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 ص البحثــــــــــــملخ
ــذذذذل  ملمذذذذذل الالتمذذذذم للل ذذذذ   ذذذذ  ب هاللذذذذي  ثل ذذذذ م          )اســــم هذذذذلب بـث ذذذذذذ  ل ي

ـلذي ثمننلذي لذن الجنس الجمعي( ـبـذي ـ  ـذ ،  ـب  النيء ث ، ـثمين بـتينذ  بـ ذي  ،   ،
ـقـف  مم تزء مسمي ِلّلي    بـقيآن بـكيم    لن إ تيز .اليبث     بـ

ـبـي ـذله ـييبسذل هذلب         ــ  لذن  ملذ  بـ ذيف،  ـقي تذيء هذلب بـث ذ  مسذاللّي ه ذ
ـ مقذذذذي  ثيـ ثم ذذذذل  ـا ال الذذذذ  لذذذذن لسذذذذي و  ذذذذي مل، الذذذذيالث  بيالثي ذذذذي   ـلذذذذي من ذذذذ بـل ذذذذ م ، 
بـي ـمل ـ مغل بـكملل، كيشفي   ن لـذ  لذن لذلو ييبسذل هـفذي  بسذ  بـتذني بـتل ذ ، 

ـبـلمذيبن  ذ  كذوه لـذ  هذـ ـلي الاليك  لن ه ي  ي       ـي ـذ   ذ  سذميقني.   مغني، 
 بـقيآن بـكيم  .
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هلذذذي القسذذذم  بـث ذذذ   تذذذيء ثلث  ذذذمني باـو ييي سال يمذذذف بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ         
ـثذمن  ـبـ لقذل ثمنذ   ـبـالنكمذي،  ـبـال يمذف  ـبـالأنم ،  ـن ن  ثأ كيل ي سبـاللكمي  ـه كيل (، 

ـبـنسثل إـم (. ال غميه،   تلع بـالكسمي، 
ـييا  ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم ، ِلّلذذي  ذذّي  بـ ملذذيء  مذذم         ـبـ ذين  ييي سهـفي ذذ ( بـالذذ  

ف بـنتي مل .   هّنني بس  تني تل  ، ل الليمن    لـ  السمسمني  مم بـ ـي
 ةــــــــــالمقّدم
ـبـسذذذل   مذذذم هشذذذيف بـلمذذذ ،         ـبـ ذذذلر  بـ لذذذِي ِا بـلن ذذذـا ثتلمذذذو بـّ ذذذفيا، 

، بـذذذلا ث  ذذذ  با ي لذذذل  اهذذذو باي  ـسذذذمي بـسذذذييبابـكي نذذذيا، بـنثذذذ  بالذذذ    لذذذيـ 
ـبا.  ـبـسلي
 هلي ث يه 
ـ مقذذل ثذذيـقيآن بـكذذيم ،         ذذي ـنذذي لذذن  ذذمل  ـ ، ـِلة ـ  بـ يثمذذل لذذن هشذذيف بـ مذذ  ذذّّن  مذذ

ـ  هذـ  نذ  كالذي  با ال ذيـمه  ضذل   ذن  ـ سّملي هّن بـسث  بـلا ـضذ ا ـذ  هذله بـ مذ
ـ  ِملالمذذف  ذذ  هّن بـقذذيآن بـكذذيم  هذذـ هنَّ بـ مذذـ    النذذيو شذذي ني لذذن شذذيف لذذي الال مذذ  ثذذ ، 

ـ مم  بكالسثا شي ني لن شي  .  هشيف بـكال ، 
ـثكذذذّو هلذذذي  مذذذ ،  تذذذيء         ـل نذذذيه،  إّن بـقذذذيآن بـكذذذيم  هذذذـ بـكالذذذي  بـِل متذذذز ثمف ذذذ ، 

ـبال  باليى  ينمي ،   ف  ثلـ  ـغالني لن بـضميع. ـ  ،   لال يمي  بـ ي  ه
ـقي  يـو بـثي  ـن بـل ي ـن ثمين هسيبي هلب بإل تيز لن للو بـكشذف  ذن        

ـهذ  ث ذذّ  ال ذذّي  ـييا  مذذ ،  ـب قالنذذي ـمسذذمي  بـذلا  ـلذيى ل هث ذيي لفذذييبا بـقذيآن بـكذذيم ، 
القم لن ه ـثمين سّي إ تيزه، بـلا مكلن    يقل بلالمييه بـلفييبا.  ل مني   يًّب ِمسم

ـ ذذذ ، هـ كملذذذل لذذذن كمليالذذذ ، هـ تلمذذذل لذذذن ـ ممذذذ  نقذذذـوي إنَّ         كذذذوَّ  ذذذيف لذذذن  ي
ـقع    لكين  بـلا ممم  ث .  تلم ، الكشف  ن هلب بإل تيزه اّن كوَّ ش ء  م  قي 

ـبنذذ  لننذذيي كذذذ         ـ  ت ــذذا بـ مذذ لذذن هنذذي نتذذي هنفسذذني هلذذي  ي  ذذو لذذن إ تذذيزه، الني
، ـ سبـيسذ (ه  ضذل  سبـل ين (، ـ سبـ يف(، ـ سبـ ـا(، ـ سبـن ذـ(، ـ سبـقذيبءبا(

ـ . ـلي إـم لـ  لن  م ـه كيل  بـشي مل،  ال ،    ن ه كيل  بـال  اللّص الل
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ـع سبسذذ  بـتذذني بـتل ذذ   ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم           –كذذوذ لـذذ  ي  نذذي إـذذم ييبسذذل لـضذذ
ـ  سذّملي هنَّ  ـي ـمذل( ثنذيف بـكشذف  ذن ثمذين سذّي لذن هسذيبي إ تذيزه،  ييبسل  ي مل 

فةذذذني بـتل ذذذ   ذذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم  ال نذذذي بـك مذذذي ِلّلذذذي مة ييبسذذذل هـفذذذي  بسذذذ  بـتذذذ م  مذذذم لم
ـغميه  لن لفيمي.   بـيبيسمن، 

الممنلذذي نـقذذي بقالضذذا  ثم ذذل بـث ذذ  هن         قسذذل   مذذم لث  ذذمني السذذثقنلي لقّيلذذل، 
 لياللل.
ــ        ـه نذذذ  ثأ كيلذذذ ي  نذذذيالني ـه كيلذذذ (،   ذذذ  بـلث ذذذ  باـو سال يمذذذف بسذذذ  بـتذذذني 

ـبـالأنمذذ  ال ذذغميه، سبـالذذلكمي  ـثذذمن تلذذع بـالكسذذمي،  ـبـ لقذذل ثمنذذ   ـبـالنكمذذي،  ـبـال يمذذف   ،
 ـبـنسثل إـم ( .

ـييا  ذ  بـقذيآن بـكذيم ، نيهّلي بـلث   بـ ين   ل  ذ        ه ثييبسذل سهـفي ذ ( بـالذ  
ِلّلذذي  ذذّي  بـ ملذذيء ثنذذي  مذذم هّننذذي بسذذ  تذذني تل ذذ ، ل اللذذي  ذذ  لـذذ   مذذم السمسذذمني 

ف بـنتي مل .  ث س  بـ ـي
ي بـل ذيي نذين ثلي الـ و إـم  بـث  ، لن نالي ج    لكي ين بـلث  ب ِ َّ لاللا هل       

 .ـبـليبتع
ــذذذل، نـلاليلذذذي          ن قّ ذذذي  نذذذيـ ق نذذذي سذذذ  هننقذذذـوي إنَّ هذذذلب بـث ذذذ  ل ي ـبق ، ني منذذذي، 

ِ ئ ـ نثشي،   ن ن ـقي نلم ِ ئ هك ي ِلّلي ن م ،  ــكّننذي سذ مني تيهذيمن  ذ  نلم  م ، 
ـب ، قذذذيو ال ذذذيـميليلذذذل كالذذذي  با  ـبـ ذذذ ااا َنا  َِ    مثذذذي  ـ،تذذذي،  ِِ َن ن اااِإَنا َن ْن َاَخذ َناااا َت  }َربَّ

َطأَِنا{ ]ذلبقرة :  ِْ َ 282]  . 
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 ث األولـــــــالمبح
 تعريفه وأحكامه

 

 تعريفه: -1
ــكذذذن         ـل نذذيه ل ذذي ،  بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ي هذذذـ لذذي ـذذ  لفذذذيي مشذذييك   ذذ  ـف ذذذ  

ي  ثةقةذذيةر، ـشةذذتة ملالذذيز بـلفذذيي ثزمذذيير الذذيء بـالأنمذذ   ذذ  آلذذيه، هـ مذذيء بـنسذذ ، ن ذذـي ثةقةذذي ـة
ـ يثذذذذ  ذذذذية    ـ ة ـشذذذذتير، 
هذذذذذ(ي إّن سسباسذذذذليء بـلفذذذذيير 965. قذذذذيو بثذذذذن بـذذذذيهين سا (1س

ـبق ل  مم بـتني، الكـن     ـلـذ  بـ ـثمنذ  الذيء بـالأنمذ ،  ـب ذير  ـقيا بـلا ثمن بـ بـللم
ذذير   ذذي   ن ذذـي الةلم ـبي الةلم ـقذذي ِمشذذثَّ  ثغمذذيه، قذذيـ  . نمذذج  ـزة نمِتذذّ   ـقذذي مكذذـن ثمذذيء بـنسذذ ، ن ذذـ زة  ،

)) سةِفممن  ، ـضّيهي سةِفمنل  ـة ـي  ير  ـِ ِل لم ل  ـِ ل  ، ـ ة  .  (2س ةمم ة
ـبق ذل هذ 519ـهشيي يض  بـيمن باساليبثيلا سا         ذ( إـذم هّن باسذليء بـلفذيير بـ

ــةِثنةذذل  ذذفمن،  ـ يا، كذذذ ي سذذفمنل ـسة  مذذم بـتذذني، قذذي تذذيء شذذ ء  مسذذمي لننذذي  ذذ  بـل ذذن
ـِمي ى ـِميةر  ـقةمنمي،  ـقةمنمِسـةر  ــةِثن، 
 .   (3س

ـ ذذّيه  نذذيالثذذمن ـ        ـ  بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ،  ـممن  ذذن لفنذذ ـبو بـمغذذ ث ذذي بسذذالقيبء هقذذ
ـ  سّملي هّن  ثيير سملالمذف  نذ  لفذييه ثزمذيير الذيء بـالأنمذ  هـ مذيء  ي  بلالل ن  إزبءةه، 

ــكذن  الذألمي ـف ذل الذيير هلذيى،  بـنس ( قي تيءا لكيير  نيه  لع القذيم  ـف ذل الذيير، 
ـب ي .  بـليبي 

ــذذذذ   نذذذذيـ ممذذذذ  بكالفم        ـممن  ـير آنفذذذذي  ـثمذذذذين ل نذذذذيه  نذذذذي بـمغذذذذ ـي بـلذذذذلك  ذذذذو نثيـسذذذذ 
 بـ يم   ن ال يمف   نيه  التنثي  لن بـالكيبي. 
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 أحكامه : -2
 تذكيره وتأنيثه : -

القيميب           .  (4سبـللّكيي هـ ليلل لنم  للل بـالأنم  ـف ي  
 .(9سهّلي بـلؤن   نـ لي كينا  م   للل بـالأنم  ـف ي  هـ القيميب         
ـ          ـبضذذذ ل،  الذذذلكمي بـلؤنذذذ   ـنتذذذي  ذذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم   ذذذيهير الأنمذذذ  بـلذذذلكي، 

ـقذذذع لننذذذي  ذذذ  بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ ، قذذذيو بثذذذن تنذذذ  س الذذذلكمي 352سذذذّملي لذذذي  هذذذذ(ي سس
ـبسذذع تذذيب ه اّنذذ  يّي  ذذذيع  إـذذم ه ذذو، ـكذذن الأنمذذذ  بـلذذلكّ  ي هلهذذ   ذذ  بـالنذذذيكي بـلؤنذذ  

 .  (6سـبإلغيب ((
ـهذذـ         الأنم ذذ  مكذذـن ثي الثذذيي بـل نذذم،  ـمذذلّكي،  هّلذذي بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ   مؤّنذذ  

ـهذذـ بـف ذذم  الذذلكميه مكذذـن ثي الثذذيي بـمفذذ ،  ـ ممذذ   كذذّو هسذذليء باتنذذيي (5سبا  ذذ ،   ،
ـبـالأنمذذ   لذذل   مذذم بـتلي ذذل سس مذذلـ  تذذيز  ـز  منذذي بـالذذلكمي  لذذل   مذذم بـتذذني،  متذذ

ـتذذذيز ب الثذذذيي إتذذذيبؤه  مذذذم ب الثذذذيي بـالذذذلكمي ن ذذذي  ب  ـالتذذذيي ـف ذذذ   ذذذن  للذذذل بـالأنمذذذ ، 
ـنذذذذذ   ذذذذذ  ل نذذذذذم بـتلذذذذذع(( مةذذذذذل  (8سبـالأنمذذذذذ   مذذذذذ  ن ذذذذذيب  ـك يـِ ذذذذذو  لة ذذذذذيِز نةلم تة   (5س، ن ذذذذذـي جهة م

ذذذذذذو  ِلنمقةِ ذذذذذذي   ذذذذذذيِز نةلم تة ـهّن ههذذذذذذو نتذذذذذذي  (11سـجهة م ـباغمذذذذذذ  هّن ههذذذذذذو بـ تذذذذذذيز مؤن ذذذذذذـن، 
ن ـقمذذوي إنَّ كذذوَّ بسذذ  تذذني تل ذذ   يلذذ   ّ(11سِمذذلّكـي ـهّلذذي ـغمذذي ،  ـِمؤّنذذ ،  ّنذذ  ِمذذلّكي 

 .(12سب يل   لزِ  بـالأنم 
          ـ  ِثذذذذّي لذذذذن بإلشذذذذيير هنذذذذي إـذذذذم هّن  ذذذذ  بسذذذذ  بـتذذذذني لذذذذي متذذذذ  الذذذذلكمي ضذذذذلميه        

ـز  مذ  بالذيبن كذذ سثقذي( ـسكمذ (،  ـلذي متذ ـلي مت  الأنم  ضذلميه كذذ سثذ (،  كذ سغن (، 
ـ   يـ  ـنليه اّن بـثيق  إّلذي قيو بـيليلمن ي سسبـلؤن  لن بس  بـتني بـن ـبـث ،   و 

لذي  مذ   ـبق ـبـكمذ ،  ـبـقلذ ،  ـبـي ذ ،  ـبـسذيي،  ـبـ نذ ،  ـز،  ـهـ سالل بـل ـبت  بـاللكمي، 
ـثنلذي  ـبـالأنمذ ،  و( ثيـليء بـل تلل  مذ  بـالذلكمي  ـهـ ثقمل باـفي  ... هّن سبـنَّلم ـغالين، 

 .(13سـيي بـقيآن((
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ــذذذ          ـبـالأنمذذذ ، ق ـيي  ذذذ  بـقذذيآن بـكذذذيم  لذذذن بسذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  ثيـالذذلكمي  ـِلّلذذي 
مةذذذذل  ال ذذذذيـمي  يـِ ذذذذو  لة ذذذذيِز نةلم تة جكذذذذأّنِن م هة م

ذذذذو  ِلنمقةِ ذذذذي  (14س ذذذذيِز نةلم تة ــذذذذ ي جهة م ـق ـهذذذذ  (19س،   .
ـبـالأنمذ   ذ  ب مالذمن، تذ ء ثذ   ـلتمِؤِه  ذ   يـذل بـالذلكمي،  ـ ف ـمنلو    بـ يـالمن، 

ـ مذذل لـذذ  هّن سسبـكذذل  كلذذي ـال قمذذ  بـالن ـيالمن،  ـب ذذو ب مذذيا  ذذ  كمالذذي بـسذذ يسذذ  ثذذمن  
ـ مذي ثذو هنذي  (16سمزّمن ث سذن بـل نذم مذزّمن ث سذن بـمفذ (( ــذمي هذلب هذـ بـسذث  بـ  ،

 ، نلكي لننيي ىهسثي  هلي 
ـز يّيه إـم بـمف  الذلكميب ، هـ إـذم بـل نذم بـ ذي          هنَّ كّو لي ميي لن هلب بـثي  مت
ـ  سذذّملي هّن بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ    مكذذـن الأنم ذذ   قمقمذذي ،  الذذيير مم ذذ   مذذ  (15سالأنم ذذي    ،

اليير ل نم بـتلي ل  مؤن   .(18سل نم بـتني  ملّكي، 
ـ   تذذيي لذذن  للذذل بـالأنمذذ ،  ذذ   616ـمذذيى بـذذيبزا سا         هذذذ( هنَّ لذذي كذذين لف ذذ

ـي  يضذذو  ذذيـ  بـ(15س ذذمن هّن لذذي كذذين  ذذي ل  هّنذذ  سذذيليب  ي سسإنَّ بـ ذذي  . قذذيو بـذذيكال
الذذلّكي ـمقمذذل(( ـي ه لذذي ميسذذـفي سسإنَّ كذذوَّ ـ ذذف ِلّلذذي (21سالؤّنذذ  ـمك ذذير،  ـقذذيو بـذذيكال  ،

ـقذي ق يالذ  بـذيم ، هاي  لكي م ـّي تينثي  ِلن بـ ذي ه  يسذال ليو سلنق ذي( مل ّذو بـنلذو 
ـمذل ـبضذ   لي ـع  الكذـن ل ـق يه ث ي بـ ـمل( م ـّ ـبسال ليو سلي ـق ال ، هـ قييثا لـ ،  ، ه

ـي((  .  (21سـكل بـالشثمنمن م ـّي قيير بـليـ     إنزبو بـ لب  ث ل
ـمذذيةبنة ِشذذمث ي         ـِ ذذي مةتم ةذذِو بـم ل  ـم اِل م مة ــذذ  ال ذذيـمي ج ةكةممذذفة الةالَّقِذذـنة ِإنم كةفةذذيم  ـلنذذ  كذذلـ  ق

ـ    فمِ ذ ذِيِه لة يِء ِلنمفةِ ي  ِثِ  كةذينة ـة م بـسَّلة
ـ ل ثذذ(22س سلنف ذي( ،  ،  يـّسذليء هنذي تذيءا لـ ذ

ـمؤّنذذ  إّ  هّن بـالأنمذذ  هذذـ بـشذذي ع  منذذيه سساّنذذ   –ه نذذ  بـسذذليء  –ـهذذ   ِلّلذذي مذذلّكي، 
ـبـنكالذل  مذ ي بـالنثمذ   مذم هّن  متيا  مم لـ ـف للّكي  القيميه سها ش ء لنف ي ثذ ( 
ـيسذذذلني،  مذذذ  مثذذذ ة لننذذذي إّ  لذذذي م ّثذذذي  نذذذ   ـزبو  ننذذذي بسذذذلني  بـّسذذذليء الثذذذّيـا  قمقالنذذذي، 

 .  (23سثيـش ء((
ذي  ذ          ـمي ـِلة ـ   هلب ال ذ إنَّ بـاللكمي هني تيء إل يير بـتني بـشيلو ـكّو لكي، 

ـ  سّملي هّن سلنف ي( تيء لنشقي  لالذزبمل  لذن همثذل بـذّي   ـ  لل،  ـ  لن هـو،  هلب بـم
ـبا،  الزبمو بـلنفي  ـب ذير لذن بـسذلي لن بـسم ،     من هّن  ـذـ هّنذ  ـكذين  ذيهيب   ذ  

ـ مذل لـذ  هنَّ  ـ   لـ  مكـن إ نيلي  ـمشّير بـزب ير    بـنذـو بـذلا السذث   ذ  إنف ذييه، 
 .  (24سبـلكي هشّي لن بان م    كوه ش ء
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،  يـالذذيء ها إنَّ سسهذذلب بـالذذلكمي ه ذذيي بـشذذلـو  مذذم ب الثذذيي هّن بـّسذذليء بسذذ  تذذني       
ـ  بـلذذذيبي لذذذن ب مذذذل،  ضذذذل   ّلذذذي بقالضذذذيه ق ذذذي  ـ ذذذير،  ذذذل منيسذذذ  سذذذمي  بـ لذذذ الفمذذذي بـ

ـمو((  .   (29سبـالن
ـكينذذا بـنكالذذل         و بـالذذلكمي  منذذي  مذذم ت ذذو بـّسذذليء ثل نذذم بـّسذذقف،  ذذنم هـّ ـلذذنن  لة

ـ سذذّملي  ـهيهذذ ،  ـبإل ذذلو، كذذ  مكذذـن هلذذي ب نف ذذيي ههذذـو   مذذ  الذذلكمي ل نذذم بـسذذقمفل 
ــ ذّو كذّو لـذ  هتذيا  هنَّ  ـمؤّنذ ،  تذ ء ثذذ سلنف ذي(  مذم بـالذلكمي،  بـسقمفل ِلّلي مذلكي 

ـبـالقيميي لبا بنف يي، كقـو لذن قذيوي بلذيهر ليضذعه  بالي  م  لتيى  يم  بـنس ، 
ـي سا (26سها إّننذذذي لبا يضذذذيع ذذذي تذذذ ء ثذذذ  ث ذذذمغل 1553، قذذذيو بثذذذن  يشذذذ  (ي سسـلَّ

ـب ـهليي بـلم   ـنـنه كينذا بـكملذل ل ّيضذل ـم قذو إل هـ قذا ثنذي سلنف و( ث ي   زميير، 
ـهذذـ هذذيء بـالأنمذذ   م  ذذو  منذذي  قذذو متّنثذذ  بـكذذل  بـثذذيـ  غيمذذل   ذذيف زب ذذي آلذذي  يـذذ ، 

 .  (25سبـف ي ل((
ذِي         ضة ةلم ِي بام ــ  ال يـمي جِلنة بـشَّتة ن كذين  (28سـلن  همضي  ق ـبق  مذم الذلكمي بـمفذ  

 .  (25سبـل نم تل ي  
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 التعريف والتنكير : -
ـذذذم         ـبق ـهذذذ  با ذذذو،  ـبـِل ذذذـِص إـذذذمي نكذذذير ،  ـِ   منقسذذذِ  ب سذذذِ  لذذذن ني مذذذل بـ لذذذ

ـه  بـفيع .   ل ي ل، 
ِقذذذع لذذذي مقثذذذو         ـم ، هـ مقذذذع لة الذذذؤّ ي  مذذذ  بـال يمذذذفة  ذذذيـنكير هذذذ  كذذذوذ سسلذذذي مقثذذذو سهو( 
 .   (31سسهو(((
ضذ ِ  بـ        ـهذذ  (31سـبضذذِع ـل نذذم  ِل ذّمن  ِلشذذّلص((هّلذي بـل ي ذذل  نذ  سسكذذوذ ـفذذ   ـة  ،

ـممن ـبع الذذيّيي لكيهذذي  ذذ  كالذذ  بـن ذذ ـ   يتذذل ث(32س مذذم سذذث ل هنذذ إـذذم لكيهذذي هنذذي،  نذذي، 
ـيي لنني    بس  بـتني    بـقيآن بـكيم  .  ّنلي لي  ـبق   ممي بـليبي ه  

ـبـلالالثذذذذذع  سذذذذذ  بـتذذذذذني بـتل ذذذذذ   ذذذذذ  بـقذذذذذيآن بـكذذذذذيم ، متذذذذذيه قذذذذذي تذذذذذيء ل ّي ذذذذذي         
 ث مغالمني 

 هذ  بـال يمف ثّضي ال  إـذذذم بـضلمذذذي  والثانية:ه  بـال يمف ثذ سهو(،  األولى:       
ـقذي الل ذص هذله بـنكذير         ـنيييب  لي تذيء بسذ  بـتذني بـتل ذ  ث ذمغل بـالنكمذي، 

 ثيــ ف .
ـي ـ         ـهـ ثمذين بـتذني،  مذمي بـلق ذ ـ ّو لـ  لالأا  لن هّن ـمل ّيف غيضي  ه  

ـب ذيب  لذن ه ذيبيه،  ضذل   ّلذي  ذ  لـذذ   ـب ذيب  ث منذ  ثذو ه ذيبي بـتذني لذن يـن هن مشذل 
ــذذ  ال ذذيـمي (33سلذذن بـي ـذذل  مذذم بـكلذذيوي ها بـكلذذيو  ذذ  هذذلب بــ ذذف ـيـمذذو لـذذ  ق  .

ـة  ثَّذل  هةنمثةالةذام سةذثمعة سةذنةيِثوة ِ ذ  ِكذوه ِسذنمِثمةل  جلة ةِو بَِّلمنة ِمنمِفِقـنة هةلم بـةِن م ِ   سةِثمِو بـمَّذِ  كةلة ةذِو  ة
ِمذم    يِ ِف ـِلةنم مةشةيِء ـةبـمَّذِ  ـةبِسذع   ة ثَّل  ـةبـمَِّ  ِمضة ِلي ةِل  ة
،  ذذ سبـ ذ ( إلب لذي ه مذ  يوَّ (34س

ـب ـلي س ـبـش مي  ـبض ل  مم ِكّو بـ ثـ ، بـ ن ل،   هلي . ي ـل 
ـبـل ي ذل،         ـهلب مؤّكي  ي  لفيء هنَّ با و بـذلا ميتذع إـمذ  ـمالفيمذ  ثذمن بـنكذير 

ـ  ثللف بـنكير هّن بـل ي ل ـِلةي ل ّيي ل م
، هاي إنَّ بـفي  ثمننلي، هـ  ي  لذي ثذمن (39س

ـيهي  ذذذ   ـلـذذذ ه انَّ بـل ذذذّيف ثذذذذ سهو( مذذذيّو  مذذذم بـ قمقذذذل ثقمذذذي  ضذذذ ـبـل مذذذ ،  بـلقمذذذي 
 .  (36سـبس  بـتني بـتل   بـنكير ميّو  مم ل م  بـ قمقل   ثي الثيي قمي بـلهن،
ـيب     بـقيآن بـكذيم ،         ـي ـبع بس  بـتني بـتل    ـهـ هك ي هن  يـل ّيف ثذ سهو( 

ـ  سذذّملي هّن  ـب ذذي  ل ذذمن  لذذن ه ذذيبي بـتذذني، ثذذو بـلذذيبي لنذذ  بـتذذني ثأسذذيه،    مذذيبي ثذذ  
ـييا    بس  بـتن  .(35سي بـل ّيف ثني الفمي بسالغيب  تلمع ه يبي بـتنيسهو( بـال  
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ـبـذذذذذل ، هـ لذذذذذي  351قذذذذذيو بازهذذذذذيا سا         هذذذذذذ(ي سس  مكذذذذذـن إّ  ل ي ذذذذذل ثذذذذذياـف 
ـميبي ث  ال يمف بـتني(( ـبـل ،   .  (38سمضيف إـم لي  م  باـف 

ـبسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ          ـب ثذذذمن بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  بـل ذذذّيف ثذذذذ سهو(،  ـقذذذي  يقذذذ
ـهذذـ  ذذ  ل نذذم بـنكذذير ثلذذلف  بـنكذذير،  ذذيـل ّيف ثذذذ سهو(، ال يمفذذ  مكذذـن ال يمفذذي  ـف مذذي ، 

 . (35سبـنكير
 العالقة بين جمع التكسير واسم الجنس الجمعي : -

ـبق يبِثذذذِ  تذذذيي          ـثنذذذيؤه،  ـب ذذذي.  ذذذع  الغمَّذذذي  مذذذ  نة ذذذِ  بـ لم تلذذذع بـالكسذذذميي هذذذـ كذذذوذ سستة
ـيب   ـيهمذذِا ي  ، ـي  ـق ذذ  ، ـي  ـب ذذي بـ ذذ م . القذذـو هذذله ي  مذذم آلذذيِه، كلذذي متذذيا  مذذم بـ

)) ـي  ـق  ي   ـم ـلييِا ثِي ـيب .   .  (41سـِق 
ــكذن هّلي بس  بـتني بـتل    نذـ لذي ـذ  لفذيي مشذييك   ذ  ـف        ـل نذيه ل ذي ،   ذ  

ـ ة  ـِل ّ لة ملالمف  ن  لفييه ثاليء بـالأنم  هـ ميء بـنس ، ن ـي  ةلةي  ـي ـ   ـي يةر، 
 .  (41س

ـلذذي لذذي          ـمذذـن ـتلذذع بـالكسذذمي  ذذييب  لذذن بـ ذذم    ملذذي   ننذذي،  ـقذذي لكذذي بـمغ
ـ   يتذذل ث ـننذذي ِلّلذذي الذذيّيي لكذذيه  ذذ  ـإـذذم لكيهذذي  نذذي ننذذي ه مذذ   ممذذ  سبسذذ  بـتلذذع(،  ك

ـممن .  كال  بـمغ
ـتذذذينيه   مال ذذذّيي ث ذذذم           ذذذ   ذذذمن هننذذذي ـذذذـ ن ينذذذي  ذذذ  بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  ـ

 تيءا  مم قسلمني  ِ ل منل، ثيـمو هنَّ  مغة 
ـب قذذذي  ـ ذذذذم  تلذذذع بـالكسذذذذمي، ن ذذذذـي  األول:        تذذذيء  منذذذذي بسذذذ  بـتذذذذني بـتل ذذذذ  ل
و( .  سنةلم
يـفذي  ـ ذم  تلذع بـالكسذمي، ن ذـي  تيء بس  بـتني بـتل ذ   مذ  لل أّما الثاني:       
 سثةقةي( .
مفن  لن هلب هنَّ بس  بـتني بـتل     ممز   م  هن مكـن  مم زنل ل منذل لذن        

ـيـمو لـ  هّن سثةقذيب (  ـع،  ـب ذ   ذمغل ِلذنم  –ـهذـ بسذ  تذني تل ذ   – م  بـتل   م
ـلذذ ي هشذذثن   ذذم  بـتلذذعه  ضذذل   ذذن هنَّ ب سذذال ليو بـ يثذذ  تذذيى  مذذم هّن بـضذذلمي، 
مةممنةذذي  ذذيثة ة  ة قذذيو ( 42سميتذذع إـذذم بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ  لذذلكيب ، قذذيو ال ذذيـمي جِإنَّ بـمثةقةذذية الةشة

ذذي( كلذذي القذذـوي إنَّ زمذذيب  الةكةمةذذ ة مذذي  ذذي( ـ سبـِثسم بالفذذ ي سست ذذو سبـثةقةذذي( لذذلكيب  ل ذذو سبـالةلم
 .  (43س الم((
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ـبسذ  بـتذني بـتل ذ           نذي  –ـ مم   ملكن هن مكـن بـفي  ثمن تلذع بـالكسذمي، 
ـممن   ي  (44سل ّييب  ثأليمن –ث   بـمغ

ـع  أولهمــا:        ـزبن بـتلذذ ـزن ل ذذمن لذذن ه هنَّ تلذذع بـالكسذذمي   ِثذذيَّ هن مكذذـن  مذذم 
ـهذلب  ـهلذي بسذ  بـتذني بـتل ذ   ذل ممذز   مذ  لـذ ،  ـ ل    كال  بـ ذيف،  مالثذّمن بـل ي
ـزبن تلع بـالكسمي. ـزن لن ه ـكةِم (  ّّنني ـمسا  مم  ي،  ـزن سثةقةي، ـشةتة  لن 

ـلذذذذي هشذذذذثن  ميتذذذذع إـذذذذم تلذذذذع بـالكسذذذذمي لؤن ذذذذي ، كقذذذذـو  وثانيهمــــا:        هّن بـضذذذذلمي 
 ي (49سبـشي ي

 في ُغَرِف الجنَِّة الُعلَيا التي َوَجَبْت      لُهْم ُهَناك بَسْعي كاَن َمْشكورا
 

ــذ  ال ذيـمي ـه        ـي إـم  لذلكيب ، كق ـلي هشثن  م  لَّي بس  بـتني بـتل    يـضلمي، 
مةممنةي  جِإنَّ بـمثةقةية الةشةيثة ة  ة
 .(46س

ـبسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ي لذذن         ـبسذذ  بـتلذذع  ـن ي سسبـفذذي  ثذذمن بـتلذذع  قذذيو باشذذل
ـا  نـ هّن ب س  بـيبو  مذم هك ذي لذن ب نذمن ــف  ي هلي بـل ن ـا  إلذي هن  ـتنمني ل ن

لذي  ـبق ـب ي ثذيـ  ف،  ـع ب  يي بـلتالل ل يب    ممني ي ـل الكيبي بـ ـ ي  ـلتل مكـن لـض
ـع ب  ذيي يب    ممنذي ي ـذل بـلفذيي  مذم تلمذل هتذزبء لسذلير،  ـ ي  ـلتلذ هن مكذـن لـضذ
ـ ي  ـم قمقذذذل لمغذذذم  مذذذ  ب الثذذذيي بـفييمذذذلي  ذذذياـو هذذذـ بـتلذذذع...  لذذذي هن مكذذذـن لـضذذذ ـبق

 تني بـتل  ... ـبـ يـ ي هـ بس  بـ
ـب ذي لذن         ـهلَّي بـمف    نـ هّن ب س  بـيبو  مذم هك ذي لذن ب نذمن إن ـذ  مكذن ـذ  

ـ ...  ّلذذي هن ملمذذز لذذن  ـزن لذذيص ثذيـتلع هـ غيـذذ   مذذ  ه ـف ذ   ّّلذذي هن مكذذـن  مذذم 
ـ ي  ذّن لمذز  ــذ  ممالذز  الأنم ذ  ن ذـ اللذي ه ـ ، هـ ثاليء بـالأنمذ   ـب يه ثميء بـنس  ن ـ ي

ن بـالذذز  الأنم ذذ   نذذـ تلذذع ن ذذـ ثلذذي لكذذ ـبق ــذذ  ممالذذز  الأنم ذذ   نذذـ بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ،  ي 
ـبـغيـذذ   مذذم بسذذ   ـم  ثتل مالنلذذيه انَّ بـ ذذي  بـالزلذذا الأنم نلذذي.  النذذ   كذذ  سذذمث اللذذ  

ـب ي  ثيـاليء بـاللكمي.    هِ بـتني بـللاليز 
ـب        ـ ي  ذذّن  ـع بـليضذذمل ه ـزبن بـتلذذ ـب ذذ  ه ن ـذذ  مكذذن كذذلـ   ّلذذي هن م  قنذذي  نذذـ ـبق

ـبـنس  إـم   مكـن بس  تلع(( ـب ي    بـاللكمي   .  (45ستلع لي ـ  مسيـ بـ
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ـمذذيي  لنذذ  ي ـالذذ   مذذم ل نذذم بـتلذذع          يسذذ  بـتذذني مذذيوذ  مذذم تذذني بـشذذ ء، 
ـاي سسبس  بـتني بـتل   هذـ لذي الضذلن ل نذم بـتلذع، يب    مذم  همضي ي قيو بـ ميب

ـمفذي  اللذي.  الفذي ،  ـثذمن لفذييه الذيء الم ذ  بـلفذيي،  مقذيو  بـتذني، ن ذـي ث ذمو،  ثمنذ  
اللير(( الفي ل،   .  (48س    يـل بإل يبيي ث ملل، 

ـهلب ميوذ  مم هّن بـتني بـتل   ميوذ سس مم لي ميوذ  مم  تلذع بـالكسذمي لذن        
ذذو( (45سبـي ـذذل بـ ييمذذل(( ـم ّضذذي هذذلب بـقذذـو  ذذ  هّن سبـنَّلم  –ـهذذـ بسذذ  تذذني تلذذع  –. 

 .  (91سبـل نمتلع    
ـمتلذعه انَّ بـال نمذل         ـ مم   ّّن بس  بـتذني بـتل ذ    ملكننذي بـتذز  ثأّنذ  م نذم 

ـبـتلع كلـ  .   ـبـتلع هني ال اللو هن الكـن بـال نمل ـملفيي، 
ـلن بـن ير لةنم مت و بس  بـتني بـتل ذ  تلذع الكسذمي،   قسذلي  لسذالقل         

، (91س
نم كذذين ـف ذذ ـبق ـب ذذيب   ّّنذذ  تلذذع((قذذيو بـفذذيبءي سس ـل يـذذ   مذذم لـذذ  سسذذ ي ( بـذذلا  (92س  

 لفييه سسة يثل( . 
ـي ثمنذذ          ذذن  ذذّيه تل ذذي  مكذذـن قذذي هتذذيز بـال ذذي  – نذذ  تلذذع بـالكسذذمين –ـ ممذذ   ةلة

  ـثذذذمن تلذذذع بـلؤنذذذ  بـسذذذيـ ،  ذذذيلل  لـذذذ   مذذذم ثذذذي  ب السذذذيع، قذذذيو بـّسذذذلمن بـ مثذذذ ي 
ـير لـ  ـع هل مذذل بـتلذذِع ل ذذي ـقذذ ـِع ه ذذي سس... لذذن  ـقذذ بق نذذي، م نذذ  هّنذذ  لذذن ثذذي  ب السذذيع ـ

ـقع ب لي((  .  (93سبـتل من ل
ـه سذي غي    ذم ي ، قذيو هثذـ  مذيني         ـ ذّي ـب ـ ف بس  بـتني ثذيـتلع،  ـقي هتيز

ـع تذِي لـذذ   ذ  هسذذليء بـتلذ ـم سسِم
ـب ذيهي الذذيء ( 94س ـثذذمن  هـ هسذذليء باتنذيي بـفذذيي  ثمننذي 

 .  (96س((( 99سبـالأنم 
ذذنم ت مذذ  بسذذ  تذذني   تل ذذ        ـ ، ي  ـهنذذي  لة ذذِي بـكذذي ، قذذيو هثذذـ  مذذيني سسبـ نذذ ي  ةلة

ني ( (( ـتلع  مم سه م ـب ير س نثل(،   .  (95سـهـ بس  تني، 
ـ  ملفذم هن لـذ          ـ ي  ـمليهمذل لذن  مذ  هذ   ـلنن  لةنم  ذيَّ بسذ  بـتذني لـضذ

ـنذذذذذذ  تل ذذذذذذي ... مسذذذذذذال لو  ذذذذذذ  بـتلذذذذذذع،  نذذذذذذـ بسذذذذذذ  تذذذذذذن ي ـضذذذذذذ ي  تل ذذذذذذ  لنذذذذذذيف  ـك
 .(98سبسال لي   
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ذِع بـثةقةذِي         لم ـممن    تلع سبسذ  بـتلذع(، قذيو بثذن سذميهي سسـةتة ـ  للف ثمن بـمغ
)) ِلن  ـهزم ـهلب لن ثي  تلع بـتلع ـمي إّ . (95سهثمِقِي، كةزةلن    . 

ـممن  ذذذ  بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  إِ لل ذذذل بـقذذذـو        لذذذن ني مذذذل هّنذذذ  تلذذذع  –ّن ـمغذذذ
ـلتيي ا لالشييره   لمي  منذي،  –هـ هّن  قس  لسالقو ثنفس  الكسمي،  آيبء لالضييثل، 

ـهذذذـ يها  مذذذ  سذذذيبي،  ّنلذذذي بـلمذذذي  ذذذ  هنم نألذذذل ثذذذيـيها بـقي ذذذوي سسإّنذذذ  تلذذذع الكسذذذمي.  ـبق
ـ   مذذم  ــذذن ماليالذذ   مذذم بالذذل ثذذ  لليـفذذل ه ذذو لذذن ه ذذـو بـمغذذل، هـ لذذي المسذذمي، 

ـه كيلني بـسمملل. هلب ل ـب يهي،  ـ يل ((قي ير لن ق  .  (61سن تنل بـتلع 
ـهذذ  هّن بسذذ          ــ ذذوَّ هنذذي  نق ذذل إـالقذذيء ثمننلذذي غيثذذا  ذذن ث ذذ   ملذذيء بـمغذذل 

الأنم ذ  ل نلذي ـبز الذلكمي بـف ذو  ـب   تلع بـالكسمي    تذ ،  ضذل  (61سبـتني بـتل   م
 . (62س ن بشاليبكنلي     للل بـي ع سبـضلل(

ـب ـ ذذف بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ         ز ـّ ـه   ذذم ي ، قذذيو ال ذذيـمي  ـقذذي تذذ ـ ذذّي ثذذيـتلع، 
ي ة بـ هقةذذذذذيوة  ِمنمِشذذذذذِئ بـسَّذذذذذ ة جـة
ذذذذذِف  ثذذذذذيـتلع سذذذذذي    (63س ـبسذذذذذ  بـتذذذذذني ـة م ، قذذذذذيو لكذذذذذ ي سس

ثمقةذذذذذذِيا  (64س  ذذذذذذم (( ذذذذذذي  ـة ة مةذذذذذذم ية مذذذذذذيةف  ِلضم ــذذذذذذ  ال ذذذذذذيـمي جِلالَِّك ِذذذذذذمنة  ة ـلنذذذذذذ  همضذذذذذذي  ق  ،
((69سِ سةين   ي  ي ، ِت و ن ال  هني  مم بـتلع،  تيءا سِلضم ضة  .  (66ســ  مقو هلم
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 غيره :ــــــــتص -
بـال ذذذغميي هذذذـ الغممذذذي ثنمذذذل ب سذذذ  ـالقممذذذو ل نذذذيه هـ ال قمذذذيه هـ القيمذذذ  زلينذذذ  هـ        

ـِ  ةممِ مو    ، ـِ  مِ و  غمي،  ل ل ي ِ  ةمو،  ـهل مل بـاّل م اللمم  ،   .  (65سال ثمث  
ذذذذّغي، إّلذذذذي        ـمي ـذذذذل  مذذذذم القمممذذذذ ، هـ ال قمذذذذيه، هـ  هّلذذذذي  ي يالذذذذ   نذذذذ  هّن ب سذذذذ  ِم ة

ال قمذذي  القيمثذ ، هـ ـمال ثذ  إـمذ ، قذيو بـ لذينمن ي سسب مذذ  هّن بـال ذغمي هذـ القممذو ك مذي، 
ـ ذذ   ذذثمع(ي ِسذذثمع،  ــذذ   ذذ  سسة القيمذذ  شذذ ء لذذن شذذ ء.  أّلذذي القممذذو بـك مذذي،  ق   ذذم ، 

مذذنة بـّسذذ ـة ــن ي هذذـ ِي ـهّلذذي القيمذذ  بـشذذ ء لذذن بـشذذ ء  قذذ ذذو...  مم ـمذذ  سيتذذو(ي ِيتة ـِ  قف، 
ـِث مي بـّ نمي((  .  (68سباي ، 

 ذذّلب ِ ذذّغي بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ،  ّّلذذي هن مكذذـن  ل مذذي ، هـ غمذذي  ل ذذ ،  ذذّن        
ـ  الذذيّي ـذذ   نذذي ال ذذغميه، ي  ذذي   كذين  ل مذذي ،  ذذل شذذّ  هّنذذ  مكذذـن ليـمذذي  لذذن بـالذذيء،  الالذذي  
 ) (، ـ سِشذتممي  ي(،  ال غميهليي سِثقممذي  ، ـشةتة ـبـتلع، كلي    سثةقةي  ـلـالثيي ثمن بـلفيي 

ير(  ِثقمم  . قذيو (65سير ، ـ ِشتممير   الم   مالثييي إـم بـلهن ثأّننلي ال غمي ـذ سثةقةير، ـشةذتة
ي ـذ   تة ي يةهمِ   ه انَّ نفةي ثلنـزل  ة ـيةهم   ي نةفةِيا ،  ــ     بإلضي ل إـم نةفةي  ـم ي سسق سمث

ن كين  م  ل نم بـتلع(( ـبق ـب ي،   .  (51سمكسي ـ  
ـكيسذذ  بـتلذذع بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ   مقذذيو ـتذذيء ث ذذي لـذذ  قذذـو بـ ذذثيني س        س... 

ي( اِللةممي((    سالةلم
 .  (51س

 أّما إن كان غير ثالثي فيكون على قسمين:        
ال ذذغميه  األول:        ي (  ـل يـذذ ي سسذذ ة هن م يلذذو ل يلمذذل باـفذذي  بـ ل مذذل بـلزمذذير، 

(  مم  مغل سِ  ةممو( . مم    سِس ة
هن م يلذذو ل يلمذذل باـفذذي  بـيثي مذذل بـالذذ  قثذذو آليهذذي  ذذيف  ذذ م  إل  الثــاني:       

ـكسذي بـ ذيف بـذلا  ـزميير ميء سيكنل ـمال غمي  يـ ل،  ـ ال   ينمني،  ــني  اِل ّغي ثضّ  ه
(  مم  مغل سِ  مِ و (.(52سمم  ميء بـال غمي ال غميه سِي ممِيف   ،) ـل يـ ي سية ميف   ، 

ـتيا ال غمي بس  بـتني بـت        ـيي  ذن بـ ذي  لذن هـفذي  ـقي  ـيب  ثلذي  ل   لذلك
 قف  مم ال غميه    بـقيآن بـكيم  . نـ   يإّ  هنن
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 النسبة إلى اسم الجنس الجمعي:  -
ـي لذذي قثمذذ ، ـمي ـذذل  مذذم نسذذثل         بـنسذذ ي هذذـ إـ ذذي  آلذذي ب سذذ  مذذيء لشذذيّير لكسذذ

ـير  ش ء إـم ش ء، قذيو بثذن تنذ ي سسبـّنسةذِ  إـذم كذوه بسذ   ثزمذيير  ( لشذيَّير، لكسذ سمذيء 
 .  (53سلي قثمني((
هّلي  ي ير بـّنس   ن  هّن    بـنسثل ل نم بـّ فل،  ذّن كذين ب سذ   ذفل،  فذ         

، قذيو بثذن بـذيهيني سسب مذ  هنَّ بـّنسذثل اِل ذي  (54سبـنسثل إـمذ  ل نذم بـلثيـغذل  ذ  بـ ذفل
ـا.  ذذذيـمف   ت ذذذو  ـب لذذذي ل نذذذ ـب ،  ذذذ  ب سذذذ  شذذذم مني ه ذذذيهلي ـف ذذذ   بإل ذذذيب   شذذذ

الي ذذع ثذذ   ـبـتيلذذي ـ ذذفي ،  ـاي ت ذذو بـل ي ذذل،  ـبـل نذذ ـكسذذي لذذي قثمذذ   مذذم ِكذذوه  ذذيو. 
ـبـلضلي((  .  (59سبـ يهي 

ـت  يّيِه إـم بـلفيي،     من هّن بس  بـتذني بـتل ذ           ّلب نس  إـم بـتلع، 
ذ كم  ، هـ بسذ  منس  إـم ـف  ، قيو بثن ليـ ي سس ذّنم كذين بـلنسذـ  إـمذ  بسذ  تلذع كية

ِيّا(( الةلم ــ ي يكِثّ ،  ي نس  إـم  ثمف   كق  .  (56ستني كالةلم
        ، ذي  الةلم  ، ي  ــ ي إّن بس  بـتذني بـتل ذ  منسذ  إـذم ـف ذ ، كذذ سشةذتة ـبـلا نيمي ق

الِفي  ٌّ   ، ِل ٌّ ِيـم ، ـة يّا، ـة ةيةث ٌّ الةلم  ، .  يـنسثل إـمني شةتةياٌّ الفي    ، ـ   ِي ، ـة ـة ةية  
 .  (55س

ـتذذذي        هّن بـنسذذذثل إـذذذم بسذذذ   نيـلذذذن لذذذلو الالثذذذع هذذذله بـلسذذذأـل  ذذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم  
ـبيي لكيهذي  ذ   ـ ذ  غمذيه ثذيـمو بال مذل بـذ بـتني بـتل   قي ال ققا    بـقيآن بـكذيم  

 هلب بـث   .
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 المبحث الثاني
 ألفاظه

 ر: ــــــــالبق
ـبان م، ـ         ّنلذي يلمالذ  بـنذيء، بـثقيي بس  تني، م م   مم بـلكي  ـبق ـب يهي ثقير، 

ـى بـفقنيء بـتذيلـي ثذيـثقي  ذ  با كذي ،  ـقي س ـبـتلعي ثقيبا،   ، ـب ي لن ِتنمي  اّن  
ـب ي ـهلي كتني   .  (58سـ يلم

ـير يقذذ  س        ـهذذ  بـسذذ ـي بـقذذيآن بـكذذيم ،  ـير لذذن سذذ (  ذذ  اليالمذذ  2ـبـثقذذيري بسذذ  سذذ
ـلي ـ لينـن    الي آمل . بـل  ف، لينّمل،  يي آميالني سا  

ـبا بـّ مذذذذذف، لذذذذذن   ذذذذذممل         ـبنذذذذذيا لذذذذذن ل ـهذذذذذـ تذذذذذني  م ـب ذذذذذير ثقذذذذذي،   ذذذذذيـثقير 
ـبان ذذم، لنذذ  بـِلالذذأنةي بـذذلا  ـم مذذ   مذذم بـذذلكي  ـبـتذذيلـي،  ـمشذذلو بـثقذذي،  بـثقيّمذذيا، 

ـي ـ شذ ، هن ذم بـ ذ ـلنذ  بـ ـمساللي  ـم ي ،  ـبـّم  ،  ، قذيو ال ذيـمي ج ِإنَّ (55سِماّللل ـمّثن 
ـب ثةقةذذيةر  بـمَّذذ ة مةذذأمِليِ  ثةِ  ِك م هةنم الةذذلم

ذذثمِع ثةقةذذيةبا  (81س ـقذذيوي جهة ماِلنةذذي ِ ذذ  سة  ،
،  ذذيـثقير  ذذ  بـذذنص (81س

بـقيآن  باـو ه  ثقير ثن  إسيب مو بـال  مضي  ثني بـل و  ذ  بـشذ ء، بـذلا مذألي ثذ  
ـب تاللذذذيِع... ـّلذذذي (82سبـّسذذذمي هـ بـذذذي مي ِ ية لذذذي . قذذذيو بـزللشذذذياي سسبـلذذذيبِي بـك ذذذيِر  بسذذذاِلكم

ـه ل ل     بـكة مير(( ِث ية  .  (83سمةسةِع تممِيهي، ضة
ـ شذذّ ، القذذع  مذذم بـلذذلكي         ـبـ ـ ممذذ   ذذيـثقِي بسذذ  تذذني، لفذذييه ثقذذير لذذن باهمذذ ه 

ـ شذذ  مكذذـن  ـبـ ـبـثقذذيِر لذذن باهمذذ ،  ـبـلؤنذذ ، قذذيو بثذذن سذذميهي سسبـثقذذِيي بسذذ  تذذني، 
ـبا ـمقع  مم بـللكي  ـبـلؤّن ،   .(84سن م((ـمللكَّي 

ـثذذمن لفذذييه ثيـالذذيء، هـ بـمذذيء، ن ذذـي         ِ  ثمنذذ   إّن بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ  هذذـ لذذي ِمفمذذية
اليك  ثةقةي   اـِلي   ـثةقةيةر، 

 .  (89س
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ّن بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ    ممذذز   مذذ  هن مكذذـن  مذذم  ذذمغل ل منذذل لذذن  ذذم          ـبق
ـب ذذذذ   ذذذذمغل لذذذذن  ذذذذم   ـيـمذذذذو لـذذذذ  هنَّ ثقذذذذيب    م ـع،  بـتلذذذذعه  ضذذذذل   ذذذذن هّن بـتلذذذذ

ـلذي هشذثن  ميتذع إـذم بسذ  بـتذني بـتل ذ   ب سال ليو بـ يث  تذيى  مذم هنَّ بـضذلمي 
مةممنةذذي  (86سلذذلكيب   ذذيثة ة  ة ــذذ  ال ذذيـمي ج ِإنَّ بـمثةقةذذية الةشة كق

ذذي (85س ه  ت ذذو بـثقذذي لذذلكيب  ل ذذو بـالَّلم
لةنم هنَّ ة بـثةقةية قيوي الةّشيثة ِ  ـبـِثسمي. ـة
ــذ  . قيو ق ذي ي س(88س س ذّنم قمذوي ـلذي قذيو الشذيث ، 
ـموي   مقو الشيثنا؟ قمو  م   ل ل هقي

ذذذذو          ذذذذيِز نةلم تة ذذذذأةنَِّن م هة م ــذذذذ  ال ذذذذيـمي ج كة ه ذذذذيهيي هّنذذذذ  لكذذذذي ـالذذذذلكمي ثمفذذذذ  بـثقذذذذي، كق
 .  (51س((( 85سِلنمقةِ ي  

 َر :ــــــَـــ الثَّم
ـب ذيه ثيـالذيء        ـثذمن  ذيةر(، مفذي  ثمنذ   ـب ذير س ةلة ـقذي (51سبـ َّّلِيي بس  تني تل ذ    ،

ـقل ث يكذذذل اللمزهذذذي لذذذن بـالذذذيء بـسذذذيكن لذذذي قثمنذذذيه انَّ بالمذذذير ـمسذذذا  تذذذيءا بـالذذذيء لسذذذث
ّنلي ت ء ثنيه ـمم   ثنذيا ب  نذمن ثثنذيا بـ ل ذل، هّلذي  مذل هن الكذـن  يكذل  ـبق ـمالأنم ، 

ذذذذيةر( هذذذذ  بـفال ذذذذل،  ذذذذلـ  كذذذذ  اللمزهذذذذي لذذذذن بـالذذذذيء با ذذذذممل  ذذذذ  لذذذذي قثذذذذو بـالذذذذيء  ذذذذ               س ةلة
ـثما( ـقا،   .  (52سس

ِو غمِيِه  مم  بسال يير          لم ــِّي ش ء  ن ش ء  ِلالةتّل ي ،  ِ َّ  ة  يـّ لِي ميبي ث  ال
 .    (53س

ذذذيبا(  مذذذم زنذذذل س ة ةذذذ        ـ ةلة  ، ذذذي  ـتل نذذذي س ةلة ذذذيةر( س ة ةمةذذذل(،  و( ـ س ة ةذذذلا(، ـزنذذذل س ةلة
ـتلع سبـّ ليي( س ِِلي( ـتلع سبـ َّلةي( سِ لةيي(، 
 .  (54س

ـب باـو لي ذذي  ث لذذيي باشذذتيي،         (،  ت مذذ ( ـ س ِِلذذي  ذذي  ـقذذي  ذذي  بـ ملذذيء ثذذمن س ةلة
ـبع  ـه للال ذذي  ثذذأن ذذيي(، هلذذي بـ ذذين  سبـ ذِلذذي(  ت مذذ ـمتلذذع  مذذم سِ لة ذذير(،  ـهذذـ تلذذع س ةلة

ي  بـليو، كـن بـليو ِل لَّ 
 .  (59س

ـ  متلذذذع          ،) ذذذي  ـبـتلذذع س ةلة ذذذير( بـ لذذير  مننذذذي،  ـم  هّنذذ  هيبي ثذذذذ س ةلة ـا  ذذن سذذذمث ـي
ـبـاليء ـقمل هلب بـثنيء    كللن   .  (56س مم غمي لـ  إّ  ثياـف 
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ــّي ش ء  ن ش ء،  مكذـن لنذ           يـّ لِي إلب لي ه م     بـقيآن بـكيم  هيمي ث  ال
ـي، ـذذذذلب بالتنذذذذا ب مذذذذيا بـقيآنمذذذذل إـذذذذم ثمينذذذذ ، قذذذذيو ال ذذذذيـمي  ــذذذذ بـشذذذذ ء بـِل ملذذذذي، هاي بـل

فةفمنة  نةذذي   ـة ة نَّالةذذممِن ِلذنم هة م ذذِيِهلةي تة ذ ةل  يةِتمةذذممِن تة ةممنةذي ِاة ة ذِي م ـةنِذذ م لة ذذو  ـةتة ةممنةذذي جـةبضم ذي ِثنةلم يِهلة
ي  يم   ذي نةنةذي ب  ثةممنةِنلةي زة ـةِنلة نةذي ِللة يم ـةذ م الة مِمذ م ِلنمذِ  شةذمم  ي ـة ةتَّ نَّالةذممِن آالةذام ِهِكمةنةذي ـة  ِكممالةي بـمتة

ذزذ نة  ذي   ـةهة ة ِيِه هةنةذي هةكم ةذِي ِلنمذ ة لة ذيـِ ـة ِم ة ذيِ ِثِ  ـةِهذ ذي   ةقةذيوة ـِ ة كةينة ـةِ   ةلة  ذيـّ لِي  (55س فةذي بـة
ـثنلذذذي مذذذيوذ  مذذذم هنَّ  ـي ،  ـبـذذذ ـبا شذذذي  لذذذن بـذذذله   ذذذِو  بـذذذلا هذذذـ بـتنذذذم هشذذذث  ثيـنَّلم

ـه تلذذع هاي إّنذذ  هالذذم ثذذيـّ لِي ـمي ـذذل  مذذم لهذذ ، ـة  ـن ذذ  ،) ذذية ـكذذأّن بـذذله ،    يِ ـة سبـّ لة  ،
قمو ـ ي  ةلةي   مم بـالفيؤو  ة ـيِ ـبـة 

 . (58س
ـةبِو         ذذذذ ةلم نةقمذذذذص  ِلذذذذنة بام ـ ي، قذذذذيو ال ذذذذيـمي جـة ـلذذذذن ي  الذذذذ  همضذذذذي  بـي ـذذذذل  مذذذذم با

ةنمِفِي ـةبـ َّلةيةبِا  ـةبام
ـبا فذيي، اّن  (55س ـ ي  قيو ث   بـلفسيمني بـليبي ثيـّ ليةبا هنذي با

ــي لي منالت  با  ـبـ سبـ َّلةيةر( لي منالت  بـشتي، 
 .  (111س

ـب ِإـةذم  ـلن  همضي          لي ه مذ   مذم لذي ال لمذ  بـشذتير بـل لذير، قذيو ال ذيـمي جبنم ِذِي
مةنمِ ذذذِ   ذذذية ـة ذذذِيِه ِإلةب هة ملة  ةلة
 ذذذذ س لذذذير( هنذذذي تذذذيءا ـمي ـذذذل  مذذذم با لذذذيي، هاي إّنذذذ  هيبي  (111س

ـ ةلةية  ـ قي بـ َّلية ه ملةية  ـيي بـشتي هـ بـنثا،   .  (112سبنالشي 
ذذذنم  لمذذذ  هنذذذي  مذذذم ل        ـقذذذيا ـهنذذذي  لة  نذذذم سبـلذذذيو(ه انَّ بـلذذذيو لذذذي منالتذذذ   ذذذ  ه
ـيمل ـمقذع (113سي ــكن   مم باغم  تيء هني ـمي ـل  مم لي م  و  مم باشذتيي،   ،

ـبـنثيا   ـبا ه م  .  –همضي   مم بـزيع 
بإلشذذيير هنذذي إـذذم هنَّ بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ  مذذيوذ  مذذم لذذي مذذيوذ  ممذذ  تلذذع  ـيّ نذذـ        

ـيـمو  مم لـ  هنَّ قسلي  لن بـن ير مت مـن بس  بـتذني بـالكسمي لن بـي ـل  بـ ييمل، 
ـهذذذلب مفنذذذ  لذذذن إ لقنذذذ   مذذذم بسذذذ   بـتل ذذذ  تلذذذع الكسذذذمي،   قسذذذلي  لسذذذالقل  ثنفسذذذ ، 

 بـتني ـف  سبـتلع( . 
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 ّب: ـــــــــــــالحَ  -
ـب ذذيه س ثذذل(        ذذّ ي بسذذ  تذذني تل ذذ ،  ـهذذ  سـتقالمذذيا( لذذن سسبـقِذذـا (114سبـ ة  ،

ـ  ثذذ  ثذذين بإلنسذذين لذذن بـ  ذذي (( ـهذذـ لذذي مقذذ ذذّ (، (119سثيـضذذ ،  ـل لذذن سبـ ة ـهذذـ لذذأل  ،
ـمتلذذذِع  مذذذم   ، ـبي  ثَّذذذل ِ نذذذ   ــذذذ ذذذ مي  الّذذذم مِق ، ـشة ّلذذذل لذذذن ِثذذذية بـلسذذذال لو  ذذذ  هشذذذميء تة

ذذذذذذ ّ  ـبـ ة ـبـ ّثذذذذذذيا،  ـب يالِذذذذذذِ  (116سبـِ ِثذذذذذذـ   ذذذذذذ ذ بـذذذذذذزيِع،  ذذذذذذغميب  كذذذذذذين هـ كثمذذذذذذيب ،  ه  يـ ة
ذذذي مكذذـن  ذذذ  بـسذذذنثو كذذذيـقل  ه ـذذلب نتذذذيه  ذذ(115س ثَّذذل   بـقذذذيآن بـكذذيم  ـذذذ  مسذذال لو إّ  ـِلة

ذّ ، قذيو  ذق  بـّ مذي  مذ  ممذالق  بـ ة كذو. ِمسم ـكذّو ثذلي مؤم ـ   بـلمذزبن كيـذلير،  ـبـش مي، 
ـةى  ذذ ه ـةبـنَّذذ ال ذذيـمي جِإنَّ بـمَّذذ ة  ةذذيـِِ  بـم ة
ـق ذذا بـ ثذذل (115س ذذّ  بـ زمذذز (118س ، ها هنَّذذ  إلب 

ّثذل    باي  بـي ثل  ِ  ذّي  مذم لـذ  قذيي لذن بـزلذين ه نذي با ال ذيـم ِلذنم المذ  بـ ة  َّ لة
ـي  سذنثمل مكذـن  منذي بـ ذ  . قذيو  ذلء بـذيمن (111سـيقي  هلضي،  ِ َّ ملي  لذن لـذ  بـذ

ف مكـن    ث ن باي  قثو هن منثا((  .  (111سبـثغيبياي سسهـ بـ ة ذ بـل ـي
ـبضذذ         ذذ ذ إلب لذذي ه مذذ  يوَّ ي ـذذل  ـبـشذذ مي،  يـ ة ل  مذذم كذذّو بـ ثذذـ ، بـ ن ذذل 

ثَّذل  هةنمثةالةذام  ذِثمِو بـمَّذِ  كةلة ةذِو  ة ـةبـةِن م ِ ذ  سة ذ ـبهلي. قذيو ال ذيـمي جلة ةذِو بَّذِلمنة ِمنمِفقِذـنة هةلم ـلي سذ
ذنم مةشةذيِء ـةبـمَّذِ  ـةبِسذع   ذيِ ِف ـِلة ثَّذل  ـةبـمَّذِ  ِمضة ِمذم   سةثمعة سةنةيِثوة ِ   ِكوه ِسنمِثمةل  ِلي ةِل  ة  ة

. (112س
 كل و  ثل، ها كل و زيبع  ثل هنثالا، م ن  هليتا الم  بـ ثل لع سنيثو . 

نم بلاِلمذذذف  ذذذ  بـل ذذذلـف سس قمذذذوي لذذذن باـو         ـبق  يـ ثذذذل لذذذيبي ثنذذذي  ثذذذل بـذذذزيع، 
ـل ذو بـذلا منفقذـن  ـقمذوي لذن بـ ذين  القذيمِيهي  ل ِو ِلنمفذِ  بـذلمن هـ نفقذِل بـذلمن.  القيمِيهي ـة

ـنفقذذاِلن  كذذزبيِع  ّثذذل   ـبـ ذذين  ثذذيلاللِف بـالقذذيمي، هاي ل ذذِو بـذذلمن منفقذذـن  ه هـ ِلذذنة باـِو 
لة ةذِو بَّذِلمنة  ــذ  ال ذيـمي جـة ـتِ  قي ال َّ القيمِيهي ل ذيير  نذي ق ـهله با ـزبِي ني.  كل و  ثل ، 

ـب كةلة ةذذذذِو بَّذذذذِلا مةنمِ ذذذذِ   كةفةذذذذِي
ـبـقذذذذـو ثزمذذذذييِر بـكذذذذيِف هـ سلة ةذذذذو( (113س  . ث مذذذذذي  ، ثذذذذأال ه ثمذذذذذين 

 .  (114ستيب ((
ــذم  ذ   ّثذل          ّ (  ذ  بـقذيآن بـكذيم  تذيء ل ذيّيب  ثذي ـالمني با إنَّ بسال ليو سبـ ة

ـل منذذي  ـي آنفذذي ،  ــذذ  ال ذذيـم بـلذذلك ـلـذذ  ثذذيقاليبن ـفذذ  بـ ذذّ  ثمفذذ  بإلنثذذيا  ذذ  ق بـذذزيع، 
ذذِقِ  ِلذذنم  ذذي الةسم لة ذذِي ـة ذذي ِ ذذ  بـمثةذذيه ـةبـمثة م مةذذِ  لة مة م ــذذ  ال ذذيـمي جـة ثَّذذل  ِ ذذ  ق مةِلنةذذي ـة ة  ة قةذذل  ِإ َّ مة م ية ـة
ِ  ـة ة ية م   ـة ة مةيِثي  ِإ َّ ِ   ِكالةي   ِلِثمن   ةيم ِ ِملةيِا بام
 .(119س
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إل بقالذذذذذذذين ـفذذذذذذذ  س ّثذذذذذذذل( ثمفذذذذذذذ  سِ ملذذذذذذذيا باي (  مكذذذذذذذـن بـلذذذذذذذيبي لنذذذذذذذ  ث ذذذذذذذن        
 .  (116سباي 
ـبـ ذذي        ـبضذذع بـلمذذزبن  ـةبِزمنة هّلذذي بـ ينمذذل  تذذيءا  ذذ  ل ذذ ذذِع بـملة نةضة و، قذذيو ال ذذيـمي جـة

يةو  هةالةممنةذي ِثنةذي ـة  ذيم ثَّذل  ِلذنم لة نم كةينة ِل مقةيوة  ة ِل  ةلة اِل ممةِ  نةفمي  شةمم  ي ـةبِق ِ  بـمِقمةيلة ـم كةفةذم بـمِقسم ة ـِمة
يِسِثمنة  ثَّذل  (115سِثنةي  ة ــ  ال ذيـمي جمةذي ِثنةذ َّ ِإنَّنةذي ِإنم الةذِ  ِل مقةذيوة  ة ـق يةو   ةذالةِكنم ِ ذ  ،  ذيم ِلذنم لة

ِثمي   ِ  مةأمِا ِثنةي بـمَِّ  ِإنَّ بـمَّ ة ـةِ مف  لة ةيم ـم ِ   بام يـةبِا هة ـم ِ   بـسَّلة يةر  هة لم  ة
 .  (118س

ـهك ذذي لذذي الكذذـن  ذذ          ـغميهلذذي،  ـ ممذذ   يـ ذذّ  كذذّو بـ ثذذـ  لذذن  ن ذذل ـشذذ مي، 
ـل ـثذذذذمن الذذذذيء بـالأنمذذذذ ،  ـب ذذذذير  ـقذذذذيا بـالذذذذ  ثذذذذمن بـ ّثذذذذل  بـللم ـ ة  ، ذذذذي  الةلم ذذذذير ،  ـذذذذ  ن ذذذذـي الةلم

ـ يا، كذ ي سةفممنل ـِسِفن(115سـ ة ّ  ـقي مت ء ش ء  مسمي لنني    بـل ن  .  (121س، 
 َرف :ـــــــْـــ َرف -

بـيَّ ميةِف بس  تني تل  ، لفذييه سية مية ةذل(       
ـقمذوي ثذو هذـ بسذِ  تلذع(121س ، (122س، 

ـتلِع بـي يِف  ية يِيفِ ـقموي تلع ية مية ل، 
 . (123س

ذذذي  ِماّللذذذل ِلنمنذذذي ـملتذذذيـِِي،         ِفي  مذذذي   ِلضم ـبـيَّ مذذذية قمذذذِ  لذذذن بـذذذيهمثي ،   ذذذيـيَّ ميِفي بـيَّ
ـبِ يةالِذذذِ  ية مية ذذذل  
ـهذذذ  الةذذذيَّـم لذذذن باِسذذذّيِر ِلذذذن  ذذذيـ  بـ مذذذي (124س ـهياي (129س.  . قذذذيو بـتذذذ

ـب ذيِر ية مية ةذل   ذي  ِماّللذِل لننذي بـلتذيـِِي، بـ ـمذيت  هن سبـي ذيف( ـذمي (126س((سس مي   ِلضم  .
ـب ذي   ـهيا، انه بسذ  بـتلذع ـذمي ـذ   بس  تلع لييب  لفييهي ي ي ل  مم  ي قـو بـت

ـمـن .   لن ـف    مم ن ـ لي لكي لـ  بـمغ
ذذي          مةذذم ية مذذيةف  ِلضم ــذذ  ال ذذيـمي جِلالَِّك ِذذمنة  ة ِف  ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم  تذذيء  ذذ  ق ـبـيَّ مذذية

ذذذين   ثمقةذذذِيا  ِ سة ـة ة
ـن   مذذذم ي ي ذذذل ثذذذمنة (125س ـنلذذذيي ، ِمقذذذيوي هق ذذذي ه ثذذذيـمو  مذذذم ـسذذذي ي 

 .  (128سمةيةمم ِ 
ـقذذذيو ث ِضذذذن ي هذذذ          نَّذذذل،  ـب هّننذذذي يمذذذيِ  بـتة ، (125سبـللذذذيي((قذذذيو بـفذذذيبءي سسلكذذذي

ذذنم ِل ِلذذنم  مذذيِ   ذذِن بـ َّ قمذذ ، بـ سة ِفي بـيَّ ذذنم تة ةمذذِ  تل ذذي ... بـيَّ مذذية ـ ِن  مذذم يها لة ـبـقذذ سس
 .  (131سبـيهمثي ، قموي هلب هـ با ِو،  ِ َّ بالَّسع ث ((

ـ ذي   يمضذي  لذن         ـثنلب  يـيَّ يةِف   مال يى لن هن مكـن ـسيير  ِماّلكذأ  ممنذي، هـ ن
ـغميه  سن بـ ن ل . بـ ّم  ي ، ِماّللل لن بـيمثي  
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ْوُم :ــــــــال -  رُّ
       ) ِلذ ٌّ ـب ذيه سِيـم ِ ي بس  تني تل ذ ،  ـم بـيذ

، مذيوذ  مذم تذني بـشذ ء ماللمذز (131س
ـب يه ثيـميء ـب يه ثميء بـنس (((132س ن  ـثمن  ـن ي سسمفي  ثمن    .(133س، قيو باشل

ـير لذذن سذذـ         ِ  بسذذ  سذذ ـم ـير يقذذ  سـبـذذيذ ـهذذ  بـسذذ (  ذذ  اليالمذذ  31ي بـقذذيآن بـكذذيم ، 
 بـل  ف،  يي آميالني سالـن آمل . 

ـهذذذذـ تذذذذني غمذذذذ  بسذذذذل   ذذذذ  كذذذذل  بـ ذذذذي   مذذذذم هّلذذذذل         ـ ،  ـب ذذذذي بـذذذذي ـل    ذذذذيـيذ
ـلذذينممن بـذذلمن ه ذذمن  لذذن بـل منمذذمن سذذكين  ـلذذن بـي ـبـ ذذقيـمل،  ـنذذين  للالم ذذل لذذن بـم

ـب إـذم ه ذيبف شذي  ه ـ (  مذم إم يـمي بـلمن نز ذ ـلذا هذله بالذل بـلسذلير سبـذي ـيثذي. الق
ـهذ  ثذلي  ـق  ذل لذن آسذمي،  ـيثذي،  هلب بـلزمجه  تذيءا لننذي للمكذل ال الذّو ق  ذل لذن ه

ذذذ ي  ثذذذن (134سبانيضذذذـو ِ ي تمذذذو  منماللذذذـن إـذذذم ِ مِ ذذذـ ثذذذن إسم ـم . قذذذيو بثذذذن ييمذذذيي سسبـذذذيذ
 .  (139سإثيبهم   مم  بـّسل ((

ـيي لنذذذذ   ذذذذ  بـقذذذذيآن        ــذذذذ  ال ذذذذيـمي ـِلّلذذذذي  ـ ِ  بـكذذذذيم ، ق نةذذذذم  جِغِمثةذذذذِا بـذذذذيذ ِ ذذذذ  هةيم
ِمِثـنة  مةِثِن م سةذمةغم ِ  ـةِه م ِلنم ثة مِي غة ةيم ـنذا لنذ  (136س بام ـ  تذني ـملذزمج بـذلا الك ،  ذيـي

ـ   –هذذله بالذذل بـللالم ذذل  ـ  سِغِمثةذذا( إّ   –ه نذذ  بـذذي تذذيء ثأسذذمـ  إلثذذييا ثذذأنَّ بـذذي
 . (135سهّنني ث ي لـ  سةالةغمِم 

 اب :ــــــــــالسح -
ـثذذذذذمن لفذذذذذييه الذذذذذيء (138سبـسذذذذذ ي ي بسذذذذذ  تذذذذذني لفذذذذذييه سسذذذذذ يثل(        ، مفذذذذذي  ثمنذذذذذ  
ـنلذذذو( ـ سشذذذتير ـشذذذتي((135سبـالأنمذذذ  . (141سه  ذذذّلب هـقمذذذا بـنذذذيء كينذذذا ثلنـزذذذل سنلمذذذل 

ـبء، هـ ـتذيهه بـلذيء ـلـذ   نسذ يث   ذ  بـنذ ذّي،  ـل لذن بـسذ  ه هاي بـتة ، (141سـهـ لأل
ـهي لذي (142سغم  بـلا مكـن  ن  بـل يـبـس ي  بـ ه اّن  ماليبك  لن تنل بـ مذـ لذن تذ

ـبء ـبـن  . (143سثمن بـليء 
ـ .  مـضذع ـمي ـذل  مذم         ـبـك مي، ـي ـال   مذم بـ لذذ  يس  بـتني ميبي ث  بـقممو 

ـب ذذذيب  ه  ل نذذذم ه  تل ذذذي ،  يـسذذذ ي   ذذذ   ـبء هكذذذين  ليهمذذذل بـشذذذ ء لذذذن  مذذذ  لبالذذذ ، سذذذ
 بـقيآن بـكيم  إلب ه م  هيمي ث  ليهمال  .
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ــذذذذ  ال                      ذذذذيـميـبـسذذذذ ي  مذذذذيبي لنذذذذ  لبالذذذذ ، ـذذذذلب بالتنذذذذا ب مذذذذيا إـذذذذم ـ ذذذذف ، كق
يِء  يث ي  ةمةثمِسِ ِ  ِ ذ  بـسَّذلة ج ةالِِ مِي سة ة
ي ة بـ هقةذيوة (144س ِمنمِشذِئ بـسَّذ ة ــذ  ال ذيـمي جـة ـق  ،

. (149س
و بـليء.  ـنـز ـبـلسلَّي كم  ميبي ث  بـي لل،  ـبـيكي ،    يـس ي  بـ قيو، 

ذذذذف ي ِلذذذذ        ب ِكسم ـم نم مةذذذذية ــذذذذ  ال ذذذذيـمي جـةبِق ذذذذِف لمذذذذيه ق ـب ـلذذذذن ـة م ــِذذذذ ذذذذيِق  ي مةِق يِء سة نة بـسَّذذذذلة
ـ    ِك ي   لةيم سة ة
ـب ثذ  لمذيب ، (146س ـ  ث ضذ   ذـ  ث ذ ه ـذلب بسالثشذي ،  يـس ي  هني ليك

ـب هنَّ غم ي   وَّ هيضن .  ـنن   ن  ك
ـمن  لن  ي  ثّ يير باثلذير بـالذ  الالتلذع سةذ يثي ،  ذ َّ ال ذث  يكيلذي ،         ـلن ثمين الك

ــ  ال يـمي جهةـة م الةذية  يم ة  ق ـة ذي  ةالةذيةى بـمذ ـهذِف ثةممنةذِ   ِذ َّ مةتم ةمِذِ  ِيكةيل  يث ي  ِذ َّ ِمؤة ِتذ  سةذ ة هةنَّ بـمَّذ ة ِمزم
ـِِ   ِيِ  ِلنم ِللة  .  (145سمةلم

 يـس ي     كوه لي لكياه إّنلي م ّز ثذ   ذن ليهمالذ ، هـ ث ذ  هـ ذي  ه انَّ        
ــمي ـع ميبي ث  بـ قمقل لن  م  ه ،   بـك ير بـال  م ققني بـتلع .  ب س  بـلـض

ِي         ذذذذلَّ يِ  بـمِلسة ــذذذذ  ال ذذذذيـمي جـةبـسَّذذذذ ة ـبـسذذذذ ي  مذذذذلكي، كق
ــذذذذ  ال ذذذذيـمي (148س ـكق  ،

ـهذذذِف ثةممنةذذذِ   يث ي  ِذذذ َّ ِمؤة ذذذ ة ِتذذذ  سة ــذذذ  ال ذذذذيـمي (145سجِمزم ـملثذذذي  نذذذ  ثذذذيـتلع، كق ـمـ ذذذذف   ،
ي ة بـ هقةذيوة  ِمنمِشِئ بـسَّ ة جـة
ـ قمذ  ثيـلذيء بـذلا(191س ـب ذيب ، إّ   ،  ن كذين ـف ذ   ـبق  مذ ،  ّّنذ  
ـب يال  س يثل ـبـس ي  بس  تلع ـس يثل،  مذلـ  (191سهّن  تلع،  ـيي سس ، قيو بثن  يش

ـتذيز ب الثذيي  تيز إتيبؤه  مم ب الثيي بـالذلكمي ن ذيب  ـالتذّيي ـف ذ   ذن  للذل بـالأنمذ ، 
ــنذذله بـنكالذذل ـ ذذف بـسذذ ي   ـنذذ   ذذ  ل نذذم بـتلذذع،   ذذ  بثالذذيبء بـالأنمذذ   مذذ  ن ذذيب ه ـك

ـقذي  ـهلب لن إ تيز بـقيآن بـ مل ،  ــ ف ث ي بـغيمل ثأّنني  قيو،  إيسيـ  ثأّنني ال مي، 
ــذذذذ ي جِ قةذذذذي    ب الثذذذذييب  ثذذذذيـتلع كلذذذذي قذذذذيو س (ي ـيي ب  الثذذذذييبن...  ـ ذذذذف بـسذذذذ ي  ثق

ــ ي جِسقمنةيِه (192سـسسيهما ثقيب  اللث (( ـه مي بـضلمي إـم  ثيإل يبي    ق  . (193س، 
ـهذذذـ هنذذذي لسذذذال يي         ـم  ذذذ ،  ـيبءه مزمذذذيه  ـ قمقذذذل بـسذذذـ  هّنذذذ  السذذذممي لذذذي ملشذذذ  

ــذذ ي جهةقةمَّذذام  ـ ذذ  ق ـقذذي مت ذذو الل ذذمل  إلب ي ـالسذذممي بـسذذ ي  ثأسذذثيث  بـالذذ  ت منذذي با، 
يث ي  هاي سذذقنيه ثالمذذ  بـذذيم  إـذذم ثمذذي،  مكذذـن الل ذذمل  ـ يـذذل ي ذذع بـذذيم  بـسذذ ي   (194سسةذذ ة

   .(199سث يـل سـ  بـسي  ((
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 وى: ـــــــــالسل -
ـر(        ـب يهي سسم ـىي بس  تني،  ـباـف  مني ـتـ ي    ـمالأنم  ن ذـي (196سبـسم  ،

ـ مقذذذذير، إل ـذذذذـ كينذذذذا ـمالأنمذذذذ  ـلذذذذي هن ذذذذا ثيـنذذذذيء . قذذذذيو  لذذذذي ثذذذذن ل لذذذذذي (195س مقذذذذم 
ـبر(( ـى سذذم ـب ذي كذذّو بـسذم ـى يز  لذن با ال ذذيـم ـذمي ا ذذي (198سبـل ذيث ي سسـ ،  يـسذم

ـقمن م    .  (195سلنل لن بـللم
ـتل        ـهـ  ي ي ِشثم  بـفيذ ، لـ ــن مشذث  (161س يـليبي ث   ني بـلفسيمن بـسذلين ي 

ـى (161سبـِقنمِثير، مضي  إـم بـ لير، يقم  بـيتممن ماليلو    بـشتي . هّلي بـ ي   يـسذم
 ي   (162س نيه  سبـ سو( قيو ليـي ثن زهمي بـنلـ ذ 

لوى إذا ما يشوُرها  وقاَسَمهـــا باهللِ َجْهــــــداً ألنتـــــم       ألذُّ من السَّ

 قال ذآلْر       
(123)

 : 

 لو أطِعموا المنَّ والسلوى مكاَنُهُم        ما أبصَر الناُس طعماً فِْيُهُم َنَجعا

ـى(ه ا355ـقذذذي لكذذذي هثذذذـ  مذذذ  بـفييسذذذ  سا         ّنذذذذ  هذذذذ( هّن السذذذلمل بـ سذذذو سسذذذم
ـبع  ـغمذذذيه لذذذن هنذذذ ـنذذذل بـ ذذذثو  الأالمذذذ   ذذذن غمذذذيه ِلّلذذذي مم قذذذ   ذذذ  لؤ الذذذ ،  مسذذذمم  ث ل

 .(164سبـ ني ل
ـا(        ـتل نذذي سسذذل ـب ذذير،  ـى  نذذي بـكسذذي    ـت منذذي بالفذذ  سبسذذ  (169س يـسذذم  ،

ـب ذي(( ـب يه ثمفذ   ــ ي سستل   ـ ـب ذي ـذ  (166ستني إ يبيا( ثيـمو ق ـقمذوي تلذع     ،
 ها سبس  تلع( .ي (165سلن ـف  
ذذم   ذذن غمذذيه ـِفِضذذممل  مذذ  لذذن  نيـبـذذلا  نذذي        ـى كأّنذذ  لذذي ِمسم  ذذ  لـذذ  سسهنَّ بـسذذم

ـى(  ذذذِو   ملالنذذذع هن ِمسذذذّلم سسذذذم ـِل ينذذذير  ذذذ  بقالني ذذذ ،  يـ سة  ذذذيِ   مثذذذل هـ ِقمّذذذل ِ ذذذل   
ِق  لع بـلنه ث (( يمن كلي ِسّل  بـ ي ي بـلا كين مةسم ثتل   بالم
 .  (168س

ذي ة ـ         مةذممِكِ  بـمغةلة ــ  ال يـمي جـة ةمَّممنةي  ة ـى(    بـقيآن بـكيم     ق ـيي لكي سبـّسم قي 
ـةى  ذذمم ذذنَّ ـةبـسَّ مةذذممِكِ  بـملة ـمنةذذي  ة ـةهةنمزة
ـهذذـ (165س ـب ذذي،  ـ نذذ  ثنذذي بـ ذذي ي بـذذلا ـذذ  مسذذلع ـذذ  ث  ،

ـه نذذذذ  ثتلي الذذذذ  ـف الذذذذ  سبـغلذذذذي (  ـى( ل ذذذذو تلي الذذذذ ،  ذذذذمم ـب ذذذذيه سسة ـ شذذذذثم  هنم مكذذذذـن 
ي (  .  (151سسبـسَّ ة
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 السماء:  -
ـبـسذليءي بـلة ذي        ي ،  ـبـسذليِء بـسَّذ ة ـكّو ثما.  بـسليءي سقِف كوه ش ء، 

، (151س
ـب ذذذذيه ثيـالذذذيء ـثذذذمن  ، قذذذذيو هثذذذـ  مذذذذيني (152سـبـسذذذليءي بسذذذذ  تذذذني تل ذذذذ ، مفذذذي  ثمنذذذذ  

ـبـه انَّنذذي لذذن بـسذذلـ،  ذذ  قذذي م ـه ذذمني بـذذ ـ ،  ـ ذذل لبا بـثذذي ـبـسذذليء بـل ي كذذـن ثمننذذي سس
 ـثمن بـلفيي اليء بـالأنم .

ـبـتذني بـذلا         ـبـ إل لب ه انَّنذي ثنمذا  ممنذي بـكملذل...  ال ذ  بـذ ـر،  ـبي سلي قيـ
ـتل نذذ  ـنذذي  مذذم  ـههذذو نتذذي،  ـمذذلكيه بـاللملمذذـن  ـب ذذير ثالذذيء، مؤن ذذ  بـ تذذيزمـن،  لمذذز 

ـ مم سليء(( ِلمةل،  ـ مم هسم ـبا،   .(153سسلي
لب   يـسذذليء  نذذي بـ ذذي         ـبق ذذليـةر،  ـبـسذذليءر ه ذذمني سة لؤن ذذله انَّنذذي تلذذِع سذذليءةر، 

ب ثني بـسَّقمف ـم ن ِلّكيِا بـ ي  بـسليء  ة
 . (154س

ـكذوذ سةذقمف  نِذـ         ذِلـ،  ي مةسم ـ ل قي سةلة ـبـسليء    بـمغلي هن مقيو ـكوه لي بيالفع 
ـلن هلب قمو ـمس ي ي بـسليِءه اّنني  يـمل  .(159سسةليء، 

لذذذو ث ِضذذذن         ـ مذذذم هذذذلب  ة ـقذذذي الِذذذلكَّي،   (156سـبـسذذذليِء بـالذذذ  اِل ذذذوذ باي ة هن ذذذم، 
يِء ِلنمفةِ ذذي  ثِذذِ   ــذذ  ال ذذيـمي جبـسَّذذلة ق
الؤنذذ ،  نذذ  هذذي (155س ، قذذيو بـفذذيبءي سسبـسذذليء الذذلكي 
ـت  بـاللكمي، قيو بـشي ي  ي (158سهني    

 .(155سالسَّحاِب((فلو َرفع السماء إليه قومًا        لحقنا بالنجوم مع 
يِء         ذالةـةى ِإـةذم بـسَّذلة ــ  ال ذيـمي ج ِذ َّ بسم ـل و لـ  ق

، قذيو هثذـ بسذ ي  بـزتذي  (181س
ــذذذ ي 311سا  ـبـذذذيـمو  مذذذم لـذذذ  ق ـل نذذذيه ل نذذذم بـتلذذذع،  ـب ذذذي،  هذذذذ(ي سسـةف ِذذذِ  ـفذذذِ  بـ

يـةبا   يِهنَّ سةثمعة سةلة ـبا(181سج ةقةضة  .  (182س((،  مت  هن مكـن بـسليء تل ي  كيـسلي
ّنلذذذي ـذذذ  مذذذأِا ثذذذيـتلع  مذذذم         ـبق ـتذذذ  لذذذن بإللذذذيب   ذذذن با ذذذو بـلسذذذال لو،  ـهذذذلب 

ـقذذي الم ذذ   منذذي بـنذذيء  ـبـالأنمذذ  هك ذذي،  الؤنذذ ،  ـتنذذ . قذذيو هثذذـ  نمفذذلي سسبـسذذليء الذذلكي 
ــذذذذذلـ  قمذذذذوي سذذذذليِء بـثمذذذذذا   ، ،  أ مذذذذ ة ذذذذل ة ذذذذذي  ة ـهذذذذذلب ب سذذذذ  مقذذذذِع ـِلة ذذذذي،  الِقم ة ذذذذيذ،   اِللة

اِل (( ـسليـة
 .  (183س

ـبا         . (184سـبـ يهي    بـسليء هّن  تني هيمي ث  تلع بـسلي
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 سنبل:  -
ـِثذذيم    ذذ  بـّسذذليء        ـقذذي سذذنثوة بـذذزيع،  ـب ذذيِر سذذنيثو بـذذزيع،  بـسذذذنمِثملي 

ـمك ذذي (189س  ،
ـب ذذذي لذذذن بـتذذذني بـذذذلا   مضذذذ   للمذذذـ  كذذذذ ساللذذذي( ـساللذذذير(  لتذذذ ء بـالذذذيء ـاللممذذذز بـ

هذذذي  ذذذ  باسذذذليء غمذذذي بـ ذذذفيا قممذذذو كذذذذ سإنسذذذين( ؤ ي لتمـسنلذذذو( ـسنلمذذذل(، كلذذذي مك ذذذ
 .  (186سـسإنسينل( ـسغل ( ـسغللل(

ذذذوَّ لتم        ـب ذذذي(، ؤ ـقذذذي  ة ـب ذذذي كذذذذ سكلذذذأر ك مذذذير( ـسكذذذ ء  هذذذي ـاللممذذذز بـتذذذني لذذذن بـ
ـب ذذذي لذذذن بـتذذذني بـذذذلا م ذذذن   بـللمذذذـ  ن ذذذـي ستذذذي( ؤ ـكذذذلـ  مقذذذوذ لتم هذذذي ـاللممذذذز بـ

 .  (185سـستّير( ـسـثن( ـسـثنل(
ذذع         فةيالمنذذي ثنذذـ ِتلة ـهذذـ هّننذذي سسث ذذي  قيملذذل  ة ـييا سبـسذذذنمِثمل( ثل نذذم آلذذي ه   ـقذذي 
 .  (188سثلكل((
ــن ي         ـ ني باـو لننلذذذي  مذذذم هنَّ بـنذذذـن  منذذذي ه ذذذممل  ـقذذذ  يـسذذذذنمِثمل تذذذيء  منذذذي قذذذ

ـهذذلب هذذـ بـلشذنـ  ـبـ ذذين ي هّننذذي زب ذير ،  ــن ي هسذذثوة سةذنمثو بـذذزيِع، هاي هلذذي ة سذنثم .  ِي ـقذذ
ـ مذذم بـ ذين ي سِ نم مذل(،   مذذم لذي  ثذذا لذن  كيمذذِل  ممذل(  ـزِننذي  مذذم باـوي سِ  م بـذزيِع سس 

ثوة الكـِن لن ثي  سةِث  ـِسثة مي(( ـهسم  .  (185سبـمغالمني سةنمثوة بـزيِع، 
ـبضذذ ل  مذذم هّنذذ  تذذزء  ذذ           يـسذذذنمِثِو إلب لذذي ه مذذ   ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم ، يوَّ ي ـذذل 

ـبـسذذذنمِثمل  ذيف  ـم ثذذِل، بـ فة ـذذمي ث ضذي  ـم ذيف،  ذّ ، انَّ بـل ذـي ن  مذذ  بـ ة ـّ نثذيا مالكذ
ثَّل  هةنمثةالةام سةثمعة سةذنةيِثوة ِ ذ   ـةبـةِن م ِ   سةِثمِو بـمَِّ  كةلة ةِو  ة قيو ال يـمي جلة ةِو بَِّلمنة ِمنمِفِقـنة هةلم

ذذي ِ  ثَّذذل  ـةبـمَّذذِ  ِمضة ِمذذم   ِكذذوه ِسذذنمِثمةل  ِلي ةذذِل  ة ذذيِء ـةبـمَّذذِ  ـةبِسذذع   ة ذذنم مةشة ِف ـِلة
،  ت ذذو بـسذذنثمل (151س

ـ يء ـم ة ه   . (151سهني 
ـا ـم ة ه         ـ يء بـ ي ن ـ  ِم ذيَّ  ثذلـ   –ـلن ـ ف  ثيـ ــذ  ال ذيـمي جقةذيوة  –ـبق ق

ـِه ِ   ِسذنمِثِمِ  ِإ َّ قة  اِل م  ةلةِي يم يةِ ـنة سةثمعة ِسِنمنة يةهةث ي  ةلةي  ة ة ذي الةذأمِكِمـنة الةزم . هاي (152سِمذمل  ِللَّ
. ّ  إّن بـسذنمِثوة لشاللو  مم بـ ة

مذو(،  (153سـقي تل ا سِسنمِثمل(        فيِ ذو( ـسِ  م ـزننلذي سلة  مذم سسةذنيِثو( ـسِسذنمِثو(، ـ
ـقي ال َّ لكيهلي آنفي  . ـع بـالكسمي   ـهلي لن تل
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ـهـ تلع         ـقذي هلي بـتلع بـ يـ  ـني  نـ سِسنمِثلا(  ـبـالذيء،  لؤن  سيـ  ثذياـف 
ذذثمعة ثةقةذذيةبا  ِسذذلةين  مةذذأمِكِمِننَّ  ِمذذِ  ِإنهذذ  هةيةى سة قةذذيوة بـملة ــذذ  ال ذذيـمي جـة ال قذذ  هذذلب بـتلذذع  ذذ  ق
مةذياة ِإنم  ـِن  ِ ذ  ِيؤم ِ هة مالِذ ذية مةيِثسةذيا  مةذي هةمذنةذي بـملةذ،ة ذي  ـةِهلة ا  ِلضم سةذثمعة ِسذنمِثلة يف  ـة سةثمع  ِ تة

مةي الة مِثِيـنة ِكنماِل م ِـ  ؤم  .  (154سميذ
ذذيف   ذذثمع  ِ تة ذذثمِع ثةقةذذيةبا  ِسذذلةين  مةذذأمِكِمِننَّ سة ذذيهمِ  هة ماِلنةذذي ِ ذذ  سة ـقذذيو همضذذي ي جِمـِسذذِف هةمذنةذذي بـ ه

مةِلـنة  ِتِع ِإـةم بـنَّيِي ـة ةمَِّن م مة م ية مةيِثسةيا  ـة ةمه  هةيم ي  ـةِهلة ا  ِلضم سةثمِع ِسنمِثلة ـة
 .  (159س

ـيي  منلذذي اللممذذز بـ ذذيي سسذذثع( ث ذذمغل         مفنذذ  لذذن هذذلب هّن بـن ذذمن بـقذذيآنممن قذذي 
ـهذذـ ه ذذي قسذذل   ن كذذين با ذذو هن مكذذـن ث ذذم  تلذذع بـقمذذل،  ـبق تلذذع بـلؤنذذ  بـسذذيـ ، 
ـ   ذذذ  لـذذذ  هنَّ تلذذذع بـلؤنذذذ  بـسذذذيـ  ـ ذذذم  تلذذذع بـقمذذذل  ــ ذذذو بـلسذذذ تلذذذع بـالكسذذذمي، 

 كلهلي ميّو  مم بـقمل . 
 :  (191)ذلك على سببين وقد ُحملَ        
ـِع ه ذذذي بـتل ذذذمن  األول:        ـقذذذ ـي، بـذذذلا مذذذيبي ثذذذ   هّنذذذ  لذذذن ثذذذي  ب السذذذيع هـ بـال ذذذي

ـقع ب لي.  ل
ـير،   يو لن سسذنيثو( إـذم سسذنثلا(،  والثاني:        ـي هـ بـلتي هّن  ِلنم ثي  بـالتي

ـير ِلمهز ثتلع بـالكسذمي يـنة تلذع  يم بـلتي ـتة ــلـ  إلب ـ  ال ـيال  سثع ثقيبا،  اتو لتي
ـبز بـلت ء ثتلع بـلؤن  بـسيـ  . ـيب  لع ت ـت ن كين ل ـبق  بـسللل، 

ل قذي ل ي سسبإليبير شذي  بـي ـذل، م نذ  ـ لو بثن سمني سثثي   يـ ي     هله بـلسأـ       
ـ  بـ مذ  ثذيإليبير  هّن بـي ـل ه  ب ـالفيا لن بـمفذ  إـذم بـل نذم لذن  مذ  إّنذ  لذيبي،  مذ
ـتذذ  بـسذذيلع لذذن بـمفذذ  إـذذم بـل نذذم.  مذذ  مال قذذ  ي ـذذل    مذذم  ـل نذذم لذذن بـمفذذ  ـذذ  مال

ـ   مم  زل (( ـ   مم بـتزء لن    .  (155سبـليبي، 
ِثذذذذذيَّ لذذذذذن بـذذذذذلكي هنذذذذذي هنَّ سستل ذذذذذ  بـسذذذذذللِل   ملمذذذذذز ثنلذذذذذي  ذذذذذيي إّ   ذذذذذ  ـ         

ـبا، ـسذذذثع  ـبه، ن ذذذـي سذذذثع سذذذلي لـضذذذ من، ه ذذذيهليي ه  مكذذذـنة ـذذذلـ  بـلفذذذيِي تلذذذع  سذذذ
ذعم إّ  تلذعة بـسذللِل...  لة ـبا، اّن هله باشذميء ـذ  اِلتم ـللي  م السع آميا،  ثقيبا، 

 .  (158سير((ـبـ ين ي هن ِم ميةوة إـم  اتِو بـلتيـ 
ــم هذذ  ن نذذيننذذ  كللنـقثذذو هن         (  ذذيا ذذنمثةوة ( ـ سسة ذذثةوة ـيي  ذذن بـ ذذي  سهسم قذذـوي 

ـبـ ينمل ه  ـغل بـ تيز  .  (155سـغل ثن  اللم ، 
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 ْنُدس :ـــــــــالسُّ 
ـهذـ بسذ  لنسذـ  (211سبـسذنمِييي بس  تذني تل ذ         ـقمذوي تلذع ـذذ سِسنمِيسذّ (،   ،

ـع   . (211سلن بـِسنمِييإـم ِسنمِييي ل ن
ــذذ  ملالمذذف  مذذ  هّنذذ          مذذـن، بـذذلا ِماّللذذِل لذذن بـلي ذذّزى،   يـسذذذنمِييي ضذذي   لذذن بـِثزم

ذذنم لنذذع لتذذ ء بـل ذذّي   ذذ  (212سلذذن بـل ذذّي  ـب ِذذِ  بـمغذذيا ث سذذ  قذذـو لة ــ مذذِ  لذذن الة  ،
ـية مم ِ (((213سبـقيآن بـكيم  ـقي قمو  ن ي سسإّن  يقمِ  بـيهمثي    .(214س. 

ـع  لذذذن بـ يمذذذي هـ بـذذذيهمثي  بـيقمذذذ ،  ذذذـ   ِسنمِيسذذذّ ، قذذذيو ال ذذذيـمي         إنَّ بـسذذذذنمِيي نذذذ
الةثمية    سم ي ب ِلنم ِسنمِيي  ـةبِق مةممثةِسـنة ِ مةيث ي ِلضم جـة
 .(219س

ـيه   ذ  يميضذني. قذيو بـّسذلمن         ـتذ ـِلِكية هنَّ سبـسذنمِيي( ـثيي ههو بـتنذل،  نذي 
ذِف بـ مث ي سس...  مكـن  اِلشمِكو  مم هذلب ـة م ،  ِّ  بسم (  مم بـن ا ـِسنمِيي  ي  يذ سِلضم تة

ـقمذوي هذـ تلذِع ِسنمِيسذل(( 435بـلفيِي ثيـتلع،  قيو لك  سا  هذ(ي سسهـ بسذ   ـمتلذع. 
ذذِف  ثذذيـتلع سذذي      ذذم  ...  مكذذـن بـل نذذم  مذذم لـذذ   ـبسذذِ  بـتذذني ـة م ذذير،  الةلم ذذي   كالةلم

ـ مي   لن ب  ،  .  (216سسالثي (( مي   ِلن ِسنمِيي 
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 واعق :ــــــــــالصَّ  -
ـبِ ِ (        ذذذ ـهذذذ  بسذذذ  تذذذني تل ذذذ ، ِلّلذذذي (215سبـ ذذذي قلي لفذذذيي س ذذذي قيا( ـس ة  ،

ـقمذذوي كذذّو  ذذلب  ِلنمِمذذ  ـل نيهذذيي بـلذذـا.  ـب ذذيه ثيـالذذيء،  ـثذذمن  مفذذي  ثمنذذ  
، قذذيو (218س

ذيِ قةِل ـةهةنمذاِل م  لةالمِكِ  بـ َّ ، هاي إّننذي قة م ةذل لذن نذيي، السذق  ثذّ ي (215سالةنم ِذِيـنة ال يـمي ج ةأةلة
ـيي سسبـ ي قل نيي كنيثي مذل (211سبـيَّ ي،   الأال   مم ش ء إّ  ه يقال  ، قيو بثن  يش

ـبؤهذي إـذم با مذيء  ــكذن م ذو ه ـقي   ال ني بـنذيي،  لن بـس ي  ال ي  لةنم ه يثال ، 
ـبء بـذلا مالنفسذـن  مذ ـبل  بـنيشذ ل  ذن شذذّير  ملالنقذـن ثسذث  لذي ملذيـ  بـنذذ   لذذن بـ ذ

ـب. ـب   قل  ليال ـقموي سل  ـقي قموي إّن بـلا ه يثن  نيي،   بـكنيثي مل، 
ــ ي جـةهةنماِل م الةنمِ ِيـنة   ي ير بـالقممذي ثنذلب بـ ذيو... هّن بـ ذي قل بـالذ  ه ذيثالن          ـق

الني بـشذذذذذيميه انَّ بـ ذذذذيو يـّذذذذا  مذذذذذم هنَّ بـذذذذلا ه ذذذذيثن   ِلّلذذذذذي نذذذذيي بـ ذذذذي قل،    ذذذذ
 .  (211سميى((
ـبـي ذذذي إلب قةذذذالةل إنسذذذيني ي ه ذذذيثالةِ   ذذذيِ قل        ـقمذذذوي بـلذذذيبي ثنذذذي (212سـمقذذذيو ـمثذذذي    .

بِنِنذذذذ م ِلذذذذنة  ذذذذيِث ةِن م ِ ذذذذ  آلة ــذذذذ  ال ذذذذيـمي جمةتم ةمِذذذذـنة هة ة ذذذذي، مذذذذيوذ  مذذذذم لـذذذذ ، ق  ذذذذـا بـيَّ م
ِا  ـم ذ لةية بـملة ـةبِ ِ   ة ذي ،  ذل مسذّيـن آلبننذ  إّ  ِلذنم (213سبـ َّ ، قذيو (214سشذّير  ذـا بـيَّ م

ـب  .  ذذذ ـبِ ِ   لال مذذذ  ثمت مذذذـن، هاي لذذذن هتذذذو بـ َّ ذذذ ــذذذ ي جلذذذن بـ َّ ـق بـزللشذذذياي سس
ــ ي سقيه لن بـغملل.   مت مـن ه يث ن     آلبنن ، كق

ي  إلب          ـبي النقذذذي  لذذذن بـسَّذذذ ة ذذذي قل ق ذذذفل ي ذذذي الذذذنق  شذذذقل لذذذن نذذذيي. قذذذيـ ـبـ َّ
ـهذذ  نذذيي ـ مفذذل   يمذذير،   اللذذّي ثشذذ ء إّ  هالذذا  ممذذ  إّ  هّننذذي لذذع ب ذذ كا هتيبلذذ ، 

ـي. م كذذذم هّننذذذي سذذذق ا  مذذذم نلمذذذل  أ يقذذذا، ن ذذذـي بـن ذذذف  ِذذذ َّ   ذذذّيالني سذذذيم ل بـللذذذ
ـمقيوي   قال  بـ ي قل إلب ههمكال ،      هاي لذيا إلذي ثشذير بـ ذـا، هـ  ِ فِ ا، 

ِ ق ي  يَّ ِلـسةم  ة ــ  ال يـمي جـةلة ـلن  ق ثيإل يب ، 
 .(216س(( (219س

 ُب :ـــــــــالِعنَ  -
ـب ذذذيه سِ نةثةذذذل(        ـي ثذذذن  ثذذذيبـي م   ذذذي  ي (215سبـِ نةذذذِ ي بسذذذ  تذذذني،  ، قذذذيو ل لذذذ

ـزن ه ني  سه م ةيو( (( ـب يه س نثل(، ـ ـهـ بس  تني،   .(218سسستلع سِ نة (، 



 4102مجلة ديالى /                                                                         ـــتون    ــــــــــالعدد الثاني والسـ
 

28 
 

ـمتلع سِ نةذ (  مذم سه نذي (، قذيو هثذـ بـقيسذ  بـ سذمن ثذن ل لذي با ذفنين         
ـبـ نثذذذذل ثشذذذذير  مذذذذم 912سا  ـتل ذذذذ  سه نذذذذي (...  ـب ذذذذيري سِ نةثةذذذذل(،  هذذذذذ(ي سسبـِ نةذذذذ ي بـ

ـهذلب هذذـ بـغيـذ   ذذ  تل ذ ه انَّ سِ  ةذذو( التلذع  مذذم سه م ةذيو((215سهم الذ (( . قذذيو (221س، 
ـهياي سس ذذذّنم هييماة تة  ـ ذذذ  بـتذذذ نةثذذذيا،  لم ةذذذِ   ذذذ  هينذذذم بـ ذذذيي، تل الذذذ  ثيـالذذذيء،  قمذذذاي  ة

)) ) ني   ( ـ سه م  .  (221سبـك مي سِ نة  
ـي(         .  (222سـقي ه م   مم  ثيـفييسمل ثمف  سهةنكة
ـ (        ف  نذذذذ  هّنذذذذ  سبـكذذذذي ذذذذي ي ـالذذذذ   ذذذذيـل ـي ، ثذذذذيـمو  ل ذذذذ ، ه نذذذذ ي  ذذذذلف (223سهلَّ

ــذذذذذذذ  ال ذذذذذذذ النكمذذذذذذذي سبا نذذذذذذذي (  ذذذذذذذ  ق ـ (،  فةذذذذذذذيز ب سكذذذذذذذي ذذذذذذذيةبِ  ة  يـمي جِإنَّ ـِممِلالَِّقذذذذذذذمنة لة  ة
نةيث ي  ـةهة م
 .(229سه ـمي ـل  مم ال  م  الم  با ني (224س
ـ  ملذذالّص  لذذيه ثتنذذل بـ مذذـ بلال ذذيص         ـل  لذذن شذذتي بـكذذي ،  ـهنَّ بـِ نةذذ ة لذذأل

ـمسذير، ل مذ  كل ذو بـلذؤلن بـلاّلقذ  ب ـملنذل  ـذلا مكذي  بـنلمل، ثو سسمالفيَّع  مـّب ، ـسذفل ، 
ـبه    كّو تنل((  .  (226سثالق

نَّذذذذيا  ِلذذذذنم نةِلمذذذذو          ــذذذذ  ال ذذذذيـمي جـةتة ةممنةذذذذي ِ منةذذذذي تة ــ ذذذذوَّ زمذذذذيير بـتنذذذذيا هنذذذذي  ذذذذ  ق
نةي    ـةهة م
لن غمي بكالفيء ثلكي بس  بـتني، هنَّ سسب نالفيع ثنذلب بـتذني،   مالذأالم  (225س

ـكذّو نثذ ا لالكذي ف مسذالي ث ضذ  ث ضذي ه  نذـ غيـثي  إّ   ني بتاللذيع  ي فذل لذن ه ذيبيه، 
ـبا نذذي  تلذعِ  تّنذل لذن تذذنَّ  ـي، (228س((   نةذذ ِ  إلب بسذالالي،  ـقذي ِلِكذذي بـنلمذو يـن بـاللذذ  .

ـبـ ذذذّ ،  ـي،  ــذذله انَّ بـاللذذ ـننذذذي لأك ـبا نذذي   ذذ  ك ذذّ ،  ـ مذذل لـذذ  كذذ  سسم ذذذيث  بـ ة
ـقذذي لكذذي با  ــذذذل  ال ذذيـم  –ـبا نذذي  كمنذذي لأك بـنلمذذو،  ِذذذ َّ با نذذي  ث ذذذي  –سذذذث ين  

ـبـيّلذ ـه نذي ، تلذع  نذ ، لكي ث يهي بـزمالذـن،  ين، قذيو هثذـ زهذير ل لذي ثذن ه لذيي سس
ـهنشذأهي إنشذيء،  ِ لة تة ـة  ـب نذي، لمقنذي با ال ذيـم  ـبع للالمفذل،  يا نذي  ثكذّو هن  ه اّنذ  هنذ

ـبا نذي   ّنلذي كذين بـنلمذو  ـبق ــنذي،  ـلي   ــ  اللكي بـ ثـ ؟ اّنني كينا قمممل    لكل 
ـ   بـ ي ف بـقيمثل لنني.      مني، 

ـ ذذين        ـغذذلبء  مذذ   ي ـهذذلبن بـن ـبا نذذي ،  يكنذذل مين ذذل مالفكنذذـن ثنذذي،  بـنلمذذو 
ـي  ـ ذ ـنيقل،   نذيه بـغذلبء بـل مسالغنـن ث   ن كّو با  لل،  ّلب كين  ني بـيتو نلمل 

ــلب قيو ال يـمي جـةِك م ِ منةي  ةـةبِكِ  كةِ ميةر  ـة  ـبـمثن،  ِلنمنةي الةذأمِكِمـنة لن بـاللي 
، هاي إّننذي (225س
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كذذذذو يِ  ـبـذذذذثم  ِمؤم ـزثمثذذذذي ،  ـغذذذذلبء،  يـ نذذذذ  مؤكذذذذو ي ثذذذذي   ـبع  ة  يكنذذذذل  ـهذذذذـ هنذذذذ ـثسذذذذيب ،  ثذذذذي  
 .  (231سللالمفل((

نَّل  ِلنم نةِلمو  ـةِ نة    ــ  ال يـمي جتة  .  (232س،  يـ نثل ثشير  مم هم ال ( 231سـلن  همضي  ق
 لت ء بـ ن  ثيـنلمو    بـي ـل  مم بـتنل؟ ــ وَّ سي ل  مسأو، ـِ ة بقالين

ـبعه  ضذذل   ذذن هّننلذذي لذذن         ـبـنلمذذو كلهلذذي مذذيّو  مذذم بانذذ قمذذاي اّن بـ نذذ ، 
ـ مذذل لـذذ   ه ذذنيف بـّ لذذي،  يـتنذذل سسهذذ  باي  لبا باشذذتيي بـلمالفذذل يـن بـنلمذذو. 

ـآ يي بـ نع((  .(233سبلال يص شتيهي ثلزمي بـنض ، 
ذذذيةِر يمذذذي قنـبـذذذلا         ـبـّ لة ـه ذذذنيف بـِ نةذذذِ ،  ذذذِي،  ــذذذ ي إّن با نذذذي ة لذذذن ه ذذذنيف بـّ لة

ـل ي سسبـِ نةذِ  تل ذذ  (234سثلنـزذل بـ ذذ ه ـمسذذنمِثو ، قذذيو هثذـ بـ ثذذيي ه لذي ثذذن ل لذي بـفمذذ
ه  ذذذذذّلب مةذذذذذِثية  نذذذذذـ  ـهذذذذذـ  ذذذذذِياٌّ ـ  مقذذذذذيو ـذذذذذ ي ِ نةذذذذ   إّ   ثَّذذذذذل لنذذذذذ ،  ـبـِ نةثذذذذذل بـ ة ه نذذذذي ، 

 .(239سبـّزثم ((
ثًّذذي         ــذذ  ال ذذيـمي ج ةأةنمثةالمنةذذي ِ منةذذي  ة ـيه  ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم ، ق ـي ـةِ نةث ذذي  ـِلذذنم هل مذذل 
ث ي قةضم ِ ((236س ـة ـقي ه م  ـف  ليبي  ث  سبـكةيم  ،

 .  (235س
نةذذذذذذي ِ منةذذذذذذي ِلذذذذذذنة         يم نةذذذذذذي   ـة ةتَّ نَّذذذذذذيا  ِلذذذذذذنم نةِلمذذذذذذو  ـةهة م قذذذذذذيو ال ذذذذذذيـمي جـةتة ةممنةذذذذذذي ِ منةذذذذذذي تة
، هلب كمذِ  لذن إ مذيء باي  ثّنثذيا باشذتيي لبا بـ لذييه انَّ با نذي  (238سبـمِ ِمـِن 

ـه ذذذنيف بـ نذذذ  ال منذذذي، (235سلذذذن ه ذذذنيف بـ لذذذي،  . سسبـلالكي فذذذل بـالذذذ  التذذذن باي ، 
ـهق ذذما ـذذ  بـ ذذيب   كذذين تنذذل ـ َّ  الي ذذيع،  ثذذي  ذذن با نذذي  ثيـتنذذيا؟ اّنذذ  إلب نلذذي، 

ـ يمقل غنيء... التن هيضني ـلكيا با ني  ث ذي بـنلمذوه اّنذ  كذين سيالير ـ،ي ،   ،
ـبء  ـي ـاّنذذ  غذذلبء،  ـبكذذ   نذذيه ،  ـاّنذذ   يكنذذل كينذذا ه مذذ  بـف ك مذذيب   ذذ  هي  بـ ذذي ، 
ـ ذذي   مذذم  ـكذذين بـنلمذذو، ـ م ذذ  ثلقالضذذم بـسذذمي  مكذذـن ل   ـبه...  ـهذذـ نذذ لذذن  تلذذ  
ـاّنذذذذذذذذذ  هكثذذذذذذذذذي باشذذذذذذذذذتيي بـل لذذذذذذذذذير  ـب لال ذذذذذذذذذيص  نذذذذذذذذذيه    اهلمذذذذذذذذذل،  سهليتنذذذذذذذذذي(، 

 .   (241سهي((ـه ل
فةذذذيز ب         نةيث ذذذي  ـقذذذيو ال ذذذيـمي جِإنَّ ـِممِلالَِّقذذذمنة لة ذذذيةبِ  ة ـةهة م ـةبِ ذذذ ة هةالميةبث ذذذي   ة كة ـة

، (241س
ـ مم  ليهي  ، ِ  تيءا با ني  هني تلع  ن ، ـمي ـل  مم شتير بـكةيم
 .  (242س

ـهذذـ هن بـنسذذثل إـذذم سِ نةذذ نذذهلذذي   نذذيـثقذذ  ـ        (ي سِ نةثِذذّ (ه سساّنذذ  ـيذ لكذذيه هنذذي ه  
 .  (243سبس  تني تل  ،  منس  إـم ـف  ((
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 ام :ـــــــــالغم -
، قذذيو هثذـ  مذيني سسبـغلذذي ي بسذ  تذذني (244سبـغلذي  هذـ بـسذذ ي  باثذم  بـيقمذ        

ـهذذذذـ  ـ لذذذذي ،  ـغلذذذذي ، ن ذذذذـي  ليلذذذذل  ـثذذذذمن لفذذذذييه هذذذذيء بـالأنمذذذذ ، نقذذذذـوي غليلذذذذل  ثمنذذذذ  
ـل ِلذنة (249سبـس ي (( ـبـغلذي  لذأل ـت  بـسليء، هاي مساليه،  ، ـسّل  غليلي ه اّن  مغّ  

ـبـغليء ـبـغلم،  ـبـغلل،  ـباغ ،  ـبـغل ،  ـلن  بـغ ،   .(246سبـغة ه، 
ـقذذي تذذيء بـغلذذي   ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم  ـمي ـذذل  مذذم بـسذذ ي  بـذذلا   مسذذق  لنذذ         

 .(245سبـل يه اّن  س ي    ليء  م 
  يسال ليو سبـغلي (    بـقيآن بـكيم   ّيي    ي ـالمني        
ــذذذمي  ذذذ  بـلمذذذي  ذذذمن تذذذيء لذذذع ثنذذذ  إسذذذيب مو  ذذذ  الِذذذممِنن   كذذذين كيـّ مذذذِل ـنذذذ          با

ذذذذذيَّ بـشذذذذذلي ذذذذذنَّ (248سمقذذذذمن   ة مةذذذذذممِكِ  بـملة ـمنةذذذذذي  ة ذذذذذي ة ـةهةنمزة مةذذذذذممِكِ  بـمغةلة ، قذذذذذيو ال ذذذذذيـمي جـة ةمَّممنةذذذذي  ة
مذذذمـةى  ـةبـسَّ
ـهذذذـ هنذذذي (245س ـب يالذذ  سة يثذذذل،  يِ   ـب يالِذذ  غةليلذذل ، ل ذذذذو بـسَّذذ ة  –ه  يـّغلذذذيِ  

ـهي  –ه نذذ  بـغلذذي   ي   قة َّ منةذذيِهِ  ب منةالةذذذ م (291سهثذذيي لذذن بـّسذذذ ة ــذذ  ال ذذيـمي جـة ـل منذذي ق  ،
ِلذذِ  هةِن  ـم ذذقةيِه قة الةسم ممنةذذي ِإـةذذم ِلـسةذذم ِإِل بسم ذذي ـةهةـم ة ذذثةي  ي ِهلةل  ذذيةرة هةسم ذذية  ةشم تة ذذي ة بـم ة ذذِي م ِث ة ة بضم

ذي ة ـةهة  مةذممِنِ  بـمغةلة ثةِن م ـة ةمَّممنةذي  ة ذية ِمذ ة ِكذوذ ِهنةذيي  لةشم ممن ذي قةذيم  ة ذيةرة  ة سةام ِلنمِ  ب منةالةي  ةشم ـمنةذي  ةينمثةتة نمزة
ـنةذذذي ـة  ذذذي  ةمةِل لة قمنةذذذيِك م ـة زة ذذذي ية ـب ِلذذذنم  ةمهثةذذذيِا لة ـةى ِكمِذذذ ذذذمم ذذذنَّ ـةبـسَّ مةذذذممِنِ  بـملة ذذذِن م  ة ـب هةنمِفسة ذذذيِن ـةِكذذذنم كة

 .  (291سمة مِمِلـنة 
ـبضذذع بـ قذذي ،  م تذذ  بـسذذليء  مذذم باي  ث مالذذ ،         هّلذذي بـ ينمذذل  تذذيءا  ذذ  ل

ذذيِ   قذذيو ال ذذيـمي جهةذذوم مةنم ِذذِيـنة ِإ َّ هةنم مةذذأماِلمةِنِ  بـمَّذذِ  ِ ذذ  ِ مةذذو  ِلذذنة بـمغةلة
ــذذ ي جِ ذذ  (292س ،  ق

ذذذيِ   مكذذذـ  ن سسهشذذذّي إشذذذكي   لذذذن إسذذذنيي بإلالمذذذين إـذذذم با ال ذذذيـمه  قالضذذذي   ِ مةذذذو  ِلذذذنة بـمغةلة
ـممذذذ  إّلذذذي ثذذذأن س ذذذ ( ثل نذذذم سبـثذذذيء( ها  الأ ـهذذذ  لسذذذال ممل  مذذذم با ال ذذذيـم،  بـ ي مذذذل، 
ـب  ، هـ بـذذذذذيم   ـهذذذذذ   مذذذذذو ال لذذذذذو بـ ذذذذذلب  لذذذذذن بـ ذذذذذ ذذذذذيِ  ،  جمةذذذذذأماِلمةِنِ  ثِ مةذذذذذو  ِلذذذذذنة بـمغةلة

ـمذي   ذيِ   الشذاللو  مذم بـ ي فل، هـ ن ـ لـ  إن كين بـ لب  ينم ، هـ جِ ذ  ِ مةذو  ِلذنة بـمغةلة
ـم ة (293سلي ميو  مم هلي با ال يـم، هـ  لبث (( مةذ ــذ  ال ذيـمي جـة ـل و لـ  مقذيو  ذ  ق  ،

ِ كةِل الةنمِزمل   ِنزهوة بـملةلة يِ  ـة يِء ِثيـمغةلة الةشةقَِّ  بـسَّلة
 .  (294س
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 َرى :ــــــــــــــالقُ  -
ـبـقيمذذذل بشذذذالقيقني لذذذن قةذذذيةى بـث مذذذِي         مةذذذل(،  ـب ذذذيه سقةيم بـقِذذذيةىي بسذذذ  تذذذني تل ذذذ ، 
الةذذذ  ـب ذذذيه، ن ذذذـي (299ستيَّ ـزبني سسمفذذذي  ثذذذمن بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ ، ـ ، قذذذيو  ثذذذيبا بـفذذذ

ـب يه قيمل(( ِقيةى، ـ
اِلممذ ة بـمقِذيةى (296س . قذيو ال ذيـمي ججـة

،  تذيءا بـقذيى  ذفله انَّ (295س
الم  ه  ي  بـقيى ههمكنيه  ـلَّذي هسليء بإلش ـبـل نم  يير الـ ف ثأ نيف باتنيي، 

ـب ل و  م  ههو لكل  .  (298س مل
ـهذذـ تلذذع  مذذم غمذذي قمذذييه انَّ قمذذيي         ذذنم تلذذع سقيمذذل(  مذذم سقذذيى(،  ـهنذذي  لة

ـقمذذيي تلذذع  ـر( ـ سِكسةذذم(،  ذذ مذذل( ثكسذذي بـفذذيء، ل ذذوي سِكسم سِ  ةذذو( هن مكذذـن تل ذذي  ـذذذ سِ  م
ذذذذيء( سقيمذذذذل( ه ـةر( ـسِيكة ذذذذ كم ـبي سية ـثيـلذذذذي، كلذذذذي قذذذذيـ ن مكذذذذـن  مذذذذم سِقذذذذيبء( ثكسذذذذي بـقذذذذيف، 

ـةر( ـسِشذذكيء( ـسشذكم
مذذل، (295س ــغذذل ههذذو بـذذملني بـِقيم ـبـقِذذيىي بـ نذذي.  . قذذيو هثذذـ  مذذيني سس

ـهّلذذذي  ذذذي(.  ـةر( ـسِيشة ذذذ ـننذذذي  مذذذم سِقذذذيى( ثكسذذذي بـقذذذيف، ن ذذذـي سِيشم ـمتل  ثكسذذذي بـقذذذيف، 
مةل( ثيـفال   تل ا  مم  ــذ  سقةيم ـهـ تلع  مم غمي قمذيي. قمذوي  سِقيةى( ثض  بـقيف، 

ـر(  ذذذذنم ـةر( ـسالِذذذذيةى(، ـسشة مذذذذل( بـل الذذذذو بـذذذذل  إّ  سقيمذذذذل( ـسقذذذذيى(، ـسالةذذذذيم مسذذذذلع لذذذذن س ة م
ـسِشنةم( ((
 .  (261س

( ثضذّ  بـفذيء ه ذل ،         مفن  ِلنم هلب هنَّ س ة مو ( لن بـ ذ م    متلذع  مذم سِ  ةذو 
مةل(  مم سِقيةى(، تل ني  مم غمي قمييـ مم   ةلةنم تلع سقةيم 

 .  (261س
ـبـ ذذذي           يـقيمذذذل ل نيهذذذي  ذذذ  كذذذل  بـ ذذذي ي بـلـضذذذع بـذذذلا متاللذذذع بـنذذذيي  مذذذ ، 

 .(262ساِلسّل  ِكّو ليمنل قيمل
ـييا  ذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم  كذذين بـلذذذيبي ثنذذذي نـبـذذلا         يلذذذ  إـمذذذ  هّن سقِذذيةى( همذذذن لذذذي 

بـنذذذيي، هاي إّن بـلذذذيبي ثنذذذي بـي ـذذذل  مذذذم  ذذذنف بـلـضذذذع، هـ بـلنذذذيزو ـتلي ذذذيا لذذذن 
ـلةنم ه م   مم سِقيةى( تل ي  ـذذ سقيمذل(، إّنلذي كذين لـذ  لالذأا  لذن ن يالذ  إـذم  بـتني، 

ــمي قسلي  لسالقل ، قي لي  ثنفس .  بس  بـتني بـتل  ،  مم هّن  تلع ، 
ـلذن  ذ  بتنـ         مةل( ـغل ملينمذل،  ـب  ذ  تل نذي  مذم ـيذ بـالنثم  هني إـم هّن سبـقةيم الل ذ

ذذنم مذذالةكّم  ثنذذله بـكملذذل ههذذو  ـهك ذذي لة ذذنم ه مذذ   ممنذذي ل ذذ م  سبـكةفمذذي(،  ـهنذذي  لة سقِذيةى(. 
مةلي بـكةفمي بـشي ، مّسلـن بـقةيم
 .  (263س
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 ْوج :ــــــالمَ  -
ل(        ـمتة ـم ي بس  تني تل  ، لفييه سلة بـلة

ـل نذيهي (264س  ،) ـة ة ذ ـل  لذن سلة ـهـ لأل  ،
ـمِ ، هاي ب ض يب لي بيالفع  ِلنة بـليء  ـ ة بـليء، لي ة بـلة

 .(269س
ـب (        ـبـتلع سهل ـ  بس  تني تل  ،   .(266س يـل
ـ (    بـقيآن بـكيم     لـض مني         ـيي بس  بـتني بـتل   سبـل  ـقي 
ـمِ  ِلنم ِكوه لةكةين   األول        يءةِهِ  بـملة ــ  ال يـمي جـةتة    ق

 . (265س
ــ  ال يـميوالثاني         ـم   كةيـمِتثةيِو     ق ِيا ِثِن م ِ   لة جـةِه ة الةتم

 .  (268س
ـهذذذـ  ذذذ  كذذذل بـن ذذذمن بـقذذذيآنممن تذذذيء ـمذذذيوَّ  مذذذم لذذذي  ذذذل لذذذن سذذذ   بـلذذذيء،        

ـب  ـِ   مم بـشي ئ،  القيل ال  بال  .(265سالاليثع، هاي ال    بـل
ـممن ـمي ـذذذذذذل         ــذذذذذذلـ  شذذذذذذّث  ـتذذذذذذ ء ثذذذذذذ  هنذذذذذذي  نذذذذذذي ث ذذذذذذ  بـمغذذذذذذ  مذذذذذذم بـتلذذذذذذع، 
 .  (251سثيـتلع
تي          ـم ، هاي لي ة لة ـهّن  ل يي ـمف و لي ة ـ  لفييب ،  ـلنن  لةنم ت و بـل

 .  (251س
 ل: ــــــــــالنخ -

ـب ذذيه نلمذذل        ـبسذذ  بـتذذني بـتل ذذ  لذذي الةضذذلَّن ل نذذم (252سبـنلذذو بسذذ  تذذني  ، سس
ــ  لفيي  ِللَّمذز   ـمك ذي لذي ِمّلمذِز بـتلع يب    مم بـتني.   نذ  ثيـالذيء هـ مذيء بـنسذثل... 

مذل( (( ( ـ سنةلم ذو  ـ ل كذذ سنةلم ـقذل، يـن بـل ذن . (253س ن  ِلفييِه ثيـاليء  ذ  باشذميء بـللم
ذو  ِلنمقةِ ذي   ذيِز نةلم تة ــ  ال يـمي جالةنمذِزِع بـنَّذيية كةذأةنَِّن م هة م ـز هنم ِملّكي، ن ـ ق ـهنم (254سـمت  ،

ــذ  ال ذذيـمي مةذذل   مؤنذ ، ن ذذـ ق يـِ ذذو  لة ذيِز نةلم تة ذذأةنَِّن م هة م ذيم ةم كة ـم ة ِ منةذذي  ة ج  ةالةذيةى بـمقةذذ
، (259س

ـهن متلذذذذع ثي الثذذذذيي  ـبـالشذذذذثم ،  ـمي  ـ ذذذذ  كممنلذذذذي تذذذذيء بسذذذذال ليو ه ذذذذي هـ ذذذذي   ـمال ذذذذ
وة ثةيِسقةيا  ـةنةي  ةممع  نةِضمي  (256سإ يبيه ، قيو ال يـمي جـةبـنَّلم

.  ذ سسباغمذ   مذم ههذو (255س
ـبـالأنمذذذ  بـ تذذذيز بـ ـقمذذذوي بـالذذذلكمي ثي الثذذذيي بـمفذذذ ،  ذذذي  بـالذذذلكمي.  ـ مذذذم ههذذذو نةتم الأنمذذذ ، 

 .(258سثي الثيي بـل نم((
ه ـذلب بالتنذا (255س يـنلو إلب لي ه م     بـقيآن بـكيم ،  مكـن بـليبي لنذ  لبالذ        

الةِمف ي ِهِكِمِ   يمعة ِللم وة ـةبـزَّ ب ميا إـم ـ ف   ل ، قيو ال يـمي جـةبـنَّلم
 .(281س

وة ثةيِسقةيا  ـةنةي  ةممع  نةِضمي          ــ  ال يـمي جـةبـنَّلم ــ ، ق ـلن ـ ف  
 .(281س
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ذذيِ          لة ةكم ذذِو لةبِا بام ــذذ  ال ذذيـمي جـةبـنَّلم ـلذذن ـ ذذف  م ذذ ، ق
ـع  (282س ِزِي ــذذ ي جـة ـق  ،

و   ةممِ نةي هةِضم    نةلم ـة
 .  (283س

ـقذع  ذ          ـقذي  ـب ذيه الذيء بـالأنمذ ،  ـثذمن   ـ ف بس  بـتني سبـنلو( بـذلا ثمنذ  
ـب ذذذيه الذذذيء نذذذيلذذذي لكي  ـثذذذمن  ـتل ذذذ   لذذذو  مذذذم تلذذذع  ذذذفل بسذذذ  بـتذذذني بـذذذلا ثمنذذذ    ،

 .  (284سبـالأنم  بـل ك  ثأو ثيـتلع
ـبـ ذذي        ذذو( نتذذي هنَّ باـو سبسذذ  تذذني تل ذذ (  ذذو( ـسبـنَِّلمم ن قيينذذي ثذذمن سبـنَّلم ن  ـبق

نَّذذل  ِلذذنم  ذذِيِك م هةنم الةِكذذـنة ـةذذِ  تة يذ هة ة ـة ــذذ  ال ذذيـمي جهةمةذذ ستلذذع تلذذع( مذذيبي ثذذ  بـالك مذذي، ن ذذـ ق
نةي    نةِلمو  ـةهة م
،  يـنلمو تيء هني ـمي ـل  مم ه ي باشتيي بـالذ  الؤـذف بـثسذالين، (289س

ـي لكيه لع بـتنيا. ـي  ثيـمو 
ـم ، ق        ـلي ال ال نَّذيا  ِلذنم  سمي  بـ يم   ن  بـتنل،  يو ال يـمي ج ةأةنمشةأمنةي ـةِك م ِثِ  تة

نةذذذي    نةِلمذذذو  ـةهة م
ِ  (286س ةيم ِ ذذذ  بام ،  يـ ذذذيم  لسذذذـ   ذذذ  لكذذذي بـتنذذذيا، قذذذيو ال ذذذيـمي جـة

نةِلمذذو   يمع  ـة زة نةذذذي   ـة نَّذذيا  ِلذذذنم هة م يةبا  ـةتة ذذذيـِ ِق ةذذع  ِلالةتة
ـقذذذيو همضذذذي ي جِمنمثِذذِا ـةِكذذذ م ثِذذذِ  (285س  ،

يمعة ـةبـ ـم   بـذذذذذذزَّ مةذذذذذذل  ـِقةذذذذذذ ـِذذذذذذ ة  ة ذذذذذذيةبِا ِإنَّ ِ ذذذذذذ  لة ِلذذذذذذنم ِكذذذذذذوه بـ َّلة نةذذذذذذي ة ـة ة م ممالِذذذذذذـنة ـةبـنَِّلمذذذذذذوة ـةبام زَّ
ةنمنةذيية (288سمةالةفةكَِّيـنة  ذية بام نَّذل  ِلذنم نةِلمذو  ـةِ نةذ    ةالِفةته ـم الةِكذـنة ـةذ ة تة ــذ  ال ذيـمي جهة ـكلب ق  ،

ـةنةي الةفمِتمي ب  ِللة
 .  (285س

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4102مجلة ديالى /                                                                         ـــتون    ــــــــــالعدد الثاني والسـ
 

34 
 

 م :ـــــــــــــنِّعَ ال -
ـتل ذذ ي هنم ذذي           ذذل،  ـب ذذيهي ِن ملة ـبـنه لذذل (251سبـذذنه ة ي بسذذِ  تذذني مذذيبي ثذذ  بـتلذذع،   ،

ـِن ملذل، هقذم  ب سذ   مل( بس  لني هن   با  ممِ  ِمذن   إن يلذي   ثيـكسي، هـ ثنيء بـنمأر سِ  م
ـنةفةقةذل ثل نذم ــ ي هنفقا  ممِ  إنفيقي   ذي هةنمذاة (251سـب ذي ِلقي  بإلن ي ، كق . قذيو ال ذيـمي جلة

ِنذذـن   ثهذذ ة ِثلةتم ذِل ية ِثِن ملة
ـ لذي  إّمذذيه  مذذم ن لالذذ  (252س ـل نذذيهي لذي هنذذا ثّن ذذي  با  ممذذ    ،

 .(253سثلتنـن
ـن لل باي لي ه  يه بـ ثي ِلّلي   ِملكن غمذيه         ـبـنه مللي بـمي بـثمضيء بـ يـ ل، 

ـبـث ـهنمِ ذذذ   هن ِم م مذذذ  إّمذذذيه كيـسذذذلع  ـبـتلذذذِع لننلذذذي ِن ةذذذ     ذذذي، 
ذذذنم (254س لة ، قذذذيو ال ذذذيـمي جـة

يءةالمذِ   ذي تة ِمثةيهوم ِن ملةلة بـمَِّ  ِلنم ثة مذِي لة
م نذ   ذ  هذلب بـلـضذع  تذج با بـّيبـذل  مذم  (259س

 .(256سهلي
ـغميه        ـليو   .  (255س يـنه ملل لي هن   ث  لن يز  
ـلننذذيي ِ سذذِن ـقذذي تذذيءا ـذذذ سِن ملذذل ( ـسِن ةذذ         ( ي  ا لال ذذيير  ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم ، 

ـغميهلذي، لمذي م ذو إـذم بـلذيء  ذ  يمنذ   ـلذيو  ـهثذ  با لذن يز   ـلذي  ـبـلذيو،  بـ يو 
ذذل   الةثمِشذذِيـنة ِثِن ملة ـ  بـذذنه ة ، قذذيو ال ذذيـمي جمةسم ـ كسذذني نقلذذل هـ ثذذؤي،  ثيـشذذكي الذذي هـ ينمذذيه 

ذذو  ـةهةنَّ بـمَّذذ ة  ة  ِلِنمنة  ِلذذنة بـمَّذذِ  ـة ةضم ذذية بـمِلذذؤم ـقذذيو (258سِمِضذذمِع هةتم ـّا،  . لمذذي يمنذذّ  هـ ينمذذ
ـي  يةِ ذذذم    ـهةي ِإنَّ بـمَّذذذ ة ـةغةفِذذذ ِ ذذذ ذذذلة بـمَّذذذِ   ة اِل م ـب ِن ملة نم الةِ ذذذيذ ،  نذذذلب بـ ذذذيم  (255سهمضذذذي ي جـةبِق

ـ يبء  . (311س يم  ن لل 
ذذل          ذذي  ِ نمذذيةِه ِلذذنم ِن ملة ذذي ِاة ة لة ذذي   ِمنمكذذي، قذذيو ال ذذيـمي جـة ف ـِلة ـبـل ذذـي ـلننذذيي بـلنَّذذل 
ذذذزةى  ذذذِيمنة  (311ساِلتم ضة ثهذذذ  ـةِكنمذذذِا ِلذذذنة بـمِل م ذذذِل ية ـم ة ِن ملة ـةذذذ ــذذذ  ال ذذذيـمي جـة ـق

مذذذيبي ثذذذلـ   (312س
 .  (313سبـ  لل
ـّر، قذيو ال ذ        ـبـنثذ ثهذ ة ِثكةذيِهن  ـلن ي  النذي بـيسذيـل  ذِا ية ذي هةنمذاة ِثِن ملة يـمي ج ةذلةكهيم  ةلة

ِنذذذذـن   ـة ة لةتم
فِذذذذِيـنة (314س ذذذذِا بـمَّذذذذِ  ِهذذذذ م مةكم ِثِن ملة ِلِنذذذذـنة ـة ــذذذذ ي جهة ةِثيـمثةيِ ذذذذِو ِمؤم ـق  ،

ي هاي (319س
ـبـقيآن  .(316سثيإلسل  

ذذل  ِلذذنة بـمَّذذ ِ         ِمذذم    ـلذذن ي  النذذي همضذذي  بـي لذذل، قذذيو ال ذذيـمي ج ةضم ذذل  ـةبـمَّذذِ   ة ِن ملة ـة
ِكذذذذذم     ة
ذذذذذل  ِلذذذذذنة بـمَّذذذذذِ   ، (315س الةثمِشذذذذذِيـنة ِثِن ملة ـبـ  ذذذذذيء، قذذذذذيو ال ذذذذذيـمي جمةسم ـب   ـلننذذذذذيي بـ ذذذذذ
و   ـة ةضم
ـلغفير ( 318س  .  (315سهاي ثتنل 
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ــ ي إّن سبـنه لل(    بـقيآن بـكيم  تيءا ـمي ـل  مم لذي هن ذ  با         ـبـلا هيمي ق
ـقي هضمفا إـم ـفذ  بـتلـذل  ـهيبمل    بـ مير بـينمي،  ـ ضو  ث   مم  ثييه لن لمي 
ـبضذذذع بـالذذذ  لكيالنذذذي، كلذذذي هّننذذذي قذذذي هضذذذمفا إـذذذم ضذذذلميه تذذذوَّ شذذذأن   ذذذ    ذذذ  هك ذذذي بـل

ـبضع هلي .  ل
ذذيه م  ِلّلذذ        ثهذذ ة  ة ة ذذِل ية ذذي ِثِن ملة ــذذ ي جـةهةلَّ ال ذذيـم، ق ، (311سي هضذذمفا  مذذ  إـمذذ  سذذث ين  

الِذذذذذِ   اِل م ِثِن ملة ذذذذذثة م ـِثِك م  ةأة م ــذذذذذ ي ج  ةذذذذذأةَّفة ثةذذذذذممنة ِقمِذذذذذ ـِلّلذذذذذي هضذذذذذمف إـذذذذذم ضذذذذذلميه سذذذذذث ين  ق
ـةبن ي  ِإلم
ال ذيـم  –.  يـنه ملل بلال ا ـمي ـل  مم   يء با (311س ثذييه  ذ  ـ  –سث ين  

ـهذذ   ذذ  بـقذذذيآن بـكذذيم  القذذع  ذذ  ِن ةذذذ  (312سبـ مذذير بـذذينمي ـي ل لذذذي مذذييي سس . قذذيو بـذذيكال
ـقذا  ـه  بـ يـل بـ سنل بـال  الكـن     ـي إـم ثني ني ثنيء بـنمأر،  ــ وَّ لـ  م  بـينمي، 

و((  .  (313س  َّ الـز
ـير آنفي  ثيسذ  بـنمذ        ـثذي  لذع ـ مم  تيء بـال ثمي    بـن ـص بـقيآنمل بـللك أر، التي

ـ  سذّملي  اللممزب  ـالم  بـ مغل  مذم ن ي يهذي،  بـلقي     بـي ـل  مم لي تيءا اتم ، 
ـهيث ذذمن لـضذذ ي   ذذ  بـقذذيآن بـكذذيم ه  ذذل( تذذيء  مذذم ثنذذيء بـنمذذأر  ذذ  سذذث ل  هنَّ ـفذذ  سبـنه ملة

ـا ال ا المذ  ب ـلي بشاللما  مم  لن ِن ة    يمير الن  ـب ير،  ذل، ـثمين همأر بـنه ملل بـ ـنه ملة
ــ وَّ هلب مذيّت   ذي  لتذ ء بـقذيآن بـكذيم  ثمفذ   مذم غميهذي لذن  هـ ه  الفي مو ـني، 
بـ ذذم ، كيسذذ  بـلذذير، هـ بإلن ذذي ، هـ غمذذي لـذذ ه  كذذين بانسذذ  ـذذلـ  كمّذذ  بلالمذذيي بسذذ  
ـغميهذي.  ـيي  مذ   ذ  هذله بـن ذـص،  بـنمأر،  م    مسّي  ن  غميه    بـسمي  بـذلا 

ـلن  ة َّه  ي لالمذيي هنذي بلالمذيي ـ ذمغل بسذ  بـنمذأر  مذم ِلّلي ميلو    هلب  ـع،  بـلـض
 بـ م  باليى. 
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ذذذذل(  مذذذذم غميهذذذذي لذذذذن بـل ذذذذييي،          لذذذذن بـللكذذذذن لتذذذذ ء ثنذذذذيء بسذذذذ  بـلذذذذيَّر سبـنه ملة
ذذذل( بالذذذي  ذذذل ثيـكسذذذي، هـ غمذذذي لـذذذ ، إّ  هنَّ  ذذذ  سبـنه ملة كذذذيـالن م ، هـ بإلن ذذذي ، هـ بـنه ملة

ذذل ثذذيـفال   –ه نذذ  بسذذ  بـنمذذأر  –آ ةذذيةام هذذله بـ ذذمغل  للالمذذف،  قذذي  مذذم غميهذذيه  يـنَّ ملة
ـبـّشذذذاللل ثل  ـثنيؤهذذذي ثنذذذيء بـلذذذير لذذذن بـف ذذذو كيـّضذذذيم ن (314سبـالَّذذذنم ذ   ـبق ـثيـكسذذذي بإلن ذذذي ،   ،

 تيءا ثيـض   ن   مم بـلسّير ـمي إّ  . 
 َوى :ـــــــــــالنَّ  -

ـةىي بسذذذ  تذذذني تل ذذذ ، ثةممنذذذ         ، قذذذيو بـّسذذذلمن (319سـثةذذذممنة لفذذذيِيِه الذذذيِء بـالأنمذذذ  بـنَّذذذ
ـقل ل(( ّي قل ،  ـبر  مم  ة بـ مث ي سسبـّنـةى بس  تني لفييه ن
 .  (316س

ـ ،         ـبـلذ ـبـلشذل ،  ـهـ كوذ لي ـ  مكن ـ   ّ ، كيـاللي،  ـبر،  ـقموي إّن  تلع ن
ـهذذذي ـبر، بسذذذ  (315سـن  ـىي تلذذذع نذذذ ـي  ثذذذيبـي م   ذذذي  ي سسبـنذذذ تيلذذذي ـثذذذلي ، قذذذيو ل لذذذ

ـا ثمذيء  ذ  آلذيه، تذيءا لال يكذل  ـباـف  م  لنقمثل  ن ميء ه ذم  بـنذ ـه،  ـن  بـاللي، 
ـزن    و ثفال المن((  .(318سث ي  ال  قمثا هـفي ، 

ذذذذذذذ ه         ــذذذذذذذ  ال ذذذذذذذيـمي جِإنَّ بـمَّذذذذذذذ ة  ةذذذذذذذيـِِ  بـم ة ـيية لنذذذذذذذ   ذذذذذذذ  بـقذذذذذذذيآن بـكذذذذذذذيم ، ق ـِلّلذذذذذذذي 
ـةبـنَّـةى 
  :(023)وفيه ثالثة أقوال. (315س
ـبر  ن بـاللير . األول:        ـبـن   يـ  بـ ثل  ن بـسنثمل، 
 هّن بـفم  بـش  بـلا  منلي . والثاني:       
ـى . أما الثالث:        ـبـن   ِم منم ث  ليـ  بـ ّ  
ـهذـ هّن با         ـ   يبث ي   ال ذيـم  –ـلكي ث   بـ مليء ق ِل ِنذِي لذي  ذ   –سذث ين  

ـبـيميء  . (321س ثل بـقم  لن بإلللص، 
. هذذلب هذذـ با ذذِو،         و لذذن يبي  إـذذم يبي  ـذ ـةى  نذذي ههذذو بـمغذذل هذذـ بـاّل ذذ  ل نذذم بـنَّذذ

ـمقذذيوي . قذذيو بـّسذذلمن بـ مثذذ(322س ِ  ذذ َّ ِ ِلذذوة  ممذذ  بـثذذيِ  ِكمذذذ ـىي بـث ذذي همضذذي ،  ـبـّنذذ  ي سس
ـباك ذذذذذي  ـبـ،  ـبر( مذذذذذيءه انَّ  مننذذذذذي  ـ   سبـنذذذذذ ـبالنذذذذذي،  ي بشذذذذذاليَّا ن ـهنمذذذذذـام ذذذذذير  نذذذذذـا بـِثسم

ـت  بـلا مق يه(323سبـالغيمي(( ـى بـ ـقموي إّن بـليبي ثيـنَّ  . (324س، 
ـى        ـبـالأنم ،  يـ ي  اِلؤنهِ  بـّن  ي (326س ي، قيو بـشي(329سهّلي لن  م  بـاللكمي 

 فما للنَّوى ال بارك اهلل في الّنوى     وَهمٌّ لنا منها كَهمِّ الُمراهنِ 
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ـةى( إِ لل ل بـقـوي         ـي آنفذي  هذـ سنةذ نَّ بـليبي ثذ سبـنَّـةى(    بـنّص بـقيآنذ  بـلذلك
ـبر (. ـب يه سنة ـهـ بس  تني تل  ،  ـهشثيه  لن ِكوه ش ء،  ي،   بـالَّلم

ـب ذذ  بـسذذمي  بـقيآنذذ ،         هّلذذي لذذي ِلِكذذية ِلذذنم ل ذذين  هلذذيى  نذذ  ل ذذين  ل تلمذذل،   ال
ـ ني  ـزاي سس ذذ  ل نذذم بـفمذذ  قذذ ـييا  مذذ  بـمف ذذل، قذذيو هثذذـ بـفذذي  ثذذن ل لذذي بـتذذ بـذذلا 
ـبـ ذذذذين ي هنَّ بـفمذذذذ   ـةى...  ـبـنَّذذذذ ه ذذذذيهليي هّنذذذذ  ثل نذذذذم بـلمذذذذ ،  ذذذذيـل نمي لذذذذيـ  بـ ذذذذ ، 

ـبر ثل نم بـش .   َّ    ل ـبـنَّذ ـ ني ه ذيهليي هّنذ   مذ  بـ ثذل  ذن بـسذنثمل،   نم بـكل  ق
ـبـ ذذين ي  ـى... بـ ذذّ  لذذي ـذذ  مكذذن ـذذ    نَّذذه ذذن بـاللذذير...  ـبـّنذذ بـشذذقين بـمذذلبن  ذذ  بـ ذذّ ، 

نةـةى، كيـثّي((
 .  (325س

ذذِي،         ـةى بـالَّلم ـةى(  ذذ  بـال ثمذذي بـقيآنذذ  هذذـ نةذذ ـ ذذ  هذذلب يـمذذو   مذذم هّن بـلذذيبي ثذذذ سبـنَّذذ
ـى  ذذذ  هذذذلب  ـ  سذذذّملي هنَّ هذذذله بـكملذذذل ـذذذ  الذذذيي  ذذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم  سذذذ ـهشذذذثيه    غمذذذي، 

 بـلـضع  ق  . 
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 ةـــــــــــــالخاتم
 اط اآلتية :جملة من النتائج نوجزها في النق الىالبحث  خلص

 

ـبيي  ذ  بـقذذيآن بـكذيم ، ِلّلذذ -1 ـمذذـن  يالنذيـو بـث ذ  بسذذ  بـتذني بـتل ذذ ، بـذ ذيَّ  بـمغ  ة
ثذذذ  ثمف ذذذ   مذذذم هّنذذذ  بسذذذ  تذذذني تل ذذذ ، لسذذذال نمي  ثذذذلـ  بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ   ذذذ  

 بـقيآن بـكيم ، بـلا ـ  ِم يَّ  ث  .
ـممن  ذذذ  ال يمذذف بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ ه  -2 اّننذذذ  ثذذمَّن بـث ذذ  هّن   لذذلف ثذذمن بـمغذذ

ـثمن لفييه ثاليء بـالأنم ، هـ ميء بـنس  . ـب  مم هّن  لي ِمفي  ثمن    هتل 
ـبـتلذذذذع، ث سذذذذ  لذذذذي  -3 إّن بـال ثمذذذذي بـقيآنذذذذ  مسذذذذال لو  ذذذذم  بسذذذذ  بـتذذذذني بـتل ذذذذ ، 

ـلـ  ـل ـ ذمل الممذ   مقالضم  بـسمي ، بـلا مفضو بسال ليو  مغل يـن هليىه 
ـبضذذعه ـثنذذيء  مذذم هذذلب تذذيء بسذذ  بـتذذني بـتل ذذ   ذذ  ل ـمشذذلو بـي ـذذل  مذذم  ثذذ ، 

ـ مذذل لـذذ  كذذـن بسذذ   ـبا،  ـ  سذذّملي بسذذال ليو بـسذذليء يـن بـسذذلي ـبـتلذذع،  بـتذذني 
ـهشلو    بـي ـل .  بـتني ه ّ ، 

ـهّن لذي تذيء لنذ   مذم بـال نمذله  -4 كشف بـث   ـني هّن بسذ  بـتذني بـتل ذ    م نذم، 
  ّّنلي هيمي ث  ال نمل بـلفيي ـمي إّ  .

ـيب   ذ  لمص بـث   إـذم هّن بسذ  بـ -9 ـي تذني بـتل ذ  بـل ذّيف ثذذ سهو( هذـ باك ذي 
ـ مذذ ، ه نذذذ ي بـلضذذيف إـذذذم  بـقذذيآن بـكذذيم ، يـن غمذذذيه  ِذذ َّ مذذأال  ث ذذذيه بـلضذذيف ثن

  يهي هـ إـم لضلي .
ـيب   ذذ  بـقذذذيآن بـكذذذيم ،         ـي ـثنذذلب مكذذذـن بسذذ  بـتذذذني بـتل ذذ  بـنكذذذير، هذذـ هقمنذذذي 
ـبـ مّ  ـ ،  ـ  ل لـ  هّن بـل ذّيف مذيّو  مذم بـ لذ ـشذلـو،  تذ ء ثذ  ـمي ـذل  مذم  لذ

 بـتني. 
ـب إزبء بس  بـتني بـتل ذ   ذ  بـي ـذل،  لذنن ه لذن قذيوي  -6 ـممن بلالمف باّلض  هّن بـمغ

ـز تل ذذ  لذذن  ـمتذذ ذذنم قذذيوي إّنذذ  تلذذع الكسذذمي ـذذمي إّ ،  ـلذذنن  لة إّنذذ  قسذذ  لسذذالقو. 
 ثي  تلع بـتلع. 

الأنم ذذذ  يهّكذذذي بـث ذذذ  لذذذن لذذذلو بـال ثمذذذ  هّن بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  مذذذلكّ  -5 ـِمؤّنذذذ ،   ،
ـهـ بـف م . اللكميه مكـن ثي الثيي بـمف ،  ـهـ با      مكـن ثي الثيي بـل نم، 
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ـب ذي  -8 ـز بـنسذثل إـمذ ، ث سذ  بـق التذ ـز ال ذغميه،  الثمن هّن بس  بـتذني بـتل ذ  متذ
 بـال  ـض ني بـ ي مـن .

ـي م لذذو قملذذذل  -5 ن لق ذذ ـّ ـمن ثيسذذذ  بـتذذني بـتل ذذ ،  ذذذ َّ بـتلذذع هذذـ المذذذ هسذذمـ  بـالمذذ
ي ـلـ  لن ه ي     بـالذيبث  تلي ـهـ ملضع ـمسمي  ثل ش  ـِلة ال ثميمل  يـمل،  ـمل، 

ـ  سّملي لي مقّيل  ِلنم ل نم تيمي.     بـنص بـقيآن ، 
ـبهي بـقيآنمذذذل الِثذذذّمن ـنذذذي هّن  ذذذيَّ سبسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ ( قسذذذلي   -11 ثذذذمَّن بـث ذذذ  هّن بـشذذذ

ـي ـتلذذذع  نذذذي  يمذذذ  آلذذذي م ذذذ إـذذذم ن ذذذيالن  إـمذذذ ،  لسذذذالقل   نذذذي  يمذذذ  لذذذن بـ ملذذذيء، 
ـي     ال يمي بسلمال  هـ تل   .  ــمي ـمسمي  ي

ـلذذي  -11 ـ  لذذن لمفذذ ،  نذذـ ل كذذ ،  إنَّ كالذذي  با  ذذّ    مأالمذذ  بـثي ذذو لذذن ثذذمن ميمذذ ، 
ـبـتلذذذع إّ  ـال قمذذذ  إ تذذذيز  ذذذ   تذذذيء  مذذذ  لذذذن بسذذذ  بـتذذذني بـتل ذذذ  يـن بـلفذذذيي 

ـبء   بـقذيآن بـكذيم  ِلذذنم يـن بـن ذي إـذم لـذذ  بإل تذيز   ين  ذي مي ، ه  ي ـمذذي ، ههكذذ سذ
 غميهلي .

هّكذذي بـث ذذ  هنَّ سذذيَّ إ تذذيز بـقذذيآن بـكذذيم  مكلذذن  ذذ  يقذذل بلالمذذييه بـلفذذييبا،  كذذّو  -12
ـ ذذذ ، هـ كملذذذل لذذذن كمليالذذذ ، هـ تلمذذذل لذذذن تلمذذذِ ، الكشذذذف  ذذذن هذذذلب   ذذذيف لذذذن  ي

ـقع    لكين  بـلا ممم  ث  .    بإل تيزه اّن كوَّ ش ء  م  قي 
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Conclusion 

       This research paper is a practical attempt entitled (Plural 
Gender) to show the morphological and semantic aspect and 
the shared area between them to show Quranic Ejaz . 

      This paper is sprung from morphology and semantics in 
order to study the concept  morphology and semantics of the 
word. It is attempt to discover the semantic nature through 
studying it morphologically and semantically. The field of this 
study is the Holy Quran. 

       The current study is divided into two section the first is 
(modifying Gender and its rules) feminining and masculing and 
the relation between it and Takseer pluralisation, dimunation 
and relating to it.  

       While the second studies (terms) that are found in the 
Holy Quran what is set by scholors as plural gender depending 
on its place in the alphabet .  
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 شــــــــــــالهوام
ـبـالكسمي    بـمغل بـ يثمل 1س ـع بـال  م    83( من يي تل
 63( بـف ـو    بـ يثمل 2س
  2/211( من يي شي  بـشي مل 3س
ـبـلؤن  4س    1/69( من يي بـثمغل    بـفي  ثمن بـللكي 
 1/69( من يي بـل يي نفس  9س
 2/419( بـل ي ص 6س
ي 5س  9/241( من يي الي  بـ ـي
ـمي 8س ـبـالن    25/255( بـال يمي 
 5( بـ يقل 5س
 21( بـقلي11س
ـب ي بـ يثمل 11س  2/38( من يي ل ت  بـق
   4/5( من يي بـل يي نفس  12س
ـن  اـفمل بثن ليـ  13س    1/62(  يشمل بـ ثين  مم شي  باشل
 5( بـ يقل 14س
  21( بـقلي19س
 25/46بـالفسمي بـكثمي( 16س
 9/129( من يي بـفال  بـقيمي15س
ـ  بـقيآن 18س    3/368( من يي بـثيهين     م
 25/46( من يي بـالفسمي بـكثمي15س
  86( ثلغل بـكملل 21س
 314( تليـميا بـلفيير بـقيآنمل 21س
 18ـ 15( بـلزلو 22س
ـي بـلف و 23س  (سيسيـل ليتسالمي 115( هسيـم  بـال ثمي بـقيآن     س
  8/214( من يي ن   بـييي 24س
ـي بـلف و 29س  سيسيـل ليتسالمي( . 115( هسيـم  بـال ثمي بـقيآن    س
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ـ  بـل ين  26س  19/122( من يي ي
ـمي 25س ـبـالن    255–25/256( بـال يمي 
 81( مي 28س
ـبـلل ص 9/191( من يي ل ين  بـقيآن ـمفيبء 25س  سليير  لي( . 3/192، 
 1/59ـفمل بثن ليـ  ( شي  بثن  قمو  مم ه31س
ـب ي باسيسمل ـمغل بـ يثمل 31س  58( بـق
، 1/59، ـشذي  بثذن  قمذو  مذم هـفمذل بثذن ليـذ  189( من يي بـملذع  ذ  بـ يثمذل 32س

ـبلع     1/55ـهلع بـن
   112–1/111( من يي ل ين  بـن ـ 33س
  261( بـثقير 34س
 112-1/111( من يي ل ين  بـن ـ 39س
، ـشذذذي  بـال ذذذيم   مذذذم 91–1/91( من ذذذيي لغنذذذ  بـمثمذذذ   ذذذن كالذذذ  با ييمذذذ  36س

   1/145بـالـضم  
 1/115( من يي ل ين  بـن ـ 35س
 3/5( النلم  بـمغل 38س
   1/115( من يي ل ين  بـن ـ 35س
  56( بـملع    بـ يثمل 41س
 2/211( من يي شي  بـشي مل 41س
 51( بـثقير 42س
  1/81( ل ين  بـقيآن 43س
ـثل بـتممل ـلن سأو  ن شي  بثن  قمو  مم باـفمل 44س    1/4( من يي بات
 ( ـ  هقف  مم قي م  49س
  81( بـثقير 46س
ـن   مم هـفمل بثن ليـ  45س    1/459( شي  باشل
ـب ي بـمغل بـ يثمل 48س ـبض     ق    1/49( بـن ـ بـ
ـب   45س  4/681( بـن ـ بـ
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  3/216( من يي ل ين  بـقيآن ـمفّيبء 91س
ـبـالكسمي    بـمغل بـ يثمل 91س ـع بـال  م    83( من يي تل
  4/681( ل ين  بـقيآن 92س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 93س    1/615( بـيي بـل ـن     م
ـع اِل يذ لن بـلم   ثتلع بـالكسمي 94س ـ  هّن هسليء بـتل  ( لن بـل م
ــكن  سكا  ن ميء بـنس  99س  ( هني  ّي  ثاليء بـالأنم  
   5/243 م  ( بـث ي بـل96س
 3/92( بـل يي نفس  95س
ـن  اـفمل بثن ليـ  98س    1/62( من يي  يشمل بـ ثين  مم شي  باشل
ـبـل م  با    95س    8/455( بـل ك  
ـب   61س   1/23( بـن ـ بـ
ـب ي بـ يثمل 61س  4/5( من يي ل ت  بـق
ـلمل 62س  1/62( من يي شي  ب تي
  12( بـي ي 63س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 64س    1/9615( بـيي بـل ـن     م
  56( بـي لن 69س
  3/216( من يي ل ين  بـقيآن ـمفيبء 66س
   366–369( من يي بـلنل      م  بـال يمف 65س
 سبـنيل (  331( بـملع    بـ يثمل 68س
ي بـ يثمل 65س  2/51( من يي تيلع بـيـي
 3/358( بـكالي  51س
ـن  اـفمل بثن ليـ  (  يشمل بـ ثين  مم 51س  1/1551شي  باشل
  366( من يي بـلنل      م  بـال يمف 52س
  315( بـملع    بـ يثمل 53س
ي بـ يثمل 54س  2/51( من يي تيلع بـيـي
 سبـنيل (  315( بـملع    بـ يثمل 59س
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  2/224( شي  بـكي مل ـمشي مل 56س
ي بـ يثمل 55س    58–2/55( من يي تيلع بـيـي
 (  4/54( من يي ـسين بـ ي  سثقي 58س
ـباـفي  بـفقنمل 55س    1/352( من يي ل ت  بـل  م يا 
  65( بـثقير 81س
  46( مـسف 81س
ـباـفي  بـفقنمل 82س  1/352( من يي ل ت  بـل  م يا 
ي 83س    1/225( الي  بـ ـي
ـبـل م  با    84س  8/455( بـل ك  
ـثل بـتممل ـلن سأو  ن شي  بثن  قمو  مم باـفمل 89س    1/9( من يي بات
ـن  86س    1/454( من يي شي  باشل
  51( بـثقير 85س
   1/81( من يي ل ين  بـقيآن ـ،لف  88س
 21( بـقلي 85س
ـبـثمين 51س    1/215( بـكشف 
ـب ي بـمغل بـ يثمل 51س ـبض     ق  3( من يي بـن ـ بـ
 2/625ـال يم   مم بـالـضم  ( من يي شي  ب52س
 1/388( من يي ل ت  لقيممي بـمغل 53س
 1/84( من يي بـل ثي  بـلنمي54س
 19/62( من يي النلم  بـمغل 59س
   3/191( ـ  هقف  مم     كاليث ، من يي بـلل ص 56س
 34ـ 33ـ 32( بـكنف 55س
 3/192( من يي بـلل ص 58س
 199( بـثقير 55س
ي س لي111س  (  11/331( من يي الي  بـ ـي
   55( بان ي  111س
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   3/191( بـلل ص 112س
   1/111( من يي بـل ت  بــسم  113س
 9/186( من يي ل ين  بـقيآن ـمفيبء 114س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 119س  1/616( من يي بـيي بـل ـن     م
 4/5( من يي النلم  بـمغل 116س
 (  1/253( من يي ـسين بـ ي  س ث  115س
   59( بان ي  118س
   1/432( من يي ل ت  بـمغل 115س
ـمو    ل ين  بـالنزمو 111س  2/425( من يي ـثي  بـالأ
 2/355( بـل يي نفس  111س
 261( بـثقير 112س
 151( بـثقير 113س
 9/186( ل ين  بـقيآن ـمفيبء 114س
 95( بان ي  119س
ـمو    ل ين  بـالنزمو 116س  2/355( من يي ـثي  بـالأ
 45( بانثميء 115س
   16( ـقلين 118س
 63( من يي   ـو    بـ يثمل  ثن بـيهين 115س
   2/211( من يي شي  شي مل بثن بـ يت  121س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 121س  1/9125( من يي بـيي بـل ـن     م
 1/9125( من يي بـل يي نفس  122س
 (5/126( من يي ـسين بـ ي  سي يف 123س
 1/158( من يي تلنير بـمغل 124س
ـ  بـكالي  بـلكنـن ( 129س  1/9125من يي بـيي بـل ـن     م
ـهيا، 126س ـمن يي بـيي بـل ـن 1/1533( لنالل  لن   ي  بـت  ،1/9125   
 56( بـي لن 125س
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ي 128س  23/363( من يي الي  بـ ـي
 1/158، من يي تلنير بـمغل 3/121( ل ين  بـقيآن 125س
   1/814( بـقيلـي بـل م  131س
 2/38ـب ي بـ يثمل ( من يي ل ت  بـق131س
 113( من يي ل يضيبا     م  بـ يف 132س
ـن   مم هـفمل بثن ليـ  133س    1/454( شي  باشل
ـمي 134س ـبـالن  21/5( من يي بـال يمي 
 2/813( تلنير بـمغل 139س
ـ  136س    3ـ 2( بـي
ـمي 135س ـبـالن    21/5( من يي بـال يمي 
 2/488( من يي بـكشيف 138س
 9/355بـل م  ( من يي بـث ي 135س
 3/216( من يي ل ين  بـقيآن ـمفيبء 141س
ـلفييبا هـفي  بـقيآن بـكيم  3/191( من يي بـ من 141س  ،229   
ـبـقيلـي بـل م  1/461( من يي ـسين بـ ي  142س  ،1/84 
ـقمف  مم لنليا بـال ييمف 143س  358( بـال
ـ  144س  48( بـي
  12( بـي ي 149س
ـي 146س  44( بـ 
ـي 145س    43( بـن
  164( بـثقير 148س
ـي 145س  43( بـن
 12( بـي ي 191س
ـبـث ي بـل م  2/488( من يي بـكشيف 191س  ،9/355   
   4/295( لسني بإللي  ه لي 192س
 95( با يبف 193س
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 95( با يبف 194س
ـمي 199س ـبـالن    8/141( بـال يمي 
   2/55( من يي بـث ي بـل م  196س
 2/55( من يي بـل يي نفس  195س
 1/53( إ ل  غم  بـل ي من 198س
 1/221( من يي بإلشييبا     م  بـ ثييبا 195س
 (2/65( بـ من سنس  161س
 9/111( من يي بـلل ص 161س
 2/35( بـزبهي    ل ين  كمليا بـنيي 162س
 2/35( ـ  هقف  مم قي م ، من يي بـزبهي    ل ين  كمليا بـنيي 163س
 5/485   كالث . من يي بـلل ص ( ـ  هتي قـو هث   م  بـفييس  164س
   2/55. من يي بـث ي بـل م  51( ل ين  بـقيآن ـ م  ثن  لزر بـكسي   169س
 2/55( من يي بـل يي نفس  166س
 2/55( من يي بـل يي نفس  165س
ـبـث ي بـل م  4/312( من يي بـلل ص 168س   ،2/55   
 95( بـثقير 165س
 1/52( من يي ل ين  بـقيآن ـ،لف  151س
 2/1118( من يي تلنير بـمغل 151س
   1/114( من يي بـث ي بـل م  152س
 1/114( من يي بـث ي بـل م  153س
 2/1118( من يي تلنير بـمغل 154س
 2/1118( من يي بـل يي نفس  159س
   1/452( من يي لتلو بـمغل  ثن  ييي 156س
 18( بـلزلو 155س
 ( ـ  هقف  مم قي م  .158س
 9/191( ل ين  بـقيآن 155س
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 11(   ما 181س
  12(   ما 181س
ـبق يبث  182س ـبـل م  با    9/253( ل ين  بـقيآن  ـبـل ك    ،8/621   
   8/622( بـل يي نفس  183س
   1/114( من يي بـث ي بـل م  184س
 1/1116( من يي بـقيلـي بـل م  189س
 4/1539( من يي شي  بـكي مل بـشي مل 186س
 4/1539( من يي بـل يي نفس  185س
   13/115( النلم  بـمغل 188س
   1/618( بـيي بـل ـن     م  بـكالي  بـلكنـن 185س
 261( بـثقير 151س
   1/618( من يي بـيي بـل ـن     م  بـكالي  بـلكنـن 151س
 45( مـسف 152س
 4/214( من يي شي  شي مل بثن بـ يت  153س
  43( مـسف 154س
  46( مـسف 159س
 1/615 م  بـكالي  بـلكنـن  ( من يي بـيي بـل ـن   156س
 1/1119( بـكمميا 155س
 1/615( من يي بـيي بـل ـن     م  بـكالي  بـلكنـن 158س
 (  3/211( من يي ـسين بـ ي  سسنثو 155س
   1/9615( من يي بـيي بـل ـن     م  بـكالي  بـلكنـن 211س
ي سسنيي 211س  (16/199( من يي الي  بـ ـي
 2/519ـل ت  بـمغل بـ يثمل ، 1/341( من يي بـ من 212س
 2/519( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 213س
 2/519( من يي بـل يي نفس  214س
 31( بـكنف 219س
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. من يي بـيي بـل ـن     مذ  بـكالذي  بـلكنذـن 2/585( لشكو إ يب  بـقيآن 216س
1/9965   

 2/1256( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 215س
 2/121ـبـزبهي    ل ين  كمليا بـنيي ، 2/886( من يي تلنير بـمغل 218س
 99( بـثقير 215س
 3/289( من يي لقيممي بـمغل 211س
ـمي211س ـبـالن  1/451( بـال يمي 
   2/315( من يي بـزبهي    ل ين  كمليا بـنيي 212س
 15( بـثقير 213س
 2/315( من يي بـزبهي    ل ين  كمليا بـنيي 214س
 219( با يبف 219س
   1/118( بـكشيف 216س
ـثمين  215س  1/411( من يي إ يب  بـقيآن 
 3/99( بـتيـو    إ يب  بـقيآن بـكيم  218س
 1/345( لفييبا هـفي  بـقيآن بـكيم  215س
 1/426( من يي شي  شي مل بثن بـ يت  221س
ـهيا 221س ي 1/3995( لناللذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذ ي  بـتذذذذذذذذذذ الذذذذذذذذذذي  بـ ذذذذذذذذذذـي  ،3/441                

 سليير  ن ( 
ـ  ب222س    5/315ـثمين ( من يي ي
   15/183( من يي بـتيلع ا كي  بـقيآن 223س
   32ـ 31( بـنثأ 224س
ـ  بـكالي  229س  21/112( من يي بـمثي      م
 1/155( بـسيب  بـلنمي226س
 34( مي 225س
ـ  بـثمين 228س    5/315( ي
   15( بـلؤلنـن 225س
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  1/9195( زهير بـالفيسمي231س
 51( بإلسيبء 231س
 1/345يبا    غيم  بـقيآن ( من يي بـلفي 232س
 5/315( بـل يي نفس  233س
ـمي234س ـبـالن  23/13( من يي بـال يمي 
 2/431( بـل ثي  بـلنمي239س
   28ـ 25(  ثي 236س
ـمي235س ـبـالن    23/13( من يي بـال يمي 
 34( مي 238س
ـمي235س ـبـالن    23/13( من يي بـال يمي 
  1/2615( زهير بـالفيسمي241س
   33ـ 32ـ 31( بـنثأ 241س
ـمي242س ـبـالن  31/44( من يي بـال يمي 
ـب ي بـمغل بـ يثمل 243س ـبض     ق    2/431( بـن ـ بـ
ـتمز    الفسمي بـكالي  بـ زمز 244س  2/555( من يي بـ
 2/115( بـث ي بـل م  249س
 369( من يي بـلفييبا    غيم  بـقيآن 246س
ـبـيي 1/226( من يي زبي بـلسمي 245س ـي ،   1/151بـلن 
ـمل    بـثمين بـقيآن  248س  121( من يي يقي   بـفـي  بـمغ
 95( بـثقير 245س
 1/52( من يي ل ين  بـقيآن ـللف  291س
  161( با يبف 291س
  211( بـثقير 292س
ـمي 293س ـبـالن  2/265( بـال يمي 
  29( بـفيقين 294س
 2/555( من يي تلنير بـمغل 299س
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 1/319م هـفمل بثن ليـ  ( يـمو بـسيـ  إـ296س
   95( بـكنف 295س
   1/455( من يي بـالفسمي بـكثمي 298س
ـمي 295س ـبـالن    1/3193( من يي بـال يمي 
 1/358( بـث ي بـل م  261س
 1/322( من يي بـللالع بـكثمي    بـال يمف 261س
ـمو آا262س ـبـزبهي    ل ذين  كملذيا 8/943بـقيآن  ( من يي تيلع بـثمين  ن الأ  ،

 2/111بـنيي 
ـغيم  بـ يم  ـمقيس  ثن سل   9/213( من يي بـ من 263س    4/151سليير قيى(، 
 5/243( من يي بـث ي بـل م  264س
ـتلنير بـمغل  6/159( من يي بـ من 269س ـ (،   1/459سليير ل
   3/2135( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 266س
ـني265س  22 ( م
ـي 268س    42( ه
   3/2135( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 265س
 5/243( من يي بـث ي بـل م  251س
ي 251س ـ (  6/221( من يي الي  بـ ـي  سليير ل
 486( من يي بـلفييبا    غيم  بـقيآن 252س
ي بـ يثمل 253س    2/69( تيلع بـيـي
 21( بـقلي 254س
 5( بـ يقل 259س
 415/ 11( من يي بـث ي بـل م  256س
 11(   255س
ـب ي بـ يثمل 258س  2/38( ل ت  بـق
ـمل    بـثمين بـقيآن  255س  251( من يي يقي   بـفـي  بـمغ
   141( بان ي  281س
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  11(   281س
 11( بـي لن 282س
  148( بـش يبء 283س
 11/415( من يي بـث ي بـل م  284س
 266( بـثقير 289س
 15( بـلؤلنـن 286س
 4( بـي ي 285س
 11( بـن و 288س
  51( بإلسيبء 285س
، من ذذذذذذذيي بـذذذذذذذيي بـل ذذذذذذذـن  ذذذذذذذ   مذذذذذذذ  بـكالذذذذذذذي  3/424( من ذذذذذذذيي بـلل ذذذذذذذص 251س

ي 9/385بـلكنـن الي  بـ ـي  ،33/911 
 3/5( من يي النلم  بـمغل 251س
 2( بـقم  252س
   3/5( من يي النلم  بـمغل 253س
ـبـل م  با    254س    2/153( من يي بـل ك  
 211( بـثقير 259س
ـمل ـم سكيا 256س  1/155( من يي بـفـي  بـمغ
ي 255س    33/925( من يي الي  بـ ـي
   151( آو  ليبن 258س
   18( بـن و 255س
 . 3/2242( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 311س
 . 15( بـممو 311س
 . 95( بـ ي يا 312س
 3/2242( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 313س
ـي 314س    25( بـ 
   52( بـن و 319س
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 3/2242من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل  (316س
 8( بـ تيبا 315س
   151( آو  ليبن 318س
 3/2242( من يي ل ت  بـمغل بـ يثمل 315س
 11( بـض م 311س
 113( آو  ليبن 311س
ـبـالفسذذذذذذذمي بـثمذذذذذذذين 45( من ذذذذذذذيي لذذذذذذذن هسذذذذذذذيبي بـ يثمذذذذذذذل  ذذذذذذذ  بـثمذذذذذذذين بـقيآنذذذذذذذ  312س  ،             

1/213–214   
ـمل    بـثمين بـقيآن  ( يقي   بـفـي  313س  . 294بـمغ
 سن لل( .  814( لفييبا هـفي  بـقيآن بـكيم  314س
 4/951( من يي بـث ي بـل م  319س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 316س  9/95( بـيي بـل ـن     م
   2/146( من يي ل يـ  بـالنزمو    الفسمي بـقيآن 315س
  5/228( بـتيـو    إ يب  بـقيآن 318س
 59( بان ي  315س
ـبـ مـن 321س    145–2/146( بـنكا 
   2/145( من يي بـل يي نفس  321س
  9/366( من يي ل ت  لقيممي بـمغل 322س
ـ  بـكالي  بـلكنـن 323س  9/95( بـيي بـل ـن     م
 8/354( من يي بـ من 324س
 8/354( من يي بـل يي نفس  329س
 ( ـ  ِم ميف قي م  326س
   2/95( زبي بـلسمي     م  بـالفسمي 325س
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 ادرــــــــــالمص
 القرآن الكريم .  -1
ـثذذل بـتممذذل ـلذذن سذذأو  ذذن شذذي  بثذذن  قمذذو  مذذم باـفمذذلي  سذذمن ثذذن ه لذذي ثذذن  -2 بات

 ا( .  – ثيبا آو  م ، بـتيل ل بإلسللمل، ل ني ال مم  بـمغل بـ يثمل س  
ـي بـلف ذذذوي ـلمذذذل  يمذذذي  سذذذن بـسذذذيليب  ، يسذذذيـل  -3 هسذذذيـم  بـال ثمذذذي بـقيآنذذذ   ذذذ  سذذذ

ـي ل لذذذذي س مذذذذذذي لي ذذذذ ، تيل ذذذذذل  ليتسالمذذذذذذي، ثّشذذذذذذيبفي باسذذذذاليل بـلسذذذذي ي بـذذذذيكال
   . 2115-هذ1431كممل بـاليثمل ـمثنيا،  –الكيمذذا 

هذذ( 853بإلشييبا     م  بـ ثييباي غذيي بـذيمن لممذو ثذن شذيهمن بـ ذيهيا سا  -4
ا س  يب  ا( .  –ي بـفكي، ثمـي

هذذذذذ(، 388إ ذذذذل  غمذذذذ  بـل ذذذذي مني  لذذذذي ثذذذذن ل لذذذذي ثذذذذن إثذذذذيبهم  بـل ذذذذيث  سا  -9
ـي ل لذذذذذي  مذذذذذ   ثذذذذذيبـكيم  بـييمنذذذذذ ،   ، يبي بـلذذذذذألـن ـمالذذذذذيب ، 1ال قمذذذذذ ي بـذذذذذيكال

 هذ . 1415يلش ، 
ـمذذذ  سا  -6 ـثمينذذذ ي ل مذذذ  بـذذذيمن ثذذذن ه لذذذي ل ذذذ فم يي هذذذذ(، 1413إ ذذذيب  بـقذذذيآن 

ـيمل ، يبي بإليشيي 4   هذ .1419بـتيل مل،  لص، س
هذذذذ(، 549بـث ذذذي بـل ذذذم ي هثذذذـ  مذذذين ل لذذذي ثذذذن مـسذذذف ثذذذن  مذذذين بانيـسذذذ  سا  -5

ا   هذ . 1421ال قم ي  يق  ل لي تلمو، يبي بـفكي، ثمـي
ـ  بـقذذيآني ل لذذي ثذذن  ثذذيبا بـزيكشذذ  سا  -8 هذذذ(، ال قمذذ ي هثذذـ 554بـثيهذذين  ذذ   مذذ

ا   هذ .1351بـفضو إثيبهم ، يبي بـل ي ل، ثمـي
ـي  يضذذو  ذذيـ  بـسذذيليب  ،   -5 ، شذذيكل 2ثلغذذل بـكملذذل  ذذ  بـال ثمذذي بـقيآنذذ ي بـذذيكال

   .2116-هذ1425بـ يال ، بـقيهير 
ـبـلؤنذذ ي هثذذـ بـثيكذذيا كلذذيو بـذذيمن  ثذذيبـي لن ثذذن  -11 بـثمغذذل  ذذ  بـفذذي  ثذذمن بـلذذلكي 

ـب ،  955سذذ مي بانثذذييا سا  ، لكالثذذل بـلذذينت ، 2هذذذ(، ال قمذذ ي يلضذذين  ثذذيبـال
   . 1556-ذه1415بـقيهير 

ـبهي بـقذذذذذذيلـيي هثذذذذذذـ بـفذذذذذذم ، ل لذذذذذذي ليالضذذذذذذم بـزثمذذذذذذيا  -11 ي لذذذذذذن تذذذذذذ الذذذذذذي  بـ ذذذذذذـي
ـآلذذذيمن،  1219سا ، سمسذذذمل بـالذذذيب  بـ يثذذذ  1هذذذذ(، ال قمذذذ ي ل ذذذ فم  تذذذيزا 

ـما  ـب يب ، بـك ـبـفنـن    . 2111-هذ1421م ييهي بـلتمي بــ ن  ـم قي ل 



 4102مجلة ديالى /                                                                         ـــتون    ــــــــــالعدد الثاني والسـ
 

55 
 

ـي سا  -12 ـميي ل لذي بـ ذيهي ثذن  يشذ ـبـالن نـن ـم ثي ذل  (، يبي سذ 1553بـال يمي 
ـني س    ا( . –ـبـنشي، ال

ـير  ي شذذل  ثذذيبـي لن سثنذذا بـشذذي ئ(،   -13 ، 2بـالفسذذمي بـثمذذين  ـمقذذيآن بـكذذيم ي بـذذيكال
   . 1566يبي بـل ييف، ل ي 

ا 1هذذذذذذذ(،  616بـالفسذذذذذذمي بـكثمذذذذذذيي  لذذذذذذي بـذذذذذذيمن بـذذذذذذيبزا سا  -14 ، يبي بـفكذذذذذذي، ثمذذذذذذـي
   . 2119-هذ1426

ـي ل لذي ثذن ه لذي بازهذذيا سا  -19 هذذ(، ال قمذ ي ل لذذي 351النذلم  بـمغذلي هثذـ لن ذذ
ا 1 ـ  لي  ،     . 2111، يبي إ ميء بـاليب  بـ يث ، ثمـي

ـا سا  -16 ف بـلنذذذذي ـقمذذذذف  مذذذذم لنلذذذذيا بـال ذذذذييمفي ل لذذذذي  ثذذذذيبـيـؤ هذذذذذ(، 1131بـال
ـبن بـيبمذذذذذل،   ـي ل لذذذذذي يضذذذذذ ا، 1ال قمذذذذذ ي بـذذذذذيكال ، يبي بـفكذذذذذي بـل ي ذذذذذي، ثمذذذذذـي

 هذ . 1411يلش ، 
ـمذذذذذذو آا بـقذذذذذذيآني هثذذذذذذـ ت فذذذذذذي ل لذذذذذذي ثذذذذذذن تيمذذذذذذي بـ ثذذذذذذيا  -15          تذذذذذذيلع بـثمذذذذذذين  ذذذذذذن الأ

               ، لؤسسذذذذذذذذذذذذل بـيسذذذذذذذذذذذذيـل 1هذذذذذذذذذذذذذ(، ال قمذذذذذذذذذذذذ ي ه لذذذذذذذذذذذذي ل لذذذذذذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذيكي،  311سا 
   . 2111-هذ1421

ـي  -18 النقذذذذم ي بـذذذذيكال ي بـ يثمذذذذلي بـشذذذذمو ل ذذذذ فم بـفلممنذذذذ ، ليبت ذذذذل  تذذذذيلع بـذذذذيـي
ـيبا28 ثذذذذذذذذذيبـلن   لفيتذذذذذذذذذل،   ا ، لنشذذذذذذذذذ              بـلكالثذذذذذذذذذل بـ  ذذذذذذذذذيمل،  ذذذذذذذذذميب، ثمذذذذذذذذذـي

   . 1553-هذ1414
هذذ(، ال قمذ ي 651بـتيلع ا كي  بـقيآني هثـ  ثيبا ل لي ثن ه لذي بـقي ثذ  سا  -15

ثذذذذذذذذذذيبهم  ه فذذذذذذذذذذم ،   ـبق ـنذذذذذذذذذذ ،                ، يبي بـكالذذذذذذذذذذ  بـل ذذذذذذذذذذيمل، بـقذذذذذذذذذذيهير2ه لذذذذذذذذذذي بـثيي
   . 1564-هذ1384

هذذذ(، 1356ـي ثذذن  ثذذيبـي م   ذذي   سا بـتذذيـو  ذذ  إ ذذيب  بـقذذيآن بـكذذيم ي ل لذذ -21
ا 4   هذ .1418، يبي بـيشمي، يلش ، لؤسسل بإلملين، ثمـي

ـي  -21 ـي نذذذ القذذذيم ي بـذذذيكال ـي ه لذذذي ميسذذذـف، إشذذذيبف  تليـمذذذيا بـلفذذذيير بـقيآنمذذذلي بـذذذيكال
ـيمل 2بـيمن  الي،      . 1555-هذ1415، يبي بـلكالث ، س

هذذذ(، ال قمذذ ي 321سا  تلنذذير بـمغذذلي هثذذـ ثكذذي ل لذذي ثذذن بـ سذذن ثذذن ييمذذي بازيا -22
ا 1يلزا لنمي ث مثك ،      . 1585، يبي بـ م  ـمللممن، ثمـي
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ـي  ثذذيبـلن   سذذّمي  ثذذيبـ يو،  -23 ـبـالكسذذمي  ذذ  بـمغذذل بـ يثمذذلي بـذذيكال ـع بـال ذذ م   تلذذ
   .1555لكالثل بـلينت ، بـقيهير 

ـن  اـفمل بثن ليـ ي هثـ بـ ي ين ل لذي ثذن  مذ   -24  يشمل بـ ثين  مم شي  باشل
ا، ـثنذذذذذذذذذذذذذذين1هذذذذذذذذذذذذذذذ(،  1216ن سا بـ ذذذذذذذذذذذذذذثي                  ، يبي بـكالذذذذذذذذذذذذذذ  بـ ملمذذذذذذذذذذذذذذل، ثمذذذذذذذذذذذذذذـي
  . 1555-هذ1415

، بـنم ذذذذل بـل ذذذذيمل 4هذذذذذ(،  352بـل ذذذذي صي هثذذذذـ بـفذذذذال    لذذذذين ثذذذذن تنذذذذ  سا  -29
 ا( . –بـ يلل ـمكالي  س  

ـ  بـكالذذذي  بـلكنذذذـني هثذذذـ بـ ثذذذيي شذذذني  بـذذذيمن ه لذذذي ثذذذن  -26 بـذذذيي بـل ذذذـن  ذذذ   مذذذ
ف ثيـسذذذلمن بـ مثذذذ  سا  ـي ه لذذذي ل لذذذي 596مـسذذذف بـل ذذذـي هذذذذ(، ال قمذذذ ي بـذذذيكال

 ا( .  –بـليب ، يبي بـقم ، يلش  س  
ـيي تذذذلو بـذذذيمن بـسذذذمـ   سا  -25 ـي  ذذذ  بـالفسذذذمي ثيـلذذذأ  هذذذذ(، يبي 511بـذذذيي بـلنشذذذ

ا   . 1553بـفكي، ثمـي
ـيا،  يقي -28 ـي ل لي ميي لضي بـذي ـمل    بـثمين بـقيآن ي بـيكال ، 1   بـفـي  بـمغ

ا     .2116-هذ1425يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي
ـزبن،   -25   .  1555، يبي بـلسم ، 1يـمو بـسيـ  إـم هـفمل بثن ليـ ي  ثيبا بـف
ــ ، يبي بـفكذذذذي،  -31 ـ  بـثمذذذذيني هثذذذذـ بـفذذذذيبء إسذذذذلي مو  قذذذذ  ثذذذذن ل ذذذذ فم بإلسذذذذالينث ي

 ا( .  –ا س  ثميـ 
ـبـسذذثع بـل ذذين ي هثذذـ بـفضذذو شذذني  بـذذيمن  -31 ـ  بـل ذذين   ذذ  الفسذذمي بـقذذيآن بـ  ذذم   ي

ـي ب ــسذذ  بـثغذذيبيا سا  هذذذ(، ضذذث ي  مذذ   ثذذيبـثييا   مذذل، 1251بـسذذمي ل لذذ
ا 2     . 2119-هذ1426، يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي

ـز  -32           ا زبي بـلسذذذذذذذمي  ذذذذذذذ   مذذذذذذذ  بـالفسذذذذذذذميي هثذذذذذذذـ بـفذذذذذذذي   ثذذذذذذذيبـي لن ثذذذذذذذن ل لذذذذذذذي بـتذذذذذذذ
ا 1هذذذذذذ(، ال قمذذذذذ ي  ثذذذذذيبـيزب  بـلنذذذذذيا،  955سا  ، يبي بـكالذذذذذي  بـ يثذذذذذ ، ثمذذذذذـي

 هذ . 1422
هذذذذ(، ال قمذذذ ي 328بـزبهذذذي  ذذذ  ل ذذذين  كملذذذيا بـنذذذييي هثذذذـ ثكذذذي ثذذذن بانثذذذييا سا  -33

ـي  يال   يـ  بـضيلن، بـيبي بــ نمل، ثغيبي    . 1555-هذ1355بـيكال
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            هذذذذذ(، يبي بـفكذذذذي بـ يثذذذذ ، 1354زهذذذذير بـالفيسذذذذميي هثذذذذـ زهذذذذير ل لذذذذي ثذذذذن ه لذذذذي سا  -34
 ا( .  – س 

بـسذذيب  بـلنمذذي  ذذ  بإل ينذذل  مذذم ل ي ذذل ث ذذ  ل ذذين  كذذل  يثنذذي بـ كذذم  بـلثمذذيي  -39
ـ   سبالميمذذذل( 555شذذذلي بـذذذيمن ل لذذذي ثذذذن ه لذذذي بـشذذذيثمن  سا  هذذذذ(، ل ث ذذذل ثذذذ

 هذ . 1289بـقيهير 
ـلمذذذل  ذذ  بـن ذذذـي هثذذـ  ثذذذيبا ل لذذذي ثذذن ه لذذذي بـلشذذي  با -36 ـ  تي ف ثذذذيثن آتذذذيذ  ذذـي

 ا( . –هذ(، شي ي  ثيبـكيم  ثن  ثيبا ثن  لي بـلضيا، س  523سا
شي  بثذن  قمذو  مذم هـفمذل بثذن ليـذ ي بثذن  قمذو  ثذيبا ثذن  ثذيبـي لن بـنلذيبن   -35

، يبي بـالذيب ، بـقذيهير 21هذ(، ال قمذ ي ل لذي ل مذ  بـذيمن  ثيبـ لمذي،  565سا 
  . 1581-هذ1411

ـن   مذذذذم هـف -38 ـن  شذذذذي  باشذذذذل      مذذذذل بثذذذذن ليـذذذذ ي  مذذذذ  ثذذذذن ل لذذذذي ثذذذذن  مسذذذذم باشذذذذل
ا، ـثنين 1هذ(،  511سا     . 1558-هذ1415، يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي

هذذذ(، يبي إ مذذيء 519شذي  بـال ذذيم   مذم بـالـضذذم ي ليـذذي ثذن  ثذذيبا بازهذيا سا -35
 ا( .  –بـكال  بـ يثمل س  

هذذذ(، 519سا  شذذي  شذذي مل بثذذن بـ يتذذ ي  سذذن ثذذن ل لذذي ثذذن شذذيف باسذذاليبثيلا -41
ـي،   ـي ل لذذذذي  ثيبـلق ذذذذ ـي  ثيبـلق ذذذذ ، لكالثذذذذل بـ قي ذذذذل بـيمنمذذذذل 1ال قمذذذذ ي بـذذذذيكال

   . 2114-هذ1429
هذذ(، ال قمذ ي ه لذي 652شيمِ  بـكي مل بـشي ملي تليو بـذيمن ثذن ل لذي ثذن ليـذ  سا -41

ا 1ثن مـسف بـقيييا،     . 2116-هذ1425، يبي  ييي، ثمـي
ـي 159بـ مني هثـ  ثذيبـي لن بـلممذو ثذن ه لذي بـفيبهمذيا سا  -42 هذذ(، ال قمذ ي بـذيكال

ـلكالثل بـنلو س   ـي إثيبهم  بـسيليب  ، يبي  ـبـيكال ـل ،   ا(.  –لنيا بـللز
ـا بـثغيبيا سا  -43 هذذ(، ال قمذ ي 224غيم  بـ يم ي هثـ  ثمي بـقيس  ثن سل  بـني

ـي ل لذذي ثذذن  ثيبـل مذذي لذذين،   ب ذذير بـل ذذييف بـ  لينمذذل،  مذذيي ، ل ث ذذل ي1بـذذيكال
   . 1564-هذ1384آثيي، بـيكن 

ـبـييبمذل  ذ   مذ  بـالفسذميي ل لذي ثذن  مذ  ثذن  -44 ـبمذل   ال  بـقيمي بـتذيلع ثذمن  ّنذ  بـي
ـكين  سا  ا س  1299ل لي بـش  ا( .  –هذ(، يبي بـفكي، ثمـي
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ـ ققذذ ي  سذذي  بـذذيمن بـقيسذذ ، 359بـفذذـي ي هثذذـ هذذلو بـ سذذكيا سا  -49 هذذذ(، ضذذث   
ا، ـثنين س   يبي  ا( .  –بـكال  بـ ململ، ثمـي

هذذذذذ(، 965بـِفِ ذذذذـو  ذذذذ  بـ يثمذذذذلي هثذذذذـ ل لذذذذي سذذذذ مي ثذذذذن بـلثذذذذيي  ثذذذذن بـذذذذيهين سا  -46
ـي  ي ز  ييي،   ا 1ال قم ي بـيكال   . 1588-هذ1415، لؤسسل بـيسيـل، ثمـي

ـز آثذذذذييا سا  -45 هذذذذذ(، 815بـقذذذذيلـي بـل ذذذذم ي هثذذذذـ  ذذذذيهي ل لذذذذي ثذذذذن م قذذذذـ  بـفمذذذذي
ـالذذذذذذيب   ذذذذذذ  لؤسسذذذذذذل بـيسذذذذذذيـل، ثّشذذذذذذيبف ل لذذذذذذي ن ذذذذذذم  ال قمذذذذذذ ي لكالذذذذذذ  ال قمذذذذذذ  ب

ا، ـثنين 8بـ يقِسـس ،      . 2119-هذ1426، لؤسسل بـيسيـل، ثمـي
ـب ي باسيسمل ـمغل بـ يثمذلي بـسذمي ه لذي بـنيشذل ،   -48 ا، 2بـق ، يبي بـل ي ذل، ثمذـي

   . 2115-هذ1431ـثنين 
ـم  سا  -45 مذذذذذ ي هذذذذذذ(، ال ق181بـكالذذذذذي ي هثذذذذذـ ثشذذذذذي  لذذذذذـي ثذذذذذن   لذذذذذين بـلمقذذذذذ  سذذذذذمث

ن،     . 1588-هذ1418، لكالثل بـلينت ، بـقيهير 3 ثيبـسل  ل لي هيـي
ـي  -91 ـمذذوي ل لذذ ـه بـالأ ـتذذ ـمذذو  ذذ   ـ مذذـن باقي ـبل  بـالنزمذذو  بـكشذذيف  ذذن  قذذي   غذذ

، 1هذذ(، يالثذ  ـضذث  ي ل لذي  ثيبـسذل  شذيهمن،  938ثن  لي بـزللشيا سا 
ا    . 1559-هذ1419يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي

ـبـثمين   -91 ن الفسمي بـقيآني هثـ إسذ ي  ه لذي ثذن ل لذي ثذن إثذيبهم  بـ  مثذ  بـكشف 
الذذذيقم ي باسذذذاليل 425سا  ـي، ليبت ذذذل  هذذذذ(، ال قمذذذ ي بإللذذذي  هثذذذـ ل لذذذي ثذذذن  يشذذذ

ا، ـثنذذذذذذذذذذذذذين1ن مذذذذذذذذذذذذذي بـسذذذذذذذذذذذذذي يا،                    ، يبي إ مذذذذذذذذذذذذذيء بـالذذذذذذذذذذذذذيب  بـ يثذذذذذذذذذذذذذ ، ثمذذذذذذذذذذذذذـي
  . 2112-هذ1422

ـمذذذلي ه -92 ـبـفذذذـي  بـمغ ثذذذـ بـثقذذذيء همذذذـ  ثذذذن لـسذذذم بـكممذذذيا ل تذذذ   ذذذ  بـل ذذذ م يا 
ـا سا  ـل لذذذذذي بـل ذذذذذيا، لؤسسذذذذذل 1154بـكفذذذذذ ـمذذذذذ ،  هذذذذذذ(، ال قمذذذذذ ي  ذذذذذينين يي

ا س    ا( .  –بـيسيـل، ثمـي
ـمذذذذو  ذذذ  ل ذذذذين  بـالنزمذذذوي  ذذذذلء بـذذذيمن  مذذذذ  ثذذذن ل لذذذذي بـثغذذذذيبيا، يبي  -93 ـثذذذي  بـالأ

ا، ـثنين    . 1555-هذ1355بـفكي، ثمـي
ـ  بـكالذذذذي ي هثذذذذـ  فذذذذص سذذذذيب  بـذذذذيمن،  مذذذذ -94             ثذذذذن  ذذذذييو بـيلشذذذذق  بـمثذذذذي   ذذذذ   مذذذذ

ـبـشذذذذذمو  مذذذذذ  ل لذذذذذي 559سا  ـي،  ـت هذذذذذذ(، ال قمذذذذذ ي بـشذذذذذمو  ذذذذذييو ه لذذذذذي  ثذذذذذيبـل
ا، ـثنين، 1 ـ ،      . 1558-هذ1415، يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي
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ـي سا  -99 ، يبي 3هذذذذذ(،  511ـسذذذذين بـ ذذذذي ي هثذذذذـ بـفضذذذذو، تلذذذذيو بـذذذذيمن بثذذذذن لن ذذذذ
ا   هذ . 1414 ييي، ثمـي

، 1هذذ(، ال قمذ ي  يلذي بـلذؤلن،  352 لين ثن تن  سا بـملع    بـ يثملي هثـ   -96
   .1582-هذ1412ل ث ل بـ ين ، ثغيبي 

ال قمذذ ي زهمذذي 359لتلذذو بـمغذذلي هثذذـ بـ سذذمن ه لذذي ثذذن  ذذييي سا  -95 هذذذ(، ييبسذذل 
ا 2 ثيبـل سن سم ين،      . 1586-هذ1416، لؤسسل بـيسيـل، ثمـي

ـيا، -98 ـي  مذذذ  تذذذيثي بـلن ذذذ في بـذذذيكال ـي  ذذذلء  ل يضذذذيبا  ذذذ   مذذذ  بـّ ذذذيم ـبـذذذيكال
ـى.  بـيمن هيش  بـلفيت ، ل ث ل بـال مم  بـ يـ ، نمن

ـبـل ذذم  با  ذذ ي هثذذـ بـ سذذن  مذذ  ثذذن إسذذلي مو ثذذن سذذميه سا  -95 هذذذ(، 498بـل كذذ  
ـا،   ا 1ال قمذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  ثيبـ لمذذذذذذذذذذذذذذذذي هنذذذذذذذذذذذذذذذذيب                    ، يبي بـكالذذذذذذذذذذذذذذذذ  بـ ملمذذذذذذذذذذذذذذذذل، ثمذذذذذذذذذذذذذذذذذـي

  2111-هذ1421
هذذذذ(، 666 ث ذذذي ييي بـذذذيبزا ساللالذذذيي بـ ذذذ ي ي ل لذذذي ثذذذن هثذذذ  ثكذذذي ثذذذن  ثذذذيبـق -61

ا  ن، ثمـي ـي لي ي، لكالثل ـثنين نيشـي ـي ل ل   . 1559-هذ1419ال قم ي بـيكال
هذذ(، ال قمذ ي لممذو 498بـلل صي هثـ بـ سن  مذ  ثذن إسذلي مو ثذن سذميه سا  -61

ا 1إثيبهم  تفيو،     . 1556-هذ1415، يبي إ ميء بـاليب  بـ يث ، ثمـي
هذذذ(، ال قمذذ ي 241 ثذذيبا بـشذذمثين  سا  لسذذني بإللذذي  ه لذذيي ه لذذي ثذذن  نثذذو هثذذـ -62

   .1555-هذ1421، لؤّسسل بـيسيـل 2ش م  باينـؤ  ،  
هذذذذذ(، ال قمذذذذ ي 435لشذذذكو إ ذذذذيب  بـقذذذيآني هثذذذذـ ل لذذذذي لكذذذ  ثذذذذن هثذذذذ   يـذذذ  سا  -63

ـي  يال   يـ  بـضيلن،   ا 2بـيكال  هذ . 1419، لؤسسل بـيسيـل، ثمـي
ب لذذي ثذذن ل لذذي ثذذن  مذذ   بـل ذذثي  بـلنمذذي  ذذ  غيمذذ  بـشذذي  بـكثمذذيي هثذذـ بـ ثذذيي -64

ـل  سا  ا س  551بـفم  ا( . –هذ(، بـلكالثل بـ ململ، ثمـي
ـا  -69 ـي بـفذذذيبء بـثغذذذ         ل ذذذيـ  بـالنزمذذذو  ذذذ  الفسذذذمي بـقذذذيآني هثذذذـ ل لذذذي بـ سذذذمن ثذذذن لسذذذ 

ا 1هذ( ال قمذ ي  ثذيبـيزب  بـلنذيا،  911سا  ، يبي إ مذيء بـالذيب  بـ يثذ ، ثمذـي
 هذ . 1421
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ف ثذذيالف  باـسذذ  سا ل ذذين  بـقذذيآني هثذذـ بـ سذذن ب -66 هذذذ(، 219ـلتيشذذ   بـل ذذـي
ـي قيب ذذذذذذذذذل،   ـير هذذذذذذذذذيى ل لذذذذذذذذذ             ، لكالثذذذذذذذذذل بـلذذذذذذذذذينت ، بـقذذذذذذذذذيهير 1ال قمذذذذذذذذذ ي بـذذذذذذذذذيكال

   .1551-هذ1411
هذذ(، ال قمذ ي ه لذي مـسذف 215ل ين  بـقيآني هثـ زكيمي م مم ثن زمذيي بـفذيبء سا  -65

ـ ثذذيبـفالي  إسذذلي مو بـشذذمث ،  بـنتذذيال  ـل لذذي  مذذ  بـنتذذيي،  ، يبي بـل ذذيمل 1، 
ـبـاليتلل، ل ي س    ا( .  –ـمالأـمف 

ـي 185ل ذذين  بـقذذيآن ـ مذذ  ثذذن  لذذزر بـكسذذي   سا  -68 ـقذذي  ـذذ  بـذذيكال هذذذ(ي ه ذذيي ثنذذيءه 
ـبـنشي، بـقيهير    . 1558 مسم ش يال   مسم، يبي قثيء ـم ثي ل 

ـبق يبثذذذذ ي هثذذذذـ إسذذذذ ي -65 ،  ذذذذيـ  بـكالذذذذ ، 1هذذذذذ(،  311  بـزتذذذذي  سا ل ذذذذين  بـقذذذذيآن 
ا،     . 1588-هذ1418ثمـي

ـي  يضذو  ذيـ  بـسذيليب  ،   -51 ـبـنشذي 2ل ين  بـن ـي بـذيكال ، يبي بـفكذي ـم ثي ذل 
ـزمع،  لين     . 2113-هذ1423ـبـال

ـب ي بـ يثملي  ثيبـغن   م  بـيقي سا  -51  ا( . –هذ(، س  1423ل ت  بـق
ـي ه لذذذذذذذي للالذذذذذذذيي  ثيبـ لمذذذذذذذي  لذذذذذذذي ل تذذذذذذذ  بـمغذذذذذذذل بـ يثمذذذذذذذل بـل ي ذذذذذذذيري بـذذذذذذذي -52           كال

   .2118-هذ1425،  يـ  بـكال ، 1هذ(،  1424سا 
ـي  ثذيبـي لن  ثذيبـلن  ، يبي  -53 ـي ل لذ ـباـفذي  بـفقنمذلي بـذيكال ل ت  بـل  م يا 

 ا( . –بـفضممل، ل ي س  
هذذذذذذ(، ال قمذذذذذ ، 359ل تذذذذذ  لقذذذذذيممي بـمغذذذذذلي هثذذذذذـ بـ سذذذذذمن ه لذذذذذي ثذذذذذن  ذذذذذييي سا  -54

ن، يبي بـفكي  ثيبـسل  ل لي هي    . 1555-هذ1355ـي
ـل لذذذذي  -59 ـ يلذذذذي  ثذذذذيبـقييي،  ـه لذذذذي بـزمذذذذيا،  بـل تذذذذ  بــسذذذذم ي إثذذذذيبهم  ل ذذذذ فم، 

ـر، لتلع بـمغل بـ يثمل، بـقيهير س    ا( .  –بـنتيي، يبي بـي 
هذذذذ(، ال قمذذذ ي 561لغنذذذ  بـمثمذذذ   ذذذن كالذذذ  با ييمذذذ ي بثذذذن هشذذذي  بان ذذذييا سا -56

 ل لي ل م  بـيمن  ثيبـ لمي .
             لفذذذذذذييبا هـفذذذذذذي  بـقذذذذذذيآن بـكذذذذذذيم ي هثذذذذذذـ بـقيسذذذذذذ  بـ سذذذذذذمن ثذذذذذذن ل لذذذذذذي با ذذذذذذفنين   -55

ـي  ـيا،  429سا  ذذ   ذذي ـبن  ذذينين يبـ ، يبي بـقمذذ ، بـذذيبي 1هذذذ(، ال قمذذ ي  ذذف
ا   هذ. 1412بـشيلمل، يلش  ثمـي
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ـير  ي شذل  ثذيبـي لن سثنذا بـشذي ئ(،  -58 لن هسيبي بـ يثمل    بـثمين بـقيآن ي بـيكال
ا يبي با    . 1552ي، ثمـي

ـهيا بـفذذذذذذذييبث   -55 ـهياي هثذذذذذذذـ ن ذذذذذذذي ثذذذذذذذن  ّلذذذذذذذيي بـتذذذذذذذ            لناللذذذذذذذ  لذذذذذذذن  ذذذذذذذ ي  بـتذذذذذذذ
 ا( .  –هذ(، س  353سا 

ـي  ذذذذذل   -81 ـبـذذذذذيكال ـي هيشذذذذذ   ذذذذذ  شذذذذذل ،  بـلنذذذذذل   ذذذذذ   مذذذذذ  بـال ذذذذذيمفي بـذذذذذيكال
ـي  ثيبـتممو  ثمي  سمن، ثما بـ كلل، ثغيبي س   ـبـيكال  ا( .  –بـفي ـس ، 

ـب ذذذي -81 ـبضذذذ   ذذذ  ق ـل ذذذ فم هلذذذمن، بـذذذيبي  بـن ذذذـ بـ بـمغذذذل بـ يثمذذذلي  مذذذ  بـتذذذيي ، 
ـزمع س   ـبـال ـبـنشي  ـيمل ـم ثي ل   ا( .  –بـل يمل، بـس 

ـب  ي  ثيي  سن سا  -82  ا( .  –، يبي بـل ييف س  19هذ(،  1358بـن ـ بـ
ـيي بإللذذي  ثيهذذين بـذذيمن هثذذـ بـ سذذن بـثقذذي    -83 ـبـسذذ ن ذذ  بـذذييي  ذذ  النيسذذ  ب مذذيا 

ا 3ـيزب  غيـ  بـلنيا،  هذ(، لّيت ي  ثيب889سا  ، يبي بـكالذ  بـ ملمذل، ثمذـي
   . 2116-هذ1425

ـبـ مذذـني هثذذـ بـ سذذن  مذذ  ثذذن  ثمذذ  بـث ذذيا سا  -84 هذذذ(، ال قمذذ  بـسذذمي 491بـنكذذا 
ا، ـثنين س   ـي ثن  ثيبـي م ، يبي بـكال  بـ ململ، ثمـي  ا( .  –بثن  ثيبـلق 

ـبلذذذذعي تذذذذلو بـذذذذيمن بـسذذذذمـ   سا  -89 ـبلذذذذع شذذذذي  تلذذذذع بـت ، 1هذذذذذ(،  511هلذذذذع بـن
 هذ . 1325ل ث ل بـس يير، ل ي 

ـب ذيا سا  -86 ـتمز  ذ  الفسذمي بـكالذي  بـ زمذزي  مذ  ثذن ه لذي بـ هذذ(، ال قمذ ي 468بـ
ـيا،   ـبن  ينين يبـ ا 1 ف  هذ.1419، يبي بـقم ، بـيبي بـشيلمل، يلش ، ثمـي

 
 
 
 
 
 
 


