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 :متهيد
ٞيباائ ذي ٟيباار٤يأن٣يأْاا٘يهااِّيإٔيأضاال فيباا   ي  ي :يؼاااً ئلي ياا يذٗااِيٖاا  ي ي  اا  يٖٚاا

يٚ يرالي١.ي يكل ٤ لي يكلآ١ْٝ  الختالفيٚ يؼلف يٚ
ٚؽئيـيي"ٖٚٛيٜ ينيضرّي الذؿئميٚ يتشئٟٚي :يَؼرني يؿ ٌي ـُئسٞي ختًـؾئالختالفييػ١

ـيييييمليٜتؿكائيي ألَل ٕيٚ ختًؿائ:ي ـيي يٚناٌيَائيمليٜتشائٚيؾكاريؽائي  ؾت ائٍيَأييي"ي:ٚ ػااالائيي(ي1)"ٚ ختًا
ٚ يؿاالميباايي الخااتالفيٚ ـااالفيإٔيييي(2)" ْؿاال  ي ياالأٟ ـااالفيٖٚااٛيذكئبااٌيباايينأٜااييؾُٝاائيٜٓ ػااٞييي

الي...إٔيٜهإٛينالُٖائيكتًؿائييي"ي يؾائـالفي الختالفيٜشتٓريإىلي يٌٝيٚ ـالفياليٜشتٓريإىلي يٌٝ
 الخاتالف ييٚي يوينئٕيضًُئ٤ي يكل ٤ ليض٢ًيػٛ بيضٓرَئي ستدرَٛ يَؼااً يي(ي3)ٜشتٓريإىلي يٌٝ"

ئ ٖئيٚؿا ٝؿٗئيَٚٓهلٖائيؾا   يٖاٛيييييطاي يويأْٞيذت  تي يكل ٤ ليػا ٝ ٗئيٚييٚي":ينكٍٛي بٔي ؾزنٟ
 يهتاِّيَ ائْٞي يكالإٓييييؾااٞييٚي:ٜٚكاٍٛي بأيجاينيييي(4)"١يأٚج٘ئَي الختالفياليىلجيضٓٗئٜلجعيإىليس  

 يكالإٓيإٔينساٍٛي  يييؾااٞييٚٚجا٘يٖا  ي الخاتالفيييييٜٚكاٍٛي يار ْٞ:ييي(5)"الفؽلهئلييٛجٛٙيٖ  ي الخاتي
--ضلؿ١يؾًُئينئٕي ي ائّي يا ٟيييينٌيضئّؾاٞيي_ضًٝ٘ي يشالّ_نئٕيٜ لضي يكلإٓيض٢ًيجربٌٜي

ي.(6)يؾٝ٘يضلؿ٘يضًٝ٘يَلذيؾاٞيذٛ
ي(7) :ٜٚكٍٛي يظئطيب
ِٔ ٕٝليَٚألِب ِٔيُِٜلَذـ٢يَنٔث ٍَٔليَٚ ِب ََئييييييييييييَضئ ٘ٔي ِخَتًَُؿٛ يَٚ ِٕيَاٍلئؾٝ ي.َُٜؿٖؼاَليَأ

يٚ يؼلفييػ١:يي
ِيي يؼائ يٚ يال ٤يٚ ييي"ي:ٚن ي يظ٤ٞيضٔيٚجٗا٘يٜكاٍٛي بأيؾائنضيييي يتػٝريي بئبا٘يٜارٍيضًا٢يييييؿائ٤يَ ما

ن ي يظا٤ٞيَأيائيا١يإىليييي"يؾٗٛيي(8)ػلؾتي يكّٛيؾئْؼلؾٛ يإ  ينج تِٗيؾلج ٛ "َٔي يويي نجعي يظ٤ٞ
ي(ي9)ي"ٚذؼلٜـي يلٜئحيػلؾٗئئَيائٍيإىليائٍأخل٣يٚإبر ي٘يبػريٙي

ِي"ي:ٚ يؼلفي ػااالائيي ٜٚاًاليضًٝا٘ي يتؼالٜـ.يييي(11)ذ الفيبا٘يأبٓٝا١ي يهاالّيٚ طاتكئق٘"ييييييضًا
ٛيييي"ي:ٜكٍٛي بٔي ؿئجِّ ي(11)" ٍيأبٓٝا١ي يهًاِي يا ييٝشاتيبا ضل بييييي يتؼلٜـيضًِيبأػاٍٛيٜ الفيبٗائيأاا

 يٚقارينائٕيقارمئيَلذ اائييييي١ي يه١ًُيائٍيإؾل  ٖائيٜٚتـ ئَيٖ ٙي يت لٜؿئليإٔي يؼلفيٜٗتِيب ٓٝ
ٕيأؾ ئستكل ٤ينالّي ي لبيؾئضًِيإٔي يؿئضٌينؾعيٚ"ي:ض٢ًي يويقٍٛي بٔي يشل جٍيب ًِي يٓ ٛيٚممئيٜر

ؾ نليٖٓائيييي(12)أيؿئئَيقٛهلِ:يقئّيٚبئع"ي(يممئيضٝٓ٘يٜئ٤يأٚيٚ ٚيذكًِّيضٕٝٓ٘ي)ؾ ٌأٚ  ؿ ٍٛيب٘يْؼِّي
خئػا١يبئيؼالفيٚاائٍٚيأباٛيضًاٞي يؿئنساٞيإٔيٜ ازٍييييييييي٠ثالث١يَشائ٥ٌي ثٓاتييخئػاتييبائيٓ ٛيٚ ألخاريييييي
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 إلٜـائحي ي ـارٟ"يٚج ًا٘يكتؼائيث ئاا ي يٓ اٛييييييي"يَشئ٥ٌي يٓ ٛيضٔيَشئ٥ٌي يؼلفيؾأيـينتئب٘
لميبيي ي ًُييظ اٌيناٌيييؿؾيٚخؼ٘يث ئا ي يتؼلٜـ ي" إلنُئٍيي يته١ًُ"ي٢ثِيأنًُ٘ يٚمس

ٛييؾاٞيهلُئيثش٢ُيٚ اريري خٛااااااااااا٘يأنااااااااإاليأْيي(13)"جز٤ؾاٞيَُٓٗئي  يٓ اٛيي"يٜكاٍٛ:ييإ يذ لٜؿا٘ييًٓ ا
ييأارُٖئيذػٝرييًٜ ليأٚ خالي يٖٚٛيٜٓكشِيقشُي  شتٓ ا١ئَي ستكل ٤ينالّي ي لبضًِيبئ كئٜٝصي

ِي  ياويٜ اٛ يإىليأُْٗائييييؾااٞييٜٚ ارٚيإٔي يشا ِّيييي(14) يٚ آلخاليذػاٝرييًٜ الي ٚ لي يهًاِيٚأْؿشاٗئ"ييييي يهًا
 يٜٚ اريأٍٚيَأيؾؼاٌيضًاِي يؼالفيضأيضًاِي يٓ اٛيأباٛييييييييييب ًاِيٚ ااريٖٚاٛيضًاِي ي لبٝا١ييييينئْئيٜ لؾائٕيي

ٖااٛيذ اائ ٍي ؿلناائليضًاا٢يأااالفيييٚ الخااتالفي يؼاال :(15)نتئباا٘ي يتؼاالٜـ"ؾاااٞيضثُاائٕي  اائ ْٞي
ضر ي ؿلفي ألخرييأٚيذٓٛعي طتكئقئذٗئ يَثٌي) ؾ ٠ٚ(يبؿت ي ؾِٝيٚنشلٖئيٚؿُٗئيقل٥تيي يه١ًُ

 يٜٚهإٛيي ألٚجا٘ي يشا  ١يالخاتالفي يكال ٤ ليييييأااريؾااٞييٜٚ اري الخاتالفي يؼليييبئؿلنئلي ياثال، ي
ؿاات يٜهاا بٕٛيٜٚهاآ بٕٛ"يٚ ي"ي يهاالِٜيباائيتدؿٝـيٚ يتظاارٜريَثااٌي يكاالإٓؾاااٞيؾاااٞي الخااتالفي يؼل
ي.(16)ِكَٓطيَِٜٚكٓٔط"ٚ يهشليمٛيَٜ

 يٖٚٞيَؼرني يؿ ٌي يثالثٞيقلأي ي ٟيٜرٍي:يمجعيبئأليـيٚ يتئ٤يَؿل ٙيقل ٠٤ٚ يكل ٤ لييػ١
ِيييييض٢ًي ؾُعيٚ يـاِيٚ ياتاليي قالألي يظا٤ٞيقلآْائيمج تا٘يٚؿاُُتيييييي"ي٠ٚيؾُأي اليتا٘يضًا٢ي ؾُاعيٚ يـا

ي....ي.ب ـ٘يإىليب  
ٕييي: يكلإٓيقئٍيأبٛيض ٝار٠يي٘يمسٞ يَٚٓٚقلألي يهتئبيقل ٠٤يٚقلآْئ ألْا٘يهُاعيييي؛مساٞي يكالآ

َِٜكاَلأٙيقال ٠٤يييييي"ي:   جاِي يٛساٝطييؾااٞيي يتال٠ٚيَئيٚن يَٚٔي اليت٘يض٢ًي(ي17)"شٛنيؾٝـُٗئ ي قالأي يهتائبي
أ  ٤ينًُائلييي١ٚ يكل ٠٤ي ػاالائيٖٞ:يضًاِيبهٝؿٝاييي(18)"لإٓيذت عينًُئذ٘يْمل يأٚيْاليبٗئٚقلأي يك

ّٚييٓئقً :يَؼارنييًؿ اٌييي يكالإٓيؾٗاٛييػا١يييٖٚ  ي يت لٜـيٜكٛ ْئيإىليذ لٜاـييي(19)"٘ يكلإٓيٚ ختالؾٗئيَ ز
ٞيييييي:قلأي ي ٟيس لي نلٙ يٚ ػاالائيٖٛ   يضًٝا٘يٚساًِييييٖٛي يٛاٞي  ٓازٍيضًا٢يساٝرْئيقُاريػاً

أث اتيٖا ٙييييُْٗائياكٝكتائٕيَتػئٜلذائٕيٚقارييييإ؟ييي يكالإٓيٚ يكال ٤ لييبايؾُئي ي القا١ييي(21)يً ٝئٕيٚ إلضجئ "
 يؾاائيكلإٓيٖااٛي يااٛاٞييَتػئٜلذاائٕي يكاالإٓيٚ يكاال ٤ لياكٝكتاائٕيإٔضًااِي ٚ"ي: ي القاا١ي يزننظااٞيبكٛياا٘

نٓا٘ي ؿالٚفيأٚيييؾااٞيييً ٝائٕيٚ إلضجائ يٖاٞي خاتالفيأيؿائحي ياٛاٞي  ا نٛنييييييييي  ٓزٍيض٢ًيقُاريي
ٟيٚقئٍيبٗ  ي يلأٟي يكشااالْٞييي(21 )نٝؿٝتٗئئَيؼكٝليٚذثكٌٝيٚغٝالٖئ ي(22)ٚغريٖاِ"يٚ ي ٓائييي يهؿاٛ

ئٜل يذئَئ ينُئيأُْٗئييٝشائيَت ارٜٔييييؾئيٛ قعيأُْٗئييٝشئيَتػئٜلٜٔيذػ"يٜٚ رٚيإٔيٖ  ي يلأٟيؾٝ٘يْمل 
ٚإطالمي يكٍٛيبئيتائبليأٚي يتػئٜليبايياكاٝك يييي(23) ؼئ  ياكٝكٝئ يبٌيبُٝٓٗئي نذ ئطي ؾز٤يبئيهٌ"

ئْاتي يكال ٠٤يييالقا١يذاائبليإ  ينيي يكلإٓيٚ يكل ٤ ليٖٛييٝصيػ ٝ ئيٚ ي ٟيْ تكريػاٛ ب٘يإٔيٖا ٙي ي يي
ؾا ٕيبٝٓٗائيٚبايي يكالإٓيضالقا١ي يتػائٜليؾا   يقارَٓئيييييييييي_ يأَائيإ  ينئْاتيطائ ٠ييي يؼ ٝ ١يفُ ئيضًٝٗئ
 ـؼااٛؾيٚنئْااتي ي القاا١يٖااٞي ي ُااّٛيي_عٝاا يذظااتٌُي  تااٛ ذليٚ يظاائ ي_ يكاال ٤ ليبؼااؿ١يضئَاا١ي

ٜٚرؾ ٓئيٖ  يي (24)ي"نئٕيطئ  ؼ ٝ ١ييٚذٓؿل ي يكل ٤ ليثئي ي يإ  يهتُعي يكلإٓيٚ يكل ٤ لي  اًل
٤ لي١يٚطاائ ٠يؾاائيكل ٝ   يؾٗااٞيذٓكشااِيإيااٞيػااي ٤ لي يكلآْٝاا١ يت ًٝااٌيإيااٞي ؿاارٜ يضاأيأْااٛ عي يكاالي

ي:ذٓكشِيإىليثالث١يأقشئّييٖٚٞي"بئيٓش ١يإىلي يتٛ ذليٚضرَ٘
ي. يأٟي يكل ٤ لي يش  ١ي  ظٗٛن٠قشِي ذؿليض٢ًيذٛ ذلٙ-1
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أٟيقل ٤ لي يكلإٓي يثال،ي  ه١ًُيي ؾٝ٘يٚ ألػ يٚ يؼ ٝ ي  دتئني  ظٗٛنيذٛ ذلٙيقشِي ختًـ-2
ي. ي ظليليًكل ٤ 

ي.ي(25)ئق١ٝ"ااااااقشِي ذؿليض٢ًيط ٚ ٙييأٟي يكل ٤ لي ألنباعي ي -3
٤ لي يٚثاال،يًَ كا١يبٗائييؾائيكل ٤ لي  ظاٗٛن٠يٖاٞ:يقال يييييييل ٤ لي يش  ١ي  تٛ ذل٠ي  ظٗٛن٠ؾئيك

ٚي ٞي يٚ بأيناثرييٚضئػاِيبأيييييٖاِ:ي بأيضائَلييي أل١ُ٥ي يشا  ١ي  يٓجاٛ  يْٚائؾعييٚأباٛيضُالٚ يٚ از٠يييييييَأبا
لي أل٥ُاا١ي يثالثاا١ييٖٚااِ:يأبااٛيج ؿاال يييي"ييٚ يكاال ٤ لي يااثال،ي  ً كاا١يبئي ظااليٖااٞ:يقاال ٤ ييييٚ يهشاائ٥ٞ

ي(26)"يٜٚاا كٛبيٚخًـ
ٍٗيٖٚااٞيبئؿلناائلي يااثال،يضًااييػاا١يٚ يٖراَلياا١ُ ٍَٓييٜااُر ذ اايني٢ي ياار ٍي:يَؼاارنييًؿ ااٌي يثالثااٞي 

ٛييثايَثًي_ يٖراليا١ييٚ يٗراليا١يٚ ير اليا١يييي"ي هلر ٜا١يٚ يت اٝييي َثائٍيُؾٖ ًٝااٞ:ييي_يا١يٚ ياٖري ًٝٞييي١ي يار ٍيٚ ياٗرٍيٚ يٖري 
ًٜازّيَأييينإٛي يظا٤ٞيعئيا١يييي"يٞ:يٖايٚ ػاالائ(27)"َؼئ ني ي ٘يض٢ًي يظ٤ٞ:يإ  يسر ٙيإيٝ٘ييٚأنطرٙ

يفَاائيٜ اال يٖٚااٛيئٍي يرالياا١ي  دتؼاا١يبئيؼاالف ي لااٖاا ؾاااٞيُٜٚٗٓاائيي(28) ي ًااِيباا٘ي ي ًااِيبظاا٤ٞيآخاال"
١ي يهًُا١يٚػاٝػتٗئينراليا١يٚ ٕي)َؾ ئيا١(يييييبٓٝاي   ٢ٓيي ي ٟيٜشتؿئ يَأيي"ي:بئيرالي١ي يؼلؾ١ٝي ي يذ ين

َٚٔي  ؼئ ني ي يجئ٤ليض٢ًي"ي:ٜكٍٛيسٝ ٜٛ٘ييٖ  ي يؼر ؾاٞيٚي(29)"مٛياٝئن١يلئن٠ي ض٢ًي ؿلؾ١
ٕيي"ي:ئٍيٚ اريات٢يذكئنبتي   ائْٞيقٛياوييَث  ضزضا١ي ي ارٕيييؾااٞيي يٚإمنائيٖا ٙي ألطاٝئ٤يييي يٓازٚ ٕ يٚ يٓكاز 

..يَٚثاٌيٖا  ي يػًٝائٕ يألْا٘ي ضزضا١يٚؼالى يَٚثًا٘ي يػثٝائٕ يألْا٘يػاٝعيْؿشا٘يييييييييييي. نذؿئعؾاٞييٚ ٖتز  ٙ
يتؿشارييؾٛجاٛبييي يكلإٓي يهلِٜينئْتيَأيأٚيٜٛائليضًُائ٤ي يًػا١يٚ ييييؾاٞيٚ يرالي١ي يؼلؾ١ٝيي(31)ٚذثٛن"

  ؿش ال يٚ ساتُعيإىلي يزننظاٞيٖٚاٛيٜا يييييييؾااٞييلٚطي ي يهِّيإٔيذتٛؾليأِٖي يظ ي ًِيبئي لب١ٝئَي
ٚؾئ٥اار٠ي يتؼاالٜـياؼااٍٛي   اائْٞي  دتًؿاا١ي  تظاا  ١يضاأيَ ٓاا٢يٚ ااار ييي(31)ي الٖتُاائّيب ًااِي يؼاالف"

ًُا١يٚ يٓ اٛيْماليييي  لي يهؾااٞيي؛يألٕي يتؼالٜـيْماليييذ ٖلفي يًػا١يؾاٞيؾ١ي يٓ ٛيؾئي ًِيب٘يأِٖئَيَ ل
ٖ  ي ي   ي ن سا١يأبٓٝا١يييؾاٞيٓئٚيتيٚقريذي(32) ي ًّٛي ي يوتئجيإيٝٗئي  ؿشل"َٔيضٛ نؿٗئ يٖٚٛيؾاٞي

 يكال ٤ لييؾااٞييرييٝ ألؾ ئٍي يثالث١ٝي لال ٠يٚ ألمسائ٤ي يثالثٝا١ي لال ٠يٚ  ظاتكئلي يا ياار،يؾٝٗائيذػاييييييييي
يأٚاليأب١ٝٓي ألؾ ئٍي يثالث١ٝي لل ٠:يييتٛ ذل٠ يٖٚ ٙ  

لال ٠يإَائيثالثٝا١ييٚإَائينبئضٝا١يٚييييييٚ إَئيفال ٠يٚإَائيَزٜار٠ يييي:ي يًػ١ي ي لب١ٝؾاٞي ألؾ ئٍي
ٖا  ي ي  ا يبئيثالثٝا١ي لال ٠ييؾُائ  ييييييؿااٞيؾااٞييي يٚسأنتثالث١ٝيَزٜر٠يٚإَئينبئض١ٝيَزٜار٠ييإَئ  زٜر٠ي

ي؟يٍي يثالث١ٝي لل ٠ئَياٝ ي يزََٔٚئيأْٛ عي ألؾ ئيٜ يني لل ؟
أٟيذؼلٜـيَأييؾاٞيٜشكطيَٓٗئيالفييال يه١ًُي ي يمجٝعيالٚؾٗئيأػ١ًٝي"يٖٚٛ:ي ّلل 

ٌي  ئؿاٞي يثالثاٞيييٚ لال يَأي يؿ اييي ي(33)"ٚياٝصيؾٝٗائياالفيَأياالٚفي يزٜائ ٠ييييييذؼئنٜـي يهًُا١ يي
ََٔك٘يٚؾِلحيُٚٚثلييَٚنُلّ"َؾَ ٌ يَٚؾٔ ٌ يَٚؾُ ٌ"ي:ثالث١يأب١ٝٓيٖٞ ي.(34)ي"يَقَتً٘يَٚقَ َريَٚجًَصيَٚطِلب٘يٚٚ

ي:بٓئ٤يَؾَ ٌي-1
ؾهئْتي يؿت ١يأخـيي ئيشهٕٛ؛يألٕي ي لبياليذ رأيبشئنٜٔ رأيبيٚملي ٖٚٛيأخـي ألب١ٝٓ

ٕييي ؿلنئليٚمليٜشه   يٚمليٜـاِيأٚيٜهشالياتا٢ياليهتُاعييييئيٚسا٘؛يألٕيآخالٙييضلؿا١ييًشاهٛ
ٜٚهإٛيَـائنض٘يييي(35)ث٘يَؿتٛحي  ٥ُائييؿّمائيأٚيذكارّٜل يييثكالٕيثكٌي يؿ ٌيٚثكٌي يـِيأٚي يهشل يٚثئي
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َِٜؿَت  يقا"ي:مٛيَؿتٛحي ي ي ـَع"يأٚيَـُّٛي ي ييَثٌ:يْؼاليُٜٓؼال ي خاٌييييؾت ي عيٜكَاع يخـعيى
ٛيي يضر يٜ رٚ يقئٍيٜكٍٛٗ ٜرُخٌ ينتِّيٜهُتِّ يَنٖ ييُٜل أٚيَهشاٛني ي اييَثاٌيؿالبييييي"ي يمسائيٜشاُ

   ائْٞيييمجٝاعيؾاٞيٚبٓئ٤يَؾَ ٌي ست ًُ٘ي ي لبيي(36)بيجًصيهًٔصييبئعيٜ ٝعييٚضرئٜ رين٢َيٜل٢َ"يٜـِل
ياظريٚاظليٚمجعي(ي( ينئؾُعيَثٌ:

ٚقرياؼلٖئيب ـِٗيؾُٝائياليٜكاٌييي"يقشِيٚ إلضائ٤يمٛيؾت يمٌيِّٖٚٚب نيٚي:ٚ يتؿلٜليَثٌ
ي: يكلإٓي يهلِٜيض٢ًي يٓ ٛي آلذٞؾاٞيقل ٠٤يٖ  ي ي ٓئ٤يؾاٞيٚقريٚقعي الختالفيي(37)ضٔيضظلٜٔي الي١

َِٜؿُ ٌي-أ ََائيي:قٛيا٘يذ ائىلييؾاٞيَثٌيٜ ُزبييٜٚ ِزبييَِٜٚؿَ ٌيؾ ٌي ِٔييَِٜ اُزبُييَٚ ِٔييَنب اوَييَضا ٍِيئَا ؾااٞيييَ ٖن٠ٕئَِثَكائ
َُئ٤ٔؾاٞييََٚيئي ِيَأِنِض ِٔييَأِػاَػلَييََٚيائيي يٖش ؾكالأييي(61:)ٜاْٛصييَُأ يٍيئنَتائبٕيؾااٞيييِإي ائييَأِنَ الَييََٚيائييَ ٔياوَيئَا

ٜػٝاِّيي"يذؿشلٙيَ ئجِيي يًػ١يَٚ ٢ٓيَِٜ ُزبينُئ(38)بهشلي يز ٟييٚقلأي ي ئقٕٛيبـُٗئ"ي يهشئ٥ٞ
ٚ ستؿئؿتٗئيي(ي41) يمٛيٜ ُلغييٜٚ ِلغ"بـِي يز ٟيٚنشلٖئييػتئٕيؾؼٝ تئٕيٚ يكل ٠٤ي(39)ٜٚ  ر"

٘يؾاٞي ألْا٘ييٚ(41)"ي٠َأَلألْا٘يأغًاِّيضًا٢ي  ظاٗٛنٜٔيَأي يَكاييييييي؛َٓالي ي لب يغرييأْٞيأٌَٝيإيٞي يـِيؾٝا
َِٜ ُزبيَضُزٚب١"ي:يمٛ يأيش١ٓي ي لبؾاٞيأنثليذر ٚالي ي(42)َضَزَبي

ًِٖٔيَؾَأِسِلي:ٚ ختًؿٛ ي "يٜكٍٛي بٔي ؾزنٟ:ي يَثٌيَسَل٣يَٚأِسَل٣يٌَؾَ ٌيَٚأَؾَ ي_ب [يٖٓئي81]ٖٛ : َؤبَأ
ِٕٚي   يظ ل ٤"""يٚط٘"ؾاٞيٚيؾأسليب  ئ ٟي يرخئٕ"يي"ؾاٞي ؿجل"يٚ"ٚ ي]يئْٕٝؾكالأي  ارييييَأِسالِييَأ

ي(43) هلُاز٠يَؿتٛاا١"ييقلأي ي ائقٕٛيبكااعييي..يٚ. ـُش١ؾاٞيٚ بٔينثرييبٛػٌي أليـيي[أبٛيج ؿليْٚئؾعي
ِٜتيُسل٣ي"يَٚ ٢ٓيسل٣:ي يشريييٝال قاعييؾئؿج١ي ٔي(44)"َٚشل٣يٚأسل٣يث ٢ٓيإ  يسللييٝالَسَل

َٕي:أسل٣"ييٚ يًٝ٘ييقٛي٘يذ ئىل"يأْ٘يأخ ٙئَ ٙٔيَأِسَل٣ي ي ٔ ٟيُسِ َ ئ ًِّٝئئبَ ِ ٔر ٚ ؿج١يي[1] إلسل ٤:ييَي
ٚقٌٝيإٕيسل٣يىتًـيضٔيأسل٣يؾُئي(ي45)ٚسل٣" يُٖٚئييػتئٕيأسل٣يأْ٘يأخ ٙئَيسل٣ي ٔيٚػٌ:

٘يٚ يكل ٤ذئٕيػا ٝ تئٕ؛يي(46)أٚي٘يؾٗٛيأسل٣ؾاٞينئٕيينئٕيآخلي يًٌٝيؾٗٛيسل٣يَٚئ قاريقالأييي"يألْا
 ي ي االبيَ ٓئُٖاائيٚ ااارؾاااٞيَظااٗٛنذئٕييُٖٚاائييػتاائٕ يكاال ٠٤يؾاااٞيٚ اااريَُٓٗاائيأٖااٌيقاار٠ٚيبهااٌي

يي(47)"ي يوؾاٞيقلأي يكئنذيؾُؼِّٝي يؼٛ بييؾ أٜتُٗئ
ُٓعيقئٍيذ ئىلي َ ٌيَٚؾٓ ٌَؾي_ج َُعيَٚج ََُعي ي ٔ ٟي:َثٌيَج ؾكالأيأباٛيج ؿاليييي"[2ي:] هلُاز٠يييََٚضاٖرَ ُٙييََئّيائييَج

 ييٚ ؾُاعيي(48)"رٜري  اِٝيٚقالأي ي ائقٕٛيبتدؿٝؿٗائييييٚ بٔيضئَليٚ ز٠يٚ يهشئ٥ٞيٚخًـيٚنٚحييبتظاي
ضًاا٢يذـاائّيي ااييأػااٌيٚ اااريٜاارٍييي ؾااِٝيٚ  ااِٝيٚ يي"يضًاا٢يؿااِي يظاا٤ٞيب ـاا٘يإىليب اا يإ ييييٜاارٍ

ّٜٛيٚاليؾاٞيٚمليهُعيي لٜلي يؿ ٌيألْ٘يمج ٘ئَيٖٓئيٖٚٓئيته"يٚ يكل ٠٤يبتظرٜري ي ي(49) يظ٤ٞ"
َٜٛييٚاليطٗليٚاليطٗلٜٔيٚاليس١ٓيٚاليسٓتي يٚأخل٣يٖٚٞيأْا٘يضكٝ ا٘يؾ اٌيَظار يؾظاري  اِٝيإ ييييييي

 يمليٜكاٌيضارٙيييسٝئق٘ييٝأذًـي يهالّيض٢ًيْمئّيٚ اريؾظر ي)مّجعي(ييتظرٜري)ضآر ٙ(يإ يؾاٞيأذ٢ي
ََُع(يبئيتدؿٝـئَيمج تيمج ئيٚقلأي ي ئقٕٛ ِٝالْيي:قٛي٘يذ ائىليؾاٞي يٚاجتِٗيإمجئعي ؾُٝعي)َج يَخ

ُٖاائ َٕئَ َُُ ااٛ ٚ الختٝاائنيقاال ٠٤يي(51)"ثاائيأمج ااٛ يضًٝاا٘يأٚىليؾ ؿاائميَاائي ختًؿااٛ يؾٝاا٘ي[8ي:]يٜااْٛصيَِٜج
َُعيأخـي؛ي يتدؿٝـ [يي8ي:آٜا١ي]ٜاْٛصييؾاٞي؛يٚإلمجئعي ؾُٝعيض٢ًي يتدؿٝـي يٓالئَيمج عؾاٞيألٕيَج

َُع(يبئيتدؿٝـي ي[ي18[يٚي]   ئنج:61]ط٘:يؾاٞي ي ي نلٖئي بٔي ل١ًيٚ ذؿئقِٗيض٢ًي)َج
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 يؾكريقلذيبئيؿ ٌي لل يض٢ًيٚ ٕي)َؾَ ٌي(يقالذيبئ ظاتليٖٚاٛي ساِي يؿئضاٌيَأيَؾَ اٌييييييييَؾَ ٌيَٚؾئَضٌي_ 
َٚ ٔليَخًَااَلي:َثااٌيقٛياا٘يذ اائىلي َُئ يَخًَااَلؾاااٞي[ييٚ ختًؿااٛ يي19ي:]يإباال ِٖٝ ئباائِيَ ل يَٚ ِيااَأِنَضي يٖشاا

َٚ ٔل َُئ ٌٖييَخًََلي[يٖٓئي19:إبل ِٖٝ]يييَٚ ِيَأِنَضي يٖش ؾكالأي از٠يٚ يهشائ٥ٞييييي[45:] يٓاٛنييَ  ٖبا١ٕييُنا
َٚ ٓا٢يخًالييي(51)أي ي ئقٕٛيبؿت ي يالّئَيغرييأيـ"...ييٚقل.ٚخًـي)خئيل(يؾُٝٗئيبأيـيٚنشلي يالّ

ٖا ٙي آلٜا١يييؾاٞيَٚ ٓئٙيي(52)ثئٍيمليٜش ليإيٝ٘يٚ آلخلي يتكرٜل" بتر عي يظ٤ٞيض٢ًيَ"ي:ي٘يَ ٓٝئٕي ألٍٚ
ٚ يكااال ٠٤يي(53)ٚإخل جااا٘يَااأياااائٍي ي ااارّيإىلي يٛجاااٛ "يإْظااائعٙيضٝٓااا٘ي"ي:   ٓااا٢ي ألٍٚيأٟٜتؿاااليَاااعي

َ ٓا٢ي  ارحيٜهشا ٘ييييٌيؾٝ٘ي يٚ خ٢ًي)ؾئضٌ(يٚأؿٝـي خٌيَ ٢ٓي  ئؿٞ(يأْ٘يإ  يقلذيضااااا)خئيلب
َٚ ٔليئٔطِلَؾ  يٚممئيٜك٣ٛي يويؿظيؾئضٌ َُئ إٔيؾئطليث ٓا٢ييي٣[يأاليذل11ي:] يظٛن٣يَٚ ِيَأِنِضي يٖش

ٌيي96ي:] ألْ ئّي ِيِ ِػَ ئِحيَؾئٔيُلخئيليٚن يوي َٚ لٔييَخًَالَي يٚقالأي ي ائقٕٛييي[يٖٚٛيض٢ًيؾئضا َُئ ي يٖشا
َٚ لٔييَخًَالَي:يٖ٘ا  ي يًؿاظيَأيقٛيايييي يكالإٓيضًا٢يييؾااٞييإٔيأنثليَئيجائ٤ييييَٚ ِيَأِنَض َُئ يَٚ ِياَأِنضَيي يٖشا

ِيي"ي ٌيإ يإٕٚ الختٝئني يكل ٠٤يبئيؿ(يي54)ي"[يْٚمئ٥لي يو3ي:] يٓ ٌَبئؿل  ؛يألٕي يؿ ٌيأٚىليب٘يَأي السا
٥ٌيٚ يؿ ٌيبًؿما٘يي يٚإمنئيىًؽييًُئؿٞيبئيراليؿم٘ي  ئؿٞيٚ  شتك ٌيٚ ؿئٍؾاٞي السِيٜظرتىي

ٌي"ي يكالإٓيبؼاٝػ١ييؾااٞييٚن ييضًا٢يمجٝاعيَائيييٚالذؿئمي يكال ٤يي(55)ٜرٍيض٢ًي  ئؿٞ" "يٖٚاٞيذلباٛيضأييييؾ ا
ي.ااااااي)َؾَ ٌ( يش  ييآ١ٜييأغًِّي يكل ٤ي ذؿليض٢ًي يكل ٠٤يب

ي:بٓئ٤يَؾٔ ٌي-2
ٚيا٘يٚ ٕيٚ ااريييي يٜهٕٛيإاليَؿتاٛحي ي اييييَؾَ ٌ(يَٚـئنض٘يالخؿ١ي يٓاليب ري)ؾاٞيٖٚٛيٜأذٞي

َِٜااِلبيَطَلّبائيييي"أنب ١يَٛ  ٜٔؾ ٌيٜؿ ٌيٚ   نٛنيَٓ٘ي ِٗاِيَٜؿِيَطاِلبي ُِيساال١َييييي يَؾ َِٜشاًَ  يٗاِييؾُٗائ يَساًِي
 ااري  يٚطااٗري لًااصي ي  ت اارٟٚ يااال ّ يؾُثاائٍيي  ت اارٟ يٜٚااأذٞيَٓاا٘ي(56)ػاار٣يَِٜؼاار٣يػاار٣"

ٍيٚيا صي يثاٛبيي يي(57) يااال ّ يٖٚاٛيأنثاليأاٛ يا٘يَثااٌ:يأ في يٛقات ي نبييشائْ٘ يسا٦ِي ي ااٝعييييييي يَٚثائ

ٛيَٚ ئْٞيٖ  ي يؿ ٌيذرٍيض يمائٖل٠ي يا يييٚ ـًالي يبي٢ًي يؿلحيٚذٛ ب ٘يٚ الَتال٤يٚ ـًٛيٚ أليٛ ٕيٚ ي ٝا
ٚقاريٚقاعييي ي(58)"اا"ؾلح"ئَٜؿاَلح يَٚطاِلبيَِٜااَلب يٚأطاليٜأطال يَٚبٔااليٜ االييييييي نذ نلييت ًٝ٘ي إلْشئٕ

ي: يكلإٓي يهلِٜيض٢ًي يٓ ٛي يتئيٞؾاٞيقل ٤ ذ٘يؾاٞي الختالفي
ٌيي-أ َِٜؿٔ اا َِٜؿَ ااٌي ُِي:َٜ ٔشااِّيَِٜٚ َشااِّيقاائٍيذ اائىلييي يَثااٌيَأشااِّييَؾٔ ااٌي ُٗ ٌُيَِٜ َشااُ  ٖٔاا َٝاائ٤َي ِيَجئ ٔٓ َٔيَأِغ ئَاا

ـٔ  ي ئقٕٛييقلأيأبٛيج ؿليٚ بٔيضئَليٚضئػِيٚ ز٠يبؿت ي يشييٚقلأ"ي[يؾكر273] ي كل٠:ي يٖتَ ؿُّ
ٚ يشاييٚ ي ائ٤يأػاٍٛيأنب ا١ييييي ؿائ٤يي":يأٚيٜمٔ يٜكٍٛي بٔيؾئنضيَٚ ٢ٓيوشِّيٜ ٗر(ي59)"بهشلٖئ

ُِصُيي يقائٍي  يذ ائىل:ييظا٤ٞيأِاُشاُ ٘يَاِشاّ ئيُٚاِشا ئّْئييييذكٍٛيَاَشاِ تي ييي:ي ي رؾئألٍٚ َُالُيي يٖظا يَٚ ِيَك
ٍٕ ٝيي[يَٚٔيقٝئضي ي ئبي ؿش ئٕ:ي يم5ٔي: ٔ] يلئبُ ِشَ ئ ريي يٚ يويأْ٘يؾٓلميبٝٓ٘يٚبيي ي اريبتػا

أضارٙيي يا ٟييؾااٞييإ  يقئٍيأش ت٘ين  يؾهأْا٘يقائٍيٖاٛييييي٘؛يألْ ؿلن١يٚ يتؼلٜـيٚ   ٢ٓيٚ ار
يػتئٕيَظٗٛنذئٕ ييٚ يؿت ي"يَِٜ َشِّؾاٞيهشل٠ي يشييٚؾت ٗئييٚ يكل ٠٤يبي(61)َٔي ألَٛني يهئ١ٓ٥"

 ييٚ يػئيااِّيضًاا٢ي ألؾ اائٍي ياا يَئؿااٝٗئيٖااٛي ؾاائنٟيضًاا٢ي يكٝاائض؛يألٕيَئؿااٝ٘يَهشااٛني يشاايي
بئيهشاااليي يٚأَااائيإذٝااائٕي  شاااتك ٌبااائيؿت ين ًاااِيٜ ًاااِيٚطااالبيٜظاااَلبييَشاااتك ًٗئنااا يويإٔي
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ي(61)"َصٚباا٦ٔييَِْٚٔ اايَِّأؾ اائٍيٜشااري٠يَٓٗاائيأشاايؾاااٞي يٚمليٜااأليإالينجيضاأي يكٝاائضنئ ئؿااٞيؾداائ

ي.ي(62)ؿت ييػ١يمتِٝيٚبئيهشلييػ١ي ؿجئ "ٚ يكل ٠٤يبئي
َٖائي:ي يَثاٌيَسأ ريُٚسأ ر يقائٍيذ ائىليييييَؾٔ ٌيُٚؾٔ ٌي_ب َٔييََٚأ َٔيي ِيَجٖٓا١ٔيؿااٞييَؾيُسأ ُرٚ يي ي أ ٜ َٗائييَخئٔيأرٜ ]يئؾٝ

َٚ ٓا٢يي(ي63)بـِي يشييٚقلأي ي ائقٕٛيبؿت ٗائ"يييٚاؿؽؾكلأي ز٠يٚ يهشئ٥ٞيٚخًـي"[118:ٖٛ 
ؿُٗئييؿ ٌيهلِيؾلؾ ِٗيب٘ يٚ ؿج١ي ٔيأْ٘يبيني ؾئؿج١ي ٔيؾت ي يشي"يي(64)َسٔ ر:يْكٝ يَطٔكٞ

ٜشِيؾئضً٘ يٚس ريٜؼً يإٔيٜت ر٣يإىليَؿ ٍٛيٚإٔياليٜت ر٣ينكٛيويسا رييمليأْ٘يبيني يؿ ٌي ئي
ُٖا ٌٜيؾٝكائٍييييييي(65)"يٚجربي ٜريٚجربٙي  ٚس رٙي  ي ٜر إاليإٔييػ١ي يـاِيفٗٛيا١يٖٚاٞيذٓشاِّيإىلي

َسأ ريضارّي يت رٜا١يٚأمج اٛ يييييؾااٞييٚقل ٠٤ي يؿت يٖٞي  دتئن٠يألٕي  ظٗٛنيي(66)ٔٓ"ُسٔ رنُئيٜكئٍيُج
 يٚياٛييًؿٛ يؾٝ٘يإىليَئيأمج اٛ يضًٝا٘يأٚىلييطُكٛ يٚمليٜكٌيُطكٛ يؾهئٕيَئي ختؾاٞيض٢ًيؾت ي يظيي

ي.(67)ؿِي يشيينئٕي ألؾؼ يإٔيٜكئٍي)أس رٚ (ينئْت
ي:َؾُ ٌي_3

 َاا١ينئيا اائ٥عيٚ يػل ٥اازيَثااٌ:يَاُشاأ يَٚنُ اااال يٜٚارٍيبٓاائ٤يٖاا  ي يؿ ااٌييضًاا٢ي يؼااؿئلي يالي
َُٚسااِ يَٚقااُ  ييَٚػااُ ِّيٚاليٜهاإٛيإاليال َاائ يإ ييي ي(68) يا ٝ اا١يال َاا١ييؼاائا ٗئيٚاليذت اار٣يإىليغااريٙييييٚ

ٕييييي ٌُٗييييٜٚهاإٛيَـاائنض٘يَثااٌيَئؿااٝ٘يَـااُّٛي ي ااييٚياا٘يَٝز ْاائ َِٜشاا ٌُٗي َِٜمااُلفيحل ؾاا١يَٚساا :يَحااُلفي
ُٗاالٕيؾاااٞيٚقااريٚن ي الخااتالفيي(69)سااٗٛي١ َِٜا يَؾاائِضَتِزُيٛ ي:يقٛياا٘يذ اائىلؾاااٞيقل ٤ذاا٘يضٓااري يكاال ٤ يَثااٌي
َُٔ ِٝ ؾاٞيي يٓ َشئ٤َ ٖٔيََٚيئي ِي ُٖ َٕيَاٖت٢يَذِكَلُبٛ ُِٗل  ز٠يٚ يهشئ٥ٞيٚخًاـيي"ي[ييإ يقلأ222ي:]ي ي كل٠ييَِٜا

 يٜكااٍٛي باأيَٚ ٓاا٢يٜاٗاالٕ:يي ٚ ٍي أل ٣ي(71)ٚأباٛيبهااليبتظاارٜري يااائ٤يٚ هلاائ٤ييٚ ي اائقٕٛيبتدؿٝؿُٗاائ"ي
ٌيٚ اريػ ٝ يٜرٍيض٢ًيْكئ٤يٚ ٚ ٍي ْص يَٚٔي يوي ياُّٗل:يخالفي يأػ يائ٤يٚ يل ٤يٚ هلئ٤":يؾئنض

ٕٖيييٚي(71)"ٚ يتاٗاالي يتٓاازٙيضاأي ياارّيٚنااٌيق ااٝ ييييي ياارْص  ٖٗااِل ََٜتَا ؾاااٞيؾأ غُااتي يتاائ٤يي"أػااٌيّٜاٗاالٕي
ُٗاالييييٚقاال ٠٤ي يتظاارٜريَ ٓئٖاائيٜػتشاأًيييي (72)" يااائ٤ ب ااري ْكااائعي ياآرّيٚقاال ٠٤ي يتدؿٝااـ يَٚئؿااٝ٘يَط

؛يألْٗأيإمنائييي يٚهٛ يإٔيٜهٕٛي)َِٜاٗالٕ(يأٜـائيث ٓا٢ي)ٜتاٗالٕ(يييي(73)" ياٗئن٠يبئْكائعي يرّؿاٞيٜه
ٔيٜاٗلٕيطٗل يذئَئيإ  ي  ـييي"يغتشاً كاائعيي؛يألٕيؾٝٗائيبٝائٕيإبئاا١ي ياٛط٤يب اري ْيييييٚ الختٝائنيقال ٠٤ي يتدؿٝا

ٚإضُئالييراليا١يبٝٓا١ي)َؾُ اٌيَِٜؿُ اٌ(يؾ ْا٘يٜارٍيضًا٢ي يؼاؿئلي يال َا١يٚ ياٗائن٠يييييييييييي(ي74)" يرّيٚ يتاٗليبئ ئ٤
 ي(75)اليٜتهًؿٗائي إلْشائٕيٚاليٜ تًُاٗئ"يييي ي يذتش ِّيضٔي ْكائعي ّي ؿٝ ئَي يؼؿئلي يال ١َي ي 

يي" ي ي ٜٔيَِٓٗيأٌٖي ؿلّقل ٠٤ي يتدؿٝـيقل ٠٤ي ؾُئض١ألٕيٚ
ي:أب١ٝٓي ألمسئ٤ي يثالث١ٝي لل ٠يثئْٝئ

ٖا  ي ي  ا يييؿاٞيؾاٞي يًػ١ي ي لب١ٝيثالث١ٝيأٚينبئض١ٝيأٚيمخئس١ٝيٚسٓهتؾاٞي ألمسئ٤ي لل ٠يي
٘ييييبئألمسئ٤ي يثالث١ٝي لل ٠ييَٚائيٚقاعيؾٝٗائيَأي خاتالفيْاكاٞ يؾئألمسائييييييي ثالثا١ييي٤يأقاٌيَائيذهإٛيضًٝا

ي(76)"ثئي ييٜ يي يوي يتؼػرييٚ ؾُعيضًِيأْ٘ياليٜهٕٛي سِيض٢ًيالؾييإاليٚقريسكطيَٓ٘ "يأالف
٘ييي يٚالفيٚ ساا١ي يالفيٜ رأيب٘ٚض١ًي يويأْ٘ي ٕيؾااٞييضًاِيإٔي ألػاٌيييأ":يٚاالفيٜٛقاـيضًٝا ينًُا١يأ

با٘يٚاالفيٜٛقاـيضًٝا٘يٚاالفيٜهإٛيٚ ساا١ييٜايي   تارأيبا٘يييييييييييذهٕٛيض٢ًيثالث١يأالفيالفيٜ ترأي
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١ي يؼاؿيؾاٞيٚ  ٛقٛفيضًٝ٘يإ يهِّيإٔيٜهٕٛي   ترأيب٘يَت لنئيٚ  ٛقٛفيضًٝ٘يسئنٓئيؾًُئيذٓئؾٝئي
ضًٝٗائيضظال٠يٚ  دتًاـييييٚأب١ٝٓي ألمسئ٤ي ثٓئيضظاليبٓائ٤ي  تؿاليييي ي(77)"نلٖٛ يَكئنْتُٗئيؾؿؼًٛ يبُٝٓٗئ

يذٞ:ؾأَئي ي ظل٠ي  تؿلييضًٝٗئيؾتهٕٛي مسئيٚػؿ١ّيٖٚٞيض٢ًي يرتذِّٝي آلي ؾٝٗئيبٓئ٤ ٕ
ي.ٚؿِدِي مٛ:ينِ ِّي َؾِ ٌي_1
ٌْ يمٛي_2 ي.:يَنَسٔ يَٚبَاٌَؾَ 
ََٚأ نَؾٔ ٌ يمٛ:يَنٔ ري_3 ي. ي
ٌْ يمٛ:يَنُجٌي_4 ي.]يَتٝكظيا ني[ يٜٚكظيَؾُ 
ي.] ي  ريي ي ٟيأؿٓئٙي يشؿلي[ي ئِْك ئؾِ ٌ يٚمٛيجِ عي-5
ي.]ي  لأ٠ي يـد١ُي[ٔبًٔزيٚي ٔؾٔ ٌ يمٛ:يإبٌي-6
ي.ئؾَ ٌ يمٛ:ئؿًَع يٚس٣ٛ-7
يُؾِ ٌ يمٛ:يُقِؿٌ يُاًِٛ.-8
ي.]سٌٗي[ يُٚسُلحيُؾُ ٌ يمٛ:يُضُٓل-9

ي.]ائ ميبئيرالي١يَئٖليبٗئي[ي(78) يُختعيمٛ:يُنَبعي ُؾَ ٌ-11
ِيؾاااٞيبٓاائ٤ ٕيٜٚهْٛاائٕي٘يٚ  دتًااـيؾٝااي  ئؾُ ااٌ:ي السااِيؾكااطيُؾٔ ااٌ يمااٛ:يُ ٥ااٌ يٚٚضااٌ يُٚن٥اا

ٗييييييؾااٞيي الخاتالفييؾاٞيٚ يش ِّي(79)ُا و" ١يُؾٔ اٌيبئيؿ اٌيييٖا ٜٔي ي ٓائ٤ٜٔيػا ٛب١يْاكُٗائيٚنا يوي ظائب
ي: يتئيٞيٖ ٙي يرن س١ييبئألب١ٝٓي ي ظل٠ي  تؿليضًٝٗئيض٢ًي يٓ ٛؿاٞيؾاٞيٚسأنت(81)   ينييًُجٍٗٛ"

ٍَ:يقٛي٘يذ ئىلؾاٞي يمٛيَ ِأبيَٚ َأب ييَؾِ ٌيَٚؾَ ٌي_1 َٕيَقئ ٓٔيَييَساِ عَييَذِزَنُضٛ [ي47]ٜٛساـ:يييَ َأّبائيئسا
ي اائ ٠ي أباائ":ي "ي يَٚ ٓاا٢(81)" ي اائقٕٛيب سااهئْٗئاؿااؽيبؿاات ي هلُااز٠ييٚقاالأي"يكاالأيضئػااِيبلٚ ٜاا١ؾ

ِٗاال يي"يئْٗئٚ يكاال ٠٤يبؿاات ي هلُااز٠يٚإسااهيي(82)"  شااتُل٠ي  ٥ُاائيضًاا٢ي ؿئياا١ي يػتاائٕيَثااٌي يٖٓٗااليٚ يٓ
ٚ ختائنيي(83)َٔيالٚفي ؿًاليجائ يالنتا٘يٚإساهئْ٘"يييي يٚنٌي سِينئٕيثئ١ْٝيٚ يَمَ ٔيٚ يَمِ ٔ

ي.(84)ـؿت٘يٚإلمجئعيأغًِّي يكل ٤يضًٝ٘ي إلسهئٕيَهٞ
ٌَ:يقٛي٘يذ ئىلؾاٞي يَثٌيَحَ ٔيَٚحِ ٔيَؾَ ٌيَٚؾِ ٌي_2 ِِيََٚجَ  ِٔيَيُه ِّيُجًُٛٔ ئَ َِْ ئ ُّٝٛذئي ِيَأ َٗئيُب يَذِشَتٔدؿَُّْٛ

َّ ِٛ ِِيَٜ ُٓٔه َّيَحِ  ِٛ َٜ ََٔتُهِيَٚ ٚي81ي:] يٓ ٌييِإَقئ  ساهئٕي ي اييٚقالأييييٕٛيب يهؿٜٛاي[يؾكلأي بٔيضائَلي
ٕي"ي"يَٚ ٓاا٢ي يم اأ(85) ي اائقٕٛيبؿت ٗاائ "يٚ يكاال ٠٤يباائيؿت يأٚي(86) يظاادٛؾيَاأيَهاائٕيإىليَهاائ

َظَ ليٚ يَظاِ ليي هائٕياالفييييمٛي يؾاٞي ينُئيجئ٤ييػتئٕييٚيٝصي يشهٕٛيبتدؿٝـ"يهئٕ إلس
ي.(87)" ؿًل

ٝ ُِّيَٚ ِيَ ًَُري  :قٛي٘يذ ئىلؾاٞئَْهريََْٚهري يمٛ:يَؾٔ ٌيَٚؾَ ٌي_3 ُ٘يَِٜدُلُجي يا  ِٕيََْ ئُذ ٘ٔئبِ ِ  يَٚ ي ٔ ٟيَنب 
بؿاات ي يهاائفييٚقاالأي ي اائقٕٛيييي يؾكاالأيأبااٛيج ؿااليي"[ي58ي:]ي ألْ اائَّْٔهااّر يِإي اائيَِٜدااُلُجيَياائيَخُ ااَ 

ي٠يبؿاات ي يهاائفٚ يكاال ٤" (89):ينااٌيطاا٤ٞيخاالجيإىليطئي اا٘يبت شااليَٚ ٓاا٢يْهااريي(88)"بهشاالٖئ
ٚقٝااٌي)ْهاار (يبٓؼااِّي يهاائفيي"ي(91)أٚيػااؿ١يَظاا ١َٗؼاارن يٚبهشاالٖئي سااِيؾئضااٌيي)ََْهاار(ي
ٕييييييٚخؿـٗئ ٚ الختٝائني يكال ٠٤يبؿات ي يٓإٛيٚنشالي يهائفييييييي"(91)ث ٓا٢ينئيارَْـييٚ ياٖرْـييػتائ

ي(92)"مجئعي ؿج١ئَيقلأ٠ي ألَؼئنيضًٝ٘إل
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ٕٖي  :ف يقئٍيذ ئىلمٛيَنُعفييَٚنُعَٚؾُ ٌييَٚؾُ ٍٛيي_4 َ٘يِإ ِْيَيَل٤ُْٚفئبئيٖٓئِضي يً  [يي142ي:] ي كل٠يَنٔاٝ
ٚي ٚيييٕٛ يهؿٜٛااؾكالأي ي ؼاالٜئٕي  يٚقالأي ي اائقٕٛيبااٛ ٚيب اارييسا٣ٛياؿااؽيبكؼاالي هلُاز٠يَاأيغاارييٚ 

 يل ٤يٚ هلُز٠ييٚ يؿئ٤ين١ًُيٚ اار٠يذارٍيضًا٢ينق ا١يييييي":ينُئيضلؾٗئي بٔيؾئنضي١"يٚ يلأؾ(93) هلُز٠ي
نكٛيا٘:يغؿاٛن يييذ ئىليض٢ًيٖ  ي ياٛ ٕيجائ٤لييييؾئؿج١ي ٔيأث تي يٛ ٚيإٔيػؿئلي  "ي(94)ٚن ١

٘ييييي؛يألٕي ياوياليٜكائٍيييٚ ٚٚ  يٖٚٛيأؾدِ ..يٚ ؿجا١ي أيطالحي ياٛ ٚييييي.إالي أي  ّي يؿ اٌيَٓا٘ييٚث اتييا
يؿمئيٚاليوٌٝيَ ٢ٓييٜزٌٜي؛يالجتُئعي هلُز٠يٚ يٛ ٚيٚنئٕيطلاٗئيال٘يَئٍيإىلي يتدؿٝـأْي:ُٖٚز

ناالّي ي البيييؾااٞيي؛يألٕيؾ اٍٛيأنثاليييباٛ ٕيؾ اٍٛي)نعٚف(ييي  دتئن٠يي يكل ٠٤يٚ"ي(95)ؾئستجئ ي يو
بائبيَؾُ اٍٛيَائالييييؾااٞيئَيَؾُ ٌيؾ ٕيبئبيطهٛنيأطٗليضٓرِٖئَيبئبيَُٜكظ يأاليذل٣يأْ٘يقاريجائ٤ييي

ٚن يويألْ٘يقل ٠٤يأٌٖييي(96)ٜ لفيَؾُ ٌيؾٝ٘يمٛيغؿٛنيٚطهٛنياليذكٍٛيَغُؿليَٚطُهليَثٌيَُٜكظ"
ي. ؿلَي

ٍَ ي: يمٛ:يس ليٚسئال يقئٍيذ ئىلٔؾِ ٌيٚؾئضٌي_5 َٔيَؾَكئ ِِيَنَؿُلٚ ي ي ٔ ٜ ُٗ ِٓ ِٕئَ ئساِ لْييِإي ائييَٖاَ  ييِإ
ٖااٛ ي]يؾااٞيي[يي3ٚأٍٚيٜاْٛصي]يآٜاا١ييؾاااٞيٚإاليسا ليَاا ييٖٓائيييؾاااٞي[يٚ ختًؿاٛ يي111ي:]ي  ئ٥اار٠يَُأ يْي

[يؾكلأي ز٠يٚ يهشئ٥ٞيٚخًـي)سئال(يبأيـيب ري يشييٚنشلي ؿئ٤ي6ي:[ييٚ يؼـي]يآ7١ٜ:آ١ٜ
ٜاْٛص يٚقالأي ي ائقٕٛيبهشالي يشاييٚإساهئٕيييييييؾااٞييٚ ؾكِٗي بٔينثرييٚضئػِيي(97) ألنب ١يؾاٞي

:ي أُلِخ ٠ييٚنٌيَئيياـيَأخ ٙيٚ ميؾٗٛيس ل...يٚ يشاا ليَ ٓئٙ"ي ألنب ١ؾاٞيي ـئ٤ئَيغرييأيـ
ؾئؿج١ي ٔي" (98)ي"...يٚأػٌي يش ليػلفي يظ٤ٞيضٔياكٝكت٘يإىليغريٙؾا١ٓؾاٞيٚ يش ليي ي ٝئٕي

ٚ يكاااال ٠٤ي(99) سااااِي يؿئضااااٌيٚ ؿجاااا١ي اااأيااااا ؾٗئ يأْاااا٘يأن  ي  ؼاااارنيين  يأث ااااتي أليااااـيأْاااا٘يأي
ألْ٘يٜرٍيض٢ًيؾئضً٘ييٚ يشائاليقاريٜهإٛيَ ا٘يييييي؛أٚضِّيَ ٢ٓ"يبئ ؼرن)ٔسِ ل(يٖٞي الختٝئنيٖٚٛ

ي.ٚالذؿئمي ؾُئض١ي"(111 ) يش ليٚ يش لياليٜٛجريإاليَعي يشئال
ِٚ  :مٛ:ئنَشـيٚٔنِشـ يقائٍيذ ائىلييي  يٚٔؾِ ٌٔؾَ ٌي_6 َُئ٤َييُذِشأكطَييَأ َُائيي يٖشا ُِاتَييَن َٓائييَ َض ِٝ يَضًَ

ٚضئػااِيبؿاات ي يشااييييي[]يض ااري  يباأيضاائَليي[يقاالأي  اارْٝئٕيٚ يظاائَٞييي29ي:]ي إلساال ٤ئنَشااّؿئ
مجاااااعئنِشاااااؿ١يٖٚاااااٛي يكا ااااا١يَااااأيييييٚ ئهَشاااااـيٚ ئهِشاااااـيييي(111)"ٚ ي ااااائقٕٛيب ساااااهئْٗئي

ٔنِشاؿئيؾهأْا٘يقائٍيأٚيييييَٙٚأيقالأيييمجعينشؿ١ييٖٚٞي يكا ١"يٚ يكل ٠٤يبؿت ي يشي(112) يظ٤ٞ"
ي".(113)ذشكاٗئيط كئيضًٝٓئيٚ طتكئق٘ئَينشؿتي يظ٤ٞيإ يغاٝت٘ي

٣َٛ يقئٍيذ ئىلي يمٛ:ٔؾَ ٌ يُٚؾَ ٌي_7 ٣َٛيُٚس ٌِ:ئس َٓئيَؾئِجَ  َٓ ِٝ ََٓويَب ِٝ ِٛٔضّر يََٚب ُ٘ييَيائييََ ُٔييُِْدًُٔؿا يََٚيائييَِْ ا
َِْت ّْئيَأ ٣ّٛيَََهئ ّْائيقلأيأبٛيج ؿاليْٚائؾعيٚ بأيناثرييٚأباٛيضُالٚيٚ يهشائ٥ٞيييييييي"[58]ط٘:يُس يَََهئ

ّْائي[يبهشلي يشيييٚقلأيضئػِيٚ بٔيضائَليٚ از٠يٜٚ كاٛبيٚخًاـييييي58]ي٣ّٛٔس ٣ّٛييَََهئ بـاِيييُسا
ٛ ٤ْئساا٣ٛيُٚساا٣ٛيأٟيَهاائٕيُساا٣ٛيٚسااٛ ٤ْيٚسااطيٜٚكاائٍيَساا"يَٚ ٓاا٢يساا٣ٛ:يٚسااط يي(114)"ي يشااي

ٌييييي ٚ يكال ٠٤يبهشالي يشاييييي(115)" ياويَؼارنيييٜشتٟٛيطلؾئٙيٜٚشات ٌُي ياويٚػاؿئيٚحلؾائ يٚأػا
ي.(116)ي"يػتئٕيَثٌيَهئْئيذشتٟٛيَشئؾت٘يبيي يؿلٜكي"يٚؿُٗئ

َْئي :ي يقئٍيذ ئىلمٛ:يُنِاِيُٚنُاُِؾِ ٌيُٚؾُ ٌي_8 ِٕيَؾَأَنِ  َُئيَأ ُٗ َُئيُِٜ ٔرَي ُٗ ِّٝل يَنٗب ُ٘يَخ ِٓ يََٚأِقاَلبَييَ َنائ٠ّيئَ
ُّئ ٕييضئَليٚأبـِي ؿئ٤ي بٔي"[يقلأي81:ي] يهٗـيُنِا ي(117)"بٛيج ؿليٜٚ كٛبيٚ ي ائقٕٛيبئيشاهٛ
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ٚنُاُاائيٚنِاُاائييي(118)ٖاائي يلقاا١يٚ يت اااـيٚ  ل اا١يَثًااٗئ"يَٚ ٓاا٢ي يااُلُاِيبئيـاا١ُي يل اا١يَٚ ٓئي
٘يييي ٚ الختٝائنيقال ٠٤يييي(ي119)ينئيُظاُػٌيٚ يُظاِػٌ"ييي ٚ اريؾئ ـُّٛيضٝٓ٘يأػاٌيٚ  شاهٔييكؿاـيضٓا

ي يتشهييييًدؿ١يٚالذؿئمي ؾُئض١.
قاالأيطاا  ١يٚ ااز٠ي"[37:] يٛ ق اا١َأِذَل ّباائيُضُلّباائقاائٍيذ اائىليي مااٛيُضااُلبيُٚضااِلبي ُٚؾِ ااٌيُؾُ ااٌي_9ي

لأ٠ي ؿشاآئ٤يمجااعيَضااُلٚبيٖٚااٛي  اا"يَٚ ٓاا٢ي يُ ااُلبي(111)"خًااـيب سااهئٕي ياال ٤يٚ ي اائقٕٛيبـااُٗئٚ
؛يألْ٘يمجعيضلٚبينُئيذكٍٛيَػاُ ٛنيٚػاربيييٚ يكل ٠٤يبئيـِيض٢ًي ألػٌي(111)"  ت   ١يإىلي ٚجٗئ
ٌييؾاٞيدؿٝـيَٚنُسٍٛيٚنسٌيٚ يت ِييييي(ي112)ي" يويطئ٥عينُئيذكاٍٛيُنِسا ؛يٚ يكال ٠٤ي  دتائن٠يقال ٠٤ي يـا

ي.يٚن يويالذؿئمي ؾُئض١(113)"ٚأضلفيبٗ  ي   ٢ٓيٚأنثلألْ٘ي ألػٌ ي
يي:ثئيثئي  ظتكئل

ٖٚٛي سِيَؿ ٍٛيَأي يؿ اٌي ِطاُتٓلي يا ٟيٜ ٓا٢ي  اأخٛ يأٚي  ٓتازعيييييييي يٚ  ظتكئليٚ ارٖئيَظتل
 طاتكئميي":ييشائٕي ي البييؾاٞيجئ٤يي أخ يطلي يظ٤ٞ":يٖٚٛييػ١:ي طتكئميريٙيَٚؼرني يؿ ٌيي طتلَٔيغ

ي(114)ٝٓائيٚلائاليٚ طاتكئمي ؿالفيأخا ٙييييي ألخا يؾٝا٘يمييي:ٚ طتكئمي يهالّ ي يظ٤ٞيبٓٝئْ٘ئَي  لػٌ
ٚ  ظتكئليس  ١يي(ي115)"ذؼئنٜؿ٘يالٚفي يوي ألػٌؾاٞيٜرٚنيي قتائعيؾلعئَيأػٌ":يَٓ٘يٚ ػاالائ

ي:أْٛ عيٖٚٞ
ٚ سااِي يزَاائٕ يٚ سااِيي ٚ يؼااؿ١ي  تظاا ١ٗ ييٚ سااِي يتؿـااٌٝ سااِي يؿئضااٌييٚ سااِي  ؿ ااٍٛ ي"

٘يي_ يٜٚت  ا٘ييٚ ساِي آليا١ييي   هئٕ ٞيي"ي_ٚياٝصيَٓا ٞيي  ؼارني  ُٝا ُْٗائيجئَار ٕ يييأل؛ي"يٚ  ؼارني يؼآئض
ٚٓيييثظتل ٖٚاٞييي ب ـاٗئيؾااٞييهالِٜيي يكالإٓي ييؾااٞيؾااٞيييٚقريٚقعي الختالفي يؼليي (116)"ٚيٝشئيَؤ

ي:ض٢ًي يٓ ٛي آلذٞ
٘يييٖٚٛيَئي: سِي يؿئضٌي_1 ٜٚؼائؽيَأي يؿ اٌي يثالثاٞيضًا٢يييييييي(117)" ٍيض٢ًي ؿر،يٚ ؿارٚ،يٚؾئضًا

ٚأَئيإ  ينئٕي يؿ ٌيؾٛمي يثالثاٞيؾٝؼائؽي ساِيؾئضًا٘يضًا٢يٚ ْا٘يييييييي ٚ ٕيؾئضٌيَثٌينتِّينئذِّ
َيَُٝائييي  ـائنض١يَـئنض٘يَعيإبر ٍيالفي ٌيييييي١َـاُٛ جئٖاريهئٖاريييي:ٚنشاليَائيق اٌي آلخاليَثا

يؾٝ٘:ؾاٞيبٝئٕيَئيٚقعي الختالفي يؼلٖٚ  ي(118)ََُجئٖر
َِْؿّشائيي  :قٛي٘يذ ئىلؾاٞيَثٌي  ن١ٝيٚ ن١ٝيي:ؾئض١ًيٚؾ ١ًٝ ًِاَتي ٍَيَأَقَت ِٝالِييَ ٔنٖٝا١ّييَقئ يَِْؿاصٍيئبَػ

٦ِّٝئئج٦ِااَتيَيَكااِر ٚ باأيضاائَليٚنٚحيبػاارييأيااـيب ااري يااز ٟييييٕٛ يهؿٜٛااقاالأي"[ي74] يهٗااـ:ييُِْهااّل يَطاا
"ي(121)ي يااااائٖل٠ي يٓئَٝاا١يي":يَٚ ٓاا٢ي  نٝاا١"ي(119)ٚذظاارٜري يٝاائ٤يٚقاالأي ي اائقٕٛيباائأليـيٚؽؿٝااـي يٝاائ٤يي

 ٔيقلأي  ن١ٝيأْ٘يأن  يمليذ ِّْيقطيٚ ؿج١ي ٔيقلأٖئي ن١ٝيأْ٘يأن  يأْٗئيأ ْ تيثاِيذئباتييييي"ٚ ؿج١
ي.ي(121)ي"ٚقٌٝييػتئٕيث ٢ٓينكٛي٘يقئس١ٝيٚقش١ٝ

إ يأنٜريبئسِي يؿئضٌي يتهثرييؾ ٕيػاٝؼي ساِي يؿئضاٌيذت اٍٛيإىليػاٝؼيأخال٣يييييييي:ػٝػ١ي   ئيػ١يي_2
أجالٚ ي ساِييي":يٖا  ي يؼار ييؾااٞييٚقاريقائٍيساٝ ٜٛ٘ييييي ٜاًليضًٝٗائيػاٝؼي   ئيػا١يأٚييأَثًتا٘ي   ئيػا١ييييي

ٜلٜاريبا٘يَائيإٔييييألْا٘يي؛ ألَليفال ٙيإ  يينائٕيضًا٢يبٓائ٤ي)ؾئضاٌي(يييييؾاٞي يؿئضٌيإ يأن  ٚ ييإٔيٜ ئيػٛ ي
أن  يبؿئضٌئَيإٜكئعي يؿ ٌيإاليأْ٘يٜلٜريب٘ييور،يضٔي   ئيػ١يؾُئيٖٛي ألػاٌي يا ٟيضًٝا٘يأنثالييييي
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ٍي ..يٚقااريجاائ٤يؾ ٝااٌييناالاِٝيٚضًااِٝيٚقاارٜليٚمسٝااعييي.َٚؿ اائٍيَٚؾٔ ااٌيي َٚؾٖ اائٍي ٖاا  ي   ٓاا٢يَؾُ ااٛ
َُٝ ُٚقُٛٙيََٖ    :قٛي٘يذ ئىلي قل ٤ ذ٘يبؼٝػ١ي   ئيػ١ؾاٞيٚممئيٚقعي الختالفي(122ي)"ٚبؼري ًِ ِْيَؾ ُٝٔ يَا

 ي ٓائ٤يؾكالأي از٠يٚ يهشائ٥ٞيٚخًاـيبتظارٜريييييييؾااٞيي)غشائم(ييؾاٞي[يٚ ختًؿٛ ي57]يؾ:ييََٚغٖشئْم
ٜػشاليٜٚشاٌٝيَأيييييَائيي:َٚ ٓا٢يغٖشائمييي(123)ي"ٚقلأي ي ئقٕٛيبتدؿٝؿُٗئيؾٝٗائيي   ٛؿ يؾاٞي يشيي

هٛ يإٔيٜهإٛي مسائيضًاا٢ييييي"ٚ يكل ٠٤يبئيتظرٜري"(124)جًٛ يأٌٖي يٓئنيٚػرٜرِٖئَيقٝ ييٚمٛٙ
ٚهاٛ يإٔيٜهإٛيػاؿ١يقارياا فيَٛػاٛؾٗئيؾٝهإٛييييييييي.مٛي ؾٖ ئنيٚ يهًّائ٤يي ٖٚٛيقًٌٝي ؾٓ ئٍ

ػارٜرييؾااٞييٖٚٛيَائيٜشاٌٝيييي ٚ  ل  ييسٝئٍي  يؼؿئلينثريؾاٞيٚؾٖ ئٍيي َؾٓ ئالئَيغشليإ  يسئٍ
ي َِٗيماٛي ي ا  بييٚ يٓهائٍيٚ يظال بيييينالؾاٞيٖٚٛينثرييي"ٚ يكل ٤يبئيتدؿٝـي(125)أٌٖي يٓئني

ي.(126)ي"ٚهٛ يإٔيٜهٕٛيَؼرنيٚػـيب٘ييٚ   ٢ٓي ٚيغشئميأٟي ٚيسٝالٕ
ٍيي_3 َؿ اٍٛ"ييي"ٖاٛي ساِي طاتليَأئؾ اٌي ائيٚقاعيضًٝا٘يٚبٓائعٙيَأي يثالثاٞي لال يضًا٢يييييييييييييي: سِي  ؿ اٛ

نُهالّيييق ٌيآخالٙيييَٚٔيغريٙينئسِي يؿئضٌيإاليأْ٘يٜؿت يَئيي"َٚكتٍٛيَٚظلٚبي نُـلٚب
ٛييؾاٞيٚقريٚقعي الختالفييي(127)"ٚكلجييَٚتر نى ي:قل ٤ذ٘يؾُٝئينئٕي  ٥ر يض٢ًيثالث١يأاالفيما

ُ٘ي   دًؼااييؾكاالذيبئسااِي  ؿ ااٍٛيٚ سااِي يؿئضااٌيقاائٍيذ اائىل:يييييي ْٖاا ِٔيِإ َْاائئَاا ُُِدًَٔؼااَيئضَ ئٔ  ي ِي
ٚالّياٝ يٚقعيأٚي٘يأيـيؾاٞيٕٛيْٚئؾعيٚأبٛيج ؿلي  دًؼييإ ينئٕي يهؿٜٛ"ي[يؾكلأ24:]ٜٛسـ

ٌييي":يَٚ ٢ٓي إلخالؾييي(128)"بؿت ي يالّيٚ ي ئقٕٛيبهشلٖئ َٚ اينييي(129)" يٗزِبريإ  يخًؽيَأي يٗثؿا
يي(131)"ٚبهشالٖئي يا ٜٔيأخًؼاٛ ي ٜآِٗي ييييي  يكل ٠٤يبؿت ي يالّي ي ٜٔيأخًؼِٗي  يَأي ألساٛ ٤يي

ّيي أْٗااِيأخًؼااٛ ي يذ اائىلي ٜاآِٗيَٚ ٓاا٢ي يؿاات يأخًؼااِٗي  يأٟيييييي"َٚ ٓاا٢ي يكاال ٠٤يبهشاالي يااال
ي(131)ي" جت ئِٖيٚأخًؼِٗئَي يش٤ٛ

ألْٗاِيمليىًؼاٛ يأْؿشاِٗيي  ائ ٠ي  يإاليَأيب اريَائي ختائنِٖي  يييييييييي:ؿات يٚ الختٝئنيقال ٠٤ي يي
ََِِٚأِخًَُؼٛ يي:ٚقريقئٍيذ ئىلي ٚأخًؼِٗيي يو ُٗ َٓ ٘ٔئ ٜ ي ؾا ٕيضًٝا٘ي ألنثالييي[يٚأٜـئي146] يٓشئ٤:ييئيً 

َٕيييؾاااٞيَٚ ِ ُنااِلي:ذ اائىلقٛياا٘يؾاااٞيكًؼاائييؾأَاائي ُ٘يَناائ ْٖاا ََُٛساا٢يِإ َٕيَنُسااّٛيئيييَُِدًَّؼاائ ِئهَتاائٔبي ََٚناائ
ٝ٘ئ  َْٔي(132)ي"ييقلأٚٙيبؿت ي يالّيٖٚٛي الختٝئن يهؿٜٛ[يؾ ٕيي51]َلِٜ:ؾاٞي
ٖٚاٞييٝشاتيَأييييي  ؿار،يٖٚٞيَئي طتلئَيؾ ٌيال ّي أيقائّيبا٘يضًا٢يَ ٓا٢ييييييي: يؼؿ١ي  ظ ١ٗي_4

 يؼؿئلي ؾئن١ٜيٚإمنئيط ٗتيبٗئئَياٝ ي يت نرييٚ يتأْٝ ييٚ يتث١ٝٓيٚ ؾُعيٚأبٓٝتٗئيمسئض١ٝي
٘يؾاااٞيٖٚااٞيذظاا ٘ي سااِي يؿئضااٌيي ي(133)ٚخؼااتيباائيثالثٞي لاال ي ي  يرالياا١يضًاا٢ي ؿاار،يٚػاائا 

ؾ ْا٘يٜارٍيييمجٝعي أل ١َٓيغالفي ساِي يؿئضاٌيييؾاٞيتؼـيبئؿر،يإٔيػئا ٗئيَؾاٞيٚؽتًـيضٓ٘ي
ٚ ساِي يؿئضاٌيٜؼائؽيَأيييييي ض٢ًي ؿر،يٚػئا ٘يض٢ًيج١ٗي ؿرٚ،يٖٚٞيذرٍيضًا٢يجٗا١ي يث اٛلييي

َؼرني يؿ ٌي يال ّييٚ   ترٟيٚ يؼؿ١ي  ظ ١ٗيذؼئؽئَيَؼرني يال ّيؾكطيٚ سِي يؿئضٌيٜؼئؽي
ٌيي(134)ي"َٔي يؿ ٌي يثالثٞيض٢ًيٚ ٕيٚ اري)ؾئضٌي(يبُٝٓئي يؼؿ١ي  ظ ١ٗيذؼئؽيض٢ًيضار٠يأبٓٝا١يي يَثا

قل ٤ذ٘يبيي يؼاؿ١ييؾاٞيٚممئيٚقعي الختالفيي(135)َؾَ ٌين شٔيٚؾ ٌٝينجٌُٝييٚؾ الٕينُالٕ
َّئيي :  ظ ١ٗيٚ سِي يؿئضٌيقٛي٘يذ ئىل نل٠ييؾاٞيٚ ختًؿٛ ي"ي[11:] يٓئ ضئلئَْدَل٠َّأِإَ  يُنٖٓئئضَمئ

ـييؾكلأي ز٠يٚ يهشئ٥ٞيٚخًـيٚأبٛيبهليٚنٜٚصي)يْئخل٠(يبئأليـيٚقلأي ي ائقٕٛيبػارييي ي(136)"أيا
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 يٓإٛيٚ ـائ٤يٚ يال ٤يأػاٌيػا ٝ يٜارٍيضًا٢يػاٛليَأييييييييييي:ي"َٚ ٢ٓي يِٖٓدل٠ينُئيٜكٍٛي بٔيؾئنض
يي(137) ي ٟيذرخٌيؾٝ٘ي يلٜ يٚؽلجيَٓ٘"ي ي ئيٞيٚ يٓئخل ي:..يٜٚكٛيٕٛي يٖٓٔدل. ألػٛ ليثِيٜؿٓلؽيَٓ٘

ٔياا فيأْا٘يأن  يييٚ ؿجا١ي اييي أْ٘يأن  يضمئَائيضئنٜا١يَأي يً اِيفٛؾا١ييييي"يٚ ؿج١ي ٔيأث تي أليـ
ُٔاعيٚطائَعييي ٚ الختٝائني يكال ٠٤يبػارييأياـي ائييييييي(138)ي"بئي١ٝيقريػئنليذل بئ يٚقٌٝيُٖئييػتئٕيَثاٌ:يَط

يألْ٘يقل ٠٤يأٌٖي ؿلَي.يي؛ي(139)" ٜئ ٠يَ ئيػ١ي"ؾٝ٘ئَ
 سِيٜؼئؽئَي  ؼرني ألػًٞييًؿ ٌييًرالي١يض٢ًيأَلٜٔيَتال َيي ألٍٚيٖٛي"يٖٚٛيي: سِي  هئٕي_5

أٟيَهائٕييي"فًصي"مٛي ٚ يثئْٞييًرالي١يض٢ًيَهئٕيٚقٛض٘ي  لل ي ير ٍيضًٝ٘ي  ؼرن   ٢ٓي
َٗئيٜئي:قئٍيذ ئىلي قل ٤ذ٘يبيي  ؿل يٚ ؾُعؾاٞيؾاٞي يٚقريٚقعي الختالفي يؼل(141)ي" ؾًٛض ٜٗ ييَأ

َٔ ُٓٛ ي ي ٔ ٜ ََ ٌَيِإَ  يآ ِِئقٝ ََُجئٔيِصؾاٞييَذَؿٖشُ ٛ يَيُه ُ٘يَِٜؿَشِ يَؾئِؾَشُ ٛ ي ِي ِِي يً  ي"[11ي:] لئ ي١يييَيُه
َٚ ٓا٢يييي(141)ؾكلأيضئػِي) لئيص(يباأيـيضًا٢ي ؾُاعيٚقالأي ي ائقٕٛيبػارييأياـيضًا٢ي يتٛاٝار"يييييييييي

ٟييي٠ٚ يكل ٤ي"َٛؿعي ؾًٛض":ي لًص  لائيصييؾااٞييقٝاٌييهاِيذٛسا ٛ ييييي إ ي:بئأليـيج ًا٘يضئَائيأ
-فًصينسٍٛي  يؾاٞيأٟيي"ٚ يكل ٠٤يض٢ًي يتٛاٝرييي(142)أٟيفئيصي ي ًُئ٤يٚ ي ًِيؾتؿش ٛ "

"يألٕي يتؿشارييأذاٞيأْا٘يٜال  يفًاصيينساٍٛي  ييييييي"يقل ٠٤ي يتٛاٝريقري ختئنيَهٞيٚ ي(143)ي-
ي.(144)

        :اخلامتة
ي :ْٗئ١ٜيٖ  ي ي   يإٔيأبييَئيذٛػًتيإيٝ٘ئَيْتئ٥جيؾاٞيٜاِّٝييٞي
 يكل ٤يضًا٢يػاٛ بيضٓارَئيييييٚقرينئٕي ىتًـيضٔي ـالفيإ ي ـالفيبػريي يٌٝي الختالف

ٚقارينائٕيَأيَٝار ٕيييييي قل ٤ذٗائيؾااٞيي يتؿلٜليبيي أليؿائحي  دتًاـيييؾاٞي ست ًُٛ يَؼاً ي الختالفي
ي. يؼلفئَيأِٖي  ٝئ ٜٔي ي ي نسٖٛئيات٢يضًُئ٤ي ي لب١ٝيج ًٛٙيق ٌيضًِي يٓ ٛ

َييي نًُا١ي يؼالفيَأيقًا١يييييؾااٞييؼااً ي يتؼالٜـي ائييييٚ ست ُئٍيَؼاً ي يؼالفيأخاـيَأي
ٞيييييييييييي  ؿلٚف  ارييٜٚي ٚقرينئٕيضًاِي يؼالفيٚضًاِي يٓ اٛيضًُائيٚ اار ياتا٢يؾؼاً٘يأباٛيضثُائٕي  ائ ْ

 يكلآْٝا١ييي٠ٚ ي الق١يبايي يكالإٓيٚ يكال ٤يييي أاري ألٚج٘ي يش  ١يالختالفي يكل ٤ لؾاٞي الختالفي يؼل
ٚذ ااريي ضالقاا١ي ؼاائ يٚذػاائٜليؾئؼاائ يإ ينئْااتي يكاال ٤ ليَتااٛ ذل٠يٚذػاائٜليإ ينئْااتي يكاال ٤ ليطاائ ٠ي

ٟيَٚائييي  يكل ٤ لي يكلآ١ْٝيَؼرن ين ري يي ًِي يؼلف ٜٚٓاتجيضأيييؾااٞييضًٝٗائيَأي خاتالفيػلييييٜٓااٛ
ؾ١يٚ ألمسئ٤يَٝر ٕي يؼلفي ي ٟيٜٗتِيبئألؾ ئٍي  تؼلؾاٞيٖ  ي الختالفئَي الي١يػلؾ١ٝيَٚ ج١ُٝي

ؾااٞييمجٝعيأبٓٝا١ي ألؾ ائٍي يثالثٝا١ي  ٛجاٛ ٠يييييؾاٞيؾاٞيٚقرييٚقعي الختالفي يؼلي   تُه١ٓييٚ  ظتكئل
 ألمسئ٤ي يثالث١ٝي لل ٠ي  تُه١ٓييٚأغًاِّيَظاتكئليييؾاٞي يكلإٓي يهلِٜيبكل ٤ ذ٘ي  تٛ ذل٠ييٚن يوي

ييييييييييييي.  تظ ١ٗيٚ سِي  هئٕ يًػ١ي ي لب١ٝينئسِي يؿئضٌيٚػٝؼي   ئيػ١يٚ سِي  ؿ ٍٛيٚ يؼؿ١ي
 :اهلىامش

يييي.5/211ي ِ حملهِيٚ حملٝطي ألضمي:أبٛي ؿشٔيضًٞيبٔيإمسئضٌٝي بٔيسٝرٙي_1
ييي.42:ؾي  يتٛقٝـيض٢ًيَُٗئلي يت ئنٜـي:قُريض ري يل  مي  ٓئٟٚييي_2
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 .61:ؾيي  يهًٝئلي: يهؿٟٛ ي كئ٤يأٜٛبيبٔيَٛس٢ي ؿشٝينيأبٛيي_3

 ي.1/28 يكل ٤ لي ي ظل يؾاٞي يٓظلي يبٔيقُري يرَظكٞي) بٔي ؾزنٟ(يقُرأبٛيخري٠يي_4

 .ي9/ي1ي ذ ٝييٚجٛٙيطٛ  ي يكل ٤ ليٚ إلٜـئحيضٓٗئؾاٞي حملتشِّيي:أبٛي يؿت يضثُئٕي بٔيجيني_5

 ي.46/ي1ي  ألالفي يش  ١ييًكلإٓي:أبٛيضُلٚي ير ْٞي_6

 .ييي59ؾي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ألَئْٞيٚٚج٘ي يتٗئْٞيي لاي يكئسِيبٔيؾري٠يبٔيخًـي يظئطيب:أبٛيي_7

 .ي516)ػلف(يؾييي َكئٜٝصي يًػ١ي:بٔيأ ريبٔيؾئنضيأبٛي ؿشيي_8

 454ؾيي  يتٛقٝـيض٢ًيَُٗئلي يت ئنٜـي:  ٓئٟٚي_9

 ي.513/ي2)يػلف(يي    جِي يٛسٝطي:فُعي يًػ١ي ي لب١ٝيبئيكئٖل٠_11

ي ضًِي يتؼلٜـؾاٞي يظئؾ١ٝيي: يرٜٚثٞي يٓ ٟٛي   لٚفيبئبٔي ؿئجِّيمجئٍي يرٜٔيأبٛيضُلٚيضثُئٕيبٔيضُلي_11
1/35. 

يي.35/ي1ي  يٓ ٛؾاٞي ألػٍٛيي:ٌيبٔي يشل جأبٛيبهليقُريبٔيسٗي_12
 .31ؾي  يكلإٓي يهلِٜؾاٞيٚأثلٙي يراليٞيؿاٞي ـالفي يتؼلٜي:ؾلٜريبٔيض ر ي زٜزي يز ٌَي يشًِٝي_13

 181ؾي  يته١ًُي:أبٛيضًٞي يؿئنسٞي_14

 .ي31ؾي  يكلإٓي يهلِٜؾاٞيٚأثلٙي يراليٞيؿاٞيؾلٜريبٔيض ري ي زٜز:ي ـالفي يتؼلٜي_15

 .4/347ضٕٛي    ٛ يطلحيسٓٔيأبٞي  ٚ  ييي:أبٛي ياِّٝيقُريلصي ؿلي ي مِٝيآبئ ٟي_16

 .ي9244925)ذئجي يًػ١ي ي لب١ٝييٚػ ئحي ي لب١ٝ(ي)قلأي( ؾيي  يؼ ئحي:أبٛيْؼليإمسئضٌٝيبٔي ئ ي ؾٖٛلٟيي_17

 .2/722)قلأ(ي    جِي يٛسٝطي:فُعي يًػ١ي ي لب١ٝي يكئٖل٠ي_18

 .19ؾيي  يائي ييَٚلطري  كل٥ييَٓجري:أبٛيخري٠يقُريبٔيقُريبٔي ؾزنٟي_19

 318/ي1ي ضًّٛي يكلإٓؾاٞي يربٖئٕيي:برني يرٜٔي يزننظٞي_21

 ي.318/ي1   ؼرني يشئبلي_21

 ي.171/ي12  يكل ٤ ل:ييائ٥ـي إلطئن ليبؿٕٓٛي يكشاالْٞي_22

 ي.21ؾيي  يكل ٤ ليأاهئَٗئيَٚؼرنٖئي:ط  ئٕيإمسئضٌٝي_23

.ييٚيًُزٜريٜٓملي28ؾي قل ٤ لي يكلإٓي يهلِٜيٚهلجئلي ي لبؾاٞيَكر١َيي:ض ري يؿتئحيض ري  ٓ ِي يربنئٟٚي_24
 .ي37:ي1/34 ؿ٤ٛيضًِي  ؼاً ي ؿرٜ يؾاٞي رٟيػالحي هلرٖر:يَؼاً ئليضًِي يكل ٤ لي

 يكل ٤ لي ألنب ١يؾاٞيإؼئفيؾـال٤ي ي ظلي:ئبي يرٜٔيأ ريبٔيقُريبٔيض ر يػيني يرَٝئطٞي) ي ٓئ٤(طٗيي_25
 14ؾي ضظل

 يكل ٤ ليٚأطاٗليؾاٞيٜٓمليَ جِي يكل ٤ لي يكلآ١ْٝيَعيَكر١َيي: ي ئيٞيأااُريكتئنيضُل يٚسئمليَهلّيض ري_26
 .ي93ي-ي92ي-يييي87ي–ي79/ي1ي  يكٓل ٤

 .ي68ؾي ١ يػلني  ثًثؾاٞي يرنني   ثث١يي:آبئ ٟي يؿريٚ ي_27

 .يي75ؾي  يت لٜؿئلي: ؿشٔي ؿشٝيني ؾلجئْٞي ؿٓؿٞيضًٞيبٔيقُريبٔيضًٞي يشٝري يزٜٔيأبٛي_28

 .ي221ؾي َ جِيضًّٛي ي لب١ٝي:قُري يتٛلٞي_29

 .ي14/ي4ي  يهتئبي:ربي)سٝ ٜٛ٘(ٓأبٛيبظليضُلٚيضثُئٕيبٔيقيي_31

 .ي64ؾي  يكلإٓي يهلِٜؾاٞيٚأثلٙي يراليٞيؿاٞي ـالفي يتؼلٜي:ؾلٜريبٔيض ر ي زٜزي_31

 .1/373ي ضًّٛي يكلإٓؾاٞي يربٖئٕيي:برني يرٜٔي يزننظٞي_ي32
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 .ي396ؾييي َ جِيضًّٛي ي لب١ٝي:قُري يتٛلٞي_33

 ي.38/ي1ي فُٛض١ي يظئؾ١ٝئَيضًُٞي يؼلفيٚ ـطي: ؿشيي يلَٚٞي_34

 ي56 ي55ؾي   كرَئلييٚذؼلٜـي ألؾ ئٍؾاٞي نٚضي يتؼلٜـيي:ض ر ؿُٝري يرٜٔيٜٓمليقُريقٝٞي_35

 .يي7:8ؾي كتئني يؼ ئحي:ٜٓمليقُريأبٛيبهليبٔيض ر يكئ ني يل  ٟي_36

_
:ي61ي   ني ياال٥عي   كرَئليٚذؼلٜـي ألؾ ئٍؾاٞي نٚضي يتؼلٜـيي:قُريقٝٞي يرٜٔيض ر ؿُٝريٜٓملي37

يي.63
 .ي214ي  ي ظل يكل ٤ ليؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_38

 .ي132/ي11)ضزب(يي يشئٕيي ي لبي: بٔيَٓمٛني_39

 ؾئَعيألاهئّي يكلإٓييي:أبٛيض ري  يقُريبٔيأ ريبٔيأبٞيبهليؾلحي ألْؼئنٟيلصي يرٜٔي يكلطيبي_41
 .ي2641/ي1ي ٚآٟي يؿلقئٕيذـُٓ٘ي يش١ٓٚ   يي ئي

 .162/ي1ي ٟي يكلإٓجئَعي ي ٝئٕيضٔيذأٌٜٚيآي:أبٛيج ؿليقُريبٔيجلٜلي ياربٟي_ي41

يشئٕيي: يٚ بٔيَٓمٛن669)ضزب(يؾي َكئٜٝصي يًػ١ي: ي ييي)ضزب( يٚ بٔيؾئنضي: ـًٌٝيبٔيأ ري يؿل ٖٝرٟيي_42
ي.11/132)ضزب(يي  ي لب

 .218/يي2يي  يٓظلي: بٔي ؾزنٟي_ي43

ي.179/ي7)سل (ييي يشئٕي ي لبي:أبٛي يؿـٌيمجئٍي يرٜٔيقُريَهلّي بٔيَٓمٛني_44
 يي.118ي 117ؾيي  يكل ٤ لي يش عيؾاٞي ؿج١يي:  ي ؿشييبٔيأ ريبٔيخئيٜٛ٘يأبٛيض ري_45

 ي.118ؾيي ٜٓملي  ؼرني يشئبلي_46

 .111/يؾي2َجيي جئَعي ي ٝئٕي: ياربٟي_ي47

يي311/ي2يي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي48
يي.175)يمجع(يؾيي َكئٜٝصي يًػ١ي: بٔيؾئنضي_49
يي.772ؾيييي اج١ي يكل ٤ لي: نض١يض ر يل ٔيبٔيقُريبٔي ل١ًأبٛيي_50
 ي.2/224يي  يكل ٤ لؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي51

 .ي141 ي139/ي5)خًلي(ييي  بٔيَٓمٛن:يييشئٕي ي لبي_52

ي.351 يؾ1 يج1َجيي جئَعي ي ٝئٕي: ياربٟي_53
 .ي377ؾيي اج١ي يكل ٤ لي: بٔي ل١ًي_ي54

 يي.137 ي136/ي2ي  يهظـييضٔيٚجٛٙي يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئي:طئيِّي يكٝشٞأبٛيقُريَهٞيبٔيأبٞيي_55

ي.ي8ؾيي كتئني يؼ ئحي:ٜٓمليقُريبٔيأبٞيبهليبٔيض ري يكئ ني يل  ٟي_56
 ي.61ي 57ؾيي  نٚضي يتؼلٜـي:قُريقٝٞي يرٜٔيض ر ؿُٝرييي_57

 ي332ؾي  يٓ ٛيٚ يتؼلٜـؾاٞيض ري يػيني يرقل:يَ جِي يكٛ ضري ي لب١ٝيي_58

 .178/ي2يي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي59

 ي.218)اشِّ(ييي َكئٜٝصي يًػ١ي:أبٛي ؿشييأ ريبٔيؾئنضيبٔي نلٜئي_61

 يييي.377إبل  ي   ئْٞئَيال ي ألَئْٞييي:ض ري يل ٔيبٔيإمسئضٌٝيبٔيإبل ِٖٝيييأبٛيطئ١َيي_61

 .ي342/ي2ي ذؿشريي ي  لي حملٝطي:قُريبٔيٜٛسـي)أبٛيا ئٕي ألْريشٞي(ي_ي62

 .218/ي2يي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي63
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 .185/ي7)س ر(يي ٜٓملي بٔيَٓمٛن:ييشئٕي ي لب_ي64

 ي.118يي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ؿج١يي: بٔيخئيٜٛ٘ي_ي65

 .ي521ؾييي إبل  ي   ئْٞئَيال ي ألَئْٞييي:ٜٓمليأبٛيطئ١َي_ي66

 .ي351 ي349اج١ي يكل ٤ ليي: بٔي ل١ً_67

طلحيي طٞي يؼلفيٚ ـاأيضًُاافُٛض١ي يظئؾ١ٝيَي:ٞاااٚ ؿشٔي يلَٚ 28/ي4 يهتئب يي:ليسٝ ٜٛ٘اآٜم_68
ييي.84ؾيي  ٚيٜٓمليؾلٜريض ر ي زٜز:ي ـالفي يتؼلٜؿٞي43/ي1 ؾئنٜل ٟي

ي.يي8ؾيي  كتئني يؼ ئحي:ٜٓملي يٓل  ٟي_69
ي.171/ي2ي  يٓظلي: بٔي ؾزنٟي-71
ي.ي539َكئٜٝصي يًػ١ي)طٗل(يؾيي: بٔيؾئنضي–ي71
 .361يؾي إبل  ي   ئْٞئَيال ي ألَئْٞي:أبٛيطئ١َي-72

 .ي89ؾي َٔيب٘ي يل ٔييإَال٤يَئي:ربٟهٜٓمليأبٛي ي كئ٤يض ر  يبٔي ؿشييبٔيض ر يل ٔي ي ي-73

 .173/ي1  يهظـييضٔيٚجٛٙي يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئيٚاجٗئيي:َهٞيي_74

 .88ؾيي  ـالفي يتؼلٜؿٞي:ض ري ي زٜزيؾلٜريبٔي-75

 .ي42/ي1ي   كتـِّي:أبٛي ي  ئضيقُريبٔيٜزٜري  رب _76

 .14 ي1/13ي فُٛض١ي يظئؾ١ٝئَيضًُٞي يؼلفيٚ ـطي: ؿشٔي يلَٚٞي_77

 .ي19 ي18/يي1  ٓؼـ يي:ٜٓمليأبٛي يؿت يضثُئٕيبٔيجيني_78

 .35ؾي  ي لب١ٝي يًػ١ؾاٞيأب١ٝٓي ألمسئ٤يي:ٜٓمليأ ريقُري يظٝذي_ي79

ي.ي21/ي1ي   ٓؼـي:ٜٓملي بٔيجيني_ي81
 .ييي222/ي2  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي-ي81

 .ي171غلِّٜي يكلإٓي) أب(يؾؾاٞي  ؿل  ليي:ػؿٗئْٞ يكئسِي ؿشييبٔيقُري يل غِّي ألأبٛيي_ي82

 ي.359ؾي اج١ي يكل ٤ لي: بٔي ل١ًي_ي83

 .121/ي2يي ٜٓملي يهظـيضٔيٚجٛٙي يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئيٚاجٗئيي:َهٞي_ي84

ي.228/ي2ي  يكل ٤ لي ي ظليؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي85
 .يي552)ح ٔ(ي َكئٜٝصي يًػ١ي: بٔيؾئنضي_86

 .ي517/يي5ي ذؿشريي ي  لي حملٝطي:ُريبٔيٜٛسـي)أبٛياٝئٕي ألْريشٞ(يقي_ي87

 .213/ي2ي  يكل ٤ لي ي ظليؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_88

 .517غلِّٜي يكلإٓي يل غِّي)ْهر( يؾؾاٞي  ؿل  ليي:ػؿٗئْٞ ألي_89

 .285ؾي إؼئفيؾـال٤يي ي ظليي: ي ٓئ٤يي_91

 231/ي7ي  ؾئَعيألاهئّي يكلإٓيي: يكلطيبي_91

 .267/ي5ي ٟي يكلإٓيذأٌٜٚيآؾاٞيجئَعي ي ٝئٕيي: ياربٟي_92

ي.168/ي2ي   ي ظلي يكل ٤ لؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_93
ي.365َكئٜٝصي يًػ١ي)نأف(يي: بٔيؾئنضيي_94

 ي.38ؾيي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ؿج١يي: بٔيخئيٜٛ٘ي-95

 .158/ي1 يهتئبيي  ٛؿ ييٛجٛٙي يكل ٤ ل يي: بٔيأبٞيَلِٜيي_96
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 .192/ي2ي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_97

 .ي135/ي7يي يشئٕي ي لبي: بٔيَٓمٛني_98

 .ي71ؾيي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ؿج١يي: بٔيخئيٜٛ٘ي_99

 .241ي 239ؾي اج١ي يكل ٤ لي: بٔي ل١ًي_111

 .يي186ؾيي  يكل ٤ لي ي ظلي  تٛ ذل٠ؾاٞي ي رٚني يز ٖل٠يي:ض ر يؿتئحي يكئؿٞي_111

 1416)نشـ(يي  يكئَٛضي حملٝطي:آبئ ٟيٜٓملي يؿريٚ ي_112

 ي.116/ي3ي َ ئْٞي يكلإٓيٚإضل ب٘ي:قُريبٔي يشلٟي يزجئجٞي ي ػر  ٟيأبٛيإس ئمييٚإبل ِٖٝي_113

 ي.295ؾيي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي   شٛطيي:ٗئْٞ أبٛيبهليأ ريبٔي ؿشييبٔي ألػي_114

 .ي252)سٛ (يؾ غلِّٜي يكلإٓؾاٞي  ؿل  لي: يكئسِي ؿشييبٔيقُري) يل غِّي ألػؿٗئْٞ(يأبٛيي_115

 .2/213 يهظـ ييي:َهٞي_ي116

 .ي371ي   ؼئفيؾـال٤ي ي ظلي: ي ٓئ٤ي_117

 .434)ناِ(يي  يؼ ئحيي:ٜٓملي ؾٖٛلٟي_118

/ي2يي ٚجٛٙي يكل ٤ ليٚضًًٗئؾاٞيي  يهتئبي  ٛؿ ي:ض ر  ي يظري  ٟي)ي بٔيَلِٜ(يبٔيقُريأبْٛؼليبٔيضًٞيي_119
يي473

 .311ؾي   يكل ٤ لي ي ظلي  تٛ ذل٠ؾاٞي ي رٚني يز ٖل٠يي:ض ر يؿتئحي يكئؿٞي_111

 .85/ي11)ضلب(ييي  بٔيَٓمٛن:ييشئٕي ي لبي_111

 .696ؾي اج١ي يكل ٤ لي: بٔي ل١ًي_ي112

يي.71/ي4ي  ؿج١ييًكل ٤ي يش  ١ي:أبٛيضًٞيي ؿشييبٔيأ ريض ري يػؿئني يؿئنسٞي_113
 .ي113/ي8)طكل(يي يشئٕي ي لبي: بٔيَٓمٛني_114

 .ي117ؾيي  يهًٝئلي: يهؿٟٛي_115

 .413ؾيي َ جِيضًّٛي ي لب١ٝي:قُري يتٛلٞ_ي116

أٚؿ ي  شئيويإىليي:أبٛيقُريض ري  يمجئٍي يرٜٔيبٔيٜٛسـيبٔيأ ريبٔيض ر  يٖظئّي ألْؼئنٟي  ؼلٟي_ي117
 .ي186/ي3أيؿ١ٝي بٔيَئيوي

 .327 ي326ؾي ؿاٞي ـالفي يتؼلٜي:ٜٓمليؾلٜريض ري ي زٜزيي_118

ي.2/235ي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظلييي: بٔي ؾزنٟي_ي119
 ي.271ؾي ؼكٝلي نتئبيَ ئْٞي يكل ٤ لي:أبٛيَٓؼٛنيقُريبٔيأ ري أل ٖلٟي_121

 .134ؾي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ؿج١يي: بٔيخئيٜٛ٘ي_121

 ي.111/ي1ي  يهتئبي:سٝ ٜٛ٘يي_ي122

 .271/ي2ي   يكل ٤ لي ي ظليؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟي_ي123

 .ي11/48)غشل(يي  بٔيَٓمٛن:ييشئٕي ي لبي_124

ي.675/ي2ي  بٔيَلِٜي ٚجٛٙي يكل ٤ لؾاٞيي  بٔيأبٞيَلِٜيي يهتئبي  ٛؿ _ي125
 .675/ي2ي   ؼرني يشئبلي_ي126

 .126ؾي  يٓ ٛؾاٞي يهؿئ١ٜيي:  يبٔيقُٛ يقُريبٔيض ري_ي127

ي.ي127ؾي قل ٠٤ي أل١ُ٥ي ي ظل٠ؾاٞيؼ ريي يتٝشرييي:قُريبٔيقُريبٔيضًااٞيبٔيٜٛسـي ؾزنٟي_128
يي.5/126)خًؽ(يي  بٔيَٓمٛن:يييشئٕي ي لبي_ي129
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يي222ؾي  يكل ٤ ليٚ   ئْٞيؾاٞيَؿئذٝ ي ألغئْٞيي:أبٛي ي ال٤ي يهلَئْٞي_ي131
 .534ؾيي إبل  ي   ئْٞئَيال ي ألَئْٞيي:أبٛيطئ١َي_131

ي.121 ي121/ي2 يهظـييضٔيٚجٛٙي يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئيٚاجٗئ ييي:َهٞي_ي132
 ي.126ؾيي  يٓ ٛؾاٞي يهؿئ١ٜيي:قُٛ قُريبٔيض ري  يي_133

 .346ؾي ؿاٞي ـالفي يتؼلٜي:ٜٓمليؾلٜريبٔيض ري ي زٜزي_134

ي.269 ي268ؾييي قٛ ضري يًػ١ي ي لب١َٝ جِيي:ٜٓمليض ري يػيني يرقلي_135
 .ي297/ي2ي   يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي يٓظلييي: بٔي ؾزنٟي_136

 .891)ينل(يؾ َكئٜٝصي يًػ١ي: بٔيؾئنضي_137

 .238ؾييي  يكل ٤ لي يش عؾاٞي ؿج١يي: بٔيخئيٜٛ٘ييي_138

 .748ؾييي اج١ي يكل ٤ لي: بٔي ل١ًي_ي139

 ي52ؾي َ جِيضًّٛي ي لب١ٝي:قُري يتٛلٞي_141

ي.288/ي2ي  يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئيٚاججٗئيؾاٞي يٓظليي: بٔي ؾزنٟيي_141
ي.ي177/ي3)جًص(يي  بٔيَٓمٛن:ييشئٕي ي لبي_142
يي.714ؾيي اج١ي يكل ٤ لي: ل١ً بٔيي_ي143

 .415/ي2ي َهٞ:ي يهظـيضٔيٚجٛٙي يكل ٤ لي يش عييٚضًًٗئيٚاججٗئيي-144

        :املصادر واملراجع
يي. يهؿٟٛ يكلإٓي يهلِٜيبلٚ ١ٜياؿؽيضٔيضئػِيي_1
ؼكٝليأ ريؾت ٞيض ريي َ ئْٞي يكلإٓيٚإضل ب٘ي:أبٛيإس ئميإبل ٖٝااِيقُريبٔيي يشلٟي يزجئجٞي ي ػر  ٟي-2

يّ.2117ي_ٖاي1428ي  يا  ١ي ألٚىلي بريٚلي  يل ٔي  ني يهتِّي ي ١ًُٝ
ييي-3 يأٜٛبيبٔيَٛس٢ي ؿشٝينيأبٛ ي  يهًٝئلي يهؿٟٛ ي كئ٤ َؤسش١يي ؼكٝليضرْئٕي نٜٚعيٚقُري يػزبٞي

ي.1992ّي_ٖاي1412ي  يا  ١ي ألٚىلي  يٓلسئي١
ي ؼكٝليلِّٝي  ئجرٟي  إَال٤يَئئَيب٘ي يل ٔي:ٟهرب يل ٔي ي ي  يبٔي ؿشييبٔيض رأبٛي ي كئ٤يض ري-4

ي.ٖا1428بريٚلي_ػٝر يي   هت ١ي ي ؼل١ٜ
  ني يهتِّيي ؼكٝليض ري ؿُٝريٖٓر ٟٚي  حملهِيٚ حملٝطي ألضمِي:أبٛي ؿشٔيضًٞي بٔيإمسئضٌٝيبٔيسٝرٙي-5

يّي2111ي_بريٚليي  ي ١ًُٝ
ي  يكئٖل٠ي   ني ؿرٜ ي ؼكٝليأْصيقُري يظئَٞي ٜٝصي يًػ١أبٛي ؿشييأ ريبٔيؾئنضيبٔي نلٜئيَكئي-6

ي.211ّي_ٖاي1429
قل ٠٤ي أل١ُ٥ي ي ظل٠يؼكٝليمج ١ٝيؾاٞيؼ ريي يتٝشرييي:قُريبٔيقُريبٔيضًااٞيبٔيٜٛسـي ؾزنٟي:أبٛيخري٠ي-7

َٓجري  كل٥يييَٚلطريي 1983ّي_ٖاي1414 ي1طي   ني يهتِّي ي ١ًُٝيبريٚلي  يٓئطليب طل فَٔي ي ًُئ٤ي
ي_ٖاي1428ي  يا  ١ي ألٚىلي  َظلي   ني يهًِي ياِّٝي ؼكٝليض ري ؿًِٝيبٔيقُريي هلئ ٟيقئب١ي  يائي يي

ييّ.2117 ي يٓظل ي ي ظلؾاٞ يضُري لي  يكل ٤ ل يٚ نلٜئ ي يـ ئع يقُر يضًااٞ ي ي ١ًُٝي ؼكٝل ي يهتِّ ي   ن
ي.1998ي_ٖاي1418ي بريٚل
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ؼكٝليض ري يل ٔيي ضٕٛي    ٛ يطلحيسٓٔيأبٞي  ٚ يي: يٓرٜٔي ؿلي ي مِٝيأبئ ٟأبٛي ياِّٝيقُريلصيي-8
يّ.يي1968ي  يا  ١ي يثئيث١ي_  ر١ٜٓي  ٓٛن٠يي   هت ١ي يشًؿٝاا١ي قُريضثُئٕ

ي.بريٚلي ضئملي يهتِّي ؼكٝليقُريض ري ـئيليضم١ُٝي   كتـِّيي:أبٛي ي  ئضيقُريبٔيٜزٜري  رب ي-9
  ني بٔيي َرجلؿاٞيؼكٝليض ري يهلِٜيَؼاي  يكل ٤ ليٚ   ئْٞيؾاٞيَؿئذٝ ي ألغئْٞيي:يهلَئْٞأبٛي ي ال٤ي ي11

ي.2111ّٖاي1422 يا  ١ي ألٚىليي بريٚلي ازّ
ؼكٝليضًااٞي ؾٓرٟيي ذ ٝييٚجٛٙيطٛ  ي يكل ٤ ليٚ إلٜـئحيضٓٗئيؾاٞي حملتشِّيي:أبٛي يؿت يضثُئٕي بٔيجيني-11

ي_ٚ  ن٠ي ألٚقئفيي ؾ١ٓيإاٝئ٤ينتِّي يش١ٓي ْئػـيٚآخلٜٔ ي1421 يكئٖل٠يي ي   ٓؼـيؼكٝلي.1999ّي_ٖا
ي.19 ي18/يي1ي 1954ّيي_ٖايي1373 ي7طي إ  ن٠يإاٝئ٤ي يرت ،ي يكرِٜيإبل ِٖٝيَؼاؿ٢يٚض ر  يأَي 

ي  يا  ١ي يشئ س١ي بريٚلي   نيػئنيي يشئٕي ي لبي:أبٛي يؿـٌيمجئٍي يٓرٜٔيقُريبٔيَهلّي بٔيَٓمٛني-12
يّ.2118

ي ؼكٝليأ ريض ري يل ٔي غلِّٜي يكلإٓؾاٞي  ؿل  ليي:أبٛي يكئسِي ؿشييبٔيقُري يل غِّي ألػؿٗئْٞي-13
ي.  هت ١ي يتٛؾٝك١ٝ

ي(ي-14 يضثُئٕيبٔيقٓربي)سٝ ٜٛ٘ يبٔ يبظليضُلٚ يٖئنٕٚي  يهتئبي:أبٛ ي ـئلٞيي ؼكٝليض ري يشالّ ي_َهت ١
ي.1982ّي_ٖاي1412ي  يا  ١ي يثئ١ْٝي_ يلٜئضيي_  ني يلؾئضٞيي_ يكئٖل٠ي

ي ؼكٝليس ٝعي ز٠يائنُٞي  يكل ٤ لي ي ظلؾاٞي   شٛطيي:ئْٞػ ٗأبٛيبهليأ ريبٔي ؿشييبٔي ألي-15
ي.1981ّي_ٖاي1411ي  َظلي َا ٛضئليفُعي يًػ١ي ي لب١ٝ

ي َؤسش١ي يلسئي١ي  يؿتًٞؼكٝليض ري ؿشييي  يٓ ٛ ؾاٞي ألػٍٛيي:شل ج يٌيبٔيأبٛيبهليقُريبٔيسٗي-16
ي1988ّي_ٖاي1418ي  يا  ١ي يثئيث١

ي   ني بٔيازّي ؼكٝليقُريطئنلي جئَعي ي ٝئٕيضٔيذأٌٜٚيآٟي يكلإٓي:أبٛيج ؿليقُريبٔيجلٜلي ياربٟي-17
ي.2112ّي_ٖاي1423 يا  ١ي ألٚىليي ضُئٕي   ني ألضالّي بريٚل

ي ل١ًي-18 يبٔ يقُر يبٔ ي يل ٔ يض ر ي ي نض١ ي يكل ٤ لي:أبٛ ي ألؾػئْٞي اج١ يس ٝر ي يٓلسئي١ي ؼكٝل ي َؤسش١
ي.1997ّي_ٖاي1418ي  يا  ١ي ـئَش١

ؼكٝليإبل ِٖٝيضاٛٙيضٛضي إبل  ي   ئْٞئَيال ي ألَئْٞييي:أبٛيطئ١َيض ري يل ٔيبٔيإمسئضٌٝيبٔي بل ِٖٝي-19
ي.َا  ١يَؼاؿ٢ي ي ئبٞي ؿًيبيٚأٚال ٙيثؼل

يي:بٔيخئيٜٛ٘أبٛيض ر  ي ؿشييبٔيأ ريي-21   نيي ؼكٝليأ ريؾلٜري  زٜرٟي  يكل ٤ لي يش عيؾاٞي ؿج١
ي.2117ّي_ٖاي1428ي بريٚلي يا  ١ي يثئ١ْٝي  يهتِّي ي ١ًُٝ

لإٓي ؾئَعيألاهئّي يكي:أبٛيض ر  يقُريبٔيأ ريبٔيأبٞيبهليبٔيؾلجي ألْؼئنٟيلصي يرٜٔي يكلطيبي-21
ييي.2113ّي_ٖاي1423ي ؼكٝليٖظئّيمسريي ي دئنٟي ٟي يؿلقئٕيآ٘ئَي يش١ٓيٚٓ   يي ئيذـُ

ؼكٝلينئحِيعلي  لجئٕيي أبٛيضًٞي يؿئنسٞي  يته١ًُي:أبٛيضًااٞي ؿشييبٔيأ ريض ري يػؿئني يؿئنسٞي-22
يبريٚل ي يهتِّ يي.181ؾي ٖا1419ي ضئمل ي يش  ١ ييًكل ٤ ي  نيي  ؿج١ ي هلٓر ٟٚ يَؼاؿ٢ ينئٌَ ؼكٝل

يّ.ي2111ي_ٖاي1421ي ألٚىل يا  ١ي ي بريٚلي  يهتِّي ي ١ًُٝ
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ي_َه١ي  هل١َي_َهت ١ي  ٓئن٠يي ض ري  ُٗٝٔيط ئٕي:ؼكٝلي  ألالفي يش  ١ييًكلإٓي:أبٛيضُلٚي ير ْٞي-23
ي.46/ي1ي ٖاي1418 ي1ط

أٚؿ ي  شئيويي:أبٛيقُريض ري  يمجئٍي يرٜٔيبٔيٜٛسـيبٔيأ ريبٔيض ري  يٖظئّي ألْؼئنٟي  ؼلٟي-24
ي.186/ي3ّ ي2119ي_ يكئٖل٠يي   ني ياال٥عي قُريقٝٞيي يرٜٔيض ري ؿُٝري إىليأيؿ١ٝي بٔيَئيويؼكٝل

يٚاجٗئي:أبٛيقُريَهٞيبٔيأبٞيطئيِّي يكٝشٞي-25 ي يكل ٤ لي يش عيٚضًًٗئ ؼكٝليض ريي  يهظـيضٔيٚجٛٙ
ي.2117ّي_ٖاي1428ي  يكئٖل٠ي   ني ؿرٜ ي  يلاِٝي يالْٖٛٞ

ي أل ٖلٟأي-26 يأ ر يبٔ يقُر يَٓؼٛن يَ ئْٞي يكل ٤ لي:بٛ ياجئ ٟي نتئب يض ري يل ٔ يؾت ٞ   نيي ؼكٝل
ي.1999ّي_ٖاي1421ي  يا  ١ي ألٚىلي بريٚلي  يهتِّي ي ١ًُٝ

ي ؾٖٛلٟي_27 ي ئ  يبٔ يإمسئضٌٝ يْؼل ي ي لب١ٝ(ي:أبٛ يٚػ ئح ي يًػ١ ي)ذئج يذئَليي  يؼ ئح يقُر يقُر ؼكٝل
ي.ّي2119ي_ٖايي1431ي ٔيي  ني ؿرٜ ي يكئٖل٠ٜٚآخل

ي  يا  ١ي ألٚىلي_يٝ ٝاائيي_َٓظٛن لي يشئبعئَيأبلٌٜي  يًػ١ي ي لب١ٝيؾاٞيأب١ٝٓي ألمسئ٤يي:أ ريقُري يظٝذي-28
يٖا.1425

ي ي ئيٞي-29 يض ر يَهلّ يٚسئمل يضُل يكتئن يي:أ ر. يَكر١َ يَع ي يكلآ١ْٝ ي يكل ٤ ل يَ جِ يٚأطٗليؾاٞ  يكل ٤ ل
ي.يثئيث١ يا  ١ي ي ضئملي يهتِّي   يكل ٤

ي.ٖا1311ي َا  ١ي ي ئَل٠ي  ضًِي يؼلفيٚ ـطؾاٞيفُٛض١ي يظئؾ١ٝيي: ؿشيي يلَٚٞي-31
 يٓئطلي  نيَٚهت ١ييؼكٝلي يَٗرٟي  دزَٚٞ ي يإبل ِٖٝي يشئَل ٥ٞي  ي يي: ـًٌٝيبٔيأ ري يؿل ٖٝرٟي-31

يّ.2119  هلالٍ
يي-32 ي يظئطيب يخًـأبٛ يبٔ يؾري٠ يبٔ يي: يكئسِ ي يتٗئْٞ يٚٚج٘ ي ألَئْٞ يال  يؾاٞ ي يش ع ي يهتئبيي  يكل ٤ ل   ن

ي يا  ١ي ألٚىليي بريٚلي  يٓؿٝص
ي.  ني يرت ،ي يكئٖل٠ي ؼكٝليأبٛي يؿـٌيإبل ِٖٝي  ضًّٛي يكلإٓؾاٞي يربٖئٕيي:برني يٓرٜٔي يزننظٞي-33
ؼكٝلياشٔيي ضًِي يتؼلٜـؾاٞي يظئؾ١ٝيي:مجئٍي يٓرٜٔيأبٛيضُلٚيضثُئٕيبٔي يرٜٚثٞي يٓ ٟٛي)ي بٔي ؿئجِّي(ي-34

ي.ّي1995ي_ٖايي1415ي   هت ١ي  ه١ٝي أ ريضثُئٕ
 يا  ١يي   ني ي ؼئ٥ل ؿ٤ٛيضًِي  ؼاً ي ؿرٜ يؾاٞيَؼاً ئليضًِي يكل ٤ ليي: رٟيػالحي هلرٖريي-35

يّيي2118ي_ٖاي1429ي  ألٚىل
يإمسئضٌٝي-36 يي:ط  ئٕ يَٚؼئ نٖئ يأاهئَٗئ ي يشااالّي  يكل ٤ ل ي يثئيث١ي ل٠ يكئٖي   ن ي1424ي  يا  ١ ي_ٖا

ي.2114ّ
ي  يكل ٤ لي ألنب ١يضظلؾاٞيإؼئفيؾـال٤ي ي ظليي:طٗئبي يرٜٔيأ ريقُريض ري يػيني يرَٝئطٞي) ي ٓئ٤ي(ي-37

ي.2118ّي  يا  ١ي يثئيث١ي بريٚلي   ني يهتِّي ي ١ًُٝي ؼكٝليأْصيَٗل٠
ٖاي1416ي  يا  ١ي ألٚىلي  َظلي   ني يكًِي ٚ يتؼلٜـ يٓ ٛيؾاٞيَ جِي يكٛ ضري ي لب١ٝيي:ض ري يػيني يرقلي-38

يّ.1986ي_
 ي ئبٞي ؿًيبيٚأٚال ٙيؿاٞيَا  ١يَؼاي   يكل ٤ لي ي ظل٠ي  تٛ ذل٠يؾاٞي ي رٚني يز ٖل٠يي:ض ر يؿتئحي يكئؿٞي-39

ي.ثؼل
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يؤيـ.ْظلي  ي قل ٤ لي يكلإٓي يهلِٜيٚهلجئلي ي لبؾاٞيَكر١َيي:ض ري يؿتئحيض ري  ٓ ِي يربنئٟٚي-41
 ي1طي   ني يؿهلي  يت لٜؿئلي: ؿشٔي ؿشٝيني ؾلجئْٞي ؿٓؿٞيضًٞيبٔيقُريبٔيضًٞي يشٝري يزٜٔيأبٛي-41

ي.يي75ّ يؾ2115ي ٖا1426ي_ٖاي1425
ي   ني بٔي ؾٛ ٟي  يكلإٓي يهلِٜؾاٞيٚأثلٙي يراليٞيؿاٞي ـالفي يتؼلٜي:ؾلٜريض ري ي زٜزي يز ٌَي يشًِٝي-42

يي.ٖا1427 يا  ١ي ألٚىلي
ي يكل ٤ لي: يكشاالْٞي-43 يبؿٕٓٛ ي ي إلطئن ل يطئٖيي  يائ٥ـ ي يؼ ٛن يض ر ي ؼكٝل يضثُئٕي  لًصيي ٚضئَل

ي. ألض٢ًييًظؤٕٚي إلسال١َٝ
ي ؼكٝليي يائٖليأ ري يٓز ٟٚي  يػلني  ثًث١ؾاٞي يرنني   ثث١يي:آبئ ٟيفري يرٜٔيقُريبٔيٜ كٛبي يؿريٚ ي-44

ؼكٝليأْصيقُري يظئَٞيٚ نلٜئيجئبليي  يكئَٛضي حملٝطيّ.1987ي  يا  ١ي ألٚىلي  ير ني ي لب١ٝي يهتئب
ي.ّي2118ي_ٖاي1429ي  يكئٖل٠ي أ ري  ني ؿرٜ 

ي.ذلنٝئي_ ستئْ ٍٛيي   هت ١ي إلسال١َٝي    جِي يٛسٝطيي:فُعي يًػ١ي ي لب١ٝي يكئٖل٠ي_45
ي.2113ّي_ٖاي1424ي  يكئٖل٠ي   ني ؿرٜ يي كتئني يؼ ئحي:قُريبٔيأبٞيبهليبٔيض ري يكئ ني يل  ٟي-46
  ٛجٛ  ييٚضًاٞييضئ ٍيأ ريض ري:ؼكٝلي  ذؿشريي ي  لي حملٝطي:قُريبٔيٜٛسـي)أبٛيا ئٕي ألْريشٞي(ي-47

 ي2ط ي ٓئٕ_بريٚليي   ني يهتِّي ي ١ًُٝي ٚأ ري يٓجٛيٞي ؾٌُي قُريَ ٛضييٚ نلٜئيض ر لٝري يٓٛذٞ
يّ.2117_ٖاي1428

يّ.2113ي_ٖاي1424ي  يا  ١ي ألٚىلي   ني ؾٌٝي َ جِيضًّٛي ي لب١ٝيي: يتٛلٞقُريي-48
ي  ٓئٟٚي-49 ي يل  م يض ر يؼكٝلي:قُر ي يت ئنٜـ  يَُٗئل يض٢ً ي ير ب١ي: يتٛقٝـ ينؿٛ ٕ ي يؿهليي قُر   ن

ي.42ّ ؾ1411ي1ط  َظلي  يؿهلي  نبريٚليي    ئػل
  ني بٔيي  ؾ ربٟي"جئ ي  ي""قُريو٢ٝي"ؼكٝليإس ئمي   يٓ ٛؾاٞي يهؿئ١ٜيي:قُريبٔيض ري  يقُٛ ي-51

 ّ.2115ي_ٖاي1425ي  يا  ١ي ألٚىلي ازّيبريٚل

يّ.2115ي   ني ياال٥عيي   تكرَئليٚذؼلٜـي ألؾ ئٍؾاٞي نٚضي يتؼلٜـيي:قُريقٝٞيض ري ؿُٝريي-51
  نيي ٚجٛٙي يكل ٤ ليٚضًًٗئؾاٞيْؼليبٔيضًٞيبٔيأبٞيض ري  ي يظري  ٟي) بٔيأبٞيَلِٜ(:ي يهتئبي  ٛؿ يي-52

 .2117ّي_ٖاي1428ي  يا  ١ي ألٚىلي  يؼ ئب١ييًرت ،يبآائ
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