ٔكفا لٕ كاُ دا٦ِّ باُ ٔظٗف ْ الهُك ذٍٕٝ ال ىاً 

 لكٍْ قُك نّّٕا.
اـا ؾغن  مْٗ الٕقت ِٔـٕ ساْـك ٔا ُٖـن، ثـي نـاذك       (1107 وههلٛ)

ؿ دبأل سؿ الهغِ ٔالٕقت ا ؽبكز بعؿ ٔدس  مْٗ ٔاقاؾ ال٦ُٚ بع
الهُك، ٔلٕ ؾغن  مْٗ الٕقت ِٕٔ وهاذك ذمي ُٖن س ٜ ؾغن وٍملْ أ 
بمؿٓ أ ضبن ا٫قاوٛ اب، ذاىبؿاق ًب الهُك ٔال ىاً لٗو  مٜ أٔه أقات 

 ال٦ُٚ بن  مٜ سـب ا٥ؾاٞ وا ؾاً ٔق ّا ا ؽبكز بعؿ.
كىا لٕ جكبـت الًـىو    اـا ذاص ْ ال٦ُٚ س ٜ غكز ٔق ّا (1108 وههلٛ)

ِٕٔ ا ُٖن ٦َٚ المّك بعؿ ٔكـاُ ًب أه الٕقـت ساْـكّا ًٔب ىغـكٓ     
ـــاٞ قُــــكّا أ كباوــّا،   وهــاذكّا أ بــالعكو ذا٧قـــٕٝ اٌــْ طبــمح بـــب الهٓـ
ٔا٧ســٕ  وكا ــاٚ ساه الفٕت ىغك الٕقت باُ كاُ ذْٗ وهاذكّا ذٗهُك 

 أ كاُ وهٗىّا ذٗ ي ًب قٓاّٟا.
هاذك طبمحّا بـب الهُك ٔال ىـاً ًب ا٧وـاكَ   ا٧قٕٝ كُٕ اىب (1109 وههلٛ)

ا٧قبعٛ، ِٔ٘ اىبهذؿ اسبكاً ٔاىبهـذؿ الٍبٕٙ الًكٖف ٔوهذؿ الكٕذٛ 
ٔاسباٟك اسبهٗين، ٔال ىاً ِٕ ا٧ذٓن ٔالهُــك ِٕ ا٧سٕ ، ٥ٔ ٖمشا 

 بّا ناٟك اىبًاِؿ اىبًكذٛ.
اىبهــذؿ اسبــكاً ٔاىبهــذؿ الٍبــٕٙ ًب ِــفا الموــاُ ًٖــىمّا  (1108 وههلٛ)

ٝ ذّٗىا صٕنعٛ قمٗمٛ، ٥ٔ ذـك  بــب الهـطٕع ٔالُـشَ     اسبكي ٔاُ دك
 ٔاىبٕاْ  اىبٍػفٓٛ وٍّا يبا ُٖؿ   مّٗا اٌّا دمٞ وَ اىبهذؿ.

ا٧قٕٝ ًب اسباٟك اسبهٗين مشٕه الُشَ اسبال٘ وعْ ٧ُ  (1109 وههلٛ)
ــؿ قــرب اسبهـــب     الٍُــّٕ دــاٞت بمفــظ ســكً اسبهـــب، ًٔب بعٓــّا  ٍ

ّا، اوـا الُـشٗض   ٔباسباٟك اغكٝ ذٗع رب اىبْٕٕع ٔالعـكه صٕنـعٛ ْٔـٗه   
الٕاقؾ ًب وبهٛ ٔ ًكَٖ ـقا ّا وَ نبٗ  ٌٕاس٘ الهرب اىبهؿى ذّٕ ا ي 
وــَ ا٫كبــاً ًب الُــ٦ٚ ٖٔ عمــا باسبكوــٛ ٔا٫نــ ذاقٚ ٔعبِٕــا، ٔبمشــاظ 

ربفٗـف  الُؿ  العكًب ىٌـفاك ًٔب صعـؿؾ الَٕـف ًب صمـ  ا٧غبـاق ٌـٕع       
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 . َ ال ٕنعٛ ٔالمٖاؾٚ ًب اسباٟكاغباق جٗيب ٔ

بالُــ٦ٚ ًب ال ػــٗمح اىبمبــٕق ًب ا٧وــاكَ  ٥ ٖمشــا الُــًٕ (1110 وههلٛ)
ا٧قبعٛ، ذّ٘ ًب وْٕٕع الًُٕ كباق٘ ا٧واكَ ٥ ًُٖٕ اىبهاذك ا٥ اـا 

 ٌٕٝ ا٫قاوٛ أ بهٜ وهؾؾّا ث٦ثـب ٖٕوّا.
ال ػٗمح ًب ِفٓ ا٧واكَ ان ىكاقٙ ذٗذـٕل لـْ ال ىـاً وـ       (1111 وههلٛ)

ل ضبن العـؿٔه،  يكٔ ْ ًب ال٦ُٚ بهُؿ الهُك ٔبالعكو وا ا ٖ ذأ
بن ٥ بهى باُ ٍٖٕٙ ال٦ُٚ وَ جمح صعٗـب اسؿ ا٧وكَٖ وَ ا٧ٔه، بن 

 لٕ ٌٕٝ الهُك ذاب جفمٛ أ بالعكو ذالماِك الُشٛ.
ٖ هكؿ ان شباه ال عهٗس بعؿ كـن َـ٦ٚ وهُـٕقٚ ث٦ثــب      (1112 وههلٛ)

وكٚ نبشاُ ال ٔاسبىؿ ل ٥ٔ الْ ا٥ ال ٔال اكرب، بن ا٧ٔفب صككاقِا 
وــَ بــاه ال عهٗــس ٔوــكٚ وــَ سٗــح بــؿلٗ ّا  ــَ الــككع ـب   وــكصـب وــكٚ
 الهاقط ـب.

َ/ اٌصالح ربِخ ٚاٌصيبَ يف اٌدار ادلٍه يف حمبفظخ  (1113 وههلٛ)
 ٚثٍد آخز

ٔقؾت خبُّٕ الفٙ ٖهص٘ إفب ؾاق لـْ ًب بمـؿ جـمح وٕرٍـْ ٔوهـكٍْ      
الؿاٟي ٌُّٕ  ؿٖؿٚ ِٔ٘  مٜ قهىـب و عاقْـب، ٔلكَ  ٍؿ ال ؿبك ًب 

ال عـاقض إـ أُ إقاؾٚ ال ىـاً ًب بعٓـّا ٔقؾ     وٓاوٍّٗا ؽبكز أكجكِا وَ
بُٗ ٛ اىبكٔق  مٜ اىبٍمه أٔ الٓٗعٛ ٔلـٗو قُـؿٓ ٔا٫قاوـٛ ذٗـْ ٔلـٕ ىبـؿٚ       

 قمٗمٛ .
ذىَ الههي ا٧ٔه وَ الكٔاٖات اله صهٕه بال هُمح َشٗشٛ  م٘ بَ 
ٖهطـب قاه: نهلت أبا اسبهـَ ا٥ٔه  مٗـْ الهـ٦ً  ـَ قدـن مبـك بـبعض        

ق، ٔلٗو اىبُك ٔرٍْ، أٖ ي ٦َصْ أً ٖهُك ؟ قاه: ا٥وُاق ٔلْ باىبُك ؾا
ٖهُك ال٦ُٚ، ٔالٓٗاع وجن ـل  إـا وك بّا( ٔكفا ًب َشٗشٛ هباؾ بَ 
 جىاُ،  َ أب٘  بؿال  مْٗ اله٦ً:  ًب الكدن ٖهاذك ذٗىك باىبٍمه لْ ًب 
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الطكٖا ٖ ي ال٦ُٚ أً ٖهُك ؟ قاه : ٖهُك ، إلبا ِٕ اىبٍمه الفٙ صٕرٍْ(.  

فٓ الكٔاٖات باىبكٔق باىبٍمه أٙ و  ٌٗٛ إد ٗال وهاذٛ أرٕه بهكٍٖٛ ذذاٞت ِ
)ذٗىك باىبٍمه لْ ًب الطكٖا( ٔأُ اىبكمف ًب ساه نفك س ـٜ وـكٔقٓ بّـفا    
اىبٍمه، ِٕٔ خب٦ه وا إـا كاُ  ٍـؿٓ ؾاق ًب ب ـؿاؾ أٔ كـكب٦ٞ أٔ الٍذـف     

 ٖهص٘ قاَؿّا المٖاقٚ ٔاىبكح ذْٗ أٖاوّا.
ات ٖفٗؿ كفاٖـٛ ٔدـٕؾ بٗـت أٔ غبمـٛ ٔاسـؿٚ      ٔالههي الجاٌ٘ وَ الكٔاٖ

ل٦ُٚ ال ىاً ِٔ٘  عبٕ نت قٔاٖات وٍّا الُشاع وجن َشٗشٛ  ىكاُ 
بَ ضبىؿ قاه: قمت ٧ب٘ دعفك الجاٌ٘  مْٗ اله٦ً: دعمت ذؿاك ، إُ ل٘ 
ْٗعٛ  مٜ وبهٛ  ًك و٦ٗ وبهٛ ذكانـؼ ، ذكقبـا غكدـت إلّٗـا ذـاقٗي      

ٛ أٖاً ، ذاب ال٦ُٚ أً اقُك ؟ ذهاه : ذّٗا ث٦ثٛ أٖاً أٔ وبهٛ أٖاً أٔ نبع
 قُك ًب الطكٖا ٔأب ًب الٓٗعٛ.

َٔـشٗشٛ أهبـؿ بــَ ضبىـؿ بــَ أبـ٘ ٌُــك قـاه: نــهلت الكْـا  مٗــْ       
اله٦ً  َ الكدن ؽبكز إفب الٓٗعٛ ذٗهٗي الًٕٗ ٔالٕٗوـب ٔالج٦ثٛ ٖ ي أً 

 .11/211ٖهُك ؟ قاه : ٖ ي ذّٗا( الٕناٟن 
ٍٖمه ًب بٗت مبمكْ ًب الع بات اىبهؿنٛ ٔصٍطبا ِفٓ الكٔاٖات  مٜ وَ  

أٔ العاَىٛ ٖٕوـب أٔ ث٦ثٛ أٔ أكجك خب٦ه قٔاٖات الههي ا٧ٔه اله داٞ 
 أكجكِا بهٌْ مبك  مْٗ ِٕٔ ًب ركٖهْ وهاذكّا إفب دّٛ أغكٝ.

ٔوٍّا َشٗشٛ إعا ٗن بَ الفٓن ٔقٗن اٌّا وٕثهٛ قاه: نهلت أبـا  
َ أقض إفب أقض ٔإلبا ٍٖمه قكآ  بؿال  مْٗ اله٦ً  َ الكدن ٖهاذك و

ْٔٗع ْ ؟ قاه : إـا ٌملت قكاك ٔأقْ  ذهب ال٦ُٚ ، ٔإـا كٍت ًب جمح 
 أقْ  ذهُك (.

ٔاوا ال هٗٗؿ ٔيك  ا٫كباً به ٛ أيّك ذمُشٗشٛ ضبىؿ بَ إعا ٗـن  
بَ بمٖ  :  َ أب٘ اسبهَ  مْٗ اله٦ً قاه : نهل ْ  َ الكدـن ٖهُـك ًب   

وا ا ٍٖٕ وهاً  ًكٚ أٖاً إ٥ أُ ٖكُٕ لْ ذّٗـا  ْٗع ْ ؟ ذهاه : ٥ بهى ، 
وٍمه ٖه ٕرٍْ ، ذهمت : وا ا٥ن ٗطاُ ؟ ذهاه : أُ ٖكـُٕ لـْ ذّٗـا وٍـمه     
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ٖهٗي ذْٗ ن ٛ أيّك ، ذاـا كاُ كفل  ٖ ي ذّٗا و ٜ ؾغمّا(، ٔذّٗا وههل اُ 
: ا٧ٔفب : قاه ا٫واً  مٗـْ الهـ٦ً ٥ بـهى بال هُـمح، ٔذٗـْ بٗـاُ لمهـعٛ        

ٔلٗو العممبٛ ٔالٕدٕه يبا ٖؿه  مٜ أٔلٕٖٛ أٔ دـٕال ا٫كبـاً   ٔاىبٍؿٔسٛ 
 كىا صؿه  مْٗ الٍُّٕ ا٧غكٝ.

الجاٌٗٛ : داٞ قٗؿ ا٫ن ٗطاُ بُٗ ٛ اىبٓاقع، ٔقٗن أٌْ وعٍٜ إ  باقٙ 
 ٔذكْ٘ ٔقؾ ِفا الهٕه.

ٔلكَ إقاؾٚ إوكاُ الهكَ ذْٗ أوك ضب ىن ٧ُ وُؿا  اىبٍمه ًب ـل  
ىبكاُ احملٕ  ٔالهه، ذذاٞ البٗاُ ٔال عكٖف المواُ أ ي ًٖٔىن الكٕؽ ٔا

بهٌْ وٍمه ٖهْٗ اسبك ٔالًىو ٔالهباع، أٔ ٖكُٕ الهـكَ ًب الًـ اٞ ذٗهٗـْ    
الربؾ الهاقّ ٔا٧وطاق ًٖٔاق إلْٗ ِفا بٗت ذ٦ُ، ؽبـكز ٖٔـؿغن لـْ ٥    
ٖماهبْ ذْٗ ناكَ ٔوال  ىغـك ، ٔصهـؿٖك اسبـؿٖح ٔل ـٛ اىبٓـاقع ذٗـْ أُ       

ٗ  أُ ٖهٗي ذْٗ ن ٛ أيّك ٔوـ  ا٫س ىـاه ٖ عـفق    ٖكُٕ لْ ذّٗا وٍمه ٖه ط
 ا٫ن ؿ٥ه، ذٍكد  إفب الٍُّٕ ا٧غكٝ.

ًٔب َشٗض أهبؿ بَ ضبىؿ بـَ أبـ٘ ٌُـك قـاه: نـهلت الكْـا  مٗـْ        
اله٦ً  َ الكدن ؽبكز إفب ْٗع ْ ٖٔهٗي الًٕٗ ٔالٕٗوـب ٔالج٦ثٛ أٖهُك 

 أً ٖ ي ؟ قاه : ٖ ي ال٦ُٚ كمىا أصٜ ْٗعٛ وَ ْٗا ْ.
وَ ْعف ِفٓ الكٔاٖٛ ٧ُ ًب ركٖهّا نـّن بـَ لٖـاؾ ، ٔذٗـْ     ٔوٍّي 

 إغ ٦ه.
ٔسٍٗىا ؾغن الٍيب ضبىؿ َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي وكـٛ  ـاً الفـ ض    
قٗن لْ : أصٍمه ؾاقك جؿّا؟ قاه: ِٔن صكك لٍـا  هٗـن ؾاقّا( أٙ أُ  هـ٦ّٗ    
باع ؾاق الٍيب ضبىؿ َمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي ٔؾٔق بـين ِايـي الـفَٖ       

 ا وعْ.ِادكٔ
ٗٯُكيٯ  ٗٯو٭  ٭َم ْ٭ك٭بٯ ٮيٯ ذٳ٘ ا٧َقٯٔض َذَم ـ٭ا  ٔ٭ٔإ ٔ ىؿٚ الؿلٗن ِٕ قٕلْ صعافبط

َ٭ َكَفكٮٔاص ٖ٭ِف ٳٍ٭ُكيٯ الَٲفٳٖ ُٯ  ُٯ غٳِف ٮيٯ َأ ٚٳ ٔإ ُ٭ٲ٦َ َٯ ال ُٮكٮٔا وٳ ُٯ ص٭ِه  .دٮٍ٭اعٱ َأ
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ًٔب ال ّفٖس  َ لقاقٚ قاه: نهلت ابا دعفك  مْٗ اله٦ً  َ ٦َٚ 

شبٕه ٦َٔٚ الهفك صهُكاُ نبٗعا؟ قاه: ٌعي، ٦َٔٚ اشبٕه أسا اُ ا
 صهُك وَ ٦َٚ الهفك لٗو ذْٗ غٕه.

إُ الفٙ ٖهص٘ إفب بٗت لْ ًب الٍذف أٔ ككب٦ٞ أٔ ب ؿاؾ أٔ جمحِـا ٥  
ًٖعك أٌْ وهاذك غَُّٕا ًب ِفٓ المواُ ٔبٍاٞ ٔنـعٛ البٗـٕت ٔغـؿواصّا    

ٗ ْ ٖٔهٗي ِٕ ٔ ٗالْ ذٗـْ ٔمب مـ    ٔٔناٟن الكاسٛ ذّٗا، ذّٕ ٖؿقك أٌْ ًب ب
وف اسْ، ٖٔؿ ٕ الٕٓٗه ذْٗ ، ٖٔهٕه ازبمحاُ: داٞ ذـ٦ُ إفب بٗ ـْ ،ٔقـؿ    
ٖمٔقِي ٖٔمٔقٌْٔ، ذ٦ صبهـٜ وْٕـٕ ٗٛ كـبمحٚ لمهـفك غاَـٛ وـ  نـك ٛ        

 الٕناٟط ٔر٘ ا٧قض ٔقمٛ وًه ْ ٔكجكٚ صككاقٓ ًب ِفا المواُ.
هؿنٛ وكٛ ٔاىبؿٍٖٛ لفا ذاُ الفٙ  ٍؿٓ بٗت ٔنكَ ًب إسؿٝ اىبؿُ اىب

ٔالٍذف ٔككب٦ٞ ٔناٟك اىبؿُ ًب ؾٔه العاا ٖكُٕ ومكّا لْ ؼبن ذْٗ و ٜ 
ياٞ لْ أُ ٖ ي ٦َصْ ًُٖٕٔ ذْٗ ٔلٕ أقاً ذْٗ ًب كن وـكٚ ٖٕوـا ٔاسـؿا ،    

 لُؿ  اىبم  ٔؾٔاوْ ٔقا ؿٚ ٌف٘ اسبكز ًب الؿَٖ ٔالعمي  ٍؿ ال.
أـاُ الفذـك لـْ أُ ٖـ ي    ٔقؿ أذ ٗت قبن  اً باُ الفٙ ؽبكز وَ بٗ ـْ بعـؿ   

َٗاوْ ٔذْٗ أكجك وَ أقبعٛ ٌُّٕ  َ ا٧ٟىٛ  مّٗي اله٦ً ِٕٔ وًٍٕق 
 مٜ وٕقعٍا و  وبهٛ ٔصهعـب دمٞ وَ ال فهمح ًب نـٕقٚ البهـكٚ ٔيـطك    
ٔ٭ىغٳـكٮ           وَ نـٕقٚ ىه  ىـكاُ ًب ىٖـٛ  مىٗـٛ ا ًٖـّؿ  ـا ال ـهقٖؼ وجـ٦ّٗ ط

ْٳ ق٭هٳٲ اِلع٭ ُٯ اِلش٭ىٯؿٮ لٳمَٲ ِٮيٯ َأ ٕ٭ا  اَلىٳـب٭ص.ؾ٭ ٯ
 

  رائد اٌفعبءرائد اٌفعبء
اـا كاُ قاٟؿ الفٓــاٞ ٍٖٕٙ البهاٞ ًب اىبككبـٛ ٔعبِٕـا وـؿٚ     (1114 وههلٛ)

 ًــكٚ اٖاً ذٍٕٗٙ ا٫قاوٛ ٖٔ ي ٦َصْ َٔـٕوْ، ٥ٔ ٖٓـك صٍهـن اىبككبـٛ     
 ٔنٗاس ّا ًب الفٓاٞ اشباقد٘.

اـا ا ٖه ط  قاٟؿ الفٓاٞ الككٕع ٔالهذٕؾ ٔذا الهٕا ؿ  (1115 وههلٛ)
ه ذا٥قكه افب ساه الككـٕع ٔالهـذٕؾ   با٥عبٍاٞ ا٥قكدال اُ ٤ٖؾّٖىا 
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 با٫مباٞ.ٔا٥ ذ

ٖع ىــؿ ًب أٔاُ ا٥وهــاك  ــَ اىبفطــكات ٔأٔاُ ا٥ذطــاق      (1116 وههلٛ)
صٕقٗت أقكه ٌهطٛ لْ وَ ا٥قض صطم  ذّٗا الًىو ٔالهىك، ٔػبٕل لـْ  

 ا  ىاؾ صٕقٗت البمؿٚ اله اٌطما وٍّا.
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  يف صالح اخلٛف يف صالح اخلٛف 
٦َٚ اشبٕه وهُـٕقٚ نـفكّا ٔسٓـكّا، نبا ـٛ ٔذـكاؾٝ       (1117 وههلٛ)

َٔجَه فَْْْاَنرَت ألًَْرَه  ألض رالْْٗ     ط ٔصبهٜ ٦َٚ الُبض ٔاىب كه  مٜ سا ىا َّإجَق  ُكيَت ِفر

ًَ ََّر ُِٜكَه َّألتََْاِل ًِّ  ْأَدِلَةتًَََه ْفإجَق  َدَ ً ّ  ْفلَُْٔكًْىْ  ِم ًََْٔخ ْْسِٜفٌْ٘ ِميًََهَ َمَعْك َّأل ْْسِٜفٌْ٘  ْفْلَتُآَه 

ًَ ْكْفررًوّ  ألررَْ   ُأَخررَوٚ ألررَه ًَٓضررلتْ  ْفلًَْٔضررلت  ِِٓ ََِرًٍَه َّْأَدررِلَةتًَََه َّد   ألحرر ًِّ  ِحرر ًََْٔخرر ْ  َمَعررْك َّأل

ٌَ َعلَُْٔكَه مََْٔلرً٘ َّ ِحر ًَٗ َّال ًنَيرسَع َعْلرَُٔكَه      ًَ ْأَدِلَةِتُكَه َّْأَمِتَعِتُكَه فَِْٔنُٔلْ ٌَ َع َتَغُفُلْ

ًَ َمْأررِو ْأَّ ُكيررًتَه َمَوَضرر  ٌَ ِبُكررَه ْأق ٚ ِمرر ٌَ ْكرس ٌَ َتَضررًعْ  ْأَدررِلَةَتُكَه إج ٙ ْأ

َِ ب س مًَجٔي س ًَ َع ٌ   أللحَُ ْأَع   ألْلْكسِفوجٓ ََِرُكَه إج ًِّ  ِح  .(1)صًَّخ

ــّٗا     (1118 وههلٛ) ــُٕ وه ٓ ــفٙ ٖك ــٕه ال ــّٕ اشب ــاشبٕه غُ ــكاؾ ب اىب
ل ػفٗف ال٦ُٚ ٔذبٕه انبابْ ؾُٔ اكباوّا بالكٗفٗٛ ا٫غ باقٖٛ، كاشبٕه 

     ٕ ه ٥ ٖه ٓـ٘ ـلـ  ٥ صٍ هـن    وَ  ؿٔ أ لـِ أ نـب ، ذـاـا كـاُ اشبـ
 ٔظٗفٛ اىبكمف افب ٦َٚ اشبٕه.

ٖه شس اُ ص٤ؾٝ نبا ٛ، ٔ ا كٗفٗـات ثـ٦خ ٖـ ػمحُٔ     (1119 وههلٛ)
 ٔاسؿٚ وٍّا ِٔ٘:

 اُ ُٖم٘ ا٫واً بطاٟفٛ ثي ٖعٗؿ ال٦ُٚ بطاٟفٛ اغكٝ. -1
الكقـاع، ٔاعّـا وهـ ن وـَ اسـؿٝ      ـات وا اَطمض  مْٗ بُـ٦ٚ   -2

ٔكاُ بٍّٗـا ٔبــب ا ذـكٚ    (2)ىلْ ٔنمي َمٜ ال  مْٗ ٔك اٟس الٍيب 
  ً ، ٔكٗفٗ ّـا اُ ٖفـك  الهـًٕ ذـكق ـب ُٖٔـم٘       اقب  نٍـب ٔمثاٌٗـٛ اٖـا

ا٫واً بالفكقٛ ا٧ٔفب قكعٛ، اوا الفكقٛ الجاٌٗٛ ذ هف اثٍاٞ ـل  بالاٞ 
العؿٔ ٔذبكى الفَٖ ُٖمُٕ، ثي ٖهًٕ ا٫واً ٔوَ غمفْ افب الككعٛ 

                                                           

 .102الٍهاٞ نٕقٚ  (1)
 .277أٌمك ازبمٞ اشباوو ٔالجىاٌـب بعؿ اىباٟٛ وَ صفهمحٌا لمهكىُ ّ (2)
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وـب ٖٔهكأ لٍفهْ ًب الككعٛ الجاٌٗٛ، الجاٌٗٛ ذٍٗفكؾ كن وُم٘ وَ اىبهوٕ

اوا ا٫واً ذٗ هٌٜ ًب قكاٞصْ بهؿق وا ٖ ي الفَٖ غمفـْ ٍُٖٔـكذُٕ افب   
وٕقف اَشابّي ٔصهص٘ الفكقٛ ا٧غكٝ ٔصؿغن و  ا٫واً ذٗكربُٔ 

 . ثي ٖكك  ا٫واً بّي ٖٔهذؿ

ثـي صهـًٕ ِـفٓ ازبىا ـٛ ِٔـ٘ الجاٌٗـٛ ٍٖٔفـكؾ كـن وـٍّي ًب الككعـٛ                
ٖطٗن ا٫واً صًّؿٓ ٖٔ ىُٕ ٖٔهمي بّي ا٫واً، أٙ اُ نبا ٛ الجاٌٗٛ، ٔ

وٍّي صكـرب وـ  ا٫وـاً صكـبمحٚ ا٫ذ  ـاع، ٔا٧غـكٝ ربـ ي وعـْ الُـ٦ٚ          
بال همٗي، ًٔب الج٦ثٗٛ ٖ ػمح ا٫واً بـب اُ ُٖم٘ بازبىا ٛ ا٧ٔفب قكعٛ 

 ٔبالجاٌٗٛ قكع ـب أ بالعكو.
وكنمٛ اىببهٕ ، ِٔ٘ اىبهىاٚ ب٦ُٚ  هفاُ  مٜ قٔاٖٛ لمًٗؼ ًب  -3

ٔربِ وا لٕ كاُ ًب اىبهمىـب كجكٚ ٔكاُ العـؿٔ ًب دّـٛ الهبمـٛ ًٔب    
 وه ٕٙ ا٧قض، ٔلٗو وَ غٕه يؿٖؿ  مٜ اىبهمىـب.

٥ نـّٕ ل٬وـاً وــ  سفـظ اىبـهوًٕ ٔبــالعكو، ٔلـٕ َــمٜ       (1120 وههلٛ)
 وٍفكؾّا ٔ كض لْ غمن ٖعىن بٕظٗف ْ.

  صالح ادلؽبردحصالح ادلؽبردح
بالهٗف ٦َٔٚ يؿٚ ٔصهىٜ ٦َٚ اىبكاواٚ ٔاىبهابهٛ، أٙ ال ٓاقه 

اشبٕه، ُٖٔم٘ بكن ٔدْ اوكَ ٔاقفّا أ وايّٗا أ قاكبّا، ٖٔبؿه كن وا 
٥ ٖهؿق  مْٗ دمّٞا أ يكرّا با٫بؿاه ا٫ْطكاقٖٛ ٔو   ؿً ال ىكَ وٍّا 
ُٖــم٘ بال هــبٗض ٖٔهــهط الككــٕع ٔالهــذٕؾ، ٖٔهــٕه بــؿه كــن قكعــٛ    

 ."نبشاُ ال ٔاسبىؿ ل ٥ٔ الْ ا٥ ال ٔال اكرب"
ــَ      (1121 وههلٛ) ــَ وـ ــاٞ كبكـ ــطكاقٖٛ ًٔب ا٫ثٍـ ــ٦ٚ اْـ ــكع ًب َـ اـا يـ

ا٫غ ٗاقٖٛ قبكصبٛ اقن اْطكاقّا اب ٦َصْ قبا اوكـَ ٔكـفا العكـو، ٥ٔ    
 ٖه هٌف وا اصٜ بْ وَ ال٦ُٚ.

اـا قأٝ نٕاؾّا ٔعبٕٓ ذمٍْ  ؿّٔا ٔغاه ذُمٜ قُكّا، ثي  (1122 وههلٛ)
 باُ اشب٦ه َشت ٦َصْ ٥ٔ ي٘ٞ  مْٗ.
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لهُــك ٔا٫ٌ هــاه افب نبٗـ  انــباه اشبـٕه ًٖــكع وعّـا ا    (1123 وههلٛ)

 اىبكاصس اىبىكٍٛ وَ ا٫مباٞ ٔال هبٗض ٔجمحِا.
اـا صٕق  لٔاه اشبٕه ذا٧سٕ  صـهغمح الُــ٦ٚ افب لٔاه    (1124 وههلٛ)

العفق، ا٥ اُ ؽبًٜ العذم أ اىبٕت ذمْ س٠ٍٗف اُ ٤ٖؾّٖا باٖـٛ كٗفٗـٛ ًب   
 أه الٕقت.

اىب ٕسن ٔال كٖا ًب اشبٕه ٔالهفك ٖهُكاُ  ؿؾ الككعات  (1125 وههلٛ)
     ؿً اشبٕه ٔ ؿً الهفك ٖهُكاُ ًب الكٗفٗٛ ذهط.ٔكٗفٗ ّا، ٔو

***********  
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  وزبة اٌصَٛوزبة اٌصَٛ  
ِٔـــٕ يـــعاق انـــ٦و٘ كبـــ٨ اٌـــٕاقٓ الهمـــٕه ٔقبـــٕع ا٧قض ًب      
يــّك قوٓـــاُ وـــَ كــن نـــٍٛ ٔكهٌـــْ الًــّاؾٚ الفعمٗـــٛ لجبـــات اقكـــاُ    
ال ٕسٗـــؿ ًب ا٧قض، ٔنـــٗبهٜ  ٍـــٕاُ ال هـــٕٝ ٔالـــؿقى اىب ذـــؿؾ ًب  

ٔذبكٖكِـــا وـــَ اصبـــاع الًـــّٕات     اشبًـــٕع ٔالُـــرب ْٔـــبط الـــٍفو   
ٔاىبٗــن افب المــفات بــكؾاٞ العبٕؾٖــٛ ٔاىبهــكٍٛ ٔقٔع ا٥غ ٗــاق، ِٔــٕ       
ــربلؽ         ــٕاه ال ــَ اِ ــٛ و ــٛ امباٌٗ ــاسبات ٔٔاقٗ ــال الُ ــٛ ٥ك ٍ ــبٛ ككمب وٍان
ٔســـادم وـــَ  ـــفاه الٍـــاق، ذـــ٦ جكابـــٛ اُ صفـــٗض  مـــٜ ٌفـــٕى         
الُــــاٟىـب ذٗــــْ يــــآبٗس الكهبــــٛ ٔال بطــــٛ. اٌــــْ وؿقنــــٛ اغ٦قٗــــٛ  

ــٗاً    ٔاد ىا ــ٦ع، ٔالُـ ــٕاه الُـ ــٛ ٧بـ ــٛ داوعـ ــشٗٛ ٔقٔسٗـ ــٛ َٔـ  ٗـ
ــاله    ــاٞ افب وٍــ ــاع ل٦قصهــ ــاا اىبمكــــٕت ٔوف ــ ــاه  ــ ــٗاسٛ ًب قســ نــ

 اىبػمُـب.
ــٗاً     ــرب الُ ــ٘ ٖع  ــاقه ا٫ ٦و ــاقٙ ٔال ه ــؿاغن اسبٓ ــن ال  ًٔب ظ
ايـــكاقٛ ىبٓـــاوـب العبـــاؾٚ ًب ا٫نـــ٦ً ٔسٓـــٕق وبـــاقك ٔصعاوـــن وـــ  

اىبفطــكات را ــٛ ل  العٕىبــٛ ٔذــا وفّــًٕ نــمى٘ نــميب بــالكف  ــَ      
 ٔلٗكُٕ ؾقنّا لمذىٗ  لم ؿبك ٔوَ جمح اناٞٚ أ اـٝ لم مح.

ــاؾٚ   ــٗاً  بــ ــىَ  ٔالُــ ــٕٝ ص ٓــ ــْ  ٔصهــ ــٛ قٔع ا٫قاؾٚ، ٔذٗــ صهٕٖــ
ٖهـــ ٕٙ ال ـــين ٔالفهـــمح ٖٔكـــُٕ وٍانـــبٛ لًـــٕٗع الكهبـــٛ ٖٔ شهـــو  

 اثــك ازبــٕع ٖٔعــكه اُ لــٗو ًب وهــؿٔقٓ اسبُــٕه  مــٜ كــن         ال ــين
يــــ٘ٞ ا٥ بــــاـُ ال ٔذٓــــمْ، ذٗكــــُٕ وٍانــــبٛ لمكأذــــٛ بـــــب الٍــــاى 
ــمٔه        ــببّا لٍـ ــّا ٔنـ ــي بابـ ــفا الهاسـ ــُٕ ِـ ــّا لٗكـ ــّي بعٓـ ــكسي بعٓـ ٖٔـ
ــهك      ــات ، ًٖٔــ ــٗض الربكــ ــ  ٔصفــ ــٜ ازبىٗــ ــٛ ل   ًــ ــٛ ا٫ ٗــ الكهبــ

ٌهـاُ قـاه صعـافب    الُٗاً وـ  جـمحٓ وـَ ٔدـٕٓ العبـاؾٚ ًب جاٖـٛ غمـا ا٫       
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ٌجط ً  َّ َّجىرررَإ إجالح ألََِٔعًبرررً ّ ، ِٔـــٕ ؾقى و ذـــؿؾ ًب (1)صََّمرررس َخْلْآرررًت  ألِ ررر
اشبًــٕع ٔالفلــٛ ٔان شٓــاق ذهــك ا٩غــكٚ ٔبــاه وبــاقك ٫نــ شها         

 الجٕاه.

  حىبَ اٌصيبَحىبَ اٌصيبَأأِٓ ِٓ 
الُٗاً ًب ا٫َط٦ع ا٥وهاك  َ اىبفطكات بهُؿ الهكبٛ وَ  (1 وههلٛ)

ٍههـي افب الٕادـس، ٔاىبٍـؿٔه،    رمٕع الفذك افب و ٗس الًىو، ٖٔ
 ٔاىبككٔٓ أٙ قمٗن الجٕاه، ٔاحملمٕق.

 الٕادس وٍْ مثاٌٗٛ: (2 وههلٛ)
 ٗين ٔٔدٕبْ  َن صًكٖعْأِىّا ٔإًَٔ يّك قوٓاُ ِٕٔ :  ا٧ٔه

 مٜ كن وكمف ذ٦ صُض ذْٗ الٍٗابٛ  َ اسب٘ ٥ٔ ال ػٗمح ٥ٔ ال هـٕٖف  
ٌَ ِمَيُكَه َموجٓض س ْأَّ َعْلٙ َدأٔ ال هغمح ، ٌعي ٔقؾ قٕلْ صعافب ط ًَ ْكس ْفِو ْفَن

ًَ أْٓ سِو ُأَخَو  .(1)صْفِع  ٌٗ ِم

 ًَٕ الهٓاٞ.:  الجاٌ٘

ال كىا ًب كفاقٚ الٗىـب قاه صعافب ط ًَٕ الكفاقٚ  مٜ كجكصّا:  الجالح

ًُِكَه ِبَنرس ْكَسرَبَت ُاُلرًْبُكَه َّ أللحرًُ ْغُفرْر            ًَ ًَٓؤ ِخر ًُِكَه  أللحًُ ِبسأللحغَْج ِفرٕ أََْٓنرسِىُكَه َّألِكر ًَٓؤ ِخ

 .(2)صَحِلٔه 

ًَ ألرَه َِٓ رَ  ْفِضرَٔسًو     ، قاه صعـافب ط  ًَٕ بؿه ا ؿٙ ًب اسبر: الكاب  ْفَنر

 .(3)صَثاْلثَِ٘ أْٓ سِو ِفٕ  ألَةجِّ ََّدَبعٍَ٘ إجَق  َرَنَعًتَه ِتْلْك َعَشوٌَٗ ْكسِملٌْ٘
                                                           

 .56نٕقٚ الفاقٖات  (1)
 .184البهكٚ نٕقٚ  (1)
 .225البهكٚ نٕقٚ  (2)
 .196البهكٚ نٕقٚ  (3)
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 ًَٕ الٍفق ٔالعّؿ ٔالٗىـب.:  اشباوو

 ًٕ ا٫داقٚ ٔعبِٕا كالًكٔ  ًب ْىَ العهؿ.َ:  الهاؾى
 ٖاً ا٫  كاه.إًَٔ الًٕٗ الجالح وَ :  الهاب 
 .(بْٗ.إًَٔ الٕلؿ ا٧كرب  َ :  الجاوَ

ـــه الُــٗاً ًب ئدــٕ (3 وههلٛ) ـــّك قوٓــاُ وــَ ْـــ كٔقٖات الــؿَٖ ـ
َ وــَ اذطــك ذٗــْ  اىبــّا  اوــؿّا وــَ جــمح اُ ٖكــُٕ ــــكٓ وكصــؿ، ٔلكـــــٔوٍك

ــاقٓ ٥ ٖعــ   ــ ش٦ّ ٫ذط ـــؿ وٍكـوه ــمقٓ خبى  ــ ــاكي اُ ٖع ــْ، ٔلمش ـــهــكّا ل ٛ ـ
ٔ ًكَٖ نٕرّا أ وا ٖكآ وٍانبّا، ٔاـا اؾ ٜ يبّٛ ضب ىمٛ ًب سهْ ؾق٢ 

  ٍْ اسبؿ.

  يخيخيف إٌيف إٌ
ــٛ ٔا٫غــ٦ّ كهــاٟك    (4 وههلٛ) ــْ وــ  الهكب ػبــس ًب الُــًٕ الهُــؿ الٗ

العباؾات ٥ٔ ػبس ال مفظ بّا، ٔ ا٧قٕٝ  ؿً ٔدـٕه ا٫غطـاق نـٕاٞ    
ٗكفـــ٘ الـــؿا ٘  ذال فُـــٗم٘ أ ا٫ل فـــاص٘ أ ا٫نبـــال٘ ا٫قصكـــالٙ    

ع رب ذٗىا  ؿا ، ٖٔٔقُؿ ا٫و جاه سٕٓقِا ًب الباه  مٜ عبٕ ال فُٗنٔ
يّك قوٓاُ س ٜ الٕادس اىبعـب آّٖا الهُؿ افب ٌٕ ْ ٔاٌْ ًَٕ كفاقٚ 
أ ًَٕ قٓاٞ أ ٌفق ٔعبٕٓ، كفل  ٖع رب ًب الًُٕ اىبٍؿٔه صعٗـب ٌٕ ْ 
كىا لٕ ٌٕٝ َـٗاً ٖـًٕ ال ـؿٖك أ اٖـاً البـٗض وـَ الًـّك، ٌعـي ٖكفـ٘          

 ـْ ٔاُ ا  ال عٗـب ا٫نبال٘ كهُ ٖكُٕ ًب ـو ـْ ٔاسـؿ ذٗهُـؿ وـا ًب ـو    
 ٖعمي اٌْ وَ أٙ ٌٕع.

ــَ     (5 وههلٛ) ــْ و ــٕ كٌٕ ٖكفــ٘ ًب يــّك قوٓــاُ قُــؿ الُــًٕ ٔاُ ا ٍٖ
قوٓاُ، بن لٕ ٌٕٝ ذْٗ جمحٓ دا٦ِّ أ ٌانّٗا لْ ادمٞ  ٍْ اٙ  َ يـّك  
قوٓاُ ٔلٕ كاُ  اىبّا باٌْ يّك قوٓاُ ٔقُؿ جمحٓ اثي ٔاُ ادـمأ  ـَ   

 يّك قوٓاُ و  قُؿ الهكبٛ  مٜ ا٧قٕٝ.
ل٨ؾاٞ أ الهٓاٞ ٥ٔ الٕدٕه ٔالٍؿه ٥ٔ ٥ ًٖه  ال عكض  (6 وههلٛ)
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 ناٟك ا٧َٔاه الًػُٗٛ  مٜ ا٥قٕٝ.

اـا قُؿ ًَٕ الًٕٗ ا٧ٔه وَ يـّك قوٓـاُ ذبـاُ اٌـْ الٗـًٕ       (7 وههلٛ)
ؿ الٗــًٕ ا٧ٔه وــَ َــًٕ ــــالجــاٌ٘ وــج٦ّ أ العكــو َــض، ٔكــفا لــٕ قُ

الكفاقٚ أ جمحِا ذباُ الجاٌ٘ وج٦ّ أ العكو، ٔكفا اـا قُؿ قٓاٞ يّك 
وَ الهـٍٛ اسبالٗـٛ ذبـاُ اٌـْ قٓـاٞ يـّك قوٓـاُ لمهـٍٛ الهـابهٛ          قوٓاُ 

 ٔبالعكو.
٥ ػبس العمي باىبفطكات  مٜ ال فُٗن ذمٕ ٌٕٝ ا٫وهاك  َ  (8 وههلٛ)

 اوٕق ٖعمي ؾغٕه نبٗ  اىبفطكات ذّٗا كفٜ.
لٕ ربٗن اُ اىبفطك الف٦ٌ٘ لٗو قبفطك ذاُ اقصكبْ ًب ـل  الًٕٗ  (9 وههلٛ)

ًب ٌٗ ـْ  ـؿً ا٫وهـاك  ٍـْ     بطن َٕوْ، اوا اـا ا ٖكصكبْ ٔلكٍْ ٥سـظ  
َض َٕوْ آّٖا، كىا ًب المٔز الفٙ ٖ ػٗن اُ ا٫ؾغـاه لـٗو قبفطـك    
ٔا ٍٖٕ ا٫وهاك  ٍْ ذاـا سُن الؿغٕه ًب ٌّاق الًُٕ بطن َٕوْ وَ 

 جمح كفاقٚ، ٔاـا ا ٖؿغن َض َٕوْ.
الٍاٟس  َ ال مح ٥بؿ لْ وـَ ٌٗـٛ الٍٗابـٛ، ٌعـي ٥ ُٖـمض يـّك        (10 وههلٛ)

كاُ َـٗاً ال ـمح أ ٌـؿبّا، نـٕاٞ كـاُ وكمفـّا        قوٓاُ لًُٕ جمحٓ ٔادبّا
 بُٕوْ، أ ا ٖكَ وكمفّا كاىبهاذك ًب اثٍاٞ قوٓاُ.

اـا ٌفق ًَٕ ًٖٕ بعٍٗـْ ٥ دبمٖـْ ٌٗـٛ الُـًٕ بـؿُٔ صعـٗـب اٌـْ         (11 وههلٛ)
لمٍفق ٔلٕ انبا٥ّ، ا٥ اـا كاُ و  ال فمٛ  ـَ الٍـفق ذُٗـض كىـا ٖكفـ٘      

 ا٫قصكال الفِين.
لمهـٍٛ الـه ِـٕ ذّٗـا ٔقٓـاٞ      لٕ كاُ  مْٗ قٓاٞ يّك قوٓاُ  (12 وههلٛ)

يّك قوٓاُ لمهٍٛ اىباْٗٛ، ٥ ػبـس  مٗـْ صعـٗـب اٌـْ وـَ اٙ وٍّىـا بـن        
صكفْٗ ٌٗٛ الًُٕ قٓاٞ، ٔكفا اـا كاُ  مْٗ ٌفقاُ كن ٔاسؿ ًٖٕ أ الٖؿ 

 أ  مْٗ كفاقصاُ.
اـا ٌفق ًَٕ ًٖٕ وبٗو وعـب ٌٔفق َٗاً ًٖٕ ضبؿؾ وَ يّك  (13 وههلٛ)

لًٕٗ ًب ـل  اشبىٗو ٖكفٗـْ  طبُّٕ كاشباوو  ًك وٍْ، ٔاصفا ِفا ا
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 ًَٕ ِفا الًٕٗ ٖٔههط الٍفقاُ ٔاُ قُؿ اسؿِىا.

ىغك ٔقت الٍٗٛ ًب الٕادس اىبعٗٲَ يّك قوٓـاُ أ جـمحٓ  ٍـؿ     (14 وههلٛ)
 .رمٕع الفذك الُاؾ 

ٔػبٕل صهؿمبّا ًب أٙ دمٞ وَ ادماٞ لٗمـٛ الٗـًٕ الـفٙ ٖكٖـؿ َـٗاوْ      
و ٜ صفكك  ٔو  الٍهٗاُ أ ازبّن بكٌْٕ قوٓاُ أ َٗاً وعـب ىغك ػبٕل

 .افب وا قبن المٔاه اـا ا ٖهت قبفطك ٔادمأٓ  َ ـل  الًٕٗ
ٔلٕ صفكك بعؿ المٔاه ذا٧قٕٝ  ؿً ا٫دماٞ، اوـا ًب الٕادـس جـمح    
اىبعـب ذٗى ؿ ٔقت الٍٗٛ اغ ٗاقّا وَ أه المٗن افب الـمٔاه ؾُٔ وـا بعـؿٓ    

 . مٜ ا٧َض، ٥ٔ ذك  ًب ـل  بـب نبا الهؾؾ أ العمً  مٜ العؿً
ا ًب اىبٍؿٔه ذٗى ؿ افب اُ ٖبهٜ وَ ال كٔه لواُ مبكَ دبؿٖؿ الٍٗٛ او

 ذْٗ  مٜ ا٧قٕٝ.
ًب جمح يّك قوٓاُ لٕ ٌٕٝ الًُٕ ل٦ّٗ ثي ٌٕٝ ا٫ذطاق، ثـي   (15 وههلٛ)

بؿا لْ الًُٕ قبن المٔاه ذٍٕٝ َٔاً وَ جمح اُ ٖهص٘ قبفطك َض  مٜ 
 ا٧قٕٝ نٕاٞ كاُ قٓاٞ أ وٍؿٔبّا.

ا٫صٗاُ باىبفطك بعـؿٓ قبـن الفذـك     اـا ٌٕٝ الًُٕ ل٦ّٗ ٥ ٖٓكٓ (16 وههلٛ)
 و  بهاٞ العمً  مٜ الًُٕ.

ػبٕل ًب يّك قوٓاُ اُ ٍٖٕٙ لكن ًٖٕ ٌٗٛ  مٜ سؿٚ، ٔػبٕل  (17 وههلٛ)
ا٫د ماٞ بٍٗٛ ٔاسؿٚ لمًّك كمْ، ٔاُ ٍٖـٕٙ الُـًٕ نبمـٛ ٔػبـؿؾ الٍٗـٛ      

ٔ ٍؿ الًاذعٗٛ ٔاسبٍابمٛ ٔاسبٍفٗٛ ٔدٕه صبٗٗـت الٍٗـٛ ًب كـن    لكن ًٖٕ، 
قوٓـاُ، ٔقـاه اىبالكٗـٛ بٕدٕبّـا ًب المٗمـٛ ا٧ٔفب،      لٗمٛ وَ لٗال٘ يـّك  

 .ٔصه شس ًب بهٗٛ الًّك 

ًُ ٖٔؿه قٕلْ صعافبط  ًَ شََجَ  ِمَيُكَه  ألش َََو ْفلًَْٔضرَن  مٜ قدشـاُ كفاٖـٛ    صْفَن
 مهكىُ  مٜ الفهّاٞ وًهٛ ا٫غ ٦ه الكدٕع للٕٗذك ٌٗٛ ٔاسؿٚ لمًّك، 

ؿ وَ ٌٗ ْ لكن ًٖٕ اـا ٔاوا ًب جمح يّك قوٓاُ وَ الًُٕ اىبعـب ذ٦ب
 كاُ  مْٗ اٖاً كًّك أ اقن أ اكجك.
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  يَٛ اٌشـهيَٛ اٌشـه
ٖــًٕ الًــ  ِٔــٕ الٗــًٕ الــفٙ ؼب ىــن اُ ٖكــُٕ الــج٦ثـب وــَ   (18 وههلٛ)

يعباُ أ ا٧ٔه وَ يّك قوٓاُ اـا رم  ذذكٓ ٔا صجبـت ق٣ٖـٛ ِـ٦ه    
ٰٞ ٔعبِٕىا، ٔاـا باُ ٔظّـك ٔلـٕ بعـؿ     يّك قوٓاُ ذُٕٗوْ ٌؿبّا أ قٓا

وَ يّك قوٓاُ أدمأ  ٍـْ، ٌعـي لـٕ بـاُ لـْ ـلـ  اثٍـاٞ         اٌ ّاٞ الًٕٗ اٌْ
 الٍّاق ٔدس  مْٗ دبؿٖؿ الٍٗٛ ٔلٕ كاُ بعؿ المٔاه.

اـا َاً ًٖٕ الً  بٍٗٛ اٌْ وَ يّك قوٓاُ وَ جمح ق٣ٖـٛ أ   (19 وههلٛ)
بٍٗٛ يـك ٗٛ ٔعبـٕٓ ذـا٧قٕٝ بط٦ٌـْ ٔاُ ٔاذـا الٕاقـ ، اوـا َـٕوْ بٍٗـٛ          

ٔاُ كاُ وَ قوٓاُ كـاُ   الهؾٖؿ اُ كاُ وَ يعباُ ٌؿبّا أ قٓاٞ وج٦ّ
ٔادبّا ذا٧سٕ  اد ٍابْ ىبا ٌهس افب اكجك اىب هغكَٖ وَ الهـٕه ببط٦ٌـْ،   
اوا اـا َاوْ بٍٗٛ الهكبٛ اىبطمهٛ بهُؿ وا ًب الفوٛ ًٔب ـٍِْ اٌـْ اوـا وـَ    

ا٧قــٕٝ ٔقوٓــاُ أ جــمحٓ بــاُ ٖكــُٕ الهؾٖــؿ ًب اىبٍــٕٙ ٥ ًب يػُــْ 
 َش ْ.

ثـي بـاُ اٌـْ وـَ الًـّك ذـاُ       لٕ اَبض ًٖٕ الً  بٍٗٛ ا٫ذطاق  (20 وههلٛ)
صٍأه اىبفطك ًب ـل  الًٕٗ اوه  بهٗٛ الٍّاق صهؾبّا ٔٔدس  مْٗ الهٓاٞ 
اوا اـا ا ٖ ٍأه اىبفطك ذاُ كاُ قبن المٔاه دؿؾ الٍٗٛ ٔادمأ  ٍْ، ٔاوا 

ؿٖـــؿ الٍٗـــٛ َٔـــشٛ الُـــًٕ لــٕ كـــاُ بعـــؿ الـــمٔاه ذـــا٧قٕٝ دـــٕال دب 
لـْ ٔنـمي: "وـَ ا ٖهكـن     آّٖا.لعىٕوات قـٕه الـٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔى    

     ْ ٔلها ـؿٚ   (ذمُٗي، ٔلعىٕوات وا ٔقؾ ًب الُـشٗض: ِـٕ يـ٘ٞ ٔذـا لـ
ا٫ي  اه ٔسؿٖح الكذ  ٔلها ؿٚ ٌف٘ اسبكز ٔقا ؿٚ كن وـا جمـس ال   
 مْٗ ذال أفب بالعفق ٔل٬ٌطبا  الٕاقع٘ الهّكٙ ٧ُٔ ازبّن باىبْٕٕع 

اذٓـن ًب ثٕابـْ   ٔلعىٕوات ٥ ْكق ٥ٔ ْكاق، ذُٗاً ـل  الًٕٗ لٕ ب 
ٔوطما اثكٓ وَ الهٓاٞ، ٔلمػؿيٛ بهؾلٛ الهٕه بالبط٦ُ ا٥ اُ ٖكُٕ قؿ 
قُؿ اثٍاٞ ٌّاقٓ ا٫ذطاق  َ ـات الًُٕ وطمهـّا، نـٕاٞ كـاُ وـَ يـّك      

 قوٓاُ أ ٥ ذٗ عـب البط٦ُ.
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٥ دبس وعكذٛ اُ الًُٕ ٖعين صكك اىبفطكات وـ  الٍٗـٛ ٔعبـٕٓ     (21 وههلٛ)

 ل٘.وَ ال فُٗن، بن ٖكف٘ الهُؿ ا٫نبا

  اٌزيبءاٌزيبء
ا٧قــٕٝ  ــؿً بطــ٦ُ الُــًٕ بالكٖــاٞ ٔعبــٕٓ ٔاُ قــن الجــٕاه  (22 وههلٛ)

حبهبْ ًٔب اشبرب  َ الُاؾ   مْٗ اله٦ً: اُ ال صباقك ٔصعـافب ٖهـٕه:   
الًُٕ ل٘ ٔاٌا أدمٙ  مٗـْ"، ٧ُٔ الُـًٕ  ٍـٕاُ بهـٗط وٍبهـط  مـٜ       

ٕٲً بهك اىبفطكات، ٔاُ كاُ ِفا الـهك اٌطباقٗـّا    نبٗ  ىٌات الٍّاق ٔو ه
 قُؿٙ ال فاص٘ ب ىاوْ، ٔقؿ ٖ عما الكٖاٞ ب ـمح واِٗـٛ ا٫وهـاك  ـَ     جمح

 ْ ، ٔالكٖـاٞ ِـٕ   اىبفطكات ذ٦ ٖٕدس الفهاؾ ا٥ اُ ٍٖعؿً قُؿ الهكبٛ ذٗـ
ًٔب اشبـرب اُ ال صعــافب  اقاٞٚ ا٥ٌهـاُ ذعمـْ ل٪غـكَٖ ععـٛ ٔصفـاغكّا،      

، ٔمبكَ الهٕه ٖهٕه: "اٌا غمح يكٖ  وَ  ىن ل٘ ٔل محٙ صكك ْ ل محٙ"
اُ الًُٕ ؽبكز بال ػُِ وَ  ىٕوات ِفا اشبـرب لمػـرب ا ـ٦ٓ، ٥ٔ    
ٖكُٕ الكٖاٞ وبط٦ّ لمعباؾٚ وطمهّا لٕ كاُ  كّْا لا٦ّٟ ٔاغطاقّا ًب الهمس 

 .ٔا ٖكَ دمٞ وَ الؿا ٘ وه ه٦ّ أ صابعّا
ٖه شس اْـاذٛ يـّك افب قوٓـاُ ذٗهـاه يـّك قوٓـاُ ،        (23 وههلٛ)

كىـا ًب دـاٞ قوٓـاُ،    ٔذْٗ  ؿٚ ٌُّٕ بككاِٛ ـكك )قوٓاُ( صبـكؾّا  
وَ اعاٞ ال  م ٔدـن، ٌعـي لـٕ كاٌـت ٍِـاك      اني  ـِس قوٓاُ ٔاٌْ

قكٍٖٛ  مٜ اقاؾٚ يّك قوٓاُ ذ٦ ككاِٛ كىا ًب قـٕه "َـىت قوٓـاُ"    
 "ِن ٦ِه قوٓاُ".

ٖه شس ان جىاق اٖاً ٔلٗال٘ يّك قوٓاُ ًب الؿ اٞ ٔالـفكك   (24 وههلٛ)
ِـا قكٍـّا وـَ اقكـاُ     ٔو  اِىٗٛ ذكٖٓٛ الُٗاً ًب بٍـاٞ ا٫نـ٦ً ٔا  باق  

ا٫مباُ ذاُ وْٕٕ ّا اعبُك ًب اقب  ىٖات وَ الهكىُ الككٖي ا ٖفُن 
ذٗىا بٍّٗا ا٥ ىٖٛ ٔاسؿٚ ًب الؿ اٞ ٔوٓاوٍْٗ قؿ ٖكُٕ ل عما داٌس وٍّا 
بالُٗاً نبس لٕدٕؾِا ًب ِفا اىبْٕ  با  باق اُ الُٗاً وٍانبٛ لمؿ اٞ 
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 ..(1) ان ذابٛ ؾ اٞ الُاٟئذكَٛ لهٓاٞ اسبٕاٟر لمكٔاٖات اىب ٕاصكٚ ًب

ٖهـــ شس اقـــاوٛ ؾٔقات ل عـــمــٗـي ٔسفظ ٔصكصٗن الهــكىُ ًب  (25 وههلٛ)
يــّك قوٓــاُ غُــَٕـــّا لمٍايـــ٠ٛ ٔالُـبٗاُ ًب اىبهـادؿ ٔاىبٍ ـؿٖات   

 ٔالبٕٗت.

  ادلفؽزادادلفؽزاد
 المفطرات وهي امىر: يجب االمساك عن

ٕه ٔاىبًـكٔه  ا٧كن ٔالًكه وَ جمح ذـك  ًب اىبـهك   ا٧ٔه ٔالجاٌ٘:
ــذاق      ــاقٚ ا٧ي ــٜ ٔ ُ ــاٞ ٔجمحِىــا كاسبُ ــاشببم ٔاىب ــاؾ ك ـــب اىبع  ب

 ٔعبِٕىا، ٥ٔ بـب الكجمح ٔالهمٗن كشبٛ اسبٍطٛ.
٥ بهى بال ػمٗن بعؿ ا٧كن ىبـَ ٖكٖـؿ الُـًٕ ٥ٔ ٖٓـك صككـْ       (26 وههلٛ)

ٔاُ اس ىن وعْ بهاٞ ي٘ٞ بـب ا٧نٍاُ، ٥ٔ ٖبطن َٕوْ لٕ ؾغن بعـؿ  
غكز وَ بـب انٍاٌْ ٔال فت الْٗ  مْٗ اُ ـل  افب ازبٕه نّّٕا، ٌعي لٕ 

 ؽبكدْ وَ ذىْ ٥ٔ ٖبمعْ.
٥ بــهى ببمــ  البُــا  ٔاُ كــاُ كــجمحّا صب ىعــّا، بــن ٔاُ كــاُ   (27 وههلٛ)

اد ىا ْ بفعن وا ٖٕدبْ ك فكك اسباوض وج٦ّ، لكـَ ا٧سـٕ  الـهك ًب    
 َٕقٚ ا٥د ىاع غَُّٕا و  صعىؿ الهبس.

ٔ  (28 وههلٛ) وـا ٍٖـمه وـَ    ٥ بهى باب ٦ع وا ؽبكز وَ الُؿق وَ اشبمـط 
الكأى وا ا ُٖن افب ذٓاٞ الفي، ٔاوا وا َٔن وٍّىا افب ذٓاٞ الفـي  

 ذ٦ ػبٕل ا٫ب ٦ع اـا ا ٖهبا البم .
ــمح       (29 وههلٛ) ــالٍشٕ ج ــاُ ب ــكه ٔاُ ك ــن ٔالً ــؿ  ا٧ك ــٜ َ ــؿاق  م اىب

اىب عــاقه، ذــ٦ ٖٓــك صبــكؾ الَٕــٕه افب ازبــٕه اـا ا ُٖــؿ  ا٧كــن   
 ًب اـٌْ ذَٕن افب دٕذْ.ٔالًكه كىا اـا َس ؾٔاٞ ًب دكسْ أ ي٠ّٗا 

                                                           

ك وَ صفهـمحٌا )وعـاا ا٫مبـاُ ًب صفهـمح الهـكىُ( ٩ٖـات       ( غُِ  ازبمٞ الكاب   1ً)
 (.187 – 183الُٗاً نٕقٚ البهكٚ )
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 ٥ ٖبطن الًُٕ باٌفاـ ىلٛ ٔاُ َٔمت افب ازبٕه  ىؿّا. (30 وههلٛ)

ازبىاع لمفكك ٔا٥ٌجٜ قب٦ّ أ ؾبكّا ٖٔ شها باؾغاه اسبًفٛ  الجالح:
ٔاُ ا ٍٖمه ذ٦ ٖبطن باقن وَ ـل ، ٔالٕر١ ًب ؾبك ال ـ٦ً  مـٜ   

، ا٧قٕٝ ٫سباقْ بازبىاع ٔٔدٕه ال هن وٍْ َـ محّا كـاُ أ كـبمحاّ   
 ٔار٠ّا أ وٕرٕٞ ٌمٓ ال اىبهمىـب ٔرّك ا٧قض وٍْ.

 ٥ ٖبطن الًُٕ با٦ٖ٫ز ًب جمح اسؿ الفكدـب ٔب٦ اٌماه. (30 وههلٛ)
٥ ٖبطن الًُٕ بازبىاع اـا كاُ ٌاٟىّا أ كاُ وككِّا حبٗح  (31 وههلٛ)

ؽبكز  َ اغ ٗـاقٓ  مـٜ ا٥قـٕٝ، ٔالطـكه الجـاٌ٘ لـْ سكىـْ ذـاـا كـاُ          
ٰٞ أ ان ؿاوٛ  مْٗ ال  هٓاٞ ٔالكفاقٚ.وم ف ّا اب ؿا

لٕ قُؿ ال فػٗـف وـج٦ّ ذـؿغن ًب اسـؿ الفـكدـب ا ٖبطـن        (32 وههلٛ)
  مٜ ا٥قٕٝ، ٔكفا لٕ قُؿ ا٥ؾغاه ًب اسؿِىا ذمي ٖ شها.

اـا داو  ٌهٗاٌّا أ وَ جمح اغ ٗاق ثي صفكك أ اقصف  ازبرب  (33 وههلٛ)
 ٔدس ا٫غكاز ذٕقّا ذاُ صكاغٜ بطن َٕوْ.

اسبًفٛ اـا ي  ًب ذبها ا٫ؾغاه أ ي  ًب بمٕغ وهؿاق   (34 وههلٛ)
 ا ٖبطنٯ َٕوْ.

وَ اىبفطكات ا٫ن ىٍاٞ أٙ رمس ٌمٔه اىبين قب٦وهٛ أ قبمٛ الكاب :  
أ صفػٗـف ٔعبـٕٓ وـَ ا٫ذعـاه الـه ٖهُـؿ بّـا سُـٕلْ ذاٌـْ وبطــن          
لمًُٕ هىٗ  اذكاؾٓ اـا سُن وعـْ ٌـمٔه اىبـين، ٔاوـا اـا ا ٖكـَ      

 ٞ يبــا  قاَــؿّا ل٬ٌــماه ٥ٔ وع ــاؾٓ ٔنــبهْ اىبــين وــَ ؾُٔ اػبــاؾ يــ٘
 ٖه ْٓٗ ذُٕوْ َشٗض.

 ذٍّاك ث٦خ َٕق:
 رمس ٌمٔه اىبين ٔسُٕه ٌمٔلْ ذع٦ّ. ٧ٔفب:ا

 رمس ٌمٔه اىبين ٔ ؿً سُٕلْ. الجاٌٗٛ:
 ٌمٔه اىبين وَ جمح قُؿ ٔوهؿوات ٖعمي أٌّا ص٤ؾٙ إلْٗ. الجالجٛ:
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 ٥ٔ ٖكُٕ بط٦ُ الًُٕ إ٥ ًب الُٕقٚ ا٧ٔفب أ ٦ٓ.

ــؿو  أاـا  (35 وههلٛ) ــاه ٔاىبه ــض ا٧ذع ــؿ بع ــا  ٔد ــاؾ وعّ ــه ا   ات ال
ا٫ٌماه ذا٧قٕٝ بط٦ُ َٕوْ اـا اٌمه، اوا اـا ا ٖكَ قاَؿّا ا٫ٌـماه  
٥ٔ كاُ وَ  اؾصْ ذاصفا اٌْ اٌمه ذا٧قٕٝ َشٛ َٕوْ ٔ ـؿً بط٦ٌـْ،   
ذمٕ كاُ وع اؾّا ا٫ٌماه لٕ ٌمك أ ربٗن أ ان ى   ب مح ازبىاع ذفعمْ اثٍاٞ 

 ًٕ س٠ٍٗف.الًُٕ ٔسُن ٌمٔه اىبين ذاٌْ ٖفهؿ الُ
ا٫س ٦ً اٙ ٌمٔه اىبـين اثٍـاٞ الٍـًٕ اـا سـؿخ اثٍـاٞ ٌـًٕ        (36 وههلٛ)

الُاٟي ٌّاقّا ٥ ٖٓك َٗاوْ ٔادبّا كـاُ أ وٍـؿٔبّا ٔاـا اقاؾ ا٫ج هـاه    
ذا٧ٔفب صهؿٖي ا٫ن رباٞ بالبٕه، ٔلٕ غكدت بهاٖا بعؿ ال هن ٔوَ جمح 

 ان رباٞ ٥ صع رب دٍابٛ أٙ ٥ صٓك بُشٛ َٕوْ ٔاُ ان ممً ال هن.
نٕاٞ كـاُ  وفطك ، اُٖاه ال باق ال مٗظ افب اسبما قاه اىبًّٕق بهُ 

َٔـمحٔقصْ   وَ اسب٦ه ك باق الؿقٗا أ اسبكاً ك باق الهاه ٔعبـٕٓ 
، ٔنٕاٞ كاُ باثاقصْ بٍفهْ بكٍو ٔعبٕٓ أ باثاقٚ جمحٓ رٍٗا ًب اسبما 

ٌّا أ قّكّا و  صكك ٥ٔ بهى قبا ٖؿغن ًب اسبما  كّْا أ جفمٛ أ ٌهٗا
 ال شفظ ٔظَ  ؿً الَٕٕه.

ٔا ٖفكك الُؿٔ  ٔالهٗؿ ٔالًٗؼ ًب اىبُباع ال بـاق ًب اىبفطـكات   
لٓـعف نـٍؿ ٔؾ٥لـٛ الكٔاٖـٛ الهاٟمـٛ بـْ       ٕٔه ٫يها  ا٫  ٗـاؾ ًب اىبـهك  

 ٔىبعاقْ ّا خبرب ٖفٗؿ  ؿً البهى بؿغٕه ال باق اسبما.
 .قبن ازبٕهي ٔذٓاٞ الفي ٔفٔاسبما ل ٛ جمح ال

ٞٳ ٔ) ً ــك٭اهٳ ًب اىَبــٔكٙ ًٔ ٔال ْٮ: اسَبِمــاٮ: و٭ه٭ــاغٮ الطمع٭ــا ًٔ، ٔد٭ىٯعٮــ ٕٯ ٔاسُبِمُهــ
ٕٯ ٱ  .(1)(ٔسٮُماٱ سٮُم

  اٌىذة حبي اٌصيبَاٌىذة حبي اٌصيبَ
صعىؿ الكفه  مٜ ال ٔقنٕلْ ٔا٧ٟىٛ  مـّٗي الهـ٦ً ٥    (37 وههلٛ)
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غـــ٦ه ًب سكو ـــْ وطمهـــّا ًب اوـــٕق الـــؿَٖ ٔالـــؿٌٗا ًٔب ســـاه الُـــٗاً 

جمح وفطك  مٜ ا٧قٕٝ ذامثْ وه هن بمشاظ أاُ الفعن  ٔا٫ذطاق، ٔلكٍْ
ذاٌْ ٖٓـا ف ٔ مـٜ عبـٕ ال كـكاق وـ        ثٕاه الُٗأًوهؿاقٓ كه٠ٗٛ اوا 

ساه ا٫ن ؿاوٛ ٔا٫ن ىكاق ا٫ٌطباق٘ ٔافب ٖـًٕ الهٗاوـٛ بفٓـمْ صعـافب،     
ٔا٫ثي با   مـٜ قـؿقٓ اُ ا ّٖذـي  مٗـْ ا٫نـ  فاق أ مبشـٕٓ ٖٔهـهٓ        

ٖ طْٗ َٗاً ـل  الًٕٗ ٌفهْ، ٔان ؿه  مٜ وفطكٖ ْ  العفٕ ا٫ ٘ بن قؿ
ببعض ا٧غباق قاَكٚ الهٍؿ ٔوا مبكَ صهٖٔمـْ، ٌٔهـس افب نبا ـٛ وـَ     
الهؿواٞ ٔاكجك اىب هغكَٖ  ؿً ا٫ذطاق بْ، ٔقاه الًّٗؿ الجـاٌ٘ ٔا٧قـٕٝ   

 ذهاؾ.إذبكمبْ وَ ؾُٔ 

  اإلرمتبصاإلرمتبص
ا٫قكبــاى ًب اىبــاٞ لــٗو قبفطــك  مــٜ ا٧قــٕٝ ٔاُ كــاُ        (38 وههلٛ)

ِا ٔوٍّّٗا  ٍْ اقياؾّا ٔصٍمّّٖا، ٔكبهــ  الهاٟــمُٕ قبفطكٖ ْ بمّٕق وككٔ
َشٗشٛ ضبىؿ بَ وهـــمي قاه: "ععت ابا دعفــك  مْٗ الهــ٦ً ٖهـٕه:  
"٥ ٖٓـك الُــاٟي وا َــٍ  اـا اد ٍس ث٦خ غُـاه الطــعاً ٔالًــكاه 

لهــــكٍٖٛ ٔالٍهــاٞ ٔا٫قكبــاى ًب اىبــاٞ"، ٔالٓـــــكق أ ــي وــَ ا٫ذطــــاق، ٔ
وٕثــهٛ انـــشا  بَ  ىــاق  َ أبـ٘  بــــؿ ال  مٗـْ الهــــ٦ً: "قدــن      
اقكبو ًب اىبــــاٞ و عـــىؿّا  مٗــــْ قٓـــاٞ ـلـ  الٗـًٕ؟ قـاه: لـٗو  مٗـْ          
قٓا٣ٓ ٥ٔ ٖعٕؾُ"، با٥ْاذٛ افب سُك اؾلٛ اىبفطكات. ٔـِس نبا ٛ 

صكمٗفـّا ٔاُ   وٍّي الًٗؼ الطٕن٘ ٔالع٦وـٛ اسبمـ٘ افب سكوـٛ ا٫قكبـاى    
ذعمْ ٥ ٖهـــ ٕدس الهٓـــاٞ ٥ٔ الكفــاقٚ، ٔوـاه الٗـْ احملهـا اسبمـ٘ ًب      

 يكاٟ  ا٫ن٦ً، ٔقاه الهٗؿ اىبكصٜٓ ٔابَ اؾقٖو بالككاِٛ ذهط.
بـب الٍّ٘ ٔالفهاؾ  ىًٕ ٔغُّٕ وطما ذهؿ ٖكؾ الٍّ٘  (39 وههلٛ)

٥ٔ ٖٕدس ذهاؾ الًُٕ ٔقٓاٞٓ س ٜ  مٜ الهٕه باُ الٍّ٘ ًب العباؾات 
اـ قؿ ٖ عما الٍّ٘ بفعن غاقز  َ واِٗٛ الُٗاً كـبعض َـٕق    وفهؿ،

 ال ذكٙ ذ٦ ٖفهؿ الًُٕ ا٥ و  الؿلٗن ٔالٍِ.
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البهاٞ  مٜ ازبٍابٛ  ىؿّا افب الفذك الُاؾ  ًب ًَٕ يّك  الهاؾى:

قوٓاُ ٖٔمشا بْ قٓـا٣ٓ لمـٍِ ٔا٥نبـاع ٔقا ـؿٚ ا٥سبـا ، اوـا       
٥ ًب قٓـاٞ يـّك   ا٥َباع دٍبّا وَ جمح  ىؿ ذـ٦ ٖٕدـس الـبط٦ُ ا   

قوٓــاُ  مــٜ ا٥قــٕٝ، اوــا الٕادــس اىبعـــب كٍفقَــٗاً طبُــّٕ  
 ذ٦ٖبطن بْ، ًٔب يّك قوٓاُ صفُٗن ٖهص٘ اُ ياٞ ال.

ــّا  ىــؿّا بـــب اُ    (40 وههلٛ) ٥ ذــك  ًب بطــ٦ُ الُــًٕ با٫َــباع دٍب
صكُٕ ازبٍابٛ بازبىاع ًب المٗن أ ا٫س ٦ً، ٥ٔ بـب بهاْٟ كفل  و ٗهمّا 

 بازبٍابٛ و  العمً  مٜ صكك ال هن.أ ٌاٟىّا بعؿ العمي 
كىا ٖبطن الًُٕ بالبهـاٞ  مـٜ ازبٍابـٛ و عىـؿّا ذاٌـْ ٖبطـن        (41 وههلٛ)

بالبهــاٞ  مــٜ ســؿخ اسبــٗض ٔالٍفــاى افب رمــٕع الفذــك، ذــاـا رّــكت  
اسباٟض أ الٍفهاٞ قبن الفذك ٔدس  مّٗا ا٥ج هـاه أ ال ـٗىي، ٔوـ     

    ً يـّك   صككّىا  ىؿّا ٖبطن َٕوّا، ٔالمـاِك اغ ُـاّ الـبط٦ُ بُـٕ
قوٓاُ ٔاُ كاُ ا٥سٕ  اسبا  قٓاْٟ بـْ آٖـّا، ٌعـي لـٕ رّـكت قبـن       
الفذك بمواُ ٥ ٖه  ال هن ٔوهؿواصْ، أ ا صعمي بطّكِا ًب المٗن س ٜ 

 ؾغن الٍّاق ذُٕوّا َشٗض ٔادبّا كاُ أ ٌؿبّا  مٜ ا٥قٕٝ.
لٕ ٌــاً بعؿ ازبٍــابٛ وـ  البٍــــاٞ  مـٜ ا٫ج هــــاه ٔلكٍـْ        (42 وههلٛ)

الٍٕوــــٛ الجاٌٗــــٛ ذــاصفا ا٫نـــــ ىكاق س ــٜ رمـــٕع الفذــك  انــ ٗهظ ٌٔــاً 
ــا اـا     ـــًٕ آٖــّا، ٔا٧ســٕ  انــ شبابّا الهٓــاٞ او ــا٧قٕٝ َــشٛ الُــ ذ
ان ٗهظ وكٚ اغكٝ ٌٔاً الٍٕوٛ الجالجٛ س ٜ رم  الفذك ذٗ ي َٕوْ ٔ مْٗ 

 الهٓاٞ وَ جمح كفاقٚ  مٜ ا٧قٕٝ.

  
  

  غظً اإلطزحبظخغظً اإلطزحبظخ
ا٥جهاه الٍّاقٖـٛ الـه   ًٖه  ًب َشٛ ًَٕ اىبه شاْٛ  (43 وههلٛ)
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لم٦ُٚ  مٜ ا٥قٕٝ ؾُٔ وا ٥ ٖكُٕ  ا، ذمٕ ان شاْت قبـن ا٥صٗـاُ   
ب٦ُٚ الُبض أ المّكَٖ قبا ٖٕدس ال هن كاىب ٕنطٛ أ الكجمحٚ ذهكت 
ال هــن  ىــؿّا بطــن َــٕوّا، اوــا لــٕ ان شاْــت بعــؿ ا٥صٗــاُ بُــ٦ٚ   

 المّكَٖ ذهكت ال هن افب ال كٔه ا ٖبطن َٕوّا.

  ْ اٌغظًْ اٌغظًٔظيبٔظيب
ا٥قٕٝ بط٦ُ ًَٕ يّك قوٓاُ بٍهٗاُ جهن ازبٍابٛ ل٦ّٗ  (44 وههلٛ)

قبن الفذك س ٜ وٜٓ  مْٗ ًٖٕ أ اٖاً، ٔا٥قٕٝ  ؿً اسبا  جمح يـّك  
 قوٓاُ وَ الٍفق اىبعـب ٔعبٕٓ بْ.

لٕ ٌهت جهن اسبٗض أ الٍفاى س ٜ وٜٓ ًٖٕ أ اٖـاً   (45 وههلٛ)
 ذا٥قٕٝ َشٛ َٕوّا ٔ ؿً بط٦ٌـْ أٙ اُ جهـن اسبـٗض ٔالٍفـاى ٥    

 ٖمشا ب هن ازبٍابٛ ًب ِفٓ اىبههلٛ.
اـا كاُ اجملٍس يبَ ٥ ٖ ىكَ وَ ال هن لفهؿ اىباٞ أ ل محٓ  (46 وههلٛ)

 وَ ا٥نباه اىبهٕجٛ لم ٗىي ٔدس  مْٗ ال ٗىي، ذاُ صككْ بطن َٕوْ.
٥ ػبــس  مــٜ وــَ اٌ همــت ٔظٗف ــْ افب ال ــٗىي بــؿ٥ّ  ــَ    (47 وههلٛ)

ً بعـؿ ال ـٗىي   ال هن اُ ٖبهٜ وه ٗهمّا س ٜ ٖطم  الفذك، ذٗذٕل لْ الٍٕ
 قبن الفذك  مٜ ا٧قٕٝ.

٥ ػبس  مٜ وَ ادٍس ًب الٍّاق بـا٫س ٦ً أ عبـٕٓ وـَ      (48 وههلٛ)
 ا٧ فاق اُ ٖباؾق افب ال هن ذٕقّا ٔاُ كاُ ا٧سٕ .

لٕ ان ٗهظ بعؿ الفذك وَ ٌٕوْ ذكأٝ ٌفهْ ضب مىّا ا ٖبطن   (49 وههلٛ)
 َٕوْ نٕاٞ  مي نبهْ  مٜ الفذك أ  مي صهغكٓ.

ٓاُ ًب المٗـن ِٔـٕ ٖعمـي اٌـْ ٥     وَ كاُ دٍبّا ًب يّك قو  (50 وههلٛ)
ٖه ٗهظ قبن الفذك ل٬ج هـاه ٥ ػبـٕل لـْ اُ ٍٖـاً قبـن ا٫ج هـاه  مـٜ        
ا٧قٕٝ، ٔلكَ لٕ ٌاً ٔان ىك افب الفذك ٥ ٖمشهْ سكـي البهـاٞ و عىـؿّا    
 مٜ ا٧قٕٝ َض َٕوْ ٖٔه شس الهٓاٞ ذهـط ؾُٔ الكفـاقٚ لًـىٕلْ    

ؾٓ، ٔاوا وـَ اس ىـن   بالعىٕوات ٧ُٔ ا٫ن ٗهاظ قؿ ؼبؿخ ٔاُ ا ٖع ا
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 ا٫ن ٗهاظ قبن الفذك ذ٦ باى بٍٕوْ َٕٔوْ.

اـا ٌهٜ جهن ازبٍابٛ ٔوٜٓ  مْٗ اٖـاً ٔيـ  ًب  ـؿؾِا     (51 وههلٛ)
ػبٕل لْ ا٥ق ُاق ًب الهٓاٞ  مٜ الهؿق اىب ٗهَ ٔاُ كاُ ا٥سٕ  ذبُٗن 

 الٗهـب بالفكاغ.
لٕ ان ٗهظ قبن رمٕع الفذك ٔلكٍْ اي  ن ببعض اىبهؿوات  (52 وههلٛ)

الفذـك َـض    ٍْ ذطم  الفذك ٔاصفا جهـمْ وـ  رمـٕع   كذمس اىباٞ ٔصهػٗ
 َٕوْ  مٜ ا٥قٕٝ.

ذاقؿ الطّٕقَٖ ٖهـهط  ٍـْ ايـها  قذـ  اسبـؿخ لمُـًٕ        (53 وههلٛ)
 ذُٗض َٕوْ و  ازبٍابٛ أ و  سؿخ اسبٗض أ الٍفاى.

٥ ًٖه  ًب َشٛ الًُٕ ال هن ىبو اىبٗت كىا ٥ ٖٓـك    (54 وههلٛ)
 وهْ ًب اثٍاٞ الٍّاق ٔاُ أدس ال هن.

 الؿبك لعمٛ جمح وفطك  مٜ ا٧قٕٝ. اؾغاه ازباوؿ وَ  (55 وههلٛ)
اسبهٍٛ باىباٟ  الـفٙ ُٖـن افب ازبـٕه وـَ اىبفطـكات  مـٜ        الهاب :
 ا٥قٕٝ.

الماِك دٕال ا٫س هاُ قبا ًٖ  ًب كٌْٕ داوؿّا أ واٟعـّا    (56 وههلٛ)
 ٔا٧سٕ  صككْ.

صعىؿ اله٘ٞ  مٜ ا٥قٕٝ، ٥ٔ بهى قبا كاُ نّّٕا أ وَ جمح  الجاوَ:
 .٤بال ذًي٘ٞ  اغ ٗاق، ٔكفا ٥ بهى خبكٔز

لٕ دب١ً ٔغكز ي٘ ٞذ٦ بهى بْ، بـن ٔاُ اس ىـن قبـن      (57 وههلٛ)
 ال ذٌٞ غكٔدْ.

اـا اب م  يــ٠ّٗا نّّٕا ذ فكك قبن اُ ُٖن افب اسبما ٔدس   (58 وههلٛ)
اغــكادْ َٔــض َـــٕوْ، اوا اـا صفكــك بعؿ الَٕــٕه الٗـْ ذـ٦ ػبـــس    

 اغــكادْ.

  اٌزدخيـٓ اٌزدخيـٓ 
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ىبفطـكات ٧ٌـْ وـَ اىب ٍـأه، ٔقـؿ      ا٥قٕٝ اُ ال ؿغـب وـَ ا  ال ان :

أسبهْ نب  وَ الفهّاٞ بال باق  مٜ عبٕ ا٥س ٗـا  ٔلكـَ وْٕـٕ ْ    
نـعٗؿ  ـَ   ابـَ   وه هن ٔاسبكي ٖ ب  اىبْٕٕع، اوا وا ٔقؾ ًب وٕثهٛ

الكْا  مْٗ اله٦ً قاه: "نهل ْ  ـَ الُـاٟي ٖ ـؿغَ بعـٕؾ أ ب ـمح      
ْ"، ٔالؿغٍـٛ  ـل  ذ ؿغن الؿغٍٛ ًب سمهْ، ذهـاه: دـاٟم ٥ بـهى بـ    

كالفقٖكٚ ٔاسبكون ٔالبػٕق ٖؿغَ بّا البٕٗت ذ٦ بهى قبا ٖؿغن وَ 
ــْ      ــ٦ َــمٛ ل ــ شفظ، ذ ــكك ال ــٛ أ ٌهــٗاٌّا أ وــ  ص ــا جفم ــْ اسبم ؾغاٌ

 بال ؿغـب اىب عاقه ًب ِفا المواُ.
ال ؿغـب داٟم  مٜ ككاِٛ اب ؿاٞ ٔان ؿاوٛ، اوـا لـٕ ثبـت     (59 وههلٛ)

ُـ       ٕه ا٧وـكاض  ْكقٓ ٔاـآ  مـٜ الًـػِ ٔكـاُ وهؿوـٛ لمّمكـٛ ٔس
 ذٗشكً س٠ٍٗف ٔاُ كاُ وع اؾّا.

ػبس بفه الٕن  ٔازبّؿ العمىـ٘ ٔا٫ٌفـا  الهـػ٘  مـٜ      (60 وههلٛ)
صطٕٖك َٗ  صٍهٗٛ ال ؿغـب ٔال  مس  مٜ وا ٖهـببْ وـَ ا٧ْـكاق ٔسـح     
الٍاى  مٜ صككْ بعؿ ثبٕت  ؿً كفاٖٛ الٍُاٟض الطبٗٛ ٔال ٍبْٗ  مٜ  مبْ 

 ًب صهمٗن ال ؿغـب ٔا٧وكاض اله ٖهببّا.
ْٔـــ  ْـــٕابط َـــشٗٛ ٫غ ٗـــاق الٍـــٕع ا٧قـــن       ػبـــس (61 وههلٛ)

ْــــكقّا ٔغطــــٕقٚ وــــَ اٌــــٕاع الــــؿغاُ ًب ا٫نــــ عىاه ال ذــــاقٙ      
ــا٧ؾٌٜ      ــٜ، ذ ــاً ٔا٧ؾٌ ــ  الع ــٗات الٍف ــٕ ٘ ىبه ٓ ــكاٞ الٍ ــات الً ٔ ىمٗ
ــؿغـب     ــككات ال ـ ــٕٚ لًـ ــ  ؾ ـ ــْ، ًٔب ـلـ ــكق ٔؾقداصـ ــس الٓـ ًب وكاصـ

  مٜ ال ىاى الكبض قبا ِٕ اقن ْكقّا أ صهٗٗؿِا.
ــٗ  (62 وههلٛ) ــهى ب هنــ ــات ر٥ بــ ــبو نبعٗــ ــٛ  ٗــ ــاٌٗٛ ٔب٠ٗٗــ ٛ ٔاٌهــ

ــاِر ٔالـــرباور    ــ  اىبٍـ ــكاق ال ـــؿغـب، ْٔٔـ ــٛ اْـ ــٛ ىبعازبـ  اىبٗـــٛ ٔضبمٗـ
ــّا، وـــ  وهـــاِىٛ يـــككات    ــّا ٔكٗفـ ــا كىـ ــٛ ال همٗـــن وٍّـ ٔاشبطـــط لكٗفٗـ

 ال ؿغـب بًطك وَ ٌفهاصّا.

  األوً ٚاٌشزة طٙٛا  األوً ٚاٌشزة طٙٛا  
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لٕ ٔق  ا٧كن ٔالًكه نّّٕا ٔجفمٛ  َ اَـن الُـًٕ ٥    (63 وههلٛ)

ىؿ ؼبكي بالبط٦ُ ٥ٔ ذك  ذْٗ بـب العاا ٔازباِن ٖبطن الًُٕ ٔو  الع
 مٜ ا٧قٕٝ، ٥ٔ بـب اىبككٓ ٔجمحٓ، ذمٕ اككٓ  مٜ ا٧كن ٔالًكه ذاذطك 
وبايكٚ ذكاقّا  َ الٓكق اىبهصس  مٜ صككْ بطن َٕوْ  مٜ ا٧قٕٝ، اوا 

 لٕ ْٔ  ًب سمهْ ككِّا ٔوَ جمح وبايكٚ وٍْ ا ٖبطن.
ذاذطك  اوؿّا بطن َٕوْ،  اـا اكن ٌانّٗا ذمَ ذهاؾ َٕوْ (64 وههلٛ)

 ٔكفا لٕ اكن ب ػٗن اُ َٕوْ وٍؿٔه ػبٕل ابطالْ ذفكك اٌْ ٔادس.
اـا جمس  مٜ الُـاٟي العطـٌ حبٗـح غـاه وـَ ا ـ٦ك        (65 وههلٛ)

ػبٕل لْ اُ ًٖكه اىباٞ وه ُكّا  مٜ وهؿاق الٓكٔقٚ ٔلكَ ٖفهؿ َٕوْ 
بفل ، ٔػبس  مْٗ ا٫وهاك بهٗٛ الٍّاقاـا كاُ ًب يـّك قوٓـاُ ا٥ اُ   

بْ العطٌ وكٚ اغكٝ، ٔاوا ًب جمح يّك قوٓاُ وَ الٕادس اىبٕن  ُٖٗ
 ٔاىبعـب ذ٦ ػبس ا٫وهاك.

٥ ػبٕل لمُاٟي اُ ٖفِس افب اىبكاُ الفٙ ٖعمي اْطكاقٓ  (66 وههلٛ)
ــاًب       ــاق ٥ ٍٖ ــطكاق با٫غ ٗ ــؿٚ ا٫ْ ــٕٓ لها  ــاككآ ٔعب ــاق ب ــْ افب ا٫ذط ذٗ

 ا٫غ ٗاق.
عاً ٥ بهى قبِ الُاٟي لمػاب أ اسبُٜ، ٥ٔ قبٓ  الط (67 وههلٛ)

لمُيب، ٥ٔ بم  الطاٟك ٥ٔ بفٔ  اىبك  ٔعبٕٓ، يبا ٥ ٖ عؿٝ افب اسبما، 
 ٥ٔ ٖبطن َـٕوْ اـا اصفا ال عؿٙ أ سُن قّكّا أ ٌهٗاٌّا.

ػبٕل وٓ  العم   مٜ ككاِٛ ٥ٔ ٖبمـ  قٖهـْ بعـؿٓ وـا ا      (68 وههلٛ)
 ػبؿ لْ رعىّا بهبس صف ت ادماٞ وٍْ ذ٦ ػبٕل س٠ٍٗف.

و  ـابعـب وـ  المٗمـٛ     ؼبكً ًَٕ الَٕاه ِٕٔ ًَٕ ٖـٕوـب  (69 وههلٛ)
اىب ٕنطٛ بٍّٗىا، أ ًَٕ ث٦ثٛ اٖاً ٔالمٗم ـب اىب ٕنط ـب بٍّٗىا ٔذعمْ وَ 

 .طب ُات الٍيب ا٧ككً َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ 

  ِب يىزٖ ٌٍصبئُِب يىزٖ ٌٍصبئُ
ؿ ًب سـاه  ِٔ٘ اوٕق  ؿٖؿٚ ٔوٍّا وا ِٕ وككٔٓ ٔلكـَ ككاِ ـْ صًـ    
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 : ه الًُٕ ِٔ٘الًُٕ ٔوٍّا وا صهيض  مْٗ الككاِٛ بالعكض سا

وبايكٚ الٍهـاٞ ىبهـّا ٔصهبـ٦ّٗ ٔو٦ بـٛ غَُٕـّا ىبـَ ص شـكك         ا٧ٔه :
يّٕصْ بًك   ؿً قُؿ ا٫ٌماه، أ لٕ ا ٖهُؿٓ ٔلكَ كاُ وَ  اؾصـْ  

 ـل .
أ ا٥ك شاه قبا ذْٗ َرب أ وه  ٔعبِٕىا قبـا ُٖـن رعىـْ     الجاٌ٘ :

 قاٟش ْ افب اسبما، ٔكفا ـق َٔس وجمْ ًب العـب.
 ؾغٕه اسبىاً اـا غً٘ وٍْ الٓعف. الجالح :
اغكاز الـؿً اىبٓـعف حبذاوـٛ أ جمحِـا، اوـا اـا  مـي اٌـْ         الكاب  :

 ٤ٖؾٙ افب ا٫جىاٞ اىببطن لمًُٕ ذّٕ سكاً.
الهعٕ  و   ؿً العمي بَٕٕلْ افب اسبما، ٔا٥ ذ٦ ػبٕل اشباوو : 

 ا٥قٕٝ.  مٜ
 يي الكٖاسـب ٔكن ٌبت رٗس الكٖض غَُّٕا الٍكدو. الهاؾى :

 بنٲ الجٕه  مٜ ازبهؿ. الهاب  :
 دمٕى اىبكأٚ ًب اىباٞ. الجاوَ :
 قم  الٓكى بن وطما اؾواٞ الفي. ال ان  :
 الهٕاك بالعٕؾ الكرس. العايك :

 اىبٓىٓٛ  بجّا. اسباؾٙ  ًك :
 اًٌاؾ الًعك ب مح اسبا. ٘  ًك :الجاٌ

 ازبؿاه ٔاىبكاٞ ٔاـٝ اشباؾً ٔاىبهاق ٛ افب اسبمف. الجالح  ًك :

  ِٛجت اٌىفبرحِٛجت اٌىفبرح
اىبفطـكات اـا كاٌــت  ـَ  ىــؿ ٔاغ ٗـاق ٔوــَ جـمح اكــكآ ٥ٔ ادبــاق     
ــٜ     صٕدــس الكفــاقٚ با٥ْــاذٛ افب الهٓــاٞ، ٔا٥قــٕٝ  ــؿً ٔدٕبّــا  م

ـب ا٥ذطاق ٔاىبؿاق ذّٗا  مٜ َٕقٚ العىؿ، َٕٔق ازباِن ٔجمح اىبم فت س
 كفاقٚ ا٥ذطاق اقبعٛ:
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كفاقٚ اذطاق ًٖٕ وَ يّك قوٓاُ طبمحٚ بـب   ا ققبٛ، أ َـٗاً   -1

يّكَٖ و  ابعـب، أ ارعاً ن ـب وهـكٍّٗا  مـٜ ا٥قـٕٝ ٔكـفا لـٕ      
ــٕ       ــٗمح ِ ــكً ٔ ال ػ ــاع احمل ــك ٔازبى ــكه اشبى ــكً كً ــٜ ضب ــك  م اذط

 ٫ذطاق  مٜ احملكً اكرب.اىبًّٕق، ٌعي ا٫ثي ًب ا
كفاقٚ اذطاق ًٖٕ وَ قٓاٞ يّك قوٓاُ بعؿ المٔاه ارعاً  ًكٚ  -2

وهاكـب لكن وهكـب وؿ، ذـاُ ا ٖـ ىكَ ذُـٗاً ث٦ثـٛ اٖـاً ِٔـٕ       
 اىبًّٕق.

ًَٕ الٍفق اىبعـب ٔكفاقصْ كفـاقٚ مبــب  مـٜ ا٧قـٕٝ ِٔـ٘   ـا        -3
ٛ ققبٛ أ ارعاً  ًكٚ وهاكـب أ كهٕصّي، ٔو  العذم ذُٗاً ث٦ث

 اٖاً ٔا٧سٕ  لْ كفاقٚ اذطاق يّك قوٓاُ.
 كفاقٚ ًَٕ ا٫  كاه كىا نٗهص٘. -4

كق كفـاقٚ الٗـًٕ الٕاسـؿ ٔاُ اغ مـف دـٍو اىبٕدـس       ـ٥ ص ك  (70 وههلٛ)
ــًٕ      ــكق ًب الٗ ــاع اىب ك ــاه ازبى ــا ًب س ــٕ  صككاقِ ــٕٝ، ٔا٧س ــٜ ا٧ق  م

 الٕاسؿ.
لٕ ي  ًب ٔدٕه الكفاقٚ ٔ ؿوْ ا دبس  مٗـْ، ٔاـا  مـي     (71 وههلٛ)

 ٔا ٖؿق  ؿؾِا ػبٕل ا٫ق ُاق  مٜ الهؿق اىبعمًٕ.اٌْ اذطك اٖاوّا 
اـا ي  ًب اُ الًٕٗ الفٙ اذطك ذْٗ كاُ وَ يـّك قوٓـاُ أ    (72 وههلٛ)

 كاُ وَ قٓاْٟ ٔقؿ اذطك قبن المٔاه ا دبس  مْٗ الكفاقٚ.
ــْ      (73 وههلٛ) ــهط  ٍ ــمٔاه ا صه ــؿ ال ــاذك بع ــي ن ــؿّا ث ــك و عى اـا اذط

اوـا لـٕ   الكفاقٚ، ٔكفا لٕ ناذك ذاذطك قبن الَٕٕه افب سـؿ الهغـِ،   
اذطك قبن الهفك ٔقبن سـؿ الهغـِ و ػـ٦ّٗ دـٕالٓ ٖـًٕ الهـفك وطمهـّا        

 ذا٧قٕٝ  ؿً الكفاقٚ.
لٕ اذطك و عىؿّا ثي  كض لْ  اقض قّكٙ كاىبكض أبالٍهبٛ    (74 وههلٛ)

لمىــكأٚ صبــ٘ٞ اسبــٗض ٔعبِٕــا وــَ ا٧ ــفاق، ذــا٧قٕٝ نــهٕ  الكفــاقٚ 
 ٔلكٍّا ا٧سٕ  ان شبابّا.
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ثي صبـب اٌْ وَ يٕاه ذـ٦  لٕ اذطك ًٖٕ الً  وَ يّك يٕاه   (75 وههلٛ)

كفاقٚ، ٔكفا لٕ ا  هؿ ًب ًٖٕ الً  ًب أه الًّك اٌْ وَ يّك قوٓاُ 
 ٔاذطكٓ و عىؿّا ثي صبـب اٌْ وَ يعباُ.

اـا داو  لٔد ْ ًب يّك قوٓاُ ِٔىا َـاٟىاُ وككِـّا     (76 وههلٛ)
 ا كاُ  مْٗ كفاقصاُ ٔلمشاكي اُ ٖعمقٓ صعمٖكَٖ وبهـب نٕرّا، اوا لٕ 

ذعمٜ كن وٍّىا كفاقصْ ٔصعمٖكٓ، ٔكفا لٕ اككِّا ًب  رأ  ْ ًب ا٥ب ؿاٞ
ا٥ب ؿاٞ ثـي رأ  ـْ ًب ا٥ثٍـاٞ  مـٜ ا٥قـٕٝ، ٥ٔ ذـك  ًب المٔدـٛ بــب         

 الؿاٟىٛ ٔاىبٍهطعٛ.
لٕ داو  لٔد ْ الُاٟىٛ ِٕٔ َاٟي ًب الٍـًٕ أٙ اُ كـ٦ّ    (77 وههلٛ)

ىا كفــاقٚ ٥ٔ صعمٖــك ٥ٔ ٖبطــن َــٕوّىا ـّا ذمــٗو  مّٗـــوٍّىــا كــاُ ٌاٟىــ
 بفل .

اككِت المٔدٛ لٔدّا  مـٜ ازبىـاع ٥ ص شـــىن  ٍـْ     اـا  (78 وههلٛ)
يـ٠ّٗا ٔلٗو  مْٗ كفاقٚ، ٔلٕ اككِّا  مٜ جمح ازبىـاع وـَ اىبفطـكات ٥    

 ٖ شىن  ٍّا الكفاقٚ.

ا٧ـاُ ذـاُ كـاُ صفشـِ    إـا داو  الكدن لٔد ْ ٔع   (79 وههلٛ)
ٌٔمك إفب الفذك وَ دّٛ اىبًك  أٔ إفب الها ٛ ذكأٝ  ؿً رمٕع الفذك، 

ٍاٞ ازبىاع ذٗذس قطعْ ٔاىبباؾقٚ إفب جهن ازبٍابٛ ٔإكباً ٔع  ا٧ـاُ أث
 الًُٕ ٥ٔ ي١  مْٗ ، ٔإُ داٞ ال هن بعؿ ا٧ـاُ .

ٔاُ يكع بازبىاع وَ جمح أُ ٍٖمك إفب الفذك ٔأٔاٌـْ، ذعمٗـْ الهطـ     
ٔإكباً َٕوْ ٔالهٓاٞ، ٔٔقؾ الٍِ با٫ اؾٚ خبُّٕ ا٧كن ٔالًكه 

ٌـ       ْ بـؿأ با٧كـن قبـن الٍمـك ذعمٗــْ     لهٕلـْ  مٗـْ الهـ٦ً وٕثهـٛ عا ـٛ : ٧
 ا٫ اؾٚ،  ٖٔمشا بْ الٕر١  لٕسؿٚ اىبْٕٕع ًب صٍهٗض اىبٍا   .

  (77 وههلٛ)
أوا إـا ا ٖهط  ازبىاع  ٍؿ عاع ا٧ـاُ ذعمْٗ الهٓاٞ ٔالكفـاقٚ ِٔـ٘   
إرعاً ن ـب وهكٍّٗا كن وهكـب وؿٲ أٙ كٗمٕ إ٥ قبعّا ، ل باَٖ اسبكي بـب 
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.ٰٞ  الهط  صؿاقكّا ٔا٫كىاه دبك

ػبٕل لممٔز اىبفطك لهبس وا كالهفك ٔاىبكض اككآ لٔد ْ ٥  (78 وههلٛ)
 الُاٟىٛ  مٜ ازبىاع، ٔاُ ذعن ٖ شىن  ٍّا الكفاقٚ ٥ٔ صعمٖك ًب اىبهاً.

وَ  ذم  َ اشبُاه الج٦خ ًب كفاقٚ وجن يّك قوٓاُ   (79 وههلٛ)
ربرب بـب اُ ًُٖٕ مثاٌٗٛ  ًك ٖٕوّا، أ ٖ ُؿ  قبا ٖطٗـا ٔلـٕ  ذـم اصـٜ     

هــؿق  مــٜ يــ٘ٞ وٍّىــا انــ  فك ال ٔلــٕ وــكٚ بــاىبىكَ وٍّىــا، ٔاُ ا ٖ
ٔاسؿٚ بؿ٥ّ  َ الكفاقٚ، ٔػبٕل ال ربع بالكفاقٚ  َ اىبٗت َٕوّا كاُ أ 

 جمحٓ.
وَ  مْٗ الكفاقٚ اـا ا ٤ٖؾِا س ٜ وٓت  مْٗ نـٍٕات    (80 وههلٛ)

 ا ص ككق.
الماِك اُ ٔدٕه الكفاقٚ وٕن  ذ٦ دبس اىبباؾقٚ الّٗـا،   (81 وههلٛ)

 ُ.ٌعي ٥ ػبٕل ال هغمح افب سؿ ال ّأ
اـا اذطك الُاٟي بعؿ اىب كه  مٜ سكاً ا ٖبطـن َـٕوْ     (82 وههلٛ)

 ٔلٗو  مْٗ كفاقٚ ٔاُ ٌٕٝ وٍف الٍّاق ذعمْ، ٌعي ٤ٖثي.
وُــكه كفــاقٚ ا٫رعــاً الفهــكاٞ اوــا بايــبا ّي ٔاوــا         (83 وههلٛ)

بال همٗي الّٗي كن ٔاسؿ وؿ، ٖٔهـ شس اُ ٖكـُٕ وـؿَٖ وـَ سٍطـٛ أ      
بؿ وَ ال عـؿؾ ًب  يعمح أ اقل أ غبم ٔعبٕٓ يبا ُٖؿ   مْٗ الهٕت، ٥ٔ

الكفاقٚ اىبككبٛ ذ٦ ٖكف٘ ايباع يػِ ٔاسؿ وكصـب أ اكجـك، بـن ٥بـؿ    
وَ ن ـب ذهمحّا ٔاُ كإٌا ارفا٥ّ َ اقّا ذمٕ كاُ ذهمح  ٍؿٓ  ًكٚ ارفاه 

 ػبٕل ا طا٣ٓ بعؿؾِي لكن ٔاسؿ وؿ.
  الُــاع ٖٔكــُٕ عبــٕ ث٦ثــٛ اقبــاع الكٗمــٕ جــكاً ـاىبــؿ قبــ  (84 وههلٛ)

 صهكٖبّا.
ياون زبىٗ  وا ٤ٖكن ٔقؿ رعي ٖطعي رعىّا ي ان الطعاً: (85 وههلٛ)

ا٧ثمح: الطعاً  اً ًب ابَ  ٔرعاوّا ذّٕ را ي: اـا اكن ي٠ّٗا أ ـاقْ، قاه
كن وا ٖه ات وَ اسبٍطٛ ٔالًعمح ٔال ىك ٔجمح ـل ، ٔقاه اشبمٗن العال٘ 
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غاَٛ( ٔلكَ ِفا ا٫  باق قادـ    (1)ًب ك٦ً العكه اُ الطعاً ِٕ الرب

٫ن عىاه ٔالًٕٗع ٔقؿ ٖه عىن الطعاً ًب اىباٞ كىا ًب َٔف افب جمبٛ ا
واٞ لومً الٕاقؾ  َ الٍيب ضبىؿ َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي رعـاً رعـي   

 ٔيفاٞ نهي.
سكك ْ ِٕٔ وفعٗن وَ الهكُٕ  نٔاىبهكـب: الفٙ انكٍْ الفهك ٔي

ًٔب لهاُ العكه قاه ٌٖٕو ٫ كاب٘ اذهمح اٌت اً وهكـب؟ ذهاه ٥ ٔال 
الهـكٗت ٌٖٕٔو: ابَ  وهكـب ذا مي اٌْ انٕأ سا٥ّ وَ الفهمح، ٔقاهبن 

 اُ اىبهكـب انٕأ سا٥ وَ الفهمح ٔالفهمح الفٙ لْ بعض وا ٖهٗىْ.

  ِٛارد ٚجٛة اٌمعبء دْٚ اٌىفبرحِٛارد ٚجٛة اٌمعبء دْٚ اٌىفبرح
 :اـا ٌه٘ جهن ازبٍابٛ ٔوٜٓ  مْٗ ًٖٕ أ اٖاً.ا٧ٔه
  قؿقصـْ  مّٗـا   : وَ صٍأه أ ذعن اىبفطك قبن وكا اٚ الفذك والجاٌ٘

ٔالٍمك افب الها ٛ ثي ظّك نبا رمٕ ْ ٔاٌْ صٍأه اىبفطك بعؿ رمٕع 
 الفذك.
: ا٧كن صع٦ّٖٕ  مٜ وَ اغرب ببهاٞ المٗن ٔ ؿً رمٕع الفذك الجالح

ٔلكٍْ كاُ رالعّا  ٍؿ صٍأه اىبفطك، اوا لٕ كاُ اىبكمف ِٕ الفٙ ٌمك 
 َٕوْ. ٔصفشِ ٔظَ  ؿً رمٕع الفذك ٔصبـب رمٕ ْ ٔاقعّا َض

لٕ اغـربٓ طبـرب بطمـٕع الفذـك ٔظـَ  ـؿً َـؿقْ ٔصِٕىـْ          (86 وههلٛ)
ٔصٍــأه اىبفطــك ذعمٗــْ الهٓــاٞ س٠ٍٗــف، ٔلــٕ يــّؿ  ــؿه ٔاســؿ بــالطمٕع   

 ذا٧قٕٝ كفاٖ ْ ٔصكك اىبفطك.
ٔاُ  ٔا ٖؿغن بعـؿ،  ا٫ذطاق صهمٗؿّا ىبَ اغرب بؿغٕه المٗن الكاب :

 كاُ بٍٗٛ ياِؿَٖ  ؿلـب.

                                                           

ؾقٖــؿ:الرب اذُــض وــَ قــٕ ي ابــَ  اسبٍطــٛ ٔاسؿصــْ بــكٚ، قــاه -بٓــي البــاٞ -( الــرب1) 
ٞ  -الهىض ٔاسبٍطٛ: ٔالـرب  ٔكـفل   اشبـمح ٔالُـ٦ع، ٖٔـهص٘ قبعٍـٜ الُـاؾ        -بفـ ض البـا

 ا٫سهاُ ْؿ العهٕ . -بكهك الباٞ -ا٧قض الٗابهٛ غ٦ه البشك، ٔالرب
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ذاذطك بمٍْ ؾغٕه المٗن  اـا كاٌت ًب الهىاٞ  مٛ كال ًٕٗ (87 وههلٛ)

أ باغباق طبرب ثي باُ لْ اشبطه َض َٕوْ ٥ٔ قٓاٞ  مْٗ ٔمبه  سبــب  
ؾغٕه المٗن، ٔا٧ٔفب ًب وجن ِفٓ اسبالٛ اىبكا اٚ ٔالكدٕع افب الها ات 

 اسبؿٖجٛ ٔعبِٕا.
لٕ ي  ًب ؾغٕه المٗن أ ظَ ظٍّا جمح وع رب ٔاذطك ذعمْٗ  (88 وههلٛ)

ثبـٕت سُـٕه َـٕقٚ العىـؿ ًب     الهٓاٞ، ٔا٧قٕٝ  ؿً الكفـاقٚ لعـؿً   
 ا٫ذطاق.

اؾغاه اىباٞ ًب الفي لم ربؾ قبٓىٓٛ أ جمحِا ذهبا ٔؾغن  اشباوو:
ازبٕه ذاٌْ ٖهٓ٘ ٥ٔ كفاقٚ  مْٗ، ٔكفا لٕ اؾغمْ  بجّا ذهبهْ، ٔاوا 

 لٕ ٌهٜ ذاب معْ ذ٦ قٓاٞ  مْٗ  مٜ ا٥قٕٝ.
ــْ     (89 وههلٛ) ــاٞ ٥ ػبــس  مٗ ــٕ كبٓــىض لْٕــٕٞ الُــ٦ٚ ذهــبهْ اىب ل

 كاٌت ال٦ُٚ ذكٖٓٛ أ ٌاذمٛ  مٜ ا٥قٕٝ. الهٓاٞ نٕاٞ
صككٓ وبال ٛ الُاٟي ًب اىبٓىٓٛ ٍٖٔب ٘ لْ اُ ٥ ٖبم  قٖهْ  (90 وههلٛ)

 س ٜ ٖبم  ث٦خ وكات.
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  ََِٛٛٓ شزائػ صحخ اٌصِٓ شزائػ صحخ اٌص
ي الكاذك ًب اثٍاٞ الٍّاق ٔلٕ قبـن الـمٔاه ٥   ما٫ن٦ً ٔلٕ انا٧ٔه: 

 ُٖض َٕوْ.
ــ ٌٕــُٕ ٔلٕ اؾٔاقّا اُ كاُ دٍــض وَ اجملٍــالعهن، ذ٦ ُٖ الجاٌ٘: ْ ــ

٘  مْٗ ـــبٛ لمى ىـــمٞ وَ الٍّاق، ٥ٔ وَ الهككاُ، اوا بالٍهـــــًب د
ـــًب بعــض الٍّ ـــاق ذا٧قــ ـــشـــٕٝ َـ ــٛ َٕوــ ـــْ اُ نبهــ ـــت وــ ٍْ ــ

 ٛ.ــــالٍٗ
 ؿً ا٥َباع دٍبّا أ  مٜ سؿخ اسبـٗض أ الٍفـاى بعـؿ    الجالح: 

 الٍهاٞ وَ الؿً.
اشبمٕ وَ اسبٗض أ الٍفاى ًب صبىٕع الٍّاق بالٍهبٛ لمىكأٚ  الكاب :

ذ٦ ُٖض وَ اسباٟض أ الٍفهاٞ اـا ذادهِا الؿً ٔلٕ قبن اُ ص ٗس 
بعؿ الفذك، ُٖٔض وَ اىبه شاْٛ اـا  الًىو بهمٗن أ كاُ اٌهطا ْ

 أصت قبا  مّٗا وَ ا٥جهاه الٍّاقٖٛ.

  اٌظفز يف شٙز رِعبْاٌظفز يف شٙز رِعبْ
اُ ٥ ٖكُٕ وهــاذكّا نــفكّا ٖٕدس قُك ال٦ُٚ لمى٦لوٛ  اشباوو:

بـب اكباً الُــ٦ٚ ٔالُـــًٕ، ٔكفل  بـب ال هُــمح ذّٗا ٔا٥ذــطــاق 
    َ  ـؿً دـٕال الُـٗاً ًب     ا٥ وا غــكز بالـؿلٗن ٖٔهـ جٍٜ وٍـْ أٙ وـ

 الهفك ث٦ثٛ وٕاْ :
 ث٦ثٛ اٖاً بؿه ِؿٙ ال ى  . -1
ًَٕ بؿه البؿٌٛ يبَ اذاض وَ  كذات قبن ال كٔه  اوؿّا ِٕٔ  -2

 مثاٌٗٛ  ًك ٖٕوّا.
ًَٕ الٍفق اىبًه  ذْٗ اؾا٣ٓ ًب الهفك ؾُٔ الٍفق اىبطما الفٙ ا  -3

 ٖهٗؿ اؾا٣ٓ بالهفك.
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  ِٛارد االطزثٕبءِٛارد االطزثٕبء
 ٦لً بـب اكباً ال٦ُٚ ٔالًُٕ ٔقُكِا ٖه جٍٜ وَ وُاؾٖا ال (92 وههلٛ)

 ٔا٫ذطاق وٕاقؾ:
الفٙ ٖهاذك بعؿ رمٕع الفذك ذاٌْ طبـمح بــب الُـٗاً ٔا٫ذطـاق      -1

، ٔغـاقز ســؿ  ُٖٔـم٘ المّـك ٔالعُـك قُـكّا إـا كـاُ وهـاذكاّ      
 .الهغِ

ا٧واكَ ا٧قبعٛ ِٔ٘ اىبهذؿ اسبكاً ٔاىبهذؿ الٍبٕٙ الًكٖف  -2
ُ اىبهـاذك ٖـ ػمح ذّٗـا بــب     ٔوهذؿ الكٕذٛ ٔاسباٟك اسبهٗين، ذـا 

الهُــك ٔال ىــاً ًب الُــ٦ٚ ٔلكــَ ٖــ عـب  مٗــْ ا٥ذطــاق ٔ ــؿً   
 الًُٕ.

اشبــاقز افب الهــفك بعــؿ الــمٔاه ذاٌــْ ٖــ عـب  مٗــْ البهــاٞ  مــٜ   -3
الًُٕ ـل  الًٕٗ و  اٌْ ٖهُك ًب ال٦ُٚ، ذمٕ أقاؾ أؾاٞ ٦َٚ 
المّك ٔالعُك بعؿ دبأل سؿ الهغِ ذاٌْ ُٖمّٗىا قُكّا و  

ـُـ  َــاٟي اٌــْ ٗاً أوــا الــفٙ ؽبــكز بعــؿ الفذــك ذاٌــْ طبــمح بـــب ال
 .ٔا٫ذطاق

الكاد  وَ نفكٓ ذاٌْ اُ قدـ  بعـؿ الـمٔاه ػبـس  مٗـْ اكبـاً        -4
 ٦َٚ المّك ٔالعُك و  اٌْ ٖ عـب  مْٗ اذطاق ـل  الًٕٗ.

ُٖض الًُٕ وَ الفٙ ٖهاذك وَ بمؿٓ أ ضبن اقاو ـْ بعـؿ    (93 وههلٛ)
ؾؾ ث٦ثــب ٖٕوـّا، ٔكـجمح الهـفك،     ، ٔكـفا اىبهـٗي  ًـكٚ اٖـاً، ٔاىبـه     فذكال

 ٔالفٙ اربف الهفك  ى٦ّ لْ، ٔالعاَ٘ ًب نفكٓ.
٥ ًٖه  صبٗٗت ٌٗـٛ الهـفك وـَ المٗـن، ذٗكفـ٘ ال مـبو ًب        (94 وههلٛ)

 الهفك بعؿ المٔاه ًب َشٛ َٗاً ـل  الًٕٗ وا ا ٖ ٍأه اىبفطك.
َض َٕوْ وا ا ٖ ٍـأه   الفذكلٕ ناذك ٌّاق الًُٕ بعؿ  (95 وههلٛ)

 اُ قؿ بٗت ٌٗٛ الهفك وَ المٗن أ ٥وفطكّا، نٕاٞ ك
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الهفك الفٙ ٖٕدس ا٥ذطاق ٔال هُمح ًب ال٦ُٚ ِٕ الهفك  (96 وههلٛ)

الًك ٘ الفٙ ًٖه  ذْٗ قط  اىبهـاذٛ ٥ الهـفك العـكًب، ذبٍّٗىـا  ىـًٕ      
ٔغُــّٕ وطمــا ٧ُ وفّــًٕ الهــفك العــكًب ٍٖطبــا  مــٜ قطــ  اىبهــاذٛ  

ُـ    ك الُـ٦ٚ، أوـا   ٔ ؿوّا و  الُٗاً ٔاكباً ال٦ُٚ، أ وـ  ا٥ذطـاق ٔق
 الهفك الًك ٘ ذٍٗطبا  مٜ بعض وُاؾٖهْ ِٕٔ قط  وهاذٛ يك ٗٛ.

ُٖــًٕ قاٟؿ الفٓـــاٞ حبهـــس صٕقٗت أقـــكه ٌهطٛ لْ وَ  (97 وههلٛ)
ا٥قض، ٔاُ كاٌت وَ اىبٍطهٛ الهطبٗٛ ذهقكه ٌهطٛ  ا صطم  بّا الًىو 

 كن ًٖٕ.

 جٛاس اٌصَٛ دلٓ طبفز ثؼد اٌفجز
قهبـٛ ٔللفـٛ إلٗـْ َٔـمٜ ال  مـٜ       اسبىؿ ل الفٙ دعـن ال كـالٗف  

 ضبىؿ ٔىلْ الطٗبـب الطاِكَٖ.
ٔلهؿ إلؾاؾ نفك الٍاى ًب ِفٓ ا٧ٖـاً ِٔـٕ وـَ الـٍعي ا٫ ٗـٛ بكجـكٚ       
اىبككبــات ٔصعــؿؾِا ذىٍّــا الربٖــٛ ٔازبٕٖــٛ ٔالبشكٖــٛ، ٔإصُــاذّا بالهــك ٛ 
الفاٟهٛ ، ٔصهاقبت البمؿاُ ، ٔصًعبت اىبُا،، ٔصٕنعت وـٕاقؾ الـكل    

عًٗٛ يبا ٖه ٓ٘ ال ؿبك ًب الٍُّٕ قبا ذْٗ ال ػفٗف  َ اىب٤وٍـب ٔرمس اىب
 وَ جمح غكٔز  َ الك اه ٔالهٍٛ، ٔاا

يّٕق دٕال بهاٞ اىبكمف  مٜ َٕوْ إُ ناذك بعؿ لٔاه الًىو ٔذْٗ 
ٌُــّٕ بمشــاظ ـِــاه  اوــٛ الٍّــاق، ٔلكــَ ٔقؾت ٌُــّٕ أغــكٝ ًب 

 رمٕع الفذك وٍّا:رٕ ا صفٗؿ اىبعٍٜ ا٧ ي ٔدٕال الًُٕ ىبَ ناذك بعؿ 
ْ ) الُـاؾ     بـؿال  أبـا  نـهلت :  ًب َشٗشٛ قذا ٛ قـاه  ا٧ٔه:   مٗـ

:  قاه ؟ ُٖبض سـب قوٓاُ يّك ًب الهفك لْ ٖعكض الكدن  َ(  اله٦ً
 ـل  ٖٕوْ َٕوْ ٖ ي
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٘ ابَ  ًٔب الُشٗض  َ  الجاٌ٘: َ  ،  ىـمح  أبـ ٛ   ـ  نـهلت :  قـاه  قذا ـ

 إـا:  قاه ؟ قوٓاُ ًب الهفك ٖؿٖك الكدن ا٫واً الُاؾ   مْٗ اله٦ً  َ
 .(1)أذطك ياٞ ٔإُ َاً ياٞ ذاُ غكز ثي بمؿٓ ًب أَبض

ً   مْٗ)   بؿ ال أبٕ قاه:  قاه ًب غرب عا ٛ الجالح: َ ( :  الهـ٦  وـ
 ، الًٕٗ ـل  َٗاً ذعمْٗ أِمْ ًب ِٕٔ الفذك ذطم  قوٓاُ ًب الهفك أقاؾ

 . (2)ٔسؿٓ الًٕٗ ـل  ٖفطك أُ لْ ٍٖب ٘ ٥ ناذك إـا
 أقاؾ إـا ٍُٖ  كٗف ، الكدن  َ نهل ْ:  قاه ًب غرب عا ٛ  الكاب :

 ٔإُ ، الًٕٗ ـل  َٗاً ذعمْٗ ًٖػِ ٔا الفذك رم  إـا:  قاه ؟ الهفك
 .(3) مْٗ َٗاً ٥ٔ ذمٗفطك الفذك رمٕع قبن أِمْ وَ غكز

 َ ا٫واً الكْا  مْٗ اله٦ً: إـا أَبض ًب أِمْ ذهؿ ٔدس  اشباوو:
  الٗـًٕ إ٥ أُ ٖـؿد ؾزبـٛ( أٙ ٖهـمح ٔقـت الهـشك ٔىغـك         مْٗ َٗاً ـل

 .(4)المٗن
ٔقؿ أ كض وًّٕق اىب هؿوـب ٔاىب هغكَٖ  َ ِـفٓ ا٧غبـاق، ٔإس ـاق    
بعّٓي ًب ا٫غ ٦ه بـب الٍُّٕ، ٔوٍّي وَ هبمْ  مٜ ال هٗٛ، ٔلكَ 
ا٧وك أ ي، ٖٔبـب ا٫ ذال ًب الٍُّٕ، ٔوٕاذه ّا لمك اه، ٔوٍانب ّا ًب 

م باَٖ ًب أسٕاه الٍاى ٔوا ٖطـكأ  مـّٗي ، ٔوٍـْ ال هـاقه بــب      إغ ٦ذّا ل
ا٧وُـاق ٔنـّٕلٛ الهــفك، ٔكجكصـْ، ٔإربــاـٓ  ٔنـٗمٛ لطمــس الـكل ، وــ       
اسبكّ  مٜ ازبى  بٍْٗ ٔبـب الُٗاً، ِٔفا اسبكّ أَبض ظاِكّا ٔأوكّا 

 ومشّا ٔن٤ا٥ّ إب ٦ّٟٗا و ككقّا.
  ٔ ــكىُ  ــٗاً ًب اله ــات الُ ــٛ ًب ىٖ ــ٦ٓ،  ٔلمهــعٛ ٔاىبٍؿٔس ــّٕ أ  لمٍُ

 ٔقا ؿٚ ٌف٘ اسبكز ًب الؿَٖ.
 ٌفه قبا ٖم٘ :

دٕال َٗاً اىبكمف إـا جاؾق بٗ ـْ أٔ ضبـن إقاو ـْ وهـاذكّا بعـؿ رمـٕع       
 ٜٔالُــٗاً ِــٕ ا٧ٔفب سهــس وه ٓــالفذــك ٔلــْ أُ ٖفطــك وــ  الهٓــاٞ،  

                                                           

 .وَ أبٕاه وَ ُٖض وٍْ الًُٕ  5(الٕناٟن باه4()3()2)(1)
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ٔػبٕل لْ َٗاً الًٕٗ ال ال٘ إـا َٔن إفب بمؿٓ أٔ ضبن   الٍُّٕ أ ٦ٓ،
 الًىو أٙ قبن أـاُ المّك؟ إقاو ْ قبن لٔاه

 لككٖـا  ؼبٓكٓ الفهْٗ لمًٗؼ الُؿٔ  نـهه  ًب ك اه وَ ٥ الهاؾى:
 الكدـن  ٖهُك كي ًب ال هُمح  َ"  اله٦ً  مْٗ الكْا اسبهَ أبا ىؾً بَ
 ٔلٗم ـب ٖٕوـب الٓٗاع ًب ذّٗا ٖهمح داٟم ٔأوكٓ بٗ ْ أِن ْٗاع ًب كاُ إـا

 ٔلٗمٛ(. ًٖٕ وهمحٚ ًب ال هُمح: ذك س ٔلٗالَّٗ؟ أٖاً ٔث٦ثٛ
ٔهبن الفهّاٞ اىبكاؾ وَ اىبهمح ًٖٕ ٔلٗمٛ  مـٜ مثاٌٗـٛ ذكانـؼ، ٔلكٍـْ     
أ ي ، ٖٔؿه  مٜ الهعٛ ًب سكي اىبهاذك ًب ِفا المواُ غَُّٕا و  إٌ فاٞ 
العٍاٞ ٔاىبًهٛ ًب الهفك ٔر٘ ا٧قض، ٔٔدٕؾ الًٕ  لمبهاٞ  مٜ الُٗاً 

ــا الُــرب ، ٔجم   ــٛ و٦كّ ــاؾٚ بؿٌٗ ــفٙ ِــٕ  ب ــك  ، ال ــٛ قٔع ا٫قاؾٚ ، ٔقّ ب
 الًّٕات ٔالمفات.

َٔشض أُ ا٫ذطاق ًب الهفك  ممبٛ ٔلٗو قغُٛ إ٥ أُ الفٙ ٖهـاذك  
بعؿ الفذك ُٖؿ   مْٗ أٌْ وهٗي ٔأٌْ وهـاذك، ذٗكـُٕ ًب نـعٛ ٔربـٗمح  إُ     
ياٞ َاً ٔاُ ياٞ أذطك ٔالُٗاً أٔفب، ِٕٔ الفٙ صـؿه  مٗـْ الٍُـّٕ    

 اه ٔال ٔان  ككٖي.أ ٦ٓ ٔكفا الفٙ ُٖن أِمْ قبن المٔ
ٔقؿ قلقٍـا ال  ـم ٔدـن َـؿٔق نـبعٛ ٔنـبعُٕ دـمٞ وـَ ال فهـمح           

بفــٗض وٍــْ نــبشاٌْ ، ٥ٔللٍــا ًب بؿاٖــٛ الهــكىُ، ٔدــاٞت ىٖــات الُــٗاً   
ا٧قبعٛ ًب دمٞ وه هن وٍّا ، لٍٕظف  مي ال فهمح ًب ال ٗهمح  َ الًباه 

ٕه الكنال٘، ٔقؿ أَؿقٌا قبن نـت نـٍٕات ذ ـٕٝ العُـك ًب  ـؿً مشـ      
 الهٗاقٚ ٔالطاٟكٚ حبكوٛ ال ممٗن.

ذّ٘  اوٛ البمٕٝ، ٔأؾل ّا ظاِكٚ الُٗاً أٔه ًٖٕ وَ الهفك أوا وههلٛ 
 الُٗاً ًب الهفك.

ٔلٗو وَ صعاقض بـب ذ ٕاٌا بالُٗاً ىبَ ناذك بعؿ الفذك ٔبـب أقٕاه 
الفهّاٞ اىب هؿوـب ٔاىب هغكَٖ لم باَٖ ًب اىبْٕٕع، ذّي ٌاظكُٔ إفب الهـفك  

ؿابٛ ٔالهمح  مٜ ا٧قؿاً ذبت الًىو ، أوا اىبعًُٕ ذّٕ ٌاظك إفب  مٜ ال
ال باَٖ ًب اسباه، ٔلمفهْٗ ًب ِفا المواُ أُ ٖهغف قبا ٍٖانس اسباه ٔالمواُ 
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يبا ٖٕاذا الك اه ٔالهٍٛ، ٔإـا ص مح اىبْٕٕع صبـؿه اسبكـي ، ٔذٗـْ يـاِؿ     

صعـافب    مٜ ا٫ ذال ًب الًكٖعٛ الهىشاٞ ٔو٦ٟى ّا لكن ا٧سٕاه، قـاه 
ًٓوجٓرً   أللحرًُ ِبُكرَه  ألًَْٔسرَو َّاْل ًٓوجٓرً  ِبُكرَه  أْلًعَسرَو        خبُّٕ الُٗاً ٔالهـفك أٔ اىبـكض ذٗـْ ط   

، ل كُٕ ِفٓ الف ٕٝ ٔالعىن بّا ٔنٗمٛ لمفٕل بإكباً العؿٚ  (1) صَّألًتْكِنُلْ   ألِع  ْٗ
ِـ      اىبهـهلٛ ا٧كجـك   ٘ٔدعن اىب٤وَ طبمحّا بـب الُٗاً أٔه ٖـًٕ وـَ الهـفك ٔ

إب ٦ٞ ًب ِفا المواُ، ذىَ اىب٤وٍـب وَ ؼب از الهفك لًٕٗ ٔاسؿ ٔ مٜ عبٕ 
 و ككق، أٔ أٌْ ُٖن ًب وهاٞ ـات الًٕٗ إفب ضبن إقاو ْ، ٔالعمي  ٍؿ ال.

ٔقبٗٛ اله ٖطٕه ذّٗـا الٍّـاق ٖٔمٖـؿ  مـٜ     بالٍهبٛ لمُٗاً ًب الب٦ؾ ا٧
ُـ   ٗاً، ٔوـ    ًكَٖ نا ٛ و  الهؿقٚ  مٜ الُٗاً وَ جمح وًهٛ ػبـس ال

 ؿوْ مبه  أٔه الفذك صعمٗىّا لًعاٟك ال ثـي ٖفطـك  ٍـؿ وهـىٜ العهـك      
ٔاسبادٛ ٔ مْٗ الهٓاٞ ًب ٔقت ىغك وَ الهٍٛ ٥ٔ ٖمموْ الهفك وهاذٛ ٧ٌْ 

 ،(2)صًٓوجٓرً   أللحرًُ ِبُكرَه  ألًَْٔسرَو َّاْل ًٓوجٓرً  ِبُكرَه  أْلًعَسروَ       لٗو وَ وٕاقؾ سكىّا، قاه صعـافبط 
 ذطاق  مٜ صٕقٗت وكٛ ٥ٔ أَن لْ.ٔقٗن با٫وهاك ٔا٫

  ػدَ ادلزضػدَ ادلزض
ًٖــه  ًب ٔدــٕه الُــًٕ  ــؿً اىبــكض أ الكوــؿ الــفٙ   (98 وههلٛ)

ٖٓكٓ الًُٕ ٖٔهبس وٓا ف ْ أ رٕه بكْٟ أ يؿٚ أىبْ ٔعبـٕٓ، نـٕاٞ   
سُن الٗهـب بفل  أ المـَ، أ اغـرب بـْ الطبٗـس اسبـاـ ، بـن ٖكفـ٘        

كض ا٥س ىاه اىبٕدس لمػـٕه، ٔاـا غـاه الُـشٗض وـَ سـؿٔخ اىبـ      
بهبس الًُٕ ا ُٖض وٍْ الًُٕ، ٔكفا لٕ غاه الٓكق ًب ٌفهْ أ ًب 
جمحٓ أ  كْْ أ  كض جمحٓ أ وا ػبس سفمـْ ٔكـاُ ٔدٕبـْ أِـي ًب     
ٌمك الًاقع وَ ٔدٕه اؾاٞ الًُٕ و  الهٓاٞ  ٍؿ ا٫وكاُ، ٔكفا اـا 
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لاهبْ ٔادس ىغك أِي وٍْ، ٥ٔ ٖكف٘ الٓعف ٔاُ كاُ وفكرّا وا ؾاً 

 .ٖ شىن  اؾٚ
اـا قاه الطبٗس بهُ الًُٕ وٓك ٔظَ اىبكمـف وـَ ٌفهـْ     (99 وههلٛ)

 ؿً الٓكق ذا٥قٕٝ  ؿً َٕوْ اـا كاُ الطبٗس ساـقّا ٧ُ الطس ِفا 
المواُ وبين  مٜ قٕا ؿ  مىٗٛ ؾقٗهٛ ًب ازبىمٛ، ٔاـا قاه الطبٗس بعؿً 

 ْكقٓ ٔظَ اىبكمف كٌْٕ وٓكّا ان ممً ال هكؿ ٔلْ بعؿٓ صكك الًُٕ.
ٟي ٔلٕ ًب كباً الٍّـاق اـا نـبهت وٍـْ    ُٖض الًُٕ وَ الٍا (100 وههلٛ)

الٍٗٛ ًب المٗن، أ كاُ قؿ ٌٕٝ الًّك كمْ بٍٗٛ ٔاسؿٚ، اوـا اـا ا صهـبا   
وٍْ الٍٗٛ ذاُ ان ىك ٌٕوْ افب المٔاه وَ جمح ٌٗٛ بطن َٕوْ  مٜ ا٥قٕٝ 
ٔٔدــس  مٗــْ الهٓــاٞ اـا كــاُ ٔادبــّا، ٔاُ انــ ٗهظ قبــن الــمٔاه ٌــٕٝ 

 ٔان ٗهظ قبن ال كٔه ُٖض اـا ٌٕٝ. َٔض، كىا اٌْ اُ كاُ وٍؿٔبّا
ا٥قٕٝ َــشٛ الًُٕ ٔنــاٟك العباؾات وَ الُـيب اىبىٗم  (101 وههلٛ)

ــَ      ــا ًب ن ــْ ٔصًــذٗعْ  مّٗ ــ شس كبكٍٖ ــْ، ٖٔه ــك ٗٛ  باؾاص لكدشــاُ ي
الهابعٛ وَ  ىكٓ أ عبِٕا أ لًطك وَ الٍّاق، وَ جمح ذك  بـب الـفكك  

 ٔا٥ٌجٜ ًب ـل  كمْ.
اذّا افب وـا ـكـك اُ ٥   ًٖه  ًب َشٛ الًُٕ اىبٍؿٔه وٓ (102 وههلٛ)

ٖكُٕ  مْٗ ًَٕ ٔادس وَ قٓاٞ أ ٌفق أ كفاقٚ أ عبِٕا و  ال ىكَ 
وَ اؾاْٟ، ٔلٕ ٌه٘ الٕادس ٔأصٜ باىبٍؿٔه ذـا٥قٕٝ َـش ْ اـا صـفكك    
بعؿ المٔاه أ بعؿ الفكاغ، ٔلٕ صفكك ًب ا٥ثٍاٞ ٔقبن المٔاه  ؿه ًب ٌٗ ْ 

 س٠ٍٗف لمٕادس.
ـا كاُ وا  مْٗ وَ الُـًٕ  الماِك دٕال ال طٕع بالًُٕ ا (103 وههلٛ)

 ان ٠ذاقّٖا، ا٥ اـا كاُ وًكٔرّا قبا ٥ مبكَ وعْ صهؿٖي ال طٕع.
ال طٕع: وا صربع بْ ا٫ٌهاُ وَ صمهاٞ ٌفهْ يبا ٥ ػبس  مْٗ  (104 وههلٛ)

داو  لٕدٕٓ ال٦ُع اني  اؾا٣ٓ ٔصطٕع لمً٘ٞ ٔصطٕ ْ سألْ ، ٔاشبمح
ٗـ      ْ الكـن يبـا ذٗـْ ٌفـ      ٔالف٦ع ذّٕ ْؿ الًك ٔاشبـمح  ٍـٕاُ ىبـا ٖكجـس ذ
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ٛ ٔمثكٚ، ٔقؿ ٔقؾ اشبمح ًب الهكىُ ًب وعاُ و عـؿؾٚ وٍّـا وعٍـٜ    ــٔوُمش

ًج َّ َْْاَوِبَ  ِبسألَنَعًوِّف ط اىباه كىا ًب قٕلْ صعافب  ٌَ َتَوْك خََٔو    ألَْْصِٔ ُ٘ أللَْْ أل ََٓ إج

ٙ  ألًنت ِآ  ًٍَْ خََٔو  ألًُْ طاوا )غمح( ًب كن وَ قٕلْ صعــافب  ،(1)ص َحآًّس َعْل ص َ

ٌَ َتًضًْمْ  خََٔو  ألُكَهط ذّٕ اذعن صفٓٗن لكدشـاُ وٍملـٛ َـــاسبْ     ،(2)صَّْأ
  مٜ جمحٓ ًب ٌــٕع الفعن ٔوهــؿاق الجــٕاه ٔاَمْ اشبمح.

  شزائػ ٚجٛة اٌصَٛشزائػ ٚجٛة اٌصَٛ
البمٕغ ٔالعهن، ذ٦ ػبس  مٜ الُيب ٔاجملٍُٕ ا٥ اُ  ا٧ٔه ٔالجاٌ٘:

وـا اـا كىـ٦ بعـؿٓ ذاٌـْ ٥ ػبـس ـلـ         ٖكى٦ قبن رمٕع الفذك ؾُٔ
ــّا     ــُٕ اؾٔاقٖ ــٕ كــاُ ازبٍ ــاىبفطك، اوــا ل ــا ب ــًٕ  مّٗىــا ٔاُ ا ٖهصٗ الٗ
ٔذبههت ا٫ذاقٛ قبن الفذك ذٗذس  مٗـْ الُـًٕ، ٥ٔ ػبـس الُـًٕ     

اكباوـْ    مٜ اىب ى٘  مْٗ، ٌعي لٕ ٌٕٝ الًُٕ قبن ا٫جىاٞ ذا٧سٕ 
 ُٖٔض وٍْ.

الُاٟي ٔلٕ بـكٞ بعـؿ الـمٔاه     ؿً اىبكض الفٙ ٖ ٓكق وٍْ  الجالح:
ٔا ٖ ٍأه اىبفطك ا ػبس  مْٗ َٗاً ـل  الًٕٗ ٔػبس قٓا٣ٓ وـ   

 الهؿقٚ.
ــ : ــاُ       الكاب ــا ٔاُ ك ــس وعّى ــ٦ ػب ــاى ذ ــٗض ٔالٍف ــَ اسب ــٕ و اشبم

سُٕ ىا ًب دمٞ وَ الٍّاق، لعىٕوـات كـن وـا ٖفهـؿ الُـًٕ اـا      
انــ  ك  نبٗعــْ ذاٌــْ ٖفهــؿٓ اـا سُــن ًب دــمٞ وٍــْ ا٥ وــا غــكز   

 الؿلٗن.ب
اسبٓك ٔوا ٖمشا بْ ذـ٦ ػبـس  مـٜ اىبهـاذك الـفٙ صكـُٕ        اشباوو:

 ٔظٗف ْ ال هُمح ًب ال٦ُٚ.
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ػبٕل الهفك ًب يّك قوٓاُ سبـر أ  ىـكٚ أ وـاه ؽبـاه      (105 وههلٛ)

صمفْ أ اؽ ؽباه ٦ِكْ، بن ٔاُ ا ٖكَ الهفك سبادٛ صه ْٓٗ، ٔا٧ٔفب 
 س٠ٍٗف اُ ٖكُٕ بعؿ وٓ٘ ث٦ثٛ ٔ ًكَٖ ٖٕوّا وَ الًّك.

 هفك ذكاقّا وَ الًُٕ داٟم  مٜ ككاِٛ.ال (106 وههلٛ)
لٕ ناذك وَ قكٖ ْ افب البمـؿٚ الهكٖبـٛ الـه ٥ صبعـؿ وهـاذٛ       (107 وههلٛ)

يك ٗٛ ٔوٍّا قكس الهٗاقٚ أ الهطــاق قاَــؿّا وهـاذٛ يـك ٗٛ، ٔوـك ًب   
ركٖهْ  مٜ قكٖ ْ  ٍؿ الـمٔاه أ بعـؿٓ، ذـاُ ا ٖكـَ قـؿ صٍـأه وفطـكّا        

ىبكٔق  مْٗ  مٜ المـاِك اوـا لـٕ    ذٗذس اُ ٖ ي َٕوْ ٔاُ ا ٖكَ ٌأّٖا ا
كاُ قؿ صٍأه وفطكّا  ٍؿ غكٔدْ وَ قكٖ ْ ٔدبألٓ سبؿ الهغـِ قبـن   

 المٔاه ذ٦ ي٘ٞ  مْٗ و  قُؿٓ اىبهاذٛ.
ٖه شس كبكَٖ الُبٗاُ  مٜ الُٗاً ٖٔهىٜ ًَٕ ال هؾٖس  (108 وههلٛ)

ٔقبا اراقٕا ٔذبىمٕا ٔلٕ افب ٌُف الٍّاق نٕاٞ كإٌا ـكٕقّا أ اٌاثّا ٔكن 
ٓ ٔوهؿاق ذبىمْ ٔأاُ الُٗاً ًٔب الً اٞ أ الُٗف ًُٖٕٔ حبهس  ىك

الُيب ٔ ىكٓ نب  أ مثاُ أ صه  نٍٕات أ  ًكٚ اوا بالٍهـبٛ ل٨ٌجـٜ   
، أٙ اُ ال ىـكَٖ  ذاُ الُٗاً ػبس  مّٗا  ٍؿ اكباوّا ال انعٛ وـَ العىـك  

 .قبمْ بهٍٛ أ نٍٕات

  رخصخ االفؽبررخصخ االفؽبر
ًَ ًِٓأُٔآَْىر طقاه صعافب  (109 وههلٛ) َْْعرسًو ِمَسرِك ِ   ََّعْلٙ  ألحِِٓ  ،(1)صًُ ِف ََٓرٌ٘ 

ٔالفؿٖٛ: الفؿاٞ ٖهاه: ذؿاٞ ٖفؿْٖ ذـؿاٞ ٔذـؿٝ: اـا ا طـٜ يـ٠ّٗا ٫ٌهـاـٓ      
 ٔربمُْٗ ذالفؿٖٛ ِ٘ البؿه ًٔب اىبهاً بؿه وال٘.

ٔقؾت الكغُــٛ اذطــاق يــّك قوٓــاُ ٧يــػاّ بــن قــؿ  (110 وههلٛ)
 ػبس:

الًٗؼ ٔالًٗػٛ اـا صعفق  مّٗىا الُـًٕ أ كـاُ ذٗـْ سـكز      ا٧ٔه:
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هٛ ذٗذٕل  ىا ا٥ذطاق ٔػبس  مّٗىا الفؿٖٛ ًب َٕقٚ اىبًهٛ بن ٔوً

ًب َٕقٚ العذم  ٍْ  مٜ ا٥سٕ  ٔاىبًّٕق، ِٕٔ وؿ وَ الطعاً أٙ 
ث٦ثٛ اقباع الكٗمٕ جكاً صهكٖبّا وَ رعاً بؿه كن ًٖٕ، ٖٔكُٕ صبىٕع 
الفؿٖٛ لمًّك ب ىاوْ اثٍـب ٔ ًكَٖ ٌُٔف كٗمٕ صهكٖبـّا، ٖٔهـ شس   

 لكن ًٖٕ وؿاُ.
وَ بْ ؾاٞ العٮطاٍ ٔاُ كاُ سالٛ  كْٗٛ وهيشٛ وَ وكض  لجاٌ٘:ا

ىغك ذاٌْ ٖفطك نٕاٞ كاُ حبٗـح ٥ ٖهـؿق  مـٜ ال شىـن أ كـاُ ذٗـْ       
وًهٛ، ٔػبس  مْٗ ال ُؿ  قبؿ ٔاىبه شس وؿاُ وَ جمح ذك  بـب وا 
اـا كاُ وكدٕ المٔاه اً ٥، ٔا٧قٕٝ ٔدٕه الهٓاٞ  مْٗ اـا كبكَ 

فـا يـّك قوٓـاُ ًب الُـٗف     صٍٛ، كىـا لـٕ ا  وَ الُٗاً ًب ٌفو اله
ٔكاُ ٖه طٗ  الهٓاٞ ًب الً اٞ وَ جمح وًهٛ ٔ ٍاٞ ٔدس الهٓـاٞ  

 س٠ٍٗف.
وَ أب م٘ قبكض  ٓاه كالهكراُ ٖههط  ٍْ الًُٕ ٔصمموْ  الجالح:

الفؿٖٛ ِٔ٘ ث٦ثٛ اقباع الكٗمٕ وـَ الطعـاً  ـَ كـن ٖـًٕ وـَ يـّك        
  الطبٗـس اسبـاـ    قوٓاُ، ٔاـا ب يفا٣ٓ وَ اىبـكض ٖكـُٕ اىبكدـ   

 ٕؾٚ اىبكض  لبٗاُ قؿقصْ  مٜ الًُٕ ٔ ؿً صكصس أثك  مْٗ كإس ىاه 
 ثاٌٗٛ.

اسباون اىبهكه اله ٖهـبس الُـًٕ  ـا أ سبىمـّا الٓـكق،      الكاب : 
ٔاىبكْعٛ الهمٗمٛ المؾب اـا اْك الًُٕ بّا أ بالٕلؿ ٔلكـَ  مّٗىـا   

الكٗمٕ جكاً  الهٓاٞ، افب داٌس الفؿٖٛ وؿ وَ رعاً ِٕٔ ث٦ثٛ اقباع
ض الفهّاٞ سُك عٖٔه ْٓٗ ار٦  َشٗشٛ ضبىؿ بَ وهمي، ٔلكَ ب

الفؿٖٛ قبا لٕ كاُ ا٥ذطاق بهبس الٓكق  مٜ اسبىن أ الكْٗ ، ٔو  
 ا٥نباع  مٜ الهٓاٞ ًب الُٕق ا٧قبعٛ:

 اذطاق اسباون ٫س ىاه صعكّْا ل٨ـٝ بالًُٕ. -1

 ا٥ذطاق شبًٗٛ الٓكق باسبىن. -2
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 .ل ٕق  ا٧ـٝ بهبس الًُٕ كاٌت أ جمحِا اذطاق اىبكْعٛ أوّا -3
 اذطاق اىبكْعٛ اد ٍابّا لمٓكق اىب ٕق  لمكْٗ  بهبس الًُٕ. -4

  
  رؤيخ اذلاليرؤيخ اذلالي

 بهوٕق:ٔصجبت  
 ق٣ٖٛ اىبكمف بٍفهْ. ا٧ٔه:
البٍٗٛ الًـك ٗٛ ِٔـ٘ غـرب  ـؿلـب بهٌّىـا قأٖـا ا ـ٦ه نـٕاٞ          الجاٌ٘:

ٓ، أ يّؿا ٔقؾ يّؿا  ٍؿ اسباكي ٔقبن يــّاؾصّىا أٔ ا ًّٖؿا  ٍؿ
يّاؾصّىا ذكن وَ يّؿ  ٍؿٓ  ؿ٥ُ ػبـٕل بـن ػبـس  مٗـْ صكصٗـس      
ا٧ثك وَ الًُٕ أ ا٫ذطاق ، ٥ٔ ذك  بـب اُ صكُٕ البٍٗٛ وَ البمـؿ  

 أ وَ غاقدْ، ٔبـب ٔدٕؾ العمٛ ًب الهىاٞ ٔ ؿوّا.
اِؿَٖ ًب ا٧َٔاه، ذمٕ اغ مفا كىـا لـٕ   ـــه  صٕاذا الًــًٖ (111 وههلٛ)

ــ ْ  الّٗا بعـؿ ن ـــىا قأٖ ـــقاه اسؿِ هٕ  قـكّ الًـىو، ٔقـاه ا٩غـك     ـ
قأٖ ْ وٍػفّٓا قبن نهٕ  الهكّ ا صجبت البٍٗٛ، ٌعي ٥ ٖع رب اذباؾِىا 

 ًب لواُ الك٣ٖٛ و  صٕاذهّىا  مٜ الك٣ٖٛ ًب المٗن.
لجبٕصْ ًب البمؿاُ  ًب بمؿالًك ٗٛ ق٣ٖٛ ا ٦ه كفاٖٛ  ا٥قٕٝ (113 وههلٛ)

، ٔوَ الٍُّٕ الؿالٛ  مٜ ار٦  ؿبمــٗن ٔاسـا٥غكٝ اله دب ى  وعْ 
سكي ا ٦ه و  اغ ٦ه ا٩ذا  َشٗشٛ ًِاً بـَ اسبكـي  ـَ ا٫وـاً     
الُاؾ   مْٗ اله٦ً اٌْ قاه: "ذٗىَ َاً صهعٛ ٔ ًكَٖ قاه: اُ كاٌت 

، لْ بٍٗٛ  اؾلٛ  مٜ اِن وُك اٌّي َاوٕا ث٦ثـب  مٜ ق٣ٖ ْ قٜٓ ٖٕوّا"
غاَٛ قاه با  باق اذباؾ ا٧ذا، ٔوًّٕق  مىاٞ ا٥ن٦ً وطمهّا ٔا٫واوٗٛ 

 .هاقه البمؿَٖصٔ
وٓ٘ ث٦ثـب ٖٕوّا وَ ٦ِه الًّك اىباْ٘ ذاـا اٌهٓـت ث٦ثـُٕ    الجالح:

ٖٕوّا وـَ ِـ٦ه يـعباُ وـج٦ّ ٔوـَ جـمح اُ صجبـت ق٣ٖـٛ ا ـ٦ه لٗمـٛ           
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الج٦ثـب كبت  ؿصْ ٖٔكُٕ الًٕٗ ال ال٘ ل ىاً العؿٚ وَ يّك قوٓاُ، 

ىكٙ ٥ ٖمٖؿ  مٜ ث٦ثــب ٖٕوـّا وطمهـّا،    ٔػبس الًُٕ ٧ُ الًّك اله
ٔكفا لٕ وٓت ث٦ثُٕ ٖٕوّا  مـٜ يـّك قوٓـاُ ٔدـس ا٥ذطـاق ًب      

 الًٕٗ ال ال٘ ٧ٌْ وَ يّك يٕاه.
 ـككت رك  اغكٝ لجبٕت ا ٦ه ِٔ٘:

ال ٕاصك ٔاىبكاؾ بْ ٌهن نبا ٛ  َ نبا ٛ ق٣ٖٛ ا ٦ه يبا ٥  ا٧ٔفب: 
 ٖمَ وعْ صٕار٤ِي  مٜ الكفه.

 الًٗاع اىبفٗؿ لمعمي ٔا٫رى٠ٍاُ الفٙ ٖع رب  مىّا  اؾّٖا. الجاٌٗٛ: 
 سكي اسباكي الفٙ ا ٖعمي غطهٓ ٥ٔ غطه وه ٍؿٓ. الجالجٛ: 
ــٛ الًــك ٗٛ       ــٛ ٔالك٣ٖ ــكع البٍٗ ــٛ ذ ٔمبكــَ الهــٕه اٌّــا صب ىعــٛ ٔو فكق

 ٔالًُٕ ذكٖٓٛ ٥ ص٤ؾٝ بال مين.
ػبٕل اُ ػب ى  نبا ٛ وَ ٔك٦ٞ اىبكاد  ًب البمؿٚ ٔاىبُك  (115 وههلٛ)

ل٬ن ىاع افب الًّاؾٚ بك٣ٖٛ ا ٦ه، ٔاغباق اىبكدعٗٛ ب فاَٗن الًّاؾٚ 
ٔلٗو  ي سا اَؿاق ذ ٕٝ با ٦ه، ٌعي  ي يػُّٗا العىن بًـّاؾٚ  
العؿٔه ٔاُ ا ٖهغف بّا اسباكي، ٔو  اغ ٦ه الًّٕؾ ٔاغ ٦ه المذٍٛ 

 ذاىبكد  اسباكي الًك ٘.
قِي بالؿقٛ ٥ ٖجبت ا ٦ه بهٕه اىبٍذىـب ٔاُ اصُف اغبا (116 وههلٛ)

كىا ًب ِفا المواُ ٥ نٗىا ٔاُ اىبؿاق  مٜ اسبكي الماِكٙ، ٥ٔ ٖجبـت  
 بك٣ٖ ْ قبن المٔاه، اٙ ٥ ؼبكي بكُٕ ـل  الًٕٗ أه الًّك.

٥ بهى ب ٍُٗ  وٍماق َـ مح و ـؿأه ٫ٌ فـاع اىبـ٤وَ وـَ       (117 وههلٛ)
 العمًٕ ًب العباؾات ٔصكُٕ لْ ٔظٗف اُ  مٜ عبٕ ا٫ن ه٦ه ٔا٫ٌفُاه.

اغها  البُــك لم ًٕٗ لك٣ٖٛ ا ـ٦ه حبذـــىْ الطبٗعـ٘ وـَ    ا٧ٔفب: 
جمح صكبمح ٥ٔ صهكٖس ٔعبِٕىا، ٔق٣ٖٛ ا ٦ه ذْٗ س٠ٍٗف يك ٗٛ ٔاُ 

 كاٌت ًب الهىاٞ  مٛ.
صهكٖس ا ٦ه ٔعبٕٓ يبا ٖها ؿ  مٜ وعكذٛ وٍملْ ٔوْٕـعْ،   الجاٌٗٛ: 
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 اىبٍماق. ٔثبٕت ا ٦ه س٠ٍٗف ٥ ٖكُٕ ا٥ بالعـب اجملكؾٚ بعؿ صٍشٗٛ

اـاا ٖجبت ا ٦ه ٔصكك الًُٕ ثي يّؿ  ؿ٥ُ بك٣ٖ ْ أ  (118 وههلٛ)
 صبـب ثبٕت ق٣ٖ ْ ػبس قٓاٞ ـل  الًٕٗ.

ال طٕٖا ٥ ٖجبت اُ ا ٦ه لمٗمـ ـب ذمـٕ ا ٖـك ا ـ٦ه ا٥      (119 وههلٛ)
وطٕقـّا بـالٍٕق ًب نبٗـ  اركاذــْ ٥ ٖعـين اٌـْ لمٗمــ ـب ذاىبـؿاق  مـٜ ق٣ٖــٛ        

ق٣ٖٛ ا ـ٦ه ٔالمٗمـٛ ا٧ٔفب وـَ    ا ٦ه لٗم ْ، أٙ ٍِاك ٌٕع و٦لوٛ بـب 
الًّك كاكباً العؿٚ ٥ٔ  ربٚ بالُ ك أ الكرب أ ال طٕٖا ٔارــ٦  ا  باق 
ٔاغباق الك٣ٖٛ ٔاُ واه الًٗؼ افب ا  باق ال طٕٖا ٔاٌْ لمٗم ـب  ٍؿوا ص ي 
الًّٕق ان ٍؿاؾّا افب وا ٔقؾ ًب َشٗشٛ بـَ وـكالً: اـا صطـٕ  ا ـ٦ه     

ظن قأن  ذْٗ ذّٕ لج٦خ، ذمبٗاُ وههلٛ كٌٕٗـٛ   ذّٕ لمٗم ـب، ٔاـا قأٖت
 ٔا ي وَ الك٣ٖٛ الًك ٗٛ با٫ْاذٛ افب ا كاض ا٧َشاه  ٍّا.

٥ ٖجبت ا ٦ه اٌْ لمٗم ـب،لـٕ بهـ٘ بعـؿ اُ ٖ ٗـس الًـفا       (120 وههلٛ)
ِٕٔ بهٗٛ ْٗاٞ الًىو ٔهبكصّـا ًب أه المٗـن ٔاُ ـِـس الٗـْ الًـٗؼ      

 الُؿٔ  كػرب ْعٗف نٍؿّا.
ٔاسبهاه ٔعبِٕىا يبـا ٖفٗـؿ المـَ     ٥ ٖجبت ا ٦ه بالعؿؾ (121 وههلٛ)

ا٥ ل٨نمح ٔاحملبٕى ٔوَ العؿؾ  ؿ يعباُ ٌاقُـّا ابـؿّا ٔيـّك قوٓـاُ     
صاوّا ابؿّا ٔوٍْ  ؿ وبهٛ اٖاً  مٜ ٦ِه يّك قوٓـاُ اىباْـ٘ ُٖٔـًٕ    
ــؿاُ        ــا الٕد ــؿ ٥ ٖٕاذ ــرب ٔق ــمح وٍذ ــعٗف ج ــٍؿٓ ْ ــاوو ٔن ــًٕ اشب الٗ

 ٔوْٕٕ ْ اربا  الهىاٞ الًٕٗ ٔالٕٗوـب.
ا ـ٦ه بازبـؿٔه ِٔـٕ سهـاه وهـ هكأ وـَ نـمح        ٥ ٖجبت  (122 وههلٛ)

الهىك ٔاد ىا ْ و  الًىو ٔوبٍـآ اـا كـاُ يـّك ضبـكً صاوـّا  ـؿ يـّك        
قوٓاُ صاوّا ٔصالْٗ ٌاقُّا ٧يّك الهٍٛ كمّا ٖٔبؿأ ال اً وَ احملكً، ذٗكُٕ 

 يّك قوٓاُ ؾاٟىّا صاوّا ٧ٌْ ال ان  وَ ايّك الهٍٛ.
ا قأٖا ا ـ٦ه نـٕاٞ   البٍٗٛ الًك ٗٛ ِٔ٘ غرب  ؿلـب بهٌّى  (123 وههلٛ)

يّؿا  ٍؿ اسباكي ٔقبن يـــّاؾصّىا أٔ ا ًٖـّؿا  ٍـؿٓ، أ يـّؿا ٔقؾ     
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يّاؾصّىا ذكن وَ يّؿ  ٍؿٓ  ؿ٥ُ ػبٕل بن ػبس  مٗـْ صكصٗـس ا٧ثـك    
وَ الًُٕ أ ا٫ذطاق ، ٥ٔ ذك  بــب اُ صكـُٕ البٍٗـٛ وـَ البمـؿ أ وـَ       

 غاقدْ، ٔبـب ٔدٕؾ العمٛ ًب الهىاٞ ٔ ؿوّا.
ثبٕت ق٣ٖٛ ا ٦ه ًب بمؿ صكف٘ لجبٕصْ ًب جـمحٓ  ا٧قٕٝ اُ  (124 وههلٛ)

 وَ البمؿاُ ا٥ اُ ٖكٌٕا و با ؿَٖ حبٗح ٥ ػبىعّىا لٗن ٔاسؿ.
قؿ ؽب مف ذهّٗـاُ ٔققبـا وـَ بمـؿ ٔاسـؿ ًب سكـي ا ـ٦ه         (125 وههلٛ)

بهبس وْٕٕع البٍٗٛ أ وُـاؾٖهّا أ اذكاؾِـا، بـن قـؿ ؽب مفـاُ بهـبس       
ًـّٕق ٔصهـاقه البمـؿَٖ أ    ال باَٖ ًب اىببٍٜ ٔا  باق اذباؾ ا٧ذـا ِٔـٕ اىب  

ــا      ــؿً ا  باقِىــا ٔاغــ ٦ه اىبطــال ، ِٔــفا ا٫غــ ٦ه قهبــٛ ٖٔ عم
بـالف ٕٝ ٔا٫د ّــاؾ ٥ٔ ٖعـين الفكقــٛ أ اشبمـن أ غطــه اسـؿ الهــٕلـب،     
ذالكن  مٜ َٕاه و  ا٫ن ٍاؾ افب ؾلٗن يك ٘ وع رب ٔال ٔان  ككٖي 

٦ٟٗٛ ًب كن  اً بن ًب ٌٔههلْ صعافب اد ىاع اىبهمىـب ًب ِفٓ اىبههلٛ ا٫ب 
كن يّك، ٔوَ سا  اوـٛ اىبهـمىـب اُ ٖ طمعـٕا افب  مىـاّٟي ًب ٔسـؿٚ      

 اسبكي ًب وْٕٕع ا ٦ه ٔوَ جمح صفكٖط.
لٕ ق٣ٙ ٦ِه يٕاه ًب لٗمٛ ال انـ  ٔالعًـكَٖ وـَ يـّك      (126 وههلٛ)

قوٓاُ ٔدس ا٫ذطاق ًب الًٕٗ ال ال٘ ٔقٓاٞ ًٖٕ، ٧ُ الًّك الهىكٙ ٥ 
 وطمهّا.  ٖهن  َ صهعٛ ٔ ًكَٖ ٖٕوّا

اـا ق٣ٙ ا ٦ه قبن لٔاه الًىو أاُ المّك ذـ٦ ٖع ـرب    (127 وههلٛ)
 لمٗمٛ الهابهٛ.

ػبٕل ا  ىاؾ ا٥ـا ٛ ٔٔنــاٟن ا٥ ـ٦ً اسبؿٖجٛ ٔا ـاصف   (128 وههلٛ)
ٔا٥ٌهٌت ٔالربٖؿ ا٥لكهٌٔ٘ ًب ا٥غباق  َ ق٣ٖٛ ا ٦ه بالطكٖا اىبع رب 

 يك ّا. 
َاوٕا اـا َاً صهعٛ ٔ ًكَٖ ٖٕوّا ٔصبـب اُ أِن بمؿ ىغك  (129 وههلٛ)

ث٦ثـب ٖٕوّا أ يّؿ ياِؿاُ  ؿ٥ُ بفل  ٔذبههت ق٣ٖٛ ا ٦ه ذا٥قٕٝ 
س٠ٍٗف قٓاٞ ـل  الًٕٗ ٔلكَ وَ جمح كفاقٚ، ٔلٕ َاوْ بعٍٕاُ الٍـؿه  
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أ الهٓاٞ أدمأ  ٍْ وَ يّك قوٓاُ، ِٔفٓ اىبههلٛ اب ٦ٟٗٛ  اوٛ ٔقا ؿٚ 

شٗشٛ ا٥ي  اه صه ٓ٘  ؿً ا٫ كاض  ٍّا ٥نٗىا ٔاُ ذّٗا ٌَُّٕا َ
الهٍؿ ذعٍؿوا ٍٖهٓ٘ يّك قوٓاُ ٥بؿ وَ و٦سمـٛ  ـؿؾ اٖـاً الُـٗاً     

 َٔٗاً اىب٤وٍـب ًب ا٧وُاق ا٧غكٝ.
٥ ٖجبت ا ٦ه بًّاؾٚ الٍهـاٞ  مـٜ ا٥قـٕٝ ا٥ ًب ِـ٦ه      (130 وههلٛ)

يّك قوٓاُ ذٗذٕل بعٍٕاُ الكدـــاٞ ٔا٥نـ شباه، أٙ ٥ بٍٗـٛ اٌـْ وـَ    
 يّك قوٓاُ.

 ـؿه ٔاسـؿ، ٔلـٕ وـ      ا٧قٕٝ  ؿً ثبٕت ا ٦ه بًّاؾٚ  (131 وههلٛ)
 ْي الٗىـب.

وٓ٘ ث٦ثـب ٖٕوّا وَ ٦ِه الًـّك اىباْـ٘ ذـاـا اٌهٓـت       (132 وههلٛ)
ث٦ثُٕ ٖٕوّا وَ ٦ِه يعباُ وج٦ّ ٔوَ جمح اُ صجبـت ق٣ٖـٛ ا ـ٦ه لٗمـٛ     

 الج٦ثـب كبت  ؿصْ ٖٔكُٕ الًٕٗ ال ال٘ ل ىاً العؿٚ وَ يّك قوٓاُ.
اٌْ  ػبس َٗاً الًٕٗ الج٦ثـب وَ يّك قوٓاُ ا٥ اـا صبـب (133 وههلٛ)

وَ يٕاه ذٗذس ا٫ذطاق نٕاٞ قبن المٔاه أ بعؿٓ، اوا ًب ٖـًٕ الًـ    
إِٔ وَ يعباُ أ وَ يّك قوٓاُ ذٗذٕل ا٫ذطاق ٔػبٕل الًُٕ لكَ ٥ 

 ٖهُؿ اٌْ وَ يّك قوٓاُ ا٥ بعؿ ثبٕت ق٣ٖٛ ا ٦ه.
لٕ جىت الًّٕق ٔا ٖك اىبكمف ا ٦ه ٧يّك و  الٗـٛ لـْ    (134 وههلٛ)

الًٕٗ اشباوو يبا َاً ًب الهٍٛ اىباْٗٛ،  اُ ٖع ىؿ اسبهاه ٔالعؿ ذًُٕٗ
ذاـا كاُ قؿ َاً ًب العاً اىباْ٘ ًٖٕ الهبت ًُٖٕ ًب ِفٓ الهـٍٛ ٖـًٕ   
اشبىٗو، ٔاُ دّن ـل  آّٖا ا  ىؿ وا ٖفٗؿ المَ كىا ًب ساه ا٧نمح 

  ٔاحملبٕى ًب سالٛ ٌاؾقٚ.
  يف احىبَ اٌمعبءيف احىبَ اٌمعبء

ٗٗين اىبػُّٕ أٙ ا٫صٗاُ بالُٗاً ًب ٔقت ىغك بعؿ ذٕات لواٌْ ال ع
كالفٙ ٖهاذك اٖاوّا وَ يّك قوٓاُ، ٔلمهٓاٞ يكٔ  ِٔ٘ البمٕغ ٔالعهن 

 ٔا٫ن٦ً، ذىج٦ّ ٥ ػبس  مٜ البال  وا ذاصْ اٖاً َبآ.
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ػبس قٓاٞ الًُٕ يبَ ذاصْ بًكٔ  ِٔـ٘ البمـٕغ ٔالعهـن     (135 وههلٛ)

ٔا٫ن٦ً، ذ٦ ػبس  مٜ البال  وا ذاصْ اٖاً َبآ، ٌعي ػبس قٓاٞ الًٕٗ 
ْٗ قبن رمٕع ذذكٓ أ بم  وهاقٌّا لطمٕ ْ اـا ذاصْ َٕوْ ٔاوا الفٙ بم  ذ

لٕ بم  بعؿ الطمٕع أ ًب اثٍاٞ الٍّاق ذ٦ ػبس قٓـا٣ٓ ٖٔمشـا بـْ وـا لـٕ      
ي  ًب كُٕ البمٕغ قبن الفذـك أ بعـؿٓ، كـفل  ٥ ػبـس  مـٜ اجملٍـُٕ       
قٓاٞ وا ذات وٍْ اٖاً دٌٍْٕ وَ جمح ذك  بـب وا كاُ قّكّٖا أ ذعمْ  مٜ 

اسبكوٛ أ  مٜ ٔدْ ازبٕال ٔكفا وَ ؽبٓ  لم ػؿٖك ال اً رٗمٛ ًٖٕ ٔدْ 
 الُٗاً.

ػبس  مٜ اىبكصؿ قٓاٞ وا ذاصْ اٖاً قؾصْ نٕاٞ كاُ اقصؿاؾٓ  (136 وههلٛ)
  َ ومٛ أ ذطكٚ.

ػبس الهٓاٞ  مٜ وَ ذاصْ بالهكك وـَ جـمح ذـك  وـا كـاُ       (137 وههلٛ)
 لم ؿأٙ أ  مٜ ٔدْ اسبكاً.

اه اسبٗض ػبس  مٜ اسباٟض ٔالٍفهاٞ قٓاٞ وا ذاصّىا س  (138 وههلٛ)
ٔالٍفاى، ٔاوا اىبه شاْٛ ذٗذس  مّٗا ا٥ؾاٞ ٔاـا ذات وٍّا ػبس  مّٗا 

 الهٓاٞ، ٔو  العىؿ صكُٕ  مّٗا الكفاقٚ.
ػبس الهٓاٞ  مٜ وَ ذاصْ الًُٕ لمًٍٕ باُ كاُ ٌاٟىّا قبن   (139 وههلٛ)

الفذك افب ال كٔه وَ جمح نبا ٌٗٛ ـل  الًٕٗ أ ٌٗٛ الًّك، ٔكـفا وـَ   
 ذاصْ الُٗاً جفمٛ.

ي اٌْ ذاصـْ اٖـاً وـَ يـّك قوٓـاُ ٔؾاق بــب ا٧قـن        اـا  م (140 وههلٛ)
 ٔا٧كجك ػبٕل لْ ا٫ك فاٞ با٧قن، ٔا٧سٕ  قٓاٞ ا٧كجك.

٥ػبــس الفــٕق ًب الهٓـــاٞ ٥ٔ ال  ــاب  ٔاُ كــاُ ال  ـــاب       (141 وههلٛ)
وه شبّا ذْٗ، ٥ٔ ػبس صعٗـب ا٧ٖاً ذمٕ كاُ  مْٗ قٓاٞ اٖاً ذُاً بعؿؾِا 

 ا ٥ ػبس الهصٗس.كفٜ ٔاُ ا ٖعـب ا٧ٔه ٔالجاٌ٘ ِٔكفا، كى
لــٕ كــاُ  مٗــْ قٓــاٞ وــَ قوٓــاٌـب ذُــا ؿّا ػبــٕل قٓــاٞ   (142 وههلٛ)

ال٦سا قبن الهابا، ٔاـا صٓٗا قٓاٞ ال٦سا ًب نٍ ْ، كىا لٕ كـاُ ًب  
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 ا٧ٖاً ا٧غمحٚ وَ يّك يعباُ ذا٧قٕٝ صهؿٖي ال٦سا.

ــًٕ      (143 وههلٛ) ــاً الُ ــمحٓ وــَ اقه ــاٞ ٔج ـــب َــًٕ الهٓ ــس ب ٥ صكصٗ
عي ٥ ػبٕل ال طٕع بً٘ٞ ىبَ  مْٗ الٕادس كالكفاقٚ ٔالٍفٔق ٔعبِٕا، ٌ

 ًَٕ ٔادس.
اـا ا  هؿ اُ  مْٗ قٓاٞ ذٍٕآ ثي صـبـب بعـؿ ا٫ذطـاق ذـكاغ      (144 وههلٛ)

ـو ْ وَ الهٓاٞ ا ٖه  ل محٓ وَ ٔدٕٓ الًُٕ الٕادس كًُٕ الٍفق أ 
الكفاقٚ أ ا٫ن ٠ذاق، اوا لٕ صبـب لْ الفكاغ قبن المٔاه دـال لـْ دبؿٖـؿ    

قٕٝ ازبــٕال اـا كــاُ العــؿٔه لُــٗاً  الٍٗــٛ ل ــمحٓ، ٔلــٕ كــاُ بعــؿٓ ذــا٧ 
 وٍؿٔه.

ّك قوٓاُ أ بعٓـْ قبـكض ٔوـات ذٗـْ     ــاـا ذاصْ َٗاً ي  (145 وههلٛ)
ــْ    أٙ قبــن اُ ٖــ ىكَ وــَ ا٥ؾاٞ أ الهٓــاٞ ٥ ػبــس الهٓــاٞ  ٍــْ ٔ مٗ
ا٥نباع ٔالٍِ، ٔكفا اـا واصت اىبكأٚ ًب سّٗٓا أ ٌفانّا، ٥ٔ ؾلٗن 

    ٕ ؾ ا٧وـك بـا٧ؾاٞ أ    مٜ ان شباه قٓاٞ صم  ا٥ٖـاً  ٍّىـا لعـؿً ٔدـ
 الهٓاٞ.

اـا ذاصْ يّك قوٓاُ أ بعْٓ لعفق ٔان ىك افب قوٓاُ   (146 وههلٛ)
 ا٩غك ذفْٗ َٕق:

اُ كاُ العفق ِٕ اىبكض ٔان ٕ س يّك قوٓـاُ ٔايـّك   ا٧ٔفب : 
الهٍٛ ا٧غكٝ افب يّك قوٓاُ ا٩غك نهط قٓا٣ٓ  مـٜ ا٧َـض،   

 ٔا طٜ الفؿٖٛ  َ كن ًٖٕ وؿّا وَ رعاً، ٔا٧ٔفب وؿاُ.
اوا لٕ كاُ العفق جمح اىبكض كالهفك ٔعبٕٓ ذا٧قٕٝ ٔدٕه  جاٌٗٛ :ال

 الهٓاٞ ٔاُ قٜٓ ًب ٌفو الهٍٛ ذ٦ ذؿٖٛ  مْٗ.
اُ ٖكُٕ نبس الفٕت ِٕ اىبكض ٔلكَ وكْْ لاه ٔاوكَ  الجالجٛ :

الهٓاٞ ًب ـات الهٍٛ، كىا لٕ بكٞ ٔكبكَ وَ الهٓاٞ ًب يـّك َـفك   
ا٩غك ذعمْٗ الهٓاٞ ٔلٕ  ٔا ٖهض ٔ أؾٓ اىبكض افب يّك قوٓاُ

 وات ًب نٍ ْ ذٗذس الهٓاٞ  ٍْ.
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اـا ذاصْ يّك قوٓاُ أ بعْٓ ٥ لعفق بن كاُ و عىـؿّا ًب   الكابعٛ :

الهك ٔدس  مْٗ ازبى  بـب الهٓاٞ ٔالكفاقٚ، نٕاٞ كاُ الهٓاٞ ًب 
 ٌفو الهٍٛ أ بعؿِا.

ٍـاٞ  اـا ذاصْ َٗاً يّك قوٓاُ لعفق ٔاقصفـ  العـفق ًب اث   اشباوهٛ :
الهٍٛ ٔلكٍْ ا ٖهت بالهٓاٞ افب قوٓاُ ىغـك أ دبـؿؾ العـفق  ٍـؿ     

 الٓٗا، ذا٧ْقٕٝ س٠ٍٗف و  الهٓاٞ الفؿٖٛ.
اـا ان ىك اىبكض لهٍ ـب أ اكجك ذ٦ قٓـاٞ ٔدبـس الفؿٖـٛ     (147 وههلٛ)

لكن ًٖٕ وؿ، ٔالهٍٛ اله ٥ ٖه ىك اىبكض افب ىغكِا ػبس ذّٗا الهٓاٞ 
 س الًُٕ س٠ٍٗف بعؿؾ اٖاً الربٞ.ا٥ اُ صكُٕ اٖاً الربٞ اقن وَ يّك ػب

ػبٕل ا طاٞ ذؿٖٛ ال هغمح ٧ٖـاً  ؿٖـؿٚ وـَ يـّك قوٓـاُ       (148 وههلٛ)
 ٔاسؿ أ ألٖؿ لفهمح ٔاسؿ.

ػبس  مٜ ٔل٘ اىبٗت أٙ الٕلـؿ ا٥كـرب قٓـاٞ وـا ذاصـْ وـَ        (149 وههلٛ)
الًُٕ لعفق وَ وكض أ نفك أ عبِٕىا ٥ وا صـكك  ىـؿّا، ٔا٥سـٕ     

 الهٓاٞ  ٍْ وطمهّا، ٖٔه شس الهٓاٞ  َ ا٧ً.
ٖهٓ٘  َ اىبٗت الٕلـؿ ا٥كـرب ٥ٔ ػبـس  مـٜ البٍـت ٔاُ       (150 وههلٛ)

كاٌت ا٥كرب، ٔلٕ ا ٖكَ لمىٗت ٔلـؿ ا ػبـس  مـٜ أسـؿ، ٔا٥سـٕ       
 ان شبابّا قٓاٞ أكرب الفكٕق وَ الٕقثٛ ٔاىبكأٚ  ٍؿ ذهؿِي.

 مٜ الًػِ اُ َٖٕ٘ قبا ًب ـو ْ وَ الُـ٦ٚ ٔالُـًٕ    (151 وههلٛ)
عىك لهٓاْٟ وـَ الجمـح،   ٔوٍف اكباوْ الهٍٛ اشباوهٛ  ًكٚ ا ٦لٗٛ وَ ال

 ٔاىبكأٚ وَ كباً الهٍٛ ال انعٛ وَ  ىكِا.
ــْ َــ٦صّا        (152 وههلٛ) ــه ذاص ــّك ال ــٍـب ٔا٥ي ــؿؾ اله ــي   ــٕ ا ٖعم ل

 َٔٗاوّا ٔؾاق ا٧وك بـب ا٧قن ٔا٥كجك ذٗذمٙ ا٧قن ٔا٥سٕ  ا٥كجك.
ػبٕل لمٕل٘ اُ ٖه هدك وَ ًُٖٕ  َ اىبٗت أ اُ ٖهص٘ بْ  (153 وههلٛ)

ا٧دمح أ اصٜ بْ بار٦ّ ا ٖههط  َ وبايكٚ، ٔاـا ان هدك ٔا ٖهت بْ 
 الٕل٘.
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اـا ي  الٕل٘ ًب اي  اه ـوٛ اىبٗت ٔ ؿوْ ا ػبس  مْٗ  (154 وههلٛ)

ي٘ٞ ٔلٕ  مي انبا٥ّ ٔصكؾؾ بـب ا٧قن ٔا٧كجك دال لْ ا٫ق ُـاق  مـٜ   
 ا٧قن ٫َالٛ الرباٞٚ  َ الماٟؿ.

اـا أَٜ اىبٗت با٫ن ٠ذاق ىبا  مْٗ وَ الًُٕ ٔالُـ٦ٚ    (155 وههلٛ)
 ًك  اؾاٞ ا٧دمح َشٗشّا.نهط  َ الٕل٘ ب

البا ػبس  مٜ الٕل٘ قٓاٞ وا  مي اي  اه ـوٛ اىبٗت بْ أ   (156 وههلٛ)
يّؿت بْ البٍٗٛ يبا ذاصْ  َ  فق ٔا٧سٕ  وطمهّا أ اقك بْ  ٍؿ وٕصْ أ 
       ٰٞ ـككٓ ًب َٔٗ ْ، ٔلٕ كاُ الـٕل٘ ٖعمـي ًب سٗـاٚ الـٕاقخ اُ  مٗـْ قٓـا

ذـا٧قٕٝ س٠ٍٗـف  ـؿً    ٔي  ًب اصٗاٌْ لْ قبن وٕصْ أ بهاٞ ـو ـْ وًـ ٕلٛ   
ٔدٕه الهٓاٞ  ٍْ ٔلكٍْ ا٧سٕ  ٔوا أَٜ بهٓاْٟ ؽبكز وَ الجمـح  

 ٔاُ ا ٖكَ ذٕاصْ  َ  فق.
الفٙ ُٖـًٕ قٓـاٞ يـّك قوٓـاُ  ـَ ٌفهـْ ٥ ػبـٕل لـْ           (157 وههلٛ)

ا٫ذطاق بعؿ المٔاه، ٔاُ ذعن اغ ٗاقّا دبس  مْٗ الكفـاقٚ ِٔـ٘ ارعـاً    
ث٦ثٛ اٖاً، اوـا    ًكٚ وهاكـب لكن وهكـب وؿ، ٔو  العذم  ٍّا ًُٖٕ

 ا٫ذطاق ذْٗ قبن المٔاه ذ٦ واٌ  وٍْ وطمهّا.
لٕ كاُ قٓاٞ يّك قوٓاُ  َ جمحٓ كىا لٕ كاُ ان ٠ذاقّا   (158 وههلٛ)

أ صرب ّا أ كاُ ِٕ الٕلؿ ا٧كرب لمىٗـت، ذـا٧قٕٝ دـٕال ا٫ذطـاق بعـؿ      
 المٔاه وَ جمح كفاقٚ.

  صَٛ اٌىفبرحصَٛ اٌىفبرح
الفٌس ٔصههٓ ذّ٘ ِٔ٘ ذعن وَ ال كفمح ِٔ٘ ال  طٗٛ ٔكهٌّا كبشٕ 

 باه لم ؿاقك ٔ ٍٕاُ  ىم٘ ل٬ن  فاق.
 ِٕٔ اقهاً:

وا ػبس ذْٗ الًُٕ و  جـمحٓ ِٔـ٘ كفـاقٚ ق ـن العىـؿ ذفّٗـا        ا٧ٔه:
 اشبُاه الج٦خ صب ىعٛ.
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وا ػبـس ذٗـْ الُـًٕ بعـؿ العذـم  ـَ جـمحٓ ككفـاقٚ المّـاق           الجاٌ٘:

 ٔكفاقٚ ق ن اشبطه ذاُ ٔدٕه الًُٕ ذّٗا بعـؿ العذـم  ـَ الع ـا،    
ٔكفاقٚ ا٫ذطاق ًب قٓاٞ قوٓاُ ذاُ الُـًٕ ذّٗـا بعـؿ العذـم  ـَ      
ا٫رعاً، ٔكفاقٚ الٗىـب ِٔ٘   ا ققبٛ أ ارعاً  ًكٚ وهاكـب أ 
كهٕصّي ٔبعؿ العذم  ٍّا ذُٗاً ث٦ثٛ أٖاً، يطك وَ كفاقات اسبر 

 كىا نٗهص٘ اُ ياٞ ال.
ٚ ا٫ذطـاق  وا ػبس ذْٗ الًُٕ طبمحّا بٍْٗ ٔبـب جمحٓ وجن كفاق الجالح:

 ًب يّك قوٓاُ.
لــٕ كــاُ ال  ــاب  ٔادبــّا ًب َــٗاً الكفــاقٚ ٖكفــ٘ ًب سُــٕه  (159 وههلٛ)

ال  اب  ًَٕ الًّك ا٧ٔه ًٖٕٔ وَ الًّك الجاٌ٘، ثي ٖ ي باق٘ اٖاً الًّك 
 الجاٌ٘ ٔلٕ و هطعّا.

اـا ٌفق ًَٕ يّك أ اقـن أ الٖـؿ ا ػبـس ال  ـاب  ا٥ وـ        (160 وههلٛ)
 ا٫ٌُكاه ٔالهُؿ أ ايها  ال  اب  ذْٗ.

اـا ذاصْ الٍفق اىبعـب أ اىبًكٔ  ذْٗ ال  اب  ػبٕل قٓا٣ٓ وـَ   (161 وههلٛ)
 جمح ص اب .

اـا اذطك ًب اثٍـاٞ وـا ًٖـه  ذٗـْ ال  ـاب  لعـفق وـَ ا٧ ـفاق          (162 وههلٛ)
ــاىبكض ٔاله ـــك ــس ٔا٫ْـ ـــفك الٕاد ـــ اقٙ ٔآٖــّا ـطكاقٙ ؾُٔ ا٫غ ٗ

اسبٗض ٔالٍفاى بالٍهبٛ لمىكأٚ ا ػبس ان ٠ٍاه الًُٕ بن ٖبين  مٜ وا 
مي لْ كىا ــي اٌْ ٥ٖهــْٗ ًب لواُ ٖعمــــكع ذــىا ٥ ػبٕل اُ ًٖٜ، كــوٓ

لٕ ربممْ العٗؿ أ ًٖٕ ػبس ذْٗ ًَٕ ىغـك كالٍـفق اىبعــب، أ ٖٓـطك ذٗـْ      
 لمهفك.

  اٌصيبَ ادلٕدٚةاٌصيبَ ادلٕدٚة
ٔٔدِْٕ ٔاقهاوْ كجمحٚ ل٨غباق ٔىبا ٔقؾ ًب ذٓمْ ٔوٍاذعْ الؿٌٕٖٗـٛ  

لواُ وعــب كُـًٕ    ٔا٥غكٖٔٛ ، ٔوٍْ وا ٥ ؽب ِ بهبس طبُّٕ ٥ٔ
اٖاً وَ الهٍٛ  ؿا وا ان جين كالعٗؿَٖ ٔباْاذٛ اٖاً ال ًـكٖا ىبـَ كـاُ    
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قبٍٜ، ٔوٍْ وا ؽب ِ بهبس طبُّٕ كالًُٕ ل٦ُٚ ا٥ن  فاق، ٔوٍـْ  
وا ؽب ِ بٕقت وعـب كًُٕ اٖاً البٗض ِٔ٘ الجالح  ًك ٔالكاب   ًك 

   ٕ اُ  ٔاشباوو  ًك وَ كن يّك، أ ًَٕ ث٦ثٛ اٖاً وَ كـن يـّك ِٔـ
صًُٕ أٔه وبـٗو وـَ الًـّك، ٔأٔه اقبعـاٞ ًب العًـكٚ الجاٌٗـٛ، ٔىغـك        

 وبٗو وٍْ، ٔوٍْ ًَٕ يّك قدس . 
 ٖه شس َٗاً ا٧ٖاً ا٧قبعٛ ِٔ٘: (163 وههلٛ)

ًٖٕ وٕلؿ الكنٕه ا٥ككً َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنـمي ِٔـٕ الهـاب        -1
  ًك وَ قبٗ  ا٧ٔه  مٜ ا٥قٕٝ.

2-         ٔ نـمي ِٔـٕ الهـاب     ًَٕ ٖـًٕ وبعـح الـٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ 
 ٔالعًكُٔ وَ قدس. 

 ًٖٕ ال ؿٖك ِٕٔ الجاوَ  ًك وَ ـٙ اسبذٛ. -3
ٖــًٕ ؾســٕ ا٥قض أٙ اٌبهــارّا وــَ ذبــت الكعبــٛ ِٔــٕ اشبــاوو      -4

  .ٔالعًكُٔ وَ ـٙ الهعؿٚ
٥ ػبــس اكبــاً َــًٕ ال طــٕع بالًــكٔع ذٗــْ، بــن ػبــٕل لــْ   (164 وههلٛ)

 ا٥ذطاق افب ال كٔه ٔاُ كاُ ٖككٓ بعؿ المٔاه.
ٕ ّا قط  الًُٕ اـا ؾ آ اغٕٓ اىب٤وَ ٖه شس لمُاٟي صط (165 وههلٛ)

 افب الطعاً.
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  اٌصيبَ ادلىزٖٚاٌصيبَ ادلىزٖٚ
أٙ الفٙ ٖكُٕ ثٕابْ قم٦ّٗ، ذىٍـْ َـًٕ ٖـًٕ  كذـٛ ال انـ  وـَ ـٙ       
اسبذٛ ىبَ ًٖ  ن بالؿ اٞ ٖٕوّـا ٔؽبـاه اُ ٖٓـعفْ  ـَ الـؿ اٞ، ٔوٍـْ       

 ًَٕ الٓٗف بؿُٔ اـُ وٓٗفْ ًَٕٔ الٕلؿ بؿُٔ اـُ ٔالؿٓ.

  اٌصيبَ احملظٛراٌصيبَ احملظٛر
ً ٖٕو٘ العٗؿَٖ الفطـك ٔا٧ْـشٜ، َٔـًٕ اٖـاً ال ًـكٖا      ِٕٔ َٕ

وـَ ـٙ اسبذـٛ ىبـَ كـاُ     ٔالجالح  ًك ِٔ٘ اسباؾٙ  ًك ٔالجاٌ٘  ًك 
قبٍــٜ ٥ٔ ذــك   مــٜ ا٧قــٕٝ بـــب الٍانــ  ٔجــمحٓ، َٔــًٕ المٔدــٛ وــ   

 اىبماهبٛ سبا المٔز ٔ ؿً اـٌْ.

  صَٛ اٌٛصبيصَٛ اٌٛصبي
ٍّىـا أ  ًَٕ الَٕاه ِٕٔ ًَٕ ٖٕوـب و  ـابعـب وـ  المٗمـٛ الـه بٗ    

ث٦ثٛ اٖاً و  المٗم ـب الم ـب بٍّٗىا أ اكجك وَ ـل  ذى٦كـْ َٔـن ٖـًٕ    
 الُٗاً بالًٕٗ ا٩غك ٔ ٖعين آٖا دعن  ًاٞ الُاٟي نشٕقٓ.

ًَٕٔ الَٕاه وَ طب ُات الكنـٕه ا٫كـكً َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ      
ٔنمي ٔيبا يكذْ ال صعافب بْ، اـ اُ طب ُاصْ  مٜ قهىـب ذاوا اُ صكُٕ 

صفٕ  وا ٤ٖـُ بّا ل٪غكَٖ كىا ًب صعـؿؾ لٔداصـْ َـمٜ ال  مٗـْ      ٌعىٛ
ٔىلْ ٔنمي ٔلٖاؾصَّ  مٜ ا٧قب ، ٔاوا اُ صكُٕ  باؾٖٛ صكمٗفٗٛ ٔوٍّـا  

 ًَٕ الَٕاه.
مي ُٖٕوْ ٔلكٍْ ٌّٜ  ٍـْ، لـفا   ــمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنــذاُ الٍيب َ

ٕا ذاُ انباع  مىاٞ ا٥ن٦ً  مٜ الٍّ٘  َ َـًٕ الَٕـاه ٔاُ اغ مفـ   
ــ كٖي أ ٌّـ٘ صٍمٖ ــ٘ ذبــِن ِٕ ٌّ ٝ ـ ٔبا٫نـٍاؾ اٌـْ قٗـن     ،ْ ٔا٧ٔه اقـٕ

ْٗ  َ ًَٕ الَٕـاه ٖـا قنـٕه    ــمي ًب ٌّــلمٍيب َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔن
ال صٕاَــن؟ ذهــاه: اٌــ٘ لهــت وــجمكي اٌــ٘ ابٗــت  ٍــؿ قبــ٘ ٖطعىــين    

 ٖٔههٗين.
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ٖه شس ا٫ذطاق بال ىك انٕٚ بكنٕه ال َـمٜ ال  مٗـْ    (166 وههلٛ)

مي ٔقـؿ ثبـت اٌـْ ٖهـٕٙ الكبـؿ ٖٔمٖـؿ ًب البـاٞٚ ٖٔمٖـن غًـٌٕٛ          ٔىلْ ٔنـ 
 اسبما.

ٔالباٞٚ: ل ٛ ازبىاع ٖٔهاه آّٖا لعهؿ الٍكاع، ٔذْٗ اقب  ل ات: الباٞٚ 
باىبؿ و  ا اٞ ِٕٔ اىبًّٕق، ٔسفذّا، ٔالباِٛ  مٜ ٔلُ العاِٛ، ٔالبـآ  

 ا اٞ، كىا ٖه شس ا٫ذطاق بالمؾب ٔباىباٞ الفاصك.
لُاٟي ل٨ذطاق ٔارعـاً الطعـاً وطمهـّا ًب    ٖه شس ؾ ٕٚ ا (167 وههلٛ)

قوٓاُ باقنالْ افب الُاٟىـب ًب بٗـٕصّي ًٖٔـىن ا٫نـ شباه اىبٗهـٕق     
ٔاُ ا ٖكَ وطبٕغّا ، ٔا٧ٔفب اُ ٖكـُٕ وـَ اىب ٕنـط ٔاىب عـاقه  ٍـؿ      
الٍاى ٔلٗو وـَ اشببٗـح ٔقـؿ ٔقؾت الٍُـّٕ ب ىـكات أ قمٗـن وـَ        

 ؾ ٕٚ اغْٗ ل٬ذطاق. المؾب أ يكبٛ واٞ، كىا ٖه شس لمُاٟي قبٕه
ٖه شس ا٥وهاك صهؾبّا ًب يـّك قوٓـاُ ىبـَ كـاُ سكىـْ       (168 وههلٛ)

 ا٫ذطاق َاٟىّا ًب وٕاْ  وٍّا:
اىبهاذك اـا ٔقؾ اِمْ أ ضبن ا٫قاوٛبعؿ الـمٔاه وطمهـّا أ قبمـْ ٔقـؿ        -1

اذطك، ٔاوا اـا ٔقؾ اِمْ ٔبمؿصْ قبمْ ٔا ٖفطك ذهؿ صهؿً بهُ سكىْ 
 الًُٕ.

 رّكصا ًب اثٍاٞ الٍّاق.اسباٟض ٔالٍفهاٞ اـا    -2
وَ صٍأه الطعاً ًب أه الٍّاق لعمٛ كىكض ٔعبٕٓ، ذاـا بكٞ اثٍاٞ   -3

 الٍّاق مبه  صهؾبّا.
الفٙ انمي ًب ًٖٕ الُٗاً نٕاٞ صٍأه اىبفطك أ ٥، ٧ُ الُٗاً ٥    -4

 ػبس  مْٗ ـل  الًٕٗ ذٗىه  صهؾبّا.
 الُيب اـا بم  ًب اثٍاٞ الٍّاق.   -5
اثٍاٞ الٍّاق بن ٔاىب ى٘  مْٗ اـا اذـا  اثٍـاٞٓ ٔا   اجملٍُٕ اـا اذا     -6

 صهبا وٍْ ٌٗٛ الُٗاً.
لٕ قأٝ اىبكمف ًب اىبٍاً وا ٖٕدس ا٫س ٦ً ٔذبككت يـّٕصْ ٔا    -7
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ؽبكز اىبين افب اشباقز، ٔلكٍْ  مي اٌْ اـا باه أ ان ربٞ غكز اىبين 
ٔا ٖه ط  سبو البٕه افب ال كٔه، ذمٕ باه قبن ال كٔه ٥ ي٘ٞ 

   مْٗ
لٕ اصفا اُ ٖكُٕ  ىمْ ًب الهــفك غـ٦ه يـــّك قوٓـــاُ     (169 وههلٛ)

ؾُٔ ناٟك ايّك الهٍٛ ذا٧قٕٝ اٌـْ ٖهُـك ٖٔفطـك ا٥ اـا َـؿ   ٍـٕاُ      
 )وَ  ىمْ ًب الهفك(.

لٕ ادٍس يػِ ٔا ؼبُــن  مٜ اىبــاٞ ل٬ج هـاه ِٔـٕ   (170 وههلٛ)
ل ٗىي ٖكُٕ بؿ٥ّ  َ ال هـن ًب ِفٓ الُٕقٚ، ذمي ُٖي ـل  ػبّن اُ ا

الًٕٗ ٫  هاؾٓ بط٦ُ َٕوْ ٔدس  مْٗ الهٓاٞ ؾُٔ الكفاقٚ لعؿً ذبها 
 َٕقٚ العىؿ.

اـا ظٍت اسؿٝ الٍهاٞ اُ سؿ الٍفاى اقبعُٕ ٖٕوّا ٔاصفا   (171 وههلٛ)
اُ ٌفانّا بؿأ ًب العًكَٖ وَ يعباُ وج٦ّ، ٔبعـؿ وـؿٚ  مىـت ٔدـٕه     

ذّن ػبس  مّٗا الكفاقٚ أ الهٓاٞ ذهط، ا٥قٕٝ ِٕ الجاٌ٘ الُٗاً  مّٗا 
 أٙ الهٓاٞ ذهط ؾُٔ الكفاقٚ.

  رؼبؼي ادلغذيرؼبؼي ادلغذي
٥ ػبٕل لمُاٟي لق  ا٫بكٚ اىب فٖٛ اىبًٍطٛ ًب العٓمٛ اثٍاٞ  (172 وههلٛ)

 ،ٌّاق الًُٕ ا٥ اـا كاُ  َ سادٛ ٔاْطكاق، ٔا٥قـٕٝ الهٓـاٞ وعّـا   
 أ سبٕه ال فاٞ اىبككم.ٔكفا بالٍهبٛ لمهاٟن اىب فٙ  َ ركٖا الٕقٖؿ 

  ِؽؼُ االفؽبرِؽؼُ االفؽبر
اىبطعي اىبهـُٔ لْ اُ ٖكُٕ وف ٕسّا اثٍاٞ يّك قوٓاُ اـا   (173 وههلٛ)

كاُ ٖهؿً الطعاً ذهط لمىهاذكَٖ ٔىبـَ كـإٌا وعـفٔقَٖ وـَ الُـٗاً ٥      
 بهى بالعىن بْ.
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  اٌظحٛراٌظحٛر
ٖه شس الهشٕق ان شبابّا و٤كؿّا، ِٕٔ وا ٖ ٍألْ الُاٟي  (174 وههلٛ)

الجمح ا٧غمح وَ المٗن قبٗن رمٕع  وَ رعاً ٔيكاه ٔقت الهشك ِٕٔ
الفذك ، ٔٔدبٛ الهشٕق قهبٛ اغ ِ بّا اىبهمىُٕ، ذف٘ ا٧وي الهابهٛ 

 ؼبكً ا٧كن ٔالًكه  مٜ وَ ٍٖاً بعؿ ٦َٚ العًاٞ.

٥ أَن ل٬س ٗا  با٫وهـاك قبـن ا٧ـاُ خبىـو أٔ  ًـك      (175 وههلٛ)
ؾقاٟا، ٔقؿ ٖمشا بال ًؿٖؿ  مٜ الٍفو، ٔمب ٍ  الهشٕق بطمٕع الفذـك  

اؾ  ٔ مْٗ الك اه ٔالهٍٛ، ذٗذٕل يكه اىباٞ قبمْ ٔلٕ بؿقٗهٛ، قاه الُ
ًَ           صعافبط ًَ  أْلَخرَِٔط  ََْدرَِْد ِمر ًْ ِمر ًَ أْلُكرَه  أْلَخرَُٔط  ََْبرَٔ ُكُلْ  َّ َشرَوًبْ  َحت رٙ ََٓتَبرٔ 

 ص. ألْفَ وج

  صَٛ اجلٛارحصَٛ اجلٛارح
ازبٕاقع: نب  داقسٛ، ٔدٕاقع ا٫ٌهاُ ا ٓا٣ٓ الـه ٖك هـس    

دمْٗ، ٖٔع رب الُـٗاً وَ اذعاه الهمٕه ٔازبـٕاقع ٔقٖاْٛ بّا كٗؿْٖ ٔق
ٌفهــٗٛ دبعــن اسبٗــاٚ اكجــك بّذــٛ وــ  الُــ٦ع ٔصًــ  إٌاقِــا  مــٜ جــمح  

 الُاٟىـب بًهبٗس الكهبٛ ٔاىبٕ مٛ ٔاسبح  مٜ ال هٕٝ. 
الُـًٕ وؿقنـٛ داوعـٛ لمفٓــٗمٛ ٔنـبٗن ل هـٕٖي الهــمٕك       (175 وههلٛ)

 ٔاقاؾٚ الُرب. ٔسهَ اشبما ٔٔنٗمٛ لم ؿبمح ٔصٍىٗٛ ومكٛ ا٫ق ُاؾ
الُٗاً ذعن  باؾٙ نبا ٘ ٖهاِي ًب ا٧غٕٚ ا٫مباٌٗٛ بـب  (176 وههلٛ)

  ىًٕ اىبهمىـب.
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  اٌصَٛ ٚاالخالقاٌصَٛ ٚاالخالق
الًُٕ صّفٖس لمٍفو ٔ ٦ز حملاقبٛ ا٫قباه اىبفك   مـٜ   (177 وههلٛ)

 وٕاٟؿ الطعاً.
ٖه شس ذبهـب ا٧غ٦  ٔالطباٟ  ٔالهذاٖا ٔاىبعاومٛ وـ    (178 وههلٛ)

ٚ ٔلوـ٦ٞ العىـن ًٔب   ا٩غكَٖ ًب يـّك قوٓـاُ غَُٕـّا اذـكاؾ ا٧نـك     
غطب ْ قاه قنٕه ال َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي وَ سهَ وٍكي ًب ِفا 

 الًّك غمهْ كاُ لْ دٕالّا  مٜ الُكا  ًٖٕ صمه ذْٗ ا٧قؿاً.
صه شس َـمٛ ا٧قسـاً ًب يـّك قوٓـاُ ٔال ػفٗـف  ـَ        (179 وههلٛ)

 ا٩غكَٖ ٔال كواٞ.
ٖه شس ذ ض ؾٔقات ل ٦ٔٚ ٔسفظ ٔصفهمح الهكىُ ًب يّك   (180 وههلٛ)

 قوٓاُ.
ٖه شس اقاوٛ ًٌارات قكىٌٗٛ ًب ًٖٕ الهكىُ العاىب٘ الفٙ   (181 وههلٛ)

 اذهٍْآ ًب الهاب   ًك وَ يّك قوٓاُ.
ٖه شس كمي ال ـٗظ ًب يـّك قوٓـاُ ٔ ـؿً قؾ الهـ٠ٗٛ،       (182 وههلٛ)

 ٔان جىاق وٍانب ْ لمعفٕ  َ ا٩غكَٖ ٔابكاٞ ـيبّي.
ٖه شس ا٫كجاق وَ الُؿقٛ ًب يّك قوٓاُ ٔصٕقمح الكباق  (183 وههلٛ)

 ٔالعطف  مٜ الُ اق.
ــّك     ٖ (184 وههلٛ) ــذٕؾ ًب ي ــٛ ٔاله ــ٦ٚ الٍاذم ــَ َ ــاق و ــ شس ا٫كج ه

 قوٓاُ.
ٖهــ شس ًب يــّك قوٓــاُ الكأذــٛ ٔالكذــا با٧ٖ ــاً وطمهــّا  (185 وههلٛ)

 ٔباٖ اً اىب٤وٍـب غاَٛ.
ٖه شس سفظ المهاُ ًب يّك قوٓاُ وَ ال ٗبٛ ٔالٍىٗىٛ  (186 وههلٛ)

 ٔالممي ٔذاسٌ الهٕه.
ٖه شس جض البُك  َ احملكوات ٔاد ٍـاه وـا ٌّـٜ ال     (187 وههلٛ)
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  م ٔدن  ٍْ.

ِـ٘ ٔالهبـٗض ٔال ٗبـٛ وطمهـّا، ًٔب     ٦ا٫نـ ىاع افب اىب ٖككٓ  (188 وههلٛ)
 يّك قوٓاُ غاَٛ.

ٖه شس ا٫ن عؿاؾ لًـّك قوٓـاُ بالُـ٦ع ٔا٫نـ  فاق      (189 وههلٛ)
ٔوا ٖكُٕ وهؿوـٛ ٔ ٌٕـّا  مـٜ اؾاٞ الفكٖٓـٛ ٔاُ كـاُ وـَ اوـٕق الـؿٌٗا         

 ٔسٕاٟر اىبعًٗٛ.
ــاه      (190 وههلٛ) ــابمٚ با٧له ــؿاه ٔاىبٍ ــَ ازب ــهل و ــاٟي اُ ؼب ــٜ الُ  م

 َ ٔال ٓس ٔقٕه المٔق ٔالكفه ٔاشبُٕوٛ.ٔالً ي ٔظمي ا٩غكٖ
الُــٗاً صــفكمح بٗــًٕ العطــٌ ا٧كــرب ِٔــٕ وٍانــبٛ لم ــؿبك   (191 وههلٛ)

 بانباه ٔٔدٕٓ ا٫ن عؿاؾ لمًٍٕق ٔاسبهاه.
ٖه شس لمُاٟي ال شم٘ بالُرب ٔاسبمي ٔالُىت ٔاظّاق  (192 وههلٛ)

 سهَ المَ.
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  ٌيٍخ اٌمدرٌيٍخ اٌمدر
وَ ا٥ذاْات ًب يّك قوٓاُ اٌـْ ٖٓـي بــب لٗالٗـْ أيـكه المٗـال٘       

اله ٖكُٕ ذّٗا العبؿ أقكه افب  اا اىبمكٕت، ٖٔب عؿ  ٍـْ قّـكّا    ٔصم 
ــٕاُ         ــكه ٔ ٍ ــي الً ــٛ ا م ــفٓ المٗم ــت ِ ــؿ ٌال ــٗطاُ، ٔله ــّا الً ٔاٌطباق
ــكىُ       ــَ اله ــٕقٚ و ــاٞت ن ــكىُ ٔد ــا ًب اله ــح ٔقؾ ـككِ ــمٗٛ، سٗ ا٧ذٓ
خبَُّٕا ِٔ٘ نٕقٚ الهؿق، ٔصم  ىٖٛ وَ ا ذال الهكىُ لبٗـاُ  مىـٛ   

اٚ اىبهمىـب ٔوا  ا وَ يهُ ًب ال هقٖؼ ا٫ن٦و٘، المٗمٛ ٔاِىٗ ّا ًب سٗ
ٔداٞ الهكىُ ب عمٗي ٔصًكٖف المٗمـٛ الـه اٌـمه ذّٗـا اـ دعمـّا ال  ـم       
ٔدن اذٓن ٔا مي وَ الف يّك، ٖٔـؿغن ًب ـلـ  ال ًـكٖف وـٕاقؾ     

 العباؾٚ ذّٗا ٔثٕابّا.
ٖهــ شس انــ شبابّا و٤كــؿّا ا٫د ّــاؾ ًب العبــاؾٚ ٔالُــ٦ٚ  (193 وههلٛ)

 ٗمٛ الهؿق.ٔالفكك ٔالُؿقٛ ل
ٖه شس ا٫كجاق وَ الهـ٤اه ٔالكجاٟـس ٔالـؿ اٞ ًب لٗمـٛ      (194 وههلٛ)

الهؿق  َ قٗاً ٔدمٕى ٔ هس ال٦ُٚ، ٍِٔـاك َـمٕات طبَُٕـٛ ًب    
 لٗمٛ الهؿق.

وَ ا٩ٖــات المواٌٗٛ ا٫غفــاٞ ا٫نبال٘ لٗمٛ الهؿق ْىَ  (195 وههلٛ)
لٗال٘ يّك قوٓـاُ اـ ٖهيـــض  ٍـْ اؾقاك بربكـٛ لٗـال٘ يـــّك قوٓـاُ        

كجبٛ ًب ا٫د ّاؾ ًٔب الؿ اٞ ٫َٔابٛ صم  المٗمٛ الككمبـٛ  ٔقؿنـٗ ّا ٔال
 حباه ال هٕٝ ٔال٦ُع.

ا٧قدض اُ لٗمٛ الهؿق ًب المٗال٘ الفكؾ وَ العًك ا٧ٔاغك  (196 وههلٛ)
وَ يّك قوٓاُ ٔاٌّا المٗمٛ الجالجٛ ٔالعًـكُٔ، ٔلمٗمـٛ الهـؿق  ٦وـات     

كؼبّا كٌٕٗٛ صعكه بّا ِٔ٘ لطاذٛ دِٕا ٔاُ كاُ الٕقت باقؾّا أ ساقّا ذ
 صكُٕ رٗبٛ، ٔالًىو ًب َبٗش ّا صكُٕ وًكقٛ ٔصبعح يعا ّا ِاؾّٟا.

وــَ ذاصــْ ا٫د ّــاؾ ًب الــؿ اٞ لٗمــٛ الهــؿق ذعمٗــْ اُ ٖبــاؾق  (197 وههلٛ)
بالؿ اٞ ٔاىبههلٛ ٔالعباؾٚ ٔالُؿقٛ ٌّاقِا لٗ ؿاغن الفكك ٔال٦ُع و  
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  باؾٚ الُٗاً.

ٖه شس ا٫كجاق وَ قكاٞٚ الهكىُ ًب لٗمٛ الهؿق ٔوٍْ قكاٞٚ  (198 وههلٛ)
 ٕقٚ العٍكبٕت ٔالكًٔ، ٔالؿغاُ، ٔا٫كجاق وَ قكاٞٚ نٕقٚ الهؿق.ن

صه شس ٦َٚ واٟٛ قكعـٛ ٖهـكأ ًب كـن قكعـٛ بعـؿ الفاذبـٛ        (199 وههلٛ)
 نٕقٚ ال ٕسٗؿ  ًك وكات، ٔػبٕل اؾا٣ِا  َ دمٕى.

ٖهــ شس ل٦ً صعــاِؿ العٗاه وَ الٍّــاق انــ عؿاؾّا لهٗـاً   (200 وههلٛ)
الُاٟي  باؾٚ ٔال ٍبٗـْ افب   لٗمٛ الهؿق با اٌ ّي  مٜ الًٍٕ ًب الٍّاق ًٌٕٔ

ذٓــمّا ٔذٓــن قٗاوّــا ٔكاٌــت المِــــكاٞ  مّٗــا الهـــ٦ً ٥ صــــؿع اِمــّا  
ٍٖاوــُٕ ًب صمـ  المٗمـٛ ٔصعـازبّي بهمــٛ الطعـاً ٔص هِـس  ـا وـَ الٍّــاق         

 ٔصهٕه: ضبكًٔ وَ سكً غمحِا.
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 ٔ اذٗـّا  وا وَ  باؾٚ ا٥ ٔ ا وَ  ٍؿ ال ثٕاه ٔادك ٖكُٕ وٓـا فّا 
ٔبكك ْ صكـُٕ و ُـمٛ ًب سٗـاٚ العبـؿ ٔوٍاذعـْ ًب الـؿاق ا٩غــكٚ  مٗىـٛ         
ٔغالؿٚ غاَٛ ٔاٌّا ذب از قَٗؿّا كبمحّا وـَ اسبهـٍات ٔنـعّٗا ٫غ ـماُ     
الُاسبات ٔ ؿٚ كاومٛ ًب بـاه الفـكاٟض ٔوٍّـا الُـــٗاً الـفٙ ٖكـُٕ       
اؾا٣ٓ ٔاقــٗٛ وَ العفاه ٔٔناً  م ٔا  مال، ٔقـؿ صٓـىٍت الٍُـّٕ    

 ّا  ؿٖؿٚ ًب ثٕاه ٔادك الُٗاً وٍّا:ٔدِٕ
 نبٗن ككٖي لم هكه افب قهبٛ ال  م ٔدن.    -1
 صطّمح ٔصٍهٗٛ لمبؿُ باـابٛ اسبكاً وٍْ. -2
 الُٗاً ُّٖٕ نككات اىبٕت. -3
 اواُ وَ ازبٕع ٔالعطٌ ًٖٕ الفاقٛ ٔالعٕل. -4
 بًاقٚ ا٫رعاً وَ مثاق ازبٍٛ. -5
 باه لم ٕبٛ ٔالعفٕ ٔاىب فكٚ. -6
سبٗاٚ ٔبالُٗاً صكـُٕ قاَـكٚ  ـَ اسبٗمٕلـٛ      ُٕ  مٜ ذبىن وًا  ا -7

 ؾُٔ اؾاٞ الفكاٟض ٔالطا ات.
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  وزبة االػزىبفوزبة االػزىبف
 

ا٫  كاه ل ٛ ِٕ ا٫س باى، ًٔب ا٫َط٦ع ِٕ المبح ًب اىبهـذؿ  
بهُؿ العباؾٚ، ٔكاُ ا٥  كاه  باؾٚ وعكٔذٛ ٖٔهصْٗ اىب٤وٍُٕ ٔالٍهاك، 

ربـاـٓ ٔنـٗمٛ لم هـكه ٔا ٦ٌـّا     ٔاُ قنٲ ًب ِـفا الموـاُ ا٥ل فـات الٗـْ ٔا    
ٔ َ الُاؾ   مْٗ  لُؿ  العبٕؾٖٛ ٔا٥غ٦ّ ذّٗا ٔا٥ٌهطاع افب ال.

اله٦ً  َ ىباْٟ  مّٗي اله٦ً قاه: "قاه قنٕه ال َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ 
 ٔنمي: ا  كاه  ًك ًب يّك قوٓاُ صعؿه سذ ـب ٔ ىكصـب".

اصـْ  ُٖض ا٫  كاه ًب كن ٔقـت ُٖـض ذٗـْ الُـًٕ ٔغـمح أق      (1 وههلٛ)
 يّك قوٓاُ ٔاذٓمْ العًك ا٧ٔاغك وٍْ.

ا٫  كاه وه شس ٔقؿ ٖهصْٗ الٕدٕه بالعكض كىا لٕ ٔدس  (2 وههلٛ)
 بٍفق أ  ّؿ أ مبـب أ يك  ًب ْىَ  هؿ أ اداقٚ ٔعبِٕا.

ا٫  كاه اىبٍؿٔه ػبٕل قطعْ ًب الٕٗوـب ا٧ٔلٗـب وٍْ ٔو   (3 وههلٛ)
 كباوّىا ػبس الجالح.

 ذؿ.ٖع رب ًب ا٫  كاه الٕاسؿ ٔسؿٚ اىبه   (4 وههلٛ)
 قربا وهمي بَ  هٗن ِٔا١ٌ بَ  كٔٚ لٗها وَ وهذؿ الكٕذٛ.   (5 وههلٛ)
ـــب      (6 وههلٛ) ٥ ذــك  ًب ٔدــٕه كــُٕ ا٫  كــاه ًب اىبهــذؿ ازبــاو  ب

الكدن ٔاىبكأٚ، ذمٗو  ا ا٫  كـاه ًب اىبكـاُ الـفٙ ا ؿصـْ لمُـ٦ٚ ًب      
 بٗ ّا ٥ٔ ًب وهذؿ الهبٗمٛ ٔاحملمٛ.

ػبــٕل لمىع كــف اشبــكٔز وــَ اىبهــذؿ ٫قاوــٛ الًــّاؾٚ أ  (7 وههلٛ)
سبٕٓق ازبىا ٛ أ ل ًٗٗ  دٍالٚ، ٔكفا ًب ناٟك الٓكٔقات العكذٗٛ أ 

 ا٧وٕق الًك ٗٛ الٕادبٛ الكادشٛ.
 ػبٕل ا٫صٗاُ با٫  كاه  َ الٍفو ٔ َ اىبٗت ٌٗابٛ. (8 وههلٛ)
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  شزائػ صحخ اإلػزىبفشزائػ صحخ اإلػزىبف
 ٌٗٛ الهكبٛ.  -3  العهن.  -2 ا٫ن٦ً. -1
 الًُٕ ذ٦ ُٖض بؿٌْٔ.           -4
  ٖكُٕ ا٫  كاه اقن وَ ث٦ثٛ اٖاً. ػبس اُ ٥          -5

ػبٕل اُ ٖكُٕ ا٫  كاه اكجك وَ ث٦ثٛ اٖاً ٔلكَ لٕ ا  كف  (9 وههلٛ)
وبهٛ اٖاً ٔدس الهاؾى، ٔالًٕٗ وَ رمٕع الفذك افب جٗاه الًىو 
ٔـِاه اسبىكٚ اىبًكقٗٛ ذ٦ ًٖه  اؾغـاه المٗمـٛ ا٧ٔفب ٥ٔ الكابعـٛ ًب    

  ٕنط اُ.ا  كاه ث٦ثٛ اٖاً، ٌعي صؿغن المٗم اُ اىب
ًٖه  اُ ٖكُٕ ًب اىبهذؿ ازباو ، ٔا٧ٔفب اُ ٖكـُٕ ًب   (10 وههلٛ)

اىبهادؿ ا٧قبعٛ اىبهذؿ اسبكاً ٔوهذؿ الٍيب َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي 
 ٔوهذؿ الكٕذٛ ٔوهذؿ البُكٚ.

ًٖــه  انــ ؿاوٛ المبح ًب اىبهـــذؿ، ذـ٦ ػبـٕل اشبـكٔز      (11 وههلٛ)
أ وٓــطكّا أ  ل ــمح اسبادــٛ ٔالٓــكٔقٚ، ا٥ اُ ٖكــُٕ ٌانــّٗا أ وككِــاّ 

 ل هن ازبٍابٛ ٔعبٕٓ.
ـــؿ ًب      (12 وههلٛ) ــَ ٔاسـ ـــجك و ــَ اكـ ــٛ   ـــٕال الٍٗاب ــؿً دـ ــٕٝ   ا٧ق

ا  كاه ٔاسؿ، ٌعي ػبٕل ـل  بعٍٕاُ اِؿاٞ الجٕاه ذُٗض اِؿا٣ٓ افب 
 و عؿؾَٖ اسٗاٞ ٔاوٕاصّا.

٥ ًٖه  ًب ًَٕ ا٫  كاه اُ ٖكُٕ ٧دـن ا٫  كـاه    (13 وههلٛ)
ــْ َــكه الطبٗعــٛ ٔكــن َــًٕ َــشٗض، ذ    ٗذــٕل اُ ٖكــُٕ بــن ٖع ــرب ذٗ

 اىبع كف َاٟىّا ان ٠ذاقّا أ ٔادبّا وَ دّٛ الٍفق ٔعبٕٓ.

  احىبَ االػزىبفاحىبَ االػزىبف
 اوٕق وٍّا:  ؼبكً  مٜ اىبع كف (14 وههلٛ)

وبايكٚ الٍهاٞ بازبىاع ًب الهبن أ الؿبك أ بالمىو ٔال هبٗن  ا٧ٔه:
 بًّٕٚ، ٥ٔ ذك  ذْٗ بـب اىبع كف ٔاىبع كفٛ.
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وـا ٖكـُٕ  كْـّا، ٔػبـٕل      يي الطٗس و  الهُؿ ٔال مـفـ ٥  الجاٌ٘:

 الالٛ الًعك ٔلبو اىبػٗط اثٍاٞ ا٥  كاه.
البٗــ  ٔالًــكاٞ ٥ٔ بــهى با٥ًٌــ اه بــا٧وٕق الؿٌٕٖٗــٛ وــَ   الجالــح:

اىبباسات س ٜ ومألٛ اشبٗارٛ ٔالٍهادٛ ٔعبِٕا، ٔلٕ باع أ ايهٝ 
 ساه ا٥  كاه ا ٖبطن بٗعْ أ يكا٣ٓ.

ؾٌٗـٕٙ أ ؾٖـين بهُـؿ ال مبـٛ      اىبىاقاٚ أٙ اجملاؾلٛ  مٜ اوـك  الكاب :
ٔاظّــاق الفٓــٗمٛ، ٥ٔ بــهى قبــا كــاُ ٫ظّــاق اسبــا ٔوــا ٖع ــرب وــَ  
وُاؾٖا ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك، كىـا ػبـٕل اشبـٕض ًب    

 اىبباع ٔالٍمك ًب انباه اىبعاٍ.
وـا ٖفهـؿ الُــًٕ ًب الٍّـاق ٖفهــؿ ا٥  كـاه ٧ُ الُــًٕ      (15 وههلٛ)

 يك  ًب َشٛ ا٥  كاه كىا صهؿً.
ق وٍْ اسؿ احملكوات اىبفكٕقٚ نـّّٕا ذالمـاِك  ـؿً    لٕ َؿ (16 وههلٛ)

 بط٦ُ ا  كاذْ.
لــٕ اذهــؿ ا٥  كــاه الٕادــس بازبىــاع ٔلــٕ لــ٦ّٗ ٔدبــت   (17 وههلٛ)

 الكفاقٚ، ٔا٥قٕٝ  ؿً ٔدٕبّا ًب ناٟك احملكوات ا٥غكٝ.
ــّك      (18 وههلٛ) ــَ ي ــًٕ و ــاق ٖ ــاقٚ اذط ــاه ككف ــاؾ ا٫  ك ــاقٚ اذه كف

ذهؿٓ بازبىاع قوٓاُ ٔلٕ كاُ ا٫  كاه ٔادبّا ٔكاُ ًب يّك قوٓاُ ٔا
ًب الٍّاق ذعمٗـْ كفاقصـاُ اسـؿاِىا ل٬  كـاه ٔالجاٌٗـٛ ل٬ذطـاق ًب ٌّـاق        

 قوٓاُ.
*********** 
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  وزبة اٌشوبحوزبة اٌشوبح
وــَ ْــكٔقٖات الــؿَٖ، ٔلهــؿ قكٌّــا ال  ــم ٔدــن   المكــاٚ ٔدــٕه

ذكْـّا ًب يـّك قوٓـاُ     ٔداٞبال٦ُٚ ًب عبٕ ث٦ثـب وْٕعّا وَ الهكىُ 
قهُ بفكض الُٗاً يبا ٖؿه  مٝاىب٦لوٛ بـب وَ الهٍٛ الجاٌٗٛ لمّذكٚ أٙ ا

العبــاؾٚ البؿٌٗــٛ ٔاىبالٗــٛ ٔوــا ذّٗــا وــَ الجــٕاه العمــٗي، ٔٔقؾ ًب بعــض   
ا٥غباق اُ واٌ  المكاٚ كاذك. ٔقؿ داٞت الهٍٛ الهٕلٗٛ ٔالفعمٗٛ ٔال هكٖكٖٛ 
باسبح  مّٗا ٔبٗاُ وٍاذعّا، بن اُ اعّا ٖؿه  مٜ اٌّا ٌٕع صطّمح لمٍفو 

ٞ ٔالؾٖــاؾ ًب الكل  ٧ُ المكاٚ ل ٛ صعين الطّاقٚ ٔالٍىاٞ، كىا ٔاىباه ٔلبا
 اُ العهن ؼبكي حبهَ ا اٌٛ ا٧جٍٗاٞ لمفهكاٞ.

لعاوٛ الٍاى نٕاٞ كاُ اىبعط٘ أ ا٩غف  ٦َٔع ٔالمكاٚ باه ِؿاٖٛ
أ جمحِىا، ٔاؾغاق ككٖي لًٕٗ ص طاٖك ذْٗ الُشف ٖٔف هؿ الٍاَك ٖٔ ربأ 

ٌُـٗس ضبـؿٔؾ ًب أوـٕاه غاَـٛ ٔبًـكاٟط      الهكَٖ، ِٔ٘ ًب ا٥َـط٦ع  
 وعٍٗٛ وٍّا:
ذ٦ دبس  مٜ جمح البال  ٔوـا  ٍـؿٓ وـَ اىبـاه ًب كبـاً       : البمٕغا٧ٔه

ؿاٞ اسبــٕه وــَ ســـب ــــٕه، ٖٔع ــرب اب ــــرب ذٗــْ اسبــــٕه ذٗىــا ٖع ــــاسب
البمٕغ، اوا وا ٥ ٖع رب ذْٗ اسبـٕه وـَ ال ـ٦ت ا٧قبـ  ذاىبٍـا  بمـٕغ       

قبن ٔقت ال عما ِٕٔ اٌعهاؾ اسبس َٔؿ  اىبكمف الفٙ دبس  مْٗ 
 ا٫ني.
ذ٦ لكاٚ ًب واه اجملٍُٕ ًب كبـاً اسبـٕه أ بعٓـْ ٔلـٕ      العهنالجاٌ٘: 

ـــك    ـــا ات ٥ ٖٓـ ـــ  نـ ــّا وــا كبٓـ ـــُٕ ىٌ اؾٔاقّا  مــٜ ا٧قٕٝ،ٔازبٍـ
 لُــؿ  كٌْٕ  اق٦ّ.

ذ٦ لكاٚ  مٜ العبؿ ٔاُ كاُ وكاصبّا ٔاُ قمٍا ب ىمكْ  الجالح: اسبكٖٛ
 ٌْ ضبذٕق  َ ال ُكه، ٔكفا بالٍهبٛ ٧ً الٕلؿ.٧

ذ٦ دبــس قبن ذبها اىبمكٗٛ كاىبــِٕٕه قبــن  الكاب : اُ ٖكُٕ والكّا
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الهبض، أ اىبَٕٜ بْ قبن الهبٕه ٔالهبض ٔكفا ًب الهكض ٥ دبس 

 ا٥ بعؿ الهبض.
ذـ٦ دبـس ًب اىبـاه     اشباوو: كباً ال ىكَ وَ ال ُكه ًب اَن اىباه

كَ اىبال  وَ ال ُكه ذْٗ كىا لٕ كاُ جاٟبّا ٔا ٖكَ ًب الفٙ ٥ ٖ ى
ٖــؿٓ ٥ٔ ًب ٖــؿ ٔكٗمــْ، أ كــاُ و ُــٕبّا أ ضبذــٕقّا أ ضبذــٕلّا أ  

 وكٌِّٕا.
 كىا نٗهص٘ بٗاٌْ. الهاؾى: الٍُاه

اـا ادبك الٕل٘ قباه الُـيب أ الُـبٗٛ ٖهـ شس اغـكاز لكاصـْ       (1 وههلٛ)
 ـككّا كاُ الُيب أ اٌجٜ ٔاُ كاُ ٖ ٗىّا.

مٕل٘ الًك ٘ اغكاز لكاٚ واه ال ذاقٚ لمىذٍُٕ وَ ٖه شس ل (2 وههلٛ)
 الٍهؿَٖ أ جمحِىا.

ثبٕت اشبٗاق لمباٟ  ٔعبٕٓ ٥ مبٍ  وَ صعما المكاٚ اـا كـاُ   (3 وههلٛ)
ًب كباً اسبٕه، ٧ُ يك  صعما المكاٚ ِٕ اىبمكٗٛ ٖٔ شُن بالعهؿ، ٔسا 
اشبٗاق ٥ مبٍ  وَ ال ُكه ذمٕ ايهٝ ٌُابّا وَ ال ـٍي اس هـس اسبـٕه    

 العهؿ ٔاُ كاُ اشبٗاق لمباٟ .وَ سـب 
 دبس المكاٚ  مٜ اىب ى٘  مْٗ ًب اثٍاٞ اسبٕه، ٔكفا الهككاُ. (4 وههلٛ)
اـا كاٌت ا٧ ٗاُ المكٕٖٛ وًهكٛ بـب اثٍـب أ الٖؿ ٖع رب بمٕغ  (5 وههلٛ)

الٍُــاه ًب سُــٛ كــن ٔاســؿ، ذــ٦ دبــس ًب الٍُــاه الٕاســؿ اـا كــاُ 
 وًهكّا.

اقاؾ اىبـؿُٖٕ  اـا اوكٍْ انـ ٗفاٞ الـؿَٖ بهـّٕلٛ ٔا ٖفعـن، أ      (6 وههلٛ)
الٕذاٞ ٔا ٖه ٕه الـؿاَٟ اغ ٗـاقّا، ٥ ػبـس  مـٜ اىبالـ  ِٔـٕ الـؿاَٟ        

الؿَٖ  مْٗ ٔاٌْ ا ٖهبض، ٔلكٍْ ا٧سٕ  اـا اني  اغكاز لكاصْ لُؿ 
 كاُ  ؿً ا٫ن ٗفاٞ لمفكاق وَ المكاٚ.

لكــاٚ الهــكض  مــٜ اىبهــهض بعــؿ قبٓــْ ٥ اىبهــكض ذمــٕ   (7 وههلٛ)
ٛ ٔبهٜ  ٍؿٓ نٍٛ ٔدس  مْٗ المكاٚ ذّٕ اقهض ٌُابّا وَ ا٧ ٗاُ المكٕٖ
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ــاع       ــٛ ٔل٬نب ــؿَٖ ًب الفو ــالعـب ٔال ــا ب ــاٚ ص عم ــْ، ٧ُٔ المك ــ  وٍ اىبٍ ف
ٔالٍِ، ا٥ اـا كاُ اىبهكض ٤ٖؾٙ لكاصْ ذ٦ ثٍٗٛ ًب الُؿقٛ، ٔلٕ يك  
اىبههض المكاٚ  مٜ اىبهكض ذّن ٖممً الًك  ذْٗ ق٥ُٕ، ا٧قٕٝ لمٔوْ 

 ؿ يكٔرّي".ٔمشٕلْ بعىٕوات "اىب٤وٍُٕ  ٍ
لٕ ان طاع اسبر ذاُ ب اسبٕه قبـن نـمح الهاذمـٛ ٔالـ ىكَ      (8 وههلٛ)

وَ الفِاه ٔدبت المكاٚ ا٥ّٔ، ذـاـا بهٗـت ا٫نـ طا ٛ بعـؿ اغكادّـا      
ٔدس اسبر ٔا٥ ذ٦، ٔلٕ صهاقُ غكٔز الهاذمٛ و  كبـاً اسبـٕه ٔدبـت    
ــاُ    ــاقض حبهـــس الموـ ــن ال عـ ــالعـب، ٥ٔ ؼبُـ ــا بـ ــاٚ ا٥ّٔ ل عمهّـ المكـ

 ىبهاً بـب سا ال ٔسا الٍاى ًب ازبىمٛ.ٔال كمٗف ًب ا
لٕ وٓت نٍ اُ أ الٖؿ  مٜ وا ا ٖ ىكَ وـَ ال ُـكه ذٗـْ      (9 وههلٛ)

كىا لٕ كاُ وؿذٌّٕا وج٦ّ، أ ا ٖعكه وكاٌْ أ جاٟبّا ٔعبٕٓ، ثي كبكَ وٍْ 
 ان شس لكاصْ لهٍٛ.

الكاذك دبس  مْٗ المكاٚ لكَ ٥ صُض وٍْ اـا اؾاِـا ٧ٌّـا    (10 وههلٛ)
 اىبهمي.  باؾٚ ٥ٔ صهبن وَ جمح

 ٥ ص٤غف لكاٚ كن وَ: (11 وههلٛ)
الكبا: بٓي الكاٞ ٔصًؿٖؿ الباٞ ِٔ٘ الٕالؿٚ وَ ا٧ٌعاً ىبؿٚ وبهٛ    -1

  ًك ٖٕوّا.
بف ض لعـب ْٔىّا ِٔ٘ اله ذّٗـا  ٗـس وـَ الٓـهُ      -ـات العٕاق   -2

 ٔاىبا م.
ِٔ٘ اىبعؿٚ ل٨كن ٔالفبض ٥ٔ ص٤غف لكاٚ ا٥ باـُ اىبال   -ا٧كٕلٛ   -3

 .بن ٥ٔ صعؿ وَ الٍُاه
ذشــن الٓــكاه: ٖهــاه ْــكه الفشــن الٍاقــٛ أٙ ٌــمٝ  مّٗــا، ًٔب     -4

اسبؿٖح: ْكه الفشن وَ الهشت أٙ سـكاً، ِٔـٕ ٥ ٖعـؿ وـَ     
 الٍُاه و  اسبادٛ الْٗ.
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  االجٕبص اٌزي رزؼٍك ثٙب اٌشوبحاالجٕبص اٌزي رزؼٍك ثٙب اٌشوبح
دبس المكـاٚ ًب صهـعٛ ايـٗاٞ، ا٥ٌعـاً الج٦ثـٛ ِٔـ٘ ا٫بـن         (12 وههلٛ)

لًعمح ٔال ىك ٔالمبٗس، ٔالبهك ٔال ٍي، ٔال ٦ت ا٥قبعٛ ِٔ٘ اسبٍطٛ ٔا
ٔالٍهؿَٖ الفِس ٔالفٓٛ كىا نـٗهص٘ صفُـٗمْ ٔوـا ٖ عمـا ببـؿ ىا، ٥ٔ      

 دبس ذٗىا  ؿا ـل   مٜ ا٥َض.
 :ًب كن وَٖه شس اغكاز المكاٚ  (13 وههلٛ)

اسببٕه كه٧قل ٔاسبىِ ٔالعؿى ٔاىباٍ ٔعبِٕـا ٔالجىـاق    ا٧ٔه: 
 كال فاع ٔاىبًىٌ.

ــاٌ٘: ــُٕ   الج ــه صك ــاُ ال ــٕاؾ   ا٧ ٗ ــس ٔاىب ــاقٚ كالك  ــٛ لم ذ وعكْٔ
ا٫ًٌاٟٗٛ ٔالهىاٍ ٔاشبًس ٔالبهاصـب ٔالعهاقات ٔا٧ثاخ ٔاىبٕاؾ 

 اىبٍملٗٛ.
 اشبٗن ا٧ٌاخ ؾُٔ الفكٕق ٔؾُٔ الب اه ٔاسبىمح.الجالح: 

  سوبح االٔؼبَ اٌثالثخسوبح االٔؼبَ اٌثالثخ
 ًٖه  ًب ٔدٕه المكاٚ ذّٗا وٓاذّا افب وا وك وَ الًكاٟط:

 الًك  ا٧ٔه: الٍُاه
 .ا٫بن اثٍا  ًك ٌُابّا ِٕٔ ًب

 اشبىهٛ وَ ا٫بن ٔذّٗا ياٚ. -1
 العًكٚ ٔذّٗا ياصاُ. -2
 وبهٛ  ًك ٔذّٗا ث٦خ يٗاٞ. -3
 العًكُٔ ٔذّٗا اقب  يٗاٞ. -4
 وبو ٔ ًكُٔ ٔذّٗا وبو يٗاٞ. -5
نت ٔ ًكُٔ ٔذّٗا ابٍٛ طباض ِٔ٘ ابٍٛ الٍاقٛ الؿاغمٛ ًب الهٍٛ  -6

 اون.الجاٌٗٛ، ٧ُ اوّا سبهت باىبػاض وَ ا٫بن ِٔ٘ اسبٕ
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نت ٔث٦ثـُٕ ٔذّٗـا ابٍـٛ لبـُٕ ِٔـ٘ الؿاغمـٛ ًب الهـٍٛ الجالجـٛ،          -7

 لبُٕ ٧ُ اوْ ْٔعت جمحٓ ذُاق  ا لؾب.ابَ  ٖٔهاه لمفكك
 نت ٔاقبعُٕ ٔذّٗا سهٛ ِٔ٘ الؿاغمٛ ًب الهٍٛ الكابعٛ. -8
 اسؿٝ ٔن ُٕ ٔذّٗا دف ٛ ِٔ٘ اله ؾغمت ًب الهٍٛ اشباوهٛ. -9

 ن ٛ ٔنبعُٕ ٔذّٗا بٍ ا لبُٕ. -10
 ٝ ٔصهعُٕ ٔذّٗا سه اُاسؿ -11
واٟــٛ ٔاســؿٝ ٔ ًــكُٔ ٔذّٗــا ًب كــن وبهـــب سهــٛ أ ًب كــن    -12

اقبعـــب ابٍــٛ لبــُٕ قبعٍــٜ اٌــْ ػبــٕل اُ ؼبهــبّا اقبعـــب اقبعـــب أ   
وبهـب وبهـب ٥نٗىا و  اىبطابهٛ ٔذا اسؿ ال ههٗىـب ٔوـا لاؾ  
لٗو  مْٗ ي٘ٞ، ذمٕ كاُ  ٍـؿٓ واٟـٛ ٔمثـإٌُ لـْ اُ ؼبهـبّا  مـٜ       

العفٕ الفٙ لٗو  مٗـْ يـ٘ٞ ث٦ثــب، أ ؼبهـبّا      اشبىهـب ٖٔكُٕ
  مٜ ا٧قبعـب ٖٔكُٕ العفٕ  ًكَٖ وَ ا٫بن.

صهىٜ ٔاسؿٚ وَ ا٫بن ًب الهٍٛ ا٧ٔفب سٕاق، ٔوٍّي وَ  كه  -13
اسبٕاق باٌْ ٔلؿ الٍاقٛ وَ سـب ْٖٕ  افب اُ ٖفطـي ٖٔفُـن، ًٔب   

الـفكك  الجاٌٗٛ ابٍٛ طباض، ًٔب الجالجٛ ابٍٛ لبُٕ، ًٔب الكابعٛ ٖهىٜ 
 سٳهّا ٔا٥ٌجٜ سٳهٛ، ًٔب اشباوهٛ د٭ف٭ ّا، ًٔب الهاؾنٛ ثٍّٗا ِٔكفا .

 ًب البهك ٌُاباُ
ث٦ثُٕ بهكٚ ٔذّٗا صبٗ  أ صبٗعٛ ِٔ٘ البهكٚ الؿاغمٛ ًب الهٍٛ   ا٧ٔه:
 الجاٌٗٛ.
اقبعُٕ بهكٚ ٔذّٗا وهٍٛ ِٔ٘ البهكٚ الؿاغمٛ ًب الهٍٛ الجالجٛ،  الجاٌ٘:

ث٦ثـب ٖٔعط٘ صبٗعّا أ صبٗعٛ، ٔاقبعـب اقبعـب  ٔذٗىا لاؾ ٖ ػمح بـب  ؿ
ٖٔعط٘ وهٍٛ، ذمٕ بم  واٟٛ ٔنبعـب وج٦ّ ربمح بـب  ؿِا ث٦ثـب ث٦ثـب 

 ٖٔبهٜ العفٕ  ًكَٖ، أ اقبعـب اقبعـب ٖٔبهٜ العفٕ  ًكٚ.
 ًٔب ال ٍي وبهٛ ٌُس

 اقبعُٕ ٔذّٗا ياٚ. -1
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 واٟٛ ٔاسؿٝ ٔ ًكُٔ ٔذّٗا ياصاُ. -2
 خ يٗاٞ.واٟ اُ ٔٔاسؿٚ ٔذّٗا ث٦ -3
 ث٦مثاٟٛ ٔٔاسؿٚ ٔذّٗا اقب  يٗاٞ، -4
اقبعىاٟٛ ذىا لاؾ ذف٘ كن واٟٛ ياٚ، ٔوا بـب الٍُابـب ًب ازبىٗ   -5

 فٕ ذ٦ ػبس ذْٗ وا ٔدس بالٍُاه الهابا، ذمٕ كاُ  ٍؿٓ ث٦مثاٟٛ 
ــُٕ       ــ٦ٓ، ٔصك ــ  ا  ــاه الكاب ــي الٍُ ــىمّا سك ــاٚ ذًٗ ــعُٕ ي ٔصه

ْ، ِٔكفا بالٍهبٛ ىبا ال هعُٕ الماٟؿٚ  مٜ الٍُاه  فّٕا ٥ ي٘ٞ ذٗ
 لاؾ  مٜ كن ٌُاه وٍّا.

البهك ٔازباوٕى دٍو ٔاسؿ، كىا اٌْ ٥ ذك  ًب ا٫بن بـب  (14 وههلٛ)
العكاه ٔالبػاص٘، ًٔب ال ٍي بـب اىبعم ٔالًاٚ ٔالٓهُ ٔكىا ٥ ذك  بـب 

 بـب الفكك ٔا٧ٌجٜ ًب الكن.
ًب اىبــاه اىبًــهك ٔاىبًــاع اـا بمــ  ٌُــٗس كــن ٔاســؿ وــَ   (15 وههلٛ)

بت المكاٚ  مٜ كن وٍّي، ٔاـا بم  ٌُٗس بعّٓي الًككاٞ الٍُاه ٔد
الٍُاه ؾُٔ ا٩غك ٔدبت المكاٚ  مٜ الفٙ بم  ٌُٗبْ الٍُـاه ذهـط   
ٔلٕ كاُ اجملىٕع ٌُابّاأ اكجك ٔكاُ ٌُٗس كن وٍّي اقن وَ الٍُاه ا 

 دبس  مٜ ٔاسؿ وٍّي.
اـا كاُ واه اىبالـ  الٕاسـؿ و فكقـّا ٔلـٕ و با ـؿّا ٦ٖسـظ        (16 وههلٛ)

بهؿق الٍُاه ٔدبت المكـاٚ، أٙ ٥ ٦ٖسـظ كـن وـاه     اجملىٕع ذاـا كاُ 
  مٜ سؿٚ.

اقن انٍاُ الًاٞ اله ص٤غف ًب ال ٍي ٔا٫بـن وـَ الٓـهُ     (17 وههلٛ)
ازبفع ِٕٔ وا كىن لْ نٍٛ ٔاسؿٚ ٔؾغن ًب الجاٌٗٛ، ٔوَ اىبعم الجين ِٕٔ 

 وا كىن نٍ اُ ٔؾغن ًب الجالجٛ.
ــَ      (18 وههلٛ) ــؿذعّا و ــاٚ اُ ٖ ــْ المك ــت  مٗ ــَ ٔدب ــٜ و ــ عـب  م ٖ ٥

ْ اُ ٖؿذ  وَ غاقدْ ٔاُ ا ٖكَ وَ البمؿ الـفٙ ذٗـْ اىبـاه    الٍُاه ٔل
المكٕٙ، ٔلـْ اُ ؽبكدـْ وـَ جـمح دـٍو الفكٖٓـٛ بالعىمـٛ اىب ؿألـٛ أ         
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 جمحِا ٔبالهٗىٛ الهٕقٗٛ ٔاُ كاُ ا٫غكاز وَ العـب اذٓن.

اشبٗاق ًب يػِ اىبؿذٕع لكاٚ لمىال  ٔلٗو لمهـا ٘ أ   (19 وههلٛ)
ٔ مْٗ لمٍِ ٧ُٔ المكـاٚ وبٍٗـٛ   الفهمح ذمٗو  ىا اقهاع ٔاغ ٗاق العـب 

 مٜ ال هّٗن ٔا٫قذا ، ِفا اـا كاُ اىبؿذٕع وَ الٍُاه اوا لٕ كاُ وَ 
 جمحٓ ذممها ٘ اُ ٖههع  مْٗ اـا قأٝ الٓكق  مٜ اىبه شا.

اىبؿاق ًب الهٗىٛ  مٜ ٔقت ا٧ؾاٞ  مٜ ا٧قٕٝ نٕاٞ كاٌت  (20 وههلٛ)
ق  مـٜ  العـب وٕدٕؾٚ أ صالفٛ ٥ ٔقت الٕدـٕه ا٥ اُ ٖكـُٕ ذٗـْ ْـك    

الؿاذ  أ اىبه شا كشـاه ا٥قصفـاع الًـؿٖؿ يبـا ذٗـْ وًـهٛ ٔ هـك  مـٜ         
 الؿاذ ، أ ا بٕ  اسباؾ ذّٗا يبا ٤ٖؾٙ افب ال فكٖط ًب سا الفهكاٞ.

لٕ كاٌت العـب وٕدٕؾٚ ذالماِك اُ اىبؿاق  مٜ قٗىٛ البمؿ  (21 وههلٛ)
الفٙ ِ٘ ذْٗ، ٔاُ كاٌت العـب صالفٛ ذا٧قٕٝ اُ اىبـؿاق  مـٜ قٗىـٛ بمـؿ     

 از.ا٫غك
اـا كاُ نبٗ  الٍُـاه ًب ال ـٍي وـَ الـفكٕق ػبـٕل ؾذـ         (22 وههلٛ)

ا٧ٌجٜ ٔبالعكو، كىا اٌْ اـا كاُ ازبىٗ  وـَ اىبعـم ػبـٕل اُ ٖـؿذ  وـَ      
ــكاه       ــَ الع ــاص٘   ــ  البػ ــٕل ؾذ ــن ػب ــفا ًب ا٫ب ــٍي، ٔك ــهُ أٙ ال  الٓ
ــالعكو،    ــْ ٔب ٔبــالعكو، ٔكــفا ًب البهــك ػبــٕل اُ ٖــؿذ  ازبــاوٕى  ٍ

 اُ ٖكُٕ الفاق  كجمحّا ٥ ٖ  فك ذّٗا. صهأت الهٗىٛ أ اغ مفت ا٥
ٖؿغن ًب الٍُـاه الُـشٗض ٔاىبـكٖض ٔالهـمٗي ٔاىبعٗـس       (23 وههلٛ)

ٔالًاه ٔا كً، ٔلـٕ كاٌـت كمـّا َـشاسّا ٥ ػبـٕل ؾذـ  اىبـكٖض ٔلـٕ         
كاٌت كمّا نمٗىٛ ٥ ػبٕل ؾذ  اىبعٗس، ٔلٕ كاٌت كمّا يٗبّا ٥ ػبٕل ؾذ  

 ا كً.
   ً اسبــٕه لمٍُــّٕ   الهــًٕ رــٕه  الًــك  الجــاٌ٘ ًب لكــاٚ ا٥ٌعــا

اىبه فٗٓٛ ٔا٥نباع، ذمٕ كاٌت وعمٕذٛ ًب يطك وَ اسبٕه كًّك أ 
 يّكَٖ ٥ دبس ذّٗا المكاٚ.

٥ ذك  ًب العمـف اُ ٖكـُٕ وـَ وـاه اىبالـ  أ وـَ جـمحٓ         (24 وههلٛ)
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ٔباـٌْ أ وَ جمح اـٌْ نٕاٞ كاُ  مفّا داِمّا أ اقنمت ا٧ٌعاً له ـٜ  

 بٍفهّا ًب المقع اىبىمٕك.
كٌّٕا ناٟىٛ ًب كباً اسبٕه  كذّا،  مفّا  ٥ ٖهؿع ًب َؿ   (25 وههلٛ)

ٖٕوّا ًب الًّك وج٦ّ اغ ٗاقّا أ اْطكاقّا أ لٕدـٕؾ وـاٌ  كـاىبطك ذـ طعي     
الهًٕ  مّٗا حبهس العكه ٥ الؿقـٛ  اني  العمف ٧ُ اىبٍا   مٜ َؿ 

 اسبهٗهٗٛ.
الهاٟىٛ: ٖهاه ناوت اىبايـٗٛ صهـًٕ نـٕوّا: ق ـت سٗـح       (26 وههلٛ)

ح الهاٟىٛ دٮب٭ـاق أٙ اُ الؿابـٛ اىبكنـمٛ ًب    ياٞت ذّ٘ ناٟىٛ ًٔب اسبؿٖ
وك اِا اـا اَابت اٌهاٌّا ذاُ دٍاٖ ّا ِؿق ذعمٜ ا٫ٌهاُ ـاصْ اُ ؼبهل 

 وٍّا.
٥ ربكز  َ الهًٕ بان ٗذاق اىبك ٜ أ يكاْٟ اـا ا ٖكَ  (27 وههلٛ)

ومقٔ ّا، ٔكفا اـا كاُ وباسّا ٔلكَ ٖؿذ  وبم ّا  ٍْ وُاسبٛ أ وُاٌعٛ 
 أ عبِٕا.

اُ ٥ صكُٕ  ٕاون ٔلٕ ًب بعض اسبـٕه، ٥ٔ ٖٓـك   ح: الًك  الجال
ا ىا ا بٓعٛ اٖاً ًب الهٍٛ اـا َؿ   مّٗا  كذّا اٌّا ناكٍٛ ذاقجـٛ  

  َ العىن رٕه اسبٕه أ اٌّا ناٟىٛ.
وٓ٘ اسبٕه  مّٗا داوعٛ لمًكاٟط ٖٔكف٘ الؿغٕه  الًك  الكاب :

ًك ضبهٕه ًب الًّك الجاٌ٘  ًك ٥ٖٔع رب اكباوْ، ٌعي الًّك الجاٌ٘  
وَ اسبٕه ا٧ٔه، ٔاب ؿاٞ اسبٕه الجاٌ٘ البا ِٕ كباوْ، ذبالؿغٕه ذْٗ 
ٖ شها ٔدٕه المكاٚ، ٥ٔ ٖهـؿع ذهـؿ بعـض الًـكٔ  قبـن كباوـْ،       
ٔلكَ الٕدٕه ٖه هك  ٍؿ ؾغٕه الًـّك الجـاٌ٘  ًـك ٔاُ اغ مـت     

 الًكاٟط قبن كباوْ.
لٕ اغ ن بعض الًـكٔ  ًب اثٍـاٞ اسبـٕه قبـن الـؿغٕه ًب       (28 وههلٛ)

  ًك بطن اسبٕه كىا لٕ ٌهُت  َ الٍُاه.الجاٌ٘ 
اـا  أّْا ب محِا يبا ٖكُٕ وا٥ّ لكّٕٖا وَ دٍهّا، كىـا   (29 وههلٛ)
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لٕ كاُ  ٍؿٓ ٌُاه وَ ال ٍي وج٦ّ ٔوٓت نـ ٛ ايـّك ذعأْـّا قبجمـّا     
ٔوٓت  مّٗا ن ٛ ايّك اغكٝ و  الًكاٟط ذا٧قٕٝ ٔدٕه المكاٚ  مْٗ 

 ٔ ؿً بط٦ُ اسبٕه قبجن ِفٓ اىبعأْٛ.
فكاق وَ المكاٚ بٕدٕٓ كىا لٕ ِٔس وَ الٍُاه وا ػبٕل ال (30 وههلٛ)

ٍٖهُْ أ ايهٝ بْ اقّْا قبن اسبٕه ٌعي ِٕ وككٔٓ و  قُؿ الفكاق ٧ُ 
 وا سذبْ وَ سا ال ٔوا ذاصْ وَ الجٕاه ا مي بكجمح.

اـا ساه اسبـٕه وـ  اد ىـاع الًـكاٟط ٔلكـَ اىبالـ  أغـك         (31 وههلٛ)
ٖـؿ وـَ الٍُـاه    ا٫غكاز صفكٖطّا ذ مف بعْٓ ٖٓىَ، ٔلٕ كاُ اىبـاه ال 

ٔصمف وٍْ ي٘ٞ و  بهاٞ الٍُاه  مٜ سالْ ا ٍٖهِ وَ المكـاٚ يـ٘ٞ   
 ٔكاُ ال مف ب ىاوْ  مٜ اىبال .

اـا صمف وَ الٍُاه ي٘ٞ بعؿ اُ ساه اسبٕه و  اد ىاع  (32 وههلٛ)
الًكاٟط ٔلكَ لٗو ب فكٖط وَ اىبال  ٥ ٖٓىَ اىبال  سُٛ الفهمح ٧ٌْ 

ال الف  مّٗىـا كـن   اوـب يك ٘ ٔل٬ٌُاه ٔظّٕق ا٫نباع، ذٗشهس 
 سهس ٌهب ْ ٔسُ ْ.

اـا اقصؿ الكدن اىبهمي ٔدس اغكاز لكاٚ والـْ  ٍـؿ كبـاً     (33 وههلٛ)
اسبٕه آّٖا، ذاُ كاُ ا٫قصؿاؾ  َ ذطكٚ اغكدّا الٕقثـٛ ٫ٌ هـاه اىبـاه    
افب ٔقث ْ، ٔاُ كاُ  َ ومٛ اغكدّا ا٫واً أ ٌاٟبْ ٫يها  قُؿ الهكبٛ 

ً اسبٕه كاُ الٕدٕه  مْٗ  ٍـؿ   مٜ ا٧قٕٝ، اوا لٕ صاه اىبكصؿ قبن كبا
 كباً اسبٕه.

لٕ كاُ والكّا لمٍُاه ٥ الٖؿ، كاقبعـب ياٚ وج٦ّ ذشالت  (34 وههلٛ)
 مْٗ اسٕاه ذاُ اغكز لكاصْ كن نٍٛ وـَ جـمحٓ صكـكقت لعـؿً ٌهُـاٌْ      
س٠ٍٗف  َ الٍُـاه  مـٜ ا٧سـٕ ، ٔؼب هـس اسبـٕه ازبؿٖـؿ وـَ ســب         

 ا٫غكاز ٥ أاُ ال عما.
اَـ٦ّ ا دبـس ا٥ لكـاٚ نـٍٛ      لٕ اغكدّا وٍْ أ ا ؽبكز (35 وههلٛ)

ٔاسؿٚ لٍهُاٌْ س٠ٍٗف  َ الٍُاه، ٔلٕ كاُ  ٍؿ وبهُٕ يـاٚ ٔسـاه   
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 مْٗ اسٕاه ا ٤ٖؾ لكاصّا ٔدس  مْٗ المكاٚ قبهؿاق وا وٜٓ وَ الهٍـب 
 افب اُ ٍٖهِ وَ الٍُاه أ ربمم ّا نٍٕات ا ٖكَ  ٍؿٓ ذّٗا ٌُاه.

  سوبح إٌمديٓسوبح إٌمديٓ
ًٖٔـه  ًب ٔدـٕه المكـاٚ     ِٔىا اىبهكٕكاُ وَ الفِس ٔالفٓـٛ، 

 ذّٗىا وٓاذّا افب وا وك وَ الًكاٟط العاوٛ الٍُاه أوكاُ:
 الًك  ا٧ٔه: الٍُاه

 ذف٘ الفِس ٌُاباُ:
 ًكُٔ ؾٍٖاقّا ٔذْٗ ٌُف ؾٍٖاق، ٔالؿٍٖاق وجهاه يك ٘  ٗاق  ا٧ٔه:

 مثاُ  ًكٚ سبٛ، أٙ ث٦ثٛ اقباع اىبجهاه الُمحًب.
وجاقٗن َمحذٗٛ ٔذّٗا قب  العًك، أٙ اقبعٛ ؾٌاٌمح ِٔ٘ ث٦ثٛ  الجاٌ٘:

 %(.5ظ2ٔاسؿ وَ اقبعـب، أٙ اثٍاُ ٌُٔف ًب اىباٟٛ )
 ًب الفٓٛ ٌُاباُ: 

 واٟ ا ؾقِي ذّٗا وبهٛ ؾقاِي.ا٧ٔه: 
اقبعُٕ ؾقِىّا ٔذّٗا ؾقِي، ٔالؿقِي ٌُف اىبجهاه الُمحًب  الجاٌ٘:

ٔقب   ًكٓ، أ مثاُ ٔاقبعُٕ سبٛ يعمح و ٕنطٛ وَ سٗح اسبذـي  
ٕلُ، ٔقٗن اُ اىبجهاه ٔلٌْ مثاُ ٔنـ ُٕ سبـٛ ٔاقبعـٛ انـبا ّا،     ٔال

جـكاً صهكٖبـّا    52ظ2ٔالعربٚ بالٕلُ ٥ بالعؿؾ، ٖٔكـُٕ ٔلُ الـؿقِي   
جــكاً، ٔقــؿ 66ظ3جــكاً، ٔاىبجهـاه الًــك ٘  88ظ4ٔاىبجهـاه الُــمحًب  

رب مف الؿقاِي ًب ٔلٌّا ٔكاٌت الؿقاِي ًب بؿاٖٛ ا٫ن٦ً رربٖـٛ،  
ع٦ ؾقِىّا ٔاسؿّا ٔكمىا لاؾ اقبعـب ؾقِىّا ٔب مٗٛ ِٔ٘ الهٕؾ، ذذ

كاُ ذّٗا ؾقِي ٔاسؿ ٔالٓابط ًب لكاٚ الٍهؿَٖ الفِس ٔالفٓٛ قب  
 % لكٍْ ٖمٖؿ  مٜ الهؿق الٕادس ًب بعض الُٕق.5ظ2العًك أٙ 

اُ ٖكٌٕا وهكٕكـب بهكٛ اىبعاومٛ، نٕاٞ كاُ بهـكٛ   الًك  الجاٌ٘:
 ا٫ن٦ً أ ب محِا بك ابٛ أ عبِٕا.
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  األٚراق إٌمديخاألٚراق إٌمديخ  سوبحسوبح
ا٧قٕٝ صعما المكاٚ بـالعى٦ت الٕققٗـٛ اىبهـ عىمٛ ًب ِـفا      (36 وههلٛ)

المواُ اـا كاٌت قبهؿاق الٍُاه، أٙ اٌّا صعاؾه ًب قٗى ّا  ًكَٖ ؾٍٖاقّا 
ـِبّٗا وهكٕكّا ٔالًكاٟط ا٧غكٝ ٫ر٦  ا٧ؾلٛ ٔاٌطباقّا  مٜ اىبْٕٕع 

 اىبُؿا  اىبهٗؿ، البؿل٘ ٔلمكٔاز اىبعاوم٘، ٔل عما ال ًكٖ  باىبْٕٕع ٥
ٔل٬س ٗــا  ًب  ــؿً صٓــٗٗ  ســا الفهــكاٞ ٔسذــس الجــٕاه ٔالٍىــاٞ ًب    
ا٧وٕاه، اـ ٥ و٦لوٛ بٍْٗ ٔبـب كُٕ الٍهؿ باىبهكٕك الفِيب ٔالفٓ٘، 
٫ٔد ٍاه صعطٗن بعض ا٧سكاً بهبس ص ـمح اىبُـاؾٖا ٔاسبكـي ٖ بعّـا     

فــات  قّــكّا، ٔػبــس اُ ٥ ٖكــُٕ ا٫ِ ىــاً بــاشبىو ســا٦ّٟ ؾُٔ ا٫ل      
ال فُٗم٘ افب وهاٟن ٔاسكاً المكاٚ اله ِ٘ وَ ْكٔقات الؿَٖ  ٍؿ 

  ىًٕ اىبهمىـب.
وٓ٘ اسبٕه ًب الًّك الجاٌ٘  ًـك داوعـّا لمًـكاٟط الـه      (37 وههلٛ)

وٍّا الٍُاه، ذمٕ ٌهِ ًب اثٍاْٟ  َ الٍُاه نهط الٕدٕه، ٔكفا لٕ 
 صبؿه ب محٓ وَ دٍهْ أ جمحٓ.

ــاه  (38 وههلٛ) ــا باىبــ ــٛ ص عمــ ــاٚ الٕادبــ ــاِك اُ المكــ ــٕع  المــ اىبْٕــ
ســ٥ّٕ كــاو٦ّ، اوــا الــفٙ دعمــْ لم ذــاقٚ ذالمكــاٚ ذٗــْ وهــ شبٛ ٔاُ كــاُ 

 وَ الٍهؿَٖ.
ــاه     (39 وههلٛ) ــكأٚ ٔقــ ــٕاق لمىــ ــ٘ كالهــ ــاٚ ًب اسبمــ ــس المكــ ٥ دبــ

ــَ       ــكز  ـ ــا غـ ــٛ ٔوـ ــفِس ٔالفٓـ ــ٘ الـ ــن، ٥ٔ ًب أٔاٌـ ــا ٛ لمكدـ الهـ
 قٔاز اىبعاومٛ كىا لٕ اربف لممٍٖٛ.

  اٌؼٍّخ ادلغشٛشخاٌؼٍّخ ادلغشٛشخ
ــٛ رب    (40 وههلٛ) ــٛ اىب ًٕي ــ٦ت الٕققٗ ــَ   العى ــٕ ّا   ــف ًب وْٕ م

ــؿٌاٌمح     ــا المكــاٚ بال ــفاك ص عم ــاُ الهــابا، ذآٌ اسكــاً اىب ًٕيــٛ ًب المو
ٔالؿقاِي اىب ًٕيٛ اـا بم  غالُـّا الٍُـاه، ٧ُ ال ـٌ ذّٗـا ٖٕو٠ـف      
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 باقٚ  َ ْٔ  ربهٛ أ ربهات ؾاغمّا وَ وعؿُ قؾ٢، ٖٔكُٕ ٔدّا 

ُ الؿٍٖاق وـَ الـفِس ٔٔدّـا الـؿقِي وـَ الفٓـٛ، اوـا ًب ِـفٓ ا٧لوـا         
ذاىبؿاق  مٜ َؿ  اىبعاومٛ بّا  كذّا ًٔب وُاقه البمـؿ، ذـاـا ثبـت اٌّـا     
و ًٕيٛ ٔجمح وهبٕلٛ ذ٦ ػبٕل ال عاون بّا بٗعـّا ٥ٔ يـكاٞ لها ـؿٚ ٌفـ٘     

 ازبّالٛ ٔال كق ٔل  مح اىبْٕٕع ٔ ؿً ا  باق الهٗاى و  الفاق .
اـا صكك ٌفهٛ ٧ِمْ ٖ عما بّا المكاٚ ٔجـاه بهـ٘ افب ىغـك     (41 وههلٛ)

ؿاق الٍُــاه ا دبــس  مٗــْ لعــؿً الــ ىكَ وــَ ال ُــكه ذٗــْ  الهــٍٛ قبهــ
ٔلمٍِ ِٕٔ اىبًّٕق، ا٥ اـا كاُ و ىكٍّا وَ ال ُكه ذْٗ رـٕه اسبـٕه   
و  كٌْٕ جاٟبّا، ٥ نٗىا ٔاُ ٔنـاٟن ا٫صُـاه الهـكٖعٛ ًب ِـفا الموـاُ      
دبعن اىبهاذك ًب ال الس ومشهّا باسباْك وَ سٗح صُكذْ ًب والْ، ٔاىبؿاق 

عكًب ًب كباً ال ُكه ًب اىباه ٔ ؿً اسبكز ٔالعهك بهبس  مٜ الُؿ  ال
 ال ٗاه.

  سوبح اٌغالد االرثؼخسوبح اٌغالد االرثؼخ
ِٔ٘ اسبٍطٛ ٔالًعمح ٔال ىك ٔالمبٗس، ٥ٔ دبس المكاٚ ًب جمحِا ٔاُ 
ان شس اغكادّا وَ كن وا صٍبت ا٥قض يبا ٖكاه أٖٕلُ وَ اسببٕه 

ًب ٔدـٕه   كاىباٍ ٔالفقٚ ٔا٥قل ٔعبِٕـا ا٥ اشبٓـك ٔالبهـٕه، ٖٔع ـرب    
 المكاٚ ًب ال ٦ت أوكاُ:

ِٔـٕ وبهـٛ أنـا، ٔالٕنـا نـ ُٕ َـا ّا        بمٕغ الٍُـاه  ا٧ٔه:
وجها٥ّ َمحذّٗا، ٔاىبجهـاه   614ذٗكُٕ ث٦مثاٟٛ َاع، ٔكن َاع ٖكُٕ 

 جكاً، ذٗكُٕ الٍُاه مثالباٟٛ ٔنبعٛ ٔاقبعـب كٗمٕ صهكٖبّا. 88ظ4
مقع افب ومكـْ قبـن   ، أ اٌ هاه الال ىم  بالمقا ٛ ذٗىا ٖمقع الجاٌ٘:

ٔقت صعما المكاٚ، ٔكفا ًب الجىكٚ كـُٕ الًـذك ومكـّا لـْ افب ٔقـت      
 ال عما، أ اٌ همت افب ومكْ وٍفكؾٚ أ و  الًذك قبن ٔق ْ.

ٔقــت صعمــا المكــاٚ ًب ال ــ٦ت وــَ اسبٍطــٛ ٔالًــعمح  ٍــؿ   (42 وههلٛ)
اٌعهاؾ سبّىا، ًٔب ال ىك سـب اَفكاقٓ أ اهبكاقٓ، ًٔب مثكٚ الككً  ٍؿ 
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سُكوّا ِٕٔ اىبًـّٕق، ٔلكـَ اىبٍـا  ًب ا  بـاق الٍُـاه ِـٕ        اٌعهاؾِىا

الٗابو وَ اىبفكٕقات أٙ اُ الٕدٕه ٖ شها سـب اٌعهـاؾ اسبـس، اوـا    
الٍُاه ذٗع رب سـب ازبفاه ذمٕ كاُ الكرس وٍّـا بهـؿق الٍُـاه لكٍـْ     

 ٍٖهِ  ٍْ بعؿ ازبفاه ذ٦ لكاٚ  مٜ ا٧قٕٝ.
أ قربـّا أ   اـا اقاؾ اىبال  ال ُـكه ًب اىبـفكٕقات بهـكاّ    (43 وههلٛ)

سُكوّا أ  ٍبّا يبا ٖمٖؿ  مٜ اىب عاقه ذٗىا ؼبهس وَ اىب٤ُ، ٔدس  مْٗ 
 ْىاُ سُٛ الفهمح.

لٕ كاٌت الجىكٚ طبكَٔٛ  مٜ اىبال  ذطمـس الهـا ٘ وـَ     (44 وههلٛ)
قبن اسباكي المكاٚ وٍْ قبـن الٗـبو ا ػبـس  مٗـْ الهبـٕه، اوـا لـٕ بـفه         

الها ٘ الهبٕه ا٥ اُ  اىبال  المكاٚ بهكّا أ سُكوّا وج٦ّ ذاٌْ ػبس  مٜ
 ٖكُٕ ذْٗ صفٕٖت سبا اىبه شا.

ٔقت ا٫غكاز الفٙ ػبٕل لمها ٘ وطالبٛ اىبال  ذْٗ ٔاـا  (45 وههلٛ)
اغكِا  ٍـْ ْـىَ، ٖكـُٕ  ٍـؿ صُـفٗٛ ال مـٛ ٔاد ـفاـ ال ىـك ٔاق طـاه          

 المبٗس ذٕقت ٔدٕه ا٧ؾاٞ و هغك  َ ٔقت ال عما.
ػبٕل لمىال  ؾذ  المكاٚ ٔالجىك  مٜ الًـذك قبـن ازبـفاـ     (46 وههلٛ)

 وٍْ أ وَ قٗى ْ.
٥ ص ككق لكاٚ ال ٦ت ب ككق الهٍـب اـا بهٗت اسٕا٥ّ ذاـا  (47 وههلٛ)

لكٜ اسبٍطٛ ثي اؾغكِا نٍـب ا ػبس  مْٗ ي٘ٞ، ٔكفا ال ىك ٔجمحٓ ٌعي 
 ذّٗا اشبىو و  الًكاٟط.

وهؿاق المكاٚ الٕادس اغكادْ ًب ال ٦ت ِٕ العٮًك ذٗىا   (48 وههلٛ)
قْ وـَ ا٥قض كالٍػٗـن   نه٘ باىباٞ ازباقٙ أ قباٞ الهىاٞ أ قبِ  كٔ

% ذٗىـا  5ٔالًذك بن المقع آّٖا ًب بعض ا٥وكٍـٛ، ٌُٔـف العٮًـك أٙ    
نه٘ بالؿلٕ ٔالكيا ٔالٍٕاْض ٔالؿٔال٘ )ِٔـ٘ ا٩لـٛ الـه ٖهـ هٜ بّـا      
ٔص كُٕ وَ دفع رٕٖن ًٔب قأنْ و كذٛ كبمحٚ( ٔاىبٓػات ٔعبِٕا ٔلٕ 

    ْ ا٩غـك   نهٜ با٧وكَٖ ذى  َؿ  ا٫يـهاك ًب ٌُـفْ العًـك ًٔب ٌُـف
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% اوـا لـٕ جمـس    7.5ٌُف العًك أٙ ٖكُٕ ًب اجملىٕع ث٦ثٛ اقباع العًك

 َؿ  اسؿ ا٧وكَٖ ذاسبكي صاب  ل٨جمس.
لٕ كاُ المقع أ الًـذك ٥ ؼب ـاز افب الهـه٘ باىبٓـػات      (49 وههلٛ)

ٔالؿٔال٘ ٔو  ـل  نه٘ بّا وَ جمح اُ ٖـ٤ثك ًب لٖـاؾٚ الجىـك ذالمـاِك     
  ٔ اىبٓـػات ٔعبِٕـا ٔنـه٘    ٔدٕه العًك، اوا لٕ كاُ نـهْٗ بالـؿٔال٘ 

 باىباٞ ازباقٙ وؿٚ وَ جمح اُ ٤ٖثك ذْٗ ذالٕادس ٌُف العًك.
لــٕ كــاُ لُــاسس وٓــػٛ اىبــاٞ قبــ  اسباَــن لهــاٞ قٗاوــْ   (50 وههلٛ)

بالهه٘ ذاُ المكاٚ ص عمـا حبُـ ْ اـا كاٌـت قبهـؿاق الٍُـاه نـٕاٞ وـَ        
 وال  ٔاسؿ اً وَ اىب عؿؾ.

لـؿٔال٘  ا٧وطاق العاؾٖٛ ًب اٖاً الهٍٛ ٥ ربكز وا ٖهـه٘ با  (51 وههلٛ)
ٔاىبٓــػات  ــَ سكىــْ، ا٥ اـا كاٌــت يبــا ٥ ؼب ــاز وعّــا افب الــؿٔال٘  

 ا٦َّ، أ كاٌت حبٗح صٕدس َؿ  الًككٛ، ذش٠ٍٗف ٖ بعّا اسبكي.
البــا دبــس المكــاٚ بعــؿ اغــكاز وــا ٖهغــفٓ الهــمطاُ بانــي   (52 وههلٛ)

اىبهاعٛ ٔعبٕٓ، بن ٔوا ٖهغفٓ العىاه لاٟؿّا  مٜ وا قـكقٓ الهـمطاُ اـا   
و ٍاع جمح اسبكد٘، نٕاٞ كاُ اىبهغٕـ وَ ال مٛ أ وَ ا ٖ ىكَ وَ ا٫

 جمحِا.
ا٧قٕٝ ا  باق غكٔز اىب٤ُ نبٗعّا وَ جمح ذك  بـب اىب٤ُ  (53 وههلٛ)

الهابهٛ  مٜ لواُ ال عما ٔال٦سهٛ، ٔا  بـاق الٍُـاه بعـؿ غكٔدّـا،     
ٔاىبــكاؾ باىب٤ٌٔــٛ كــن وــا ؼب ــاز الٗــْ الــمقع ٔالًــذك وــَ ادــكٚ الفــ٦ع   

٧قض اُ كاٌــت وهــ هدكٚ ٔادــكٚ اسبفــظ ٔاسبــاقخ ٔالهــاق٘ ٔادــكٚ ا
 ٔاسبُاؾ ٔدبفٗف الجىكٚ ٔاؾاوٛ ا٩لٛ.

قٗىٛ البفق اـا كاُ وَ اىباه اىبمكٜ أ اىباه الـفٙ ٥ لكـاٚ    (54 وههلٛ)
 ذْٗ ٖع رب وَ اىب٤ُ ٔاىبٍا  قٗىٛ ٔقت صمفْ ِٕٔ ٔقت المقع.

ادكٚ العاون وَ اىب٤ُ ٥ٔ ؼبهس لمىالـ  ادـكٚ اـا كـاُ     (55 وههلٛ)
ٔلؿٓ أ لٔد ْ ب٦ ادكٚ، أ صربع بْ ادٍيب، ِٕ العاون، ٔكفا اـا  ىن 
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ٔكفا ٥ ذبهس ادكٚ ا٧قض اله ٖكُٕ ِٕ والكّا، ٥ٔ ادكٚ العٕاون 

 ٔا٥٩ت اـا كاٌت يبمٕكٛ لْ.
لٕ ايهٝ المقع ذجىٍْ وَ اىب٤ٌٔٛ، ٔكفا لٕ ْىَ الٍػـن   (56 وههلٛ)

ٔالًذك خب٦ه وا اـا ايهٝ ٌفو ا٧قض ٔالٍػن ٔالًـذك، اوـا مثـَ    
 هاِا ذ٦ صكُٕ وَ اىب٤ٌٔٛ.العٕاون اـا اي

ــا٧قٕٝ       (57 وههلٛ) ــؿٚ ذ ــٍـب  ؿٖ ــك ن ــٛ ًب مث ــن وؿغمٗ ــاُ لمعى اـا ك
اس هــابْ  مــٜ الهــٍٛ ا٧ٔفب بمشــاظ اسبــؿٔخ ٔأاُ ا٫ٌفــا  ؾُٔ بهــاٞ 

 ا٧ثك.
اـا ي  ًب كُٕ ي٘ٞ أ ٌفهـٛ اٌفهّـا ِـن ِـ٘ وـَ اىبـ٤ُ        (58 وههلٛ)

 ا٥ٔ، ذبهس وٍّا.
بمـؿ  سكي الٍػٗن ٔالمقع ًب الب٦ؾ اىب با ـؿٚ سكىّـا ًب ال   (59 وههلٛ)

الٕاســؿ، ذٗٓــي الجىــاق بعٓــّا افب بعــض ٔاُ صفأصــت ًب ا٫ؾقاك اـا  
 كاٌت الجىكصاُ لعاً ٔاسؿ كىا لٕ كاُ بٍّٗىا يّكاُ أ ث٦ثٛ أ عبِٕا.

اـا اؾٝ الهٗىٛ وَ دٍو وا  مْٗ بمٖاؾٚ أ ٌهُٗٛ ٥ ٖكُٕ  (60 وههلٛ)
 وَ الكبا ٧ٌْ وَ الٕذاٞ ٔلٗو وعأْٛ.

الٕدـٕه ٔدبــت  لـٕ وـات الـماقع وـج٦ّ بعــؿ لوـاُ صعمـا        (61 وههلٛ)
 المكاٚ و  بمٕغ الٍُاه ٔاُ كاُ ٌُٗس كن ٔاقخ أقن وَ الٓىاُ.

اـا ايهٝ غب٦ّ أ ككوّا أ لق ّا و  ا٧قض أ بؿٌّٔا قبن  (62 وههلٛ)
صعما المكاٚ ذالمكاٚ  مٗـْ بعـؿ ال عمـا وـ  اد ىـاع الًـكاٟط، ٔكـفا اـا        

ٜ اٌ هن الْٗ ب مح الًكاٞ، اوا اـا كاُ ـل  بعؿ ٔقت ال عما ذالمكـاٚ  مـ  
 الباٟ .

اـا صعؿؾ اٌـٕاع ال ىـك وـج٦ّ ٔكـاُ بعٓـّا دٗـؿّا أ ادـٕؾ         (63 وههلٛ)
ٔبعّٓا قؾ٠ّٖا ذٗذٕل ؾذ  ازبٗؿ  ٍّا، ٔاُ كاُ وً ى٦ّ  مٜ ا٧دٕؾ ذ٦ 

 ػبٕل ؾذ  الكؾ٢  َ ازبٗؿ.
ا٧قٕٝ اُ المكاٚ و عمهٛ بالعـب  مٜ عبٕ ا٥يا ٛ، ٔس٠ٍٗف  (64 وههلٛ)
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اٚ َض اـا كـاُ  لٕ باع بعض الٍُاه بعؿ ذبها الٕدٕه قبن اؾاٞ المك

 وهؿاق المكاٚ باقّٗا  ٍؿٓ.
ػبٕل لمها ٘ وَ قبن اسباكي غكّ كبك الٍػن ٔالككً بن  (65 وههلٛ)

ٔالمقع  مٜ اىبال   مٜ ا٧قٕٝ بًك  قبٕه اىبال ، ٔٔقت اشبكّ بعؿ 
بؿٞ ال٦ُع ٔصعما الٕدٕه، ٔا٧قٕٝ دٕال اشبكّ وَ اىبال  آٖـّا  

كاٚ، ٔاُ ا ٖكَ وَ اِن اـا كاُ وَ اِن اشبربٚ ٧ُ لْ ٥ٖٔٛ اغكاز الم
اشبربٚ ذٗذٕل وَ  ؿه أ  ؿلـب بن ٔوَ كـن ثهـٛ وـَ اِـن اشبـربٚ، أ      

 الكدٕع افب اسباكي أ ٔكٗمْ و  ال ىكَ ٥ٔ ًٖه  ذْٗ الُٗ ٛ.
ا٧قــٕٝ اُ ا ــؿاٖا الــه صهــؿً لمهــا ٘ اىببعــٕخ لهــبض    (66 وههلٛ)

 الُؿقات ٔالمكاٚ صعٕؾ افب بٗت اىباه، ٔػبٕل لمشاكي اُ ٖعٗؿِا أ دمٞ
 وٍّا لْ.

اَن اشبكّ: ال مين ٔغكّ وا  مٜ الٍػن وَ الكرس  (67 وههلٛ)
ِٕ سكلٓ كبكّا ٧ٌْ صهؿٖك بمَ ٥ اسارٛ ٔاسُاٞ بؿقٛ، ًٔب اشبكّ ٌٕع 
اقذا  باَشاه الجىك ٔدٕال صُكذّي بًـطك وٍـْ، ٔذٗـْ آٖـّا اسـهال      

 سبفظ سا الفهكاٞ.
ػبٕل لمشاكي أ ٔكٗمْ اُ ٖبٗ  سا اىبه شهـب وَ اىبال  أ  (68 وههلٛ)

 بًك  اُ ٥ ٖكُٕ ذْٗ صفكٖط أ صٓٗٗ  سبهّي. جمحٓ
اـا ادبك باىباه الـفٙ ذٗـْ المكـاٚ قبـن اؾاّٟـا ٖكـُٕ الـكبض         (69 وههلٛ)

لمفهكاٞ بالٍهبٛ، ٔاُ غهك ٖكُٕ غهكاٌّا  مْٗ أٙ  مٜ اىبال ، ٔكفا لٕ 
 ادبك قبا  ملْ ٔ ٍْٗ لممكاٚ.

ػبٕل لمىال   م ه المكاٚ ٔاذكالِا وَ العـب أ وَ وـاه   (70 وههلٛ)
ه شا بن ٔو  ٔدٕؾٓ آّٖا، ٔذاٟؿصْ َـمحٔقٚ اىبعـمٔه   ىغك و   ؿً اىب

ومكّا لمىه شهـب قّكّا ٔاٌطباقّا ٖٔكُٕ اواٌٛ ًب ٖؿٓ ذش٠ٍٗف ٥ ٖٓــىٍْ ا٥ 
و  ال فكٖط أ ال هغمح و  ٔدٕؾ اىبه شا، ثـي بعـؿ العـمه ٖكـُٕ لبـا٣ٓ      

 لمىه شهـب و ٦ُّ كاُ أ وٍف٦ُّ.
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ُ وطالبـّا بـْ أ   المكاٚ الٕادبٛ وهؿوٛ  مٜ الؿَٖ نٕاٞ كا (71 وههلٛ)

٥، وا ؾاوت  ٍّٗا وٕدٕؾٚ، ٔلٕ اَبشت ًب الفوٛ كىا اٌّـا لـٕ صمفـت    
 ٖكُٕ سا ا ساه الؿُٖٕ.

  ممب يظزحت فيٗ اٌشوبحممب يظزحت فيٗ اٌشوبح
 ٚ ــفٙ ٖ ػــفٓ   ا٧ٔه: صهــ شس المكــاٚ ًب وــاه ال ذــاق ــاه ال ِٔــٕ اىب

ل٦ك هاه ٔا٥دباق بـْ نـٕاٞ اٌ هـن الٗـْ بعهـؿ وعأْـٛ أ بّبـٛ أ        
قخ  مٜ ا٥قٕٝ اـا بم  سؿ ٌُـاه الـفِس   َمض ٔعبٕٓ، بن ٔا٥

ِٕٔ  ًكُٔ ؾٍٖاقّا، ٔالـؿٍٖاق الـفِيب وجهـاه يـك ٘ ٖٔكـُٕ عبـٕ       
 جكاوّا. 66ظ3

٥ ذك  ًب واه ال ذاقٚ الفٙ صه شس ذْٗ المكاٚ بـب كٌْٕ  (72 وههلٛ)
وَ الفٙ صعمهت بْ المكاٚ ٔدٕبّا أ ان شبابّا، ٔبـب جمحٓ كىٕاؾ الٍذاقٚ 

٧ ٗـاُ كـاسببٕه ٔالبهـاصـب، أ وـَ     ٔا٧ثاخ، ٥ٔ بــب اُ ٖكـُٕ وـَ ا   
 اىبٍاذ  كاػباق العهاقات، ًٖٔه  ذْٗ:

بمٕجْ سؿ ٌُاه الفِس، ذ٦ لكاٚ ذٗىا ٥ ٖبم ْ ٔالماِك اٌْ وجمْ  -1
 ًب الٍُاه الجاٌ٘ آّٖا ٔاُ لفظ الؿقِي ٖهٗؿ بالؿٍٖاق.

 وٓ٘ اسبٕه  مْٗ وَ سـب قُؿ ال كهس. -2
ْ ٌٕٔٝ بْ ا٫ق ٍاٞ بهاٞ قُؿ ا٫ك هاه رٕه اسبٕه، ذمٕ  ؿه  ٍ -3

لٍفهْ ٥ لم ذاقٚ ًب ا٫ثٍاٞ ٥ ٖمشهْ سكي واه ال ذاقٚ، بن ٖ بـؿه  
 ٍٕاٌْ حبهس سالْ ٔلٕ  اؾ افب قُـؿ ا٫ك هـاه بـْ ا  ـرب اب ـؿاٞ      

 اسبٕه وَ سٍْٗ ا٥ اـا كاُ بٍّٗىا لواُ وع ؿ بْ  كذّا.
 بهاٞ قأى اىباه أ بمٖاؾٚ رٕه اسبٕه. -4
ٚ رٕه اسبٕه، ذمٕ كـاُ قأى والـْ   اُ ٖطمس بكأى اىباه أ بمٖاؾ -5

واٟٛ ؾٍٖاق وج٦ّ ذُاق ٖطمس بٍهُٗٛ ًب اثٍاٞ الهٍٛ ٔلٕ ًب ًٖٕ وٍّـا  
نهطت المكاٚ، ٔاىبكاؾ بكأى اىباه الجىَ اىبهابن لمى اع ٔقؿق المكاٚ 

% ٔا٧قٕٝ صعمهّا بالعـب كىا 2.5ذْٗ قب  العًك كىا ًب الٍهؿَٖ أٙ 
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 ًب المكاٚ الٕادبٛ. 

ع  كّْٔا ذٗكف٘ ًب المكاٚ بمٕغ ٌُاه الفِس اـا كاُ اىب ا (73 وههلٛ)
 ٔاُ كاُ اَمْ ـِبّا أ ذٓٛ ذاىبؿاق  مْٗ. 

اـا كاُ واه ال ذاقٚ وَ الٍُس اله دبس ذّٗا المكاٚ كىا  (74 وههلٛ)
لٕ كاُ اقبعـب ياٚ أ ث٦ثـب بهكٚ أ  ًكَٖ ؾٍٖـاقّا أ عبـٕ ـلـ ، ذـاُ     

ٕادبـٛ  اد ىعت يكاٟط المكاٚ الٕادبٛ ٔاىبهـ شبٛ ذٗـْ ٔدـس اغـكاز ال    
ٔنهطت لكاٚ ال ذاقٚ ل٬نباع ٔقا ؿٚ صهؿٖي ا٧ِي  مٜ اىبّـي، ٧ُٔ  

 الٕادبٛ ذكض ٧ُٔ اىباه ٥ ٖمكٜ وكصـب ًب الهٍٛ.
اـا ظّك ًب واه اىبٓاقبٛ قبض كاٌت لكـاٚ قأى اىبـاه وـ      (75 وههلٛ)

بمٕجْ الٍُاه  مٜ قه اىباه، ٖٔه شس لكاٚ الـكبض اـا بمـ  الٍُـاه    
 ٔب سٕلْ.

قبض اىبٓـاقبٛ لكـاٚ ا٥ اـا بمـ      لٗو ًب سُٛ العاون وَ (76 وههلٛ)
الٍُاه و  اد ىاع الًكاٟط، ٌعي ذٗىا لاؾ  مٜ اىب٤ٌٔٛ اشبىو ٔلـٗو  

 لْ ال هؾٖٛ وَ العـب، ا٥ باـُ اىبال  أ بعؿ الههىٛ.
وا ٖفٓن  َ و٤ٌٔٛ الهـٍٛ: ِٔـٕ الماٟـؿ  ٍـؿ اىبكمـف يبـا        (77 وههلٛ)

 ٖكٔٓ وَ اقباع ال ذاقات ٔوَ ناٟك اىبكانس وَ الٍُا ات ٔالمقا ات
 ٔا٫داقات ٔالٕظاٟف.

ًب واه ال ذاقٚ، الؿَٖ وهؿً  مٜ لكاصّا ٧ٌْ ٔادس ِٔ٘  (78 وههلٛ)
 وه شبٛ ٌعي و   ؿً اىبطالبٛ بالؿَٖ ػبٕل صهؿمبّا.

لٕ كاُ قأى اىباه اقن وَ الٍُاه ثي بم ْ ًب اثٍاٞ اسبٕه،  (79 وههلٛ)
 ان هٌف اسبٕه  ٍؿ بمٕجْ.

اـا كاُ لْ دباقصـاُ ٔلكـن وٍّىـا قأى وـاه ذمكـن وٍّىـا        (80 وههلٛ)
سكىْ ذاُ سُمت المكاٚ ًب اسؿاِىا ؾُٔ ا٧غكٝ ان شبت يكٔرْ ٔ

 ذّٗا ذهط، ٔ ٥ ػبرب غهكاُ اسؿاِىا بكبض ا٧غكٝ.
بًك  اُ صكُٕ ناٟىٛ ٔؼبٕه  مّٗا اسبٕه ٥ٔ  الجاٌ٘: اشبٗن ا٫ٌاخ
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باى بكٌّٕا  ٕاون، ذف٘ الع ٗهٛ أٙ الٍذٗبٛ أ الـه صعـؿٔ بهـك ٛ    

 ٌُٔف وَ الفِس.كن نٍٛ ؾٍٖاقاُ ٔصبىٕ ّىا وجهاه َمحًب 
أٙ سم٘ اىبكأٚ لكاصـْ ا اقصـْ ىبـ٤وَ انـ شبابّا، ٔوـ        الجالح: اسبم٘

 غًٗٛ الٓٗاع ٔال عؿٙ أ ال فكٖط ٖكصف  ا٥ن شباه.
ـــٗىْ صههــٗىُا انــ هكاّٟٗا    (81 وههلٛ) وــا ؽبــكز وــَ ا٧قض مبكــَ صههـ

 بمشاظ المكاٚ:
 ال ٦ت ا٧قبعٛ ٔدبس ذّٗا المكاٚ. -1
 البطٗؼ ٔعبِٕا ذ٦ لكاٚ ذّٗا.اشبٓك كالبهن ٔالفٕاكْ ٔالباـظباُ ٔ -2
 ؿا ال ٦ت ا٧قبعٛ يبا ٖكـاه أ ٖـٕلُ كالعـؿى ٔاىبـاٍ ٔا٧قل      -3

 ٔعبِٕا ذ ه شس ذّٗا المكاٚ.

  اصٕبف ادلظزحمني ٌٍشوبحاصٕبف ادلظزحمني ٌٍشوبح
َََٔرس َّ ألًنَؤألحْفررِ٘      طقـاه صعــافب  إجى َنرس  ألض رَ ْاساًل ألْلُفْآررَو ِٛ َّ ألَنَسرسِك ج َّ ألَعررسِمِلَ  َعْل

 (1)ص.....ُاُلْبًًََه

 اٍَاه وٍّا: ٔوُاقه المكاٚ مثاٌٗٛ
ٔالفهمح الًك ٘ وَ ٥ مبم  و٤ٌٔٛ ، الفهمح ٔاىبهكـب ا٧ٔه ٔالجاٌ٘:

الهٍٛ لْ ٔلعٗالْ ذىَ كاُ  ٍؿٓ  هاق أ وٕاي٘ أ به اُ أ جمحِـا  
ٖكفْٗ ٔ ٗالْ لطٕه الهٍٛ وَ جمح انكاه ٥ ػبـٕل لـْ اغـف المكـاٚ،     

كفْٗ، اوا اـا كاُ ٔاقؾٓ اقن وَ ٔكفا اـا كاُ  ٍؿٓ واه أ دٍو ٖ
 كفاٖٛ نٍ ْ ذٗذٕل لْ اغفِا.

ال ٍٜ ا ي وَ الفعم٘ ذهؿ ٖكُٕ بالهٕٚ كىا لٕ كاٌت  ٍؿٓ  (82 وههلٛ)
وٍّٛ أ سكذٛ ؼبُن وٍّا كن ًٖٕ  مٜ وهؿاق و٤ٌٔ ْ ذ٦ ػبٕل لْ ا٧غف 

 وَ المكاٚ ٔاُ ا ًٖ  ن صكان٦ّ.

                                                           

 .60نٕقٚ ال ٕبٛ  (1)



 المكاٚك اه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   214
صكفْٗ لٕ كاُ لْ قأى واه ٥ ٖهًٕ قحبْ قب٤ٌٔ ْ لكَ  ٍْٗ  (83 وههلٛ)

٥ ػبس  مْٗ َكذّا ًب و٤ٌٔ ْ بن ػبٕل لْ ابها٣ٓ ل٬دباق بْ ٔاغف البهٗٛ 
وَ المكاٚ ٔكفا ٥ ػبس  مْٗ بٗـ  ى٥ت  ىمـْ أ ْـٗع ْ ٔعبِٕـا اـا ا     

 ٖكفْ اسباَن وٍّا، بن ٖبهّٗا ٖٔهغف وَ المكاٚ بهٗٛ اىب٤ٌٔٛ.
ػبٕل اُ ٖعطٜ الفهمح وهؿاق و٤ٌٔٛ نٍ ْ ؾذعٛ بـن ٧ٔكجـك    (84 وههلٛ)

ٔدعمْ جٍّٗا  كذّا، ٔا٥قٕٝ ا٥ق ُاق ًب ا طاْٟ  مٜ و٤ٌٔٛ نٍ ْ وَ نٍٛ 
 و  ٔدٕؾ الفهكاٞ ٔاسبادٛ.

ؾاق الهكٍٜ ٔالهٗاقٚ احمل از الّٗا حبهس سالْ ٥ ؼب٥ُٕ  (85 وههلٛ)
ؾُٔ ا طاٞ المكاٚ لْ ٔاغفٓ  ا، ٔكفا الجٗاه ٔا٧لبهٛ ٔا٧ثاخ اىب عؿؾ 

بٗعّا ًب و٤ٌٔ ْ بن  ٔناٟك وا ؼب از الْٗ حبهس العكه ٔاىبٍملٛ، ٥ٔ ػبس
لٕ كاُ ذاقؿّا  ا و  اسبادٛ دال أغف المكاٚ لًكاّٟا، ٌعي لٕ كاُ  ٍؿٓ 
ؾاق وج٦ُ صمٖؿ  َ ساد ْ ٔاىبهؿاق الماٟؿ  ـَ ساد ـْ ٖكفـ٘ ىب٤ٌٔ ـْ لـٕ      
با ْ، ذا٥سٕ   ؿً اغف المكاٚ ا٥ اـا كـاُ او ٍا ـْ  ـَ البٗـ  لهـبس      

  ه٦ٟ٘.
ًب يهٌْ، كىا لٕ كـاُ  اـا كاُ ٖهؿق  مٜ ال كهس لكٍْ ٍٖا (86 وههلٛ)

قاؾقّا  مٜ البٗ  بال ذٕاه ًب ا٧نٕا  ٔذٗـْ  هـك ٔوًـهٛ لكـرب نـٍْ أ      
وكْْ، أ اٌْ جمح ٥ٟا حبالْ ٔيهٌْ ذ٦ ػبس  مْٗ ِفا ال كهس، ٔػبٕل 
 ؾذ  المكاٚ ٔاشبىو لْ اـا اد ىعت بالًكاٟط ا٧غكٝ ٔقبهؿاق ساد ْ.

اه بّا اـا كاُ َاسس وٍّٛ ٍَٔعٛ ٔلكَ ٥ مبكٍْ ا٫ي   (87 وههلٛ)
وَ دّٛ ذهؿ ا٥٩ت أ اٌعؿاً الطمس ٔعبٕٓ ٔا ٖكَ مب م  و٤ٌٔٛ نٍ ْ 

 دال لْ اغف المكاٚ ٔاشبىو و  الًكاٟط.
اـا ا ٖكَ لْ وٍّٛ ٔلكَ مبكٍْ وَ جمح وًهٛ ٔ هك صعمي  (88 وههلٛ)

وا ٖه طٗ  وعْ كهس و٤ٌٔ ْ ذا٧سٕ  ال عمي، ٔػبٕل اغف المكاٚ وا ؾاً 
  ْ.وً  ٦ّ بال عمي ٔ ؿً كفاٖٛ ساد

لٕ اي  ن الهاؾق  مٜ الكهس بطمس العمي اىباٌ   ٍْ ػبٕل  (89 وههلٛ)
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لْ اغف المكاٚ ٔاُ كاُ يبا ػبس صعمىْ كفاٖٛ ٥  ٍّٗا، ٔكـفا لـٕ كـاُ يبـا     
ٖه شس صعمىْ كال فهْ ًب الؿَٖ اد ّاؾّا أ صهمٗؿّا اوا لٕ كاُ وَ اىبباع 

اـا كالفمهفٛ ٔالفم  ٔالكٖاْٗات ٔالعمًٕ ا٧ؾبٗـٛ ذـ٦ ػبـٕل اغـفٓ ا٥     
 كاُ ِفا ال عمي وهؿوٛ لم فهْ ًب الؿَٖ أ وَ لٕالً وْٕٕ اصْ.

ا٧قٕٝ صُؿٖا ؾ ٕٝ الفهك ب٦ بٍٗٛ ٥ٔ مبـب ِٕٔ اىبًّٕق  (90 وههلٛ)
ٔاُ بؿا قاؾقّا  مٜ العىن، ٌعي لٕ ثبت كفبْ ٥ ٖعطٜ ٔلٕ صكدض كفبـْ  
بهبس قٗاً ا٫واقٚ ِٔ٘ الطكٖا اجملعٕه ًب سا ازباِن بالٕاق ، ٖطالس 

 ٍٗٛ أ وا ٖفٗؿ العمي الٕدؿاٌ٘ أ ا٫رى٠ٍاُ ٔالعمي العاؾٙ.س٠ٍٗف بالب
لٕ كاُ لْ ؾَٖ  مٜ ذهمح دال اس هابْ لكاٚ ٔاُ كاُ وٗ ّا،  (91 وههلٛ)

بًك  اُ ٥ صكُٕ لْ صككٛ صف٘ بؿٍْٖ، أ صكُٕ ٔلكَ ٥ مبكَ ا٫ن ٗفاٞ 
 وٍّا كىا لٕ او ٍ  الٕقثٛ.

َ ٥ ػبس ا ٦ً الفهمح اُ اىبؿذٕع الٗـْ لكـاٚ، ذمـٕ كـاُ يبـ      (92 وههلٛ)
ٖهذ  ٖٔؿغمْ اسبٗاٞ وٍّـا ِٔـٕ وهـ شا ٖهـ شس ؾذعّـا لـْ  مـٜ ٔدـْ         
الُمٛ ظاِكّا، ٔلكَ ًب الٕاق  ٔالٍٗٛ لكاٚ ٧ٌّا  باؾٚ ٥ ص هًٕ ا٥ بالٍٗٛ 

 ٔقُؿ الهكبٛ، ٌعي ٥ ػبٕل ال ُكٖض بعؿً كٌّٕا لكاٚ.
لٕ ؾذـ  المكـاٚ با  هـاؾ الفهـك ذ ـبـب  ؿوـْ ٔاُ الهـابض          (93 وههلٛ)

اقٗٛ اقدبعّا، ٔو  صمفّا ٖكد  بهٗى ّـا اـا كـاُ   جين، ذاُ كاٌت العـب ب
الهابض  اىبّا بكٌّٕا لكاٚ، ٔلٕ ا ٖ ىكَ الؿاذ  وَ ا٥نهداع أ أغف 

 العٕض ٖكُٕ ْاوٍّا.
ِٕٔ اىبٍُٕبُٕ وـَ قبـن ا٫وـاً أ ٌاٟبـْ أ      الجالح: العاومُٕ  مّٗا

اسباكي الًك ٘ ٧غف المكٕات ْٔبطّا ٔسهابّا ٔاُٖا ا الْٗ أ 
الفهكاٞ  مٜ سهس اـٌْ، ذاٌّي ٖه شهُٕ وٍّا نّىّا ًب وهابـن   افب

 ىمّي ٔاُ كإٌا اجٍٗاٞ ٔػبٕل ان ٠ذاقِي أ صعٗـب وهؿاق  ي  مٜ 
 ٔدْ ازبعالٛ، أ اُ ٖعٗطّٗي وا ٖكآ ذٗىا بعؿ وَ جمح صعٗـب.

ًٖـــه  ًب العاوـــن  مـــٜ المكـــاٚ ال كمٗـــف بـــالبمٕغ ٔ       (94 وههلٛ)
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ـــؿالٛ، ٔوعــــ    ــن العــ ــاُ، بـ ــن ٔا٫مبـ ــْ  العهـ ــٛ بعىمـ ــاٟن اىب عمهـ ـكذٛ اىبهـ

 اد ّاؾّا أ صهمٗؿّا.
ػبٕل اُ ٖكُٕ العاون وَ بين ِايي ٔلكٍـْ ٥ ٖهغـف وـَ     (95 وههلٛ)

 َؿقٛ جمح ا امش٘ ٔػبٕل ان ٠ذاقٓ وَ بٗت اىباه أ  ىمْ صرب ّا.
وَ اىب٨ ٔالٕدّـاٞ الـفٙ ٖـكاؾ وـَ ا طـاّٟي       الكاب : اىب٤لفٛ قمٕبّي

٫ن٦ً ٔافب وعأٌٛ اىبهـمىـب  إلف ّي َٔكه لٖ  قمٕبّي ٔدفبّي افب ا
ًب الؿذاع أ ازبّاؾ ْؿ الكفاق، ذٗعطُٕ وَ ِفا الهّي، ٔالماِك اٌّي 
وَ اىبهمىـب ٔيبَ ْعف امباٌْ ٔبؿا الٍفا  ٔالهؾؾ  مْٗ ذٗعطـٜ ل هٕٖـٛ   
امباٌْ ٔلؿذ  اـآ ٔإوال ْ افب اىبعأٌٛ ٔالٍُكٚ ٔسهَ ان٦وْ، ٔقٗـن اُ  

ا ٖعّؿ اُ الـٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ      اىب٤لفٛ قمٕبّي وَ الكفاق ٔلكَ
ٔنمي ا طٜ اىبًككـب ٔالكفاق وَ الُؿقات، ٔال  مٔدن سٍٗىا ـكك 

ًَ    طًب ىٖٛ الُؿقات ٔدٕٓ الههىٛ ٔاىبه شهـب قاه نـبشاٌْ   ْفوجَٓضرً٘ ِمر

 .ص أللحُِ

 ِٔي  مٜ ث٦ثٛ اٍَاه: اشباوو: الكقاه
ــٛ     ــاه الك اب ــَ اؾاٞ و ــادم   ــس الع ــكٔرّا  وطمأ٥ّٔ: اىبكاص ــّا أ وً ه

ٔا٧سٕ  اُ ٖكُٕ  ٍؿ سمٕه الٍذي أٙ قهـط ال هـؿٖؿ لهـٗؿٓ ٔػبـٕل     
 ا٫ طاٞ افب الهٗؿ أ افب العبؿ.

لٕ اؾ ٜ العبؿ اٌْ وكاصس أ اٌْ  ادم  ـَ الههـط، ذـاُ     (96 وههلٛ)
 مي َؿقْ أ اقاً بٍٗٛ قبن قٕلْ، ٔا٥ ذف٘ قبٕه قٕلْ ايكاه ٔا٧سٕ  

  ؿً الهبٕه.
، غَُّٕا اـا كاُ و٤وٍّا ًب ٖؿ ًٖهٝ ٖٔع اثاٌّٗا: العبؿ ذبت الًؿٚ 

 جمح اىب٤وَ ٔاىبكد  ذْٗ َؿ  الًؿٚ  كذّا.
 و   ؿً ٔدٕؾ اىبه شا لممكاٚ. ثالجّا: وطما   ا العبؿ

ِٔي الفَٖ قكب ّي الؿُٖٕ ٔ ذمٔا  ـَ اؾاّٟـا    ال اقوُٕ الهاؾى:
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ــؿ٭َٖ     ٔاُ كــإٌا وــالكـب لهــٕت نــٍ ّي، ًٖٔــه  اُ ٥ ٖكــُٕ اَــن ال

ًب وعُٗٛ ٔلٕ كاُ اكجك وَ وه شا  فا الهّي ذا٧سٕ  صهؿٖي وُكٔذّا 
 اىبههض ًب را ٛ ال  مٜ اىبههض ًب اىبباع.

وبٗ  ْىَ واه  ٥ ذك  بـب اقهاً الؿَٖ وَ قكض أ مثَ (97 وههلٛ)
 أ  ٕض َمض أ جكاوٛ اص٦ه سؿخ وَ جمح  ىؿ أ صعؿ ٔصفكٖط.

اـا كاُ ؾٍْٖ و٤د٦ّ ذـا٧قٕٝ دـٕال ا٫ طـاٞ قبـن سمـٕه       (98 وههلٛ)
 ا٧دن، ا٥ اـا كاٌت اواقٚ ٔعبِٕا  مٜ اس ىاه اؾاْٟ قبن اسبمٕه.

لٕ اؾ ٜ اُ  مْٗ ؾٍّٖا ذاُ اقاً بٍٗٛ قبـن قٕلـْ، ٥ٔ ٖكفـ٘     (99 وههلٛ)
صُؿٖا ال كٖي لْ، أٙ اُ ؾ ٕٝ قكٕه الؿَٖ رب مف ًب سٗح وكاصـس  

 ال ُؿٖا  َ ؾ ٕٝ الفهك.
لٕ ا ٖعمي سالـْ ِـن اٌفـا ًب را ـٛ أ وعُـٗٛ ذـا٧قٕٝ        (100 وههلٛ)

طـاٞ لـْ هبــ٦ّ ل ُـكه اىبهـمي  مــٜ الُـشٛ ٫َٔـالٛ  ــؿً       دـٕال ا٫  
اىبعُٗٛ، ا٥ اُ ٖهاه بـاُ الطا ـٛ يـك  ٔلٗهـت اىبعُـٗٛ واٌعـّا ٔظـاِك        

 ا٫غباق خب٦ذْ.
لــٕ كــاُ ٖهــ طٗ  الٕذــاٞ بالكهــس ال ــؿقػب٘ ٔلكــَ ادــن  (101 وههلٛ)

 الؿَٖ ساُ ٔالؿاَٟ ٥ مبّمْ، ذالماِك دٕال ا طاْٟ وَ نّي ال اقوـب.
ال ـاقً ذبـاُ بعـؿٓ اُ ؾٍٖـْ ًب وعُـٗٛ       اـا ؾذ  المكـاٚ افب  (102 وههلٛ)

انهد  وٍْ، ٔكفا اـا صبـب اٌْ جمح وؿُٖٕ أ اُ الؿاَٟ ابكأٓ بعؿ ا٧غف 
 لٕذاٞ الؿَٖ، ا٥ اُ ٖكُٕ ذهمحّا وه شهّا.

اـا كاُ ؾٍْٖ وككبّا وَ را ٛ ٔوعُـٗٛ، ٖعطـٜ ىبـا كـاُ ًب      (103 وههلٛ)
 را ٛ ؾُٔ وا كاُ ًب وعُٗٛ.

َ   (104 وههلٛ) ــْ المكــاٚ ِــٕ الــؿاٟ ــْ  لــٕ كــاُ الــفٙ  مٗ لم ــاقً دــال ل
اس هابْ  مْٗ لكاٚ ٔ مْٗ ا٫نباع ٌُّٕٔ وه فٗٓٛ، ٥ٔ ػبس ا ٦ً 

 اىبؿُٖٕ با٫س هاه  مْٗ.
ػبٕل لمفٙ  مْٗ المكاٚ اُ ٖؿذعّا لمؿاَٟ ٔذاٞ  َ ال اقً   (105 وههلٛ)
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ٔلٕ بؿُٔ ارـ٦ع ال ـاقً اىبـؿُٖٕ كىـا لـٕ كـاُ يـػِ وـؿٌّٖٕا ٩غـك،          

 لؿاٍْٟ وبايكٚ. ٔاىبؿُٖٕ وه شا لممكاٚ ذٗذٕل اُ صعطٜ المكاٚ
س ٌفه ْ  مٜ وَ  مْٗ المكاٚ دـال  ــلٕ كاُ ال اقً يبَ دب  (106 وههلٛ)

اٞ  ٍْ ٔاُ ا ػبم ا طا٣ٓ لٍفه ـْ ٔكـفا   ـْ، أ الٕذــا٣ٓ لٕذاٞ ؾٍٖــلْ ا ط
اـا وات ٔلٗو  ٍؿٓ صككٛ صف٘ بؿٍْٖ كىـا لـٕ وـات ابـٕ َـاسس المكـاٚ       

 ٔذـاٞ  ٔ مٜ ا٧ه ؾَٖ ٔلٗو لْ صككٛ، ذٗذٕل اُ ٖـؿذ  الٕلـؿ لكاصـْ ًب   
 ؾَٖ ابْٗ.

ِٕٔ نبٗ  ٔدٕٓ اشبمح يبا ذْٗ صعمٗي لًـعاٟك ال   نبٗن ال الهاب :
كبٍاٞ اىبهادؿ ٔصكوٗىّا ٔا اٌٛ اسبذاز ًٌٔك الك س الؿٍٖٗٛ ٔا اٌـٛ  

 العمىاٞ ٔرمبٛ العمي ٔؾذ  الفؿب بـب اىبهمىـب ٔعبِٕا.
ٔانـطٛ  ِٕٔ اىبهاذك الفٙ ٌففت ٌفه ْ أ صمفت  الهبٗنابَ  الجاوَ:

ٌهمْ حبٗح ٖكُٕ ًب سـاه ٖ عـفق  مٗـْ الَٕـٕه افب ٔرٍـْ وـَ جـمح        
وًهٛ بًك  اُ ٥ ٖكُٕ نفكٓ ًب وعُٗٛ، ٔلٕ كبكَ وـَ ا٫نـ ؿاٌٛ   

 ًب سٍْٗ وَ جمح سكز و  الهؿقٚ  مٜ الٕذاٞ ٥ ػبس ا طا٣ٓ.
ٖؿذ  الْٗ قؿق الكفاٖٛ ال٦ٟهٛ حبالٛ وَ اىبمبـٕى ٔاىبـهكٕه    (107 وههلٛ)

ّا افب اُ ُٖن افب بمؿٓ بعؿ قٓاٞ ٔركٓ وـَ  ٔاىبككٕه أ مثٍّا أ ادكص
 نفكٓ، أ ُٖن افب ضبن مبكٍْ ذبُٗن باق٘ الٍفهٛ.

لٕ ذٓن ي٘ٞ يبا ا ط٘ لْ ٔلٕ بال ٓٗٗا  مٜ ٌفهْ ا اؾٓ  (108 وههلٛ)
 مٜ ا٧قٕٝ، وَ جمح ذك  بـب الٍهؿ ٔالجٗاه ٔعبِٕا، ذٗؿذعْ افب اسباكي 

 ٖٔعمىْ اٌْ وَ المكاٚ.
فك احمل از الْٗ ٥ٔ قؿقٚ لْ لٕ كاُ ًب ٔرٍْ ٔاقاؾ اًٌاٞ اله (109 وههلٛ)

نبٗن، ٔلٕ كاُ ذهمحّا ٥ ٖعطٜ وَ نّي ابَ   مْٗ ذ٦ ٍٖطبا  مْٗ  ٍٕاُ
 الفهكاٞ لهفكٓ.

٥ ػبٕل الؿذ  افب لٔدٛ اىبٕنك الباـه، بن ٥ ٖبعـؿ  ـؿً    (110 وههلٛ)
 دٕالٓ و  اوكاُ ادباقٓ  مٜ البفه اـا كاُ يب ٍعّا.
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ٕاٞ كاُ اىبعط٘ ػبٕل ؾذ  المكاٚ افب المٔدٛ اىب ى   بّا ن (111 وههلٛ)

ِـٕ الــمٔز أ جــمحٓ، صهغــفٓ ل٦ٌفــا  أ ال ٕنــعٛ ٧ٌــْ ٥ ػبــس ا٥ٌفــا   
 مّٗا، ٌعي لٕ كاٌت الٍفهـٛ يـكرّا ًب  هـؿ الـمٔاز اىب٤قـت ٥ ػبـٕل اُ       

 صعطٜ وَ المكاٚ و  ٖهاق المٔز.
ػبــٕل لممٔدــٛ ؾذــ  لكاصّــا افب الــمٔز ٔاُ كاٌــت ٌفه ّــا  (112 وههلٛ)

 بهبس وَ ا٥نباه اشباقدٗٛ.  مْٗ، ٔكفا جمحٓ يبَ دبس ٌفه ّا  مْٗ
ٖهــ شس ا طــاٞ المكــاٚ ل٦قــاقه وــ  ســاد ّي ٔذهــكِي    (113 وههلٛ)

ٔ ؿً كٌّٕي يبـَ دبـس ٌفهـ ّي  مٗـْ، ًٔب اشبـرب: "٥ َـؿقٛ ٔـٔ قسـي        
 ضب از".

ا٧قٕٝ  ؿً دٕال ؾذ  الٕالؿ لكاصْ افب ٔلؿٓ لمُكه ًب  (114 وههلٛ)
و٤ٌٔٛ لٔادْ ٔعبٕٓ ٧ُ ظاِك الٍُّٕ ٔالهمحٚ اُ صكُٕ المكـاٚ ل ـمح   

عٗن، اوا وا ٔقؾ خبُّٕ قٓاٞ ؾٖـَ ا٧ه وـَ المكـاٚ وـَ نـّي      وَ ٖ
ال اقوـب، أ يكاْٟ وـَ نـّي الكقـاه ذمـؿلٗن غـاّ، ٧ُٔ ذّٗـا ٌـٕع        
وعأْٛ ٔبك َٔمٛ قسي ٥ٔ ُٖؿ   مْٗ ا طاٞ ىبَ دبس ٌفه ْ  مْٗ بعؿ 

 ص مح اىبْٕٕع.
اُ ٥ ٖكـــُٕ ىغـــف المكـــاٚ ِامشٗـــّا اـا كاٌـــت وـــَ جـــمح   (115 وههلٛ)

اق ٔوعْ ٖهغف وهؿاق الٓكٔقٚ ٖٕوّا ذٕٗوّا و  ا امش٘ و   ؿً ا٫ْطك
ا٫وكاُ، ٥ٔ ذك  بـب نّي الفهكاٞ ٔجمحٓ وَ ناٟك الهّاً س ـٜ نـّي   
ال ــاقوـب ٔنــبٗن ال، ٌعــي ٥ بــهى ب ُــكه ا ــامش٘ ًب اىبــؿاقى       
ٔا٧ٔقاه اىب ػـفٚ وـَ نـّي نـبٗن ال، اوـا لكـاٚ ا ـامش٘ ذـ٦ بـهى          

ٓـّا س ـٜ نـّي العـاومـب، ذٗذـٕل      باغفٓ  ا وَ جمح ذك  بـب الهّاً اٖ
 ان عىاه ا امشٗـب  مٜ دباٖٛ َؿقات بين ِايي ٔا طاّٟي.

احملكً وَ َؿقات جمح ا امش٘  مٜ ا ـامش٘ البـا ِـٕ      (116 وههلٛ)
لكاٚ اىباه الٕادبٛ ٔلكاٚ الفطكٚ، ٔاوا ناٟك الُؿقات اىبٍؿٔبٛ ذمٗهـت  
ضبكوٛ  مٗـْ  مـٜ ا٧قـٕٝ، ٔكـفا الُـؿقات الٕادبـٛ وـا  ـؿا المكـاصـب          
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ــاقات ٔاىبمـــاا،   ــا لمفهـــكاٞ ٔالكفـ كالُـــؿقات اىبٍـــفٔقٚ ٔاىبَٕـــٜ بّـ

 ٔا٧سٕ   ؿً الؿذ   ي ًب الٕادبٛ.
لٕ صٗهك لمّامش٘ اشبىو ٔلكاٚ قبٗمْ ا امش٘، ذا٧ٔفب   (117 وههلٛ)

 لْ اُ ٖهغف وَ اشبىو، ٧ُ المكاٚ أناؽ الٍاى ًب ازبىمٛ.
 لكاٚ واه ال ذاقٚ ل مح ا امش٘ ٥ ػبٕل ؾذعّا لمّامش٘.  (118 وههلٛ)
بت كٌْٕ ِامش٘ بالبٍٗٛ ٔالًٗاع اىبفٗؿ ل٬رى٠ٍاُ ٔالفٙ ٖج  (119 وههلٛ)

 ٥ ٍٖشُك وْٕٕ ْ بمواُ الؿذ ، ذ٦ ٖكف٘ صبكؾ الؿ ٕٝ.
لٕ اؾ ٜ اٌْ ِامش٘ ٔا ٖجبت ٥ ػبـٕل ؾذـ  المكـاٚ الٗـْ       (120 وههلٛ)

و٤اغفٚ باقكاقٓ، ٔػبٕل ا طا٣ٓ وٍّا ٔلكـَ قبهـؿاق اسبادـٛ ٔالٓـكٔقٚ     
ـب اسكـاً الٓـكٔقٚ ٔبــب    لُؿ   ٍـٕاُ الفهـمح  مٗـْ ٔ ـؿً اىب٦لوـٛ بـ      

 الؿ ٕٝ.

  يف ثميخ احىبَ اٌشوبحيف ثميخ احىبَ اٌشوبح
ــَ     (121 وههلٛ) ــكاٟط ًب لو ــاو  لمً ــْ ازب ــاٚ افب الفهٗ ــن المك ا٧ٔفب ٌه

ــ ٍابٛ      ــكٚ أ ا٥ن ــ  اىبباي ــٕل لمىال ــْ ذٗذ ــؿً ٔدٕب ــٕٝ   ــٛ، ٔا٥ق ال ٗب
 ٔال ٕكٗن ًب صفكٖهّا  مٜ الفهكاٞ َٔكذّا ًب وُاقذّا.

ال ػُِٗ ٥ ػبس البهط  مٜ ا٧ٍَاه الجىاٌٗٛ بن ػبٕل  (122 وههلٛ)
ببعّٓا كىا ٥ ػبس ًب كـن َـٍف البهـط  مـٜ اذـكاؾٓ اُ صعـؿؾت ٥ٔ       
وكا اٚ اقن ازبى  ذْٗ، بن ػبـٕل ربُُٗـّا بًـػِ ٔاسـؿ وـَ َـٍف       
ٔاســؿ، لكــَ ٖهــ شس البهــط  مــٜ ا٧َــٍاه وــ  كجــكٚ وهــؿاق المكــاٚ  

 ٔ ؿؾِي، ٔوكا اٚ ازبىا ٛ اله اقمّا ث٦ثٛ ًب كن ٍَف.
الٍُــٗس قبهــؿاق  ٖهــ شس ربُــِٗ اِــن الفٓــن بمٖــاؾٚ (123 وههلٛ)

 ذٓمّي ٖٔه شس صكدٗض ا٧قاقه ٔصفٓٗمّي  مٜ ا٧داٌس.
ــن        (124 وههلٛ) ــٜ اِ ــكاٞ  م ــَ الفه ــهه و ــَ ٥ ٖه ــٗن و ــ شس صفٓ ٖه

اله٤اه، ٖٔه شس َؿقٛ اىبٕاي٘ افب اِن ال ذىن وَ الفهكاٞ، ا٥ اـا 
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 ٔدؿت وكدشات اغكٝ اِي.

ــْ خبــ٦ه        (125 وههلٛ) ــَ ا٥نــكاق ب ــن و ــؿذ  المكــاٚ اذٓ ــاق ب ا٥دّ
ا٥ذٓن ذّٗا ا٥ طاٞ نكّا ا٥ وـ  ٔدـٕؾ قادـض     الُؿقات اىبٍؿٔبٛ ذاُ

يك ٘ أ  كًب، ذا٧ٔفب س٠ٍٗف ازبّك ًب اىبٍؿٔبٛ آّٖا كؿذ  ال ّىٛ  َ 
 ٌفهْ أ اذًاٞ الُؿقات ٔعبٕٓ.

اـا قاه اىبال  اغكدت لكاٚ وال٘ أ ا ٖ عما قبال٘ ي٘ٞ   (126 وههلٛ)
 قبن قٕلْ ب٦ بٍٗٛ ٥ٔ مبـب وا ا ٖعمي كفبْ.

عٍّٗٗا ًب واه طبُّٕ ٔاُ كاُ وَ ػبٕل  مه المكاٚ ٔص  (127 وههلٛ)
جمح ازبٍو الفٙ صعمهت بْ و   ؿً ٔدٕؾ اىبه شا، أ  مه قهي وٍّا 
الًّكَٖ ٔالج٦ثٛ و  صٕق  صبـ٘ٞ اىبهـ شا ٔس٠ٍٗـف صكـُٕ بٗـؿٓ اواٌـٛ ٥       

 ٖٓىٍّا ا٥ و  ال عؿٙ أ ال فكٖط، ٌعي ٥ ػبٕل صبؿٖمّا بعؿ العمه.
اشبىو اـا اؾقك ْ دبس الَٕٗٛ بهؾاٞ وا  مْٗ وَ المكاٚ ٔ (128 وههلٛ)

الٕذاٚ قبن الؿذ ، ٔكفا ناٟك اسبهٕ  الٕادبٛ، ٔلٕ كاُ الٕاقخ وه شهّا 
 دال ؾذعّا لْ و  ؾذ  ي٘ٞ ٖهمح وٍّا افب جمح الٕاقخ.

ػبٕل اُ ٖعؿه بالًطك ا٧كرب وَ المكاٚ افب جمح وَ سٓكٓ  (129 وههلٛ)
وَ الفهكاٞ ٥ نٗىا و  اىبكدشات ٔانباه ال فٓٗن ٔاُ كاُ اسباْكُٔ 

 ، ٔا٧ٔفب س٠ٍٗف ربُِٗ وهؿاق وٍانس  ي.وطالبـب
٥ ايكاه ًب دٕال ٌهن المكاٚ وَ بمؿٓ افب جمحٓ و   ـؿً   (130 وههلٛ)

ٔدٕؾ اىبه شا ذْٗ، بن ٔوعْ  مٜ ا٥قٕٝ ٥نٗىا و  ٔدٕؾ اىبكدشات 
ًب جمحٓ، ٥ٔ ذك  ًب الٍهن بـب اُ ٖكُٕ افب البمؿ الهكٖس أ البعٗؿ وـ   

 ا٥يهاك ًب ظَ اله٦وٛ ٔعبٕٓ.
الٍهن  مٜ َاسس اىباه ٔلٗو وَ واه المكاٚ اوـا   و٤ٌٔٛ (131 وههلٛ)

لٕ كاُ الٍهن باوك اسباكي الًك ٘ ذى٤ٌٔٛ الٍهن وَ المكاٚ، ٥ٔ ٖٓىَ 
الٍاقن س ٜ و  ٔدٕؾ اىبه شا ًب البمؿ، ٖٔٓىَ لـٕ صمفـت بالٍهـن وـ      

 ال عؿٙ ٔال فكٖط أ اُ الٍهن لٗو باـُ اسباكي الًك ٘.
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غـك دـال اس هـابْ    لٕ كاُ لْ ؾَٖ ًب ـوٛ يػِ ًب بمـؿ ى  (132 وههلٛ)

لكاٚ كىا اٌْ لٗو وَ الٍهن، ٔكفا لٕ كاُ لْ واه ًب جمح بمؿ المكاٚ دال 
 الؿذ  وٍْ.

لٕ كاُ اىباه الفٙ ذْٗ المكاٚ ًب بمؿ ىغك جمح بمؿٓ دال لـْ   (133 وههلٛ)
ٌهمّا الْٗ و  الٓىاُ لٕ صمفـت، ٔا٧ذٓـن َـكذّا ًب بمـؿ اىبـاه ا٥ وـ        

 ٔدٕؾ اىبكدض ًب جمحٓ.
كٗن أ ٔلُ كاٌت ادكٚ الكٗاه أ  اـا اس ادت المكاٚ افب (134 وههلٛ)

 الٕلاُ  مٜ اىبال  ٥ وَ المكاٚ  مٜ ا٧قٕٝ.
ٖهـــ شس انــ شبابّا و٤كؿّا لمفهٗـْ أ العاوـــن أ الفهـمح      (135 وههلٛ)

الفٙ ٖهغف المكـاٚ ٔاشبىـو الـؿ اٞ لمىالـ ، ٔوـٍّي وـَ أدبـْ  مـٜ         
َْ  طالفهْٗ الفٙ ٖهبض بال٥ٕٖـــٛ العاوٛ، قاه صعافب  ًَ ْأَمر َِ ِمر  ألَِجَه َصرَ اًْ٘  ًخ

ََٔجَه َٔجَه بََِس ََّصلِّ َعْل  .(1)صًتأًَِّْوًٍَه ًَّتَزكي

ٖككٓ لكه اىبـاه كبمـ  وـا اغكدـْ ًب الُـؿقٛ الٕادبـٛ أ        (136 وههلٛ)
اىبٍؿٔبٛ، ٌعي لٕ اقاؾ الفهمح بٗعْ بعؿ صهٕمبْ، كىا لٕ كاُ الفهمح ٥ ٍٖ ف  

محٓ بْ أ ؼبُن لمىال  ْـكق بًـكاٞ ال ـمح كـاُ اىبالـ  اسـا بـْ وـَ جـ         
ــٛ لم ّىــٛ ٔعبِٕــا ٔوْٕــٕ ّا    ذ ــمٔه الككاِــٛ، ا٥ اُ ٖكــُٕ ـلــ  ومٍ

 لم فكٖط.

  ٚلذ ٚجٛة اخزاج اٌشوبحٚلذ ٚجٛة اخزاج اٌشوبح
ٔدٕه ا٫غكاز ٔلٕ بالعمه الفٕقٙ، اوا الؿذ  ٔال همٗي  (137 وههلٛ)

 ذٗذٕل ذْٗ ال هغمح ٔحبهس اسباه.
ًٖـه  ًب الٓـىاُ وــ  ال ـهغمح العمــي بٕدـٕؾ اىبهــ شا،      (138 وههلٛ)

، ذمٕ اغك نـا ٛ أ نـا  ـب ٔعبـٕٓ ٥    ٔاىبٍا  ًب الٓىاُ ال هغمح العكًب
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 ٖٓك.

٥ ػبٕل صهؿٖي المكاٚ قبن ٔقـت الٕدـٕه  مـٜ ا٧َـض،      (139 وههلٛ)
ٌعي  لْ ٖعط٘ الفهمح قبمْ  مٜ عبٕ الهكض ذاـا داٞ ٔقت الؿذ  الٕادس 
سهس  مْٗ المكاٚ، بًك  بهاٟـْ  مـٜ َـفٛ ا٫نـ شها  ٔبهـاٞ الـؿاذ        

 ٔاىباه  مٜ َفٛ الٕدٕه.
رب ذّٗا قُؿ الهكبـٛ ٔال عـٗـب وـ     المكاٚ وَ العباؾات ٖٔع  (140 وههلٛ)

صعؿؾ وا  مْٗ كىا لٕ كاُ  مْٗ لكاٚ وـاه ٔذطـكٚ ٔوبـو، اوـا لـٕ كـاُ       
 و شؿّا ذاٌْ ٖكفْٗ الؿذ  بهُؿ وا ًب الفوٛ.

ػبٕل لمىال  ال ٕكٗن ًب اؾاٞ المكاٚ كىا ػبٕل لْ ال ٕكٗن  (141 وههلٛ)
 ٔا٫ُٖاه افب الفهمح و  ٌٗٛ المكاٚ ٔقُؿ الهكبٛ ًب الؿذ .

مكاٚ افب اسباكي الًك ٘ بعٍٕاُ الٕكالـٛ  ـَ   ػبٕل ؾذ  ال (142 وههلٛ)
اىبال  ًب ا٥ؾاٞ، كىا ػبٕل بعٍٕاُ الٕكالٛ ًب ا٥ُٖاه، ٔػبٕل بعٍٕاُ اٌْ 
ٔل٘  اً  مٜ الفهكاٞ ٔلٕ كاُ اسباكي ٔك٦ّٗ بالؿذ  افب الفهمحذاٌْ ٖ ٕفب 

 الٍٗٛ، ٖٔ ٕل٘ ٔل٘ الٗ ٗي ٔاجملٍُٕ الٍٗٛ  ٍؿ الؿذ  وَ وا ىا.
ي المكــاٚ وَ اىبى ٍـــ  ٖهص٘ ِـــٕ بالٍٗٛ  ٍْ، اـا اؾٝ اسباك (143 وههلٛ)

ٔكــفا اـا اغفِا وَ الكاذك، ٔ ٍؿ الؿذ  افب الفهـمح س٠ٍٗـف ٖكـُٕ  ـَ     
 ٌفهْ ٥  َ الكاذك.

اـا  مي اىبكمف ب عما المكاٚ قبالْ ٔي  ِـن اغكدّـا اً    (144 وههلٛ)
٥، ٔدس  مْٗ ا٫غكاز ل٬ن ُشاه ا٥ اُ كاُ الً  بالٍهبٛ لمهٍـب 

 اِك  ؿً ا  باقٓ سبُٕلْ بعؿ الٕقت.اىباْٗٛ ذالم
ــن جــمحٓ ًب اؾاٞ لكاصــْ أ ًب ا٫ُٖــاه افب الفهــمح      (145 وههلٛ) اـا ٔك

ذا٧قٕٝ بكاٞٚ ـو ْ، قبذكؾ الؿذ  الْٗ اـا كاُ الٕكٗن  ؿ٥ّ، ا٥ اـا اغرب 
 أ ثبت  ؿً َٕٔلْ افب اىبه شا.

اـا ي  ًب اي  اه ـو ْ بالمكاٚ، ذا طٜ ي٠ّٗا لمفهمح ٌٕٔٝ  (146 وههلٛ)
لمكاٚ ذّٕ لكاٚ، ٔا٥ ذاُ كاُ  مْٗ وماا كاُ وٍّا، ٔا٥ اُ كاُ  مْٗ ا
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ذاُ كاُ  مٜ ابْٗ لكاٚ كاُ لكاٚ لـْ، ٔا٥ ذىمـاا لـْ ِٔكـفا ذالمـاِك      

 الُشٛ.
ػبٕل لمشاكي الًك ٘ اُ ٖههض  مٜ المكاٚ ُٖٔكذْ ًب  (147 وههلٛ)

 بعض وُاقذّا اـا ا ٖكَ  ٍؿٓ وا ٍٖفهْ.
وَ اىبال   ٥ ػبٕل لمفهمح ٥ٔ لمشاكي الًك ٘ اغف المكاٚ (148 وههلٛ)

ثي الكؾ  مٗـْ أ اىبُـاسبٛ وعـْ ٔعبـٕٓ وـَ رـك  اسبٗمـٛ ًب صفٕٖـت سـا          
الفهــكاٞ، ٔكــفا بالٍهــبٛ لمػىــو ٔاىبمــاا ٔعبِٕــا ا٥ اُ صكــُٕ ٍِــاك   
انباه يك ٗٛ ٔ ه٦ٟٗٛ قادشٛ ربكدْ  َ طبالفٛ قا ؿٚ ا٫ي  اه ٔ َ 

ا٣ِـا  ال فكٖط كىا لٕ كاُ  مْٗ وبم  كجمح أ لهٍٕات ٔاَبض ٥ مبكٍـْ اؾ 
ٔاقاؾ اُ ٖ ٕه افب ال صعافب، ذممشاكي الًك ٘ ًب وجـن ِـفٓ الُـٕقٚ    

 ٔعبِٕا صفكٖ  ـو ْ با٧قكه ذا٧قكه.
ال ىكَ وَ ال ُكه يك  ذٗىا ٖع رب ذْٗ اسبـٕه كا٫ٌعـاً    (149 وههلٛ)

 ٔالٍهؿَٖ.
٥ ػبٕل اُ ًٖهٙ به اٌّا أ  هاقّا وَ المكاٚ لٗذعمْ ٔقفّا  (150 وههلٛ)

سفاؾ، أ لُكه لباْٟ ًب ٌفه ّي،  مٜ وَ دبس ٌفه ْ  مْٗ كا٥بٍاٞ ٔا٥
ٔلٕ ايهٝ وَ لكاصْ وَ نّي نبٗن ال ك ابّا أ وُشفّا ٔأٔقفْ ػبـٕل  

 اُ ػبعن ال ٕلٗٛ بٗؿٓ ٔبٗؿ ا٥ٔؾٓ.
اـا كاُ يب ٍعّا وَ اؾاٞ المكاٚ ٥ ػبٕل لمفهمح اىبهاَـٛ وـَ     (151 وههلٛ)

 ا٥ باـُ اسباكي.والْ 
ؾاٞ ذكٖٓٛ ٥ ػبٕل ا طاٞ المكاٚ لمفهمح وَ نّي الفهكاٞ ٧  (152 وههلٛ)

اسبر أ المٖاقٚ ٔعبِٕا وَ الهكه، ٔػبٕل وَ نّي نبٗن ال و  ٔدٕؾ 
 الكادض.

ػبٕل لمفهمح اُ ٖٕكن يػُّا ٖهبض لْ المكاٚ وَ يػِ   (153 وههلٛ)
أ واه وعـب أ وطمهّا و   مي الٕكٗن نا ٛ الهـبض اُ الفهـمح ٥ ٖـماه    

 وه شهّا.
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ٜ ا٧قٕٝ دـــكٖاُ الفٓــــٕلٗٛ ًب ؾذـ  المكـاٚ، ذمـٕ ا طـ        (154 وههلٛ)

ذٕٓل٘ لكــاٚ يػِ وَ واه ا٧غمح وَ جمح اـٌْ ذادال بعؿ ـل  َض 
 و  قُؿ الهكبٛ.

اـا ٔكن اىبال  يػُّا ًب اغكاز لكاصْ وَ والْ أ ا طآ   (155 وههلٛ)
لْ ٔقاه: اؾذعْ افب الفهكاٞ ػبٕل لْ ا٧غف وٍْ لٍفهْ اُ كاُ ذهمحّا قبجن وا 

بالهكٍٖـٛ اُ  ٖهغف ا٩غـكُٔ أ عبـٕٓ ٔٔذـا اىب عـاقه، ا٥ اـا  مـي ٔلـٕ       
جكض اىبال  الؿذ  افب جمحٓ، أ ذبؿٖؿ ٔدٕٓ الُكه حبٗـح ٥ صًـىمْ   

 ذ٦ ػبٕل لْ س٠ٍٗف اُ ٖهغف وٍّا.
لــٕ قــبض الفهــمح وــا٥ّ بعٍــٕاُ المكــاٚ ٔبهــ٘  ٍــؿٓ ٔكــاُ    (156 وههلٛ)

 ٌُابّا أ بؿلْ بالٍُاه ٔبه٘  ٍؿٓ نٍٛ ٔدس  مْٗ اغكاز لكاصْ.
 ػبٕل ا طاٞ المكاٚ لمهاٟن بكفْ  مٜ ا٧َض.  (157 وههلٛ)
اـا كاُ اىبً  ن ب شُٗن العمـي قـاؾقّا  مـٜ الكهـس اُ       (158 وههلٛ)

صكك ال شُٗن، ٥ واٌ  وَ ا طاْٟ وـَ المكـاٚ اـا كـاُ ـلـ  العمـي يبـا       
 ػبس أ ٖه شس ذبُٗمْ.

لٕ ا  هؿ اىبال  بفهك يــػِ ٔؾذ  الٗـْ المكـــاٚ ٔلكــَ      (159 وههلٛ)
ا٩غف كـاُ جـــٍّٗا ٔاغـــف المكـاٚ ٔؾذعـــّا افب ذهـمح داوــــ  لمًــــكاٟط         

 ذالمــاِك ا٫دــماٞ.
ْٔ  اوٕاه المكاٚ ًب وًكٔع َٔـكه لباٟـْ ذٗىـا بعـؿ ًب      (160 وههلٛ)

وُاقذّا داٟم اـا ب باـُ اسباكي الًك ٘ باىبهؿاق ٔالكٗفٗٛ ٔلكٍـْ وـ    
ال ــهغمح ٔا٥بطــاٞ ٔاٌ مــاق الٍىــاٞ ٖكــُٕ غــ٦ه ا٧ســٕ  ٔا٧ٔفب ِــٕ   

 سادات الفهكاٞ ا٩ٌٗٛ ٔوُاقه المكاٚ ا٥غكٝ اىب ذؿؾٚ كن ًٖٕ.
ٕ كاُ ذهمحّا ٥ ٖهؿق  مٜ اَن قٕصْ وج٦ّ ٔىغك ٖهؿق  مْٗ ل (161 وههلٛ)

 ٥ٔ ٖهؿق  مٜ اؾاوْ، ذا٧ٔفب صهؿٖي ا٧ٔه ا٥ و  ٔدٕؾ وكدشات اِي.
لٕ اٌ هن افب اىبهمي وَ الكاذك وا ٖعمي صعما المكاٚ بـْ، ٥   (162 وههلٛ)

ػبٕل ال ُكه ذْٗ ا٥ بعؿ وكادعٛ اسباكي الًك ٘، ٌعي لـٕ كـاُ العمـي    
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الّٗا جمح وٍذم، باُ كاُ بعض ا٧رـكاه غاقدـّا  ـَ    ب عمهّا  مىّا انب

وٕقؾ ا٫ب ٦ٞ ٔالًـبّٛ جـمح ضبُـٕقٚ، ذٗذـٕل ال ُـكه ذٗـْ ٧ُ بعـض        
 اركاذْ غاقز اب ٦ٞ وَ َٔن الْٗ اىباه.

  سوبح اٌفؽزحسوبح اٌفؽزح
ــؿَٖ ٔذّٗــا اكبــاً الُــًٕ.     ــؿاُ ٔلكــاٚ اشبمهــٛ ٔال صهــىٜ لكــاٚ ا٥ب

مْٗ اله٦ً "اؾٔا ٔٔقؾت ٌُّٕ كجمحٚ ًب ذٓمّا ٔاِىٗ ّا ٔ َ  م٘  
ذطكصكي ذاٌّا نٍٛ ٌبٗكي ٔذكٖٓٛ ٔادبٛ وَ قبكي " ِٔ٘ ٔادبٛ بانباع 

  مىاٞ اىبهمىـب ٔوَ يكاٟط ٔدٕبّا:
، ذ٦ دبس  مٜ الُيب ٔاجملٍُٕ، ٌعي لكاصّىا ٔادبٛ ا٧ٔه ال كمٗف

  مٜ ٔلّٗىا ٧ٌّا َؿقٛ و عمهٛ بكن ذكؾ.
 س  مٜ ٔلْٗ.ذ٦ دبس  مٜ اىبىمٕك ٔلكاصْ دب الجاٌ٘: اسبكٖٛ
، ِٕٔ اُ مبم  قـٕت نـٍٛ لـْ ٔلعٗالـْ لاٟـؿّا  مـٜ وـا        الجالح: ال ٍٜ

ٖهابن الـؿ٭َٖ ٔوهـ جٍٗاصْ ذعـ٦ّ أ قـٕٚ، ذـ٦ دبـس  مـٜ الفهـمح، ٌعـي          
 ٖه شس لْ اغكادّا بن ِٕ ا٥قٕٝ.

٥ ٖع رب ًب الٕدٕه كٌْٕ والكّا وهؿاق المكاٚ لاٟـؿّا  مـٜ    (163 وههلٛ)
ٖـ  ال سيمما مي  اؾٚ  مـٜ ا٥قـٕٝ   و٤ٌٔٛ الهٍٛ، ذ ذس ٔاُ ا صكَ  ٍؿٓ ل

 عظمم ما ورد في فضلها بلحاظ قلة مقدارها.

٥ ًٖه  ًب ٔدٕبّا ا٫ن٦ً ذ ذس  مٜ الكاذك ٔلكَ ٥  (164 وههلٛ)
 ُٖض وٍْ اؾا٣ِا، ٔاـا انمي بعؿ ا ٦ه نهطت.

ٖع رب ذّٗا قُؿ الهكبٛ كىا ًب لكاٚ اىباه ذّ٘ وَ العباؾات  (165 وههلٛ)
 ٔلفا ٥ صُض وَ الكاذك ٔالكاذكٚ.

فهمح اـا ا ٖكَ  ٍؿٓ ا٥ َاع ٖ ُؿ  بْ  مٜ ٖه شس لم (166 وههلٛ)
بعض  ٗالْ، ٔا٧ٔفب اُ ٖ ُؿ  بْ  مٜ ا٥دٍيب بعؿ اُ ٍٖ ّ٘ ال همهن 

 بٍّٗي.
اىبـؿاق ًب ٔدـٕه لكـاٚ الفطـكٚ اؾقاك جـكٔه لٗمـٛ العٗـؿ         (167 وههلٛ)
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داوعـّا لمًـكاٟط، ذمـٕ َــاق ذهـمحّا قبـن ال ــكٔه ٔلـٕ بمشمـٛ أ وهاقٌــّا        

 لم كٔه ا دبس  مْٗ.
كمف اغكاز لكاٚ الفطكٚ بعؿ ذبها يكاٟطّا ػبس  مٜ اىب (168 وههلٛ)

 َ ٌفهْ ٔ َ كن وَ ٖعٕه  ٍؿ ؾغٕه لٗمٛ  ٗؿ الفطك، وـَ جـمح ذـك     
بـب ٔادس الٍفهٛ  مْٗ ٔجمحٓ، ٔالُ مح ٔالكبمح ٔاسبك ٔاىبىمٕك، ٔاىبهمي 
ٔالكاذك ٔا٧قساً ٔجمحِي، ٔكفا دبس  َ الٓٗف ٔاُ كاُ ٌال٥ّ  مْٗ 

ٖهكن  ٍؿٓ ي٠ّٗا اـا َؿ  كٌْٕ  ٗـا٥ّ   ًب ىغك ًٖٕ وَ يّك قوٓاُ ٔا
 مٜ َاسس البٗت اوـا الـفٙ ٖـهص٘ ْــٗفّا ل ٍـأه رعـاً ا٫ذطـــاق ذـ٦         

 لعــؿً َــؿ  العٗاه  مْٗ ٔلٕ ل م  المٗمٛ.
كن وَ ٔدبت ذطكصـْ  مـٜ جـمحٓ نـهطت  ـَ ٌفهـْ ٔاُ        (169 وههلٛ)

 كاُ جٍّٗا ٔكاٌت ٔادبٛ  مْٗ لٕ اٌفكؾ.
ه  ــَ ابٍ ــْ أ  ْ أ ا٧ـكز الــمٔز  ــَ لٔدــــــلــٕ ا ٖٮػ (170 وههلٛ)

الٕلؿ  َ أوْ اغكدٕا لكاٚ الفطكٚ  ـَ اٌفهـّي  مـٜ ا٥قـٕٝ، ذمـٕ ا      
ٖؿذ  ا٧ه  َ ابٍْ لكاٚ الفطكٚ، ذعمٜ ا٫بَ اُ ٖـؿذعّا  ـَ ٌفهـْ وـ      

 الهؿقٚ.
ذبكً ذطكٚ جمح ا امش٘  مٜ ا امش٘ كىا ًب لكاٚ اىباه،  (171 وههلٛ)

اه ذمٕ كاُ ٔذبن ذطكٚ ا امش٘  مٜ الٍُفـب ٔاىبؿاق  مٜ اىبعٗن ٥ العٗ
العٗاه ِامشّٗا ؾُٔ اىبعٗن ا ػبم ؾذ  ذطكصْ افب ا امش٘، اوا لٕ كـاُ  
اىبعٗــن ِامشٗــّا ٔلكــَ  ٗالــْ جــمح ِــامشٗـب ذٗذــٕل ؾذعــْ لكــاٚ الفطــكٚ  

 لمّامش٘ س٠ٍٗف.
٥ ذك  ًب العٗاه بـب اُ ٖكُٕ ساْكّا  ٍؿٓ ًٔب وٍملْ أ   (172 وههلٛ)

 جاٟبّا  ٍْ ًٔب بمؿ ىغك.
كٔه لٗمٛ  ٗؿ الفطك ٔدس اغكاز اـا ٔلؿ اىبٕلٕؾ قبن ال  (173 وههلٛ)

 لكاٚ الفطكٚ  ٍْ، ٖٔه شس اغكادّا اـا صٕلؿ بعؿٓ افب وا قبن المٔاه.
اىبطمهٛ الكدعٗٛ ذطكصّا  مـٜ لٔدّـا ؾُٔ البـاَٟ، ا٥ اـا     (174 وههلٛ)
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 كاٌت الباَٟ ساو٦ّ ٍٖفا  مّٗا.

ــٕه اغكادــْ        (175 وههلٛ) ــ  وــَ ٔد ــْ ٥ مبٍ ــن  ــَ  ٗال ــاه اىبعٗ جٗ
 لفطكصّي أ الَٕٗٛ بّا.

  لدر٘بلدر٘ب
كــاٚ الفطــكٚ ِــٕ قــٕت جالــس الٍــاى ٔوــا ٤ٖكــن  دــٍو ل (176 وههلٛ)

لٗىه  الكوا وَ اسبٍطٛ ٔالًعمح ٔال ىك ٔالمبٗس ٔا٥قل ٔالمؾب ٔالفقٚ 
ٔجمحِا، ٖٔكف٘ الؿقٗا ٔاشببم ٔاىباٍ ٔالعؿى، ٔا٥ذٓـن ال ىـك ٧ٌـْ    

 اؾاً ٔلمٍِ ًب صفٓٗمْ.
ػبٕل ؾذ  قٗى ّا ٔاىبؿاق  مٜ قٗىٛ ٔقت ا٥غكاز ٥ ٔقت  (177 وههلٛ)

 الٕدٕه.
قٗىٛ بمؿ ا٫غكاز ٥ ٔرٍْ ٥ٔ بمؿ ىغك، ذمٕ كاُ لْ اىبع رب  (178 وههلٛ)

واه ًب بمؿ ىغك جمح بمؿٓ ٔاقاؾ ا٫غكاز وٍْ كاُ اىبٍا  قٗىٛ ـل  البمؿ 
 ٥ قٗىٛ بمؿٓ الفٙ ِٕ ذْٗ.

ــ        (179 وههلٛ) ــَ نبٗ ــػِ و ــن ي ــَ ك ــاع   ــؿق َ ــس ًب اله الٕاد
ا٥دٍاى س ٜ المؾب  مـٜ ا٥قـٕٝ، ٔالُـاع اقبعـٛ اوـؿاؾ ٖٔكـُٕ عبـٕ        

 ت.ث٦ثٛ كٗمٕ جكاوا

  ٚلذ ٚجٛثٙبٚلذ ٚجٛثٙب
ٔقت ٔدٕبّا ؾغٕه لٗمٛ العٗؿ ٖٔه ىك افب لٔاه الًىو  (180 وههلٛ)

وَ ًٖٕ العٗؿ ىبَ ا ُٖن ٦َٚ العٗؿ، ٔا٥سٕ  اغكادّـا قبـن َـ٦ٚ    
 العٗؿ.

٥ ػبٕل صهؿمبّا  مٜ ٔق ّا ٔلٕ ًب يّك قوٓاُ، ٔػبٕل اُ  (181 وههلٛ)
ٖعطٜ الفهمح قكّْا ثي ؼب هس لكاٚ الفطكٚ  ٍـؿ ؾغـٕه ٔق ّـا وـ  بهـاٞ      

  شها   ٍؿ الفهمح ٔاىبه شا.يكاٟط ا٥ن
ػبٕل  م ا ًب واه طبُّٕ ٍٖٕٔٙ سـب العـمه اُ اىبـاه    (182 وههلٛ)
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 اىبعمٔه ِٕ لكاٚ الفطكٚ.

اـا  م ا ٔىغك ؾذعّا افب اىبه شا ذاُ كاُ لعؿً كبكٍْ وَ  (183 وههلٛ)
 الؿذ  ا ٖٓىَ لٕ صمف، ٔاُ كاُ و  ال ىكَ وٍْ ْىَ.

ــ ا٥ق (184 وههلٛ) ٕال ٌهمــّا بعــؿ العــمه افب بمــؿ ىغــك ٔلــٕ وــ  ــــٕٝ دـ
ي ٖكــَ ــــمف ٔاُ لــــىَ وــ  ال ــــ شا ًب بمــؿٓ، ٔلكــَ ٖٓــــدــٕؾ اىبهٔ

وفكرّا، ٔا٥ذٓن اؾا٣ِا ًب بمؿ ال كمٗف بّا ا٥ وـ  سادـٛ اىبـ٤وٍـب ًب    
 جمحٓ.

اـا  م ا ًب وـاه وعــب ٥ ػبـٕل صبؿٖمـّا بعـؿ ـلـ ، ٌعـي         (185 وههلٛ)
بالٍهبٛ لمعى٦ت الٕققٗٛ ًب ِفا المواُ ػبٕل ٧ٌْ وَ الكمـ٘ ًب اىبعــب،   

 ل بؿٖن اغِ وَ ال ُكه.ٔلكَ ا
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  يف ِصزفٙبيف ِصزفٙب
 ِٕٔ وُكه لكاٚ اىباه

٥ ًٖـه   ؿالـٛ وـَ صــؿذ  الٗـْ ذٗذـٕل ؾذعّـا افب ذهــا         (186 وههلٛ)
اىب٤وٍـب، ٔا٧سٕ  العؿالـٛ ٔ ـؿً ؾذعّـا افب يـاقه اشبىـك ٔاىب ذـاِك       
باىبعُٗٛ، ٥ٔ ػبٕل ؾذعّا افب وَ ُٖـكذّا ًب اىبعُـٗٛ أ ػبعمـّا وهؿوـٛ     

  ا.
ؾذعّا وبايكٚ أ صـٕك٦ّٗ، ٔا٧ٔفب   ػبٕل لمىال  اُ ٖ ٕفب  (187 وههلٛ)

 ؾذعّا افب الفهْٗ ازباو  لمًكاٟط غَُّٕا و  رمبْ  ا.
ا٧ســٕ  اُ ٥ٖــؿذ  لمفهــمح اقــن وــَ َــاع ا٥ اـا اد ىــ   (188 وههلٛ)

نبا ٛ ٥صهعّي لكاٚ الفطكٚ ٔػبٕل اُ ٖعطٜ الفهـمح الٕاسـؿ الٖـؿ وـَ     
 َاع، بن ٔاُ بم  وا ُٖن الفهمح وٍّا و٤ٌٔٛ نٍ ْ.

ا٥قساً  مـٜ جمحِـي ثـي ازبـمحاُ ٔاِـن       ٖه شس صهؿٖي  (189 وههلٛ)
العمي ٔالفٓن ٔاىبً  مـب بطمس العمي، ٔو  ال عاقض صع رب اىبكدشات 

 ٔوكاصبّا ٔقا ؿٚ صهؿٖي ا٧ِي  مٜ اىبّي.
ػبس ال عٗـب ٔلٕ انبا٥ّ وـ  صعـؿؾ وـا  مٗـْ كمكـاٚ اىبـاه         (190 وههلٛ)

 ٔلكاٚ الفطكٚ ٔاشبىو.
************ 
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  وزبة اخلّضوزبة اخلّض
دعمْ ال  م ٔدـن لمـٍيب ضبىـؿ َـمٜ ال      ِٕٔ وَ الفكاٟض ٔقؿ 

 مْٗ ٔىلْ ٔنمي ٔـقٖ ْ  ّْٕا  َ المكاٚ اؾاٞ سبهّـي ٔصٍمّٖـّا ٔصًـكٖفّا    
ًَ     ط ي، ٥ٔ ػبـٕل وٍعـْ كـ٦ّ أ بعٓـّا قـاه صعـافب        َّ َعْلًنرْ  ْأى َنرس ْغِيَنرًتَه ِمر

ٌ  أللحرررُِ ًخًنَسرررًُ َّأللو ًدرررْلج َّألرررِِٖ  ألُآَوَبرررٙ ٍَٕٛ ْفرررَْ مٛ ـــــًٔب وكن ،(1)صَشررر
الُؿٔ   َ الُاؾ   مْٗ اله٦ً:"اُ ال ٥ الْ ا٥ ِٕ ىبـا سـكً  مٍٗـا    
الُؿقٛ اٌـمه لٍـا اشبىـو، ذالُـؿقٛ  مٍٗـا سـكاً ٔاشبىـو لٍـا ذكٖٓـٛ          

 ٔالككاوٛ لٍا س٦ه".
 ذٗىا ػبس ذْٗ اشبىو ِٕٔ نبعٛ ايٗاٞ:

ٛ       ا٧ٔه: ال ٍاٟي  اىبهغٕـٚ وَ الكفـاق وـَ اِـن اسبـكه قّـكّا باىبهاصمـ
وعّــي بًــك  اُ ٖكــُٕ بــاـُ ا٫وــاً، وــَ جــمح ذــك  بـــب وــا ســٕآ  
العهكك ٔوا ا ؼبٕٓ، اىبٍهٕه ٔجمحٓ كا٧قاْ٘ ٔا٧يذاق ٔعبِٕا، 
بعؿ اغكاز اىب٤ُ اله اٌفهت  مٜ ال ٍٗىٛ بعؿ ذبُٗمّا بٍهن ٔغمُ 
ٔسفــظ ٔعبِٕــا، ٔبعــؿ اغــكاز وــا  ٍٗــْ ا٫وــاً دعــ٦ّ وــَ ال ٍٗىــٛ  

اىبُا،، ٔبعؿ ان جٍاٞ َفاٖا ال ٍٗىٛ  ٧جكاض الٍُك أ وُمشٛ وَ
كاله٦ع الًػُ٘ اىب ىٗم ٔاىبككس الفاقٓ ٔازباقٖٛ الٕققـٛ ٔعبِٕـا   

 ذاٌّا ل٬واً.
ــٍي اُ ٥ ٖكــُٕ جُــبّا وــَ وهــمي أ ـوــ٘ أ     (1 وههلٛ) ًٖــه  ًب اىب  

 وعاِؿ أ عبِٕي يبَ ِٕ ضبهً اىباه، ٔا٥ ذٗذس قؾٓ افب والكْ.
ٟي بمـٕغ الٍُـاه  ًـكَٖ    ٥ ٖع رب ًب ٔدٕه اشبىـو ًب ال ٍـا   (2 وههلٛ)

 ؾٍٖاقّا، ذٗذس اغكاز وبهْ قم٦ّٗ كاُ أ كجمحّا.
 الهمس وَ ال ٍٗىٛ، ذٗذس  مٜ الهالس اغكاز وبهْ. (3 وههلٛ)
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وَ الفِس ٔالفٓٛ ٔالكَـاّ ٔاسبؿٖـؿ ٔالٗـاقٕت     الجاٌ٘: اىبعاؾُ

ٔالكربٖت ٔالهمح ٔاىبمض ٔعبِٕـا، ٔاىبـؿاق  مـٜ َـؿ  كٌٕـْ وعـؿٌّا       
 ْ الٍُاه ِٕٔ  ًكُٔ ؾٍٖاقّا ـِبّا ٔاـا  كذّا، ًٖٔه  اُ صبم  قٗى

ي  ًب الُؿ  ا ٖمشا سكىّا ذ٦ ػبس وبهْ وـَ ِـفٓ ازبّـٛ،    
بن ٖؿغن ًب اقباع اىبكانـس ذٗذـس وبـو وـا ٖمٖـؿ  مـٜ و٤ٌٔـٛ        

 الهٍٛ.
ًٖه  ًب ٔدٕه اشبىو ًب اىبعـؿُ اُ صبمـ  قٗىـٛ اىبهـ ػكز       (4 وههلٛ)

از ٔال ُـفٗٛ  وٍْ الٍُاه ِٕٔ  ًكُٔ ؾٍٖاقّا بعؿ ان جٍاٞ و٤ٌٔٛ ا٫غـك 
 ٔعبِٕا، ذ٦ ػبس اـا كاُ الباق٘ اقن وَ الٍُاه.

لٕ كاُ اىبعؿُ ًب اقض يبمٕكٛ ذّٕ ىبالكّا ٔاـا اغكدْ جمحٓ ا    (5 وههلٛ)
مبمكــْ، ٔػبــٕل انــ ٠ذاق ال ــمح ٫غــكاز اىبعــؿُ ذٗىمكــْ اىبهــ هدك ؾُٔ   

 ا٧دمح.
اـا ي  ًب بمٕغ الٍُاه ٔ ؿوْ، ٍٖب ٘ الفشـِ ٔا٫غ بـاق     (6 وههلٛ)

 ٔا٧َن الرباٞٚ.
ِٕٔ اىباه اىبفغٕق ًب ا٥قض أ ازببـن أ ازبـؿاق أ    لجالح: الكٍما

الًــذك ٔاىبــؿاق  مــٜ الُــؿ  العــكًب وــَ الــفِس كــاُ أ الفٓــٛ   
اىبهكٕكـب أ جمح اىبهكٕكـب أ جمحِىا وَ ازبٕاِك نـٕاٞ كـاُ ًب   
ب٦ؾ ا٫ن٦ً أ بـ٦ؾ الكفـك، ًب ا٧قض اىبـٕات أ ا٧قض اشبكبـٛ     

أ اقض يبمٕكـٛ با٧سٗـاٞ أ با٫ب ٗـاع وـ       اله ا ٖكَ  ا والـ ، 
العمي بعؿً كُٕ الكٍم ومكّا لمباٟ ، ٔنٕاٞ كاُ  مْٗ اثك ا٫ن٦ً اً 
٥، ذّٕ ًب ِـفٓ الُـٕق ٖكـُٕ ومكـّا لٕادـؿٓ ٔ مٗـْ اشبىـو، ٔلـٕ         
ٔدؿٓ اىبًهٙ  كذْ لمباٟ  ٔاىبال  وَ قبمْ ِٔكفا، ذاُ ا ٖعكذـٕٓ  

 ذّٕ لمٕادؿ ٔ مْٗ اشبىو.
ٝ ؾابٛ ٔٔدؿ ًب دٕذّا ي٠ّٗا ذشالْ ساه الكٍم الفٙ اـا ايه  (7 وههلٛ)

ػبؿٓ ًب ا٧قض اىبًهاٚ ًب صعكٖف الباٟ  ًٔب اغكاز اشبىو اُ ا ٖعكذْ 
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٥ٔ ٖع رب ذْٗ بمٕغ الٍُاه، ٔكفا لٕ ٔدؿ ًب دٕه الهىكٛ اىبًهاٚ و  
اس ىاه كٌْٕ لباٟعّا، ٔكفا اسبكي ًب جمح الؿابٛ ٔالهىكٛ وَ اسبٕٗاٌات 

 ٔعبِٕا.
 البا ٖع رب الٍُاه ًب الكٍم بعؿ اس هاه و٤ٌٔٛ ا٫غكاز.  (8 وههلٛ)

ِٕٔ اغكاز ازبٕاِك وَ البشك وجن الم٤ل٤ ٔاىبكداُ  الكاب : ال ّٕ
ٔجمحِا وعؿٌّٗا كاُ أ ٌباصّٗا ٥ الهى  ٔعبٕٓ وَ اسبٕٗاُ ذٗذـس ًب  
اىبهـ ػكز وــَ ِــفٓ ازبــٕاِك اشبىـو بًــك  اُ صبمــ  قٗى ــْ ؾٍٖــاقّا   

 ٍٖهِ  َ ـل . ذُا ؿّا، ذ٦ وبو ذٗىا
اـا جاّ وَ جمح قُؿ اسبٗالٚ ذاصفا  جٕقٓ  مٜ يـ٘ٞ وٍّـا     (9 وههلٛ)

 ذا٥قٕٝ ٔدٕه اشبىو ذْٗ.
ا٥ٌّاق الكبمحٚ سكىّـا سكـي البشـك بالٍهـبٛ ىبـا ؽبـكز وٍّـا          (10 وههلٛ)

ٕٲُ ازبِٕك ذّٗا كالبشك.  بال ّٕ اـا ذكض صك
اـا جك  ي٘ٞ ًب البشك ذّٕ ٧ِمْ ِٔي اسا بْ، ٔلٕ ا كض   (11 وههلٛ)

ْ ال ـٕاّ ومكـْ سهـس الًـكاٟط، ٥ ٖمشهـْ سكـي       اىبال   ٍْ ذاغكدـ 
 ال ّٕ  مٜ ا٧قٕٝ.

العٍرب اـا اغكز بال ّٕ دكٝ  مْٗ سكىـْ ٔاُ اغـف  مـٜ     (12 وههلٛ)
 ٔدْ اىباٞ أ الهاسن ذا٧قٕٝ اسباقْ باىبعؿُ.

 مٜ ٔدْ ٥ ٖ ىٗم و  ازبّن  اشباوو: اىباه اسب٦ه اىبػمٕ  باسبكاً 
ُــكه نــاٟك بُــاسبْ ٔقبهــؿاقٓ ذٗشــن بــاغكاز وبهــْ ٔوُــكذْ و 

اقهاً اشبىو  مٜ ا٧قٕٝ، ٔاوا اُ  مي اىبهـؿاق ٔا ٖعمـي اىبالـ     
صُؿ  بْ  ٍْ، ٔلٕ اٌعكو باُ  مي اىبال  ٔدّـن اىبهـؿاق صكاْـٗا    
بالُمض ٔعبٕٓ، ٔاُ ا ٖ ي الُمض قدعا افب اسباكي الًك ٘، ٔاُ 

  مي اىبال  ٔاىبهؿاق ٔدس ؾذعْ الْٗ. 
والـْ ذـ٦ ضبـن لمػىـو      اـا كاُ سا ال مح ًب ـو ْ ٥ ًب  ـب (13 وههلٛ)

س٠ٍٗف، ذاُ  مي دٍهْ ٔوهؿاقٓ ٔا ٖعمي َاسبْ ا٦َّ أ  مىْ ًب  ؿؾ 
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جمح ضبُٕق ذا٧ٔفب ال ػمِ وَ ازبىٗ  ٔلٕ باقْاّٟي باٙ ٔدـْ كـاُ   

 ٔاُ صعفق ٖكد  افب اسباكي الًك ٘.
ا٧وك ًب اغكاز ِفا اشبىو افب اىبال ، ذٗذٕل لْ ا٫غـكاز   (14 وههلٛ)

اـُ اسباكي، كىا ػبٕل ؾذعْ وَ واه ىغك  ٔال عٗـب، وَ جمح صٕقف  مٜ
 ٔاُ كاُ اسبا ًب العـب.

لٕ صـبـب اىبالـ  بعـؿ اغـكاز اشبىـو، ذـاُ ؾذـ  اشبىـو افب          (15 وههلٛ)
 اسباكي الًك ٘ ذا٧قٕٝ  ؿً الٓىاُ.

لٕ  مي بعؿ اغـكاز اشبىـو اُ اسبـكاً اقـن وـَ اشبىـو أ        (16 وههلٛ)
  ٝ ًب  اكجك ٥ ٖههؾ الماٟؿ  َ وهؿاق اسبكاً ًب الُـٕقٚ ا٧ٔفب، ٔا٧قـٕ

 الجاٌٗٛ اغكاز الماٟؿ  َ اشبىو.
الماِك  ـؿً ايـها  ال كمٗـف ٔاسبكٖـٛ ًب الكٍـم ٔال ـّٕ        (17 وههلٛ)

ٔاىبعؿُ ٔاسب٦ه اىبػ مط باسبكاً، ذٗ عما بّا اشبىو ٔػبس  مٜ الٕل٘ 
 أ الهٗؿ اغكادْ آّٖا.

اله ايهاِا الفو٘ وَ اىبهمي  مٜ ا٥سٕ  ٔا  الهاؾى: ا٥قض
الفهّاٞ اىب هؿوـب ٔاىب ـهغكَٖ ٔاشبـرب ذّٗـا    ٖفكك ِفٓ اىبههلٛ كجمح وَ 

َشٗشٛ اب٘  بٗؿ اسبفاٞ  َ الباقك  مْٗ الهـ٦ً، ٔدعمـّا الع٦وـٛ    
ٔالًــّٗؿ الجــاٌ٘ وــَ اىبٕثــا، نــٕاٞ ا ــؿت لممقا ــٛ أ لمهــكَ أ   
ل محِا، ًٔب ٔدٕبْ ًب اٌ ها ا افب الفو٘ ب مح الًكاٞ وَ اىبعأْات 

 ًٖـىن البٍـاٞ ٔا٧يـذاق    ايكاه، ٖٔ عما اشبىو بكقبٛ ا٧قض ذ٦
ٔالٍػٗن اـا كاٌت ذّٗا، ٖٔ ػمح الفو٘ بـب ؾذ  اشبىو وَ  ٍّٗا أ 

 قٗى ّا.
٥ ٍٖ مك اسبٕه ٍِا، ذاشبىو وهصس  مٜ الًكاٞ ٔلـٗو ذٗـْ    (18 وههلٛ)

 ٌُاه ٥ٔ ٌٗٛ الهكبٛ، ٔا٧ٔفب اُ صكُٕ الٍٗٛ وَ اسباكي.
لٕ باع الفو٘ ا٧قض بعؿ يكاّٟا  مٜ وهمي قبـن ا٫غـكاز    (19 وههلٛ)

 ٕٝ  ؿً نهٕرْ.ذا٧ق
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َبٗاُ اىبهمىـب ٔصباٌٍّٗي ٖمشهّي سكـي اىبهـمي اـا ايـهٝ     (20 وههلٛ)

 الفو٘ اقّْي وَ ٔلّٗي.
ٔو٤ٌٔٛ وَ دبس ٌفه ـْ  مٗـْ وـَ     الهاب : وا ٖفٓن  َ و٤ٌٔٛ نٍ ْ

اقباع ال ذاقات ٔوَ نـاٟك اىبكانـس وـَ الُـٍا ات ٔالمقا ـات      
 ٔا٥داقات ٔالٕظـاٟف ًب اىب٤نهـات اسبكٕوٗـٛ ٔا٥ِمٗـٛ ٔالُـٗؿ     

ٔاسبٳكه ٔالٍُا ات ٔجمحِا وـَ ا٥ ىـاه ٔٔدـٕٓ اىبّـَ ٔانـباه      
الكل ، ٔا٥قـٕٝ ثبٕصـْ ًب وطمـا الفاٟـؿٚ كا بـٛ ٔا ؿٖـٛ ٔازبـاٟمٚ        
ٔاىباه اىبَٕٜ بـْ وـ  الًـكاٟط، كىـا لـٕ سـن قأى نـٍ ْ الًـك ٗٛ         

 ٔكاٌت لاٟؿٚ  َ اىب٤ٌٔٛ.
اـا داٞٓ ومحاخ وَ سٗـح ٥ ؼب هـس ذفٗـْ اشبىـو  مـٜ       (21 وههلٛ)

ـا كاُ لْ قسي بعٗؿ ًب بمؿ ىغـك ا ٖكـَ  اىبـّا بـْ ذىـات      ا٧قٕٝ، كىا ا
ٔابم  اٌْ الٕاقخ، ٔاىبًّٕق  ؿً اشبىـو ًب اىبـمحاخ ٔالُـؿقٛ ٔا بـٛ     
لمهٕه بهُ اىبؿاق  مٜ ال كهس ِٔ٘ ذاٟؿٚ وَ جمح نع٘ ٔقُؿ، ٔلعمـْ  
ذٗىا ٥ ٖؿٔق  مْٗ اسبٕه ٥ نٗىا ٔاٌْ ٔقؾت ٌُـّٕ صـؿه  مـٜ صعمـا     

ٕه ا ؿٖٛ ٌٕع جٍٗىٛ باىبعٍٜ ا٧ ي أ اٌّا صمشـا  اشبىو ًب ا ؿٖٛ، ٔقب
 باىبكانس ٔققبا كاُ ٍِاك نع٘  ا ٔىبهؿواصّا.

 الماِك  ؿً ٔدٕه اشبىو ًب اىبّك ٔ ٕض اشبم . (22 وههلٛ)
اـا  مي اُ وٮٕقثْ ا ٤ٖؾ وبـو وـا صككـْ يبـا ٔدـس ذٗـْ        (23 وههلٛ)

اشبىو ٔدس اغكادْ نٕاٞ كاٌت العـب اله صعما بّا اشبىو وٕدٕؾٚ 
ؾ  ّْٕا، ذمٕ صكك اىبٗت وبم ّا وَ اىباه الماٟؿ  َ اىب٤ٌٔٛ أ كاُ اىبٕدٕ

 ٔؾاقّا لمهكَ ٔدس  مٜ الٕاقخ اغكاز وبو اىباه.
٥ ػبس اشبىو ًب ؾاق الهكَ ٧ٌّا وَ اىب٤ٌٔٛ نٕاٞ كاُ  (24 وههلٛ)

سهابْ اب ؿاّٟٗا أ وه ؿمبّا ا٥ اـا كاُ بٍا٣ِـا أ يـكا٣ِا قبـاه صعمـا بـْ      
 اشبىو.

اشبىـو ٥ مبٍـ  وـَ اغـكاز     او ٍاع بعض الٕقثٛ  َ ؾذـ    (25 وههلٛ)
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باق٘ الٕقثٛ وبو ٌُٗبّي، ٔلـٗو لـ٨ؽ ا٥كـرب ٔعبـٕٓ اغـكاز وبـو       

 سُٛ الُ اق وج٦ّ لعؿً ٥ٖٔ ْ.
٥ ذك  ًب  ؿً ٔدٕه اشبىو ًب العـب اىبٕقٕذـٛ بــب اُ     (26 وههلٛ)

ٖكُٕ الٕقف  اوّا أ غاَّا، ٥ٔ ػبس ًب لباٞ الٕقف العاً، ٔاوا ًب لباٞ 
 .ؾ  مٜ اىب٤ٌٔٛالٕقف اشباّ ذٗذس  مٜ وا لا

ــاٚ      (27 وههلٛ) ــاشبىو ٔالمك ــالٓ ب ــا س ــو ذٗى ــٕه اشبى ــٕٝ ٔد ا٧ق
 ٔالُؿقات اىبٍؿٔبٛ اُ لاؾ  مٜ و٤ٌٔٛ الهٍٛ.

لٕ انمي ذىا ٔدس  مْٗ وَ اشبىـو اٖـاً كفـكٓ ٥ ػبـس       (28 وههلٛ)
ــْ      مٗــْ اغكادــْ ٔاُ كاٌــت العـــب وٕدــٕؾٚ ٧ُ ا٫نــ٦ً ػبــس وــا قبم

ٔ ٍؿ اٌ ّـاٞ الهـٍٛ ؽبىـو     ٔلمهمحٚ ٔصبؿأ نٍ ْ الًك ٗٛ وَ ًٖٕ ان٦وْ
ٖكـُٕ  الماٟؿ  َ اقباع نٍٛ الكبض ذهـط، أٙ اُ وـا  ٍـؿٓ قبـن انـ٦وْ      

ر٦قات ا٫ن٦ً ػبس وـا قبمـْ ٔلها ـؿٚ ٌفـ٘     ٥ مٜ ا٧قٕٝ  ٍْ وعفّٕا 
 اسبكز ٔال ٗهمح ٔالهٕا ؿ ا٫و ٍاٌٗٛ.

لٕ اِــؿٝ يػِ افب ىغــك ِؿٖٛ قؿ ؾذـ  وبهـــّا ذّـن     (29 وههلٛ)
ــ ــؿه   ربىــو و ــٛ الهـــٍٛ ٧ُ اىبْٕــٕع صب ــٜ و٤ٌٔ كٚ اغــكٝ اُ لاؾت  م

ٔاىبال  ازبؿٖؿ، اً ٥ ربىـو لعىٕوـات قٕلـْ  مٗـْ الهـ٦ً: "٥ ثٍٗـا ًب       
 الُؿقٛ" ٔعبٕٓ، ا٧قٕٝ ا٧ٔه.

اـا ايهٝ ي٠ّٗا ثي  مي اُ الباٟ  ا ٤ٖؾ وبهْ كاُ البٗ   (30 وههلٛ)
د   مـٜ  بالٍهبٛ افب وهؿاق اشبىو ذٕٓلّٗا، ذاُ اوٜٓ اسباكي البٗ  ٖك

اىبًهٙ قبهؿاقٓ ٔمثٍْ، ٖٔكد  اىبًهٙ اـا اؾٝ اشبىو  مٜ البـاٟ  ٥ٔ  
 ٖههط اشبىو اُ اٌ هن الْٗ ب٦  ٕض.

اـا كاُ  ٍؿٓ ا٧ ٗاُ اله ا ٖ عما بّا اشبىـو أ صعمـا    (31 وههلٛ)
بّا ٔلكٍْ اؾآ ذٍىت ٔلاؾت، ٔدس اشبىو ًب الٍىاٞ اىبٍفُن ٥ٔ ػبس 

 ٔ كــفا ٥ ػبــس ًب اقصفــاع قٗى ّــا  ًب اىب ُــن كالُــٕه بالٍهــبٛ لم ــٍي، 
الهٕقٗٛ وَ جمح لٖاؾٚ  ٍٗٗٛ اـا ا صكَ صمـ  العــب وـَ وـاه ال ذـاقٚ،      
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ذالهٗاقٚ اله صه ػؿً لمى٤ٌٔٛ ٔا٧جكاض الًػُٗٛ ٥ وبو ًب قٗى ّا 
ٔاُ اقصفعت قٗى ّا، اوا اـا كاُ اىبهُٕؾ ا٫دباق بّـا ذالمـاِك ٔدـٕه    

 وبو الماٟؿ ًب قٗى ّا.
 وبو َٕق: ٔاشبىو ًب العـبًب صعما المكاٚ 

صعمــا المكــاٚ ؾُٔ اشبىــو، كىــا ًب الٍُــاه وــَ ال ــ٦ت   ا٧ٔفب: 
 ٔالفٙ ُٖكه قبن قأى الهٍٛ الًك ٗٛ.

مشٕ ا باشبىو ؾُٔ المكاٚ، كىا ًب اىباه الفٙ ِٕ اقن وَ الجاٌٗٛ: 
الٍُاه ٔلكٍْ ٖبهٜ افب وا بعؿ قأى نٍ ْ الًـك ٗٛ، ٔكـفا وـا لاؾ    

 ٗاُ جمح المكٕٖٛ. مٜ اىب٤ٌٔٛ وَ ا٧ 
قؿ ص عما المكاٚ ٔاشبىو بالعـب وعّا، كىا ًب ذبها الٍُاه الجالجٛ: 

 ٔبهاْٟ لاٟؿّا  مٜ اىب٤ٌٔٛ  ٍؿ قأى نٍٛ اىبكمف الًك ٗٛ.
 ؿً صعما المكاٚ ٔاشبىو ًب العـب، كىا لٕ كاُ  ٍؿٓ وـَ  الكابعٛ:  

وٍْ ا٧ ٗاُ المكٕٖٛ اقن وَ الٍُاه ٔاٌفهْ ًب و٤ٌٔٛ نٍ ْ ٔا ٖبا 
 ي٘ٞ  ٍؿ قأى الهٍٛ.

وا صعما بْ المكاٚ وَ الٍُـاه ٔلكَ  ٍؿ قأى الهـٍٛ ا  اشباوهٛ:   
ٖبا لاٟؿّا  َ اىبـ٤ٌٔٛ ا٥ يــطك وٍْ ذٗ عما اشبىو بّفا الباق٘ ؾُٔ 

 الفٙ اٌفهْ.
اـا ايهٝ  ٍّٗا لم كهـس بّا ذماؾت قٗى ّـا الهـٕقٗٛ ٔا    (32 وههلٛ)

ى ّا افب قأى وا ا أ اقـن قبن ٖبعّا جفمٛ أ رمبّا لممٖاؾٚ ثي قدعــت قٗ
كباً الهٍٛ ا ٖٓىَ وبو صم  المٖـــاؾٚ  مٜ ا٧قٕٝ ٧ُ اشبىو ذــكع 
ذبهـــا الفاٟؿٚ ًب اشباقز ٔلها ــؿٚ ٌف٘ اسبــكز ًب الـؿَٖ ٔلعـؿً اب ٍـاٞ    

 الؿقٛ العهمٗٛ. اسبكي  مٜ
اـا  ىٲك به اٌّا ٔجكى ذْٗ ايذاقّا ٔغب٦ّٗ ل٬ٌ فاع بجىكِا  (33 وههلٛ)

ا ػبس اشبىو ًب لبٕ صمـ  ا٧يـذاق ٔالٍػٗـن، ٔكـفا لـٕ كـاُ       ٔكبكِا 
قُؿٓ ا٫ك هاه باَن البه اُ، ٔالماِك  ؿً ٔدٕه اشبىو ًب لٖاؾٚ 
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 قٗى ْ ًٔب لبٕ ايذاقٓ ٔغبٗمْ، ٌعي لٕ با ْ ٔدس اشبىو ذّٗا.

اـا كاٌت لْ وـَ اٌـٕاع ا٫ك هـاه ٔا٫نـ فاؾٚ ٦ٖسـظ ًب       (34 وههلٛ)
ذٗذس  مْٗ وبو وـا سُـن    ىغك الهٍٛ وا ان فاؾٓ وَ سٗح اجملىٕع،

 وٍّا بعؿ غكٔز و٤ٌٔ ْ.
ًٖه  ًب ٔدٕه وبو الكبض أ الفاٟؿٚ انـ هكاقٓ ٧ٌـْ    (35 وههلٛ)

ذكع اىبمكٗٛ اىبه هكٚ ذمٕ ايهٝ ي٠ّٗا ذْٗ قبض ٔكاُ لمباٟ  اشبٗاق ٥ ػبس 
 مْٗ وبهْ ا٥ بعؿ لمًٔ البٗ  ٔوٓ٘ لوَ غٗاق البٗ ، ٔلٕ ان هالْ بعؿٓ 

 ٗمْ نهط اشبىو.ذاقالْ ٔكاُ وَ يهٌْ اُ ٖه
اـا سن قأى نٍ ْ ٔ ٍؿٓ وبم  وـَ اىبـاه ٔاقاؾ اُ ػبعمـْ     (36 وههلٛ)

قأى وــاه لم ذــاقٚ ذــا٧قٕٝ اغــكاز وبهــْ ثــي ا٫دبــاق بــْ، ٔلــٕ كــاُ  
اغكادْ ؼبٕه ؾُٔ الكهس كىـا لـٕ اقاؾ اُ ًٖـهٙ ىلـٛ سكذـٛ كىاكٍـٛ       

ــ ظباقٚ أ غٗار  ط  الًـكاٞ ٔالكهـس   ـٛ حبٗـح لـٕ ؾذـ  اشبىـو ا ٖهـ     ـ
ىو ٖٔبهٜ ًب ـو ْ ٔلمشاكي الًك ٘ اُ ٖههطْ ك٦ّ أ صههط ذٕقٖٛ اشب

ٰٞ، ٔلٕ ايهاِا بكبض نٍ ْ ٔقبـن قأى الهـٍٛ ذـ٦ وبـو ذّٗـا  مـٜ        دم
 ا٧قٕٝ.

اىبكاؾ باىب٤ٌٔٛ وٓاذّا افب وـا ُٖـكه ًب ذبُـٗن الـكبض وـا       (37 وههلٛ)
ــ ؼب از الْٗ لٍفهـْ ًب وعاي  ــ ْ حبهـس ي ـ هٌْ ال٦ٟـا حبالـْ ًب العـاؾٚ وـَ     ـ

كَ، ٔوــا ؼب ــاز الٗــْ لُــؿقاصْ ِٔــؿاٖآ ْٔــٕٗذْ اىبهكــن ٔاىبمــبو ٔاىبهــ
ٔلٖاقاصْ ٔاسبهٕ  ال٦لوٛ لْ بٍفق أ كفاقٚ أ اؾاٞ ؾَٖ أ اقٍ دٍاٖٛ 

ــ ه، ٔكفا وـا ؼب  ــْ  ىؿّا أ غطــأ جكاوٛ وا اصمف از الٗـْ وـَ نـٗاقٚ أ    ـ
وٕاؾ وٍملٗٛ أ ك س أ ٌفهات اْاذٗٛ لعٗالْ اـا كإٌا ٔاديب الٍفهٛ  مْٗ 

ِٕا ٔقبا ٥ ٖعؿ صبـفٖكّا  ــي ٌٔفهات الع٦ز ٔعبــا٥ٔؾٓ أ صمٔػبّاُ ــكػ 
 أ نفّّا.

 وا ُٖكه ًب اسبكاً ٔوهؿواصْ لٗو وَ اىب٤ٌٔٛ. (38 وههلٛ)
قأى واه ال ذاقٚ و  اسبادٛ الْٗ وَ اىب٤ٌٔٛ  مٜ ا٧قٕٝ،  (39 وههلٛ)
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ٔكفا ا٥٩ت احمل از الّٗا ًب كهبْ كآ٥ت الٍهـادٛ ٔالمقا ـٛ ٔاشبٗارـٛ    

ادٛ ِ٘ و٤ٌٔٛ ٖٕوْ ٔنٍ ْ ذمٕ كاُ  ٍؿٓ قأى واه ٔعبِٕا، ٔاىبكاؾ باسب
ٖكبض وبال  صمٖؿ  مٜ و٤ٌٔ ْ ذا٧قٕٝ صعما اشبىو بكأى اىباه الماٟؿ ا٥ 

 اـا ا مبكَ ال فكٗ  ذْٗ وَ سٗح اسبادٛ لْ.
لٕ كاُ  ٍؿٓ واكٍ اُ لمٍذاقٚ وج٦ّ ٔٔاسؿٚ صكف٘ لمى٤ٌٔٛ  (40 وههلٛ)

ا٧قبـاع ٔالفٕاٟـؿ    ذا٧قٕٝ اشبىو ًب الجاٌٗٛ، با٫ْـاذٛ افب اشبىـو ًب  
اله صهص٘ وٍّا يبـا صهـ بـب لٖاؾصـْ ًب قأى الهـٍٛ ٔلـٕ كـاُ  ٍـؿٓ ثـ٦خ         
وكاَٟ لمػٗارٛ وج٦ّ ٥ٔ ٖكؾ وٍّا ا٥ وهؿاق اىب٤ٌٔٛ ذ٦ وبو ذّٗا  مٜ 

 ا٧قٕٝ.
٥ ذك  ًب اىب٤ٌٔٛ بـب وا ُٖكه  ٍْٗ ذ  مـف وجـن اىبـهكٕه     (41 وههلٛ)

ثاخ، ذاـا اس از الْٗ ٔاىبًكٔه ٔعبِٕىا أ وا صبهٜ  ٍْٗ كالمكٔه ٔا٧
 ًب نٍٛ الكبض ػبٕل يكا٣ِا وَ قحبّا ٔاُ بهٗت لمهٍـب ا٩صٗٛ آّٖا.

اىبٍا  ًب اىب٤ٌٔٛ وا ُٖكه ذع٦ّ ٥ وهؿاقِا ذمـٕ ق ٲـك  مـٜ     (42 وههلٛ)
ٌفهْ ا ؼبهس لْ، كىا اٌْ لٕ صربع و ربع قب٤ٌٔ ْ ٥ ٖه جٍٜ وهؿاقِا بن 

 ربىو وا ؾاوت لاٟؿٚ  َ اىب٤ٌٔٛ.
 ْ وَ سـب إب ؿاٞ نٍ ْ ػبـٕل لـْ ْٔـ     اـا ان هكض ىب٤ٌٔ (43 وههلٛ)

 وهؿاقٓ وَ الكبض.
لــٕ لاؾ وــا ايــهآ ٔاؾغــكٓ لمى٤ٌٔــٛ وــَ وجــن اسبٍطــٛ         (44 وههلٛ)

ــكاز       ــس اغـ ــا، ػبـ ــْ ذّٗـ ــكه  ٍٗـ ــا ُٖـ ــا يبـ ــت ٔعبِٕـ ــعمح ٔالمٖـ ٔالًـ
ــؿ     ــٕه لُ ــاً اسب ــؿ كب ــْ  ٍ ــي  وبه ــت    ان ــا بهٗ ــا و ــْ، ٔاو ــؿ  مٗ الماٟ

ذــ٦ ػبــس ذّٗــا   ٍٗــْ ل٬ٌ فــاع بــْ كــالفكٍ ٔا٧ٔاٌــ٘ ٔالك ــس ٔعبِٕــا   
اشبىـــو ا٥ اـا دـــاٞ قأى الهـــٍٛ ٔا ٖهـــ عىمّا ًب اىب٤ٌٔـــٛ ذـــا٧قٕٝ  
ــت       ــٕ كاٌ ــا ل ــ عىاه، كى ــكض ا٫ن ــت ًب وع ــو ا٥ اـا كاٌ ــف اشبى س٠ٍٗ
لمٓـــٕٗه، أ ا ـــؿت ىبٍانـــبٛ لٔاز ًب وعـــكض اسبُـــٕه أ صـــهغك      

 ٧نباه  كْٗٛ.
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ٰٞ كىـا  َٔاسس  ّالٕ كاُ وٕظف (45 وههلٛ) وٍّٛ ٔسكذٛ ٖعىن بّا وها

ُ  ٍـؿٓ سانـبٛ ٔدبّٗماصّـا اىبك بٗـٛ ٥ٔ ٖـكؾ لـْ ا٥ وهـؿاق اىب٤ٌٔـٛ         لٕ كـا 
ذــا٧قٕٝ  ــؿً اشبىــو ذّٗــا، ٌعــي ؽبىــو الماٟــؿ  ــَ اىب٤ٌٔــٛ ٔا٥٩ت  

 الماٟؿٚ.
لٕ ذكض ا٥ن  ٍاٞ  ىا ايهآ كشم٘ الٍهاٞ  ٍؿ اىبًـٗس   (46 وههلٛ)

ِٔذكُ لبهْ ذا٥قٕٝ  ؿً اشبىو ذْٗ بعؿ َؿ   ٍٕاُ اىب٤ٌٔٛ  مٗـْ،  
 قأى الهٍٛ ٔبؿلْ أ بعْٓ وٕدٕؾ صعما بْ اشبىو.ٔلٕ با ْ ٔداٞ 

وُاقه اسبر وَ و٤ٌٔٛ نٍٛ ا٫ن طا ٛ ٔاؾاٞ اسبر ذمـٕ   (47 وههلٛ)
اؾغك وبم ـّا لمشـر ٔاصفـا قأى نـٍ ْ وـ  وٕنـي اسبـر حبٗـح لـٕ اؾٝ          
اشبىو ا ؼبر، ٔدس اشبىو ٔنهط ٔدٕه اسبر، ٔلمشاكي الًك ٘ 

كْـّا صعمٗىـّا   صهدٗن وبمـ  اشبىـو ِٔـٕ ا٧ٔفب صٗهـمحّا سبذـْ اـا كـاُ ذ      
 لًعاٟك ال ٔاُ كاٌت ا٫ن طا ٛ و شههٛ وَ اقباع نٍـب و عؿؾٚ.

اؾاٞ الؿَٖ وَ اىب٤ٌٔٛ اـا كاُ ًب  اً سُـٕه الـكبض، أ    (48 وههلٛ)
كاُ نابهّا ٔلكَ ا ٖ ىكَ وَ اؾاٟـْ افب  ـاً سُـٕه الـكبض، ٔاـا ا     
٤ٖؾ ؾٍْٖ س ٜ اٌهٜٓ العاً ذا٧ٔفب اغكاز اشبىو ا٥ّٔ، ٔلْ اُ ٖعكض 

 س٠ٍٗف  مٜ اسباكي الًك ٘. ا٧وك
ــٜ       (49 وههلٛ) ــو ذى ـ ــٕه اشبىـ ــكرّا ًب ٔدـ ــٗو يـ ــٕه لـ ــاً اسبـ كبـ

سُـــن الـــكبض ٔكـــاُ لاٟـــؿّا  مـــٜ و٤ٌٔـــٛ الهـــٍٛ صعمـــا بـــْ اشبىـــو، 
ٔلكــَ كبــاً اسبــٕه ٔصعــٗـب قأى نــٍٛ يــك ٗٛ سبهــاه اىبكمــف ٌــٕع         
ــٕ انــكه أ     ــٛ اىبهــ شؿثٛ ذم ــؿاقك اشبهــاقٚ أ اىب٤ٌٔ ــا  ٔذكَــٛ ل  اقذ

أ ِٔبــْ سٗمــٛ ِٔكٔبــّا وــَ اشبىــو ًب      اصمــف والــْ أ ايــهٝ ب ــؾب   
 اثٍاْٟ ٔقبن سمٕه قأى الهٍٛ ا ٖههط اشبىو  مٜ ا٧قٕٝ.

اشبىو هىٗ  اقهاوْ و عما بالعـب ٖٔ ػمح اىبال  بـب ؾذ   (50 وههلٛ)
وبو العـب أ ؾذـ  قٗى ـْ وـَ وـاه ىغـك ٌهـؿّا أ دٍهـّا، ٥ٔ ػبـٕل لـْ          

ك ٘ بٓىاٌْ ال ُكه ًب العـب قبن اؾاٞ اشبىو ا٥ اُ ٖهـُ اسباكي الً
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 أ صههٗطْ ظبٕوّا حبهس وا ٖكآ وَ اىبُمشٛ.

لٕ ادبك بْ بعؿ صعما اشبىو ٔقبن اغكادْ كاٌـت اىبعاومـٛ    (51 وههلٛ)
ذٕٓلٗٛ بالٍهبٛ افب وهؿاق اشبىو، ا٥ اُ مبْٓٗ اسباكي الًك ٘ ٖٔهغف 

 العٕض أ يبّْ.
لٗو لمىال  اُ ٍٖهن اشبىو افب ـو ْ ثي ال ُكه ذْٗ ذ٦  (52 وههلٛ)

سبـاكي الًـك ٘ ٔاىبُـاسبٛ وعـْ ٔس٠ٍٗـف ػبـٕل لـْ        ػبٕل ـلـ  ا٥ بـاـُ ا  
 ال ُكه ذْٗ، ٥ٔ ؼب هس بعؿ ا٫ـُ لمػىو قبض ٧ٌْ اٌ هن افب الفوٛ.

ػبٕل لمىال  صعذٗن اغكاز وبو الكبض اـا سُن اثٍاٞ  (53 وههلٛ)
الهٍٛ ٥ٔ ػبس ال هغمح ٧ُ قأى الهٍٛ وَ باه ا٫قذا ، ٔلٕ اغكدْ ثي 

ؿً صعمـا اشبىـو ذٗـْ ذمـْ     ان شؿثت و٤ٌٔٛ ٔباُ  ؿً كفاٖٛ الـكبض ٔ ـ  
الكدٕع بْ  مٜ اىبه شا و  بهاٞ  ٍْٗ ٥ و  صمفّـا ًب ٖـؿٓ، ا٥ اـا كـاُ    

 اىبه شا  اىبّا باسباه ذالماِك س٠ٍٗف ْىاٌْ.
لٕ دعن ال ّٕ أ اىبعؿُ وكهبّا لْ كفآ اغـكاز وبهـْ    (54 وههلٛ)

 ا٥ّٔ، ٥ٔ ػبس  مْٗ وبو ىغك  ىا لاؾ وٍْ  َ و٤ٌٔٛ الهٍٛ.
ٔ صكؾِـا ا ـؿاٖا ٖٔ شىـن لٔدّـا أ     اىبكأٚ اله صك هس ا (55 وههلٛ)

جمحٓ و٤ٌٔ ّا ػبس  مّٗـا وبـو وـا اَـبض ًب سٗالصّـا أ وـا لاؾ  ىـا        
صُكذْ ًب ال ٕنعٛ  مٜ ٌفهّا ٔالعٗاه وَ جمح انكاه، ٔا٥قـٕٝ  ـؿً   

 صعما اشبىو باقباع وكانس الطفن.
وَ ٖعمي اُ ٥ وبو  مْٗ ٥ ػبس  مْٗ وكادعٛ اسبـاكي    (56 وههلٛ)

 ٥سٕ  لْ صعٗـب قأى نٍٛ يك ٗٛ.الًك ٘ أ ٔكٗمْ، ٌعي ا

الك س الهمٗمٛ إـا كاٌت إن٦وٗٛ ٔوعكْٔٛ قبا ذْٗ صعمـٗي   (57 وههلٛ)
يعاٟك ال ٥ وبو ذّٗا، ٌعي ًب ٌهػٛ اىبُشف ٖهـكأ ذّٗـا، ٥ٔ ُٖـض    

 صككْ ًٖكٕ ِذكاٌْ.
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  لظّخ اخلّض ِٚظزحمٗلظّخ اخلّض ِٚظزحمٗ
ٖههي اشبىو ن ٛ انـّي  مـٜ ا٧َـض نـّي ال نـبشاٌْ، ٔنـّي       

ْٗ ٔىلْ ٔنمي، ٔنّي ا٫واً، ِٔفٓ الج٦ثٛ ا٩ُ قنٕه ال َمٜ ال  م
صكُٕ ل٦واً اىبّؿٙ  ذـن ال صعـافب ذكدـْ، ٔث٦ثـٛ ل٨ٖ ـاً ٔاىبهـاكـب       
ٔابٍاٞ الهبٗن وَ الهاؾٚ، ًٖٔه  ًب الج٦ثٛ ا٧غمحٚ ا٫مباُ ًٔب ا٧ٖ اً 

 الهبٗن اسبادٛ ًب بمؿ ال همٗي ٔاُ كاُ جٍّٗا ًبابَ  وٍّي الفهك آّٖا ًٔب
بمؿٓ ٥ٔ ٖع رب ًب اىبه شهـب العؿالٛ ٔا٧ٔفب و٦سمٛ اىبكدشـات ٔاُ ٥  

 ٖعطٜ وكصكس الكبمحٚ غَُّٕا و  ال ذاِك.
 ٥ ػبٕل ا٫ طاٞ وَ اشبىو اـا كاُ ا اٌٛ  مٜ ا٫ثي. (58 وههلٛ)
٥ ػبــس البهــط  مــٜ ا٧َــٍاه بــن ػبــٕل ؾذــ  كباوــْ افب   (59 وههلٛ)

اق  مٜ اسؿِي، ٔكف ٥ ػبس ان ٗعاه اذكاؾ كن ٍَف بن ػبٕل ا٫ق ُ
ذــكؾ ٔاســؿ وٍــْ، ٔلــٕ اقاؾ البهــط ٥ ػبــس ال هــأٙ بـــب ا٧َــٍاه أ  

 ا٧ذكاؾ.
وه شا اشبىو وَ اٌ هس افب ِايي با٧بٕٚ ذاـا اٌ هس  (60 وههلٛ)

الْٗ با٧ً ا ؼبن لـْ اشبىـو، ٌعـي ذبـن لـْ المكـاٚ ٔاُ كاٌـت وـَ جـمح          
 ا امش٘.

٥ ذك  بـب اُ ٖكُٕ ا امش٘  مّٕٖا أ  هٗمٗـّا أ  بانـّٗا    (61 وههلٛ)
فكّٖا أ ٌٕذمّٗا أ  بّٗا، ٔاُ بؿا ا٧غمح وٍهطعّا ًب ِفٓ ا٧لوٍٛ ِٕٔ أ دع

وٕدٕؾ ٔاقعّا ِٕٔ ىٖٛ ا ذالٖٛ اغـكٝ لهـٕقٚ المـّس، ٔا٧ٔفب صهـؿٖي     
ا٧ب ٔا٥قكه  مهـٛ بـالٍيب َـمٜ ال  مٗـْ ٔىلـْ ٔنـمي كالفـارى٘ ثـي         

 العمٕٙ  مٜ جمحٓ.
ىبفٗــؿ ٥ ٖٮُــؿ  وــَ اؾ ــٜ الٍهــس ا٥ بالبٍٗــٛ أ الًــٗاع ا  (62 وههلٛ)

 لمعمي ٔا٫رى٠ٍاُ ٔا٫ي ّاق اىب ٕاصك ًب بمؿٓ.
٥ ػبٕل ؾذ  اشبىو افب وَ دبس  مْٗ ٌفهـ ّي، ٥ٔ بـهى    (63 وههلٛ)

 بؿذ  جمحٓ وبهْ الّٗي ٔلٕ ل٨ٌفا  و  ذهكٓ.
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الٍُف وَ اشبىو الفٙ ل٬واً اوكٓ ًب لواُ ال ٗبٛ قاد   (64 وههلٛ)

افب افب ٌاٟبْ ِٕٔ اجمل ّؿ ازباو  لمًـكاٟط  مـٜ ا٧قـٕٝ، ٔػبـٕل الـؿذ       
اىبه شهـب باـٌْ،ٔصعؿؾت ا٧قٕاه ًب ِفٓ اىبههلٛ، ٔوٍّا ػبٕل لمىكمـف  
اُ ٖ ُكه بٍُفْ  مْٗ اله٦ً حبٗح ٖكُٕ قارعّا أ وطى٠ٍّا باُ ا٫واً 
ٖكْٜ بّفا ال ُكه، ٔوجن ِفا الهٕه ٥ ٖ عاقض و  ا٫ طاٞ لمشاكي 

 الًك ٘ أ ا٫ن ٠فاُ وٍْ ًب اجمس اسبا٥ت ٔاىبٕاقؾ.
ّا  مٜ صهمٗؿ اىبٗت ذ٦ ػبٕل لْ ا طاٞ اشبىو افب وَ اُ باقٗ (65 وههلٛ)

 ٔك٦ْٟ لبط٦ُ الٕكالٛ قبٕصْ ٥ٔبؿ وَ الكدٕع افب اجمل ّؿ اسب٘.
ػبٕل ًب الٍُف الفٙ ِٕ لمهاؾٚ ا ـامشٗـب ؾذـ  اىبالـ      (66 وههلٛ)

بٍفهْ  ي وبايكٚ وَ جمح اـُ، ٔا٧سٕ  ان شبابّا الـؿذ  لمىذ ّـؿ أ   
 ٔاىبكدض ٔا٧ِىٗٛ.ا٫ن ٠فاُ وٍْ ٧ٌْ ا كه باىبُمشٛ 

ػبــٕل ٌهــن اشبىــو وــَ بمــؿٓ افب جــمحٓ وــ   ــؿً ٔدــٕؾ     (67 وههلٛ)
اىبه شا بن و  ٔدٕؾٓ  مٜ الماِك اـا كاٌت ٍِاك وكدشـات أ كـاُ   
الٍهن لمشاكي الًك ٘، ٖٔٓىَ و  ال مف ا٥ اُ ٖهـُ اسباكي بٍهمـْ أ  

 ٖهبْٓ ٔكٗمْ.
و٤ٌٔٛ الٍهن  مٜ الٍاقن ًب َٕقٚ ازبٕال، ٔوَ اشبىو ًب  (68 وههلٛ)

 لٕدٕه ٔا٫ـُ وَ اسباكي.َٕقٚ ا
اـا ؾذ  قٗىٛ اشبىو وَ واه ىغك ٌهؿّا أ  كّْٔا ذٗذس  (69 وههلٛ)

اُ ٖكُٕ بهٗى ْ الٕاقعٗٛ أ  ىمٛ البمؿ أ وا ٖعاؾ ا، ذـ٦ ػبـٕل با٧قـن    
 ٔاُ قبن اىبه شا أ قْ٘ بْ.

٥ صــربٞ ـو ــْ وــَ اشبىــو ا٥ بهــبض اىبهــ شا أ اسبــاكي  (70 وههلٛ)
ٚ، ذـ٦ ػبـمٙ ا طـاٞ اشبىـو افب     نٕاٞ كاُ ًب ـو ْ أ ًب العـب اىبٕدٕؾ

يػِ ٥ َٖٕمْ افب اسباكي، كىا ٥ ػبمٙ ا٥ طـاٞ افب ٔكٗـن اسبـاكي    
وَ جمح صكغِٗ أ َٔن قبض وَ اسبـاكي، ٔلـٗو لمشـاكي اُ ٖعطـ٘     
لمٕكٗن إـٌّا  اوّا بالهبض بؿُٔ الكدٕع الٗـْ ٔاغـف الَٕـ٥ٕت وٍـْ أ     
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 ذبؿٖؿ وهؿاق.

ْ اس هـابْ وبهـّا،   اـا كاُ لْ ًب ـوٛ اىبه شا ؾَٖ دال لـ  (71 وههلٛ)
 ٔكفا نّي ا٫واً و  اـُ اجمل ّؿ  مٜ ا٧قٕٝ.

ػبٕل لمىالـ  اُ ؽب ـاق ؾذـ  العـٕض ٌهـؿّا أ  كْـّا وـ          (72 وههلٛ)
ٔدٕؾ العـب، ٥ٔ ٖع رب قْا اىبه شا أ اجمل ّؿ ا٥ اُ ٖكُٕ ذْٗ ْكق أ 
ســكز ٔ وًــهٛ كىــا لــٕ كــاُ وــَ الُــعس  مٝاجمل ّــؿ صٕلٖــ  ا٧ ٗــاُ   

 ٔصههٗىّا  مٜ اىبه شهـب.

  ادلصبحلخادلصبحلخ
٥ ػبٕل لمىه شا اُ ٖهغف وَ باه اشبىـو ٖٔـكؾٓ  مـٜ     (73 وههلٛ)

اىبال  نٕاٞ كاُ وَ نـّي الهـاؾٚ أا٫وـاً، ٔاُ كـاُ الـكؾ  مـٜ عبـٕ        
ا ؿٖٛ ٔٔدٕٓ اسبٗمٛ ذاىبه شا لٗو لْ ا٥ اُ ٖهغف ساد ْ ذكٗف ّٖس 
ل محٓ وا لٗو لْ ٥ٖٔٛ  مْٗ أ وا ؽبكدْ  َ ا٫ن شها  ٔذْٗ صفكٖط جمح 

هٕ  اىبه شهـب، ٔلٕ سُن وجن ِفا الـفٙ ٖب ٍـٜ ًب ا٧َـن    وًكٔع حب
 مٜ وٗن اىبال  افب ا طاٞ ا٧قن ٔقْا اىبه شا با٧قن كـ٘ ٥ ؼبذـس   

  ٍْ الكن ٥ صربٞ ـوٛ اىبال  ٧ُ ِفا ا٫نها  بارن.
لٕ ٔقعت اىبُاسبٛ وَ قبن اسباكي الًك ٘ أ باـٌْ، كىـا   (74 وههلٛ)

اؾاْٟ باُ كاُ وعهكّا أ ٥سظ لٕ كاُ اىببم  كبمحّا ٔا ٖهؿق اىبال   مٜ 
اسباكي وكدشات اغكٝ كٕكٗن ٌٔاٟس ل٬واً ٔٔل٘  مٜ ذهكاٞ اىب٤وٍـب 
وٍّا دال َٔض دعمّا اؾٌٜ قم٦ّٗ ا٦َسّا ٔصؿاقكّا ٔنبعّا بـب اسبهٕ  
ٔربفٗفّا ٔصٗهمحّا ٔا اٌٛ  مٜ ابكاٞ الفوٛ ٔسجّا ل٪غكَٖ  مٜ اؾاٞ اشبىو 

اشبىو ًب ِـفا الموـاُ وـَ اىبـ٤وٍـب     غَُّٕا ٔاُ الـفَٖ ٥ ٖم موـُٕ بـ   
 اْعاه الفَٖ ٤ٖؾٌْٔ بًكاٟطْ.
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  ِظبئً ِزفزلخِظبئً ِزفزلخ
لـٕ انــ هكض يــ٠ّٗا ٔلاؾ  ــَ و٤ٌٔــٛ نــٍ ْ ذالمــاِك  ــؿً   (75 وههلٛ)

 اشبىو ذْٗ.
لٕ ايـهٝ يـ٠ّٗا لمى٤ٌٔـٛ ٔاٌهٓـٜ اسبـٕه ٔا ُٖـكذْ أ        (76 وههلٛ)

ٖه عىمْ ذّٗا ٔدس اشبىو  مـٜ ا٧قـٕٝ، ا٥ اـا وٍعـْ وـاٌ  قّـكٙ أ      
 أ اٌْ ًب وعكض اسبادٛ.اْطك ٫بهاْٟ 

لٕ ان هدك ؾاقّا وج٦ّ ًب اثٍاٞ الهٍٛ ٔاؾٝ كباً ادكصّا وـَ   (77 وههلٛ)
ا٧قباع ٔالفٕاٟؿ ذماؾت وؿٚ ا٫داقٚ  َ اٌهٓاٞ نٍٛ الكبض، ذا٧قٕٝ 
صعما اشبىو ب م  المٖاؾٚ وا ؾاوت قؿ ؾذعت وَ نٍٛ الكبض كىا لٕ ؾذ  

 اػباق ث٦خ نٍٕات.
ٛ يـك ٗٛ ٔا ٖعمـي   لٕ وٓت  مْٗ نٍـب ٔا صكـَ لـْ نـٍ    (78 وههلٛ)

وهـؿاق الـكبض ٔالفاٟـؿٚ ثـي اقاؾ صُـفٗ ْ ٔاس هـابْ ذٗىـا وٓـٜ ًب صمــ          
ا٧سٕاه، ذاوا اُ ٖعمـي صفُـ٦ّٗ بهـؿق المٖـاؾٚ لـٕ كاٌـت لـْ نـٍٛ وعٍٗـٛ          
ذ ػىو صم  المٖاؾٚ، ٔاـا كاُ ٖعمي بّا  مٜ عبـٕ ا٫نبـاه ذـا٧سٕ     

صعما اشبىو اىبُاسبٛ و  اسباكي الًك ٘، اوا لٕ ي  ًب اَن المٖاؾٚ ٔ
 ذا٧َن الرباٞٚ.

اسبٕه ًب ا٧قبـاع  بـاقٚ  ـَ كبـاً الًـّك الجـاٌ٘  ًـك ٥         (79 وههلٛ)
 الؿغٕه ذْٗ كىا ًب المكاٚ.

لٕ صكؾؾ قبض بـب كٌْٕ يبا اؾٝ وبهْ أ يبا ا ٤ٖؾ وبهْ  (80 وههلٛ)
 ا ػبس ذْٗ ي٘ٞ.

ٖع رب ًب اؾاٞ اشبىو قُؿ الهكبٛ، ٔلٕ قاه اىبال  وبهت  (81 وههلٛ)
  ا٥ اُ ٖجبت غ٦ه ـل .وال٘ ٖهبن قٕلْ ب٦ بٍٗٛ ٥ٔ مبـب

اـا قبض الفهْٗ ازباو  لمًـكاٟط اشبىـو وـَ اىبالـ  وـَ       (82 وههلٛ)
 باه ال٥ٕٖٛ العاوٛ بكٟت ـوٛ اىبال  ٔاُ صمف  ٍؿٓ.
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ػبٕل لمشاكي الًك ٘ اُ ًٖـهٙ ؾاقّا أ عبِٕـا ٖٕٔقفّـا     (83 وههلٛ)

 لمهاؾٚ أ وُاقه اشبىو ا٥غكٝ، ٔلٗو لمىه شا ذعن ـل .
هاٟن بكفـْ بعـؿ العمـي    ٥ واٌ  وَ ا طاٞ اشبىو لمهٗؿ ال (84 وههلٛ)

 ٔا٫رى٠ٍاُ بالٍهس.
الماِك دـٕال َـكه اشبىـو ًب دبّٗـمات اىبهـ شا  ٍـؿ        (85 وههلٛ)

 وٕصْ ٔا٫س ٗا  با٫ن ٠فاُ وَ اسباكي الًك ٘.
لٕ اكن ًب بٗت ٖعمي اُ َـــاسبْ ٥ ؽبىـو اوٕالـْ ؽبـكز      (86 وههلٛ)

قٗىـٛ وبــو وـا اكمــْ  مــٜ ا٧قـٕٝ، ٔلــْ اُ مب ٍــ   ـَ ا٧كــن اـا كــاُ     
باىبعكٔه ٔالٍّ٘  ـَ اىبٍكـك وـ  اد ىـاع يـكاٟطْ       ا٫و ٍاع بهُؿ ا٧وك

ٔحبهس وكاصبْ، ذهؿ ٖكف٘ ا٫  فاق بن قؿ صكُٕ انـ ذابٛ الـؿ ٕٚ وـَ    
 ا٧وك باىبعكٔه أ ِٕ ا٧قدض.

لٕ سن قأى الهٍٛ اىبالٗٛ ٔ ٍؿٓ ذاٟض قبهؿاق الؿَٖ الفٙ  (87 وههلٛ)
ان ؿاٌْ ىب٤ٌٔٛ صم  الهٍٛ ذا٧قٕٝ  ؿً ٔدٕه اشبىو ذْٗ، اوا لٕ كاُ 

لهٍٛ نـابهٛ  مـٜ نـٍٛ الـكبض ذـ٦ ٖهـ جٍٜ وٍـْ، كىـا لـٕ كـاُ قـؿ             الؿَٖ
ان ؿاُ ألف ؾٍٖاق قبن نٍ ـب ٔغكز  ٍؿٓ ِفٓ الهٍٛ قبـض ألـف ؾٍٖـاق    
ذٗػىو ا٧لف كمْ ٧ُ الؿَٖ لٗو ًب نٍٛ الـكبض، ٌعـي ػبـٕل لمشـاكي    

 صههٗط وبم  اشبىو اـا كاُ الؿَٖ سا٥ّ.
لٗشُن وٍّا  اـا كاُ  ٍؿٓ بعض اسبٕٗاٌات كال ٍي ٔالبهك (88 وههلٛ)

  مٜ اسبمٗس ٔالمؾب ٔعبِٕا ذفْٗ صفُٗن:

اـا كاُ احملُٕه لمى٤ٌٔٛ ٔارعاً العٗاه ذ٦ وبو ًب صم  ا٧ٔه : 
 اسبٕٗاٌات  مٜ ا٧قٕٝ.

لٕ كاُ ٌ ادّا لم ذـاقٚ ذـاـا كاٌـت وُـؿق وعًٗـ ْ أٙ اٌـْ        الجاٌ٘ :
ٔ ٗالْ ٖع ايُٕ يبا ٖبٗعٌْٕ وَ سمٗبّـا ٔعبـٕٓ ذـاشبىو ٖ عمـا ذهـط      

 لماٟؿ وَ ٌ ادّا اىب ُن ٔاىبٍفُن.با
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اُ كاٌت وعًٗٛ  ٗالْ وَ جمحِا كىا لٕ كاُ  ٍؿٓ لقا ٛ أ  :الجالح 

به اُ أ ٔظٗفٛ ٔصكفْٗ لمى٤ٌٔٛ ذاُ اشبىو ٖ عما با ٗاُ اسبٕٗاٌات 
اله ا ؿِا لمكهس ٔبٍىاّٟـا اىب ُـن كالُـٕه ٔاىبٍفُـن كالٕلـؿ      

 ٔاسبمٗس.
ٖؿٚ وَ البهك ٔال ٍي، ذـ٦ ؽبىـو وـا    لٕ كاُ  ٍؿٓ اٌعاً  ؿ الكاب  :

 كاُ ٍٖ ف  وٍْ لعٗالْ ْٕٔٗذْ ِٔؿاٖآ ٦َٔصْ.

الهٗاقٚ اله ػبعمّا اىبكمف ل٬دكٚ ٔصكُٕ وُؿق وعًٗ ْ  (89 وههلٛ)
٥ ٖ عما بّا اشبىـو  مـٜ ا٧قـٕٝ ٔؽبىـو الماٟـؿ وـَ قحبّـا ًب قأى        

 الهٍٛ، ٔلٕ كاٌت نٗاقٚ اغكٝ ذ ػىو بالهعك الفعم٘ اسبال٘.
اقٚ أ اسبٕٗاٌات ٔعبِٕا ًب اىبهـهل ـب ا ـ٦ٓ   لٕ كاٌت الهٗ (90 وههلٛ)

وًهاٚ قباه صعما بْ اشبىو كىا لٕ ؾاق  مْٗ اسبٕه ٔا ؽبكز وبهْ ثي 
ايهٝ بْ صم  ا٧ ٗاُ ذٗذس ربىٗهّا بهعك الًكاٞ  مـٜ ا٧قـٕٝ ٔاُ   

 كاٌت و ػفٚ ىلٛ لمىعًٗٛ.

قطعــٛ ا٧قض اىبػُُــٛ وهــربٚ لمًــػِ ٔا٧نــكٚ ٔذــا   (91 وههلٛ)
ّٗا وبو ٥ٔ ًب نٗادّا ٔاُ ؾاق  مّٗـا اسبـٕه   الًهُ ٔاىبٍانس لٗو ذ

 ِٔ٘ غالٗٛ.
اـا كــاُ ا٧ه ٥ ؽبىــو اوٕالــْ ذــا٥قٕٝ دــٕال َــ٦ٚ       (92 وههلٛ)

المٔدٛ ٔا٥بٍاٞ الفَٖ ٖعًُٕٗ ًب كٍفْ ًب البٗت ٧ُ ٌفه ّي ٔادبٛ  مْٗ 
ٔلها ؿٚ ٌف٘ اسبكز ٥ٔ ٖههط ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكـك بـاؾٌٜ   

 طا ٛ ٔا٩ؾاه ا٫ن٦وٗٛ.اىبكاصس اىبٍانبٛ لُٗ  ال
ا٧قٕٝ اُٖاه نـّي ا٫وـاً افب اجمل ّـؿ ازبـاو  لمًـكاٟط       (93 وههلٛ)

 ٔػبٕل اُٖالْ افب وه شهْٗ باـُ وٍْ.
لــٕ كــاُ الٕالــؿ يبــَ ٥ ؽبىــو اوٕالــْ ٔٔقخ  ٍــْ ا٥ٔؾٓ   (94 وههلٛ)

ٰٞ ا٥  ٰٞ ٔبها ٔلٔد ْ ؾاق نكَ العاٟمٛ ذ٦ وبو ذْٗ ٧ٌْ وَ اىب٤ٌٔٛ اب ؿا
 بهوٕاه صعما بّا اشبىو.اـا  مي اٌْ بٍآ أ ايهآ 
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ــَ      (95 وههلٛ) ــ ٦ً أٙ و ــّا ٥ن ــّا وطمه ــ  إـٌ ــ٘ اىبكد ــٕل اُ ٖعط ٥ ػب

الهّىـب  مٜ عبٕ الهٓٗٛ اىبّىمٛ، ذ٦ ػبٕل اُ ٖك س )ػبٕل ا طاٞ ذ٦ُ 
اسبــا الًــك ٘ ٌٗابــٛ  ــَ وهــ شهْٗ(، نــٕاٞ كــاُ اشبطــاه وٕدّــّا افب  

فب يػِ وعـب أ نبا ـٛ أ قبٗمـٛ أ وطمهـّا ٌعـي ػبـٕل ا طـاٞ ا٥ـُ ا      
اىبال  لؿذ  وهؿاق وعمًٕ وَ اشبىو افب وه شهْٗ  مٜ عبٕ ا٥ر٦  أ 
صعٗـب الًػِ الفٙ ٖعطٜ لْ، كىا ػبٕل ا طاٞ ا٥ـُ لمىه شا بان ٦ً 

 وهؿاق وعمًٕ وَ اشبىو وَ يػِ وعـب ٔوبـب ًب أَن ا٫ـُ.
ا٧ٔاٌ٘ ٔعبِٕا اـا صبؿه ان عىا ا ٔدعمت لممٍٖٛ وج٦ّ ٥  (96 وههلٛ)

 ُؿ  بهاٞ  ٍٕاُ اىب٤ٌٔٛ.ٖ عما بّا اشبىو ل
لٕ ايهٝ نمعٛ ٔؾاق  مّٗا اسبٕه أ داٞ قأى الهٍٛ ٔا  (97 وههلٛ)

ــٛ أ ســاه      ــا بّــا اشبىــو ٧ٌّــا وــَ الماٟــؿ  ــَ اىب٤ٌٔ ٖهــ ػؿوّا ٖ عم
ا٫ْطكاق لعؿً ان ػؿاوّا، ٌعي ذب هس وَ صبىٕع اىباه الماٟؿ بمشاظ 

اْ٘ الف ؾٍٖاق العفٕ لمعاً اىباْ٘، ذمٕ كاُ اىببم  اىبعفٕ  ٍْ ًب العاً اىب
ٔكاُ  ٍؿٓ ًب قأى الهٍٛ ال الٗٛ وبهـىاٟٛ ؾٍٖـاق ٌهـؿا وـ  قٗىـٛ يـكاٞ       
اسبادٛ ن ىاٟٛ ؾٍٖاق، ؽبىو ذهط واٟٛ ؾٍٖاق ٔصع رب ِفٓ اسبادـٛ س٠ٍٗـف   
طبىهٛ، ٔلٕ ا صكَ ِفٓ اسبادٛ ل٬ق ٍاٞ بن كاٌت لم ذاقٚ ذاٌّا ذب هس 

ٍـاق ٖكـُٕ صبىـٕع    بالهعك اسبال٘، ذاـا كاٌـت قٗى ّـا س٠ٍٗـف نـبعىاٟٛ ؾٖ    
 اىببم  الفٙ ٖ عما بْ اشبىو واٟه ؾٍٖاق ٔلٗو واٟٛ ؾٍٖاق.

اـا كاُ وهؿاق الكبض قأى الهٍٛ الًك ٗٛ الف ؾٍٖاق ٔقاً  (98 وههلٛ)
ب ػىٗهْ ٔؾذ  واٟه ؾٍٖاق صبىٕع اشبىو، ذاُ اىببم  اىبعفٕ  ٍـْ لمهـٍٛ   

 الًك ٗٛ ال الٗٛ مثالباٟٛ ؾٍٖاق.
وـج٦ّ اقصفعـت   لٕ ايـهٝ نـمعٛ لم ذـاقٚ ٔغـ٦ه يـّكَٖ       (99 وههلٛ)

قٗى ّا ٔبا ّا ذاىبؿاق  مٜ قأى الهٍٛ ال ال٘ اُ َكه الكبض ًب اىب٤ٌٔٛ 
 ذ٦ وبو  مْٗ، ٔاُ لاؾ وٍْ قأى الهٍٛ ٔدس اشبىو ًب الماٟؿ ذهط.

لٕ وٜٓ  مٜ اىبكمف نـٍٕات ا ؽبىـو اوٕالـْ ثـي بٍـٜ       (100 وههلٛ)
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 مٜ ربىٗو اوٕالْ ذىا كاُ  ٍؿٓ لمى٤ٌٔٛ ٔؾاق الهكَ ٔالهٗاقٚ اشباَٛ 

انبٛ سبالْ لـٗو ذّٗـا وبـو، ا٥ اـا ثبـت صعمـا اشبىـو باىبـاه قبـن         اىبٍ
 الًكاٞ أ ؾاق  مّٗا اسبٕه وَ جمح ان عىاه أ نكَ  ا.

لٕ وٜٓ  مٜ اىبكمف نـٍٕات ا ؽبىـو اوٕالـْ ثـي بٍـٜ       (101 وههلٛ)
 مٜ ربىٗهّا، ٔ مي اُ ـو ْ اي  مت باشبىو ًب اوٕاه قؿ اٌفهّا ٔا 

ّٗا وـَ اشبىـو، أ وُـاسبٛ    صكَ وٕدٕؾٚ  ٍؿٓ ا٩ُ ذٗذس قٓاٞ وا ذ
اسباكي الًك ٘ خبَُّٕا ٔصههٗطّا أ صهدٗمّا أ ابكاٞ ـو ْ وَ يطك 

 وٍّا.
اـا ا ٖهــ ط  اؾاٞ اشبىــو  ٍــؿ قأى الهــٍٛ، لمشــاكي      (102 وههلٛ)

الًك ٘ اُ ػبعمْ ظبٕوّا اٙ اقهارّا وٍانبٛ سبالـْ قبـا ٥ ٖكـُٕ ذٗـْ  مٗـْ      
 ٍـب.سكز ٔلٗو ذْٗ صفكٖط حبا اىبه شهـب وَ الهاؾٚ ٔاىب٤و

وَ ا ٖكَ و٤ؾّٖا لم٦ُٚ ٔو هٗؿّا باسكاً الًـكٖعٛ  مـٜ    (103 وههلٛ)
الماِك ٥ ػبٕل ا طا٣ٓ وَ اشبىو بهـّىْٗ، ا٥ وـ  سـا٥ت الٓـكٔقٚ     
ــْ ٔلكــَ وــ   ــؿً ٔدــٕؾ وــَ ِــٕ أفب وــَ      ٔاسبادــٛ أ بهُــؿ ِؿاٖ 

 اىبه شهـب، أٙ اُ قُؿ ِؿاٖ ْ ٥ ػبعمْ أفب وَ اىب٤وَ اىبه شا.
  اىب٤ٌٔٛ لٗو ذّٗا وبو.ا بٛ اىبػىهٛ اـا ؾغمت ًب (104 وههلٛ)
ا٧قض اله صًهٝ ٖٔكاؾ وٍّا الهـكَ ٥ ػبـس ذّٗـا ٥ٔ     (105 وههلٛ)

ًب البٍاٞ اىبًٗؿ  مّٗا اشبىو ٔاُ ان ىك البٍاٞ لهٍٕات ا٥ اُ ٖكُٕ اىباه 
الفٙ ايهٝ بْ أ َكه ًب البٍاٞ قؿ صعما بْ اشبىو، أ اُ صهغمح البٍاٞ 

     ٕ كـاُ ا ـؿاؾٓ    كاُ ٧جكاض الكبض ٔالكهس ٔلـٗو  ـَ سادـٛ كىـا لـ
لمهكَ ا ٖهُؿ بْ الفٕقٖٛ بن اقاؾ ا ؿاؾٓ لهٍٕات صالٗٛ اغ ٗاقّا كىا لٕ 

 كاُ جمح ضب از لْ وؿٚ البٍاٞ.
قط  ا٥قاْ٘ الهكٍٗٛ اىبعؿٚ لم ذاقٚ ٖ عمـا بّـا اشبىـو     (106 وههلٛ)

ـــٍٛ ٔاُ ا ًٖــٗؿ  مّٗــا بٍــاٞ  مــٜ   بالهــعك الفعمــ٘ اسبــال٘ ًب قأى الهـ
٧ٌّٔا وْٕـــٕع لم ذاقٚ ٔبهــٍؿ العهـاق   ا٥قٕٝ ىبا  ا وَ الهٗىٛ اىبالٗٛ
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 ُٖؿ   مّٗا اٌّا وم .

الك اه الفٙ ٖهكأ وٍْ ٥ وبو ذْٗ، ٔكفل  الفٙ ٖكُٕ  (107 وههلٛ)
ًب وعكض اسبادٛ اثٍاٞ الهٍٛ  مٜ ا٧قٕٝ، ٔالك اه الـفٙ ٖ كـُٕ وـَ    

 ادماٞ لٗهت كجمحٚ ٖكف٘ الهكاٞٚ ًب دمٞ ٔاسؿ وٍْ  مٜ ا٥قٕٝ.
َ اشبىـو افب وهـ شهْٗ   لٕ قاً يػِ با طاٞ وا  مٗـْ وـ   (108 وههلٛ)

 ٔبهُؿ الهكبٛ دبمْٖ ا٫دالٚ اىب هغكٚ وَ اسباكي الًك ٘.
لٕ ا طٜ لمفهكاٞ ٔاىبهـ شهـب َـؿقٛ ٔا اٌـٛ وـَ جـمح ٌٗـٛ        (109 وههلٛ)

اشبىو ذمٗو لْ ذٗىا بعؿ اُ ؼب هبّا وَ اشبىو ٥  باق الٍٗٛ ًب اشبىو 
كعباؾٚ، ٌعي لٕ كاٌت العـب وٕدٕؾٚ ٔاوكـَ انـهدا ّا صـؿذ  لـْ وـكٚ      

 بعٍٕاُ اشبىو وا لاه وه شهّا.اغكٝ 
ا٧قها  الًّكٖٛ ٔالهٍٕٖٛ اله صهؿؾ لمىُكه أ الًـككٛ   (110 وههلٛ)

ذب هس وَ ٔعبِٕا وَ اَن قكض أ بٍاٞ ؾاق الهكَ اله ٖهطٍّا اىبكمف ٔ ٗالْ 
 اىب٤ٌٔٛ ٥ٔ ػبس ذّٗا اشبىو بان جٍاٞ ٌهبٛ ا٧قباع الكبٕٖٛ وٍّا.

شبىـو  لٕ سن قأى نٍ ْ ٔلْ ؾَٖ  مـٜ ىغـك ؽبـكز وٍـْ ا     (111 وههلٛ)
ساه ان ٦وْ اـا صعما بْ اشبىو، ٔػبٕل صهؿٖي ا طاٞ وبهـْ ًب قأى  

 الهٍٛ ًب ساه الٕثٕ  وَ ال هؿٖؿ.
 مـٜ اىبكمــف اُ ٖعـــب لــْ قأى نـٍٛ يــك ٗٛ ؽبىــو ذّٗــا    (112 وههلٛ)

الماٟؿ  مٜ اىب٤ٌٔٛ ٔالفٙ ا ؽبىو ًب العاً اىباْ٘، ٔلْ اُ ؽب اقٓ ٔذا 
ؾٖٛ أ الفاقنــٗٛ أ جمحِا اسبهاه ا ذكٙ ٔوٍاله الهىك أ الهــٍٛ اىب٦ٗ

 حبهس اىب عاقه ًب بمؿٓ.
 ٥ ػبٕل ا٥ طاٞ ىبجن ِفٓ اىب٤نهات ا٥ بَٕن طب ًٕ وَ اىبكد  ٌفهْ. (113 وههلٛ)

٥ ػبٕل ا طاٞ ٥َٕٔت اشبىو ٔاسبهٕ  الًك ٗٛ بإني   (114 وههلٛ)
وك س اسباكي الًـك ٘ ٔاجمل ّـؿ، ذ٦بـؿ اُ صكـُٕ الَٕـ٥ٕت َـاؾقٚ       

 البمؿاُ ٔٔناٟط الٍهن الهكٖعٛ خب ىْ يػُّٗا غَُّٕا و  ال هاقه بـب
 ٔاصُاه الٕك٦ٞ بان جٍاٞ سا٥ت الٓكٔقٚ.
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 وزبة األِز ثبدلؼزٚف ٚإٌٙي ػٓ ادلٕىز
كٔه ٔالٍّ٘  َ ـح  مٜ ا٧وك باىبعــٛ كجمحٚ ذبــلهؿ ٔقؾت ىٖات قكىٌٗ

 طؿٖٛ ًٔب نٕقٚ لهىاُ ــ ّىا ازبّاؾٖٛ ٔالعهاٟــاىبٍكك ٔصبـب وعاا وؿقن
ًَ  ألًنيْكروج  ٕ  ْأِاَه  ألض الْْٗ َّْأًمَو ِبسألَنَعًوِّف َّ ىََُ َع ذذـاٞا وعـّا و٦لوــب ٧ِـي      ص َٓسًبَي

ذكٖٓٛ ًب ا٫ن٦ً ِٔىا ٖ ؿاغ٦ُ ٔكن وٍّىا وهؿوٛ ل٪غك ًٔب وكنن 
الطٕن٘  َ قنٕه ال َمٜ ال  مْٗ ٔىلْ ٔنمي قاه: "٥ صـماه اوـه   

 ـَ اىبٍكـك ٔصعـإٌٔا  مـٜ الـرب، ذـاـا ا        خبمح وا اوكٔا بـاىبعكٔه ٌّٔـٕا  
ٖفعمٕا ـل  ٌم ت  ٍّي الربكات ٔنمط بعّٓي  مٜ بعـض ٔا ٖكـَ   

  ي ٌاَك ًب ا٧قض ٥ٔ ًب الهىاٞ".
ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك ٔادباُ كفاٟٗاُ، ٔاىبعـكٔه   (1 وههلٛ)

ًٖىن الٕادس ٔاىبٍؿٔه بكـن وـا ِـٕ سهـَ  هـ٦ّ ذٗذـس بالٍهـبٛ افب        
 بالٍهبٛ افب اىبٍؿٔه ٔؼبهَ ًب جمحِىا.الٕادس ٍٖٔؿه 

ٍٖب ٘ اُ ٖكُٕ ا٧وك بـاىبعكٔه بالٍهـبٛ افب اىبٍـؿٔبات بكىـاه      (2 وههلٛ)
 الكذا س ٜ ٥ ٖٕدس ا٫ٌمداق  ٍّا أ  َ جمحِا.

اىبٍكك ًٖىن احملكوات ٔاىبككِٔات ذٗذـس بالٍهـبٛ افب ا٧ٔفب    (3 وههلٛ)
 ٖٔه شس الٍّ٘ بالٍهبٛ افب الجاٌٗٛ.

 ه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك اوٕق وٍّا:ًٖه  ًب ٔدٕه ا٧وك باىبعكٔ (4 وههلٛ)
اُ ٖكُٕ ا٩وك باىبعكٔه ٔالٍاِ٘  َ اىبٍكك  اىبّا باٌْ وعكٔه أ  -1

 وٍكك. 
اس ىاه ال هثمح ذمٕ ارىهُ بعؿً ال ـهثمح ٥ ػبـس ٌعـي، لـٕ صكصبـت       -2

 مْٗ وُمشٛ اغكٝ ومموٛ ػبس وَ صم  ازبّٛ ٥ٔ ايـكاه ًب ازبـٕال،   
اُ ا صهصس  مْٗ وُـمشٛ   بن الكدشاُ س ٜ و  ا٫رى٠ٍاُ بعؿً ا٧ثك

ظاِكّا، ذا٧ثك  مٜ وكاصس وٍّا وا لٗو بماِك أ ذٕقٙ، ثي اُ الجٕاه 
ٖ شها با٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك ٔاُ اٌعؿً ا٧ثك، ٔلكٍْ س٠ٍٗف 
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 ا ي وَ الٕدٕه ِٕٔ ل٬ن شباه اقكه.

قٗـن وــَ يــكاٟط ا٧وــك بــاىبعكٔه اُ ٥ ٖكــُٕ ال ــاقك لمٕادــس   -3
ا٫َكاق  مٜ وكاصس صًكٗكٗٛ و فأصٛ، ثي اُ اىبؿا ق مٜ  وُكّا، ٔلكَ

 مٛ ا٫َكاق، ذمٕ أوكَ البٗاُ ٔألالٛ نبس ا٫َكاق أَبض وَ الهّن 
ؾ ٕصْ افب اىبعكٔه ٔإٌهٗاؾٓ ل٨وك بْ، لفا ؼب از ا٩وك باىبعكٔه افب  مي 

 باسٕاه الٍاى ٔالهع٘ ٫لالٛ أنباه العٍاؾ ٔا٫َكاق.
 ٍكك ٔال اقك لمٕادس وُكّا.ٖكُٕ الفا ن لمى ٥ اُ -4
اُ ٥ ٖكُٕ ذْٗ وٓكٚ  مْٗ أ  مٜ والْ أ  كْْ أ افب اسؿ وَ  -5

اىبهمىـب ًب اسباه أ ذٗىا بعؿ، ٖٔكف٘ ذْٗ صبكؾ ا٫س ىاه اىبع ؿ بْ  ٍـؿ  
 العه٦ٞ.

اُ ٥ ٖكُٕ ال اقك لمىعكٔه ٔا٩ص٘ لمىٍكك وعفٔقّا كىا لٕ ظَ  -6
الًـبّٛ اىبْٕـٕ ٗٛ أ ال همٗـؿ ذـ٦     اىبٍكك وباسّا ٔلٗو حبكاً أ وَ دّٛ 

 ػبباُ س٠ٍٗف.
لٕ ي  ًب اىبْٕٕع ِن ػبس ذْٗ اُ ٖهوك باىبعكٔه ٍّٖٜٔ  َ  (5 وههلٛ)

 اىبٍكك ذ٦ ػبباُ س٠ٍٗف.
 ٥ٌكاق اىبٍكك وكاصس: (6 وههلٛ)

 اػباؾ ا٥ٌمداق ًب الهمس. ا٧ٔفب:
 ا٥ظّاق بالهٕه ٔالمهاُ. الجاٌٗٛ:
 بالٗؿ ٔالفعن. الجالجٛ:

ًــكــكــــٛ ٔدـــٕٓ و فـــأصٛ آٖـّا ا٥ٖهــك    ٔلكـن وـَ ِـفٓ اىبكاصـس اىب    
ذا٥ٖهك ٥ٔ صُـــن الٍٕبٛ افب ال٦سا و  ذبها اىبهُٕؾ بالهـابا، ذـاـا   
ٌف  ا٫ كاض  ٍْ وـج٦ّ ٥ ٍٖ هـن افب المهـــاُ، ٔاـا اك فـٜ بال ٍبٗــــْ ٥      

 ٖكصه٘ افب ال ٕبٗؼ ِٔكفا.
ٞ وَ اذٓن ٔدٕٓ ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكـك لـبو قؾا   (7 وههلٛ)

اىبعكٔه ٔال شم٘ بْ ٔاد ٍـاه اىبٍكـك ٔا٧غـ٦  الفوٗىـٛ ٔالمّـٕق قبـا       
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 ؽبالف اسكاً الًكٖعٛ.

لٕ اؾ ٜ صاقك اىبعكٔه ٔذا ن اىبٍكـك  ـفقّا ٖهـهط ٔدٕبّىـا      (8 وههلٛ)
 س٠ٍٗف.

٥ ػبٕل انـػا  اشبـالا ٧دـن اقْـاٞ اىبػمـٕ ، ٔػبـس أوـك         (9 وههلٛ)
 ا٧ِن ٔا٥ٔ٥ؾ باىبعكٔه ٌّّٔٗي  َ اىبٍكك.

 ــَ اىبٍكــك ٔا٫ ــكاض  ــَ ذا مــْ وــ  ػبــس اظّــاق الككاِــٛ  (10 وههلٛ)
ا٫وكاُ، بـن اُ وؿاٍِـٛ اِـن اىبعاَـ٘ يبـا ٥ ٍٖب ـ٘ ٖٔعـكض ا٫ٌهـاُ         

 لمب٦ٞ.
وَ أثا  كٝ ا٫مباُ اسبس ًب ال ٔا٥ طاٞ ًب ال ٔاىبٍـ  ًب   (11 وههلٛ)

 ال، ٔوَ ـل  لمًٔ سس اىب٤وَ ٔب ض الكاذك.
ٍٖب ــ٘ اقاوــٛ الهــٍَ اسبهــٍٛ ٔادــكاٞ ا٫سهــاُ ٔاذًــاٞ ٔدــٕٓ   (12 وههلٛ)

ُــ٦ع ٔصعمىّـــا، ٥ٔ ػبــٕل ادـــكاٞ العـــاؾٚ الهــ٠ٗٛ ٔؼبـــكً ال مـــاِك    ال
 باىبٍككات.

ٍٖب ٘ اىبعكٔه و  كن اسؿ ٔاُ ا ٖكَ وَ اِمْ ٖٔ هكؿ ـل   (13 وههلٛ)
بالٍهبٛ افب اِمْ، ٌعي قؿ ٖككٓ بالٍهبٛ ل مح اِمْ يبَ ٥ ٖه شهْ، أ ٖكُٕ 

كـاُ   اىبعكٔه بابّا ل مهـ٘ ا٧ـٝ وٍـْ أ كباؾٖـْ ًب اىبعُـٗٛ ٔقـؿ ؼبـكً اـا      
 وهؿوٛ لمشكاً.

ٖه شس وكاذـهٚ اىبعـكٔه قبجمـْ أ اكجـك ٔاسهـَ وٍـْ ٔاظّـاق         (14 وههلٛ)
 الًكك لمػالا ثي اىبػمٕ .

اغ مف الفهّاٞ ًب اسباكي ٔاّٖىا اسهَ وهـمي ظـاا اً كـاذك     (15 وههلٛ)
  اؾه، ٔاسبكي  مٜ ث٦خ يعس:

اُ الممي أ العؿالٛ وَ الكمٗات اىبًككٛ ذهؿ ٖكُٕ الممي قم٦ّٗ    -1
 ٙ.أ اُ العؿه ظاِك

وْٕٕ ٗٛ العٍأَٖ الجإٌٖٛ كاسبكي ؾاغن الب٦ؾ ا٫ن٦وٗٛ الفٙ    -2
ػبس اُ ٖكـُٕ ذٗـْ اسبـاكي وهـمىّا ٔاُ سكـي الكـاذك لـْ اْـكاق ثإٌٖـٛ          
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 ٔ كْٗٛ.

اُ ك٦ّ وَ اىبهمي المـاا ٔالكـاذك العـاؾه يـك ٔجـمح سهـَ ذـ٦          -3
 صُن الٍٕبٛ لم فٓٗن بٍّٗىا.

ِٔاً البًـك ٥ صؿقكـْ،   ٥ ػبٕل ال فكك ًب ـات ال صعافب ٧ُ ا (16 وههلٛ)
ًٔب اشبرب  َ اب٘ دعفك  مْٗ اله٦ً: "اٖاكي ٔال فكك ًب ال، ٔلكَ اـا 

 اقؾب اُ صٍمكٔا افب  مى ْ ذاٌمكٔا افب  مي غمهْ".
٥ ٖع رب قُؿ الهكبٛ ًب ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك ٔلكٍْ  (17 وههلٛ)

 افب ال مح. ا٧ٔفب، ٔدبٕل ا٫ن ٍابٛ ٔا٫داقٚ ذّٗىا ٔكفا اِؿاٞ ثٕابّىا
ــكٚ ؾُٔ     (18 وههلٛ) ــٛ ٔا٧نــ ــاٟ٘ بازبىا ــ ــس الكفــ ــا الٕادــ ــؿ ٖ عمــ قــ

الفـــكؾ، كىـــا اـا اس ـــاز ا٧وـــك بـــاىبعكٔه ٔالٍّـــ٘  ـــَ اىبٍكـــك افب       
ــكاٟط أ       ــس الً ــمحٓ حبه ــالهٕه أ ج ــػاّ ب ــؿٚ اي ــن   ــاع ٔ ى اد ى
ــف ٥       ــكؾَٖ ذش٠ٍٗـ ــ ىعـب ٔوٍفـ ــكٚ صبـ ــكاؾ ا٧نـ ــؿغن اذـ ــس صـ ــْ ٖ طمـ اٌـ

بــْ، ا٥ اـا سُــن اىبهُــٕؾ ٖهــهط الٕدــٕه  ٍــؿ قٗــاً الفــكؾ الٕاســؿ  
 اصفاقّا ٔعبٕٓ.

ــ ٕق     (19 وههلٛ) ــف الهــ ــات ٔغمــ ــؿٔق ٔاىبػفٗــ ــ  ًب الــ ــٕل ال طمــ ٥ ػبــ
 الًػِ ٖكصكس وٍككّا ذٍّٗآ  ٍْ.لم هكؿ ِن 

ــفٙ      (20 وههلٛ) ــّا الـ ــاى غَُٕـ ــٕاٟض الٍـ ــاٞ سـ ــاً بهٓـ ــ شس الهٗـ ٖهـ
ــٕاٟر      ــبٛ سبـ ــ  بالٍهـ ــؿ ـلـ ــْ، ٖٔ هكـ ــن  مٗـ ــي ال  مٔدـ ــاِكت ٌعـ صمـ

٘ لكــــن وهــــمي ا٫ِ ىــــاً بــــاوٕق الفقٖــــٛ الٍبٕٖــــٛ الطــــاِكٚ، ٍٖٔب ــــ
 اىبهمىـب وّىا اوكٍْ.

لــٕ كــاُ الٕلــؿ ٖهغــف وــَ وــاه ابٗــْ ٔوُــٍعْ ٔضبمــْ ذــ٦ ػبــس   (21 وههلٛ)
  مٜ العاون اغباق ا٧ه ا٥ ًب سا٥ت:

ــ٤ُٔ احملانــبٛ        -1 ــٕفب ي ــاه أ ٖ  ــّا  مــٜ اىب ــن و٤كبٍ ــُٕ العاو اُ ٖك
 ذْٗ.
اُ الٕلـــؿ ٖٕظــــف اىبــــاه ًب اىبٍكـــك ٔاىبعُــــٗٛ ٔلــــٗو ًب ٌفهــــٛ    -2
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 ا٧ه. ٔادبٛ  مٜ

 اُ صكك ا٫غباق ٤ٖؾٙ افب اىبفهؿٚ ٔذ ٍٛ ٥ ذب ىن. -3
ــاىبعكٔه     -4 ــك بـ ــَ بـــاه ا٧وـ ــاق ٔا ـــ٦ً ا٧ه ٖكـــُٕ وـ اُ ا٧غبـ

  ٜ ــ ــٜ   ٔالٍّــ٘  ــَ اىبٍكــك ٔوــَ جــمح ْــكق  م ــٍفو، أ اـٝ اكــرب  م ال
 ا٧نكٚ.

ــمح         -5 ــاه ج ــفٓ اىب ــَ أغ ــْ و ــْ ٔوٍع ــؿ ٌّٔٗ ــ٦ع الٕل ــَ إَ ــم   العذ
 اىبًكٔع.

ــ٦   (22 وههلٛ) ــؿُ ا٧غ ــٕ وع ــكّ ِٔ ــكٓ اسب ــْ  ٖك ــا  مٗ ــٛ ٔصٍطٗ   الفوٗى
ــاق ذهــؿ ؼبــكً كىــا اـا كــاُ      ا٧سكــاً اشبىهــٛ حبهــس المشــاظ ٔا٫  ب
ــؿغن     ــاُ وــ ــٕ كــ ــا لــ ــ شس كىــ ــؿ ٖهــ ــكاً ٔقــ ــّا لمشــ ــٛ ٔركٖهــ وهؿوــ
ــؿ         ــاُ بهُ ــّا اـا ك ــُٕ ٔادب ــؿ ٖك ــّا ٔق ــُٕ وباس ــؿ ٖك ــ شبات، ٔق لمىه

 صعمٗي يعاٟك ال ٔوَ جمح اْكاق ٔسكز.
وهــمي ظــاا اً  اغ مــف الفهّــاٞ ًب اسبــاكي ٔاّٖىــا اسهــَ      (23 وههلٛ)

 كاذك  اؾه، ٔاسبكي  مٜ ث٦خ يعس:
اُ الممــي أ العؿالــٛ وــَ الكمٗــات اىبًـــككٛ ذهــؿ ٖكــُٕ الممــي      -1

 قم٦ّٗ أ اُ العؿه ظاِكٙ.
وْٕــــــٕ ٗٛ العٍــــــأَٖ الجإٌٖــــــٛ كــــــاسبكي ؾاغــــــن الــــــب٦ؾ    -2

ا٫نــ٦وٗٛ الــفٙ ػبــس اُ ٖكــُٕ ذٗــْ اسبــاكي وهــمىّا ٔاُ سكــي الكــاذك   
 ٛ.لْ اْكاق ثإٌٖٛ ٔ كْٗ

اُ كــ٦ّ وـــَ اىبهـــمي المــاا ٔالكـــاذك العـــاؾه يــك ٔجـــمح سهـــَ     -3
ٔذٗــــْ ْــــكق ٔاُ كــــاُ و باٍٖــــّا ذــــ٦ صُــــن الٍٕبــــٛ لم فٓــــٗن بٍّٗىــــا 
ذا٥ذٓـــن ٔا٥سهـــَ ِـــٕ اىبهـــمي العـــاؾه الـــفٙ ٥ ُٖـــؿق ا٥  ـــَ        

 الك اه ٔالهٍٛ.

************* 
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 وزبة احلظجخ
، ل ـــٛ وُـــؿق إس هـــاب  ا٧دـــك  مـــٜ ال  -بكهـــك اسبـــاٞ-اسبهـــبٛ -

ــاه رمـــس    ــابّا، ٔا٫س هـ ــْ إس هـ ــبٛ ٔأس هـــس ذٗـ ــْ سهـ صهٕه:ذعم ـ
 ٔا٫ني: اسبهبٛ، بالكهك ِٕٔ ا٧دك. ٕبٛ وَ ال،جا٧دك ٔاىب

ــك       ــاؾٖا ا٧و ــَ وُ ــٕ و ــٍٛ، ِٔ ــكىُ ٔاله ــَ اله ــبو و ــبٛ وه  ٌٔمــاً اسبه
 ٔىلــْ  مٗــْ ال َــمٜ الــٍيب وٲــك ذىــكٚ بــاىبعكٔه ٔالٍّــ٘  ــَ اىبٍكــك، "   

ــْ كٕوــٛ أٙ الطعــاً وــَ َــربٚ  مــٜ ٔنــمي ــؿٓ ذىــؿ لمبٗــ ، وعكْٔــٛ وٍ ٖ 

ٛ  ببمـن  ذـاسو  ذّٗا ً  ؾاغـن  ٔقرٕبـ  ذهـاه:  ِـٕ؟  وـا  لُـاسبْ:  ذهـاه  الطعـا

ــاب ْ ــىاٞ اَ ــٕه اله ــاه ال، ٖاقن ــٍيب ذه ــمٜ ال ــْ ال َ ــْ  مٗ ــمي ٔىل  ٔن

ْ  اذ٦ ً  ذـٕ   دعم ـ ٜ  الطعـا ٓ  س ـ ٜ  قـاه  ثـي  الٍـاى،  ٖـكا ْ  ال َـم ْ   مٗـ  ٔىلـ

 "(1)وٍا" ذمٗو جًٍا "وَ :ٔنمي
ــن ــٛ    ٔا٧َـ ــاع الؿٔلـ ــَ إصهـ ــْ، ٔلكـ ــّا بـ ــمىـب نبٗعـ ــبٛقٗاً اىبهـ ًب اسبهـ

صعـــؿؾ و٤نهـــاصّا، ٔوٍّـــا الـــؿٔاٟك اىبػ ُـــٛ بالهٓـــاٞ،      ٦وٗٛ ٔنـــا٫
دعمـــّي ٤ٖنهـــُٕ و٤نهـــٛ غاَـــٛ لمشهـــبٛ، ٖٔ ـــٕفب العىـــن بّـــا        
ــبٛ ـات       ــاه اسبهـ ــٛ ًب بـ ــات غاَـ ــُٕ ؾقانـ ــُٕ ٖ مهـ ــُٕ طب ُـ وٕظفـ

ــٕ ٥    ــك ٗٛ ِٔ ــٛ ٔي ــب ٛ قإٌٌٗ ــاقض َٖ ــ٤   ع ــٕع اىب ــ  صط ــبٛ و وٍـب لمشه
كٕادــس أٔ وهــ شس كفــاٟ٘، ٧ُ اسبهــبٛ لٗهــت إد ّــاؾّا ًب وهابــن       

 الٍِ:
 لمشهبٛ أقكاُ ث٦ثٛ: (1 وههلٛ)

 ذْٗ ًٖٔه  اسبهبٛ، بٕظٗفٛ الهاٟي ِٕٔ الهـب: بكهك احمل هس :ا٧ٔه

 ٔبهٗــؿ ٔاسبــكاً اسبــ٦ه بهسكــاً  اقذــّا قــاؾقّا، وهــمىّا، وكمفــّا ٖكــُٕ اُ

 ًب ٔا٧َن الكاذك، ؽبكز ا٫ن٦ً ٗؿٔبه ٔالُيب، اجملٍُٕ ؽبكز ال كمٗف
 ا٩ٖــٛ ِــفٓ بــؿلٗن اىبهــمىـب لعىــًٕ ال كمٗفــ٘ اشبطــاه صٕدــْ ا٫س هــاه

                                                           

 .4/60كٍم العىاه  (1) 
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 ا٩غكٝ. اىبًابّٛ ٔا٩ٖات

 ذاٌْ بٕادبْ، احمل هس ٖهي ا ٔاـا ٔصعٗـب، إغ ُاّ  ٍٕاُ ٔاسبهبٛ

 ا٧وـك  اُ با  بـاق  بـا٧وك  الٍّٕض ٖه طٗ  يبَ جمحٓ ا٩غكُٔ ٤ٖٔثي ٤ٖثي

 كفاٟ٘. ٔادس اىبٍكك  َ ٔالٍّ٘ باىبعكٔه
ــاٌ٘  ٔظــاِك بـــب وٍكــك كــن  ــَ المدــك ِٔــٕ اسبهــبٛ: وْٕــٕع :الج

 لْ. ؾلٗن ٥ اد ّاؾ ٥ٔ دبهو، جمح وَ لمىش هس،
 وٍْ، ٔمبٍ  اىبٍكك،  َ الٍّ٘ ٖ مهٜ الفٙ ِٕٔ  مْٗ: احمل هس :الجالح

 يبٗمّا. إٌهاٌّا ٖكُٕ اُ ذْٗ ٖكف٘ بن ٔال كمٗف، ا٫ن٦ً قٗؿ ذْٗ ًٖه  ٥ٔ
 قهىـب:  مٜ احمل هس (2 وههلٛ)

ٛ  ٔصكُٕ ا٧وك، أٔل٘ وَ الٕظٗفٛ بّفٓ صعٍْٗٗ ٖ ي الفٙ :ا٧ٔه  اسبهـب

ٕ  ٔلكَ  ٍّٗٗا ٔادبّا  مْٗ َ  ربمـف  لـ ْ   ـ َ  صهـهط  ٥ ذاٌّـا  ٔظٗف ـ ً   ـ   ىـٕ

 ٖٔهًٕ الكفاٟ٘ الٕدٕه أَالٛ ٥ٖههط  كْ٘ أوك ال عٗـب ٥ُ اىبهمىـب،

 أ اىبٍ ــؿٖات أ اىبهــادؿ ًب نــٕاٞ لــْ  ـــب وــا سهــس بٕظٗف ــْ احمل هــس

َ  ا٥نـٕا   ٛ  العاوــٛ، ٔا٧وـاك  ٔاىبٗــماُ ٔالُـٍا ات  ال ذــاقات ٔو٦سمـ

 ا٧غــ٦  ٔنــٍَ العاوــٛ الهــ٦وٛ ٔقٕا ــؿ الُــشٗٛ، ٔالًــكٔ  ٔاىبكٗــاه

 ٔالمباى. العاوٛ، ٔا٩ؾاه
ــه  (3 وههلٛ) ــٛ احمل هـــس ًب ًٖـ ــٛ العؿالـ ــَ ٔال عفـــف ٔالٍماِـ ــف  ـ  أغـ

 العبــــاؾات،  مــــٜ اظبــــٛباىبٕ ٖٔ ُــــف ا ــــؿاٖا، ٔقبــــٕه ا٧وــــٕاه

 ٔوكاصـــس ٔإغ ُاَـــْ،  ىمـــْ بـــاه ًب أقـــن ٥ الـــؿَٖ ًب ٔال فهـــْ

 ٔال ٍبٗــــْ ٔالمطــــف المـــــب بــــالهٕه ٔا٫ب ــــؿاٞ اىبٍكــــك،  ــــَ الٍّــــ٘

ــ٘، ــؿً العكْـ ــاه ٔ ـ ــٛ افب ا٫ٌ هـ ــٜ وكصبـ ــَ أ مـ ــٛ ـات وـ  إ٥ الؿقدـ

 ٔال ممــٛ ال عٍٗــف افب ٍٖ هــن ذــ٦ بــا٧ٔفب، ا٫َــ٦ع وــَ الٗــهى بعــؿ

 الهـــٕه، لــــب وـــَ لمىٍكـــك اىبكصكـــس اٌ فـــاع  ـــؿً بعـــؿ ا٥ الهـــٕه ًب

ــؿً ــاه ٔ ـ ــ عىاه افب ا٫ٌ هـ ــؿ إنـ ــؿ ا٥ الٗـ ــاؾ بعـ ــس ٌفـ ــٕه وكاصـ  الهـ

  كمّا.
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 لعىٕوات اىبٍكك  َ الٍّ٘ افب ٖباؾق الفٙ ِٕٔ باسبهبٛ: اىب طٕع :الجاٌ٘

ًَ  ألًنيط صعافب ٔقٕلْ ال كمٗف٘، اشبطاه ٌَ َع َََْ ٌَ ِبسألَنَعًوِّف ََّتَي  صْكروج تًََْمًوّ
ٜ  ضب هـس  ٔدٕؾ ٖٔ عفق ،(1) ٕ   مـ ّ  ال عـٗـب  عبـ ُ  كـن  ًب ٔا٫غ ُـا  لوـا

 ا٧نـٕا   ٔكًـف  ٔالٍّـ٘،  بـا٧وك  لمهٗاً اىب٤وٍـب وَ ٌفك ذٗ طٕع ٔوكاُ،

 وا ٔوٍْ ٔال عؿٙ ا٫س كاق،  َ ٔالمدك ٔاشبمُ ٔا٧رعىٛ اسبٕاٌٗت ٔصفهؿ

 بّـا  لكذابا الٍُض احمل هس ذٗهؿً ٌفه ّا، ًب ٔال هُمح المٔدٛ و  ٖكصكس

ٛ  اىبعمـي،  قبـن  وَ س ٜ الُيب ْكه بعؿً ٖهوك ٔكفا ٔاٌُاذّا،  ٔو٦سمـ

 اىبهككات. وَ بّا ٖمشا ٔوا اشبىٕق بٗ  ٔوٍ  ٔالُٗؿلٛ، ا٧رباٞ
 اكمـْ،  ؼبكً ٔوا اىبٗ ٛ بٗ  ٔوٍ  ٔا٧عاك، ازبماقَٖ نٕ  ٔو٦سمٛ

ٛ  ا٧وـكاض  اٌ ًـاق  ٔوٍـ   ا٧نٕا  صٍمٗف افب ٔال ٍبْٗ  غَُٕـاّ  ٔا٧ٔب٠ـ

ٙ  الـه  الٍماً ٔطبالفٛ العؿٔٝ، إٌ هاه أنباه ٔإد ٍاه الطاقٟٛ  افب صـ٤ؾ

 ٔا٧ذكاؾ. العاوٛ باىبُا، ا٫ْكاق
لـــٕ أنـــ ّؿً اىبهـــذؿ ذـــاُ كـــاُ لـــْ أِـــن قـــاٟىُٕ  مٗـــْ          (4 وههلٛ)

ــٕل       ــاه، ٥ٔ ػب ــت اىب ــَ بٗ ــا٣ٓ و ــاؾ بٍ ــٕ ٔا٥ ٖع ــاٞٓ ذّ ــ طٗعُٕ بٍ ٖٔه
صـــكك اىبهـــادؿ صـــ٤ٔه افب اشبـــكاه، بـــن ٥ وـــَ  ىاقصّـــا ٔدعمـــّا  
ــباه      ــٕذمح أنــ ــمـب ٔصــ ــا باىبُــ ــ٦ٚ ٔ ىاقصّــ ــٛ الُــ ــاسبٛ ٫قاوــ َــ

 ٔالمواُ ٔاسباه.اىبكاُ س هٔوهؿوات العباؾٚ ٔال٦ُٚ ذّٗا حب

ذممىش هــــس أُ إـا وارــــن اىبــــؿُٖٕ ٔأو ٍــــ   ــــَ الهٓــــاٞ  (5 وههلٛ)
ــفا إـا      ــٜ ا٧ؾاٞ، ِـ ــؿقٚ  مـ ــٛ ٔالهـ ــ  اىبكٍـ ــؿَٖ وـ ــاٞ الـ ــهوكٓ بهٓـ ٖـ

حبــبو أُ ٖــهوك أنــ عؿآ أَــشاه اسبهــٕ ، ٥ٔ ؼبــا لمىش هــس     
 اىبؿُٖٕ ٧ٌْ سكي قاد  افب اسباكي ٔلٗو لمىش هس.

لمىش هــــس أُ ٖطالــــس بٍفهــــٛ ا٧قــــاقه بعــــؿ أُ ٖفكسّــــا   (6 وههلٛ)
ــؿاقِا    ــا اسبـــاكي، ٥ٔ ؼبـــا لمىش هـــس أُ ٖهـــًٕ ب عـــٗـب وهـ ٖٔعٍّٗـ

                                                           

 .110نٕقٚ ىه  ىكاُ  (1)
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 إد ّاؾ قاد  افب اسباكي.٧ٌْ سكي ٔ

ــٜ      (7 وههلٛ) ــٛ  م ــ٦ع ٔا٧واٌ ــن الُ ــح أِ ــس حب ــًٕ احمل ه ــٕل أُ ٖه ػب
ــاٖا ٔالٕؾاٟـــ  ــا ٔال ُـــؿٙ  قبـــٕه الَٕـ ــْ أوـــكِي بهبٕ ـ ، ٔلـــٗو لـ

 . ا

لمىش هـــــس أوـــــك أقبـــــاه البّـــــاٟي بعمٕذ ّـــــا، ٔ ـــــؿً        (8 وههلٛ)
 إن عىا ا ذٗىا ٥ صطٗا.

 اسبهٕ  ث٦ثٛ:  (9 وههلٛ)

 سا ال صعافب ِٔ٘ العباؾات ٔالٍٕاِ٘، ٔاىبعاو٦ت.  ا٧ٔه:
 سا الٍاى كىا ًب ا٧وٕاه اشباَٛ ٔ ؿً ال عؿٙ  مّٗا. الجاٌ٘:

 سا ال ٔسا الٍاى  كشكوٛ الهكقٛ. اسبا اىبًهك بـب الجالح:

ــوــــَ غُــــاِٟ الًــــكٖعٛ ا٫ (10 وههلٛ) ــاٞ ٦وٗٛ نــ أٌّــــا ٥ ذبُــــك بٍــ
ا٧سكـــاً با٧ؾلـــٛ الهإٌٌٗـــٛ ٔالهٕا ـــؿ الفهّٗـــٛ الـــه ٖهـــ ٍؿ  مّٗـــا 
ــؿوات      ــا وهـ ــٕ ٗٛ ٔوٍّـ ــٛ اىبْٕـ ــاقّا ل٨ؾلـ ــن إ  بـ ــن دبعـ ــي، بـ اسبكـ
الفعـــن أٔ الٕاقعــــٛ ٔازبٍاٖـــٛ، لــــفا صـــهص٘ اسبهــــبٛ ىبٍـــ  وهــــؿوات     

لهيـــض اسبكوـــٛ  مّٗـــا وـــَ سكوـــٛ ـّٖـــا كىـــا ًب َـــٍا ٛ  اسبـــكاً، 
 ىك ٔ كْْ لمبٗ  وج٦ّ.اشب

٥بـــؿ لمـــفٙ ٖ ُـــؿٝ لمشهـــبٛ ا٫سارـــٛ ٔلـــٕ  مـــٜ عبـــٕ         (11 وههلٛ)
ــن    ــاً وج ــٛ ًب اىبه ــؿ الفهّٗ ــاه بالهٕا  ــٜ   ا٫نب ــَ أؾ  ــٜ و ــٛ  م "البٍٗ

ٔقا ــؿٚ "٥ ْــكق ٥ٔ ْــكاق"، ٔقا ــؿٚ     ٔالــٗىـب  مــٜ وــَ أٌكــك"   
صبـــت إؾاٌ ـــْ" "ٔؾقٞ اسبـــؿٔؾ  "أَـــن الـــرباٞٚ" ٔ"اىبـــ ّي بـــك٢ س ـــٜ

بالًــبّات" ٔ ــؿً إب ٍــاٞ اسبكــي  مــٜ الًــ  ٔٔدــٕؾ أوــاقات صفٗــؿ  
 المَ بازبٍاٖٛ.

إب ٍــاٞ اسبــؿٔؾ  مــٜ اىبهــاضبٛ ٔالعفــٕ ٔدــٕال صمهـــب اىبــ ّي         (12 وههلٛ)
سذ ــْ قبــا ٖهــا ؿٓ  مــٜ  ــؿً إقاوــٛ اسبــؿ  مٗــْ، ٔوْٕــٕ ٗٛ الهــه  

 ٔا٫ن  فاق، ٔدٕال قدٕع اىبهك ًب اسبؿٔؾ بعؿ إقكاقٓ.



  ا٧وك باىبعكٔه ٔالٍّ٘  َ اىبٍكك ك اه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   258
ــٛ،       (13 وههلٛ) ــن ال ّى ــَ أِ ــَ و ــْ إـا ا ٖك ــؿ ٘  مٗ ــَ اىب ــف   ال ػفٗ

ٖٔكفــ٘ ذٗــْ سهــَ المــاِك أٔ وٕاظب ــْ  مــٜ الُــمٕات اشبىهــٛ،        
 أٔ أٌْ يبؿٔع ًب ضبم ْ أٔ وْٕ   ىمْ.

وــَ ٔظـــاٟف اسبهـــبٛ هباٖـــٛ سهـــٕ  الٍـــاى، ٔوٍـــ  صفًـــ٘   (14 وههلٛ)
ــرباصّي ًب      ــف غـ ــَ صٕظٗـ ــؿِاٞ وـ ــك ٔالـ ــن اىبكـ ــك أِـ ــٛ، ٔلدـ ازبكمبـ

 ٔال شاٖن  مٜ الهٕاٌـب ٔا٧ؾلٛ.ال ٌ ٔال مٖٔك ٔالكيٕٚ، 

ــَ    (15 وههلٛ) ــكؾع  ــ ــٕى ٔالــ ــفٖس الٍفــ ــ٦ع ٔصّــ ــ٘ ا٫َــ ــٛ ِــ ال اٖــ
إقصكــاه الهــ٠ٗات ٔلــٗو ال ًــّمح ٔا٫ِاٌــٛ ٔال هــمط  مــٜ الٍــاى،   
ــن      ــ٦ صُـ ــٗٛ ذـ ــٗٛ الًػُـ ــك ٔالهٓـ ــ ي بالهـ ــ٦ع ٖـ ــاُ ا٫َـ ٔإـا كـ

 .الٍٕبٛ افب الع٦ٌٗٛ ٔالفٓض

ــٕق،     (16 وههلٛ) ــّا بالُـ ــفِس، ٥ٔ ٌهًـ ــادؿ بالـ ــٛ اىبهـ ــٕل لغكذـ ٥ ػبـ
ـــب       ــمٖـب ٔب ــفا ال  ـــب ِ ــ  ب ــَ ال فكٗ ــؿ و ــَ ٥ ب ــشٛ ٔلك ــ٦ٚ َ الُ

 ذّٗا.
 

************* 



 259) العباؾات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2سُبـذــٛ ز/ا

 احملزٛيبد
 ادلٛظٛع صفحخ ادلٛظٛع صفحخ

 وَ وبط٦ت ال٦ُٚ 33 اىبهؿوٛ 3
 ال٦ُٚٔال شٗٛ  34 الككٕع 4
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