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 تنبيهات
 على كتاب مثلثات قطرب

 المطبوع بتحقيق
 الدكتور رضا السويسي

 د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم

 أستاذ اللغة والنحو والصرف المشارك

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية

 بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ الظهران

 مقدمة :

دد  لةا لالَدد،لَملصَّلةالا  لس دد على ددِّلسددلع لالماسدد لصَّلةى ددِّل لددِّلةاددح ِّلالَحْمدد للل ددِّلالع
لأجمَلصَّلة َ ل:

ل  دد،َلل ددبل َْ دد،لَّلْ،ل لل))فددِّيعللَلم  ْْددالل  لطل المْ ددةَ لفددللالدد  االالَا لدد لل   دد،للل((مث  ثَدد،بق
لفدددللأل ، دددِّل ثلددداا لمدددصل8791  دددةينلسدددي ل عَّل  حقلدددللالددد ر  ةالاُّددد،لالسرةلسدددلَّلةجددد بل

َّلةطد لسد،هعلفلدِّل لدِّلحد مل  لدالىد علللال  احلفلةال  حالفلالي ، جلىص لفدللطدااا لالدي وع َةْهدع 
للدد طلالمحقعددلل سدد،ى للفددلل ج لدد لأل ، ددَِّّلف دد،صلمدد،ل دد،صلمددصل ةجددة ليلَسددرلألدداطلل ملْددْة
ال َّل د لفدللالش دةاه لالشعَد لالمْ ةىد لة ل،ا   ثا لال  حالدفلةال  ادحلفلالدوقلةطد لفدلليدوع

أليددِّللددعلل  عددفلي َسددِّللىيدد،الال حددعلةال  يقلددللىي دد،لةىددصلةلددعلأجدد لل محقعددللىددواا لَلشددَ  لللددِّل ل
ََْةجع َدد،َّل لمددصلمل ددَكلعيقدد، للددِّل ثلددا  ََ ط،ئ ل دد،َّل ددكل ا  دد،ل لْ دد  ل ةيمدد،ل شدد،ا لأةل لدد،صَّلةلددةلأيددِّلف
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ل ق لاَّلةهوال مد،للَ مدِّلال د،حثةصلةالمحقعقلدةَصلأ يدِّل لمصلأل ،  ،لى ِّلأطكع ةعس ق،عللِّل َض 
لى ِّلالمحقعلل لفَ لِّللة ْوللِّلل ج،هلياةولال ااعل.م،للجلل

لى لددِّلمدداةَالال ددااعَّلةلددعللسدد ْ ل لةمددا  لقدد لةهددعلالمحقعددلللفددلل ثلددالمددصلأل دد، لالدديوع
لال دااعَّل  ،ل ،للل لااَجلال  ،للى دِّلالةجدِّلال  ئدللةالمْ دةللممدصلأاا لال  اد عقلليادةوق

لمددصللدد كلهددوهلال  ي ل دد،بلأصلألىدداعَجلى ددِّلأل دد، لال  دد،ل ال  لأل شددَفللفدددا بل هقلالشعدَد ةشددةاه ق
لمَدداَف َ لعلمددصل ددصلاسدد َْبل ددَفلال عثدد،َعلىددصلط،ئ ل دد،لمم  ىلَةااهدد،َّلةأل ددلعَصلةجددَِّلالحددلعلفل دد،َّلةأ شق
ددلَّلةأطددةكلل:للقدد لأىَلْ يددللالحل دد للىددصلالةاددةكل لددِّلةجددِّلالحقلقدد لفددلل لدد كلال حددعلةال  قاع

ل َُّ ،َّلةعزاكلفل ،لل قةكلمج،ك لةم  س  ل.

لل))وهلالمْ ةىددد للال ددددللأاددد اه،لالددد ر  ةالاقَُّدددد،لالسرةلسدددلل َيدددةاصلجددد،ابلهددد مث  ثدددد،بل
لج،ابلمش م   لى ِّلث ث ل  لل م،لأش،المحقعقلَ ،لهلل:ل((طْالل

ل  َ لللى  لالا حمصلالزاط،للل.ل8 ْْالل  لطل لدلمث  ث،بل

لال علصلاألي لسلل.ل2 لش ،لق لل َشْاحق ْْالل  لطل لدلمث  ث،بل

لمث  لل3 ِّقل) والط،َكلالمحقعل(ل.دلَشْاحل لَيْ سق ْْالل  َّللقل ْْالل  لطل لث،بق

دددد لال دددددللاى َمددددَ لى ل دددد،لالمحقعددددلللطةللددددِّلل:ل لالملْْة  ي  ددددد،لل))ةجدددد،الفددددللةاددددفق
ل ل َلدد   دد  لشلاددل   لَىَثْايدد،لى ل دد،لميددوللأمدد   .لةَةَاددَ َ ،ل دي دد،ل ي ددا للىددصل دد،طلل((ملْْة

ََددْبل ددلصلالي ثددالةالددي  ْل د،بلألي دد،لجَم لل مدد،َّلف ددَ ْبلم  ،م دد  لةمددْصلثدددَع لالملْْة علةالش ددْاحق
ل لالي  ددَالفددللمق عم قددِّقلهددوهلأيددِّلَيددو   دد،صلالدد  اىلل لددِّل حقلق دد،لة ااسدد  ،.لةالددوقلل  ددبل
ِّقَّلمس  ع لى ِّلولكل ديدِّل لَيْ سق ْْالل  لهةلمصل ايلفلطل لَشْاَحلالمث  ث،بلالي ثاقع ى ِّلأص 

قَدد عَم قَ ،ل َدد ل ىدد،الاع لماددي  ،ل:لجدد،َالفددللمل لالمث  ددعلل))ف  دد،حلطددةكل دد لَّلف ددوالَشددْاحل َْ ةَ 
ل ْْالل  ل.ل((لقل ْْالل  لالش ،اَحلألُّ، لهةلطل لفقةلِّل)لقْال(للَيللأص 

دَعَّلف دلنلفدللالَ د،ا لمد،للشدلال لدِّللقلُت : َْلالمحقعلللفلمد،لَوَهدَلل للدِّلةَةهق لق لَلَ 
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لأل  لمايعَ ِّللَلْشَاحل ل.ولكَّل كللل َ عللمصلالَ ،ا لأص  ْْالل  ََِّللطل لالوقلَةَُّ ل،َ لالمث  عق
ددَعلفددلليسدد  ِّل لددِّلوأيضــاف فــ ننو أقــوُل :  َّلةَةهق لالددوقلأْثَ  َددِّللل ددوهلالمث  ثدد،بق هددوالالش ددْاحل

لأ  دددَللأ ل، دددِّلهدددللي سلدددَ ،َّل ْْدددالللللْشددد قِّلل لدددِّلَحددد مل  لدددالَشدددْاَحلال لاةزأ ددد، قلل ددد،َّل دددكل ص  طل
لأل ، ِّلهلليْ سلَ ،لم ل ثلالمصلا ل دكلةأ  لل ل  حالفلةال  ْاحلفلةال  ْل لَّْل كلَط  َم،لَلملدار

دد،لفددلل ل قدد لعلة دددللالىم  لسدد لع لمددصلهددوالأةلواكلأةل  ل مدد،َّلةفددللالمْ ةىدد ل َددضل ا  سدْد
ليسدددل  لألددداطلىيدددِّ.لةل ثدددا لمددد،لَةَجْ  لدددِّللفدددللهدددوهل َشدددْاحلال لاةزأ ددد، قَّلة  ددد، لللدددولكل  دددةصل

لةَةْهددددع ل  ْ لة ل دددددل لة ادددددحلف  ل لددددااجل)شددددداحلالمث ثددددد،بللالمْ ةىدددد لمدددددصل حالددددف  َىَمدددددْ بل
لل  لاةزأ ، ق(لة حقلقِّلى ِّلةجِّلأطاَلل لِّلالا ةاللمم ،لهللى لِّل.

 التَّنبيهات .

ل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لط،كلاليرملاقر
مْلةَلل للمَللْللقلالس للِّقللْلاحقلةَل،لفلليَليَللَللبللد لدللللليْلددل لد َلد َلللا لدمقلَألصْلمقلل،ل لد َلدد قلل،اَلددجَلةَل  اللالغق

لاح لال لبل:ل: قلتُ 
دددددددددددل،ل ل َددددددددددد قلل،اَلدددددددددددددجَلةَل لبْلَيدددددددددددل ل َل َلللا لدددددددددددددمقلأَللصْلمق

 للللللل

ْمددددددددةَلل للمَللْللقلدَلالس ددددددددلِّقلْلددددددداحقلةَل،لفددددددددلليَلَيدددددددلَل لاللالغق
 

ل لالمةجة لفلل لةاصلالااىللاليملاقل. لةال لبل

ل:( جاء قوله : 23ـ فو ص ) لط،كلالش ،ىال
دددددددددددددددددددةَل ددددددددددددددددددد،ل،يَلأَل لألدددددددددددددددددددعل،الدددددددددددددددددددددد َلد قلايْلم، لةَل ْلدحق

 لللللل

لاَلالغلْمدددددددددللقدددددددددَا للعَلةَل ق،ل دددددددد،طلل،لَيددددددددد،لأَلَمددددددددفَل
 

ا   دددِّلالمحقعدددلللفدددلل َ لقدددِّلى دددِّلال لدددبل  لددد،صلمَيدددِّل  مددد ل)الغلْمدددا(لَيْقددد  لىدددصل
َّلةاح  لِّلل:لقلُت :ال س،صل) ما(.ل ل ،ها  لفللال لبلةاُّح  لةال  حالفل لال  احلفل

ددددددددددددةَلل،  لَيددددددددددددأَل دددددددددددد،اا ل قلَ دددددددددددد قلايْلم، لةَل ْلدحق دددددداللعَلةَل قدددددد،ْلَةايلل،لَيدددددد،لأَلَمددددددفَللل ا لدددددددددددددد َللعْل ق لاالغلْمددددددل قلالُّ 
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 ِقل لللللل

لاأل لل ل  للل لأ ل،بلَاَةْ َ ، :لهةلأح ل ل ِّلفدطةكل لل َ  لل أم ،لىصليس  لال لبلةم،
لج ةسِّل لحلص ل  ، لل مث كل ل ،ص لال ِّ لماةاصلاحمِّ ل َص لالم ك لى َ  ل ص  لطلك ةاألل ،اَّ

َ بل لِّلالح،اعل صلةل لفيلسق لفلليس   ،َّ لال ل قَف لةط  لِّلل قُّ،ا. لةا  لِّلأ لَِّّ لةا  ى  َّ
لِّلى،مال لِّلا صلالوعئ  لالثق لَّلةا  لِّلاألجا لالثق لَّلةا   ي،ي ل صلى  لل،للكلالث ق لَّلةا 

ل لاأل ،يل ل: لولك لفل لاي ا لالجامل. لالمجيةص لو:ل22/282 ص لةالةحشل،ب َّ
ل829 لثَ ل لةمج،لن ل8/811َّ لةال ،مك لل8/352َّ لةالشَااال359د لةالشَا َّ

لةاألم،للل2/931 لةالح2/873َّ لَّ لال اال  ل8/22م،س  لةالمؤ  فللو: َّل872َّ
.لةط لأةفِّلالَ م لالملميللاحمِّلال ِّلفلل لالج ،لف،اج ل2/957ةسمْلالآلللل

ل للِّل.

 :طةكلالش ،ىالل( جاء23ـ فو ص )
للِّييقل علفَددددددددددديددددددددددللالس ددددددددددَددددددددددةالمقليَلمْل َلفددددددددددِّصل
 للللللل

لى ددددددددددددددِّلحلْددددددددددددددَددددددددددددددلَل لعلل علَسددددددددددددددملل،ي علفَلد،  
 

ل.ى  َللالمحقعلللى ِّلال لبل قةل  ِّل:لج،ال ،ألاكل)فَ، (َّلةلَكلم،لأث  ي،هلأيَسلل
لاح  للال لبل:لقلُت :

لليقلِّي لفَددددددددددلعَل َلدللالس دددددددددديعددددددددددةالمقلَلدددددددددديَلمْل َللِّصْلفَدددددددددد
 للللللل

لىَلَغددددددددددددددلَل لعلل علَسددددددددددددددمللفَللعْل لل،يقلدَْدددددددددددددددلْلِّلحقل َدددددددددددددد،  
 

لج،ابلفلل َّلمصلطال  لململ    لالمح،ا لع لك  لَأمق ةهةلل ش ،ىالال ةفللالمؤمعكل صق
َلَ ،ل:ةاح لةىشال َّلَمَْ  للصل ل ، لط،ل ،لفللمَشةط ِّلهي  

َحدددددددددددددددددددا ع ددْيدددددددددددددددددد  لةَط ْدددددددددددددددددد قللمل لأطددددددددددددددددد،   للهق
 للللللل

ْسدددددددد قعلل لمل لأَمدددددددد،لفددددددددل علللدددددددد،لألرددددددددد ،لالي دددددددد،نل
 

ل لفل لملثَ َ    لفلللشَاهةالقال   لةيلشا لح  ا َّ لجملك لحي ، لال   ةا الوقلجمَِّ
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لس،  لىشا.لةالش،ه لفللعلمصلالمج  لا8711مج  لالمةا َّلالَ  لاألةكلمصلسي ل
لمي ،ل.ل273:للو

اعَفلل  لل)لغ، (لفلِّل لِّل)لغ، ا(ل. لةط لحل
لط،كلأ ةلحل  لاليرملاقل:ل( جاء قوله :22ـ فو ص )

لل عقلفددددددددددددددددددللالسرددددددددددددددددددلقلددددددددددددددددددكللال ددددددددددددددددددِّللل َلااأَل
 لللللل

لةاق قدْلددددددددددددددص للَجدددددددددددددْ َيلصل،ل قللصْلِّلَمدددددددددددد َددددددددددددىَل
 

لَس،صلعل لال.ةلعللَ للالمحقلل عل ِّث ،بلمَيِّلالسر مِّلمصلال عل
لفاح  للاةال ِّلهلل:لقلُت : لأم ،لال لبل

للال دددددددددددددددِّلللاَلااَلأَل لِّمَل َلفدددددددددددددددللالسرددددددددددددددديقْقَلدددددددددددددددكق
 للللللل

ل،دَيدددددددددددددددلْللقلةعلََل لللصقللْلديقدددددددددددددددد،لحَل قللصْلِّلَمددددددددددددددد َدددددددددددددددىَل
 

لةللْاَةطل:
ددددددددددددددد لِّمَل َلفدددددددددددددددللالسردددددددددددددددلكقلأااالال دددددددددددددددِّلملل 

 لللللل

طلي، لللصقللْلديقدددددددددددددددددد،لحَل قل لدددددددددددددددددِّل دددددددددددددددددعل لَشدددددددددددددددددةع
 

لل لف،ل لبل ل: ليس  لِّل لةأم، لفل لةهة َّ لالجَ قع ل ي ، غ  لو: )طسعلل257شَاه
لَّلةلق،كللال ااالالجَ قرللا صللل:لط،كَلل15فللال ،ُّكلل م ا لولج،الالمل  فلفلِّ(.لةل

ل) ةصل َللص(لفللي ،علالغالللل ا  َلل.ل، غ لالجَ قعلل ي ل ل لِّلالجَ قع ةال لبلميسةل 
ل.ل22ول:ل

لمصلمقْةى لفلللمس لأ ل،بلةا بلفللالحم ل ةصليس  ل.ل2/19،س لةال لبل

ةا لالش،ه لم ل ل لصلل2/355ةفلليسل لالحم،س ل)  ا لللاألى علالشي ماق(ل
ل لَالصلميسة  ل لِّلأ للحل  لاليملاقَّلةللسبلفلل لةايِّل.

ل لالحم،س  لى ِّ لالمازةطل لشاح لالشم،ْلْلل3/8277ةفل ل لِّ لاأل ل،ب يس ب
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 (،ااا لع صلمل،  الغْ ،يلَّل)ةهةلش،ىال س ملل ،صلفللزمصل يللأمل َّلةمَ
(8)

ل.

دددهيدد،لل،ىاللةالش دد ْق دددَّلةلَلِّللي،ط َددلللللل، لالددا لهَل َلْجددةلللفللاق  وال ددد،صللاا لةاَلل،.للقدد،كل:لمدددر 
ىي لال زاكَّلف ى،لى ل د،للم،لل قِّلفلِّلالمررلل لالللالسر مِّلألي ،لةالَلصلللو لاطلق، .لةلَل

ل ،ل زاكلةال  ك.ل

لط،كلالمؤمكل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص )

للَل لفللالي ةعلَأْح لعللَحَ مبل ْ  لعللللللَفَ لَوْيَللللل ْصل يبل ل لدددعلفللَيةَم للفَغُّق

ل:لالا حلحلفللاةال لال لبلهةل:لقلتُ 
ل ق لل ْ دددددددددد لعللدددددددددددَحَ ْمدددددددددبل للْعلفدددددددددللَيدددددددددْةَم للَفَغُّق

 لللللل

لَأْح لددعلل لفددللالي ددةعق لفَددَ لَوْيددَلللددلل ْصل ليددبل
 

ل(.ل8َّل 89ةا َّلع)مج  لالمل272شَالالمؤمعكلول:لةال لبلفلل
لالقلن:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) ؤل ْجالف ةلاسعللاجكَّلط،كلامال لةأم ،لالحل

لةي دددددددددددددددددكلَ ادددددددددددددددددل للطل دددددددددددددددددددةَللالاعجددددددددددددددددددد،ك
 لللللللل

ْجدددددددددا لَىْمددددددددداةلةحل لةأف دددددددددَبلمي ددددددددد،لا دددددددددصل
 

لاح  للال لبل:لقلُت :ةلعللَ عللالمحقعلللى ِّلال لبل شلا.ل
دددددددددددددددددةَل ل،كقلدَجدددددددددددددددددالاعللةلَل لدددددددددددددددددطللل للدْلددددددددددددددددداقل َدلا لدهق

 لللللللل

ددددددددددا لْمددددددددددىَللصلل،لاْ دددددددددد َدددددددددديْلمقللبَل َددددددددددفْلأَلةَل جل لْالةلحل
 

لىل لعل855 لةايِّلول:لةهةلفلل لى  لال ِّل صق ل ي لَس مَ ل صق ل:لهللهار .لةهقا 
لعئلأل،علي ،هلأ ةه.لةا يل ،ل لْة لالقلنلفللط ل  لَ ْ ل  ؤل .لة ،صلامال َّلمصلَ ْ ل  الَ،ماقع
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لا لجي،ل ل صق لَُّْمَُّع ل صق لحلالص ل ص لالح،اعل لالقلنل  ،لهة ؤل لامال لفَش  َل َّ ل   لر
ْ الَه،لفللشَاهَّلةهللمصلْلعئلألُّ، ل. لوق لة  ،ْمَ لال للَل ثلال

لَىْماةلَج رهل.لاي ال ل صل ْجال لَىْماةلةا،َ ْ يللأي،.لةحل ل صل ْجال ل:لأف َبلمي ،لحل لقةكل
ل.ل321المح  الع صلح لللول:ل

لط،كلىي ا لل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص )
لقل قلاْل َددددددددددددددددلكللدْلدددددددددددددددداللَلةَلل  لةَلْىدددددددددددددددد،يلل َلَىدددددددددددددددد َل

 لللللل

لل،يقلَيدددددددددددددددددد َللعْلللأَلمقل،ْسددددددددددددددددددقلأ قلاقل ْل،لأَلَمددددددددددددددددددفَل
 

لال لبل س، قِّللعللَ عللى لِّلالمحقعللل شلاَّل كل ا ِّل لْ   ل.

لفلل لةاصلىي اَ لول:للقلتُ  ل َدْا قل:لأقل271:لال لبل .لةمَيدِّلطةلدِّل:لةالللدكل
ل ،ل لاس،صلفدللالحدالَّلةالا ل ل جةكل لسدال  لمد لللللللللشد   قل ى،يللةالللكل ل:لَسدلا  َ لد،صل

ل. ْْا  لَة
لللنلمي ع.لط،كلل( جاء قوله :23ـ فو ص ) للل ىِّل لِّلطةع  كل لال عْىة للف،لا جل ةأم ،
ل: لالش ،ىال

ل َددددددددددددددددزىعلللددددددددددددددددللأي ددددددددددددددددَكلمددددددددددددددددصلأه  دددددددددددددددد،ل
 لللللل

ْىدددددددددددددددددة  لل،م ددددددددددددددددد  ََْمددددددددددددددددداقل ق ل  دددددددددددددددددَكلَل
 

ل:لاح لال لبل م،للد لل:لقلتُ ةلعللَ للالمحقعل.ل

لِّْل َددددددددددددددد،هقل َللصْلدددددددددددددددددمقللكَللدددددددددددددددللأي دددددددددددددددلعللىللزْلد َددددددددددددددد
ل

لِّْل َددددددددددددددددددد،مقللَلل  لةَلْىدددددددددددددددددددقل قلاقلْمدددددددددددددددددددََللَللكَلْ ددددددددددددددددددد قل


ل ةهدددةلميسدددةللفدددللشددداحلال لاةزأ ددد، قلى دددِّلالمث  ثددد،بل لدددِّلىل لددد لال دددِّل دددصلالحددداع
اي ال.لى لم  للةط،ئ للللَِّّلْ،ى  للاألماااللَْللعل ،صَّلف، ك للشج،  للش،ىا لَّللجَ لا

.لةلددعلأطددفلى ددِّلال لددبلفددللمادد ال1/872َّلةاألىدد عل2/852أل دد،اهلفددللاللزايدد ل
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ل لال.
ل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لأم،لال رْىَة للف للال ى،ا.لط،كلالش ،ىال

َق دددددددددددددع ل َجْم ل لْىددددددددددددَة للطَدددددددددددددةعلطَددددددددددددْ لَ َلْ دددددددددددددبل
 للللللل

ليجدددددددددددددددكلةاجدددددددددددددددكلةال لدَيدْلدددددددددددددددَ  لل يجدددددددددددددد 
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
ددددددددددددددددَقلمْلجَل قللبللْ ددددددددددددددددلَلوَللاع لةَلْطددددددددددددددددأَلل للةَل لْىددددددددددددددددةَل لعْل ق

 للللللل

لاللدَحدددددددددددددد ليْلل لل َللْليَلدال لددددددددددددددةَللك لْجدددددددددددددداقلةَللك لْلددددددددددددددلَل قل
 

لفددللشدداحلال لاةزأ دد، قلى ددِّلالمث  ثدد،بل لددِّل َّلةلددعلأطددفلاألحمددالف ل َددلَلةهددةلميسددةل 
ل َلال. لى ِّلال لبلفللماَ ا 

ل:ل( جاء قوله23ـ فو ص ) لاس ش ، ا لى ِّلل  لالس ْ بل:لط،كلالش ،ىال
ل اللدددددددددددَكللدددددددددددددةَعلالس دددددددددددددْ بل ولمحق دددددددددددل ددددددددددددَل

 للللللل

لة االلال دددةطلفدددللالس ددد بلأْىدددَزطلةاْى َدددللل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
للل لديعدددددددددددحَلملللاا ل َللبقل ْلدالس ددددددددددلعَلةْلدَلددددددددددلكَلاللَدددددددددد َلدَل دددددددددد

 لللللل

لللل َدددىْلأَلطلةَلاَلْ دددأَللبقل ْلطلفدددللالس دددةَلال َدددلاالل َلةَل
 

َّلةلدعلأطددفلى لددِّلفددلل لفددللشداحلال لاةزأ دد، قلى ددِّلالمث  ثد،بل لددِّل ش دد،ا  ةهدةلميسددةل 
ْ للمْ ة ل  حقلللالش لا لةايِّل ل َلَال.،هال صلى،شةاللرلال لةعلفللأقلماَ ا 

لالم  ةَ  لل ،لقَاْلاللم،يل لال للل( جاء قوُلُه :23ـ فو ص ) لف للاليعَ،كل ةأم ،لالسعْ بل
لعلشاى ل ،.لط،كلىي ا لل:

لثدلد، دددددددددددددددِّللفددددددددددددددللَسدددددددددددددددْاجقل ل ددددددددددددددددص  دددددددددددددددك  لِّ دَْ
 لللل

للددددددلَنل  َددددددْةَاعقل ددددددْ بق لالسع ََ،كق ل ْحددددددَ طليقددددددد
 

ََْاللقلتُ  لالم  ةَ  لل ،لَقَا لال للعلَش لف للاليعَ،كل :لاح  للالَ ،ا ل:لةأم ،لالسعْ بل
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ى ل ،
(8)

ل.

لىي اَ لفاح  للاةال ِّل: لةأم ،ل لبل
لَح  لاْلددددددددددددددددفددددددددددددددللسَللِّللدَل، دددددددددددددددلَلدثقللص لدَلدَ ددددددددددددددلك لدَْدددددددددددددد َل

 لللللللل

ددددددل،كَلََدددددديقللطوَلْحددددددللل ل ق َددددددْةَاعقللَنللْللَددددددلبقل ْلالسع
 

ل.ل282ول:للةهةلفلل لةايِّ
ل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لال لَملبل ا  لف،لَْشلالش ل .لط،كلالش ،ىال لةأم،لالحق

ددددددددددددددددا  ل لالحق ددددددددددددددددفل لال  ددددددددددددددددللَ  شق ددددددددددددددددةال لةال لحل
 لللللل

لةالدددددددددددددددد  اَالمدددددددددددددددددصلَ  لددددددددددددددددكلاأَلْةَسددددددددددددددددد،ع
 

لفلل يش، لال لبلهةل:لقلتُ ةلعللَ عللالمحقعلللى ِّلال لبل شلا.ل ل:لةالا حلحل
لال  لل ةال لالحقلْ شَل لل قَ ،لَةال لحل دددددددددددددددددددددددددْصل َللَةالددددددددددددددددددددددددد  االل ا  للددددفل لاألللمق لَةاعقل قْلدددددددددددددددددددددددددكق

 

َّلمصله،شمل ِّلاألةلِّ.لةاي الشاح ،لأل لل1/893ال ملبللل لةاصةهةلفلل
ل.ل8/157َّلةالش ،ه للفللالمث  علع صلالسعْل ل85ال،شلالقلسللول:ل

ا  لمصلاليعلل( جاء قوله :23ـ فو ص ) ا  للف للالحل ل:ةأم ،لالحل لس،ا.لط،كلالش ،ىال
دددددددددا   ل لالددددددددد  هَال لددددددددد لا دددددددددصلحل لفَدددددددددَ لَ دَميدددددددددَدص 

 لللللل

لة لددددْصلأ دددد ا لمدددد،لىشددددَبلميددددِّلى ددددِّلةجدددد 
 

ل ل شلا. لال لب لى ِّ للَ عل لى ِّلقلتُ ةلع لال لاةزأ ، ق لشاح لفل لال لبل ليلسل :
ْْاللل لِّلأةنل صلَحَجاَّلةلعلأجْ هللفلل لةايِّلالمْ ة َّلةاح  للال لب ل:لمث  ث،بلطل

دددددددددا   للْ ددددددددصلللفَدددددددددَ لَ َدَمدي ددددددددددَصلال  ْهددددددددددَالَلْلدددددددددكَل ْلَبلَى َددددِّلَةَجددددكْلللحل ْيددددِّللهلدددد ق ل  ْمددددَبلَة لددددْصلمق


لَم، يُدْبَُغ به (33)  . انظر تهذيب اللغة )سبت( . والقرظ بالظَّاء المعَجَمة، وهو َوَرُق َشَجِر السَّ
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  لللللل

لةللاةطل:لى ِّلحوال.
لأ للا لَ َ:لل( جاء قوله :23ـ فو ص ) .لط،كلل ل لل صل لفدم ،لالس  ،علف ةلشق   للالحاع

لَمددددددددددددددِّلوةائَ  َدددددددددددددد،لالس ددددددددددددددَ ،لة  ل َجددددددددددددددْبلةاَل
 لللللل

لَسدددددددددْةملَ ،لَةَسدددددددددَ ،ملَ ، لالمَاددددددددد،ئقفق لالدددددددددحل
 

لا لََ ل)ةللنلل ل ل صلأ للا لَ (ل.لقلُت : ح  للالَ ،ا ل:لط،كلل ل لل صل لاق

لفددلل لةايدِّل ْرل َشددل372و:لةال لدبل َّلةهددةل((َفَاَمدِّل ةا قَاَهدد،لل))َّلةفلددِّلةسدلاحلال
لمصلطال  ِّلالمش ةا ل:

ل،ل َدددددددددددددددد،مللقَلملل،لفَل َدددددددددددددددمح رلل،الللَلالدددددددددددددددد عللبقل َدددددددددددددددىَل
 للللللل

لد،د َددددددددددددددد،مللجَلاقل،لفَلد َددددددددددددددةللل َلل َل  دددددددددددددددَلِّل َلي ددددددددددددددد م
 

لالمسم ِّل ،ل لْ َمِّل. لالي  ،بق لالحةافاَّلةالس َ ،ل:لَشْةكل لال  ةا ال:لمآللال
ل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لالش ْمن.لط،َكلزلهلا  ََ،لل لةأم ،لالسرَ ،عللف لللل

لالسرددددددددددددددددددددددددددددد ل ،َعل دْاج،ئق َددددددددددددددددددددددددددددد،لَ َلددددددددددددددددددددددددددددد،كل
 لللللل

للَددددددددددددددددددَ لي،لَ فقلَيدددددددددددددددددد، لَسدددددددددددددددددددَ ،ئقَحلَف لددددددددددددددددددص 
 

لاح  للال لبل:لقلُت :ةلعللَ علل شلا.ل
ل، َلد،ئقددددددددددددددددددددددددددددجَلاْلدَل قلل،عَل َلدالسرددددددددددددددددددددددددددددل،كللَلدددددددددددددددددددددددددددد َل

 لللللللل

ل،َيدددددددددددددددددلْلفقل قلطلَي، َلدلَدددددددددددددددددلص لْْدددددددددددددددددطلللجَل،يقليَلَسددددددددددددددددد
 

لالسعْل للللللللل لع ص لالمث  ع ل  ،ل لفل لال لب لةج،ا لزلهلاَّ ل لةاص لفل لى لِّ لأطف ةلع
َلَ ،:ميسة ، ل لِّل َلل صلزلهلل2/121 لاَّلةلعلأج هلألُّ، لفللطال  ِّلاليرةيل لال للَمَْ 

ددددددددددددص مْللَأمق دددددددددددديقللَأطددددددددددددَةبْللااقلالدددددددددددد  للَيدددددددددددد قل ق ل،يَللْلسق
 للللللل

ل،دَليدددددددددددددددددْلَحزللَ ئل دددددددددددددددد، للبَلَفَ ْ ددددددددددددددددلبَلَ َ ْلدددددددددددددددد
 

لط،كلل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لالي َ امِّ. لةهع للشا ةصَّ لالقةع لالش ْاللف ع فدم ،
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ل:ل لزلهلا 

ل
ل ل قدددددددددددددااع  لةطَدددددددددددددْ لأ ددددددددددددد ةالى دددددددددددددِّلَشدددددددددددددْال 

 لللللل

لد،الليشددددددددددددددددد ةقلةاجددددددددددددددددد لصللمدددددددددددددددد،لَيَشددددددددددددددددد
 

ل:لاح  للاةال لال لبل:لقلتُ 
لاع لاَلددددددددددددددددد قللَ   لدللثدددددددددددددددلَى دددددددددددددددِّلة للدَأْ دددددددددددددددلَةطَدددددددددددددد 
 لللللللل

دددددددددددددددد لصَلةَللط،ةَلدَيَشدددددددددددددددد ل،اللَيَشددددددددددددددددللقمدددددددددددددددد،لاجق
 

ل.ل92ةهةلفلل لةاصلزلهلالول:ل
َلِّل.لط،كلأ ةلل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لف،لم،الل َليِّلةَمةُّق لزل ل:ةأم ،لالشعْالل

ددددددددددددددل َلَْددددددددددددددقْللَلِّللقلََلَسددددددددددددددل،  لدَسددددددددددددددلقرلأَل ل لاْلدشق
 لللللللل

دددددددددددد لااللزَلةْلالَجددددددددددددللقل،اقل ش ددددددددددددلقللبْلَحددددددددددددعَلللصَلحق
 

لفددلل لةايدددِّلول:للقلــتُ  دددحلحل:لطدد،كلأ ددةلزل لددد لةلددلنل)أ دددةلزلدد (.لةال لدددبل :لالا 
ل)ُّمصلشَااال س ملةص(ل.ل597

ل َليِّ.لط،كلالش لل( جاء قوله :23ـ فو ص ) لم،لللْشَالل ل:ةأم ،لالشرْالل ل،ىال
للا،الدددددددددددددددددددىَللل ل َدددددددددددددددددالىَلدْمدددددددددددددددددداللللللاْلدشلدددددددددددددددددةَل

 لللللل

لَادددددددددددددد للللل،د دددددددددددددددللفليقل للْشدددددددددددددددلَللعْلاللَددددددددددددددوَل قل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ ةلعللَ عللالمحقعللل شلا.ل
ل،ا لَىددددددددددلل ل َددددددددددىَللَنللْللَددددددددددلاقلْمدددددددددداللَلللللاْلشلددددددددددةَل

 لللللل

للققلدْلددددددددددددددددفقل،لاَلد َددددددددددددددددلْلللفقليقل للْشددددددددددددددددلَللعْلاللَدددددددددددددددوَل قل
 

لمددص مقْةىدد للددِّلفددللالسعددلا لالي ةل دد لع ددصلهشدد،علو:للةهددةللددوقلَجددَ صلالحملدداقع
ةضلاألليلفل37 ل.ل8/835َّلةأل ،الم   للألزاطلل8/871َّلةالا 
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لفللشاحلال لاةزأ ، قلى ِّلالمث ث،بل لِّلا صلم اعغلالحملداقَّلةلدعل ةهةلميسةل 
أجد هلفدلل لدةاصللزلد ل دصلم داغلالحملداقلالمْ دة ل  حقلدللالد   ةالى د لالقد ةنلأ ددةل

لا،لحل.
لةهللل( جاء قوله :23فو ص ) ـ لالا  ل ل. لفلِّ لَليلالل لم، لاسعل لف ة لالَلْالل ةأم ،

لالاحااالال َل  لاألْااف.لط،كلْاف ل:
لأْصلليْ قدددةال دددِّل لالا  دددلل لةَلدددْال لللددد،فل

 لللللل

دَ ددددددددددددددددددددددددد،لةمدَد،الَهددددددددددددددددددددددددد، ََْبلألَةامل ل والا  َسددددددددددددددددددددددددددد
 

لقلُت :  ل: لالَ ،ا  لم،اح  ل لاسعل لف ة لالَلْالل لةهلللةأم ، . لحل لالاع لفلِّ  ََ لا لل
لالا حاااللال َل  للاألْااف.ل

لةاح  للال لبل:
لأصْلْ ددددالا لل،فللَلددددلَللل لاْلَلددددةَل ل، َددددةال قلقلددددْقليْللَلللل

 لللللللل

 ،د َلد،مللدََلديَل،لةَلد َلددداملل اَللبْلقَلددددسَلالا  ل وَل

ََْماةل صلشدنلاألس قلفلل لةايِّلول:ل لَّلةالاةال لفلِّل:21ةهةلل
لأصْلْ ددددددالا لل،فللَلددددددلَللل لاْلَلددددددةَل ل، َددددددةال قلقلددددددْقليْللَلللل

 للللللللللل

ل  َد ْددددددددد دددددددددْامقنقلَطَْدددددددددبل لالدددددددددوعااَىْلصلىق لدَ اق
 

دَللفدللشداحلالمث ثد،بلل  لاةزأ د، قل لدِّل ََْافَد َّلةيلسق ةهةل لالمةجة لفلل لةاصل
لمةجة لفلل لةاصلشَاهلالمْ ة ل. لهل َ َ ل صلالَلْشَاعَّلةهةلألُّ، ل لال

 ( جاء البيت :23ـ فو ص )
ددددددد ددددددداْلدةلق لمَلْمددددددد، َليَلل،صقلَلددددددد ْلال قللصَلدل لمق ل، لْةُّدددددددمبل

 لللللللل

لقْلاقلالمْسددددللقلا قددددل ا للااللزَلةْلالَجددددلبقلَحددددعَلل ْلطَددددةَل
 

ل:لةاح  لِّلل:لقلتُ 
دددددددد دددددددداْلدةلق لمَلْمدددددددد، َليَلل،صقلَلدددددددد ْلال قللصَلدل لمق يددددددددبل لقْلاقلالمْسددددللقلا قددددل ا للااللزَلةْلالَجددددلبقلَحددددعَلل ْلطَددددةَللل، لْةهق
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  لللللل

لفللشاح ، قل لِّلأةنل صلَحَجاَّلةعلللةَج للفلل لةايِّلال لاةزأ لةال لبلميسةل 
ََ ل ل صلاأل اولش،ه  لفلل لةايِّلول:ل لفلِّل:ل25المْ ة .لةل للقةكل

لَأ  ددددددددْال لمددددددددصلال قْ لددددددددد،صق ل، لد طددددددددددَاَعلَماْلددددددددددةلق
 لللللل

ددد للَدددْلددد لَلل ْلالس دددلفلطَدددلصَلمق لةلقلولل مْ دددللَنلبل
 

لط،كلسل لم،صل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص )
ل ددددددددددددددددددِّللاقل ْل للناا للَددددددددددددددددددْمدددددددددددددددددد ددددددددددددددددددَكلأَللْق فَل

 لللللللل

ع ل،هللةَلالس دددددددددددددد َلل ع ل ددددددددددددددلكللْ ددددددددددددددالجَللا  للللاْلةاللل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
ْق  لدددددددددددَكلأَلَمدددددددددددةَل لِّللَ ددددددددددداقل ْلَبلمللْسددددددددددداا للَلْمددددددددددد،ل
 

ع ل،هللةَلالس دددددددددددددد َلل ع ل دددددددددددددددلكللْ دددددددددددددددالجَللا  للللاْلةاللل
 

ل لةال لبلميسةل  لةالمةسةى،ب. لالمااج  لمص لى لِّ ْ  َبل لا لفلم، لأج ه فللةلع
لس لم،صلألُّ، َّلةلعلأىافِّل.ةزأ ، قل لِّلال لاللشاح

لامائلالقلنل:ل( جاء23ـ فو ص ) ل لبل
لَحمدددددددددددددددللالجمدددددددددددددددةكل ج،يدددددددددددددددللالغدددددددددددددددزك

 لللل

ل ْولعلل ئدددددددددددددددددددددعلشدددددددددددددددددددددد   ،لشدددددددددددددددددددددد  ل
 

َلْ ل لِّل لةاصلالش ،ىا.ل ل:لاح  للال لبل:قلتُ ةلعللَ عللالمحقعلللى لِّل شلاَّلةلعلَل
ل دددددددددددددددالحلللَحدددددددددددددددلع لكزْلََدددددددددددددددالْلللقل،يقدددددددددددددددجَل قللكَلةْلمل

 لللللللِقل

لل قل ْل،لَشدددددددددددددددددددددد َل لل ْلَشددددددددددددددددددددددل ئقددددددددددددددددددددددعللللللعَللوْل قل
 

ل.ل232ول:لةهةلفلل لةاصلامائلالقلنل

لأ للا لََ ل:ل( جاء قوله :23ـ فو ص ) ل صل لط،كلىلمال
يلددددددددددددز لةكَلدحددددددددددددلصَلَْلمَلجْل َلداْسددددددددددددةَللصَللْل، َل َدددددددددددد َل لةاللكلل لل دددددد،لالدددددد  لُّددددددم،اللىل ددددددغدددددديجل ل كللةالشع
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  لللللللل

لاح  للال لبل:لقلتُ 
لل  لاَلْلدددددددددددداقل َللكَلةْلدَحددددددددددددلصَلَْلمَلجْل َلداْسددددددددددددةَللصَللْل، َل َددددددددددد َل

 لللللل

دددددةَللصللْسدددددةالحلللكلل،لالددددد  ل َدددددلْل،يلل لَلَ دددددَْل لكلل ْلالشع
 

َمددَال ددصلأ ددللا لَدددَ َّلةعلفددللأقلمادد ال لددا.لةج،الددد  ل ةلددعلأجدد هلفددلل لدددةاصلىل
لللنلل ،ل جا   لفللالحل، َّلْة ،يللأقل:ل ى،يلل. ل الا  ل:لأقلح لث للالسعصع

ل:لةأم ،لال( جاء قوله :34ـ فو ص )  لشر كلف ةلجم للشق ،كلل للك.لط،كلالش ،ىال

ل
َْ،صلالجددددددددددداةالةاى ل َددددددددددد، لةشلدددددددددددْ كل دْشددددددددددد

 لللللللل

دددددددداائلقل لالُّ  ل قددددددددَااعق لى ددددددددِّلفق لدددددددد  ل قددددددددْلض 
 

ل:لاح  لال لبل م،لفللشاحلال لاةزأ ، قلى ِّلمث  ث،بلطْالل:لقلتُ 
لل، َددددددددد للىْلزَلةَللاقلةْلزللالَجددددددددلصقل،َْلَدْشددددددددددد َللك ل ْلشلددددددددةَل

 لللللل

ددددددددددددالةلللضقلدْلدددددددددددد قلل  لدَلدددددددددددد ْلدِّلفقلَ ددددددددددددىَل لاعقلاَلدددددددددددددد قللهقلةْلدجل
 

ل. لالحاع لةيلسللفلِّل لِّلىل ل لال ِّل صق
لأ للل( جاء قوله :34ـ فو ص ) ل صل لالم  ا  .لط،كلل ل ل لف للالاعم،كل فدم ،لالا ط،لل

لا لََ ل:
ْ َم،يل دددددددددددددددددددددددددددددد، لةَاطدددددددددددددددددددددددددددددد،ل لَىم  َدددددددددددددددددددددددددددددد،ل ق

 لللللللل

ددددددددددددددددددددك ل َحالدددددددددددددددددددلل...لالَجددددددددددددددددددددْلشلالارج 
 

لفللالح لاألاح لى  للالمحقعلل ،شل ل قةلِّل:لعللس قلعلالةزصل  وهلالاةال َّلةلَك 
ل:ل2/357م،لج،الفللال  ،جل

لةَاطددددددددددددددددددددددددددد،لل ادددددددددددددددددددددددددددلل ق م،يل َددددددددددددددددددددددددددد،ل
 لللللل

ل حالدددددددددددددددددددددددللالجلشدددددددددددددددددددددددلصلالزجدددددددددددددددددددددددك
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لفللال لبلالوقلأث  ِّلةفللالوقلَيَقَ ِّللىصلال  ،ج.لةاح  لللقلتُ  لالمحقعلل َع :لَةهق
لال لبل:

دددددددددددددددددددددددددددل،ل لدددددددددددددددددددددددددددددَاطَلةَل للِّللد،يلددددددددددددددددددددددددددددمَل ْل لللل لاَلدىل
 لللللل

دددددددددددددددددددددددلعْلَصلالللقللْلدزقلَحددددددددددددددددددددد َل لكْلزرَجددددددددددددددددددددددلاَحَ شق
 

لفلل الحزللل:لالجم،ى لةل.ل891شاحل لةايِّلول:لةهةلل  ل ل صلا لََ لالَ،ماقع
مصلالي،نلةالْلالةاليلكلة لاه،َّلةالزرجكل:لجم لزلج  لةهللالجم،ى لمصلالي،نَّل

لاليَ،عل. لةال ر م،صل:لجم لَ  لعلةهةلوَ ال
لفم،لَيََُّللىيِّلالم،اللمصلجةايللاألي ،اللقوله :( جاء 34ـ فو ص ) ةأم ،لالاعط،لل

ل: ل...لط،كلالش ،ىال

لَطةمل لالا ط،لليقْ بل ل لِّلَجَ لق

لَ ْسالَه،ل. ل   حلالا االمصل)الا ط،ل(َّلةالا حلحل

ل:ل( جاء قوله :34ـ  34ـ فو ص ) لةأم ،لالارط،للف ةلالل زلالماطةلل.لط،كلجالا 
لزلدددددددددددددددددددددددددددددد ل ل    يدددددددددددددددددددددددددددللمَلشددددددددددددددددددددددددددددد ل كق

 لللللل

لطدددددددددددددد،للةاليُّدددددددددددددد،لةَمددددددددددددددصللددددددددددددددلل ،لارل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ ةلعللَ عللالمحقعلللى ِّلال لبل شلا.ل
ل  لدْددددددددددددددددددددددددددددلزَلل كقلل َلددددددددددددددددددددددددددددددشَللْلَقلللمَليقددددددددددددددددددددددددددد لل عل َل لل

 لللللللل

طَدددددددددددددلَمدددددددددددددصْلةَل دددددددددددددَي،،ل قلةَلل،لقللدددددددددددددلل ،لار للقلاع
 

ل:الاةال لفلِّلَّلةل2/182 لةايِّلةهةلفلل

لَزلدددددددددددددددددددددددددددْد  لد لَ  عددددددددددددددددددددددددددد ْلَشددددددددددددددددددددددددددددَ ل كق َق ل ليقللَم
 لللللللل

ددددددددددد ئلقلَةا دددددددددددَي،لقلَةَمدددددددددددْصللدددددددددددلل ،لا  للاع
 

َي،الةلَّلط،للل ئلل:لالارلةالا ل َي،لَ َانللالللَلمعلسلللَّلةميِّلللللل قلةالز للكلل َلاْل:لاللَلللللاع .ل ل، لاق
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لفلل لج،ا لالوقلل831أ للال ، للول: لاألشقا لأة َّ لال ملبل لهة ل: ي، لر لةالاع :
ي،للةهةلاللا كل ،لز للل.لللليسَلللل.للل،لْلشقا ِّلشَا  ل لُّ،ا ل لِّلالاع

لسل يب.لط،كلل( جاء قوله :34ـ فو ص ) ل والَلاقَ بلثلع  لةالمي،زكل فدم ،لَىَمَابلال رةال
ل: لالش ،ىال

لطددددد لَىَمدددددَاب لةالسرددددد  ،صل لَأْمَسدددددْبلميددددد،زكل
 للللللل

دملدالأط،الَ ، َْ لةعل َد دَ لال دَ لق َْ  َ د

للقلتُ  ل: لال لبلج،ا لالمث ث، اةال  لالمْ ةى  لل   اقلب لاس َجع لم، لمَجع فل
لةفللشاحلال لاةزأ ، قل))لةلعل  ز لأط،ال ،ل((ل.ل.917و:ل

للَابْلَمدددددددىَللطَددددددد لصقل ق،لسلددددددد  للَميددددددد،زقكلللَأُّدددددددَحب
 لللللل

ل َْدَ لال قَ لق  ،د َلدلْل،اقلدَأطَللَز د َ ْللَةَلعَ د

لةل لل  ، َّلةلل،ل ِّلمَل78لم   كل صلا لَ لفلل لةايِّلول: للش ِّلهوا َّليِّ لب 
لاةال ِّل:

ل ق،لسرلدَحبلمَلدَأُّ لَط لَ َاَسب  لي،زقكل  د، َلدلْل،اقلَز لَأطَلد ، لَةَلعل َد ْللل لَ لْل قلَ  ْل صق

لللللللللللللللللللللل
لال   ل لةال قا ل والسقْلمصلألمعِّ.لط،كلل( جاء قوله :34ـ فو ص ) ْ  لفةل ل فدم ،لال

ل: :ل...لةط،كلطلن  لالش ،ىال
َْدددددددد  لَفَمددددددد،لَ ْ َلددددددد  لأ يدددددددد،الل حيدددددددةلَى َدددددددِّل

 لللللللل

َاَمددددددددد، َدْحَسدددددددددَصلمي ددددددددد،لَلددددددددد لةَعلَةل دددددددددْبلل َل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
َْل َلةلىَلديللدحْل َلل،اللمَل ْلأَلل  للَل ْل،ل َلمَلةَل  ،مَلاللْبللقَ اْل  لدددجَللعَلةْل،للَل َليْلمقللصَل َلجْلدَل قل  ددِّل

ا للةلعلأج هلفلل لةاصلالمجيةصَّلةعلفلل لةاصلطلنل صلوالح.لةل ةزلالالمغ
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َكلمصلالش ،ه َّللقةكلفلِّل: َْْالاألة  للةافلللالش  ل لب 
لشقلحْل ،لةَلل دينلللةهللش، لحْلةَللا يَنللطاَل َللللللل َلددَْلل ِّدىلةديللد حَلل،اللدأ مَلل  لدلَلد ْلد َلل،مَلةَل

لة لاه.لط،كلل( جاء قوله :33ـ فو ص ) لالارلع لالغ ل لمثكل ْع لف ةلالش االل ةأم ،لال
لأسلع لال  غ  لل:

ْق  ْصل لَى ع يلل َشْا   لمق
لللقلتُ  ل.لةاةال ِّل:ل11َماةل صلاأله علفللشَاهلول:ل:لال لبل

ددددددددددددددددددد ا ل ْق دددددددددددددددددصل َعددددددددددددددددددم،يلل قشددددددددددددددددددَداَ   لمق لَيد
 لللللللل

ِقلَْليقل َمْ الددددددداق دددددددصلَشددددددد ،لالز  لالي دددددددلعللمق لمدددددددبق
 

لى لِّل شلال َ،  َِّّلةلَكلفلِّل لال  غ  لَّلةلعللَ عللالمحقعلل ةلعلأىاْفلَمْصلأسلع 
لل ، للعلأ  ليِّل. حال

ل:ل( جاء قوله :33ـ فو ص ) ا  للف،لجم،ى لمصلالي ،نل...لةط،كلالش َمْاَ كل لفدم ،لالا 

له  ددددددددددددددددددد، للأة لددددددددددددددددددد  له ددددددددددددددددددد، قلَادددددددددددددددددددا   ل
 لللللل

دددددددددددددددي  للَ ْ َمددددددددددددددد لل لاألسق للمشددددددددددددددد،الفدددددددددددددددل ص 
 

ل:لاح لال لبل:لقلتُ 
ْلل  ددددددددددددددددددهَل ل  لا لقلَادددددددددددددددددد، قلَهددددددددددددددددددةَلل  لَلدددددددددددددددددد قلةْلأَلل،

 لللللللل

ددددددددددددددداألَللص ل قللْلفقدددددددددددددددْشدددددددددددددددَي،َاللَل ل للَمددددددددددددددد ْل َلل للي لسق
 

ل لالمث ع لفل لالسل  لا ص لىي  لاليس   لفل لشَال2/237ةمث ِّ لفل لأج ه لةلع .
لالقسعل الش َمْاَ كلالوقلجمَِّلال   ةاليةاقلحمة قلالقلسلل)ُّمصلشَااالأمةلةصلد

لالث،يل(ل.

ل لةاي ،ل لفل لأج ه لةلع لالليس،اَّ ل لِّ لال لاةزأ ، ق لشاح لفل لال لبل َل ةيلسق
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لل ،ل ل ، لطال ، لميَِّّلةهةلطةل ،لفللألل ،لالال:المْ ة .لل صلال لألبل
ددددددددددددددددددد،كلل َلددددددددددددددددددد  للَحم  ْلللَألةق َلددددددددددددددددددد  للَه  ددددددددددددددددددد، للَأة ق

 للللللل
َلدددددددددددددددد  للَشدددددددددددددددد  ، لل لَجددددددددددددددددا االلللق َجددددددددددددددددلشقللَأي ق

 

لةللنلفلِّلش،ه  ل.
ل:ل( جاء قوله :32ـ فو ص ) لةط،كلالش م ،خل

ددددددددددددا  لُّدلد لفدددددددددددللَلْل َددددددددددد  لاق لمدددددددددددد،ال اجلددددددددددد  
 لللللل

لمل ددددَ مقنقل لفل دددد،لَ ددددف  ََددددلصل لال لمدددد،ل ل اددددال
 

ل:لاح  للال لبل:للقلتُ ل
ددددد ْل لللعَل   لدلَلاجقل َلل،اَللَلدلْلدَْللا   لداقلل  ل َلدلْلدفلللَل ََدددددلاللاق لنقلمقل َلْ دددددملللف ل،لَ ددددد َدددددلْلفقللصلللْلال

 

َللفللمث  عل لى لِّلمصلالما، اَّلةيلسق ْ  َبل ةلعلأج هلفلل لةايَِّّلةعلفللم،لا
لفلل لةايِّلالمْ ة لألُّ، ل.ل لِّلالم  معنَّلةلعلأج هل2/237ا صلالسعْل ل

لَطَمَاه،ل. لل،ال:للل  لش ل  للال رْ م لط لةااطلالس َح،لل لْة
لط،كل د  ْلَشا ا ل:ل( جاء قوله :32ـ فو ص )

لاللعللهَلاْلالددددددد عللفلللَلدْلَلددددددلعَل دددددددمُّدددددداةلل لي، ا لال
 

لللل قددددددددددددَْليْلملللةَلددددددددددددددهْل،لةَل َلدْلدددددددددددد َلىَللارلدددددددددددددددمللدلَللل ددددددددددددكْلع
 

لال لب لى ِّ لالمحقعلل للَ عل لللع لَشاحللقلُت : شلا. لفل لاليس   لفل ةمث ِّ
ال لاةزأ ، قَّلةهةل لالمةجة لفلل لةايِّلالمْ ة َّلةهةلللنللَِّّل كللم،لكل صلأسم،ال

لُّمصلأا َ لأ ل،بَّلةالاةال لفلِّل:ل12ال زااقل م،لفللال ،ُّكلل م ا لو:ل
َ ي،لةشللقلدددددددددالميْللعللهقلاْلالددددددددد عللفللدلَلَلدددددددددلعَل دددددددددا  لال
 

َْ قددددددددددددددددددللللع لدللثددددددددددددددددددل  لد ْلدددددددددددددددددددطل، لد،مددددددددددددددددددمَلدلقلل ع ل لَلْي
 

ل لِّلجلؤل َ ل صلالي ُّْالفللالحم،س لال اال ل َّلةشاحل لةاصل2/82ةهةلميسةل 
ل لالَ  اق ل لِّ لالميسةل لمَ،ه ل8/882الم ي ل لفل َؤل   لجل ل ص لل ي ُّا لةهة .
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ل.لل8/279ال يالول

ل لول: لا ىج،ز ل عئك لفل ليس   ل ةص لالم ي لل891ةال لبل ل لةاص لةشاح َّ
ةلفلل َضلهوهلالما، ال اةال ل)ةهةلليْ ل(َّلةط لى  لل.لةه859ل ةاح قلو:ل

لال ئلل ،لمَيِّلهةلاةال ل)ميْ ل(ل لألي ،ل َْللمَيِّل الجاج،يللاحمِّلال ِّل دص 
لةالح ةَعَّلةولكل لال لاةال ل)َليْ ل(لف لل َيللال  ج رَ  لأم، لالمَيَِّّ ا ث ،بلل وا

لحسصلفللحللالمم ةحل.
لفؤ لاألة قل:ط،كلاألل( جاء قوله :32ـ فو ص )

لَجدد،ابل يددةلالحُّددالاصلشدد،لبليَدد،َم ل لع
 

 ةلدعللدا  للد د،ل ةصلالم لل اا

ل:لالمقاة ل ِّلاأَلْفَةهللاأَلة قَّلةاح  للال لبل:لقلتُ 
ل قْولةلاليلدد َللبْل،اَلَسدد ْاددصق لعْل لل لل،مَلََدديَللبْل،لَلَشددحل
 

 أسدَ،اَلل َلدالملصَلةْل لللعْلدلل ةاللَل رلالللَللعْل َلدف

الوقلجمَِّلالَ م للى  لالَزلزلالملميلَّلاحمِّلال ِّللةلعلأطفلى لِّلفللشَاه
ْ اائفلاأل  ل .لةعلفللشلالمصلالما، ا.ل ل َ،لَِّّلُّمصلال

ل:ل( جاء قوله :33ـ فو ) َْ،ملر لط،َكلالَق
لح  ددددددِّلَةَاْ َصل مدددددد،بلالغلددددددةالميددددددِّلةطدددددد 

 

كلل َق   د،َ لالمدأللمصلال د  د،صلَلشددَ 

 

لاح  للال لبل:لقلُت :
 كللَقل َلدْلشلَلل،صقل  لدال َللصَلمقللالل َلدالمللل،صَلد َل لللللل ْلدَلطةَللاقلددلْلةَلالغللل،بقلدل ل قلاَللصَل ْلاَلِّلةَل  لحَل

لمصلطال  ِّلالمش ةا لال للمْ َ ،ل:ل29ةهةلفلل لةايِّلول:ل
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ْعَلكلل َْ،َلْبل قَكلال ْصلَ  قْلَبلَةا قْصل لللللللللللَةا  ْ َ كل ل ي ،لملَحدلردةَكلَف،ْسددَ ْعلألر دَ،لال
ل:ل( جاء قوله :33)ـ فو ص  لفدم ،لاأَلم  للف للالش ج  ل.لط،كلالش ،ىال

دَحدددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لَةاُّق ددددددددددددددددددددددددددددددددددِّلَأم  لفَددم 
 

لَفَ ْغدددددددددددددددالللفل ددددددددددددددد،لأاددددددددددددددد  للاألسدددددددددددددددل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 

دد  ل قل ددِّللَأم  َح  للد،ل ق ْلَفدم  للَفةَه،اَللللللللالملةُّق لَ ْغَالللفلَ ،ل اَ  للاآلسق

لى ةل لأطف لالع لفلم، للِّ . َّللةال  اْ َبل لةلؤي عل للو  ال َّ لال فع لمكال لالَحَجال :
لة اغلاه،:لفل لا ل.

لزل :ل( جاء قوله:33ـ فو ص ) ل صل .لط،كلَى قر م  لف للاليعَم للةالَلْالل لةأم ،لا ق
لةا  لثلدددددددددددددددددع ل َدددددددددددددددددَ لال ددددددددددددددددد حلةالمق دددددددددددددددددكق

 

دددددددددددددددددد لَةاَاْ  لددددددددددددددددددعلهيدددددددددددددددددد،كلالقل لددددددددددددددددددةالل لم 
 

للقلتُ  لةل: لا   ،  لفل لال لب َل ليلسق لول: لل32المزاةج  لزل لل قعلىَل لِّ  ص
َقل ل، قعل َلال لَّ ةقع لةالا  لالةزص لهوا لى ِّ لطال    لةفلِّ لَّ لالمْ ة  ل لةايِّ لفل لأج ه ةلع

َلَ ،ل: لمَْ 
لةاللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل لللَأعلَة ع  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملللاح لةَلَأاَل
 للللللل

لَ ادددددددددددددلاللل،ك لَحدددددددددددددلأَلقعللَمددددددددددددد ْلَف،ىْلللَدددددددددددددكَل
 

 

ْللف ةلالَجةا.ل( جاء قوله :33ـ فو ص ) ل:لفدم ،لالَقْس لط،كلالي ، غ للالَجَ قر
لَسددددددددد،َالفليددددددددد،لالدددددددددةلع لل َدددددددددَ لَاسلدددددددددةكلال ددددددددددد

 

دددددددددددددددةا لدددددددددددددددددِّلف،لَقْسددددددددددددددددْلةالَليددددددددددددددددَ،لةال لجل
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
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دددددددددلالدددددددددةلَع للل،َيدددددددددلْلفقلل،اَلَسددددددددد َْ لدال  دددددددددلكقلَاسلدددددددددةْلل َلَ 
 لللللللل

دددددددددددددددةَلل،دَلالَليدددددددددددددددةَللْقلددددددددددددددددد ،لَقسْللِّقلددددددددددددددددد لةاال لجل
 

لالج لالي ، غ  لفلل لةاص لأطفلى لِّ لفللالمث  علع صلةلع لةال لبل لالمْ ة َّ َ قع
ل.ل2/395السل ل

ل:ل( جاء قوله :33ـ فو ص ) لط،كلالش ،ىال

ل ،لَلدَةْاَيلقلطد  د  ل َلمْدالل َ دَيْلَبلل ْشدددا  لط،َمْبلف،س ََي،َالل د،لال ْق  ة ،لققْس

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
ْ ل قللبْلَمددددلْلطقلألل للللللل  لد  لدطللللقليَلاْلةَلددلَل،لْلةل قلا لمْلددََل،للقلديَللْلديَل َل ََدددد َدددد قلل،اَليَل َل،ْسددددفَللققْسدددد ل،مَلد،لال

 

ََل َّللددلللطقلالا للعلللْل،ل:لالَغددَيدد،لهللَمددةال َََمدد،الممدد ة  ل:لالس ددَح،لل ددح،حل)َىَمدد،(ل:لال .لةفددللالاع
لاؤةَنلالج ،كل. ْ ِّللال رل،صلَلْاَ لل لط،كلأ ةلزل ل:لهةلشق

 ( جاء قوله :33ـ فو ص )

ْللف ةلالوقللل يج ل لطلنل:ةأم،لالقلْس ل ِّ.لط،كلا صل لال

ْْل لالا  لأةط  ،ل ،لقلْسْلةالميدْدَ كق
ل ِّل.لقلتُ  ال ْللف ةلالوقلللَ َ ل  ل:لاح  للالَ ،ا ل:لةأم ،لالقلْس

لةاح  للال لبل:
لدلْْددددددددددددالا للكقل َلالمْيددددددددددددةَللْقل،ل ،لقلْسدددددددددددد َل لل ْلطَددددددددددددةْلأَل

 لللللل

 االلزَل،لا قلد َلديْلدىَللللللْلُّقللَلل،  ل َلفَلللقلددد

َ ل لل لطلنلالارطل ،بلفلل لةايِّلول:للةط،ئ ِّلىل ةال للفلِّل:23ال ِّل صل لَّلةالاع
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سددددددددددددددكقلل، َلطَدددددددددددددَ  ْلَأةْل ََيَ دددددددددددددداقلل ق،لمق لدالَاْددددددددددددددلَةال
 للللللل

زاالللَىي ددددددددد،لُّدددددددد،لَللطَددددددددد ل،  لد َدددددددددفَلللقلددددددددد لا ق
 

الل،ىقلالش لل،كَلطَل.لِّقللْل  قلل للسَلاألَللهللوَل،لألَلحل:لمَل ْلالَقم  ل ،ل َلل( جاء قوله :33ـ فو ص )
ل:ل

  للدسَلاألَللِّللدمرلد َلدْقد،للَلمَلل قلدم لددقَل َللع ل قل ا ه،لللللللةلدسَللضقلاْلفللىَللِّللَللمْلجَللصَل،،ل َلمَل

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
لَا قَي،ةلَسدددلضقلاْلفدددللَىدددلعلل لدددَللمْلجَللصَل،،لَ دددَمددد

 لللللللل

  للدسَلاألَللِّللدمرلد َلدْقد،للَلمَلل قلدم لدقَد َللع ل قل

لىل ددددد، لَّل مددددد،لفدددددللاألشددددد ،هلةا ل دددددصل لي ددددد،ئالل ل،لددددد للصل:للللللللللللةط،ئ دددددِّل:لهدددددةلالحددددد،اعل
لَّلةج،ابلالاةال لفلِّل:8/815
لَسددددددْةَا ي،اْلعللفددددددللَىدددددد لددددددَللمْل،ل دددددد،َصلجَلَمدددددد لضق

 لللللل

دددددددددددددِّللدددددددددددددد ع لول ، دددددددددددد، لهَل لاألَسددددددددددددد لللَةطلف،ْط َدم 
 

لاحمِّلال ِّلفللالق،مةنل)طمع(لهدوالالمَيدِّل)لقلتُ  ،لَمدةهدةل:لةط لجََكلالمايعفل
لفدلل  ، دِّل(للد)القللِّقللْل  قلل للسَلاألَللهللوَلألَل لالسعدْل لمدصلط دكل دَكلا دصل ََ ععَّلةمث دِّلَف علالمث  دم  (ل ،لُّ 
ل.2/317

لةط،كلالحلْلئ ل:ل( جاء قوله :33ـ فو ص )
ل.......لَسدددددددددددددددددددد،   ل لأ ْدددددددددددددددددددد،ك  لَ َ ،للددددددددددددددددددددكل

 للللللل

ل يدددددددددددِّلَل لددددددددددددعل  ددددددددددد،ؤلهلعلةَ َيددددددددددددِّلالَجدددددددددددد رل
 

لال لبل لالةاُّحلفللاألاكل. لى  للالمحقعللل دص 

ل لبل::لاح  للاللقلتُ 
ْلعللسددددددددددددددددد،  ل لَل َددددددددددددددددد،مق لأ ْددددددددددددددددد،ك  لَ َ ،للدددددددددددددددددكل

 لللللل

لَ َيدددددددددددِّلَل لددددددددددددعل  دددددددددددد،ؤلهلعلةَ َيددددددددددددِّلالَجدددددددددددد رل
 

ََْمال:ل( جاء قوله :33ـ فو ص ) لَم ل صل لط،كلجملكل
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َْددددددد   ْ ةالة ق ةيلل للدددددددالفدددددددللسلدددددددددال ِل لفدددددددَك
 لللل

ْجَا دددددددددل لَادددددددددْافللةهق ْصلطدددددددد لأزَىْمدددددددددبق لةا 
 

ل:لاح  للال لبل:لقلتُ 
ل  لدَمدددددددلَْلديقلةَللا ل َلدفدددددددلل قدددددددللا لْلدددددددللَللل قليقلةْل لدددددددلفَل

 لللللللل

لطَددددْيدددد لللصْلا قلةَل ددددمَلزْلأَلل ْلبق للْل قلَُّددددغْل قلةَللقْلاقلْجددددهَللبقلَْ
 

ددْلَ هل للجملددكل لثليدد لفددللالمح ددعلع دصلسق َّلة ددولكلفددللال عسدد،صلةال دد،جل9/25ةال لدبل
لَّلةالاةال للفلل َضلالما، ال:221) أل(َّلةهةلفللم حلل لةايِّلو:ل

َْ  (ل...لة)َاْافللةهقجْل  ْ لة ق لَا ل()فلل ق ا 

ددَاهل ةيَسدد ِّللال لاةزأ دد، قلفددللشدداحلالمث  ثدد،بل لددِّلالمؤمددكَّلةلددعلأطددفلى لددِّلفددللشق
لالمجمة ل.

لىي َاَ ل:ل( جاء33ـ فو ص ) لطةكل
ددددددددددددص دددددددددددد  للَة َلَأاْلل لددددددددددددكعللمق لَاددددددددددددةَل  للوقلم،جق

 

قَدددددددددبل قوالَمددددددددداقن ل ل،د ق ل هدددددددددلللادددددددددِّ للَلحق
 

ل.ل375ول:لل:لهةلفلل لةايِّلقلتُ ةلعللَ عللالمحقعللل شلا.ل

لأحمال:ل( جاء قوله :34و ص )ـ ف لط،كلا صل
لَ َشدددددددْ  قَي، ل ْوللدددددددةل َدددددددَاطلَشددددددد   لَل دددددددةصل

 

ددَةاالل َلدَي،لهلديدَ،َكلجق ْسددي، لةَلْجدَمد  حل

لل َ  د،نل دصلاألحيدفلول:لقلتُ ةلعللَ عللالمحقعللى لِّل شلا.ل َّل831:لال لدبل
لةاةال ِّ:

ْ  قَي، لَ شق ْ   لَل لْةصل ل ْولعلَأَاطلشق

لة لاه،لل( جاء قوله :34ـ فو ص ) لالَ،لللفللالَحْالق لف ةلالا ةبل َؤاال ةأم ،لالجل
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لث، بلاُّللال ِّلىيِّل: ل صل ل والهعللجزةص.لةط،كلحس ،صل
لطَدددددددددددددددددْلن لد، ل قَ َيددددددددددددددددددَادددددددددددددددددَ ْحَي،لَم،زيددددددددددددددددد لل،بق

 لللللل

ََْبلَل دددددددددددددلب قَوالَْيددددددددددددد دددددددددددددل،ْلَسدددددددددددددمق لاَااة لجل
 

لالقلــتُ  ددةبل لف ددةلالا  ددؤاال دد،لالجل لَدد،لللفددللالَحددْاللة لاهدد،َّل:لاددح  لالَ دد،ا ل:لةأم 
ََ،لِّط،كل لاَلل،كَلةطَل.للإَذا ُهْم َيْجَأُرْونَ ل:للال ِّلَ  لث، ب  ل صل ل:لال ِّلىيِّللللَلُّقلَحس ،صل

لطَدددددددددددددددددْلن لد، ل قَ َيددددددددددددددددددَادددددددددددددددددَ ْحَي،لَم،زيددددددددددددددددد ل،بق
 لللللللل

ْلل دددددددددددددَقل قَوال ََْبلَل لدددددددددددددْعلجل لَااؤايلدددددددددددددةالَسدددددددددددددمق
 

لةلعلأطفلى لِّلفلل لةاصلحس ،صلاُّللال ِّلىيِّل.

ل:ل( جاء قوله :34ـ فو ص ) .لط،كلالش ،ىال ْعللل لف ةلال لةأم ،لالمقْسكل
للِّْلدددددددددددددددددفقللاَلةْلد،فلدددددددددددددددددال َلةَللكَلدددددددددددددددددددددددسْلالمقللص لدَلَ ددددددددددددددددد
 لللللل

لا حسدددددددد،صِّل َددددددددىَللكقلْلدددددددد قلجَليْلالز لادددددددد  لةَل
 

ل:لاح لال لبل:لقلتُ 
ل، َددددددددددددددددلْلفقللاَلةْل،فللالَ ددددددددددددددددةَللكَلددددددددددددددددددددسْلالمقللص لدَلَ دددددددددددددددد

 لللللللل

دددددددددددددَْلةَل ل،صقلَسددددددددددددِّلال عل َددددددددددددىَللكقلْلدددددددددددد قلجَليْلالز للعللدَْ
 

لى لِّلمصلالما، ال. ْ  َبل لةلعلأطفلى ِّلهوالال لبلفلم،لا
لأحمال:ل( جاء قوله :34ـ فو ص ) لط،كلا صل

ْسدددددددددددددددلعَلةْل َدددددددددددددددفَل دددددددددددددددل  ل َلمل دددددددددددددددل،اقلَمدددددددددددددددلصْلمق للص لزْلمل
 لللللل

ل،الل َددددددددددددددددددداللَللحَلاقلَ دددددددددددددددددددل َلقَدددددددددددددددددددلَل،لدَيدددددددددددددددددددد للد علَغد لل
 

ل:لقلتُ  ل:لالا حلحل
ْسددددددددددددددلعَلةْللَددددددددددددددةَل ددددددددددددددل  ل َلمل ددددددددددددددل،اقلَمددددددددددددددلصْلمق لصزْلمل

 للل
ل،الل َددددددددددددددددددداللَللحَلاقلَ دددددددددددددددددددل َلطَددددددددددددددددددد،لةَلدَيدددددددددددددددددددد للد علدََل لل

 

 ل د،صلل37ةلعلأطفلى لِّلفلل لةاصلىماةل صلأحمدالال د،ه لَّلةل دصلفلدِّلول:ل
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ل م،ل: ةقَّللقةكلفللأة  لمل َاَ اصلى ِّلهوالالةزصلةالا 
َْلل قوا كَللبَلَُّدددددددددددددددددددددددددل  لَأمدددددددددددددددددددددددددا لل لدددددددددددددددددددددددددكعللَأة 
 للللللل

لال قدددددددددددددددددددددددددةااللل قع لل،زلهللدَأىجدددددددددددددددددددددددددلَأَ دددددددددددددددددددددددددب
 

ل ةلقةكلفللاآلَلال:
ددددددددددددددددددد ،الللَيدددددددددددددددددددَزكَلل وا للع لطَدددددددددددددددددددةْللااقل قددددددددددددددددددد َللالشق
 لللللل

ددددددددددددددددلَ لدددددددددددددددد ق قعلللجدددددددددددددددد،اَللي ددددددددددددددددلَلَ جَل ل،الل َلدالشع
 

لال لبلالحااعلةم  َ ل:ل( جاء قوله :34ـ فو ص ) لط،كلأ   للافل
لالدددددددد لَلدددددددددَمصل لفقلددددددددِّقلَةالةحشل لَح  ددددددددِّْ لددددددددال

 للللللل

ْةهقلالَحَم،عقللم دَالا للَلدْيد لفللةلجل  ددال

ح  للالَ ،ا ل:للقلتُ  لطَل:لاق فل ل:ال لَبلالحااَعلةم  َ ل،َكل ل    لَلاق
لالددددددد لَلددددددددَمصل لفقلدددددددِّقلَةالةحشل لَح  دددددددِّْ لدددددددال
 للللللل

ْةهقلالَحَم،عقل لفللةلجل  َلدْيد لدَالال قددار

لى لِّلمصلالما، ال.لعلةل ْ  َبل لأجْ هللفلم،لا
لَّلط،كلىي ا لل:لل( جاء قوله :33ـ فو ص ) َم،عللف ةلالمةبل لةأم ،لالحق

دمددد،عَفَم،لَطُّ لدلبلميل دِّلة دفللللللللللةأيدنلأصلل طدلدديللحق
َّلةلدعللقلتُ  لفلدِّلةاُّدح  :للعلأطفلى ِّلهوالال لبلفلل لدةاصلىي دا َّلةاعُّدْاالل

أسدد ْ ل ط،َم َددِّل.لةطدد لمث ددَكلال لاةزأ دد، قلل ددوهلال    دد لفددللَشدداحِّلى ددِّلمث  ثدد،بلطْددالل
ََ سلرل اَلَىيْل قةلِّل:لط،كل  للال

ل:ل
َم،مدددددددددد، لَفَدْىَةلَددددددددددبْلدَةسلدددددددددد لحق لْقَي،ل لددددددددددِّلَزْلدددددددددد  

 لللللللل

لَمددددددددد،ا لَى َدددددددددِّلديقَسددددددددد ل قدْ َيددددددددد،فق جقلَزْلددددددددد   َق لْي
 

.ل ةقع ةلدعلأطدفلى لددِّلألُّد، لفددلل لدةاصلىي ددا َّل دكللدلنلفلددِّلطادل   لى ددِّلهدوالالددا 
ةهوالال لدبلةاَ لألُّد، لفدللالمْ ةىد لميسدة ، ل لدِّلَىْمداةل دصلمَد لل دالَّلةلدلنلفدلل
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له وال:ل لةايَِّّلةط لج،الفل ،لمحا ف، ل
لدَةسلدددددددددد َمدددددددددد،َعلةَلْقَي،ل لددددددددددِّلَزْلدددددددددد   لَأْىَةلَددددددددددْبلالحق
 لللللل

لديقَسدددددددد لعمدددددددديَجف ي ددددددددفل،ا لَى َددددددددِّلَزْلدددددددد  
 

ْ الهلل. لةاح  لِّللم،لسَ َللوق

لط ل  ل اال يلَّل دلصلأُّد،خلةأمدا لَّ مد،لفدللمَجدعل لفللي،حل ق جل:لاسعللةا   َق ةَمْي
جلمدددص5/283َّلةمَجدددعلال  ددد اصل3/192مددد،لاسددد َجعل َق ألددد،علالَددداللل يدددلللَّلةلدددةعللَمدددْي

ل. لحي َ َ لى ِّل يلل  ل  للا ة ل صق
لط،لبلأعرلَيةفكل:ل( جاء قوله :33ـ فو ص )

ددددددددددددددددددددددِّْل لأىددددددددددددددددددددددةولهللمددددددددددددددددددددددصلحثلدددددددددددددددددددددد،بلال  م 
دددددددددددددددددددددددددددددددددِّْل ددددددددددددددددددددددددددددددددددِّللة م  لَأزقْكلَا دعددددددددددددددددددددددددددددددددددللهم 

 

ةال ل:لقلتُ  ل:لاح  للالاع

دددددددددددددددددددددلهللوللْلدددددددددددددددددددددىقلألل للصْلمق ثددددددددددددددددددددددَ،بق دددددددددددددددددددددَح، ق لدِّْلال  م 
ددددددددددددددددددددددددددددللللصْلأَلةَل لِّْلم لدَهدددددددددددددددددددددددددددددةَللددددددددددددددددددددددددددددددِّللم لد َلللَللْلاق
 

ل لددِّلَىقلددكل ددصلأ ددللْ،لددللَّ مدد،لفددللال سدد،صلل. لل ل لَْلالس ددلك لةَفدديَللعرلأللةط،ئ  ددِّل ةلليَسددلل
ح،حل)لمع(.لةج،الفلل  سلالالقْا لل ل:لةأم،لطةلِّل:ل87/381)لمع(.لةاي الالاع

لال  م ِّْل ثدَ،بق لأىلولهللمصلَح، ق

ل:لالشع   لل. َّلةلق،كل ل:لهةلال  هال لفلق،كل
لط،كلالش،ىال:له :( جاء قول33ـ فو ص )

دددددَحِّ لالُّر لفدددددللَلَ دددددكق لالَحدددددل  دددددةكل ْصل كلَلشدْدد لَال ،لدَدد الَ لَيددددد،لَأجل د  لمق   ولللدم 
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ل:لقلتُ  ل:لالا حلحل
لِّجَلالدددد رللكقل َدددفدددللللللل لالَحدددلفللةْلْلددد،لأَلَيدددلْل َل

 لللللللل

ََدد،لْل قللاَل للدشْللَلل كقللصْلمقلل  لدم لدللللوْل قل  طاَلد

دددَللفدددللَشددداحلال لاةزأ ددد، قل لفدددلل لةايدددَِّّلةطددد ليلسق لمةجدددة    لدددِّلىي ددداَ َّلةهدددةل لدددال
ددْل ل ددَللفددللالمث  ددعلع ددصلالسع ددَ َ  َّلةهددةلفددللمجمددة لل2/837ةيلسق لالسر ددَ لكل ددصق  لددِّلالسر

ليق  لىصلا صلالسعْل ل.ل21شَاهلول:ل
لالقلنل:ل( جاء قوله :32ـ فو ص ) ؤل لالَ ْيَ ا.لط،كلامال لف ةلَشَجال لةأم ،لال رَ ،صل

لةَسدددددددددددددددددددددددددددددد،ل   لَ َسددددددددددددددددددددددددددددددملةلقلال ردَ دددددددددددددددددددددددددددددددد،لل
 للللل

لَأْادددددددددددددَاَعلفل ددددددددددددد، َلْاللصق لالسرددددددددددددد لَىا دددددددددددددلر
 

لاح  للال لبل:قلُت : 
ةلقلال ردَ ددددددددددددددددددددددددددددددد، لةَسدددددددددددددددددددددددددددددد،لقَ   لَ َسددددددددددددددددددددددددددددددحل

 للللللل

َلْال لالسردددددددددددددد لَأُّْددددددددددددددَاَعلفلددددددددددددددِّلالَغددددددددددددددَةقر لصق
 

ل.ل825ةهةلفلل لةاصلامائلالقلنلول:ل
لالحل( جاء قوله :33ـ فو ص ) ل) ،ل  ح(لف ةلَُّْالل كر لى ِّلفدم ،لالا  ِّق  ل ل َُّق

ل: ل َض.لط،كلالش ،ىال
ل َوالسدددددددم ةالال  ق لدددددددَكلَاددددددد  ْبلةَأْىَاَُّدددددددْبل

 لللللل

للقَج،ملَ ، لَاك  دد لةَ لَأشدَددععلالَلْلكق  ال

ل:لالاحلحلفللال لبل:لقلتُ 
للَةَأىَاَُّدددددددبْللَاددددددد  بْللق لدددددددكَلال  لل،سلدددددددم ل َللاوَل 

 لللللل

 ،،مل َللقجَللَاك للالَللكقللنقلةْلمللددشَلل ة َلدالل

للمجيةصللل َِّّلةهةلفلل لةايِّلول:ل .لةهةلفللالمث  علع صلالسعْل ل871ةال لبل
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َللال لبل لِّل ل. َل،مَلمَلثللةفللَشْاحلالمث  ث،بلل  لاةزأ ، قليلسق

لةأم ،لالس ْةَا لل لالم مةز لف للالم ك.لط،كلالي ، غ ل:لل( جاء قوله :33ـ فو ص )

ل
َْددددددددددد،َكلسدَددددددددددددددْةا  لل لال دددددددددددِّلأى لألدددددددددددعل َدددددددددددَالأص 

 للللل

ل ةي دددددددددد،لَلَ َوْ ددددددددددَوللل َدددددددددد لَمْ ددددددددددك  لَاطل لددددددددددك 
 

ل.ل93ط بل:لال لبلفلل لةايِّلول:ل
ل) ،ل سا(لف ةلالَحل  للالا طلق للالاغاطلال للل( جاء قوله :33ـ فو ص ) كر ةأم ،لالاع

َم،ك.لط،كلزل،  لاألْىَجعلل: ل  ةصلفللالاع
للَل ددددددددك  دددددددداق للللطَددددددددالارللكَلْ ددددددددطَلل ملْل قلَسددددددددلةبللمل
 لللللل

 ،فحاَلم دل  ةلددَدلاكل قدد،دلمللةَل

ح  للال لبل:لقلتُ  ل:لاق
للَل دددددددددددك  ددددددددددداق لِّطَدددددددددددالارللكَلْ دددددددددددطَللِّللملللْل قلَسدددددددددددلةبللمل
 لللللللل

لحقل،فللاَلد َدددددددددددددددددددددد قللهقلةعل للددددددددددددددددددددددددََلدلقللك ل قدددددددددددددددددددددددد،دلمللةَل
 

لول:ل لاألىَجددددعق ددددْل للل77ةهددددةلفددددلل لددددةاصلزلدددد،   لفددددللالمث  ددددعلع ددددصلالسع للل.لةال لددددبل
ل.ل212َّلةالَ ْالل لصلاألحافلاللمس لول:ل2/229


