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 انجمشح صٕسح فٙ انًشبكهخ

 

 

 

 

 

 

 انخالصخ

 ح٠ٛشخٜٗش ٩أػش ٓ٪س ٵرشحص ٟلخ٩ٛش ٧٩٪ ،(حٛزٔشس ع٪سس) ُٮ ح٠ٛشخٜٗش ٨ُٰخ ٩سدص حٛظٮ حٱٯخص رـ٠ن حٛزلغ ٧زح ه٤ٮ

 ه٢ ٩سدص حٛظٮ حٳِٛخف حعظو٠خٙ ٳعشحس حٛظِظْٰ ٩ أٟؼٜظ٨خ، طظزن خٸٙ ٢ٟ ٩سُوظ٨خ ٩ع٠٪٧خ، حٛٔشآ١، رٸًش ُٮ

 ح٠ٛزلغ، كٰغ ح١ ٩ٟزلؼ٢ٰ ٟٔذٟش ُٮ ٯ٘٪١ أ١ حٛزلغ ؿزٰوش حٓظؼض ٩ٓذ .حٛ٘شٯ٠ش حٛغ٪سس ُٮ ح٠ٛشخٜٗش ؿشٯْ

أٟخ  .حٛزٸًش ٢ٟ ٩ٟ٪ٓو٨خ ح٠ٛشخٜٗش، ٩أ٠٧ٰش ٛٔغ٨ٰ٠خ، ٩رٰخ١ ٩حطـٸكخ، ٌٛش، ح٠ٛشخٜٗش طوشٯَ ط٤خ٩ٙ حٳ٩ٙ

َٜٗش ٨ُٰخ ٩سدص حٛظٮ حٱٯخص رٰخ١ ه٬ٜ حشظ٠ُٚٔذ  حٛؼخ٣ٮ ح٠ٛزلغ ِٜٗش حٳِٛخف ٩دٷٛش حٛزٔشس ع٪سس ُٮ ح٠ٛشخ  ه٤ذ ح٠ٛشخ

 .حٛزلغ خٸٙ ٢ٟ ا٨ٰٛخطٞ حٛظ٪طٚ  حٛظٮ ح٤ٛظخثؾ أ٧ٞ ٨ُٰخ هشع خخط٠ش ط٠٨ٰٜخ ػٞ ٩ح٠ِٛغشٯ٢، حٌٜٛ٪ٯ٢ٰ
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 لضى انهغخ انعشثٛخ

  جبيعخ حهججخ – ٔانعهٕو االَضبَٛخكهٛخ انزشثٛخ 

 انعشاق –حهججخ 

 ًٍْٛ غبنٙ عهٙ و.و.
 لضى أصٕل انذٍٚ

  جبيعخ حهججخ – كهٛخ انزشثٛخ ٔانعهٕو االَضبَٛخ
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The Homogeneity in Surat Al-Baqarah 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research interested by collecting all the verses that include analogy 

(homogeneity) in Surat Al-Baqarah, which is an attempt to show the strength and the 

effect of analogy(homogeneity) in eloquence of the Qur'an and also its highness and 

sublimity via following its examples and the inspection for the secrets of using the 

enunciation that mentioned by the analogy (Homogeneity) in the gracious Surah. The 

nature of the research required to have an introduction and two section:- Section1: this 

section includes the definition of analogy(homogeneity) linguistically, idiomatically 

and rhetoric for its divisions. Also includes the importance of analogy and its rhetoric 

situation. Section two: includes the statement of the verses that mentioned the 

analogy(homogeneity) in Surat Al-Baqarah and the significance of analogy 

enunciation by the linguists and interpreters. Then followed by conclusion that 

submitted the most important finding that have been reached through the research. 
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 انًمذيخ

 حٛل٠ذهلل سد حٛوخ٢ٰ٠ٛ ٩حٛظٸس ٩حٛغٸٝ ه٬ٜ عٰذ٣خ ٟل٠ذ حٳ٢ٰٟ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩أطلخر٦ أؿ٠و٢ٰ.

٢ٟ ٣ضٙ رٌٜظ٨ٞ ٣خ٧ٰٖ ه٢ ٟخ ٯ٘ظ٤َ ٢ٟ ٤ُ٪١ رٸًٰش حٛظٮ ٷ  ٷ ٯخ٬ِ أ١ حٛٔشآ١ حٛ٘شٯٞ طلذ٫ رزٸًظ٦ ٩ُظخكظ٦

ط٘خد طِظٔذ ٨٤ٟخ ٤ُخ اّٛخ ٩ؿذط٦ ٦ُٰ، ٢ٟ٩ ٧ز٥ ح٤ِٛ٪١ حٛظٮ ٩سدص ُٮ حٛٔشآ١ )ح٠ٛشخٜٗش( حٛظٮ ه٢ ؿشٯ٨ٔخ ٯؤطٮ ح٠ٛظٜ٘ٞ 

ُٮ ٗٸ٦ٟ رِٜق ٟشظشٕ ُٮ ٟ٪ػو٢ٰ، طذٙ طٌٰظ٦ ه٦ٰٜ رظشخٗٚ اكذ٫ حِٜٛلظ٢ٰ حٳخش٫ ُٮ حٛخؾ ٩حِٜٛق، 

 ٨ِٟ٩٪٠٨ٟخ ٟخظَٜ، ٩ٷ شٖ أ١ّ ُٮ حعظو٠خ٨ٛخ ًشع ٦ٛ أ٠٧ٰش ُٮ ارٸى ح٠ٛخخؿذ ح٠ٛٔظ٪د ٢ٟ حٛ٘ٸٝ.

٩ط٤زوغ ؿ٠خٰٛش ح٠ٛشخٜٗش ٢ٟ أ٨٣خ ُطزشص عٜـخ١َ روغ حٳِٛخف ُٮ حٛغٰخّ ه٬ٜ ٣لٍ٪ طغظذهٮ ٦ُٰ ٟشخٗٸط٨خ حِٜٛلٰش 

أ١ّ ٟذٛ٪ٙ ح٠ٜ٘ٛش ح٠ْٛؤطٮ ر٨خ ٠ٜٛشخٜٗش ٧٪  ٩ا١ ٗخ٣ض ر٠وخ١ٍ ُأَخش، ٩ٯؼخٍ ا٬ٛ ٧زح أ١ ح٠ٛظٜٔٮ ك٢ٰ ٯظ٪٧ٞ أ٩ٷ

ٟذٛ٪ٙ ح٠ٜ٘ٛش حٳ٬ٛ٩ ٣ُِغ٦ ، ػٞ ٯزذ٩ ٦ٛ روذ ك٢ٰ أ٦٣ّ أٟخٝ ٟذٛ٪ٙ آخش ُهِزش ه٦٤ رِٜق ًٰش٥، حعظـخرش ٛذحهٮ 

ـَُش حٛظوّشٍ ٩ّٛزس حٷٗظشخٍ.  ح٠ٛشخٜٗش، طذس٦ٗ ر٨ْ

ٛظئٗذ كظ٠ٰش حٛٔخ٣٪١ حٵ٨ٛٮ ٩حعظ٠شحسٯظ٦، ا١ّ ح٠ٛشخٜٗش ُٮ حٛظوزٰش حٛٔشآ٣ٮ ٧ٮ ٢ٟ خظخثض رٸًش حٛٔشآ١، ؿخءص 

 ٧٩٪ أ١ ؿضحء حٛوخٟٚ ٢ٟ ؿ٤ظ ه٦ٜ٠.

٩حعظو٠خٙ ٧زح ح٢ِٛ ٷرذ أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٩سحث٦ حٛظؤػٰش ُٮ ٣ِظ حٛغخٟن ٗظلؼٰغ ٦ٛ أ٩ طشًٰذ أ٩ طش٧ٰذ أ٩ ا٣شخء 

٪ٝ ُٮ حٓظشح١ ٗٚ ٰٟٚ ٣ِغّٮ ٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ ح٠ٛٔخطذ حٛظٮ ط٤شؤ ٢ٟ ٣لٞ ٗٚ ٠ٜٗش ٟن أخظ٨خ ح٠ٛشخٜٗش ٗخٛؤذ ح٤٠ٛل

 ٛئٛئس ٨٤ٟخ رؤخظ٨خ ح٠ٛشخٜٗش ٨ٛخ.

٩ٓذ ؿخءص ح٠ٛشخٜٗش ُٮ حٛ٘ظخد حٛوضٯض حٛظٮ ع٤ذسع٨خ ُٮ ٧زح حٛزلغ ح٠ٛ٪ع٪ٝ رــ)ح٠ٛشخٜٗش ُٮ ع٪سس حٛزٔشس(، ٩ٓذ 

 حٓظؼض ؿزٰوش حٛزلغ أ١ْ ٯ٘٪١ ُٮ ٟزلؼ٢ٰ, طغز٠٨ٔخ ٟٔذٟش, ٩طظٜ٪٠٧خ خخط٠ش, ٩طِظٰٚ رٖٛ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ حٱطٮ:

 ذٟش: ط٤خ٩ٙ ٨ُٰخ هشع ٠ٛخ٧ٰش ح٠ٛشخٜٗش ٩ؿ٠خٰٛظ٨خ ٩خـش حٛزلغ.ح٠ٛٔ –  

ح٠ٛزلغ حٳ٩ٙ:حش٠ٚ ه٬ٜ طوشٯَ ح٠ٛشخٜٗش ٌٛش ٩حطـٸكخ ٩رٰخ١ ٛٔغ٨ٰ٠خ ٩أ٠٧ٰش ح٠ٛشخٜٗش، ٩ٟ٪ٓو٨خ ٢ٟ  – 

 حٛزٸًش. 

 ٢ٰ ٩ح٠ِٛغشٯ٢.ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ: طؼ٢٠ رٰخ١ حٱٯخص حٛظٮ ٩سدص ٨ُٰخ ح٠ٛشخٜٗش ٩دٷٛش حٳِٛخف ح٠ٛشخٜٗش ه٤ذ حٌٜٛ٪ٯ – 

َٚ ا٨ٰٛخ ٢ٟ خٸٙ حٛزلغ. -  حٛخخط٠ش: هشع ٨ُٰخ أ٧ٞ ح٤ٛظخثؾ حٛظٮ ُطُ٪ِط

 انًجحث األٔل

 انًشبكهخ نغخ ٔاصطالحب

ح٠ٛشخٜٗش أط٨ٜخ حٛش٘ٚ رخِٛظق ٧٩٪: حٛشز٦ ٩ح٠ٛؼٚ ٩ح٤ٛلٰش ٩حٛـ٠ن أش٘خٙ ٩ش٘٪ٙ، ٩طشخٗٚ حٛشٰجخ١ ٩شخٗٚ ٗٚ 

٧زح أش٘ٚ ر٘زح أ٭ أشز٦ ٩حكذ ٠٨٤ٟخ حٱخش، أ٭: شخر٦٨ ٩ٟخػ٦ٜ، ٩ٯٔخٙ:
(1)

ُِٰٰذ حَٛذحَرِش) ْٔ (, 2، ٩حٛش٘ٚ ٧َُ٪ َط

٩ٰٓٚ:))ش٘ٚ حٛ٘ظخد ارح ٰٓذ٥ رخٵهشحد((
(3)

 ،٦ُ٤ِْٟ ٌٚ: َأ٭ َشز٦ٌ  ِٗ ِٞ، ٩َشخ ٌَْٜ٘ش، رخَٛؼ ٢ِْٟ َأِر٦ِٰ، ٩ُش ٌََٜ٘ش  ُٙ: ٦ُِٰ َأش ، ))٩ٯُٔخ

ُٚ ِر٦ِ: َأ٭ َأْشَز٦ُ(( َ٘ ٧َ٩ََزح َأْش
(4)

. 

َٖ)ُخ٠ٛشخٜٗش ُٮ حٌٜٛ ُٔ ُِ َٖ، َأ٭ َٛخ ُٯ٪ح ُِٜٗ ٌْٟش َٛخ ُٯشخ ُٙ: ٧ََزح َأ َُٔش، ُٯٔخ َُ (، ٩ٗزٖٛ طؤطٮ ر٠و٬٤ ح٠٠ٛخػٜش، ٩ح٠ٛشخر٨ش 5ش: ح٠َُْٛ٪ح

٩حٛظشخٗٚ ٟؼ٦ٜ
(6)

(  ، 8(، أ٭: ه٬ٜ ؿذٯٜظ٦ ٩ؿشٯٔظ٦ ٩ؿ٨ظ٦ ٩ٟز٧ز٦)7)﴿ لم كّم ٚعًم عهٗ شبكهزّ﴾، ٓخٙ طوخ٬ٛ: 

٩حٛش٘خٙ حٛؤخٙ
(9)

. 
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(، ))أ٭: ه٬ٜ ٟز٧ز٦ ٩ؿشٯٔظ٦ حٛظٮ كخ٦ٛ 10)﴿ لم كّم ٚعًم عهٗ شبكهزّ﴾٩رٗش حٛضٟخشش٭ ُٮ ٟشحد ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: 

﴿فشثكى ُٮ ح٨ٛذ٫  ٩حٛؼٸٛش ٢ٟ ٓ٪٨ٛٞ: ؿشٯْ ر٩ ش٪حٗٚ، ٧٩ٮ حٛـشٯْ حٛظٮ طظشوذ ٦٤ٟ، ٩حٛذٰٛٚ ه٦ٰٜ ٓ٪٦ٛ: 

أعهى ثًٍ ْٕ أْذٖ صجٛال﴾
(11 )

أ٭ :أعذ ٟز٧زخ ٩ؿشٯٔش(( 
(12)

. 

ح ٯظؼق أ١ ِٛلش ح٠ٛشخٜٗش طظظشٍ ا٬ٛ ٟو٬٤ ح٠ٛ٪حُٔش أ٩ ح٠٠ٛخػٜش أ٩ ح٠ٛشخر٨ش ٢ٟ٩ ٧زح ٯ٢٘٠ اؿٸّ ِٛلش ٢ٟ٩ ٧ز

ح٠ٛشخٜٗش ُٮ حٌٜٛش حٛوشرٰش ه٬ٜ حٛلخ٧شس حٛظٮ ٯشحه٬ ٨ُٰخ ط٪حُْ أ٩ طشخر٦ أ٩ ط٠خػٚ شٰج٢ٰ، أٯخ ٟخ ٗخ٣خ ط٪ط٢ٰ أ٩ 

 خش ٩ا١ ٗخ٣خ ٟخظ٢ِٰٜ. ِٛل٢ٰ أ٩ ِٛلخ ٩ٟو٬٤ أ٩ ًٰش رٖٛ، ُٰـش٫ أكذ٠٧خ ٟـش٫ حٛٲ

٩ح٠ٛشخٜٗش ُٮ حٷطـٸف: رٗش حٛشٮء رِٜق ًٰش٥ ٛ٪ٓ٪ه٦ ُٮ طلزظ٦ طلٰٔٔخ أ٩ طٔذٯشح
(13)

، ٩ح٠ٛشحد رخٛشٮء ُٮ 

حٛظوشٯَ ح٠ٛو٬٤، ُخ٠ٛشخٜٗش: رٗش ح٠ٛو٬٤ رِٜق ًٰش ِٛل٦ ح٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ، رٚ رِٜق ٟ٪ػ٪م ٠ٛو٬٤ً آخش، ٩ح٠ٛغ٪ى 

َٙ ه٦ٰٜ رِٜل٦ حٛلٰٔٔٮ.ٛزٗش ح٠ٛو٬٤ رِٜق ًٰش٥ ٧٪ ٩ٓ٪م رٖٛ ح٠ٛو  ٬٤ ُٮ طلزش ٟو٬٤ آخش ُد

٠ٟخ عزْ ٯزذ٩ أ١ ٤٧خٕ طٔخسد ر٢ٰ حٛظوشٯ٢ِٰ حٌٜٛ٪٭ ٩حٷطـٸكٮ ٢ٟ خٸٙ حٛظ٠خػٚ ر٢ٰ شٰج٢ٰ أ٩ ٟظخكزش  

 أكذ٠٧خ ٛٲخش.

 لضًب انًشبكهخ

 ٯل٨ش ٢ٟ حٛظوشٯَ حٷطـٸكٮ أ١ ح٠ٛشخٜٗش طٔغٞ ا٬ٛ ٓغ٢ٰ٠:

٧٩ٮ ٟخ ٯٔن ُٮ طلزش ًٰش٥ طلٰٔٔخ، ٩طغ٬٠ حِٜٛلٰش، ٩ط٘٪١ ُٮ حٳِٛخف ٩ح٠ِٛشدحص ٩  :حٳ٩ٙ: ح٠ٛشخٜٗش حٛظلٰٰٔٔش

ٯٔن ٨ُٰخ ِٛق ح٠ٛشخٜٗش ه٬ٜ ٟخ ٷ ٯظق أ١ ٯٔن ه٦ٰٜ كٰٔٔش
(14)

ِْٓش اْنَحَشاِو ، ٗٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  ُْٓش اْنَحَشاُو ِثبنشَّ ﴿انشَّ

ُْٛكْى َفبْعَزُذٔا َع ٍِ اْعَزَذٖ َعَه ًَ َّ َيَع َٔاْنُحُشَيبُد ِلَصبٌص َف ٌَّ انهَّ ًُٕا َأ َٔاْعَه  َّ َٔارَُّمٕا انهَّ ُْٛكْى  ًِْثِم َيب اْعَزَذٖ َعَه ِّ ِث ْٛ َه

﴾ٍَ ًُزَِّمٛ اْن
(15)

 . 

ح٠ٛشخٜٗش حٛظٔذٯشٯش: ٧٩٪ ٟخ ٯٔن ُٮ طلزش ًٰش٥ ٩ط٨ِٞ رخٛؤٚ ٩ٯٔذس ٨ُٰخ ح٠ٛو٬٤ طٔذٯشح ٩طغ٬٠ حٛؤٰٜش  حٛؼخ٣ٮ:

٬ٜ ٟخ ٯظق ٩ٓ٪ه٦ ه٦ٰٜ، ٢٘ٛ ٯٔذس رِٜق آخش ٟشخٗٚ ٠ٛشحد ٩ٯـٮء ٨ُٰخ ِٛق ح٠ٛشخٜٗش ه٬ٜ كٰٔٔظ٦ ٩ٯٔن ه

ح٠ٛظٜ٘ٞ
(16)

ُْْى ِفٙ ِشَمبٍق ، ٩رٖٛ ٠ٗخ ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  ًَب  ََّ ْٕا َفِإ َٕنَّ َِّٔإٌ َر َْْزَذٔا  ِّ َفَمِذ ا ًِْثِم َيب آَيُُزى ِث ٌْ آَيُُٕا ِث ﴿َفِإ

ًُِٛع اْنَعِهُٛى *ِصْجَغَخ َٕ انضَّ ُْ َٔ  ُّ ُُٓى انهَّ َْٛكِفَٛك ٌَ﴾ َفَض ُّ َعبِثُذٔ ٍُ َن ََْح َٔ ِّ ِصْجَغًخ  ٍَ انهَّ ٍُ ِي ٍْ َأْحَض ََٔي  ِّ انهَّ
(17)

. 

 أًْٛخ انًشبكهخ

ٷ خٸٍ ر٢ٰ حٛزٸ٢ًٰٰ ُٮ أ١ ح٠ٛشخٜٗش طذخٚ ُٮ ط٠ٰٞ حٛزٸًش، ٩أ٨٣خ ر٠خ ٨ٛخ ٢ٟ ٟٔخطذ ٯئدٯ٨خ ح٠ٛظ٠ٜ٘٪١، 

ُٮ كغ٢ حٛوزخسس، ٩ع٠٪ ُٮ حٛزٸًش،  ٩أًشحع ٯشٟ٪١ ا٨ٰٛخ، ُطوذ ٢ٟ ٟظ٠٠خص حٛ٘ٸٝ، ٩رٸًش ح٠ٛشخٜٗش ط٢٠٘

ُخ٤ٛخكش ٯظ٪٧ٞ أ١ ح٠ٛو٬٤ حٛؼخ٣ٮ ٧٪ ه٢ٰ حٳ٩ٙ، ُبرح أٟو٢ ح٤ٛلش، ٩كْٔ حِٛ٘ش، هٜٞ أ٦٣ ًٰش٥، ُٰ٘٪١ رٖٛ عززخ 

ٷعظٔشحس٥ ُٮ حٛز٢٧، ٩سع٪خ٦ ُٮ ح٨ِٛٞ ُٰ٘٪١ أده٬ ٜٛؼز٪ص ٩هذٝ حٛظَُِّّٜض
(18)

. 

 يٕلع انًشبكهخ يٍ انجالغخ

ح٠ٛشخٜٗش ط٤ذسؽ ُٮ رخد ح٠ٛـخص ٨٤ٟ٩ٞ ٷٯش٫ رٖٛ؛ ٛوذٝ ح٣ـزخ٦ٓ ه٨ٰٜخ ٟو٤٪ٯخ؛ ٳ١ ح٠ٛـخص  ٢ٟ حٛو٠ٜخء ٢ٟ ٯش٫ أ١

ٷ رذ ٦ُٰ ٢ٟ هٸٓش ٟظللش ٷعظو٠خٙ حِٜٛق ُٮ ًٰش ٟخ ٩ػن ٦ٛ، ٩هٸٓخص ح٠ٛـخص أكظخ٧خ حٛو٠ٜخء ٩طوخسُ٪ح 

٠ـخص ح٠ٛشعٚ، ٩هٸٓخط٦ ٟلذدس، ه٨ٰٜخ، ُبرح ٗخ٣ض حٛوٸٓش ح٠ٛشخر٨ش، ٗخ١ ح٠ٛـخص حعظوخسس، ٩ا١ ٛٞ ط٢٘ ٗزٖٛ ُخٛ

٩ارح طٔظ٤ٰخ ُٮ ح٠ٛشخٜٗش ه٢ حٛوٸٓش حٛظٮ ؿَ٪صص ح٤ٛٔٚ ٩ع٪ًض حعظو٠خٙ حِٜٛق ُٮ ٟو٬٤ ًٰش ٟو٤خ٥ ح٠ٛ٪ػ٪م 

٦ٛ، طز٢ٰ أ١ حٛوٸٓش ُٮ ٣لش٧ٞ، ٰٛغض ع٪٫ ٩ٓ٪م حِٜٛق حٛؼخ٣ٮ ُٮ طلزش حِٜٛق حٳ٩ٙ، كًٰٔٔش أ٩ طٔذٯًشح
(19)

 . 

زش حِٜٛق حٳ٩ٙ، ٧٪ ح٠ٛغ٪ى ٠ٛـٮء ح٠ٛو٬٤ حٛؼخ٣ٮ، رِٜق ح٠ٛو٬٤ حٳ٩ٙ، ٧٩زح ٩أ١ ٩ٓ٪م حِٜٛق حٛؼخ٣ٮ ُٮ طل

ح٠ٛغ٪ى ٷ ٯظٚ ا٬ٛ ٟغظ٪٫ ح٠ٛـخص؛ ار أ١ ٧زح حٛ٪ٓ٪م ٷ ٯ٠ض ا٬ٛ هٸٓخص ح٠ٛـخص رظٜش، ٩ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشخٜٗش ٷ 
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٫ أ١ ح٠ٛشخٜٗش ٩حعـش طذخٚ ُٮ رخد حٛلٰٔٔش، ٠ٗخ أ٨٣خ ٷ طذخٚ ُٮ رخد ح٠ٛـخص، ُب١ ٧زح حِٛشٯْ ٢ٟ حٛزٸ٢ًٰٰ ٯش

ر٢ٰ حٛلٰٔٔش ٩ح٠ٛـخص
(20)

. 

٨٤ٟ٩ٞ ٢ٟ ٓخٙ: ))حٛظلْٰٔ أ١ ح٠ٛشخٜٗش ٢ٟ كٰغ ٧ٮ ٟشخٜٗش ٰٛغض كٰٔٔش ٩ٷ ٟـخًصح؛ ٳ٨٣خ ٟـشد رٗش ح٠ٛظخكذ 

رِٜق ًٰش٥ ٷطـلخر٦((
(21)

 . 

حٌٰٛش ٬ُ  ؿخء ُٮ طوْٰٜ ٜٛغٰخٛ٘٪٣ٮ ه٬ٜ )ح٠ٛـ٪ٙ(: )ٓ٪٦ٛ ٛ٪ٓ٪ه٦ ٬ُ طلزظ٦(، أ٭: ٛ٪ٓ٪م حٛشٮء ٬ُ طلزش  

ٓظذ ح٠ٛظٜ٘ٞ رؤ١ ٯ٘٪١ رٗش حٌٰٛش عخرٔخ اٟخ ٟلٔٔخ أ٩ ٟٔذسح، ٩ٓظذ ح٠ٛظٜ٘ٞ ٩ٓ٪م شٮء ٬ُ طلزظ٦ ُخ٣ذُن ٟخ ٯظ٪٧ٞ 

٢ٟ أ١ حٛ٪ٓ٪م ٬ُ طلزظ٦ روذ حٛزٗش َُٰ٘ ٯ٘٪١ هٜش ٦ٛ... ع٪حء ٗخ١ ر٠٨٤ٰخ شٮء ٢ٟ حٛوٸٓخص ح٠ٛوظزشس ٬ُ 

﴿ٔجزاء صٛئخ صٛئخ يثهٓب ﴾وخ٬ٛ: ح٠ٛـخص ٗخؿٸّ حٛغٰجش ه٬ٜ ؿضحء حٛغٰجش ُٮ ٓ٪٦ٛ ط
(22)

، ح٠ٛغزذ ه٨٤خ ح٠ٛظشطذ 

 ه٨ٰٜخ أ٩ ٷ ٗخؿٸّ حٛـزخ ه٬ٜ خٰخؿش حٛـزش ٩ح٠ٰٔٛض ُٮ ٓ٪ٙ أرٮ حٛشٓو٠ْ: 

ٜٓض حؿزخ٪ح ٛٮ ؿزش ٠ٓ٩ًٰظخ              ٓخٛ٪ح حٓظشف شًٰجخ ٣ـذ ٖٛ ؿزخ٦
(23)

 

ٯٔ٪ٙ حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ: ٢ٟ٩ ٤٨٧خ ٓ٪٫ اش٘خٙ ح٠ٛشخٜٗش رؤ٨٣خ ٰٛغض رلٰٔٔش ٧٩٪ كخ٧ش ٩ٷ ٟـخص؛ ٛوذٝ حٛوٸٓش، ٩ٷ    

٤ٟخص ٢ٟ حٛظضحٝ ٓغٞ ػخٛغ ٬ُ حٷعظو٠خٙ حٛظلٰق أ٩ حٛٔ٪ٙ رؤ١ حٛ٪ٓ٪م ح٠ٛزٗ٪س ٣٪م ٢ٟ حٛوٸٓش ُٰ٘٪١ ٟـخصح، 

أ٦٣ ٷ رذ ٬ُ ح٠ٛـخص ٢ٟ حٜٛض٩ٝ ر٢ٰ ح٠ٛو٢ٰٰ٤ ٬ُ حٛـ٠ٜش ٩حٛٔ٪ٙ ر٘٪٦٣ ٟـخصح ٯ٤خ٬ُ ٗ٪٦٣ ٢ٟ ح٠ٛلغ٤خص حٛزذٯوٰش، ٩

ُظو٢ٰ حٛ٪ؿ٦ حٳ٩ٙ 
(24)

 . 

٠٨ٟ٩خ ٗخ١ حٛخٸٍ ُٮ ٗ٪١ ح٠ٛشخٜٗش ٢ٟ ح٠ٛـخص أ٩ ًٰش٥ ُب٨٣خ أعٜ٪د رٸًٮ أطٰٚ ٧٩ٮ طئد٭ خذٟش ٠٨ٟش 

 ٠ٜٛوخ٣ٮ ٩ٗزٖٛ ٨ٛخ ٩كِٰش رخٌٛش حٳ٠٧ٰش ِٜٛق ُٮ ؿ٠خٙ حٛظوزٰش.

 

 انًجحث انثبَٙ

 صٕسح انجمشح ٙانًشبكهخ ف

ا١ ٢ٟ ٯ٤وٞ ح٤ٛلش ُٮ آٯخص ع٪سس حٛزٔشس ٯـذ كخ٧شس ح٠ٛشخٜٗش ر٘ٸ ٣٪ه٨ٰخ حِٜٛلٮ ٩حٛظٔذٯش٭ ُٮ حٛوذٯذ ٨٤ٟخ، ٩ٓذ 

ؿخء ح٤ٛ٪م حٛؼخ٣ٮ أٗؼش ٢ٟ ح٤ٛ٪م حٳ٩ٙ، ٩كشطض ٧ز٥ حٛذسحعش ه٬ٜ حعظٔشحء  ٩طلٰٜٚ ٩رٰخ١ رٸًش ح٠ٛشخٜٗش 

 حٛٔشآ٣ٰش ُٮ ٧ز٥ حٛغ٪سس .

 رٗش٧خ حٛزٸًٰ٪١ ٩ح٠ِٛغش١٩ ٩ أشخس٩ح ا٬ٛ ٩ٓ٪م ح٠ٛشخٜٗش ٨ُٰخ ٢ٟ ع٪سس حٛزٔشس ٨ُٮ:  أٟخ حٱٯخص حٛظٮ 

1﴾ ٌَ َْٚشُعُشٔ ََٔيب  ُٓى  ٌَ ِإاَل َأَُفَض َْٚخَذُعٕ ََٔيب  ٍَ آَيُُٕا  َٔاَنِزٚ  َّ ٌَ انّه ـ﴿َُٚخبِدُعٕ
(25)

. 

َُُٜخ٣ًخ ٩خذهش ٩ َٟخ ٯخ٦ِٰ طؤطٮ ِٛلش )حٛخذم( ر٠و٬٤ اك٨خس خٸٍ ٟخ ُطْخ٦ِٰ ٯٔخٙ: خذمَ  خذٯوش أك٨ش ٦َُٛ خٸٍ 

ُْٰغ َٛخ ٯوٜٞ ُْ٘ش٥٩ ٢ٟ َك ٩ََأَسحَد ِر٦ِ ح٠َْٛ
(26)

. ٩ٓذ أشخس ح٬ٛ ٧زح ح٠ٛو٬٤ روغ ح٠ِٛغشٯ٢ ار ٓخٛ٪ح: )ٯخخده٪١ حهلل(، 

أ٭ ٯل٨ش١٩ حٵٯ٠خ١ رخهلل ؿٚ ٩هض ٩سع٪٦ٛ، ٩ٯؼ٠ش١٩ خٸٍ ٟخ ٯل٨ش١٩. ُخٛخذحم ٨٤ٟٞ ٯٔن رخٷكظٰخٙ 

َِخَهَٜ َِخَهَُٜش ُٮ٩ح٠ٛ٘ش، ٩َح٠ُْٛ َْٓذ َطِشُد ح٠ُْٛ  :َٚ ِٰٓ َِٗش ُِٮ ح٠َُْٛخخَدَهِش؟  َٚ ح٦َُٜٛ َطَوخ٬َٛ َه٢ِ ح٠َُْٛشخَس َْٓذ َؿ َِٗش ٩َ ٠َُْٜشخَس ًٰش  ُش ِٛ

َُُٜخ٣ًخ، ٩حٛخذحم ٢ٟ حهلل ٯٔن رؤ١ ٯل٨ش ٨ٛٞ ٢ٟ حٵكغخ١، ٩ٯوـٚ  َْٓزُض  َٕ ح٦َُٜٛ ٩ََهخ َُخ َٖ:َهخ ِٛ٪َْٔ َٗ َِٗش  َْٟو٬٤َ ح٠َُْٛشخِس

ٞ ٢ٟ ح٤ٛوٰٞ ُٮ حٛذ٣ٰخ خٸٍ ٟخ ٯٌٰذ ه٨٤ٞ ٩ٯغظش ٢ٟ هزحد حٱخشس ٨ٛٞ ُـ٠ن حِٛوٸ١ ٛظشخر٠٨٨خ ٢ٟ ٧ز٥ ٨ٛ

حٛـ٨ش
(27)

.
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َِْلِش ُٚ ٧َِز٥ِ حَٜٛ حِْٛبْخَِخُء، ٩َُع٠َِِٰض حِْٛخَضح٣َُش ح٠ِْْٛخَذَم، ٩َحَْٛؤْخَذَهخ١ِ  -حٛخذم-٩ٓذ ؿخء ُٮ طِغٰش ِٟخطٰق حٌٰٛذ: ))٩َأْط

َٓخ١ِ ُِٮ ِْ َِٛؤ٠َ٨ُ٣َخ َخَِِٰخ١ِ(( ِهْش حُْٛو٤ُ
(28)

. 

٨٤ٟ٩ٞ ٢ٟ ُغش أ١ّ ح٠ٛخخدهش ٤٧خ ٷٯٔظذ ر٨خ حٛزحص حٛوّٰٜش، ٨٤٘ٛٞ ٗخ٣٪ح ٯٔظذ١٩ ٟخخدهش ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٩َأ٩ٰٛخِء ح٦َٜٛ، 

َٚ رٖٛ ا٬ٛ ٣ِغ٦؛ ِٛولٞ ٓذس٧ٞ ٩حسطِخم ٤ٟضٛظ٨ٞ ه٤ذ ح٦َٜٛ، ٧٩٪ ٗٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  ٌْ َرَُؤػخٍ ح٦َٜٛ َهَض ٩ََؿ َّ ﴿ِإ ُُْصُشٔا انَه

ُُْصْشُكْى﴾ َٚ
(29)

، ٩ح٦َٜٛ ٷ ٯلظخؽ َأ١ ٯ٤ظش، ٢٘ٛ٩ َٗؤ٦٣ ٓخٙ: ا١ ط٤ظش٩ح أ٩ٰٛخء ح٦َٜٛ ٯ٤ظشٗٞ
(30)

. 

٩ٯٔخٙ ٯل٤٪١ أ٨٣ٞ ٯخخده٪١ حهلل ٩حٛزٯ٢ آ٤ٟ٪ح، ٩س٩٭ ه٢ حٳخِش أ٦٣ ٓخٙ: حؿظشء٩ح ه٬ٜ حهلل كظ٬ ك٤٪ح أ٨٣ٞ 

ٯخخده٪١ حهلل
(31)

ٯش ٨٤ٟٞ ٩حعظ٨ضحء رؤ٪٨ٛٞ، ٩حعظخذٝ حِٛوٚ ح٠ٛؼخسم ٤٧خ ٜٛذٷٛش ؛ ُـوٚ حٛٔشآ١ حٛخذحم هلل عخش

ه٬ٜ حٛخذحم ٩ح٠ٛ٘ش حٛزخٛي حٛز٭ هّزش ه٦٤ رظٌٰش ح٠ِٛخهٜش )ٯخخده٪١(؛ ٵُخدس ح٠ٛزخٌٛش ُٮ ُو٨ٜٞ رٖٛ ٯظ٪س ر٦ 

٢ٰ أ١ كخ٨ٛٞ ٩ٯلؼش ٧ز٥ حٛظ٪سس أٟخٝ أه٢ٰ حٛغخٟو٢ٰ، ٩حعظخذحٝ أعٜ٪د حٛٔظش)ٟخ( ٩ )اٷ(، سد كخعٞ ه٨ٰٜٞ، ٯز

خذحه٨ٞ ٢ٛ ٯؼّش أكذح ًٰش٧ٞ، ٢٘ٛ٩ أرح٥ ٯظٰز٨ٞ ٩كذ٧ٞ، ٩أ٩ٓن حٛخذحم ه٬ٜ أ٣ِغ٨ٞ ٰٛ٘٪١ رٖٛ ٟؼخس حٛوـذ أ١ 

ٯِوٚ رٖٛ ٢ٟ ٛذٯ٦ ٟغ٘ش ٢ٟ هٔٚ، ٩ُٮ )٩ٟخ َٯْشُوُش١َ٩( طظ٪ٯش طخدّ ٨ٛئٷء ح٤٠ٛخ٢ُٰٔ، حٛزٯ٢ ٷ ٯذسٗ٪١ ٌٟزش 

خذحه٨ٞ
(32)

حٛخذحم ٩ا٠٣خ ٧٪ ُوٚ ٩حٓن ٢ٟ ٓ٪٭ ٷ ٯخش٬ شٰجًخ ه٬ٜ  ، ٩ا١ ُو٦ٜ عزلخ٦٣ ٟ٪ؿ٦ ا٨ٰٛٞ ٷ ه٬ٜ عزٰٚ

َٟخ َٯْخَذُه٪١َ اٷ  ػوَٰ ٯخش٬ ٗٚ شٮء، ٩ه٤ذٟخ ر٢َٰ أ١ ٧زح حٛخذحم ًٰش ٟ٪ؿ٦ اٷ ا٨ٰٛٞ أ٣ِغ٨ٞ ؿخء حِٛوٚ:)٩َ

ْٞ(، ٢ٟ )خذم( حٛؼٸػ٬ حٛز٭ ٷ ِٟخهٜش ٦ُٰ؛ ٳ٦٣ ٰٛظ ٤٧خ ؿشُخ١ رٚ ؿشٍ ٩حكذ ٮ ، ٩ه٢ ؿشٯْ ح٠ٛشخٜٗش ُأ٣َُِغ٨ُ

ك٢ ح٤٠ٛخ٢ُٰٔ أ٨٣ٞ ٯخخده٪١ حهلل ار ٯل٨ش١٩ ٷ ا٦ٛ اٷ حهلل، ٯشٯذ١٩ أ١ ٯلشص٩ح ِٛلش )ٯخخده٪١( حٛظٮ طوزش ه٢ 

رزٖٛ دٟخء٧ٞ ٩أٟ٪ح٨ٛٞ ٩أ٣ِغ٨ٞ ُٰل٨ش١٩ ًٰش ٟخ ُٮ أ٣ِغ٨ٞ ٢ٟ ؿخ٣ذ، ٢ٟ٩ ؿخ٣ذ آخش طوزش ه٢ ؿضحث٨ٞ ٢ٟ حهلل 

٩هذٝ شو٪س٧ٞ أ١ ٩رخٙ حٛخذحم ٯشؿن ا٨ٰٛٞ ٩ٯؼش رؤ٣ِغ٨ٞ
 (33)

 . 

2.
 

ًَب  ََ ََب َيَعْكْى ِإ ِْٓى َلبُنْٕا ِإ ُِ ْْٕا ِإَنٗ َشَٛبِطٛ َِٔإَرا َخَه َُب  ٍَ آَيُُْٕا َلبُنْٕا آَي َِٔإَرا َنُمْٕا اَنِزٚ ﴿ ٌَ ِْٓزُئٕ ٍُ ُيْضَز ِْٓزُئ  ََْح َْٚضَز  ُّ انّه

﴾ٌَ ُٕٓ ًَ َْٚع ِْٓى  َِ َٛب ُْْى ِفٙ ُطْغ ًُُذ َٚ َٔ ِْٓى  ِث
(34)

 
. 

( ح٨ُْٛضُء ٩ح٨ُُٛضُإ: حُٛغْخشٯش. طٔ٪ٙ: ٧ضثض ٦٤ٟ ٧٩ضثض ر٦، ه٢ حٷخِش. ٩حعظ٨ضأص ر٦، ؿخء ُٮ حٛظلخف )) )٧ضأ

٩ط٨ضأص ر٦، ٧٩ضأص ر٦ أٯؼخ، ٧ضءح ٨ٟ٩ضأس. ه٢ أر٬ صٯذ. ٩سؿٚ ٧ُْضءٌس رخٛظغ٢ٰ٘، أ٭ ُٯ٨َْضُأ ر٦، ٧٩ضأس رخٛظلشٯٖ: 

ٯ٨ضأ رخ٤ٛخط((
(35)

. 

ٟـش٫ حٛغ٪ء ه٬ٜ ؿشٯْ حٛغخشٯش ، ُو٬ٜ ٧زح ٓ٪٨ٛٞ: ُخٷعظ٨ضحء هزخسس ه٢ اك٨خس ٟ٪حُٔش ٟن ارـخ١ ٟخ ٯـش٭ 

)ا٠٣خ ٣ل٢ ٟغظ٨ضث٪١(، ٯو٤ٮ ٣ل٨ش ٨ٛٞ ح٠ٛ٪حُٔش ه٬ٜ دٯ٨٤ٞ ٤ٛؤ٢ٟ شش٧ٞ ٣٩َٔ ه٬ٜ أعشحس٧ٞ، ٣٩ؤخز ٢ٟ 

طذٓخط٨ٞ ٤ً٩خث٨٠ٞ ٧٩٪ ٟظوْٜ رٔ٪٦ٛ:) ا٣خ ٟو٘ٞ(، ٨ُ٪ ط٪ٰٗذ ٦ٛ؛ ٳ١ ٓ٪٦ٛ: )ا٣خ ٟو٘ٞ(، ٯو٤ٮ حٛؼزخص ه٬ٜ حِٛ٘ش 

ل٢ ٟغظ٨ضث٪١(، سد ٛٶعٸٝ، ٩سد ٣ٰٔغ حٛشٮء طؤٰٗذ ٛؼزخط٦، أ٩ رذٙ ٦٤ٟ؛ ٳ١ ٢ٟ كٔش حٵعٸٝ ُٔذ ٩ٓ٪٦ٛ: )ا٠٣خ ٣

هلٞ حِٛ٘ش، أ٩ حعظج٤خٍ ٗؤ٨٣ٞ حهظشػ٪ح ه٦ٰٜ ك٢ٰ ٓخٛ٪ح: )ا٣خ ٟو٘ٞ(، ُٔخٛ٪ح ا١ طق رٖٛ َُٰ٘ ط٪حُٔ٪١ أ٧ٚ 

حٵعٸٝ؟ ُٔخٛ٪ح: )ا٠٣خ ٣ل٢ ٟغظ٨ضث٪١(
(36)

 . 

 خء ٨٤ٟخ، ٓ٪٦ٛ: )حهلل ٯغظ٨ضة ر٨ٞ(. ٩ٓذ أؿخر٨ٞ حهلل طوخ٬ٛ رؤشٰ

٢٘ٛ٩ ٧ٚ ٯـ٪ص ٩طَ حهلل طوخ٬ٛ رؤ٦٣ ٯغظ٨ضة ٩ٓذ ػزض أ١ حٷعظ٨ضحء ٷ ٯ٤ِٖ ه٢ حٛظٜزٰظ ، ٧٩٪ ه٬ٜ حهلل ٟلخٙ؛ 

٩ٳ٦٣ ٷ ٯ٤ِٖ ه٢ حٛـ٨ٚ ، ٛٔ٪٦ٛ: ﴿ٓخٛ٪ح أطظخز٣خ ٧ض٩ح ٓخٙ أه٪ر رخهلل أ١ أٗ٪١ ٢ٟ حٛـخ٢ٰٜ٧﴾
(37)

، ٩حٛـ٨ٚ ه٬ٜ حهلل 

 ٩ٙ ح٠ِٛغش١٩ رٖٛ رخ٠غش أ٩ؿ٦:ٟلخٙ؛ ٛزٖٛ أ

أكذ٧خ: أ١ ٟخ ٯِو٦ٜ حهلل ر٨ٞ ٟـخصحس ٨ٛٞ ه٬ٜ حعظ٨ضحث٨ٞ ع٠خ٥ رخٷعظ٨ضحء؛ ٳ١ ؿضحء حٛشٮء ٯغ٬٠ رخعٞ رٖٛ 

﴿ٔجزاء صٛئخ صٛئخ يثهٓب﴾حٛشٮء، ٓخٙ طوخ٬ٛ: 
(38)

، ٩ ٓخٙ أٯؼخ: ﴿٢٠ُ حهظذ٫ هٰٜ٘ٞ ُخهظذ٩ح ه٦ٰٜ ر٠ؼٚ ٟخ حهظذ٫ 

هٰٜ٘ٞ﴾
(39)

 . 
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ؼشس ٢ٟ ؿشحء حعظ٨ضحث٨ٞ رخ٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٯشؿن ٩رخ٦ٛ ه٨ٰٜٞ ٷ ا٬ٛ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ، ُٰظٰش ٗؤ١ حهلل حعظ٨ضأ ٩ػخ٨ٰ٣خ: أ١ حٛ

 ر٨ٞ. 

٩ػخٛؼ٨خ: ٢ٟ آػخس حٷعظ٨ضحء كظ٪ٙ ح٨ٛ٪ح١ ٩حٛلٔخسس ُزٗش حٷعظ٨ضحء، ٩ح٠ٛشحد كظ٪ٙ ح٨ٛ٪ح١ ٨ٛٞ طوزٰشح رخٛغزذ 

 ه٢ ح٠ٛغزذ. 

٩سحرو٨خ: أ١ حعظ٨ضحء حهلل ر٨ٞ أ١ ٯل٨ش حهلل ٨ٛٞ ٢ٟ أك٘خ٦ٟ ُٮ حٛذ٣ٰخ خٸٍ ٟخ ٨ٛٞ ه٤ذ٥ ُٮ حٱخشس، ؿضحء ٛخٸٍ 

 ٟخ أك٨ش٥٩ ٤ٜٛزٮ ٩ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ. 

٩خخٟغ٨خ: أ١ حهلل طوخ٬ٛ ٯوخ٨ٜٟٞ ٟوخٟٜش ح٠ٛغظ٨ضة ُٮ حٛذ٣ٰخ ٩ُٮ حٱخشس، أٟخ ُٮ حٛذ٣ٰخ ُٴ٦٣ طوخ٬ٛ أؿٜن حٛشع٪ٙ 

أ٨٣ٞ ٗخ٣٪ح ٯزخٌٛ٪١ ُٮ اخِخث٨خ ه٦٤، ٩أٟخ ُٮ حٱخشس ُٔخٙ حر٢ هزخط: ارح دخٚ ح٠ٛئ٤ٟ٪١ حٛـ٤ش، ه٬ٜ أعشحس٧ٞ ٟن 

٩حٛ٘خُش١٩ ح٤ٛخس ُظق حهلل ٢ٟ حٛـ٤ش رخرخ ه٬ٜ حٛـلٰٞ ُٮ ح٠ٛ٪ػن حٛز٭ ٧٪ ٟغ٢٘ ح٤٠ٛخ٢ُٰٔ، ُبرح سأ٫ ح٤٠ٛخُٔ٪١ 

٤ش ٯ٤لش١٩ ا٨ٰٛٞ، ُبرح ٩طٜ٪ح ا٬ٛ رخد حٛزخد ِٟظ٪كخ أخز٩ح ٯخشؿ٪١ ٢ٟ حٛـلٰٞ ٩ٯظ٪ؿ٨٪١ ا٬ٛ حٛـ٤ش، ٩أ٧ٚ حٛـ

حٛـ٤ش ٤٨ُخٕ ٯٌْٜ د٨٣٩ٞ حٛزخد، ُزحٕ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ﴿ا١ حٛزٯ٢ أؿشٟ٪ح ٗخ٣٪ح ٢ٟ حٛزٯ٢ آ٤ٟ٪ح ٯؼل٘٪١﴾
(40)

ا٬ٛ ٓ٪٦ٛ:  

﴿ُخٰٛ٪ٝ حٛزٯ٢ آ٤ٟ٪ح ٢ٟ حِٛ٘خس ٯؼل٘٪١﴾
(41)

 ، ٨ُزح ٧٪ حٷعظ٨ضحء ر٨ٞ . 

ْٞ(  :ٓخٙ حِّٛشحء َٖ ٢ٟ حهلل ٠ٗو٤خ٥ُ ٢ٟ حٛوزخد(())  )ح٦َُٜٛ َٯْغَظ٨ِْضُة ِر٨ِ َْٰظ َرِٛ َٛ
(42)

. 

ّٟخ اٟٸإ٥ُ ٨ٛٞ  ّٟخ ا٧ٸ٦ٗ اٯخ٧ٞ ٩طذُٰٟش٥ ر٨ٞ، ٩ا ٩ٰٓٚ: حْعظ٨ضحُء حهلل ؿٚ ػ٤خإ٥ ر٢٠ حْعظ٨ضأ ر٦ ٢ٟ ح٤٠ٛخ٢ُٰٔ ٩حِٛ٘خس: ا

ٰٛؤخز٧ٞ ُٮ كخٙ أ٨٤ٟٞ ه٤ذ أ٣ِغ٨ٞ رٌظًش، أ٩ ط٪رٰخ٦ ٨ٛٞ ٩ٳث٠ظ٦ اٯخ٧ٞ
(43)

. 

٩ ٰٓٚ ٦ُٰ خ٠غش أ٩ؿ٦
(44)

 : 

ُْٛكْى أكذ٧خ: ٟو٤خ٥ أ٦٣ ٯلخسر٨ٞ ه٬ٜ حعظ٨ضحث٨ٞ, ُغ٠ٮ حٛـضحء رخعٞ ح٠ٛـخص٫ ه٦ٰٜ, ٠ٗخ ٓخٙ طوخ٬ٛ:  ٍِ اْعَزَذٖ َعَه ًَ ﴿َف

ُْٛكْى﴾ ًِْثِم َيب اْعَزَذٖ َعَه ّْٛ ِث َفبْعَزُذٔا َعَه
(45)

 , ٩ٰٛظ حٛـضحء حهظذحًء, ٓخٙ ه٠ش٩ ر٢ ٜٗؼ٪ٝ:

ـ٨َْــــــ٢َْٜ َأَكـــــٌذ َه ـَخ٤ِٰٜ٧ِخَأَٷ َٷ َٯ ِٚ حْٛ َّ َؿ٨ْ ٪َُْ  َٚ ـ٨َْ ٤ََُ ٤َْٰخ                    َٜ
(46)

. 

 ٩حٛؼخ٣ٮ: أ١ ٟو٤خ٥ أ٦٣ ٯـخصٯ٨ٞ ؿضحء ح٠ٛغظ٨ضث٢ٰ. 

٩حٛؼخٛغ: أ٦٣ ٠ٛخ ٗخ١ ٟخ أك٨ش٥ ٢ٟ أك٘خٝ اعٸ٨ٟٞ ُٮ حٛذ٣ٰخ, خٸٍ ٟخ أ٩ؿز٦ ه٨ٰٜٞ ٢ٟ هٔخد حٱخشس, ٩ٗخ٣٪ح ٦ُٰ 

 حًظشحس ر٦, طخس ٗخٷعظ٨ضحء ر٨ٞ. 

ََْذ اْنَعِزُٚز اْنَكِشُٚى﴾٩حٛشحرن: أ٦٣ ٠ٛخ كغ٢ أ١ ٯٔخٙ ٤٠ٜٛخُْ: ًََك َأ ﴿ُرْق ِإ
(47)

 ، طخس حٛٔ٪ٙ ٗخٷعظ٨ضحء ر٦. 

َِْظق ٨ٛٞ رخد حٛـلٰٞ, ُٰش١٩ أ٨٣ٞ ٯخشؿ٪١ ٨٤ٟخ, ُٰضدك٠٪١ ٜٛخش٩ؽ, ُبرح ح٣ظ٨٪ح ا٬ٛ  ٩حٛخخٟظ: ٟخ ك٘ٮ: أ٨٣ٞ ُٯ

 ٯشؿو٪ح, ٧٩زح ٣٪م ٢ٟ حٛوزحد ٩ا١ ٗخ١ ٗخٷعظ٨ضحء.حٛزخد ػشر٨ٞ ح٠ٛٸث٘ش, ر٠ٔخٟن ح٤ٰٛشح١, كظ٬ 

ُخهلل عزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ ٟظ٤ض٥ ه٢ طِش حٷعظ٨ضحء؛ ٩ا٠٣خ ٯٔظذ رزٖٛ أ١ حهلل عزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ عٰـخص٭ ح٠ٛغظ٨ضث٢ٰ 

٩ٯظ٪٬ٛ هٔخر٨ٞ ه٬ٜ ٓذس ط٤ٰو٨ٞ حٛغٰت ٩ُٯٜلْ ر٨ٞ حٛزٙ ٩حٛظٌخس ٩حٛظلٰٔش ُ٪طَ ٟـخصحس ح٤٠ٛخ٢ُٰٔ رخٷعظ٨ضحء؛ 

ُٮ طلزش )ٟغظ٨ضإ١( حٳ٬ٛ٩ حٛلٰٰٔٔش، ُغ٬٠َ حٛـضحء ه٬ٜ حٷعظ٨ضحء حعظ٨ضحًء رـشٯْ ح٠ٛشخٜٗش ُوّزش  ٛ٪ٓ٪ه٨خ

رخِٛوٚ ح٠ٛؼخسم )ٯغظ٨ضة(؛ ٳ٦٣ ٯِٰذ حٛظـذد ٩ٓظخ روذ ٩ٓض ٧٩٪ أشذ ه٨ٰٜٞ ٩أ٣٘ؤ ٜٛٔ٪ر٨ٞ ٩أ٩ؿن ٨ٛٞ ٢ٟ 

أ١ حٛؤ٪رش حٛلخدػش ٩ٓظخ روذ ٩ٓض  حٷعظ٨ضحء حٛذحثٞ حٛؼخرض ح٠ٛغظِخد ٢ٟ حٛـ٠ٜش حٷع٠ٰش ٠ٛخ ٧٪ ٟلغ٪ط ٢ٟ

٩ح٠ٛظـذدس ك٤ٰخ روذ ك٢ٰ أشذ ه٬ٜ ٢ٟ ٩ٓوض ه٦ٰٜ ٢ٟ حٛوزحد حٛذحثٞ ح٠ٛغظ٠ش؛ ٳ٦٣ ٯؤ٦ِٛ ٩ٯ٪ؿ٢ ٣ِغ٦ ه٦ٰٜ
(48)

. 
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َْٛع ـ3  ٍَ آَيُُْٕا َف َٓب َفَأَيب اَنِزٚ َْٕل ًَب َف َْٚضِشَة َيَثاًل َيب َثُعَٕضًخ َف َْٚضَزْحِٛٙ َأٌ  َّ اَل  ٌَ انَه ََٔأَيب ﴿ِإ ِْٓى  ُّ اْنَحُك ِيٍ َسِث ََ ٌَ َأ ًُٕ َه

ََٔيب  ِّ َكِثٛشًا  ِْٓذ٘ ِث َٚ َٔ ِّ َكِثٛشًا  َٓـَزا َيَثاًل ُِٚضُم ِث ُّ ِث ٌَ َيبَرا َأَساَد انَه َُٛمُٕنٕ ٍَ َكَفُشْٔا َف ٍَ﴾اَنِزٚ ِّ ِإاَل اْنَفبِصِمٛ ُِٚضُم ِث
(49)

 . 

ُْٰض( ِرَٰخٍء ٩َحِكَذٍس ٩ََأْط٦ُُٜ  َُٗؼَش ُِٮ )حْعَظَل ُْٰض ٠ََٛخ  َٔخُٛ٪ح: حْعَظَل َُ ََٗظ٨َخ َه٬َٜ حَْٛلخِء،  َْٔ٪ح َكَش ْٛ َٰخَء حُْٛؤ٬َٛ٩ ٩ََأ ََُؤَهُٜ٪ح حْٛ ُْٰض   حْعَظْلَٰ

ـَخِص ٧ُ٩ََ٪ حْٛ ِٚ حِْٛل ٌَُش َأ٧ْ ٍٞ ٩َِرَٰخَءْٯ٢ِ ُٛ ٌَُش َط٠ِٰ َٙ حَْٛؤْخَُِش: حْعَظَل٬ ِرَٰخٍء ٩َحِكَذٍس ُٛ َٓخ ٩َ .ْٞ ٨ِِٟ َْ٘ؼَشِس َؤْطََٜٗخ َٰخَء ِٛ ُُ٪ح حْٛ ُٚ؛ ٩َِا٠َ٣َخ َكَز

َٓخُٛ٪ح َٛخ َأْدِس ُِٮ َٛخ َأْدِس٭ ٠ََٗخ  ٠ََِِٜ٘ش  ْٞ ٨َِِٛز٥ِ حْٛ حْعِظْو٠َخ٨ِِٛ
(50)

.
 

٩ ٜٛلٰخُء هذس ٟوخ١  ُٮ حٌٜٛش ٨٤ٟخ: حٷٟظ٤خم ٩حٷ٣ٔزخع ه٢ 

حٛشٮء خ٪ًُخ ٢ٟ ٟ٪حٓوش حٛٔزٰق
(51)

 . 

حٛظٔظٰش ُٮ كْ ر٭ حٛلْ ٩ حؿظ٤خد حٛٔزٰق.أٟخ حٛلٰخء حٛز٭ ٯ٤٠ن ه٢ ٓ٪ٙ خْٜ ٯزوغ ه٬ٜ حٷٟظ٤خم ٢ٟ ٩حٛلٰخء 

حٛلْ أ٩ ُوٚ حٛخٰش، ُٰٜظ رلٰخء رخ٠ٛو٬٤ حٛششهٮ، ٩ا٠٣خ ٧٪ ػوَ، ٨ٟ٩خ٣ش
(52)

 . 

٩حٱٯش حٛ٘شٯ٠ش ٣ضٛض ُٮ ح٨ٰٛ٪د؛ ٩رٖٛ أ١ّ حهلل طوخ٬ٛ رٗش ُٮ ٗظخر٦ )حٛو٤٘ز٪ص (٩)حٛزرخد( ُٔخٙ: ﴿ِا١َ حَِٛزٯ٢َ َطْذُه٪١َ 

ُٔ٪ح ُررخرًخ﴾ ٢ِْٟ ُد١ِ٩ ح٦َِٜٛ ٢َْٛ َٯْخُٜ
(53)

 ِٚ ٠َََٗؼ ٢ِْٟ ُد١ِ٩ ح٦َِٜٛ أ٩ِٰٛخَء  ُٚ حَِٛزٯ٢َ حَطَخُز٩ح  ََٟؼ ، ٩ٓخٙ ُٮ آٯش أخش٫: ﴿

َُ٘ز٪ِص﴾ حَْٛو٤ْ
(54)

، ػل٘ض ح٨ٰٛ٪د ٩ ٓخٛض: ا١ سد ٟل٠ذ ٯؼشد ح٠ٛؼٚ رخٛزرخد ٩حٛو٤٘ز٪ص ٤ُضٛض ٧ز٥ حٱٯش :)ِا١َ 

٨َٓخ(، أ٭ ٷ ٯ٠ظ٤ن ٢ٟ ػشد ح٠ٛؼٚ ٩رٰخ١ حٛلْ رزٗش حٛزو٪ػش ح٦ََٜٛ ٷ َٯْغَظْلِٰ ٪َُْ َٟخ َرُو٪َػًش ٠َُخ  ََٟؼًٜخ  ٮ َأ١ْ َٯْؼِشَد 

٨َٓخ، ٯو٤ٮ رخٛزرخد  ٪َُْ َٟخ َرُو٪َػًش ٠َُخ  ٩ر٠خ ُ٪٨ٓخ. ٩ٯٔخٙ: ٷ ٯ٤٠و٦ حٛلٰخء أ١ ٯؼشد ح٠ٛؼٚ ٩ٯز٢ّٰ ٩ٯظَ ٜٛلْ شز٨ًخ 

٩حٛو٤٘ز٪ص
(55)

. 

ح٦ََٜٛ ٷ َٯْغَظْلِٰٮ أ٫: ٷ ٯظشٕ ػشد ح٠ٛؼٚ رخٛزو٪ػش طشٕ ٢ٟ ٯغظل٬ٰ أ١ ٯظ٠ؼٚ ر٨خ ٓخٙ حٛضٟخشش٭: ))ِا١َ 

ٛلٔخسط٨خ. ٩ٯـ٪ص أ١ طٔن ٧ز٥ حٛوزخسس ُٮ ٗٸٝ حِٛ٘شس، ُٔخٛ٪ح: أٟخ ٯغظل٬ٰ سد ٟل٠ذ أ١ ٯؼشد ٟؼٸ رخٛزرخد 

ٞ رذٯن، ٩ؿشحص هـٰذ، ٩حٛو٤٘ز٪ص ُـخءص ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛٔخرٜش ٩اؿزخّ حٛـ٪حد ه٬ٜ حٛغئحٙ، ٧٩٪ ٢ُّ ٢ٟ ٗٸ٨ٟ

 ٦٤ٟ ٓ٪ٙ أر٬ ط٠خٝ:

٨َُٜٗخ  ٤ُْخَء َٯْوُشَد  ُْٟزٌِٜي َأ  ٢َْٟ                   ِٙ َٚ ح٤ْ٠َِٛض ـَخَس ْٓز ُْٰض حٛ َأ٬٣ِ َر٤َ
(56)

 

٩ حٛز٭ ع٪ى ر٤خء حٛـخس ٧٪ ٟشحهخس ح٠ٛشخٜٗش؛ ٩ٛ٪ٷ ر٤خء حٛذحس ٛٞ ٯظق ر٤خء حٛـخس((
(57)

. 

حٛظٌٰشس، ٯ٨ذٍ ا٬ٛ رٰخ١ ٓذسس حهلل هض ٩ؿٚ، ٩ِٛض أ٣لخس ح٤ٛخط ٰٛظِ٘ش٩ح ُٮ ٧ز٥ ٩ػشد ح٠ٛؼٚ ر٨ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص 

ح٠ٛخٜ٪ٓخص حٛظٌٰشس ُٮ كـ٨٠خ، ٩حٛلٰٔشس ُٮ شؤ٨٣خ، ٨٤٘ٛ٩خ ٟوـضس ُٮ خ٨ٜٔخ ٩ط٘٪ٯ٨٤خ. ُخٵهـخص ٯ٢٠٘ ُٮ عّش 

ش ٩حٷهظزخس، ٩ صٯخدس حٛلٰخس، ٩ٰٛظ ُٮ حٛؼخخٟش ٩حٛ٘زش ٛٴشٰخء ٩ح٠ٛخٜ٪ٓخص, ٯلْٔ ك٠٘ش ٯشٯذ٧خ حهلل، ٬٧٩ حٛول

ح٨ِٛٞ ٩حٵدسحٕ ٛٴٟ٪س، ٩أ١ حهلل خخْٛ حٛش٠ظ ٩ح٠ٔٛش ٩حٛ٘٪١ حٛ٘زٰش، ٧٪ حٛخخْٛ ٜٛظٌٰش ٢ٟ حٳٟش، ُٰٜغض ٧ز٥ 

أطوذ ٢ٟ طٜٖ، ُبرح حٓظؼض ٟشٰجش حهلل أٟشح خ٦ٜٔ رٔذسط٦ حٛٔخدسس حٛٔخ٧شس، ٯشظشٕ ٬ُ رٖٛ ح٠٤ٜٛش ٩حِٰٛٚ، ٩حٛ٘زٰش 

٩حٛظٌٰش
(58)

. 

ؿخ٣ٮ حٛلٰخء: ح٣ٔزخع ح٤ِٛظ، أ٭: ػْٰ ح٤ِٛظ ٩طؼخٯْ ح٤ِٛظ ٢ٟ شٮء، ٩طش٦ٗ كزسح ه٢ ٩ٓخٙ حٛششٯَ حٛـش

حٜٛ٪ٝ ٦ُٰ، ٩حٛلٰخء ٣٪هخ١ ٣ِغٮ: ٧٩٪ حٛز٭ خ٦ٜٔ حهلل طوخ٬ٛ ُٮ ح٤ِٛ٪ط ٨ٜٗخ، ٗخٛلٰخء ٢ٟ ٗشَ حٛو٪سس، ٩حٛـ٠خم 

َُخ٠َُْٛشحد ر٢ٰ ح٤ٛخط، ٩اٯ٠خ٣ٮ: ٧٩٪ أ١ ٯ٤٠ن ح٠ٛئ٢ٟ ٢ٟ ُوٚ ح٠ٛوخطٮ خ٪ُخ ٢ٟ حهلل طوخ٬ٛ، ٩ِا رح ٩طَ ِر٦ِ حهلل طوخ٬َٛ 

ُْ٘ش٥٩  ِر٦ِ حّٛظْشٕ حَٜٛخِصٝ ٛٸ٣ٔزخع ُخهلل طوخ٬ٛ ٤ّٟض٥ ه٦٤، ٠ٗخ َأ١ ح٠ٛشحد ٢ٟ سك٠ظ٦ ٩ًؼز٦ ِاَطخَرش ح٠َْْٛوُش٩ٍ ٩َح٠َْٛ

حٛٸص٢ٰٟ ٠ٛو٠٨ٰٰ٤خ 
(59)

. 

ِٰٰشح ٯلظٚ ُٮ ٜٓز٦ ٩َ٩ْؿ٦ِ٨ ِه٤ْذ ُ ٌْ َِٓزٰق ٩هخسع ُٮ حٵ٣غخ١؛ ُبرح ٗخ١ حٛلٰخء خٜٔخ ُٮ ٣ِظ حٵ٣غخ١ ٩َط وٚ َشْٮء 

ُب٦٣ ٷ ٯـ٪ص ه٬ٜ حهلل طوخ٬ٛ حٛظٌٰش ٩حٛخ٪ٍ ٩حٛزٝ، ٢٘ٛ٩ ػشد ح٠ٛؼٚ رخٛلٰٔش ارح طؼ٢٠ ؿٰٜٚ حٛل٠٘ش ٷ ٯغظلٮ 

ه٦٤، ٠ٗخ أ١ طِخص حٛلْ هض ٩ ؿٚ ٷ ٯـٜن ٨ٛخ ه٬ٜ ٟخ٧ٰش ٩ا٠٣خ ط٠ش ٠ٗخ ؿخءص، ُٔخسد ؿٚ حع٦٠ حٛخـخد ُٮ 

ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛٔخرٜش ٩اؿزخّ حٛـ٪حد ه٬ٜ حٛغئحٙ رخ٠ٛشخٜٗش حٛظٔذٯشٯش؛ٳ١ حٛلٰخء حٛز٭ ٯظظَ حٛظ٨ِٰٞ رخِٜٛق ح٠ٛوظخد، 

ر٦ حٵ٣غخ١ ٰٛظ ٟزٗ٪سح ٩ا٠٣خ ٧٪ ٟٔذس ٧٩٪ ٢ُ رذٯن ٢ٟ ٗٸ٨ٟٞ ٩ ر٩ ؿشحص هـٰذ
(60)

. 
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َٔاَل4  ِّ َٔاَل َرُكَُْٕٕا أَٔل َكبِفٍش ِث ًَب َيَعُكْى  ًَب َأََزْنُذ ُيَصِذلًب ِن َٔآِيُُْٕا ِث ٌِ﴾ـ﴿ َ٘ َفبَرُمٕ َٚب َِٔإ ًًَُب َلِهٛاًل  َٚبِرٙ َم  َرْشَزُشْٔا ِثَ
(61)

. 

َشش٫ حٛشٮَء َٯْشِشٯ٦ ِشش٫ً ٩ِشَشحًء ٩حْشَظَشح٥ َع٪حٌء، ٩َشَشح٥ُ ٩حْشَظَشح٥ُ: رخَه٦،، ٯٔخٙ ٦٤ٟ: ششٯض حٛشٮء أششٯ٦ ششحء، 

َْٚشِش٘ َفَضّ اثزغبَء َيشضبد ﴿ِٔيٍ انارح روظ٦ ٩ارح حشظشٯظ٦ أٯؼًخ ٧٩٪ ٢ٟ حٳػذحد، ٓخٙ حهلل طوخ٬ٛ:   ٍْ ُبس َي

اهلل﴾
(62)

َِْى َيعذٔدح﴾، أ٭ ٯزٰو٨خ. ٩ٓخٙ طوخ٬ٛ:  ٍٍ َثْخٍش َدسا ُِ ثثً ْٔ ﴿َٔشَش
(63)

ٍَ أ٭ رخه٪٥. ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:   ﴿ُأَٔنِئَك اَنِزٚ

َُبِس ُْْى َعَهٗ ان ًَب َأْصَجَش ًَْغِفَشِح َف َٔاْنَعَزاَة ِثبْن َُٓذٖ  ُٔا انَضَهبَنَخ ِثبْن ﴾اْشَزَش
(64)

َْٟز٧زخ١،  ، َٜٛوَشِد ُِٮ }َشَش٩ْح{ ٩حْشَظَش٩ح 

َْٗؼش )َشَش٩ْح ر٠ْو٬٤َ رخُه٪ح( ٩حْشَظَش٩ْح حْرَظخُه٪ح، ٩ُسَر٠خ َؿَوُٜ٪٠٧ُخ ر٠ْو٬٤َ رخُه٪ح ُخٳ
(65)

. 

ًًَُب َلِهٛاًل﴾ؿخء ُٮ طِغٰش ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  َٚبِرٙ َم َٔاَل َرْشَزُشْٔا ِثَ َِٗظخِرٮ حَِٛز٭ َأ٣َْضُْٛظ٦ُ َه٬َٜ  ﴿ ِٞ ِرآَٯخِص  ْ٘ ِٕ حُْٛل ٩ََٛخ َطْؤُخُز٩ح ِرَظْش

ْٞ ُٚ. ٩َِا٠َ٣َخ َأَسحَد حهلل ؿٚ ؿٸ٦ٛ ٨َُٰ٨ْ٣َ َِٰٜٔ َٖ ٧َُ٪ حَٛؼ٢ُ٠َ حْٛ ِٚ حُٛغْلِض َه٬َٜ ُٟ٪َع٬ َأُٯ٨َخ حَْٛؤْكَزخُس ِهَ٪ًػخ َخِغًٰغخ, ٩ََرِٛ ْٗ  َه٢ْ َأ

َِٗظخ  ْٞ ٨ِِِ ْٞ ُِٜٛشَشخَطْلِشٯ ٨ُ٤ِْٟ ِٝ حَِٛظٮ َرَذُٛ٪٧َخ, َؿًَٜزخ  َ٘خ ٢َِٟ حَْٛؤْك َٞ ِر٦ِ  َ٘ ٦ُ٠َْ٘ َه٠َخ َك ْٞ ُك ِِٰٰش٧ِ ٌْ َد ح٦َِٜٛ ٩ََط
(66)

. 

٩دخ٪ٙ حٛزخء ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ﴿٩ٷطشظش٩ح رآٯخطٮ﴾ ا٠٣خ ٯذٙ ه٬ٜ أ٨٣ٞ ؿوٜ٪٧خ ػ٤٠خ ٛلظ٪٨ٛٞ ه٬ٜ حٛوشع حٰٜٛٔٚ أ٭ 

طٮ ٩حٵطزخم ٨ٛخ هش٩ع حٛذ٣ٰخ حِٛخ٣ٰش حٰٜٜٛٔش ح٠ٛغظشرٛش رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ٟخ أهذ حهلل طوخ٬ٛ : ٷ طغظزذٛ٪ح رخٵٯ٠خ١ رآٯخ

ـُوٚ ح٠ٛشظش٫ ػ٤٠خ  ٠ٜٛئ٢ٰ٤ٟ ٢ٟ ح٤ٛوٰٞ حٛولٰٞ حٳرذ٭، ٩حٛظوزٰش ه٢ رٖٛ رخٛؼ٢٠ ٟن ٗ٪٦٣ ٟشظش٫ ٷ ٟشظش٫ ر٦؛ ُ

ٙ حٛزخء ه٦ٰٜ، ٩حٛزخء ا٠٣خ طذخٚ ُِٮ ربؿٸّ حٛؼ٢٠ ه٦ٰٜ ػٞ ؿوٚ حٛؼ٢٠ ٟشظش٫ ربٯٔخه٦ رذٷ ٠ٛخ ؿو٦ٜ ػ٤٠خ ربدخخ

َْٛب ِثبْنَِخَشِح﴾حٳػ٠خ١، ٗٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ُٔا اْنَحٛبَح انُذ ﴿ ُأَٔنِئَك اْشَزَش
(67)

﴿ ُأَٔنِئَك اشزشٔا انضالنخ ثبنٓذٖ ، ٩ ٓ٪٦ٛ :

ًَْغِفَشِح﴾ َٔاْنَعزاَة ِثبْن
(68)

ٛؼ٪د ٗغخء ٩ا١ ؛ٳ١ حٛوش٩ع ٨ٜٗخ أ٣ض ٟخٰش ُٮ ادخخٙ حٛزخء ٨ُٰخ ا١ شجض ٜٓض حشظشٯض رخ

شجض ٜٓض حشظشٯض رخٛ٘غخء ػ٪رخ ُٰـ٪ص أ١ طـوٚ أٯخ ٠٨٤ٟخ ػ٤٠خ ٛظخكز٦
(69)

. 

-٩ٰٓٚ حٷشظشحء ٤٧خ حعظوخسس ُٮ حٷعظزذحٙ ٗٔ٪٦ٛ: )حشظش٩ح حٛؼٸٛش رخ٨ٛذ٫(، ٩حٱٯخص ٤٧خ ٧ٮ حٵٯ٠خ١ ر٠ل٠ذ 

سثخعظ٨ٞ، ٩أخز حٛششخ ه٬ٜ طٌٰٰش أٟش  ، ٩حٛؼ٢٠ حٰٜٛٔٚ ٟخ ٯ٤ظِو٪١ ر٦ ُٮ حٛذ٣ٰخ ٢ٟ رٔخء-ط٬ّٜ حهلل ه٦ٰٜ ٩ح٦ٛ ٩عّٜٞ

، ٩ًٰش رٖٛ-ط٬ّٜ حهلل ه٦ٰٜ ٩ح٦ٛ ٩عّٜٞ-ٟل٠ذ 
(70)

 . 

ُغ٬٠ حهلل أخز٧ٞ ٩حعظزذح٨ٛٞ رآٯخص حهلل حٛؼ٢٠ حٰٜٛٔٚ حشظشحء ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛشخٜٗش ٜٛذٷٛش ه٬ٜ ٗ٪٦٣ ٗخٛؼ٢٠ ُٮ حٛظٰٜٔٚ 

 خٯش ٩عٰٜش ٩حٛ٪عٰٜش ًخٯش ُؼٜ٪ح ٩أػٜ٪ح.٢ٟ شؤ٦٣ ٦ُِٰ طٔشٯن ٩طـ٨ٰٚ ٓ٪٭ كٰغ أ٨٣ٞ ٜٓز٪ح حٛٔؼٰش ٩ؿوٜ٪ح حٌٛ

5﴾ٌَ ُّ َعبِثذٔ ٍُ َن ََْح َٔ ِّ ِصْجَغًخ  ٍَ انّه ٍُ ِي ٍْ َأْحَض ََٔي  ِّ ـ﴿ ِصْجَغَخ انّه
(71.)

  

حٛظزي ٟو٤خ٥ ُٮ ٗٸٝ حٛوشد: ٟخ ٯٜ٪١ ر٦ حٛؼٰخُد، ٩حَٛظْزُي ٟظذس٥، ٩ِطْزٌٌش حهلل: ح٠ُٜٛش حٛظٮ ٯ٠ٚ ر٨خ ح٠ٛغ٠ٜ٪١ أ٭ 

٦ٌُ َطْزًٌخ، ٟو٤خ٥: ًَٰشط٦ ٩أصٛظ٦ ه٢ كخٛظ٦ ٯذٯ٤٪١ ر٨خ، ٩ٯو٤ٮ أ ٯؼخ حٛظٌٰٰش، ٢ٟ رٖٛ ٓ٪٨ٛٞ: طزٌض حٛؼ٪د أطز

حٳ٬ٛ٩ ا٬ٛ كخٙ ع٪حد أ٩ ك٠شس أ٩ طِشس
(72)

. 

ٯٔ٪ٙ ح٠ِٛغش١٩ أ٦٣ ؿٚ ٩هٸ ٯو٬٤ رـخٛظزٌش: طزٌَش حٵعٸٝ. ٩رٖٛ أ١ّ ح٤ٛظخس٫ ارح أسحدص أ١ ط٤ِظش أؿِخ٨ٛٞ، 

ًُغٚ حٛـ٤خرش ٳ٧ٚ حٵعٸٝ، ٩أ٦٣ طزٌش  ؿوٜظ٨ٞ ُٮ ٟخء ٨ٛٞ ٯغ٠٪٦٣ رخ٠ٛو٠٪دٯش طضهٞ أ١ رٖٛ ٨ٛخ طٔذٯظ ر٤٠ضٛش 

ّٚ شؤ٦٣ ار ٓخٛ٪ح ٤ٛز٦ٰ  ٩أطلخر٦ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ر٦: )ٗ٪٣٪ح  -ط٬ٜ حهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ-ٟل٠ذ ٨ٛٞ ُٮ ح٤ٛظشح٣ٰش، ُٔخٙ حهلل ؿ

٧٪ًدح أ٩ ٣ََظخَس٫ َط٨ظذ٩ح(: ٓٚ ٨ٛٞ ٯخ ٟل٠ذ: أٯ٨خ ح٨ٰٛ٪د ٩ح٤ٛظخس٫، رٚ حطزو٪ح ٟٜش ارشح٧ٰٞ، طزٌش حهلل حٛظٮ ٧ٮ 

ـَش ٧ُذح٥، ُخ٨ٰٛ٪د ط ظزي أر٤خء٧خ أكغ٢ حِٛظَزي؛ ُب٨٣خ ٧ٮ حٛل٤ِٰٰش ح٠ٛغ٠ٜش، ٩ده٪ح حٛششٕ رخهلل، ٩حٛؼٸٙ ه٢ ٟل

ُٝ، ُٸ طزٌش أكغ٢ُ ٢ٟ حٵعٸٝ ٩ٷ أؿ٨ش، ٧٩٪  ٯ٨٪د، ٩ح٤ٛظخس٫ َطظزي أر٤خَء٧خ ٣ظخس٫، ٩أ١ طزٌش حهلل حٵعٸ

دٯ٢ حهلل روغ ر٦ ٣ُ٪ًكخ ٩حٳ٣زٰخء روذ٥ 
(73)

. 

َِٟش ح٠ٛغ٠ٜ٪١ رؤ١ ٯٔ٪ٛ٪ح ٨ٛٞ: طز٤ٌخ ح٦َّٜٛ رخٵٯ٠خ١ طزٌظ٦ ٩ٛٞ ٣ظزي طزٌظ٘ٞ؛ ٩ا٠٣خ ؿٮء رِٜق حٛظزٌش  ه٬ٜ ُُؤ

٢َْٟ َأْكَغ٢ُ  ؿشٯٔش ح٠ٛشخٜٗش، ٠ٗخ طٔ٪ٙ ٢٠ٛ ٯٌشط حٳشـخس: حًشط ٠ٗخ ٯٌشط ُٸ١، طشٯذ سؿٸ ٯظـ٤ن حٛ٘شٝ ٩َ

ًٌَش ٯو٬٤ أ٦٣ ٯظزي هزخد٥ رخٵٯ٠خ١، ٩ٯـ٨ش٧ٞ ر٦ ٢ٟ أ٩ػخس حِٛ٘ش ُٸ طزٌش أكغ٢ ٢ٟ طزٌظ٦ ٢َِٟ ح٦َِّٜٛ ِطْز
(74)

 . 
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)  ُب١ ح٤ٛظخس٫ ٗخ٣٪ح ٯ٠ٌغ٪١ أ٩ٷد٧ٞ ُٮ ٟخء أطِش ٯغ٠٪٦٣ ٩ ٯٔ٪ٙ أر٪ حٛغو٪د:)) ٩ٰٓٚ ٠ٜٛشخٜٗش حٛظٔذٯشٯش

ح٠ٛو٠٪دٯش( ٩ٯضه٠٪١ أ٦٣ طـ٨ٰش ٨ٛٞ ٩ر٦ ٯلْ ٣ظشح٣ٰظ٨ٞ، ٩اػخُظ٨خ ا٬ٛ حهلل هض ٩ؿٚ ٜٛظششٯَ ٩حٵٯزح١ رؤ٨٣خ 

هـٰش ٦٤ٟ عزلخ٦٣ ٷ ٯغظٔٚ حٛوزذ رظلظ٨ٰٜخ((
(75)

. 

ح٤ٛظخس٫( ح٠ٛٔذسس؛ ٳ٨٣ٞ ٗخ٣٪ح ٯ٠ٌغ٪١ أ٩ٷد٧ٞ  ُـخء رٖٛ رـشٯٔش ح٠ٛشخٜٗش ٛ٪ٓ٪م طزٌش حهلل ُٮ طلزش ) طزٌش

ُٮ ٟخء أطِش ٯغ٠٪٦٣ ) ح٠ٛو٠٪دٯش(، ُبرح ٩ػن حٛ٪حكذ ٨٤ٟٞ حر٦٤ ُٮ ٧زح ح٠ٛخء طخس ٣ظشح٣ٰخ ٩طخس ؿخ٧شح ُٮ 

حهظٔخد٧ٞ ُوزش رخٛظزي ٠ٜٛشخٜٗش حٛظٔذٯشٯش، ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٓذ طٔذٝ ِٛق حٛظزي
(76)

 . 

حٱٯش حٛ٘شٯ٠ش ُغ٬٠ حٵعٸٝ طزٌش؛ َٳ٦٣ َأٓخ٦ُٟ ٟٔخٝ ُوٚ ح٤ٛظخس٫ ٢ٟ ا١ ح٠ٰٔٛش حٛـ٠خٰٛش ٠ٜٛشخٜٗش كخ٧شس ُٮ 

كٰغ طل٨ش أه٠خ٦ٛ ٩ع٠ظ٦ ه٬ٜ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٠ٗخ ٯل٨ش أػش حٛظزي ُٮ حٛؼ٪د ٠ٟخ ٯـٜذ ٨ٛٞ حٛغوخدس ُٮ حٛذ٣ٰخ 

 ٩حٱخشس.

6﴾ٌِ ََٔنب َرْكُفُشٔ َٔاْشُكُشٔا ِنٙ  ـ﴿َفبْرُكُشَِٔٙ َأْرُكْشُكْى 
(77)

. 

ُْٗش:  حٛلِق ٜٛشٮء طزٗش٥، ٩حِٛزُٗش: ؿش٭ حٛشٮء ه٬ٜ ٛغخ٣ٖ، طٔ٪ٙ ؿش٫ ٦٤ٟ ِرٗش، ٣٩ٔٚ ه٢ حِٛشحء ٓ٪٦ٛ: رٗش: حِٛز

حَٛزٗش: ٟخ رٗشط٦ رٜغخ٣ٖ ٩أك٨شط٦، ٓخٙ: ٩حُٛزٗش رخٜٛٔذ، ٯٔخٙ: ٟخ صحٙ ٤ٟٮ ه٬ٜ ُرٗش، أ٭: ٛٞ أ٣غ٦
(78)

 . 

ْٞ﴿ؿخء ُٮ طِغٰش ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  ُٗ ُْٗش ُُٗش٣ِ٩ٮ َأْر ّٚ ﴾،َُخْر ٠َُِٰخ  َٯْو٤ِٮ ؿ ْٞ ِاَٯخَ٭  ُ٘ ـَخَهِظ ٤ُِٟ٪١َ ِر ُُٗش٣ِ٩ٮ َأُٯ٨َخ ح٠ُْْٛئ َُخْر ٩هٸ: 

ْٞ، ٩حهلل عزلخ٦٣ ٩طوخ٬ٛ ٷ  ُ٘ َِِشِطٮ َٛ ٌْ َٟ ٩َ ْٞ ُٗ ْٞ ِرَشْك٠َِظٮ ِاَٯخ ُٗ ُْٗش ْٞ َه٦ُ٤ْ، َأْر ُٗ ٠َُِٰخ َأ٨َ٣ْخ ْٞ ِر٦ِ ٩َ ُٗ ُُٟش ُٗش، آ َٗش ُٰز ٯ٤غ٬ كظ٬ ٯز

٣خ٥ أ٩ ٛٞ ٣زٗش٥، ٢٘ٛ٩ ح٠ٛشحد رزٗش٥ ٤ٛخ ٤٧خ ارح رٗش٣خ٥ ٧٪ أ٤٣خ ارح رٗش٣خ٥ ٩ؿذ٣خ٥ رٚ ٧٪ ؿٚ شؤ٦٣ ٯزٗش٣خ دحث٠خ، رٗش

عزلخ٦٣ كخػشح ٬ُ ٜٓ٪ر٤خ ٩هٔ٪٤ٛخ، ٩أ٤٣خ ارح ٛٞ ٣زٗش٥، ٨ُ٪ عزلخ٦٣ كخػش ٗزٖٛ، ٢٘ٛ٩ ٧زح حٛلؼ٪س ٷ ٣لّظ ر٦؛ 

ّْ ه٬ٜ ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ أؿٚ ٧زح أ١ ٯزٗش٩ح ُؼٚ حهلل ه٨ٰٜٞ، ٩أ١ ٯل٠ذ٥٩ ٩ٯ٠ـذ٥٩؛ ٰٛضٯذ٧ٞ حهلل ٢ٟ ُؼ٦ٜ؛ ُبرح  ُل

رٗش٩ح حهلل رخٛل٠ذ ٩حٛش٘ش، رٗش٧ٞ رخ٠ٛضٯذ ٢ٟ حِٛؼٚ ٩حٵكغخ١، ٩حٛزٗش ؿخهش حهلل، ٢٠ُ أؿخم حهلل ُٔذ رٗش حهلل، 

َُٗؼَشْص َطٸ َْٔذ ٣َِغَٮ ح٦ََٜٛ ٩َِا١ْ  َُ ٢َْٟ َهَظ٬ ح٦ََٜٛ  ُْٔشآ١ِ، ٩َ ٦ُُٟ ٩َِطٸ٩َُط٦ُ حْٛ ََْٜٓض َطٸُط٦ُ ٩َِطَٰخ ٦ُُٟ ٩َِطٸ٩َُط٦ُ ٩َِا١ْ  ُط٦ُ ٩َِطَٰخ

ُْٔشآ١ِ؛ ٢٠ُ ٛٞ ٯـو٦ ُٰٜظ رزحٗش ٦ٛ، ٩ارح رٗش ح٠ٛئ٢ٟ سّر٦، ٩ؿذ سر٦ طـخ٦٧، ٩ٗؤ٦٣ رظِّٜظ٦ ه٢ رٗش سر٦ ٓذ روذ  حْٛ

ه٢ حهلل، ُبرح رٗش سّر٦، أششّ ه٦ٰٜ ر٤٪س٥ حٛغ٬ّ٤ حٛز٬ّ٨، ٩ٗخُؤ٥ رخٛـ٤ّخص ٩حٛذسؿخص، 
(79.)

 

ٟ٘خُجًخ ٛزٗش٧ٞ ٦ٛ ُٮ هخ٨٠ٛٞ حٛظٌٰش، ٩حٛوزٰذ ك٢ٰ ٯزٗش١٩ سر٨ٞ ٯزٗش٦٣٩ ُٮ  ُخهلل ؿٚ ؿٸ٦ٛ ٯـوٚ رٗش٥ ٛوزخد٥

٧ز٥ حٳسع حٛظٌٰشس، ٧٩ٞ أطٌش ٢ٟ أسػ٨ٞ حٛظٌٰشس! ٩حهلل ك٢ٰ ٯزٗش٧ٞ ٯزٗش٧ٞ ُٮ ٧زح حٛ٘٪١ حٛ٘زٰش، ٧٩٪ 

ٷ حهلل حٛز٭ ٷ حهلل حٛوٜٮ حٛ٘زٰش، أ٭ طِؼٚ! ٩أ٭ ٗشٝ! ٩أ٭ ُٰغ ُٮ حٛغ٠خكش ٩حٛـ٪د! ا٦٣ حِٛؼٚ حٛز٭ ٷ ٯِٰؼ٦ ا

خخص١ ٛخضحث٦٤، ٩ٷ كخعذ ٛوـخٯخ٥، حِٛؼٚ حِٛخثغ ٢ٟ رحط٦ طوخ٬ٛ رٸ عزذ ٩ٷ ٟ٪ؿذ اٷ أ٦٣ ٧٘زح ٧٪ عزلخ٦٣ 

ُٰخع ُٮ هـخث٦
(80)

. 

ُٰزذ٩ ٠ٟخ طٔذٝ أ١ رٗش حهلل ٛوزخد٥ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٯو٤ٮ حٛـضحء رخٛؼ٪حد ه٬ٜ رٗش٧ٞ اٯخ٥؛ ٳ٦٣ أُؼٚ حٳه٠خٙ، ٩هزش ه٢ 

 ٜش ٩ ٳ٦٣ ٣خطؾ ٣٩خشت ه٦٤. رٖٛ رخٛزٗش ٠ٜٛشخٗ

ٌَ ِإاَل َعَهٗ انَّظبِن7 َٔا َْٕٓا َفاَل ُعْذ ٌِ اََز ِّ َفِإ ٍُ ِنّه ٌَ انِذٚ َُٚكٕ َٔ ٌَُخ  ٌَ ِفْز ُْْى َحَزٗ اَل َرُكٕ ََٔلبِرُهٕ ٍَ﴾ـ﴿ ًِٛ
(81)

. 

٢َِٟ حُْٛوْذ٩َح١ ٧٩٪ َأْع٪ُأ ح  ٌْ ُْٟشَظ ُٞ حُٛظَشحُف. ٩َحِٛخْهِظَذحُء  ٍٙحُْٛوْذ٩َح١ُ: حُٛلْٜ ٍٚ أ٩ كخ ُِْو ٷْهِظذحِء ُِٮ َٓ٪ٍس أ٩ 
(82)

. 

ُْٛكْى َفبْعَزُذٔا عهّٛ هذ٩ح١ اٷ هٜٮ حٛلخ٢ٰ٠ٛ﴾ رٔ٪٦ٛ:  ٢ٟ ح٠ِٛغشٯ٢ ٢ٟ ششف ٟو٬٤ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ﴿ٷ ٍِ اْعَزَذٖ َعَه ًَ ﴿َف

ُْٛكْى ﴾ ثًثم يب اْعَزَذٖ َعَه
(83)

رٔ٪٦ٛ: ﴿٩ٷ ، ار ٓذ ٯغؤٙ عخثٚ َٰٗ سخض ُٮ حٷهظذحء ٧٩٪ كٜٞ ٩ٓذ ٤ٟن ٦٤ٟ آ٣ِخ 

طوظذ٩ح﴾، ُخٷكظ٠خٙ ٧٪ أ١ ٷ هذ٩ح١ اٷ ه٬ٜ حٛلخٛٞ حٛز٭ أكذع حٛلٜٞ ٢ٟ روذ، ٩ٯلظ٠ٚ أ١ ٷ هذ٩ح١ اٷ ه٬ٜ ٢ٟ 

رٔٮ ٨٤ٟٞ ٟن حٛلٜٞ؛ ٠ٛ٩خرح ع٠ٮ هذ٩ح٣ًخ، ٩حٛوذ٩ح١ ٧٪ ٟخ ٷ ٯلٚ؛ ُٴ٦٣ ؿضحء حٛوذ٩ح١، ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٧٪ ُٮ 

ََٔجَزاُء َصَِٛئٍخ غٰجش عٰجش، ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٧٪ عٰجش ُٮ حٛلٰٔٔش، ٗٔ٪٦ٛ:حٛلٰٔٔش هذ٩ح٣خ، ُغ٠ٮ رخع٦٠ ٠ٗخ ع٠ٮ ؿضحء حٛ ﴿
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َٓب﴾ َصَِٛئٌخ ِيْثُه
(84)

٠ٗ٩خ ع٠ٮ ؿضحء حٷهظذحء حهظذحء ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٧٪ ُٮ حٛلٰٔٔش حهظذحء؛ ُ٘زٖٛ حٳ٩ٙ ع٬٠ ؿضحء  

ِّحٛلخ٢ٰ٠ٛ ك٠ًٜخ ٠ٜٛشخٜٗش ٗٔ٪٦ٛ:  ْٛ ُْٛكْى َفبْعَزُذٔا َعَه ٍِ اْعَزَذٖ َعَه ًَ ﴾﴿َف
(85)

. 

 ُظ٘٪١ طغ٠ٰظ٦ هذ٩ح٣خ ٟشخٜٗش ٧٩ز٥ ح٠ٛشخٜٗش طٔذٯشٯش.

ًِْثِم8 ِّ ِث ْٛ ُْٛكْى َفبْعَزُذْٔا َعَه ٍِ اْعَزَذٖ َعَه ًَ َٔاْنُحُشَيبُد ِلَصبٌص َف ِْٓش اْنَحَشاِو  ُْٓش اْنَحَشاُو ِثبنَش ُْٛكْى ـ﴿انَش  َيب اْعَزَذٖ َعَه

 َّ ٌَ انّه ًُْٕا َأ َٔاْعَه  َّ ٍََٔاَرُمْٕا انّه ًَُزِمٛ (َيَع اْن
(86)

. 

َُِب٦ُ٣َ ٩ػن حَٛشْٮء ُِٮ ح٠ْٛ٪ػن حَِٛز٭  حٷهظذحء ٧٩٪ ٟـخ٩صس حٛلذ ٩حٛٔذس، ٩رٖٛ ٓذ ٷ ٯ٘٪١ ٟزٟ٪ٟخ، ِرِخَٜخٍ حُٛلٜٞ، 

ـَخ٩ص حَْٛلذ ُِٮ ٗٚ َشْٮء ٦ُِِٰ ٩َٰٓٚ: ٧َُ٪ ُِٮ أطٚ ٩َػو٦ ط َٛخ ٯِلْ َأ١ ٯ٪ػن 
 (87)

. 

ُخٛوذ٩ح١ ٢ٟ ح٠ٛشش٢ٰٗ ُٮ حِٜٛق كٜٞ ُِٮ ح٠ٛو٬٤ ٩حٛوذ٩ح١ حَِٛز٭ أرخك٦ ح٦َٜٛ ٩أٟش ر٦ ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ا٠٣خ ٧َُ٪ ٓظخص. ُٸ 

ٯ٘٪١ حٛٔظخص ك٠ٜخ، ٩ا١ ٗخ١ ِٛل٦ ٩حكذح أ٭: حُوٜ٪ح ر٨ٞ ٠ٗخ ُوٜ٪ح ر٘ٞ، ٠ٗخ طٔ٪ٙ: "ا١ْ َطوخَؿَْٰض ٤ٟٮ ُك٠ْٜخ 

َٖ" ٩حٛؼخ٣ٮ ٰٛظ رلخٛٞ  ٤ِْٟ ُْٰظ٦ُ  طوخَؿ
(88)

. 

٦٤ِْٟ ٓ٪٦ُٛ َطَوخ٬َٛ:  ِٚ حٷْرِظذحِء، ٧ُ٩ََ٪ ح٬٨َ٤ْ٠ُٛ َه٦ُ٤، ٩َ ِْ ٓذ ٯ٘٪١ُ ه٬ٜ َعِزٰ َّ َنب ٩حٷْهِظذحُء ٟـخ٩ََصُس حَٛل ٌَ انَه ََٔنب َرْعَزُذٔا إ ﴿

ًُْعَزِذٍٚ﴾ ُٚحُت ان
(89)

٢َِٟ حْرَظَذَأ َْٗٔ٪ِٛ ََٟن  ِٚ ح٠ُٛـخَصحِس ٩ٯظّق َأ١ ُٯَظوخَؿ٬  ٍْ اْعَزَذٖ ٦ َطَوخ٬َٛ: . ٩َٓذ ٯ٘٪١ُ ه٬ٜ َعزٰ ﴿فً

ْٛكى﴾ ًِْثِم َيب اْعَزَذٖ َعَه ِّ ث ْٛ َعَهٛكى فبْعَزُذٔا َعَه
(90)

، َأ٭: ا٨٣ٞ ا١ حهظذ٩ح ُٔخطٜ٪ٗٞ ُٮ حٛش٨ش حٛلشحٝ ُٸ طٔظش٩ح ه٢ 

ِْ حْهِظذحِث٦، ُُغ٠ِٮ  ٓظخ٨ٛٞ ٦ُٰ، ُٰ٘٪١ حٷهظذحء ٢ٟ ح٠ٛشش٢ٰٗ حٛلٜٞ، ٢ٟ٩ ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ حٷ٣ظٔخٝ، ُؤٟش٧ٞ أ١ ٯٔخِرُٜ٪٥ رل

٢ْٰ ٩حِكٌذس،  ِِْوَٜ ح٠ٛغزذ رخْعٞ حٛغزذ ٠ٜٛشخٜٗش حٛظٮ أك٨شص ؿضحء حٷهظذحء؛ ٳ٦٣ ٟغزذ ه٢ حٷهظذحء؛ ٳ١َ ط٪َسَس حٛ

َْٟوِظًَٰش ٩حٱَخُش ؿخَهًش ٩ا١ْ ٗخ١َ َأكُذ٠٧خ 
(91)

. 

ح٠ٛشخٜٗش، ٩ٰٛوـٮ حِٜٛق ا١ّ ٟٔخرٜش حٷهظذحء ر٠ؼ٦ٜ ٷ ُٯَغ٬٠َ ُٮ حٳطٚ حهظذحًء، ٢ْ٘ٛ٩ عَ٪ى ٧زح حِٵؿٸّ دحهٮ 

ٟو٬٤ ح٠٠ٛخػٜش ُٮ طـزْٰ حٛؤ٪رش د١٩ صٯخدس؛ ٳ١ ٟو٬٤ ٠ٜٗش حهظذ٫ ُٮ حٳطٚ طـخ٩ص كذ٩د حٛلْ ٢ٟ٩ حٛوذٙ أ١ 

 ٯٔخرٚ حٛظـخ٩ص ٠ٟخػٚ ٦ٛ. 

ُغ٠ٮ ؿضحء حٛوذ٩ح١ هذ٩ح٣خ ؛ ُ٘خ١ حٷطِخّ ُٮ حِٜٛق، ٟن حٷخظٸٍ ُٮ ح٠ٛو٬٤، ُخٛوٸٓش ٤٧خ ر٢ٰ حٛـضحء 

حػلش ُٮ حٛغٰخّ، ٩ٓذ هزش ه٢ حٛـضحء رخٷهظذحء ٰٛزشص أ٠٧ٰش ٟلخعزش حٛلخٛٞ، ٩هذٝ حٛظ٨خ١٩ ٟو٦، ٩حٷهظذحء ٩

 ٠ٗخ ٯل٨ش حٛـضحء ٤ٟغـ٠خ ٩ٟظ٤خعٔخ ٟن حٛغزذ ح٠ٛ٪ؿذ ٦ٛ.

ُِْصُف َيب َفَشْضُزْى9 ٍَ َفِشَٚضًخ َف ُٓ ََٔلْذ َفَشْضُزْى َن  ٍَ ُْ ًَُضٕ ٍَ ِيٍ َلْجِم َأٌ َر ُْ ًُٕ َِٔإٌ َطَهْمُز َٕ اَنِز٘  ـ﴿ َْٚعُف ٌَ أٔ  َْٚعُفٕ َإاَل َأٌ 

ًَب َرْع َّ ِث ٌَ انّه َُُكْى ِإ ْٛ ُْٕا اْنَفْضَم َث َٔاَل َرَُض  َٖٕ ََٔأٌ َرْعُفْٕا َأْلَشُة ِنهَزْم َُِكبِح  ِِ ُعْمَذُح ان َِٛذ ٌَ َثِصٌٛش﴾ِث ًَُهٕ
(92)

. 

َٖ ا٣غخ٣ًخ حعظ٪َؿَذ ُهٔ٪رًش ُوِ٪َص ه٦٤ طوُِ٪، ٩حهلل حَٛو ُٗ ُِْ٪: حٛوِ٪: طش ِٙ ٩أؿُٰز٦. ٩حَٛو ُٚ ح٠ٛخ ُِْ٪: أَك ٌَِ٪س. ٩حَٛو ُُِ٪ حٛ

ـ٠َُْظ ٦ِْٰ، ٩أط٦ُٜ ح٠َْٛلُ٪ ٩حٛ ُٕ حِٛؤَخد َهَٜ ح٠ٛوش٩ٍ، ٩طشٕ هٔ٪رش ح٠ٛز٣ذ ٧ُ٩ََ٪ حَٛظـخ٩ُص َه٢ِ حَٛز٣ْذ ٩طش
(93)

. 

٨٠ش ٩ حٛظ٤خصٙ ه٢ ؿخء حٛوِ٪ ُٮ ٧ز٥ حٱٯش حٛ٘شٯ٠ش ه٤ذ ح٠ِٛغشٯ٢ روذس ٟوخ١، ٨٤ٟخ: اعٔخؽ حٛلْ ُٮ ٣ظَ حٛ

٣ظَ حٛظذحّ ح٠ٛغظلْ ٩هذٝ ح٠ٛـخٛزش ر٦ ، ٩طشٕ ح٠ٛشأس ك٨ٔخ ٩ رظشٕ حٛض٩ؽ ك٦ٔ. ٩ ح٠ٛغؤٛش ٧ٮ: ارح ؿٜٔض 

ح٠ٛشأس ٓزٚ حٛذخ٪ٙ، ٩ٓذ ع٠ّٮ ٨ٛخ طذحّ، ُٰـذ ٨ٛخ ٣ظ٦ِ ٨ٛ٩خ كْ أخز٥ ُٮ ٗٚ كخٙ، اٷ أ١ طوِ٪ ح٠ٛـٜٔش، أ٩ 

: اعٔخؽ حٛلْ أ٩ طش٦ٗ ُٮ ٣ظَ ح٨٠ٛش، ٩ٰٓٚ: ٧٪ حٛض٩ؽ، ٩هِ٪٥: ٯوِ٪ حٛز٭ رٰذ٥ هٔذس ح٤ٛ٘خف ٧٩٪ حٛ٪ٛٮ، ٩هِ٪٥

حٛظ٤خصٙ ه٢ ٣ظَ حٛظذحّ أ٩ طشٕ ح٠ٛغظلْ ٦ٛ، ُظؤخز ح٠ٛـٜٔش ح٨٠ٛش ٦ٜٗ، ٩أ١ طظشٗ٪ح كٔ٘ٞ أٓشد ٠ٜٛظ٢ٰٔ ا٬ٛ 

حٛظٔ٪٫ ٯٔ٪ٙ ٜٛض٩ؽ ٩ح٠ٛشأس ٢ٟ طشٕ ك٦ٔ ه٬ٜ طخكز٦ ٨ُ٪ أ٬ٛ٩ رخٛظٔ٪٫
(94)

. 

أ٩ ع٠خ٥ هِ٪ح ه٬ٜ ؿشٯْ ح٠ٛشخٜٗشُبرح طشٕ ح٠ٛـخٛزش ُٔذ هِخ ه٨٤خ 
(95)

، ٩ٷ ٯخ٬ِ أ١ ُٮ حٛلخٛش ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ 

حٱٯش حٛ٘شٯ٠ش حٛظٮ طلغ ه٬ٜ ٧زح حٛوِ٪؛ ٳ١ ح٠ٛؤخ٪ر ٬ُ ٧ز٥ حٛلخٛش ٯؼٔٚ ه٬ٜ ح٤ِٛ٪ط ٢ٟ حٛـخ٣ز٢ٰ؛ حٛض٩ؽ ٯشح٥ 
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ح٠ٛشخٜٗش ر٠خ ٨ٛخ ٢ٟ ٩ٓن ٗخٌٛشحٟش ٩حٛ٪ٛٮ ٩حٛض٩ؿش ٯشٯخ٦٣ ٗخٛظذٓش، ُخعظو٠ٜض ِٛلش ٯوِ٪ رذٷ ٢ٟ ٯظشٕ ُٮ ٧ز٥ 

 ُٮ ح٤ِٛظ حٛٔشٯزش ٢ٟ طٔ٪٫ حهلل ٩ُٮ حٛظزٰٗش رؼ٪حر٦ ٠ٜٛئ٢ٰ٤ٟ ٩أ١ ٧زح حٛوِ٪ حٓشد ٠ٛشػخس حهلل.

٢ٟ٩ ؿخ٣ذ آخش ُب١ ُٮ طوزٰش حٱٯش حٛ٘شٯ٠ش طشًٰذ شذٯذ ا٬ٛ حٛوِ٪ ر٢ٰ ح٠ٛظ٤خصه٢ٰ رش٘ٚ هخٝ، ٠ٗخ أ٦٣ ٯؼٰش 

ُٚ ٢ٟ ح٤ِٛ٪ط  حٛغخخثٞ ه٤ذ حٳص٩حؽ رش٘ٚ خخص؛ ُظززٙ ٟخ ٩ؿذ ه٨ٰٜخ ُٮ سػخ ٟشخهش ح٠ٛش٩ءس ٩ح٤َٛخ٪س ٩َٯغَظ

 ٩ك٤خ١، ٩ح٠ٛغظِٰذ ٤٧خ ح٠ٛـٜٔخص.

11َٔ  ُّ َٔانّه ََٔفْضاًل   ُّ ُْ َِٚعُذُكى َيْغِفَشًح ِي  ُّ َٔانّه َْٚأُيُشُكى ِثبْنَفْحَشبء  َٔ َِٚعُذُكُى اْنَفْمَش   ٌُ َْٛطب اِصٌع َعِهٌٛى﴾ـ﴿ انَش
(96.)

 

ـ٠ْن: ِهذحص، ٩حٛ٪هذ ٷ ٯـ٠ن، ٩ح٠ٛ٪ِهُذ: ٟ٪ػن حّٛظ٪حُهِذ  ٩هذ: حَٛ٪ْهُذ ٩حِٛوَذُس ّٟخ حِٛوَذُس ُُظ ٯ٘٪٣خ١ ٟظذسًح ٩حع٠ًخ. ُؤ

 ٧٩٪ ح٠ٰٛوخُد. ٩ح٠َْٛ٪ِهُذ ٟظذُس ٩ََهْذُط٦ُ، ٩ٓذ ٯ٘٪١ ح٠ٛ٪ِهُذ ٩ٓظًخ ٜٛوذس، ٩ح٠ٛ٪هذس: حعٞ ٜٛوذس. ٓخٙ ؿشٯش:

ُٜٔ٪َد حّٛظخدٯخِصُطَو٤ُِٜٜخ ُأٟخُٟش رخِٛوذحِص           ٩ٟخ َطْشِٮ حٛ
(97)

 

َُُٜخ١ ٩َُّٮ حَٛ٪ْهذ ٩ح٠ٛ٪ه٪د. ٩ََأْسع ٩حِهذس،  ًَٰش٥. ٩َ َٟخٙ ٩َ َٚ أِهذ٥ ٩َْهذًح كغ٤خ ٢ٟ  َْٟوُش٩ٍ ٩هذُص حٛشؿ حَٛ٪ْهذ: 

ََٗؤ٦ُ٣َ َٯِوُذ َؿْشٯًخ روذ ؿش ََٗؤ٦ُ٣َ َٯِوُذ رخٌٰٛغ، ٩َُشط ٩َحهذ  َٖ َعَلخد ٩َحهذ  ََٗزِٛ ٭، ٩ٓخٛ٪ح ُٮ حٛخٰش ََٗؤ٨َ٣َخ َطِوُذ رخ٤ٛزخص، ٩َ

 حَٛ٪ْهُذ ٩حِٛوَذُس، ٩ُٮ حٛشش حٵٯوخُد ٩حَٛ٪هُٰذ. ٓخٙ حٛشخهش: 

َْٟ٪ِهذ٭       ٩ا٣ِٮ ٩ا١ْ أ٩َهْذُط٦ُ أ٩ ٩ََهْذُط٦ُ     ـُِض  ٤ُْٟ َُ اٯوخد٭ ٩ ٠ُْٛخِٜ
(98)

 

ظٰٰٔذ ٗٔ٪ٖٛ: ٩هذط٦ ٩ٰٓٚ : حرح َِٰٓذ حٛ٪هذ ٯظٜق ٜٛخٰش ٩حٛشش، ًٰش أ٦٣ ارح حؿْٜ حخظض رخٛخٰش، ٩ٗزٖٛ ارح حر٨ٞ حٛ

رؤشٰخء؛ ٳ٦٣ ر٤٠ضٛش ح٠ٛـْٜ
(99)

. 

ُّ ٔفضال ٩َٰٓٚ ُِٮ طِغٰش َٓ٪ٙ حهلل هض ٩ؿٚ:  ُْ َٚعذُكى يْغفَشح ِي َٔاهلل  َٚعذُكى اْنفمش ٔٚأيشكى ثبنفحشبء  َْٛطبٌ  ﴿ انَش

﴾
(100)

ُٗٞ حِْٛٔش ُِٮ ـَخ١ ِا٬َٛ ٣َِغٖ ٤ٰٛ٩غٰٖ حشظٌخٖٛ ِرَشِرٖ، ٩َٰٓٚ َٯوذ ْٰ ـَخء ُِٮ ٟشػخس حهلل  ، َأ٭: ٯشدٕ حَٛش حَْٛزْزٙ ٩َحٛو

٦ِْٰ ٩ا ٌِٮ َْٜٛوزذ َأ١ ٯزٗش ٢٤ٟ حهلل َطَوخ٬َٛ َهَٜ ٤ََْٰز َُ ٌَِْشس ٩ُؼٸ  ٟ ُٞٗ ٤ٌَِّٮ َِٛؤ١ حهلل َطَوخ٬َٛ َٯوذ ٦ِْٰ هض ٩َؿٚ ٧ُ٩ََ٪ حْٛ كغخ٦٣ ِاَٛ

٩اُؼخ٦ٛ ََٛذْٯ٦ِ
(101)

. 

ٓخرٚ حٛشٰج٢ٰ ُٮ حٛلخ٧ش رشٮء ٩حكذ ٧٩٪ حٛ٪هذ، ُٔذٝ ُٮ طذس حٛ٘ٸٝ أٟشح١: حٛ٪هذ رخِٛٔش، ٩حٳٟش رخِٛلشخء، ػٞ 

ُ٘خ١ حِٛؼٚ ٟٔخرًٸ ِٜٛٔش، ٩ح٠ٌِٛشس ٟٔخرٜش ٛٴٟش رخِٛلشخء؛ ٳ١ حِٛلشخء ط٪ؿذ حٛؤ٪رش، ٩ح٠ٌِٛشس طٔخرٚ حٛؤ٪رش، 

حعظ٬٤ٌ رزٗش ح٠ٛٔخرٚ ه٢ رٗش ٟٔخر٦ٜ؛ ٳ١ رٗش أكذ٠٧خ ٟٜض٩ٝ رٗش حٱخش
(102)

. 

ش شخثن ُٮ حٛخٰش ٩حٛشش، ٩أٟخ ُٮ حٷعظو٠خٙ حٛشخثن ُخٛ٪هذ ُٮ حٛخٰش ٠ٗ٩خ رٗش أ١َ حٛ٪هذ ُٮ أطٚ ٩ػو٦ ٌٛ

٩حٵٯوخد ُٮ حٛشش كظ٬ ٯل٠ٜ٪ح خٸ٦ُ ه٬ٜ ح٠ٛـخص ٩حٛظ٨٘ٞ، ٩ٓذ حعظو٠ٚ ُٮ ﴿حٛشٰـخ١ ٯوذٗٞ حِٛٔش﴾ ُٮ حٛشش ٣لشح 

ٌِشس﴾ ه٬ٜ ا٬ٛ أطٚ حٛ٪ػن ٳ١ حِٛٔش ٠ٟخ ٯشح٥ حٵ٣غخ١ ششح، ٩ٓذ ٩ٓن ُٮ ٟٔخرٜش ٩هذ٥ طوخ٬ٛ ﴿٩حهلل ٯوذٗٞ ٟ

ؿشٯْ ح٠ٛشخٜٗش، ٢ٟ٩ ح٤ٛخط ٢ٟ صهٞ أ١ حعظو٠خٙ حٛ٪هذ ٤٧خ ُٮ حٛخٰش كغذ حٷعظو٠خٙ حٛشخثن
(103)

. 

ُخٛشٰـخ١ ٧زح ٩هذ٥ ٧٩زح أٟش٥. ٧٩٪ حٛ٘خرد ُٮ ٩هذ٥، حِٛخؿش ُٮ أٟش٥، ٩أٟخ حهلل عزلخ٦٣ ا٦٣ ٯوذ هزذ٥ ٌِٟشس ٦٤ٟ 

 ُٮ حٛذ٣ٰخ أ٩ ُٮ حٛذ٣ٰخ ٩حٱخشس ٩حهلل ٷٯخَٜ ح٠ٰٛوخدٛز٣٪ر٦، ٩ُؼٸ رؤ١ ٯخَٜ ه٦ٰٜ أٗؼش ٠ٟخ أ٣ِْ ٩أػوخ٦ُ أٟخ 

 ٯلْٔ ٟخ ٩هذٗٞ ر٦، ٨ُزح ٩هذ، حهلل ٩رحٕ ٩هذ حٛشٰـخ٩.١
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 انخبرًخ

حٛل٠ذ هلل ك٠ذ حٛشخٗشٯ٢ ك٠ذح ٯ٪حُْ ٣و٦٠ ٩ٯ٘خُت ٟضٯذ٥ ٠ٗخ ٯ٤زٌٮ ٛـٸٙ ٩ؿ٦٨ ٩هلٰٞ عٜـخ٦٣ ا٬ٛ ٯ٪ٝ حٛذٯ٢ 

 ٩روذ:

 ح٠ٛشخٜٗش حٛٔشآ٣ٰش ُٮ ع٪سس حٛزٔشس خٜض حٛزلغ ا٬ٛ هذس ٣ظخثؾ ٢ٟ أ٨٠٧خ ٟخٯؤطٮ:٢٠ُ خٸٙ سكٜظ٤خ ح٠٠ٛظوش ٟن 

 ـ ؿخءص ح٠ٛشخٜٗش ُٮ ع٪سس حٛزٔشس ر٘ٸ ٣٪ه٨ٰخ حٛظلٰٰٔٔش حٛظٮ ٗخ١ كل٨خ أٓٚ ٢ٟ حٛٔغٞ حٛؼخ٣ٮ حٛظٔذٯشٯش ٨٤ٟخ.1

٧٩ٮ طئد٭ خذٟش ٠٨ٟش ـ ٠٨ٟخ ٗخ١ حٛخٸٍ ُٮ ٗ٪١ ح٠ٛشخٜٗش ٢ٟ ح٠ٛـخص أ٩ ًٰش٥ ُب٨٣خ أعٜ٪د رٸًٮ أطٰٚ، 2

 ٠ٜٛوخ٣ٮ، ٩ٗزٖٛ ٨ٛخ ٩كِٰش رخٌٛش حٳ٠٧ٰش ِّٜٛق ُٮ ؿ٠خٙ حٛظوزٰش.

ـ ٷرذ ٢ٟ حٵٟوخ١ ٩ؿ٪ٙ ح٤ٛلش ُٮ آٯخص حٛ٘ظخد حٛلٰ٘ٞ ٜٛظ٪طٚ ا٬ٛ حٳِٛخف حٛظٮ ٨ُٰخ ح٠ٛشخٜٗش ٩ٷع٠ٰخ حٛظٔذٯشٯش 3

 ٨٤ٟخ.

ٌٛشع ٟٔخرٜش حٳُوخٙ ر٠ـخصحس رخٛخٰش ـ ؿخءص ح٠ٛشخٜٗش ُٮ أًٜذ حٱٯخص حٛظٮ حكظ٪ط٨خ رخخظٸٍ ٟوخ٨ٰ٣خ 4

 ٩ح٠ٌِٛشس ٩أخش٫ رخٛوزحد ٩حٛؤخد ٩أخش٫ رخ٨٤ٛٮ أ٩ ه٢ ؿشٯْ حعظوخسس حِٜٛق حٛؼخ٣ٮ ح٠ٛشخٗٚ ٛٴ٩ٙ.

ـ ا١ حِٜٛق ح٠ٛشخٗٚ ٠ٛخ ٯغز٦ٔ ا٠٣خ ٯشز٦٨ ُٮ حِٜٛق ٩ٯلخ٦ٰٗ ُٮ ح٠ٛو٬٤ كظ٬ ٯَٔ حٛغخٟن ه٬ٜ ح٠ٛو٬٤ ح٠ٛـٜ٪د 5

 ُٮ رٖٛ ح٠ٛ٪َٓ أ٩ حٛلخٙ.

 ٞ طشد ح٠ٛشخٜٗش ُٮ أ٭ ٟ٪ػن ٢ٟ آٯخص حٛغ٪سس حٛ٘شٯ٠ش اّٷ ٩ ٩سحء٧خ ٠ٰٓش رٸًٰش ُشٯذس . ـ 6ٛ

 ٩ُٮ حٛخظخٝ ٧ز٥ أ٧ٞ ح٤ٛٔخؽ حٛظٮ ط٪طٚ ا٨ٰٛخ ٢ٟ خٸٙ ٧زح حٛزلغ حٛز٭ ٣غؤٙ حهلل أ١ 

ه٬ٜ حٛـشٯْ ٯ٤ِن ر٦ ؿٸد حٛوٜٞ ُخ١ حطز٤خ ٢٠ُ حهلل ٩ح١ ؿخ٣ز٤خ حٛظ٪حد ٤٠ُخ ٢ٟ٩ حٛشٰـخ١ ٣غؤٙ حهلل أ١ ٯـو٤ٜخ 

 ٪ح٣خ أ١ حٛل٠ذ هلل سد حٛوخ٢ٰ٠ٛ.حٛلْ، ٩آخش ده

 انٕٓايش

                                                           

ٝ، 1999، 5ٛز٤خ١، ؽ–، ح٠ٛ٘ظزش حٛوظشٯش، رٰش٩صَُٟل٠َذٯ٤لش: ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭، طلـ: ٯ٪عَ حٛشٰخ ( (1

ٛز٤خ١،  -كغ٢ ه٪حد، دحس حٛـزٚ، رٰش٩ص َُٟل٠َذ، ٩ حٳِٛخف ح٠ٛخظِٜش ُٮ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٠ٛئطِٜش، حر٢ ٟخٖٛ، طلـ: د.168ص

 .241ٝ، ص1990، 1ؽ

دحس  رٰذ٭، طلـ: ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛل٢ٰٔٔ،، ٩ طخؽ حٛوش٩ط، حَٛض168ٯ٤لش: ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭، ص( (2

 .29/276حٛغو٪دٯش، د.ؽ، د.ص،-ح٨ٛذحٯش، حٛشٯخع

 .168( ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭، ص(3

 .29/276( طخؽ حٛوش٩ط، حَٛضرٰذ٭،(4

 .( ح٠ٛظذس ٣ِغ٦(5

-ٯ٪عَ ح٤ٛـخطٮ ٩آخشح١، دحس ح٠ٛظشٯش ٜٛظؤَٰٛ ٩حٛظشؿ٠ش، حٛٔخ٧شس( ٯ٤لش: ٟوخ٣ٮ حٛٔشح١، حِٛشحء، طلـ: أك٠ذ (6

 .2/130، د.ص. 1ٟظش، ؽ

 .84( ع٪سس حٵعشحء: (7

 .168( ٯ٤لش:  ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭، ص(8

 ( ح٠ٛظذس ٣ِغ٦.(9

 .84( ع٪سس حٵعشحء: (10

 .84( ع٪سس حٵعشحء: (11

ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص،  -( حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭، طلـ:هزذ حٛشصحّ ح٨٠ٛذ٭، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص(12

ع٪سٯش، د.ؽ،  -حٛخشحؽ، دحس حٜٛٔٞ، دٟشْ َُٟل٠َذ٩ٯ٤لش: حٛذس ح٠ٛظ٪١، حٛغ٢ٰ٠ حٛلٜزٮ، طلـ: د.أك٠ذ  2/645
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، 1ٛز٤خ١، ؽ -حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص ، ٩ س٩ف ح٠ٛوخ٣ٮ، حٱٛ٪عٮ، طلـ: هٜٮ هزذ حٛزخس٭ هـٰش، دحس7/405د.ص، 

1994 ، ٝ1/143. 

ٛز٤خ١، -حٛوٜ٪ٝ، رٰش٩ص( حٵٯؼخف ُٮ هٜ٪ٝ حٛزٸًش، حٛخـٰذ حٛٔض٩ٯ٤ٮ، طلـ: حٛشٰخ ر٨ٰؾ ًضح٩٭، دحس اكٰخء (13

 .327، ص1998ٝد.ؽ، 

شعخٛش، ح٠ٛظش٭، ٟئعغش حٛ َُٟل٠َذ( ٯ٤لش: ح٠ٛظذس ٣ِغ٦، ٩حٰٜٛ٘خص ،أر٪ حٛزٔخء، طلـ: هذ٣خ١ دس٩ٯش ٩ (14

، 3ٟظش، ؽ-، ٩حٛزٸًش حٷطـٸكٰش، د.هزذ٥ هزذ حٛوضٯض، دحس حِٛ٘ش حٛوشرٮ، حٛٔخ٧شس843ٛز٤خ١، ص-رٰش٩ص

 .374ٝ، ص1992

 .194( حٛزٔشس:(15

 .374، ٩حٛزٸًش حٷطـٸكٰش، د.هزذ٥ هزذ حٛوضٯض، ص843( ٯ٤لش: حٰٜٛ٘خص، أر٪ حٛزٔخء، ص(16

 .138( حٛزٔشس: (17

، 60ٝ، ص1997، 1ٛز٤خ١، ؽ-هٜٮ رٰؼ٪١، رٰش٩ص َُٟل٠َذ، حر٢ ُخسط، دحس حٛوشرٰش( حٛظخكزٮ ُٮ ٦ُٔ حٌٜٛش (18

 .81ٝ، ص1999ٟظش، د.ؽ، -٩ حٛزذٯن ُٮ ػ٪ء أعخٰٛذ حٛٔشآ١، هزذ حِٛظخف ٷش٢ٰ، دحس حِٛ٘ش حٛوشرٮ، حٛٔخ٧شس

ٝ، 1987، 2ٛز٤خ١، ؽ-( ٯ٤لش: ِٟظخف حٛوٜ٪ٝ، حٛغ٘خٗٮ، طلـ: ٣وٰٞ صسص٩س، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص(19

، ٩حٛزٸًش حٷطـٸكٰش، د.هزذ٥ هزذ حٛوضٯض، 327، ٩حٵٯؼخف ُٮ هٜ٪ٝ حٛزٸًش، حٛخـٰذ حٛٔض٩ٯ٤ٮ، ص424ص

 .376ص

اٯشح١، د.ؽ، -( ٯ٤لش: كخشٰش حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ ه٬ٜ ٗظخد ح٠ٛـ٪ٙ، هزذ حٛلٰ٘ٞ حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ، ٤ٟش٪سحص حٛشػٮ، ٓٞ(20

ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص، -حٛخِخؿٮ، دحس طخدس، رٰش٩ص ، ٩ ه٤خٯش حٛٔخػٮ ٩ِٗخٯش حٛشحػٮ ، ش٨خد حٛذٯ543٢د.ص، ص

2/87. 

 -حٳخؼش، حٛششٗش حٛـذٯذس  َُٟل٠َذكـٮ، ٩د. َُٟل٠َذ( ص٧ش حٳٗٞ ُٮ حٳٟؼخٙ ٩حٛل٘ٞ، حٛلغ٢ حٰٛ٪عٮ، طلـ: د.(21

 .195-1/194ح٠ٌٛشد، د.ؽ، د.ص، –دحس حٛؼٔخُش، حٛذحس حٛزٰؼخء

 .40( حٛش٪س٫: (22

ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص،  -( حٛزٰض َٳرٮ حٛشٓو٠ْ ُٮ ؿ٨٠شس حٳٟؼخٙ، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص(23

ٟلٰٮ حٛذٯ٢ هزذ  َُٟل٠َذ، ٩ ٟوخ٧ذ حٛظ٤ظٰض، أر٪ حِٛظق حٛوزخعٮ، طلـ: 424، ٩ِٟظخف حٛوٜ٪ٝ،حٛغ٘خٗٮ، ص1/227

 ر٢ ٯ٪عَ، ٟـزوش حٱرخء حٰٛغ٪ه٢ٰٰ، ، ٩ٟـخ٣ٮ حٳدد، سصّ حهلل2/252ٛز٤خ١ ، –حٛل٠ٰذ، هخٛٞ حٛ٘ظذ، رٰش٩ص 

 .2/204ٝ،  1913ٛز٤خ١، د.ؽ، -رٰش٩ص

 .540،543( ٯ٤لش: كخشٰش حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ ه٬ٜ ٗظخد ح٠ٛـ٪ٙ، ص(24

 .9 ( حٛزٔشس:(25

، 1رٰش٩ص، ؽ –ه٪ع ٟشهذ، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ  َُٟل٠َذ( ٯ٤لش: ط٨زٯذ حٌٜٛش، حٳص٧ش٭، طلـ: (26

 .8/64ٝ ، 1993،  3ٛز٤خ١ ، ؽ-، ٩ ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س، دحس طخدس، رٰش٩ص1/111ٝ، 2001

ع٪سٯش، د.ؽ، -أدٯذ هزذ حٛ٪حكذ ؿ٠شح١، دحس ٓظٰزش، دٟشْ َُٟل٠َذٯ٤لش ًشٯذ حٛٔشآ١، حٛغـغظخ٣ٮ، طلـ: ( (27

، دحس حٌٛشد حٵعٸٟٮ، َُٟل٠َذٯذ حٛٔشآ١، حر٢ ح٨ٛخثٞ، طلـ: د.ػخكٮ هزذ حٛزخٓٮ ٝ. ٩ حٛظزٰخ١ ُٮ طِغٰش ًش1995

، ٩ٟوخٛٞ حٛظ٤ضٯٚ، حٛزٌ٪٭، طلـ: هزذ حٛشصحّ ح٨٠ٛذ٭، دحس اكٰخء حٛظشحع 50-49ٝ، ص2002، 1ٛز٤خ١، ؽ-رٰش٩ص

 ٝ.1999، 1ٛز٤خ١، ؽ-حٛوشرٮ، رٰش٩ص

، ٩ 2/303ٝ، 1999، 3ٛز٤خ١، ؽ-، رٰش٩صع حٛوشرٮ( ِٟخطٰق حٌٰٛذ، ُخش حٛذٯ٢ حٛشحص٭، دحس اكٰخء حٛظشح(28

، 1ٛز٤خ١، ؽ-هٜٮ شخ٢ٰ٧، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص َُٟل٠َذٯ٤لش: ٛزخد حٛظؤ٩ٯٚ ُٮ ٟوخ٣ٮ حٛظ٤ضٯٚ، حٛخخص١، طظـ: 

1994.ٝ 

 .7:  َُٟل٠َذ( (29

، 1ٛز٤خ١، ؽ-ش٩ص، ح٠ٛخطشٯذ٭، طق: د. ٟـذ٭ رخعٜ٪ٝ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰٚ حٛغ٤ش( ٯ٤لش: طؤ٩ٯٸص أ٧(30

-، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩صَُٟل٠َذح٠ٛلشس حٛ٪ؿٰض، ر٢ هـٰش، طلـ: هزذ حٛغٸٝ هزذ حٛشخُٮ ، ٩ 1/383ٝ، 2005

 .1/79ٝ، 1993، 1ٛز٤خ١، ؽ

، ٩ 1/51ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص، -رلش حٛوٜ٪ٝ، حٛغ٠ش٤ٓذ٭، طلـ: د.ٟل٠٪د ٟـشؿٮ، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩صٯ٤لش: ( (31

ٛز٤خ١،  –ر٢ هخش٪س، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص  َُٟل٠َذٰش حٛٔشآ١، حٛؼوٜزٮ، طلـ: أر٪ حٛ٘شَ ٩حٛزٰخ١ ه٢ طِغ

 .1/152ٝ، 2002، 1ؽ

 .30ٝ، ص2005ٟظش، د.ؽ، -( ٢ٟ رٸًش حٛٔشآ١، حٛزذ٩٭، دحس ٨٣ؼ٦ ٟظش، حٛٔخ٧شس(32

رٸًش حٛٔشآ١، حٛزذ٩٭،  ، ٩ 1/44٢ٟٛز٤خ١ د.ؽ، د.ص،  –ُظق حٛٔذٯش، حٛش٪ٗخ٣ٮ، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص ( ٯ٤لش: (33

 .30ص

 .15-14 حٛزٔشس:( (34
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ٝ، 1987، 4ٛز٤خ١، ؽ-( حٛظلخف، حٛـ٪٧ش٭، طلـ: أك٠ذ هزذ حٌِٛ٪س هـخس، دحس حٛوٜٞ ٠ٜٛٸٯ٢ٰ، رٰش٩ص(35

 .٩1/183ٯ٤لش: ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س،  1/83-84

 .2/309ٯ٤لش: ِٟخطٰق حٌٰٛذ، حٛشحص٭،  ((36

 .67( حٛزٔشس: (37

 .40( حٛش٪س٫: (38

 .194( حٛزٔشس: (39

 .29( ح٠ٛـ٢ِِٰ: (40

 .34( ح٠ٛـ٢ِِٰ: (41

 .2/384( ٟوخ٣ٮ حٛٔشآ١، حِٛشحء، (42

ٝ،  2000، 1ٛز٤خ١، ؽ-شخٗش، ٟئعغش حٛشعخٛش، رٰش٩ص َُٟل٠َذ( ٯ٤لش: ؿخٟن حٛزٰخ١، حٛـزش٭، طلـ: أك٠ذ (43

1/302. 

 

هزذ حٛشكٰٞ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ٯ٤لش: ح٤ٛ٘ض ٩حٛوٰ٪١، ح٠ٛخ٩سد٭، طلـ: حٛغٰذ حر٢ هزذ ح٠ٛٔظ٪د ر٢  ((44

، ٩ حٛظلشٯش ٩حٛظ٤٪ٯش، حر٢ هخش٪س, دحس عل٤٪١ ٤ٜٛشش ٩حٛظ٪صٯن, ط٪٣ظ، 78-1/77ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص،  -رٰش٩ص

 .1/294ٝ، 1984د.ؽ، 

 .194حٛزٔشس: ( (45

دحس ٨٣ؼش حٛزـخد٭،  َُٟل٠َذ( حٛزٰض ٛـــو٠ش٩ ر٢ ٜٗؼ٪ٝ ُٮ ؿ٨٠شس أشوخس حٛوشد، أر٪ صٯذ حٛٔششٮ، طلـ: هٜٮ (46

، ٩هٰ٪١ حٳخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش،  1/87ٟظش ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشش ٩حٛظ٪صٯن، د.ؽ، د.ص، 

، ٩ ششف حٛٔظخثذ حٛغزن حٛـ٪حٙ حٛـخ٧ٰٜخص، أر٪ ر٘ش حٳ٣زخس٭، طلـ: هزذ 2/210ٝ، 1997ٛز٤خ١، د.ؽ، –رٰش٩ص

، ٩ اٯؼخف ش٪ح٧ذ حٵٯؼخف، أر٪ هٜٮ حٰٛٔغٮ، طلـ: 1/427، د.ص، ٧5خس١٩،  دحس ح٠ٛوخسٍ، ؽ َُٟل٠َذحٛغٸٝ 

، ٩ خضح٣ش حٳدد،  2/653ٝ ، 1987، 1ٛز٤خ١ ، ؽ –ر٢ ك٠٪د حٛذهـخ٣ٮ، دحس حٌٛشد حٵعٸٟٮ، رٰش٩ص  َُٟل٠َذد.

، ٩ رٸ ٣غزش 6/437ٝ، 1997، 4ٟظش، ؽ -٧خس١٩، ٟ٘ظزش حٛخخ٣ـٮ، حٛٔخ٧شس  َُٟل٠َذحٛزٌذحد٭، طلـ: هزذ حٛغٸٝ 

 ،2ٛز٤خ١، ؽ-رٰش٩ص ٠ٰٓلش، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، َُٟل٠َذُٮ ح٠ٛغظـشٍ ، ش٨خد حٛذٯ٢ حٳرش٨ٰٮ، طلـ: د. ِٰٟذ 

1986 ،ٝ1 /341  . 

 .49( حٛذخخ١: (47

 . 1/44( ٯ٤لش: ُظق حٛٔذٯش، حٛش٪ٗخ٣ٮ، (48

 .26 حٛزٔشس:( (49

 . 6/2324 ، ٩حٛظلخف:14/218( ٯ٤لش: ٛغخ١ حٛوشد، (50

 ،ش٭ ٩ آخشح١، دحس حِٛ٘ش ح٠ٛوخطش( ٯ٤لش: ش٠ظ حٛوٜ٪ٝ، ٣ش٪ح١ ر٢ عوٰذ،طق: د كغ٢ٰ ر٢ هزذ حهلل حٛو٠(51

 .3/1656ٝ، 1999، 1ع٪سٯش، ؽ –ٛز٤خ١، دحس حِٛ٘ش ،دٟشْ  -رٰش٩ص 

 –، ٩ حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ ٌٛش ٩حطـٸكخ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ، دحس حِٛ٘ش، دٟشْ 2/888ٯ٤لش ٛغخ١ حٛوشد،  ((52

 .109ٝ، ص 1988ع٪سٯش، د.ؽ، 

 .73: حٛلؾ( (53

 .41حٛو٤٘ز٪ص:  ((54

 .1/62حٛغ٠ش٤ٓذ٭ ،  ،ٯ٤لش: رلش حٛوٜ٪ٝ ((55

: د.اكغخ١ هزخط ٩ ـ، طلظٚ ح٠ٛٔخٙ ُٮ ششف ٗظخد حٳٟؼخٙ، أر٪ هزٰذ حٛز٘ش٭حٛزٰض ٳر٬ ط٠خٝ ُٮ ُ( (56

ؼخٙ ، ٩ ص٧ش حٳٗٞ ُٮ حٳ392ٟ، ص1983،ٝ 3ٛز٤خ١، ؽ –رٰش٩ص ، هزذح٠ٛـٰذ هخرذٯ٢، ٟئعغش حٛشعخٛشد.

، 17ٟظش، ؽ-ٟ٘ظزش حٱدحد، حٛٔخ٧شس، ٰش حٵٯؼخف، هزذ ح٠ٛظوخٙ حٛظوٰذ٭، ٩ ر٩1/194ٌحٛل٘ٞ، حٛلغ٢ حٰٛ٪عٮ، 

2005 ،ٝ4/588. 

 .1/142 حٛ٘شخٍ:( (57

٩كِٰش حٛظ٪سس ح٤ِٰٛش ُٮ حٛٔشآ١، هزذ حٛغٸٝ أك٠ذ حٛشحًذ، دحس ُظٜض ٜٛذسحعخص ٩حٛظشؿ٠ش ( ٯ٤لش: (58

ه٬ٜ أك٠ذ هزذ حٛوخٙ حٛـ٨ـخ٫٩، دحس حٛ٘ظذ ، خ٩١ ه٪١ حٛل٤ ،159ٝ، ص2001، 1ع٪سٯش، ؽ-ش، كٜذ٩ح٤ٛش

 .193ص ،2004ٝ، 1ؽ ،ٛز٤خ١-رٰش٩صحٛو٠ٰٜش، 

، 94ٝ، ص1983، 1ٛز٤خ١، ؽ،–دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩صٯ٤لش: حٛظوشٯِخص، طلـ: ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛل٢ٰٔٔ: ( (59

 .37/529، ٩طخؽ حٛوش٩ط، حٛضرٰذ٭، ٩404حٰٜٛ٘خص، أر٪ حٛزٔخء، ص

، ٩رخ٧ش حٛزش٧خ١، رٰخ١ حٛلْ، طلـ: عوخد ر٤ض طخٛق ر٢ عوٰذ رخرٔٮ، 1/141ٯ٤لش: حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭، ( (60

ُٮ هٜ٪ٝ حٛ٘ظخد، حر٢ هخدٙ، طلـ: هخدٙ أك٠ذ ، ٩حٜٛزخد 49ٝ، ص1998، 1ٟ٘ش ح٠ٛ٘شٟش، ؽ -ؿخٟوش أٝ حٛٔش٫ 
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٩ صحد ح٠ٛغٰش ُٮ  1/154ٝ، 1998، 1ٛز٤خ١، ؽ -ٟو٪ع، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص َُٟل٠َذهزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د ٩ هٜٮ 

 ٝ.1983، 3ٛز٤خ١، ؽ-هٜٞ حٛظِغٰش، حر٢ حٛـ٪ص٭، ح٠ٛ٘ظذ حٵعٸٟٮ، رٰش٩ص

 .41( حٛزٔشس: (61

 .207( حٛزٔشس: (62

 .20 ( ٯ٪عَ:(63

 .175 حٛزٔشس: ((64

( ٯ٤لش: حٛو٢ٰ، حِٛشح٧ٰذ٭، طلـ: د ٨ٟذ٭ ح٠ٛخض٩ٟٮ، ٩د ارشح٧ٰٞ حٛغخٟشحثٮ، د.ؽ، دحس ٩ٟ٘ظزش ح٨ٛٸٙ، (65

، 14/427، ٩ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س، 6/2391، ٩حٛظلخف، حٛـ٪٧ش٭، 6/282ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص: -رٰش٩ص

 .٩38/363طخؽ حٛوش٩ط، حٛضرٰذ٭، 

 .8/454( ؿخٟن حٛزٰخ١، حٛـزش٭، (66

 .86: ( حٛزٔشس(67

 .175: حٛزٔشس ((68

، ٩س٩ف ح٠ٛوخ٣ٮ، 440، ٩حِٛش٩ّ حٌٜٛ٪ٯش، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭، ص1/30 ( ٯ٤لش: ٟوخ٣ٮ حٛٔشآ١، حِٛشحء،(69

 .1/245حٱٛ٪عٮ، 

ٛز٤خ١، -( حٛظغ٨ٰٚ ٛوٜ٪ٝ حٛظ٤ضٯٚ، حر٢ ؿض٭، طلـ: د.هزذ حهلل حٛخخٛذ٭، ششٗش دحس حٳسٓٞ ر٢ أرٮ حٳسٓٞ، رٰش٩ص(70

 .82، ص1995، 1ؽ

 .138حٛزٔشس: ( (71

، ٩حٛضح٧ش، أر٪ ر٘ش حٳ٣زخس٭ طلـ: د. كخطٞ طخٛق حٛؼخ٢ٟ، ٟئعغش 4/374ٯ٤لش: حٛو٢ٰ، حِٛشح٧ٰذ٭،  ((72

 .1/340ٝ، 1992، 1ٛز٤خ١، ؽ-حٛشعخٛش، رٰش٩ص

  .118-3/117ٯ٤لش: ؿخٟن حٛزٰخ١، حٛـزش٭، ( (73

 .1/222ٯ٤لش: حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭،  (74)

 .1/168ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص، -اسشخد حٛؤٚ حٛغٰٜٞ ا٬ٛ ٟضحٯخ حٛ٘ظخد حٛ٘شٯٞ، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ ، رٰش٩ص (75)

حٛشوخس، دحس ح٤ِٛخثظ،  َُٟل٠َذ، ٩ ٟذحسٕ حٛظ٤ضٯٚ، ح٤ٛغِٮ، طلـ: ٟش٩ح١ 1/222ٯ٤لش: حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭، ( (76

 .1/90ٝ، 2005ٛز٤خ١، د.ؽ، -رٰش٩ص

 .152( حٛزٔشس: (77

، ٩طخؽ حٛوش٩ط، حٛضرٰذ٭، 4/308، ٩ ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س، 5/346حِٛشح٧ٰذ٭،  ،حٛو٢ٰ ٯ٤لش: ((78

11/380. 

، ٩ س٩ف ح٠ٛوخ٣ٮ، 2/19، ٩ حٛ٘شَ ٩حٛزٰخ١، حٛؼوٜزٮ: 3/211، ٩ 2/695( ٯ٤لش: ؿخٟن حٛزٰخ١، حٛـزش٭، (79

٠ذ هزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د ٩آخش١٩، دحس ، ٩ حٛ٪عٰؾ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١ ح٠ٛـٰذ، حٛ٪حكذ٭، طلـ: هخدٙ أك2/19حٱٛ٪عٮ، 

 .1/234ٝ، 1994، 1ٛز٤خ١، ؽ–حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص

 .138ٝ، ص1991، 17ٛز٤خ١، ؽ-، عٰذ ٓـذ، دحس حٛشش٩ّ، رٰش٩ص( ٯ٤لش:  ُٮ كٸٙ حٛٔشآ١(80

 .193حٛزٔشس: ( (81

،  4/249ٝ، ٧1979خس١٩، دحس حِٛ٘ش، د.ؽ،  َُٟل٠َذٯ٤لش: ٟوـٞ ٟٔخٯٰظ حٌٜٛش، حر٢ ُخسط، طلـ: هزذ حٛغٸٝ ( (82

 .39/6، ٩ ٩1/52طخؽ حٛوش٩ط، حٛضرٰذ٭، 

 .194: حٛزٔشس ((83

 .40حٛش٪س٫:  ((84

هزذ حٛوضٯض رغٰ٪٣ٮ، ٰٜٗش حٱدحد،  َُٟل٠َذٯ٤لش: طِغٰش حٛشحًذ حٳط٨ِخ٣ٮ، حٛشحًذ حٳط٨ِخ٬٣، طلـ: د. ( (85

 .1/108ظ٤ضٯٚ، ح٤ٛغِٮ، ، ٩ٟذحسٕ ح409ٛ-1/408ٝ، 1999، 1ٟظش، ؽ-ؿخٟوش ؿ٤ـخ

 .194: ( حٛزٔشس(86

 .1/150، ٩حٰٜٛ٘خص، أر٪ حٛزٔخء، 1/20ٯ٤لش: حٛضح٧ش، أر٪ ر٘ش حٳ٣زخس٭، ( (87

 .1/174ٟوخ٬٣ حٛٔشآ١، حٳخِش،  ، 1/117٩ٟوخ٣ٮ حٛٔشآ١ ِٜٛشحء: ٯ٤لش: ( (88

 .190: حٛزٔشس ((89

 .194حٛزٔشس:  ((90

هؼ٠خ١،  َُٟل٠َذ، ٩حٛ٪ؿ٪٥ ٩ح٤ٛلخثش، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭، طلـ: 1/303ٯ٤لش: ٯ٤لش ؿخٟن حٛزٰخ١، حٛـزش٭، ( (91

 .7-39/6طخؽ حٛوش٩ط، حٛضرٰذ٭، ، 43٩ٝ، ص 2007، 1ٟظش، ؽ-ٟ٘ظزش حٛؼٔخُش حٛذٯ٤ٰش، حٛٔخ٧شس

 .237حٛزٔشس: ( (92

 .٧362ٸٙ حٛوغ٘ش٭، ص، ٩ حِٛش٩ّ حٌٜٛ٪ٯش، أر٪ 2/258ٯ٤لش: حٛو٢ٰ، حِٛشح٧ٰذ٭، ( (93



 10

6102

67 

 

                                                                                                                                                                      

٩ط٤٪ٯش ح٠ٛٔزخط ٢ٟ طِغٰش حر٢ هزخط، حر٢ هزخط، ؿ٠ن حِٰٛش٩ص  1/313ٯ٤لش: حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭، ( (94

، ٩ كٰٜش ح٨ِٔٛخء، حر٢ ُخسط، طلـ: د.هزذ حهلل ر٢ هزذ ح٠ٛلغ٢ 33آرخد٭، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص، ص

حٛلـخص٭،  َُٟل٠َذ، ٩ حٛظِغٰش حٛ٪حػق، 169ٝ، ص1983، ١1، ؽٛز٤خ-حٛظشٗٮ، حٛششٗش ح٠ٛظلذس ٜٛظ٪صٯن، رٰش٩ص

 .156ٝ، ص1992، 10دحس حٛـٰٚ حٛـذٯذ، رٰش٩ص، ؽ

ٛز٤خ١،  -ٯ٤لش: ح٠ٛل٘ٞ ٩ح٠ٛلٰؾ حٳهلٞ، حر٢ عٰذ٥، طلـ: هزذ حٛل٠ٰذ ٤٧ذح٩٭، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش رٰش٩ص ( (95

 .315-1/314، ٩حٛ٘شخٍ، 2/372ٝ،  2000، 1ؽ

 .268( حٛزٔشس: (96

ارشح٧ٰٞ ك٪س ٩ ٩ٰٛذ ٟل٠٪د خخٛض  َُٟل٠َذ، طلـ: ٣ٔخثغ ؿشٯش ٩حِٛشصدّ، أر٪ هزٰذس ( حٛزٰض ٛـشٯش ُٮ ششف(97

حٛـٰٜظ حٛظخٛق حٛ٘خُٮ ٩حٳ٣ٰظ ح٤ٛخطق حٛشخُٮ، ، ٩ 3/895ٝ، 1998، 2حٵٟخسحص، ؽ–ٮح٠ٛـ٠ن حٛؼٔخُٮ، أر٪ كز

 .1/96ٝ ، 2005، 1ٛز٤خ١، ؽ –رٰش٩ص حٛو٠ٰٜش، أر٪ حِٛشؽ ح٨٤ٛش٩ح٣ٮ، طلـ: هزذ حٛ٘شٯٞ عخٟٮ حٛـ٤ذ٭، دحس حٛ٘ظذ 

، ٩ حٛزظخثش ٩حٛزخخثش، أر٪  2/158( حٛزٰض ٳرٮ ه٠ش٩ ر٢ حٛوٸء ُٮ هٰ٪١ حٳخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭ ، (98

، ٩ رٸ ٣غزش ُٮ ششف 1/177، 1988ٝ ،1، ؽٛز٤خ١  –حٛٔخػٮ، دحس طخدس، رٰش٩صكٰخ١ حٛظ٪كٰذ٭، طق: د.٩دحد 

، 1ٛز٤خ١، ؽ –ٳه٠ٜٮ ٠ٜٛـز٪هخص، رٰش٩ص ه٠ش٩ حٛشٰزخ٣ٮ ، طق : هزذ ح٠ٛـٰذ ٠٧٪، ٟئعغش ح ح٠ٛؤٜخص حٛظغن، أر٪

ٟلخع٢  ، ٩ حٛو٠ذس ُٮ403، ٩ ششف حٛٔظخثذ حٛغزن حٛـ٪حٙ حٛـخ٧ٰٜخص، حر٢ حٳ٣زخس٭ ، ص82ٝ ، ص 2001

، ٩ ٨٣خٯش 2/14ٝ ، 198،  5ٟلٰٮ حٛذٯ٢ هزذ حٛل٠ٰذ، دحس حٛـٰٚ، ؽ َُٟل٠َذ، طلـ: حٛشوش حر٢ سشْٰ حٰٛٔش٩ح٣ٮ

، 2002ٝ، 1ٟظش، ؽ -حٳسد ُٮ ٤ُ٪١ حٳدد، ش٨خد حٛذٯ٢ ح٤ٛ٪ٯش٭، دحس حٛ٘ظذ ٩حٛ٪ػخثْ حٛٔ٪ٰٟش، حٛٔخ٧شس

6/95. 

ٛز٤خ١، -، دحس حٛوٜٞ ٠ٜٛٸٯ٢ٰ، رٰش٩ص1( ٯ٤لش: ؿ٨٠شس حٌٜٛش، حر٢ دسٯذ حٳصد٭، طلـ: سٟض٭ ٤ٰٟش روٜز٘ٮ، ؽ(99

 .575حٌٜٛ٪ٯش، ، ٩حِٛش٩ّ 2/551، ٩حٛظلخف، 2/668ٝ، 1987

 .268( حٛزٔشس: (100

، ٟئعغش حٛ٘ظذ حٛؼٔخُٰش 2( ٯ٤لش: رغظخ١ حٛ٪حهل٢ٰ ٩سٯخع حٛغخٟو٢ٰ، حر٢ حٛـ٪ص٭، طلـ: أٯ٢٠ حٛزلٰش٭، ؽ(101

 .16ٝ، ص1998ٛز٤خ١،  –رٰش٩ص  -

حر٢ أرٮ حٵطزن حٛوذ٩ح٣ٮ، طلـ:  ( ٯ٤لش: طلشٯش حٛظلزٰش ُٮ ط٤خهش حٛشوش ٩ح٤ٛؼش ٩رٰخ١ اهـخص حٛٔشآ١،(102

ششٍ، حٛـ٨٠٪سٯش حٛوشرٰش ح٠ٛظلذس، ح٠ٛـٜظ حٳه٬ٜ ٜٛشئ١٩ حٵعٸٰٟش، ٛـ٤ش اكٰخء حٛظشحع  َُٟل٠َذ٤ِٮ د.ك

أر٪ حِٛؼٚ ارشح٧ٰٞ، دحس  َُٟل٠َذ، ٩حٛزش٧خ١ ُٮ هٜ٪ٝ حٛٔشآ١، حٛضسٗشٮ، طلـ: 183حٵعٸٟٮ، د.ؽ، د.ـض، ص

 .3/463ٝ، 1957، 1اكٰخء حٛ٘ظذ حٛوشرٰش هٰغ٬ حٛزخر٬ حٛلٜزٮ ٩ششٗخث٦، ؽ

هٜٮ  َُٟل٠َذ، ٩ حٛـ٪ح٧ش حٛلغخ١ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١، حٛؼوخٛزٮ، طلـ: حٛشٰخ 2/39( ٯ٤لش: س٩ف ح٠ٛوخ٣ٮ، (103

 .1/523ٝ، 1997، 1ٛز٤خ١، ؿـ-ٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩صٟو٪ع ٩حٛشٰخ هخدٙ أك٠ذ هزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د، دحس اكٰخء ح

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبدسانً

٧ـ(، دحس 982ر٢ ٟظـ٬ِ )ص:  َُٟل٠َذر٢  َُٟل٠َذ( اسشخد حٛؤٚ حٛغٰٜٞ ا٬ٛ ٟضحٯخ حٛ٘ظخد حٛ٘شٯٞ، أر٪ حٛغو٪د 1)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص

 َل٠َذ٧ُٟـ(، طلـ: د.672ر٢ هزذ حهلل، )ص:  َُٟل٠َذ( حٳِٛخف ح٠ٛخظِٜش ُٮ ح٠ٛوخ٣ٮ ح٠ٛئطِٜش، حر٢ ٟخٖٛ أر٪ هزذ حهلل 2)

 ٝ.1990، 1ٛز٤خ١، ؽ-كغ٢ ه٪حد، دحس حٛـزٚ، رٰش٩ص

ر٢ ك٠٪د حٛذهـخ٣ٮ،  َُٟل٠َذ٧ـ(، طق: د.6( اٯؼخف ش٪ح٧ذ حٵٯؼخف ، أر٪ هٜٮ حٰٛٔغٮ حٛلغ٢ ر٢ هزذ حهلل )ص: ّ 3)

 ٝ.1987، 1ٛز٤خ١ ،ؽ –دحس حٌٛشد حٵعٸٟٮ، رٰش٩ص 

٧ـ(، طلـ: 739ر٢ هزذ حٛشك٢٠ ر٢ ه٠ش )ص َُٟل٠َذأر٪ ح٠ٛوخٛٮ  ( حٵٯؼخف ُٮ هٜ٪ٝ حٛزٸًش، حٛخـٰذ حٛٔض٩ٯ٤ٮ4)

 ٝ.1998ٛز٤خ١، د.ؽ، -حٛشٰخ ر٨ٰؾ ًضح٩٭، دحس اكٰخء حٛوٜ٪ٝ، رٰش٩ص

( رخ٧ش حٛزش٧خ١ ٬ُ ٟوخ٬٣ ٟش٘ٸص حٛٔشآ١، رٰخ١ حٛلْ أر٪ حٛٔخعٞ ٟل٠٪د ر٢ أرٮ حٛلغ٢ ر٢ حٛلغ٢ٰ )ص: 5)

 ٝ.1998حٛغو٪دٯش، د.ؽ، -خٟوش أٝ حٛٔش٫، ٟ٘ش ح٠ٛ٘شٟش٧ـ(، طلـ: عوخد ر٤ض طخٛق ر٢ عوٰذ رخرٔٮ، ؿ553

٧ـ(، طلـ: د.ٟل٠٪د ٟـشؿٮ، دحس 373ر٢ أك٠ذ )ص:  َُٟل٠َذ( رلش حٛوٜ٪ٝ، حٛغ٠ش٤ٓذ٭ أر٪ حٰٜٛغ ٣ظش ر٢ 6)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص. -حِٛ٘ش، رٰش٩ص

 ٝ.1999، د.ؽ، ٟظش-( حٛزذٯن ُٮ ػ٪ء أعخٰٛذ حٛٔشآ١، هزذ حِٛظخف ٷش٢ٰ، دحس حِٛ٘ش حٛوشرٮ، حٛٔخ٧شس7)
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٧ـ(، طلـ: 794ر٢ هزذ حهلل ر٢ ر٨خدس )ص:  َُٟل٠َذ( حٛزش٧خ١ ُٮ هٜ٪ٝ حٛٔشآ١، حٛضسٗشٮ أر٪ هزذ حهلل رذس حٛذٯ٢ 8)

 ٝ.1957، 1ٟظش، ؽ-أر٪ حِٛؼٚ ارشح٧ٰٞ، دحس اكٰخء حٛ٘ظذ حٛوشرٰش، حٛٔخ٧شس َُٟل٠َذ

طلـ: د.٩دحد حٛٔخػٮ، ، ٧ـ(400ر٢ حٛوزخط )ص: ٣ل٪  َُٟل٠َذ( حٛزظخثش ٩حٛزخخثش، أر٪ كٰخ١ حٛظ٪كٰذ٭ هٜٮ ر٢ 9)

 ٝ.  1988، 1ٛز٤خ١، ؽ-دحس طخدس، رٰش٩ص

 َُٟل٠َذ( رغظخ١ حٛ٪حهل٢ٰ ٩سٯخع حٛغخٟو٢ٰ، حر٢ حٛـ٪ص٭ أر٪ حِٛشؽ ؿ٠خٙ حٛذٯ٢ هزذ حٛشك٢٠ ر٢ هٜٮ ر٢ 10)

 ٝ.1998، 2ٛز٤خ١، ؽ –٧ـ(، طلـ: أٯ٢٠ حٛزلٰش٭، ٟئعغش حٛ٘ظذ حٛؼٔخُٰش، رٰش٩ص 597)ص: 

 ٝ.1993، 3ٟظش، ؽ-( حٛزٸًش حٷطـٸكٰش، د.هزذ٥ هزذ حٛوضٯض ٰٜٜٓٔش، دحس حِٛ٘ش، حٛٔخ٧شس11)

٧ـ(، ٟ٘ظزش حٱدحد، 1391( رٌٰش حٵٯؼخف ٛظٜخٰض ح٠ِٛظخف ُٮ هٜ٪ٝ حٛزٸًش ،هزذ ح٠ٛظوخٙ حٛظوٰذ٭ )ص: 12)

 ٝ.2005، 17ٟظش، ؽ-حٛٔخ٧شس

٧ـ(، 1205ر٢ هزذ حٛشّصحّ )ص:  َُٟل٠َذر٢  َُٟل٠َذأر٪ حِٰٛغ ( طخؽ حٛوش٩ط ٢ٟ ؿ٪ح٧ش حٛٔخٟ٪ط، حَٛضرٰذ٭ 13)

 حٛغو٪دٯش، د.ؽ، د.ص.-طلـ: ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛل٢ٰٔٔ، دحس ح٨ٛذحٯش، حٛشٯخع

٧ـ(، طلـ: د. ٟـذ٭ 333ر٢ ٟل٠٪د )ص:  َُٟل٠َذر٢  َُٟل٠َذ( طؤ٩ٯٸص أ٧ٚ حٛغ٤ش، ح٠ٛخطشٯذ٭ أر٪ ٤ٟظ٪س 14)

 ٝ.2005، 1ٛز٤خ١ ،ؽ-رخعٜ٪ٝ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: 815ر٢ ه٠خد حٛذٯ٢ )ص:  َُٟل٠َذ( حٛظزٰخ١ ُٮ طِغٰش ًشٯذ حٛٔشآ١، حر٢ ح٨ٛخثٞ أر٪ حٛوزخط أك٠ذ ر٢ 15)

 ٝ.2003، 1ٛز٤خ١، ؽ-، دحس حٌٛشد حٵعٸٟٮ، رٰش٩صَُٟل٠َذد.ػخكٮ هزذ حٛزخٓٮ 

حر٢ أرٮ حٵطزن حٛوذ٩ح٣ٮ هزذ حٛولٰٞ ر٢ ( طلشٯش حٛظلزٰش ُٮ ط٤خهش حٛشوش ٩ح٤ٛؼش ٩رٰخ١ اهـخص حٛٔشآ١، 16)

ششٍ، ٛـ٤ش اكٰخء حٛظشحع حٵعٸٟٮ، حٛـ٨٠٪سٯش حٛوشرٰش  َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: د.ك٤ِٮ 654حٛ٪حكذ ر٢ كخُش )ص: 

 ح٠ٛـٜظ حٳه٬ٜ ٜٛشج٪١ حٵعٸٰٟش، د.ؽ، د.ص.-ح٠ٛظلذس

, دحس عل٤٪١ ٤ٜٛشش ٩حٛظ٪صٯن, ٧ـ(1393ر٢ ؿخ٧ش ر٢ هخش٪س )ص: َُٟل٠َذ( حٛظلشٯش ٩حٛظ٤٪ٯش، حر٢ هخش٪س 17)

 ٝ.1984ط٪٣ظ، د.ؽ، 

٧ـ(، طلـ: د.هزذ 741ر٢ هزذ حهلل )ص:  َُٟل٠َذر٢ أك٠ذ ر٢  َُٟل٠َذ( حٛظغ٨ٰٚ ٛوٜ٪ٝ حٛظ٤ضٯٚ، حر٢ ؿض٭ أر٪ حٛٔخعٞ 18)

 ٝ.1995، 1ٛز٤خ١، ؽ-حهلل حٛخخٛذ٭، ششٗش دحس حٳسٓٞ ر٢ أرٮ حٳسٓٞ، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛل٢ٰٔٔ، دحس 816ر٢ هٜٮ )ص:  َُٟل٠َذ( حٛظوشٯِخص، حٛششٯَ حٛـشؿخ٣ٮ هٜٮ ر٢ 19)

 ٝ.1983، 1ٛز٤خ١، ؽ–حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: 502ر٢ ح٠ِٛؼٚ )ص:  َُٟل٠َذ( طِغٰش حٛشحًذ حٳط٨ِخ٣ٮ،حٛشحًذ حٳط٨ِخ٣ٮ أر٪ حٛٔخعٞ حٛلغ٢ٰ ر٢ 20)

 ٝ.1999، 1ٟظش، ؽ-ٯض رغٰ٪٣ٮ، ٰٜٗش حٱدحد، ؿخٟوش ؿ٤ـخهزذ حٛوض َُٟل٠َذد.

 ٝ.1992، 10ٛز٤خ١، ؽ-ٟل٠٪د حٛلـخص٭، دحس حٛـٰٚ حٛـذٯذ، رٰش٩ص َُٟل٠َذ( حٛظِغٰش حٛ٪حػق، 21)

٧ـ(، 68( ط٤٪ٯش ح٠ٛٔزخط ٢ٟ طِغٰش حر٢ هزخط، حر٢ هزخعؤر٪ حٛوزخعوزذ حهلل ر٢ هزخط ر٢ هزذ ح٠ٛـٜذ )ص: 22)

-٧ـ(، د.طلـ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص817ر٢ ٯؤ٪د )ص:  َُٟل٠َذر٪ ؿخ٧ش ٟـذ حٛذٯ٢ ر٢ ؿ٠ن: حِٰٛش٩صآرخد٫ أ

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.

ه٪ع ٟشهذ،  َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: 370ر٢ أك٠ذ ر٢ ح٨ٛش٩٭، )ص:  َُٟل٠َذ( ط٨زٯذ حٌٜٛش،حٳص٧ش٭ أر٪ ٤ٟظ٪س 23)

 ٝ . 2001، 1ٛز٤خ١، ؽ–دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص

 َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: أك٠ذ 310ر٢ ؿشٯش ر٢ ٯضٯذ )ص:  َُٟل٠َذخٟن حٛزٰخ١ ُٮ طؤ٩ٯٚ حٛٔشآ١، حٛـزش٭ أر٪ ؿوِش ( ؿ24)

 ٝ.2000، 1ٛز٤خ١, ؽ –شخٗش، ٟئعغش حٛشعخٛش،رٰش٩ص 

( حٛـٰٜظ حٛظخٛق حٛ٘خُٮ ٩حٳ٣ٰظ ح٤ٛخطق حٛشخُٮ، حر٢ ؿشحس أر٪ حِٛشؽ ح٠ٛوخ٬ُ ر٢ صٗشٯخ ر٢ ٯل٬ٰ )ص: 25)

 ٝ.2005، 1ٛز٤خ١ ، ؽ –ذ حٛ٘شٯٞ عخٟٮ حٛـ٤ذ٭، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص٧ـ( طلـ:هز390

حٛزـخد٭، دحس  َُٟل٠َذ٧ـ(طلـ: هٜٮ 170ر٢ أرٮ حٛخـخد حٛٔششٮ )ص:  َُٟل٠َذ( ؿ٨٠شس أشوخس حٛوشد، أر٪ صٯذ 26)

 ٟظش، د.ؽ ، د.ص.-٨٣ؼش ٟظش، حٛٔخ٧شس

-٧ـ(، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص395 ر٢ ع٨ٚ )ص: ٣ل٪ ( ؿ٨٠شس حٳٟؼخٙ، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭ حٛلغ٢ ر٢ هزذ حهلل27)

 ٛز٤خ١،د.ؽ ، د.ص.
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٧ـ(، طلـ: سٟض٭ ٤ٰٟش روٜز٘ٮ، دحس حٛوٜٞ 321ر٢ حٛلغ٢ حٳصد٭ )ص:  َُٟل٠َذ( ؿ٨٠شس حٌٜٛش، حر٢ دسٯذ أر٪ ر٘ش 28)

 ٝ.1987، 1ٛز٤خ١، ؽ-٠ٜٛٸٯ٢ٰ، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: 875ر٢ ٟخٜ٪ٍ )ص:  َُٟل٠َذحٛشك٢٠ ر٢  ( حٛـ٪ح٧ش حٛلغخ١ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١، حٛؼوخٛزٮ أر٪ صٯذ هزذ29)

 ٝ. 1997، 1ٛز٤خ١، ؽ-هٜٮ ٟو٪ع، ٩هخدٙ أك٠ذ هزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص َُٟل٠َذ

 اٯشح١، د.ؽ، د.ص.-( كخشٰش حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ ه٬ٜ ٗظخد ح٠ٛـ٪ٙ، هزذ حٛلٰ٘ٞ حٛغٰخٛ٘٪٣ٮ، ٤ٟش٪سحص حٛشػٮ، 30ٞٓ)

٧ـ(، طلـ: د. هزذ حهلل ر٢ هزذ ٢395 ُخسط أر٪ حٛلغ٢ٰ أك٠ذ ر٢ ُخسط ر٢ صٗشٯخء )ص: ( كٰٜش ح٨ِٔٛخء،حر31)

 ٝ.1983، 1ٛز٤خ١، ؽ-ح٠ٛلغ٢ حٛظشٗٮ، حٛششٗش ح٠ٛظلذس ٜٛظ٪صٯن، رٰش٩ص

 َُٟل٠َذ٧ـ(،طق: هزذ حٛغٸٝ 1093( خضح٣ش حٳدد ٩ٛذ ٛزخد ٛغخ١ حٛوشد، حٛزٌذحد٭ هزذ حٛٔخدس ر٢ ه٠ش )ص: 32)

 ٝ. 1997، 4ٟظش، ؽ-خخ٣ـٮ، حٛٔخ٧شس٧خس١٩، ٟ٘ظزش حٛ

( حٛذس ح٠ٛظ٪١ ُٮ هٜ٪ٝ حٛ٘ظخد ح٤٘٠ٛ٪١، حٛغ٢ٰ٠ حٛلٜزٮ أر٪ حٛوزخط أك٠ذ ر٢ ٯ٪عَ ر٢ هزذ حٛذحثٞ )ص: 33)

 ع٪سٯش،د.ؽ، د.ص .-حٛخشحؽ، دحس حٜٛٔٞ، دٟشْ َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: د.ك٠ذ 756

ٛ٪عٮ أر٪ حِٛؼٚ ش٨خد حٛذٯ٢ ٟل٠٪د ر٢ هزذ حهلل ( س٩ف ح٠ٛوخ٣ٮ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ ٩حٛغزن ح٠ٛؼخ٣ٮ، حٳ34)

 ٝ.1994، 1ٛز٤خ١، ؽ-٧ـ(، طلـ: هٜٮ هزذ حٛزخس٭ هـٰش، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص1270)ص: 

)ص:  َُٟل٠َذ( صحد ح٠ٛغٰش ُٮ هٜٞ حٛظِغٰش، حر٢ حٛـ٪ص٭ أر٪ حِٛشؽ ؿ٠خٙ حٛذٯ٢ هزذ حٛشك٢٠ ر٢ هٜٮ ر٢ 35)

 ٝ.1983، 3ٛز٤خ١، ؽ-٧ـ(، ح٠ٛ٘ظذ حٵعٸٟٮ، رٰش٩ص597

٧ـ(، طلـ: 328ر٢ رشخس، )ص:  َُٟل٠َذر٢ حٛٔخعٞ ر٢  َُٟل٠َذ( حٛضح٧ش ُٮ ٟوخ٣ٮ ٠ٜٗخص ح٤ٛخط، أر٪ ر٘ش حٳ٣زخس٭ 36)

 ٝ. 1992، 1ٛز٤خ١، ؽ-د. كخطٞ طخٛق حٛؼخ٢ٟ، ٟئعغش حٛشعخٛش، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: 1102، )ص: َُٟل٠َذ( ص٧ش حٳٗٞ ُٮ حٳٟؼخٙ ٩حٛل٘ٞ،حٛلغ٢ حٰٛ٪عٮ أر٪ هٜٮ حٛلغ٢ ر٢ ٟغو٪د ر٢ 37)

 ٝ.1981، 1ح٠ٌٛشد، ؽ-حٳخؼش، حٛششٗش حٛـذٯذس، دحس حٛؼٔخُش، حٛذحس حٛزٰؼخء َُٟل٠َذكـٮ، ٩ د. َُٟل٠َذد.

٧ـ(، 328ر٢ رشخس )ص:  َُٟل٠َذر٢ حٛٔخعٞ ر٢  َُٟل٠َذ ( ششف حٛٔظخثذ حٛغزن حٛـ٪حٙ حٛـخ٧ٰٜخص، أر٪ ر٘ش حٳ٣زخس٭38)

 ٟظش، د،ؽ، د.ص.–٧خس١٩ دحس ح٠ٛوخسٍ, حٛٔخ٧شس َُٟل٠َذطلـ: هزذ حٛغٸٝ 

٧ـ(، طلـ : د.اكغخ١ هزخط  487)ص  َُٟل٠َذ( ششف ٗظخد حٳٟؼخٙ، أر٪ هزٰذ حٛز٘ش٭ هزذ حهلل ر٢ هزذ حٛوضٯض ر٢ 39)

 ٝ.1983،  3ٛز٤خ١، ؽ –خٛش، رٰش٩ص ٩ د.هزذح٠ٛـٰذ هخرذٯ٢، ٟئعغش حٛشع

٧ـ(، طلـ: هزذ ح٠ٛـٰذ ٠٧٪، ٟئعغش 206( ششف ح٠ٛؤٜخص حٛظغن، حٛشٰزخ٣ٮ أر٪ ه٠ش٩ اعلخّ ر٢ ّٟشحس )ص: 40)

 ٝ.2001، 1ٛز٤خ١، ؽ –حٳه٠ٜٮ ٠ٜٛـز٪هخص، رٰش٩ص 

ارشح٧ٰٞ ك٪س ٩ ٩ٰٛذ  َُٟل٠َذ٧ـ (، طلـ: 208( ششف ٣ٔخثغ ؿشٯش ٩حِٛشصدّ، أر٪ هزٰذس ٟو٠ش ر٢ ح٠ٛؼ٬٤ )ص: 41)

 ٝ.1998، 2حٵٟخسحص، ؽ –ٟل٠٪د خخٛض ح٠ٛـ٠ن حٛؼٔخُٮ، أر٪ كزٮ 

٧ـ(، طلـ: د.كغ٢ٰ 573( ش٠ظ حٛوٜ٪ٝ ٩د٩حء ٗٸٝ حٛوشد ٢ٟ حٜٛ٘٪ٝ، ٣ش٪ح١ ر٢ عوٰذ حٛل٠ٰش٫ ح٤٠ٰٛٮ )ص: 42)

 ٝ.1999، 1ٛز٤خ١، ؽ-ر٢ هزذ حهلل حٛو٠ش٭ ٩ آخشح١، دحس حِٛ٘ش ح٠ٛوخطش، رٰش٩ص

ٮ ُٮ ٦ُٔ حٌٜٛش حٛوشرٰش ٩ٟغخث٨ٜخ ٩ع٢٤ حٛوشد ُٮ ٗٸ٨ٟخ،حر٢ ُخسط أر٪ حٛلغ٢ٰ أك٠ذ ر٢ ُخسط ر٢ ( حٛظخكز43)

 ٝ.1997، 1ٛز٤خ١، ؽ-هٜٮ رٰؼ٪١، رٰش٩ص َُٟل٠َذ٧ـ(، د.طلـ، دحس 395صٗشٯخء )ص: 

: ٧ـ(، طلـ393( حٛظلخف طخؽ حٌٜٛش ٩طلخف حٛوشرٰش، حٛـ٪٧ش٭ أر٪ ٣ظش اع٠خهٰٚ ر٢ ك٠خد حِٛخسحرٮ )ص: 44)

 ٝ.1987، 4ٛز٤خ١، ؽ-أك٠ذ هزذ حٌِٛ٪س هـخس، دحس حٛوٜٞ ٠ٜٛٸٯ٢ٰ، رٰش٩ص

 َُٟل٠َذ٧ـ(طلـ:  463( حٛو٠ذس ُٮ ٟلخع٢ حٛشوش ٩آدحر٦، حر٢ سشْٰ أر٪ ه٬ٜ حٛلغ٢ ر٢ سشْٰ حٰٛٔش٩ح٣ٮ )ص: 45)

 ٝ.1981، 5ٛز٤خ١، ؽ –ٟلٰٮ حٛذٯ٢ هزذ حٛل٠ٰذ، دحس حٛـٰٚ، رٰش٩ص 

شحػٮ )كخشٰش حٛش٨خد( ه٬ٜ طِغٰش حٛزٰؼخ٩٭، ش٨خد حٛذٯ٢ حٛخِخؿٮ أك٠ذ ر٢ ( ه٤خٯش حٛٔخػٮ ٩ِٗخٯش ح46ٛ)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-٧ـ(، دحس طخدس، رٰش٩ص1069ر٢ ه٠ش )ص َُٟل٠َذ

-( ه٪١ حٛل٤خ١ ُٮ ششف حٳٟؼخٙ ُٮ حٛٔشآ١, ه٬ٜ أك٠ذ هزذ حٛوخٙ حٛـ٨ـخ٫٩, دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش, رٰش٩ص47)

 ٝ.2004، 1ٛز٤خ١, ؽ

٧ـ(، طلـ: د.٨ٟذ٭ ح٠ٛخض٩ٟٮ، 170شح٧ٰذ٭ أر٪ هزذ حٛشك٢٠ حٛخٰٜٚ ر٢ أك٠ذ ر٢ ه٠ش٩ )ص: ( حٛو٢ٰ، ح47ِٛ)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-٩د.ارشح٧ٰٞ حٛغخٟشحثٮ، ٟ٘ظزش ح٨ٛٸٙ، رٰش٩ص
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-٧ـ(، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش ، رٰش٩ص276هزذ حهلل ر٢ ٟغٜٞ )ص:  َُٟل٠َذ( هٰ٪١ حٳخزخس، ر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭ أر٪ 49)

 ٝ.1997ٛز٤خ١، د.ؽ، 

أدٯذ  َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: 330ر٢ ُهضٯش )ص :  َُٟل٠َذ( ًشٯذ حٛٔشآ١ ح٠ٛغ٬٠ ر٤ض٧ش حٜٛٔ٪د، حٛغـغظخ٣ٮ أر٪ ر٘ش 50)

 ٝ.1995هزذ حٛ٪حكذ ؿ٠شح١، دحس ٓظٰزش، ع٪سٯش، د.ؽ، 

ر٢ هزذ حهلل  ٠َذَُٟلر٢ هٜٮ ر٢  َُٟل٠َذ( ُظق حٛٔذٯش حٛـخٟن ر٢ٰ ٤ُٮ حٛش٩حٯش ٩حٛذسحٯش ٢ٟ هٜٞ حٛظِغٰش، حٛش٪ٗخ٣ٮ 52)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص. -٧ـ( ، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص1250)ص: 

٧ـ(، طلـ: حٛشٰخ رٰض حهلل 395( حِٛش٩ّ حٌٜٛ٪ٯش، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭ حٛلغ٢ ر٢ هزذ حهلل ر٢ ع٨ٚ )ص: ٣ل٪ 52)

 ٝ.1991، 1اٯشح١، ؽ-رٰخص، ٟئعغش ح٤ٛشش حٵعٸٟٮ، ٓٞ

٧ـ(، طلـ:  487)ص  َُٟل٠َذزٰذ حٛز٘ش٭ هزذ حهلل ر٢ هزذ حٛوضٯض ر٢ ( ُظٚ ح٠ٛٔخٙ ُٮ ششف ٗظخد حٳٟؼخٙ، أر٪ ه53)

 ٝ.     1983، 3ٛز٤خ١، ؽ-د.اكغخ١ هزخط ٩ د.هزذح٠ٛـٰذ هخرذٯ٢، ٟئعغش حٛشعخٛش ، رٰش٩ص

، 17ٛز٤خ١، ؽ-٧ـ(، دحس حٛشش٩ّ، رٰش٩ص1385( ُٮ كٸٙ حٛٔشآ١، عٰذ ٓـذ ارشح٧ٰٞ كغ٢ٰ حٛشخسرٮ )ص: 54)

1991.ٝ 

 ٝ.1988ع٪سٯش،  –ح٨ِٔٛٮ ٌٛش ٩حطـٸكخ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ، دحس حِٛ٘ش، دٟشْ ( حٛٔخٟ٪ط 55)

( حٛ٘شخٍ ه٢ كٔخثْ حٛظ٤ضٯٚ ٩هٰ٪١ حٳٓخ٩ٯٚ ُٮ ٩ؿ٪٥ حٛظؤ٩ٯٚ، حٛضٟخشش٭ أر٪ حٛٔخعٞ ٟل٠٪د ر٢ ه٠ش 56)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-حٛخ٪حسصٟٮ، طلـ:هزذ حٛشصحّ ح٨٠ٛذ٭، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: أر٪ 427ر٢ ارشح٧ٰٞ )ص:  َُٟل٠َذٛزٰخ١ ه٢ طِغٰش حٛٔشآ١، حٛؼوٜزٮ أر٪ اعلخّ أك٠ذ ر٢ ( حٛ٘شَ ٩ح57)

 ٝ.2002، 1ٛز٤خ١، ؽ –ر٢ هخش٪س، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩ص  َُٟل٠َذ

ح٠ٛظش٭،  َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: هذ٣خ١ دس٩ٯش، 1094٩( حٰٜٛ٘خص، أر٪ حٛزٔخء أٯ٪د ر٢ ٟ٪ع٬ حٛلغ٤ٰٮ )ص: 58)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-ئعغش حٛشعخٛش، رٰش٩صٟ

٧ـ(، 741ر٢ ارشح٧ٰٞ )ص:  َُٟل٠َذ( ٛزخد حٛظؤ٩ٯٚ ُٮ ٟوخ٣ٮ حٛظ٤ضٯٚ، حٛخخص١ أر٪ حٛلغ٢، هٸء حٛذٯ٢ هٜٮ ر٢ 59)

 ٝ.1994، 1ٛز٤خ١، ؽ-حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص هٜٮ شخ٢ٰ٧، دحس َُٟل٠َذطظـ:

٧ـ(، طلـ: هخدٙ أك٠ذ 775ؽ حٛذٯ٢ ه٠ش ر٢ هٜٮ )ص: ( حٜٛزخد ُٮ هٜ٪ٝ حٛ٘ظخد، حر٢ هخدٙ أر٪ كِض عشح60)

 ٝ.1998، 1ٛز٤خ١، ؽ –ٟو٪ع،  دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص  َُٟل٠َذهزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د ٩هٜٮ 

ٛز٤خ١، -٧ـ(، دحس طخدس، رٰش٩ص711ر٢ ٟ٘شٝ ر٢ ه٬ٜ )ص:  َُٟل٠َذ( ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س أر٪ حِٛؼٚ 61)

 ٝ.1993، 3ؽ

هزذ حٛلْ ر٢ ًخٛذ حٳ٣ذٛغٮ، طلـ: هزذ  َُٟل٠َذٰش حٛ٘ظخد حٛوضٯض، حر٢ هـٰش أر٪ ( ح٠ٛلشس حٛ٪ؿٰض ُٮ طِغ62)

 ٝ.1993، 1، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، ٛز٤خ١، ؽَُٟل٠َذحٛغٸٝ هزذ حٛشخُٮ 

٧ـ(، طلـ: هزذ حٛل٠ٰذ 458( ح٠ٛل٘ٞ ٩ح٠ٛلٰؾ حٳهلٞ، حر٢ عٰذ٥ أر٪ حٛلغ٢ هٜٮ ر٢ اع٠خهٰٚ ح٠ٛشعٮ )ص: 63)

 ٝ.2000، 1ٛز٤خ١، ؽ-حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص٤٧ذح٩٭، دحس حٛ٘ظذ 

٧ـ(، طلـ: ٯ٪عَ حٛشٰخ 666ر٢ أرٮ ر٘ش ر٢ هزذ حٛٔخدس )ص:  َُٟل٠َذ( ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭ أر٪ هزذ حهلل 64)

 ٝ.1999، 5ٛز٤خ١، ؽ-، ح٠ٛ٘ظزش حٛوظشٯش، طٰذحَُٟل٠َذ

، (٧ـ1346شٰخ٪ )ص:  ، سصّ حهلل ر٢ ٯ٪عَ ر٢ هزذ ح٠ٛغٰق ر٢ ٯؤ٪د( ٟـخ٣ٮ حٳدد ُٮ كذحثْ حٛوشد67)

 ٝ.1913ٛز٤خ١، د.ؽ، -ٟـزوش حٱرخء حٰٛغ٪ه٢ٰٰ، رٰش٩ص

٧ـ(، طلـ: ٟش٩ح١ 710( ٟذحسٕ حٛظ٤ضٯٚ ٩ كٔخثْ حٛظؤ٩ٯٚ، ح٤ٛغِٮ أر٪ حٛزشٗخص هزذ حهلل ر٢ أك٠ذ ر٢ ٟل٠٪د )ص68)

 ٝ.2005ٛز٤خ١، د.ؽ، -رٰش٩ص، حٛشوخس،دحس ح٤ِٛخثظ َُٟل٠َذ

ر٢ أك٠ذ ر٢ ٤ٟظ٪س )ص:  َُٟل٠َذ ش٨خد حٛذٯ٢ حٳرش٨ٰٮ أر٪ حِٛظق( ح٠ٛغظـشٍ ُٮ ٗٚ ٢ُ ٟغظلشٍ، 69)

 ٝ.1986، 2ٛز٤خ١، ؽ-٠ٰٓلش، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: د. ِٰٟذ 852

٧ـ(، طلـ: هزذ 510)ص :  َُٟل٠َذحٛلغ٢ٰ ر٢ ٟغو٪د ر٢  َُٟل٠َذ( ٟوخٛٞ حٛظ٤ضٯٚ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١، حٛزٌ٪٭ أر٪ 70)

 ٝ.ـ1999، 1ٛز٤خ١، ؽ-٨ذ٭، دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ، رٰش٩صحٛشصحّ ح٠ٛ

٧ـ(, طلـ: حٛذٗظ٪سس ٧ذ٫ ٟل٠٪د ٓشحهش، ٟ٘ظزش 215( ٟوخ٬٣ حٛٔشآ١، حٳخِش أر٪ حٛلغ٢ عوٰذ ر٢ ٟغوذس )ص 71)

 ٝ.1990، 1ٟظش، ؽ-حٛخخ٣ـٮ، حٛٔخ٧شس
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هزذ حٛشك٢٠ ر٢ أك٠ذ )ص: ( ٟوخ٧ذ حٛظ٤ظٰض ه٬ٜ ش٪ح٧ذ حٛظٜخٰض، أر٪ حِٛظق حٛوزخعٮ هزذ حٛشكٰٞ ر٢ 72)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص. –ٟلٰٮ حٛذٯ٢ هزذ حٛل٠ٰذ، هخٛٞ حٛ٘ظذ، رٰش٩ص  َُٟل٠َذ٧ـ( طلـ: 963

٧ـ(، طلـ: أك٠ذ ٯ٪عَ ح٤ٛـخطٮ 207( ٟوخ٣ٮ حٛٔشآ١، حِٛشحء أر٪ صٗشٯخ ٯل٬ٰ ر٢ صٯخد ر٢ هزذ حهلل )ص: 73)

 د.ص.، 1ٟظش، ؽ-آخشح١، دحس ح٠ٛظشٯش ٜٛظؤَٰٛ ٩حٛظشؿ٠ش، حٛٔخ٧شس٩7

٧ـ(، طلـ: هزذ حٛغٸٝ 395( ٟوـٞ ٟٔخٯٰظ حٌٜٛش، حر٢ ُخسط أر٪ حٛلغ٢ٰ أك٠ذ ر٢ ُخسط ر٢ صٗشٯخء )ص: 74)

 ٝ.1979ٛز٤خ١، د.ؽ، -٧خس١٩، دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص َُٟل٠َذ

٧ـ(، دحس اكٰخء حٛظشحع 606ر٢ ه٠ش ر٢ حٛلغ٢ )ص:  َُٟل٠َذ( ِٟخطٰق حٌٰٛذ، ُخشحٛذٯ٢ حٛشحص٭ أر٪ هزذ حهلل 75)

 ٝ.1999، 3ٛز٤خ١، ؽ-وشرٮ، رٰش٩صحٛ

٧ـ(، طلـ: ٣وٰٞ صسص٩س، دحس 626)ص:  َُٟل٠َذ( ِٟظخف حٛوٜ٪ٝ، حٛغ٘خٗٮ أر٪ ٯؤ٪د ٯ٪عَ ر٢ أرٮ ر٘ش ر٢ 76)

 ٝ.1987، 2ٛز٤خ١، ؽ-حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص

.ؽ، ٟظش، د-٧ـ(، دحس ٨٣ؼ٦ ٟظش، حٛٔخ٧شس1384( ٢ٟ رٸًش حٛٔشآ١، حٛزذ٩٭ أك٠ذ أك٠ذ هزذ حهلل )ص: 77)

200785.ٝ 

٧ـ(، طلـ: حر٢ هزذ ح٠ٛٔظ٪د ر٢ 450)ص:  َُٟل٠َذر٢  َُٟل٠َذ( ح٤ٛ٘ض ٩حٛوٰ٪١، ح٠ٛخ٩سد٭ أر٪ حٛلغ٢ هٜٮ ر٢ 78)

 ٛز٤خ١، د.ؽ، د.ص.-هزذ حٛشكٰٞ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص

٧ـ(، دحس 733ص: ر٢ هزذ حٛذحثٞ ) َُٟل٠َذ( ٨٣خٯش حٳسد ُٮ ٤ُ٪١ حٳدد، ح٤ٛ٪ٯش٭ أك٠ذ ر٢ هزذ حٛ٪٧خد ر٢ 79)

 ٝ.   2002، 1ٟظش، ؽ-حٛ٘ظذ ٩حٛ٪ػخثْ حٛٔ٪ٰٟش، حٛٔخ٧شس

 َُٟل٠َذ٧ـ(، طلـ: 395( حٛ٪ؿ٪٥ ٩ح٤ٛلخثش، أر٪ ٧ٸٙ حٛوغ٘ش٭ حٛلغ٢ ر٢ هزذ حهلل ر٢ ع٨ٚ ر٢ عوٰذ )ص: 80)

 ٝ.2007، 1ٟظش، ؽ-هؼ٠خ١، ٟ٘ظزش حٛؼٔخُش حٛذٯ٤ٰش، حٛٔخ٧شس

٧ـ(، طلـ: حٛشٰخ 468)ص:  َُٟل٠َذ٪حكذ٭ أر٪ حٛلغ٢ هٜٮ ر٢ أك٠ذ ر٢ ( حٛ٪عٰؾ ُٮ طِغٰش حٛٔشآ١ ح٠ٛـٰذ، ح81ٛ)

 ٝ.1994، 1ٛز٤خ١، ؽ –هخدٙ أك٠ذ هزذ ح٠ٛ٪ؿ٪د ٩آخش١٩، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش، رٰش٩ص 

-( ٩كِٰش حٛظ٪سس ح٤ِٰٛش ُٮ حٛٔشآ١، هزذ حٛغٸٝ أك٠ذ حٛشحًذ، دحس ُظٜض ٜٛذسحعخص ٩حٛظشؿ٠ش ٩ح٤ٛشش، كٜذ82)

 ٝ.2001، 1ع٪سٯش، ؽ


