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 ملخص
كةني اال ا ونيوااا،للذياالايأتةهاللبثطلامنايني ايدينيها الامنيناهةل نيها،فإناللقبآناللكبمياكتثباهللاالملرجز

للكتثبالملرجزاللذياعجزاللربباعةلني افصنيث  اسلتنيمت و،ا ي مني امنيمأق واسناينيأتولا لنيوايميني امنينامثةلنيها
 للتنينينيب الا لنينينياالبعجنينينيثماي منينيني ان  نينينيه،ا    نينيني اا– لنينينيناينينينيأتولا لنينينيواكنينينيثنايرانينيني والنينينيبر ا  نينيني ل اا–

) هللاااقنيث اقنيثهةل و: ني اا،سل ث ه،ا إ كثماس ثلةبه،ا لتتثقاإجيثمها إطمثينيه،ا منيثافةنيهامنينا جني ا يبونيثن
ننيهاملث نيباسعني ه،ا مةنيدقاس ني ةله،ا إننيهالةرةلنيوا الايرةلني اعةلةنيه،ا إننيها إإنالقولهاحل  ة،ا إناعةلةهالأ  ة،ا

مم نيلاعنيذب،اا،ف واسمنيثماكتنيثباهللاالملرجنيزا،  قالةلولةداينالملة ةاسنايقو ا لاا.(1)لةحأوامثاحتته(
  كوامثايةمكواووالل صلالنية اينيثلز ،امنينا)فةهانبأامثاقبةلكوا هربامثايردكو،اا، مر املهباصثف ا

ا،تبكهامناجبثراقص هاهللاا مناليتة اللدىامنام هاسضةلهاهللااف وا بلاهللاالملت ،ا وواللذكبالحلكةو
 الاتةلتنينيب اينينيهال لتنينيم ،ا الايهنينيبعاممنينيهاللرةل نينيث ،اا، ونينيواللصنينيبلسالملتنينيتقةو،ا ونينيواللنينيذياالاتزينيني اينينيهال ونينيول 

ف ا)تزيدات  تهاإالا   ةا الاتبديدهاإالاحمبني ،ا الاينيزل اا،الاتمقاياعجثهبه( الاَيخْةلخُقاعناكثبةاللبد،ا ا
ةلخةُهاا–ماث اطبيث ،ا م هامناللك ما ا؛ُُيخّلامعاللرتديدا يرثدياإ لاسعةدا– لوايةل الالحلتنا للب م امخبنيْ

سقنيوىادالهنيلاا. لرنيلا(1) نا)إعثدةالحلديثاعةل اللقةل اسثقلامنالحلديد(اك ثاقنيث اللتنيةوطيار نيهاهللا
لبعجنينيثمالاللقنينيبآناللكنينيبمياونينيوا لنينيااللتنينيأث اللنينيذيايبرثنينيهالاللم نينيوق،افإننينيهاالايكنينيثدايأنينيبقاللتنيني عا نيني ا

 َيةلصاإىلاللقةل ،ا جتداممهاللم  الذةا    ة.
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Abstract 

For a single Quranic great importance in building expressive and a great role in the elucidation 

of the attributes miracle Quranic and how signed pronunciation locations of Rhetoric miracles ، 

and miracles of rhetoric ، and the extent to which use the Koran vocabulary commonly used 

optimally is a faction among the style Quranic miraculous ، and the words of human beings in 

the most prestigious models and photographs  . In a research that tracked the vocabulary 

Quranic contained in the book of God for the first time - the format and substance - and I found 

them and God knows - approximately ( 357 words) (1) did not respond only once ' confined 

my studies on some of them، which is a clear indication that " the Koran spruce in choosing his 

words and every word put in place Kalbannh in construction، does not fit the other place، 

though the convergence on and tie them in length and width ، because each word is particularly 

significant and intimation special ، and tune in to install، and can not be mastered with other 

connotations ، and balances the significance and the other ، and puts call the mouthpiece of the 

situation believe the expression and pictured longing souls and Khtarat consciences but Aleem 

expert who knows the treacherous eyes and what the breasts conceal " no wonder that every 

single Koranic her Jursha and rhythm voice its own ، which has the biggest impact on the 

significance of the context on P " may take a term one in a format expressive paints a picture 

fastened increases their value that is solely rude that draws the image Bjursh befitting in the 

ears and sometimes it casts a shadow on the imagination at times، and his shadow or Bjursh 

together" . Hence the research entitled " formation of verbal eloquence in the Qur'anic 

discourse ( analytical study " where he will discuss some of the research contained Quranic 

vocabulary for the first time in the Book of Allah - the Almighty - and did not recur in another 

context would be through the study of  :  

 The study of the individual in terms of its morphological ، and implications bell 

sound and rhythm  .  

 Then the effect of this in the context of the Quranic text shadows and Aijae  .  

The importance of this study، it is going to touch the significance of language elements : 

acoustic and morphological of Quranic discourse ; to show Fraúd buildings ، and the benefits 

of the meanings inherent in this book Almgr download which came the bulk of its elements has 

sister Mtaangh it، take some ، however، some of the bell and the rhythm of the shadows and 

suggest the accuracy of the The brevity and splendor statement miraculous  
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 املقدمة
نينيال د ر اا،إنالةل  نينيبدةاللقبآنةنيني اسكةنيني اكنينيربىالاللبمنينيث اللتربنيني ي  قنينيعاللةل نيني اافقنينيدلال نينيتج  اتنينيثعالبعجنينيثماللقنينيبآين،ااثع ة  

 والل ةصلاي ال  نيةلوباللقنيبآينافا،سمثلا تر لاللقبآنام بدلتهال تر ثال ا للبعجثما إعجثماللب م ،اامناي م موقرث ا
– لااحثنينيياتتبرنينيفالمل نينيبدلعاللقبآنةنيني اللنينيولردةالاكتنينيثباهللاا   امنينيبةاالملرجنينيزا ينيني اكنيني ماللبهنينيبالاسرقنيني اهث جنينيها صنينيوره.

ممنيثاا،ثقتصنيبعالادرل نيعاعةلني ايرني امم نيثفملاتبداإالامبةا ل دة،اا،(1)(اكةل  723فوجدهتثامثايقثربا)ا–صةة ا مثدة
قالالهتةنينيثراسل ث نينيها كنينيلاكةل نيني اتوضنينيعالامكث نينيثاكثلةلبمنيني الاللبمنينيث ،االان اسنا)للقنينيبآناللكنينيبميايتنينيأاعةلنيني النيني ا لضنينيح ينينيد ادال

 نالكنينينيلاكةل نينيني اداللنينيني اهثصنينيني ،ا إ نينينيث اا؛يصنينينيةلريام ونينينيثاموضنينينير ث،ا لنينينيواتقنينينيثربالملرنينينيطا تتنينينيث ىامر نينينيثالاللأنينينيو ا للرنينينيب 
الع،ا ينيولمناينيني اداللنيني ا سهنينيبى،ا يانينيعاللكةل نيني الملرنينيربةا لنتنينيجثمث الاللرتكةنيني ،ا الايتنينيتأةعاسنايةلنينيوايتنينيثهباللنينيدالا،هثصنيث ا

عنالملوق اسصدقاترب ،ا لملصورةاخلةلجثعاللم نيوقا هأنيبلعاللاني ثهباإالاللرةلنيةوالخلبني اللنيذيايرةلنيواهثهمني ال عني ا منيثا

فكنينيلام نينيبدةاقبآنةنيني النينيثاجب نيني ثا إيقثع نينيثاللصنينيويالخلنينيثربا نينيث،اللنينيذيالنينيهاسكنينيرباا، الاعجنيني الا لنينياا،(2)خت نيني اللصنينيد ر(
فقنيداييتنيتقلال ني ا ل نيدالانتنيقاتربني يايب نيواصنيورةايثهصني ايزينيدامنيناقة ت نيثاسناا، ثبالاللدالل اعةل ا ةثقالملرنيطل

س اهب نيهاا،ل  ث ام بدل اوواللنيذيايب نيواللصنيورةاهب نيهاللنيذيايةلقةنيهالالا لناتنيثرة،ا ي ةلنيهاللنيذياياني ةهاعةلني الخلةنيث اتنيثرة

ا،دراسكة حتليليكة  -بالغة التشككيل اللفظكي يف اخلطكاب القكرآين )من  مناومثاكثناللبحثايرمولن:اا،(3) ي ةلهامرث ي
ا، ملاتتكنيبرالا نيةثقاآهنيبا-ترنيثىل-ا ةثا ةتمث  اللبحثايراث امنالمل بدلعاللقبآنة اللولردةا   امبةالاكتنيثباهللااا

اا-  تكوناللدرل  امناه  :

 اب ث ا إيقثعث .ادرل  المل بدةاللقبآنة امنا ةثايمةت ثاللصبفة ،ا دالالهتثاللصوتة اج
 . امثاسثبا لاالا ةثقاللمصاللقبآينا  ال ا اإ ث
ب  نينيثرا؛ا اللداللنيني الاعمثصنينيباللةلةنيني :اللصنينيوتة ا للصنينيبفة الالخلأنينيثباللقنينيبآينّ نينيسكةنيني اونينيذهاللدرل نيني اس نينيثاتتجنينيهاإىلاتةلإنا

ا،بهامتمهةنيني امترثنقنيني افةنينيهفبلهنينيدالملبنينيثين،ا فولهنينيدالملرنينيثيناللكثممنيني الاونينيذلاللكتنينيثبالملرجنينيزاللتمزينينيلاللنينيذياجنينيث عاجنينيلاعمثصنيني
 قدُيث اتوصلالينيناجني اا. ر ع ايةثنامرجزال ابيقثعااإىلالل   ا لب ث ادق ا إجيثماليأهذايرا ثايةداير امنالجلبقا ا

                                                           

-ونينينينيا1111،ا5لملرجنينينيوالمل  نينينيبقا ل نينينيثااللقنينينيبآناللكنينينيبميااحثينينينية الملصنينينيح اللهنينينيبي ،ا ضنينينيره:احم نينينيدافنينيني لداعبنينينيداللبنينينيثقي،ادلرالملربفنينيني ،اينينيني  ع،البمنينينيثن،اس(1)  
 م.1991
 م.1991،اممهأةالملرثرف،الب كمدري ا171 جوهالبعجثمالاللقبآناللكبمي،اد.افتحياس داعثمب:افكبةاللم واي ا(2)  
 .177فكبةاللم واي ا جوهالبعجثمالاللقبآناللكبمي:ا(3)  



Journal   of Arabic Language Specialized Research Vol. 1، No. 1، January 2015, 93-116 

           

 
 97 Copyright 2014 The Scientific Institute of Advanced Training and Studies 

 ةنينينيثاتمنينينيث  اونينينيذلالاكتثينينينيها)لخلصنينينيثهص(احتنينينيفاعمنينينيولن:ا)مقثيةلنينيني ال ل نينينيثاا نينينيثاا،إىلا جنينينيوداع قنينيني اينينيني ال صنينينيولعا لملرنينينيثين
صنينيولعالحلنينيب فاعةلنيني اتنينيفاساجيرةلنينيونامنينيثا  لنينيااس نينيواكثنيني ل اا؛مثاقنينيث احتتنينيه:ا) ونينيذلاينينيثباع نينيةوا ل نينيعا،(يهنينيثكلاسصنينيولهتث

ره،ا سضنيرثفامنينيثانتتهنيربهامنينينا لنيااقنينيولو:ادّال  نيدل الملرنيربةاعم نينيث،افةرنيدلو ثا نينيث،ا  تنيذ  ثاعةلة نينيثا  لنيااسكثنينيباممنيثانقنيني
لالخلث البهث هتثالةلبطني ،ا للقنيثفالصني يت ثافثخلخْاوا كلاللبط (ا للقخاوالةلصةل اللةثي ،افثهتثر اا، قِاوا–)هخِاوا

ا.ا(4)ملت وعال صولعاعةل احمتوقال  دل (ا ذ ل اا،للةثي معا

فثهتةنيثراا،يناج ايد اعةل افكنيباننيّ ،اف نيوايهني اإىلاسناللر قني ايني ال صنيولعا لملرنيثينامنيناللثنيبل اللةلةنيويالمل ةنيزلك ماف
فة نيثاتمنيثفبل ا الاينيذ  ل ،ا إهنيثاا لمل بدةا ل تر ثلثالاللقبآناللكبمياجث انتةج الةلت حةصا لالنتقث الل ذ،ا لنيذلااالاشهني
)سل نيثااللقنيبآناللكنيبمياختتةلني اا،جندامجنيث اللتمث ني ا للتولفنيقافة نيثا نيث بل اينيديرث امتمثم نيث امنيعاسجنيول اللنيم واللقنيبآينا  نيةثقه

 سننيفاالاترنيبفاا، ت نيرتقا الاتبلونيثاإالاجمت رني ،ا تنيذو الاطبقنيثعاللبةنيثن،ا تمتقنيلالاممنيثم اللب مني  الاتبلوثاإالامت ق ا
بعاينينيهاي ا تمتنينيزعامنينينان تنينياا تنينينالالهنينيت فاللنينيذياطثملنينيثاتنينيدا،مم نينيثاإالار  نينيث اتنينيدلهةلااينينيثلأبب،ا تهنينيبباقةلبنينيااللب عنيني 

اس و،ا طبقثعان نيثم و،اممنيثايرةلنيوا يتني ل،احفايهاعةل اللبةلةث الاسلولناهأث و،ا س ثلة اك م   ا ثهباللك م،ا تص
يتنينينيت با يمنينينيتق ،اس اينينينيأتةل ا َيتةلنينيني ...افأننينينيفاامنينينيثادلمنينينيفالاللقنينينيبآنا نينيني ات نينينيب اممنينينيه،االاتنينينيبىامنينيني اصنينينيورةا ل نينينيدةامنينينينا
للك نينيث ،ا إنالهتةل نينيفاسجزليفونينيثالاج نينيثعاللرتكةنيني ا موضنينيعاللتنينيألة ،ا سلنينيولناللتصنينيويب،ا سمنينيبل اللكنيني ماكأ نينيثات انينييا

 .ا(5) ث(اإلةاامجةل ا ل دةا  ات هذ

م  نيوما)للتهنيكةل(اواسالا ونيا،بيانيث ام  نيوماحمنيوراللرمنيولنا؛اليداسناه ِّدامت ةنيدل امنيوجزل اا،قبلالخلو الاصةل الملوضوع
الة ا لصأ  ث .

ا

ا

ا

ا

                                                           

 .5،اس121-5/123،اصمره:اسيوالل ترياعث ثنايناج ،احتقةق:احم داعةل اللمجثر،اصلخلصثها  )4(
 .ا577للقبآنا للب م اللمبوي :ااإعجثما(5) 
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 التشكيل لغة:

ةْلُفاللدليني ايهنيكثله،ا دليني ا نيثاينيكث ااِينيْكل،يقنيث :المنيبسةا لعاالملثنيل،للتهكةلال   امأهو ةا)مناللهنيكل(اسي:ا  يخنيكخ
ةْلُفاللكتنيثباا،إ لاكنيثناإ نيدىايدينيها إ نينيدىارجةلةنيهاحم خج ني  ا نينيكخ لاك ا تهنينيا،إ لاقة دتنينيهاير منيثعالبعنيبلبا،ينيُكةلهاينيك  اس يخ

االلةلةوي..اوذلايثلمتب الةلجثن ا(6)ر(و اللهي :اتص

 التشكيل اصطالًحا:

تهنينينيكةلاايتنينينيأل امنينينيناينينينيبك افثلحم نينينيداصنينينيثيباعبةنينينيد:ا)اللنينينيدكتوراهيقولنينينيفة نينينيثااه(الالملبجرةنينيني الالصنينينيأ  ة اجننينينيدللتهنينينيكةل)ا
 منينيناومنينيثافنينيإناللتهنينيكةلاونينيواا،(5)عمثصنينيبا مكوننينيثعا سد لعاحتتهنينيدالا نينيةثقاتكنينيوي اام تةلنيني البمنينيث افانينيث الملصنينيأةلري(

للرتكةبةني اعبثرةاعناللةكلاللبمثهيالةلخأثباس اللمص،افثلتهكةلاللةل  نييام  نيوما ل نيعاالايقتصنيباعةلني اللم نيبةالةلجولنني ا
 تانينينيثماونينينيذهالملرأةنينينيثعاا،لاللنينينيمصاينينينيلايتجنينينيث ماا لنينينيا،الةلوقنينينيوفاعةلنينيني الجلولننينيني اللصنينينيوتة ا للداللةنينيني ،ا للمحوينينيني اللصنينينيبفة 

 نيرةدااللنيدكتورللةلةوي ،التهكلايمث اكثم  ايا ياير قثتهامجةل امنينالملرنيثينا لب نيث لع،الةةلبتني ثام نيبدلعاللنيمص،ايقنيو ا
إ ناإالايوقنينيوعالملخثطنيني اعةلنيني اقصنينيدالملنينيتكةلوامنينيناهنيني  اللتهنينيكةلاللةلةنينيوياااحنيني ي:ا)إنالبف نينيثماس اللتولصنينيلاالايتحقنينيقا

 منينينايقنيني اعةلنيني ايرنينيني اا،(7)للنينيذيايانينيواللرمثصنينيبالملمأوقنينيني ،ا للقنينيبلهناللنينيعاتانينيواعمثصنينينيباممأوقنيني ،ا سهنينيبىامنيني اممأوقنينيني (
اللهنيثعباف نيوايهني ا)إىلاسناللهنيرباالايتنيمداإىلا،لبيثرلعاعمدالجلبجنيثيناجينيدهايتجنيهالةلنيمصايم نيبةالةويني ا ي مةني اينيثمةل 

يكونهاتكةلواينيها نأنيقاكةل ثتنيه،اينيلامنيناج ني امنيثاصنيمعامنينالملرنيثين،ا سلنيب المل نيبدلعا ةلني امنيناتةلنياالملرنيثين،ا ونيذلامنيثاُيةنيزا
فأل نينيثااللقنينيبآناللكنينيبميالنينيثامجثلنينيثالملت ةنينيزالملتمنينيثمو،ا تمث نينيق ثاللكثمنينيلامنينيعالملرنينيط،ا لهت ف نينيثامنينيعاا،(1)للهنينيثعباعنينيناللنينيبل ي(

ثبالالملرنينيطا تنيني دياونينيدفث اكبنيني ل االاُيكنينيناحتقةقنينيهاينينيد  ثاس اية ونينيث.ا للةل  نيني اللقبآنةنيني ادالالعالملرنينيطالملصنينيث ب ،ااحةنينيثاتنيني ا
امتحدةالاللتةثقا مت ثية امعاللةب ا لملرط.اسهولهتث،يه اسيكثلثا صةة ثامت ث ك امعا

ا

ا

ا

ا
                                                           

م. جم لاللةلة ،اسيوالحلت اس داينافثرق:ا1991-وني1111،اي  ع،البمثن،123-121ا11لتثناللربب،اسيوالل الامجث اللديناينامم ور:امجاا(6)
 م.1911ا-وني1111،ام  ت اللب ثل ،اي  ع،البمثن،ا5،احتقةق:امو اللتةلأثن،اس5/219
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اصور التشكيل اللفظي يف القرآن الكرمي

ككَي َعاو ََككة  َعلَككْ  ترنينيثىل:اهقولنينيمنينيناصنينيوراللتهنينيكةلاللةل  نينييالالخلأنينيثباللقنينيبآينامنينيثاجنينيث الاا وَْكالَّككي ي َمككرَّ َعلَككْ ََكْرََككة  َوو 
ائََة َعام  ُثَّ بَكَعثَُه ََاَل َكْم لَ  ُ م  َا فََأَماتَُه اَّللَّ ُ بَكْعَد َمْوِت  َها ََاَل َأَّنَّ ُُيْي ي َوي ه  اَّللَّ ب ثْكَ  ََكاَل لَب ثْكُ  ََكْوًمكا َأْو بَكْعكَ  ََككْوم  ُعُروش 

ائََة َعام  فَانظُْر إ ََل طََعام َك َوَشَراب َك ََلْ ََكَتَسنَّهْ ََاَل َبل لَّ  ا.(7)ب ْثَ  م 

ا؛عةلني اكنيلاينيي ا- نيبحثنه- ردعاوذهالاي اللكبُي الا ةثقاإثبثعاقانية الحلهنيبا للبرنيثايرنيدالل منيث ،ا إثبنيثعاقدرتنيها
فقنينيث امتنينيت   ث :اكةنيني اير نينيباهللااونينيذهاللقبينيني ايرنينيداا،تنينيهاعزينينيبامنينيّباعةلنيني اقبينيني ايرنينيداهبل نينيثلفقنينيدا كنينيبالمل تنينيب ناسنارجنيني  ا

 لملنينينيبلدال نينيتبرثداع بل نينينيثايثلبمنينيث ا للتنينينيكثنايرنينيداسناهبينينيفا ت نينينيبقاسوةل نينيثا لكمنينينيهالاللوقنينيفان تنينينيهاا ونينيدم ث،ا م ل اآثثرونينيث
فاينيثلرجزاعنينامربفني ال:ا)لعنيرتا- وبني اللز ةةلنيياللنيدكتورك نيثايقنيو ا-يتتر واقدرةاهللااترنيثىلاملنيثارسىاينيدةاهبل نيث،افقولنيها

ث،امثاسطةلنينيقافةنينيهالحلبكنيني ،اة نينيلحملةنينيي،افجرةلنينيهاهللاافثقنينيدالحلنيني ا لحلبكنيني امثهنيني اعنينيثمامنينيعايقثهنينيها ا ل نينيتر ثمالقنينيدرةطبيقنيني الب ةنينيث ،ا
منينينيناموتنينينيه،ا تكثمنينينيلاا  يرثنينينيهايتنينينيبع ا  نينيني ول ،اكأننينينيهاكنينينيثنانثه نينينيث امثال نينينيتةق ،افوجنينينيداللقبينينيني اقنينينيداع نينينيبعايرنينينيدا نينينيبر ا نينينيم

لة  نينيباعجنينيزهاعنينيناا؛كنينيوا قتنينيث البثنينيف ا  نينيللاونينيذلاللتنيني ل :االملةلنينياافقةنينيلالنينيهايول نينيأ ا، نينيبلهةلإ نينيثكمووث،ا رجنينيعاإلة نينيثايمنينيوا
 ننينيهامنينيثعاس  اللم نينيثرامثاا؛فقنينيث :البثنينيفايومنينيث اس ايرنيني اينينيوماعةلنيني اللتقبينيني ا لل نينينا للتخ نيني ا، ثطنيني ايهنيني  ناهللااترنينيثىلبل

فنيني ااا،ه منينيافقولنينيهاونينيذلاعةلنيني امنينيثاعمنينيدها لا،يرثنيني اهللاالاآهنينيباللم نينيثر،افةل نينيثارسىاللهنيني  ايثقةنيني ا نينيناس نينيثا نيني ا لنينيااللةنينيوم
ن بالرتادالهلاقدرتمثاإىلاطرثماا يبليااطنيول اونيذهالملنيدةاملاثفا،يكوناكث يث اافة ثاسهربيهافأجة :ايلالبثفامثه اعثم

ا-.افمحنالاوذهالاي اسمثمال ت  ثم :(8)مدةاقةلةةل (ايا ناللرثدةاجبعاي تثدامثةلهاسيتة ،ا ملاي تدامعا
ُ ل   :ا َا{}َأَّنَّ ُُيْي ي َوي ه  اَّللَّ ا؟والثاين: }َكْم لَب ْثَ { ؟بَكْعَد َمْوِت 

اللنينيدكتوريقنينيو اا،فنينيث   اصنينيثدرامنينيناللربنينيد،ا للثنينيثينامنينينالملخثطنيني ،ا لملخثطنيني افةنينيهاللربنينيداللنينيذيامنينيباعةلنيني اقبينيني ا ونينيياوثلكنيني 
عنينيناينينياالنينيدىالملتنينيت  وا ةلنينيهاا:ا) لخل صنيني اسنالال نينيت  ثماونينيوافرنيني  ال  نينيتبرثدالملبنيني -ر نينيهاهللا-عبنينيداللر نينيةوالملأرنيني ا

                                                           

 .529:ا(اا ورةاللبقبةالاي 7)
ا–ونينينيا1111،ادلرالل كنينيبالملرثصنينيب،اينيني ع،البمنينيثن،ادلرالل كنينيب،ادمهنينيق،ا نينيوري ،ا71-7/77للت تنيني الملمنيني الاللرقةنينيدةا للهنينيبير ا لملنينيم ج،ا وبنيني اللز ةةلنينيي:اا(8)

 م.1991
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جت ةنينيلالملخثطنيني ااسعنيني الةلتج ةنينيل،ونينيذلالال نينيتبرثدالملهنينيوبايثلترجنيني ا لحلنيني ة.اسمنينيثالال نينيت  ثماللثنينيثيناف نينيوافة نينيثاننينيبىاعةلنيني ا

الة .يأ ق اللقدرةالبا لمثطقلفكثنا لاامنالايثعاا،(9)لاحتديدالملدةاللعاقاثوثامةتث (اه تبة اهأل

يثلةل   اللقبآنة ا)ملايتتمه(اللو ةدةاصنيةةها منيثدة.افةل نيث لاملاينيأعاإنالملتأملالا ةثقاوذهالاي ايترتعيالنتبثوهاللترب ا
ا منينينيثاللنينينيذياتانينينية هاكةل نينيني ا)ملايتتنينينيمه(امنينينينادالالعاإ ثهةنينيني الةلنينينيمصاللقنينينيبآيناالاُيكنينينينا يال  نينينيا ايتةنينيني (ملللتربنينيني ايقولنينينيه:ا)

ا،(10)(  اتةنينينياإ لا نينينينالملنينينيث ايأ نينينينا س نينينينايأِ نينينيُنا يأُ نينينينُاسف نينينيوامنينينينا)ا،سهنينينيبىاسناحتنينينيلاحمةل نينينيث.افنينينيني)ملايتتنينينيمه(اسي:املايتةنينيني 
 سِ ناللبجنيلاإ لادهنيلاللبلنيبافأصنيثيتهارينيرياممتمني امنينارينيرياللبلنيباا، )يأِ ُناسْ مثا س ونثا وواللذياالايهبباس دامنانتمه

ا.(11)عةلةهاس ادلرارس ه(ايس ام ا لا،افةه

ونينينيذهالمل نينينيبدةاللقبآنةنينيني ا)ملايتتنينينيمه(اإضنينينيثف اإىلاللم نينينيياللنينينيولردالا نينينيةثق ثاس  نينينيفاي  لنينينيث،ا سعأنينينيفامنينينيدلوال ادقةقنينينيث االاا:إ نا
لملثهني ااي وني-سرلداسنايثبنيفايك نيث اقدرتنيهاسننيهامنيعاطنيو الملنيدةاللنيعامكث نيثاا-عنيزا جنيل-فنيث اا،يتحققالاكةل  ا)ملايتةني (

ناكةل نينيني ا)ملاعنينينيفثلرنينينيد  اا،للبلهحنينيني ،ا الاعةلنينيني امتنينينيتوىاللأرنينينيوااالاعةلنينيني امتنينينيتوىّ املايصنينيني اطرثمنينينيها ينينينيبليهاسياتةنينينيا-عنينينيثم
فكةل ني ا)ملايتةني (اقنيداتنيو ياا،ل تدعثهالملقنيثمالا نيةثقاونيذلالخلأنيثبالبلنييا- هللااسعةلو-للقبآيناارب (اإىلاوذلاللت ِّايتة

منيناسجزلهنيه،ااإىلاسناللأرثما للهبلباملايتةني لاينيك  اإهنيثاللأرنيواقنيدا نيد النيهاهني فا لنياامنيعاطنيو الملنيدةا لنيوالاجنيز 
امثاسعأتهادالل المل بدةاللقبآنة .اطف ذهاللكةل  املاتر

ف  نينينيوالملهنينيني داكأهنينينيثاونينينيواللةلح نينيني اينينينيثهصاجتنينينيثهاا إ ث لتنينينيه،للتربنينيني اللقنينينيبآيناي  لنينينيهااييقنينينيو ا نينينيةداقأنينيني :ا) وكنينينيذلايةلقنينيني
 تة ا لقرةني انتصنيوراسننيهاالينيدامنينا جنيوداآثنيثراحمتو ني اتصنيورافرنيلاا ل يصثرا لملهثعبا تبرث الأبةر اللتجبي ،ا كو ثاجتبي

ينينيهاا-ترنينيثىل- ونينيذلامنينينامتنينيثمار نيني اهللااا،(12)ونينيذهالاثنينيثرالحملتو نيني اكثننينيفامت ثةلنيني الايخصنينيهاس الا نينيثره(ا..عثم.ا مثهنيني

ا)فةل نينيثاتبنينيافكثننينيفاللمتةجنيني اإقنينيبلراللربنينيداللنينيذيامنينيبعاينينيهاللتجبينيني ا،(13) عمثيتنينيها لأ نينيهاسناسرلهالاينيني اعةثننينيث ،الةقتمنينيعا نينيث النينيها  

اا.(14)سعةلواسناهللاااعةل اكلايي اقديب(ا:قث 

                                                           

 م.1999نيا-ه1151،امكتب ا وب ،اللقثوبة،1/111للت ت اللب ميالاللقبآنالحلكةو،اداعبداللر ةوالملأر :ا:اا(9)
 .91/ا1جم لاللةلة :اا(10)
 .17/11لتثناللربب،امثدة:اس ن:اا(11)
 م.ا1911-وني1111،ا12،ادلراللهب ق،اي  ع،اسا599-1/591لا   اللقبآن،ا ةداقأ :اا(12)
 م.1991-ونيا1111،ادلرالملربف ،اي  ع،البمثن،ا1/721يم با:افترياللقديب،احم دايناعةلياللهوكثين:ا(13)
 .529 ورةاللبقبة،الاي :اا(14)
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نَككا إ ََل ُموَسككْ إ س  اْسَتْسككَقاُه ََكْوُمككُه َأن  اْضككر ْب ترنينيثىل:ااه منينيناللصنينيوراكنينيذلاامنينيثاجنينيث الا نينيورةال عنينيبلفالاقولنيني َوَأْوَحيكْ

ًنا ْنُه اثْكَنَتا َعْشَرَة َعيكْ ب َعَصاَك اْلََْجَر فَانْكَبَجَسْ  م 
ا.(15)

}َأن  اْضككر ْب إ نينيبلهةلااإجثينيني الأةلنيني اقومنينيهاينيني ا-عةلةنينيهاللتنيني م-جنينيث عاونينيذهالاينيني اللكبُينيني الامرنينيب ا  نينيياهللااملو نيني ا

فثننيبخجختخْف(ا:–ترثىلا– تأملاقولهاا،(16)ب َعَصاَك اْلََْجَر{ ا،يهاجبقاونيذهاللكةل ني امنيناإيقنيثعاصنيويامني ثباي مثايو ا،)خ
قنينيث الخلةلةنينيل:اللنينيبخجخ النهنينيقثقالاقبينيني اس ا جنينيباس اسر ايمبنينيعامم نينيثاا،فنينيني)للبث ا لجلنينيةوا للتنيني ات نينيت رياللهنينيي ايثملنينيث اهثصنيني 

اا.(17)(ا قث :الالنبجثقاعثما للم بوعالةلر اهثص ،اا للتحثبايتبج امأبل اا،مث ،افإناملايمبعاافةلة ايثنبجثق

نينينينيفْاناللتربنينينيني اللقنينينينيبآينالاونينينينيذهاللتنينينينيس لملةل نينينينيفال نتبنينينينيثها  منينينينيبةاسهنينينينيبىالا نينينينيةثقاآهنينينينيبايقولنينينينيه:اا(،ورةاجنينينينيث ايكةل نينينيني ا)فثننيبخجختخ

ا ف ثالل بقاللداليلاي اوثت المل بدت ا،(18))فثن جبع(

ينيناللرني  :النبجتنيفاعبقنيفالا قنيث اسينيواع نيب ا ل د(،يقو اللبةوي:ا) سكثباسولاللت ت ايقولون:النبجتفا لن جبعا

 يقو الينيناعأةني ا.ا(19)سي:ا ثلف(ا،فثن جبعا،سي:افاببا،فثن جبع(افذلااقولهاترثىل:ا،فثلسي:ا ا، لن جبع

 لالنبجنينينينينينيثقالالملنينينينينينيث اسقنينينينينينيلامنينينينينينيناالن جنينينينينينيب،لات تنينينينينيني هالحملنينينينينينيبراللنينينينينينيوجةز:ا)لالن جنينينينينينيثر(النصنينينينينينيدعاينينينينينينيي اعنينينينينينيناينينينينينينيي ا ممنينينينينينيها

اا، جنيث اومنيثا)لن جنيبع(ا لل جنيور،ن جنيثرالنصنيدلعاينيي امنيناينيي ،ا ممنيهالل جنيبالال يقو ال لو ي:ا) اا.(20)لالن جثر(

يةم  ثافبقاا وواسنالالنبجثقاس  اهنيب  الملنيث ،ا لالن جنيثرالتتنيثعهاا: قةلا،فقةل:اكثا ول ا، لال عبلفا)لنبجتف(

ا.(21) كثبته،ا لالنبجثقاهب جهامناللصةل ،ا لاهباهب جهامناللةل ،ا لل ثوبال تر ثلثا رطا ل د(

                                                           

 .ا111 ورةال عبلف،الاي :اا(15)
 م.1993-وني1111،ام  ت اللبيثن،اي  ع،البمثن،ا131يم ب:اتةت اللكبمياللب نالات ت اك مالملمثن،اعبداللب ناينانثصباللتردي:ا:اا(16)
-ونينينيني1111  ع،اينينيني  ع،البمنينينيثن،ا،ادلرالجلةنينينيلاينينيني1/199مرجنينينيوامقنينينيثية اللةلةنينيني ،ااسينينينيوالحلتنينينيناس نينينيداينينينينافنينينيثرق،احتقةنينينيق:اعبنينينيداللتنينيني ماحم نينينيداونينينيثر ن:اا(17)
 م.1991
 .11قث اترثىل:ا) إ لال تتق امو  القومهافقةلمثالضببايرصثكالحلجبافثن جبعاممهالثمتثاعهبةاعةم ث(.اللبقبة،الاي :اا(18)
،ا1،اادلرالملربف ،اي  ع،البمثن،اس1/33ت ت اللبةويالملت  امرثملاللتمزيل،اسيواحم دالحل اينامترود،احتقةق:اهثلداعبداللب نا مب لنا ولر:ا:اا(19)
 م.1992-وني1112
 م.ا1997-ه1117،ا1مثن،اس،ادلراللكت اللرةل ة ،اي  ع،الب1/125لحملبراللوجةزالات ت اللكتثباللرزيز،احتقةق:اعبداللت ماعبدللهثل:ا(20)
ا1112،ا1،ادلراإ ةنيث اللنينيرتل اللرنينيبو،اينيني  ع،اس1/531ر  الملرنيثينالات تنيني اللقنينيبآناللر نيةوا للتنينيبعالملثنينيثين،اسينينيوالل انيلاينيني ثباللنينيدينال لو نينيي:اا(21)
 م.1992وني،ا
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)لالن جنينينيثر(امنينينيأهو ةامنينينيناافكةل نينيني اللكةل تنينيني ،ال نينينيتر ث الاإناومنينينيثكافثرقنينينيث اداللةنينينيث اا:- هللااسعةلنينينيوايأ نينينيبلراكتثينينينيه- سقنينينيو اا

،ا-دالةلكثنينيبةدّاينيني-ات جنيني كالةل نينيث ،ا لمل ّجنينيْب:الملوضنينيعايت جنينيباممنينيه،ا لن جنينيبالملنينيث ا للنينيدماتوكنينيثامنينيناللتنينيّةث ،ا ت ّجنينيبا فّجنينيب

ا، لل جنينيب:اكثنينيبةالملنينيث ا،،ا سفجنينيباإ لاعصنيني ،ا سفجنينيباإ لاك نينيب  لن جنينيبعاعةلنينية واللنينيد لوي:استنينيت وامنينيناكنينيلا جنينيهاكثنيني ةايةتنيني

ا.(22)ي جبافجورل امنث(اسة لل ثجب:الملثهل،ا فجباللبجلايثملباا، فجباإ لاكذبا سصةلهالملةل
امناه  الملدلو اللةلةويالكةل  ا)لن جب(اتبنيانإ  ب فاترأنيياداللني اللقنيوةا للكثنيبةا للهنيدةالحلنياس نيثا يثجت نيثعاسصنيولعا  

آهنيب ن:اا) قنيث  اللبلميالام نيثتةرياللةةني :اقثا،فةلكلال  اقبآيناإ ث لتهاللدقةق الخلثص ايها،عك اكةل  ا)فثنبجتف(
 طبينينيقالجل نينينيع:اسنالملنينينيث اليتنينيدساينينينيثخلب  اقةلنينية  امثاصنينينيثراكثنينيني ل ...اا،،ا لالن جنينينيثراهب جنينيهايكثنينينيبة لالنبجنينيثقاهنينينيب  الملنينيث ايقةلنينيني

 عةلةنينيهافنينيإناللةل نيني اللقنينيبآينا)لن جنينيب(اا،(24)سي:اسنالالنبجنينيثقاليتنينيدل الالن جنينيثرا لالن جنينيثرايرنينيدهامثينيني النينيه(ا.(23)لنت نيني (
 ونينينيواا،داللنينيني اتنينينيدفقالملنينينيث امنينينينالحلجنينينيبايهنينينيدةايةم نينينيثايرنينينيرباللةل نينيني الننينينيبج اعنينينيناتنينينيدفقالملنينينيث ا  نينينية نهايهنينينيكلاونينينيثد اييةأنينيني

)إناللولقنيعالال عنيبلفاطةلني اا:قنيث اسينيواجر نيباينيناللنيزي ا،لهت فالاللترب اي المل بدت ال نيتدعثهالملقنيثما تأةلبنيهالملرنيط
نَكا إ ََل ُموَسكْ إ س  اْسَتْسكَقاُه ََكْوُمكهُ  قث اترثىل:ا،للتقةثا-عةلةهاللت م- بلهةلامنامو  اإاي   للنيولردالاللبقنيبةاا،َوَأْوَحيكْ

افأةلنينيب واليتنينيدل افمث نينيبهالاليتنينيدل ،ا،وإس استسككقْ موسككْ لقومككها:قنينيث اترنينيثىلا،منينينارينينيها-عةلةنينيهاللتنيني م-طةلنيني امو نيني ا
 للةثيني اللةثيني ،افقةنيلاجولينيث ا ننيها لقنيعايرنيدها مبتني اعةلةنيه،افمث ني الاليتنيدل ا؛امثيني الأةلنيب وا-معةلةهاللت - طةل امو  

فكةل ني ا)فثنبجتنيف(اا،(25) تمث  ا لاا جث اعةل امثاجيني (ا،جثي الأةلبها)فثن جبع(إا: قةلا،)فثنبجتف(الأةلب و:
جنيث عا  ةنينيدةاصنينيةة ا منينيثدةالاللقنيبآناللكنينيبمي،اممنينيثايرأنينييالنيذهالمل نينيبدةاللقبآنةنيني امكثننيني اي مةني االاُيكنينينا يال  نيني اسهنينيبىا
سناتتدامتدوثافكلال  الاللقبآنالواسينيد امكنيثنال ني االرتبنيااللتربني ،ا لضنيأببا خلنيب امنيناينيثباللب مني اإىلاينيثبا

اللك مالملألوف.

                                                           

ا.11-2/12لتثناللربب،امثدةافجب:ا(22)
 ،ادلراإ ةث اللرتل اللربو،اي  ع.1/77للت ت اللكب ،البمثماللبلمي:امجاا(23)
اقنينيث اللبلمنيني الالمل نينيبدلع:ا)لالنبجنينيثق(اسكثنينيبامنينيثايقنينيث افة نينيثاَينينيب امنينيناينينيي اضنينيةق،ا لالن جنينيثرايتنينيتر لاممنينيها فة نينيثاَينينيب امنينيناينينيي ا ل نينيع.المل نينيبدلعالا(24)

 .1993-1111،امكتب انزلرامصأ  ،اللترودي ا1/13مبي اللقبآن،اسيواللقث والحلت ايناحم داال ص  ثينا
ا-515 :امنيني كاللتأ ينينيلاللقنينيثطعاينينيد يالبحلنينيثدا للترأةنينيلالاتوجةنينيهالملتهنينيثيهاللةل نيني امنينيناآياللتمزينينيل،اس نينيداينينيناإينينيبلوةواينينيناللنينيزي ،احتقةنينيق:ا نينيرةدالل نيني ا(25)
 وني.1117-1917،ا1،ادلراللةببالب  مي،اس517
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 .(26)إ ْس نَكتَكْقَنا اْْلََبَل فَكْوََكُهْم َكأَنَُّه ظُلَّة  و  :ااملرثنة ثامثاجث الاقولهاترثىل منام ه  ال ل ث

لجلبنيلافصنيثرافنيوق واااريف  ني ويثلر نيل،ا نتنيقافنيوقاا-عنيزا جنيل–ألزم واهللاافنيلمتمعايمواإ بلهةلامناقبنيو امنيثالاللتنيورلةااإ 

 سهنينينيذال لنينينيول ايرنينينيدامنينينيثاا،إىلال ر الملقد نينيني ا-للتنينيني معةلةنينينيها-يقنينينيو الينينينيناكثنينيني :ا)مثا نينينيثرا نينينيوامو نينيني اا،(27)كأننينينيها ةلنينينيه
فثقةلنينيفاعةلنينية وا سينينيولاسنايقنينيب لا نينيثا نيني انتنينيقاهللااا، نينيكفاعمنينيهاللةانيني ،ا سمنينيبووايثلنينيذياسمنينيبهاهللااسناينينيبةلة وامنينيناللو نينيثه 

اا.(28)لجلةلافوق واكأنها ةل (

 هنينيذاللرنينيربةاا-ةل اهللااعةلةنينيها  نينيةلوصنيني-تأمنينيلامرنينيياللتربنيني اللقنينيبآيناينينيثمل بدةاللقبآنةنيني ا)نتقمنينيث(الا نينيةثقاونينيذلالخلأنينيثباحمل نينيدا
سي:ا) ل كنيبالنيواينيثاحم نيداسي نيثاا،إ بلهةلالاخمثل  اقومها  كثمادينيم وامعاي ا-عةلةهاللت م- للر  امناقص امو  ا

؛ا سصنيبرياكأننيها نيقة  املنيثاسينيولاسنايقبةلنيولاللتنيورلةالثقةل نيث،ا عةل نيولا سيقمنيولاسننيها نيثقطاعةلنية واللميباإ ارفرمنيثافنيوقاجبنيلاللأنيور،

اف نينينيذهاللةل  نينيني اللقبآنةنينيني اللنينينيولردةايصنينينيةة الملثضنينينييا)إ انتقمنينينيث(اللولقنينينيعالا ةنينينيزاللهنينينيبس،ا،(29)بنينينيلاالايثبنينينيفالالجلنينينيو( نالجل
 )للمتنينينيق(اا،ة ا منينينيثدة،ا منينينيثا لنينيااإالالتمث نينيني اللةل نينيني امنينيعالملرنينينيطصنينيةلاللقنينينيبآنا  ةنينينيدةااردع لملتنينيمداإىلاضنينيني  اللر  نيني ا ا

انتقنينيفاللرنينيببامنينيناللبلنينيب:اتقنينيو اللرنينيبب:ا،سصنينيةلهاللمنينيونا للتنينيث ا للقنينيثفاسصنينيلاينينيد اعةلنيني اجنينيذباينينيي ا معزعتنينيها قةلرنينيهامنينين
ْذينُيهاإيثونيثافتتنيرتهيا للبرني اإ لاتزعنيزعاِ ةلنيهانتنيقاعنيبىا بثلنيه،ا،جذيته نيووذلاقةنيثقاا،نيولمبسةاننيثتق:اكثنيباس الدونيثا،  لنيااجخ

 يقنينيو اا،(31)) نتقنينيفاللهنينيي اإ لا بكتنينيها نيني ايتنيني اامنينيثافةنينيه(:ا لالتنينيثناللرنينيببا،(30)للبنينيثباكنينيأ وانتقنينيولامم نينيثانتقنينيث (

ا،(32)ةاللمنينيثتق(سثاينينيثملبا  اتهنينيبةا، لر ااسي:ا قةنينيل:امننينيداننينيثتقا،) ممنينيهال نينيتر المنينيبسةاننينيثتقاإ لاكثنينيبا لنينيدوثاللبلمنيني الالمل نينيبدلع:
ا مناللدالل اللةلةوي الذهاللكةل  اجندالب ث ا رطالجلذبا للمزعايقوة.

ا-وي:اسمور،ا  للتحةلةلاللصويالذهاللكةل  ايتأةل اللم باإىلاث ث

                                                           

 .131(ا ورةال عبلف،الاي :ا26)
 .131م بات ت اللتردي:يا(27)
 م.1991-1151،ادلراللت م،اللبيث ،ا211لملصبث الملم الاهتذي ات ت اليناكث ،اإتثعةلايناع بايناكث :ا(28)
 .9/125للت ت الملم :ا(29)
 .2/713مرجوامقثية اللةلة اا(30)
 .11/721لتثناللربب،مثدة:انتق:ا(31)
 5/121لمل بدلعالامبي اللقبآن:اا(32)
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ونينيي:اا،فث صنينيولعالملكوننيني الةلكةل نيني ا، نينيبحثنها ترنينيثىلا ك نينيث اقدرتنينيه،ا ضنينيخثم الجلبنينيلا قوتنينيه،ا  نينيبع الجلنينيذبا-هللااقنينيوةا
 ثطني الةنيد اعةلني البا؛يثعتبنيثرهاضني  الل ثعنيلاي؛)للموناصوعا  لا يتةطاتبدساينيهاللكةل ني ا تمت نياللمونا للتث ا للقثف(

لةنيد اعةلني اا؛ ينيأياصنيوعاللتنيث ا)لالن جنيثريالمل  نيوق(ا،للكثمةل ا قدرةاهللاا بحثنها ترنيثىل،ا  ني ول ا نيد الل رنيلاعةلةنيه
ا؛مثايأياسهني ل اصنيوعاللقنيثفا)لالن جنيثريالمل خنيو(ا،ك ثاسناصوعا)للتث (االايتتةبقامممث انأقةث اااا،بع اتم ةذالحلد  

ااا.(33)عةل اقدرتها بحثنها ترثىل(ايلة كداقوةاهللاا قدرتها قوةالجلبلالكمهاالايتترص

إينينيدلعةث اتصنينيويبيث اافكثننينيفاعمصنينيبل االملرنينيط،اسصنينيولعاونينيذهاللكةل نيني ا منينيثاتثنيني هامنينيناداللنيني اإ ثهةنيني اعةلنيني اباتةلنينياالمل ه نيني اينيني ي افتنينيد
ثينا  نينيلار  نينيث اي نينيإننينيهاهأنينيثبارا.ا(34)لتكنينيونامنينيذكبةالنينيو(ا؛ ونينيذهاآينيني اس  بونينيثاهللاالنينيواختوي نينيث اا:.ايقنينيو الينينيناعثينينيورم  نينيث ا

ادايه.ابّا قد ة انصايترا إعجثمل ا

ككْلُه َمَعنَككا غَككًدا ََكْرتَككْ  ا:-عةلةنينيهاللتنيني م- ثدينيني اللنينيولردةالاللنينيم والحلكنينيةوامنينيثاجنينيث الا نينيورةايو نيني ا منينينال ل نينيثاال  َأْرس 
َوََكْلَعْب َوإ نَّا َلُه َْلَاف ظُونَ 

(35). 
 لاإىلاسينية وا هنيثطبوهايفايقو اللهوكثينالات ت اوذهالاي :ا)ملثاسمجعالبهوةارسي واعةل اسنايةلقنيوهالامةثينيثعالجلني اجنيث

 تو   ايذلااإىلامتنيثمامنيثايبيد ننيهامنيناالبأيمث ،ل ترأثفث الها حتبيكث الةلحمواللذياجبةلفاعةلةهاطبثهعالايث اا؛ل يوةايةل  

ا.(36)للكةداللذياديب ه(

للترب ايثلةل   اللقبآنة ا)يبتع(اللعاجث عالا ةثقاهأثبال يمنيث ا ينية وايتنيرتعيالالنتبنيثه،افقنيدانث نيبفاونيذهاللةل  ني اا

  ةلنينيوناا-عةلةنينيهاللتنيني م-هوةايو نيني اإفنينيا،ف نينييا  ةنينيدةالاللقنينيبآناصنينيةة ا منينيثدةا،ياجنينيث عامنينيناسجةلنينيه نينيةثقالملرنينيطاللنينيذ

ا،(37)يقو اللقبطيب:ا) ْيبتنيعايإ نيكثناللرني اإالاسننيهالةو ني اعةلةنيهاللتني م(ا،لحلقداعةلةها مث امم واسناسيثوواي ثبهاعةلة و

م وثاوذلالملكثن،ا تم بدا كث نيثامنينا ةنيثام ه ني ايرثعث اهثصث امنا ةثاالايتّداإف ذهالمل بدةاللقبآنة ا)يبتع(اتةلق ا

مت كمني امنيناموضنير ثا مزلني اللةلبمني الملأةلويني الةلبمنيث اا،نثونيثالالاينيثعا جنيدنثاس نيثاتتجنيث ماكنيلاترثي ننيثسسقص اللتنيأث ،افنيإ لاقبا
                                                           

 .292(،اجثمر الملمةث،امصب:ا5119)ا5مجا19عبدالملمروا ةد،اللردداللقبآين(ا،جمةل اللدرل ثعاللربية ا)للترب ي اللصوتة الاللمصاا)33(
 .9/111قةواللتحبيبا للتمويب،اللهةخاحم داللأثوبايناعثيور:اا)34(
 .15 ورةايو  ،الاي :ا(ا35)
 .7/15فترياللقديب:اا)36(
 م.ا1991ا-وني1113،ا2،ادلراللكت اللرةل ة ،اي  ع،اس2/97لجلثمعا  كثماللقبآن،اسيواعبداهللااحم دايناس دال نصثرياللقبطيب:امجا(37)
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لامنينيثاسكنينيبتنينيعاإ لارتنيعايا:تنينيد اعةلنيني الالتتنيثعالالملأكنينيل،ا يقنينيو ايللنينيبل ا للتنيث ا للرنيني اكةل نيني ا ل نيدة،ا ونينيا:فنينيني)للبتعا(ا،للكةلنيي

الاللبيني ،ايقنيث :ا )للبتنيع(ال كنيلا للهنيببارمنيدل اا،(38)نتثن( وذهالملمزل ايتتقبافة ثالبا،يث ،ا لملبلتع:امولضعاللبّتر 

 لاكنيثنولاإ قنيومامخْبترنيون:ارلترنيوناا، رتعاف نالامث اف ن:اتقةلني افةنيهاسكني  ا ينيبيث اا،نمروا نةل وا:هبجمثاننيخْبتخعا نةلر اسي

ا.(39)خمثصة (

عةلةنيها-هنيوةايو ني اإرلداس للهرورايث ن ا للترثدة،ا ونيذلامنيثاايقثعياترأياإ ث ايثلتر ،وذهاللكةل  اجيب  ثالبان:إ 

لرنينيدماثقتنينيها نينيواا؛مر نينيوا-عةلةنينيهاللتنيني م-ف نينيياكنينيلامنينيبةاالايتنيني ريال باينينيذوثباليمنينيهايو نيني اا،ثبثتنينيهالوللنينيدووإا-للتنيني م

ككُ ونَ ََككاُلوْا ََككا َأبَانَككا َمككا لَككَك ََّ تَْأَمنَّككا َعلَككْ َُوُسكك َف َوإ نَّككا لَككُه لََناص 
ا:ف نينيثاكنينيثنامنينيم وايرنينيدات كنيني اإالاسناقنينيثلول.ا(40)

 َككْلُه َمَعنَككا غَككًدا ََكْرتَككْ  َوََكْلَعككْب َوإ نَّككا لَككُه َْلَككاف ظُون  يتنينيترثرالسنتنينيثناإ لااللب نينيثهو،يقنينيو اللبلمنيني :ا)للبتنينيعاسصنينيةلهاسكنينيلااَأْرس 

اااا(41)(.سريدايهال كلاكث ل ا
 ل نينينيتر الاااف نينينيوا قةقنينيني الاسكنينينيلالملولينينينييا للب نينينيثهو،افةنينينيه،)لرترنينيني اونينينيوالفترنينينيث امنينينيناللبعنينينييالةل بثلةنينيني اا: يقنينينيو الينينينيناعثينينينيور

رينيثفالةلرني ا للتنيبقاتقنيوىايني وةال كنيلافنية وافةنيأكةلونا ناللمنيثقاإ لاهبجنيولاإىلاللبينيث ا ل ؛اك م والبأكنيلاللكثني 
سينيثوواسنايكوننيولافنيب  .ا رتنيعاإ لاسقنيثمالااب اتني ننيهاي؛اسك  ا ريرث ،افةلذلااينيبهاسكةل نيوايأكنيلال نرنيثم،ا إهنيثا كنيب لا لنيا

فةل نيذهاا،(42)كةلنيفالالملبعنييا ني اينيبرف(س للتحقةقاسناوذلامتترثرامنارترنيفاللدليني اإ لااللأرثم،هص ا  ر امنا
فإننينيهاا،قمنيثعال بارنينيب  الالينينينإلال نيترثرةاللتصنينيب ة الاونينيذهاللةل  ني اللقبآنةنيني اسيرثدونينيثالجل ثلةنيني الا نيةثقاونينيذلالخلأنينيثبالا

ثاتقنيبرالاس ونينيث واللت بينيقايني ايو نيني ا سيةنيهاسع ةلنينيولالحلةةلني اعةلني ايرقنينيوبا تةلأ نيولالاإهبلجنيهامر نينيو،ا  كنيب لانصنينيح وا)ملني

ا.(43)إ اوواممثايهب اللصبةثنا ي ب  وا(ا؛نهبل اصدرهايثالرترث ا للةلر لله،ا مثالاإر ثلهامر وامنا

                                                           

 .111/ا5(امرجوامقثية اللةلة :ا38)
 .1/117(التثناللربب:ا39)
 .11(ا ورةايو  ،اآي :ا40)
 .1/519(المل بدلع:ا41)
 15/551للتحبيبا للتمويب:ا(42)
.ادلراللكتني اللرةل ةني ،ايني  ع،ا2/512ت ت اللبحبالحملةط،احم داينايو  اسينيوا ةنيثنا ندلتنيي،احتقةنيق:اعنيثد اعني الملوجنيود،اعةلني احم نيدامرنيو :اا(43)

 م.1997-وني1117،ا1لبمثن،اس
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 تتمثقةلهانتوةالملديم اينيثلةلوما للهني ثت ايبصنيدالمنيثاللنيم واا-عةلةهاللت م-للرزيزامعايو  ااسة عمدمثايذلعامثاكثنامنالمباا
كك   تُككَراو ُد فَكَتاَوككا ا:لحلكنيةواونيذلالحلنيولرالل بينينيدامنينانوعنيه،اللبةلةني الان  نينيها عبنيثرلع ُْ اْلَع َ  َوََكاَل ن ْسككَوة  يف  اْلَمد َنَكة  اْمكَرَأ

ََْد َشَغَفَها ُحبًّا ه    َعْن نَكْفس 
اا.(44)

ا،ة)للهني ا للةني ا لل نيث اكةل ني ا ل نيدانيفنياللقنيبآين،ينيها ني  اونيذلاللتربني ااي منيثاينيو  َشكَغَفَها ُحبًّكاََكْد ا:تأملا تنيديباقولنيه

)س صنينينينيلالحلنينينيني اإىلاينينينينيةثفاا:سيا.(46) )جةلنينينينيدهاد ننينينينيهاكثحلجنينينينيثبا  نينينينيويدليفه(ا،(45) للهنينينينيةثفا ونينينينيوامنينينيني فاللقةلنينينيني (

ا!ونينيذلاللتربنيني اللقنينيبآينار عسف نينيثاا،(48)قنينيث :ادهنينيلا بنينيهاحتنينيفاللهنينيةثف(ا،) قنينيبسالينينيناعبنينيثقاقنينيداينينية  ثا بنينيث ا.ا(47)قةلب نينيث(
س ثسايقةلب ثامثلاإ ثطني اللهنيةثفااب هقا جثباقةلب ثا  صلاإىلا ويدل اف لدوث،اس اسنا ز افكثنا  اوذلالل  اقدام

ثايةمنيها يني اكنيلامنيثا نيوىاونيذهالحملبني ،افني اترقنيلاصنيث ب اونيذلاللقةلني ا نيولها الاَيأنيباي نييثلقةل افثيترلااحبه،ا صنيثرا جث
ا:يةثينقث اللمثية اللذا،يبثلثام ه

كككككككككككد حكككككككككككال وكككككككككككم دون سلكككككككككككك  اشكككككككككككاغلَو
ا

ا(49)صكككككككككككككاب الشكككككككككككككغا  تبتغيكككككككككككككه األ مككككككككككككككانا

ا1

ا.(50)ثفالةلقةل ا)كمثي اعناص  اللت ك (ةف ذهاللصورةاللترب ي الالهرتلقالله

فةلنيواتقتصنيدالاا،:ا)إ نينامجرنينالنيثالاونيذلاللكني ما للةلنيومايني اللرهنيقالل نيبسا للأةلني المل نيبسا-ر نيهاهللا-قث الينيناللقنيةوا
 سمنينيثاللأةلنيني المل نينيبساا، صنينيلا بنينيهاإىلاللهنينيةثفاقةلب نينيثا:سيا،)قنينيداينينية  ثا بنينيث (اسمنينيثاللرهنينيقافقنينيولن:ا، ب نينيثا الالاطةلب نينيث

ا.(51)فمتبووثاإىلايدةاللرهق،ا يدةالحلبرباعةل الل ث ه (ا، لملبل دةاللأةل امبةايردامبةا،)تبل دافتثوث(ا:فقولن

اب ع اللترب ي الجل ثلة .  ثالامثي اللةف ذهاللةل   اللقبآنة اي

                                                           

 .ا71 ورةايو  ،الاي :اا(44)
 .7/192مرجوامقثية اللةلة :اا(45)
 .9/139لتثناللربب:اا(46)
 .7/192مرجوامقثية اللةلة :اا(47)
 .9/139لتثناللربب،امثدةاية :اا(48)
 م.ا1991-،ادلراللكت اللرةل ة ،اه7،اس27ديولناللمثية ،احتقةق:اعبثقاعبداللتتثر:اا(49)
 .15/511للتحبيبا للتمويب:ا(50)
 ،ادلراللكت اللرةل ة ،اي  ع،البمثن.712للت ت اللقةو،البمثماليناللقةو،احتقةق:احم دا ثمدالل ة ي:ا:اا(51)
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 عثدار نيو الملةلنياامنينااسنايةثدراللتجناإالايرداسناترةلناعةل اللمثقايبل ته،ا-عةلةهاللت م-   ايأىبا ةدنثايو  ا
اينيدي نافحصنيلالالعنيرتلفامنينانتنيوةالملديمني ايأ نيثرةايو ني ا ع تنيهسعمدايو ني ايأةلني اممنيها ني ل اللمتنيوةالل هنيياقأرنينا

ةاللرزينيزالاهأث نيثاللصنيبيرياسمنيثمالملةلنياا    امنيبةايني ثدةاسمنيبالفنيترةلناا،ةلنيناعنينان تنيه يردهاعناللتو ،امثايأهنيذالحلنيقاير
ا.اااآلَن َحْصَ َص اْْلَق  لحلقاللعاتة اعناكلاي ثدةا

 منينيثاللنينيذيا افةل نينيث لاعنيد اللنينيم والحلكنينيةواعنينيناللتربنيني اللقبآنةني ايكةل نيني ا) ضنينيريالحلنينيق(ا!) صنينيحص(ا–كةل نيني ااا–تأمنيلامرنينيطا
احت ةلهاوذهالمل بدةاللقبآنة امناإ ث لعاالاتكونالاسيال   اسهبى !ا

)ونينينيواينينينيثباخمنينينيتصايثل صنينينيث  اد ناا:فقنينينيث الاينينينيثبالل بلهنينينيدا،صنينينيبعامنينينينالل بلهنينينيداللقبآنةنينيني ونينينيذهاللةل  نينيني اعنينينيدوثالينينينيناسوالب
تنيد اعةلني اع نيوافصنيث  اونيذلاا،ثلجلنيووبةاللنيعاالان ني النيايتةثنايةل  ني اتتمنيز اممزلني الل بينيدامنيناللرقنيد،ا وني نهالب؛اللب م 

  مم نيثاقولنيهاترنيثىل:ا، نيقأفامنيناللكني ماعنيزعاعةلني الل صنيحث سلنيواا، سصثل اعبيةتها جزلل اممأقه،اللك ما قوةاعثرضته،

  اآلَن َحْصَ َص اْْلَق
اا(52)

)لحلصحص :الحلبكني اا: يقو الينامم ورا،(53)سي:ا) ضريا  لاايثنكهثفامثايق ب(ا، صحصالحلقايقو اللبلم :
حتبينينيااللهنينيي الاللهنينيي ا نيني اينينيت كنا يتنينيتقبافةنينيه،ا كنينيذلااا:لاللهنينيي ا نيني ايتنينيتقبافةنينيها ينينيت كناممنينيه،ا يثبنينيف،ا قةنينيل

  نينيثال ،ا لحلصحصنيني االلبرنيني اإ لاسثبنينيفاركبتةنينيهالةلم نينيو ايثلثقنينيل،ا يقث : صحصنينيفاللنينيرتلبا منيني هاإ لا بكتنينيهافحصنينيتهاُيةمنينيث ا

ا.ا(54)يةثنالحلقايرداكت ثنه(

ف نيذلاللتكنيبلراللصنيويالاايث نيتقبلراللهنيي ا ثبثتنيها متكمنيها  ضنيو هايرنيداكت ثننيه.ايلملدلو اللةلةنيويالنيذهالمل نيبدةاينيو ا:إ ن
للكةل  ا ثكياتكبلرا د الل رل،افثلتكبلرافة ثايرطاللثبثعا لل  ور،ا لمل   اس نيثاحتتنيوياعةلني اصنيوعا ل نيدايتتنيوا

 قنيداعنيداللب مةنينيونا لنياالل رنيلامنيناللهنيولوداعةلنيني اا ضنيو ه.يثلوضنيو اللتني ريا ونيواللصنيثد،التوضنيةرياقنينيوةا  نيورالحلنيقا ا
ثبنينيفا ل نينيتقبالحلنينيق،ا لحلنينيقاونينيواينينيبل ةاا:)سيا:يقنينيو الينينيناعثينينيورا، نينيث اللصنينيوعا للداللنيني الملقصنينيودةالةلكةل نيني إللتمث نيني اينيني ا

 نيثاا نهاكثناحملاقةلا قث ا يا،افنيزل ا لنياايثعرتلف نيثا؛ةاللرزيز،ا إهثاثبفا ةملذسمبالممثارمتهاا-عةلةهاللت م-يو  ا
ف نيوالتقبيني اا، ننيهاقبيني اللوقنيوعا؛معاسنهاملايثبفاإالاسنهامناإقبلرونيثاللنيذياملايتنيبقا للترب ايثملثضيا) صحص(ا، قع

                                                           

 .513للقبآن،اليناسوال صبعالملصبي،احتقةق:ا م ياحم دايبف،ا ا امصب:ايديعاا(52)
 .1/123لمل بدلع:ا(53)
 .11-3/12لتثناللربب:ا(54)
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 ونينيواعةلنيني اللبثطنينيلاملايبنينيقاالاا)فنينيإ لالعنينيرتفاالخلصنينيواايأننينيهاصنينيث بهاعةلنيني الحلنينيق،ا،(55)ممنينينالحلنينيث اممنينينالحلنينيث امنينينالملانينيي(

)فكنينيثنا لنينيااا،ىلاتةةنيني الحلقنينيثهقام  نينيثاكنينيثنا م  نينيثاصنينيثرإاةل السنكنينيثر،ا الا نينيبا  ا لنينينايكنينيوناومنينيثكاجمنينيثا،(56) نينيدامقنينيث (

الهامنا ةلوا ةدةاللقصبا نتوةالملديم .اار ل لنتصثا-(57)عةلةهاللت م-ثامناهللاايةو  ا  الأ

َُككل  الَّككي ي َفطَككرَُكْم َفَسككيَكُقوُلوَن َمككْن َُع يككُدنَا اترنينيثىل:اهب نيني ثا إيقثع نينيثامنينيثاجنينيث الاقولنينيجثنيني ةالال  منينينالمل نينيبدلعاللقبآنةنيني ا

 (58) َأوََّل َمرَّة  َفَسيُكْنغ ُضوَن إ لَْيَك رُُءوَسُهمْ 

ونينينينيذهالاينينينيني اللكبُينينينيني اجنينينينيث عالا نينينينيةثقااهأنينينينيثبالملمكنينينينيبينالملتنينينينيتبردينالةلبرنينينينيثايرنينينينيدالملنينينينيوعا منينينينيوق  وامنينينينيناونينينينيذهالحلقةقنينينيني ا
 َْفَسيُكْنغ ُضككوَن إ لَْيكككَك رُُءوَسككُهملالنةنينينيث :اا،ينينينيد اعةلنيني اونينينيزا حتبينينيافنينيني)للمة (اللمنينينيونا للةنيني ا للانينينيثداسصنينيلاصنينيحةرياا 

 إهنيثاا، ني لس)لنة ارس هاإ لا بكهاإىلافوقا إىلاا: قث الل بل ا،(59)تثنارس هاتواصث بهاكثملترج اممه(نحتبياالب

فتنينيتحبكو ثاتنينيوكاا:)سيا: قنينيث اللزخمهنينيبيا،(60) ننينيهاإ لاعّجنينيلالامهنينيةتهالرت نينيعا لش نيني (ا؛لل ةلنينيو:انةانينيث ا نةانينيث اايتنيني

فجث عاكةل  ا)فتةةاون(امتولفق امعا ةثقالملرط،افثايني اللكبُيني ا ردعالاهأنيثباللكنيثفبيناا،(61)ترجبث ا ل ت زل (
لملمكبت الملتتبردينالوقوعالملرثدا للبرثايردالملوعاف وامعاإنكثرووا ترجب وامنيناونيذهالحلقةقني اجننيدوواجيتنيد ناسيةلني ا

َفَسيُكْنغ ُضكوَن إ لَْيكَك  نيذلاللتربني اللتصنيويبيافا، نيخبي ا ترجبنيث اا؛صورالال تبرثدامناه  ا بك الجلتداللعايقومنيونا نيث
راونيذلاللرقنيلا نيثلواسينيبعاو ا،ا قنيداصني  الا  ني و اإ الالنةنيث اونيواحتبينيااللنيبسقاعةلنيا؛كمثي اعناللتكربا لال نيت زل اارُُءوَسُهمْ 

اسنايكونا قةقث ايبيلث .اتصويب،ا لوالا كبهاال ت لال ت  ثم وا)م اوو(

َوَمككا ت ْلككَك ب َيم ين ككَك ََككا ُموَسككْ  :يقنينيو اترنينيثىلا،لا نينيورةاطنينيها-عةلةنينيهاللتنيني م-هللااترنينيثىلامنينيعامو نيني ااثب لا نينيةثقاهأنيني

َوَمكا ت ْلكَك ب َيم ين كَك ََكا ا:جنيث عاونيذهالايني .ا(62) 71  َال وي عصاي أتوككأ اكا وأوكا اكا علكْ غنمكي )71)

                                                           

 .15/591للتحبيبا للتمويب:اا(55)
 ،ادلراللكت اللربية .ا5/131للكهثفاعنا قثهقامولم اللتمزيلا عةونال قث يلالا جوهاللتأ يل،احم وداع ب اللزخمهبي:اا(56)
 171-9/ 2لجلثمعالةلقبطيب:امجاا(57)
 .21(ا ورةالب بل ،الاي :ا58)
 .121-2/127مرجوامقثية اللةلة :اا(59)
 .3/579لتثناللربب:اا(60)
 .135/ا5للكهثف:اا(61)
 .11-13،الايتثن:ا ورةاطه(ا62)
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عنيزا- قداتصدرعالاي ايأدلةال نيت  ثماللصنيثدرةامنيناهللااا-عةلةهاللت م-مده  الرب ا ديثاهللاامعامو  ااُموَسْ
يثننينينيني اعنينينينينالملرنينينينيطالجملنينينينيثميا لسمنينينينيثماللزخمهنينينينيبياكنينينيني مان نينينينية الالب.اللنينينينيذيالنينينينيزماسنايكنينينينيوناجمثمينينينينيث النينينينيهاداللنينينيني اي مةنينينيني ا- جنينينينيل

لاالةقنيبرالالخلهب اللةثيت امناقةلب ثا ةنيهانامثضني ،ا-عزا جل-) ألهاريهال يهاع وامثاَيرتعهاال  ت  ثما  اقث :

ا.(63) يمب نينيهاعةلنيني اقدرتنينيهاللبنينيثوبة(ا-لحلةنيني ا:سي- لملقةلنينيوباإلةنينيهاا-للرصنينيثا:سيا-ن تنينيهالملبثيمنيني اللبرةنينيدةاينيني الملقةلنينيوباعمنينيه
ايإمكثنةنيثع-للتني معةلةنيها-للةب اممهاتقبيبامو ني اا، وذلامرمثهاسنالال ت  ثماللولردالاوذهالاي اووال ت  ثماتقبيبي

َكا ا:لجلولبالا ةثقاوذلالخلأثبالم امثاتأا،للهي اللذياُيتكهايةدهاللة ط َهكا َوَأُوكا  ا  كَي َعَصكاَي َأتَكوَكَّكأُ َعَليكْ ََاَل و 
 .َعَلْ َغَنم ي

ونيذهالمل نيبدةاللقبآنةني امنيناداللني اإ ثهةني االاُيكنينايا ا مث لاتا ف ثاداللتها،لملةل فال نتبثهاللرأ ايذلاالل رلا) سوش(

 )سونينيشاوهنينيث اإ لاا،(64))للنيث ا للهنيني اسصنينيلاصنينيحةرياينينيد اعةلني ارهنينيث ةا لنيني (ا:للنينيشا  يال  ني اسنات نينيياينينيثملرطان تنينيه
ا،باعةلنيني الملرنينيطث نينيسا ث اداليلا إ نينيكنينيثنالنينيثااا-صنينيةة ا منينيثدة-ف نينيذهالمل نينيبدةاللقبآنةنيني اللو ةنينيدةاا،هنينيبطاللهنينيجبةافألقنينيثهالةم نينيه(

،الةانيببايع ةلة ارفعاللرصنياروِّافثل زةاصوعاتوتبا مجبيايصا،را حتثكيالملرطافر  او ا)فثملكونثعاللصوتة الةلكةل  اتص
تنيقطالجلنيثفامنينا رقاللهنيجب،ا ونيذلايس رلقاللهجب،ا تكبلراوذهاللر ةلة اللعاويا د الل رل،ا ووا  اي رلاونيذلا

ك نيثاسناللهني اااا،ملثالاوذلاللورقامناوهثي ا سصولعاال تكنيثكاللنيورقايبةانيهاللنيبر ا؛رهاصوعاللث ا لله وّامثايص

ا.(65)(شّ اعةل ال ر املثافةهامنات ايرك اصورةالنتهثرا رقاللهجبالجلثف

َعكُدوَن يقنيو اترنيثىل:ا، لانرةوالجلم ا للتةلذ ا ثامناقبلاسصحث ثا َهكا ُمبكْ ُكْم م نَّكا اْْلُْسكَو ُأولَع كَك َعنكْ َُ إ نَّ الَّكي ََن َسكبَكَقْ  

يَسَها َوُوْم يف  َما اْشتَكَهْ  َأنْكُفُسُهْم َعال ُدونَ 707)   ََّ ََْسَمُعوَن َحس 
ا. (66)

سولاللمثرا عذل وايتب ايبك وايث اعأني اينيذكباللتنيردل اا-ترثىل-)ملثا كباا:يقو اليناكث الات ت هالذهالايثع
ع نينيث اللصنينيثحل الاللنينيدنةثاس تنينيناهللاامنينيم وامنينينالملنيني مم اينينيث ا ر نينيةله،ا ونينيواللنينيذينا نينيبقفالنينيوامنينيناللتنينيرثدة،ا س نينيةل ولال 

َعكُدوَن ) :فقث ا،ولبثووامناللرذلبا  صلالواجزيلاللث ثول وا جنّا َهكا ُمبكْ يَسكَها 707ُأولَع َك َعنكْ   ََّ ََْسكَمُعوَن َحس 

                                                           

 7/23للكهثف:اا(63)
 .9/ا1مرجوامقثية اللةلة :اا(64)
 .اا299جمةل اللدرل ثعاللربية ا)للترب ي اللصوتة الاللمصاللقبآين(:اا(65)
 .اا115(ا ورةال نبةث ،الاي :ا66)
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(701 )للتربنينيني ايكةل نيني ا) تةتنيني ث(ا منينيثاتنينيو ياينينيهاجنينينيبقاا-سي نينيثاللقنينيثر -فتأمنينيلامرنينيياا.(67)) بيق نينيثالال جتنينيثد
)فقنيداا،لنية وإ ب ف ثامناإ ث لعاتتتهربامناه لنيهاير نيةواللنيمروالاسناللصنيوعالخل نييامنيناللمنيثراالايتني عا الايصنيلا

  ّتنيثّا  تةتنيث ا س ني اينيهاا )لحل ا لحلتنية :اللصنيوعالخل نيي،ا لحلنيّ ايكتنيبالحلنيث ،ا(68)اعنالحلبك ايثحلتة (رب اع

يم ياعنالمل مم الملمر  اتثع والكلامثايكدرانرة  وافني اتبةلني استنيثع واسصنيولعاا-عزا جل-افث ا،(69)يربايه(
لاد امبرنينينيد ناعم نينينيثايرنينينيا:سيا،للمنينيثرا نينينيثملونامنينينيناكنينيلامنينينيثاي نينينيزع و.افج ةلنينيني ا)الايتنيني رونا تةتنينيني ث(ا)يةنينينيثناملرنينينيطا)مبرنينيد ن(

 للصنيوعايبةلني اإىلاللتني عامنيناسيرنيدامنيثايبةلني اا، الايب ع وامم بونيث،ا الايتني روناصنيوهتثالااحةثاالايةل ح وا بوث،د ايدي

صنينينيث  ا-يقنينيو ا نينينيةداقأنينيني اا.(70)فنينيني ايقنينينيبعاستنينيثع وامنينينيثاينينيني مل و(ا،ف نينينيوا نينيثملونامنينينينالل نينينيزعاامنينيناسصنينينيولهتثا،منينينالملبهنينينيي
 حتنينينيبق،اايتتنينينيباايف نينينيياتمقنينينيلاصنينينيوعاللمنينينيثرا ونينينيا،رةاهب نينيني ثاملرمثونينينيثوّامنينينينال ل نينينيثاالملصنينينيا) تةتنينيني ث(ا ) ل  نينيني-:-لل نينيني  

للنيذينا نيبقفالنيوالحلتنيطامنيناتثعنيهاايننيهالصنيوعايت نيزعالنيهالجلةلنيدا يقهنيرب،ا لنيذلااجنني إا، حتد ا لنيااللصنيوعالمل نيزع

ا.(71)سن ت وامناسمنا نرةو(ايكرباللذيايذولالملهبك ا عثيولافة ثاتهت جنولامنالل زعال ا–اعةل امرثنثته  افا

ُكْم َأَْكَن َمكا ُكْنكُتْم تَكْعبُكُدونَ َوَ يَل  يقو اترنيثىل:اعقث و، ع ةوانرة  واسولاللمثرا يهثع ااولاللمرةو،س يقثيلاا َُ (29  

ُروَن )   . (72) 29  َفُكْبك ُبوا ف يَها ُوْم َواْلَغاُووَن )21م ْن ُدون  اَّللَّ  َوْل ََكْنُصُروَنُكْم َأْو ََكْنَتص 

 لبمنيثماللزخمهنيبيافتنيباونيذينالال نيت  ثم اا، ولاللمثرااقبلادهولواللمثرا-ترثىل-وذهالايثعاهأثبامناهللاااااااا
ىامنينيم واسفُتجرنينيلاللمنينيثرا نينيباا،)جي نينيعاعةلنينية واللة نينيوما لحلتنينيبلعاكةل نينيثا:قنينيث ا،س نينيثالةلتحتنينيبا للتر نينيةوا، نينيثاي  نينيوامنينيناك منينيه

لنينيتكو اونينينيلايم رنينيونكوايمصنينيبهتوالكنينيواس اونينينيلاآفةقنينينيث النينيو:اسينينيناا،ينينيبلك وإفة ةلكنينيونام نينيث الاكنينيلاحل نينيني ا يورنينيوناعةلنيني ا

) ونيذلا ني ل اتقبينيعا تبكةنيفاا:فقنيث امم  نيث،مثماسينيواللتنيرودايةنيثنالملنيبلدا لهتصبالبا.(73)( يثنتصثروون ت واسيم رونا

                                                           

 .131ت ت اليناكث :اا(67)
 .1/125م بدلعاللقبآن:ا(68)
 .1/19لتثناللربب:اا(69)
 .121-13للتحبيبا للتمويب:اا(70)
 .1/5799لا   اللقبآن:اا)71(
 (.91(اإىلا)95منا)ا(اا ورةاللهربل ،الايثع:72)
 .755ا-7/751للكهثفا/ا(73)
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ينيهاسنالال نيت  ثمال   الةلنيت كوا للتنيويةخا للثنيثينالسنكنيثراسسمنيثاللأنيثوباينيناعثينيورافخ صني اراا.(74)الايتوقعالهالجلنيولب(

َفُكْبك بُككككوا ف يَهككككا ُوككككْم و اللك نينينينيثراللمنينينينيثرامثاتأمنينينينيلايرنينينينيدا لنينينينياا نينينيني ايصنينينينيوراللنينينينيم والحلكنينينينيةواكة ةنينينيني ادهنينينينيا،(75) للنينينينيت كو(
ا.َواْلَغاُوونَ 

اللرثدينيني ،ف نينيذهاللةل  نيني اهب نيني ثالاليقنينيثعيا)فخُكْبِكبنينيول(ايقنيني افة نينيثالملتأمنينيلاسمنينيثماصنينيورةاترب ينيني اإ ثهةنيني االامتةلك نينيثاللكةل نينيثعا
فني)للكثفا للبث (اسصلاصحةرياايد اعةل امجعا جت ع،االايهداممهايي ،ا ممهاكببفاللهي الوج هالكب هاكبنيث ،ا سكني ا

،ا يقنينيث :اايلِقنينيمنينيباي رةلنينيه.ا للكبكبنيني :اسنايتنينيدووراللهنينيي اإ لاسُافنيني ناعةلنيني ال  لاونينيوةا نيني ايتنينيتقب،افكأننينيهاتنينيبددالاللكنيني اخ

ف نيذهاللةل  ني ا نيذلاللتنيةثقاللنيولردةافةنيها)كبكبنيول(اا،(76)منيناللةنيز (امتنيزم  ا منينا لنيااللكبني ا:سياثةثينيه،جث امتكبكنيث الا
ملنينيثاترأةنينيهالمل نينيبدةاللقبآنةنيني امنينيناللكنيني اللرمةنيني ا ينينيدةاللرقنينيثب.ا جنينيديبايمنينيثاسنانقنيني اعمنينيداكنيني ما؛اسيةلنيني امنينينالل رنينيلا)كبنينيول(

عةلني اللتكبينيبالاا  اجرنيلاللتكبينيبالاللةل ني ادلنيةا،إ ايقنيو :ا)للكبكبني اتكبينيباللكني ؛اللزخمهبيايهأنامجثلة اونيذهاللكةل ني 

  نينيذلالملرنينيطاتبرنينيداللكةل نيني اعنينيناكو نينيثاا،(77)لاج نينيموايمكنيني امنينيبةايرنينيدامنينيبةا نيني ايتنينيتقبالاقربونينيث(ايلِقنينيلملرنينيطاكأننينيهاإ لاسُا
ا؛نالناني ثماللهني ت اثني  امنيبلعالاونيذهالمل نيبدةامنيبهاعةلني اللكنيثفالوجنيوداللانيو،ا منيبت اعةلني اللبنيث إإيثرةالعتبثطةني ا)فني

ثمايصنينيورا بكنيني اتكنينيويباللكنينيثفب،ا ونينيوايتنينيد ب ا نيني ايصنينيلاإىلاللقرنينيب،ا يتج نينيعا ننينيها نينيبفاينيني وياينينيديد،ا ونينيذلالالنانيني 

) إنمنينيثالمكنينيثدانتنيني عامنينيناجنينيبقاا: يقنينيو ا نينيةداقأنيني ا،(78)جتنينيدهاكنينيثلكبةا ك نينيثاتتج نينيعاللهنيني ثهالال نيني اونينيذهالمل نينيبدة(
بفامنيناللكبكبني ،اك نيثايم نيثرالجلنيائللةل  اصوعاتدفر وا تك ل وا تتثقأ واي اعمثي ا الان ثما صوعاللكبكب اللمثي

 إ نينيوالةنينيث  ناضنينيثلون،ا قنينيداكبكنيني امر نينيوامجةنينيعاللةنينيث  ناونينيوا) جمنينيودااملرمنينيثه،فتتبرنينيهالحلنينيب ف.اف نينيوال نيني امصنينيوراهب نينيها

ف نينيواتصنينيويبادقةنينيقاحلبكنيني ا نينيقوط والاا،(79) لجل ةنينيعاجمنينيوداإيةلنينية اونينيواتر نينيةواينينيثملايرنينيداختصنينيةص(اإيةلنينية اسمجرنينيون(
الةل رطالملبلد.وثن ا سكثبام  م اد اعةل البسف ذهاللكبكب الجل ثعة اا،للمثر

                                                           

،ادلراإ ةنينيث اللنينيرتل اللرنينيبو،ا1/521ت تنيني اسواللتنينيرودالملتنيني  اإر نينيث اللرقنينيلاللتنينيةلةواإىلامزلينينيثاللقنينيبآناللكنينيبمي،اسينينيواللتنينيروداحم نينيداينينيناحم نينيداللر نينيثدي:اا(74)
 م.1991نيا-ه1111ي  ع،البمثن،ا

 .121-19يم ب:اللتحبيبا للتمويب:اا(75)
 .2/151ثية اللةلة :امرجوامقا(76)
 .7/755للكهثف:اا(77)
 م.1991-1112:ا1،ادلرالملكتيب،ادمهق،اس111مجثلةثعالمل بدةاللقبآنة الاكت البعجثما للت ت ،اس دايث وف:اا(78)
 .ا2/5112لا   اللقبآن:اا(79)
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َْ َواْلعُككك َّ  للنينينيولردةالاهأنينينيثبالملهنينينيبك اا(ىةل نينيني ا)ضنينينيةزاك منينينينال ل نينينيثاالمل نينينيبدةالاللقنينينيبآناصنينينيةة ا منينينيثدةاا َأفَككككَرَأَْكُتُم الكككالَّ

ي   )97  َأَلُكُم اليََّكُر َوَلُه اأْلُنْثْ )90  َوَمناَة الثَّال ثََة اأْلُْعر  )72) َ ْسَمة  ض      .(80) 99  ت ْلَك إ ًسا 
ا()أفكرأَتم  ا)إنالال نيت  ثمال ا:يقو اللدكتورالملأر ايهأنالخلأثبالاوذهالاينيثعاللنيولردةاعةلني اصنيورةالال نيت  ثم81

َأَلُكككُم لملنينيبلداممنينيهال تحانينيثراصنينيورةالملتنينيت  واعمنينيهالاللنينيذونالنينيةحكواعةلةنينيها ونينيوا ثضنينيبامثثنينيلافةنينيه.اسمنينيثالال نينيت  ثماللثنينيثينا 

ا)سجترةلنيونا اللبمنيثعاينيزع كوا لكنيواللبمنيون ا:سيا،(82)نكثرامنيعاللتقبينيعا للتنيويةخ(اف والبا(11){اليََّكُر َوَلُه اأْلُنْثْ
 ثملنينيهاجنيثهبة،ا سيا ةلنينيواسع نيوامنينيناقتنيني  اتقتاني ات انينيةلاللربنينيداملخةلنيوقاعةلنيني الخلنينيثلق(اا:سيا،(َسككمة ضككي   إًسا تلكك)
اِإ  لاِقْتني خ  اِضنيةزى{ا،(83) ثني (انلال نيت  ثما)سلكنيواللنيذكبا لنيهال ترةلةنيلالسنكنيثرا للنيت كوالمل نيثدامنينااف وقعامجةلها تةِْلاخ

ف نينيذهالل ثصنينيةل اللقبآنةنيني ا)ضنينيةزى(اجنينيث عامتولفقنيني اا،(84)قنينيداجنينيباالاللقتنيني  ،ا منينيثاعنينيدلتوافنينيأنتواس قنينيثدايثبنكنينيثر(ا:سي
 ِضنينينيةزعافنينيني ناسضنينينيزهااضنينينيةزل انقصنينينيها رتنينينيها ممرنينينيه،اهانينينيةزايجنينينيثر،ا ضنينينيثمها قنينينيه:اا:سيا،منينينيعالملرنينينيطالملنينينيبلدافنينينيني)ضةزالالحلكنينينيو

ل نيثااللةبيبني اللنيعا تنيمفال ثني اونيذهالمل نيبدةامنينالينينال اد ا قنيداعنيا،(85)قتني  اضنيةزىاسياجنيثهبة( ضةزل :اُجبُعاعةلةنيها ا
)  نينيثاجنينيث عاعةلنيني الحلنينيبفالملتنينيجوعاللنينيذياجنينيث عاللتنينيورةامجةر نينيثاعةلةنينيه،ا م ونينيثاالايتنينيدامتنينيدوثالاا؛احتنينيناموقر نينيث

نامم نيثا لكم نيثالاونيذلالملوضنيعاالاتنيبدا إ لانزلمثامرااسي ثالملرثننيداعةلني امنيثاتزينيداقةلمنيث:اإنامني اونيذهاللةل  ني اس تنيا،مكث ث
لامرنينيطاونينينيذهاا   نينيأي افنينيأقو :اإ لاجلمنينينيثايةل  نينيا،  نينينيثاتكنينيوناهثرجنيني اعنينينا نينينيبفاللتنينيورة؛ام ه نيني ا هولهتنينيثا الاممث نينيب 
 صنيثراللكني ماكثلهنيي الملرنيوماا،ملايكنيناللنيم واكنيثلم وال   ا.نثني اتةلنيااإ ل اقتني  ا ثملني ل للةل   اقةلمث:اسلكواللذكبا لها

ااا(86)ا.للذيا تث اإىلامتثم،ا وذلاالاَي  اعةل امنالها  قا مربف ايم واللك م(

ا) لاه:ع ثق نينينيثالاقولنينينيسلاارباونينينيذهالمل نينينيبدةان نينينيبةاع ةقنينيني اينينينيثمةل اتمث لت نينينيثامنينينينامجةنينينيعاج ثهتنينينيثا منينينيثإىل جننينينيداللبلفرنينينييان نينينيبا
منينيناقولنينيهاا)ضنينيةزى(اكةل نيني ياا ونينيا،قنينيطاإالالاموقر نينيثاممنينيهامنينيببامنينيثافةنينيه،ا منينيثا تنينيمفالاكنيني مسللقنينيبآنال  نيني امبيبنيني اونينييا

                                                           

 (.55(اإىلا)19(ا ورةاللمجو،الايثعامنا)80)
ا(.51 ورةاللمجوالاي ا)ا81
 1/13للب ميال  ت  ثم:ا(اللت ت ا82)
 ا1711ت ت اللتردي:اا(83)
 ا115-53للتحبيبا للتمويب:اا(84)
 .711-2/713لتثناللربب:ا(ا85)
ا86) ا:( احم داحمياللديناعبدالحل ةد: احتقةق: الينال ث ، ا1/11لملثلاللثثهبالاسدباللكثت ا للهثعب، ا، اي  ع، اصةدل، اللرصبي ، -وني1111لملكتب 

 ام.1991
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عجبنيه.ا لنيواسدرننيثاللةلةني اس منيعا لنياافنيإنا تنيم ثالان نيواللكني مامنيناسمنيببالحلتنينا اا،تةلنيااإ لاقتني  ا)ضنيةزى(ترثىل:ا
فجنينيث عاللكةل نيني اا،فنينيإناللتنينيورةاللنينيعاونينييامم نينيثا نينيورةاللنينيمجوام صنينيةل اكةل نينيثاعةلنيني اللةنينيث ا،عةلة نينيثامنينيثاصنينيةلريالنينيذلاللوضنينيعام ونينيث

ا، الدصنينيمثما مع  نينيوالاقتنيني  ال إ ا ردعالا كنينيبال ا؛نكنينيثراعةلنيني اللرنينيببمثاونينييالامرنينيب البالل ولصنينيل،فثصنينيةل امنينينا
ا َسككم سً نثكْ تلككك إألككم الككيكر ولككه األفقنيث اترنينيثىل:اا، الدونيواللبمنينيثعسفنيإ واجرةلنينيولالمل هكني ا ل صنينيمثمايمنيثعاهللاامنينيعا

راوّاللقتني  اللنيعاسنكبونيث.ا كثننيفالجل ةلني اكةل نيثاكأ نيثاتصنيينيةث ام  مني الةبليني اونيذهافكثنفامبلي اللةل  اسينيدال ا،ضي  
 كنينينيثناونينينيذلاللتصنينينيويباسيةلنينيني امنينينيثالاللب منينيني ،ا هثصنينيني الاا،هنينينيبى ىلا للنينينيت كوالال لاوةلنينيني اللمأنينينيقا نينينيثالبنكنينينيثرالالملنينينيبةال 

ذلالملنيدينانكنيثرهامنيناإمثلني اللةنيدا للنيبسقا نيإمفالاموضر ثامنالل صل،ا  ضرفا ثلني الملنيت كوالاك اللةل   اللةبيب اللعامت
نكنينينيثرايةبليت نينينيثاللةل  ةنينيني ،ا للرنينينيببايربفنينينيوناونينينيذلاللانينينيببامنينينينافة نينينيثاإىلال  نينيني لا ل عةلنينيني ،ا مجرنينينيفاإىلاكنينينيلا لنينينياامبلينينيني الب

للك م،ا لهان ثهبالالةت و،ا كوامنال   امبيب اعمنيدوواالاحتتنيناإالالاموضنير ثا الايكنيونا تنيم ثاعةلني امبليت نيثاإالا
تنيألة اسصنيولهتثامرنيطااثا لة افكثنفالاتألة ا ب ف ثامرطا تا،ةل اممأق ث ثات كدالملرطاللذيا ةقفالهايةل   ثا وس

إ اونينييامقأرنينيثن:اس نينيدكثامنينيداا؛ إناترجنيني افرجنيني ان نينيواونينيذهاللكةل نيني اللةبيبنيني ا لهت فنينيهاعةلنيني امنينيثاقبةل نينيثا،مثةلنينيهالاللنينيم  
ا، هنينينية هنينينيبىاثقةةلنينيني امت  نينينيدلكثاه ة نينيني ا لإا، ن(ا )قتنينيني  (إ الا)ممتنينيني قنينينيداجنينينيث عاعقنينيني اا،ثقةنينينيلا لاهنينينيبامنينينيداه ةنينيني 
سمنيثاهنينيثم اونيذهاللكةل نينيثعاف نيواسناللكةل نيني اا. ونينيذلامرنيطارلينينيعااجمنينيث رةاصنيوتة التقأةنينيعامو نيةق ،إالفكأ نيثاينينيذلاالةتنيفا

ف نينينيياونينينيذهاللكةل نينيني اتصنينينيويبالبهنينينيثع امنينينيثاا،(87)يانينينيث (س نينينيبفاسيرنينيني اسراللنينينيعامجرنينينيفالملرنينينيثينال ريرنينيني اعةلنينيني امبليت نينينيثاإهنينينيثاونينينييا
ا. ك ونايه

 

 اخلامتة:

 ونيذلاللرتتةني الا لتنيهاا-ترنيثىل-ك نيثاسرلداهللااااثفكلال  الاللمصاللقبآيناقدا ضعالاموضنيرهالملمث ني امتثم نيا،لخلتثما ل
ال ثاامنينافنيب قادقةقني الاداللت نيث،قاس ةلويهالالهتةثراسل ث ه،ا ملثاي ال ن افثلقبآنا)يتأا،ل  بلرا  باإعجثميافوقايقة

اثدا نينيثاتنيني مناينينيأناونينيذلالملكنيثناكأهنينيثاهةلقنينيفالنينيهاتةلنينيااللكةل نيني ايرةم نينيث، ةنينيثاينيني ديامرمثونينيثالادقنيني افثهقني اتكنينيا  ايتنيتخدماكنيني

                                                           

 ،ادلرالملمثر.555قبآنالاسدباللبلفري،اد.افتحياعبداللقثدرافبيد:اي م الل(اا87)
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أقوىاينينيلملرنينيطاللنينيذيا فنينيفاينينيهاسهت نينيث،افكنينيلال  نيني ا ضنينيرفالتنيني ديانصنينيةب ثامنينينالملرنينيطاا هنينيبىاالاتتنينيتأةعاتوفةنينيسناكةل نيني اس ا

ا(88).(لحت لاإلةاامرطاجديد اا ث،ايلافةهاكلاكةل ف اسدل ،الذلااالاجتدالاللقبآناتبلد

ا
 واملراج فهرس املصادر 

اا.للقبآناللكبميا*
للأبرنيني اا،د.احم نينيدال منيني الخلانينيبيا، السفنينيبلدا لجل نينيعالاللقنينيبآن(ةنينيلبعجنينيثماللبةنينيثينالاصنينية ال ل نينيثاا))درل نيني احتةلةةل .1

اا.م1997ا-وني1117ا،ل  ىل
-ونيني1797ا،للأبرني اللتث نير ا،يني  عا،دلرالل كنيباللرنيبوا،مصنيأ  اصنيثدقاللبلفرنييا،إعجنيثماللقنيبآنا للب مني اللمبويني  .5

ا.م1973
اا. ا امصبا،حتقةق:ا م ياحم دايبي ا،ليناسوال صبعالملصبيا،يديعاللقبآن .7
ا.م1911ا،للدلراللتونتة الةلمهب،اتون ا،للأبر ال  ىلا،للهةخاحم داطثوبايناعثيورا،للتحبيبا للتمويب .1
ا،ينينيناحم نينيداللر نينيثديلسينينيواللتنينيروداحم نينيداا،ت تنيني اسواللتنينيرودالملتنيني  اإرينينيثداللرقنينيلاللتنينيةلةواإىلامزلينينيثاللقنينيبآناللكنينيبمي .2

ا.م1991-وني1117ا،لبمثنا،ي  عا، ةث اللرتل اللربوإدلراا،للأبر اللثثنة 
مرنينيو ،اللأبرنيني ااي نينيدا عةلنينيسعنينيثد اا:ندلتنينيي،احتقةنينيق وا ةنينيثنالأحم نينيداينينينايو نيني اللهنيني  اينينيا،ت تنيني اللبحنينيبالحملنينيةط .1

ا.م1997-وني1117ا،لبمثنا،ي  عا،ة  دلراللكت اللرةلا،ل  ىل
هثلنيداعبنيداللنيب ن،امنيب لناا:سيواحم دالحلت اينامترودالل بل اللبةنيوي،احتقةنيقا،ت ت اللبةويالملت  امرثملاللتمزيل .3

ام.ا1992-وني1112ا، ولر،اللأبر اللبلير ،ادلرالملربف ،اي  ع،البمثن
ا، وبنينينينينينيني اللأبرنينينينينينيني ال  ىل،امكتبنينينينينينيني ا،د.اعبنينينينينينينيداللر نينينينينينينيةوالملأرنينينينينينيني ا،للت تنينينينينينيني اللب منينينينينينينييال  نينينينينينينيت  ثمالاللقنينينينينينينيبآنالحلكنينينينينينينيةو .1

ام.1999-1151،للقثوبة
اا.لبمثنا،ي  عا،دلراللكت اللرةل ة ا،للت ت اللقةوااليناللقةو،احتقةق:احم دا ثمدالل قي .9
ا، ةنيث اللنيرتل اللرنيبوإدلراللكتني اللرةل ةني ا للأبرني اللثثلثني ،ادلراا، ىلللأبرني ال ا،فخباللديناللنيبلميا،للت ت اللكب  .11

ام.ا5111-اها1151،اي  ع

                                                           

 ،ادلراللم ا ،الل جثل ،اللقثوبة.23مناي م اللقبآن،اس داس دايد ي:ا(اا88)
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ونينياا1111 ىل،ادلرالل كب،اي  ع،ادمهنيقاللأبر ال ا،لاللرقةدةا للهبير ا لملم ج،ادا وب اللز ةةليت ت الملم ا .11
ام.1991ا-

ا،لبمنينينيثنا،ينينيني  عا،عبنينينيداللنينينيب ناينينينينانثصنينينيباللتنينينيردي،ام  تنينيني اللبينينينيثنا،تةتنينيني اللكنينينيبمياللنينينيب نالات تنينيني اكنينيني مالملمنينينيثن .15
ام.1991-وني1113

ا،ينيني  عا،دلراللكتنيني اللرةل ةنيني ا،نصنينيثرياللقنينيبطيب نينيداينينيناس نينيدال سينينيواعبنينيداهللااحما،لجلنينيثمعالبأ كنينيثماللقنينيبآناللكنينيبمي .17
ام.ا1991-وني1113ا،لبمثن

ا،للأبرني ال  ىلا،دمهنيقا، نيوري ا،دلرالملكتنييبا،س نيدايث نيوفا،عجثما للت تني مجثلةثعالمل بدةاللقبآنة الاكت الب .11
ام.1991-وني1112

اللأبر اللثثنة ا.حتقةق:احم داعةل اللمجثر،اا،سيوالل ترياعث ثنايناج ا،لخلصثهص .12
امكتبنينينينيني ال دب،ا،.ا نينينينينيرةدا تنينينينينينااحنينينينيني ي،اللقنينينينينيثوبةددرل نينينينينيثعالةوينينينينيني اتأبةقةنينينينيني الاللر قنينينينيني اينينينينيني اللبمةنينينينيني ا للداللنينينينيني ،ا .11

ام.1991
ا.م1915احم داريةدارضث،اي  ع،ادلرالملربف ،ا:دالهلالبعجثمالاعةلوالملرثين،اتصحةريا ترةلةق .13
ا..م1991-ها،للرةل ة اللكت ادلرا،7سا،للتتثراعبداعبثق:احتقةقا،للمثية اديولن .11
 ةنيث اإلو نيي،ادلراسينيوالل انيلايني ثباللنيديناللتنيةداحم نيودال ا،ر  الملرثينالات ت اللقبآناللر ةوا للتبعالملثثين .19

ا.م1912-وني1112ا،للرتل اللربو،اي  ع،البمثن،اللأبر اللبلير 
اللمبوي .اا  ةث اللتمإحم داعبداهللاايناعبداللب ناينالل الاللدلمي،انهبتهادلرااسيوا، مناللدلرمي .51
ا،دلرالملربفنيني ا،حم نينيداينينيناعةلنينيياينينيناحم نينيداللهنينيوكثينا،فنينيترياللقنينيديبالجلنينيثمعاينيني افنينيناللب لينيني ا للدرلينيني امنينيناعةلنينيواللت تنيني  .51

ا.م1991-وني1111ا،لبمثنا،ي  ع
ا، نينينينينيكمدري لبا،ممهنينينينينيأةالملرنينينينينيثرفا،د.افتحنينينينينيياس نينينينينيداعنينينينينيثمبا،عجنينينينينيثمالاللقنينينينينيبآناللكنينينينينيبميفكنينينينينيبةاللنينينينينيم واينينينينيني ا جنينينينينيوهالب .55

ا.م1911
ا.م1911-ونيا1111ا،ةدلراللهب ق،اي  ع،اللأبر الخلثمت اعهباا،للقبآن،ا ةداقأ الا    .57
دلراللكتنينيثباا،حم نينيوداينينيناع نينيباللزخمهنينيبيا،قث ينينيلالا جنينيهاللتأمنينيلللكهنينيثفاعنينينا قنينيثهقامنينيولم اللتمزينينيلا عةنينيونال  .51

اللربو،اي  ع،البمثن،ا طبر ادلرالملربف .ا
ا،للأبرنينينيني ال  ىلا،دلراصنينينينيثدر،اينينينيني  ع،البمنينينينيثنا، والل انينينينيلامجنينينينيث اللنينينينيديناينينينينينامكنينينينيبماينينينينينامم نينينينيورا،لتنينينينيثناللرنينينينيبب .52

اا.م1991-ونيا1111
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سينيوالل نيترياضنيةث اللنيدينانصنيباهللااينيناحم نيدالملرنيب فاينيثينال ثني الملوصنيةلي،اا،لملثلاللتثهبالاسدباللكثت ا للهثعب .51
ام.1911-ونيا1111ا،ي  عا،للديناعبدالحل ةد،الملكتب اللرصبي ،اصةدلايحم داحما:حتقةق

ا،جم نينينينيلاللةلةنينينيني ا والحلتنينينيني اس نينينينيداينينينينينافنينينينيثرقاينينينينينامكبينينينينيث،احتقةنينينينيق:امونينينيني اعبنينينينيدالحملتنينينينين،ام  تنينينيني اللب نينينينيثل ،اينينينيني  ع .53
ا.م1911-وني1111

عبنيداللتني ماا:حتقةنيقاا،سيواحم داعبدالحلقاينينامثلني اينيناعأةني ال ندلتنييا،لحملبراللوجةزالات ت اللكتثباللرزيز .51
ا.م1997-وني1117ا،للأبر ال  ىلا،لبمثنا،ة ،اي  ععبداللهثل،ادلراللكت اللرةل 

-ونينينيا1151ا،للأبرنيني ال  ىلا،دلراللتنيني ما،تثعةنينيلاينينيناع نينيباينينيناكثنيني إا،لملصنينيبث الملمنيني الاهتنينيذي ات تنيني الينينيناكثنيني  .59
ا.م1991

دلراللكتنيني اللر ةلةنيني ،اا،سينينيوالل انينيلاجنيني  اللنينيديناعبنينيداللنينيب ناسوايكنينيباللتنينيةوطيا،مرنيرتكال قنينيبلنالاإعجنينيثماللقنينيبآن .71
ا.م1911-1111ا،للأبر ال  ىلا،لبمثنا،ي  ع

ا.م1991-ونيا1111ا،حم داف لداعبداللبثقي،ادلرالل كبا: ضرهالملرجوالمل  بقا ل ثااللقبآناللكبمي، .71
ا،حتقةق:اعبداللت ماحم نيداونيثر نادلرالجلةنيل،ايني  عا،سيوالحلت اس داينافثرقاينامكبيثا،مرجوامقثية اللةلة  .75

ا.م1991ا-ه1111ا،لبمثن
مكتبنينيني اننينينيزلرامصنينينيأ  اا،صنينيني  ثينسينينينيواللقث نينينيوا تنينيني اينينينيناحم نينينيدالملرنينينيب فايثلبلمنينيني ال ا، نينينيبدلعالامبينينيني اللقنينينيبآنلمل .77

اا.م1993-وني1111ا،للأبر ال  ىلا،للترودي ا،للبثم
س دايناإيبلوةوايناللزيةنيداا،م كاللتأ يلاللقثطعايذ يالبحلثدا للترأةلالاتوجةهالملتهثيهااللةل  امناسياللتمزيل .71

اا.م1917نيا-ه1117ا،للأبر ال  ىلا،لبمثنا،حتقةق:ا رةدالل   ،ادلراللةببالب  مي،اي  عا،للةبنثطي
اللقثوبة.اا،لل جثل ا،درل  اللم ا امصبا،س داس دايد يا،مناي م اللقبآن .72
 اجملالْ -

 ا،5امنينينينيجا،(19للرنينينينيددا)ا،د.اعبنينينينيدالملنينينينيمروا نينينينيةدا،(اجمةلنينينيني اللدرل نينينينيثعاللربيةنينينيني ا)للترب ينينينيني اللصنينينينيويالاللنينينينيمصاللقنينينينيبآين
امصبا..ا،–اجثمر الملمةثا،(5119)
  ا،ا121ا:حم نينينيداصنينينيثيباعبةنينينيد،اللرنينينيدداد.ا،للتهنينينيكةلامصنينينيأةلحث اسديةنينينيث اا،للهنينينيثرق ا،لبمثرلتةنينيني الالمثرلتةنينيني اللبلفنينينيداجمةلنينيني

 .م5111


