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واملسددد لر حمدددورلمددد رونيملددد رامل  ددد الررر،واحلمددد ربرالراملنيدددلصالروامل ددد  ر
ر.مجنيالواملحمنينةرامل ائمةر حمورأ  ائهمرأر،امل لهرين

 املدخل: 
يوج ريفركتبراحل يثراملني ي رمنراملروايلتراملد ريفرندن هلرواند ةرم همدةررررر

روبالرأبلنربنر ثملن،روهير حمورحنوين:ر،نرلم ربنرمسل ةبالراحلسنرب

رمثد رع دنر داروا د  رررررملركلنتراملوان ةرف  رمتنيد ة ر رادل رر النحو األول:
فديراملادليفرو د ارمدلرررررفر-أورع نر ّ  رمنرأصحلبنل رأورملرشلب رذملك،روهدااركدثارر

ر.-ئةراوايةرلمرمنريقرل
ربنيددأرأصددحلب  ةرف دد روا دد  رمثدد رع ددنرمددلركلنددتراملواندد  النحووو النوو   :

ر.ددمخسر شر راوايةرمنرفيراملاليفرملريقرلرفرددرأورع ّمنرذكرا ،روهاارأق 
رواص َ ظرأنَّ رُيتنيلم رمعراألولرمنيلمحمةراُصنيتربرومعراملثلنيرمنيلمحمةراُصرن .

رمددلركلنددتراملواندد ةرف دد رمتنيدد ة رررأي:رددددولرىلراملنحددوراألو نليتنددلرموجَّهددةر ر
وق  رذملكر حم ندلررر. تملةر حمور سللراال تمللللوملالر ّ راصشاحمةربلالرددًر رال

أور د لروجوةهدلرمدنررررر،أ ينروجوةرمثر ر محم ةرملحم حثر،أنرالرنغف ر نرأمررمهم
ألرأنرامل حدثرادرلرمدنررررر،نل  ةرأند رهد رجوجد رمشداحمةر محم دةرحنتدللر ىلر حم هدلررررررر

 املرتفراملنيحممي؟

عرمملرالرشكَّرف  رأنرهدااراملتنيد اربددرع داروا د  رالريد لر حمدوراجتمدلرررررررر قول:أ
ننيدمررر.ألولروهحمةراألمرريستحقراصتلبنيةر:ذا  رمجل ةرميتنعراجتمل همر حموراملاال،

صددلرجت حم دد رمددنروقددتروجهدد رمل سددلرر،الرج دد راملنوبددةر ىلرةريقددةر سددللراال تمددلل
ومدلرميادنرررر. الربني راملنيجزر نر دّ راصشداحمةربغاهدلرممدلرهدورأيسدررمنهدلرررررررر،بلملقحم حمال
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قد ريغن دلنرررر سللراال تمدللرأمدرانرراملتش ثرب رحل راصشاحمةرب رخوضريفر محم ةر

 : نر سللراال تمللروهمل
 ،روههنلروجوا: 1عاال تملةر حمورجني ارع نر اروا   األمر األول: 

  ددةر حمددوراملاددال.رقددللرة ددواراالةمانددلنربنيدد لراجتمددلعر رالوجووا األول:
 نر داروا د رأورأمثدللررررر: نر ّ  رأور نرمجل ةرأور:ذارقللراملراوياحملسين:رعفإ

بلصد  رررلااترند ينر حمدورا ت دلاراملروايدة،رو نرررننيدرفراحملداوفالرامسدل رررررررهااراملني 
ر.ر 2عخ لاهم أواملال،رمل ةمانلنربني لركالرمج عراجلمل ةراصاكوا ريفر

و نركدلنررر–ا تملةهدلررحندنرب د ةرررواملفرقربالرهاارامل ريقدةروامل ريقدةراملد رررر
رلرهددورأنرهدداارامل ريقددةرجقددرر–واقنيهددلرأي ددلراال تمددلةر حمددور سددللراال تمددللررر

 تدور حمدورجقد يرركدونراجلمل ددةرررررر،اال تمدلةر حمدوراملروايدةربنفديرا تمدللراملاددالررررر
قد رر  لترأنرأ  راملروا ر حموراأل يفر الرملرنري را تملةارهورر. ارمو قالرمج نيل 

رواملفرقروااح.ر. قةربنفيرا تمللرأنراجلم عرمنر اراصو قال
انلنر حمدورربأنر  ولراالةمر:وه رجتمرهاارامل  وارأورالرجتم؟رميانراملقول

ر، ررب   نيدةراملق د ةراصنقوملدةرررأفهدوريتدررر.حنوركحميرمدنرهاداارجنيد ارف د رلدللرملحمنقدل رررررر
،روباددونراملنددلقحمالرمددنرمشددلالرمتنيدد ة رألرمددنررأورلمدد  روباددونراملنقدد رمف دد  

مشددرلروةريقددةروا دد  ،روباددونهمرمددنرأهدد ربحمدد روا دد رأورمددنربدد ةرمتنيدد ة ،رررر
رفحم ت بر!

رملدوررف مدلرراملاد لرر ند ررايريفراملداخا رملرذكراراحملقدقراملسد زواررالوجا الن   : 
ريفرينيدينررددر"ررأصحلبنلرمنروا  ر ار ن:ر"روقومل ع:رقللراملفلئتةرامل   رجني الرنسي

رومثد رر ند ا،رراخلربرصحةروظهوا،راملروايةرجني ةر حموري لردرأن لطربنر حميراواية

                                                           

 ريقةرملورمتترملالنترأ دمرنفنيدل رمدنراملثلن دةهرألنهدلر دريريفركد رمدواةر ّ دررف د ررررررررررروهااراملر 1ع
ربدع اروا   روحنوارملاملكرقّ منلهل.

ر.222حبوثريفر حممراملرجلل:رر 2ع
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ر دنرري د اررالرنقحمدهمرر حمدورراملتنيويد ررصدحةررو د لرراملدروا ررانيفر ن راملا لرهاا
ر.ر 1ع املتحم  سرمنرف  رصلرهاألج ءراملثقلت

راملظهدواررة دوارربدأنررخد اررعوأندترربقوملد :رراملاحم لنديرراصنيلمليرأبور حم  رو حمَّق
رلأراملنيدد لراوايددةرنفددسر ىلرمسددتن ا راملظهددواركددلنرنددواء،راإلشدداللرلدد راصدداكوا

رملحممدرويررجنيد ي  رراملنيد لرراوايدةرريادونررأنريحمدزلرراألولر حمدورربد ر،روا  ربغارجني اا
ر. 2ع ن  

مدلراملثدلنيرف الملدةررررأورر،مدلراالولرفواادحررأر،نراملتنيحم دقرمدتالررملرذكدررمدرررأقول:
ملادنرأيررجحم د سريفرقدولراملثقدةرررررر،كثررمنراال دنالرمسدحممةرر حموراألر  نر اروا  ع

 ددارمنيحمددوميررنركددلنوارمج نيددل  راذاركددلنواريفراملواقددعرمتنيدد ةينرو ر ددنر دداروا ددر
رذا ند ر د ثركدااروكداارررررأمسنيدترمدنر داروا د رررررر:  نلأاملو لقة؟!روه ريفرقولر

ريفرصحةراخلربر ن ا؟!رأورظهوار،مسني رممنرالرينيرفهمرجحم  س

راصنيددلمليرةالملددةر ددنر دداروا دد ر حمددوراالنتفلاددة،رذكددررأبددورالوجووا الن لوو :
ر حمدورربندلءًررخ وصدل ر،راصسدتف أرراخلدربررا ت دلارر حمورنرذملكرجللربنلًءأر 3عاملاحم لني

حمدورر راملوا د ،رور قَّدبرصدل براصد اا رررررفدوقررملر حموراالنتفلاةريفراص ااركون
يفرقوملد ر دنررررنألر،اندلالر والري درررعاوايةريفرنن هلرع نر داروا د  ،رقدلئ :رررر

ر. 5ع  ن ار 4ععبلنتفلاةرذملك رشنيلاا  اروا  رمنرأصحلب ر 

                                                           

ر.324ذخا راصنيلة:ر ر1ع
ر.3/565راملرجلمل ة:راملرنلئ ر 2ع
ر.2/141املرجلمل ة:رراملرنلئ ر 3ع
عبث دوترمد ملوال ،روهدورموافدقرصدلر ادلارررررررريفرهلمشراص اا رأنريفربنيأراملنسخرهاداارر 4ع

فتأم  .روملنيحم د رأااةرأنرررجنيحم حم رجأم رعوفور ،رو حم قر حم  ربقومل :243 ن راملو   ريفراملفوائ رع
راملث وتر ن راملراويرمل سر جةر حم نل،رم لفل ر ىلر قمراإلشنيلار نراملنفع.

ر.1/152رم اا راأل الل:ر 5ع
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الرمبنيندوررر،يفراص نورنظر،رفدأيرةمل د ر حمدوركفليدةراالنتفلادةربنينوانهدلررررررر:أقول

ر،شدروطراحلج دةرركثررمنروا  روالر اا،رورريث ترق للرنا ر ق ئ ةرمسدتوف ةرملرأ
نرمدعرأر.ملنيم ربلخلربراصستف أرو نررريوجبراالةمانلنوالرشر  ةركاملكر حمورا

 .ل ا شنيلارالرينفنينلرشاإلور.نتفلاةشنيلاربلال قللرف  ررDاص اا ررصل ب
نرا تربراوايةراملثقدةررن ربني رأإفر،امل ه هلنيرشلارامل  راملو   ملرأالوجا الرابع: 

رامل دحل ررمدنررينيد رروامبلعمنرامل حل رقلل:رقوارمنركثارأاجلحم  ر نر اروا  ر
   . 1ع جأم !روف  ر قةرف همرياونرالرأنري ني رأن ر حموربنلًء

ر.نددة،رورجأمحمدد ريفرلحم دد رنددةروالرم ّ  دداربّ رDقوائ ددةراملدد راملتددزلربهددلرراأل أقووول:
فد همررروكدمرر،وكمرفد همرمدنراملثقدلترررر،ىلرمنيرفةر  ةرمشليخراملراويفلألمررحيتللر 

الرر،،روررريث ددترا ت ددلارم حمددقراملظنددونراملرجلمل ددةرورظددنمددنر دداراملثقددلترو الرفهددر
نرمتلم دةررفدإرر.لالنس اةرامل غاريفربللراملرجللوالر ن رخ وصراملقلئحمالربر،م حمقل

،رفدلملظنونرمراجدبرمدنر  دثرررررةركد رظدنررمق ملترةمل د راالنسد اةرالرجد حلر جّ درررر
 ةنلهل،رفحم تأم !.يافيرةمل  راالنس اةرملحمم اراىلرأروالر، روامل نيفاملشّ 

وهورر،نريقرلروج ررملحممنعرمنراملق ولهاارومقلب رذملكرميانرألمنع: وجا ل
 اهدلررورأر، ور د ّرأر،نراملت ريحربلنمراملراوير ىلر اروا د رلراملثقةر نفسر  و

ىلر د ريدتمراملسدن روالر لجدةر ررررفر،و الرفاكرراملثقةرأوىلر،ينيينر  لروجوةر قةرب نهم
ريهلل.رررراإل

مدلرررند ركدثاا ررمبدلرذكدررمدعرأررروالرينح درراملسد برررر،ني  نرهااربن لفرأملانراإل
    نلن  .ب رو ىلرجنبراملثقةريفراألر،قةر ىلرجنبر اراملثقةياكرراملث

 
 

 
 

                                                           

ر.53املرجلمل ة:رراملفوائ  ر1ع
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 تفسري الواسطة املبهمة

جفساراملنيّ  روب لنراصق وةينربني لا رع اروا   راملواقنيةربدالرر األمر الن   :
راحلسنربنرلم ربنرمسل ةروأبلنربنر ثملن.ر

رررمددنراحلددرّرّ   رأورع دداروا دد  رريظهددرر نر دد يثرجفسدداراصددراةرمددنرعاملنيددرررر
:رو داارراملادليفررأندلن  رريفرواةر  ثرقللريفراملفلئ  راملثلملثة:رععوقد رر،راملنيلمحمي

ر د َّ رريفر-رواةروقد ر .ررأبدلنرر دنر،روا د رر دارر دنر،رمسل ةربنرلم ربنراحلسنع
ربددنرجنيفددر:روهددم روا دد ر ددا:رعبقوملدد ،راصق ددوةينرمسددلءبأراملت ددريحر-رأنددلن  

راملغدرارربدللرريفراملتهدايبرريفركمدلر.رمحدلةرربنرواحلسنر،واص ثمير،مسل ةربنرلم 
ر. 1ع  و ااررواجمللحفة
رلم ربنراحلسنربإننلةار دنراحلسدنررعرنن راوايةرهااا:رواةريفراملونلئ وأ

رأبدلنرر دنر،ركحمدهمررمحدلةرربدنررواحلسدنرروراص ثمديررجنيفدررر ن،رمسل ةربنرلم ربنا
ريفرقدددولرجشدددل را ذ:رقدددللر`رابر  ددد رأبدددير دددن،رامل ق دددلقراملني دددل رأبدددير دددن

ررر. 2ع ..ةريق.
ربدنررلمد رربدنرراحلسدنرراألندلن  ررمدنرركدثارريفعر:قر حم  ريفراالمشررقدلئ رو حم 

رجحمددكرجنيحمددمرخددرأرموااددعرومددنرهنددلرومددنر.بددلنأر ددن،روا دد ر ددار ددن،رمسل ددة
ر. املونلئط

بدلنر حمدورمدلريفربنيدأررررروملد سريفرندن ارأررر 3عوهااراحلد يثرواةريفراملتهدايبرر
ند رررجدرةرررألررهوملريفراألخا ررأصدحر،ر 5عخراأرملان رموجوةريفرة نيةر 4عامل  نيلت

ف مدلررربيراملني ل ربلص لشدر روالرملحمحسنربنرمحلةر نرأر،رملحمم ثميوالر،اوايةرجلنيفر
                                                           

ر.33/141رنية:املش رونلئ ر 1ع
ر.12/445املش نية:ررونلئ  ر2ع
ر.1/133جهايبراأل الل:رر 3ع
ر،رة نيةرةااراملاتبراإلن م ة.اخلرنلنر سنراملس  رحتق ق ر4ع
ر.املغفلاي،رة نيةرمات ةرامل  وقرحتق قر حمورأكربر 5ع
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روواةتراوايةرأمح ربنراحلسنراص ثمير نرأبدلنرر.بنرمسل ةاي ينلرمنراوايلترأب

ر

ر.ر 1عبيراملني ل  نرأ
بدالرركثدررمني دنالرررأورأيفرأيرمواعرنيخررذكدررملث  دةرررردرر سبرجت نييردررورريرة

ربلنربنر ثملن.ررروأر،احلسنربنرلم ربنرمسل ة
ملادنر دنر داررررر،أكثدررمدنروا د رمني دنالررررواةتراوايةرابنرمسل ةر نرر،ننيم

ربلنروهااراجمللم عرهي:رأ

 . 2عوصفوانر نرابنرمسالنر،واحلسالربنرهلشمر،ابنرابلطر -1

وصدفوانر دنرررر،وابدنرابدلطررر،و سدالربدنرهلشدمرررر،بديرمحدز ررألم ربنرر -2
 . 3عولربنرشني بينيق

 . 4عنحلقربنر ملا وصفوانربنرحي ور نرر،وابنرج حمةر،ابنرابلطر -3

 . 5عنيفررولم ربنراملني ل ر نراملني جور،   رابر -4

وصدفوانربدنرحي دور دنر د  ربدنرررررررر،واحلسالربنرهلشدمرر، حميربنرابلطر -5
 . 6عاملقلنم

وصدفوانربدنرحي دور دنرينيقدولربدنرررررررر،و حميربنرابلطر، سالربنرهلشمر -6
 . 1عشني ب

ر.ررمل هلراحلرر جمللم عرهيرامل رأشلارهاارا

                                                           

ر.222،ر5/134املاليف:رر 1ع
ررررر.6/111راملاليف:ر 2ع
ر.1/241االنت  لا:رر 3ع
ر.6/121راملتهايب:ر 4ع
ررررر.1/126راملتهايب:ر 5ع
ر.1/62راملاليف:ر 6ع
ررر.1/151راملتهايب:ر 1ع
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يروير نهمرابدنرمسل دةرررره رلرةروجوةر   ةرأورأكثرر:وملانري قوراملسؤال
ينمدلررهوملةروب لنراصدراةرمدنر داروا د رأرررركثرريافيريفرجفساراملنيّ  راجملورأيفرةريقرأ

رواةا؟
ق ريقلل:رننيم،رفإنرن برهااراملظلهر رهوروصولركتللرشدص ربدأكثررمدنرررر

،رفلملظدلهررمدنررركثرر مريرت رذكرهدلراخت دلاا ررأاملونلئطريفرمواعرأورةريقرف اكرر
ر لملةر حمورملرب َّن ريفربنيأراصوااةروهورمتنيلاف.املرت راإل

ربدلنرندةراوتر دنرأرروهاارددرملورمترددر منلرينفعريفراصقللرملدور  دترأنرلمو دةرمني ّررر
ن رنركدلنرجدر رأولراملسدرررفإند رو رر، حمدورأند رملد سربداملكراملوادو رررررر،ددرينلاكملرقّوددرر

ملادنرذكدررواند ةرم همدةريفروندطراملسدن ررررررررمتنيلافدل رر حمورنن رندلبقرأمدرا رررا تملةا 
ر حمورنن رنيخررمل سركاملك.را تملةا 

ملسن رق ربّ نترف  رروملورنحم مرفإن رف ملرملوركلنراملسن رذواملوان ةراص همةرال قل 
راملوان ةرواحلللرهنلرمل سركاملك.

ملانرأصدحللراجلوامدعرررر،مرركلنركاملكريفراص لةاالرأنريقللر نراأل املحم همر
راحل يث ةرفرَّقوهلرحبسبراألبوالراملفقه ةرفلخت راملرتج ب.

روملانرانَّورملنلراملو وقربهاا؟!
بدلن،راصهدمرأنرهدااررررأث دتراوايدةراجلمل دةر دنرررررأنرجرملد سرادروايل ررر:ق ريقلل

ىلرمنراووار ند ،رروالرينظرر ر،املونلئطرمملر  ترا تملةرابنرمسل ةر حم هلريفراملنق 
رفتأم !

نر نر   راالةمانلنربوجوةر قةريفرَمنرجوَّن واربدالراحلسدنربدنرررروك فركل
ر حمددوراملتنيدد اربدددرع ددنر دداروا دد  رربددلنربددنر ثمددلنرا تمددلةا ألمدد ربددنرمسل ددةرو

تمدلعر   دةر حمدوراملادالرأورو دقربتفسداراملنيد َّ رمبدلرررررررررجأور   راالةمانلنربني لرا
 تملل.و الرفت  راملنوبةر ىلر سللراال ر.ذكراراحلرراملنيلمحميرف هلروننيمت
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 حس ب االحتم ل

ند ررأر:وهديرر 1عنتاحممريفر سللراال تمللر نرقرينةرموج ةرمل ةمانلنراملنو ي
ند ررإف–وفقر سللراال تمللركمرهير ظوظروجوةر   ةرونلئطرمنر اراملثقدلترر

بدلنر؟ررأبدالراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةروررررررر-يافيروجوةروان ةروا   رمنيتم  
ذارو ر،وراملروايددلترذاتراملواندد ةراجملهوملددةكحممددلرحاةترامتنددعراال تمددلةر حمددررة نيددل 

ورالرينيددتينربدد راملنيقدد ءرأر،الرحيددتفظربدد راملدداهنرامل شدريررج دلءملتر تددورج حمدد ر د ا رر
ر.مانراال تملةأ

نرهااريتوقفر حمورمنيرفدةرمشدليخرابدنرمسل دةراملداينر  تدترررررررومنراملوااحرأ
صدحرربد رويتوقدفر حمدوراألرررر،ومنيرفةراملثقلترمنهمرمدنر داراملثقدلترررر،اوايت ر نهم

واداارالبد رررر. رربني ةراملروايدلترأفحسللراال تمللريتر.نيرفةر  ةراوايلجهم حمورم
منراملق للرب اانةرجلم عرمدنرواةتراوايدةراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةر ند ريفررررررررر

ومنيرفةرمنر  تدتراوايدةرابدنررررر،ويفركتبراملفهلا ر،كتبراحل يثراملفقه ةرو اهل
ومت  دزررر،احمةرمدلرملانهدلر دارصدح حةرصشدررررر،مسل ةر ن رمنراملايرذكرتراوايت ر ن 

املاد لرررو سللراوايلتراملفريقالروق  راملشروعربداملكرالبد رمدنرررر،املثقةرمنر اا
 موا:ريفرأ

ر،وب ددلنرة قتدد ر،ل ددةيفراملتنيريددفربلحلسددنربددنرلمدد ربددنرمسرراألموور األول: 
ر.نلن  يفراألرو نلوين ر،بلص لشر ر_امل لةقرراإلمللصحللروصحةراوايت ر نرأ

رمدنررامل دايفرراملاند يررلم رأبورمسل ةربنرلم ربنراحلسنعقللراملنجلشي:ر
رأخربندلرر.ويتني دبرراملوقدفرريفرينيلند رروكدلنرر. قةرفق  راحل يثركثار.املواقفةرش وخ
مد ربدنرمسل دةرملف د حمةرررررنالاراحلسدنربدنرلرر خرراخلربروف  رنيىلر .ر.جنيفرربنرلم 

،راملناددل :رمنهددل،ركتددبر ددمرقددللراملنجلشددي:روملدد رر_ااددلةيرراإلمددللمددنرف ددلئ ر
                                                           

مل سراصراةرأن ر ّجةرو نررريوجبراالةماندلنراملفنيحمدي،ر تدوريقدللررريقدمرةمل د ر حمدورررررررر ر1ع
ر ج ةراملق عراملنو ي،رف   ر نراالةمانلنراملنو ي.
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،رامل  ددع،راملشددرا،راملوقددت،رامل هددوا،راملسددهو،راملق حمددة،رملدد يلتا،راحلدد وة،رامل دد ق
ر.املحم دل ر،راجلندلئزر،رامل   ،راملزه ،راحلج،راملفرائأ،راحل أ،رامل شلاات،راملغ  ة

ربدنررلمد رر د  نلر:رقدللرر دلمترربدنرر حمديرر د  نلر:رقدللررشلذانربنرابر   رأبورأخربنل
رلملندرروقدللرر. ند ررمسل دةرربدنررلمد رربدنرراحلسدنرركتدبرراويدتر:رقدللرر لبتربنرأمح 
:رقدللررحيدلةرربدنررمح د رر د  نلر:ر  شديرربدنرر حمديررملندلررقدللر:راملوا د رر  د رربدنررأمح 

ركت دد ر-ركندد  رينددزلروكددلنر-رامل ددايفرمسل ددةربددنرلمدد ربددنراحلسددنرمددنرمسنيددت
روقددللر._رابر  د ررأبدديرحيدلا رركتدللرروحيددلة راملشدر ررهداارر حمددوروهدير،راص دنفةر

ر د ثررندنةرراألوىلرمجدلةاررمدنررخحمونرخلمسراخلم سرمل حمةر حميرأبورجوفورمح  
ريفروةفددن،راملنيحمددويرلمدد ربددنر بددراه مر حم دد روصددحمور،بلملاوفددةرومددلئتالرونددتال
ر. 1ع جنيفي

،راصداهبررواقفدير،راملادويفررمسل ةربنرلم ربنراحلسنرامل وني:رقللراملش خ
ركتدللر:رمنهدلر،ركتلبلر   ونرومل ر.االنتقلةر سن،راملفق رنقي،راملت لن فرج  رن أرال 

،راملفدرائأرركتدللر،روامل  دعرراملشدراءررلكتدلر،رامل د للرركتدللر،رامل د  رركتدللر،راملق حمة
،رر_رابر  د ررأبديرروفدل رركتدللر،راحلد أرركتدللر،رامل د قرركتدللر،راملنادل رركتلل
،رامل شدلااترركتدللر،راملزهد رركتدللر،راصواق دترركتلل،راملسهوركتلل،رامل هواركتلل
ر د ثررندنةررمسل دةررابدنررومدلترر.املغ  دةرركتدللر،راملني دلةاترركتدللر،راملد الئ رركتلل

روةفدنر،راملنيحمويرلم ربنر براه مر حم  روصحمو،رىلاألورمجلةيريفروملئتالرونتال
رةلملددبرأبددير ددن،ر  دد ونربددنرأمحدد رواوايلجدد ركت دد رجبم ددعرأخربنددل.ررجنيفدديريف

ر دنر،ر  د ونرربدنررأمحد رروأخربندلرر. ند ر،راملن ندوائيررحيدلةرربدنررمح  ر ن،راألن لاي
ربنرلم ربنراحلسنر ن،رف للربنراحلسنربنر حمير ن،راملزباربنرلم ربنر حمي

ر. 2ع مسل ة

                                                           

ر.42ر–ر43ر: املنجلشيراجللعراملش نيةرم نفيرامسلءرفهرنت ر1ع
ر.133املفهرنت:رر 2ع
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قدلئ :ررر_املادلظمررراإلمدللريفرأصدحللررريفراملرجدللررامل ونديرراملشد خرركراوذ

رأبدلررياندور،رومدلئتالررونتالر  ثرننةرملت،رواقفي،رمسل ةربنرلم ربنراحلسنع
 . 1ع املفهرنتريفرذكرنلهلركتبرمل ،ر حمي

شدداللريفرو لقددةراحلسددنربددنرلمدد ربددنرمسل ددةربنيدد رجن دد  رررررررر الر أقووول:
فهددورملدد سرممددنرابتدد عررر،رريفراملو لقددةفددلملوقفرالريددؤ ر،املنجلشدديرو دد لراصنيددلاضر

بهدلرماه د رويسدتم  رررر مر لةيثريد رالب رملحمم ت عرمنرواعرأر توريقللر،اصاهب
ففدرقركد ارررر،الريستحمزلراملادالرر eخرينئمةراصتأنالاارف لئ راألاملنل ر مل  ،رو 

  راملاالرمل  مرماهبرينيتنق .بالرمنريناررف  حمةرص تن لترفاريةروبالرمنريتنيّم

 مة  تعرض هل : وهن  مط لب مه

ريفرب لنرة قت .ر ول:املطلب األ

مل د رمدلررر،رفدإذارادممنلر رر_املالظمرراإلمللجقّ لرأنراملش خرذكراريفرأصحللر
ر:يسدل  ر حم دد راال ت ددلارممدلر اددير ددنراملسد  راملربوجددرةيريفرمونددو ت راملرجلمل ددةررر

وامبدلرشدلاكهمربنيدأررررر.جحمدهمرمدنراخللمسدةرررر_ولربيراحلسدنراألرأواملروا ر نرع
ف رر،ةرأن رمنراملسلةنةجاونراملنت جر 2عورشلذرمنرك لاراملسلةنة ر،يراملرابنيةرمنيّم

 نراملرابنية،روهااروااحرصنرمل رأةنورمملاندةرررياونرمنراخللمسةرف   نرحيتم رأ
ر.يفراألنلن  

ومدنررر،منراوار دنهمرر:رمنرم  ظةوال ،رأهااارميانرأنريقللرملان راني فرج ا 
ر،نرهدمرمدنراملسلةندةررريلجد ر دنرَمدررر حمدبراوار،رفدإنرأرن رمنراملسلبنيةاووار ن ريظهررأ

وأمحد ربدنرررر،واحلسدنربدنرل دولرررر،و  د رابربدنرج حمدةرررر،بدير مدارركمحم ربدنرأر
و سدالربدنرررر،وجنيفدرربدنرمسل دةرررر،و حمديربدنراحلسدنربدنرابدلطرررررر،احلسنراص ثمدير

ر.و حميربنراملننيملنرو اهمر،   سربنرهلشمور،وصفوانربنرحي ور،هلشم

                                                           

ر.335ر: امل ونيراجللعراألبوال ر1ع
ر.5/144 الاريفرحبوثريفر حممراملرجلل:رر 2ع
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نرةللر مدرارحب دثريدرويرررروبنيأرمنر  تتراوايت ر نهمرمنراخللمسةرهمرمم
هداارمدنرجهدةرومدنرجهدةرأخدرارررررررر 1عكوه بربدنر فد ررر،منرهورمنراملسلبنيةر ن 

ر. 3عوهورمنراملثلمنةر 2عاوايلج ريرويهلرمح  ربنرحيلةراملن نوائير حمبأ

هددركمدلرذكدراراملنجلشديرررررر263:روفل راحلسنربنرلم ربدنرمسل دةرندنةررررو لن ل 
كثدررريسدتحمزلركدونر مدرارأرررر_املالظمرراإلمللصحللرأوفرضركون رمنرر.واملش خ

ر.رريفراصنيمرينوررياكر،منرملئةرننة
رم !.أفتر_ومملريؤي رذملكر  لروجوةرأيراوايةرمل ر نراملالظمر

ر_املرادلررراإلمدللرصدحللرراارالرينفيركون رمدنراملسلةندةروهدمرأرررهر:الريقلل
ر

نروف ددلترمددنرهددمرمددنرامل  قددةررر فدد ريث ددتركوندد رمددنراملسددلبنية،رفإندد ريقددللررررر
رفهدمررهددرر213ور263او روف لجهمربالرأملرمنرجرترهدر233ور213راملسلةنةرجرتاو ربال

ر

                                                           

رمدنرركدلنررصدنررميادنررحمدنرر ىلروبقدلهارراملسلةندة،ررملحم  قةر ف ربنروه بر ةاا راملظلهر ر1ع
ر:رألمرينروذملكر ن راملروايةراملسلبنيةرامل  قة

راحلسدالرربنرم دلروهوراحلسالربنرم دلرةريقر نرلب دكتراواررنتدفهداملريفرخد نراملش ر-1
ر.املسلبنيةرمنروهوراخل لل.رأبيربنا

رأبديررابدنرراحلسدالرربدنرركمحمد رراملاتدب،رريفرم ثو دةرركثا ر ن راملسلبنيةرمنرهمرمنراوايلتر-2
ر حمديرربدنررلمد ر،روامل دلةريرردددرراوايدةرر شدر ررمخدسررو د ارراملتهدايبرريفراوايلجد رردددرراخل لل
ر.وب ن رب نهمروان ةروا  رمواةريفروالريوج رورر،رهاا مس نةربوأعاملاويفر

رامل  قدةرراوايدلترر  دوترريفرجدؤ رررالر ن راملسلةنةرامل  قةرمنرهمرَمنراوايلترأنراملوااحرومن
واملسددلبنيةرراملسلةنددةر ندد رجددرويراملسلةنددةر ىلروبقدديراخللمسددةرمددنركددلنرفمددنر ندد .راملسددلبنية

رون أجيراصزي ريفراصحمحقراملثلملث.
يفراملفهرندتر ىلركتدبررررالريؤ رروقوعر حميربنراحلسدنربدنرف دللريفر دلنيرةدرقراملشد خررررررر 2ع

احلسنربنرلم ربنرمسل ةهرألنراملظلهررأنر حميربنراحلسنربنرف للرمنرأ  اثراملسلبنية،ر
صلرذكرريفرجرمجت رمنرأن ررريدرو ر دنرأب د ربلص لشدر ،رو مندلراواراوايدلترأب د ر دنرأخويد .رررررررررر

رومنيحمولرأنرأبلارمنراملسلةنةروأخواارمنراملسلبنيةرفتأم !
ريفراملثلمنة.رمنرش وخراملاحم ين،روهمر 3ع
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ر. 1عDراملسلبنيةركملرذكراراملس  راملربوجرةيرمن

ر.بلص لشر ر_رامل لةقراإلملليفرصحةراوايت ر نرأصحللراملطلب الن   : 
ر_بير   رابراملسلبقريت حر  لرصحةراوايت ر نرأصحللرأرمنراص حمب

رر.وهورمنراملسلبنيةرسةألنهمرمنراملرابنيةرواخللمرهبلص لشر 
ذاركدلنررعرمنراوايدةرة قدةر دنرأخدرار مندلرهدورف مدلر رررررررنراصمنو هااروق ريقللر

ذاركددلنراملفلصدد رة قددةر،رمثدد راوايددةراملسددلبنيةر ددنراملرابنيددة،رأمددلر املفلصدد رة قددتال
ا دلاراملسدلبنيةرميادنهمراملروايدةرررررفر،ل وا   ركروايةراملسلبنيةر نراخللمسةرفحم سرممنو 

ربديرانراوايةرابنرمسل ةر دنرأ د اثرأصدحللرأرررو حم  رمير.  اثراخللمسة نرأ
ر._ر   راب

مدنررر_بير  د رابررأصحللر،ر الرأن ر فحمةر نرأنرأ  اثرأهااارق ريقلل
ممدنررر_بديراحلسدنرررأصدحللررأو منلرأ د ا هلررر،ومل سرمنرأ  ا هلر،ك لاراخللمسة

ر.ر_   رابررلبرري ا رأ

رمرين:ررقرلرق ولراملروايةربلال تملةر حمورأورق ري

 مٌررة  نيي.رروغراملشص رننراملثملنالرأنربحم  -1

 مٌررة  نيي.رررر نرحتم راملروايةريفرننراملنيشرينرأ -2

وموترر142ننةرر_رامل لةقراإلمللنروفل ر حمورهاينراألمرينر  ثرأربنلًء
ر_رامل دلةقرراإلمدللرصدحللررميانراوايةرابنرمسل ةر نرأر263نةرابنرمسل ةرن

ر146 مددرارنددنةرنريادورر126نرشص دلروملدد رنددنةرر رملددورفددرضرأّندرفإر.بشدا رة  نيددير
 دلا ررن ري ا رننتالرمنر مراراصألر_راإلمللف مانرأنريروير نرر، شرينرننة

ندتررلركلوص ر236ررمثلنالرننةرجاونروفلج رذار ّمو ر.قلةاار حمورحتم راملروايةف اونر
ف ادونر مدرارندنةررررر123نرجادونروالةجد رندنةررررميادنرأرر263وفل رابنرمسل ةرندنةرر

قدلةاارررف ادونرراملشدص رمدنر مدررذا ررررف د ا ر د ثرندنواترررر، شرينرننةر233

                                                           

ر.131راملرجلل:ر حممريفرحبوثريفر الا ر1ع
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ونراوايدةرابدنرمسل دةر دنرأصدحللررررررنريقرلركهااارميانرأر، حمورحتم راملرواية
ر.ة  ني ل رأمرا ر_رامل لةقراإلملل

فلصنهجرامل دح حراملدايرررر،خرمالنرشيءرواملوقوعراخللاجيرشيءرنيإلاروملان
ىلر ل د ريفرق ددولراوايدةررااو ر ددنرنيخدررأور دد لرق وادلرهددوراملدايريسددتن ررررررين غديراج ر

كمدلرررامل  قلترامل را تم رف هلراصني  لترامل   ني ةراصتنيلافدةريفرحتمد رونقد راملروايدةرررر
يفرامل  قدةرررDقعرف هدلراملشد خرامل ونديرررروق رواصني لرامل   نييرملأل ملارملو ظرف هلر

و مندلرحنتدللر ىلرررر،،رب رق رالريافيرلرةر  لر بلءرامل  قةر دنراملروايدةرر  ةر شراملثلن
بلملواند ةرالريافديررررخركلنترج راوايلترااو ر نرنيرذافإر.متلبنيةراوايلج راألخرا

نل رمنركلنرو حمورهااراألر.يت ربلص لشر يفراالج للرملورواةتراوارظهواراملسن 
أصدحللرررصدغلارلمد ربدنرمسل دةرالريدروير دنرررررررمنرامل  قةراملسلبنيةركلحلسنربدنر

 نراملا لاراملداينرهدمرمدنرررررف   ر.املاينرهمرمنرامل  قةراخللمسةر_بير   رابرأ
ر. الر ذارقلمترقرينةرخلصةةراملرابنية،رامل  ق

كثدررمدنرررأرجد نلرأند ريفررهااروربتت عراوايلترابدنرمسل دةريفركتدبراحلد يثرورررر
امل دلقيرواند تالرررويفرر_امل دلةقررراإلمدللرب ن روبالرراملن فرجوج ر  ثرونلئط

رال:روررخيرلر نرذملكر 

رمنهل:رر،ابعرونلئطيفر شر رموااعروج تراوايت ربأر -1
ر،بنر  د رابرر نرابنيير، نر حمير مرانراملشفلر،ة نرجنيفرربنرمسل ع..رر

ر. 1ع.. ر_بير   رابر نرأر، رابرامل  ريبير   نر   راملرمحلنربنرأ
املف د  رر نرر، نرمج  ر،ة نراحلسنربنر ايفر،ع.. نرجنيفرربنرمسل ةر

ر. 2ع ..ر_بير   رابر نرأر،بنريسلاا
ر دنرابدنررر، دنركدرالررر،و حميربدنرخلملد راملنيدلقومليرررر، نرجنيفرربنرمسل ةع..

ر

                                                           

ر.6/22املاليف:رر 1ع
ر.153/ر1املاليف:رر 2ع
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رمنراصوااع.و اهلرر. 1ع ..ر_بير   رابرأ نرر،بيرب اأ نر،مسالن

را رةملد   روهديرالرجشدررر.خرارنلةا روجد تربواند ةروا د  ررريفرموااةرأر -2
أورم مدأنررر،فإنهلر ملر نرشص ر  ترةدولر مدراركحندلنرررر.املروايةرامل   ني ة حمور

 مأنربسدقوطررمروأر،هجريةر153ز روهوراملايرجوفورننةربيرمحكملر نرأر،خب اهل
    كملر نرجنيفرربنرمسل ة.ر،مب  ظةربلقيراوايلج ر_راإلمللراملوان ةرب ن روبال

ر_رصدحللرامل دلةقررامل ني رمبالنراوايدةرابدنرمسل دةر دنرأررررمنر: واحل صل
 .بلملواعرامل   نيي

رمدنرأصدحللررراوايةرابنرمسل ةر نرلمو دةررجيرمنكراةأنوفري ن قلت:إ
 اوايت ر نهم.هاارقرينةر حمورصحةريشا رر فهر_رامل لةق

راإلمددللةرورواوةراوايددةرابددنرمسل ددةر ددنررررجنيحمددَترامل  قددر خوور :بعبوو  أ أ
املد ررنلن  راملروايلتر حموروجوةرنقطريفرأرةمل   رصتني ة بلملونلئطرار_امل لةقر

حممدلذارالررف،ربلص لشدر رر_امل لةقرراإلمللظلهرهلراوايةرابنرمسل ةر نرأصحللر
رصدحللرةرابدنرمسل دةر دنرأرررروايدلترةمل د راوايدرررنرهااراملأونقولربر،مرننياسراأل

رنلن  .وهورمنسجمرمعرظلهرراألر.بلص لشر ر_رامل لةقراإلملل
بدد ريفرر،ةريفراجلم ددع:راملددرةرملدد سرجملددرةرهددااراالنددت نيلرهادداارقحمددُترنرقحمددَت 

ر،اوةرامل ريددقربواندد ةربنقدد راملنجلشدديررررندد للرخلصددةربدد ركددورررراملاددثارمددنهمرألر
 .أورمبقلانتهلرب ق ةراوايت رو اهل

جلبدةر دنرندؤاملالرهمدلركدوجهالرررررراص حمدبراإلرريفرهاارحنلولراملطلب الن ل :
رملنيمحمةروا   :

ورابدنرلمد رررأاحلسنربنرلم ربنرمسل ةره رهورابدنرمسل دةربدنرمهدرانررررر -1
 ؟احل رميرنش طربنراوي ربنرمونوربنربنرمسل ةا

 ؟  رمغليررملحمحسنربنرلم ربنرمسل ةنلنه راحلسنربنرمسل ةريفراألر -2

                                                           

ر.1/161املاليف:ر ر1ع
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ربدنرراحلسدنرريفعرفقد رقدلل:ررر.اجلملد رومنشأراملسؤاملالرهدورمدلرذكدراراملاشديريفررررر
ر دنررذكدرار،رمح ويد ررمهدران،ر د  ينررربدنررمسل دةرربنرواحلسنر،مسل ةربنرلم 

رمسل دةرربدنررلمد ررأن:روذكدرر،رواقف دل ررمسل دةررابدنرركدلنر:رقدللر،رموندورربنراحلسن
ر. 1ع واقفيرمسل ةربنراحلسن:رمل ريقللرابنرمل ،رمهرانربنرمسل ةرومل رمنرمل س

راصوافدقررند روقدللر رراملاشديررنسدخررنربنيأنق ر رDرهااروملانراملس  راخلوئي
ر.خرراملني لا  ريفرنيبنرمهرانعمعرحيلة رر،  اأنفسرملرذكررر: 2عاص  و ةرملحمنسصة

رمدنر،رمسل دةرربدنررلمد رربدنرراحلسدنرريفر:ونق ر دنرجرج دبراملاشديرملحمقه دلئيرررر
ر.املني لا رنيخررمنرمهرانرابنرنقلطإبرلجقّ رملرذكرر م،ر`راحلسنرأبيرأصحلل

.ر 3عمسل دةرربدنررلمد رربدنرراحلسدنرعمل لوونيرهاداا:رراملتحريررايفرواصوجوةر
رنأ:روذكدرر،رواقف دل ررمسل ةرابنركلن:رقللرمونوربنراحلسنر ن،رمح وي ر   ين

ربدنرراحلسدنررملد رريقدللررابدنر:رملد ر،رمهدرانرربدنررمسل دةرروملد ررمنرمل سرمسل ةربنرلم 
ر. 4ع واقفي،رمسل ة

روور حمدد ريفرنيخددرراملني ددلا رأبددنرمهددرانعرذاربن نددلر حمددوروجددوةر  ددلا ر  قووول:أ
يادونراملقدولرمبغدلير ررررريفراملنيندوانر رمهدرانرربدنررمسل دةرربدنررواحلسنعوجوةر  لا ر

بر حم د ررويرتّجدرر،احلسنربنرلم ربنرمسل ةرملحمحسنربنرمسل ةربنرمهدرانروج هدل رر
بد راملشد خريفررررأنلن  رواملايري د رونراصراةربلحلسنربنرمسل ةريفراأل  لرواو رك

رنراملروايلتفتاور.امل رقوصل برر،جهاي   رهوراحلسنربنرلم ربنرمسل ةراملثقة

ر.اص  وء رب رب رةريق

                                                           

ر.املرتاثرإل  لءر_رامل  ترنيلرمؤنسةرة نيةر 1ع
ر.5/343اصنيجم:رر 2ع
كمدلرواةريفرمل ادلاراملسد  ررررر `احلسنررأبيرأصحللرُي  ظرأن رررياكرر  لا رعمنر 3ع

ررج براملاشيرملحمقه لئي. نرجرDاخلوئير
ر.124امل لووني:رراملتحريرر 4ع
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حمور  لروجوةهمدلرفلمل دح حرأنراصدراةربلحلسدنربدنرمسل دةريفرررررررذاربن نلر و 

خدرراملني ددلا رهدوراحلسددنربدنرلمدد ربدنرمسل ددةرصدل براملرتمجددةرملوادو ركددونرررررررني
فهدوراصنيدينربدلملا لربنيد رررررر.نرمسل ةينيوةر حمورلم ربر مل رابن..عامل ماريفرقومل ر

ر .وذكرع
ةار حمورمسل ةربنرمهرانرمل ادونراصدراةربلحلسدنربدنرمسل دةراحلسدنرررررررملر وأ

نرملفظدةرر ليتد روالريشدفعرملد راملقدرلراملحمفظدي،رمدعرأرررررررف ني  ر 1عبنرمسل ةربنرمهرانا
اصدراةررب نمدلرالرجادونركداملكرملدوركدلنررررررر،الرةا ديرادلررر،جادونرف دحمةررر بنرمسل ةع

 اريفرألنهددلرجاددونرملحمتن  دد ر حمددورأندد رقدد ريدد  ورجلددررهاحلسددنربددنرلمدد ربددنرمسل ددةر
ابنرملسمل ةربنرمهدرانررالرشله ريفراملني لا ر حمورك ر للر حموروجوةراألنلن  ،رو
ر،بدنرمهدرانررمسل دةرملد سرابدنرمسل دةرررررنرلم ربدنررفأق ورملرف هلرأر.ي  ورلم 

نرمدلرأنريادونراصدراةرأرررأر،مهدرانرابدنريسدموراحلسدنربدنرمسل دةرررررررنرملسمل ةربنوأ
 رلمد رفد رخيدرلررررب وانمرأر.  ورجل اابنرامس راحلسنرُيرملسمل ةربنرمهرانرابن

  دثرجنيد راملنيندوانررررر،،رفد ريدتمرمدلرذكدراراملني مدةريفراخل صدةررررررمنراملني لا ربوجد ر
ر،أبدواررمسل دةرربدنررلمد رروملد سرعوقللريفراملرتمجدة:ررر،احلسنربنرلم ربنرمسل ة

ر. 2عمهران رمنرمسل ةرومل رمن
ريفرشدص ررذكدررريحمدزلرراألخار حمورأّن رمععقلل:رر،ملرذكراراملاحم لنيرويؤي ا

راحلسدنررجرمجدةرريفرمهدرانرربدنررمسل دةرربنراحلسنرذكررأ ينر،نيخررشص رمجةجر
رجرمجتد هرريفربلملشدص رريتنيحم دقررمدلررذكدررريحمدزلرراألّولرو حمدورر.مسل دةرربدنررلّم ربنا

:رملد رريقدللرراملنيندوانررملد ررعاصنيقدوة رراصفقدوةَررمسل دةرربدنررلّمد رربنراحلسنرأّنراصفلةر ذ

                                                           

ر:مسل دةرربدنررواملوند طرأند رذكدررعاحلسدنررررراملا اراجلمل  رنق راملس  راخلوئير نراصاحاريفر 1ع
ر.مسل ة ربنرلم ربنربلحلسنرومل سرواقفيرمهرانرابن

رينيلن ر..راملان يرلم رأبو،رمسل ةربنرلم ربنر ،رقلل:راحلسن333األقوالرعرخ صةر 2ع
راحلسنرملت.رمهرانرمنرمسل ةرومل رمنر،أبوارمسل ةربنرلم رومل س،رويتني براملوقفريف

راخلم س..اخل.رمل حمةرمسل ةربنرلم ربنا
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ريفربلملشدص رريتنيحم دقررمدلرركدررذربدالرراألمدرررجرّةةرملورأّن رايبروال،رمسل ةربنراحلسن
ر. 1ع أظهررفلألخا،رجرمجت ريفربلملشص ريتنيحم قرملروذكر ر،نيخررشص رجرمجة

يرقدددرلر ددد لروجدددوةراملني دددلاجالرملنيددد لروجوةهمدددلريفرجرج دددبراملاشدددررررواأل
ر.وهوراألنسبرمنينور.ويفراملتحريررامل لوونير،ملحمقه لئي

رنأراملظدلهررروملادنرععقدلل:ررر،كد لرمدتالررريفراصنيجدمررDملحمس  راخلدوئيررهاا،رو
رملحمقه لئيراملاشيرجرج بريفرملرهورامل ح ح ربنرلم ربنراحلسنريف رركش:رعرقلل،

رمدنررمهدرانررابدنررندقلطرإبرلجقّ رملرذكرر م،ر`راحلسنرأبيرأصحللرمن،رمسل ة
،رقوملد رريفراصسدترتررامل دماررأنرظهدوارربنيد ررذكدراررممدلرر اصتحّ دررف ادونرر.املني لا رنيخر

راملاشديررأخدربررمح ويد ررأن:رمح ويد رر ىلريرجع،ر خل.ر.مسل ةربنرلم رأنروذكر
رذكددرر ددمَّر،واقف ددل ركددلنرمسل ددةربددنراحلسددنر ن:رملدد رقددلل،رمونددوربددنراحلسددنربددأن

رمسل ةربنرلم رأنرمح وي  رلمد رعررملد رروكدلنررمهدرانرربدنررمسل ةرومل رمنرمل س،
روجدوةررالرذملدكررو حمدور،رواقفدير،رمسل دةرربدنرراحلسدنر:رملد رريقدللررومل  ررمسل ةربنا

ر.ررأص  رمهرانربنرمسل ةربنرملحمحسن
رو اهمراملتفريشيرواملس  ،رةاوةروابن،راملني مةرأنرذملكر حموري لريواملا

ريقدعررور،رأصد  ررمهدرانرربدنررمسل دةرربنراحلسنرياكروارر،راصاحار حمورلجق َّرممن
ر.للملةرالرمل رملتنيراوا،راملاشيريفركلنروملور.اوايةرنن رعيف 

،رلمد رربدنررأمحد رر دنر،رابر  د رربدنررنني ر ن،ربإننلةاراملش خراوا،رننيمر
رن درررأبيربنرلم ربنر أمحر ن :راملتهدايبرر.مهدرانرربدنررمسل دةرربدنررلمد رر دنر،

راجلدزءر:رواالنت  لا،ر621راحل يث،راحلجركتللرمنراصزةملفةرنزولربلل،ر5راجلزء
رملسدمل ةررملث دترراملروايدةررصحترملور.216راحل يث،رمنور ىلراخلرولروقتربلل،ر2
ربددنرل دةرمسربدنررحملمد رريث دتررررذملدكررمدعررأند رر ال،را لمد رريسدموررابدنررمهدرانرربدنرا

رو ن،راملروايدةررندن رريفراملتحريدفرروقدوعرراملظلهررأنر حمور.احلسنريسمورابنرمهران

                                                           

ر.325رصر-ر4رلر-راملاحم لنير براه مرلم ربنرلم ر-راملرجلمل ةراملرنلئ  ر1ع
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ر دنرراوا،رن ررأبيربنرلم ربنرأمح رفإنروذملك،رذكرنلركملراملنسخرمج عركلن

راملغد ورربدللر،ر5راجلزء:راملتهايبر.مهرانربنرمسل ةر نرامل ايفرمسل ةربنرلم 
.رر1126راحلددد يث،ررلاحملددررخ ددأرر ددنرراملافددلا رروبددللر،ر634راحلدد يثرر رفددلترر ىل

رن ررأبيربنرلم ربنرأمح راملسلبقةراملروايةريفرفلمل ح ح ،رمسل ةربنرلم ر ن،
را مبحمد رريسمورابنرمهرانربنرملسمل ةريث ترررهاارو حمور.مهرانربنرمسل ةر ن

رينح ددرر ذنر.بلحلسددنراصسددمورمسل ددةربددنرحملمدد رابددنر  ددوتر ددنرف دد ،رأي ددل
ر.امل دايفرراملاند يررموندورربدنررمسل دةرربدنررلمد رربدنرربلحلسن،رمسل ةربنراحلسن
رفهددور.اوايددةرنددن ريفرمسل دةرربددنراحلسددنركدلنررمددلحمكرأندد ريرتجدبررذكرنددلارمددلرو حمدور
روأن،رجرمجتد رريفريدأجيررملر حمو،ركثا ركتبرمل راملاي،رمسل ةربنرلم ربنراحلسن

رينيحمدمررور،رمسل دةرربدنررلمد رربدنرراحلسدنررواملد رر داررمهدرانرربدنررمسل دةرربنرلم 
ر. 1ع  بلحلسنريسمورومل رمهرانربنرمسل ةربنرحملم 

ر.واحلسدنربدنرمسل دةرررر، مر حموراملقولربتنيد ةراحلسدنربدنرلمد ربدنرمسل دةرررررر
هداي الراحلسدنربدنرمسل دةربدنررررررندلن  راملترصراةربلحلسنربنرمسل ةريفرب ايدةرأرفه را

روراحلسنربنرلم ربنرمسل ة؟مهرانرأ
رنددن رصدد اريفراّجفددقرملددورمسل ددةربددنراحلسددنرأّنراملظددلهرعقددللراملاحم لنددي:رر

ركثدر ررملتقدّ لررمسل دةهرربدنرراحلسدنررال،رمسل دةرربدنررلّمد رربدنرراحلسدنررهدورراملتهاي ال
رررملدورر، مل  راص لفراشتهلار حمورلّم ربلبنراحلسنرجق   رأ ينراص لفريفراملتق   

ربدنرراحلسدنرروقدوعرركثدر ررق دّ ة ر،ر مل د رراصشلاراالشتهلار حموراملتق   رأص ربتقّ لرنق 
راألندلن  رربنيدأررأواندطرريفروكداارر.االنت  دلاررأندلن  ررصد ارريفرمسل ةربنرلّم 

راملتق  د ررمدوااةرريفرانتنيململ رملفرضر مل  هراص لفرظهوار ىلراملفتوارج ّرقرمب  ظة
راص دلفرركدلنررو ن،راصنيدلاضرر دنررخللراصقّ  ريفراص لفرفظهوا،راصشهوار اريف

راصشهواريفراإلالفةر للر اريفرظلهرا ر مل   ربدللررمدنرراألمررباونراملظّنرف ح  ،

                                                           

ر.345ر–ر5/343راحل يث:راجللرمنيجمر 1ع
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ريفرهدورر ّنمدلرراصشدهوارر دارريفر مل  راص لفرانتنيمللر ّن:رقحمترو نر.اجلّ ر ىلراملنس ة
رظهددوار ىلراملفتددوارج ددّرقريوجددبرالروهدداار.مسل ددةربددنرلّمدد ربددنراحلسددنر اددلفة

راخدت فرر ّن:رقحمتر.اص لفرالخت فرهرمهرانرابنريفرمسل ةرأ ين،ر مل  راص لف
ريفراالخدت فررننيدةرمملر د لررنظدارر،املظهدوارر ىلراملفتدواررج دّرقرر دنررميدلنعررالراص لف
رجأم !ر.انتهور 1ع بلملغلملبرف  راصشاو ر حللقر نرامل نف

ألند رواةريفرصد اررررهاةرب راحلسنربنرلمد ربدنرمسل دةرررنراصرأوميانراملقولرب
ر،وكلنراصراةرب راحلسنربنرلم ربدنرمسل دةررر،نلن  راملتهاي الراحلسنربنرمسل ةأ

رلمد رر دنررمسل ةربنرسناحلراواارملعر:واةراوايةرهااافق رأر 2عكملريفراملتهايب
رأبديرر دنرر حميرخلمل ربنرنحم ملنر نرهشللر نراملني لاراحلسنرولم ربنرحيلةربنا

واةهدددلريفرأوقددد رر ندددلئ ة..اخلرأ تدددقرممحمدددو ر دددنرندددأملت :رقدددللر`رابر  ددد 
رلم ر نر،حيلةربنرلم ر نر،مسل ةربنرلم ربنراحلسنعر:هااار 3عاالنت  لا

ر  ددد رأبدددير دددنر،خلملددد ربدددنرندددحم ملنر دددنر،هشدددللر دددنر،املني دددلاراحلسدددنربدددنا
  .قلل..ر_راب

ر،نراحلسنربنرلم ربنرمسل ةرهورابنرموندوراملاند يرامل دايفررر  :احل صل
    والروجوةرملحمحسنربنرمسل ةر اراحلسنربنرلم ربنرمسل ة.

رواةرنلن  ينراحلسنربنرلم ربنرمسل ةريفراأليفرب لنر نلو املطلب الرابع:
نلن  رهي:راحلسنربنرلمد ررينريفراأل ر نلواحلسنربنرلم ربنرمسل ةربني َّر

،ر 2علمد ر احلسدنربدنرر،رو 1عابدنرمسل دةررور، 5عاحلسنربدنرمسل دةرر،رو 4عبنرمسل ةا
                                                           

ر.4/321راملرجلمل ة:راملرنلئ ر 1ع
ر.1/315املتهايب:رر 2ع
ر.4/111االنت  لا:رر 3ع
ر.،رو اهل3/12،االنت  لا:رر1/143،راملتهايب:ر6/61ال ظراملاليف:رر 4ع
،رو اهددل،روجقدد َّلرأنراصددراةربدد راحلسددنربددنر41/251،رامل حددلا:ر5/366ال ددظراملاددليف:ر ر5ع

رلم ربنرمسل ة.
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،رواحلسنربنرمسل دةرر 4عن ياحلسنربنرلم راأل،رو 3عاحلسنربنرلم راملان يو

ر. 6ع،رواحلسن 5عاملاويف
سنربنرلم رامل ايف،رألراحلاةربنينوانراحلسنربنرلم راحل رميرووه رو

ر؟ريرةر
راحلسدنربدنرلمد راحل درميرفلملظدلهررأند رملد سر نواندلرالبدنرمسل دةريفرررررررررررلّمدرأ

يفرجرمجدةرأخ د رجنيفدرربدنرلمد ربدنرمسل دةرأند رررررررررر 1عنرذكدرراملنجلشديرراألنلن  رو 
راةربهدلرر،رفلصوااةرامل رواةرف هلر نوانراحلسنربدنرلمد راحل درميرالرُيدرررر  رمي

نهدلرجنلندبررر  قدةرفإربد رابدنرأخدترأبديرململدكراحل درميرحبسدبراملرررررررر،ابنرمسل دةر
و  دد رابربددنرحي ددوررر 2عاملسلةنددةرددددرفقدد راوار ددنرحا ددةربددنرلمدد راحل ددرميرررر

دددروالرجنلندبراملسدلبنيةررررر 11عوامدةروابدنرأرر 13عاوار ن رينيقولربنريزي ور 1عاملالهحمي
روابنرمسل ةرمنراملسلبنية.

رواةتراوايةراوارف هلرمح  ربنرحيلةر نراحلسنربنرلم راحل رمير،ننيم
ر

                                                                                                                                      

ر.،رو اهل213،راجللراملنجلشي:ر3/163،راالنت  لا:ر6/21ال ظراملاليف:رر 1ع
رواملسن ر ن رواصرويراملراويرم  ظةر ىلر،رو اهل،رحيتلل665،ر2/533ال ظراملاليف:رر 2ع

رمشرت .رألن راملسلبق
ر.،رو اهل3/156،ر2/664ال ظراملاليف:رر 3ع
ر.2/616ال ظراملاليف:ر ر4ع
ر.164ال ظراا ايةراملاربا:ر ر5ع
واملسدن ررر ند ررواصدرويرراملدراويررم  ظةر ىلر،رحيتلل211،ر1/62،ر6/144املاليف:رال ظر ر6ع

رمشرت .راملسلبقرألن 
ر.111اجللراملنجلشي:رر 1ع
ر.134املفهرنت:رر 2ع
ر.14/425امل حلا:رر 1ع
ر.134املفهرنت:رر 13ع
ر.14/425امل حلا:رر 11ع
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البدنرررلم راحل رمير نوانل  حموركونراحلسنربنررهلرج حمحرشله ا فحمنيحم ر،بلص لشر 
رررمسل ة.

 د  نلررقدلل:ررر 1عفلملروايةرهيرملراوااراملننيمدلنيريفراملغ  دةررر،ملانرهاارمل سربتلل
قدللررر،،رقراء ر حم  رمدنركتلبد ررقللر   نلرمح  ربنرحيلةر،مح ربنرلم ربنرنني  أ

..ر نراملدايرر°مد ررقدللر د  نلرجنيفدرربدنرلررررر،   نلراحلسنربنرلمد راحل درميرر
حيدلةريفرهدااراملروايدةريدرويررررررنرمح  ربنظرأ،رواص َ احل يثر..ج حم ونروجرجون

فدد ربدد رمددنرر،بواندد ةروا دد  روهدداارف دد رخ ددأرالرللملددةر_امل ددلةقرراإلمددلل ددنر
ونرهددااراصددواةرفدد رياددر.وملنيحمدد ربددالرمح دد رواحل ددرميرر.وجددوةرنددقطريفراملسددن 

را تمدلةا رر،نرمسل ةريفراملروايدلترنراحل رميرمنر نلوينراب حمورأراملوا  رشله ا 
رخدترأحل درميرابدنررروهدورالريدروير دنرارررر. حموركونراملراويرهورمح  ربدنرحيدلةرر

ر

ر.بيرململكراحل رميأ
ألنرره ر ندوانرالبدنرمسل دةرررندراحلسنربنرلم رامل دايفرفلملظدلهررأرررلر نوانّمأ

ورريداكرريفرهداارررر،نرامل  قةرجسل  ر حمدورذملدكرركملرو ر،املنجلشيرذكررأن رصايف
لرمدلرذكدراراملسد  ررررّمدر ارابدنرمسل دة،رأرررسنربنرلم رصاف ل نريسموربلحلامل  قةرمم
رررمنراملتنيجبرمنراألر 2عDاخلوئير نربدنرر  ثرذكراريفرذي رجرمجةراحلسدردراةب حمي

مسل  د ربدنر  د راخلدلملقروهدورمدنررررررر نرن راوار در حمورأرلم ربنرمسل ةرا تملةا 
رددرفهدوريفرررهدر263ننةرروفا فرياونرهورابنرمسل ةراصتوفر_صحللراملسجلةرأ

رن :رهرأل  ارلحم 

ل  دد ربددنر  دد راخلددلملقراملددايرهددورمددنررررررمس رريسددت ني راملتنيدد ةربددالررررDهددور -1
°صحللرامل لةقرواملالظمرومنرهورمنرأر_صحللراملسجلةرأ

 . 3ع

                                                           

ر.124املغ  ةر،راملننيملني:رر 1ع
ر.6/146اصنيجم:رر 2ع
ر.4/62اصنيجم:رر 3ع
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احلسدنربدنرلمد ررررنراوايدةرر  ظةرةرقراملش خرواملنجلشدير ىلركت د ريت دحرأرررمب -2

همرمدنرامل  قدةررر ن رمنرفحمني ر مرارةللرحب ثريرويرر،بنرمسل ةر ن رة  ني ةا
فقد ررر-أيرمدنراخللمسدةرر-ر°صحللرامل دلةقرواملادلظمرررن رمنرأأاملسلبنيةرمعر

 قللراملنجلشي:

راوااركتدللررملد ر،ر°راحلسدنرروأبديررابر  د ررأبيراوار ن،رنفس رو مسل   ع
ر د  نلر،رلمد رربدنررأمحد رر لملدبررأبير ن،رلم ربنرلم رأخربنلر.مجل ةر ن 
ر. باتلبد ر،ر مسل  د رر دنر،رخلملد رربدنررلمد رر دنر،رندحم ملنرر حمديرابدنرررأبير م

،رأبديرج د رررابدنرربد ررأخربنل،ركتللرمل ،راخللملقر   ربنر مسل   ع:راملش خروقلل
رلمد رابدنررر دنر،رامل فلاراحلسنربنرلم ر ن،راملومل  ربنراحلسنربنرلم ر ن

،راألن دلايررةلملدبررأبير ن،ر   ونربنرأمح روأخربنل،ر مسل   ر ن،راملومل  
ر ددن،راملقرشددير مسل  دد ربددنراملقلنددمرلمدد رأبددير ددن،رحيددلةربددنرمح دد ر ددن

ر. اخللملقر   ر مسل   رابن
رك دل رر،نر  تدتراوايدةرابدنرمسل دةر ند ررررراواراحلسنربنرلم رامل ايفر مَّر -3

ر. 1عبنرخلمل ا

وب ددلنرة قتدد رو نلويندد ريفررر ثمددلنأبلنربددنر دعيفراملتنيريددفربدد موور النوو   :األ
ر.نلن  األ

ركدلنر،ريفكدوررأصحم ،رموالهمرامل جحميراألمحرر ثملنربنرأبلنعقللراملنجلشي:ر
روأبور،اصثنوربنرمنيمرر     رأبو:رأهحمهلر ن رأخاروق ر.جلا روامل  ر ر،جلا ريسانهل

،رواأليدللررواملنسدبرراملشنيراءرأخ لاريفر ن راحلاليةروأكثروارن لربنرلم رابر   
راص تد أررجيمعرك ار سنركتللرمل ر.°رمونوراحلسنروأبيرابر   رأبير نرااو

ربدنررأمحد رر د  نلر:رقدللرراملتم مديرراحلسدنررأبدورربهلرربنلأخر.واملرة رواملوفل رواصغلحي

                                                           

،رواوارامل دايفرر1/122اوارابنرمسل ةر نرصل ريفرموااةركثا ،رمنهل:راملتهدايب:رر ر1ع
ر.1/335 ن ريفراملاليف:ر
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ر  د رربدنررلمد رر د  نلر:رقدللررف للربنراحلسنربنر حمير   نل:رقللرنني  ربنرلم 
روأخربندلرر.بهدلررأبدلنرر دنررن درررأبديرربدنررلمد رربدنررأمح ر   نل:رقللرحااا ربنراب

ربدنرر حمديرر د  نلر:رقدللرراملقرشديررلمد رربدنرر حمير   نل:رقللراملوا  ر   ربنرأمح 
ربدنررلم ربنرأمح ر   نل:رقللرشلذانربنرابر   رأبوروأخربنلر.ف للربنراحلسن

ربدنررلمد رربدنررأمحد رر د  نلر:رقدللرراحلمدايررجنيفدررربدنررابر  د رر د  نلر:رقللرحي و
ر. 1ع بات  رأبلنر نرن ررأبيربنرلم ربنرأمح ر   نل:رقللر  سو

رابر  د ررأبدور،رامل جحمديرراألمحدررر ثمدلنرربدنررأبدلنرعقللراملش خريفراملفهرندت:رر
رأخدارروقد ر،رأخدرارروامل  در ررجدلا رريسدانهلرروكلن رراملاوفةعرركويفرأصحم ،رموالهم

روأكثدروار،رند لرربدنررلمد ررابر  د رروأبدور،راصثندورربدنررمنيمدررر   د  ررأبو:رأهحمهلر ن 
ر.ررواأليلل،رواملنسب،راملشنيراءرأخ لاريفر ن راحلالية

رم دنفلج ررمدنرر درفررومدلر.ر°رموندورراحلسنروأبيرابر   رأبير نرواوا
،رواملسددق فة،رواملوفددل ،رواصغددلحي،رواص نيددث ،راص تدد أعراص دد أرجيمددعراملددايركتلبدد ر ال

ر.واملرة 
رلمد رربنرلم رابر   رأبوراملش خردرروا  ركتللروهيدرراملاتبربهاارأخربنلر

راملنيحمدويررحي دورربدنرر مدررربنرلم ر ن،رمج نيل رابر    ربنرواحلسال،راملننيملنربنا
راحلس ين ربدنررأمحد رروأخربندلرر. حم د ررقدراء ررندني  رربدنررلم ربنرأمح ر   نل:رقلل،

ربدنرر حمديرر د  نلر:رقدللر،رندني  رربدنررلمد رربدنررأمح رأخربنل:رقلل،رمونوربنرلم 
ربنرأمح ر   نل:رقلل،رحااا ربنرابر   ربنرلم ر   نل:رقلل،رف للربنراحلسن

ر مسل  د ررو د  نلر:رف دللرربدنرراحلسدنرربدنرر حميرقلل،رأبلنر نرن ررأبيربنرلم 
رأبديرربدنرارندني  رربدنررولم ،رن ررأبيربنرلم ربنرأمح ر نل  :رقلل،رمهرانربنا

ر.ررراألمحررأبلنر ن،رمج نيل رن ر
ر:قددلل،راملددزباربددنرلمدد ربددنر حمددير دد  نل:رقددلل،ر  دد ونربددنرأمحدد روأخربنددل

ر

                                                           

ر.13ر: املنجلشيراجللعراملش نيةرم نفيرأمسلءرفهرنتر 1ع
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ربدنرراحلسالروأخربنلر. ف للربنر سنربنر حميعرف للربنر حميربنراحلسنر   نل

،راملدزااايررندحم ملنرربدنررلم رنبرأمح ر لملبرأبيرابنر حمورقرأج :رقلل،رابر    
ربدنرراحلسدنرربدنرر حمديرر ن،رنحم ملنرابنلرو حميرلم رأبيرو مرأبيرج ر   نل:رقلل

ر.ف لل
،رمج نيدل ررابر   د رربدنررواحلسدالر،راملقمديررج د ررأبديرربدنرراحلسالرأبوروأخربنلر

راملني لارحي وربنرلم ربنرأمح ر ن ،راحلمدايررجنيفدررربدنررابر  د رر د  نلر:رقدللر،
رن درررأبديرربدنررلمد رربنرأمح ر   نل:رقلل،ر  سوربنرم لربنرأمح ر   نل:رقلل
رمدنررف هدلررشدلاك ررومدنررف دللررابدنرراوايدةرروهديرر.املادوف الرراوايدةررهداارر.أبدلنرر ن

ر.ررراملقم ال
ربدنرراحلسدالرربهدلررأخربندلر،راملقم دونرراواهدلررمنهدلررأنقد ررأخدراررنسدصةرروهنل 

،ر ةايدسرربدنررأمحد رر د  نلر:رقلل،رنف لن ر نعربنرجنيفرربنرأمح ر نرابر    
ر.أبلنر ن،ربشاربنرجنيفرر ن،راخل للرأبيربنراحلسالربنرلم ر   نل:رلقل

ر دنر،راملومل د رربدنرراحلسدنرربدنررلمد رر دنر،رج د ررأبديرربدنرراحلسالرأبوروأخربنلر
ر دنر،ربشدارربنرجنيفرر ن،رياملنيّمرمجهواربنرلم ر ن،رامل  ريرلم ربنراصنيحمو

ر.ررر ثملنربنرأبلن
رأصحلبنلرمنر   رب رأخربنلرأص رومل  رابر   د رربدنررلمد ررف د راصرأبير ن،
،ر  سدورربنرلم ربنرأمح ر ن،رب ةربنرجنيفرربنرلم رجنيفررأبير ن،راملش  لني

،ر  سدورربدنررلمد رربدنررأمحد رر دنررننلةاإلروبهاار.أبلنر ن،رأمح ربنرلسنر ن
ر. 1ع اصغلحيركتلل،رأبلنر ن،رن ررأبيرابنر ن

ر.رر 3عاملربقيرصنعروكاار_ربير   رابيفرأصحللرأر 2عاملش خريفراجلمل را  َّ
ر،رقلل:`رابر   رأبيرأصحللرمنراملفقهلءرذكراراملاشيريفرجسم ة

                                                           

ر.51املفهرنت:ر ر1ع
ر.164االبوالرعاجللرامل وني :رر 2ع
ر.31اجللراملربقي:ر ر3ع
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ريقوملدونررصدلرروج  يقهمرهؤالءرمنري حرملرج ح حر حموراملني لبةرأمجنيتع
:رنفدرررندتةر،رومس ندلهمرر  ةنلهمراملاينراملستةرأوملاكرةونرمن،ربلملفق رامروأقروا
،ر  سدورربدنررومحدلةر،ربادارربنرابرو   ،رمسالنربنرابرو   ر.ةاالربنرمج  

رينينددوراملفق د رر نددحلقرأبدورروح ددم:رقدلملوار.رر ثمدلنرربددنروأبدلنر،ر ثمددلنربدنررومحدلةر
رأبديررأصدحللررأ د اثرروهدمررةاالربدنررمج د ررهدؤالءررأفقد ررأن:رم مدونرربدنرر نيحم ة
ر. 1ع `رابر   

ريفر ق راوايتال:ررروذكرراملاشي
:رقدلالر،رومح ويد ررن دارربدنررلمد رر د  ينر:رقلل،رمسنيوةربنروىل:رلم األع

رأبديرربدنرر بدراه مرر دنر،ريق دالرربدنرر حمديرربدنرراحلسدنرر دنر،ر  سدورربدنررلم رل   ن
ربدلنرأرف هدلرر حمقدةرر ىلرصدرنلرر تدور،رب راركفركلنروق رأبيرأقوةركنت:رقللرامل  ة

روحيدد :رفقددلل،ر`رابر  دد رأبددير ددن:رقحمددترحتدد ث؟رن مَّدد:رملدديرفقددلل،راألمحددر
ر.بالاصاار اكمرومنراملااابالرمنامرن رأمل:ريقولر`رابر   رأبلرمسنيت

رمنرأبلنركلن:رقلل،راحلسنربنر حمير   ين:رقلل،رمسنيوةربنرلم راملثلن ة:
 . 2عاملنلوون ة رمنروكلن،راملاوفةريسانروكلن،رجب حمةرموىلروكلن،رامل  ر رأه 

 

 تعرض هل : ة  قول: هن  مط لب مهمَّأ

ر.يفرو لقت  ول:املطلب األ

رج دح حرمدلررمجنيدتراملني دلبةر حمدورررر ىلركون رمنراملاينرأروي لر حم هلرم لفل 
ر

رصدفوانربدنررور 3عبدير مداررم ربدنرأر  وتراوايةرلرر-ي حر نهمركملرنقحم راملاشير
ر. ن ر 4عبيرن روأمح ربنرلم ربنرأر،حي و

                                                           

ر.2/613راملاشي :راجللعراملرجللرمنيرفةراخت لار 1ع
ر.2/643ر: املاشيراجللعراملرجللرمنيرفةراخت لار 2ع
ررامل  وقر ىلرأبلنريفراصش صةرينتهير ىلرلم ربنرأبير ماروصفوانربنرحي و.ةريقرر 3ع
ر.ةريقيراملنجلشيروبنيأرةرقراملش خرامل ونير ىلرم نفلترأبلنرجنتهير مل   ر4ع
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رلرذملكرش الن: لقويفر

 .ناوايتلراملاشيراصتق متل .1

ررر–بديرندحم ملنررأورحي دوربدنرررأر،حي دوربدنرندحم مرررر–بيرامل  ةربنرأر براه مملانرأبلر
ىلربدلنرهدااربلملنسد ةر رررواادحرامل الملدةر حمدوراخلد  ربأرررريثرملد سررنراحلد ريو قرمدعرأر

ر 1ع وكددلنرمددنراملنلووندد ةأمددلراملثددلنيرفنيحمددورجقدد يرر  ددوترملفظددةرعرر،يثراألولاحلدد 
ذرف رةالملةرف د ر حمدوراملت دني فر رررر`املالظمرراإلمللو  لرمنيلااتهلربروايت ر نر

ند رمدنررراملنيق   رالرميندعرمدنرق دولراملروايدة،روبد ريظهدرر دللرة دوارأررررررررلرةراحنرافر
 الرجؤ ر.ر 4عنهلرملور  تتفإر 3عوراملواقف ةأر 2عف ح ةامل

املسدد  رويفرمددلرنقحمدد ررر 6عاملني مددةريفراصنتهددورور 5عج ددني فراحملقددقرملدد ريفراصنيتددربررر .2
 . 1عاملتفريشير نرفصرراحملققال

رصصلملفتهددلره فلجهمرالرجق دد رهنددلرخرينرورج ددنيملاددنرملددورق حمددترجو  قددلتراصتددأررر
ر

                                                           

ر.1/146احل يث:رراجللرال ظرمنيجم ر1ع
ر.432اخل صة:ررخلمتةرمنراملثلمنةراملفلئ   ر2ع
ر.5/231منتهوراص حمبرعطرل :رر 3ع
بلنربأن رف حي،رأورواقفدي،رصد ارمدنراملني مدةركمدلرجقدّ ل،روالريدركنر مل د رملنيد لرررررررررراميرأر 4ع

والخت فرك لراملني مدةرف د رعفتدلا  ريقدولر ند رف حديرررررررروجوةار ن رمنرجق َّلر حموراملني مة،
 ريفراصصتحمددفرعوأخددرا رواقفددي،ركمددلرجقدد َّلر ددنرمواددنيالرمددنراصنتهددو،رو ادديرأندد رنسدد رررر

ر.1/146ال ظراصنيجم:رملحمنلوون ة،ر
روهدورربدنر ثمدلنرررأبدلنرراملروايدةررهدااررندن ررعويفر ،رقللرمنيق  لر حموراوايدة:ر1/125عراصنيترب ر5ع

ملدوجهال:رررأاجدحرراألوىلرواملروايدةرر رقللرملرتج حراوايدةر حمدورأخدرا:ررر2/346اني ف،رويفرع
ر. أبلن..اخلرانيفرأ  همل

ر.2/412ر: لرطعراص حمبرمنتهو ر6ع
رعونقد ررر ،1/45عراملرجدللررنق  ر1ع ر ند ررGرواملد يررندأملتر:رقدللررأند ررالاحملققدررفصدررر دنررقدلل:

رأ ظدمررفسقروال رفت  نواربن إ رفلنقرجلءكمر نعرجنيلىلرملقومل راوايت هرق ولر  لراألقرل:رفقلل
راإلميلن .ر  لرمن
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املنيق ددد  رمدددعرالملفتهدددلرصدددلريفرروملقدددرلركونهدددلرمسدددتن  راىلراحندددرافرررر،مجدددلعملإل
رمجدلعرملإلراصداهبررفلند رركلنرنو ،راوايت رق ولر ن يرقلل:رواألقرلر 1عاخل صة
بددلنريفربنيددأرراال تمددلةر حمددوراوايددةرأررر،ربدد رويظهددررمددنراحملقددقرأي ددل رررراصدداكوا
 م !أفحم تر 2عاصوااع

ر.يفرب لنرة قت  املطلب الن   :

ند راوار دنرررواملنجلشديرمدنرأررمسةرصلرذكراراملشد خررن رمنرامل  قةراخللأاملظلهرر
مجدلعررخرر  لاج ر ن رنق راإلنيوصلرذكراراملاشيريفرر°بيراحلسنرأبير   رابروأ

 ،روصدلرهدوراصنيهدوةرررر`رابر  د ررأبديررأصدحللررأ د اثرروهمعفق رقلل:رر.اصتق ل
ر،بيرب دارهلر نرمنرهمرمنرامل  قةراملرابنيةركأنراملاثارمنهلرق راوافإر.منراوايلج 

ر، ددالمحددرانرابددينرأر،رووباددار،وبريدد راملنيجحمدديرر،اا وحار،ولمدد ربددنرمسددحممرر
و   راملرمحنربنرأبيرر،وامل  لار،ولم ربنر حميراحلحميبر،كواريسربنر   راصحم

واواهدلر ند رررردهدر141بلنربدنرجغحمدبراصتدويفرندنةرررررب رواوار نرأر،   رابرو اهم
ر،بديرن درررأمحد ربدنرلمد ربدنرررررأور،بدير مداررأمنرهمرمنراملسلةندةركمحمد ربدنرررر

احلسدالربدنرررور،واحلسنربنرل دولرر،واحلسنربنر حميربنرف للر،اوجنيفرربنربش
ر،واملوشددلءر،واص ثمددير،يددونسربددنر  دد راملددرمحنرر،رويددولأوف ددلملةربددنررر،نددني  

ر.و حميربنراحلامرو اهمر،ولم ربنرننلنر،و   سربنرهلشم
نرصدنرهدمرمدنراملسدلبنيةراملروايدةررررررىلر د رميادرربقدير رروه ر لصدرراملسلةندةرأيرر

ر؟رر ن 
ولمد ربدنرخلملد ررررر 3عبدنرهلشدمررر بدراه مرفق راوار ند ررر،ننيمر:نريقللميانرأ

ر. 4عاملربقي
                                                           

ر.14راألقوال:رخ صةر 1ع
ر.1/226اصنيترب:ر ر2ع
ر.1/22جفساراملقمي:رر 3ع
ر.2/331،ر1/12،راحمللنن:ر213،ركلم راملزيلاات:ر2/131املقمي:ررجفسار 4ع
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رفحممرأ ثدرر حم هدلر الريفرموادعروا د روواةتررررر،ل رنظرر براه مملانراوايةر

ر، 3عوف ددلملةر، 2عوصددفوانر، 1عبددير مددار ي  ربلملواندد ةركددلبنرأردعر دددموااددريف
ر. 5عبنرلم راملثقفير براه مور، 4ع حميربنرف للرواحلسنربن

 لبتدةرملادنرميادنرأنرررررنركلندتربنرخلمل ربلص لشر ر ند رفهديرو رررم لراوايةرلّمأ
وق راوتر ند ررر.لبنيةنرلم ربنرخلمل رمنرك لاراملسألرهنهلرمملرالريقل ر حم هل يقللر

ر،رواوارهدور دنراخللمسدةررر 1عمح ربنرلمد ربدنر  سدوررروأر 6عمح املسلبنيةركلبن رأ
ر

ر. 2عبيرامل صرتيأك
و مندلرهدورمدنررررر،املسدلبنيةررمد ربدنرخلملد راملربقديرمدنرررررب رق ريقللربني لركدونرلر

_صدحللراملادلظمررراريفراجلملد ريفرأرنراملشد خر د َّررألرهاملسلةنة
روريفرأصدحللر 1عر

_راملرال
ىلرلمو دةرر شدلا ر رر–رهدؤالءر،ر قدةر،راملربقيرخلمل رلم ربنع:رقلئ ر، 13عر

،راملد يحمميرربنرندحم ملنررولم ،رجنيفرربنرمونوربنر حميربنرلم رذكرهلرق حم رهم
راحلسدنررأصدحللرأبديرررمدنرراملربقديررخلملد رربدنرر ولمدرر-راألحةيراملف  ربنرولم 
رأصحللرمنراملربقيرخلمل ربنرم لعر:قلئ  ر_راجلواةرأصحللرويفر، `رمونو

ر

                                                           

ر.55،ر1/44راملقمي:رجفسار 1ع
ر.1/113املقمي:ررجفسار 2ع
ر.222،ر254،ر1/233املقمي:ررجفسار 3ع
ر.2/112املقمي:ررجفسا ر4ع
ر.2/335املقمي:ررجفسا ر5ع
ر،راخل.26،ر25،ر1/13موااعر  ي  رمنراحمللننرمنهل:ر ر6ع
يددلركتلبدد ريفر،رو اهددل،روهددوروأمحدد ربددنرأبددير  دد رابراور222،ر121،ر1/32املاددليف:رر 1ع

رةريقراملش خريفراملفهرنت.
ر.1/32املاليف:رر 2ع
ر.343األبوالرعاجللراملش خ :رر 1ع
ر.363ر: املش خراجللعراألبوالر 13ع
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ر 2عاملالظمريفرأصحللراملربقيراو  َّر 1ع °رواملرالرجنيفرربنرمونو
رم !أ،رفحم تمج نيل راملس لر حم همر 4عاجلواةرصحللأريفور 3عصحللراملرالويفرأ

ر .نلن تريفراألامل رواةريفر نلوين  املطلب الن ل :
ربنينلوينر  ي  رهي:رلنربنر ثملنبواةرأ

ر 2عمحرأبلنراأل،ر 1عمحرأبلنربنر ثملنراأل،ر 6عبلنربنر ثملن،رأ 5عبلنأ

ر. 13عمحرراملتم ميأبلنربنر ثملنراألو،ر 1عمحريوأبلنراأل

ر.يفرك ف ةر سللراال تملل مر الن ل :األ

 : 11عالتمهيد

روقددوعرإلمالن ددةرمنيددالرمق ددل عر نَّددبأرال تمددللارجنيريددفرمياددن: االحتموو ل معنوو 
ر.   ث

                                                           

ر.311:ر املش خراجللعربوالاأل ر1ع
ر.53املرجلل،راملربقي:ر ر2ع
رمدددنرأصدددحللر_،رذكدددرارمدددرجال:رمدددّر ريفرمدددنرأةا راملرادددلر54املربقدددي:رراملرجدددلل،ر 3ع

ر.ر_يفرأصحللراملرالر،رومرَّ ر_املالظمر
رأصدددحللرمدددنر_اجلدددواةررأةا ريفرمدددنرمدددرَّ ر،رذكدددرارمدددرجال:55املربقدددي:رراملرجدددلل،ر 4ع

ر._املرالررأصحللمنرر_منرأةاك رريفرومرَّ ر،_املالظمر
رىلرم  ظةراملراويرواصروير ن .،رهااراملنينوانرحبلجةر 1/43ملاليف:رار 5ع
ر.1/51املاليف:رر 6ع
ر.4/313املفق  :رر 1ع
ر.1/42املاليف:ر ر2ع
ر.4/163املفق  :رر 1ع
ر.1/12احمللنن:رر 13ع
راملد كتواررندتلذراال تملالتر   اةراألربت رفرمنركتللرأنلن لترهااراملتمه  رمأخوذ ر11ع

ر.اإل  لئ ةروامل حوثرملحمت ايبراملنيربيراصنيه   للرخواج رم يررحه يرخلمل 
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  :تع  يف

رىل رحنتدللررمقلمندلرر حمدوررين  دقرراملدايرراال تمدللررقلنونرمنيرفةرمنرنتمانركي
ر

راملد رراملتنيدلايفرربنيدأرربتقد يمررأوال رونقدولرر،اال تمدللرر حمدمررندسرُأربنيأر رض
ر:اجملللرهااريفرجستص ل

 :العيين والفراغ والتجربة احل دث - ١
ركد ررون  دظرر،مدث  رراملندرةرر جدررركرمديرر،مدلرر ربدةرربإجراءرقولنرأننلرافرتض

ر،6رأور5رأور4رأور3رأور2رأور1راملسددتةراألوجدد رأ دد رظهددواروهددير،اصمانددةراملنتددلئج
ر محم دةرر نر.املتجربدةررمدنرر٥رأور٣رأور١رأيرفرةيراقمربظهوارمهتمونرأننلرونفرتض

ر، دل ر لةريسدمورراهتملمندلررلد ررهدورورفرةيراقمروظهوار، ربةرجسموراحلجررامي
 .العينة فض ءروأ العيين ب لفراغرجسموراملظهواراصمانةراحللالترمج عرولمو ة

ر.املني ينراملفراغرمنركثرأروأر لملةرياونرق راحللةثرأنروي  ظ

 املمكنة: احل الت - ٢

ر ربدةررإلجدراءررنت جدةررجظهدرررأنرميادنرراملد رراصصتحمفدةرراملنتدلئجررأوراحلدلالتررهي
ر

رامديررو ند ر،ركتلبدةررأورصدوا ررنت جتهدلررونجادرر محمدةررق نيدةررامديرر ن رفمث ،رمني نة
راحلددلالتر دد ةرن رف قددللر،٦رأور٥رأور٤رأور٣رأور٢رأور١رنت جتهددلرجاددونرنددرةر جددر

ر.6رهيراملنرةر جررامير لملةرويفر2رهيراملنيمحمةرق نيةرامير لملةريفراصمانة

 :املواتية احل الت - ٣
رموادعررهدورراملدايرراحلدلةثررحتق دقرر ىلرجدؤةيرراملد رراحلدلالترروأراملنتدلئجررهدير

ر جدرررامديرر لملدةرريفرفدرةيرراقدمرر حمدورراحل دولررهدورراحلدلةثرركلنرفإذا،رهتملمنلا
رهاا،ر٥رأور٣رأور١ر حموراحل ولرهيراحللةثرهاارحتققرامل راحللالترفإنر،املنرة

ر.اصواج ةراحللالترجسموراملث  ةراحللالت

 :املتم ثلة احل الت - ٤

رمتجلنسددةروا دد  رمددلة رمددنرم ددنو ةرمني ن ددةركددراتر دد  رملدد ينلركددلنر ذا
ر
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ربنيد ررمنهدلرركدر رروندح نلرركد سرريفروادنينلهلررواحلجدمرراملدوحنررنفسروالراملاثلفةريف
رنفدسررمنهلرملا رياونرأير،متمل حمةر لالترجاونراملاراترهاارفإنر،ا  ج رخحم هل

 .املسحبريفراملن  ب
 :املتن فية احلوادث -٥

رفمدث  رر.منيدل رر د و هملرراندتحللرر ذارمتنلف دلنررأنهمدلررولرأراحلدلة الرر نريقلل
ر.وا  روقتريفروجهالر حموراحل ولرميانرالراملنرةرر جرامير ن 

 :املستقلة احلوادث -٦
رالروقو د رر د لررأورهملأ د رروقدوعرركدلنرر ذارمسدتقحمالرر لة الراحللة لنرينيترب

رفدإنررمتتدلمل تالررمدرجالرروا د  رر محمدةررق نيدةررامديرر ند ررفمدث ر.راآلخدررروقدوعرريفريؤ ر
ر.وىلاألراملرم ةربنت جةرجتأ ررالراملثلن ةراملرم ةرنت جة

 :الش ملة احلوادث -٧
ر د وثررمدنررالبد رركدلنرر ذارمدلرر ربدةرريفرشدلمحمةرر دواةثرر..ل،رل،رأرجسدمور

ر.املتجربةر جراءر ن ر   اهل
ر ددارأور،مدد خنل ركوندد ر  ددثرمددنر لملتدد رصنيرفددةرشددص راخت ددلار ندد رفمددث 

رصدفةررملد رريادونررأنرملحمفدرةررالبد ررألند ررهشدلمحمةرر دواةثرراحللالترهاارجنيتربر.م خن
ر.امل فلترهاارمنروا   
رامددير ندد ر٦رأور٥رأور٤رأور٣رأور٢رأور١راملنيدد ةر حمددوراحل ددولرفددإنركدداملكر
ر.   اهلر  وثرمنرالب رألن رشلمحمةر واةثرجنيتربراملنرةر جر

ر
ر
ر
ر
ر

ر
ر
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 :االحتم ل حس ب

ر .واملوا  رامل فرربالرل وا رنلمل ةر ار  ةيةرنس ةرهوعر:اال تملل
ر حمدورروا د ررواملق مدةرر،احلد وثرراندتحلملةرر لملةر حمورصفرراملق مةرج لر  ث

،راملنظدريرراال تمدللر:رب دريقتالررجقد يراررأور سدلب رروميان.راملوقوعراألك  راحللةث
ر.املتجرييبرواال تملل

 :النظري االحتم ل

راملا ن ايربلال تمللرل أي رينيرف رمدلرر لة دةررحل وثراملنظريرواال تملل،
رأنرفدرضرر حمدورراحلد وثرراصمانةراحللالتر  ةر ىلراصواج ةراحللالتر  ةرنس ةرهو
ر.احل وثريفرمتالفئرن  برالرتاحللالرك 

رهدوررفمدلرروةُندرركراتر٣ور،ب أركراتر1رب اخحم رك سرمل ينلركلنر ذا: من لر
رب  لء؟ركر رفتاونراملتني الر حمورالرملركر رنسحبرأنرا تملل

ر1=رراصواج ةراحللالتر  ة،ر13=رراصمانةراحللالتر  ة:راحل 
ر13\ر1=ررب  لءركر رنحبرا تمللر∴

ر دد ةرمنيرفددةرمددنرالبدد رمددلر لة ددةر دد وثرللا تمددر سددللرأجدد رمددنر ذن
 .احل وثريفرمتالفئرن  برالرامل راصمانةراحللالت

 :النظري االحتم ل عيوب

ر:منهلرمل  تمللراملنظريراملتنيريفرج   قريفرامل نيوبلترأوراملني ولربنيأرهنل 

 .املمكنة احل الت عدد حصر صعوبة -١
رمند ررق نيدةرراندمرركدلنرور،لرأراصسدتق مررمل ينلركلنرملو:رهور،مثلالرملاملكراربوا

روقددوعرا تمددللر سددللر مل نددلروةحمددبر، روملددتانرنق ددةر حم دد رأخدداترفحمددور،ةرل
ريفر راملنق ددةروقددوعرا تمددللرحلسددلل.اصسددتق مرمددنرةرلراملق نيددةريفر راملنق ددة
ر د ةررمتثد رراملد رروهديرر،لرلراملق نيدةررنقدلطررلمدوعررحنسدبررأنر حم ندلررةرلراملق نيدةر
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ر دد ةرمتثدد رواملدد ر،لرأراصسددتق مرنقددلطرلمددوعرحنسددبروأنر،اصواج ددةراحلددلالت
راصمانةراحللالت ر د ةرر سدللرراصسدتح  رربد رر،ا جد ررامل دنيبررمنرأن رنراروملاننل،

رراملريلاديرراملفدرضررحبسبرفلصستق مرددراملنقلطرهاا روالرملد ررب ايدةررالرند رألرمتندلهيرال
ر.مل  تمللراملنظريراملتنيريفرج   قرامل نيبرمنروبلملتلمليرددرنهلية

 .املمكنة احل الت مت ثل حتقيق عدم - ٢

رهددااروملاددنر،اصمانددةراحلددلالترمتل دد رملت   قدد ريشددرتطراملنظددريرفددلملتنيريف
ر

رمددنعراالجتمل  ددةر لملتدد رصنيرفددةرمددلرشددص راخت ددلار ندد رفمددث  ر،ةائمددل ريتحقددقرال
ربد رر،املقدولررميانندلررف رأام رأور،م حمقرأور،متزولرأورأ زلروهي راملزوالر  ث

راال تمدللررهاارجق يرروأر4\1ريسلويرمث  رأام  ركون را تمللرأنر سللرميانروال
ر دداراصمانددةراحلددلالترهدداارأنراملوااددحرمددنرألندد رهاملنظددريراملتنيريددفربلنددتص ال

ر.متمل حمة
رهدداارمثدد ر حمدورريتغحمددبرمل  تمدللررنيخددررجنيريدفرر ىلراحللجددةرنشدأتررهنددلرمدنر

ر.رراملتجرييبراال تمللرهوراملتنيريفرهاار.امل نيوبلت

 :التجرييب االحتم ل

ررامل ورددركربيتر حم ةرام نلر ذا رمدنررنردددررمسدت   تررمتدواحيررشا رو حمهي
ر1نرهديررأ حمدورر ىلراملاد ارراملوجد ررظهدواررنت جتهدلرراملد رراملرم دلترر  ةروكلنراصرات
راملدد راملرم ددلترو دد ةر2نراصتونددطراملوجدد رظهددوارنت جتهددلراملدد راملرم ددلترو دد ة
ر:ركلملتلمليراملنسبرجاونر3نرامل غاراملوج رظهوارنت جتهل

راصتوندطررملحموجد رراصراتر  ةرس ةن،رنر\ر1ن=رراملا ارملحموج راصراتر  ةرنس ة
رجسدلويررالراملنسدبرروهداار،رنر\ر3نر=رامل دغاررملحموج راصراتر  ةرنس ة،رنر\ر2نر=
ر.اصمانةراحللالترمتل  رملني لر3\1

روقد رر لبتدةررق مةر ن راالنتقراارمنراملنسبرهااراقرتبترك ا رنركلنتروكحممل
 .املتواملير حمو%ر١٧و%ر٢٧ور%٠٧راصثللريفرجاون
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 :تاالحتم ال قوا ني

 :االحتم الت مجع

 .متن فية احلوادث كون ح لة يف -أ
رأير د وثرراندتحلملةرر ىلريدؤةيررأ د هلرر د وثررأنرجنيينراصتنلف ةراحلواةث

ريادونررمنًيدلرراحلدواةثررهداارر د وثررا تمدللررفإنروبلملتلملير.األخراراحلواةثرمن
ر.مني وًمل

 فرةي؟ر  ةر حموراحل ولرا تمللرهورملرنرةر جررامير لملةريف :من ل
رو  دثرر٥رأور٣رأور١ر حمدورراحل دولررمنيندلاررفدرةيرر  ةر حمورحل ولا :احلل

را تمدلالتررلمدوعررجسدلويرراال تمدللررق مدةررفدإنررمتنلف دةرراملث  دةرراحلواةثرهاارأن
ر.2\1=رر6\1+ر6\1+ر6\1=ررمنفرة راملوجوا

 .(ب وأ أ)  متن فية غري احلوادث كون ح لة يف -ب
روقددوعركفليددةروةاصق ددروياددونررلرورأراحلددلة الرجنددليفرراشددرتاطر دد لر ندد  

راال تمدللررفق مدةرر.منيل روقو هملروأر،و  ارلراحللةثروقوعروأر،و  ارأراحللةث
را تمددللروا دد  رمددر رمنهددلرم رو ددل رلرا تمددللرمددعرأرا تمددللرلمددوعرجسددلوي

رمدر ررةر هدلررمدنررف بد رر،لررمدعررخدراروأرأرمدعررمر رمرجالرجني رنهلأل،راجتمل همل
ر.وا   

راةندلروأر ولموةرلم رور حميرور محعأرشصلصأرابنيةأرمل ينلركلنرملور:مثلل
ري د ررمدنرراملحمجندةرريفرياونرنأرفرصرهيركمر،ا نالرمنرمتاونةرجلنةرجشا   رامسد رأ
ررراص م؟رحبرف

ر،ولمدوةررمحد رأ،رولم رمح أ،رو حميرمح أعرنتةراصمانةراحللالتراحل :
اصواج دةرملادونرلمد رمدنرررررر،رواحلد تر ولمدوةررلم ر،ولموةر حمي،رولم ر حمي

ر.1ر=روالجتمل هملركاارحملموة،رو3ر=راملحمجنة
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رمدنررلمدوةرركونرا تمللر+را تمللركونرلم رمنراملحمجنةر=رراال تمللرق مة
ر.ا تمللراجتمل هملريفراملحمجنةر–رراملحمجنة

 رر6\ر5=رر6ر\1ر-ر6\ر3+رر6ر\ر3=رر

 :االحتم الت ضرب

ر ددلة الر دد وثرا تمددللرنفددإ،رلرورأرناصسددتق رنلاحللة ددرملدد ينلركددلنر ذا
رهدااررمدنرروا د رركد رر  وثرا تمللرارلر لص ريسلويرل منيرأكثررأورمستقحمال

ربني ل .رب ني هلراحلواةث
رأ جلارمنرحولرامير ن ر:مثلل ر 3عراملوج ر حموراحل ولرا تمللرهورمل،

رف همل؟
راملندرةررمنراألولراحلجرراميرمل ار٣راملوج ر حموراحل ولرا تمللرن ر:احل 

رمدنرراملثدلنيرراحلجدرررامديررملد ارر٣راملوجد رر حمدوررحل دولرارا تمللروكاملكر،6\1رهو
رقدد م راددرلر لصدد ريسددلويرمنيددل روقو همددلرا تمددللرفق مددة،ر6\1رهددوراملنددرة

ر36\1=رر6\1×ر6\1=ررا تململ همل
 :الشرط  االحتم ل

،رخدرارأر لة دةرروربشدرطردددروقدوعرررأدددرررفدرضرربنيد رر لة دةرروقدوعررا تمدللررهو
ر:املتلمليراصثللرمبسل   راملشرةيراال تمللرمفهولرملنواح

رمند ررندح نلررأنندلرروملنفرضر،ب أركراتر٠ورنوةركراتر٣ر حمورحيتويرك س
ر.رر  لة روب ونر  ار حمورك  ركرجال

ر:كلملتلمليراملنتلئجرنتاون
ر13\ر3وررب  دلءررملاونهدلرر13\1ر:هديرراألوىلراملادر ررملسدحبرراملنتلئجرا تملالت

ر.نوةاءرملاونهل
رنتددلئجرحبسددبرصددواجلنرفحمددهلراملثلن ددةراملاددر رملسددحبراملنتددلئجرا تمددلالترمددلأ
ر:وىلاألرنحب
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ر1\3ورب  دددلءرملاونهدددلر1\6روهددديرب  دددلءروىلاألركدددونررضفدددر حمدددوروىلاأل

رب  دلءررملاونهدلرر1\1روهديررندوةاءرروىلاألركدونررفدرضرر حموراملثلن ة،رنوةاءرملاونهل
ر.نوةاءرملاونهلر1\2و

ر:راملتلمل ةرامل  غةر  لء رميانرو حم  
راحللة دةررا تمدللررق مدةر=ررشرة تالر لة تالرالجتملعراال تمللر سللرق مة

رررر.وىلاألراحللة ةروقوعرفرضربني راملثلن ةرلة ةاحلرا تمللرق مة×رروىلاأل
را تمدللررق مدةر=ررشدرة ةرر دواةثرر د ثررالجتمدلعرراال تمللر سللرق مةرو
ر×روىلاألراحللة دةرروقدوعررفدرضرربنيد رراملثلن ةراحللة ةرا تمللرق مة×رروىلاألراحللة ة

ر

ر.وهااا،رواملثلن ةروىلاألراحللة تالروقوعرفرضربني راملثلملثةراحللة ةرا تمللرق مة
ر.اارملرأاةنلرذكرارمنرمته  ه

ةريفرك ف ددةرمددواراصهّمددنربنيددأراألخددارنتددلئجرمددنرهددااراملتمه دد رون دد ّروملادديرنأ
 نتاحممربشا رنقلط:اال تمللريفراصقللرر سلل

  ق ط البد منه  قبل حس ب االحتم ل:

ر،وريفر سللراال تمللر د ةراصشدليخررنريرا أره رامل ح ح وىل:النقطة األ
روايلت؟ورامل ح حرمرا ل ر  ةراملرأ

هرملواددو ر دد لرجسددلويرق مدددةررررةقرمرا ددل ر دد ةراملروايدددلترراملظددلهررأنراألر
نرجادونر دنر مدروراذاررررمدعرق مدةرا تمدللرأرررر،املروايدةر دنرحيد ررررنرجادونرا تمللرأ

،رواوايلجدد ر ددنر مددرور شددر رفقددطررمددث  كلنددتراوايددلتراملددراوير ددنرحيدد رملئددةررر
ر.للراملثلنينرشله ر حموركونرق مةراال تمللراألولرأكثررمنرق مةراال تمواملوج ا

،راملتادلفؤرمفقدوةرفد ري دحراج دلعرةريقدةراال تمدللراملنظدريرررررررررخرا:بني لا رأ
فادددأنر ددد ةرر.قدددرلرمل ريقدددةراال تمدددللراملتجدددرييبرهدددورم  ظدددةراملروايدددلتواأل

و د ةراوايدلتراملدراويرميثد رررررر،جدراءراملتجربدةرر املروايلتراملاحميرميث ر د ةرمدراتررر
ر حمدورق مدةرا تمدللرررروبلملنت جةرحي د ركد رااو ررر،  ةرمراتروقوعراملنت جةرمل لحل 

ر
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 رر.جتنلنبرمعر  ةراوايلترابنرمسل ةر ن 

ر؟رأيرملوروقعر اراملثقةرق د ره رجني راوايةر اراملثقةرأورالرجني النقطة الن  ية: 
ر؟ابنرمسل ةره رحتسبرهااراملروايةرأورالرحتسب،رفهيرمبنزملةراملني ل

وررابل ذاررريادنركداّرر رخ وصدل رر،نرملروايةر داراملثقدةرق مدةرا تململ دةررررأراملظلهر
رواملوج انرقلض رباملك.ر.منلرررجث ترو لقت رفحسب ور،وال ل 
نرواملايريهدوّرر،انيفرمنراملق مةراال تململ ةرملروايةراملثقة،رق ريقللرهيرأننيمر

مسل دةر دنرمح د ربدنرحيدلة،روهدورررررررنراملغلمل  ةراملنيظمورمنراوايدلترابدنررراخل برأ
،ركمدلرر 1عربىلرمح  رمنيت،روةريقراملش خر يروير نرمح  ربلص لشر راملاحم ين قة،رو

 . 2عىلرابنرمسل ةرمنيتربأنرةريق ر 
ر.وحننرنوفرالرن  ظرهااريفراحلسلل

خددرركتلبدد راحلددلوير حمددوراوايددلتررررشددص ر ددنرنيرر ذاراوا النقطووة الن لنووة: 
اوايدلترمتنيد ة رررردرريفر سللراال تمدللردراوايلترذملكراملاتللررره رجنيّ ر،متني ة 

ر؟ راوايةروا   ورجنيأ
ر:واملثدلنيرر. ااريفراحلسدللريفرةاجدةرجدأررر:ولاألر:مررمهمرمنرجلن الوهااراأل

ملروايدةراملوا د  رحنتدللراىلرحت يد ررررر حمورمنيلمحمتهدلرمنيلمحمدةرارررف نلًءرر.منر  ثراملنيم 
ر،رو دنركدمررلرمدنرخلاجد ررب،رومنيرفةراملروايلترهد رمدنراملاتدللرأرررصحللراملاتأ

ر.كتللراوار ن روحنورذملك

                                                           

هدداارومددلرذكرجدد ر ددنرمح د ربددنرحيددلةرفقدد راويتدد ربرر ،رقددلل:13/324جهدايبراأل اددللرعر ر1ع
األنلن  ر نرلم ربنرينيقولر نرمح  ربنرحيلة،روأااةربهااراألنلن  رةرقد ر ىلرلمد ربدنرررر

رينيقولرومنهلراصف  ر نرابنرقوملوي ر ن .
ربدنررلمد رربنراحلسنر نراملاتللرهااريفرذكرج ر ،رقلل:رومل13/321عراأل اللرجهايب ر2ع

روأمحد ررابر   د رربدنررحلسدالروارابر  د ررأبوراملش خرأي ل روأخربنيرب ..رفق رأخربنيرمسل ة
ر دنررحيدلةرربدنرمح د ررر دنررامل زوفدريررندف لنرربدنرراحلسدالررابر  د ررأبير نركحم همرابنر   ون

ر.مسل ةربنرلم ربنراحلسن
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ال؟ررورهد رجد لر حمدوراملو لقدةرأررررر.وايدةر دنرشدص ررركثدلاراملثقدةراملررر ملةريفرمسأو

نتلذرجزلراملس  راأل
،روملادنرق دل ررربدأنراوايدةراملاتدللرجنيد راوايدةروا د  ررررررر 1عر

ر. 2عمواةنلر حمورذملكراصواةرمعراملفلاق
 تململ دةررألنندلرهندلرنتنيلمد رمدعرارررررهن ريؤ رريفرحيلة راال تمللواملايري  ورمليرأ

فاحمملركلنتراوايلترأ  هملريفراملاتدبررر. نرهااورأر،كونرهااراملروايةر نرهاا
واملوجدد انرر.كلنددترا تململ ددةركدونراملروايددةر ند رأكددربرررورمدنركتددللروا د رركثدرروملددرأ

واوارر،فحموراوارشص ر نرحي ركتلبد راحلدلوير حمدورملئدةراوايدةرررررر،يشه رباملك
لوير حمدور شدرراوايدلترواشدت  ر دللر  د اراملروايدلترهد ررررررررر نر مروركتلب راحل

ر؟!ه ريقللربتسلويرق م راال تململالور نر مرو؟رهير نرحي رأ
قددرلرمل  تمددللراملتجددرييبرواألر.املتاددلفؤرهنددلرأي ددلرمفقددوةرربني ددلا رأخددرا:

ر.ا ت لاراوايلتراملاتللراوايلترمتني ة 
أورمدنررر،نوفرالرننيتينرباونراملروايلترق رأخاترمدنركتدللروا د ررررو حم  

 .أورمل سرمنركتللرأص  ر،كتلبال

ر؟ حمورةرقراملفهلا رأورالرنرينيتم ه رميانرأالنقطة الرابعة: 
بدالررر 3عرندتلذر راملس  راأل اللراملشر  ةرف َّن لطراأليفرج ح حراملروايلترالنت

سددصةرندد رظددلهرربوصددولرنألره روحنوهددلرف ق حمدد  مدد ًءع رأوقددراء ر حم دد عذارقددللررمددلر 
خربندلرباتلبد رفهدورةريدقررررروبالرملر ذارقللر   نلرباتلبد رأورأرر،املاتللربهاارامل ريق

                                                           

ر.مسل ةراملس  رلم راالراملس ستلنيرر 1ع
ق ريقللربني لراملفرقرملوركلنراألنل راملايرا تمد اراصسدت لرهدورحتمد راملثقدةرمسدؤومل ةرررررررر 2ع

وجومل د رجدوراوائديرقد رالررررررe ىلرأهد رامل  دترررر-وملوراال تململ دةررر-املنس ةرراملروايةرمنر  ث
ي لبقراملواقعروحنورذملك،رفإنراملاثر ركملرجف  ريفر سللراال تمللرجف د ريفرجقريدبرا تمدلةرررر
املثقةر حمورمنرياثرراملروايةر ن ،رننيمريتمراملقولربلملفرقرملوركلنراألنل ر  لر ق ئ ةرج   عر

رتأم !فينيت ربروايلج راملوقتربلالخت فر ىلرمنرالر
ر.درامل ا ربني ر  يثرمنرمليرظهررملر حمورهاادررراملس ستلنيراالرلم راملس   ر3ع
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 منيدلنرررمدلري مدانربد راصمدلا ر ند ررررريفرذملدكرررألصد راملاتدللرالرأكثدر،رواألندل رررر
املنظدرريفركتدللراملفهرندترملحمشد خرفإند رينيددرفربداملكرم دلةاراملشد خر ند رجأمل فدد رررررررررر
ملحمفهرنددتروأندد را تمدد ر حمددورفهددلا راألصددحللروررينيتمدد ر حمددورةددرقراملنسددخر

لرنسدخرروصدورراملواصحمةر مل  رمنرمؤملفلتراألصدحللربشدا ر دللرويؤيد اراندت نيلةررررر
ننيمرر،ذملكك راملاتبرامل ريفراملفهلا ر ىلرأصحللراملفهلا روأيرمات ةرحتوير

ر حمورأنراملفهدلا ر مندلرأملفدترإل  دلترأصد ررررررDق رالرُيست ني رذملكربلملنس ةرملحمش خر
ر.وجوةراملاتب

 لملدةراملشد خريفرنيخدررررر  حمدوررر د  را تمدلةا رراصشهوارق ولرامل رقرب رجفروملني َّ
 دد  نلرفدد نر ددنرفدد نرعأور أخربنددلعوة ددوارأنرظددلهررر،اصشدد صةر ىلراملفهرنددت

ر.أص روجوةابللرالرأنراإلخ لاربروايلتراملاتر باتلب 
رررةدرقراملفهدلا ريفر سدللراال تمدللررررك فركلنراملايريهمنلرهنلره رجدؤ رو

ر؟الألر
نرشلءرابرجنيلىلرندوفرربلخت فراملقوملالراملسلبقالروحننر رمررخيتحمفملني راأل

راملروايلتره رواةتريفنرمسل ةرونشار ىلرأرنرا يرذملكريفرةاانةرمشليخرابن
ر.فرحنسبراال تمللر حموراحللملتالنوروكاملكر،لريفراملفهلا أراحل يثركتب

ر؟بأيرةائر رحنسبراال تمللالنقطة اخل مسة: 
و د ةراوايدلترررر،صحرا تمدلةر د ةراوايدلتراصشدليخراصنيتمد ينرررررلرأنراألجق َّ

فددسراصشددليخررنرينيتمدد ر حمددور دد ةرنرر،رالرأ اهددمريفر محم ددةر سددللراال تمددللررر
مدد ريفرهدد رينيتر:ي ددل اصنيتمدد ينرو دد ةر اهددم.روملاددنري قددورنددؤالرنيخددررمهددمرأررر

لرميادنررأر،نراوار دنرأبدلنرمدنرمشدليخرابدنرمسل دةرررررراحلسللر حمدورخ دوصرَمدررر
ر؟رر تملةر حمورم حمقرمشليخرابنرمسل ةاال

بدلنرمدنرمشدليخرابدنرررررلربلال تملةر حمورخ وصرمدنراوار دنرأررو حموراملقو
أيرخ دوصراوايدلتررر-هد رحنسدبراملروايدلتريفراملد ائر رامل د قةرفقدطررررررر،رمسل ة
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اصشدليخررىلراوايدلترابدنرمسل دةر دنررررر ار ألرنتنير-بلن نرأابنرمسل ةربلملوان ةر

ر؟و نركلنتراملروايةر نر ارأبلنر،املاينرجون وارب ن روبالرأبلن
وننيهلرةائر رمج عراوايدلترابدنرررةوائررمت اخحمةرأر:رمل ينلر  ثخرابني لا رأ

بددلنرمددنررلجدد ر ددنرخ ددوصرمددنراوار ددنرأررادد قرمنهددلرةائددر راوايرأو،رمسل ددة
و نركلندتر دنرررر،اينراووار دنرأبدلنرروايلج ر نرمشلخي راملدروهيرجشم رار،مشلخي 

بددلنررةائددر رخ ددوصراوايددلترابددنرمسل ددةر ددنرأرررررادد قرمنهمددلرر ددارأبددلن،روأر
ر.بلملوان ة

نراحلسدللريفررتنيد ّرنراصمنرأر 1عنتلذروملني راألقوارملرذهبر مل  راملس  راأل
 د وةرةائدر راوايدلترابدنرررررففيرمواةنلرياونرمب  ظدةرررد.رقا   وةرامل ائر راأل

نركدلنراملقدولرب دحةراحلسدللرمب  ظدةراوايدلترررررررة،رو مسل ةر نرأبلنربلملواند ر
ملورررجانراملروايةر دنرر،روةر نرخ وصرمشلخي راملاينراووار نرأبلنابنرمسل 

رمل سرمملري مأنرباون رللحفة.ر-بلنرأ
نركد راصشدليخررأندورملندلرنفديرا تمدللرأررررررحمقولربإةخللرملرملانرق ريقللرانت لاا 

قد روقدعريفربنيدأرامل درقررررربدلنررنيأرمنراوار ند رابدنرمسل دةر دنر دارأرررررياونرب
واملقدولربدأنرا تململد ركل تمدللرأيرررررر،املوان ةراص همةربالرابنرمسل ةروأبدلنرذاتر

ملقولراهااررشص ريفرة قةرمشليخرابنرمسل ةرو نررريرور ن رابنرمسل ةرأص  
رنراصن فريرج   .الرأظنرأ

بلنرالرجاونراحلدواةثرراراقت رنلر حمورةائر رمنراووار نرأذ خرا:ربني لا رأ
ر.ف رجاونرق مةراال تمللرةق قةر،ةحمشلم

مددنرامل ددنيفرمباددلنرالريسددمحررملاندد ر،مراال تمددللنريقددولرنسددحم ننيددمرملقلئدد رأ
ربلن.ا تمللراملروا راملاينروقنيواريفراألنلن  ربالرابنرمسل ةروأيفرمقلب رربإةخلمل 

رخرابددنرمسل ددةريفرةريددقنر دد لروقددوعرلمو ددةرمددنرمشددلي خددرا:ربني ددلا رأ
ر

                                                           

ر.1/162شر رمنلنكراحلج،راملس  رلم راالراملس ستلني:رر 1ع
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ندل راال تمدللرررنهمدلر حمدورأررءرا تمدللرجوند همرب ررملغدلراوايلج ر نرأبلنريوجدبر ر
ر.املتجرييب

ورك ددفركددلنرننحسددبراال تمددللرمبشدد اةرابرجنيددلىلر حمددور   ددةرمسددتويلتررر
 نظلا.ومرا ل رالخت فراألر،ملحمفلئ  رحبسبرامل وائرراملث ثراصتق مةرجنيم مل 

ر.امل ريقةرامل ح حةرحلسللراال تملل النقطة الس دسة:
اال تمللريفرمواةرحبثنلرهيرامل رجنيتم ر حمدوررنرامل ريقةرامل ح حةرحلسللر 

نريادونراملدراويرررهرألنرا تمدللرأرفلحلواةثرهندلر دارمسدتقحمةرررر،اال تمللراملشرةي
ولرمدنر دارررذارفرادنلرأنراألرإفدرر.ولراملثقلترريتأ ررحبلملدةراملدراويراألرراملثلنيرمنر ا

ملثرمدنر داررروا تمللركونراملثلر،أق رلترفل تمللرأنرياونراملثلنيرمنهمرأي ل املثق
فرانلهملرمدنر داراملثقدلترفل تمدللرررررذارفإر.املثقلتريتأ ررحبلملةراألولروحبلملةراملثلني

لريفركمددلريظهددررممددلرجقددّ ر،يقدد ر ددنرا تمددللراملثددلنيري ددل أنرياددونراملثلملددثرمددنهمرأ
ر:ر  وصزي رمنراملتوا حرن رلرمثر،املتمه  

اوار دنركدد روا د رمددنهمراوايددةررررنرشدد صل يمنيددالر شدرررنرملدراو رنلرأملدورفراددر
فحمدوراواراوايدةر دنر   دةرررررر.لنرمخسةرمنهمر ار قلتروامل دلقير قدلترروكر،وا   

نرياونراملث  ةرمنر اراملثقدلتربلمل ريقدةررررمني نالرمنهمرميانر سللرا تمللرأ ا
راملتلمل ة:ر

صواج دةر ىلررولرمنر داراملثقدلتريسدلويرنسد ةراحلدلالترارررررا تمللرأنرياونراأل
ر.23\5احللالتراصمانةرأير=ر

احلدلالتراصواج دةررريسلويرنس ةرري ل منر اراملثقلترأرا تمللرأنرياونراملثلني
ماندةربنيد رذملدكراملفدرضرررررىلراحلدلالتراصربني رفرضركدونراألولرمدنر داراملثقدلتر رررر

ر.11\4ويسلوير
احللالتراصواج ةربنيد ررنس ةريسلويرري ل  تمللركونراملثلملثرمنر اراملثقلترأا

رر.12\3املفراالراىلراحللالتراصمانةربني هملرويسلوير
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نرياونراملث  ةرمنر اراملثقلتريسلوير لصد رادرلرهدااررررمللرأفق مةرا ت
ر.114ر\1=رر12\3×ر11\4×ر23\5يسلويراال تملالترو

ر:ر 1عوميانر سلب ربلمل ريقةراملتلمل ة
بلال تمدلةررصواراملث  ةريفراملنيشرينرور،صواراملث  ةريفراخلمسة سللر:روال أ

ر حموراملقلنونراملتلملي:ر
نق

رصدددح حةر ددد اةأرا،رنر حممدددل رأن،رار<ررنر  دددثار ر!رر-ا!رعن\=رنر!ررار
ر

رمتث رعا ر  ةراملنينلصرراصأخوذ .رررر  ةراملنينلصرراملاحم ةرور متث رعنر،نلمل ةر ا
نق

ر،روهدور 2عمدر رركد رريف راعرراملنينلصررمدأخوذ ررمن رنعررجواف قرجقرأر  ةرار
رةونراملنينلصددررمددنرلمو ددةرنرمددنراملنينلصددررررمددن راعرراخت ددلارةددرقرميثدد ر دد ةر

رررنلصر.املنيرهاارملرتج براالهتملل
وري ددد حمحر حم ددد ررر1 ...×ر3ر-نر ر×ع2ر-عن ر×ر1-ن×عن!رر=رعن رر  دددث

ر.مفاو رن
 د ةرجواف دقرررر حمدور  ةرجواف قراخلمسةرمأخوذ ر   ةريفرك رمر رر لن ل:رنقسم

مدنر داررررمج نيدل رراملث  دةرمل ندتجرا تململ دةركدونررررر،املنيشرينرمأخوذ ر   ةريفرك رمر 
ريروفقراملقلنونراملتلملي:رأراملثقلت

ر5قر=ر 
ر23قر\رر3

ررر114ر\1=رر[ ر!3-ر23!رعر3ر\!رر23ر]ر\ر[ !ر3-5!رع3ر\!ر5ر]=ر3

رقول:أ،ر ذاراج حتراألمواراملث  ةرمب لمل هل

مددرراملثلملددثرنددوفرحنسددبرررمنلاريفراملنق ددةراخللمسددةرمددنراألررلرقددّ مرا ددل رصددرر
راال تمللر حمور   ةرمستويلت:رر

                                                           

كتللراملريلا لترملحم فراخللمسراملنيحممي،روكتللراملريلا لترملحم فراملسلة راملنيحممير ر1ع
ر.ل2331ر-ر2332نيراقرملسنةروفقرمنهجروحاا راملرتب ةريفرمجهوايةرامل

وفقرمنهجروحاا راملرتب ةريفرمجهوايةراملنيراقركتللراملريلا لترملحم فراملسلة راألةبيرر 2ع
ر.ل2314ر-ر2313ملسنةر
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ربنرمسل ة.يرا ورف  رمج عراوايلترار:ولألا

ر.بلننراوار نرأ حمورخ وصراوايلترابنرمسل ةر ّميقت ررف  رر:الن   

 .بلنربلملوان ةأيقت ررف  ر حموراوايلترابنرمسل ةر نرر:الن ل 

 ولاملستو  األ

 سللرق مةرا تمللراجتملعر   ةرمنرمشليخرابنرمسل ةر اراصنيتمد ينريفرر
مف دحمةرجلم دعرمشدليخرررروق  راحلسللرحنتدللراىلرةااندةررر،رنن رف  رونلئطررم همة

ر:ر 1ع ةروهيابنرمسل

 : 2عتفصيل املش يخ

 بلنررررأ -1

ر،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةرر 3عوالر نوان رني راوايت ،رالرجأبلنربنر ثملنر=
ر

                                                           

ر:اصشليخرةاانةرفهمريفرمهمةرأموا حمورر ننّ ر 1ع
ركد ررحتدتررونداكررر نلويند ،ررحبسدبررذكدراررنادرارربد رراوار ندوانررمدنررأكثدرررملراوركلنر ذا -1

 . نوانرك ريفراألخرار نلوين ر ىلرنشانركملر،فقطراملنينوانرباملكراوايلج ر  ةر نوان

ر حمورا تم رملوروا  ،ربنينوانر الراحلسللر محم ةري خحمونرالراصتارا راملنينلوينرأصحلل -2
رملداملكرراملروايدلت،رر د ةررا تمد ررملدوررين،املنيندلوررجبم دعرراوايدلجهمرروج خ رفقط،راصشليخر  ة

 . نوان  رةونراوايلج رعجني ربقوملنلراألولراملنينوانر اريفرذملكر ىلرننشا

رعجني ربقوملنلرذملكر ىلرننشارال،رألرحتسبره رجرةةرمواةراملفهلا ريفراملروايةركلنترصل -3
روج  .ر حموراوايلج 

نن دد ر حمددورأندد رنددوفرندداكررمحمحقددل رف دد رموااددعراوايددلترابددنرمسل ددة،روررندداكرهلريفررر 2ع
راالمشرملاثرجهل.

وقدد رواةتر،رمسل ددةربددناروبددالرب ندد رندد ةاملوار ددنرامل حددثريفراوايلجدد رملنيددّ رمنينددورفدد ر 3ع
رش هةرملان،راحل يثركتبريفر ن راوايت  رمدواةررئدةرلمرمدنررأكثرريفرفإن راملوان ة،رنقوطريفرال

ر ثملن.ربنرأبلنربنينوانرواآلخرراملنينوان،ربهاارهملأ  رمواةينريفر الراملوان ةروج ت



141 |  
ر قة.رررر،[1]وا   ر

 ر ثملنربنربلنأ -2

بدلن،رواةتر ند راوايدةررررلراملاد لرف د ريفرأررجقد َّر،روالر نواند رني راوايت ر،رالرج=رأبلن
 ،ر قة.[1]روا   

 رم  احلر   ربنر براه م -3

ر. قةر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر 1عوالر نوان ني راوايت رجرال
ر

                                                           

ر.بنفسهلربني   ر_صحللرامل لةقرأبنرمسل ةر نرااوايةررألن ر1ع
نرأنريقدللر نرإلبدراه مربدنر  د راحلم د رخ وصد ة،رفهدورممدنرامتد ر مدرارحب دثررررررررررررمياروملان

والرر_يروير ن رابنرمسل ة،رويشه رملاملكر  راملش خرواملربقير يدلارمدنرأصدحللراملرادلررررر
رأةا ر،_رابر  دد رأبدديرمددنرأصددحللراحلم دد ر  دد ربددنريقددللرأنراملشدد خرقددلل:رع بددراه مر

ر ،رفاأندد ررريددرجأ ر ةااكدد ررابر  دد ربددنرنددني ر حمددورقددولررمندد ريسددمعرورر،_راملراددل
ةاا روالريشداكررملةر حمدوراملتشدا كرملنيحمد ريق د رأصد راإلرررررملورمتترامل الرفإن ريقلل:ر_ملحمرالر

،ركمدلرر_تأم !،روقد رواةتراوايتد ر دنراملرادلرررررفر_ب ،ر الرأن ريشكريفر  لرمسل  رمن ر
ر .6/253 روع4/143 ،رواملاليفرع2/541يفراحمللننرع

الرقلئمل رألنرابدنرمسل دةراوارررمسل ةر نر براه مرالريزشاللريفراوايةرابنرملانراإلهاا،رو
 ،ر1/131 ،رع2/252براه مربوان ةرجنيفدرربدنرمسل دةريفر   دةرمواادع:راملتهدايبرعرررررر نر 

املدايررهاارمنرجهة،رومدنرجهدةرأخدرارهدااراصدواةراملو  د رررررررر– ،روف  رجنيفررفقطر6/321ع
 ربحمفظ:رعاحلسنربنر1/433حتولر ومل رش هةراملت ح ف،رفإنهلرو نرواةتريفرجأوي راآليلترع

 رويفرجفسدداركنددزر51/51لمدد ربددنرمسل ددة،ر ددنر بددراه م ر الرأنهددلرنقحمددتر ندد ريفرامل حددلارعرر
 رهادداا:رعاحلسددنربددنرلمدد ،ر ددنرمسل ددة،ر ددنر بددراه م رفحمنيدد راألصدد رر1/522املدد قلئقرع

رهااا:رعاحلسنربنرلم ر نرجنيفرربنرمسل ةر نر براه م .ر
الرينيددينرأكثددررمددنربقلئدد رصدد  ريسددا رالرررررر_ملراددلرم ددلفل ر ىلرأنر ةاا ر بددراه مرملإلمددللرارر

ر_جستوجبرمل رخ وص ة،رخ وصل رمعرم  ظةرأنراملاينراووار نر براه مر دنراملرادلررر
كمحمد ربدنرأبدير مدارورةاندت.رو نررريتحد ةرأبدوررررررررر_ممنرميانهمراملروايةر نراملالظمر
ريونفراملراوير ن ريفراحمللنن.
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 رررراص ثميرمح أ -4

رلمد رربنراحلسنربنرمح أر=اص ثميربنراحلسنرأمح ر=اص ثمير=احلسنربنرأمح ر=
ر

ر. قةر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رو نوان راص ثمي،رجني راوايت 

 بشرررربيأربنرمح أ -5

ر قة.،ر[4]رابعراوايلتأراحل يثريفركتبراوار، نوان ورجني راوايلج ر،جنيفررأبور=

 ررمنلةياألراحللاثربنرمح أ -6

ررريو ق.ر،[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،رو نوان جني راوايت رر

 رررراحلسنربنرمح أر -1

أمحدد ربددنراحلسددنربددنرر=رأمحدد ربددنراحلسدنراص ثمدديرر=رمدديمحدد راص ثأراص ثمدير=رر=
اوار ندد ريفركتددبراحلدد يثر دد ثرررر،رجنيدد راوايلجدد رةونر نواندد رر،رمدد راص ثمدديرل

ر،ر قة.[3]اوايلتر

 رررراص ثميراحلسنربنرمح أر -2

رأمحدد ربددنراحلسددنربددنرلمدد رر=رأمحدد راص ثمدديراص ثمددير=رمحدد ربددنراحلسددنر=أر=
رابنيدالراوايدةرروأرل ار ن ريفركتبراحل يثرنت،راواص ثمي،رجني راوايلج رةونر نوان 

ر قة.ر،[46]

 رراص ثميرلم ربنراحلسنربنرمح أ -1

رأمحدد ربددنراحلسددنراص ثمددي،رررمحدد راص ثمددير=رأراص ثمددير=رمحدد ربددنراحلسددنر=رأر=
  قة.ر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   راوايت رةونر نوان جني ر

 اصف  ررررربنرأمح ر -13

ىلركتدبرمن دواررراوار ند ريفرةريدقراملنجلشدير ررر،رو نواند رجني راوايت ر حموروج رر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،ررريو ق.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر[1] ربنر   رابراوايةروا   ربنرلما

 رر  يسربنرمح أر -11

ر،ررريو ق.[3]،راوار ن ريفركتبراحل يثر  ثراوايلتو نوان جني راوايلج رر
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 ررررنحلق  -12

ر،ر قة.ر 2عوالر نوان ر،رالرجني راوايت  1عنحلقربنر ملااملظلهررأنراصراةرب ر 

 رراحل رميربارربيأربنرمسل     -13

ر،ررريو ق.[1]اوايةروا   رراوار ن ريفركتبراحل يث،رو نوان رجني راوايت ر

 رررمسللربيأربنرمسل     -14

ر.،ررريو ق[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،رو نوان رجني راوايت 

 مسل   ربنر   راخللملقر  -15

 .،ر قة[1]اوار ن راوايةروا   ريفركتبراحل يثر،رو نوان ر 3عجني راوايت ر

 نو ررررررررررررررررررررررربنريولأ -16

ر.،ر قة[2]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر 4عان الرجني راوايت روالر نو
ر

                                                           

،رواصنيهدوةرررب داررأبديرر دنر رهديرر1/144ب:راملتهايألنراوايةرابنرمسل ةر نر نحلقرع ر1ع
روامل  دلئررر، 2/311عراحمللندن:رريفركمدلرركثا رفهيرب ا،رأبير نر ملاربنر نحلقراوايلت

ر.و اهل،ر622،ر322،ر2/112عرواملاليفر، 111ع
ربنر نرمسل ةرابنربروايةرو وقرالرفإن  ر2ع رمدواةرريفر الرجدرةررفحمدمرربلص لشدر .رر مدلارر نحلق

كمدلريفراملادليفرررربوان تالربني هلرويفراملروايلت.رمنراملاثاربلملوان ةر ن راوارأن رمعروا  
رمدنررأكثدررريفر :رعابنرمسل ةر نرصفوانر نرابنرمسالنر نر نحلقربنر ملا رب 6/14ع

كمدلريفراملادليفرررر مدلارربدنررو ندحلقررمسل دةررابدنرربالرةومل تالروان تالرأ  رأبلنركلنراواية
 :ر5/441،راملادليفرعر  مدلارربدنررندحلقر ر ّمدنرذكدرار دنرأبدلنر دنررررررمسل ةرابنع :ر4/461ع
ر!اوايت رجني رفا ف ،ر ملاربنر نحلقر اروا  ر نرأبلنر نر نرمسل ةرابنع
راملا لر ولركونراحلسنربنرلم رامل دايفر نواندل رالبدنرمسل دةرررررجقّ لراحل يثر ن ريفر 3ع
رددراص حمبراملرابعرمنراألمرراألولردد.ر
ر حمديرر ند رر راواهدلر1/226عراملتهدايبرريفرنملادرر 4/143عراالنت  لاريفراوايةر ن راوار 4ع
ر .26/121عرواملونلئ رملحموايفراصوافقروهورف للربنراحلسنربنا
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 رررررررررررررررررررررراإلنالفربرة -11

ر.،ر قة[1]اواريفراملفهرنتراوايةروا   رر، 1عالرجني راوايت روالر نوان 

 ررررررررررر 2عامل لئ ر لبت -12

ر.،ر قةار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ،راو 3عالرجني راوايت روالر نوان 

 رررررررررياصنيربانرجلبر -11

ر،[1]اوايةروا   رربنينوانرجنيفرراوار ن ريفركتبراحل يثر،جني راوايت رو نوان 
رررياكر.

 ررررررررررررررررررررررجنيفر -23

،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثرمثددلنر رو نواندد تدد،رجنيدد راواي 4عجنيفددرربددنرمسل ددةر=
ر.،ر قة[12] شر راوايةر

ر
ر

                                                           

رامل ني د ررفمدنرراملواند ة.ررنقوطراملظلهررملانر مل  ،ريفرةريق ر 13املفهرنترعريفر ن راوا ر1ع
رأنراملشد خرذكدررررملداملكرريشه ر_راملسجلةرأةا ر ّمنر 263رعاصتويفرمسل ةربناراوايةرج ا 

ر 113عراملنجلشديررملان ربرةر نرمج نيل رمسل ةربنرواحلسنرنه كربنار نع..ررااهارامل ريق
ربرة.روبالرنه كربناربالرمتون ل ر مارأبيرابنرةريق ريفرذكر

ر 2/61عر_راملرادلررأخ لار  ونريفراملروايةرواةترملانر 332عرامل ينركمللريفرهااا ر2ع
روف د رراملد ين.رركمدللرر ر دنر51/145امل حدلارعرريفرونقحمدهلررامل دلئ رر لبدتررب لرامل  لغر لبتروف  

امل دد ل ،روامل ددح حرمددلريفركمددللراملدد ين.رواصددراةربدد ر لبددتربددنرشددريحرامل ددلئ ررررربددنر لبددت
راألن لاي.

ر  د سرربتوندطرركدثا ررمدوااةرريفر ن رمسل ةربنراوايةرواةترفق رنظر،راوايت ر  وتريفر 3ع
أنر   سرربتون همل،رفلملظلهررنقوطراملوان ةريفرهااراصواة،رويؤي ارأورخلمل ربنرصل رأو

رملاتلب ريفرجرمجت .رواملنجلشيراملش خرةريقيركتللر لبتريفروصل راويل
ر.[اوايةر43]ركثاا رمسل ةربنرلم ربنراحلسنر ن ريرويرهوراملايرألن  ر4ع
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 رررر 1عمسل ةربنرجنيفر -21

ر،[43]رابنيدالراوايدةرروأرل يفركتدبراحلد يثر   درررر اوار ن،رجني راوايت رةونر نوان 
ر. 2ع قة

 رررررررراملني لارمثنوربنرجنيفر -22

ر.،ر قة[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   جني راوايت رو نوان ر

 رررررر 3علم ربنرجنيفر -23

رر،ر[1]،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثراوايددةروا دد  ر 4عالرجنيدد راوايتدد روالر نواندد 
ريتنيال.

 ررررررررررررررامل  ق رلم ربنرجنيفر -24

ر.،ررريو ق[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت ر

 ررررررررمسل ةربنرلم ربنرجنيفر -25

  قة.ر،[2]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالرو نوان جني راوايت ر

 ر 5ع  ل ربنرلم ربنرجنيفر -26

ر. 6ع،ر قة[1]،راوار ن راوايةروا   رجني راوايت رةونر نوان 

                                                           

وقعراملا لريفراحتلةارمعرجنيفرربنرلم ربنرمسل ةرو  م ،رورريتمرةمل  ر حموراالحتدلةررر 1ع
رروجف  حم ريفراصحمحقراملثلني.

الرجظهرريفراملو لقةرملروايةرصفوانر نرجنيفرربنرمسل ةرفهور قةرأّيدل ركدلن،روالرجظهدرررررواملثمر ر
يفرامل ح حرمدنر سدللراال تمدللرملو لقدةراملنيندوانالر حمدورجقد يرراملتنيد ة،رننيدمر حمدوراملقدولرررررررررررر

راملثقلت.اصشليخرر  ةريزي ربلملتني ةراملقولرفنيحمورمثر .راصشليخرجظهرر  ةر حموراال تملةربافلية
ر .3/25 ن ريفراملتهايبرعرملروايةرصفوانر 2ع
ر.فهورمشرت رحيتم رابنرمسل ةروحيتم رامل  ق ر 3ع
رألن رمشرت ربالراملثقةرو اا.ر 4ع
راملروايلت.ربلقيربقرينةر  ل ربنرلم ر نرجنيفررامل ح حرأنراملظلهرر 5ع
ر.ألن رجنيفرربنرمسل ةراصتق ل ر6ع
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 رررررررررررررررررررمج   -21

 .،ر قة[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر 1ع نوان روالالرجني راوايت رر

 ر 2عيولأربنراحلسن -22

ر،ررريو ق.[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،رجني راوايت رو نوان 

 رر ايفةربنراحلسن -21

اوار ندد ريفركتددبرر،ر،رجنيدد راوايتدد رور نواندد رراحلسددنربددنر ايفددةربددنرمن ددوارررر=
 اني ف.ر،[1]احل يثراوايةروا   ر

 رمن واربنر ايفةربنراحلسن -33

راوار ن ريفركتبراحل يثراواية،راحلسنربنر ايفة،رجني راوايت رةونر نوان ر=
راني ف.ر،[1]وا   رر

 رمحلةربنراحلسن -31

رو نواند ،ررجنيد راوايتد رر،ر 3عاحلسنربدنرمحدلةربدنر د يسر=راحلسدنربدنر د يسرررررررر=
ررريو ق.ر،[1]ثراوايةروا   راوار ن ريفركتبراحل ي

                                                           

ر.خللمسةرمست ني  اوايةرابنرمسل ةراملايرهورمنراملسلبنيةر نرمج  راملايرهورمنرار 1ع
ألنرابدنرمسل دةريدرويركتدللررررررحيتم رأنرياونرم حفراحلسدالربدنرأيدولردددراآلجديردددرررررر ر2ع

 ردروالريرويركتللراحلسنربنرأيدول،رو مندلريرويد رأمحد رررررر131بنرأيولردراملفهرنترعراحلسالر
 ردرو ذارقحمنلر ن رهدورابدنرأبدير ق حمدةرفاويد رأي دلرأمحد ربدنر حمديررررررررررر132بنرم ثمردراملفهرنترعرا

 ردرهداارمدنرجهدة،رومدنرجهدةرأخدرارررجدرةريفراملتهداي الراوايدةررررررررررر131يردراملفهرندترعرراحلمو
ياددونراحلسددالربددنرأيددولرممددنرذكددرريفرررملحمحسددالربددنرأيددول،رفددإذارررياددنرمددلرهنددلرج ددح فل ر

راملفهرنتروررياكررمل راوايةريفراملتهاي ال،ر مر نرامل  قةرالرجأبورذملك.
رروملانرالرميانراال تملةر حمورشيءرمملرذكر.

بلمل ني د ،رررملد سرر د يسرربدنررواحلسدنر،ر د يسرربدنررمحدلةرربدنرراحلسنرمعراحتلةار تمللار 3ع
روميانرجقريبرذملكرخب وجال:ر

حيتم راحتلةراحلسنربنر  يسرمعراحلسنربنرمحلةربنر  يسرالحتلةهملريفرراخل و راألوىل:
راملراوير نهملروهورابنرمسل ةردرفق راوار نراحلسنربنر  يسر نر نحلقربنر ملاريف



111 |  
 ررر  يسربنرمحلةربنراحلسن -32

ريفرند ر،راوار جنيد راوايتد رةونر نواند رررر،=راحلسنربنرمحلةر=راحلسنربنر د يسر
ر

ر.،ررريو ق[1+1]خراريفراملفهلا ركتبراحل يثراوايةروا   روأ

 ررررررررر  يسربنراحلسنر -33

ر.،ررريو ق[2]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالرةونر نوان ،ررجني راوايتلا

 ررررريونفربنر حميربنراحلسن -34

راوار ند ريفركتدبررر، 1ع،رالرجنيد راوايتدلاروالر نواند رررهوراحلسنربنر حمديربدنربقدل ررر
ر

                                                                                                                                      

 ،رواوار ددنراحلسددنربددنرر3/211 ،رو ندد ر ددنرأبددلنريفراالنت  ددلارعر1/255عراالنت  ددلار
 ،رو ن ر نر مرانربدنر درانريفررر6/21بنر  يسر نر نحلقربنر ملاريفراملاليفرعامحلةر

شرتاكهملريفراملروايدةر دنر ندحلقررررالر لن ة ردرهاارمنرجهة،رومنرجهةرر212اجللراملنجلشيرع
نمر  يس،رفرمبلرنسبراملشدص ر ىلرجد ار ذارررغرابةراملبنر ملاركملرجقّ ل،رومنرجهةر لملثةرا

ركلنرانمراجل ر ري لرفنفسر رابةراالنمرج ني رمنراملتني ة.
ردراصفروضراحتدلةارمدعراحلسدنربدنرمحدلةربدنررررررررراخل و راملثلن ة: حيتم راحتلةراحلسنربنر  يس

ردرفقد راوار دنرررررررررررررررر ردرمدعراحلسدنربدنرمحدلةرالشدرتاكهملريفراوايدةرابدنرمسل دةر نهمدل  د يس
 ر حمورملريفرة نيةرجق لريفراملا لر نرجفسار1/133نرأبلنريفراملتهايبرعاحلسنربنرمحلةر 

راملنيّ  رأنرملرف هلرهوراألقرلردرواشرتاكهملريفراوايتهملر نرأبلنركملرظهررمملرجقّ ل.
ر حمدورراال تمدلةرر حمدورربن نلرهااروالرجظهررمثر رمهمةريفراالحتلةرو  م ر حموراألصح،رفإن ر ذارر

ر ددارمج نيددل رألنهددمرشدد ال هر  مدد رأوراحتددلةهمريددؤ ررالرمددللاال تر سددللريفراملروايددلتر دد ة
ريفرأي دل ررويدؤ ررركمدلرراال تمدلل،رر سللريفراصشليخر  ةرا تملةر حموربنلًءريؤ ررننيمرمو قال.

ر د ررأاةندلررملدورراملثلملدثرراصسدتوارريفرامل دنيلفررمدنررأبدلنرروبالرمسل ةرابنربالراصتون الر  ة
ر داررمدنرراصدراةررلدرةركدونررر حمدوررلال تمدلةربرو مندلرراال تمدلل،رر سدللرر ىلراجوعرب راصشاحمة

رمدنرراصتون الرألنرأ ررالر محم ل رملان،روالريوج ر   ةر ارمو قالر   ة،ر نريق رملالروا  
ر دد ةرا تمددلةرامل ددح حرنوأركمددلربلالحتددلة،ر امنددلرملددور تددور   ددةر ددنريقدد رالرامل ددنيلف
راصشليخ.ر  ةرومل سراملروايلت

رب دريقال.رروا   راوايةرواقنيهملريفراوايتالر1،ر 5 ر 4/143عراالنت  لاريفر ن راوار 1ع
ر دددنراألخدددارندددقطرو نرامل ددد ق ،راحلسدددنراملثلن دددةرويفرحااا ،راألوىلريفراص لشدددرراملدددراوي
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ر،ر قة.احل يثراوايتالر

 ل ولررررررررررررررررربنراحلسن -35

رير شددر ركتددبراحلدد يثرمثددلنيف،راوار ندد رجنيدد راوايلجدد رو نواندد ،ربددنرل ددولار=
ر. قة،ر[12]اوايةر

 رررررررررررررررت محمياملرلم ربنراحلسن -36

ر.،رررياكرثراوايةروا   براحل ياوار ن ريفركت،ر 1عالرجني راوايت روالر نوان 

 رررررررروهبربنرمنيلويةربنراحلسن -31

ررريو ق.ر،[2]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر،رجني راوايتلارو نوان 

 رهلشمربنراحلسن -32

ر. 3عجيشمراآلوال نوان ،رفلملظلهررأن رم حفر سالربنرهل 2عالرجني راوايت 

 ررررررررررررررهشللربنراحلسن -31

،راوار 4عجديرلهررأن رج ح فراحلسالربدنرهلشدمراآلرر،رفلملظجني راوايت رةونر نوان 
ر،ر قة.[1]يفركتبراحل يثراوايةروا   ر

                                                                                                                                      

رف دللرربدنرراحلسدنرربدنرر حمديرر ن راواهملر1،ر 1 ر 1/226عراملتهايبريفراالنت  لاروملان
ر.6 ،ر5 ر 26/121عرامل  ترنيلرة نيةر،رواملونلئ 1،ر 1 ر 25/161عرملحموايفراصوافقروهو

ريفروملادنرر ند ،ررمسل دةررالبدنرراوايدةررملحمننيمدلنيرراملغ  ةر ر ن42/23األنواارعرحبلاريفرذكر ر1ع
راوايت .رجث ترفحممراص ثميرلم ربنراحلسنربنرأمح ر 346ملحمننيملني:ررعاملغ  ةراص  ا

ر .6/145ألنهلر  ترملحمحسالربنرهلشمريفراملاليفرعر 2ع
راملاددليفريفر ،روملاددن2/133عراملتهددايب.ر ددةمسلرابددنر ندد رب ددارواوارأبددير ددنراوار 3ع

ر

ملحموندلئ ررراصوافدقرراملروايدلتروهدورررندلئررربقريندةررامل دح حرروهدور،رهلشمربنر راحلسال6/145ع
رمدنرراملق ميدةرر رأند راصنلندبرملحم  نيدةررر6/161يفراصنيجدمرعررD ردروذكرراملس  راخلدوئيررر21/353ع

ر.املتهايبرد
:ريفراملتهدايبرر.ل دةرمسربدنررلمد رربدنرراحلسدنرر ند ررواوا،رشدني برربنرينيقولر نراوار 4ع
رفحممرينيه ريفرهاارامل  قةرااو راملروايلترنلئرربقرينة،رهلشمربنراحلسال:روامل ح حر ،1/11ع

ر
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 رررررررر 1ع  يسربنرمحلةربنر سال -43

 .،ررريو ق[1]،راوار ن راوايةروا   ريفركتبراحل يثرجني راوايت رةونر نوان 

 أيولرررررررررررررررررررررررررررررررررررنبراحلسال -41

ىلركتلبدد راوايددةر ندد ريفرةريددقراملشدد خرريفراملفهرنددتر راوا،رجنيدد راوايتدد رو نواندد 
ر.،ررريو ق[1]وا   ر

 املني لار حمورنسصة ررررعراحلنلطرمثنوربنراحلسال -42

 ،رررياكر.[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رو نوان ،رجني راوايت ر

 رررررررررررررربنرهلشمر سال -43

ويفرر. شدددر راوايدددةرياوار ندد ريفركتدددبراحلددد يثرمثددلنرر،رو نوانددد جنيدد راوايتددد ررر
ر.،ر قة[1+12]املفهلا روا   ر

 ررررررررررررررررررررررررررررر ا مربنراحلام -44

ر.،ر قة[1]،راوار ن ريفراملفهلا راوايةروا   ر 2عالرجني راوايت رورالر نوان 

 رررررررررررررررررررمحلة -45

ر.،ر قة[1]تبراحل يثراوايةروا   روار ن ريفرك،را 3عوال نوان الرجني راوايت ر
ر

                                                                                                                                      

ربلنمراحلسنربنرهشللرمعرقرلرامسيرخ يرهلشمروهشللرخ وصل ريفراملسلبق.
راصتقّ ل.ر  يسربنرمحلةربنراحلسنرهوراملظلهر ر1ع
ر 153عراملنجلشيرأنر الربلص لشر ر ن رةمسل رابنراواية ر111عراملفهرنتريفراملش خرذكرر 2ع

ربلص لشر .ر ن رمسل ةرابنراوايةرجث ترررو حم  رصفوان.روهوروان ةرذكر
رلمد رربدنرراحلسدنرر دنررأمح ربنرلم ..رعاملقميررجفسار نر 24/134عراألنواارحبلاريفر 3ع
رفقدطرمدنر داررررلم ربنراحلسنراص  اريفرملانر ..جغحمبربنرأبلنر نرمحلةر نرمسل ةربنا
ريفر د نرراحلسدنربدنرلمد ربدنررررر دنررأمحد رربنرلم راوارفق ر  نربناربنرمسل ة.روملنيحم  ا

ر .3/25األ اللرعرجهايبريفرمسل ةراحلسنربنرلم ربنرو نر 6/42األ اللرعرجهايب
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 رررررررررررررررررررمحرانربنرمحز  -46

ر. 2ع قةر،[1]،راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا   ر 1عوال نوان الرجني راوايت ر

 شني برررررررررررررررررررررربنرمح   -41

ر،ررريو ق.[1]،راوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا   ر 3ع نوان روالالرجني راوايت ر

 ررررررررررررررررررررررر نلن -42

،راوار ن ريفركتبراحلد يثررابنرن ير،رجني راوايتلارور نوان ر نلنربنرن يرر=ر=
ر.،ر قة[2]اوايتالر

 ررررن يرربنر نلن -41

رابعكتبراحل يثرأ،راوار ن ريفر،رجني راوايلج رةونر نوان ابنرن يرر=ر نلنر=
 .،ر قة[4]اوايلترر

 ررررررررررررررخلمل ربنرخ ة -53

 ،ررريو ق.[1]،راواريفركتبراحل يثراوايةروا   ر و نوانجني راوايت رر

 ررررررررررررررررراص نيريزي ربنرااش  -51

رررياكر.ر،[1]،راواريفركتبراحل يثراوايةروا   رو نوان جني راوايت رر

  مرورررررررررررررربنرحكريل -52

ررريو ق.ر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت ر

 ررررررررلم ربنرحكريل -53

 .رريو قر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رو نوان اوايت رجني ر

                                                           

ر ن .ربنرمسل ةاامل  قةرالرجسل  ر حموراوايةرر 1ع
رامل د وقرريفرأمدلمليركمدلررر مداررأبديرروابدنرر 3/266عاملادليفرر ن ركمدلريفرررصفوانرملرواية ر2ع
ر .123ع
بني د ،رررأند رر الربلص لشر رمح  رملاتللرمسل ةرابنر راواية115يفراملفهرنترعراملش خرذكرر 3ع

ررج حمة.ربنرابر   ربتونطرامل ريقرنفسرذكرر 133يفراجلمل رعراملنجلشيرأنرمع
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 رررررررررررررةاوةربنرنحم ملن -54

يفرو لقتد ررر،[4]ابدعراوايدلترررحلد يثرأراوار ند ريفركتدبرارر،رو نواند رجني راوايتد ررر
ر. 1عنظر

  2عاملتملارن ف -55

ر،[1]اوار ندددد ريفراملفهددددلا راوايددددةروا دددد  ر،ر 3عروال نواندددد الرجنيدددد راوايتدددد ر
ر

                                                           

 رو اددلاريفر65 رواددنيف رابددنراملغ ددلايريفراجلملدد رعرر124و قدد راملنجلشدديريفراجلملدد رعرر ر1ع
املغ لئريرامل ريفركتلب ،ررابنرج ني فلتريق  رمنرمسحمكر حمور ،رفهورمرتو 352اخل صةرع

ر.أورامل رنقحمهلراملني مة
هنل رك لريفرجني  ن ،رفه رهورند فربدنرندحم ملنراملتمدلا،رأورند فربدنراصغدا راملتمدلا؟ررررررررر ر2ع

راحتلةهمل،رو امرب راحمل ثراملنواي ر233هجراصقلل:رنعيفرجنيحم قت ر حمورموق را تم راملو   ر
مر حم د رشدله .رررلنرنسد ةر ىلراجلد ،رورريقدررر.رفدإنرند فربدنرندحم مرررر 2/63خلمتةراصست ا :رع

رأند رر :رعاملظدلهرر1/321ن رن فربنرنحم ملنرقللريفراصنيجدمرعر ىلرأرDوذهبراملس  راخلوئير
رفهدورراملتمدلارراصغدا رربدنررن فروأمل،ركتللرمل راملايرواصشهواراصنيروفرنحم ملنرفإن ربنرن ف

رجرمجدةرند فررر حموراملنجلشيراقت لارأنر حمور،وا   راوايةروالرمل رننيرفروالر، ارمنيروف
ربلالحتلة .ريشه ر،املتملارن فرجرمجةر حموراملش خرواقت لار،املتملارنحم ملنربنا

رقومل ربأنرن فربنراصغا رالرننيرفرمل روالراوايةرمل سركملرين غي،رفإنرملربأي ينلرمنرأقول:
وا د  رواةتربنيندوانرند فربدنرررررراملروايلتركحمدهلربنيندوانرند فراملتمدلارفحمد سرهندل راوايدةرررررررر

رأنرجاونراملروايدلترالبدنرررDنحم ملنراملتملا،روالربنينوانرن فربنراصغا راملتملارفا فرنفور
ر

راصغا ر!رومعرذملكرميانراملركونرصلرانتهور مل  .
 مر نراملثمر ر منلرجظهررملورررنق  ربافليةراوايةرابنرأبير مداروأخويد ريفراملتو  دق،رفدإنرابدنرررررر

املنجلشيرورريو قرابدنراصغدا ،رأمدلر حمدورق دولرةالملدةراوايدةراملث  دةر حمدوررررررررررنحم ملنرق رو ق ر
صفوانراويلر نرن فراملتمدلاركمدلررراملو لقةرف رمثر رالرمنرنل  ةراملو لقةهرألنرابنرأبير مارو

كلن،روالرمدنرنل  دةر سدللراال تمدللرفلملروايدلتربنيندوانرند فراملتمدلاررررررررررجيرفهور قةرأّيل ن أ
راملنينوانالراصق  ينر توريأجيرا تمللرجني ةراملنينوان.فقطروالرجوج راوايةربأ  ر

بلص لشر رمعرواوةراوايةرابدنرمسل دةر ند ررررر ن رمسل ةرابنراوايةر حمورجسل  رالرامل  قةر (3
نرهدمرمدنراملسدلبنيةر دنررررر حمدوراوايدةرَمدرررر رويؤي ارأن رررننيثر2/441بلملوان ةركملريفراملنيحم رع
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ر.رر 1ع قة

 احل اةررررررررررررررأ الربنرشني ب -56

يفرجرمجتدد راوايددةروا دد  رراوار ندد ريفراملفهرنددت،ر 2عالرجنيدد راوايتدد رورالر نواندد 
ر. قةر،[1]

 رررررررصل  -51

،راوار ندد ريفركتددبررأبددورشددني ب،رجنيدد راوايتدد رور نواندد رررر=رصددل ربددنرخلملدد ر=رر
ر،ر قة.رر[1]احل يثراوايةروا   ر

 رررررررررررررخلمل ربنرصل  -52

اوار ندد ريفركتددبراحلدد يثر،رشددني ب،رجنيدد راوايلجدد رةونر نواندد وربددأر=رصددل ر=
ر.،ر قة[25]رو شرينراوايةرل مخس

 ررررررصفوان -51

رل  نواندد ،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثرأابنيددرر=رصددفوانربددنرحي ددورجنيدد راوايلجدد رورر
ر.،ر قة[3+44]ابنيالراوايةرويفراملفهلا ر  ثراوايلتوأ

 ررررررررررررررحي وربنرصفوان -63

و شدرينرررل اوار ن ريفركتدبراحلد يثرند نيررر،رةونر نوان وان،رجني راوايلج ر=رصف
ر.،ر قة[21]اوايةر

                                                                                                                                      

ردرجوج راوايةرحملم ربنررن فراملتملار  خلمل روملنيحم راملربقي،رملانرجقّ لرأنرمل رن قل ررالربلملوان ة
ردرويؤيد ارأي دل رررررويفرامل  قةرمل أنرااويديركتلبد ريفرةريقديراملنجلشديرمدنرررررررنحممرأن رمنراملسدلبنية
 املسلةنة.

 روكاارصدفوانركمدلريفراملادليفرررر2/142ملث وتراوايةرابنرأبير مار ن ركملريفراملتهايبرعر 1ع
ر. 6/151،ر456،ر4/435ع
وررننيثرر حمدوراوايدةرصدنرهدمرمدنراملسدلبنيةرررررررر ن رمسل ةرابنراوايةرحمو رجسل  رالرامل  قة ر2ع

ر. ن 
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 ابرررررررررررررررررررررررر    -61

اوار ن ريفركتدبراحلد يثراوايدتالرررر،ر،رجني راوايتلارو نوان  1ع=ر   رابربنرج حمة
 ،ر قة.رررر[2]

 رر 2عاملقلنمرابر    -62

ررريو ق.،ر[1]ر،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت رو نوان 

 ج حمةرررررررررررررررررررررررررربنرابر   ر -63

،راواريفركتدبراحلد يثرندتالراوايدةرويفررررر نواند ررةون،رجنيد راوايلجد ررر=رابنرج حمة
ر. قةر،[2+ر63]املفهلا راوايتالر

 االمشيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت ةربنراصحمكر    -64

ر،ررريو ق.[1]وا   ررة،راواريفراملفهرنتراواي 3عجني راوايت روالر نوان الر

    سرررررررررررررررررررررررررررر -65

،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثراوايددةررجنيدد راوايتدد رو نواندد ر،ر سربددنرهلشددم=ر  دد
ر،ر قة.[1]روا   

                                                           

 الريفرمدواةروا د ريدأجيررررر مدواةا رر63ار ن ريفركد راصدوااةرعأكثدررمدنرررررألن رهوراملايراو ر1ع
راوارف  ر نر   رابراملقلنم.

وهدورمشدرت ربدالرمجل دةربني دهمررررررر  د رابربدنراملقلندمررررمب  ظةراملروايدلترأند رراملظلهررر 2ع
ال تمللركوند ررركاابال،روبني همر ارمو قال،روملاارالرجنفعراوايةرابنرأبير مار ن انيلفر

منراص نّيفالرف تنيلاضراملتو  قرواملت ني فرف رجافيراوايدةرابدنرأبدير مدارملإلةماندلنربأند ررررررر
ر.منر اراصو قالر توريو قربروايت ر ن 

رملادنرر مل د ،ررةريقد رريفرمسل دةررابدنرروذكدررركتلبدل ررملد ررأن ر123عراملفهرندترريفراملشد خررذكرر 3ع
رملني د رر مل د ررينسدبرراملدايررواملاتللر:-بلملش خرجنيري ل روملنيحم ر-ر رقلل231عريفراجلمل راملنجلشي

ر

ر!فحم تأم ،راملنصنيير نرمسل ةرابنراوايةرجث تر ذنريقللرق ر،املنصنيير ت ةربنراصحمك
راملادلظمررأةا رو نر ند ررمسل دةرربناراوايةرفت ني ر_رامل لقرر نراوارلالمشيفركلنرك فو

ر.أي ل ر ن رمسل ةربناراوايةرفت ني ر،_رامل لةقرأصحللرمن راملنصنييعريفوامل ار_
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 ررررررررررررهلشمربنر   سر -66

 شدر راوايدةرررر،راوار ن ريفركتبراحل يثرا ن =ر   س،رجني راوايت رةونر نوان 
ر،ر قة.[12]

 ررررررررررررررررررجنيفرربنر ق ةر -61

ر.رريو قر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رني راوايت رو نوان ج

 لرحرعلرث رررررررررررررررررررررررربنر ق ةر -62

ملحمقددولرر،[1]،راوار ندد ريفراملفهرنددتراوايددةروا دد   1عالرجنيدد راوايتدد روالر نواندد ر
ر.رر 2عبو لقت روج 

 رررررررررررررر 3ع حمي -61

                                                           

رأنر،رمددع_رامل ددلةقرأصددحللرمددنرفهددوربني دد  ر رملانهددل113عراملفهرنددتريفر ندد راوار 1ع
ربواند ةررلدرحرر ق دةربدنررركتدللرراواراصشليخ،ريفروشريا رماه  رمسل ةربنرمنيحممرامل لةري

ر. 211عراملنجلشيريفرةريقر مارأبيرابن
ر:قددللر،ندو ررابدنرر :رعأخربندلر211ند رابدنرأبدير مداريفرةريدقراملنجلشدديرملاتلبد رعرررررراوار  ر2ع

ر  د رربدنررلمد رر د  نلر:رقلل،رمح  ر   نلر:قلل،ربنرنف لنر حميربن راحلسالعراحلسنر   نل
ر ق دةرر دنر،ر مداررأبديرربدنررلمد رر دنر،راحلسنرامل لةريربنر حمير   نل:رقللر، لملبربنراب

نرميانرأنرينلقشرب ر الرلم ربدنر  د رابربدنر لملدبرررررباتلب  رومل سريفرامل ريقرم،رلرحربنا
والحتلةارمعرلم ربنر   رابربنر لملبرأبور   رابراملايرو ق راملنجلشيركملرا تمحم راملس  ر

ر.وج رDاخلوئير
يتنيالرألنراصسّمالربنيحميرمنرمشليخرابنرمسل ةركثاونركملريظهدررممدلريدأجي.روفد همررررررر ر3ع

 راصثددللرمددلراواارابددنرمسل ددةر ددنر حمدديريفراالنت  ددلارررراملثقددلترو دداراملثقددلت.ر حمددورندد  رر
 راوار حميرف هلر نرلم ربدنرنداالرو ذاراجنيندلر ىلرمشدليخرابدنرمسل دةروجد نلرررررررر4/143ع

ريدرويررمحدلةرربدنرراحلسدنرربنرا نالرمنراصسّمالر حم ل رمنهملريروونر نرلم ربنرناال.رفنيحمي
ربدنرراحلسدنرربدنررو حمديرر 1/11عكملريفراملاليفرر-ب رلم رأنراصراةرواملظلهرر-مساالرابنر ن

ر. 1/126كملريفراملاليفرعرمساالربنرلم ر نريرويرأي لرابلط
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ر،[3]احلدد يثر دد ثراوايددلتررراوار ندد ريفركتددب،ر 1عالرجنيدد راوايتدد روالر نواندد ر

ر.رريتنيال

 رررررررررررررررجهمةرأبيربنر حمي -13

،ر[1]اوار ند ريفركتدبراملفهدلا راوايدةروا د  رررررر،رجني راوايت رو نوان ر حموروجد ر
  قة.

 رررر 2عاحلسنربنر حمي -11

ر،[1]،راوار نددد ريفركتدددبراحلددد يثراوايدددةروا ددد  رررجنيددد راوايتددد روالر نوانددد ررال
ر.يتنيالرر

 ررررررررررررررررررررررررررررررامل لةريراحلسنربنر حمي -12

 ،ر قة.ررر[1]،رنق ر ن ريفركتبراحل يثر 3عالرجني راوايت روال نوان 

 رررررررررررررررمحلةربنراحلسنربنر حمي -13

،راوار ند ريفركتدبرررجني راوايتد رو نواند رررم مون،ربنرمحلةراحلسنربنر=ر حميربن
ر. ق،ررريو[1]احل يثراوايةروا   ر

ر

                                                           

الشرتاك ربالركثاينرمنهمرمو قونركنيحميربنراحلسنربنرابلط،رومنهمر ارمو قالركنيحمير ر1ع
ر.بنراحلسنربنرمحلةا
راملثقة،رابلطروابنراصو ق،ر ارمحلةرابنربالريأجيرف  رملرجق َّلريفر نوانر حميرفأمرارةائرر 2ع

ر.اوايلج رجني رف 
ر نر:قدللررأند ررامل دلةريرر دنررمسل دةررابنر نرمح  ر ن ر6/13عراملاليفريفراملاحم ينرنق  ر3ع

رملاددن،رمحددز رأبدديربددنرلمدد رمددعر  يثدد روذكددرروكدداا،ركدداارامل دد قريفر حم دد رأمجددعراملدداي
رابددنرن ر- رامل ددلةريروهددوعرامل ددلئيرلمدد ربددنراحلسددنربددنر حمدديرجرمجددةريفر-قددللراملنجلشددي

ر نالاا رومل سرذملكراوايت ،رني جرالرملاا،راصاهبرمن رجنيحم مرو نرامل لةرير نريرويرالرمسل ة
رجاونرأنرا تمللري نيفراملنجلشيرقولرمنلو ر حم هل،راجملمعرملحمفتوارنق رمنراملاحم ينرذكرارصل

رامل لةري.ر نراجلوامعريفراملوااة راملرواية
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 رررم مونربنراحلسنربنرمحلةربنرر حمي -14

،راوار ندد ريفركتددبر،رجنيدد راوايتدد رةونر نواندد رمحددلةربددنراحلسددنررربددنرر حمددير=
ر.رريو قر،[1]احل يثراوايةروا   ر

 رررررررررررررابلطربنراحلسنربنر حمي -15

اوار ند ريفركتدبراحلد يثررررر، حميربنرابلطر=رابنرابلط،رجني راوايتد رور نواند ررر=
ر.،ر قة[1+1]ويفراملفهلا راوايةروا   رر،ن عراوايلت

 رررررررررررررررررررررررررف للربنراحلسنربنر حمي -16

رر،ر قة.[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،ر 1عجني راوايت رةونر نوان 

 رررررررررررررررررررررررررررررررراملننيملنربنر حمي -11

ر قة.ر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت رو نوان 

  حميربنر  ي  -12

ر،راني ف.[1]،راواراوايةروا   ريفركتبراحل يثر 2ع جني راوايت روال نوانرال
 

                                                           

ربدنرراحلسدنرربنر حميراوايةرفلصنلنبرنظر،رل رملانهلر 4/112عراالنت  لاريفر ن راوا ر1ع
رملاتدبر133عراملفهرندترريفراملثدلنيرراملشد خررةريدقرريفركمدلرراملنيادسررالرمسل ةرابنر نرف لل ر 

راملسدلبنيةرروهيروا   رة قةرمنرألنهملرج ا ربني   ر نهلرأقولروال،رمسل ةربنرلم ربنراحلسن
ر دنرريدروونررفلأل د اثرراملدرجيب.رراملتقد لررجهدةررمدنرروملورشلئنيةرأقران ر نرة قةريفرَمنرواواية
ر مل د ررأشدرنلررصلربلملنياسراألمررهنلروملانربنيأ،ر نربني هملريرويرق راصتسلويلنرب راملا لا،

ر ند رريدرويررفا فراملسلبنيةرأ  اثرمنرينيّ رأنرميانرف للربنراحلسنربنر حميرأنرمنرنلبقل
رواّجحندلررف دللررابدنرر دنررمسل دةررابدنرراوايدةرروندتأجير،رظدلهرا ررك لاهلرمنروهورمسل ةرابن

ر حمديرربنراحلسنرواصراةرج ح ف.رههنلرملرأنرفلألاجحرف لل،ربنر حميربنراحلسنرأن رهنل 
ر.ف للرالبنراملروايةرهاارفتني ،رأي ل رف للربنا
 ،رملاددنرأواةهددلريفراملتهددايبرر3/226واةتراوايددةرابددنرمسل ددةر ندد ريفراالنت  ددلارعرر 2ع
ر .22/63 روهوراصوافقرملحمونلئ رع6/1 روف  ر حميربنرخلمل روكااريفراملاليفرع2/53ع
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 ررررررررررخلمل ررربنر حمي -11

،راوار ن ريفركتبراحلد يثر د ثرررو نوان رجني راوايت  حميربنرخلمل راملنيلقومليرر=
ررريو ق.ر،[3]اوايلتر

 رررررررررررررراملنيلقومليرخلمل ربنر حمي -23

وايدتالرر،راوار ند ريفركتدبراحلد يثراررر=ر حميربنرخلمل ،رجنيد راوايتد رةونر نواند ررر
ررريو ق.ر،[2]

 ابلطرررررررررررررررررربنر حمي -21

اوار ند ررر،،رجنيد راوايلجد رةونر نواند ررر 1ع حميربنراحلسنربنرابدلطررابنرابلطر=ر=
ر قة.ر،[2]اوايلتررييفركتبراحل يثرمثلن

 ررررررررائللربنر حمي -22

،راوار ند ريفركتددبراحلدد يثراوايددةروا دد  رر=رابدنرائددلل،رجنيدد راوايتدد رور نواندد ر
 .ة،ر ق[1]

  2عنانربنر حمير -23

ر.رريو قر،[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،رجني راوايت رو نوان 

 ررررررررررررشجر ربنر حمي -24

ر،ر قة.رر[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رر،و نوان جني راوايت ر
 

                                                           

رررملادنرراملدروا رررمدنررابدلطرربدنرر نوانر حمديرربإملغلءرنقولروالراصوااةرهااريفراألظهرر حمور 1ع
رابلط.ربنراحلسنربنر حميرهورمسل ةرابنر نراملراويرأق رالرأورشيءرمن رملنلرخيرل

احتلةارمعر حميربنرناالرعمساال راآلجي،رواص َ ظرأنر حميررDا تم راملس  راخلوئيرر 2ع
و حمديربدنرنداالرعمسداال راوار دنرمشدني ربدنررررررررربنرنانراوار نر   رابربدنروادل ررا

نني .رف رو وقربلالحتلةرو نركلنراال تمللرقلئمل .روك هملررريو قرف رمثر ر حمورامل ح حر
رمنرمرا ل ر  ةراملروايلترالر  ةراصشليخ.
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 ر 1علم ربنر حمي -25

 .يتنيالررر،[1]وا   رراوايةراحل يثركتبريفر ن راوار، نوان روالراوايت رجني رال

 رررررررررررررر 2عمساالربنرلم ربنر حمي -26

 ،رالروجوةرمل .[2]،راواريفركتبراحل يثراوايتالر 3عجني راوايتلاروالر نوان رال

 عناال ررررررررررررمساالربنر حمي -21

 .رريو قر،[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت رو نوان 

 امل لئ رعامل لنع ررررررررررررم مونربنر حمي -22

ر.رريو قر،[1]راوايةروا   ،راواريفراملفهرنتر 4ع روالر نوان الرجني راوايت

 املاحميبرررررررربلنأربنر مر -21

ر.،ر قة[1]راوايةروا   ،راوار ن ريفراملفهرنتر 5عالرجني راوايت روالر نوان 
                                                           

مسل دة،رررابدنرر دنرراوارقد ررمشص رلم ربنر حمير حمورأ ثرروررمجل ة،ربالرمشرت ر 1ع
بل ت دلارهدااراملروايدةراواهدلر حمديربدنرلمد ر دنرلمد ربدنرررررررررررر-نداالررربدنررلم ر نراوارأو

ر.-مساال
ر ،4/161عر رواملثدلنيريفراالنت  دلارر1/226موادنيالراألولريفراملتهدايبرعررريفر ن راوار 2ع

ر رهادداار حمدير ددنرلمد ربددنرمسداال،رواملثلن ددةررر4/143وملادنراألوىلرواةتريفراالنت  دلارعرر
رأقرلرخاينواأل،رمساالربنر لمر نرلم ربنر حميرهااار 1/323عراملتهايبريفرواةت

رمنيروف.رااو رمساالربنرولم ،رمساالربنرلم ربنرملنيحميروجوةرالرألن 
راملسلبق.رلم ربنر حميرملنينوانرملني جلرجني انركلنتلرملوراوايتلار 3ع
روملادنرربلص لشدر ررم مدونرربدنررملاتدللررمسل دةررابنر راواية152عراملفهرنتريفراملش خرذكرر 4ع

ربد رر_رامل دلةقررأصدحللررويفر_رامل لقررأصحللريفركرااذرق رواملربقيرفلملش خربني  .رهاا
راوايةر حمورمل رأ ثررورربني   ر_راملسجلةر نراوايت ركلنترو ن،ر_راملسجلةر نراوايةرمل 

روبني دهلرربلص لشدر رر_رامل دلةقرراإلمللر نراوايلج رو لملبر،بلص لشر ر_رامل لقرراإلمللر ن
رويؤي ا،ربني   ربلص لشر ر ن رمسل ةرابنرروايةفركلنروك فر.ينيفوارأبيرابنربوان ةر_ر ن 
راملسلةنة.رامل  قةرمنرهوراملايرهشللربنر   سرةريقر نركتلب راواراملنجلشيرأن

رفهدورربني د ررملاند ر،ربلص لشدر ررملاتلبد ررمسل دةررابدنرر راوايدةر125عراملفهرندترريفراملشد خررذكرر 5ع
ر
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 أذينةررررررررررررررررررررررررررر مرربن -13

ر. قةر،[1]اوار ن ريفراملفهرنتراوايةروا   رر، 1عورالر نوان الرجني راوايت ر

 محرانررررررررررررربنرران م -11

 .،ررريو ق[1]اوايةروا   ر،راواريفراملفهرنتر 2عالرجني راوايت روالر نوان 

 ررررر 3ع ريثربنر مرو -12

ر،ر قة.[1]اوايةروا   ر،راواريفراملفهرنتر 4عالرجني راوايت روال نوان 

 أ الرررررررررررربنر  سو -13

ر،[1]وا د  رراوايدةررراوار ند ركتلبد ريفراملفهرندتررر،رجني راوايت رو نوان ر حموروج 
ر. قة

 رررررررررررررررررررررررررف لملة -14

 .،ر قة[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رجني راوايت رو نوان 

 امل ايفرررررررر ثملنربنرف    -15

،ر[1]اوايدةروا د  رررراوار ن ركتلبد ريفراملفهرندترر،رجني راوايت رور نوان ر حموروج 
ر قة.

                                                                                                                                      

راملادليفرريفرواواهلر، 136عرملحم فلارامل اجلترب لئرريفركملروان ةرب ر_رامل لقرر نراوا
 ر6/412عراملادليفررأيدولرربدنرركف دلملةرراملسلةندةررامل  قدةرراوايدةرراصنيهدوةررأنرويؤي ا،ر 1/222ع

ر. ر ن 5/461عراملاليفربشاربنر روجنيفر4/53عراملاليفرل ولربنرواحلسن
راألق .ر حموراخللمسةرمنرفنيمرروامل  قة،راملروايلتربق ةرذملكر حمورجسل  رال ر1ع
راملنجلشدديرأنر الربلص لشدر ررملاتلبد ررل دةرمسر راوايدةرابددنر111رعراملفهرندترريفراملشد خررذكدررر 2ع
ر  يس.ربنرمحلةربنراحلسنربتونطر رذكرا212ع
رامل ايف.رأمح رأبور ريثربنر مرورهو ر3ع
 ر221عراملنجلشدديرأنرويؤيدد ا،رجسددل  رالرامل  قددةر ،رملاددن123عراملفهرنددتريفر ندد راوار 4ع

راملسلةنة.رمنرهوراملايرصفوانرةريقر نركتلب راوا
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 رااش ربنرمثنو -16

اوايدةروا د  رررر،املنجلشديرواملفهرندتررر ريفراجللاواركتلب،ر راوايت رور نوان جني
ر. 1ع،ر قة[1]

 رررررررررمح أربنرلسن -11

ر.،ررريو ق[1]اوار ن ريفراملاليفراوايةروا   ر،رجني راوايت رو نوان 

  مارررررررررررررررررربيأرابنرلم ر -12

جنيد ررر، سدورلم ربنرحيلةربنر ر= 2عقرللم ربنرحيلةر حموراألربير مار=أابنرر=
وار ندد ريفركتددبراحلدد يثراوايددةروا دد  رو دد ثراوايددلتريفرر،رااوايتدد رو نواندد 

ر.،ر قة[3+1]املفهلا ر

 رررررررريونسربيأرابنرلم  -11

ر.،ر قة[2]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر،رجني راوايت رو نوان 

 رر 3عمح أرربنرلم  -133

،ررر[1]،راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثراوايددةروا دد  ررررالرجنيدد راوايتدد روالر نواندد ر
 .يتنيال

 محز رررررررررررربيأربنرلم  -131

،ر[15]اوار ندد ريفركتددبراحلدد يثرمخددسر شددر راوايددةر،رجنيدد راوايلجدد رور نواندد ر
ر. قة

 ررررررررراملني لاراحلسنربنرلم  -132

اوار ند ريفركتدبررر،رو نواند رجنيد راوايلجد رررر،لم ربدنراحلسدنربدنرحيدلةراملني دلارررررر=
ر.،ر قة[2]احل يثراوايتالر

                                                           

ر .4/223عراملفق  رحي رارالرمنركتللريفر ن ر مارأبيرابنرملرويةر 1ع
رن أجيراملا لريفرهااريفر نوانرابنرأبير ما.ر 2ع
ر.رريتنيّ نر 3ع
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 رررررراملني لارحيلةربنراحلسنربنرلم ر -133

اوار ند ريفركتدبراحلد يثرررر،رجني راوايتلارةونر نوان ،رنراملني لا=رلم ربنراحلس
ر.،ر قة[1+2]اوايتالرويفراملفهلا روا   ر

 ررررراملني ل ربنرلم  -134

رر،ر[4]ابددعراوايددلتراوار ندد ريفركتددبراحلدد يثرأ،روالر نواندد الرجنيدد راوايلجدد ر
ر.يتنيال

 يولررررررررررررأربنرلم  -135

ررريو ق.ررر،[1]يةروا   راوار ن ريفركتبراحل يثراوا،رو نوان جني راوايت ر

 ررررررررررررررلم ربنربار -136

ر.،ر قة[1]اوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   ر،رو نوان جني راوايت ر

 حيلةرررررررررررررررررررربنرلم  -131

جنيد راوايلجد ررر،رلمد ربدنرحيدلةربدنر  سدورررررربير مار=ابنرأربير مار=ألم ربنرر=
 ،ر قة.ر[62]وايةرراالاوار ن ريفركتبراحل يثرمثلنرونت،رةونر نوان 

 ررررررر  سوربنرحيلةربنرلم  -132

،رجني راوايتد رةونر نواند رر،رلم ربنرحيلةربيرر ما=ألم ربنرربير مار=ابنرأر=
 .،ر قة[1]اوار ن ريفركتبراحل يثرراوايةروا   ر

  1عناالربنرلم  -131

                                                           
ر

ر

ر

ر

ريشار ىلر  لراراملنجلشيريفرجرمجت املايرذكررأن رابنر لمرراجلمللراملثقةهرألنراملظلهر ر1ع
رايرجاون ،رمل_  ثرقللرعاوارأبوار نرأبير   رابرر_اوايت ر نراإلمللرامل لةقرر
لم ربنرراوايةرابنرمسل ةر ن رة  ني ة،رأّملراحلنلطرفهورلم ربنرمساالروملرواةرمنراوايةر

الريشا  رةمل   ر حموراوايةرلم ربنرناالهرألن رواةريفرم لةارر_ناالر نرأبير   رابر
ذهدبراألاةب حمدير ىلراحتدلةرابدنر دلمررمدعرلمد ربدنرررررررررأخرار نرلمد ربدنرمسداال،ر دمر ند رررررر

رمجلل!رناالربنرولم ر نلطرمساالربنر لمرألنرDاخلوئيرراملس  ريق حم روررنلطاحلرمساال
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 ،ر قة.[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رو نوان جني راوايت ر

 ررررررشريحرررربنرلم  -113

ر. قة،ر[1]،راواريفراملفهرنتراوايةروا   ر 1عالرجني راوايت روالر نوان 

 املاهحميرررررررررررررمروانربنرلم  -111

ر. 3ع قة،ر[1]،راوار ن ريفراملفهلا راوايةروا   ر 2عالرجني راوايت روالر نوان 

 اخلثنيميرررررررررررحي وربنرلم  -112

ر.،ر قة[1] ر،راواريفراملفهلا راوايةروا   4عجني راوايت روالر نوان رال

 املس لررررررررر   ربنرمنينر -113

ررريو ق.،ر[1]اواريفراملفهرنتراوايةروا   ر،رجني راوايت رو نوان ر حموروج 
ر

                                                           

رملنيدد ربني د  ررملانهددلربلص لشدر ررملاتلبد ررمسل ددةربدنرراوايدةرر 211املفهرنددترعريفراملشد خررذكدررر 1ع
ر دنررملد رراوايدةرر حمدوررأ ثررفحممرهااريق  رررو ذار،_رامل لقررأصحللرمنر يلارواملربقيراملش خ
رةمسل دررابدنرراوارقد رر ند رر دمرر،_رابر   رأبير نراوايلج رنمركثارب ر_راملالظمراإلملل

رشدريحررابدنرر دنررمسل د ررابدنرراوايةر  لريؤي روممل،ر 1/142ونلئطرعاملتهايب:رربث ثر ن 
رذكر13عراملش خرأنربلص لشر  ربدالررنواند تلررف د ررةريقدل ررشدريحرربدنررلمد رربدنررجنيفررملاتللر 

روجنيفر.رمح  
روفلجد ررملادنر،راملداهحميررملاتدللررم لشدررركراو رل ةمسرابنر 211عراملفهرنتريفراملش خرذكرر 2ع

ر ن .ر263رننةراصتوفورمسل ةربنراوايةرهدرفت ني ر161رننة
 ،راحمللندددنر2/213 روأواةهدددلرأي دددل ريفرعر1/161ملروايدددةرصدددفوانر نددد ريفراملادددليفرعرررر 3ع
 .رواملوااةرف هلرو نركلنرلم ربنرمروانرب رجوصد فربلملداهحمي،رملاند راصدراةربقريندةرررررر1/232ع

 رمدعرر151 هلر نراملف   ربنريسلا.روق رواةتراوايت ر ن ريفرموااةرمنهلراملتو   رعاوايت رف
يفرشدر راصنلندكررررندتلذررفهوراصشهواركملرأفدلةاراملسد  راألرررأن رممنرجرجمرمل ر ن راجلمهوا

ر .323/هلمش:ر2 ،رع6/521ع
ر رذكدرر351عراملنجلشديررملادنرربلص لشدر ،ررملاتلبد رر راوايتد ر212عراملفهرندترريفراملش خرذكرر 4ع

راملسّرال.ر مسل   رأبوربوان ةرمل راوايت 
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 لم ررررررررربنرمن وا -114

 .،ر قة[1]اوايةروا   ر،راواريفراملفهرنتر 1عجني راوايت روالر نوان رال

 ر 2عاملنمايربنارمونو -115

ر قة.ر،[1]اوايةروا   ر،راواريفراملفهرنتر 3عالرجني راوايت روالر نوان 

 ررررررررررخلاجةربنرهلاون -116

خدراريفرر ن ريفركتبراحل يثراوايدةروا د  روأرراوار،ر 4عجني راوايت روال نوان رال
ر،ر قة.ر[1+1]املفهرنتر

 رررررررررر 5عوه بر -111

راوار ندد ريفركتددبراحلدد يثرندد ع،رجنيدد راوايلجدد رو نواندد ،ر=روه ددبربددنر فدد 
ر

ر. قة،ر[1]اوايلتر

 رررررررر ف ربنروه ب -112

و شدرينرررل ابنيدراوار ند ريفركتدبراحلد يثرأررر،رجني راوايلج رةونر نوان ،روه بر=
ر،ر قة.[24]اوايةر

 

                                                           

ربدنررأمحد ررهوروان ةرذكرر 412عراملنجلشيرملانر 245عراملفهرنتريفرملاتلب راوايت رذكرر 1ع
راصف  .

ر.مونوربنرأك  راملنماير 2ع
راملنجلشديررملادنرر،بلص لشدر ررملاتلبد ررمسل دةررابدنرر راوايدةر242عراملفهرندترريفراملش خرذكر ر3ع
رابلط.رابنرهوروان ةر رذكر432ع
ر. ن رمسل ةرابنراوايةري ني رامل  قةرمب  ظةرملان ر4ع
ربقدلءرراملظدلهرررملادنر،رامل  قدةررمبقت دورربلص لشدر رر ند ررمسل دةررابنراوايةرب حةريشاكرق ر 5ع

رألنربلص لشدر هرر ند رراملروايدةررمدنرراملسدلبنيةررامل  قدةررمدنرركدلنررمدنرريتمانرحب ثرحمنر ىلروه ب
جق َّلر،راملسلبنيةرمنرهمراملفهلا ريفر كت رواوا رب ،ركثا روه بر نراملسلبنيةرامل  قةراوايلت

راملا لر ن ريفراص حمبراألولرمنراألمرراألولردريفراالمشرددروجف  حم ريفراصحمحقراملثلملث.
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 األحاقررررررررررراملرمحلنر   ربنرحي و -111

اوايدةروا د  ررر،رذكدرراوايتد رملاتلبد ريفراملفهرندترررر،رجني راوايت رو نوان ر حموروجد ر
 .،ر قة[1]

 احلحميبرررررررر مرانربنرحي و -123

اوايدةروا د  ررر،ركرراوايتد رملاتلبد ريفراملفهرندترررذ،رجني راوايت رو نوان ر حموروج ر
 ،ر قة.[1]

 رررررررراملني لارمثنوربنرحي و -121

ر.رريو ق،ر[1]،راواريفركتبراحل يثراوايةروا   ر 1عجني راوايت رو نوان ر

 رررشني بربنرينيقول -122

 . قة،ر[1]،راواريفراملفهرنتراوايةروا   ر 2عالررجني راوايت روال نوان ر

 ررمحز ربيأرابن -123

اوار ندد ريفركتددبراحلدد يثر،ر نواندد نيدد راوايتدد رةونرج،ريرمحددز بددألمدد ربددنرر=
ر،ر قة.[1]راوايةروا   

ر

                                                           

،رململدكرربدنررلمد رربدنررجنيفرر   نلرقلل،رهمللربنرلم ر   نل ر123عرملحمننيملنيراملغ  ةريفر 1ع
ر..راملني لاراصثنوربنرحي ور   ينرقللرامل ايف،رلم ربنراحلسنر   ينرقلل

رململدكرربدنررلم ربنرجنيفرر   نلراملني لاقللرحي وربنرلم ر: 126عرواملت  ر راإلملمةريفرملان
ررراصثندورربدنررحي دورر دنررامل دايفررلم ربنر نحلقر نراملاويفراملفزااي ر، مثحمد رروذكدررعاملني دلا

ركتدللررمدنررهمدللررابدنررث ّ رململكرابنرأنرف حتم رخحم ،روقوعر حمورشله ا رمل سرهاارملان
ر حمدورراملرجللركتبريفرينيثررررأن ر حمور، نحلقركتللرمنراملني لارو  ثر ،لمربنراحلسن

رواملت  ددر راإلملمددةريفر نددحلقرفحمنيدد رلمدد .ربددنربإنددحلقرمسدديرممددنربلمل ددايفريحمقددبرمددن
ر!تأم ف،راحلسنرم حف

رأصدحللررمدنرر يدلارر دّ اررملادنرر 265عراملفهرندترريفرملاتلب راوايةرابنرمسل ةرذكراملش خر 2ع
ر.وامل  قةراملروايلترم  ظةرذملكرويؤي ر ن رل ةمسربناراوايةري ني ر_رامل لقر
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  ماررربيأرابنر -124

،ر 1عقدرلراأللم ربنرحيلةر حموررلم ربنرحيلةربنر  سور=ر=بير مالم ربنرأر=
 . قة،ر[1]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايةروا   رةونر نوان ني راوايلج رج

 ررج حمةرابن -125

اوار ن رريفركتدبراحلد يثرأابدعرررر،رةونر نوان رجني راوايلج ،رحمة=ر   رابربنرج 
 . قة،ر[2+4]رويفراملفهلا راوايتال،راوايلت

 ابلطررابن -126

،راوار ند ررةونر نوان  حميربنرابلط،رجني راوايلج رر حميربنراحلسنربنرابلطر=ر=
ر قة.ر،[1+21]ويفراملفهلا راوايةروا   رر،و شرينراوايةرل يفركتبراحل يثرن ني

 رررائللرابن -121

اوار ند ريفركتدبراحلد يثراوايدةررررر،رةونر نواند رجنيد راوايلجد ررر،ر=ر حميربنرائدللر
 . قة،ر[1]روا   

  2عن يررابن -122

راوار ن ريفركتبراحل يث،رةونر نوان رجني راوايت ،ر نلنربنرن يرر نلنر=ر=
ر. قة،ر[1]اوايةروا   ر

 ررررررررررررررررررننلنرابنر -121

راوار ند ريفركتدبراحلد يثررر،رنواند رو ،رجني راوايتد رر 3عن رلم ربنرننلناملظلهررأر
ر

                                                           

هنل رك لريفرجني الرلم ربنرحيلةراملايريروير ن راحلسنربنرلم ربنرمسل ةرفه رهدوررر 1ع
لم ربنرأبدير مدارحيدلةربدنر  سدوراألحةيرب دلعراملسدلبري،رأورلمد ربدنراحلسدنربدنرحيدلةررررررررررررر

ريفراصحمحقراألول.راملني لا؟روامل ح حرهورأنراصراةرب رلم ربنرأبير ماروجف  حم 
مدنررر_ذكرراملنجلشيريفرجرمجت رأن ر ّمرر مرا رةوي  رف رمتنعراوايت ر نرأبير   رابرر 2ع

راوايةرابنرمسل ةر ن .
رفهورمنراملسلةنة،رو   رابرمنراخللمسة.ر 3ع



 

 

 111 | الواسطة املبهمة ..
 

ر. 1عصح ارمنيتم ر حموراأل،ر[1]اوايةروا   ر

 رررررررررررررررف للرابنر -133

اوار ند ريفركتدبررر،رجني راوايت رو نواند رر، 2عن راحلسنربنر حميربنرف للاملظلهررأ
ر. قة،ر[1]احل يثراوايةروا   ر

 رررررررررررررل ولرابنر -131

،راوار ند ريفركتدبراحلد يثرند عررررر  نوانجني راوايلج رةونر،ر=راحلسنربنرل ول
ر،ر قة.[1]اوايلتر

 رمسالنرابن -132

،راوار ندد ريفركتددبر 4عوالر نواندد ر،رالرجنيدد راوايتددلا 3عهددور  دد رابربددنرمسددالنر
ر قة.،ر[2]رالاحل يثراوايت

 املسرالرررررررررررررررررررر مسل   رأبو -133

 حموروج ،راوار ند ريفراملفهدلا رررر 5عو نوان جني راوايت ر،رهور   رابربنر ثملن
ر ارمو ق.رر،[1]اوايةروا   ر

ر

                                                           

رف  رك لرةوي راملاي رذكرارخيرلر نراصق وة.ر 1ع
املسلبنية،رب ر حميربنراحلسنربدنرف دللرررألن رمنراملسلةنةرو حميربنراحلسنروأخوي رمنرر 2ع

رهورأ  راوا ركتبرابنرمسل ةريفراملفهرنت.
ر.مغموارلم ا رفإنر 3ع
فمعركثرجهلربلملوان ةرررجرةرر.نراوايةرابنرمسل ةر ن ربني   رمب  ظةرنلئرراملروايلتألر 4ع

ر._صحللرامل لةقرأن رمنرأالريفرمواةين،رمعر بلص لشر ر
 رملادددنراجفدددلقراملشددد خر3/212عاملادددليف:رر_مل دددلةقروهدددورو نرواةتراوايتددد ر دددنرا ر5ع

واملنجلشير حمورأنرابنرمسل ةراوار ن ربلص لشر ريفرةريق هملر ىلركتللرلم ربنرحي وربدنرر
لد رنظدر.رفإنهدلرررجدرةرررررر_نحم ملنريافيرملحمو وقربهل،ر حمورأنرأص راوايت ر نرامل دلةقرر

ر .3/412يفراملاليفرعر الريفرمواةروا  رويفرامل لقيربوان ةرأوربوان تالرأوربث ثركمل
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 جنيفررررررررررررررررررررررررررررررربوأ -134

اوار ند ريفركتدبراحلد يثرررر،ر نواند ررةونجنيد راوايتد ررر،ر 1عبديربشدرررأمحد ربدنرأررر=
  قة.،ر[1]اوايةروا   ر

 ررررررررررررررررررررمحز ربوأ -135

 ،ر قة.[2]،راوار ن ريفركتبراحل يثراوايتالر 2عالرجني راوايتلاروالر نوان 

 رقملطاملرخلمل رأبو -136

رر. 3عبورخلمل راملقملطاملظلهررهوريزي رأر
                                                           

ريفر قدةر،رجنيفدرررأبدلررياندور،رمدوىلر،ركدويفر:راملسدرالرربشدرررأبديرربدنررعأمحد ر:راملنجلشديررقلل ر1ع
راحل يث.. .

ررومخسالرئةلمرننةرملترفق رنقطهريوج رفحتمل ر-املظلهررهوركملر-كلنراملثململير نرفإن  ر2ع
رني ير تور اارأن رحيرحروال،رونتالرو  ثرملئتالرننةرملترمنر ن ريروارفا فرومخسال

رمستق  .ر نوانل 
رهنل رلمو ةرممنرياّنونربأبيرخلمل رويحمق ونربلملقملط: ر3ع
واملفهرندتررر_رابر  د ررأبديررأصدحللرر ريف31بورخلمل راملقملط،راجللراملربقيرعيزي رأ -1
 . 452ع

 ._رابر   رأبيرأصحللر ريف214عراملش خركناررأبورخلمل راملقملط،راجلل -2

رأبددديرأصدددحللر ريف231عراملشددد خرخلملددد ربدددنريزيددد ،رياندددورأبدددلرخلملددد راملقمدددلطراجدددللر -3
 ._رابر   

صل ربنرخلمل ،رفق رواةريفراوايةرمنيترب ريفراجللراملاشيرعأبيرخلمل رصدل راملقمدلط ررر -4
 واصراةرصل ربنرخلمل .

رأبديررواندمرر:مح ويد ر رحتتر نوانرأبورخلمل راملقمدلط:رعقدللررر2/111هااروق رذكرراملاشيرع
:رعأبورخلملد راملقمدلطرملد ركتدللروقدللرررررر 452يزي  ،روقللراملش خريفراملفهرنترعراملقملطرخلمل 

رابنر ق  رامس ركنار .ر
طرشله ر حمور ااة رخلمل ربنريزي ،روصل ربنرخلملد رمدنر ندوانرأبديرخلملد راملقمدلرررررررأقول:رال

 حمورملرنسبر ىلرابنر ق  رخلحم ريفرةريقراملشد خر ىلرررحجمنر ارجق   ،روقولرمح وي ريرت
ذكدرريفرجرمجدةرأبديرخلملد ررررررDخلدوئيررابنر ق  رمنرنل  ةرابنرامل دحمتردري  دظرأنراملسد  رارررر
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مل د راوايدةررراملفهرندتريفرةريدقراملشد خر رررر،راوار ند ريفر 1عوالر نوان الرجني راوايت ر
 . قة،ر[1]وا   ر

 رررررررررررررررشني بربوأ -131

ر،راوار ندد ريفركتددبرةونر نواندد ،رجنيدد راوايلجدد رر 2عصددل ربددنرخلملدد رر=رصددل ر=
ر

                                                                                                                                      

 رأنرةريقراملش خرالبنر ق  رلهول،روهدورالريتنلندبرمدعرم ندلاريفرو لقدةرررررر22/153املقملطرع
مشليخراملنجلشيروق رصرَّ ربل ت لارامل ريقريفرمواعرنيخررددراملحم همر الرأنريقللربشهر ركتللر

رابنر ق  ريفراملرجللرمبلريغينر نراملسن ،رفتأم !
ر ندد ،رفهددورممددنراووار ددنرأبدديررمسل ددةرابددنراوايددةرامل ني دد رفمددنرط.نددقروجددوةراملظددلهرر 1ع

روالرشله ر حمورةولربقلئ ،رفحممرجرور ن راملسلبنية،رفتأم !ر_جنيفرر
صل ربنرخلمل راآلجيراملايريروير ن رابنرمسل ةرحيتم رأن راحمللمحميهرألنرابدنرمسل دةرررر 2ع

بنرخلملد راحملدلمحميرررراوار نرأبيرشني برواصراةرب رأبورشني براحمللمحميروهورمتح رمعرصل 
رشدني بررأبدير،راحمللمحميرخلمل ربنرددرفهوراصا نوربأبيرشني برفق ر نون راملنجلشيرهااارعصل 

منيروفرددروملنيّ رمدلرصدنني راملنجلشديررررربنراملني ل رهورملاتلب هملراملراويرأنرويؤك اراملانلني 
ر،ا جدلرربلمسد ررذكدراررمدنرراملروايدلترريفرواةرصدلر،ربان تد رروأخرا،ربلمس رمّر ر:منرذكرارمرجال

 حمدورمدلرفدلتراملشد خرمدنرذكدراربلمسد رواقت دلاار حمدورذكدرارررررررررررروجن  هدل ررأخدرا.ررجلا روبان ت 
ربان ت .

وملانر ااة راملتن   ر حموراصنينوراصاكوارالرجربارذكرارمدّرجال،رفإند رأظهدرربلملتنيد ةرمند ربلملتن  د رررررررر
 ىلراملتن   رر حموراالحتلةروذكراريفراملروايلتربنينوانالرو نركلنريربارجني ةراملنينوان،رملان رحبلجة

 روررصل ربنرخلملد راحملدلمحمي،رأبديرشدني براملانلنديررررر حموراالحتلةر حمورأنراملنجلشيرقللرع
ر. أبيرشني براحمللمحميعيق ر

املدزبا ررربدنرراحلادمرر حمديربدنرررهااروملانراملظلهرراالحتلةرملقدولراملنجلشديريفراملنيندوانالرعمدوىلرررر
ر د  نلر:رقللرأصحلبنل..رنمر ّ  روملقومل ريفرةريق ر ىلركتللرصل ربنرخلمل راحمللمحميرعأخربنل

شني برباتلبد  رفداكراريفراألخداربان تد روكداارصدنعريفررررررررأبور   نل:رقلل،رمنيروفربنر  ل 
 .ةريق ر ىلركتللرأبيرشني براحمللمحمي

وحيتم رأن راملقملطرملروايةرابنرمسل ةر نرأبيرخلمل راملقملط،روحيتمد رأند رصدل ربدنرخلملد رررررر
املقملط،رو منلريدراةرمند رررراملقملطرصل ربنرخلمل راملقملط،رملانرجق َّلرأن رالريراةرمنرأبيرخلمل 

رخلمل راملقملط.ريزي رأبو
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ر. 1ع قةر،[3]احل يثر  ثراوايلتر

 احلنلطررحي ورأبو -132

ىلركتلبد راوايدةررراوار ند ريفرةريدقراملنجلشدير ررر،ر حموروجد رر 2عو نوان جني راوايت ر
ر.رريو ق،ر[1]وا   ر

  3عاصثنو -131

ر. 4ع قة،ر[1]اوار ن راوايةروا   رريفركتبراحل يثر،رجني راوايت رةونر نوان 

 رررراص ثمير -143

محدد ربددنرمددير=رأمحدد ربددنراحلسددنراص ثأرمحدد راص ثمددير=أرمحدد ربددنراحلسددنر=أر=
راوار ند ريفركتدبراحلد يثررر،ر نواند ررةونراوايلجد ررجنيد ر،راحلسنربنرلم راص ثمدير

ر

ر،ر قة.[12] شر راوايةررا ن 
ر

 
                                                           

ر.و ق راملنجلشيرفهوراحمللمحمي ر1ع
حكريلرأبورحي وراملد  لء،روملاند رمدنرأصدحللرررررر ىلرأن رمتح رمعرDذهبراملس  راخلوئيرر 2ع

 سبراجللراملش خرواملربقيرفا فريروير ن رابنرمسل ةربلص لشر ،رواملد  لءررر_امل لةقر
 مانراال تملةر حمورملرنقحم راملنجلشيرمنراوايةرابنرمسل ةر ن رفيو ق.روك فركلنررأي لرر

ربلص لشر رو نركلنرهورامل  لء.
ق ريقللرهورمثنوربنرااش راآلجيهرألنرابنرمسل ةرهورااويركتللرمثندوربدنرااشد ريفررررر 3ع

رابنرمسل ةر نرمثنور اا.ر ،رورريرو 414 ،رواجللراملنجلشيرع241املفهرنترع
ن راملروايةرامل رواةرف هلراصثنورهااارعاحلسنربنرلم ر نراصثنور نرأبلنر دنرأبديررروملانرن

 :رع   نلراحلسدنربدنرلمد ربدنررررر14مريم رفأبلنرف هلرهورأبلنربنر ثملنروق رقللراملنجلشيرع
  نلرأمح ربنراحلسنراص ثميرباتلب ر دنراملرجدللرو دنرأبدلنربدنر ثمدلن ،ررررررروقللر رمسل ة،

ثنددور الريفرمددواةر ثمدديربددالرابددنرمسل ددةروأبددلنرورريددرةر نددوانراصجنيدد ةروقددوعراصرواص َ ددظ
راجحروقوعرج ح فروامل ح حراص ثمي،رو حم  رجنيّ رهااراملروايةرملحمم ثمي.وا  ،رفحمنيّ راأل

رفلصراةرب راص ثمي.ر 4ع
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  ت ئج املستو  األول: )بلح ظ مجيع مش يخ ابن مس عة(

رمملرجق َّلرأ  ارجظهرراملنتلئجراملتلمل ة:ر

نيد ر دافررر  ةرمشليخرابدنرمسل دةراملثقدلتريفركتدبراحلد يثربررررر:راملش يخ النق ت
و دد ةراوايددلجهمرمخسددملئةرومثددلنررررر[26]املنينددلوينراصاددرا رهددورنددتةرو شددرونرررر

ر.[532]و   ونراوايةر
رمخسدةررهدورراصارار افربني راملفهلا ركتبريفرراملثقلترمسل ةرابنرمشليخر  ة

ر.[11]راوايةر شر رجسعراوايلجهمرو  ةر[5]
ر دد وارهددوراصاددرار ددافربنيدد راملاتددبركدد ريفراملثقددلترمسل ددةرابددنرمشددليخر دد ة

ر.[551]رمخسونرورون عرمخسملئةراوايلجهمرو  ة[ 31]ررو   ون

  ةرمشليخرابنرمسل ةر اراصو قالريفركتدبراحلد يثربنيد رررراملش يخ غري النق ت: 
و  ةراوايلجهمرا نتلنروأابنيونررر[21] افراملنينلوينراصارا رهورن نيةرو شرونر

ر.[42]اوايةر
ا ربنيد ر دافراصادرارهدوررررر  ةرمشليخرابنرمسل دةر داراملثقدلتريفركتدبراملفهدلررررر

ر.[6]و  ةراوايلجهمرنتراوايلتر[ 5]مخسةر
بنرمسل ةر اراملثقلتريفرك راملاتدبربنيد ر دافراصادرارهدورا ندلنرررررررا  ةرمشليخر

ر.[42]و  ةراوايلجهمرمثلنروأابنيونرر[32]و   ونرر

،ر[53]املني ةراملاحميرملحممشليخريفركتبراحل يثرهور  ثرومخسدونرركل املش يخ: 
ر.[523]كتبراحل يثرهورمخسملئةرومثلنونر  ةراملروايلتريفر

كتدبررريفراملروايلتر  ة،ر[13]ر شر رهوراملفهلا ركتبريفرملحممشليخراملاحميراملني ة
ر.[25]مخسةرو شرونرراملفهلا رهو

 .[635]  ةراملروايلتريفرك راملاتبرر[63]املني ةراملاحميرملحممشليخريفرك راملاتبر
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  ددةراصدد ملولرحمنحسددبرا تمددللرأنرياددونرمج ددعراملثرف ذاراج ددحرهدداارراحلسوو ب: 

 حم همربقومل ر نر اروا  رمنر اراملثقدلت،رملاديرندرارمد ارجدأ ااريفراال تمدلةررررررر
ر حموراملروايةرروههنلرةريقتلن:رر

رأنرن  ظر  ةراصشليخرفقطربغأراملنظرر نر  ةراملروايلت. األوىل:

 يف كل الكتب:  -1

رف اون:ر[32]رو  ةر اراملثقلتر[63]املني ةراملاحمير
32يخر ار قةر=رقا تمللرأنرياونرأ  راصشلر

63قر\رر1
ر.جقري ل ر2\1=ر63\32=ررر1ر

ر%.113,53املنس ةراصاويةر=ر
32ا تمللرأنرياونراملث  ةر دار قدلتر=رقرر

63قر\رر3
ر\ر[ ! 3-32!×ع3ع\!ر32]=رر3

رجقري ل .ر2\1=رر[ ! 3-63!×ع3ع\!ر63]
ر%روهاارنس ةرك ا .ر413,12املنس ةراصاويةر=ر

 يف كتب احلدي  فقط:  -2

رف اون:ر[21]ر  ةر اراملثقلتر[53]راملني ةراملاحمي
21=رقر  راصشليخر ار قةأنرياونرأا تمللر

53قر\رر1
 .جقري ل ر2\1=ر53\21=ررر1ر

ر%.ر53,ر143املنس ةراصاويةر=ر
21=رقرا تمللرانريادونراملث  دةر دار قدلترررر

53قر\ر3
ر\ر[ ! 3-21!×ع3ع\!21]=ررر3

 .جقري ل ر2\1=رر[ ! 3-53!×ع3ع\!53]

 %روهااراملنس ةرأي ل رك ا .ر12,ر426=رريةاواملنس ةراص

 أنرن  ظراملروايلت: الن  ية:

 يف كل الكتب:  -1

ر.[42]و  ةراوايلتر اراملثقلتراملاحميرر[635]  ةراملروايلتراملاحمير
 .جقري ل ر12ر\ر1=ررر635\ر42ا تمللرأنرياونرأ  راصشليخر ار قةر=ر

ر%روهيرنس ةرك ا .ر133,1=رريةاواملنس ةراص
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42املث  ةر ار قدلتر=ررقررا تمللرأنرياون
635قرر\ر3

ر\1=ر36124113ر\11216=رر3
 .جقري ل ر2123

ر.%روهاارنس ةراني فةرالرينيتنوربهلر3,ر341املنس ةراصاويةر=رر

 يف كتب احلدي  فقط: -2

ر.[42]  ةراوايلتر اراملثقلترر[523]ر  ةراملروايلتراملاحمي
ر.ي ل جقرر13ر\1=ررر523\42ا تمللرأنرياونرأ  راملروا ر ار قةرهور

ر%.241,1=رراملنس ةراصاوية
42ا تمللرأنرياونراملث  ةرمنر اراملثقلتر=رق

523قر\ر3
=رر32353663\11423=ررر3

ر.جقري ل ر2212ر\1
ر%روهيرنس ةرصغا رج ا .ر3354,3=رراملنس ةراصاوية

نت جددةرامل حددثريفراصسددتواراألولر ذارال ظنددلراصشددليخرفقددط،رفدد رمياددنررالنتيجووة: 
يلترامل رف هلرع نر اروا د  رف د ر دنراملد رف هدلرع مدنررررررراال تملةر حموراملروا

رذكرا روالريفرقرأةخحمنلراوايلتراملفهلا ريفراحلسللرألرال.
مدلرواةرف هدلر دنر داروا د روحندوا،رررررررو ذارال ظنلراملروايلترميانراال تملةر حمدورر

رنواءرأأةخحمنلراوايلتراملفهلا رألرال.ر
%رر133,1]ر حم هلرم حمقلهرألنرنس ةأملرامل رف هلرع ّمنرذكرا رف رميانراال تملةرر

ر. 1عالرميانر لوحهلر[%رر241,1أور
                                                              

 

                                                           

%رالرجوجدبراالةماندلن،رورررر15 :رأنرنسد ةرر211عحبوثرفقه دة:رررذكرراملس  راألنتلذرر (1
 ،روقلل:ر نهلرجوجبراالةمانلنر242عحبوثريفر حممراملرجلل:رررحملسينيق  رذملكراملش خرا

ر ن راملنيق ء.
%رالرجوجدبرر11بني رلحمسرامل حثرأند رمدلرررج حمد راملنسد ةرررررر مر ن رق رذكرراملس  راألنتلذرر

 االةمانلن.
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 املصادر

راحلدوح رريفراص اندالرراالخت لص،رمنسولرملحمش خراصف  ،رمنشدوااترمجل دةرر -1
 اصق نة.رقمراملنيحمم ةريف

وجنيحم دقرررج دح حرملشد خرامل وندي،رررار، ملرجدللرعاجدللراملاشديررراخت لارمنيرفةرا -2
رنيلراملرجدلئي،رمؤنسدةرررمهد يرراالنرتابلةي،رحتق قراملسد  ررماةاملةراملثلملثراصنيحمم
 .Šرامل  ت

رŠرامل  ددترنيلرمؤنسددة،راصف دد ،ريفرمنيرفددةر جددجرابر حمددوراملني ددلةرراشددلةاإل -3
 .املرتاثرملتحق ق

ي،رةااراملاتددبرخ ددلا،راملشدد خرامل ونددراالنت  ددلارف مددلراختحمددفرف دد رمددنراألررر -4
 جهران،رحتق قراملس  ر سنراخلرنلن.رن م ةر،اإل

نلنددد لتراال تمدددلالت،رة.رخلملددد ررحهددد يرخواجدددةرمددد يرراصنيهددد راملنيربددديرأ -5
 ملحمت ايبروامل حوثراال  لئ ة.ر

راإلن مي.ر  لاإلراملنشررماتبرمركز،رةلوو ربنراملس  ،ر ملل ق للراأل -6
رةاارحبددوثركحم دد راصددنهجريفرحتق ددقراص حمددب،رلمدد رجنيفددرراملاربلنددي،رمركددزر  -1

 .احل يث

 .،راملش خرامل  وق،رمؤنسةرامل نيثةململياأل -2

ململي،راملش خراصف  ،رمنشوااترمجل ةراص انالريفراحلوح راملنيحمم دةريفرقدمررراألر -1
 .اصق نة

 .ململي،راملش خرامل وني،رمؤنسةرامل نيثةراأل -13

ابرراصهد يرع جد ررراإلمدللر،ر حميربنربلبوي راملقمي،رم اندةررةرواملت  ر اإلملم -11
 . ريفرقمراصق نةرفرج راملشريف

ةهلا،راملني مةراجملحمسي،رمؤنسدةررلاراألنوااراجللمنيةرمل اارأخ لاراألئمةراألحب -12
 .املوفلء،رباوت
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حبوثرفقه ة،راملس  رلمد راادلراملس سدتلني،رةااراصدؤاخراملنيربدي،ربداوت،ررررررر -13
 مل نلن.

مركددزرصددفراحملسددين،رامل  نيددةراخللمسددة،رررنيحبددوثريفر حمددمراملرجددلل،رلمدد ررر -14
 رراص  فو.رررر

 .ةهران،راأل حممير،رمنشوااتاملاربا،رامل فلاب لئررامل اجلتر -15

رابرنييددةرمات دةر:راملتحريدررامل لووندي،ر سدنربددنرحيدنراملد ينراملنيددلمحمي،رنشدررررررر -16
 .قمدرر_راملشه اءرن  رم  نية:رة ع،راصق نةرقمردراملنجفيراصر شيراملنيظمو

 .اصقللرمنهجر حمورامل ه هلنيراملو   رجنيحم قة -11

ار،رمنشددوااترمات ددةراادد ا،رمؤنسددةرةا بددراه مجفسدداراملقمددي،ر حمدديربددنر -12
 .املاتللرملحم  ل ةرواملنشر،رقمراصق نة

 راملشرينية،راحلدرراملنيدلمحمي،رمؤنسدةررررىلرحت   رمسلئجف   رونلئ راملش نيةر  -11
   لءراملرتاث.إلرŠلرامل  ترني

راصونوير سنراملس  ر حم  رو حمقر الل،راملش خرامل وني،ر قق جهايبراأل -23
 .هراناخلرنلن،رنشررةااراملاتبراإلن م ة،رة

كدددربري،رصدددحح رو حمدددقر حم ددد ر حمددديرأخرامل ونددد ادددلل،راملشددد جهدددايبراأل -21
 وىل.ملغفلاي،رمات ةرامل  وق،رامل  نيةراألا

ب حدي،رامل  نيدةراملثلن دةرررراملرجدللرملحمنجلشدي،راألررركتللرجنق حراصقللريفرجهايب -22
 قمراصق نة.

 اةب حمي.واالننلة،راألرامل رقر نراالشت لهلتراملروا رو حا ةرجلمع -23

قرجدواةررفدلق،رحتق دررع،راملسد  ر حمديربدنرةدلوو ،رمؤنسدةراآلرررررن ومجللراأل -24
 .ق ومير

 . يرانر–راصف  ،رقمراجلواهرراملسن ة،راحلرراملنيلمحمي،رمنشوااترمات ةر -25

وح راملنيحمم ددةرريفرقددمراملشدد خرامل دد وق،رمجل ددةراص انددالريفراحلددرراخل ددلل،ر -26
 .اصق نة
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راملنشدددررخ صدددةراألقدددوالريفرمنيرفدددةراملرجدددلل،راملني مدددةراحلحمدددي،رمؤنسدددةررر -21

 اإلن مي.

 .ة،رامل ربي،رمؤنسةرامل نيثةراإلملمةالئ ر -22

رمؤنسدددةرنيلاشدددلة،رلمددد ربدددلقرراملسددد زوااي،رذخدددا راصنيدددلةريفرشدددر راإل -21
 .  لءراملرتاثإلرŠامل  تر

رةااراملغ ددلئري،رمؤنسددةرراحلسددالربددنرأمحدد راملغ ددلئري،راملرجددللرالبددنر -33
 .املثقلفّ ةراحل يث

ر.هتران ــدانشگاه  چاب, املرجلل،راملربقي -31

ق ددقربددوراصنيددلمليراملاحم لنددي،رمؤنسددةرةااراحلدد يث،رحتراملرنددلئ راملرجلمل ددة،رأ -32
 لم رامل ااي .

ومل دةرلدد وة ررنسددصةرأشدر رمنلندكراحلددج،راملسد  رلمدد راادلراملس سدتلني،رررررر -33
 املت اول.

 املنراقي.راملقلنمرأبوراملرجلل،راصاحارةاجلتريفراصقللرشنيب -34

راجلددلبحمقيرأصددغرر حمدديراملرجددلل،راملسدد  ررة قددلتراصقددللريفرمنيرفددةررةرائددف -35
 .املربوجرةي

حاا راملرتب دةريفرمجهوايدةررراملريلا لترملحم فراملسلة راملنيحمميروفقرمنهجرور -36
 .لر2332املنيراقرملسنةرر

ةبيروفقرمنهجروحاا راملرتب دةريفرمجهوايدةررراملريلا لترملحم فراملسلة راألر -31
 .لر2313املنيراقرملسنةر

 ع،رامل  وق،رمنشوااتراص  نيةراحل  ايةروم  نيتهلريفراملنجف. حم راملشرائ -32

  حممي.،رامل  وق،رمؤنسةراأل_خ لاراملرالر  ونرأ -31

 ن م ة.سةراصنيلافراإلامل وني،رمؤناملغ  ة،ر -43

 نوااراا ا.املغ  ة،راملننيملني،رمنشوااترأ -41
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ابللريفراالندتصلاات،راملسد  رررفتحراألبوالربالرذويراألمل للروبالرالراأل -42
   لءراملرتاث.رررإلر_ حميربنرةلوو ،رمؤنسةرنيلرامل  تر

نجلشددي ،راملنجلشددي،رمؤنسددةرمسددلءرم ددنفيراملشدد نيةرعاجددللراملفهرنددترأ -43
 مل ةراص انالربقمراصشرفة.ن ميراملتلبنيةرجلاملنشرراإل

 املفهرنت،راملش خرامل وني،رمؤنسةرنشرراملفقلهة. -44

 امل ه هلني.املفوائ راملرجلمل ة،ر -45

 ن م ة،رةهران.اليف،راملاحم ين،رنشررةااراملاتبراإلامل -46

 املاليف،راملاحم ين،رة نيةرةااراحل يث. -41

 اإلن مي.راملنشررابنرقوملوي ،رمؤنسةكلم راملزيلاات،ر -42

مل د وق،رمؤنسدةراملنشدرراإلند مي،رج دح حرررررراملننيمدة،رارركمللرامل ينرومتلل -41
 كربراملغفلاي. حميرأ

املنيحمم دةررراحلدوح رريفراص اندالرر  ،رامل  وق،رمجل ةقكتللرمنرالرحي راراملف -53
 .املثلن ةراصق نة،رامل  نيةرقمريف

راملد ينررجد لرر حم د راملسد  رررواملتنيحم قروج ح ح ربنشراراملربقي،ر يَناحمللنن،ر -51
 .احلس ين

راص  نيددةرملنراحلحمددي،رمنشددوااترات ددررب ددلئرراملدد اجلت،ر سددنربددنرنددحمرر -52
 .املنجفريفراحل  اية

ند ل،راملسد  رلمد راملنيدلمحمي،رمؤنسدةررررررم اا راأل اللريفرشر رشرائعراإل -53
 إل  لءراملرتاث.رر_نيلرامل  تر

رصسدددلئ ،راحملددد ثراملندددواي،رمؤنسدددةرنيلرررمسدددت ا راملوندددلئ رومسدددتن طرارر -54
 ال  لءراملرتاث.رر_امل  تر

ر–رشددفق:ري،راص  نيددةمسددت اكلتر حمددمراملرجددلل،ر حمدديراملنمددلحيراملشددلهروةرر -55
 .جهران
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راإلند ميراملتلبنيدةررراملنشدرررمست رفلتراملسرائرر،رابنراةايسراحلحمي،رمؤنسة -56

 .اصشرفةربقمراص انالرجلمل ة

 .وىلرواملثلن ة،ر رفلن لنمشليخراملثقلتراحلحمقةراأل -51

 .ن ميرمنيلنيراألخ لا،رامل  وق،رانتشلااتر  -52

رنددد  ررنسدددةمنشدددوااترمؤراحملقدددقراحلحمدددي،رريفرشدددر راصصت دددر،ررراصنيتدددرب -51
 ._راملشه اء

ريفراملفقدد رحتق ددقرقسددماملني مددة،رر–عطرل ريفرحتق ددقراصدداهبرمنتهددوراص حمددبر -63
 .اإلن م ةرامل حوثرلمع

ر حمديرراصلحند اانيرعأبدوررر مسل  د رربدنرراملرجدللرلمد رررأ والرمنتهوراصقللريف -61
 .املّتراثرإل  لءرŠرامل  ترنيلراحللئري ررحتق قرمؤنسة

 .املرتاثرال  لءرŠر تامل رنيلرنق راملرجلل،راملتفرشير،رمؤنسة -62

 اا ايةراملاربا،راخل  يب،رمؤنسةرامل  غ. -63

ر_ حمديرررأمااصدؤمنالرراإلمدللرراملوايف،راملف أراملالشدلني،رمنشدوااترمات دةررر -64
 ر.املنيلمةررأصفهلن

 ر حميربنرةلوو ،ربإمر راصؤمنال،راملس ر_امل قالربلخت لصرموالنلر حمير -65
رن مي.مؤنسةراملثقحمالرإل  لءراملرتاثراإل

 
 

ر

 


