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 التّعاقب أو الُمعَاقبة بين الواو والياء:

 ظواهره وِعلَلُهُ, والخالُف َحْوله

 الدكتورة خولة جعفر القرالة
 الكفاوين مالكريالدكتور منصور عبد

 كلّية اآلداب –قسم اللغة العربّية وآدابها 
 جامعة الحسين بن طالل

 
 الملخَّص

ُ بسلنننفذ لننناةرةرا تّننن   نننا ب  سةت  ا َُهذ  نننِّر سة أر سةم اةلنننف لننناو سةنننرسر  ةذننن تَنننَض
سةقائمنننف تّننن  َذكضنننا سةحّمنننف سةرس نننُ  ِّسي سً:نننو سةرس نننُ أا نننا   سةنننرسر   أر رسةانننا   

سةاائي لاةرسر َمبَّ   رلاةاا  أذخنب  ةيانب تّ نف ت:نبا ا ف تذرلن  ِّةن   ر نر سً:نو  اُنا 
نن ف سة ةةننف سة:نننرتا ف لنناو سة ننب او سةتنني َلننرَّ ي م اَةَلننن - ننا ب  سةت اةذنن  - ف مر  

ُ بسلننننفذ تّنننن  سة ننننا ب   نننني ةلنننناو سةقلاّتنننناو سةمتلاتننننُتاو  أ ننننُ ما ة خننننب   تَارةنننني سة
َو سةنننِّس    ةننن  أََُّنننا ةنننُ لنننا ي  َُّ  سةقَنننرض ليبس ا نننا   رسةمتيننناابتاو سلتماتا نننا  ر  نننابا ا  بس
أا ننا   نني ةلنناو ألَننا  سةقلاّننف سةرس ننُ   ر نني ةلاّننف سة لنناع ي  اننب  امننا رة نني تّانن  

و سة نلي  ةناُ  مو خةو َ مض َُةف منو سةنرسر ةينف سةقانا   ني سًملّنف سةتني َذله لض  –اا  سةمذ
ن  ةّم اةلنفه  اُنا  ري تَنُب   -ر ي ةّاّف َّو ت:با ا ف َلنرََّ تضُا  رتّاُنا  نة َرلض تّ  ته
  ي لالُا.

ََُّّننا  رملننر  اتُا  مننو حرَُننا  ننَرَب تّنن  سة ننا ب   رته حمننا لاََّنني  ننِّر سةُبسلننف :ذ
ُذو رسةتحنا و  أر ةينبه ةيف   ي ةلاو حلاب  مو ةلائو سة ب   أر  ي منو لنا  سةت نا

 سةت باا  ي سةم َ   رب ع سةّ ل   أر سةتخ اا  ر اب ِّة .
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َّننو تّنن  سة ننا ب   رة َُّننا  رحننِّس رَة َننيض تّنن  سةخننةا سةننِّ  ُسب  ننرو ل ننه ته
ُما م ا   حما سلتُنُي  ني َترضلان  ل نه  َُ ض ه سلتُُي  ي تبلاح بأ  تّ  آخب  أر 

مهّي سةرسر  اُا أر سةاا  تّ  سةم اَةَلف ر ي ةالي مَُا  ي شيٍ   أر سً ملّف سةتي  ذ
مهّي  اُا تّ  سإلتلاع أر سةمعسرلف ر ي مو لا  سةم اةلف  رحِّس سةتي ةالني  سةتي  ذ

  اُا تّ  سً:و. -سةرسر رسةاا  - ي لا  سيلَاو م ا  لو  ما 

ل نننه سًملّنننف تّننن  سةمذَ اَةَلنننف  حمنننا َبُ يض ل نننه سلبس  سةتننني َ مَّننني سةانننا   ننني
ُ  َ ِّ حاَني سةنرسر  اُنا  ني سةم اةهلنف ةّانا   ملنت ؛ةّرسر  ر ي تّ  سةَقاه مو ِّةن 

ع ِّس  سةبأ  رتوح ُر.   ي حو  ِّة   ة  أُة ف رشرس ُ ت ع 

ُا  نننا ب  سةت اةذننن  أر سةم اةلنننف لننناو حلانننب منننو  نننبرا سة بلا نننف ةيانننب تّ نننف  تذَ ننن
ر ي  ِّس أرُب سةلاركي تنو ألني  ا ناو   ة بلا ف رلماتُات:با ا ف ترللُا مو لذَو س

ُذ  ب نا   يَّ رةنُ لنا   ان   ًذلتاِّ ألر سة لنو لنو سة نائع  َةَّمنا تلن ةرة   "ةاو شاخَا س
َُوذ رةننر َنناُبس " مننو لذننََو  -حمننا لننلا –رسةمننبسُ مننو سةلننُو سةم اةلننف رتّانن   ُنني  (1)سةَلنن

رو  ةن     نةو  نبا َمَ نوَّ  نبا آخنب سة ب   ي ةيتُ    ُن  ةلنل  ةُلني  ا نكب 
 ي حّمف ما   اث اتأت   مو ِّة  أوض احرو ةتّ  سةحّمف :ربتاو  ي سةّ ن  رةم َن   

ٍَّو رأللا  لاقا سةلا لاو تَُ ا لاةش بضح رسةتملاو.  رس ٍُ  اُما  رِّة  ةه ه

ةحننوَّ  ننِّر سة ننا ب  ةنن  تحننو لنناو  ننبرا سة بلا ننف تّنن   كةةُننا  لننو حاَنني لنناو 
ة ةةنننف سةتشنننابحا ف أر سةتقابلانننف  ننني سة:ننن ف أر  ننني سةمخنننب   أر  ننني سة نننبرا ِّسي س

حّاُمننا  ر نني سةت اةنن  ةّمقابلننف  نني سةمخننب  ةنناو سة ننب س  ممننلة  تّانن  لننل ه أ:ننرسي 
رسة ب  تقرو  سةقا رب رسةحا رب...  ِّس تقاب  سة ب ناو  ني سةمخنب  ت اةلنا  ني "سةّيف  

َُث  ت اةلنني سة َُا رَلنن  ننا  رسةلننا   نني حلاننب مننو سةحننة   حمننا سةّينناي  حمننا اذقَنناو  َلنن
ةلي... ةلي  رلذبض  (2)."ةهاو  سًلا ي رسًلالي  رلر   ذبض
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َرَرلض  سةتقابذ  لاو سة ا  رسةلا  ملة  مر    سةمخب   رمذَوَُّ  ِّةن  أو  سة نبا 
و  ّضاننا تَننُ سةَكننا لنن   ننرا  -سة ننا  –سًر  :ننري ألننَاَي شنن ر   تحننرو سًلننَاو سة ذ

 ُنر :نري ألنَاَي احنرو كنبا سةّلناو  -سةلا  –ا سة با سةلاَي سةش ف سةل ّ   أم  
نننا  ننني سة:ننن ف  صَ ُمنننا متشنننالُاو   حة منننا :نننري  تَنننُ سةَكنننا لننن  لننناو سًلنننَاو. أم 

  َننننُ سةَكننننا لُمننننا ي اُتننننع  سةننننرتبسو سة:ننننرتااو   (3)"مُمننننر   س تحنننناحي مننننَخ ه"
سةشنن تاو راننَخ ه سةّلنناو َتننوه سة َنن  سًتّنن   را ننُث س تحننا  اشننل  سة:نن اب لنناو 

 (4)رسًلَاو  ي  او سةَكا لاة ا   رلاو سًلَاو  ي  او سةَكا لاةلا .

لضو  ِّر سة برا  ي سةم اةلف ر ني سةحّمنف سةرس نُ    رةم َن  رس نُ أا نا    –رمه
 َُّ رةرلنُر تةةنف :نرتا ف لاَُنا  سة نا  رسةُنا  رسة نة  رسةَنرو  رسة نة  رسةننب س    -حمنا تقن

ةامننف ل  ننُا مقننا  رمنن" :ر نني  ننِّس ةنناو سلننو  نناب  و لذننََو سة ننب   لننُسوذ سة ننبرا  رسض
َُ    ر ب  بهَ وٌّ  ربهَ وٌّ  ر ر حلاب مشُرب ةنُ َأةَّنا  ان   ََُ  ذ  رَم ل ه  راقرةرو  َم

ََ لَاور   قرة  لوَّ لَاور   فَلَق فكان ُكلُّ  ﴿سة ّما ذ.  أم ا ما لا   ي حتا  سةّ  لوَّ فاْن

ننلح  {  نناة ة  ر 73}سةشنن بس   آاننف ﴾فِللْر    سةننب س  ات اةلنناو حمننا تقننروذ سة ننب ذ  َ َّننا سة:ا
 (5)."رَ َبة 

رتّن  ملناو  نِّر سة ننبرا سةمذَ اةَن  لاَُنا َ بض نا سةننرسر رسةانا   ر منا م نرب  ننِّر 
ُ بسلف    اةرسةا تّ  م ال  سة بلَاف  رحت  سً  او رسةّيف  رسةُّلاي رسلٌُ شارع  سة

حمنا لنلا  –ي حنة  سة نب   رحلنب  أملّتُنا  ِّر سة ا ب  سةّيرا نف لناو َِّاضنو سة نب او  ن
ةياب تّ ف ت:با ا ف تقت اُا؛ رِّة  ًوَّ ما رُب تو سة نب  منو أةنرسو َ ّ ني  -سةقرو

ُا مننو لننا  سةم اةلننف أر   اُننا سةننرسر م ننو  سةاننا   رسةاننا  م ننو  سةننرسر ةتّنن  سة ّ ننف ي ت نن
و شنننائا  منننو رأِّحذنننب سل"سةت اةننن   ننني شنننيٍ   ر نننِّس منننا ِّ ننن   ةاننن  سلنننو لننناُر  ةننناو  

ّ نف   000سةم اةلف  رأذب  حاا تُخو سةانا  تّن  سةنرسر  رسةنرسر تّن  سةانا  منو  انب ته
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نبر  حض  أم ا ما ُخّي  ا  سةرسر تّ  سةاا   رسةاا ذ تّ  سةنرسر ة ّ نٍف   نة  النف لَنا  ةن  ِّه
 (7)." ي  ِّس سةحتا ؛ ًََّ  ةاَرٌو مو ةرسَاو سةت:باا

ُ   ي م اةلنف  نِّر سة نا ب  لناو َِّاضنوه سة نب او رمم ا َالُب سإلشاب   ةا  ةلو سةل
أوَّ سةت اةنن  أر سةم اةلننف لاَُمنا تَارةنن  تّنن  سةننُاو  -حمنا لننلا –م نرب  ننِّر سةُبسلننف 

نبض ي" سةلَُ   ي ل لن  سةمرلنر  لنن  (6) "سةت اةذن  رسةم اةلنف منو سةلاَن  سة:نرتي سة:َّ
 اننن   -تي سة:نننب يسة:نننر  –ةحنننوَّ تَارةننن   نننِّر سة نننا ب  سةّيرا نننف منننو  نننِّاو سةلننناَلاو 

 –مخاة نننف رخنننبر  تّننن  منننا لنننلا أوض ةذّضَنننار  رسلنننتُةَّا تّاننن  منننو أوَّ سً:نننو  اُنننا 
أيَّ تحننرو ة ّ ننف ت:ننبا اف ترللُننا  ا نناا  ةنن  ِّةنن  أو حلاننبس  مننو سًملّننف  -سةم اةلننف

َّننننوه سةتنننني تَارةُننننا  نننني ل لنننن  ِّس  ةّتملاننننو تّنننن  تّنننن  سة ننننا ب  حاَنننني ل انننن ُ  تننننو سة ه
اننُ  تننو تَننرسو ل لنن  ري ي تَننُب   نني لالُننا  رمننو لَنن َّ حاَنني ل   ر سة:ننرتاف سة:ننب ا ف

  ا نناا  ةنن  مننا تقننُ  أا ننا  أََّنن   نني ل لنن  ِّس   اتنن  سةحلاننب سةحلاننب مننو تَلنناا م نن 
  سة نب او  حمنا أ:نُب أ حامنا   رَخّذنا لَتنائ  :رب تّ  سة ا ب  سةّيرا نف لناو ِّاَن

رس .  لاَََ   اُا سة:َّ

ُ بسلف أوض َاَتََاري  ِّر سة ا ب  منو  انث  رس ب نا ةِّس سبتأ  سةلا لاو  ي  ِّر س ة
نتُبَحاضوه منا  اتن    رتُّّا  رسةخنةا  رةُنا ل انُس  تنو سةلاَن  سة:نرتي سة:نب ي  مذلض

رس . َلاضوه ما لاَ   ا  سة:َّ  رمذَ:ر 

َُو  ننا سةت  اةذنن  رسةم اةلنننف حم ُننر  ةينننر  رس:ننكة ي  رسة ننبا لاَننن  رلنناو سةَلننن أم 
ةَن  ةنُ تَن َّ ا تَن نرسةت راه  ّن  اق ُ بسلنف  رةن  َا ضبه نا ةن ؛ رِّةن  ًوَّ تَارذ ُر  ني  نِّر سة

لاةت :ننناو منننو  انننث تأ:ننناّ   ننني سةنننُب  سةّينننر   رم ُرمننن  ةينننف رس:نننكة ا  تَنننُ 
سةقننُما  رسةم ننُلاو  نني ل ننث ةّننُحترب م مننُ سةبرسلننُ   رسةننُحترب لنناا سةننُاو سة قننبس  

 (6)."و )سةت اة ( م:كّ ا  سةت اةذ   ي سةّيف سة بلا ف  بأ   ي تأ:ا" مرلر  لن
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ُ بسلف  ِّر  رتَناري سة نا ب  ملاشنب  منو  انث  ةِّس  قُ تلارعس  ِّس سةلاَ   ي سة
َُّ  سةقرو  نصوَّ سةم اةلنف لناو أ   نب او حمنا لنلا منو  سةت   سة َرسو  رتّا   حما تق

"ر ننننر  (6)أتاتذنننن ...مو َتّذننننر  رمننننو َتّهنننني""أملّننننف  رحنننناةرسر رسةاننننا   نننني ةننننرةُ  مننننلة   
"اَ  َ نوذ ... رَااضَلوذ  رملّ  َارض رضلوذ

َر" (10) َي رَلنخذ لرلنُر تةةنف   يي تتنأت    -(11)"رَلنخه
لا ف  ي سة: ف أر  ي سةمخب  أر  ي حّاُما  ر ِّس ما حاو لاو سةنرسر  تشابذحا ف أر تقابذ
رسةاننننا    اة ةةننننف سةتشننننابحا ف لاَُمننننا مر نننن ُا سة:نننن ف   ُمننننا أذختنننناو ةحرَُمننننا مننننو 

سةملُرب  با أذشلع سيتتمناُ  ني مر ن    رَمََنع سةنَََّ َ  "ر (12)ب سً:رسي سةملُر 
ا ناا  ةن  ِّةن   (13)"أوض البَ  َمَ  ذ  تَّ  اَق ي سيتتمناُ تّان   رالنب  سة:نري

ُ  منننو ستَّلننناع "أََُّمنننا منننو سً:نننرسي سةّ اَنننف  ًوَّ مخبلُمنننا اتَّلنننع ةُنننرس  سة:نننري أشننن
ب  سةملّاو.رتّا   ُما  ي سةمُ   رل ف سةم (14)." اب ما  (15)خب  البااو َملض

   اةرسر تَنُ سةقنُما  سةتقابلاف لاَُما  مر  ُا سةمخب أم ا  اما اخا  سة ةةف 
ةحوَّ  ِّس حما اقنرو تلنُسةي اب  نةو   مو لاو سةش تاو (16)  رسةملب ُ(17)أملاو لالرا 

ي أََُّننا لَننا   تّنن  سةمة  ننف سةِّ ستا ننف تّنن   نناو َأللنني سةل ننث سة:ننرتي سةتلبالنن"لننا  
مو أة:  سةّلاو مع أة:  سة َ  سًتّ   رمع ِّة   صوَّ سةش تاو تَ مَّاو م ُا  

ُ س   ننا سةاننا   (16)."ممننا ال ننو ةننبأ  سًةننُماو مذَلننر  ا   ر ننِّس  نني سةننرسر سةتنني ةالنني َمنن أم 
  (16)."مو رلك سةّلاو لاَ  رلاو سة َ  سًتّ " مخبلُا 

تشابحا ف لاَُما تتملَّو  ي أََُّما :رتاو رلَا   تّ   ِّس  صوَّ خة:ف سة ةةف سة
  ِّ تَننُ سةَكننا لُمننا اُتننع  سةننرتبسو سة:ننرتااو ؛ (20)ملُننربسو مترلننكاو مَخ  نناو

  رامننبا سةُننرس   نني رلننك سة َنن  تَننُ سةَكننا راننَخ ه سةّ لنناو تننو سة َنن  سًتّنن 
ننا تَننُ سةَكننا لنناةرسر  ننصوَّ ا ننُث أ  َننرع مننو سة:نن اب أر سة  انالاةانا  ُرو أوض   . أم 
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سةُرس  امبا  ي أة:  سة َ   رحاة او  ي سةانا  ُرو أوض ا نُث أا نا  أ  َنرع منو 
 (21)سة: اب أر سة  اا.

رتّا  َةمَّا حاو لاَُما  ِّس سةتشاب  رسةتقابذ  سةرس ح سةِّ  ي خ ا  ل ؛ تاةن  
ي تاب  لاةرسر  رأذخب  لاةاا   رحو   حذوٌّ مَُما سلخب  رَارل   ي سةحّمف سةرس ُ    رُب
َّننوه  ِّةنن  ملت لننو  نني  :نناح سة بلا ننف  رمذَلننرَّا ةنن  تَننُ تّمننا  سةّيننف للمّننف مننو سة ه

 رسًللا . 

رمنننو خنننةو سةل نننث رسةتتلانننع رلنننُ سةلا لننناو أوَّ أملّنننف  نننِّر سة نننا ب  حلانننب  لنننُس  
نَ اضو مذَلنر  تتلارع  َُّ سةل ث؛ ةِّس سبتأ ََُّّنا  اا أوض اق ا تّ  لمّف مَُنا مذَر    اتُا رته

عَ  َ ننع  ننا حنناو ةت اةلُمننا  نني تنناو سةحّمننف مذ اضو ِّةنن  لاةشننرس ُ سة ا ننف مننا أمحننو.  ننِّس رةم 
ننة  سةَ:ننا  سًحلننب رسًحلننب ةاالننا  تّانن   نني  ائُننا  أملّتنن   ريمُننا سلننما  حاَنني أر  ه ض

ُ  سةَاننُب   ُ بسلننف لنناةرةرا تّنن  تّنن   - اُننا ةّاّننف ت:ننو  ةنن   نن  قننُ سبتأاننا  أوض الننُأس سة
 سة ا ب   اُما.

َّّهُنا  رأحلب نا مذَلنر  ا  ةُنا  رم منري  تّاُنا تَنُ تّمنا  أم ا   اما ات ّ نا لنأذرة  ته
مننو خننةو  - تلنناَّو ةّلننا لَاضو -سةّيننف سةننِّاو رة ننرس تّاُننا  رتَارةر ننا  نني لَااننا حتننلُ  

سًملّننف سةتنني َرَة َننا تّاُننا أََُّننا تتمل ننو  نني حرَُننا ةيننف  نني ةلنناو َمننوض َكقننرس حّمننف مننا 
ّننف مننو ةلائننو سة ننب   رةننالُّ  آخننبرو مننو ةلاّننف لاَاننف  َكقر ننا لنناةرسر مننو ألَننا  ةلا

ك  لاةاا  رسةم َ   ي سةحّمف  ني سةّيتناو حّتاُمنا  سةم اَةَلنف رسةم اةهلنف رس نُ  ر نِّس َشنبض
ألَنا  تّن  مو شنبرك سةمذَ اَةَلنف  حمنا اشنتبك أوض تحنرو سةّينف ت رانف ُب  تّاُنا ةلناو 

ر تنننو ألننن ُذ "ي سةكا ننن  سةّينننر   منننو ةرةننن   سةقلاّنننف  ةننناو سةلننناركي  امنننا َأرُب ةنننا  سةمنننبس
ََّمننا  نني ةينناي مختّ ننف ةم نناٍو  ننُ ت ننراه  ننبا مننو  ننبٍا  رسض لاإللننُسو أوَّ سة ننب  تت مَّ

 (22)"مت  قٍف  تتقاب  سةّ  تاو  ي ةيتاو ةم َ  رس ُ   ت   ي اختّ ا  يَّ  ي  با رس نٍُ 
 اا .رسة با سةمختّا  ا   ر ِّست  مر ع سةمذَ اَةلف سةرسر  رسة
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ُ س ا   َننََِّ َ   ةنن  أََُّنا حمننا تحننرو  رتّن   ننِّر سة ّ نف َ َمُّننا سلننو لناُر  يَّ أََّنن  ت ن
 ننني ةلننناو سةقلاّتننناو سةمتلاتنننُتاو   صََُّنننا تحنننرو أا نننا   ننني ةلننناو سةقلاّنننف سةرس نننُ    ِّض 
تَكا سةحّمف سةرس ُ  لاةرسر تاب   رلاةاا  أذخب   رسةم َ   اُا  ي سةّيتاو رس ُ  ةناو 

نن ذ رةننُ لنن - و  رلننا  سةتحننبسب ةات ننح ََ:ا رأِّحننب سلو شننائا  "   -لا  اننبسُ ل ننه سةقَننرض
منو سةم اةلننف  رأذب  حاننا تننُخو سةانا ذ تّنن  سةننرسر  رسةننرسر تّن  سةاننا ه مننو  اننب تّ ننٍف  

م ا ي تبسا سةقلاّتاو  ي سةّيتاو  (23)." مَّا ةم اةلٍف تَُ سةقلاّف سةرس ُ  مو سة ب   رسض

قلاّننف سةرس ننُ   ر نني ةلاّننف أ ننو سة لنناع مننا لننا   نني رملاةُننا تَننُر  نني ةيننف سة
 (24)ةاو سً:م ي  لأةي سةم  َّو تو ةرو سًتش  "ةرة   

َ:نننا   نننبه  َةَمنننوض َأملننن  منننو سةقَنننر ه شاخه  َةَ مض
 

نننَبَ  خائ:نننا   َ اض  ةقنننُ َننناَو َخاضَ:نننا  منننو تذ
 

كناَ   قّي  ما م َن  َخاضَ:نا  خائ:نا ق  قناو  أذبسر منو ةنرةُ    نةٌو اذَخنر اذ سة 
 نني لَنني  ننةٍو  أ  اذَقّ ّنن    حننأوَّ َخاضَ:ننا  شننيٌ  َالننابذ  لنن َّ لنناة  لقرةنن   خائ:ننا   حمننا 
:نننا    ِّ  نننر منننو  ٌي مائنننٌي  ةذّضنننيذ ةننن    حننناَو الننن  أوض اقنننرَو  ةقنننُ َننناو َخرض ةننناةرس  َمنننرض
ةننرةُ    ننر اذَخننر اذ سةَ كنناَ    قنناو   نننر تّنن  سةم اةلننفه  ر نني ةيننف ً ننو سة لننناع  

 .(25)"َبٍُ   ي ةيتُ رةاليض لهمذكَّ 

ا َي أََُّن  ا ناةلرو َلناضَو سةنرسر  "ةالي لهمذكََّبٍُ   ي ةيتُ "رَةَ َّ  للمّت  سًخاب  
:ا  لاةرسر تّ  ما اقت ا  سةقاا ؛ ةحرو سة  نو رسرا نا   رمنو  رسةاا    تاب  اقرةرو َخرض

  اُما رس ٌُ. َل َّ م:ُبر  رأذخب  َخاضَ:ا  لاةاا  تّ  سةم اةلف ةّرسر  رسةم َ  

ُذنن ذ أوَّ سةاننا   نني حّمننف )َخاضَ:ننا (   رَاننَب  سةلا لنناو أوَّ  ننِّس سةننبأ   انن  َََ ننٌب  َرَرلض
و سًتشنننن   رلنننناةم َ  سةننننِّ  ِّحننننبر سة ننننو حمننننا لننننا   نننني برساننننف سةننننرسُب   نننني ةَننننرض م  َّ

ََّمننا  -ف   ر ننر م َنن  سةقّ ننسً:ننم ي :ننا (  رسض ةالنني مننو لننا  سةم اةلننف ةّننرسر  نني )َخرض
ُذ ذ أوَّ سةحّمف لُنِّس سة لا ي تّ  ما م َن  اائا نف سة ناو ي  انب اقت ا  سةقاا   َرَرلض
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َا َخَرَ:نننا ( لننناةرسر  ُّنننا م َننن  آخنننب مينننااب  ر نننر ) نننابي اض أ  )خَ  نننا )َخنننره َ:نننا (  أم 
تَشنن َّف مننو  ُننف سةننبأ   ننِّر مذلض َذنن ذ(  اةحّمننف لُننِّس رسرا ننف اائا ننف ةم َانناو مختّ نناو  َررهلض َتاض

و سلنننو سةقكَّننناع   َذننن ذ  "ةَنننرض َا َخَرَ:نننا    نننابي َتاض رخننناَا سةشننني ذ َخاضَ:نننا   َةنننوَّ  رَخنننره
وذ  :ابي  ا  سةخذراذ  َرَا سةََّخض  (27)."رَأخض

ننو تّنن  أََّنن  مه ننا سةملنناو سلخننب سةننِّ   ذ   مننو لننا  سةم اةلننف  نني ةيننتُ  أا ننا   أم 
رأ نننو "رحاة ننناو  ننني لنننالق ه م اةلنننف سةانننا  ةّنننرسر  لنننا  تَنننُ سلنننو سةلنننحَّاي  ننني ةرةننن   

اَّاا  ةاو  راقرةرو سةماالهبذ ةّمنَرسلهبه سة ل رَّسا  رسة:َّ رةناو  رَأَشنَُي   اع اقرةرو  سة:َّ
 أتبسليٌّ 

َُّ ضَب  يَّ لصََِّنننننننننننننا َمننننننننننننن   ي اذَ نننننننننننننوا سةننننننننننننن   ه
 

َُ سةَمَاننننننالهاه" ننننننأوذ سًةننننننرسَ  َتقضنننننن  (26)ري َلض
 

ع سلو لناُر ُ ملاةن  سةلنالا سةنِّ  لناة  ةّتنُةاو تّن  ربر  (26)رلُِّر سًملّف َتعَّ
 سةم اةلف  ي ةيف سةقلاّف سةرس ُ   ر ي ةلاّف سة لاع.

ننناَّاا(  صََُّنننا ةالننني منننو لنننا   رانننب  سةلا لننناو أََّننن   امنننا ات َّنننا لاةانننا   ننني )سة:َّ
ننرَّسا(  حمننا ِّ نن  سلننو سةلننحَّاي  ررس قنن  سلننو لنناُر  لننو  نني  سةم اةلننف ةّننرسر  نني )سة:َّ

ننرَّ  س ننا أوَّ حّمننف )سة:َّ سا( لنناةرسر لننا ي تّنن  سةقاننا   متأتاننف مننو تّ ننف ت:ننبا ا ف مُو
ننا  ننف )سةَ  َّنناو(. أم  ننرا  رتّانن   ُنني تّنن  َع  ُنني رسرا ننف سة نناو مننو :نناا ا:ننرا َم:ذ
نننناضَرسا(   اةاننننا  عسئننننُ   رسةننننرسر تّنننن   ننننف )سةَ اضَ نننناو(   أ:ننننُّا )سة:َّ نننناَّاا( َ َ ّنننن  َع )سة:َّ

 – ّلني سً:و ر ي تاو سةحّمف  َ َّمَّا لا ي سةرسر مت بحنف ملنلرةف لاناٍ  لناحَف  ةذ 
ننننرَّسا( تّنننن   -سةننننرسر اننننا   لذنننن َّ أذُ منننني لاةاننننا  سةعسئننننُ  ةلُّننننا  رتّانننن   نننناةرسر  نننني )سة:َّ

نناَّاا(  سًرةنن  عسئننُ   رسةلاَاننف مَقّلننف تننو رسر  سةت:نن اح  رسةاننا  سةم نن   ف  نني )سة:َّ
ُ مننف. ح اةُننا مننلة   نني  )ُاَّنناب(  ر)ةاَّننا (   أ:ننُّما  )ُاضننرسب(   ةّ ّ ننف سة:ننب ا ف سةمتق

اَّاا(.ر)ةاض   َرس (  َ قذّهلي سةرسر  اُما اا   ةّ ّ ف ِّستُا  ي )سة:َّ
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ر سة ننب س   نني ةننبس   َمننوض ةَننَبأ )سةَقااننر (  )سةقاَّننا (  نني  ع سةننبأ  ِّس مننا َأرُب رممننا ا ننع 
َُّلََا "  ةنناو  {2}آو تمنبسو  آاننف ﴾الللله إ هللله هإ  هللو الحللو  ال ي للو ﴿ةرةن  ت نناة    َ نن

ُض  تنو سة ن ب س  )سة نيا سةقاانر ( ةنبس   سة ام نف  رَةَبأ نا تمنب لنو سةخكَّنا   م مُ لو سةَل
رسلننننو ملنننن ُر )سةقاَّننننا (  ر:ننننرب  )سةقااننننر (  )سةَ اض ذننننرو(  ر)سةقاَّننننا (  )سةَ اضَ نننناو(  ر مننننا 
ُضح  رأ نننو سة لننناع أحلنننب شننيٍ  ةَنننرضي   سةَ اضَ ننناو منننو ِّرسي سةلةلنننف  َ َاقذرةنننرو  لما ننا  َمننن

اَّاا"  (26).ةّ:رَّسا  سة:َّ

ر سلو لَ ي  ي ةرة    َمنو ي تّن  َ  َّناو؛ "رحِّس ما َأرُب َ َ ّن   نِّس اَليني أوض اذ ض
َُ  نِّس لاَانف  نامة  ملنو  نِّس سإللنُسو تّن   (30)."ًََّ  حاو ال  أوض احرو َ:رَّس ا   رأح 
ي لنننناما  امننننا َحلذننننب  -أََُّنننن  َحبه ننننرس سةتقننننا  سةننننرسراو "تّ ننننف سةتخ اننننا  ررلُُننننا تَننننُر 

 ألُةرس سًرة  مو سة اَاو اا    حما ةاةرس  ي )أم ا(  )أامنا(  رَ نر ِّةن    -اة  سلت م
ننا سةتقنني سةننرسر رسةاننا  تّنن   ننِّس َألننُةرس سةننرسر ةّاننا  ةلُّننا   نناضرسا  َ ّمَّ  :نناب تقننُابر  سة:َّ

اَّاا رَّسا ( ُةاٌو تّ  أََُّا  ي سةعسئنُ ؛ )(.  صلُسةُ  سة او سًرة  مو  قاةرس  )سة:َّ سة:َّ
 (31)."سإلتةو لاةعسئُ َأرة  مَ  لاً:وًوَّ 

َُّاَّاب( سةم مرةنننف تّننن   ننن  سة ّ نننف سةت:نننبا اف  نننِّر  ننني ِّستُنننا أا نننا   ننني )سةننن َرَرلض
نناَّاا( ر)سةقاَّننا (  عر مننا ةاةنن  سةكلننب   اُننا  نني ةرةنن  ت نناة    -حمننا أشننَبا –)سة:َّ راذَ ننع 

يّلارا  ﴿ َّ  {27  َنرح  آانف }لنرب  ﴾وقاُّ نوٌح: رّب إ تَذَر علل  ارر  ملن الكلافرين 
َ  ذ رالي ذ  ر نر  َ "رَاا ةرة    َُّاَّاب َموض اُرب  ي سًبه  َ َاِّض اضَ ناو منو را َي لاة
اضننرسبس   َُ َُّربسو     سلتم نني سةاننا  رسةننرسر  َ َلننَلَقي سةاننا ذ سةننرسر  ر نني لنناحَف  رأذُ منني سةنن

نني  ُ ُ   حمننا ةاننو  سة ننيا سةقاَّننا  مننو ةذمض ننا بتا اننا   مشنن ََّمننا  ننر َةاضننَرس    سةننرسر  اُننا  ر:ذ رسض
 (32)."رسة ب  تقرو  ما لُا ُاَّاب  ري تبا 

ننننن  سةم اةلنننننف أا نننننا   رتّاننننن  سةقانننننا   ننننني )سةقا نننننا (  نننننُر تنننننو َرلض نننننا اوح نننننُ لذ ض رمم 
ا اا(  ُ  تّن  سلنو سةلنح اي  –ر)سة:َّ ر سلنو مَ نرب تنو  –رسًخاب  مر ع سةب  منا َأرُب
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ََّمنننا ةذّضَنننا"سلنننو لننناُر  ةننناو   َُرذَب( أحلنننب  ةننناو سلنننو لننناُر  رسض وض حننناو )  ََّننن  منننو سةانننا   رسض
رأرلع؛ ًوَّ سةاا  ةُ َتَ:بَّ ي  ي َلمض    ي لَنا  َ  َّناو  رةن  ََقذنوض   ََُّنا م اةلنف؛ ًو 

  (33)"حاو ةحاو َ بهاَّا  أو اذلضمع  ي َرلٍ  مو رلرر ت:ابا   ِّة  ةر

تّن  سةتبتان   انب  أم ا  اما اخاا ةرةُ   سةماالهب  رسةمانالا ةّمنرسلب رسةمرسلنا 
أوَّ سةاننا   اُمننا أ   نني  نناو حرَُمننا لم ننا  م مرةننف تّنن   -رسةّنن  أتّنن  -سةلا لنناو 

اضلاا  رسةمتأتاف  ا   اضلاب  رمه مو تّ ف ت:با اف موُ س ا  -سةم ُب–سةاا   ي م ُب ما  مه
لنننناا   أذتّ نننني سةننننرسر لقّلُننننا اننننا  ؛  رض لنننناب  رمه رض أوَّ سةاننننا  مَقّلننننف تننننو رسر   اً:ننننو  مه

لننحرَُا رسَحلنناب مننا ةلُّننا  رتّانن   ُنن  ةننُ أتّ ننرس سةننرسر  نني سةلمننع سةماننالهب  رسةماننالا ة
إلتةةُنننا  ننني سةم نننُب  خة نننا  ةّقانننا  سةقا ننني لت:ننن اح سةنننرسر  ننني سةلمنننع  تَّننن  ةنننر 
أذتّ ني  نني سةم ننُب   اةقانا   َمننَرسلب  رَمَرسلننا؛ رِّةنن  ةنعرسو سة ّ ننف سةت:ننبا اف سةم ت مننف 

َُّ  -سةلمننع خة نا  ةهَمننا  نني تّان   نني سةم ننُب  ر ني ةّن  سةننرسر اننا    ني  ننِّس   -حمننا تقنن
لننحرو سةننرسر رسَحلنناب مننا ةلُّننا  رِّةنن  حمننا  نني )ماننعسو( ر)ما نناُ( ر)ماقنناي(  اةاننا  

َ ّ نننف منننو سةنننرسر ةّ ّ نننف سةلنننالقف   اً:نننو   -لنننحرو سةنننرسر رسَحلننناب منننا ةلُّنننا – اُنننا مذ
مه نننني ةنننناي( ةحََُّننننا  ِّس لذ رض رضتنننناُ( ر)مه عسو( ر)مه ننننرض ح رتلننننّ  مننننو  )مه  ننننصوَّ سةننننرسر ت:نننن َّ

ع :ننن ف  نننِّس  سإلتنننةو لقّلُنننا انننا    َ اذقَننناو  )منننرسعاو( ر)مرستانننُ( ر)مرسةاننني(. را نننع 
رمو سةمتَّ ا تّا  بُ  سةاا  سةمَقّلنف تنو سةنرسر؛ "سةبأ  َةرو ب ي سةُاو سيلتبسلاِّ   

اقناي( ر)بانح( تقنرو  ني ت:نيا ب ا  ةلحرَُا رسَحلناب منا ةلُّنا  ةن  أ:نُّا َ نر  )مه
َراضَ نننف؛ ةنننعرسو سةحلنننب رسةلنننحرو  ر نننِّس حمنننا تقنننرو  ننني سةلمنننع  مرسةهاننني.  مذَراضقهاننني  ربذ

 ر ح  ل ه سةحر ااو َأوَّ مو سة ب  َموض ي ابُ  ا  ي سةلمع  ة  سةرسر  ةاو 
َُّ ضَب  يَّ لصََِّنننننننننننننا َمننننننننننننن   ي اذَ نننننننننننننوا سةننننننننننننن   ه

 
َُ سةَمَاننننننالها" ننننننأوذ سًةننننننرسَ  َتقضنننننن  (34)ري ََلض
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 َُ   منع بُ  ل ه سة ب   ي ةيتُ  سةانا   ني سةلمنع  ةن  أ:نُّا سةنرسر  رة وَّ َت
ُذُا عرسو سة ّ ف سةت:با ا ف  ا  ن   –  رسةلالا َرلض ا ُر  ة  خه  ف سةاا  رلقو سةرسر  َرَرلض

ة ّ نف :نب ا ف  رسلنتخ ر ا  -مالناب  رمالناا -ِّة  أََُّ  ةم نا َكقر نا لاةانا   ني سةم نُب
ألقنننو منننو "َبَلننني تّاُنننا أةلنننَتُ   ننني سةلمنننع ر نننر  اننن   رسةم نننُب أخننناا منننو سةلمنننع َُ 

ةننن  لُنننا رسًلقنننو (35)"سةم نننُب أ  -؛  َكقر نننا  اننن  حننننِّس  اقت ننني سةخ  نننف  لنننو  نننر َأرض
نِّه ي انا  لمنع سً:و  ا  )ماالاا( ر)ماالاب(   . ري خةا  ي أوَّ -لاةاا  لَّمنا  ذ ربذ

ٌُّ تّنن  سلننو سةتحلنناب ةّتخ اننا  ر نني سةشننا ُ سةشنن ب  سةلننالا ةّ ننبرب . ر نني  ننِّس ب 
لنناُر سةننِّ  َ َمننو سةاننا   نني )َمَاننالها( ر)َمَاننالب( تّنن  سةم اةلننف ةّننرسر ةنناو  نني سًرةنن   

ع  َمَرسلا  رَمَاالها " ُضُ  رسةَلمض   (37)."- مذَ اةلف –رسةمرلها رسةمالاا  سةَ 

ّر نا  رسةمالنب  "رةاو  ي سةلاَاف   اضَلَب   سةلَّنر  سةنِّ  تذَلَّنو لن  سةل انا  َ َا ض َ ََنٌف سةمه
ننننن َّف  ر ننننني سةمنننننرسلهبذ  رسةَمَانننننالهبذ  سًخانننننب ذ تّننننن   َئنننننفه سةمهبض قنننننف تذت خنننننِّ ةّلَّنننننبض  حاة:ا َُاض َح

 (36)."سةم اةلف

َُّ   ننصوَّ مننا ِّ نن   ةانن  سلننو سةلننح اي  رسلننو لنناُر مننو  رتّانن   لَننا   تّنن  مننا تقنن
  ر نني رلننُر سةم اةلننف لنناو سةننرسر رسةاننا   نني سةحّمننف سةرس ننُ    نني ةيننف سةقلاّننف سةرس ننُ 

ُر رِّة  ًللا   اما َََب   –ةلاّف سة لاع ي  اب مو خةو ما رة َا تّا    مُب

نَو تّاُنا َةّضن  سةنرسر انا    ني سًملّنف  مه ةُنا  سة ّنو سةت:نبا ا ف سةتني لنلا أوض  ذ أر 
سةتي لاةا ا ةّتُةاو تّن  :ن ف منا ِّ لنا  ةان ؛ ًوَّ سً:نو  ني سةم اةلنف رحمنا تقنُ  

 رو م مرةف تّ  ةاَرو مو ةرسَاو سةت:باا.تَُ سلو لاُر أيَّ تح
رلاَاُننا  أوَّ سةاننا   نني تّنن  سًملّننف ةننر حاَنني تّنن  سةم اةلننف ةّننرسر ةيننف سةقاننا   
َمع  ي َرلض  مو أرل  ت:ابا ُا  أر َتبهُ  اُا  ةحوَّ ِّة  ة  احو.  ةحاو َ بها ا  أوض تذلض
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تَارةي تّ ف سةم اةلنف  رلاةلُا  أََّ  ة  اذِّحب  ي سةحت  سةتي رة َا تّاُا  رسةتي 
ي  ي كا اتُا أملّف تّاُا ةلاّف أذخب   اب ةلاّف سة لاع تاَةَ  ألَاو ا  أر  -أر رُب

؛ منا لناةرسر َمنبَّ   رلاةانا  أذخنب ل ه مَُ   ي ةيتُ  لناو سةنرسر رسةانا    َكقنرس حّمنف 
نننا اذ ننن   ذ ذ  ُا منننا ِّ لنننا  ةاننن . رمم  نننبذ ا  ننني ةينننف ةلاّنننف رس نننُ  َانننبذ أا نننا  ةهَّنننف  رتّاننن  َ َ :ض

اقي تّ  أََُّا مو لا  سةم اةلف  ي ةلاو سةقلاّف سةرس ُ   ةلناو أ نو  سًملّف سةتي له
 ة  اخب   اُا َةّض  سةرسر اا   تو حرَ  ة ّ ف :ب ا ف. -حما للا –سة لاع  رسةتي 

ع :نن ف  ننِّس سةننبأ   ننا ا ننع  َُّ  –رمم  ُ  ةننرو َمننوض ل ننو  -  ننا ف  ةنن  مننا تقنن سةننب س
ف سةقلاّنف سةرس نُ   ني سةملناو سةرس نُ لنرس  أحاَني لناو سةنرسر رسةانا   أ  سةم اةلف  ي ةي

َننا ل  ننُا  ر سةلنناركي تننو  -لنناو  اب مننا مننو سة ننبرا سةتنني لننلا أوض أرُب مننا َأرُب
نن   "رسةننُةاو تّنن  ِّةنن  أوَّ ةلاّننف رس ننُ  ي تننتحّ    ٍو رََ:ا ألنني سةكا نن  سةّيننر   مننو ةَننرض

   ري لاة:ناُ َمنبَّ    رلاةلنناو أذخنب   رحننِّة  لحّمنٍف كنربس  مُمننرع   ركنربس   انب مُمننرع 
(  ي  (  )َتنوض نر  )أوض  لُسو ي  سةت باا ماما   رسةُمع  سةم:َُّب  تاَنا   حقنرةُ   ني ََ ض

ٌ   رِّس  آخبرو  (36)."تشتب  سة ب   ي شيٍ  مو ِّة    ََّما اقرو  ِّس َةرض

نننة  تّننن  بُ  نننا  ِّس  ننني ةينننف  لننناو سة نننبرا سةنننرسُب   ننني سةقنننرو -سةم اةلنننف –رَ مض
عر أا نا  منا لنا   ني ةنرو  سةقلاّف سةرس ُ   صََُّا تذَبُا  اُا أا ا  لاو سةنرسر رسةانا . را نع 
سلو لَ ي سةِّ  س تبه  ا  أََّ   وض رُب شيٌ  مو ِّة   ي ةيف سةقلاّف سةرس ُ   صوَّ ة  

 رلُاو 

نن  ِّةنن   انن  أوَّ سةشنناتب ةننُ ا ننك ةُمننا  س ننكبسب  رمر نن   سةش نن ب  َرَرلض ب أر 
 ة   ابسُ حّمنف منا  – ي لاي ش ب   َتَ مََّت  ة:اُ  ة ؛ إلةامف سةرعو سةش ب   اُا 

ََُبَ  تّاُا ةلاو ةلاّت   رمو لَن َّ ةلناَ ؛ ةحرَن  منو ألَنا  تّن   لّيف م اةهلف ةّيف سةتي 
ي( لّينف سةنرسر خة نا  ةّينف سةقانا   ي( أر )َ َحنرض سةقلاّف  حنأوض ار  نا منلة  حّمنف )َلقَنرض

ُذن ذ اا   أ  )َلَقاضي( ر)َ َحاضي(  ةر ي س سةتني  ني ةلناو ةلاّتن   رسة حن  :ن اح َرَرلض
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أوض تحرو ةيف ةلاّتن   رتّاُنا ةيتن  أا نا   ني َكنا سةحّمتناو سةلنالقتاو  ني سةنرسر أ  
ي( تّ  سةم اةلف  رار  ا  ي ة:ناُت  ةينف سةانا  سةقاالنا ف سةمذَ اَةَلنف  ي( ر)َ َحرض )َلَقرض

( ر)َ َحاضيذ   (.)َلَقاضيذ

ََُبَ  ةلنناَذ ذ تّاُننا ي  رلاَاُمننا  أوَّ سةّيننف سةم اةهَلننف ةّيننف سةمننتحّ   سةقاالننا ف سةتنني 
َ منا احنرو ِّس  سةمنتحّ   ةنُ أ اُ نا منو ةينف بلنو آخنب  ني  ّف  ني ةيتن   رسض تحرو مذتأ: 
ةلاّف أذخب  ِّسي َمك ةير  ت اةه   ا  ةيف ِّسي سةمتحّ   سةِّ  أ اُ تّ  سةّيف  ركاو 

 اتتننناُ تّاُنننا ةلننناَ    أ:نننل ي ُسبلنننف  -أ  سةّينننف سةمذ َننناُ   –سم  ةُنننا تُننُ سلنننتخُ
 ا ؛ َ َبسرح  ي حةمه  لناو سةّيتناو  سةمذَ اَةَلنف ر ني ةيتن  سً:نّاف  سًرةن   رسةمذَ اةهلنف 

لنننا  "ر ننني سةّينننف سةلاَانننف سةمذ ننناُ  منننو ةينننف ةلاّنننف أذخنننب . رََننناا ةنننرو سلنننو لَ ننني  ننني 
ليننُسُ  رليننُسو   رمننو ِّةنن  ةننرةُ  "  (36)":نناتُس  سة :نناح التمننع  نني حةمنن  ةيتنناو  

عو*  رةاةرس ةّ اَّف  )أاضن (  ر)أاضنو(...  نصِّس رُب  عو  رَكَلبض َُسو  رَكَلبض رةاةرس أا ا   َميض
نننعذ  ننني ةيننف بلنننو رس نننُ ةيتنناو  :نننا تاو -شننيٌ  منننو ِّةننن   َتمه َليننني أوض  -حننأوض َالض َض َ َا

نننو  ننناو حةمننن    نننصوض حاَننني سةّ  تننناو  ننني حةمننن   متلننناراتاو  ننني سيلنننت ماو  تتأمَّ
ََّا سًمب ل  أوض تحرو ةلاّت  ترس  ي  ي ِّةن  سةم َن  تّن   ُذما رس ُ    صوَّ أخض َحلضَبتض
ِّاَننن  سةّ  ننناو؛ ًوَّ سة نننب  ةنننُ َت ضَ نننوذ ِّةننن  ةّ النننف  ةاننن   ننني أرعسو أشننن اب ا  رَلنننَ ف 

َُ َتَ:نننباا أةرسةُنننا  رةنننُ النننرع أوض تحنننرو ةيتذننن ذ  ننني سً:نننو   نننُس ما  لذننن َّ  نننَتَ ا  ََّننن  سلض
ُذرذ  َرَحلذب سلت ماة  ةُا   ّ قي ةكرو سةمُ     ُض ًذخب  مو ةلاّف أذخب   ركاو لُا َت س

 (40)رست:او سلت ماةُا لّيت  سًرة ".
ِّس َحلذنننب تّننن  سةم َننن  سةرس نننُ أة ننناٌ  " رأ ننناا موح نننُس  سةلاَننن  سةلننناَي ةنننائة   رسض
َُ أحلب نا  أر مختّ ف  َ لذمهَ يض  ي ةيف  َلاو رس ٍُ   نصوَّ أذ  خنب  ِّةن  أوض احنرو ةنُ أ نا

كب نا  مَُنا  منو  انث حاَني سةقلاّنف سةرس نُ  ي تترسكنأ  ني سةم َن  سةرس نُ تّن  ِّةن  
وض حاو سلخبذ  ي َرلض  سةقاا  لائعس    (41)."حذّ     ِّس  اة  سًمب  رسض
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  رحذَّمنننا َحلذنننبي سًة نننا  تّننن  سةم َننن"رحنننِّس أح نننُر لاةلنننف ممنننل ة  تّاننن   ننني ةرةننن   
ةن  لنأوض تحنرو ةيناي ةلماتناي سلتم ني إلَلناٍو رس نُ منو َ ََّنا   سةرس ُ  حاو ِّة  َأرض
ننقضب   قنناو أ ننُ ما   رمننو َ ََّننا  رَبَراضننيذ تننو سً:ننم ي ةنناو  سختّننا بلننةو  نني سة:َّ
قضب )لاة:اُ(  رةاو سلخنب  سةلَّنقضب )لاةلناو( َ َتبس ناا لنأرَّو رسبٍُ تّاُمنا  َ َ حانا  سة:َّ

   قاو  ي أةرو حما ةذّضتمنا   ََّمنا  نر )سةعَّةنب(. أ نة تَنَب   ةن  حذنو  رس نٍُ ة  ما  ما  ا 
مو سةلةلف حانا أ ناُ  ني  نِّر سة ناو  ةن  ةيتن  ةيتناو أذخنبااو م ُنا  ر حنِّس تتنُسَخو 

 (42)."سةّياي

ننننتَُ ةم ب ننننف  أر ت ُاننننُ سةحّمننننف سً:ننننّا ف  انننناب سةننننِّ  تّنننن  ألالنننن  اذلض ننننا سةمه ض َأم 
و  سةَم اَةلف مو سةحّ َُُّر لاةَقرض َ اُ  سةمذ اةهلف َ َ  وض حاَي   نُ  سةّ  تناو أحلنب "مف سةمذ رسض

َّاذ سة اةاو ل   ي ِّة  أوض تحرو سةقّاّف  ي سيلنت ماو   ي حةم  مو :ا لتُا   أخض
  رةنُ امحنو  ني  نِّس أا نا  أوض تحنرو    ي سًرة  سً:نّا ف. َََ ن  ي سةمذَ اُ   رسةحلاب 

وض مَُمننا  ََّمننا ةَ  فسةقهَّنن َّنني  نني سلننت ماة  ةَ نن ض هُا  نني ََ ضلنن   رشننِّرِّ ا تننو ةاالنن   رسض
ت مّرس مو سةّيف منا  انبر  حاَتا لما ا  ةيتاو ة  رةقلاّت ؛ رِّة  أوَّ مو َمِّض لُ  أوض َالض
أةر   ي سةقاا  مَ ... رِّة  يلتخ ا ُ  سً  ا   ِّ ةري ِّة  ةحاو سًةر  أ ناَّ 

ٍ  منو سةملاةينف   ِّ ةنري ِّةن  ةحاَني رَأ ب   حما أََُّ  ي الت ّمرو س ةملاع  يَّ ةهَ نبض
ة  مو سةملام ف  (43)."سة قاقف أرض

ي تنبسا سةقلاّتناو  ني ةيتاُمنا  -سةرسر  رسةاا  –أم ا  اما اخاا سةم اةلف لاَُما 
 ة خةا  ا   ري ستتبسه تّا ؛ ًوَّ سةَلاضو سةليبس ي لناو أ   -حما ِّذحب لالقا   –

َلننننر  ا  كلا ا نننننا  ةلاّتنننناو  رحننننِّس  ُ سو مذ و سةلقننننا ي  رسة  ننننناب   رسيلتمنننناتي اذَ ننننن سةَلنننننرض
ُذن  أوَّ ةلاّننف مننا  ةةخنتةا  نني ةيتاُمنا  نني سةحّمنف سةرس ننُ  ِّسي سةم َن  سةرس ننُ  َرَرلض
ََُب  ةلاو ألَائُا تّ  َكا حّمف ما لاةرسر َ َ اةلتُنا ةلاّنف أذخنب   َكنا ألَاو نا تّن  

نننو منننو ِّةننن  أوض احنننرو  ننني سةحّمنننف سةرس نننُ  سةحّمنننف لاةانننا  ةالنننلا  سةلنننا لقف   اتَ :َّ



 

 
 

61 

ةيتنناو  رسرا ننف حننأوض تحننرو  نني ةيننف سةقاننا   راائا ننف تّنن  سةم اةلننف  رسة حنن  :نن اح 
  َُ ن حأوض تحرو سةّيف سةاائا ف  ي سةقاا   رسةرسر تّ  سةمذَ اةلنف  رسةّيتناو مذتبسُ تناو ةهَر ض

 سةم َ   اُما.

حمنننا  –انننف رسيلتماتا نننف سة ابةنننف لننناو أ  ةلاّتننناو رتّننن  سة َّنننف سةليبس ا نننف رسةلقا 
ََّمنا  ني لنّاقف ةيرا نف  -للا َتَ مَّنُ    رسض  صوَّ سةمذَ اةلف أر سةت اةان   ني ةيتاُمنا ةاضَلني مذ

 ي ةلاو ألَنا  حذنو  ةلاّنف سةَتَ نتضُا سة نرسبا سةلنالقف  ر نِّس منا َناَّ تّان  ألنر سةكا ن  
ر تَ  سةلاركي  ي ةرة َنار لنالقا   سةّير   اما َأرُب ُذ لاإللنُسو "  سةنِّ  َأرُب ةنا  سةمنبس

َ منننننا  ننننني ةيننننناي مختّ نننننف ةم ننننناٍو  نننننُ ت نننننراه  نننننبا منننننو َ نننننبضا رسض أوَّ سة نننننب  تتَ مَّ
 .(44)"مذت  قف...

ن  منو سةم اةلنف حمنا َِّ ن  سةلَنُ  َمنو تّن   نِّس سةَرلض  امنا لناو  (45)رمم ا ةنُ اذ ض
يذ سةَيننن"ةيتننني أ نننو سة لننناع رتمنننا  منننا لنننا  منننو ةنننرو   نننا  ِّس ستَّخنننِّتُا رَةََنننرض َََ  رَةََاضتُذ

انننف َض َهنننَي(   (47)"ةّقه يذ "رتّاُنننا سةم:نننُب ةهنننَِّاضو سة  ّننناو  ةننناو سلنننو سةقركا نننف  ننني )َة َةََنننرض
لضتذ ذ سةشيَ    َضاف  َحله . رَتنَعس سةلناركي ةينف سةنرسر ً نو تمنا   رسةانا  (46)"رَةََاضتذ  ةذَضَر  رةه

َضَاف"ً و سة لاع  ةاو    (46)."  سةقذَضَر تما   ر أ و سة لاع  سةقه

او أذخبااو  ي سةم:ُب  ةذَضاف ل    سةقاا  ني مقالنو  َض رأ اا سلو ةذَتاضلف ةذَيَي
ننَر  لحلننب سةقنناا  نني مقالننو َ ننم ُا  نني ةيننف  َض ننب ا  نني ةيننف أ ننو سة لنناع  رسةلاَاننف ةه َحلض

َض  (46)تما  َضر   رسةقذَضاف  رسةقه  (50)اف.رتّا  احرو  ي سةم:ُب ةياي أبلع  سةقذَضر   رسةقه

رََننَب  أوَّ لنناو حننول مننو سةّيتنناو  سةننرسراتاو  رسةاننائتاو تةةننف ت:ننبا ا ف  موُ س ننا 
ًذرة  متأت اف منو سةلاَانف  رمنو لَن َّ  َضَر ( أو  س َضاف( ةيف أ و سة لاع  ر)سةقه  اما لاو )سةقه

ننَر ( مت ب   َض نن  ِّةنن  رمذَلننر    أوَّ سةننرسر  نني )سةقه ًذرةنن   َرَرلض ننو س حننف ملننلرةف  اةلاَاننف َأ:ض
ننب  سةقنناا –لحلننب   ننا سةَننرو سة ا:ننّف لاَُمننا  صََُّننا ةلننحرَُا َ اضننبذ  -َحلض َ قذّلنني اننا    أم 
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َُّنن ُل لُننا   حأََّنن  ي  اَ:ننَو لنناو سةننرسر رسةحلننب  َةلض تَنن . ا  رتّانن   ُمننا لملالننف سةمتننرسةااومذ ض
ُذةا  تّنن  أوَّ سةشننيَ   ِّس لننار "راوح ننُ  ننِّس سلننو لَ نني ةنناو  نني سةمَ:ننا   ب سةشننيَ  َرَانن

َاننننف( مننننو  َض ننننو )ةه َاننننف... رَأ:ض َض ةُ   ةه َخننننو  نننني حلاننننب مننننو أ حامنننن  ًلننننو سةملننننارب  ةَننننرض َُ
َضَر (... رةحو َةمَّا لاربي سةرسر سةحلنب  ةلُّنا :نابي سةحلنب  حأََُّنا  ي...رةاالذ  )ةه َةََرض

ُ  سةلاحو  العس  ةهَ  ض ه ه  َت و  ي   ر (52)رأحَُّ  ِّس لاَاف ( .51)"َةلضو سةرسر  رة  اذ ض تّا  سةَقرض
لضرسو. لضَااو ر:ه لضَر   ر:ه َه لضَاف  راه  (53):ه

ًذخبااو )سةقذَضر (  ني ةينف أ نو  أمَّا  اما ات ّ ا لاة ةةف سةت:با ا ف لاو سةّايتاو س
ًذرةننن  مَقّلنننف تنننو سةانننا   ننني سةلاَانننف؛ رِّةننن   ُذُنننا أوَّ سةنننرسر  ننني س َانننف( َ َرلض تمنننا   ر)سةقذَض

  تَنُ سةَ كنا لُنا؛ ةهَمنا لاَُمنا منو سخنتةا  ني سةمخنب  يلتلقاو ترسةي سة م ف رسةانا
ُل مننا  ننَر (؛  احننرو سة مننو  -حمننا لننلا –سة:ننرتي  ةنن  َ نن َ قذّلنني سةاننا  رسرس  ةت:نناب )ةذَض

نعٌ   ٍ  رس ٍُ  أ  مو سة م ف  ة  سةنرسر  ي لنا ما أوَّ سة نم ف لذ ألَا  سةَذكا لُا مو َرلض
 مو سةرسر  رمو َل َّ تحرو أخاَّ َذكضقا .

مو  ذَا اتلاَّو أوَّ سةاا   ي ةيف أ نو سة لناع متأت انف منو سةنرسر  رسةنرسر  ني ةينف 
ف ِّةننن  َذكضقُننن  لُمنننا  ننني سةم:نننُب تّننن   ع :ننن   نننا ا نننع  تمنننا  متأت انننف منننو سةانننا   رمم 

ر سلننو مَ ننرب تننو سة ننب س   ةنناو   سة ننب س   أ ننو سة لنناع اقرةننرو "سً:ننو  ر ننِّس مننا َأرُب
َضرسو  رَةاض  ةذَضرسو  رتما  َضااو ةه   (54)."ر لَّف ةذَضااو... ةاو  رَحّض  تقرو  ةه

؛ ةّ ّ ننف أتاننف مننو سةننرسر  نني ةيننف أ ننو سة لنناعرتّانن   اةاننا   نني ةيننف )َحّضنن ( مت
نَر (  رسةنرسر  ني ةينف  َض انف( ر)ةه َض َُّ  سةقنرو  اُنا  ني سةم:نُب أا نا  )ةه سةت:با ا ف سةتي تقن

ّ ف سو سةاا   ي ةيف تما  ر لَّفةا  متأتاف م ةخ  ف حمنا تقَّنُ  أا نا   رلُنِّس تحنرو ؛ ةه ه
  رتّان   اةانا   ني ةينف أ نو (55)سةحّمف رسرا نف اائا نف  ر نِّس منا ََناَّ تّان  سلنو مَ نرب

ََّمنننا حذنننوٌّ  ننَر (  رسض َض انننف( ةالنني منننو لنننا  سةمذَ اَةلننف ةّنننرسر  نني ةينننف تمنننا  )سةقه سة لنناع )سةقذَض
ننٌو ةننائٌ  لِّستنن   ر ننِّس خنناب  تننو لننا  سةم اةلننف سةتنن حمننا لننلا  -ي تقت نني مَُمننا أ:ض
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و أوض تحرو سةحّمف رسرا ف ي  اب   تعسرلُا  ي سيلت ماو ةيف لاَاف  ي سةاا    -سةَقرض
َُّ سةننرسر رسةاننا   اُمننا  نني ةيتنني  رسة حنن  :نن اح. ر نني  ننِّس بٌُّ تّنن  سةلَننُ  سةننِّ  َتنن

َضاف  رسةقذَضَر   –أ و سة لاع رتما    مو لا  سةم اةلف. –سةقه

ُا منننو لنننا نننا منننا اذَ ننن نننُر تنننو سة ّ نننف أمَّ َُّ  منننو  انننث لذ ض   سةم اةلنننف خة نننا  ةهَمنننا تقننن
( تّنن  سةم اةلننف  –سةت:ننبا اف  رتننو رسرا ننف سةحّمننف راائاتُننا  ثذ  ملاةنن  سةننرسر  نني )َ ننرض

ث  ّننن   رَ نننرض ُذَبانننُ  "رسة نننب  تقنننروذ  لئضنننيذ منننو َ اضنننثذ َت ض ةّانننا   ننني )َ اضنننث(  ةننناو سلنننو 
ث   ةاير     رحِّس تَُ ألي سةكاَّ  سةّ(57)ت ّ " و  "رليَ  ل  مو َ اضثذ حناو رمنو َ نرض
ثذ رَةَ تَننا"(56)حنناو" ُهمننا َ ننرض   رتّاُننا  نني سة ننُاث سةشننباا  "أةقه

  ر نني سةشنن ب مننا (56)
ر سةخّاو    مو ةرو سةشاتب  (56)َأرُب

ٌُ ي تبانننننننننننننننننُر  رةحنننننننننننننننننوض ةنننننننننننننننننِّس ا رس ننننننننننننننننن
 

ُضب  ثذ ي ََنن  َأَتتضََننا لُننا سةياكنناو مننو َ ننرض
 

         

رسانننف  ننني ُارسَننن  َرَبَُيض َمنننب تاو لاةانننا  ) انننث( تّننن    رسةب (70)رسةلاننني ةاخكنننو
 سةقاا ؛ رمو َل َّ ي شا ُ  ا .

ث(  قننُ َتعس ننا سةخّاننو ةلَنني تمننا   ةنناو  "ةّ ننب   ننلف  ننِّر سةّيننف )َ ننرض ننا تننو َهلض َأم 
(  سةلا  م مرمف  (  000 ي )َ اضث( ةيتاو  رسةّيف سة اةاف )َ اضثذ ثذ رةيف أذخب  )َ رض

 (71)ما "برساف تو سة ب  ةلَي ت

ثذ ةينف  ني َ اضننثذ " ئ(  ةنناو أوَّ  َنا  َمننوض َََلنلُا ةنن )كا ن رَأرُب سلنو مَ نرب َ نرض
نا ةيننف  ننا ةيننف تمنا   رةنناو سةّ انناَي   ني ةيننف كَ ئكا ن م  م  ثذ   رسض ا ننئ  قنك  اقرةننرو  َ ننرض

ُذ  ٌُ"َتلض  .(72)سةّ  َعاض



 

 
 

64 

نٍُ  نُ  (73)رسة ةةف لاو سةقلاّتاو تحمنو  ني أوَّ حّتاُمنا منو ةلائنو ََلض   رتّان  َ َر ض
َُ  سةلائننف  رسة ننبرا سيلتماتا ننف رسيةت:نناُا ف.  نني  نناو َتَعس ننا  نن سةّيننف متأتاننف مننو َر ض

سةتننني آلنننبي سة ننن    ننني حلانننب منننو  لنننبس ا  أَنننا   ةننن   أََُّمنننا "منننو سةقلائنننو سةلُرا نننف 
 .(74)ا "سة:  

ي اخّننننر مننننو  –حمننننا لننننَلا و  –  رتّانننن   مننننو سةلَننننُ  رََننننَب  أوَّ  ننننِّس سةننننبأ 
لننف سة:ننرس ؛ ًوَّ ةلاّننف تمننا  حمننا آلننبي سةننرسر تّنن  سةاننا   نني ل ننه سة:ننا   ملاَ

 حِّة  آلبث سةاا  تّ  سةرسر  ي ل  ُا سلخب  رمو َل َّ ي تةةف ةّلُسر  رسة  اب  
  ي سةم اةلف لاَُما حما لَُة و ي قا .

لناو سةنرسر رسةانا  سً:نّاتاو  -سة لاع رتما  -رحما لا  سةت اة   ي ةيتاُما 
َُّ   ن  صََّن  لنا  لاَُمنا َةمَّنا حاَتنا عسئنُتاو ةفة ناا  ني سةحّمنف مننو  –ي سةلةلني حمنا تقن

ننَاف    اةحّمننف مننو منناُ  )َةَّننَ ( رتّانن  (75)لَنناي سةلةلننف  رملاةنن  ةننرةُ   ةََّضلذننَر  رةذََّضله
. رَتنَعس (77) اةَرو منو لاَن   رسةنرسر رسةانا  منو لاَن  آخنب سةمت اةلتناو  اُنا عسئنُتاو

ث( ةلَي تما   رسةاا  حما  ي  ي ةرسر  اُا حما  ي  ي )ةذَضَر ( ري ةيف سسةلارك )َ رض
 .(76))ةَهاضف( ً و سة لاع

َانني  اُننا ةيننف سةننرس ر ً ننو تمننا   رسةاننا  ً ننو رلَننا   تّنن  سًملّننف  ننِّر سةتنني تذعه
   قُ َخّذَا سةلَُ   ي ل ل  سةمشناب  ةان  لنالقا  لنبأ  منوُ سر أوَّ ِّةن  منةع  سة لاع

ةيتاُمننا  رلنن  َتَضمنناع ةيننف حذننول مَُمننا  ةنناو ل ننُ أوض َأرُب تّنن  سًملّننف تّنن  لننلاو   نني
ُ ةننف  رلانناو  ِّس مننا حنناو لنناو ل  ننُا تةةننف  سةننِّ حب  ل اننُس  تننو سيلتق:ننا  رت ننب   سة

ةّ َا تّا -ت:با ا ف  أر أوَّ سةحّمف رسرا ف اائاف "رمو  ِّس سةَ نبضه  -  حما لاََّا ِّة  ُر
 .(76)لاع آلبي سةاا   رأوَّ تماما  آلبث سةرسر"َقتبحذ أوَّ سة 
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حمنا َانَب   –رة  احتاه لملبَُّ سيةتبسح لو أحَُّر لاَاف ملنتُي  تّن  :ن ف بأان  
ر سلو مَ رب  ي سةّلاو مو  ُاث ألي  باب  تو سةبلرو  – :نّ  سةّن   –لما َأرُب

مننا  ات نناُرو   قنناو  مننا ةُنن  "أوَّ  –تّانن  رلننّ   لننف  ق  قنناةرس  َخننَب َةرض او   قنناو  حهِّض َُّل  سةنن
ننر س رو  أ   سختّقُننا سةحننَِّّسلرو" ر   سة:َّ نناَّا رو  راذننبض َحنَِّلُا سة:َّ
ر (76)   رحننِّس لمننا َأرُب

َذقاع" رََ:ا   –ب ي سةّ  تَ   -مو  ُاث تّيل  "رأتُيذ َ:ر س ا  مو لَي َةاض
(60). 

ِّ  سلتُنُر  ررلُف بأا   ي  ِّاو سة ُالاو سةِّّاو سلتُو  لُما ةتأحانُ سةنبأ  سةن
بر رأح ُر  اما اخاا مةعمف سةاا  ةّيف أ و سة لاع  تتمل و  ي أوَّ ةائو  –رمو َل َّ ةب 

ًَرَّو  ر نر سةبلنرو  -رةائننو سةلناَي ر نر تّننيٌّ  -:ننّ  سةّن  تّان  رلنّ  -سة نُاث س
  رتّاننن  حمنننا اقنننرو  "حننناو الننن  أوض تحنننرو (61)"حة منننا ةذَبشنننااو" -ب ننني سةّننن  تَننن 
رسانننف  ننني "َ:ننن ح أوَّ سةب  نننار  رَنننبل  َب نننرَّس رو"  ت ننن  النننتقا  منننا لنننلا أوض ةب  ر س ا " ر"سة:َّ

ََّمنا لنا ي  برساف سة ُاث سًرة  لاةاا   لُةاو ما لا  مو برساف أذخب  لاةاا   ا   رسض
ٍو مو ةيت   الاب سةرسر تّن  سةانا .  ر  تّ  ةُلف َبلذ ل ما بذ برساف سةرسر؛ًوَّ سة ُاث بذ

ننا مننا لننا  تننو سلننو مَ نن ب  رب  ننصَََّي أشنن ا  انن   رسرأم   نني ةبرسانناي سةّيرا ننف حلاننبس  مننا  ذ
قي  رمَُا لا  سةلة "  .(62)ر:ذ  

رس   رامحو بُ ر  اما ََنَب   رَب  أوَّ سةلَُ   ي بأا   ِّس رسلتُاُر لاَ  سة: 
 ٍَ  مو لةلف َأرضلٍ 

ةُا َُّ َأر  َُّ  ا  بأ  سلنو سةلنح اي  سةشَّبضح رسةترلا  سةِّ  تق ِّس    ان  سةن   رسةِّ  بذ
قلاّننف )سة:ننا اا( مننو لننا  سةم اةلننف لنناو سةننرسر رسةاننا   نني ةيننف سة ةنن  أوَّ )سةَ:ننرَّسا( ر

 .سةرس ُ   ر ي ةلاّف سة لاع

ًَرَّو رُب  ننني "سةَُااننننف  ننني  بانننن  سة نننُاث"  نننني منننناُ   رلاَاُنننا  أوَّ سة ننننُاث س
ننر س رو(  رَنناا سة ننُاث  انن  تننو ألنني   – ذباننب  "َ:ننَرا" لبرساننف سةننرسر  قننك  أ  )سة: 
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نننرَّس رو" –ب ننني سةّننن  تَننن   لنننٌف َحنننَِّلُا سة:َّ او   قننناو  َحِّض َُّل  ؛ (63)"رةانننو ةننن   َخنننَب  سةننن
 رتّا   ة شا ُ  ا  تّ  اائاف ةيف أ و سة لاع.

ناَّا رو( ة ّ نف َ:نبض ا ف  رلّينف  –حمنا لاََّ نا  –أم ا سة ُاث سةِّ  لنا  لّينتُ  )سة:َّ
رَّس رو(   َ:    ي )سةََُّ َِّ ذ سةََّا ه سسةقاا  )سة:َّ رس رو ااف( "أحض أبسُ سةِّاو  000ة:َّ

ن ضبس  رحةمنا   أ   َرَ نَ  ذ ربتََّلن ذ  اذَعا   َرو سة ُاث  را:ر رو سةحِّ   اذَقاو  :ناا شه
نناَّا رو( لاةاننا   ر نني ة ر  )سة:َّ َُّاَّاب( رراذننبض وض حاَننا يننف أ ننو سة لنناع حننن )سةنن )سةقاَّننا ( رسض

 .(64)مو سةرسر"

ُ أوَّ ةينننننف سةنننننرسر  ر ننننني ةينننننف سةقانننننا  أ:نننننو سةبرسانننننف  رأوَّ  ُنننننِّر سةبرسانننننف تذوحَّننننن
اَّاا( تّ  َعف سةَ اضَ او  ر ي متأتاف  َُّاَّاب( مو تّ ف ت:نبا اف لنُةاو تشنلاُ  لنن)سة:َّ )سة

ر سلنو مَ نرب منو  نُاث تّني   -)رسةقاَّا ( ب ني  –رةُ للا شبح ِّة . أم ا ما أرُب
؛ رمنو (65)حما لا ي تَُ سلو سًلانب سةلالا ِّحبر  اةبرساف  ا  : ا ف –سةّ  تَ  

َُّتنن  سةلَننُ   لننو  وَّ سلننو سًلاننب أحَّننُ أََُّننا  لنن َّ ي ت باننا  اُننا  ري ت:نن اا حمننا س
نرا  رَّسا  :ائ  سةَ ّضي  اذقَناو  :ناا َا:ذ لاةرسر  ةاو ل ُ أوض َأرُب ِّس  سة ُاث  "سة:َّ

 .(67) ُر :ائ  رَ:رَّسا"

نن رساننف سةاننا  تّنن  ع لنن  تبلا نن  ب ةنن  ُةاننو اذَ ننع  تَُ  رلاةلُننا  أوَّ سةلَننُ  ةنن  َالض
نَتقهاَ  ربأان    ُنر سةرسر  رة  اذقُ   مذَلر   َمَّنا َ:نبَّح أوَّ  نِّس سةتنبلاح لنا  ةهَالض  ا  ةنِّة   رسض

نرَّسا(  سَللا  مع ما سلتُُر  رِّ    ةا . لذن َّ منا ُةاّن  تّن  أوَّ بسر  ةينف سةنرسر )سة: 
ٌو اذ  رَّس رو( َبلذ   ر ر ي ا نبا َمنوض ِّس  لب تّ  سةّيف  أر تّ  سةبرسافوض رلم ُا )سة:َّ

 سةبَّلذو  رما سةقلاّف سةتي اَتل   ةاُا  راتحّ   لّلاَُاق!!.
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ع لنن  بأان  سةننِّس    ان   َُّةاو سةننِّ  َتنعَّ مةعمنف سةننرسر ةّيننف   ةنن رلايَتقناو  ةنن  سةن
َُّ  مو أملّف  و بولف  ر ر مو تما   –تما  لَا   تّ  ما تق   ُر َةرض

َ َرسٍي ةذَّ ذ سًخةاه ِّس  َُ(66) 

رَبُا تّا  لناةقرو   وَّ  نِّس سةشنا ُ ةن  َانبهُ  ني ُارسَن   امنا رة ني تّان   ر ت ن  
نب منا  تض َه بر رسلتُُر؛ ًََّن  النرع  ني سة َّ ُ  ُةاة  حا اا  تّ  ما َةبَّ وض رُب  صََّ  ي اذَ  رسض

سةلنننح اي منننو أوَّ برسانننف   ةننن  سلنننو –سةلَنننُ   –ي الننرع  ننني  انننبر. لذننن َّ  وَّ منننا َتنننَعسر 
َ ننَرسٍي  َُ َ َانناي"  اننبذ :نن ا ف   اةبرساننف تَننُر "ِّس  َُ " لنناةرسر 000سةشننا ُ لاةاننا  "ِّس 

َ ننَرسٍي   000رةنناةرس  000ةنناو  رَننا  سةبرساننف تَننُر لنناَ ي تننو "سة ننب س   َُ ر ننر ِّر 
ََُ َرسي ةذَّ ذ سًخةاه  رأَشُ ةبولف   ِّس 

َ َااٍي  ري ُ 000 َُ َمع  َاف  يَّ  ني لاني ةبولنف   صََّن  عتمنرس ةناو  ةاو  رة  ََلض  ض
َر " ا َُ ض َاف  ر اَب  .(66)"َ و َقرو َُ ض

رتّانن   مننا   (66)رسةلننل   نني ِّةنن  أوَّ برساننف سةلَننُ  لننا ي َقننة  تننو سةمع ننب
َُّ  سةننعَّت َََلننلار  ةلَننُ  أو َاتَننَاقَّو ممننا لننا  ؛ ةننِّس حنناو َ بها ننا  لايلننو سةلننح اي ي ات نن
 حتال  " :ةح سةمَكا".   لاةبلرع  ة تَ 

َُوا ل  أا ا  تّ  أوَّ سةاا  ة  تحو مةعمف ةّلاو أ نو س َت ة لناع  ري رملاو ما اذلض
ُاتنني أر عذتنن  أََُّننا سةننرسر ةّلنناو أ ننو تمننا    لننو تاةنن  حذننوٌّ مننَُ   نني ةيتنن  سةّيننف سةتنني س

نَب  رةّرتُمنا لا -مةعمف ة خب  ةانا  رسةنرسر  رحنِّس ما رُب مو ةرو  َةَّاضيذ سةلَّنراا رسةلذلض
نا  ِّس حناو سةم َن  سةمذنبسُ سةنليه رسةُلنبسو  نصوَّ  ّذنرٌّ  رأم  سل  سةم  رو مَُمنا  َمقضّنيٌّ  رَمقض
و  َّ   ي سةم َ  سًر  . ةاو َل ض سة  و لاةاا  ي  اب  أ   َةَّاضي رتّا  سل  سةم  رو َمقضّهي 

ننَ  رَ اضننَبرذ  ُننر َمقضّننيٌّ  نني  ننِّس سةملنناو  رسةننِّ  ةّم اةلننف  انن  مر ننع  "رَةَّاضننيذ سةلَّننر  اَا رسةَّ ض
َّنن " قض تذن ذ  ِّس َشننَراضتذ ذ تّن  سةمه ّذنرٌّ لنناةرسر  رَةَّرض نبه رسةلَّننراا َمقض . (60)لاةانا   رةننُ اذَقناو  نني سةلذلض
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َضَكننفه  َر ر مننا  رأح نُ  ننِّس ألننر سةكا نن ننبه رسة ه   سةّايننر   نني ةرةن   "رسةَقّضننرذ  رسةَقّضننيذ  نني سةلذلض
تذ  "اذَقاو  َةَّرض  .(61) ذ  رَةّاضتذ ذ   ُر َمقضَّرٌّ  رَمقضّهيٌّ

و يَّ أوَّ سلننو ُبلنن    ننِّ    ةنن  أوَّ سةّيننف  امننا ترا  خنناةا لاَلننا  مننو  ننِّس سةقَننرض
ننب  ر اب  ننو لننمع مننَُ   أ اخنناا سةل ننراا رسةلذلض    ةّننريذ َةّضننرس   مننا  نني سةننرسر  قننك ممَّ

ننا ةيننف سةاننا  ّذننرٌّ  أم  ّهنني   ُنني  نني م َنن  سةننليه رسةُلنن  َةَّاضننيذ َةّضاننا   ُننر مَ  ُننر َمقض بسو  قض
. أم ا سةحر ارو  لاةرسر  ي حنو  ِّةن   ةناو  " نصوَّ أ:ن الَا رسةبأ  ةّل:بااو حما ََِّ  َ 

ّذننرٌّ لناةرسر ي  انب  ر نر مننأخرٌِّ  اقرةنرو  ننَب رَ ر منا َةّضنرس   ُنر َمقض يذ سةلَّنراَا رسةلذلض َةَّنرض
يذ سة مناَب أةضّننررذ َةّضنن و سة نب   َةَّننرض ننَت ضَلّضتذ ذ  ر ننر منو ةَننرض رس    ِّس َ لَلضتذن ذ تّنن  سةلَّناضبه  رسلض

نننَت ضلو  رةننناو  قضَّننن  راذلض نننرر  ََّمنننا اذَ نننبَّ   ننني سةمه نننب رََ ض ُ   سة بحنننف  رحنننِّة  سةلذلض منننو شننن
 سةبسلع 

ةضننننننننننننننننننننننننننننرس   َُ ةذرس ننننننننننننننننننننننننننننا  ُض  ي َتقضّذرس ننننننننننننننننننننننننننننا رس
 

رس   ُض   وَّ مننننننننننننننننننع سةاننننننننننننننننننر  أَخننننننننننننننننننارذ َ نننننننننننننننننن
 

ّهنننيٌّ  000 ّهاننن   ُنننر َمقض نننا َةَّاضتذننن ذ أةض  نننِّس َمنننِّض    000 منننو سةُلنننبسو رسةنننلذيضه  رأم 
تذن ذ  َض نررذ  رحنِّة  َةَّرض تذ ذ َةّضاا  مو سةلذيضهه رمو سةلذلضبه رََ ض سةل:بااو.  أم ا سةحر ارو َ َقَّرض

 .(62)مو سةلَّراا"

ب  ََ َُّ   ننصوَّ سةقاننا   امننا َننب  أوض اذقَنناو  امننا اخنناا سةلَّننراا رسةننلذ ض رمننع مننا تقنن
َةّضاا   ُر َمقضّهيٌّ لاةاا  ي  اب  ر نِّس منا لنا  تَنُ سةخّانو  ةناو  ر اب ما  َةَّاضيذ أةّا  

قضنة  َةّضانا   أ   َةَّلضتذن ذ َةّضلنا " َ  رسةَ ن َّ تّن  سةمه ُ سبلنف أر (63)"َرَةّاضيذ سةَّ ض   رتّان  ةيتَنا سة
منا  أر ةَ  تُذ نمع َمنوض اقنرو  َةَّرض نَمعذ  رةن  ََلض يذ سةم حا ف  ي سةنعَّمو سة ا نب   ِّ ي ََلض َّنرض

ي  سةلاه ملة  أةضّنرر َةّضنرس   وض رُب ّذنرٌّ   نِّس رسض  نِّر سةّينف تنو سة نب  ةنُاما  تّن   ُنر َمقض
 للاو سي تبسه  ُي ةيف  ي َةَّاضيذ  رمو ل َّ تحرو مو لا  م اةلف سةرسر ةّاا .
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نَ  ا ع   و سةلر ب   "َةَّاضيذ سةلَّراَا رسةَّ ض ف  ِّس سةبأ  أا ا  ما لا   ي َةرض ع :  
ّذننرٌّ ةيننف"  ُننر تذنن ذ  ُننر َمقض ّهننيٌّ  رَةَّرض َمقض

و سلننو سةللَّنناو  "رتقننرو  َةَّاضننيذ (64)   رحننِّس  نني ةَننرض
يذ ةينف أةضّنر ةّضنرس   أَنا  َ  ر اب ِّةن   ُنر َمقضّهنيٌّ َأةّان  َةّضانا   رأَنا ةناٍو  رَةَّنرض سةلَّراَا رسةَّ ض

ّذنننرٌّ  رملنننو ِّةننن   َ َحاضنننيذ ر َحنننرض  يذ  سةَ  ضننن َ  يذ  رَََقاضنننيذ ةننناٍو  رِّس  َمقض . (65)"000رََقَنننرض
و سةبسلع   رسةشا ُ تّ  اائا ف  ِّر سةحّمف  رلُِّس سةم َ  َةرض

 .(67)سة ّ و سَةمقضّهي   لرٌُ حَ    

( سل  م  رو ةّ  و سةاائي )َةَّ ( )َاقضّهي(  رةر حاو رسرا ا  ةحاو سةقانا ذ   ن )َمقضّهيا
.)   ا  أوض اذَقاو  )َمقضّذرٌّ

َُوا أا ا   َت   مو لنا  سةم اةلنف   سةمتقُ  تّ  أوَّ سةاا   ي  ِّس سةملاو لاةم َ راذلض
ر  ننننمو سًملّننننف سةتنننني لنننناَ ي  اُننننا سةم اةلننننف  نننني ي   –ةّننننرسر  أوَّ سلننننو لنننناُر َأرُب
ُا بأ  سلننو (66)  ل ننُ ةرةنن   "رأَننا َأِّحننب سلو سةم اةلننف  نني سةننة "(66)سةحّمننف   رلُننِّس ََننبذ

َل َّ ةالي منو سةم اةلنف  ني    رمو(66)اائا ف رسرا ف"مَ رب سةِّس    ا   ة  أوَّ سةحّمف "
َّا تقت ي أوض تحرو سةحّمف شي ٍ  َُّ   –؛ ًَ رسرا نف ي  انب أر اائا نف  ةاحنرو  –حمنا تقن

 سةت اةذ   اما لاَُما.

 ِّس رةُ َتَعس سةلاركي ةيف سةقاا  سةاا  ً و تما   رةيف سةرسر سةمذ اةهلنف ً نو 
نب  رحذنو  شنيٍ  اذقضَّن   أَنا أةضّنرر َةّنرس   رتمنا    سة لاع  ةاو  "أ و سة لاع  يذ سةلذلض َةَّنرض
 .(60)ةّاي سةلذلضب  أَا أةضّها  َةّضاا "

رة ننوَّ  نني  ننِّس تأحاننُس  ةهَمننا ِّ لَننا  ةانن  لننالقا  مننو تننُ  مةعمننف سةاننا  ةّيننف أ ننو 
  سة لاع رسةرسر ةّيف أ و تما  خة ا  ةنبأ  سةلَنُ  سةلنالا  رحنِّس  لنبس ا  أَنا  سةنِّ

 :ننب سةننرسر  نني ةيننف سةقلائننو سةلُرا ننف  رسةاننا   نني ةيننف سة  ننبا ف مَُننا  رتّانن   حاننا 
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احرو أ و سة لاع منو سةلنُر رسة  نب ل نُ سةمبسر نف لناو سةّيتناو  ني ةلناَُ   رحنِّس 
 أ و تما ق!!.

ننا  امننا اخنناا م َنن  سةننليه رسةحذننبضر  اة   ّيننف  انن   نني ةلنناو سةقلاّتنناو رس ننُ أم 
ةننناو سةلَّننن ضُ  تنننو ألننني  نننات  سةلللنننتاَي تنننو  -ا لنننلاحمننن -ر ننني سةانننا  ي  انننب 

. رتّا   نة م اةلنف  اُنا  ني سةّينف  (61)سً:م ي  "رة  اذ ضَبا َةَّاضيذ  يَّ  ي سةلذيضه"
(  ةنناو سلننو ُذباننُ  "رَمننوض ةنناو   ننُبر )ةهَّنن   ننا اوح ننُ اائا ننف سة  ننو  نني  ننِّس سةم َنن  َم:ض رممَّ

َةَّاضتذ ذ  اةم:ُب ةهَّ   شُاُس "
و سلن. (62) َ  ذ ل  نُ   ةن  أوَّ ةَنرض و ُبانُ  نِّس رةحوض ةنُ َانِّض

َُّ  رأَشُ ةُ اَاة   ةرة  أا ا   تذ ذ  تح سةقاا رَم    ر ي سةلَّااا ِّست   "َرموض ةاو  َةَّرض
  ُ َُ سةننننننننننننننننننرذ نننننننننننننننننن ننننننننننننننننننوه َل ض َّنننننننننننننننننن ٍ   وض َتقض  أذ ا مه ذ

 
ُا ننننننننا رَةَةو ننننننننا" ننننننننُ  رذ َض نننننننناَّاو ته َ له
(63) 

 
ُذبانننُ َ لننن   رةحنننوض امحنننو بُ  ملنننو  نننِّس سةتَننناةه  وض ةهانننو لننن   رحنننِّس شنننا ُ سلنننو 

ب سةلاني ُسوٌّ تّن  أوَّ سةحّمنف  ُض " سةنرسُب  ني َ:ن و   وَّ سةم ابع سةملعر  " وض َتقضوه لاةَقرض
ُذنن ذ أوَّ سةحلننب  تةمننف سةَلننعض   –سةننليه – نني ِّس  سةم َنن   اائا ننف سةننة  ي  اننب  َرَرلض

سة ف تّاُنا  ر  ةنر حاَني يمن  رسرس  ةقانو  ) وض  ا  ترٌه تو سةاا    ُي لع  مَُا  ُر
( ر اب منا  منو  ذَنا  نصوَّ سة  نو  ني م َنار  نوذ عذ  رَت ض ُض ( حمنا  ني ) وض تَن   -سةنليه–َتقضوذ

ةاّنن  أا ننا  ما ننا   نني ةرةنن  ت نناة    ّهنني(  ُر ّ عللُّ رب للُّ ومللا ﴿اننائيا سةننة  )َتقض مللا و

  سةانا   انب {   اةبلن  سإلمةئني ةاةنا  ني )َةَّن ( ل:نرب 2}لنرب  سة ن   آاف ﴾قَلَ 
سةمَقركننف ُةاننٌو تّنن  أَ ُننا مَقّلننف تننو اننا   رةننر حاَنني مَقّلننف تننو رسر ةلننا  بلننمُا 

َا( ر اب ما. َُ  سإلمةئي )ةة( حما  ي )لما( ر )

ّذنر(؛ ًََّن  ي  ُ   نة ا َني لاة نبرب  أََّن  ةّ  نو )ةنة َاقض أمَّا سةم:نُب )ةَنة ذ( لاةمن
  او سةلةلا ف  ي م  مُا لماتي خة نا  ُةاو  ا  تّ  ِّة   يلا ما أوَّ م:اُب سً

ةّ او  اما  را سةلةلي. رملاو خبرل  تو سةقاا   اما اخناا سةلةلني أوَّ سةقانا  
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ََنف ) ذ ذنرو( حنن)للُ   ي م:ُب ما لا  مَ  تّ  رعو )َ َ َو( سةةع  أوض احرو تّ  عه
س ( ر ُر  نِّس  ي م:ناُب ا تنو)بَحَع بذحذرتا ( ةحنوَّ  َنا  أ  ناي  منو  نِّس سةَنرع خبلنلذلذ

ما ( ر اب مننا  سةحلاننب   رسة نناو تّانن   نني سة  ننو سةقاننا  حننن )َلَحنن  لذحننا  ( ر):ننا  َ:ننرض
و  ننننر م:ننننُبسو  ةهَّنننن    لنننناًةا سةمق:ننننرب )َةَّنننن (  ّنننن     ر )ةَننننَة ( لاةممننننُُر   رسًرَّ

ل مننا سةت نن  سةلنناَي )ةننة (  نني ةننرو سةشنناتب سةلننالا سة ننبرب   سًحلننب سلننت ماي   ربذ
 ا ف.سةشَّ ب 

و سلو سةقركا ف  "َرَةَّاضيذ سةشنيَ  ةهَّن     ف سةبأ   ِّس َةرض رمما اذلتُو  ل  تّ  :  
تذ ذ" و سة انرمي  "رَةَّاضنيذ سةبلنو أةّان  منو لنا  )َبمن ( ةهَّن   (64)رَةَة    ألضَي ض . رحنِّس ةَنرض

نتذ ذ" ُا منو لنا  ألي ض نب  رةنُ اذَمن ِّس َبَُّس  تّن  ؛ رتّان   نصوَّ  ني حذنو   ن(65)لاةَحلضبه رسةَق:ض
سلننو مَ ننرب سةننِّ  ََِّ ننَ   ةنن  أوَّ  ننِّر سةحّمننف  نني  ننِّس سةم َنن  ةننُ ت اةهنن ذ سةانناَ   اُننا 

نوَ س لذ ََ يذ سةبَّ يذ  ةناو  "َرَةَّنرض َهئضتذ ذ ةينف  ني َةَّاضتذن ذ"ةرسر  َ اذقاو  َةَّنرض   َرَانبُارذ أا نا  (67)  َشن
َُ  ةينننف سةانننا   ننني ةلننناو أ نننو سة لننناع رتمنننا    لمنننا ُ  تح   ننن مّنننرس لُنننا لاةانننا   ةننناو َر ض

" َو  أَنا أةضّهان  ةهَّن   ؛ رتّان  (66)سةلاركي  "رحذّاُ   ي سةليه لرس   اقرةرو َةَّاضيذ سةبَّلذ
  ة م اةلف لاَُ   ي  ِّس سةم َ .

ُ  ر    ةّلَننُ   رحننِّس  لننبس ا  أَننا . ة ننوَّ  نني  ننِّس أا ننا  ت عاننعس  ةننبُ  سةننبأ  سةمتقنن
نكي  ني رابُار أا ا  م اةلنف سةانا   ني ةينف  ر سةلََّبةذلض تمنا  ةّنرسر ةينف سةقانا   امنا َأرُب

َُمَّن  لن " َ اانف ةينف تمنا   َت ةن  "ر ذ هنَي لاةشني ه   نار   ر ه َةرض
  (66)  رلناة   ني  حبسمنن (66)

رحننِّس م اةلننف سةننرسر  نني ةيننف أ ننو سة لنناع ةّاننا   امننا لننا  تَننُ سلننو مَ ننرب  نني منناُ  
يه  ر ر ُتاور  اَّا ا  ة  سةما ه   ةاو ةُا  َلرض "لاَاَي سإللوَ  )َلَاَي( ةاو   000يه َلرض

يه منو سةنرسر  سةَُّن َّ  يَّ َأوض  يه َلنرض نا منو سةانا   رَلنرض ر ِّس اذلضكّ  سةت:باا  ًوَّ لاَاتَُ
 .(100)احرو م اةلف   لاعا ف "
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 ِّس رة  تقا سةم اةلنف لناو ِّاَن  سة نب او تَنُ  نُُر ةيتني سة لناع رتمنا  لنو 
َُّتُما  ةن  ةيناي ة لائنو أذخنب   رمَُنا تّن  لنلاو سةملناو سةانا  سةم اةهلنف ةّنرسر  امنا َتَ 

اَّننا   رسً:ننو  ذ ذننرو مننو لننا   ُه يذ تَنن  أةُننر ةذ و "أ ننو َلننُ  َةَُننرض ر سة اننرمي  نني ةَننرض َأرُب
" َُ ُذنرَّس  )   اباُ مو لا (101)َةَ  ُذر اذقاو  ةذ س ( رلاةقاا  تّا   ي م:ُب ةُا َاّض ة ُ ة ُر

(  لاَ ي  ي ةيف "أ و لاةرسر سةمذَ  َّ فه.  يذ َُرض أم ا سةاا  سةم اةلف ةّرسر  ي سةما ي )َة
ننّرسو رسةتَّننبض " ننَ   رم َننار سةلا نن ذ أةُنن   مننو لننا  َت ه اننيذ َتَض ُه رةيننف سةاننا   (102)سة اةاننف َة

ُهايذ  –سةم اةهلف  انيذ تنو سةشني ه  –َة ُه َ  هّضنيذ  000َأرُب ا سلو سةقركا ف  ي ةرة   "رة
ُضننننري(   ري خننننةا (103)تَنننن "  نننني أوَّ سةّيننننف سةقاالننننا ف رسًتّنننن   نننني ةيننننف سةننننرسر )َة

ُضَرس ( لاةرسر سةمخ َّ ف  رشنا ُ ا ةرةن  ت ناة ُبر )َة ْنيا هإ  لَِعلٌب ﴿   رَم:ض  ّ وملا الحيلا ُ الل

ْهللوٌ  ْهللَو الحللّي ﴿{ 32}لننرب  سًَ ننا   آاننف ﴾ولَ ْلللتر  لَ }لننرب  ﴾ومللن النّللان َمللْن يَ
 {.7ةقماو  آاف 

ُ  ننني م اةلننف سةننرسر رتّاُننا  نني ةيننف س   ةّاننا  ةنننرةُ   نني سةم اشننف  سةم رشنننفًعض
و  الع لو ل اُ    رشا ُ ا َةرض

َُس  ا  مننننننننننننننننو سةخ ننننننننننننننننبسي ي اننننننننننننننننت   َ نننننننننننننننن
 

ُ  سةم رشنننننننننننننننفه رسة نننننننننننننننة   (104)ري حننننننننننننننن
 

َُة و تّن  أوَّ ةينف سةنرسر  ني سةم اةلنف ةنا  ةُنا تةةنف لاةلنُسر   ري سةانا   رممنا اذن
ار لالقا   ا نا (  - لاة  اب  ت عاعس  ةما ِّحَب ُه أوَّ ةيف َلُ حمنا لنلا لنا ي لاةانا   ني )ةذ

ل ُ َلاضو سةَ بض   رسًُع لاةرسر  ي )سةم رشف(  رسًُع مو لكرو سةامو ل   البرس مَُا
نّضَم رأةامرس لَلُ   رلحَرس َلَلَّنيض ألنأ رلذ

  لن  :نابرس منو ةلائنو َلنُ  رمنع ِّةن  (105)
 لنا ي ةينتُ   ني ل نه سًة نا  لناةرسر  ة  تتألب ةيتُ  لو بسر رس لاو سةرسر رسةاا   

 ر ي ل  ُا سلخب لاةاا .

 (107) ي ةيف  ذَِّاو ةرةُ   ي أت  اأتي أتضَانا   أتنا َانأضتر أتضنَرس   -سةم اةلف –رملاةُا 
َلننَو أتضننَر ةننرسئ ه سةََّاةننفه  رَأتَاَُننا  نني سةلَّنناضب اضُا  نني (106)"راذقَنناو  مننا أ ض َُ ننَع َانن " ا َنني "َبلض
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ُار منو  -رسة  و سةمذَ اةه  )َأتا( رم:ُبر )أتذَرس ( لُِّس سةم َ   (106)َلاضب ا"  تَُ َمنوض َا ذن
َُر ألنر تلمناو ة مانُ  -لا  سةم اةلف  ر ر ةا  حِّة  حما لَلا و لنو سشا ُر ما أَضَشن

  َُ َُرض لرب ا:ا سةل اب لاة
(106 ) 

ََ ذ حاننننننننننننننننا أتضننننننننننننننننرذرذ  َلبض ُض ننننننننننننننننَت ّضَو رسلض  تَننننننننننننننننَرحَّ
 

ُضر سًبسلنننننننناح َلَمننننننننا لُننننننننا َبلهننننننننَِّس َلنننننننن  مهبض
 

ةن   "رأتن  َأتضنَرس   ئضتذ ذ( حمنا ََِّ ن  سلنو سةقركا نف  ني َةرض أمَّا  ِّس حاو لم َ  )لا  رله
ئضتذن ذ" َُرذ سلنو  (110)رَأتضاا   لا  رله ن ضبس  منا أَشن  نصوَّ سةنرسر تحنرو م اةلنف ةّانا   رشنا ُ ا شه

ُذَِّةهي   ُذَباضُ ةخاةُ لو عذَ اضبسة
(111) 

نننننننننننننننن   ٍ اننننننننننننننننا ةَننننننننننننننننرض ه منننننننننننننننناةي رألننننننننننننننننا ِّذواض
كض ننننننننننننننننننن لي يَاشذنننننننننننننننننننما  ته  رَالذنننننننننننننننننننعا لَنننننننننننننننننننرض

 

نننننننننننننننن ه  تذنننننننننننننننن ذ مننننننننننننننننو َ اض ننننننننننننننننيذ  ِّس َأَترض َض  حذ
 حأََّمنننننننننننننننننننننننننننننننا َأبلضتذننننننننننننننننننننننننننننننننن ذ لهننننننننننننننننننننننننننننننننَباض ه 

 

َولَلنن أتَْيل  ﴿أم ا ةيف سةقاا  سةاا  سةمذَ اَةَلف  شا ُ ا ما لنا   ني ةرةن  ت ناة   

ةحلنب  رحنِّس س  {145}لنرب  سةلقنب   آانف ﴾000الذين أُوتلوا الكتلاب بكلُّ  ٍيلة  ملا تَبِعُلوا
ة  ُ سةف تّاُا  ي َةرض }لنرب   ناكب  آانف ﴾هْن يََلأْ يُْذِهْبك  ويأِ  بَخْللق  دّيلّ﴿ ت اة   سة

 (112)رتّاُا ش بس  ما أَشُر ألر تلماو ، {17
نننننن ضب  َ ننننننوض  ةنننننن  أتضنننننني َلاضتهُننننننا نننننني شه  أي َةاض

 

ّضَتقنننننن  نننننن ضٌ  لَننننننا لنننننناَو مذ  لننننننلاٌو ر ننننننو شه
 

 رةاو سلخب 
 نفٌ أتضنننننننننننننننيذ سة رس نننننننننننننننن ه  ننننننننننننننناُ ذ م بر نننننننننننننننن

 

مننننننننننننايه َ َبسمنننننننننننننا َو أتضننننننننننننَي سةمحبذ  َرَاننننننننننننبرض
 

َُّ  ََنَب  أوَّ ةيننف  ذنَِّاو  ِّس حاَني لم َن  )لنا  الني  ملائننا (  رلَنا   تّن  منا تقن
ِّس حاَني لم َن   –حمنا لنلا  – صََُّا تحرو مو لا  سةم اةلف  ةّينفه سةانا ه سةقاالنا ف  رسض
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و  "مننا أ لننَو َأتضننَر ةننرسئ  سةََّاةننف" ننع اننُاُا"  نني ةَننرض  صََُّننا تحننرو تّنن  سةقاننا ؛ ًوَّ  "َبلض
نكي ََِّحنَبر  ني سة  نو  سة  و سةموُ    نِّس سةم َن  رسر  سة نة   رسةنُةاو تّان  أوَّ سةلََّبةذلض

ِّس لا ي  ةيف  ِّاو  لِّس  سةم َ  لاةاا  لاًةا سة :را ف سةمَقّلف تو رسر)أتا(  . رسض
 َُ  صَُننا تحننرو مننو لننا    (113)سةَاةننف" حمننا لننا  تَننُ سلننو مَ ننرب "مننا أ لننَو أتضننَي َانن

ُذو   حمنا ت اةن  سةانا  سةنرسر.  –حمنا لنَلا و ي قنا   –م اةلف سةاا  ةّرسر  ةينبه سةت نا
حنِّة  ت اةذنن  سةننرسر سةاننا   رةننُ احننرو ِّةنن  مننو لننا  سةتخ اننا  ررلُنن   امننا ََننَب  مننو 

 لاَلاو 

ةُما  أوَّ سةاا  أخاا مو سةرسر   -حما للا –أر 
و مننو سةلننااا سةننرسُب  انن  سرلاَاُمننا  أوَّ سةخ  ننف متأت اننف  ةم:ننُب )أتضنني(  نني سةقَننرض

نُب )أتضني( سَتقناي  منو   سةمتقُ   ن  ِّةن  أوَّ  ني سةَم:ض )منا أ لنو أتضني َانُ  سةَاةنف( َرَرلض
َُ (سةاا   نٍ  رس نٍُ   منو   رمو َل َّ احرو سةّ    ان  منو رَ  ة  سةاا   ي  ا  سةحّمف )َا لض

  لخةا سيَتقاو منو سةنرسر  ةن  سةانا   ِّس ة:رتي؛ ةت قاا سيَللا  سسةاا   ة  سةاا 
 ما ةهاو )ما أ لو أتضَر اُ  سةََّاةف(.

رتّننن  سةنننرسر  ننني ةينننف  ذنننَِّاو أا نننا  ةنننرةُ  )ةذنننرو( لنننصخةا  ننن   سةقننناا  ننني 
  رةيف سةقاا   ا   خةا سةحلب  أ :اا تُ  سةملَي ةّملُرو مو سة  و )ةاو(  
وهذا قِيُّ له  ٍمنلوا كملا ﴿ي َةرة  ت اة   )ةهاو( تّ  عهَف ) ه ضو(  رشا ُ ا ما لا   

َه {11}لرب  سةلقب   آاف ﴾ٍمَن الن انُ  ه  ر ني ةينف   ةناو ألنر  اَّناو  ني ةينف سةقانا  ِّه
ّن   ذَِّاو سةم اةهلف ةُا َلاضنب  "سة  نو سةلةلني سةنِّ  سَقّن  تناو  ه ض ُذ   رَََلَلُا أا ا  ةلَي 

ةنن   رلذننح َي تاَنن  اننا    نني ةيننف أة ننا   نني سةما نني  ِّس لذَننَي ةّم  ننرو أذخّننا حلننب َأر  
 .(114)ةذبا   رملارباُ  مو لَي حَاَف"

  ر نني سةّينننف سةلاَانننف  نني )ةهانننو( رمنننا سإلشنننما ل نننُ  اننبسُر ةينننف  -رأ نناا ةنننائة  
نيَ   شالُُا مو سً انو  رله ناه  ر ه سةتني تحنرو ل ن  سةقناا منع لقنا  ملّنف َ نر   ه
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و(   ةيف لاةلف  ر ي  خةا َ     ا    "ر ي ِّة(115) سةاا   أ  )ةذاو( تّ  َعف ) ذ ه
َلاضننب" ُذ ُذننَِّاو رلَنني  . رلَننر (117)سةحّمننف  رلننحرو تاَنن  رسرس   رةنن  اذقضننبأ لُننا  ر نني ةيننف ة
َعاضَمف  رحِّس لَر  ق   لو كباا َلاضب    مو لكرو ةلاّف ألُ لو خذ ؛ ةِّس َََلَ  (116)ُذ

"ر نني ةيننف لَنني   رحننِّس سلننو تقاننو  ةنناو سًخاننب  (116)سلننو مَ ننرب تّنن  سةّيننف  ةنناُ 
َلاضب  رلَي َ قضَ    ر ما مو  : ا  لَي ألُ" . رةيتُ   نِّر لنا ي أا نا   ني (116)ُذ

ننيَ (  )لذننرَ ( لننصخةا  نن  سةلنناو للا أْن ﴿ نني ةرةنن  ت نناة    (120)ةننرةُ   نني )له ولَم 

ُللللُنا لوسللا  ِلللوَء بهلل    رحننِّس ةننرةُ   )لذننرع(  {33}لننرب  سة َحلننري  آاننف ﴾دللاءَ  ُر
 تب رشا ُر ةرو سةشا

ق نننننننننننننيذ َض َنننننننننننننعذ شنننننننننننننائا  َةاض نننننننننننننَي  ر نننننننننننننو َا  َةاض
 

نننننننننننَتَباضيذ  نننننننننننَي شنننننننننننلالا  لذنننننننننننرَع  اشض  (121)َةاض
 

ننا تننو سة ةةننف لنناو ةلاّتنني  ننِّاو  رلَنني ألننُ  َُ  ةيتُمننا يأم  نن  سةتنني َلننرَّ ي َر ض
 تتمل ننننو  نننني أوَّ "ةلاّننننف ألننننُ   ننننُ  سةقلائننننو سة َُاَا ننننف  -لننننا ما  نننني  خننننةا سة نننن   

ُضبحف لو تّت 000سةمتَّل ف سةلكرو  ر ي  ةاا  لو مذَ ب" قي مع  ذَِّاضو  ي َم
(122). 

سةم اةهَلننننف ةّننننرسر لننننا  ةننننرةُ   )َمحذننننرو(  نننني  –سةاننننا   –رتّنننن  ةيننننف ألننننُ تّنننن  
او(   (123):اا تُ  سل  سةم  رو مو سة  و )َحَاَو(  رسةقاا  )َمحهاو( حن )ملاع( ر)َمُه
ائنن ننا )َمحذننرو(  ُنني ةيننف ُب اذننرو( تّنن  سةتَّمننا   أم  ننا سةخّاننوذ رالننرع )َمحض . (124)ف حمننا َََ تَُ
َلننأ لنن (125)رتّاُننا أا ننا  ةننرةُ   مننا أتننر  لحةمنن ه  أ   مننا أةت ننيذ  ةانن    (127)  رمننا أتض
نيذ لحةمن   لض أتنا ذ  أ   –لحلنب سة ناو –رةيف سةقاا   ا  سةاا   ةاو ل ّن   "رمنا ته

ايذ ل   ليذ ل   000ما لاَةاضيذ ل   رةاو  ما َب ه لحلنب سة ناو  –رَشبهلضيذ ُرس    ما ته
َتَ  ضنيذ لن " - َت هنعض  (126)أ   منا سَض َض نا ذ َتاضلنا   ر نِّس ةبانٌ  منو سًرَّو؛ ًََّن   ِّس ةن  َت "أته

ُ رس  ة  تذلاوه ل " َت ضموذ  يَّ  ي لااا سةََّ ضني (126)لاة   (126)ر ر تَُر لُِّس سةم َ  ي اذلض
  (131)ةَّاليف (130)لر تلماومف ُةاوذ ِّة . رشا ُر أا ا  ما أَشُر أرسًملّف سةمَتقُ  
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  مننننننننننا بأاننننننننننيذ لُننننننننننا شننننننننننائا  َأتننننننننننا ذ لنننننننننن 
 

ةهنننننننننننننننننننننُ سةََّننننننننننننننننننننناب يَّ َمرض   يَّ سةلامنننننننننننننننننننناَ  رسض
 

ُا  " منا رلنُيذ   يَّ أوَّ سةبرساف  ي ةلاو سةَاليف  ي ُارسَ  لا ي لاةرسر  رََ:ا
لذنئو لُا شائا  أتر ذ ل " تّ  سةم اةلف  ي ةيف ألنُ  منع أوَّ سةَالينف منو ِّذلاناو.  نصوض 

لنب (  ني  تو تةةف ِّذلااو لقلاّف ألُ   تحنرو سإللالنف لمنا َرَبَُ تنو سةملتشنبا )ُاَب
مننع لَنني ِّذلانناو   000ت نناة رس  000تر ننا   تّنن  سة ةةننف  نني ةرةنن   " وَّ لَنني ألننُ 

وَّ سةَالينف ةنُ سشنتب   ني تخّناا سًلنب   رسشتبحرس م ُ   ي  بر   ُ   ل او  رسض
رس ةنُ رة نرس  ني انُ سةيل ناَااو؛ رِّةن  ةهَمنا ةن  منو َ نرِّ مو لَي ألُ رِّذلااو سةِّاو حناَ

ننَمَو لننةمف  ننُُر ا  وَّ لَنني ألننُ ة:ننُي مننو ِّةنن  سةت نناةا أوض َت ض تَننُ مّننرحُ   رسض
. حمننا سشننتب  لَننر ألننُ  ةنن  لاَنن  ِّذلانناو  نني  ننب  ُس نن  (132)سةشننماةا ف رسةرلننك "

 .(133)رسةيلبس 

ب لانناو  حنناو لننللا   نني سةتننألا ري شنن َّ أوَّ  ننِّس سةت نناةا رسيخننتةك لنناو ألننُ رِّ
؛ رمننو لَنن َّ حاَنني َتالتنن  م اةلننف سةننرسر ةّاننا   نني ةلنناو رسةتننألاب  امننا لاَُمننا  نني سةّيننف

اا  تّاُا  ي ةلاو ةلاّف ألُ.  سةَاليف َلبض

َُّ  ةرة   منو أوَّ أ:نو ةينف ألنُ  أر " لاةانا  رمع ما تق ؛ سةقانا   اُنا "منا َأتنا ذ
 ) ننيذ لض ي ِّ نن   ةنن  أََُّننا  يَّ أوَّ سلننو سةلننح ا –سة نناو  لحلننب –ًَُننا مننأخرِّ  مننو )ته
يذ سةَاةف و  تذلض مأخرِّ  مو َةرض
رس   (134) ل    سة او. رَََب  أوَّ سةبأ  ِّس ملاَ  ةّ:َّ

َُّ   –مننو لُننف سةم َنن   رمننوُ   ِّةنن  أوَّ )مننا َأتننا ذ لنن (  و   –حمننا تقنن مننأخرٌِّ مننو ةَننرض
ةضننيذ تّانن " ننيذ تّانن  َتاضَلننا   َترَّ لض ننا ذ تّانن   أ ر  ق (135)"ته و   ةَننا مننلة   ي َأته ي أذَتننر 

لننن   أ   ي أتلنننأ لننن   ري تّاننن   ري أت حنننو  رحنننِّس ت ُاتننن  لنننن )سةلنننا (  أ   ي َأتنننا ذ 
ننا  ةنناو سلننو سةقركا ننف  أذلاةانن  ننيذ سةَاةننف" لاة نن   ا َنني َتَك ضتُذ و  "تذلض .  نني  نناو أوَّ ةَننرض

"رَتاَ  سةشيَ  َترضلا   َتَكَ  ذ"
  (136)ا أَشُر ألر تلماو  رشا ُر م(137)
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نننننننننَو منننننننننو ألاننننننننناُه هوَّ ةَنننننننننا   تَّننننننننن   ِّس تذلض
 

 َتننننننننننرضَ  سًخشَّننننننننننفه أتَنننننننننناا سة َننننننننننالا ه 
 

 ) يذ   تناو  ي مو "تنا  َا ذنر  –لاة    –رخة:ف سةقرو  اما َََب    وَّ )تذلض
يذ  (136)سة  و مَ  رسر" لض  ُي "مو تاَ    َا نا ذ تناو سة  نو مَن   –لاةحلب  –أم ا ته

أ  أوَّ سة  و )تنا ( رسر ٌّ انائهيٌّ ةم َاناو  (140)؛ رتّا  " أ:ة ما مختّ او"(136)اا "
نيذ  ني  و  "تذمض مختّ او  رمو َل َّ ةالا مو لا  سةم اةلف  تماما  حاة  و )تا (  ني ةَنرض

َلحذ  يذ َألض ما   م َار َلَل ض َُاضيذ  000سةما  َأتر ذ َترض نَت مضيذ  ة  سةَّلوه تامف  م َار سشض رته
ةاننو رسراتنن  راائاتنن  أو  سلننو ُذباننُ َأرُب سةننرسر   نني منناُ  )ع   ر( رمننع (141)َلَو"سةَّنن . ُر

ر  ني مناُ   سةتقّالاي سة:نرتا ف َاتشنح و سة  نو سةنرسر  )ع ر  ( رحنِّس سة  نو سةانائي َأرُب
ننا ةينف ةلاّننف (142))ع    ( رمنع سةتقّالناي سة:ننرتاف أا نا  تتشننحَّو مناُ  )ع    ( . أم 

َُّ   – ُي  ألُ "ما أتر  ل " ََّمنا  ني  –حما تق ( رسض نيذ ةالي منو سً:نو سةنرسر  )تذلض
يذ َتَاَ (. لض  م اةهلف ةّاائي ِّ  سً:و )ته

ر نني سةلننااا ِّس  ننصوَّ مننا ةننُ ا مننو تّنن  م اةلننف سةننرسر ةّاننا   أر اذتَننَر َّ ذ أََّنن   نني 
َع ل َه أ و سة ر سلو لاُر تو سةحلائي "أََّ  َلمه  اةاف لالُا  ر ر ةا  حِّة  ما َأرُب

ننرَبي" َهنني ِّةنن  ري َا ذ  َ َ َض ننرَبي( ةالنني م اةلننف ةّاننا   (143)اقننرو  ي َا  نناةرسر  نني )َا ذ
ابذَي( تّ  ألا  أوَّ سةحّمنف اائا نف سة ناو  أ  )َ نَاَب( ي  انب  لنو  ََُّنا  َه  ي )َاهه
ةاننو  ننِّس مننا لننا   نني ةننرو سلننو ُذباننُ  "رَ نناَبرذ سًمننبذ  رسرا ننف سة نناو حمننا  نني اائا ننف  ُر

ننربذ  بس  ملننو َ ننناَبرذ َا نننابذرذ َ نناضَبس  لنننرس "َا ذ رذ َ نننرض
عر   را نننع  (145)رحننِّس سةلَّبةلنننكي (144)

)َ نَاَب( ةناو  ني سةنرسر  لةلي ) اَب(  ي مناُ  )َ نَرَب( ر ابسُ سلو مَ رب سةلِّب سة
بس   أ   َ نبَّر  نابذرذ( َ ناضَبس   رَ نرض نربرذ حنن )َا ه راذقَناو   000)َ َرَب(  "َ اَبر سًمب َا ذ

ننربذرذ  ر ننر مننأخرٌِّ  000َب لم َنن  رس ننٍُ َ ناضَب  ري َ ننرض  ي ننابذرذ  َرا ذ اذقَنناو   ناَبرذ َا ه
ب". رض مو سة َّ
بر لاَاف  ي ماُ  )َ َاَب( (714)  .(146)رةرة   ِّس حبَّ
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ح "  بض ل    سة اُ  –رشا ُ ِّس ما لا  تَُ سلو لَ ي مو ةبس   سة لو "ي َا ذ
ح "  – بض باح (  ني ةرةن  ت ناة    (146)–لب الح –رةبس    لبس ا  "ي َا ه علليك  ﴿ةن )َا ذ

ك  َمْن َضلُّ  هذا اهتلّيت  ةناو سلنو لَ ني    {105}لنرب  سةمائنُ   آانف ﴾أنفلك  إ يَضُر 
ن نابذرذ  ر ناَبرذ َا ذ نبَّرذ  رَ ن" اُا أبلع ةياي   ناَبرذ َا ه نبار لحلنب بَّ ربذرذ  رَ نبَّر َا ذ رذ َا ه

 .(146)سة اُ  رتشُاُ سةب س "
نابذَي َ ناضَبس  ةيتناو رت بس   رسةاا ذ  ي َا ه رَبي َ رض ّ  حذوَّ  ِّس  صوَّ سةرسر  ي َا ذ

مترسعاتننناو  ي أوَّ   نننُس ما أ:نننٌو رسًخنننب   َنننبضٌع تّاُنننا  رل لننناب  أخنننب  ي أوَّ سةنننرسر 
 م اةلف ةّاا   أر ةيف  اُا  رحِّس سة ح .

ننن  سةت اةننن  ِّس     ر اب منننا رألنننُ ننني ةيتننني  ذنننَِّاو  -سةنننرسر ةّانننا   –رتّننن  َرلض
يذ سةلَّنرض  َب ضنَرس   ني َبَ اضتذن ذ َأب ان   حاة لاع رتما  لا ي ةيف لَي ح    ني ةنرةُ   َب َنرض

  (151)  رةينننف سةقانننا  سةانننا  متأت انننف منننو تلنننُاو سةُمنننع   رت راُّنننا  ةننن  انننا ٍ (150)َب ضانننا  
لا    لذرر بهلا  " اً:و َبَ أضتذ ذ  رملُّا  "َبلَأضيه سةمبأ ذ عرضلُا  رَبلَتض ذ َتبض  .(152)رَتبض

ننَ  ً ننو سةننامو ّضاننف( سةرس ننُ   نني  (153)رتّانن  أا ننا  مننا َذله مننو ةننرةُ   نني )سةحذ
ّضننر  ُ سلننف  حذ ّضاتنناو( ةفَلنناو رسة ننرس  ةيننف سةاننا   (154))سةحذ لاننُ   ةنن  أوَّ سة:َّ   رِّ نن  سةع 

ّضاتَننن ّضانننف( تقننننرو  َحَّاضتذنننن ذ   ِّس أَ:ننننلضَي حذ ننننرس  )حذ َ َّننننة   "رسة:َّ ّهننننيٌّ  ةنننناو ةننناو مذ  ذ  ُننننر َمحض
ا    (155)سة ل 

ئيٌّ  ُذوَّ  ي َشَلاته ه :ه  َة
" ّهيا َ  سةَمحض َتَّ  رسةضتذ ه  (157) ِّس سحض

َُّ ا  ُر   رَتن رتّا  َِّ َ  سة:َّ ُ   ةن  أوَّ ةينف سةنرسر  ني ةلناو أ نو سةنامو منُب
َّن   مو لا  سةت: اا  ةاو مذَ َّة  لما لا  تو سةعلاُ  أا ا   "راقرةرو ةرس نُ سةحذ 

ّهننننيٌّ  رل ننننه  ّضَاتَنننن ذ   ُننننر َمحض ّضاننننف(  تقننننرو  َحَّاضتذنننن ذ   ِّس أَ:ننننلضَي حذ ننننرس  )حذ ّضننننَر   رسة:َّ حذ
ّضَر ( لاة     سةّيرااو ةاو   وَّ أ و سةامو اقرةرو  رٌُ")حذ  .(156)  رِّة  مُب
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ّضنَر (  رَتنُ و  )سةحذ رٌُ  رَََب  أوَّ تخكئنف سة:ن ُ  ةقَنرض ر منو لنا  سةت:ن اا منُب
و  خبلنني تننو رِّةنن  ًََُّننا ةيننف  نني ةلنناو ةلاّننف  رسةّيننف ي تذ  ري الننرع؛ َخكَّننأ  ت نن  رسض
ةعسمنن  سًةننا سةقاننا  ننب  نني سةملََّنن   رسض   رتننو ةرستننُ سةّيننف  سةَ را ننف مَُننا  حّيننف سةَق:ض

نن  رسةلننب  ح اةنن   نني سةب ننع  رةننرةُ  مننلة   بأاننيذ سةننب لذةو رمننببيذ   نني  نناةتي سةََّ:ض
رحِّس  لَاُ   سة  و  ة    (156)لاو ةلاّف لّ ابث لو َح ض لاةب لذةو؛ ًََُّا ةيف  ي ة

نننرو سةَلنننر  منننع رلنننُر  اتّننن  سيلننن  سة نننا ب   (156)أةنننا سيلَننناو  ررسر سةلماتنننف  َر
") رتّاُننا  (170)رِّةنن   نني سةّيننف "سةتنني ا ل ننب َتَضُننا سةَ راننرو لّيننف )أحّننرَي سةلبس اننثذ

رةاننو   نني  {3سًَلاننا   آاننف  }لننرب ﴾وألللّروا الن ْدللوذ الللذين َظلَمللوا﴿ةرةنن  ت نناة   
 .(171)ةيف ةن )كا ئ(  رةاو  ةن )أُع شَر  (

رة نننوَّ تةةنننف لّ ننننابث لنننو ح نننن   رأُع شنننَر   لنننناةامو تحمنننو  نننني أََُّمنننا مننننو 
  رتةةف سةلماع للَي ألُ تحمو  ي أوَّ "لَني ألنُ لكنو منو أُع شنَر   (172)لكرَُا

 .(173)مو سةامو"
ا ف حّيننف سةت منا   ني :نناا ف سلن  سةم  ننرو رحنِّس  وض خبلني تننو سةقاتنُ  سة:نب 

و ل  نُ   )محانرو( َُّ  مو ةَنرض  ني )َمحهانو(   مو سة  و سًلرا سةاائي   رملاة  ما تق
ارو(  ي )َملهاضع( ر ُض ارحِّس )َملضاذرع( ر)َم نرذرا( )َمُه و(  رحنِّس سةنرسر  حنن )َمقضنرذرو( ر)َم:ض

را(.  َ  ي )َمقذرو( ر بر   رةن  اذَخكَّنأ منو ةهَلنو سةّاينرااو  ا ةملنو  نِّس سةخنّمَّنا لذنر  )َم:ذ
ُ  مو لا  سةت: اا حاو  ّضنَر  - ِّس سةتلرا  -رة  اذَ  ( سةتني  ي ةيف أ و سةنامو )سةحذ

ة  َُّ  منو  ي مو لا  سةُّلاي َأرض و  اما لا  مو لا  سةم اةلنف  امنا تقن . رتّا  سةَقرض
 سةّياي.

ُذنن   اُننا  امننا ََننَب  ا سةم اةلننف  نني  ننِّر سةّيننف مننوُ سر سةتخ رة ننوَّ مذَلننر   اننا  َرَرلض
ّضاننف(  رةحََّنن   ّضننر ( أخنناا مننو سةاننا   نني سةقاننا  )سةحذ ةننا  متأتاننا  مننو أوَّ سةننرسر  نني )سةحذ

 - ة  سةنرسر أخناا منو سيَتقناو مَن متأي  مو أوَّ سيَتقاو  اُا مو سة     ي سةحاا 
ّضانننف(  ي –سة ننن    لاَُمنننا  نننالٌع  انننب  لننناَّما أوَّ سةنننة  سة ا:نننّف  ةننن  سةانننا   ننني )سةحذ
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ََننا احنننرو  ُ  لُنننا  رَحأََّنن  ي  ا:ننو لاَُمننا. مننو  ذ تنن  :نناو؛ ةلننحرَُا  رمننو لَنن َّ ي اذ ض
لضنننو   اة نننمفذ لنننعٌ  منننو سةنننرسر لضنننو  ةننن  سةمه ّضنننَر ( منننو سةمه    ُننني سيَتقننناو  ننني َذكنننا )سةحذ

( ت اةلُننا حمننا  نني  )سُعذ(  ر وذ ُض ننٍ  احننرو " رتّانن  -حمننا لننلا -)ي تَنن سة مننو مننو َرلض
مو سيَتقاو مو سة نمف  ةن   (174) ٍُ  رب ع سةّلاو مو مر ع رس ٍُ أخاَّ تّاُ "رس

ر سلو مَ رب تو  تُو  ل  تّ  ت عاع سةبأ  ِّس ما أرُب ّضاف(. رمم ا ةُ اذلض سةاا   ي )سةحذ
ّضننَر ( لحلننب سةحنناا" سلننو سةلننحَّاي  ةنناو  ؛ رِّةنن  ( 175)"ةنناو سلننو سةلننحَّاي  ري َتقذننوض )حه

ّضنَر (  ُنر  ان  منو سةحلنب  ةن  سةنرسر  رسةلقنو  ان  ًوَّ سيَتقاو   ا  تّن  خة هن ه  ني )حه
ّضر ( لنا  لتقنُا  سةحلنب  ّضاف( مع تقُا  سة مف رتأخاب سةاا   ر ي )حه  ر ِّست   ي )سةحذ

 رتأخاب سةرسر. 

مو سًملّف  لنو  لاو ِّاَ  سة ب او تَُ  ِّس سة ُ    ِّس رة  تقا  ُُر سةم اةلف
ننَع  انن  حننو  ملنناٍو  ةنن  ةلاّننف مننا  رةنن   وَّ  َننا  أملّننف حلاننب  ُ  سةننِّ  ةنن  اذ ض   لننُس   ةنن  سة نن

اذَقنوض   ََّنن  ةينف  نني ةلنناو ألَائُنا  رمَُننا تّنن  لنلاو سةملنناو  امننا اخنا  م اةلننف سةاننا  
ي رَبَلاضنيذ  ةّرسر ةرةُ   َبَلنرض
   ناةرسر تّن  سةقانا   رسةانا  تّن  سةم اةلنف  رتّان  (177)
يذ أا ننا  ةننرةُ   َلننَماضيذ  رَتَّاضنن يذ رَتَّننرض يذ  نني م اةلننف سةننرسر  نني سةقاننا   َلننَمرض

(176)  
يذ  ََُترض ََُتاضيذ  ي  رملّ   ةرةُ   
يذ (176)   رَشَحاضيذ  ي َشَحرض

تذن ذ (176)   رَ َلاضتذ ذ  ي َ َلرض
 

َضرسو سةحتا  (160) َضااو سةحتا   ي تذ رةرةُ   ي )َةَر (  بلنٌو ةَنرَّس    (161)  رحِّس تذ
رتّاُنا  (163)ةاو سلو مَ رب  "ر نِّس تّن  سةم اةلنف". (162)اا .رةا ا  ةِّّ  الب  سةقه 

امنننا " َُ منننا .  َُرض ََُر (  " أا نننا  َ َمنننو ةنننرةُ   ننني )
 (165)  ةننناو  "سةانننا  تّننن  سةم اةلنننف"(164)

و  ي ةرةُ   ي تلَاف "سةب  رتّاُا أا ا     رةرةُ   (167)لا"  بهَلَااو  رسً:و بهَلَرسوسةَ مض
َو  ي ََاضكه ه  ِّس  ك؛ ًََّن  منو َناك َاَذنرك (166)مايكذ ه   ةاو سلو سًلاب  "رسةقانا  سةََّنرض

رةحننوَّ سلننو سًلاننب  نني  (166) ِّس َتَّنا   اننب أوَّ سةننرسر ت اةنن  سةاننا   نني  نبرا حلاننب ".
لاََنننَ   –ت قالننن  سًخانننب  امنننا ََنننَب  سةنننِّس    اننن   ةننن  أوَّ سةنننرسر  ننني سةم اةلنننف ةّانننا  
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رس    اةقاا  أو اقنرو  ني سة لنااا ِّس  ر ني سةملناو ِّستن    انب أوَّ سةانا  تذ اةن  سة:َّ
 سةرسر  ي  برا حلاب .

ةنن    " اننب أوَّ سةننرسر ت اةنن  سةاننا   نني  ننبرا حلاننب "  ننا مننا  ننر ملنناو تّنن  َةرض أم 
 اةاننا  ةيننف  (166) قننرةُ  تّنن  لننلاو سةملنناو ي سة :ننب  " ننر سةحننِّ س  سًلننر  رسًلننا "

}لنرب  سةلقنب   آانف ﴾إ يحلّب ُكلُّ  كف لار أ لي واللله ﴿سةقاا   رتّاُا لا  ةرة  ت اة   
ّ  أ لللي ﴿ر {267 رسةنننرسر تّننن  سةم اَةَلنننف   {12}لنننرب  سةقّننن   آانننف ﴾من لللال للخيلللر ُمْعتَللل

رسةم اةلف  ي  ِّس سةملاو لا ي  ي م:ُب سة  و سة: اح. رتّاُا  ي سةم تو   ه ضة  
رس   ر ني ةين يذ سة نرَُ رسةَقَّنَ  َلنبض انا  رم:ُبس  ةرةُ   رَلَبرض نا حناو ( 160)ف  ني َلَباضتذن ذ َلبض   رَةمَّ

ُذَبانننُ  سة  نننو انننائي  سةنننة  ََِّ نننَ  سلنننو 
ةينننف  -سةانننا – ةننن  أََُّنننا  (162)رسلنننو مَ نننرب (161)

ََ  امنا رُب تنو سةّ   يذ أتّ   رحِّس  ني تَنُ سلنو مَ نرب أا نا  و  َرلقنرض  اناَي منو ةَنرض
يذ  ي سًمب ةيف  ي رمل (163)  سَت بت   ةيف  ي َلَقاضيذ  رسةاا  َأتّ .سةشي َ  ّ   َلَ رض
انا  (164)َلَ اضيذ  ي تَن  سةحنة   رسةقانا  َ َحاضنيذ َ حض   رَ َحنرض

ُضنَرس  ةينف  ني  (165) تذن ذ ََ َُرض رََ
ُضاا   َُاضتذ ذ تو سةشي ه أَُار ََ ُضنِّ   رم:نُبر (167)ََ ُضِّر  رسةقانا  َا   رَ َِّ   ي مَكق  َا

ََُِّااو تذن ذ   رَََ ار َاَض ها  َراَض ذرر  (166)سة رَََ اضتذ ذ َرََ رض
يذ   (166) ر"َحََاضنيذ تنو سةشني ه  رَحََنرض

تذ ذ  ةاو سةشاتب  ليَّ  رَحََرض  رَحََاضيذ سة:َّ
َذنننننننننننر تنننننننننننو ةَنننننننننننِّذرٍب لياب نننننننننننا  َ ننننننننننني ًحض  رسض

      

ّهنننننننننننننننوذ أ ااَنننننننننننننننا  لُنننننننننننننننا  أذ:نننننننننننننننابهحذ   رأذتض
 

يذ سةَّرضح  رَمَ اضتذ ذ  ر ر س تذ ذ  َرَم رض نرذ  رةنُ رةُ َبلَاضيذ سةَماضَي  رَبَلرض يذ  رسةَم ض ةَم ض
نَر  . تنو ألني عانٍُ   مض َانف   ر ه مض اذُنا  رةنُ َ َماضتذن ذ تنو سةك نا   ه رذ سةشَّنم   رَ مض َُّ َ مض سشت

نوذ  رَكَياضنَي" َي انا َبلذ رض ََ رةُ كنَ 
نَو  (166) يذ سةبَّلذ نوذ  رَ نَِّاضَي  َرَمََنرض َي انا َبلذ "رةنُ َ نَِّرض
َتَّاضتذ ذ   ةاو سةشاتب  لحِّس رحِّس  رَمََاضتذ ذ  أ   سلض
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ننننننننننننننيذ أ ضَ ّذنننننننننننننن ذ  ٍ   َةلض  ري َتقذننننننننننننننرَةوض ةهَشننننننننننننننيض
 

َهننني ةننن  سةمننناَ  (160)"ي تَّننن  َتَلننناََّو منننا َامض
 

ُه  رعسَا تو سةكباا  رتّا  أا ا  ةرةُ   "عسا اعرا َعرض ا  ر ر سةَماضو تو سةَق:ض
ةا (161)اننعراذ رَاعهانن ذ  رسةاننا  أ :ننح" ُّننا ةرةنن  ر نني ةيننف سةقاننا   رمننو لَنن َّ سةمذَ اَةَلننف  ُر

ُُ قللوَب فريلق  ملنه ﴿ت اة    َّ يَِزيل ِّ ما كا   رحنِّس {116}لنرب  سةترلنف  آانف ﴾من بَْع
ت بِعُلون ملا تللابه منله﴿م:ُبر  ي ةرةن    يَ ٌُ فَ }لنرب  آو ﴾فأّما الذين فو قلوبه  َزْي

َرب نَللا إ تُللِز  ﴿  رسةحلننب  سةتنني  نني تننرٌه تَُننا  نني ةرةنن  أا ننا   {6تمننبسو  آاننف 

نَا بَ  ْيتَناقلوبَ َّ َُّ   ني  نِّس سةرلن  منو {6}لنرب  آو تمنبسو  آانف ﴾ْعّ هْذ َه . رملنو منا تقن
 سةم اةلف ةرةُ   ألر ذ  ر ي ةيف  ي ألائذ   رتّاُا ةرو سةشاتب 

َنننننننننننا  ننننننننننني سة ُنننننننننننائب ُذ  ألنننننننننننر ماةننننننننننن  َاقضَتا
 

َّنننننن ذ تَننننننُ لننننننالبه   (162)الننننننر ذ َ َاّضقنننننن  َب ض
 

رسلٌُ  ي سةحلاب  -َع  ة  ةلاّف ما رة وَّ سةمتتل ع ًملّف سةم اةلف تّ  سةتي ة  تذ ض 
ًذة ننف  رحننِّس سةلقننو تّنن  سةّلنناو مننا ةننا   نني  اب ننا  ر نني  مَُننا مننو سةيبسلننف  رتننُ  س
ةالي ملمرتف  ري متُسرةف  ت   ي ةُلاتَنا سةم حا نف   ني سةنعمو  نِّس   ُني ةيناي 

يذ  ي لنبرس   ر حنريذ  َرلقَنرض ي   َماضتف  رمَُا تّ  للاو سةملاو  )سًلنر   َرَلنبرض رَلنَ رض
بس  ملو  ِّر سًملّف  ي سةّياي سةتي ةاو  اُا سلو لَ ي  ُض (؛ ةِّس امحو   يذ راَ رر رَََ رض

ُذ تو سة بلي مخاة نا  ةهَمنا تّان  سةلمُنرب" " ِّس ستَّ َنا شنيٌ  منو   (163) ي لا  " اما َابه
نننب  ننني  ننناو ِّةننن  سة بلننني   ر امنننا لنننا  لننن    نننصوض حننناو سإلَلننناوذ  :نننا ا   ننني  ِّةننن  َذ ه

نا َاقضلّن  سةقانا    يَّ أََّن  لماع ر مم  َُب سةنِّ  سَ نُب لن   رحناو منا َأرُب   ما تُس ِّة  سةَق
َلنَو سة نو  ة  َابهُ ل  سلت ماو  يَّ مو لُف ِّة  سإلَلاو   ة   ي ِّة  أوض اذ ض ًَرض   صوَّ س

مو تّ  َ َلاُر.  صوض ةهاو   مو أانو ِّةن  ةن   رةنا  مذَلنرَّ ا  ةن  أوض ابتلنو  ل   ري اذ ض
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ُذ ا  ة ُضن نوض ةينف ةُامنف ةنُ كناو َت يف  َةَ ضل ق ةاو  ةنُ امحنو أوض احنرو ِّةن  َرةَنَع  ةان  مه
مذُا  رتألَُّي م اةمُا" رَتَ ا َبلض
(164). 

َُّ  مننو أملّننف سةم اةلننف  أوَّ سلننو لَ نني  رممننا الننُب سإلشنناب   ةانن  ل ننُ حذننو  مننا تقنن
َ  سةنرسر انا   أخناا منو َةّضن  َ َمو تّ ف م اةلنف سةانا  ةّنرسر تّن  سةخ  نف  ةناو  "ًوَّ َةّضن

  َرَرلض  ِّة  أوَّ سةااَ  " بٌا ملُرب مخبلُنا منو رلنك سةّلناو   ّم نا (165)سةاا  رسرس "
ُا سةَ َ   رحاو  اُا مو سةخ  ف ما ةا   ي  اب ا َحلذب  لُسةذُا َحلضَب   ةالي  ترل ك مخبلذ

ننا مذَلننر  أ (167)ةياب ننا". ُ   م   قننُ  –ر سًلقننو ةّاننا  سًخننا  م اةلننف سةننرس –ا سةّيننف سةم ننا
ٍ  مننو سةترلاننع  نني سةّيننف" ُذو أر   أر مننو لننا(166)لنا  تَننُر ي ة ّ ننٍف  يَّ "ةَ ننبض   سةت ننا

ُذننننن  "ت نننننراه سةنننننرسر منننننو َحلضنننننَب  ُخنننننرو سةانننننا  تّاُنننننا"سةتحنننننا و رسةملنننننارس    (166)  َرَرلض
ةن   "ستّن  أََُّن  ةنُ َةَّلنرس  سةانا  رسرس  ي ة َّّنٍف لنر  رم اةلتُا ةُا. رأحَُّ  ِّس لاَاف  ني َةرض

تّاُنننا  رِّةننن  ةنننرةُ   َلَلاضنننيذ سةخنننبسَ  َةّضلُنننا انننا  ؛ ةحلنننب  ُخنننرو سةانننا  ت نننراه سةنننرسر 
ُذو أر سةتحننا و  ننِّر سةمذلَّننرا لُننا تّنن  سةّيننف  (166)للننار   رأ:ننُّا للااننف". رتّ ننف سةت ننا

و تّاُا لالرا   رَاا ةرة   اُا  "رة  تذَ بَّ سةرسر مو  أوض تُخَو تّن  للا  ة  سةَ مض
ََُخَّي سةاا ذ تّاُا  أي َتَبس   ةاةرس  مذرةهٌو  َُا  حما  رةاةرس  ني  000سةاا ه  ِّض حاَي أذخَت

خّر ننا تّاُننا؛ ةحلننب  ُخننرو سةاننا   ُض ُ  مننو  ننِّس  للننار   ر نني مننو َلَلاضننيذ  رأتضننَرٌ   رأ أشنن
ر ننا مننو أوض تننُخو تّاُننا. رةُننا أا ننا  خ ننف ةالنني تّنن  سةننرسر   ّنن  اباننُرس أوض اذَ با ا: 

ف ةالي ةُا"  . (200)ةّاا   حما أوَّ ةّاا  خا: 
ة   رمم ا ُذو  تاةلي  ا  سةرسر سةاا  َ مض حمنا لنَلا و  –تّ  تّ نف سةتحنا و أر سةت نا
َّ ( سة:  –رل  ِّة   ناا( ر:ايف ) ذ ض ُاَاا( ر)سةقذ:ض ّض ف منو ِّرسي سةنرسر حنن )سةن   انا()سة ذ

َضَر ( اةاو سً ِّ لنننا ي ةينننف أ نننو سة لننناع رلَننني ألنننُ  ننني سةملننن ُا رةننناو لننناةرسر  أ  )سةننن
ننننَر (  نننني  نننناو لننننا ي ةيننننر َضاا( )سةقذ:ض ُا ف أ ننننو تمننننا  رَلننننُ  اُمننننا لاةاننننا  أ   )سةننننن
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ُاَاا( رمذَ اةهَلتهُنننا ر ننناا( تّننن  منننا اقت نننا  سةقانننا   رملننناو ِّةننن   امنننا اخننناا )سةننن )سةقا:ض
ر ألر  اَّاو  اُا  ي ةرة  ت اة    َضَر ( ما َأرُب ُا فْعَلُّ ذللُّ ملنك  فما دلزاُء ﴿)سة َملْن يَ

نيا  ّ َضاا موَلننف مق:ننرب   ةنناو  "{65}لننرب  سةلقننب   آاننف ﴾هإ  ِخللْزٌ  فللو الحيللا  اللل ُا  سةنن
ف  يَّ أوَّ أ و سة لاع رلَي ألُ اّ قرَُا تحت  لاًةا  ر ي ةيف َلُ رتما    خا: 

ر " َضَر  ملو َشبض ُذ  ( 201)رَ ائب ا لاةم:اُب ِّرسي سةرسر   اقرةرو  

ُاَاا(  نني ةيننف َلننُ رتمننا  سةاننا   رسةننُةاو مقالّتنن  ةُننا رة ّ نن   اباننُ لنناًةا  نني )سةنن
َضَر (  ي ةيف أ و سة لاع رلَي ألُ. ري خةا  ي أوَّ سةاا   ي ةينف  ُا لاةرسر  ي )سة
َلُ رتما  تّ   ي سةمكَّبهُ   ي سيلت ماو  لو  ي ةيف سةقاا   رتّاُا لا ي ةيف 

مذَ اَةَلننف تّنن  سةننبَّ   مننو أََُّننا مَقّلننف تننو سةننرسر  لننو  نني   رمننو لَنن َّ  نني سة(202)سةتَعاننو
ننَر (  نني ةيننف أ ننو سة لنناع  َض ُذ َذننر س ( رمننو لَنن َّ ) ُذ َضاا(  نني مننو )َُننا اننَُر  ُا أ:ننُّا   ننن )سةنن

َُّ   –رلَي ألُ    ي ةيتُ   ِّر  ي سةم اةهلف. -سةرسر -رتّا  تحرو  –حما تق

ا ف سةاا   سةمَقّلنف تنو سةنرسر  ني  نِّر سةحّمنف   صوض لذئو تو َرلض  سك بسُ  أر ةااله
سةرسر سةتي  ي سً:نو  اُنا.  تحنرو سإللالنف  - وض لاع سةت لاب -رَ  ضا أر شِّرِّ 

َّن ( ر ني منو  َضَر (  ي :ن ف تّن  عهَنف ) ذ ض ُذ و   وَّ حّمف ) ِّرسي سةنرسر  رملُّنا لاةَقرض
ّضاننا( ر نناا( )سة ذ حنناو مننو سةَا ننري  رةننُ ََنناَّ سةَ ننا ذ تّنن  أوَّ "مننا –حمننا لننلا  –)سةقذ:ض

ننَتلضقّرو سةننرسر مننع  ةنن  رلاةاننا ؛ ًََُّنن  َالض ُاَاا  صََّنن  اننأتي ل نن   أر  ّضاننا  رسةنن تّنن  ملننو سة ذ
و سة نننبا"   ر نننِّس منننا أحَّنننُر سة ابلننني منننع َِّ الننن   ةننن  أوَّ تّننن  سًملّنننف (203) نننم ف َأرَّ

ننب  سًلننما   ر نني ةالنني حننِّة   لننو  نني :نن اي  – امننا ََننَب   –:نن اي لاباننف َملض
َ   رسًتّن   رسًة:ن . َم ض   ف   ُي : اي مشلُف  رحِّس مِّحب ا أ  و أ   سًُض

ي :ننننن اي أر َ رتنننننا   تَّننننن   ننننني سإلتنننننبس   ننننني حلانننننب منننننو آاننننناي سةنننننَِّّحب  رةنننننُ رُب
َُوذ  ني   -أ  سة ابلي -. ةاو (204)سة حا  َّن (  صََُّنا تذلضن " ِّس حاَني سةنة  رسرس   ني ) ذ ض

َب  سًلما   رِّة اا"سة: اي سةلاباف َملض ّضاا  رسةقذ:ض َضاا  رسة ذ ُا  .(205)  سة
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َضاا( لننناو ةيتننني سة لننناع رتمنننا   نننر ِّستننن  لاَُمنننا  ننني  ُا ننن  سةمذَ اةلنننف  ننني )سةننن َرَرلض
ة  ت اة    اا(  ي َةرض و  ال ُْ لَوذ﴿)سةقذ:ض ّْ ْنيا, وهل  بالعُل  ّ وِ  الل ّْ }لنرب  ﴾هْذ أنلت  بالعُل

ننَر    ننأ ُبرس   ةنناو ألننر تّنني سةقنناةي  "أ ننو سة لنناع ةنن{42سًَ نناو  آاننف  اةرس  سةقذ:ض
ُّنننننا  ر نننننر َننننناٌُب  رتمنننننا  ر انننننب   اقرةنننننرو   نننننا مذحَّنننننو منننننا َةلض سةنننننرسر تّننننن  سةقانننننا  َةمَّ

ننناا" ُذ ليانننب تمنننا  أ نننو َلنننُ   حمنننا رس قنننر    ننني ةينننتُ  سةقانننا   ننني (207)سةقذ:ض   رسةمنننبس
ننناا(  ةننناو سلنننو سةلنننحَّاي  "راقنننرو أ نننو سة اةانننف َضاا( حنننِّس رس قنننر    اُنننا  ننني )سةقذ:ض ُا  )سةننن

اا(" َر (  رأ و َلُ اقرةرو  )سةقذ:ض   رسة ةةنف لانَُ  أوَّ لَني تمنا  لنو مذنب  (206))سةقذ:ض
َُ  سةّيننف. (206)حاَني مَناعةُ  لنأبه َلنُ ن ُ ي  ةن  َر ض نُ  سةمحناو رسةلائنف أ ؛ رتّان  َ َر ض

نر ( لناةرسر رةحوض ما اوخِّ تّ  سةقاةي  ي ةرة  ِّس  أََّ    َ َمنو  ان  ةينف سة لاع)سةقذ:ض
َّ ( سةرسرا نف سة:ن ف تّ  سةق اا   ر ِّس مَاٍا ةّقاتُ  سة:ب ا ف سةلالقف سةمت ّ قف لن ) ذ ض

ع  ِّس أوَّ سةقاةي ََ ضل  َأةبَّ  ي سةلااا را ع  سةتي اقت ي سةقاا ذ  اُا َةّض  سةرسر اا    
و  نا ةَنرض ناا( "أم  و  )سةقذ:ض ِّسته ه لَُب  ت: اح سةرسر  رتّا   نصوَّ  لنبس  سةقانا  ارلن  ةَنرض

ننَر (  َ س تّنن  سً:ننو حمننا  نني   َذل نن  لنن  َشنناٌِّّ ةاالننا    :نناٌح سلننت ماي  ة لنناعااو )سةقذ:ض
َرِّ( ر َت ض  .(206))سةَقَرُ(")سلض

نننر ( منننع  َت:ض رة :نننا ت   ننني سيلنننت ماو  صََّننن  "أحلنننب حمنننا َحلذنننب سلنننت ماو )سلض
َاَّي( مع )أ اةني(" َتَ:اَ ( ر)أ ض  حمنا –  رتّان  لنا ي ةينف سةتَعانو (210)ملي  )سلض

و سمبئ سةَقاض   –للا  رحِّس َةرض
(211). 

ننننننننننن ننننننننننناَّف  حنننننننننننأوَّ سةل  ةننننننننننن  َتشه  لاَع  اننننننننننن  َ بض
 

نننننننو َض:ذ نننننننَر  أَنننننننألا ذ تذ  لأبلائننننننن ه سةقذ:ض
 

اا( ةيف  ي رتّا   صََّا َََب  أ َر (  رمو ل َّ م اةهلنف ةُنا وَّ سةاا   ي )سةقذ:ض )سةقذ:ض
َضاا(. أم ا  ي سةقاا  ُذ َضَر ( ) ُذ ر ( مذَ اةهلنف ةننه   ي سيلت ماو  حما تاةلي )  صوَّ )سةقذ:ض
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نناا( رَمننوض لننابس    اُننا أ :ننحذ مننو ةيننف أ ننو  نناا(  رتّانن   ننصوَّ ةيننف تمننا  )سةقذ:ض )سةقذ:ض
َر ( رَموض لابس    اُا أا ا .  سة لاع )سةقذ:ض

ُ ةاو تّننن  أوَّ سةنننرسر رسةانننا   ننني  نننِّس سةملننناو منننو لنننا  سةم اةلنننف  رتّاننن   نننا سةننن أم 
َضَر ( رسةقاننا   نني )سةنن ُا ُا َاا( )سةنن  ُننر  اننبسُ سلننو سةلننح اي ةنن   نني لننا  سًملّننف مننو  –َض

ر  ني (212)ِّرسي سًبل ف سةتني تذقَناو لناةرسر رسةانا  تّن  سةم اةلنف   رحنِّس سلنو لناُر َأرُب
ن  سةم اةلنف  ني (213)لا  سًملّف سةتي لا ي  اُا سةم اةلف  ي ي  سةحّمنف . راوح نُ َرلض

ر سةقاةي تو سلو سً ُا راذقضَ:نبذ سةملاةاو م ا  ما َأرُب ةناو  000َلاب   ةاو  "سةَقَ:ا اذَمن
ت  لنناع أوض تحتلنن  لنناًةا رسةاننا ؛ ًوَّ سةننرسر رسةاننا   ِّس َةَ:ننبض ألننر لحننب لننو سًَلنناب   رسض
نناا   اننأترو  ننَر   رسةقذ:ض تَنناو تت اةلنناو  نني  ننِّس سةمر ننع  رِّةنن  أََُّنن  اقرةننرو  سةقذ:ض أذخض

َر (  ر ي مو سةاا   راقرةر  ي"لاةرسر  ي )سةقذ:ض ََرض َُ َضاا( ر ي مو  ُا و  )سة
(214). 

ُذُنا أم ا تو سة ّ ف سةمذَلر   َّن ( سةرسرا نف سة:ن ف َ َرلض  ف ةم اةلف سةانا  ةّنرسر  ني )َ  ض
نةٍا أ ّن ( سةاائا نف سيلن  سةتني تّن  خه ُ  أََُّا لا ي ةتتحا أ أر تت ناُو منع )َ  ض ر تَ نا

َّ ( سةمذتقُ   َر   مف   ِّض تذقضَّ  ااو ا رسرس  مع ) ذ ض ر   رسةتَّقضَر   رسةَ تضَر   رسةبَّتض َ ر  سةشَّبض
ُضر  َّنن  سيلنن  –؛ رِّةنن  ةاذ ضَ:ننو أر اذَماَّننع لاَُننا (215)رسةَ ن َّنن  سة:نن ف  –أ  َ  ض رلنناو َ  ض

اا  رَباَّا اا  رَخعض ُض ر  َ:  .(217)سةتي تذتضَب  سةاا ذ  اُا تّ  سً:و  ََ ض
َّن ( منو لَناي سةنرسر  رممَّو ََاَّ تّ  تّ ف سةتحا و  ِّر لالرا   ةاو  "رَأمَّا ) ذ ض

ةنننف محننناو سةنننرسر حمنننا أذلنننُةي سةنننرسر محننناو سةانننا   ننني  َُ لض  نننصِّس حاَننني سلنننما   نننصوَّ سةاننناَ  مذ
َّنن ( ةتتحا نن َخَّنني تّاُننا سةننرسر  نني )َ  ض َُ َّنن ( حمننا  َّنن (   أُخّر ننا تّاُننا  نني ) ذ ض   آ)َ  ض

اا" ّضاا  رسةقذ:ض َاا  رسة ذ َض ُا  .(216)رِّة  ةرة   سة

ُ  ر  َّنن ( لأملّتُننا سةلننالقف ََننَب  أوَّ لننالرا  لاََننَ  سة ةننف  اَمننا ََِّ ننَ   ةنن  أوَّ ) ذ ض
سةتي لا ي  اُا سةم اةلف  ي سل  رةالي : ف  ل َّ َاةه َ ل  لتملاّن  تّاُنا لمنا 

ننننناا(. ر نننننِّس منننننا رةَنننننَع لننننن  سلنننننو لَ نننننني ّضانننننا  رسةقذ:ض ُاَاا  رسة ذ   (216) نننننر :ننننن ف حنننننن )سةننننن
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َُّ  لنو َناَّ ل:نباح سة لناب    رة  اقت(216)رسةعمخشب  :ب سةخكنأ تَنُ سًخانب لمنا َتقن
َّنن ( سيلنن   قننك رةننا  سة:نن ف  أر سيلنن   تّنن  أوَّ َةّضننَ  سةننرسر اننا   م :ننرٌب  نني ) ذ ض

َُّ  ِّحننب    –سةلنناب  ملبس ننا  لذنن َّ َملَّننو لأملّننف سة:نن ف سةلننالقف  –حمننا لننا  تَننُ َمننوض تقنن
ُ ةننف  َّنن ( تذقضَّنن ذ رسر ننا اننا   سةننرسُب  تَننُ لننالرا    ُمننا  نني ملاَلننف سة لننرس   ةنناو  "ر) ذ ض

نناا" ّضاننا  رسةقذ:ض ُاَاا  رسة ذ   ر ننِّس َخَكننٌأ  ننن (220) نني سيلنن  ُرو سة:نن ف   ايلنن  َ ننر  سةنن
َر ( عض َّ ( سيلما ف سةرسرا ف تذَقبا  اُا سةرسر تّ   اةُا َ ر ) ذ  –حما للا  – (221)) ذ ض

َّنن ( سة:نن ف سةم  ننف سةتنني تذ  ننَر  خة ننا  ةننن ) ذ ض قضَّنن ذ رسر ننا اننا    يَّ مننا شننَِّّ َ ننر  سةقذ:ض
ُاَر      رلَي ألُ تّ  سةمذَ اَةلف. ي ةيف أ و سة لاع –حما للا أا ا   –رسة

ةان  تَلَّن  ألنر  اَّناو   قناو  "رم  ن  أ نو (222)ر ِّس ما َِّ ن   ةان  سلنو ماةن    رسض
َّ  مما يم  رسر   قاةرس   وض حاو س لما  أذلُةي سةرسر اا    لذ َّ سةت:باا َ َ:ّذرس  ي سة ذ ض

نَاا" ّضاا  رسةقذ:ض َضاا  رسة ذ ُا . رة نوَّ ةينف سةنرسر  ني ةلناو (223)امل ّرو لما  ر : ف َ ر  سة
ُ  بأ  سةلَنننُ  أا نننا   أ نننو سة لننناع  رسةانننا   ننني ةلننناو تمنننا  توح نننُ سةنننبأ  سةلنننالا سةنننبس

ي لننااا لخ:ننرا مةعمننف سةننرسر ةّلنناو أ ننو تمننا   رسةاننا  ةّلنناو أ ننو سة لنناع. ر نن
ُذو تّ   صوَّ سةرسر  ي )كيضَر ( سةنرسُب   ني ةرةن  ت ناة    َكلذ بَ  ﴿تّ ف سةتحا و أر سةت ا

ُّ بسَْغَواها ُ  منو لنا  سةم اةلنف تّن  سةنب    منو {11}لرب  سةشم   آاف ﴾ مو   ي تذَ ن
ةاو أ:ُّا سةاائي حّمنف )سةكايضاناو( سةتني لنا  ي  ني مرس نع أََُّا ملُةف مو سةاا   ُر

ّ ه  فلو سُْغيلانه  ﴿  مَُا ةرة  ت اة    ي ةيف سةتَعاوتُ    ْللتَْهِزب بهل  ويمل اللله يَ

َّن (؛ رِّةن  ًوَّ حّمنف ){15}لرب  سةلقب   آاف ﴾يعمهون   َكيضنَر ( سلن  تّن  عهَنف )َ  ض
 أذلُةي سةاا ذ سةتي  ي أ:و يمُا رسرس ؛ رِّةن  ةّت بانا لناو سيلن  رسة:ن ف حناةَ تضَر   

نو سةنرسر  اُنا تّن  سةم اةلنف ةاةن  سةلَنُ   –حما للا  –َر  رسةش بر   رسةتَّقض  َُ  َ مض رَت
   يَّ أََّنن   نني سةلننااا ِّستنن  ََِّ ننَ   ةنن  أوَّ ةّم اةلننف  نني (224) نني ل لنن  سةمننِّحرب لننالقا  

و َمنوض َِّ نَ   ةن  أوَّ  نِّس سة  نو رسر ٌّ حمنا  نة  تّن  ةَنرض سة  و )َكَي ( رلُا ؛ رِّة  َ مض
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رةن   " نِّس رةننُ َََقنَو ل  ننُ  أوَّ )َكَين ( ةنُ الننت مو رسرا نا  راائا ننا   أََّن  انائيٌّ  رَنناا ة
يذ كذيضرسَا   رتّ   ِّس سًخاب تحرو سةم اةلف" رض ََ ملو  َكَياضيذ كذيضااَا   ركَ 
(225). 

ن   نا َرلض رَََب  َأوَّ ةرة   ِّس :رس  مو لاَ   رملاَن  ةن  منو لاَن  آخنب  أم 
رس   اتمل و  ي حرو سة  و )كي ( رسرا ا  راائا ا  مع أََّ  ة  اِّحب َمنوض ةناو لرسرا نف  سة:َّ

ننع سةننِّ  ستتمننُ  ننبض  ةنن  سةَمبضله   تّانن   أر سلننتق  مَنن   ننِّر سةم ّرمننف ننِّس سة  ننو رةنن  اذشه
و   هوَّ َمننننوض َِّ نننن   ةنننن   ننننِّس سلننننو سةلننننح اي  ةنننناو مذ ضعاننننا  ِّةنننن   به  تّانننن  لنننناةَقرض ُض ننننَت رََلض

 ََ ننننوذ  ركَ  َي اننننا َبلذ رض ََ ننننَي"ةّحلننننائي  "سةحلننننائي  كننننَ    رحننننِّس سة ابلنننني  ةنننناو  (227)اض
ي" َتنرض َُ َر  منو  َُّتض "رَ َحن  ألنر سة لنو  َكَينا َاكضيذنر   ُني تّن   نِّس تحنرو حاةن
(226)  

ننننَرس   ركذيضااَننننا   سةقك نننناع أا ننننا   ةنننناو  نننني منننناُ  )كَيننننرسلننننو  ننننَي َكيض س رَكيه ََ َر(  "ركننننَ 
 .(226)  رسلو مَ رب(226)ركذيضرسَا "

نر  ةن  سة:  س   اتمل نو  ني بأان  سةنِّس    ان   ةن  أوَّ سةنرسر  ني أم ا َرلض  ملاَلنف ةرض
يذ كذيضرسَا  لَا   تّ  رسرا ف  ِّس سة  و م اةهلف ةّاا   ي َكَياضيذ كذيضااَنا  لَنا   تّن   َكَيرض
و   ََّن  لَنا   تّن  رسرا نف ِّس   اائا ت  أا ا . َرَرلض  سةبُ  تّ   ِّس  اما َََب  اتملَّنو لناةَقرض

رسر ةالنني م اةهلننف ةّاننا  ةيننف سةقاننا   لننو  ََُّننا متأتا ننف مننو حننرو سة  ننو راائا تنن   ننصوَّ سةنن
)شنحريذ أشنحر َشنحضر   حما أوَّ سةرسر  ي ةرةَنا منلة    سة  و رسرا ا  حما أََّ  اائيٌّ تماما  

رس ( متأت اننف مننو حننرو  ننِّر سً  نناو رسرا ننف   ُض ننُر َتنن ي أتض َُرض ننر   رَتنن َُتض رَُتننريذ أُتننر 
َر  منو ةينف رمو َل َّ م:اُب ا. رمم ا او  َض ّي َكن ض وض لذ ه حَُّ سةبأ  ِّس ةرو سة ابلي  "رسض

ر " ُض َر   رسةَ  َُّتض يذ حاو سةرسر  اُا مو ََ ض  سةحّمف حاة َموض ةاو  َكَيرض
  رأحَُّ  نِّس (230)

و لاَاننف سةقَننرض
اننا  تّنن  سةاننا  سةمتأت اننف مننو سةحّمننف ََ ضلننُا  نني ةيننف (231)   راحننرو ِّةنن  َلبض

حياب ننا مننو سً  نناو سةاائا ننف رم:نناُب ا حننن  )َلننَقاضيذ ألننقي سً:ننو َكَياضننيذ كذيضااَننا   
َُّ  أوَّ حذة  منو ةينف سةنرسر   َاا (.  ِّس ا َي مو حوَّ ما تق َلقضاا   رلذقضاا  رَبَماضيذ أبمي َبمض
َُي   رسةاا   ي سةملاو ِّس  ةائمف لنِّستُا  رمنو لَن َّ  نصوَّ سةنرسر ةالني م اةلنف ةّانا   ري َلن



 

 
 

106 

ا ممنننا مل َّنننا تّننن  رسرا نننف ل نننه سةحّمننناي منننو مترسعاتننناو حياب مَُنننا  لنننو  منننا ةيتنننا
 راائا تُا. 

ق س  أوض تحننرو  نني لننا  م اةلننف سةاننا  ننصوض لذننئو متنن  امحننو ةّننرسر  نني سةملنناو ِّ
و  اما َََب   تحرو  ني  نِّس سةلنا   ني  ناو حنر  و سة  نوه )َكَين (  تحرو سإللالف لاةَقرض

يذ كذيضرسَا    َكَياضيذ كذيضااَا    َ أ   اائا ا  ي  اب ُذ تو ل ه سة ب  موض اقرو  َكَيرض َابه
َُّ  مننو ةننرةُ   ) حننري  رلنن ريذ  رحَننري( ر اب ننا؛  لنناةرسر  تمامننا  حاة نناو  امننا تقنن
رِّة  ًوَّ  ِّر سً َ او اائا ف ي  اب  رتّا   ّيف سةرسر  اُا تحرو م اةهلف ةّاا   حمنا 

( م اةلف ةّرسر؛ ًوَّ سةقاا   ي  ِّاو أوَّ سةاا   ي سةمقالو  ي ملو  )َلَماضيذ  رَتَّاض  يذ
ي(. رلَننا   تّنن  حذننوَّ  ننِّس  صََّنن يذ  رَتَّننرض ننَ  سة  ّنناو سةننرسر ي  اننب  أ   )َلننَمرض   ي َرلض

   رسةّ  أتّ . ةبأ  سةلَُ  سةلالا
َُّر منو سةََّ نرااو رسةّينرااو  ُا مو لا  سةم اةلف  اما َََب  خة نا  ةَمنوض َتن رمم ا اذَ 

انب(  ني  -مو لا  سإلتلناع أر سةم ناِّس  أر سةملنارب   ني حنة  سة نب   سةانا   ني )سة ه
و سةب سلع  َةرض
(232). 

ب  أعماو َتاضَا  لبرب سةملبرض
ابض  او سة ه ََا   ربس ذ مو سة ه  َتاض

َُساا رسةَ َشننااا"رحننِّس  نني )سةَينن و  " َ نني لتانن  لاةَينن َُساا(  نني ةَننرض
 نني رسةقاننا   (233)

ًذرةن  مَُمنا لمنع سةحّمتاو أوض تحرَا لاةرسر أ  َُسر (؛ رِّةن  ًوَّ س نرب(  ر)سةَين   )سة ذ
 –سة:ن ف سةمشنلُف  –) ربس ( رمِّحب ا )أ رب(  ر ي : ف مشلُف  رمنا لنا  مَُنا 

نننة ( مننن س ( أر سة انننر  حنننن تّننن  رعو )أ ض نننو( رموَلننن  )َ  ض و سًةنننرسو حنننن )ألنننُر  لنننُر
ََنف  )أتب   َتبضلا ( أر سة ّي حن )أ رب   ربس (  اةقاا   ي َلمض   أوض احنرو تّن  عه
ب(  يَّ أوَّ سةرسر  ني سةشنا ُ سةلنالا أذلنُةي انا    تلاتنا   رض ُ  رتذبض   ر ذ ) ذ ضو(  أ  )لذرض
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ناو( حمننا  حمننا  –ِّ ن  سةحلانب مننو سةّينرااو ةّانا   ني سةحّمننف سةملنارب  ةُنا  ر نني )سة ه
 .-لَِّحب

َُساا(  اةقانننننا   اُنننننا  و  ننننني )سةَينننن أوض تحنننننرو لننننناةرسر  –حمننننا لنننننلا  –رَحننننَِّس سةقَنننننرض
ُذر   ر ر َلاضبذ أرَّو  ر   ر ي سةَمبَّ  مو سةيذ ُض عذ َ  َُسر ( تَُ َموض َِّ َ   ة  أََُّا "َلمض )سةَي

ننعذ ) ننُس (( 234)سةََُّنناب"   أر َلمض
ت يَّ أوَّ س (235) لاتننا  ةّحّمننف ةننرسر أذلننُةي اننا   سَلننلاما  رسض

َُس (  سةم كر ف )سة شااا(   رتّ   نِّر سة ّ نف َ َمُّنا سلنو سًَلناب   ةناو  "َ َلم ذنرس )سةَين
َُرَ  مننع )سة شننااا(" َُساا(؛ ةهتَننعض   رحننِّس سةقنناة   ةنناو  "ةنناةرس   َ نني لتاننف لاةيننُساا (237))َ نن
َُساا ةمحاو سة َ  ساا"رسةَ َشااا   قاةرس  سةَي َُ   رسلو لَ ني (236)َشااا  ر ُس  ي تلمع تّ  َ 

ننة  تّنن  مننا َِّ لننرس  ةانن  مننو أََّنن  " ِّس لننارب سةشنني ذ سةشننيَ  (236)أا ننا     رحذننوا ِّةنن  َ مض
َخنَو  نني حلاننب مننو أ حامنن "   رسةملننارب   نِّر  نني مننو لذننََو سة ننب   نني حةمُنن  (236)َُ

َ ننَو حننةٌ  ل ننِّس  حننةٍ     "  رموُ س ننا تَننُ سلننو  نناب (240)حمننا ََِّ ننَ  سةلنناركي أوض اذلض
َُساا  ر  وض حاَنا مختّ ناو   اقرةنرو  )سةَين َن  ة  نا   رسض ت  ل  تّ  َرعض سةَ َشنااا(   قناةرس  َ اذوض

ساا( َُ  .(241)؛ يَ مامُا  ة  )سةَ َشااا(")سةَي

ر ارممَّو َ َمو  لُسو سةرسر اا    ي ِّ َ  سةملاةاو تّ   ِّر سة ّ ف سة ب س   اما َأرُب
نناو(  حمننا تَنن  س اننب( ةمحنناو )سة ه ةخكانن  سةتلباننع   ةنناو  "ةنناو سة ننب س    ََّمننا ةهاننو  )سة ه

َلي  ََّمنا لناع َةمَّنا َ:ن ه َُساا  رسض َُس ذ ي تلمع َ ن َُساا رسةَ َشااا(  رسةَي ةاةرس  ) َ ي لتا  لاةَي
بي  اور  رةذّهَليض رسرر اا  " 000سةَ َشااا  بس ( حذله ع )َ رض اب( َلمض ر)سة ه

َحنَِّس ألنر   ر (242)
ننو َةّضننن  سةنننرسر اننا    ننني َِّاضَننن  (244)   رسلننو سةمنننوُ  (243)عاننُ سًَ:ننناب  . رََنننَب  أوَّ َ مض

ُذرٌُ ةلللاو   سةملاةاو تّ  تّ  سة ّ ف   اا  لو َمبض

ي لُنِّر سةّينف  ني  ناو  ُذ ذ  اُا أََُّا ةنُ رُب اب(  َرَرلض ةُما  ات َّا لحّمف )سة ه َأر 
ناو( أر ت اِّاُنا  رمنو لَن َّ ل انُس  تنو تّ نف    بسُ ا  أ  مو  انب أوض تقتنبوَ  لحّمنف )سة ه
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مهو تّاُا  َُّ   –سإلتلاع أر سةملارب  سةتي  ذ َةّض  سةرسر  اُا اا    رشا ُ  نِّس  –حما تق
و سةشاتب   َةرض

نننننننن ننننننننّاه سةما ه  رآخننننننننب رسةنننننننناٍ  ي ةنننننننن  سةلَّ
 

بذرذ  َلننننناٍو لنننننآِّه انننننٍب  ه نننننَبٍ   ه  (245) ةننننن  َبلض

 

اننب( ر نني  ننِّس ةنناو سةتلباننع   "رةنن   احننو حمننا ِّحننبرر مننو أََُّنن   ََّمننا ةنناةرس  )سة ه
س   ي حةمُ " او(؛ ًََّ  ةُ لا  م ُب  .(247)ةمحاو )سة ه

ننن  ةَقّضننن  سةنننرسر انننا    ننني  ننناو(  ننني سةلَّنننل  سةمرله رتّاننن   ّنننر حاَننني حّمنننف )سة ه
نرب(  ن اب( ةرَلَ  أوض تذَبَُّ سةاا ذ  ة  أ:ُّا سةرسر   رتذقَناو لّ  ُنا سةقاالني )سة ذ ي )سة ه

نٍ   سةشا ُ ِّس ؛ ًََُّا ة  تقتبو  ا  لحّمف )سة او(  ةاحرو سةَكا  ي سةحّمتاو مو َرلض
"؛ رِّة  ًوَّ تّ ف سإلتلاع  000رس ٍُ  حما  ي ةرو سةبسلع سةلالا  " ابه اوه سة ه مو سة ه

تقت نننني أوض تننننبتلك سةّ  ننننف سةخابلننننف تننننو ةاالننننُا سةّ  نننني لّ  ننننف أذخننننب  ت ننننت   ِّس  
ٍ  رس ُ سةخبر  رتقت ا ؛ ةاح  –حمنا  ني سةملناو سةلنالا  –رو َذكضا سةحّمتاو مو َرلض

ي تّنن  سةّ  ننف سةتال ننف سةتنني خننَب   اُننا سةّ نن  تننو سةقاننا  تنناُي  ةنن    ننصِّس مننا أذ ننُب
اننب  –ة  ُننا سةقاالنني  رة ننوَّ  نني مةعمننف تّنن  سةحّمننف سةّ نن  سةاننائي   نني  نناو  –سة ه

ر سةل ُ   بَُّس  ةهَما َأرُب كّارلي تو سلو ةتالف تو سة ب س  مو أوَّ   بسُ ا  ي سةشا ُ سةمتق
َُّي سةانا   ةن  أ:نُّا سةنرسر   ةناو  "ةناو  تنا ةَنبذ َُساا( ةنر أذ بُه اب( ر)سةَي ملو حّمتي )سة ه
َاتهن ه   نَبرضر تّن  لذَض لَّمنا ألض ٍا  َ بذ سلو ةذَتاضلف  ةاو سة ب س   سةَ نَب ذ  ِّس َ نمَّي َ بض نا   ةن  َ نبض

ًذرة " رةر أذ ُب َةَتبحذرر تّ  لُت ه   .(246)س

و  اننب( تّاُنا  نني ةَننرض نو )سة ه رلاَاُمنا  أوَّ سةقاننا   ني تّ ننف سإلتلناع  وض :ننحَّ َ مض
أوض تتلع سةحّمفذ سةلاَاف سًرة   رتُخو  ي  حمُا  رةا  سة ح    –سةبسلع  سةلالا 

َُث  اُنا سإللنُسو تاةانف ةّحّمنف سةمتلرتنف  رل لاب  أذخب  أوض تأتي سةحّمف سةتال ف سةتي َ ن
انننننا  تّاننننن   ننننني سةَ  نننننر  سةتننننني لنننننا ي  اُنننننا سةانننننا  أر سةنننننرسر تّننننن  سً:نننننو  رِّةننننن  َلبض
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نبذ  ن ل رسلت: الا  ةّ او  ا  حما  ي ةَ  و َمنوض ةَناو  " نِّس لذ ض نرس   رض َخنبهٍ "   ِّض سة:َّ
ننننبَّ  (  يَّ أََّنننن  لذ ننننبذ ننننٌي ةّمب ننننرع )لذ ض ننننا َرةهننننَي سةملننننبرب )َ نننن ل  )َخننننبهٌ (؛ ًََّنننن  ََ ض ( "َةمَّ

 ة  تّ  سةتر ا   ر ر مو سةَيَّك. (246) تلاتا "
ن ذ سةخنةا لناو  نِّس سةقنرو   سر أانو َرلض رر قا  ةُنِّر سةقاتنُ   قنُ اذكضنبحذ لنوسو منُو
ننا  رسةقاتننُ  سةتنني لننا  تّاُننا  رلنناو ِّس  سةشننا ُق  تحننرو سإللالننف لنناةقرو   وَّ س تبسَع

انننب( تّاُنننا  نننو )سة ه منننا  نننر  ا نننُر  ةننن  أََّننن  ةنننُ لنننا   ننني سةّينننف –لقنننرو   وض :نننحَّ َ مض
ناو( انب( تّن  سةحّمنف سةمتلرتنف )سة ه تَنُ  -خةا ِّة    ِّض تقَُّمي سةحّمف سةتال ف )سة ه

نرب(  ني ةرةن  ت ناة   -َموض َ مو تّن  تّ نف سإلتلناع    رشنا ُر منا لنا   ني ةنبس   ) ذ
اب تاو"{22}لرب  سةرسة ف  آاف ﴾وُحور ِعين﴿ لَقّض  سةنرسر انا     (246)   ِّض ةذبهئي "ر ه

لي ةَّخ نير ي ةبس   َذ  منو سةانا   ني (250)له ؛ رتّان   صََّنا ََنَب  أوَّ منو سًبلنح أوض تذ ض
ُ مننف تّاُننا تّنن  سةمذَ اةلننف ةّننرسر  أر تّنن   انب( متننأخب  حاَنني تننو )سة نناو( أر متق )سة ه

ننن  سةلننناَي  سةتلبانننع   ننني ةنننرو سةبسلنننع  َ َمُّنننا –سةّينننف  –أََُّنننا ةينننف  اُنننا  رتّننن  سةَرلض
ُ    ةنناو  "رسةلا نن ننرٍب("ُذ سةمتقنن اننٌب( ةيننف   نني ) ذ   رسلننتَُ  نني  ننِّس  ةنن  (251)أوض احننرو ) ه

انب( مَ نُب   أ  منو  اننب  َننار لنالقا   سةنِّ  لناَ ي  انن  ) ه سةشنا ُ سةشَّن ضب  سةنِّ  أرُب
َُ ا. او( ي ةلُّا  ري َل ض  أوض تقتبَو لن )ته

انب رمم ا ا ع   ٍو  ني ةنبس   " ه َُّ  منو ةَنرض ناو" ع َرلض  سةمذَ اةلنف   نا ف  ةن  منا تقن ته
نناع  نناع مذله ننا   نني ةننرو َمننوض ةنناو  "مذ ه و سةعلَّ ر سلننو لنناُر مننو ةَننرض رَاةننف  000مننا َأرُب

نننااع  نننااع[مهلض ننن   "ةننناو (252) ِّس حاَننني ت:نننلب تّننن  سإل ننناتف رسةل نننا " ]مه ض   رََ:ا
اع(  ري )لنائع(  تلاتنا  ةنن) ائع(  نصََُّ  اقرةنرو   اع(  تلاتا  ةن)مذ ه ا   ةا  )مذله سةع ل 

ََّمنا َ نبَّ َمنوض   اتي سةَاةف نااع  رةنُ لناتي َتلذنرع  رسض نااع رمهلض رلناتي  رَاةنف مه ض
ننااع  رأ:نن ةّلر ننا اننا    تلاتننا   ّ  مننو سةننرسر  َ َتَر َّمننرس أََُّنن ةنناو   ََّنن   تلنناٌع ةننرةُ   مهلض

نااتا  تّن   ُ مرو مهلض نااع( َ اذقن نااع مه ض ااع(  رحاا ِّة  ر   اقرةرو  )َاةنف مهلض ةن)مه ض
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 ََّ ااٍع  رسض ااع  رأ:ّ  مهلضرسع؛ ًََّ  مو لاَع َالذرعذ تّ  رلُاو   م نا مه ض ما ةاةرس  مهلض
مَّا أوض احرو شاَِّّس " ََا لَاةٍف مهلضرسع  رسض أوض احرو مذَ اَةَلف    قُ َلمه ض
(253). 

نن  سةم اةلننف؛ ًوَّ  لننُسو سةننرسر اننا    رحننِّس سة حنن   نني  رسةننبسلحذ  امننا ََننَب   ننر َرلض
حمنا  –ا ا ف ةا  شاَِّّس   ري مَ :بس   ني ةلاّنف ُرو أذخنب  ةيف سة ب  ةياب تّ ف ت:ب 

  َُّ لننو  ننر  ننا ب  كاةنني  تَّنن  ةيننف سةقننبآو سةحننبا   نني ل ننه سةقننبسَ سي  رحننة   –تقنن
 سة ب   شه ضبر رَلبر.

ننا ا ننع   نن  سةم اةلننف  انن  رمم  ننااع  –ع َرلض ل اننُس  تننو تّ ننف سإلتلنناع ةّاننا   نني  –مهلض
ي لُننِّ ننااع( أََُّننا رُب ااع( ّيننفر سة)مه ض   ر نني مَ ننُب   أ  مننو  اننب سةتبسَُننا لننن)مه ض

اب(  ي سةملاو سةمتقُ  حاة او   (254)  رشا ُ ا ما أذَشُ ةبلو مو َلّضَ َضلب  ي )سة ه
نننننننااتا   أ:ننننننل يذ ةاتنننننننُس   ننننننيذ مهلض َض  رمننننننا حذ

 

ُر َة ذ ر ر  ائع  تو سةماوه ما أ ض

 (255)رةاو آخب 
َهحٍ  تَننننننننننن َُ شنننننننننننا   شننننننننننناَ  مذمض انننننننننننا نننننننننننٌو َأ  َألض  َراض

 

نننننننننااع اننننننننناو ةّانننننننننو سةنننننننننَر ضبه مهلض  ألننننننننني ته
 

ااع( ةرَلنَ  أوض تذنَبَُّ  ةن   رتّا   ّر حاَني سةانا   اُنا متأت انف منو  تلاتُنا ةنن)مه ض
ن  سةم اةلنف  اُنا  أ:ُّا سةرسر  )مهلضرسع( تَُ سَ بسُ ا  رَةمَّا ة  احو ِّةن  ُوَّ تّن  َرلض

 .-حما للا –

َُساا(  ني ةنرو  " هَ ني ل تان  لاةينُساا رسة شنااا"  اً:نو  اُنا رحِّس سةبأ   ي )سةَين
ر   يَّ أوَّ سةننرسر  –حمننا لننلا  – ُض ُذر س   رسةَينن نن ننُر  ذ َُس َايض َُسر ( لنناةرسر؛ ًََُّننا مننو َ نن )سةَينن

َُّ   –أذلننُةي اننا   ةالنني تّنن  سإلتلنناع أر سةم نناِّس   تَننُ ل ننه سةّيننرااو لننو  –حمننا تقنن
ُ مُا تّ  )سة شااا(  ر ِّس مخاة ا ةهَمنا تقت نا  تّ نف سإلتلناع تّ  سةم اةلف؛ رِّة  ةتق
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َا –سةتي تق ي  ًذرة  سةلالقف   ِّس  –حما  ََِّحبض  تلاع سةحّمف سةلاَاف سةمتأخب  ةّحّمف س
َُرسي   ا نننف( تلمنننع تّننن  َ ننن َُس ( ر)سةَيُه منننو لاَننن   رمنننو لاَننن  آخنننب أوَّ حّمنننف )سةَيننن

ا ا َُساا حما لا  تَُ سة ابرع رَ ُه اَّاي   – اُمنا ؛ رتّا   نصوَّ سةانا  (257)ألاُ ي  رَ  َ نُه
ساا  َُ تاو  أ  مننو  –َ نن ةالنني تّنن  سإلتلنناع؛ رِّةنن  ًوَّ سةننرسر  اُمننا أذلننُةي اننا   مَ ننُب

تننا لُمنننا  وض سةتَب  اننب سةتبسَُمننا لنننن)سة شااا( ر)سة شنناَّاي( أر معسرلتُمننا ةُمنننا   ت نن  رسض
  صوَّ سةاا   اُما تذ مو تّ  ما لا ي تّا   ي  او سَ بسُ ما.

َُساا( ةُ تحرو متأت اف مو سةانا   ني  اذ اا  ة  ِّة   اما َََب  أوَّ سةاا   ي )سةَي
رس  تمامننننننا  حمننننننا ةنننننناةرس   ا ننننننف( سةمذلضُةننننننف  انننننن  مننننننو سةننننننرسر ةياننننننب تّ ننننننف سيُع سةم ننننننُب )َ ُه
لضَ ننننننُ  تننننننو  نننننناَّف( ر نننننني سةَاةننننننف سةحبامننننننف سةََّلالننننننف سةمذ َ:ننننننااا(  نننننني لمننننننع )سةَق:ه ََ )سةَا

 ني  –ي  سةحّمنف  –س  احمنو  ني أوَّ سةانا    َرَرلض  سةشَّل  لاو  ِّس رِّ(256)سيلت ماو
ننَرس   نناَّف ملُةننف مننو سةننرسر؛ ًََُّننا مننو )َةَ:ننا تَنن  َة:ض ننر س   000سةَق:ه   رحننِّس (256) (رَمقض:ذ
) رذ ن ض ع )سة  ا ف( ر ني منو سةرسر)سة َّ )سة  ااا(  ي َلمض
ع  نِّس سةنبأ  منا . را نع  (256)

ا نننةننناو سلنننو سًِّحنننبر سلنننو لننناُر تنننو سلنننو سًتبسلننني   ةننناو  "ر  ف( ةينننف  ننني تبسلننني   )َ ُه
اَّف(  ساا حننننن)َتشه َُ اَّننننف رَ نننن َر (  ننننصِّس حنننناو حننننِّة  َ َيُه ا ف( ةيننننف  نننني )َ نننن ض ر ( حننننن)َ  ه ُض )َ نننن
ساا  َُ َُساا مننو ةننرةُ    َ نني لتانن  لاةَينن ر)َتَشننااا(  رتّنن   ننِّس ي َقننرو   ََُّنن  َحلَّننبرس سةَينن

اّنف( لالذن ذ أوض اذَحلَّنب رسةَ َشااا تّ  سإلتلاع ةَّ َشااا   ََّمنا َحلَّنبرر تّن  رَ  ن ه؛ ًوَّ )َ  ه ُه لض
 تّ  )َ َ ائو(. أَشُ سلو سًتبسلي  

نننننننننننَي    ننننننننننن  منننننننننننو عاننننننننننناب  أذَماَّننننننننننن ض  يأي َةاض
 

ننننتهَا ض" نننناَّايذ أشض اَّايذ ةَنننناضٍ  أر َتشه  (270)َ ننننُه
 

َُساا(  ننع  )َ نن رأح نُ  ننِّس سةلنا ُ سةلكّارلنني  ةناو  "َ َ ّنن   ننِّر سةّينف اذقَنناو  ني سةَلمض
رس ".تّننن  َ اضنننب رَ  نننن  سيُع نننن   (271)لض َُّ  منننو َشنننبضح رسلننننتُيو تّننن  َرلض رة نننوَّ  امنننا تقنننن
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َُساا رسة شااا( بَُّس  تّن  سةلَنُ   سةم اةلف  ي ِّاَ  سةملاةاو  )مو سة او سة اب( ر)سةَي
 .(272)سةِّ  ََِّ َ   ة  أََُّما ةالا مو لا  سةم اةلف لو مو لا  سإلتلاع

مهو تّ  سإلتلاع ر ر ةا  مَ  لشيٍ  حّمف )اَر ذ (  ي ةرةُ   "تّن   رمم ا  ذ
َُّمي تّن  حّمنف )النر ذ ( أر تنأخبي تَُنا؛ رِّةن  ًوَّ  ما َالذر ذ  راَر ذ " لنرس  تقن
سةننرسر  نني حننة سة  ّنناو لننا ي تّنن  سةقاننا    ُنني  اُمننا أ:ننّا ف )لننا  الننر  َلننرض س   

ع ةّنننرسر  ننني رَنننا  اَنننر  ََنننرض س ( خة نننا  يلنننو لَ ننني سةنننِّ  َ َمنننو سةنننرسر  اُنننا تّننن  سإلتلنننا
ننننا ََِّ ننننَ   ةنننن  أ    مننننو  ةننننبسبر وَّ سةقاننننا   اُننننا )َائنننن ( تّنننن  سةننننب  )الننننر ذ (  رِّةنننن  َةمَّ

ننرس   رَنناا ةرةنن   "َنناَ  سةبلننوذ  لرسراتُننا    نني ةرةنن  تَنناةه لنناا  ةنن  ملاَلتنن  سة:َّ
ّنن ه اَننر ذ لنن    ِّس َََُننَه لنن   رةننبأيذ تننو ألنني سةَ َلننو تننو ألنني سة ل ننا  تننو ألنني  مض له ه

و تو أ ني لن  سةَ  ض َُ ض نو أَنر ذ لن  ََنرض س    ِّس ََ مض يذ لاة ه نا   000لني عانٍُ  اذقَناو  َذنوض َر
سةََّلض ذ  ُر اَنر ذ ََنرض س    ِّس َلنَقك"
ةُ   ني سةَملَنو  )منا النر ذ  (273) نا ةَنرض . رأ ناا  " أم 

َةَع ر ِّس ما رَ  (274)راَر ذ (  م َار اذلضقهّذ   رحاو سةقاا   َهائذ   رةحََّ  أتضَلَ  ذ الر ذ ".
ّنني تّنن  سةخننبر  مننو رعو سةحّمننف  مه لنن  سلننو ماةنن   ر نني سةملنناو ِّستنن   ةنناو  "رحمننا  ذ

وه سة ب    .(275)رَ َ ّضتذ ذ تّ  ما َالذر ذ  راَر ذ " 000 ة   ابر  َحقرض

ُا مننو لننا  سإلتلنناع حمننا ََِّ ننَ  سةلَننُ  رةننا  سةم اةلننف ننا مننا اذَ نن رس قنن  (277)أم    َر
َلننف(  نني ةَننرض  –سةننبأ   لننف ركَ  حّمننف )َكاض لننف  أ  و سة ننب  ةّبَّلننو  ِّس ةَننُه  مننو َلننَ ٍب  َأرض رض

   رسً:نو  )َكاضَلنف( َ ََكقذر نا لناةرسر ةتتشناحو  ني أذلضَي  ة  َتاضٍ  كا ن   رمنآٍ  كا ن
ر سةلناركي   لف( سةم اِّاف ةُا. ر ِّس ما َِّ    ةا  سلنو خاةران   امنا َأرُب سةّ   مع )َأرض

لف؛ ًََّ  لنف"ةاو  " ََّما ةاةرس  َكرض َرلرس لن  َأرض ُ  َأعض
و رسةملنر   (276) ا ة ّ نف سإلتلناع  ني سةقَنرض

ُا  سةحّمننف سةمتلرتننف سةرسرا ننف تّنن  سةحّمننف سةتال ننف سةاائا ننف  رةننر لننا  سةقَننر و  ِّس مننوُ سر تقنن
َُّ خةا ِّة  لت ُا  سةتالع تّ  سةمتلرع َة ذ  ي مو سةم اةلف  اما َََب .ق
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َباضنننَي ري  -ّننن  تّاننن  رلنننّ :نننّ  سة –رتّاننن  أا نننا  منننا لنننا   ننني ةرةننن   َُ   "ي 
مّنني تّاُننا  اةقاننا   نني حّمننف )َتَّاضننَي( سةننرسر (276)َتَّاضننَي"   أ   نني أ ننُ سةرلننرر سةتنني  ذ
َي( )َتَّننرض
َباضننَي( (276) َُ ُرَ  سةحننة  (260) يَّ أََُّننا أذلننُةي اننا  ؛ إلتلاتُننا سةاننا   نني )   رةهَاننعض
"(261)َمَ ُننا (  (226). رحننِّس ةننرةُ   "َتاهننيٌّ َشننايٌّ (  تلنناع ةُننا  نني )تانني   اةاننا   نني )شنناي 

ًَر و  ةاحرو ملّ " به  تّ  ة   س "رأ:ّ  َشره ٌّ  رةحََّ  أذلض
(263). 

ُذ  َ ََّ نننوَّ سة ّ ننن ننن حننن   ننني سًملّنننف   رحنننِّس سة ف سةمتأت انننف منننو  لنننُسو سةنننرسر انننا   َرَل ض
ننن     سإللنننُسو  ننني ل  نننُا تّننن  سةم اةلنننف  ر ننني ل  نننُا سلخنننب تّنننسةلنننالقف سةتننني رذل 

ُذُننننا تخ اننننا سةَكننننا مننننو خننننةو ت بانننن  سةّلنننناو  –سإلتلنننناع رسةمعسرلننننف  رس ننننُ   َرَرلض
ف لاةرسر رسةاا  مو مر ع رس ٍُ رأت ا  سةَكا سةخا رسر  ةن  رسر  رمنو اناٍ     مو: 

؛ منننو  َنننا  ُننني "تُنننُا  ةننن  سيةت:ننناُ  ننني سةلُنننُ سة  نننّي سةت:ننناُس   انننب  ةننن  انننا ٍ 
نننننن ذَب سةمننننننتحَّ  ٌُ  بسُ   لننننننو ا ننننننُث ُرو أوض َاشض نننننن رو أوض احننننننرو ةنننننن  َة:ض   ل ُرلنننننن   ُر

 .(264) ا "

َه  رحما لا ي سةم اةلف لاو سةرسر رسةاا  ةم َ  رس ٍُ  ي سةحّمف سةرس ُ   ي حذوَّ
َُّ     صََُّنننا لنننا ي أا نننا  ةم َاننناو مختّ ننناو  رسةينننبه منننو ِّةننن  سةت بانننا  ننني  منننا تقننن

ف   أوَّ سةحّمننف رسراَّننرس ننٍُ ي تّنن سةم َنن   رَب ضننع سةّ ننل   رحاة نناو  نني سةمتأت اننف ةم َنن 
اائا ننف  لننو تّنن  أََُّننا رسرا ننف ي  اننب ت مننو م َنن  مننا   تذ اةلُننا سةاننا  ةم َنن  آخنننب  

 رسة ح  : اح   ِّ تحرو سةحّمف اائا ف  قك ةم َ    تذَ اةلُا سةرسر ةم َ  آخب.

نبه  –رتّا   ي لا  م اةلف سةانا  ةّنرسر  منا لنا   –رمنو لنا  سةتملانو ي سةَ :ض
تذننر س   تللَّننب رسلننتحلب" نني )َتتَننا(   م َننار سةقاالنني لننا   نني ةننرةُ   "َتتَننا سةمّنن ذ تذ

(265)  
ل لللّ اللللتكبروا فلللو أنفلللله  وَعتَلللْو ُعتُلللّوا  ﴿رشنننا ُر منننا لنننا   ننني ةرةننن  ت ننناة   

فُللور﴿ر {21}لننرب  سة بةنناو  آاننف ﴾ً  كبيللرا للو فللو ُعتُللور ونُ }لننرب  سةمّنن   آاننف ﴾بللُّ لَد 
 .(267)رحِّس ما أَشُر ألر تلماو ةبولف  {21
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رسةَا ذ َا ضتذرو تّ  سةمذَلَّكه 
(266) 

ُا  سةل ننأمنا  ِّس    اةن  سةننرسر  َ اذقَنناو  )تذتها ننا (و   ننصوَّ سةاننا  ت أذباننُ م َنن  سةحهَلننب رتقن
ُذ تذتها نا   لّن   اانف سةحهَلنب"   رشنا ُر ةرةن  ت ناة   (266)لا   ِّس  ي ةرةُ   "رَتَتا سةشَّنا

يّ ﴿  .{6}لرب  مبا   آاف ﴾ا  وقّ بَلَغُْ  من الِكبَِر ُعتِ

سةنننِّ  ت مّننن  لنننا ي رسةنننُةاو تّننن  رسرا نننف ِّس  سة  نننو  رأوَّ ةينننف سةانننا  لننناةم َ  
ُ َماضو تّننن  سةمذَ اةلنننف سةم اةَننن    –  منننا لنننا  تَنننُ سة انننرمي منننو ربُر سةم َاننناو سةمتقننن
تذننننر س  مننننو لننننا  )َةَ ننننُ(   –رسةم اةهنننن   تذننننر تذ  نننني منننناُ  )َتتَننننا( سةرسرا ننننف  ةنننناو  "رَتتَننننا َا ض

تها نا   ألنوَّ رَحلذنبس ُذ َا ضتذنر ته نع تّن  لتحلبَي  ُر تاٍي  رَتَتا سةشَّناض    ُنر تناٍي  رسةَلمض
تهيل   اباُ تذتذر س . (266)  رسً:و تّ   ذ ذرو"ته

مننو مننا لننا   نني ةيننف سةقاننا   نني )َننا (  نني ةننرةُ    نن  سةم اةلننف ِّس اذ ض رتّنن  َرلض
 ُ ةينننف   رشننا(260)حذننوا َننا ٍه لهلهَقننٍو حننِّة ""َننا  سةننََّلض ذ ََننرض س   َكَّننَع  رأا ننا  َلنننَقَك  ر 

ُ  سةقاا   ي سةم َ  سةمتقُ    ةرو سةشاتب  –لقك  –  سةم ا
 َتَذننننننننننننننننننر ذ لأذخبس ننننننننننننننننننا َ اضاننننننننننننننننننا  ةاامذُننننننننننننننننننا

 

َُبذ  ُذَراَ  مو ةباٍ  َ َتلض  (261)رتمشي سة

ةنن  ت نناة    تَنُللوُء بالعُْ للبِة أُولللو ﴿رةرض وٍتينللاه مللن الكنللوز مللا هن  مفاتَِحللهُ لَ

و   .{67}لنرب  سةق:نا  آانف ﴾و  ِ ال ُل نا ةينف سةانا  سةم اةهلنف َ َاَتملَّنو م َا نا  ني ةَننرض أم 
"َاَ  سةَّ ض ذ َاَهي ذ ََاضأ   ة  َاَض ذ "
(262). 

كننا   يك اّنناك َةاضكننا   رِّةنن  ةم َنن    ةُ   نني  يك اّننرك َةرض رحننِّس مننا لننا   نني ةَننرض
لاننن نننا  ذ    ننني ةّلننني  ةننناو سلنننو لَ ننني   انننب سةم َننن  سةنننِّ  ا مّننن  سةنننرسر   رمنننوُ سر َة:ه

َه َأةركذن ذ   "رةاةرس   ر أةناكذ لقّلني منو َحنَِّس  ر نا ب أمنبره أوض احنرو منو ةذكضنيذ سةَ نرض
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نا لن   رأ:نّ  تّن   نِّس  أ   أة:قيذ ل    لل ه   حِّة   ر أةناك لقّلني  ِّس َة:ه
 .(263)أةرك  رةذّلهي سةرسر سلت لاَا "

ن  سيلت لناو متنأٍي منو  نبه سةت  بانا  ني سةم َن    هِّض سةم َن   ني رة نوَّ َرلض
ا  ناذ سة –حمنا لنلا  –سةاا  سةم اةهلف  ر سةَّ:ض نرا أ   َة:ض شني  لاةشني ه  رمَن  ةذ:ذ

ن    لاةَقّضنن    نني  ناو أََّنن   نني سةننرسر ةينف سةقاننا  سةمذَ اَةَلننف مننا ةَنلذح م َننار  رمننو لَنن َّ  سة ذ
حضبذر. ر  ن  سةم اةلنتّن   نِّر سة ّ نف َ َمنو سلنو سةمنوُ  ِّه ف  ان   ةناو  " نر َأةضنَاكذ لقّلني   َرلض

ن ه" ََن ذ رلناو سلخنب ةهقذلض ه . رمنع ِّةن   قنُ تاةَنَ  (264)مَ   رأ:ّ  منو سةنرسر؛ ةاذ ب ةنرس َلاض
اا  سةم اةهلف  سةِّ  ت مّ  سة –ة:ا  –ل  ُ  لاو سةرسر رسةاا   ي سةم َ  سةم اةه  

ك رسةَّنناضكذ  سةّا َأملنناو ألنني سةكا نن :ننرا  راذقَنناو   ََّنن  ًَةننركذ لقّلنني   سةّيننر   ةنناو  "رسةَّننرض
كنننا   (265)مَننن   رأةننناكذ  أ   أةضَ:ننناذ"   رسلنننو سةقركا نننف أا نننا   ةننناو  "يَك سة نننرَه َةرض

كننا   ننََّ  ذ  رسةشننيَ  لاةشنني ه  أةضَ:ننَق ذ لنن   ريك سة نن ا لاةَقّضنن ه  رسةشنني ذ لاةشنني ه َةرض أ:ض
نننا" ة ّ ننن  منننو لنننا  م اةلنننف سةنننعس    ر (266)أر ةَنننعها تَنننُ سلنننو مَ نننرب (267)رَةاضكنننا   َة:ه

 .–حما مل َّا لالقا   –ةّ:اُ 

رتّاننن   صََّنننا ََنننَب  أوَّ تأُانننف سةم َننن  سةم اةهننن  )َة:نننا( لننناةّ   سةنننرسر  رسةانننائي  
َُّ  -خة ا  ةّقاا  ر ر سةاا   قك ةيبه سةت باا  ي سةم َ   ُةاٌو تّ  أوَّ  -حما َتَق

  نننف سةرسرا ننف رسةاائا ننف  رمنننو لَنن َّ  نننصوَّ ةّلننااا ألننبس   ننني ت ُاننُ سةم َنن  سةنننِّ  ت مّنن  سةّ
سةَلننعض  لننأوَّ سةّ  ننف لنناةرسر تحننرو لم َنن  مننا ةننلح ِّحننبر  رلاةاننا  لم َنن  ة:ننا  ةننا  

 : ا ا   ِّس حاَي تّ  سةّ  ف خاب  سةل ااا.

نااو ةّخلنب لنا و  نٌو ََشض و  "َبلذ رتّ  تّ ف سةم اةلف  ِّر أا نا  تذ منو سةانا   ني ةَنرض
ننَر  لاةحلننب  ِّس نناَي  ننِّس سةخلننب  (266)حاَنني اتخلَّننب سًخلنناب" سةَ شض و  "مننو أاننو ََشه   َرةَننرض

 ةاو سةشاتب  (266)ر ِّس سةحة ق"
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ُه   رََشنننننننننايذ بانننننننننَح سةمنننننننننريه منننننننننو تّقنننننننننائه
 

َََُّننننننننٍُ ةهبض ننننننننا ه  ننننننننايذ َرةضننننننننَع مذ رَخشه
(260) 

 

نرسو منو سةشَّنبس   أ نٌو ََشض    رأ:و سةاا  رسٌر رةم َ  آخب لا   ي ةرةُ   "َبلذ
و ِّ  سةبامف (261)و سةََّشر  لاة تح  أ    ا ب سةلاحضب"ا  َلحضبسو  ل   رشا ُر َةرض

(262) 
نننننننننرسو منننننننننو حنننننننننأض ه سةَا نننننننننا ه حَأََّننننننننن   رََشض

 

َّننننننننننننناضوه  ننننننننننننني مشنننننننننننننكرٍَف َاَتَكنننننننننننننرَّحذ   لَ لض
 

نٌو  ةن   "َبلذ رلَا   تّ   ِّس  اةاا ذ تّ  سةمذَ اَةَلنف  راوحَّنُ  نِّس سلنو مَ نرب  ني َةرض
ننننااو تّنننن  س ننننرسو  رََشض ننننُا سةت بانننن (263)ةم اةلننننف"ََشض ا لنننناو سةم َانننناو  ةنننناو سلننننو رَ ب ذ

ننوُ   ننااو ةاخلنناب  ر نني مننو سةَ شننر  مننو سةننرسر  رِّةنن  أََُّنن  سةمذ    "ةنناةرس   ننِّس بلننٌو ََشض
ََّمننا َ َ ّننرس  ننِّر؛ ًََُّنن  َحبه ننرس أوض اشننل   ننايذ سةَخَلننَب  رلَر ننا تّنن  سةاننا   رسض اقرةننرو  ََشه

 .(264)سةََّشضرسو مو سةلاحضب"

ُ يةتاو  سةمذَ اَةَلننف سةمتأتر  اننف مننو سةننرسر ةيننف سةقاننا   ة ننو  سةمم ننو  نني  نناتاو سةنن
ننننَتَبحا  ر ننننر "سةشَّنننن ا؛ ًوَّ  -لننننف سةمتأتاننننف مننننو سةاننننا  رسةم اة ٌُ أوَّ لاَُمننننا م َنننن   مذشض رسلنننن

ننننني سًخلننننناب  أ    َتَضشه نننننااَرو  ر ننننةو َالض نننننحهب ةنننن  بسئ نننننف  رسةلمننننعه سةََّشض سةشننننبس  سةمذلض
 .(265)"َاَتَشمَّمذُا

انناُ(  ر)باننح(  رتّنن  سة ّ ننف سةلننالقف أا ننا  لننا ي سةاننا   نني )تاننُ( رَلمض ذنن  )َأتض
َُ ا ننرُذ  رحنناو سةقاننا  أوض  و مننو "َتننا انناح( رأ:ننو سةاننا   اُمننا رسر   نناًرَّ رَلمض ذُننا )أبض
ننن ننن ه رَلمض ةنننرس لننناو َلمض ه و  رَأةضنننرسو   يَّ أََُّننن  أبسُرس أوض اذَ ب  نننرسُ  حمنننا  ننني ةَنننرض ع اذقَننناو  أتض

") نننُر اننناح  ر نننني ةينننف ةلَنننني ألنننُ (267))تذ ننننرسُ  رحنننِّس باننننح رأبض   رسةقاننننا  (266)ر نننر أتض
رسح سةّ   سةرسر  سةقاالني   رسةخبر  تَ  لا  ةيبه سةت باا  ي سةم َ  لاو (266)أبض

رسح(  رسةّ   سةاائي سةم اةه )برح( ر)  سةمذَ اَة    )باح( ر)أبااح(  ر ِّس ما َ:نبَّح أبض
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لَّمنا َلَ ّضنَي ل  ألنر  اَّناو  رتّان ن  سةمذَ اةلنف  ةناو  "َربذ سةنرسر انا   ةَب ضنع  000  َ منَو َرلض
ع بهاح" ااح  ي َلمض ع تاُ  رأبض ااُ  ي َلمض  .(266)َةل   َ ر  أتض

اننُ( ر)بهاننح( لننا ي ة ّ ننف ت:ننبا ا ف موُ س ننا لننحرو   ننصوض ةهاننو   وَّ سةاننا   نني )ته
رضح( رسَحلاب ما ةلُّا  ُ( ر)به رض  َقنرو   نِّس :ن اح  ني سةم نُب   سةرسر  ي سً:و )ته

مهع تّ  )أترسُ( ر)أبرسح( عس ةني تّن  سة ّ نف  رتّان   نة مذَلنر ا ةقّن  سةنرسر ةحوض  ِّس لذ
انناُ  رأبانناح  يَّ سةت باننا  نني سةم َنن  لاَنناننا    انن  ننرسُ  رأبرسح    رسةقننرو  أتض   رلنناو أتض
ااو رَأةضَرك  رَأةضَاك ر اب ما حما  ذب   رتّن   نِّس َ َمنو  –حمنا لنلا –ا لاو ََشضرسو  رََشض

مقاالننف سة باننب  ةّنن  سةننرسر اننا    نني ِّاَنن  سةملنناةاو  ةنناو  "راقرةننرو  َ لَّنني سًبانناح 
ننرس  أوض اذقَنناو  َ لَّنني سًبرسح  تّنن  )بهانناح( ر ننر خكننٌأ لننا   ُضَلو  رسة:َّ ننَت ننٌ  مذلض ٌو  َرَر ض

 (300)حما ةاو ِّر سةبامف 
َهننننننننن ٍ  نننننننننره لا رسحذ منننننننننو ََ ض   ِّس َ لَّنننننننننيه سًبض

 

  ننننننناَ  ةّلننننننني  ذلذرلذُنننننننا لننننننن  أ نننننننو َمنننننننيل 
 

ننو )بهاننح(  ََّمننا أذلننُةي  رسة ّ ننف  نني ِّةنن  أوَّ أ:ض رضح  رسض رضح(؛ يشننتقاةُا مننو سةننبَّ )به
رسح  قننُ َلننَحو مننا ةلننو  َ نني تّنن  أبض مه سةننرسر اننا    نني بهاننح؛ ةّحلننب  سةتنني ةلُّننا   ننصِّس لذ

نن ذ َةّضلُننا اننا  ؛  ُّننِّس َرَلننَ   َُ  ةنن  أ:ننُّا  حمننا سةننرسر  رعسةننيه سة ّ ننف سةتنني تذرله أوض تذَ ننا
رسح ةنرةُ   ةُ   بانٌح رأبض َراض نف  رَ انبذ ةَنرض اُي ةُِّس سةلَّنل   ني سةت:نياب   قانو  بذ أذته
انناه   ننصِّس َلَم ذر ننا تّنن  أ  نناو  ةنناةرس  ألضننرس   ننع لَننرض   رَ ننرضه  لهانناٌ   ر ه  نني َلمض

 رأ رسه.

ٌُ تّنن  أتانناُ  رأ:ننّ  سةننرسر لُي انن ننع ته مه َُ  ننصوض ةهاننو  َ ّهننَ  لذ ةننف سشننتقاة  مننو تننا
اُ للمع تذرٍُ  حما  عذ ته َا ذرُذق  اةلرس  تَ  أوض اذقاو   ََُّ  َ َ ّرس ِّة  ةئة  َاّضَتلهَ  َلمض
ةننرس لاَنن  رلنناو ةننرةُ    ننر أةضننَركذ مننو  نن   رأ:ننّ  سةننرسر؛ ةا ب  َض ةنناةرس   ننر َأةضننَاكذ لقّلنني مه



 

 
 

121 

ََنن ةننرس َلاض ننااو ةّخلننب؛ ةا ب  ننرسَو مننو سةلاننحب.  ننةو  رحمننا ةنناةرس أا ننا    ننر ََشض  ذ رلنناو ََشض
ُو  تض  مالرو لَي َل ض رسح( ما أَشَُ ع )باح( تّ  )أبض ُ أوَّ َلمض  رمما َا ض ذ

ننننننننننننننننننننننننننٌي َتخض ذنننننننننننننننننننننننننناذ سًبرسحذ  انننننننننننننننننننننننننن   َةَلاض
 

َهاننننننا" ننننننٍب مذ أ نننننن ا  ةننننننيَّ مننننننو َة:ض
(301) 

 

و ر ِّس سةبأ   ر ما َأخِّ ل  ةن  ةَنرض ةا  رسض ُذ ةنبُ    رسض نتَ بأ   ألني  اَّناو سةلنالا ََلض
ا ننا  سةننِّ  َ َمننو  انن  سةاننا  سةم اةهلننف  نني سةملنناةاو سةلننالقاو تنناب  تّنن  سةَيَّننك  سلننو 

انُ رأتاناُ  صََّن  أذةنع  سةَقّضن ؛ ةَحلضنب   ةُ   ته نا ةَنرض رأذخب  تّ  َحلضَب  سيلنت ماو  ةناو  " أم 
رسح(  ةاو سةشاتب ا [ سلت ماة   رأمَّا )باح(  تحلابر تّ  )أبض  (302)]سة لَّ

ر   سحذ رسةلامهيا َتّذ ا ذ سًبض

اناح( أةعمنرر سةَقّضنَ   ر نر ةّانٌو منو ةلانو سةَيَّنك" لَّما ةاةرس  )أبض ُا (303)ربذ نا َانبذ . رممَّ
ا   ي "سةب ااح" رمو َل َّ ي شا ُ  ا .  بأا  أا ا  أوَّ سةبرساف  ي لاي سة لَّ

ُذ ةبُ  بأ  سةلَُ  سةِّس    ان   ةن  أوَّ سةانا   اُمنا ةالن َه َت ي منو رحِّس  ةاُما ََلض
لننننننا  سةم اةلننننننف لننننننو مننننننو لننننننا  تَننننننَر ا  أ:نننننناةف سةاننننننا ؛ ةحلننننننب  َةّضنننننن  سةننننننرسر اننننننا   نننننني 

 . (304)ت:ابا ُما

ب   ع لَنرض ع ما لا   ي َلمض َموذ تّ   ِّس سةَرلض  مو سةم اةلف  ي سةَلمض رمم ا ةُ اذ ض
نع لهَاَب   رسةقاا  )لهَرب ( لاةرسر ةاو سلو لَي  "ةاو ألنر سة ل نا    ََّمنا أتّانرس )لهَان َب ( َلمض

ب( ر ر سةقك ف مو سًةك" ََ ذ رلاو )لهَرب ( لمع )َلرض ا َلاض ب(  ِّس سة ارسو ةَّ بض )َلرض
(305)  

  (306)ةّاننٌو شنناٌِّّ  –سةلمننع لهَاننب   –  رَِّ ننَ   ةنن  أََّنن  (307)رتّنن   ننِّس َ َمّنن  سلننو ا ننا 
ةتني تلنب  َرَرلض ذ شِّرِّر احمو  ي أوَّ سةلمع )لهَرب ( ر ر سةقاا  َخَب  تّ  سةلمنرع س

ن  ةاتنُ  سإلتنةو تَنُ سلنو  شنا    اُا تّ ف ت:نبا ا ف تذ نتَّ  َةّضن  سةنرسر  اُنا انا    َرَرلض
سةنرسر  –تحمو  ي أوَّ مو سةمرس نع سةتني تذقضَّن ذ رسر سةلمنع  اُنا انا   أوض احنرو ل نُ ا 
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 –ابانننُ سًةنننا  – نننصوض  ذقهنننُي  000أةنننٌا حنننن)لرك رلنننااك  رَ نننرضه  ر اننناه(  –
نننن    ُ   ي سةننننرسر :ذ ةنننن  ةّمذلننننو  مننننو سإللننننو  –َ ننننر  حذننننرع  رحهننننَرَعَر  رَتننننرض  –ل َننننتضح َأر 
َرُ   .(306). رأ اا ةائة   "رشَِّّ ةرةُ   لهَاَب "(306)رته

َ مننا  رََنَب  أوَّ َةّضن  سةنرسر انا    ني )لهنَرب ( ةهاذقَناَو )لهَانَب ( ةنا  منو لنا  سةشنِّرِّ  رسض
رسر  نني سةلمننع أةننٌا حننن)لرك متننأٍي مننو تّ ننف ت:ننبا ا ف ي تقت نني أوض احننرو ل ننُ سةنن

سر أوَّ سةننرسر  اُننا مت بحننف رةلُّننا  نن  تّنن  سة ّ ننف  نني )لهننَرب ( مننُو رلننااك( ر اب ننا  َرَرلض
نن  رس ننٍُ مننو  ننب ؛ َ قذّهلنني سةننرسر اننا   ةةلننتخ اا )لهَاننَب ( ل اننث احننرو سةَكننا مننو َرلض َحلض

نب  ةو سيسةحلب   ة  سةاا   لخة    ي سةقاا  )لهَرب (   ا  لهَقٌو مو خن َتقناو منو سةَحلض
ةننن  أيَّ ت منننو تّننن  سةشنننِّرِّ؛ ًوَّ منننا  نننابتُا منننو  ًَرض  ةننن  سةنننرسر  رتّاننن   نننصوَّ منننو س
منو  اُمنا ةّن  سةنرسر انا   تّن   َر ( ةن  اذ ض َان ( رأ:نُّما )ةهنَر ( ر)ُه سًملّف حنن)ةهَا ( ر)ُه

و لالرا   رََ:ا   "رةُ ةاةرس  لهَرب   رلهَابَ     ةّلر ا  انث سةشِّرِّ. ر ِّس ما ا ُ  مو َةرض
َا (. ر ِّس ةا  لمك بهُ  ا َي  حاَي ل ُ َحلضب   رسلتلقّرس حما سلتلقّرس أوض تللي  ي )ُه

 .(310)لهَاَب "
ننا ا ننع   ع ةاالننا ف  ننِّس سةلمننع أا ننا  ِّ ننا  سلننو ُذباننُ  ةنن  أوَّ ةيننف سةاننا   نني رمم 

ع سةلَّرب منو سةلقنب لهانبسو  رلهَانَب   رألنرسب  رةناةر  س  لهَانَب  ر نر سةحنة  سًتّ . ةاو  "َرلمض
 ا:ا لقب  مللرتف  (311)]سًتش [ سًتّ  ةاو سةشاتب

تذ نننننننننننننف  َ  نننننننننننننوَّ اأحذنننننننننننننوذ مَُنننننننننننننا ر ننننننننننننني بذ
 

تذ نننننننننا ب سةََُّننننننننناب تبستننننننننني لهَانننننننننَب  بذ ُض  َ:ننننننننن
 

ب سةقك ف سة  امف مو سًةنك  رسةلمنع ألنرسب  رلهنَرب   ري أُب  منا :ن ت   رسةلَّرض
رلَننا   تّنن   (312)أ  ةك ننف ت امننف مننو سًةننك"  يَّ أََُّنن  ةنناةرس  ألا َننا للهننَرب   ننَخا  

َب ( ل نتح سةانا  أر للنحرَُا  َض سة ّ ف سة:ب ا ف تّ  سةمتأت انف تّن  ألالنُا سةانا   ني )لهنَي
  صوَّ سةاا   اُا ةالي مو لا  سةم اةلف ةّرسر  ي )لهَرب (.
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ُذو رسةتحننا و ةم اةلننف سةاننا  ةّننرسر  قننُ تاةلنني سةننرسر سةاننا  ةّ ّ ننف  رمننو لننا  سةت ننا
و(  ي م اةلف سةاا  ةيف سةقاا   ني  ِّستُا سةت باا  ي سةم َ   رملاةُا سةرسر  ي )سةَلرض

رةنُ تنأتي تّن  سةم َن   (313))سةَلاضو(  ن"سةَلاضو  سة بسا  اذَقاو  لاو الناو َلاضَنا    ِّس  نابا"
نو( تَننُ َمنوض ةنبأ )َلاضننََح (  ني ةرةنن  ت ناة    ُ  )سةَر:ض ْيللنَك ﴿سةم نا }لننرب  ﴾ل للّ ت ّسلَ بَ

ّح  ل ّرر سلما " {64سًَ ا   آاف  َذح  لاة    أ   َر:ض "َلاض
أم نا ُييتُنا  ني ة ن   (314)

ننو" َننا   نني سةَ  ض ا أر سةت نناري  اذقَنناو  " وَّ لاَُمننا َةَلرض َنني سة َننبض سةننرسر سةم اةهلننف َ َا ض
(315)  
لنناَو رمننَُ  َمننوض تاةننَ  سةننرسر سةاننا   نني  ننِّس سةم َنن    قنناةرس  "لاَُمننا َلنناضٌو ل اننُ  رةننُ 

َل ذ الاَننن  َلاضَنننا " نننو(317):نننا ه و (316)  رحنننِّس لاَُمنننا َلننناضٌو  ننني سةَ  ض    يَّ أوَّ :نننرس  سةقَنننرض
ةاّنن  مننا ََِّ ننَ   ةانن  سلننو سةلننح اي مننو  و( لنناةرسر  ُر رأ :نن    نني سةم َنن  ِّس  ننر )سةَلننرض
ٌُ  أ   ت ناري  رةنُ لناو ٌو ل ان  أََُّا  ي سةّيف سة اةاف  ةناو  "رتقنروذ  لناو سةنبلّاو َلنرض

َننا    ُننِّر سةّيننف سة اةاننف" :ننا َل ذ الرَنن  َلرض
ننف تقننرو  (316)   رحننِّس سة:نن ُ   ةنناو  "سة ام 

ٌو لنناةرسر" َلاضَُمننا َلنناضٌو  رسة:ننرس ذ َلننرض
َُّ   –؛ رِّةنن  ًوَّ ةيننف سةاننا  (316) ي  نن –حمننا تقنن

 .(320)   " أم ا سةلذ ضُ  ُر سةَلاضو ي  اب"ةم َ  سةلذ ضُ  ةاو سلو سةموُ  

ةننرسر  نني )سةحذننرب(  نني م اةلننف سةاننا   نني )سةحاهننب(   نناةحرب ا َنني رتّانن  أا ننا  س
ُ سُ سةملَنني مننو سةكنناو" ُ" (321)"حذننرب سة نن و ةنن    راذقننا(322)"ةّكّانناو رسةننلُ   ةاقاُننا سةَلننبض

َُ  ا:ا لَا  سةَ اةف أا ا   )حهاب( تّ  سةم اةلف  (323)  ةاو تّقمف لو َتَل
قضَلننننننف   تَّنننننن  سلننننننتكاَّ ةُنننننناةننننننُ تذب    َاننننننيض  ه

 

 حهتضنننننننننٌب ح ا نننننننننفه حهانننننننننب سةقَننننننننناضوه َمّضمنننننننننرذ ذ 
 

ُ سُ َننني حانننب سة ننن نننا سةانننا  سةمذَ اَةلنننف  ننني )سةحهانننب( َ َت ض أم 
ُ سُ(324)  (325)  أر عها  سة ننن

ُذ لنن   َ َض ّضننُ  ّننا  ِّر  ا نناي" (327)سةننِّ  اذنن  (326)ةنناو لشننب لننو ألنني خنناع  (326)ر ننر "له
 ا:ا  بلا  

َخننننننننننننننننننبهره  ِّس مننننننننننننننننننا َض ننننننننننننننننننَا مه َو س حننننننننننننننننننأوَّ َ  هاض ننننننننننننننننت ابذ َحننننننننننننننننَتمض ننننننننننننننننَر حهاننننننننننننننننٌب مذلض لض  ةبَّ
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رتّانن   نني سة ننُاث سةشننباا  "َملَننو سةلّننا  سة:نناةح رسةلّننا  سةلننر  ح امننو 
 سةمهلض  رَا ُ سةحهاب". 

ُذ  ُ   مو أملّف سةم اةلف سةتي َرَل ض   َ ََّ وَّ ما التُتي سةرةرا تَُر ل ُ حوَّ ما تق
و سةحلانننب مَُنننا تّننن  أوَّ سلنننو سةلنننح اي َ َمننن -لننني  اُنننا سةانننا  سةنننرسر ةم َننن  رس نننُ تاة

ََّمننا  ننر لنناةرسر" َّننكذ  انن  اذننتَحَّ ذ  انن  لاةاننا   رسض سةَيَّننك  ةنناو  "لننا ذ مننا اذيض
  رملاةُننا (326)

ننرٌّ  ري تقننو َ َلاضتذنن ذ" ُضلذ   (330)َ َلاضتذنن ذ  نني  لرتنن   ةنناو  " لرتذنن ذ  لننا  ةلا ننا   ُننر َم
ي سة:ا ضب ر انبر ألّنرر َلنة    ري َتقذنو  َلَّاض  رةَن ذ   ِّس (331)تذن ذ"ر"ةُ َلَّرض . ر"منا حناو َأ ض

 .(332)حاو م تاي ...رما أ اّ  ةيف"
و –رََننَب  أوَّ سةاننا    نني )َ لاضتذنن ( ر)َلَّاضتذنن ذ( ةالنني مننو لننا   –حمننا لننلا سةقَننرض

ُ سبلننف سلو  نني ةُلتَننا سةم حا ننف   سةَيَّننك لننو  نني تّنن  سةم اةلننف ةّننرسر  ر نني سةّيننف سة
َاَّن ذ(  ُني ةين ُذَُنا سةم اةلنف ةّنرسر. رحِّس  ي )ما أ ض ف حمنا أةنبَّ سلنو سةلنح اي َ لن   َرَرلض

حمنننا أُب   ننني ِّس  سةلنننا  أملّنننف لنننا ي  اُنننا سةنننرسر رسةانننا  ةم َاننناو مختّ ننناو  مَُنننا 
لضَي تّا   َذر   ِّس َتَك ضَي تّا   رَ ُه يذ تّا   أَا أ ض رتقرو  َ ََاضيذ سة نرَُ   000"َ ََرض

يذ ةيف" ُضبه   رَ ََرض رَ ََاضيذ َ 
(333). 

و سة  نو  ني   اةاا   ي )َ ََاضَي( ةالي مو لا  سةَيَّنك  لنو  ني متأت انف منو َحنرض
َُ سةم َ   ِّس اائا ا   ةاو سة ابرع  ََاانف لاةحلنب  ةرس نا  رسة ذنرض َهاُنا  ه َُرذ َا ض ألاُ   "َ ََ  َان

ُضنب  َتَك ضُمنا" لضيذ  ةناو  (334)رسة َّ أا ننا  حمننا أََّن  رسر ٌّ  نني م َن  َتَك ضننيذ تّان   رَ ننُه
َذنر س  َح ذّذنرل  َتَك َني"  ني )َ ََنا(  "رَ ََنيض تّن  َأريُ نا  ذ
. رََنَب  أََّن   ت ن  ةنر ةهاننو (335)

لضيذ   نصوَّ ةينف سةانا   نِّر ةالني  ملة   َ ََاضي تّا  لاةاا   ي م َ  َتَك ضيذ تّا  رَ نُه
رسة حننن   لَيَّنننٍك لنننو مذَلنننر  ُا سةم اةلنننف ةّنننرسر تَنننُ َمنننوض َُب  ةلننناَ  تّننن   نننِّر سةّينننف 

ي لناةرسر  صََُّنا  : اح  ي م َ  َ ََاضيذ سة رَُ ر ُب   ةراتُما   ّر ةاو منلة   َ ََنرض
 –سةّيننف  –  رتّنن  سةرلنن  سةلنناَي تّنن  أََُّننا ةيننف  اُننا تحننرو تّنن  سةم اةلننف ةّاننا   أر
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نننَب  يذ سةلذلض و  "رةنننُ َةَّنننرض َ َمَُّنننا سلنننو سةلنننَحاي حمنننا لنننلا. حمنننا َأرُب  ننني ِّس  سةلنننا  ةَنننرض
َو   ِّس ألي تذ ذ ةهَّي  رةَنة   لاةانا  ي رسةَّ  َ   رَةَّاضتذ ذ  ُر َمقضّهيٌّ  رَمقضّذرٌّ  رةُ َةَّاضيذ سةبلذ  ض
ََا   (337) اب" َل ذ الاَذ ذ َلاض  .(336)ر"لاَُماَ لاضٌو ل اٌُ  رةُ لاَو :ا ه

ا  رةُ للا سةرةرا تَُ  ِّاو سةملاةاو  رلاََّا َرلض  سةاا   اُما  رتّا  حاو َ بهاَّ 
ًذرة  سةتي لا ي  اُا سةاا  م اةلف ةّرسر ةم َ  رس ُ  ي لا    ل  أوض ارُب سًملّف س
)مننا اذقَنناو لنناةرسر تّنن  سةقاننا   رلاةاننا  تّنن  سةم اةلننف رسةم َنن  رس ننُ(  رسًملّننف سةتنني 
ةهاّي لاةرسر رسةاا  يختةا سةم َ   اُما  ني لنا   )منا اذقَناو لناةرسر رسةانا  ةم َاناو 

أر )مننا اقنناو لناةرسر ةم َنن   رلاةاننا  ةم َن  آخننب(  ر ننِّس منا لننا  تَننُ سلننو  مختّ ناو(
نننَرو( ر)أ انننو(  ننني لنننا  سةم اةلنننف  ننني تننناو  و( ر)سةَلننناضو( ر)أ ض لننناُر   ِّ َأرُب )سةَلنننرض

(  ني لنا  سةم اةلنف  ني ي  سةحّمنف(336)سةحّمف ي( ر)َةَّاضيذ   حما َأرُب )َةَّرض
رتّان   (336)

( رأخنناا  نني  سةقاننا   نني ) لننري  رَ َلاضنني( ي رَ ََاضننيذ ( ر)َ ََننرض يذ رَ حاضننيذ ر)َ َحننرض
( رسةنرسر  اُنا تّن  سةم اةلنف  ني سةم َن   سةملاو سًخاب  ِّس حاَي سةانا  لم َن  )ةراضنيذ

 َ ل  حما للا.

رمم ا اوخِّ تّ  سلو سةلح اي أا ا  أَ   َأرُب أ  اي  لةلاف لا ي  اُا سةم اةلف 
َُ   ةن  تنا  سة اتنو  نُ  نبرا سةم نابتفرحاَني معانُ  لألاو سةرسر رسةاا    نََ   َأر مذلض

رملاةُنا   حنري  ني َ َحاضنيذ   (340) ي لا  "ما اذَقاو لاةاا  رسةنرسر منو ِّرسي سًبل نف"
ي بألنننن  لاةلنننناا  رَ َّاضتذنننن ذ  رأترتذنننن ذ رَأتاضتذنننن  ر اب ننننا  ننننا  رَ َّننننرض ي ألننننَاَي رَمَقاضتُذ رَمقَننننرض

ما سةما ذ َاكضمي رَاكضمذر  رك(342)رَما اَمي  راَمر (341)سةحلاب 
  رحِّس سةما   ي (343)

ننا  رَمشذننر " رح ةمننو   (344)سلنن  سةم  ننرو مننو سة  ننو سةلةلنني حننن"ةلو َمشه رَمننبهاح رَمننبذ
 .(345)احأ:الت  سةب  

َُّ تا  سة اتو  راا  سةم ابتف  رما  سل  سةم  رو  ب ا  بسل ا   ي   حأََّ  لُِّس َت
سةلننا   رَةاضتَنن ذ سحت نن  لملننو تّنن  سًملّننف  لننو َأرُب سةحّمننف سةلةلاننف   أُبلُننا  نني ِّس  
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سةلنالقف  رمنو م ُا  ي ِّس  سةلا  أا ا  حّماي لةلاف ملبُ   مو أ ل مو سة نبرا 
  رملاةُا " ر لهّضرذ َلَ ٍب  رلهّضي َلَ ٍب ةِّّ  َلة ر سةل ب" برا سةعااُ 

َلَو  (347) "رما أ ض
َُ  سةََّاةنننفه  رمنننا أ لنننَو أتضنننَي  َُاُا"أتضنننَر َاننن نننا حننناو سةملنننايو سًخانننبسو  (346)َاننن رتّاننن  ةم 

لةلااو  رحِّس حاَي تا  سة اتو  راا  سةم ابتف  رما  سل  سةم  رو عسئنُ  حناو منو 
سًلنننُب لننن  أوض ارُب نننا  ننني سةلنننا  سةنننِّ  َتَضرََننن ذ لنننن"ما اذقننناو لاةانننا  رسةنننرسر منننو ِّرسي 

 .(346)سةلةلف"

  رمعاُ ملّف تّ   بسب سًملّف سةلالقفأع : ف  ِّس سةبأ  أوَّ  َا  رممَّا ا ع  
ل  نننُا لاةت ننن اا أا نننا  لنننا ي لننناةرسر رسةانننا  رَأرُب نننا  ننني ِّس  سةلنننا   رملاةُنننا  

تذ ذ" تذ ذ  رَكاَّ ض ُضتذ ذ  رحِّة  َكرَّ ض َو  رَتاَّ كضتذ ذ  رشاَّكضتذ ذ  (346)"َترَّ ضيذ سةبَّلذ   ر اح (350)رَشرَّ
َُةَّو تّن  لةلاتُنا أََّن  َأرُب  ني  (351)سةمتنأر     ر ةمهلض  ا احذ رَا ذرحذ  رسةمتأا نس رممنا اذن

ننننننننث( ث  رَ اض ِّس  سةلنننننننا  أا ننننننننا  حّمننننننناي لةلاننننننننف ملننننننننُب  حنننننننن)َ رض
  ر)ةَننننننننرض   (352)

 .(354)  ر اب ما(353)رَةاض (

َُّ  تو ملاو ما اذقَناو لناةرسر رسةانا  منو لَناي سًبل نف   صوض لذئو لَا   تّ  ما تق
و  امننا ََننَب   رحمننا لننا  تَننُ سلننو لننفتّنن  سةم اة ةم َنن  رس ننٍُ  .  تحننرو سإللالننف لنناةَقرض

رةانو   (355)سةلحَّاي َ لن   ملاةُنا ةنرةُ   ةَنلٌو َ:نَمحها   رَ:نَمحذر  ةينف  ر نر سةَّنعه 
نننمحذر   سةيّنننا  منننو سةبلننناو سةلنننا ي نننمحا   رسة:َّ   رةانننو  سةلا نننو سةلنننباع  ةننن  سة:َّ

 .(357)  رةاو  سً ر  سةلَّباعسةشب  
ةُ   َعب   ر نني مهشنناٌف  اُننا رةَننرض عة   رسةَخاضَعةنن   رسةَخاضننَعب   رسةَخننرض أا ننا   سةَخننرض

. أم ا أااُما مذ اةهٌ  ة خب سةرسر أ  سةاا ق  ة ُةاو تّ  ِّة   ًوَّ حّتاُمنا (356)ت حا 
 (356)منننف عسئنننُتاو ةفة ننناا   ُننني منننو )َ:نننَم ( ننني سًملّنننف سةمتقُ   –سةنننرسر رسةانننا   –

  نُ   رسةانا  تّ  سةتبتا   أذة قي سةنرسر لُنا  ني ةينف ل (370)َعب(ر)خَ  (356)ر)َخَعو(
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؛ ةنِّس َأرُب سلنو (371)  َ َ:ابي لُِّس سإلة اا منو ِّرسي سًبل نف ي ةيف سةل ه سلخب
لاُرض تّ  سًملّف  ي لا  "ما ستتقلني تّان  سةانا  رسةنرسر عسئنُتاو منو لَناي سًبل نف" 

َُّ   يَّ أوَّ ةيف سةاا   ي سً لنو؛ رِّةن  ةخ ةانو ِّةن  أوَّ سلنو سةلنحَّاي حمنا تقن   تُنا  ُر
 ََِّ    ة  أوَّ ):محر ( ةيف  ي ):محا (  رتّاُا سةقاا   ي سةملاةاو سلخباو. 

ُ  سةننرسر رسةاننا  سةعسئننُتاو رسةة قتنناو ةّلةلنني  ب ننا   ننوض َتنن َُّ  مه ننة  تّنن  مننا تقنن ر مض
ّمف سةبلاتا نف حقنرةُ   "َلَ ّضتذن  بسل ا   صَ   امحو تُ  ما  ب ا  خاملا   ي  او ة قتا سةح

َضُرب  تاَي   ِّس َلَ ّضَت ذ ََ:ض  تاَ " َضُاب  تاَي  ر ذ   رحنِّس ةنرةُ   " نر (372)تّ   ه
لذبسو ةَ نبض  منو سةََّلضني كا ن  سةنب  سةَ َلاضلذبسو  رسةَ َلن  -ررلن  سةخمالنا ف  اُمنا  (373)اح"رض

ًذرة   ي ماُ  )َ َضُب –حما أشَبا   (375)رسةلاَاف  ني مناُ  )َتلضلَنب( (374)( أوَّ سةحّمف س
 ّ قتُما سةرسر  ي ةيٍف  رسةاا   ي ةيف أذخنب ؛  :نابتا لُنِّس سإلة ناا خمالناتاو؛ ةنِّس 
ةن   ابسُ منا  ني لنا  )منا اذقَناو لناةرسر رسةانا  منو لَناي سةخملنف( خة نا   ًَرض حاو مو س

س منا منع سً (376)رسلو لناُرض  (377)يلو سةلح اي ملّنف سةلنالقف  ني لنا  "منا سةّنِّاو َأرُب
اذقَنننناو لنننناةرسر رسةاننننا  مننننو لَنننناي سًبل ننننف" رةيننننف سةاننننا  حمننننا لننننا  تَننننُ سلننننو مَ ننننرب 

أخنناا منو سةننرسر  رتقت نني  نِّر سةخ َّننف كننرو  –حمنا لننلا  –؛ رِّةنن  ًََُّننا (376)ألنُر
 سةحّمف.

َُّ  أوَّ  ننا ب  سةت  ننَتبضتي سيَتلننار مننو حذننو  مننا تقنن ننا اتلنناَّو رَالض ُذ   ممَّ نن اةذنن  أر رَل ض
َُّ مر  ُا تاو سةحّمف ريمُا؛  ِّض حناو ةتّن  سة نا ب   سةم اةلف ل:رب ا رتُّّا ة  اتَ 
ُ بسلننف مننو أملّننف   ني َِّاضننو سةمر نن او سةَ:ننا  سًحلننب رسًحلننب  رمنا أذرُب  نني  ننِّر سة
ب خة ا  ةُا  ي  ا  سةحّمف  تّاُا  اُما  ي َماِّ  مختاب  مو لا  سةتملاو ي سةَ :ض

ُ  سةَننُب  –ةم اةلننف س – أملّتُننا  .  مننو خننةو سةل ننث رسةتتلاننع  اُننا ةّاّننف ت:ننو  ةنن  َ نن
مهو تّاُا  ي  ِّس سةمر ع  اما اخاا م اةلنف سةانا  ةّنرسر تتملَّنو  ني  َا أوَّ ما  ذ ُض َرَل

نو(ةرو ل  ُ   ي ةيف سةقاا   ةيف أ و سة لا  ني   ع َارضلو  رَترضلو م ابع )َرله
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ننَو تهاَلننوذ  رأَننا  الننوذ  رَ ننو َهاَلنن ننا َرله وذ لحلننب  ننبا سةم ننابتف  ةنناو لننالرا   "رأمَّ
" ب  َتّهمضيذ برَ  مذلض َلوذ  َ اذلض َلوذ رَ رر   صوَّ أ و سة لاع اقرةرو َارض َارض
اباُ َتّهَ   (376)

َلوذ   َّ ذ  رأ اا  "ر اب   مو سة ب  لر  أ و سة لاع اقرةرو  ي َترض رم ابت  َا ض
؛  ي تهاَلوذ  رأَا  اَلنوذ  رَ نو َهاَلن ِّس ةذّضنَي َا ضَ نوذ  نل ه سة نب  اقرةنرو  َااضَلنوذ وذ  رسض

ر ا  اضَلوذ حأََّ   000حبس اف سةرسر مع سةاا   شلَُّرس ِّة  لأاَّا   رََ ض َه رةاو ل  ُ    ه
َةمَّا َحبهَر سةانا  منع سةنرسر َحَلنب سةانا ؛ ةاقّن  سةنرسر انا  ؛ ًََّن  ةنُ َتّهنَ  أوَّ سةنرسر سةل ناحَف 

ُذنن  "أََُّنن  (360)  :ننابي اننا  " ِّس حاَنني ةلُّننا حلننب    رسةيننبه مننو ِّةنن  سةتخ اننا  َرَرلض
سو  رس:نننكلب   ََ تّننناُ   َ نننر ةنننرةُ   سُع ََنننرضس سة نننبَا منننو سة نننباه حننناو َأخننناَّ ُض  ِّس َأ

ف سةرسر رسةاا ".  (361) ُِّر ة: 

 ) ََّمننا ةنناةرس  )َااضَلننوذ نن  سةخ  ننف سلننو لَ نني  ةنناو  "رسض ( تّنن  َرلض ننو َ َمننو )َااضَلننوذ رممَّ
ُذوا تّن  لهَقنو سةنرسر"َ بَ  000 ّان  َان ر ني سةمقالنو رخه َّنف سةانا    (362)لا  مو سةرسر  ر ِّس حذ

َّنني  نني  َهننَع( َةَمننا أذته ننَب( ر)َا َب( ر)َا ه ننو( ةننر حنناو اننائهيَّ سة ننا  حننن)َاله ةاننو ِّةنن  أوَّ )َ  ه ُر
َهننعذ  ننبذ  رَااض ننبذ  رَااض ه سةم ننابع لقّلُننا رسرس   لننو ت ننو  اننا     اقنناو  َااضله
تّنن  سةتَّمننا   (363)

(  َرَرلض  م اةلف سةاا   َلوذ رتّ  ما اقت ا  سةقاا . رلَا   تّ  ت: اح سةرسر  ي )َارض
نوذ لحلنب ا  اضله َه َلنوذ  رَااضَلنوذ ل نتح انا  سةم نابتف  ر ه ةُا احنرو  اُنا لنةث ةيناي  َارض

رتّاُنننا لنننا ي ةينننف سةقنننبآو سةحنننبا   ننني ةرةننن  ت ننناة    (364)"رألُر نننا ت:ننن اح سةنننرسر"
ررلن  سةم اةلنف  .{35}لنرب  سة لنب  آانف ﴾إ تَْوَدُُّ هن ا نبّللرُّ بغلال  حللي  قالوا:﴿

َمي سةمبأ ذ  َذ   ي ةرةُ   "َر ه منا   000 ي سةملاو ِّس  ر َتاض َ  ذ َر ض َُيذ  تهاضَ  ذ  رتَنرض نَت سشض
َُّسلننف ر امننا   ننو  رسة ننو" تّنن  سةَ مض ننَع  (365)سلَت ض:نني تَننُ سةَ مض رحننِّس  نني ةننرةُ   "ررله

َلعذ  ةٌو بأ ََ ذ َرَلَ ا  َارض اضَلعذ" 000َل ذ رَلكض َه رَااضَلعذ  رأا ا   ه
(367). 

ُذو رسةتحننا ذو  ر نني  ُ  ةم اةلننف سةاننا  ةّننرسر  رمننو لننا  سةت ننا نن  سةم ننا رتّنن  سةَرلض
ن  سةّينف  – نا  سةحّمنف  –سةمر ع ِّستن   لناَ ي م اةلنف سةنرسر ةّانا   رملاةُنا رتّن  َرلض
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عانٍُ سًَ:ناب   ني ةرةن   "رَلنمه ضيذ ل نه   ي ةلاو ل نه لَني حنة  منا ِّحنبر ألنر
ننننةٌ  َاَ َ ننننف  رل  ننننُ  َرَ َ ننننف لنننناةرسر" " ِّس َتَ ننننبَّ  رشنننن َّ   (366)لَنننني حننننة  اقننننرو   ذ

 رسةلماعذ  أاضَ اع  رأرض اع  ةاو سةشاتب 
ٌُ مننننننننو لَنننننننني َتنننننننن    ننننننننبض ُذننننننننرٌو رمذ  ماةهنننننننن  حذ

 

ُذ  به نننا " نننتذ ٍا ةنننر َتَمَّاض ُض ننن  (366)رأاض َننناعذ :ه
 

اضن   سةنَرتضو رتّاُا أا ا   َُ نةر ةلنو َا   ةناو (366)ةرةُ   ي )سةَاتضو( سةنِّ  تخنب  بهلض
ن ه    رةاو ةذكضب   سةنَرتضوذ رسةَانتضوذ   سةّير   "ألر سةكا   نة سةمرةنُر ةلنو بأله أوض تخنب  بهلض

تض ذ أذما  َاتضََا  ررتضََا " َُ رِّحب سلو مَ رب تنو سلنو خاةران  ةرةن   ني م اةلنف  (360)اقاو  َرَة
 000"ري َ اننننب ةنننن   نننني حةمُنننن   يَّ َا َننننٌع   نننني )سةننننَرتضو( ةّاننننا   نننني )سةَاننننتضو( سةننننرسر 
 .(361)ررَ ٌع"

َع( رسةقنننرو  )َأر َنننَع(  ََ َرَ منننَو ألنننر  اَّننناو م اةلنننف سةنننرسر ةّانننا   ننني )أاض َنننع( ر)َانننَا
ر)َر َنَع( تّنن  تّ ننف  ُننرب سةننرسر  رخ ننا  سةاننا   ةنناو  "رذبلَّمننا َلَ ّضننَي سةاننا  رسرس ؛ ةننعرسو 

َمنوذ ةنرةُ   ني رتّن   نِّر سة ّ نف  (362) ا   َ ر  َأرَ َع سةينة   ني )أَا َنَع("سةخ أا نا  اذ ض
َاننننناع)َرتضنننننو(  رةَنننننرض   )َانننننتضو( َاَ نننننف  رسةَا ض نننننااح رسةَلَّلنننننف  ننننني سة نننننب   ةُ   ننننني سةَا ض   سة: 

رسع َرَتف  رسةَرتض  .(363)سةَرتض
نن  سةم اةلننف ِّسرم ننو تّنن  َرلض مه ننا  ذ ّمننف  ر ننر ةننا  ر نني سةمر ننع ِّستنن   ننا  سةح م 

ننننتَ  - امننننا ََننننَب  – نننني لالُننننا  ََُ يض ةننننرةُ   سلض ننننَتاض َُ يه سإللننننوذ  نننني سلض  ِّس سلتم نننني    رض
ا  سة  نو مَن  رسرس   اذقَنناو  رسَلناةي  ةناو سلنو سةلنح اي  "رمم نا لنا  َناُبس  ممنا ةذّهَلنيض  ن

نن نن ذ سلض َُر سةَخ:ض ننَتاض َُ ي   ِّس سلتم نني رسَلنناةي  رةننُ سلض ننَترض ََُ يه سإللننوذ رسلض ّهنن   َتاض    ِّس  ذ
ن  سةم اةلنف (365)  ر ِّس ما لا  تَنُ سلنو لناُر(364)تّ  أمبره"   رتّ نف خبرلن  تنو َرلض
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َُر((367)تتملو  ي أوَّ )سلترَُر( منو )َرَُر( َُر منو )َان نَتاض ؛ رتّان   اة  نو رسر   (366)  رسلض
اائي   ر ِّس ما لا  تَُ سلو مَ رب  ةاو  "ر ِّر سةحّمف اائا ف رسرا ف"
(366). 

ُ  رلَ  ُذ   صوَّ  ِّر سة ّذا  ي سةَتائ  سلتاف  ض  بسلف َتخض

 وَّ سً:نننو  ننني  نننا ب  سةت اةذننن  أر سةم اةلنننف لننناو سةنننرسر رسةانننا  أيَّ تحنننرو  -1
ُ   ي لالُا.  ة ّ ف ت:با ا ف ترللُا   ما لا  ةُِّر سة ّ ف ي اذَ 

  وَّ سةت اةذننن  أر سةم اةلنننف لننناو  نننب او أر لةلنننف  ننني سة بلا نننف ي احنننرو  يَّ  -2
نب   أر  ني  لا ف  ي سة: ف  أر  ي سةَمخض لرلُر تةةف :رتا ف لاَُا تشالذُا ف  أر تقابذ

 حّاُما.

 وَّ تّنن  سة ننا ب  ي تحننرو  نني ةلنناو ألَننا  سةقلاّننف سةرس ننُ  ل اننث اَكقننرو  -3
سةحّمننف سةرس ننُ  لنناةرسر َمننب    رلاةاننا  أذخننب  رحننِّس  نني  اب مننا مننو سة ننبرا سةم اةَنن  

ا  ةنن  ل   ننُا حننن)سةقاا( ر)سةحنناا( ر)سة ننا ( ر)سةلننا (  ر)سة:نناُ( لاَُننا  رةننُ أشننَب
ر)سةلاو( ر)سةعس ( ر اب ا  لو  ني  ني ةلناو سةقلاّتناو سةمتلاتنُتاو ليبس انا   رمنو 
ُي  ي ةلاو أ ُ ألَا  سةقلاّف سةرس ُ    َل َّ سةمختّ تاو سلتماتاا  رلقا اا    ِّس رسضهوض رذله

نّف  ني ةيتن    صوَّ سةّيف سةمذَ اةهلف ةّينف سةمنتحَّ   سةتني َُب  ةلناَ  تّاُنا ي تحنرو متأ: 
آخنننب منننو ةلاّنننف أذخنننب  ِّسي َمنننك لنننو احنننرو ِّس  سةمنننتحَّ  ةنننُ أ اُ نننا منننو ةينننف بلنننو 

  ت اةه ذ  ا  ةيف ِّس  سةمتحَّ  سةِّ  أ اُ تّ  سةّيف  ركاو تُُ سلنتخُسم  ةُنا  ةير 
َ اُ  سةم اةهلف.َ َبسرح  ي حةم  لاو سةّيتاو  ةيت  سً:ّا ف سةم اَةَلف  رسة  ّيف سةمذ

بسر ني  ني ةيتُنا لناو سةنرسر  وَّ ل ه ةلائو سة ب  حاة لاع رتما  ملة   -4
   ِّض لنننا ي ةينننف أ نننو ةملننناو سةرس نننُ لنننو  ننني أملّنننف مختّ نننف  رةحنننوض ةنننا   ننني سرسةاننا 

سة لاع  ي ل  نُا لاةانا   رةينف تمنا  لناةرسر  رحنِّس سة حن   ني ل  نُا سلخنب   ِّض 
 اُنا لناةرسر  رأ نو تمنا  رل نه لكرَُنا لاةانا   رة نوَّ  ني لا ي ةينف أ نو سة لناع 
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ننب  ِّةنن  ُةنناة  تّنن  أوَّ ةيننف سةننرسر ي تةةننف ةُننا لاةلننُسر  رسةخشننرَف  ري سةاننا  لاةت  ا
َُّبسلف. ا  ةاُ   ي  ِّر سة  رسةّارَف َأر سةبَّةف حما ِّ   ل ه سةلا لاو  رَأشَب

ك سةحّمف سةمذَ اَة ه  اُا أوض تحرو رس -5 را ف ي  اب  َ َتَ اةلُا سةانا   ني  وَّ َشبض
ةلنناو ل ننه ةلائننو سة ننب   رسة حنن  :نن اح أ  أوض تحننرو اائا ننف ي  اننب  َ َتَ اةلُننا 

ف سةاائا ننف ي تَننُب   نني ب   ننِّس ا َنني أوَّ سةحّمننف سةرسراَّننسةننرسر  نني ةلنناو ل  ننُ  سلخنن
ُا. و َر ض ه  لا  سةم اةلف؛ ًوَّ سةرسر رسةاا   اُا متأت اف مهوض أ:ض

ُ س  ت:نو  ةن    ا ب  سةت اةذن  لناو سةنرسر رسةانا   ني  نا   وَّ  -7 سةحّمنف ةّاّنف لن
  ُ ُ س   رمنا تَارةتن   ننِّر   ن ب  خة نا  ةُنا  ني تاَُنا ريمُنا   أملّتُنا  اُمنا حلانب  لن ُض سةَان

ب  حما ِّحَبا. سةُبسلف مو أملّف  اُما  ي مو لا  سةتملاو ي سةَ :ض

ننأو أوض َحننرو ةننُ رذ َّ  ُذ   اةّنن  ََلض نن ُض ةّنن  َرَل ض َُّبسلننف  رسةَ منن قَننا  امننا آتاَننا  نني  ننِّر سة
 ب َّ سة اةماو.

 

  الهوامش

 (  سةمع ننب  نني تّننر  155 ننن 611تلننُسةب مو لننةو سةننُاو سةلنناركي )ي -1
نننَرو مر نننرتات   رتّ نننا  َ    رَتَض سةّينننف رأَرستُنننا  شنننب    ر نننلك   رَ:ننن َّ

ّنني سةمننرة  لنن   رم مننُ ألننر سة  ننو  لننبس ا   رت  رسشننا   م مننُ أ مننُ لنناُ
   1667م مننننُ سةللننننار   مَشننننربسي سةمحتلننننف سة :ننننبا ف  :نننناُس  لاننننبري  

1 471. 

 (  م ناَي سةقنبآو  ت قانا  622 نن 206ألر عحباا ا ا  لو عااُ سة ب س  )ي -2
نناب   ؛ رسَ ننب  ألننر سة لننا  241 3أ مننُ ارلننا َلنناتي  رم مننُ تّنني سةَل 

   ( ملاة  ل ّ   شبح رت قاا  تلُسةلة   ابرو603 ن 261ل ّ  )ي
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لننو أ مننُ سًع ننب  س  رألننر مَ:ننرب م مننُ 301ُسب سةم ننابا  م:ننب  ا
 (  تُنننِّا  سةّينننف   شنننبسا  م منننُ تنننره مبتننن   تّ نننا 660 نننن 360)ي

تّاُنا  تذمننب لننةمي  تلننُسةحبا   امنُ  تقننُا    اكمننف م مننُ أ:ننةو  ُسب 
  5   ملّننن2001ُ نننن 1421  1  انننا  سةتنننبسث سة بلننني  لانننبري  ةلَننناو  ك

 (  ةلنناو سة ننب   1311 ننن 611ةلنناو سة نب  )ي   رسلنو مَ ننرب 6 10 
َف ستتَ  لت: ا ُا  أمناو م منُ تلنُسةر ا    كل ف لُاُ  م:   ف رمّر 
رم مننننُ سة:ننننناُا سة لاننننُ   ُسب   انننننا  سةتننننبسث سة بلننننني  موللننننف سةتننننناباُ 

)ةلنننك(  360-366 6   1666 نننن 1416  3سة بلنني  لانننبري  ةلَننناو  ك
 )حشك(.366 6

  1سة ُالنننننف  محتلنننننف سلُس   سةقنننننا ب   ك ُ. تننننناُو خّنننننا  أ:نننننرسي سةّينننننف -3
 .75  74   ا1664 ن 1415

 .75  74اسةم:ُب سةلالا   -4

َلاضو أ مُ لو  اب  )ي -5 سةّينف    (  سة:ا لي  ني  قن1004 ن 365ألر سة ذ
  َُّ سة بلاف  رملائُّا  رلَو سة ب   ني حةمُنا   قَّقن  ر نلك َ:ر:ن  رةن

  1لانننننبري  ةلَننننناو  كةننننن   ُ. تمنننننب  نننننابرا سةكلَّننننناع  محتلنننننف سةم نننننابا  
 .206   ا1663 ن 1414

 (  سةمخ:َّا  1057 ن 456ألر سة لو تّي لو  لماتاو سلو لاُر )ي -7
 .16 14   4ُسب سةحت  سة ّما ف  لابري  ةلَاو  ملُّ 

نبض ي   -6 نرتي سة:َّ ُ او سةلَُ   سةتَّ اةذ  رسةمذَ اةلف مو سةلاَ  سة:  أ مُ تّ  سة
 .134-106 36    1666ملّف ملمع سةقا ب   
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ُ او سة قنبس   سةت  اةذن   ني سةّينف سة بلا نف  بأ   -6 م مُ أماو سةبرسلنُ   رلناا سةن
 نننني تأ:نننناو )سةت  اةذنننن ( م:ننننكّ ا   ملّ ننننف حّا ننننف سلُس   لام ننننف سةقننننا ب   

 .273-216(  ا76(  ملُّ )3   تُُ )2006

نننالي )ي -6  (  سإللنننُسو 646 نننن 336ألنننر سةقالننن  تلنننُسةب مو لنننو  لننن اا سةع ل 
َُّ  ةننن  رشنننبَ  ذ  تع سةنننُاو سةتَنننرخي  مكلرتننناي  رسةم اةلنننف رسةَ نننائب   ق قننن  رةَننن

  لاننننننبري  2   ك1672 ننننننن 1361  1ملمننننننع سةّيننننننف سة بلا ننننننف لُمشننننننا  ك
 .3   ا1663 ن 1412

 .7سةم:ُب سةلالا  ا -10

 .6سةم:ُب سةلالا  ا -11

 (  سةحتننا   ت قاننا 667 ننن 160لننالرا   ألننر لشننب تمننبر لننو تلمنناو  )ي -12
 نننابرو  محتلنننف سةخننناَلي  سةقنننا ب   ُسب سةب ننناتي  رشنننبح  تلُسةلنننة  م منننُ 

نننُ ألنننر لحنننب 434 4   1662 نننن  1402  2سةباننناه  ك ُذَباض ؛ رسَ نننب  سلنننو 
 (  لمُننب  سةّيننف  محتلننف سةلقا ننف سةُاَا ننف  633 ننن 321م مننُ لننو سة لننو )ي

. تاُو خّا  أ:رسي سةّيف سة ُالف  ا6 1م:ب    .60-76  76؛ ُر

 .6 1  سلو ُباُ  لمُب  سةّيف  ؛ رسَ ب434 4لالرا   سةحتا    -13

 .435 4لالرا   سةحتا    -14

ُ او ا نننننا  لنننننو تّنننني )ي -15  (  شنننننبح سةمّنننننرحي  ننننني 1245 نننننن 743مر َّننننا سةننننن
رعستنننني ةّكلاتننننف رسةَشننننب ًسةت:ننننباا  ت قاننننا  ُ.  خننننب سةننننُاو ةلننننار   ُسب س

   1666 ننن 1406  2   ك1663 ننن 1363  1رسةترعاننع  لاننبري  ةلَنناو ك
 .473ا
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 .433 4لالرا   سةحتا    -17

 .6 1سلو ُذباُ  لمُب  سةّيف   -16

  3ُ. تلُسةي اب  امُ  ةو  أ:رسي سةّيف سة بلا ف  محتلف ر لف  سةقنا ب   ك -16
؛ رسَ ننننننب  ُ. تنننننناُو خّننننننا  أ:ننننننرسي سةّيننننننف 127   ا1667 ننننننن 1417

 .60-76سة ُالف  ا

ُذبانننننننُ  لمُنننننننب  سةّينننننننف  433 4لنننننننالرا   سةحتنننننننا    -16 ؛ 6 1؛ رسَ نننننننب  سلنننننننو 
 .127ي سةّيف سة بلا ف  ارتلُسةي اب  ةو  أ:رس

 .60-76ُ. تاُو خّا  أ:رسي سةّيف سة ُالف  ا -20

 .سةم:ُب سةلالا -21

 .470 1سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف رأَرستُا   -22

 .16 14   4سلو لاُر  سةمخ:َّا  ملُّ  -23

سًتش  سةحلاب  مامنرو لنو ةنا   سةنُارسو  شنبح رت ّانا  ُ. م منُ  لناو   -24
( 146ل ف سةَمرِّلا ف  امحتلف سلُس  لاةلماماع  سةمك   رسةبرسانف  ان  )ةَنَئوض

( ر)سة ي( لُو )سةَقرض (.  لُو )َةَموض

ننا  ملّننُ  -25   سةّلنناو    رسَ ننب  سلننو مَ ننرب16 14   4سلننو لنناُر  سةمخ:َّ
َا(.)َخَاَا( ر 271  247 4  ) َخره

ألننننننننننر سةقالنننننننننن  تّنننننننننني لننننننننننو ل  ننننننننننب سةلَّنننننننننن ضُ  سةم ننننننننننبرا لننننننننننالو سةقكَّنننننننننناع  -27
  1  تننننننننننناة  سةحتننننننننننن   لانننننننننننبري  ك (  حتنننننننننننا  سً  ننننننننننناو1121 نننننننننننن 515)

 (.ماُ  )َخاَا  َخرها 327-325 1   1663 ن 1403
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 (   :نةح سةمَكنا  656 نن 244ألر ارلا ا قنر  لنو  لن اا سةلنح اي ) -26
شننننبح رت قاننننا  م مننننُ أ مننننُ شنننناحب  رتلُسةلننننة   ننننابرو  ُسب سةم ننننابا  

 212 15؛ رسَ نننننب  سلنننننو مَ نننننرب  سةّلننننناو  136-136  ا3م:نننننب  ك
 َرا(.):َ  442 6)رلب(  

 .16 14   4سَ ب سلو لاُر  سةمخ:َّا  ملُّ  -26

؛ رسَ نننننب  ألنننننر سة نننننتح تلمننننناو لنننننو لَ ننننني 160 1سة نننننب س   م ننننناَي سةقنننننبآو   -26
 (  سةم تل   ي تلااو رلرر شرسِّ  سةقبسَ سي  رسإلا اح 1001 ن 362)ي

نناب  ُ. تَُننا  ت قاننا  تّنني سةَلننُ  تلننُسة تاح َا:ننا  ُ. تلننُسة ّا  سةَل 
ب سة بلا نف  رعسب   لماتاو شّلي  لمُرب    سةملّن  سًتّن  سًرةنااا ف مه:ض

   2004 ننن 1421ةّشننورو سإللننةما ف  ةلَننف   اننا  حتنن  سةلاننَف  سةقننا ب   
ننناب  سةمحتلنننف 151 1   رسلنننو لَ ننني  سةخ:نننائا  ت قانننا م منننُ تّننني سةَل 

  رسةمَ:ا ةشنبح حتنا  سةت:نباا 436 1سة ّما ف  ُسب سةحت  سةم:ب   
  ت قاا رت ّاا  م مُ تلُسةقاُب أ منُ تكنا   (671 ن 246ةّماَعي )ي

  1مَشننربسي م مننُ تّنني لا ننرو  ُسب سةحتنن  سة ّما ننف  لاننبري  ةلَنناو  ك
 .203   ا1666 ن 1416

 .151 1سلو لَ ي  سةم تل    -30

-442 6؛ رسَ نب  سلنو مَ نرب  سةّلناو  436 1سلو لَ ي  سةخ:نائا   -31
 )َ:َرا(. 443

لننناب سةكلنننب   (  ت 622  نننن310سةكلنننب  )ي ألنننر ل  نننب م منننُ لنننو لبانننب -32
سةمذَلنننمَّ   لنننامع سةلاننناو  ننني تارانننو سةقنننبآو  ُسب سةحتننن  سة ّما نننف  لانننبري  

 .255 12   1662 ن 1412  1ةلَاو  ك
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َاَب(. 456 4سلو مَ رب  سةّلاو   -33 َُ ( 

 (  شنننبح 1266 نننن 767ب ننني سةنننُاو م منننُ لنننو سة لنننو سيلنننتبسلاِّ  )ي -34
و  م مننُ سةع ننعسا  شننا اف سلننو سة النن   شننبح رت قاننا  م مننُ َننرب سة لنن

 .210 1   1   ملُّ 1665 ن 1365م مُ م اي سةُاو تلُسة ماُ  

 .466سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ي سةت:باا  ا -35

 (  1075 نننننن 456ألننننر سة لنننننو تّنننني لنننننو  لنننننماتاو لنننناُر سًَُةلننننني )ي -37
سةم حننننن  رسةم ننننناك سًت ننننن   ننننني سةّينننننف  ت قانننننا  ُ. تلُسة مانننننُ  َنننننُسر   

   2000 نننن  1421  1لانننبري  ةلَننناو  كمَشنننربسي ُسب سةحتننن  سة ّمانننف  
 )رلا(. 212 15)رلا(؛ رسَ ب  سلو مَ رب  سةّلاو   544 7

)رلهنننننَب(؛ رسَ نننننب  سلنننننو  206 10سلنننننو لننننناُر  سةم حننننن  رسةم ننننناك سًت ننننن    -36
 )َرلهَب(. 211 15مَ رب  سةّلاو  

 .470 1سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف رأَرستُا   -36

 .376 1سلو لَ ي  سةخ:ائا   -36

َعو  )سةلاحَّب  ابلي م ب (  سَ ب  سةّلاو *   كَ   )َكَلَب(. 116 6َلبض

 .360-376 1سلو لَ ي  سةخ:ائا   -40

 .360 1سةم:ُب سةلالا   -41

 .361 1سةم:ُب سةلالا   -42

 .360 1سةم:ُب سةلالا   -43

 .63  62  61سَ ب سةل ث  ا -44
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أ مُ تّ  سةُاو سةلَُ   سةت اةذ  رسةم اةلف مو سةلاَ  سة:نرتي سة:نب ي   -45
 .115ا

 .470 1سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف  رأَرستُا   -47

ألننننننر لحننننننب م مننننننُ لننننننو تمننننننب لننننننو تلننننننُسة عاع سةم ننننننبرا لننننننالو سةقركا ننننننف  -46
ر  سةَاشننننب محتلننننف 666 ننننن 376)ي  (  حتننننا  سً  نننناو  ت قاننننا  تّنننني  ننننُر

؛ رسَ نننننب  ألنننننر 72   ا1663  2   ك1652  1سةخننننناَلي  سةقنننننا ب   ك
ننكي )ي  (  حتننا  سً  نناو  1010 ننن 400تلمنناو لنن اُ لننو م مننُ سةلَّبةذلض

ت قاننا  ُ.  لننناو م منننُ م منننُ شننبا  مبسل نننف  ُ. م منننُ مُنننُ  تنننة    
ننننننف ةشنننننورو سةمكننننننالع سًمابا نننننف  سةقننننننا ب       1662 ننننننن 1413سةُائنننننف سة ام 

2 64. 

 .267 2سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف  رأَرستُا   -46

سةحاتنن    (  أُ  666 ننن 267ألننر م مننُ تلُسةّنن  لننو ملننّ  لننو ةذَتاضلننف )ي -46
ست   م مُ م اي سةُاو   قَّق  ر لك  بال   رشبح ألاات   رسةملُ  مو م ُب

 .436  434تلُسة ماُ  ُسب سةم ب ف  لابري  ةلَاو  ا

نناُ سةلننر ب    لننماتاو؛ رسَ ننب  434سلننو ةذَتاضلننف  أُ  سةحاتنن   ا -50 لننو  م 
 (  سة: اح  تا  سةّيف ر: اح سة بلا ف  ت قاا  أ مُ 1002 ن 363)ي

ّضنننن  ةّمةانننناو  لاننننبري  ةلَنننناو  كتلننننُسة    1660  4ي رب تكَّنننناب  ُسب سة ه
7 2476. 

 .266سلو لَ ي  سةمَ:ا ةشبح حتا  سةت:باا ةّماَعي  ا -51

 (  سةت:ننننننباا 1001 ننننننن 362سَ ننننننب  ألننننننر سة ننننننتح تلمنننننناو لننننننو لَ نننننني )ي -52
سةمّننننرحي  ت قاننننا رتقننننُا  رت ّاننننا  ُ. سةلننننُبسر  ع ننننبسو  سةشننننبحف سةم:ننننبا ف 

  رلنننننننننب  :نننننننننَاتف 103   ا2001  1لمننننننننناو  كسة اةما نننننننننف ةَّشنننننننننب ةرَ
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نننُسر   ُسب سةقّننن  ةّكلاتنننف رسةَشنننب  َض سإلتنننبس   ُبسلنننف رت قانننا  ُ.  لنننو  ه
 .566 2   1665 ن 1405  1رسةترعاع  ُمشا  ك

 .266سلو لَ ي  سةمَ:ا ةشبح حتا  سةت:باا ةّماَعي  ا -53

 )َةََا(. 331 11سلو مَ رب  سةّلاو   -54

 )َةََا( 326 11سةم:ُب سةلالا   -55

نا  ملّن466ُ 3لو ُباُ  لمُب  سةّيف  س -57   4  رسَ ب  سلنو لناُر  سةمخ:َّ
 14 22. 

 (  حتنا  سإللنُسو  672 نن 351ألر سةكا   تلُسةرس ُ لنو تّني سةّينر  )ي -56
 قَّق  رشب    رَشب  رسشا  سً:نّا ف  رأحمنو َرسة:ن   تع سةنُاو سةتَنرخي  

 .461 2   1671 ن 1360مكلرتاي ملمع سةّيف سة بلاف لُمشا  

ُذباننننُ  لمُننننب  سةّيننننف   -56   رسةبرساننننف  نننني سةلننننع  سةلنننناَي 35  2  216 3سلننننو 
 )  ُما( لُو )أةقهُما(.

 (  حتننننا  661 ننننن 165تلننننُسةب مو سةخّاننننو لننننو أ مننننُ سة بس اننننُ  )يألننننر  -56
.  لننبس ا  سةلنامبسئي  موللننف ُسب  سة ناو  ت قانا  ُ. مُننُ  سةمخعرمني  ُر

 .265 3 ن  1206  2سةُلب   ك

  466شنننننبح  ملانننننُ كنننننبسُ  ُسب سةلانننننو  لانننننبري  ا سًخكنننننو  سةنننننُارسو  -70
  ر ي سةبرساف "رةحوَّ شخ:ا  ي َذَلبا لقبل "  ربرساف سةشكب سًرو  ا  460
لا "سةلاَاف   ."رةحوض ةِّس ا عسئٌب ي َذ ه

ث(.265 3سةخّاو لو أ مُ  حتا  سة او   -71    )َ اضث  َ رض

ث(. 366 3سلو مَ رب  سةّلاو   -72  )َ رض
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م منننُ سةَتشنننف  أشننن اب  ذنننَِّاو رألب نننا  ننني م ننناك سًُ   ُ.  لنننماتاو ُسرُر -73
و  موللننننف سةبلنننناةف  لاننننبري  ةلَنننناو   سة بلنننني  ُسب سةلشنننناب  تمنننناو  سًُب

 .23 1   2001 ن 1422  1ك

  7 لنننننبس ا  أَنننننا    ننننني سةُّلننننناي سة بلا نننننف  محتلنننننف سًَلّنننننر سةم:نننننبا ف  ك -74
 .63ا

منُ تلُسةّن    رسلنو ُبلنترا   ألنر م 263 262 4سَ ب  لالرا   سةحتا    -75
م مُ ت: اح سة :اح رَشبض    ت قاا  ُ. (  646 ن 336لو ل  ب )يس

نب سة بلا نف   لُر  سةمخترو  مبسل ف  ُ. بم او تلنُسةترس   لمُربا نف مه:ض
  سةملّننننننننننن  سًتّننننننننننن  ةّشنننننننننننورو سإللنننننننننننةماف  سةقنننننننننننا ب   سًرةننننننننننناارعسب  
نننننِّض ه  456   ا1666 نننننن 1416   رألنننننر لحنننننب م منننننُ لنننننو  لنننننو لنننننو مذ
 (  ة و سة رس   ت قاا  ُ. بم او تلُسةترس   666 ن 366)ي سةعالاُ  

  رسةخكاننننن  61   ا2000 نننننن 1420  2محتلنننننف سةخننننناَلي  سةقنننننا ب   ك
 (  تُنِّا   :نةح 1106 نن 502سةتلباع   ألر عحباا ا ا  لنو تّني )ي

سةمَكننننا  ت قاننننا  ُ.  خننننب سةننننُاو ةلننننار   مَشننننربسي ُسب سل نننناا سةلُاننننُ   
 .41  ا 1663 ن 1403  1لابري  ك

 )َةََّ ( 675 3سَ ب سةلر ب   سة: اح  تا  سةّيف ر: اح سة بلاف    -77

 .267 2سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف  رأَرستُا   -76

ُ او سةلَنننننُ   سةت اةذننننن  رسةم اةلنننننف منننننو سةلاَننننن  سة:نننننرتي   -76 أ منننننُ تّننننن  سةننننن
 .115سة:ب ي  ا

 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -76

 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -60
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 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -61

 .117-115سةم:ُب سةلالا  ا  -62

ُ او ألنننننر سةلننننن اُسي سةملننننناب  لنننننو م منننننُ سةلنننننعب    -63 سلنننننو سًلانننننب  ملنننننُ سةننننن
 (  سةَُااف  ي  بان  سة نُاث رسًلنب  ت قانا  كنا ب 1206 ن 707)ي

 )َ:َرا(. 71 3أ مُ سةعسر   رم مُر أ مُ سةكَا ي  ُسب سة حب  

 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -64

 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -65

 َ ل . لالاسةم:ُب سة  -67

ُ او سةلَنننننُ   سةت اةذننننن  رسةم اةلنننننف منننننو سةلاَننننن  سة:نننننرتي   -66 أ منننننُ تّننننن  سةننننن
 .117سة:ب ي  ا

؛ رسَ نننب  ألنننر سةكا ننن  سةّينننر   141سلنننو سةلنننح اي   :نننةح سةمَكنننا  ا  -66
نننننا  ملّننننن520ُ-516 2حتنننننا  سإللنننننُسو     4   رسلنننننو لننننناُر  سةمخ:َّ

( رسةبرسانننننف  اننننن  )ةذَّننننن َ  350ا    رتُنننننِّا   :نننننةح سةمَكنننننا25 14 
ََُ ا(. 376 4لاةَ:  رحِّس  ي سةّلاو   ماُ  )

 منننننُ تّننننن  سةنننننُاو سةلَنننننُ   سةت اةذننننن  رسةم اةلنننننف منننننو سةلاَننننن  سة:نننننرتي أ  -66
  َقننننننة  تننننننو سةلنننننناركي  سةمع ننننننب  نننننني تّننننننر  سةّيننننننف 117سة:نننننب ي  ا

 .254 1رأَرستُا  

بسلننف  ُ. 603 ننن 261ألننر سة ل ننا  ل ّنن  )ي  -60  (   :نناح ل ّنن   ت قاننا ُر
  1محتلنننننننننننف سةتر اننننننننننننُ  سةلمنننننننننننناماع  ك م منننننننننننُ تلننننننننننننُسةمَ   خ ننننننننننننالي 

 .66   ا1646 ن 1376
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 .465 2ألر سةكا   سةّير   حتا  سإللُسو    -61

 .517سلو ُبلترا   ت: اح سة :اح رَشبض    ا  -62

 .212 5سةخّاو لو أ مُ سة بس اُ   حتا  سة او    -63

 )ةة(. 2477 7سةلر ب   سة:  اح    -64

 :نناح  نني سةّيننف   (  شننبح سة1025 ننن 417ألننر مَ:ننرب لننو سةلل نناو )ي  -65
َُّ  ةن    لنبس ا  سةنرسئّي  ُسب  ُبسلف رت قاا  ُ. تلُسةللَّاب ل  ب سةقعَّسع  َة

 .325   ا1661  1سةشورو سةلقا ا ف سة ام ف  ليُسُ  ك

؛ رسَ نننننب  ألنننننر مَ:ننننننرب 465 2ألنننننر سةكا ننننن  سةّينننننر   حتنننننا  سإللنننننُسو    -67
بسلننف  1145 ننن 540سةلننرسةاقي )ي ُ.  (  شننبح أُ  سةحاتنن   ت قاننا ُر

  1كالننننننننننننننف  منننننننننننننننُ لنننننننننننننننُر   حّا نننننننننننننننف سلُس   لام نننننننننننننننف سةحراننننننننننننننني  ك
 .170   ا1665 ن 1415

 .23 14   4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ -66

 .22 14   4سةم:ُب سةلالا  ملُّ -66

   )ةة(.265 11سلو مَ رب  سةّلاو    -66

 .266 2سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف رأَرستُا    -60

 (  شنننننبح أُ  1166 نننننن 563ألنننننر لنننننّاماو ُسُر لنننننو اعانننننُ سةلَّننننن ُ  )ي  -61
عسا  مبحننع سإلمننا  سةل نناةلي  ننبض سةحتَّننا   لمننع رترلاننا رتقننُا   ُ. م مننُ مه

نننننننننب سةتانننننننننبسث  ُسب سلنننننننننو َ نننننننننعض   لانننننننننبري  ةلَننننننننناو  كر ةُّبسلننننننننناي    1ََشض
 .170   ا2006 ن 1430

 .466 3سلو ُذباُ  لمُب  سةّيف    -62
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 َ ل . سةم:ُب سةلالا  -63

نننننكي  حتنننننا  ؛ رس224َسلنننننو سةقركا نننننف  حتنننننا  سً  ننننناو  ا  -64  نننننب  سةلبةذلض
 .126 2سً  او  

 (  سةم:نلاح سةمَانب 1376 نن 660أ مُ لو م منُ لنو تّني سة انرمي )ي  -65
نننننب  ك   3 ننننني  باننننن  سةشنننننبح سةحلانننننب ةّبس  ننننني  سةمكل نننننف سًمابا نننننف  مه:ض

1612   2 664. 

   )ةة(.265 11سلو مَ رب  سةّلاو    -67

 .266 2سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف  رأَرستُا    -66

 .365 1سةلَّبةلكي  حتا  سً  او    -66

 .)َ َ ا( 250 3سلو مَ رب  سةّلاو    -66

   )َلَاَي(.433 2سةم:ُب سةلالا   -100

 .673 2سة ارمي  سةم:لاح سةمَاب   -101

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -102

؛ رسَ ب  سلو سةقكَّناع  حتنا  سً  ناو  65سلو سةقركا ف  حتا  سً  او  ا -103
3 154. 

اح سة نامي  ني شنماو َلنُ  ُسب سةلنراُس  تلُسةب مو لو عاُ سةلراُس    : -104
 .16 1   1666 ن 1406  1ةَّشب رسةترعاع  سةبااه  ك

ُ.  لنننماتاو ُسُر م منننُ سةَتشنننف  أشننن اب  ذنننَِّاو  رألب نننا  ننني م ننناك سًُ   -105
 .30-26 1سة بلي  
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  رسلنو سةلنح اي   :نةح 217 3  160 1سَ ب  سلو ُذباُ  لمُب  سةّينف   -107
نننننننننا  ملّنننننننننُ  رسلنننننننننو لننننننننناُر  سة142سةمَكنننننننننا  ا   24 14   4مخ:َّ

 )َأَتَي(. 76 1  رسلو مَ رب  سةّلاو  60 1رسةلَّبةذلضكي  حتا  سً  او  

؛ رسَ ننننب  ألننننر سةك انننن  سةّيننننر   حتننننا  160 1سلننننو ُباننننُ  لمُننننب  سةّيننننف   -106
  رسلننننو لنننناُر  11  رسلننننو سةقركا ننننف  حتننننا  سً  نننناو  ا517 2سإللننننُسو  

 .24 14   4سةمخ:َّا  ملُّ

؛ رسَ نننننننب  سلنننننننو لننننننناُر  517 2ينننننننر   حتنننننننا  سإللنننننننُسو  ألنننننننر سةكا ننننننن  سةّ -106
 .24 14   4سةمخ:َّا  ملُّ

 .60 1سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -106

 .60 1؛ رسَ ب  سةلََّبةذلضكي  سً  او  11سلو سةقركا ف  سً  او  ا -110

  رسلنو سةلنح اي   :نةح سةمَكنا  160 1سَ ب  سلو ُذبانُ  لمُنب  سةّينف   -111
  رسةبرساننننف تَننننُر 466 2ر    حتننننا  سإللننننُسو    رألننننر سةكا نننن  سةّينننن142ا

ُ سب سةقرما نننف  انننرسو سةُنننِّةااو  سةننن (  ُر ( لنننُو )َاشذننن  (  ر)اشننن ا( لنننُو )َالذنننعا )َاَمننن ا
  175   سةقلننننننن  سًرو  ا1675 نننننننن 1365ةّكلاتنننننننف رسةَشنننننننب  سةقنننننننا ب   

 رسةبرساف  ا  
 اننننننننننننا ةننننننننننننر ه مننننننننننننا لنننننننننننناوذ ألنننننننننننني ِّذَوانننننننننننن ه 
لي كض نننننننننننننننننني رَاَمنننننننننننننننننن ا لَننننننننننننننننننرض  َاشذنننننننننننننننننن ا ته

 

نننننننننننننننن َض نننننننننننننننن ه حذ تذنننننننننننننننن ذ مننننننننننننننننو َ اض  يذ  ِّس أَترض
نننننننننننننننننننننننننننننن ه   حننننننننننننننننننننننننننننننأَ َي أبلضتذننننننننننننننننننننننننننننننننن ذ لهَباض

 
 .60 1سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -112

 )أَتَي(. 76 1سلو مَ رب  سةّلاو   -113
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 ن(  ت لناب سةل نب 1344 ن 645ألر  ا او سًَُةلي  م مُ لو ارلا )ي -114
سةم نننناك  ُبسلننننف رت قاننننا رت ّاننننا  تنننناُو أ مننننُ تلننننُسةمرلُر  تّنننني م مننننُ 

ب   نني ت قاقنن   ُ. عحباننا تلُسةملاننُ سةَننرتي  ُ. أ مننُ سةَلننرةي م ننره  شننا
سةلمننو  ةب نن   أ.ُ تلننُسة ي سةقبمننار   ُسب سةحتنن  سة ّما ننف  لاننبري  ةلَنناو  

 .161-160 1   1663 ن 1413  1ك

 .161 1سةم:ُب سةلالا   -115

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -117

 (  1073 نننن 457)ي ألنننر م منننُ لنننو تّننني لنننو م منننُ لنننو َ نننعض  سًَُةلننني -116
ننب  ل مُننب  أَلننا  سة ننب   ت قاننا  تلُسةلننة   ننابرو  ُسب سةم ننابا  مه:ض

؛ رسَ ب  ألر سة ل ا  أ مُ لو تّي لو أ مُ سةَقّضقشَُ  477  ا1672
 (  َُااننف سًب   نني م ب ننف أَلننا  سة ننب   ُسب سةحتنن  1416 ننن 621)ي

 .353سة ّما ف  لابري  ةلَاو  ا

 )َةَرَو(. 352 11سلو مَ رب  سةّلاو   -116

 (  شننبح سلننو تقاننو تّنن  1376 ننن 676سةننُاو تلُسةّنن  لننو تقاننو )يلُننا   -116
 (  ت قاننننننا  م مننننننُ م انننننني سةننننننُاو 1263 ننننننن 762أة اننننننف سلننننننو ماةنننننن  )ي

   2001 نننننننن 1422تلُسة مانننننننُ  سةمحتلنننننننف سة :نننننننبا ف  :ننننننناُس  لانننننننبري  
1 456. 

 .147 6ألر  ا او سًَُةلي  ت لاب سةل ب سةم اك   -120

 .456 1ماة   سلو تقاو  شبح سلو تقاو تّ  أة اف سلو  -121

 .11سلو َ عض  سًَُةلي  لمُب  أَلا  سة ب   ا -122
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 .407 5سةخّاو لو أ مُ  حتا  سة او   -123

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -124

؛ رسَ نب  سلنو لناُر  سةمخ: نا  137سلو سةلح اي   :ةح سةمَكنا  ا -125
 .21 14   4ملُّ 

 .133سلو سةللَّاو  شبح سة :اح  ي سةّيف  ا -127

؛ رسَ نننب  سلنننو سةقركا نننف  حتنننا  16ا ألنننر سة ل نننا  ل ّننن    :ننناح ل ّننن   -126
ننكي  حتننا  سً  نناو  164سً  نناو  ا   رسلننو سةللَّنناو  311 1  رسةلََّبةذلض

 .402 2  رسلو سةقكَّاع  حتا  سً  او  133شبح سة :اح  ي سةّيف  ا

 .133سلو سةللَّاو  شبح سة :اح  ي سةّيف  ا -126

شننننبح  ؛ رسَ ننننب  سلننننو سةلل نننناو 16ألننننر سة ل ننننا  ل ّنننن    :نننناح ل ّنننن   ا -126
 .133سة :اح  ي سةّيف  ا

 .311 1سَ ب سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -130

سةَاليف سةِّالااَي  سةُارسو  ت قاا  م مُ ألر سة  و  لبس ا   ُسب سةم نابا   -131
( لننننُو )بأانننني(  ر)أتننننر ( لننننُو 202  ا3م:ننننب  ك   رسةبرساننننف )رلننننُيذ
.)  )أتا ذ

سة بلا نف  ني سةلا ّا نف   ُ. م مُ عحي سة شمار   سةَاليف سةِّالااَي منع ُبسلنف -132
لنرسُ تّني  ؛ رسَ نب  ُ.6-7   ا2000ف  م:ب  ُسب سةم ب ف سةلام ا  

سةم :َّو  ي تاباُ سة ب  ةلو سإللة   لاتُي لام نف لينُسُ تّن  َشنبر  
 .423 3   1663 ن 1413  2ك
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 (  سةحامنننو  ت قانننا  666 نننن 265ألنننر سة ل نننا  م منننُ لنننو اعانننُ سةمل نننُب )ي -133
 ا   ُسب َُ ننننف م:ننننب ةّكلننننع رسةَشننننب  سةقننننا ب   م مننننُ ألننننر سة  ننننو  لننننبس

1 566. 

؛ رسَ نب  سلنو لناُر  سةمخ:َّنا  137سلو سةلح اي   :ةح سةمَكنا  ا -134
 .21 14   4ملُّ 

ننننننكي  حتننننننا  164سلننننننو سةقركا ننننننف  حتننننننا  سً  نننننناو  ا -135 ؛ رسَ ننننننب  سةلََّبةذلض
 .311 1سً  او  

 سةم:ُب سةلالا َ ل . -137

 .311 1سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -136

 .113سلو ُبلترا   ت: اح سة :اح رشب    ا -136

 .113سةم:ُب سةلالا  ا -136

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -140

نننكي  حتنننا  سً  ننناو  120-116سةم:نننُب سةلنننالا  ا -141 ؛ رسَ نننب  سةلََّبةذلض
 .363 2  رسلو سةقكَّاع  حتا  سً  او  245 1

 .144-143 3سلو ُذباضُ  لمُب  سةّيف   -142

نا  ملّنُ -143 رسَ نب  سلنو مَ نرب  سةّلناو  ؛ 20 14   4سلو لناُر  سةمخ: 
 )َ َاَب(. 105 6)َ َرَب( ر 100 6

 .376 2سلو ُذباُ  لمُب  سةّيف   -144

 .236 2سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -145
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   )َ َرَب(.100 6سلو مَ رب  سةّلاو  -147

 )َ َاَب(. 105 6سةم:ُب سةلالا   -146

سلنننو لَ نننني  سةم تلننن   نننني تلاننناو رلننننرر شنننرسِّ  سةقننننبسَ سي رسإلا ننناح تَُننننا   -146
1 220. 

 .220 1سةم:ُب سةلالا   -146

نننكي  حتنننا  سً  ننناو   -150 ؛ رسَ نننب  سة انننرمي  سةم:نننلاح سةمَانننب  56 3سةلََّبةذلض
1 356. 

 .56 3سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -151

 .66 3سةم:ُب سةلالا   -152

؛ رسَ ننب  سلننو مَ ننرب  سةّلنناو 405 5سةخّاننو لننو أ مننُ سة بس اننُ   سة نناو  -153
 .633 2  رسة ارمي  سةم:لاح سةمَاب  151 2

ُذَباضُ  لمُب  سةّيف   -154 ؛ 114؛ رسَ ب  سةعلاُ   ة نو سة نرس   ا160 3سلو 
 (  سةقننامر  1414 616رملننُ سةننُاو م مننُ لننو ا قننر  سة ابرعألنناُ  )ي

 .163 4 (  1666 ن 1366سةم اك  ُسب سة حب  لابري  

ا   سةُارسو  ا  -155  .114ا  ؛ رسَ ب  سةعلاُ   ة و سة رس 306سة ل 

 .114س   ا سةعلاُ   ة و سة ر  -157

 (  ت:نننن اح 1372 ننننن 674:ننننةح سةننننُاو خّاننننو لننننو أالنننن  سة:نننن ُ  )ي -156
ر ننع  ُابلنن   سةلننا ُ ر سةت:نن اا  رت باننب سةت باننا   قَّقنن  رتَّننا تّانن  
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  1سةشبةار   مبسل ف  ُ. بم او تلُسةترس   محتلف سةخاَلي  سةقنا ب   ك
 .445  443 (  ا 1666 ن 1406)

 .274سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ا  -156

 .425 1  تقاو  شبح سلو تقاو تّ  أة اف سلو ماة  سلو -156

 .426 1سةم:ُب سةلالا   -170

 (  1356 نن 671ألر م مُ تلُسةّ  لمناو سةنُاو لنو  شنا  سًَ:ناب  )ي -171
أر نننننح سةملننننناة   ةننننن  أة انننننف سلنننننو ماةننننن   ت قانننننا  م منننننُ م اننننني سةنننننُاو 

 .66 2   1666 ن 1416تلُسة ماُ  سةمحتلف سة :با ف  :اُس  لابري  

؛ 65  46َُ   َُااننننننف سًب   نننننني م ب ننننننف أَلننننننا  سة ننننننب   ا سةَقّضقشنننننن -172
اةنف  م لن  ةلائنو سة نب  سةقُامنف رسة ُالنف  موللنف  رسَ ب  تمنب ب نا ح  

 .231 1   1666 ن 1416  6سةبلاةف  لابري  ةلَاو  ك

 .266سةَقّضقشَُ   َُااف سًب   ا  -173

 .375 4لالرا   سةحتا    -174

   )حة(.151 12سلو مَ رب  سةّلاو   -175

 .71 15    4اُر  سةمخ:َّا  ملُّ سلو ل -177

   )لما(.366 7سلو مَ رب  سةّلاو   -176

 .326 4سة ابرعألاُ   سةقامر  سةم اك   -176

؛ رسَ نننب  سة ابرعألننناُ   سةقنننامر  501 2ألنننر سةكا ننن  سةّينننر   سإللنننُسو   -176
 .350 4سةم اك  
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 .167سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -160

 .141سةم:ُب سةلالا  ا  -161

   )َةَر (.347 11سلو مَ رب  سةّلاو   -162

 .347 11سةم:ُب سةلالا   -163

ََُر (350 4سةم:ُب سةلالا   -164 (   

 .350 4سةم:ُب سةلالا   -165

 .333 1سة ارمي  سةم:لاح سةمَاب   -167

 .141 5سلو سًلاب  سةَُااف  ي  با  سة ُاث   -166

 .141 5سةم:ُب سةلالا   -166

 .25 14    4سلو لاُر  سةمخ:َّا  ملُّ  -166

ُذباننننُ  لمُننننب  سةّيننننف  -160 ؛ رسَ ننننب  ألننننر سةكا نننن  سةّيننننر   260  266 1سلننننو 
  رسلنننو مَ نننرب  105 1  رسلنننو سةقكَّننناع  حتنننا  سً  ننناو  516 2سإللنننُسو 
 )َلَبَ (. 365 1سةّلاو  

 .266 1سلو ُباُ  لمُب  سةّيف   -161

 .365 1سلو مَ رب  سةّلاو   -162

 )َلقهَي(. 476 1سةم:ُب سةلالا   -163

 .21سلو ُبلترا   ت: اح سة :اح رشب    ا  -164

؛ رسَ ننب  ألننر سةكا نن  سةّيننر   136 :ننةح سةمَكننا  ا  سلننو سةلننح اي  -165
 .214  رسلو سةقركا ف  حتا  سً  او  ا 464 2سإللُسو  
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  266 3؛ رسَ ننب  سلننو سةقكَّنناع  سً  نناو  162 3سةَلبةلننكي  سً  نناو   -167
 .662 2رسة ارمي  سةم:لاح سةمَاب  

   )َ َِّ (.76 15سلو مَ رب  سةّلاو   -166

 )َََ  (. 366 4م اك  سة ابرعألاُ   سةقامر  سة -166

؛ رسَ ب  سلو سةقركا ف  سً  او  ا 466 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -166
226. 

 .466 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -160

  467 2؛ رسَ ننب  سةلَّبةلننكي  سً  نناو  11 3سلننو ُباننُ  لمُننب  سةّيننف   -161
)َعَرَا(  رسة اننننننرمي  سةم:ننننننلاح سةمَاننننننب   114 7رسلننننننو مَ ننننننرب  سةّلنننننناو  

1 366. 

 (  521 ننن 444ألننر م مننُ تلُسةّنن  لننو م مننُ لننو سةلننا ُ سةلكّارلنني )ي  -162
.  امننننُ  سيةت نننا   نننني َشنننبضح أُ  سةحتَّننننا   ت قاننننا  م:نننك   سةلَّننننقَّا  ُر

 .326 2   1667تلُسة ماُ  مكل ف ُسب سةحت  سةم:با ف لاةقا ب   

 .361 1سلو لَ ي  سةخ:ائا   -163

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -164

 .566 2تف سإلتبس   سلو لَ ي  لب  :َا -165

 .241سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ي سةت:باا  ا  -167

 .566 2سلو لَ ي  لب  :َاتف سإلتبس    -166

 .31 2؛ رسَ ب  سةخ:ائا  561 2سةم:ُب سةلالا   -166
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 .566 2سلو لَ ي  لب  :َاتف سإلتبس    -166

 .416 4لالرا   سةحتا    -200

او   رسبتشنناا سة نب  مننو ةلنن450 1سةم نناك   ألنر  ا نناو  ت لنناب سةل نب -201
بسلف  ُ. بل  تلماو م مُ  مبسل ف  ُ.بم او  سة ب   ت قاا رَشبضح ُر

-262 1   1666 ننن 1416  1تلننُسةترس   محتلننف سةخنناَلي  سةقننا ب   ك
263. 

(  204  114  67سَ نننننب تّننننن  لنننننلاو سةملننننناو  لنننننرب  سةلقنننننب   سلاننننناي ) -202
 (.15(  رةقماو  آاف )111(  رسة    آاف )122رسةََّ و  آاف )

 (  سةمق:ننننرب 677 ننننن 357اةي   لننننماتاو لننننو سةقالنننن  )يألننننر تّنننني سةقنننن -203
بسلننف  ُ. أ مننُ تلُسةملاننُ  باننُ   محتلننف سةخنناَلي   رسةممننُُر  ت قاننا ُر

؛ رسَ ننننننننب  سلنننننننو مَ ننننننننرب  136  ا 1660 نننننننن 1416  1سةقنننننننا ب   ك 
   )َةَ:ا(.166 11سةّلاو  

(  22(  رمنبا   آانف )24(  رسةَاعتاي  آاف )26سَ ب  لرب  سةبر   آاف ) -204
 (.6(  رسةَل   آاف )6:ا  اي  آاف )رسة

 (  سةتحمّننف  ت قاننا 666 ننن 366ألننر تّنني سة لننو لننو أ مننُ سة ابلنني )ي -205
بسلننف  ُ. حننا   ل ننب سةمبلنناو  تنناة  سةحتنن  ةّكلاتننف رسةَشننب رسةترعاننع   ُر

 .206-206   ا 1666 ن 1416  1لابري  ةلَاو  ك

و م منُ ؛ رسَ ب  أ منُ لن136ألر تّي سةقاةي  سةمق:رب رسةممُُر  ا  -207
نننبضا  شنننبح 1124 نننن 516سةمانننُسَي )ي   (  َع نننف سةكَّنننبا  ننني تّننن  سة:َّ

ننننننبا ف م مننننننُ  لننننننبس ا  َ َلننننننو  ك بسلننننننف  ُ. اذلض ؛ رألننننننر  انننننناو 345 2  1ُر
 .461 4سًَُةلي  ت لاب سةل ب سةم اك  
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؛ رسَ ننننننننب  سلننننننننو لنننننننناُر  136سلننننننننو سةلننننننننح اي   :ننننننننةح سةمَكننننننننا  ا  -206
 .660 2لاح سةمَاب    رسة ارمي  سةم:23 14    4سةمخ: ا  ملُّ 

 (  تناباُ سلنو خّنُرو  1405 نن 606تلُسةب مو لو خُّرو سةميبلي )ي -206
 .126 2   1637مكل ف سةَُ ف  سةقا ب   

سلننننننننننو  شننننننننننا  سًَ:نننننننننناب   ألننننننننننر م مننننننننننُ تلُسةّنننننننننن  لمنننننننننناو سةننننننننننُاو )ي  -206
سةملنناة   ةنن  أة اننف سلننو ماةنن   ت قاننا  م مننُ  أر ننح (  1356 ننن 671

ُ او تلُسة ماننننننننننُ  سةمحتلننننننننننف سة :ننننننننننبا ف  :نننننننننناُس  لاننننننننننبري   م انننننننننني سةنننننننننن
 .345 4  1666 ن 1416

 (  1143 ننن 536سةّنن  م منُر لننو تمنب سةعمخشننب  )ي  ألنر سةقالنن  لناب -210
  ُسب سة حنب سةتأرانوسةحشاا تو  قائا سةتَعانو رتانرو سًةارانو  ني رلنرر 

 .156 2ةّكلاتف رسةَشب رسةترعاع  

لنن  رشننب    ر ننلك لاةشننحو أ -211 لااتنن   َ ََّننا سمننبو سةقننا   سةننُارسو   قَّقنن  رلر 
؛ 55سة ننننناخرب   ُسب سةلانننننو  لانننننبري  لّلنننننّف سةمنننننرسُب رسةم:ننننناُب  ا 

 .723ةَشبضح حتا  سةت:باا ةّماَعي  ا رسَ ب  سلو لَ ي  سةمَ: ا

 .136-136سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -212

 .23-22 14    4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ  -213

 .267ألر تّي سةقاةي  سةمق:رب رسةممُُر  ا  -214

  رسلننننو لَ نننني  سةمَ:ننننا ةشننننبح حتننننا  366 4لننننالرا   سةحتننننا   سَ ننننب   -215
  رألننر سةقالنن  لنناب 313 1  رسةخ:ننائا  411سةت:ننباا ةّمنناَعي  ا 

ننننو  نننني 1143 ننننن 536سةّنننن  م مننننُر لننننو تمننننب سةعمخشننننب  )ي   (  سةم :َّ
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   ُ. م منننننُ م منننننُ تلُسةمق:نننننُر  َ:نننننَض ف سإلتنننننبس    قَّقننننن  رتّ نننننا تّاننننن
. .ُ م مننننُر  ُمنننني  لنننناع   ُسب  لننننو م مننننُ تلُسةمق:ننننُر  تقننننُا   أُر

  1سةحتننننننننننا  سةم:ننننننننننب   سةقننننننننننا ب   ُسب سةحتننننننننننا  سةّلَنننننننننناَي  لاننننننننننبري  ك
  رسةماُسَي  َع ف سةكََّبا  ي تّ  سة:نبا  557   ا 2001 ن 1421

  رسلو  شا   465 6  رألر  اَّاو  ت لاب سةل ب سةم اك  276  276 2
 .350 4سةملاة    أر ح

  411لننننو لَ نننني  سةمَ:ننننا  ا   رس366 4سَ ننننب  لننننالرا   سةحتننننا    -217
نننو  ننني َ:نننَض ف سإلتنننبس   ا 313 1رسةخ:نننائا    رسةعمخشنننب   سةم :َّ

 .263 1  رألر  اَّاو  سبتشاا سة ب   557

 .366 4لالرا   سةحتا    -216

 .414-413سلو لَ ي  سةمَ:ا  ا  -216

 .557سةعمخشب   سةم :َّو  ي َ:َض ف سإلتبس   ا  -216

 سةم:ُب سةلالا َ ل . -220

 .461 4ةل ب سةم اك  ألر  اَّاو  ت لاب س -221

 (  شنننبح 1263 نننن 762ألنننر تلُسةّننن  م منننُ لمننناو سةنننُاو لنننو ماةننن  )ي -222
سةتلُاو  تلُاو سة رسئُ رتحماو سةمقا:ُ  ت قانا  م منُ تلنُسةقاُب تكنا  
ركننابا  ت نني سةلننا ُ  مَشننربسي م مننُ تّنني َلاض ننرو  ُسب سةحتنن  سة ّما ننف  

سلنو  شننا   ؛ رسَ نب  1066 3   2001 نن 1422  1لانبري  ةلَناو  ك 
 .345 4سةملاة    أر ح

 .461 4ألر  اَّاو  ت لاب سةل ب سةم اك   -223
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ُ او سةلَنننننُ   سةت اةذننننن  رسةم اةلنننننف منننننو سةلاَننننن  سة:نننننرتي  -224 أ منننننُ تّننننن  سةننننن
 .123سة:ب ي  ا 

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -225

؛ رسَ ب  سلو لاُر  سةمخ:َّا  141سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا -227
 .24 14     4ملُّ

 .706ي  سةتحمّف  ا ألر تّي سة ابل -226

 .132 2سلو سةقكَّاع  حتا  سً  او   -226

َي(.176 6سلو مَ رب  سةّلاو   -226    )َكيه

نف  ني تّنو 666 نن 366ألر تّني سة لنو لنو أ منُ سة ابلني )ي -230  (  سة ل 
نناب  ُ.  سةقننبسَ سي سةلننلع  ت قاننا  تّنني سةَلننُ  َا:ننا  ُ. تلننُسة ّا  سةَل 

نننناب  مكل ننننف ُسب ستلننننُسة تاح  لننننماتاو شننننّلي  مبسل ننننف  م مننننُ تّنننني  ةَل 
 .267 1   2000 ن 1421  3ف  سةقا ب   كسةحت  سةم:باَّ 

 .706سة ابلي  سةتحمّف  ا  -231

  رسَ نننب  سةقالننن  لنننو م منننُ لنننو 246سَ نننب  سلنننو لَ ننني  سةمَ:نننا  ا  -232
و سةبسلع س  منُ ةُلب   ُةنائا سةت:نباا  ت قانا  ُ.أل اُ  مو تّما  سةَقبض

 لاو تنربسو  مكل نف سةملمنع َالي سةقالي   ُ.  ات  :اةح سة امو  ُ. 
  رسةتلباننع   371  256   ا 1666 نن 1406سة ّمني سة بسةهني   ليننُسُ  

 .105-104تُِّا   :ةح سةمَكا  ا 
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؛ رسلننننو لنننناُر  120سَ ننننب  ألننننر تّنننني سةقنننناةي  سةمق:ننننرب رسةممننننُُر  ا  -233
ننننننا  ملّننننننُ    334 2رسةلكّارلنننننني  سيةت ننننننا    30 14    4سةمخ:َّ
َُس(. 26 10رسلو مَ رب  سةّلاو    َ( 

 .347 3سلو سًلاب  سةَُااف  ي  با  سة ُاث   -234

 (  حتننا  سً ننُسُ  636 ننن 326ألننر لحننب م مننُ لننو سةقالنن  سًَلنناب  )ي -235
ت قانننا  م منننُ ألنننر سة  نننو  لنننبس ا   سةمحتلنننف سة :نننبا ف  :ننناُس  لانننبري  

  542؛ رسَ ننب  سلننو لَ نني  سةمَ:نننا  ا 145   ا1666 ننن 1406
 .376 4ك  رسة ابرعألاُ   سةقامر  سةم ا

 .145ألر لحب سًَلاب   حتا  سً ُسُ  ا  -237

 .120ألر تّي سةقاةي  سةمق:رب رسةممُُر  ا  -236

 .542سلو لَ ي  سةمَ:ا  ا  -236

 .266سةم:ُب سةلالا  ا  -236

 .336 1سةلاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف رأَرستُا   -240

؛ رسَ ب  231سلو  اب   سة:ا لي  ي  ق  سةّيف سة بلا ف  رملائُّا  ا  -241
 .336 1لاركي  سةمع ب  ي تّر  سةّيف رأَرستُا  سة

؛ رسَ ب  سلو مَ رب  105-104سةتلباع   تُِّا   :ةح سةمَكا  ا  -242
َُس(.26 10سةّلاو    َ(   

 (  سةَنرسُب  ني سةّينف  630 نن 215ألر عانُ لن اُ لنو أر  سًَ:ناب  )ي -243
 .236   ا 1676 ن 1366  2ُسب سةحتا  سة بلي  لابري  ةلَاو  ك

 .371  256سلو سةموُ    ُةائا سةت:باا  ا  -244
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 .105سةتلباع   تُِّا   :ةح سةمَكا  ا  -245

 .105-104سةم:ُب سةلالا  ا  -247

 .335 2سةلا ُ سةلكّارلي  سيةت ا   ي َشبضح أُ  سةحت ا    -246

 .542سلو لَ ي  سةمَ:ا  ا  -246

 .366 3سةخّاو لو أ مُ سة بس اُ   سة او   -246

 .207 6ألر  ا او سًَُةلي  ت لاب سةل ب سةم اك   -250

 .105-104سةتلباع   تُِّا   :ةح سةمَكا  ا  -251

 .31 14    4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ  -252

 .32-31 14    4سةم:ُب سةلالا  ملُّ  -253

 .526 3سةلََّبةذلضكي  سً  او   -254

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -255

َُس(. 376 4اُ   سةقامر  سةم اك  سة ابرعأل -257  َ( 

 )َةَ:ا(. 366 4سةم:ُب سةلالا   -256

 .366 4سةم:ُب سةلالا   -256

َر(. 354 4سةم:ُب سةلالا   -256  )َ  ذ

ََُر(؛ رسَ نب  سةلنا ُ 44-43 7سلو لاُر  سةم حن  رسةم ناك سًت ن    -270   )َ ن
  رسلنننننو 335-334 2سةلكّارلننننني  سيةت نننننا   ننننني َشنننننبضح أُ  سةحت نننننا   

َُس(. 26 10مَ رب  سةّلاو    َ( 
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 .335 2سةلا ُ سةلكّارلي  سيةت ا   ي َشبضح أُ  سةحت ا    -271

ُ او سةلَنننننُ   سةت اةذننننن  رسةم اةلنننننف منننننو سةلاَننننن  سة:نننننرتي  -272 أ منننننُ تّننننن  سةننننن
 .120  116 سة:ب ي  ا

 .713سلو لَ ي  سةمَ:ا  ا  -273

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -274

 .131 1بح سةتلُاو  سلو ماة   ش -275

ننننننبض ي   -277 سَ نننننب  سةلَننننننُ   سةت اةذنننننن  رسةم اةلننننننف منننننو سةلاَنننننن  سة:ننننننرتي سة:َّ
 .120ا

 .340 1سةلاركي  سةمع ب   -276

  رسَ نب سلنو ماةن   شنبح 165 1سلو سًلاب  سةَُااف  ني  بان  سة نُاث   -276
 )تة(. 50 2  رسلو مَ رب  سةّلاو  130 1سةتلُاو  

 (  سةعس نب  ني 636 ن 326 مُ لو سةقال  سًَلاب  )ي سَ ب  ألر لحب م -276
م نناَي حننة  سةََّننا   ت قاننا   ننات  :نناةح سة ننامو  ستتَنن  لنن   تع سةننُاو 

اب  موللف سةب لناةف  لانبري  ةلَناو  ك    1662 نن 1412  1سةلُر  سةَل 
1 176-176. 

 (  سإلتلننننناع 1004 نننننن 365سَ نننننب  ألنننننر سة لننننناو أ منننننُ لنننننو  ننننناب  )ي  -260
ننب  رسةمعسرلن ف  ت قانا  حمناو م:نك    ُسب سةَشنب  محتلنف سةخناَلي  مه:ض

؛ رسلننو سًلاننب  سةَُااننف 62   ا 1646 ننن 1377محتلننف سةملََّنن   ليننُسُ  
 .165 1 ي  با  سة ُاث  



 

 
 

156 

؛ رسَ ننننب  176 1ألننننر لحننننب سًَلنننناب   سةعس ننننب  نننني م نننناَي حننننة  سةََّننننا    -261
ب  سةَُاانننف  ننني ؛ رسلنننو سًلانن766سةتلباننع   تُنننِّا   :ننةح سةمَكنننا  ا 

 .165 1 با  سة ُاث  

 .76سلو  اب   سإلتلاع رسةمعسرلف  ا  -262

 .26 14    4سلو لاُر  سةمخ:َّا  ملُّ  -263

   2013 لننننبس ا  أَنننننا   سً:ننننرسي سةّيرا ننننف  محتلننننف سًَلّننننر سةم:نننننبا ف   -264
ب  ا   .251سةقا ب   مه:ض

نننننكي  حتنننننا  ؛ رسَ نننننب  164سلنننننو سةقركا نننننف  حتنننننا  سً  ننننناو  ا  -265 سةلََّبةذلض
 .311 1سً  او  

ننا  رتّنن  لننملمننرع أشنن اب سة ننب   ر ننر مشننتمو تّنن  ُاننرسو بو  -267 ف لننو سة لَّ
ألانناٍي مَلننرلف  ةانن   ستتَنن  لت:نن ا   رتبتالنن   رةننا  لننو سةننرُب سةلبرلنني   

  رسةبرساننف  انن  64ُسب سلننو ةتالننف ةّكلاتننف رسةَشننب رسةترعاننع  سةحرانني  ا 
ّضنننَ  منننا ةننن  ) اةَ نننا ( لاة نننا  لنننُو  سةنننرسر )رسةَ نننا (  رتلنننعر  )رةنننو تَننناَو سة ه

.) لهكه  َتبض

 .311 1سَ ب  سةلََّبةذلضكي  حتا  سً  او   -266

نننننكي  حتنننننا  164سلنننننو سةقركا نننننف  حتنننننا  سً  ننننناو  ا  -266 ؛ رسَ نننننب  سةلََّبةذلض
 .312 1سً  او  

 .566 2سة ارمي  سةم:لاح سةمَاب   -266

 .176 3؛ رسَ ب  سةلََّبةذلضكي  سً  او  115ا سلو سةقركا ف  سً  او   -260

 .176 3  سةلََّبةذلضكي  سً  او -261
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 َ ل . سةم:ُب سةلالا -262

 .160 1سلو لَ ي  سةم تل   ي شرسِّ  سةقبسَ سي  رتُّّا   -263

؛ رسَ ننننننننب  سةلنننننننناُ 371  300سلننننننننو سةمننننننننوُ    ُةننننننننائا سةت:ننننننننباا  ا  -264
 .335 2حتَّا   سةلكّارلي  سيةت ا   ي شبح أُ  سة

 .461 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -265

  4؛ رسَ نب  سلنو لناُر  سةمخ:نا  ملّنُ 65سلو سةقركا ف  سً  او  ا -267
 .335 2  رسةلكّارلي  سيةت ا   22 14  

 )َةَرَك(. 367 12سلو مَ رب  سةّلاو   -266

  561؛ رسَ نب  سلنو لَ ني  سةمَ:نا  ا 35ل ّ    :اح ل ّن   ا  -266
  رسلننو مَ ننرب  سةّلنناو  166رسلننو سةلل نناو  شننبح سة :نناح  نني سةّيننف  ا 

 .365 4)َََشا(  رسة ابرعألاُ   سةقامر  سةم اك   153 14

؛ رسَ ننننننننب  سلننننننننو لنننننننناُر  140سلننننننننو سةلننننننننح اي   :ننننننننةح سةمَكننننننننا  ا  -266
 .24 14    4سةمخ: ا  ملُّ 

اح ل ّن     رل ّن    :ن140سَ ب  سلو سةلنح اي   :نةح سةمَكنا  ا  -260
 .35ا 

  رسَ نننب  سلنننو سةلل ننناو  شنننبح سة :ننناح  ننني 35ل ّننن    :ننناح ل ّننن   ا  -261
 .166سةّيف  ا 

نننننف  سةنننننُارسو  شنننننبح سإلمنننننا  ألننننني َ:نننننب سةلنننننا ّي   تقنننننُا  رت -262  قانننننا  ِّر سةبام 
نننمُ  ُسب سةلانننو  لانننبري  كُ.  62 2   1666 نننن 1416  1رس نننح سة:َّ

 ( لُو )اتكرَّح(.رسةبرساف  ا  )كرو( لُو )حأ ( ر)اتبلَّح
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 )َََشا(. 153 14سلو مَ رب  سةّلاو   -263

؛ رسَ ننننب  سلننننو 372  376  300سلننننو سةمننننوُ    ُةننننائا سةت:ننننباا  ا -264
 .154 14مَ رب  سةّلاو  

 .166سلو سةللَّاو  شبح سة :اح  ي سةّيف  ا  -265

؛ رسَ نننننب  سة انننننرمي  403-402سلنننننو سةمنننننوُ    ُةنننننائا سةت:نننننباا  ا  -267
 .674 2سةمَاب   سةم:لاح

 .674 2سة ارمي  سةم:لاح سةمَاب   -266

ننننبضا   -266 ؛ رسَ نننب  سة اننننرمي  344 2سةمانننُسَي  َع ننننف سةكَّنننبا  نننني تّننن  سة:َّ
 .674 2سةم:لاح سةمَاب  

َب    -266  .267 1ألر  ااو سًَُةلي  سبتشاا سة َّ

 .336 1ِّر سةبامف  سةُارسو   -300

 أر ننننا  (  ُذبَّ  سةَيننننرَّسا  نننني 1122 ننننن 517سةقالنننن  لننننو تّنننني سة باننننب  ) -301
سةَخننننرسا  ت قاننننا رت ّاننننا  َتَب نننناي َمكضب نننني  موللننننف سةحتنننن  سةلقا ا ننننف  

 .46-46   ا 1666 ن 1416  1لابري  ةلَاو  ك 

ا   سةُارسو  ا  -302 ااح( لُو )سًبرسح(.325سة لَّ    رسةبرساف  ا  )سةب 

 .243سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ي سةت:باا  ا  -303

نبض ي  ا  -304 تّ  سةُاو سةلَُ   سةت اة  رسةم اةلف منو سةلاَن  سة:نرتي سة:َّ
121. 
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  151 1؛ رسَ نب  سةخ:نائا  102سلو لَ ي  سةت:باا سةمّرحي  ا  -305
 .566 2  رلب  :َاتف سإلتبس ؛ 267رسةمَ:ا  ا 

 .467-465سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ي سةت:باا  ا  -307

 .467سةم:ُب سةلالا  ا  -306

 .344 4سةملاة    أر حسلو  شا  سًَ:اب    -306

 .514 2؛ رسَ ب  شبح سلو تقاو  344 4سةم:ُب سةلالا   -306

 .371 4لالرا   سةحتا    -310

  رسةبرساننف  انن  )بست ننف( 105سًتشنن  سةحلاننب  مامننرو ةننا   سةننُارسو  ا  -311
ب(. تذَ ف( ر) َُّ( لُو )َ:ُض  لُو )بذ

ُذَباضنُ  لمُن -312   267؛ رسَ نب  سلنو لَ ني  سةمَ:نا  ا73 2ب  سةّينف  سلو 
266. 

ةا:ننم ي رةّلللننتاَي ريلننو سةلننح اي  لةلننف حتنن   نني سً ننُسُ  راّاُننا  -313
يَّاَي  ُسب سةحت  سة ّما ف  لانبري  ةلَناو  ا  ؛ 52ِّاو  ي سً ُسُ ةّ:َّ

 .166رسَ ب  سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا 

 (   تنننبس  660 نننن 360أ منننُ لنننو خاةراننن  )ي ألنننر تلُسةّننن  سة لننناو لنننو  -314
َُّ  ةننننن   ُ. تلنننننُسةب مو لنننننو لنننننّاماو  سةقنننننبسَ سي سةلنننننلع رتُّّنننننا   قَّقننننن  رةننننن
ا ف   سة لامنناو  محتلننف سةخنناَلي  سةقننا ب   مكل ننف سةمننَُي  سةموللننف سةلنن ُر

؛ رسَ ننب  سة باننب   ُذبَّ  175-174 1   1662 ننن 1413  1م:ننب  ك 
 .67سةخرسا  ا  أر ا سةير سا  ي 



 

 
 

172 

؛ رسَ ننب  سلننو سةمننوُ    166  137سلننو سةلننح اي   :ننةح سةمَكننا  ا  -315
  رسة:نننن ُ   ت:نننن اح سةت:نننن اا  رت باننننب 300ُةننننائا سةت:ننننباا  ا 

 .166سةت باا  ا 

؛ رسَ ننب  سلننو خاةرانن    تننبس  166سلننو سةلننح اي   :ننةح سةمَكننا  ا  -317
 .175 1سةقبسَ سي سةللع رتُّّا  

 .300سةت:باا  ا سلو سةموُ    ُةائا  -316

 .166سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -316

 .166سة: ُ   ت: اح سةت: اا  رت باب سةت باا  ا  -316

 .300سلو سةموُ    ُةائا سةت:باا  ا  -320

لاننننننُ   ة ننننننو سة ننننننرس    ؛242سلننننننو ةتالننننننف  أُ  سةحاتنننننن   ا  -321 رسَ ننننننب  سةع 
 .61  رسةتلباع   تُِّا   :ةح سةمَكا  ا 242ا

 .674 2سة ارمي  سةم:لاح سةمَاب   -322

َُّ  ة   لن اُ َذَلناض  محناب    -323 َُ   سةُارسو  شب   رتّ ا تّا  رة َتّضَقمف لو َتَل
لاننُ   46   ا 1667  1ُسب :نناُب  لاننبري  ةلَنناو  ك  ؛ رسَ ننب  سةع 

 .241ة و سة رس   ا 

 ننرس   ؛ رسَ ننب  سةعلاننُ   ة ننو سة404  400 5سةخّاننو لننو أ مننُ  سة نناو   -324
 .241ا 

َلنننف  أُ  سةحاتننن   ا  -325 ؛ رسَ نننب  سةتلبانننع   تُنننِّا   :نننةح 242سلنننو ةذَتاض
 .61سةمَكا  ا 

 .242  241سةع لاُ   ة و سة رس   ا  -327
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 .200 12سلو مَ رب  سةّلاو   -326

َهننَي لت قاقنن   ُ. َتننعَّ  َ َلننو  ُسب  -326 ننب لننو ألنني خنناع  سًلننُ   سةننُارسو  تذ لشض
   1665 ننننننن 1417و   ّنننننن   لننننننربا ف  لاننننننبري  ةلَنننننناسةشننننننبا سة بلنننننني  

لانننُ   ة نننو سة نننرس   ا 113ا   رسةتلبانننع   تُنننِّا  242؛ رسَ نننب  سةع 
 .61 :ةح سةمَكا  ا 

 .165سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -326

 .167سةم:ُب سةلالا  ا  -330

 .166سةم:ُب سةلالا  ا  -331

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -332

 .167-165  ا سةم:ُب سةلالا -333

؛ رسَ نب  سةلكّارلني  سيةت نا  321 4سة ابرعألاُ   سةقامر  سةم اك   -334
  363-360 3  رسلننو مَ ننرب  سةّلنناو  157 2 نني َشننبضح أُ  سةحتننا   

.) ََ َ( 

 .320 4سة ابرعألاُ   سةقامر  سةم اك   -335

 .167سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -337

 .166سةم:ُب سةلالا  ا  -336

 .22 14    4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ  -336

 .23 14    4سةم:ُب سةلالا  ملُّ  -336

 .136سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -340
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 .141-136سةم:ُب سةلالا  ا  -341

 .136سةم:ُب سةلالا  ا  -342

 .141  136سةم:ُب سةلالا  ا  -343

 .143سةم:ُب سةلالا  ا  -344

  ل .َ سةم:ُب سةلالا -345

 .140سةم:ُب سةلالا  ا  -347

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -346

 .135سةم:ُب سةلالا  ا  -346

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -346

 .136سةم:ُب سةلالا  ا  -350

 .136سةم:ُب سةلالا  ا  -351

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -352

 َ ل . سةم:ُب سةلالا -353

 .136-135سةم:ُب سةلالا  ا  -354

نننا  ملّنننُ ؛ رسَ نننب143سةلنننالا  ا سةم:نننُب  -355   4  سلنننو لننناُر  سةمخ:َّ
 14 25-27. 

 )َ:َم (. 406 6سلو مَ رب  سةّلاو   -357
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؛ رسَ ننننننننب  سلننننننننو لنننننننناُر  143سلننننننننو سةلننننننننح اي   :ننننننننةح سةمَكننننننننا  ا  -356
 .27 14    4سةمخ: ا  ملُّ 

   )َ:َم (.406-406 6سلو مَ رب  سةّلاو   -356

 و(.  )َخعَ 64 4سةم:ُب سةلالا   -356

   )َخَعب(.60 4سةم:ُب سةلالا   -370

 .25 14    4سلو لاُر  سةمخ:َّا  ملُّ  -371

؛ رسَ ننننننننب  سلننننننننو لنننننننناُر  143سلننننننننو سةلننننننننح اي   :ننننننننةح سةمَكننننننننا  ا  -372
 .25 14    4سةمخ: ا  ملُّ 

؛ رسَ ب  سلو لناُر سةمخ: نا  144سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -373
 .27 14    4ملُّ 

ََُب(.357 3 رب  سةّلاو  سلو مَ -374    )َ َض

   )َتلضَلَب(.10 6سةم:ُب سةلالا   -375

 .144-143  136سلو سةلح اي   :ةح سةمَكا  ا  -377

 .27-25 14    4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ  -376

َُب(.357 3سلو مَ رب  سةّلاو   -376    )َ َض

ننننا؛ رسَ نننن111 4لننننالرا   سةحتننننا    -376   4  ملّننننُ ب  سلننننو لنننناُر  سةمخ: 
 .271  رألر لّاماو سةل  ُ   شبح أُ  سةحتَّا   ا 216 14 

؛ رسَ ننننننننب  سلننننننننو لَ نننننننني  سةمَ:ننننننننا  112-111 4لننننننننالرا   سةحتننننننننا    -360
نا  ملّنُ 162-161ا   216-216 14    4  رسلو لناُر  سةمخ: 
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  رب ننننني 171  رألنننننر لنننننّاماو سةل ننننن ُ   شنننننبح أُ  سةحت نننننا   ا 174
 .141 1   1ف سلو سة ال   ملُّ سةُاو سيلتبسلاِّ   شبح شا ا

 .335 4لالرا   سةحتا    -361

 .165سلو لَ ي  سةمَ:ا  ا  -362

 .161-160  166سةم:ُب سةلالا  ا  -363

 .46سلو ا ا   شبح سةمّرحي  ا  -364

 .303سلو سةقركا ف  سً  او  ا  -365

 .304سةم:ُب سةلالا  ا  -367

؛ رسَ ننننب  ألننننر سةكا نننن  سةّيننننر   161ألننننر عاننننُ سًَ:نننناب   سةَننننرسُب  ا  -366
  رسلو 266 5  رسلو سًلاب  سةَُااف  ي  با  سة ُاث  473 2سإللُسو  

 )َاَ َع(. 453 15مَ رب  سةّلاو  

 .473 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -366

؛ رسَ ننننب  سلننننو سًلاننننب  سةَُااننننف  167ألنننر لحننننب سًَلنننناب   سً ننننُسُ  ا  -366
 )َاَتَو(. 437 15او    رسلو مَ رب  سةّل262 5

 .474 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -360

 )َاَتَو(. 437 15سلو مَ رب  سةّلاو   -361

َب    -362  .267 1ألر  ا او سًَُةلي  سبتشاا سة َّ

؛ رسَ ب  سلو لاُر  سةم ح  رسةم ناك 474 2ألر سةكا   سةّير   سإللُسو   -363
 )اع(. 146 2سًت    
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 .143اي   :ةح سةمَكا  ا سلو سةلح   -364

 .27 14    4سلو لاُر  سةمخ: ا  ملُّ  -365

 )َرَُر(. 256 15سلو مَ رب  سةّلاو   -367

َر(. 426 15سةم:ُب سةلالا   -366 َُ  )ا

 .426  256 15سةم:ُب سةلالا   -366


