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 اثش ِفب٘يُ ٔٙح اٌجالغخ االخالليخ في االدة اٌفبسعي

اٌّذسط اٌّغبػذ  عيذ ِحّذ سضي ِصطفٛي ٔيب 
 اٌّذسط اٌّغبػذ  سعٛي د٘مبْ ضبد

٪ٕكى ثٔ ٖٛكؼ ثَذ٫ كٙ ٩ُكٟ نٓكز ث٪هح ثَ٪ٌدكك١       
ٜىثَى دج٩ضٌثف يٍ ْٕ ٌّؿ ٢ٌْٜؿ ٣٩ٖٝٙ د٣ٕ 
ّكك٢ًٝ٘ ْٜٗككي ؽٓ٪ككٙ ثَٖكك٢ٌ  ثٌَٝكك١  نككو ْككجٌ  

ٜث٪هدجء ٜثَ٪ُٓج ء ١ًَ ٢ٌٖح ْكٕ   ثَٞٙ ثَٖ٪ٌثء
ُْٗٛكٙ نو٢٩ًٖكّٛ  ّكٝثءث ْْكُٓج ثٜ  ٣كٌ ْْكُّ        
٩ٌد٣ج ثٜ ٩ؾ٣ٓكج... ٜٚكيث ثَٖكٌح نكو ٢ًكٝٔ ٩ُكٟ       
ٕكككًٍ ث٪نضذككككجُ ٜنككككو ٢ًككككٝٔ دٚككككًٝر ثّككككضنوثِ  

 ثَٓفج٣ّٚ ْٕ ٖٛؼ ثَذ٫ ز.
ٜثَٓهجَككز ٚككي٘ صككوثًُ صككجع٣ٌ ْفككج٣ّٚ يكك٫ِ ث٪ْككجِ     

ؾككجٌ ( ٩ُككٟ ث٪هح ثَفجًّكك١   كك١ ٣ُْككٙ ثَْكك٫ِ)٩
 –ًٜهيكك١  –ثَٖكك٪ٌْٕ ٕكك٪ٌ ثٌٜ ٕككج٩ٌ ث٢ٌثٖكك١ 

 ثَٟ ٢ٌٕٛجً.
ؽككو٢ٌ دجَككييٌ ثٖٗككج ٪ٖؾككو ٕككج٩ٌث  جًّكك٣ج ث٪ ٜنككو   
ثّضفجه ْٕ ْفج٣ّٚ ي٫ْٙ )٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(مجٙز  ك١  
ْؾكككجٌ ثَقًٓكككز ٜ ث٦٩َٝٓكككز ٜ ككك١ ٚكككيث ثَْٓكككجً     

( ٣ُككٙ ثَْكك٫ِ  ثيغككٌّٚ ثًٜهٜث ْْككضنُ٘ ي٫ْٙ)٩  
 جد٣جصّٛ .ث٠ ثّٖٛ ْجَٝث ثَٟ ص٪ؾ٣ٕ ي٫ِ ث٪ْجِ د

ص٢ٌنٗج  ١ هًثّضٗج ٩ُٟ ىيٌ ْهض٢فكجس ْكٕ يك٫ِ    
( فككٌٝ ْٝٝكك٩ٝجس ف٣ًٓككز  ٣ُككٙ ثَْكك٫ِث٪ْككجِ )٩

ٖقٝ:ثًَككيح  ثَٚككول  ثَضٝثٝكك٨  ثًَذككٌ  ثَٝ ككجء    
ثَٚكككككذٌ  ثَهٗج٩كككككز  ثََٚكككككو ٜ...عكككككّ ثّضٖكككككٛوٖج    
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دجٕ٪جًثَفج٣٣ًّٕ ٜثعذضٗكج ثٔ ثَْكذخ ثٌَة٣ْك١ ثَكٟ     
ث٪ ف٣جيككز ْفككج٣ّٚ ٖٛككؼ ثَذ٫ ككز د٫ًْٛككّ ٪٢ًككٝٔ   

 ْيٚذّٛ ثَض٨٣ٖ ٜثٔ يجٔ ٚٗجو ثّذجح ثم٠ٌ.
ثًَُٓكككجس ثٌَة٣ْكككز: ثَقًٓكككز  ثَٖككك٪ٌ  ثَٖككك٪ٌثء    

 ثَضجع٣ٌ  ث٪٢ٌث٣ٖٝٔ .

 اٌّمذِخ

ًًَ يكك٫ِ      ّٔ ٖٛككؼ ثَذ٫ ككز ْؾ٩ٝٓككز ع٣ٓٗككز ْككٕ ُه إ
أ٣ٌْ ثَٓؤ٣ْٕٗ )٣ُ٩ٙ ث٫َِْ( ٜنو ؽٓ٪كٙ ثَٖك٢ٌ    

َُٛؾٌر ٜ٪ٕكى أٖكٙ دقكٌ ثَ٪ُكّ     ٓٓٗث١ٌَٝ ّٗز 
ثَفٚككجفز ٜثَذ٫ ككز ٜنككو ْجَككش  ٜثَٓ٪ٌ ككز ٢ٜٗذكك٧ٝ

ثَٞككككٙ ٣٩ككككٝٔ ث٦هدككككجء ٜثَ٪ُٓككككجء ْككككٕ أ٠  ٌنككككز   
 ٜٕ٪خ.  

ٜٚككٝ يضكككجح ٢٪ككٌف دكككاك ثَهككٌرٔ ثَكككي٠ نككو نكككٌأ٘     
ثَؾٓٛككًٝ ٜأمككيٜث ْككٕ ْ٪جً ككٙ ثَه٣ٓككز ٜىثدككٝث  كك١  
ٕنٚكك٣ز ث٨ْجِ)٣ُ٩ككٙ ثَْكك٫ِ(  ٚككجًٜث ْض٪ّؾذكك٣ٕ 
ّٔ ثَكككضًُّ ٩كككٕ     ْكككٕ د٣جٖكككٙ ٩ُٜٓكككٙ ٜ....ٜثَقكككم  أ

ي٫ْٙ أٌْ ٙك٪خ دكٍ  ٣كٌ    ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ( ٜ
ًْٕٓ إى ىَكى ٢ض٢ُكخ أٔ ٢ًكٝٔ ثَٓكضًُّ ْ٪ٚكْٝج      
إى ثَٓ٪ِٚٝ ٢٪ٌف ًْجٖز ثَٓ٪ِٚٝ ٜفهٙ  ًَٜكٕ  
ٚككيث ٪٢٪ٗكك١ أ٪ ٖوككٝٗ ٜٖ٪ٓككم  كك١ ٖٛككؼ ثَذ٫ ككز 

 نوً ْْض٠ٝ ٩هَٝٗج ٜ ٛٓٗج .
ٜؽككو٢ٌ دٗككج أٔ ٖهض٢كك  ْككٕ يكك٫ِ ثدككٕ ثدكك١ ثَقو٢ككو 

٣ُكٙ  ( ٜي٫ْكٙ )٩ ٣ُكٙ ثَْك٫ِ  ف٣ظ نجٌ إٔ يضجدٙ )٩
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ّٕٓ ٩ؾجةكككككخ ثَذ٫ كككككز ٜٖفكككككجةِ  ثَْككككك٫ِ ( ٢ضٞككككك
ثَفٚجفز ٢ٜق٠ٝ ْفج٣ّٚ ع٣ٓٗز فٌٝ ثَو٢ٕ ٜثَكو٣ٖج  
ٜٚكككي٘ ث٣َٓكككَثس َكككّ صؾٓككك٨  ككك١ يضكككجح  ٣كككٌ ٖٛكككؼ 
ثَذ٫ ككز ٨ٔ ث٨ْجِ)٣ُ٩ككٙ ثَْكك٫ِ( ْٖٗككا ثَذ٫ ككز     
ٜأٙككٍ ثَفٚككجفز  ًككٍ د٣ُكك  ثّككضٗؾو ْككٕ ٢ٗككجد٨٣       

 .1ي٫ْٙ ٜيٍ ٜث٤٩ ثّضفجه ْٕ نٚجً٘

 قٔٙح اٌجالغخ سِضاألخال

ّٔ ْج ثصفكم ٩ُ  ٙ ثَْٓكُٓٝٔ ٜ ٣كٌ ثَْٓك٣ُٕٓ ْكٕ     ٣ك إ
٣ّٕٓ دٗٛؼ ثَذ٫ ز ْغٍ ؽٌػ ؽٌهثل ٜث٢ٖجي١  ثَُٓ
٫ّْٜز ٜ....ٚٝؽجْ٪٣ز ي٫ْٙ )٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(  ك١  
ّٔ ٖٛؼ ثَذ٫ كز يضكجح    ٖٛؼ ثَذ٫ ز د٪ذجًر أم٠ٌ إ
٢ذكك٣ٕ ٢ٌ١هككز ثَق٣ككجر ثَٚككق٣قز َُذٖككٌ  ككجَٓٝث٤٩    

ي٠ ٜثَٗٚج٢ـ ٜث٦ٜثٌْٜثَن٢خ يُٛج ٙو٩ًٕ ثَك 
 ّٔ ي٫ْككٙ  ككٝل ثَٓنُككٝل ٜهٜٔ ثَنككجَم ٜ٪٢نفكك١ أ
ي٫ْٙ ٖفِ ٣ٌّصٙ ثَ٪٣ُٓز ٜنو ؽك٠ٌ ٩ُكٟ َْكجٖٙ    
َٛوث٢ز ثَذٌٖ   ج٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ( إٔجً ثَكٟ يكٍ   
ْككج ٢قضككجػ ث٨ْٖككجٔ  كك١ ٌْثفككٍ يٓجَككٙ  كك١ ثَككو٣ٖج    

 ٜث٤مٌر.
ّٔ ي٫ْٙ )٣ُ٩كٙ ثَْك٫ِ(   ٣ْٜٓج ٢ؾوً ث٪ٕجًر ثَ ٙ أ

ّ٘ دٓكيٚخ ثٜ ه٢كٕ مكج    ٗ دكٍ ٢ٖكضٍٓ يكٍ    ٪ ٢نض
ٌّ  ككك١ ثَضفًكككٌ ٜثَض٪هكككٍ  ُكككيَى ٖككك٠ٌ    ْكككٕ ٚكككٝ فككك
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 ٞجةُٙ  ١ ث٦هح ثَْٓك٣ق٣٣ٕ ٜ ٣كٌّٚ ْكٕ أصذكج٧     
 ثَٓيثٚخ ث٦مٌٞ.  

ّٔ ث٦مككك٫ل      ًّٜدٓكككج ٢ٌِؽككك٨ أفكككو ث٦ّكككذجح ثَكككٟ أ
ّْككو  كك١ ي٫ْككٙ أٜ ٖهٌٝ:ثَٛككوف ثَككٌة٣ِ ْككٕ       ٢ضؾ
إَهككجء ثَن٢ككخ ٜثَٓككٝث٤٩ ٜثَٗٚككج٢ـ ٚككٝ ًؽكك٧ٝ     

٩كٕ ثَوفُكز ٜثَْك٣ٌ     ث٨ْٖجٔ ثَٟ ٖفْكٙ ٜث٪ؽضٗكجح  
ثَٟ ثهلل  ٫ ٩ؾكخ أٔ د٪كٜ أّكجصير ث٦مك٫ل  ك١      
ثَقككٍٝر ثَ٪٣ُٓككز  كك١ نككّ ثَٓهوّككز نككو ؽ٪ُككٝث ٖٛككؼ     

 ثَذ٫ ز ْقًٝ هًّّٛ  ١ ث٦م٫ل .

 ٔٙح اٌجالغخ ٚاألدة

ّٔ ٖٛككككؼ ثَذ٫ ككككز  نككككو صٌّدكككك٨ ٩ُككككٟ ىًٜر       دٓككككج أ
ثًَٓككج٪س ٜثَفٞككجةٍ ٜثَذ٫ ككز ٜثَفٚككجفز   ضٓضككّو  

٢٩ٖكّٛ مجٙكز ثَٖك٪ٌثء     نُٝح ثَٗجُ ث٣َكٙ ٌَ ك٨  
ٜث٦هدجء ١ٝثٌ ثَهٌٜٔ  ٛؤ٪ء ٩ُكٟ نكوً ٩هكَّٝٛ    
ٜٖذككككككٝ ّٛ ٜأىٜثنٛككككككّ  أًٜهٜث ْفككككككج٣ّٚ يكككككك٫ِ    
ث٨ْجِ)٣ُ٩كككٙ ثَْككك٫ِ( ْكككٕ ْٝٝككك٩ٝجس ثَٓنضُفكككز 
ث٣َْجّكك٣ز ٜثَو٣ٗ٢ككز ٜث٪نضٚككجه٢ز ٜث٦م٫ن٣ككز ٜ...   

  ١ إٔ٪جًّٚ ٜيضذّٛ.
ْٜٓج ٪٢ٖى أفو  ٣كٙ أٔ ؽكَءث يذ٣كٌث ْكٕ إٔك٪جً      

و ُد٣ٗككش ٩ُككٟ ث٦مكك٫ل ٜثَقًٓككز  ٦ٔ   ثَٖكك٪ٌثء نكك 
ٌّ ْٜض٪ُّم دٖك٪ذٙ ٜٚكٝ َْكجٔ     ثَٖج٩ٌ ٚٝ إْٖجٔ ف
نْٝككٙ  فكك١ ثَقه٣هككز ٕكك٪ٌ٘ يككجٔ ْككٌرر ر٪ِ ٕكك٪ذٙ      
ّٓضكككٙ ٚككك١ صذ٣ككك٣ٕ ١كككٌل    ّٔ أفكككو ْٛ ٜٚكككٝ ٢٪كككٌف أ
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ثَٓ٪٣ٖز ثَٚق٣قز َهْٝٙ ٜ ١ ٚيث ثَْٓجً ٪دّو َٙ 
أٔ ٣ٖ٢ٌ ثَٟ ثَقًٓكز ٜث٦٩َٝٓكز  ٛٛٗكج ٪ ْٛكٌَح     

ْكٕ يك٫ِ ث٨ْجِ)٣ُ٩ككٙ ثَْك٫ِ( ٜنككو    َكٙ ْكٕ ثَضككاعٌ   
ث٩ضٌف يذكجً ث٦هدكجء دٛكيث ثَضكجعٌ ٜٚكيث نكٌٝ ٩ذكو        
ثَق٣ٓو ثَي٠ ُدوةش ثًَضجدز ْٗٙ: فف٦ش ّذ٪٣ٕ ْٕ 

ًَ ى١ٗٚ دجَذ٫ ز.  م٢خ ث٨ُٙ٦  فج

 طشيمخ اٌجحث

 ككك١ ٚكككي٘ ثَٓهجَكككز أًٜهٖكككج ْهض٢فكككجس ْكككٕ يككك٫ِ       
ث٨ْجِ)٣ُ٩كككٙ ثَْككك٫ِ( فكككٌٝ ثَفٞكككجةٍ ٜثٌَىثةكككٍ    

ٕككٌفٗجٚج ٕككٌفج ْنضٚككٌث ٜأم٣ككٌث   ث٦م٫ن٣ككز عككّ
ثّضٖككٛوٖج دٖككٝثٚو ْككٕ ٕكك٪ٌ ثَٖكك٪ٌثء ثَفجًّكك٣٣ٕ  
ٜفجَٜٗككج أ٪ ٢٢كككٌٝ ثَذقكككظ َ٪كككوِ ّٜككك٪ز ثَٓؾكككجٌ  
ٜفجَٜٗج  ١ ثنض٢جف ثَفٞكجةٍ ٜثٌَىثةكٍ أٔ صًكٝٔ    
ْٓكككج ٢فضهٌث٣َٛكككج ْؾضٓ٪ٗكككج ث٣َكككِٝ مجٙكككز ٕكككذجدٗج      

 ثَؾجْ٪٣ٝٔ.
 .اٌحغذ1

ثَقْككككو: ٚككككٝ صٓٗكككك١ ٍٜثٌ ٖ٪ٓككككز ثَو٣ككككٌ )ٖ٪ٓككككز   
ِٚككٌ َُقجّككو ْغُُٛككج ٢ُٜ٪ككٌُف    ثَٓقْككٝه ( ٜإٔ َككّ ٢َ

ثَقْككُو دجّككّ ثَ٪كك٣ٕ أ٠ ث٨ٙككجدز دككجَ٪٣ٕ ٢ٜهككجٌ:      
ًؽٍ ٩جةٕ أٜ ْ٪٣جٔ أٜ ٣٩ٝٔ أ٠ ٕو٢و ث٨ٙكجدز  
ّٔ ثًَغ٣كككٌ ْكككٕ ثَٚكككفجس      دكككجَ٪٣ٕ ْٜكككٕ ثَٓ٪ُكككِٝ أ
ثٌَى٢ُككز صضٗككج ّ ْكك٨ د٪ٞككٛج ٜد٣ٗٛككج صككاع٣ٌ ْضهجدككٍ   
ٜثَقْككو أ٢ٞككج  ْككٕ ٚككي٘ ثَٚككفجس ف٣ككظ ٢ٖٗككا ْككٕ  
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ُثمكككٌٞ  ٜٚكككٝ دٗفْكككٙ ٢َ٪كككّو ْٗذ٪كككج    ٙكككفجس نذ٣قكككز
 ْٜٚوًث  ٌَىثةٍ يغ٣ٌر أ٢ٞج . 

٢ٜييٌ ٩ُٓجء ث٦مك٫ل َُقْكو ْٗكجد٨ يغ٣كٌر ْٗٛكج:      
ثَ٪وثٜر ٜثَقهو دجَْٗذز ثَٟ ث٤م٢ٌٕ ف٣ظ ٢ضْكّذخ  
 ١ أٔ ٢ضّٓٗكٟ ث٨ْٖكجٔ ٍٜثٌ ثَٗ٪ٓكز ٩كٕ ث٢َكٌف      

 ث٤مٌ ثَّي٠ ٢قٍٓ َٙ ثَ٪وثء ٢ٜذ٢ٕ َٙ ثَقهو.
َوككًٌٜ  َٜٛككيث إىث ًأٞ   ٜث٤مككٌ ٚككٝ ثًَذككٌ ٜث     

ثَٓضًذككٌ  ٣ككٌ٘ ٢ضّٓضكك٨ دككٗ٪ّ أيغككٌ ْٗككٙ  ئٖككٙ ٢ضّٓٗككٟ    
ٍٜثَٛككج دككٍ ٢ْكك٪ٟ  كك١ إٍثَضٛككج أ٢ٞككج  ًَكك١ ٢قككٌٍ   

ّٝنٙ ٩ُٟ ث٤م٢ٌٕ.    صف
ّٔ ثَقْككو ٢ًٓككٕ أٔ ٢ٓضككّو    ّّ ْككٕ ىَككى  ككئ ًَٜككٕ ث٦ٚكك
دؾيًٜ٘ ثَٟ ٩ٌٗٚ ثَ٪ه٣كور ًْٜكجْٕ ثَكو٢ٕ   ٓكٕ     
يككجٔ ٢ككؤْٕ دككجهلل ص٪ككجَٟ ٜنوًصككٙ ٢َٜفككٙ ًٜفٓضككٙ     
٩ٜوثَضكٙ ٜفًٓضكٙ  ي٣ك  ٢ًٓٗككٙ أٔ ٢ؾكو  ك١ ٖفْككٙ      

 فجَز ثَقْو ٥َم٢ٌٕ؟
ّٔ ثَٖككن٘ ثَقْككٝه ٢ًككجه ٢٪ضككٌٛ ٩ُككٟ ثهلل         إ

ص٪ككجَٟ دُْككجٔ فجَككٙ ٜأّٖككٙ َٓككجىث ًٍنككش  ٫ٖككج  صُككى   
ثَٗ٪ٓككز؟ ٜأ٢ككٕ ثَ٪وثَككز؟ ٜأ٢ككٕ ثَقًٓككز؟ َٜٓككجىث ٪    
ص٪١ٗ٣٢ ْغُٙ؟ دٍ نو ٢ضًٚٝ ْٖذز ثَ٪ؾكَ ثَكٟ ثهلل   

٘ ٜ٪ ٢٪٣٢ككٙ ٚككٝ َٜٛككيث ص٪ككجَٟ ٩ٗككوْج ٢٪٢كك١  ٣ككٌ
ّٞككٍ أٔ صْككُخ صُككى ثَٗ٪ٓككز ْككٕ ىَككى ثَٖككن٘    ٢ف

 ٜصٍٚ ث٣َٙ.
٩ُٜٟ ٚيث ث٦ّجُ  جَقجّو  ك١ ثَقه٣هكز ٢٪ك٣ٔ       

 كك١ فجَككز ْككٕ ثٚضككَثٍ ه٩ككجةّ ث٢٨ٓككجٔ ٜثَضٝف٣ككو       
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ّٔ ث٨ْٖجٔ ثَٓؤْٕ  ث٦ ٪ج١َ  ١ ٜثن٪ٙ ثٌَٜف١  ٦
داٍٙ ثَضٝف٣و ث٦ ٪ج١َ ٢٪ُّ ؽ٣وث  أٔ صهْك٣ّ ثَكٗ٪ّ   

٩ُٟ ثَ٪ذجه ٪ ٢ًٝٔ ث٩ضذج٣١ج   دٍ ٜ كَم ْكج   ث٣َٛ٨ز 
ّٔ ثهلل ص٪جَٟ  صهض٣ٞٙ ثَقًٓز ث٣َٛ٨ز  ٢ٜ٪ُّ ييَى أ
٢ُٓى ثَهوًر  ١ أٔ ٢ٌٍنٙ أيغٌ ٜأ ٞكٍ ْكٕ ىَكى    
ثَٖككن٘  ٣ٓككج َككٝ يككجٔ ٢ضّٓضكك٨ دج٣َُجنككز َٓغككٍ ٚككي٘     
ثَككٗ٪ّ ٜثَٓٝثٚككخ  إىٔ ٣ُ٩ككٙ أٔ ٢ْكك٪ٟ َضقٚكك٣ٍ    

 ثَهجد٣ُز ٜث٣َُجنز َيَى.
ّٔ ث     َقْككٝه ٪ ٢ضٓضكك٨  كك١ ثَقه٣هكككز    ٜثَن٫ٙككز أ

  ّٔ دو٩جةّ إ٢ٓج٣ٖز ٩ٜهجةو٢ز ًثّنز ٜإّ٪  ئٖٙ ٢٪ُكّ أ
فْكو٘ ْكج ٚككٝ إّ٪ ٖك٧ٝ ْكٕ أٖككٝث٧ ث٨ٖقكٌثف ٩ككٕ      

 م٠ّ ثَضٝف٣و ٩ٜٕ ثَقّم. 
 (:٣ُٙ ث٫َِْنجٌ ث٨ْجِ ثَ٪ُٟ )٩

ّٔ ثَقْكو ٢ايكٍ ث٢٨ٓكجٔ يٓكج صايكٍ        ٜ٪ صقجّوٜث  كئ
 .1ثَٗجً

ُكك٣ًّ أٝككوثهث  ٜ٪   ككجصهٝث ثهلل ٜ٪ صًٖٝككٝث َٗ٪ٓككٙ ٩  
ّْجهث  .2َفُٞٙ ٩ٗويّ ف

 لبي اٌؾؼشاء:

  صبئت رجشيضي:صبئت رجشيضي:
   ٓ  صاااااا ة ا  د٘اااااً د اااااذ ِاااااي  ااااا رد تااااار دي ِااااا

 
 

 1آٔچهههههٗ ثهههههش آيٕهههههٗ اص صهههههحجذ غهههههُ ِهههههي  هههههزسد       
 

                                                   
 .68/11. اٌخطجخ 1
 .191/71. اٌخطجخ  1
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ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ثَٖككج٩ٌ ٢نج١ككخ ٖفْككٙ  ٣هككٌٝ: 
ّّ ٜثَٝؽك٨ إٖٓكج          ٌّ دك١ ْكٕ ثَٛك أ٢ٛج ثَٚكجةخ  ْكج ٢ٓك

 ٢ٌؽ٨ ثَٟ فْو ث٢َذٍ ٩ُٟ نُذ١.
 ارتاااب د ااذ ِٙرتااٗ ٌااة  ْ صااا ة     پااي   

 
 

 

 هههٛػ ايهههٓ ثهههذ ٙشاْ الئهههك  فزهههبس رهههٛ ٔيغهههذ   
2
 

 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: أ٢ٛكج ثَٚكجةخ  ٢ٗذوك١ ٣ُ٩كى أٔ      
ّْككككجه إى إٖٛككككّ       صًككككٝٔ ٙككككجْضج أْككككجِ ٚككككؤ٪ء ثَق

 ٪٢هّؤًٜ ن٣ٓز ي٫ْى.

  

            ::ٌِٛٛي ٌِٛٛي 
  ا ر در دصٓ جمٛي، راٖ ياتي

 
صحبعذ ٚ ص حغذ خبٚيذ سعزي

3
 

ز: إىث همُككش  كك١ فٚككٕ ثَضهككٝٞ   ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣كك 
 ٖؾٝس ْٕ ثَقجّو ٜثَقْو.

 

  ٔبصش خغشٚ:ٔبصش خغشٚ:
  ِىر ٚ د ذ را  دي آٚار وٓ

 
ٚيٓ رٓ خفزٗ د سا ثيذاس وٓ

4
 

                                                                                     
 .199ٖ: 1781. وٍيبد صبئت رجشيضي،  1
 . ٔفظ اٌّصذس. 1
 .963ٖ:1761. ديٛاْ ؽّظ،   7
 .117ٖ:  1781. ديٛاْ ٔبصش خغشٚ،  4
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ِٜ ٩ُٟ ثَنو٩ز ٜثَقْكو  ك١    ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ِثن
 ثَهُخ  ٜأ٢ِه٤ ٚيثثَؾّْ ثَٗجةّ.

 

  اٌٙي لّؾٗ اي:اٌٙي لّؾٗ اي:
  جرن ٘ٛا  ٛي ٚ رٖ عمً پٛي

 
شاسِحٛ حغذ وٓ وٗ فشٚصد ؽ

1
 

ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ُثصكككٌو ثَٛكككٝٞ ٜثّصذككك٨ ٢ٌ١كككم   
ّٔ ثَقْو ٣ٗ٢ٌ ثَٗجً. ـُ ثَقْو إى إ  ثَ٪هٍ  ٜثْ

 

  ::ثٙبسثٙبس
  داسذ  د ذ سٛ د تذخٛاٖ  تذخٛا٘ي

 
ِٓ صاثٍٙي آٔٙب ِي عٛصَ ِٚي عبصَ

2
 

ٌَل ْككٕ ثَقْككو    ّٔ ثَقجّككو ٢قكك ثَضٌؽٓكز ثَ٪ٌد٣ككز: إ
ٌَل ْكٕ فٓجنكز ي٣ُٛٓكج     ٜثَقهٝه ْٕ ثَقهو  ٜأٖج ُثف

ٍّٓ ٚي٘ ثَقجَز.  ٜأصق
 : ٣ٜ يجٕج١ٖ

  رفرٚخثت٘ر وٗ  ويٕٗ ٚ د ذ آج  خشُ 
 

اٚ صرٕٛس آرؾي عٛي رٕٛس ِي سٚد
3
 

                                                   
 .44٘ـ: 1767. ديٛاْ، 1
 .133٘ـ: 1734. ديٛاْ، 1
 .173ـ:  ٘ 1731. . ديٛاْ، 7
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ٍَ ٖكجً ثَوٞكخ دجَقهكو        ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: ْكٕ إٔك٪
 ٜثَقْو  ياٖٙ ٢يٚخ ْٕ ٖجً ثَٟ ٖجً أمٌٞ.

  سٚدوي:سٚدوي:
  تٗ رٚ  ٔيه و اْ  فث غُ ِخٛر

 
عذصٔٙبس ثغب وغب وٗ ثٗ سٚص رٛ آسصِٕذ ا

1
 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: فككيثً  ٪صذككى ْككٕ ٢ْٝككى   ًككّ  
 ًؽٍ ٢ضّٟٓٗ ٢ْٝى.  

  ػٕصشي:ػٕصشي:
  ٚ  ر  درد تحرسي د ذ ِىٓ وٗ دىيُ

 
ِثً صٔذ وٗ حغذ ٘غذ دسد ثي دسِبْ

2
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: إىث مفش ْٕ هثء  ٫ صقْكو أدكوث   
ٌَأ. ّٔ ثَقْو هثٌء ٪ ٢ذ  إى إ

  ::فشدٚعيفشدٚعي
 دِٕذي ثٛد ثي پضؽهيىي دس  چٛ چيشٖ ؽٛد ثش دي ِشد سؽه

ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: إىث صوُّكككخ ثَقْكككو ٩ُكككٟ نُكككخ   
 ثٌَؽٍ   ج٩َُّ أٖٙ أ٣َٙخ دوثء ٣َِ َٙ ١ذ٣ٌخ.

 .اٌمٕبػخ1

ثَهٗج٩ز ١ٚ ثٌَٝج دٓكج نْكّ ثهلل  َٜكٝ يكجٔ نُك٫٣       
ٜٚكك١ ٩ككوِ ثَض٢ُكك٨ ثَككٟ ْككج  كك١ أ٢ككو٠ ث٤مكك٢ٌٕ       

 ١ٜٚ ٫٩ْز ٩ُٟ ٙول ث٢٨ٓجٔ.  

                                                   
 .111،  1ٖ:ج  1781. ِؼدُ ِؼيٓ،  1
 .891، 1٘ـ:ج 1784. اِثبي ٚ حىُ،  1
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َككٙ  ٣ٓككج ٢ض٪ُككم    ٣ُ٩ككٙا ثَْٓككُّ ٢هٗكك٨ دٓككج نْككّ ثهلل   
دجَككو٣ٖج  أْككج  كك١ ٩ٓككٍ ثَن٣ككٌ ٜث٩٦ٓككجٌ ثَٚككجَقز  
ٓ ككج ٩ُككٟ ث٢ََٓككو ْككٕ ثَن٣ككٌثس        ئٖككٙ ٢قككٌٗ هثة

ٚودٚا فههيْ خيههش اٌههضاد    »ْٚككوثن ج َهَٝككٙ ص٪ككجَٟ:    ٚرههض

 . 1«اٌزمٜٛ

ّٜككج٩ًٝث ثَككٟ ْوفككٌر ْككٕ ًّدًككّ  »ٜنَٝككٙ ص٪ككجَٟ: 
ٜؽّٗككككككز ٩ٌٝككككككٛج ثَْككككككٓٝثس ٜث٦ًٛ أ٩ككككككّوس 

 .  2«َُٓضه٣ٕ

٢قذككٙ ثهلل ٢ٜقذككٙ ثَٗككجُ  ٜثَهٗج٩ككز ث٨ْٖككجٔ ثَهككج٨ٖ 
ٓ كج  ك١ ثَكو٣ٖج ٜث٤مكٌر         ٌ ث ٣٦٩ صقهم ٩َْٖكجٔ م٣ك
ْٜككٕ  ٞككجةٍ ثَهٗج٩ز:ثَهٗج٩ككز ّككذخ ثَذٌيككز:  ٛكك١ 
يَٗ ٪ ٢ٗفو  ثَهٗج٩ز ّذ٣ٍ ٌَُثفز ثَٗف٣ْز: ثَْٓكُّ  
ثَهج٨ٖ ٢٪٣ٔ  ١ ًثفز ٜأْكٕ ٜث١ٓتٗكجٔ هثةكّ  أْكج     
ٌّ ٩ُكككٟ   ْ كككج  ٜ٪ ٢ْكككضه ث٢َٓكككج٧  ئٖكككٙ ٢٪ككك٣ٔ ْٛٓٝ

 .فجٌ
 نجٌ ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(:

١ٗ٩ ُٔ  . ٨ْ3 َنٗج٩ٍز ص٧ُٓ ثَهُُٝح ٜ ثَ٪٣ٝ

 4.ثَهٗج٩ز ُصو١ٗ

 ٌّ  1ثَهٗج٩ز ٩

                                                   
 .193. اٌجمشح:  1
 .177. آي ػّشاْ:  1
 .191/46. اٌخطجخ  7
 .44. اآلِذي،د.د: اٌىٍّبد اٌمصبس  4
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 2.ثَهٗج٩ز ٩فج

 3.ثَهٗج٩ز ٖ٪ٓز

 ًّ  4.ثَهٗج٩ز أده١ ٩

 5.ثَهج٨ٖ ٖجٍػ ْٕ ر جس ث٢َٓج٨ْ

 لبي اٌؾؼشاء:

  صبئت:   صبئت:   
  چْٛ ِٛر ٘ر وٗ لٕاعث تٗ جٍخي عي 

 ؽىش أگيضد ثٗ ٘ش طشف وٗ سٚد  شد 
  لٕاعث وٓ تٗ ٔاْ خشه جا تي آر ٚ ردي

ْ سا  ٛا ٘بي ٌا ؼّذ  غذٔ   ْ٘ ٛا ٘بي ٌا ؼ  ٛ٘ا ٗ خ  6و

جدِ ٣كككثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ثنٗككك٨ دجَه٣ُكككٍ ٜثَنذكككَ ثَ
ّٔ ثَكٗ٪ّ ثَٓض٪كوهر صؾُكخ         فضٟ صنُكٝ ْكٕ ث٤ْكجٌ  كئ

 ث٦ٚٝثء ثَٓض٪وهر.  

  ٚحؾي: ٚحؾي: 
  فراغث تايذت جادر سروٛي لٕاعث وٓ

 
يش رب ثبؽي فشاغذ وٓعشوٛي لٕبػذ  

7
 

                                                                                     
 .63. ٔفظ اٌّصذس: 1
 .141. ٔفظ اٌّصذس: 1
 .114. ٔفظ اٌّصذس: 7
 .83. ٔفظ اٌّصذس:  4
 .1398صذس: . ٔفظ اٌّ 1
 .411ٖ: 1731. وٍيبد صبئت،  8
 .116ٖ:  1789. ديٛاْ،   3
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  ّّ ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: إىث أًهس أٔ صنُكككٝ ْكككٕ ثَٛككك
 كككجن٨ٗ دٓكككج  ٣كككٙ   كككئىث ًٝككك٣ش دج٣َْككك٣ٌ ١جدكككش      

 ْ٪٣ٖضى.

  عؼذي: عؼذي: 
 ِطٍاااااااة  ااااااار جاااااااٛأ ري خاااااااٛا٘ي 

 

 

 خهههض لٕبػهههذ وهههٗ دٌٚزهههي ٘غهههذ ٕ٘هههي  
 

     ُ  ٘اااار وااااٗ در دٔيااااا  ااااٛد لااااأ  تىاااا
 

 
 

عههشر سٚ ثبؽههذ ثههٗ ػمجههي چههْٛ ثىههُ
1
 

 

ًهس أٔ صًكٝٔ  ٣ٗكج  كج٩ُّ    ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: إىث أ 
ّٔ م٣ككٌ ثَوٗككٟ ٚككٝ ثَهٗج٩ككز   ٓككٕ ٩ككجٓ نٗ٪ككج  كك١   أ

 ثَو٣ٖج ٢ْ٪و دٙ  ١ ث٤مٌر.
 :اٌصجش – 7

ٜثٙكذٌ  »ثَٚذٌ َوز: ثَقذِ ٜثًَ   نجٌ ص٪كجَٟ: 
 «ٖفْى ٨ْ ثَي٢ٕ ٢و٩ٝٔ ًدّٛ دجَووثر ٜثَ٪ٖك١... 

 ث٢٤ز  أ٠ ثفذِ ٖفْى ْ٪ّٛ.  
ٜثٙككك٫٢فج : فكككذِ ثَكككٗفِ ٩ُكككٟ  ٪كككٍ ٕككك١ء أٜ  

ٜثَككككي٢ٕ »دضوككككجء ٜؽككككٙ ثهلل نككككجٌ ص٪ككككجَٟ:  صٌيككككٙ ث
 .  «ٙذٌٜث ثدضوجء ٜؽٙ ًدّٛ

 جَٚككذٌ ٚككٝ أٔ ٢ُضككَِ ث٨ْٖككجٔ دٓككج ٢ككاٌْ٘ ثهلل دككٙ  
 ٣ؤه٢ككٙ يككج٫ْ  ٜأٔ ٢ؾضٗككخ ْككج ٢ٗٛككج٘ ٩ٗككٙ  ٜأٔ      
٢ضهذكككٍ دكككٗفِ ًثٝككك٣ز ْكككج ٢ٚككك٣ذٙ ْكككٕ ْٚكككجةخ    
ٜٕككككوثةو  ٜثَْٓككككُّ ٢ضؾٓككككٍ دجَٚككككذٌ  ٢ٜضقٓككككٍ    

                                                   
 .164ٖ: ؿ  1761. صجبحي،  1
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ٌٚ ثَٖٓككجّل  ٜ٪ ٢ؾكك٧َ  ٜ٪ ٢قككَٔ َٓٚككجةخ ثَككو
 ًٜٖذجصٙ.  

٢ككج أ٢ٛككج ثَككي٢ٕ رْٗككٝث ثّككض٪٣ٗٝث   »٢هككٌٝ ثهلل ص٪ككجَٟ: 
 . 1«دجَٚذٌ ٜث٫َٚر إٔ ثهلل ٨ْ ثَٚجد٢ٌٕ

ٜٚٝ أدٌٍث٦م٫ل ثَٝثًه ىيٌٚج  ١ ثَهٌرٔ فضك١  
َهككو ٍثهس ْٝثٝكك٨ ىيككٌ٘  ٣ككٙ ٩ككٕ ْجةككز ْٝٝكك٨   
ْٜكككككج ىَكككككى إ٪ َكككككوًٜثٔ يكككككٍ ث٦مككككك٫ل ٣ُ٩كككككٙ  
ٜٙكككوًٜٚج ْٗكككٙ   ًُٓكككج نُذكككش مُهكككج  أٜ  ٞككك٣ُز     

ؽوس أّجّكٛج ًٜي٣َصٛكج ثَٚكذٌ   جَ٪فكز: ٙكذٌ      ٜ
٩كككٕ ٕكككٛٝر ثَفكككٌػ ٜثَ٪ككك٣ٕ ثَٓقٌْكككز  ٜٕكككٌف     
ثَككٗفِ: ٙككذٌ ٩ككٕ ٕككٛٝر ثَككذ٢ٕ  ٜيضٓككجٔ ثَْككٌ:  
ٙذٌ ٩ٕ إ٥ٛجً ْج٪ ٢قْٕ إ٥ٛجً٘ ْكٕ ثًَك٫ِ    
ٜثََٚكككو: ٙكككذٌ ٩كككٕ  ٞكككٌٝ ثَ٪ككك٣ٔ  ٜثَهٗج٩كككز: 
ٙذٌ ٩ُٟ ثَهوً ثًَج ١ ْٕ ثَو٣ٖج  ٜثَقُكّ: ٙكذٌ   

ٜثَٝنككجً: ٙككذٌ ٩ككٕ  ٩ككٕ إؽجدككز هث٩كك١ ثَوٞككخ   
إؽجدز هث٩ك١ ثَ٪ؾُكز ٜث٢َك٣ٔ  ٜثَٖكؾج٩ز: ٙكذٌ      
٩ككٕ هث٩كك١ ثَفككٌثً ٜثَٛككٌح  ٜثَ٪فككٝ: ٙككذٌ ٩ككٕ   
إؽجدككز هث٩كك١ ث٪ٖضهككجِ  ٜثَؾككٝه: ٙككذٌ ٩ككٕ إؽجدككز  
هث٩كك١ ثَذنككٍ  ٜثًَكك٣ِ: ٙككذٌ ٩ككٕ إؽجدككز هث٩كك١   
ثَ٪ؾكَ ٜثًَْكٍ ٜٚكيث ٢كوَّى ٩ُكٟ ثًصذكجٟ ْهجْكجس        

صقكو  ثَو٢ٕ يُٛج دجَٚكذٌ  ًَكٕ ثمضُفكش ث٦ّكٓجء ٜث    
ثَٓ٪ٟٗ  ٜثَيي١ ْٕ ٦ٗ٢ٌ ثَكٟ ثَٓ٪كج١ٖ ٜثَقهكجةم    

                                                   
 .117اٌجمشح:  1
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أٜ٪  عككّ ٢ؾ٣ككٍ دٚككٌ٘ ثَككٟ ث٦ّككج١ْ  ككئٔ ثَٓ٪ككج١ٖ   
١ٚ ث٦ٌٙٝ ٜث٦َفج٣ صٝثد٨  ْٜٕ ١ُخ ث٦ٌٙٝ 

 ْٕ ثَضٝثد٨ ٌٍ.  
ْٜككٕ ٚٗككج ٖككوًو ي٣كك  ٩ُّككم ثَهككٌرٔ ثَفكك٫ؿ ٩ُككٟ   

ٜؽككككَثّٚ دٓككككج ٙككككذٌٜث ؽٗككككز   »ثَٚككككذٌ ٜفككككو٘  
ٜث  أَٜتككى ٢ؾككَٜٔ ثَوٌ ككز دٓككج ٙككذٌ» «ٜف٢ٌككٌث

ًّ دٓككج ٣ّكك٫ِ ٩ُكك » «٢ُٜهككٝٔ  ٣ٛككج صق٣ككز ّٜكك٫ْج   
 .«ٙذٌصّ  ٗ٪ّ ٩هذ١ ثَوث

ٜصٌؽ٨ ٩ٗج٢ز ثَهٌرٔ ثَذجَوز دجَٚذٌ ثَٟ ْجَٙ ْكٕ  
ن٣ٓككز يذ٣ككٌر  كك١ ثَق٣ككجص٣ٕ ثَككو٣ٖج ٜث٦مككٌٞ   ُكك٣ِ 
ٚككٝ ْككٕ ثَفٞككجةٍ ثَغج٢ٖٝككز  دككٍ ْككٕ ثَٞككًٌٜثس    
ث٫ٍَْز ثَض١ ٪ ثٖفًجو ٩َْٖكجٔ ٩ٗٛكج   ك٫ ٖؾكجؿ     

 ٖٚككٌ ٜ٪ صًٓكك٣ٕ إ٪ دجَٚككذٌ  ٜ٪   كك١ ثَككو٣ٖج ٜ٪
 ٫ؿ  ك١ ث٤مكٌر ٜ٪  كٍٝ ٜ٪ ٖؾكجر إ٪ دجَٚكذٌ       
 ُكٝ٪ ٙككذٌ ثَككَث٧ً ٜثَكوثًُ ٜثَٓهجصككٍ ٜ ٣ككٌّٚ   

 ْج٥فٌٜث دٓهجٙوّٚ:
 )٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(: نجٌ ث٨ْجِ

 . 1ثَٚذٌ ًأُ ث٪٢ٓجٔ

 2ثَٚذٌ ٢ٛٝٔ ثَفؾ٣٪ز.

 .3ثَٚذٌ ٩ٗٝثٔ ثٌَٗٚ

                                                   
 .717. اآلِذي،د.د: 1
 .168. ٔفظ اٌّصذس، 1
 .611. ٔفظ اٌّصذس، 7
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 .1ٌٜٗٚثّضٖ٪ٌٜث ثَٚذٌ  ئّٖٙ أه٩ٟ ثَٟ ثَ

ّٔ ثَ٪جنذز َُٓضه٣ٕ  .2ٜإٔ ثدض٣ُضّ  جٙذٌٜث  ئ

 لبي اٌؾؼشاء:

  ::عؼذيعؼذي
  سعذي ا ر طاٌثي راٖ رٚ ٚ رٔج تر

 
وؼجٗ ديذاس دٚعذ صجش ثيبثبْ اٚعذ

3
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: ثَٖكج٩ٌ ٢نج١كخ ٖفْكٙ ٢ٜهكٌٝ:      
أ٢ٛكككج ثَْككك٪و٠  إىث ً ذكككش  ككك١ ٢ٍكككجًر ثَٚكككو٢م    
ّٓككٍ ثَٖٓككجّل        ٪٣ُككى أٔ صٖٓكك١  كك١ ث٢ٌ٢َككم ٜصضق

 ٜصًٝٔ ٙذًٝث.

  ::ٌِٛٛيٌِٛٛي
  صجش رٍخ آِذ ٚ ٌيىٓ ػبلجذ

ِيٖٛ ؽيشيٓ د٘ذ پشِٕفؼذ
4
 

ٌّ ًَٜككٕ عٌٓصككٙ فُككٝ   ُْكك ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ثَٚككذٌ 
 ٜٖج ٨.

      ::صبئتصبئت
  ٚ  اررصثر وٓ تر جٍخ واِي ٘ا وٗ آخر 

 
چؾّٗ عبس ٔٛػ عبصد ثٛعٗ  بٖ ٔيؼ سا

5
 

                                                   
 .18/8. ر  1
1  .96/4. 
 .411ٖ:1784. وٍيبد عؼذي، 7
ٚ 4٘هههـ: 1731. ِثٕهههٛي، ٔغهههخٗ سِدهههبٔي، دفزهههش اٚي،   4
33. 

 .116ٚ 137. وٍيبد ٔفظ اٌّصذس،  1
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ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ثٙذٌ ٩ُٟ ٌْثًر ثَق٣كجر   ٓكٕ   
ُ٩ ٌَ ٌّ ثَق٣جر ٢يل فُٝٚج  ١ ثَٗٛج٢ز.ََٙذ ْ ٟ 

  خبِي:خبِي:
 خااااجُ صاااثر واااٗ عااااٌ   ٙااار اساااث      

  
 

ٔمهههؼ آْ ِهههٓ صهههجش لهههذ  فهههش اعهههذ  
1
 

 

ّٔ مجصّ ثَٚذٌ ثَكي٠ ٢٪كّو ٕك٣تج     ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: إ
 ٖف٣ْج  صًٝٔ عٌٓصٙ ث٦َفٌ هثةٓج.

  حبفظ:حبفظ:
  صثر ٚ ظفر ٘ر دٚ دٚسحاْ لذيّٕذ

 
ثش اثش صجش ٔٛثذ  فش آيذ

2
 

ّٔ ثَٚكككذٌ ٜث٦َفكككٌ ٙكككو٢هجٔ ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز : إ
ّٔ ث٦َفٌ عٌٓر ثَٚذٌ.  نو٢ٓجٔ   ئ

  عٕبيي:عٕبيي:
 يههههبس دي ثههههٗ ص صههههجش ٕٔٙبدٔههههذ 

 

 
 فهههش ٚ صهههجش ٘هههش دٚ ّ٘ضادٔهههذ 

3
 

 

ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ٪٢ٝؽكككو ٙكككو٢م أ ٞكككٍ ْكككٕ    
ّٔ ث٦َفٌ ٜثَٚذٌ صٝأْجٔ.  ثَٚذٌ َُفؤثه  ئ

 ثدٕ ٣ٓ٢ٕ:
ٙبس ٓ صٔ ى ٛد خضعِ    دال صثخذ ثذخ

ٛ ؽٛ ى ٗ سٚصئ  س ثبػ و د اي ديصٛج
4
 

                                                   
 .111ٚ  141ٖ: 1764. ديٛاْ،  1
 .183ٖ: 1734. ٌغذ ٔبِٗ د٘خذا،   1
 .133ٖ: 1781. ديٛاْ حذيمٗ اٌحميمٗ، 7
 111ٖ:1781. ديٛاْ، 4
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ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٢نج١ككخ ثَٖككج٩ٌ نُذككٙ ٢ٜهككٌٝ:   
      ّٔ ٪صؾ٧َ ٜ٪صٖضى ْكٕ ثَقك٤ّ ثَْك٣ب  ٜثٙكذٌ  كئ

 ثَٚذٌ ْفضجؿ ثَفٌػ.

  ٔظبِي:ٔظبِي:
  ش صجش وٕي ثٗ صهجش ثهي ؽهه   

 

 دٌٚهههههههذ ثزٛآيهههههههذ أهههههههذن أهههههههذن 
 

 دسيههب وههٗ چٕههيٓ فههشار سٚيغههذ   
 

 پههههباليؼ لطههههشٖ ٘ههههبي خٛيغههههذ   
 

 ٚاْ وهههٖٛ ثٍٕهههذ وبثشٔهههبن اعهههذ  
 

 
سيهههضٖ ٘هههبي خبوهههذخّهههغ آِهههذٖ 

1
 

 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: إىث ٙككذٌس ٢ذضْككّ َككى ثَقكك٤ّ      
ّٝٔ ْكٕ       ّٔ ثَذقكٌ ٢ضًك ٜصٚذـ ّ٪٣وث  ١ ثَق٣كجر   كئ
ّٝٔ ْككٕ   ثَه٢ككٌثس ثَٚككو٣ٌر  ٜثَؾذككٍ ثَٖككجْل ٢ضًكك

 ثَقٟٚ ٜ ثَضٌثح. 

  ٔبصش خغشٚ:ٔبصش خغشٚ:
 چههْٛ سٚص ههبس ثههش رههٛ ثيبؽههٛيذ 

 

 
يههه چٕههذ پيؾههٗ وههٓ رههٛ ؽههىيجبيي

2
 

 

ى  جٙكذٌ  ٣ك و٣ٖج ٩ُثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: إىث أهدكٌس ثَك  
 ٣ُ٩ٛج.  

  ثبثب طب٘ش:ثبثب طب٘ش:    
  ُ  ثيب رب دعذ اص ايٓ ػهبٌُ ثهذاسي

 

     ُ  ثيهههب رهههب پهههبي دي اص  هههً ثهههشآسي
 

 ثيهههب رهههب ثشدثهههبسي پيؾهههٗ عهههبصيُ
 

 
 ُ ثيههههب رههههب ٔخههههُ ٔيىههههٛيي ثىههههبسي

3
 

 

                                                   
 .463. ديٛاْ،د.د:   1
 .8. ديٛاْ :  1
 .148ٖ: 1764. ديٛاْ،  7
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ّٜ ث٢َككٌف ٩ككٕ ٚككيث      ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٣ٚككج ٖوكك
ثَ٪ككجَّ ْٜٖٗككٟ ثَككًٝهر  ٣ٚككج ٖٚككذٌ ٜٖكك٧ًَ دككيًٜ  

 ث٨فْجٔ.

  عٕبيي:عٕبيي:
 ي ثههش لدههبء اٚصههبثشچههْٛ ؽههذ

 

 
خٛأهههههذ آٔگهههههبٖ ِشرهههههشا ؽهههههبوش

1
 

 

ثَضٌؽٓككككز ثَ٪ٌد٣ككككز: إىث ٙككككذٌس ٩ُككككٟ ثَهٞككككجء   
 ٢٪ضذٌو ثهلل ْٕ ثَٖجي٢ٌٕ.

 صؾِْ ٣٩ٝح ثَٗجُ:
ثَ٪٣خ  ١ ثَُوز ٚٝ دٓ٪ٗك١ ٩كوِ ثَٖك١ء ثٜثَٚكفز     

ٜصؾْكككِ ٩كككٕ  2ٜ ككك١ ْهجدُكككٙ  ثَٚكككقز ٜثَْككك٫ْز

٣٩ٝح ث٪م٢ٌٕ ٚكٝ ثفكو ثٌَىثةكٍ ث٪م٫ن٣كز ثَضك١      
 ٌ ٜ ك١ ْهجدُكٙ  ثمفكجء     3رٔ د٢كٌل ْنضُفكز  ٖٛجٚج ثَهك

٣٩ككٝح ثَٗككجُ ٢ًٜف٣ٗككج  كك١  ٞكك٣ُضٙ ثٔ ٚككٝ ثفككو       

 .4ثٜٙجف ثهلل صذجًو ٜص٪جَٟ

 نجٌ ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(: 
 .٢5ج ٩ذو ثهلل ٪ ص٪ؾٍ  ١ ٣٩خ أفو ديٖذٙ

 ٣ً  دجَ٪جةخ ثَي٠ ٩جح أمج٘ ٜ ٣٩ٌ٘ دذُكٝث٘ أْكج   
 .1ىيٌ ٨َْٝٝ ّضٌ ثهلل ٣ُ٩ٙ ْٕ ىٖٝدٙ

                                                   
 .131ٚ 99. حذيمخ اٌحميمخ: 1
 .6،134ٖ:ج1786. ِصطفٛي، 1
 .1141،ؿ1ٖ:ج1733. خشِؾب٘ي، 7
 .784ٖ:1788. ٔشالي، 4
 .1/  144. ر  1
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ُ ١ٝد١ َٓكٕ ٕكوُٙ ٣٩ذكٙ ٩كٕ ٣٩كٝح      ٢ج ث٢ٛج ثَٗج
 .2ثَٗجُ

 نجٌ ثَٖ٪ٌثء:

  ٔظبِي:ٔظبِي:
هههذ    ٛٔا ٍِهههه ثىهههبس ثىهههبس ر ٚ ثهههذ   ٔيهههه 

 

ههههههذ     ٛٔا ٗ داس ر هههههه ٔيههههههه آيٕي  ٚ  دس ثههههههذ 
 

ٕ٘هههههذد وهههههالٖ  وفهههههؼ د٘هههههش ثهههههبص د
 

ههههبٖ    ِٛ ٖ دسٔههههذد چهههه ٖ دسي پههههشد  پهههشد
 

ٚاس    ٖ دسي صههج   ٓ پههشد ىهه  ِٚ  خيههض 
 

 
ٖ داس     ٛد پههشد َ ثهه ههب ٛ ؽجغههذٔ  رههب چهه

3
 

 

 ٌ َُ ٖنُككٝ٘  نككّ   ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ْككٕ   دككٍ ثَٗككج
 ٜ٪صوضضخ ٜ٪ص٦ٌٗ ثَٟ ٣٩ٝح ثَٗجُ.

  فشدٚعي:فشدٚعي:
خغههذ   ٗ ثههبسئ  ٓ داد پبعههخ وهه  چٕههي

 
 

ٓ ثيبيههذد ؽغهههذ   دي اص ػيههت خغهههز
4
 

 

ّٜ ث٢َكٌف     ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ٢ٗذو١ ٣ُ٩كى أٔ صوك
 ٩ٕ ٣٩ٝح ثَٗجُ.

  فيض وبؽبٔي:  فيض وبؽبٔي:  
ٚ ديههذٖ    ٗ د ههي ثه ٔجٕي ٛيؼ   ػيهت خٍههي خه

 

ٗ فشاعهههههذ     ػيههههت خفهههههي غيهههههش ثيههههبثي ثههههه
 

ٛيي٘  ٗ ػهال ال     ْ سا ثه ٗ خب ػيت وغهب ّ 
 

 
ً ؽشاعههذ    ٚ ثخهه  ٖ ههي ؽههش ٔجٕي ٛيؼ  دس خهه

5
 

 

                                                                                     
 .1/ 144. ر  1
 .138/71. ر  1
 .31. ديٛاْ،ؿ  7
 .147، 7ٖ:ج 1784. ؽبٕ٘بِٗ،  4
 .71. ديٛاْ، ؿ  1
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ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٪صكك٠ٌ ٣٩ذككى ثَٝثٝككـ د٪٣ٗ٣ككى 
ٜصككك٠ٌ ثَ٪٣كككخ ثَنفككك١  ككك١  ٣كككٌوا صضقكككّوط ٩كككٕ 
٣٩ككٝح ثَٗككجُ  كك١ يككٍ ًْككجٔ د٣ٗٓككج ٪صككٌٞ ٣٩ككخ    

 ثٌَٖ٘ ٜثَذنٍ  ١ ٖفْى.

  ٚاػظ لضٚيٕي:ٚاػظ لضٚيٕي:
  ٛ ْ اػّههي ؽهه ْ ػيههت ديگههشا  اص ديههذ

 
 

ي ثهبػ   دس ديذْ ػيت خ ٓ احٛه ٛيؾهز
1
 

 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: يككٕ أ٩ٓككٟ أْككجِ ٣٩ككٝح ثَٗككجُ  
 ٜيٕ أفٌٝ أْجِ ٣٩ٝدى.

  ػطبس: ػطبس: 
  ش ثٗ ػيت خٛيؾزٓ دأب ؽٛي

 
 

وي ثٗ ػيت ديگشاْ ثيٕب ؽهٛي 
2
 

 

ٌَ  ك١ ٣٩ٝدكٙ ٩ٓك١ ٩كٕ       ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ْٕ ٦ََٖك
 ٣٩ٝح ثَٗجُ.

  ثٙبس:  ثٙبس:  
   ر عيثي أذر آْ ٔ ري عية پٛش تاش

 
زسي ايٓ ٔيض ثگزسدصيشا رٛ صٚد ثگ

3
 

ّٜ ث٢َككٌف     ثَضٌؽٓكز ثَ٪ٌد٣ككز: إىث ًأ٢كش ٣٩ذككج  ُوك
 ٩ٗٙ إى إٖى ٜثَق٣جر ص٣ٞٓجٔ د٩ٌْز.

  ٌِٛٛي:ٌِٛٛي:
ٖ ا  سا  ههههههههههذ ٕٛي   ُ  ػيههههههههههت وهههههههههه

 

ٖ سا   ٗ دصدي ؽهههههب ٓ ثههههه ُ وههههه ُ وههههه  ِههههٙز
 

                                                   
 .111. ديٛاْ، 1
 .1131، ؿ 7ٚ ج 171،ؿ 1. اِثبي ٚ حىُ،ج  1
 .71. ٔفظ اٌّصذس: 7
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  ْ ٘يچههب ههيا اص  ههيا٘  ٗ ثبؽههي٘   ٚسٔهه
 

 
    ْ ٙب غهههز ٛ ثبؽهههيِ  پهههظ سٚ٘هههش ديههه

1
 

 

ّٜ ث٢َكككٌف ٩كككٕ ثَ٪٣كككٝح  ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ُ ككك
 ثَُٓى دجٌَْنز هثةٓج. ٜ٪صضّٛ

  صبئت:صبئت:
ٗ تااا ار آري     ْ چٕااذ تاا  عيااة صااادةٔ  اارا

 
 

 
ٛ وف خبس آسي ً ر ٓ پش   ٍج   ْ ٕذ اص آ چ

2
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: ثَكٟ ْضكٟ صؾُكخ ٣٩كٝح ٚكؤ٪ء       
ثَ٪ُٓجء ٜثَٓفًٌٜٔ ثَٟ ثَْٝل  ثَٟ يّ صؾُخ ْٕ 

 ثَقو٢هز ثَُٓٓٝءر ْٕ ثًَٜٝه  ثَٖٝيز.

  اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:
 آْ را وٗ دالي  اد ر عاادت ٚ خاٛ اساث   

 

 

 ػيت ّ٘ٗ ِشدِبْ ثٗ چؾّؼ ٔيىٛ اعذ 
 ِعياااٛب ّ٘اااٗ عياااة و اااأي ِاااي ٔ ااارد  

 
 

 
اص وٛصٖ ّ٘بْ ثذْٚ رشاٚد وٗ دس اٚعذ

3
 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٩ٜكك٣ٕ ث٨ْٖككجٔ ث٣٢َككخ ٜثدككٕ     
ثَقكك٫ٌ ٩ككٕ يككٍ ٣٩ككخ ي٣ُُككز د٣ٗٓككج ٩كك٣ٕ ث٨ْٖككجٔ  

٨ٖكككجء ثَنذ٣ككظ ص٦ٛككٌ ثَْٓككجٜا ٜثَ٪٣ككٝح   ككئٔ ث     
 ٢ٗٞـ دٓج  ٣ٙ.

                                                   
 -136، ؿ 7دفزهش   -171،ؿ 1فزهش  . ٔفظ اٌّصذس، د 1
 .479، ؿ 34دفزش 
 .633. ٔفظ اٌّصذس:  1
 141. ديٛاْ، ؿ  7
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    ::ػطبسػطبس
   ْ  ِٛي ثؾىبفي ثهٗ ػيهت ديگهشا

 

 ٚس ثپشعُ ػيت رٛ وٛسي دس آْ 
 

  ش ثٗ ػيت خٛيؾزٓ ِؾهغٌٛيي 
 

  ههش چههٗ ثههظ ِؼيههٛثيي ِمجههٌٛيي   
 

 ٘ههش وههٗ اٚ ػيههت  ٕٙىههبساْ وٕههذ 
 

 
خهٛيؼ سا اص ضههً خجهبساْ وٕههذ  

1
 

 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ص٦ٗككٌ ثَككٟ ٣٩ككٝح ثَٗككجُ دونككز  
ْٜككٕ ٦ٖككٌ  كك١ ٣٩ٝدككٙ  د٣ٗٓككج ص٪ٓككٟ ٩ككٕ ٣٩ٝدككىا  

٩ٓكك١ ٩ككٕ ٣٩ككٝح ثَٗككجُ ْٜككٕ ٦ٖككٌ ثَككٟ ٣٩ككٝح   
 ث٤ع٣ٕٓ نو ؽ٪ٍ ٖفْٙ  ١ ٫َٝز ث٦َج٣َٕٓ.

  عؼذي:عؼذي:
ِٕههذ فههبػ  ٓ ػيههت خٍههك اي خشد  ِىهه

 

ؾههغٛي ثههبػ   ٛد اص خٍههكِ  ٗ ػيههت خهه  ثه
 

ػ  گّهههبس  ههٛه ٕذِ  ً عهههشاي ٛ ثبطههه  چههه
 

 
ػ   هي ثصههيشد ثپهٛه ههي عههزش ثٕي  ِٛ چه

2
 

 

ثَضٌؽٓكز ثَ٪ٌد٣ككز: ٪ص٦ٗكٌ ثَككٟ ٣٩كٝح ثَٗككجُ ٜ٪    
ٖككٛج دككٍ ث٦ٖككٌ ثَككٟ ٣٩ٝدككى فضككٟ صٖككضوٍ ٩ككٕ       صف

٣٩ككٝح ثَٗككجُ  ٜصْككض٨ٓ ثَككٟ ثًَكك٫ِ ثَذج١ككٍ ثَككي٠ 
 ٢هجٌ ٩ٕ ٣٩ٝح ثَٗجُ.

 :اٌصذق-1

ثَٚككول ٚككٝ نككٌٝ ثَقككم ٢ْٜجدهككز ثًَكك٫ِ َُٝثنكك٨.   
يههب هيٙههب  »دجَٚككول   هككجٌ:   -ص٪ككجَٟ-ٜنككو أْككٌ ثهلل  

 .3«اٌزيٓ إِٓٛا ارمٛا ا  ٚوٛٔٛا ِغ اٌصبدليٓ

                                                   
 144-186٘ـ: 1761. ِٕطك اٌطيش،  1
 .748.  ثٛعزبْ،ؿ  1
 .119. اٌزٛثخ:  7
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ْككٕ أٖذ٣جةككٙ دجَٚككول   هككجٌ  ٜأعٗككٟ ثهلل ٩ُككٟ يغ٣ككٌ 
ٚاروههش فههي اٌىزههبة   »ص٪ككجَٟ ٩ككٕ ٖذكك١ ثهلل إدككٌث٣ّٚ:   

 .1«إثشا٘يُ إٔٗ وبْ صذيًمب ٔجًيب

ٜثىيكككٌ  ككك١  »ٜنكككجٌ ثهلل ص٪كككجَٟ ٩كككٕ إّكككٓج٣٩ٍ:    
ثًَضككجح إّككٓج٣٩ٍ إٖككٙ يككجٔ ٙككجهل ث٩َٝككو ٜيككجٔ     

 .2«ًّٝ٪  ٖذ٣ ج

يٛعههههف هيٙههههب  »ٜنككككجٌ ثهلل ص٪ككككجَٟ ٩ككككٕ ٢ّٝكككك :   

 .3«اٌصذيك

  ً ٜثىيككٌ  كك١ ثًَضككجح   »٢ككِ: ٜنككجٌ ص٪ككجَٟ ٩ككٕ إه
 .4«إه٢ًِ إٖٙ يجٔ ٙو٢ه ج ٖذ٣ ج

ٙكك١ُ ثهلل )ٜيككجٔ ثَٚككول ٙككفز ٪ٍْككز ٌَُّككٌٝ   
  ٜيكجٔ نْٝكٙ ٢ٗجهٜٖكٙ دجَٚكجهل     (ٙ ٜ رَٙ ٩٣ُُّّٜ

ث٣ْ٦ٕ  اعٟٗ ثهلل ٩ُٟ ثَٚجهن٣ٕ داّٖٛ ّٚ ثَٓضهٝٔ 
أٙككقجح ثَؾٗككز  ؽككَثء َٛككّ ٩ُككٟ ٙككونّٛ   هككجٌ   

 . 5«ٌّزمْٛهٌٚئه اٌزيٓ صذلٛا ٚهٌٚئه ُ٘ ا»ص٪جَٟ: 

 نجٌ ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(:
ِٔ ِّ ث٪٢ٓج  6.َثَٚوُل أنٝٞ َه٩جِة

                                                   
 .41. ِشيُ:  1
 .14. ِشيُ:  1
 .48. يٛعف:  7
 .18. ِشيُ:  4
 .133. اٌجمشح:  1
 .8،ؿ4. اٌغبثك:،ج 8
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ُٕ َٜث٣َه٣ ِّْوُل  ٫ُِْو ثَّو٢ٕا ثَ ُٚٓج   ِٔ  ٣َٕ.1تج

ِّوَل ُٙ ثَ َٓ َٛ  2.ِثىث َثَفخَّ ثهلُل ٩َْذوث  ثَ

 3.ثَٚجهل ٩ُٟ ٕفج ْٗؾجٍر ٜيٌثٍْز

 لبي اٌؾؼشاء:

  فشدٚعي:فشدٚعي:
ٗ اص ساعههههزي ٓ وهههه ٗ ساعههههزي وهههه  ّ٘هههه

 

ْ وبعهههههههههزي ٔيبيهههههههههذ ثىهههههههههبس  هههههههههذٚس  ٔا
 

ٗ  فزهبس ساعهذ     ٗ ثه ْ وغي وه  ثضسگ آ
 

 
ٛاعههذ   خ ٚ وههتئ  ْ سا ثيههبس اعههذ  صثههب

4
 

 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: يككٕ ٙككجهنج ١ككٌٝ ف٣جصككى  ككئٔ   
ّٔ ثًَكك٢ٌّ ٚككٝ ثَككي٠ ٢ٚككول  كك١   ثَٚككول ْٗؾككجرا إ

 ي٫ْٙ َٜٕ ٢ًيح.

  حبج ِال ٘بدي عجضٚاسي:حبج ِال ٘بدي عجضٚاسي:  

ِٜ ٩ُككٟ ث٢ٌَككخ ٜثٌَةككجء        ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ثنكك
 ٜثصؾٙ ثَٟ ثَٚول ثَي٠ ٢ًٝٔ ْٗؾجر ثَْج٣ًَٕ.

  ٔبصش خغشٚ: ٔبصش خغشٚ: 
  خض ساعذ ِگٛي  بٖ ٚ ثيگبٖ

رب حبخذ ٔبيذد ثٗ عٛ ٕذ
6
 

                                                   
 .164،ؿ4. ٔفغٗ،ج 1
 .184ؿ7. ٔفغٗ،ج 1
 .68/11. .ر 7
 .111،ؿ4. ؽبٕ٘بِٗ،ج 4
 .47. ديٛاْ،  1
 171. ٔفظ اٌّصذس: 8

  ت  ر ا  ِردٍٗ رية ٚ ريا اي ساٌه
 

ي دسٚيؾبْ اعذسٚ ثٗ صذق آس وٗ عش ِٕض
5
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ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ٪صهٍ إ٪ ثَٚول فضكٟ ٪صقضكجػ   
 ثَٟ ثَهّْ.

  عؼذي: عؼذي: 
 ٔيطاعث آْ ٔي ث وٗ تر خان ٔٙي پيشا

 

 

 
صذق پيؼ آس وٗ اخالؿ ثٗ پيؾبٔي ٔيغذ

1
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ٣َْش ث٢َج٩ز أٔ صْؾو دٍ إّٖٓكج  
 ث٢َج٩ز صضقهم دجَٚول.

  اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:  اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:  
ٗ ثصذق دبد صيشا و   دس صذق طٍتٔ 

ؽبيغزٗ فيض ٔٛس أٛاس ؽٛي
2
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ثدقظ ثَٗؾجر  ١ ثَٚول إى إٖكى  
 صًضْخ ًٖٝ ثهلل دجَٚول.

 اٌزىجش: -8

ثَضًذـٌ  ١ ثَُوـز ٚـٝ ثَض٪٦ـّ أ٠ إ٥ـٛجً ثَ٪٦ـٓز 
.. نككككجٌ ٙككككـجفخ ثَُْـجٔ:ثَضًذككككـٌ ٜث٪ّضًذككككـجً: 

ْٓ َآَيهبرفَي    »ثَض٪٦كـّ ْٜٗكـٙ نَٝكـٙ ص٪كـجَٟ:     َعَأْصهشفف  َػه

ٌَْحههك     ْف ثفَغْيههشف ا ٌْههَأْس َْ ففههي ا َٓ َيَزَىجَّههش ٚ أ٠ أٖٛككـّ  3«اَّههزفي

ْكـٕ ثَقكـم    ٢ـٌٜٔ أٖٛـّ أ ٞـٍ ثَنُكـم ٜأٔ َٛكـّ  
 ْج َـ٣ِ َو٣ـٌّٚ ..

                                                   
 164، 1. اِثبي ٚحىُ، ج  1
 .141. ديٛاْ، ؿ  1
 .148. األػشاف:  7



 27 

أْـكككـج  ككك١ ثٙكككـ٫٢ؿ ثَو٩كككـجر أٜ ثَ٪جُْكككـ٣ٕ  كككـئٔ  
ثَضًذككككـٌ ٚـٝإ٥ٛككككـجً ثَ٪جْككككـٍ إ٩ؾجدككككـٙ دٗفْككككـٙ    
دٚككـًٝر صؾ٪ُككـٙ ٢قككـضهٌ ث٤مـ٢ٌككـٕ  كك١ أٖفْككـّٛ    
٢ٜٗككـجٌ ْككـٕ ىٜثصٛككـّ ٢ٜضٌ ككـ٨ ٩ككـٕ نذككـٌٝ ثَقككـم   

 ْٗٛـّ ..
ثَـضـًـذكككككـٌ ٙكككككفز ٢ًٌٗٚكككككج ثهلل ص٪كككككجَٟ ٜ ٣ٛٗ٢ٗكككككج  

٪ ٢ٌ٢و أٔ ٢ضٚ  دٛج ٩ذجه٘ َٓكـج  ٣ٛكج ْكٕ    ٩ٗٛـجٜ
ّـٝء ١ذـ٨ ..ْٜؾكج٪  َُذوٞكجء دك٣ٕ ثَٗـكـجُ ٜنكـو      
ٕكككـوه ثهلل ص٪كككجَٟ ٜيكككـٌ٘ ث٪صٚكككـجف دٛكككـج ٜنكككـو      
فككـٌٗ ثَٗذككـ١ ث٢ًٌَككـّ ٩ُككٟ صقيًٖككـج ْككـٕ ٚككـي٘   

ٚال رصههؼوش خههذن  »ث٤ ككـز ثَن٢ككـٌر ٢هـككـٌٝ ص٪ككجَٟ:   

وهً   ٌٍٕبط، ٚال رّؼ في األسْ ِشحًب إْ اٌٍوٗ ال يحهت  

 .1«ِ خزبي فخٛس

 نجٌ ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(:
   ُٔ ٢ًََٜككٝ ِِ ٢َُٖفككز   َٔ ِدككجَٓ ٌِ ثََّككي٠ يككج ًَذِّكك َُٓض ٩َِؾذككُش َُِ

 .2َ وث ؽ٣َفز 

 .٨َٝ3  نٌو ٜثف٠٢ يذٌو

 .4 جهلل  جهلل ... ٜ ِّٝء ٩جنذز ثًَذٌ

                                                   
 .16. ٌمّبْ:  1
 .118. ٔٙح اٌجالغخ، اٌحىّخ  1
 .117/8. ر  7
 .191/88. ر 4



 28 

 ٫ ٢وًٌّّٖ يغٌر ْج ٢٪ؾذًّ  ٣ٛج َهُّز ْكج ٢ٚكقذًّ   
 .1ْٗٛج

 لبي اٌؾؼشاء:

  :  :  ؽّظ رجشيضيؽّظ رجشيضي
ٕذ ٛ  شدد ٍث ٛ  ش ص چشر وبس ر ؾ  ِٖ   غش

ٕذ    ٔذ فى ٛا ٕذ رب ثز ٕذد و ه ٍث صٔا
2
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ٪صًٕ  نكًٝث إىث أنذُكش ٩ُٞكى    
ّٔ ثَق٣كككجر صٌ ٪كككى فضككك١ صْكككه٢ى ٩ُكككٟ   ثَكككو٣ٖج إى إ

 ث٦ًٛ ٜدهوً ثَٚ٪ٝه ٢ًٝٔ ثَٛذٟٝ.

  ٔبصش خغشٚ: ٔبصش خغشٚ: 
  غشٖ ِؾٛ ثٗ صٚس ٚ رٛأبيي

وآخش ضؼيفي اعذ رٛأب سا 
3
  

     ّٔ ٌّ دهٝصككى ٜنككوًصى إى إ ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٪صوضكك
 ٖٛج٢ز يٍ نوًر ٚٝ ثَٞ٪ .

  اٌٙي لّؾٗ اي: اٌٙي لّؾٗ اي: 
  سروشاْ را فٍه ا  پاي ترآرد خٛش تاش

 
٘ش وٗ افزبد ي آِٛخذ عشافشاص آيذ

4
 

ّٔ ثَق٣ككككجر ّككككضُهٕ       ثَضٌؽٓككككز ثَ٪ٌد٣ككككز: ث٩ُككككّ دككككا
ٌّه٢ٕ هًّكككج َكككٕ ٢ْٗكككٝث   جَضٝثٝككك٨ ٢ٌ ككك٨     ثَٓضٓككك

 ََْٗز ث٨ْٖجٔ.

  :  :  ٌِٛٛيٌِٛٛي
                                                   

 .147/7. ر 1
 .198، 1٘ـ:ج  1736. حذيمخ اٌؾؼشاء،  1
 .183. ٔفظ اٌّصذس، ؿ  7
 .181. ديٛاْ:  4



 29 

٘بد ٚ رش ٚ وجش  ٚ دػٛي    ٔخٛد 
دبد ٗ رب يبثئ  ٓ اص دي و دٚس و

1
 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ثؽضٗككخ ٩ككٕ ثَوككًٌٜ ٜثَفنككٌ      
 ٜثَو٢ٌّز فضٟ صٍٚ ثَٟ ثَٗؾجر.

  اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:اثٛ عؼيذ اثٛاٌخيش:
٘يا دس دي ٘ٛعي   اص وجش ِذاس 

وض وجش ثدبيي ٔشعيذعذ وغي
2
 

ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ٢ٗذوككك١ ٣ُ٩كككى أٔ صنُكككٝ ْكككٕ     
 ٌ ّٔ ث٨ْٖكجٔ َكٕ ٢ٚكٍ ثَكٟ     ثَو٢ٌّز ٜثَوك ًٜ إى إ

 ١ٕء دجَو٢ٌّز ٜثَوًٌٜ.

  ػطبس:ػطبس:
ٔفظ رىجهش، رٛه چؾُه ثبص ؾهبي      ِىٓ ص

 

هي    ٚ  صس ثٕي ّٗ ؽىُ خبن عهُي  وٗ رب٘ 
 

ّبسي  ٛيي ؽهههه هههه ٛد سا عههههشِ   ا ههههش خهههه
 

 
ّبسي  ٔيهههههبيي دس ؽههههه ٛيي  ههههه عهههههشِ 

3
 

 

ثَضٌؽٓكز ثَ٪ٌد٣ككز: ٢ؾكوً دككى أٔ صنُكٝ ْككٕ ثَضًذككٌ    
وً ٜثَوككًٌٜ دق٣ككظ ٪ص٪ضذككٌ ٖفْككى ٕككت٣ج َٜككٝ دهكك     

ٕ٪ٌر  ٦ٖى إىث ث٩ضذٌس ٖفْى دهوً صُكى ثَٖك٪ٌر   
٪٢هّوً ثَٗكجُ َكى ن٣ٓكز فضكٟ دٓهكوثً صُكى ثَٖك٪ٌر        

 ثَضج ٛز.

  ؽيخ ِحّٛد ؽجغزشي:ؽيخ ِحّٛد ؽجغزشي:    
 ِهههههشد رٛحيههههههذ خههههههٛد ٔگٛيههههههذ 

 

 
ٛ خشَ خٛس سٚؽٓ ٗ ثبؽذ چ  ش چ

4
 

                                                   
 .114،ؿ1. ِثٕٛي،ج 1
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ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٢ٗذوكك١ ٩ُككٟ ث٨ْٖككجٔ أ٪ ٢ٓككوؿ 
 ٖفْٙ َٜٝ يجٔ ٢ضٓض٨ دََٓٗز ً ٣٪ز.

 :ٚاٌؼًّ. اٌدٙذ 3

إفو٠ ث٦ّذجح ثَضهوِ  ١ يٍ ثَٓؾضٓك٨ ٚك١ ثَؾٛكو    
ٜثَ٪ٍٓ هٜٔ ٕى  ٜيجٔ ث٦ٖذ٣جء ٢ٖضوُٝٔ دجَ٪ٓكٍ  
 جَٗذ١ )ُٙی ثهلل ٣ُ٩كٙ ٜ رَكٙ ّٜكُّ( يكجٔ ٢ٖكضوٍ      
د٩ٌج٢كككز ث٦ٖ٪كككجِ أٜ يكككجٔ ٢ضؾكككٌ دكككاْٝثٌ مو٢ؾكككز    

( ٜإدٌث٣ّٚ يكجٔ دٗكجء  ٜإه٢ًكِ يكجٔ     ٣ُٛج ث٫َِْ)٩
 .1م٣ج١ج ٜٖٝؿ يجٔ ٖؾجًث

ث٦ٌَٗثَٟ ّكٗز ثَٗذك١ )ٙكُی ثهلل ٣ُ٩كٙ ٜ     إىث ٖٓ٪ٕ 
رَككٙ ّٜككُّ( ٖككٌٞ أٖككٙ يككجٔ ٢ذّؾككٍ ثَ٪ٓككجٌ ٢ٜهّذككٍ        
ّٔ ٚكي٘ ث٣َكو ٢قذٛكج ثهلل ًّٜكَٝٙ  ٛكيث       أ٢و٢ّٛ ٜنجٌ:إ
ٌّ ٩ُٟ ًْجٖز ثَ٪ٓجٌ ٜثَ٪ٍٓ ٩ٗو ثهلل ٜثٌَّكٌٝ   ٢و

 .2)ُٙی ثهلل ٣ُ٩ٙ ٜ رَٙ ُّّٜ(

ٜٚككج ٚككٝ أ٣ْككٌ ثَٓككؤ٣ْٕٗ )٣ُ٩ككٙ ثَْكك٫ِ( نككو يككجٔ    
 .٧ًَ3  ٣ٛج ٢ٜقفٌ ث٤دج٢ًّٖم ث٦ًٛ ٢ٜ

 نجٌ ث٨ْجِ)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ(
 .4نو صًفٍ ًَّ دجٌٍَل ٜأٌْصّ

 .1ٜ٪ ٢وًو ثَقم ثَّج دجَِؾّو

                                                   
 .1ٖ:1788. لشيؾي، 1
 .131،ؿ7٘ـ:ج1738. خشداق، 1
 .11. ثشلؼي،د.د: 7
 .18/ 114. ر  4
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 لبي اٌؾؼشاء:

  فشخي:فشخي:
  پا فشاري وٓ دمٛق  ٔذ اْ آٚر تٗ دسث

 ٚسٔٗ ُ٘ چْٛ ِشدٖ رب ِحؾش فؾبس آيذ رشا 
  اتٗ ٕ٘ اَ سيٗ رٚ ي عٍُ وٓ لذ ِرٚي ر

 
ثؾٛي ايٓ سٔگ دصدي ساخْٛ عشر فبَ خٛد 

2
 

ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: إىث فجَٜككَش ٜأَققككَش صًضْككخ     
فهككٝل ثَق٣ككجر ٜإٔ َككّ صف٪ككٍ ىَككى ٢ؾككخ ٣ُ٩ككى أٔ   

ٍّٓ ثَٖٓجّل.  صضق

  حبفظ:حبفظ:
ٗ دس طشيك ادة ٗ ؽىبيذ و ٓ صغص   ِى

ىؾيذ ّزئ  ٗ صح ى شعيذ ٔآ ٗ ساحزئ  ث
3
 

ّّ  ككك٫ ٢ٝؽكككو  ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ٪صٖكككضى ْكككٕ ثَٛككك
 ًثفز دؤٜ ثَض٪خ.

  : : ػٕصشيػٕصشي
ٚ دٔاؼ ٔيبيذ ا ٛيذ  ؼ خ ٗ سِا ي و   ٌد

ٔيبثذ افغش ٛيذ  ؼ خ ٗ ثٌب عشي و
4
 

ِْككخ ٩َْٖككجٔ      ّٔ ثٌَثفككز ٪٢ً ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: إ
ّٔ ثًٍَْ ٪٢٪٣٢ٙ ث٣َْجهر. َّ يٓج إ  ثَ٪ُ

  عؼذي  عؼذي  
   ش چٗ ثيشْٚ صسصق ٔزٛاْ خٛسد

دس طٍت وبٍ٘ي ٔؾبيذ وشد
1
 

                                                                                     
 .19/7. ر  1
 .39-61ٖ: 1739. ديٛاْ،   1
 .11ٖ: 1761ديٛاْ، . 7
 .614،ؿ1. اِثبي ٚحىُ، ج 4
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ّٔ ث٨ْٖكككجٔ ٪٢ٚككك٣ذٙ إ٪  ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ْككك٨ أ
ٙ ٜ٪٢ايكككٍ إ٪ ْكككج نكككو نكككّوً َكككٙ إ٪ أٖكككٙ  ككك١ ٖٚككك٣ذ

 ثَٝنش ٖفْٙ ٢ؾخ أ٪ ٢ضٝثٖٟ  ١ ١ُخ ًٍنٙ.

  ٌِٛٛي:ٌِٛٛي:
  ٘ش وٗ سٔدي ديذ  ٕدي ؽذ پذيذ

٘ش وٗ خذي وشد دس خذي سعيذ
2
 

ّٓكككٍ ثَٖكككوثةو ثيضْكككخ     ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: ْكككٕ صق
 ثًٍَٗٝ  ْٜٕ ؽّو  ١ ثَق٣جر أنذُش ثَو٣ٖج ٣ُ٩ٙ.

  عٕبيي:عٕبيي:
  اٚساٖ خغزٓ صرٛ ٘ذايذ اص 

خٙذ وشدْ صرٛ ػٕبيذ اص اٚ
3
 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: إٖٓكج ٩ُٞكى أٔ صذضوك١ ث٢ٌ٢َكم      
 ضًكككٝٔ ثَٛوث٢كككز ْكككٕ ثهللا ٜإٖٓكككج ٣ُ٩كككى أٔ صؾضٛكككو 

 ٜصقجٌٜ  جَ٪ٗج٢ز صًٝٔ ْٕ ثهلل ّذقجٖٙ ٜص٪جَٟ.

  فشدٚعي:فشدٚعي:
ٗ سٔح أذس اعذ اي خشدِٕذ  ٕح   ث

ٔيبثذ وغي  ٕح ٔبثشدٖ سٔح
4
 

ًضْخ ثَٓ٪كج١َ ْٜكٕ   ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: دهوً ثًَّو ص
 ١ُخ ثَ٪ُٟ ٌّٛ ث٣َُج١َ.

  اعذي طٛعي: اعذي طٛعي: 
  ثٗ دسيبي ژسف آٔىٗ خٛيذ صذف

ثجبيذػ خبْ ثشٔٙبدْ ثىف
1
 

                                                                                     
 .116 -111ٖ: 1731.  ٍغزبْ،  1
 .99،ؿ1. ِثٕٛي،ج 1
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 ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣ز: ٢وٝٗ ثَذقٌ ْٕ ١ُخ ث٥ََب.

  خٛاخٛي وشِبٔي:  خٛاخٛي وشِبٔي:  
  ٔيبثذ ِشاد آٔىٗ خٛيٕذٖ ٔيغذ

وٗ خٛيٕذ ي ػيٓ يبثٕذ يغذ
2
 

٪٢ٚككٍ ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ْككٕ ٪٢ؾككّو ٜ٪٢ؾضٛككو    
ثَككٟ ْككج ٢ٌ٢ككو٘   ٓككٕ ؽككّو ٜفككجٌٜ ٜؽككو ْككج ٢ٌ٢ككو      

 ٙ. ٣ثٌَٝٙٝ ثَ
 ثغبطخ اٌحيبح -6

 ًْجٖز دْج١ز ثَق٣جر  ١ ث٫ّ٨ِ
٢٪ضذككٌ ث٨ّكك٫ِ َُق٣ككجر ثَذْكك٢٣ز ٜثٌَٝككج دجَه٣ُككٍ     

 ن٣ٓز ْ٪٢ٝٗز.  
ّٔ َُق٣كجر ثَذْك٢٣ز ٜثَهٗج٩كز      ٢ٜ٪ضهو ٩ٍٓجء ثَكو٢ٕ أ
ن٣ٓككز يغ٣كككٌر دق٣كككظ إٖٛكككّ ٢ٓكككوفٝٔ هثةٓكككج ٚكككؤ٪ء  

 ٢ٌٝٝٔ ٜ ٢ًضفٝٔ دجَه٣ٍُ  ١ ثَق٣جر.  ثَي٢ٕ
( ٩كٕ )ٙ٪ٚك٪ز   ٣ُكٙ ثَْك٫ِ  نجٌ ث٨ْكجِ ثَ٪ُك١ )٩  

ُٕ ثَٓ٪ٖٝككز        َْكك دككٕ ٙككٝفجٔ(: )إٖككى ْككج ٩ُٓككش َف

 .3مف٣ُ  ثَٓؤٜٖز(

ّٔ ؽ٨٣ٓ ث٦ٖذ٣جء ثدضكوثء   ْٜٓج ٢ؾوً ث٨ٕجًر ثَٞٙ أ
ْٕ رهِ ثَٟ مكجصّ ث٦ٖذ٣كجء ْقٓكو )ٙكُی ثهلل ٣ُ٩كٙ      

ُكككٟ ثَهٗج٩كككز ٜ رَكككٙ ّٜكككُّ( يكككجٔ ف٣كككجصّٛ نجةٓكككز ٩ 

                                                                                     
 .111. ديٛاْ، 1
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ثَقه٣هكككز ٜٚٝثٌَٝكككٟ ٜث٪يضفكككجء دجَه٣ُكككٍ ٜٝكككذ٠  
 ثَٗفِ ٩ٕ يٍ إ ٌثٟ.

 :)٣ُ٩ٙ ث٫َِْ( نجٌ ث٨ْجِ
ّٔ ًٜثةًكّ ثَْكج٩ز صقكوٜيّ       ّٔ ثَْكج٩ز أْكجًّْ ٜث  ج

 .1صنّففٝث صُقهٝث

 :لبي اٌؾؼشاء

  عؼذي: عؼذي: 
  ِرد درٚي  وٗ تا رسحُ فالٗ وشيذ

 ثٗ دس ِشگ ّ٘بٔب وٗ عجىجبس آيذ 
  ث ٚ آساي   ي ثٚ آٔىٗ د رٔعّ

 
ٛاس آيذ ٗ دؽ ٔيغذ و ٗ ؽه  ّ  ٘ٓ ؼ صي ِشٔد

2
 

ّٓكٍ ْكٌثًر       ّٔ ثَٓفُكِ ثَكي٠ صق ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: إ
ّٔ ْكٕ ٢ٚك٪خ      ثَفهٌ ٪٢نجف ْٕ ثَٓٝس أدكوث دكٍ إ
٣ُ٩ٙ ثَٓٝس ٚٝ ثَي٠ ٩جٓ  ك١ ً كو ْكٕ ثَ٪ك٣ٔ     

 َّٜ ٢يل ٌْثًر ثَفهٌ أدوث.

  خبِي:خبِي:
  ِىٓ جعٍك خاطر تٗ ٔم  صفحٗ د٘ر

 
ّ٘ي صي ٚ عبدٖ ٚػ ِي ثبػخشيذٖ ٚاس 

3
 

                                                   
 .11/1. ر 1
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ثَضٌؽٓككز ثَ٪ٌد٣ككز: ٢ٗذوكك١ ٣ُ٩ككى أٔ صًضفكك١ دجَه٣ُككٍ 
ٜصٌٝككٟ دج٣َْكك٣ٌ  كك١ ثَق٣ككجر ثَككو٣ٖج فضككٟ ص٪كك٣ٔ     

 ّ٪٣وث.

  ثبثب طب٘ش:ثبثب طب٘ش:
 دال سا٘ههذ پههش اص خههبس ٚ خغههه ثههي

 

  زاسد ثهش عهش چهشر ٚ فٍهه ثهي      
 

 ٓ   ههش اص دعههزذ ثشآيههذ پٛعههذ اص رهه
 

 ثهش آٚس رههب وهٗ ثههبسد وّزهشن ثههي    
 

 بثهههبْ ثهههش ٚسن ثهههي  ؽهههٛ رهههبس ٚ ثي 
 

 ّ٘ٗ صحشا پش اص خهبس ٚ خغهه ثهي    
 

 ٔجبؽههههذ أههههذس ايههههٓ سٖ سٚؽههههـٕبيي  
 

 
ّزشن ثهي  ىظ وٗ ثبسػ و خٛؽب ٔآ

1
 

 

ثَضٌؽٓز ثَ٪ٌد٣كز: ٢نج١كخ ثَٖكج٩ٌ ٖفْكٙ ٢ٜهكٌٝ:      
٢قْٕ دى أٔ صنُٝ ْٕ أ٩ذجء ثَق٣جر  ضٚذـ مج١َ 
ثَذكككجٌ  ٌثفكككز ثَذكككجٌ م٣كككٌ ْكككٕ أ٠ ْكككجٌ ٜثَغكككٌٜر  

ّّ ثَه٣ُ ٍ ْٜٕ ١ًٝ دج٣ْ٣ٌَ  ك١  ثَه٣ُُز صْج٠ٜ ثَٛ
 ثَق٣جر ثَو٣ٖج ١جدش ْ٪٣ٖضٙ.

  ثٙبس:  ثٙبس:  
ٔضديىزش  ٚ ٖ ا ٚ عجىزش سا ٗ ثبس ا   ٘ش و

ٚ افالن ٓو  ُ د ٚ عيش ٔه ٓ ثگزاس  ثبس ر
2
 

ثَضٌؽٓكككز ثَ٪ٌد٣كككز: صنففكككٝث صُقهكككٝث   ٓكككٕ ٢ٌ٢كككو     
ثَٚككك٪ٝه ثَكككٟ ثَٗؾكككِٝ ٜثَْكككٓجء ٢ؾكككخ ٣ُ٩كككٙ أٔ    
٢ًضفككك١ دجَه٣ُكككٍ ٢ٌٜٝكككٟ دج٣َْككك٣ٌ ٢ٜكككَثٌٜ ف٣كككجر 

 د٢٣ْز.

                                                   
 .31يٛاْ،ؿ . د 1
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 زيدخإٌ

ُّٙٗج ْكٕ مك٫ٌ هًثّكز ثَٓٝثٝك٨٣ ث٢ٌَٜٓفكز       صٝ
 ثَٟ ثَٗضجةؼ ثَضجَٞز:

٣َْش ث٦م٫ل ثَفٌه٢ز ْٗفُٚز ٩كٕ ث٦مك٫ل    -ٔ
 ث٪ؽضٓج٣٩ز.  

ّٔ ثَٓوًّكككز ثَٚكككجهنز ثَٝف٣كككور َُٛوث٢كككز ٚككك١   -ٕ إ
 (.٣ُّٛ ث٫َِْْوًّز أٍٚ ثَذ٣ش )٩

٢ٝؽكككككو أيٓكككككٍ ٜ أ ٞكككككٍ ثَهكككككوٜثس ثَ٪٣ُٓكككككز   -ٖ
٣ككز  كك١ ْوًّككز أٚككٍ  ٧َمكك٫ل ثَفٌه٢ككز ٜث٪ؽضٓج٩

 (.٣ُّٛ ث٫َِْثَذ٣ش )٩
( ثَٖنٚكك٣ز ٣ُككٙ ثَْكك٢ِ٫٪ضذككٌ ث٨ْككجِ ٩ُكك١ )٩ -ٗ

ّ٘ دجَْٓكك٣ُٕٓ  هكك٠ دككٍ إّٖككٙ       ثَٝف٣ككور ثَضكك١ ٪صنككض
أفْٕ نوٜر َؾ٨٣ٓ ثَٗجُ  ١ ثَ٪جَّ َُٝٙكٌٝ ثَكٟ   

 ثًَٓجٌ.
ّٔ ي٫ِ ث٨ْجِ ١ُ٩ )٩ -٘ ( ٢٪ًكِ َٗكج   ٣ُٙ ثَْك٫ِ إ

َن٢ككخ ( ثَضكك١ صٓغُككش  كك١ ث ٣ُككٙ ثَْكك٫ِ أ٩ٓجَككٙ )٩
 ٜثَقًٓز ٜثًَُٓجس ثَهٚجً.

٩ُٗككك١ ثَ٪ُٓكككجء ٜثَٓفًكككٌٜٔ ٜث٦هدكككجء دٓفكككج٣ّٚ   -ٙ
ٌّ ثََْٕ ٜ ١ يٍ ًْجٔ.  ٖٛؼ ثَذ٫ ز ٩ُٟ ْ

 هو صٝث و ثَٖ٪ٌثء  ١ ثَُوز ثَفج٣ًّز ٜثَ٪ٌد٣ز  -7
٩ُكككٟ ٖٛكككؼ ثَذ٫ كككز ْٗكككي ثَهكككوِ فضكككٟ ٢ْٝٗكككج ٚكككيث  
٫َّضفجهر ْٕ ثَٓ٪ج١ٖ ثَغ٣ٓٗز ٜثَٓفج٣ّٚ ثَفير ثَضك١  

 ج ٖٛؼ ثَذ٫ ز.٢ضٞٓٗٛ
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٩ٌٝكٗج  كك١ ثَٓفككج٣ّٚ ث٢ٌَٜٓفككز ٖض٣ؾككز يكك٫ِ   -8
(   ٪ُٟ ّذ٣ٍ ثَٓغجٌ  ك١  ٣ُٙ ث٫َِْث٨ْجِ ٩ُٟ )٩

ّٔ ُْن٘ ي٫ِ ث٨ْكجِ )٩  ٣ُكٙ  فو٢غٗج ٩ٕ ثَقْو  إ
ّٔ ثَقْٝه ٢قكٌل ْكٕ فْكو٘  ث٦ْكٌ     ث٫َِْ ( ٚٝ أ

ّّ ٩ٌٝٛج  ١ ث٦ْغُز ثَٖ٪٢ٌز ث٢ٌَٜٓفز.  ثَي٠ ص
ذ٫ ككز دجَوًؽككز ث٦َٜككٟ  دجَضاي٣ككو ٢٪ضذككٌ ٖٛككؼ ثَ  -9

يضجدككج ٧َمكك٫ل ٜثَككي٠ ٢قفككٍ دجَض٪ككجَّٞ ث٦م٫ن٣ككز  
ثَه٣ٓز ثَض١ صًٝٔ أ ٍٞ ثَٗٓجىػ ٧َمك٫ل ثَ٪٣ُٓكز   

 ٜىَى ٢٨ٚجٌ ث٨ْٖجٔ ثَٟ ثًَٓجٌ. 
ّٔ ثَْكك٣ٌر ثَ٪٢ُٝككز أٜ ٖٛككؼ  -ٓٔ ٜم٫ٙككز ثَهككٌٝ أ

ثَذ٫ ككز ٚكك١  كك١ ثَقه٣هككز ص٪ذ٣ككٌ ١ذ٣٪كك١ ٜفه٣هكك١   
ٌّ    ٣ُكٙ ثَْك٫ِ  ٩ٕ ف٣جر ث٨ْكجِ )٩  ( ٜإٖٓكج ٢ٌؽك٨ ّك

ّٔ ٚيث ث٫ًَِ ٢٪ًِ َٗج  ي٫ْٙ )٣ُ٩ٙ ث٫َِْ( ثَٟ أ
 (  ١ ثَق٣جر.٣ُٙ ث٫َِْأ٩ٓجَٙ )٩

 اٌّصبدس ٚاٌّشاخغ

 نٌرٔ -
 ٖٛؼ ثَذ٫ ز -
ثدككٕ ثدكك١ ثَقو٢ككو  ٕككٌؿ ٖٛككؼ ثَذ٫ ككز  نككجٌٚر      -

 ل9ٕٖٔ
ثدٝ ّ٪٣و  ثدٝ ثَن٣ٌ  ه٢ٝثٔ ًدج٣٩كجس  صٛكٌثٔ     -

 د٫ صج٢ًل
 ْٖ٘ٓٙٔٙ  صٌٛثٔ  ثّو٠ ١ّٝ١  ٕجٚٗج -
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ثَٛكككك١ نٖٓككككٙ ث٠  ْٛككككو٠  ه٢ككككٝثٔ  صٛككككٌثٔ       -
 78ٖ٘ٔثٖضٖجًثس ثٖٝثً هثٖٔ  

دجدكج ١ككجٌٚ ٢ٌ٩ككج١ٖ  ه٢ككٝثس  ثٖضٖككجًثس ثنذككجٌ    -
ٖٔ8ٖ ٘ 

دٌن٪١ ن١ٓ  ٩ُٟ ثيذكٌ  ؽُكٝ٘ فكم هً ّك٣ٌس      -
(  صٛكككٌثٔ  ٣ُكككٙ ثَْككك٫ِ ْكككٝ٪٠ ْضه٣كككجٔ ٩ُكككٟ )٩ 

 ثٖضٖجًثس فج ٤  د٫ صج٢ًل
ٔ  ثٖضٖجًثس ث٣ٌْ يذ٣ٌ  دٛجً  ْقٓو صه١  ه٢ٝث -

ٖٖٔ٘ٓ 
ؽج١ْ  ٩ذكو ثَكٌفٕٓ  ه٢كٝثٔ  ثٖضٖكجًثس ٖ كج٘        -

ٖٔ8ٓ ٘ 
ؽككككٌػ ؽككككٌهثل  ثْككككجِ ٩ُككككٟ ٙككككوث٠ ٩ككككوثَش   -

 7ٖٙٔ  ٖ  چ ٔثْٖج١ٖ  نّ  ٌٖٖ مٌِ  ػ 
فكككج ٤  ٕكككِٓ ثَكككو٢ٕ ْقٓكككو  ه٢كككٝثٔ  صٛكككٌثٔ   -

ٖٔٙ8٘ 
مٌْٖكككج١ٚ  دٛجءثَكككو٢ٕ  هثٖكككٔ ٖجْكككٙ ٜ نكككٌثٔ    -

 77ٖٔ  ٣ٕو  ػ پژ١ٜٚ  صٌٛثٔ  هّٜضجٔ ٜ ٖجٚ
مٝثؽكك٠ٝ يٌْككج١ٖ  ْقٓككٝه دككٕ ٩ُككٟ  ه٢ككٝثٔ     -

 صٌٛثٔ  د٫ صج٢ًل
ّككذَٜث٠ً  فككجػ ْكك٫ ٚككجه٠  ه٢ككٝثٔ ثّككٌثً       -

 8ٖٓ٘ٔصٌٛثٔ  ٌٖٖ ْج  
هٚنكككوث  ٩ُكككٟ ثيذكككٌ  ثْغكككجٌ ٜفًكككّ  صٛكككٌثٔ       -

 لٖٓٔٔ
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هٚنككككوث  ٩ُككككٟ ثيذككككٌ  َوككككش ٖجْككككٙ  صٛككككٌثٔ       -
 9ٖٓٔٔثٖضٖجًثس هثٖٖ ج٘ صٌٛثٔ  

-  ْ قٓككو  ه٢ككٝثٔ  ثٖضٖككجًثس  ًٜهيكك١  ؽ٪فككٌ دككٕ 
 7ٖٗ٘ٔصُٝ  

ّككك٪و٠  ثدكككٝ ْقٓكككو ْٚكككُـ  ي٣ُكككجس ّككك٪و٠      -
 77ٖ٘ٔثٖضٖجًثس پ ج٘  

ّكككٗجة١   ثدكككٝ ثَٓؾكككو ْؾكككوٜه دكككٕ رهِ  فو٢هكككز     -
 77ٖ٘ٔثَقه٣هز  ثٖضٖجًثس ثّج٣١ٌ  

ٕذْككض٠ٌ  ٕكك٣ل ْقٓككٝه  اُٖككٕ ًثٍ  صٛككٌثٔ     -
 7ٖٙ٘ٔثٖضٖجًثس ثَٛجِ  

-    ٝ ٧  صذ٠َ٢ٌ  ِٕٓ  ه٢ٝثٔ  ٣ََكجس  ٖٖكٌ ١ُك
ٖٔ7ٗ٘ 

٢٩كككجً ٣ٖٖكككجد٠ًٝ   ٢ٌكككو ثَكككو٢ٕ  ثدكككٝ فجْكككو      -
 ٢ْٖٗٔ7ٖ٘م ث٣٢ٌَ  ثٖضٌُٖثس ْجه  

٩ٗٚكك٠ٌ  فْككٕ دككٕ  ْقٓككو  ه٢ككٝثٔ  صٛككٌثٔ     -
ٖٖٔٙ٘ 

 ٌهّٜكككك١  ثدٝثَهجّككككّ  ٕككككجٚٗجْٙ  ثٖضٖككككجًثس     -
 77ٖ٘ٔثّج٣١ٌ  

 ٌم١ ٣ّْضج١ٖ  ثدٝ ثَقْٕ  ثٖضٖكجًثس ٍٜثً    -
ٖٔ88٘ 

ي٣ُككجس ٙككجةخ صذ٢ٌكك٠َ  ٣ْككٌٍثء ْقٓككو ٩ُككٟ    -
ٙككككجةخ صذ٢ٌكككك٠َ  صٛككككٌثٔ  ثٖضٖككككجًثس ٖكككك٢ٕٝ      

ٖٕٔٙ٘ 
 ٘ 8ٕٖٔٙذجف١  فجػ ٣ُّٓجٔ  ه٢ٝثٔ  صٌٛثٔ  -
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 ٢ٌْٝككككككو٠  ثدككككككٕ ٢ٓكككككك٣ٕ  ه٢ككككككٝثٔ  صٛككككككٌثٔ   -
ٖٔٗٗٓ 

 كك٣ٜ يجٕككج١ٖ  ْكك٫ ْقْككٕ  ه٢ككٝثٔ  صٛككٌثٔ       -
 7ٖٔ٘ٔثٖضٖجًثس ثّٝ٘  

ن١ٖ٢ٌ  ٢ٌٕ   يجً ٜ فهٝل يجًاٌ  صٌٛثٔ   -
 ٖ٘ٙٙٔهثًثًَضخ ث٪٣ْ٫ّٙ  

٢ْٚف٠ٝ  فْكٕ  ثَضقه٣كم  ك١ يُٓكجس ثَهكٌرٔ       -
ثًَككك٢ٌّ  ٌْيكككَ ٖٖكككٌ رعكككجً ٫٩ْكككٙ ْٚككك٢ف٠ٝ    

ٖٔ8٘٘ 
َْٝككك٠ٝ  ؽككك٫ٌ ثَكككو٢ٕ ْقٓكككو دُنككك١  ْغٗككك٠ٝ     -

 78ْٖ٘ٔ٪٠ٝٗ  ثٖضٖجًثس پ٣ٓجٔ  
نذجه٢ج١ٖ دُنك١  ٖجٙكٌ دكٕ مْكٌٜ دكٕ فكجًط         -

 8ٖٔ٘ٔه٢ٝثٔ  صٌٛثٔ  ثٖضٖجًثس ٌْٛ ثٍثه  

ؽكككج٨ْ  (ٌٖثنككك١  ْٛكككو٠  ٩ُكككّ ثمككك٫ل ثّككك١ْ٫ -

صٌؽٓٙ ؽ٫ٌ ثَكو٢ٕ ْؾضذك٠ٝ  صٛكٌثٔ      (ثَْ٪جهثس

 ٖ٘ٙٙٔفًٓش  
٦ٖككككج١ْ اٗؾكككك٠ٝ  ؽٓككككجٌ ثَككككو٢ٕ  ثدككككٝ ْقٓككككو   -

ثَٞككككجُ دككككٕ ٢ّٝكككك   ي٣ُككككجس مْٓككككٙ  صٛككككٌثٔ  
 7ٖٓ٘ٔثٖضٖجًثس ث٣ٌْ يذ٣ٌ  

ٜث٩كك٤ ن٢َٜٗكك١  ْكك٫ ً ٣كك٨  ه٢ككٝثٔ  ثٖضٖككجًثس    -
 ٩ٖٔ٘9ُٟ٘ ثيذٌ ١ُٓ٩  

  ٢٪هٝد١  ثدٕ ٜثٝكـ  صكج٢ًل ٢٪هكٝد١  د٣كٌٜس     -
ٔ98ِٙ. 


