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 كتاب النكاح

 من خمطوط ملتقى األحبر

 للشيخ إبراهيم بن حممد احلليب 

 هـ( 659املتوفى )

 
 دراسة وحتقيق

  .م.د .   د الر ن ا د   د احملمدي

  امعة ا ن ار / كلية العلوم اإلسالمية / ال لو ة
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 المقدمة
لإذذذذذ عالملذذذذذإ ع عإذذذذذتع تاذذذذذتعلذذذذذ عال مذذذذذ.ع مذذذذذتع الذذذذذ اعتذذذذذ عاوعلذذذذذتماتعاع،ووإذذذذذ عاوعمت.اذذذذذتعاع،اا

عإاتغيعلجاللع،جه ع،وظإمعسوطتا عع ع
ع:وبعد 

(عملتقىىىىب ا ب ىىىى  )عقذذذذ.ععإسذذذذ علذذذذيعتتحذذذذلعقعع ذذذذتلنعع قإذذذذ عالقسذذذذمعا ،لعمذذذذ ع عذذذذت عف
عذعاع عذع  مذذذذ عقعع ذذذذتلن ،بذذذذتعااذذذذتعاسذذذذع ملعع قإذذذذ عمذذذذتععتقذذذذنعماذذذذ عاع،بذذذذ،عالشذذذذإرعهتذذذذ ابإمعال وتذذذذي

ع عت عالا تحع 
ع ، عوونع،ف عالخطةعاآلعإةع:إا عةالت ثعاقعحتعطتإ ،ع

،قذذذذ.ععات،لعذذذذ عباذذذذتعتبإجذذذذتتعاعه عسذذذذت علذذذذيعالع،سذذذذ عفإذذذذ عالقسذذذذمعا ،لع:عالقسذذذذمعال. اسذذذذيعاع
عونع:فيعاط ، ةعال. ع، اهعاع،ق.عاشعملعو

ع تلملافعا،اًلعذعالع  إفعت
ع ال عت عثتاإًتعذعالع  إفع

ع ،لفعالاسرعالخطإةعثتلثًتعذع
عماهجيعفيعالع قإ ع  ات ًتعذع

عثمعالاصعالم ق ع 
ذذذذذذذ.ع،ووذذذذذذذنع م  ،آخذذذذذذذ ع.و،ااذذذذذذذتعا عال مذذذذذذذ.عهللاع  عال ذذذذذذذتلمإ عاع،لذذذذذذذونعقعووذذذذذذذنعسذذذذذذذإ.اتعم   

عآل ع،ل ت ع،سومع 
عالتت ث

 القسم ا ول
 القسم الد اسي 

ع:عأوال ى التع يف بالمؤلف
عاعثذذذذذمعالقسذذذذطاطإايعال اتذذذذذيع و تذذذذي  إمعال   ذذذذذ.عتذذذذ عه ُتذذذذذ  اب  م  إمعتذذذذ عم    بذذذذ،عا مذذذذذتمعالشذذذذإرعه ُتذذذذذ  اب 

اع،بذذذذذ،ع(عوذذذذذ عومذذذذذ عإاذذذذذتبتعاإتذذذذذًتع،عسذذذذذ إ عوتمذذذذذًتععذبذذذذذع659سذذذذذاةع)ع،عذذذذذ،فيع)ع وذذذذذ ع(،لذذذذذ.عفذذذذذيع
م .عتتلقسطاطإاإةععخطإ عومت ةع ع السوطت عم   

ع
ع
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ع ع(ع1)عتهتع.ب ًاعط،إاًلعإتإ.عوونعالفعق  بتج عهلإهتعق.إمًتع،م ثع
قذذذذ اعباذذذذت عووذذذذنعوومذذذذتلعولذذذذ هعاعثذذذذمعا ع ذذذذلعهلذذذذنعملذذذذ ع،قذذذذ اعووذذذذنعوومت هذذذذتعال ذذذذ.إثع
،العتسذذذذذذإ ع،ا لذذذذذذ،لع،التذذذذذذ ،وعاعثذذذذذذمعاعذذذذذذنعتذذذذذذال.عالذذذذذذ ،مع،عذذذذذذ،ط عتقسذذذذذذطاطإاإةعاع،لذذذذذذت عهمتمذذذذذذًتع

م .ع ،خطإتًتعتجتم عالسوطت عم   
ع ع(ع2)ع

عذعوتلمذذذذذًتعتذذذذذتل ذذذذذ  عق  عذع   م   و،معال  تإذذذذذةعاع،العتسذذذذذإ عاع،ال ذذذذذ.إثع،ووذذذذذ،معالقذذذذذ الاتع، ذذذذذت 
اع، تاذذذذتعلذذذذ عإذذذذ.عطذذذذ،لنعفذذذذيعالتقذذذذ ع،ا لذذذذ،لعاع، تاذذذذتعمسذذذذت لعالتذذذذ ،وعالذذذذ عوإاإذذذذ عاع، ذذذذت ع
، وذذذذذًتععقإذذذذذًتعتابذذذذذ.ًاعمع، وذذذذذًتعوتتذذذذذ.ًاعاتسذذذذذ ًتعاع، ذذذذذت عإقذذذذذ  عالطوتذذذذذةعاع،ااعتذذذذذ عتذذذذذ ع ثإذذذذذ ، عاع، ذذذذذت ع

فذذذذذذيعتإعذذذذذذ عا،عفذذذذذذيعالمسذذذذذذج.عاع،ا اعمشذذذذذذنعفذذذذذذيعمالتمذذذذذًتعلتإعذذذذذذ عمشذذذذذذعغاًلعتذذذذذذتل ومعاعالعإذذذذذذ اهعا ذذذذذذ.عهالع
الط إذذذذ عإغذذذذنعتلذذذذ هعوذذذذ عالاذذذذت عاع،لذذذذمعإسذذذذم عماذذذذ عا ذذذذ.ع  ذذذذ ع،ا ذذذذ.ًاعمذذذذ عالاذذذذت عتسذذذذ،لعاع،لذذذذمع

ع ع(ع3)عإعو  عتشيلعم عال.اإتعهالعتتل ومع،ال تت.ةع،العلاإفع،ال عتتة
ا ع ذذذذذلعالشذذذذذإرعهتذذذذذ ابإمعال وتذذذذذيعمذذذذذ ع وذذذذذ عهلذذذذذنعملذذذذذ عاعالعذذذذذيعوذذذذذ.تع تحذذذذذ ةعال ذذذذذتلمع

ق،طعتغذذذذ.ا.عاع،قذذذذ اعووذذذذنعوومت هذذذذتعال ذذذذ.إثع،العتسذذذذإ ع،ا لذذذذ،لع،التذذذذ ،وعاعثذذذذمعا سذذذذالميعت ذذذذ.عسذذذذ
  ذذذذذلعهلذذذذذنعتذذذذذال.عالذذذذذ ،معاع،عذذذذذ،ط عالقسذذذذذطاطإاإةعاع،اخذذذذذ عال وذذذذذمعوذذذذذ عمشذذذذذتإخهتعاع،لذذذذذت عهمتمذذذذذًتع
تذذذذذت نعالج،امذذذذذ عاعثذذذذذمعلذذذذذت عهمتمذذذذذًتع،خطإتذذذذذًتعتجذذذذذتم عالسذذذذذوطت عم مذذذذذ.عالتذذذذذتع عاع،م. سذذذذذًتعتذذذذذ.ا ع

ع ع(ع4)ععالق العالعيعتاتبتعس .اعجوتيعالمتعي

                                                 

إاظ ع:عالعتجعالم ولعم عج،اب عالط اتعاآلخ ع،ا ،لع عاتذ،عالطإذ علذ.إ عتذ ع سذ عتذ عووذيعتذ علطذفعع(عع1)ع
بذذذع(ع علذذ إ ع،ع وإذذ ع:عوتذذ.عال  ذذإمعشذذ فعالذذ.إ ع عالطت ذذةعع1331)عتععقعال سذذإايعالتخذذت اعالقاذذ،جي

عذعع1311الثتاإةع عالمطت ةعالها.سإةعال  تإةع ع  ع. عال تإذ عفذيععذت إرعاوإذت ع وذ ع ععع361مع:ع1693بذ
إمعتذ عإ،سذفعال وتذيع ع)عتع م .عت عهُتذ  اب  بذذع(ع عع قإذ ع:عم مذ،.ع مذ.عالتذتخ، اعاعع671ل حيعال.إ عم   

ع ع1/63مع:ع1672  إتعوتت ةع عمطت،وتتع،تا ةعالثقتفةع،ا  شت.عالق،ميع ع.مش ع ع،إ إنعتع
بذذ(اع،تذرخ هع691الشقت  عالا متاإةعفيعوومتلعال.،لةعال ثمتاإذةاعلطذتكع تذ اعتا.هعا مذ.عتذ عملذطتناع)تع(عع2)ع

اع.ا عبذذذ(662 عذت ع:عال قذ.عالماظذ،معفذيع  ذ عافتحذلعالذ ،ماعلومذ،لنعووذيعتذ عتذتليعالم ذ ،فعتماذ اع)ت
ع ع265مع:ع1675بذعذعع1365ال عت عال  تياعتإ ،تاع

ع ع269–265المل. عاتس ع:عع(عع3)ع
ا تيعال ع عال  تإةع عوم ع  حتع  تلة عع265/ع1إاظ ع:عالشقت  عالا متاإةع:عع(عع4)ع ل  تإ عع اجمعم ل  ؛عم جمعالم ؤ 

ع ع1/25مع:ع1657بذعذعع1379مطت ةعالع قيع ع.مش ع ع
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"عهاذذذذذ عشذذذذذإرعلذذذذذتل عاعوذذذذذتلمعاعتابذذذذذ.عاع تمذذذذذلعااثذذذذذنعووإذذذذذ عال ومذذذذذتلعاع،ممذذذذذتعقإذذذذذلعواذذذذذ ع:ع
ع ع(ع1)عالخإ عاعالجإ.عاعالمق  عاعالمج،.ع"

عف ت عل عا ث عم عوش إ عمؤلفع وايعال وتيعتتلعألإفع
 : الكتابثانيًا ى التع يف 

  ذذذذ عالمؤلذذذذفعفذذذذيعمق.معذذذذ عسذذذذت ععذذذذألإفعال عذذذذت عاعفقذذذذتلع:ع"عقذذذذ.عسذذذذألايعت ذذذذنعطذذذذتلتيع
االسذذذذذعتت.ةعا عاجمذذذذذ علذذذذذ ع عتتذذذذذًتعإشذذذذذعملعووذذذذذنعمسذذذذذت لعالقذذذذذ.، اعاع،المخعذذذذذت عاع،ال اذذذذذتعاع،ال،قتإذذذذذةع
اعت تذذذذذت ةعسذذذذذهوةع،إذذذذذ عمغوقذذذذذةعاعفأجتعذذذذذ عهلذذذذذنع لذذذذذ ع،ت.تعووإذذذذذ عت ذذذذذنعمذذذذذتعإ عذذذذذتجعمذذذذذ عمسذذذذذت لع

تعتذذذذ   عالخذذذذالفعتذذذذإ عا معاذذذذتعاع،قذذذذ.متعمذذذذ عاقذذذذت،إوهمعالمجمذذذذ عاع،اتذذذذ ةعمذذذذ عاله.اإذذذذةعاع،لذذذذ  
،لذذذذمعالعجهذذذذ.ًاعفذذذذيعالعاتإذذذذ عووذذذذنعا لذذذذ عاع،ا قذذذذ، عاع،مذذذذتعبذذذذ،عالمخعذذذذت عع…مذذذذتعبذذذذ،عا  جذذذذ عع

ع ع(ع2)علوتع، ع"
عذعا عإذذذذذ   عمسذذذذذت لعالتقذذذذذ عال اتذذذذذيع وهذذذذذتعاع ذذذذذ  عق م  عذع      ذذذذذت،لعالشذذذذذإرعهتذذذذذ ابإمعال وتذذذذذي

مذذذذذذتلعاع،عتتلذذذذذذإلعآ ا هذذذذذذمعاعمذذذذذذ ع  ذذذذذذ عالخذذذذذذالفع،إ، .بذذذذذذتعفذذذذذذيع عتتذذذذذذ عاعجتم ذذذذذذًتعفإذذذذذذ عاقذذذذذذ،العال و
،الذذذذذذ اج عمذذذذذذ عاقذذذذذذ،الهمع ،اظذذذذذذمعالمسذذذذذذت لعالمط ، ذذذذذذةععاظإمذذذذذذًتع.قإقذذذذذذًتعم  مذذذذذذًتعماسذذذذذذقًتعاع،وذذذذذذ نع
التذذذذ ،وعالتقهإذذذذةع،اشذذذذت عهلإهذذذذتعاع،  ذذذذ عالذذذذ اج عماهذذذذتع ،اعتذذذذ عااللذذذذطال تتعالذذذذ.ا  ةعتذذذذإ عال اتإذذذذةع

مخعذذذذذذذت عاع،ال اذذذذذذذتعاعع ،قذذذذذذذ.علذذذذذذذ حعفذذذذذذذيعمق.معذذذذذذذ عتمذذذذذذذ،ا .ع عتتذذذذذذذ عاع،بذذذذذذذيع:عمذذذذذذذع عالقذذذذذذذ.، اعاع،ال
ع،ال،قتإةعاع،المجم عاع،اله.اإةع 

ع:وصف النسخ الخطيةثالثًا ى 
 النسخة ) أ ( ا صل 

(ع،بيعمل، ةعوونعع3992عسمنع تشإةعوونعالموعقنعفيع ع عال ،اشيع عت قمع)عع
اسخةعالشإرعهت ابإمعال وتيعفيعمطت ةع.ا عس ت.تعاعش  ةع  متاإةعوثمتاإةعاعمطت ةعسا.ةعاع

عا،لامش. ع طت ع
 النسخة ) ب ( 

،بذذذذذذيعالاسذذذذذذخةعالمطت،وذذذذذذةعالمع.ا،لذذذذذذةع اهذذذذذذتع،احذذذذذذ ةع،ملذذذذذذ  ةعاع،اا ع تاذذذذذذتعع عذذذذذذ،اع
عوونع ثإ عم عا خطتلع 

                                                 

قذذذذذتتعالسذذذذذاإةعفذذذذذيععذذذذذ اجمعال اتإذذذذذةاعلعقذذذذذيعالذذذذذ.إ عتذذذذذ عوتذذذذذ.القت. عالعمإمذذذذذيعالذذذذذ.ا اعال اتذذذذذياعإاظذذذذذ ع:عالطتع(عع1)ع
بذ(اعع قإ ع:عوت.عالتعتحعم م.عال و،اعالمجو عا وونعلوشذؤ، عا سذالمإةاعلجاذةعه إذتلعالعذ اثع1313)ت

ع ع223-1/222مع:ع1673ا سالمياعمطتت عا ب امعالعجت إةاعالقتب ةاع
ع عمق.مةعموعقنعا ت  ع(عع2)ع
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 النسخة ) ج ( 
سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط ااع17عو..عا سط ع:اعلمعإ   عاسمعالاتسرعاع،عع334فع قمعالمخط،طع:

ل جذذذذذذذمعااع227وذذذذذذذ..عاللذذذذذذذت تتع:عاع،عمذذذذذذذ عمخط،طذذذذذذذتتعالقذذذذذذذ  عالثذذذذذذذتايعوشذذذذذذذ عععت إرعالاسرع:
عسمع 15×ع5ا23:ع

 النسخة ) د ( 
ع (عع13911،بيعاسخةعفيعم عتةعا ،قتفعت قمع)ع

 النسخة ) هى ( 
وذذذذذذذ..عاعاسذذذذذذذمعالاتسذذذذذذذرع:عخوإذذذذذذذلعتذذذذذذذ عملذذذذذذذطتنعا مذذذذذذذتمعاع،عع335 قذذذذذذذمعالمخطذذذذذذذ،طع:عف

×ع23ال جذذذذذذذذذذمع:عاعع133وذذذذذذذذذذ..عاللذذذذذذذذذذت تتع:عاععب1131عذذذذذذذذذذت إرعالاسذذذذذذذذذذرع:عاعع23ا سذذذذذذذذذذط ع:ع
ع سمع5ا13

 النسخة ) و ( 
ع( ع7435فيعم عتةعا ،قتفعت قمع)ع،بيعاسخةع

 
 : منهجي في الت قيق ابعًا ى 
الاسذذذذذرعاظهذذذذ تعالذذذذاصعتتلشذذذذ لعالمطوذذذذذ، عاع،واذذذذ.ع لذذذذ،لعاخذذذذذعالفعتذذذذإ عمقتتوذذذذةعت ذذذذ.ع  1

عتإ عا لتتظعاخع تعالوتظعالماتس ع،اش تعهلنعالمختلفعتتلهتمكع 
ع ل  تعال ومتتعا،عال تت اتعالعيع، .تعمختلتةعلق،او.عالخطعال .إثع  2
 عإل ومذذذذذذذتتعا،عالجمذذذذذذذلعالسذذذذذذذتقطةعمذذذذذذذ عاسذذذذذذذخةعا لذذذذذذذلع)عاع(عتذذذذذذذإ عم  ذذذذذذذ،فع،حذذذذذذذ تعا  3

،قوذذذذذذتعمذذذذذذتعتذذذذذذإ عالم  ذذذذذذ،فعإ عسذذذذذذتقطعمذذذذذذ ع)عاع(عامذذذذذذتعالمعغذذذذذذتإ ع،حذذذذذذ تعلهذذذذذذتعم  ذذذذذذ،فعإ ع
ع،اش تعلهتعتتلهتمكع 

ال ومذذذذذتتعالسذذذذذذتقطةعمذذذذذذ عتقإذذذذذذةعالاسذذذذذذرعقوذذذذذتع:عسذذذذذذتقطةعمذذذذذذ ع)ع ع(عااعال ومذذذذذذةعالمؤشذذذذذذ ةع  4
طعوتذذذذذت ةعاشذذذذذ تعهلإهذذذذذتعفذذذذذيعالهذذذذذتمكعتذذذذتل قمعبذذذذذيعالسذذذذذتقطةعمذذذذذ ع) ع(عاع،اا اع ذذذذذت عالسذذذذتق

ع ع،اا اع ذذذذذذذذذذت عال ذذذذذذذذذذالمعالسذذذذذذذذذذتقطعطذذذذذذذذذذ،إاًلعقوذذذذذذذذذذتع:عمذذذذذذذذذذ عق،لذذذذذذذذذذ ع:ع)ع ذذذذذذذذذذ اع(عهلذذذذذذذذذذنعق،لذذذذذذذذذذ ع
ع)ع  اع(عستقطعم ع)عجع(عمثاًلع 

اسذذذذذذذعخ.متعوالمذذذذذذذتتعالعذذذذذذذ قإمعالمع ت فذذذذذذذةعاع تلاقطذذذذذذذةعاع،التذذذذذذذت تةعاع،،إ بمذذذذذذذتعاع،اسذذذذذذذقتع  5
عالاصعوونع،ف عسإت عالجملع،ال تت اتع 

،جذذذذذ.تعفذذذذذيعالذذذذذاصعاع، ذذذذذ ل عاآلإذذذذذتتعالذذذذذ،ا .ةعفذذذذذيعالع قإذذذذذ ععاسذذذذذتتعاآلإذذذذذتتعالق آاإذذذذذةعه   9
عهلنعس، بتع 
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عخ جتعا  ت.إثعالات،إةعفيعالاصع،اله،امكعاع،تإاتع. جعهت   7
اسذذذذتتعا قذذذذ،العهلذذذذنعقت وإهذذذذتعاعفذذذذب علذذذذمعاجذذذذ.عفذذذذبلنع عذذذذت عاسذذذذت عمذذذذ عبذذذذ اعال عذذذذت عاعا،ع  1

عال ع عا متتعالم عم.ةعفيعالم ب عال اتيع 
عاق،ا عمتب ةع،مإتعهتعتخطعاس،.عو إنع ،ح تعاآلإتتعالق آاإةعتإ ع  6
ع،ح تعا  ت.إثعالات،إةعتإ عق،سإ ع تإ إ عمت.،جإ ع))ع((ع   13
عو فتعتتلملطو تتعالعيع، .تعفيعالاصع   11
اظذذذذذذذذ ًاعلم .،.إذذذذذذذذةع جذذذذذذذذمعالت ذذذذذذذذثعفوذذذذذذذذمعا  ذذذذذذذذ عتطتقذذذذذذذذتتعال عذذذذذذذذ عفذذذذذذذذيعالهذذذذذذذذتمكع  12

ع،ا عتإتعت   بتعفيعقت مةعالملت. ع 
 ، .ع   بمعفيعالاصعالم ق ع ع و فتعتت والمعال إ  13

ع
 كتاب النكاح

ع(ع2)عاع،إ ذذذ هعواذذذ.عخذذذ،ف(عع1)عبذذذ،عوقذذذ.عإذذذ .عووذذذنعموذذذ عالمع ذذذةعقلذذذ.ًاعإجذذذ عواذذذ.عالع،قذذذت 
االوعذ.العاع،إا قذذ.عتبإجذت ع،قتذ،لعاع البمذتعتوتذظعالمتحذذيعاعا،عع(ع4)ع ،إسذ عمؤ ذ.ًاع تلذة(ع3)الجذ، 

اعع(ع9)عاعا،عت إ فعي(ع5)ع،ل،عقتلع:ع.ا.ام اتبمتع ععجايعفقتلع:عت،جتع،اا علمعإ ومتعا .بمتعاع ت،ع
ع تإ ع،ش الع (عع11)عتالعمإمعاعل  عع(ع13)عت إ فتع(ع6)عاعا،(عع1(ع)عع7)عفقتلع:ع.ا.

                                                 

ع ع145الع،قت ع:عب،عالش، عالق،اع عااإ عالتقهتلع:عع(عع1)ع
ع(ع:ع ،فع عفيع)عبع(عع2)ع
ااعواذذ.عوذذ.مع وتإذذةع قذذ، عالت،جإذذةعاع  عمشذذ ،وإع عهامذذتعبذذيعلع لذذإ عالذذات ع،ع لذذإلعالثذذ،ا عتتل،لذذ.اعع(عع3)ع

ال  مذةعاعهالعع،ال اعإختفعالج، عإأثمع،إ ع  عالم  مذتتعفعا ذ.معالملذتل عل ج ذت عبذ هعالمتتسذ.ع،قحذإع 
ع ع1/156ا عالال،صعلمععاهنعتهتعفقإلعتتل  ابةع عإاظ عمجم عا اه ع:ع

ع(ع:ع تلع عفيع)عبع(عع4)ع
ع ع1/311.ا.اع:عت،جتع عال. عالماقنع:عع(عع5)ع
ع ع1/311ت إ فعيع:عااعقتوتع عالمل. عاتس ع:عع(عع9)ع
ع ع1/311.ا.ع:عااع:عت،جع عالمل. عاتس ع:عع(عع7)ع
عفيع)عجع(ع:ع.آ.آع عع(عع1)ع
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع6)ع
ع ع1/311ت إ فتع:عااعقتلعتلإغةعالغت  ع عال. عالماعقنع:عع(عع13)ع
قتلعالشإرعتا.هع:عال ق.علم ت عال  فعاعفب عج،ا عمثلعب اعال ذالمعقذ.عإذ   عتذتلمإمع،ت.،اذ عاع،المذإمعا ذ،طعع(عع11)ع

"عتذذ.، عق،لذذ ع"عإذذ إ فتع"عاعهالعه اعا إذذ.عتق،لذذ ع"ع.ا.اع"ع ع،فإذذ عهشذذت ةعهلذذنعااذذ عالعإا قذذ.عتمجذذ .عق،لهذذتع"ع.ا.ع
الع قإ ع.، عالس،معاع،امتعه اعقتلعا .بمتع:ع"ع.هع"ع ع،قتلعاآلخذ ع:ععععع"ع.ا.معاعا،ع.ا.ع"عفإ ذ، عا ت ذًتعاع
لذذنعااذذ عإا قذذ.عتذذ.، عق،لهمذذتع:ع"عتتاذذنع"ع ع،قذذتلعت ذذنعالمشذذتإرع:ع   ع"ع.هع"عامذذ ع،ع، إذذلعمثذذلعت،جاذذيعاع،اا

ما ع،ا ،لنعا عإ   علع ، عالمسألةعمعتقتعووإهتعاعفبا عإا ق.عتق،لهمتع"عف ،ختع،خ إذ.ع"عتذالعمذإمععها عالعت.
ع ع1/193ت .ع"عف ،خعيع،خ إ.اع"ع عمجم عا اه ع:ع
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ع(عع9()عع5)عشذ،إمع(ع4)ع]ع،ع[ع(ع3(ع)عع2)عوا.عالشذه،.عمذتت ع(ع1)عع،ل،ع]قتالع[ امذتعإلذ   العإا قذ.عاع،اا
اع،مذذتع،حذذ علعموإذذ عال ذذإ عفذذيعال ذذتلع تإذذ ع،شذذ العاع،لذذ.قةع،عموإذذ عع(ع1)ع،عذذت،إ ع(ع7)عتوتذذظعا ذذتح

وت ةع،،لإةع ع،ش طعسمتوع ذلعمذ عال تقذ.إ علتذظعاآلخذ عاع،ع حذ، ع تت ةع،اا ،،لإةعالعتبجت ةع،اا
  إ عاعا،ع  ع،  عإ عم وتذإ عمسذومإ عاعه ع تاذتعالت،جذةعمسذومةعاعسذتم إ عم ذًتعلتظهمذتعاعفذالع

 ،اهمذذتعفتسذذقإ عاعا،عم ذذ.،.إ عفذذيعقذذ فعاعا،عاومإذذإ عاعا،عع ،جذذتتع(عع6)عإلذذ عه عسذذم تعمعتذذ قإ 
ععذت،جعع(ع11)عال تق.إ عاعا،عاتايعا .بمتع،العإظه ع(ع13)عاتاي تشهت.عهمتعوا.ع.وذ، عالق إذ ع ع،لذ  

ذ  عقعع   ذتلنعاعخالفًتعع(ع14)ع مإإ ع(ع13)عو ع(ع12)عمسومع مإة م  ع15)عاع،العإظهذ عتشذهت.عهمتلم م.عذع    

عه ع ذذت عا  ع ،مذذ(عع19)ععه عا.وذذتع(  عامذذ ع جذذاًلعا ععإذذت،جعلذذغإ ع عاعفت،جهذذتعواذذ.ع جذذلاعلذذ  

                                                 

عفيع)عاعاع ع(ع:عقتلع ع(عع1)ع
ع ع1/311متت ع:عااعت،جةع عال. عالماعقنع:عع(عع2)ع
ع(ع:عمت  ع عفيع)عجعاعبع(عع3)ع
عفيع)عاعاع ع(ع:عا،عاع،ال ومةعستقطعم ع)عجع(ع عع(عع4)ع
ع ع1/311ش،إمع:عااع:عت،جع عال. عالماعقنع:عع(عع5)ع
ااع:عا ذذ عت،جذذت عاع،لتذذظع"عت ع"عواذذ.عا طذذال عالت،جذذةع مذذتعا عشذذ، عمخذذعصعتذذتلت،جع عمجمذذ عا اهذذ ع:عع(عع9)ع

ع ع1/193
عفيع)ع.ع(ع:عالا تع ع(عع7)ع
عفيع)ع.عاعجع(ع:ع،العت،إ ع ع(عع1)ع
ااع:عا عإسذذذم عا ذذذ.بمتعا،اًلع،اآلخذذذ عآخذذذ ًاع،المجوذذذ عمع ذذذ.عاعلذذذمعإجذذذتع مذذذتعبذذذ،ع ااعا  ثذذذ عاع،جذذذتتعواذذذ.عع(عع6)ع

عت حهمع ع،و عاتيعإ،سفعفإ ع ،اإعت ع ع،ل،ع ت عال ق.عفيعمجوسإ علمعإجتعتتالعتت ع 
ع ع193/ع1؛عمجم عا اه ع:عع213؛عش حعال،قتإةع:عع1/327إاظ ع.  عال  تمع:ع

ع:عات ع عفيع)عجع(ع(عع13)ع
عفيع)عجع(ع:ععظه ع ع(عع11)ع
عفيع)عجع(ع:ع مإعإ ع ع(عع12)ع
عفيع)ع ع(ع:عوا.ع ع(عع13)ع
ع)عو ع مإإ ع(عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع14)ع
عفيع)ع.ع(ع:عشهت.عهمتع ع(عع15)ع
إل عوا.عالشإخإ عاع  عالشهت.ةعش طتعفيعالا تحع جلعمو عالمع ةعالع جلعالمه عاعخالفذًتعلم مذ.عاعع(عع19)ع

،ب،عق،لعتف عاإحًتعاع اهتعشهت.ةعال تف عوونعالمسومعاع،العإظه عتشهت.ةعال مإإ عه عا.وتعال مإةع،ج .ع
ع1/193مجمذ عا اهذ ع:ع؛عع213؛عش حعال،قتإةع:عع1/327المسومع،تتل   عإظه ع عإاظ ع.  عال  تمع:ع

ع ع2/4؛عوم.ةعال وتإةع:ع
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العال(عع1)ع تحذذ اًع العع(ع3)ع ع، ذذ اعاعلذذ،عت،جعا  عتتلغذذةع(ع2)عاع،اا واذذ.ع جذذلعاعه ع حذذ تعاعلذذ عاع،اا
  (عع4)عفال

 الم  مات ( 5) باب
اخع ع ،إ  مع(ع9)عإ  معوونعال جلعام عاع،ج.ع ع،اا عووتعاع،تاع عاع،تاتع،ل.هع،اا عستوت

اع،تاتعام اةع.خلعتهذتعاع(عع1)عاع،امعام اع عمطوقتًعع(ع7)ع،تاعهتعاع،اتاةعاخإ ع،اا عستو عاع،ومع ع،ختلع 
،ام اةعاتإ ع،اا عوالعاع،اتا ع،اا عستلع ع،ال لع حتوًتعاع،الجم عتإ عا خعإ عا ت ًتعاع،ل،عفيعو.ةع

تعامعذ عالعذيع،ط هذتعاعالعإطذأععذت،جعاخذع(ع13)عتت  عاعا،ع ج يعاعا،ع،ط ًتعتمو عإمإ عاعفو،ع(ع6)عم 
عا خ  ع ع(ع11)ع،ا .ةعماهمتعاع عنع]عإ  مع[

                                                 

 ا عه اع ت ع تح ًاعااعقلعوتت ةعال، إلعهلنعا  عاعفلت ع أا عوتقذ.عاع،ال، إذلعمذ ع لذ عال جذلعشذتب.ا عع(عع1)ع
عاع،ب،عالم عم.عاع،قإلعتخالف عاع،ب،عهم ت عج لعا  عشتب.ًاعم ع،إ عاقلعوتت ةعال، إلعهلإ  ع

؛عالذ. عالمخعذت عع3/67 عات عوونعثم ةعبذ اعاالخذعالفع عإاظذ عالت ذ عال ا ذ ع:ع،قتلعات عاجإمع:ع،لمعا عم
ع ع1/192؛عمجم عا اه ع:عع3/24:ع

عفيع)عجع(ع:عفالع ع(عع2)ع
ع(ع:عتتلغع ع عفيع)عجعاع.عاعبع(عع3)ع
ع ع1/192 ا عه اع ح تعلت تع أاهتعوتق.ةع،ا  عاع، ل عال جلعشتب.ا ع عإاظ عمجم عا اه ع:عع(عع4)ع
ع(ع:عفللع عفيع)ع.عاعبع(عع5)ع
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكمْ لق،ل عع ذتلنع:عع(عع9)ع [عاعفثتعذتع  مذةعالجذ.اتعع23]عسذ، ةعالاسذتلع:عمذ عاآلإذةععُ   َِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ

،التاذذتتعتذذتلاصعاع  عا معا لذذلعفذذيعالوغذذةعاع،التاذذتعبذذيعالتذذ وعاعهالعا عا ،بذذتمعععلذذ فعهلذذنعا قذذ  ع
بذذذ اعإعاذذذت،لعالذذذاصعالجذذذ.اتع،التاذذذتتع قإقذذذةعاعفإ ذذذ، عاالسذذذمعمذذذ عقتإذذذلعالمشذذذ  عاعا،ععالم ذذذ ،فعاعف وذذذن

تت جمذذتوع ع،اقعلذذ علذذت  عاله.اإذذةعفذذيع  مذذةعتاذذتتعا ،ال.عووذذنعا جمذذتوعاع  عواذذ.هعلذذمعإثتذذتعهطذذال ع
 عشذذذ حعع1/163لتذذذظعالتاذذذتعووذذذنعالتذذذ وع قإقذذذةعا،عت.اللذذذةعالذذذاصعاعا،عت مذذذ،معالمجذذذتتع عإاظذذذ عاله.اإذذذةع:ع

ع عع2/13؛عوم.ةعال وتإةع:عع1/192؛عمجم عا اه ع:عع214:ععال،قتإة
عفيع)ع.ع(ع:ع،ختالع ع ع(عع7)ع
ىاُتُكْم َوَخىاالُتُكْم ا للعفيعع  إمع ل عجمإ ًتعًقُ،ل عع  تل نع:عع(عع1)ع َهىاُتُكْم َوَبَنىاُتُكْم َوَأَخىَواُتُكْم َوَعمَّ ُ   َِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ

َهىاُت نَِّسىارُِّكْم َوَ َبىارُِّبُكْم َوَبَناُت اَ خِّ َوَبَنىاُت  ىاَعةِّ َوُأمَّ َْ ىَّْ ال َّ ىْعَنُكْم َوَأَخىَواُتُكْم مِّ َْ َهىاُتُكْم الِتِّىي َأْ  اُ ْخىتِّ َوُأمَّ
ىََّّ َفىِ ُجَنىاَح َعَلى َّْ نَِّسارُِّكْم الِتِّي َدَخْلُتْم بِّهََِّّّ َفإَِّّْ َلىْم َتُكوُنىوا َدَخْلىُتْم بِّهِّ َِرِّىُل  ْيُكمْ الِتِّي فِّي ُ ُجو ُِّكْم مِّ َوَ 

َ َكىاََّ  َ  ََّ َّْ َأْصِبُِّكْم َوَأَّْ َتْجَمُعوا َبْيََّ اُ ْخَتْيَِّّ إِّالَّ َما َقىْد َسىَلَف إََِّّّ ا يََّ مِّ يًمىاَأْبَنارُِّكْم الَّذِّ ]عسذ، ةععفُىوً ا َ  ِّ
ع[ع ع23الاستلع:عاآلإةع

عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع6)ع
عفيع)عجع(ع:ع،ل،ع ع(عع13)ع
ع:عع  مع ع(عفيع)عاعاع عاعبع(عع11)ع
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ع(ع3)عفذ   عتإاذ ع،تإاهمذتعاع،لهمذت(عع2)عا ،لذنع(ع1)ع[ع،لذمعع وذم]ع،لذ،ععذت،جعاخعذإ عفذيعوقذ.إ اعع
ع(عع7)عووإذ عا خذ  ع(ع9)ع ،الجم عتإ عام اعإ عل،عف حتعه ذ.ابمتع  ذ ًاعاعع ذ مع(ع5(ع)عع4)عالفعالمه 

ع اعتخذذالفعالجمذذ عتذذإ عامذذ اةع،تاذذتعت،جهذذتعالعماهذذتع ،التاذذتعإ،جذذ ع  مذذةعالملذذتب ةعاع، ذذ اعالمذذ  
 ،مذذتع.، عع(ع1)عتشذذه،ةعمذذ عا ذذ.عالجذذتاتإ ع ع،اظذذ هعهلذذنعف جهذذتعالذذ.اخلعاع،عاظ بذذتعهلذذنع  ذذ هعتشذذه،ة

                                                 

عفيع)عاعاع عاعجعاع.ع(ع:عإ ومع ع(عع1)ع
ع ع1/193 ا عل،عوومتعاعفتل ق.عا ،لعجت تع،الثتايعفتس.ع عإاظ عمجم عا اه ع:عع(عع2)ع
ع(ع:عفوهمتع عفيع)عبع(عع3)ع
ع(ع:عمه ع عفيع)ع.عاعبع(عع4)ع
قحذذنعل ذذلع،ا ذذ.ةعماهمذذتعت تذذ عه ع ذذت عمه ابمذذتعمعسذذت،إإ عاع،بذذ،عمسذذمنعفذذيعال قذذ.عاع،لذذ،ع تاذذتعمخعوتذذإ عإع(عع5)ع

مه بمذذتعاع،اا علذذمعإ ذذ عمسذذمنعفتل،اجذذ عمع ذذةع،ا ذذ.ةعلهمذذتعتذذ.اًلعوذذ عالذذفعالمهذذ ع ععبذذ اعه اع تاذذتعالت قذذةع
قتذلعالذذ.خ،لعاع،ا.وذتع ذذلع،ا ذ.ةعماهمذذتعااهذتعا ،لذذنع،العتإاذةعلهمذذتعاعامذتعه اعقتلعذذتع:عالعاذ. اعااعالا ذذت إ ع

فعالمهذذ ع  عال ذذ ع،جذذ علمجه،لذذةعاعفذذالعتذذ.عمذذ عا،لعاعفذذالعشذذيلعلهمذذتعمذذتعلذذمعإلذذطو تعووذذنعاخذذ عالذذ
ال.و، ع،االلطالحعلإقحنعتهمتع عع،امتعه اعت باتع ذلع،ا ذ.ةعووذنعالسذت عاعف وإذ عالذفعالمهذ عتإاهمذتع

م   عقعذعاا عالعشيلعووإ علع   عالقحتلعلجهتلةعالمقحيعل   عتتالعتت ع ع،و عاتيعإ،سفعذع    
م   عقعذعاا عإ م .عذع     ج عووإ عمه ععتمعتإاهمتعاع ا عمقٌ عتل ةعا تحعه .ابمتع،الا تحعالل إ ع،و عم   

إ،ج ع متلعالمه عاعل  عالا تحعالل إ عهامتعإ،ج ع متلعالمه عه اع.خذلعتهذتعاعا،عمذتتعقتذلعالعت إذ ع ع
،ال المعفإمتعقتلعال.خ،لعاع،لذ اع،جذ عالذفعالمهذ عتإاهمذتعاعه ع مذتلعالمهذ عفذيعلذ، ةعااللذطالحعاعا،ع

ةعا.وذذتلعا ،لإذذةعتذذالعتإاذذةعاعفذذت ،لنعا عإ وذذلعتذذأ ع ذذلع،ا ذذ.ةعماهمذذتعلمذذتعت باذذتع،اسذذع قتعالذذفعفذذيعلذذ، ع
؛عع219؛عش حعال،قتإذةع:عع136-2/131المه عاعلتمع متلعالمه عتإاهمتعالتإ ع عإاظ ععتإإ عال قت  ع:ع

ع ع1/193مجم عا اه ع:ع
عفيع)عجعاع.ع(ع:عإ  مع ع(عع9)ع
وعاعفالعإج،تعالجم عتإ عالم اةع،ومعهتعاعا،عختلعهتعا،عتاذتعاخعهذتعاعا،عتاذتعس،الع تاتعلاس عاعا،ع حتع(عع7)ع

ذو نع اخإهتعاع،العتإ عام اعإ ع لعماهمتعومةعلألخ  عاع،العتإ عام اعإ ع لعماهمتعختلةعلألخ  عاعلق،ل عذعل 
عذع:ع ذو م  س  و ُإذ  ع،  ُإذ  ة عذعع»الععذا  عالمذذ اةعووذنعومعهذذتع،العووذنعختلعهذتعع«اَّلل  عو  ]عمعتذذ عووإذ عمذذ ع ذ.إثعا ت ذذيعب   

ُا  عذع عل إ عالتخت اع عاَّلل  عو  ي  [ععع1431 قذمعع2/1326(ع؛عل إ عمسذومع:عع4116 قمع)عع5/1695  ح 
ََ َذلُِّكىْم ،ب اعال .إثعإلو عمخللتعل م،معال عت ع،ب،عق،ل عع تلنع: لَّ َلُكْم َمىا َوَ ا ]عسذ، ةعلاسذتلععَوُأ ِّ

 عب هعاآلإةعمخل،لةعتتلتاتع،ال مةعم عال حتوع،تتلمشذ  ةعاعفإجذ،تععخلإلذهتع[عاع ع24:م عاآلإةع
تخت عال،ا .عم عاا عمشه، ع ع،فيعالت  ع:ع،الم ا.عتتل  مةعالمؤتذ.ةعاعامذتعالمؤقعذةعفذالععماذ ع،لذ اعلذ،ععذت،جع

لسذذإ.ةعامذذةعاعثذذمعلذذ،ععذذت،جعسذذإ.عهتعجذذتتعاع اهذذتع  مذذةعمؤقعذذةعتذذت،العموذذ عالإمذذإ ع ع،قإذذلع:عالعإجذذ،تععذذت،جعا
؛عشذذ حعع1/162؛عاله.اإذذةع:عع4/164ووإهذذتعاظذذ ًاعهلذذنعمطوذذ عال  مذذةع عإاظذذ عالمتسذذ،طع:ع)الس خسذذيع(ع:ع

ع ع3/36؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/193؛عمجم عا اه ع:عع3/134؛عالت  عال ا  ع:عع217ال،قتإةع:ع
عم عق،ل ع:ع)عم عا .ع(عهلنعق،ل ع:ع)عتشه،ةع(عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع1)ع
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عاعالععثتتعال  مة(عع1)ععس عساإ ع،إ عمشعهتةعاع،ت عإتعن إ عاعب،عالل ع(ع2)ع ،ل،عااتلعم عالم  
عا ذذتحعال عتتإذةاع،اللذذتت إةعالمؤماذةعتاتذذيعاعالمقذ ةعت عذذت عاعالعوتتذ.ةع ، ذذ ع ،لذ عا ذذتحع اع،لذ  

ووذذنعع(ع5)عاع،ال ذذ ة(ععع4)عاع،لذذ،عمذذ عطذذ،لعال ذذ ة(عع3)عالم ذذ مع،الم  مذذةعاع،ا مذذةعالمسذذومةعاع،ال عتتإذذة
مذتلعاع،لو تذ.عثاعذت ع ، توذنع(ع1)عمذ ع(ع7)عاع،ا تذ عفقذطعلو ذ (عع9)عا مة مذ عتاذتعخالفذًتع تذيعع  ا ذ ع،اا

م   عقعع   تلنعذعاع،العع،طأع عنععحذ  إ،سفعذع    
عاعا،عتاٍ ع (عع11)عم،طذ،لةعسذإ.بتع(ع13)عاع]ع،ع[(عع6)ع

                                                 

تععسذذ عسذذاإ عقذذ.عع ذذ، عمشذذعهتةع،قذذ.عالعع ذذ، ع ع،قذذتلعاتذذ،عت ذذ عم مذذ.عتذذ عالتحذذلع:عمشذذعهتةعمذذ ع،إذذ عتاذذع(عع1)ع
عتلإلع،ووإ عالتع، عاع،تاتعخم ع،إ عمشعهتةعمذ ع،إذ ععتلذإلعاع،تاذتعثمذت عاعا،عسذت عاعا،عسذتعه ع

العفذذذالع عإاظذذذ عشذذذ حعال،قتإذذذةع:ع ؛عفذذذع عتذذذت عع1/194؛عمجمذذذ عا اهذذذ ع:عع215 تاذذذتعحذذذخمةعمشذذذعهتةعاع،اا
ع عع2/15 اتإةع:عال

عفيع)عجع(ع:ع  مع ع ع(عع2)ع
َِّ  طال عق،ل عع تلنع:عع(عع3)ع ََّ الن َِّسا ىلَّ َلُكىْم [:عع3]عسذ، ةعالاسذتلع:عمذ عاآلإذةعععَفانكُِّ وا َما َطاَب َلُكْم مِّ َوُأ ِّ

ََ َذلُِّكْم  ى[عاع،ق،ل عع تلنع:ع24]عس، ةعلاستلع:م عاآلإةععَما َوَ ا ]عسذ، ةعالاذ، ع:ععْنُكْم َوَأنكُِّ وا اَ َياَمب مِّ
ع[عع ع32م عاآلإةع

ع ع195/ع1ااعم عالق. ةعوونعمه بتع،اتقعهتع عإاظ عمجم عا اه ع:عع(عع4)ع
عفيع)ع ع(ع:عال  ع،ال  ةع ع(عع5)ع
ُاذ  عذع:عع(عع9)ع عاَّلل  عو  ذي  ،قذتلع:عع157/ع7]عسذا عالتإهقذيعال تذ  ع:عع»،عذا  عال ذ ةعووذنعا مذةعع«لق،لعجتت عذع  ح 

عهسات.عل إ ع[ع 
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع7)ع
عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع1)ع
إل عا تحعال تونعم عالتاتعوا.عالط فإ ع،ووإذ عالتعذ، علذ.خ،لهتعع ذتعالذاصعاع،فإذ عهشذ ت عتأاذ علذ،عا ذ عع(عع6)ع

ذذ  ع م  قعع   ذذتلنعذعقإتسذذتعووذذنعال توذذنعمذذ ع،إذذ هعاع،الععالتااذذيعفباذذ عجذذت تعتت جمذذتوعاعخالفذذًتع تذذيعإ،سذذفعذع    
ع،طأعال تونعم عالتاتعاعااع:عإ  معال،طلعاع،  اع.،اوإ ع،الععج عالاتقةع عنععح عال مذلعاعتتقذًتعاعلق،لذ ع

]عسذا عاتذيع.ا،.عع»م ع ت عإؤم عتتهللاع،الإ،معاآلخ عفالعإسذقإ عمذتلهعت وع،إذ هعع«ووإ عاللالةع،السالمع:ع
[عاعإ اذيع:عهعإذت عال تذتلنعاع،قإذلع:عهاذ عع4/239 .إثع س عإاظ عع تذةعا  ذ، اع:عاع،ب،عع241/ع2:ع

؛عالت ذ عع3/242؛عشذ حعفذع عالقذ.إ ع:عع1/165إ لعال،طلعوا.عال ذلعع،عسذع  عالاتقذةع عإاظذ عاله.اإذةع:ع
عع53-3/46؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع3/46؛عال. عالمخعت ع:عع1/195؛عمجم عا اه ع:عع3/114ال ا  ع:ع

عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع ع(ع عع(عع13)ع
ااع:عامةع،ط هتعسإ.بتعاع ا علإستعتت اكعلم،البتعاعفباهتعل،عجتلتعت،ل.عالعإثتتعاست عم ع،إ ع.و،ةعاعع(عع11)ع

فذذذالعإوذذذتمعالجمذذذ عتذذذإ عالت اشذذذإ عاعفووذذذت،جعا عإطأبذذذتعقتذذذلعاسذذذعت ا هتعواذذذ.عالشذذذإخإ عاعل ذذذ عووذذذنعالمذذذ،لنعا ع
ذ  عقعذع:عالعا ذ عا عإطأبذتع عذنعإسذعت  هتع،اخعذت هعاتذ،عالوإذثع ععإسعت  هتعلإتاةعلمت   م   ع،قتلعم م.عذع    

؛عالت ذ عع3/242،قتلعالشذإرعتا.هع:ع،لذ،عقذتلع)ع،م،طذ،لةعالسذإ.ع(عل ذت عا،لذنع عإاظذ عشذ حعفذع عالقذ.إ ع:ع
ع53-3/46؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع3/46؛عال. عالمخعت ع:عع1/195؛عمجم عا اه ع:عع3/114ال ا  ع:ع

ع 
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ع،لذذذذذذذذ،ععذذذذذذذذت،جعامذذذذذذذذ اعإ عت قذذذذذذذذ.ع،ا ذذذذذذذذ.ع،اا ذذذذذذذذ.ابمتعم  مذذذذذذذذةعاعلذذذذذذذذ عا ذذذذذذذذتحعا خذذذذذذذذ  عاع،المسذذذذذذذذمنع
ع ع،العإلذذذذذذذذ ععذذذذذذذذت،جعامعذذذذذذذذ عا،عسذذذذذذذذإ.ع ع(عع1)ع وذذذذذذذذ علهذذذذذذذذتعاع،واذذذذذذذذ.بمتعإقسذذذذذذذذمعووذذذذذذذذنعمهذذذذذذذذ عمثوهمذذذذذذذذت

اع،العختمسةعفيعو.ةع ات ةعاتتاهذتعاع،العامذةعووذنع ذ ةعاعا،عفذيعع(ع4(ع)عع3)عا،ع،ثاإةاع(ع2)عا،عمج،سإة
اعا،ع تمذلعثتذتعع(ع7(ع)عع9)ع ع،الع تمذلعمذ عسذتي(عع5)عو.عهتعاعخالفًتعلهمتعفإمذتعه اع تاذتعوذ.ةعالتذت  

ع اس ع موهتع،ل،عم عسإ.بتع
ع

                                                 

ااع:عالعيعل عا ت هتعوا.عا متمعاع ا عحمعمتعالعإ لعفيعالا تحعهلذنعمذتعإ ذلع حذمعالجذ.ا ع عع،قإذلعع(عع1)ع
:عإشذ لعمذ ب عا مذتمعتمذ عجمذ عفذيعالتإذ عقاذ ع،مذ.ت هعاع إذثعلذ عفذيعقاذ عت لذع عالعت ذلعالذذثم عاع،الع

فباهتعلمععذ.خلعالذاًلعاعفوذمعإ عتذ علهذتعإجت عتأ عالم.ت ع.خلعفيعال ق.عفتوعت عتتل لةعتخالفعالم  معاع
ال لذةعاع اذذتعاقذذ،لعووذذنعبذذ اعإاتغذذيعا عإلذذ عالتإذذ عت ذذلعالذذثم عواذذ.عا مذذتمعاعه اعجمذذ عتإاذذ ع،تذذإ ع ذذ عاع
  عال  عالعإ.خلعفذيعالمتإذ عالذاًلعاعفذالع لذةعلذ ع،العجهتلذةعمذ عااذ عالعإلذ عواذ.هعالذاًلع ع،اوعذ نع

ةعتخذذالفعالا ذذتحعاعفقتذذ،لعالم  مذذةعشذذ طعفتسذذ.ع،إذذ عمتسذذ.عاعووذذنع لذذ ع:عتذذأ عالتإذذ عإتسذذ.عتتلشذذ ،طعالتتسذذ.
،امتعقت،لعال  عفش طعفتس.ع،متس.عفالعإل عالتإ عفحذاًلعوذ عا عإ ذ، عت ذلعالذثم عاععذ.ت عامذتعواذ.بمتعاع
فإقسمعووذنعمهذ عمثوهمذتعاعفمذتعالذت عالعذيعلذ عا ت هذتعلتمذ ع،مذتعالذت عا خذ  عسذقطعواذ ع عع،قإذلع:ع

م عمه عمثوهتعاع،الع .عووإ عم عال ومعتتل  مةعوا.عا متمع عإاظ عش حعفع ع،ل،ع.خلعتتلعيعالعع لعل عإوتع
عع1/199؛عمجم عا اه ع:عع69-4/65ع؛عالتاتإةعش حعاله.اإةع:ع211؛عش حعال،قتإةع:عع3/243الق.إ ع:ع

عفيع)ع.ع(ع:عمج،سإع ع ع(عع2)ع
عفيع)عجع(ع:ع،ثاإةعا،عمج،سإةع ع(عع3)ع
ع 1/199ا،ع،ثاإةع عمجم عا اه ع:ععتتل،ا،عفإهمتعاعااع:ع،إل ععت،جعمج،سإةقتلعالشإرعتا.هع:ع،ا ،لنعع(عع4)ع
م   عقعذعاعع(عع5)ع إ ايعا عم عاتت عت،جع عال  ةعاعالعإ لعل عا عإعت،جعفيعو.عهتعامةعوا.عا متمعاتيع اإتةعذع    

عهتعاعخالفذًتع تذيع  عالا ذتحعتذتٍ عفذيعال ذ.ةعمذ ع،جذ عاعفتال عإذتطعالماذ ع مذتعلذمعإجذتعا ذتحعاخعهذتعفذيعوذ.
م ه متعقعذعفإمتعه اع تاتعو.ةعالتت  عاع  عالعت،جعفيعوذ.عهتعلذإ ععت،جذًتعووإهذتع ع،قإذ.ع إ،سفع،م م.عذع    

؛عشذذ حعع2/111؛ععتإذذإ عال قذذت  ع:عع3/231تتلتذذت  ع  عال ج ذذيعإماذذ عاعتتقذذًتع عإاظذذ عشذذ حعفذذع عالقذذ.إ ع:ع
ع ع1/199؛عمجم عا اه ع:عع216-211ال،قتإةع:ع

السذذتيع:عااعا سذذ عاعإقذذتلع:عسذذتإتعال ذذ.،عاعااعاسذذ ع عاع،،ذذالمعسذذتيع،مسذذتيعاع،جت إذذةعسذذتإةع،مسذذتإةع عع(عع9)ع
ع ع299إاظ عالملتتحعالماإ ع:ع

م   عقعذعاا عإل عالا تحعاع،العع،طأع عنععح ع موهتع عإاظ عمجمذ عا اهذ ع:عع(عع7)ع و عا متمعاتيع اإتةعذع    
ع ع1/199
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ع (عع2(ع)عع1)عع ةع]ع،المؤقتع[،العا تحعالمع
 ( 4) وا كفاَ ( 3) باب ا ولياَ

ع(ع9)عم وتةعتالع،ليعاع،ل عاالوع انعفيع،إ عال فلع ، ، عال سذ ع(ع5)عات عا تحع]ع  ةع[
م   عقعع   تلنعذعو.معج،اتهعاع،ووإ عفع، عقتحيعخت  م   عقعع   تلنعذعو عا متمعذع     ذع    

م   عع(ع7)ع ذع    
م   عقعع   تلنعذ م .عذع     عقعع   تلنعذع،وا.عم   

ع

                                                 

ع:عالمؤقتع عفيع)عاعاع عع(ع(عع1)ع
الت  عتإ عا تحعالمع ةعاع،الا تحعالمؤقتعا عإ   عفيعالمؤقتعلتظعفذيعالا ذتحعاعا،عالعذت،إ عمذ عالع،قإذت عع(عع2)ع

،فيعفع عالق.إ ع:عه عم انعالمع ةعوق.عوونعام اةعالعإ ا.عت عمقتل.عوق.عالا تحعم عالق ا علو،ل.ع،ع تإع عاع
تعاعا،ع،إذذ عم إاذذذةعتم اذذنعتقذذذتلعال قذذ.عمذذذتع.امعم هذذتعهلذذذنعا عتذذلعهمذذتعهلذذذنعمذذ.ةعم إاذذذةعإاعهذذيعال قذذذ.عتتاعهت هذذ

إالذذ فعواهذذتعفإذذ.خلعفإذذ عمذذتعتمذذت.ةعالمع ذذةع،الا ذذتحعالمؤقذذتعاإحذذًتعفإ ذذ، عمذذ عافذذ ا.عالمع ذذةع،اا عوقذذ.عتوتذذظع
العت،إ ع،ا ح عالشه،.ع ع،ل، ةعالمع ةعا عإق،لع:عاعمع عتذ ع ذ اعمذ.ةعت ذ اعمذ عالمذتلعاع،لذ، ةعالمؤقذتع

  اعهلنعشه عا،عوش ةعاإذتمع ع،قإذ.هعتتلمؤقذتعاع اذ علذ،ععت،جهذتعووذنعا عإطوقهذتعت ذ.عا عإق،لع:ععت،جع عت
شه عفبا عجت تعاع  عاشع اطعالقتط عإ.لعووذنعاا قذت.هعمؤتذ.ًاعاع،تطذلعالشذ طع ع،وذ عا مذتمعاتذيع اإتذةعذع

م   عقعذعه اع،قعتع،قعًتعالعإ إشت عهلإ ع مت ةعسذاةعا،عا ثذ عإ ذ، علذ إ ًتعاعل ذ عالظذ تب عوذ.معاللذ ةعاع    
،واذذ علذذ،عقذذتلعاعت،جذذ عمع ذذةعاا قذذ.عالا ذذتحع،لغذذتعق،لذذ عمع ذذةع عع،لذذ،ععت،جهذذتعتاإذذةعا عإق ذذ.عم هذذتعمذذ.ةعا،ابذذتع
فتلا ذذتحعلذذ إ عاع  عالع،قإذذتعهامذذتعإ ذذ، عتوتذذظع ع،ا ذذتحعالمع ذذةعقذذ.ع ذذت عمتت ذذًتعتذذإ عاإذذتمعخإتذذ ع،اإذذتمعفذذع ع

ع تلنعواهمعذع عذنعلذ،عقحذيعتجذ،اتهعلذمعإجذتعاععم ةعاعهالعاا علت عماس،خًتعتبجمتوعالل تتةعذع حيعق
،لذذ،عاتت ذذ علذذت ع ذذتف ًاعاعل ذذ علذذإ عفإذذ عع تإذذ ع،الع ذذ.ع،الع جذذمعاعف وذذنعبذذ اعإوذذتمعوذذ.معثتذذ،تعمذذتعاقذذلعمذذ ع
هتت عذ عاع،العتذذأ عتعذت،جعالاهت إذذتتع،بذ،عا عإعت،جهذذتعووذنعا عإ ذذ، عواذ.بتعاهذذت ًاع.، عالوإذلع عإاظذذ عشذذ حع

ع ع197-1/199؛عمجم عا اه ع:عع216إةع:ع؛عش حعال،قتع3/347فع عالق.إ ع:ع
الذذ،ليعمذذ عال،الإذذةعاع،بذذيععاتإذذ عا مذذ عا،عا   ذذتمعووذذنعالغإذذ عشذذتلعامعاتذذنعاع،الذذ،ليعبذذ،عال لذذتةع عإاظذذ عع(عع3)ع

ع ع1/145 متعال قت  ع:ع
ع ع47،ا  تتلعجم ع فلع،ب،عالاظإ ع،المست،اع عطوتةعالطوتةع:عع(عع4)ع
عفيع)عاعاع ع(ع:ع  مةعع ع(عع5)ع
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع9)ع
علمعاقفعوونعب هعالتع، ع ع(عع7)ع
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 ،العإجت ع،ليعتتلغةع،ل،عت  ًاعاعفب عاسذعأ  عالذ،ليعالت ذ ع(عع1)عإا ق.عم،ق،فًتع،ل،عم ع فلع
 .ع، ذذذ اعلذذذ،عع(ع2)عفسذذذ عتعاعا،عحذذذ  تعاعا،ع،ت ذذذتعتذذذالعلذذذ،تعاعفهذذذ،عه  عاع،مذذذ عاللذذذ،تعفهذذذ،

ت،جهذذتعفتوغهذذتعالختذذ عاع،شذذ طعفإهمذذتععسذذمإةعالذذت،جعالعالمهذذ عاعبذذ،عاللذذ إ ع ،لذذ،عاسذذعأ اهتع،إذذ ع
ال،ليعا ق  عاعفالعت.عم عالق،لع ع،  اعل،عاسعأ  عالثإ عاع،م عتالذتعت ت عهذتعت،ثتذةعاعا،ع إحذةعع

قذذتلعلهذذتعع(ع4)ع،لذذ، (عع3)عا،عج ا ذذةعاعا،عع اذذإ اعفهذذيعت ذذ ع ع، ذذ اعلذذ،عتالذذتعتتاذذتعختذذيعخالفذذًتعلهمذذت
ع ع(ع9)عاعفتلق،لعلهتع(ع5)عالت،جع:عس تع،قتلتع:ع ..تع،العتإاةع]عل ع[

                                                 

ذ  عقعذعاإحذًتعاعه ع بتذتعهلذنعوذ.معجذ،اتعع(عع1)ع م  ذ  عقعذعبذيع ،اإذةعاتذيعإ،سذفعذع     م   ،اإةعا متمعاتذيع اإتذةعذع    
العا ت هتعه اعت،جتعاتسهتعتالع،ليعفيع،إ عال فلع،ت عاخ ع ثإ عم عمشتإرعال اتإةعاع  ع معم ع،اق ع

إ ف عاع،ووإ عفع، عقتحيعخت ع،ب اعال ع،ا ذ،طع،المخعذت علوتعذ، عاعه علذإ ع ذلع،لذيعإ سذ عالم اف ذةعاع
،الع لعقتنعإ .لعاعفس.عب اعالتت عا،لنعخل،لًتعه اع، .عام عالسوطت عب  اع،ام عتأ عإتعنعت ع ع،فذيع

،لع عقذذتل،اع:عإاتغذذيعا عفذع عالقذذ.إ ع:علذ،عت،جذذتعالمطوقذذةعثالثذًتعاتسذذهتعتغإذ ع ذذفلع،.خذذلعتهذتعاعالعع ذذلعلذأل
ع تظعب هعفب عالم ولعفيعالغتل عإ ، ع،إ ع فلعاعامتعل،عتتش عال،ليعوقذ.عالم وذلعفباهذتعع ذلعلذأل،لع عع
ب اعه اع ت علهتع،ليعامتعه اعلمعإ  علهتع،ليعفه،عل إ عمطوقًتعاعتتقًتع مذتعفذيعالت ذ ع ع،واذ.عم مذ.عإا قذ.ع

 ،اذ عم،ق،فذًتعااذ عالعإجذ،تع،طؤبذتعقتذلعا جذتتةعاع،العإقذ ععم،ق،فًتعوونعهجتتةعال،ليع،ل،عم ع ذفلع ع،م اذن
ذ  عقعذعاع،لهذ اع م  الطال عاع،العإع،ا ثعا .بمتعم عاآلخ ع ع،إ ، ع ج،و عهلنعق،لعا مذتمعاتذيع اإتذةعذع    
ذ.عاعل ذ عفذيعالغتإذةعقذتلع جذتلعتذ عاتذيع جذتلع:عسذألتع م  قتلعت نعالتحاللع:ع،ا ،لنعا عإق،لع:ع،و عم   

 عالا ذذتحعتغإذذ ع،لذذيعفقذذتلع:عالعإجذذ،تعاعقوذذتع:عفذذب علذذمعإ ذذ علهذذتع،لذذيع عقذذتلع:عع فذذ عام بذذتعهلذذنعم مذذ.ًاعوذذ
القتحيعلإت،جهتعقوتعاعفب ع ت عفيعم،ح عالع ت معفإ ع عقتلع:عإت ذلعمذتعقذتلعسذتإت عاعقوذتع:ع،مذتعقذتلع

 ععإاظذ عشذ حععستإت ع عقتلع:عع،ليعام بتع جاًلعلإت،جهتع عفإتهمعما عو.مع ج،و عاعفوه اعقتلع،وا.عم م.
ع ع1/197؛عمجم عا اه ع:ععع263؛عش حعال،قتإةع:عع3/157فع عالق.إ ع:ع

ع(ع ععستقطعم ع)ع.عاعبع(عع2)ع
م   عقعذعفإ عهشذت ةعهلذنعااهذتعلذ،عتاذتعاعثذمعاقذإمعووإهذتعال ذ.عاعا،علذت عالتاذتعوذت.ةعلهذتاعا،عع(عع3)ع وا.عا متمععذع    

معالثإ ع ع،ل،عخونعتهتعت،جهتعاعثمعطوقهتعقتلعال.خ،لعتهذتعج،م تعتشتهةعاعا،عا تحعفتس.عاعف  مه ع  
اعا،عفذذ  عتإاهمذذتعت اذذةعاعا،عجذذ ععذذت،جع ت ت ذذت ع،اا ع،جتذذتعووإهذذتعال ذذ.ةعاع اهذذتعت ذذ ع قإقذذةع،ال إذذتلعفإهذذتع
م،ج،.عاعخالفًتعلهمتعاع اهتعلإستعتت  ع قإقةعاع  عمتعإلإتهتعلإ عتأ،لعملإ علهتع،ل اعالععذ.خلعفذيع

تاذذذيعفذذذال ع،لذذذ عا عالذذذعت صعوذذذ ع قإقذذذةعالت ذذذت ةعقتذذذإ عفذذذأ.إ عال  ذذذمعووذذذنعمظاعهذذذتع،فذذذيععال،لذذذإةع ت ذذذت 
اسعاطتقهتعهظهت علت تشعهتعاع،ق.عا. عالشت وعالسع عتخالفعمتعه اعع   عتاتبتع اهتعالععسع إيعت .ع ل ع

عع1/335؛ال. عالماعقنع:عع1/197؛عمجم عا اه ع:عع261وت.ةع عإاظ عش حعال،قتإةع:ع
ع(ع:عا،ع عبفيع)عع(عع4)ع
عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع عاعجع(ع عع(عع5)ع
عفيع)ع.ع(ع:عق،لهتع ع(عع9)ع
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ع
 ،لوذذ،ليعها ذذتحعالمجا،اذذةعاع،اللذذغإ عاع،اللذذغإ ةع عع(عع1)ع،ع وذذفعواذذ.بمتعالعواذذ.عا مذذتمع

،ل،عثإتًتعاعفب ع ت عاتًتعا،عج.ًاعلتمع ع،اا ع ت ع،إ بمتعفوهمتعالخإت عه اعتوغتعاعا،عوومتعتتلا تحعت .ع
م   عقعع   تلنعذ التو،غعخالفًتع تيعإ،سفعذع    

خإت بذتعهلذنعع(ع3)ع ،س ،تعالت  ع حذًنعاع،العإمعذ.ع(ع2)ع
اع،اا عجهوتعا علهتعالخإت عتخالفعالم عقةع ،خإت عالغالمعاع،الثإ عالعإتطلع ع،لذ،عآخ عالمجو ع

قتمتعو عالمجوذ عمذتعلذمعإ حذإتعلذ إ ًتعاعا،ع.اللذةع ع،شذ طعالقحذتلعلوتسذرعفذيعخإذت عالتوذ،غعاعالع
عفذيعخإذذت عال عذ عاعفذذب عمذتتعا ذذ.بمتعقتذذلعالعت إذ ع، ثذذ عاآلخذ عتوغذذتعاعا،عالع ع،الذ،ليعبذذ،عال لذذتة

عذعع(ع4)عع[]عاسذذتًتعع اعا،عسذذتتًتعووذذذنعع عإذذ عا  ثع ،اتذذذ عالمجا،اذذةعمقذذ.معووذذذنعاتإهذذتعاعخالفذذذتعلم مذذ.
م   عقعذع     

ع (عع5)ع

                                                 

  عالق،لعلوما  عخالفًتعلتف علعمس  عتت للعاع،ب،عوذ.معال ذالمعاعامذتعلذ،عقتلذتع:عتوغاذيعالا ذتحعإذ،مع ذ اعع(عع1)ع
لذ،عا عت ذ ًاعت،جهذتع،لإهذتعفقتلذتعععف ..تعاع،قتلعالت،جع:عالعتلعس تع ذت عالقذ،لعق،لذ عاع اذ عما ذ علوذ .ع 

ت .عساةع:عهايعقوتعالعا حذنعتتلا ذتحعفذتلق،لعلهذتع،ع وذفعواذ.بمتعاع،واذ.عالثالثذةعه علذمعإقذمعالذت،جعالتإاذةع
ووذنعسذ ،عهتعاعفذب عاقذتمععقتذلعذع اهذتعلذمععقذمعووذذنعالاتذيعتذلعووذنع تلذةع،ج،.إذةعفذيعمجوذ عخذتصعإ ذذتطع

 عاقتمتبذذتعفتإاعهذذتعا،لذذنع ثتذذتتعالتإذذت.ةعاواذذيعالذذ .عبذذ اعه عتط فإذذ عاعا،عبذذ،عاتذذيعإ ذذإطعتذذ عووذذمعالشذذتب.ع،ااع
ا.وذذنعالسذذ ،تعامذذتعلذذ،عا.وذذنعهجتتعهذذتع،اقتمتبذذتعفتإاعذذ عا،لذذنعالسذذع،ا همتعفذذيعا ثتذذتتع،تإذذت.ةعتإاعذذ عتبثتذذتتع
الوذذت،مع عع،فذذيعالخاللذذةعوذذ عا. عالقتحذذيعلوخلذذتفعتإاعهذذتعا،لذذنعاعفإ لذذلعفذذيعبذذ هعاللذذ، ةعاخذذعالفع

،قإلع:عه عالس ،تعام ع،ج،.اعاع ا عوتت ةعو عحمعشذتةعهلذنعشذتةع،بذ،عامذ عععالمشتإرع متعفيعالتع ع 
،جذ،.اع،وذ.معالاطذ عمذ عل،اتمذ ع عع،بذ اعمسذومعه ع ذت عالسذ ،تعوتذت ةعوذ عالحذمعاع،لذإ ع ذ ل عتذلعبذ،ع
وتذذت ةعوذذ عوذذ.معالذذع ومعاع اذذ علذذ،عفذذع ع،لذذمعإحذذمع،لذذمعإذذع ومعإع قذذ عالسذذ ،تعمذذ عااذذ علذذإ عفإذذ عالحذذمعاعفذذالع

عمتمعاع،المخعت علوتع، عق،لهمتع،له اعق.م عاعفب عا وتعإقحنعووإهتعتتلا ،لع ع وفعوا.عا 
؛عالت ذ عال ا ذ ع:عع4/125؛عشذ حعفذع عالقذ.إ ع:عع75؛عخاللذةعالتعذت، ع:عال، قذةعع1/167إاظ عاله.اإذةع:ع

ع ع3/94؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/197؛عمجم عا اه ع:عع3/125
لو،ليعها تحعالمجا،اةعاع،اللغإ عاع،اللغإ ةع،ل،عثإتًتعاعفب ع ت عاتًتعا،عج.ًاعلتمع ع،اا ع ت ع،إ بمتعفوهمذتعع(عع2)ع

الخإذذت عه اعتوغذذتعاعا،عوومذذتعتتلا ذذتحعت ذذ.عالتوذذ،غعاعااع:عه ع ذذت عالمذذت،جع،إ بمذذتعاعفو ذذلع،ا ذذ.عماهمذذتعخإذذت ع
وذذ،غعفذذيعاظهذذ عالذذ ،اإعإ عواذذ.عا مذذتمعاع،بذذ،عالتسذذرعسذذ،الع تاذذتعوذذتلمإ عقتذذلعالتوذذ،غعتتل قذذ.عاعا،عوومذذتعت ذذ.عالت

ذ  عقعذعاوعتذت ًاعتذت  ع،الجذ.ع عع،قإذلع:عإاتغذيعا عإ ذ، ع م  م   عقعذعاعخالفتع تيعإ،سفعذع     م .عذع     ق،لعم   
لوم ع،هع،الم ع،بةعخإت عفيععت،إ عاالت عه عافتقتع ذت  ع،الجذ.ع اذ عمقذ.معووذنعا  عفذيعالعذت،إ ع عإاظذ ع

ع ع196-1/191؛عمجم عا اه ع:عع261إةع:عش حعال،قت
عفيع)ع.ع(ع:ععمع.ع عع(عع3)ع
عفيع)عاعاع عاعجعاع.ع(ع:عاسإتًتع ع(عع4)ع
،وذذ عاتذذذيعإ،سذذفعال،الإذذذةعلهمذذتعاإهمذذذتعت،جعلذذ عاع،واذذذ.عاالجعمذذتوعإقذذذ.معا  عا ع امذذًتعلذذذ ع عإاظذذ عمجمذذذ عع(عع5)ع

ع ع1/196ا اه ع:ع
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اعفذب علذمعإ ذ عع(عع1)ع،الع،الإةعل ت.عاع،العلذغإ عاع،العمجاذ، عاع،الع ذتف عووذنع،لذ.هعالمسذوم
ثمعل ،اعا   تمعا ق  ععاعثمعل،ل.عا معاع(ع2)عولتةعاعفوألمعاعثمعلألختع ت،إ عاعثمعلألختع  

م   عقعع   تلنعذع ع،ات،عإ،سفعمذ ع م   عقعع   تلنعذعخالفًتعلم م.عذع     فت ق  عالعت،إ عوا.عا متمعذع    
عذعفذذذيعا شذذذه  م ه مذذذتعق عذع     م مذذذ.

فذذذيعماشذذذ، هع لذذذ عاعع(ع4)عاعثذذذمعلمذذذ،لنعالمذذذ،االةعاعثذذذمعلقذذذتنٍعع(ع3)ع
 تذذًتعت إذذثعالعإاعظذذ عال ذذفلعالختطذذ عج،اتذذ ع ع،قإذذلع:عمسذذتفةع،لألت ذذ.عالعذذت،إ عه اع ذذت عا قذذ  ع،ت

(عع9)عت ذ،.هعععععععع(ع5)ععالست ع ع،قإلع:عت إثعالععللعالق،افلعهلإ عفذيعالسذاةعهالعمذ ةع،الع]عإتطذلع[

 ذذ، عع(ع6)عم ذذًتعتطذذالعاع،إلذذ ع(ع1)علألسذذت عاع،اا ع تاذذتع(ع7)ع ،لذذ،عت،جهذذتع،لإذذت عمعسذذت،إت عاعفذذتل ت ة
ع تحع الم اةع، إوةعفيعالا

 
 

                                                 

ًِ لق،لذذ عع ذذتلنع:عع(عع1)ع نِّيََّ َسىىبِّي ُ لِّْلَكىىافِّ ِّيََّ َعَلىىب اْلُمىىْؤمِّ ََّ [عاعع141]عسذذ، ةعالاسذذتلع:عمذذ عاآلإذذةععَوَلىىَّْ َيْجَعىىَل ا
،له اعالععقتلعشهت.ع عووإ ع،العإع،ا ثت عاع، ذ اعالع،الإذةعلمسذومعووذنع ذتف ةعاعهالعا عإ ذ، عالمسذومعسذإ.عامذةع

؛عع1/196؛عمجمذذ عا اهذذ ع:عع263ل،قتإذذةع:ع؛عشذذ حعاع1/337 ذذتف ةعاعا،عسذذوطتاًتع عإاظذذ ع.  عال  ذذتمع:ع
ع ع2/27وم.ةعال وتإةع:ع

عستقطعم ع)ع ع(ع ع(عع2)ع
عذعاسع سذذذت عاع  عال،الإذذذةعاظ إذذذةعاع،الاظذذذ عإع قذذذ عتذذذتلعت،إنعهلذذذنعمذذذ عبذذذ،عع(عع3)ع ذذذ  عق م  عذع     قذذذ،لعاتذذذيع اإتذذذة

م   عقعذعاع،ات،ع م .عفيعا شه ع،قإذلعالمخعصعتتلق اتةعالتتوثةعوونعالشتقةعخالفًتعلم م.عذع     إ،سفعم عم   
:عق،لعاتيعإ،سفعمحط  عاع   عالط ت،اعق،ل عم عا متمعاع،   عال  خذيع،القذ.، اعق،لذ عمذ عم مذ.عاع
،ا ل عاا عم عا متمع ع،فيعالقهسعتايع،وا.بمتعااع،فيع ،اإةعو عا متمعالع،الإةعلغإ عال لتتتع،ووإذ ع

؛عمجمذ عع264،حذ،وةعلتإذت عالتعذ، ع عإاظذ عشذ حعال،قتإذةع:عالتع، عاعل  عب،ع، إذ علمختلتعذ عالمعذ، عالم
ع ع2/27؛عوم.ةعال وتإةع:عع1/196ا اه ع:ع

عفيع)عجع(ع:عالقتحيع ع(عع4)ع
عفيع)عاعاع عاعجع(ع:ععتطلع ع(عع5)ع
مستفةعالست عثالثةعاإتمعوونعق،لعا ث عالمعأخ إ ع،ووإ عالتع، ع ع،قإذلع:عت إذثعالععلذلعالق،افذلعهلإذ عفذيعع(عع9)ع

اةعهالعمذذ ةعاع،بذذ،عاخعإذذت عالقذذ.، اعاع،اخعإذذت عا ثذذ عالمشذذتإرع:عمسذذإ ةعشذذه ع اذذ عاوذذ.لعا قت،إذذلعاع،بذذ،عالسذذ
مذذ ،اعوذذ عا مذذتمإ عاع،باذذت عاقذذ،العاخذذ عل اهذذتعحذذ إتةعاع،العإتطذذلععذذت،إ عا ت ذذ.عمذذ ع،إتذذةعا قذذ  عت ذذ،.ع

؛عمجمذذ عا اهذذ ع:عع264ا قذذ  عاع  عوقذذ.هعلذذ. عوذذ ع،الإذذةععتمذذةعخالفذذًتعلتفذذ ع عإاظذذ عشذذ حعال،قتإذذةع:ع
ع ع2/27؛عوم.ةعال وتإةع:عع1/173

ع(ع:عفتالوعتت ع عفيع)عبع(عع7)ع
عفيع)عجع(ع:ع ت ع ع(عع1)ع
عفيع)ع.ع(ع:ع،عل ع ع(عع6)ع
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ع(ع1)ععفصل ] في الكفاَة [
فذذيعالا ذذتحعاسذذتًتعاعفقذذ إكعت حذذهمعا تذذتلعت ذذنعاع،،إذذ بمعمذذ عال ذذ  ع(عع2)عع عتذذ عال تذذتلة

(عع5)علإسذذ،اع ذذفلع،إذذ بمعمذذ عال ذذ  (ع4)ع ت ذذًتعلهذذمعاعتذذلعت حذذهمعا تذذتلعت ذذنع ،تاذذ،عتتبوذذةع(ع3)علإسذذ،ا

اع،  إةعاعفمسومعاعا،ع  عاتذ،هع ذتف عا،ع قإذ ع،إذ ع ذفلعلمذ علهذتعع(ع9)ع ،ع عت عفيعال جمعهسالمتًع
اعا،عفإهذذتع،إذذ ع ذذفلعلمذذ علهذذتعاتذذ،ا عخالفذذًتعع(ع7)عا عفذذيعا سذذالمعاعا،عال  إذذةع ع،مذذ علذذ عا عفإذذ 

م   عقعع   تلنعذ  تيعإ،سفعذع    
آتذتلعاع،ع عتذ ع.إتاذةعخالفذًتعع(ع6)ع ،مذ علذ عاتذ،ا ع ذفلعلمذ علهذت(عع1)ع

عم   عقعع   تلنعذعم م.عذع    عل
ع
ع
ع

                                                 

عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع عاعجع(ع عع(عع1)ع
لذ،صعامذ، ع عإاظذ عال تتلةع:عملذ. عال ذفلعتم اذنعالاظإذ عاع،المذ ا.عباذتعالممتثوذةعتذإ عالذت،جإ عفذيعخع(عع2)ع

عع1/173مجم عا اه ع:ع
عفيع)عجعاع.ع(ع:علإ ع ع(عع3)ع
تتبوةع:عفيعا للعاسذمعامذ اةعمذ عبمذ.ا عاع،العأاإذثعلوقتإوذةعاعسذ،الع ذت عفذيعا لذلعاسذمع جذلعاعا،عاسذمعع(عع4)ع

ع ع1/33ام اةع عإاظ عا است ع:ع
فيعش حعالجتم عاللغإ ع،،إ هع:ع،ال   عت حهمعا تتلعت نعهالعتا،عتتبوذةعاعلخستسذعهمعالعإ ،اذ، ع ت ذتعع(عع5)ع

ل تمذذةعال ذذ  عاع اهذذمع ذذتا،اعإذذأ و، عتقإذذةعالط ذذتمعمذذ ةعثتاإذذةعاع، ذذتا،اعإأخذذ ، عوظذذتمعالمإعذذةعإطتخذذ، عتهذذتعاع
الذذاصعلذذمعإتلذذلعمذذ عا ع،إأخذذ ، ع.سذذ،متعهتع مذذتعقإذذلعاعل ذذ عفذذيعالتذذع ع:ع،بذذ اعالعإخوذذ،عمذذ عاظذذ عاعفذذب ع

الاتيعذعووإ عاللالةع،السالمعذعاوومعتقتت لعال   ع،اخعالفهمع،ق.عاطو عاع،لإ ع لعتتبويع  ل عاعتلعفذإهمع
ا ج،ا.ع، ، عفحإوةعماهمعاعا،عتط عل تلإ عف و،اع ل عاعالعإس اعفيع  عال لع ع،قتلعفذيعالت ذ عت ذ.ع

ع3/141؛عالت  عال ا  ع:عع3/261حعفع عالق.إ ع:ع؛عش عع1/231اقو ع:ع،ال  عا طال ع عإاظ عاله.اإةع:ع
ع ع3/17؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع3/19؛عال. عالمخعت ع:ععع1/171؛عمجم عا اه ع:ع

عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع9)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع7)ع
إ ايعمذ ع ذت علذ عا عمسذومعاعا،ع ذ عإ ذ، ع ت ذًتعلمذ عإ ذ، عاتذ،هع،جذ.هعمسذومإ عاعا،ع ذ إ عهل تقذًتعلو،ا ذ.عع(عع1)ع

م   عقعذعفيعع  إفعالشتب.إ ع عإاظ عمجم عا اه ع:ع ع ع1/171تتالثاإ ع متعب،عم ب عاتيعإ،سفعذع    
عفيع)ع.ع(ع:عل ع ع(عع6)ع
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 ع،اا علذذمعإ وذذ عفذذيعاخعإذذت عالتحذذونعاع،ع عتذذ عمذذتاًلعاع(عع1)عفوذذإ عفتسذذ ع ت ذذًتعلتاذذتعلذذتل ع
،الاتقةع،إ ع فلعلوتقإذ ةعاع،القذت. عووإهمذتع ذفلعلذ اتعامذ،العع(ع2)عفتل تجتعو عالمه ع]عالم جلع[

ذ  عقعع   ذتلنعذعخالفذًتعلهمذت م  وظتمعوا.عاتيعإ،سذفعذع    
ع عتذ ع  فذةعواذ.بمتعاع،وذ عا مذتمعذع ،ع(عع3)ع

م   عقعع   تلنعذع ،اإعذت ع]عف ت ذ ع[     
ذتمعاعا،ع ا ذت عاعا،ع.ت ذتغعاع،إذ ع ذفلعل طذت عع(ع4)عع اعا،ع ج 

 ،لذذ،ععت،جذذتع،إذذ ع ذذفلعاعفووذذ،ليعا عإتذذ  عاع، ذذ اعلذذ،ع(ع7)عإتعذذنع(ع9)ع،تذذ ع(ع5)عا،عتذذتاتعا،علذذ اف

                                                 

.إتاةعاعااعلال ًتع، ستًتع،عق،ً ع مذتعفذيعا ثذ عال عذ ع عع،قإذلعم عل عات،ا ع فلعلم علهتعآتتلعاع،ع عت عع(عع1)ع
:عا،عو.الةعوا.عالشإخإ عب،عالل إ عاع ا عم عاوونعالمتتخ ع متعفيعاله.اإةعاع،ب،عق،ل عبذ،عاللذ إ ع
م ه مذذتعقعذع، ج ذذ ع عذع     اعااع:عاللذذ إ عاقعذذ ا عقذذ،لعالشذذإخإ عاعفباذذ ع ،اعوذذ عاتذذيع اإتذذةعااذذ عمذذ عم مذذ.

ذذ  عقعذعا عال تذذتلةعمذذ ع إذذثعاللذذالحع،إذذ عالس خسذذيع ع،ع م  عذع     قذذتلع:عاللذذ إ عمذذ عمذذ ب عاتذذيع اإتذذة
ذذ  عقعذعاعااذذ علذذمعإ عتذذ عال تذذتلةعفذذيع م  م عتذذ ةع عع،قإذذلع:عبذذ،عا عذذ اتعوذذ ع ،اإذذةعاخذذ  عوذذ عاتذذيعإ،سذذفعذع    

  عسذذ ًاع،العالذذ.إ عاع،قذذتلع:عه اع ذذت عالتتسذذ ع اعمذذ ،لةع أو،اذذةعالسذذوطت عاع، ذذ اعواذذ عه ع ذذت عإشذذ  عالمسذذ
العالعاع، إا  عا ،لنعا عإ ذ، عق،لذ ع:عبذ،عاللذ إ عا عذ اتًاعومذتع ،اع إخ جع،ب،عس  ا عاعإ ، ع ت ًتعاع،اا
و ع ذلعماهمذتعااذ عالعع عتذ ع ع،الم اذنع:عبذ،عاللذ إ عمذ عقذ،لع ذلعماهمذتع مذتعفذيعالتذع عخالفذًتعلم مذ.عذع

ذذذ  عقعذعاع  عالعقذذذ، عمذذذ عامذذذ، عاآلخذذذ ةعاعفذذذالعإتذذذ،تعال م  ا ذذذتحعتت،اعهذذذتعاعهالعه اع ذذذت عمسذذذع قًتعتذذذ عإخذذذ جع    
س  ا ع،إو  عت عاللتإت ع مذتعفذيعا ثذ عالم عتذ اتع عل ذ عفذيعالتذع عاع،فذيع تشذإةعالمذ،لنعسذ .اعافاذ.اع
م   عقعذعاعل  عا فعتلعتمتعفيعالمع، عا،لنع متع  المعفوإطتل ع ع،فيعالم إطع:عالتع، عوونعق،لعم م.عذع    

؛عشذذ حعع2/133؛ععتإذذإ عال قذذت  ع:عع3/261؛عشذذ حعفذذع عالقذذ.إ ع:عع1/231اإذذةع:عفذذيعالت ذذ ع عإاظذذ عاله.
؛ع تشذإةعع3/19؛عالذ. عالمخعذت ع:ععع1/171؛عمجمذ عا اهذ ع:عع3/141؛عالت  عال ا  ع:عع265ال،قتإةع:ع

ع ع3/17ات عوتت.إ ع:ع
عفيع)عاعاع عاع.ع(ع:ع تلم جلع ع(عع2)ع
ذذ  عقعذعبذذ،عالع(عع3)ع م  لذذ إ ع مذذتعفذذيعا ثذذ عالم عتذذ اتعاع  عالمذذتلع،ذذتٍ.ع، ا ذذٍ عاعفذذالعوتذذ ةعقذذ،لعاتذذيعإ،سذذفعذع    

ل ث ع عم عا عال ث ةعفيعا للعم م،معاعخالفًتعلهمتعاع  عالات عإتخ ، عتتلغانع،إ إ ، عتتلتق ع عإاظ ع
ع ع1/171مجم عا اه ع:ع

عفيع)عاعاع عاعجع(ع:عف ت لع ع(عع4)ع
ع(ع:عا،عل افعا،عتتاتع عفيع)عبع(عع5)ع
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع9)ع
ذذ  عقعذعااهذذتعالعع(عع7)ع م  م ه مذذتعقعذعفذذيعاظهذذ عالذذ ،اإعإ عاع،وذذ عاتذذيعإ،سذذفعذع     ع عتذذ عال  فذذةعواذذ.عالشذذإخإ عذع    

ع عت عاعهالعا ععت كع تل جتمع،ال ت  ع،ال.تتغع ع،وذ عا مذتمع ،اإعذت عاعفذيع ،اإذةعالعع عتذ ع،بذ،عالظذتب ع
 ذذذ،لعمم ذذذ عمذذذ عال.اإذذذةعهلذذذنعالشذذذ إتةع ع،فذذذيع ،اإذذذةعع عتذذذ عاع  عالاذذذت عاع  عال  فذذذةعلإسذذذتعتالتمذذذةع،الع

إتعخذذذذ ، عتشذذذذ إفعاللذذذذاتوةع،إ إذذذذ ، عتخسإسذذذذهتع تل ت ذذذذ عاعا،عال جذذذذتمعاعا،عال اذذذذت عاعا،عالذذذذ.تتغعاعا،ع
التإطت عاعا،عال ذ.ا.عاعا،عالختذتفعاع،اخذ ع وهذمعخذت.معالظومذةعاع،اا ع ذت ع اعمذتلع ثإذ عاع اذ عمذ عآ وذيع

الهمع متعفيعالم إطعاع،بؤاللع،إ ع تذ،ؤإ ععل طذت عاعا،عتذتاتعاعا،علذ افعاع،بذ اععت إذ ع.متلعالات ع،ام،ع
وونعاوعتت عال تذتلةع  فذةعاعفتل طذت ع،التذتاتع ت ذت عاع،تتوعتذت عال  فذةعإتعذنعاع مذتعفذيعا ثذ عالم عتذ اتع ع

ق ،اعفتلق ،اع،قإلع:عه عالم نعلمعإسو عال تتلةعاعفتلم إنع فلعلول إ ةع،المجا، علو تقوةعاع،  اعال
؛عمجمذ عع1/146؛ع متعال قت  ع:ع269؛عش حعال،قتإةع:عع2/133 فلعلوتو.إةع ععإاظ ععتإإ عال قت  ع:ع

ع ع2/33؛عوم.ةعال وتإةع:عع172-1/171ا اه ع:ع
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 ع،قتحذ عالمهذ عاعا،ععجهإذتهعاعا،ع(عع1)عخالفذًتعلهمذتاقلتعو عمه عمثوهتعاعل عا عإت  عه علمعإعمع
ع (عع2)عطوت عتتلاتقةع حًتعاعالعس ،ع ع ع،اا ع حيعا .عا ،لإتلعاعفوإ علغإ هعاالوع ان

 ( 3)  فصل ] في تزويج الفْولي و ي ه [
تذأ عع(ع4)ع،،قفععت،إ عفح،ليعاعا،عفحذ،لإإ عووذنعا جذتتةعاع،إعذ،لنعط فذيعالا ذتحع،ا ذ.

مذذذ عالجذذذتاتإ عاعا،ع، ذذذإاًلعماهمذذذتعاعا،ع،لإذذذًتع،الذذذإاًلعاعا،ع،لإذذذًتع،، ذذذإاًلعاعا،ع، ذذذإاًلعع(ع5)ع ذذذت ع،لإذذذتًع
ذذ  عقعع   ذذتلنعذ م  ،الذذإاًلعاع،العإع،البمذذتعفحذذ،ليع،لذذ،عمذذ عجتاذذ عخالفذذًتع تذذيعإ،سذذفعذع    

 ع،لذذ،ع(عع9)ع
م   ع ع،وا.عا ع(ع7)عام هعا عإت،ج عام اةعاعفت،ج عامةعاعالعإل عوا.بمتعاع،ب،عاالسع ست  متمعذع    
ع ع،لذذ،عت،جذذ عامذذ اعإ عفذذيعوقذذ.ةعاعالعإوذذتمع،ا ذذ.ةعماهمذذت  ،لذذ،عت،جعا  عاعا،ع(عع1)عقعع   ذذتلنعذعإلذذ  

                                                 

عذعع(عع1)ع ااعقذذتالع:عالعاوعذذ انعووإهذذتعاع  عالمهذذ ع قهذذتعاع،لذذ اع ذذت علهذذتعا ععهتذذ عفذذأل ععاقلذذ عا،لذذنعاع،ل مذذتم
م   ع قعذعا عالمه عهلنعوشذ ةع. ابذمع ذ عالشذ وعاعفذالعإجذ،تعالعاقذإصعماذ عشذ وًتعاع،اا عمهذ عمثوهذتع ذ ع    

ا ،لإتلعاع اهمعإ إذ ، عتذ ل عفإقذ. ، عووذنعمختلذمعهتعهلذنععمتمذ عاع،االسذعإتتلع قهذتعه عشذتلتعقتحذع ع
؛عع1/172:ع؛عمجمذذ عا اهذذ عع269؛عشذذ حعال،قتإذذةع:عع1/214،اا عشذذتلتع،بتعذذ ع عإاظذذ عجذذتم عال مذذ،تع:ع

ع عع3/13؛عالوتت ع:عع2/324؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع2/33وم.ةعال وتإةع:ع
قذذتلعاتذذ،عإ،سذذفع:علوتذذتقيعاالوعذذ انعمطوقذذًتعاع،قذذتلعشذذ فعا  مذذةع:ع  ذذ.عا ،لإذذتلعالمسذذع،إإ عفذذيعال. جذذةعع(عع2)ع

ع ع1/172إات .عتتالوع انعه اعس تعالتتق، ع عإاظ عمجم عا اه ع:ع
عفعإ عستقطعم ع)عاعاع عاعجعاع.ع(ع ع عمتعتإ عالم  ،عع(عع3)ع
م   عقعذع عإاظ عمجم عا اه ع:عع(عع4)ع ع ع1/172،ب اعخالفعق،لعتف عذع    
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع5)ع
م   عقعذعلو،ا .عالتحذ،ليعا عإ قذ.علوطذ فإ ع،إع،قذفعوقذ.هعووذنعهجتتعهمذتاعمذثالعع(عع9)ع إج،تعوا.عاتيعإ،سفعذع    

اذذةعمذذ عفذذال عفوذذمعإقتذذلعوذذ عاآلخذذ عقتتذذلعاعا،عقذذتلعال جذذلععت،جذذتعفالاذذةعاعا،عقتلذذتعاعه اعقذذتلع:عت،جذذتعفال
ت،جتعاتسيعفالاًتعاعفومعإقتلعو عاآلخ عا ذ.عإذعمع،إع،قذفعووذنعهجتتعهمذتعاع  عال،ا ذ.عإلذو عوتقذ.ًاعمذ ع

إوذذذتمععالجذذذتاتإ عه اع ذذذت عتذذذأم هع ع، ذذذ اعه اع ذذذت عتغإذذذ عامذذذ هعاعه عال،ا ذذذ.عإلذذذو عسذذذتإ ًاعوذذذ عالجذذذتاتإ عاعه عال
العاتفيعل ،.عال ق، عهلنعم عوق.عل ع ع،لهمتعا عب اعشط عوق.عفومعإع،قفعووذنعمذتع، العالمجوذ ع تإذ عاع
ه عالع،قذذفعهامذذتعإ ذذ، عت ذذ.ععمذذتمعال قذذ.عتخذذالفعالمذذأم، ع عقإذذلع:عالخذذالفعفإمذذتعه اعع وذذمعت ذذالمع،ا ذذ.عاعامذذتع

؛ع.  عع267إ ع عإاظذ عشذ حعال،قتإذةع:عتتثاإ عفإا ق.عم،ق،فًتعتالعخالفعاع متعه اع ت عالا تحعم عالتح،لإ
ع ع316؛علست عال ت مع:عع1/172؛عمجم عا اه ع:عع1/343ال  تمع:ع

عفيع)ع.ع(ع:عاسع ست ع ع(عع7)ع
،جذذ عاالسع سذذت ع:عا عالمطوذذ عإعقإذذ.عتذذتل  فعاع،بذذ،عالعذذت،إ عتت  تذذتلع ،واذذ.عا مذذتمعإلذذ عاع  عال ذذ فعع(عع1)ع

؛عع267؛عشذ حعال،قتإذةع:عع3/331إاظ عش حعفذع عالقذ.إ ع:ععمشع  عاع،ب،عو فعومويعفالعإل عمقإ.ًاع 
ع ع3/13؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/173؛عمجم عا اه ع:عع3/141الت  عال ا  ع:ع
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اع(عع1)عالج.عاللغإ عاعا،عاللغإ ةعتغت عفت كعفيعالمهذ عاعا،عمذ ع،إذ ع ذفلعاعجذتتعخالفذًتعلهمذت
ع،لإ ع ل علغإ عا  ع،الج.ع 

 ( 2) باب المه 
عالا تحعتالع   هع اع،اا ع(عع3)عاع،م عاتإ ع ع،اقو عوش ةع. ابمع عفو،عسمنع.،اهتعاعلتمتعال شذ ةإل  

سذذذمتبتعاعا،عا ثذذذ علذذذتمعالمسذذذمنعتتلذذذ.خ،لعاعا،عمذذذ،تعا ذذذ.بمتعاع،الذذذت عتذذذتلطال عقتذذذلعالذذذ.خ،لعاع
مه عالمثلعتتلذ.خ،لعاعا،عالمذ،تع،تذتلطال عع(ع4)ع،الخو،ةعالل إ ةع ،اا عس تعوا عاعا،عاتتهعاعلتم

مع ةعم عت ةعت تل عفيعالل إ عاعالععاقصعو عخمسةع. ابمعاعع(ع5)عةعالل إ ةقتلعال.خ،لع،الخو،ع
 ، ذذذذ اعال  ذذذمعلذذذذ،ع(عع1)عاع،مو تذذذةع(ع7)عاع،خمذذذذت ع(ع9)ع،الععذذذتا.عووذذذنعالذذذذفعمهذذذ عالمثذذذذلعاع،بذذذيع. و

اعا،عتهذ اع(عع11(ع)عع13)عاعفذب اعبذ،عخمذ عاعخالفذًتعلهمذتع(ع6)ععت،جهتعتخم عاعا،عخاتإ ع عا،عتهذ اعالخذل

                                                 

ووةع ل عوا.بمتعف،اتعالاظ عاع،ال،الإةعمقإ.ةعت عاع،ب اعه اعلذمعإ ذ فعتسذ،لعاالخعإذت عاعامذتعلذ،ع ذت عا  عع(عع1)ع
سقًتعاع ذت عال قذ.عتذتطاًلعاعتتقذتعووذنعاللذ إ ع ععإاظذ عشذ حعفذع عالقذ.إ ع:عم  ،فًتعتس،لعاالخعإت عمجتاةع،ف

ع ع3/99؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع3/333
بذذ،ع  ذذمعال قذذ.عاعفذذب عالمهذذ عإجذذ عتتل قذذ.عاعا،عتتلعسذذمإةعف ذذت ع  مذذًتعلذذ عفإ قتذذ عاع،لذذ عاسذذمتلع:عالمهذذ عاعع(عع2)ع

 ةعاع،الل.قةعاع،ال ذال ع عإاظذ عالت ذ عال ا ذ ع،الا وةعاع،الل.ا عاع،ال ق عاع،ال طإةعاع،الت إحةعاع،ا ج
ع ع1/173؛عمجم عا اه ع:عع3/152:ع

ع وإذلع لذذ عا عال شذذ ةعل ذذ عالشذذ وع مذذتعسذذت عتإتاذ عاع،واذذ.عالثالثذذةعالععجذذ عال شذذ ةع ع،قذذتلعتفذذ ع:عالعسذذمإةعع(عع3)ع
ع عع1/173؛عمجم عا اه ع:عع261فتس.ةع،لهتعمه عمثوهتع عإاظ عش حعال،قتإةع:ع

ع)عجع(ع:علتم ع عفيع(عع4)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عجعاع.عاعبع(عع5)ع
. وع:عت س عال.الع،س ، عال الع:عقمإصعالم اةع ع،فيعالمغ  ع:عمتععوتس عالم اةعفذ، عالقمذإصع عالمغذ  عع(عع9)ع

ع ع1/215:ع
ع ع1/111الخمت ع:عت س عالختلعالم جمةعمتعإخم عت عال ا عاعااع:عإغطنع ععالملتتحعالماإ ع:عع(عع7)ع
عالمو تةع:عت س عالمإمعاعمتعإو فعت عم عق اهتعهلنعق.مإهتع عع(عع1)ع
ع(ع:عال. ع ععفيع)عجعاع.عاعبع(عع6)ع
ال وذذةعواذذ.عا مذذتمعاعبذذ،عا عا شذذت ةعاتوذذ عفذذيعالع  إذذفعمذذ عالعسذذمإةعاعفلذذت ع أاذذ ععت،جهذذتعووذذنعالخمذذ عاعع(عع13)ع

ل قذذ.عإع وذذ عتتلمسذذمنع عإاظذذ عشذذ حعخالفذذًتعلهمذذتعاع اهمذذتعا،جتذذتعمثذذلع،تاذذ عخذذاًلع،سذذطًتعاع اذذ عالمسذذمنع،ا
ع ع1/173؛عمجم عا اه ع:عع266ال،قتإةع:ع

عفيع)ع.ع(ع:ع،وا.بمتعلهتعمثلع،ت عخم ةعخاًلع ع(عع11)ع
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ذذ  عقعذال تذذ.عاعفذذب  م  اعبذذ،ع ذذ عاعخالفذذذًتع تذذيعإ،سذذفعذع    
لذذمعإتذذذإ عع(ع2)ع عا،عتثذذ، عاعا،عت.اتذذة(عع1)ع

ذ  عقعع   ذتلنعذعلهذتع م  م ذ.عذع     جاسذهمتعا،عتع وذإمعالقذ آ عاعا،عتخ.مذةعالذت،جعال ذ علهذتعسذاةع ع،واذ.عم   
ووذنعا عإت،جذ عتاعذ ع،بذ،ععا عإت،جذ عتاعذ ع(عع4)ع ،  اعإج عمه عالمثلعفيعالشذغت (ع3)عقإمةعالخ.مة

ووذنعخ.معذ علهذتعسذاةع،بذذ،عوتذ.عاعفوهذتعالخ.مذةع ع،لذذ،عع(ع5)عا،عاخعذ عم ت،حذةعتتل قذ.إ ع ع،لذ،ععذذت،ج
عذعع(ع9)عاوعذذذ عامعذذذ عووذذذنعا عإعت،جهذذذت ذذذ  عقعع   ذذذتلن م  عذع     اعف عقهذذذتعلذذذ.اقهتعواذذذ.عاتذذذيعإ،سذذذف

اع(ع7)ع
)ع ،لومت،حذة(عع13)عقإمعهتعل عهجمتوذتًععاعف وإهت(عع6)ع ع،ل،عاتتعا عععت،ج (عع1)ع،وا.بمتعلهتعمه عالمثل

ع (عع12)عمتعف نعلهتعت .عال ق.عه ع.خلعاعا،عمتتعاع،المع ةعه عطو عقتلعال.خ،ل(عع11
ع

                                                 

ذ  عقعذع:عإجذ عفإذ عمثذلعقإمعذ عوتذ.ًاعاع اذ عاطم هذتعفذيعمذتلع،قذ.عوجذتعوذ ععسذوإم عع(عع1)ع م  قتلعات،عإ،سفعذع    
ذذ.عا مذذتمعفذذيعبذذ هعالمسذذألةعاع،اتذذتععفعجذذ عقإمعذذ عاعا،عمثوذذ ع مذذتعه اععت،جهذذت م  ووذذنعوتذذ.عالغإذذ عاع،،افذذ عم   

ع ع1/173إ،سفعفيعالخم ع عإاظ عمجم عا اه ع:ع
عفيع)عجع(ع:ع.اتةع ع(عع2)ع
 اهذذتعمذذتلع مذذتعفذذيعال تذذ.عاعهالعااذذ عوجذذتعوذذ عالعسذذوإمعلوماتقحذذةعفلذذت ع ذذتلعت،جعووذذنعوتذذ.عالغإذذ ع عإاظذذ عع(عع3)ع

ع ع1/173مجم عا اه ع:ع
الشذذغت علغذذةع:عت سذذ عالشذذإ عالم جمذذةعاعقإذذلع:عمذذأخ، عمذذ عشذذغ عالتوذذ.عشذذغ، ًاعه اعخذذالعمذذ ع ذذتفظعإما ذذ ع عع(عع4)ع

عاع،ب،عا عإت،ج ع  إمع عاعوونعا عإت،ج عاآلخ ع  إمعذ ع،العمهذ ع عال جل  ،الطال ًتع:عا عإشت، عال جل 
ع ع1/449 عالمغ  ع:عع1/319هالعب اع عإاظ عالملتتحعالماإ ع:ع

ع(ع:ععت،جهتع ع.عاعبفيع)عجعاعع(عع5)ع
عفيع)ع.ع(ع:عإت،جهتع ع(عع9)ع
 جع عفيع ل ع ا عذعووإذ عاللذالةع،السذالمعذعاوعذ علذتإةعاعثذمععت،جهذتع،ج ذلعلذ.اقهتعوعقهذتع ع،ال ذ.إثعع(عع7)ع

ع ع2/1344؛عل إ عمسومع:عع1/145فيعل إ عالتخت اع:ع
ع ع1/173ال وةعوا.بمتع:عتطال ععسمإةعمتعلإ عتمتلع عمجم عا اه ع:عع(عع1)ع
ع(ع:عإعت،ج ع عفيع)عبع(عع6)ع
ذذ  عقعذع:عالعسذذ تإةعووإهذذتعاع اهذذتعهامذذتعالعتمذذتعالا ذذتحعالعالمذذتلعاعفذذالع،جذذ ع إجذذت عمذذتعلذذمعع(عع13)ع م  قذذتلعتفذذ عذع    

عوتم ع ع،ال جةعلوثالثةع:عااهتعش طتعلوم،لنعمات ةعتمقتتوةعوعقهتعاعفومتعفتعتعواذ عالمات ذةع ذت عووإذ عا ع
ل ا عت .ع،ق،و عالعإاقنعاعف،ج عاقح عم انعتبلتامعالس تإةعووإهتع،الععجت عوونعالا تحعإاقنعال ع عاع

ع عع1/174؛عمجم عا اه ع:عع332اعتتقًتعاع اهتع  ةع عإاظ عش حعال،قتإةع:ع
المت،حةع:عت س عال،ا،عاعم عف،حتعام بتعهلنع،لإهتع،ت،جهذتعتذالعمهذ عاع،تتع هذتعمذ عف،حذهتع،لإهذتعهلذنعع(عع11)ع

ع عع131؛ععل إ عالعاتإ ع:عع2/152العمه عاعثمعع احإتعوونعمق.ا ع عإاظ عالمغ  ع:عالت،جعت
ُتْم الست عوا.بمتعمخل،صعتتلمت ،نعفيعال ق.عتتلاصعاع،ب،عق،ل عع تلنع:عع(عع12)ع ْْ ]سذ، ةععَفنِّْصُف َما َفَ 

ع ع1/175[عع،المت ،نعت .هعلإ عفيعم اتهع عإاظ عمجم عا اه ع:عع237التق ةع:عم عاآلإةع
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م   عقعع   تلنعذعالفعمتعف نع ،وا.عاتيعإ،سفعذع    
ع2)ع ،اا عتا.عفيعمه بتعت .عال ق.عاعلتمت(عع1)ع

ذ  عقعع   ذتلنعذعععالذفعاإحذتًعاع،وا.عاتيعإ،سع(عع3)عاع،عسقطعتتلطال عقتلعال.خ،لع( م  فعذع    
 ع(عع4)عع

،اا ع طتعوا عم عالمه عاعل   ،اا اعخالعتهتعتالعمتا عم عال،طلع سذًتعاعا،عشذ وًتعاعا،عطت ذًتعاع
(عاع،لذذ،مع محذذت عاع،اا ذذ امعفذذ نعا،عاتذذلعاع، ذذإنع،اتذذت عاع(عع5)ع مذذ نعإماذذ عالذذ،طلعاع، عذذ 

)عخالفًتعلهمتعاع،لذ،م(عع7)عاع،  اعل،ع ت عمجت،تت(عع9)علتم ععمتمعالمه ع ع،ل،ع ت عخلإًتعاعا،عواإات

عالقحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتلع،إذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتا عفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيعع(ع1
اع،فذذ نعاللذالةعمذذتا عاع،ال ذ.ةععجذذ عتذتلخو،ةع،لذذ،ع(عع13)ع ع، ذ اعلذذ،معالاذ  عفذذيع ،اإذة(عع6)عا لذ 

                                                 

ذ  عقعذعلهذتعفذيعق،لذ عا ،لعاع مذتعلذ حعتذ عفذيعا ثذ عالم عتذ اتعاعع(عع1)ع م  قتلعالشإرعتا.هع:عو عاتيعإ،سفعذع    
فت ،لنعا عإق،لع:ع،و عاتيعإ،سفععالذفعمذتعفذ نعت ذ.عال قذ.عاع اذ علذت عمت ،حذًتعفإعات،لذ عالذاصع ع

ع ع1/175المل. عاتس ع:ع
عفيع)عجع(ع:علتمع ع ع(عع2)ع
ع ع331ا.عالط فإ عاع  ع لعمتعلمعإسمعإتطو عالطال عقتلعال.خ،لع عإاظ عش حعال،قتإةع:عب اعوع(عع3)ع
م   عقعذعالم جذ،وعهلإذ عاع،بذ،عقذ،لعا  مذةعالثالثذةعععالذفعالتإذت.ةعاإحذًتع اهذتعع(عع4)ع ب اعفيعق،لعاتيعإ،سفعذع    

ىىُتْم مذذ عجموذذةعمذذتعفذذ نع،قذذ.عقذذتلعقعع ذذتلنع:ع ْْ [عإاظذذ ع237، ةعالتقذذ ةع:عمذذ عاآلإذذةع]عسذذعَفنِّْصىىُف َمىىا َفَ 
ع ع1/175مجم عا اه ع:ع

ال عذذ ع:عتتع عذذإ عملذذذ. عق،لذذ ع:ع عقذذتلعاع،بذذذيعالعذذيعالعإسذذذعطتوعجمتوهذذتعال عقذذت ع لذذذ عالم،حذذ عفإهذذذتع عع(عع5)ع
ع ع1/323المغ  ع:ع

ال اإ عت س عال إ ع،الا، عالمش..ةع:عال جتعو عال،طلعاع، تمتعاشعهتهع،العإم ا عاعمشع عم عو عالشذيلعع(عع9)ع
ه اعاوعذذذ نع ع، جذذذلعواذذذإ عالعإشذذذعهيعالاسذذذتلعتذذذإ  عال اذذذةعاع،امذذذ اةعواإاذذذةعالععشذذذعهيعال جذذذتلعف إذذذلعتم اذذذنع

ل لذ، ع ع،قإذلع:عبذ،عمت ،لع ج إ ع ع،قإذلع:عبذ،عالذ اعلذ ع  ذ عالعإاعشذ عاع،قإذلع:علذ عمثذلعالذت ع،بذ،عا
ال اعالعمذتلعلذ ع ع،ال اذةع:عتتلحذمعال جذتعوذ عالجمذتوعاع،تذتلتع عالمذ ةعمذ عوذ عال جذلعه اعلذت عواإاذتعا،ع
مجت،تتعاع،تتل س عالهإ ةعم ع ل ع،م ع،إ هعاع،قإلع:عم عالعإق. عوونعالجمذتوعلمحذ عا،ع تذ عسذ عاعا،ع

جذذتلتعت،لذذ.عإثتذذتعاسذذت عمطوقذذتع ع،التقهذذتلعإلذذلعهلذذنعالثإذذ ع.، عالت ذذ عاععا،عووذذنعجمذذتوعامذذ اةعم إاذذةعلذذ،ع
اعإاظذذ عالمطوذذ عووذذنعاتذذ،ا عالتقذذ ع:عع526إق،لذذ، ع:عتذذ عواذذةع عإاظذذ عالع،قإذذفعووذذنعمهمذذتتعالع ذذت إفع:ع

ع ع316
ع ع1/126المجت، ع:عمقط،وعال   ع،ا اثإإ ع عالمغ  ع:عع(عع7)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع1)ع
قإ.عتتلل ةعباتع ا عفيعت ذنعال ،اإذةعاللذ إ ةع:عااذ عإماذ علذ ةعالخوذ،ةعاع اذ عفذ نعمطوقذًتع عإاظذ عع(عع6)ع

عع1/175مجم عا اه ع:ع
،قإذذلع:عإماذذ عاع،المذذ ب عمذذتع  ذذ هعل ذذ.معال،جذذ، عتت فسذذت.عاع،مذذتع،قذذ عفذذيعال اذذتعاع،بذذ،علذذ،معفذذ نع،إذذ عع(عع13)ع

ًتعمذذ ع،إذذ ععتلذذإلعتذذإ عفذذ نع،اتذذلعاع،القت ذذلع،اقذذ عم،ق ذذ عاع  عالقت ذذلعتماذذ عاللذذ،معإقذذ،لعتما ذذ عمطوقذذ
تعخلذإصعلذ،مع محذت عا.العإخذذ جعمذتعوذ.اهعمذذ عاللذ،معالمتذ ،نع تل تذت اتعاعفقذذ،لعال اذتعلذإ عووذذنع

ع ع1/175؛عمجم عا اه ع:عع91ق،لعم عا ق،الع عإاظ عال اتع:عصع
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 ،المع ةع،اجتةعلمطوقةعقتلعال.خ،لعلمعإسمعلهتعمه عاع،مسع تةعلمطوقةعت ذ.ع(ع1)عم عالمتا عا عإتطتًع
ع(ع3)عثمع،بتع هتعمه  ،ل،عسمنعلهتعالتًتع،قتحع الع(ع2)ع.خ،لعاع،،إ عمسع تةعلمطوقةعقتو عاعسم يال

م إذلع،مذذ،ت، ع ع،لذ،عقتحذذتعع(ع4)ععلذ عاعثذمعطوقهذذتعقتذلعالذذ.خ،لع جذ عووإهذذتعتالذت ع ع، ذ اع]ع ذذلع[
 ع،لذذذ،ع،بتذذذتعاقذذذلعمذذذ عالالذذذفع(عع5)عالالذذذفعثذذذمع،بتذذذتعال ذذذلعاعا،عالتذذذتقيعاعالعإ جذذذ عخالفذذذًتعلهمذذذت

،قتحتعالتتقيعاع ج عووإهتعهلنععمتمعالالفعاع،وا.بمتعتالفعالمقت،نعاع،ل،علمععقتنعشإ ًتع
(عع9)ع ع،  اعل،ع ت عالمه عو حًتعف،بتع عقتلعالقتنعا،عت .هف،بتع عالعإ ج عا .بمتعوونعاآلخ اع

فوهتععإخ جهتعم عالتو.عاعا،عوونعا عالعإعت،جعووإهتعاعفب ع،فنع(ع7)ع ،اا ععت،جهتعتألفعوونعا عال
العفمه عالمثلع ،ل،ععت،جهتعوونعالفعه عاقتمعتهتعاع،وونعالتإ عه عاخ جهتعاعفب عاقذتمع ا لفعاع،اا

                                                 

 عفذيعهتطذتلع ذ عالغإذ  ع،ب اعاسع سذت علعذ،بمعالشذغلعاع،ال ذ.ةع ذ عالشذ وع،ال،لذ.ع جذلعالاسذ عفذالععلذ.ع(عع1)ع
،قإلع:عه عالمتا عه ع ت عش وإًتععج عال .ةعلثت،تعالعم  ع قإقةعاع،اا ع ذت ع قإقإذًتع ذتلم نع،اللذغ عالع
عجذذ عالا ذذ.امعالذذعم  ع قإقذذةعاعف ذذت ع ذذتلطال عقتذذلعالذذ.خ،لعمذذ ع إذذثعقإذذتمعالإقذذإ عت ذذ.معالشذذغلع ع،ا ،جذذ ع

اعلثت،تعالعم  ع قإقةعفيع،إ بمذتع ع،المذ ب عوونعب اعا عإخصعاللغإ عتغإ عالقت. ع،الم إنعتتل.افع
،ج، عال .ةعمطوقًتع ع،ال اتإةعاقتم،اعالخو،ةعالل إ ةعمقتمعالذ،طلعفذيعت ذنعا   ذتمعلعأ ذ.عالمهذ ع،ثتذ،تع
الاسذذ ع،ال ذذ.ةع،الاتقذذةع،السذذ انعفذذيعمذذ.ةعال ذذ.ةع،  مذذةعا ذذتحعاخعهذذتع،ا تذذ عسذذ،ابتعمذذتع.امذذتعال ذذ.ةعقت مذذةعاع

،  مةعا ذتحعا مذةعووإهذتعفذيعبذ اعال قذ.عوذ عطذال عتذت  عووذنعقإذت عقذ،لع،م اوتةع،قتعالطال عفيع قهتع
ا متمعاع،لمعإقإم،بتعمقتمعال،طلعفيع  عا  لت ع،  مةعالتاتتعاع، وهتعلأل،لع،ال ج ةع،المإ اثعاع،امذتع

؛عالت ذذ عال ا ذذ ع:عع332فذذيع ذذ ع،قذذ،وعطذذال عآخذذ عفتإذذ ع ،اإعذذت ع،ا قذذ  عا عإقذذ ع عإاظذذ عشذذ حعال،قتإذذةع:ع
ع ع3/122؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/179مجم عا اه ع:عع؛ع3/199

عفيع)عجع(ع:ععسمإةع عع(عع2)ع
عفيع)ع.ع(ع:ع،بتتع ع(عع3)ع
عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع ع(ع عع(عع4)ع
قذذتالع:عإ جذذذ عووإهذذتعتالذذذفعالمقتذذ،نعاوعتذذذت ًاعلوجذذذتلعتتل ذذلعاع،بتذذذةعالذذت نع ذذذطعاعفإوع ذذ عتألذذذلعال قذذذ.عع(عع5)ع

م   عقعذعا عمقل،.عالت،جعقذ.ع لذلع،بذ،عسذالم عالذفعاللذ.ا عتذالعوذ،نعاعفذالعإسذع،ج ع،ل متمعذع    ع
ال جذذ،وعواذذ.عالطذذال عاع،ال ذذطعالعإوع ذذ عتألذذلعال قذذ.عفذذيعالا ذذتحعاعاالعإذذ  عا عالتإذذت.ةعالععوع ذذ ع عذذنعالع

ع ع3/173ععالفع عإاظ عالت  عال ا  ع:ع
عمتعانعب اعالق،لعوونعاالسع ست ع ع(عع9)ع

عاع،ب،عق،لعتف ع:عإ ج عووإهتعتالفعقإمع عاع  عال،اج عفإ ع .عالفعوإ عالمه ع ،فيعالقإت ع
،ج عاالسع ست ع:عا ع ق عوا.عا طال عسالمةعالفعالمقت،نعم عجهعهتعاع،ق.ع،للعهلإذ عاع،لهذ اعلذمع
إ ذذ علهذذتع.فذذ عشذذيلعآخذذ عم تاذذ عاعتخذذالفعمذذتعه اع ذذت عالمهذذ ع.إاذذًتعاع،تخذذالفعمذذتعه اعتتوذذتعمذذ عت،جهذذتعاع

،لذذلعهلإذذ عتتذذ.لع عل ذذ ع  ذذ عااهذذتعه ع،بتذذتعقتذذلعالقذذتنعالعإ جذذ عتذذالعخذذالفعاع،ت ذذ.عالقذذتنعفإذذ ع اذذ ع
خالفعتف عاعف ونعب اعإ ، عق،ل عقتلعالقتنعمسع.  ًتعاعهالعا عإ ملعوونعاخعالفعال ،اإعإ عل اذ عت إذ.ع

تذيعلذ، ةع ع،قإلع:ع،إ .عوونع المعتف عوونعمذتعاخعذت هعالملذافع،،إذ هعاعا عالقذتنعشذ طعفذيعالهتذةعاعف
و.معالقذتنعالعإع قذ عالهتذةعف إذفعإ جذ ع ع،اوعذ نع:عا عبذ اعلذإ عتذ،ا .عاع  عبتذةعالمهذ عقتذلعالقذتنع
هسقتطعاع،ا سقتطعالعإ عتجعهلنعالقتنعم عا عم ا.عالملافعو.معقذتنعالمذ اةعال ذإ عالعقذتنعالم،بذ، ع

ع3/173الت  عال ا  ع:عع؛ع3/343؛عش حعفع عالق.إ ع:عع2/269ل ع عنعالسؤالع عإاظ عت.ا  عاللات  ع:ع
ع عع313؛علست عال  تمع:عع1/175؛عمجم عا اه ع:ع

عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع7)ع
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العفمه عالمثلعالعإتا.عوونعالتإ عاع،العإاقصع]عو عالفع[ ع(ع2)ع ع،وا.بمتعلهت(ع1)عاعفوهتعا لفعاع،اا
اعفوهتعا ووذنعه ع ذت عمثذلعع(ع5)ع ،ل،ععت،جهتعته اعال ت.عاعا،عته اعال ت.(عع4)عه عاخ جهتع(ع3)عا لتت 

 ع،واذذ.بمتع(عع9)عمهذذ عمثوهذذتعا،عاقذذلعاع،ا .اذذنعه ع ذذت عمثوذذ عا،عا ثذذ عاع،مهذذ عمثوهذذتعه ع ذذت عتإاهمذذت
 ،اا ععت،جهذذتع(ع1)ع ،اا عطوقهذذتعقتذذلعالذذ.خ،لعاعفوهذذتعالذذفعا .اذذنعهجمتوذذت(عع7)علهذذتعا .اذذنعت ذذلع ذذتل

ذذ  عقعع   ذذتلنعذعه عا ذذ.بمتع ذذ عفوهذذتعاع(ع6)ععتهذذ إ عال تذذ.إ عفذذب اع]ع ذذت ع[ م  عذع     ل تذذ.عفقذذطعواذذ.عا مذذتم
ذ  عقعع   ذتلنعذعال تذ.عمذ عقإمذةعال ذ علذ،ع ذت عوتذ.اًع م  ست، عال ت.عوش ةع،واذ.عاتذيعإ،سذفعذع    

ع (عع13)ع

                                                 

ع(عو ع:عا لفع عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع عجع(ع عفيع)عبع(عع1)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع2)ع
ع(ع:عالتت ع عفيع)عجعاعبع(عع3)ع
علذذ إ همتعووذذنع،جذذ عالعخإإذذ عاع مذذتعلذذ عفإمذذتعه اععت،جهذذتعووذذنعع اهمذذتعوقذذ.ا عتتذذ.لإ عم وذذ،مإ عف،جذذ ع(عع4)ع

عذعه عالشذذذ طعا ،لعلذذذ إ ع ذذذ  عق م  عذع     الذذذفعه ع تاذذذتعقتإ ذذذةعاع،ووذذذنعالتذذذإ عه ع تاذذذتعجمإوذذذةع ع،ل مذذذتم
تتالعتت عاعفع و عال ق.عت ع،ل تعالعسمإةعالعيعم  عاع،الش طعالثذتايع،إذ علذ إ عاع  عالجهتلذةعاشذأتع

لم،جذ عمذتعلذ ع،بذ،عالشذ طعا ،لعاع  عم،جتذ عمهذ عالمثذلعواذ.عوذ.معا إتذتلع،ماذتٍفععما عاع، ا عماذتف
م،ج عمتعل ع،إ عل إ عاع،الا تحعالعإتطلعتتلش ،طعالتتس.ةع،مهذ عالمثذلعبذ،عا لذلعف،جذ عال جذ،وع

؛عالذ. عالماعقذنع:عع1/179؛عمجمذ عا اهذ ع:عع3/171؛عالت ذ عال ا ذ ع:عع333هلإ ع عإاظ عش حعال،قتإةع:ع
ع ع1/352

ع)عا،عته اعال ت.ع(عستقطعم ع)عبذع(ع عع(عع5)ع
م   عقعذعاع  عمهذ عالمثذلعالذلعإ ذ.لعواذ عتلذ ةعع(عع9)ع تأ عتا.عوونعا قلع،اقصعم عا  ث عوا.عا متمعذع    

؛عمجمذ عع3/171العسمإةعت لع،ج ع،لمعإل عالعسمإةعباتعم ع،ج عفومعإ .لعوا ع عإاظ عالت  عال ا  ع:ع
ع ع1/352؛عال. عالماعقنع:عع1/179ا اه ع:ع

المسمنعبذ،عا لذلعاع،تع ذ  هعت ذلع،جذ عإ ذ.لعهلذنعمهذ عالمثذلعاع،العع ذ  عباذتعلع ذإ عا قذلع عبذ اعه اعلذمعع(عع7)ع
إشع طعالخإت علهتعلعأخ عاإتعشتلتعاعا،عالخإت عل عوونعا عإ طيعاإًتعشتلعاعفب عش طعلذ عاعتتقذًتعالاعتذتلع

الععالماتتوذذةع عفوذذ،ععت،جهذذتعووذذنعالذذفع تلذذة اعا،عمؤجوذذةعهلذذنعسذذاةع،مهذذ عمثوهذذتعاقذذلعا،عا ثذذ عفوهذذتعال تلذذةع،اا
فتلمؤجوةعاع،وا.بمتعالمؤجوةعاع اهتعا قلع ع،اا ععت،جهتعوونعالفع تلةعاعا،عوونعالتذإ عهلذنعسذاةع،مهذ ع
مثوهتع ت  ث عاعفتلخإت علهتع،اا ع ت ع ت قلعفتلخإذت علذ ع،اا عتإاهمذتعإجذ عمهذ عالمثذلع،واذ.بمتعالخإذت علذ ع

؛عالذ. عع1/179؛عمجمذ عا اهذ ع:عع3/171؛عالت ذ عال ا ذ ع:عع333 عا قلع عإاظذ عشذ حعال،قتإذةع:عل،ج،ع
ع ع1/352الماعقنع:ع

 متعفيعا ث عال ع عاعل  علذإ عووذنعهطالقذ عاع اذ عشذتملعلمذتعه اع ذت عالذفعا .اذنعاقذلعمذ عالمع ذةعاعع(عع1)ع
ع ع1/179المع ةع عمجم عا اه ع:ع،لإ ع  ل عتلعه ع ت عالفعا .انعاقلعم عالمع ةعع ، علهتع

عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاععاع عاعجعاع.ع(ع ع(عع6)ع
ال وةعفيع ل عاع ا عاط مهذتعسذالمةعال تذ.إ عاع،وجذتعوذ ععسذوإمعا ذ.بمتعفعجذ عقإمعذ ع عإاظذ عاله.اإذةع:عع(عع13)ع

ع ع1/213



   

 
 

8129 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -اإلسالمية املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم  
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م   عقعع   تلنعذعال ت.ع،عمتمعمثلعالمه عه عب،عاقلعما  ،وا.عم م.عذع    
 ،اا ععت،جهتعوونعف  ع(عع1)ع

ا،عالعاعخإ ذذ عتذإ ع.فذذ عال،سذذطعا،عقإمعذذ ع ع، ذذ اعلذذ،ععت،جهذذتعع(ع3)عتذذتل عفذذيعلذذتع (عع2)عا،عثذ، عبذذ ،ا
وونعم إلعاعا،عم،ت، عتإ  عجاس عالعلتع ع ع،اا عتإ علتع عاإحًتع،ج عبذ،عاعالعقإمعذ ع ع،قإذلع

ش طعالت ت ةعاعف،ج.بتعثإتًتعلتم ع لعالمه عع(ع7)ع ع،اا ع(ع9)عفيع،لت ع(ع5)عت،ل ع(ع4)ع:عالث، عمثو عه 
اا عاعتقذتعووذنعقذ. عفذيعالسذ ع،اوواذتع،إذ هعواذ.عال قذ.عاعفذتلم عت عمذتعاوواذتهع ع،واذ.عاتذيعإ،سذفعذع ع،ع

م   عقعع   تلنعذعمتعاس اه     
ع (عع1)ع

ع

                                                 

ذ  عقعذع(عع1)ع م  اع اهمذتعلذ،ع تاذتع ذ إ عإجذ ععمذتمعمهذ عالمثذلععااع:عم عمه عالمثلعاع،ب،ع ،اإةعو عا مذتمعذع    
وا.هعاعف  اعه اع ت عا .بمتع  ًاع ع،قإ.عتأ عإ ، عا .بمتع  ًاعاعه عل،عاسع  عا ذ.بمتعفوهذتعالتذتقيع،قإمذةع
عذعتخذذالفعمذذتعه اعاسذذع  عالذذفع المسذذع  عاع،لذذ،عاسذذع قتعجمإ ذذًتعفوهذذتعقإمعهمذذتعتت جمذذتوعذع مذذتعفذذيعالت ذذ 

الخإذت عه عشذتلتعاخذ تعالتذتقيع،الذفعالقإمذةع،اا عشذتلتعاخذ تع ذلعالقإمذةعاعال.ا عالممهذ، ةعاعفذب علهذتع
؛عاله.اإذةع:عع1/113فب عطوقهتعقتلعالذ.خ،لعتهذتعفوذإ علهذتعهالعالالذفعالتذتقيع عإاظذ عالجذتم عاللذغإ ع:ع

ع ع1/177؛عمجم عا اه ع:عع3/113؛عالت  عال ا  ع:عع1/213
ع ع369/عع5خ است ع عإاظ عم جمعالتو.ا ع:ععب ،اع:عاستةعهلنعب اةعاع،بيعم.إاةعم عم. ع(عع2)ع
عفيع)ع.ع(ع:ع،لت ع ع(عع3)ع
عفيع)عجع(ع:عل،ع ع(عع4)ع
ع(ع:عتو ع عفيع)عبع(عع5)ع
ع،ب،عق،لعتف ع متععق.مع ع(عع9)ع
ع(ع:ع،ل، ععفيع)ع.عاعبع(عع7)ع
،سذم ةعذع مذتعإجذ اععب هعالمسألةعع ايعم ععذت،جعامذ اةعتمهذ عفذيعالسذ عاعثذمععت،جهذتعثتاإذًتعتذأ ث عماذ ع إذتلع(عع1)ع

عذعفوهذتعمهذ عاع  عالا ذتحع فيعإ،ماتعب اعتأ عإقع حعابلعال  ، عمه ًاع تإ ًاعت جذةعالعتذتبيعتذإ علذ،إ تتعهت
العإ عملعالتسذرعفذالعإ عتذ عال قذ.عالثذتايعاع اذ علذإ عت قذ.ع قإقذةع ع،قذتالع:علهذتعمهذ عال الاإذةعاع  عال قذ.ع

إذذت.ةعالمهذذ ع،بذذيعلذذ إ ةعفإ عتذذ عمذذ ععوذذ عالجهذذةعاعبذذ اعه اعلذذمعالثذذتايع،اا علذذمعإ عتذذ عاسذذع اتفًتعاعل ذذ عفإذذ عتع
امذذتعقإذذ.عتذذتلعت،إ عاع اهمذذتعلذذ،ع إشذه.عووذذنعا عمذذتعفذذيعال الاإذذةعبذذتلعاع،اا عاشذذه.علذذمععجذ عالتإذذت.ةعاعتتقذذًتعاع،اا
اظه اعا ث عممتعفيعالس عتالعوق.عآخ عاعلمعإ عت عالظتب عاعتتقًتعاع،قإ.عالعت،جعتأ عإ ، عتأ ث عاع اذ علذ،ع

هذتعوالاإذةعووذذنعا عالعمهذ علهذتعفمهذذ عالسذ عاعتتقذًتعاع،بذذ اعه اعع تقذ.اعتجذا عمذذتعع،احذ تعاع،لذ،عع تقذذ.اععت،ج
تخالفعجاس ع متعه اعع تق.اعفيعالس عوونعالفع. بمع،ع تق.اعفيعال الاإةعتمت ذةع.إاذت عاعفوهذتعمهذ عالمثذلع

.عفذيعال الاإذةعاعل ذ عال تذت ةعاعتتقًتعفيعا لذ ع عف وذنعبذ اعإوذتمعا عإ ذ، عال قذ.عمذ عإ عوقذ.عفذيعالسذ ع،وقذ
ععقعحذذذيعا عإ ذذذ، عوذذذ.معال قذذذ.عفذذذيعالسذذذ عتذذذلععقذذذت،العفذذذيعالمهذذذ ع،إسذذذعق ع اإهمذذذتعووذذذنعقذذذ. عاع اذذذ عقذذذتلع:ع

؛عشذذ حعفذذع عالقذذ.إ ع:عع5/17)علذذ،عاعتقذذتع(ع،لذذمعإقذذلع:ع)علذذ،عع تقذذ.اع(ع عإاظذذ عالمتسذذ،طع:ع)عالس خسذذيع(ع:ع
ع ع1/171؛عمجم عا اه ع:عع3/333
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ع(ع1)عع] فصل [
،طئع،جذ عمهذ عع(ع4)عاعفب ع(ع3)ع،طلعفيعوق.عفتس.عاع،اا عخالعتهتع(ع2)ع،العإج عشيلعتال

المثذذلعالعإذذتا.عووذذنعالمسذذمنع،ووإهذذتعال ذذ.ةع ع،اتعذذ.اؤبتعمذذ ع ذذإ عالعت إذذ عالعمذذ عآخذذ عال،طذذرتاعبذذ،ع
ذذ  عقعع   ذذتلنعذع،تذذ ع(عع5)عاللذذ إ  م  عذع      ع،إثتذذتعفإذذ عالاسذذ عاع،م.عذذ عمذذ ع ذذإ عالذذ.خ،لعواذذ.عم مذذ.

،متاًلع،وقاًلع،.إاًتع،تو.ًاع،ول ًاععساًتع،جمتالًعع(ع7)ع ع،مه عمثوهتعإ عت عتق،معاتإهتعه ععست،إت(عع9)عإتعن
لمعإ،ج.عجمإ ع ل عفممذتعإ،جذ.عماذ عع(ع6)عاعفب علمعإ،ج.عماهمعاعفم عا جتا ع،اا ع(ع1)ع،ت ت ةع،ثإتتة

م عق،معاتإهتعاع،ل  عحمت ع،لإهتعمه بتع،عطتل عم عع(ع13)عاع،العإ عت عتأمهتع،ختلعهتعه علمعع ،ات
العفالع ،لوم اةعع(ع11)عنعالت،جعه اعا. شتلتعما عاع،م عالت،جع ع،إ ج عال،ليعوو ه عحم عتأم هع،اا

ما عاتسهتعم عال،طلع،الست ع عذنعإ،فإهذتعقذ. عمذتعتذإ عع جإوذ عمذ عمه بذتع ذاًلعاعا،عت حذًتع ع،لهذتع
الست ع،الخ ،جعم عالماتلعاإحًتعاع،لهتعالاتقةعل،عما تعل ل ع ع،ب اعقتلعال.خ،لع،  اعت .هعخالفًتع

                                                 

ع،فعإ عستقطعم ع)عاعاع عاعجعاع.ع(ع متعتإ عالم  ع(عع1)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع2)ع
عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع3)ع
عفيع)عجع(ع:ع،اا ع ع(عع4)ع
  عال .ةععج عتتوعتذت عشذتهةعالا ذتحع، ف هذتعتذتلعت إ ع ع،قإذلع:ع،العت إذ عفذيعبذ اعهمذتعتعت إذ عالقتحذيعا،عع(عع5)ع

تسذ.عتذلعبذ،عمعت  ذةعفإذ عاع،العإع قذ عالمعت  ذةعهالعتذتلق،لعتمعت  ةعالت،جعاع،العإع ق عالطال عفيعالا ذتحعالت
فيعالم.خ،لعتهتعاع،امتع=ع=عفيع،إ عالم.خ،لعتهتعفإع قذ عالمعت  ذةعتذتلق،لع،تذتلع  عواذ.عت حذهمعاع،واذ.ع
ت نعآخ عاعالعهالعتتلق،لعفإهمتعاعف ومعا عالمعت  ةعالعع ، عم عالمذ اةعالذاًلع ع مذتعقإذ.هعت حذهمعتذتلت،جع

 لعماهمتعفسرعالتتس.عتغإ ع ح، عاآلخ عاع،قإلع:عت .عال.خ،لعلذإ علذ ع لذ عهالعت حذ، عاعل  عقإلع:عل
اآلخذذ عاعف وذذنعبذذ اعا علومذذ اةعفسذذخ عتم حذذ عالذذت،جعاعتتقذذًتع ع،العشذذ عا عالتسذذرعمعت  ذذةعفإوذذتمعالع،جإذذ عتذذأ ع

؛عع3/115ع؛عالت  عال ا ذ ع:ع3/312؛عش حعفع عالق.إ ع:عع2/33إت  عتإاهمتع،ب،عت إ.ع عإاظ عاله.اإةع:ع
ع ع1/171مجم عا اه ع:ع

،وا.بمتعمذ ع،قذتعالا ذتحع ع،قإذلع:عبذ،عات ذ.عاع  عالا ذتحعالتتسذ.علذإ عتذ.اوعهلذنعالذ،طلعل  معذ ع،لهذ اعالعع(عع9)ع
إثتذذذتعتذذذ ع  مذذذةعالملذذذتب ةعتمجذذذ .عال قذذذ.عتذذذ.، عالذذذ،طلعا،عالومذذذ عا،عالعقتإذذذلع عإاظذذذ عشذذذ حعفذذذع عالقذذذ.إ ع:ع

ع ع1/171ا اه ع:عع؛عمجم ع3/115؛عالت  عال ا  ع:عع3/312
عفيع)ع.ع(ع:ععست،عتع ع(عع7)ع
عفيع)عجع(ع:عا،عت ت ةعا،عثإتتةع  ع(عع1)ع
عفيع)عجع(ع:عفب ع ع(عع6)ع
عفيع)عجع(ع:عإ ،اتع ع(عع13)ع
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع11)ع
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اع،إذذ علذذتإةع،العمجا،اذذةاع،اا علذذمعإتذذإ عقذذ. عالم جذذلعاع(عع1)عت حذذتبتعلهمذذتعاعفإمذذتعلذذ،ع ذذت عالذذ.خ،ل
و فذذًتع،إذذ عمقذذ. عت تذذ ع،ا ذذ،هعاع،لذذإ علهذذتع لذذ علذذ،عاجذذلع وذذ عع(ع3)عمثوذذ ع(ع2)ععفقذذ. عمذذتعإ جذذلع]عمذذ ع[

م   عقععذ خالفًتع تيعإ،سفعذع    
 لذ عاعفوذ عاقوهذتع إذثعشذتلعمذتع.، عالسذت ع عع(ع5)ع ،اا اعا،فتبذت(عع4)ع

 ،اا عاخعوتذذتعفذذيعقذذ. عالمهذذ عاع(عع9)عالسذذت عتهذذتعفذذيعظذذتب عال ،اإذذةعاع،التعذذ، عووذذنعا ،لع،قإذذلع:علذذ 
 ع،اا ع ذذت عع(ع7)عفذذتلق،لعلهذذتعه ع ذذت عمهذذ عمثوهذذتع مذذتعقتلذذتعا،عا ثذذ ع ع،لذذ عه ع ذذت ع مذذتعقذذتلعا،عاقذذل

الطذذال عقتذذلعالذذ.خ،لعالقذذ،لعلهذذتعه ع تاذذتعمع ذذةعالمثذذلعع(ع1)عتإاهمذذتعاعع تلتذذتع،لذذتمعمهذذ عالمثذذلع،فذذي
 الذذفعمذذتعقتلذذتعا،عا ثذذ عاع،لذذ عه ع تاذذتع الذذفعمذذتعقذذتلعا،عاقذذلع ع،اا ع تاذذتعتإاهمذذتعع تلتذذتع ع

ذ  عقعع   ذتلنعذعالقذ،لعلذ عقتذلعالذ.خ،لع،ت ذ.هع(ع6)ع،لتمت م  المع ةعاع،وا.عاتيعإ،سفعذع    
هالعا ع(عع13)ع

عإذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعالعإع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت فعمهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ًاع

                                                 

 مذذتعقإذذلع:عهاذذ عقذذ،لعا مذذتمعا،اًلعاع  ععسذذوإمعالم قذذ،.عووإذذ عإ لذذلعتتل،طذذأةعا ،لذذنعفإسذذقطع ذذ عامعاتوهذذتعع(عع1)ع
إسقطع  عالتت  عفيع ت عالمتإ عت .ععسوإم عقإذ.عت حذتبتعاع اهذتعلذ،ع تاذتعم  بذةعفوهذتعاالمعاذتوعاعتتقذًتع ع

ع ع1/176مجم عا اه ع:ع
عمتعتإ عالم  ،فعإ عستقطعم ع)عاعاع ع(ع عع(عع2)ع
عفيع)عجع(ع:عمثوهتع ع(عع3)ع
لمتعطو ععأجإو ع و عفق.ع حيعتبسقتطع ق عفيععقتلع:علهتعا ععما عاتسهتعه اع ت عمؤجالعاسع ستاًتعاع ا ع(عع4)ع

االسعمعتوع عقإلع:ع،ت عإتعنعاع،قتلعل. عالشذهإ.ع:عبذ اعا سذ ع،تذ عإتعذنعاعل ذ عفذيعالخاللذةع،،إ بذتع:ع
التعذذ، عووذذنعا ،لعفتخعذذت عمذذتعفذذيعالخاللذذةع عإاظذذ عخاللذذةعالتعذذت، ع:عال، قذذةعاعإاظذذ عومذذ.ةعال،قتإذذةع:ع

ع عع1/113؛عمجم عا اه ع:عع1/49
ع(ع:عا،فنعلهتع عفيع)عبع(عع5)ع
ح ا عالغ إ عاع اهتعالععذأم عووذنعاتسذهتعفذيعماتلهذتعف إذفعه اعع(عع9)ع ،ت عافعنعالتقإ عات،عالوإثعلتست.عالتمت ع،اا

ع ع1/113اخ جتع عمجم عا اه ع:ع
عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع7)ع
ع(ع:عفيع عفيع)عبع(عع1)ع
عفيع)عجع(ع:ع،لتمع ع ع(عع6)ع
ا.هعالق،لعل عفيعالطال عقتلعال.خ،لع،ت .هعاعل  عفيعاله.اإةعالق،لعق،لذ عت ذ.عالطذال ع،قتوذ عالظتب عا عم عع(عع13)ع

وا.هع ع،قإلع:عالق،لعل عفيعال،ج،هع وهتعوا.هعفإ ، عمختلتًتعاعهالعا عإقتلعالق،لعل عقتلعال.خ،لع،ت .هعقتمع
عالفهمذتعقتذلعالذ.خ،لع ذتلعالا تحعا،عالعاعفإ ، عق،لعالملافعمشعماًلعوونعا ت ععععل، ع:ععا ،لنعذعاخ

قإذتمعالا ذتحع ع،الثتاإذةعذعاخعالفهمذتعت ذ.عالذذ.خ،لع ذتلعقإذتمعالا ذذتحعاإحذًتع ع،الثتلثذةعذعاخعالفهمذتعقتذلعالذذ.خ،لع
ت .عت،العالا تحع ع،ال ات ةعذعاخعالفهمتعت .عال.خ،لعت .عت،العالا تحعاإحًتع عف ا.عاتيعإ،سفعالق،لعل عفيع

ه عالمثلعفيعا ،لع،الثتاإةع،ال ات ذةاع،ع  ذمعمع ذةعالمثذلعفذيعالثتلثذةعاعب هعالل، ع وهتعاع،وا.بمتعع  معم
ع ع3/146؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/113،إ عت عق،لعالت،جعفيعالفعالمه ع عإاظ عمجم عا اه ع:ع
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اع،اإهمتعت ب عقتلع ع،اا عت باتعفتإاع عا،لنع إثعإ ، عالق،لعلهتعاع،تإاعهذتعا،لذنع إذثعع(ع1)عتع[]عله
ع(ع2)عإ ذذ، عالقذذ،لعلذذ ع ،اا عاخعوتذذتعفذذيعالذذو عاع،جذذ عمهذذ عالمثذذلعاع،مذذ،تعا ذذ.بمتع  إتعهمذذتع،فذذي

ذ  عقععال، ثةعفيعق. هعاعفتلق،لعل، ثةعالت،جعوا.عا متمعذع(ع4)عه عاخعوفع(ع3)عم،عهمتعت .عال.خ،ل م      
ذ  عقعع   ذتلنعذع تل إذتةعاع،اا عاخعوتذ،اعفذيعالذو ع(عع5)عع   تلنعذ م  م .عذع     اع،العإسعثانعالقوإلع ع،وا.عم   

 ،اا ع(عع7)ع،ت عإتعنع ع،وا.عا متمعالق،لعلما  عالعسمإةع،العإج عشيل(عع9)عإج عمه عالمثلعوا.بمت
مه عاعفتلق،لعل عفيع،إ عمتعبإئعلأل ذلع ،اا عا ذ عت ثعهلإهتعشإ ًتعاعفقتلتع:عب،عب.إةعاع،قتلع:ع

)ع ميع مإةعاعا،ع  تيع  تإةعثمةعوونعمإعةعاعا،عتالعمه ع، ل عجت تعفذيع.إذاهمعاعفذالعشذيلعلهذت

س،الع،ط تعاا،عطوقتعقتو عاعا،عمتتعا .بمتع ع،اا عا  هتعتخم عاعا،عخاتإذ عع(ع6)عخالفًتعلهمت(عع1
اعفقإمةعالخم عع(ع13)عقتنعفوهتع ل ع ع،اا ع ت ع،إ عم إ م إ عاعثمعاسومتعا،عاسومعا .بمتعقتلعال

م   عقعع   تلنعذعلهتعمه عا،وا.عاتيعإ،سفعذع(عع11)ع،مه عالمثلعفيعالخاتإ  (عع12)عالمثلعفيعالذ،جهإ     

                                                 

ع(ع:عهلإهتع عفيع)عاعاع ع.عاعبع(عع1)ع
ع(ع ععستقطعم ع)عبع(عع2)ع
ع)عت .عال.خ،لع(عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع3)ع
عفيع)ع.ع(ع:عاخعوتتع ع(عع4)ع
ذ  عقعذعاإحذًتع ذتلعال إذتةعاعهالعا عاتذتع اإتذةعذع  مذ عقعع ذتلنعذعقذتلع:عالقذذ،لعع(عع5)ع م  ،بذ،عقذ،لعاتذيعإ،سذفعذع    

ع عع1/111ل، ثةعالت،جع،اا عا.و،اعشإ تعقوإاًلع عإاظ عمجم عا اه ع:ع
 مذذتعفذذيع تلذذةعال إذذتةعاع  عمهذذ عالمثذذلعلذذت ع.إاذذًتعفذذيع معذذ ع تلمسذذمنعفذذالعإسذذقطعتذذتلم،تع مذذتعه اعمذذتتعع(عع9)ع

ع عع1/111ا .بمتع عالمل. عاتس ع:ع
عفيع)عجع(ع:عتشيلع ع(عع7)ع
ع(ع:عووإهتع عفيع)عبع(عع1)ع
ذ  عقعذعاع،اا عاسذومتعه عام اذذتعتعذ  همع،مذتعإذ.إا، عاع، ذذع(عع6)ع م   اعواذ.بمتعفذيعال ذذ تإإ اع  عبذ اعواذ.عا مذتمعذع    

ابذذذلعال ذذذ  ع،إذذذ عموعذذذتمإ عا  ذذذتمعا سذذذالمع،،الإذذذةعا لذذذتامعماقط ذذذةعلعتذذذتإ عالذذذ.ا عإاظذذذ عمجمذذذ عا اهذذذ ع:ع
ع ع1/111

عم عق،ل ع:ع)عثمعاسومتع(عهلنعق،ل ع:ع)عم إ ع(عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع13)ع
ذذ  عقعذعاإحذذًتعاع  عالخمذذ عع(عع11)ع م  عذع     واذذ.بمعمثوذذيع تلخذذلعواذذ.اتعاع،العإ ذذلعاخذذ بتعاعبذذ اعال  ذذمعواذذ.عا مذذتم

فبإجت عالقإمةعإ ، عهو احًتعو عالخم ع ع،امتعالخاتإذ عفمذ ع ،اتعالقإمذةعواذ.بمع تلشذتةعواذ.اتعاعفبإجذت ع
ع313القإمةعفإ عالعإ ، عهو احًتعوا عاعفإج عمه عالمثلعع قإقًتعلم انعا و انع عإاظ عش حعال،قتإةع:ع

ع عع2/391؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع112-1/111؛عمجم عا اه ع:ع
ب اعفيعالم إ ع،،إ عالم إ عاع ا عل،ع تاتعمسومإ ع،قتعال قذ.عإجذ عمهذ عالمثذلعف ذ اعباذتع،بذ،عقذ،لعاتذيعع(عع12)ع

عإ،سفعاآلخ ع عإاظ عالملت. عااتسهتع ع
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م   عقعع   تلنعذعالقإمةعفإهمت م .عذع     اع،وا.عم   
المع ذةعواذ.عع(ع2)ع ،فيعالطال عقتلعال.خ،لععجذ (عع1)ع

ع عع(عع3)عم عا،ج عمه عالمثلع،الفعالقإمةعوا.عم عا،جتهت
 باب نكاح ال قيق

ا تحعال ت.عاع،ا مةعاع،الم.ت عاع،الم تع عاع،امعال،ل.عتالعه  عالسذإ.عم،قذ،فعاعفذب عاجذتتع
:عطوقهذذذتع ج إذذذةعهجذذذتتةعاعالعطوقهذذذتعا،عفت قهذذذتعاعفذذذب عا  ذذذ،اعتب اذذذ عع(ع4)عاتذذذ عاع،اا ع .عتطذذذلع ع،ق،لذذذ 

علمه عووذذذذذذذإهمعإتذذذذذذذتوعال تذذذذذذذ.عفإذذذذذذذ ع،إسذذذذذذذ نعالمذذذذذذذ.ت عاع،الم تعذذذذذذذ ع،العإتتوذذذذذذذت ع ع،اا اذذذذذذذ عل تذذذذذذذ.هعفذذذذذذذت
)عل،عا  عفتسذ.ًاعفذ،طئعاع،إذعمعا   عتذ ع(ع9)ععإشملعجت تهع،فتس.هعاعفإتتوع]عفيعالمه ع[ع(ع5)عتتلا تح

 عذذنعلذذ،عا ذذ عت ذذ.هعجذذت تًاعع،قذذفعووذذنعا جذذتتةع ،اا عت، جعوتذذ.هعالمذذأ ، عالمذذ.إ، ع(ع7
عع(ع1)ع اعاعلذذ  

،بذذيعاسذذ،ةعلوغ مذذتلعفذذيعمهذذ عمثوهذذتع ع،مذذ عت، جعامعذذ عالعإوذذتمععت، عهذذتع،إطذذأعالذذت،جعمعذذنعظتذذ عاع،الع
ع ووإ عهالعتتلعت، ةعع(ع6)عاتقة

ت،ابتعثمعع(ع12)عإسعخ.مهتعاعفب ع(ع11)عا عإخونعتإاهتع،تإ عالت،جعفيعماتل ع،الع(ع13)ع]ع،بيع[
،سقطتعالاتقةع ع،اا عخ.مع عتالعاسعخ.ام عالععسقطع ،اا عت،جعامع عاعثمعقعوهتعقتلعع(ع13)ع ج عل 

                                                 

ااعفذيعالم ذإ ع،،إذذ عالم ذإ عللذ ةعالعسذذمإةعل ذ.معا سذالمع ذذتلعال قذ.عاعثذمعتت سذذالمعع ذ  عقتحذ عفعجذذ عع(عع1)ع
عقإمع عاع،ب،عق،لعاتيعإ،سفعا ،لع عإاظ عالملت. عااتسهتع ع

عفيع)عجع(ع:عإج ع ع(عع2)ع
ذ  عقعذعاع،فذع(عع3)ع م  يع،إذ عالم ذإ عاعفتذيعل،عطوقهتعقتلعال.خ،لعفتيعالم إ علهذتعالذفعالم ذإ عواذ.عا مذتمعذع    

م   عقعذعلهتعالذفعالقإمذةعت ذلع ذتلع م .عذع     الخم علهتعالفعالقإمةعاع،فيعالخاتإ علهتعالمع ةع ع،وا.عم   
م   عقعذعلهتعالمع ةعوونع لع ذتلع عإاظذ عشذ حعال،قتإذةع:ع ؛عمجمذ عا اهذ ع:عع313اع،وا.عاتيعإ،سفعذع    

ع ع2/391؛ع تشإةعات عوتت.إ ع:عع1/111-112
عااع:عسإ.بتع ع(عع4)ع
عفيع)ع.ع(ع:عتتلات  عااع ع(عع5)ع
ع(ع:عتتلمه ع ععفيع)عاعاع عاعبع(عع9)ع
عستقطعم ع)عجع(ع عع(عع7)ع
ع(ع:ع،الم.إ، ع عفيع)عبع(عع1)ع
عفيع)عجع(ع:عات ع ع(عع6)ع
ع(ع:ع،ب،ع عفيع)عاعاع عاعجعاعبع(عع13)ع
ع(ع:ع،لمتع عفيع)عبع(عع11)ع
ع(ع:ع،اا ع عفيع)عبع(عع12)ع
عفيع)ع.ع(ع:عل تع ع(عع13)ع
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اتسذهتعقتوذ ع ،ا   عفذيعال ذتلعوذ عا مذةعع(ع2)عال ذ ةع(ع1)عال.خ،لعاعسقطعالمه عتخالفعمتعلذ،عقعوذت
واذذ.بمتعلهذذتع ع،اا ععت،جذذتعامذذةعاعا،عم تعتذذةعتذذت   عثذذمعوعقذذتعاعفوهذذتعالخإذذت عفذذيعالتسذذرع(عع3)علوسذذإ.
 ذذذت عت،جهذذذتعا،عوتذذذ.ًاع ع،اا ععت،جذذذتعتذذذالعه  عف عقذذذتعاعاتذذذ ع ع، ذذذ اعال تذذذ.عاع،العخإذذذت علهذذذتعاعع ذذذ اًع

ع(ع5)ع ،م ع،طذئعامذةعاتاذ عاعف،لذ.تع(ع4)ع،المسمنعلوسإ.عه ع،ط تعقتلعال ع اع،لهتعه ع،ط تعت .ه
ع9)ع فت.وتهعاعثتتعاست عما ع،لتم عقإمعهتعالعمه بتعاع،العقإمةع،ل.بتع،علإ عامع،ل.هع ع،الج.ع ت 

اعذتعت،لذ.عالععلذإ عع(ع7)عت .عم،ع عالعقتو ع ع،اا عت،جعامةعاتتهعاعجتتع،ووإ عمه بذتعالعقإمعهذتعفذب ع(
امع،ل.عاع،ب،ع  عتق اتع ع  ذ ةعقتلذتعلسذإ.عت،جهذتع:عاوعقذ عواذيعتذألفعاعفت ذلعفسذ.عالا ذتحع،لتمهذتع

العإتس.ع،ال،اللعلذ عاعع(ع6)عتألفع(ع1)عا لفع،ال،اللعلهتعع،إل عو ع تت عهتعل،عا،تعت عاع،اا علمععقل
م   عقعع   تلنعذ خالفًتع تيعإ،سفعذع    

 ع،لومذ،لنعهجتذت عوتذ.هع،امعذ عووذنعالا ذتحع.، عم تعتذ ع(عع13)ع
ع،م تعتع ع 
ع

                                                 

عفيع)ع.ع(ع:ع،قتع ع(عع1)ع
عفيع)عجع(ع:ع  ةع ع(عع2)ع
ب اعوا.عا متمع،لت تإ عفيعظتب عال ،اإةعاع ا عإخلعتمقل،.عالم،لنع،ب،عال،ل.عفإ عت ع حذتهع عمجمذ عع(عع3)ع

ع ع1/113ا اه ع:ع
 عالمه ا عتتل ق.ع،ال،طلعتشتهةع ع،ج عب اعاسع ست عاعالسعإتتلعماتف عممو، ةعلوم،لنع ع،القإت ع:عا عإجع(عع4)ع

االسع سذذت ع:عا عالجذذ،اتعاسذذعا.عهلذذنعالذذلعال قذذ.عاع،لذذ،ع،جذذ عمهذذ عآخذذ عل،جذذ عتتل قذذ.عمهذذ ا ع عع،قإذذلع:ع
ذ  عقعذعفذيع ذت عالمذ اةعت ذ.عالذ.خ،لعت حذتبتع عذنع م  إش لعتمتع   عفذيعالمهذ عفذيعع وإذلعقذ،لعا مذتمعذع    

اعااع:عتجمإذ ع،طذرتعع،جذ.عفذيعالا ذتحع عذنعالعإخوذ،عالذ،طلعوذ ععإ،فإهتعمه بتعاع  عالمه عمقتتذلعتتل ذل
المه عاعفقحإةعب اعا عإ ، علهتعشيلعم عالمه عتمقتتوةعمذتعاسذع،فنعت ذ.عال عذ ع،العإ ذ، عال ذلعلومذ،لنع ع
،اوعذذ نعا عال قذذذ.عسذذذت علومهذذ عاع،لت،مذذذ عتذذذتل،طلع، البمذذذتع،اق ذذت عفذذذيعموذذذ عالمذذ،لنعمذذذ عوذذذ.معال حذذذتعاع

فيعب اعال ق.ع،اق ةعفيعمو عالم،لنعت،قذ،وعسذتت عفإذ عاعفإ ذ، ع ذلعالمهذ علذ ع،لذإ عف تاتعال،طرتعال،اق ةع
ع ع1/114؛عمجم عا اه ع:عع311؛عش حعال،قتإةع:عع2/135  ل عمتعقإ عووإ ع عإاظ ععتإإ عال قت  ع:ع

عفيع)عجع(ع:عم،ل.هع ع(عع5)ع
ع(ع:ع أ ع عفيع)عجعاع.ع عبع(عع9)ع
ع(ع:ع،اا ع عفيع)عجعاعبع(عع7)ع
ع(ع:عإقلع عفيع)عبعع(ع1)ع
عفيع)ع.ع(ع:عتت لفع ع(عع6)ع
م   عقعذعإق،لعب اع،ا ،لعس،العفإثتتعالموذ عباذتعتط إذ عالهتذةع،عسذعغايعالهتذةعوذ عالقذتنعع(عع13)ع ات،عإ،سفعذع    

،ب،عش طع متعإسعغايعالتإ عو عالقت،لع،ب،ع   عاع،لهمتع:عالقت،لع   عإ عملعالسق،طع مذتعفذيعالع ذتطيع
ع ع1/114نعفالعإ عملعالسق،طعفيعالهتةعت تلع عمجم عا اه ع:عاع،امتعالقت
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 باب نكاح الكاف 
اع، لذذ عجذذت تعفذذيع.إذذاهمعثذذمعع(ع2)ععذذت،جع ذذتف عتذذالعشذذه،.عاعا،عفذذيعوذذ.ةع ذذتف عآخذذ ع(ع1)ع،اا ا

علهمتعفيعال .ةع ،ل،ععت،جعالمج،سيعم  م عاعثمعاسومتعاعا،عا .بمتععاسومتعاعا ق   اعووإ عاعخالفتًع
 ع،الطتذذلع(عع5)عاعخالفذذًتعلهمذذت(عع4)عا ذذ.بمتعالعإتذذ   ع(ع3)عفذذ   عتإاهمذذتع ع، ذذ اعلذذ،عع اف ذذتعهلإاذذتع،تم اف ذذة

ع(ع9)عمسومعه ع ت عا .عات،إ عمسومًتعاعا،عاسومعا .بمتع ع، عتتيعه ع ت عتإ ع عتتيع،مج،سيع ،ل،
ع(ع1)عال تف عاعا،عت،جعالمج،سإةعاعو نعا سالمعوونعاآلخ اعفب عاسومعفهيعل ع(ع7)عاسومتعت،جة

العف   عتإاهمتعاعفب عاتن ذ  عقعع   ذتلنعذع(ع6)ع،اا م  الت،جعفتلت قةعطال عخالفًتع تيعإ،سذفعذع    
الع(عع13)ع

العفالذت علذذ،عاتذذنعاع،العشذذيل لذذ،عاتذذتع ع،لذذ،ع ذذت ععه عاتذتعبذذيعاع،لهذذتعالمهذذ علذذ،عت ذذ.عالذذ.خ،لعاع،اا
اآلخذذ عاع،اا عاسذذومعت،جعال عتتإذذةعتقذذيعع(ع11)ع لذذ عفذذيع.ا بذذمعالععتذذإ ع عذذنعع ذذإنعثالثذذًتعقتذذلعهسذذالم

عاع،عتتإ عال.ا إ عست عالت قةعالعالستيعاعفو،عخ جعا .بمتعهلإاتعمسومًتعاعع(ع12)عا ت همت
اعع(ع14)عاتع،العو.ةعووإهتمستإًتعاعتتاتعاع،اا عستإتعم ًتعاعالع ،م عبتج تعهلإاتعاعتتع(ع13)عا،عاخ ج

                                                 

ع(ع:عه اع عفيع)عجعاعبع(عع1)ع
عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع2)ع
عفيع)ع.ع(ع:ع،تم،افقةع ع(عع3)ع
ذذذ  عقعذعه عتم اف ذذةعا ذذ.بمتعالعإتطذذذلع ذذ عاآلخذذ عل ذذ.معالعتامذذذ عا  ذذتمعا سذذالمعاع،لذذذإ عع(عع4)ع م  عذع     واذذ.عا مذذتم

للذذت ت ع،الإذذةعهلتامذذ عتخذذالفعمذذتعه اعاسذذومعاع  عا سذذذالمعإ وذذ،ع،العإ وذذنعووإذذ ع عإاظذذ عمجمذذ عا اهذذذ ع:ع
ع ع1/115

ب ةع:ع،وا.عاتيعإ،سفعإت  عتإاهمتع،جذ.عالع افذ عااع:عإت  عوا.بمتعتم اف ةعا .بمتع بسالم ع عع،فيعالج،عع(عع5)ع
؛عمجمذذذ عا اهذذذ ع:عع15-2/14ا،عالع،واذذ.عم مذذذ.عإتذذذ  عتإاهمذذتعه ع،جذذذ.عالع افذذذ ع عإاظذذذ عالجذذ،ب ةعالاإذذذ ةع:ع

ع ع1/115
ع(ع:عا،ع عفيع)عبع(عع9)ع
ع(ع:عت،جع ع عفيع)عبع(عع7)ع
ع(ع ععستقطعم ع)ع.عاعبع(عع1)ع
عفيع)ع.ع(ع:عفتتنع ع(عع6)ع
م   عقعذعالعع ، عطالقًتعتلعفسختع عنعالعإاذعقصعتذ عوذ..عالطذال ع عمجمذ عا اهذ ع:عع(عع13)ع وا.عاتيعإ،سفعذع    

ع ع1/115
عفيع)عجع(ع:عهسالمعالمج،سيع ع(عع11)ع
عفيع)ع.ع(ع:عا ت هتع ع(عع12)ع
ع(ع:عخ جع عفيع)عبع(عع13)ع
م   عقعذعه اعلمعع  ع تماًلعاع،اا ع تاتعع(عع14)ع  تماًلعالععا  عقتلعال،ح عاع،ب،عالل إ ع ع،وا عوا.عا متمعذع    

؛عمجمذذذ عا اهذذذ ع:عع315ااذذذ عإجذذذ،تعالا ذذذتحع،العإق تهذذذتعالذذذت،جع عذذذنععحذذذ ع موهذذذتع عإاظذذذ عشذذذ حعال،قتإذذذةع:ع
ع ع1/115



   

 
 

8122 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -اإلسالمية املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم  

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 من خمطوط ملتقى األحبرللشيخ إبراهيم  كتاب النكاح

 هـ( دراسة وحتقيق659بن حممد احلليب املتوفى )

ذذ  عقعع   ذذتلنعذعا عذذ.ا.ع(عع1)عخالفذذًتعلهمذذت م  عذع      ،ا عذذ.ا.عا ذذ.عالذذت،جإ عفسذذرعفذذيعال ذذتلعاع،واذذ.عم مذذ.
ع (ع4(ع)عع3)عاع،لوم،ط،لةعالمه ع،لغإ بتعالت عه عا ع.عاع،العشيلعلهتعه عا ع.ت(عع2)عال جلعطال 

تتاذذذتعاع،العإلذذذ عع(ع7)عالععتذذذإ ع ع،اا عاسذذذومتعمع تقتذذذت ع(ع9)ع،اسذذذومتعم ذذذتًعع(ع5)ع،اا عا عذذذ.اعم ذذذتًع
عالم ع.ةعا .ًاع ع(ع6)عالم ع.ع]ع،الع[ع(ع1)ععت،إ 

ع(ع13)عباب القسم
إج عال .لعفإ عتإع،عةعالع،ط ًتع ع،الت  ع،الثإذ ع،الج.إذ.ةع،الق.إمذةع،المسذومةع،ال عتتإذةعفإذ ع

عقسذمعفذيعالسذت عفإسذتف عتمذ عشذتلعاعس،الع ع،لألمةع،الم تعتذةع،المذ.ت ةع،امعال،لذ.عالذفعال ذ ةعاع،ال
ع،الق وةعا  ع ع،اا ع،بتتعقسمهتعلح عهتعل عاع،لهتعا عع ج ع 

                                                 

ذذ  عقعذعا عال ذذ.ةعل  مذذةعموذذ عع(عع1)ع م    عالت قذةع،ق ذذتعتتلذذ.خ،لعفذذيع.ا عا سذذالمعفإوذذتمع  ذذمعا سذالمع ع،لذذ عذع    
تعتذذتإ عالذذ.ا إ علذذمعإتذذ عالا ذذتحعفذذالععجذذ عال ذذ.ةع ع،ثمذذ ةعالخذذالفععظهذذ عفذذيعا عال  تإذذةعه اع.خوذذتعالا ذذتحع،ع

.ا عا سالمعلمعإوتمعال  تيع،ل.بتعل .معال .ةعوا.هعاعهالعا ععأعيعت ع قلعم عسذعةعاشذه ع ع،واذ.بمتعإوذتمع
الع،إذذذ عاع،قإذذذ.ععهلذذذنعسذذذاعإ علقإذذذتمعال ذذذ.ةعاعل ذذذ عالم ذذذ،لعووإذذذ عفذذذيعوذذذ.مع،جذذذ، عال ذذذ.ةع ،اهذذذتعع ذذذتع ذذذتف 
؛عمجمذذذ عع319تتلمهذذذتج ةعاع اذذذ علذذذ،عبذذذتج عت،جهذذذتعالععجذذذ عال ذذذ.ةعووإهذذذتعاعتتقذذذًتع ععإاظذذذ عشذذذ حعال،قتإذذذةع:ع

ع ع1/373؛عال. عالماعقنع:عع119ع-ع1/115ا اه ع:ع
م   عقعذعإ عت هعتت تتلعاع،اتذ،عإ،سذفعمذ ةعووذنعالذو عفذيعا تذتلعاع،بذ،عا عهتذتلعالذت،جع(عع2)ع لذإ ععات،ع اإتةعذع    

تطال عاعف  اعال .ةع ع،ات،ع اإتةعذع  م عقعع تلنعذعف  عتإاهمتعاع،،جه عا عال .ةعماتفإةعلوا ذتحع،الطذال ع
 افذذذ عفع ذذذ  تعالذذذ .ةعا عإج ذذذلعطالقذذذتعتخذذذالفعا تذذذتلع عقإذذذ.عت .عذذذ عاع  ع .عهذذذتعفسذذذرعاعتتقذذذًتعاع  عت ذذذنع

الم لإةعاع،وذتمعهمعإق،لذ، عإقذ عالتسذرع ععمشتإرعتوخيع،سم قا.ع تا،اعإتع، عت .مع،ق،وعالت قةع سمًتعلتت 
،ل ذ عإجتذذ عووذذنعالا ذذتحعلت،جهذذتعا ،لعت ذذ.عا سذذالمعاع،بذذ،عظذذتب عال ،اإذذةع،بذذ،عاللذذ إ عاع  عالمقلذذ،.ع
إ للعت ل ع،مشذتإرعتخذت  ع ذتا،اعووذنعبذ اع ع،فذيعالجذ،ب ةع،عجتذ عووذنعا سذالمع،ع ذت عتحذ  عخمسذةع

ا ،لعاع،ل ذلعقذتنعا عإجذ..عتإاهمذتعتمهذ عإسذإ عاع،لذ،عع،ست إ عس،طًتعاع،لإ علهذتعا عععذت،جعهالعتت،جهذت
.إات ًاع حإتعا،عاتتعاعل  عه عا ع.عالت،جعالععجت عوونعالا تحعت .عهسالم ع ع،الع .ةعلوطتذلعه عالعاوعقذت.ع
لذذ عتخذذالفعآتت ذذ ع ع،قذذتلعت ذذنعالمشذذتإرع:عه ع .عذذ علذذ إ ةع بتت ذذ ع عإاظذذ عالمتسذذ،طع:ع)عالس خسذذيع(ع:ع

ع ع1/119؛عمجم عا اه ع:عع2/15ةع:ع؛عالج،ب ةعالاإ عع5/53
عفيع)عجع(ع:ع .تع ع(عع3)ع
م .ع(عفيع)عبع(عع4)ع ع(ع ععم عق،ل ع:ع)ع،لوم،ط،لةع(عهلنعق،ل ع:ع)عا ع.تع(عقتلعق،ل ع)ع،وا.عم   
ع(ع:عمع تقتًتع عفيع)عبع(عع5)ع
عستقطعم ع)ع.ع(ع عع(عع9)ع
ع(ع:عمع تقتإ ع عع)عبفيع)عجع(ع:عمعت قت عاعفيع)ع.ع(ع:عمع تقتًتع؛عفيعع(عع7)ع
ع(ع:ععت،جع عفيع)عبع(عع1)ع
عفيع)عاعاع ع(ع:عا،ع ع(عع6)ع
القسذذمعلغذذةع:عتتذذع عالقذذتفع،سذذ ، عالسذذإ ع:عقسذذمةعالمذذتلعتذذإ عالشذذ  تلع،ع إذذإ عاالذذتت همع ع،شذذ وتع:ععسذذ،إةعع(عع13)ع

 عمجمذذ عالذذت،جعتذذإ عالت،جذذتتعفذذيعالمذذأ ،لع،المشذذ ، ع،الموتذذ، ع،التإع،عذذةعالعفذذيعالم تذذةع،الذذ،طلع ععإاظذذ
ع ع1/119ا اه ع:ع
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 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 من خمطوط ملتقى األحبرللشيخ إبراهيم  كتاب النكاح

 هـ( دراسة وحتقيق659بن حممد احلليب املتوفى )

 المصاد  والم اجع
بذ(اعع592ا است اع تيعس إ.عوت.عال  إمعت عم م.عت عمال، عالعمإميعالسم تاياع)ت  1

الجاذت اعاش عالمسعش  ع.ع ع ع عم جوإ،ثاععق.إمع،ع وإ ع:عوت.قعوم عالتذت ،.ااع.ا ع
  ععبذع1431اع1تإ ،تعذعلتات اعط

ااإ عالتقهتلعفيعع  إتتتعا لتتظعالمع.ا،لةعتذإ عالتقهذتلاعلقتسذمعتذ عوتذ.قعتذ عامإذ عووذيع  2
اع1بذ(اعع قإ ع:ع.ع عا م.عت عوت.ال تا عال تإسياع.ا عال،فتلاعج.ةاعط671الق،ا،ااع)ت

  عبذ1439
الشهإ عتتت عت عهت ابإمعت عم م.عت عم م.عت عت  عتإ عال.قت  ع عال ا  عش حع اتعالت  ع  3

  عبذع(ع ع.ا عالم  فةع عتإ ،تع عتالععت إر673 ع)تعاجإمع
تذذ.ا  عاللذذات  عفذذيعع عإذذ عالشذذ ا  ع عاتذذ،عت ذذ عوذذاللعالذذ.إ عتذذ عمسذذ ،.عا مذذ.عال تسذذتايعا،ع  4

  عم1612بذع(ع عالطت ةعالثتاإةع ع.ا عال عت عال  تيع عتإ ،تع ع517ال تشتايع ع)ت
تاتإذذةعشذذ حعاله.اإذذةع عم مذذ.عتذذ عا مذذ.عتذذ عم،سذذنعتذذ عا مذذ.عتذذ عال سذذإ عالم ذذ ،فعتتذذ. عال  5

بذذذع(ع عالطت ذذةعا ،لذذنع.ا عال عذذ عال ومإذذةع عتإذذ ،تع ع155الذذ.إ عال إاذذيعال اتذذيع ع)عتع
  عم2333بذعذع1423

عتإذذذإ عال قذذذت  عشذذذ حع اذذذتعالذذذ.قت  ع عاتذذذ،عومذذذ عفخذذذ عالذذذ.إ عوثمذذذت عتذذذ عووذذذيعتذذذ عم جذذذ ع  9
  عبذع(ع.ا عالم  فةعلوطتتوةع،الاش ع عتإ ،تعتالععت إر743تعالتإو يعال اتيع ع)

ع تذذذذةعا  ذذذذ، اعتشذذذذ حعجذذذذتم عالع مذذذذ ااع تذذذذيعال ذذذذالعم مذذذذ.عوتذذذذ.ال  م عتذذذذ عوتذذذذ.ال  إمع  7
  عبذ(اع.ا عال ع عال ومإةاعتإ ،تاعتالععت إر1353المتت  ت، ااع)ت

 ع:عم مذ.عبذذ(اعع قإذ979عل إ عالعاتإ اع تيعت  إتعم إيعال.إ عت عش فعالاذ،،ااع)ت  1
  عبذ1417وقوةعا ت ابإماعمؤسسةعال ستلةاع

بذذ(اعع قإذ ع:ع.ع1331الع،قإفعووذنعمهمذتتعالع ذت إفاعلم مذ.عوتذ.ال ؤ،فعالماذت،ااع)ت  6
عذع عذع.مشذذذ اع،.ا عالت ذذذ علوطتتوذذذةع،الاشذذذ   عم مذذذ.ع حذذذ،ا عال.اإذذذةاع.ا عالت ذذذ عالم تلذذذ 

  عبذ1413اع1تإ ،تاعط
لشذذذذذذذذذذذذذذذذم عالذذذذذذذذذذذذذذذذ.إ عم مذذذذذذذذذذذذذذذذ.عاعمخعلذذذذذذذذذذذذذذذذ ال،قتإةعجذذذذذذذذذذذذذذذذتم عال مذذذذذذذذذذذذذذذذ،تعشذذذذذذذذذذذذذذذذ حعالاقتإذذذذذذذذذذذذذذذذة  13

  عبذ1261بذ(اعالمطت ةعالم ل،مإةاعاسعات،لاع693اع)تتا ستمتل.إاتلقهسعتاإتل اتي
الجذذ،ب ةعالاإذذ ةعشذذ حعمخعلذذ عالقذذ.، ااع تذذيعت ذذ عتذذ عووذذيعتذذ عم مذذ.عال ذذ.ا.اعال تذذت.ااع  11

  عبذ1322اع1بذ(اعالمطت ةعالخإ إةاعمل اعط133)ت
الم  ،فذذةعتذذذ) تشإةعاتذذ عوتتذذ.إ (اعع .عالم عذذت عووذذنعالذذ. عالمخعذذت عشذذ حععاذذ،إ عا تلذذت   12

لوسذذذإ.عم مذذذ.عامذذذإ عوتتذذذ.إ عتذذذ عالسذذذإ.عومذذذ عوتتذذذ.إ عتذذذ عوتذذذ.عال تإذذذتعال.مشذذذقيعال اتذذذياع
  عبذ1319اع2بذ(اع.ا عالت  علوطتتوةع،الاش اعتإ ،تاعط1252)ت

بذذذ(اع1311الذ. عالمخعذذت اعلم مذذ.عتذذ عووذذيعالموقذذ عوذذاللعالذذ.إ عال لذذ تيعال.مشذذقياع)ت  13
  عبذ1319اع2اش اعتإ ،تاعط.ا عالت  علوطتتوةع،ال
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ال. عالماعقنعفيعش حعالموعقنع عم م.عت عوويعالموق عت اللعال ل تيعال.مشقيع ع)عتع  14
بذذذذذع(ع ع659بذذذذذع(ع،بذذذذ،عشذذذذ حعموعقذذذذنعا ت ذذذذ ع تذذذذ ابإمعاتذذذذ عم مذذذذ.عال وتذذذذيع ع)عتع1311

  عبذ1327المطت ةعال ثمتاإةع ع
ميعفهمذذيعال سذذإاياع.ا ع.  عال  ذذتمعشذذ حعمجوذذةعا   ذذتمع عل وذذيع إذذ. اعع  إذذ ع:عالم ذذت  15

  عال ومعلومالإإ اعتإ ،تاعتالععت إر
 مذذذتعال قذذذت  عشذذذ حع اذذذتعالذذذ.قت  اعلم مذذذ.عتذذذ عا مذذذ.عتذذذ عم،سذذذنعتذذذ عا مذذذ.عتذذذ عال سذذذإ ع  19

  بذ1266بذ(اعمطت ةع،ا.اعالاإلاعمل اع155الم  ،فعتت. عال.إ عال إايعال اتياع)ت
بذذ(اعع قإذ ع275ااع)تسا عاتيع.ا،.اع تيع.ا،.عسوإمت عتذ عا شذ ثعالسجسذعتايعا ت.  17

 اعتالععت إر تإ ،تذعالم عتةال ل إةالإ.ا:عم م.عم إيعال.إ عوت.عال مإ.اع
بذذذ(اعع451السذا عال تذ  اع تذيعت ذ عا مذذ.عتذ عال سذإ عتذ عووذذيعتذ عم،سذنعالتإهقذياع)ت  11

  عم1664بذعذع1414ع قإ ع:عم م.عوت.القت. عوطتاعم عتةع.ا عالتتتاعم ةعالم  مةاع
شذذذ إ ةعوتإذذذ.عقعتذذذ عمسذذذ ،.عال تذذذت.اعالم تذذذ،تيعالتخذذذت اع ع)عتعشذذذ حعال،قتإذذذةع علذذذ. عال  16

  عبذ(ع عع قإ ع:علالحعم م.عستلمعات،عال تجع عاط ، ةع. ع، اهع عجتم ةعتغ.ا.747
شذذ حعفذذع عالقذذ.إ اعل مذذتلعالذذ.إ عم مذذ.عتذذ عوتذذ.عال،ا ذذ.عالسإ،اسذذيعالم ذذ ،فعتذذتت عالهمذذتماع  23

  عم1612ذعذعب1432بذ(اع.ا عالت  علوطتتوةع،الاش اعتإ ،تاع191)ت
بذذ(اعع قإذ ع259ل إ عالتخت ااع تيعوت.قعم م.عت عهسمتوإلعالتخت اعالج تذياع)ت  21

عذع1437اع3:ع. عملذذذذطتنع.إذذذذ عالتغذذذذذتاع.ا عاتذذذذ ع ثإذذذذذ اع،.ا عالإمتمذذذذةاعتإذذذذذ ،تاعط بذذذذذ
  عم1617

بذ(اعع قإ ع291ل إ عمسومع ع تيعال سإ عمسومعت عال جتجعالقشإ اعالاإستت، ااع)ت  22
  عالتتقياع.ا عه إتلعالع اثعال  تياعتإ ،تاعتالععت إر:عم م.عفؤا.عوت.ع

طوتذذةعالطوتذذذةعفذذيعااللذذذطال تتعالتقهإذذذةاع تذذيع تذذذصعاجذذمعالذذذ.إ عتذذذ ع تذذصعومذذذ عتذذذ ع  23
بذذ(اعع قإذ ع:عخوإذلع537م م.عت عا م.عت عهسذمتوإلعتذ علقمذت عالاسذتيعالسذم قا.ااع)ت

  عم1619بذعذعع1439ا1المإ اع.ا عالقومع عتإ ،تاعلتات اعط
وتإةع تشإةعش حعال،قتإةاع تيعال ساتتعم م.عوت.عال يعت عم مذ.عوتذ.عال وذإمعوم.ةعال ع  24

بذذذذ(اعالمطتذذ عالمجعتذذت ياع.بوذذذياع1334تذذ عم مذذ.عامذذإ عالو اذذذ،اعا الذذت اعالهاذذ.ااع)ت
  بذ1343

بذذذ(اعع قإذذ ع:ع1314فذع عتذذت عال اتإذذةعتشذذ حعالاقتإذذةاعل وذذيعتذ عسذذوطت عم مذذ.عالقذذت ااع)ت  25
  عبذ1411اع1ا  قماعومت اعطم م.عاتا اع،بإثمعاتا اع.ا ع

ال اذذتعالوغذذ،اعفذذذيعالوسذذت عال  تذذيع عاسذذذخةعق.إمذذةعلمؤلذذفعمجهذذذ،لع عاشذذ ع:ع.ع عا،،سذذذتع  29
  بتا ع عمطت ةعاآلتتلعالإس،وإإ عال تث،لإ إةع عتإ ،تع عتالععت إرع
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الوتذذذت عفذذذيعشذذذ حعال عذذذت اعلوشذذذإرعوتذذذ.عالغاذذذيعتذذذ عطتلذذذ عتذذذ ع مذذذت.ةعالغاإمذذذيعال.مشذذذقيع  27
م(اع1673بذ(اعع قإ ع:عم م.عم إيعال.إ عوتذ.عال مإذ.اع)ت1261المإ.اايعال اتياع)ت

  مع1693اعمل اع4م عتةعم م.عوويعلتإ ع،ا،ال.هاعط
لست عال  تمعفيعم  فةعا   تماع تيعال،لإ.عهت ابإمعت عاتيعالإم عم م.اعالم ذ ،فعتذتت ع  21

عذع1363اع2بذذذذذذ(اعمطت ذذذذذةعملذذذذذطتنعالتذذذذذتتيعال وتذذذذذياعالقذذذذذتب ةاعطع113الشذذذذذ اةاع)ت بذذذذذذ
  م1673

المتسذذذ،طاعلشذذذم عا  مذذذةعاتذذذيعت ذذذ عم مذذذ.عتذذذ عا مذذذ.عتذذذ عاتذذذيعسذذذهلعالس خسذذذيعال اتذذذياع  26
  عبذ1439اع2بذ(اع.ا عالم  فةاعتإ ،تاعط413)ت

مجمذذ عا اهذذ عتشذذ حعموعقذذنعا ت ذذ ع)فذذيعالتقذذ عال اتذذيعالمقذذت  (اعل تذذ.ال  م عتذذ عالشذذإرع  33
بذذذذذذذذذذذذذ(اع1371م مذذذذذذذذذذذ.عالم ذذذذذذذذذذذذ ،فعتذذذذذذذذذذذ.امت.عافاذذذذذذذذذذذذ.اعالم ذذذذذذذذذذذذ ،فعتذذذذذذذذذذذذ)شإرعتا.بذذذذذذذذذذذذذ(اع)ت

 اعتالععت إرع .ا اا إتلالع اثتل  تي
الملذذتتحعالماإذذ عفذذيع، إذذ عالشذذ حعال تإذذ اع  مذذ.عتذذ عم مذذ.عتذذ عووذذيعالتإذذ،ميعالمقذذ  اع  31

اع1بذذذذذ(اعاشذذذذ فعووإهذذذذتعإ،سذذذذفعالشذذذذإرعم مذذذذ.اعالم عتذذذذةعال لذذذذ إةاعتإذذذذ ،تاعطع773)ت
  عم2332بذعذع1423

ع736 اتوذذياع)تالمطوذذ عووذذنعاتذذ،ا عالتقذذ اع تذذيعوتذذ.قعم مذذ.عتذذ عاتذذيعالتذذع عالت وذذيعال  32
  عم1611بذعذعع1431بذ(اعع قإ ع:عم م.عتشإ عا .لتياعالم ع عا سالمياعتإ ،تاع

م جذذمعالتوذذ.ا اع تذذيعوتذذ.قعشذذهت عالذذ.إ عإذذتق،تعتذذ عوتذذ.قعال مذذ،اعال ،مذذيعالتغذذ.ا.ااع  33
  عم1676بذ(اع.ا عالت  علوطتتوةع،الاش اعتإ ،تاع929)ت

ال.إ عت عوت.عالسإ.عت عوويعتذ عالمطذ تاععالمغ  عفيعع عإ عالم   اع تيعالتع عاتل   34
بذ(اعع قإ ع:عم م،.عفتخ، ااع،وت.عال مإ.عمخعت اعم عتةعاستمةعت عتإ.اع و اع913)ت
  عم1676اع2ط

وويعت عاتذيعت ذ عتذ عوتذ.عالجوإذلعاله.اإةعش حعت.اإةعالمتع.ااع تيعال سإ عت بت عال.إ ع  35
  عتإ ،تاعتالععت إرعبذ(اعالم عتةعا سالمإةاع563)تعالم ،إاتايعالت ،تايا

 


