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 إبسأٍه بً علٕ بً شحات٘ السنيْدٖلإلماو 
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 إعداد وشرح

 الفقري إىل كرم ربه الغنى

 إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهري
 عامله اهلل بلطفه اخلفي

 راجعه وقدم له
 فضيلة الشيخ

 مصطفٙ علٙ البيا

موجه أول علوم القرآن بقطاع املعاهد 

 األزهرية باملنوفية )سابقًا(

 ومقرئ القراءات العشر الكربى والصغرى 

 من الطيبة و الشاطبية والدرة

 فضيلة الشيخ

 حمند الدسْقٕ أمني كحٔل٘

 احملقق بدار السالم للطباعة والنشر 

 رى و الكربىواجلامع للقراءات العشر الصغ

 من الشاطبية والدرة والطيبة
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 إهداء وشكر

 أهدي هذا امؼمل:  

 سرتوأسدل ػوَكام رداء ام  ،ورػاكام ،إىل وادليَّ اهكرميني حفظكام هللا*

ا، وال  ،وسومكام من لك سوء ومكروه وامؼافية يف ادلهَا واآلدرة، وجؼوين بكام ابرًّ

 حرمين رضاكام .

 

إىل مشاخيي اهكرام، ومشاخي اإلكراء يف امؼامل اإلساليم ، حفظمك هللا و*

اِد حوض املصطفى . نولرآن وأههل  ، وجؼومك من ُورَّ

 

ومكروه،  إىل مجَع املسومني يف أكطار األرض حفظمك هللا من لك سوءو*

رضاه  . ووفلمك ملا حيبه ٍو

 

 

د بن رجب بن غبد امرش َد جعمي : فضَةل امش َخ احمللق ادلكتور ومَ وأشكر

أسأل هللا أن حيفظه  ،ةؼد تفضهل مبراجؼة هذه امرساةل ػىل ما أسدى من امنصَحة

ه غن املرآن وأههل ذريا .ٍو سومه من لك سوء ومكروه ، وجيًز  رػاه ، ٌو
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 تكسٓظ

ايؼملّٓمٓماظّٔيماخؿمملرمعذمل٤ّمسؾذملمملدهمأض٦ّاعذملممًلمذذملّٕصؾمل٣ّمكؼملذمل٢ّمطؿمملأذمل٥ّبموأوجذملنملمسػملذملؿملؾمل٣ّممممممممم

و٦ّؼّٓهمواظضملؼمل٢ّممبمملمصؿمل٥ّبموأجّٖلمهل٣ّماظضملشملمملءمواظّٕض٦ّانمسػمل٧ّمذظ١ّبمدؾقمملغ٥ّمع٤ّمإظ٥ّمطّٕؼ٣ّم

ٓمم مذذملؾملمملدةمغذملؿكػملّٙممموػمملببمصسملفم٢ّمأػ٢ّماظعملّٕآنمسػمل٧ّمع٤ّمد٦ّاػ٣ّبموأذذملؾملّٓمأنم مإظذمل٥ّمإ ما

أؾملمملمع٤ّماظؽملّٖسمملتبموغضملػمل٦ّمأؾملمملمأرض٧ّماظّٓرجمملتموأذؾملّٓمأنمدؿملّٓغمملمحمؼملذملًّٓامسؾذملّٓهموردذمل٦ّظ٥ّبمممم

خعمؿملػمّٕغمُط٣ّمع٤ّمتضملػمل٣َّّم:م»٥ّمع٤ّمخػملعمل٥ّمواظلظملريمأؿملؽمل٥ّموأنيمسؾمملدهبماظعملمملئ٢ّغم٥ّ.موخريتغم٥ّموخػملؿملػمُلوصظملؿملقم

صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّماظّٔؼ٤ّمحظملصمل٦ّاماظعملذملّٕآنموحذملمملصصمل٦ّامسػملؿملذمل٥ّبمممم«ماظعملّٕآنموسػملؼمل٥ّ

مبمملمصؿمل٥ّمع٤ّمأحغملذملمملمبمولػملعملذمل٦ّاممبذملمملمصؿملذمل٥ّمعذمل٤ّمآداب..ممممممدوهبموتّٓإّٔوامعضملمملغؿمل٥ّبموسؼملػمل٦ّاموج٦ّفم

م﴾ُأوَظؽؿم١َّمحؿمّٖػمبغمماظػمل٥َّّؿممَأَظذملمملمِإنفممحؿمذملّٖػمبعمماظػملَّذمل٥ّؿممػغمذمل٣ّغمماْظؼملغمظمْلػملؿمقغمذمل٦ّنعمممممم﴿صّٕض٧ّمآمسؽملؾمل٣ّمورض٦ّامسؽمل٥ّ.م
م(.22)اجملمملدظهمل:م

ةموسؼملؿمل٣ّمػّٔاماظغملؿمملبماظعملؿمل٣ّمسصملؿمل٣ّماظظملمملئّٓمسػمل٧ّأضملّٓ:مصعملّٓمدضملّٓتمأأػملّٞمدضملمملدةمأمملرالس٨ّمو

إعؿمملعماًالنمأرملّٕحم»اظؽملظملّٝمإنمذمملءمآمِّػ٢ّماظعملّٕآنمواظضملػمل٣ّ.موػّٔاماظغملؿمملبمػ٦ّماٌلؼمل٧ّمأذملم

«ماظعملّٕاءاتماظضملرملذملّٕممص٧ّدغملوملمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنمع٤ّمرّٕؼ٠ّمرؿملؾهملماظؽملرملّٕممص٧ّأعؽملؿملهملماظ٦ّهلمملنم

عّٝمتّٔؼؿمل٢ّم«مع٦ّاضّٝمطالَّمص٧ّذّٕحمهظملهملماٌالممص٧ّشمملؼهملماظضملغمالم»طؿمملبممسػمل٧ّبموارػملضملوملمأؼسملممًلم

َٓمأدذملفمللمأنمم«.موذظذمل١ّبموطذملّٔظ١ّمممػذملّٔام»وأمسمملءماإلذمملرةم«مغضمل٣ّ»بمو«أػمل٧ّ»م٧ّسػملكغمل٣ّماظ٦ّضّٟم وا

بموأنمرمضملذمل٢ّمسؼملػملذمل٥ّمخمملظزملذملممًلمممماظشقخمإدالممغصرماظلقدمدعدؼ٦ّص٠ّمعقملظّٟمػّٔؼ٤ّماظغملؿمملأنيم

عذملمملمؼرملذملمملءممممسػملذمل٧ّمظ٦ّج٥ّماظظملؿمملحماظضملػملؿمل٣ّ.موأنمؼضمل٣ّمغظملضملؾملؼملمملميؼملػملهملموورثهملمطؿمملأ٥ّماظرملّٕؼّٟبمإغذمل٥ّمم

م.مضّٓؼّٕبموأمملإلجمملأهملمجّٓؼّٕ

 مصطفِ علِ البيا
 ه أول علىو القرآٌ بقطاع املعاٍد مىج

 ، «شابقًا»األزٍريُ بامليىفًُ 
 ومقرئ القراْات العشر الكربّ، والصغرّ 

 مً الطًبُ  والشاطبًُ  والدرَ
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 تكدٓه

مسػملذمل٧ّمسؾّٓهماظغملؿمملبموٕمرمضمل٢ّمظ٥ّمس٦ّجممًلبموماظزملالةموماظلذملالممممسػمل٧ّايؼملّٓمٓماظّٔيمأغّٖلم

م٥ّمواظؿمملأضملنيمأكملحلمملنمإشممؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّ.آظ٥ّموصقؾمسػمل٧ّحمؼملّٓماظؽمليبماٌزملشملظمل٧ّماظضملّٓغمملنبموم

موأضملّٓ...

مظػمللذملغملوملبمووجّٓتذمل٥ّمممػّٔامإٌّجذملّٝمبموماظرملذملّٕحماظذمل٦ّاظمممممسػمل٧ّصعملّٓمأطّٕعينمآمتضملمملشممأممل رالعم

مجؾملًّٓامطؾريًابمومٓماظظملسمل٢ّموماٌؽملهمل.سؼملاًلمرائضملممًلبمو

اإلدالعؿملهملمأ٦ّج٥ّمسذملمملممبمومسػملذمل٦ّمماظعملذملّٕآنموماظعملذملّٕاءاتمممممماٌغملؿؾهمَلمػّٔاماظغملؿمملبغمميعمِّٕػمأرج٦ّمأنمؼغم

م٥ّمخمملص.أ٦ّج

وأدفمللمآمأنمرمّٖيمأخمملغمملماظرملؿملّْ/مإدالممأ٤ّمغزملّٕمأ٤ّماظلؿملّٓمأ٤ّمدضملّٓمخريماىّٖاءبموأنم

موماٌلػملؼملنيمخريماىّٖاء.مبأنمرمّٖيمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمس٤ّماإلدالمسؼملّٕهبمومص٧ّميّٓم

 
 

 راجعه 
 الفقري إىل عفى ربه

 حمند الدشىقٌ أمني حمند كحًلُ
  قب بدار الص مو للطباعُ واليشراحمل

 لقراْات العشر الكربّ، والصغرّ لواجلامع 
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 املكدم٘

أودسذمل٥ّمعذمل٤ّمممومِّوشمماِّظؾذملمملببممسؾّٓهماظغملؿمملببمتؾزملًّٕةمػمل٧ّايؼملّٓمٓماظّٔيمأغّٖلمس

مأشّٖرػذملمملمسػملؼملؼمذملمملبممومباظغملؿنملمضّٓرؼماماظضملغمفعممملببموجضملػمل٥ّمأج٢ّفممايغمل٣ّماظضملعمفعمنملعمومصؽمل٦ّنماظضملػمل٦ّم

ؾػمؾملهمَلمصؿمل٥ّمو مو مذغممبذيمس٦ّجمشريعمماًشملمملب;مضّٕآغؼممملمسّٕأؿملؼممملمأأػملطملؾملمملمظمومبأسّٔأؾملمملمغصملؼملؼممملو

مارتؿملمملب.

موملػمؽملعمذملماظذملّٔيمسعمممبوأذؾملّٓمأنم مإظذمل٥ّمإ مآبموحذملّٓهم مذذملّٕؼ١ّمظذمل٥ّمربماِّرأذملمملبممممم

سؾذملذملّٓهمماأذذملذملؾملّٓمأنمدذملذملؿملّٓغمملمحمؼملذملذملّٓؼمومخسملذملذملضملوملمظضملصملؼملؿذملذمل٥ّماظّٕضذملذملمملببوم٥ّماظ٦ّجذملذمل٦ّهؿؿمذملذملؿملفم٦ّعؿمؿملقمظعمَل

ضملمملببمإشممخذملريمأعذملهملمأفملصسملذمل٢ّمممماظرمل ذملممفأذذملّٕموماٌؾضملذمل٦ّثمعذمل٤ّمأطذملّٕمماظرملذملضمل٦ّبمممممبورد٦ّظ٥ّ

دائؼملنيمإشممؼذمل٦ّممممدالعؼممملومؾ٥ّماِّنمملببمصالةسػمل٧ّمآظ٥ّموصقومطؿمملببمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ

ماٌـملب.

 …وبعد

هملمتعذملذملهملماظغملذملذملؾريمإأذملذملّٕاػؿمل٣ّمأذملذمل٤ّمسػملذملذمل٧ّمأذملذمل٤ّمسػملذملذمل٧ّمأذملذمل٤ّمذذملذملقمملصذملذملكملنماإلعذملذملمملمماظضملذملذملمملٕماظضملالَّ

صؿّّمآمظ٥ّمع٤ّمأأ٦ّابماًذملريماظغملذملـريبموصذملؿّّمسػملؿملذمل٥ّمعذمل٤ّمممممممباظلؼملؽمل٦ّديفممطمملنمسػملؼملؼممملمصّٔؼما

ماظعملّٕاءاتمعمملمؼضملفّٖمس٤ّموصظمل٥ّماظؿقؾري.ومسػمل٦ّمماظعملّٕآن

صرتكمظؽملمملمتّٕاثممًلمسصملؿملؼملذملممًلممم!فمع٤ّمكّٕظلؿمل٢ّماىمملرفبمطفملغ٥ّمؼطملّٕصغملمملنمظممسػملؼمل٥ّمطممل

;مظؿملكّٕج٦ّامتػمل١ّمئنملمع٤ّماظضملػملؼملمملءبمؼضملغملظمل٦ّنمسػملؿمل٥ّمذّٕحؼممملموت٦ّضؿملقؼممملػمملئاًلمزمؿمملجمإشممطؿممل

ماظغملؽمل٦ّزمآٌّص٦ّغهملبمواِّدّٕارماٌغملؽمل٦ّغهمل.

وطمملنمضّٓمسعم٤ّفممظ٨ّمأنمأطؿنملمردمملظهمل;مأتغملػمل٣ّمصؿملؾملمملمس٤ّمدغملوملمحظملذملّٙمأذمل٤ّمدذملػملؿملؼملمملنمممم

أمنية   »صملذمل٨ّؾمبمصػملؼملذملمملمذذملّٕسوملمصؿملؾملذملمملموجذملّٓتمغصملذمل٣ّممممممماظلذملغملوملماظػملظملممػملذمل٧ّمعّٝمأؿملمملنمعمملظ٥ّمس

م.ظػملضملالعهملماظلؼملؽمل٦ّديؾم« الوهلان يف سكت حفص بن سليمان

ممملهمظ٨ّموإلخ٦ّاغ٨ّماظغملّٕام.سػمل٧ّمعلؼملفممصغملمملنمامسؼمممل
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مطمملآلت٨ّ:مؾؼممملعّٕتفممبظشملّٕقماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾممسؽملّٓمحظملّٙمووجّٓت٥ّمحمّٕ رؼما

متماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّمسؽملّٓمحظملّٙمجمؼملػملهمل.وعمأؿملمملنماظشملّٕقماظيتمرعمم-1

ممماظيتماتظملعملوملمسػملؿملؾملمملمتػمل١ّماظشملّٕق.أؿملمملنماِّحغملمملم-2

مبذمل٤ّمممعـؽملؿملؼمذملمملموماظلذملغملوملبمممبذمل٤ّمسمذملّٙقممممعؾؿّٓئؼممملمبأؿملمملنماِّحغملمملمماظيتماخؿػملظمل٦ّامصؿملؾملمملم-3

م٥ّبمصؾّٓأمأمملٌؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّمأؿملؽملؾمل٣ّبمث٣ّمأمملٌكؿػملّٟمصؿمل٥ّ.ؼضملؼملقم

موػ٦ّمادؿـؽملمملءممممملمدؾ٠ّمسػملؿمل٥ّمع٤ّمأحغملمملم.مبأؿملمملنمعمملمميؿؽملّٝمصؿمل٥ّماظلغملوملموضظمًلمملم-4

م.اًمملمتهملم-5

م.وحّٕرمأحغملمملعؾملمملمبظلغملوملوأؾملّٔامؼغمل٦ّنمضّٓمحّٕرمرّٕقما

مأذذملؾ٥ّعممم-مظرملّٓةماخؿزملمملرهمعذملّٝمصمضملذمل٥ّمظؿػملذمل١ّماِّحغملذملمملمممممم-شريمأنمػّٔاماظؽملصمل٣ّمطمملنم

مزم٢ّمأظطملمملزه.ومّّمعؾؾملؼمل٥ّب٢ّمجمؼملػمل٥ّبموؼ٦ّض ظملزمل ؼغممأمملظػملطملّٖبمصّٕأؼوملمأنمأضّٝمسػملؿمل٥ّمذّٕحؼمممل

أولمممتماظرملذملذملّٕحموايؼملذملذملّٓمٓبمصغملؽملذملذملوملغمومب٥ّموطّٕعذملذمل٥ّمبؽمل ذملذملمذملذملذملذملمتضملذملذملمملشممذملذملذملذملم٠ّمآص٦ّصَّذملذمل

ممملدة.اٌلؿظملؿملّٓؼ٤ّمعؽمل٥ّمأسصمل٣ّما دؿظمل

متلؾملؿملاًلمسػمل٧ّمإخ٦ّاغ٨ّماظغملّٕام.مبهمًلؾعمعؽملمملدؿمم-ظػملؽملصمل٣ّمم-ص٦ّضضملوملمأأ٦ّاأممًلم

م)غلكهملمدارمايّٕعني(.ماٌشملؾ٦ّسهملمص٧ّمحؿملمملةماظؽملمملز٥ّ٣ّمسػمل٧ّمماظؽمللكهملمؿقمشملؾعمث٣ّمضعم

م.م-رضم٥ّمآمم-أضملّٓمذظ١ّمتّٕصموملغممتّٕصمهملمخمؿزملّٕةمظػملضملالعهملماظلؼملؽمل٦ّديم

م.أغ٦ّاس٥ّمسؽملّٓمحظملّٙبموذّٕحؿ٥ّمذّٕحؼممملمواصؿملؼممملومث٣ّمتغملػملؼملوملمس٤ّماظلغملومل

مدغمّٓ دت.ومأدفمللمآمأنمأط٦ّنمضّٓموغمصخملعمْلوملمصؿمل٥ّمذظ١ّمذّٕحوملماظؽملصمل٣ّمذّٕحؼممملمأضملّٓ

موأمسؿملؿ٥ّ:م

ٌِلَِّداع اِلَتِمِإ) ٌََِِلَْاِل َِِّ٘يِمُأ ِحِسَصبِ ا م(اٌَنَِٔلُس ًِِب ِصِفَح ِتِلٙ َسِف ا

صمؿملّٝماٌلذملػملؼملنيممبموأػػمل٧ّوميفمبموذؿمل٦ّخ٨ّبع٤ّمإخ٦ّاغ٨ّمأ مؼؽملل٦ّغ٨ّموواظّٓعممصّٕجمملء

مع٤ّمصمملحلمدسمملئؾمل٣ّ.
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اٌؽملهملبوإنمطؽملذملوملمأخشملذملفملتمصؼملذمل٤ّممممومظ٥ّمايؼملّٓومؽملوملمأصؾوملغممصؼمل٤ّمآموحّٓهبصكملنمط

م.اظؿؼملّٗمظ٨ّمسّٔرؼماومس٤ّمخشملؽ٨ّموض٦ّ ع٥ّبمواضؾ٢ّمص٦ّاأ٨ّمصؿطملمملضعممبع٤ّماظرملؿملشملمملنومغظملل٨ّ

مصمملظضملغمّٔػمرغممسؿمؽملػمّٓعممخؿملمملِرماظؽملفممملِسمععمعمْلؾغم٦ّلممممممممواظضملعمظمْل٦ّغممعؿم٤ّػممذؿمؿمل٣ّماظلفممملداتؿممعفملع٦ّلغم

 سمم وبارك عمى نبًنا حممد  و وصمى اهلل

 صحبه وسممو مى آلهعو

 

 كتبه حامدًا ومصلًًا
 إش مو بً ىصر بً الصًد بً شعد األزٍرٍ

ٌّ  عامله اهلل بلطفه اخلف
 ٍـ.1431/ صفر/ 11فجر األربعاْ 
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تسمج٘ خمتصسٗ للياظه زمحُ اهلل 
(*)

 

 امسُ:

بمإإّٔاػؿمل٣ّمأ٤ّمسػمل٨ّمأذمل٤ّمماظؽملقّٕؼّٕػ٦ّماإلعمملمماظضملمملٕماظضملالعهملماظغملؾريبماحملعمل٠ّمآٌّض٠ّم

مظلؼملؽمل٦ّديماٌزملّٕيماظرملمملصضمل٨ّ.سػمل٨ّمذقمملذةما

 مْلدِ:

مؼملؾمل٦ّرؼهملمعزملّٕمبّٓؼؽملهملممسؽمل٦ّدممبقمملصصملهملماظطملّٕأؿملهملمجبم-رضم٥ّمآمم-وظّٓم

ا٦ٌّاص٠ّمظضملمملمممبٌؾمملرطهملأظّٟمع٤ّماهلفّٕةماومعمملئهملمثالثؿمومثالثنيوماظضملّٕأؿملهملمسمملممثالثـم

مأظّٟمع٤ّماٌؿملالدمص٧ّمذؾملّٕمرعسملمملنماٌؾمملرك.عمملئهملمومطملهملمسرملّٕموتلّٝ

ُُ للعله:  طلُب

ظغملّٕؼ٣ّموػ٦ّماأ٤ّمسرملّٕمدذملؽملنيمسػملذمل٧ّمؼذملّٓماظرملذملؿملّْمسػملذمل٧ّمضذملمملغ٦ّنمممممممحظملّٜماظرملؿملّْماظعملّٕآنما

ماحملظملّٜمأمملظؾػملّٓةمآغّٔاك.

صعملذملّٕأمسػملؿملذمل٥ّماظعملذملّٕآنمطمذملّٗمخؿؼملذملمملتمممممممبث٣ّماغؿعمل٢ّمإشمماظرملذملؿملّْمحمؼملذملّٓمأأذمل٦ّمحذملالوةمممم

مأخّٔمسػملؿمل٥ّماظؿف٦ّؼّٓمطمملعاًلمص٧ّماًؿؼملهملماظلمملددهمل.ومطمملعالتمإّٔواؼهملمحظملّٙمس٤ّمسمملص٣ّب

ؾّٝمصذمل٧ّمدذملؽملهملمأخذملّٕىمممماػمملماظعملذملّٕاءاتماظلذملممدفمقملعمؼملغمضّٕأمأؿمومبص٧ّمدؽملهملمث٣ّمحظملّٜماظرملمملرؾؿملهمَل

 سػمل٧ّماظرملؿملّْمحمؼملّٓمأأ٦ّمحالوة.

ظػملضملالعذملذملهملم« عؽملقذملذملهملمعذملذمل٦ّشمماظذملذملر»بموظإلعذملذملمملمماأذملذمل٤ّماىذملذملّٖري« اظذملذملّٓرةماٌسملذملذملؿملهمل»ضذملذملّٕأم

مملنمصذمل٧ّممؽملفمذملمػؾذملهملماٌم»اٌلؼملمملةم« رؿملؾهملماظؽملرملّٕ»هّٕؼّٕاتماظرملؿملّْماظشملؾمملخمسػمل٧ّموماإلأؿملمملريب

ضّٕأمسػملؿمل٥ّمخؿؼملذملهملممومبسػمل٧ّماظرملؿملّْماظلؿملّٓمسؾّٓماظضملّٖؼّٖمسؾّٓماى٦ّاد« هّٕؼّٕمأوج٥ّماظعملّٕآن

م.أّٔظ١ّ

موتػملعمل٧ّمأضملّٚماظضملػمل٦ّمماظرملّٕسؿملهملممواظضملّٕأؿملهملمسػمل٧ّمأضملّٚمعرملمملؼّْموسػملؼملمملءمأػملّٓه.

                                                 

سؾّٓمآمأذمل٤ّمجذملمملرمآماىذملمملرمممممظػملّٓطؿ٦ّر «حؿملمملت٥ّموآثمملرهاظلؼملؽمل٦ّديم»٧ّماإلعمملمم(ماغصملّٕمتّٕصمهملماظرملؿملّْمعظملزملػملهملمص*)

 ط/ماظزملقمملأهملمظػملرتاث.مبآ
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 ِ بالعالم٘ الضباع:ؤلكا

أمملظضملالعذملهملماظؽملمملأطملذملهملمغذمل٦ّرماظذملّٓؼ٤ّمسػملذمل٨ّمأذمل٤ّمحمؼملذملّٓممممممممم-رضمذمل٥ّمآممم-اظؿعمل٧ّماظرملؿملّْم

صؿّّماظغملذملّٕؼ٣ّمم»أذمملرمسػملؿمل٥ّمكظملّٜمهّٕؼّٕاتماٌؿ٦ّشمماٌلؼملمملهمومبأ٥ّمنملعمفؿمسػماظسملؾمملعماظّٔيمُأ

م.«ص٧ّمهّٕؼّٕمأوج٥ّماظعملّٕآنماظضملصملؿمل٣ّ

سػمل٧ّمؼّٓماظرملؿملّْمحؽملظمل٨ّماظلذملعملمملبموضذملّٕأمسػملؿملذمل٥ّمممممصضملغملّٟماظرملؿملّْمسػملؿملؾملمملمدرادهملموحظملصمًلممل

مث٣ّماِّرأّٝماظّٖوائّٓمسػمل٧ّماٌؿ٦ّاتّٕة.مباظعملّٕاءاتماظضملرملّٕمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظشملؿملؾهمل

مًّٕةصؽملصمل٣ّمضزملؿملّٓةمعضملؾ ذملممباذّٓؼّٓؼمماظسملؾمملعمحؾؼممملماظضملالعهمَلمؽملمملماظلؼملؽمل٦ّديقموضّٓمأحنملمذؿملكغم

معشملػملضملؾملممل:بمس٤ّمحؾ٥ّم

مدغم٦ّػماظضملغمذملذملوعممؾفممملعغممملمضعمذملذملؼعمذملذملم٢ّغمالأؿمذملذملاظؾعمم٤ّعمأؼػمذملذمل
م

م٦ّدغمرملغمذملذملؽملػمععممنملفماُيذملذملمنفمِإمنملفماُيذملذملمفعمِّٖضملػمذملذملؿعمظؿم
م

مهملـمعمَلمملمثؿمخعممملمَأؿملعمغػم٧ّماظّٓقمصؿممنملقماُيمّٓؿمضملؿملػمؼغممإنػم
م

م٦ّدغمضملغملػمذملذملععمم٤ِّؼػمارعم٧ّماظذملذملّٓفمصؿمذملذملم٨َّ١ّمأؿمذملذملؽملؿمكملغفمَصذملذمل
م

 :ُمؤلفات

هّٕؼذملّٕاتمأّٓؼضملذملهملمممومعقملظظملذملمملتمسفؿملؾذملهملمصّٕؼذملّٓةبمممم-رضم٥ّمآمم-أغؿيملمظؽملمملماظرملؿملّْم

معظملؿملّٓةبمعؽملؾملممل:

وػذمل٦ّمغصملذمل٣ّمجذملمملعّٝمِّحغملذملمملمماظؿف٦ّؼذملّٓبمتعملذملّٕرمممممممبممؼذملّٓماظعملذملّٕآنممآلظلملماظؾؿملمملنمص٧ّمو٦ّم-1

مدؽملؿني.ٌّٓةمتّٓرؼل٥ّممبضملمملػّٓماظعملّٕاءاتم

متػملكؿملّٙمآلظلملماظؾؿملمملن.م-2

ماظؿقظملهملماظلؼملؽمل٦ّدؼهملمص٧ّمو٦ّؼّٓماظغملػملؼملمملتماظعملّٕآغؿملهمل.م-3

ما٦ٌّجّٖماٌظملؿملّٓمص٧ّمسػمل٣ّماظؿف٦ّؼّٓ.م-4

مرؼمملضهملماظػمللمملنمذّٕحمتػملكؿملّٙمآلظلملماظؾؿملمملن.م-5

موا أؿّٓاء.ماظ٦ّضّٟومص٧ّماظؿف٦ّؼّٓع٦ّازؼ٤ّماِّداءمم-6

ميظملّٙمع٤ّمروضهملمايظملمملز.مبمملمأؾملفهملماظػملقمملزمم-7

 



 

 -م11م-

معّٕذّٓماإلخ٦ّانمإشممرّٕقمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملن.م-8

مأعمملغ٨ّماظشملػملؾهملمص٧ّمخػملّٟمحظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظشملؿملؾهمل.م-9

مهعملؿمل٠ّماٌعملمملممصؿملؼملمملميؼملّٖةمسػمل٧ّماظلغملوملماظضملمملم.م-10

ماظؽملف٣ّماظّٖاػّٕمص٧ّمضّٕاءةماأ٤ّمسمملعّٕ.م-11

مؾّٖار.ػّٓاؼهملماِّخؿملمملرمإشممضّٕاءةماإلعمملممخػملّٟماظم-12

م.مأعؽملؿملهملماظ٦ّهلمملنمص٧ّمدغملوملمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنم-13

ماظّٓرة.ومدواس٨ّماٌلّٕةمص٧ّماِّوج٥ّماظضملرملّٕؼهملماحملّٕرةمع٤ّمرّٕؼعمل٨ّماظرملمملرؾؿملهملم-14

ماظ٦ّج٦ّهماظؽملسملّٕةمص٧ّماظعملّٕاءاتماِّرأّٝمسرملّٕة.م-15

ماظّٓقمرقمماظؽملصملؿمل٣ّمص٧ّمهّٕؼّٕمأوج٥ّماظعملّٕآنماظضملصملؿمل٣ّ.م-16

مطرملّٟماظطمل٦ّاعّٚمص٧ّمهّٕؼّٕماظضمل٦ّارض.م-17

مّٕؼّٕمرّٕقماأ٤ّمطـريموذضملؾهمل.تؿؼملهملمص٧ّمهم-18

مح٢ّماظضمللريمظممأؿملمملنمأوج٥ّماظؿغملؾري.م-19

م.م-مرضم٥ّمآمرضمهملموادضملهملم-وشريمذظ١ّمطـريم

 تالمرتُ:

معؽملؾمل٣ّ:م-رضم٥ّمآمم-طـريونمػ٣ّمرالبماظرملؿملّْم

 مرئؿملّٗمىؽملهملمعّٕاجضملهملماٌزملمملحّٟماِّدؾ٠ّ.مبصسملؿملػملهملماظرملؿملّْمرزقمخػملؿمل٢ّمحؾهمل

 ّماٌزملمملحّٟماِّدؾ٠ّ.مرئؿملّٗمىؽملهملمعّٕاجضملهملمبصسملؿملػملهملماظرملؿملّْمحمؼمل٦ّدمحمملصّٜمإّٔاغ٠

 مرئؿملّٗمىؽملهملمعّٕاجضملهملماٌزملمملحّٟماِّدؾ٠ّ.مبصسملؿملػملهملماظرملؿملّْمحمؼمل٦ّدمأعنيمرؽملشملمملوي

 اٌذملّٓرسمأغملػملؿملذملهملماظعملذملّٕآنماظغملذملّٕؼ٣ّممممممبصسملؿملػملهملماظرملذملؿملّْمسؾذملّٓماظظملؿذملمملحمسفؼملذمل٨ّمإٌّصذملظمل٨ّممممم

مأمملىمملعضملهملماإلدالعؿملهمل.

 ّٗسسمل٦ّمىؽملهملمعّٕاجضملهملماٌزملذملمملحّٟمدذملمملأعملممًلممممبصسملؿملػملهملماظرملؿملّْمحمؼملّٓمسؾّٓماظّٓاؼ٣ّمطمؿمل

م٣ّبمجمملعضملهملماِّزػّٕ.وآٌّرسمأغملػملؿملهملماظعملّٕآنماظغملّٕؼ
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 ّٓمصمملحنملماظؿقعملؿملعملمملتماظؾّٓؼضملهمل.مبصسملؿملػملهملماظّٓطؿ٦ّرمأمي٤ّمرذّٓيمد٦ّؼ

 مصمملحنملماظؿقعملؿملعملمملتماظؾّٓؼضملهمل.مبصسملؿملػملهملماظرملؿملّْمحمؼملّٓممتؿمل٣ّماظّٖسيب

ممم٤ّمأطّٕعؾمل٣ّمآمصمملغؿظملضمل٦ّامأضملػملؼمل٥ّ.موشريػ٣ّ

 أقساىُ:

ٌُ مؼ٤ّ:ِزّٕفمؾعمطمملنمع٤ّمأضّٕاغ٥ّما

 م.م-رضم٥ّمآم-اظضملالعهمل:مأضمّٓمأ٤ّمسؾّٓماظضملّٖؼّٖماظّٖؼمملتم

 م.م-رضم٥ّمآم-عهمل:مسمملعّٕمأ٤ّماظلؿملّٓمسـؼملمملنماظضملال

 م.م-رضم٥ّمآم-اظضملالعهمل:مسؾّٓماظظملؿمملحماظعملمملض٨ّم

 م.م-رضم٥ّمآم-سـؼملمملنمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنمعّٕادمأشمملمم:اظضملالعهمل

م.أئؼملهملماظعملّٕاءةموشريػ٣ّمع٤ّم

ؽملذمل٦ّرمؼرملذملّٝمعذمل٤ّممممّٔمضؾؿمل٢ّموصمملتذمل٥ّبمصغملذملمملنماظممإّٔؤؼهملمػّٔاماىؿمؾملػمؾؿمموضّٓمأطّٕعينمآم

مبمومتعملّٓقمممسؼملّٕه.موجؾمل٥ّمطفملغ٥ّمضؼملّٕمؼؿألِّبمعّٝمذّٓةمعّٕض٥ّ

 ّفاتُ:

سػمل٦ّعذمل٥ّبماخؿذملمملرهمآممموموأضملّٓمػّٔاماظضملؼملّٕمايمملص٢ّمأّٓرادهملموتّٓرؼّٗماظعملّٕآنماظغملذملّٕؼ٣ّم

م.ذملذملممتضملمملشمذملذملمدؾقمملغ٥ّموموضّٓرظؿملغمل٦ّنمجب٦ّارهمص٧ّمجؽملهملماظظملّٕدوسمإنمذمملءمم

مم.2008ػذملما٦ٌّاص٠ّم1429ص٧ّمذؾملّٕمرعسملمملنمسمملممم-رضم٥ّمآمم-صؿ٦ّص٧ّم

 .واملصلنني خري اجلساْجساه عً اإلش مو و رمحه اهلل رمحُ واشعُ
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 ىظه

 أمئ٘ الْهلاٌ فٙ سلت حفص بً سلٔناٌ

 لإلهام العالهة إبراهين بن على بن على بن شحاتة السونودي

م(*)

ننننننننننننِ   ِ        نننننننننننن  ِ  -1 ننننننننننننِ     م َم دن ام  ِمنننننننننننن
    

 ع ل نننننننننننننننِ   ا يِننننننننننننننن     ننننننننننننننن ِ ِ      ننننننننننننننن  ِ                                   
 

2-   َ نننِم ِمننن َمر  رِ » «   ر  مضننن ِ »  فم  ق ننن م «   ت ننن
 

نننننننننِ   ِ                                     نننننننننَلَ  ِقيمننننننننن        م   عامننننننننن   م ننننننننن م ّل    سم
 

3-   َ َ نننوِم ِمننن نننن م «   ت جر ننن ِ » أ  م َد من  م وم    
 

نن» «  مم »  ِلمف  ِرسنن م  ننِ                                       منن   ْنمف   نن م «  م ش 
 

َم أدننننننن    ننننننن ِ رِِ  م  -4      مَلننننننن و  ن نننننننرم ه ع ننننننن
  

َم َعين  منننننننننِ ِ  م                                     نننننننننا  ِن ع ننننننننن َِ  َ شم نننننننننو  ع ننننننننن     م
 

َمر  رِ »   ز  د  َذ  -5 َم «   ت ننننن َم ز رمع ننننن ن  ع ننننن  ع ننننن
 

َم                                     ننننننننن نننننننننِم ز ر  َم   فم َ  ع ننننننننن نننننننننرِ    ذ     ذ    ع  م
 

 
ننننننننننننننن  ر   م    َا ننننننننننننننن    ننننننننننننننن  ّلِ      -6  ر       

 

ننننننننننر                                     نننننننننن م أ م   ي ننننننننننِر   م نننننننننن   رمر  نننننننننن  ر ت لم  ِمانم  
 

                                                 

 ػّٔهماظضملؽملمملوؼ٤ّمع٤ّموضضمل٨ّمتلؾملؿملاًلمسػمل٧ّمإخ٦ّاغ٨ّمماظغملّٕام.(م*)
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نَ  -7 نننننننننننن   « تأمم ا نننننننننننن »   َْنننننننننننننوم نننننننننننن    شم   َ ِد  
 

َلق»   ت نننننننننن    نننننننننن                                        ننننننننننْ خم    دمغ نننننننننن  َ «  لو
 

 أ   ننننننننننننننن م  َميمنننننننننننننننِ ّل« ء  ن  »   د ننننننننننننننن     -8
 

َِ  نننننن                                          ننننننِل ــِه  َمسم  «س  ِسنننننن » َوْضِػــــ
 

ننننننننننننننت َ         نننننننننننننن   « َضننننننننننننننام   »  -9 ِ   ن فم  َر م
 

ننننننَلت   نننننن« م رمق ننننننِ ْ  » «ِعو جنننننن   »                                             َم   سم
 

َ   ن ننننرمِ ه  نننن  -11 نننن م  «  َ   نننن مِنر ْ  »     س 
 

...................................... 

 
11-................................. 

ْ نننننننننن  اظلِّــــــــــَوى  ِ نننننننننن                                     ت ِلننننننننننَ    ر  َ  م    خم
 

نننننلم   ع امنننننَ  أ  مِ نننننرِ  -11 َم   َخنننننمو   س  ننننن      
 

َ     قمِ ننننننننننرِ  َؼاِدــــــــــِقَنممممممممممممممممممممممممممممممممممم ِن   ع نننننننننن م  م نننننننننن م َْنننننننننننوم
 

   ع امننننننننننننَ    نننننننننننن د  ِدَ   نننننننننننن مِنِر َ ننننننننننننِت م  -12
 

                                        َ نننننننننن    »    «  ن يمَ ننننننننن َ » ِسننننننننن م   َننننننننن ِ م « د  م
 

نننننننننننن   ت نننننننننننن ْ »   َع ن ا نننننننننننن م   نننننننننننن ءَ  -13     » 
 

ــِه ننننننننننن                                      ننننننننننن       نننننننننننرمد  نِ  َوْضِػـــــــــ    َ س 
 

ننننننن  تن رمق نننننننِ  دنننننننن -14  َجِاننننننن « ِ نننننننرم ِ »     جم
 

ننننلم                                       َم ر   ِ »   س  ِ   م ر  ن  د نننن»  « م نننن  «ع لنننن
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نن م »     َخلمننَ   نن -15 ننَل م ِدَلنن م «  ن لم   َم   سم    م نن
 

ننننننننننن م                                    ل  منننننننننننِ     نننننننننننَل م ننننننننننن  قن ينم نننننننننننَ    ع لم  أ دمغ   
 

َِ    ننننننننن    َ ت ِ ننننننننن ِ  -16 نننننننننن  م ع ننننننننن م    َ س 
 

ف ِ نننننننننننننن                                   ننننننننننننننِ    َ انم ِم ع ل ننننننننننننننِ تن و سو   ِ  َننننننننننننننوم
 

َ    َْننننننون -17 نننننننن    »   َخلمننننننَ    ِسننننننن   «د  م
 

ــُ »                                    أ ت ننننننِ« َم  نننننن منرِ » « ت نننننن ْ » «َؼِؾُصــــ
 

نننننننننننننننننننِ  َم مِيت ننننننننننننننننننن ِ  -18  « ت ننننننننننننننننننن ْ »  ن ر  مض 
 

ــممممممممممممممممممممممممممممممممممم نننننننننننننننن نِ  ِذُفَوَؼِقــــــــــــــ َمر  َر     وجم      ت نننننننننننننننن
 

 أ دَو   نننننننن ِ رِِ  م  نننننننن       مننننننننِر ِمامننننننننَ    نننننننن -19
 

َِ َعِلننننننننننننن م  إْزَفـــــــــــــاُ هُممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ    ن نننننننننننننر ق   ِمننننننننننننن
 

نننو م« َم  ننن مِنرِ »       ننن د   ننن  -21  َد من    س 
 

َمر  رِ »  ننننننن  واظَعْؽـــــــَسمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ز رمع ننننننن ن ر   م«   ت ننننننن
 

  
ء  »  -21 نن م ننِرَ    خ  َ  َ ِ نن م « َ خم  دِننِ    س ننلم

 

ـِـــــــِ   قمفننننننن                                         ِ   ذم دِنننننننِ    ِ ننننننن م  ِظَؿ    نننننننر  م
 

 
نننننننننننننننننننننن نِ  -22 ِا  ننننننننننننننننننننننَ    و  م   ن أَمم َِ نننننننننننننننننننننن   ن   

 

ل نننننننننننننننن                                        نننننننننننننننن          َقننننننننننننننننرم نِ   نننننننننننننننن ْنمف  م ِد  
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 واْشِػــــــِرميِمــــــراػقَممَؼــــــامَسِؾــــــي مم-23
م

مَسِؾــــــــــــييماظل ــــــــــــَؿـ و ي َذاماِمــــــــــــُنممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

ماصَأِغــــــــَتمَعْؾَفــــــــُأمادُلَؼصِّــــــــِرؼـَممم-24
م

ــامممممممممممممممممممممممممممممممممممم ـَــــــــ ــِقَنمواظر ا ِق ــُلماظَعاَّــــــــ مَوَتْؼَؾــــــــ
م

ــَ متَمم-25 ــلِّمَ عِّمَعـــ ــىمَوََّـــ ــؾِقَممَسَؾـــ مِلـــ
م

ــالَمممممممممممممممممممممممممممممممممممم ــِنمَتـــــــ ــد مَوَعـــــــ ــقِِّدغامُعَقؿ ـــــــ مَدـــــــ
م

 ت      ا وم  د       
 أ  م ئ      ر ن تأ  ف   ع      ْ       ْ َ    ث

 مَ    جر    ايو      ي رر  علِ    ي  
 أ           أت    تسل  

 
م
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 اٌأمئ٘ الْهلاٌ فٙ سلت حفص بً سلٔن

مظؽملصملؼمل٥ّمأؾملّٔاماظضملؽمل٦ّانمظممض٦ّظ٥ّمظممغؾملمملؼؿ٥ّ.م-رضم٥ّمآمم-سعمؽملػم٦ّنعمماظؽملمملز٣ّم

ننننننننننننننننننن نِ  -22 ِا  نننننننننننننننننننَ    و  م   ن أَمم َِ ننننننننننننننننننن   ن   
 

ل ننننننننننننننننن     َقنننننننننننننننننرم نِ                                   ننننننننننننننننن          ننننننننننننننننن ْنمف  م ِد  
 

موػ٦ّماظشملػملنمل.مباِّعؽملؿملهمل:مع٤ّماظؿؼملؽمل٧ّ

مأعّٕمعممل.ماظؿقريمص٧ّومباظ٦ّهلمملن:مع٤ّماظ٦ّعمَظ٥ّبموػ٦ّمذػمملبماظضملعمل٢ّ

إشممرػملؾممًلمأطؿملًّٓاموص٢ّمم-رػملنملمومأنمػّٔهمعؽملصمل٦ّعهملمجمملءتمتّٕوىمزؼملفملمع٤ّمرامموععملزمل٦ّده:

مدغملوملمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملن.معضملّٕصهمَلم-٥ّمَظدرجهملماظ٦ّعم

  السلت ّأىْاعُ 

م-:م(1)مأواًل: السكت فى اللغة

م:ماظلغمل٦ّتمخمؿّٙمأرتكماظغملالم.وملعمغمَلضممللماظّٕاشنمل:مدعم

تمص٧ّماظزملالة:ماظلغمل٦ّتمصذمل٧ّممواظلغملؿمملموملؽممودعممملُط٦ّتؽممطـريماظلغمل٦ّت.ورج٢ّمدؿمغملخملؿمل

مأضملّٓماظظملّٕاغ.ومبحممللما صؿؿمملح

مسعمذمل٤ّػمممدعمذملغمَلوملعممموعمَظؼملفمممل﴿م:ادؿضملريمظ٥ّمص٧ّمض٦ّظ٥ّمبٌمملمطمملنماظلغمل٦ّتمضّٕأممًلمع٤ّماظلغمل٦ّنو

مأ.ػذملم(2)﴾اْظطملعمسملعمنملغممعغم٦ّدعم٧ّ

مص٧ّمذ٨ّء.مغملُّىملعمؼملعماظؿفمم:ؼضملؽمل٧ّومزال.ومّٕؿعمَصومأيمدغمل٤ّ

مبسؽملذمل٥ّمماغعملشملذملّٝمم:أيمبؼعملممللمدغملوملماظّٕجذمل٢ّمسذمل٤ّماظغملذملالمممممباظعملشملّٝعموماٌؽملّٝعمم:وؼضملؽمل٧ّ

مواعؿؽملّٝمعؽمل٥ّ.

ماظعملشملّٝ.ومباٌؽملّٝومباظلغمل٦ّن:مصمملظلغملوملمؼضملؽمل٧ّم
                                                 

اٌضملف٣ّماظذمل٦ّجؿملّٖممومب360بموخمؿمملرماظزملقمملحمص964عضملف٣ّمععملمملؼؿملّٗماظػملطملهملمصوم242عظملّٕداتماظّٕاشنملمصم(1)

م.315ص

م.154اِّسّٕاف:مم(2)
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م

 السكت فى االصطالح:

وملمسؾذملمملراتمؼشملػملعملؾملذملمملممماظلذملغملمومبواظ٦ّضذملّٟممبأنماظعملشملذملّٝمم-إؼمملكومرضمينمآ-اسػمل٣ّم

م.(1)اٌؿفملخّٕونمصّٕض٦ّاومعّٕادمأؾملمملماظ٦ّضّٟبماٌؿعملّٓع٦ّنمشمملظؾؼمممل

ػذملّٔهمممىقملدفمعغمذملمومضذملّٓماخؿػملظملذملوملمصؿملذمل٥ّمأظظملذملمملزماظضملػملؼملذملمملءبممممموموعمملمؼضملؽملؿملؽملمملمػؽملمملمػ٦ّماظلغملوملب

مماِّظظملمملزمواحّٓ.

سؾمملرةمس٤ّمضشملذملّٝماظزملذمل٦ّتمزعؽملذملممًلمػذمل٦ّمدونمزعذمل٤ّماظ٦ّضذملّٟممممممم» :(2)صعملممللماأ٤ّماىّٖري

م.(3)« سمملدةمع٤ّمشريمتؽملظملّٗ

;مضػملؿملاًلمأضزملّٕمع٤ّمزعذمل٤ّمإخذملّٕاجماظذملؽملظملّٗممممضشملّٝماظزمل٦ّتمزعؽملممًل» :(4)وضممللماىضملري

م.(5)م«ِّغ٥ّمإنمرممللمصمملرموضظملممًل

ظؿضملذملؾريمسؽملذمل٥ّمممذملمملمممموضّٓماخؿػملّٟمأظظملمملزماِّئؼملهملمص٧ّما» :(6)وضممللمأأ٦ّماظعملمملد٣ّماظؽمل٦ّؼّٕي

صعملممللمأصقمملبمدذملػملؿمل٣ّمسؽملذمل٥ّمسذمل٤ّمضمذملّٖةمظمماظلذملغملوملمممممممبضزملّٕهومؼّٓلمسػمل٧ّمر٦ّلماظلغملومل

مسػمل٧ّماظلمملط٤ّمضؾ٢ّماهلؼملّٖ:مدغملؿهملمؼلرية.

:مضذملممللماِّذذملؽملمملغ٨ّممومدػملؿمل٣ّمس٤ّمخالد:مٕمؼغمل٤ّمؼلغملوملمسػمل٧ّماظل٦ّاط٤ّمطـريًابوضممللم

مضزملرية.

                                                 

م.140بم136اإلتعملمملن:مم(1)

ػ٦ّمحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمسػمل٨ّمأ٤ّمؼ٦ّدّٟماٌضملّٕوفمأذملمملأ٤ّماىذملّٖريمرضمذمل٥ّمآمصذملمملحنملمرؿملؾذملهملممممممم(2)

مػذمل.833اظّٓرةماٌسملؿملهملمت٦ّظممدؽملهملموماظؽملرملّٕ

م.183اظؽملرملّٕمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕم:مم(3)

مػذمل.732ّٓماظّٕأضمل٨ّماىضملريمسمملٕمأمملظعملّٕاءاتمجػملؿمل٢ّمت٦ّظممدؽملهملمػ٦ّمإإّٔاػؿمل٣ّمأ٤ّمسؼملّٕمأ٤ّمإإّٔاػؿمل٣ّمأأ٦ّمحمؼملم(4)

م.140اإلتعملمملنم:مم(5)

رحمرؿملؾذملهملمممملذذملممبػ٦ّمحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمسػمل٨ّمأ٤ّمحمؼملذملّٓمأذمل٤ّمإأذملّٕاػؿمل٣ّبمأأذمل٦ّماظعملمملدذمل٣ّماظؽملذمل٦ّؼّٕيممممممم(6)

مػذملمص٧ّمعغملهمل.857ت٦ّظممدؽملهملممباظؽملرملّٕ

 



 

 -م19م-

:متلذملغملوملمحؿذمل٧ّمممس٤ّماِّسرمل٧ّومخمؿػمللهملمأالمإذؾمملعبم:وضممللمضؿؿملؾهملمس٤ّماظغمللمملئ٨ّ

ضذملممللمعغملذمل٧ّ:مممضذملممللماأذمل٤ّمشػملؾذمل٦ّنمؼلذملريةبموممممومضملذملّٓمايذملّٕفبممغلذملؿملوملمعذملمملمأمممؼصمل٤ّمأغ١ّمضّٓ

ضذملممللمملمأأ٦ّماظضملذملالء:معذمل٤ّمشذملريمضشملذملّٝمغظملذملّٗبمومممممضمملومضممللماأ٤ّمذّٕؼّّ:مرضؿملعملهملببموخظملؿملظملهمل

أؼسملذملممًلمصذمل٧ّمممم٥ّغمصمُلذملمظمْلػذملّٔامظَمومضممللماظّٓاغ٨ّ:مرضؿملعملهملمع٤ّمشريمضشملّٝبوماظرملمملريب:مدغملؿممًلمععملػملاًلب

:مدذملغملؿهملمممملماظظملقذملممبموضذملممللماأذمل٤ّمذذملّٕؼّّمواأذمل٤ّمممم«ؾؿملمملنجمملعّٝماظ»ماظلغملوملمأنيماظل٦ّرتنيمص٧ّ

ضذملممللمأأذمل٦ّمحمؼملذملذملّٓمصذمل٧ّمماٌذملذملؾؾمليمل:موضظملذملهملمتذملذملقملذنمممممؼلذملذملريةبموم:خظملؿملظملذملهملبموضذملممللمأأذملذمل٦ّماظضملذملّٖممم

م.(1)« أكملدّٕارػمملبمأيمأكملدّٕارماظؾلؼملػملهمل

 »م:ضممللمصذمل٧ّمع٦ّضذملّٝمآخذملّٕممموم(3)«متعمؽملعمظملٍُّّٗمدغمونعمماْظؼملغمكػمؿعممملرغممودعمغمْلؿغمؾملغم٣ّغم » :(2)وضممللماظرملمملريبؾم
م.(4)« َظشملؿمؿملظمَلهمٌلمَضشمْلٍّٝمدغمونعممحعمظمْلٍّٙموعمدعمغمْلؿعمهمُل

م.م(5)« عغمعمَلػملَّاَلمدعمغمْلؿؼمممل» ّٕوضممللمص٧ّمع٦ّضّٝمآخ

م.م(7)هملمظمَلؿملػم:موغمَض(6)وضممللماأ٤ّمذّٕؼّّ

م.م(8)« ػ٦ّمضشملّٝماظغملػملؼملهملمع٤ّمشريمتؽملظملّٗمأؽملؿملهملماظعملّٕاءة» وضؿمل٢ّ:

م.م(9)« ػ٦ّمضشملّٝماظزمل٦ّتمزعمملغممًلمأضزملّٕمع٤ّمزع٤ّماظؿؽملظملّٗ» :وضؿمل٢ّ

                                                 

م.344بم1/343بموذّٕحمرؿملؾهملماظؽملرملّٕ:م184بم183اظؽملرملّٕ:مم(1)

عهملمأأ٦ّماظعملمملد٣ّمأ٤ّمصريهمأ٤ّمخػملّٟمأ٤ّمأضمّٓماظّٕسؿملينماِّغّٓظل٨ّماٌزملّٕيماظرملمملصضمل٨ّماظرملمملريبمػ٦ّماإلعمملمماظضملالم(2)

مػذمل.590صمملحنملمحّٕزماِّعمملغ٨ّمووج٥ّماظؿؾملمملغ٨ّماٌضملّٕوصهملمأمملظرملمملرؾؿملهملمت٦ّظممدؽملهملمم-

م.«اظؾلؼملػملهمل»عنتماظرملمملرؾؿملهملمأمملبمم(3)

معنتماظرملمملرؾؿملهملمأمملبم"د٦ّرةماظغملؾملّٟ"م(4)

مط٤ّمضؾػملؾملممل"عنتماظرملمملرؾؿملهملمأمملبم"غعمل٢ّمحّٕطهملماهلؼملّٖةمإشمماظلمملم(5)

مػذمل.537ػ٦ّمذّٕؼّّمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمذّٕؼّّمأ٤ّمأضمّٓمأأ٦ّمايل٤ّماظّٕسؿملينمإعمملممععملّٕئمت٦ّظممدؽملهملمم(6)

م.11اظ٦ّضّٟموا أؿّٓاءموأثّٕػؼملمملمسػمل٧ّماٌضملؽمل٧ّمص٧ّماظعملّٕآن:مصم(7)

م.166غؾملمملؼهملماظعمل٦ّلماٌظملؿملّٓ:مصمم(8)

م.11اظ٦ّضّٟموا أؿّٓاءمصم(9)
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ػ٦ّمضشملّٝماظغملػملؼملهملمسؼملمملمأضملّٓػمملمععملذملّٓارًامضزملذملريًامعذمل٤ّماظذملّٖع٤ّمضذملّٓرمحذملّٕطؿنيمدونممممممم» وضؿمل٢ّ:

م.م(1)« ةمإشمماظعملّٕاءةمص٧ّمايممللتؽملظملّٗمعّٝمضزملّٓماظضمل٦ّد

أومودذملشملؾملمملمععملذملّٓارمحذملّٕطؿنيمأذملالمتذملؽملظملّٗمأؽملؿملذملهملممممممممبوضؿمل٢ّ:ماظ٦ّضذملّٟمسػملذمل٧ّمآخذملّٕماظغملػملؼملذملهملمممم

مػّٔهمأضملّٚمأظظملمملزماظضملػملؼملمملءمص٧ّمتضملّٕؼّٟماظلغملومل.م(2)« ادؿؽؽملمملفماظعملّٕاءة

 شسح التعسٓفات ّمياقصتَا

صؾمل٦ّمم-رضم٥ّمآ-ظملمملتمػ٦ّمتضملّٕؼّٟماأ٤ّماىّٖريماظضملؼملّٓةمص٧ّمذّٕحؽملمملمهلّٔهماظؿضملّٕؼ

مػممل.أصمضملؾملمملموأخزملّٕ

م.م«سؾمملرةمس٤ّمضشملّٝماظزمل٦ّت» ػ٦ّم-رضم٥ّمآمم-ضممللم

م.« ػ٦ّمضشملّٝماظغملػملؼملهمل» :وص٧ّمتضملّٕؼّٟمآخّٕ

واظلمملط٤ّما٦ٌّصذمل٦ّل;مِّنمم« ال» ظؿملرملؼمل٢ّماظلغملوملمسػمل٧ّم;ققمدعموتضملؾريماأ٤ّماىّٖريمَأ

ماظلغملوملمصؿملؾملؼملمملمودّٛماظغملػملؼملهمل.

مواٌعملزمل٦ّد:مضشملّٝماظزمل٦ّتمسػمل٧ّماظغملػملؼملهملماظعملّٕآغؿملهملمص٧ّمحمملظهملماظ٦ّص٢ّ.

محؾل٥ّ.م:أيمبوضشملّٝماظزمل٦ّت

م)زعؽملممًلمػ٦ّمدونمزع٤ّماظ٦ّضّٟمسمملدة(.م:اأ٤ّماىّٖريوض٦ّلم

غملوملمزعؽملذمل٥ّمدونمزعذمل٤ّماظ٦ّضذملّٟمممملذملماجؿؼملضملوملمأظظملذملمملزؾمل٣ّمسػملذمل٧ّمأنماظمم» ضممللماظؽمل٦ّؼّٕي:

مصكملنمرممللمصمملرموضظملممًل.م.(3)« سمملدة

زعؽملؾملمملمومأومػ٨ّموغمَضؿملظملهمل.مبصؾمل٨ّمدغملؿهملمؼلريةبمخظملؿملظملهملبمضزملريةبمرضؿملعملهملبمخمؿػمللهمل

م.«أظّٟمواحّٓة»أذملمرةمععملّٓفمؿؽملظملّٗبمأضزملّٕمع٤ّمزع٤ّماظ

م
                                                 

م.150اظضملؼملؿملّٓمص٧ّمسػمل٣ّماظؿف٦ّؼّٓ:مصم(1)

م.145اِّغ٦ّارماظؾؾملؿملهمل:مصم(2)

م.1/344ذّٕحماظؽمل٦ّؼّٕي:مم(3)
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م«َظشملؿمؿملظمَلهمٌلمَضشمْلٍّٝمدغمونعممحعمظمْلٍّٙموعمدعمغمْلؿعمهمُل» :يبؾموض٦ّلماظرملمملر

و مأذملّٓمعذمل٤ّممممبوضذمل٦ّلماظؽملذملمملز٣ّمدونمضشملذملّٝبمعضملؽملذملممله:مدونمضشملذملّٝمر٦ّؼذمل٢ّمممممم» ضممللماظعملمملض٨ّ:

م.(1)«إ مصمملظلغملوملمصؿمل٥ّمضشملّٝمحؿؼملممًلموإنمطمملنمضػملؿملاًلبموتعملؿملؿملّٓهمأؾملّٔا

ماظلغملؿهملمععملّٓرةمأفملظّٟمواحّٓة.م:طؼملمملمضػملؽملممل

م.(2)ؿفملخّٕؼ٤ّاخؿػملظملوملمصؿمل٥ّمآراءماٌ« ع٤ّمشريمتؽملظملّٗ» وض٦ّلماأ٤ّماىّٖريؾم

م«إٌّادمسّٓمماإلرمملظهملماٌقملذغهملمأمملإلسّٕاضمس٤ّماظعملّٕاءة» :(3)ضممللمأأ٦ّمذمملعهمل

إٌّادمضشملّٝماظزملذمل٦ّتمزعؽملذملممًلمضػملذملؿملاًلمأضزملذملّٕمعذمل٤ّمإخذملّٕاجماظذملؽملظملّٗمممممممم» وضممللماىضملريؾم:

أّٓظؿمل٢ّمأنماظعملمملرئمإذامأخّٕجمغظملل٥ّمعّٝماظلغملوملمأّٓونمعؾملػملهملمٕمميؽملذملّٝمعذمل٤ّمذظذمل١ّمصذملّٓلممممم

ماٌؾملػملهمل.م:سػمل٧ّمأنماظؿؽملظملّٗمػؽملمملممبضملؽمل٧ّ

م:مزمؿؼمل٢ّمعضملؽملؿملني:مملرةوضممللماأ٤ّمجؾ

 ماظلغمل٦ّتماظّٔيمؼعملزملّٓمأ٥ّممب:مدغمل٦ّتمؼعملزملّٓمأ٥ّماظظملزمل٢ّمأنيماظل٦ّرتنيأحدػؿا

م.اظؿؽملظملّٗعمماظعملمملرئغم

دوغذمل٥ّممم:أيم٥ّبأضزملذملّٕمعؽملذملممم:أيمب:مدغمل٦ّتمدونماظلغمل٦ّتمِّج٢ّماظؿؽملظملّٗاظـاغي

مضملػمل٣ّمذظ١ّمأمملظضملمملدةموسّٕفماظعملّٕاء.ؼغموماظعملؿمزملعمّٕبمضمملل:ومص٧ّماٌؽملّٖظهمل

مدمأمملظؿؽملظملّٗمػؽملمملمإخّٕاجماظؽملظملّٗ.ظؿملّٗمإٌّاومقمملن:مأيمدونمعؾملػملهملبضممللماأ٤ّمأزمل

زمؼملذمل٢ّمسػملذمل٧ّمزذملمملػّٕه;مِّنمممم« ع٤ّمشريمتؽملظملّٗ» واظزمل٦ّابمع٤ّمػّٔهماآلراءمأنمض٦ّظ٥ّ

مغزمل٦ّصماظضملػملؼملمملءماٌؿعملّٓعنيمداظهملمسػمل٧ّمأنماظلغملوملم مؼغمل٦ّنمإ معّٝمسّٓمماظؿؽملظملّٗ.

                                                 

م.311بم310اظ٦ّاظم:مم(1)

ػ٦ّمأأ٦ّماظعملمملد٣ّمسؾّٓماظّٕضم٤ّمأ٤ّمإمسمملسؿمل٢ّمضّٕأمسػمل٧ّماظلكمملوىموظ٥ّمذّٕحمسصملؿمل٣ّمسػمل٧ّماظرملمملرؾؿملهملمتذمل٦ّظممدذملؽملهملمممم(2)

مػذمل.665

م.184اظؽملرملّٕ:مم(3)
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بمطؼملمملم مرم٦ّزمممؽمل٦ّعماتظملمملًضممل« اِّرض» أنماظؿؽملظملّٗمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمص٧ّمدم٦ّ :ثمملغؿملؼمممل

م عؿؽملمملعماظؿؽملظملّٗمودّٛماظغملػملؼملهملمإصممملسممًل. ؛«اظؾمملرئ« »اًمملظ٠ّ» ص٧ّمدم٦ّ

عّٝماظلغملوملمأّٓونمعؾملػملهملمٕمم٥ّغملعمظمَلوأعمملمادؿّٓ لماىضملريؾممأفملنماظعملمملرئمإذامأخّٕجمغعم

بمإذم مؽملذملّٝمإصممملسذملمملًممصػملؿملّٗمسػملذمل٧ّمإرالضذمل٥ّ;مِّغذمل٥ّمإنمأرادماظلذملغملوملمعغممممممبميؽملّٝمع٤ّمذظ١ّ

مطؼملمملمتعملّٓم.مرم٦ّزمودّٛماظغملػملؼملهملمإصممملسؼمممل

رمأنمأواخّٕماظل٦ّرةمص٧ّمغظمللؾملمملمِّنمطالع٥ّمصؿمل٥ّمجمملزمأمملسؿؾممل;مم(*)أومأنيماظل٦ّرتني

ماظ٦ّضّٟبمصالمحمّٔورمع٤ّماظؿؽملظملّٗمسػملؿملؾملممل.ومبمتمملممرم٦ّزماظعملشملّٝمسػملؿملؾملممل

صػملذمل٦ّمتذملؽملظملّٗماظعملذملمملرئمآخذملّٕمدذمل٦ّرةمممممممب مسمّٕجموج٥ّماظلذملغملوملمعذملّٝماظؿذملؽملظملّٗمممم!مغضمل٣ّ

ٕمؼغملذمل٤ّمدذملمملطؿؼممملممممبيظملّٙمأالمعؾملػملهمل« عّٕضّٓغممل»و« س٦ّجممل» اظلغملوملبمأومسػمل٧ّمنملؿممملحؿمزملعمظؿم

« ظ٦ّضّٟمؼرملرتطمصؿمل٥ّماظؿؽملظملّٗمعّٝماٌؾملػملهملإذماظلغملوملم مؼغمل٦ّنمعضمل٥ّمتؽملظملّٗبموامبو مواضظمًلممل
مم(1)

 -يبقى بعد شرحها لتلك التعريفات تهبيًات:
:مٕمؼغملذمل٤ّمؼلذملغملوملمسػملذمل٧ّماظلذمل٦ّاط٤ّمطذملـريؼمابمأيمٕمممممم:مض٦ّلمدػملؿمل٣ّمس٤ّمخالداألول

مزعؽمل٥ّمطـريبمأ٢ّمضػملؿمل٢ّ.مؼغمل٤ّمؼلغملوملمدغملؿؼمممل

:مض٦ّلماِّسرمل٧ّ:متلغملوملمحؿ٧ّمؼصمل٤ّمأغ١ّمضّٓمغلذملؿملوملمعذملمملمأضملذملّٓمايذملّٕفبممممماظـاغي

صمملظلغملوملمزعؽمل٥ّمضزملريمطؼملذملمملمموإ ممبم(**)ل٦ّرتنيمسػمل٧ّموج٥ّمزمؼمل٢ّمسػمل٧ّماظلغملوملمأنيماظ

مذطّٕغممل.

بموضظملذملهملمتذملقملذنمأكملدذملّٕارػمملبمأيمأكملدذملّٕارممممم«اٌذملؾؾمليملم»:مضممللمأأ٦ّمحمؼملذملّٓمصذمل٧ّممماظـاظث

ماظؾلؼملػملهمل.

                                                 

 قؼمل٢ّمسػمل٧ّمعمملمأنيماظل٦ّرتني.(مأيمطالمماىضملريمؼغم*)

مري.بمأؿزملّٕفمؼل346بم345ذّٕحمرؿملؾهملماظؽملرملّٕمظػملؽمل٦ّؼّٕيمم(1)

 (مأيمسػمل٧ّموج٥ّمع٤ّمضممللمإنماظلغملوملمأنيماظل٦ّرتنيمزعؽمل٥ّمأر٦ّلمع٤ّمزع٤ّماظلغملؿمملتماِّخّٕى.**)

 



 

 -م23م-

مإ مصمملظلغملوملمزعؽمل٥ّمضزملريمطؼملمملمضػملؽملممل.ومسػمل٧ّمإدّٕارػمملمأممليّٓربذظ١ّم٢ّمؼملعمقػمؼغممضػملوملم:

هملمأوماظ٦ّضذملّٟمسػملذمل٧ّمآخذملّٕمطػملؼملذملمممم» :م(1):متضملّٕؼّٟمصمملحنملماِّغذمل٦ّارماظؾؾملؿملذملهملممماظرام 

م.« ودشملؾملمملمععملّٓارمحّٕطؿنيمأالمتؽملظملّٗمأؽملؿملهملمادؿؽؽملمملفماظعملّٕاءة

مدذملؿفملت٨ّمومدغملؿمملتمحظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّمايّٕزبمب(اظ٦ّضّٟمسػمل٧ّمآخّٕمطػملؼملهمل)ؼضملؽمل٧ّمأعمل٦ّظ٥ّ:م

ماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّل.و

مواظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّل.« ال» :ماظلغملوملمسػمل٧ّ(أومودشملؾملممل)وؼضملؽمل٧ّمأعمل٦ّظ٥ّم

مودؿملفملت٨ّمتظملزملؿمل٢ّمذظ١ّمأضملّٓغممإنمذمملءمآ.

مظملؽملمملماىمملعّٝمظػمللغملومل:وسػمل٧ّمذظ١ّ:مصؿضملّٕؼ

عـنمشـتمتــػس ممممممـأظفمواحـد ممػو:مضط ماظصوتمزعـًام ونمزعنماظوضفمُعَؼـد   مم

ممـقةمادؿؽـافماظؼراء مصىماحلال.

« ذذمل٨ّءم» اظلغملوملمسػمل٧ّدغملؿمملتمايّٕزموموضشملّٝماظزمل٦ّتمؼرملؼمل٢ّبمسػمل٧ّماظغملػملؼملهملمص٧ّ
وسػملذمل٧ّماظلذملمملط٤ّممم« ال» طؼملمملمص٧ّماظلذملغملوملمسػملذمل٧ّمممبواظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّلموسػمل٧ّمودّٛماظغملػملؼملهمل

ما٦ٌّص٦ّل.

اىػمل٦ّسمهوملمأؼّٓيماٌؾملّٕةمع٤ّماظعملذملّٕاءممبمواٌرملمملصؾملهملومام مؼؽملسملؾّٛمإ مأمملظؿػملعمل٧ّػّٔو

ماظضملػملؼملمملءماٌؿقعملعملنيماظضملمملرصنيمأّٓضمملئ٠ّماظضملػمل٣ّموخظملمملؼممله.وماٌعملّٕئنيمواِّئؼملهملماحملعملعملنيب

 يرضاه.و إياك ملا حيبهو وفقين اهلل

                                                 

ػ٦ّماظضملالعهملمسؾّٓماظؾمملدّٛمحمملعّٓمحمؼملّٓماظرملؾملريمأضملؾّٓماظؾمملدّٛمػمملذ٣ّمسذملمملٕمععملذملّٕئمحمعملذمل٠ّمعذملؿنيمذومحمملصصملذملهملممممممم(1)

ملػملؼملني.خمملرضهملموذطمملءمحمملدبموػ٦ّم مزالمحؿملممًلمؼّٕزقمأعؿضمل٥ّمآمأغملمملع٢ّماظزملقهملمواظضملمملصؿملهملموصمؿملّٝمسػملؼملمملءماٌ

 



 

 -م24م-

 الكطع ّالسلتّ الفسق بني الْقف

م.السلتدؾ٠ّمتظملزملؿمل٢ّمعضملؽمل٧ّم

ؼؿؽملظملّٗمصؿمل٥ّمسمملدةمأؽملؿملذملهملممماظغملػملؼملهملمزعؽملؼممملمشملّٝماظزمل٦ّتمس٤ّصؾمل٦ّمسؾمملرةمس٤ّمضمالْقفف أعمملم

م.م(1)« ادؿؽؽملمملفماظعملّٕاءة

ٌُمبصؾمل٦ّمطممل غؿؾملمملءمسؾمملرةمس٤ّمضشملّٝماظعملّٕاءةمرأدؼممملمّالكطع سذمل٤ّمممِضِّٕضملػمصمملظعملمملرئمأ٥ّمطممل

ػذملذمل٦ّماظذملذملّٔيمؼلذملذملؿضملمملذمأضملذملذملّٓهمظػملعملذملذملّٕاءةممومباٌؽملؿعملذملذمل٢ّمإشممحمملظذملذملهملمأخذملذملّٕىمشريػذملذملمملمومباظعملذملذملّٕاءة

مم(2)اآليمص٧ّمغظمللؾملمملمععملمملرّٝممو مؼغمل٦ّنمإ مسػمل٧ّمرأسمآؼهملبمِّنمرؤوسمباٌلؿفملغظملهمل

مألؽملّٓهمإشممسؾّٓمآمأ٤ّمأأ٨ّماهلّٔؼ٢ّمأغ٥ّمضمملل:اظؽملرملّٕمذطّٕماأ٤ّماىّٖريمص٧ّمو

م«إذاماصؿؿّّمأحّٓط٣ّمآؼهملمؼعملّٕؤػمملمصالمؼعملشملضملؾملمملمحؿ٧ّمؼؿؼملؾملممل»

س٦ّامّٓعمؼعمذملمومبمطمملغ٦ّامؼغملّٕػ٦ّنمأنمؼعملّٕأوامأضملذملّٚماآلؼذملهملمم»وص٧ّمرواؼهملمأخّٕىمسؽمل٥ّمأغ٥ّمضمملل:م

م.«أضملسملؾملممل

مطمملغ٦ّامؼغملّٕػ٦ّنمذظ١ّ.مؼّٓلمسػمل٧ّمأنماظزملقمملأهمل« طمملغ٦ّا» وض٦ّظ٥ّ

م(3)« ؼضملّٕفمسؽملؾمل٣ّومطمملنمؼلؼملّٝمعؽملؾمل٣ّومِّنمسؾّٓمآمأ٤ّمأأ٨ّماهلّٔؼ٢ّمتمملأضمل٨ّمطؾريب

اخؿػملّٟماظلغملوملمس٤ّماظ٦ّضّٟمصذمل٧ّمأنماِّولمأذملّٓونمتذملؽملظملّٗممممومصمملتظملعمل٦ّامص٧ّمضشملّٝماظزمل٦ّتب

اظـذملمملغ٨ّمموماخؿػملّٟماظ٦ّضّٟمس٤ّماظعملشملّٝمأفملنماِّولمأؽملؿملهملمادذملؿؽؽملمملفماظعملذملّٕاءةممومواظـمملغ٨ّمأ٥ّب

مأؽملؿملهملما غؿؾملمملء.

                                                 

م.140:ماإلتعملمملنم(1)

مإٌّجّٝماظلمملأ٠ّ.م(2)

م.183اظؽملرملّٕ:مم(3)

 



 

 -م25م-

 لت اليكل ّالسناعاألصل فٙ الس

مضممللماأ٤ّماىّٖريمص٧ّماظشملؿملؾهمل:

مأؿمّٔؿميمات زملعممملٍلمواغػمظملؿمزملعممملٍلمحعمؿملػمىملغممغغمّٙػممممممممممّٙػمذملذملخغموعممٍّٗذملذملظملُّؽملعمتعممونعمدغمموملغمغمْلذملذملواظلفم

ؼضملينمأنماظلذملغملوملمععملؿملذملّٓمممم«وخّٙمأّٔيماتزملمملل»مضممللمأأ٦ّماظعملمملد٣ّماظؽمل٦ّؼّٕي:موض٦ّظ٥ّ

مأمملظلؼملمملعمواظؽملعمل٢ّ...

ػذملّٔامػذمل٦ّمممبموععملزملذمل٦ّدمظّٔاتذمل٥ّممصالمرم٦ّزمإ مصؿملؼملمملمصقوملمأذمل٥ّماظّٕواؼذملهملمأذمل٥ّممبضملؽملذمل٧ّممممم

ماظزملقؿملّّ.

اظّٕازيمسذمل٤ّماأذمل٤ّمجممملػذملّٓمأغذمل٥ّمجذملمملئّٖمصذمل٧ّمممممممومبوحغمل٧ّماأ٤ّمدضملّٓانمس٤ّمأأ٨ّمسؼملّٕو

ضمذمل٢ّمأضملسملذملؾمل٣ّمايذملّٓؼىملماظذمل٦ّاردممممموم.ظعملزملّٓماظؾؿملمملنم;رؤوسماآليبمعشملػملعملممًلمحمملظهملماظ٦ّص٢ّ

-ثذمل٣ّمؼعملذملّٟممم« لذمل٣ّمآماظذملّٕضم٤ّماظذملّٕحؿمل٣ّمممأ» ؼعملذمل٦ّلم:ممطمملنماظذملؽمليبمممبس٤ّمأممدػملؼملهمل

مم(1) سػمل٧ّمذظ١ّم-ايّٓؼىمل

مماظزملقؿملّّماِّول.بموّٓػّٔامأضملؿملومضػملومل:

 اهلل أعممو

                                                 

م.347بم1/346:مذّٕحمرؿملؾهملماظؽملرملّٕمظػملؽمل٦ّؼّٕيم(1)

 



 

 -م26م-

 أىْاع السلت

مأنماظلغملوملمسؽملّٓمحظملّٙمغ٦ّسمملن:م-إؼمملكوموصعملينمآم-اسػمل٣ّم

م.اظـمملغ٨ّ:ماظلغملوملماٌضملؽمل٦ّىممممممممممممم.اِّول:ماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾم

مهملؿمذملعمؿملذملمذملؽملػمذملؿمزذملمملػّٕمصذمل٧ّمأممم:;مِّنمدؾؾ٥ّمزذملمملػّٕمصذمل٧ّماظػملظملذملّٜبمأيمممماظؾػظيومس٧ّماِّولم

مسػمل٧ّمعمملمدؿملفملت٨ّ:مبذؾؿمل٥ّمأ٥ّمػ٦ّماهلؼملّٖماٌلؾ٦ّقمألغمل٦ّنمصقؿملّّمأوومباظغملػملؼملهمل

م.-شريمزمملػّٕم-;مِّنمدؾؾ٥ّمعضملؽمل٦ّىممادلعـوّىومس٧ّماظـمملغ٨ّم

وعضملؽمل٧ّمط٦ّغ٥ّمعضملؽمل٦ّؼممًلمأنماظلغملوملمؼ٦ّضّّمعضملمملغؿملؾملمملمأطـّٕمعذمل٤ّموصذملػملؾملممل;مِّنموصذملػملؾملمملمممم

مودؿملفملت٨ّمإنمذمملءمآ..م(1)ضّٓمؼ٦ّػ٣ّمعضملؽمل٧ّمشريمإٌّادم

م ماسؿؾمملرمأمملِّضؿمللهملمطؼملمملمذطّٕغممل.ومسػملؼملممًلمأفملنماِّص٢ّمػ٦ّماظؽملعمل٢ّمواظلؼملمملعب

مممللماظرملمملريبمرضم٥ّمآ:ض

م(2)معغمؿعمغمَلظملخملاَلمممَلذملاظّٕ ضمصؿمؿمل٥ّؿممععممملمَصّٓغموغعم١َّممممممممممععمّٓػمخعم٢ّؽممةؿمّٕعماءعمذملذملاْظعملؿممصؿم٨ّمظؿمعملؿمؿملعممملٍسموعمععمممل

م:اظعالعةماظؼاضيضممللم

اظعملذملّٕاءاتمإاذملمملمتضملؿؼملذملّٓممممومظؿملّٗمظػملعملؿملمملسمعّٓخ٢ّمص٧ّماظعملّٕاءةم;مِّنمصمؿملّٝماِّوج٥ّ»

« ّٖممعمملمغعمل٢ّمس٤ّماِّئؼملهملموارتسملذمل٦ّهماظؿػملعمل٧ّماظزملقؿملّّماٌسملؾ٦ّطبمصمملظومسػمل٧ّماظؽملعمل٢ّماٌؿ٦ّاتّٕب
مم(3)

وػ٦ّماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمضؾ٢ّماهلؼملّٖبموػ٦ّمعمملمحّٕرماظضملالعذملهملماظلذملؼملؽمل٦ّديمرّٕضذمل٥ّمممم

مص٧ّمػّٔاماظؽملصمل٣ّماٌؾمملرك.

                                                 

م.1/42اٌؾملّٔبمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕمع٤ّمرّٕؼ٠ّمرؿملؾهملماظؽملرملّٕ:مم(1)

معنتماظرملمملرؾؿملهملمأمملبم"عّٔاػؾؾمل٣ّمص٧ّماظّٕاءات".م(2)

م.168بم167اظ٦ّاظممص٧ّمذّٕحماظرملمملرؾؿملهمل:مم(3)
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مواٌعملزمل٦ّدمأمملظلمملط٤ّمضؾ٢ّماهلؼملّٖمسؽملّٓمحظملّٙ:

م«ءانّٕػمُض» ايّٕفماظزملقؿملّّماظلمملط٤ّمشريمآٌّىمإذامظعمل٧ّماهلؼملّٖةمدم٦ّم-1

مقؿملّّماظلمملط٤ّمإذامظعمل٧ّماهلؼملّٖة.ايّٕفمذؾ٥ّماظزملم-2

مصؿملرملؼمل٢ّ:ماحلرفماظصققحماظلاطنأعمملم

م.«اإلدالم« »اِّإّٔار« »اِّرض« »اآلخّٕة» اظلغملوملمسػمل٧ّم)ال(مدم٦ّم-1

مػؽملمملمػ٨ّماظؿضملّٕؼظملؿملهملماظّٖائّٓةمصعملّٛبمصؿكّٕجماِّصػملؿملهمل.« ال»واٌعملزمل٦ّدمأذمل

ماظلغملوملمسػمل٧ّم)ذ٨ّء(معّٕص٦ّسهملمطمملغوملمأومعؽملزمل٦ّأهملمأومجمّٕورة.م-2

مم(1)﴾عؿم٤ّعمماَِّعػمِّٕمذعم٨ّػمءؽممَظؿملػمّٗعممَظ١َّ﴿صمملٌّٕص٦ّسهملمدم٦ّم

م.(2)م﴾وعمِإنمؼعملػمػمُلؾػمؾملغم٣ّغمماظّٔقمأعممملبغممذعمؿملػمؽؼممملم َّمؼعملػمؿعمؽملعملؿمّٔغموهغممعؿمؽملػم٥ّغم﴿واٌؽملزمل٦ّأهملمدم٦ّ:م

م.(3)م﴾ِإنفمماظػمّل٥ّعممأؿمغمُل٢ّ مذعم٨ّػمءـممسعمػملؿمؿمل٣ّؽم﴿:مواجملّٕورةمدم٦ّ

ماغؿؾه!م

اجملذملّٕورةبمإ ممومإٌّص٦ّسهمل« ذ٨ّءـم»مو« ذ٨ّءؽم» سػمل٧ّم-وضظملممًلمم-لغملوملماظ مرم٦ّزم

إذمؼػملذملّٖممعذمل٤ّمذظذمل١ّمممممبأمملظّٕومبمصػمل٦ّموضظملوملمأمملظلغمل٦ّنماحملّٚمٕمرمّٖماظلغملوملأنمتعملّٟم

مضؿملمملعماهلؼملّٖةموذػمملأؾملممل.

محّٕطهملمؼعملّٓفمرمأـػملـؾملممل.مأضملّٚأعمملماظّٕوممصؿملضملشمل٧ّمظػملقّٕفماظلمملط٤ّم

إذامدغملوملفممسػمل٧ّماظؿملمملءماظلمملطؽملهملبمووضظملذملوملمسػملذمل٧ّماظغملػملؼملذملهملمأذملمملظّٕوممزؾملذملّٕتممممممم٣ّفمذملعموع٤ّمث

اظشملؾفمذملمملخمسؽملذملّٓمض٦ّظذمل٥ّ:ممممضممللماظضملالعهملماإلأؿملمملريمص٧ّمذّٕحمهّٕؼذملّٕاتمماهلؼملّٖةمص٧ّماظؽملشمل٠ّبم

أي:مإذاموضظملوملمسػمل٧ّمػؼملّٖمعّٕص٦ّعبمأومجمذملّٕورمضؾػملذملؾملؼملمملمدذملمملط٤ّمممم«موادغملوملمظ٥ّمإنمرغمعومل»

م.م(4)م«صفملتمأمملظلغملوملمعّٝماظّٕوم«مذ٨ّء»مطذمل

                                                 

م.73اِّغظملمملل:مم(3)م.73اييمل:مم(2)م.128آلمسؼملّٕان:مم(1)
 

م

 
م

أؿملذملمملنمعذملمملمميؿؽملذملّٝمصؿملذمل٥ّممممم»بمودؿملفملت٨ّمذظ١ّممبّٖؼّٓمإؼسملمملحمص٧ّمأمملبم117شؿملىملماظّٕضم٤ّمسػمل٧ّمػؾهملماٌؽملمملن:مصم(4)

م.«.اظلغملومل
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ذظ١ّمأنمؼغمل٦ّنمايّٕفماظزملقؿملّّماظلمملط٤ّمآخذملّٕمموم:اظلاطنمادلػصولاظلغملوملمسػمل٧ّمم-3

ماهلؼملّٖةمص٧ّمأولماظغملػملؼملهملماظيتمتػملؿملؾملمملبمدم٦ّ:بموطػملؼملهمل

م.م(3)م﴾َضّٓػممَأْصػمَلّّ﴿م(2)م﴾َأغعممملإنػمم﴿م(1)م﴾ععم٤ّػممآععم٤ّعم﴿

موذظذمل١ّمأنمؼغملذمل٦ّنمايذملّٕفماظزملذملقؿملّّماظلذملمملط٤ّمممممم:اظلـاطنمادلوَّـولمماظلغملوملمسػمل٧ّمم-4

مم(4)م﴾ضّٕءان﴿اهلؼملّٖةمص٧ّمطػملؼملهملمواحّٓة.مدم٦ّمو

مصؿملرملؼمل٢ّ:ماحلرفماظشؾقهمماظصققحأعمملمم-

مبأيمتفملت٨ّمص٧ّمآخّٕمطػملؼملهملم-وػ٨ّمإعمملمأنمتغمل٦ّنمعظملزمل٦ّظهملمماظ٦ّاوماظلمملطؽملهملمأضملّٓمصؿّّ:م-1

 صؿغمل٦ّنمع٤ّمضؾؿمل٢ّماظرملؾؿمل٥ّمأمملظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّلبمدم٦ّ:م-ظغملػملؼملهملماظؿمملظؿملهملمواهلؼملّٖةمص٧ّمأولما
مم(6)م﴾رعمَأوػممآؼهمل﴿م(5)م﴾خعمػمَل٦ّػممإشم﴿

صؿغملذمل٦ّنمعذمل٤ّمضؾؿملذمل٢ّممممم-اهلؼملذملّٖةمصذمل٧ّمطػملؼملذملهملممممومأيمتذملفملت٨ّمم-وإعمملمأنمتغمل٦ّنمع٦ّصذمل٦ّظهملمم

مم(8)م﴾ععم٦ّػمئال﴿م(7)م﴾دعم٦ّػمءاتغمل٣ّ﴿ دم٦ّ:مباظرملؾؿمل٥ّمأمملظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّل

صؿغمل٦ّنمعذمل٤ّمضؾؿملذمل٢ّماظرملذملؾؿمل٥ّمممممبنمع٦ّص٦ّظهملوػ٨ّمإعمملمأنمتغمل٦ّماظؿملمملءماظلمملطؽملهملمأضملّٓمصؿّّ:م-2

مم(9)م﴾طؾملؿملؽهمل﴿أمملظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّلمدم٦ّ:م

اأػمؽملعمذمل٨ّػممم﴿صؿغمل٦ّنمع٤ّمضؾؿمل٢ّماظرملؾؿمل٥ّمأمملظلذملمملط٤ّماٌظملزملذمل٦ّلمدمذمل٦ّ:مممممبوإعمملمأنمتغمل٦ّنمعظملزمل٦ّظهمل

م.م(10)م﴾معمآدعم

٦ّزماظلذملغملوملمم مرمم(11)م﴾وعمَزؽملعمؽملػمؿغم٣ّػممَز٤ّفمماظلفم٦ّػمءؿم﴿ض٦ّظ٥ّمتضملمملشم:ممظم« اظلعم٦ّػمء» :مطػملؼملهملاغؿؾه

مصمملغؿؾ٥ّ!«مذ٨ّءؽم»وم«مذ٨ّءـم»ومبمومضّٓمعّٕفممذظ١ّمص٧ّمسػملؿملؾملمملموضظملممًلمإ مأمملظّٕ
                                                 

مأولماٌقملعؽمل٦ّنم(3)م188اِّسّٕاف:مم(2)م126اظؾعملّٕة:مم(1)
 

م

 
م

م.14اظزملمملصمملتم:مم(6)م.14اظؾعملّٕة:مم(5)م21اظروج:مم(4)
 

م

 
م

م.49آلمسؼملّٕان:مم(9)م.58اظغملؾملّٟ:مم(8)م.26اِّسّٕاف:مم(7)
 

م

 
م

مم.12اظظملؿّّ:مم(11)م.27اٌمملئّٓة:مم(10)
 

م
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مصؿملؼملمملمذطّٕغمملمؼؽملعملل٣ّمإشم:ماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّػّٔام

مدغملوملمظظملصمل٨ّؾممسمملم.م-1

مدغملوملمظظملصمل٨ّمخمملص.م-2

م:صؿملغمل٦ّنمص٧ّماظلؽتماظؾػظّيماخلاصعمملمأ

م«اظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّل» -3            «ذ٨ّء» -2              «ال» -1

م.ومس٧ّمخمملصممًل;مِّنماظلغملوملمصؿمل٥ّمخمملصمأؾملّٔهماظـالثهمل

مصؿملغمل٦ّنمظم:ماظعامماظلؽتماظؾػظّيأعمملم

 « ذ٨ّء» -2 « ال» -1
م.«اظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّل» -4 « اظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّل» -3

ظذملؿملّٗممومومس٧ّمسمملعممًل;مِّنماظلغملوملمصؿمل٥ّمسمملممص٧ّمط٢ّمعمملمؼغمل٦ّنمصؿملذمل٥ّماظلذملغملوملماظػملظملصملذمل٨ّؾمبممم

مخمملصممًلمأؾضملسمل٥ّ.

موظؿملغمضملػمل٣ّمأنماظرملؾؿمل٥ّمأمملظزملقؿملّّماظلمملط٤ّمؼّٓخ٢ّمص٧ّمػّٔاماظؿعمللؿمل٣ّمأؼسملممًل.

مزملقؿملّّماٌظملزمل٦ّلمؼّٓخ٢ّمص٧ّمرتؾهملماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾمماًمملص.صمملظلمملط٤ّماظرملؾؿمل٥ّمأمملظ

ما٦ٌّص٦ّلمؼّٓخ٢ّمص٧ّمرتؾهملماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾمماظضملمملم.مومواظلمملط٤ّماظرملؾؿمل٥ّمأمملظزملقؿملّّماٌظملزمل٦ّل

مأيمج٦ّازماظلغملوملموسّٓع٥ّ.« اى٦ّاز» ومحغمل٣ّمػّٔاماظلغملومل

م-وظػملضملػملؼملمملءمص٧ّمذظ١ّمثالثهملمعّٔاػنمل:

موػّٔامعّٔػنملمصمؾمل٦ّرمأػ٢ّماِّداء.ممباظؿقعملؿمل٠ّبموػ٦ّمسّٓمماظلغملوملمص٧ّماىؼملؿملّٝاِّول:م

مظؿملّٗمإ مظػملظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.وماظـمملغ٨ّ:ماظلغملوملماًمملصب

تّٔطمملرماأذمل٤ّمذذملؿملشملمملمممومظؿملّٗمإ مِّأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمروضهملماٌمملظغمل٨ّوماظـمملظىمل:ماظلغملوملماظضملمملمب

معّٝموج٥ّماظؿقعملؿمل٠ّ.
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موظّٖرسمملنمع٤ّماظؿّٔطمملرمعّٝموج٥ّماظؿقعملؿمل٠ّ.

م:(وظّٓماأ٤ّماىّٖري) ضممللمأضمّٓمأ٤ّماىّٖري

صذملّٕواهمسؽملذمل٥ّممممب٤ّمحظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّماِّذؽملمملغ٨ّمس٤ّمسؾؿملّٓمأذمل٤ّماظزملذملؾمملحممسءماظلغملوملمأؼسملممًلموجممل»

أأ٦ّمرمملػّٕمس٤ّمأأ٨ّمػمملذ٣ّمسػمل٧ّمعمملمتعملّٓممع٤ّماًالفمس٤ّمإدرؼّٗبمصفملرػمل٠ّمصمملحنملماظّٕوضذملهملمسػملذمل٧ّممم

مبخّٙمصمملحنملماظؿفّٕؼّٓمدغملوملمعذملمملمطذملمملنمعذمل٤ّمطػملؼملذملؿنيمعذملّٝماظذملالمممممممبموعمملمطمملنمع٤ّمطػملؼملهملموطػملؼملؿني

معمملماغظملّٕدمأذمل٥ّمسؾذملّٓماظؾذملمملض٨ّمسذمل٤ّمأأؿملذمل٥ّمسذمل٤ّممممممماتظملعمل٦ّامسػمل٧ّمسّٓمماظلغملوملمسػمل٧ّمحّٕفمآٌّمإ ومبلملذو

م.م(1)« اظلمملعّٕيؾممس٤ّماِّذؽملمملغ٨ّمع٤ّماظلغملوملمسػمل٧ّماٌؼملّٓود

صضملػمل٣ّمع٤ّمعّٔاػنملماظضملػملؼملمملءمأنماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشريمآٌّىمضؾ٢ّماهلؼملّٖبمٕمؼفملتميظملّٙم

م-إ مع٤ّمأرأضملهملمرّٕق:

مرّٕؼ٠ّماظظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓم أ٤ّماظظملقمملم.م-1

ماٌمملظغمل٨ّ.رّٕؼ٠ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمروضهملمم-2

م.(2)رّٕؼ٠ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملمملم-3

مرّٕؼ٠ّمزرسمملنمع٤ّماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملممل.م-4

م مص٦ّؼذمل٠ّمت٦ّدذملشمل٥ّبممومأؽمل٦ّسؿمل٥ّمسػمل٧ّمضزملّٕماٌؽملظملزملذمل٢ّبمو مص٦ّؼذمل٠ّمضزملذملّٕهبممممإذًاماظلغملوملم مؼفملت٨ّ

وعذملّٝمإذذملؾمملس٥ّممممبخمملصذملمملًمظغملؽمل٥ّمؼفملت٨ّمسػمل٧ّمت٦ّدّٛماٌؽملظملزمل٢ّمعّٝمت٦ّدّٛماٌؿزمل٢ّبمإذامطمملنماظلذملغملوملممو

بمو مؼفملت٨ّماظلذملغملوملمأؼسملذملممًلمعذملّٝماظؿغملذملؾريمو معذملّٝماظطملؽملذملهملمصذمل٧ّماظذملالممممممممممإذامطمملنماظلغملوملمسمملعممًل

م.م(3)« واظّٕاء

مودؿملفملت٨ّمأؿملمملنمأحغملمملممرّٕقماظلغملوملمص٧ّمذّٕحماظؽملصمل٣ّمإنمذمملءمآ.
                                                 

م.94ذّٕحمرؿملؾهملماظؽملرملّٕمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕ:مم(1)

سػمل٧ّمػّٔهمظممتضملػملؿملعمل٥ّمذملذملمحظملصمل٥ّمآمذملذملمذطّٕمصسملؿملػملهملماظرملؿملّْماحملعمل٠ّماظّٓطؿ٦ّرموظؿملّٓمأ٤ّمرجنملمأ٤ّمسؾّٓماظّٕذؿملّٓمم(2)

ّٕاجّّمسؽملّٓيماآلنمػ٦ّمواظبمث٣ّمضممللم:مؿّٔطمملرمأنماحملّٕرؼ٤ّماخؿػملظمل٦ّامظمماِّخّٔمأمملظلغملوملمع٤ّماظػّٔهماظّٕدمملظهملم

مسّٓمماِّخّٔمأ٥ّم.

م.142بم141اظظمل٦ّائّٓماظؽمل٦ّراغؿملهمل:مم(3)

 



 

 -م31م-

موعامو همسدعه؟م؟:معامو هماظلؽتمسؾىماظلاطنمضؾلماهلؿز س

ظزملضمل٦ّأؿؾملمملموأغمضملّٓمخمّٕجؾملمملمحؿملذملىملممم;٤ّمع٤ّماظؽملشمل٠ّمأمملهلؼملّٖةجذمل:موج٥ّماظلغملوملمػ٦ّماظؿؼملغملُّ

م.(1)ع٤ّمأضزمل٧ّمايػمل٠ّمإغؾملمململّٕج

مووج٥ّمسّٓع٥ّبمأغ٥ّماِّص٢ّ.

مس:معمملمعضملؽمل٧ّممتغملنيماظؽملشمل٠ّمأمملهلؼملّٖة؟

ؾملمملمأومػمُلؾمل لعمذملمجذمل:مأيملظملؿملّٟماظؽملشمل٠ّمأؾملمملمواضقهملبمإذماظؾضملّٚمسمشمللمل;مصؿملؾّٓهلمملبمأومؼغم

مسمظملؿملؾملممل.

 اللفظيِّ للسكِت توضيحيٌّ رسٌم                         

 السكت اللفظي

م

م

مدغملوملمخمملصمدغملوملمسمملم
مم:وؼغمل٦ّنمص٧ّ

ماظؿضملّٕؼظملؿملهملماظّٖائّٓة« ال» -1
ماظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّل.م-2
ماظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّل.م-3
م«ذ٨ّء» -4

م

موؼغمل٦ّنمص٧ّم:
ماظؿضملّٕؼظملؿملهملماظّٖائّٓة« ال» -1
ماظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّل.م-2
م.«ذ٨ّء» -3

م٧ّوػ٦ّمِّأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمروضهملماٌمملظغمل
موتّٔطمملرماأ٤ّمذؿملشملممل

موزرسمملنمع٤ّمتّٔطمملرماأ٤ّمذؿملشملممل

وػ٦ّمظػملظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرذملمملػّٕمعذمل٤ّممم
مماظؿفّٕؼّٓم أ٤ّماظظملقممل

مػّٔامػ٦ّماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾممسؽملّٓمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملن..موآمأسػمل٣ّ.
                                                 

م.2/332ذّٕحماظؽمل٦ّؼّٕيمسػمل٧ّماظشملؿملؾهمل:موم.1/42اٌؾملّٔبمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕمع٤ّماظشملؿملؾهمل:مم(1)

 



 

 -م32م-

أنمدؾؾ٥ّمشريمزمملػّٕمص٧ّمأؽملؿملهملماظغملػملؼملهملبممبأؿملؽملوملمظ١ّمع٤ّمضؾ٢ّموج٥ّمتلؼملؿملؿ٥ّمعضملؽمل٦ّؼممًل

أ٢ّمػ٦ّمعضملؽمل٦ّيبمصمملظلغملوملمؼ٦ّضّّمعضملمملغؿملؾملمملمأطـّٕمعذمل٤ّماظ٦ّصذمل٢ّ;مِّنماظ٦ّصذمل٢ّمضذملّٓمؼذمل٦ّػ٣ّمممممم

معضملؽمل٧ّمشريمإٌّاد.

بمظذملّٔامذطذملّٕماظذملؾضملّٚمأنماظلذملغملوملمصذمل٧ّمػذملّٔهمممممممصػملؿملّٗمظػمللذملغملوملمصؿملؾملذملمملمدذملؾنملمزذملمملػّٕمممم

ماظغملػملؼملمملتماآلتؿملهملمظؿملّٗمأصاًل.

صؼملذملمملموردمصؿملذمل٥ّممممبوظغمل٤ّمطؼملمملمضػملوملبماظلغملوملمععملؿملذملّٓمأمملظلذملؼملمملعمواظؽملعملذمل٢ّبم مأمملظعملؿملذملمملسمممم

إنمبموإنمٕمؼغمل٤ّمظ٥ّمدؾنملبموعمملمٕمؼّٕدمٕمغلغملوملوماظلغملوملمس٤ّمحظملّٙمدغملؿؽملمملمصؿمل٥ّب

مطمملنمظ٥ّمدؾنمل.

مسّٓع٥ّبموػ٨ّ:موميظملّٙمأرأضملهملمع٦ّاضّٝمجمملئّٖمصؿملؾملمملماظلغملوملو

وعمَظ٣ّػممؼعمفػمضملعم٢ّمظ٥َّّغممسؿم٦ّعمجعمممل ﴿مص٧ّمض٦ّظ٥ّ« س٦ّجممل» وملمسػمل٧ّمأظّٟاظلغملم-1
س

مم(1)﴾َضؿمل ؼملؼممملم

َضمملُظ٦ّامؼعممملموعمؼػمػمَلؽملعممملمععم٤ّمأعمضملعمعـمؽملعمذملمملمعؿمذمل٤ّمعفمّٕػمَضذملّٓؿمغعممملممم ﴿ض٦ّظ٥ّممص٧ّ« عّٕضّٓغممل» اظلغملوملمسػمل٧ّمأظّٟم-2
س

م

مم(2)م﴾ػعمّٔعمامععممملموعمسعمّٓعمماظّٕفمحػمؼملعم٤ّغم

وعمضؿمؿمل٢ّعممععم٤ّػم﴿ص٧ّمض٦ّظ٥ّ:م« ع٤ّ» اظلغملوملمسػمل٧ّمغ٦ّنم-3
س

مم(3)م﴾رعماٍقم

َطالَّمأعم٢ّػم﴿ص٧ّمض٦ّظ٥ّ:م« أ٢ّ» اظلغملوملمسػمل٧ّم مم-4
س

م.م(4)م﴾رعمانعممسعمػمَل٧ّمُضػمُل٦ّأؿمؾمِل٣ّم

مضممللماأ٤ّماىّٖري:

ًُػمْلّٟغممجعممملمذملذملذملّٓؿمغعممملموعمسؿمذملذملذملذملذمل٦ّجعممملذملذملذملذملذملوعمَأظؿمظمل٨ّػممععمّٕػمَضذملذمل مم(5)أعم٢ّػممرفمانعممعؿم٤ّػممرفماٍقمظؿمقعمظمْلِّٙما

مضممللموظّٓهمص٧ّمذّٕح٥ّ:

أذملمملِّظّٟمم« مملس٦ّج» صؿعمل٦ّلمب«س٦ّجممل»و« عّٕضّٓغممل» أيموادغملوملمسػمل٧ّماِّظظملنيمع٤ّ»

تلغملوملمثذمل٣ّممو« عّٕضّٓغممل» طّٔامتعمل٦ّل:بمو«ؼملمملؿمل َض» اٌؾّٓظهملمع٤ّماظؿؽمل٦ّؼ٤ّبموتلغملوملمث٣ّمتعمل٦ّل

                                                 

م14اٌشملظملظملني:مم(4)م.27اظعملؿملمملعهمل:مم(3)م.52ؼّٗ:مم(2)م1اظغملؾملّٟ:مم(1)
م 
م 
م 

مضؾ٢ّماهلؼملّٖموشريه.م٤ّاءاتماظضملرملّٕمأمملبماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملطعنتمرؿملؾهملماظؽملرملّٕمص٧ّمماظعملّٕم(5)

 



 

 -م33م-

أذمل٢ّمم»  مومص٧ّماظعملؿملمملعذملهملبم« راق» غملوملمث٣ّمتعمل٦ّللث٣ّمت« ع٤ّ» وطّٔامتعمل٦ّل« ػّٔا» تعمل٦ّل

اًػملّٟمص٧ّماِّرأذملّٝماظغملػملؼملذملمملت:مممأيموردمس٤ّمحظملّٙم« جممل» ض٦ّظ٥ّومص٧ّماظؿشملظملؿملّٟب« ران

صذمل٧ّمم« عذمل٤ّمراقم» غذمل٦ّنمومص٧ّمؼّٗب« غمملعّٕضّٓ» أظّٟومص٧ّماظغملؾملّٟب« س٦ّجممل» وػ٨ّ:مأظّٟ

م.(1)« ص٧ّماظؿشملظملؿملّٟ« أ٢ّمران»  موماظعملؿملمملعهمل

مصؿلغملوملمسػمل٧ّمط٢ّمعمملمذطّٕغمملمدغملؿهملمظشملؿملظملهملممبعملّٓارمأظّٟمواحّٓة.

صذمل٦ّقمايذملّٕفممم« س» سالعهملمػّٔاماظلغملوملمصذمل٧ّماٌزملذملقّٟمدذملنيمصذملطملريةمػغملذملّٔامممممو

ماٌلغمل٦ّتمسػملؿمل٥ّمطؼملمملمػ٦ّمع٦ّضّّ.

ممملرؾؿملهمل.وحغمل٣ّمػّٔاماظلغملوملماى٦ّازمع٤ّمشريمرّٕؼ٠ّماظرمل

ومضّٓماخؿػملّٟمأػ٢ّماِّداءميظملّٙمس٤ّمسمملص٣ّمص٧ّمػّٔهماظغملػملؼملمملتماِّرأذملّٝمسػملذمل٧ّمطملذملهملمممم

م.م(2)عّٔاػنملم

تػملكذملذملؿملّٙموماظرملذملذملمملرؾؿملهملبوماظؿؿمللذملذملريبوماِّول:ماظلذملذملغملوملمصذملذمل٧ّماِّرأضملذملذملهمل:معذملذمل٤ّماظؿذملذملّٔطّٕةب

ماٌزملؾمملحبموضّٕاءةماظّٓاغ٨ّمسػمل٧ّمأأ٨ّماظظملؿّّ.ومباظضملؾمملرات

ماظـمملغ٨ّ:ماظلغملوملمص٧ّماِّوظنيمصعملّٛمظضملؼملّٕومع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.

مإرذذملمملدمأأذمل٨ّماظضملذملّٖبممموماٌذملؾؾمليملموملغملوملمص٧ّماِّخريؼذمل٤ّمصعملذملّٛمعذمل٤ّماٌلذملؿؽملريبمممماظـمملظىمل:ماظ

مظػملظملمملرد٨ّؾممس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.ومبوملغملاظ٦ّجؿملّٖبموطظملمملؼهملماظلو

ظضملؼملذملّٕومعذمل٤ّمروضذملهملممممومعذمل٤ّمشمملؼذملهملمأأذمل٨ّماظضملذملالءبمممم« عّٕضذملّٓغمملم» اظّٕاأّٝ:ماظلغملوملمصذمل٧ّمشذملريمم

ماٌمملظغمل٨ّ.

                                                 

م.95ذّٕحمرؿملؾهملماظؽملرملّٕبمِّضمّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّماىّٖريم:مم(1)

م.86صّٕؼّّماظؽملّٙمص٧ّماظغملػملؼملمملتماٌكؿػملّٟمصؿملؾملمملمس٤ّمحظملّٙ:مم(2)

 



 

 -م34م-

روضذملهملمموماظؿذملّٔطمملربمومطظملمملؼهملمأأ٨ّماظضملّٖبوماًمملعّٗ:ماإلدراجمص٧ّماِّرأضملهمل:مع٤ّماظغملمملع٢ّب

ظضملؾؿملّٓمع٤ّمروضهملماٌمملظغمل٨ّبموظػملكؿملذملمملطمسذمل٤ّمأأذمل٨ّمممموماٌضملّٓ لبموجمملعّٝماأ٤ّمصمملرسب

م.م(1)« رمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ

م-رّٕقماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشذملريماٌذملّٓىمضؾذمل٢ّماهلؼملذملّٖمممممم-واظشملّٕقماِّرأضملهملماظيتمعضملؽملمملم

إ ماظظملمملردذمل٨ّمسذمل٤ّمأأذمل٨ّممممم-سذملّٓمماظلذملغملوملمممم-طػملؾملمملمسػمل٧ّماإلدراجمص٧ّما٦ٌّاضّٝماِّرأضملذملهملمم

أعم٢ّػم﴿وملمسػمل٧ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓمصػمل٥ّماظلغمل
س

ععم٤ّػم﴿وم﴾رعمانعمم
س

مصعملّٛ.م﴾رعماٍقم

                                                 

ظػملضملالعذملهملمم"صّٕؼّّماظؽملّٙمظمماظغملػملؼملمملتماٌكؿػملّٟمسػملؿملؾملمملمسؽملّٓمحظملّٙ"مع٦ّضقهملمص٧ّمطؿمملبوأحغملمملممػّٔهماظشملّٕقمم(1)

م.ذملمرضم٥ّمآمذملمم/مسػمل٨ّمأ٤ّمحمؼملّٓماظسملؾمملع

 



 

 -م35م-

اْظقعمؼملػمّٓغممظؿمػمل٥َّّؿمماظَّّٔؿميمَأغّٖعملعممسعمػمَل٧ّمسعمؾػمذملّٓؿمهؿمماْظغملؿمؿعمذملمملبعمموعمَظذمل٣ّػممؼعمفػمضملعمذمل٢ّمظَّذمل٥ّغممسؿم٦ّعمجعمذملمملمممممم﴿:م:مض٦ّظ٥ّأّاّل
س

م

م﴾َضؿمل ؼملؼمممل

مغضملوملمهلممل.« ضؿملؼملممل» ;مظؽالمؼؿ٦ّػ٣ّمأنمطػملؼملهمل«س٦ّجممل» وج٥ّماظلغملوملمسػمل٧ّ

م.«أغّٖظ٥ّمضؿملؼملممل» عؽملزمل٦ّبمأظملضمل٢ّمحمّٔوفمتعملّٓؼّٕه« ضؿملؼملممل» وظؿملّٗمطّٔظ١ّمصعمل٦ّظ٥ّ

م.«س٦ّجممل» صػملؿمللوملمتمملأضملهملمظذمل

ايؼملّٓمٓماظّٔيمأغّٖلمسػمل٧ّمسؾّٓهماظغملؿذملمملبمم» :مإنمعضملؽملمملهضممللمأػ٢ّماظؿظمللريمواظػملطملهمل

م.م(1)« ضؿملؼملممًلموٕمرمضمل٢ّمظ٥ّمس٦ّجممل

مأفملع٦ّر:م(2)ضممللماظّٖرطرمل٨ّ:مزمل٤ّماظ٦ّضّٟماظؽملمملضّٙم

ضملعم٢ّمظَّذمل٥ّغممسؿم٦ّعمجعمذملمملمموعمَظ٣ّػممؼعمفػم﴿عؽملؾملمملمأنمؼغمل٦ّنمظسملّٕبمع٤ّماظؾؿملمملن;مطعمل٦ّظ٥ّمتضملمملشم:م
س

إذمم﴾َضؿمل ؼملؼمذملمملمم

م.م(3)أغ٥ّمحممللمص٧ّمغؿملهملماظؿعملّٓممو« س٦ّجممل» عؽملظملزمل٢ّمس٤ّ« ضؿملؼملممل» أ٥ّمتؾنيمأن

َضمملُظ٦ّامؼعممملموعمؼػمػمَلؽملعممملمععم٤ّمأعمضملعمعـمؽملعممملمعؿم٤ّمعفمّٕػمَضذملّٓؿمغعممملمػعمذملّٔعمامععمذملمملموعمسعمذملّٓعمماظذملّٕفمحػمؼملعم٤ّغمموعمصعمذملّٓعمقعمممممممم﴿:مض٦ّظ٥ّ:مثاىّٔا

م﴾اْظؼملغمّٕػمدعمػمُل٦ّنعم

عذملمملمأضملذملّٓهمإعذملمملمأنممممضذملّٓماغعملسملذمل٧ّبمومممؼؾنيمأنمطالمماظغملظملذملمملرم« مملعّٕضّٓغ» اظلغملوملمسػمل٧ّ

مؼغمل٦ّنمع٤ّمطالمماٌقملعؽملنيمأوماٌالئغملهمل.

وعمضؿمؿمل٢ّعممععم٤ّػم﴿:مض٦ّظ٥ّ:مثالجّا
س

َطالَّمأعم٢ّػم﴿:مّزابعّابم﴾رعماٍقم
س

م﴾رعمانعمم

مو هماظلؽت:

ماظؽمل٦ّنمص٧ّماِّول.ومظؽالمؼّٔػنملمظظملّٜماظالممص٧ّماظـمملغ٨ّم-1

مطػملؼملهملمواحّٓة.ممملظؽالمؼؿ٦ّػ٣ّمأغؾملؼملم-2
                                                 

م.13أثّٕػؼملمملمسػمل٧ّماٌضملؽمل٧ّمص٧ّماظعملّٕآن:موماظ٦ّضّٟموا أؿّٓاءم(1)

مأالمتؽملظملّٗ.مبآمأسػمل٣ّبمإذمػ٦ّموضّٟمغمملضّٙومظضملػمل٥ّمؼعملزملّٓماظلغملوملم(2)

م.1/364اظرػمملنمص٧ّمسػمل٦ّمماظعملّٕآن:مم(3)

 



 

 -م36م-

م:وػ٦ّممبضملؽمل٧ّمعّٕقماظلذملؾمل٣ّمعذمل٤ّماظّٕعؿملذملهملمأيممم« اقعّٕفم» ظؽالمؼرملؿؾ٥ّما٦ٌّضّٝماِّولمأذملم-3

م:أي «رجذمل٢ّمعذملّٕفماقمم»أوممبضملؽملذمل٧ّمممبخّٕجمع٤ّماىمملغنملماآلخّٕبمصؾمل٨ّمصؿملطملهملمعؾمملظطملهمل

مطـريماهلّٕوببمأوممبضملؽمل٧ّمأمملئّٝمإٌّضهمل.

م.«اظر» تـؽملؿملهمل« إّٔفمان» عماظـمملغ٨ّمأذمل:٦ّ٦ّضظؽالمؼرملؿؾ٥ّماٌو

 وصؿقذمل٥ّماظؽملذمل٦ّنمصذمل٧ّممم« ع٤ّمراق» طلّٕةماظعملمملفمص٧ّومتّٕكماإلزؾملمملربمأنفممواظزملقؿملّّ
ظظملؿقذملهملم متصملؾملذملّٕمإ مصذمل٧ّمحمملظذملهملممممماومظغمل٤ّماظغمللّٕةومتغملظمل٧ّمص٧ّمزوالماظػملؾّٗب« أ٢ّمران»

ماظ٦ّص٢ّ.

م.م(1);مِّنماظ٦ّضّٟمؼغمل٦ّنمأمملظلغمل٦ّنم مأممليّٕطهملمأعمملمص٧ّمحمملظهملماظ٦ّضّٟمصال

مضممللماأ٤ّماىّٖريمص٧ّماظؽملرملّٕ:

ضزملّٓمأؿملمملنمأنمضؿملؼملممًلمأضملّٓهمظؿملّٗمعؿزملذملاًلممبذملمملمضؾػملذمل٥ّمممم« س٦ّجممل»ووج٥ّماظلغملوملممص٧ّ»

أظملضمل٢ّمعسملؼملّٕمتعملّٓؼّٕه:مأغّٖظ٥ّمضؿملؼملذملمملبمصؿملغملذمل٦ّنمحذملمملً معذمل٤ّمممممص٧ّماإلسّٕاببمصؿملغمل٦ّنمعؽملزمل٦ّأممًلم

ماهلمملءمص٧ّ:مأغّٖظ٥ّ.

ػعمذملّٔعمامععمذملمملموعمسعمذملّٓعممممم﴿:مأنمض٦ّظذمل٥ّمبموأؿملمملنمأنمطالمماظغملظملمملرمضّٓماغعملسملذمل٧ّم« عّٕضّٓغممل» وص٧ّ

صؾمل٦ّمإعمملمع٤ّمطالمماٌالئغملهملبمأومع٤ّمطالمماٌذملقملعؽملنيمطؼملذملمملممممبظؿملّٗمع٤ّمطالعؾمل٣ّم﴾اظّٕفمحػمؼملعم٤ّغم

ما أؿّٓاء.ومأذّٕغمملمإظؿمل٥ّمص٧ّماظ٦ّضّٟ

ظؿملصملؾملذملّٕمأغؾملؼملذملمملمطػملؼملؿذملمملنمعذملّٝمممممم;ضزملّٓمأؿملذملمملنماظػملظملذملّٜممم﴾انعمرعمم٢ّػمأعم﴿وم﴾اٍقرعمم٤ّػمععم﴿وص٧ّم

م.م(2)« آمأسػمل٣ّومصقهملماظّٕواؼهملمص٧ّمذظ١ّب

« س٦ّجممل» :مإذامضّٕأتميظملّٙمأمملظلغملوملمص٧ّما٦ٌّاضّٝماِّرأّٝمصؿلغملوملمسػمل٧ّاغؿؾه
مأمملِّظّٟماٌؾّٓظهملمع٤ّماظؿؽمل٦ّؼ٤ّبمواحّٔرمع٤ّماظ٦ّضّٟمأمملظؿؽمل٦ّؼ٤ّ.« عّٕضّٓغممل»و

مإذماظلغملوملمميؽملّٝماإلدشمملم.مب٦ّناظؽملومأكملزؾملمملرماظالم« ع٤ّ»و« أ٢ّ» وتلغملوملمسػمل٧ّ

                                                 

م.14ا أؿّٓاء:موماظ٦ّضّٟم(1)

م.317اظؽملرملّٕ:مم(2)
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م-أعمملمإذامضّٕأتمأمملإلدراجمص٧ّماظغمل٢ّمصمملحّٔرمع٤ّ:

صغملفملغذمل١ّمحذملممللماظ٦ّصذمل٢ّمممممب;مظؽالموؼملذملّٝمأذملنيماظسملذملّٓؼ٤ّممم«ضؿملؼملممل» أذمل« س٦ّجممل» وص٢ّم-1

مظؿملّٗمضؿملؼملممًل.وموصظملوملماظعملّٕآنمأفملغ٥ّم مس٦ّجمصؿمل٥ّ

مص٧ّماظ٦ّضّٟمخّٕوجمع٤ّماًالف.ومبغؾملمملمرأسمآؼهملإإذم« س٦ّجممل» صؿعملّٟمسػمل٧ّ

م.(1)غمل٤ّمأغّٖظ٥ّمضؿملؼملمملمظومأؿعملّٓؼّٕب« ضؿملؼملممل» وتؾّٓأمأذمل

ذظ١ّمحؿ٧ّم مؼؿ٦ّػ٣ّمأنماد٣ّم;مو«ػّٔا» أمملد٣ّماإلذمملرة« عّٕضّٓغممل» وص٢ّواحّٔرمع٤ّمم-2

ماإلذمملرةمسمملئّٓمسػمل٧ّمإٌّضّٓبمصكملغ٥ّمسمملئّٓمسػمل٧ّموسّٓماظّٕضم٤ّمج٢ّمجالظ٥ّ.

م.«عّٕضّٓغممل» صؿعملّٟمسػمل٧ّ

وروىممبوػ٦ّمض٦ّلمصمؿملّٝمأصقمملبماظؿؼملمملممع٤ّماظعملّٕاءمواظؽملق٦ّؼنيمبضممللماظّٓاغ٨ّ:متمملم

وجضملظملّٕمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنمس٤ّمسمملص٣ّممبأ٨ّمسؾّٓماظّٕضم٤ّماظلػملؼمل٨ّسشملمملءمأ٤ّماظلمملئنملمس٤ّمأ

مأغؾملؼملمملمطمملغمملمؼلؿقؾمملنماظ٦ّضّٟمسػمل٧ّمذظ١ّ.

وأـملخّٕػذملمملمممبػمل٣ّمأفملولمػذملّٔهماآلؼذملهملمأػذمل٢ّماظسملذملالظهملممممغملث٣ّمدمملقمدؽملّٓهمإشممضؿمملدةمضمملل:مت

مأػ٢ّماإلميمملن.

ؼعممملموعمؼػمػمَلؽملعممملمععم٤ّمأعمضملعمعـمؽملعممملمعؿم٤ّمعفمّٕػمَضّٓؿمغعمممل﴿ضممللمأػ٢ّماظسملالظهملم
م﴾س

م.م(2)م﴾اظّٕفمحػمؼملعم٤ّغممػعمّٔعمامععممملموعمسعمّٓعم﴿وضممللماٌقملعؽمل٦ّن:م

م.«أ٢ّمران»و« ٤ّمراقععم» دشمملممأطملريمشؽملهملمص٧ّراعماإلم-3

بمأومضذملّٕأتممواظظملؿمل٢ّممبسملؼمل٦ّنماظغملمملع٢ّمظػملؾملّٔظ٨ّأأ٨ّمرمملػّٕمإ مإذامضّٕأتمظػملؾملمملمش٨ّمو

مظػملظملؿمل٢ّممبسملؼمل٦ّنماظ٦ّجؿملّٖمصػمل١ّماإلدشمملممعّٝماظطملؽملهمل.

بمإذماظّٕواؼهملم«دغملوملماظّٕواؼهمل» سػملؿملؾملمملمأضملّٚماظضملػملؼملمملءوػّٔهماظلغملؿمملتماِّرأّٝمأرػمل٠ّم

مؾملمملمأمملظؽملعمل٢ّمواظلؼملمملع.جمملءتؽملمملمأ

                                                 

م.52ؼّٗم:مم(2)م.142اٌغملؿظمل٨ّ:مم(1)
 

م
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موػ٨ّمواجؾهملميظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظرملمملرؾؿملهمل.

موػؼملممل:مبدؽؿانمآخرانمحلػصوػؽملمملكم

مإّٔاءة.وموج٥ّماظلغملوملمأنيمد٦ّرت٨ّماِّغظملممللم-1

مم(2)م﴾إّٔاءة﴿م(1)م﴾ِإنفمماظػمّل٥ّعممأؿمغمُل٢ّ مذعم٨ّػمءـممسعمػملؿمؿمل٣ّؽم﴿ص٧ّمض٦ّظ٥ّم:م

مػؼملمملماظعملشملّٝمواظ٦ّص٢ّ.وموػؽملمملكموجؾملمملنمآخّٕان

مؼملمملنمعّٕاد:ضممللمذؿملّْمعرملمملسمؽملمملماظضملالعهملمسـؼملمملنمدػملؿمل

م(3)وعمصػم٢ّؽمموعمدعمغمْلوملؽممثغم٣ّفمموعمْضّٟؽممؼعممملمَصؿعم٧ّممهملـممأتعم٧ّذملذملذملذملذملمملٍلموتعم٦ّػمأعمذملذملذمل٤ّعممَأغػمظمَلذملذملوعمأعمؿملػم

ظػملعملمملرئمأغؾملؼملمملمدذمل٦ّرتمملنموظؿمللذملؿمملمدذمل٦ّرةمواحذملّٓةمطؼملذملمملمضذملممللمممممممووجؾمل٥ّ:محؿ٧ّمؼؿسملّّم

مأضملّٚماظضملػملؼملمملء.

ععممملمَأْشؽملعم٧ّمسعمؽمل ٨ّمععممملظؿمؿملذمل٥ّػمم﴿ع٤ّمض٦ّظ٥ّم« ٥ّعمملظؿمل» اظلغملوملمسػمل٧ّماهلمملءمص٧ّم-2
سم

ػعمػمَلذمل١َّمسعمؽمل ذمل٨ّمممم

م.م(4)م﴾ػمْلشمَلمملغؿمؿمل٥ّػمدغم

مواإلدشمملم.مباظ٦ّضّٟومبصػمل١ّماظلغملومل

موو هماظلؽت:م

أنماإلزؾملمملرمسلريمص٧ّماظؽملشمل٠ّ;مِّنماهلمملءماِّوشممعذمل٤ّمجذملؽملّٗماظـمملغؿملذملهملبموػذمل٨ّمعذمل٤ّممممممم-1

مصف٨ّءمألغملؿهملمظشملؿملظملهملمتلؾملؿملاًلمظػملؽملشمل٠ّ.مبحّٕوفماًظملمملء

غؿملؿ٥ّماظ٦ّضّٟمسػملؿملؾملمملبمظغملؽمل٥ّمٕمؼلرتحمطؼملمملمؼغمظملضمل٢ّمذظ١ّمومأنمع٤ّمأثؾؿؾملمملموص٢ّماظغملالمم-2

و مهذملّٔفماظزملذملػملهملماظذمليتمممممب٦ّص٢ّماظؾؿملوملممبمملمأضملذملّٓهمعذمل٤ّماِّأؿملذملمملتمممؼغممباظمص٧ّماظعمل٦ّ

مظػمل٦ّضّٟ.

                                                 

م.75اِّغظملمملل:مم(1)

م.1اظؿ٦ّأهمل:مم(2)

معنتماظلػمللؾؿمل٢ّماظرملمملظم.م(3)

م.29بم28ايمملضهمل:مم(4)
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مصؿملعمل٦ّل:م

م(1)وعمُض٦ّظؿم٨ّمِإنػممَأصعمؾػموملغممَظعمَلّٓػممَأصعممملأعممملممماظضملؿمؿعممملأمملومَأضؿمػملخمل٨ّماظػمل٦َّّػممعممسعممملذؿملعم

;مِّغذمل٥ّمظذملؿملّٗمصذمل٧ّمممم«دذملغملوملماظّٓراؼذملهملمم» وضّٓمأرػمل٠ّمأضملّٚمسػملؼملمملئؽملمملمسػمل٧ّمػّٔؼ٤ّما٦ٌّضذملضملنيم

مٌمملمذطّٕغمملمع٤ّمأدؾمملب.م;ىإامملمأي٠ّمأمملظلغملوملماٌضملؽمل٦ّوماِّص٢ّمدغملوملب

موػّٔانما٦ٌّضضملمملنمجمملئّٖانميظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظرملمملرؾؿملهمل.

مرد٣ّمت٦ّضؿملق٨ّمظػمللغملوملماٌضملؽمل٦ّيؾم

 السكت املعنوى

م

م

مدغملوملماظّٓراؼهملمدغملوملماظّٕواؼهمل

موؼغمل٦ّنمص٧ّم

سؿم٦ّعمجممل﴿م-1
سم

م﴾َضؿمل ؼملعممملم

ععمّٕػمَضّٓؿمغعمممل﴿م-2
سم

م﴾ػعمّٔعمام

عؿم٤ّػم﴿م-3
سم

م﴾رعماقم

أعم٢ّػم﴿م-4
سم

م﴾رعمانعمم

موؼغمل٦ّنمص٧ّم:

واظؿ٦ّأذملذملهملمظإلصؾملذملذملمملمممأذملذملنيماِّغظملذملذملممللممم-1

مأغؾملؼملمملمد٦ّرتمملن

مظزملضمل٦ّأهملماإلزؾملمملر.م﴾عمملظؿمل٥ّمػػمل١ّ﴿م-2

وػّٔامتظملزملؿمل٢ّمأحغملمملمماظلذملغملوملمممبػّٔامػ٦ّماظلغملوملماٌضملؽمل٦ّىمسؽملّٓمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملن

ضّٓمآنمظؽملمملمأنمغؽملؿعمل٢ّمإشممتظملزملذملؿمل٢ّموهّٕؼذملّٕمأحغملذملمملممرذملّٕقماظلذملغملوملماظػملظملصملذمل٨ّؾممممممممومأؽمل٦ّسؿمل٥ّب

ميظملّٙمع٤ّمخاللمذّٕحؽملمملمٌؽملصمل٦ّعهملماظلؼملؽمل٦ّديؾممرضم٥ّمآ.

م:توفيق وعليٌ التكالىفهقول وباهلل ال

                                                 

م.14اظ٦ّضّٟموا أؿّٓاموأثّٕػؼملمملمسػمل٧ّماٌضملؽمل٧ّ:موما أؿّٓاوماٌغملؿظمل٧ّمص٧ّماظ٦ّضّٟم(1)
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مضممللماظلؼملؽمل٦ّديؾممرضم٥ّمآ:

ننننننننننِ   ِ        ننننننننننن  ِ  -1 نننننننننننِ     م َم دن ام  ِمنننننننننن
 

 ع ل نننننننننننننِ   ا يِننننننننننننن     ننننننننننننن ِ ِ      ننننننننننننن  ِ                                   
 

ماظلذملذملالممسػملذملذمل٧ّمموماظزملذملذملالةوماصؿذملذملؿّّماظؽملذملذملمملز٣ّمرضمذملذمل٥ّمآمضزملذملذملؿملّٓت٥ّمكؼملذملذملّٓمآبمممم

عؿفملٍسمأمملظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمحؿملذملىملممص٧ّمذظ١ّممػ٦ّومصمملحنملماٌضملفّٖاتماظؾمملػّٕات.ماظؽمليبم

مأممليؼملّٓ.مما٦ٌّشماصؿؿق٥ّم

:مضّٓماظّٔمبموػ٦ّماظـؽملمملءمأمملظغملالممسػمل٧ّماىؼملؿمل٢ّما خؿؿملمملريمسػمل٧ّماظؾغةايؼملّٓمص٧ّمو

م .موطمملنمص٧ّمععملمملأ٢ّمغضملؼملهملمأأواظؿضملصملؿمل٣ّمد٦ّاءممبجؾملهملماظؿؾفؿمل٢ّ

:مػ٦ّمصضمل٢ّمؼؽملؾلملمس٤ّمتضملصملؿمل٣ّماٌؽملضمل٣ّمع٤ّمحؿملىملمط٦ّغذمل٥ّمعؽملضملؼملذملممًلمسػملذمل٧ّمممماالَّطالحوص٧ّم

أوماسؿعملمملدًامأمملىؽملمملنبمأومسؼملذملاًلمأمملِّرطذملمملنممممبشريهمد٦ّاءمطمملنمذظ١ّمأمملظػمللمملنأوممبايمملعّٓ

م.-اظيتمػ٨ّماِّسسملمملءم-

مطؼملمملمضممللماظعملمملئ٢ّ:

مأَصذملذملذملمملدعمتػمغمُل٣ّماظؽملفمضملػمؼملعمذملذملذملمملءغممعؿمؽمل ذملذملذمل٨ّمثعمالثعمذملذملذملهملًممم
م

ٌُقعمففمؾعمذملذملمملم مؼعمذملذملّٓؿميموعمظؿملعمذملذملمملغؿم٨ّمواظسملفمذملذملؼملريعمما
م

م.م-ج٢ّمجالظ٥ّمم-سػمل٧ّماظّٔاتماظضملػملؿملهملمم٣ّؽمػمَل)آ(مسعمو

ماظّٕضمهمل.م-مم-ع٤ّمآموم)اظزملالة(مػ٨ّماظّٓسمملءبو

مدؿملّٓمإٌّدػملني.ومخمملمتماِّغؾؿملمملءم)سػمل٧ّماظؽمليبؾم(محمؼملّٓم

م)صمملحنملماآلؼمملت(مأيماٌضملفّٖاتماظؾمملػّٕات.

وعمععممملمَطمملنعممظؿمّٕعمدغم٦ٍّلمَأنػممؼعمذملفمْلتؿم٨ّعممأؿمـملؼعمذملهملـممِإ َّممم﴿صمملآلؼهملمع٤ّمإرالضمملتؾملمملماٌضملفّٖةبمطؼملمملمضممللمتضملمملشم:م

م.﴾أؿمكمِلذػمِنماظػمل٥َّّؿم

ّٔمعذملمملممذملخذملممبسػمل٧ّماظؽمليبؾممصمملحنملماٌضملفّٖاتاظزملالةموم:مع٤ّمأضملّٓمضمّٓمآبواٌضملؽمل٧ّ

مضؾ٢ّماهلؼملّٖميظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنماظغمل٦ّظمؾم.متؿمل١ّمأ٥ّمع٤ّمأحغملمملممظػمللغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّدـمل
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م:مضممللمرضم٥ّمآ

2-   َ ننِم ِمنن َمر  رِ » «   ر  مضنن ِ »  فم  ق نن م «   ت نن
 

نننننننننِ   ّل عامننننننننن   م ننننننننن م                                  نننننننننَلَ  ِقيمننننننننن        م    سم
 

َ   أ  م َد من   -3 َ ننوِم ِمنن نن م «   ت جر نن ِ »م وم    
 

   منن   ْنمف   نن م « شنن م » «  مم » ِلمف  ِرسنن م  ننِ                                  
 

َم أدنننننن    نننننن ِ رِِ  م  -4      مَلنننننن و  ن ننننننرم ه ع نننننن
 

َم َعين  منننننننننِ ِ  م                                   نننننننننا  ِن ع ننننننننن َِ  َ شم نننننننننو  ع ننننننننن     م
 

َم « َمر  رِ   ت ننن»  ز  د  َذ   -5 َم ز رمع ننن ن  ع ننن  ع ننن
 

َم                                    ننننننننن نننننننننِم ز ر  َم   فم َ  ع ننننننننن نننننننننرِ    ذ     ذ    ع  م
 

ظشملّٕقمحظملّٙماظيتموردمصؿملؾملمملماظلغملوملمسػمل٧ّمم-رضم٥ّمآمم-ػّٔامأؿملمملنمجمؼمل٢ّمعؽمل٥ّم

ماظلمملط٤ّمضؾ٢ّماهلؼملّٖ.

دذملػملؿملؼملمملنمممذؿملّْمأواغ٥ّبمحظملذملّٙمأذمل٤ّمموم:م)حعمظمْلّٙؽم(مػ٦ّماإلعمملمماظغملؾريبمععملّٕئمزعمملغ٥ّبض٦ّظ٥ّ

مأ٤ّماٌطملريةمأ٤ّمأأ٨ّمداوودماظغمل٦ّظمؾمماظؾّٖاز.

مسمملممتلضملنيمع٤ّماهلفّٕة.م-رضم٥ّمآمم-وظّٓم

مػ٦ّمثمملغ٨ّمروات٥ّمأضملّٓمذضملؾ٥ّمأ٤ّمسؿملمملش.ومضّٕأمسػمل٧ّمسمملص٣ّمأ٤ّمأأ٨ّماظؽملف٦ّدماظغمل٦ّظمؾمب

مزوجعممأع٥ّ.مىمس٤ّمسمملص٣ّبمإذمطمملنمسمملص٣ّوعمظغملؽمل٥ّمطمملنمأتعمل٤ّمع٤ّمرعم

محل٤ّمص٦ّت٥ّموصممملظ٥ّ.مع٤ّمإذامضّٕأمطفملنمص٧ّمحػملعمل٥ّمجالج٢ّم-مرضم٥ّمآم-طمملنم

غّٙمأئؼملهملماظعملّٕاءةمسػمل٧ّمأغ٥ّمأسػمل٣ّماظؽملمملسمأعملّٕاءةمسمملص٣ّبموػّٔامعّٕوىمسذمل٤ّمأأذمل٨ّمممو

مػمملذ٣ّماظّٕصمملس٨ّ.

ضممللمزمؿمل٨ّمأ٤ّمعضملني:ماظّٕواؼهملماظزملقؿملقهملماظيتمروؼوملمسذمل٤ّمضذملّٕاءةمسمملصذمل٣ّمرواؼذملهملممممم

مأأ٨ّمسؼملّٕمحظملّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملن.
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مجمملورممبغملهملمصفملضّٕأمأؾملممل.ومضممللماظّٓاغ٨ّ:مغّٖلمأطملّٓادمصفملضّٕأمأؾملمملب

بمضممللمظذمل٥ّممسممملظظملينم-مؼضملؽمل٧ّمذضملؾهمَلم-نمأأمملمأغملّٕمظضملمملص٣ّ:مإم-رضم٥ّمآ-ٌمملمضممللم

أضّٕأت٥ّممبذملمملمأضّٕأغذمل٨ّمممومسمملص٣ّ:مأضّٕأت١ّممبمملمأضّٕأغ٨ّمأأ٦ّمسؾّٓماظّٕضم٤ّماظلػملؼمل٨ّؾممس٤ّمسػمل٨ّؾمب

مزرمأ٤ّمحؾؿملّ٘مس٤ّماأ٤ّمعلضمل٦ّد.

مسؾؿملّٓمأ٤ّماظزملؾمملحموشريػؼملممل.ومضّٕأمسػملؿمل٥ّمصممملسهملمعؽملؾمل٣ّمسؼملّٕومأ٤ّماظزملؾمملح

ماذؿؾملّٕتمضّٕاءت٥ّمص٧ّمسمملعهملماِّعزملمملرمإشمماآلن.

مضؿملذمل٢ّمأذملنيماظـؼملذملمملغنيمممبمودؽملهملمٔمملغنيموعمملئهملمسػملذمل٧ّماظزملذملقؿملّّممم-رضم٥ّمآمم-مت٦ّظم

م.(*)اظؿلضملنيو

َ  )ض٦ّظ٥ّ:م َمر  رِ » «   ر  مض ِ »ِم م«(  ت 

طالػؼملمملمظإلعمملممايذملمملصّٜماأذمل٤ّممموماسػمل٣ّمأنمعؽملصمل٦ّعهملمرؿملؾهملماظؽملرملّٕمأصػملؾملمملمطؿمملبماظؽملرملّٕب

م.-رضم٥ّمآم-اىّٖريؾم

                                                 

م(مرضمل٤ّمورده:*)

ضذملّٕأهمأمملظسملذمل٣ّممم «ضعمذملضملػمّٟـمم» «اظذملّٕومم»ذطّٕمحظملّٙمأغ٥ّمٕمسممملظّٟمسمملصؼملممًلمص٧ّمذ٨ّءمع٤ّمضّٕاءت٥ّمإ مص٧ّمحذملّٕفمم

موسمملص٣ّمأمملظظملؿّّ.

خذملمملظّٟمصؿملذمل٥ّمممومصشملضمل٤ّمأضملّٚماحملّٓثنيمصؿملؼملمملماغظملّٕدمأذمل٥ّممبضضملؿملّٟماظّٕواؼهملمسؽملّٓماحملّٓثنيموعضملػمل٦ّممأنمحظملزملممًل

مضمملظ٦ّام مؼزملّّ.ومذؿملك٥ّمسمملصؼملممًلب

اسؿؽملمملءؼمبمإ مأغذمل٥ّمطذملمملنمممومإنمطمملنمضضملؿملظملممًلمص٧ّمرواؼهملمايّٓؼىملم;مِّغ٥ّمٕمؼ٦ّظ٥ّماػؿؼملمملعممًلومأفملنمحظملزملممًلرممملبمو

مإعمملعممًلمص٧ّماظعملّٕاءةمثعملهملمثؾؿممًلمإذمطمملغوملمذطملػمل٥ّماظرملمملش٢ّ.

ماظعملّٕاءةمصـعملهملمثؾوملمضمملأّٛمهلممل.مضممللماظّٔػيبؾم:مأعممل

ثم;مظسملذملضملظمل٥ّممّٓ جمملءمأحّٓمع٤ّمأئؼملهملمايّٓؼىملماظـعملمملتموردمطالممأحّٓماظعملّٕاءمأومخمملظظملؾمل٣ّمرغمدفممطالمماحملذملمصػمل٦ّم

مص٧ّماظعملّٕاءة.

ظغملؽملذمل٥ّمظذمل٦ّممممبعضملؼمل٦ّلمأ٥ّومخمملظّٟمأحّٓماظعملّٕاءمصغملالع٥ّمععملؾ٦ّلومأعمملمظ٦ّمجمملءمإعمملممثعملهملمثؾوملمص٧ّماظعملّٕاءةمطضملمملص٣ّ

م٢ّمطالعذمل٥ّمؾىملمصغملالع٥ّمعّٕدودبمأعمملمص٧ّماظعملّٕاءةمصكملعمملممثعملهملمثؾوملمؼعملروىمحّٓؼـممًلمعمملمصكمملظّٟمصؿمل٥ّمأئؼملهملمايّٓؼ

 آمأسػمل٣ّ.ومإنمخمملظّٟم.و
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رضم٥ّمم-اأ٤ّماىّٖريمأص٢ّمطؿمملبماظؽملرملّٕمسّٓةمطؿنملماتزمل٢ّمدؽملّٓماإلعمملممايمملصّٜمو

م.ماتزمل٢ّمدؽملّٓػ٣ّمأمملظؽمليبؾممومص٧ّماظعملّٕاءاتممبقملظظملؿملؾملمملبم-آ

موع٤ّمػّٔهماظغملؿنملماظيتمػ٨ّمأص٢ّمطؿمملبماظؽملرملّٕ:

م«اظّٕوضهملمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕموضّٕاءةماِّسؼملّ٘» طؿمملب

ظإلعمملممأأ٨ّمسػمل٨ّمايل٤ّمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمإإّٔاػؿمل٣ّماظؾطملّٓاديؾمماٌمملظغمل٨ّؾمبماٌؿ٦ّص٧ّمدذملؽملهملمم

مفّٕةماٌؾمملرطهمل.عمملئهملمع٤ّماهلمأرأّٝومثالثنيومٔمملٍن

م:وإدؽملمملدماأ٤ّماىّٖريؾممإشممػّٔاماظغملؿمملب

ػ٦ّمومأ٤ّماظؾطملّٓاديباضّٕأمأ٥ّمسػمل٨ّمأ٤ّمأأ٨ّمحمؼملّٓمسؾّٓماظّٕضم٤ّمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمسػمل٨ّم

ػذمل٦ّممومػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمايلذمل٤ّماظضملؾمملدذمل٨ّؾمبممومسػمل٧ّمأأ٨ّمسؾّٓمآمحمؼملّٓمأ٤ّمأضمّٓماٌضملّٓلب

سػمل٧ّمأأ٨ّماى٦ّدمشؿملمملثماٌؽملذملّٔريبموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمأأذمل٨ّماظظملؿذمل٦ّحمغمملصذملّٕمأذمل٤ّمايلذمل٤ّمأذمل٤ّمممممممممم

ؿمل٢ّمأ٤ّمايلنيماظّٖؼّٓيؾمبموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمسؾّٓمآمحمؼملّٓمأ٤ّمسؾّٓمآمأ٤ّمعلؾّّمإمسمملس

اظظملسمل٨ّؾمبموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمايل٤ّمسػمل٧ّمأ٤ّمحمؼملّٓمأذمل٤ّمضمؿملذملّٓماظذمل٦ّاسّٜماٌضملذملّٓلماٌضملذملّٕوفمممممم

أمملأ٤ّماظزمل٦ّافبموأأ٨ّمإدقمملقمإأذملّٕاػؿمل٣ّمأذمل٤ّمإمسمملسؿملذمل٢ّمأذمل٤ّمشمملظذملنملماٌذملمملظغمل٨ّماٌضملذملّٕوفمممممممم

 مملظغمل٨ّمعقملظذملّٟمطؿذملمملبممأمملًؿملمملطبموػؼملمملمسػمل٧ّمأأ٨ّمسػمل٨ّؾممايل٤ّمأ٤ّمحمؼملذملّٓماظؾطملذملّٓاديماٌذملممم
م.«اظّٕوضهمل»

موع٤ّماظغملؿنملماظيتمػ٨ّمأص٢ّمطؿمملبماظؽملرملّٕمأؼسملممًلمطؿمملب:

ظإلعمملممأأ٨ّماظظملؿّّمسؾذملّٓماظ٦ّاحذملّٓمأذمل٤ّمايلذملنيمممممبمم«اظؿّٔطمملرمص٧ّماظعملّٕاءاتماظضملرملّٕ»

مأ٤ّمسـؼملمملنمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمسـؼملمملنمأ٤ّمذؿملشملمملماظؾطملّٓاديبماٌؿذمل٦ّص٧َّّمدذملؽملهملمطمذملّٗموأرأضملذملنيمممم

معمملئهملمع٤ّماهلفّٕةماٌؾمملرطهمل.مأرأّٝو

مإشممػّٔاماظغملؿمملب:موإدؽملمملدماأ٤ّماىّٖريؾم

ضّٕأمأ٥ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمحمؼملّٓمسؾّٓماظّٕضم٤ّمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمسػمل٧ّمأ٤ّماظؾطملّٓاديؾمموأأ٨ّمسؾّٓم

مػؼملمملمسػمل٧ّمأأ٨ّمسؾّٓمآمتعمل٨ّماظّٓؼ٤ّماظزملذملمملئّٞبموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّماظغملؼملذملممللممممومأ٤ّماظزملمملئّٞباآم
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أأ٨ّمحمؼملّٓمدؾّٛمأ٤ّمصمملرسبموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّماظؿملؼمل٤ّماظغملؽملّٓيبموػ٦ّمسػمل٧ّمإإّٔاػؿمل٣ّماظؿؼملؿملؼمل٨ّم

اظؾطملّٓاديبموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمأأذمل٨ّمممممحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّماظشملؿملنملاًؿملمملطبموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّماظظملسمل٢ّم

م.م(1)« اظؿّٔطمملر» أ٤ّمذؿملشملمملماظؾطملّٓاديؾممصمملحنملمطؿمملباظظملؿّّم

َلَ  ِقيم        م ِ َضّٓموض٦ّظ٥ّ:م) م(  سم

ضّٓمؼلذملغملوملمسػملذمل٧ّممم« اظؿّٔطمملر»و« اظّٕوضهمل» إنمحظملزملممًلمس٤ّمسمملص٣ّممبسملؼمل٦ّنمطؿمملأ٨ّأي:م

ماظلمملط٤ّماظزملقؿملّّمأومذؾؾمل٥ّمشريمآٌّىمضؾ٢ّماهلؼملّٖ.

م« اظلغملوملومباظؿقعملؿمل٠ّ» ِّنمظ٥ّمع٤ّماظؿّٔطمملرموجؾملنيم;ومسرمأذملم)َضّٓػم(

م(م ّل عام   م  م )موض٦ّظ٥ّ:

 مؼلغملوملمحظملّٙمإ مسػملذمل٧ّماظلذملمملط٤ّماظزملذملقؿملّّمأومذذملؾؾمل٥ّبمأعذملمملماظلذملمملط٤ّماٌذملّٓىممممممممم:أي

م.﴾وصؿم٨ّمَأغػمظمُللؿمغمُل٣ّ﴿أوماٌظملزمل٦ّلمدم٦ّم، « جمملءعمَط٣ّػم» ا٦ٌّص٦ّلمدم٦ّ

مػّٔامعضملؽمل٧ّمادؿـؽملمملءماظؽملمملز٣ّ.ومصػملؿملّٗمظ٥ّماظلغملوملب

ظذملؿملّٗمإ ميؼملذملّٖةموحذملّٓهمعذمل٤ّماظشملؿملؾذملهملممممممم-سػمل٧ّماٌذملّٓىممأسؽمل٧ّمم-ظغمل٤ّمػّٔاماظلغملوملم

 خبػملّٟمسؽمل٥ّبموػّٔاماظلغملوملماظ٦ّاردميظملّٙممبسملؼمل٦ّنمػّٔؼ٤ّماظغملؿمملأنيمدغملوملمسمملممسػملذمل٧ّم
ا٦ٌّصذمل٦ّلمسػملذمل٧ّمدمذمل٦ّممممماظلمملط٤ّوماظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّلبو« ذ٨ّء»وماظؿضملّٕؼظملؿملهملماظّٖائّٓة« ال»

معمملمذّٕحؽملمملمع٤ّمضؾ٢ّ.

موض٦ّظ٥ّ:م

3-   َ َ ننوِم ِمنن نن م «   ت جر نن ِ »أ  م َد من  م وم    
 

   مننن   ْنمف   ننن م « شننن م » «  مم » ِلمف  ِرسننن م  نننِ                                 
 

م( ّل عام   م  م سعمشمْلّٟؽممعؽمل٥ّمسػمل٧ّما دؿـؽملمملءمص٧ّمض٦ّظ٥ّم)

                                                 

م.51تّٔطّٕةماإلخ٦ّانمظػملضملالعهملماظسملؾمملع:مم(1)
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أيمطؼملمملمأغ٥ّم مؼلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمآٌّىمعشملػملعملممًلبمصكملغ٥ّم مؼلغملوملمطذملّٔظ١ّمسػملذمل٧ّممم

م.«اظؿفّٕؼّٓ» اظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّلمإذامضّٕأتمظ٥ّممبسملؼمل٦ّنمطؿمملب

م.«اظؽملرملّٕ»ع٤ّماظغملؿنملماظيتمػ٨ّمأص٢ّمطؿمملبمم«اظؿفّٕؼّٓ»وطؿمملبم

م«اظؿفّٕؼّٓمظؾطملؿملهملمإٌّؼّٓمص٧ّماظعملّٕاءاتماظلؾّٝ» وػ٦ّ

ظإلعمملممأأ٨ّماظعملمملد٣ّمسؾّٓماظّٕضم٤ّمأ٤ّمأأ٨ّمأغملّٕمسؿؿمل٠ّمأ٤ّمخػملّٟماظزملذملعملػمل٨ّؾمماٌضملذملّٕوفممم

أمملأ٤ّماظظملقمملممذؿملّْماإلدغملؽملّٓرؼهملماٌؿذمل٦ّص٧ّمدذملؽملهملمدذملوملمسرملذملّٕةموطملذملؼملمملئهملمعذمل٤ّماهلفذملّٕةمممممممم

م.(1)مملبإدؽملمملدماأ٤ّماىّٖريؾممإشممػّٔاماظغملؿوماٌؾمملرطهمل.

مػذمل٦ّمسػملذمل٧ّممومضّٕأمأ٥ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمسؾّٓمآمحمؼملّٓمأ٤ّمسؾّٓماظّٕضم٤ّمأ٤ّمسػمل٧ّمايؽملظمل٨ّؾمب

ػ٦ّمسػمل٧ّماظغملؼملممللمأأ٨ّمايل٤ّمأ٤ّمذفمملعماظضملؾمملد٨ّؾمبموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمسؾّٓمآماظزملمملئّٞبمو

أأ٨ّماى٦ّدمشؿملمملثماٌؽملّٔريموػ٦ّمسػمل٧ّمأأ٨ّمايل٤ّمذذملفمملعمأذمل٤ّمحمؼملذملّٓماٌذملّٓى٨ّموػذمل٦ّمممممم

رملذملمملمماظػملكؼملذمل٨ّؾمماٌضملذملّٕوفمأذملمملأ٤ّمممممسػمل٧ّمأأ٨ّماظضملؾمملسمأضمّٓمأ٤ّمسؾّٓمآمأ٤ّمأضمذملّٓمأذمل٤ّمػمم

م.«اظؿفّٕؼّٓ» ايشملؿملؽهملموػ٦ّمسػمل٧ّماأ٤ّماظظملقمملممصمملحنملمطؿمملب

وضّٕأمأ٥ّمأؼسملممًلمسػمل٨ّمأأ٨ّمحمؼملّٓمسؾّٓماظ٦ّػمملبمأ٤ّمحمؼملذملّٓماإلدذملغملؽملّٓريموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّممممم

أأذملذمل٨ّماظضملؾذملذملمملسمأذملذمل٤ّمأضمذملذملّٓمأذملذمل٤ّمحمؼملذملذملّٓماإلدذملذملغملؽملّٓريموػذملذمل٦ّمسػملذملذمل٧ّمزمؿملذملذمل٨ّمأذملذمل٤ّمأضمذملذملّٓمممم

مّٟمآػملذملمػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمأأذمل٨ّماظعملمملدذمل٣ّماظزملذملظملّٕاويموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمسػملذمل٧ّؾممأذمل٤ّمخممممممممموماإلدغملؽملّٓريب

ما دغملؽملّٓريموػ٦ّمسػمل٧ّمصمملحنملماظؿفّٕؼّٓ.

أعمملماظظملمملرد٨ّمصؾمل٦ّمغزملّٕمأ٤ّمسؾّٓماظضملّٖؼّٖمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمغ٦ّحبمأأ٦ّمايل٤ّماظظملمملردذمل٨ّؾممم

ماظرملريازيمإعمملممعلؽملّٓمحمعمل٠ّمثعملهملمضّٕأمسػمل٧ّمايؼملمملع٨ّمواظشملريموشريػؼملممل.

ت٦ّظممدؽملهملمإحذملّٓىمودذملؿنيموأرأضملؼملمملئذملهملممممومومضّٕأمسػملؿمل٥ّماأ٤ّماظظملقمملممصمملحنملماظؿفّٕؼّٓ

مع٤ّماهلفّٕةماٌؾمملرطهمل.

م:م)حعم٢ّػم(مأيمثؾومل.وض٦ّظ٥ّ
                                                 

م.52تّٔطّٕةماإلخ٦ّان:مم(1)
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أنمحظملزملممًلمظؿملّٗمظ٥ّمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظظملمملرد٨ّمسذمل٤ّمأأذمل٨ّمرذملمملػّٕممبسملذملؼمل٦ّنماظؿفّٕؼذملّٓمممممممواٌضملؽمل٧ّ:

م.« اظعمُلّٕػمءعمانعم» اظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّلمدم٦ّ

اظلذملمملط٤ّممو« ذ٨ّء»و« الػم» اظلغملوملماًمملصمسػمل٧ّم-أيمع٤ّماظؿفّٕؼّٓمم-وإامملمظ٥ّمعؽمل٥ّم

ماٌظملزمل٦ّلمصعملّٛ.

مصؾملّٔامحم٢ّمدعمغمْلؿؿم٥ّؿم.

موض٦ّظ٥ّ:

موعمػػم٦ّعممسعم٤ّػمماُِّذػمؽملعممملغؿم٨ّمسعم٤ّػممسغمؾعمؿملػمّٓػؿم٣ّ(مماظغمُل٢ّقممؼعمّٕػمويمسعم٤ّػممأأ٨ّمرمملػؿمِّٕػؿم٣ّػم)و

م-رضم٥ّمآم-ػّٔامػ٦ّماظلؽملّٓما٦ٌّص٢ّميظملّٙم

اأ٤ّمومب«اظؿّٔطمملر» واأ٤ّمذؿملشملمملمصمملحنملمب«اظّٕوضهمل» أيمط٢ٌّّمع٤ّماٌمملظغمل٨ّمصمملحنمل

ؼذملّٕوىمسذمل٤ّمأأذمل٨ّمرذملمملػّٕمسذمل٤ّماِّذذملؽملمملغ٨ّمسذمل٤ّمسؾؿملذملّٓمأذمل٤ّمممممممممم« اظؿفّٕؼّٓ» اظظملقمملممصمملحنمل

مّٙمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنمس٤ّمسمملص٣ّمأ٤ّمأأ٨ّماظؽملف٦ّد.س٤ّمحظملمباظزملؾمملح

صفملعمملماٌمملظغمل٨ّمصعملّٕأمسػمل٧ّمأأ٨ّمايل٤ّمسػمل٧ّمأذمل٤ّمأضمذملّٓمايؼملذملمملع٨ّموػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمأأذمل٨ّممممممم

مرمملػّٕمسؾّٓماظ٦ّاحّٓمأ٤ّمأأ٨ّمػمملذ٣ّماهلمملمش٨ّموػ٦ّمسػمل٧ّماِّذؽملمملغ٨ّموػ٦ّمسػمل٧ّمسؾؿملّٓ.

مصعملّٕأمسػمل٧ّمايؼملمملع٨ّمألؽملّٓهماظلمملأ٠ّ.« اظؿّٔطمملر» وأعمملماأ٤ّمذؿملشملمملمصمملحنمل

وػذمل٦ّمسػملذمل٧ّمممم-ضذملّٓمدذملؾعملوملمتّٕصمؿذمل٥ّمممموم-دذمل٨ّممأعمملماأ٤ّماظظملقذملمملممصعملذملّٕأمسػملذمل٧ّماظظملمملرمممو

مايؼملمملع٨ّمألؽملّٓه.

أعمملمأأ٦ّمرمملػّٕمصؾمل٦ّمسؾّٓماظ٦ّاحّٓمأ٤ّمسؼملّٕمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمأأ٨ّمػمملذ٣ّماظؾطملّٓاديماظؾّٖازم

مأأ٨ّمسـؼملمملنماظسملّٕؼّٕ.بموسمملٕمدم٦ّيمطؾريبمروىمس٤ّماِّذؽملمملغ٨ّ

م.م-وػ٦ّمذؿملك٥ّم-وأخّٔمايّٕوفمس٤ّمأطـّٕمذؿمل٦ّخماأ٤ّمجممملػّٓم

موشريػذملذمل٣ّبمتذملذمل٦ّظممدذملذملؽملهملمتلذملذملّٝمواٌزملذملذملمملحظمل٨ّماظل٦ّدذملذملؽملفّٕيوموروىمسؽملذملذمل٥ّمايؼملذملذملمملع٨ّ

مأرأضملنيموثالٔمملئهملمع٤ّماهلفّٕةمس٤ّمدؾضملنيمدؽملهمل.و
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وأعمملماِّذؽملمملغ٨ّمصؾمل٦ّمأضمّٓمأ٤ّمدؾمل٢ّماظظملريوزانبمأأ٦ّماظضملؾمملسماِّذؽملمملغ٨ّبمثعملهملمإعمملمم

مضّٕأمسػمل٧ّمسؾؿملّٓمأ٤ّماظزملؾمملحموشريه.مبععملّٕئ

وضّٕأمسػملؿمل٥ّماأ٤ّمجممملػّٓموأأ٦ّمرمملػّٕمواظّٓارضشملينمواهلمملمش٨ّموشريػ٣ّبموت٦ّص٧ّمدذملؽملهملمم

مهلفّٕة.دؾّٝموثالٔمملئهملمع٤ّما

وأعمملمسؾؿملّٓمصؾمل٦ّماأ٤ّماظزملؾمملحمأ٤ّمأأ٨ّمذّٕؼّّممأذمل٤ّمصذملؾؿملّّبمأأذمل٦ّمحمؼملذملّٓماظؽملؾملرملذملػمل٨ّمممممم

ماظغمل٦ّظممث٣ّماظؾطملّٓاديبمععملّٕئمإعمملممضمملأّٛ.

مسؽمل٥ّمتظملّٕسوملمرّٕض٥ّ.بموضّٕأمسػمل٧ّمحظملّٙموػ٦ّمع٤ّمأج٢ّؾممأصقمملأ٥ّموأضؾشملؾمل٣ّ

موضّٕأمسػملؿمل٥ّماِّذؽملمملغ٨ّموشريه.

معمملئؿنيمع٤ّماهلفّٕةماٌؾمملرطهمل.ومت٦ّظممدؽملهملمتلّٝمسرملّٕة

موض٦ّظ٥ّ:

َمر  رِ »    ز  د  ذَ  -5 َم «   ت ننن َم ز رمع ننن ن  ع ننن  ع ننن
 

َم                                  نننننننننن ننننننننننِم ز ر  َم   فم َ  ع نننننننننن ننننننننننرِ    ذ     ذ    ع  م
 

م.«اظؿّٔطمملر» أؿملمملنمٌمملمزادهماأ٤ّمذؿملشملمملمصمملحنمل

حؿملىملمزادمرّٕؼعملممًلمآخّٕمس٤ّمايؼملمملع٨ّمس٤ّماأ٤ّمخػملؿملّٝمس٤ّمزرسذملمملنمسذمل٤ّمسؼملذملّٕومأذمل٤ّممممم

ماظزملؾمملحمس٤ّمحظملّٙ.

م.«اظؿقعملؿمل٠ّ»و« اظلغملوملماظضملمملم» صػمل٥ّمعؽمل٥ّموجؾملمملن

وزرسمملنمػ٦ّ:مزرسمملنمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمسؿملل٧ّبمأأ٦ّمايل٤ّماظّٓضمملقماظؾطملّٓاديمععملذملّٕئمم

مإعمملمبمضّٕأمسػمل٧ّمسؼملّٕومأ٤ّماظزملؾمملحموشريه.

مومضّٕأمسػملؿمل٥ّماأ٤ّمخػملؿملّٝموشريه.

صؾمل٦ّمأ٤ّماظزملؾمملحمأ٤ّمصؾؿملّّماظؾطملّٓاديماظسملّٕؼّٕبمأأ٦ّمحظملّٙمععملّٕئمإعمملمممووأعمملمسؼملّٕ

متظملّٕسوملمرّٕض٥ّ.مسؽمل٥ّومضّٕأمسػمل٧ّمحظملّٙبموػ٦ّمع٤ّمأج٢ّؾممأصقمملأ٥ّمحمملصّٜمضمملأّٛ.
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ت٦ّظممدذملؽملهملممم.«سؾؿملّٓ»وماخؿغمػملّٟمص٧ّمأخ٦ّت٥ّمظذملموضّٕأمسػملؿمل٥ّمزرسمملنمواظظملؿمل٢ّموشريػؼملممل.

معمملئؿنيمع٤ّماهلفّٕةماٌؾمملرطهمل.ومإحّٓىموسرملّٕؼ٤ّ

َم ض٦ّظ٥ّ:م) َم   فمِم ز ر  َ  ع  م(  ذ     ذ  

م)ذعما(مأيمسؼملّٕومأ٤ّماظزملؾمملحبمصؾمل٨ّمإذمملرةمإشمماظعملّٕؼنمل.

مؿملّٓبمأخّٔاموروؼمملمس٤ّمحظملّٙ.)ذاَك(مأيمسؾؿملّٓمأ٤ّماظزملؾمملحبمإذمػ٨ّمإذمملرةمإشمماظؾضمل

موم)زعمَط٤ّػم(مأيمسغمػملؿم٣ّبمواٌضملؽمل٧ّم:مسػمل٣ّمأخّٔػؼملمملمس٤ّمحظملّٙمس٤ّمسمملص٣ّ.

أنمحظملزملممًلمظ٥ّماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشريمآٌّىمضؾذمل٢ّماهلؼملذملّٖممممممامدؾقمؼؿؾنيمظـا

مع٤ّمرّٕقمأرأضملهمل:

مظ٥ّماظلغملوملماًمملصمصعملّٛ.بمورّٕؼ٠ّماظظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓماِّول:م

مظ٥ّماظلغملوملماظضملمملم.ومهملماٌمملظغمل٨ّباظـمملغ٨ّ:مرّٕؼ٠ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمروض

ماظـمملظىمل:مرّٕؼ٠ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملممل.

سػملذمل٧ّمم« اظؿقعملؿمل٠ّمواظلغملوملماظضملذملمملمم» هلؼملمملموجؾملمملنبمواظّٕاأّٝ:مرّٕؼ٠ّمزرسمملنمع٤ّماظؿّٔطمملر

مدم٦ّمعمملمذّٕحؽملممل.

مصزملمملحنملماظؿّٔطمملرمظ٥ّمرّٕؼعملمملنمرّٕؼ٠ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمس٤ّمسؾؿملّٓمأ٤ّماظزملؾمملح.

مورّٕؼ٠ّمس٤ّمزرسمملنمس٤ّمسؼملّٕومأ٤ّماظزملؾمملح.

مّٓمأ٤ّماظزملؾمملح.ؿملاظّٕوضهملمظ٥ّمرّٕؼ٠ّمواحّٓمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمس٤ّمسؾوصمملحنملم

موصمملحنملماظؿفّٕؼّٓمظ٥ّمرّٕؼ٠ّمواحّٓمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمس٤ّمسؾؿملّٓمأ٤ّماظزملؾمملح.

موهلّٔهماظشملّٕقماِّرأضملهملمأحغملمملممحّٕرػمملماظضملالعهملماظلؼملؽمل٦ّديمصؿملؼملمملمؼفملت٨ّمع٤ّمأأؿملمملت.

مصؾملمملكمإؼمملػمملمعّٝمذّٕحؾملمملموصعملينمآموإؼمملكمٌمملمزمؾ٥ّموؼّٕضممله.

 



 

 -م49م-

 حلاو ّشسحُذكس ما اتفكْا علُٔ مً أ

ٓمم-أضملّٓمأنمأغؾمل٧ّماظؽملمملز٣ّم أؿملذملمملنمجمؼملذمل٢ّمرذملّٕقماظلذملغملوملبمذذملّٕعمصذمل٧ّمممممممم-رضمذمل٥ّما

متظملزملؿمل٢ّمأحغملمملممػّٔهماظشملّٕقبمصؾّٓأممبمملماتظملعمل٦ّامسػملؿمل٥ّ.

م:-رضم٥ّمآ-ضممللم

ننننننننننننننن  ر   م    َا ننننننننننننننن    ننننننننننننننن  ّلِ    ر   -6      
 

ننننننننننننن  .............................                                     ِمانم  
 

م(1)م﴾عذمل٤ّمرأؾملذمل٣ّمم﴿إذاموضضملوملماظالممأوماظّٕاءمأضملّٓماظؽملذمل٦ّنماظلذملمملطؽملهملمأوماظؿؽملذمل٦ّؼ٤ّبمدمذمل٦ّممممم

م.م(2)﴾شظمل٦ّرًامرحؿملؼملممل﴿

م.م(4)م﴾ض٦ّعممًلم مؼغملمملدون﴿م(3)م﴾وع٤ّم مرمنمل﴿

اظذملّٕاءمموماظؿؽملذمل٦ّؼ٤ّمصذمل٧ّماظذملالممممومصؼملّٔػنملمصمؾمل٦ّرمأػ٢ّماِّداءمإدشمملمماظؽملذمل٦ّنماظلذملمملطؽملهملمم

مشؽملهمل.إدشمملعممًلمأطملريم

موػّٔامعّٔػنملمحظملّٙمع٤ّمرّٕض٥ّماِّرأضملهملماظيتمعضملؽملممل.

م)َصؼملعممملمرعموعمىماظطملغمؽملفمهمَل(مٕمؼّٕومشؽملهملماظؽمل٦ّنماظلذملمملطؽملهملممواٌعملزمل٦ّدمأؾملّٔاماٌعملشملّٝمع٤ّماظؾؿملومل:

ماظؿؽمل٦ّؼ٤ّم)ظمم ٍمموعمرعما(مرّٕؼ٠ّم)عؿمؽملػمؾملعمممل(مأيمع٤ّمرّٕقماظلغملومل.و

مم(5)ِّنمأعملمملءماظطملؽملهملمؼ٦ّرثمثعملاًلمم;ووج٥ّمحّٔفماظطملؽملهملماٌؾمملظطملهملمص٧ّماظؿكظملؿملّٟ

مبمسػمل٧ّمعمملموجّٓهماإلزعرييبمواِّػ٦ّازيمظممطمملعػمل٥ّم٠ّماظطملؽملهملمإ ماهلّٔظ٨ّوٕمؼؾ

م.م(6)ماٌؿ٦ّشمو

م.(7)ووج٥ّمإأعملمملئؾملمملمد ظؿؾملمملمسػمل٧ّمايّٕفمآٌّش٣ّم
                                                 

م.32اِّحعملمملف:مم(3)م.152اظؽمللمملء:مم(2)م.66اٌمملئّٓة:مم(1)
  

  

مقملظّٟ.خّٛماِّغمملع٢ّ/مخمشمل٦ّطمظػملؼملم(6)م.37رصّٝماإلظطملمملز:مم(5)م.93اظغملؾملّٟ:مم(4)
  
  

م.37رصّٝماإلظطملمملز:مم(7)
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مضممللمرضم٥ّمآ:

ننننننننننننننن  ر   م    َا ننننننننننننننن    ننننننننننننننن  ّلِ    ر   -6      
 

نننننننن                                    ي ننننننننِر   م نننننننن   رمر  نننننننن  ر ت لم ننننننننر  ِمانم     م أ م  
 

أي:مطؼملمملمٕمؼّٕومرّٕؼ٠ّمع٤ّمرّٕقماظلغملوملماظطملؽملهملمص٧ّماظذملالممواظذملّٕاءمطذملّٔظ١ّمٕمؼذملّٕوممممم

مرّٕؼ٠ّمعؽملؾملمملماظؿغملؾري.

مد٦ّاءمطمملنماظؿغملؾريمسمملعممًلم:مص٧ّمأولمط٢ّمد٦ّرةمع٤ّمد٦ّرماظعملّٕآن.

عذملذمل٤ّماظسملذملذملق٧ّمإشمم» أومطذملذملمملنمخمملصذملذملممًلمِّواخذملذملّٕمدذملذمل٦ّرماًذملذملؿ٣ّبمأومخمملصذملذملممًلمِّوائػملذملذملؾملممل

م.«اظؽملمملس

م(وعاماِ َطِبمأْزَفَرا)م:ض٦ّظ٥ّ

ـ َة)م:غظمل٧ّمعضملشمل٦ّفمسػمل٧ّماظؽملظمل٨ّماظلمملأ٠ّمص٧ّمض٦ّظ٥ّ م(َصَؿامَ َوىماظُغ

﴿أيمٕمؼصملؾملّٕمرّٕؼ٠ّمع٤ّمرّٕقماظلغملوملماظؾمملءمص٧ّمض٦ّظ٥ّم      ﴾مم(1)م

محممللموصػملؾملمملممبمملمأضملّٓػممل.

مومإامملمهل٣ّمصمؿملضملممًلماإلدشمملممػغملّٔا:

مٌؿمل٣ّ.اوم;معّٕاسمملةمظػملؿفمملغّٗمأنيماظؾمملء«ارػمَطؼملفمضملعمؽملممل»

مأػ٢ّماِّداء.٦ّرموػ٦ّمض٦ّلمصمؾمل

                                                 

م.42ػ٦ّد:مم(1)
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مم:-رضم٥ّمآم-ضممللم

َن  -7 ننننننننننننن    َ « تأمم ا ننننننننننننن »  َْننننننننننننننوم ننننننننننننن    شم  ِد  
 

.................................... 
 

﴿م:ضممللمتضملمملشممس٤ّمإخ٦ّةمؼ٦ّدّٟ  م    م م مم  م     ﴾م.م(1)م

اظـمملغؿملذملهملمعذملّٝمممإدشمملمماظؽمل٦ّنماِّوشممص٧ّم» اتظملعملوملماظشملّٕقماِّرأضملهملمسػمل٧ّ:م«فملعؽملفممملت» ص٧ّمطػملؼملهمل

ماظـمملغؿملهملمعظملؿ٦ّحهمل.ومبػملؼملهمل:مأؽمل٦ّغنيبماِّوشممعسملؼمل٦ّعهملبمصفملص٢ّماظغمل«اإلمشمملم

اظؽملشمل٠ّمأممليّٕفمإذمملرةمإشممأنمم(2):مض٣ّماظرملظملؿنيمع٤ّمشريمص٦ّتمأضملؿملّٓأعمملماإلمشمملممصؾمل٦ّ

مايّٕطهملماحملّٔوصهملمضؼملهمل.

مضممللماإلعمملمماظرملمملريب:
مإْرؾعمذملذملذملمملقغمماظرمل ذملذملذملظمَلمملهؿممأغمضملعمؿملػمذملذملذملّٓعمععممملمموا ذػمذملذملذملؼملعممملمغمم

م

م(3)ؼعملػمذملذملغمُل٤ّغمم مصعمذملذمل٦ّػمتؽممػغمؽملعمذملذملمملَكمصؿملعمزملػمذملذملقعمالمم
م

موضممللماظضملالعهملمسـؼملمملنمعّٕاد:
ما ذػمذملذملذملذملذملذملؼملعممملمغممضعمذملذملذملذملذملذمل٣ّقمماظرملفمذملذملذملذملذملذملظمَلؿعمؿملػم٤ِّمدغموػمنعمم

م

م(4)صعمذملذملذمل٦ّػمتـممأغمضملعمؿملػمذملذملذملّٓمطؽملغمشمْلعملؿمذملذملذمل١َّماظلقمذملذملذملغمل٦ّغعممملم
م

  .مّٓدةععملمملرغمملمظطملؽملهملماظؽمل٦ّنماٌرملبوطؿملظملؿملؿ٥ّمص٧ّمػّٔهماظغملػملؼملهمل:مض٣ّماظرملظملؿنيمع٤ّمشريمص٦ّت

معقدماظؿلؽنيم مأعاميفمشتماظوضفمـــمطؿـامػــامـــمممممؼؽونموم ايمشامميفماألَّلمؼؽونمسـدماظوضفو

يفماظؽففمصقؽونممعقدمتلؽنيماظدالموضؾـلمطلـرماظــونمطؿـامممممم﴾َظِدِغيمم﴿صقؽونمعؼا غامظؾؿلؽنيم مإالميفم

 .ذملذملمرضمؾملؼملمملمآمذملذملممذػبمإظقهماظداغيموامنماجلز ي

                                                 

م.11ؼ٦ّدّٟ:مم(1)
ٓمم(2) ذملم(موضّٓمحّٕرتمذظذمل١ّمممموجّٖاهمخريامػّٔامظمما٦ٌّض٦ّفمسػملؿمل٥ّم.)غؾؾملينمسػمل٧ّمذظ١ّماظّٓطؿ٦ّرموظؿملّٓمذملمحظملصمل٥ّما

مظممذّٕح٨ّمسػمل٧ّمغصمل٣ّماظشملؿمليبماٌلؼمل٧ّم"مإدضملمملفماظصملَّؼملؿم٨ّؾممأمملظؿضملػملؿمل٠ّمسػمل٧ّمغصمل٣ّماظشملؿمليبؾمم"
م٨ّم"اظرملمملرؾؿملهمل".عنتمحّٕزماِّعمملغ٨ّمووج٥ّماظؿؾملمملغم(3)
معنتماظلػمللؾؿمل٢ّماظرملمملظم.م(4)
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مرضم٥ّمآممضمملل

....................................... 
 

َلق»  ت ننننننننننن    ننننننننننن                                      نننننننننننْ خم    دمغ ننننننننننن  َ «  لو
 

﴿ضممللمتضملمملشم:م  م   مم ممم(1)م﴾م

م«ذمػملعملغمل٣ّ» ص٧ّمطػملؼملهمل

مملمماظعملذملمملفممظؿملّٗميظملّٙمصؿملؾملمملمع٤ّمصمؿملّٝمرّٕض٥ّممبمملمصؿملؾملمملمأرأضملهملماظلذملغملوملمإ مإدشذملمم

اظؽملعملذمل٢ّمسذمل٤ّمممومتذمل٦ّاتّٕمأمملظلذملؼملمملعممومػّٔامعمملمصقوملمأ٥ّماظّٕواؼهملومص٧ّماظغملمملفمإدشمملعممًلمطمملعاًلب

محظملّٙ.

ماأ٤ّمعؾملّٕانموظؿمللمملمع٤ّماظشملّٕقماٌكؿمملرةميظملّٙ.ومو مؼؽملعملزمل٥ّمإ معغمل٨ّ

مضممللماظضملالعهملماظسملؾمملع:

ذػنملمصمؾمل٦ّرمأػ٢ّماِّداءمإشممإدشمملمماظعملمملفمص٧ّماظغملمملفمعؽمل٥ّمإدشمملعذملممًلمحمسملذملممًلموذػذملنملمممم»

وظؿملّٗمعغمل٨ّمواأذمل٤ّمممبدشمملع٥ّمصؿمل٥ّمعّٝمإأعملمملءمصظملهملمادؿضملالءماظعملمملفعغمل٨ّمواأ٤ّمعؾملّٕانمإشممإ

عؾملّٕانمس٤ّمحظملّٙمع٤ّمرّٕضؽملمملبمصغمل٢ّمعمملمذطّٕهماحملّٕرونمع٤ّماظؿظملّٕؼّٝمصالمداسذمل٨ّمإظؿملذمل٥ّممم

م.م(2)« تضملمملشممأسػمل٣ّومآمدؾقمملغ٥ّبموصػملؿملضملػمل٣ّ

مصالمؼعملّٕأنفممأحّٓمأمملإلدشمملمماظؽملمملضّٙمصػملؿملّٗميظملّٙمعشملػملعملممًل.

ماظؽملعمل٢ّ.ومتّٕمأمملظلؼملمملعت٦ّابمواظعملّٕاءةم مو٦ّزمإ ممبمملمصقوملمأ٥ّماظّٕواؼهملو

مضممللماظرملمملريب:مم.مصػملؿملّٗمظػملعملؿملمملسمعّٓخ٢ّمص٧ّماظعملّٕاءة

م(3)مُعَؿَؽػِّاَلماظرِّضَامِصقِهمَعامَصُدوَغَكممَعِدَخل ماْظِؼَراء مِصيمِظِؼَقاَسمَوَعا

                                                 

م.20إٌّدالت:مم(1)

م.97صّٕؼّّماظؽملّٙ:مم(2)

معنتماظرملمملرؾؿملهملم(3)
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مم(1)أمملإلدشمملمماظغملمملع٢ّمغّٙمطـريمع٤ّماحملعملعملنيمو

م:(آلظلملماظؾؿملمملن)ضممللماظلؼملؽمل٦ّديمص٧ّم

م(2)معؿم٤ّػممُرذملذملذملّٕغمِقماظؽملفمرملػمذملذملِّٕمَطمملعؿمؽملػمذملذملذمل٥ّغممسغمػملؿم٣ّمؼعمؿؿم٣ّػمععممملمغعمعمَلذملذملذملذملّٙعمما دػمشذملذملذملمملمغممأعم٢ّػمم

مضممللمرضم٥ّمآم:

 أ   ننننننننننننن م  َميمنننننننننننننِ ّل« ء  ن  »  د ننننننننننننن     -8
 

                                  ..................................... 
  

مومػ٨ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملشم:م

 ﴿م-1               ﴾مم(3)م

﴿م-2   م  م م ﴾مم(4)م

﴿م-3      ﴾مم(5)م

﴿م-4           ﴾مم(6)م

﴿م-5-6        ﴾مم(7)م

ضملهملمهل٣ّمس٤ّمحظملّٙمإأّٓالمػؼملذملّٖةمم(مؼضملؽمل٧ّمأنمػّٔهماظشملّٕقماِّرأأ    م  َميمِ ّل)م:ض٦ّظ٥ّ

ماظ٦ّص٢ّمأظظملممًلموعّٓػمملمر٦ّؼاًلممبعملّٓارمثالثمأظظملمملت.

                                                 

ٓمظػملرملذملؿملّْمم« راجّٝمص٧ّمذظ١ّمعظملزملاًلمردمملظهملم"ذؾمل٦ّدماظضملؿملمملنمإّٔدمض٦ّهل٣ّمصذمل٧ّمإٔمذمػملعملغملذمل٣ّموجؾملذملمملنمممم(1) مضمذملّٓما

ممملصّٜماظزملظمليتبمطمأو دماظرملؿملّْمظػملرتاث.ح

مشريه.مآلظلملماظؾؿملمملنمص٧ّمو٦ّؼّٓماظعملّٕآنموذطّٕهمص٧ّم(2)
م.59اظؽملؼمل٢ّ:مم(7)مم.59ؼ٦ّغّٗ:مم(6)م.91ؼ٦ّغّٗ:مم(5)م.51ؼ٦ّغّٗ:مم(3)

مم
مم

ممم

م.144بم143مب٦ّضضملؿملؾملمملمص٧ّماِّغضملمملممم(7)
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طذمل٢ّمم« ظذملّٔطّٕؼ٤ّمءأ« »ٓءأ« »ظؽذمل٤ّأأ» :مأنمأص٢ّمػّٔهماظغملػملؼملمملتمػغملّٔاوأؿملمملنمذظ١ّ

معؽملؾملمملمعغمل٦ّنمع٤ّمػؼملّٖتنيمعغمزملعمّٓفمرتني.

مػؼملّٖةمضشملّٝمادؿظملؾملمملعؿملهمل.م:اِّوشم

مػؼملّٖةموص٢ّ.م:اظـمملغؿملهملو

ّٖةماظ٦ّص٢ّمتؾّٓلمػؼملّٖةماظ٦ّصذمل٢ّمأوممواظعملمملسّٓة:مإذامدخػملوملمػؼملّٖةما دؿظملؾملمملممسػمل٧ّمػؼمل

متلؾمل٢ّ.

م:يبقمؿملضممللماظشملؿم

م(1)ػعمؼملػمُّٖةما دػمؿؿمظمْلؾملعممملِممَأأػمّٓؿملػممدعمؾمل المممممممممموعمصػم٢ٍّمإنػممسعمػمَلؿملػم٥ّؿممدعمخعمالموػعمؼملػمّٖغم

اِّرأضملهملماإلأّٓالمعّٝماٌذملّٓماظشمل٦ّؼذمل٢ّمدذملوملمحّٕطذملمملتممممممحظملّٙمظ٥ّمع٤ّمػّٔهماظشملّٕقوم

م« اظؽذمل٤ّء» وخمظملّٟمص٧ّ«  ظّٔطّٕؼ٤ّءام» و« ٓءا» سػمل٧ّمأغ٥ّمعّٓم زممعـعمل٢ّمص٧ّ

اًر.مظّٔظ١ّمومِّغ٥ّمؼظملّٕقمأنيما دؿظملؾملمملممباظظملّٕقمعّٓفمم-أؼسملممًلمم-وػّٔامآٌّمؼلؼمل٧ّم

مإذمظ٦ّمحّٔصوملم ظؿؾّٗما دؿظملؾملمملممأمملًرمصؿملؿطملريماٌضملؽمل٧ّ.مبٕمهّٔفمػؼملّٖةماظ٦ّص٢ّ

م:م-رضم٥ّمآمم-ضممللم

....................................... 
 

َِ  نننننننن                                    ننننننننِل ــِه  َمسم  «س  ِسنننننننن » َوْضِػــــــ
 

﴿مص٧ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملشم:« دالدال» اتظملعملوملماظشملّٕقماِّرأضملهملمسػمل٧ّماظ٦ّضّٟمسػمل٧ّم:أي م

   م   م  م   م  ﴾(2)مم

م.«أمملظعملزملّٕ» وػ٦ّماٌضملرمسؽمل٥ّمبحّٔفماِّظّٟومأمملظلغمل٦ّن

                                                 

م.86اٌظملؿملّٓمص٧ّمسػمل٣ّماظؿف٦ّؼّٓمأؿملوملمم(1)

م.4اإلغلمملن:مم(2)
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مصؿّّماظالم.ومظّٟأعمملمص٧ّمحمملظهملماظ٦ّص٢ّمصؼملؿظمل٠ّمسػمل٧ّمحّٔفماِّ

ماغؿؾه!

ػّٔهماظغملػملؼملهملمظؿمللوملمحماًلمظػمل٦ّضّٟمإ مسػمل٧ّمدؾؿمل٢ّما ضشملّٕارمأوما خؿؾمملر;مِّنمعذملمملمم

اٌضملشمل٦ّفمسػملؿمل٥ّبمإذامطمملغذملوملمموم مرم٦ّزماظظملزمل٢ّمأنيماٌضملشمل٦ّفومأضملّٓػمملمعضملشمل٦ّفمسػملؿملؾملمملب

مػ٨ّمػؽملمملمعظملّٕداتمصالمرم٦ّزماظظملزمل٢ّ.وماٌضملشمل٦ّصمملتمعظملّٕداتب

م:-رضم٥ّمآ-ضممللم

ننننننننننننت َ         نننننننننننن   « َضننننننننننننام   »  -9 ِ   ن فم  َر م
 

                                ..................................... 
 

مض٦ّظ٥ّ:م)وعمضعمضملػمّٟؿممرغموػمِم(

مطػملؼملهمل: م« ضعمضملػمّٟ» ؼضملؽمل٧ّ متضملمملشم: مض٦ّظ٥ّ مص٧ّ ماظّٕوم مد٦ّرة مص٧ّ موردت ﴿اظيت م

 م  مم م                    

 ﴾مم(1)م

م(همَل:م)ؼعمظمْلؿعمّّغمماظفمالثعمض٦ّظ٥ّ

مأنمحظملزملممًلمظ٥ّمص٧ّما٦ٌّاضّٝماظـالثهملمصؿّّماظسملمملد.م-رضم٥ّمآمم-ذطّٕماظؽملمملز٣ّم

٤ّمرّٕقماظلغملوملماِّرأضملهملم;محؿملىملمسشملّٟمذظ١ّمسػملذمل٧ّمموزمملػّٕمطالع٥ّمأنمذظ١ّممبسملؼمل

معمملماتظملعمل٦ّامسػملؿمل٥ّ.

مسملمملدمثمملأوملميظملّٙمع٤ّمرّٕؼ٠ّ:ومظغمل٤ّماظزمل٦ّابمأنمصؿّّماظ

م٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.اظظملمملرد٨ّمسم-1

مأأ٨ّمرمملػّٕممبسملؼمل٤ّماظّٕوضهمل.م-2

                                                 

م.54اظّٕوم:مم(1)
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مأأ٨ّمرمملػّٕممبسملؼمل٤ّماظؿّٔطمملر.م-3

مأعمملمزرسمملنممبسملؼمل٤ّماظؿّٔطمملربمصػمل٥ّماظسمل٣ّمص٧ّماظـالثهمل.

آمأسػمل٣ّمؼعملزملذملّٓمأنماظذملّٔيمؼظملذملؿّّماظـالثذملهملمػذمل٦ّمأأذمل٦ّمرذملمملػّٕمأشملّٕضذمل٥ّمممممممممومظضمل٢ّماظؽملمملز٣ّو

ماظـالثهمل.

اظؾؿملوملمؼعملزملّٓمأؾملمملماظـالثهملمع٦ّاضّٝبموؼعملزملّٓمأؾملذملمملمرذملّٕقممممصؿغمل٦ّنمطػملؼملهملم)اظـالثهمل(مص٧ّ

أمملظسملذمل٣ّمصؿغملذمل٦ّنممم« اظـالثذملهملُم» ؼعمل٦ّىما حؿؼملممللماِّخذملريمإذامُضّٕئذملوملممومأأ٨ّمرمملػّٕماظـالثهملب

مسمملئّٓةمسػمل٧ّماظشملّٕقماظـالثهمل.

موٕمؼّٔطّٕمعمملمظّٖرسمملن;مِّغ٥ّمعضملػمل٦ّممأمملٌظملؾمل٦ّم.

زرسذملمملنممم-إذمِّأ٨ّمرمملػّٕمثالثهملمرّٕقمأمملظظملؿّّبمصؿملضملػمل٣ّمأمملٌظملؾمل٦ّممأنماظشملّٕؼذمل٠ّماظّٕاأذملّٝممم

مأمملظسمل٣ّ.م-٤ّماظؿّٔطمملرمع

متـؾقه!م

ذطّٕمحظملّٙمأغ٥ّمٕمسممملظّٟمسمملصؼملممًلمص٧ّمذ٨ّءمع٤ّمضّٕاءت٥ّمإ مصذمل٧ّمحذملّٕفماظذملّٕومبمممم

سمملص٣ّمأمملظظملؿّّ.موضّٓمرددتمرضملؽملممًلمح٦ّلمػّٔهماظّٕواؼهملمصّٕاجضمل٥ّمص٧ّمتّٕصمذملهملممومضّٕأهمأمملظسمل٣ّ

محظملّٙ.

 



 

 -م57م-

مم:-رضم٥ّمآم-ضممللم

....................................... 
  

ننننننننننَلت   نننننننننن« م رمق ننننننننننِ ْ  » «ِعو جنننننننننن   »                                      َم   سم
 

﴿سػملذمل٧ّمأظذملّٟمممم-سّٓمماظلغملوملمم-اتظملعمل٦ّامأؼسملممًلمسػمل٧ّماإلدراجمأي:مو       

  ﴾مب(1)م﴿م مم    م.م(2)م﴾م

ما٦ٌّضضملني.ماظلغملوملممص٧ّمػّٔؼ٤ّوموضّٓمذّٕحوملمظ١ّمسػملهملماإلدراج

م ماظؿـؽملؿملهمل.مبأظّٟماإلرالق« ظ٤ّمؼلغملؿممل» اِّظّٟمص٧ّمض٦ّظ٥ّو

م:-رضم٥ّمآ-ضممللم

َ   ن نننرمِ ه  ننن   -11 ننن م  «  َ   ننن مِنر ْ  »    س 
 

...................................... 
م٤ّماظشملّٕقماِّرأضملهملمص٧ّمض٦ّظ٥ّمتضملذملمملشم:مروىمحظملّٙماظعملّٕاءةمأمملظلنيمصعملّٛممبسملؼملأي:مو

﴿م م     ﴾مم(3)م

متـؾقه:

ظػملّٓ ظذملهملمسػملذمل٧ّمأنماظعملذملّٕاءةمأمملظزملذملمملدمأوشممعذمل٤ّمرّٕؼذمل٠ّممممممم؛ «س» وهؿؾملذملمملممبطؿؾوملمػّٔهماظغملػملؼملهملمص٧ّماٌزملمملحّٟمأمملظزملذملمملدم

ؾملذملذملمملمؿملاظرملذملذملمملرؾؿملهملبمحؿملذملذملىملمإنماٌزملذملذملمملحّٟمطؿؾذملذملوملمأشملّٕؼذملذمل٠ّماظرملذملذملمملرؾؿملهمل.موػذملذملّٔهماظغملػملؼملذملذملهملمصم

ماِّوشمماظعملّٕاءةمأمملظزملمملد.وماظ٦ّجؾملمملنمع٤ّمرّٕؼ٠ّماظرملمملرؾؿملهملبمواِّذؾملّٕ

                                                 

م.37اظشمل٦ّر:مم(3)م.52ؼّٗ:مم(2)م.1اظغملؾملّٟ:مم(1)
 

م

 
م

 



 

 -م58م-

 ما اختلفْا فُٔ مً أحلاو ّشسحُ سذك

أؿملمملنمعمملماتظملعملذمل٦ّامسػملؿملذمل٥ّمذذملّٕعمصذمل٧ّمأؿملذملمملنمعذملمملمممممممم-رضم٥ّمآم-أضملّٓمأنمأغؾمل٧ّماظؽملمملز٣ّم

ماخؿػملظمل٦ّامصؿمل٥ّ.

مصعملمملل:

11-................................. 
ْ ننننننن  اظلِّـــــــَوىم  ِ ننننننن                                       ت ِلنننننننَ    ر  َ  م    خم

 

أنمػّٔهماِّحغملمملمماظيتمذطّٕتؾملمملمظ١ّمصؿملؼملذملمملمدذملؾ٠ّماتظملذمل٠ّمممم:م-رضم٥ّمآم-وععملزمل٦ّدهم

م.سػملؿملؾملمملمأصقمملبماظشملّٕق

موصؿملؼملمملمد٦ّىمذظ١ّمع٤ّمأحغملمملممسمؿػملّٟماظّٕاوونمهلّٔهماظشملّٕقماِّرأضملهمل.

 حترير بقية أحكام طريق السكت اخلاص -

ػذمل٦ّممبموصؾّٓأممب٤ّمسمّٙماظلذملغملوملم بث٣ّمأّٓأمرضم٥ّمآمص٧ّمهّٕؼّٕمعمملماخؿػملظمل٦ّامصؿمل٥ّ

ماظظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.

ممملل:صعمل

ننننلم   ع امننننَ  أ  مِ ننننرِ  -11 َم   َخننننمو   س  نننن      
 

ــِقَنمممممممممممممممممممممممممممممممممم َ     قمِ ننننننننننرِ  َؼاِدــــــــ ِن   ع نننننننننن م  م نننننننننن م َْنننننننننننوم
 

مم(1)« اظعملّٕآنومؼّٗ» ؼضملؽمل٧ّ:مع٤ّمؼعملّٕأمأمملظلغملوملماًمملصمرغمِويعممسؽمل٥ّمإزؾملمملرماظؽمل٦ّنمص٧ّ

مسؽملّٓماظ٦ّص٢ّ.م(2)م«نمواظعملػمل٣ّ«و

مطؼملمملمصقوملمأّٔظ١ّماظّٕواؼهمل.مبوػّٔامػ٦ّمعّٔػنملمصمؾمل٦ّرمأػ٢ّماِّداء

ماإلدشمملم.مّٓةمإذامجمملءمأضملّٓماظؽمل٦ّنمواومادؿ٦ّجنملعّٝمأنماظعملمملس

مظغمل٤ّماإلزؾملمملرمػؽملمملمع٤ّمضؾؿمل٢ّماإلزؾملمملرماٌشملػمل٠ّمع٤ّمطػملؼملؿني.
                                                 

مأولمد٦ّرةمؼّٗ.م(1)

مأولمد٦ّرةماظعملػمل٣ّ.م(2)

 



 

 -م59م-

 ثاىّٔا: 

مض٦ّظ٥ّ:م)وعمسعمؿملػم٤ّعممَصمملْضزملؿمِّٕ(

حذمل٣ّمم»وم(1)« طؾملذملؿملضملّٙم» اظضملذملنيمصذمل٧ّمممءأيمع٤ّمسمّٙماظلغملوملمأؼسملممًلمظذمل٥ّمصذمل٧ّمؼذملمملممم

ماظعملزملّٕمحّٕطؿمملن.م(2)« سل٠ّ

أنمؼمملءماظضملنيمص٧ّمطالما٦ٌّضضملنيمحّٕفمظنيمم:ػّٔؼ٤ّما٦ٌّضضملنيموسػملهملماًالفمص٧ّ

م محّٕفمعّٓبمصفملولمحّٕفمص٧ّمػفمملءماظضملنيمعظملؿ٦ّحموأضملّٓهمؼمملء.

مم-رضم٥ّمآم-:مضممللمثالجّا

   ع امننننننننننَ    نننننننننن د  ِدَ   نننننننننن مِنِر َ ننننننننننِت م  -12
 

                                  ..................................... 
 

﴿م:اظظملمملرد٨ّمأؼسملممًلماظعملّٕاءةمأمملظزملمملدمص٧ّمض٦ّظذمل٥ّممأيمرغموغميمس٤ّ م   م   م

مو زعممًل.مبوجؾملممًلمواحًّٓامحؿؼملممًلم(3)م﴾

م-رضم٥ّمآم-:مض٦ّظ٥ّمزابعّا

....................................... 
 

                                       َ ننننننن    »   «  ن يمَ نننننن َ »  ِسنننننن م   َنننننن ِ م « د  م
 

﴿ظػملظملمملرد٨ّؾممأؼسملممًلماظعملّٕاءةمأمملظلنيمص٧ّمض٦ّظ٥ّ:مومأي:       ﴾(4)م

﴿وض٦ّظ٥ّ:م              ﴾مو زعممًل.مبوجؾملممًلمواحًّٓامحؿؼملممًلم(5)م

                                                 

مأولمد٦ّرةمعّٕؼ٣ّ.م(1)

مأولمد٦ّرةماظرمل٦ّرى.م(2)

م.22اظطملمملذؿملهمل:مم(3)

م.245اظؾعملّٕة:مم(4)

م.69اِّسّٕاف:مم(5)

 



 

 -م60م-

م:مخامسّا

م:م-رضم٥ّمآمم-ض٦ّظ٥ّم

نننننننننن   ت نننننننننن ْ »  َع ن ا نننننننننن م   نننننننننن َء  -13     » 
 

ــِه ننننن                                 . . . . . . . . . . . . . . . . َوْضِػـــ
 

﴿ع٤ّمض٦ّظذمل٥ّمم« صؼملمملمآتمملغ٨ّ» أي:متضملنيمظػملظملمملرد٨ّماظ٦ّضّٟمسػمل٧ّمض٦ّظ٥ّ       

        ﴾مأكملثؾمملتماظؿملمملءمسػمل٧ّمأغؾملمملمحّٕفمعّٓ.م(1)م

مػّٔامص٧ّمحمملظهملماظ٦ّضّٟبمأعمملمص٧ّمحمملظهملماظ٦ّص٢ّمصمملتظملعمل٦ّامسػمل٧ّمإثؾمملتؾملمملمعظملؿ٦ّحهمل.

ماغؿؾه!

;مِّنمعذملمملممأوما خؿؾذملمملرممبا ضذملشملّٕارمظغملػملؼملهملم مؼ٦ّضّٟمسػملؿملؾملمملمإ مسػمل٧ّمدذملؾؿمل٢ّممػّٔهما

مأضملّٓػمملمصمملس٢ّمعؿضملػمل٠ّمأؾملمملبمو مرم٦ّزماظظملزمل٢ّمأنيماظظملضمل٢ّموأحّٓمعؿضملػملعملمملت٥ّ.

م:ممسادسّا

م)وعموغمد َّٛماظسملفمّٕػمأعممملِن(مض٦ّظ٥ّ:

موآٌّماٌؿزمل٢ّ.مبػؼملمملمآٌّماٌؽملظملزمل٢ّومأيموودّٛماظظملمملرد٨ّمآٌّمص٧ّم)اظسملّٕأمملن(

اهلؼملّٖةمص٧ّمأولماظغملػملؼملذملهملممبموحّٕفمآٌّمص٧ّمآخّٕمطػملؼملهملم:مػ٦ّمأنمؼعملّٝوآٌّماٌؽملظملزمل٢ّ

ماظـمملغؿملهمل.

م;م غظملزملممللمحّٕفمآٌّمس٤ّماهلؼملّٖةبمط٢ٌّّمعؽملؾملؼملمملمص٧ّمطػملؼملهمل.ومس٨ّمأّٔظ١ّ

مآٌّماٌؿزمل٢ّ:مػ٦ّمأنمتعملّٝماهلؼملّٖةمأضملّٓمحّٕفمآٌّمص٧ّمطػملؼملهمل.و

ممس٧ّمأّٔظ١ّ;م تزملممللمحّٕفمآٌّمودؾؾ٥ّمص٧ّمطػملؼملهمل.و

م.-مأّٝمحّٕطمملتأرم-ص٧ّمػّٔؼ٤ّمآٌّؼ٤ّماظؿ٦ّدّٛممبعملّٓارمأظظملنيمموظػملظملمملرد٨ّ

                                                 

م.36اظؽملؼمل٢ّ:مم(1)

 



 

 -م61م-

مض٦ّظ٥ّ:مم:مسابعّا

نننننن  تن رمق ننننننِ  دننننننن  -14  َجِانننننن « ِ ننننننرم ِ »    جم
 

                                 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

﴿ضممللمتضملمملشم:م              ﴾مم(1)م

ماظؿظملكؿمل٣ّ.وجؾملمملنماظرتضؿمل٠ّبمو« صؿمّٕق» راءص٧ّم

اظّٓاغ٨ّبموعّٔػنملمصمؾمل٦ّرمموػ٦ّمض٦ّلمبوجضمل٢ّماظظملمملرد٨ّموجؾمل٥ّماٌكؿمملرمػ٦ّماظرتضؿمل٠ّ

ماظغملذملمملظمموماهلذملمملديموماهلّٓاؼذملهملموماٌزملّٕؼنيموػ٦ّماظذملّٔيمضشملذملّٝمأذمل٥ّمصذمل٧ّماظؿؾزملذملّٕةممممماٌطملمملرأهملمو

ماظؿفّٕؼّٓموشريػممل.و

مووج٥ّمذظ١ّمأنماظّٕاءمدمملطؽملهملموضؾػملؾملمملمطلّٕ.

لذملّٕ;ممهماغغملءو مؼعمل٦َّظ٤ّفممضمملئ٢ّ:مإنمأضملّٓماظّٕاءمحّٕفمعلؿضمل٢ّبمصذملكملنمض٦ّتذمل٥ّموادذملؿضملالممم

مظؿقّٕط٥ّمأمملظغمللّٕماٌؽملمملدنملمظػملرتضؿمل٠ّ.

صذمل٧ّمممػذملّٔامػذمل٦ّماِّوشمممّٔـممضذملضملؿملظملهمل;مظ٦ّض٦ّسؾملذملمملمأذملنيمطلذملّٕتنيبموممممصؿغمل٦ّنماظذملّٕاءمحؿملؽملؽذملمم

ماظ٦ّص٢ّ.

م.(2)اظؿظملكؿمل٣ّممأعمملمص٧ّماظ٦ّضّٟمصمملِّوشم

 

 

 

 

 

 

                                                 

م.63اظرملضملّٕاء:مم(1)

مطمأو دماظرملؿملّْمظػملرتاث.مم« إدضملمملدماظرؼهملمأرملّٕحماٌعملّٓعهملماىّٖرؼهمل»وضّٓمحعملعملوملمذظ١ّمص٧ّمم(2)

 



 

 -م62م-

م:مض٦ّظ٥ّ:ثاميّا

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

ننلم                                       َم ر   ِ »  س  ِ  »  « م ننن  «د نن م ر  ن  ع لننن
 

 مماظظملمملرد٨ّمدغملؿهملمظشملؿملظملهملمسػمل٧ّماظؽمل٦ّنمص٧ّمض٦ّظ٥ّ:م(1)أي:مدغملومل
﴿  مم وسػمل٧ّماظالممص٧ّمض٦ّظ٥ّ:مم(2)﴾م﴿ ممم م  ﴾م.م(3)م

م:مثاميّا

م:-رضم٥ّمآم-ض٦ّظ٥ّم

ننننننننننننننننننننننن م »    َخلمنننننننننننننننننننننننَ   ننننننننننننننننننننننن  -15                     «  ن لم  
 

                                  ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م

 ﴿أيمواخؿػملّٟمس٤ّماظظملمملرد٨ّمص٧ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملشم:م        ﴾مم(4)م

مصػمل٥ّموجؾملمملن:م

موػ٦ّمض٦ّلماىؼملؾمل٦ّر.مب:مإدشمملمماظـمملءمص٧ّماظّٔالمعّٕاسمملةمظػملؿفمملغّٗماِّول

مةمظألص٢ّ.بمعّٕاسمملاظـمملغ٨ّ:ماإلزؾملمملر

مع٤ّمهّٕؼّٕمأحغملمملممرّٕؼ٠ّماظلغملوملماًمملص.م-رضم٥ّمآمم-أؾملّٔامؼؽملؿؾمل٧ّماظؽملمملز٣ّمو

                                                 

مٌعملّٓعهمل.مموضّٓموضقوملمظ١ّمسػملهملماظلغملوملموسّٓع٥ّبمص٧ّماظغملالممسػمل٧ّماظلغملوملمص٧ّمام(1)

م.27اظعملؿملمملعهمل:مم(2)

م.14اٌشملظملظملني:مم(3)

م.176اِّسّٕاف:مم(4)

 



 

 -م63م-

 حتسٓس بكٔ٘ أحلاو طسق السلت العاو

صذملمملحنملغمممهّٕؼّٕمعمملمخمملظّٟمصؿملذمل٥ّماظظملمملردذمل٨ٌّّمممم-مرضم٥ّمآم-أضملّٓمأنمأغؾمل٧ّماظؽملمملز٣ّم

غملمملممرّٕقماظلغملوملماظضملمملممصعملممللمأحمهملؿمأعملؿملماظشملّٕقبمذّٕعمص٧ّمهّٕؼّٕماظلغملوملماًمملصمأعملؿملهمَل

ممملماتظملعمل٦ّامسػملؿمل٥ّ.مبمعؾؿّٓئؼمممل

ننننننَل م ِدَلنننننن م  .................-15 َم   سم    م نننننن
 

نننننن م                                         ل  مننننننِ     ننننننَل م نننننن  قن ينم ننننننَ    ع لم  أ دمغ   
 

اإلدشذملمملممصعملذملّٛم;معّٕاسذملمملةمممم« ؼػملذملؾملىملمذظذمل١ّمم» أي:مأصقمملبماظلغملوملماظضملمملممهل٣ّمص٧ّ

منيماظـمملءمواظّٔال.ظػملؿفمملغّٗمأ

مإذمػ٦ّمأضّٕبمعّٔط٦ّر.« ؼػملؾملىملمذظ١ّ» واظسملؼملريمص٧ّمأدشؼمل٥ّمؼضمل٦ّدمسػمل٧ّ

موض٦ّظ٥ّ:م)وسعمغمْلّٗغممعمملمَضؾػمػمَلؿملػم٥ّؿممحعم٢ّػم(

موػؼملمملم:م« ؼػملؾملىملمذظ١ّ» أي:موايغملؼملمملنماظ٦ّاردانمضؾ٢ّ

م«ع٤ّمراق»و« أ٢ّمران» حغمل٣ّم-2مم«صّٕق» حغمل٣ّمراءم-1

مِّصقمملبماظلغملوملماظضملمملممصؿملؾملؼملمملمسغملّٗمعمملمظزملمملحنملماظلغملوملماًمملص.

ماظلغملوملمص٧ّما٦ٌّضضملني.ومصعملّٓمذطّٕغمملمأنمظ٥ّمتّٕضؿمل٠ّماظّٕاءب

مأ٢ّماإلدراج.« أ٢ّ»و« ع٤ّ» صػملؿملّٗمهل٣ّماظلغملوملمسػمل٧ّمبمملمأصقمملبماظلغملوملماظضملمملمأع

م.«صّٕق» وهل٣ّمتظملكؿمل٣ّمراء

تّٕضؿملعملؾملممل;مووج٥ّمذظ١ّ:مأغ٥ّمػ٦ّماظعملؿملمملسمحؿملىملمإنمحّٕفما دؿضملالءمأضملّٓماظّٕاءمعمملغّٝمع٤ّم

م.-رضمؾملؼملمملمآم-حؿ٧ّموظ٦ّمطمملنمعغملل٦ّرًابمطؼملمملمضممللماأ٤ّماىّٖريؾممواظزملظملمملضل٨ّؾمم

 



 

 -م64م-

م-رضم٥ّمآم-ضممللم

ننننننننن   -16 َِ    نننننننن    َ ت ِ نننننننن ِ   َ س    م ع نننننننن م
 

ف ِ نننننننننننن ِ                                     ننننننننننننِ    َ انم ِم ع ل ننننننننننننِ تن و سو   َننننننننننننوم
 

حذمل٣ّمم»و« طؾملؿملضملّٙ» ؼمملءماظضملنيمص٧ّعّٓ مضّٕأمأصقمملبماظلغملوملماظضملمملممأؿ٦ّدؿملّٛمم:أي

ممبعملّٓارمأظظملني.« سل٠ّ

وعذملمملمضؾػملذمل٥ّمحّٕطذملهملمشذملريممممممبوسػملهملمذظ١ّ:ماظؿظملّٕضذملهملمأذملنيمعذملمملمضؾػملذمل٥ّمحّٕطذملهملمجممملغلذملهملمممممم

خبذملالفممىملمجمملءمضؾػملؾملمملمحّٕفمعظملؿ٦ّحبموػ٨ّمحّٕطهملمشريمجممملغلهملمظػملؿملمملءمحؿملمبجممملغلهمل

حّٕطذملهملمممأعـمملهلؼملذملمملمومبصعملؾذمل٢ّمطذمل٢ّدملمعؽملؾملؼملذملمملممم« رلذمل٣ّم» أومؼذملمملءماظلذملنيمصذمل٧ّممم« ص» اِّظّٟمص٧ّ

م.م(1)م"آٌّذمل"أنيمعمملمظؿملّٗمضؾػمل٥ّمحّٕطهملمشريمجممملغلهملمأومصؿملظملّٕقمأؿملؽمل٥ّجممملغلهملب

ممص٧ّماٌؽملظملزمل٢ّماظؿ٦ّدّٛمأرأّٝمحّٕطمملت.وموهل٣ّمص٧ّماٌؿزمل٢ّماظشمل٦ّلمدوملمحّٕطمملتب

مصعملمملل:م-أسؽمل٧ّمأصقمملبماظلغملوملماظضملمملمم-ّٕمصمػملهملمعمملماخؿػملظمل٦ّامصؿمل٥ّمث٣ّمذط

َ    َْنننننون  -17 نننننن    »  َخلمنننننَ    ِسننننن   «د  م
 

 أ ت نننننِ« َم  ننننن منرِ » « ت نننن ْ » «َؼِؾُصـــــُ »                                   
 

مأي:مواخؿػملّٟمأصقمملبماظلغملوملماظضملمملممص٧ّ:

م.«اظعملػمل٣ّومن»و« ؼّٗمواظعملّٕآن» غ٦ّنم-1

م.«أزملشملهمل» صمملدم-2

م.«ؼؾلّٛ» دنيم-3

م.«آتمملغ٨ّ» ؼمملءم-4

م.«عزملؿملشملّٕ» صمملدم-5

مصعملمملل:« آتمملغ٨ّ» صؾّٓأمأعمل٦ّظ٥ّ

                                                 

مأؿزملّٕف:مخمشمل٦ّطمظػملؼملقملظّٟ.م"خّٛماِّغمملع٢ّ"م(1)

 



 

 -م65م-

نننننننننننننننننِ  َم مِيت نننننننننننننننننِ   -18  « ت ننننننننننننننننن ْ » ن ر  مض 
 

 .......................................مممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

وضظملممًلمسػمل٧ّمأغؾملمملم« آتمملغ٨ّ» أي:مأنمِّأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمروضهملماٌمملظغمل٨ّمإثؾمملتماظؿملمملءمص٧ّ

مّٓبموواص٠ّمص٧ّمذظ١ّماظظملمملرد٨ّ.حّٕفمع

َمر  رَ  َوَؼِقِذُفض٦ّظ٥ّ:م) م(  ت 

زرسذملمملنمعذمل٤ّماظؿذملّٔطمملرمأؼسملؼمذملمملمحذملّٔفممممممومِّأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملمملبومأي:

مذظ١ّمع٦ّاصعملهملمظػملّٕد٣ّماظضملـؼملمملغ٨ّ.وموضظملممًل;« آتمملن» اظؿملمملءمص٧ّ

مض٦ّظ٥ّ:

ننننننننننننننننننننننن نِ  ............................مممممممممممممممممممممممممممممممممممم      وجم  
 

  ننننننن       منننننننِر ِمامنننننننَ    نننننننأ دَو   ننننننن ِ رِِ  م  -19
 

ــاُ ُهمممممممممممممممممممممممممممممممممممم َِ َعِلنننننننننننن م  إْزَفــــــــــ َ    ن ننننننننننننر ق   ِمنننننننننننن
 

 َد من    س نو م« َم  ن مِنرِ »      ن د   ن   -21
 

 ........................................مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

ؼذملّٗمم» صذمل٧ّماظغملػملؼملذملمملتماظؾمملضؿملذملهملموػذمل٨ّممممم:مضملؽمل٧ّ:موردماظ٦ّجؾملمملنم)ص٧ّماظطملعمؿملػمذملِّٕ(مأيمواٌ

م.«ؼؾلّٛ« »ألشملهمل« »عزملؿملشملّٕ» ب«نمواظعملػمل٣ّ»و« واظعملّٕآن

مإذماظسملؼملريمسمملئّٓمسػمل٧ّمأضّٕبمعّٔط٦ّر.مبع٤ّماظؿّٔطمملرم:)عؿمؽملػم٥ّغم(مأي

مآخّٕمظّٖرسمملن.وموظػملؿّٔطمملرمرّٕؼعملمملنبمرّٕؼ٠ّمِّأ٨ّمرمملػّٕب

)عؿمذمل٤ّعممم« اظعملػملذمل٣ّمومن»و« ؼذملّٗمواظعملذملّٕآنمم» صػملذمل٥ّمإزؾملذملمملرماظؽملذمل٦ّنمصذمل٧ّمممممبصفملعمملمأأ٦ّمرذملمملػّٕم

مع٤ّمرّٕؼ٠ّماظّٕوضهملمواظؿّٔطمملر.م:أيم(.سغمػملؿم٣ّػمماظشملّٕؼعملني

﴿وظ٥ّمأؼسملممًلماظزملمملدمص٧ّم م   م   مع٤ّماظّٕوضهملمواظؿّٔطمملر.م﴾م
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مظ٥ّم)دغموػمنعمماظل ٦ّعمى(.٦ّوض

إذمػؼملذملمملمعذمل٤ّممم« ألذملشمل٥ّم»و« ؼؾلّٛ» أي:مأعمملما٦ٌّضضملمملنماظػملّٔانمادؿ٦ّؼمملمص٧ّماٌضملؽمل٧ّموػؼملممل

ماظؾلّٛممبضملؽمل٧ّماظلضملهمل.

م)دغموػمنعم(مأيمشري.وم٥ّمع٤ّماظشملّٕؼعملنيماظلنيمصعملّٛمصؿملؾملؼملممل.صػمل

أحغملمملممػّٔهماظشملّٕقممبمملمخمملظّٟمصؿمل٥ّمزرسمملنمعذمل٤ّماظؿذملّٔطمملرمأأذملمملممممم-رضم٥ّمآمم-ث٣ّمخؿ٣ّم

مرمملػّٕمعؽمل٥ّمأؼسملممًلبمصعملمملل:

21- ................................ 
 

َمر  رِ » ننننننن   واظَعْؽـــــــَسممممممممممممممممممممممممممممممممممم  مز رمع ننننننن ن ر    «   ت ننننننن
 

مرعموىمزرسمملنمع٤ّماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملمملمسغملّٗمعمملمِّأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿّٔطمملر.م:أي

مروىماظ٦ّج٥ّماظـمملغ٨ّ.م:أي

ماإلدشمملممجّٕؼممًلمسػمل٧ّماظعملمملسّٓة.« نمواظعملػمل٣ّ»و« اظعملّٕآنومؼّٗ» صػمل٥ّمص٧ّ

م.«أزملشملهمل»و« ؼؾزملّٛ» اظزملمملدمص٧ّو« مبلؿملشملّٕ» ظ٥ّماظلنيمص٧ّو

موأؾملّٔامتؽملؿؾمل٧ّمأحغملمملمماظشملّٕقموذّٕحؾملمملمعظملزملػملهمل.

٥ّمسػملؿملذمل٥ّمذذملؿملكؽملمملماظلذملؼملؽمل٦ّديمصذمل٧ّماظؾؿملذملوملماظؿذملمملظ٨ّبمصمملذذملقّٔممممممممغؾفمم٣ّؽمعؾملمشريمأغ٥ّمأعمل٨ّمأعّٕؽم

مظظملؾملؼمل٥ّ.م;ضػملؾ١ّومسعملػمل١ّمّٟ وصعممبػؼملؿ١ّ

موصعملينمآموإؼمملكمٌمملمزمؾ٥ّموؼّٕضممله.
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 باب: بٔاٌ ما ميتيع السلت

م-رضم٥ّمآم-ضممللم

ء  »  -21 ِرَ    خ  م َ  َ ِ ن م « َ خم  ِدِ    س نلم
 

ـِـــــِ    قمفننننن                                           ِ   ذم دِنننننِ    ِ ننننن م  ِظَؿ    نننننر  م
 

م٤ّمص٧ّمػذملّٔاماظؾؿملذملوملممؿملفمتظملزملؿمل٢ّمرّٕض٥ّبمأعموماظغملالممسػمل٧ّمأحغملمملمماظلغملوملبممتفمأأضملّٓمأنم

ما عؿؽملمملع.مسػملهمَلعمملمميؿؽملّٝمصؿمل٥ّماظلغملوملماظػملظملصمل٨ّؾمبمو

ًَنملػمءعم(ماظيتموردتمص٧ّمد٦ّرةماظؽملؼمل٢ّمصعملمملل: مم.)وعمؼغمكػمِّٕجغمما

 ّٝمحذملممللماظ٦ّضذملّٟمصعملذملّٛمسػملذمل٧ّمطػملؼملذملهملممممم)وعمْضظملممًل(مأيمعؽملمبّٝػمؽملؿم)أؿم٥ّؿمماظلفمغمْلوملغممحغمصملؿم٢ّػم(مأيمعغم
ًَنملػمء» اظضملػملهملم)ظؿمؼملعمؽملػمِّٝماظّٕفموػمِم(مص٧ّمػذملّٔهماظغملػملؼملذملهملم;مظظملؿقؾملذملمملم)إذػممأؿمذمل٥ّؿم(مأيمأذملمملظّٕومممممممبمو«ا

إامملمؼؿذملفملت٧ّماظلذملغملوملمحذملممللمممم» )ؼعمقؿم٢ّػم(ماظلغملوملمسػمل٧ّمعـ٢ّمػّٔهماظغملػملؼملهمل.مضممللماظؽمل٦ّؼّٕي:

وص٢ّماظلمملط٤ّممبمملمأضملّٓهبمصكملنموضّٟمسػملؿمل٥ّمصؿملؼملمملمرم٦ّزماظ٦ّضّٟمسػملؿمل٥ّممممملماغظملزملذمل٢ّمخشملذملممًلممم

م.م(1)« صريمإشمماظ٦ّضّٟماٌضملّٕوفوملغملوملاعؿؽملّٝماظ

موظؾؿملمملنمذظ١ّمغعمل٦ّل:

أنمتغملذمل٦ّنمممبسػمل٧ّماظلمملط٤ّمضؾ٢ّماهلؼملّٖماٌؿشملذملّٕفمم-وضظملممًلمم-ؼرملرتطمى٦ّازماظلغملوملم

مأوماظغمللّٕ.مباهلؼملّٖةمحمّٕطهملمأمملظسمل٣ّ

وذظ١ّمظؿملؿقعمل٠ّماظلغملوملبمإذمظ٦ّمطمملغوملماهلؼملّٖةمدمملطؽملهملمدغمل٦ّغممًلمأصػملؿملممًلمظػملذملّٖممذػمملأؾملذملمملممم

موضؿملمملسؾملممل.مبص٧ّماظؽملشمل٠ّ

معـالمذظك:

م.م(2)م﴾وعماْظفمَلغػمضملعممملمعممخعمػمَلعمَلؾملعممملمَظغمُل٣ّػممصؿمؿملؾملعممملمدؿمفػمءؽمموعمععمؽملعممملصؿمّٝغم﴿ص٧ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملشم:م« دفء» طػملؼملهمل

                                                 

م.318.موػ٦ّمغعمّٙقمماأ٤ّماىّٖريؾممص٧ّماظؽملرملّٕ:مص337بم2/336ذّٕحماظشملؿملؾهملمظػملؽمل٦ّؼّٕي:مم(1)

م.5اِّغضملمملم:مم(2)
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موضضملوملماظظملمملءمدمملطؽملهملموأضملّٓػمملمػؼملّٖمحمّٕكمأمملظسمل٣ّ.

َصلعمغمَلوملفمم« دفء» اظ٦ّضّٟمسػمل٧ّمطػملؼملهملسػمل٧ّماظلمملط٤ّمعّٝممصػمل٦ّمأردتماظعملّٕاءةمأمملظلغملومل

 «دف» ظسملمملسوملماهلؼملّٖةمص٧ّماظؽملشمل٠ّبمصؿزملريماظغملػملؼملهملمحممللماظلذملغملوملمػغملذملّٔامممبسػمل٧ّماظظملمملء
مِّغؾملمملمدمملطؽملهملمأضملّٓمدمملط٤ّمو مرمؿؼملّٝمدمملطؽملمملنمص٧ّماظؽملشمل٠ّ.م;وإامملمضمملسوملماهلؼملّٖة

مصؿملػملّٖممظضملّٓممضؿملمملعماهلؼملّٖةبماظ٦ّضّٟغممسػمل٧ّماظغملػملؼملهملمأمملظّٕوممطؼملمملمضممللماظؽملمملز٣ّ.

م.(1)وػ٦ّمخظملّٚماظزمل٦ّتمأممليّٕطهملمحؿ٧ّمؼّٔػنملمعضملصملؼملؾملممل

مم-رضم٥ّمآمم-ضممللماإلعمملمماظرملمملريبؾمم

ٌُقعمّٕفمكؿممؼملعممملعغمذملذملِإدػمم١َّذملذملذملوعمرعموػمعغم م(2)متعمؽملعم٦ّفمَ مدعماٍنمُط٢ّفممخعمظملؿم٨ّدملمأؿمزملعم٦ّػمتـممممملظمًلذملوعماضؿمما

موضممللماظضملالعهملمسـؼملمملنمعّٕاد:

ٌُقعمّٕفمكؿم م(3)ؼعملػمؼملعمضملغم٥ّغممُط٢ّقممَضّٕؼػمنملـممعغمّٓػمِركممواظّٕفموػممغممخعمظمْلّٚغمماظزملفم٦ّػمتؿممأممل

محّٕطهملمؼغمعمَلّٓفمرغممأـػملـؾملممل.مأضملّٚصمملظّٕوممؼضملشمل٨ّمظػملقّٕفماظلمملط٤ّم

ّٕتماهلؼملذملّٖةمصذمل٧ّمممووضظملذملوملمسػملذمل٧ّماظغملػملؼملذملهملمأذملمملظّٕوممزؾملذملممممممبوع٤ّمث٣ّمإذامدغملوملفممسػمل٧ّماظظملذملمملءم

ماظؽملشمل٠ّ.

مظغمل٤ّمإذاموضظملوملمسػمل٧ّماظغملػملؼملهملمأمملظلغمل٦ّنمضمملسوملماهلؼملّٖة.

﴿اٌـممللماظّٔيمذطّٕهماظؽملذملمملز٣ّمصذمل٧ّمض٦ّظذمل٥ّمتضملذملمملشم:مممممو م   م         

           ﴾م.م(4)م

م.زمل٦ّبماتظملمملضممًلاظّٕومم مؼّٓخ٢ّمص٧ّماٌؽملبموجمملءتمعؽملزمل٦ّأهمل« اًنملػمءعم» طػملؼملهمل

                                                 

مو مؼؽملسملؾّٛمذظ١ّمإ مأمملظؿػملعمل٧ّمواٌرملمملصؾملهمل.م(1)

م.عنتماظرملمملرؾؿملهملم(2)

م.اظلػمللؾؿمل٢ّماظرملمملظممعنتم(3)

م.25اظؽملؼمل٢ّ:مم(4)
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صػملؼملمملماعؿؽملّٝمدخ٦ّلماظّٕوممصؿملؾملمملبماعؿؽملّٝماظلغملوملمخ٦ّصممًلمعذمل٤ّمذػذملمملبماهلؼملذملّٖةمإذاموضظملذملوملممممم

مسػملؿملؾملمملمأمملظلغمل٦ّن.

مضممللماأ٤ّماىّٖريمص٧ّماظؽملرملّٕ:

مصقؿاماظلاطنمسؾىموضفمإذامأعا.ممعدهممباماظلاطنموَّلمحالماظلؽتمؼؿأتىمإمنا»

موضـفماظموؼصـتممميؿـ مادلعروفماظلؽتمصإنمخطأماغػصلمممامسؾقهماظوضفمجيوز

مم(1)م«ادلعروف

موضممللماظضملالعهملماٌؿ٦ّظ٨ّ:

مععم٤ّػممؼعمعملؿمّٟػممدعممملطؿمؿممًلمؼعمّٕغممػم«مدؿمفػمءـم»وعمصؿم٨ّمغعمقػم٦ِّم»

ًَنملػمءعم»وعمظػمللفمغمْلوملؿممُط٤ّػممظمم معغمؾملػمؼملؿمال«مؼغمكػمِّٕجغمما

ظ٦ّموغمضّٟم٤ٌّمعّٔػؾ٥ّماظلغملوملمشريمضمّٖةمسػمل٧ّمعمملمصؿمل٥ّماهلؼملّٖمعؿشملّٕفؽممأضملّٓماظلذملمملط٤ّمم

ؿؽملذملذملّٝماظلذملذملغملومل;م ظؿعملذملذملمملءماٌلذملذملغمل٦ّتمسػملؿملذملذمل٥ّبمتعمضملعمذملذملؿملفم٤ّماظذملذملّٕومبمصذملذملكملنموضذملذملّٟمأمملظلذملذملغمل٦ّنماعمم

اظ٦ّضّٟمأمملظلغملوملمسػمل٧ّممظّٔظ١ّماعؿؽملّٝذ٨ّء;موماظلمملطؽملنيبموسّٓمما سؿؼملمملدمظمماهلؼملّٖمسػمل٧ّ

م.(2)«ض٦ّظ٥ّ:م)سمّٕجماًنملء(م;مظضملّٓممتفملت ٨ّماظّٕفموممصؿمل٥ّ

موضممللماظضملالعهملمإٌّصظمل٨ّ:

وغػملظملوملمغصملّٕماظعملمملرئماظغملّٕؼ٣ّمإشممأنماظلغملوملمإذامطمملنمص٧ّماظلمملط٤ّما٦ٌّصذمل٦ّلمدمذمل٦ّممم»

م(6)م﴾دعمآئؿمّٕعمُةماظلفمذمل٦ّػمءؿمم﴿بم(5)م﴾عؿم٤ّعمماَِّعػمِّٕمذعم٨ّػمءؽم﴿بمم(4)﴾ؿملػم٤ّعمماْظؼملعمّٕػمءؿمأعم﴿(3)م﴾جغمّٖػمءؽممعفمعمْللغم٦ّمؽم﴿

ع٤ّمط٢ّمظظملّٜمأعمل٨ّمصؿمل٥ّمأضملّٓماظلمملط٤ّماهلؼملّٖغمموحّٓعمه;مصالمرم٦ّزمصؿملذمل٥ّماظلذملغملوملمإنموضظملذملوملمممم

                                                 

م.318اظؽملرملّٕ:مم(1)

 .207بم206اظّٕوضماظؽملسملري:مص (2)
 .44ايفّٕ:مم(3)
 .102اظؾعملّٕة:مم(4)
 .128آلمسؼملّٕان:مم(5)
 .98اظؿ٦ّأهمل:مم(6)
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سػملؿمل٥ّمأمملظلغمل٦ّن;م ظؿعملمملءماظلمملطؽملنيبموسّٓمما سؿؼملمملدمص٧ّماهلؼملذملّٖمسػملذمل٧ّمذذمل٨ّءبمومعـذمل٢ّممممم

مصؿمل٥ّمأؼسملممًلبمصالمؼؿفملت٧ّمعضمل٥ّماظلغملومل.ماظ٦ّضّٟمأمملظلغمل٦ّنمص٧ّمػّٔاماظؽمل٦ّعماظ٦ّضّٟمأمملإلمشمملم

أعمملمإذاموضظملوملمأمملظّٕوممصؿملؼملمملمؼزملّّمصؿمل٥ّمبمصؿملف٦ّزماظ٦ّضذملّٟمأمملظلذملغملوملمحؿملؽملؽذملّٔـممومعذمل٤ّممممم

اٌعملّٕرمأنماظّٕوممؼغملذمل٦ّنمصذمل٧ّمإٌّصذمل٦ّعمواجملذملّٕورمبمو مؼغملذمل٦ّنمصذمل٧ّماٌؽملزملذمل٦ّببمدمذمل٦ّ:ممممممممم

ًَنملػمءعم﴿ صالمؼغمل٦ّنمصؿمل٥ّماظ٦ّضّٟمأمملظلغملوملمكممللمٌمملمتعملّٓمبمومؼؿضملنيمصؿمل٥ّمم(1)م﴾ؼغمكػمِّٕجغمما

م٦ّنمع٤ّمشريمدغملوملبموظ٦ّمطمملنماظلغملوملمجمملرؼممًلمص٧ّمعـػمل٥ّ.اظ٦ّضّٟمأمملظلغمل

بمصالمؼّٓخ٢ّمصؿمل٥ّبمصؿملزملذملؾّّمصؿملذمل٥ّماظلذملغملوملمممم«مجّٖءًا»أعمملماٌؽملزمل٦ّبماٌؽمل٦ّنمص٧ّمدم٦ّم

م.(2)«وضظملممًل;مِّغ٥ّمصمملرمعؿ٦ّدشملممًلمأكملأّٓالماظؿؽمل٦ّؼ٤ّمأظظملممًلمطؼملمملمػ٨ّماظعملمملسّٓةبمصؿفملع٢ّمػّٔامجؿملًّٓا

 اخلالص٘

ؿؽملذملّٝماظذملّٕوممجذملمملزممممإذاماعؿؽملّٝماظّٕومماعؿؽملّٝماظلغملوملموإذامٕمميمبصظمل٨ّمػّٔهماظغملػملؼملمملت

ماظلغملومل.موضّٓموضقوملمظ١ّماظضملػملهمل.

ط٢ّمػّٔامص٧ّمحمملظهملماظ٦ّضّٟبمأعمملمص٧ّمحمملظهملماظ٦ّص٢ّمصمملظلذملغملوملمثمملأذملوملمصذمل٧ّمطذمل٢ّمعذملمملمممممم

مذطّٕغممل.

مممملمدؾ٠ّمؼؿؾنيمظؽملمملمأنماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشذملريماٌذملّٓىمضؾذمل٢ّماهلؼملذملّٖم مؼذملفملت٨ّمممممم

ظغملؽملذمل٥ّمؼذملفملت٨ّمسػملذمل٧ّمت٦ّدذملّٛمممممومسػمل٧ّماظعملزملّٕمص٧ّماٌؽملظملزمل٢ّبمو مص٦ّؼعمل٥ّبمو مص٦ّؼ٠ّمت٦ّدشمل٥ّب

مملنمدّٛماٌؿزمل٢ّمإذامطمملنماظلغملوملمخمملصذملممًلبموعذملّٝمإذذملؾمملعماٌؿزملذمل٢ّمإذامطذملممممماٌؽملظملزمل٢ّمعّٝمت٦ّ

مو معّٝماظطملؽملهملمص٧ّماظالممواظّٕاء.ممبريؾغملاظلغملوملمسمملعممًلبمو مؼفملت٨ّمعّٝماظؿ
 واهلل أعمم

                                                 

م.25اظؽملؼمل٢ّ:مم(1)
م.289بم1/288ػّٓاؼهملماظعملمملري:مم(2)
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 اخلامت٘

 

نننننننننننننننننننن نِ  -22 ِا  ننننننننننننننننننننَ    و  م   ن أَمم َِ نننننننننننننننننننن   ن   
 

ل نننننننننننننننن     َقننننننننننننننننرم نِ                                    نننننننننننننننن          نننننننننننننننن ْنمف  م ِد  
 

ــي مموام-23 ــامَسِؾـــ ــراػقَممَؼـــ ــِرميِمـــ  ْشِػـــ
م

مَذاماِمـــــــــــُنمَسِؾـــــــــــييماظل ـــــــــــَؿـ و ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

مصَأِغــــــــَتمَعْؾَفــــــــُأمادُلَؼصِّــــــــِرؼـام-24
م

ــامممممممممممممممممممممممممممممممممممم ـَـــــــ ــِقَنمواظر ا ِق ــُلماظَعاَّـــــــ مَوَتْؼَؾـــــــ
م

مَوََّـــــلِّمَ عِّمَعـــــَ مَتِلـــــؾِقَممَسَؾـــــىم-25
م

ــالَمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ــِنمَتــــــ ــد مَوَعــــــ ــقِِّدغامُعَقؿ ــــــ مَدــــــ
م

)ُأعػمؽملؿمؿملفمهمُلماظ٦ّعمْظؾملعمذملمملِن(مصذمل٧ّمدذملغملوملمحظملذملّٙمأذمل٤ّمدذملػملؿملؼملمملنمممممممم)صؾملّٔه(مؼمملمرمملظنملماظضملػمل٣ّمغصمل٣ّغم

م٨ّماظشملػملنمل.ؾ ػمَلتّٕوىماظصملؼملفملبموتغم

ماإلرمذملمملزماٌكذمل٢ّ ممومبخالمع٤ّماظؿشمل٦ّؼ٢ّماٌؼملذمل٢ّ مموػّٔامذّٕحغمؾملمملمدؾملػمًلمملمعؿمللّٕؼمامعؾلشمًلمملب

ماظػملشملمملئّٟماظؾالشؿملهمل.وم٨ّماظؽملق٦ّؼهملبمملجؿمحعمغمملءـممس٤ّماَِّ

٥ّممملظنيمظذملمواظؿفمذملممبواظضملمملعػملنيمأ٥ّمب)َصمملغػمظمَلّٝػممأؿمؾملعمممل(مؼمملمرأؽملمملم)حعمؼملعمػمَلهمَلماظعمُلّٕعمآِن(مايمملصصملنيمظ٥ّ

مس٤ّمطؽمل٦ّزه.مآغمملءماظػملؿمل٢ّبموأرّٕافماظؽملؾملمملرمكؼـمممل

موظؽملمملزؼملؾملمملم)إأػمّٕاػؿمل٣ّمأػم٤ّغممسعمػملؿم٨ّدملماظلفمؼملعمؽملقم٦ّديؾم(مظػملؾمل٣ّمظرملمملرحؾملمملمذملذملمإدالممذملذملب)واْشظملؿمّٕػم(ما

ماظذملّٔاتموسػملذمل٦ّ ممموسػمل٦ّ باظعملؾملّٕممسػمل٦ّ ذملذملمموج٢ّمأمملظضملػمل٦ّ مسعمػمل٨ّقم(موصّٟمٓممظ٥ّم)ؼعممملوض٦ّ

مذملذملماظرملفملن
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ٌُعمَلزمل ِّٕؼؽملممل(موأٌّغؾنيممب)صفمَلغػموملعم(مؼمملمع٦ّ غمملم)ععمػمْلفعمفمُل( )وعمتعمعمْلؾعم٢ّغم(مأظملسملػمل١ّمت٦ّأهملمبوعالذم)ا

م)اظضملعممملصؿملػم٤ّعممواظّٕفماجؿملػمؽملعمممل(مظضملظمل٦ّكموشظملّٕاغ١ّ.

م

 العمن.و فى القىه أسأه اهلل سبحانه وتعاىل اإلخالص والقبىه

 ربنا عمًك تىكمنا وإلًك أنبنا وإلًك املصري.

 عمى آله وصحبه وسمم.و بارك عمى نبًنا حممدو وصن المهم وسمم

 نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتىب إلًك.سبحانك المهم وحبمدك 

 

 حامدا ومصلًا كتبه
 إسالم بو نصر بو السيد بو سعد األزيري

 خادو العله والعلناْ
 ٍـ1431صفر  11وكاٌ الفراغ ميه فجر األربعاْ 

  و3/2/2010املىافب 
 مبيسلٌ الكآً مبدييُ الصادات .
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 خالص٘ األحلاو السابك٘

موخالصهملماظعمل٦ّل:

مأنماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشريمآٌّىمضؾ٢ّماهلؼملّٖبمعؽمل٥ّمعمملمػ٦ّمسمملممص٧ّم)ال(ماظؿضملّٕؼظملؿملذملهملم

م)ذ٨ّء(مواظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّلمواظلمملط٤ّما٦ٌّص٦ّل.و

مورّٕض٥ّمثالثهمل:

مروضهملماٌمملظغمل٨ّ.م-1أأ٦ّمرمملػّٕممبسملؼمل٦ّنم

ماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملممل.م-2

ماظؿّٔطمملرم أ٤ّمذؿملشملمملم-3مموزرسمملنممبسملؼمل٦ّن

م)ذ٨ّء(مواظلمملط٤ّماٌظملزمل٦ّلمصعملّٛ.وموعؽمل٥ّمعمملمػ٦ّمخمملصمسػمل٧ّم)ال(

موظؿملّٗمإ مظػملظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓ.

مصؾملّٔهمرّٕقمأرأضملهملمظػمللغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّمشريمآٌّىمضؾ٢ّماهلؼملّٖ.

ماظّٕاءمص٧ّماظؽمل٦ّنماظلمملطؽملهملمواظؿؽمل٦ّؼ٤ّ.وماظطملؽملهملمظػملالممسّٓمم-1

مسّٓمماظؿغملؾريمعشملػملعملممًل.م-2

مإزؾملمملرمأمملءم)ارطنملمعضملؽملممل(.م-3

مإمشمملمم)تفملعؽملممل(.م-4

م٣ّ(.ٕمذمػملعملغملُّأاإلدشمملمماظغملمملع٢ّمص٧ّم)م-5

موأخ٦ّاتؾملممل.بم٤ّ(مظؽذملءآاإلأّٓالمعّٝمآٌّماظشمل٦ّؼ٢ّمص٧ّم)م-6

مودغمل٦ّنماظالم.مباظ٦ّضّٟمسػمل٧ّم)دالدال(مأمملظعملزملّٕم-7

م)عّٕضّٓغممل(.ومأظّٟم)س٦ّجممل(ماظلغملوملمسػمل٧ّم-8

ماظزملمملدمص٧ّم)اٌزملؿملشملّٕون(.م-9

ماظؿ٦ّدّٛمص٧ّماٌؽملظملزمل٢ّ.م-10
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مسّٓامزرسمملنمع٤ّماظؿّٔطمملرمصػمل٥ّماظسمل٣ّ.مب)ضضملّٟ(موأخ٦ّاتؾملمملمصظملؿقؾملمملماىؼملؿملّٝم-1

مسّٓاماظظملمملرد٨ّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظؿفّٕؼّٓمصػمل٥ّماظؿ٦ّدّٛ.مبصػملؾمل٣ّماظشمل٦ّلم:اٌؿزمل٢ّم-2

 زرسذملذملمملنمعذملذمل٤ّماظؿذملذملّٔطمملرموجؾملذملذملمملنومبصذملذمل٧ّماظلذملذملغملوملمسػملذملذمل٧ّماظلذملذملمملط٤ّبمصألأذملذمل٨ّمرذملذملمملػّٕمم-3
عذمل٤ّماظظملمملردذمل٨ّمممبموِّأ٨ّمرذملمملػّٕمعذمل٤ّماظّٕوضذملهملماظضملذملمملمبمومممم«اظؿقعملؿمل٠ّمواظلغملوملماظضملمملم»

ماًمملص.

وظّٖرسمملنمع٤ّماظؿذملّٔطمملرمممباظلنيم:)ألشملهمل(مصألأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّمرّٕض٥ّماظـالثهملوم)ؼؾلّٛ(م-4

ماظزملمملد.

موظّٖرسمملنماظلني.مب)مبزملؿملشملّٕ(مصألأ٨ّمرمملػّٕماظزملمملدم-5

مصػمل٥ّماظ٦ّجؾملمملن.م;)ؼػملؾملىملمذظ١ّ(مصػملؾمل٣ّماإلدشمملممسّٓاماظظملمملرد٨ّم-6

مسّٓاماظظملمملرد٨ّمصػمل٥ّماظلغملومل.مب)ع٤ّمراق(مصػملؾمل٣ّماإلدراجوم)أ٢ّمران(م-7

مصػمل٥ّماظعملزملّٕ.مب)ؼمملءماظضملني(مصػملؾمل٣ّماظؿ٦ّدّٛمسّٓاماظظملمملرد٨ّم-8

مصػمل٥ّماظرتضؿمل٠ّ.مبسّٓاماظظملمملرد٨ّمبراءم)صّٕق(مصػملؾمل٣ّماظؿظملكؿمل٣ّم-9

)م-10  وظ٥ّموظّٖرسمملنمع٤ّممباظؿفّٕؼّٓمإثؾمملتماظؿملمملءموضظملممًلوم(مصألأ٨ّمرمملػّٕمع٤ّماظّٕوضهمل

مظؿّٔطمملرمائّف.ا

مظّٖرسمملنماإلدشمملم.بمو)ؼّٗ(مو)ن(مصألأ٨ّمرمملػّٕماإلزؾملمملرم-11

مآمتضملمملشممأسػمل٣ّ.و
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 «تتن٘»

م..رمبمملمترملؿمملقمغظملّٗماظعملمملرئمٌضملّٕصهملمط٢ّمرّٕؼ٠ّمسػمل٧ّمحّٓة

ظّٔاموضضملوملمجّٓوً مؼلؾمل٢ّمسػمل٧ّماظعملمملرئماظغملّٕؼ٣ّمعضملّٕصهملمأحغملذملمملممطذمل٢ّمرّٕؼذمل٠ّمسػملذمل٧ّممممم

محّٓةمأضملّٓمضّٕاءةمذّٕح٥ّمظؽالمؼػملؿؾّٗمسػملؿمل٥ّمرّٕؼ٠ّمآخّٕ.

ثذمل٣ّموضذملضملوملمأرأضملذملهملمأسؼملذملّٓةممممممبطػملؼملمملتماًالفمص٧ّماظضملذملمملع٦ّدماِّميذمل٤ّممموضّٓموضضملومل

مع٦ّزسهملمسػمل٧ّماظشملّٕقماِّرأضملهملمعّٕتؾممًلمإؼمملػمملمطمملآلت٨ّ:

ماظظملمملرد٨ّمممممط٢ٌّّمس٤ّمأأ٨ّمرمملػّٕ.مم-3مممممماظؿّٔطمملرم-2ممممممماظّٕوضهملم-1

ماظؿّٔطمملرممممممممس٤ّمزرسمملن.م-4

مومرعّٖتمأذملم) (مظضملّٓمماظؿغملؾري.

مأذملم)خ(مظػمللغملوملماًمملص...مومظضملمملمأذملم)ع(مظػمللغملوملماومومأذملم)ح(مظضملّٓمماظلغملومل

 واهلل املىفق.
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جدّل مصتنل علٙ جمنل أحلاو الطسق تٔسريّا علٙ الكازئ
(1)

 

 شزعاٌ أبْ طاٍس كلنات

 مبضنً التركاز الفازسٕ مً التجسٓد مبضنً التركاز مبضنً زّض٘ املاللٕ اخلالف

ماٌؽملظملزمل٢ّ

ماٌؿزمل٢ّ

ماظلغملوملمسػمل٧ّماظلمملط٤ّ

ماظؿغملؾري

مص٧ّملبمرمواظؿؽمل٦ّؼ٤ّماظؽمل٦ّن

مؼؾلّٛ

مألشملهمل

ماٌزملؿملشملّٕون

ممبزملشملري

مءآظّٔطّٕؼ٤ّموأخ٦ّاتؾملممل

مؼػملؾملىملمذظ١ّ

مارطنملمعضملؽملممل

مس٦ّجممل

معّٕضّٓغممل

مع٤ّمراقبمأ٢ّمران

مؼمملءماظضملني

مصّٕق

مآتمملن

مدالدال

مضضملّٟ

منومؼّٗ

متفملعؽملممل

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظشمل٦ّل

مع

م 

م 

مس

مس

مس

مص

ماإلأّٓالمعّٝمآٌّ

ماإلدشمملم

ماإلدشمملم

ماإلدراج

ماإلدراج

ماإلدراج

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظؿظملكؿمل٣ّ

ماإلثؾمملت

ماظعملزملّٕ

ماظظملؿّّ

مزؾملمملراإل

ماإلمشمملم

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظشمل٦ّل

محبمع

م 

م 

مس

مس

مس

مص

ماإلأّٓالمعّٝمآٌّ

ماإلدشمملم

ماإلدشمملم

ماإلدراج

ماإلدراج

ماإلدراج

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظؿظملكؿمل٣ّ

مائّف

ماظعملزملّٕ

ماظظملؿّّ

ماإلزؾملمملر

ماإلمشمملم

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظؿ٦ّدّٛ

مخ

م 

م 

مس

مس

مس

مص

ماإلأّٓالمعّٝمآٌّ

ماظ٦ّجؾملمملن

ماإلدشمملم

ماإلدراج

ماإلدراج

ماظلغملوملمم

ماظعملزملّٕ

ماظرتضؿمل٠ّ

متاإلثؾممل

ماظعملزملّٕ

ماظظملؿّّ

ماإلزؾملمملر

ماإلمشمملم

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظشمل٦ّل

محبمع

م م

م 

مص

مص

مس

مس

ماإلأّٓالمعّٝمآٌّ

ماإلدشمملم

ماإلدشمملم

ماإلدراج

ماإلدراج

ماإلدراج

ماظؿ٦ّدّٛ

ماظؿظملكؿمل٣ّ

مائّف

ماظعملزملّٕ

ماظسمل٣ّ

ماإلدشمملم

ماإلمشمملم

م

                                                 

مػملؿمل٥ّمرضمهملمآمذملم.صغملّٕةمػّٔاماىّٓولمعفملخ٦ّذةمع٤ّمطؿمملبم"صّٕؼّّماظؽملّٙم"مظػملضملالعهملماظسملؾمملعمذملمسم(1)
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 قائن٘ املساجع

 اظؿػملعمل٨ّمواٌرملمملصؾملهملمواظضملّٕضمواظلؼملمملعمواِّخّٔمس٤ّمأئؼملهملماإلضّٕاءمأوشمماإلتعملمملن. -1

ظػملضملالعذملهملمإأذملّٕاػؿمل٣ّمأذمل٤ّمسػملذمل٨ّمأذمل٤ّمممممممعـقةماظوهلانمصىمدؽتمحػصممنمدـؾقؿانمأ -2

 ذقمملذةماظلؼملؽمل٦ّديبمطمدارمايّٕعنيبماِّوشم.

ظػملضملالعهملمسؾّٓماظؾمملدذملّٛمحمملعذملّٓمحمؼملذملّٓممممماألغوا ماظؾفقةمصىمحلمادلؼدعةماجلز ؼة -3

طمدارماظزملذملقمملأهملبماسؿؽملذملمملءمخمملظذملّٓمحلذمل٤ّمأأذمل٦ّمممممممباظرملؾملريمأذملم)سؾّٓماظؾمملدّٛمػمملذ٣ّ(

 اى٦ّد.

بمظإلعمملمماظغملذملؾريمجذملاللماظذملّٓؼ٤ّماظلذملؿمل٦ّر٨ّبمطماٌضملمملػذملّٓممممممآنايتؼانمصىمسؾومماظؼر -4

 اِّزػّٕؼهمل.

ظػملؼملقملظّٟمإدالممأ٤ّمغزملّٕمأ٤ّماظلذملؿملّٓمعذملّٝمممإدعا ماظربؼةممشرحمادلؼدعةماجلز ؼةم -5

 ذؿملكؽملمملمضمّٓيمأ٤ّماظلؿملّٓمأ٤ّمدضملّٓبمطمأو دماظرملؿملّْماِّوشم.

ظظملسملؿملػملهملماظرملؿملّْماحملعملذمل٠ّمممبايصصاحمسؿامحلػصمعنمررؼؼيماظشارؾقةموادلصؾاح -6

 ضملؿملّٓبمطمعغملؿ٦ّبمأممليمملد٦ّب.أمي٤ّمأ٤ّمأضمّٓمأ٤ّمد

بمظإلعذملذملمملمماظضملالعذملذملهملمأذملذملّٓرماظذملذملّٓؼ٤ّماظّٖرطرملذملذمل٨ّبمطمدارماظربػـانمصــىمسؾــومماظؼــرآنم -7

 اظرتاثبمهعملؿمل٠ّمحمؼملّٓمأأ٦ّماظظملسمل٢ّمإإّٔاػؿمل٣ّ.

ظإلعذملمملممغذمل٦ّرماظذملّٓؼ٤ّمممممبتذطر مايخوانممأحؽامم واؼةمايعاممحػصممنمدؾقؿان -8

هعملؿملذملذمل٠ّمأ.د/مغؾؿملذملذمل٢ّمحمؼملذملذملّٓمممبسػملذملذمل٨ّمأذملذمل٤ّمحمؼملذملذملّٓماظسملذملذملؾمملعبمطمدارماظزملذملذملقمملأهملممم

 م.2007م-ػذمل1428اى٦ّػّٕيبم

ظإلعمملمماظغملؾريمأأ٨ّماظعملمملد٣ّمأذمل٤ّمم عنتماظشارؾقة=محرزماألعاغيموو هماظؿفاغيم -9

هعملؿمل٠ّماظرملؿملّْمحمؼملّٓممتؿمل٣ّماظّٖسيببممبصريهمأ٤ّمخػملّٟماظرملمملريبؾمبمطمدارماهلّٓى

 م.1996م-ػذمل1417اظـمملظـهملبم
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بمظػملؼملقملظّٟمإدالممأ٤ّمغزملذملّٕمأذمل٤ّمممخ ماألغاعلممؾقانمعامحلػصمعنمطؿاعماظؽاعل -10

 ط.اظلؿملّٓمأ٤ّمدضملّٓبمطمخمشمل٦ّ

بمظػملرملؿملّْماٌعملّٕئماحملعمل٠ّمضمّٓم ص مايظغازمسنمررقمحػصممنمدؾقؿانماظؾزاز -11

 اظـمملغؿملهمل.مبآمحمملصّٜماظزملظمليتبمطمأو دماظرملؿملّْ

بمظػملضملالعهملمحمؼملّٓماٌؿ٦ّظ٨ّبمتّّماظروضماظـضتمصىمحترؼرمأو هماظؽؿاعمادلـت -12

خمملظّٓمحل٤ّمأأ٦ّماى٦ّدبمإذّٕافماظضملالعهملماظّٓطؿ٦ّرمأضمّٓمسؿملل٧ّماٌضملزملّٕاويبمطم

 م.2006ػذملم/م1427ماظزملقمملأهملبماِّوشم

مببمظػملضملالعهملمسـؼملمملنمأ٤ّمدػملؿملؼملمملنمأ٤ّمعّٕادممأشممل.مطمأو دماظرملؿملّْاظلؾلؾقلماظشايف -13

 هعملؿمل٠ّمد/محمملعّٓمخريمآمدضملؿملّٓ.

ط/مأو دماظرملذملؿملّْمهعملؿملذمل٠ّمممم«أ م معـظوعاتمظؾعالعةماظلؿـو ي»اظلؿـو ؼاتم -14

 د/محمملعّٓمخريمآمدضملؿملّٓبماِّوشم.

ماىذملذملمملرمآبمطمدارمبمد/مسؾذملذملّٓمآمأذملذمل٤ّمجذملذملمملرمآاظلــؿـو يمحقاتــهموآ ــا ه -15

 اظزملقمملأهمل.

بمظإلعمملممأضمّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّماىذملّٖريممذرحمرقؾةماظـشرمصىماظؼراءاتماظعشر -16

 ػذمل.1412مب)وظّٓماأ٤ّماىّٖري(مطماٌضملمملػّٓماِّزػّٕؼهمل

بمظإلعمملممأأ٨ّماظعملمملد٣ّمسؾّٓماظذملّٕضم٤ّمأذمل٤ّمممذرحمرقؾةماظـشرمصىماظؼراءاتماظعشر -17

هعملؿملذمل٠ّمسؾذملّٓممممبريؼذملهملم٦ّؼّٕيبمطماهلؿملؽهملماظضملمملعهملمظرملؽ٦ّنماٌشملذملمملأّٝماِّعمؽملإمسمملسؿمل٢ّماظ

عّٕاجضملذملهملمىؽملذملهملمإحؿملذملمملءماظذملرتاثماإلدذملالع٨ّمممممممباظظملؿمملحماظلذملؿملّٓمدذملػملؿملؼملمملنمأأذمل٦ّمدذملؽملهملمممم

 م.1986م-ػذمل1406مبمبفؼملّٝماظؾق٦ّثماإلدالعؿملهمل

بمظإلعذملمملممغذمل٦ّرماظذملّٓؼ٤ّممممَّرؼحماظـصمصىماظؽؾؿاتمادلكؿؾفمسؾقفامســدمحػـصمم -18

سػمل٨ّمأ٤ّمحمؼملذملّٓماظسملذملؾمملعبمطمأو دماظرملذملؿملّْبمهعملؿملذمل٠ّماظرملذملؿملّْمضمذملّٓمآمحذملمملصّٜمممممممم

 اِّوشم.مباظزملظمليت
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بمظإلعمملممحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمسػمل٧ّمرقؾةماظـشرمصىماظؼراءاتماظعشر -19

اأ٤ّماىّٖريبمطمعغملؿؾهملماهلّٓىبمهعملؿمل٠ّماظرملؿملّْمحمؼملّٓممتؿمل٣ّماظّٖسيببماظـمملغؿملهملبم

 م.2000م-ػذمل1421

حمؼملذملّٓماىذملّٖريؾمبمطمدارمممبمظإلعمملممحمؼملّٓمأذمل٤ّممشاؼةماظـفاؼةمصىمرؾؼاتماظؼراء -20

 .ِّوشماظزملقمملأهملمبمتّّ/مجمّٓيمصؿق٨ّماظلؿملّٓبموصمممللمذّٕفبمطما

بمظػملضملالعهملمأضمّٓماإلأؿملمملريبمتّّ/مصمممللمذذملّٕفبممشقثماظرمحنمسؾىمػؾةمادلـان -21

 م.2005م-ػذمل1425طماظزملقمملأهملبماِّوشمبم

بمد/محمؼملذملّٓمسؾذملّٓماظػملشملؿملذملّٟمممماظػوائدماظـو اغقةمصىمحترؼرماظؼراءاتماظؼرآغقـةم -22

 ط/مدارماظظملؿّّماِّوشم.مبد.مأضمّٓمسؿملل٧ّماٌضملزملّٕاويومضؽملّٓؼ٢ّ

ممبممإأذملذملّٕاػؿمل٣ّمأذملذمل٤ّمسػملذملذمل٧ّماظلذملذملؼملؽمل٦ّديظإلعذملذملمملمبآلظــاماظؾقــانمصــىملوؼــدماظؼــرآن -23

 اِّوشم.مبهعملؿمل٠ّمد/محمملعّٓمخريمآمدضملؿملّٓمبط/مأو دماظرملؿملّْ

بمظإلعمملممحمؼملّٓمأ٤ّمأأ٨ّمأغملّٕمأ٤ّمسؾّٓماظعملذملمملدرماظذملّٕازيبمط/مدارمممخمؿا ماظصقاح -24

 اسؿؽملمملءمحمؼمل٦ّدمخمملرّٕمأ١ّ.مبعزملّٕمظػملشملؾمملسهملبماظؽملمملذّٕمدارمايّٓؼىمل

 هملمواظؿضملػملؿمل٣ّ.طموزارةماظرتأؿملمبجمؼملّٝماظػملطملهملماظضملّٕأؿملهملإصّٓارمبمادلعفمماظو قز -25

بمظإلعمملممأأ٨ّماظعملمملد٣ّمايل٤ّمأذمل٤ّمحمؼملذملّٓماٌضملذملّٕوفممممادلػر اتمصىمشرؼبماظؼرآن -26

 طماٌغملؿؾهملماظؿ٦ّصؿملعملؿملهمل.مبأمملظّٕاشنملماِّصظملؾملمملغ٨ّ

مبمظإلعمملممأضمذملّٓمأذمل٤ّمأضمذملّٓمأذمل٤ّمأذملّٓرماظذملّٓؼ٤ّماظشملذملؿمليبؾمبممممممممادلػقدمصىمسؾمماظؿفوؼد -27

طمىؽملهملمهعملؿمل٠ّموغرملذملّٕماظضملػملذمل٦ّمماظعملّٕآغؿملذملهملبماىؼملضملؿملذملهملماًريؼذملهملمظؿقظملذملؿملّٜماظعملذملّٕآنمممممممم

 /ماظضملالعهملمدطؿ٦ّرمأمي٤ّمرذّٓيمد٦ّؼّٓبماِّوشم.جبّٓةبمتّّ

ممببمظإلعمملممأأذمل٨ّمسؼملذملّٕومسـؼملذملمملنمأذمل٤ّمدذملضملؿملّٓماظذملّٓاغ٨ّممممممادلؽؿػىمصىماظوضفمواالمؿدا -28

 هعملؿمل٠ّماظرملؿملّْمصمممللمذّٕفبماِّوشم.مبطمدارماظزملقمملأهمل

 



 

 -م80م-

بمد/محمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّمدمملٕمادلفذعمصىماظؼراءاتماظعشرمعنمررؼقماظطقؾة -29

 ػذمل.1397طماٌضملمملػّٓماِّزػّٕؼهملبممبحمؿملل٤ّ

بمظإلعمملممحمؼملّٓمأ٤ّمحمؼملّٓمأ٤ّماىّٖريؾمبمطماٌغملؿؾذملهملممصىماظؼراءاتماظعشرماظـشر -30

 مبماسؿؽمل٧ّمأ٥ّمنؿملنملماٌمملجّٓي.2008م-ػذمل1429صؿملّٓابمأريوتبممباظضملزملّٕؼهمل

ؼّٓبمظػملضملالعهملمحمؼملّٓمعغمل٨ّمغزملّٕماىّٕؼلذمل٨ّبمطممغؾملمملؼهملماظعمل٦ّلماٌظملؿملّٓمص٧ّمسػمل٣ّماظؿف٦ّ -31

 عغملؿؾهملماظزملظملمملبماِّوشم.

سملذملؿملػملهملماظرملذملؿملّْماحملعملذمل٠ّممممبمظرملذملؿملكؽملمملمصماظـو مواظربػانمصىمأحؽاممتـالو ماظؼـرآنمم -32

 اِّوشم.مباظلالممعشملؾضملهملحمؼملّٓماظّٓد٦ّض٨ّمأعنيمآلمطقؿملػملهملبمطم

ــا يم -33 ــدمطــالمماظؾ ــا يمإيملوؼ ــةماظؼ بمظػملضملالعذملذملهملمسؾذملذملّٓماظظملؿذملذملمملحمسفؼملذملذمل٨ّممػداؼ

م-ػذملذملذمل1426إٌّصذملذملظمل٨ّبمطمدارماظظملفذملذملّٕماإلدذملذملالعؿملهملبمآٌّؼؽملذملذملهملماٌؽملذملذمل٦ّرةبمطماِّوشممم

 م.2005

عشملؾضملهملمسؾذملّٓممومؿؾهملبمظػملضملالعهملمسؾّٓماظظملؿمملحماظعملمملض٨ّبمعغملاظوايفمصىمذرحماظشارؾقة -34

 اظغملؿنملماإلدالعؿملهمل.وماظّٕضم٤ّمحمؼملّٓمظؽملرملّٕماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

/مسؾذملّٓممطؿ٦ّرمِّّٓدذملؿمملذغمملماظذملمممباالمؿداءموأ رػؿامسؾىمادلعـىمصىماظؼرآنوماظوضف -35

 م.2001م-ػذمل1422سّٕضمصمملحلبمطمطػملؿملهملماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّبممباظغملّٕؼ٣ّمإإّٔاػؿمل٣ّ

 



 

 -م81م-

 فَسس املْضْعات

 


