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 كتاب "اآلمل والمأمول" المنسوب للجاحظ
 ائيللدكتور إبراهيم السامر  

 عضو مؤازر في المجمع

ذذذنانذذذنا  ن ذذذ ا هذذذكتاب ذذذ  ا   ذذذ من سذذذ  ل،رنشالمذذذما ذذذ اهاتلذذذوب رمامن ذذذ نامن
سلسذذذذل ائمسذذذذ "نارليذذذذرهئاتل ذذذذ اهلمذذذذمه ارهمذذذذمسااله ذذذذ اتل ذذذذ ل اتلن  ذذذذ ات سذذذذ  كا

اتلوب رمايالحاتلوهناتلنل و.

الن   ا)تلوب رمامن  ن(اقرله:ل وا  ءا  ان ون ات

 ثما  اتلن ناالىاأيا م مةا وّناالىانؤلفهاأرا  مهخا ألهفهشارلبنالمىال ال
 ذذذ ايذذذف  ا) (انذذذناتلرمقذذذ ات رلذذذىا مذذذ مةا لذذذىان نذذذوا،ذذذنا،ذذذوماتلذذذوهناتلنل ذذذ   ا

هذذذذذشاهذذذذكبماتلنل ذذذذ   ا ه ذذذذ اأناتلب ذذذذ  الل ذذذذ   شالبذذذذنا كتاقمألذذذذ ا959نب ر،ذذذذ اسذذذذل ا
ناتل ذذ   األذذساب  ،ذذ  اتسذذنهائت نذذنالذذهلالل ذذ   شام ذذ اأ اتلنذذ نشامأهلذذ اأنات سذذلرا

النأنرنئ.ترا

نات سذلر الذهلالل ذ   ئا هذمابذ سا فذ اتلب ذ  اأ:ائناقرناتلن  ذ  أقرن:ا
نذذذناتلم ذذذذ ناننذذذذناا مذذذرتا، ذذذذواتل ذذذذ   ارهذذذكتاولهذذذذناقذذذذ   االذذذىاأناتلب ذذذذ  الذذذذهلا

 الل ذذ   ابنذذذ اسلمذذذهما لذذذىاكلذذذن.ارتالسذذذ  ه اأنال  نذذذوائت سذذذلر ئار ذذذو ا ذذذ الفذذذ
اتللس، ا نائت سلر ئاتاهوناوتل  ارت   االىاهكت.

كتابذذ ناهذذكت:األذذهلانذذناتل فذذمه اأناهث،ذذ اتلن  ذذ االذذىا لذذواتلب ذذ  اقرلذذه: ارت 
ئتلنلسذذر الل ذذ   ئان  نذذوت االذذىائنال  ذذ ئاه نمذذه اب ، ذذ ان ذذأ ماهذذرائتلنل ذذ   ئا

 الل  ذكالل اتال مسان،لغاتل لذ الذوىاتلنل ذ  نام  ناتل مناتل  مماتل  ميشاث ا ن
اننائنال   هئامه"  ا لث، الس، الهلال  انناقهن اب،همة.
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هذذذاأرا824تلن  ذذ اأناهبذذرناتلب ذذ  ال ،ذذوتلنلناتلث ذذ ل، اتلن ذذر ىاسذذل ااثذذ اتسذذ م  
ام ناا شا  اتل مناتلمت، اتل  مي.

أقرن:الهلاأه   ام ءانناقرةا نل اي  ،  اأناهكه اهكتاتلنذكه شاركلذنا
ل ذذناتلن  ذذ اقذذواكهذذ ا لذذىاهذذكتاا. ذذ ائت نذذنارتلنذذأنرنئ للذذ ال ذذمساللث ذذ ل، اب  ،ذذ  ا

  ذذوا ذذ ء ا ذذ ابثهذذمانذذناهذذك اتلن ذذ ل اتل ذذ ااشن  نذذوت االذذىال ذذااتلث ذذ ل، ا ذذ اب ،ذذه
 شاشاب لن ذذذ سارتلنلسذذذر شارسذذذ ماتل،ال ذذذأ ذذذموالبذذذنان لذذذىانل ذذذ امسذذذ ل اأراب  ،ذذذ  ا

لذذهاارلبذذناهذذكتاتاهسذذّرذاأنالذذكه ا لذذتا اأناتلب ذذ  اشرتلنل  ذذنشارتلن مذذ ،هشار همهذذ 
ا.حرلراالىا مه  اتتس م  

ث اأم ماتلن   ا  ان ون هاتل يذهمةا لذىايذف اتلب ذ  ارن  ر  ذهشار ذ مهخا
تلفمتذاننالس   شارنب نار روه شارن ارموا ه ذ انذناتل يذ هف  شارنذ اقذّون انذنا

انمبال ات  ل ا، لل ما ه  .

ارقوا،وتال اأناأقسا نل ارقف  ا  ائتلن نئا أقرن:

اسا  اتليف  اتل  س  اقرله:  ءا  ان ون اتلنؤل -1

ْل، ان اا..... ٌنا ر ا أنهلهاتلكيا  ا ن ا ه.س أهن

ئا،ن لذىاتسذ     شااأقرن:اقرناتلنؤلس: ئنس أهنئاهراتس اتلف اناننائتسذ أه ن 
رهذذرا  ذذنان ذذمرسا ذذ اتل م،هذذ شارقذذوا ذذ ءا ذذ اليذذرهابثهذذمةا هذذماأناتلنذذأثرما ذذ ا

ذذذتتنا اننذذذ اتاه ذذذ نشامرىاأ،ذذذراب ذذذ اتللأذذذ اأناتلن  ذذذونهنااذذذوّا را ذذذ   ا ذذذ اب ذذذ  ائتلن 
اكلنارتس ذ     هشارتاه ذ ن:اتسذ أه ل هشارتا رتلنفسوئاانات ين  اقرله:اه  ناتس  ْر    

األ ا  س  أهننارلبنا  رن:اهراأهناكتنارأهنالكتن.
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أقذذرن:اهذذكتاقذذرنات يذذن  شا هذذماأللذذ ال ذذواتلب ّذذ  اقذذواوم ذذرتاالذذىاتسذذ  ن نا
ئ ن نذذرناالذذىا مذذّوو ار  ّم ذذهيارللذذ ا ذذ ا  ذذناه لذذ اأناقذذرنات يذذن  ااشئتسذذ أه ن 

اكلنا نل انس "نانناأقرتنا فم وا،  .

لْا ْلنذ ئارلبذناأبثذما،ذ ئا ذ ابذال اتلنؤلذسايذ ه ارتتنائبناث اأنا ذ، ابلنذ ائ ن
انلهائ  لن، ئا،ف  ا بسمارتتنائب لنن ئارئس منق ئ.

ار  ءا  اتليف  الفس  اقرناتلنؤلس: -2

ناتل  ذذ   ااّنذذ ا ْنا   ذذهاق   ذذو ا،ذذها....ارتلن ذذوا ذذ اتل نذذ لانذذ اهذذرا،ذذهاأاذذكمانذذ
اانانم ، اأهناتلف ناروم  اكرياتلنمرءة.

...ااّنذ اق   ذو ا،ذهااذنانم ،ذ اأهذنااأقرن:ارتلر ذهاأناه ذ ن:ارتلن ذوا ذ اتل نذ ل
ا...اتلف ناروم  اكرياتلنمرءةا نا   ه

نا  وه اتلف نائق   وئشارهذرا ذرت اتلمذم ا ذ ابذال اتلنؤلذسشان  لذ شا نا 
 اللنريذذرنائنذذ ئارمذذم ا نلذذذ اناهذذكتاتلف ذذنايذذومت ال نلذذ اتليذذلتل  ذذوه اه  ذذ

تا لمذ ء .ارهذكتاه لذ األلذ الذراأ، هلذ االذىالذهاتلنؤلذسا ،مت انا برناأتليل ا
 نلذذ اتليذذل ا لمذذ ء ارهذذ ا نلذذ امذذم ه ا) ْنا    ذذهاق   ذذو (شارهذذكتانن لذذ شاالذذ لب 

ارقوارمواهكتابلها  اتلن  ناتلل ره .

ار  ءا ه  اأه   اقرناتلنؤلس: -3

 يذذذذذ حااذذذذذناتل،أهذذذذذ ارتلن  ل،ذذذذذ ا ذذذذذوْناهذذذذذرالذذذذذ اهذذذذذألسائ، سذذذذذ،ه ئاتلنسذذذذذأل ارت نا
وة ا....، ل ن

ا....ب نا هماننه تانناتل  ّن 

ناتلف ذذذنائألذذذسئاه  لذذذ ا أقذذذرن:ارتليذذذرت :الذذذ اهذذذألسااذذذنا سذذذ،ه اتلنسذذذأل .ا
ائانئا  اريرلها لىانو رله.
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ر ذ ءا ذ اتليذذف  اتل  وهذ اامذذمةاقرلذه:ارقذذوا ّيذل اهذذك اتل نذنا،ذذأ،رت ا -8
نارا هذذ ارتسذذ ل اا ذذ انب  ، ذذهاسذذ،هل  ابذذ ناب لسذذ ميا،ذذولهنشارتل ذذ ويانذذ

االىانث ن.

نابلذذذذ اأمىات اهبذذذذرنات يذذذذن:ارتل ذذذذ كياالذذذذىانثذذذذ نياراأقذذذذرن:اأتاه ذذذذرتاأنا
ائتل  ويئايرت،  .

ار  ءا  اتليف  اتلث له ااممةاقرله: -5

ئ نانذذنايذذف اتلل سذذناتلسذذبهل الأل،ذذ اتل رت ذذ ااقذذمأ ا ذذ اب ذذ  ابلهلذذ ارونلذذ :
انات  ذتتنار ذمنا    ذ اتللذ لالذ"اّلال ل ا ارم ضاتلمذ رت اله  لّذىانذرت  ه نات
اه     ئ.

ئله  لّذذذىانذذذنات  ذذذتتنئا،ن لذذذىاله لذذذرانذذذنات  ذذذتتنااأقذذذرن:اقذذذرنات،ذذذناتلن فذذذ :
رهل ذذرانذذناهث مهذذ .ارهذذكتا ذذالساتلنمذذ رمةانذذناتسذذ  ن ناتلف ذذنشا  لذذكياهبثذذما

ن لذذذذىا ذذذذمنانذذذناتسذذذذ  ن نائتل  لّذذذ ئاهذذذذراتل ذذذذمنشاه ذذذ نشا  لّذذذذىاانذذذذ اهمذذذألها،
ارتلفينشارنناأ ناكلناب ناتلريرنا لىانو رلها، ل مسائانئ.

(ا ذذ اتل  لهذذ ا2ر ذذ ءا ه ذذ اأه ذذ  اقذذرناتلن  ذذ ا ذذ ا  مذذه هاكت اتلذذمق ا) -6
االىاتلنل رناننائبلهل ارونل ئ:

ال اأ واهكتاتل رنا  ائبلهل ارونل ئ.

نالىا ،  ائبلهل ارونل ئاهذك اتل ذ ا لذ انذنال ذرا أقرن:اب ناالههاأناهمهما
نالذذئبلهل ارونلذ ئا ، ذ  ااذوةشااّوةارمو ا  اهذكتاتلب ّهذ اتليذأهمشاكلذنا 

راتل ، ذ ات رمر،هذ امذ ءاتاأناهبذرنا ذ ا ، ذ الذرهلامذه راأرنناتل ذ "تا
ال و ا  اتل ،   اتلنيمه .

ا
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ار  ءا  اتليف  الفس  اقرناتلنؤلس: -7

الن نوا،نا  ت اتل، هّل :رألمنا او  

ا و ا ا، ا    ا لىاأ وا لهلاان اب نان ناهفر اورن 

رقذذواالذذ اتلن  ذذ االذذىان نذذوا،ذذنا ذذ ت اتل،ذذ هل ا أث،ذذ انذذر تت ا، م ن ذذها ذذ ا
اه مه .ا315تل  مه ا  ءا ه  :األها ر  اسل ا

االذذىا نائت نذذنارتلنذذأنرنئالذذهلاأأقذذرن:ار ذذ مهخار ذذ ةاتل،ذذ هل اهذذكتاولهذذنابذذ س 
انناب  اتل    شارالىاهكتا أقرن:

الهانلسر الل    الهلا،م ء. 

اتليف  اتلمت،  ااممةاقرناتلنؤلس:ار  ءا   -4

ْ ا، لهناتل... انل ذ شار ذكياافذرانذ انناتلوله شار  ، لْاا  .ارتم   أ ا،نذ اأنبذن 
ا ههانناتلب ف ساب ن ، أ النارتا  س  ْيأنميان األ ن ا...ان   

ئر ذذذكياتل فذذذرئاأيار ذذذكياتلف ذذذنشاأرانذذذ ا، ذذذ انذذذنااأقذذذرن:ارقذذذرناتلنؤلذذذس:
ئرهسذذ"لرلنانذذ كتاهلف ذذرناقذذناا ذذ اقرلذذها  ذذ لى:اتلتهذذ وةشارهذذكتاتلن لذذىاننذذ ال ذذمأ 

اسرمةاتل، مة.ا219تل فرئا

ار  ءا  اتليف  اتلث نل ااممةا،ه ال ل مة: -9

ا  ىاأل نا،هابمه اتلنأبنارل واأ،ه االىاتل رىارأ له

رقذذواالذذ اتلن  ذذ االذذىاتل،هذذ انرث ذذ  شارلبلذذهالذذ اهب ذذسا،  مذذ مةا لذذىائوهذذرتنا
:اوهذذذرتناةاتلنمذذذ رمةا،ذذذناتتواالذذذىاكلذذذن اتلمذذذ متءاتلسذذذ  ئاتلذذذكيا هذذذهاتنهذذذ اال ذذذما

أمذذ  ماتل ذذكلههنشاربألذذهالذذ اهب ذذسا،ذذكلنا ذذتتو االه ذذ ائت  ذذ ل ئارهنا،ذذهات نذذما
يف  ل شارتلنهذوتل النهوتل ئارئتلن   مت ئاللمت  ات ناهكبمائأنث ناتأ لىا
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ا رتلمت ذذذ انذذذناتلن ذذذأ مهنشارلذذذهلاتل،هذذذ اتل ذذذ هل ان    ذذذ  ا لذذذىا رثه ذذذها، ذذذك
كتابلذ اكبملذ اوهذرتناتلمذ متءاتلسذ  شاروهذرتناتل ذكلههناثذ ااتلني وماتلن ذأ مة. رت 

ناهذذكتالنذذناا،ذذقاتل   هذذ اأت  ذذ ل ا  ذذنانذذنا   ذذ ا لذذىاهذذك اتلتهذذ وةياتلل ذذ ا
ا  اايمل .

ار  ءا  اتليف  اتل  س  ااممةاقرناتل لهنا،ناأ نو: -11

ذذذذ   ا،ذذذذلفلاأّلذذذذاأقذذذذرن:ارتليذذذذرت : ال،ذذذذ ءئ اتاأمىاأ ذذذذوت ئابنذذذذ ا ذذذذ ائلتهذذذذ ات ئس 
ها ذذذ اأ ،ذذذ ماتلل ذذذرههناتل،يذذذمههناللسذذذهمت  .ار ذذذ ائ ل،ذذذ  اتلذذذمرتةئارنثلذذذا86ه

ىئا، ل ، لنذذ ن.ارالذذىاهذذكتاا ذذ هسشارهذذراهمهذذواأنالفسذذهابمهنذذ اتا   لذذ  ئس ذذ  
تلنذذأنرنئابنذذذ ارموائمذذ  ئا ذذذ ارائاتلذذكيارموا ذذ الذذذهائت نذذنا ذذالار ذذهائللمذذذ ّا

ائر ه  ات اه نئا  ا م ن اتل لهنا،ناأ نو.

يذذذف  اتل  وهذذذ ارتل مذذذمهنالنليذذذرما،ذذذنار ذذذ ء اأ،هذذذ  اثالثذذذ .ا ذذذ اتل -11
ا، كتناره :

اه ذذذذذذذذذذم ْاو اهذذذذذذذذذذ كتاتلذذذذذذذذذذكياك   ا
المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ءأتا  اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ن 

امت ٌا ا،  ذذذذذذذذذذن االذذذذذذذذذذرالهذذذذذذذذذذن 
 

ذذذذ  اأنذذذذناأ ذذذذنا ا ْاقذذذذوم اانا  
، ذذذذذذذذذذذم ْا ا فذذذذذذذذذذذ اتلنأهذذذذذذذذذذذمةاان

ا ْام اتللذذذذذذذذها، ْ ذذذذذذذذاهنالذذذذذذذذ اه   ذذذذذذذذ
 

رقذذواالّذذذ اتلن  ذذذ االذذذىانليذذرما،ذذذنا،ذذذ كتنا، رلذذذه:الذذ اأ ذذذو ارقرلذذذهاهذذذكتا ذذذ ا
اتلنمت  .

أ سنانناكلنالراألهارقساالىاتل،ه اتلث ل اث اتلث لقارت  لىاأقرن:ارب نا
لوذ االهذهاقذذرنا تلنذمتوانل نذ اتلذكياتاهس ر ذ هاتل ذ ماشا نذذ ائتلنأهذمةئاتلذكياا 
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ناهبذرنائتلنأهذمةئاأْ ئاتا،ذواْ ذم اتلم اما  اا تاتل،ه اتلث لقائلذ اه  ذهاتللذها، ا
ابلن ا،ن لىائ ننئانثال اري  وسا لىائتلنأهمةئ.

ا اتليف  اتلث لث ارتل ممهناتل،ه  ن:ر  ءا  -12

انذذذذذذنائسذذذذذذهمةئاتلتنذذذذذذ نا  ه ذذذذذذم   اثل ذذذذذذ نن
انذذذذنات نذذذذرتنانل ذذذذرهاتل ن ذذذذى ثذذذذم  ان 

 

ا، نذذذذذذ اا ذذذذذذرناكرياتل فلسذذذذذذسارتلل  ذذذذذذى
لذذذذذذذذذذذذى ارنذذذذذذذذذذذذر  مات وت انل ذذذذذذذذذذذذرهاتلأن

 

ه ماتلتن نئار،كلناه  اتلرتن.اأقرن:ارتليرت : ائثل  نانناسن

ا، اتل   هه :ر  ءا  اتليف  اتلمت،  ارتل ممهناننام تاأ -13

ا ن ائأ   أ ئاتل  و ْماااه اتلن  وهما ل نل اأرا ك ْما اأ  أ   ا نابل  

ئ....ا نذذذ اأ   ذذذ ا:ا  ذذذأئا هبذذذرنأأقذذذرن:اررتناتل،هذذذ اه   ذذذ ا سذذذ هناهنذذذتةائ
اتل  و ْم.

ار  ءا  اتليف  اتلس وس ارتل ممهناقرناأ وه : -18

اتلن ْ ،م  تلكيائ،   ئاتلسرءاقوام ىاتيف  ن

ال يا  ْناهبكتاق       ااكتاق ن:الن ْاو 

ث،ذذذذ  اتلمذذذذ ماالذذذذىاتلل ذذذذراتلذذذذكيارموا ذذذذ ائتلب ذذذذ  ئارهذذذذرانذذذذ ال ل ذذذذها أقذذذذرن:ارت 
ناتلمذذذذ ما،هذذذذ ارت ذذذذوشارتليذذذذرت :األذذذذها،ه ذذذذ نانذذذذناأ،يذذذذرم هشاهذذذذره اتل ذذذذ ماا
اتل فهساتلن  ترءارهن :

اتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف اتلن ْ ، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذماتلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكي
اْ ا  ْلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن:النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ا  اتلسذذذذذذذذذذذذذذذذذرءاقذذذذذذذذذذذذذذذذذوام  ن
ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناهبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتاق  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا
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ئاتلننذذذوروةابنذذذ ارمو ا ذذذ الذذذهائتلب ذذذ  ئاهل،أذذذ اأنا   يذذذماءق ذذذ ربلنذذذ ائ
ال    اتلرتن.

–ر  ءا  اتليف  اتلسذ ،  ارتل مذمهنانذناقذرناالذ ا،ذناأ،ذ ا  لذ ا -15
ا:-م  اتللهااله

ْنئاالىاننامنات.....ائرا اأنهم  .أ ا"  ا  ن ال  

ذذذناالذذذىانذذذنامذذذ" شارهنذذذتةاتلف ذذذناهنذذذتةاق ذذذ شارهذذذ ا أقذذرن:ارتليذذذرت :ارأ  ن
اه ف ن  ن.هنتةاأ    ا ن

ر ذذذ ءا ذذذ اتليذذذف  اتل  سذذذ  ارتل مذذذمهنانذذذناقذذذرناا،وتللذذذها،ذذذناا،ذذذ لا -16
اه    ان  ره :

ااّلذذ األفسذذل االذذن.ارهذذكتاتلنذذ نائ لذذهلئالذذنا هذذهاا ....ارلذذ"ناأ ل ذذ   ، ،ذذنالذذلب ف ن 
ار ه اأا ه  ل  ي ا تان اللم نانناتلنسلنهنا  لىاأيو

ا هذذها ت...اأقذذرن:ارتليذذرت :  ذذ ا لذذىاتلفذذ ءارتا  اش....ارهذذكتاتلنذذ نالذذهلالذذن 
اتلل سخ.اأ اننا    

ار  ءا ه  اأه   :ا-17

اأ،ذذرات سذذرواتلذذ مثّذذ شا  ذذ ن:اهذذ اأ،ذذ ااوؤل ا،ذذ   لسا،ذذناقذذهلشارالهذذهاثهذذ  ٌانذذم 
ا،نب لهيا   ن:ام  ّات سرا اننلرناتاهس   عا متق ه.اوالراتس ،ول  
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ئلراتس ،ول ا،نب لهئارتل ذنهمانفذموانذكبمشاهمذهما لذىاارقرنات  لس:اأقرن:
تسذذذذ اتلن  ذذذذو اتلذذذذذكياه ذذذذرواالهذذذذذهاتل ذذذذنهمانفذذذذموانذذذذذكبماأه ذذذذ  شارهبذذذذذكتاأنات

ا  ليرت :ارالههاثرٌ امّق.

ار  ءا  اتليف  اتل  وه ارتلثالثهناقرنان نوا،نااهسى:ا-14

اال ذذذذذذذذ ارلذذذذذذذذ  اأام ذذذذذذذذ   ارهذذذذذذذذر  انلذذذذذذذذى 
ار ذذذذ اتلهذذذذألاللذذذذلفلاتلنمه ذذذذ امت ذذذذ 

 

ائأقذذذنئال   ذذذ الفذذذلاالذذذوالهلذذذىالرتل  ذذذ 
ا كتاتلذذذذذذلفلائتلفذذذذذذ ئا  ّذذذذذذ  اتا ل ل  ذذذذذذ 

 

ا هناأناهبرل :هأقرن:اتلر ها  اتل،

اال ذذذ ارلذذذ اأق ذذذنْا اأام ذذذ   ارهذذذر  انلذذذى 
ار ذذذذ اتلهذذذذألاللذذذذلفلاتلنمه ذذذذ امت ذذذذ 

 

ال   ذذذذذذذذ الفذذذذذذذذذلاالذذذذذذذذذوالهلذذذذذذذذذىالرتل  ذذذذذذذذذ 
ا  ّذذذذذذذذذ  اتا ل ل  ذذذذذذذذذ اتل ذذذذذذذذذ ْا كتاتلذذذذذذذذذلفلا

 

ا:ر  ءا ه  ام ما  وه ارهرا-19

ا بوهم ا أمنْ ل ا، لكيا   نما اناتلن ن 

اب لل   ااااااااااااااااااااااااااااااا ّناتلهأل  ا  مهم ا رت  اكتال اهن 

ث،ذذ  اتلمذذ ماالذذىاهذذكتاتلل ذذراهذذره األذذها،هذذ ارت ذذوشارتليذذرت :األذذها أقذذرن:ارت 
ا،ه  نانناتل تجارهن :

ا بذذذذذذذذذذذذذذوهم ا ا ّناتلن ذذذذذذذذذذذذذذن  اأم لذذذذذذذذذذذذذذ ا، لذذذذذذذذذذذذذذكيا   ذذذذذذذذذذذذذذننم 
ابذذذذذذذذذذذذذذذذ لل   ا ْناتلهذذذذذذذذذذذذذذذذأل  ا  مهذذذذذذذذذذذذذذذذم اكتا رت  الذذذذذذذذذذذذذذذذ اهذذذذذذذذذذذذذذذذن 
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اه :،ث ارتلثالثهناتللر  ءا  اتليف  اتلث ا-21

انل  ارتاه سلهنائنثنئاتلهألااره"سْ انّن اقوال   ا،ه

أقرن:اريوماتل،ه انرترنانس  ه اننائتلب ننئشارلبناتل  تا همانسذ  ه شا
ارتا،واأناهبرناتليرت :

اب لهألنا انل  ارتاه سلهن 

اثالثهناقرناتلنؤلس:ر  ءا  اتليف  اتلس وس ارتلا-21

ائلنث  ه ا  رناتا ا....ئارهون ىا ر ل م :ا  ءل ا النا    

النا الذىاهذكتاا،  فهذساتلثذ ءاتا مذوهوه .ارهذونّاا...اث   ذهأقرن:ارتليرت :ا    
اأه   ان ارموا  اتل،ه اتلكيا  ءا  ائتلب   ئارهراقرناال مة:

النثذذذذذذذذذذذذذ   ب  ذذذذذذذذذذذذذ   اأ ، ْهلذذذذذذذذذذذذذ اأ، ْهلذذذذذذذذذذذذذ اأنا  ن
 

ا ذذذذذذذذ     اب ل و،ذذذذذذذذ ءاا رت هذذذذذذذذ الذذذذذذذذىان ممن
 

ار  ءا  اتليف  اتلس ،  ارتلثالثهناقرناب  ا،ناتههم:ا-22

ك نذذذذذذذذ ئ رنذذذذذذذذناأرهذذذذذذذذلا كتان ائأتّن ئاأتن  نل  ان نال  ا اكتانذذذذذذذذ األف ذذذذذذذذهائم 
 

أقرن:اراّل اتلن   ا  م  ا،وه  تالب  ا،ناتههمارأمذ ما لذىانيذ وم ارهذ ا
ابن ارمو ا  اتل  نش:

 ا)رهمهذوا ، ذ  اتلمذ متء(شات،ذناهمذ  ا ذمتءشاتل نتل ات و شاتلم مارتلمذ  تااااااا
اشاتلنمم .ئلآلل)رهمهواتلسهمة(شا ن مةاأم  ماتل م شاسن ات
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...اهذذذك اارتاأوميابهذذذسا   ذذذو ائتل تتلذذذ ئاتلمذذذ مارتلمذذذ متءشار ، ذذذ  اتلمذذذ متء
هسذذهمةشا أنذذ ا هذذماتلهسذذهمةا ذذكبماتلن  ذذ الن لذذ ائتلنمذذم ئارتاأمىال ذذ انب لذذ  ا

ناب ناتل وواتلكيا أم ما لههاقوا ذرىامذه"  ااذناتلمذ ام.اثذ االذ اتلن  ذ ارت 
الىاتل،هذ ا  ذ ن:اتل،هذ ا ذ ائتللسذ نا)مك (.اربألذهالذ اهسذن ا،ذوهرتناتلمذ اما

ا:228رهذذرانذذنانلمذذرمت اوتماتلب ذذ ارتللمذذمةا هذذوةانرث ذذ شارتلمرتهذذ ا هذذهاه
انل  ا كتان اأتن اأت ن ْ ئ.ا ل اائن 

ئا، ل موهواتل  اه ا ن ائتن  ئابن ارئت تن ئان فف ارتتنائأ ْبل ئارلهلائأتّن 
ا  اتللهاتلكياأث، هاتلن   .

ار  ءا  اهك اتليف  اأه   :ا-23

ا..لي  ،هئشار مناتلس  اهوار ا لىاسرءاتل ن..تل مهاهتميائ

اي  ،ه...،أقرن:ارتليرت :اهتميا

ار  ءا  اتليف  اتل  س  ارتلثالثهناقرلهاتلنؤلس:ا-28

ارله:ال اأ و ا  اتلنمت  .رقوااّل االىائهم  ا،نان نوئا، 

أقرن:اتا،واأناهبرناهم  ا،نان نواأ، اتلل ذما،ذناتلسذ " ا،ذنا،مذماتلبل،ذ ا
اتلنؤمخاتللّس ، ارتل  ل ا،أ ، ماتل م ارأه ن  .

ا.58ا-7/251تل مائ مم وات مه ئا

ار  ءا  اتليف  اتل  وه ارت م، هناقرنائتل، هل ئ:ا-25
ال ذ كتئار   اتلثوْ نااناا ل ائ  اؤان اس ا
نهذذذذذ  ئ ذذذذذتا  انذذذذذناكتنااذذذذذّتت ا، قهذذذذذ  ائر ن ا  
 

ائ ا ذذذ ا  ل ،ذذذ  ،نلذذذ ام ذذذون  اكتئاأ  ذذذأ  
ذذذذذ،  س  ، ذذذذذ ء االذذذذذىا   ذذذذذمضانّلذذذذذ ارت  الل ن
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اناهبرل :أناننائتل،سه ئارتلر ها ه ن اأقرن:ارتل،ه  
ال ذ ا ا ذ اتلثوْ ذناائار ذ   انْا ل ائ  ان اسؤا

ذذذذذذ ن  انذذذذذذناكتنااذذذذذذّتت ا، قهذذذذذذ  ار ن اىتا  ذذذذذذ  
 

ائ ا ذذذ ا  ل ،ذذذ ائاأ  ذذذأ  ا كْا،نلذذذ ام ذذذون 
ذذذذذ،  س  ، ذذذذذ ء االذذذذذىا ن ذذذذذمضانّلذذذذذ ارت  الل ن

 

كتئاتلث لهذذ ا لذذىائ كئا ذذ ا ئ نئشارئا لذذىكتئا رهبذذكتاتسذذ    اتلذذرتنا، ل ذذورنااذذنائا
ن اتل،ه ات رن.ارتل ورنا نه  ئشارهرا ل شا لىائ ن ا.ئىانائ ن

ار  ءا  اتليف  اتلث لث ارت م، هناتل،ه  ن:ا-26
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْو ن ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ان  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ"ناأ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ  

ا ا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ئ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوئاأ للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 

ْل ذذذذذذذذذذذذ  ا ذذذذذذذذذذذذ ان  انذذذذذذذذذذذذ اأ  ذذذذذذذذذذذذأ   اذذذذذذذذذذذذذن 
ْمعنا ا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذماكيات  ا،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتو 

 

اأقرن:ارتليرت :اا

ا       ا......ل واأ لل  
ا نارموروائل"نئا  ناهبرناتل ذرت ان  ملذ  ا،ذ لال اأ اتل،ه ات رناهؤكناركلن 

ائل"نامبم   ا تهول ب ئ.اتل  اه ات اتل س .ارهكتاب رلها   لى:
ار  ءا ه  اأه   :ا-27

ا م انل ا أ ائن ْو  ئا هناه اأ، اا ول نناا ا أقنْلل لهن 
ْو ذذأ ذذو   شا نذذ انن رهذذ اقيذذهوةاتلنذذوه شارتلبلنذذ شارهذذ اا قذذرن:ارتليذذرت :انن

ان نرا شاه اتلن  ل ، ار،  اهس  ه اتلرتن.
ار  ءا  اتليف  اتلمت،  ارت م، هناقرناتلنؤلس:ا-24

انذ نا بذميا لهذنا  لّا ارت  انناهنمتقذ انذ ءار  ذ الذن  ذر تناقل،ذ ا ذ ا بل ف   شار  
انر    ال     ام ّ   ار  ،  .الهل ات  ه من ا
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رتا،واأناهبرنات ينائن م ّ  ئار  ،  .اركلنا نائتلم   ئا، ل ذّ ا  لذ اا:أقرن
ائرلبنا،  و  االه  اتلم   ئ.اتلسفماتل، هوشاق نا   لى:

ار  ءا ه  اتل،ه :ا-29
ئ ان نْاائه  تهن  ن  ت ىالاأثلىااأراه ثل االهنارت  ا  وا   اهنا،ن ا   ْل  

ت ىاه تي(. اأقرن:ارتليرت :اه  ته نا،ف  اه ءاتلن  ما شارتلف ناثالث ا)  
ار  ءا  اتليف  اتل  نس ارت م، هناتل،ه :ا-31

ل ْ ئاا ا نا  و ائأرا،    ر   ااان ان ءاب فون  ْناأ له  هاان اننان ءار   ارت 
ارتليرت :اشأقرن:اريوماتل،ه ا همانس  ه اتلرتن

ل .ن ْنا،  ن ا نا  و ْ ارت  ا... ان ء ابفون 
نئا،  اتل  ء. ئانثنائ  منحئارلهلا،   ن  ارئ،  ن

ار  ءا ه  اأه   اتل،ه :ا-31
ْناا  نرتااااا ارت  انئاتل  ن ان ول ن ائ  بموااااااتا  ن واتلل ل 
اننا هما موهوشان  معائأبم   ئااااا ا.أقرن:ارتليرت :ا  بمنن ن 

ا وس ارت م، هن:ر  ءا  اتليف  اتلس-32

ا ذذ ا، ذذضات   وهذذق: ري  ئبذذ واتلف ذذماهبذذرنابفذذمت ئارقذذواالذذ اتلن  ذذ ا ذذ اارم 
ا....  مه الها  ا رثه اتل وهقا   ن:اتل وهق:اتلن   مت 

يذذذذف  ل ان ّلذذذذ ا ذذذذ ا رثهذذذذ اأقذذذذرن:اربهذذذذسا بذذذذرنائن   ذذذذمت ئاتلمت ذذذذ ات 
ا وهقيارل اه م ما لىاأياننانس لهواتل وهق.

اوس ارت م، هناتل،ه :ر  ءا  اتليف  اتلس ا-33

اوهمت ا ا هنامأه   اه بلوفل ائتل لي ساللم  نئااائسن ه ئاتلوهم 

أقرن:ارتل،ه اهم نناالىابل ان ورناانا   هشارتليذوما هذمانذرترنشارتا
ا،واأناهبرناتليوم:
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اوهمت ا ا هنامأه   اتلوهم  اس "ن  

ارتاأمىار    الل لي سارل نات يناهرائتل بف سئ.

اتليف  اتلس ،  ارت م، هناتل،ه :ر  ءا  اا-38

اا ْمس ا ئان ل هان ٌنابثهمٌااالها  ٌنااله  ا هم  اسرىائأن 

ان لهان ٌنابثهمئ.اأقرن:ارتليرت :ائسرى ائأْنئان ل هان ٌنابثهمئشارلهلائأن 

ار  ءا  اتليف  اتلث نل ارت م، هناقرناتلنؤلس:ا-35

الل نا، لنوهل ...لهاأثم ىا  س ف والّهف  ار س هنائ،،مت ئال ...اث ا

أقذذذذرن:اتار ذذذذهالبلنذذذذ ائ،،ذذذذمئا ذذذذ اهذذذذكتاتلذذذذلهشاتلذذذذكياأمت اأناهبذذذذرنات يذذذذنا
رتل مهذذ انذذنات مضان ذذوتمان لذذر اتلذذكمتعارتلنسذذ   اه أذذملال ذذال شااشئ مه،ذذ  ئ

رهذذران ذذمرسشارنذذ اتتناتل مهذذ ان مر ذذ  الذذوىاأهذذناتلل ذذن.ارلذذهلانذذنانبذذ نا
الل،،مشارهراننار رشاتلس، ع.

ال نسهناتل،ه :ر  ءا  اتليف  اتا-36

لّذذذذذذذذذذ  ئرهذذذذذذذذذذْ الن ا اأرتوائان اتلنذذذذذذذذذذ نن ا ذذذذذذذذذذنو
 

رتت ارا  ناب نان يل  ا  اتل مهمةان  

ل   ئ. اأقرن:ارتليرت :ائأرتواا 

 ا)،فذ  اتل ذذهن(اتابسذمه ا،لذرام ذنارت ذذوارأن ذ  امذّ ىشاه ذذ ،ل  ار،لذرتاتل  ذاّلا
ائت  ه سئاره ا،لراأّ ارت وةاره، ءامّ ى.

رتل نسذذذهنارتلس وسذذذ ارتل نسذذذهناقذذذرنار ذذذ ءا ذذذ اتليذذذف  هناتل  نسذذذ اا-37
اتلنؤلس:
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قذذذ نا، ذذذضاتل بنذذذ ء:االذذذهب ا، لم ذذذنارتتم  ذذذ نارليذذذ اتل،ذذذونائرت  هذذذ ضئا
ا.....تلأنمت ارئتس   نئاتلرارم

ذذذذذْرضئارهذذذذذراتتسذذذذذ شاتلف ذذذذذنا  ذذذذذ لرت:أ ئ ذذذذذر ضئشااقذذذذذرن:ارقذذذذذواأ ذذذذذكرتانذذذذذنائتل  
رتل  ذذرهضاانذذذناتل ذذذرضشارتت  هذذذ ضات  ذذ كاتل ذذذرضشارتلبلنذذذ ا ذذذ الذذذها

  لذذ ا  ذذنائتلأنذذمت ئائ ه  ذذ  ئ.ارقذذواق سذذرتاالذذىائتت  هذذ ضئابلنذذ ااتلنؤلذذس
 هذذذماأناتلن  ذذذ اتل ذذوه اقذذذوا ذذذالانذذذناأيا  ذذذناتلراذذذرمائسذذ رت ئشاائتتسذذ   نئ
ائتتس   نئ.

ار  ءا  اتليف  اتلس وس ارتل نسهناأه   اتل،ه :ا-34

تناا ائ، لن ْ مّه ئاتلل    نات     ناما رتقكسا،لفسنا  ات    ارت  حاهنرنن 

امّه ئا،ف  اتلنه اتا ن  . ئتلن ااأقرن:ارتليرت :

،نان ْ مّه انلسر، ا اا ه . رت  ْهوتنشارهراأ،راق،هل شاره ا    الىان ْ مةا،نا  

ار  ءا  اتليف  اتلس ،  ارتل نسهناتل،ه :ا-39

ئا،ن ذذذذذذذذذذذذه   اكلذذذذذذذذذذذذرت ارتا    ذذذذذذذذذذذذو ائ ان 
 اااا

ْلذذذذذذذذذرت ا ذذذذذذذذذ اتلذذذذذذذذذووتءناا نارلبذذذذذذذذذناألذذذذذذذذذ او 
ا

اأقرن:ارتليرت :

ارلبناأْل ناو ْلر نا  اتلوتءا.....  ورتا  

ار  ءا  اتليف  اتلس ،  ارتل نسهناتل،ه :ا-81

لوا الذذذذ اأن ذذذذ المذذذذأل ارتاأبذذذذنأتا  
 

ذذذذذذذاّل ا امذذذذذذذوهو اشا ّناكتال االذذذذذذىاتلذذذذذذذوهماب 
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ا....أقرن:ارتليرت :ارل اأبن
ار  ءا  اتليف  اتلث له ارتلس هناقرناتلنؤلس:ا-81

تل  ذذذر :ا ذذذ اتل  ذذذ ءارسذذذ، ائ ذذذروهمئا...ارأنذذذم اأناه  ل ذذذ ا يذذذل هناهنذذذ اه 
اق،نا ث،  اتل   ...تل  ل ا

ت و اتل ذوه .اا لذ ومشارم، ّنذ اتال ذ االهذها تا ذأقرن:ارئتل ذروهمئانذناتلبلذ اتل
و م ا األ ىا،ها  اه ل به..اىئاتلم نا،ن لرئر 

ار  ءا  اتليف  اتلمت،  ارتلس هن:ا-82
لشا  ذذ نالذذه:اهذذ ا ذذ لا-ا-ا نام ذذال او ذذناتلنسذذ وارتلل،ذذ ئار ذذ اتل ذذوهق:

ن    ا ائي الناأن ائ  
ان نئي ن     اق ن:اأن امأه ل اه امسرناتللها  

ئا،ن لذذىايذل ه اتل ن ذذ شارتلف ذنانذذنائتل ن ذ ئشارهذذكتااقذرن:ارتل ذذرن:أ ن  ذ   ئ  
ئأسذذذذ، رتئاأياو لذذذذرتا ذذذذ اتلسذذذذ، اال هذذذذماقرللذذذذ ا ذذذذ اتلبذذذذال االذذذذىاتله ذذذذرو:

ارن مسرتان اهراوت نا  امسرن  ا  اتلس، .
ا ءا ه  اأه   :ر ا-83

ئ ا.رل ا تنا سر ا     ا  ىا م  اننائأرتل  ئا لىائهرتن 

أقرن:ارتار هاتس  ن نائأرتنئا، لنّوا  رائأرتنئا،ف  اتل نتةشارتل نذ ائهرلذ ئا
ال هماتن نارأتنل .

ار  ءا ه  اأه   :ا-88

ا....ارلراأس  ْف  ل ا  اأرنائ  ل،   ئالب نا  اكلنايرنالر   ...
أناهبرنات ين:ا  اأرنا ل،  شارتار هالل  ل، ا،  ا سبرنشاأقرن:اتا،وا

ْل، ا،بسماتل  ءا سبرناتلال اأراتل  لن، النمتواهل اتلنيومارلهلاتتس اتل وارت
ان ارل ره .رتتناتلبلنا
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ار  ءا  اتليف  اتلس وس ارتلس هناتل،ه :ا-85

ذذذذذذذذذذ أ اْنارتا   ذذذذذذذذذذْنا،ذذذذذذذذذذأنما مهذذذذذذذذذذو   ان 
 

االّ ذذذذىئانذذذذناأنذذذذم انذذذذ ا    ا  ذذذذ ذذذذوّنائللف ا
 

اأقرن:ارا تاتل،ه ا همانرترنشارقواهس  ه الراقلل :

ا وّناتلف   ىانناأنم ان ا      ال
ار  ءا  اتليف  اتلث له ارتلس، هناقرناتلنؤلس:ا-86

ا....لهن  ناننا   ار بّلف ائتلم ّ  ئارقواب
ا....لهن  ا...ار بّلف اتلنم ّااأقرن:ارتليرت :

ار  ءا ه  اأه   :ا-87

متوت شارلذهلا لهذهامذ ءاله رتنا،ذهناتل ،ذ وار،ذهنات نارتل وما   ءاناتلت ا...ارا
اننائتلنمّه  ئ.

اأقرن:ارتليرت :اتلنمه"  .

ار  ءا ه  اأه   :ا-84
ا،ذذذذهالسذذذذ ل الفسذذذذ انذذذذناتلبلفذذذذ شارألْ  ذذذذ   نذذذذناتلمذذذذ،  ارتلو ْلسذذذذ شاا ...ارألتنذذذذ  

لس ... ارتلن ْوحاتل  الهس ا،  
ا اقيهوةاتلنوه .و حا ن اننْو  شارهأقرن:ارتليرت :ارتلننا

ا...ا مو ائن ْو  ئاتلس "مة.اارقوا بمماهكتاتلأل ا   ءاقرله:
ائابكلن.رتليرت :ائننو   

ار، وا  ك ا نل ا رت"وارقف االه  ا  اهكتاتالب ّه اتلنن  .
 د. إبراهيم السامرائي


