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Abstract 

      Abu.Ali  Alfarissi  started  his  study  for  the  language  and  grammar  

from  the  concept  that  the  language  is a  social  phenomenon  specially 

in  releasing  its  regulations  and  grammatical  instructions  that  match  

with  the  condition  of  speech  receiver  . He concerned  with  some  

principles  that  considered  in  the  oral  thinking  one  of  common  basics 

 to  care the  point  of  speaker  , purpose  of  speech  and  conceraing  the 

 condition  of  listener  . He named  or  called  the  term  beneficiary  than  

benefit  that  gained  by  the  speaker  from  the  speech 

 and  contexts  that  resulted  from  speech .      

 يذخم

ٍّٖء ؽ٪په : ځٚوً صوثوٻ ، َٶجٻ : ثٽّضوثوٽُّز ٽٮز  هثٻ َووٻ هواًل ثڅضٶټ ځڄ فجٻ إٽً فجٻ وأهّٻ ثٽ

ٌّر ٌّر وصپٸ ځ ٍّٖء أميصه هيڇ ځ  .(1)ځضوثواًل ، وصوثوٽش ثألَوٌ ثٽ

" ثٽّچٲ٪ُّز "  وص٪چٍ )   pragmatics)ٱهٍ صٌؽڂـز ٽپٺپڂـز ثإلڅؾپََُز :      أّځج ٱٍ ثال٢ٙالؿ 

ثٽ٢ٌَٶـز ثٽضٍ صْضنوٿ دهـج ثٽپٮـز  )): وَچ٪ٺِ هـيث ٩پً ثٽّض٪ٌَٰ ثال٢ٙالفٍ ٽپّضوثوٽُّـز  دؤّڅهـج 

ٽپض٪ذٌُ ٩ّڂـج َ٪چُه فٶـًج ٕن٘ ځج ٱٍ ځىثٵٰ ځ٪ُچز ، ومجٙـز ٩چوځـج َذوو أّڃ ثٽٺپڂـجس 

ُّْجٳ  )):  ، أو هـٍ (2)((ثٽڂْضنوځـز ٱ٪اًل ص٪چٍ ُٕتًج آمٌ  ٌّ هثمټ ثٽ  ، (3)((هًثّز ثالّصٚجٻ ثٽپٮى

 )وثٽضوثوٽُّـز ٩چو  . (4)((هًثّـز ثٽ٢ٌّٳ ثٽضـٍ صضؾپً دهـج ثٽڂٶجٙو ٱٍ ثٽن٢جح  )): أو هٍ 

  ٱهٍ صهضـڀ (5)((هًثّـز ثٽ٪الٵـز دُڄ ثٽ٪الځجس وځٲٌَْهج : )) ص٪چٍ  ( ٿ 1938صٖـجٽَځىًَِ 

 .دڂچضؾٍ ثٽپٮـز ال دجٽپٮز ٱٶ٠ 

  انفارسّي انّتذاونّي عنذ أتي عهّيانثعذ

 أحًذ عثذاهلل ظاهز . د 

 جايعح واسط / قسى انهغح انعزتّيح ـ كهيح اآلداب 
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 ثٽڂٌصذ٢ز دجٽپٮز ال دجٽٲپْٲز صضٌؽڀ )   pragmatics)    وٌَي ثٽوٹضىً ځؾُو ثٽڂج٢ٕز أّڃ ٽٲ٦ز 

٩پً ثٽّض٪ٌَٰ وٌّ ثالڅضٖجً ، و٩الٵضهـج دجٽڂٶىالس : إٽً ثٽّضوثوٽُّز وصٶضٌٚ ثٽّوًثّز ثٽقجٽُّز ٩پُهـج 

  . (6)ثألمٌي 

      وص٪ّو صوثوٽُجس ثٽن٢جح ځڄ أدٌٍ ثالصؾجهجس ثٽپْجڅُّز ثٽضٍ صٚوس ٽٲق٘ أڅ٢ٖز ثٽّضىثٙټ 

:  وأّٲٌ ٩ڄ ١ٌؿ عالعٍ ثألد٪جه Morrisثإلڅْجڅٍ ٱٍ أ٩ٶجح صٲ٬ٌَ ثٽ٪الځز ثٽپٮىَّز ٹڂج صٚىًڇ  

ثٽّضٌٹُخ وثٽّوالٽز وثٽّضوثوٽُّز ، وثًصذ٢ش ثألد٪جه ثٽّغالعز دڂهجٿ ځقوهر ٱج٢ٝپ٪ش ثٽّضوثوٽُّز دجٽّضڂغُټ 

  .(7)ٽپ٪الٵجس دُڄ ثٽ٪الځجس دؤوؽههج وإٔٺجٽهج ٹجٱز وځْض٪ڂپُهج

َٶىٿ دوًثّز ثٽڂ٪٢ُجس ثٽپٮىَّز وثٽن٢جدُّز  ))     ٱجٽّضوثوٽُّز إىڃ ١ٌؿ إ١جً ځ٪ٌٱٍ ځضٺجځټ 

ثٽڂٌؽ٪ُّز ثٽّغٶجٱُّز ٽپن٢جح ، وځج صقىَه ځڄ ٩چجٌٙ : ثٽڂض٪پٶز د٪ڂپُّز ثٽضپٲ٤ ځچهج ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ 

ٌّ وځ٪چىَّز وصؤًَنُّز     .(8)((ځجه

    وځڄ ثٽؾوٌَ دجٽيٹٌ أّڃ ثٽضوثوٽُّز ٹجڅش ٽهج ؽيوًهج ثٽىثٝقز ٱٍ ٩ڂٴ ثٽچ٦ٌَّز ثٽپْجڅُّز ثٽ٪ٌدُّز 

وٵو ثهضڀ ثٽّچقىَىڃ ثٽٶوثځً دجٽڂذـجها  . (9)ٝڂڄ ٹّټ ځج ٵُټ ٩ڄ دال٭ز ځٶضًٞ ثٽقجٻ وُّجٳ ثٽڂٶجٿ

ثٽضٍ ص٪ـّو ٩چو ثٽڂ٪جٌَٙـڄ أّْـًج صوثوٽُّز ٹڂٌث٩جر ٵٚو ثٽڂضٺپڀ ، أو ٭ٌٝه ځڄ ثٽن٢ـجح ، 

ّْجځ٨ ٝڂڄ ځج أ١پٶىث ٩پُه ځ٢ٚپـ  وهٍ ثٽٲجةور ثٽضٍ َؾچُهج ثٽڂنج١خ " ثإلٱجهر " وځٌث٩جر فجٻ ثٽ

ٌّ وّؤٌُٕ ٱٍ   . (10)ځڄ ثٽن٢جح وثٽُْجٵجس ثٽضٍ َُچَضؼ ٝڂچهج ثٽٺالٿ ، وځوي څؾجؿ ثٽّضىثٙټ ثٽپٮى

ٍّ ودجٽٖٺټ  ٍّ ثٽٲجًّ ٍّ ٩چو أدٍ ٩پ هيث ثٽذقظ إٽً د٪ٜ ثٽڂؾجالس ثٽضٍ َذٌٍ ٱُهج ثٽذ٪و ثٽضوثوٽ

 :ثِصٍ 

 انهحٍ واإلعزاب انّتذاونياٌ . 1

٩پً ثٽن٢ؤ ثٽچجؽڀ ځڄ ٩وٿ ځٌث٩جر ٵىثڅُڄ ثٽٺالٿ ثٽ٪ٌدٍ ٩پً  (ثٽپقڄ  )    أ١پٴ ثٽّچقىَىڃ ٽٲ٤ 

ٌّٚٱٍ إال أّڃ دجفغًج ځ٪جًٌٙث هى ثألّضجى إهًَِ ځٶذىٻ ٌَي أّڃ هيث ثٽپقڄ  ثٽڂْضىي ثٽچقىٌ أو ثٽ

ٍّ  ، (11)ٵو َ٪ضٌٌ ځْضىَجس ځض٪وهر ٩پً ؽهز ثٽّضى٨ّ ، وځڄ دُچهج ثٽڂْضىي ثٽّضوثوٽٍ ثٽّضٺپڂ

ّْڀ ُّذىَـه ثٽٺالٿ ٱٍ   دجح ثالّضٶجځـز ځڄ ثٽٺالٿ  )وځٌؽ٪ه ٱٍ ىٽٸ ثٽ٢ٌّؿ ٹالٿ ُّذىَه إى ٵ

ځْضٶُڀ فْڄ ، وځقجٻ ، وځْضٶُڀ ٹيح ، وځْضٶُڀ ٵذُـ ، وځج  : (12)٩پً مڂْز أٵْجٿ (وثإلفجٽـز 

إّڃ فٺڀ ُّذىَه أفو أڅڂجٟ ثٽٺالٿ  )): وٵـو ٩ّپٴ ٩پً صٶُْڀ ُّذىَـه ٽپٺالٿ دٶىٽـه . هى ځقجٻ ٹيح 

دجٽڂْضٶُڀ ثٽٺيح هى ځج أّڂُه دجٽپقڄ ثٽّضوثوٽٍ ثٽيٌ صچنٌٿ ٱُه ٌٕوٟ ثٽڂ٢جدٶز دُڄ ثٽچْذز ثٽٺالځُّز 

  .(13)((وثٽچْذز ثٽىثٵ٪ُّز ثٽنجًؽُّز وثٽچْذز ثٽ٪ٶپُّز ٹڂج َ٪ذٌ ثٽذال٭ُىڃ وٹيٽٸ ثٽّضوثوٽُىڃ 

ٍّ ٌَي أّڅه ٵو ثٽضٲش إٽً هيث ثٽّچى٧ ځڄ ثٽپقڄ  إى ّٙچٰ ځؤٽٲًج .        وثٽڂضضذ٨ ٱٍ صٌثط أدٍ ٩پ

ّْڀ ثألمذجً ٱُه ٩پً عڂجڅُز أٵْجٿ   (أٵْجٿ ثألمذجً  )د٪چىثڃ  ّْپُڀ ، ثٽٶذُـ ثٽچ٦ڀ  : (14)ٵ ّٚقُـ ثٽ ثٽ
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ثٽٶٌَخ ځڄ ثٽٲهڀ ، وثٽن٢ؤ ، وثٽٺيح ثٽڂٶٌوڃ دوٽُټ ثٽنپټ ٱُه ، وثٽٺيح ثٽ٪جًٌ ځڄ ثٽوٽُټ ٩پً 

 .ځى٨ٝ ٩ُذه ، وثٽڂنضټ ، وثٽڂپٮً ، وثٽڂٶپىح 

ٍّ دُـڄ  ٌّ صىثٙپ ٍّ ٽألمذـجً أّڅـه دچً صٶُْڂـه ٩پً أّجُ ځ٪چى     وثٽڂالف٤ ٱٍ صٶُْڀ أدٍ ٩پـ

ثٽٺـيح : ثٽڂچٖب وثٽڂضپٶٍ ، وٵـو أ١پٴ ٩پً ثٽنذـٌ ثٽيٌ أّڂـجڇ ُّذىَـه ثٽڂْضٶُـڀ ثٽٺيح ثّڀ 

ّؤفڂټ ؽذټ أدٍ ٵذُِ  )و  (ٵو ٌٕدش ځجء ثٽذقٌ ٹّپه  )ثٽڂٶٌوڃ دوٽُټ ثٽنپټ ٱُه ، وٵو ځّغټ ٽه دـ 

وّذخ صْڂُضه ٽهيث ثٽّچى٧ ځڄ ثألمذجً دهيث ثالّڀ أّڅه ٌَي أّڃ هيث ثٽّچى٧ ځڄ ثٽنذٌ وإڃ  . (أؽڂ٨ 

ّْجځ٨ َوًٷ ځىث٨ٝ ثٽٺيح ٱُه ، وَوًٷ ځنجٽٲز ثٽچْذز ثٽٺالځُّز ٽپچْذز  ثّضٶجٿ څقىًَّج إال أّڃ ثٽ

 (ٵـو فٌٞ ٩ذوثهلل  )وٵـو ځَُّ دُچه ودُڄ ثٽنذـٌ ثٽ٪جًٌ ځڄ هٽُـټ ثٽنپټ ٱُه څقـى . ثٽىثٵ٪ُّز ٱُه 

فـجٻ ٭ُذضه ؛ ألّڃ ثٽّغجڅٍ ځْضٶُڀ څقىًَّج ، وال َىؽو هٽُټ ٌَُٖ إٽً ثٽڂنجٽٲز دُڄ ثٽچْذضُڄ ثٽٺالځُّز 

ٌُّْثٱٍ  ٹّټ ٹالٿ صٺپڀ ده ځضٺپڀ ٱؤځٺڄ أڃ َٺىڃ ٩پً ځج ٵجٻ ، وٽڀ َٺڄ  )): وثٽىثٵ٪ُّز ٱُه ، ٵجٻ ثٽ

ٱٍ ٽٲ٦ه مپټ ځڄ ؽهز ثٽپٮز وثٽچقى ، ٱهى ٹالٿ ځْضٶُڀ ٱٍ ثٽ٦جهٌ ، وٵو صذُّڄ ٱٍ ځغټ هيث أّڃ ٵجةپه 

ٹجىح ٱُڂج ٵجٽه ، ٱضقٺڀ ٩پً ٹالځه أّڅـه ٹـيح ٭ٌُ ځْضٶُـڀ ځـڄ فُظ ٹجڃ ٹجىدًج إال أّڅه ځْضٶُڀ 

  .(15)(("  ٙ٪وس ثٽْڂجء " و " ٌٕدش ثٽذقٌ " و " فڂپش ثٽؾذټ : " ثٽپٲ٤ ، وَپقٴ دٶىٽه 

ٍّ إى ٌَي  ٍّ ٽپنذٌ ثٽڂٶٌوڃ دوٽُټ ثٽنپټ َٶضٌح ځڄ ثٽٲهڀ ثٽّضوثوٽ ځىٕپٌ "    وصقپُټ أدٍ ٩پ

Moeschler "  ًودىٻ " وReboul"  ثٽڂضٺپڀ ٩چوځج َچضؼ ځپٲى٥ًج ٹجىدًج ، ٱئّڅه َضپٲ٤ دؾڂپز ّڃأ 

ٽهـج ٩پً ثٽ٪ڂىٿ ٵىر إڅؾجٍَّز إعذجصُّز ، وځٞڂىڃ ٵٞىٌ َ٪ضٶو ثٽڂضٺپڀ م٢ؤڇ ، وهى ٩چوځج َ٪ضٶوڇ 

. م٢ؤ ٱألّڅه ٵجهً ٩پً صؤوَپه هالٽًُّج ، َ٪چٍ أّڅه ٵجهً ٩پً صقوَو ٌٕوٟ ثٽٚوٳ ٽهيڇ ثٽؾڂپز وهٺيث 

ٌّ هٱ٪ز وثفور دٌُْوًثس ٽْجڅُّز وصوثوٽُّز ٽضؤوَټ ثٽڂپٲى٣  ّٚوٳ َڂ    .(16)ٱجٽّضقوَو ثٽٺجځټ ٽٌٖوٟ ثٽ

ٍّ دٌد٠ ٙوٳ ثٽنذٌ أو ٹيده دڂٶجٙو ثٽڂضٺپڀ ، وځوي ځ٢جدٶز صپٸ ثٽڂٶجٙو ځ٨       وَْضڂٌ أدى ٩پ

ثألفوثط ثٽڂىؽىهر ٱٍ ثٽىثٵ٨ ٱڂضً ١جدٴ ثٽنذٌ ثٽقوط ثٽڂىؽىه ٱٍ ثٽىثٵ٨ ٱهى ٙجهٳ أو ٙقُـ 

   .(17)أو ّپُڀ ، وځضً ثمضّټ هيث ثٽّض٢جدٴ ٱهى ٹجىح أو مج١ب أو الفڄ أو ځنضټ

ّْڀ ثٽٺـيح صٶُْڂًج صوثوٽًُّج ٩پً مڂْز أٵْـجٿ أفوهـڂج صٮٌُُ ثٽقـجٹٍ ځج َْڂ٨ ،  : (18)     عّڀ ٵ

وٵْڀ آمٌ َٺىڃ . وٵـىٽه ٽڂجال َ٪پڀ څٶاًل وًوثَز ، وهـيث ثٽٶْڀ هـى ثٽيٌ َؤعـڀ وَهٞڀ ثٽڂٌوءر 

 )ٹيح ٱُـه أٌ ٵجٻ ٵـىاًل َٖذه ثٽٺيح ، وثٽڂضٺپڀ ال َٶٚو إال ثٽقٴ وٕـجهـو هـيث ثٽٶْـڀ ٵـىٻ ثٽچذـٍ 

، وٱٍ ( إّڅٍ ّٶُـٌڀ : ) ٱٍ ٵىٽـه : َٹِيَح إدٌثهُُڀ عالَط َٹِيَدجٍس  : )) (ٙپً ثهلل ٩پُـه وآٽه وّپڀ 

ٌُُهڀ  ): ٵىٽـه  ُْ ٍّ  . (19)((" ّجًُر ُأْمِضٍ : " ، وٱٍ ٵىٽـه  (َدْټ َٱَ٪َپـُه َٹِذ ٙپً ثهلل  )ٱضؤوَټ ٵىٻ ثٽچذ

ٵجٻ ٵىاًل َٖذه ثٽَٺِيَح وهى ٙـجهٳ ٱٍ ثٽٺپڂجس ثٽغالط ، " : َٹِيَح إدٌثهُُڀ  " (٩پُه وآٽه وّپڀ 

أٵّوً ٱالڅًج ٱٍ ځچَٽه ثٽْج٩ز ، وَٶ٨ : ٱُـه دڂ٪چً أم٢ؤ َٶىٻ ثٽٌؽټ  (َٹـِيَح  )وٵْـڀ آمٌ َٺـىڃ 

أٙذش ، : ٱضؤوَټ ٙوٵش  . (ٙوٵش وٹيدش ): ٽٍ أّڃ ثٽٖجم٘ إٽً ځٺز ٵو همټ ، ٱُٶجٻ ٽه 

د٢ټ : ٹيح ثٽٌؽټ دڂ٪چً : َٺىڃ ثٽٺيح ٱُه دڂ٪چً ثٽذ٢ىٻ : أم٢ؤس ، وٵْڀ آمٌ : وځ٪چً ٹيدش 
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ثإل٭ٌثء ، وځ٢جٽذز ثٽڂنج١خ دپَوٿ ثٽٍٖء ثٽڂيٹىً ٹٶىٻ : وځ٪چً آمٌ ٽپٺيح . ٩پُه ٩ڂپه 

َُْټ  ): ثٽ٪ٌح  َُْٸ ثٽَ٪  . ٌََووڃ ٹّټ ثٽ٪ْټ ، وصپنُٚه أم٢ؤٷ صجًٷ ثٽ٪ْټ وًثٱٞه  (َٹِيَح ٩ََپ

ٍّ ځ٢جدٶز ثال٩ضٶجه ٽپچْذز ثٽىثٵ٪ُّز أو ٩وځهج ،       ودهيث َٺىڃ ځٶُجُ ثٽٚوٳ وثٽٺيح ٩چو أدٍ ٩پ

ّٚوٳ وثٽَٺِيَح صجد٪جڃ ٽال٩ضٶجه ، ٱئىث ٽڀ َٺڄ ثٽٶجةټ ځ٪ضٶوًث  )): ٵجٻ ثٽّوٹضىً ١ه ٩ذو ثٽٌفڂڄ  إّڃ ثٽ

ّٚوٳ ّىي ځىثٱٶز ثال٩ضٶجه ٽپىثٵ٨ ،  ٽٶىٽه ، ٱال َڂٺڄ ثٽقٺڀ ٩پُه ال ٙوٵًج وال ٹيدًج إى ٽُِ ثٽ

ّٚوٳ وثٽٺيح  وثٽٺيح ّىي ځنجٽٲز هيث ثال٩ضٶجه ٽپىثٵ٨ دوٽُټ وؽىه ثألٵىثٻ ثٽڂؾجٍَّز ، ٱپى ٹجڃ ثٽ

وإىث ٱٌٝچج أّڃ ثٽٮجٽخ ٩پً ثٽٺالٿ ... الٍځُڄ ٽپٶىٻ دڂج هى ٹيٽٸ ؛ ٽٺجڃ ثٽٶىٻ ثٽڂؾجٌٍ ٹجىدًج 

ٍّ أڃ َٺىڃ ځؾجٍَّـًج ٱٶو ٙـجً ثٽّضىثٙـټ ده ٱٍ فٺـڀ ثٽّضٺجىح  وٽُِ ثألځٌ ٹيٽٸ ، وځج ... ثٽ٢ّذُ٪

  .(20)((ىٽٸ إال ألّڃ ثألٙټ ٱٍ صٚوَٴ ثٽٶىٻ أو صٺيَذه هى ثال٩ضٶجه ثٽيٌ صقضه 

ٍّ " semantique  conceptuelle "    وَ٪ضٶو أٙقجح ثٽّوالٽز ثٽّضٚىًَّز  ّٚوٳ څْذ أّڃ ثٽ

دجٽچ٦ٌ إٽً ٱهڂچج ٽپ٦ىثهٌ ، إى ٌَصذ٠ ٙوٳ ثٽؾڂپز ٩چو الَٺىٯ وؽىڅْىڃ دجٽ٢ٌَّٶز ثٽضٍ څٲهڀ دهج 

  .(21)ثٽ٪پڀ فُڄ څْٶ٠ ٩پُه ثصؾجهًج ځ٪ُچًج ودچُز ځڄ ثٽٺُجڅجس

 ٍّ  . (22)ثٽنذٌ ثٽڂنضټ وثٽڂپٮً وثٽڂٶپىح:    وځڄ أٵْجٿ ثٽنذٌ ثألمٌي ثٽضٍ إٔجً إٽُهج أدى ٩پ

 (ّىٯ إٌٔح ځجء ثٽذقٌ أځِ  )هـى ثٽنذٌ ثٽيٌ َچضٶٜ أوٽه دآمٌڇ څقى : وثٽنذـٌ ثٽڂنضـټ ٩چـوڇ 

 ؛ ألّڅه َؾڂ٨ دُڄ (23)، وٵو ٩ّذٌ ٩چه دجٽنذٌ ثٽيٌ ال صقٚټ ٱجةوصه(ٵو ٌٕدش ځجء ثٽذقٌ ٭وًث  )، و 

  .(24)وهيث ثٽّچى٧ ځڄ ثٽنذٌ ٩ّذٌ ٩چه ُّذىَه دجٽڂقجٻ. ځضچجٵُٞڄ ثٽڂجٍٝ وثٽڂْضٶذټ 

وًأي أّڃ ٱُهج ځغجاًل ٩پً م٢ؤ ځڄ څى٧ ځج وصْجءٻ  (ىهخ ٭وًث  )   وٵو وٵٰ دٌُٽچؼ ٩پً ؽڂپز 

وصٌثءي ٽـه أّڅه َڂٺڄ ثٽٶىٻ . أڅؾڀ ٩ڄ مٌٵهج ٽٶج٩ور څقىَّز أٿ ٽٶج٩ور هالٽُّز : ٩ڄ څى٧ ثٽن٢ؤ ٱُهج 

څقىَّز وهالٽُّـز صٲٌْ ٹّټ ځچهـج : أّڅهـج صنٌٳ ثٽٶج٩وصُڄ ځ٪ـًج ، وٵّوً أّڅچج څْض٨ُ٢ أڃ څٶُڀ ٵج٩وصُڄ 

صٌُٖ إٽً أفوثط  (٭وًث  )ٱچقڄ څْض٨ُ٢ ثٽٶىٻ ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ إّڃ  ))وؽه ثٽن٢ؤ ٱٍ صپٸ ثٽؾڂپز 

إٽً  (ىهخ  )صٶ٨ ٱٍ فُـَ ثٽڂْضٶذټ ، ٱٍ فُڄ صٌُٖ ٬ُٙ ثٽٲ٪ـټ ثٽڂجٍٝ ٹڂـج هـٍ ثٽقـجٻ ٱٍ 

ثٽَځڄ ثٽڂجٍٝ ، وٽُِ ثٽڂْضٶذټ ثٽڂجٍٝ ، ٱٍ ثمضُجًڅج ثٽضؾٌَذٍ مجًػ څ٢جٳ ثٽپٮز دڂضىثٵ٪ُڄ 

ال صىثٵـ٨  (٭وًث  )إّڃ ٱٍ ثإلڅؾپََُّز ١جةٲز ځڄ ثٽ٦ٌوٯ دُچهـج : ٭ٌُ أّڅچج څْض٨ُ٢ ثٽٶىٻ أًَٞج 

 ووؽو دٌُٽچؼ ٱٍ ٹّټ ځڄ هيَڄ ثٽڂپق٦ُڄ وؽهًج ٱٍ (25)((ثألٱ٪جٻ ثٽڂجُٝز ٩پً أِّ صىٍَ٪ُّز 

 .ثٽضٲٌُْ 

إٽُه دجٽنٖذز  )    أّځـج ثٽنذٌ ثٽڂپٮً ٱهـى ثٽـيٌ ال صٚټ ٽپڂنـج١خ ٱجةور ديٹـٌڇ ، وٵو ځّغټ ٽـه دـ 

ال ځ٪چً ٽٍٖء ځڄ هيث ثٽٺالٿ ، وإڃ ٹجڃ ٙقُـ : )) عّڀ ٩ّپٴ ٩پً ىٽٸ دٶىٽه  (وثألىڃ ّجځ٪ز 

عّڀ إٔجً  (دپٮضچٍ ثٽّوثً  )و  (صهُذضچٍ ثٽٲالر  )وځّغټ ٽپنذٌ ثٽڂٶپىح دـ .  (26)((ثٽضؤٽُٰ وثالڅض٦جٿ 

إٽً أّڃ ثألٙټ ٱٍ هيث ثٽنذٌ أڃ َٺىڃ ثٽڂٲ٪ىٻ ٱُه ٱج٩اًل ، وثٽٲج٩ټ ځٲ٪ىاًل إال أّڃ ثٽڂضٺپڀ ٩وٻ ٩ڄ 
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ٌََدِچٍ ٩َْذُوثهلِل  ): ٱئڃ ٵجٻ ٵجةټ ... فُڄ ٵٌڅج دوٽُټ ثٽڂٶٚو ، وأځڄ ثٽپذِ  ))ثألٙټ  ، وهى  (َٝ

ٌَْدُش ٩َْذُوثهلِل أفجٻ وأٱْو إىث ٽڀ َٶڀ هٽُټ ٩پً ٙقز ځج ٵٚو ٽه ٩پً أّڅه ال َٶجُ ٩پً  )ٌََو  َٝ

ثٽڂٶپىح ثٽڂْض٪ڂټ ځج ٽڀ َْض٪ڂټ ، وإْڃ                                                                                      

  .(27)((ٹجڃ ثٽپذِ ځؤځىڅًج 

،  (صوثوٽُّز  )    َضٞـ ځّڂـج صٶوٿ أّڃ أدج ٩پٍ دچً أٵْجځـه ٽألمذـجً ٩پً أِّ ٵٚوَّز صىثٙپُّز 

 : وهيڇ ثألِّ ث٩ضڂوس ٩پً ًٹجةَ عالط هٍ 

 .ٵٚو ثٽڂضٺپڀ ٱٍ ثإلمذجً أو ثإلدهجٿ  . 1

 .إٵچج٧ ثٽڂنج١خ  . 2

 .فٚىٻ ثٽڂ٢جدٶز دُڄ ثٽچْذز ثٽٺالځُّز وثٽىثٵ٪ُّز أو ٩وځهج  . 3

 اإلعزاب انّتذاونّي 

  صچّذه ثٽّچقىَىڃ ثألوثةټ إٽً أعٌ ثإل٩ٌثح ٱٍ إَٞجؿ ثٽڂ٪جڅٍ وثٽى٥جةٰ ثٽّچقىَّز ٽپٺپڂجس ٵجٻ 

ٌّځجڅٍ  وال صچ٦ٌ إٽً ٥جهٌر ثإل٩ٌثح ، وصٮٲټ ثٽڂ٪چً ثٽيٌ ٩پُه ثإل٩ٌثح  : )) ( هـ 384 )ثٽ

ٌّٯ ثدڄ ؽّچٍ (28)((ٽضٺىڃ ٵو ځَُّس ٱُڂج صؾَُڇ أو صڂضچ٨ ٩چه ٙىثح ثٽٺالٿ ځڄ م٢ته   ، و٩

ٌُْو أدـَجُڇ  )هى ثإلدجڅز ٩ڄ ثٽڂ٪جڅٍ دجألٽٲـج٣ ،أال صٌي أّڅـٸ إىث ّڂ٪ش  )): ثإل٩ٌثح دٶىٽه  ٪َِّ ٌََٿ   (َأْٹـ

َِّ٪ُوًث أدىڇ  )و   ٌَ ٩پڂش دٌٱ٨ أفوهڂج وڅٚخ ثِمٌ ثٽٲج٩ټ ځڄ ثٽڂٲ٪ىٻ ، وٽى ٹجڃ ثٽٺالٿ  (ََٕٺ

وإڃ ٹجڃ صٶوَـٌ ثإل٩ٌثح  )): وٵجٻ أًَٞج  . (29)((ٌٕؽًج وثفوًث الّضذهڀ أفوهڂج ځڄ ٙجفذه 

ځنجٽٲـًج ٽضٲُْـٌ ثٽڂ٪چً صٶّذپش صٲٌُْ ثٽڂ٪چً ٩پً ځج هى ٩پُه ، وٙققش صٶوٌَ ثإل٩ٌثح ، فّضً ال 

وىٹٌ ثدڄ َ٪ُٔ أّڃ  . (30)((َٖي ٍٕء ځچهج ٩پُٸ ، وإَجٷ أڃ صْضٌّټ ٱضٲْو ځج صؤعٌ إٙالفه 

ثألٽٲج٣ ځٮپٶز  ))وٌَي ٩ذو ثٽٶجهٌ ثٽؾٌؽجڅٍ أّڃ  . (31)ثإل٩ٌثح إّڅڂج َُؤصً ده ٽإلدجڅز ٩ڄ ثٽڂ٪جڅٍ

٩پً ځ٪جڅُهج ، فّضً َٺىڃ ثإل٩ٌثح هى ثٽيٌ َٲضقهج ، وأّڃ ثأل٭ٌثٛ ٹجځچز ٱُهج فّضً َٺىڃ هى 

  .(32)((ثٽڂْضنٌػ ٽهج 

 ، وال    وإٔجًوث إٽً إل٩ٌثح ثٽّضٶوٌٌَ أو ثٽڂقپٍ ، وثإل٩ٌثح دجٽقٌٹجس أو ثٽقٌوٯ أو ثٽقيٯ

 ؛ ألّڃ أٙټ ثإل٩ٌثح ٱٍ څ٦ٌهڀ أڃ (33)مالٯ ٩چوهڀ ٱٍ إفجٽز ثإل٩ٌثح ٩پً ثٽڂْضىي ثٽّوالٽٍ

عّڀ ًد٢ىث ثإل٩ٌثح دجٽ٦ٌوٯ ثٽّچٲُّْز ٽپڂضٺپڀ ثٽڂضڂغپز دچُضه وٵٚوڇ ،  . (34)َٺىڃ ٽپٲٌٳ دُڄ ثٽڂ٪جڅٍ

ُّْجٳ ثٽپٲ٦ٍ ، وَڂٺڄ صڂغُټ ثٽ٪الٵز دُڄ ثٽڂْضىَجس ثٽغالط  وثٽ٦ٌوٯ ثٽنجًؽُّز ٽپچ٘ ثٽڂضڂغپز دجٽ

  :   (35)دجٽڂن٠٢ ثِصٍ (ثإل٩ٌثح وثٽّوالٽز وثٽّضوثوٽُجس  )
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ٍّ  )   وثٵضٌؿ ٽضنُٚخ أًُّٝز ثٽذقظ  ځ٢ٚپقًج ؽوَوًث وهى ځڄ دجح ثالٕضٌثٷ  (ثإل٩ٌثح ثٽّضوثوٽ

ثٽڂٶّوً ٹڂج َْڂُه ١ه ٩ذو ثٽٌفڂڄ َ٪چٍ دٶجء ثال٩ضٌثٛ ځٲضىفًج ٽقجؽز ثٽڂ٪ٌٱز ثٽ٪ٶپُّز إٽً هوثٿ 

  .(36)ثال٩ضٌثٛ

ٍّ ٵىٽه  : إّڃ ثٽىٰٙ ال َنپى ځڄ أفو أځٌَڄ  )):      وځڄ ځىث٨ٝ ثإل٩ٌثح ثٽّضوثوٽٍ ٩چو أدٍ ٩پ

ٱئىث وٙٲش ٽپٲٚټ وثٽّضنپُ٘ ٽڀ . إّځج أڃ َٺىڃ ٽپضنپُ٘ وثٽّضڂَُُ ، أو ٽپّغچجء وثٽّض٪٦ُڀ ، أو ثٽّيٿ 

ٱجٽقيٯ ٱٍ ىث څٶٜ . ٬َْ ثٽقيٯ ؛ الځضچج٩ٸ ديٽٸ ځڄ ثٽٮٌٛ ثٽيٌ صٶٚو ځڄ ثٽٲٚټ ثٽيٌ صىٵ٨ 

ځج َٶٚوڇ وٝوڇ ، وإىث عّچُش ٱڂوفش أو ىځڂش ، ٱٖضڂش ٽڀ َٺڄ ٽپقيٯ ځْج٫ أًَٞج ؛ ألڅه 

أال صٌي أّڅهڀ ٱٍ هيث ثٽڂى٨ٝ َٶ٢٪ىڃ د٪ٜ . ځىٝى٧ ٽإلٹغجً وثٽذ٠ْ هوڃ ثالمضٚجً وثٽقيٯ 

  .(37)((ثٽٺالٿ ځڄ د٪ٜ ٽڂج َؤّځىڃ ځڄ صٲنُڀ ثألځٌ دذ٠ْ ثٽٶىٻ 

ٍّ ثٽقٺڀ ثإل٩ٌثدٍ دڂٶـجٙو ثٽڂضٺپڀ وُّـجٳ ثٽڂىٵٰ ثٽيٌ ٌَه ٱُه ثٽقـوط      ودهيث ًد٠ أدـى ٩پ

ځذوأ ثٽّضٲـجهـڀ ٵو ٭وث دڂچَٽز ثٽڂ٪ُجً ثٽٞجد٠ ٽ٢جٵز ثالمضَثٻ أو ثٽّضٌَٚـ ٱٍ  ))ثٽّضنج١ذٍ إى إّڃ 

 )): عّڀ ١ّذٴ هيث ثٽٲٺٌ ثٽّضوثوٽٍ ٱٍ صىؽُه د٪ٜ ثٽٶٌثءثس ثٽٶٌآڅُّز ، وځڄ ىٽٸ ٵىٽه  . (38)((ثٽٺالٿ 

وأّځج ... ًٱ٪ًج  (فڂجٽُز ثٽق٢ِخ  ) څٚذًج ، وٵٌأ ثٽذجٵىڃ (39) ًَاهْشَأَجُوُ حَوَبلَةَ الْحَطَتِ  ٵٌأ ٩جٙڀ 

ّٚٲز ٩پُهج ٽپيٿ ال ٽپضنُٚ٘  ثٽّچٚخ ٱ٪پً ثٽّيٿ ٽهج ، وٹؤّڅهج ٹجڅش ٵو ثٕضهٌس ديٽٸ ٱؾٌس ثٽ

  .(40)((وثٽّضپنُ٘ ځڄ ځىٙىٯ ٭ٌُهج 

ٍّ ٽٲهڀ ثٽن٢ـجح ثٽٶٌآڅٍ ٵو ّذٶـه إٽُه ُٕل ثٽّچقجر ُّذىَه  ، إى څٌثڇ (41)   وهـيث ثٽّضى٥ُٰ ثٽّضوثوٽ

٩ٍڀ ُّذىَه أّڃ څٚخ هيث ٩پً أّڅٸ ٽڀ صٌه أڃ صقوط ثٽّچجُ ، وال ځڄ صنج١خ دؤځٌ  )): َٶىٻ 

: ؽهپىڇ ، وٽٺّچهڀ ٵو ٩پڂىث ځڄ ىٽٸ ځج ٩پڂش ٱؾ٪په عچجًء وص٪٦ُڂًج ، وڅٚخ ٩پً ثٽٲ٪ټ ٹؤّڅه ٵجٻ 

  .(42)((ثىٹٌ أهټ ىثٷ ، وثىٹٌ ثٽڂٶُڂُڄ ، وٽٺّچه ٱ٪ټ ال َْض٪ڂټ إ٥هجًڇ 

 ثإل٩ٌثح

 ثٽّضوثوٽُجس ثٽّوالٽز
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    وَذُّڄ ثٽذقظ ثٽّضوثوٽٍ دجّضڂٌثً أّڃ ثٽ٪چٌٚ ثٽّوالٽٍ ثٽّضوثوٽٍ هى ثٽڂٶجٿ دٺټ ځج َٖضڂټ ٩پُه ځڄ 

َّځجڃ وثٽڂٺجڃ ، وځچهج ثٽڂضٺپڀ وثٽڂنج١خ ، وځج ٽهڂج وځج َٲٚټ دُچهڂج ځڄ ٩الٵجس  ځٺىڅجس ځچهج ثٽ

  . (43)، وځج َضٚټ دهڂج ځڄ أوٝج٧  وځىثٵ٨

ٍّ ٱٍ ؽّټ صىؽُهجصه ثٽچقىَّز دُڄ ثٽّضٌٹُخ ثٽّچقىٌ وثألؽىثء ثٽضٍ ٵُټ ٱُهج ىٽٸ      وٵو ًد٠ أدى ٩پ

ٌّ ؽى ٵُټ ،  )) ؛ ألّڃ ځقپټ ثٽن٢جح َقضجػ إٽً ځ٪ٌٱز (44)ثٽّضٌٹُخ ځىٝى٧ ثٽن٢جح ، وٱٍ أ

ٌّ ٍځجڃ ، وٹُٰ َٶجٻ ؟ وځج ثٽّوث٩ٍ ٽٶىٽه ؟ و٭ٌُ ىٽٸ ځڄ ثٽ٪چـجٌٙ ثٽٺغٌُر ؽـوًث  ٌّ ځٺجڃ ، وأ وأ

ثٽضٍ صؤعٌ ٹّټ ځچهج صؤعًٌُث ځذجًٌٕث ٩پً ٹُٲُز ٵىٻ ثٽٺـالٿ ، و٩پً صٌٹُذـه ، و٩پً ځ٪جڅُـه ، و٩پً 

 : ًد٢ه ٝڂٌُ ثٽؾڂـ٨ ٱٍ ٵىٽـه ص٪جٽً : ومُـٌ ځٚوثٳ ٩پً ىٽٸ  . (45)((ثٽٮٌٛ ځڄ ٵىٽـه 

(46) ًَلَقَذْ خَلَقْنَبكُنْ ثُنَ صٌََسًَْبكُنْ
 هَځچجٹڀ َىٿ ٹيث ، وٵضپچجٹڀ : إّځج أڃ َٺىڃ ٹڂج َٶىٽىڃ :  دؤفو أځٌَڄ

َّٻ مپٶهڀ ځچَٽز ځڄ ّپٰ ځچهڀ ، و٩پً هيث ٵىٽه ص٪جٽً   فَلِنَ جَقْحُلٌُىَ أًَْجِيَبءَ اللَوِ هِيْ قَجْلُ : َىٿ ٹيث ، ٱچ


 ٱهيث ثٽن٢جح ځٌٚوٯ إٽً ثٽڂنج١ذُڄ هوڃ ّپٲهڀ ؛ ألّڃ صٶوٌَ ثٽڂٞجٯ وفيٱه ال َْضٶُڀ ، (47)

وأّڅه وّؽه ثٽن٢جح إٽُهڀ ـ وإڃ ٽڀ َذجٌٕوث ىٽٸ ـ ٽٌٝجهڀ ده دوالٽز ځىثالصهڀ ٽٲج٩پُه ، وصٌٹهڀ 

وهى  . (48)٩پً مپٶچج أّوٽٺڀ ٱُقيٯ ثٽڂٞجٯ وَٶجٿ ثٽڂٞجٯ إٽُه ځٶجځه: وثِمٌ . ثٽذٌثءر ځچهڀ 

دهيث َْض٪ُڄ دُْجٳ ثٽڂىٵٰ ٱٍ صىؽُه ثٽّضٌٹُخ ثٽّچقىٌ ، أو َٶّوً ځقيوٱًج ٽُقّټ ده ثالٽضذجُ ثٽيٌ 

 .٦َهٌ ٱٍ ځ٪چً ثٽّضٌٹُخ

ًَكَنْ هِيْ قَشْيَةٍ أَىْلَكْنَبىَب فَجَبءَىَب ثَؤْسُنَب  :      وڅٌثڇ َىؽه صؤّمٌ ځؾٍء ثٽذؤُ ٩ڄ ثإلهالٷ ٱٍ ٵىٽه ص٪جٽً 

ٌّ٭ڀ ځڄ أّڃ ثإلهالٷ هى ځؾٍء ثٽذؤُ دٶىٽه (49) ثَيَبجبً أًَْ ىُنْ قَبئِلٌُىَ إّڃ ځج ٵٌح ځڄ  )):  ٩پً ثٽ

ّٚالر ، وَٶىٻ ىٽٸ : ځٖجًٱز فجٻ ٵو َىٵ٨ ٩پُه ٽٲ٤ ثٽڂجٍٝ ٹڂج َٶىٻ ثٽڂؤّىڃ  ٵذټ : ٵو ٵجځش ثٽ

َّٽه ٽيٽٸ ځچَٽز ثٽٺجةڄ  وٵى٧ ثٽّضقٌَڂز ځچه دهج ٽڂٶجًدز ىٽٸ ، وأّڅه ٭ٌُ ځضٌثك ٩چه ، وال ځضذج٩و ٱُچ

  .(50)((، وَْضؾَُ إ١الٳ ٽٲ٤ ثٽڂجٍٝ ٩پُه 

وٰٙ ثٽ٪چجٌٙ ثٽن٢جدُّز ٩پً وٱٴ  ))    وصٺٰٖ ثٽٶـٌثءر ثٽّضوثوٽُّـز ٽپن٢ـجح ٩چو ثٽچقـىَُڄ ٩ڄ 

هٽُټ څ٦ڂٍ ځجةَ ٽپڂ٪چً وٹجٰٕ ٽـه ، ٱجٽڂ٪ٌدـىڃ ٽپن٢جح ثٽٶٌآڅـٍ ثهضڂىث ثهضڂجځـًج دجٽٮـًج دڂىث٨ٝ 

ثٽ٪٢ٰ ، ووٵٲىث ٩چو ځ٪چجڇ ٱٍ ثٽچ٘ ، وځضً َٶٚو دجٽؾڂپز ثٽٶ٨٢ ، وځضً َٶٚو دهـج ثالصٚجٻ ٱٍ 

ٍّ ٱٍ . (51)((أعچـجء څ٦ٌهڀ ٱٍ ځىث٨ٝ ثٽؾڂټ وثٽڂٲٌهثس ثٽڂضؾجوًر  وځـڄ ىٽٸ ځـج ىٹٌڇ أدـى ٩پ

 ) إى ٌَي أّڃ (52)  ًَجَعَلْنَب فِي قُلٌُةِ الَزِييَ اجَجَعٌُهُ سَأْفَةً ًَسَحْوَةً ًَسَىْجَبًِيَةً اثْحَذَعٌُىَب : صىؽُـه ٵىٽـه ص٪جٽً 

ثدضو٩ىهج ًهذجڅُّز ثدضو٩ىهج ؛ ألّڃ ثٽٌهذجڅُّـز ال َْضٶُڀ : ځقڂىٻ ٩پً ٱ٪ټ ٹؤّڅه ٵجٻ  ( ًَْهَذجِڅًَُز
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َّ وؽـّټ   و٩ّپز ىٽٸ أّڃ ځج َؾ٪په ثهلل ص٪جٽً  اثْحَذَعٌُىَب  :  فڂپهـج ٩پً ؽ٪پچج ځ٨ وٙٲهـج دٶىٽـه ٩

ٍّ دجٽ٪الٵجس ثٽّچْٶُّز ٽپضٌٹُخ ځ٨  . (53)ال َذضو٩ىڅه هڀ وهيث ثٽّضىؽُه هٽُټ ٩پً إفج١ز أدٍ ٩پ

ُّْجٳ   .ثٽ

    وٹجڃ أدى ٩پٍ ٕوَو ثالهضڂجٿ دئ٥هجً ثٽٶىي ثإلڅؾجٍَّـز ٽپضٌثٹُخ دڂٶـوثً ثهضڂجځـه دجٽٚچج٩ـز 

څٚذش ثٽقـٴ  (هيث ٌٍَو ثٽقـٴ  )، و  (هيث ٌٍَو فٶًج  ): إىث ٵپش  )): ثٽّچقىَّـز ، وځـڄ ىٽٸ ٵىٽـه 

، ٱپّڂج ٹجڃ هيث ثٽڂ٪چً ؽجٍ  (أفّٴ ىٽٸ  ): ٱٺؤّڅـٸ ٵپش  (هيث ٌٍَو  ): دجٽڂ٪چً ؛ ألّڅـٸ إىث ٵپش 

ٱپّڂـج ٹـجڃ ٱٍ ثٽٺالٿ . أًهس هيث ثٽٶىٻ وال أٵىٻ ٵىٽٸ  (هيث ثٽٶىٻ وال ٵىٽٸ  ): وٹيٽٸ . ثٽّچٚخ 

فڂـټ ٩پً ثٽڂ٪چً ٱٍ  (إال  ) وَـٌي أّڃ (54)((هٽُټ ٩پً ثٽٲ٪ـټ ثڅضٚخ ىٽٸ ثٽڂٚـوً دجٽڂ٪چً 

 ): أال صٌي أّڅٸ ٽى ٵپش  )):  وثّضوٻ ٩پً ىٽٸ دٶىٽه   (55)فَؤَثَى الّظَبلِوٌُىَ إِلَب كُفٌُساً   :ٵىٽه ص٪جٽً 

أدىث ٹـّټ ٍٕء إال ٩ضـىًث فڂـاًل ٩پً :ٽڀ َْضٶڀ إال أّڃ هيث ؽجٍ ٽّڂج ٹجڃ ثٽڂ٪چً  (ٌٝدُش إال ٍَوًث 

ٌَْدُش ُٹَټ أفٍو إال ٍَوًث  ): دوٻ ٹڂج َٺىڃ دواًل إىث ٵپش  (إال  ) ؛ ألّڃ ثٽڂچٚىح د٪و (56)((ثٽڂ٪چً  َٝ

ٌّٹـڄ ثٽٌةُِ ٱُهـج  ـ ثٽڂْچو إٽُه ـ ؽَءًث ځڄ   ( وَ٪ّو صىؽُهه ٽذ٪ٜ ثٽّضٌثٹُخ ثٽچقىَّـز دئٝڂـجً ثٽ

ثُنَ ثَذَا لَيُنْ هِيْ ثَعْذِ هَب سَأًَُا  : ثٽى٥ُٲز ثإلدال٭ُّز ثٽهجهٱز إٽً ٹٰٖ ځالدْجس ثٽن٢جح ٹڂج ٱٍ ٵىٽه ص٪جٽً 

ٱؤٝڂٌ  (عّڀ دوث ٽهڀ دوٌو  )ځٞڂٌ ٹؤّڅـه ٩چـوڇ  (دوث  ) إى ٌَي أّڃ ٱج٩ټ ثٽٲ٪ټ (57) الْآيبتِ لَيَسْجُنُنَوُ

٥هٌ ٥هىً ، و٩َِپڄ  ): ثٽٲج٩ټ ٽوالٽز ٱ٪په ٩پُه وؽـجٍ هـيث وفْڄ ٩چـوڇ ، وٽڀ َقْڄ أڃ َٶـجٻ 

أًََلَنْ  : عّڀ فڂـټ ٵىٽـه ص٪جٽً  . (58)؛ ألّڃ ثٽذوو وثٽذوثء ٵـو ثّض٪ڂټ ٩پً ٭ُـٌ ځ٪چً ثٽڂٚوً (٩ََپٌڄ 

 ٩پً هيث ثٽىؽه ؛ ألّڃ ثٽهوثَز ٵو صْض٪ڂټ ثّض٪ڂجٻ ثٽّوالٽز ثٽضٍ (59) ىَ الْقُشًُىِـا هِيْ قَجْلِيِنْ مِـيَيْذِ لَيُنْ كَنْ أَىْلَكْيَ

أوٽڀ څذُّڄ ٽهڀ فؾضچج ، وؽ٪ټ ٱج٩په ځوٽىاًل : ٌَثه دهج ثٽقؾز ٩پً ثٽٍٖء وثٽذٌهجڃ ٱُه ، ٱٺؤّڅه ٵجٻ 

ُٚچج وٌٝدچج ٽهڀ ثألځغجٻ: ٩پُه ٱُڂج صٶّوٿ ٹؤّڅه ٵجٻ  َٚ    .(60)أوٽڀ َهِو ٽهڀ َٵ

ٍّ إٽً ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽٍ ٱٍ صؤوَټ ٹغٌُ ځڄ ثَِجس ثٽٶٌآڅُّز ثٽضٍ ال َضٲٴ ٥جهٌهج       وٵو ثفضٺڀ أدى٩پ

: ځ٨ ځـج َ٪ضٶوڇ ، ٱپؾؤ إٽً صؤوَپهج ٩پً مالٯ ثٽ٦جهٌ ، وځـڄ ىٽٸ ځج ىٹـٌڇ ٱٍ صٲٌُْ ٵىٽـه ص٪جٽً 

 أًََهَيْ كَبىَ هَيْحبً فَؤَحْيَيْنَبهُ ًَجَعَلْنَب لَوُ ًٌُساً يَوْشِي ثِوِ فِي النَبسِ كَوَيْ هَثَلُوُ فِي الّظُلُوَبتِ لَيْسَ ثِخَبسِجٍ هِنْيَب (61) .  ٌّْهج إى ٱ

 ، ودهـيث (62)((أٌ ٙجهٱچجڇ فًُّج دجإلّالٿ ځڄ د٪و ثٽٺٲٌ ، ٹجٽٺـجٱٌ ثٽڂٌٚ ٩پً  ٹٲٌڇ  )): دٶىٽـه 

هثٽـز ٩پً وؽىه ثٽٍٖء وځٶجدپضه ٩پً ٙٲز ځْضٶجر ځڄ ثٽٲ٪ټ ، هوڃ أڃ صٺىڃ  (أٱ٪ټ  )ؽ٪ټ ُٙٮز 

: وفڂټ ٵىٽه ص٪جٽً  . (63)ٽپض٪وَّز وهى ثٽ٦جهٌ ؛ ٽُضؤّصً ٽه څْذز ثإلّالٿ إٽً ثٽ٪ذو ال إٽً ثهلل ص٪جٽً
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 َأًُلَئِكَ كَحَتَ فِي قُلٌُثِيِنُ الْؤِميَبى (64) ٩پً فيٯ ثٽڂٞجٯ ؛ ألّڃ ثٽڂ٪چً ٩چوڇ ٹضخ ٱٍ ٵپىدهڀ ٩الځز 

 ، وفّضً ال َچْخ إَڂجڅهڀ إٽً ثهلل (65)ثإلَڂجڃ ، وهٍ ّڂز ٽڂڄ َٖجهوهڀ ځڄ ثٽڂالةٺز أّڅهڀ ځؤځچىڃ

  . (66)ص٪جٽً دټ إٽً أڅٲْهڀ ؛ ألّڃ ثٽغىثح ٽڀ َؤصه ثإلڅْجڃ دڂقٜ إًثهصه ؽَثٱًج و٩ذغًج

ٍّ ًث٩ً ٱٍ صىؽُهجصه ثإل٩ٌثدُّز ځق٠ُ ثٽقوط ثٽٺالځٍ وُّجٵه     َضٞـ ځّڂج صٶّوٿ أّڃ أدج ٩پ

وثٽڂضٮٌُثس ثٽنجًؽُّز ؛ ألّڃ ثٽّضقپُټ ثإل٩ٌثدٍ إّڅڂج َچذغٴ ځڄ ځ٪ٌٱز هٵُٶز ٽڂچجّذز ثٽؾڂټ وثٽن٢جح 

 .ٽپُْجٵجس ثٽّضىثٙپُّز ثٽضٍ صچؾَ ٱُهج 

 يزاعاج انًخاطة في تناء األحكاو انّنحىّيح  . 2

    َ٪ّو ثٽڂنج١خ أهڀ ثأل١ٌثٯ ٱٍ ثٽ٪ڂپُز ثٽّضنج١ذُّز ؛ ٽٺىڅه ثٽڂْضٶذټ ٽپچ٘ ثٽپٮىٌ ، وثٽڂقىً 

ثألّجُ ثٽيٌ دچُش أفٺجٿ ثٽّچقى ٩پً أّجُ ځٌث٩جصه ، ٱؾجءس هيڇ ثألفٺجٿ ځضْجوٵز ځ٨ ځ٪ٌٱز 

ّْجځ٨  ، أو ؽهپه ، أو ثٽقجٽز ثالؽضڂج٩ُز ثٽضٍ َٺىڃ ٩پُهج  وثٽ٪الٵز ثٽضٍ صٌد٠ دُچه دجٽڂضٺپڀ ، . ثٽ

وثٽ٪هو ثٽيٌ دُچهڂج ٱٍ د٪ٜ ثٽٶٞجَج ثٽضٍ ٌََو إمذجًڇ دهج ٱٞاًل ٩ڄ ثالٽضٲجس إٽً فىثُ 

وهيث ثالًصذجٟ دُڄ ثألفٺجٿ ثٽّچقىَّز وثٽڂنج١خ ،  )) ، (67)ثٽڂنج١خ ثٽضٍ صضپٶً ثٽن٢جح ثٽپٮىٌ

وثٽّضْجوٳ ثٽڂ٪ٶىه دُچهڂج ٍثه ٩پً ثألفٺجٿ ثٽّچقىَّز ٙٲز ثٽىثٵ٪ُّز وثٽوَڂىځز ؛ ألّڃ هًثّز ثٽّچ٘ 

ثٽپٮىٌ دڂچؤي ٩ڄ هيڇ  ثألځىً ال َ٪٢ٍ ٱٺٌر څجٝؾز ، وال صذچً ٩پً أّجّه ٵىث٩و ًُٙچز 

ٍّ ثٽڂنج١خ ٱٍ ُٙج٭ضه ٽألفٺجٿ ثٽّچقىَّز ، وصىؽُهه ٽپضٌثٹُخ ثٽپٮىَّز ،  . (68)(( وٵو ًث٩ً أدى ٩پ

 :وَڂٺڄ ځالف٦ز ؽهىهڇ ٱٍ هيث ثٽڂؾجٻ ٱٍ ثٽڂقجوً ثِصُز 

 يزاعاج عهى انًخاطة وجههه وتىقعه . أ 

ّْذټ إٽً ځٌث٩جر فجٻ ثٽڂنج١خ ٽُْش وثفور ،  ٍّ ٌَي أّڃ ثٽ     إّڃ ثٽڂضؤځټ  ٱٍ ٵىث٩و ثٽّچقى ثٽ٪ٌد

ٱٶو َضؤّصً ځڄ ٹىڃ ثٽڂنج١خ فجًٌٝث ، وځٖجهوًث ٽڂؾٌَجس ثألفوثط ٱٍ ځىٵ٨ ثٽٺالٿ ٌَي وَْڂ٨ 

أ١ٌثٯ ثٽقوَظ ، ٱجٽڂٖهو َىفٍ ٽه ٱٍ هيڇ ثٽقجٽز دجٽّوالٽز ثٽڂٶٚىهر ٱال َقضجػ ثٽڂضٺپڀ ٩چوةي إٽً 

و٩پً هيث ثألّجُ َ٪ڂو ثٽڂضٺپڀ إٽً ثالمضٚجً ٱٍ ٹالځه ؛ ٱُيٹٌ ځج . ىٹٌ صٲُٚالس ځج َٖجهوڇ 

  . (69)هى أوٽً دجالهضڂجٿ وأ٭چً دجإلٱهجٿ وَقيٯ ځج ّىي هيث

ٍّ ٵىٽهـڀ  ًَْهَڂـًج  )     وځڄ ىٽٸ ځج وّؽه ده أدـى ٩پ َٕجًر وِه َٖجَء  ؛ ألّڅهج  (هًهڀ  )دچٚخ  (ِدْ٪ُش ثٽ

ّٖجر هًهڀ ، وهّٻ ٩پً ىٽٸ : وٵ٪ش ٱٍ ځى٨ٝ فجٻ  أٌ ځْ٪ًٌث وهًهڂًج ، ٱٺؤّڃ ثٽڂضٺپڀ أًثه ّ٪ٌ ثٽ

ًَْهٍڀ  )وإىث ٵجٻ . (70)ثٽڂقيوٯ ، وهى ثٽّضْ٪ٌُ َٕجٌر ِدِو َٖجَء  ًْهٍڀ  )، و  (ِدْ٪ُش ثٽ ًَث٧ٌ ِدِو ًََٷ ِى  (ِدْ٪ُش َهث

ًَْهٍڀ ، وثٽّضٶوٌَ : ٱضٶوٌَڇ  ًَث٧ٍ ځچهج ِدِو ًَْهٍڀ : ُٹُټ ِى ٌٌ ِدِو ٪ََْ ًَث٧ٌ ُځ ًَث٧ٌ ځذضوأ ، وثٽوًهڀ مذٌڇ ، . ِى َٱِي

 .  (71)وثٽؾڂپز ٱٍ ځى٨ٝ څٚخ ، وٙجً ثٽّوًهڀ ځض٪پٶًج دٍٖء ځقيوٯ َهّٻ ٩پُه
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دوًهڀ ؛ ألّڃ : وثٽڂضٺپڀ ٌََو  (د٪ُش هثًٌ ىًث٩ـًج  ):    وٌَي ُّذىَه ثّڅه ال َؾىٍ أڃ َٶـجٻ 

َٕجِةٍ ٕجًر ٕجًر  ):  ، وال َؾىٍ ٩چوڇ أًَٞج أڃ َٶجٻ (72)ثٽڂنـج١خ ُّضىهڀ أّڃ ثٽّوثً ٹّپهـج ىًث٧ د٪ُش 

 (73)إىث أًثه ثٽڂضٺپڀ دوًهڀ ؛ ألّڃ ثٽڂنج١خ َضىهڀ أّڃ ثٽذ٨ُ ؽٌي ٩پُهج ثألّوٻ ٱجألّوٻ ٩پً ثٽىالء (

 .، وځچ٨ ُّذىَه ٽهيَڄ ثٽّضٌٹُذُڄ َ٪ىه إٽً ځج ٱُهڂج ځڄ ٽذِ وإَهجٿ ٽپڂنج١خ دنالٯ ثٽڂٶٚىه 

ٍّ صچذُه ثٽڂنـج١خ هٽُـاًل ٽقيٯ ثٽٲ٪ټ ٱٍ دجدٍ  إَجَٷ  )څقى  (ثإل٭ٌثء وثٽضقيٌَ  )    وَضني أدى ٩پ

ََ) ، و ( ُأفيًَٷ ثألَّو ) ، وثٽّضٶوٌَ ( أمجَٷ أمجَٷ ) و (وثألَّو   ، وُفيٯ  ثٽٲ٪الڃ (74)( َأَمجَٷ ْٿِثْٽ

 .ٽ٪پڀ ثٽڂنج١خ دڂ٪چً ثٽٺالٿ 

   وَؾ٪ټ ١ىٻ ثٽٺالٿ ٩پً ثٽڂنج١خ هٽُاًل آمٌ ٽقيٯ أؽَثء ځچه ، وځڄ ىٽٸ صىؽُهه  ٽٶىٻ 

  :(75)ثٽٲٌٍهٳ

 َوِإِني َلَراٍم َنْظَرًة ِقَيَل اَليت            َلَعِّلي َوإن َشَّطِت َنَواَها أُزوُرَها       

ٱ٪اًل ، وٵو ُفِيَٯ هيث ثٽٲ٪ټ ٽ٢ىٻ ثٽٺالٿ ٩پً  (ٽ٪ِپٍ  )إى ٌَي أّڃ ثٽڂ٪ٌح َؾىٍ ٽه أڃ َُٶّوً ٵذټ 

ّٚپز ثٽٲ٪ټ ثٽيٌ هى    .  (76)، وفْڄ ثٽقيٯ ٽ٢ىٻ ثٽٺالٿ (أٵىُٻ ٱُه  )ثٽڂنج١خ ، ٱضٺىڃ ثٽ

    وځڄ ځىث٨ٝ ځٌث٩ـجر ؽهټ ثٽڂنـج١خ ځج ىٹٌڇ ٩ذو ثٽٶـجهٌ ثٽؾٌؽـجڅٍ ٱٍ ٌٕفه إلَٞـجؿ أدٍ 

وثإلمذـجً دجٽّچٺٌر ٩ڄ ثٽّچٺٌر ٭ٌُ ځْضٶُڀ  )): ٩پٍ  ٱٍ ځْؤٽـز إّچجه ثٽچٺٌر إٽً ثٽّچٺٌر ، إى ٵـجٻ 

ٱٍ ثألٙټ ، إى إّچـجه ثٽڂؾهـىٻ ال څُٚخ ٽـه ٱٍ ثإلٱـجهر ٱئّڅڂـج صؤصٍ ثٽّچٺٌصـجڃ إىث وؽو صنُٚ٘ 

ٌُ  )ٹڂـج ٱ٪پش ٱٍ صنُٚٚٸ ًؽـاًل دٶىٽٸ ځڄ ٵذُپـز ٹيث ، وڅقى أڃ صٶىٻ  ًؽٌټ ځڄ آِٻ ٱالٍڃ ٱجً

ًؽٌټ ) ٱضٚٲه دٺىڅه ځڄ صپٸ ثٽٶذُپز وصقٚټ ثٽٲجةور ؛ ألّڃ ثٽڂنج١خ ٵو َؾهټ ىٽٸ ، وٽى ٵپش  (

ًؽټ ىثهخ ځڄ ) ٱـئڃ ٵپش . ٽـڀ َؾَ ؛ ألّڃ ٹّټ أفو َ٪پڀ أّڃ ثٽّوڅُج ال صنپى ځـڄ ىثهٍخ ځـج (ىثهخ 

  .(77)((ؽجٍ ؛ ألّڃ ىٽٸ ال َ٪ٌٱه ٹّټ أفو ( َىَهَخ ځڄ هثًٌ ) ، أو  (هثًٌ 

ٍّ أّڃ ځڄ ثألّڂـجء ځج َقضڂټ أڃ َٺىڃ ځـج د٪وهج      أځج ځٌث٩جر صىٵـ٨ ثٽڂنـج١خ ٱٶو ىٹٌ أدى٩پ

مذًٌث ٩چهـج أو ٙٲًز ٽهـج ؛ وٽٺٍ ٌَٱ٨ ثٽڂضٺپڀ ثٽپذِ ثٽقجٙټ ٱٍ څٲِ ثٽڂنـج١خ ٱئّڅه َْض٪ُڄ دڂـج 

ّٚٲز (ٝڂٌُ ثٽٲٚټ  )ځڄ ٕؤڅـه أڃ ٌَٱـ٨ هـيث ثٽىهـڀ ، ٱُؤصٍ دـ    .  (78)؛ ٽُٺىڃ ٱجًٵًج دُڄ ثٽنذٌ وثٽ

يزاعاج انًخاطة نتحقيق يثذأ اإلفادج. ب   

فٚىٻ ثٽٲجةور ٽوي ثٽڂنـج١خ ځڄ ثٽن٢ـجح ووٙىٻ ثٽٌّـجٽز ثإلدال٭ُّز إٽُـه ٩پً  ))هٍ : ثإلٱـجهر 

 ، وهٍ ثٽغڂٌر ثٽضٍ َقچُهج (79)((ثٽىؽه ثٽيٌ َٮپخ ثٽ٦ڄ أڃ َٺىڃ هـى ځٌثه ثٽڂضٺپڀ وٵٚوڇ 

 .ثٽڂنج١خ ځڄ ثٽن٢جح 
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    وثٽڂضضذ٨ ٱٍ صٌثط ثٽّچقىَُڄ ثٽٶوثځً ٌَي أّڅهڀ څجٵٖىث هيڇ ثٽڂْجٽز ٱٍ ١جةٲز ځڄ ثٽ٦ىثهٌ 

وال صقٚټ . ثٽّض٪ُُڄ ، وثٽّچٲٍ وثإلعذجس ، وثٽيٹٌ وثٽقيٯ ، وثٽّضٶوَڀ وثٽّضؤمٌُ : ثألّپىدُّز ، ځچهـج 

،  (ٹالځًج  )ثٽٲجةور ٽوي ثٽڂنج١خ ٱٍ صٚىًهڀ إال دجّضُٲجء د٪ٜ ثٽٌٖوٟ ثٽضٍ َٺىڃ دهج ثٽٺالٿ 

  .(80)أٌ م٢جدًج ځضٺجځاًل َقڂټ ًّجٽز إدال٭ُّز وثٝقز ٌََو ثٽڂضٺپڀ إَٚجٽهج إٽً ثٽڂنج١خ

ٍّ ٩جّٿ ٽپؾڂپز ، :    وځڄ أهڀ هيڇ ثٽٌٖوٟ ثٽضٍ صضقٶٴ دهج ثٽٲجةور ٽوي ثٽڂنج١خ  عذىس ځ٪چً هالٽ

وأڃ صٺضڂټ ثٽّچْذز ثٽٺالځُّز ٽپؾڂپز ٱضقٚټ ٽپڂنج١خ ٱجةور ځڄ ثٽٺالٿ َٺضٲٍ دهج دؤڃ صٺىڃ ٩چجٌٙ 

١ٌُّٖڄ ٱـئّڃ ثٽؾڂپز صٲٶو أهڀ ٌٕٟ ٱٍ ٙقضهج وهـى  ثٽ٪ذجًر ځ٪ُّچز وهثّٽز ، وإىث ثڅضٲً أفو هيَڄ ثٽ

ٌّٯ (81)فٚىٻ ثٽٲـجةور ٽوي ثٽڂنج١خ ، وال َٚـ صْڂُضهـج ٩چوةي دجٽؾڂپـز وال دجٽٺالٿ  ؛ ٽـيٽٸ ٩

ٍّ ثٽؾڂپز دؤّڅهج  ځج ثةضپٰ ځڄ هيڇ ثألٽٲج٣ ثٽغالعز ـ ثالّڀ وثٽٲ٪ټ وثٽقٌٯ ـ ٹجڃ ٹالځًج  )): أدى٩پ

: ثٽؾڂټ ٩پً ٌٝدُڄ  )):  ، وٵجٻ أًَٞج (82)((ځْضٶاًل ، وهى ثٽيٌ َْڂُه أهټ ثٽ٪ٌدُّز ثٽؾڂټ 

   .   (83)((ؽڂپز ثّڀ َْضپَٿ ٹّټ ٹالٿ صجٿ : وٹجڅش ٹالځًج صجځًج ؛ ألّڃ ٵىٽچج ... مذٌَّز و٭ٌُ مذٌَّز  

ٍّ ٹجڃ ٌَثهٯ دُڄ ځ٢ٚپقٍ ثٽٺالٿ وثٽؾڂپز ؛       وٵو إٌٔس ٱٍ ثٽٲٚټ ثٽّغجٽظ إٽً أّڃ أدج ٩پ

 ٍّ ٽضٌثهٱهڂج ٱٍ ثٽڂ٪چً ٩چوڇ ، وٽُِ ٹڂج ٩ٍڀ ثٽوٹضىً ٩ذو ثٽقڂُو ثٽُْو أّڃ ثٽڂ٪ضَٽز وځچهڀ أدى ٩پ

وهٽُپچج ٩پً ىٽٸ  . (84)ٹجڅىث َُْجووڃ دُڄ ثٽٺالٿ وثٽؾڂپز فضً َْضىٱٍ ٹالٿ ثهلل ٌٕٟ ثإلٱجهر

ٍّ ٩پً ٹّټ ځڄ ثٽؾڂپز وثٽٺالٿ  ، وصىؽُه ٩ذو ثٽٶجهٌ (85)ثٽقووه وثٽٖىثهو ثٽضٍ أ١پٶهج أدى ٩پ

وث٩پڀ أّڃ ځ٪چً ثالةضالٯ  )): ، إى ٵجٻ  (ثإلٱجهر  )ٱٍ  ٵىٻ أدٍ ٩پٍ دـ  (ثالةضالٯ  )ثٽؾٌؽجڅٍ ٽـ 

أو دُڄ ثٽٲ٪ټ وثالّڀ ٹٶىٽٸ  ... (ٍَو أمىٷ  ): ثإلٱجهر وىٽٸ ال َٺىڃ إال دُڄ ثالّڀ وثالّڀ ٹٶىٽٸ 

  . (86)((مٌػ ٍَو : 

ٍّ ځج َ٪ّذٌ ٩چه دڂ٢ٚپـ   )   وځڄ أهڀ ثٽٌٖوٟ ثٽضٍ صضىٵٰ ٩پُهج ثإلٱجهر ٱٍ ثٽؾڂپز ٩چو أدٍ ٩پ

، وهى َٖڂټ ثٽڂ٪چً ثٽڂچ٢ٶٍ ثإلَؾـجدٍ ثٽيٌ َچ٢ذٴ ٩پً ثٽڂ٪ـجًٯ ، وثٽڂ٪چً ثٽڂچ٢ٶٍ  (ثٽض٪ُُڄ 

  .(87)ثٽـيٌ َٖضڂټ ٩پً ثٽّچٺٌثس

 يثذأ اإلفادج وظاهزج انّتعييٍ عنذ أتي عهّي. ج 

ٍّ ځْجةټ څقىَّز ځض٪پٶز  د٦ـجهٌر  ځڄ إٔهٌهـج ځْؤٽـز ثٽّض٪ٌَٰ  (ثٽض٪ُُڄ  )    څـجٵٔ أدى ٩پ

ُّٖى٧ ٌّٯ ثٽچٺٌر دؤّڅهـج (88)وثٽّضچٺٌُ ، وًأي أّڃ ثٽڂٶٚىه دجٽّضچٺٌُ ثٽ ځـج هّٻ ٩پً ځـج هى :  ، و٩

ٍّٖء وص٪ُُچه:  ، و٩ٺْهج ثٽڂ٪ٌٱز (89)ٕـجة٨ ٱٍ ؽچْه و٩ـجٿ ّْڀ  . (90)وص٪چٍ صنُٚ٘ ثٽ عّڀ ٵ

، وثٽڂٞڂٌ ، وثٽڂذهـڀ  ،  (ٍَـو و٩ڂٌو  )ثٽ٪پڀ ثٽنـجٗ څقـى : ثٽڂ٪ـجًٯ ٩پً مڂْـز أٵْـجٿ 

وإٔـجً إٽً أّڃ هالٽـز ثٽ٪ـپڀ ٩پً ثٽّض٪ٌَٰ ؽجءس ځڄ  .(91)وځـج همپـه ثألٽٰ وثٽالٿ ، وځـج أُٰٝ

ُّْجٳ وثٽضٌٹُخ ځ٪ٌٱز ثٽڂنج١خ ٽه   .(92)وٽڀ صضؤَس ځڄ ٵٌثةڄ ثٽ



 2014 السنة السبدسةاخلامس عشر العدد للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية  الرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌّٯ دهج ثٽٞڂٌُ  . (93)   أّځج ّجةٌ ثٽڂ٪جًٯ ٱئّڅهج صوّٻ ٩پً ځ٪ُّڄ دٶٌَچز مجًؽُّز وثٽٶٌَچز ثٽضٍ ٩ُ

 )ٱضٺىڃ ثٽهجء ځ٪ٌٱز ٹـ  (ٌٍَو ٌٝدضه  )هٍ أّڃ ثٽٍٖء إّڅڂج َٞڂٌ د٪و ؽٌٌ ىٹٌڇ وځ٪ٌٱضه څقى 

ؽجءڅٍ ) ؛ ألّڅه ال َٺىڃ ٱٍ هيث ثٽٺالٿ إال ٽه ، وهيث هى ثٽّض٪ٌَٰ ، وٹيث ٱٍ ٵىٻ ثٽٶجةټ  (ٍَو 

ٌّٯ د٪ٜ ثٽّض٪ٌَٰ،  (ًؽٌټ ٱٌٞدضه  ؛ ألّڃ ًؽاًل وإڃ ٹجڃ څٺٌر ٱٍ أّوٻ ثٽٺالٿ ٽٺڄ ٽّڂج ُىٹٌ ٩ُ

ٌّٱًج أّځج ثٽڂذهڀ ٱئّڅڂج  . (94)وٙجً ثإلمذجً ٩چه دجٽڂؾٍء ځڄ ثألّذجح ثٽضٍ صٶًٌ ٽه ٩چو ثٽڂضٺپڀ ص٪

ٱجإلٕجًر صٲُو ثٽّض٪ٌَٰ ؛ ألّڅهج صن٘ . ٹجڃ ځ٪ٌٱز ؛ ألّڃ ثٽڂضٺپڀ ٌَُٖ إٽً ٍٕء دقٌٞصه 

ّٞټ  ، وځج َؤَو ىٽٸ صٶُْڀ ثٽّچقىَُڄ ٽهيڇ ثألّڂجء ٩پً وٱٴ ثٽڂٖجً إٽُه ځڄ فُظ د٪وڇ (95)وُصٲ

وٵٌده وثّض٪ڂجٻ ٹّټ وثفو ځچهج ٱٍ ثٽڂٺجڃ ثٽڂچجّخ ٽهج ثٽڂچْؾڀ ځ٨ ثٽقجٽـز ثٽضٍ َٺىڃ ٩پُهـج 

ىثٷ ، وىٽٸ ،  )، وٽپڂضى٠ّ  (هؤالء  )، وٽپذ٪ُو  (هيث ، وهيڇ  )ثٽڂنـج١خ ٱجّض٪ڂټ ٽپٶٌَخ 

  .(96)(وأوٽتٸ 

ٌّٱز ٱهٍ ثٽڂنضٚز دجٽّومىٻ ٩پً ثألّڂجء وثٽضٍ صقوط ٱٍ صپٸ ثألّڂجء ثٽّض٪ٌَٰ  (ثٻ  )   أّځج  ثٽڂ٪

وهى ٌََو  (ٱ٪ټ ثٽٌؽټ ٹيث  )ځڄ مالٻ صيٹٌُ ثٽڂنج١خ د٪هو َ٪ٌٱه ٩ڄ ثٽڂْڂً څقى ٵىٻ ثٽٶجةټ 

 أّځج ځج أُٰٝ ٱال ٕذهز ٱٍ ص٪ٌَٲه ؛ ألّڃ  .(97)ٕنًٚج وثفوًث ٵو ٩هوڇ ٩ُچًج أو دپٮه ٩چه فوَظ

وٽڀ صضؾجوٍ ځْؤٽز ص٪ٌَٰ ثٽڂٞجٯ فووه ثٽڂنج١خ وٱهڂه ؛  . (98)ثٽڂٞجٯ إٽً ثٽڂ٪ٌٱز ځ٪ٌٱز

ّٖٺپٍ ٽالّڀ ثٽيٌ  ألّڃ ثٹضْجح ثٽّض٪ٌَٰ ٽهيڇ ثألّڂجء وٌُٙوًصهج ځ٪ٌٱز ٽڀ َٺڄ ځڄ ثٽؾجڅخ ثٽ

أُٝٲش إٽُه وإّڅڂج ث٩ضڂوس ٩پً ځ٪ٌٱز ثٽڂنج١خ ديٽٸ ثالّڀ وإهًثٹه ٽٺچهه وٱهڂه ٽڂجهُضه فضً 

  (99)إىث ثٵضٌڃ ده ثّڀ آمٌ ٩ٌٯ ٽوَه هيث ثالّڀ ، وٵٌح ځڄ ىهچه ، وص٪ُّڄ ځڄ ثالّڀ ثٽڂٞجٯ إٽُه

 عهى انًخاطة واكتساب انّتعزيف . د 

ٍّ أّڃ ثٽڂنج١خ ٽه ځٺجڅز ځڂَُر ٱٍ ٥جهٌر ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ  ٱجٽّض٪ٌَٰ ٌَصذ٠ .    أهًٷ أدى ٩پ

ثًصذج١ًج وعُٶًج د٪پڀ ثٽڂنج١خ ٱئىث صقوط ثٽڂضٺپڀ دٺالٿ ځ٪پىٿ ٽوَه ځؾهىٻ ٽپڂنج١خ ٹجڃ ٹالځه 

 ٱٍ ثٽقٺڀ ٩پً ثٽٺپڂز دضچٺٌُ أو ص٪ٌَٰ ، (100)څٺٌر ، وٵو ث٩ضڂو ثٽّچقىَىڃ ٩پً ځ٪ُجًَڄ ًةُُْڄ

ّٖٺپٍ ، وثٽڂ٪ُجً ثٽّوالٽٍ : وهيثڃ ثٽڂ٪ُجًثڃ هڂج  ّٖٺپٍ ثٽّضچىَڄ هٽُاًل . ثٽڂ٪ُجً ثٽ وَ٪ضڂو ثٽڂ٪ُـجً ثٽ

هٽُاًل ٩پً ثألّڂجء ثٽڂ٪ٌٱز ، أّځج ثٽڂ٪ُجً ثٽّوالٽٍ ٱئّڅه َ٪ضڂو ٩پً  (ثٻ  )٩پً ثألّڂـجء ثٽّچٺٌر ، و

 ، وهيڇ ثٽٶٌثةڄ صڂٺڄ ثٽڂنج١خ ځڄ ثٽقٺڀ ٩پً (101)ثٽٶٌثةڄ ثٽنجًؽُّز وثٽّوثمپُز ثٽڂٚجفذز ٽپٲ٦ز

ٍّ ٩پً ٽٲ٦ز . ثألٽٲج٣ دجٽّض٪ٌَٰ أو ثٽّضچٺٌُ  ِِ  )وځڄ ثألځغپز ٩پً ىٽٸ فٺڀ أدٍ ٩پ دؤّڅهج  (أځ

ځ٪ٌٱز دٶٌَچز ثٽڂٖجهور وهالٽز ثٽقجٻ ؛ ألّڃ هيڇ ثٽپٲ٦ز صؾ٪ټ ثٽڂنج١خ َْضقٌٞ ٱٍ ىهچـه 

ٌّس ٱٍ  ِِ  )ثألفوثط ثٽضٍ ځ ِِ  )؛ ٽـيث ُٵـّوً ٱُهـج ثألٽٰ وثٽالٿ څقـى  (أځ ، وُوٙٲش  (ثألځ

ِِ ثألفَوِط  )دجٽڂ٪ٌٱز څقى  دؤّڅهج څٺٌر ؛ ٽض٪پٶهج  (٭و  )٩پً فُڄ ُفٺڀ ٩پً ٽٲ٦ز  . (102)(ٽٶُضه أځ

 . ثٽيٌ ٽڀ َق٠ ثٽڂنج١خ دؤفوثعه (103)دجٽڂْضٶذټ 
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   ودهيث َضٞـ ٽچج أّڃ إفج١ز ثٽڂنج١خ دوالٽز ثٽپٲ٦ز وثألفوثط ثٽؾجًَّز ٱُهج أٹْذهج ص٪ٌَٲًج ، 

 .وؽهپه دجألفوثط ثٽؾجًَّز ٱٍ ثألمٌي أٹْذهج صچٺًٌُث 

 االتتذاء تانّنكزج.  هـ 

    ثًصذ٠ ځٲهىٿ ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ ثًصذج١ًج وعُٶًج دڂوي ځ٪ٌٱز ثٽڂضٺپڀ وثٽڂنج١خ دڂىٝى٧ ثٽقوط 

، ٱجٽڂضٺپڀ َنضجً ځڄ ثٽىّجةټ ثٽّض٪ذٌَُّز ځج ٌَثڇ هثاًل ٩پً څٶټ ځج ٌََو إٽً ځنج١خ َٲضٌٛ ٱُه ثٽ٪پڀ 

 ؛ ٽُقٶٴ ثٽّضىثٙټ ثإلڅْجڅٍ ، وٵو أهًٷ أدى ٩پٍ أهڂُز ثٽّض٪ٌَٰ (104)دجٽٍٖء ثٽڂٌثه أو ثٽؾهټ ده

وثٽّضچٺٌُ ٱٍ ثٽّچقى ثٽ٪ٌدٍ ؛ ٽيث ًد٢ه دٶٞجَج څقىَّز ٹذٌي ځغټ ثإلّچجه ، إى ثٕضٌٟ ٱٍ ثٽڂْچو إٽُه 

َؾخ أڃ َٺىڃ ځؾهىاًل  )) ، و٩ّپز ىٽٸ أّڃ ثٽنذٌ (105)أڃ ال َٺىڃ څٺٌر ځقٞز ٱٍ ثٽؾڂپز ثالّڂُز

ٱئڃ ؽ٪پش ثٽّچٺٌر ځذضوأ وثٽڂ٪ٌٱز مذًٌث ٽڀ َؾَ ؛ ألؽټ أّڃ ثألمذجً دڂج . وځج َنذٌ ٩چه ځ٪ٌوٱًج 

ٱئىث . أال صٌي أّڅٸ إىث ىٹٌس ٽپڂنج١خ څٺٌر ٽڀ َ٪ٌٯ ُٕتًج . َُ٪ٌٯ ٩ّڂج ال َُ٪ٌٯ ٩ٺِ ثٽ٪جهر 

ٱضؾ٪ټ ځج َ٪ٌٱه مذًٌث ٩ّڂج ال َ٪ٌٱه ، وهيث ځقـجٻ ال ... أصُش دڂ٪ٌٱز ٹچش ىثٹًٌث ځج َ٪ٌٱه 

ّٚقُـ أڃ ُصنذٌڇ دڂج ال َ٪ٌٱه  ٌّثػ (106)((َُضٚىً ، وإّڅڂج ثٽ ّْ إّڅڂج ثځضچ٨  )):  ، وٵـجٻ ثدڄ ثٽ

ودهيث . (107)((ثالدضوثء دجٽّچٺٌر ثٽڂقٞز ؛ ألّڅه ال ٱجةور ٱُه ، وځج ال ٱجةور ٱُه ٱال ځ٪چً ٽپضٺپڀ ده 

ٍّ ثالدضوثء دجٽّچٺٌر ثٽڂقٞز ٽ٪وٿ فٚىٻ ثٽٲجةور ٽوي ثٽڂنج١خ وځڄ عّڀ صٲٶو ثٽ٪ڂپُز  ًٱٜ أدى ٩پ

 .ثٽّضىثٙپُّز هوٱهج وٵُڂضهج 

 ؛ ٽقٚىٻ ثٽٲجةور ٽوي (108)     ٱئڃ ثمضٚش ثٽچٺٌر وثًصٲ٨ ثٽپذِ ځڄ ثٽٺالٿ ؽجٍ ثالدضوثء دهج

ٌّ ىث څجح  )أو  (ًؽٌټ ځڄ دچٍ ٱالڃ ٩جٽٌڀ  ): ثٽڂنج١خ ٹٶىٽچج  ٌٌ أه ٌّؽـټ ٱٍ ثٽڂغجٻ  (ٕ إى وٰٙ ثٽ

ٌٌ  )ثألّوٻ ، وصٞڂچش ثٽّچٺـٌر ځ٪چً ثٽچٲٍ ٱـٍ ثٽڂغجٻ ثٽّغجڅٍ ؛ ألّڃ ثٽّضٶوٌَ ٱُهج  ځج أهٌ ىث څجح إال ٕ

)(109).  

 إتذال انّنكزج يٍ انًعزفح.  و 

ّْڂج٧ ديٽٸ ٍّ إدوثٻ ثٽّچٺٌر ځڄ ثٽڂ٪ٌٱز ٩چو ص٪ُُڄ ثٽڂٶٚىه دجٽڂ٪چً ٽىًوه ثٽ  ، (110)    أؽجٍ أدى ٩پ

إى ٌَي  . (111)  صِشَاطَ الَزِييَ أًَْعَوْثَ عَلَيْيِنْ غَيْشِ الْوَغْضٌُةِ عَلَيْيِنْ ًاَل الضَبلِنيَ  : ٹڂج ٱٍ صىؽُهه ٽٶىٽه ص٪جٽً 

ٌِ  )أّڃ  ٱئڃ ُؽ٪ټ ځ٪ٌٱز ٱئدوثٻ ثٽڂ٪ٌٱز ځڄ ثٽڂ٪ٌٱز . ال َنپى ځڄ أڃ َُؾ٪ټ ځ٪ٌٱز أو څٺٌر  (٭ُ

ّجة٬ ځْضٶُڀ ، وإڃ ُؽ٪ټ څٺٌر ٱئدوثٻ ثٽّچٺٌر ځڄ ثٽڂ٪ٌٱز ځ٨ وٝىؿ ثٽڂ٪چً ؽجةَ ٹڂج ٱٍ ٵىٽه 

ودهيث ؽ٪ټ أدى ٩پٍ وٝىؿ  . (112)  ًَبصِيَةٍ كَبرِثَةٍ خَبطِئَةٍ  كَلَب لَئِي لَنْ يَنحَوِ لَنَسْفَعبً ثِبلنَبصِيَةِ   :ص٪جٽً 

 .ثٽڂ٪چً ٽوي ثٽڂنج١خ ثٽٌٖٟ ثألّجُ ٱٍ هيث ثٽّچى٧ ځڄ ثإلدوثٻ 

 االسى انظاهز ال يثذل يٍ ضًيز انًتكهى وانًخاطة . س 
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ٍّ أّڃ ٽٺټ دچُز صٌٹُذُّز ځ٪چجهج وځٶٚوهج ، و٭جَضهـج ثٽّضوثوٽُّز ، وٽٺټ ُٙٮز ٽٲ٦ُّز      أّٹو أدى ٩پ

و٥ُٲز إدال٭ُّز صىؽههج ځالدْجس ثٽن٢جح ، وأ٭ٌثٝه ، وځـڄ أهڀ صپٸ ثٽڂالدْجس وثأل٭ٌثٛ 

 ، ومٌُ ځٚوثٳ ٩پً ىٽٸ ًّهڇ (113)ځٌث٩ـجر فـجٻ ثٽڂنج١خ ، وثٽٲجةـور ثٽضٍ َؾچُهج ځڄ ثٽن٢جح

: ٩پً ثٽٺىٱُُڄ و ثألمٲٔ ثٽيَڄ أؽجٍوث إدوثٻ ثالّڀ ثٽ٦جهٌ ځڄ ٝڂٌُ ثٽڂضٺپڀ وثٽڂنج١خ إى ٵجٻ 

ٹڂج أؽـجٍ ىٽٸ ٱٍ ثٽٮـجةخ څقـى  (دٸ ثٽڂْٺُڄ  )وال  (دٍ ثٽڂْٺُڄ ٹجڃ ثألځٌ  )ٽڀ َؾَ ُّذىَه  ))

وإّڅڂج ٽڀ َؾَ ثٽذوٻ ځڄ ٝڂٌُ ثٽڂضٺپڀ وثٽڂنج١خ ؛ ألّڃ ىٽٸ ځڄ  ... (ځًٌس ده ثٽڂْٺُڄ  )

ثٽڂىث٨ٝ ثٽضٍ َُْضٮچً ٱُهج ٩ڄ ثٽّضذُُڄ ٽىٝىفه ؛ وألّڅه ال َ٪ٌٛ ٱُه ثٽضذجُ  ٹڂج َ٪ٌٛ ٱٍ 

وال َؾىٍ أڃ َٺىڃ دواًل ځڄ ثالّڀ ثٽڂچٚىح ؛ ألّڃ ٱٍ  )): وٵجٻ أًَٞج  . (114)((٩الځز ثٽٮُذز 

ّٚٲز ، وثٽڂضٺپڀ وثٽڂنج١خ ال َقضجػ إٽً ىٽٸ ځ٪هج    .(115)((ثٽذوٻ ٌٝدًج ځڄ ثٽذُجڃ ٹجٽ

 إضافح انًنادي إنً كاف انخطاب يحال . ح 

ٍّ أّڅه ال َؾىٍ أڃ څٶىٻ  : ؛ وىٽٸ ألّڃ ثٽٺجٯ ال صنپى ځڄ أځٌَڄ  (َج ٭الځٸ أٵذټ  )    ٌَي أدى ٩پ

إّځج أڃ َُ٪چً دهج ثٽڂچجهي أو ٭ٌُڇ ٱئڃ ٩ُِچٍ دهج ٭ٌُ ثٽڂنج١خ ثٽڂچجهي وؽخ أڃ َٺىڃ ٩پً ٽٲ٤ 

  .(116)وإڃ ٩ُِچٍ دهج ثٽڂنج١خ ٽڀ َؾَ ؛ ألّڅه َپَٿ ځچه أڃ َٺىڃ ٭الٿ څٲْه ، وهيث ٱجّو. ثٽٮُذز 

ٍّ ّ٪ً ٱٍ صقپُپه ثٽّضوثوٽٍ إٽً ًد٠ ثٽپٮز دىثٵ٪هج ثإلؽضڂج٩ٍ ځڄ       َضٞـ ځّڂج صٶوٿ أّڃ أدج ٩پ

 . مالٻ ُٙج٭ز أفٺجځه وصىؽُهجصه ثٽّچقىَّز دڂج َچْؾڀ و٥ٌوٯ ځضپٶٍ ثٽن٢جح 

 انقصذّيح  . 3

ثٽٮجَز ثٽّضىثٙپُّز ثٽضٍ ٌََو ثٽڂضٺپڀ صقٶُٶهج ځڄ ثٽن٢جح :    وٌَثه دهج ٱٍ صٚىً ثٽّچقىَُڄ ثٽٶوثځً 

ٙٲز ٽپقجالس ثٽ٪ٶپُّز وثٽقىثهط ثٽضٍ َضڀ دهـج ثٽّضىؽـه إٽً  )) ، أو هٍ (117)، وٵٚوڇ ځچه

  .(118)((ځىٝى٩ـجس ثٽ٪جٽـڀ ثٽنجًؽٍ وأفىثٽـه أو ثإلٕـجًر إٽُهج 

   وثٽٶٚو وثٽڂٶٚوَّز ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽؾىهٌَّز ثٽضٍ ثّضؤعٌس ، وځج صَثٻ دجهضڂجٿ ثٽپْجڅُُڄ وٵذپهڀ 

وصضؾپً هيڇ ثٽ٦جهٌر دؤدهً ٙىًهج ٱٍ صٌثط  . (119)ثٽٲٶهجء وثٽٲالّٲز وثٽڂضٺپڂىڃ و٩پڂجء ثٽذال٭ز

ثٽڂ٪ضَٽز ؛ إى صٌٹىث څ٦ٌثس ٩پڂُّز ٽ٢ُٲز ٱٍ هيث ثٽذجح ، ٱهڀ ٌَوڃ أّڃ ثٽڂ٪جڅٍ ٽّڂج ٹجڅش ّجدٶز 

ٽألٽٲج٣ وثٽ٪ذجًثس ، ٱئّڃ هالٽز هيڇ ٩پً صپٸ صضىٵٰ ٩پً ثٽڂىثٝ٪ز ، وٵٚو ثٽڂضٺپڀ ، وثٽٺالٿ ٵو 

  .(120)َقٚټ دٮٌُ ٵٚو ٱال َوّٻ ، وځ٨ ثٽٶٚو ٱُوّٻ وَٲُو

٩ڄ ١ٌٍٕ ثٽڂىثٝ٪ز وثٽٶٚو ٱٍ ثٽ٪ڂپُّز  ( هـ 415 )   وصقوط ثٽٶجٍٝ ٩ذو  ثٽؾذجً ثٽڂ٪ضَٽٍ 

ثٽپٮىَّز وثڅضهً إٽً أّڃ ثّض٪ڂجٻ ثألٱٌثه ألٽٲج٣ ثٽپٮز دڂىؽخ ثٽڂىثٝ٪ز ثٽٶجةڂز دُچهڀ ، إّڅڂج َضّڀ 

دٺُٲُّز صٶضٍٞ أّڃ صپٸ ثألٽٲج٣ صْضٶٌ ٱٍ مََچز أ١ٌثٯ ثٽقىثً ثٽپٮىٌ ؽڂُ٪ًج ، و٩پً هيث ثألّجُ 
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ٌّّجٽز ثٽپٮىَّز ځڄ دجعهج صيٹٌُڇ دذچىه صپٸ ثٽڂىثٝ٪ز ثٽٶجةڂز دُچهڀ وث٩ضڂو  . (121)ٱال َقضجػ ځضٶذټ ثٽ

 :أدى ٩پٍ ٱٍ صقپُپه ثٽّچقىٌ ٩پً ځذوأ ثٽٶٚو ٱٍ ثٽٺغٌُ ځڄ ثٽڂْجةټ ثٽچقىَّز ، وځچهج 

 تذل انغهط. أ 

ٍّ إٽً أّڃ د٪ٜ ثٽّضٌثٹُخ ٌَه ٱُهـج ثٽٮپ٠ ٱٍ ثٽٶٚو ، وهى ځج أّڂجڇ  دوٻ ثٽٮپ٠  )  إٔجً أدى ٩پ

وهيث ثٽّچى٧ ځڄ ثٽذوٻ ٌَه ٱٍ ثٽٺالٿ فُڄ َضٺپڀ ثإلڅْجڃ ٽُٶىٻ ُٕتًج ٱُنجٽٲه ٽْجڅه ، ٱُٶىٻ  . (122)(

ًٍ  )ودوٻ ثٽٮپ٠ څقى  )): ٱٶـجٻ. ُٕتًج آمٌ  ًٍ ٱٮپ٠ دٶىٽه : أًثه  (ځًٌُس دٌؽٍټ فڂج : ځًٌُس دقڂج

ًٍ : دٌؽٍټ ، ٱى٨ٝ فڂجًًث ځىٝ٪ه ، وفٴ هيث أڃ َُْض٪ڂټ ٱُه دټ ٱُٶجٻ  ځًٌُس دٌؽـٍټ دټ فڂج

))(123).  

ّْجځ٨ ٩پً ځى٨ٝ ثٽٮپ٠ ومٚىًٙج د٪و  ٍّ ٩پً ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽٍ ٱٍ صچذُه ثٽ    ودهيث ث٩ضڂو أدى ٩پ

إىث أصش د٪و ٹالٿ ځىؽخ ٱجأل٭پخ ٱُهج صقٶُٴ ثٽّغجڅٍ  (دټ  )دُڄ ثالّڂُڄ ؛ ألّڃ  (دټ  )إهمجٽه 

وثإلٌٝثح ٩ڄ ثألّوٻ ، وَٺىڃ ثٽٺالٿ ثألّوٻ ٭پ٢ًج ځڄ ثٽڂضٺپڀ ده ، أو ّذٴ ٽْجڅه إٽُه ، أو ًأي 

  . (124)ىٹٌڇ عڀ ًأي صٌٹه

 انًفعىالٌ انهذاٌ ال ُيقتصز عهً أحذهًا. ب 

ٍّ ٩پً ٹالٿ ُّذىَه ٱٍ  دجح ثٽٲج٩ټ ثٽيٌ َض٪وثڇ ٱ٪په إٽً ځٲ٪ىٽُڄ وٽُِ ٽٸ  أڃ  )  ٩ّپٴ أدى ٩پ

أّڅٸ ُص٪پڀ ثٽُڂنَذٌ : وځ٪چً هيث ثٽٺالٿ  )):  دٶىٽه (125)(صٶضٌٚ ٩پً أفو ثٽڂٲ٪ىٽُڄ هوڃ ثِمٌ 

وصٲُوڇ مذٌ ثٽڂٲ٪ىٻ ثألّوٻ ، وځج صْچوڇ إٽُه ٱٍ ثٽڂٲ٪ىٻ ثٽّغجڅٍ ثٽيٌ هى مذٌ ڃ ثٽڂٲ٪ىٻ ثألّوٻ ٱٍ 

  .(126)((ِٽُض٪ِپَڀ ځج ثّضٶٌ ٩چوٷ ثٽيٌ صُٰٞ إٽُه : ثٽڂ٪چً وثٽّضٶوٌَ 

ٍّ إٽً ثٽّضقپُټ ثٽّضوثوٽٍ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽّضىؽُه دجٽٶٚو ٩ڄ ثإلمذجً دجٽُٶُڄ ځڄ ٵذټ     ودهيث ٽؾؤ أدى ٩پ

 .ثٽڂضٺپڀ ثٽڂض٪پٴ دجٽڂٲ٪ىٻ ثٽّغجڅٍ ثٽيٌ هى دڂچَٽز ثٽنذٌ ٩ڄ ثٽڂٲ٪ىٻ ثألّوٻ 

 انًضاف في انّنسة. ج 

ٍّ أّڃ ثٽڂٞجٯ ٱٍ ثٽّچْخ َٺىڃ ٩پً ٌٝدُڄ   :(127) ٌَي أدى ٩پ

 .أڃ َچْـخ إٽً ثٽڂٞجٯ إٽُـه : أڃ َٞجٯ إٽً ثٽٚـوً ، وثِمـٌ : أفوهڂج 

ٌّٯ ، وَٺىڃ ثألّوٻ هى ثٽڂٶٚىه ٵٚوڇ ،  ّٚوً ٱُه هى أڃ َٺىڃ ثالّڀ ٭ٌُ ځ٪ ٱجٽيٌ َچْخ إٽً ثٽ

ٍِ ،  )ٹڂج أّڃ ثٽٺچُز ثالّڀ ثألّوٻ ځچهج هى ثٽڂٶٚىه ثٽيٌ صپقٶه ثٽّضغچُز وثٽؾڂـ٨ ، وىٽٸ څقـى  ُْ ٩َْذِو َٵ

 ٍِ َْٕڂ ٌٌ ) څٶـىٻ  (و٩َْذِو  ٌٍ ) ، وال څٶـىٻ ( ٩َْذِو ِْ ُْ  َ.؛ ألّڃ ثٽّغجڅٍ ٽُِ دڂٶٚىه ٵٚوڇ ( َٵ
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ٌُْ  )أڃ صٶ٨ ثإلٝجٱز إٽً ثٽّغجڅٍ ، وىٽٸ څقى :    وثِمٌ  َُد َِٚ٪ٴ  )، و  (ثدُڄ ثٽ ٱجإلٝجٱز  (ثدُڄ ثٽ

ٌِٯ  هچج صٶ٨ إٽً ثٽّغجڅٍ ؛ ألّڃ ثٽڂٞجٯ إٽُه هچج ٽُِ ٹجألّوٻ ٱهى وثفو ځ٪ٌوٯ ځٶٚىه ٵٚوڇ ََُ٪

 .ٽألّوٻ 

ٍّ ثٽچْخ دٶٚو ثٽڂضٺپڀ ٱچْخ إٽً ثالّڀ ثألّوٻ ٱٍ ثٽٌٞح ثألوٻ ؛ ألّڅه هى     ودهيث ًد٠ أدى ٩پ

ٌّٞح ثٽغجڅٍ ٽپْذخ څٲْه  .ثٽڂٶٚىه ٱٍ ثٽٺالٿ ، وإٽً ثٽّغجڅٍ ٱٍ ثٽ

 انىصف. د 

ٍّ ٵـٌثءر څجٱ٨ ، و٩ـجٙڀ ، وأدٍ ٩ڂٌو ، وثدڄ ٩جځٌ ، وثٽٺْجةٍ دنٲٜ  ٭ٌُ  )   وّؽه أدى ٩پ

 ٩پً (129) الِنيَـمْ ًاَل الّضَـــسِ الْوَغْضٌُةِ عَلَيْوِــمْ غَيْـصِشَاطَ الَزِييَ أًَْعَوْثَ عَلَيْوِ :  ٱٍ ٵىٽـه ص٪جٽً (128)(

أڃ َٺـىڃ ٙٲز : ، وثِمٌ  (ثٽيَڄ  )أڃ َٺـىڃ دـواًل ځـڄ ثالّـڀ ثٽڂىٙىٻ : ثألّوٻ  : (130)وؽهُـڄ

ځًٌُس دٌؽٍټ : وَْضٶُڀ أڃ َٺىڃ ٙٲز ٽپچٺٌر صٶىٻ  )): وًّؽـ ثالفضڂـجٻ ثٽّغجڅٍ دٶىٽـه . ٽـه 

ٌَِٷ ، وإّڅڂج وٵ٨ ٭ٌُ هج هچج ٙٲز ٽپيَڄ ؛ ألّڃ ثٽيَڄ هـج هچـج ٽُِ دڂٶٚىه ٵٚوهڀ ، ٱهـى  ٭ُ

ٌّؽِټ ځغِپَٸ ٱؤٹٌځه : دڂچَٽـز ٵىٽٸ  ٌُ دجٽ   .(131)((إّڅٍ ألځ

ٙٲز ٽالّڀ ثٽڂىٙىٻ د٪جځـټ ثٽٶٚو ؛ ألّڃ هيث ثٽپٲ٤ َٺغٌ ځؾُته ٱٍ  (٭ٌُ  )   ودهيث ٩پټ ځؾٍء 

 )وٰٙ ثٽّچٺٌر ٽٺڄ ؽجٍ ځؾُته هچـج ؛ ألّڃ ثالّڀ ثٽڂىٙىٻ هچج ٽُِ دڂٶٚىه ٵٚوهڀ ٱهى دڂچَٽز 

ّٖج٩ٌ (ځغټ    :(132)، وځغټ هيث ثٽّضىؽُه وّؽه ده ٵىٻ ثٽ

 َمِن الَّنَفِر الالِئي الذوَن إذا ُهُمو         َوَهاُب الّلىاُم َحّلَقة الياِب َقعَقعوا

ٌّ٭ڀ ځڄ أّڃ  (ثٽالةٍ  )ٙٲز ٽـ  (ثٽيَڄ  )   إى ٌَي أّڃ   (ثٽيَڄ  )وؽجٍ هيث ثٽىٰٙ ٩پً ثٽ

ّٚپز ، وُٕج٧  ّٚپز ؛ ألّڃ  (ثٽالةٍ  )ځنٚىٗ دجٽ ّٚپز  (ثٽيَڄ  )دقيٯ ثٽ وإڃ ٹجڃ ځنٚىًٙج دجٽ

ٌّؽِټ ځغِپَٸ ٱُٺٌَځچٍ  ): إال أّڅه ٽڀ َٺڄ ځٶٚىه ده ٍٕء د٪ُچه ٽيث ٙجً دڂچَٽز ٵىٻ ثٽٶجةټ  ٌُ دجٽ ٵو أځ

)  ٍّ ُّٖج٧ ٽّڂج ٽڀ َُٶٚو ده وثفو د٪ُچه ٹيٽٸ : )) ٵجٻ أدى ٩پ ٌّؽَټ ٱٍ فٺڀ ثٽ وإڃ ( ثٽيَڄ ) ٱٺڂج أّڃ ثٽ

ُّٖج٧ ٱپڀ َڂضچ٨ أڃ َُىٰٙ ده   ّٚپز ٽّڂج ٽڀ َٶٚو ده وثفو د٪ُچه ٙجً ٱٍ فٺڀ ثٽ ٹجڃ ځنٚىًٙج دجٽ

ٌّؽټ دنٌُ ځچٸ َٺٌځچٍ ، وڅقى ىٽٸ ځّڂج َٺىڃ ٙٲجس  (ثٽالةٍ  ) ، ٹڂج ٽڀ َڂضچ٨ أڃ َىٰٙ ثٽ

 (ځغټ  )ٙٲز ٽالةٍ ٱٍ ثٽذُش ٹڂج ٹجڃ  (ثٽيَڄ إىث ُهُڂى  )ٽپچٺٌ ، ٱئىث ٹجڃ ٹيٽٸ ٽڀ َڂضچ٨ أڃ َٺىڃ 

           (133)((ٙٲز ٽه 

ٍّ َ٪ضڂو ٩پً ثٽؾجڅخ ثٽّضوثوٽٍ ٱٍ ثٽّضىؽُه ثٽّچقىٌ ځڄ  ّْجدٴ ٌَي أّڃ أدج ٩پ    وثٽڂضؤځټ ٱٍ ثٽّچ٘ ثٽ

 .ؽٌثء ًد٢ه ثمضٚجٗ ثالّڀ ثٽڂىٙىٻ وٙپضه وُٕج٩هڂج دڂٶجٙو ثٽڂضٺپڀ 
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 نيس تًىضع أيز  (أفعم ته  )صيغح .  هـ 

ٍّ ٱٍ إعذجس أّڃ  ٽُِ دڂى٨ٝ أځٌ دٶٚو ثٽڂضٺپڀ ؛ ألّڅه ٌَي أّڃ ثٽڂضٺپڀ  (أٱ٪ټ ده  )   ثّضوٻ  أدى ٩پ

ٱهى َٶٚو ثإلمذجً ٩چه دؤّڅه ٵو  (أٹٌٿ د٪ڂٌو  ): دهيڇ ثٽُٚٮز َٶٚو ثإلمذجً ال ثإلڅٖجء ٱئىث ٵجٻ 

ٌَُٿ ، وهيث ٹالٿ ځقضڂټ ٽپٚوٳ وثٽٺيح ٹْجةٌ ثألمذجً وه٩ڀ ًأَه دؤّڃ  ٽى ٹجڃ دُٚٮز  (أٱ٪ټ  )َٹ

 .(134)ثألځٌ ألٝڂٌ ٱُه ثٽٲج٩ټ وٽؾجٍ صغچُضه وؽڂ٪ه وصؤٹُوڇ

ؽجء هچج دُٚٮز ثألځٌ وثٽڂٶٚىه ده ثٽنذٌ ٹڂج وٵ٨ ٽٲ٤ ثٽنذٌ ٽألځٌ  (أٱ٪ټ  )   وثٽنالٙز أّڃ 

ًٌَث  )وثٽو٩جء ٱٍ  ٍَ ٌٍَو ٕ ٌَ ثهلُل ٽٍََو  )، و  (َٽِٶ ، وڅقى ىٽٸ ځّڂج وٵ٨ ٽٲ٤ ثٽنذٌ ٱُه ځىٵ٨  (َ٭َٲ

  .(136) قُلْ هَيْ كَبىَ فِي الضاَللَةِ فَلْيَوْذُدْ لَوُ الشَحْوَيُ هَذّاً :  ، وڅ٦ٌُ هيث ٵىٽه ص٪جٽً (135)ثألځٌ وثٽو٩جء

ٍَ سيذًا  )إضًار  انخثز في صيغح .   و   (يا أحَس

ََْڄ ٍَوًث  )    أؽجٍ  ثألمٲٔ إٝڂجً ثٽنذٌ ٱٍ   (ځج أفْڄ ٍَوًث  ): إىث ٵپش  )): ، إى ٵـجٻ  (ځج أف

ََْڄ ٍَـوًث  )، و  (ثٽيٌ  )ٱڂـج ٱٍ ځى٨ٝ  وهيث ال َؾىٍ  . (137)((ٙپضهـج ، وثٽنذٌ ځقيوٯ  (أف

ٍّ  ؛ ألّڃ ثٽنذٌ ثٽڂٞڂٌ ال َنپى ځڄ أڃ َٺىڃ ځؾهىاًل أو ځ٪ٌوٱًج ، ٱئڃ ٹجڃ (138)٩چو أدٍ ٩پ

َُٚو ٱٍ ثٽڂ٪چً ٽڂ٪ٌٱضهج وثٽ٪پڀ دهج ،  ځؾهىاًل ٽڀ ََُؾَ ؛ ألّڃ ثٽڂٞڂٌثس إّڅڂج ُصقيٯ ٱٍ ثٽپٲ٤ وُصْٶ

وإىث ُؽهپش ٽڀ ُصٞڂٌ ، ٱال َؾىٍ ٽهيث أڃ َٺىڃ ځؾهىاًل ، وإْڃ ٹجڃ ځ٪ٌوٱًج ٽڀ َؾَ أڃ َٞڂٌ ٽڂج 

ٌَِٯ دجٽّض٪ٌَٰ ٱٍ هيث ثٽڂى٨ٝ ، وثٽّضنُٚ٘ ٭ٌُ ځٶٚىه وال  َوُمُټ ثٽٺالٿ ځڄ ثالمضٚجٗ إىث ٩ُ

ځٌثه ؛ ألّڃ ځى٨ٝ ثٽٶٚو ٱُه ثإلٕج٩ز وثإلدهجٿ ؛ وٽيٽٸ ٹجڃ ص٪ؾذًج ، ومٌػ ٩ڄ ثٽقّو ثٽيٌ ُو٨ٝ 

  .  (139)ٽه

ٍّ ث٩ضڂو ٩پً ځذوأ ثٽٶٚو ٱٍ ؽّټ صىؽُهجصه ثٽّچقىَّز ؛ ألّڅه ٌَي أّڃ     َضٞـ ځّڂج صٶوٿ أّڃ أدج ٩پ

وهيث ځج َُ٪جح ٩پً ثٽّچ٦ٌَّز . ثٽؾڂټ ثٽنجٽُز ځڄ ثٽٶٚو صچضؾهج ثٽٶىث٩و ٽٺّچهج ال صڂغټ ٹالٿ ثٽڂضٺپڀ 

ّٚقز  ثٽذچُىَّز ٩ڂىځًج وثٽّضىٽُوَّز مٚىًٙج ٱٶو ٩چُج دهيث ثٽّچى٧ ځڄ ثٽؾڂټ ال ٽٍٖء إال ألّڅهج صڂضپٸ ثٽ

ّٚقز ثٽّوالٽُّز ، وهڂج وإڃ ٩وث ٌٝوًَُڄ ٱٍ دچجء ثٽؾڂپز ٽٺّچهڂج ٭ٌُ ٹجٱُُڄ ځڄ ٭ٌُ  ثٽٶج٩وَّز وثٽ

 .ٵٚو ٌَُْ دهڂج ٽضقوَو ثٽّوالٽز ثٽضٍ ٌََوهج وَٶٚوهج ثٽڂضٺپڀ 

  انخالصح 

 : وٱٍ مضجٿ هيث ثٽذقظ َڂٺڄ أڃ څىؽَ أهڀ ثٽچضجةؼ ثٽضٍ صىٙټ إٽُهج ثٽذقظ ٱٍ ثِصٍ 

ٍّ ٱٍ هًثّضه ٽپٮز وثٽّچقى ځڄ ځٲهىٿ ثٽپٮز ٥جهٌر ثؽضڂج٩ُّز ، والُّّڂج ٱٍ إ١الٳ  . 1 ثڅ٢پٴ أدى٩پ

 .أفٺجځه وصىؽُهجصه ثٽّچقىَّز دڂج َچْؾڀ و٥ٌوٯ ځضپٶٍ ثٽن٢جح 
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ٍّ ځڄ ثألِّ ثٽّضوثوٽُّز ٹڂٌث٩جر ٵٚو  . 2 ٍّ دذ٪ٜ ثٽڂذجها ثٽضٍ ُص٪ّو ٱٍ ثٽٲٺٌ ثٽپْجڅ ثهضڀ أدى ٩پ

ّْجځ٨ ، وأ١پٴ ځ٢ٚپـ  ٩پً ثٽٲجةور  (ثإلٱجهر  )ثٽڂضٺپڀ ، أو ٭ٌٝه ځڄ ثٽن٢جح  ، وځٌث٩جر فجٻ ثٽ

ُّْجٵجس ثٽضٍ َچضؼ ٝڂچهج ثٽٺالٿ   .ثٽضٍ َؾچُهج ثٽڂنج١خ ځڄ ثٽن٢جح وثٽ

ٍّ ٩پً ځذوأ ثٽٶٚو ٱٍ ؽّټ صىؽُهجصه ثٽّچقىَّز ، وٌَي أّڃ ثألځغپز وثٽؾڂټ  . 3 ث٩ضڂو أدى ٩پ

ٌّ ؛ إلعذجس ٵج٩ور  ّْجدٶز أو ثٽڂ٪جٌٙر ٽه هٍ ځڄ څضجػ ثٽىث٨ٝ ثٽّچقى ثالٱضٌثُٝز ٱٍ ٹضخ ثٽچقى ثٽ

ٍّ ثٽڂٶٚىه   .   څقىَّز أو څٲُهج ٽٺّچهج ال صڂغټ وثٵ٨ ثٽٺالٿ ثٽڂچضؼ ، وال ثٽقوط ثٽٺالځ

 هىايش انثحث

                                                             

  .1455 / 5 ،  (هوٻ  ): َچ٦ٌ ٽْجڃ ثٽ٪ٌح ( 1 )

  . 87: ٦ٕجَج ٽْجڅُّز ( 2)

(3 ) ٌّ ٍّ ٽن٢جح ثٽقؾجػ ثٽچقى   .251: ثٽّضقپُټ ثٽّضوثوٽ

  .251: ثٽڂٚوً څٲْه ( 4)

  .117: وٰٙ ثٽپٮز هالٽًُّج ( 5)

  .87:  ٦ٕجَج ٽْجڅُّز ( 6)

(7 ) ٌّ ٍّ ٽن٢جح ثٽقؾجػ ثٽّچقى   .250: َچ٦ٌ ثٽّضقپُټ ثٽّضوثوٽ

  .253: ثٽڂٚوً څٲْه ( 8)

ثٽّضوثوٽُجس  ، 232- 230:  ، څ٦ٌَز ثٽٲ٪ټ ثٽٺالځٍ 51: ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح : َچ٦ٌ ( 9)

  . 80: ٩پڀ ثّض٪ڂجٻ ثٽپٮز 

  .186- 185: َچ٦ٌ ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ( 10)

  .245: ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽٍ ٩چو ُّذىَه ( 11)

  .25/ 1: َچ٦ٌ ثٽٺضجح ( 12)

  .246: ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽٍ ٩چو ُّذىَه  (13)
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  .202: ثألمذجً َچ٦ٌ أٵْجٿ ( 14)

ٌُّْثٱٍ ( 15)   .  186 / 1: ٌٕؿ ثٽ

ٌّ ٩چو ُّذىَه ( 16)   .286: َچ٦ٌ ثألِّ ثإلدْضڂىٽىؽُز وثٽّضوثوٽُّز ٽپچ٦ٌ ثٽّچقى

  .202: َچ٦ٌ أٵْجٿ ثألمذجً ( 17)

  .204 – 202:  َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه (18)

  .123 / 15: ٙقُـ ځْپڀ دٌٖؿ ثٽچىًٌ ( 19)

  .52: ثٽپْجڃ وثٽڂَُثڃ ( 20)

ٌّ ٩چو ُّذىَه ( 21)   .286: َچ٦ٌ ثألِّ ثإلدْضڂىٽىؽُّز وثٽّضوثوٽُّز ٽپّچ٦ٌ ثٽّچقى

  .202: َچ٦ٌ أٵْجٿ ثألمذجً ( 22)

  .202: َچ٦ٌ أٵْجٿ ثألمذجً ( 23)

  .25 / 1: َچ٦ٌ ثٽٺضجح ( 24)

   .102: څ٦ٌَز ثٽّچقى ثٽ٪ٌدٍ ( 25)

  .202: أٵْجٿ ثألمذجً ( 26)

  .204: ثٽڂٚوً څٲْه ( 27)

ٌّځجڅٍ ثٽچقىٌ ( 28)   .252: ثٽ

  .35 / 1: ثٽنٚجة٘ ( 29)

  .284 / 1:  ثٽنٚجة٘ (30)

  .49 / 1: َچ٦ٌ ٌٕؿ ثٽڂٲٚټ ( 31)

  .28: هالةټ ثإل٩ؾجٍ (32)
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ٍّ ٩چو ُّذىَه ( 33)   .249: َچ٦ٌ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ

  . 40 / 1 : ، هڂ٨ ثٽهىثځ٨ 49 / 1:  ، ٌٕؿ ثٽڂٲٚټ 35 / 1: ثٽنٚجة٘ : َچ٦ٌ ( 34)

ٍّ ٩چو ُّذىَه ( 35)   .250: َچ٦ٌ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ

ٍّ ٩چو ُّذىَه : َچ٦ٌ ( 36)   .60:  ، ثٽپْجڃ وثٽڂَُثڃ 250: ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ

  .216 / 1: ثإل٭ٲجٻ ( 37)

:   ، وَچ٦ٌ ځٶوځز ٱٍ ٩پڂٍ ثٽّوالٽز وثٽّضنج١خ 33: ثٽضٲٺٌُ ثٽپْجڅٍ ٱٍ ثٽقٞجًر ثٽ٪ٌدُّز ( 38)

15.  

  ( .4 )ّىًر ثٽڂْو ، ثَِز ( 39)

  .452- 451 / 6: ثٽقؾز ( 40)

(41 ) ٍّ ٍّ هًثّز ٱٍ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ   .45: َچ٦ٌ ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅ

  .66 – 65 / 2: ثٽٺضجح ( 42)

ٍّ 88: ثإلڅٖجء ٱٍ ثٽ٪ٌدُّز دُڄ ثٽضٌٹُخ وثٽّوالٽز : َچ٦ٌ ( 43)   .  48:  ، ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅ

ٍّ ،:  َچ٦ٌ (44) ٍّ هًثّز ٱٍ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ  ، ثٽٚىًر 30:  ، ٽْجڅُجس ثٽچ٘ 53ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅ

  .53وثٽٌُٚوًر ، 

ٌّ ٩چو ثٽ٪ٌح :  ، وَچ٦ٌ 123: أٝىثء ٩پً ثٽّوًثّـجس ثٽپٮىَّـز ثٽڂ٪ـجٌٙر ( 45) : ثٽّضٲٺٌُ ثٽپٮى

ٌّ ٽپچ٘ 88: ، ثإل٩ؾجٍ ثٽذُجڅٍ 375  . 61ٱجڃ هثَٸ ، :  ، ثٽضقپُټ ثٽچقى

  ( . 11 )ّىًر ثأل٩ٌثٯ ، ثَِز ( 46)

  ( .91 )ّىًر ثٽذٶٌر ، ثَِز ( 47)

  .158 / 1هچوثوٌ ، : َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽٌُٖثٍَجس ( 48)

  ( .  4 )ّىًر ثأل٩ٌثٯ ، ثَِز ( 49)
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  .155 / 1هچوثوٌ ، : ثٽڂْجةټ ثٽٌُٖثٍَجس ( 50)

 ، وَچ٦ٌ ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅٍ هًثّـز ٱٍ 50: ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅٍ هًثّـز ٱٍ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽٍ ( 51)

ُّْجٳ   .370: ثٽ٪الٵـز دُـڄ ثٽّچ٘ وثٽ

  ( .27 )ّىًر ثٽقوَو ، ثَِز ( 52)

  .88: َچ٦ٌ ثإلَٞجؿ ( 53)

  .20 – 19: ثٽڂْجةټ ثٽڂچغىًر ( 54)

  ( .99 )ّىًر ثإلٌّثء ، ثَِز ( 55)

  .270: ثٽڂْجةټ ثٽقپذُجس ( 56)

  ( .35 )ّىًر َىّٰ ، ثَِز ( 57)

  .240 – 239: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽقپذُجس ( 58)

  ( .26 )ّىًر ثٽْؾور ، ثَِز ( 59)

  .240: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽقپذُجس ( 60)

  ( .122 )ّىًر ثألڅ٪جٿ ، ثَِز ( 61)

  .398 / 3: ثٽقؾز ( 62)

ٌّٚٱُّز ٱٍ ثٽقؾز ( 63)   .364 / 2: َچ٦ٌ ثألٙىٻ ثٽچقىَّز وثٽ

  ( .22 )ّىًر ثٽڂؾجهٽز ، ثَِز ( 64)

  .282 / 6: َچ٦ٌ ثٽقؾز ( 65)

ٌّٚٱُّز ٱٍ ثٽقؾز ( 66)   .363 / 2: َچ٦ٌ ثألٙىٻ ثٽچقىَّز وثٽ

(67 ) ٍّ   .115: َچ٦ٌ ځٌث٩جر ثٽڂنج١خ ٱٍ ثٽّچقى ثٽ٪ٌد

(68 )ٍّ   .115: ځٌث٩جر ثٽڂنج١خ ٱٍ ثٽّچقى ثٽ٪ٌد
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  .62:  َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه (69)

  .38: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽڂچغىًر ( 70)

  .38: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 71)

  .393 / 1: َچ٦ٌ ثٽٺضجح ( 72)

  .393 / 1: َچ٦ٌ ثٽٺضجح ( 73)

  .301 – 300 / 2:  ، ٌٕؿ ثدڄ ٩ٶُټ 41: ثٽڂْجةټ ثٽ٪ٞوَجس : َچ٦ٌ ( 74)

  .661: هَىثڃ ثٽٲٌٍهٳ ( 75)

(76 ) ٌ٪ّٖ   .402 / 2: َچ٦ٌ ٹضجح ثٽ

  .308 / 1: ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ ( 77)

  .100 – 99 / 2: َچ٦ٌ ثٽّض٪پُٶز ( 78)

  .186: ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ( 79)

  .186: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 80)

  .187 - 186: َچ٦ٌ ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ( 81)

  .81: ثٽڂْجةټ ثٽ٪ْٺٌَجس ( 82)

  .393 / 1: ثإل٭ٲجٻ ( 83)

  . 34: ثٽّضقپُټ ثٽّچقىٌ ٩چو ثدڄ هٖجٿ ثألڅٚجًٌ ( 84)

    . 81:  ، ثٽڂْجةټ ثٽ٪ْٺٌَجس 73 – 72:  ، ثإلَٞجؿ 393 / 1: ثإل٭ٲجٻ :  َچ٦ٌ (85)

    93 / 1:  ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ (86)

  .221: َچ٦ٌ ثٽّض٪ٌَٲجس ( 87)
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  .155:  ، ثٽڂْجةټ ثٽ٪ْٺٌَجس 216: ثإلَٞجؿ : َچ٦ٌ ( 88)

  .155: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽ٪ْٺٌَجس ( 89)

  .216:  َچ٦ٌ ثإلَٞجؿ (90)

  .218: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 91)

  .375: ځنضجً صيٹٌر أدٍ ٩پٍ ثٽٲجًٍّ وصهيَذهج :  َچ٦ٌ (92)

 / 2:  ، ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ 375: ځنضجً صيٹٌر أدٍ ٩پٍ ثٽٲجًٍّ وصهيَذهج : َچ٦ٌ ( 93)

917   .  

  .917 / 2: َچ٦ٌ ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ (94)

  .919 / 2: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 95)

  .129: َچ٦ٌ ځٌث٩جر ثٽڂنج١خ ٱٍ ثٽچقى ثٽ٪ٌدٍ ( 96)

  .919 / 2: َچ٦ٌ ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ ( 97)

   .920 – 917 / 2: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 98)

  .137: َچ٦ٌ ځٌث٩جر ثٽڂنج١خ ٱٍ ثٽچقى ثٽ٪ٌدٍ ( 99)

ّٖٺټ  ( 100)   .17: َچ٦ٌ ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ دُڄ ثٽّوالٽز وثٽ

ّٖٺټ  ( 101)   .18 – 17: َچ٦ٌ ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ دُڄ ثٽّوالٽز وثٽ

  .141 / 1: ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ : َچ٦ٌ ( 102)

  .143 / 2: ٙىٻ ٱٍ ثٽّچقى َچ٦ٌ ثأل( 103)

ّٖٺټ ( 104)   .81: َچ٦ٌ ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ دُڄ ثٽّوالٽز وثٽ

  .304 -294 / 1: َچ٦ٌ ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ ( 105)

  .306 – 305 / 1: ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ ( 106)
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  .95 / 1: ثألٙىٻ ٱٍ ثٽّچقى ( 107)

  .308 / 1 : ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿَچ٦ٌ ( 108)

  .308 / 1: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 109)

  .149 / 1: َچ٦ٌ ثٽقؾز ( 110)

  ( .7 )ّىًر ثٽٲجصقز ، ثَِز ( 111)

 . ( 16 – 15 )ّىًر ثٽ٪پٴ ثَِز ( 112)

  .193 – 192: َچ٦ٌ ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ( 113)

  .147 ـ 145 / 1: ثٽقؾز ( 114)

  .145- 144: ثٽڂْجةټ ثٽقپذُجس ( 115)

  .578 / 1: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽذٌَٚجس ( 116)

  .200: َچ٦ٌ ثٽّضوثوٽُّز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ( 117)

  .21: ثٽٶٚوَّز ( 118)

  .356: َچ٦ٌ ثألِّ ثإلدْضڂىٽىؽُّز وثٽّضوثوٽُّز ٽپچ٦ٌ ثٽّچقىٌ ٩چو ُّذىَه ( 119)

(120 ) ٍّ   .51: َچ٦ٌ څ٦ٌَز ثٽٶٚو وأعٌهج ٱٍ إ٥هجً ثٽڂ٪چً وثإل٩ؾجٍ ثٽٶٌآڅ

  .69: َچ٦ٌ ثٽڂٚوً څٲْه ( 121)

  . 221: ثإلَٞجؿ : َچ٦ٌ ( 122)

  . 221 :  ثإلَٞجؿ(123)

ٌُّْثٱٍ ، : َچ٦ٌ ٌٕؿ ٹضجح ُّذىَه ( 124)   .337 / 2ٽپ

  .18 / 1: َچ٦ٌ ثٽٺضجح ( 125)
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  .583: ثٽڂْجةټ ثٽڂٖٺپز ( 126)

  . 829 - 828 / 2: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽذٌَٚجس ( 127)

  .142/ 1: َچ٦ٌ ثٽقؾز ( 128)

  ( .7)ّىًر ثٽٲجصقز ، ثَِز ( 129)

  .142/ 1: َچ٦ٌ ثٽقؾز ( 130)

  .142/ 1:  ثٽقؾز (131)

أّڅـه ألدٍ ٵُِ دڄ ثألّپش ،  ( 181 / 1: ثٽٺجځـټ )ثمضپٰ ٱٍ څْذـز هـيث ثٽذُش ٱٶو ؽجء ٱٍ ( 132)

ٌّدُِ  ( 134 / 20: ثٽپْجڃ  )وؽجء ٱٍ  ) ، وؽجء ٱٍ ( ٩ّذجه دڄ ١هٲز ثٽڂجٍڅٍ ) أّڅه ألدٍ ثٽ

ٌّدُِ  ( 532 / 2: ثٽنَثڅز   .ثّڅه ألدٍ ثٽ

  .169 – 168: ثٽڂْجةټ ثٽ٪ٞوَجس ( 133)

  .166 – 165: ثٽڂْجةټ ثٽڂٖٺپز ( 134)

  .166: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽڂٖٺپز ( 135)

  ( .75 )ّىًر ځٌَڀ ، ثَِز ( 136)

  .116 / 1: ثألٙىٻ ( 137)

  .170: َچ٦ٌ ثٽڂْجةټ ثٽڂٖٺپز ( 138)

 . 170: ثٽڂٚوً څٲْه  َچ٦ٌ ( 139)

 يصادر انثحث ويزاجعه

 ـ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ

صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً إهًَِ ځٶذىٻ ، :  ثألِّ ثإلدْضڂىٽىؽُّز وثٽّضوثوٽُز ٽپچ٦ٌ ثٽّچقىٌ ٩چو ُّذىَه ـ

ؽوثًث ٽپٺضجح ثٽ٪پڂٍ ٩ّڂجڃ ـ ثألًهڃ ، ٩جٽڀ ثٽٺضخ ثٽقوَظ إًدو ـ ثألًهڃ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً ، 

 .ٿ 2006
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ٌّ : ـ ثألٙـىٻ ٱـٍ ثٽّچقـى  ٌّ ثٽذٮـوثه ّْـٌثػ ثٽّچقـى صقٶُٴ  (هـ 316 )صـؤٽُٰ ځقّڂـو دـڄ ّهـټ دـڄ ثٽ

ٌّثد٪ز  ٌّّجٽز ٽپ٢ذج٩ز وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثٽ  )ثٽّوٹضىً ٩ذو ثٽقُْڄ ثٽٲضپٍ ، ځؤّْز ثٽ

  .(ٿ 1999هـ ـ 1420

 ٍّ ٍّ ثٽٲجًّ ٌّٚٱُّز ٱٍ ثٽقؾز ألدٍ ٩پ صؤٽُٰ ثٽوٹضىً ځقّڂو ٩ذوثهلل ٵجّڀ ، : ـ ثألٙىٻ ثٽّچقىَّز وثٽ

  .( ٿ 2008هـ ـ 1429 )هثً ثٽذٖجةٌ ٽپ٢ّذج٩ز وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً څجَٰ مٌځج ، ّپْپز ٹضخ عٶجٱُّز : ـ أٝىثء ٩پً ثٽّوًثّجس ثٽپٮىَّز ثٽڂ٪جٌٙر 

ٕهٌَّز َٚوًهج ثٽڂؾپِ ثٽى١چٍ ٽپغٶجٱز وثٽٲچىڃ وثِهثح ـ ثٽٺىَش ، ٙوًس ثٽْپْپز ٱٍ َچجٌَ 

 . ٿ 1978

ٌّفڂڄ ، هثً ثٽڂ٪جًٯ ، : ـ ثإل٩ؾجٍ ثٽذُجڅٍ وځْجةټ ثدڄ ثألًٍٳ  صؤٽُٰ ثٽوٹضىًر ٩جةٖز ٩ذو ثٽ

  .(س . ه )ثٽ٢ّذ٪ز ثٽغجٽغز 

صؤٽُٰ أدٍ إّقـجٳ  : (ځ٪جڅٍ ثٽٶٌآڃ وإ٩ٌثده " وهى ثٽڂْجةټ ثٽڂٚپقز ځڄ ٹضجح  )ـ ثإل٭ٲجٻ 

َّؽجػ  ٍّ  : (هـ 311 )ثٽ ٍّ ثٽقْڄ دڄ أفڂو ثٽٲـجًّ ، صقٶُٴ  (هـ 377) صٚچُٰ ثٽ٪الځز أدٍ ٩پ

ٍّ ، أدى ٥ذٍ ، ثإلځجًثس ثٽ٪ٌدُّز  وص٪پُٴ ثٽّوٹضىً ٩ذوثهلل دڄ ٩ڂٌ ثٽقجػ إدٌثهُڀ ، ثٽڂؾڂ٨ ثٽّغٶجٱ

  . (ٿ 2003هـ ـ 1424 )ثٽڂضقور 

صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً مجٽو ځُاله  : (هًثّز څقىَّز صوثوٽُّـز  )ـ ثإلڅٖـجء ٱـٍ ثٽ٪ٌدُّز دُڄ ثٽّضٌٹُخ وثٽّوالٽـز 

 . ٿ 2001، صىڅِ ،  (ؽجځ٪ز ځچىدز ، وثٽڂؤّْز ثٽ٪ٌدُّز ٽپّضى٨ٍَ  )، څٌٖ 

صؤٽُٰ ثإلځجٿ ٹڂجٻ ثٽـّوَڄ ٩ذو : إلڅٚجٯ ٱٍ ځْجةـټ ثٽنالٯ دُڄ ثٽّچقىَُڄ ثٽذٌَُٚڄ وثٽٺىٱُُڄ ـ ث

ٌّفڂـڄ دڄ ځقّڂو دـڄ أدٍ ّ٪ُو ثألڅذـجًٌ ثٽڂٺّچً دـؤدٍ ثٽذٌٹـجس  ، صقٶُٴ ځقڂـو  ( هـ 577س  )ثٽ

  .(س . ه  )ځقٍُ ثٽّوَـڄ ٩ذـو ثٽقڂُو ، ثٽڂٺضذـز ثٽّضؾجًَّز ثٽٺذٌي دڂٌٚ 

ٍّ : ـ ثإلَٞـجؿ  ٍّ ثٽڂٺّچً دـؤدٍ ٩پ  ( هـ 377 )صـؤٽُٰ ثٽقْڄ دـڄ أفڂو دـڄ ٩ذـو ثٽٮّٲـجً ثٽٲـجًّ

 هـ ـ 1429 )صقٶُٴ ثٽوٹضىً ٹج٥ڀ دقٌ ځٌؽجڃ ، ٩جٽڀ ثٽٺضخ ، دٌُوس ـ ٽذچجڃ ، ثٽ٢ذ٪ز ثألوٽً 

  .( ٿ 2008

ٌّ ٹضجح  ٍّ ٽن٢جح ثٽقؾجػ ثٽّچقى ثإلڅٚجٯ ٱٍ ځْجةټ ثٽنالٯ دُڄ ثٽّچقىَُڄ " ـ ثٽّضقپُټ ثٽّضوثوٽ

 ٌّ صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځقّڂو ٩وَټ ٩ذو  " : (هـ 577 )ثٽذٌَُٚڄ وثٽٺىٱُُڄ ألدٍ ثٽذٌٹجس ثدڄ ثألڅذجً

ٍّ ، هثً ثٽذٚجةٌ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً    .   (ٿ 2011هـ ـ 1432 )ثٽ٪َََ ٩پ
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ٌّ ٽپّچ٘  صؤٽُٰ ٹالوُ دٌَچٺٌ ،  : (ځومټ إٽً ثٽڂٲجهُڀ ثألّجُّّز وثٽڂچجهؼ  )ـ ثٽّضقپُټ ثٽپٮى

ٌّ ، ځؤّْز ثٽڂنضجً ٽپچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثٽّغجڅُز . ه. صٌؽڂز وص٪پُٴ أ   )ّ٪ُو فْڄ دقٌُ

  .  (ٿ 2010هـ ـ 1431

ٌّ ، ٩جٽڀ ثٽٺضخ : ـ ثٽّضوثوٽُجس ٩پڀ ثّض٪ڂجٻ ثٽپٮز  ٍّ ٩پى إ٩وثه وصٶوَڀ ثٽّوٹضىً فجٱ٤ ثّڂج٩ُپ

  .(ٿ 2011 )ثٽقوَظ ، إًدو ـ ثألًهڃ 

صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځْ٪ىه ٙقٌثوٌ ، هثً ثٽ٢ّپُ٪ز ٽپ٢ّذج٩ز وثٽّچٌٖ ـ : ثٽّضوثوٽُز ٩چو ثٽ٪پڂجء ثٽ٪ٌح ـ 

 .ٿ 2005دٌُوس ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً ، 

 )صؤٽُٰ ٙجدٌ ثٽقذجٕز ، ٙٲقجس ٽپّوًثّجس وثٽّچٌٖ  : (ځوثمټ وڅٚىٗ  )ـ ثٽّضوثوٽُز وثٽقؾجػ 

  .(ٿ 2008

ٌَّٰٖ ٩پٍ دڄ ځقّڂو ثٽؾٌؽجڅٍ ، هثً إفُجء ثٽّضٌثط ثٽ٪ٌدٍ ، دٌُوس : ـ ثٽّض٪ٌَٲجس  ُّْو ثٽ صؤٽُٰ ثٽ

  .(ٿ 2003هـ ـ 1424 )ـ ٽذچجڃ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ّٖٺټ  صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځقڂـىه أفڂو څقپز ڃ ځٺضذز ٍهٌثء : ـ ثٽّض٪ٌَٰ وثٽّضچٺٌُ دُـڄ ثٽّوالٽـز وثٽ

ٌّٖٳ ،   . ٿ 1999ثٽ

 377  )صؤٽُٰ أدٍ ٩پٍ ثٽقْڄ دڄ أفڂو دـڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲجًٍّ : ـ ثٽّض٪پُٶز ٩پً ٹضـجح ُّذىَه 

صقٶُٴ وص٪پُٴ ثٽّوٹضىً ٩ىٛ دڄ فڂو ثٽٶىٌٍ ، ځ٢ذ٪ـز ثألځجڅـز ـ ثٽٶـجهٌر ، ثٽ٢ذ٪ـز ثألوٽً  (هـ 

  .( ٿ  1991هـ ـ 1412) 

 2ثٽوٹضىً ٩ذو ثٽْالٿ ثٽڂْوٌ ، ثٽوثً ثٽ٪ٌدُّز ٽپٺضجح ، ٟ: ثٽضٲٺٌُ ثٽپْجڅٍ ٱٍ ثٽقٞجًر ثٽ٪ٌدُّز  ـ

 .ٿ 1986ـ 

ّْذ٪ز  ـ    ٍّ : ثٽقؾـز ٽپٶٌثء ثٽ ٍّ ثٽقْڄ دـڄ أفڂـو دڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲـجًّ  هـ 377  )صؤٽُٰ أدٍ ٩پ

، صقٶُٴ دوً ثٽّوَڄ ٵهىؽٍ و ٙجفذه ، ًثؽ٪ه وٙققه ٩ذو ثٽ٪َََ ًدجؿ و أفڂو َىّٰ ثٽّوٵجٳ  (

  . (س . ه )، هثً ثٽڂؤځىڃ ٽپضٌثط 

 ٍّ ٍّ هًثّز ٱٍ ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ  ، 1ځؤَّو آٻ ٙىَچش ، ځٺضذز ثٽقٞجًثس ، ٟ. ه: ـ ثٽن٢جح ثٽٶٌآڅ

 .دٌُوس ـ ٽذچجڃ 
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ٍّ : ـ هالةټ ثإل٩ؾجٍ  ُّٖل ثإلځجٿ أدٍ دٺٌ ٩ذو ثٽٶجهٌ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځقّڂو ثٽؾٌؽجڅ صؤٽُٰ ثٽ

 ٌّ ، ٵٌأڇ و٩ّپٴ ٩پُه ځقڂىه ځقّڂو ٕجٹٌ ،ځٺضذز ثٽنجڅؾٍ ٽپ٢ّذج٩ز وثٽّچٌٖ  (هـ 471 )ثٽّچقى

  .(س .ه  )وثٽّضى٨ٍَ 

ُّْجٵُّز ٩چو ثٽپٮىَُڄ  ُّّْجح ٽپ٢ّذج٩ز : ـ ثٽّوالٽز ثٽ صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ٩ىث١ٰ ٹچىٓ ثٽڂ٢ٚٲً ، هثً ثٽ

  .(ٿ 2007 )وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ـ ٽچوڃ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځقّڂو ّجٽڀ ٙجٽـ ، هثً ٭ٌَخ : ـ ثٽّوالٽز وثٽّضٶ٪ُو ثٽّچقىٌ هًثّز ٱٍ ٱٺٌ ُّذىَه 

  .(ٿ 2008 )ٽپ٢ّذج٩ز وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ـ ثٽٶجهٌر ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٿ 1997ّضُٲڄ أوٽڂجڃ ، صقٶُٴ ٹڂجٻ دٌٖ ، هثً ٭ٌَخ ٽپ٢ذج٩ز وثٽچٌٖ ، : ـ هوً ثٽٺپڂز ٱٍ ثٽپٮز 

. 

ٍّ وٌٕفه ، صقٶُٴ ثٽّوٹضىً ٩ذو ثٽقٲ٤ُ  ـ هَىثڃ ثٽ٪ّؾجػ ًوثَز ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ُٵٌَخ ثألٙڂ٪

ٍّ ، ځٺضذز أ١پِ ـ هځٖٴ  ّْپ٢   .(ٿ 1971 )ثٽ

ٍّ ٱج٩ىً ، هثً ثٽٺضخ ثٽ٪پڂُّز ، دٌُوس ـ ٽذچجڃ  ـ هَىثڃ ثٽٲٌٍهٳ ٌٕفه و٥ذ٢ه وٵّوٿ ٽه ثألّضجى ٩پ

  .(ٿ 1987هـ ـ 1407 )، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٌّ ٱٍ ٝىء ٌٕفه ٽٺضجح ُّذىَه  ٍّ ثٽّچقى ٌّځجڅ صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځجٍڃ ثٽڂذجًٷ ځ٢ذ٪ز ؽجځ٪ز : ـ ثٽ

  .(ٿ 1963هـ ـ 1383 )هځٖٴ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٌّ  : (هًثّز ٱٍ ثٽّچقى وثٽّوالٽز  )ـ ُّجٳ ثٽقجٻ ٱٍ ٹضجح ُّذىَه  صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً أّ٪و مپٰ ثٽ٪ىثه

  .(ٿ 2011هـ ـ 1432 )، هثً ثٽقجځو ٽپّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٍّ : ـ ٌٕؿ ثدڄ ٩ٶُټ ٩پً أٽٲُز ثدڄ ځجٽٸ  صؤٽُٰ ٵجٍٝ ثٽٶٞجر دهجء ثٽّوَڄ ٩ذوثهلل دڄ ٩ٶُټ ثٽ٪ٶُپ

 ٌّ ٍّ ثٽڂٌٚ ّْ٪جهر ـ ځٌٚ  (هـ 769 )ثٽهڂوثڅ ه ) صقٶُٴ ځقّڂو ځقٍُ ثٽّوَـڄ ٩ذو ثٽقڂُو ، ځ٢ذ٪ز ثٽ

  .(س . 

ّٚټ  ، ٩ُچُش د٢ذ٪ه وڅٌٖڇ  (هـ 643 )صؤٽُٰ ثٽُٖل ثٽ٪الځز ځىٱٴ ثٽّوَڄ دڄ َ٪ُٔ : ـ ٌٕؿ ثٽڂٲ

  .(س . ه )إهثًر ثٽ٢ّذج٩ز ثٽڂچٌَُّز 

ٌّٖوٳ ٽپّچٌٖ ، ٩ّڂجڃ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً : ـ ثٽٚىًر وثٽٌُٚوًر   )صؤٽُٰ څهـجه ثٽڂىًّ ، هثً ثٽ

  . (ٿ 2003
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 .هـ 1410ـ 1َىّٰ څىً ٩ىٛ ، هثً ثٽّغٶز ٽپچٌٖ وثٽضى٨ٍَ ، ٟ:  ـ ٩پڀ ثٽّچ٘ وڅ٦ٌَز ثٽّضٌؽڂز 

 .ٱٌَو ٩ىٛ فُوً ، ځٺضذز ثِهثح ٽپ٢ذج٩ز وثٽچٌٖ وثٽضى٨ٍَ : ـ ٱٚىٻ ٱٍ ٩پڀ ثٽّوالٽز 

ٍّ ، : ثٽٶٚوَّز  ـ ٌّ ، هثً ثٽٺضجح ثٽ٪ٌد  .ٿ 2009ؽىڃ ٌُّٻ ، صٌؽڂز أفڂو ثألڅٚجً

ّْالٿ ځقّڂو هجًوڃ  (هـ 180 )صؤٽُٰ أدٍ دٌٖ ٩ڂٌو دڄ ٩غڂجڃ دڄ ٵچذٌ : ـ ثٽٺضجح  ، صقٶُٴ ٩ذو ثٽ

  . (ٿ 1988هـ ـ 1408 )، ځٺضذز ثٽنجڅؾٍ دجٽٶجهٌر ، ثٽ٢ّذ٪ز ثٽّغجٽغز 

ّٖ٪ٌ ـ   ٍّ : ٹضـجح ثٽ ٍّ ثٽقْڄ دـڄ أفڂو دڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲـجًّ ،  ( هـ 377  )صـؤٽُٰ أدٍ ٩پ

هـ 140 ) وٌٕؿ ثٽّوٹضىً ځقڂىه ځقّڂو ثٽ٢ّچجفٍ ، ځٺضذز ثٽنجڅؾٍ دجٽٶجهٌر ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً صقٶُٴ

  .(ٿ 1988ـ 

ٍّ  : (ځومټ إٽً أڅْؾجٿ ثٽن٢جح  )ـ ٽْجڅُجس ثٽچ٘  ٍّ ثٽ٪ٌد ٍّ ، ثٽڂٌٹَ ثٽّغٶجٱ  . ځقڂو م٢جد

ٍّ ثٽٺذٌُ وآمٌَڄ ، هثً  (هـ 711 )صؤٽُٰ ثدڄ ځچ٦ىً : ـ ٽْجڃ ثٽ٪ٌح  ، صقٶُٴ ٩ذوثهلل ٩پ

  .(س . ه )ثٽڂ٪جًٯ ـ ثٽٶجهٌر 

ٍّ   ـ ٍّ ، : ثٽپْجڃ وثٽڂَُثڃ أو ثٽضٺىعٌ ثٽ٪ٶپ ٍّ ثٽ٪ٌد ثٽّوٹضىً ١ه ٩ذو ثٽٌفڂڄ ، ثٽڂٌٹَ ثٽّغٶجٱ

 . ٿ 2006

ّْجڃ ، ثٽهُتز ثٽڂٌَّٚز ثٽ٪جځز ٽپٺضجح : ـ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدُّز ځ٪چـجهج وځذچجهج   )صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً صّڂجٿ ف

  .  (ٿ 1973

ُّْجٳ  صؤٽُٰ ؽىڃ الَچَ ،صٌؽڂز ثٽّوٹضىً ٩ّذجُ ٙجهٳ ثٽىهجح ، ځٌثؽ٪ز : ـ ثٽپٮز وثٽڂ٪چً وثٽ

  . (ٿ 1987 )ثٽّوٹضىً َىةُټ ٩َََ ، هثً ثٽٖؤوڃ ثٽّغٶجٱُّز ـ دٮوثه 

ٍّ وصهيَذهـج  ٍّ ثٽٲـجًّ ،  (هـ 392 )صـؤٽُٰ أدٍ ثٽٲضــ ٩غڂـجڃ دـڄ ؽّچٍ : ـ ځنضـجً صيٹـٌر أدٍ ٩پ

صقٶُٴ ثٽّوٹضىً فُْڄ أفڂو دى ٩ّذجُ ، ځٌٹَ ثٽڂپٸ ٱُٚټ ٽپذقىط وثٽّوًثّجس ثإلّالځُّز ، 

  .(ٿ 2010هـ ـ 1432 )ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

 ٍّ ٍّ ، هثً ثٽٺضخ ثٽ٪پڂُّز ، دٌُوس ـ ٽذچجڃ : ـ ځٌث٩جر ثٽڂنج١خ ٱٍ ثٽچقى ثٽ٪ٌد ثٽّوٹضىًر دجڃ ثٽنٲجؽ

 .  ٿ 2008، 
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ٍّ :  ـ ثٽڂْجةـټ ثٽذٌَٚـجس   ( هـ 377  )صـؤٽُٰ أدٍ ٩پٍ ثٽقْڄ دڄ أفڂو دـڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲـجًّ

ّٖـج١ٌ أفڂو ، ځ٢ذ٪ز ثٽڂوڅٍ  ّْ٪ىهَز دڂٌٚ  )، صقٶُٴ وهًثّـز ثٽّوٹضىً ځقّڂو ثٽ ،  (ثٽڂؤّْز ثٽ

  .(ٿ 1985هـ ـ 1405 )ثٽ٢ّذ٪ـز ثألوٽً 

ٍّ :  ـ ثٽڂْجةـټ ثٽقپذُـجس  ٍّ ثٽقْڄ دڄ أفڂو دـڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲـجًّ ،  ( هـ 377  )صـؤٽُٰ أدـٍ ٩پ

صٶوَڀ وصقٶُٴ ثٽّوٹضىً فْڄ هچوثوٌ ، هثً ثٽٶـپڀ ٽپ٢ّذج٩ـز وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ وهثً ثٽڂچـجًر ٽپ٢ّذج٩ز 

  . (ٿ 1987هـ ـ 1407 )وثٽّچٌٖ وثٽّضى٨ٍَ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٌُّٖثٍَـجس  ٍّ : ـ  ثٽڂْجةـټ ثٽ ٍّ ثٽٲـجًّ ، صقٶُٴ فْڄ دـڄ ځقڂىه  (هـ 377 )صـؤٽُٰ أدٍ ٩پ

  .(ٿ 2004هـ ـ 1424 )هچوثوٌ ، ځٺضذز ٹچـىٍ ثٕذُپُج ٽپّچٌٖ وثٽّضىٍَـ٨ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٍّ ثٽقْڄ دـڄ أفڂو دڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲجًٍّ : ثٽڂْجةـټ ثٽ٪ْٺٌَـجس ـ    ( هـ 377  )صـؤٽُٰ أدـٍ ٩پ

 ثٽّوٹضىً ٩پٍ ؽجدٌ ثٽڂچٚىًٌ ، ځ٢ذ٪ز ثٽؾجځ٪ز ، دٮوثه ٕج٧ً ثٽڂضچذٍ ، ثٽ٢ّذ٪ز ، هًثّز وصقٶُٴ

 .ٿ 1982ثألوٽً ، 

ٍّ  : ـ ثٽڂْجةـټ ثٽ٪ٞوَـجس   ( هـ 377  )صؤٽُٰ أدـٍ ٩پـٍ ثٽقْڄ دڄ أفڂـو دڄ ٩ذو ثٽٮّٲـجً ثٽٲجًّ

، صقٶُٴ ثٽّوٹضىً ٩پٍ ؽجدٌ ثٽڂچٚىًٌ ، ځٺضذز ثٽّچهٞز ثٽ٪ٌدُّز ، دٌُوس ـ ٽذچـجڃ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

  . (ٿ 1986هـ ـ 1406) 

صؤٽُٰ أدٍ ٩پٍ ثٽقْڄ دڄ أفڂو دـڄ ٩ذـو ثٽٮّٲجً : ثٽڂْجةټ ثٽڂٖٺپز ثٽڂ٪ٌوٱـز دجٽذٮوثهَّجس ـ 

، صقٶُٴ وهًثّز ٙالؿ ثٽّوَڄ ٩ذوثهلل ثٽْچٺجوٌ ، ځ٢ذ٪ز ثٽ٪جڅٍ ، دٮوثه ،  ( هـ 377  )ثٽٲـجًٍّ 

 . ٿ1983

ٍّ : ثٽڂْجةټ ثٽڂچغىًر ـ  ٍّ ثٽقْڄ دڄ أفڂو دڄ ٩ذو ثٽٮّٲجً ثٽٲجًّ ،  ( هـ 377  )صؤٽُٰ أدٍ ٩پ

 وص٪پُٴ ثٽّوٹضىً ٌَٰٕ ٩ذـو ثٽٺٌَـڀ ثٽّچؾـجً ، هثً ٩ّڂـجً ٽپچٌٖ وثٽّضىٍَـ٨ ، ثٽ٢ّذ٪ـز ثالوٽً صقٶُٴ

  .(ٿ 200هـ ـ 1424) 

ٌّثء : ځ٪جڅٍ ثٽٶٌآڃ ـ  صقٶُٴ أفڂو َىّٰ څؾجصٍ وځقّڂو ٩پٍ  (هـ 207 )صؤٽُٰ َقًُ دڄ ٍَجه ثٽٲ

ٌّْوً    .(س . ه  )ثٽّچؾجً ، هثً ثٽ

ٍّ : ـ ثٽڂٶضٚو ٱٍ ٌٕؿ ثإلَٞجؿ  صقٶُٴ ثٽوٹضىً ٹج٥ڀ دقٌ  (هـ 471 )صؤٽُٰ ٩ذو ثٽٶجهٌ ثٽؾٌؽجڅ

  .(ٿ 1982هـ ـ 1402 ) وٍثًر ثٽغٶجٱز وثإل٩الٿ ثٽ٪ٌثٵُز ، هثً ثٽٌُٕو ٽپچٌٖ ، دٮوثه ،ځٌؽجڃ 
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ٍّ ، هثً ثٽٺضجح ثٽؾوَو : ـ ځٶّوځز ٱٍ ٩پڂٍ ثٽّوالٽز وثٽّضنج١خ  صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځقّڂو ځقّڂو َىڅِ ٩پ

  .(ٿ 2004 )ثٽڂضقور ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

 ٍّ ٌّ ثٽّوالٽ صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً ځقّڂو فڂجّز ٩ذو ثٽپ٢ُٰ ، : ـ ثٽّچقى وثٽّوالٽز ځومټ ٽوًثّز ثٽڂ٪چً ثٽّچقى

  .(ٿ 1983 )ٹپُز هثً ثٽ٪پىٿ ـ ؽجځ٪ز ثٽٶجهٌر ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

 ٍّ ٩ذوثهلل ثٽنپُٲز ، ثٽٌٖٹز ثٽڂٌَّٚز ثٽ٪جٽڂُّز ٽپچٌٖ ـ ٽىڅؾڂجڃ ، . هٖجٿ إ : ـ څ٦ٌَز ثٽٲ٪ټ ثٽٺالځ

 .ٿ 2007 ، 1ٟ

 ٍّ ٍّ ٩چو ثٽٶجٍٝ ٩ذو ثٽؾذجً ثٽڂ٪ضَٽ : ـ څ٦ٌَز ثٽٶٚو وأعٌهج ٱٍ إ٥هجً ثٽڂ٪چً وثإل٩ؾجٍ ثٽٶٌآڅ

 (ٿ 2007هـ ـ 1428 )ٽُپً ٩ّذجُ مڂُِ ، ّپْز ثٽّوًثّـجس ثإلّالځُّز ثٽڂ٪جٌٙر 

ٍّ ٱٍ ٝىء ځچجهؼ ثٽچ٦ٌ ثٽپٮىٌ ثٽقوَظ  صؤٽُٰ ثٽّوٹضىً څهجه ثٽڂىًّ ، : ـ څ٦ٌَز ثٽّچقى ثٽ٪ٌد

  .(ٿ 1980هـ ـ 1400 )ثٽڂؤّْز ثٽ٪ٌدُّز ٽپّوًثّجس وثٽّچٌٖ ، ثٽ٢ّذ٪ز ثألوٽً 

ٍّ : ـ هڂ٨ ثٽهىثځ٨ ٱٍ ٌٕؿ ؽڂ٨ ثٽؾىثځـ٨  ُّْى١ ، صقٶُٴ  (هـ 911 )صؤٽُٰ ثإلځـجٿ ؽالٻ ثٽّوَڄ ثٽ

ٌّّجٽز  ّْالٿ ځقّڂو هجًوڃ ، وثٽّوٹضىً ٩ذو ثٽ٪جٻ ّجٽڀ ځٺٌٿ ، ځؤّْز ثٽ  )وٌٕؿ ثألّضجى ٩ذو ثٽ

  .(ٿ 1992هـ ـ 1413

 : (هًثّز فىٻ ثٽڂ٪چً و٥الٻ ثٽڂ٪چً  )ـ وٰٙ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدُّز هالٽُّـًج ٱٍ ٝىء ثٽّوالٽز ثٽڂٌٹََّز 

ٍّ ، ځچٖىًثس ؽجځ٪ز ثٽٲجصـ   .ٿ 1993ځقّڂو ځقّڂو َىڅِ ٩پ

 انذورياخ

ٍّ ، صقٶُٴ ٩پٍ ؽجدٌ ثٽڂچٚىًٌ ، ځؾپز ثٽڂىًه ، : ـ أٵْجٿ ثألمذجً  ٍّ ثٽٲجًّ صؤٽُٰ أدٍ ٩پ

  .(ٿ 1978هـ ـ 1398 )ثٽڂؾپو ثٽّضج٨ّ ، ثٽ٪وه ثٽّغجٽظ 

ٍّ ٩چو ُّذىَهـ     .(ٿ 2007 )إهًَِ ځٶذىٻ ، ځؾپز ٩جٽڀ ثٽٲٺٌ ، َىٽُى ـ ّذضڂذٌ  : ثٽذ٪و ثٽّضوثوٽ

 انزسائم انجايعّيح

 ٌّ ٌّ ٩چو ثدڄ هٖجٿ ثألڅٚجً وثةټ ٩ذو ثألځٌُ ، أ١ٌوفز هٹضىًثڇ ځٶوځز إٽً : ـ ثٽّضقپُټ ثٽّچقى

  .(ٿ 2007هـ ـ 1428 )ځؾپِ ٹپُز ثٽّضٌدُز ـ ؽجځ٪ز دجدټ 

 


