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 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 
 

 

 دي حسين عميـسع .أ.م.د
 

 املقدية :
الحمػػ رب ابالمممػػ فبلبكالوػػسالبكالىػػسـبامػػمبىػػ   ابمحمػػ بكامػػمبالػػ بكوػػح  ب

بال  فبب.ب بأجمم فبلبكمفباىتفب ى ت بلبكىا باممبه   بكم هج بالمب ـك
 أما بعـــد :

فػػ فبأف ػػؿبمػػاب ػػتمضب ػػ باب ىػػافبمػػفبا ػػ بكمكاهػػؼبل وػػم ب هػػابحالػػ بلبك مػػك ب
 بلب اغ ػابكطاممػابفػضب  ػمب  ػ بلبهػكب هابتائ ابالمب   بلبم كى ابهم  بلبخاشمةبجكا حػ

مم فػػةبأحػػكاؿباامػػـبالما ػػ ةبلبكمػػابك  بمػػفبأخ ػػػا هـبلبمػػفبخػػسؿبمػػابجػػا ب ك هػػابفػػػضب
القػػػ افبالكػػػ  ـب قوػػػصبت ػػػم تهاب مػػػضبالىػػػك بكا  ػػػا بمجممػػػةبلبكأخػػػ لبم وػػػمةبلبأكب
اشػػا ا بلػػ مضباامػػاكفبالتػػضبلهػػاب وو بكحكػػـبلكهػػكعبتمػػؾبااحػػ ا ب هػػابكالقوػػصبلب

فبلهػػابا ت اطػػابك  قػػاب ق ػػ ةبابمػػافب ػػاربمػػفبا مػػ بلبكمػػابجػػ لبلتمػػؾباامػػـبفػػضبكالتػػضبكػػا
ب اامػػػاكفبالتػػػضبكػػػا كاب ىػػػك ك هابلبفجػػػا ب كػػػ باربتمػػػالمبلػػػ مضباامػػػاكفبوػػػ احةبكػػػ ـ 

ب  بً مىػػػا و ب ى  ػػػؾى بفىمىػػػؿى ٍ ػػػؼى بكى بتىػػػ ى ـٍ ػػػاً ب ٔككا مب مػػػك بلبفقػػػاؿبتمػػػالمبْبتبأىلىػػػ ب ىاً باٍلًممى ـى (بٕ(بًإ ى
ً ب الَّتًػػضبلىػػ ب يٍخمىػػٍؽبًمٍ ميهىػػابًفػػضباٍلػػً سى ب ًػػاٍلكىاً ب ٖـٍ ػػٍخ ى ػػا يكابالوَّ بجى ك كػػ بلبب(ُ ({ٗ(بكى ىميػػك ىبالَّػػً  فى

} بًمػٍفبىىػ ى وبً  ى ىػ وب ىًقػ فو ى أبلبفقاؿبتمالمبْبتبكىًجٍئتيؾى
كغ  هػابلبكجػا ب كػ بالػ مضبا خػ بب(ِ 

                                                           

ب.ٗ-ٔ(بىك البال ج بُْ 
ب.ِِ(ببىك البال مؿْبِ 

 ي انقزآٌ انكزيىـآيات أهم انقزي ف
 –دراسة يىضىعية  -
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 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

كمجمػػابال حػػ  فبالػػ مبلػػـب حػػ  بمكا ػػ بفػػضبالقػػ افبالكػػ  ـبفقػػاؿبتمػػالمْبببببإشػػا البووػػ احة
قي نػػػػػاب{ بحي ٍ ًفبأىٍكبأىٍمً ػػػػػضى ػػػػػاىباٍل ىٍحػػػػػ ى تَّػػػػػمبأىٍ ميػػػػػ ىبمىٍجمى بأىٍ ػػػػػ ىجيبحى ػػػػػمبًل ىتىػػػػػاحيبوى بميكىى ٍ بهىػػػػػاؿى تبكىاً 
لبب(ُ 

باٍلقىٍ  ىػػػػػةًب ااى بأىٍوػػػػػحى ػػػػػ ىسن بمى ـٍ ا ىهىػػػػػاببكأوػػػػػحاابالق  ػػػػػةبإ بهػػػػػاؿبتمػػػػػالمبْبتبكىاٍ ػػػػػً ٍابلىهيػػػػػ بببببًإٍ بجى
ب{ ػػػػػميكفى اٍلميٍ ىى
لبكأهػػػػػؿبالقػػػػػ لبلبكغ  هػػػػػابلبكو ػػػػػ بلهػػػػػ ابالتقىػػػػػ ـبمػػػػػفبحكمػػػػػةبا ا هػػػػػاباربب(ِ 

ىػػػ حا  .بكمػػػفبهػػػ حبا  ػػػا بالتػػػضب كػػػ  باامػػػاكفبفػػػضبالقػػػ افبالكػػػ  ـب كفب كػػػ باىػػػمائهاب
و احةبلبهضبا  ػا بالتػضبتحػ   باػفبأهػؿبالقػ لبلبكلمم فػةبهػ حبالقػ لبكأحػكاؿبأهمهػاب

ببببببببببهـبلبك مػػػػػ بالتككػػػػػؿبامػػػػػمبارباختػػػػػ  بالكتا ػػػػػةبفػػػػػضبهػػػػػ حبا  ػػػػػا ب  حػػػػػ بأىػػػػػم ت بْبكمػػػػػ ل
ب(بب.ب-  اىةبمك كا ةبب– با ا بأهؿبالق لبفضبالق افبالك  ـب

بكه باهت  بخطةبال ح بتقى م باممبْ
 بببالمقدمة
بببالتمهيد

بكخمىةبم اح ْ
بْبالت غ ابفضبا مافبأهؿبالق لبكتح   هـبمفب أسباربببالمبحث األول
بْبف ك  بف  بأفبْباا   ا بمفبأهؿبالق لبكل ىكابمفبال كا مبالمبحث الثاني
بْب  افبأفبالظمـبى اباهسؾبالق  ةببالمبحث الثالث
بْبامت اعبأهؿبالق  ةبمفبإطماـبال  كؼبببالمبحث الرابع

بالق لبْبتقى ـبغ ائـبأهؿبالمبحث الخامس
بالتضبت م  بأهـبال تائجبالتضبتكوم بال هابالخاتمة

أفبالحمػ رب ابالمػالم فبكالوػسالبكالىػسـبامػمبالخػاتـباامػ فببوآخـــــر دعوانـــــا
بمحم بكاممبال بكوح  بأجمم ف.ب

                                                           

بَٔىك البالكهؼْب(بُ 
بُّ(بىك الب سبِْ 
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 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 انتًهيد :
بكت مفبالتم   ا بالمغك ةبلبكابوطسح ةبلبكاال اظب ا بالومةبْ

  واصطالحا :تعريف أهل القرى لغة 
 تككفبه ابالم كافبمفبم ػاؼبكم ػاؼبال ػ بلبكحتػمب مػ ؼبالمم ػمبالمػ ا ب

بم همابلبكجابام  ابأفب  ابتم   ابم    ابلكسبالكممت فبْ
 أوال : األهل لغة : 

ب.بب(ُ فااهؿْب بجمابااهؿبأىٍهميكف.بكااهالضبجمااةيبالجمااةب(
كأىٍهػس بكأىهىػس بلبكأىٍهػؿبال جػؿببكفضبلىػافبالمػ ابْبالجمػابأىٍهمػكفبكاهىػاؿهبكأىهىػاؿوب

اىًش  تي بك ىكيكبهيٍ  احب
ب.ب(ّ ك ب قاؿْبمكافباهؿبإ ابكافبف  بجمااةب(بب.(ِ 

كل ػػػظباوهػػػؿب كػػػكفبمػػػفبجهتػػػ فبْبااكلػػػمبمػػػفبجهػػػةبال ىػػػابلبكال ا  ػػػةبمػػػفبجهػػػةب
اوختوػػػػاصبلبفمػػػػفبجهػػػػةبال ىػػػػػابهكلػػػػؾبْبأهػػػػؿبال جػػػػؿبلق ا تػػػػػ باو  ػػػػ فلبكمػػػػفبجهػػػػػةب

ب.(ْ أهؿبال و البكأهؿبالممـباوختواصبهكلؾبْ
ب
ب

 

                                                           

كفبلباتحػػا بالكتػػاابُ  (ببمقػػا  سبالمغػػةبلبأ ػػكبالحىػػ فبأحمػػ ب ػػفبفػػاً سب ػػفب كىً ٌ ػػابلبتحق ػػؽبْبا ػػ بالىَّػػسـبمحمػػ بهىػػا ي
ب.ُِٓ/ُـبْبََِِهػبلببُِّْالم ابل

ب فبم ظك بااف  قضبالمو مبلب ا بوا  بِ  ب.ببِٖ/ُُ   ك ببْبب-(بب  ظ بْبلىافبالم ابلبمحم ب فبمكـ 
(ببالجػاماباحكػػاـبالقػػ افبلبأ ػكبا ػػ باربمحمػػ ب ػفبأحمػػ ب ػػفبأ ػػضب كػ ب ػػفبفػػ جباا وػا مبالخ  جػػضبشػػمسبالػػ  فبّ 

هػػػػػػػ(بلبتحق ػػػػػػؽبْبهشػػػػػػاـبىػػػػػػم  بال خػػػػػػا مبلب ا باػػػػػػالـبالكتػػػػػػالبال  ػػػػػػاضلبالمممكػػػػػػةبالم   ػػػػػػةبُٕٔالق ط ػػػػػػضب  ب
ب.بُٖ/بُٔـبْبََِّهػ/بُِّْالىمك  ةل

لبأ ػكبهػسؿبالحىػفب ػفبا ػ بارب ػفبىػهؿب ػفبىػم  ب ػفب ح ػمب ػفبمهػ افبالمىػك مب  ب(بب  ظ ْبال ػ كؽبالمغك ػةبْ 
ب.بْٖمو بْبب–هػ(بلبحقق بكامؽبام  ْبمحم بإ  اه ـبىم ـبلب ا بالممـبكال قافةبلم ش بكالتك  ابلبالقاه البّٓٗ
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 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 ثانيا : األهل اصطالحا : 
بلىهىػابتىػػا ابأىكب ااهػؿبالق ا ػةبكا ؿبمػفب ػإكؿبإل ػؾبفػضبه ا ػةبأكب ألبأكبمػ هابكىػافى

ب.(ُ لـب كف
 ثالثا : القرى لغة  : 

بْبهيػػ نل.ببب ًكمر بكهىػػ ى ئًػػضر بالجػػاًمايبكال رٍىػػ ىةيبْبهى ى القػػ لبجمػػابه  ػػةبلبك القىٍ  ىػػةيبْبالًمٍوػػ ي
بماب يتىمى َّظيب  ب ال اً ب(ب كأٍه ىلبْبلىً مىهاب.بكالقاً مبْبىاًك يهاب.بكالقىٍ  ىتىٍ ًفبمي ى َّمبكأك  ي
ب.ببب(ِ 

 رابعا : القرى اصطالحا :
بالقػػ لبجمػػابه  ػػةبب بالق  ػػةباىػػـبلممك ػػابالػػ مب جتمػػابف ػػ بال ػػاسبلب مػػابأفَّ لبفػػ فَّ

كلم ػػاسبجم مػػابلبكهػػضبأ  ػػابكػػؿبمكػػافباتوػػم ب ػػ باا   ػػةبكاتخػػ حبال ػػاسبهػػ ا ابلبك قػػاب
ب.ب(ّ اممبالم فبكغ  ها

ك ب قاؿبلكؿبم   ةبه  ةلبكاً  مابىمر ىٍ ب أ ػ ب جتمػابف هػابال ػاسلب قػاؿبه  ػ بالمػا ىب
ٍ ٍ به  ػػةنبوجتمػػاعبال ػػاسبف هػػابلبكمكىػػةيبأـبالقػػ للبافبفػػضبالحػػكًضبًإ ابجممتػػ بف ػػ لبفىػػمرب
أهؿبالق ىلب إمك هابأمب قو ك ها(ب
ب.(ْ 

ب
                                                           

ضبالك كملبأ كبال قا ب(ب  ظ بْبالكم ا بممجـبفضبالموطمحا بكال  كؽبالمغك ةبلبأ كاب فبمكىمبالحى  ضبالق  مُ 
ب.َُِ/ُ   ك بْبب–محم بالمو مبلبمإىىةبال ىالةبب-هػ(بلتحق ؽْبا  افب  ك شبَُْٗالح  ضب  ْب

هػػػ(تحق ؽْبمكتػػابتحق ػػؽببُٕٖ(ببالقػػامكسبالمحػػ طبلبمجػػ بالػػ  فبأ ػػكبطػػاه بمحمػػ ب ػػفب مقػػكابال   ك ا ػػا لب  بِ 
لبمإىىةبال ىالةبلمط ااةبكال ش بكالتك  الب  ػ ك ببالت ا بفضبمإىىةبال ىالةبل  ش اؼْبمحم ب م ـبالم هىيكىض

بَُٕٔـببْببََِٓب-هػببُِْٔلببٖل  افبلطب–
(بب  ظ بْبالتكه ؼباممبمهما بالتما  ؼبلمحم با  بال إكؼبالم اكمبلبتحق ؽبْب .بمحم ب  كافبال ا ػةبلب ا بّ 

 بْبالموػػ اجبالم  ػػ بفػػضبلبك  ظػػبُٖٓ/ُقبْببَُُْلببُ  ػػ ك بلب مشػػؽبلطب-ال كػػ بالمماوػػ بلب ا بال كػػ ب
ب.بَُٓ/ِ   ك بْبب–غ  ابالش جبالك   بلبلم افمضبأحم ب فبمحم ب فبامضبالمق مبال  كمضبلبالمكت ةبالممم ةب

ا ا ػػ بلبإ ػػ اه ـب ػػفبالىػػ مب ػػفبىػػهؿلبأ ػػكبإىػػحاؽبال جػػا بلب  ْبْ  ب–هػػػ(بلباػػالـبالكتػػابُُّ(ببممػػا ضبالقػػ افبكا 
ب.بِٗٓ/ِـبُْٖٖٗب-هػببَُْٖلبُ   ك بلبط



 165  
 

     

   
 

 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
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 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 خامسا : تعريف أهل القرى من المضاف والمضاف اليه : 
هضبالمجٌمما بالىػك  ةب مػ شبف ػ بال ػاسبامػمباخػتسؼباج اىػهـلبكألػكا هـلبكلػكببب

ب.(ُ كا  بمفبالم فبالك  لب
  الصمة :األلفاظ ذات 

ببأهػػػؿبالشػػػخصبلبكهػػػـب ككبه ا تػػػ بلبكهػػػ بأطمػػػؽبامػػػمبأهػػػؿببأواًل : اآلل :  با ؿى
ب.(ِ كاممباات اعب(بب  ت 

كاحػػ البالمػػ  .بكالمػػ ابتىػػممبالق  ػػةبمػػ  البلبكهػػضبالتػػضببثانيــًا : أهــل المــدر:
ب.(ّ ؿبلبك ىممبأهؿبالم  بْبأهؿبالق لت  مبمفبالط فبكالممؾبال مبو خالط ب م

أهػػؿبالق  ػػة.بإ بجػػا بفػػمبالحػػ   ْب بلتخػػ ج كـبالػػ كـيبباالَكفــر :ثالثــًا :أهــل 
م هابكى ى ىانبكى ى ىانب(ب
أمبه  ةنبه  ةنبلبكال مب تكمـب ه ابأهؿبالشاـب ىمكفبالق  ةبكىٍ ػ انبب(بْ 

ب.(ٓ كله ابهالكابكىٍ  تكتابلبكغ  هاب

                                                           

هػ(لب ا بالقمـلب مشػؽلبُِْٓ(ب  ظ ْبال سغةبالم   ةبا  بال حمفب فبحىفبحى ى َّكىةبالم  ا ضبال مشقضب المتكفمْبُ 
ب.ُِٓـبْببُٔٗٗب-هػببُُْٔلبُال ا بالشام ةلب   ك بلبط

ب.بِٗ/بُ(بالمو اجبالم   بِْ 
هػ(بلبّّٗه مبال ا ا ضب  بالوحاجبتا بالمغةبكوحاجبالم   ةبأ كب و بإىماا ؿب فبحما بالجكب  ظ بْب(ّ 

لببّٕٔ/ببّـبْببُٕٖٗب-ببهػػػػػبَُْٕلبْ  ػػػػ ك لبطب–أحمػػػػ با ػػػػ بالغ ػػػػك باطػػػػا لب ا بالممػػػػـبلممس ػػػػ فب
لبكبتػػػا بالمػػػ كسبمػػػفبجػػػكاه بالقػػػامكسبلبمحٌمػػػ ب ػػػفبمحٌمػػػ ب ػػػفبا ػػػ بالػػػ ٌ اؽببٔٔٓ/ِكالموػػػ اجبالم  ػػػ ْ

اػػػػةبمػػػػفبالمحققػػػػ فبلب ا باله ا ػػػػةبالحىػػػػ  ضبلبأ ػػػػكبال ػػػػ ضبلبالممقٌػػػػاب م ت ػػػػمبلبال َّ  ػػػػ مبلبتحق ػػػػؽبمجمكب
ب.ْٖٓ/َُْ

لبحق ػؽبْب .بمحمػ با ػ بالمم ػ بخػافبل ا بالكتػاابالم  ػض(بغ  ابالح   بلبالقاىـب فبىسـباله كمبأ كبا   بلبتْ 
لبكبك  بالمماؿبفضبى فبااهكاؿبكاافماؿبلبامضب فبحىاـبال  فبالمتقػضببَُٗ/بْقبْببُّٔٗلببُ   ك بلبط
ب.بِْٓ/ُُاله  مبْ

  ظػػ بْبغ  ػػابالحػػ   بو ػػفبالجػػك مبلبأ ػػكبال ػػ  با ػػ ال حمفب ػػفبامػػضب ػػفبمحمػػ ب ػػفبامػػضبإ ػػفبا  ػػ ارب ػػفب(بٓ 
ا ػػ الممطضبأمػػ فببلبتحق ػػؽبْب .ُٖٓٗلببُ  ػػ ك بلبطب-حمػػا مب ػػفبأحمػػ ب ػػفبجم ػػ بلبب ا بالكتػػابالممم ػػةبب

ببِٗ/ببُلبكالمو اجبالم   بْبِٓٗ/ببِهممجضبْب
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بأمبأهػػؿبالم   ػػةبلبإ بجػػا بفػػضبالحػػ   بْب بامػػ كـبرابعــًا : أهــل الفطســطاط :
ك   ػػػ ب ػػػ لؾبأهػػػؿبالم   ػػػةبلبالتػػػضبهػػػضبب(بُ  الجمااػػػةبفػػػ فب ػػػ باربامػػػمبال ىػػػطاطب(ب

ب.ب(ِ مجتمابال اسبلبككؿبم   ةبفيىطاطب
بًمٍوػػ ب ىٍحػػكباٍل ىٍوػػ ىالبك غػػ ا ببخامســًا : أهــل المصــر : ًظػػ ـبفىهيػػكى  بكػػؿب مػػ باى

ا ب(ب كالككفةلبكىاٍلجمابأىٍموى
   ػةب.بككػؿب مػ بمحػ ك ب ىػممبمموػك لبكالموػ بالمب(ّ 

أكبالق  ػػػةبلبكأهػػػؿبالموػػػ بهػػػـبأهػػػؿبالم   ػػػةبأكبأهػػػؿبالق  ػػػةبلبكالموػػػ بفػػػضباػػػ ؼب
ب.ب(ْ الح   ةبمابوب ىابأك  بمىاج حبأهم ب

ب ًابهػػكبْبكيػػؿ  باٍلمىػػ ى ـً ك قػػؿبوػػاحابالمىػػافباػػفبغ ػػ حبلب بأفبالًمٍوػػ بًفػػضبكىػػسى
بًمػفٍب بًف هىابال ػض يبكالوػ ىها ي ـي بًف هىابالحي ك بكى يقىىَّ ـي ببكيك البتيقىا كىػافى ًم  ىػًة.بكى ٍ ػً بميػإىامى ىالوبًلٍمخى غى

بًمٍ هىاباٍل ىٍو ىاليبكىاٍلكيكفىةي(ب ٍ  يلبمىوَّ بااىموا ى بالمَّ يباى لب ىً ضى ايمى ي
ب.(ٓ 

بفأهؿبالق لبهـبكٌؿبمفبىكفبم   ةبكااشبف هابلبىكا بأكا كابمإم  فبأـبكاف  فب.
ب
ب
ب
ب
ب

                                                           

ىػػمـب ػػػفبهت  ػػةبالػػػ   ك مبأ ػػكبمحمػػػ بلبتحق ػػؽبْب .با ػػػ باربالج ػػك مبلبمط مػػػةب(بغ  ػػابالحػػػ   بْبا ػػ بارب ػػػفبمُ 
ب.بُّٖ/ُْببُّٕٗلبُالما ضبلب غ ا بلبط

ب.ُّٕ/بٕ(بب  ظ بلىافبالم ابْبِ 
هػػ(بلبتحق ػؽْب مػ مبم  ػ ب مم كػضبلب ا بُِّ(بجمه البالمغةبلبأ كب ك بمحم ب فبالحىفب ػفب   ػ باا  مببلب  بّ 

ب.بببْْٕ/ببِـببْبُٕٖٗلببُالممـبلممس  فبلب   ك بلبط
ب.بٗٓٔ(ب  ظ ْبالتما  ؼبْبْ 
ب.بُٕٔ/ببٓ(ببلىافبالم ابْبٓ 
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 املبحث األول
 انرتغيب يف امياٌ أهم انقزي وحتذيزهى يٍ بأس اهلل. 

اً ببب بالىَّػػمى بًمػػفى كىػػا و ب ى ى ـٍ مىػػٍ ًه باٍلقيػػ ىلبامى يػػكابكىاتَّقىػػٍكابلى ىتىٍح ىػػاباى بأىٍهػػؿى لىػػٍكبأىفَّ هػػاؿبتمػػالمبْبتبكى
ب  ػػػا يكاب ىٍكًىػػػ يكفى ػػػابكى بً مى ـٍ ػػػٍ  ىاهي ػػػ َّ يكابفىأىخى لىًكػػػٍفبكى بأىٍهػػػٔٗكىاٍاىٍ ًضبكى ب(بأىفىػػػأىًمفى ـٍ باٍلقيػػػ ىلبأىٍفب ىػػػٍأًت ىهي ؿي

ب  ب ىػػاًئميكفى ـٍ ب{بٕٗ ىٍأىيػػ ىاب ى ىاتنػػابكىهيػػ ب ىٍممى يػػكفى ـٍ ػػحنمبكىهيػػ ب ىٍأىيػػ ىاب ي ـٍ باٍلقيػػ ىلبأىٍفب ىػػٍأًت ىهي بأىٍهػػؿي (بأىكىأىًمػػفى
ب-وممباربام  بكىػمـبب–ه حبا  ةبمكاظةبكاات ا بومةبال  ضبمحم ب(بٖٗااا اؼْب 

بال   فبىك كابالق لبكا ػ كابالهػةبغ ػ باربلبكجػا تهـب اػكالباا   ػا بتتكمـبافبأكلئؾبالقـك
ل كحػػػػ كاباربكوب شػػػػ ككاب ػػػػ بشػػػػ ئانبلبكلكػػػػ هـبلػػػػـب إم ػػػػكاب هػػػػابب-امػػػػ هـبالىػػػػسـب–كال ىػػػػؿب

ب بأىٍهػؿى لىػٍكبأىفَّ كأو كاباممبمػاهـبام ػ بمػفبالشػ ؾبكالك   ػةبلبكلػ لؾب ػ ؿبهكلػ بتمػالمبْبتبكى
باٍلقي لبامى يكابكىاتَّقىٍكاب{بأ ـٍ ػا ىٍتهي ػابجى بً مى ـٍ مبْبكلكبأفبأهؿبالق لبكح كاباربتمالمبكامى ىػٍ بهيميػك يهي

تىٍ ًؾباٍلميحى َّمىاً بمفبالشػ ؾبكغ ػ حب ً ً بال  ىيؿيلبكىوى َّهىٍ بً ً بكىاتَّ ىمىٍت يلبكىاتَّقىٍكابً ً ٍمًؿبالطَّااىاً بكى
بالىَّػػماً بكىاٍاى ٍب بًمػػػفى كػػػا و ب ى ى ـٍ مىػػػٍ ًه كمم ػػػمتبفتح ػػػا{بف ػػػ بكجهػػػافبْبااكؿبْبب(ُ ًض{تبلى ىتىٍح ػػاباى

ل  ه ػػابلبأمبأ  ل ػػابامػػ هـبمػػفبالىػػما بالمطػػ بالػػ مب ػػأتضب ػػال  ؽبكال  ػػا بمػػفباا ضبلب
بالىَّػػمى ً بكىااىٍ ًض{ْبف  كػػا ب ػػفى بمر كىػػا و ك فػػابالقحػػطبكالجػػ اباػػ هـبلبكال ػػا ضْبلكىػػم ابت ى ى

ؿلبأفبتكػػػكفب  كػػػا بالىػػػما بالىػػػما ْبالقطػػػ .بك  كػػػا باا ض.بال  ػػػا بكال مػػػا بك حتمػػػ
ببببببه ػػػكؿبالػػػ اا لبك  كػػػا باا ضْبتىػػػه ؿبالحاجػػػا لبكهػػػ ابهػػػكب  ؽباربكالتكىػػػمةبف ػػػ بل
كتبال  كػػا ب{بهػػضبال  كػػةبفػػضبالػػ  ؽبلبكمم ػػمبال  كػػةبْبالمكاظ ػػةبامػػمبالشػػض .ب قػػاؿْب

ػك يب بب ا ؾبفسفباممبفسفلبأمْبكاظابام  لبكهضبال  ػا البفػضبالخ ػ بك مػاإحلبكىاٍلمىٍقوي ًمػفى

                                                           

ببببببببببببببب ػػػػػفبامػػػػػ ب ػػػػػفبك  ػػػػػ بالق شػػػػػضبال وػػػػػ مب ػػػػػـبال مشػػػػػقضأ ػػػػػكبال ػػػػػ ا بإىػػػػػماا ؿب(بب  ظػػػػػ بْت ىػػػػػ  بالقػػػػػ افبالمظػػػػػ ـبلُ 
ب.ّْٓ/ّـبُْٗٗٗب-هػبَُِْلبِ ا بط  ةبلم ش بكالتك  ابلطػ(تحق ؽبْىامضب فبمحم بىسمةبلهْٕٕ بب 
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ػػًةل كى ٍمػػًابتىمىػػ   يهىالبً اٍاًت ىػػاً بتىمىػػ  ً بأىٍوػػ ىاًؼباٍاىٍشػػ ىاً باٍلمي ىا ى بالىػػم  {بباٍلجى ػػفى كمم ػػمْبت  كػػا بمر
ب.(ُ أمْبماب تتا ابمفبخ  بالىما بكاا ض

بالمىػػػتغمقةباا ػػػكاابأمػػػ ب  ىػػػ بكمػػػابامػػػ هـبت ىػػػ  هاْبهػػػكبامػػػ هـبال  كػػػا بكفػػػت 
ب.ب(ِ ب  تحها

لًكفٍبْبتببتمالمبهكل بكمم مبببب ػٍ  اهيـٍببال ىػؿبكى َّ يكابكى  ال ىػؿبكػ  كابكا هػـبأمب؛{ببفىأىخى
لبالمػ  ـبأكبلبالش ؾبمفبكى كابماباممب الهسؾ{بب ىٍكًى يكفىببكا يكابً ماتببااه  اهـ بكالمحػاـ 

َـّب ب كاجػػػ حبامػػػمبكالتجػػػ إبلبأكامػػػ حب خػػػالؼبمػػػفبكمحػػػ  ابمخكفػػػابالتٍَّه  ػػػ ىببأاػػػا بتمػػػالمبإ َّػػػ يبب ػػػ
اؿًبب م ااًب بالكػاف البالقػ لبأكبلبحكلهػابكمػابمكَّػةب م ػض{بالقػ لبأىٍهػؿيببأىفىػأىًمفىبْبتبفقػاؿباوٍىتًئوى

فىهيـبأمبابٍ كىاً لب مم مباىت هاـهببكه ابلبك كال ابا ا  ا{ب ىٍأىي ىاب ىٍأًت ىهيـٍببأىفت بتمػالمب-باربخػكَّ
ٍ مىًتًهـبكه بفضبام هـبالم ااب   كؿب- بل{بب ػائمكفبكهػـب  اتػانبتبب المٍَّ ػؿبال َّػكـٍببحػاؿبكهكببغى

ػػحىمبكحػػاؿ مب ىٍأىيػػ ىاب ىػػٍأًت ىهيـٍببأىفٍبباٍلقيػػ ىلبأىٍهػػؿيببأىكىأىًمػػفىبْتببتمػػالمب قكلػػ ب ال َّهىػػا ًببال   ػػحن بكىهيػػـٍبب ي

                                                           

بلبأ كبالم  ب و ب فبمحم ب فبأحم ب ػفبإ ػ اه ـبالىػم ه  مب  ْبُ  لببّٓٓ/ببُهػػب(بْبّّٕ(ب  ظ بْب ح بالممـك
مكغبال ها ةبفضبامـبمما ضبالق افبكت ى  حلبكأحكام لبكجمؿبمػفبف ػكفبامكمػ بلبأ ػكبمحمػ بمكػضب ػفبكاله ا ةبإلمب 

ٌمكشب فبمحم ب فبمختا بالق ىضبالق  كا ضب ػـباا  لىػضبالق ط ػضبالمػالكضب ا بْب هػػ(بلتحق ػؽبّْٕأ ضبطالابحى
هةبلب  شػػػ اؼبأ. بْبالشػػػاه بجاممػػػةبالشػػػا بب-ْبمجمكاػػػةب ىػػػائؿبجامم ػػػةب كم ػػػةبال  اىػػػا بالمم ػػػابكال حػػػ بالمممػػػضب

.بكال كػػ بكالم ػػكفبلبأ ػػكبالحىػػفبامػػضببِْٗٔ/ببْـبْببََِٖب-هػػػببُِْٗلبُال كشػػ خضبلبجاممػػةبالشػػا هةبلط
هػػػ(بلبتحق ػػؽْبالىػػ  با ػػفبَْٓ ػػفبمحمػػ ب ػػفبمحمػػ ب ػػفبح  ػػابال وػػ مبال غػػ ا ملبالشػػه  ب المػػاك  مب المتػػكفمْب

لببك  ظػػ بْبالتح  ػػ بكالت ػػك  ببِّْ/ِ  ػػ ك ب/بل  ػػافبْب-ا ػػ بالمقوػػك ب ػػفبا ػػ بالػػ ح ـبلب ا بالكتػػابالممم ػػةب
ب–هػػػ(بلبالػػ ا بالتك ىػػ ةبلم شػػ بُّّٗلمحمػػ بالطػػاه ب ػػفبمحمػػ ب ػػفبمحمػػ بالطػػاه ب ػػفبااشػػك بالتك ىػػضبلب  ب

ب.ُِ/ببٗهػْبُْٖٗتك سبل
ب  ْب(ب  ظ بْبالكشاؼبافبحقائؽبغكامضبالت   ؿبلبأ كبالقاىـبمحمك ب فبام كب فبأحم لبال مخش مبجا بارِ 

ب.ُّّ/ِقبْبَُْٕب–بّ   ك بلبطب–هػ(بل ا بالكتاابالم  ضببّٖٓ
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ٍكػػػ ىببأىفىػػػأىًم يكاتبب المَّػػػ َّا ًببالمػػػ  بكاشػػػتغاؿبالغ مػػػةبكهػػػ با َّػػػ يبب؛{بب ىٍممى يػػػكفىب ب أىػػػ ْبأم{ببالمَّػػػ ًببمى
ب.(بُ بكغ متهـبىهكهـبحاؿبفضبإ اهـبكأخ حبلبام هـبكه  ت بك قمت 

فبب بفمػػ سبلبلهػػـباىػػت  ا بهػػكبكال خػػا بالوػػحةبمػػفب   ػػاهـبفػػضبامػػ هـباربإ مػػاـبكا 
ٍكػ ىبب ىػٍأمىفيببفىػستببالهػالككفْبأمبل{بالخاىػ كفبالقػـكبًإوَّبتبارباىت  ا ب أمف باٍلقىػٍكـيببًإوبالمَّػ ًببمى

كفىب اًىػػ ي ب؛ب(ِ ام هػػابال ػػاسبفطػػ بالتػػضباربفطػػ البفا ػػااكابأ  ىػػهـبخىػػ كابالػػ  فبأم{بباٍلخى
بكىًجػػؿبميٍشػػً ؽبكهػػكب الطااػػا ب ممػػؿبالمػػإمف  : ارب حمػػ بال وػػ ملبالحىػػفبهػػاؿبكلهػػ ا
ب.(ّ (بامفبكهكب المماوضب ممؿبكال اج بلبخائؼ

بفػػػػضبكاو غمػػػػاسبتمػػػػالمباربمكػػػػ بمػػػػفباامػػػػفبأفبامػػػػمب ا  ػػػػةبالح   ػػػػةبكاىػػػػت ل 
بفػضبتمػالمبارب حمػةبمػفب ال ػأسبشػ   بكهػك.بك ػ بتمػالمباربا ػكبامػمبإتكػاونببالمماوض

كجًببًمػػػػػفٍبب ىٍ ػػػػػأسبوىببإ َّػػػػػ يبْبتبتمػػػػػالمبهكلػػػػػ  كفبالقىػػػػػٍكـبإوَّببارًبب ي ػػػػػاًف ي بل[ببْٕٖبب كىػػػػػؼ{ب]ببالكى
بإ با ػػ بتمػػالمبارب  ػػضبمىػػمك با ػػفبلتوػػ   بالك ػػائ بمػػفبأ همػػابإلػػمبالشػػافم ةبك ه ػػ 

بلبارب حمػػةبمػػفبالق ػػكطبكبلباربمكػػ بمػػفبكاومػػفبلبتمػػالمب ػػاربابشػػ اؾبالك ػػائ ْب بهػػاؿ
بامػػػػمبمحمػػػػكؿبك ػػػػ ب لػػػػؾبأفْببكه ػػػػؿبالك ػػػػائ بأك ػػػػ بكهػػػػ ابلب(ْ (ببارب كجبمػػػػفبكال ػػػػأس
هىػػػابوىببال ا  ػػػةْبتببتمػػػالمبكقكلػػػ بالػػػ ب  ػػػأسبوبكا ػػػةبالتغمػػػ ظ [ببّْببال ػػػك {]بب ىافوببًإوَّبب ى ًكحي

ػػفٍبب يػػكىا  كفىبباوخػػ بكال ػػـكب ػػارب يٍإًم يػػكفىببهىٍكمػػانببتىًجػػ يببوَّبتك ػػا َّببمى بفػػض[ببِِْببالمجا لػػة{]باربحى
بامػػػمب قػػػ  بوبتمػػػالمباربأفبااتقػػػا باامػػػفبفػػػضبكػػػافبإفْبالمحققػػػ فب مػػػضبكهػػػاؿ.ببهػػػكؿ

  حػكبأكبكاوحىافلبال حمةباممبالق  البا ـبااتقا بال أسبفضبكافبإ ابكك ابم  لباو تقاـ

                                                           

بالكتاابلبأ ػكبح ػصبىػ ا بالػ  فبامػ ب ػفبامػضب ػفباػا ؿبالح  مػضبال مشػقضبال ممػا ضبُ  (ب  ظ بْبالم اابفضبامـك
ب-هػػػ(بلبتحق ػػؽْبالشػػ  باػػا ؿبأحمػػ با ػػ بالمكجػػك بكالشػػ  بامػػضبمحمػػ بممػػكضبلب ا بالكتػػابالممم ػػةبٕٕٓ  ْب
ب.ُْٓ/ببّلبكت ى  بالق افبالمظ ـببْببِّٓ/ْٗببُٖٗٗ-هػببُُْٗلبُك ب/بل  افبلبط   ب

لبك كجبالممػا ضبفػضبت ىػ  بالقػ افبالمظػ ـبكالىػ ابالم ػا ضبشػهااببُِْٕ/ببْ(ب  ظ ْباله ا ةبالمب مكغبال ها ػةبْبِ 
ب.بَِٖ/ٔال  فبمحمك با فبا  اربالحى  ضباالكىضبْب

ب.بُْٓ/ببّ(بت ى  بالق افبالمظ ـبْبّ 
(بشػػػماباب مػػػافبلبأ ػػػكب كػػػ بأحمػػػ ب ػػػفبالحىػػػ فبال  هقػػػضبلبتحق ػػػؽبْبمحمػػػ بالىػػػم  ب ىػػػ ك ضب غمػػػكؿبلب ا بالكتػػػابْ 

ب.َِ/ِهػبْببَُُْلبُ   ك بلبطب–الممم ةب
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فبك ػػ لبأ ػػ بفػػضب  ػػابوبممػػابفػػ لؾب لػػؾل بف ػػ ب كػػفبكلػػـباواتقػػا بهػػ اب حػػكباػػفبخػػسبكا 
ب.(ُ ب الوكاابأامـبكاربك   اللبف لؾبتمالمب اربم اوالبكا ـبتهاكف
كفضبا  ةب ل ؿبأفبالك ا ةبكالىمةبفضبال  ؽبمفبالىما البإ ابكػافباو ىػافبشػاك ابب

ب.بب(ِ ا مـبارب
كف هػػابإفػػا البك ولػػةبامػػمبهمػػةبإ مػػافبأهػػؿبالقػػ لبالػػ  فبأ ىػػؿبفػػ هـبال ىػػؿلبكقكلػػ بببب

ب ػػػٍ هيـٍ ػػػٍ  اباى ػػػابامى يػػػكابكىشى بلىمَّ ب يػػػك يسى بهىػػػٍكـى تمػػػالمْبتفىمىػػػٍكوبكا ىػػػٍ بهىٍ  ىػػػةهبامى ىػػػٍ بفى ى ىمىهػػػابًإ ما يهػػػابًإوَّ
بًإلمبًح فوب ـٍ مىتٍَّم اهي باٍلًخٍ ًمبًفضباٍلحى ااًلبال  ٍ  ابكى ب(ّ [بٖٗ{ب] ك سْباى ااى

 ككػػؿبمقػػ ك لبكال ػػكاابكالمقػػاابمتممػػؽب كىػػابال شػػ لبك ىػػ   باىػػت   باافمػػاؿبب
إل هـبفضبهكل ْبامى يكابكىاتَّقىٍكا(
كفضبا  ةبإشا البالمبال  فب توػك كفباب مػافب ػاربكتقػكاحبب(ْ 

اب مػافبكوبمىألةبتم   ةب حتةلبوبومةبلهاب كاهابال اسبفػضباا ضلبفهػإو بوب م فػكفب
كك ػمبب-ىػ حا  ب- م فكفبالح اال!بكمابأج  هـبأفب  ظ كابه حبالومةبهائمةب شه ب هابار

ب.(ٓ  اربشه  انب
ب
ب

                                                           

ب.َِٖ/ببٔ(ب  ظ بْب كجبالمما ضببلأللكىضبْبُ 
بِْ  ب.ّّٓ/ُ(ب  ظ بْب ح بالممـك
هػػ(بلبػتحق ؽْبُِّّ فبمحم بىم  ب فبهاىـبالحسؽبالقاىمضب  بب(بب  ظ بْمحاىفبالتأك ؿلبمحم بجماؿبال  فّ 

ب.ُٖٓ/ببٓهػبْبُُْٖلبُ   ك بلبطب–محم ب اىؿبا كفبالىك بلب ا بالكتابالممم  ب
(بالمحػ  بالػكج  بفػضبت ىػ  بالكتػاابالم  ػ بأ ػػكبمحمػ با ػ بالحػؽب ػفبغالػاب ػػفبا ػ بالػ حمفب ػفبتمػاـب ػفباط ػػةبْ 

لبُ  ػ ك لبطب–لبتحق ػؽْبا ػ بالىػسـبا ػ بالشػافضبمحمػ لب ا بالكتػابالممم ػةبهػ(بِْٓاا  لىضبالمحا  ضب  ب
لبكال ح بالمح طبفضبالت ى  لأ كبح افبمحم ب فب كىؼب فبامضب فب كىؼب فبح ػافبأ  ػ بِّْ/ببِقبُِِْْ

ب.ُُٗ/ٓهػْبَُِْ   ك لبب–هػ(بتحق ؽْبو هضبمحم بجم ؿبلب ا بال ك بْٕٓال  فباا  لىضب  ب
القػاه البلبب-   ك ب-هػب(بل ا بالش كؽبُّٖٓى  بهطابإ  اه ـبحى فبالشا  ضب  بظسؿبالق افبل(ب  ظ بْبفضبٓ 

ب.ُّّٗ/ببّهػبْبُُِْب-بُٕط
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 انثاَي املبحث
 .انقزي أهم يٍ األَبياء 

بًمػٍفبأىٍهػًؿباٍلقيػ ىلب ـٍ ب يػكًحضبًإلىػٍ ًه ػاون بً جى بًإوَّ ٍم ىابًمٍفبهىٍ ًمؾى ابأىٍ ىى مى كابهكل بتمالمْبتكى ب ىًىػ  ي ـٍ أىفىمىػ
باتَّقىػٍكاب بًلمَّػً  فى ٍ ػ ه باٍ ًخػ ىاًلبخى لى ىا ي بكى ـٍ بًمٍفبهىٍ ًمًه اًه ىةيبالًَّ  فى باى بكىافى كابكىٍ ؼى بًفضباٍاىٍ ًضبفى ىٍ ظي ي أىفىػسى

{] كىؼْب  [َُٗتىٍمًقميكفى
ب{بهكبمابك  بافبا فبا اسب ٍم ىابًمفبهىٍ ًمؾى مى بأىٍ ىى ْب-  ضباربا ػ ب–كى اب  كؿبتكى

أفبارلبجٌؿب ك حلبلماب م بمحم انب ىكونبأ ك بجمااػةبمػفبالمػ اب لػؾلبكهػالكابْبإفبارب
ٍ  ىػ ب بًلم َّػاًسباىجى ػانبأىٍفبأىٍكحى أاظـبمػفبأفب  مػ ب شػ انب ىػكون.بفػأ  ؿبارب اػ بكجػؿ(بْبتأىكىػافى

بأىٍفبأى ً ً بال اس{ب] ك سبْ ـٍ ٍ هي بمر ٍم ىبِإلمب ىجيؿو مى بأىٍ ىى ػاونب ػكحضب[لبك  ؿبتكى بًإوَّبً جى ابًمفبهىٍ ًمؾى
{ب] كىػؼْب ـٍ {بأمبًَُٗإلىٍ ًه ػاون بً جى بًإوَّ مَّػ يبتًمػٍفبهىٍ ًمػؾى ػٍم ىا{بأمب ىػابميحى ػابأىٍ ىى مى [بلببكمم ػمبْبتكى

ب ىػػا ىبكوبمسئكػػػةىبكوبج ػػابلبكا مػػػابكػػػا كابمػػفبا  م ػػػ فبال جػػػاؿبلبكهػػ ابو  ػػػافضبا ىػػػاؿب وى
بًإلػػػمبمػػ ـي بام ػػػ بالىَّػػسى بك امػػػةبلهػػابكهػػػ ابامػػػمبج   ػػؿى ػػػابأىفب ىكيػػكفى   ـب؛بافبإ ىػػػال بال هػػابًإمَّ

ب-مػػػ هابمػػػفب جػػػك بك امػػػا بااكل ػػػا ببلبأىٍكبهػػػكبمػػػفباب هاوػػػا بالتػػػضبكهمػػػ بلم ىػػػمب
ه ػؿبغ ػ ب لػؾبْبكهػكبافبالػ مبب-ام  بالىػسـب–أكبهكبممج البل ك  ابب–ام  بالىسـب لبكى

 بفػػضبالػػ كعبلبأكبابلهػػاـبلبأكبكػػافبامػػمبىػػ  ؿبال  ػػب–ام هػػابالىػػسـبب-حػػ  بمػػابمػػ  ـب
ػػػمب بميكىى فػػػضبهكلػػػ بتمػػػالمبْبب–ام ػػػ بالىػػػسـب–ابلقػػػا بفػػػضبالقمػػػابلبكمػػػابكػػػافبفػػػضبحػػػؽبأيـر

بميكىػمب{لبكهكلػ بتمػالمْبتًمػٍفبأىٍهػًؿباٍلقيػ ىل{ب م ػضبمػفبأىهػًؿباٍاىموػا لبأكب ٍ  ابًإلػمبأيـر تكىأىٍكحى
بأهؿبااموا بأاقؿ بأىهًؿباٍل كا مبلبًاىفَّ كأىحمـبلبكأف ؿبكأىامػـبلبكه ػؿْبًإ َّمػاببالم فب كفى
لـب  م بمفبأهؿبال كا مبًلًغمىًظهـبكىج اًئهـبكهىكتهـب
ب.ب(ُ 

                                                           

(ب  ظ بْببجػامابال  ػافباػفبتأك ػؿبامبالقػ افبلبمحمػ ب ػفبج  ػ ب ػفب   ػ ب ػفبك  ػ ب ػفبغالػابا ممػضلبأ ػكبجم ػ بُ 
 ػ بالمحىػفبالت كػضبلب ا بهجػ بلمط ااػةبكال شػ بكالتك  ػابهػػ(بلتحق ػؽْبالػ كتك با ػ بارب ػفباَُّالط  مب  ْب
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ػػاب ػػ ىً ِ البكىاً  َّمى با ىًمِ ػػابمى ػػسن ب ىجي ػػٍ ًطبال َّىيػػكًؿبأىٍفب ىكيػػكفى كجػػا بفػػضبت ىػػ  بالق ط ػػضبْ بًمػػٍفبشى
ػػػػ   نالبًمػػػػٍفبهكلػػػػ بتمػػػػالمبْبت ىميػػػػك يكب باٍلًجػػػػفر {بالجػػػػفْبهىػػػػاليكابا ىًمِ ػػػػابتىحى بًمػػػػفى بً ً جػػػػاؿو لبكارببٔفى

ب.بب(ُ أامـ(
كفػػضبظػػسؿبالقػػ افببْب بلػػـب كك ػػكابمسئكػػةبكوبخمقػػانباخػػ .بإ مػػابكػػا كاب شػػ ابم مػػؾبمػػفب
أهػػػؿبالحا ػػػ البلبوبمػػػفبأهػػػؿبال ا  ػػػةلبل كك ػػػكابأ ؽبحاشػػػ ةبكألػػػ فبجا  ػػػان..بكأوػػػ  بامػػػمب

ىػػ ةباربفػػضبإ ىػػاؿب جػػاؿبمػػفبباحتمػػاؿبتكػػال ؼبالػػ اكالبكاله ا ػػةلبف ىػػالتؾبما ػػ ةبامػػم
ب.بب(ِ ال ش ب كحضبإل هـب(

تػػ  كجػػكااباهػػؿببب–وػػممباربام ػػ بكىػػمـببب–كهػػ حبا  ػػةب  ربامػػمبمػػفبأ كػػ ب  كَّ
مكةبإ بهالكابْبهسب م باربممكابلبكالمم مبك ؼب ككفب لؾب؟بفتمج كابمفبإ ىػال ابإ ػاؾب

لبٍهػًؿباٍلقيػ لحػالهـبكحالػؾبًمػٍفبأىب ابمحم بلبكىائ بال ىؿبال  فبكا كابمفبه مؾب ش بم مؾب
بال  ىػؿبمػفبه مػؾب  م ضبمػفبأهػؿبااموػا بكالمػ فبوبمػفبأهػؿبال ػكا مبلبك   ػ ب هػابْبإفَّ
كا كاباممبم ؿبحالؾبلبكمىٍفبه مهـبمفباامـبكا كاباممبم ؿبحػالهـبلببفػ اٍكابمػفبأ ىػم اب

 باربلبفأهمك ػػػاهـبإ بإلػػػ هـبلبفكػػػ  كهـبكحػػػا  كهـبلبك   كابالػػػ اكالبالتػػػضبأتػػػكاب هػػػابمػػػفبا ػػػ
ب.ب(ّ جح كابجكا ب م ةبال ىكؿبأوسلبأكبأ هـباىت ك كابأفب  م ب ش اب ىكوب

                                                                                                                                                                          

لبكال ك ببَُِّ/ببٓلبكاله ا ةبالمب مكغبال ها ةبْبَّٖ-ّٕٗ/بُّـبْببََُِب-هػببُِِْلبُكاباسفبلبط
لبكممالـبالت   ؿبفضبت ى  بالق افبلبمح ضبالىػ ةبلبأ ػكبمحمػ بالحىػ فب ػفبمىػمك ب ػفبمحمػ ببٖٖ/ببّكالم كفبْب

  ػػ ك بلب–هػػػ(بلبتحق ػػؽبْبا ػػ بالػػ  اؽبالمهػػ مبل ا بإح ػػا بالتػػ ا بالم  ػػضبَُٓكمبالشػػافمضب  ْب ػػفبال ػػ ا بال غػػ
لبكم ػػات  بالغ ػػابلبأ ػػكبا ػػ باربمحمػػ ب ػػفبامػػ ب ػػفبالحىػػفب ػػفبالحىػػ فبالت مػػضببُٖٓ/ببِهػػػبْببَُِْلبُط

ب-ّ  ػ ك بلبطب–  ػضبهػ(بلب ا بإح ػا بالتػ ا بالمَٔٔال ا مبالممقاب  خ بال  فبال ا مبخط ابال مب المتكفمْب
ب.بُِٕ/ببٖهػبْببَُِْ

ب.بِْٕ/ببٗ(ببالجاماباحكاـبالق افبْبُ 
ب.بَِّٓ/ببْ(بفضبظسؿبالق افبْبِ 
لبكلطػػائؼبابشػػا ا بلبا ػػ بالكػػ  ـب ػػفبهػػكا فب ػػفبا ػػ بالممػػؾبالقشػػ  مب  ببٖٖ/ببّ(ب  ظػػ بْبال كػػ بكالم ػػكفبْبّ 

لبكالػػكج  ببُِّ/ببِْْببّموػػ بلبطب–المامػػةبلمكتػػاابهػػػ(بلبتحق ػػؽْبإ ػػ اه ـبال ىػػ ك ضبلباله ئػػةبالموػػ  ةبْٓٔ
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كلمػػابكػػافباوات ػػا ب ػػأحكاؿبمػػفبىػػمؼبلم جػػاالبممػػابحػػؿب هػػـبأهػػـبالمهػػـلبااتػػ ضب
 الحػ بام ػػ ب ػ فبالغا ػػةبكمتممقهػالبفقػػاؿْبتأفمػـب ىػػ  كا{بأمب كهػابالىػػ  بهػإو بالمكػػ  كفب

ضبهػػػػ ابالجػػػػ سبالوػػػػا ؽب القم ػػػػؿبكالك  ػػػػ .بكلمػػػػابكػػػػافبالمػػػػ ا بىػػػػ  بتفػػػػضباا ض{بأمبفػػػػ
اوات ػػا بىػػ ابا ػػ بهكلػػ بتف  ظػػ كا{بأمباقػػابىػػ  هـبك ىػػ   لبك  ػػ بامػػمبأفب لػػؾبأمػػ ب
اظػػ ـب   غػػضباوهتمػػاـب الىػػإاؿبا ػػ ب ػػػ ك بأ االباوىػػت هاـبفقػػاؿبتك ػػؼبكػػافبااه ػػػة{بأمب

ب-ؿب هػػـبمػػفباامػػك بالمظػػاـبلمػػابحػػب-اخػػ بأمػػ بتالػػ  ف{بكلمػػابكػػافبالػػ  فب مت ػػ ب حػػالهـب
فػػضب مػػػضباا م ػػػةبالما ػػػ ةلبككػػػافبالمخػػػاط كفب هػػػ ابالقػػػ افبوب مكػػػ هـبابحاطػػػةب أهػػػؿب
فبكػػافبفػػضبحػػاؿبكػػؿبمػػ هـباظػػ لبأتػػمب الجػػا بفقػػاؿْبتمػػفبهػػ مهـ{بفػػضبال  ػػمب اا ضبكا 
 ػػأهكائهـبفػػضبتقم ػػ با ػػائهـلب ػػـبأمػػ هـب اوىػػت وؿبكالت كػػ بكاوات ػػا بكالٌ ظػػ بفقػػاؿبْبتأفمػػـب

ى  كابفضباا ضبف  ظ كا{بإلمبموا عباامـبالميك ر ةبف مت  كاب هـبلبك تػ   كابىػ فبارب 
با ًخ ىاًل{ب م ضْب ال ا بالج َّةبلبك ا خ البالق امػةبلبفىػممبالج ػةب ا انب لى ىا ي فضبالغا   فبلبتكى

بلًب ٍ ػػ ه فبكا ػ بال ػػا ب ا انب؛بافبالج ػػةبكطػػفباخت ػػا بلبكال ػػا بمىػػكفبا ػػط ا بلبتخى بكا  مَّػػً  فى
اتَّقىػػػٍكا{بلمػػػ  فبخػػػافكاباربفمػػػـب شػػػ ككاب ػػػ بلبكلػػػـب موػػػكحبفػػػضبالػػػ    ابتأفػػػسبتمقمػػػكف{بفتػػػإ  كاب

ب.ببب(ُ المتاعبال اهضباممبالمتاعبالقو  بال ا ض؟ب
                                                                                                                                                                          

فضبت ىػ  بالكتػاابالم  ػ بلبأ ػكبالحىػفبامػضب ػفبأحمػ ب ػفبمحمػ ب ػفبامػضبالكاحػ ملبال  ىػا ك ملبالشػافمضب  ْب
هػػػبْببُُْٓلبُ مشػػؽلب  ػػ ك بلبطب-هػػػ(بلبتحق ػػؽْبوػػ كافباػػ  افب اكك مبلب ا بالقمػػـبلبالػػ ا بالشػػام ةبْٖٔ
مما ضبالت   ؿبلباس بال  فبامضب فبمحم ب فبإ  اه ـب فبامػ بالشػ حضبأ ػكبالحىػفلببلبكل اابالتأك ؿبفضبِٔٓ

ب-ُ  ػ ك بلبطب–هػ(بلبتحق ػؽْبتوػح  بمحمػ بامػضبشػاه فبلب ا بالكتػابالممم ػةبُْٕالمم كؼب الخا فب  ْب
ب.بَِّٓ/ببْلبكفضبظسؿبالق افبْببَٔٓ/ببِهػبْبُُْٓ

أ ػػكب بفػػضبت ىػػ  بالكتػػاابالم  ػػ بلكالػػكج لبُِّ/ببِكلطػػائؼبابشػػا ا بْبلببٖٖ/ببّ(ب  ظػػ بْبال كػػ بكالم ػػكفبْبُ 
 كافباػ  افبوػهػػ(بلبتحق ؽْْٖٔ ملالشػافمضب  ْبالحىفبامضب فبأحمػ ب ػفبمحمػ ب ػفبامػضبالكاحػ ملبال  ىا كب

ك ؿبفضبمما ضبالت   ؿبكل اابالتألبِٔٓهػبْببُُْٓلبُشؽلب   ك بلط مب-ال ا بالشام ةب اكك مبلب ا بالقمـبل
إ  اه ـب فبام ب فبحىػفبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك بلك ظـبلبَِّٓ/ببْْبلكفضبظسؿبالق افبَٔٓ/ببِْ

ب.بِِٓ/ببَُْهػ(بل ا بالكتاابابىسمضلبالقاه الٖٖٓ فبأ ضب ك بال قااضب  ببال  اطب فبامض
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كفػػضبا  ػػةبت ػػم فبأفبال ىػػؿبالػػ  فب مػػ هـباربمػػفبأهػػؿبالقػػ لب اػػكابأممهػػـبفمػػـب
ب.(ُ بح  بمفب مت  ب ماه ت ب إم كاب هـبحتمب  ل ب هـبالم س لبفوا كابفض

ب

كف هابإشا البالمبأفبالم فبمكا ابالحكمةلبكال كا مبمكاطفبلظهك بالكممػةلبكلمػاب
كا ػػ بمكػػةبأكبأـبالقػػ لبم   ػػةلبكهػػضبمػػاب لػػؾبفػػضب ػػس بال ا  ػػةلبجممػػ باامػػ  فبكفػػا  ب
 ػػاا   فلباجػػؿبأفبالم ىػػؿبإل هػػابجػػامابلكػػؿبمػػابت ػػ ؽبفػػضبغ ػػ حبمػػفبالم ىػػم فلبكخػػاتـب

مَّـىبكام هـبأجمم فب-ال    فببلجم ا ىى مىٍ ً بكى مَّمباريباى وى
ب.(ِ 

ب

كفػػػػضبهكلػػػػ بتمػػػػالمبْتأفمػػػػـب ىػػػػ  كابفػػػػضباا ضبف  ظػػػػ كا{ب ولػػػػةبامػػػػمبأ ػػػػ بتمػػػػالمببب
ب.(ّ  غ ابممفبأا ضبافبت   با ات بلبكلـب   ؾبمما  هاب الم فبأكبالقماب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

                                                           

ب.ِٕٖ/ببّ(بب  ظ ْبالمح  بالكج  بفضبت ى  بالكتاابالم   بُْ 
ب.ِْٕ/ببَُفضبت اىابا  ا بكالىك بْ(بب  ظ بْب ظـبال   بِ 
ب.ِّٓ/ببَُ(بب  ظ ْبالمو  ب  ى بّْ 
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 املبحث انثانث 
 انظهى سبب ألهالك انقزية . 

أفبالظمػػـبأكبمػػفبب-ىػػ حا  بكتمػػالمبب-ا  ػػةبالتػػضبىػػ تكمـبا هػػابب  ػػ فبارببفػػضبهػػ ح
ب  تك  ب إ مب  بالمبالهسؾبلبكه ؿبالخكضبفضب  افبت ى  هابى م ؼبالظمـبكالهسؾبْ

ب(.ُ فالظمـبْبأوم بك ابالشئبفضبغ  بمك م 

 بكفػضبالشػػ  مةْبا ػػا الباػفبالتمػػ مباػػفبالحػؽبإلػػمبال اطػػؿلبكهػكبالجػػك لبكه ػػؿْبهػػكب
ب.بب(ِ التو ؼبفضبممؾبالغ  بكمجاك البالح ب(

ببببببببلب ىػػػػ اب(ّ بابهػػػػسؾبفهػػػػكْباب هػػػػااب الشػػػػض بإلػػػػمبمػػػػابوب قػػػػابام ػػػػ بابحىػػػػاسبأمػػػػا
{بأمْبت بأىٍهمىهىابكىا يكابظىاًلًم فى إفبأهمهابكا كابظػالمضبأ  ىػهـ؛ب مموػ تهـبارلبكتكػ   هـببًإفَّ

ب.(ْ  ىكؿباربوممباربام  بكىمـب
ببهكل بتمالم بً اٍل يٍش ىلبهىاليكابًإ َّابميٍهًمكيكبأىٍهًؿبهىً ًحباٍلقىٍ  ىًةبًإفَّ ـى مي ىابًإٍ  ىاًه  ا ىٍ ب يىي لىمَّابجى ْبتبكى

ب  بُّأىٍهمىهىابكىا يكابظىاًلًم فى ػٍفبًف هىػابلى ي ىجر ى َّػ يبكىأىٍهمىػ يبًإوَّ ـيبً مى بأىٍامىػ بًف هىابليكطنابهىاليكاب ىٍحػفي بًإفَّ (بهىاؿى
ب اٍم ىأىتىب باٍلغىاً ً  فى ػابِّ يبكىا ىٍ بًمفى ب ىٍ ان ـٍ بً ًهػ ػاؽى بكى ى ـٍ ا ىٍ ب يىيمي ىابليكطنابًىػض ىبً ًهػ لىمَّابأىٍفبجى (بكى

ب  باٍلغىػػػاً ً  فى بكىا ىػػػٍ بًمػػػفى باٍم ىأىتىػػػؾى بًإوَّ بكىأىٍهمىػػػؾى ػػػكؾى ٍفبًإ َّػػػابمي ىج  بتىٍحػػػ ى ػػػٍؼبكىوى بتىخى هىػػػاليكابوى (بًإ َّػػػابّّكى
مىػػػػػػػمبأىٍهػػػػػػػ باى ب ميٍ ً ليػػػػػػػكفى ػػػػػػػا يكاب ىٍ ىيػػػػػػػقيكفى ػػػػػػػابكى اً بً مى بالىَّػػػػػػػمى ببببببببب(ب{لبًّْؿبهىػػػػػػػً ًحباٍلقىٍ  ىػػػػػػػًةبً ٍجػػػػػػػ نابًمػػػػػػػفى

ام ػ بب–جا  به حبا  ػةبالك  مػةبفػضبىػ اؽبهوػةب  ػضباربلػكطب(ببّْ-ُّالم ك ك ْب 
كمػػابجػػ لب   ػػ بك ػػ فبهكمػػ بالػػ  فبكػػا كاب مممػػكفبال ػػكاحشبلبك ػػأتكفبفػػضب ػػا  هـبب–الىػػسـب

ببببببببببببببببببباكهـبالػػػػػػػػػػػمبتػػػػػػػػػػػ ؾبمػػػػػػػػػػػاب  ممك ػػػػػػػػػػػ بلبك ػػػػػػػػػػػ ك هـب مػػػػػػػػػػػ ااباربلالم كػػػػػػػػػػػ بلبكهػػػػػػػػػػػكب ػػػػػػػػػػػ 
                                                           

ب.ُٕٕٗ/بٓ(ب  ظ بْبالوحاجبتا بالمغةبكوحاجبالم   ةبْبُ 
ب.ُْْ(بالتم   ا بْبِ 
ب.بُّٗ/ببُ(ب  ظ بْبت ى  با فبفك ؾبّْ 
بُّ/ببَِ(بب  ظ بْبجامابال  افبْْ 
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باٍل اًحشىػػةىب{بكهػػضببهػػاؿبتمػػالمبْبت بلىتىػػٍأتيكفى ـٍ بًلقىٍكًمػػً بًإ َّكيػػ ليكطػػانب{ب م ػػضْبكأ ىػػم ابلكطػػانبًإٍ بهػػاؿى كى
ب  باٍلمػالىًم فى بًمػفى ػ و بً هػابًمػٍفبأىحى ـٍ ػابىىػ ىقىكي لػـب تقػ مكـبب({بأمِْٖإ تافبال كك ب كفبال ىا بتبمى

{بأمْبتػػػأتكفبال جػػػاؿبفػػػضبأ  ػػػا هـب بال رجػػػاؿى بلىتىػػػٍأتيكفى ـٍ بببببببببأحػػ بإلػػػمبإت ػػػافبم ػػػؿبهػػػ ابال مػػػؿبتأىًإ َّكيػػ
{ب كمبأ هـبكا كاببت بالىًَّ  ؿى تىٍقطىميكفى  قطمػكفبالط  ػؽبك قتمػكفبك أخػ كفبب-مػابفىػقهـبب-كى

{بأمبْب(ُ اامػػكؿبحتػػمبا قطمػػ بالط  ػػؽبفػػسب ىػػمكهابأحػػ ب ـيباٍلميٍ كىػػ ى بًفػػضب ػػاً  كي تىػػٍأتيكفى .بتبكى
ال ػ اطلبكػا كاب ت ػػا طكفبفػضبمجالىػػهـلبأكبكػا كاب جػػاماب م ػهـب م ػػابفػضبمجالىػػهـب

كال ػػا مبْبالمجمػػسبأكبالمكػػافبالػػ مب جتمػػابف ػػ بال ػػاسبكهػػكباىػػـبجػػ سبافباا   ػػةبب.(ِ 
كاػػفبالوػػحا  ةبب.ب(ّ فػػضبالمػػ فبك  ػػ البفكأ ػػ بهػػاؿبكتػػأتكفبفػػضباجتمػػااكـبح ػػ باجتممػػتـب

بببببببالجم مػػػةبأـبهػػػا م بأ هػػػابىػػػأل ب ىػػػكؿباربلوػػػممباربام ػػػ بكىػػػمـلباػػػفبهكلػػػ بتمػػػالمبْب
{ب؟بهائمػػػةبْبمػػػابالم كػػ بالػػػ مبكػػػا كاب ػػػأتكف؟ببهػػػاؿبوػػػممبارب ػػػ ى ـيباٍلميٍ كى بًفػػػضب ػػػاً  كي تىػػٍأتيكفى تبكى

هػػػـبكػػػا كاب بك ػػػ كلبأ لب(ْ ام ػػػ بكىػػػمـبْب بكػػػا كاب خػػػ فكفبأهػػػؿبالط  ػػػؽبك ىػػػخ كفب هػػػـب(
ف  ابمٌ ب هـباػا  بىػ  ؿبل جمىكفبفضبمجالىهـبكا  بكؿب جؿبم هـبهومةبف هابحومب

ب(ٓ (خػػ فكحبفػػأ هـبأوػػا  بكػػافبأكلػػمب ػػ  كفى باٍلًك ىػػاًشلبكى ي ىػػاًه ي ب ىػػٍ فى ػػا يكاب ي ىػػاًطحيكفى لبكه ػػؿبْبكى

                                                           

بْبُ  ب.بِّٔ/ببِ(ب  ظ بْب ح بالممـك
ب.ببِٖٕ/ببٕ(ب  ظ بْبالكشؼبكال  افبافبت ى  بالق افبْبِ 
ب.بُّٓ/ببْ  ظ بْبالمح  بالكج  بفضبت ى  بالكتاابالم   بْب(ّ 
هػػ(بلبُِْ(بمى  بابماـبأحم ب فبح  ؿبلبأ كبا  باربأحم ب فبمحم ب فبح  ؿب فبهسؿب فبأى بالشػ  ا ضب  ْبْ 

لبُ با  بارب فبا  بالمحىفبالت كضبلبمإىىةبال ىالةبلبطاا ؿبم ش لبكاخ كفبلبب-تحق ؽْبشم اباا  إكطب
ػػػٍك الب ػػػفبمكىػػمب ػػػفبال ػػػحاؾلببُّٖ/ْٓـبْببََُِب-هػػػببُُِْ لبكىػػػ فبالت مػػػ مبلبمحمػػ ب ػػػفبا ىػػػمب ػػفبىى

ـببُٖٗٗ  ػ ك بلبب–هػ(بلبتحق ؽْب شا باكا بممػ كؼبلب ا بالغػ ابابىػسمضبِٕٗالت م ملبأ كبا ىمب  ْب
..بكهاؿبا  بْبح   بحُٓٗ/ْٓ ٍفبًىمىاؾو ًغ  ىالىباى بٍ ًفبأىً ضبوى اًتـً ً  ً بحى اب ىٍمً في يبًمٍفبحى بىفبلبًإ َّمى

هػػ(بلبَُُْش جبمى  بأ ضبح   ةبلبامضب فب ىمطاف(بمحم لبأ كبالحىفب ك بال  فبالمسباله كمبالقا مب  ْب(بٓ 
ـبْببُٖٓٗب-هػػببَُْٓلبُلبطل  ػافب-ا بالكتػابالممم ػةلب  ػ ك بتحق ؽْبالش  بخم ؿبمح ضبالػ  فبالمػ سبلب 

ب.بِْٕ/بُ
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بالػػػ   يكًؾلبأكب ما ىػػػكفبلمػػػابالحمػػػاـبلبكتط  ػػػؼبااوػػػا اب الح ػػػا بلبكالوػػػ   بكب   ػػػ ب ىػػػٍ فى
كىا يكابشىِ ابًمٍفب ىًلؾىب لبكى ٍ هيـٍ باى ب ىٍو ي ي بكىافى ب ىًلؾى كيؿ  الح ا بفضبجم ابأمك هـبكى
ب.ب(ُ 

 بكلمػػابكػػافبالتقػػ   ْبفاىػػتج  ابلػػ بفأ ىػػم اب ىػػم اب شػػ لبلممػػ بإ ػػ اه ـبام ػػ بالوػػسالبب
بلػػػكطبام ػػػ بالوػػػسالبكالىػػػسـلبتحق قػػػانبو تقام ػػػابمػػػفبالمجػػػ م فبلب كالىػػػسـلبكبهػػػسؾبهػػػـك

ا  مام ػػػابامػػػمبالوػػػالح فلبكو تسئ ػػػابلمػػػفب   ػػػ بمػػػفبا ا  ػػػابح ػػػ بجمم ػػػابال ػػػ ا البمقا  ػػػةبكب
ا ػػػ بلػػػـب توػػػؿبالمقػػػكؿب ػػػأكؿب«بأف»لم شػػػا اللباطػػػؼبام ػػػ بهكلػػػ ْبتكلمػػػابجػػػا  {بكأىػػػقطب

المجض ب ؿبكافبه م بالىسـبكاب افةب؛بكاظـبال ىؿب قكلػ بْبت ىػم ا{بأمبمػفبالمسئكػةب
ب.(ِ تمظ مانبلهـبفضبأ  ىهـب(ب

فجػػا تهـبال شػػ لبالتػػضبهػػضبال  ػػافبامػػاب ظهػػ بىػػ ك حبفػػضب شػػ البالكجػػ بلافبااغمػػاب
بً اٍل يٍشػػ ىل{بمػػفب ـى ػػمي ىابًإٍ ػػ ىاًه  ػػا ىٍ ب يىي ػػابجى لىمَّ ف ػػ ؛بأ ػػ ب ىػػتممؿبف مػػاب ىػػ ب ػػ ب؛بكلػػ لؾبهػػاؿْتبكى

{ب قػػكؿْبهالػػ بارب  ىػػحاؽلبكمػػفبك ا بإىػػحاؽب مقػػكابتبهىػػاليكابًإ َّػػابميٍهًمكيػػكبأىٍهػػًؿبهىػػً ًحباٍلقىٍ  ىػػةًب
ػػ يـك لبالتػػضبب(ّ  ىػػؿباربمػػفبالمسئكػػةبب ػػ اه ـْبإ ػػابمهمكػػكابأهػػؿبهػػ حبالق  ػػةلبأمبه  ػػةبىى

بلكطب ب(.ْ  ىك هابهـك
بالخم ػػؿبام ػػ ب كلمػػابكػػافبالىػػامابب تشػػكؼبإلػػمبمم فػػةبمػػابكػػافب مػػ ب لػػؾلبكوىػػ مابأفَّ

ت   هػػانبامػػمببالىػػسـبأحػػسب خطػػ بالمقػػاـب هػػ ابالتمػػك  بامػػمب  ػػضباربلػػكطلبتهػػاؿ{بمإكػػ انب
اسمػػانب شػػ الباهتمامػػ ب ػػ لبكأ ػػ بلػػ سبممػػفب ىػػتحؽبالهػػسؾلبلػػ ممـبمػػاب جسلػػةبا ػػفبأخ ػػ لبكا 

                                                           

ب.بِٕٔ/ببٔت ى  بالق افبالمظ ـبْ(بُ 
ب.ِْٗ/ببُْ(ب ظـبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك بِْ 
بلػػكط.بكتقػػاب ػػ فبالحجػػا بكالشػػاـ.بكا ػػ بأحىػػفب ػػس باربكأك  هػػابم اهػػانبكأشػػجا انبكح ك ػػانبك مػػا انلبّ  (ببكهػػضبه  ػػةبهػػـك

مك ةبوب  عب هػابكوب ػ عبكوبحشػ شلبك ق ػ ب قمػةبىػك ا بف شػ بف هػابكا فبا  البلم اظ  ف.بكتىممباا ضبالمق
ب–هػػػ(بب ا بوػػا  بِٖٔحجػػا ال.ب  ظػػ ْبا ػػا بالػػ س بكأخ ػػا بالم ػػا بل ك  ػػاب ػػفبمحمػػ ب ػػفبمحمػػك بالق ك  ػػضب  ْب

ب.َِّ-َِِ/ُ   ك ْب
ب.بُّٗ/ببُلبكت ى  با فبفك ؾبْبُّ/ببَِ(ب  ظ بْبجامابال  افبْْ 



 178  
 

     

   
 

 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 قكلػػكفبفػػضبحقػػ لبافبالحػػاؿبجػػ لبفهػػكبجػػ   ب اوختوػػا ْبتإفبف هػػابلكطػػان{ب كفبمػػ هـلب
أ  ب  ؿبت  جانبإلمبالتو   ب الىإاؿبف  لبكىإاونبفضبال فاباػ هـب كك ػ بفػ هـلبا ػ ب م ػ ب

مَّمػػػكاب ػػػ بابهػػػسؾبمػػػفبالظمػػػـلبتهػػػالكا{بأمبال ىػػػؿبب ػػػ اه ـبام ػػػ بالوػػػسالبكالىػػػسـْبامػػػابا
ب.(ُ ت حفبأامـ{بأمبم ؾبت مفبف ها{بأمبمفبلكطبكغ  ح

كلمابكافبكسمهـبمحػتمسنبلأل جػا بكاب  ا لبوػ حكاب قػكلهـبامػمبىػ  ؿبالتأك ػ لبافب
ظ مػانبتكأهمػ {بكلمػابأفهػـبهػ ابإ جا حبمػفب  ػ هـبجػ   ب اوىػت ما ْبتل  ج  ػ {بأمبإ جػا انبا

اىػػت  كابام أتػػ بل كػػكفب لػػؾبأ ػػصبامػػمبإ جػػا بغ  هػػابمػػفبجم ػػابأهمػػ بفقػػالكاْبتإوبام أتػػ {ب
فكأ ػػ به ػػؿْبفمػػابحالهػػا؟بفق ػػؿْبتكا ػػ {بأمبج مػػةبكط مػػانبتمػػفبالغػػا   ف{بأمبال ػػاه فبفػػضب

باٍل ػػاه فبفػػضبالمػػ االبأكبممػػفبامػػ بك  قػػضبمػػفباا ضبالمػػ م البكالجمااػػةبال جػػ البأكبًمػػفى
ب.(ِ ال اس

ب ـٍ ػػػمي ىابليكطنػػػابًىػػػض ىبً ًهػػػ ػػػا ىٍ ب يىي ػػػابأىٍفبجى لىمَّ كح  مػػػابجػػػا بال ىػػػؿبفػػػضبهكلػػػ بتمػػػالمْبتكى
ب بكىا ىػػػٍ بًمػػػفى بًإوباٍم ىأىتىػػػؾى بكىأىٍهمىػػػؾى ػػػكؾى ٍفبًإ َّػػػابمي ىج  ػػػٍؼبكىوبتىٍحػػػ ى هىػػػاليكابوبتىخى ػػػابكى ب ىٍ ان ـٍ بً ًهػػػ ػػػاؽى كى ى

ب  ب({ّّاٍلغىاً ً  فى
{ب قػػػػػكؿْبىػػػػػا ت ب ـٍ ػػػػػمي ىابليكطنػػػػػا{بمػػػػػفبالمسئكػػػػػةبتًىػػػػػض ىبً ًهػػػػػ ػػػػػا ىٍ ب يىي ػػػػػابأىٍفبجى لىمَّ أمبتكى
ب هػـب {ْبفيًمػؿى ـٍ المسئكةب مج ئهـبإل  لبك لؾبأ هـبتى ى  كحلبفىا كحب ػ لؾلبفقكلػ ْبتًىػض ىبً ًهػ
ػػٍ  يب ػػاؽىبوى ب ىٍ اػػا{ب قػػكؿْبك ػػاؽب  اػػ ب  ػػ افتهـلبأىٍمب ى ـٍ بً ًهػػ ػػاؽى حيبًمػػٍفبىػػا حب ػػ لؾ.بتكى ى

طىاهىتيػ يبلبكهػكباٍىػًتمىا ىالهبتىٍمً  ًم َّػةهب ٍىمي يبكى اؽىبكي ْب ى ًه ؿى كىً هى ي.بكى بكى ـٍ ً مىًج ًئًه
ب ىًجػٍ بب(ّ  ـٍ ػٍفبلىػ ػاًؿبمى ًلحى

                                                           

بُّٓ/ببْج  بفضبت ى  بالكتاابالم   بْ(بب  ظ بْالمح  بالكبُ 
.بكالمحػػػ  بالػػػػكج  بفػػػضبت ىػػػ  بالكتػػػاابالم  ػػػػ ببِْٗ/بُْ(ب  ظػػػ بْب ظػػػـبالػػػ   بفػػػضبت اىػػػػابا  ػػػا بكالىػػػك بِْ 

ب.ُّٔ/ْْ
(بب بهػػضبالم ػػظبالم كػػابالمىػػتممؿبفػػضبغ ػػ بمػػابك ػػابلػػ بلمسهػػةبالمشػػا هةب(ب.بالم هػػا بالكا ػػ بلم سغػػةبلبحامػػ بّ 

ب.َّٗ/ببّ  ةبلمت ا بْاك مبلبالمكت ةباا ه
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{لب ـٍ بً ًهػػػ بكى ػػػاؽى ـٍ ًح مىػػػةنبًفػػػضبأىمػػػ ب يً  ػػػ باممػػػ بلبلظى َّػػػ بأ هػػػـبمػػػفباب ػػػسلبكلػػػ لؾبتًىػػػض ىبً ًهػػػ
ب ىٍ اانبلمابامـبمفبخي  بف ـٍ ْبتمػالمبمؿبهكم بكش هـبلبكل ؾبجا بجػكا هـبفػضبهكلػ ً مىًج ًئًه

ٍف{بأمبهالػ بال ىػؿبلمػكطب ٍؼبكىوبتىٍحػ ى هىاليكابوبتىخى ْبوبتخػؼبام  ػابلػفبب-ام ػ بالىػسـب–تكى
 وػػؿبإل  ػػابهكمػػؾلبكوبتحػػ ىفبممػػابأخ   ػػاؾبمػػفبأ َّػػابمهمكػػكهـلبك لػػؾبأفبال ىػػؿبهالػػ بلػػ ْب

بلىػػٍفب ىًوػػميب ب ى رػػؾى ػػؿي بالمٍَّ ػػًؿ{ت ىػػاليكطيبًإ َّػػاب يىي بًمػػفى بً ًقٍطػػاو بفىأىٍىػػً بً أىٍهًمػػؾى {ببب(ُ كابًإلىٍ ػػؾى ػػكؾى لبتإ َّػػابمي ىج 
{بب {بب قػػػكؿْبكم جػػػكبأهًمػػػؾبممػػػؾبتإوباٍم ىأتىػػػؾى مػػػفبالمػػػ اابالػػػ مبهػػػكب ػػػا ؿب قكمػػػؾبتكىأىٍهمىػػػؾى

ب.ب(ِ ف  هابهالكةبف مفب همؾبمفبهكمهالبكا  بمفبال اه فبال  فبطال بأاما هـ
ب  فباربى حا  بكتمالمب ػكعبهػ ابكلمابكافبكهكعبالم  اابومحالةباممبأهؿبى ـك

بالىَّػػػػػماً بً مػػػػػابكػػػػػا يكاب مػػػػػمبأىٍهػػػػػًؿبهػػػػػً ًحباٍلقىٍ  ىػػػػػًةبً ٍجػػػػػ انبًمػػػػػفى باى ببببببببببالمػػػػػ ااب قكلػػػػػ بتبًإ َّػػػػػابميٍ ً ليػػػػػكفى
ب  ب(ب{بّْ ىٍ ىيقيكفى

كال جػػ ْبهػػكبالمػػ االبمػػفبهػػكلهـْبا تجػػ بالممػػ ابإ ابا ػػط البلمػػاب محػػؽب لػػؾب
بمخ  ػػابكمشػػٌ  ابًمٍ هػػابمػػفبالق  ػػةبا ىػػةنب ى ر ىػػةنببالممػػ ا مػػفبالقمػػؽبكاو ػػط اا.بكهػػ لبميٍ ً ليػػكفى

هضبا ا بم ػا لهـبالخ  ػةلبكه ػؿْب ق ػةبالحجػا اللبكه ػؿْبالمػا بااىػك بامػمبكجػ باا ض.ب
{لبأمباػ ا هـب ىػ ابفىػقهـلبككػ لؾبكػؿبأمػةباػ  هابارلبف  مػاب كهكل ْبتً مابكا يكاب ىٍ ىيقيكفى

بببببببامػػػػػمبال ىػػػػػكؽبكالمموػػػػػ ةبلكػػػػػفب ػػػػػأفب قتػػػػ فب لػػػػػؾب ػػػػػالك  بالػػػػػ مب كجػػػػػاباػػػػػ ااباػػػػ  هاب
ب.(ّ ا خ الب

                                                           

ب.بُٖ(بىك البهك بلبا  ةبْبُ 
لبْٕ/ببٗلبكالجػاماباحكػاـبالقػ افبْببٔٓٓ/ببّلبت ى  بممػالـبالت   ػؿبلم غػكمبِّْ/ببَِ(ب  ظ ْبجامابال  افبِْ 

بُِٓ/ببُِكالتح   بكالت ك  بْ
ب.ُّٔ/ببْالم   ْب بالكج  بفضبت ى  بالكتااكالمح بلّْٓ/ببّفبحقائؽبغكامضبالت   ؿْالكشاؼبا(ب  ظ ّْ 
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ػػػًالب باٍلغى ى ًؾبأى ىػػػ ي ٍهسى ب ًػػػاٍبً ٍ ػػػ ىا ى ػػػًةبلبكىاٍبً بال ٍَّحمى ػػػا ىالىبأى ىػػػ ي كمػػػفب وو با  ػػػةبأفباٍلً شى
ػػػػ ى يب ػػػػ ىقىٍ بغى ى تيػػػػ يبىى ٍ ػػػػ ىاً لبف ىٍحمى مىػػػػمباٍبً ػػػػا ىالىباى باٍلً شى ـى فىقىػػػػ َّ
لبإ بجػػػػا بفػػػػضبالحػػػػ   بال  ػػػػكمب(ُ 

ٍ ػػ ىالىب ػػٍفبأى ًػػضبهي ى ْبب-  ػػضباربا ػػ بب-الشػػ  ؼْباى لبهىػػاؿى ػػمَّـى ىى مىٍ ػػً بكى ػػمَّمباريباى بوى ػػًفبال َّ ًػػضر لباى
ً ض(( ب ىٍحمىًتضبىى ىقىٍ بغى ى بًاٍ  ىحيبفىٍكؽىباىٍ ًشً ْبًإفَّ ٍمؽىلبكىتىاى مبالخى بالمَّ ىبلىمَّابهى ى ب.(ِ ب  ًإفَّ

باممبالم ك لبكأفبوب جتممػكابكمفب ووتهبب ب   ًغضبأفبتتماش بال َّاسي ابأ  ابأى َّ يبوى
اممباله  بكىاٍلمى ىاًهضبكالتمهض
ب.بب(ّ ب

كفضبا  ا بمفبال ولةبامػمب ـبالمكاطػةبكه حهػابفػضبأمب مػفبمػفباو مػافلبفهػضب
ك  ػػ الب ابجمػػاعلبك ػػصبأهػػؿبالممػػـبامػػمبأ هػػابأشػػ بح مػػةبمػػفبال  ػػا.بكأ هػػابمح مػػةباقػػسب

ب.(ْ كش اابكط ما
 
 
 
 
 
 

                                                           

ب.ُٓ/ببِٓ(ب  ظ ْبم ات  بالغ ابأكبالت ى  بالك   بُْ 
ب(.ِِْٕ. اابككافبا ش باممبالما بلب هـبالح   بْب بُِٓ/ببٗ(بوح  بال خا مبِْ 
ا ا  بلم جا بّْ  ب.ُٖٔ/ببْ(ب  ظ ْبمما ضبالق افبكا 
ب.ُّٔ/ببَُ(ب  ظ ْب كجبالمما ضبْْ 
ب
ب
ب
ب
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 املبحث انزابع
 أهم انقزية ميتُعىٌ يٍ إطعاو انضيىف. 

اب ػػػ ر يكهيمى ابأىٍهمىهىػػػابفىػػػأى ىٍكابأىٍفب ي ى بهىٍ  ىػػػةوباٍىػػػتىٍطمىمى تَّػػػمبًإ ىابأىتى ىػػػابأىٍهػػػؿى هكلػػػ بتمػػػالمْبتفىاٍ طىمىقىػػػابحى
بفىأىهىامى يبهىاؿىب مىٍ ً بأىٍج نا{بالكهؼْببفىكىجى ىابًف هىابًج ىا ناب يً   يبأىٍفب ىٍ قىضَّ باى ٍ  ى تَّخى بوى ب.ٕٕلىٍكبًشٍئ ى

–ه حبا  ةبهضب مضبمفبهوةبمم ئةب ااى ا ب ا  بفوػكلهاب ػ فب  ػضباربمكىػمب
كال جؿبالوػال بفػضبالمكػافبالػ مبكاػ هماباربا ػ حبكهػكبمجمػابال حػ  فبب–ام  بالىسـب

بأىٍ ػػ بميكىىػػمبًل ىتىػػاحيبوى ٍ بهىػػاؿى بفػػضبهكلػػ بتمػػالمبْبتكىاً  ٍ ًفبأىٍكبأىٍمً ػػػضى ػػاىباٍل ىٍحػػ ى تَّػػمبأىٍ ميػػ ىبمىٍجمى  ىجيبحى
قي نػػاب  َـّبطمػػابمكىػػمبَٔحي –({بكمػػاب ا ب مػػ بالمقػػا ب   همػػابمػػفبحػػكا بكاىػػت هاـبلبكمػػفب ػػ

بلىػ يبب-ام  بالىسـ مفبال جؿبالوػال باوت ػاعبلػ بكالػتممـبم ػ بممػاباممػ بارب قكلػ بْبتهىػاؿى
مىػػػػمبأىفٍب باى ػػػمبهىػػػػٍؿبأىتًَّ ميػػػؾى ٍشػػػػ ناب بميكىى ب ي مرٍمػػػ ى ػػػػاباي ػػػًفبًممَّ ({بل هػػػ ابالخطػػػػاابالممػػػػض بٔٔتيمىمرمى

لبك طمػػابالممػػـبال اشػػ بمػػفبالم ػػ بالوػػال بالمػػالـب  ػػاا ابالسئػػؽب ػػال  ضلب ىػػت هـبكوب جػػـ 
الػػػ مب حمػػػؿباممػػػابلػػػ سبهػػػكبالممػػػـبال شػػػ مبكا  مػػػابهػػػكبجا ػػػابمػػػفبالممػػػـبالمػػػ  ضب الغ ػػػالب

حكمػػةبالتػػضبأ ا هػػا؛بكلػػ لؾبلػػـبتكػػفبطاهػػةبل  ػػضباربأطممػػ باربام ػػ ب القػػ  بالػػ مبأ ا حلبلم
 الوػػػ  بامػػػمبما ػػػ  بمػػػفبال جػػػؿبكتوػػػ فات بكلػػػكبكػػػافب   ػػػاببب-ام ػػػ بالىػػػسـبب–مكىػػػمب

 ىػػػكو؛بافبهػػػ حبالتوػػػ فا بحىػػػابظاه هػػػابهػػػ بتوػػػط ـب ػػػالم طؽبالمقمػػػضلبك ااحكػػػاـب
وب ق ػػػػ باج  ػػػػةبت   ػػػػ بالظػػػػاه اللبكوب ػػػػ بمػػػػفبإ  اؾبمػػػػابك ا هػػػػابمػػػػفبالحكمػػػػةبالمغ  ػػػػةبكا 

-ام ػ بالىػسـ–اوىت كا ؛بكل لؾبخاطابالم  بالوال بال مبأكتػضبالممػـبالمػ  ضبمكىػمب
جا ماب ا ؾبلفبتىتط ابو  اباممبماىت احبم ضبلبكك ؼبتو  باممبشض بوتممػـبخ ػ حب
ب ـٍ مػػمبمػػابلىػػ باى بتىٍوػػً  ي كىٍ ػػؼى ػػٍ  ان.بكى بوى ًمػػضى بلىػػٍفبتىٍىػػتىًط اىبمى ْبًإ َّػػؾى مػػفبخػػسؿبهكلػػ بتمػػالمبْبتهػػاؿى

ٍ  ان{بلبكلكفبمكىػمبتيب بامػمبالوػ  بكالطااػةلبك ىػتم فببب-ام ػ بالىػسـبب–ًحٍطبً ً بخي  مػـ 
بأىٍمػػػ ان{بلبف   ػػػ ب ػػػتىًج يً ضبًإٍفبشػػػا ىبالمَّػػػ يبوػػػاً  انبكىوبأىٍاًوػػػضبلىػػػؾى ْبىى ارلبك قػػػ ـبمشػػػ ئت ْبتهػػػاؿى
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ال جػؿبالوػػال بتكك ػػ ابك  ا ػػالبك ػ ك بلػػ بشػػ طبوػػح ت به ػؿب ػػ  بال حمػػةلبكهػػكبأفب وػػ  ب
ْبفىػػً ًفبفػػ سب ىػػأؿبكوب ىت ىػػ باػػفبشػػض بمػػفبتوػػ فات بحتػػمب كشػػؼبلػػ باػػفبىػػ هاْبتهػػاؿى

بًمٍ  يبً ٍك ان{بفمابكافبمكىمب بلىؾى تَّمبأيٍحً  ى بحى ام  بالىػسـبب–اتَّ ىٍمتىً ضبفىسبتىٍىئىٍمً ضباىٍفبشىٍض و
ًك ػػابًفػػضبالىَّػػ ًببب- تَّػػمبًإ اب ى باوبأفب   ػػمب هػػ ابالشػػ طبكلػػ لؾبْبتفىاٍ طىمىقػػابحى هىهػػابهىػػاؿى   ىًةبخى ى

ػػٍ ئنابًإٍمػػ نا  بشى ٍهتىهىػػابًلتيٍغػػً ؽىبأىٍهمىهىػػابلىقىػػٍ بًجٍئػػ ى ام ػػ بب–لبأمب مػػ بأفبا طمػػؽبمكىػػمب(ُ ({ُٕأىخى ى
كالمػػػالـب ىػػػ  افب طم ػػػافبىػػػ   ةب  ك ا هػػػالبحتػػػمبإ ابأوػػػا اهاب ك ػػػابف هػػػالبفممػػػاببب-الىػػػسـب

ج ػاببب-ام  بالىسـبب– ك اهالبخ ؽبالمالـبالى   ةلبهاؿبل بمكىم ْبتأخ هتها{ب م بمابلىجى
بشىٍ ئنابًإٍم نا{ب قػكؿْبلقػ بجئػ بشػ ئاباظ مػالبكفممػ بفمػسب بأىٍهمىهىابلىقىٍ بًجٍئ ى فضبال ح بتًلتيٍغً ؽى

مي كػػػػ ا
{بال جػػػػؿبببب-ام ػػػػ بالىػػػػسـبب–لبافبمكىػػػػمب(ِ  كػػػػافب  كػػػػ بالظمػػػػـبلبه الػػػػؾبتهىػػػػاؿى
ببب-ام  بالىسـبب–لمكىم بًإ َّؾى بأىهيٍؿبلىؾى ـٍ ػٍ  نا{بامػمبمػابتػ لبمػفبْبتأىلى بوى ًمػضى لىٍفبتىٍىتىًط اىبمى

بتيإىاًخػٍ ً ضببب-ام ػ بالىػسـبب–أفمالضلبا ؾبتػ لبمػابلػـبتيًحػطب ػ بخ ػ البهػاؿبلػ بمكىػم ْتوى
ب ٍم ىػػػاحْي بًم رػػػضبً ٍكػػػ يحيبتكىوبت هق ػػػضبمػػػفبأىٍمػػػً مباىػػػ ا{بلبتت هق ػػػض{بمى ػػػاب ىػػػ  {ب ىٍم ًػػػضْب ىهىػػػاى ً مى

ػػ ب المىػػ بكهكلػػ ْبتفا طمقػػابحتػػمبًإ ىابلىًق ىػػابوتكم  ػػضبأكبوت ػػ ؽبامػػضبلبكاى اًمٍمً ضبً اٍل يٍىػػً بوى
كال جؿب ى  افبحتمبلق ابغسمػانبببب-ام  بالىسـبب–غيسىمانبفىقىتىمى ي{بالمم مْبفا طمؽبمكىم

فقتمػػ بال جػػؿ.به ػػؿْبكجػػ بغمما ػػانب مم ػػكفبفػػضبه  ػػةبمػػفبالقػػ للبفأخػػ بغسمػػانبظ   ػػانبجمػػ سلب
 الىػك فلبكه ػؿْب  ػخ ب حجػ لبكه ػؿباهتط ػ ب  ػ حبكاربأامػـلبك ا نبفأ جم ب ـب  ح ب

ًك َّػػةنبً غىٍ ػػً ببب-ام ػػ بالىػػسـبب–كه ػػؿْبكػػافباىػػم بج ىػػك .بهػػاؿبلػػ بمكىػػم ب ىٍ ىػػانب ى ْبتأىهىتىٍمػػ ى
{بأمب   ئة.ب ب ىٍ سو

                                                           

ب.ِِٕٗب/بْ(ب  ظ ْبفضبظسؿبالق افبُْ 
ب.ِٕ/ببُٖ(ب  ظ ْبجامابال  افبِْ 
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ـيب لبفىمىمَّػابشىػاهى ىبميكىىػم(ُ كه ؿبمم اهابل سبلهػابإل ػؾب  ػا مىٍ ػً بالىَّػسى أىٍ كىػ ىحيبأىشىػ َّبهىػ ىاب(باى
ػػًؿب بتىٍممى ـٍ ػػًغ  ىالنبلىػػ ًك َّػػةن{لبأىٍمبوى ػػاب ى ب ىٍ ىن ْبتأىهىتىٍمػػ ى بفىقىػػاؿى با كػػا حبامػػمبخػػ ؽبالىػػ   ةبلبكى ىػػا ى ى ًمػػفى
بًلقىٍتًمػػػً بتلىقىػػٍ بًجٍئػػػ ىب {بأىٍمْبً غىٍ ػػػً بميٍىػػتى ى و ػػػاب ىٍمػػ يلبفىقىتىٍمتىػػػ ي؟!بتً غىٍ ػػً ب ىٍ ػػسو مىػػٍ بًإٍ من مى بحى لبكىوى باٍلًحٍ ػػ ى

ػٍ  نا{بفىأىكَّػ ىبأى ٍب بوى ًمػضى بلىٍفبتىٍىتىًط اىبمى بًإ َّؾى بأىهيٍؿبلىؾى ـٍ بأىلى بال َّكىا ىاًلبلتهىاؿى ػابشىٍ ئناب يٍك نا{بأىٍمْبظىاًه ى  ن
بلىػػ يبميكىىػػم ًؿ؛بفىًمهىػػ ىابهىػػاؿى ػػٍفببب-ام ػػ بالىػػسـبب–ًفػػضبالترػػٍ كىاً بً الشَّػػٍ ًطباٍاىكَّ باى ػػأىٍلتيؾى ْبتًإٍفبىى

ب ىٍمػػ ىهىا{ ببشىػػٍض و ػػاًحٍ ً ضبهىػػٍ ب ىمىٍغػػ ى ػػ َّاًلبتفىػػسبتيوى ب ىٍمػػ ىبهىػػً ًحباٍلمى بً شىػػٍض و مىٍ ػػؾى باى ٍ ػػ ي أىٍمْبًإًفباٍاتى ى
ػػ َّالولبكهػػ بأخ   ػػضبارب حىػػفبحالػػؾبفػػضب ػػ َّالنب ىٍمػػ ىبمى بمى ًمػػٍفبلىػػ ي رضبايػػٍ  نا{بأمْبهػػ بأاػػ   بًإلىػػضَّ

بهىٍ  ىػػةوبأ طاك ػػػةغػػ ا الباممػػؾبتفا طمقػػا{ب مػػ بهتمػػ بتحتػػمبإ ابأت ػػابأهػػؿبه  ػػة{بكهػػـبأىب ب.(ِ ٍهػػؿى
ػػػ ر يكهيمابكهػػػ لْب  ػػػ  كهمالب قػػػاؿْب ػػػاف بإ ابكػػػافبلػػػ ب(ّ كه ػػػؿْباا مػػػة لبفػػػامت مكابأىٍفب ي ى

ببببببببببببببببببببببلب(ْ  ػػػػػػػػػػ  البكحق قتػػػػػػػػػػ ْبمػػػػػػػػػػاؿبإل ػػػػػػػػػػ ب...بكأ ػػػػػػػػػػاف بك ػػػػػػػػػػ   ْبأ  لػػػػػػػػػػ بكجممػػػػػػػػػػ ب ػػػػػػػػػػ   

                                                           

لبكت ى  بالق افبالم   بو فبأ ضب م   أ كبا  باربمحم ب ػفبا ػ بارب ػفبا ىػمبّٕ/ببُٖ(ب  ظ ْبجامابال  افبُْ 
مى ًػػ فبالمػػالكضب  ب هػػػ(لبتحق ػػؽْبأ ػػكبا ػػ باربحىػػ فب ػػفبّٗٗ ػػفبمحمػػ بالمػػ ملبابل  ػػ مبالممػػ كؼب ػػا فبأ ػػضب ى

لبكاله ا ػػةبْٕ/ببّـبََِِْب-هػػبُِّْلبُموػ /بالقػػاه البلطب-موػط مبالك ػ بال ػػا كؽبالح   ػةببمحمػ ب ػػفب-اكاشػةب
ب.ّٕٕ/ببِلبكالكشاؼبِْْْٗ/ببٔالمب مكغبال ها ةبْ

ب الشاـ.بمكوكفةب ال  اهةبكالحىػفبكط ػابالهػكا بكا ك ػةبِ  (بم   ةباظ مةبمفبأا افبالم فباممبط ؼب ح بال ـك
ب ػفبالػ قفب ػفبىػاـب ػفب ػكجلبام ػ بالىػسـ.با ػا بالما لبكفضب اخمهابم ا عبك ىات  ف.بكا هاب  تهابا طاك ةب   بال ـك

ب.َُٓ/ُال س بكأخ ا بالم ا بْ
(باا مٌػػةبْب  ػػـبأٌكلػػ بك ا  ػػ لبكتشػػ   بالػػٌسـبكفتحهػػاْب مػػ البامػػمبشػػاطم ب جمػػةبال وػػ البالمظمػػملبفػػمب اك ػػةبالخمػػ جبّ 

لبم اوػػ باوطػػسعبامػػمبأىػػما باامك ػػةبكال قػػاعبلبا ػػ بالػػ مب ػػ خؿبإلػػمبم   ػػةبال وػػ اللبكهػػمبأهػػ ـبمػػفبال وػػ ال
هػػ(ب ا بالج ػؿلب  ػ ك بلبّٕٗالمإمفب فبا  بالحؽلبا فبشمائؿبالقط مضبال غ ا ملبالح  مػضلبوػ ٌضبالػ  فب  ب

ب.بُٖ/ُهػبْبُُِْلبُط
ب.ببُّٖ/ببٓلبت ى  بالق افبالمظ ـببّْٕٕ/ببِ(بالكشاؼبْْ 
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ؿْبشػػ بالقػػ لبالتػػضبوبلبكه ػػ(ُ كاػفبال  ػػضبوػػممباربام ػػ بكىػمـْب كػػا كابأهػػؿبه  ػػةبلئامػا(
  اؼبال  ؼبف هابكوب م ؼبو فبالى  ؿبحق بلبا  با هابه اب الق  ػةب كفبالم   ػةب؛ب
ا ػ بأ ؿبامػػمبالػػ ـلبافبمػا البهػػ ابتػػ ك بامػمبالجمػػابالػػ مب م مػ بابمىػػاؾب؛ب ػػـبكوػػ هاب

بأهمهاب قكل بتمالمْبتاىتطمما{ب ب.ب(ِ ل   فبأفبلهابم خسنبفضبلـإ
ـيْ هىهىػػػا{بب كىاًوٍىػػػًتٍطمىا ٍممىػػػًةبتخى ى ٍكًهػػػًابجي ٍممىػػػًةباٍىػػػتىٍطمىمابأىٍهمىهػػػابكىمى ٍكًهػػػايبجي مى .بكى بالطَّمىػػػاـً طىمىػػػاي

ب ًػػأىٍفب يقىػػ ـٍ ػػًم ً ًه ٍت ىػػاًفبً  ى باٍبً بلىٍ ػػًظبأىٍهمىهػػاب يكفى ٍظهىػػا ي بميتىمىمرػػؽيبتًإ ىا{لبكىاً  ٍممىػػًةبتفىقىتىمىػػ ي{لبفىهيػػكى ْبكىجي اؿى
لبًلً  ىا ىاًلبالتَّب ـٍ اهي بليػٍإـهلباٍىتىٍطمىمى ًلػؾى البكى ى ػ ر يكهيمى لبًإٍ بأى ىػٍكابأىٍفب ي ى ـٍ بًفػضبليػٍإًمًه ـٍ ٍوػً  ً لبتىٍشػً  منابً ًهػ

ػػااًلب باٍلميكىاىى بًمػػفى ـيبكىًهػػضى مىٍ ػػً بالىَّػػسى باى ـى ٍهػػً بًإٍ ػػ ىاًه  بًمػػٍفباى ػػـً ػػاًئمىةنبًفػػضباٍايمى ػػ ىافىةىبكىا ىػػٍ بشى بال ر ًاىفَّ
بالىَّػػً  ًؿبكى ىٍىػػأىليهيـيباٍلميتَّ ىمىػػًةبًاٍ ػػ ىبال َّػػاًس.بكى ىب ػػاً  ي باى ـٍ مىػػٍ ًه باى ػػٍفب ىميػػ   بًإلىٍ هىػػابًممَّ ػػٍفب يٍ تىػػ ىاي قيػػكـيبً هىػػابمى

ػ باٍبً ى بًمػفى ـٍ باٍلقىً  مىًةبفىً  ىا ىةيبأىٍهًؿبهىٍ  ىةوبكيمرًهػ بًمٍفبًك ىاـً افىًةبليػٍإـهبال ر ىافىةىلبأىٍكبمىٍفبأىاى َّب ىٍ ىى يبًل ىًلؾى
باٍلقىٍ  ىػػ {ببأمبْبكجػػ ابفػػضبالق  ػػةبحائطػػاب   ػػ ب(ّ ًة(ًلًتٍمػػؾى ػػ ىابًف هىػػابًجػػ ىا ناب يً  ػػ يبأىٍفب ىػػٍ قىضَّ .بتفىكىجى

أفب ىػػػقطبك قػػػالب قػػػاؿبم ػػػ ْبا ق ػػػ بالػػػ ا ْبإ ابا هػػػ م بكىػػػقط لبكهكلػػػ باػػػفبالجػػػ ا ب
لبوفبجم اباافماؿبالتضبحقهابأفبتككفبلمحػضبال ػاطؽبمتػمب(ْ لبفاو ا البه اباىتما ال  يب ي ًب

مبجمػا بأكب ه مػةبف  مػابهػضباىػتما البكلػ سبحق قػةبلبأمبلػكبكػافبمكػافبالجمػا بأى   بإلػ

                                                           

هػػ(بلبتحق ػػؽْبَّّ ب ػفبشػػم اب ػفبامػضبالخ اىػا ضلبال ىػائضب المتػكفمْب(بالىػ فبالك ػ لبلبأ ػكبا ػ بالػ حمفبأحمػُ 
لب هـبالح   بْببُٓٔ/َُـبْببََُِب-هػببُُِْلبُ   ك بلبطب–حىفبا  بالم مـبشم ضبلبمإىىةبال ىالةب

ب(ب.ُُِْٕ ب
ب.ّٕٕ/ببِلبكالكشاؼبُُْْ-ُُّ/ببُِ(ب ظـبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك بِْ 
ب.ٕ/ببُٔ(بالتح   بكالت ك  بّْ 
(ب باوىػػتما الْبا اػػا بمم ػػمبالحق قػػةبفػػضبالشػػض بلمم الغػػةبفػػضبالتشػػ   لبمػػابطػػ جب كػػ بالمشػػ  بمػػفبال ػػ فلبكقكلػػؾْبْ 

لق  بأى نالبكأ  بتم ضب  بال جؿبالشجاعب(بلبالتم   ا بلبامضب فبمحم ب فبامػضبالػ  فبالشػ  ؼبالج جػا ضب  ب
ـببْبُّٖٗ-هػػػػبَُّْبُل  ػػػافبلبط–ممم ػػػةب  ػػػ ك بهػػػػ(بلبتحق ػػػؽببْبجمااػػػةبمػػػفبالمممػػػا بلب ا بالكتػػػابالُٖٔ

ب.َِ/ُ
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{بلبأمب ت ػػػ ؽبأ ما ػػػ بب(ُ إ ىػػػافبلكػػػافبممتػػػ سبلػػػ لؾبال مػػػؿ لكهكلػػػ بتمػػػالمبْبتأىٍفب ىػػػٍ قىضَّ
لب بفممؿبال جؿبالوػال بامػمبه مػ لب ػـبب(ِ ك ىقطبمفبه   بالشض بلبأمبكى ت ب(

ح  ماب احب و ابمفبالتكم ؼبلمابل سبام ػ بب-ام  بالىسـبب–هم ب     لبف ج بمكىمب
مىٍ ً بأىٍج نا(بأمبه باىػتطمم اهـبفمػـب طممك ػالبك ػ  اهـب باى ٍ  ى بوتَّخى و  لبفقاؿْبتلىٍكبًشٍئ ى

لبب(ّ فمـب    ك الب ـبهم  بفضبغ  بو  مةلبكلكبشئ بااط  بام  بأج ابفضباممػ ب(
 متػػ ضبال جػػؿبالوػػال بام ػػ بفػػضبأمبامػػمبإهامػػةبالجػػ ا بتأجػػ ان{ب أكػػؿب ػػ لبا ػػ ب لػػؾبلػػـب

هػػ حبالمػػ البلمػػ ـبمػػاب  كػػ بف هػػالبكا  مػػابىػػاؽبمػػاب ت تػػابام هػػابمػػفب م تهػػابمىػػاؽبالمػػ ضب
ب-ام ػػ بالىػػسـ–كالمشػػك البكلك ػػ ب ت ػػمفبوػػ غةبالىػػإاؿبلبك مػػ بأفبىػػمابمقالػػةبمكىػػمب

تهػػػػاؿبهػػػػ ا{بأمبالكهػػػػ بأكبالىػػػػإاؿ.بكلمػػػػابكػػػػافب لػػػػؾبىػػػػ ابال ػػػػ اؽبأكبمحمػػػػ لبىػػػػماحب ػػػػ ب
لبأمبا رػضبوبأوػح ؾب هػ بهػ ابكأخ ػ ؾب ت ىػ  بمػاب(ٓ فقاؿْبتفػ اؽب   ػضبك   ػؾ{ب(ْ م الغة

ػٍ  نا{ب مىٍ ػً بوى بتىٍىػتىًطٍاباى ـٍ ػابلىػ {بأمْبىػأخ  ؾبتً تىٍأًك ػًؿبمى بتىىػأي ى رئيؾى لـبتو  بام  بكأ ك ت بامضَّ
بال ك ػػ لبك حتمػػؿبكجهػػ فْبأحػػ هماْبلػػـبتىػػتطابامػػمبالمشػػاه البلػػ بوػػ  ان.ب كاك ػػ  بامػػضَّ

ػػػػابالىَّػػػػً   ىةيبفىكىا ىػػػػٍ ب(ٔ  ضْبلػػػػـبتىػػػػتطابامػػػػمباًبمىػػػػاؾباػػػػفبالىػػػػإاؿبا ػػػػ بوػػػػ  انبال ػػػػا لبتأىمَّ
بًفضباٍل ىٍحً بفأ   بأفبأا  ها{بأجممهاب ا با ابتككافبك ا هـ{بأمػامهـب ميكفى ب ىٍممى ًلمىىىاًك فى

                                                           

ب.ّّٓ/ببّلبكالمح  بالكج  بفضبت ى  بالكتاابالم   بْٖٕ/ببُٖ(ب  ظ ْبجامابال  افبُْ 
(بغ ائابالت ى  بكاجائابالتأك ؿبلبمحمك ب ػفبحمػ الب ػفب وػ لبأ ػكبالقاىػـب  هػافبالػ  فبالك مػا ضلبك مػ ؼب تػا بِ 

بالق افبب-ةبلم قافةبابىسم ةبهػ(بلب ا بالق مَٓٓالق ا ب  ب ب.ِٕٔ/بُ   ك بْب-ج اللبمإىىةبامـك
ب.ٕٔ/ببُٖ(بجامابال  افّْ 
تَّمب ككفبأ م بًفضباٍلمىٍم مبالًَّ مبهىو حب(بلبالكم ا بممجـبْ  بأىفب  ك باٍلميتىكىٌمـبكىو ابف    بًف ً بحى فضب(ب باٍلمي ىالغىةْبًهضى

هػػػ(بَُْٗمبالحىػػ  ضبالق  مػػضبالك ػػكملبأ ػػكبال قػػا بالح  ػػضب  بالموػػطمحا بكال ػػ كؽبالمغك ػػةبلبأ ػػكاب ػػفبمكىػػ
ب.ُٖٓ/ُ   ك بْب-محم بالمو مبلمإىىةبال ىالةبب-لتحق ؽْبا  افب  ك شب

ب.ُُٔ/ببُِ(ب  ظ ْب ظـبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك بْٓ 
ب.ُّّ/ّ(ب  ظ ْبال ك بكالم كفبْٔ 
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بىػ   ة{بوػالحةبتغوػ ا{بحػ فبمػ ك هـبامػمبط  قػ بل بتممؾ{بظالـبكه ؿْبكاف ت أخ بكػؿَّ
غػػسـبفكػػافبأ ػػكاحبمػػإم  فبفخشػػ  ا{بفك ه ػػابتأفب  هقهمػػا{ب يكمر همػػابتطغ ا ػػانبكك ػػ ان{بتكأمػػابال

ػػاب ٍ  ىػػابأىٍفب يٍ ػػً لىهيمىاب ى  هيمى ك حممهمػػابح  ػػ بامػػمبأفب تَّ مػػاحبك ػػ   اب    ػػ بككػػافبالغػػسـبكػػاف انبتفىأى ى
ب كال  ػػ بكأكوػػؿبلمػػ َّب ػػاالن{بوػػسحانبتكأهػػ اب حمػػان{بكأ ػػ َّ كى ٍ ػػ نابًمٍ ػػ يب ى بخى بفىكىػػافى ػػاباٍلًجػػ ىا ي حـبتكىأىمَّ

ب ً   ىػػًة{ب م ػػضْبفػػضبتمػػؾبالق  ػػةبتككػػافبتحتػػ بك ػػ بلهمػػا{بمػػفب هػػاو ػػٍ ًفبًفػػضباٍلمى ػػٍ ًفب ىًت مى ًلغيسمى
ػػةوبكلػػكبىػػقطبالجػػ ا بأيخػػ بالك ػػ بتفػػأ ا ب  ػػؾبأفب  مغػػابأشػػ هما{بأ ا باربىػػ حا  بأفب كف َّ

فممتػػ باػػفبأمػػ م{بأمْبتمػػؾبب  قػػمب لػػؾبالك ػػ بإلػػمب مػػكغبالغسمػػ فبحتػػمب ىػػتخ جاحبتكمػػا
ـهبفمممػ ب ػ بكلػـب بفممهابلبكا مابا كشؼبلضبمػفباربىػ حا  بامػ اواماؿبالتضبا ك  بامضَّ

تىػٍ ب.(ُ أامـبمفبا  ب  ىضب لىٍكبتى ىاكى لبكى بتى ىاهبًلٍممىاًلـً ـى باٍلميتىمىمر مىمبأىفَّ ب ىًل ؿهباى هضبهي حبا  ا ى  بكى
لبكفػػضبهىٍكلػػ بتىمىػػالىمْبب ػػاًحٍ ً ض{بفىهىػػ ىابشىػػٍ طهلبتاٍلمى ىاتًػػاي بتيوى ب ىٍمػػ ىهىابفىػػسى ػػٍفبشىػػٍض و ػػأىٍلتيؾباى إٍفبىى

ػ يباٍاىٍ ً  ىػا يلب مى ػاباٍلتى ى فَّمب ًػً بمى كًطبأىٍفب يػكى ػؽ بالش ػ ي لبكىأىحى ـٍ كًطًه بًاٍ  ىبشيػ ي ً ـهلبكىاٍلميٍىًمميكفى بوى أىٍكبكىهيكى
بًمػٍفباٍلقىػ بًلأٍلىٍ ً  ىػاً لبفىهىػ ىابأىٍوػؿه ب ًػً بًفػضبايٍلتيً ـى ب يٍىػتى ىؿ  بً هىػالبكىهيػكى كًطبكىاٍ ًت ىػاًطباٍاىٍحكىػاـً ٍكًؿبً الش ػ ي

ٍ ً هىػػا( ػػاًفبكىغى اٍاىٍ مى
به  ػػةباىػػتطممابأهمهػػا{بهوػػ بب.(ِ  تَّػػمبًإ ىابأىتى ىػػابأىٍهػػؿى كفػػضبهىٍكًلػػً بتىمىػػالىمْبتحى

ـٍ بًلٍْلًٍشمىاً بً تىٍأًك ػً با ب ىقيٍؿْب اٍىتىٍطمىمىهي ـٍ لى ب بإ بى ػ نابًمػٍفبأىٍهًمهىػابالممـك ب ىٍت يكىػابأىحى ـٍ ػابلىػ بكىأى َّهيمى ٍلميميػكـً
اًىػػًفب مىػػمبمىحى ًف ػػً بأ  ػػابالتٍَّ ً  ػػ يباى ػػ ىاً لبكى ػػًفباٍلجى بً أىٍحىى ـٍ بهىػػا ىمىهي ًلػػؾى ػػاىب ى مى احيبكىأى ىػػمبكى باٍىػػتىٍطمىمى ًإوَّ

ػػػ ىًة( ىى ٍفػػػايبالىَّػػػ رئىًةبً اٍلحى ًؽبكى ى فبشػػػ بالقػػػ لبهػػػضبالتػػػضبوبكفػػػضبا  ػػػةب ولػػػةبامػػػمبأ.(ّ اٍاىٍخػػػسى
ب.(ْ ت  رؼبال ٍّ ؼبكوبتم ؼبو فبالى  ؿبحق 

                                                           

ب.ببببٗٔٔ(ب  ظ بْبالكج  بلمكاح مبْبُ 
ب.ببببَِْ-ُِْ/ببّ(بأحكاـبالق افبو فبالم  ضبِْ 
بالق افبّْ  ب.ْْٗ/ببِ(بال  هافبفضبامـك
ب.بببُّّ/ببّ(ب  ظ بْبال ك بكالم كفبْْ 
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ا{كفػػػضبهكلػػػ بتمالمْ ػػػاًلحن ػػػابوى بأى يكهيمى ػػػافى كى  ولػػػةبامػػػمبا ت ػػػاعبال   ػػػةبكا ؿب وػػػسجببتكى
ػػً   باٍلميٍ كى ػػ يبٍ ػػفي مَّ بميحى ا  ػػا بلبإ بهىػػاؿى
لىػػ(ُ  كى لىػػ ىحيبلكى ًجباٍلمىٍ ػػً بكى ػػسى بالمَّػػ ىب ىٍح ىػػظيبً وى لىػػً ًحلبْب ًإفَّ  ىبكى

) ـٍ بًف ًه ـى اب ىا بًفضبًحٍ ًظبالمًَّ بمى اب ى ىاليكفى ٍكلى يبفىمى بحى ٍ  ىا و ب يكى تى يبكىأىٍهؿى تى يبكىاىًش  ى كىًاٍت ى
ب.بب(ِ 

أماباومػاـبالىػ كطضبفقػ باىػتخ  بمػفبهػ حبالقوػةباػ الباىػت  اطا بهػائسبْب ف هػاب
تخا  ال ه ؽبكالخا ـبفضبالى  بكاىتح اابال حمػةبفػضبطمػابالممػـببأ  بوب أسب اوتخ اـبكا 

تخا بال ا بلمى  بكأ ػ بوب  ػافضبالتككػؿلبك ىػ ةبال ىػ افبك حػكحب كاىت ا البالمالـبمفبالممـبكا 
مػػفباامػػك بالمك كهػػةبإلػػمبالشػػ طافبمجػػا انبكتأ  ػػانباػػفب ىػػ تهابإلػػمباربتمػػالمبكتكا ػػاب

ات ا بالمالـبإلمبمػفب   ػ بااخػ با ػ بالمتممـبلمفب تممـبم  بكلكبكافب ك  بفضب الم ت ةبكا 
فػػضباػػ ـبتمم مػػ بمػػابوب حتممػػ بط مػػ لبكتقػػ  ـبالمشػػ ئةبفػػضباامػػ لبكأشػػت اطبالمت ػػكعبامػػمب
بالكفػػػا ب الشػػػ طبكأفبال ىػػػ افبغ ػػػ بمػػػأخك ب ػػػ بكأفبالػػػ س باات ػػػا انبفػػػضب التػػػا ابكأ ػػػ ب مػػػـ 

كأفبوػػ ابالجم ػػؿبوب تػػ ؾبالتكػ ا بك حػػكحبكأ ػػ بوب ػػأسب طمػػابالغ  ػػابالطمػػاـبكال ػػ افةب
كلػػكبمػػابالمئػػاـبكجػػكا بأخػػ بااجػػ بامػػمبااامػػاؿلبكأفبالمىػػك فبوب خػػ  باػػفبالمىػػك  ةب
 كك ػ بلػػ بىػػ   ةبأكبالػػةبتكىػػابأكبشػػض بوب ك  ػ لبكأفبالغ ػػابحػػ اـبكأ ػػ ب جػػك بإتػػسؼب
مػػػػاؿبالغ ػػػػ بكتم   ػػػػ بلكها ػػػػةب اه ػػػػةبكمػػػػابالمػػػػك عبكال تػػػػ ـلبكا  ابتمػػػػا ضبم ىػػػػ تافبا تكػػػػاب

أفبالكلػػػ ب ح ػػػظب وػػػسجبأ  ػػػ بكأ ػػػ ب جػػػابامػػػا الب ك حبكتحػػػ  ـبإهمالهػػػابإلػػػمبأفبااخػػػؼبكب
أوػػػؿبفػػػضبامػػػـبالحق قػػػةبكأفببتخػػػ ابكأ ػػػ ب جػػػك ب فػػػفبالمػػػاؿبفػػػضباا ضلبكهػػػ حبالقوػػػة

ابفىمىٍمتي يباىٍفبأىٍمً م{ مى ب.(ّ (المش عبوب  ك بمابج لباممبمقت اهابكاىت ؿب قكل ْبتكى
ب

                                                           

اً  ىػةىبٍ ػفًبُ  ػاً ً بٍ ػًفبحى ػاًمً بٍ ػًفباٍلحى ٍ ً بالم َّلبٍ ًفباى ٍ ً بالمًَّ بٍ ًفبالهي ىٍ  بٍ ًفباى ػٍمً بب(بمحم ب فبالم ك  بهكبْبا فباى ٍ ػًفبتىػٍ ـبٍ ػًفبميػ َّاللبىى
ٍ ػػً باًربمػػفبالتػػا م فبب   بكى يكى َّػػمبأى ىػػاباى لىػػ و بكى ػػ يبأيـ  قب(ب.بْبالط قػػا بالك ػػ للبالقىػػـبالمػػتمـبلتػػا مضبأهػػؿبالم   ػػةبكمػػفببَُّكىأيم 

هػػ(بَِّْب م هـبلبأ كبا  باربمحم ب فبىم ب فبم  ابالهاشمضب الكو لبال و ملبال غ ا مبالممػ كؼب ػا فبىػم ب المتػكفم
بكالحكـب ب.بُٖٖقبْبَُْٖلبِالم   ةبالم ك البلبطب-لتحق ؽْب  ا بمحم بم وك بلبمكت ةبالممـك

ب.ُٔٗ/ببٓ(ب  ظ بْبت ى  بممالـبالت   ؿبلم غكمبِْ 
هػػ(بلبتحق ػؽْبىػ ؼبالػ  فبا ػ بُُٗ(بابكم ؿبفضباىت  اطبالت   ؿبلبا  بال حمفب فبأ ػضب كػ لبجػسؿبالػ  فبالىػ كطضل  ْبّ 

ب.ُُٕـْببُُٖٗب-هػببَُُْ   ك لب–الكاتابلب ا بالكتابالممم ةببالقا  
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 املبحث اخلايس
 انقزي.تقسيى غُائى أهم 

ًلػً مببب ًلم َّىيػكًؿبكى ىيػكًلً بًمػٍفبأىٍهػًؿباٍلقيػ ىلبفىًممَّػً بكى مىػمب ى ػابأىفىػا ىبالمَّػ يباى هاؿباربتمػالمبْبتبمى
ػاباتىػ مى بكى ـٍ باٍاىٍغً  ىػاً بًمػٍ كي ب يكلىػةنب ىػٍ فى ب ىكيػكفى ـيباٍلقيٍ  ىمبكىاٍل ىتىامىمبكىاٍلمىىىاًك ًفبكىاٍ ًفبالىًَّ  ًؿبكىٍضبوى اكي

بالمَّ ىبشىً   يباٍلًمقىاًاب ال َّىيكب ٍ  يبفىاٍ تىهيكابكىاتَّقيكابالمَّ ىبًإفَّ باى ـٍ اب ىهىاكي مى بفىخي يكحيبكى بٕ(ب{بالحش ْبٕؿي
ب ىيػػكًلً بًمػػٍ هيـٍ مىػمب ى ػػابأىفىػا ىبالمَّػػ يباى مى هػ حبا  ػػةبمتممقػةب مػػابه مهػابكهػػضبهكلػػ بتمػالمبْبتكى

بكىوبً كىب ٍ ؿو مىٍ ً بًمٍفبخى باى ٍ تيـٍ ابأىٍكجى بفىمى مىػمبكيػؿر مىمبمىٍفب ىشىا يبكىالمَّ يباى مرطيب يىيمى يباى بالمَّ ىب يىى لىًكفَّ بكى ااو
ػ هـبامػمب  ػضبال  ػ  لبكك ػاهـبمشػقةب {بالتػضب ػ كر اربف هػابالمىػمم فب أ َّػ ب ىوى بهىً   ه شىٍض و

لىًةلب ىػػػٍؿب ىػػػ ىب ػػػاكى ب كػػػفبًف هىػػػابهتػػػاؿبً اٍلمي ىػػػا ى ىاًلبكىاٍلميوى ـٍ بالوػػػ اـبمػػػابالمػػػ كبلبإ بلىػػػ بًمػػػفى ب أيكلىئًػػػؾى ؿى
لبفىأىفىػا ىب ػمَّـى ىى مىٍ ػً بكى مَّمبالمَّ يباى بًمٍفبهىٍ  ىًةب ىىيكًؿبالمًَّ بوى ـٍ حيبالمَّػ يبال  ٍاًابالًَّ مبأىٍلقىاحبالمَّ يبًفضبهيميكً ًه

ػكًحبا بًفػضبكيجي مىمباٍلميٍىػًمًم فى بًف ً بكىمىابشىا ىلبفى ى َّحيباى ًلهى ىابتىوى َّؼى مىمب ىىيكًلً ؛بكى ػاًلً باى بكىاٍلمىوى ٍل ًػ ر
ػؿَّب-الًَّتضب ىكى ىهىابالمَّػ يب بكىجى ػ َّ {بب-اى ىيػكًلً بًمػٍ هيـٍ مىػمب ى ػابأىفىػا ىبالمَّػ يباى مى ْبتكى ًفػضبهىػً ًحباٍ  ىػاً لبفىقىػاؿى

مىٍ ػػً بًمػػٍفب {لبكاب جػػاؼْبىػػ اةبالىػػ  بكاوجتهػػا بف ػػ بتاى ٍ ػػتيـٍ ػػابأىٍكجى ػػٍفب ى ًػػضبال ًَّ ػػ ً بتفىمى أىٍمْبمى
بكىو ٍ ؿو ببخى مىػمبكيػؿر ػٍفب ىشىػا يبكىالمَّػ يباى مىػمبمى ػمى يباى ػمرطيب يىي بالمَّػ ىب يىى لىًكػفَّ لبتكى {بكال كااْباٍبً ًػؿى ً كىااو

بلبكال ػض ْبهػكب بشىػٍض و بًلكيػؿر باٍلقىػاًه ي ا ىايلب ىػٍؿبهيػكى ب يمى بكىوى ب يغىالىاي بوى بهىً   ه {بأىٍمْبهيكى بهىً   ه شىٍض و
باٍلكي َّػػا ًب بأيًخػػ ىبًمػػفى ػػاؿو بً كىػػااوببكػػٌؿبمى بكىوى ٍ ػػؿو ػػاًؼبخى بًإ جى بكىوى ً غىٍ ػػً بًهتىػػاؿو

لبكه ػػؿْبأ هػػابالج  ػػةلبب(ُ 

                                                           

ب.بٓٔ/ببٖلبكت ى  بالق افبالمظ ـبْبِٖٔ/ٓلبكالمح  بالكج  بْبِْٕ/ببِّ(ب  ظ بْببجامابال  افُْ 
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ػػ ا بأهػػؿبالقػػ لبلبكه ػػؿبْبالغ  مػػةبالتػػضب وػػ  هابالمىػػممكفبمػػفباػػ ٌكهـب أكبالخػػ ا ْبأمبخى
ب.ببب(ُ مفبأهؿبالح اب القتاؿبا كالب ح  بوب محؽبمغت م هابف هابمشٌقةب

بًمػٍفبب(ِ كه ب قؿبالق ط ضبهكؿبا فبا ػضب جػ   ػاىبًلٍمميٍىػًمًم فى ػاب ىجى فػضبال ػض ْب ا ػ ب مى
ػ ىاً بكىاٍلميشيػك ًب ػٍمً بكىاٍلًجٍ  ىػًةبكىاٍلخى لبكىالو  ػاؼو بًإ جى بكىوى ٍ ػً بًهتىػاؿو ػٍ كنابًمػٍفبغى ٍ ػكنابوى بأىٍمكىاًؿباٍلكي َّػاً باى

باٍلميٍشػػً كيكب ًمٍ ميػػ يبأىٍفب ىٍهػػ ىاى ػػاً باٍلكي َّػػاً .بكى ػػٍأخيك ىاًلبًمػػٍفبتيجَّ ػػ هباٍلمى بأىحى لبأىٍكب ىميػػك ى ـٍ بكى ىٍت يكيػػكابأىٍمػػكىالىهي فى
بلى يب(ب بكىاً  ى بكىوى ـً ٍىسى بًفضب ىاً باٍبً ـٍ ًمٍ هي
ب.ب(ّ 

بارباػٌ ب–ا ػفبا ػاسبل  ػضباربا ػ ببأمابى اب  كؿبه حبا  ػةبفهػكبمػا ك ح افَّ
كجٌؿبأم ب    ب الى  بإلمبه  ظةبكال  ػ  لبكلػ سبلممىػمم فب كمئػ بك  ػ بخ ػؿبكوب كػااب
ػػػمَّـب حكػػػـبف ػػػ بمػػػابأ ا لبلب ىى مىٍ ػػػً بكى ػػػمَّمبارباى  كجػػػؼب هػػػابلبفجمػػػؿبمػػػابأوػػػااب ىػػػكؿباربوى

هي نلباى ى ى ةنلبكأم بارب ب فى ىؾبكى ىكل بأفب م بل   البفأتاهػاب ىػكؿباربفكافبمفب لؾبخ   بكى
مَّـلبفاحتكاهابكمهالبفقاؿب اسْبهسبهىَّمهالبفأ  ؿبارباٌ بكجٌؿباػ  حلب ىى مىٍ ً بكى مَّمبارباى وى

ًلً مبالق  م{ب ًلم َّىيكًؿبكى مىمب ىىيكًلً بًمٍفبأىٍهًؿباٍلقي ىلبفىًممًَّ بكى ابأىفىا ىبالمَّ يباى فقاؿْبتمى
 ْ). 

كفبفػػضبهػػ حبا  ػػةبهػػـبأهػػؿبالج  ػػ البالم   ػػةبمػػفبالوػػ  ا بكال   ػػابكاٍلقيػػ لبالمػػ كك ب
ككا مبالقػػػ للبكغ  هػػػابالتػػػضبتىػػػممبهػػػ لبا   ػػػةلبكحكمهػػػابمخػػػالؼبل  ػػػضبال  ػػػ  لبكلػػػـب

                                                           

لبكالم ػػػ  ا بفػػػضبغ  ػػػابالقػػػ افبأ ػػػكبالقاىػػػـبالحىػػػ فب ػػػفبمحمػػػ بالممػػػ كؼببِٕٔ/ببِّ(ب  ظػػػ بْبجػػػامابال  ػػػافبْبُ 
ب مشػؽب  ػ ك بلب-هػ(بتحق ؽْبو كافبا  افبال اك مبلب ا بالقمـلبالػ ا بالشػام ةبَِٓ ها مب  ب ال اغابااو

ب.بَٓٔهػْببُُِْلبُط
ٍ ػ بالمَّػً بأى يػكبِ  (با فبأ ضب ج  بهكبْبا  بارب فبأ ضب ج  بال َّقىً ٌضبمكلمب ؿباٍاىٍخ ىسبكىاىـبأ ضب ج  ب ىىػا بكك  ػةباى

طىػػاكيسب ػػفباىطػػا بكى بىػػ ةبًإٍحػػ ىلبأىكباٍ  ىتىػػٍ ًفب ىىػػا ب ػػ كمباى ػػا ى ٍ هىػػا بٍ ػػفبامػػ باٍل ىٍشػػكيً مبكىأهػػؿباٍلحجػػا بمى  كلباى ػػ يبكى
ٍم ػ ىلبالتم مػػضلبأ ػػكبحػػاتـلبالػػ ا مضلب ًمائىػػة.بال قػػا بلبمحمػػ ب ػفبح ػػافب ػػفبأحمػػ ب ػػفبح ػافب ػػفبممػػا ب ػػفبمى بكى كى ىسى ًػ فى

بائ البالممػا ؼبالم ما  ػةب ح ػ  با ػا بالػ كفباله ػ بلهػ(بك ا البالمما ؼبلمحككمةبالمال ةباله   ةبلب ّْٓال يىتضب  ب
بٓ/ببٕـببُّْٕٗب-ببهبُّّٗلبُط

ب.بُْ/ببُٖ(بكالجاماباحكاـبالق افْبّ 
ب.بِٕٔ-ِْٕ/ببِّ(ب  ظ بْبجامابال  افْْ 
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 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 حػػػ سبمػػػفبهػػػ حب ىػػػكؿباربوػػػممباربام ػػػ بكىػػػمـبل  ىػػػ بشػػػ ئاب ػػػؿبأم ػػػاهابلغ ػػػ حبمػػػفب
بلهػابالمىمم فبكك هػابفػضب لػؾبالكهػ بفتحػ لبكاختمػؼبال ػاسبفػضبوػ ةبفت حهػابفق ػؿْباػفَّ

 ىكؿباربوممباربام  بكىمـبلبككافبحكم بحكـبخمسبالغ ائـلبكل سبفػضبا  ػةب ىػ ب
امػػمبهػػ ابالتأك ػػؿلبكأاطػػمب ىػػكؿباربوػػممباربام ػػ بكىػػمـبجم ػػاب لػػؾبلممهػػاج  فبكلػػـب
 مطباا وػا بم هػابشػ ئا.بكه ػؿْبكا ػ بهػ حبالقػ لبهػ بأكجػؼبام هػالبكلكػفبهػ ابحكػـبمػاب

فجمػػػؿبف هػػػابالخمػػػسبلهػػػ حبب(ُ  ػػػـب ىػػػ باربتمػػػالمبهػػػ ابالحكػػػـب   ػػػةباا  ػػػاؿ كجػػػؼبام ػػػ لب
ااوػػػ اؼبك ق ػػػ باا  مػػػةبااخمػػػاسبلممقاتمػػػةلبكا ػػػةبىػػػك البالحشػػػ بلػػػـب كػػػفبف هػػػابلممقاتمػػػةب
شض لبكه ابالقكؿب  مؼلبافبا ةباا  اؿب  ل بإ  ب   بكه ػؿب  ػضبال  ػ  بكه ػؿبأمػ ب

ػػػاًؿبأىٍفببهػػػ حبالقػػػ لب ىػػػ ةبك  ػػػؼ.بكىا  ابكا ػػػ بىيػػػك ىالىب باٍلميحى لىػػػٍ ب ىٍمػػػ ىباٍاىٍ  ىػػػاًؿلبفىًمػػػفى ٍشػػػً ب ى ى اٍلحى
لبكاٍلقيٍ  ػػمبفػػضبهػػ حبا  ػػةبه ا ػػةبال  ػػضبوػػممباربام ػػ بكىػػمـبم مػػكاب ـيباٍلميتىػػأىخر ى باٍلميتىقىػػ ر  ىٍ ىىػػ ى

ب.(ِ الو هةبكاك كابمفبال ض ب
بفكا ػ بأ  مػةيبأخماىػ بل ىػكؿبا بخمىػةىبأخمػاسو مَّسي ربوػممبارب ككافبال ض ب يخى

بفمػاب ػابال ػـك ام  بكىػمـب  مػؿبف هػابمػاب شػا بكالخمػسبال ػاهضبلممػ كك  فبفػضبهػ حبا  ػةبكأمَّ
ػ  فبلمقتػاؿب كافبلم  ضبوػممباربام ػ بكىػمـبمػفبال ػض ب يوػ ؼبإلػمبأهػؿبال  غػك بالميت ور

ب.(ّ فضبأح بهكلضبالشَّافمضب حم بار(ب
الحػؽبفػضبال ػض بهػكبلجم ػاببأفب–  ضباربا ػ بب-كلق ب ألبام ب فبالخطااب

ىيػكًلً بًمػٍفبأىٍهػًؿباٍلقيػ ىل{بحتػمب مىػمب ى ابأىفىػا ىبالمَّػ يباى المىمم فبك لؾبح  مابه أبهكل بتمالمبْبتمى
{بلب ػـبهػاؿْباىػتكا  بهػ حبا  ػةب ـٍ ا يكابًمٍفب ىٍمً ًه بجى بكىالًَّ  فى بتى ىكَّ يكابال َّا ى  م بتًلٍم يقى ىاً بكىالًَّ  فى

                                                           

ًلػػػ ًبُ  ًلم َّىيػػػكًؿبكى ػػػ يبكى ميىى بًلمَّػػػً بخي بفىػػػأىفَّ ػػػٍض و بًمػػػٍفبشى ً ٍمػػػتيـٍ ػػػابغى ػػػاًك ًفبكىاٍ ػػػًفب(بهكلػػػ بتمػػػالمْتكىاٍامىميكابأى َّمى مباٍلقيٍ  ىػػػمبكىاٍل ىتىػػػامىمبكىاٍلمىىى
ب(.ُْالىًَّ  ًؿ{ب او  اؿبْ

بُْ/ببُٖلبكالجاماباحكاـبالق افبْببِٖٔ/ببٓ(ب  ظ بْبالمح  بالكج  بفضبت ى  بالكتاابالم   بِْ 
ب.َُِٖ(بالكج  بلمكاح مْبّ 
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 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

فمػػ سبأحػػ بإوبلػػ بحػػؽلب ػػـبهػػاؿْبلػػئفباشػػ بل ػػأت فبال ااػػضبكهػػكب يىػػ ر بالمىػػمم فباامػػةلب
حيمي ىحب و   يلبلـب م ؽبف هابج    ب
ب.ب(ُ 

بب بًمػػػفى ؿي ػػػاب يتىػػػ ىاكى ـهبًلمى {بفىال  كلىػػػةيباٍىػػػ ـٍ بااٍغً  ىػػػاً بًمػػػٍ كي ب يكلىػػػةنب ىػػػٍ فى ب ىكيػػػكفى ػػػٍضبوى هىٍكليػػػ يْبتكى كى
ػػاب ىٍ تىًقػػ ـهبًلمى ػػاًؿلبكىال  كلىػػةيباٍىػػ باٍلمى ػػاًؿباٍل ىػػٍضً بًلػػئىسَّ بًلمى ػػاً ؼى مىٍم ىػػابهىػػً ًحباٍلمىوى ػػاًؿلبأىٍمْبجى باٍلحى بًمػػفى ؿي

بًف هىػػابكتوػػ  ب كلػػةبلهػػـبلب فيكفى ػػ َّ مىٍ هىػػاباٍاىٍغً  ىػػا يبك م شػػكفب هػػابكى ىتىوى باى ٍأكىمىػػةنب ىتىغىمَّػػاي  ىٍ قىػػمبمى
بًمٍ  يبشىٍ ئنب ب ىٍوً فيكفى ابًإلىمباٍل يقى ىا ًبً مىٍحًضبالشَّهىكىاً بكىاٍ  ىاً لبكىوى

ب.(ِ 
ب ًػػً ب ـٍ كي ػػ ى ػػابأىمى ٍ ػػ يبفىػػاٍ تىهيكا{بأىٍمْبمىٍهمى باى ـٍ ػػاب ىهىػػاكي مى ػػ يكحيبكى بفىخي ـيبال َّىيػػكؿي ػػاباتىػػاكي مى هىٍكليػػ يْبتكى  كى
ػاب ىػٍأميب ٍ ػ يبفىػاٍجتىً  يكحيلبفىً  َّػ يبًإ َّمى باى ـٍ اب ىهىػاكي مىٍهمى ب ىكؿباربلوممباربام  بكىمـبلبفىاٍفمىميكحيلبكى  ي

بلبكالتقػػػ   ْبفػػػافممكابمػػػابأمػػػ تكـبمػػػفبهىػػػمت بلمػػػفبأمػػػ  ب ػػػ لب ػػػ ٍّ ػػػٍفبشى ػػػاب ىٍ هىػػػمباى بكىاً  َّمى ٍ ػػػ و ً خى
اطؼبام  بهكل ْبتكما{بأمبككؿبشض بتاتاكـ{بأمبأح  بإل كـبكأمك كـبم ػ بتال ىػكؿ{ب
أمبالكامػػؿبفػػضبال ىػػم ةبمػػفبهػػ ابكغ ػػ حبتفخػػ كح{بأمبفتق مػػكحبتق ػػؿبمػػفبحػػا حبتكمػػاب هػػاكـب

 ابااش ا بتفا تهكا{با  بوب  طؽبافبالهكلبكوب قكؿبكوب  مؿبإوبمػابأمػ حبا  {بمفبجم
  بارب   لبفمػفبه ػؿب لػؾبها ػ بام ػ باامػك بكمػابك  ب القػ افبوػمابمىتوػمابامػمب

ب.(ّ مفبت ك بم ى باممبمفبطم  بكت م (
ػػً   يباٍلًمقػػاًا{ب أمبكاتقػػ بالمَّػػ ىبشى كاباربفػػامت مكابأكامػػ حلبكهكلػػ بتمػػالمْبتكىاتَّقيػػكابالمَّػػ ىبًإفَّ

كات ككاب كاه  لبف   بش   بالمقاابلمفباواحلبكخالؼبأمػ حبكأ ػاحلبكا تكػابمػابا ػ ب جػ حب
ب.(ْ ك هاحلبك ىكل بت جمافباماب    حباربلخ  با ا حبكىما تهـبفمبال   ابكا خ ال(

                                                           

ب.بِٕٔ/ببِّ(ب  ظ بْبجامابال  افبْبُ 
ب.ٕٔ/ببٖلبكت ى  بالق افبالمظ ـبْبَٕٓ/ببِْٗ(ب  ظ بْبم ات  بالغ ابِ 
ب.بّّْ/ببُٗلب ظـبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك بْبٕٔ/ببٖ(ب  ظ بْبت ى  بالق افبالمظ ـبّْ 
هػػػ(بلشػػ كةبمكت ػػةبكمط مػػةبموػػط مبال ػػا مبالحم ػػضبُُّٕ(بت ىػػ  بالم اغػػضلبأحمػػ ب ػػفبموػػط مبالم اغػػضب  بْبْ 

بَْ/ببِْٖبـبُْٔٗب-هػببُّٓٔلبُكأكو حب مو بلبط
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 كػكاباممب ىكل بمفبأمكاؿبمش كضبأهؿبالق لبمػفبغ ػ ب مابأفا حبارْبكخسوةبالقكؿ
خ ؿبكوبإ ؿبفمم بكل ىكل لب يٍو ؼبفضبموال بالمىمم فبالمامةلبكلػ مبه ا ػةب ىػكؿبارب
وػػػممباربام ػػػ بكىػػػمـلبكال تػػػامملبىػػػكا بكػػػا كابااط ػػػاؿبال قػػػ ا بالػػػ  فبمػػػا با ػػػاإهـلبأكب
كالمىاك فلبكهـبأهػؿبالحاجػةبكال قػ لبأكبا ػفبالىػ  ؿلبكهػكبالغ  ػابالمىػاف بالػ مب ىً ػ  ب

ػػابمتػػ اكوب ػػ فبااغ  ػػا بكحػػ هـلب  قتػػ بكا قطػػاب ا ػػ بمالػػ ؛بك لػػؾبحتػػمبوب كػػكفبالمػػاؿبممكن
بم ػػ بال قػػ ا بكالمىػػاك ف.بكمػػابأاطػػاكـبال ىػػكؿبمػػفبمػػاؿلبأكبشػػ ا بلكػػـبًمػػفبشػػ علب ك حػػـ 
فخ كحلبكماب هاكـبافبأىٍخ حبأكبًفٍمم بفا تهكابا  لبكاتقكابارب امت ػاؿبأكامػ حبكتػ ؾب كاه ػ .ب

ب.(ُ اواحبكخالؼبأم حبك ه  بإفباربش   بالمقاابلمف
مىٍ ػػً ب ب ىٍغًمػػٍاباى ـٍ بًمػػٍفبأىٍمػػكىاًؿبأىٍهػػًؿبالشرػػٍ ًؾبلىػػ ػػاؿو بمى بكيػػؿَّ مىػػمبأىفَّ لىػػةهباى ًفػػضبهىػػً ًحباٍ  ىػػًةب ىوى  كى
مىػػ باى بكى يٍوػػ ىؼي ػػاًؿباٍلميٍىػػًمًم فى ػػايبًفػػضب ىٍ ػػً بمى ب يك ى ابأى َّػػ يبوى ػػٍمحن ػػابأيًخػػ ىبوي ٍ ػػكىالنبكىاً  َّمى باى مباٍلميٍىػػًمميكفى
مىٍ ػػ ػػمَّمبالمَّػػ يباى بوى بًلم َّ ًػػضر ػػا ى ػػابوى ٍ ً لىػػًةبمى بكىاٍلًجٍ  ىػػةيبًاى َّػػ يبً مى ػػ ىا ي بًف هىػػاباٍلخى ػػكًحبالَّتًػػضب يٍوػػ ىؼي ً باٍلكيجي

مىٍ ً ( باى ب يكًجٍؼباٍلميٍىًمميكفى ـٍ بلى بًمٍفبأىٍمكىاًؿب ىً ضبال ًَّ  ً بًح فى مَّـى ىى كى
ب.(ِ ب

ـيبال ػػػػاباتىػػػػاكي مى ٍ ػػػػ يبفىػػػػاٍ تىهيكا{بهػػػػاؿبكفػػػػضبهكلػػػػ بتمػػػػالمْبتكى باى ـٍ ػػػػاب ىهىػػػػاكي مى ػػػػ يكحيبكى بفىخي  َّىيػػػػكؿي
ب.(ّ (وػػػممباربام ػػػ بكىػػػمـ الىػػػ كطضبلب حمػػػ بارْبف ػػػ بكجػػػكابامت ػػػاؿبأكامػػػ حبك كاه ػػػ ب
ب(ْ كا  ةبأوؿبفضبكجكابالممؿب الى ةْبهكوبأكبفمسبأكبتق   نا

                                                           

(ب  ظػػ بْبشػػ جبت قػػ  بال وػػكؿبلبأ ػػكبالم ػػاسبشػػهاابالػػ  فبأحمػػ ب ػػفبإ   ػػسب ػػفبا ػػ بالػػ حمفبالمػػالكضبالشػػه  بُ 
ب-هػػػببُّّٗلبُهػػػ(بلبتحق ػػؽْبطػػ با ػػ بالػػ إكؼبىػػم بلبشػػ كةبالط ااػػةبال   ػػةبالمتحػػ البلطْٖٔ ػػالق افضب  ْب

ب.بَِٗ/ُـبْبُّٕٗ
هػػػ(بلتحق ػػؽْبمحمػػ بوػػا ؽبَّٕالجوػػاصبالح  ػػضب المتػػكفمْبب(بأحكػػاـبالقػػ افبأحمػػ ب ػػفبامػػضبأ ػػكب كػػ بالػػ ا مِ 

هػػػببَُْٓ  ػػ ك لب–ا ػػكبلج ػػةبم اجمػػةبالموػػاحؼب ػػاا ه بالشػػ  ؼبلب ا بإح ػػا بالتػػ ا بالم  ػػضبب-القمحػػاكمب
ب.بُّٖ/ببْٓ

ب.ببِٗٓ(ب  ظ بْبابكم ؿبفضباىت  اطبالت   ؿْبّ 
ب.بَِٗ/ُ(ببش جبت ق  بال وكؿببْْ 
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 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 اخلامتة 
لو ػ بلػضبمػفبأفبأ كػ بك م به ابالجه بالمتكا ػابالػ مب  لتػ بفػضبهػ ابالمك ػكعب

بأهـبال تائجبالتضبتكوم بال هابْ
الق  ػػةباىػػـبلممك ػػابالػػ مب جتمػػابف ػػ بال ػػاسلبكهػػضبأ  ػػابكػػؿبمكػػافباتوػػم ب ػػ ب .ُ

 اا   ةبكاتخ حبال اسبه ا البك قاباممبالم فبكغ  ها.
بببببببجػػػػا ب كػػػػ بهوػػػػصباهػػػػؿبالقػػػػ لبفػػػػضبالقػػػػ افبالكػػػػ  ـبلتكػػػػكفبل ػػػػاب حػػػػفبأمػػػػةبال  ػػػػضب .ِ

مكاظػػةبكأات ػػا ب مػػابأوػػا هاب ت جػػةبمخال تهػػابب– ػػ بكىػػمـبوػػممباربامب–محمػػ ب
 اكام باربكا تكا هابال كاحش.

بأهػػؿبالمػػ فبأاقػػؿبكأىحمػػـبلب .ّ بأىهػػًؿباٍل ػػكا مبلبًاىفَّ  مػػ باربال   ػػ فبمػػفبالمػػ فب كفى
 كأف ؿبكأىامـبلبكه ؿْبًإ َّمابلـب  م بمفبأهؿبال كا مبًلًغمىًظهـبكىج اًئهـبكهىكتهـ.

 كال كا مبمكاطفبلظهك بالكممة. البالمبأفبالم فبمكا ابالحكمةلشافضبا  ا بإ .ْ
بامػمبالم كػ لبكأفبوب .ٓ ب   ًغػضبأفبتتماشػ بال َّػاسي بلػكطبأى َّػ يبوى  ىت تجبمفبهوػةبهػـك

  جتممكاباممباله  بكىاٍلمى ىاًهضبكالتمهض.
ب ل با  ا باممبأفباامفبمفبمك باربتمالملبكاو غماسبفػضبالمماوػضبإتكػاونب .ٔ

 اممبا كباربتمالمبك  .
إفبإ مػػػاـباربامػػػمبالكػػػاف  فبفػػػضب   ػػػاهـبمػػػفبالوػػػحةبكال خػػػا بلػػػ سب لػػػ سبامػػػمب .ٕ

 ال  مبا هـبكا  مابهكباىت  ا بلهـب.
ٍ  يبفىػاٍ تىهيكا{بف ػ بكجػكابامت ػاؿب .ٖ باى ـٍ اب ىهىاكي مى بفىخي يكحيبكى بال َّىيكؿي ـي اباتىاكي مى هكل بتمالمْبتكى

  بكىمـ.وممباربام -أكام حبك كاه  ب
 

رب ابالمالم فبكالوسالبكالىسـباممبى   ابمحم بكاممبأفبالحم باـــر دعوانــوآخ    
بال بكوح  بكىمـب.

ب
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 آيات أهل القرى في القرآن الكريم
 –دراسة موضوعية  -

 

 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

 املصادر واملزاجع 
 القرآن الكريم 
ابكم ػػػػػػػؿبفػػػػػػػضباىػػػػػػػت  اطبالت   ػػػػػػػؿبلبا ػػػػػػػ بالػػػػػػػ حمفب ػػػػػػػفبأ ػػػػػػػضب كػػػػػػػ لبجػػػػػػػسؿبالػػػػػػػ  فب .ُ

الكاتػػػابلب ا بالكتػػػابهػػػػ(بلبتحق ػػػؽْبىػػػ ؼبالػػػ  فبا ػػػ بالقػػػا  بُُٗالىػػػ كطضل  ْب
 ـ.بُُٖٗب-هػببَُُْ   ك لب–الممم ةب

هػػ(بَّٕأحكاـبالق افبأحم ب فبامػضبأ ػكب كػ بالػ ا مبالجوػاصبالح  ػضب المتػكفمْب .ِ
ا ػػػػكبلج ػػػػةبم اجمػػػػةبالموػػػػاحؼب ػػػػاا ه بب-لتحق ػػػػؽْبمحمػػػػ بوػػػػا ؽبالقمحػػػػاكمب
ب.هػبَُْٓ   ك لب–الش  ؼبلب ا بإح ا بالت ا بالم  ضب

هػػ(بلب ا بِٖٔم ا بلب ك  اب فبمحم ب فبمحمك بالق ك  ػضب  با ا بال س بكأخ ا بال .ّ
 .   ك ب–وا  ب

بلبأ ػػػػػكبالم ػػػػػ ب وػػػػػ ب ػػػػػفبمحمػػػػػ ب ػػػػػفبأحمػػػػػ ب ػػػػػفبإ ػػػػػ اه ـبالىػػػػػم ه  مب .ْ ببببببببببب حػػػػػ بالممػػػػػـك
 هػب(.بّّٕ ْبب 

أ ػػكبح ػػافبمحمػػ ب ػػفب كىػػؼب ػػفبامػػضب ػػفب كىػػؼب ػػفببال حػػ بالمحػػ طبفػػضبالت ىػػ  ل .ٓ
ػ(بتحق ػػؽْبوػػ هضبمحمػػ بجم ػػؿبلب ا بال كػػ بهػػْٕٓح ػافبأ  ػػ بالػػ  فباا  لىػػضب  ب

ب.هػبُِْ   ك لبب–
ػػػػػةبالم ػػػػػ ا ضبال مشػػػػػقضب ال سغػػػػػةبالم   ػػػػػةبا ػػػػػ  .ٔ المتػػػػػػكفمْببال حمفب ػػػػػفبحىػػػػػفبحى ى َّكى

بـ.ُٔٗٗب-ػبهبُُْٔلبُطلب   ك ب ا بالقمـلب مشؽلبال ا بالشام ةلهػ(لُِْٓ
الحىػ  ضبلبال ٌ اؽبالقامكسبلبمحٌمػ ب ػفبمحٌمػ ب ػفبا ػ تا بالم كسبمفبجكاه ب .ٕ

أ ػػػكبال ػػػ ضبلبالممقٌػػػاب م ت ػػػمبلبال َّ  ػػػ مبلبتحق ػػػؽبمجمكاػػػةبمػػػفبالمحققػػػ فبلب
ب.ْٖٓ/َُ ا باله ا ةبْ

بببالتح  ػػ بكالت ػػك  بمحمػػ بالطػػاه ب ػػفبمحمػػ ب ػػفبمحمػػ بالطػػاه ب ػػفبااشػػك بالتك ىػػض .ٖ
بـُْٖٗهػ(بال ا بالتك ى ةبببلم ش لبتك سلُّّٗ  ب
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 دي حسين عليـسع .أ.م.د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 29العـدد )

هػػ(بلبتحق ػؽببُٖٔؼبالج جا ضب  بالتم   ا بامضب فبمحم ب فبامضبال  فبالش   .ٗ
-هػػػػػبَُّْبُل  ػػػػافبلبط–ْبجمااػػػػةبمػػػػفبالمممػػػػا بلب ا بالكتػػػػابالممم ػػػػةب  ػػػػ ك ب

بـبب.ُّٖٗ
ت ى  بالق افبالم   بو فبأ ضب م  فبأ كبا  باربمحم ب فبا  بارب فبا ىػمب ػفب .َُ

مى ًػػ فبالمػػالكضب  ب هػػػ(لبتحق ػػؽْبّٗٗمحمػػ بالمػػ ملبابل  ػػ مبالممػػ كؼب ػػا فبأ ػػضب ى
ب-محمػػ ب ػػفبموػػط مبالك ػػ بال ػػا كؽبالح   ػػةبب-ا ػػ باربحىػػ فب ػػفباكاشػػةببأ ػػك

بـََِِب-هػبُِّْلبُمو /بالقاه البلط
ت ى  بالق افبالمظ ـبلبأ كبال  ا بإىماا ؿب فبامػ ب ػفبك  ػ بالق شػضبال وػ مب ػـب .ُُ

هػػػػػ(بتحق ػػػػؽبْبىػػػػامضب ػػػػفبمحمػػػػ بىػػػػسمةبلب ا بط  ػػػػةبلم شػػػػ بْٕٕال مشػػػػقضب  ب
بـب.ُٗٗٗب-هػبَُِْلبِكالتك  ابلط

هػػػػػ(بلشػػػػ كةبمكت ػػػػةبُُّٕت ىػػػػ  بالم اغػػػػضلبأحمػػػػ ب ػػػػفبموػػػػط مبالم اغػػػػضب  بْب .ُِ
 ـب.بُْٔٗب-هػببُّٓٔلبُكمط مةبموط مبال ا مبالحم ضبكأكو حب مو بلبط

التكه ػػػػؼبامػػػػمبمهمػػػػا بالتمػػػػا  ؼبلبمحمػػػػ با ػػػػ بالػػػػ إكؼبالم ػػػػاكمبلبتحق ػػػػؽبْب .ب .ُّ
بك بلب مشػػػؽبل  ػػػ بب-محمػػػ ب  ػػػكافبال ا ػػػةبلب ا بال كػػػ بالمماوػػػ بلب ا بال كػػػ ب

 ق.َُُْلببُط
ٍم ػػ ىلبالتم مػػضلبأ ػػكب .ُْ ال قػػا بلبمحمػػ ب ػػفبح ػػافب ػػفبأحمػػ ب ػػفبح ػػافب ػػفبممػػا ب ػػفبمى

هػػػػ(بك ا البالممػػػا ؼبلمحككمػػػةبالمال ػػػةباله   ػػػةبلبّْٓحػػػاتـلبالػػػ ا مضلبال يىػػػتضب  ب
 ُّٕٗب-ببهبُّّٗلبُ ائ البالمما ؼبالم ما  ةب ح   با ا بال كفباله  بلط

امبالقػ افبلبمحمػ ب ػفبج  ػ ب ػفب   ػ ب ػفبك  ػ ب ػفبغالػابجامابال  افباػفبتأك ػؿب .ُٓ
هػػػػػ(بلتحق ػػػػؽْبالػػػػ كتك با ػػػػ بارب ػػػػفبا ػػػػ بَُّا ممػػػػضلبأ ػػػػكبجم ػػػػ بالط ػػػػ مب  ْب

هػػببُِِْلبُالمحىفبالت كضبلب ا بهج بلمط ااةبكال ش بكالتك  ابكاباػسفبلبط
 ـب.بََُِب-
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 كػػػػ ب ػػػػفبفػػػػ جبالجػػػػاماباحكػػػػاـبالقػػػػ افبلبأ ػػػػكبا ػػػػ باربمحمػػػػ ب ػػػػفبأحمػػػػ ب ػػػػفبأ ػػػػضب .ُٔ
هػػػ(بلبتحق ػػؽبْبهشػػاـبىػػم  بُٕٔاا وػػا مبالخ  جػػضبشػػمسبالػػ  فبالق ط ػػضب  ب

هػػػػػػ/بُِّْال خػػػػػا مبلب ا باػػػػػالـبالكتػػػػػالبال  ػػػػػاضلبالمممكػػػػػةبالم   ػػػػػةبالىػػػػػمك  ةبل
بـب.ََِّ

هػػػػ(بلبُِّلبأ ػػػكب كػػػ بمحمػػػ ب ػػػفبالحىػػػفب ػػػفب   ػػػ باا  مببلب  ببجمهػػػ البالمغػػػة .ُٕ
ب.بببـُٕٖٗلببُمس  فبلب   ك بلبطتحق ؽْب م مبم   ب مم كضبلب ا بالممـبلم

بفػػضباوػطسحا بال  ػػكفبْبالقا ػػضبا ػػ بال  ػػضب ػػفب .ُٖ  ىػتك بالمممػػا بابجػػامابالممػػـك
/بل  ػػػافب-هػػػػ(بلب ا بالكتػػػابالممم ػػػةبُِا ػػػ بال ىػػػكؿبااحمػػػ ب كػػػ مب المتػػػكفمْبؽب

بـب.َََِب-هػبُُِْلبُ   ك بلبط
ابال  فبمحمػك ب ػفب كجبالمما ضبلبفضبت ى  بالق افبالمظ ـبكالى ابالم ا ضبلبشها .ُٗ

لب(بلبتحق ػػػؽبْبامػػػضبا ػػػ بال ػػػا مباط ػػػةهػػػػَُِٕا ػػػ باربالحىػػػ  ضباالكىػػػضب  ب
بهػب.بببُُْٓلبُ   ك بلبطب– ا بالكتابالممم ةب

ى فبالت م مبلبمحم ب فبا ىمب فبىىٍك الب ػفبمكىػمب ػفبال ػحاؾلبالت مػ ملبأ ػكب .َِ
ب–مضبهػػػػ(بلبتحق ػػػؽْب شػػػا باػػػكا بممػػػ كؼبلب ا بالغػػػ ابابىػػػسِٕٗا ىػػػمب  ْب

بـب.ببُٖٗٗ   ك بلب
ى فبال ىائضبلأ كبا  بال حمفبأحم ب فبشم اب فبامػضبالخ اىػا ضلبال ىػائضب  ب .ُِ

بَُْٔهػػػ(بلبتحق ػػؽْبا ػػ بال تػػاجبأ ػػكبغػػ البلبمكتػػابالمط كاػػا بابىػػسم ةلبَّّ
بـ.ُٖٔٗب-ق

شػ جبت قػػ  بال وػكؿلبأ ػػكبالم ػػاسبشػهاابالػػ  فبأحمػ ب ػػفبإ   ػػسب ػفبا ػػ بالػػ حمفب .ِِ
هػػػ(لبتحق ػػؽْبطػػ با ػػ بالػػ إكؼبىػػم لبشػػ كةبْٖٔلق افضب  ْبالمػػالكضبالشػػه  ب ػػا

بـب.ببُّٕٗب-هػببُّّٗلبُالط ااةبال   ةبالمتح البلط
شػػ جبمىػػ  بأ ػػضبح   ػػةبلبامػػضب ػػفب ىػػمطاف(بمحمػػ لبأ ػػكبالحىػػفب ػػك بالػػ  فبالمػػسب .ِّ

هػػػ(بلبتحق ػػؽْبالشػػ  بخم ػػؿبمح ػػضبالػػ  فبالمػػ سبلب ا بَُُْالهػػ كمبالقػػا مب  ْب
بل  افب.ب–الكتابالممم ةلب   ك ب
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شػػػماباب مػػػافبلبأ ػػػكب كػػػ بأحمػػػ ب ػػػفبالحىػػػ فبال  هقػػػضبلبتحق ػػػؽبْبمحمػػػ بالىػػػم  ب .ِْ
بهػب.بَُُْلبُ   ك بلبطب– ى ك ضب غمكؿبلب ا بالكتابالممم ةب

أ ػػكب وػػ بإىػػماا ؿب ػػفبحمػػا بالجػػكه مبتػػا بالمغػػةبكوػػحاجبالم   ػػةبالوػػحاجب .ِٓ
ب–لممس ػػػػ فبهػػػػػ(بلبأحمػػػػ با ػػػػ بالغ ػػػػك باطػػػػا لب ا بالممػػػػـبّّٗال ػػػػا ا ضب  ب
 ـ.ُٕٖٗب-ببهػبَُْٕلبْ   ك لبط

غ ائػػابالت ىػػ  بكاجائػػابالتأك ػػؿلبمحمػػك ب ػػفبحمػػ الب ػػفب وػػ لبأ ػػكبالقاىػػـب  هػػافب .ِٔ
ب-هػ(بلب ا بالق مةبلم قافػةبابىػسم ةبَٓٓال  فبالك ما ضلبك م ؼب تا بالق ا ب  ب

بالق افب ب   ك .ب–ج اللبمإىىةبامـك
ةبالػػ   ك مبأ ػػكبمحمػػ بلبتحق ػػؽبْب .بغ  ػػابالحػػ   بْبا ػػ بارب ػػفبمىػػمـب ػػفبهت  ػػ .ِٕ

ب.ُّٕٗلبُا  باربالج ك مبلبمط مةبالما ضبلب غ ا بلبط
غ  ػػػابالحػػػ   بلبالقاىػػػـب ػػػفبىػػػسـبالهػػػ كمبأ ػػػكبا  ػػػ بلبتحق ػػػؽبْب .بمحمػػػ با ػػػ ب .ِٖ

 قب.بُّٔٗلببُالمم  بخافبلب ا بالكتاابالم  ضبلب   ك بلبط
امػضب ػفبمحمػ ب ػفبامػضبغ  ابالح   بو فبالجػك مبلبأ ػكبال ػ  با ػ ال حمفب ػفب .ِٗ

  ػػ ك بلبب-إ ػػفبا  ػػ ارب ػػفبحمػػا مب ػػفبأحمػػ ب ػػفبجم ػػ بلبب ا بالكتػػابالممم ػػةبب
 ا  الممطضبأم فبهممجضب.بلبتحق ؽبْب .ُٖٓٗلببُط

الط قػػػا بالك ػػػ للبالقىػػػـبالمػػػتمـبلتػػػا مضبأهػػػؿبالم   ػػػةبكمػػػفب مػػػ هـبلبأ ػػػكبا ػػػ بارب .َّ
ال غػ ا مبالممػ كؼب ػا فبىػم بمحم ب فبىم ب فبم  ابالهاشمضب الكو لبال وػ ملب

بكالحكػـبَِّ المتكفمْب الم   ػةبب-هػ(بلتحق ؽْب  ا بمحم بم وك بلبمكت ػةبالممػـك
 ق.َُْٖلبِالم ك البلبط

ال ػػ كؽبالمغك ػػةبلبأ ػػكبهػػسؿبالحىػػفب ػػفبا ػػ بارب ػػفبىػػهؿب ػػفبىػػم  ب ػػفب ح ػػمب ػػفب .ُّ
الممػـبهػ(بلبحقق بكامؽبام  ْبمحم بإ ػ اه ـبىػم ـبلب ا بّٓٗمه افبالمىك مب  ب

 مو ب.ب–كال قافةبلم ش بكالتك  ابلبالقاه الب
ب
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هػب(بلب ا بالشػ كؽبُّٖٓفضبظسؿبالق افبى  بهطابإ  اه ـبحى فبالشا  ضب  ب .ِّ
بهػب.بُُِْب-بُٕالقاه البلبطب-   ك ب-

بُٕٖالقامكسبالمح طبلبمج بال  فبأ كبطاه بمحم ب فب مقكابال   ك ا ػا لب  ب .ّّ
ىىػػػػةبال ىػػػػالةبل  شػػػػ اؼْبمحمػػػػ ب مػػػػ ـبهػػػػػ(تحق ؽْبمكتػػػػابتحق ػػػػؽبالتػػػػ ا بفػػػػضبمإب

لببٖل  ػػافبلطب–الم هىيكىػػضبلبمإىىػػةبال ىػػالةبلمط ااػػةبكال شػػ بكالتك  ػػالب  ػػ ك ب
بـب.بََِٓب-هػببُِْٔ

الكشػػاؼباػػفبحقػػائؽبغػػكامضبالت   ػػؿبلبأ ػػكبالقاىػػـبمحمػػك ب ػػفبامػػ كب ػػفبأحمػػ لب .ّْ
ب–بّ  ػػػػػػ ك بلبطب–هػػػػػػػ(بل ا بالكتػػػػػػاابالم  ػػػػػػضببّٖٓال مخشػػػػػػ مبجػػػػػػا بارب  ْب

بقب.َُْٕ
الكشػػػؼبكال  ػػػافباػػػفبت ىػػػ  بالقػػػ افبلبأحمػػػ ب ػػػفبمحمػػػ ب ػػػفبإ ػػػ اه ـبال مم ػػػضلبأ ػػػكب .ّٓ

هػ(بلبتحق ؽْبابماـبأ ضبمحم ب ػفبااشػك بلب ا بإح ػا بالتػ ا بِْٕإىحاؽب  ْب
بـب.بََِِب-لبهػبُِِْبُل  افبلبطب–الم  ضلب   ك ب

ب مب.بك  بالمماؿبفضبى فبااهكاؿبكاافماؿبلبامضب فبحىاـبال  فبالمتقضباله  .ّٔ
ل اابالتأك ؿبفضبمما ضبالت   ؿبلباس بال  فبامضب فبمحمػ ب ػفبإ ػ اه ـب ػفبامػ ب .ّٕ

هػػػ(بلبتحق ػػؽْبتوػػح  بمحمػػ بُْٕالشػػ حضبأ ػػكبالحىػػفلبالممػػ كؼب الخػػا فب  ْب
بهػب.بُُْٓب-ُ   ك بلبطب–امضبشاه فبلب ا بالكتابالممم ةب

بالكتاابلبأ كبح صبى ا بال  فبام ب فبامضب فبا .ّٖ ا ؿبالح  مػضبالم اابفضبامـك
هػػػػػ(بلبتحق ػػػػؽْبالشػػػػ  باػػػػا ؿبأحمػػػػ با ػػػػ بالمكجػػػػك بٕٕٓال مشػػػػقضبال ممػػػػا ضب  ْب

لبُ  ػػػػػ ك ب/بل  ػػػػػافبلبطب-كالشػػػػػ  بامػػػػػضبمحمػػػػػ بممػػػػػكضبلب ا بالكتػػػػػابالممم ػػػػػةب
بـ.ُٖٗٗ-هػببُُْٗ

ب ػػػفبم ظػػػك بااف  قػػػضبالموػػػ مبلب ا بوػػػا  ب .ّٗ ب–لىػػػافبالمػػػ ابلبمحمػػػ ب ػػػفبمكػػػـ 
    ك .

ب
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هػػ(بلبْٓٔلطائؼبابشػا ا بلبا ػ بالكػ  ـب ػفبهػكا فب ػفبا ػ بالممػؾبالقشػ  مب  ب .َْ
 .بببّمو بلبطب–تحق ؽْبإ  اه ـبال ى ك ضبلباله ئةبالمو  ةبالمامةبلمكتااب

الكم ػػػا بممجػػػـبفػػػضبالموػػػطمحا بكال ػػػ كؽبالمغك ػػػةبلبأ ػػػكاب ػػػفبمكىػػػمبالحىػػػ  ضب .ُْ
ب-اػػػ  افب  ك ػػػشببهػػػػ(بلتحق ػػػؽَُْْٗالق  مػػػضبالك ػػػكملبأ ػػػكبال قػػػا بالح  ػػػضب  ب

    ك ب-محم بالمو مبلمإىىةبال ىالةب
محاىػػفبالتأك ػػؿلبمحمػػ بجمػػاؿبالػػ  فب ػػفبمحمػػ بىػػم  ب ػػفبهاىػػـبالحػػسؽبالقاىػػمضب .ِْ

  ػ ك بب–هػ(بلبػتحق ؽْبمحم ب اىؿبا كفبالىك بلب ا بالكتابالممم ػ بُِّّ  ب
بهػبُُْٖلبُلبط

 فبغالػاب ػفبا ػ ببالمح  بالكج  بفضبت ى  بالكتاابالم   لبأ كبمحم با  بالحؽ .ّْ
هػ(بلبتحق ؽْبا ػ بالىػسـبِْٓال حمفب فبتماـب فباط ةباا  لىضبالمحا  ضب  ب

بق.ُِِْلبُ   ك لبطب–ا  بالشافضبمحم لب ا بالكتابالممم ةب
مى  بابماـبأحم ب فبح  ؿبلبأ كبا  باربأحم ب فبمحمػ ب ػفبح  ػؿب ػفبهػسؿب ػفب .ْْ

اػػا ؿبم شػػ لبكاخػػ كفبب- ػػإكطبهػػػ(بلبتحق ػػؽْبشػػم اباا بُِْأىػػ بالشػػ  ا ضب  ْب
ب-هػػػػػببُُِْلبُلب با ػػػػ بارب ػػػػفبا ػػػػ بالمحىػػػػفبالت كػػػػضبلبمإىىػػػػةبال ىػػػػالةبلبط

 ـب.بََُِ
الموػػ اجبالم  ػػػ بفػػضبغ  ػػػابالشػػ جبالك  ػػػ بلببلم افمػػضبأحمػػػ ب ػػفبمحمػػػ ب ػػفبامػػػضب .ْٓ

    ك ب.بب–المق مبال  كمضبلبالمكت ةبالممم ةب
المػػإمفب ػػفبا ػػ بالحػػؽلبا ػػفبم اوػػ باوطػػسعبامػػمبأىػػما باامك ػػةبكال قػػاعبلا ػػ ب .ْٔ

هػػػػػػ(ب ا بالج ػػػػػؿلبّٕٗلػػػػػ  فب  بشػػػػػمائؿبالقط مػػػػػضبال غػػػػػ ا ملبالح  مػػػػػضلبوػػػػػ ٌضبا
بهػبُُِْلبُلبط   ك 

ممالـبالت   ؿبفضبت ى  بالق افبلبمح ضبالى ةبلبأ كبمحم بالحىػ فب ػفبمىػمك ب ػفب .ْٕ
هػػػ(بلبتحق ػػؽبْبا ػػ بالػػ  اؽبالمهػػ مبَُٓمحمػػ ب ػػفبال ػػ ا بال غػػكمبالشػػافمضب  ْب

 هػب.ببَُِْلبُ   ك بلبطب–ح ا بالت ا بالم  ضبل ا بإ
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ا ا ػػػػ بلبإ ػػػػ اه ـب ػػػػفبالىػػػػ مب ػػػػفبىػػػػهؿلبأ ػػػػكبإىػػػػحاؽبال جػػػػا بلب .ْٖ بببببببببممػػػػا ضبالقػػػػ افبكا 
بـب.ُٖٖٗب-هػببَُْٖلبُ   ك بلبطب–هػ(بلباالـبالكتابُُّ ْبب 
اربمحمػ ب ػفبامػ ب ػفبالحىػفب ػفبالحىػ فبالت مػضبالػ ا مبم ات  بالغ ابلبأ كبا ػ  .ْٗ

هػػػ(بلب ا بإح ػػا بالتػػ ا بَٔٔ  خػػ بالػػ  فبالػػ ا مبخط ػػابالػػ مب المتػػكفمْبالممقػػاب
بهػب.بَُِْب-ّ   ك بلبطب–الم  ضب

الم ػػػ  ا بفػػػضبغ  ػػػابالقػػػ افبلبأ ػػػكبالقاىػػػـبالحىػػػ فب ػػػفبمحمػػػ بالممػػػ كؼب ال اغػػػاب .َٓ
هػػػػػ(بتحق ػػػػؽْبوػػػػ كافباػػػػ  افبالػػػػ اك مبلب ا بالقمػػػػـلبالػػػػ ا بَِٓااوػػػػ ها مب  ب

بق.بُُِْلبُ مشؽب   ك بلطب-الشام ةب
مقػػػا  سبالمغػػػةبلبأ ػػػكبالحىػػػ فبأحمػػػ ب ػػػفبفػػػاً سب ػػػفب كىً ٌ ػػػابلبتحق ػػػؽبْبا ػػػ بالىَّػػػسـب .ُٓ

كفبلباتحا بالكتاابالم ابل  ـ.ََِِهػبلببُِّْمحم بهىا ي
بالم ها بالكا  بلم سغةبلبحام باك مبلبالمكت ةباا ه  ةبلمت ا .ب .ِٓ
 ػاطب ػفبامػضب ظـبال   بفضبت اىابا  ا بكالىك لبإ  اه ـب فبامػ ب ػفبحىػفبال ب .ّٓ

بهػ(بلب ا بالكتاابابىسمضلبالقاه ال.ٖٖٓ فبأ ضب ك بال قااضب  ب
ال كػػػػ بكالم ػػػػكفلبأ ػػػػكبالحىػػػػفبامػػػػضب ػػػػفبمحمػػػػ ب ػػػػفبمحمػػػػ ب ػػػػفبح  ػػػػابال وػػػػ مب .ْٓ

هػػػػػػ(لبتحق ػػػػػؽْبالىػػػػػ  با ػػػػػفبا ػػػػػ بَْٓال غػػػػػ ا ملبالشػػػػػه  ب المػػػػػاك  مب المتػػػػػكفمْب
ب.   ك ب/بل  افبب-المقوك ب فبا  بال ح ـبلب ا بالكتابالممم ةب

اله ا ةبإلمب مكغبال ها ةبفضبامـبمما ضبالق افبكت ى  حلبكأحكام لبكجمػؿبمػفبف ػكفب .ٓٓ
ٌمػػػكشب ػػػفبمحمػػػ ب ػػػفبمختػػػا بالق ىػػػضب امكمػػػ بلبأ ػػػكبمحمػػػ بمكػػػضب ػػػفبأ ػػػضبطالػػػابحى

هػػػػػػ(بلتحق ػػػػػؽبْبمجمكاػػػػػةبّْٕالق  كا ػػػػػضب ػػػػػـباا  لىػػػػػضبالق ط ػػػػػضبالمػػػػػالكضب ا بْب
لب  شػػ اؼبجاممػةبالشػا هةب-المممػػضبابكال حػ ب ىػائؿبجامم ػةب كم ػةبال  اىػػا بالمم ػ

 ـب.ببََِٖب-هػببُِْٗلبُأ. بْبالشاه بال كش خضبلبجاممةبالشا هةبلط
الػكج  بفػػضبت ىػػ  بالكتػاابالم  ػػ لبأ ػػكبالحىػػفبامػضب ػػفبأحمػػ ب ػفبمحمػػ ب ػػفبامػػضب .ٔٓ

هػػ(بلبتحق ػؽْبوػ كافباػ  افب اكك مبلبْٖٔالكاح ملبال  ىا ك ملبالشافمضب  ْب
 هػب.بُُْٓلبُ مشؽلب   ك بلبطب-ةب ا بالقمـبلبال ا بالشام 


