ضسدجل ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ػلِ٘ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
زدذ خلورتدض هي ًتر هًَٟد ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ػلٖ ػلِ٘ خلس٠م ٍ ،ضسدجلِ بل ٢ؤػسخجِ ٍ ؤهطخء ز٠زُٗ ٍ ،سذل
كٖ شلي هد خذت٘ط هي ػَْزُ بل ٢ػودلٍِ ٍ ،غدٗدُ ّٛلِ ٍ ؤغحدزِ.
 ٍ 1هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤّل خلٌَكٔ ػٌس هس٘طُ هي خلوسٌٗٔ بل ٢خلسػطٓ
هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢ؤّل خلٌَكٔ رسْٔ خًٛػدض ٍ سٌدم خلؼطذ ؤهد زؼس كةًٖ ؤذسطًن ػي ؤهط
ػخودى حتٌَٗ ٢ى سوؼِ ًؼ٘دًِ بى خلٌدس قؼٌَخ ػلِ٘ كٌٌت ضر ٠هي خلوْدرطٗي ؤًخط خستؼتدزِ ٍ ؤهل
ػتدزِ ٍ ًدى قلحٔ ٍ خلعز٘ط ؤَّى س٘طّود كِ٘ خلَر٘ق ٍ ؤضكن حسخجْود خلؼٌ٘قً ٍ *-دى هي ػدجطٔ كِ٘
كلتٔ ؿؿر كإت٘ح لِ هَم [هتلَُ] كوتلَُ ٍ زدٗؼٌٖ خلٌدس ؿ٘ط هستٌطّ٘ي ٍ  ٟهزسطٗي زل قدجؼ٘ي هر٘طٗي
ٍ خػلوَخ ؤى زخض خلْزطٓ هس هلؼت زإّلْد ٍ هلؼَخ زْد ٍ ردضت ر٘ص خلوطرل ٍ هدهت خللتٌٔ ػل ٢خلوكر
كإسطػَخ بل ٢ؤه٘طًن ٍ زدزضٍخ رْدز ػسًٍن بى ضدء خ ٣ػع ٍ رل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
 ٍ 2هي ًتدذ لِ ع بلْ٘ن زؼس كتح خلسػطٓ
ٍ رعخًن خ ٣هي ؤّل هػط ػي ؤّل ز٘ت ًسٌ٘ن ؤحسي هد ٗزعٕ خلؼدهل٘ي زكدػتِ ٍ خلطدًطٗي لٌؼوتِ كوس
سوؼتن ٍ ؤقؼتن ٍ زػ٘تن كإرستن
 ٍ 3هي ًتدذ لِ ع [ًتسِ] لططٗح زي خلحدضث هدؾِ٘
ٍ ضٍٕ ؤى ضطٗح زي خلحدضث هدؾٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ع خضتط ١ػل ٢ػْسُ زخضخ زخودً٘ي زٌٗدضخ كسلـِ شلي
كدستسػ ٢ضطٗحد ٍ هدل لِ زلـٌٖ ؤًي خزتؼت زخضخ زخودً٘ي زٌٗدضخ ٍ ًتست لْد ًتدزد ٍ ؤضْست كِ٘ ضَْزخ
كودل لِ ضطٗح هس ًدى شلي ٗد ؤه٘ط خلواهٌ٘ي هدل كٌظط بلِ٘ ًظط خلوـؿر حن هدل لِٗ -د ضطٗح ؤهد بًِ
س٘إت٘ي هي ٌٗ ٟظط كٖ ًتدزي ٍ ٗ ٟسإلي ػي زٌ٘تي حتٗ ٢رطري هٌْد ضدذػد ٍ ٗسلوي بل ٢هسطى

ذدلػد كدًظط ٗد ضطٗح  ٟتٌَى خزتؼت ّصُ خلسخض هي ؿ٘ط هدلي ؤٍ ًوست خلخوي هي ؿ٘ط ح٠لي كةشخ ؤًت
هس ذسطت زخض خلسً٘د
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
ٍ زخض خٙذطٓ .ؤهد بًي لَ ًٌت ؤت٘تٌٖ ػٌس ضطخجي هد خضتطٗت لٌتست لي ًتدزد ػلّ ٢صُ خلٌسرٔ كلن
تطؿر كٖ ضطخء ّصُ خلسخض [زدلسضّن] زسضّن كود كَم ٍ خلٌسرٔ ّصُ ّصخ هد خضتط ١ػسس شل٘ل هي ه٘ت هس
ؤظػذ للطح٘ل خضتط ١هٌِ زخضخ هي زخض خلـطٍض هي ردًر خللدً٘ي ٍ ذكٔ خلْدلٌ٘ي ٍ تزوغ ّصُ خلسخض حسٍز
ؤضزؼٔ خلحس خٍٛل ٌٗتْٖ بل ٢زٍخػٖ خٙكدت ٍ خلحس خلخدًٖ ٌٗتْٖ بل ٢زٍخػٖ خلوػ٘سدت ٍ خلحس خلخدلج ٌٗتْٖ
بل ٢خلَْ ١خلوطزٕ ٍ خلحس خلطخزغ ٌٗتْٖ بل ٢خلط٘كدى خلوـَٕ ٍ كِ٘ ٗططع زدذ ّصُ خلسخض خضتطّ ١صخ
خلوـتط زدٛهل هي ّصخ  28خلوعػذ زدٛرل ّصُ خلسخض زدلرطٍد هي ػع خلوٌدػٔ ٍ خلسذَل كٖ شل خلكلر ٍ
خلؿطخػٔ كود ؤزضى ّصخ خلوطتطٕ ك٘ود خضتط ١هٌِ هي زضى كؼل ٢هسلسل ؤرسدم خلولَى ٍ سدلر ًلَس
خلزسدزطٓ ٍ هعٗل هلي خللطخػٌٔ هخل ًسط ٍ ١ه٘ػط ٍ تسغ ٍ حو٘ط ٍ هي روغ خلودل ػل ٢خلودل كإًخط ٍ هي
زٌ ٍ ٢ض٘س ٍ ظذطف ٍ ًزس ٍ خزذط ٍ خػتوس ٍ ًظط زعػوِ للَلس بضردغْن رو٘ؼد بل ٢هَهق خلؼطؼ ٍ
خلحسدذ ٍ هَؾغ خلخَخذ ٍ خلؼودذ بشخ ٍهغ خٛهط زلػل خلوؿدء ٍ ذسط ٌّدلي خلوسكلَى ضْس ػل ٢شلي
خلؼول بشخ ذطد هي ؤسط خلَْ ٍ ١سلن هي ػ٠جن خلسً٘د
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ366 :
 ٍ 4هي ًتدذ لِ ع بل ٢زؼؽ ؤهطخء ر٘طِ
كةى ػدزٍخ بل ٢ظل خلكدػٔ كصخى خلصٕ ًحر ٍ بى تَخكت خٛهَض زدلوَم بل ٢خلطودم ٍ خلؼػ٘دى كدًْس زوي
ؤقدػي بل ٢هي ػػدى ٍ خستـي زوي خًودز هؼي ػوي تودػس ػٌي كةى خلوتٌدضُ هـ٘سِ ذ٘ط هي هطْسُ
ٍ هؼَزُ ؤؿٌ ٢هي ًَْؾِ
 ٍ 3هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤضؼج زي ه٘س ػدهل ؤشضز٘زدى

ٍ بى ػولي ل٘س لي زكؼؤ ٍ لٌٌِ كٖ ػٌوي ؤهدًٔ ٍ ؤًت هستطػ ٢لوي كَهي ل٘س لي ؤى تلتدت كٖ
ضػ٘ٔ ٍ  ٟتردقط ب ٟزَح٘ؤ ٍ كٖ ٗسٗي هدل هي هدل خ[ ٣تؼدل ]٢ػع ٍ رل ٍ ؤًت هي ذعخًِ حت ٢تسلوِ بلٖ
ٍ لؼلٖ ؤ ٟؤًَى ضط ٍٟتي لي ٍ خلس٠م
 ٍ 6هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
بًِ زدٗؼٌٖ خلوَم خلصٗي زدٗؼَخ ؤزد زٌط ٍ ػوط ٍ ػخودى ػل ٢هد زدٗؼَّن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
ػلِ٘ كلن ٌٗي للطدّس ؤى ٗرتدض ٍ  ٟللـدجر ؤى ٗطز ٍ بًود خلطَض ١للوْدرطٗي ٍ خًٛػدض كةى خرتوؼَخ ػل٢
ضرل ٍ سوَُ بهدهد ًدى شلي  ٣ضؾد كةى ذطد ػي ؤهطّن ذدضد زكؼي ؤٍ زسػٔ ضزٍُ بل ٢هد ذطد هٌِ
كةى ؤز ٢هدتلَُ ػل ٢ختسدػِ ؿ٘ط سس٘ل خلواهٌ٘ي ٍ ٍ ُٟخ ٣هد تَل ٍ ٢لؼوطٕ ٗد هؼدٍٗٔ لحي ًظطت زؼولي
زٍى َّخى لتزسًٖ ؤزطؤ خلٌدس هي زم ػخودى ٍ لتؼلوي ؤًٖ ًٌت كٖ ػعلٔ ػٌِ ب ٟؤى تتزٌ ٢كتزي هد زسخ
لي ٍ خلس٠م
 ٍ 3هي ًتدذ هٌِ ع بلِ٘ ؤٗؿد
ؤهد زؼس كوس ؤتتٌٖ هٌي هَػظٔ هَغلٔ ٍ ضسدلٔ هحسطٓ ًووتْد زؿ٠لي ٍ ؤهؿ٘تْد زسَء ضؤٗي ٍ ًتدذ
خهطت ل٘س لِ زػط ْٗسِٗ ٍ  ٟهدجس ٗطضسُ هس زػدُ خلَْ ١كإردزِ ٍ هدزُ خلؿ٠ل كدتسؼِ كْزط ٟؿكد ٍ ؾل
ذدزكد
ٍ [هي ّصخ خلٌتدذ] هٌِ
ًْٛد ز٘ؼٔ ٍخحسٓ ٗ ٟخٌ ٢كْ٘د خلٌظط ٍ ٗ ٟستإًق كْ٘د خلر٘دض خلردضد هٌْد قدػي ٍ خلوطٍٕ كْ٘د هسخّي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
 ٍ 8هي ًتدذ لِ ع بل ٢رطٗط زي ػسس خ ٣خلسزلٖ لود ؤضسلِ بل ٢هؼدٍٗٔ

ؤهد زؼس كةشخ ؤتدى ًتدزٖ كدحول هؼدٍٗٔ ػل ٢خللػل ٍ ذصُ زدٛهط خلزعم حن ذ٘طُ ز٘ي حطذ هزل٘ٔ ؤٍ سلن
هرعٗٔ كةى خذتدض خلحطذ كدًسص بلِ٘ ٍ بى خذتدض خلسلن كرص ز٘ؼتِ ٍ خلس٠م
 ٍ 9هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
كإضخز هَهٌد هتل ًسٌ٘د ٍ خرت٘دح ؤغلٌد ٍ ّوَخ زٌد خلْوَم ٍ كؼلَخ زٌد خٛكدػ٘ل ٍ هٌؼًَد خلؼصذ ٍ ؤحلسًَد
خلرَف ٍ خؾكطًٍد بل ٢رسل ٍػط ٍ ؤٍهسٍخ لٌد ًدض خلحطذ كؼعم خ ٣لٌد ػل ٢خلصذ ػي حَظتِ ٍ خلطهٖ هي
ٍضخء [حَهتِ] حطهتِ هاهٌٌد ٗسـٖ زصلي خٛرط ٍ ًدكطًد ٗحدهٖ ػي خٛغل ٍ هي ؤسلن هي هطٗص ذلَ هود
ًحي كِ٘ زحلق ٗوٌؼِ ؤٍ ػط٘طٓ توَم زًٍِ كَْ هي خلوتل زوٌدى ؤهي ٍ ًدى ضسَل خ ٣ظ بشخ خحوط
خلسإس-
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ369 :
ٍ ؤحزن خلٌدس هسم ؤّل ز٘تِ كَه ٢زْن ؤغحدزِ حط خلسَ٘ف ٍ خٛسٌٔ كوتل ػس٘سٓ زي خلحدضث َٗم زسض ٍ
هتل حوعٓ َٗم ؤحس ٍ هتل رؼلط َٗم هاتٔ ٍ ؤضخز هي لَ ضحت شًطت خسوِ هخل خلصٕ ؤضخزٍخ هي خلطْدزٓ ٍ
لٌي آردلْن ػزلت ٍ هٌ٘تِ [ؤذطت] ؤرلت ك٘د ػزسد للسّط بش غطت ٗوطى زٖ هي لن ٗسغ زوسهٖ ٍ لن
تٌي لِ ًسدزوتٖ خلتٖ ٗ ٟسلٖ ؤحس زوخلْد ب ٟؤى ٗسػٖ هسع هد  ٟؤػطكِ ٍ  ٟؤظي خٗ ٣ؼطكِ ٍ خلحوس ٣
ػلً ٢ل حدل ٍ ؤهد هد سإلت هي زكغ هتلٔ ػخودى بل٘ي كةًٖ ًظطت كٖ ّصخ خٛهط كلن ؤضُ ٗسؼٌٖ زكؼْن
بل٘ي ٍ  ٟبل ٢ؿ٘طى ٍ لؼوطٕ لحي لن تٌعع ػي ؿ٘ي ٍ ضودهي لتؼطكٌْن ػي هل٘ل ٗكلسًَي ٌٗ ٟللًَي
قلسْن كٖ زط ٍ  ٟزحط ٍ  ٟرسل  ٟ ٍ 48سْل ب ٟؤًِ قلر ٗسَءى ٍرسخًِ ٍ ظٍض ٗ ٟسطى لو٘دًِ ٍ خلس٠م
ّٛلِ
 ٍ 11هي ًتدذ لِ ع [بل ٢هؼدٍٗٔ] بلِ٘ ؤٗؿد
ٍ ً٘ق ؤًت غدًغ بشخ تٌطلت ػٌي ر٠ز٘ر هد ؤًت كِ٘ هي زً٘د هس تسْزت زعٌٗتْد ٍ ذسػت زلصتْد
زػتي كإرستْد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :

ٍ هدزتي كدتسؼتْد ٍ ؤهطتي كإقؼتْد ٍ بًِ َٗضي ؤى ٗولي ٍخهق ػل ٢هد* ٌٗ ٟز٘ي هٌِ [هٌذ] هزي
كدهؼس ػي ّصخ خٛهط ٍ ذص ؤّسٔ خلحسدذ ٍ ضوط لود هس ًعل زي ٍ  ٟتوٌي خلـَخٓ هي سوؼي ٍ ب ٟتلؼل
ؤػلوي هد ؤؿللت هي ًلسي كةًي هتطف هس ؤذص خلط٘كدى هٌي هإذصُ ٍ زلؾ ك٘ي ؤهلِ ٍ رط ١هٌي
هزط ١خلطٍح ٍ خلسم ٍ هتًٌ ٢تن ٗد هؼدٍٗٔ سدسٔ خلطػ٘ٔ ٍ ٍ ٟٓؤهط خٛهٔ زـ٘ط هسم سدزن ٍ  ٟضطف زدسن ٍ
ًؼَش زد ٣هي لعٍم سَخزن خلطودء ٍ ؤحصضى ؤى تٌَى هتودزٗد كٖ ؿطٓ خٛهٌ٘ٔ هرتلق خلؼ ٍ ًٔ٘٠خلسطٗطٓ ٍ
هس زػَت بل ٢خلحطذ كسع خلٌدس ردًسد ٍ خذطد بلٖ ٍ ؤػق خللطٗو٘ي هي خلوتدل لتؼلن ؤٌٗد خلوطٗي ػل٢
هلسِ ٍ خلوـك ٢ػل ٢زػطُ كإًد ؤزَ حسي هدتل رسى ٍ ؤذ٘ي ٍ ذدلي ضسذد َٗم زسض ٍ شلي خلس٘ق هؼٖ
ٍ زصلي خلولر ؤلو ٢ػسٍٕ هد خستسسلت زٌٗد ٍ  ٟخستحسحت ًس٘د ٍ بًٖ لؼل ٢خلوٌْدد خلصٕ تطًتوَُ قدجؼ٘ي
ٍ زذلتن كِ٘ هٌطّ٘ي ٍ ظػوت ؤًي رحت حدجطخ زسم ػخودى ٍ لوس ػلوت ح٘ج
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ٍهغ زم ػخودى كدقلسِ  88هي ٌّدى بى ًٌت قدلسد كٌإًٖ هس ضؤٗتي تؿذ هي خلحطذ بشخ ػؿتي ؾز٘ذ
خلزودل زدٛحودل ٍ ًإًٖ ززودػتي تسػًَٖ رعػد هي خلؿطذ خلوتتدزغ ٍ خلوؿدء خلَخهغ ٍ هػدضع زؼس هػدضع
بلً ٢تدذ خً ّٖ ٍ ٣دكطٓ ردحسٓ ؤٍ هسدٗؼٔ حدجسٓ
 ٍ 11هي ٍغ٘ٔ لِ ع ٍغ ٢زْد ر٘طد زؼخِ بل ٢خلؼسٍ
كةشخ ًعلتن زؼسٍ ؤٍ ًعل زٌن كلٌ٘ي هؼسٌطًن كٖ هسل خٛضطخف ؤٍ سلدح خلزسدل ؤٍ ؤحٌدء خًْٛدض ً٘ود
ٌَٗى لٌن ضزءخ ٍ زًٌٍن هطزخ ٍ لتٌي هودتلتٌن هي ٍرِ ٍخحس ؤٍ خحٌ٘ي ٍ خرؼلَخ لٌن ضهسدء كٖ غ٘دغٖ
خلزسدل ٍ هٌدًر خلْؿدذ لحٗ ٠إتٌ٘ن خلؼسٍ هي هٌدى هردكٔ ؤٍ ؤهي ٍ خػلوَخ ؤى هوسهٔ خلوَم ػًَْ٘ن ٍ
ػَ٘ى خلووسهٔ ق٠جؼْن ٍ بٗدًن ٍ خلتلطم كةشخ ًعلتن كدًعلَخ رو٘ؼد ٍ بشخ خضتحلتن كدضتحلَخ رو٘ؼد ٍ بشخ
ؿطٌ٘ن خلل٘ل كدرؼلَخ خلطهدح ًلٔ ٍ  ٟتصٍهَخ خلٌَم ب ٟؿطخضخ ؤٍ هؿوؿٔ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 22هي ٍغ٘ٔ لِ ع ٍغ ٢زْد هؼول زي ه٘س خلطٗدحٖ ح٘ي ؤًلصُ بل ٢خلطدم كٖ ح٠حٔ آٟف هوسهٔ لِ

ختن خ ٣خلصٕ  ٟزس لي هي لودجِ ٍ  ٟهٌتْ ٢لي زًٍِ ٍ  ٟتودتلي ب ٟهي هدتلي ٍ سط خلسطزٗي ٍ ؿَض زدلٌدس
ٍ ضكِ كٖ خلس٘ط ٍ  ٟتسط ؤٍل خلل٘ل كةى خ ٣رؼلِ سٌٌد ٍ هسضُ هودهد  ٟظؼٌد كإضح كِ٘ زسًي ٍ ضٍح ظْطى
كةشخ ٍهلت ح٘ي ٌٗسكح خلسحط ؤٍ ح٘ي ٌٗلزط خللزط كسط ػل ٢زطًٔ خ ٣كةشخ لو٘ت خلؼسٍ كوق هي
ؤغحدزي ٍسكد ٍ  ٟتسى هي خلوَم زًَ هي ٗطٗس ؤى ٌٗطر خلحطذ ٍ  ٟتسدػس ػٌْن تسدػس هي ْٗدذ خلسإس
حتٗ ٢إت٘ي ؤهطٕ ٍ ٗ ٟحولٌٌن ضٌأًْن ػل ٢هتدلْن هسل زػدجْن ٍ خٝػصخض بلْ٘ن
 ٍ 13هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤه٘طٗي هي ؤهطخء ر٘طِ
ٍ هس ؤهطت ػلٌ٘ود ٍ ػل ٢هي كٖ ح٘عًود هدلي زي خلحدضث خٛضتط كدسوؼد لِ ٍ ؤق٘ؼد ٍ خرؼ ُ٠زضػد ٍ
هزٌد كةًِ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هوي ٗ ٟردف ٌٍِّ ٍ  ٟسوكتِ ٍ  ٟزكاُ ػود خٝسطخع بلِ٘ ؤحعم ٍ  ٟبسطخػِ بل ٢هد خلسفء ػٌِ ؤهخل
 ٍ 13هي ٍغ٘ٔ لِ ع لؼسٌطُ [زػل٘ي هسل لودء خلؼسٍ] هسل لودء خلؼسٍ زػل٘ي
[ ٟتودتلًَْن] تودتلَّن حتٗ ٢سسءًٍن كةًٌن زحوس خ ٣ػل ٢حزٔ ٍ تطًٌن بٗدّن حتٗ ٢سسءًٍن حزٔ
ؤذط ١لٌن ػلْ٘ن كةشخ ًدًت خلْعٗؤ زةشى خ ٣ك ٠توتلَخ هسزطخ ٍ  ٟتػ٘سَخ هؼَضخ ٍ  ٟتزْعٍخ ػل ٢رطٗح ٍ
 ٟتْ٘زَخ خلٌسدء زإش ٍ ١بى ضتوي ؤػطخؾٌن ٍ سسسي ؤهطخءًن كةًْي ؾؼ٘لدت خلوَ ٍ ١خًٛلس ٍ خلؼوَل
بى ًٌد لٌاهط زدلٌق ػٌْي ٍ بًْي لوططًدت ٍ بى ًدى خلطرل ل٘تٌدٍل خلوطؤٓ كٖ خلزدّل٘ٔ زدللْط ؤٍ
خلْطخٍٓ ك٘ؼ٘ط زْد ٍ ػوسِ هي زؼسُ
 ٍ 13هي زػدء لِ ع ًدى ع ٗوَل بشخ لوٖ خلؼسٍ هحدضزد
خللْن بل٘ي ؤكؿت خلولَذ ٍ هست خٛػٌدم ٍ ضرػت خٛزػدض ٍ ًولت خٛهسخم ٍ ؤًؿ٘ت خٛزسخى خللْن هس
غطح
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :

هٌٌَى خلطٌأى ٍ ردضت هطخرل خٛؾـدى خللْن بًد ًطٌَ بل٘ي ؿ٘سٔ ًسٌ٘د ٍ ًخطٓ ػسًٍد ٍ تطتت ؤَّخجٌد-
ضزٌد خكتح زٌٌ٘د ٍ ز٘ي هَهٌد زدلحن ٍ ؤًت ذ٘ط خللدتح٘ي
ً ٍ 16دى ٗوَل ع ٛغحدزِ ػٌس خلحطذ
 ٟتطتسى ػلٌ٘ن كطٓ زؼسّد ًطٓ ٍ  ٟرَلٔ زؼسّد حولٔ ٍ ؤػكَخ خلسَ٘ف حوَهْد ٍ [ٍقٌَخ] ٍقحَخ للزٌَذ
هػدضػْد ٍ خشهطٍخ ؤًلسٌن ػل ٢خلكؼي خلسػسٖ ٍ خلؿطذ خلكلحلٖ ٍ ؤه٘تَخ خٛغَخت كةًِ ؤقطز لللطل-
[ٍ] كَ خلصٕ كلن خلحسٔ ٍ زطؤ خلٌسؤ هد ؤسلوَخ ٍ لٌي خستسلوَخ ٍ ؤسطٍخ خلٌلط كلود ٍرسٍخ ؤػَخًد ػلِ٘
ؤظْطٍُ
 ٍ 13هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ رَخزد ػي ًتدذ هٌِ بلِ٘
ٍ ؤهد قلسي بلٖ خلطدم كةًٖ لن ؤًي ٛػك٘ي خلَ٘م هد هٌؼتي ؤهس ٍ ؤهد هَلي بى خلحطذ هس ؤًلت
خلؼطذ ب ٟحطدضدت ؤًلس زو٘ت ؤ ٍ ٟهي ؤًلِ خلحن كةل ٢خلزٌٔ ٍ هي ؤًلِ خلسدقل كةل ٢خلٌدض ٍ ؤهد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
خستَخئًد كٖ خلحطذ ٍ خلطردل كلست زإهؿ ٢ػل ٢خلطي هٌٖ ػل ٢خل٘و٘ي ٍ ل٘س ؤّل خلطدم زإحطظ ػل٢
خلسً٘د هي ؤّل خلؼطخم ػل ٢خٙذطٓ ٍ ؤهد هَلي بًد زٌَ ػسس هٌدف كٌصلي ًحي ٍ لٌي ل٘س ؤه٘ٔ ًْدضن ٍ ٟ
حطذ ًؼسس خلوكلر ٍ  ٟؤزَ سل٘دى ًإزٖ قدلر ٍ  ٟخلوْدرط ًدلكل٘ن ٍ  ٟخلػطٗح ًدللػ٘ن ٍ  ٟخلوحن
ًدلوسكل ٍ  ٟخلواهي ًدلوسؿل ٍ لسحس خلرلق ذلق ٗتسغ سللد َّ ١كٖ ًدض رٌْن ٍ كٖ ؤٗسٌٗد زؼس كؿل
خلٌسَٓ خلتٖ ؤشللٌد زْد خلؼعٗع ٍ ًؼطٌد زْد خلصل٘ل ٍ لود ؤزذل خ ٣خلؼطذ كٖ زٌِٗ ؤكَخرد ٍ ؤسلوت لِ ّصُ
خٛهٔ قَػد ٍ ًطّد ًٌتن هوي زذل كٖ خلسٗي بهد ضؿسٔ ٍ بهد ضّسٔ ػل ٢ح٘ي كدظ ؤّل خلسسن زسسوْن ٍ
شّر خلوْدرطٍى خٍٛلَى زلؿلْن ك ٠تزؼلي للط٘كدى ك٘ي ًػ٘سد ٍ  ٟػلً ٢لسي سس٘ ٍ ٠خلس٠م
 ٍ 13هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػسس خ ٣زي ػسدس ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢خلسػطٓ

ٍ خػلن ؤى خلسػطٓ هْسف بزل٘س ٍ هـطس خللتي كحدزث ؤّلْد زدٝحسدى بلْ٘ن ٍ خحلل ػوسٓ خلرَف ػي
هلَزْن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :
ٍ هس زلـٌٖ تٌوطى لسٌٖ تو٘ن ٍ ؿلظتي ػلْ٘ن ٍ بى زٌٖ تو٘ن لن ٗـر لْن ًزن ب ٟقلغ لْن آذط ٍ بًْن
لن ٗسسوَخ زَؿن كٖ ردّل٘ٔ ٍ  ٟبس٠م ٍ بى لْن زٌد ضحود هدسٔ ٍ هطخزٔ ذدغٔ ًحي هإرَضٍى ػل ٢غلتْد ٍ
هإظٍضٍى ػل ٢هك٘ؼتْد كدضزغ ؤزد خلؼسدس ضحوي خ ٣ك٘ود رط ١ػلٗ[ ٢سى ٍ لسدًي] لسدًي ٍ ٗسى هي
ذ٘ط ٍ ضط كةًد ضطٌٗدى كٖ شلي ٍ ًي ػٌس غدلح ظٌٖ زي ٍ ٗ ٟل٘لي ضؤٖٗ ك٘ي ٍ خلس٠م
 ٍ 19هي ًتدذ لِ ع بل ٢زؼؽ ػودلِ
ؤهد زؼس كةى زّده٘ي ؤّل زلسى ضٌَخ هٌي ؿلظٔ ٍ هسَٓ ٍ خحتودضخ ٍ رلَٓ ٍ ًظطت كلن ؤضّن ؤّٛ ٠ى
ٗسًَخ لططًْن ٍ  ٟؤى ٗوػَخ ٍ ٗزلَخ لؼْسّن كدلسس لْن رلسدزد هي خلل٘ي تطَزِ زكطف هي خلطسٓ ٍ زخٍل
لْن ز٘ي خلوسَٓ ٍ خلطؤكٔ ٍ خهعد لْن ز٘ي خلتوطٗر ٍ خٝزًدء ٍ خٝزؼدز ٍ خٝهػدء بى ضدء خ٣
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 28هي ًتدذ لِ ع بل ٢ظٗدز خزي ؤزِ٘ ٍ َّ ذل٘لٔ ػدهلِ ػسس خ ٣زي ػسدس ػل ٢خلسػطٓ ٍ ػسس خ ٣ػدهل
ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ع َٗهحص ػلْ٘د ٍ ػلًَ ٢ض خَّٛخظ ٍ كدضس ٍ ًطهدى ٍ ؿ٘طّد
ٍ بًٖ ؤهسن زد ٣هسود غدزهد لحي زلـٌٖ ؤًي ذٌت هي كٖء خلوسلو٘ي ض٘حد غـ٘طخ ؤٍ ًس٘طخ ٛضسى ػل٘ي
ضسٓ تسػي هل٘ل خلَكط حو٘ل خلظْط ؾح٘ل خٛهط ٍ خلس٠م
 ٍ 31هي ًتدذ لِ ع بل ٢ظٗدز ؤٗؿد
كسع خٝسطخف هوتػسخ ٍ خشًط كٖ خلَ٘م ؿسخ ٍ ؤهسي هي خلودل زوسض ؾطٍضتي ٍ هسم خللؿل لَ٘م حدرتي
ؤ تطرَ ؤى ٗؼك٘ي خ ٣ؤرط خلوتَخؾؼ٘ي ٍ ؤًت ػٌسُ هي خلوتٌسطٗي ٍ تكوغ ٍ ؤًت هتوطؽ كٖ خلٌؼ٘ن [ؤى

توٌؼِ] توٌؼِ خلؿؼ٘ق ٍ خٛضهلٔ ]ٍ[ -ؤى َٗرر لي حَخذ خلوتػسه٘ي ٍ بًود خلوطء هزعٕ زود ؤسلق ٍ
هدزم ػل ٢هد هسم ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 22هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػسس خ ٣زي خلؼسدس ضحوِ خ ٣تؼدلً ٍ ٢دى ػسس خٗ ٣وَل« :هد خًتلؼت زٌ٠م زؼس
ً٠م ضسَل خ ٣غل ٢خ ٣ػلِ٘ ٍ آلًِ ،دًتلدػٖ زْصخ خلٌ٠م!»
ؤهد زؼس كةى خلوطء هس ٗسطُ زضى هد لن ٌٗي ل٘لَتِ ٍ ٗسَئُ كَت هد لن ٌٗي ل٘سضًِ كلٌ٘ي سطٍضى زود
ًلت هي آذطتي ٍ لٌ٘ي ؤسلي ػل ٢هد كدتي هٌْد ٍ هد ًلت هي زً٘دى ك ٠تٌخط زِ كطحد ٍ هد كدتي هٌْد
ك ٠تإس ػلِ٘ رعػد ٍ لٌ٘ي ّوي ك٘ود زؼس خلوَت
 ٍ 33هي ً٠م لِ ع هدلِ هسل هَتِ ػل ٢سس٘ل خلَغ٘ٔ لود ؾطزِ خزي هلزن لؼٌِ خ٣
ٍغ٘تٖ لٌن ؤ ٟتططًَخ زد ٣ض٘حد ٍ هحوس ظ ك ٠تؿ٘ؼَخ سٌتِ ؤه٘وَخ ّصٗي خلؼوَزٗي ٍ ؤٍهسٍخ ّصٗي
خلوػسدح٘ي ٍ ذً٠ن شم ؤًد زدٛهس غدحسٌن ٍ خلَ٘م ػسطٓ لٌن ٍ ؿسخ هلدضهٌن بى ؤزن كإًد ٍلٖ زهٖ ٍ بى
ؤكي كدللٌدء ه٘ؼدزٕ ٍ بى ؤػق كدلؼلَ لٖ هطزٔ ٍ َّ لٌن حسٌٔ كدػلَخ ؤ  ٟتحسَى ؤى ٗـلط خ ٣لٌن ٍ خ ٣هد
كزإًٖ هي خلوَت ٍخضز ًطّتِ ٍ  ٟقدلغ ؤًٌطتِ ٍ هد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
ًٌت بً ٟودضذ ٍضز ٍ قدلر ٍرس ٍ -هد ػٌس خ ٣ذ٘ط لٜزطخض
[هدل [خلطؾٖ ضحوِ خ ٣تؼدل ]٢خلس٘س خلططٗق ضؾٖ خ ٣ػٌِ ؤهَل ٍ هس هؿ ٢زؼؽ ّصخ خلٌ٠م ك٘ود توسم
هي خلركر ب ٟؤى كِ٘ ّدٌّد ظٗدزٓ ؤٍرست تٌطٗطُ]
 ٍ 33هي ٍغ٘ٔ لِ ع زود ٗؼول كٖ ؤهَخلِ ًتسْد زؼس هٌػطكِ هي غل٘ي
ّصخ هد ؤهط زِ ػسس خ ٣ػلٖ زي ؤزٖ قدلر ؤه٘ط خلواهٌ٘ي كٖ هدلِ خزتـدء ٍرِ خ ٣لَ٘لزِ زِ خلزٌٔ ٍ ٗؼكِ٘ زِ
خٛهٌٔ

 :هٌْد
كةًِ ٗوَم زصلي خلحسي زي ػلٖ ٗإًل هٌِ زدلوؼطٍف ٍ ٌٗلن هٌِ زدلوؼطٍف كةى حسث زحسي حسث ٍ
حس٘ي حٖ هدم زدٛهط زؼسُ ٍ ؤغسضُ هػسضُ ٍ بى ٟزٌٖ كدقؤ هي غسهٔ ػلٖ هخل خلصٕ لسٌٖ ػلٖ ٍ بًٖ
بًود رؼلت خلو٘دم زصلي بل ٢خزٌٖ كدقؤ خزتـدء ٍرِ خ ٍ ٣هطزٔ بل ٢ضسَل خ ٣ظ ٍ تٌطٗود لحطهتِ ٍ
تططٗلد لَغلتِ ٍ ٗطتطـ ػل ٢خلصٕ ٗزؼلِ بلِ٘ ؤى ٗتطى خلودل ػل ٢ؤغَلِ ٍ ٌٗلن هي حوطُ ح٘ج ؤهط زِ
ٍ ّسٕ لِ ٍ ؤٗ ٟس٘غ هي ؤٍٟز ًر٘ل ّصُ خلوطٍ ١زٗٔ حت ٢تطٌل ؤضؾْد ؿطخسد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
 ٍ 248هي ًدى هي بهدجٖ خل٠تٖ ؤقَف ػلْ٘ي لْد ٍلس ؤٍ ّٖ حدهل كتوسي ػلٍ ٢لسّد ٍ ّٖ هي حظِ
كةى هدت ٍلسّد ٍ ّٖ ح٘ٔ كْٖ ػت٘ؤ هس ؤكطد ػٌْد خلطم ٍ حطضّد خلؼتن
[هدل [خلس٘س خلطؾٖ خ ٣تؼدل ]٢خلططٗق هَلِ ع كٖ ّصُ خلَغ٘ٔ ٍ ؤٗ ٟس٘غ هي ًرلْد ٍزٗٔ خلَزٗٔ خللس٘لٔ ٍ
روؼْد ٍزٕ ٍ .هَلِ ع حت ٢تطٌل ؤضؾْد ؿطخسد َّ هي ؤكػح خلٌ٠م ٍ خلوطخز زِ ؤى خٛضؼ ٌٗخط كْ٘د
ؿطخس خلٌرل حتٗ ٢طخّد خلٌدظط ػل ٢ؿ٘ط تلي خلػلٔ خلتٖ ػطكْد زْد ك٘طٌل ػلِ٘ ؤهطّد ٍ ٗحسسْد ؿ٘طّد]
 ٍ 33هي ٍغ٘ٔ لِ ع ًدى ٌٗتسْد لوي ٗستؼولِ ػل ٢خلػسهدت
[هدل خلططٗق ٍ :بًود شًطًد ٌّد رو ٠ل٘ؼلن زْد ؤًِ ػلِ٘ خلس٠م ًدى ٗو٘ن ػودز خلحنٗ ٍ ،ططع ؤهخلٔ خلؼسل،
كٖ غـ٘ط خٛهَض ٍ ًس٘طّد ٍ زه٘وْد ٍ رل٘لْد].
خًكلن ػل ٢توَ ١خٍ ٣حسُ  ٟضطٗي لِ ٍ  ٟتطٍػي هسلود ٍ  ٟتزتدظى ػلِ٘ ًدضّد ٍ  ٟتإذصى هٌِ ؤًخط
هي حن خ ٣كٖ هدلِ كةشخ هسهت ػل ٢خلحٖ كدًعل زودجْن هي ؿ٘ط ؤى تردلف ؤز٘دتْن حن خهؽ بلْ٘ن
زدلسٌٌ٘ٔ ٍ خلَهدض حت ٢توَم زٌْ٘ن كتسلن ػلْ٘ن ٍ  ٟترسد زدلتح٘ٔ لْن حن توَل ػسدز خ ٣ؤضسلٌٖ بلٌ٘ن
ٍلٖ خ ٍ ٣ذل٘لتِ ٙذص هٌٌن حن خ ٣كٖ ؤهَخلٌن كْل  ٣كٖ ؤهَخلٌن هي حن كتازٍُ بلٍ ٢لِ٘ كةى هدل
هدجل  ٟك ٠تطخرؼِ ٍ بى ؤًؼن لي هٌؼن كدًكلن هؼِ هي ؿ٘ط ؤى تر٘لِ ؤٍ تَػسُ ؤٍ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :

تؼسلِ ؤٍ تطّوِ كرص هد ؤػكدى هي شّر ؤٍ كؿٔ كةى ًدى لِ هدض٘ٔ ؤٍ بزل ك ٠تسذلْد ب ٟزةشًِ كةى
ؤًخطّد لِ كةشخ ؤت٘تْد ك ٠تسذل ػلْ٘د زذَل هتسلف ػلِ٘ ٍ  ٟػٌ٘ق زِ ٍ  ٟتٌلطى زْ٘ؤ ٍ  ٟتلعػٌْد ٍ ٟ
تسَؤى غدحسْد كْ٘د ٍ خغسع خلودل غسػ٘ي حن ذ٘طُ كةشخ خذتدض ك ٠تؼطؾي لود خذتدضُ حن خغسع خلسدهٖ
غسػ٘ي حن ذ٘طُ كةشخ خذتدض ك ٠تؼطؾي لود خذتدضُ ك ٠تعخل ًصلي حتٗ ٢سو ٢هد كِ٘ ٍكدء لحن خ ٣كٖ هدلِ
كدهسؽ حن خ ٣هٌِ 252 -كةى خستودلي كإهلِ حن خذلكْود حن خغٌغ هخل خلصٕ غٌؼت ؤٍ ٟحت ٢تإذص حن
خ ٣كٖ هدلِ ٍ  ٟتإذصى ػَزخ ٍ ّ ٟطهٔ ٍ  ٟهٌسَضٓ ٍ  ٟهْلَسٔ ٍ  ٟشخت ػَخض ٍ  ٟتإهٌي ػلْ٘د ب ٟهي
تخن زسٌِٗ ضخكود زودل خلوسلو٘ي حتَٗ ٢غلِ بلٍ ٢لْ٘ن ك٘وسوِ زٌْ٘ن ٍ  ٟتًَل زْد بً ٟدغحد ضل٘ود ٍ ؤهٌ٘د
حل٘ظد ؿ٘ط هؼٌق ٍ  ٟهزحق ٍ  ٟهلـر ٍ  ٟهتؼر حن خحسض بلٌ٘د هد خرتوغ ػٌسى ًػ٘طُ ح٘ج ؤهط خ ٣زِ
كةشخ ؤذصّد ؤهٌ٘ي كإٍػع بلِ٘ ؤٗ ٟحَل ز٘ي ًدهٔ ٍ ز٘ي كػ٘لْد ٍ ٗ ٟوػط لسٌْد ك٘ؿط [ك٘ؿط] شلي زَلسّد
ٍ ٗ ٟزْسًْد ضًَزد ٍ ل٘ؼسل ز٘ي غَخحسدتْد كٖ شلي ٍ زٌْ٘د ٍ ل٘طكِ ػل ٢خل٠ؿر ٍ ل٘ستإى زدلٌور ٍ خلظدلغ
ٍ لَ٘ضزّد هد توط زِ هي خلـسض ٍ ٗ ٟؼسل زْد ػي ًست خٛضؼ بل ٢رَخز خلكطم ٍ ل٘طٍحْد كٖ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
خلسدػدت ٍ ل٘وْلْد ػٌس خلٌكدف ٍ خٛػطدذ حت ٢تإتٌ٘د زةشى خ ٣زسًد هٌو٘دت ؿ٘ط هتؼسدت ٍ  ٟهزَْزخت
لٌوسوْد ػلً ٢تدذ خ ٍ ٣سٌٔ ًسِ٘ ظ كةى شلي ؤػظن ٛرطى ٍ ؤهطذ لطضسى بى ضدء خ٣
 ٍ 36هي ػْس لِ ع بل ٢زؼؽ ػودلِ ٍ هس زؼخِ ػل ٢خلػسهٔ
[آهطُ] ؤهطُ زتوَ ١خ ٣كٖ سطخجط ؤهطُ ٍ ذل٘دت ػولِ ح٘ج [ ٟضدّس] ضْ٘س ؿ٘طُ ٍ ًٍ٘ ٟل زًٍِ ٍ [آهطُ]
ؤهطُ ؤٗ ٟؼول زطٖء هي قدػٔ خ ٣ك٘ود ظْط ك٘ردلق بل ٢ؿ٘طُ ك٘ود ؤسط ٍ هي لن ٗرتلق سطُ ٍ ػً٘٠تِ ٍ
كؼلِ ٍ هودلتِ كوس ؤز ١خٛهدًٔ ٍ ؤذلع خلؼسدزٓ ٍ [آهطُ] ؤهطُ ؤٗ ٟزسْْن ٍ ٗ ٟؼؿْْن ٍ ٗ ٟطؿر ػٌْن
تلؿ ٠زدٝهدضٓ ػلْ٘ن كةًْن خٝذَخى كٖ خلسٗي ٍ خٛػَخى ػل ٢خسترطخد خلحوَم ٍ بى لي كٖ ّصُ خلػسهٔ
ًػ٘سد هلطٍؾد ٍ حود هؼلَهد ضطًدء ؤّل هسٌٌٔ ٍ ؾؼلدء شٍٕ كدهٔ ٍ بًد هَكَى حوي كَكْن حوَهْن ٍ
ب ٟتلؼل كةًي هي ؤًخط خلٌدس ذػَهد َٗم خلو٘دهٔ

ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ٍ زاس ٢لوي ذػوِ ػٌس خ ٣خللوطخء ٍ خلوسدً٘ي ٍ خلسدجلَى ٍ خلوسكَػَى ٍ خلـدضهَى ٍ خزي خلسس٘ل ٍ هي
خستْدى زدٛهدًٔ ٍ ضتغ كٖ خلر٘دًٔ ٍ لن ٌٗعُ ًلسِ ٍ زٌِٗ ػٌْد كوس ؤحل زٌلسِ خلصل ٍ خلرعٕ كٖ خلسً٘د ٍ َّ
كٖ خٙذطٓ ؤشل ٍ ؤذع ٍ ١بى ؤػظن خلر٘دًٔ ذ٘دًٔ خٛهٔ ٍ ؤكظغ خلـص ؿص خٛجؤ ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ػْس لِ ع بل ٢هحوس زي ؤزٖ زٌط ضؾٖ خ ٣ػٌِ ح٘ي هلسُ هػط
كدذلؽ لْن رٌدحي ٍ ؤلي لْن ردًسي ٍ خزسف لْن ٍرْي ٍ آس زٌْ٘ن كٖ خللحظٔ ٍ خلٌظطٓ حتٟ ٢
ٗكوغ خلؼظودء كٖ ح٘لي لْن ٍ ٘ٗ ٟإس خلؿؼلدء هي ػسلي ػلْ٘ن كةى خ ٣تؼدلٗ ٢سدجلٌن هؼطط ػسدزُ
ػي خلػـ٘طٓ هي ؤػودلٌن ٍ خلٌس٘طٓ ٍ خلظدّطٓ ٍ خلوستَضٓ كةى ٗؼصذ كإًتن ؤظلن ٍ بى ٗؼق كَْ ؤًطم ٍ
خػلوَخ ػسدز خ ٣ؤى خلوتو٘ي شّسَخ زؼدرل خلسً٘د ٍ آرل خٙذطٓ كطدضًَخ ؤّل خلسً٘د كٖ زً٘دّن ٍ لن
[ٗطدضًْن ؤّل] ٗطدضًَخ ؤّل خلسً٘د كٖ آذطتْن سٌٌَخ خلسً٘د زإكؿل هد سٌٌت ٍ ؤًلَّد زإكؿل هد ؤًلت
كحظَخ هي خلسً٘د زود حظٖ زِ خلوتطكَى ٍ ؤذصٍخ هٌْد هد ؤذصُ خلزسدزطٓ خلوتٌسطٍى حن خًولسَخ ػٌْد زدلعخز
خلوسلؾ ٍ خلوتزط خلطخزح ؤغدزَخ لصٓ ظّس خلسً٘د كٖ زً٘دّن ٍ ت٘وٌَخ ؤًْن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ر٘طخى خ ٣ؿسخ كٖ آذطتْن  ٟتطز لْن زػَٓ ٍ ٌٗ[ ٟوق] ٌٗوع لْن ًػ٘ر هي لصٓ كدحصضٍخ ػسدز خ٣
خلوَت ٍ هطزِ ٍ ؤػسٍخ لِ ػستِ كةًِ ٗإتٖ زإهط ػظ٘ن ٍ ذكر رل٘ل زر٘ط ٌَٗ ٟى هؼِ ضط ؤزسخ ؤٍ ضط ٟ
ٌَٗى هؼِ ذ٘ط ؤزسخ كوي ؤهطذ بل ٢خلزٌٔ هي ػدهلْد ٍ هي ؤهطذ بل ٢خلٌدض هي ػدهلْد ٍ ؤًتن قطزخء خلوَت
بى ؤهوتن لِ ؤذصًن ٍ بى كطضتن هٌِ ؤزضًٌن ٍ َّ ؤلعم لٌن هي ظلٌن خلوَت هؼوَز زٌَخغٌ٘ن ٍ خلسً٘د
تكَ ١هي ذللٌن 264 -كدحصضٍخ ًدضخ هؼطّد زؼ٘س ٍ حطّد ضسٗس ٍ ػصخزْد رسٗس زخض ل٘س كْ٘د ضحؤ ٍ ٟ
تسوغ كْ٘د زػَٓ ٍ  ٟتلطد كْ٘د ًطزٔ ٍ بى خستكؼتن ؤى ٗطتس ذَكٌن هي خ ٍ ٣ؤى ٗحسي ظٌٌن زِ
كدروؼَخ زٌْ٘ود كةى خلؼسس بًود ٌَٗى حسي ظٌِ زطزِ ػل ٢هسض ذَكِ هي ضزِ ٍ بى ؤحسي خلٌدس ظٌد زد٣
ؤضسّن ذَكد  ٍ ٣خػلن ٗد هحوس زي ؤزٖ زٌط ؤًٖ هس ٍل٘تي ؤػظن ؤرٌدزٕ كٖ ًلسٖ ؤّل هػط كإًت
هحوَم ؤى تردلق ػلً ٢لسي ٍ ؤى تٌدكح ػي زٌٗي ٍ لَ لن ٌٗي لي ب ٟسدػٔ هي خلسّط ٍ  ٟتسرف خ٣

زطؾد ؤحس هي ذلوِ كةى كٖ خ ٣ذللد هي ؿ٘طُ ٍ ل٘س هي خ ٣ذلق كٖ ؿ٘طُ غل خلػ ٓ٠لَهتْد خلواهت لْد
ٍ  ٟتؼزل ٍهتْد للطخؽ ٍ ٟ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
تاذطّد ػي ٍهتْد ٟضتـدل ٍ خػلن ؤى ًل ضٖء هي ػولي تسغ لػ٠تي
ٍ [هي ّصخ خلؼْس] هٌِ
كةًِ  ٟسَخء بهدم خلْس ٍ ١بهدم خلطزٍ ٍ ١لٖ خلٌسٖ ٍ ػسٍ خلٌسٖ ٍ لوس هدل لٖ ضسَل خ ٣ظ بًٖ  ٟؤذدف
ػل ٢ؤهتٖ هاهٌد ٍ  ٟهططًد ؤهد خلواهي ك٘وٌؼِ خ ٣زةٗودًِ ٍ ؤهد خلوططى ك٘ووؼِ خ ٣زططًِ ٍ لٌٌٖ ؤذدف
ػلٌ٘ن ًل هٌدكن خلزٌدى ػدلن خللسدى ٗوَل هد تؼطكَى ٍ ٗلؼل هد تٌٌطٍى
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ رَخزد
[هدل خلططٗق َّ ٍ :هي هحدسي خلٌتر]
ؤهد زؼس كوس ؤتدًٖ ًتدزي تصًط كِ٘ خغكلدء خ ٣هحوسخ ظ لسٌِٗ ٍ تإٗ٘سُ بٗدُ لوي ؤٗسُ هي ؤغحدزِ كلوس
ذسإ لٌد خلسّط هٌي ػزسد بش قلوت ترسطًد زس٠ء خ ٣تؼدل ٢ػٌسًد ٍ ًؼوتِ ػلٌ٘د كٖ ًسٌ٘د كٌٌت كٖ شلي
ًٌدهل خلتوط بلّ ٢زط ؤٍ زخػٖ هسسزُ بل ٢خلٌؿدل ٍ ظػوت ؤى ؤكؿل خلٌدس كٖ خٝس٠م ك٠ى ٍ ك٠ى
كصًطت ؤهطخ بى تن خػتعلي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :
ًلِ ٍ بى ًوع لن ٗلحوي حلوِ ٍ هد ؤًت ٍ خللدؾل ٍ خلولؿَل ٍ خلسدجس ٍ خلوسَس ٍ هد للكلودء ٍ ؤزٌدء
خلكلودء ٍ خلتو٘٘ع ز٘ي خلوْدرطٗي خٍٛل٘ي ٍ تطت٘ر زضردتْن ٍ تؼطٗق قسودتْن ّْ٘دت لوس حي هسح ل٘س
هٌْد ٍ قلن ٗحٌن كْ٘د هي ػلِ٘ خلحٌن لْد ؤ  ٟتطزغ ؤْٗد خًٝسدى ػل ٢ظلؼي ٍ تؼطف هػَض شضػي ٍ
تتإذط ح٘ج ؤذطى خلوسض كود ػل٘ي ؿلسٔ خلوـلَذ ٍ  ٟظلط خلظدكط[ -كةًي] ٍ بًي لصّدذ كٖ خلتِ٘ ضٍخؽ
ػي خلوػس ؤ  ٟتط ١ؿ٘ط هرسط لي ٍ لٌي زٌؼؤ خ ٣ؤحسث ؤى هَهد خستطْسٍخ كٖ سس٘ل خ ٣تؼدل ٢هي

خلوْدرطٗي ٍ خًٛػدض ٍ لٌل كؿل حت ٢بشخ خستطْس ضْ٘سًد ه٘ل س٘س خلطْسخء ٍ ذػِ ضسَل خ ٣ظ
زسسؼ٘ي تٌس٘طٓ ػٌس غ٠تِ ػلِ٘ 282 -ؤ ٍ  ٟتط ١ؤى هَهد هكؼت ؤٗسْٗن كٖ سس٘ل خ ٍ ٣لٌل كؿل حت٢
بشخ كؼل زَخحسًد هد كؼل زَخحسّن ه٘ل خلك٘دض كٖ خلزٌٔ ٍ شٍ خلزٌدح٘ي ٍ لَ  ٟهد ًْ ٢خ ٣ػٌِ هي تعً٘ٔ
خلوطء ًلسِ لصًط شخًط كؿدجل رؤ تؼطكْد هلَذ خلواهٌ٘ي ٍ  ٟتوزْد آشخى خلسدهؼ٘ي كسع ػٌي هي هدلت
زِ خلطه٘ٔ كةًد غٌدجغ ضزٌد ٍ خلٌدس زؼس غٌدجغ لٌد لن ٗوٌؼٌد هسٗن ػعًد ٍ  ٟػدزٕ قَلٌد ػل ٢هَهي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ؤى ذلكٌدًن زإًلسٌد كٌٌحٌد ٍ ؤًٌحٌد كؼل خًٛلدء ٍ لستن ٌّدى ٍ ؤًٌَٗ ٢ى شلي [ًصلي] ٍ هٌد خلٌسٖ ٍ
هٌٌن خلوٌصذ ٍ هٌد ؤسس خ ٍ ٣هٌٌن ؤسس خٛح٠ف ٍ هٌد س٘سخ ضسدذ ؤّل خلزٌٔ ٍ هٌٌن غس٘ٔ خلٌدض ٍ هٌد
ذ٘ط ًسدء خلؼدلو٘ي ٍ هٌٌن حودلٔ خلحكر كٖ ًخ٘ط هود لٌد ٍ ػلٌ٘ن كةس٠هٌد [هد] هس سوغ ٍ ردّل٘تٌد ٟ
تسكغ ٍ ًتدذ خٗ ٣زوغ لٌد هد ضص ػٌد ٍ َّ هَلِ سسحدًِ ٍ تؼدل ٍ -٢ؤٍلَخ خٛضحدم زؼؿْن ؤٍل ٢زسؼؽ كٖ
ًتدذ خ ٍ ٣هَلِ تؼدل ٢بى ؤٍل ٢خلٌدس زةزطخّ٘ن للصٗي ختسؼَُ ٍ ّصخ خلٌسٖ ٍ خلصٗي آهٌَخ ٍ خٍ ٣لٖ
خلواهٌ٘ي كٌحي هطٓ ؤٍل ٢زدلوطخزٔ ٍ تدضٓ ؤٍل ٢زدلكدػٔ ٍ لود خحتذ خلوْدرطٍى ػل ٢خًٛػدض َٗم خلسو٘لٔ
زطسَل خ ٣ظ كلزَخ ػلْ٘ن كةى ٌٗي خلللذ زِ كدلحن لٌد زًٌٍن ٍ بى ٌٗي زـ٘طُ كدًٛػدض ػل ٢زػَخّن ٍ
ظػوت ؤًٖ لٌل خلرللدء حسست ٍ ػلً ٢لْن زـ٘ت كةى ٌٗي شلي ًصلي كل٘ست خلزٌدٗٔ ػل٘ي كٌَ٘ى
خلؼصض بل٘ي281 -
ٍ تلي ضٌدٓ ظدّط ػٌي ػدضّد
ٍ هلت بًٖ ًٌت ؤهدز ًود ٗودز خلزول خلورطَش حت ٢ؤزدٗغ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ٍ لؼوط خ ٣لوس ؤضزت ؤى تصم كوسحت ٍ ؤى تلؿح كدكتؿحت ٍ هد ػل ٢خلوسلن هي ؿؿدؾٔ كٖ ؤى ٌَٗى
هظلَهد هد لن ٌٗي ضدًد كٖ زٌِٗ ٍ  ٟهطتدزد ز٘وٌِ٘ ٍ ّصُ حزتٖ بل ٢ؿ٘طى هػسّد ٍ لٌٌٖ ؤقلوت لي هٌْد

زوسض هد سٌح هي شًطّد حن شًطت هد ًدى هي ؤهطٕ ٍ ؤهط ػخودى كلي ؤى تزدذ ػي ّصُ لطحوي هٌِ
كإٌٗد ًدى ؤػس ١لِ ٍ ؤّس ١بل ٢هودتلِ ؤ هي زصل لِ ًػطتِ كدستوؼسُ ٍ خستٌلِ[ -ؤهي] ؤم هي خستٌػطُ
كتطخذ ٢ػٌِ ٍ زج خلوٌَى بلِ٘ حت ٢ؤت ٢هسضُ ػلِ٘ ً ٍ ٠خ ٣ل هس ٗؼلن خ ٣خلوؼَه٘ي هٌٌن ٍ خلودجل٘ي
ٝذَخًْن ّلن بلٌ٘د ٍ ٗ ٟإتَى خلسإس ب ٟهل٘.٠
ٍ هد ًٌت ٛػتصض هي ؤًٖ ًٌت ؤًون ػلِ٘ ؤحسخحد كةى ًدى خلصًر بلِ٘ بضضدزٕ ٍ ّسخٗتٖ لِ كطذ هلَم ٟ
شًر لِ-
ٍ هس ٗستل٘س خلظٌٔ خلوتٌػح
ٍ هد ؤضزت ب ٟخٝغ٠ح هد خستكؼت ٍ هد تَك٘وٖ ب ٟزد ٣ػلِ٘ تًَلت ٍ بلِ٘ ؤً٘ر ٍ شًطت ؤًِ ل٘س لٖ ٍ
ٛغحدزٖ ػٌسى ب ٟخلس٘ق كلوس ؤؾحٌت
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
زؼس خستؼسدض هت ٢ؤلل٘ت زٌٖ ػسس خلوكلر ػي خٛػسخء ًدًل٘ي ٍ زدلس٘ق هرَك٘ي284 -
كلسج هل٘ٗ ٠لحن خلْ٘زد حول
كس٘كلسي هي تكلر ٍ ٗوطذ هٌي هد تستسؼس ٍ ؤًد هطهل ًحَى كٖ رحلل هي خلوْدرطٗي ٍ خًٛػدض ٍ
خلتدزؼ٘ي لْن زةحسدى ضسٗس ظحدهْن سدقغ هتدهْن هتسطزل٘ي سطخز٘ل خلوَت ؤحر خللودء بلْ٘ن لودء ضزْن
ٍ هس غحستْن شضٗٔ زسضٗٔ ٍ سَ٘ف ّدضو٘ٔ هس ػطكت هَخهغ ًػدلْد كٖ ؤذ٘ي ٍ ذدلي ٍ رسى ٍ ؤّلي-
ٍ هد ّٖ هي خلظدلو٘ي زسؼ٘س
 ٍ 39هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤّل خلسػطٓ

ٍ هس ًدى هي خًتطدض حسلٌن ٍ ضودهٌن هد لن تـسَخ ػٌِ كؼلَت ػي هزطهٌن ٍ ضكؼت خلس٘ق ػي هسزطًن
ٍ هسلت هي هوسلٌن كةى ذكت زٌن خٛهَض خلوطزٗٔ ٍ سلِ خٙضخء خلزدجطٓ بل ٢هٌدزصتٖ ٍ ذ٠كٖ كْد ؤًد شخ هس
هطزت ر٘دزٕ ٍ ضحلت ضًدزٖ ٍ لحي ؤلزإتوًَٖ بل ٢خلوس٘ط
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ391 :
بلٌ٘ن ٍٛهؼي زٌن ٍهؼٔ ٌَٗ ٟى َٗم خلزول بلْ٘د بً ٟلؼؤ ٟػن هغ ؤًٖ ػدضف لصٕ خلكدػٔ هٌٌن كؿلِ ٍ
لصٕ خلٌػ٘حٔ حوِ ؿ٘ط هتزدٍظ هتْود بل ٢زطٕ ٍ ً ٟدًخد بلٍ ٢كٖ
 ٍ 31هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
كدتن خ ٣ك٘ود لسٗي ٍ خًظط كٖ حوِ ػل٘ي ٍ خضرغ بل ٢هؼطكٔ هد  ٟتؼصض ززْدلتِ كةى للكدػٔ ؤػ٠هد ٍخؾحٔ
ٍ سسً٘ ٠طٓ ٍ هحزٔ ًْزٔ ٍ ؿدٗٔ هكلسٔ ٗطزّد خً٘ٛدس ٍ ٗردللْد خًٌٛدس هي ًٌر ػٌْد ردض ػي خلحن ٍ
ذسف كٖ خلتِ٘ ٍ ؿ٘ط خً ٣ؼوتِ ٍ ؤحل زِ ًووتِ كٌلسي ًلسي كوس ز٘ي خ ٣لي سس٘لي ٍ ح٘ج تٌدّت زي
ؤهَضى كوس ؤرطٗت بل ٢ؿدٗٔ ذسط ٍ هحلٔ ًلط كةى ًلسي هس ؤٍلزتي ضطخ ٍ ؤهحوتي ؿ٘د ٍ ؤٍضزتي
خلوْدلي ٍ ؤٍػطت ػل٘ي خلوسدلي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ391 :
 ٍ 12هي [ٍغ٘تِ] ٍغ٘ٔ لِ ع للحسي زي ػلٖ ع ًتسْد بلِ٘ زحدؾطٗي ػٌس خًػطخكِ هي غل٘ي
هي خلَخلس خللدى خلووط للعهدى خلوسزط خلؼوط خلوستسلن [للسّط خلصخم] للسً٘د خلسدًي هسدًي خلوَت ٍ ٢خلظدػي
ػٌْد ؿسخ بل ٢خلوَلَز خلواهل هد ٗ ٟسضى خلسدلي سس٘ل هي هس ّلي ؿطؼ خٛسودم ٍ ضٌّ٘ٔ خٗٛدم ٍ ضه٘ٔ
خلوػدجر ٍ ػسس خلسً٘د ٍ تدرط خلـطٍض ٍ ؿطٗن خلوٌدٗد ٍ ؤس٘ط خلوَت ٍ حل٘ق خلْوَم ٍ هطٗي خٛحعخى ٍ
ًػر خٙكدت ٍ غطٗغ خلطَْخت ٍ ذل٘لٔ خٛهَخت ؤهد زؼس كةى ك٘ود تسٌ٘ت هي بززدض خلسً٘د ػٌٖ ٍ روَح
خلسّط ػلٖ ٍ بهسدل خٙذطٓ بلٖ هد ٗعػٌٖ ػي شًط هي سَخٕ ٍ خّٟتودم زود ٍضخجٖ ؿ٘ط ؤًٖ ح٘ج تلطز زٖ
زٍى ّوَم خلٌدس ّن ًلسٖ[ -كػسهٌٖ] كػسكٌٖ ضؤٖٗ ٍ غطكٌٖ ػي َّخٕ ٍ غطح لٖ هحؽ ؤهطٕ
كإكؿ ٢زٖ بل ٢رس ٌَٗ ٟى كِ٘ لؼر ٍ غسم ٗ ٟطَزِ ًصذ ٍ ٍرستي زؼؿٖ زل ٍرستي ًلٖ حتً ٢إى
ض٘حد لَ ؤغدزي ؤغدزٌٖ ٍ ًإى خلوَت لَ ؤتدى ؤتدًٖ كؼٌدًٖ

ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
هي ؤهطى هد ٗؼٌٌٖ٘ هي ؤهط ًلسٖ كٌتست بل٘ي ًتدزٖ [ّصخ] هستظْطخ زِ بى ؤًد زو٘ت لي ؤٍ كٌ٘ت كةًٖ
ؤٍغ٘ي زتوَ ١خ ٣ؤٕ زٌٖ ٍ لعٍم ؤهطُ ٍ ػودضٓ هلسي زصًطُ ٍ خٟػتػدم زحسلِ ٍ ؤٕ سسر ؤٍحن هي سسر
زٌ٘ي ٍ ز٘ي خ ٣بى ؤًت ؤذصت زِ ؤحٖ هلسي زدلوَػظٔ ٍ ؤهتِ زدلعّدزٓ ٍ هَُ زدل٘و٘ي ٍ ًَضُ زدلحٌؤ ٍ
ش ٣زصًط خلوَت ٍ هطضُ زدللٌدء ٍ زػطُ كزدجغ خلسً٘د ٍ حصضُ غَلٔ خلسّط ٍ كحص تولر خلل٘دلٖ ٍ خٗٛدم ٍ
خػطؼ ػلِ٘ ؤذسدض خلودؾ٘ي ٍ شًطُ زود ؤغدذ هي ًدى هسلي هي خٍٛل٘ي ٍ سط كٖ زٗدضّن ٍ آحدضّن كدًظط
ك٘ود كؼلَخ ٍ ػود خًتولَخ ٍ ؤٗي حلَخ ٍ ًعلَخ كةًي تزسّن هس خًتولَخ ػي خٛحسٔ ٍ حلَخ [زخض] زٗدض خلـطزٔ ٍ
ًإًي ػي هل٘ل هس غطت ًإحسّن 61 -كإغلح هخَخى ٍ  ٟتسغ آذطتي زسً٘دى ٍ زع خلوَل ك٘ود  ٟتؼطف
ٍ خلركدذ ك٘ود لن تٌلق ٍ ؤهسي ػي قطٗن بشخ ذلت ؾ٠لتِ كةى خلٌق ػٌس ح٘طٓ خلؿ٠ل ذ٘ط هي
ضًَذ خَّٛخل ٍ ؤهط زدلوؼطٍف تٌي هي ؤّلِ ٍ ؤًٌط خلوٌٌط ز٘سى ٍ لسدًي ٍ زدٗي هي كؼلِ ززْسى ٍ
ردّس كٖ خ ٣حن رْدزُ ٍ  ٟتإذصى كٖ خ٣
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
لَهٔ ٟجن ٍ ذؽ خلـوطخت [بل ٢خلحن] للحن ح٘ج ًدى ٍ تلوِ كٖ خلسٗي ٍ ػَز ًلسي [خلػسط] خلتػسط ػل٢
خلوٌطٍُ ٍ ًؼن خلرلن خلتػسط كٖ خلحن ٍ ؤلزث ًلسي كٖ ؤهَضى ًلْد بل ٢بلْي كةًي تلزحْد بلًْ ٢ق
حطٗع ٍ هدًغ ػعٗع ٍ ؤذلع كٖ خلوسإلٔ لطزي كةى ز٘سُ خلؼكدء ٍ خلحطهدى ٍ ؤًخط خٟستردضٓ ٍ تلْن
ٍغ٘تٖ ٍ  ٟتصّسي ػٌي غلحد كةى ذ٘ط خلوَل هد ًلغ ٍ خػلن ؤًِ  ٟذ٘ط كٖ ػلن ٌٗ ٟلغ ٍ ٌٗ ٟتلغ زؼلن ٟ
ٗحن تؼلوِ ؤٕ زٌٖ بًٖ لود ضؤٗتٌٖ هس زلـت سٌد ٍ ضؤٗتٌٖ ؤظزخز ٌٍّد زدزضت زَغ٘تٖ بل٘ي ٍ ؤٍضزت
ذػد ٟهٌْد هسل ؤى ٗؼزل زٖ ؤرلٖ زٍى ؤى ؤكؿٖ بل٘ي زود كٖ ًلسٖ ؤٍ ؤى ؤًوع كٖ ضؤٖٗ ًود ًوػت
كٖ رسوٖ ؤٍ ٗسسوٌٖ بل٘ي زؼؽ ؿلسدت خلَْ ٍ ١كتي خلسً٘د كتٌَى ًدلػؼر خلٌلَض ٍ بًود هلر خلحسث
ًدٛضؼ خلردل٘ٔ هد ؤلوٖ كْ٘د هي ضٖء هسلتِ كسدزضتي زدٛزذ هسل ؤى ٗوسَ هلسي ٍ ٗطتـل لسي لتستوسل
ززس ضؤٗي هي خٛهط هد هس ًلدى ؤّل خلتزدضذ زـ٘تِ ٍ تزطزتِ كتٌَى هس ًل٘ت هحًَٔ خلكلر ٍ ػَك٘ت

هي ػ٠د خلتزطزٔ كإتدى هي شلي هد هس ًٌد ًإتِ٘ ٍ خستسدى لي هد ضزود ؤظلن ػلٌ٘د هٌِ ؤٕ زٌٖ بًٖ ٍ بى لن
ؤًي ػوطت ػوط هي ًدى هسلٖ كوس ًظطت
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
كٖ ؤػودلْن ٍ كٌطت كٖ ؤذسدضّن ٍ سطت كٖ آحدضّن حت ٢ػست ًإحسّن زل ًإًٖ زود خًتْ ٢بلٖ هي
ؤهَضّن هس ػوطت هغ ؤٍلْن بل ٢آذطّن كؼطكت غلَ شلي هي ًسضُ ٍ ًلؼِ هي ؾطضُ كدسترلػت لي
هي ًل ؤهط [رل٘لِ] ًر٘لِ ٍ تَذ٘ت لي  68رو٘لِ ٍ غطكت ػٌي هزَْلِ ٍ ضؤٗت ح٘ج ػٌدًٖ هي ؤهطى
هد ٗؼٌٖ خلَخلس خلطل٘ن ٍ ؤروؼت ػلِ٘ هي ؤززي ؤى ٌَٗى شلي ٍ ؤًت هوسل خلؼوط ٍ هوتسل خلسّط شٍ ً٘ٔ
سل٘ؤ ٍ ًلس غدك٘ٔ ٍ ؤى ؤزتسجي زتؼل٘ن ًتدذ خ ٣ػع ٍ رل ٍ تإٍٗلِ ٍ ضطخجغ خٝس٠م ٍ ؤحٌدهِ ٍ ح٠لِ
ٍ حطخهِ  ٟؤردٍظ شلي زي بل ٢ؿ٘طُ حن ؤضلوت ؤى ٗلتسس ػل٘ي هد خذتلق خلٌدس كِ٘ هي ؤَّخجْن ٍ
آضخجْن هخل خلصٕ خلتسس ػلْ٘ن كٌدى بحٌدم شلي ػل ٢هد ًطّت هي تٌسْ٘ي لِ ؤحر بلٖ هي بس٠هي
بل ٢ؤهط  ٟآهي ػل٘ي [كِ٘] زِ خلْلٌٔ ٍ ضرَت ؤى َٗكوي خ ٣كِ٘ لطضسى ٍ ؤى ْٗسٗي لوػسى كؼْست
بل٘ي ٍغ٘تٖ ّصُ ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤى ؤحر هد ؤًت آذص زِ بلٖ هي ٍغ٘تٖ توَ ١خ ٍ ٣خٟهتػدض ػل ٢هد
كطؾِ خ ٣ػل٘ي ٍ خٛذص زود هؿ ٢ػلِ٘ خٍٛلَى هي آزدجي ٍ خلػدلحَى هي ؤّل ز٘تي كةًْن لن ٗسػَخ ؤى
ًظطٍخ ًٛلسْن ًود ؤًت ًدظط ٍ كٌطٍخ ًود ؤًت هلٌط حن ضزّن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
آذط شلي بل ٢خٛذص زود ػطكَخ ٍ خٝهسدى ػود لن ٌٗللَخ كةى ؤزت ًلسي ؤى توسل شلي زٍى ؤى تؼلن ًود
ػلوَخ كلٌ٘ي قلسي شلي زتلْن ٍ تؼلن  ٟزتَضـ خلطسْدت ٍ ػلن خلرػَهدت ٍ خزسؤ هسل ًظطى كٖ شلي
زدٟستؼدًٔ زةلْي ٍ خلطؿسٔ بلِ٘ كٖ تَك٘وي ٍ تطى ًل ضدجسٔ ؤٍلزتي كٖ ضسْٔ ؤٍ ؤسلوتي بل ٢ؾ٠لٔ
كةى ؤٗوٌت ؤى هس غلد هلسي كرطغ ٍ تن ضؤٗي كدرتوغ ٍ ًدى ّوي كٖ شلي ّود ٍخحسخ كدًظط ك٘ود
كسطت لي ٍ بى [ؤًت] لن ٗزتوغ لي هد تحر هي ًلسي ٍ كطخؽ ًظطى ٍ كٌطى 72 -كدػلن ؤًي بًود
ترسف خلؼطَخء ٍ تتَضـ خلظلودء ٍ ل٘س قدلر خلسٗي هي ذسف ؤٍ ذلف ٍ خٝهسدى ػي شلي ؤهخل كتلْن ٗد

زٌٖ ٍغ٘تٖ ٍ خػلن ؤى هدلي خلوَت َّ هدلي خلح٘دٓ ٍ ؤى خلردلن َّ خلوو٘ت ٍ ؤى خلولٌٖ َّ خلوؼ٘س ٍ ؤى
خلوستلٖ َّ خلوؼدكٖ ٍ ؤى خلسً٘د لن تٌي لتستوط ب ٟػل ٢هد رؼلْد خ ٣ػلِ٘ هي خلٌؼودء ٍ خٟزت٠ء ٍ خلزعخء كٖ
خلوؼدز ؤٍ هد ضدء هود  ٟتؼلن كةى ؤضٌل ػل٘ي ضٖء هي شلي كدحولِ ػل ٢رْدلتي كةًي ؤٍل هد ذلوت زِ
ردّ ٠حن ػلوت ٍ هد ؤًخط هد تزْل هي خٛهط ٍ ٗتح٘ط كِ٘ ضؤٗي ٍ ٗؿل كِ٘ زػطى حن تسػطُ زؼس شلي
كدػتػن زدلصٕ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ396 :
ذلوي ٍ ضظهي ٍ سَخى[ -كلٌ٘ي] ٍ لٌ٘ي لِ تؼسسى ٍ بلِ٘ ضؿستي ٍ هٌِ ضلوتي ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤى ؤحسخ
لن ٌٗسث ػي خ ٣سسحدًِ ًود ؤًسإ ػٌِ خلطسَل ظ [ػلِ٘ ًسٌ٘د ظ] كدضؼ زِ ضخجسخ ٍ بل ٢خلٌزدٓ هدجسخ كةًٖ لن
آلي ًػ٘حٔ ٍ بًي لي تسلؾ كٖ خلٌظط لٌلسي ٍ بى خرتْست هسلؾ ًظطٕ لي:
ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤًِ لَ ًدى لطزي ضطٗي ٛتتي ضسلِ ٍ لطؤٗت آحدض هلٌِ ٍ سلكدًِ ٍ لؼطكت ؤكؼدلِ ٍ غلدتِ
ٍ لٌٌِ بلِ ٍخحس ًود ٍغق ًلسِ ٗ ٟؿدزُ كٖ هلٌِ ؤحس ٍ ٗ ٟعٍل ؤزسخ ٍ لن ٗعل ؤٍل هسل خٛض٘دء ز ٠ؤٍل٘ٔ
ٍ آذط زؼس خٛض٘دء زًْ ٠دٗٔ ػظن [ؤى تخست] ػي ؤى تخست ضزَز٘تِ زةحدقٔ هلر ؤٍ زػط كةشخ ػطكت شلي
كدكؼل ًود ٌٗسـٖ لوخلي ؤى ٗلؼلِ كٖ غـط ذكطُ ٍ هلٔ هوسضتِ ٍ ًخطٓ ػزعُ ٍ ػظ٘ن حدرتِ بل ٢ضزِ كٖ
قلر قدػتِ ٍ[ -خلطٌّ٘ٔ هي ػوَزتِ] ٍ خلرط٘ٔ هي ػوَزتِ ٍ خلطلؤ هي سركِ كةًِ لن ٗإهطى ب ٟزحسي ٍ
لن ٌْٗي ب ٟػي هس٘ح:
ٗد زٌٖ بًٖ هس ؤًسإتي ػي خلسً٘د ٍ حدلْد ٍ ظٍخلْد ٍ خًتودلْد ٍ ؤًسإتي ػي خٙذطٓ ٍ هد ؤػس ّٛلْد كْ٘د ٍ
ؾطزت لي كْ٘ود
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
خٛهخدل لتؼتسط زْد ٍ تحصٍ ػلْ٘د بًود هخل هي ذسط خلسً٘د ًوخل هَم سلط ًسد زْن هٌعل رسٗر كإهَخ هٌعٟ
ذػ٘سد ٍ رٌدزد هطٗؼد كدحتولَخ ٍػخدء خلكطٗن ٍ كطخم خلػسٗن ٍ ذطًَٔ خلسلط ٍ رطَزٔ خلوكؼن ل٘إتَخ سؼٔ
زخضّن ٍ هٌعل هطخضّن كل٘س ٗزسٍى لطٖء هي شلي ؤلود ٍ ٗ ٟطٍى ًلؤ كِ٘ هـطهد ٍ  ٟضٖء ؤحر بلْ٘ن

هود هطزْن هي هٌعلْن ٍ 81 -ؤزًدّن [بل ]٢هي هحلتْن ٍ هخل هي خؿتط زْد ًوخل هَم ًدًَخ زوٌعل ذػ٘ر
كٌسد زْن بل ٢هٌعل رسٗر كل٘س ضٖء ؤًطُ بلْ٘ن ٍ  ٟؤكظغ ػٌسّن هي هلدضهٔ هد ًدًَخ كِ٘ بل ٢هد
ْٗزوَى ػلِ٘ ٍ ٗػ٘طٍى بلِ٘ ٗد زٌٖ خرؼل ًلسي ه٘عخًد ك٘ود زٌ٘ي ٍ ز٘ي ؿ٘طى كإحسر لـ٘طى هد تحر
لٌلسي ٍ خًطُ لِ هد تٌطُ لْد ٍ  ٟتظلن ًود  ٟتحر ؤى تظلن ٍ ؤحسي ًود تحر ؤى ٗحسي بل٘ي ٍ
خستوسح هي ًلسي هد تستوسحِ هي ؿ٘طى ٍ خضؼ هي خلٌدس زود تطؾدُ لْن هي ًلسي ٍ  ٟتول هد  ٟتؼلن
ٍ بى هل هد تؼلن ٍ  ٟتول هد  ٟتحر ؤى ٗودل لي ٍ خػلن ؤى خٝػزدذ ؾس خلػَخذ ٍ آكٔ خٛلسدذ كدسغ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ393 :
كٖ ًسحي ٍ  ٟتٌي ذدظًد لـ٘طى ٍ بشخ ؤًت ّسٗت لوػسى كٌي ؤذطغ هد تٌَى لطزي:
ٍ خػلن ؤى ؤهدهي قطٗود شخ هسدكٔ زؼ٘سٓ ٍ هطؤ ضسٗسٓ ٍ ؤًِ  ٟؿٌ ٢زي كِ٘ ػي حسي خٟضت٘دز ٍ هسض
ز٠ؿي هي خلعخز هغ ذلٔ خلظْط ك ٠تحولي ػل ٢ظْطى كَم قدهتي كٌَ٘ى حول شلي ٍزد ٟػل٘ي ٍ بشخ
ٍرست هي ؤّل خللدهٔ هي ٗحول لي ظخزى بلَٗ ٢م خلو٘دهٔ كَ٘خك٘ي زِ ؿسخ ح٘ج تحتدد بلِ٘ كدؿتٌوِ ٍ
حولِ بٗدُ ٍ ؤًخط هي تعٍٗسُ ٍ ؤًت هدزض ػلِ٘ كلؼلي تكلسِ ك ٠تزسُ ٍ خؿتٌن هي خستوطؾي كٖ حدل
ؿٌدى ل٘زؼل هؿدءُ لي كٖ َٗم ػسطتي ٍ خػلن ؤى ؤهدهي ػوسٔ ًحَزخ خلورق كْ٘د ؤحسي حد ٟهي
خلوخول ٍ خلوسكث ػلْ٘د ؤهسح [ؤهطخ] حد ٟهي خلوسطع ٍ ؤى [هْسكْد زي] هْسكي زْد  ٟهحدلٔ بهد ػل ٢رٌٔ ؤٍ
ػلً ٢دض كدضتس لٌلسي هسل ًعٍلي ٍ ٍقث خلوٌعل هسل حلَلي كل٘س زؼس خلوَت هستؼتر ٍ  ٟبل ٢خلسً٘د
هٌػطف ٍ خػلن ؤى خلصٕ ز٘سُ ذعخجي خلسودٍخت ٍ خٛضؼ هس ؤشى لي كٖ خلسػدء ٍ تٌلل لي زدٝردزٔ ٍ
ؤهطى ؤى تسإلِ ل٘ؼك٘ي ٍ تستطحوِ ل٘طحوي-
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ399 :
ٍ لن ٗزؼل [زٌِ٘ ٍ زٌ٘ي] زٌ٘ي ٍ زٌِ٘ هي ٗحزسي ػٌِ ٍ لن ٗلزحي بل ٢هي ٗطلغ لي بلِ٘ ٍ 87 -لن
ٗوٌؼي بى ؤسإت هي خلتَزٔ ٍ لن ٗؼدرلي زدلٌوؤ ٍ لن ٗؼ٘طى زدًٝدزٔ ٍ لن ٗلؿحي ح٘ج [تؼطؾت
لللؿ٘حٔ] خللؿ٘حٔ زي ؤٍل ٍ ٢لن ٗطسز ػل٘ي كٖ هسَل خًٝدزٔ ٍ لن ٌٗدهطي زدلزطٗؤ ٍ لن ٗاٗسي هي
خلطحؤ زل رؼل ًعٍػي ػي خلصًر حسٌٔ ٍ حسر س٘حتي ٍخحسٓ ٍ حسر حسٌتي ػططخ ٍ كتح لي

زدذ خلوتدذ ٍ زدذ خٟستؼتدذ كةشخ ًدزٗتِ سوغ ًسخى ٍ بشخ ًدر٘تِ ػلن ًزَخى كإكؿ٘ت بلِ٘ زحدرتي ٍ
ؤزخختِ شخت ًلسي ٍ ضٌَت بلِ٘ ّوَهي ٍ خستٌطلتِ ًطٍزي ٍ خستؼٌتِ ػل ٢ؤهَضى ٍ سإلتِ هي ذعخجي
ضحوتِ هد ٗ ٟوسض ػل ٢بػكدجِ ؿ٘طُ هي ظٗدزٓ خٛػودض ٍ غحٔ خٛزسخى ٍ سؼٔ خٛضظخم حن رؼل كٖ ٗسٗي
هلدت٘ح ذعخجٌِ زود ؤشى لي كِ٘ هي هسإلتِ كوت ٢ضحت خستلتحت زدلسػدء ؤزَخذ ًؼوتِ ٍ خستوكطت
ضأز٘ر ضحوتِ كٗ[ ٠وٌكٌي] ٗوٌكٌي بزكدء بردزتِ كةى خلؼك٘ٔ ػل ٢هسض خلٌ٘ٔ ٍ ضزود ؤذطت ػٌي خٝردزٔ
لٌَ٘ى شلي ؤػظن ٛرط خلسدجل ٍ ؤرعل لؼكدء خٙهل ٍ ضزود سإلت خلطٖء ك[ ٠تؼكدُ] تاتدُ ٍ ؤٍت٘ت ذ٘طخ
هٌِ ػدر ٠ؤٍ آر ٠ؤٍ غطف ػٌي لود َّ ذ٘ط لي كلطذ ؤهط هس قلستِ كِ٘ ّ٠ى زٌٗي لَ ؤٍت٘تِ كلتٌي
هسإلتي ك٘ود ٗسو٢
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ311 :
لي رودلِ ٍ ٌٗل ٢ػٌي ٍزدلِ كدلودل ٗ ٟسو ٢لي ٍ  ٟتسو ٢لِ ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤًي بًود ذلوت لٚذطٓ  ٟللسً٘د
ٍ لللٌدء  ٟللسودء ٍ للوَت  ٟللح٘دٓ ٍ ؤًي كٖ [هٌعل] هلؼٔ ٍ زخض زلـٔ ٍ قطٗن بل ٢خٙذطٓ ٍ ؤًي قطٗس
خلوَت خلصٕ ٌٗ ٟزَ هٌِ ّدضزِ ٍ ٗ ٟلَتِ قدلسِ ٍ  ٟزس ؤًِ هسضًِ كٌي هٌِ ػل ٢حصض ؤى ٗسضًي ٍ ؤًت
ػل ٢حدل س٘حٔ هس ًٌت تحسث ًلسي هٌْد زدلتَزٔ ك٘حَل زٌ٘ي ٍ ز٘ي شلي كةشخ ؤًت هس ؤّلٌت ًلسي
شًط خلوَت
ٗد زٌٖ ؤًخط هي شًط خلوَت ٍ شًط هد تْزن ػلِ٘ ٍ تلؿٖ زؼس خلوَت بلِ٘ حتٗ ٢إت٘ي ٍ هس ؤذصت هٌِ
حصضى ٍ ضسزت لِ ؤظضى ٍ ٗ ٟإت٘ي زـتٔ ك٘سْطى ٍ بٗدى ؤى تـتط زود تط ١هي بذ٠ز ؤّل خلسً٘د بلْ٘د
ٍ تٌدلسْن ػلْ٘د كوس ًسإى خ ٣ػٌْد ٍ [ًؼتت لي ًلسْد] ًؼت ّٖ لي ػي ًلسْد ٍ تٌطلت لي ػي
هسدٍْٗد كةًود ؤّلْد ً٠ذ ػدٍٗٔ ٍ سسدع ؾدضٗٔ ْٗط زؼؿْد ػل ٢زؼؽ ٍ ٗإًل ػعٗعّد شل٘لْد ٍ ٗوْط
ًس٘طّد غـ٘طّدً 91 -ؼن هؼولٔ ٍ ؤذط ١هْولٔ هس ؤؾلت ػوَلْد ٍ ضًست هزَْلْد سطٍح ػدّٔ زَخز
ٍػج-
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ311 :

ل٘س لْد ضخع ٗو٘وْد ٍ  ٟهس٘ن ٗس٘وْد سلٌت زْن خلسً٘د قطٗن خلؼو ٍ ٢ؤذصت زإزػدضّن ػي هٌدض خلْس١
كتدَّخ كٖ ح٘طتْد ٍ ؿطهَخ كٖ ًؼوتْد ٍ خترصٍّد ضزد كلؼست زْن ٍ لؼسَخ زْد ٍ ًسَخ هد ٍضخءّد
خلتطكن كٖ خلكلر
ضٍٗسخ ٗسلط خلظ٠م ًإى هس ٍضزت خٛظؼدى َٗضي هي ؤسطع ؤى ٗلحن ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤى هي ًدًت هك٘تِ
خلل٘ل ٍ خلٌْدض كةًِ ٗسدض زِ ٍ بى ًدى ٍخهلد ٍ ٗوكغ خلوسدكٔ ٍ بى ًدى هو٘ود ٍخزػد ٍ خػلن ٗوٌ٘د ؤًي لي تسلؾ
ؤهلي ٍ لي تؼسٍ ؤرلي ٍ ؤًي كٖ سس٘ل هي ًدى هسلي كرلؽ كٖ خلكلر ٍ ؤرول كٖ خلوٌتسر كةًِ
ضذ قلر هس رط بل ٢حطذ ٍ ل٘س ًل قدلر زوطظٍم ٍ ً ٟل هزول زوحطٍم ٍ ؤًطم ًلسي ػي ًل زً٘ٔ
ٍ بى سدهتي بل ٢خلطؿدجر كةًي لي تؼتدؼ زود تسصل هي ًلسي ػَؾد ٍ  ٟتٌي ػسس ؿ٘طى ٍ هس رؼلي
خ ٣حطخ ٍ هد ذ٘ط ذ٘ط ٌٗ ٟدل ب ٟزطط ٍ ٗسط ٌٗ ٟدل ب ٟزؼسط ٍ بٗدى ؤى تَرق زي هكدٗد خلكوغ كتَضزى
هٌدّل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
خلْلٌٔ ٍ بى خستكؼت ؤٌَٗ ٟى زٌ٘ي ٍ ز٘ي خ ٣شٍ ًؼؤ كدكؼل كةًي هسضى هسوي ٍ آذص سْوي ٍ بى
خل٘س٘ط هي خ ٣سسحدًِ [ؤًطم ٍ ؤػظن] ؤػظن ٍ ؤًطم هي خلٌخ٘ط هي ذلوِ ٍ بى ًدى ًل هٌِ
ٍغدٗد ضت٢
ٍ ت٠ك٘ي هد كطـ هي غوتي ؤٗسط هي بزضخًي هد كدت هي هٌكوي ٍ حلظ هد كٖ خلَػدء زطس خلًَدء ٍ
حلظ هد كٖ ٗسٗي ؤحر بلٖ هي قلر هد كٖ ٗسٕ ؿ٘طى ٍ هطخضٓ خل٘إس ذ٘ط هي خلكلر بل ٢خلٌدس ٍ
خلحطكٔ هغ خلؼلٔ ذ٘ط هي خلـٌ ٢هغ خللزَض ٍ خلوطء ؤحلظ لسطُ ٍ ضذ سدع ك٘ود ٗؿطُ 93 -هي ؤًخط ؤّزط
ٍ هي تلٌط ؤزػط هدضى ؤّل خلر٘ط تٌي هٌْن ٍ زدٗي ؤّل خلطط تسي ػٌْن زحس خلكؼدم خلحطخم ٍ ظلن
خلؿؼ٘ق ؤكحص خلظلن بشخ ًدى خلطكن ذطهد ًدى خلرطم ضكود ضزود ًدى خلسٍخء زخء ٍ خلسخء زٍخء ٍ ضزود ًػح
ؿ٘ط خلٌدغح ٍ ؿص خلوستٌػح ٍ بٗدى ٍ خٟتٌدل ػل ٢خلوٌ ٢كةًْد زؿدجغ خلًٌَ ٍ ٢خلؼول حلظ خلتزدضذ ٍ
ذ٘ط هد رطزت هد ٍػظي زدزض خللطغٔ هسل ؤى تٌَى ؿػٔ ل٘س ًل قدلر ٗػ٘ر ٍ ً ٟل ؿدجر ٗحَذ ٍ هي

خللسدز بؾدػٔ خلعخز ٍ هلسسٓ خلوؼدز ٍ لٌل ؤهط ػدهسٔ سَف ٗإت٘ي هد هسض لي خلتدرط هردقط ٍ ضذ ٗس٘ط
ؤًو ٢هي ًخ٘ط  ٟذ٘ط كٖ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
هؼ٘ي [هْ٘ي] هْ٘ي ٍ  ٟكٖ غسٗن ظٌ٘ي سدّل خلسّط هد شل لي هؼَزُ ٍ  ٟتردقط زطٖء ضردء ؤًخط هٌِ ٍ
بٗدى ؤى تزوح زي هك٘ٔ خللزدد خحول ًلسي هي ؤذ٘ي ػٌس غطهِ ػل ٢خلػلٔ ٍ ػٌس غسٍزُ ػل٢
خللكق ٍ خلوودضزٔ ٍ ػٌس روَزُ ػل ٢خلسصل ٍ ػٌس تسدػسُ ػل ٢خلسًَ ٍ ػٌس ضستِ ػل ٢خلل٘ي ٍ ػٌس رطهِ
ػل ٢خلؼصض حتً ٢إًي لِ ػسس ٍ ًإًِ شٍ ًؼؤ ػل٘ي ٍ 285 -بٗدى ؤى تؿغ شلي كٖ ؿ٘ط هَؾؼِ ؤٍ ؤى
تلؼلِ زـ٘ط ؤّلِ  ٟتترصى ػسٍ غسٗوي غسٗود كتؼدزٕ غسٗوي ٍ خهحؽ ؤذدى خلٌػ٘حٔ حسٌٔ ًدًت ؤٍ
هس٘حٔ ٍ تزطع خلـ٘ظ كةًٖ لن ؤض رطػٔ ؤحل ٢هٌْد ػدهسٔ ٍ  ٟؤلص هـسٔ ٍ لي لوي ؿدلظي كةًِ َٗضي ؤى
ٗل٘ي لي ٍ ذص ػل ٢ػسٍى زدللؿل كةًِ [ؤحس] ؤحل ٢خلظلطٗي ٍ بى ؤضزت هك٘ؼٔ ؤذ٘ي كدستسن لِ هي
ًلسي زو٘ٔ ٗطرغ بلْ٘د بى زسخ لِ شلي َٗهد هد ٍ هي ظي زي ذ٘طخ كػسم ظٌِ ٍ  ٟتؿ٘ؼي حن ؤذ٘ي
ختٌد ٟػل ٢هد زٌ٘ي ٍ زٌِ٘ كةًِ ل٘س لي زإخ هي ؤؾؼت حوِ ٍ ٌٗ ٟي ؤّلي ؤضو ٢خلرلن زي ٍ  ٟتطؿسي
ك٘وي ظّس ػٌي ٍ ًٌَٗ ٟي ؤذَى ؤهَ ١ػل ٢هك٘ؼتي هٌي ػل ٢غلتِ ٍ  ٟتًٌَي ػل ٢خٝسدءٓ ؤهَ١
هٌي ػل ٢خٝحسدى ٍ ٌٗ ٟسطى ػل٘ي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
ظلن هي ظلوي كةًِ ٗسؼ ٢كٖ هؿطتِ ٍ ًلؼي ٍ ل٘س رعخء هي سطى ؤى تسَءُ ٍ خػلن ٗد زٌٖ ؤى خلطظم
ضظهدى ضظم تكلسِ ٍ ضظم ٗكلسي كةى ؤًت لن تإتِ ؤتدى هد ؤهسح خلرؿَع ػٌس خلحدرٔ ٍ خلزلدء ػٌس خلـٌ٢
بًود لي هي زً٘دى هد ؤغلحت زِ هخَخى ٍ بى ًٌت ردظػد ػل ٢هد تللت هي ٗسٗي كدرعع ػلً ٢ل هد لن
ٗػل بل٘ي 221 -خستسل ػل ٢هد لن ٌٗي زود هس ًدى كةى خٛهَض ؤضسدُ ٍ  ٟتًٌَي هوي  ٟتٌلؼِ خلؼظٔ بٟ
بشخ زدلـت كٖ بٗ٠هِ كةى خلؼدهل ٗتؼظ زدٙزخذ ٍ خلسْدجن  ٟتتؼظ ب ٟزدلؿطذ .خقطح ػٌي ٍخضزخت خلْوَم
زؼعخجن خلػسط ٍ حسي خل٘و٘ي هي تطى خلوػس ردض ٍ خلػدحر هٌدسر ٍ خلػسٗن هي غسم ؿ٘سِ ٍ خلَْ١

ضطٗي خلؼو ٍ ٢ضذ زؼ٘س ؤهطذ هي هطٗر ٍ هطٗر ؤزؼس هي زؼ٘س ٍ خلـطٗر هي لن ٌٗي لِ حس٘ر هي
تؼس ١خلحن ؾدم هصّسِ ٍ هي خهتػط ػل ٢هسضُ ًدى ؤزو ٢لِ ٍ ؤٍحن سسر ؤذصت زِ سسر زٌ٘ي ٍ ز٘ي خ٣
سسحدًِ ٍ هي لن ٗسدلي كَْ ػسٍى هس ٌَٗى خل٘إس بزضخًد بشخ ًدى خلكوغ ًّ٠د ل٘س ًل ػَضٓ تظْط ٍ ٟ
ًل كطغٔ تػدذ ٍ ضزود ؤذكإ خلسػ٘ط هػسُ ٍ ؤغدذ خٛػو ٢ضضسُ ؤذط خلطط كةًي بشخ ضحت تؼزلتِ ٍ
هك٘ؼٔ خلزدّل تؼسل غلٔ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
خلؼدهل هي ؤهي خلعهدى ذدًِ ٍ هي ؤػظوِ ؤّدًِ ل٘س ًل هي ضه ٢ؤغدذ بشخ تـ٘ط خلسلكدى تـ٘ط خلعهدى
سل ػي خلطك٘ن هسل خلكطٗن ٍ ػي خلزدض هسل خلسخض بٗدى ؤى تصًط هي خلٌ٠م هد ٌَٗى هؿحٌد ٍ بى حٌ٘ت
شلي ػي ؿ٘طى
133
خلطؤٕ كٖ خلوطؤٓ
ٍ بٗدى ٍ هطدٍضٓ خلٌسدء كةى ضؤْٗي بل ٢ؤكي ٍ ػعهْي بلٍّ ٢ي ٍ خًلق ػلْ٘ي هي ؤزػدضّي زحزدزي
بٗدّي كةى ضسٓ خلحزدذ ؤزو ٢ػلْ٘ي ٍ ل٘س ذطٍرْي زإضس هي بزذدلي هي َٗ ٟحن زِ ػلْ٘ي ٍ بى
خستكؼت ؤٗ ٟؼطكي ؿ٘طى كدكؼل ٍ  ٟتولي خلوطؤٓ هي ؤهطّد هد ردٍظ ًلسْد كةى خلوطؤٓ ضٗحدًٔ ٍ ل٘ست
زوْطهدًٔ ٍ  ٟتؼس زٌطخهتْد ًلسْد ٍ  ٟتكوؼْد كٖ ؤى تطلغ لـ٘طّد ٍ بٗدى ٍ خلتـدٗط كٖ ؿ٘ط هَؾغ ؿ٘طٓ
كةى شلي ٗسػَ خلػح٘حٔ بل ٢خلسون ٍ خلسطٗحٔ بل ٢خلطٗر ٍ خرؼل لٌل بًسدى هي ذسهي ػو ٠تإذصُ زِ
كةًِ ؤحط ١ؤٗ ٟتَخًلَخ كٖ ذسهتي ٍ ؤًطم ػط٘طتي كةًْن رٌدحي خلصٕ زِ تك٘ط ٍ ؤغلي خلصٕ بلِ٘
تػ٘ط ٍ ٗسى خلتٖ زْد تػَل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ316 :
زػدء
خستَزع خ ٣زٌٗي ٍ زً٘دى ٍ خسإلِ ذ٘ط خلوؿدء لي كٖ خلؼدرلٔ ٍ خٙرلٔ ٍ خلسً٘د ٍ خٙذطٓ ٍ خلس٠م

 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
ٍ ؤضزٗت ر٘ ٠هي خلٌدس ًخ٘طخ ذسػتْن زـ٘ي ٍ ؤلو٘تْن كٖ هَد زحطى تـطدّن خلظلودت ٍ تت٠قن زْن
خلطسْدت[ -كزدضٍخ] كزدظٍخ ػي ٍرْتْن ٍ ًٌػَخ ػل ٢ؤػودزْن ٍ تَلَخ ػل ٢ؤززدضّن ٍ ػَلَخ ػل ٢ؤحسدزْن
ب ٟهي كدء هي ؤّل خلسػدجط كةًْن كدضهَى زؼس هؼطكتي ٍ ّطزَخ بل ٢خ ٣هي هَخظضتي بش حولتْن ػل٢
خلػؼر ٍ ػسلت زْن ػي خلوػس كدتن خٗ ٣د هؼدٍٗٔ كٖ ًلسي ٍ ردشذ خلط٘كدى ه٘دزى كةى خلسً٘د هٌوكؼٔ
ػٌي ٍ خٙذطٓ هطٗسٔ هٌي ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هخن زي خلؼسدس ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢هٌٔ
ؤهد زؼس كةى ػٌٖ٘ زدلوـطذ ًتر بلٖ ٗؼلوٌٖ ؤًِ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
ٍرِ بل ٢خلوَسن ؤًدس هي ؤّل خلطدم خلؼوٖ خلولَذ خلػن خٛسودع خلٌوِ خٛزػدض خلصٗي ٗلسسَى خلحن
زدلسدقل ٍ ٗك٘ؼَى خلورلَم كٖ هؼػ٘ٔ خلردلن ٍ ٗحتلسَى خلسً٘د زضّد زدلسٗي ٍ ٗطتطٍى ػدرلْد زأرل
خٛزطخض خلوتو٘ي ٍ لي ٗلَظ زدلر٘ط ب ٟػدهلِ ٍ ٗ ٟزع ١رعخء خلطط ب ٟكدػلِ كإهن ػل ٢هد كٖ ٗسٗي ه٘دم
خلحدظم [خلكس٘ر] خلػل٘ر ٍ خلٌدغح خللس٘ر خلتدزغ لسلكدًِ خلوك٘غ ٝهدهِ ٍ بٗدى ٍ هد ٗؼتصض هٌِ ٍ  ٟتٌي
ػٌس خلٌؼودء زكطخ ٍ  ٟػٌس خلسإسدء كط ٍ ٠خلس٠م
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هحوس زي ؤزٖ زٌط لود زلـِ تَرسُ هي ػعلِ زدٛضتط ػي هػط ،حن تَكٖ خٛضتط
كٖ تَرِْ بلٌّ ٢دى هسل ٍغَلِ بلْ٘د
ؤهد زؼس كوس زلـٌٖ هَرستي هي تسطٗح خٛضتط بل ٢ػولي ٍ بًٖ لن ؤكؼل شلي خستسكدء لي كٖ خلزْس ٍ
 ٟخظزٗدزخ لي كٖ خلزس ٍ لَ ًعػت هد تحت ٗسى هي سلكدًي لَل٘تي هد َّ ؤٗسط ػل٘ي هحًَٔ ٍ ؤػزر
بل٘ي ٍ ٟٔٗبى خلطرل خلصٕ ًٌت ٍل٘تِ ؤهط هػط ًدى ضر ٠لٌد ًدغحد ٍ ػل ٢ػسًٍد ضسٗسخ ًدهود كطحوِ خ٣
كلوس خستٌول ؤٗدهِ ٍ ٟه٢
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :

حودهِ ٍ ًحي ػٌِ ضخؾَى ؤٍ ُٟخ ٣ضؾَخًِ ٍ ؾدػق خلخَخذ لِ كإغحط لؼسٍى ٍ خهؽ ػل ٢زػ٘طتي ٍ
ضوط لحطذ هي حدضزي ٍ خزع بل ٢سس٘ل ضزي ٍ ؤًخط خٟستؼدًٔ زدٌٗ ٣لي هد ؤّوي ٍ ٗؼٌي ػل ٢هد
ٌٗعل زي بى ضدء خ٣
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػسس خ ٣زي خلؼسدس زؼس هوتل هحوس زي ؤزٖ زٌط
ؤهد زؼس كةى هػط هس خكتتحت ٍ هحوس زي ؤزٖ زٌط ضحوِ خ ٣هس خستطْس كؼٌس خً ٣حتسسِ ٍلسخ ًدغحد ٍ
ػدهً ٠دزحد ٍ س٘لد هدقؼد ٍ ضًٌد زخكؼد ٍ هس ًٌت حخخت خلٌدس ػل ٢لحدهِ ٍ ؤهطتْن زـ٘دحِ هسل خلَهؼٔ ٍ
زػَتْن سطخ ٍ رْطخ ٍ ػَزخ ٍ زسءخ كوٌْن خٙتٖ ًدضّد ٍ هٌْن خلوؼتل ًدشزد ٍ هٌْن خلودػس ذدش ٟؤسإل خ٣
تؼدل ٢ؤى ٗزؼل لٖ هٌْن كطرد ػدر ٠كَخ ٣لَ  ٟقوؼٖ ػٌس لودجٖ ػسٍٕ كٖ خلطْدزٓ ٍ تَقٌٖ٘ ًلسٖ ػل٢
خلوٌ٘ٔ ٛحسست ؤ[ ٟؤزو ]٢ؤلو ٢هغ ّاٟء َٗهد ٍخحسخ ٍ  ٟؤلتوٖ زْن ؤزسخ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ319 :
 ٍ 16هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤذِ٘ ػو٘ل زي ؤزٖ قدلر كٖ شًط ر٘ص ؤًلصُ بل ٢زؼؽ خٛػسخء ٍ َّ رَخذ
ًتدذ ًتسِ بلِ٘ ػو٘ل
كسطحت بلِ٘ ر٘طد ًخ٘لد هي خلوسلو٘ي كلود زلـِ شلي ضوط ّدضزد ٍ ًٌع ًدزهد كلحوَُ زسؼؽ خلكطٗن ٍ
هس قللت خلطوس لٗٞدذ كدهتتلَخ ض٘حد ً ٟ ٍ ٠كود ًدى بً ٟوَهق سدػٔ حتً ٢زد رطٗؿد زؼس هد ؤذص هٌِ
زدلورٌن ٍ لن ٗسن [هؼِ] هٌِ ؿ٘ط خلطهن كٜٗد ز ٕٜهد ًزد كسع ػٌي هطٗطد ٍ تطًدؾْن كٖ خلؿ٠ل ٍ
تزَخلْن كٖ خلطودم ٍ رودحْن كٖ خلتِ٘ كةًْن هس ؤروؼَخ ػل ٢حطزٖ ًةرودػْن ػل ٢حطذ ضسَل خ ٣ظ
هسلٖ كزعت هطٗطد ػٌٖ خلزَخظٕ كوس هكؼَخ ضحوٖ ٍ سلسًَٖ سلكدى خزي ؤهٖ ٍ ؤهد هد سإلت ػٌِ هي ضؤٖٗ
كٖ خلوتدل كةى ضؤٖٗ هتدل خلوحل٘ي حت ٢ؤلو ٢خٗ ٟ ٣عٗسًٖ ًخطٓ خلٌدس حَلٖ ػعٓ ٍ  ٟتلطهْن ػٌٖ ٍحطٔ
ٍ  ٟتحسسي خزي ؤز٘ي ٍ لَ ؤسلوِ خلٌدس هتؿطػد هترطؼد ٍ  ٟهوطخ للؿ٘ن ٍخٌّد ٍ  ٟسلس خلعهدم
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ311 :
للودجس ٍ ٍ ٟقٖء خلظْط للطخًر [خلووتؼس] خلوتوؼس ٍ لٌٌِ ًود هدل ؤذَ زٌٖ سل٘ن

كةى تسإلٌٖ٘ ً٘ق ؤًت كةًٌٖ

غسَض ػل ٢ضٗر خلعهدى غل٘ر

ٗؼع ػلٖ ؤى تط ١زٖ ًأزٔ

ك٘طوت ػدز ؤٍ ٗسدء حس٘ر

 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
كسسحدى خ ٣هد ؤضس لعٍهي لَّٜخء خلوستسػٔ ٍ خلح٘طٓ خلوتسؼٔ هغ تؿ٘٘غ خلحودجن ٍ خقطخح خلَحدجن خلتٖ ّٖ
[ ٣تؼدل ]٢قلسٔ ٍ ػل ٢ػسدزُ حزٔ كإهد بًخدضى خلحزدد ػل ٢ػخودى ٍ هتلتِ كةًي بًود ًػطت ػخودى ح٘ج
ًدى خلٌػط لي ٍ ذصلتِ ح٘ج ًدى خلٌػط لِ ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤّل هػط لود ٍل ٢ػلْ٘ن خٛضتط
هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢خلوَم خلصٗي ؿؿسَخ  ٣ح٘ي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ311 :
ػػٖ كٖ ؤضؾِ ٍ شّر زحوِ كؿطذ خلزَض سطخزهِ ػل ٢خلسط ٍ خللدرط ٍ خلوو٘ن ٍ خلظدػي ك ٠هؼطٍف
ٗستطخح بلِ٘ ٍ  ٟهٌٌط ٗتٌدّ ٢ػٌِ ؤهد زؼس كوس زؼخت بلٌ٘ن ػسسخ هي ػسدز خٌٗ ٟ ٣دم ؤٗدم خلرَف ٍ ٌٌٗ ٟل
ػي خٛػسخء سدػدت خلطٍع ؤضس ػل ٢خللزدض هي حطٗن خلٌدض ٍ َّ هدلي زي خلحدضث ؤذَ هصحذ كدسوؼَخ لِ
ٍ ؤق٘ؼَخ ؤهطُ ك٘ود قدزن خلحن كةًِ س٘ق هي سَ٘ف خً ٟ ٣ل٘ل خلظسٔ ٍ ً ٟدزٖ خلؿطٗسٔ كةى ؤهطًن ؤى
تٌلطٍخ كدًلطٍخ ٍ بى ؤهطًن ؤى تو٘وَخ كإه٘وَخ كةًِ ٗ ٟوسم ٍ ٗ ٟحزن ٍ ٗ ٟاذط ٍ ٗ ٟوسم ب ٟػي ؤهطٕ ٍ
هس آحطتٌن زِ ػلً ٢لسٖ لٌػ٘حتِ لٌن ٍ ضسٓ ضٌ٘وتِ ػل ٢ػسًٍن
 ٍ 39هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػوطٍ زي خلؼدظ

كةًي هس رؼلت زٌٗي تسؼد لسً٘د خهطت ظدّط ؿِ٘ هْتَى ستطُ ٗط٘ي خلٌطٗن زوزلسِ ٍ ٗسلِ خلحل٘ن
زرلكتِ كدتسؼت ؤحطُ ٍ قلست كؿلِ ختسدع خلٌلر للؿطؿدم ٗلَش زوردلسِ ٍ ٌٗتظط هد ٗلو ٢بلِ٘ هي كؿل
كطٗستِ كإشّست زً٘دى ٍ آذطتي ٍ لَ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
زدلحن ؤذصت ؤزضًت هد قلست كةى [ٗوٌي] ٗوٌٌٖ خ ٣هٌي ٍ هي خزي ؤزٖ سل٘دى ؤرعًود زود هسهتود ٍ بى
تؼزعخ ٍ تسو٘د كود ؤهدهٌود ضط لٌود ٍ خلس٠م
 ٍ 31هي ًتدذ لِ ع بل ٢زؼؽ ػودلِ
ؤهد زؼس كوس زلـٌٖ ػٌي ؤهط بى ًٌت كؼلتِ كوس ؤسركت ضزي ٍ ػػ٘ت بهدهي ٍ ؤذعٗت ؤهدًتي زلـٌٖ
ؤًي رطزت خٛضؼ كإذصت هد تحت هسه٘ي ٍ ؤًلت هد تحت ٗسٗي كدضكغ بلٖ حسدزي ٍ خػلن ؤى
حسدذ خ ٣ؤػظن هي حسدذ خلٌدس ٍ خلس٠م
 ٍ 31هي ًتدذ لِ ع بل ٢زؼؽ ػودلِ
ؤهد زؼس كةًٖ ًٌت ؤضطًتي كٖ ؤهدًتٖ ٍ رؼلتي ضؼدضٕ ٍ زكدًتٖ ٍ لن ٌٗي [كٖ ؤّلٖ ضرل] ضرل هي
ؤّلٖ ؤٍحن هٌي كٖ ًلسٖ لوَخسدتٖ ٍ هَخظضتٖ ٍ ؤزخء خٛهدًٔ بلٖ كلود ضؤٗت خلعهدى ػل ٢خزي ػوي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
هس ًلر ٍ خلؼسٍ هس حطذ ٍ ؤهدًٔ خلٌدس هس ذعٗت ٍ ّصُ خٛهٔ هس [كتٌت] كٌٌت ٍ ضـطت هلست ٟزي
ػوي ظْط خلوزي كلدضهتِ هغ خلولدضه٘ي ٍ ذصلتِ هغ خلردشل٘ي ٍ ذٌتِ هغ خلردجٌ٘ي ك ٠خزي ػوي آس٘ت ٍ
 ٟخٛهدًٔ ؤزٗت ٍ ًإًي لن تٌي خ ٣تطٗس ززْدزى ٍ ًإًي لن تٌي ػل ٢زٌ٘ٔ هي ضزي ٍ ًإًي بًود ًٌت
تٌ٘س ّصُ خٛهٔ ػي زً٘دّن ٍ تٌَٕ ؿطتْن ػي ك٘حْن كلود ؤهٌٌتي خلطسٓ كٖ ذ٘دًٔ خٛهٔ ؤسطػت خلٌطٓ ٍ
ػدرلت خلَحسٔ ٍ خذتكلت هد هسضت ػلِ٘ هي ؤهَخلْن خلوػًَٔ ٛضخهلْن ٍ ؤٗتدهْن خذتكدف خلصجر خٛظل
زخه٘ٔ خلوؼع ١خلٌس٘طٓ كحولتِ بل ٢خلحزدظ ضح٘ر خلػسض زحولِ ؿ٘ط هتإحن هي ؤذصُ ًإًي  ٟؤزد لـ٘طى

حسضت بل ٢ؤّلي تطخحي هي ؤز٘ي ٍ ؤهي كسسحدى خ ٣ؤ هد تاهي زدلوؼدز ؤ ٍ هد تردف ًودش خلحسدذ
ؤْٗد خلوؼسٍز ًدى ػٌسًد هي ؤٍلٖ خٛلسدذ ً٘ق تس٘ؾ ضطخزد ٍ قؼدهد ٍ ؤًت تؼلن ؤًي تإًل حطخهد ٍ تططذ
حطخهد ٍ تستدع خٝهدء ٍ تٌٌح خلٌسدء هي ؤهَخل خل٘تده ٍ ٢خلوسدً٘ي  ٍ 268خلواهٌ٘ي ٍ خلوزدّسٗي خلصٗي ؤكدء
خ ٣ػلْ٘ن ّصُ خٛهَخل ٍ ؤحطظ زْن ّصُ خلس٠ز كدتن خ ٍ ٣خضزز بلّ ٢اٟء خلوَم ؤهَخلْن كةًي بى لن تلؼل
حن ؤهٌٌٌٖ خ ٣هٌي ٛػصضى بل ٢خ ٣ك٘ي ٍ ٛؾطزٌي زس٘لٖ خلصٕ هد ؾطزت زِ ؤحسخ ب ٟزذل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
خلٌدض ٍ ٍ خ ٣لَ ؤى خلحسي ٍ خلحس٘ي كؼ ٠هخل خلصٕ كؼلت هد ًدًت لْود ػٌسٕ َّخزٓ ٍ  ٟظلطخ هٌٖ زةضخزٓ
حت ٢آذص خلحن هٌْود ٍ ؤظٗح خلسدقل ػي هظلوتْود ٍ ؤهسن زد ٣ضذ خلؼدلو٘ي هد ٗسطًٖ ؤى هد ؤذصتِ هي
ؤهَخلْن ح٠ل لٖ ؤتطًِ ه٘طخحد لوي زؼسٕ كؿح ضٍٗسخ كٌإًي هس زلـت خلوس ٍ ١زكٌت تحت خلخطٍ ١
ػطؾت ػل٘ي ؤػودلي زدلوحل خلصٕ ٌٗدزٕ خلظدلن كِ٘ زدلحسطٓ ٍ ٗتوٌ ٢خلوؿ٘غ كِ٘ خلطرؼٔ ٍ ٟت ح٘ي
هٌدظ
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػوط زي ؤزٖ سلؤ خلورعٍهٖ ٍ ًدى ػدهلِ ػل ٢خلسحطٗي ،كؼعلِ ٍ ،خستؼول ًؼودى
زي ػز٠ى خلعضهٖ هٌدًِ
ؤهد زؼس كةًٖ هس ٍل٘ت خلٌؼودى زي ػز٠ى خلعضهٖ ػل ٢خلسحطٗي ٍ ًعػت ٗسى ز ٠شم لي ٍ  ٟتخطٗر
ػل٘ي كلوس ؤحسٌت خلَ ٍ ٟٔٗؤزٗت خٛهدًٔ كإهسل ؿ٘ط ظٌ٘ي ٍ  ٟهلَم ٍ  ٟهتْن ٍ  ٟهإحَم[ -كوس] كلوس
ؤضزت خلوس٘ط بل ٢ظلؤ ؤّل خلطدم ٍ ؤحسست ؤى تطْس هؼٖ كةًي هوي ؤستظْط زِ ػل ٢رْدز خلؼسٍ ٍ
بهدهٔ ػوَز خلسٗي بى ضدء خ٣
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
 ٍ 41هي ًتدذ لِ ع بل ٢هػولٔ زي ّس٘طٓ خلط٘سدًٖ ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢ؤضزض٘طذطٓ
زلـٌٖ ػٌي ؤهط بى ًٌت كؼلتِ كوس ؤسركت بلْي ٍ ػػ٘ت بهدهي ؤًي توسن كٖء خلوسلو٘ي خلصٕ
حدظتِ ضهدحْن ٍ ذَ٘لْن ٍ ؤضٗوت ػلِ٘ زهدئّن ك٘وي خػتدهي هي ؤػطخذ هَهي كَخلصٕ كلن خلحسٔ ٍ زطؤ

خلٌسؤ لحي ًدى شلي حود لتزسى لي ػلٖ َّخًد ٍ لترلي ػٌسٕ ه٘عخًد ك ٠تستْي زحن ضزي ٍ  ٟتػلح
زً٘دى زوحن زٌٗي كتٌَى هي خٛذسطٗي ؤػود ٟؤ ٍ ٟبى حن هي هسلي ٍ هسلٌد هي خلوسلو٘ي كٖ هسؤ
ّصخ خللٖء سَخء ٗطزٍى ػٌسٕ ػلِ٘ ٍ ٗػسضٍى ػٌِ
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ظٗدز خزي ؤزِ٘ ٍ هس زلـِ ؤى هؼدٍٗٔ ًتر بلِ٘ ٗطٗس ذسٗؼتِ زدستلحدهِ
ٍ هس ػطكت ؤى هؼدٍٗٔ ًتر بل٘ي ٗستعل لسي ٍ ٗستلل ؿطزي كدحصضُ كةًود َّ خلط٘كدى ٗإتٖ خلوطء
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ316 :
هي ز٘ي ٗسِٗ ٍ هي ذللِ ٍ ػي ٗوٌِ٘ ٍ ػي ضودلِ ل٘وتحن ؿللتِ ٍ ٗستلر ؿطتِ ٍ هس ًدى هي ؤزٖ سل٘دى
كٖ ظهي ػوط زي خلركدذ كلتٔ هي حسٗج خلٌلس ٍ ًعؿٔ هي ًعؿدت خلط٘كدى ٗ ٟخست زْد ًسر ٍ ٟ
ٗستحن زْد بضث ٍ خلوتؼلن زْد ًدلَخؿل خلوسكغ ٍ خلٌَـ خلوصزصذ
كلود هطؤ ظٗدز خلٌتدذ هدل ضْس زْد ٍ ضذ خلٌؼسٔ ٍ لن تعل كٖ ًلسِ حت ٢خزػدُ هؼدٍٗٔ [هدل خلطؾٖ هَلِ ع
خلَخؿل َّ خلصٕ ْٗزن ػل ٢خلططذ ل٘ططذ هؼْن ٍ ل٘س هٌْن كٗ ٠عخل هسكؼد هحدرعخ ٍ خلٌَـ خلوصزصذ
َّ هد ٌٗدـ زطحل خلطخًر هي هؼر ؤٍ هسح ؤٍ هد ؤضسِ شلي كَْ ؤزسخ ٗتولول بشخ حج ظْطُ ٍ خستؼزل
س٘طُ]
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػخودى زي حٌ٘ق خًٛػدضٕ ٍ ًدى ػدهلِ ػل ٢خلسػطٓ ٍ هس زلـِ ؤًِ زػٖ بلٍ ٢ل٘ؤ
هَم هي ؤّلْد ،كوؿ ٢بلْ٘د -هَلِ:
ؤهد زؼس ٗد خزي حٌ٘ق كوس زلـٌٖ ؤى ضر ٠هي كت٘ٔ ؤّل خلسػطٓ زػدى بل ٢هإززٔ كإسطػت بلْ٘د تستكدذ
لي خٛلَخى ٍ تٌول بل٘ي خلزلدى ٍ هد ظٌٌت ؤًي تز٘ر بل ٢قؼدم هَم ػدجلْن هزلَ ٍ ؿٌْ٘ن هسػَ كدًظط
بل ٢هد توؿوِ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :

هي ّصخ خلووؿن كود خضتسِ ػل٘ي ػلوِ كدللظِ ٍ هد ؤٗوٌت زك٘ر [ٍرِْ] ٍرَِّ كٌل هٌِ ؤ ٍ ٟبى لٌل
هإهَم بهدهد ٗوتسٕ زِ ٍ ٗستؿٖء زٌَض ػلوِ ؤ ٍ ٟبى بهدهٌن هس خًتل ٢هي زً٘دُ زكوطِٗ ٍ هي قؼوِ
زوطغِ٘ ؤ ٍ ٟبًٌن  ٟتوسضٍى ػل ٢شلي ٍ لٌي ؤػًٌَٖ٘ زَضع ٍ خرتْدز ٍ ػلٔ ٍ سسخز كَخ ٣هد ًٌعت هي
زً٘دًن تسطخ ٍ  ٟخزذطت هي ؿٌدجوْد ٍكطخ ٍ  ٟؤػسزت لسدلٖ حَزٖ قوطخ ٍ  ٟحعت هي ؤضؾْد ضسطخ ٍ ٟ
ؤذصت هٌِ بً ٟوَت ؤتدى ززطٓ ٍ لْٖ كٖ ػٌٖ٘ ؤٍّ ٍ ٢ؤٍّي هي ػلػٔ هوطٓ زلً ٢دًت كٖ ؤٗسٌٗد كسى
هي ًل هد ؤظلتِ خلسودء كطحت ػلْ٘د ًلَس هَم ٍ سرت ػٌْد ًلَس هَم آذطٗي ٍ ًؼن خلحٌن خ ٍ ٣هد
ؤغٌغ زلسى ٍ ؿ٘ط كسى ٍ خلٌلس هظدًْد كٖ ؿس رسث تٌوكغ كٖ ظلوتِ آحدضّد ٍ تـ٘ر ؤذسدضّد ٍ حلطٓ لَ
ظٗس كٖ كسحتْد ٍ ؤٍسؼت ٗسخ حدكطّد ٛؾـكْد خلحزط ٍ خلوسض ٍ سس كطرْد خلتطخذ خلوتطخًن ٍ بًود ّٖ
ًلسٖ ؤضٍؾْد زدلتوَ ١لتإتٖ آهٌٔ َٗم خلرَف خًٛسط ٍ تخست ػل ٢رَخًر خلوعلن ٍ لَ ضحت ّٟتسٗت
خلكطٗن بل ٢هػلّ ٢صخ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ313 :
خلؼسل ٍ لسدذ ّصخ خلووح ٍ ًسدجذ ّصخ خلوع ٍ لٌي ّْ٘دت ؤى ٗـلسٌٖ َّخٕ ٍ ٗوَزًٖ رطؼٖ بل ٢تر٘ط
خٛقؼؤ ٍ لؼل زدلحزدظ ؤٍ خل٘ودهٔ هي  ٟقوغ لِ كٖ خلوطظ ٍ  ٟػْس لِ زدلطسغ ؤٍ ؤز٘ت هسكدًد ٍ حَلٖ
زكَى ؿطح ٍ ٢ؤًسدز حط ١ؤٍ ؤًَى ًود هدل خلودجل-
ٍ حسسي [ػدضخ] زخء ؤى تس٘ت زسكٌٔ

ٍ حَلي ؤًسدز تحي بل ٢خلوس

  287ؤ ؤهٌغ هي ًلسٖ زإى ٗودل ّصخ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ٍ  ٟؤضدضًْن كٖ هٌدضُ خلسّط ؤٍ ؤًَى ؤسَٓ لْن كٖرطَزٔ خلؼ٘ص كود ذلوت ل٘طـلٌٖ ؤًل خلك٘سدت ًدلسْ٘ؤ خلوطزَقٔ ّوْد ػللْد ؤٍ خلوطسلٔ ضـلْد توووْد
تٌتطش هي ؤػ٠كْد ٍ تلَْ ػود ٗطخز زْد ؤٍ ؤتطى سس ١ؤٍ ؤّول ػدزخد ؤٍ ؤرط حسل خلؿ٠لٔ ؤٍ ؤػتسق
قطٗن خلوتدّٔ ٍ ًإًٖ زودجلٌن ٗوَل بشخ ًدى ّصخ هَت خزي ؤزٖ قدلر كوس هؼس زِ خلؿؼق ػي هتدل خٛهطخى
ٍ هٌدظلٔ خلطزؼدى ؤ ٍ ٟبى خلطزطٓ خلسطٗٔ ؤغلر ػَزخ ٍ خلطٍختغ خلرؿطٓ ؤضم رلَزخ ٍ خلٌدزتدت خلؼصٗٔ

ؤهٍَ ١هَزخ ٍ ؤزكإ ذوَزخ ٍ .ؤًد هي ضسَل خً ٣دلؿَء هي خلؿَء ٍ خلصضخع هي خلؼؿس ٍ خ ٣لَ تظدّطت
خلؼطذ ػل ٢هتدلٖ لود ٍل٘ت ػٌْد ٍ لَ ؤهٌٌت خللطظ هي ضهدزْد لسدضػت بلْ٘د ٍ سإرْس
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ319 :
كٖ ؤى ؤقْط خٛضؼ هي ّصخ خلطرع خلوؼٌَس ٍ خلزسن خلوطًَس حت ٢ترطد خلوسضٓ هي ز٘ي حر
خلحػ٘س
ٍ هي ّصخ خلٌتدذ ٍ َّ آذطُ-
بل٘ي ػٌٖ ٗد زً٘د كحسلي ػل ٢ؿدضزي هس خًسللت هي هردلسي ٍ ؤكلت هي حسدجلي ٍ خرتٌست خلصّدذ كٖ
هسخحؿي 393 -ؤٗي خلوطٍى خلصٗي ؿطضتْن زوسخػسي ؤٗي خٛهن خلصٗي كتٌتْن زعذدضكي كْد ّن ضّدجي
خلوسَض ٍ هؿده٘ي خللحَز ٍ خ ٣لَ ًٌت ضرػد هطج٘د ٍ هدلسد حس٘د ٛهوت ػل٘ي حسٍز خ ٣كٖ ػسدز ؿطضتْن
زدٛهدًٖ ٍ ؤهن ؤلو٘تْن كٖ خلوْدٍٕ ٍ هلَى ؤسلوتْن بل ٢خلتلق ٍ ؤٍضزتْن هَخضز خلس٠ء بش ٍ ٟضز ٍ  ٟغسض
ّْ٘دت هي ٍقث زحؿي ظلن ٍ هي ضًر لززي ؿطم ٍ هي خظٍض ػي حسدجلي ٍكن ٍ خلسدلن هٌي ٟ
ٗسدلٖ بى ؾدم زِ هٌدذِ ٍ خلسً٘د ػٌسُ ًَ٘م حدى خًس٠ذِ خػعزٖ ػٌٖ كَخ ٟ ٣ؤشل لي كتستصلٌٖ٘ ٍ ٟ
ؤسلس لي كتوَزٌٖٗ ٍ خٗن خٗ ٣وٌ٘د ؤستخٌٖ كْ٘د زوط٘حٔ خٛ ٣ضٍؾي ًلسٖ ضٗدؾٔ تْص هؼْد بل ٢خلوطظ
بشخ هسضت ػلِ٘ هكؼَهد ٍ توٌغ زدلولح هإزٍهد ٍ ٛزػي هولتٖ ًؼ٘ي هدء
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ًؿر هؼٌْ٘د هستلطؿٔ زهَػْد ؤ توتلث خلسدجؤ هي ضػْ٘د كتسطى ٍ تطسغ خلطز٘ؿٔ هي ػطسْد كتطزؽ ٍ
ٗإًل ػلٖ هي ظخزُ كْ٘زغ هطت بشخ ػٌِ٘ بشخ خهتس ١زؼس خلسٌ٘ي خلوتكدٍلٔ زدلسْ٘ؤ خلْدهلٔ ٍ خلسدجؤ
خلوطػ٘ٔ قَز ٢لٌلس ؤزت بل ٢ضزْد كطؾْد ٍ ػطًت ززٌسْد زاسْد ٍ ّزطت كٖ  295خلل٘ل ؿوؿْد حت٢
بشخ ؿلر خلٌط ١ػلْ٘د خكتطضت ؤضؾْد ٍ تَسست ًلْد كٖ هؼطط ؤسْط ػًَْ٘ن ذَف هؼدزّن ٍ تزدكت
ػي هؿدرؼْن رٌَزْن ٍ ّوْوت زصًط ضزْن ضلدّْن ٍ توطؼت زكَل خستـلدضّن شًَزْن -ؤٍلحي حعذ
خ ٣ؤ ٟبى حعذ خّ ٣ن خلوللحَى كدتن خٗ ٣د خزي حٌ٘ق ٍ لتٌلق ؤهطخغي لٌَ٘ى هي خلٌدض ذ٠غي

 ٍ 36هي ًتدذ لِ ع بل ٢زؼؽ ػودلِ
ؤهد زؼس كةًي هوي ؤستظْط زِ ػل ٢بهدهٔ خلسٗي ٍ ؤهوغ زِ ًرَٓ خٛح٘ن ٍ ؤسس زِ لْدٓ خلخـط خلورَف
كدستؼي زد ٣ػل ٢هد ؤّوي ٍ خذلف خلطسٓ زؿـج هي خلل٘ي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ٍ خضكن هد ًدى خلطكن ؤضكن ٍ خػتعم زدلطسٓ ح٘ي  ٟتـٌٖ ػٌي ب ٟخلطسٓ ٍ خذلؽ للطػ٘ٔ رٌدحي ٍ خزسف
لْن ٍرْي ٍ ؤلي لْن ردًسي ٍ آس زٌْ٘ن كٖ خللحظٔ ٍ خلٌظطٓ ٍ خٝضدضٓ ٍ خلتح٘ٔ حتٗ ٟ ٢كوغ خلؼظودء
كٖ ح٘لي ٍ ٘ٗ ٟإس خلؿؼلدء هي ػسلي ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ٍغ٘ٔ لِ ع للحسي ٍ خلحس٘ي ع لود ؾطزِ خزي هلزن لؼٌِ خ٣
ؤٍغٌ٘ود زتوَ ١خ ٍ ٣ؤ ٟتسـ٘د خلسً٘د ٍ بى زـتٌود ٍ  ٟتإسلد ػل ٢ضٖء هٌْد ظٍٕ ػٌٌود ٍ هَ ٟزدلحن ٍ
خػو ٠لٜرط ٍ ًًَد للظدلن ذػود ٍ للوظلَم ػًَد ؤٍغٌ٘ود ٍ رو٘غ ٍلسٕ ٍ ؤّلٖ ٍ هي زلـِ ًتدزٖ زتوَ ١خ٣
ٍ ًظن ؤهطًن ٍ غ٠ح شخت زٌٌ٘ن كةًٖ سوؼت رسًود ظ ٗوَل غ٠ح شخت خلس٘ي ؤكؿل هي ػدهٔ خلػٍ ٓ٠
خلػ٘دم خ ٣خ ٣كٖ خٗٛتدم ك ٠تـسَخ ؤكَخّْن ٍ ٗ ٟؿ٘ؼَخ زحؿطتٌن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ٍ خ ٣خ ٣كٖ ر٘طخًٌن كةًْن ٍغ٘ٔ ًسٌ٘ن هد ظخل َٗغٖ زْن حت ٢ظٌٌد ؤًِ سَ٘ضحْن ٍ خ ٣خ ٣كٖ خلوطآى ٟ
ٗسسوٌن زدلؼول زِ ؿ٘طًن ٍ خ ٣خ ٣كٖ خلػ ٓ٠كةًْد ػوَز زٌٌٗن ٍ خ ٣خ ٣كٖ ز٘ت ضزٌن  ٟترلَُ هد زو٘تن
كةًِ بى تطى لن تٌدظطٍخ ٍ خ ٣خ ٣كٖ خلزْدز زإهَخلٌن ٍ ؤًلسٌن ٍ ؤلسٌتٌن كٖ سس٘ل خ ٍ ٣ػلٌ٘ن
زدلتَخغل ٍ خلتسدشل ٍ بٗدًن ٍ خلتسخزط ٍ خلتودقغ  ٟتتطًَخ  6خٛهط زدلوؼطٍف ٍ خلٌْٖ ػي خلوٌٌط كَ٘ل٢
ػلٌ٘ن [ؤضطخضًن] ضطخضًن حن تسػَى كٗ ٠ستزدذ لٌن حن هدل ٗد زٌٖ ػسس خلوكلر  ٟؤللٌٌ٘ن ترَؾَى
زهدء خلوسلو٘ي ذَؾد توَلَى هتل ؤه٘ط خلواهٌ٘ي [هتل ؤه٘ط خلواهٌ٘ي] ؤ ٟ ٟتوتلي زٖ ب ٟهدتلٖ خًظطٍخ بشخ
ؤًد هت هي ؾطزتِ ّصُ كدؾطزَُ ؾطزٔ زؿطزٔ ٍ  ٟتوخلَخ زدلطرل كةًٖ سوؼت ضسَل خ ٣ظ ٗوَل بٗدًن ٍ
خلوخلٔ ٍ لَ زدلٌلر خلؼوَض

ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 48هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
كةى خلسـٖ ٍ خلعٍض َٗتـدى خلوطء كٖ زٌِٗ ٍ زً٘دُ ٍ ٗسسٗدى ذللِ ػٌس هي ٗؼ٘سِ ٍ هس ػلوت ؤًي ؿ٘ط
هسضى هد هؿٖ كَختِ ٍ هس ضخم ؤهَخم ؤهطخ زـ٘ط خلحن كتإلَخ ػل ٢خ ٣كإًصزْن كدحصض َٗهد ٗـتسف كِ٘ هي
ؤحوس ػدهسٔ ػولِ ٍ ٌٗسم هي ؤهٌي خلط٘كدى هي ه٘دزُ كلن ٗزدشزِ ٍ هس زػَتٌد بل ٢حٌن خلوطآى ٍ لست
هي ؤّلِ ٍ لسٌد بٗدى ؤرسٌد ٍ لٌٌد ؤرسٌد خلوطآى كٖ حٌوِ ٍ خلس٠م
 ٍ 39هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ ؤٗؿد
ؤهد زؼس كةى خلسً٘د هطـلٔ ػي ؿ٘طّد ٍ لن ٗػر غدحسْد هٌْد ض٘حد ب ٟكتحت لِ حطغد ػلْ٘د ٍ لْزد زْد ٍ
لي ٗستـٌٖ غدحسْد زود ًدل كْ٘د ػود لن ٗسلـِ هٌْد ٍ هي ٍضخء شلي كطخم هد روغ ٍ ًوؽ هد ؤزطم ٍ لَ
خػتسطت زود هؿ ٢حلظت هد زوٖ ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 58هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤهطخجِ ػل ٢خلز٘ص
هي ػسس خ ٣ػلٖ زي ؤزٖ قدلر ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢ؤغحدذ خلوسدلح ؤهد زؼس كةى حود ػل ٢خلَخلٖ ؤٗ ٟـ٘طُ
ػل ٢ضػ٘تِ كؿل ًدلِ ٍ  ٟقَل ذع زِ ٍ ؤى ٗعٗسُ هد هسن خ ٣لِ هي ًؼوِ زًَخ هي ػسدزُ ٍ ػكلد ػل٢
بذَخًِ ؤ ٍ ٟبى لٌن ػٌسٕ ؤ ٟؤحتزع زًٌٍن سطخ ب ٟكٖ حطذ ٍ  ٟؤقَٕ زًٌٍن ؤهطخ ب ٟكٖ حٌن ٍ ٟ
ؤئذط لٌن حود ػي هحلِ ٍ  ٟؤهق زِ زٍى هوكؼِ ٍ ؤى تًٌََخ ػٌسٕ كٖ خلحن سَخء كةشخ كؼلت شلي
ٍرست  ٣ػلٌ٘ن خلٌؼؤ ٍ لٖ ػلٌ٘ن خلكدػٔ ٍ ؤ ٟتٌٌػَخ ػي زػَٓ ٍ  ٟتلطقَخ كٖ غ٠ح ٍ ؤى ترَؾَخ
خلـوطخت بل ٢خلحن كةى ؤًتن لن تستو٘وَخ لٖ ػل ٢شلي لن ٌٗي ؤحس ؤَّى ػلٖ هوي خػَد هٌٌن حن ؤػظن
لِ خلؼوَزٔ ٍ ٗ ٟزس ػٌسٕ كْ٘د ضذػٔ كرصٍخ ّصخ هي ؤهطخجٌن ٍ ؤػكَّن هي ؤًلسٌن هد ٗػلح خ ٣زِ
ؤهطًن ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :

 ٍ 52هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػودلِ ػل ٢خلرطخد
هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢ؤغحدذ خلرطخد ؤهد زؼس كةى هي لن ٗحصض هد َّ [سدجط] غدجط بلِ٘ لن
ٗوسم لٌلسِ هد ٗحطظّد ٍ خػلوَخ ؤى هد ًللتن زِ ٗس٘ط ٍ ؤى حَخزِ ًخ٘ط ٍ لَ لن ٌٗي ك٘ود ًْ ٢خ ٣ػٌِ هي
خلسـٖ ٍ خلؼسٍخى ػودذ ٗردف لٌدى كٖ حَخذ خرتٌدزِ هد  ٟػصض كٖ تطى قلسِ كإًػلَخ خلٌدس هي ؤًلسٌن ٍ
خغسطٍخ لحَخجزْن كةًٌن ذعخى خلطػ٘ٔ ٍ ًٍ٠ء خٛهٔ ٍ سلطخء خٛجؤ ٍ  ٟتحطوَخ ؤحسخ ػي حدرتِ ٍ ٟ
تحسسَُ ػي قلستِ ٍ  ٟتس٘ؼي [خلٌدس] للٌدس كٖ خلرطخد ًسَٓ ضتدء ٍ  ٟغ٘ق ٍ  ٟزخزٔ ٗؼتولَى ػلْ٘د ٍ ٟ
ػسسخ ٍ  ٟتؿطزي ؤحسخ سَقد لوٌدى زضّن ٍ  ٟتوسي هدل ؤحس هي خلٌدس هػل ٍ  ٟهؼدّس ب ٟؤى تزسٍخ
كطسد ؤٍ س٠حد ٗؼس ١زِ ػل ٢ؤّل خٝس٠م كةًِ ٌٗ ٟسـٖ للوسلن ؤى ٗسع شلي كٖ ؤٗسٕ ؤػسخء خٝس٠م
كٌَ٘ى ضًَٔ ػلِ٘ ٍ  ٟتسذطٍخ ؤًلسٌن ًػ٘حٔ ٍ  ٟخلزٌس حسي س٘طٓ ٍ  ٟخلطػ٘ٔ هؼًَٔ ٍ  ٟزٗي خ ٣هَٓ
ٍ [ؤزلَُ كٖ سس٘ل] ؤزلَخ كٖ سس٘ل خ ٣هد خستَرر ػلٌ٘ن كةى خ ٣سسحدًِ هس خغكٌغ ػٌسًد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :
 ٍ 28ػٌسًن ؤى ًطٌطُ ززْسًد ٍ ؤى ًٌػطُ زود زلـت هَتٌد ٍ  ٟهَٓ ب ٟزد ٣خلؼلٖ خلؼظ٘ن
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤهطخء خلس٠ز كٖ هؼٌ ٢خلػٓ٠
ؤهد زؼس كػلَخ زدلٌدس خلظْط حت ٢تلٖء خلطوس [هخل] هي هطزؽ خلؼٌع ٍ غلَخ زْن خلؼػط ٍ خلطوس ز٘ؿدء
ح٘ٔ كٖ ػؿَ هي خلٌْدض ح٘ي ٗسدض كْ٘د كطسردى ٍ غلَخ زْن خلوـطذ ح٘ي ٗلكط خلػدجن ٍ ٗسكغ خلحدد بل٢
هٌ ٍ ٢غلَخ زْن خلؼطدء ح٘ي ٗتَخض ١خلطلن بل ٢حلج خلل٘ل ٍ غلَخ زْن خلـسخٓ ٍ خلطرل ٗؼطف ٍرِ غدحسِ
ٍ غلَخ زْن غ ٓ٠ؤؾؼلْن ٍ  ٟتًٌََخ كتدً٘ي
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع ًتسِ لٜضتط خلٌرؼٖ [ضحوِ خ ]٣لود ٍ ُٟػل ٢هػط ٍ ؤػودلْد ح٘ي خؾكطذ ؤهط ؤه٘طّد
هحوس زي ؤزٖ زٌط َّ ٍ ،ؤقَل ػْس ًتسِ ٍ ؤروؼِ للوحدسي.
زسن خ ٣خلطحوي خلطح٘ن ّصخ هد ؤهط زِ ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي هدلي زي خلحدضث خٛضتط
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :

كٖ ػْسُ بلِ٘ ح٘ي ٍ ُٟهػط رسدٗٔ ذطخرْد ٍ رْدز ػسٍّد ٍ خستػ٠ح ؤّلْد ٍ ػودضٓ ز٠زّد ؤهطُ زتوَ١
خ ٍ ٣بٗخدض قدػتِ ٍ ختسدع هد ؤهط زِ كٖ ًتدزِ هي كطخجؿِ ٍ سٌٌِ خلتٖ ٗ ٟسؼس ؤحس ب ٟزدتسدػْد ٍ ٗ ٟطو ٢بٟ
هغ رحَزّد ٍ بؾدػتْد ٍ ؤى ٌٗػط خ ٣سسحدًِ [ز٘سُ ٍ هلسِ] زولسِ ٍ ٗسُ ٍ لسدًِ كةًِ رل خسوِ هس تٌلل
زٌػط هي ًػطُ ٍ بػعخظ هي ؤػعُ ٍ ؤهطُ ؤى ٌٗسط [هي ًلسِ ػٌس] ًلسِ هي خلطَْخت ٍ [ٌٗعػْد] ٗعػْد
ػٌس خلزوحدت كةى خلٌلس ؤهدضٓ زدلسَء ب ٟهد ضحن خ ٣حن خػلن ٗد هدلي ؤًٖ هس ٍرْتي بل ٢ز٠ز هس رطت
ػلْ٘د زٍل هسلي هي ػسل ٍ رَض ٍ ؤى خلٌدس ٌٗظطٍى هي ؤهَضى كٖ هخل هد ًٌت تٌظط كِ٘ هي ؤهَض 12
خلَ ٟٓهسلي ٍ ٗوَلَى ك٘ي هد ًٌت [توَلِ] توَل كْ٘ن ٍ بًود ٗستسل ػل ٢خلػدلح٘ي زود ٗزطٕ خ ٣لْن
ػل ٢ؤلسي ػسدزُ كلٌ٘ي ؤحر خلصذدجط بل٘ي شذ٘طٓ خلؼول خلػدلح كدهلي َّخى ٍ ضح زٌلسي ػود ٟ
ٗحل لي كةى خلطح زدلٌلس خًٝػدف هٌْد ك٘ود ؤحست ؤٍ ًطّت ٍ ؤضؼط هلسي خلطحؤ للطػ٘ٔ ٍ خلوحسٔ
لْن ٍ خللكق زْن ٍ  ٟتًٌَي ػلْ٘ن سسؼد ؾدضٗد تـتٌن ؤًلْن كةًْن غٌلدى بهد ؤخ لي كٖ خلسٗي ٍ بهد
ًظ٘ط لي كٖ خلرلن ٗلطـ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هٌْن خلعلل ٍ تؼطؼ لْن خلؼلل ٍ ٗات ٢ػل ٢ؤٗسْٗن كٖ خلؼوس ٍ خلركة كإػكْن هي ػلَى ٍ غلحي هخل
خلصٕ تحر ٍ تطؾ ٢ؤى ٗؼك٘ي خ ٣هي ػلَُ ٍ غلحِ كةًي كَهْن ٍ ٍخلٖ خٛهط ػل٘ي كَهي ٍ خ ٣كَم
هي ٍٟى ٍ هس خستٌلدى ؤهطّن ٍ خزت٠ى زْن ٍ  ٟتٌػسي ًلسي لحطذ خ ٣كةًِ ٗ[ ٟسٕ] ٗس لي زٌووتِ ٍ
 ٟؿٌ ٢زي ػي ػلَُ ٍ ضحوتِ ٍ  ٟتٌسهي ػل ٢ػلَ ٍ  ٟتسزحي زؼوَزٔ ٍ  ٟتسطػي بل ٢زدزضٓ ٍرست
[ػٌْد] هٌْد هٌسٍحٔ ٍ  ٟتوَلي بًٖ هاهط آهط كإقدع كةى شلي بزؿدل كٖ خلولر ٍ هٌٌْٔ للسٗي ٍ توطذ
هي خلـ٘ط ٍ 11 -بشخ ؤحسث لي هد ؤًت كِ٘ هي سلكدًي ؤزْٔ ؤٍ هر٘لٔ كدًظط بل ٢ػظن هلي خ ٣كَهي ٍ
هسضتِ هٌي ػل ٢هد  ٟتوسض ػلِ٘ هي ًلسي كةى شلي ٗكدهي بل٘ي هي قودحي ٍ ٌٗق ػٌي هي ؿطزي
ٍ ٗلٖء بل٘ي زود ػعذ ػٌي هي ػولي بٗدى ٍ هسدهدٓ خ ٣كٖ ػظوتِ ٍ خلتطسِ زِ كٖ رسطٍتِ كةى خ٣
ٗصل ًل رسدض ٍ ْٗ٘ي ًل هرتدل ؤًػق خ ٍ ٣ؤًػق خلٌدس هي ًلسي ٍ هي ذدغٔ ؤّلي ٍ هي لي [َّ١

كِ٘] كِ٘ َّ ١هي ضػ٘تي كةًي ب ٟتلؼل تظلن ٍ هي ظلن ػسدز خً ٣دى خ ٣ذػوِ زٍى ػسدزُ ٍ هي
ذدغوِ خ ٣ؤزحؽ حزتِ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
ٍ ًدى  ٣حطزد حتٌٗ ٢عع ؤٍ ٗتَذ ٍ ل٘س ضٖء ؤزػ ٢بل ٢تـ٘٘ط ًؼؤ خ ٍ ٣تؼز٘ل ًووتِ هي بهدهٔ ػل٢
ظلن كةى خٗ[ ٣سوغ] سو٘غ زػَٓ خلوؿكْسٗي ٍ َّ للظدلو٘ي زدلوطغدز ٍ لٌ٘ي ؤحر خٛهَض بل٘ي ؤٍسكْد
كٖ خلحن ٍ ؤػوْد كٖ خلؼسل ٍ ؤروؼْد [لطؾد] لطؾ ٢خلطػ٘ٔ كةى سرف خلؼدهٔ ٗزحق [زطؾد] زطؾ ٢خلردغٔ
ٍ بى سرف خلردغٔ ٗـتلط هغ [ضؾد] ضؾ ٢خلؼدهٔ ٍ 15 -ل٘س ؤحس هي خلطػ٘ٔ ؤحول ػل ٢خلَخلٖ هحًَٔ كٖ
خلطذدء ٍ ؤهل هؼًَٔ لِ كٖ خلس٠ء ٍ ؤًطُ لًٞػدف ٍ ؤسإل زدٝلحدف ٍ ؤهل ضٌطخ ػٌس خٝػكدء ٍ ؤزكإ ػصضخ
ػٌس خلوٌغ ٍ ؤؾؼق غسطخ ػٌس هلودت خلسّط هي ؤّل خلردغٔ ٍ بًود [ػوَز] ػودز خلسٗي ٍ رودع خلوسلو٘ي
ٍ خلؼسٓ لٜػسخء خلؼدهٔ هي خٛهٔ كلٌ٘ي غـَى لْن ٍ ه٘لي هؼْن ٍ لٌ٘ي ؤزؼس ضػ٘تي هٌي ٍ ؤضٌإّن
ػٌسى ؤقلسْن لوؼدٗر خلٌدس كةى كٖ خلٌدس ػَ٘زد خلَخلٖ ؤحن هي ستطّد ك ٠تٌطلي ػود ؿدذ ػٌي هٌْد
كةًود ػل٘ي تكْ٘ط هد ظْط لي ٍ خٗ ٣حٌن ػل ٢هد ؿدذ ػٌي كدستط خلؼَضٓ هد خستكؼت ٗستط خ ٣هٌي هد
تحر ستطُ هي ضػ٘تي ؤقلن ػي خلٌدس ػوسٓ ًل حوس ٍ خهكغ ػٌي سسر ًل ٍتط ٍ تـدذ ػي ًل هد ٟ
ٗؿح لي ٍ ٟ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
تؼزلي بل ٢تػسٗن سدع كةى خلسدػٖ ؿدش ٍ بى تطسِ زدلٌدغح٘ي ٍ  ٟتسذلي كٖ هطَضتي زر٘ٗ ٠ؼسل
زي ػي خللؿل ٍ ٗؼسى خللوط ٍ  ٟرسدًد ٗؿؼلي ػي خٛهَض ٍ  ٟحطٗػد ٗعٗي لي خلططُ زدلزَض كةى
خلسرل ٍ خلزسي ٍ خلحطظ ؿطخجع ضتٗ ٢زوؼْد سَء خلظي زد[ ٣ضط] بى ضط ٍظضخجي هي ًدى [هسلي
لٜضطخض] لٜضطخض هسلي ٍظٗطخ ٍ هي ضطًْن كٖ خٙحدم كًٌَٗ ٠ي لي زكدًٔ كةًْن ؤػَخى خٛحؤ ٍ بذَخى
خلظلؤ ٍ ؤًت ٍخرس هٌْن ذ٘ط خلرلق هوي لِ هخل آضخجْن ٍ ًلدشّن ٍ ل٘س ػلِ٘ هخل آغدضّن ٍ ؤٍظخضّن ٍ
آحدهْن هوي لن ٗؼدٍى ظدلود ػل ٢ظلوِ ٍ  ٟآحود ػل ٢بحوِ ؤٍلحي ؤذق ػل٘ي هحًَٔ ٍ ؤحسي لي هؼًَٔ ٍ

ؤحٌ ٢ػل٘ي ػكلد ٍ ؤهل لـ٘طى بللد كدترص ؤٍلحي ذدغٔ لرلَختي ٍ حل٠تي حن لٌ٘ي آحطّن ػٌسى
ؤهَلْن زوط خلحن لي ٍ ؤهلْن هسدػسٓ ك٘ود ٌَٗى هٌي هود ًطُ خٍٛ ٣ل٘دجِ ٍخهؼد شلي هي َّخى ح٘ج
ٍهغ ٍ خلػن زإّل خلَضع ٍ خلػسم حن ضؾْن ػل ٢ؤٗ ٟكطٍى ٍ ٗ ٟسزحَى زسدقل لن تلؼلِ كةى ًخطٓ
خٝقطخء تحسث خلعَّ ٍ تسًٖ هي خلؼعٓ ٍ ًٌَٗ ٟي خلوحسي ٍ خلوسٖء ػٌسى زوٌعلٔ سَخء كةى كٖ شلي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
تعّ٘سخ ّٛل خٝحسدى كٖ خٝحسدى ٍ تسضٗسد ّٛل خٝسدءٓ ػل ٢خٝسدءٓ ٍ ؤلعم ً ٠هٌْن هد ؤلعم ًلسِ ٍ
خػلن ؤًِ ل٘س ضٖء زإزػ ٢بل ٢حسي ظي [ٍخل] ضخع زطػ٘تِ هي بحسدًِ بلْ٘ن ٍ ترل٘لِ خلوحًَدت ػلْ٘ن ٍ
تطى خستٌطخِّ بٗدّن ػل ٢هد ل٘س لِ هسلْن كلٌ٘ي هٌي كٖ شلي ؤهط ٗزتوغ لي زِ حسي خلظي زطػ٘تي
كةى حسي خلظي ٗوكغ ػٌي ًػسد قَٗ ٍ ٠بى ؤحن هي حسي ظٌي زِ لوي حسي ز٠ئى ػٌسُ ٍ بى ؤحن
هي سدء ظٌي زِ لوي سدء ز٠ئى ػٌسُ ٟ ٍ 47 -تٌوؽ سٌٔ غدلحٔ ػول زْد غسٍض ّصُ خٛهٔ ٍ خرتوؼت
زْد خٛللٔ ٍ غلحت ػلْ٘د خلطػ٘ٔ ٍ  ٟتحسحي سٌٔ تؿط زطٖء هي هدؾٖ تلي خلسٌي كٌَ٘ى خٛرط لوي
سٌْد ٍ خلَظض ػل٘ي زود ًوؿت هٌْد ٍ ؤًخط هسخضسٔ خلؼلودء ٍ هٌدهطٔ خلحٌودء كٖ تخس٘ت هد غلح ػلِ٘ ؤهط
ز٠زى ٍ بهدهٔ هد خستودم زِ خلٌدس هسلي ٍ خػلن ؤى خلطػ٘ٔ قسودت ٗ ٟػلح زؼؿْد ب ٟزسؼؽ ٍ  ٟؿٌ٢
زسؼؿْد ػي زؼؽ كوٌْد رٌَز خ ٍ ٣هٌْد ًتدذ خلؼدهٔ ٍ خلردغٔ ٍ هٌْد هؿدٓ خلؼسل ٍ هٌْد ػودل خًٝػدف ٍ
خلطكن ٍ هٌْد ؤّل خلزعٗٔ ٍ خلرطخد هي ؤّل خلصهٔ ٍ هسلؤ خلٌدس ٍ هٌْد خلتزدض ٍ ؤّل خلػٌدػدت
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ٍ هٌْد خلكسؤ خلسلل ٢هي شٍٕ [خلحدردت] خلحدرٔ ٍ خلوسٌٌٔ ٍ ًل هس سو ٢خ ٣لِ سْوِ ٍ ٍؾغ ػل ٢حسُ
[ٍ كطٗؿتِ] كطٗؿٔ كٖ ًتدزِ ؤٍ سٌٔ ًسِ٘ ظ ػْسخ هٌِ ػٌسًد هحلَظد كدلزٌَز زةشى خ ٣حػَى خلطػ٘ٔ ٍ
ظٗي خلَ ٍ ٟٓػع خلسٗي ٍ سسل خٛهي ٍ ل٘س توَم خلطػ٘ٔ ب ٟزْن حن  ٟهَخم للزٌَز ب ٟزود ٗرطد خ ٣لْن هي
خلرطخد خلصٕ ٗوٍَى زِ ػل ٢رْدز ػسٍّن ٍ ٗؼتوسٍى ػلِ٘ ك٘ود ٗػلحْن ٍ ٌَٗى هي ٍضخء حدرتْن حن ٟ
هَخم لْصٗي خلػٌل٘ي ب ٟزدلػٌق خلخدلج هي خلوؿدٓ ٍ خلؼودل  ٍ 49خلٌتدذ لود ٗحٌوَى هي خلوؼدهس ٍ

ٗزوؼَى هي خلوٌدكغ ٍ ٗاتوٌَى ػلِ٘ هي ذَخظ خٛهَض ٍ ػَخهْد ٍ  ٟهَخم لْن رو٘ؼد ب ٟزدلتزدض ٍ شٍٕ
خلػٌدػدت ك٘ود ٗزتوؼَى ػلِ٘ هي هطخكوْن ٍ ٗو٘وًَِ هي ؤسَخهْن ٍ ٌٗلًَْن هي خلتطكن زإٗسْٗن[ -هود]
هد ٗ ٟسلـِ ضكن ؿ٘طّن حن خلكسؤ خلسلل ٢هي ؤّل خلحدرٔ ٍ خلوسٌٌٔ خلصٗي ٗحن ضكسّن ٍ هؼًَتْن ٍ كٖ
خ ٣لٌل سؼٔ ٍ لٌل ػل ٢خلَخلٖ حن زوسض هد ٗػلحِ ٍ ل٘س ٗرطد خلَخلٖ هي حو٘ؤ هد ؤلعهِ خ[ ٣تؼدل ]٢هي
شلي ب ٟزدّٟتودم ٍ خٟستؼدًٔ زد ٍ ٣تَق٘ي ًلسِ ػل ٢لعٍم خلحن ٍ خلػسط ػلِ٘ ك٘ود ذق ػلِ٘ ؤٍ حول :كَل
هي رٌَزى ؤًػحْن كٖ ًلسي  ٍ ٣لطسَلِ ٍ ٝهدهي ٍ [ؤقْطّن] ؤًودّن ر٘سد ٍ ؤكؿلْن حلود
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هوي ٗسكث ػي خلـؿر ٍ ٗستطٗح بل ٢خلؼصض ٍ ٗطؤف زدلؿؼلدء ٍ ٌٗسَ ػل ٢خٛهَٗدء ٍ هوي ٗ ٟخ٘طُ خلؼٌق ٍ
ٗ ٟوؼس زِ خلؿؼق حن خلػن زصٍٕ خلوطٍءخت ٍ خٛحسدذ ٍ ؤّل خلسَ٘تدت لػدلحٔ ٍ خلسَخزن خلحسٌٔ حن
ؤّل خلٌزسٓ ٍ خلطزدػٔ ٍ خلسردء ٍ خلسودحٔ كةًْن رودع هي خلٌطم ٍ ضؼر هي خلؼطف حن تلوس هي
ؤهَضّن هد ٗتلوس خلَخلسخى هي ٍلسّود ٍ ٗ ٟتلدهوي كٖ ًلسي ضٖء هَٗتْن زِ ٍ  ٟتحوطى لكلد تؼدّستْن
زِ ٍ بى هل كةًِ زخػ٘ٔ لْن بل ٢زصل خلٌػ٘حٔ لي ٍ حسي خلظي زي ٍ  ٟتسع تلوس لك٘ق ؤهَضّن ختٌدٟ
ػل ٢رس٘وْد كةى لل٘س٘ط هي لكلي هَؾؼد ٌٗتلؼَى زِ ٍ للزس٘ن هَهؼد ٗ ٟستـٌَى ػٌِ ٍ لٌ٘ي آحط
ضءٍس رٌسى ػٌسى هي ٍخسدّن كٖ هؼًَتِ ٍ ؤكؿل ػلْ٘ن هي رستِ زود ٗسؼْن ٍ ٗسغ هي ٍضخءّن هي
ذلَف ؤّلْ٘ن حتٌَٗ ٢ى ّوْن ّود ٍخحسخ كٖ رْدز خلؼسٍ كةى ػكلي ػلْ٘ن ٗؼكق هلَزْن ػل٘ي ٍ بى
ؤكؿل هطٓ ػ٘ي خلَ ٟٓخستودهٔ خلؼسل كٖ خلس٠ز ٍ ظَْض هَزٓ خلطػ٘ٔ ٍ بًِ  ٟتظْط هَزتْن ب ٟزس٠هٔ
غسٍضّن ٍ  ٟتػح ًػ٘حتْن ب ٟزح٘كتْن ػل[ ٍٟٓ ٢ؤهَضّن] خٛهَض ٍ هلٔ خستخودل زٍلْن ٍ تطى
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
خستسكدء خًوكدع هستْن كدكسح كٖ آهدلْن ٍ ٍخغل [هي] كٖ حسي خلخٌدء ػلْ٘ن ٍ تؼسٗس هد ؤزل ٢شٍٍ خلس٠ء
 52هٌْن كةى ًخطٓ خلصًط لحسي [كؼدلْن] ؤكؼدلْن تْع خلطزدع ٍ تحطؼ خلٌدًل بى ضدء خ ٣حن خػطف
لٌل خهطت هٌْن هد ؤزل ٟ ٍ ٢تؿوي ز٠ء خهطت بل ٢ؿ٘طُ ٍ  ٟتوػطى زِ زٍى ؿدٗٔ ز٠جِ ٍ ٗ ٟسػًَي ضطف

خهطت بل ٢ؤى تؼظن هي ز٠جِ هد ًدى غـ٘طخ ٍ  ٟؾؼٔ خهطت بل ٢ؤى تستػـط هي ز٠جِ هد ًدى ػظ٘ود ٍ خضزز
بل ٢خ ٍ ٣ضسَلِ هد ٗؿلؼي هي خلركَذ ٍ ٗطتسِ ػل٘ي هي خٛهَض كوس هدل خ[ ٣سسحدًِ] تؼدل ٢لوَم ؤحر
بضضدزّنٗ -د ؤْٗد خلصٗي آهٌَخ ؤق٘ؼَخ خ ٍ ٣ؤق٘ؼَخ خلطسَل ٍ ؤٍلٖ خٛهط هٌٌن كةى تٌدظػتن كٖ ضٖء
كطزٍُ بل ٢خ ٍ ٣خلطسَل كدلطز بل ٢خ ٣خٛذص زوحٌن ًتدزِ ٍ خلطز بل ٢خلطسَل خٛذص زسٌتِ خلزدهؼٔ ؿ٘ط
خلولطهٔ:
حن خذتط للحٌن ز٘ي خلٌدس ؤكؿل ضػ٘تي كٖ ًلسي هوي  ٟتؿ٘ن زِ خٛهَض ٍ  ٟتوحٌِ خلرػَم ٍ ٟ
ٗتودز ١كٖ خلعلٔ ٍ ٗ ٟحػط هي خللٖء بل ٢خلحن بشخ ػطكِ ٍ  ٟتططف ًلسِ ػل ٢قوغ ٍ ٌٗ ٟتلٖ زإزً٢
كْن زٍى ؤهػدُ ٍ ؤٍهلْن كٖ خلطسْدت ٍ آذصّن زدلحزذ ٍ ؤهلْن تسطهد زوطخرؼٔ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
خلرػن ٍ ؤغسطّن  59ػل ٢تٌطق خٛهَض ٍ ؤغطهْن ػٌس ختؿدح خلحٌن هوي ٗ ٟعزِّ٘ بقطخء ٍ ٗ ٟستو٘لِ
بؿطخء ٍ ؤٍلحي هل٘ل حن ؤًخط تؼدّس هؿدجِ ٍ [ؤكسح] خكسح لِ كٖ خلسصل هد [ٗعٗح] ٗعٗل ػلتِ ٍ تول هؼِ
حدرتِ بل ٢خلٌدس ٍ ؤػكِ هي خلوٌعلٔ لسٗي هد ٗ ٟكوغ كِ٘ ؿ٘طُ هي ذدغتي ل٘إهي زصلي خؿت٘دل خلطردل
لِ ػٌسى كدًظط كٖ شلي ًظطخ زل٘ـد كةى ّصخ خلسٗي هس ًدى ؤس٘طخ كٖ ؤٗسٕ خٛضطخض ٗؼول كِ٘ زدلٍَْ ١
تكلر زِ خلسً٘د:
حن خًظط كٖ ؤهَض ػودلي كدستؼولْن [خذت٘دضخ] خذتسدضخ ٍ  ٟتَلْن هحدزدٓ ٍ ؤحطٓ كةًْود رودع هي ضؼر
خلزَض ٍ خلر٘دًٔ ٍ تَخ هٌْن ؤّل خلتزطزٔ ٍ خلح٘دء هي ؤّل خلسَ٘تدت خلػدلحٔ ٍ خلوسم كٖ خٝس٠م خلوتوسهٔ
كةًْن ؤًطم ؤذ٠هد ٍ ؤغح ؤػطخؾد ٍ ؤهل كٖ خلوكدهغ [بضطخكد] بضطخهد ٍ ؤزلؾ كٖ ػَخهر خٛهَض ًظطخ69 -
حن ؤسسؾ ػلْ٘ن خٛضظخم كةى شلي هَٓ لْن ػل ٢خستػ٠ح ؤًلسْن ٍ ؿٌ ٢لْن ػي تٌدٍل هد تحت ؤٗسْٗن ٍ
حزٔ ػلْ٘ن بى ذدللَخ ؤهطى ؤٍ حلوَخ ؤهدًتي حن تلوس ؤػودلْن ٍ خزؼج خلؼَ٘ى هي ؤّل خلػسم ٍ خلَكدء
ػلْ٘ن كةى تؼدّسى كٖ خلسط ٛهَضّن حسٍٓ لْن ػل ٢خستؼودل خٛهدًٔ ٍ خلطكن زدلطػ٘ٔ ٍ تحلظ هي
خٛػَخى كةى ؤحس هٌْن زسف ٗسُ بل ٢ذ٘دًٔ خرتوؼت زْد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :

ػلِ٘ ػٌسى ؤذسدض ػًَ٘ي خًتل٘ت زصلي ضدّسخ كسسكت ػلِ٘ خلؼوَزٔ كٖ زسًِ ٍ ؤذصتِ زود ؤغدذ هي
ػولِ حن ًػستِ زوودم خلوصلٔ ٍ ٍسوتِ زدلر٘دًٔ ٍ هلستِ ػدض خلتْؤ:
ٍ تلوس ؤهط خلرطخد زود ٗػلح ؤّلِ كةى كٖ غ٠حِ ٍ غ٠حْن غ٠حد لوي سَخّن ٍ  ٟغ٠ح لوي سَخّن بٟ
زْن ٛى خلٌدس ًلْن ػ٘دل ػل ٢خلرطخد ٍ ؤّلِ ٍ لٌ٘ي ًظطى كٖ ػودضٓ خٛضؼ ؤزلؾ هي ًظطى كٖ
خستز٠ذ خلرطخد ٛى شلي ٗ ٟسضى ب ٟزدلؼودضٓ ٍ هي قلر خلرطخد زـ٘ط ػودضٓ ؤذطذ خلس٠ز ٍ ؤّلي 31
خلؼسدز ٍ لن ٗستون ؤهطُ ب ٟهل٘ ٠كةى ضٌَخ حو ٠ؤٍ ػلٔ ؤٍ خًوكدع ضطذ ؤٍ زدلٔ ؤٍ بحدلٔ ؤضؼ خؿتوطّد
ؿطم ؤٍ ؤرحق زْد ػكص ذللت ػٌْن زود تطرَ ؤى ٗػلح زِ ؤهطّن ٍ ٗ ٟخولي ػل٘ي ضٖء ذللت زِ
خلوحًَٔ ػٌْن كةًِ شذط ٗؼَزٍى زِ ػل٘ي كٖ ػودضٓ ز٠زى ٍ تعٗ٘ي ٍٟٗتي هغ خستز٠زي حسي حٌدجْن ٍ
تسزحي زدستلدؾٔ خلؼسل كْ٘ن هؼتوسخ كؿل هَتْن زود شذطت ػٌسّن هي برودهي لْن ٍ خلخؤ هٌْن زود
ػَزتْن هي ػسلي ػلْ٘ن ٍ ضكوي زْن كطزود حسث هي خٛهَض هد بشخ ػَلت كِ٘ ػلْ٘ن هي زؼس خحتولَُ
ق٘سٔ ؤًلسْن زِ كةى خلؼوطخى هحتول هد حولتِ ٍ بًود ٗات ٢ذطخذ خٛضؼ هي بػَخظ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
ؤّلْد ٍ بًود ٗؼَظ ؤّلْد ٝضطخف ؤًلس خلَ ٟٓػل ٢خلزوغ ٍ سَء ظٌْن زدلسودء ٍ هلٔ خًتلدػْن زدلؼسط:
حن خًظط كٖ حدل ًتدزي كَل ػل ٢ؤهَضى ذ٘طّن ٍ خذػع ضسدجلي خلتٖ تسذل كْ٘د هٌدٗسى ٍ ؤسطخضى
زإروؼْن [لَرَز] لَرَُ غدلح خٛذ٠م هوي  ٟتسكطُ خلٌطخهٔ ك٘زتطت زْد ػل٘ي كٖ ذ٠ف لي زحؿطٓ
ه[ ٟ ٍ ٞتوػط] توػط زِ خلـللٔ ػي بٗطخز هٌدتسدت ػودلي ػل٘ي ٍ بغسخض رَخزدتْد ػل ٢خلػَخذ ػٌي-
[ٍ] ك٘ود ٗإذص لي ٍ ٗؼكٖ هٌي ٍ ٗ ٟؿؼق ػوسخ خػتوسُ لي ٍ ٗ ٟؼزع ػي بق٠م هد ػوس ػل٘ي ٍ ٟ
ٗزْل هسلؾ هسض ًلسِ كٖ خٛهَض كةى خلزدّل زوسض ًلسِ ٌَٗى زوسض ؿ٘طُ ؤرْل حن ٌٗ ٟي خذت٘دضى بٗدّن
ػل ٢كطخستي ٍ خستٌدهتي ٍ حسي خلظي هٌي 36 -كةى خلطردل ٗتؼطؾَى [ٗتؼطكَى] للطخسدت خلَٟٓ
زتػٌؼْن ٍ حسي [حسٗخْن] ذسهتْن ٍ ل٘س ٍضخء شلي هي خلٌػ٘حٔ ٍ خٛهدًٔ ضٖء ٍ لٌي خذتسطّن زود
ٍلَخ للػدلح٘ي هسلي كدػوس ٛحسٌْن ًدى كٖ خلؼدهٔ ؤحطخ ٍ ؤػطكْن زدٛهدًٔ ٍرْد كةى شلي زل٘ل ػل٢
ًػ٘حتي  ٍ ٣لوي ٍل٘ت ؤهطُ ٍ خرؼل لطؤس ًل ؤهط هي ؤهَضى ضؤسد هٌْن ٗ ٟوْطُ ًس٘طّد ٍ ٗ ٟتطتت
ػلِ٘ ًخ٘طّد ٍ هْود ًدى كٖ ًتدزي هي ػ٘ر كتـدز٘ت ػٌِ ؤلعهتِ

ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 :حن خستَظ زدلتزدض ٍ شٍٕ خلػٌدػدت ٍ ؤٍظ زْن ذ٘طخ خلوو٘ن هٌْن ٍ خلوؿكطذ زودلِ ٍ خلوتطكن زسسًِ
كةًْن هَخز خلوٌدكغ ٍ ؤسسدذ خلوطخكن ٍ ر٠زْد هي خلوسدػس ٍ خلوكدضح كٖ زطى ٍ زحطى ٍ سْلي ٍ رسلي
ٍ ح٘ج ٗ ٟلتحن خلٌدس لوَخؾؼْد ٍ ٗ ٟزتطءٍى ػلْ٘د كةًْن سلن  ٟتردف زدجوتِ ٍ غلح  ٟترط ٢ؿدجلتِ ٍ
تلوس ؤهَضّن زحؿطتي ٍ كٖ حَخضٖ ز٠زى ٍ خػلن هغ شلي ؤى كٖ ًخ٘ط هٌْن ؾ٘ود كدحطد ٍ ضحد هس٘حد
ٍ خحتٌدضخ للوٌدكغ ٍ تحٌود كٖ خلس٘دػدت ٍ شلي زدذ هؿطٓ للؼدهٔ ٍ ػ٘ر ػل ٢خلَ ٟٓكدهٌغ هي خٟحتٌدض
كةى ضسَل خ ٣ظ هٌغ هٌِ ٍ لٌ٘ي خلس٘غ ز٘ؼد سوحد زوَخظٗي ػسل ٍ ؤسؼدض  ٟتزحق زدللطٗو٘ي هي خلسدجغ ٍ
خلوستدع كوي هدضف حٌطٓ زؼس ًْ٘ي بٗدُ كٌٌل زِ ٍ ػدهسِ [هي] كٖ ؿ٘ط بسطخف:
حن خ ٣خ ٣كٖ خلكسؤ خلسلل ٢هي خلصٗي  ٟح٘لٔ لْن هي خلوسدً٘ي ٍ خلوحتدر٘ي ٍ ؤّل خلساس ٍ ٢خلعهٌ٢
كةى كٖ ّصُ خلكسؤ هدًؼد ٍ هؼتطخ ٍ خحلظ [خ ٣ ]٣هد خستحلظي هي حوِ كْ٘ن ٍ خرؼل لْن هسود هي ز٘ت
هدلي ٍ هسود هي ؿ٠ت غَخكٖ خٝس٠م كٖ ًل زلس كةى لٜهػ ٢هٌْن هخل خلصٕ لٜزًً ٍ ٢ل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
هس خستطػ٘ت حوِ ٍ ٗ ٟطـلٌي ػٌْن زكط كةًي  ٟتؼصض [زتؿ٘٘غ خلتدكِ] زتؿ٘٘ؼي خلتدكِ ٝحٌدهي خلٌخ٘ط
خلوْن ك ٠تطرع ّوي ػٌْن ٍ  ٟتػؼط ذسى لْن ٍ تلوس ؤهَض هي ٗ ٟػل بل٘ي هٌْن هوي توتحوِ
خلؼَ٘ى ٍ تحوطُ خلطردل كلطؽ ٍٛلحي حوتي هي ؤّل خلرط٘ٔ ٍ خلتَخؾغ كل٘طكغ بل٘ي ؤهَضّن -حن خػول
كْ٘ن زدٝػصخض بل ٢خ[ ٣سسحدًِ] َٗم تلودُ كةى ّاٟء هي ز٘ي خلطػ٘ٔ ؤحَد بل ٢خًٝػدف هي ؿ٘طّن ٍ ًل
كإػصض بل ٢خ ٣كٖ تإزٗٔ حوِ بلِ٘ ٍ 86 -تؼْس ؤّل خل٘تن ٍ شٍٕ خلطهٔ كٖ خلسي هوي  ٟح٘لٔ لِ ٍ ٌٗ ٟػر
للوسإلٔ ًلسِ ٍ شلي ػل ٢خلَ ٟٓحو٘ل ٍ خلحن ًلِ حو٘ل ٍ هس ٗرللِ خ ٣ػل ٢ؤهَخم قلسَخ خلؼدهسٔ كػسطٍخ
ؤًلسْن ٍ ٍحوَخ زػسم هَػَز خ ٣لْن:
ٍ خرؼل لصٍٕ خلحدردت هٌي هسود تلطؽ لْن كِ٘ ضرػي ٍ تزلس لْن هزلسد ػدهد كتتَخؾغ كِ٘  ٣خلصٕ
ذلوي ٍ توؼس ػٌْن رٌسى ٍ ؤػَخًي هي ؤحطخسي ٍ ضطقي حتٌٗ ٢لوي هتٌلوْن ؿ٘ط هتتؼتغ كةًٖ

سوؼت ضسَل خ ٣ظ ٗوَل كٖ ؿ٘ط هَقي لي توسس ؤهٔ ٗ ٟاذص للؿؼ٘ق كْ٘د حوِ هي خلوَٕ ؿ٘ط
هتتؼتغ 33 -حن خحتول خلرطم هٌْن ٍ خلؼٖ ٍ ًح ػٌْن خلؿ٘ن
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ٍ خًٛق ٗسسف خ ٣ػل٘ي زصلي ؤًٌدف ضحوتِ ٍ َٗرر لي حَخذ قدػتِ ٍ ؤػف هد ؤػك٘ت ٌّ٘حد ٍ خهٌغ كٖ
برودل ٍ بػصخض حن ؤهَض هي ؤهَضى  ٟزس لي هي هسدضطتْد هٌْد بردزٔ ػودلي زود ٗؼ٘د ػٌِ ًتدزي ٍ هٌْد
بغسخض حدردت خلٌدس [ػٌس] َٗم ٍضٍزّد ػل٘ي زود تحطد زِ غسٍض ؤػَخًي ٍ ؤهؽ لٌل َٗم ػولِ كةى
لٌل َٗم هد كِ٘ ٍ :خرؼل لٌلسي ك٘ود زٌ٘ي ٍ ز٘ي خ[ ٣تؼدل ]٢ؤكؿل تلي خلوَخه٘ت ٍ ؤرعل تلي خٛهسدم ٍ
بى ًدًت ًلْد  ٣بشخ غلحت كْ٘د خلٌ٘ٔ ٍ سلوت هٌْد خلطػ٘ٔ ٍ لٌ٘ي كٖ ذدغٔ هد ترلع زِ  ٣زٌٗي بهدهٔ
كطخجؿِ خلتٖ ّٖ لِ ذدغٔ كإػف خ ٣هي زسًي كٖ ل٘لي ٍ ًْدضى ٍ ٍف هد توطزت زِ بل ٢خ[ ٣سسحدًِ] هي
شلي ًده ٠ؿ٘ط هخلَم ٍ  ٟهٌوَظ زدلـد هي زسًي هد زلؾ ٍ بشخ هوت كٖ غ٠تي للٌدس ك ٠تًٌَي هٌلطخ ٍ
 ٟهؿ٘ؼد كةى كٖ خلٌدس هي زِ خلؼلٔ ٍ لِ خلحدرٔ ٍ هس سإلت ضسَل خ ٣ظ ح٘ي ٍرٌْٖ بل ٢خل٘وي ً٘ق
ؤغلٖ زْن كودل غل زْن ًػ ٓ٠ؤؾؼلْن ٍ ًي زدلواهٌ٘ي ضح٘ود
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
 ٍ :ؤهد [زؼس ّصخ] زؼس ك ٠تكَلي خحتزدزي ػي ضػ٘تي كةى خحتزدذ خلَ ٟٓػي خلطػ٘ٔ ضؼسٔ هي خلؿ٘ن ٍ
هل ٔ ػلن زدٛهَض ٍ خٟحتزدذ هٌْن ٗوكغ ػٌْن ػلن هد خحتزسَخ زًٍِ ك٘ػـط ػٌسّن خلٌس٘ط ٍ ٗؼظن خلػـ٘ط
ٍ ٗوسح خلحسي ٍ ٗحسي خلوس٘ح ٍ ٗطدذ خلحن زدلسدقل ٍ بًود خلَخلٖ زطط ٗ ٟؼطف هد تَخض ١ػٌِ خلٌدس زِ
هي خٛهَض ٍ ل٘ست ػل ٢خلحن سودت تؼطف زْد ؾطٍذ خلػسم هي  92خلٌصذ ٍ بًود ؤًت ؤحس ضرل٘ي بهد
خهطئ سرت ًلسي زدلسصل كٖ خلحن كل٘ن خحتزدزي هي ٍخرر حن تؼكِ٘ ؤٍ كؼل ًطٗن تسسِٗ ؤٍ هستل٢
زدلوٌغ كود ؤسطع ًق خلٌدس ػي هسإلتي بشخ ؤٗسَخ هي زصلي هغ ؤى ؤًخط حدردت خلٌدس بل٘ي[ -هد] هود
 ٟهحًَٔ كِ٘ ػل٘ي هي ضٌدٓ هظلؤ ؤٍ قلر بًػدف كٖ هؼدهلٔ :حن بى للَخلٖ ذدغٔ ٍ زكدًٔ كْ٘ن خستحخدض ٍ
تكدٍل ٍ هلٔ بًػدف كٖ هؼدهلٔ كدحسن [هحًَٔ] هدزٓ ؤٍلحي زوكغ ؤسسدذ تلي خٛحَخل ٍ  ٟتوكؼي ٛحس

هي حدض٘تي ٍ حدهتي هك٘ؼٔ ٍ ٗ ٟكوؼي هٌي كٖ خػتودز ػوسٓ تؿط زوي ٗلْ٘د هي خلٌدس كٖ  97ضطذ
ؤٍ ػول هطتطى ٗحولَى هحًَتِ ػل ٢ؿ٘طّن كٌَ٘ى هٌْإ شلي لْن زًٍي ٍ ػ٘سِ ػل٘ي كٖ خلسً٘د ٍ
خٙذطٓ ٍ ؤلعم خلحن هي لعهِ هي خلوطٗر ٍ خلسؼ٘س ٍ ًي كٖ شلي غدزطخ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هحتسسد ٍخهؼد شلي هي هطخزتي ٍ [ذَخغي] ذدغتي ح٘ج ٍهغ ٍ خزتؾ ػدهستِ زود ٗخول ػل٘ي هٌِ كةى
هـسٔ شلي هحوَزٓ ٍ بى ظٌت خلطػ٘ٔ زي ح٘لد كإغحط لْن زؼصضى ٍ خػسل ػٌي ظًٌَْن زةغحدضى كةى
كٖ شلي ضٗدؾٔ هٌي لٌلسي ٍ ضكود زطػ٘تي ٍ بػصخضخ تسلؾ زِ حدرتي هي توَٗوْن ػل ٢خلحن:
ٍ  ٟتسكؼي غلحد زػدى بلِ٘ ػسٍى ٍ  ٣كِ٘ ضؾد كةى كٖ خلػلح زػٔ لزٌَزى ٍ ضخحٔ هي ّوَهي ٍ ؤهٌد
لس٠زى ٍ لٌي خلحصض ًل خلحصض هي ػسٍى زؼس غلحِ كةى خلؼسٍ ضزود هدضذ ل٘تـلل كرص زدلحعم ٍ ختْن
كٖ شلي حسي خلظي ٍ بى ػوست زٌ٘ي ٍ ز٘ي [ػسٍ لي] ػسٍى ػوسٓ ؤٍ ؤلسستِ هٌي شهٔ كحف ػْسى
زدلَكدء ٍ خضع شهتي زدٛهدًٔ ٍ خرؼل ًلسي رٌٔ زٍى هد ؤػك٘ت كةًِ ل٘س هي كطخجؽ خ ٣ضٖء خلٌدس ؤضس
ػلِ٘ خرتودػد هغ تلطم ؤَّخجْن ٍ تطتت آضخجْن هي تؼظ٘ن خلَكدء زدلؼَْز ٍ هس لعم شلي خلوططًَى ك٘ود
زٌْ٘ن زٍى خلوسلو٘ي لود خستَزلَخ هي ػَخهر خلـسض ك ٠تـسضى زصهتي ٍ  ٟتر٘سي زؼْسى ٍ  ٟترتلي
ػسٍى كةًِ ٗ ٟزتطت ػل ٢خ ٣ب ٟردّل ضوٖ ٍ هس رؼل خ ٣ػْسُ ٍ شهتِ ؤهٌد ؤكؿدُ ز٘ي خلؼسدز زطحوتِ-
 ٍ 113حطٗود ٗسٌٌَى بل٢
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هٌؼتِ ٍ ٗستل٘ؿَى بل ٢رَخضُ ك ٠بزؿدل ٍ  ٟهسخلسٔ ٍ  ٟذسخع كِ٘ ٍ [ ٟتؼوسُ] تؼوس ػوسخ تزَظ كِ٘ خلؼلل
ٍ  ٟتؼَلي ػل ٢لحي [خلوَل] هَل زؼس خلتإً٘س ٍ خلتَحؤ ٍ ٗ ٟسػًَي ؾ٘ن ؤهط لعهي كِ٘ ػْس خ ٣بل٢
قلر خًلسدذِ زـ٘ط خلحن كةى غسطى ػل ٢ؾ٘ن ؤهط تطرَ خًلطخرِ ٍ كؿل ػدهستِ ذ٘ط هي ؿسض تردف
تسؼتِ ٍ ؤى تح٘ف زي هي خ ٣كِ٘ قلسٔ [ ٟتستو٘ل] تستوسل كْ٘د زً٘دى ٍ  ٟآذطتي:

بٗدى ٍ خلسهدء ٍ سلٌْد زـ٘ط حلْد كةًِ ل٘س ضٖء ؤزػ ٢لٌوؤ ٍ  ٟؤػظن  111لتسؼٔ ٍ  ٟؤحط ١زعٍخل
ًؼؤ ٍ خًوكدع هسٓ هي سلي خلسهدء زـ٘ط حوْد ٍ خ ٣سسحدًِ هستست زدلحٌن ز٘ي خلؼسدز ك٘ود تسدكٌَخ هي
خلسهدء َٗم خلو٘دهٔ ك ٠توَٗي سلكدًي زسلي زم حطخم كةى شلي هود ٗؿؼلِ ٍ ٌَِّٗ زل ٗعٗلِ ٍ ٌٗولِ ٍ ٟ
ػصض لي ػٌس خ ٟ ٍ ٣ػٌسٕ كٖ هتل خلؼوس ٛى كِ٘ هَز خلسسى ٍ بى خزتل٘ت زركة ٍ ؤكطـ ػل٘ي سَقي ؤٍ
س٘لي ؤٍ ٗسى زدلؼوَزٔ كةى كٖ خلًَعٓ كود كَهْد هوتلٔ ك ٠تكوحي زي ًرَٓ سلكدًي ػي ؤى تازٕ بل٢
ؤٍل٘دء خلووتَل حوْن:
ٍ بٗدى ٍ خٝػزدذ زٌلسي ٍ خلخؤ زود ٗؼزسي هٌْد ٍ حر
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
خٝقطخء كةى شلي هي ؤٍحن كطظ خلط٘كدى كٖ ًلسِ ل٘وحن هد ٌَٗى هي بحسدى خلوحسٌ٘ي ٍ بٗدى ٍ
خلوي ػل ٢ضػ٘تي زةحسدًي ؤٍ خلتعٗس ك٘ود ًدى هي كؼلي ؤٍ ؤى تؼسّن كتتسغ هَػسى زرللي كةى خلوي
ٗسكل خٝحسدى ٍ خلتعٗس ٗصّر زٌَض خلحن ٍ خلرلق َٗرر خلووت ػٌس خ ٍ ٣خلٌدس هدل خ[ ٣سسحدًِ ٍ
تؼدل ]٢تؼدلً ٢سط هوتد ػٌس خ ٣ؤى توَلَخ هد  ٟتلؼلَى ٍ بٗدى ٍ خلؼزلٔ زدٛهَض هسل ؤٍخًْد ؤٍ [خلتسدهف]
خلتسوف كْ٘د ػٌس بهٌدًْد ؤٍ خللزدرٔ كْ٘د بشخ تٌٌطت ؤٍ خلَّي ػٌْد بشخ خستَؾحت كؿغ ًل ؤهط هَؾؼِ ٍ
ؤٍهغ ًل [ػول] ؤهط هَهؼِ ٍ بٗدى ٍ خٟستحخدض زود خلٌدس كِ٘ ؤسَٓ ٍ خلتـدزٖ ػود تؼٌ ٢زِ هود هس ٍؾح
للؼَ٘ى كةًِ هإذَش هٌي لـ٘طى ٍ ػود هل٘ل تٌٌطق ػٌي ؤؿك٘ٔ خٛهَض ٍ ٌٗتػق هٌي للوظلَم خهلي
حو٘ٔ ؤًلي ٍ سَضٓ حسى ٍ سكَٓ ٗسى ٍ ؿطذ لسدًي ٍ خحتطس هي ًل شلي زٌق خلسدزضٓ ٍ تإذ٘ط
خلسكَٓ حتٗ ٢سٌي ؿؿسي كتولي خٟذت٘دض ٍ لي تحٌن شلي هي ًلسي حت ٢تٌخط ّوَهي زصًط خلوؼدز
بل ٢ضزي-
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 224خلَخرر ػل٘ي ؤى تتصًط هد هؿ ٢لوي توسهي هي حٌَهٔ ػدزلٔ ؤٍ سٌٔ كدؾلٔ ؤٍ ؤحط ػي ًسٌ٘د ظ
ؤٍ كطٗؿٔ كٖ ًتدذ خ ٣كتوتسٕ زود ضدّست هود ػولٌد زِ كْ٘د ٍ تزتْس لٌلسي كٖ ختسدع هد ػْست بل٘ي
كٖ ػْسٕ ّصخ ٍ خستَحوت زِ هي خلحزٔ لٌلسٖ ػل٘ي لٌ٘ ٠تٌَى لي ػلٔ ػٌس تسطع ًلسي بلَّ ٢خّد:

[ٍ هي ّصخ خلؼْس ٍ َّ آذطُ] ٍ ؤًد ؤسإل خ ٣زسؼٔ ضحوتِ ٍ ػظ٘ن هسضتِ ػل ٢بػكدء ًل ضؿسٔ ؤى َٗكوٌٖ ٍ
بٗدى لود كِ٘ ضؾدُ هي خٝهدهٔ ػل ٢خلؼصض خلَخؾح بلِ٘ ٍ بل ٢ذلوِ[ -هي] هغ حسي خلخٌدء كٖ خلؼسدز ٍ رو٘ل
خٛحط كٖ خلس٠ز ٍ تودم خلٌؼؤ ٍ تؿؼ٘ق خلٌطخهٔ ٍ ؤى ٗرتن لٖ ٍ لي زدلسؼدزٓ ٍ خلطْدزٓ -بًد بلِ٘ ضخرؼَى
[بل ٢خ ٣ضخؿسَى] ٍ خلس٠م ػل ٢ضسَل خ ٣غل ٢خ ٣ػلِ٘ ٍ [ػل ]٢آلِ ٍ سلن خلك٘س٘ي خلكدّطٗي ٍ سلن
تسل٘ود ًخ٘طخ ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢قلحٔ ٍ خلعز٘ط (هغ ػوطخى زي خلحػ٘ي خلرعخػٖ) شًطُ ؤزَ رؼلط خٝسٌدكٖ كٖ
ًتدذ خلوودهدت كٖ هٌدهر ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ػلِ٘ خلس٠م.
ؤهد زؼس كوس ػلوتود ٍ بى ًتوتود ؤًٖ لن ؤضز خلٌدس حت ٢ؤضخزًٍٖ ٍ لن ؤزدٗؼْن حت ٢زدٗؼًَٖ ٍ بًٌود هوي
ؤضخزًٖ ٍ زدٗؼٌٖ ٍ بى خلؼدهٔ لن تسدٗؼٌٖ لسلكدى ؿدلر ٍ [ ٟلحطظ] لؼطؼ حدؾط كةى
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :
ًٌتود زدٗؼتودًٖ قدجؼ٘ي كدضرؼد ٍ تَزد بل ٢خ ٣هي هطٗر ٍ بى ًٌتود زدٗؼتودًٖ ًدضّ٘ي كوس رؼلتود لٖ
ػلٌ٘ود خلسس٘ل زةظْدضًود خلكدػٔ ٍ بسطخضًود خلوؼػ٘ٔ ٍ لؼوطٕ هد ًٌتود زإحن خلوْدرطٗي زدلتو٘ٔ ٍ
خلٌتودى ٍ بى زكؼٌود ّصخ خٛهط [هسل] هي هسل ؤى تسذ ٠كِ٘ ًدى ؤٍسغ ػلٌ٘ود هي ذطٍرٌود هٌِ زؼس
بهطخضًود زِ ٍ هس ظػوتود ؤًٖ هتلت ػخودى كسٌٖ٘ ٍ زٌٌ٘ود هي ترلق ػٌٖ ٍ ػٌٌود هي ؤّل خلوسٌٗٔ حن
ٗلعم ًل خهطت زوسض هد خحتول كدضرؼد ؤْٗد خلط٘ردى ػي ضؤٌٗود كةى خٙى [ؤػظن] ؤػظن ؤهطًود خلؼدض هي
هسل ؤى [ٗزتوغ] ٗتزوغ خلؼدض ٍ خلٌدض ٍ خلس٠م
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
ؤهد زؼس كةى خ ٣سسحدًِ هس رؼل خلسً٘د لود زؼسّد ٍ خزتل ٢كْ٘د ؤّلْد ل٘ؼلن ؤْٗن ؤحسي ػو ٍ ٠لسٌد للسً٘د
ذلوٌد ٍ  ٟزدلسؼٖ كْ٘د ؤهطًد ٍ بًود ٍؾؼٌد كْ٘د لٌستلٖ زْد ٍ هس خزت ًٖ٠خ ٣زي ٍ خزت٠ى زٖ كزؼل ؤحسًد
حزٔ ػل ٢خٙذط كؼسٍت ػل[ ٢قلر] خلسً٘د زتإٍٗل خلوطآى [ٍ قلستٌٖ] ككلستٌٖ زود لن تزي ٗسٕ ٍ  ٟلسدًٖ
ٍ [ػػستِ] ػػ٘تِ ؤًت ٍ ؤّل خلطدم زٖ ٍ ؤلر ػدلوٌن ردّلٌن ٍ هدجوٌن هدػسًن

ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
كدتن خ ٣كٖ ًلسي ٍ ًدظع خلط٘كدى ه٘دزى ٍ خغطف بل ٢خٙذطٓ ٍرْي كْٖ قطٗوٌد ٍ قطٗوي ٍ خحصض ؤى
ٗػ٘سي خ ٣هٌِ زؼدرل هدضػٔ توس خٛغل ٍ توكغ خلسخزط كةًٖ ؤٍلٖ لي زد ٣ؤل٘ٔ ؿ٘ط كدرطٓ لحي روؼتٌٖ ٍ
بٗدى رَخهغ خٛهسخض  ٟؤظخل زسدحتي -حتٗ ٢حٌن خ ٣زٌٌ٘د ٍ َّ ذ٘ط خلحدًو٘ي
 ٍ 36هي [ً٠م] ٍغ٘ٔ لِ ع ٍغ[ ٢زِ] زْد ضطٗح زي ّدًث لود رؼلِ ػل ٢هوسهتِ بل ٢خلطدم
ختن خ ٣كٖ ًل [هسدء ٍ غسدح] غسدح ٍ هسدء ٍ ذق ػلً ٢لسي خلسً٘د خلـطٍض ٍ  ٟتإهٌْد ػل ٢حدل ٍ خػلن
ؤًي بى لن تطزع ًلسي ػي ًخ٘ط هود تحر هردكٔ [هٌطٍِّ] هٌطٍُ سوت زي خَّٛخء بلً ٢خ٘ط هي
خلؿطض كٌي لٌلسي هدًؼد ضخزػد ٍ [لٌعٍختي] لٌعٍتي ػٌس خلحل٘ظٔ ٍخهود هدهؼد
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤّل خلٌَكٔ ػٌس هس٘طُ هي خلوسٌٗٔ بل ٢خلسػطٓ
ؤهد زؼس كةًٖ ذطرت [ػي] هي حٖ٘ ّصخ بهد ظدلود ٍ بهد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هظلَهد ٍ بهد زدؿ٘د ٍ بهد هسـ٘د ػلِ٘ ٍ [ؤًد] بًٖ ؤشًط خ ٣هي زلـِ ًتدزٖ ّصخ لود ًلط بلٖ كةى ًٌت هحسٌد
ؤػدًٌٖ ٍ بى ًٌت هس٘حد خستؼتسٌٖ
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع ًتسِ بل ٢ؤّل خٛهػدض ٗوع كِ٘ هد رط ١زٌِ٘ ٍ ز٘ي ؤّل غل٘ي
ٍ ًدى زسء ؤهطًد ؤًد خلتوٌ٘د [زدلوَم] ٍ خلوَم هي ؤّل خلطدم ٍ خلظدّط ؤى ضزٌد ٍخحس ٍ ًسٌ٘د ٍخحس ٍ زػَتٌد كٖ
خٝس٠م ٍخحسٓ ٍ ً ٟستعٗسّن كٖ خٗٝودى زد ٍ ٣خلتػسٗن زطسَلِ ٍ ٗ ٟستعٗسًٌٍد ]ٍ[ -خٛهط ٍخحس ب ٟهد
خذتللٌد كِ٘ هي زم ػخودى ٍ ًحي هٌِ زطخء كولٌد تؼدلَخ [ًسخٍٕ] ًسخٍ هد ٗ ٟسضى خلَ٘م زةقلدء خلٌدجطٓ ٍ
تسٌ٘ي خلؼدهٔ حتٗ ٢طتس خٛهط ٍ ٗستزوغ كٌوَ ١ػلٍ ٢ؾغ خلحن [كٖ هَخؾؼِ] هَخؾؼِ كودلَخ زل ًسخٍِٗ
زدلوٌدزطٓ كإزَخ حت ٢رٌحت خلحطذ ٍ ضًست ٍ ٍهست ً٘طخًْد ٍ حوطت كلود ؾطستٌد ٍ بٗدّن ٍ ٍؾؼت
هردلسْد كٌ٘د ٍ كْ٘ن ؤردزَخ ػٌس شلي بل ٢خلصٕ زػًَدّن بلِ٘ كإرسٌدّن بل ٢هد زػَخ ٍ سدضػٌدّن بل ٢هد

قلسَخ حت ٢خستسدًت ػلْ٘ن خلحزٔ ٍ خًوكؼت هٌْن خلوؼصضٓ كوي تن ػل ٢شلي هٌْن كَْ خلصٕ ؤًوصُ خ ٣هي
خلْلٌٔ ٍ هي لذ ٍ تودز ١كَْ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
خلطخًس خلصٕ ضخى خ ٣ػل ٢هلسِ ٍ غدضت زخجطٓ خلسَء ػل ٢ضؤسِ
 ٍ 39هي ًتدذ لِ ع بل ٢خٛسَز زي هكسٔ غدحر رٌس حلَخى
ؤهد زؼس كةى خلَخلٖ بشخ خذتلق َّخُ هٌؼِ شلي ًخ٘طخ هي خلؼسل كلٌ٘ي ؤهط خلٌدس ػٌسى كٖ خلحن سَخء
كةًِ ل٘س كٖ خلزَض ػَؼ هي خلؼسل كدرتٌر هد تٌٌط ؤهخدلِ ٍ خزتصل ًلسي ك٘ود خكتطؼ خ ٣ػل٘ي ضخر٘د
حَخزِ ٍ هترَكد ػودزِ ٍ خػلن ؤى خلسً٘د زخض زل٘ٔ لن ٗلطؽ غدحسْد كْ٘د هف سدػٔ بً ٟدًت كطؿتِ ػلِ٘ حسطٓ
َٗم خلو٘دهٔ ٍ ؤًِ لي ٗـٌ٘ي ػي خلحن ضٖء ؤزسخ ٍ هي خلحن ػل٘ي حلظ ًلسي ٍ خٟحتسدذ ػل ٢خلطػ٘ٔ
ززْسى كةى خلصٕ ٗػل بل٘ي هي شلي ؤكؿل هي خلصٕ ٗػل زي ٍ خلس٠م
 ٍ 61هي ًتدذ لِ ع بل ٢خلؼودل خلصٗي ٗكإ [ػولْن خلزَ٘ش] خلز٘ص ػولْن
هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢هي هط زِ خلز٘ص هي رسدٓ خلرطخد ٍ ػودل خلس٠ز
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ؤهد زؼس كةًٖ هس س٘طت رٌَزخ ّٖ هدضٓ زٌن بى ضدء خ ٍ ٣هس ؤٍغ٘تْن زود ٗزر  ٣ػلْ٘ن هي ًق خٛشٍ ١
غطف خلطصخ ٍ ؤًد ؤزطؤ بلٌ٘ن ٍ بل ٢شهتٌن هي هؼطٓ خلز٘ص ب ٟهي رَػٔ خلوؿكط ٗ ٟزس ػٌْد هصّسد بل٢
ضسؼِ كٌٌلَخ هي تٌدٍل هٌْن ض٘حد ظلود ػي ظلوْن ٍ ًلَخ ؤٗسٕ سلْدجٌن ػي [هؿدزتْن] هؿدضتْن ٍ
خلتؼطؼ لْن ك٘ود خستخٌٌ٘دُ هٌْن ٍ ؤًد ز٘ي ؤظْط خلز٘ص كدضكؼَخ بلٖ هظدلوٌن ٍ هد ػطخًن هود ٗـلسٌن هي
ؤهطّن ٍ هد  ٟتك٘وَى زكؼِ ب ٟزد ٍ ٣زٖ كإًد ؤؿ٘طُ زوؼًَٔ خ ٣بى ضدء خ٣
 ٍ 61هي ًتدذ لِ ع بلً ٢و٘ل زي ظٗدز خلٌرؼٖ ٍ َّ ػدهلِ ػلّ٘ ٢تٌٌٗ ،ط ػلِ٘ تطًِ زكغ هي ٗزتدظ زِ
هي ر٘ص خلؼسٍ قدلسد خلـدضٓ.

ؤهد زؼس كةى تؿ٘٘غ خلوطء هد ٍلٖ ٍ تٌللِ هد ًلٖ لؼزع حدؾط ٍ ضؤٕ هتسط ٍ بى تؼدق٘ي خلـدضٓ ػل ٢ؤّل
هطه٘س٘د ٍ تؼك٘لي هسدلحي خلتٖ ٍلٌ٘دى ل٘س [لْد] زْد هي ٗوٌؼْد ٍ ٗ ٟطز خلز٘ص ػٌْد لطؤٕ ضؼدع كوس
غطت رسطخ لوي ؤضخز خلـدضٓ هي ؤػسخجي ػل ٢ؤٍل٘دجي ؿ٘ط ضسٗس خلوٌٌر ٍ  ٟهْ٘ر خلزدًر
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ331 :
ٍ  ٟسدز حـطٓ ٍ ً ٟدسط لؼسٍ ضًَٔ ٍ  ٟهـي ػي ؤّل هػطُ ٍ  ٟهزع ػي ؤه٘طُ
 ٍ 63هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤّل هػط هغ هدلي خٛضتط [ضحوِ خ ]٣لود ٍ ُٟبهدضتْد
ؤهد زؼس كةى خ ٣سسحدًِ زؼج هحوسخ ظ ًصٗطخ للؼدلو٘ي ٍ هْ٘وٌد ػل ٢خلوطسل٘ي كلود هؿ[ ٢ظ] ع تٌدظع
خلوسلوَى خٛهط هي زؼسُ كَخ ٣هد ًدى ٗلو ٢كٖ ضٍػٖ ٍ ٗ ٟركط زسدلٖ ؤى خلؼطذ تعػذ ّصخ خٛهط هي زؼسُ
ظ ػي ؤّل ز٘تِ ٍ  ٟؤًْن هٌحَُ ػٌٖ هي زؼسُ كود ضخػٌٖ ب ٟخًخ٘دل خلٌدس ػل ٢ك٠ى ٗسدٗؼًَِ كإهسٌت
[ز٘سٕ] ٗسٕ حت ٢ضؤٗت ضخرؼٔ خلٌدس هس ضرؼت ػي خٝس٠م ٗسػَى بل ٢هحن زٗي هحوس ظ كرط٘ت بى
لن ؤًػط خٝس٠م ٍ ؤّلِ ؤى ؤض ١كِ٘ حلود ؤٍ ّسهد تٌَى خلوػ٘سٔ زِ ػلٖ ؤػظن هي كَت ٍٟٗتٌن خلتٖ بًود
ّٖ هتدع ؤٗدم ه٠جل ٗعٍل هٌْد هد ًدى ًود ٗعٍل خلسطخذ ]ٍ[ -ؤٍ ًود ٗتوطغ خلسحدذ كٌْؿت كٖ تلي
خٛحسخث حت ٢ظخح خلسدقل ٍ ظّن ٍ خقوإى خلسٗي ٍ تٌٌِْ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
[ ٍ :هي ّصخ خلٌتدذ] هٌِ
بًٖ ٍ خ ٣لَ لو٘تْن ٍخحسخ ٍ ّن ق٠ع خٛضؼ ًلْد هد زدل٘ت ٍ  ٟخستَحطت ٍ بًٖ هي ؾ٠لْن خلصٕ ّن كِ٘
ٍ خلْس ١خلصٕ ؤًد ػلِ٘ لؼل ٢زػ٘طٓ هي ًلسٖ ٍ ٗو٘ي هي ضزٖ ٍ بًٖ بل ٢لودء خ ٣لوطتدم ٍ [لحسي] حسي
حَخزِ لوٌتظط ضخد ٍ لٌٌٌٖ آس ٢ؤى ٗلٖ [ّصُ خٛهٔ] ؤهط ّصُ خٛهٔ سلْدئّد ٍ كزدضّد ك٘ترصٍخ هدل خ ٣زٍٟ
ٍ ػسدزُ ذَ ٍ ٟخلػدلح٘ي حطزد ٍ خللدسو٘ي حعزد كةى هٌْن خلصٕ هس ضطذ كٌ٘ن خلحطخم ٍ رلس حسخ كٖ
خٝس٠م ٍ بى هٌْن هي لن ٗسلن حت ٢ضؾرت لِ ػل ٢خٝس٠م خلطؾدجد كلَ  ٟشلي هد ؤًخطت تإل٘سٌن ٍ
تإً٘سٌن ٍ روؼٌن ٍ تحطٗؿٌن ٍ لتطًتٌن بش ؤز٘تن ٍ ًٍ٘تن ؤ  ٟتطٍى بل ٢ؤقطخكٌن هس خًتوػت ٍ بل٢
ؤهػدضًن هس خكتتحت ٍ بل ٢هودلٌٌن تعٍ ٍ ١بل ٢ز٠زًن تـع ١خًلطٍخ ضحوٌن خ ٣بل ٢هتدل ػسًٍن ٍ ٟ

تخدهلَخ بل ٢خٛضؼ كتوطٍخ زدلرسق ٍ تسَءٍخ زدلصل ٍ ٌَٗى ًػ٘سٌن خٛذس ٍ بى ؤذد خلحطذ خٛضم ٍ هي
ًدم لن ٌٗن ػٌِ ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 61هي ًتدذ لِ ع بل ٢ؤزٖ هَس ٢خٛضؼطٕ ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢خلٌَكٔ ٍ ،هس زلـِ ػٌِ تخس٘كِ خلٌدس ػي
خلرطٍد بلِ٘ لود ًسزْن لحطذ ؤغحدذ خلزول.
هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢ػسس خ ٣زي ه٘س ؤهد زؼس كوس زلـٌٖ ػٌي هَل َّ لي ٍ ػل٘ي كةشخ
هسم [ػل٘ي ضسَلٖ] ضسَلٖ ػل٘ي كدضكغ شٗلي ٍ خضسز هحعضى ٍ خذطد هي رحطى ٍ خًسذ هي هؼي
كةى حووت كدًلص ٍ بى تلطلت كدزؼس ٍ خٗن خ ٣لتات٘ي هي ح٘ج ؤًت ٍ  ٟتتطى حتٗ ٢رلف ظزسى
زردحطى ٍ شخجسي ززدهسى ٍ حت ٢تؼزل ػي هؼستي ٍ تحصض هي ؤهدهي ًحصضى هي ذللي ٍ هد ّٖ
زدلٌَْٗ ٢خلتٖ تطرَ ٍ لٌٌْد خلسخّ٘ٔ خلٌسطٗ ١طًر رولْد ٍ [ٗصل] ٗصلل غؼسْد ٍ ٗسْل رسلْد كدػول
ػولي ٍ خهلي ؤهطى ٍ ذص ًػ٘سي ٍ حظي كةى ًطّت كتٌح بل ٢ؿ٘ط ضحر ٍ  ٟكٖ ًزدٓ كسدلحطٕ
لتٌل٘ي ٍ ؤًت ًدجن حتٗ ٟ ٢ودل ؤٗي ك٠ى ٍ خ ٣بًِ لحن هغ هحن ٍ هد [ٗسدلٖ] ؤزدلٖ هد غٌغ خلولحسٍى ٍ
خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 64هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ رَخزد [ػي ًتدزِ]
ؤهد زؼس كةًد ًٌد ًحي ٍ ؤًتن ػل ٢هد شًطت هي خٛللٔ ٍ خلزودػٔ كلطم زٌٌ٘د ٍ زٌٌ٘ن ؤهس ؤًد آهٌد ٍ ًلطتن
ٍ خلَ٘م ؤًد خستووٌد ٍ كتٌتن ٍ هد ؤسلن هسلوٌن بً ٟطّد ٍ زؼس ؤى ًدى ؤًق خٝس٠م ًلِ لطسَل خ ٣ظ
[حطزد] حعزد ٍ شًطت ؤًٖ هتلت قلحٔ ٍ خلعز٘ط ٍ ضطزت زؼدجطٔ ٍ ًعلت ز٘ي خلوػطٗي ٍ شلي ؤهط ؿست
ػٌِ ك ٠ػل٘ي ٍ  ٟخلؼصض كِ٘ بل٘ي ٍ شًطت ؤًي ظخجطٕ كٖ [روغ] خلوْدرطٗي ٍ خًٛػدض ٍ هس خًوكؼت
خلْزطٓ َٗم ؤسط ؤذَى كةى ًدى [ك٘ي] كِ٘ ػزل كدستطكِ كةًٖ بى ؤظضى كصلي رسٗط ؤى ٌَٗى خ ٣بًود
زؼخٌٖ بل٘ي للٌوؤ هٌي ٍ بى تعضًٖ كٌود هدل ؤذَ زٌٖ ؤسس

هستوسل٘ي ضٗدح خلػ٘ق تؿطزْن

زحدغر ز٘ي ؤؿَخض ٍ رلوَز

ٍ ػٌسٕ خلس٘ق خلصٕ ؤػؿؿتِ ززسى ٍ ذدلي ٍ ؤذ٘ي كٖ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هودم ٍخحس[ -كةًي] ٍ بًي ٍ خ ٣هد ػلوت خٛؿلق خلولر خلوودضذ خلؼول ٍ خٍٛل ٢ؤى ٗودل لي بًي ضه٘ت
سلود ؤقلؼي هكلغ سَء ػل٘ي  ٟلي ًٛي ًطست ؿ٘ط ؾدلتي ٍ ضػ٘ت ؿ٘ط سدجوتي ٍ قلست ؤهطخ لست
هي ؤّلِ ٍ  ٟكٖ هؼسًِ كود ؤزؼس هَلي هي كؼلي ٍ 252 -هطٗر هد ؤضسْت هي ؤػودم ٍ ؤذَخل حولتْن
خلطودٍٓ ٍ توٌٖ خلسدقل ػل ٢خلزحَز زوحوس ظ كػطػَخ هػدضػْن ح٘ج ػلوت لن ٗسكؼَخ ػظ٘ود ٍ لن
ٗوٌؼَخ حطٗود زَهغ سَ٘ف هد ذ ٠هٌْد خلَؿ ٍ ٢لن تودضْد خلٌَْٗ ٍ ٢هس ؤًخطت كٖ هتلٔ ػخودى كدزذل ك٘ود
زذل كِ٘ خلٌدس حن حدًن خلوَم بلٖ ؤحولي ٍ بٗدّن ػلً ٢تدذ خ ٣تؼدل ٍ ٢ؤهد تلي خلتٖ تطٗس كةًْد
ذسػٔ خلػسٖ ػي خللسي كٖ ؤٍل خللػدل ٍ خلس٠م ّٛلِ
 ٍ 63هي ًتدذ لِ ع بلِ٘ ؤٗؿد
ؤهد زؼس كوس آى لي ؤى تٌتلغ زدللوح خلسدغط هي ػ٘دى خٛهَض[ -كلوس] كوس سلٌت هسخضد ؤس٠كي زدزػدجي
خٛزدق٘ل
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ336 :
ٍ خهتحدهي ؿطٍض خلو٘ي ٍ خًٛدشٗر [هي خًتحدلي] ٍ زدًتحدلي هد هس ػ ٠ػٌي ٍ خزتعخظى لود هس خذتعى
زًٍي كطخضخ هي خلحن ٍ رحَزخ لود َّ ؤلعم لي هي لحوي ٍ زهي هود هس ٍػدُ سوؼي ٍ هلث زِ غسضى
كود شخ زؼس خلحن ب ٟخلؿ٠ل خلوس٘ي ٍ زؼس خلس٘دى ب ٟخللسس كدحصض خلطسْٔ ٍ خضتودلْد ػل ٢لسستْد كةى خللتٌٔ
قدلود ؤؿسكت ر٠ز٘سْد ٍ [ؤػطت] ؤؿطت خٛزػدض ظلوتْد ٍ هس ؤتدًٖ ًتدذ هٌي شٍ ؤكدً٘ي هي خلوَل
ؾؼلت هَخّد ػي خلسلن ٍ ؤسدق٘ط لن ٗحٌْد [ػٌي] هٌي ػلن ٍ  ٟحلن ؤغسحت هٌْد ًدلردجؽ كٖ
خلسّدس ٍ خلردزف كٖ خلسٗودس ٍ تطه٘ت بل ٢هطهسٔ زؼ٘سٓ خلوطخم ًدظحٔ خٛػ٠م توػط زًٍْد خًَٛم ٍ

ٗحدش ١زْد خلؼَ٘م ٍ حدش  ٣ؤى تلٖ للوسلو٘ي [هي] زؼسٕ غسضخ ؤٍ ٍضزخ ؤٍ ؤرطٕ لي ػل ٢ؤحس هٌْن
ػوسخ ؤٍ ػْسخ كوي خٙى كتسخضى ًلسي ٍ خًظط لْد كةًي بى كطقت حتٌْٗ ٢س بل٘ي ػسدز خ ٣ؤضتزت
ػل٘ي خٛهَض ٍ هٌؼت ؤهطخ َّ هٌي خلَ٘م هوسَل ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
 ٍ 66هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػسس خ ٣زي خلؼسدس ٍ هس توسم شًطُ زر٠ف ّصُ خلطٍخٗٔ
ؤهد زؼس كةى [خلؼسس] خلوطء ل٘لطح زدلطٖء خلصٕ لن ٌٗي ل٘لَتِ ٍ ٗحعى ػل ٢خلطٖء خلصٕ لن ٌٗي ل٘ػ٘سِ ك٠
ٌٗي ؤكؿل هد ًلت كٖ ًلسي هي زً٘دى زلَؽ لصٓ ؤٍ ضلدء ؿ٘ظ ٍ لٌي بقلدء زدقل [ٍ] ؤٍ بح٘دء حنٍ -
لٌ٘ي سطٍضى زود هسهت ٍ ؤسلي ػل ٢هد ذللت ٍ ّوي ك٘ود زؼس خلوَت
 ٍ 63هي ًتدذ لِ ع بل ٢هخن زي خلؼسدس ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢هٌٔ
ؤهد زؼس كإهن للٌدس خلحذ ٍ -شًطّن زإٗدم خ ٍ ٣خرلس لْن خلؼػطٗي كإكت خلوستلتٖ ٍ ػلن خلزدّل ٍ
شخًط خلؼدلن ٍ ٌٗ ٟي لي بل ٢خلٌدس سل٘ط ب ٟلسدًي ٍ  ٟحدرر بٍ ٟرْي ٍ  ٟتحزسي شخ حدرٔ ػي
لودجي زْد كةًْد بى شٗست ػي ؤزَخزي كٖ ؤٍل ٍضزّد لن تحوس ك٘ود زؼس ػل ٢هؿدجْد ٍ خًظط بل ٢هد خرتوغ
ػٌسى هي هدل خ ٣كدغطكِ بل ٢هي هسلي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ333 :
هي شٍٕ خلؼ٘دل ٍ خلوزدػٔ هػ٘سد زِ هَخؾغ [خلولدهط] خللدهٔ ٍ خلر٠ت ٍ هد كؿل ػي شلي كدحولِ بلٌ٘د
لٌوسوِ ك٘وي هسلٌد ٍ هط ؤّل هٌٔ ؤٗ ٟإذصٍخ هي سدًي ؤرطخ كةى خ ٣سسحدًِ ٗوَل -سَخء خلؼدًق كِ٘ ٍ
خلسدز كدلؼدًق خلوو٘ن زِ ٍ خلسدزٕ خلصٕ ٗحذ بلِ٘ هي ؿ٘ط ؤّلِ ٍكوٌد خ ٍ ٣بٗدًن لوحدزِ ٍ خلس٠م
 ٍ 63هي ًتدذ لِ ع بل ٢سلودى خللدضسٖ ضحوِ خ ٣هسل ؤٗدم ذ٠كتِ
ؤهد زؼس كةًود هخل خلسً٘د هخل خلح٘ٔ ل٘ي هسْد هدتل سوْد كإػطؼ ػود ٗؼزسي كْ٘د لولٔ هد ٗػحسي هٌْد ٍ
ؾغ ػٌي ّوَهْد لود ؤٗوٌت زِ هي كطخهْد ٍ تػطف حدٟتْد ٍ ًي آًس هد تٌَى زْد ؤحصض هد تٌَى هٌْد

كةى غدحسْد ًلود خقوإى كْ٘د بل ٢سطٍض ؤضرػتِ ػٌِ بل ٢هحصٍض ؤٍ بل ٢بٌٗدس ؤظخلتِ ػٌِ بل ٢بٗحدش ٍ
خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ339 :
 ٍ 69هي ًتدذ لِ ع بل ٢خلحدضث [خلْوسخًٖ] خلْوصخًٖ
ٍ توسي زحسل خلوطآى ٍ [خًتػحِ] خستٌػحِ ٍ ؤحل ح٠لِ ٍ حطم حطخهِ ٍ غسم زود سلق هي خلحن ٍ
خػتسط زود هؿ ٢هي خلسً٘د لود زوٖ هٌْد كةى زؼؿْد ٗطسِ زؼؿد ٍ آذطّد ٟحن زإٍلْد ٍ ًلْد حدجل هلدضم ٍ
ػظن خسن خ ٣ؤى تصًطُ ب ٟػل ٢حن ٍ ؤًخط شًط خلوَت ٍ هد زؼس خلوَت ٍ  ٟتتوي خلوَت ب ٟزططـ ٍح٘ن
ٍ خحصض ًل ػول ٗطؾدُ غدحسِ لٌلسِ ٍ [ٌٗطِّ] ٌٗطُ لؼدهٔ خلوسلو٘ي ٍ خحصض ًل ػول ٗؼول زِ كٖ خلسط
ٍ ٗستح ٢هٌِ كٖ خلؼ ٍ ًٔ٘٠خحصض ًل ػول بشخ سحل ػٌِ غدحسِ ؤًٌطُ [ٍ] ؤٍ خػتصض هٌِ ٍ  ٟتزؼل ػطؾي
ؿطؾد لٌسدل [خلوَم] خلوَل ٍ  ٟتحسث خلٌدس زٌل هد سوؼت زِ كٌل ٢زصلي ًصزد ٍ  ٟتطز ػل ٢خلٌدس ًل هد
حسحَى زِ كٌل ٢زصلي رْ ٍ ٠خًظن خلـ٘ظ ٍ [خحلن ػٌس خلـؿر ٍ تزدٍظ ػٌس خلووسضٓ] تزدٍظ ػٌس
خلووسضٓ ٍ خحلن ػٌس خلـؿر ٍ خغلح هغ خلسٍلٔ تٌي لي خلؼدهسٔ ٍ خستػلح ًل ًؼؤ ؤًؼوْد خ ٣ػل٘ي ٍ ٟ
تؿ٘ؼي ًؼؤ هي ًؼن خ ٣ػٌسى ٍ ل٘ط ػل٘ي ؤحط هد ؤًؼن خ ٣زِ ػل٘ي ٍ -خػلن ؤى ؤكؿل خلواهٌ٘ي
ؤكؿلْن توسهٔ هي ًلسِ ٍ ؤّلِ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ361 :
ٍ هدلِ ٍ[ -بًي] كةًي هد توسم هي ذ٘ط ٗسن لي شذطُ ٍ هد تاذطُ ٌٗي لـ٘طى ذ٘طُ ٍ 42 -خحصض غحدزٔ
هي ٗل٘ل ضؤِٗ ٍ ٌٌٗط ػولِ كةى خلػدحر هؼتسط زػدحسِ ٍ خسٌي خٛهػدض خلؼظدم كةًْد رودع خلوسلو٘ي ٍ
خحصض هٌدظل خلـللٔ ٍ خلزلدء ٍ هلٔ خٛػَخى ػل ٢قدػٔ خ ٍ ٣خهػط ضؤٗي ػل ٢هد ٗؼٌ٘ي ٍ بٗدى ٍ هودػس
خٛسَخم كةًْد هحدؾط خلط٘كدى ٍ هؼدضٗؽ خللتي ٍ ؤًخط ؤى تٌظط بل ٢هي كؿلت ػلِ٘ كةى شلي هي ؤزَخذ
خلطٌط ٍ  ٟتسدكط كٖ َٗم روؼٔ حت ٢تطْس خلػ ٓ٠ب ٟكدغ ٠كٖ سس٘ل خ ٣ؤٍ كٖ ؤهط تؼصض زِ ٍ ؤقغ خ ٣كٖ
[رول] رو٘غ ؤهَضى كةى قدػٔ خ ٣كدؾلٔ ػل ٢هد سَخّد ٍ ذدزع ًلسي كٖ خلؼسدزٓ ٍ خضكن زْد ٍ  ٟتوْطّد
ٍ ذص ػلَّد ٍ ًطدقْد ب ٟهد ًدى هٌتَزد ػل٘ي هي خللطٗؿٔ كةًِ  ٟزس هي هؿدجْد ٍ تؼدّسّد ػٌس هحلْد ٍ

بٗدى ؤى ٌٗعل زي خلوَت ٍ ؤًت آزن هي ضزي كٖ قلر خلسً٘د ٍ بٗدى ٍ هػدحسٔ خللسدم كةى خلطط زدلطط
هلحن ٍ ٍهط خ ٍ ٣ؤحسر ؤحسدءُ ٍ خحصض خلـؿر كةًِ رٌس ػظ٘ن هي رٌَز بزل٘س ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ361 :
 ٍ 78هي ًتدذ لِ ع بل ٢سْل زي حٌ٘ق خًٛػدضٕ ٍ َّ ػدهلِ ػل ٢خلوسٌٗٔ كٖ هؼٌ ٢هَم هي ؤّلْد لحوَخ
زوؼدٍٗٔ
ؤهد زؼس كوس زلـٌٖ ؤى ضرد ٟهوي هسلي ٗتسللَى بل ٢هؼدٍٗٔ ك ٠تإسق ػل ٢هد ٗلَتي هي ػسزّن ٍ
ٗصّر ػٌي هي هسزّن كٌل ٢لْن ؿ٘د ٍ لي هٌْن ضدك٘د كطخضّن هي خلْس ٍ ١خلحن ٍ بٗؿدػْن بل ٢خلؼو٢
ٍ خلزْل كةًود ّن ؤّل زً٘د هوسلَى ػلْ٘د ٍ هْكؼَى بلْ٘د ٍ هس ػطكَخ خلؼسل ٍ ضؤٍُ ٍ سوؼَُ ٍ ٍػَُ ٍ
ػلوَخ ؤى خلٌدس ػٌسًد كٖ خلحن ؤسَٓ كْطزَخ بل ٢خٛحطٓ كسؼسخ لْن ٍ سحود بًْن ٍ خ ٣لن [ٗلطٍخ] ٌٗلطٍخ هي
رَض ٍ لن ٗلحوَخ زؼسل ٍ بًد لٌكوغ كٖ ّصخ خٛهط ؤى ٗصلل خ ٣لٌد غؼسِ ٍ ٗسْل لٌد حعًِ بى ضدء خٍ ٣
خلس٠م [ػل٘ي ٍ ضحؤ خ ٍ ٣زطًدتِ]
 ٍ 31هي ًتدذ لِ ع بل ٢خلوٌصض زي خلزدضٍز خلؼسسٕ ٍ ،ذدى كٖ زؼؽ هد ٍ ُٟهي ؤػودلِ
ؤهد زؼس كةى غ٠ح ؤز٘ي ؿطًٖ هٌي ٍ ظٌٌت ؤًي تتسغ
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
ّسِٗ ٍ تسلي سس٘لِ كةشخ ؤًت ك٘ود ضهٖ بلٖ ػٌي  ٟتسع لَْخى خًو٘دزخ ٍ  ٟتسوٖ ٙذطتي ػتدزخ تؼوط
زً٘دى زرطخذ آذطتي ٍ تػل ػط٘طتي زوك٘ؼٔ زٌٗي ٍ لحي ًدى هد زلـٌٖ ػٌي حود لزول ؤّلي ٍ
ضسغ ًؼلي ذ٘ط هٌي ٍ هي ًدى زػلتي كل٘س زإّل ؤى ٗسس زِ حـط ؤٍ ٌٗلص زِ ؤهط ؤٍ ٗؼل ٢لِ هسض ؤٍ
ٗططى كٖ ؤهدًٔ ؤٍ ٗاهي ػل ٢رسدٗٔ كإهسل بلٖ ح٘ي ٗػل بل٘ي ًتدزٖ ّصخ بى ضدء خ:٣
[هدل خلطؾٖ [ضؾٖ خ ٣ػٌِ ٍ ]:خلوٌصض زي خلزدضٍز ّصخ َّ خلصٕ هدل كِ٘ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي ع بًِ لٌظدض كٖ
ػكلِ٘ هرتدل كٖ زطزِٗ تلدل كٖ ضطخًِ٘]

 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢ػسس خ ٣زي خلؼسدس [ضؾٖ خ ٣ػٌِ]
ؤهد زؼس كةًي لست زسدزن ؤرلي ٍ  ٟهطظٍم هد ل٘س لي ٍ خػلن زإى خلسّط َٗهدى َٗم لي ٍ َٗم ػل٘ي ٍ
ؤى خلسً٘د زخض زٍل كود ًدى هٌْد لي ؤتدى ػل ٢ؾؼلي ٍ هد ًدى هٌْد ػل٘ي لن تسكؼِ زوَتي
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
 ٍ 71هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ
ؤهد زؼس كةًٖ ػل ٢خلتطزز كٖ رَخزي ٍ خٟستودع بلً ٢تدزي لوَّي ضؤٖٗ ٍ هركث كطخستٖ ٍ بًي بش
تحدٍلٌٖ خٛهَض ٍ تطخرؼٌٖ خلسكَض ًدلوستخول خلٌدجن تٌصزِ ؤح٠هِ ٍ خلوتح٘ط خلودجن ٗسْظِ هودهِ ٗ ٟسضٕ ؤ
لِ هد ٗإتٖ ؤم ػلِ٘ ٍ لست زِ ؿ٘ط ؤًِ زي ضسِ٘ ٍ ؤهسن زد ٣بًِ لَ  ٟزؼؽ خٟستسودء لَغلت [هٌٖ بل٘ي]
بل٘ي هٌٖ هَخضع توطع خلؼظن ٍ [تٌْس] تْلس خللحن ٍ خػلن ؤى خلط٘كدى هس حسكي ػي ؤى تطخرغ ؤحسي
ؤهَضى ٍ تإشى لوودل [ًػ٘حي] ًػ٘حتي ٍ خلس٠م ّٛلِ
 ٍ 33هي حلق لِ ع ًتسِ ز٘ي ضز٘ؼٔ ٍ خل٘وي ٍ ًول هي ذف ّطدم زي خلٌلسٖ
ّصخ هد خرتوغ ػلِ٘ ؤّل خل٘وي حدؾطّد ٍ زدزْٗد ٍ ضز٘ؼٔ حدؾطّد ٍ زدزْٗد ؤًْن ػلً ٢تدذ خٗ ٣سػَى بلِ٘
ٍ ٗإهطٍى زِ ٍ ٗز٘سَى هي زػد بلِ٘ ٍ ؤهط زِ ٗ ٟطتطٍى زِ حوٌد [هل٘ٗ ٟ ٍ ]٠طؾَى
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
زِ زس ٍ ٟؤًْن ٗس ٍخحسٓ ػل ٢هي ذدلق شلي ٍ تطًِ ٍ[ -ؤًْن] ؤًػدض زؼؿْن لسؼؽ زػَتْن ٍخحسٓ ٟ
ٌٗوؿَى ػْسّن لوؼتسٔ ػدتر ٍ  ٟلـؿر ؿدؾر ٍ ٟ ٟستصٟل هَم هَهد ٍ  ٟلوسسٔ هَم هَهد ػل ٢شلي
ضدّسّن ٍ ؿدجسْن ٍ سلْْ٘ن ٍ ػدلوْن ٍ حل٘وْن ٍ ردّلْن حن بى ػلْ٘ن زصلي ػْس خ ٍ ٣ه٘خدهِ بى ػْس
خً ٣دى هسحًَ ٍ ٟتر ػلٖ زي ؤزٖ قدلر
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع بل ٢هؼدٍٗٔ [هي خلوسٌٗٔ] كٖ ؤٍل هد زَٗغ لِ [زدلر٠كٔ] شًطُ خلَخهسٕ كٖ ًتدذ
«خلزول»

هي ػسس خ ٣ػلٖ ؤه٘ط خلواهٌ٘ي بل ٢هؼدٍٗٔ زي ؤزٖ سل٘دى ؤهد زؼس كوس ػلوت بػصخضٕ كٌ٘ن ٍ بػطخؾٖ
ػٌٌن حتً ٢دى هد  ٟزس هٌِ ٍ  ٟزكغ لِ ٍ خلحسٗج قَٗل ٍ خلٌ٠م ًخ٘ط ٍ هس ؤززط هد ؤززط ٍ ؤهسل هد ؤهسل
كسدٗغ هي هسلي ٍ ؤهسل بلٖ كٖ ٍكس هي ؤغحدزي ٍ خلس٠م
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ363 :
 ٍ 76هي ٍغ٘ٔ لِ ع لؼسس خ ٣زي خلؼسدس ػٌس خستر٠كِ بٗدُ ػل ٢خلسػطٓ
سغ خلٌدس زَرْي ٍ هزلسي ٍ حٌوي ٍ بٗدى ٍ خلـؿر كةًِ ق٘طٓ هي خلط٘كدى ٍ خػلن ؤى هد هطزي هي
خٗ ٣سدػسى هي خلٌدض ٍ هد زدػسى هي خٗ ٣وطزي هي خلٌدض
 ٍ 33هي ٍغ٘ٔ لِ ع لؼسس خ ٣زي خلؼسدس [ؤٗؿد] لود زؼخِ ل٠حتزدد ػل ٢خلرَخضد
 ٟتردغوْن زدلوطآى كةى خلوطآى حودل شٍ ٍرَُ توَل ٍ ٗوَلَى  ٍ ...لٌي حدرزْن زدلسٌٔ كةًْن لي
ٗزسٍخ ػٌْد هح٘ػد
 ٍ 33هي ًتدذ لِ ع [ؤردذ زِ ؤزد هَس ٢خٛضؼطٕ] بل ٢ؤزٖ هَس ٢خٛضؼطٕ رَخزد كٖ ؤهط خلحٌو٘ي ،شًطُ
سؼ٘س زي ٗح٘ ٢خٛهَٕ كٖ ًتدذ «خلوـدظٕ».
كةى خلٌدس هس تـ٘ط ًخ٘ط هٌْن ػي ًخ٘ط هي حظْن كودلَخ هغ خلسً٘د ٍ ًكوَخ زدلَْ ٍ ١بًٖ ًعلت هي ّصخ
خٛهط هٌع ٟهؼزسد
ًْذ خلس٠ؿٔ (للػسحٖ غدلح) ،ظ366 :
خرتوغ زِ ؤهَخم ؤػزستْن ؤًلسْن ٍ ؤًد ؤزخٍٕ هٌْن هطحد ؤذدف ؤى [ٗؼَز ػلود ٗؼَز] ٌَٗى ػلود ٍ ل٘س
ضرل كدػلن ؤحطظ [خلٌدس] ػل ٢رودػٔ ؤهٔ هحوس ظ ٍ ؤللتْد هٌٖ ؤزتـٖ زصلي حسي خلخَخذ ٍ ًطم
خلوأذ ٍ سإكٖ زدلصٕ ٍؤٗت ػلً ٢لسٖ ٍ بى تـ٘طت ػي غدلح هد كدضهتٌٖ ػلِ٘ كةى خلطوٖ هي حطم ًلغ هد
ؤٍتٖ هي خلؼول ٍ خلتزطزٔ ٍ بًٖ ٛػسس ؤى ٗوَل هدجل زسدقل ٍ ؤى ؤكسس ؤهطخ هس ؤغلحِ خ ٣كسع [ػٌي] هد
 ٟتؼطف كةى ضطخض خلٌدس قدجطٍى بل٘ي زإهدٍٗل خلسَء ٍ خلس٠م

 ٍ 39هي ًتدذ ًتسِ ع لود خسترلق بل ٢ؤهطخء خٛرٌدز
ؤهد زؼس كةًود ؤّلي هي ًدى هسلٌن ؤًْن هٌؼَخ خلٌدس خلحن كدضتطٍُ ٍ ؤذصٍّن زدلسدقل كدهتسٍُ
1
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